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อนุโมทนา 

มงคลวารคลายวันเกิดแหง  พ .ศ . ๒๕๕๗  คือ  วันท่ี  ๕ 
พฤษภาคม ท่ีใกลจะมาถึงน้ี เปนอภิลักขิตกาลพิเศษท่ี นายแพทย
เกษม อารยางกูร จะมีอายุครบ ๗ รอบ เต็ม ๘๔ ป 

ในฐานะท่ีทานเจาของมงคลวารน้ี เปนพ่ีชายใหญ นองๆ มี
ใจยินดีจะฉลองอายุกาลอันครบรอบพิเศษน้ัน ดวยกุศลวิธี จึงจะ
พิมพหนังสือธรรมแจกมอบกันไป ใหเปนธรรมทานบุญกิริยา  

ในเร่ืองนี้ คุณกานดา อารยางกูร เปนเจาการ โดยขอใหอาผา คือ คุณ
บุบผา คณิตกุล ชวยเลือกเร่ืองท่ีเหมาะ และตกลงพิมพหนังสือรวมเลมช่ือวา 
ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต ประกอบดวยธรรมบรรยาย ๓ เร่ือง คือ   

๑. จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานต์ท่ัวสังคม  
๒. มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกท่ี  
๓. ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์ 
วันคลายวันเกิดในแตละป ถือเปนมงคลวารสําคัญ แสดงถึงอายุกาล

ที่กาวไปตามลําดับ โดยเฉพาะวาระที่อายุครบรอบนั้น ถือกันวาสําคัญมาก  
ย่ิงเปนรอบใหญท่ีครบ ๗ ในวาระน้ี ก็ย่ิงมีความสําคัญเปน

พิเศษ แสดงวาทานเจาของมงคลวารเปนผูใหญ สูงวัย ไดบําเพ็ญ
กิจกรณียมาแลวมากมายตลอดเวลายาวนาน มีลูกหลาน บุคคล
เก่ียวของ และผูท่ีเคารพนับถือจํานวนมาก และลูกหลานก็เติบโต
เปนผูใหญ ทํางานการและมีกิจการเปนหลักฐานกันไป 

พวกนองๆ ขอวา พ่ีมีอายุมากแลว อยากใหเลิกงานหันไป
พักผอนอยูสบายๆ แตพ่ีหมอบอกวา ทํางานสบายๆ มีความสุขใน
การพบปะพูดคุยกับคนไขและคนท่ีดูแลหรือติดตาม  



ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต ข

โดยเฉพาะคนไขไมนอยน้ัน ไดรูจักและรักษาดูแลกันมานาน 
บางคนก็รักษามาต้ังแตเปนเด็กตัวเล็กๆ หรือรักษาตั้งแตคุณปูคุณ
ตามาจนถึงหลานเหลน มีความสนิทสนมคุนเคย ไดพบหนา
ทักทายกัน ก็ราเริงช่ืนใจ ไดคุยกันบาง เลาเร่ืองตางๆ ใหฟงบาง 
โดยเฉพาะเมื่อไดอธิบายใหความรูแกเขา ไดแนะนําบอกวิธีรักษา
ตัว หรือดูแลพอแม เปนตน ก็ช่ืนบานสุขใจ ทําใหแข็งแรงมีกําลัง 
เมื่อเห็นเขาหายหรือผอนเบาความทุกข เราก็ย่ิงมีความสุข 

การแพทยเปนวิชาชีพทางกุศล ใหไดเก้ือกูลทําคุณประโยชน
แกชีวิต และนําความสุขมาใหแกประชาชนตลอดเวลา เมื่อทําดวย
ฉันทะโดยมีเมตตา อายุกาลท่ีผานมา ก็เปนเวลาแหงการเพ่ิมพูน
บุญกุศล เสริมมงคล สรางความสุข ทุกเม่ือทุกวาร ระลึกเม่ือใดก็ได
ปติยินดีมีความปลาบปล้ืมใจ ทําใหเกิดความสุขที่ลึกซ้ึงและยืนยาว 

อาตมภาพขออนุโมทนาการแสดงนํ้าใจมุทิตาดวยธรรมทาน
บุญกิริยาคร้ังน้ี และนอกจากน้ัน โดยสวนตัวท่ีเปนนองของทาน
เจาของวันเกิด ซ่ึงไดรับการดูแลเอาใจใสแกไขบําบัดรักษาจาก
พ่ีชายใหญตลอดมา ตั้งแตทานเจาของมงคลวารยังเปนนักเรียน 
จนประกอบอาชีพการงานเปนนายแพทย ตลอดถึงปจจุบัน 

ในมงคลวารพิเศษ ท่ีมีอายุครบ ๗ รอบ เต็ม ๘๔ ปน้ี ขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  อวยชัยอภิบาล  นายแพทยเกษม  
อารยางกูร พรอมท้ังครอบครัว ลูกหลาน และญาติมิตร จงเจริญ
ดวยจตุรพิธพร พรอมท้ังสรรพบวรพิพัฒนมงคล งอกงามในกุศล  
ไพบูลยในความเกษมศานต ย่ังยืนนานตลอดไป 
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๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ 
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- ๑ - 

จากสุขในบาน  

สู่ความเกษมศานต์ท่ัวสังคม1* 
~  ~ 

ณ วันน้ี ลูกหลานไดพรอมใจกันจัดงานทําบุญทํากุศลตาม
ประเพณีท่ีเรียกวาทําบุญอายุ เปนการแสดงออกซ่ึงนํ้าใจ ท่ีมี
กตัญูกตเวทิตาธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา 

โดยเฉพาะพิธีในวันน้ีเปนการแสดงออกซ่ึงความกตัญู
กตเวทีคร้ังพิเศษ เปนวันสําคัญสําหรับครอบครัว ในฐานะท่ีมารดา 
เปนบุพการีท่ีสูงสุดของลูกๆ  

ลูกๆ น้ันมีบุพการีสูงสุดคือพอแม มีพอคนเดียว แมคนเดียว 
เพราะฉะน้ัน เราจึงทําบุญกันอยางจริงจังใหสมกับความสําคัญ 

                                                                                                                    

1
* หนังสือธรรมบรรยาย ในโอกาสที่ครอบครัวอินสวาง ฉลองมงคลวารท่ี คุณแมกุศล อินสวาง 
มีอายุครบ ๙๐ ปบริบูรณ ณ วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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คุณบิดามารดานั้น สุดพรรณนามหาศาล 
พอแมน้ันมีอุปการคุณแกเรามากมาย ในทางพระศาสนา

ทานบรรยายไวนานัปการ แมกวีท้ังหลายก็ไดเขียนบรรยายกันไว
อยางไมมีท่ีสิ้นสุด ปรากฏเปนคํากลอนและคําประพันธตางๆ ท่ี
บรรยายถึงคุณของบิดามารดา เพ่ือใหลูกไดรูตระหนักมองเห็น
ความสําคัญและแสดงความกตัญูกตเวทีตอทาน  

เม่ือวาโดยยอ ตามหลักพระศาสนา พอแมทําหนาที่สําคัญ คือ 
๑.  ทานหามปรามเราไมใหทําความช่ัวชาเสียหาย ปองกัน

เราไมใหตกไปในทางท่ีต่ําทรามมีอันตราย 
๒.  ทานสั่งสอนแนะนําเราใหตั้งอยูในความดี ชักนําเราใหมุง

ไปในทางท่ีจะพบความสุขความเจริญ 
๓.  ทานใหเราไดเลาเรียนศิลปวิทยา มีความรู ท่ีจะไป

ประกอบอาชีพการงานเพ่ือตั้งตัวใหเปนหลักฐานตอไป 
๔.  ถึงเวลาถึงวัยท่ีจะมีครอบครัว ทานก็เปนธุระเอาใจใส

จัดแจงชวยเหลือ โดยรับท่ีจะทําดวยความเต็มใจ 
๕.  ทรัพยสมบัติของทาน ก็เปนของลูกน่ันเอง ซ่ึงทานจะ

มอบใหในเวลาอันสมควรเปนระยะๆ ไป จนคร้ังสุดทาย
ท่ีเรียกวามรดก  

ท้ังหมดน้ี เปนท่ีรูกันตามหลักการของพระศาสนา แตท่ีจริง
น้ันทานเพียงวางไวใหเปนหัวขอหรือรายการปฏิบัติท่ีสําคัญๆ 
เทาน้ัน การปฏิบัติปลีกยอย ยังมีอีกมากมาย  
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รวมความก็คือ พอแมน้ันทําทุกอยางเพื่อลูกดวยความรัก วา
โดยคุณธรรมก็คือ การกระทําท่ีออกมาจากพรหมวิหาร ๔ ประการ
น่ันเอง คือ 

๑. ใจของพอแมน้ันประกอบดวยความรักความปรารถนาดี 
เอาใจใส เลี้ยงดูลูกให เจริญเติบโตและงอกงามมี
ความสุข คือ มี เมตตา  

๒. ประกอบดวย กรุณา มีความสงสาร คอยชวยเหลือใหพน
จากความยุงยากเดือดรอน ชวยแกไขปญหา และปลด
เปลื้องความทุกข  

๓. มี มุทิตา คอยสงเสริม ใหกําลังใจ และพลอยยินดีเมื่อ
ลูกประสบความสําเร็จ ประสบความกาวหนา หรือทํา
ความดีงามถูกตอง  

๔. มี อุเบกขา ในเวลาท่ีสมควร เชน เมื่อลูกจะตอง
รับผิดชอบตัวเอง หรือควรรูจักฝกหัดทําอะไรดวยตนเอง 
ทานก็จะใหโอกาสแกลูกท่ีจะพัฒนาตัวเอง คือไมใชจะ
ทําใหไปหมดทุกอยางจนกระท่ังลูกทําอะไรไมเปน อันน้ี
เรียกวา วางอุเบกขา  

น่ีคือหลัก พรหมวิหาร ๔ เรารูกันวาพอแมน้ัน เปนตัวอยาง
ของคนท่ีมีพรหมวิหารธรรม ๔ ประการ  

แตในเร่ืองน้ีมีขอสังเกตวา เราเนนกันมากในพรหมวิหารขอท่ี 
๑ เมื่อพูดถึงผูใหญ วาผูใหญจะตองมีเมตตา แลวก็มักจะตามดวย
ขอ ๒ คือกรุณา วามีเมตตากรุณา และบุคคลผูมีเมตตากรุณา ท่ี
แสดงออกอยางชัดเจน ก็คือ พอแมของเราน่ีแหละ 
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ขอสังเกตสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ พอแมในเมืองไทยเราน้ี 
แสดงเมตตา กรุณา และมุทิตา ไดงาย หรือพรอมท่ีจะแสดงพรหม
วิหาร ๓ ขอแรกน้ีไดตลอดเวลา แตมักวางอุเบกขาไมเปน หรือ
แมแตไมเขาใจ หรือเขาใจผิดตอขออุเบกขา ทําใหลูกเติบโตอยาง
ไมสมบูรณ เชน ไมรูจักโต ทําอะไรไมเปน และไมรูจักรับผิดชอบ  

พรหมวิหารขอสุดทายน้ี จะปฏิบัติไดถูกตอง จะตองใช
ปญญา จึงตองศึกษาใหดี ตอนแรกจะพูดเปนแนวไวกอน 

พอแมมี เมตตา ในยามปกติ เมื่อลูกเจริญเติบโตอยูดีตามท่ี
ควรจะเปน (เขาอยูปกติ) 

พอแมมี กรุณา ยามลูกมีทุกข เชน เจ็บปวย หรือมีเร่ือง
ลําบากเดือดรอน (เขาตกตํ่า) 

พอแมมี มุทิตา ยามเมื่อลูกทําอะไรไดดี มีสุข หรือประสบ
ความสําเร็จ เชน สอบไดท่ีดีๆ สอบเขางานได หรือไดเลื่อนยศเลื่อน
ตําแหนง (เขาข้ึนสูง) 

แตในบางกรณี พอแมไมอาจใชเมตตา กรุณา หรือมุทิตา 
เพราะจะทําใหเกิดความเสียหาย เชน อาจจะเสียหายแกชีวิตของ
ลูกเอง หรือเสียธรรม ในกรณีอยางน้ัน จะตองรูจักวางอุเบกขา 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบ คือ 

พอแมมี อุเบกขา เมื่อจะฝกหัดใหลูกรูจักรับผิดชอบตนเอง 
จะไดทําอะไรๆ เปน และพ่ึงตนเองได เทากับเปดโอกาสใหลูก
พัฒนา เชน ใหเดินเอง ทําการบานเอง โดยพอแมวางทีเฉยดูใหเขา
ทํา แตพรอมท่ีจะชวยเมื่อถึงเวลา หรือเปนท่ีปรึกษาให 
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พอแมมี อุเบกขา เมื่อลูกสมควรตองรับผิดชอบการกระทํา
ของเขา เชน ลูกทําความผิด ลูกทะเลาะกัน พอแมวางตัวเปนกลาง 
เพ่ือใหมีการพิจารณา วินิจฉัย ตัดสิน และใหเขาปฏิบัติ หรือไดรับ
การปฏิบัติ อยางเปนธรรม 

พอแมมี อุเบกขา เมื่อลูกรับผิดชอบตนเองได เชน เรียนจบ
แลว มีการงานทําเปนหลักฐาน ออกเรือนมีครอบครัวของตัวเขา
เอง พอแมรูจักวางตัววางเฉย ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงในชีวิต
สวนตัวของครอบครัวของเขา 

จากคุณธรรมในใจท่ีมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พอแม
ก็แสดงออกมาภายนอก ดวยการลงมือทํา คือปฏิบัติตอลูกโดยทํา
การเลี้ยงดู และฝกหัดอบรมสั่งสอน พรอมท้ังทําหนาท่ีตางๆ อยาง
ท่ีกลาวมาขางตน ๕ ขอน้ัน การปฏิบัติ ท้ังหมดน้ี เรียกวาการ
สงเคราะห ซ่ึงสรุปไดตามหลักสังคหวัตถุ เปน ๔ อยาง คือ 

๑.  พอแมมีแตการใหแกลูก ท่ีเรียกวา ทาน  
๒. พอแมพูดจาดวยนํ้าใจปรารถนาดี และอบรมส่ังสอนใหคํา 

แนะนํา ช้ีแจงบอกเลาส่ิงที่เปนประโยชน เรียกวา ปยวาจา  
๓. พอแมลงมือลงแรง เอาแรงกายของทานทําโนนทําน่ีให 

โดยเฉพาะเมื่อลูกยังเล็กอยูทําอะไรเองไมได พอแมก็ทํา
ให ตั้งแตอุมเรา จูงเรา ปอนขาว อาบนํ้า แตงตัวให ฯลฯ 
การเล้ียงดูตางๆ ทานตองลงมือปฏิบัติโดยใชเร่ียวแรง
ของทานชวยเราท้ัง น้ัน  การเอาแรงกายเขาชวยน้ี 
เรียกวา อัตถจริยา  
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๔. พอแมอยูกับลูก รวมสุขรวมทุกขกับลูก ทําตัวเขากับลูกได 
ปฏิบัติตอลูกทุกคนอยางเสมอภาค เสมอตนเสมอปลาย
กับลูก ไมถือเน้ือถือตัว อยางลูกสมัยน้ี บางทีเลนศีรษะ
พอแมขามไปขามมา ทานก็ไมถือสา แตคนอื่นมาทํา
อยางนั้นไมได พอแมจะโกรธเอา ขอนี้เรียกวา สมานัตตตา  

อันน้ีเปนหลักปฏิบัติท่ีทานเรียกวา สังคหวัตถุ ๔ ประการ ซ่ึง
พอแมมีตอลูกเปนประจํา แตท้ังหมดน้ัน โดยสรุปแลว ก็รวมเปน
การสงเคราะห ๒ ประเภท คือ 

๑. อามิสสงเคราะห สงเคราะหดวยอามิส คือวัตถุสิ่งของ 
เชน อาหาร เคร่ืองนุงหม เปนตน ขอน้ีชัดเจนอยูแลว 

๒. ธรรมสงเคราะห สงเคราะหดวยธรรม คือการแนะนําสั่ง
สอน ใหรูจักช่ัวดี บาปบุญ เหตุผล ใหเจริญดวยคุณธรรมความดี มี
สติปญญา พัฒนายิ่งข้ึนไป รวมท้ังการแสดงเมตตากรุณาท่ีทาน
ปฏิบัติตอลูกอยูตลอดเวลา มีความรักความเอาใจใส มีความ
อดทนตอลูก ลูกจะทําอะไรเปนเหตุใหพอแมตองวุนวายยุงยาก 
ทานก็อดทน เปนตน  

จากการสงเคราะหของพอแมน่ีแหละ ลูกก็จะเอาไปเปน
แบบอยางในการสงเคราะหซ่ึงกันและกัน  

สิ่งท่ีควรยํ้าไวก็คือ การสงเคราะหน้ัน ประการสําคัญอยูท่ี
ตองใหครบท้ังสองอยาง คือ อยามีเพียงอามิสสงเคราะห ซ่ึงเปน
การสงเคราะหดวยวัตถุสิ่งของอยางเดียว ตองมีธรรมสงเคราะห
ดวย จึงจะมีความเจริญพัฒนาท่ีสมบูรณ 
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รักของพอแม เปนรักแทท่ียั่งยืน∗ 
ไดบอกแลววา ท่ีพอแมทําทุกอยางเพื่อลูกน้ัน ก็ดวยความรัก 

เราจึงควรรูจักความรักของพอแมใหดีสักหนอย 
ความรัก ถาแยกตามหลักพระพุทธศาสนา ก็แบงงายๆ กอน

วา มี ๒ แบบ  
ความรักแบบท่ี ๑ คือ ความชอบใจในบุคคลหรือสิ่งท่ีจะเอา

มาบํารุงบําเรอความสุขของเรา ชอบใจคนนั้นเพราะวา จะมา
สนองความตองการชวยบํารุงบําเรอ ทําใหเรามีความสุขได อะไรท่ี
จะทําใหเรามีความสุข เราชอบใจ เราตองการมัน นี่คือ ความรัก
แบบหน่ึง ซ่ึงมีมากทีเดียว 

ความรักแบบท่ี ๒ คือ ความตองการใหคนอื่นมีความสุข 
หรือความปรารถนาใหคนอื่นมีความสุข ความรักของพอแมเปน
แบบท่ี ๒ น้ี คือ อยากใหลูกมีความสุข 

ความรัก ๒ อยางน้ี แทบจะตรงขามกันเลย  
แบบท่ี ๑ อยากไดเขามาบําเรอความสุขของเรา (จะหา

ความสุขจากเขา หรือเอาเขามาทําใหเราเปนสุข)  
แตแบบท่ี ๒ อยากใหเขาเปนสุข (จะใหความสุขแกเขา หรือ

ทําใหเขาเปนสุข)  
ความรักมี ๒ แบบอยางน้ี ซ่ึงเห็นไดในชีวิตประจําวัน 

                                                                                                                    

∗ เรื่องความรัก ๒ แบบตอไปนี้ ตัดตอนจาก จาริกบุญ-จารึกธรรม หนา ๙๕-๙๙ 
และ ความรัก: จากวาเลนไทน ์สู่ความเป็นไทย หนา ๑๐-๑๓ 



ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต ๘

ความรักท่ีเด็กหนุมสาวพูดกันมาก ก็คือ ความรักแบบท่ีวา 
ชอบใจอยากไดเขามาสนองความตองการของตน ทําใหตนมี
ความสุข  

แตในครอบครัวจะมีความรักอีกแบบหน่ึงใหเห็น คือ ความ
รักระหวางพอแมกับลูก โดยเฉพาะความรักของพอแมตอลูก คือ
ความอยากใหลูกเปนสุข 

ฉะน้ัน ตอนแรกจะตองแยกระหวางความรัก ๒ แบบน้ี
เสียกอน  

ความรักชอบใจอยากไดคนอื่นมาบําเรอความสุขของเราน้ี 
ทางพระเรียกวา ราคะ  

สวนความรักท่ีอยากใหคนอื่นเปนสุข ทานเรียกวา เมตตา  
อะไรจะตามมาจากความรักท้ัง ๒ แบบน้ี ความรัก ๒ แบบน้ี 

มีลักษณะตางกัน และมีผลตางกันดวย 
ถามีความรักแบบท่ี ๑ ก็ตองการได ตองการเอาเพ่ือตนเอง 

เมื่อทุกคนตางคนตางอยากได ความรักประเภทนี้ ก็จะนํามาซึ่ง
ปญหา  คือ  การเบียดเบียนแยงชิง ซ่ึงกันและกัน  พรอมดวย
ความเห็นแกตัว  

สวนความรักแบบท่ี ๒ อยากใหผูอื่นเปนสุข เมื่ออยากให
ผูอื่นเปนสุข ก็จะพยายามทําใหเขาเปนสุข  

เหมือนพอแมรักลูก ก็จะพยายามทําใหลูกเปนสุข และเมื่อ
ทําใหลูกเปนสุขได ตัวเองจึงจะเปนสุข  
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ความรักของพอแม คือ อยากทําใหลูกเปนสุข และมี
ความสุขเมื่อเห็นลูกเปนสุข  

เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พอแมก็หาทางทําทุกอยางให
ลูกมีความสุข วิธีสําคัญอยางหน่ึงท่ีจะทําใหลูกมีความสุข ก็คือ
การใหแกลูก เพราะฉะน้ัน พอแมก็จะมีความสุขในการใหแกลูก 
เพราะการใหน้ันเปนการทําใหลูกมีความสุข 

ตามปกติ การใหคือการสละ หรือการยอมเสียไป ซ่ึงอาจจะ
ทําใหฝนใจและเปนความทุกข แตพอมีความรักแบบท่ีสอง คือ
เมตตาน้ีมา ก็ใหดวยความสุข  

เพราะฉะน้ัน ความรักคือเมตตา จึงมาสรางความ
เปลี่ยนแปลงใหม ทําใหการใหกลายเปนความสุข 

ความรักแบบท่ีหน่ึง เปนความตองการท่ีจะหาความสุขให
ตนเอง พอเขามีความทุกขลําบากเดือดรอน หรืออยูในภาวะท่ีไม
สามารถสนองความตองการของเราได เราก็เบ่ือหนายรังเกียจ  

แตความรักแบบท่ีสอง ตองการใหเขามีความสุข พอเขามี
ความทุกขเดือดรอน เราก็สงสารอยากจะชวยปลดเปลื้องความทุกข 
ใหเขาพนจากความลําบากเดือดรอนน้ัน 

ความรักประเภทท่ีหน่ึงน้ัน ตองไดจึงจะเปนสุข ซ่ึงเปน
กระแสกิเลสของปุถุชนท่ัวไป  

มนุษยอยูในโลกน้ี เมื่อยังเปนปุถุชน ก็ตองการไดตองการ
เอา เมื่อไดเมื่อเอาแลว ก็มีความสุข แตถาตองใหตองเสีย ก็เปน
ทุกข  
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วิถีของปุถุชนน้ี จะทําใหไมสามารถพัฒนาในเร่ืองของ

คุณธรรม เพราะวา ถาการใหเปนทุกขเสียแลว คุณธรรมก็มาไมได 
มนุษยจะตองเบียดเบียนกัน แกปญหาสังคมไมได  

แตถาเมื่อไรเราสามารถมีความสุขจากการให เมื่อไรการให
กลายเปนความสุข เมื่อน้ันปญหาสังคมจะถูกลดนอยลงไป หรือ
แกไขไดทันที เพราะมนุษยจะเก้ือกูลกัน  

ความรักแบบท่ีสอง ทําใหคนมีความสุขจากการให จึงเปน
ความรักท่ีสรางสรรคและแกปญหา 

เมื่อมนุษยมีความสุขจากการให จะเปนความสุขแบบสอง
ฝาย สุขด้วยกัน คือ เราผูให ก็สุข เมื่อเห็นเขามีความสุข สวนผู
ไดรับก็มีความสุขจากการไดรับอยูแลว สองฝายสุขดวยกัน จึงเปน
ความสุขแบบประสาน  

ความสุขแบบน้ี ดีแกชีวิตของตนเองดวย คือ ตนเองก็มีทาง
ไดความสุขเพ่ิมข้ึน แลวก็ดีตอสังคม เพราะเปนการเก้ือกูลกัน ชวย
ใหเพ่ือนมนุษยมีความสุข ทําใหอยูรวมกันดวยดี 

ความรักของพอแมตอลูก เปนความรักแบบท่ีอยากเห็นลูกมี
ความสุข แลวก็พยายามทําอะไรตางๆ ใหลูกมีความสุข เมื่อเห็นลูก
มีความสุข พอแมก็มีความสุขดวย ดังน้ัน พอแมจึงมีความสุขใน
การท่ีไดใหแกลูก  

ในขณะท่ีคนท่ัวไปตองได จึงจะมีความสุข แตพอแมใหแก
ลูก ก็มีความสุข แมตัวเองจะตองทุกขเดือดรอน พอแมก็ยอม  

บางทีตัวเองตองลําบากเดือดรอน แตพอเห็นลูกมีความสุข 
พอแมก็มีความสุข  
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ในทางตรงขาม ถาเห็นลูกไมสบายหรือตกทุกขลําบาก พอ
แมก็มีความสงสาร ไมมีความรังเกียจ ไมมีความเบ่ือหนาย แลวยัง
ทนทุกขทนลําบากเพ่ือลูกไดดวย  

รักของพอแมน้ี เปนรักแทท่ีย่ังยืน ลูกจะข้ึนสูง ลงตํ่า ดีราย 
พอแมก็รัก ตัดลูกไมขาด ลูกจะไปไหนหางไกล ยาวนานเทาใด จะ
เกิดเหตุการณผันแปรอยางไร แมแตจะถูกคนท่ัวโลกรังเกียจ ไมมี
ใครเอาดวยแลว พอแมผูใหกําเนิด ก็ยังเปนออมอกสุดทายท่ีจะ
โอบกอดลูกไว 

น้ีแหละท่ีวา เปนการแยกความหมายของความรักเปน ๒ 
แบบ พอแมมีความรักแบบท่ี ๒ ซ่ึงเปนรักแท  

คนท่ัวไป เร่ิมตนก็มีความรักแบบแรก คืออยากไดเขามาทํา
ใหตัวเรามีความสุข  

แตคนควรจะพัฒนาจากความรักแบบท่ีหน่ึงไปสูความรัก
แบบท่ีสอง คือ ใหความรักแบบท่ีสองเกิดมีข้ึนมา เพ่ือชวยสราง
ดุลยภาพในเร่ืองความรัก  

ขอใหดู เชน ระหวางหนุมสาว ถามีความรักแบบท่ีหน่ึงอยาง
เดียว จะไมย่ังยืน ไมชาไมนานก็จะตองเกิดปญหาแนนอน 
เพราะวาความรักแบบท่ีหน่ึงน้ัน ตองการจะเอาเขามาเปนเครื่อง
บํารุงบําเรอตัวเองเทาน้ัน ถาเมื่อไรไมสมใจปรารถนา ก็จะเกิด
โทสะ มีความชิงชัง หรือไมก็เบ่ือหนาย แลวปญหาก็จะเกิดข้ึน 

ฉะน้ัน คนเราอาจจะเร่ิมตนดวยความรักแบบท่ีหน่ึงได ตาม
เร่ืองของปุถุชน แตจะตองรีบพัฒนาความรักแบบท่ีสองใหเกิดข้ึน  
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พออยูเปนคูครองกันแลว ถามีความรักแบบท่ีสองเขามา

หนุน ก็จะทําใหอยูกันไดย่ังยืน ความรักแบบท่ีสองจะเปนเคร่ือง
ผูกพันสําคัญท่ีชวยใหชีวิตครองเรือนมีความมั่นคง  

ดังน้ัน ปุถุชนน้ี อยางนอยก็ใหมีความรัก ๒ แบบ มาเขาดุลย
ภาพกันก็ยังดี ขอใหไดแคน้ีก็พอ 

ในกรณีของสามีภรรยา ถามีความรักแบบแรกท่ีจะเอาแตใจ
ฝายตัวเอง ก็คือ ตัวเองตองการเขามาเพ่ือบําเรอความสุขของตน 
ถาอยางน้ีก็ตองตามใจตัว ไมชาก็จะตองเกิดปญหาการทะเลาะ
วิวาท หรือเบ่ือหนาย แลวก็อยูกันไมได ไมย่ังยืน  

แตถามีความรักแบบท่ีสอง คือ อยากใหเขาเปนสุข เราก็จะ
มีนํ้าใจ พยายามทําใหเขาเปนสุข  

ถามีความรักแบบท่ีสองอยู ความรักก็จะย่ังยืนแนนอน 
เพราะตางฝายตางก็คิดวา ทําอยางไรจะทําใหอีกฝายหน่ึงมี
ความสุข  

สามีก็คิดวา ทําอยางไรจะใหภรรยามีความสุข ภรรยาก็คิด
แตวา จะทําอยางไรใหสามีมีความสุข คิดกันอยางน้ีก็คือมีนํ้าใจ
และมีแตจะเก้ือกูลกัน ทําใหครอบครัวอยูย่ังยืน ชีวิตก็มีความสุข 

ท่ีพูดมานี้ก็เพ่ือใหเห็นวา เราจะตองพัฒนาคนในเร่ืองความ
รัก ใหรูจักความรักท้ัง ๒ อยาง อยางนอยก็ใหมีดุลยภาพในเร่ือง
ความรัก ๒ ขอน้ี แลวพัฒนาย่ิงข้ึน จนกระท่ังใหคนเราอยูกันดวย
ความรักประเภทท่ีสอง 
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ลักษณะของความรัก มีอยูอยางหน่ึง คือ มันนําความสุขมา
ใหดวย  

ความรักแบบท่ีหน่ึง ก็ทําใหเกิดความสุข เมื่อไดสนองความ
ตองการท่ีจะไดเขามาทําใหตัวมีความสุข  

สวนความรักประเภทที่สอง ก็ทําใหเกิดความสุข เมื่อได
สนองความตองการท่ีจะทําใหเขามีความสุข 

ฉะน้ัน คนท่ีทําจิตใหมีเมตตาตอเพ่ือนมนุษยไดหมด ก็จะมี
ความสุขไดมากเหลือเกิน คือ เวลาเห็นเพ่ือนมนุษยมีความสุข หรือ
เราทําใหเขามีความสุขได ตัวเราเองก็มีความสุขดวย คนประเภทน้ี
ก็เลยมีโอกาสท่ีจะมีความสุขมากย่ิงข้ึน  

คนท่ีพัฒนามาถึงระดับน้ีก็เชน พระโสดาบัน เปนตน พระ
โสดาบันน้ันไมมีมัจฉริยะ ไมมีความตระหน่ี ไมมีความหวงแหน มี
ความพรอมท่ีจะให เพราะฉะน้ัน คุณธรรมคือเมตตาจึงเจริญมาก
ข้ึนดวย และทานก็มีความสุขย่ิงข้ึนมากมาย จนกระท่ังเปนพระ
อรหันตก็มีแตสุข ไมมีทุกขเหลืออยูเลย 

ความรักของพอแม ถึงแมจะจํากัดอยูกับลูกก็จริงอยู แตก็
ไมใชเปนการหวงแหนอยางความรักแบบท่ีหน่ึง คือพอแมรักลูก 
ความหวงน้ันจะมีแตในแงท่ีอยากใหลูกมีความสุข ไมยอมใหใคร
มาทําใหลูกทุกข แตไมไดหวงแหนท่ีวาตองการครอบครองเอาไวเปน
ของตัว เพ่ือบําเรอความสุขของตัว ไมมีความหึง คือไมไดหวงผัสสะ
ไวเพ่ือตัว และไมไดหวงใจ แตตรงกันขาม ถาลูกมีคูครองท่ีดี มี
ความสุข พอแมก็พลอยมีความสุขไปดวย 
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ทุกคนตองเปนพรหม เพื่ออภิบาลสังคมใหยั่งยืน∗ 

พระคุณของพอแมมากมายหลายอยางท่ีพูดมาน้ี รวมแลวก็
มาจากพรหมวิหาร ๔ น่ันเอง  

เน่ืองจากพรหมวิหาร ๔ น้ี มีความสําคัญมาก ไมเฉพาะพอ
แมจะมีตอลูกเทาน้ัน แตจะตองขยายออกไปใหทุกคนมีตอเพ่ือน
มนุษย หรือเพ่ือนรวมโลกท่ัวทุกตัวคน เพราะฉะน้ันจึงขอถือโอกาส
อธิบายใหละเอียดกวาท่ีพูดไวขางตนน้ันอีกหนอย 

เราทุกคนอยูรวมกับเพ่ือนมนุษย เร่ิมตั้งแตพอแม พ่ีนอง 
สามีภรรยาในครอบครัวเปนตนไป ในการอยูรวมกับเพ่ือนมนุษย
น้ันมีหลักธรรมประจําใจอยูหมวดหน่ึง สําหรับเปนหลักในการท่ีจะ
วางใจหรือมีทาทีแหงจิตใจตอผูคนรอบดาน  

ธรรมชุดน้ี ท่ีจริงก็เปนหลักธรรมงายๆ แตบางทีเราก็ใชไม
เปน น่ีก็คือ พรหมวิหาร ๔ ท่ีพูดไวแลวขางตนน่ันเอง ไดแก เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา  

บางที ท่ีเราดําเนินชีวิตกันมาจนบัดน้ี เราก็ยังเขาใจและใช
ธรรมชุดน้ีไดไมสมบูรณ 

พรหมวิหาร แปลวา ธรรมประจําใจของพรหม พรหมน้ัน 
ศาสนาพราหมณเขาถือวา เปนผูสรางโลก เปนเทพเจาผูดล
บันดาลสิ่งท้ังหลาย เปนผูสรางสรรคและอภิบาลโลก  
                                                                                                                    

∗ คําอธิบายพรหมวิหาร ๔ ตอไปนี้ ตัดตอนจาก ธรรมะสําหรับผู้สูงอายุ หนา ๓๘-๔๙ และ 
เพ่ือชุมชนแห่งการศึกษา และบรรยากาศแห่งวิชาการ หนา ๘๗-๙๗ (อาจดูเทียบเคียง
ใน จาริกบุญ-จารึกธรรม หนา ๙๕-๑๑๑, เร่ืองที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก หนา ๔๔-๖๑, 
รักษาใจยามรักษาคนไข้ หนา ๓๕-๔๙,  ธรรรมะกับการทาํงาน หนา ๘๔-๙๙) 
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แตพระพุทธเจาทรงสอนวา เราไมตองไปรอพระพรหมใหมา

สรางโลก อภิบาลโลก เราทุกคนควรจะเปนผูมีสวนรวมสรางสรรค
อภิบาลโลกดวยกันทุกคน เพราะฉะน้ัน จึงมาทําตัวใหเปนพรหม
กันเถิด  

แลวพระพุทธเจาก็ตรัสแสดงพรหมวิหารไวใหเราทุกคน
ปฏิบัติ เพ่ือใหเราทุกคนเปนพระพรหม คือเปนผูสรางสรรคและ
อภิบาลสังคม ดังน้ัน เราจะเปนพระพรหมโดยสมบูรณ ก็ตองมี
ธรรมท้ัง ๔ ขอ คือมี 

๑. เมตตา รัก ปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข 
๒. กรุณา สงสาร อยากชวยเหลือใหเขาพนจากทุกข 
๓. มุทิตา พลอยยินดีดวย เมื่อเขาสุขสําเร็จทําไดด ี
๔. อุเบกขา วางทีเฉยเปนกลาง ใหทุกอยางเปนไปตามธรรม 
เมตตา กับ กรุณา น่ีเมืองไทยใชมาก พูดกันอยูเสมอจนเปน

คําไทยสามัญ แตแยกความหมายกันไมคอยออก เพราะฉะน้ัน 
ตอนแรกจะตองแยกความหมายระหวาง เมตตา กับ กรุณา ใหชัด
วาตางกันอยางไร 

วิธีแยกใหชัดงายๆ ก็คือ ธรรมหมวดน้ีเปนทาทีของจิตใจ
สําห รับแสดงตอผู อื่ น  เมื่ อ เปนธรรมสําหรับแสดงตอผู อื่ น 
ความหมายของมันจะชัดดวยการพิจารณาดูสถานการณท่ีผูอื่น
เขาประสบวา เขาอยูในสถานการณใดแลว เราจะใชธรรมขอไหน  

สถานการณ์ท่ี ๑ คนอื่นเขาอยูดีเปนปกติ ไมมีเร่ืองเดือดเน้ือ
รอนใจ แตก็ไมไดดีไมมีความสําเร็จอะไรเปนพิเศษ ในกรณีน้ีเรา
จะตองมี เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี ความเปนมิตร  
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“เมตตา” ก็มาจากตนศัพทเดียวกับคําวามิตร คือ มิตตะ 
แปลง อิ เปน เอ ก็เปน เมตตะ เติมสระอาเขาไป เปนเมตตา ราก
ศัพทเดียวกัน “เมตตา” จึงแปลวา นํ้าใจมิตร คุณสมบัติของมิตร 
หรือความเปนมิตร ในภาษาสันสกฤตเรียกวา ไมตรี  

เปนอันวา สําหรับคนท่ีอยูเปนปกติ เราก็มีความเปนมิตร มี
ไมตรี มีเมตตา มีความรัก ปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข 

สถานการณ์ท่ี ๒ คนอื่นเขาตกตํ่าเดือดรอน พอเขาทรุดต่ํา
ตกลงไปจากสถานะเดิม คือประสบความเดือดรอน เราก็ยายไปสู
คุณธรรมขอท่ี ๒ คือ กรุณา ซ่ึงไดแกความมีใจพลอยหว่ันไหวเม่ือ
ผูอ่ืนประสบความทุกข แลวก็อยากจะชวยเหลือปลดเปล้ืองความ
ทุกขหรือแกไขปญหาของเขา ทําใหเขาขึ้นมาสูภาวะปกติ หายทุกข 
หายรอน  

พูดสั้นๆวา เขาอยูดีเปนปกติ เราเมตตา แตถาเขามีทุกข
เดือดรอน เราก็กรุณา คนไทยพูดถึงเมตตา กรุณา กันบอย แสดง
วาคนไทยคงมีเมตตากรุณามาก แตขอตอไป คนไทยไมคอยพูดถึง 

สถานการณ์ท่ี ๓ คนอื่นเขาข้ึนสูภาวะท่ีสูงข้ึนไป คือประสบ
ความสําเร็จ ทําสิ่งท่ีถูกตองดีงามนาช่ืนชม มีความกาวหนา หรือมี
ความสุข เรียกงายๆ วา เขาไดดีมีสุข เราก็ยายตอไปสูคุณธรรมขอ
ท่ี ๓ คือ มุทิตา ซ่ึงแปลวา พลอยยินดีดวย เอาใจสงเสริมสนับสนุน  

คนเราน้ีท่ีประสบสถานการณกันอยูโดยทั่วไปก็ ๓ อยางน่ี
แหละ คือ เปนปกติ ตกตํ่า ข้ึนสูง เราก็มี เมตตา กรุณา มุทิตา ไว
ปฏิบัติตอเขาครบท้ัง ๓ สถานการณ  
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แตแคน้ีไมจบ ยังมีอีกขอหน่ึง เปนสถานการณท่ี ๔ ขอน้ีนา

สงสัย  เพราะ  ๓  สถานการณก็นาจะครบแลว  ยังมีอะไรอีก 
สถานการณท่ี ๔ คืออะไร 

สถานการณ์ท่ี ๔ ขอน้ียากหนอย คงตองอธิบายยาวสักนิด 
จะตองเขาใจวา สามขอแรกน้ัน เปนความสัมพันธระหวาง

มนุษยกับมนุษย หรือคนกับคน  
แตในโลกมนุษยน้ี เราไมไดอยูกับมนุษยดวยกันเทาน้ัน เรา

ตองอยูกับความเปนจริงของชีวิตในธรรมชาติดวย หมายความวา 
โลกมนุษยน้ันตองต้ังอยูบนฐานของกฎธรรมชาติ หรือความเปน
จริงของธรรมชาติอีกช้ันหน่ึง เราจึงมีความสัมพันธ ๒ ดาน หรือ ๒ 
ระดับ คือ 

ดานหน่ึง เราอยูกับคนดวยกัน คือเพ่ือนมนุษยท่ีเรียกวา
สิ่งแวดลอมทางสังคม เรามีความสัมพันธท่ีดี เรามีเมตตา กรุณา 
มุทิตา ชวยเหลือกันดี ก็อยูกันดวยดี มีความรมเย็นเปนสุข 

อีกดานหน่ึง ลึกลงไป ชีวิตของเราอยูกับความเปนจริงของ
กฎธรรมชาติ อยูกับความเปนจริงของโลกและชีวิต แมแตรางกาย
ของเราน้ีก็เปนไปตามเหตุปจจัยของธรรมชาติ เปนไปตามกฎ
ธรรมชาติ ซ่ึงไมฟงใครท้ังสิ้น เปนหนาท่ีของเราเองท่ีจะตองรูเขาใจ
มัน และปฏิบัติตัวใหถูกตองสอดคลองกับมัน ดานน้ีแหละท่ีสําคัญ 
ซ่ึงเราจะมองขามหรือละเลยไมได  

เมตตา กรุณา มุทิตา น้ัน มาชวยในดานท่ีหน่ึง ท่ีชีวิตของเรา
ไปเก่ียวของกับเพ่ือนมนุษย  
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แตดานท่ีสอง ชีวิตของเราตองเกี่ยวของกับความเปนจริง
ของโลกและชีวิต ท่ีเปนไปตามกฎธรรมชาติ คือเปนไปตามเหตุ
ปจจัยของมัน  

ในดานน้ี คนจะตองมีปญญา รูจักรับผิดชอบตัวเอง ท่ีจะ
ดําเนินชีวิตใหดีงามถูกตองดวยตนเอง จะรอใหคนอื่นมาชวยไมได  

ในขอ ๑-๒-๓ น้ัน คนช่วยกัน ด้วยความรู้สึกท่ีดีงาม  
แตขอ ๔ ในความสัมพันธกับความเปนจริงของโลกและชีวิตที่

ไมเขาใครออกใครน้ัน เราต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้อง โดยใช้ปัญญา 
ทุกคนจึงตองรูจักรับผิดชอบตนเอง ไมใชรอการชวยเหลือพึ่งพา  

ยกตัวอยาง พอแมเลี้ยงลูก ถาเอาแตเมตตา กรุณา มุทิตา ก็
ทําใหลูกหมดทุกอยาง แตลูกไมไดอยูกับพอแมหรืออยูกับมนุษย
ดวยกันอยางเดียว อีกดานหน่ึงชีวิตของลูกตองอยูกับความเปน
จริงของโลกและชีวิต เขาจะตองไปมีชีวิตของเขาเองในโลก ใน
สังคม ซ่ึงเขาจะตองรับผิดชอบตัวเอง ปญหาก็คือเขารับผิดชอบ
ชีวิตของเขาเองไดหรือไม  

ถาเราเอาแตชวยเขาดวยเมตตา กรุณา มุทิตา เขาอาจจะไม
รูจักทําอะไรใหเปนดวยตัวเอง และรับผิดชอบตัวเองไมได คือไม
สามารถพ่ึงตนเอง  

ในระยะยาว พอแมไมไดอยูกับเขาตลอดไป เขาจะตองอยู
กับโลกแหงความเปนจริง ท่ีมันไมเขาใครออกใคร เขาจะตอง
รับผิดชอบชีวิตของตัวเองใหได ตอนน้ีแหละท่ีทานใหใชขอสี่  

น่ีก็คือ สามขอแรกน้ัน พอแมทําใหแกลูก แตขอสี่ พอแมจะดู
ใหลูกทํา ขอสี่น่ีแหละคือ อุเบกขา  
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อุเบกขา แปลวา คอยดู หรือดูอยูใกลๆ มาจาก อุป แปลวา 
คอย หรือ ใกลๆ และ อิกข แปลวา มองดู อุเบกขาจึงแปลวามองดู
อยูใกลๆ หรือคอยมองดู แตไมใชดูเปลาๆ ดูให้เขาทํา  

ท่ีวาน้ีคือ พอแมตองใชปญญาพิจารณาวา ตอไปลูกเราจะ
โต จะตองหัดดําเนินชีวิตเองใหได จะตองรับผิดชอบตัวเองได 
จะตองทําอะไรเปนบาง  

เมื่อใชปญญาพิจารณาเห็นแลว ก็มาฝกใหลูกทํา ใหเขาฝก
ตัวเอง โดยเราดูอยูใกลๆ เปนท่ีปรึกษา ถาเขาทําไมถูก ทําไมไดผล 
ทําผิด จะไดชวยแกไข แนะนํา จนเขาทําเปนหรือทําไดดีดวยตนเอง  

ถาไมรีบใชอุเบกขาเสียแตบัดน้ี ตอไปเราไมไดอยูกับเขา พอ
เขาโตข้ึน เขารับผิดชอบตัวเองไมเปน ทําไมเปน เขาทําผิดเราก็ไม
มีโอกาสไปแกไข ไมมีโอกาสจะชวยแนะนํา เพราะฉะน้ัน จึงตอง
ฝกเขาต้ังแตบัดน้ี  

ตรงน้ีแหละ อุเบกขา จึงมา เพ่ือใหลูกมีโอกาสพัฒนาตัวเอง 
ไมใชเอาแตรักแลวทําใหเขาหมดทุกอยาง จนกลายเปนวาพอแม
ปดก้ันการพัฒนาของลูก หรือถึงกับทําลายลูกดวยความรักไมเปน 
อุเบกขาน่ีมากับปญญา ตองมีปญญาจึงจะมีอุเบกขาได  

น่ีแหละขอสี่ และท่ีพูดมาน้ีเปนแงท่ีหน่ึง 
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“รัก” ตองมี “รู” มาเขาคูใหสมดุล 

ตามท่ีพูดมาน้ี จะเห็นวา สถานการณท่ี ๔ ก็คือ สถานการณ
ท่ีมนุษยสัมพันธกับมนุษยในกรณีท่ีไปเก่ียวของกับธรรม การรักษา
ความสัมพันธกับธรรมน้ียังมีอีกอยางหน่ึง เปนแงท่ีสอง 

ธรรม คือความเปนจริงของธรรมชาติ พูดอีกสํานวนหน่ึงวา
หลักการ หรือกติกาของธรรมชาติ คือ กฎธรรมชาติ ไดแก ความ
เปนไปตามเหตุปจจัย ความถูกตองตามกฎเกณฑแหงความเปน
เหตุเปนผล ความสมเหตุสมผล หรือความสมควรตามเหตุและผล 
รวมท้ังสิ่งท่ีเรียกวา ความเปนธรรม หรือความชอบธรรม 

จากหลักการหรือกฎของธรรมชาติน้ี มนุษยเราก็มาบัญญัติ
ระบบในสังคมของตน เพ่ือใหมนุษยดํารงอยูในความดีงาม จึงเกิด
เปนหลักการหรือกฎในสังคมมนุษย กลายเปนกฎหมาย กฎเกณฑ 
กติกา  

เมื่อใดความสัมพันธระหวางมนุษยไปสงผลกระทบเสียหาย
ตอธรรม คือ ทําใหเสียหลักการแหงความเปนจริง ความถูกตองดี
งาม ความสมตามเหตุผล ความชอบธรรม ความเปนธรรม เชน ผิด
กฎหมาย ละเมิดกติกาสังคม เราตองหยุดชวยเหลือ เพ่ือใหเขา
รับผิดชอบตอธรรม น่ีคือ อุเบกขา  

เพราะฉะน้ัน อุเบกขาจึงเปนตัวคุมหมด ทําใหสามขอแรกมี
ขอบเขต อยูแคพอดี อยูแคถูกตอง หยุดไมใหเลยไปเปนผิดเปนเสีย 

เมตตา กรุณา มุทิตาจะเลยขอบเขตไมได เมื่อชวยกันไป ถา
จะละเมิดหลักการ ละเมิดกติกา ละเมิดความเปนธรรม ตองหยุด  
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เราเลยแปล “อุเบกขา” วา เฉย หมายความวา เฉยตอคนน้ัน 

ไมชวย (ในทางท่ีผิด) ในภาษาบาลีทานอธิบายวา ไมขวนขวาย (ท่ี
จะชวย) เหมือนกับบอกวา ฉันไมเอากะคุณละนะ  

เราชวยเหลือกันตลอดเวลา โดยมีเมตตา กรุณา มุทิตา แต
ถาจะทําใหเสียหลักการ เสียความเปนธรรม ฉันตองหยุด ฉันไมเอา
กับคุณแลวนะ กฎตองเปนกฎ ตรงน้ีเรียกวา อุเบกขา  

“อุเบกขา” คือ เฉยตอคนนั้น เพ่ืออะไร เพ่ือไมละเมิด เพ่ือไม
กาวกายแทรกแซงธรรม ธรรมจะออกผลอยางไร ตองวาไปตามน้ัน 
ในขณะท่ี เมตตา กรุณา มุทิตา รักษาคน แต อุเบกขา รักษาธรรม  

ท่ีจริง อุเบกขา ก็เปนความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันน่ัน
แหละ แตในกรณีน้ีความสัมพันธน้ันไมอยูแคมนุษยแลว แตมันไป
เก่ียวของกับธรรมดวย คือไปเก่ียวของกับหลักการ กฎเกณฑ 
กติกา ท้ังในธรรมชาติ และท่ีมาบัญญัติกันในสังคมมนุษย   

ฉะน้ัน อะไรท่ีเปนเร่ืองท่ีเขาสมควรจะชวยตัวเอง ควร
รับผิดชอบตามความเปนจริงของความเปนเหตุเปนผล เราไมเขา
ไปแทรกแซง ไมใชชวยเร่ือยเปอย ตองชวยในขอบเขตของความ
สมเหตุสมผล และชวยเฉพาะในขอบเขตท่ีไมละเมิดธรรม ไม
ละเมิดกฎเกณฑ กติกาตางๆ  

ฉะน้ัน อุเบกขาจึงเปนตัวคุม และรักษาดุล ใหการชวยเหลือ
กันไมเลยขอบเขตจนเสียธรรม 

ถึงตอนน้ี คงจะประมวลคําอธิบายพรหมวิหารขอสุดทาย มา
สรุปลงเปนความหมายของอุเบกขาไดวา 
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สถานการณ์ท่ี ๔ เมื่อเขาสมควรจะตองรับผิดชอบการ

กระทําของตน (รวมท้ังฝกหัดความรับผิดชอบน้ัน) คือ ในกรณีท่ีถา
เราเขาไปชวยเหลือ ดวยเมตตาก็ตาม กรุณาก็ตาม มุทิตาก็ตาม 
จะเปนการละเมิดกอความเสียหายตอธรรม ตอความจริงความ
ถูกตองดีงาม ความสมควรตามเหตุผล หรือทําลายหลักการ กฎ 
กติกาท่ีชอบธรรม ความสัมพันธระหวางมนุษยในขอ ๑-๒-๓ 
จะตองถูกหยุดย้ัง เราจะตองตั้งตัวหรือวางตนอยูใน อุเบกขา  

น่ีคือ หยุดการขวนขวายชวยเหลือ เพ่ือใหมีการปฏิบัติไป
ตามธรรม ตามหลักการ หรือตามกติกา โดยไมเขาไปกาวกาย
แทรกแซง 

ขอยกตัวอยางเชน เด็กคนหน่ึงไปประสบความสําเร็จลัก
ขโมยเงินเขามาได ๕,๐๐๐ บาท ดีใจใหญ  

เราเห็นวาเด็กน้ันประสบความสําเร็จ เราจะไปมุทิตาถูกตอง
ไหม ไมถูกตองใชไหม เพราะวา ถาเราไปดีใจ ไปสงเสริม ก็ไป
กระทบกับธรรม กลายเปนการทําลายหลักการแหงความถูกตองดี
งาม ฉะน้ัน ในกรณีน้ี เราก็ตองปฏิบัติไปตามธรรม 

อีกตัวอยางหน่ึง ดูในกรณีของผูพิพากษา เชน จําเลยทําความ 
ผิดจริง ไปฆาคนมา ผูพิพากษาคิดวา ถาเราจะตัดสินใหเขาเขาคุก 
เขาก็จะมีความทุกข ก็เกิดกรุณา สงสาร เลยตัดสินใหพนผิด  

อยางน้ีไมถูก เพราะการมีกรุณาในกรณีน้ีจะสงผลกระทบตอ
ธรรม ทําใหเสียหลักความจริงความถูกตองดีงาม ทําลายหลักการ
กฎเกณฑกติกาท่ีรองรับสังคมอยู 
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ในกรณีท่ีความสัมพันธระหวางบุคคล สงผลกระทบเสียหาย
ตอหลักการแหงความเปนธรรม ชอบธรรม หรือตัวหลักการ 
ตลอดจนกฎเกณฑกติกาท้ังหลายท่ีจะยึดเหน่ียวใหสังคมมนุษยอยู
ได  เราจะตองหยุดขอท่ี ๑ , ๒ , ๓ ไว แลวยายไปขอท่ี  ๔  คือ 
อุเบกขา เพ่ือใหเขารับผิดชอบตอความเปนจริง ตอธรรม ตอ
หลักการและกฎเกณฑกติกาน้ันๆ อันน้ีแหละเรียกวา อุเบกขา  

ไดบอกแลววา “อุเบกขา” แปลวา คอยมองดู มาจาก อุป 
(ใกลๆ หรือคอย) + อิกฺข (มอง) คือ คอยมองดูใหมันเปนไปตาม
ธรรม หรือตามท่ีมันควรจะตองเปน 

หมายความวา เพ่ือไมเขาไปกาวกายแทรกแซงกระบวนการ
ของธรรม เราจึงเฉยตอคนน้ัน คือ ปลอยหรือเปดโอกาสใหมีการ
ปฏิบัติตอเขาไปตามธรรม ตามหลักการ หรือตามกฎเกณฑกติกา 
ใครมีหนาท่ีอยางไร ก็ทําไปตามน้ัน หลักการหรือกฎเกณฑวา
อยางไร ก็ทําไปตามนั้น เราก็คอยมองดู ถามีอะไรตองทําเม่ือไร ก็ทํา  

น่ีคือ คอยมองดูใหทุกอยางดําเนินไปอยางถูกตองตามท่ีมัน
ควรจะเปน หรือตามธรรม โดยใชปญญาพิจารณาปฏิบัติใหเหมาะ  

อุเบกขา น่ี ตองใชปญญา ตางจาก เมตตา กรุณา มุทิตา ท่ี
ใชความรูสึกมาก คือรูสึกเปนมิตร รูสึกเห็นใจสงสาร และรูสึก
พลอยดีใจชวยหนุน สวนอุเบกขา ตองมีปญญา คือตองรูวาอะไร
ถูกตอง อะไรเปนธรรม อะไรเปนความจริง แลวจึงเอาความรูน้ันมา
ปรับความรูสึกใหลงตัวพอดี  

การท่ีปญญาความรูน้ันมาปรับความรูสึกใหลงตัวพอดีได 
ใหวางตัวถูกตอง เปนกลาง อยูในธรรม อันน้ีเรียกวา อุเบกขา  
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เปนอันวา เราจะตองมีอุเบกขาดวย จึงจะรักษาสังคมน้ีไวได 
มิฉะน้ัน สังคมน้ีก็จะปนปวน  

ถาเราใชเมตตา กรุณา มุทิตามาก เราจะมีความสัมพันธ
ระหวางบุคคลดี แตถาขาดอุเบกขา คนจะชวยเหลือกันระหวาง
บุคคลจนกระท่ังเสียหลักการ ไมเหลียวแล ไมดูหลักการวา จะเสีย
ความเปนธรรมในสังคมไหม หลักเกณฑ กฎหมาย กติกาไมเอา จะ
ชวยเหลือกันระหวางบุคคลอยางเดียว  

สังคมไทยน้ี นาจะหนักไปทาง ๓ ขอแรก สวนขอ ๔ น่ีขาด
มาก อุเบกขาแทบจะไมมี และไมรูจักดวยซํ้า  

ในสังคมไทย เมื่อคนไมรู จักอุเบกขาตัวจริง เวลาพูดถึง
อุเบกขา ก็เขาใจผิด นึกวาเฉยแลวเปนอุเบกขา เวลามีอะไรเกิดข้ึน 
ก็เฉย แตกลายเปนเฉยไมรูเร่ืองรูราว เฉยไมเอาเร่ืองเอาราว และ
เฉยไมไดเร่ืองไดราว  

อยางน้ี ทางพระทานมีศัพทใหดวย เรียกวา อัญญาณุเบกขา 
แปลวา “เฉยโง” ซ่ึงเปนอกุศล เปนบาป  

คนไทยเราน้ี ถาไมระวังใหดี จะเฉยโงกันมาก เฉยท่ีแทตองเปน
เฉยดวยปญญา เพราะวาอุเบกขาน้ีจะมีได ตองอาศัยปญญา  

สามขอตนน้ันหนักดานความ “รูสึก” ในการพัฒนามนุษย
ดานความรูสึก ท่ีเรียกเพ้ียนกันไปวาดานอารมณน้ี เรามุงใหมี
เมตตา กรุณา มุทิตา ซ่ึงเปนฝายความรูสึก หรือ emotion ท่ีดี  

แตความรูสึกน้ี จะตองถูกคุมดวยปญญา มิฉะน้ัน emotion 
คือดานอารมณ หรือดานความรูสึก อาจจะเลยขอบเขต ไมถูกตอง  
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อีกดานหน่ึง ถาเราไมมีปญญาคุม เมื่อเราชวยเขาไมได 

จิตใจของเราก็จะรอนรน กระวนกระวาย เปนทุกข แตพอปญญา
คือดานความ “รู” มา ก็จะสรางดุลยภาพ ทําใหจิตใจสงบได  

จึงตองเอาความรู มาคุมความรูสึก เอาปญญา มาจัดปรับ
จิตใจ ทําใจใหพอดีเขาท่ีลงตัว ตลอดจนใหใจปลอดโปรงหลุดโลง
พนไปได เปนใจท่ีอิสระ ฉะน้ัน พุทธศาสนาจึงใหกาวไปถึงปญญา   

ดานรู ตองคุมดานรูสึก แลวเมื่อปญญาดานรูพัฒนาไป ก็จะ
พัฒนาดานความรูสึกใหเปนกุศลย่ิงข้ึน เพราะดานความรูสึกน้ันมี
ฝายอกุศล เชน โกรธ เกลียด ชัง ริษยา ระแวง เห็นแกตัว เปนตน  

พอปญญามา ก็พัฒนาความรูสึก คือพวก emotion ใหมา
เปน emotion ท่ีดี เปนฝายเมตตา กรุณา หรือความรัก เปนตน แต
แมจะเปนความรูสึกท่ีดีแลว ก็ตองอยูในความควบคุมของปญญา  

เปนอันวา สามขอตนหนักในดานความรูสึก คือ ความรัก 
สวนขอสี่หนักในดานปญญา คือ ความรู้ ตองใหปญญานําเอา
อุเบกขามาคุมความรูสึกไว ใหอยูในดุล ในความถูกตอง ในความพอด ี

สามขอแรกคือ เมตตา กรุณา มุทิตา แทบไมตองใชปญญา 
เพียงแตมีความรูสึกท่ีดีก็พอ คือ เขาอยูเปนปกติ เราก็รูสึกรัก เขา
ทุกขรอน เราก็รูสึกสงสาร เขาไดดีมีสุข เราก็รูสึกยินดีดวย  

แตในขอสี่น่ี ถาไมมีปญญา ก็ปฏิบัติไมได เพราะตองรูวา
อะไรเปนเหตุเปนผล อะไรเปนความจริง อะไรเปนความถูกตอง 
อะไรเปนหลักการ จึงจะปฏิบัติได ขอสี่จึงตองเนนปญญา และเปน
ตัวสําคัญท่ีสุด ซ่ึงจะสรางดุลยภาพ หรือความพอดีใหเกิดข้ึน  
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เมื่อมีความรัก โดยไมขาดความรู คือ ใชเมตตากรุณา โดยมี
ปญญามาโยงเขากับอุเบกขา ก็จะเกิดความสมดุลและความ
ถูกตองพอดี 

เมตตากรุณาก็มี มุทิตาก็มา 
พออุเบกขาบรรจบ ก็ครบส่ีพักตรพระพรหม 

เปนอันวา ขอท่ี ๔ คือ อุเบกขา เปนตัวคุมทาย และคุม
ท้ังหมด สําหรับรักษาใหโลกน้ีอยูในธรรม อยูในความถูกตองดีงาม 
รักษาหลักการของสังคม ทําใหสังคมอยูในความเปนธรรม  

แตถาเรามีอุเบกขามากอยางเดียว ก็เอาแตตัวใครตัวมัน ทุก
คนรับผิดชอบตอหลักการ คุณทําถูกตองตามหลักการ หรือตาม
กฎหมาย ฉันไมวา แตถาคุณทําผิดหลักการและกฎเกณฑกติกา
เมื่อไร ฉันจัดการทันที  

เวลาอื่นนอกจากน้ัน ตางคนตางอยู ไมชวยเหลือกัน ไมเอา
ใจใส ไมมีนํ้าใจตอกัน สังคมน้ันก็ขาดความอบอุน แหงแลง คนก็
เครียด ใจไมสบาย เปนโรคจิตกันมาก ก็เสียดุลอีก 

เพราะฉะน้ัน สังคมจึงตองมีพรหมวิหารใหครบ และให
เหมาะพอดี ตามท่ีพระพุทธเจาตรัสไวสําหรับ ๔ สถานการณ  

ถาปฏิบัติใหถูกตองแลว สังคมจะมีดุลยภาพ เร่ิมตั้งแตใน
สังคมเล็ก คือครอบครัว โดยปฏิบัติใหถูกตองตอลูกของตนเอง  

หน่ึง เมื่อเขาอยูเปนปกติ เราก็มีเมตตา เลี้ยงดูใหเขามี
ความสุข 
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สอง ถาเขาเกิดเร่ืองเดือดรอนเปนทุกข มีโรคภัยไขเจ็บ เปน
ตน เราก็กรุณาสงสาร ชวยเหลือแกไขใหหมดปญหา 

สาม เมื่อเขาประสบความสําเร็จ ทําสิ่งท่ีถูกตองดีงาม เราก็
มุทิตา พลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุนย่ิงข้ึนไป 

ส่ี แตในกรณีท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบ จะตองพิจารณาใช
อุเบกขา 

สถานการณท่ีจะตองวางอุเบกขาท่ีสําคัญ มี ๓ กรณี คือ 
๑. เมื่อลูกสมควรจะตองหัดรับผิดชอบตัวเอง เขาจะตองฝก

ทําอะไรตออะไรใหเปน เพราะวา ลูกของเราน้ันไมไดอยูในโลกที่มี
แตพอแม หรือมนุษยดวยกันเทาน้ัน ชีวิตอีกดานหน่ึง โดยเฉพาะ
ตอไปเมื่อเขาโตแลว เขาตองไปอยูในโลกแหงความเปนจริง  

โลกน้ันมีกฎเกณฑกติกา ท้ังกฎเกณฑในธรรมชาติ และ
กฎเกณฑในสังคม ซ่ึงจะตองเปนไปตามเหตุผลของเร่ืองน้ันๆ ซ่ึง
เขาจะตองไปอยูกับความเปนจริงเหลาน้ัน 

 โลกน้ีไมไดตามใจเราเหมือนอยางพอแมตามใจลูก มันไมได
เปนไปตามใจปรารถนา เพราะฉะน้ัน ลูกจะตองหัดรับผิดชอบ
ตัวเอง อะไรท่ีสมควรจะทําใหเปน ตองฝกทําไว  

ถาพอแมมัวแตเห็นแกลูกวา เรารักเขา ไมอยากใหเขา
ลําบาก ไมอยากใหเขาเหน็ดเหน่ือย แลวไมวาอะไรก็ไปทําแทนให
ท้ังหมด ลกูก็เลยไมรูจักโต แลวก็รับผิดชอบตัวเองไมเปน  

พอแมบางคนเลี้ยงลูกไมเปน โอลูกเกินไป เพราะขาด 
อุเบกขา  
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สวนพอแมท่ีรูจักอุเบกขา เมื่อมาถึงสถานการณท่ี ๔ คือมี
เร่ืองอะไรท่ีลูกจะตองสมควรฝกไว ทําไว หัดใหเปน เราตองใหเขา
ฝกทําหัดทํา ตองยอมใหเขาเหน่ือยบาง ลําบากบาง  

แมแตหัดเดิน ก็ยังตองมีความเหน็ดเหน่ือยลําบากบาง ถา
กลัวลูกลําบาก ไปอุมตลอดเวลาแลว ลูกจะเดินเปนไดอยางไร  

เหมือนอยางคนสมัยกอน ตอนท่ีเร่ิมมีการเรียนหนังสือใหมๆ 
เขาใชกระดานชนวน และใชดินสอหิน พอแมบางคนกลัวลูกจะเจ็บ
มือเพราะใชดินสอหิน ก็เลยไมใหเรียน น่ีคือเพราะขาดอุเบกขา ลูก
ก็เลยไมไดรับการศึกษา 

เปนอันวา จะตองยอมใหลูกเหน็ดเหน่ือยยากลําบากบาง 
เพ่ือใหเขาหัดทํา ฝกทํา รับผิดชอบตัวเอง จะไดทําอะไรๆ เปน และ
ปญญาจะเปนตัวบอกวาควรจะใหเขาหัดทําส่ิงใด ฝกในเรื่องใด หรือ
หัดรับผิดชอบอะไร เพราะฉะน้ัน ขออุเบกขาจึงตองมากับปญญา  

เมื่อปญญาพิจารณาแลว ก็ปฏิบัติไปตามปญญา โดยวาง
อุเบกขา เราเปนท่ีปรึกษา ก็คอยดู ถาเขาหยอน พรอง หรือเพล่ียง
พล้ําเมื่อไร จะตองชวย ก็เขาไปชวย น่ีคือ อุเบกขาในสถานการณ 
ท่ี ๑ ใหเขาหัดรับผิดชอบตัวเอง ทําอะไรตออะไรใหเปน 

๒. เมื่อลูกจะตองรับผิดชอบการกระทําของเขา ครอบครัว
น้ันเปนตัวแทนของสังคมใหญ ในสังคมมนุษยตองมีกฎเกณฑ 
กติกา ซ่ึงทุกคนในสังคมน้ันจะตองรับผิดชอบปฏิบัติตาม 

ครอบครัวก็เชนเดียวกัน ตองมีกฎเกณฑกติกาเพ่ือใหสมาชิก
ของครอบครัวอยูกันสงบเรียบรอย มีวินัย และเปนการฝกเด็กให
พรอมท่ีจะไปรับผิดชอบดําเนินชีวิตในสังคมตอไป  
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ฉะน้ัน กฎตองเปนกฎ ถาเขาทําอะไรผิด ก็ตองรับผิดชอบตอ
การกระทําของเขา ทําถูก ก็วาไปตามถูก ลูกทะเลาะกัน ก็ตองมี
ความยุติธรรม น่ีคือมีอุเบกขาเพ่ือปฏิบัติใหถูกตองตามธรรม 

๓. เมื่อลูกรับผิดชอบตัวเองไดแลว เขาสําเร็จการศึกษาแลว 
มีงานมีการทํา มีครอบครัวของเขาแลว ทานวาพอแมตองรูจักวาง
อุเบกขา ปลอยใหเขารับผิดชอบชีวิตและครอบครัวของเขาเอง ไม
เขาไปกาวกายแทรกแซงในชีวิตและครอบครัวของเขา โดยวางใจ
เรียบสงบวา เขารับผิดชอบตัวเองไดแลว  

ไมใชเอาแตเมตตากรุณา รักเขามาก ก็เลยเจาก้ีเจาการเขา
ไปจัดการในบานของเขา ในครอบครัวของเขา เท่ียวจ้ีเท่ียวช้ีอยู
เร่ือยวา ลูกอยูอยางน้ีนะ จัดของอยางน้ีนะ ฯลฯ  

ถาพอแมเขาไปจัดแจงวุนวายมาก ลูกแทนท่ีจะเปนสุข ก็ไม
เปนสุข และจะรูสึกไมสบายใจ อาจจะอึดอัดพูดไมออก บางทีถา
เขาไมขัดแยงกับพอแม ก็ไปขัดแยงกับคูครองของเขาเอง  

ทานจึงวา ถึงเวลาท่ีจะตองวางอุเบกขา ใหเขารับผิดชอบตัว
เขา ครอบครัวของเขา เปนของเขา เราไดแตคอยมองดู ใหเขา
บริหาร เราเปนท่ีปรึกษา ถาเขาตองการความชวยเหลือเมื่อไร เรา
คอยดูอยู ไมไดท้ิง ก็เขาไปชวยเหลือ น่ีเรียกวา อุเบกขา  

ถาพอแมวางอุเบกขาถูก ก็เกิดความสมดุลในชีวิต และ
ความสม ดุล  ระหว า งความสั มพั นธ ร ะหว า งม นุษย  กั บ
ความสัมพันธกับธรรม  
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โดยเฉพาะเมื่อพอแมอายุมากข้ึน  ก็จะตองวางใจกับ
ลูกหลานใหถูกตองวา ถึงเวลาแลวท่ีเขาจะตองรับผิดชอบชีวิตของ
เขาเอง เราวางใจเปนอุเบกขาเงียบสงบ พรอมจะชวยเหลือเขา แต
เราไมเขาไปจุกจิก วุนวาย เจาก้ีเจาการ 

ตอนน้ี ถึงเวลาของพระพรหมท่ีจะวางอุเบกขา ถาทําใจได
อยางน้ี ใจจะสบายข้ึนเยอะ  

ถาเสียหลักน้ี ก็จะไมเปนพระพรหมท่ีสมบูรณ 

สังคมทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว 
ขาดบูรณาการกันไปท่ัว การพัฒนาจึงเสียดุล  

ในสังคมท่ีปฏิบัติธรรมไมครบ จะเกิดความเสียดุล สังคมท่ีมี
เมตตากรุณามาก จะเปน สังคมอุดมน้ําใจ คนมีน้ําใจชวยเหลือกัน
เต็มท่ี ซ่ึงก็เปนขอดี ทําใหมีความอบอุน ชุมฉ่ํา รมเย็น จิตใจสบาย 
มีความสุข แตผลเสียก็มีได คือ ถาไมมีอุเบกขามาคุม ก็เสียดุล  

๑. คนจะชอบหวังพ่ึงผูอื่น คือ คนไมนอยในสังคมน้ี ท่ีมี
กิเลสของปุถุชน เมื่อหวังพ่ึงผูอื่นไดวาจะมีคนมาชวย ก็จะไมดิ้นรน
ขวนขวาย เขาคิดหวังวา ถาเราลําบาก ขาดแคลน ขัดสน ก็ไปหา
ผูใหญคนโนน ไปหาญาติผู น้ี หาเพ่ือนคนน้ัน เขาก็จะชวยเรา 
เพราะคอยหวังความชวยเหลือจากผูอื่นอยูเร่ือย ก็เลยไมดิ้นรน
ขวนขวาย ก็ออนแอ  

เพราะฉะน้ัน สังคมท่ีมีนํ้าใจ มักเสียดุลไปทางออนแอ คนมัก
หวังพ่ึงผูอื่น ทําใหเฉื่อยชา ไมกระตือรือรนขวนขวาย และชวนให
จมอยูในความประมาท  
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๒. ไมสามารถรักษาหลักการได เพราะคนจะชวยกันเชิง
สวนตัว จนกระท่ังละเมิดกฎหมายก็เอา ลองจะชวยเสียอยาง 
กฎหมายก็ไมมอง ความเปนธรรมก็ไมเอาท้ังน้ัน ชวยกันอยางเดียว 
จนเสียความเปนธรรม และเสียหลักการ  

สวนสังคมท่ีขาดสามหรือเพียงสองขอตน คือไมมีเมตตา
กรุณา จะเปนสังคมท่ีไมมีนํ้าใจ คนไมคอยชวยเหลือกัน อุเบกขา
จะข้ึนมาเดน แตอาจจะเปนอุเบกขาแบบไมมีปญญาก็ได คือ เฉย
ไมเอาเร่ือง ตัวใครตัวมัน ใครจะเปนอยางไรก็ชาง  

พอมีปญญาข้ึนมาหนอย ก็วางกติกาสังคมไววา แกจะทําอะไร
ก็เรื่องของแก ทําไปไดตราบเทาที่ไมละเมิดกฎหมายกติกา แตผิดกฎ
เมื่อไร ฉันจัดการทันที ถาไมละเมิด ก็ปลอยแกทําไป แตฉันไมชวยนะ  

ทีน้ี คนท่ีไมมีใครชวยน่ี เมื่อหวังพ่ึงใครไมได ตัวใครตัวมัน ก็
ตองด้ินสุดฤทธิ์สุดกําลัง เพราะถาไมดิ้น ก็ไมรอด จึงทําใหเขมแข็ง
และกาวหนา และเพราะเอากติกา เอากฎหมาย หรือหลักการเปน
ใหญ ก็รักษาหลักการและกฎกติกาได แตถาไปสุดโตง ก็กลายเปน 
สังคมท่ีเอาแตกฎเขาวา ไรชีวิตชีวา ไมมีน้ําใจ 

สังคมไทย น่ีเนนความสัมพันธระหวางบุคคลในขอเมตตา
กรุณามาก ก็เสียดุล ทําใหออนแอ แลวก็ไมสามารถรักษาหลักการ
และความเปนธรรม  

สวน สังคมแบบอเมริกัน ก็คอนขางขาดในดานเมตตากรุณา 
คือขาดนํ้าใจ และหนักในอุเบกขา ทําใหคนดิ้นรนแบบตัวใครตัว
มัน จึงทําใหเขมแข็ง และทําใหรักษาหลักการกติกาได แตเปน
สังคมท่ีแหงแลง เครียด จิตใจคอนจะทุกข ขาดความอบอุน  
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ตางฝายก็ไดอยางเสียอยาง  
เพราะฉะน้ัน เพ่ือใหพอดี จึงตองมีครบท้ังสี่ขอ แตในระดับ

สังคมน่ีแสนยากเหลือเกินท่ีจะพัฒนามนุษยใหมีครบท้ังสี่ขอ ก็เลย
ไดกันมาแบบเวาๆ แหวงๆ ไดหน่ึงบาง ไดสองบาง ไดสามบาง ท่ี
จะครบ ๔ อยางพอดีไดดุลน้ัน หาไดยาก  

พอแมก็เหมือนกัน ถาพอแมมีเมตตา กรุณา มุทิตามาก แต
ไมรูจักใชอุเบกขา ก็จะทําใหเด็กเติบโตข้ึนอยางไมสมบูรณ ทําให
เด็กรับผิดชอบตัวเองไมได ทําอะไรไมเปน ไมรูจักโต  

เพราะฉะน้ันจึงตองไปโดนอุเบกขาจากท่ีอื่นมาชวย ถึงจะ
เขมแข็ง เชน อยูเมืองไทยน้ีพอแมทําใหหมด ใหคนใชทําใหหมด ก็
เลยทําอะไรไมเปน แตพอสงไปอยูเมืองฝร่ัง โดนอุเบกขาของฝร่ัง
เขา ตอนน้ีเขมแข็ง ทําเปนทุกอยาง ดังน้ีเปนตน  

ฉะน้ัน สังคมจะตองไดดุล โดยเฉพาะพอแมน่ี สําคัญท่ีสุด  
พอแมไทยน้ี ตองเนนดานอุเบกขาใหมากข้ึน วาทําอยางไรจะ

ใชปญญาใหมากข้ึน ลดดานความรูสึกลง และเติมดานความรูเขาไป  
แตปญญาน้ียาก มันไมเหมือนความรูสึก มันตองคิดและ

พิจารณาวา เออ อะไรท่ีลูกของเราควรจะทําใหเปน ควรจะฝก
รับผิดชอบ คิดแลวมองเห็นแลว ก็มาดูใหเขาทํา ซ่ึงจะเปนการรัก
ลูกระยะยาว  

ถารักลูกมากดวยเมตตา กรุณา มุทิตาเกินไป จะกลายเปน
วารักลูกระยะส้ัน มองการณใกล สายตาสั้น แลวจะปดก้ันการ
พัฒนาของเด็ก  
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เมตตากรุณาสามารถปดก้ันการพัฒนาของเด็กได เพราะ

เมื่อไมมีอุเบกขา ก็ไมเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนา  
ฉะน้ัน บางทีเด็กท่ีถูกปลอยถูกท้ิงน่ีแหละ ถูกอุเบกขาเขา

เต็มท่ี ถาไมเสีย ก็เกงไปเลย เขาจะเขมแข็ง จะชวยตัวเองไดดี 
แกรงกลา เจริญเติบโตกาวแลนไปในสังคม  

ควรยอมรับกันวา ดุลยภาพระหวางธรรม ๔ ประการนี้เสียไป
แลวในสังคมไทย เพราะฉะน้ัน ตอนนี้จะตองเนนการปฏิบัติคุณธรรม
ท้ังสี่น้ีใหครบชุดท่ีวา ตองมีท้ังเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา  

โดยเฉพาะอุเบกขา เปนตัวโยงปญญามารักษาดุลยภาพไวให
เกิดความสมบูรณในชีวิตและในสังคม ตั้งแตในครอบครัวเปนตนไป  

พอแมบริหารครอบครัว บางทานก็บริหารหนวยงาน องคกร 
ตลอดจนประเทศชาติ แตโลกคือสังคมมนุษยน้ี ทุกคนรวมกัน
บริหาร มนุษยทุกคนผูบริหารโลกน้ี จึงตองเปนพรหม ผูมีพรหม
วิหารใหครบท้ัง ๔ ประการ 

ถึงแมวามนุษยจะสัมพันธกันดี คือมีเมตตากรุณาและมุทิตา
ตอกัน แตถามนุษยไมรักษาอุเบกขา พากันละเลยละเมิดธรรม 
โลกมนุษยน้ันก็จะวิปริตแปรปรวน ตั้งอยูดีไมได 

ถาทุกคนมีเมตตา กรุณา มุทิตา โดยมีอุเบกขากํากับอยู ก็
จะมีนํ้าใจชวยเหลือสงเสริมกันดวยความสัมพันธอันดี พรอมท้ัง
ดํารงรักษาความเปนธรรมในสังคม และความเขมแข็งรับผิดชอบ
ในตัวคนไวได  

แลวก็จะอภิบาลโลก ดํารงรักษาสังคมใหมีสันติสุข ตั้งแต
สังคมเล็กในบาน ไปจนถึงสังคมสากลของมวลมนุษย 
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เล้ียงลูกดี เทากับทําหนาท่ีตอสังคมท้ังหมด 
ขอยอนกลับไปพูดคําที่ย้ําไวเม่ือกี้วา พอแมเล้ียงดูลูก จะตอง

ทําท้ังอามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะห ใหครบท้ังสองอยาง 
ถาพอแมสงเคราะหลูกดวยอามิสสิ่งของอยางเดียว ไม

สงเคราะหดวยธรรม ไมใหคําแนะนําสั่งสอน ไมรูจักอบรม เลี้ยงดู
ลูกแตกาย ไมเลี้ยงดูจิตใจ ตอไปอาจเกิดโทษได เพราะอามิส
สิ่งของน้ันเปนท่ีต้ังของความโลภ พอมีความโลภแลว ก็จะมีความ
ตองการขยายออกไป อยากไดไมสิ้นสุด แลวก็มีความหวงแหน ทํา
ไปทํามาก็กลายเปนการสงเคราะหท่ีนํามาซ่ึงการแกงแยงกัน และ
เกิดการทะเลาะวิวาทได  

เพราะฉะน้ัน ถาพอแมใหแตอามิสสงเคราะหอยางเดียว 
ไมใหธรรมสงเคราะห อยางนอยลูกก็ไมสามคัคีกัน จึงเกิดโทษได  

เพราะฉะน้ัน  พอแมตองใหธรรมสงเคราะหดวย  ตอง
สงเคราะหดวยธรรม โดยแนะนําอบรมสั่งสอนปลูกฝงจริยธรรม 
ศีลธรรม ใหคุณธรรมความดีงามเจริญงอกงามข้ึนในจิตใจของลูก 
ใหลูกมีความซาบซ้ึงในความดีงาม และทราบซ้ึงถึงคุณคาของสิ่งท่ี
ดีงาม ใหเปนการเลี้ยงดูชนิดท่ี เลี้ยงท้ังกาย เลี้ยงท้ังใจ หรือ กายก็
ให ใจก็เลี้ยง ไมใชเลี้ยงแตกาย ใจไมเลี้ยงดวย  

ถาเลี้ยงแตกาย ไมเลี้ยงจิตใจดวย ก็จะเกิดผลเสียมากมาย
ตอชีวิตของเด็กเอง และตอสังคม ฉะน้ันจึงตองเลี้ยงใจดวย ใหใจ
เจริญงอกงาม เปนใจที่ดีงาม เปนคนที่เจริญสมบูรณพรอมท้ังกาย
และใจ จึงจะเรียกวาเปนการเลี้ยงดูท่ีถูกตอง  
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ดวยเหตุน้ี พระพุทธเจาจึงตรัสธรรมไวเปนคูกัน ใหมีท้ัง

อามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะห  
ถาพอแมเลี้ยงลูกถูกตอง โดยใหท้ังอามิสสงเคราะห และ

ธรรมสงเคราะหอยางน้ีแลว ธรรมสงเคราะหก็จะมาจัดอามิส
สงเคราะหใหเกิดข้ึน และใหพอดีอีกทีหน่ึง  

ดังเชนวา ลูกๆ ไดธรรมสงเคราะหจากพอแมแลว ก็มีธรรม 
จึงมีความรักใครสามัคคีปรองดองกัน พอไดอามิสจากพอแม ก็เอา
ของท่ีไดน้ันไปเผื่อแผแบงปนกัน ทําใหพ่ีนองรักกัน สามัคคีกัน
ย่ิงข้ึนไปอีก และลูกแตละคนน้ันก็มีทุนดีทางจิตใจและทางปญญา 
ท่ีจะดําเนินชีวิตใหเจริญกาวหนาเปนประโยชนตอไปในสังคม 

จากอามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะหในครอบครัว
ระหวางพ่ีนอง ก็ขยายออกไปสูญาติมิตรเพ่ือนบานชุมชนและวง
สังคม ทําใหมีการสงเคราะหกันกวางออกไป เพราะการสงเคราะห
ดวยอามิสวัตถุ และการสงเคราะหดวยธรรม ท่ีเปนไปอยางสมดุล 
จะไมขัดขวางหักลางกัน แตจะเสริมกันขยายวงออกไปสูความ
ไพบูลย แลวก็จะทําใหสังคมรมเย็นสุขสันตกันโดยท่ัว  

การสงเคราะหท่ีเร่ิมตนจากจุดเล็กๆ ในบานของเรา จากการ
ตั้งตนของพอแม ก็แผขยายไปกวางขวางท่ัวท้ังสังคม  

ดวยการดํารงอยูในฐานะของผูใหกําเนิด พรอมท้ังบําเพ็ญ
คุณธรรม และปฏิบัติตามหลักการท่ีกลาวมาท้ังหมดน้ี คุณพอคุณ
แมจึงไดช่ือวาเปนปูชนียบุคคลของลูก ซ่ึงพระพุทธเจาทรงยกยอง
ไวในตําแหนงสําคัญ ๓ อยาง คือ 
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๑. เปน พระพรหม ของลูก โดยเปนผูใหกําเนิด ทําใหลูกได
ชีวิตน้ีมาดูและเปนอยูในโลก พรอมท้ังบํารุงเลี้ยงใหเจริญเติบโตท้ัง
กายและใจ ดวยพรหมวิหาร ๔ ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา และสังคหวัตถุ ๔ อยาง คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา 
สมานัตตตา 

๒. เปน บูรพาจารย ของลูก โดยเปนอาจารยคนแรก หรือครู
ตน ผูอบรมสั่งสอนใหรูจักวิธีการท่ีจะมีชีวิตอยูในโลก ตั้งแตข้ัน
พ้ืนฐาน เร่ิมแตวิธีกินอยู หลับนอน ขับถาย หัดยืน หัดเดิน หัด
พูดจาปราศรัย รูวิธีสัมพันธเก่ียวของกับผูอื่น นําลูกเขาสูสังคมของ
มนุษย ตลอดจนสอนวิธีดําเนินชีวิตท่ีดีงาม ฝกฝนความคิดและ
คุณธรรม กอนอาจารยใดอื่น 

๓. เปน อาหุไนยบุคคล ของลูก โดยเปนดุจพระอรหันต ท่ีมี
จิตใจบริสุทธิ์สะอาด ซ่ือตรง ไมมีภัยอันตราย เขาใกลและอยูดวย
ไดอยางไววางใจ และสนิทใจโดยสมบูรณ เปนผูพรอมท่ีจะใหอภัย 
และปลอบขวัญยามมีภัย ควรแกการกราบไหวเคารพบูชาของลูก
ตลอดกาล 

พอแมเปนหลักโดยเปนผูนําหรือผูปกครองสูงสุดและเปน
ศูนยกลางการบริหารในบาน ครอบครัวเปนสังคมพื้นฐาน บาน
เปนโลกเร่ิมแรกของลูกๆ  

เมื่อพอแมทําหนาท่ีสมบูรณดี และลูกๆ ดําเนินเขาสูวิถีชีวิต
ท่ีถูกตอง ครอบครัวมีความสุขเจริญงอกงาม ความดีงามและ
ความสุขสันต์ิก็แผขยายออกไปในสังคมตามหลักอามิสสงเคราะห
และธรรมสงเคราะหดังไดกลาวมา ทําใหโลกอยูดีมีสันติสุข 
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แมในทางพระศาสนาก็เหมือนกัน การท่ีญาติโยมถวาย

ปจจัย ๔ และไทยธรรมตางๆ แกพระสงฆ ในแงหน่ึงก็เปนอามิส
สงเคราะหเหมือนกัน แตเปนเร่ืองของบุญกุศลท่ีมีความหมายเลย
ตอไปถึงการบํารุงรักษาพระพุทธศาสนา  

ในเวลาเดียวกันน้ัน พระสงฆก็จะสงเคราะหญาติโยมดวย
ธรรมสงเคราะห คือสงเคราะหดวยธรรม เพ่ือใหโลกน้ีอยูในภาวะท่ี
สมดุล หรือใหมีดุลยภาพเกิดข้ึน คือใหมีอามิสและธรรม ๒ อยางคู
กันไป โดยเอาธรรมมาชวยเสริม ตรึง และนําทางแกอามิส  

แตตองยอมรับวาโดยท่ัวไป ความสมดุลอยางน้ี หาไมคอย
ได เพราะคนมักทําไมครบถวน สังคมจึงมีปญหาอยูเร่ือย อยาง
นอยก็รักษาความเจริญไวไมได พอสังคมหนักไปทางอามิสดาน
เดียว ก็เกิดปญหาทุกที มีปญหาอยางไร 

เจริญแตวัตถุ ธรรมเจริญไมทัน 
ความเส่ือมจะตามมาเร็วพลัน 

ขอพูดถึงภาวะท่ีเปนคูกันอีกชุดหน่ึง คือ ไพบูลย์ ๒  
ไพบูลย  คือ  ความเจริญพร่ังพรอม  หรือความดาษดื่น

แพรหลาย ไพบูลยก็มี ๒ อยางเหมือนกัน คือ  
๑.  อามิสไพบูลย์ ความเจริญพร่ังพรอมทางวัตถุ มีสิ่งของ

เคร่ืองกินใชเสพบริโภคแพรหลายดาษด่ืน 
๒.  ธรรมไพบูลย์ ความเจริญพรั่งพรอมทางธรรม มีความดีงาม 

ความชอบธรรม และความเปนธรรมแพรหลายทั่วถึงกัน 
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ในสังคมมักจะมีปญหาความไมสมดุลระหวางไพบูลย ๒ 
อยางน้ีอยูเสมอ ถาเราพัฒนาบานเมืองไปในทางวัตถุมาก เราก็จะ
มีอามิสไพบูลย คือมีวัตถุสิ่งของเคร่ืองใชพร่ังพรอมจนกระท่ังถึงข้ัน
ฟุงเฟอ ผูคนชอบเปนอยูหรูหราฟุมเฟอย และไมรูจักประมาณ จน
กลายเปนหมกมุนมัวเมา  

ถาไมมีธรรมไพบูลยมาชวยตรึงไวและนําไปในทางท่ีถูกตอง 
คนเหลาน้ีก็จะเสื่อมจากธรรม เชนหมดความขยันหมั่นเพียรอดทน 
และขาดความสามัคคี เปนตน  

ท้ังๆ ท่ีวาธรรมเหลาน้ีแหละไดทําใหเขาสรางไพบูลยข้ึนมา
ได เมื่อขาดธรรมเหลาน้ีแลว เขาก็จะรักษาแมแตอามิสไพบูลยไว
ไมได นอกจากน้ัน เขาก็จะแยงชิงกัน เบียดเบียนและเอารัดเอา
เปรียบขมเหงกัน ทําใหเกิดความไมปกติสุข สังคมเดือดรอน
ระส่ําระสาย ในท่ีสุดอามิสไพบูลยก็ตองสูญสลายไป  

เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงเนนวาใหมีธรรมไพบูลยดวย 
แตโลกนี้ยากนักหนา เพราะวา ในเวลาท่ีมีอามิสไพบูลยแลว ก็มัก
เกิดความประมาท ความพรั่งพรอมสะดวกสบายมักชวนใหหลง ให
มัวเมา แลวก็ละทิ้งธรรมไพบูลย เอาแต่อามิส ไม่คิดถึงธรรม 

ฉะน้ัน จะตองระลึกไว โดยเฉพาะในหมูชาวพุทธจะตอง
เตือนตนเอง และเตือนกันอยูเสมอวา ไมวาจะทําอะไร จะตองให
เกิดไพบูลยท้ังสองอยางคูกันไปเสมอ  

หลักพุทธศาสนาสอนไวแลววา อามิสทานตองมีธรรมทาน
ควบคู อามิสสงเคราะหตองมีธรรมสงเคราะห์ควบคู อามิสไพบูลย
ตองมีธรรมไพบูลย์ควบคู  
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พอมีครบคูแลวไมเปนไร ไมตองกลัว อามิสไพบูลยจะไม

เสียหาย เพราะอามิสไพบูลยท่ีมาพรอมกับธรรมไพบูลย จะเปนไป
ในทางเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือกัน รูจักประมาณ และนําไปใช
ในทางท่ีถูกตอง ทําใหเกิดการสรางสรรค เกิดมีความสุขมากย่ิงข้ึน 

แมแตในวงการพระศาสนา  เราก็ตองคอยตรวจสอบ
เหมือนกัน เพราะถามีอามิสไพบูลยแลว ไมระวังใหดี ก็ทําใหเกิด
โทษมากเหมือนกัน  

ในวงการพระศาสนาปจจุบันน้ี เปนท่ีรูกันอยูวา เมืองไทยเรา
บํารุงพระสงฆกันมาก ประชาชนมีศรัทธาถวายทานแกพระสงฆ 
ท้ังปาฏิบุคลิกทาน คือถวายเจาะจงเฉพาะองค และสังฆทาน คือ
ถวายแกสงฆเปนสวนรวม  

เรามีพิธีทําบุญถวายทานประเภทตางๆ มากมาย ท้ังกฐิน
ทาน ท้ังทอดผาปา ท้ังงานพิธีตามบาน ตามสถานธุรกิจและท่ี
ราชการ มีงานวัดและพิธีตางๆ ไมรูปละก่ีคร้ัง ทําบุญกันมากมาย
เหลือเกิน จนกระท่ังพูดไดวา วงการพระศาสนาในเมืองไทยนี้ มี
อามิสไพบูลย  

แตพอมีอามิสไพบูลยข้ึนแลว ถาไมระวัง ก็จะเกิดความ
ประมาทข้ึนทันที แลวก็จะเกิดความหลง เกิดความมัวเมา  

อยาวาแตญาติโยมเลย พระสงฆเองก็มัวเมาเกิดความ
ประมาทได เมื่อประมาทแลว ก็ไมเอาใจใสในธรรม มุงแตจะหา
วัตถุปรนเปรอตัวเองใหอยูสุขสบาย เสร็จแลวความเสื่อมก็คืบ
คลานเขามา  
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มองใหถูก พระไมดี หรือคนรายมาทําลายศาสนา 
สภาพความเสื่อมน้ี ในปจจุบันญาติโยมพูดกันมาก เพราะมี

ขาวรายตางๆ มากมาย  
เร่ืองอยางน้ีพระสงฆก็ควรเอามาพูดบาง ไมงั้นญาติโยมพูด

ฝายเดียวจะกลายเปนนินทาพระ แตถาพระเอามาพูดบางในฐานะ
ท่ีเปนผูรูเร่ืองทางธรรม พูดในทางแนะนําและหาทางแกปญหา ก็
จะไดมีทางชวยกันใหรูจักวางใจและแกไขไดถูกตอง  

เพราะฉะน้ัน  เมื่อเ ร่ืองรายๆ  และปญหาเกิด ข้ึน  พระ
จําเปนตองเอามาพูดใหโยมรูวา ความเสื่อมเกิดข้ึนไดอยางไร มี
ทางแกไขอยางไร เราจะไดชวยกันปองกัน และท่ีจริงน้ัน ตัวเราเอง
ก็มีหนาท่ีดวย เพราะวาในฐานะท่ีเปนพุทธศาสนิกชน เรามีหนาท่ี
ชวยกันปองกันพระศาสนา 

อยางวันสองวันน้ี ก็ไดขาวอีกแลวรายใหม อาตมาเองก็ไมได
อานหนังสือพิมพ แตทานมหาและหลวงลุงทานก็อาน และทานเลา
ใหฟงวา มีพระองคหน่ึงไปหลอกรานคาเพชร เอาเพชรไปแลวไม
จายเงินใหแกเขา จํานวนเปนลานๆ บาท และขอประทานอภัย ก็
ไปทําศิวลึงคนําไปแจกในตางประเทศ  

พอฟงหรืออานขาวพระประพฤติอยางน้ีแลว โยมก็อาจจะ
พูดวา พระไมดี พระเสียหาย พระหลอกลวง พระเหลวไหล ไมนา
นับถือ จากพระไมดี ก็เลยพาลพาโลตอไปวาพระพุทธศาสนาไมดี 
แลวก็จะไมนับถือพระ จะเลิกนับถือพระพุทธศาสนา  

ท่ีจริง พระพุทธศาสนาเปนของเรา ไมใชเปนของพระองคน้ัน 
เพราะคนท่ีจะมีสิทธิเปนเจาของพระพุทธศาสนา ตองเปนพุทธบริษัท  
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พุทธบริษัท ก็คือผูท่ีทําหนาท่ีของชาวพุทธอยางถูกตอง ถา
เปนพระ ก็ตองเปนพระท่ีประพฤติปฏิบัติ และทําหนาท่ีของพระ
อยางถูกตอง ถาเปนอุบาสกอุบาสิกา ก็เปนคฤหัสถท่ีทําหนาท่ีของ
ชาวบานอยางถูกตอง  

ถาเราทําหนาท่ีของพุทธศาสนิกชนถูกตอง เราเองน่ีแหละ
เปนเจาของพระพุทธศาสนา  

ในทางตรงขาม พระก็ตาม ญาติโยมก็ตาม แมจะประกาศตน
เปนชาวพุทธ แตถาปฏิบัติตนไมถูกตอง ทําตัวเหลวไหล ก็ไมมีสิทธิ
เปนเจาของพระพุทธศาสนา ควรจะระแวงวาเปนคนรายท่ีแฝงซอน
เขามาหาประโยชนจากพระศาสนา ท่ีเรียกวาเขามาปลนศาสนา 

เพราะฉะน้ัน พระท่ีประพฤติเลวทรามเหลาน้ัน เราไมถือวา
เปนเจาของพระพุทธศาสนา โยมจะตองไมมองวาเปนพระ
ประพฤติช่ัว โยมจะตองมองวาคนชั่วเขามาทําลายพระศาสนา  

ถาเราวางใจใหถูกตองอยางน้ีแลว พระศาสนาก็จะดีข้ึน เรา
จะตองมีความรับผิดชอบตอพระศาสนา อยาถือธุระไมใช อยายก
สมบัติของเราใหเขาไป  

อาตมาเคยเปรียบเทียบบอยๆวา ถามีโจรเขามาปลนบาน
แลวเรายกสมบัติใหโจรไปเลย อยางน้ีถือวาวิปริตใชไหม ท่ีถูกน้ัน
เราก็ตองรักษาทรัพยสมบัติของเรา  

แตท่ีเปนกันเวลาน้ี เราก็ทําวิปริตกันอยูโดยไมรูตัว คือ ท้ังๆท่ี
พระศาสนาน้ีเปนของเรา แตพอมีโจรคือคนที่แฝงตัวมาในเพศของ
พระประพฤติไมดี ทําเสียหาย เปนโจรปลนศาสนา พอมีโจรเขามา
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ปลนพระศาสนาของเราอยางน้ี แทนท่ีเราจะชวยกันรักษาพระ
ศาสนาของเราๆ กลับยกศาสนาใหโจรไปเสียน่ี  

อยางน้ี เขาเรียกวายกสมบัติใหโจร เพราะฉะน้ัน อยาทําอีก
เรากําลั ง ทําผิดพลาด  ตองทําใจให ถูกตอง  เราตอง รักษา
พระพุทธศาสนาของเรา 

ดูใหดี ปญหาอยูท่ีคนราย หรืออยูท่ีตัวเรา 
พระพุทธเจาทรงระวังมากในเร่ืองอามิสไพบูลย และธรรม

ไพบูลย ทรงเตือนใหเตรียมสรางธรรมไพบูลยไวใหพรอม และใหไม
ประมาทในเวลามีอามิสไพบูลย  

ดังเชน กอนจะปรินิพพาน พระองคไดทรงวางเงื่อนไขไววา 
ตองใหพุทธบริษัททุกฝายมีคุณสมบัติ อยางนอย ๓ ประการ จะ
เปนพระ คือภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม เปนอุบาสก อุบาสิกาก็ตาม 
ทุกคนควรจะมีคุณสมบัติ ๓ ประการตอไปน้ี จึงจะถือวามีธรรม
ไพบูลยท่ีจะทําใหพระพุทธศาสนาดํารงอยูยืนยาวได  

พระพุทธเจาทรงวางเงื่อนไข ๓ ประการน้ีไวในตอนจะรับ
อาราธนาปรินิพพาน  

มีเร่ืองวา มารมาอาราธนาพระพุทธเจาปรินิพพาน พระองค
ตรัสวา จะยังไมปรินิพพาน โดยทรงวางเงื่อนไขไวสามประการ 
ตอมาคร้ังสุดทาย มารมาอาราธนาอีก โดยทวงวาเงื่อนไขท่ี
พระองคไดทรงวางไวน้ันสมบูรณแลว ขอนิมนตปรินิพพานได 
พระพุทธเจาก็ทรงสํารวจดู ปรากฏวาเงื่อนไขท่ีพระองคทรงกําหนด
ไว ๓ ประการ ครบแลวจริง พระองคก็เลยรับอาราธนาปรินิพพาน 
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คร้ังน้ันก็ไดทรงปลงพระชนมายุสังขาร คือตกลงพระทัยวา

จะปรินิพพาน  
ในท่ีน้ี สิ่งท่ีนาสนใจยิ่งกวาการปลงพระชนมายุสังขาร ก็คือ

เงื่อนไข ๓ ประการน้ี ท่ีพระพุทธเจาทรงวางไววา พุทธบริษัททุก
ประเภท คือท้ัง ๔ พวก จะตองมีความสามารถท่ีจะดํารงพระ
ศาสนาได พระองคจึงจะปรินิพพาน มิฉะน้ันพระองคก็จะตองทํา
หนาท่ีของพระศาสดาตอไป หมายความวา พระองคทรงฝากพระ
ศาสนาไวกับบริษัท ๔ ท่ีมีความสามารถ ๓ ประการ อะไรบาง 

๑. ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาจะตองรูหลักธรรม เขาใจ
คําสั่งสอนของพระองคแลว นําไปปฏิบัติไดถูกตอง พูดสั้นๆ วา รู
คําสอน และปฏิบัติไดถูกตอง  

๒. ใหสามารถย่ิงกวาน้ันอีก คือ นอกจากรูเขาใจปฏิบัติได
ถูกตองดวยตนเองแลว ยังนําไปบอกกลาวช้ีแจงสั่งสอนคนอื่นได
ดวย คนท่ีจะไปบอกกลาวแนะนําสั่งสอนช้ีแจงคนอื่นไดน้ัน 

(๑)  ตองมีความสามารถท่ีจะแนะนําสั่งสอน และ  
(๒) ตองมีนํ้าใจประกอบดวย เมตตากรุณา บางคนถึงจะ

มีความสามารถ แตไมมีนํ้าใจกรุณา ก็ไมใสใจท่ีจะสอน ก็ไมไดผล
เหมือนกัน จึงตองมีท้ังนํ้าใจ ตองมีท้ังความสามารถ แลวก็เอา
ธรรมไปแนะนําสั่งสอนแกคนอื่นตอไป 

๓. ขอสุดทายวา ถามีการจาบจวง คําวาจาบจวงน่ีเปน
ภาษาโบราณ หมายความวามีการกลาวรายตอพระศาสนา หรือมี
การสั่งสอนลัทธิท่ีผิดจากธรรมผิดจากพระวินัยข้ึน ก็สามารถกลาว
แกช้ีแจง กําราบได เรียกวากําราบปรัปวาทได  



ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต ๔๔

เงื่อนไขคุณสมบัติของพุทธบริษัท ๓ ประการน้ี เราจะตอง
เอามาใช เป น เกณฑมาตรฐานสําห รับสํ า รวจตรวจสอบ
พุทธศาสนิกชนวา  จะสามารถรักษาพระศาสนาไดหรือไม 
เพราะวา เมื่อตรัสหลักการ ๓ ประการน้ี ก็เทากับวา พระพุทธเจา
กอนจะปรินิพพาน ไดทรงฝากพระพุทธศาสนาไวแกเราแลว  

ถาพุทธศาสนิกชนไมมีคุณสมบัติ ๓ อยางน้ี ก็จะรักษาศาสนา
ของพระพุทธเจาไวไมได พระพุทธศาสนาก็ตองเสื่อมแนนอน  

เราไมตองไปคํานึงมากนัก เร่ืองพระท่ีประพฤติเสียหายอะไร
น้ันเปนเร่ืองรองลงไป คุณสมบัติ ๓ อยางของตัวเราเองน้ีแหละ
สําคัญกวา  

เร่ืองพระประพฤติเสียหายทําไมดีน้ัน ถามีข้ึนมา เราถือวา
เปนโจร เปนคนรายเขามาทําลายพระศาสนา เราก็ตองชวยกัน
รักษาพระศาสนา เพราะพระศาสนาน้ีเปนสมบัติสวนรวมของเรา  

แตถาเราไมมีคุณสมบัติ ๓ อยางน้ัน โจรจะเขามาหรือไม เรา
ก็จะรักษาพระศาสนาไวไมได ดีรายตัวเราอาจจะกลายเปนโจรไป
เสียเอง แตถาเรามีคุณสมบัติสามประการน้ีแลว เราก็รักษาพระ
ศาสนาของเราไวได ขอทวนอีกคร้ัง  

๑.  รูเขาใจธรรมวินัย และปฏิบัติไดถูกตองดวยตนเอง 
๒.  มีความสามารถ และเอาใจใสท่ีจะบอกกลาว ช้ีแจงสั่ง

สอนธรรมแกผูอื่น  
๓.  เมื่อมีลัทธิคําสอนท่ีผิดพลาดแปลกปลอมข้ึนมา ก็

สามารถกลาวช้ีแจงกําราบได  
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สามประการ น้ีแหละ เปนธรรมไพบูลย  ซ่ึ งจะ ทํา ให

พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง  
เพียงแตเราปฏิบัติถูกตอง ธรรมก็ไพบูลยอยูในตัวเราแลว 

เมื่อเราเอาไปแนะนําสั่งสอนผูอื่นใหรูและปฏิบัติกันกวางขวาง
ย่ิงข้ึน ธรรมก็ไพบูลยกวางขวางออกไปทุกที  

แมจะมีคําสอนอะไรผิดพลาดเกิดข้ึนมา ก็ช้ีแจงแกไขได 
อุปสรรคก็หมดไป น่ีแหละเปนธรรมไพบูลยท่ีแทจริง  

ถาธรรมไพบูลยนําหนา อามิสไพบูลยก็พาสูสันติสุข 
ฉะน้ัน ตามหลักท่ีถูกตอง เมื่อมีอามิสไพบูลย ก็ตองใหอามิส

ไพบูลยน้ันเปนพ้ืนฐานแกธรรมไพบูลย  
เวลาน้ี ในบานเมืองของเราท่ีเคยมีเศรษฐกิจดีพอสมควร 

สถานการณก็เปลี่ยนไป คนท่ียากจนก็มาก คนท่ีมั่งมีก็ตกยาก พบ
ความทุกขกันอยางท่ัวถึง ซ่ึงจะตองเขมแข็งมีกําลังใจแกไขปญหา
กันตอไป  

แตอยางนอยเราก็ยังอยูดีในข้ันหน่ึง เพราะถาเทียบกับบาง
ประเทศ บานเมืองของเราก็มีฐานะเศรษฐกิจดีไมนอย คนไทยเรา
เคยอยูกันสุขสําราญ ถึงขนาดท่ีวาฟุงเฟอฟุมเฟอยเลยเถิดไป พอ
ตกตํ่าลงมา ท้ังท่ียังดีกวาหลายประเทศ ก็ยังรูสึกเปนทุกขกันหนัก  

ปญหาอยูท่ีวา ในยามพร่ังพรอมสุขสบาย เราเอาสภาพ
อามิสไพบูลย ท่ีมีความพร่ังพรอมทางวัตถุน้ันมาเปนฐานใหแก
ธรรมหรือเปลา หรือเกิดความหลงละเลิงมัวเมาไปในทางตรงขาม 
อันน้ีเปนจุดแยกท่ีสําคัญ  
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ถามีความพร่ังพรอมทางวัตถุแลว ความพร่ังพรอมของวัตถุ
กลายเปนปจจัยใหเราเกิดความประมาทมัวเมา น้ันก็เปนทางเสื่อม  

แตถา เอาอามิสไพบูลย ท่ีมี วัตถุพ ร่ังพรอมน้ันมาเปน
อุปกรณเสริมธรรม  สรางสรรคความดีงามทําประโยชนให
ประชาชนอยูเย็นเปนสุข มีความสามัคคีกัน ก็กลายเปนความ
เจริญงอกงามย่ิงข้ึนไปอีก  

การกระทําอยางน้ี ก็เหมือนอยางพระเจาอโศกมหาราชตอน
ท่ีพระองคมีอํานาจ และกลับพระทัยหันมาประพฤติธรรมแลว 

พระเจาอโศกมหาราชน้ัน ตอนแรกก็เปนราชาท่ีเห้ียมโหด 
เรียกวา พระเจาจัณฑาโศก แปลวา อโศกผูดุราย คือคิดแตจะ
แสวงหาความย่ิงใหญ และการบํารุงบําเรอความสุขของตน ยก
กองทัพไปรุกรานรบราฆาฟนประเทศอื่น เพ่ือตัวจะไดเปนใหญ 
และแยงชิงทรัพยสมบัติของคนอื่น พอปราบเขาได ตนเองก็เปน
ใหญสมปรารถนา  

แตเมื่อพระองคไดมาสดับธรรม ก็เปลี่ยนพระทัยกลับใจใหม 
แลเห็นวา เราจะแสวงหาทรัพยสมบัติหาความย่ิงใหญไปทําไม ไม
มีสาระแทจริง แลวยังกอความทุกขยากเดือดรอนแกคนมากมาย  

แตกอนน้ีหาทรัพยสมบัติมาเพ่ือบํารุงบําเรอปรนเปรอตนเอง 
และไปปราบปรามเขาเพ่ือตัวจะไดเปนใหญ แตตอนน้ีเห็นวาทรัพย
และอํานาจไมมีความหมาย มองเห็นวาเปนการไมถูกตองชอบ
ธรรมท่ีจะไปแยงชิงเงินทองเขา และไปปราบปรามเบียดเบียนเขา  

ทีน้ี พระเจาอโศกจะทําอยางไร ลองทายกันดู พระเจาอโศก
จะสละทรัพยสมบัติ และสละความย่ิงใหญน้ันท้ังหมด หรืออยางไร  
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พระเจาอโศกคิดออกวาไมจําเปน ไมตองสละโภคทรัพยและ

ความย่ิงใหญ แตพระองคเปลี่ยนใหม เอาทรัพยสมบัติและอํานาจ
ความย่ิงใหญมาเปนอุปกรณของธรรม  

แตกอนน้ี ใชทรัพยและอํานาจเปนเคร่ืองมือหาสิ่งบําเรอ
ความสุขสําราญของตน และแสดงความย่ิงใหญ แตคราวน้ีเอา
ทรัพยและอํานาจน้ันมาใชในแนวทางใหม ใหเปนเคร่ืองมือแผขยาย
ธรรม สรางสรรคสิ่งท่ีดีงาม และประโยชนสุขแกประชาชน 

 การปฏิบัติของพระเจาอโศกนี้ เปนคติสําคัญเก่ียวกับการ
ปฏิบัติธรรมในเร่ืองทรัพยสมบัติและยศศักด์ิอํานาจ  

คนบางคนมีความคิดดี มีสติปญญาความสามารถ แตไมมี
ทรัพยสินเงินทอง ไมมีอํานาจ จะทําอะไรก็ทําไดนิดเดียวและ
สําเร็จยาก เพราะไมมีเคร่ืองมือในการทํางาน ไมมีคนเช่ือฟง  

แตในทางตรงขาม ถามีทรัพยและอํานาจ พอมีความคิดดีๆ 
ก็เอาทรัพยและอํานาจน้ันมาใชทําความดีและทําการสรางสรรค ก็
ออกเปนงานเปนการ ไดผลดีอยางกวางขวาง และสําเร็จทันทีเลย  

เพราะฉะน้ัน ถารูจักใช คือเอามาเปนเคร่ืองมือของธรรม 
หรือรับใชธรรม ทรัพยและอํานาจก็กลายเปนสิ่งท่ีมีประโยชน  

พระเจาอโศกก็ไดเปลี่ยนทันทีวา ตอไปน้ีจะเอาทรัพยสมบัติ
และอํานาจมาใชเปนอุปกรณเผยแผธรรม ขยายความดีงามและ
ประโยชนสุขออกไปในโลก  ทรงประกาศไว ในศิลาจารึกมี
สาระสําคัญวา ยศ (ความย่ิงใหญ อํานาจ ตลอดจนทรัพยสมบัติ) 
ไม่มีความหมาย ถ้ามันไม่เป็นไปเพ่ือช่วยให้คนประพฤติธรรม  
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เพราะฉะน้ัน  พระองค ก็ เลยสงเสริมการเผยแผธรรม 
สนับสนุนการประกาศพระศาสนาเปนการใหญ  

การท่ีเราไดพบเห็นพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ก็เปนผล
มาจากการปฏิบัติธรรมของพระเจาอโศก ที่ไดทรงใชทรัพยสมบัติและ
ยศอํานาจในทางท่ีถูกตองตามธรรม คือใชเปนอุปกรณเผยแพรธรรม 

ทดแทนไมส้ิน คือพระคุณพอแม 
จะตอบแทนใหแน ตองเล้ียงท้ังกายและใจของทาน 

ตามท่ีไดพูดมาท้ังหมดน้ี ก็เพ่ือใหเห็นวา คนเราจะอยูกันใน
โลกไดดี ก็ตองอยูดวยการสงเคราะห ๒ ประการ คือ อามิส
สงเคราะห์ โดยมีธรรมสงเคราะห์ด้วย  

สําหรับอามิสสงเคราะหน้ัน ในแตละครอบครัวก็เร่ิมมาจาก
บิดามารดา  คือคุณพอคุณแมของเรา  และถาทานใหธรรม
สงเคราะหดวย ในบานเรือนในครอบครัวก็อยูเย็นเปนสุข ลูกหลาน
ก็มีความสามัคคีกัน ลูกหลานน้ันก็จะเอาอามิสสงเคราะหและ
ธรรมสงเคราะห ออกไปเผยแผขยายกวางขวางออกไปดวย  

เมื่อแตละครอบครัวปฏิบัติไดตามหลักอยางน้ี ประชาชนท่ัว
ท้ังสังคมก็จะอยูกันรมเย็นเปนสุข  

คุณพอคุณแม ได ริ เ ร่ิมไวแลว  คือทานได ให ท้ั งอามิส
สงเคราะหและธรรมสงเคราะหแกลูกหลาน ก็หวังวาลูกหลานจะได
นําเอาอามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะหน้ันไปเผยแพรใหขยาย
กวางขวางออกไป เพ่ือความสุขความรมเย็นท้ังในครอบครัวของ
เรา และในชุมชน ตลอดจนสังคมท้ังหมด  
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โดยเฉพาะก็เร่ิมอามิสสงเคราะหและธรรมสงเคราะหน้ัน ท่ี

ในบานหรือในครอบครัวของเราน่ีแหละ คือทําการเลี้ยงดูตอบแทน
พระคุณของพอแม  

วิธีตอบแทนพระคุณพอแมน้ัน ทําไดหลายข้ันหลายทาง แต
อยางนอยท่ีสุด ก็ใหไดขอปฏิบัติข้ันพ้ืนฐานท่ีพระพุทธเจาตรัสไวใน
หลักการไหวทิศเบ้ืองหนา ๕ ประการ คือ 

๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ 
๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน 
๓. ดํารงวงศสกุล 
๔. ประพฤติตนใหเหมาะใหสมกับความเปนทายาท 
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน 
เมื่อวาโดยสาระสําคัญ ก็คือ เอาใจใสทําใหทานมีความสุข 

โดยเฉพาะดวยการรูจักรักษานํ้าใจของทาน ใหทานไดความสุข
จากลูก เพราะพอแมน้ันรักลูกเปนท่ีสุด ทานจึงฝากความสุขไวท่ี
ลูกอยางมาก ทานอยากใหลูกมีความสุขความเจริญงอกงาม เมื่อ
ลูกมีความสุขความเจริญงอกงาม ทานก็มีความสุข  

เพราะฉะน้ัน ถาลูกต้ังใจประพฤติตัวดี ขยันหมั่นเพียรเลา
เรียนศึกษา ตั้งใจทําการงานใหกาวหนา ทานก็พลอยดีใจปลื้มใจมี
ความสุข แตถาลูกประพฤติตัวไมดี ทําความช่ัวเสื่อมเสียหาย ไม
เอาใจใสทําหนาท่ีของตัว ไมวาจะเปนเร่ืองเลาเรียนศึกษา หรือการ
ทําการงาน หรือการเปนอยูท่ัวไป ก็จะทําใหทานหนักใจหดหูหอ
เห่ียวใจ กระทบกระเทือนใจ เสียใจ เปนการทํารายทานแมโดย
ไมไดตั้งใจ  
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ฉะน้ัน ลูกๆ จึงจะตองตั้งใจทําตัวใหดี โดยคิดวา เราจะทําให
พอแมของเรามีความสุขเอิบอิ่มปลาบปลื้มใจ 

ลูกทําไดอยางท่ีวามาน้ี ก็ดีอยางย่ิงแลว แตยังมีทางทําใหดี
ย่ิงกวาน้ีอีก คือ ตอบแทนคุณพอแมในข้ันสูงสุด 

พระพุทธเจาตรัสวา ถึงแมวาลูกจะรักพอแมมาก ตั้งใจทะนุ
ถนอมเลี้ยงทานดวยทรัพยสินเงินทองวัตถุบํารุงบําเรอใหพร่ังพรอม
สะดวกสบายอยางบริบูรณท่ีสุด ไมใหทานตองลําบากเหน็ด
เหน่ือยกระทบกระเทือนเลยแมแตนิดเดียว ก็ยังไมช่ือวาตอบแทน
คุณพอแมไดจริง  

แตเมื่อใดลูกหาทางทําพอแมท่ีไมมีศรัทธา ใหมีศรัทธา ทํา
พอแมท่ีไมมีศีล ใหมีศีล ทําพอแมท่ีไมมีจาคะ ใหมีจาคะ ทําพอแม
ท่ีไมมีปญญา ใหมีปญญาได เมื่อน้ันแหละ ลูกจึงจะช่ือวาตอบ
แทนคุณพอแมไดแทจริง 

เพราะฉะน้ัน ลูกจึงควรหาทางชวยใหพอแมไดเจริญพัฒนา
ชีวิตจิตใจของทานมากๆ ข้ึน ชวยจัดแจงขวนขวายเพ่ือใหทาน
เจริญดวยศรัทธา ดวยศีล ดวยสุตะคือความรู ดวยจาคะคือความ
เสียสละทําประโยชน และดวยปญญา  

พูดงายๆ วา ชวยใหทานเจริญดวยบุญกุศล ชวยทําทางขางหนา
ของทานใหเปนทางแหงสวรรค และอมฤตนิพพาน ใหทานมีจิตใจดี
งามไมขุนมัวเศราหมอง มีแตความสดชื่น ราเริง เบิกบาน ผองใส  

ถาลูกทําไดถึงข้ันน้ี ก็เรียกวาเปนบุตรธิดาท่ีประเสริฐเลิศล้ํา 
เพราะไดชวยใหพอแมไดสิ่งท่ีมีคุณคาแทจริงแกชีวิตของทาน 
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วันน้ี ทุกทานต้ังใจเปนบุญเปนกุศล ประกอบดวยศรัทธา

และเมตตา ลูกหลานเองก็ประกอบดวยศรัทธาในพระศาสนา จึง
ทําบุญทํากุศล และประกอบดวยกตัญูกตเวทิตาธรรมตอคุณ
พอคุณแม สวนญาติมิตรก็มาดวยเมตตาและไมตรีธรรม โดยมี
ความรักความปรารถนาดีตอลูกหลาน  

เมื่อไดทําสิ่งดีงามเหลาน้ี เปนบุญกุศลแลว ก็ขอใหมีใจ
บันเทิงยินดีวา เราไดทําสิ่งท่ีดีงามถูกตอง และทําจิตใจใหเบิกบาน
สงบผองใส 

จึงขอเชิญชวนลูกหลานและญาติมิตรไดปฏิบัติดังท่ีกลาวมา 
ในการท่ีจะต้ังใจนําเอาหลักธรรม ท้ังสวนอามิสสงเคราะห และ
ธรรมสงเคราะห ไปปฏิบัติเพ่ือความรมเย็นเปนสุขของครอบครัว
วงศตระกูล และสังคมสืบตอไป  

สุดทายน้ี  ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยใหพร 
รตนตฺตยานุภาเวน  รตนตฺตยเตชสา  ดวยเดชานุภาพคุณ
พระพุทธเจา คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ พรอมท้ังบุญกุศลท่ีได
บําเพ็ญแลว ขอใหคุณโยมเจาของวันเกิด มีกําลังแข็งแรงพรอมดวย
สุขภาพพลานามัย มีจิตใจเอิบอิ่มผองใสดวยกําลังแหงบุญกุศล 
ประสบสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลชัย เปนมิ่งขวัญและกําลังใจของ
ลูกหลานท้ังหลาย อยางย่ังยืนนาน  

ขอใหลูกหลานและญาติมิตรท้ังหลาย มีความเจริญงอกงาม 
ในการดําเ นินชี วิตและปฏิ บัติ กิจหนา ท่ีการงานใหประสบ
ความสําเร็จ กาวหนา และมีความรมเย็นเปนสุขในพระธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา โดยท่ัวกันทุกทาน ตลอดกาลย่ังยืนนาน 
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มองธรรมถูกทาง  

มีสุขทุกท่ี 
~  ~ 

เยี่ยมพระพุทธบิดา 

เมื่อเจาชายสิทธัตถะตรัสรูเปนพระพุทธเจา และเสด็จออก
จาริกไปประกาศธรรม จนในปท่ี ๒ ไดมาประทับอยูท่ีพระเวฬุวัน 
ในเขตพระนครราชคฤห  

พระเจาสุทโธทนะ ทรงทราบสถานท่ีประทับของพระราช
โอรส จึงทรงสงอํามาตยมาทูลเชิญพระพุทธเจาเสด็จไปทรงเย่ียม
พระพุทธบิดา ท่ีพระนครกบิลพัสดุ 

อํามาตยหลายชุดเดินทางไปแลวเงียบหาย จนกระท่ังใน
ท่ีสุด พระเจาสุทโธทนะทรงสงอํามาตยใหญช่ือวากาฬุทายีไปทํา
หนาท่ีน้ี จึงประสบความสําเร็จ 

ทานกาฬุทายีเดินทางถึงเมืองราชคฤห ไดฟงธรรม บรรลุผล
สูงสุดเปนพระอรหันต และอุปสมบทแลว  
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๕๔ 
คร้ังน้ัน พอดีถึงกลางเดือน ๔ พระกาฬุทายีพิจารณาเห็นวา

เปนระยะส้ินฤดูหนาว เขาสูวสันตกาล คือฤดูใบไมผลิ อันเหมาะท่ี
จะเดินทาง จึงเขาเฝาพระพุทธเจา กลาวคํารอยกรองอัญเชิญเสด็จ 
โดยพรรณนาหนทางดําเนินจากเมืองราชคฤหสูเมืองกบิลพัสดุ  

คําประพันธอัญเชิญเสด็จ ของทานพระกาฬุทายี ตอนหน่ึง
วาดังน้ี 

ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ถึงฤดูท่ีประดาตนไม ซึ่ง
ไดผลัดใบเกาท้ิงไป ตางผลิดอกออกผลใหม ดอกสีแดงจัดจา 
สดใสวะวาวราวกะมีเปลวสองประกาย ขาแตองคพระมหาวีระ 
เปนกาละอันเหมาะแลวท่ีจะทรงอนุเคราะหหมูพระญาติวงศ 

ขาแตองคพระวีระเจา หมูไมท้ังหลายมีดอกบาน
สะพร่ัง นารื่นรมยใจ สงกลิ่นหอมฟุงตระหลบไปท่ัวทิศ
โดยรอบ ท้ิงใบเกาแลว กําลังออกผลใหม เปนกาลสมัย
อันเหมาะท่ีจะเสด็จจากท่ีนี้ออกทรงดําเนิน 

ไมตนมีผลขนาดยอม อยางมะพลับ และมะหาด รส
ช่ืนใจ มีเปลือกสีเหลืองสวยดังสีทอง หาไดตลอดทุก
เวลา ขาแตพระองคผูทรงมหายศชัย บัดนี้เปนกาลสมัย
อันเหมาะท่ีจะเสด็จครรไล   

ไมผลนานาชนิด ท่ีเปนคลายอยางนี้ มากมายเปน
อเนก มีผลหอยยอยระยาอยูท้ังสองขางทาง ขาแตพระองค
ผูทรงยศใหญ บัดนี้เปนเวลาท่ีควรจะเสด็จครรไล 

จําปา ชางนาว กากะทิง สงกลิ่นหอม ยามลมรําพาย
พัด ยอดท่ีมีดอกสะพรั่ง เดนตา ดังวามีใจอาทร พากัน
นอมก่ิงกรลงมา นบถวายบูชาดวยกลิ่นสุคนธ ขาแตพระ
ผูทรงมหายศชัย บัดนี้เปนเวลาท่ีควรจะเสด็จครรไล  
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๕๕
เหลานกแกว นกสาลิกา มีสีสันงามวิจิตร รูปสวย 

เสียงไพเราะ บินขึ้นบินลงไปมา กลุมรุมยอดไม ขันรอง
อยูสองขางทาง พากันสงเสียงกูกันไปกูกันมา บัดนี้เปน
เวลาท่ีพระองคจะไดทรงเห็นพระชนกแลว 

ประดาสระน้ํา ทะเลสาบ มีฟากฝงชายทางาม
ราบเรียบ นารื่นรมย ดารดาษไปดวยทรายสีขาว เต็ม
เปยมดวยน้ําท่ีมีรสสดช่ืน เปนท่ีซึ่งหมูชนลงไปอาบและ
ดื่มกิน งามโดดเดนอยูเสมอแกสายตา เปนสมัยอัน
เหมาะท่ีจะทรงทัศนาพระประยูรญาติ 

ถึงท่ีนั่น ถึงท่ีโนน ก็มีสระโบกขรณี ท่ีดารดาษดวย
ดอกบุณฑริก ดาษดื่นดวยดอกปทุม อยูท้ังสองขางทาง 
สวยงาม มีน้ําท่ีชนท้ังหลายลงไปสรงสนานได เปนกาลสมัย
อันเหมาะท่ีจะเสด็จไปทรงเย่ียมเยียนพระประยูรญาติแลว 

ท้ังสองขางแหงหนทางดําเนิน ประชาชนท่ีอยูกัน
เปนชุมชนคับค่ัง เปนคาม เปนนิคม มีศรัทธา มีความ
เลื่อมใส นับถือพระรัตนตรัย ประชาชนเหลานั้นก็จะได
สัมฤทธิ์ความคิดหวังอยางสมบูรณดวย เปนกาลสมัย
อันเหมาะแลวท่ีจะเสด็จไปทรงเย่ียมพระญาติวงศ… 

พระพุทธเจาทรงสดับคําอาราธนาเปนพจนประพันธอัน
ไพเราะ รวมท้ังหมดประมาณ ๖๐ คาถา จบแลว ก็ไดทรงรับนิมนต  

ครั้นแลวเสด็จดําเนินทางไกลไปทรงเยี่ยมพระพุทธบิดาและ
พระญาติวงศ ที่เมืองกบิลพัสดุ นําความเจริญธรรมเจริญปญญา
และสันตินิรามิสสุขมาประทานแกถิ่นฐานพระชาติภูมิ ในปที่ ๒ แหง
การบําเพ็ญพุทธกิจ สัมฤทธิ์พระราชประสงคของพระเจาสุทโธทนะ 
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๕๖

เม่ือใจสะอาด ธรรมชาติมีสุขให 

พระพุทธเจาทรงมีพระวิสุทธิคุณ คือความบริสุทธิ์ อยางท่ี
เราพูดกันคลุมๆ วา ไมมีกิเลส เชน ไมมีความโกรธความเกลียด ไม
ติดลาภติดยศ พระหฤทัยไมขุน ไมเคือง ไมขัด ไมของ ไมติดคาง
กับความคิดท่ีจะเปนน่ัน จะเอาน่ี เปนตน พระทัยของพระองคจึง
ปลอดโปรง โลงเบา และสดใส เบิกบาน อยูเสมอ 

เมื่อไมมีความคิดติดกิเลสอยางท่ีวาน้ัน พระพุทธเจาจะ
ประทับอยูท่ีไหน พระหฤทัยและพระปรีชาญาณของพระองคก็
เหมือนเปดรับ หรือถึงกันทันทีกับทุกสิ่งทุกอยาง ท่ีชิดใกลหรือราย
รอบพระองค ไมมีอะไร โดยเฉพาะความคิดติดกิเลสของตนเอง ท่ี
จะปดบังขวางก้ัน หรือจะทําใหเลี่ยงหลีกหลบขามไปเสีย  

ถาเปนมนุษยหรือชีวิตอื่น ก็รูเขาใจมองเห็นสุขทุกขและ
สภาพชีวิตของเขา ถาเปนธรรมชาติท่ัวไป ก็ทราบและซ้ึงถึงความ
งามความสัมพันธอันละเอียดละเมียดละไมอยางท่ัวตลอด และน้ีก็
เปนการเขาถึงความสุขอยางประณีตดานหน่ึง 

ดัง น้ัน  พระพุทธองค จึงทรงซาบซ้ึงในความงามของ
ธรรมชาติ และประทับอยูทามกลางธรรมชาติอยางทรงมีความสุข
ตลอดเวลา  

ดังท่ีปรากฏเปนบันทึกเร่ืองราวมากมายในพระไตรปฎก 
ตั้งแตพลันท่ีตรัสรูแลว ก็ทรงเสวยวิมุตติสุข และเหตุการณยอย
อยางเร่ืองท่ีทรงสดับคําอาราธนาเสด็จของพระกาฬุทายีขางตนน้ี 
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๕๗

พระอรหันตอื่นท้ังหลายก็มีความบริสุทธิ์ท่ีวาน้ีเชนเดียวกัน 
ดังทานพระกาฬุทายีท่ีประพันธคาถาพรรณนาความงามของ
ธรรมชาติถวายแดพระพุทธองคได ก็เพราะทานเองมีดวงใจท่ี
ประณีตอยางน้ัน  

เมื่อใกลกอนจะปรินิพพาน มีเร่ืองเก่ียวของ พระไตรปฎกจึง
บันทึกเหตุการณท่ีพระพุทธเจาตรัสกับพระอานนทบอยคร้ัง ถึง
สถานท่ีอันเปนรมณียสถาน ท่ีพระองคเคยเสด็จผานและไดประทับ 
ดังคําบาลีวา “รมณียา อานนฺท เวสาลี, รมณีย อุเทนเจติย …” 
(อานนท! เมืองเวสาลี เปนท่ีร่ืนรมย, อุเทนเจดีย ก็เปนรมณีย) 

พระไตรปฎกไดบันทึกบทประพันธของพระอรหันต ท้ังพระ
เถระและพระเถรีไวมากหลายองค ท่ีกลาวถึงความสุขของทาน
ทามกลางธรรมชาติ ในแดนปาเขาลําเนาไพร  

ในท่ีน้ี จะยกคาถาของพระมหากัสสปะมาดูกันเปนตัวอยาง 
พระมหากัสสปะน้ันถือขอปฏิบัติขัดเกลา ท่ีเรียกวาธุดงค 

มากเปนพิเศษ เร่ิมตั้งแตขออยูปา เปนตัวอยางของชีวิตท่ีเรียบงาย 
เมื่อใจไมมีกิเลสเชนท่ีวาคิดใฝจะเปนน่ันจะเอาน่ีแลว ความ

เรียบงาย ท่ีเปนของแทของจริง ก็ยอมจะเกิดจะมีข้ึนมาเอง เหมือน
เปนอัตโนมัติ  

เมื่อไมมีความคิดติดกิเลสคางคาก้ันขวางบังไว ใจเปด เปน
อิสระอยู ก็อยางท่ีวาแลว คนก็มีความพอใจไดทันที กับความดี
ความงามตามธรรมดาของมัน ซ่ึงไมจําเปนตองมาสนองความ
ตองการสวนตัวของเขา  

น่ีก็คือ สิ่งท่ีทานเรียกวา “สภาวฉันทะ”  
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๕๘ 
เมื่อมีความพอใจน้ี ความสุขซ้ึงท่ีถึงกันกับธรรมชาติก็มีข้ึน

หรือเขามาเองทันที ดังคาถาจากใจของพระมหากัสสปะ ท่ียกมา
บางสวนเปนตัวอยาง ตอไปน้ี   

พระมหากัสสปะ ผูบําราศอุปาทาน ไรอาสวกิเลส ทํากิจ
เสร็จแลว กลับจากบิณฑบาต ขึ้นสูภูเขา เอาจิตพินิจธรรม 

ภาคพ้ืนภูผา เปนที่ราเริงใจ มีตนกุมมากมายเรียงราย
เปนทิวแถว มีเสียงชางรองกองกังวาน เปนรมยสถาน ถิ่น
ขุนเขาทําใจเราใหร่ืนรมย 

ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเดน มีธารนํ้าเย็นใสสะอาด 
ดารดาษดวยผืนหญาแผคลุม มีสีเหมือนแมลงคอมทอง ถิ่น
ขุนเขาทําใจเราใหร่ืนรมย 

ยอดภูผาสูงตระหงานเทียมเมฆ เขียวทะมึน มองเห็น
เหมือนเปนปราสาท กัมปนาทดวยเสียงชางคํารนรอง เปนที่
ราเริง ถิ่นขุนเขาทําใจเราใหร่ืนรมย 

พื้นภูผานารื่นรมย ชุมฉ่ําดวยน้ําฝน เปนที่อยูอาศัยของ
เหลาฤาษี เซ็งแซดวยเสียงนกยูง ถิ่นขุนเขาทําใจเราใหรื่นรมย 

แดนดอยถิ่นไพร ไมพลุกพลานดวยผูคน มีแตหมูเน้ือ
เสพอาศัย ด่ืนดาไปดวยหมูนกนานาหลากหลาย ถิ่นขุนเขา
ทําใจเราใหร่ืนรมย 

ผืนแผนศิลาลวนหนาใหญ เปนแหลงน้ําใสสะอาด 
เกลื่อนกลนดวยคางและมฤคชาติ ดารดาษไปดวยสาหราย 
ถิ่นขุนเขาทําใจเราใหร่ืนรมย … 

ยามมีกิจมีการมีงานจะพึงทํา ก็ทําดวยความสุข เมื่อไมมี
เร่ืองตองทํา ก็อยูกับความสุขท่ีมีอยูตลอดเวลาตามธรรมดาของ
สภาวะน้ันเอง  
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๕๙ 
รักของพอแม ทั้งรกัแท และรักยัง่ยืน 

ลูกทุกคนคงเห็นชัดวา ท่ีคุณพอคุณแมทําทุกอยางใหแกลูก
น้ัน ก็ทําดวยความรัก เราจึงควรรูจักความรักของคุณพอคุณแมให
ดีสักหนอย 

เ ร่ิมแรก  รู จัก กันไวกอนวา  ความรัก น้ัน  ถาแยกตาม
หลกัธรรม ก็แบงงายๆ วา มี ๒ แบบ  

ความรักแบบท่ี ๑ คือ ความชอบใจอยากไดเขามาสนองความ
ตองการของเรา เพ่ือทําใหตัวเรามีความสุข ความชอบใจท่ีจะเอาเขา
มาบําเรอความสุขของเรา ชอบใจคนน้ันสิ่งน้ันเพราะจะมาสนอง
ความตองการเปนเคร่ืองบํารุงบําเรอเรา ทําใหเรามีความสุขได ความ
รักแบบน้ีมีมากมายท่ัวไป 

ความรักแบบท่ี ๒ คือ ความอยากใหเขามีความสุข ความ
ตองการใหคนอื่นมีความสุข หรือความปรารถนาใหคนอื่นอยูดีมี
ความสุข ความรักของพอแมเปนแบบที่ ๒ น้ี คือ อยากใหลูกมี
ความสุข 

ความรัก ๒ แบบน้ี แทบจะตรงขามกันเลย  
แบบท่ี ๑ อยากไดเขามาบําเรอความสุขของเรา (จะหา

ความสุขจากเขา หรือเอาเขามาทําใหเราเปนสุข) แต 
แบบท่ี ๒ อยากใหเขาเปนสุข (จะใหความสุขแกเขา หรือทํา

ใหเขาเปนสุข)  
ความรักท่ีหนุมสาวมักพูดกัน คือแบบท่ีหน่ึง  
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๖๐

แตในครอบครัว มีความรักอีกแบบหน่ึงใหเห็น คือ ความรัก
ระหวางพอแมกับลูก โดยเฉพาะความรักของพอแมตอลูก คือความ
อยากใหลูกเปนสุข 

ความรักชอบใจอยากไดเขามาบําเรอความสุขของเรา ก็คือ 
ราคะ  

สวนความรักท่ีอยากใหเขาเปนสุข ทานเรียกวา เมตตา  
ความรัก ๒ แบบน้ี มีลักษณะตางกัน และมีผลตางกันดวย 

อะไรจะตามมาจากความรักท้ัง ๒ แบบน้ี 
ถามีความรักแบบท่ี ๑ ก็ตองการได ตองการเอาเพ่ือตนเอง 

เมื่อทุกคนตางคนตางอยากได ความรักประเภทนี้ ก็จะนํามาซึ่ง
ปญหา คือ ความเห็นแกตัว และการเบียดเบียนแยงชิงซ่ึงกันและ
กัน  

สวนความรักแบบท่ี ๒ อยากใหผูอื่นเปนสุข เมื่ออยากให
ผูอื่นเปนสุข ก็จะพยายามทําใหเขาเปนสุข เหมือนพอแมรักลูก ก็
พยายามทําใหลูกเปนสุข และเมื่อทําใหลูกเปนสุขได ตัวเองก็เปน
สุขดวย  

ความรักแบบท่ีหน่ึง เปนความตองการท่ีจะหาความสุขให
ตนเอง พอเขามีความทุกขลําบากเดือดรอน หรืออยูในสภาพท่ีไม
สามารถสนองความตองการของเราได เราก็เบ่ือหนาย รังเกียจ  

แตความรักแบบท่ีสองตองการใหเขามีความสุข พอเขามี
ความทุกขเดือดรอน เราก็สงสาร อยากจะชวยปลดเปลื้องความ
ทุกข ใหเขาพนจากความลําบากเดือดรอนน้ัน 
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๖๑ 
ความรักแบบท่ีหน่ึงน้ัน ตองไดจึงจะเปนสุข ซ่ึงเปนธรรมดาของ

ปุถุชนท่ัวไป ท่ีวา เมื่อเอาเมื่อได จึงมีความสุข แตถาตองใหตองเสีย 
ก็เปนทุกข  

วิถีของปุถุชนน้ี จะทําใหไมสามารถพัฒนาในเร่ืองคุณธรรม 
เพราะวา ถาการใหเปนทุกขเสียแลว คุณธรรมก็มาไมได มนุษย
จะตองเบียดเบียนกัน แกปญหาสังคมไมได  

แตถาเมื่อไรเราสามารถมีความสุขจากการให เมื่อไรการให
กลายเปนความสุข เมื่อน้ันปญหาสังคมจะลดนอยลงไป หรือแกไข
ไดทันที เพราะมนุษยจะเก้ือกูลกัน  

ตามปกติ การใหคือการสละหรือยอมเสียไป ซ่ึงมักตองฝนใจ 
จึงเปนความทุกข แตพอมีความรักแบบท่ีสอง ก็ใหดวยความสุข 
ดังน้ัน ความรักคือเมตตาจึงมาสรางความเปลี่ยนแปลงใหม ทําให
การใหกลายเปนความสุข 

ความรักแบบท่ีสอง ท่ีทําใหคนมีความสุขจากการให จึงเปน
ความรักท่ีสรางสรรคและแกปญหา 

เมื่อมนุษยมีความสุขจากการให จะเปนความสุขแบบท้ัง
สองฝายสุขดวยกัน คือ ผูใหก็สุขเมื่อเห็นเขามีความสุข สวนผู
ไดรับก็มีความสุขจากการไดรับอยูแลว สองฝายสุขดวยกัน จึงเปน
ความสุขแบบประสาน  

ความสุขแบบน้ีดีแกชีวิตของตนเองดวย คือ ตนเองก็มีทาง
ไดความสุขเพ่ิมข้ึน แลวก็ดีตอสังคม เพราะเปนการเก้ือกูลกัน ชวย
ใหเพ่ือนมนุษยมีความสุข ทําใหอยูรวมกันดวยดี 
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๖๒

ความรักของพอแมคือ อยากเห็นลูกมีความสุข และอยากทํา
ใหลูกเปนสุข แลวก็มีความสุขเมื่อเห็นลูกเปนสุข  

เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พอแมก็พยายามทําทุกอยางให
ลูกมีความสุข วิธีสําคัญอยางหน่ึงท่ีจะทําใหลูกมีความสุข ก็คือ
การใหแกลูก เพราะฉะน้ัน พอแมก็จะมีความสุขในการใหแกลูก 
เพราะการใหน้ันเปนการทําใหลูกมีความสุข  

ในขณะท่ีคนท่ัวไปตองไดจึงจะมีความสุข แตพอแมใหแกลูก
ก็มีความสุข บางทีตัวเองตองลําบากเดือดรอน แตพอเห็นลูกมี
ความสุข ก็มีความสุข ในทางตรงขาม ถาเห็นลูกไมสบายหรือตก
ทุกขลําบาก พอแมก็พลอยทุกข หาทางแกไข ไมมีความรังเกียจ ไม
มีความเบ่ือหนาย แลวยังทนทุกขทนลําบากเพ่ือลูกไดดวย  

รักของพอแมน้ีเปนรักแทท่ีย่ังยืน ลูกจะข้ึนสูง ลงตํ่า ดี ราย 
พอแมก็รัก ตัดลูกไมขาด ลูกจะไปไหนหางไกล ยาวนานเทาใด จะ
เกิดเหตุการณผันแปรอยางไร แมแตจะถูกคนท้ังโลกเกลียดชัง ไมมี
ใครเอาดวยแลว พอแมผูใหกําเนิดก็ยังเปนออมอกสุดทายท่ีจะโอบ
กอดลูกไว  
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๖๓ 
ใจดี มีความสุข 

ชีวิตท่ีเปนอยูถูกตอง หรืออยูเปนน้ัน ตองดําเนินไปดวยดี 
หรืออยูใหดี ครบท้ัง ๓ แดน คือ แดนสัมพันธกับสิ่งแวดลอม แดน
จิตใจ และแดนปญญา  

ท้ัง ๓ แดนน้ีทํางานไปดวยกันเปนชีวิตอันเดียว 
ในยุคท่ีผานมา จะเห็นวา คนสมัยใหมตื่นเตนสนใจแดนโนน

ที แดนน้ีที กอนน้ีไมนานนัก ก็เนนแดนปญญา พูดกันนักหนาใน
เร่ือง IQ  

จนกระท่ังไมก่ีปมาน้ีเอง ก็หันมาจ้ีกันในแดนจิตใจ พูดกันนัก
ถึง EQ แลวก็ emotional intelligence ท่ีแปลกันวา “ความฉลาดเชิง
อารมณ” หรือ “ปรีชาเชิงอารมณ” หรืออะไรทํานองน้ี คือมาเนนท่ี 
emotion (ถาไมระวัง จะเหมือนกับมีแฟช่ันทางวิชาการ) 

Emotion น้ันแปลกันมาวา “อารมณ” ซ่ึงเปนคําแปลท่ีไม
อยากใชในท่ีน้ี เพราะ “อารมณ” เปนคําพระท่ีเอามาใชใน
ภาษาไทย แตความหมายเพี้ยนไปจนสับสนกับความหมายเดิม 
ขอใชคําเผื่อเลือกวา “ภาวะจิตใจ” หรือสั้นๆ วา “ภาวะจิต”   

เ ราตองการใหคนมี จิตใจดี  ท่ี เขา เ รียกวามี  positive 
emotions (อารมณบวก) คือมีภาวะจิตดี หรือภาวะจิตกุศล เชน มี
ความรักความปรารถนาดี เอื้อเฟอ ราเริงแจมใส กระตือรือรน ฯลฯ 
ไมใหมีภาวะจิตอกุศล เชน โกรธ เกลียด กลัว ริษยา เศรา ซึม เปน
ตน ท่ีเปน negative emotions 
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๖๔

เพ่ือไมใหพรา คลุมเครือ หรือฟนเฝอ เราควรรูหลักในการ
พัฒนาจิตใจ ซ่ึงทานสอนไวชัดเจนวา เราควรมีภาวะจิตดี หรือ
ภาวะจิตกุศล ท่ีเปนพ้ืนฐานไวประจําตัว ๒ ชุด คือ  

- ชุดพัฒนาในตัว ๕ อยาง กับ 
- ชุดแผออกนอกตัว ๔ อยาง  
เรียกใหเปนวิชาการวา ภาวะจิตดีเพื่อชีวิต กับ ภาวะจิตดีเพื่อสังคม 
ชุดแรก เปนภาวะจิตดีท่ีควรมีประจําอยูในตัวตลอดเวลา 

เพ่ือความอยูดีของตนเอง และเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาชีวิต
ตอไป 

ชุดน้ี พุทธศาสนาเนนมากวา เปนเคร่ืองวัดความกาวหนา
ของการพัฒนาจิตใจ  คนไหนท่ีไปปฏิ บัติธรรม  ถายังไม ได
คุณสมบัติ ๕ อยางน้ี ถือวายังไมประสบความสําเร็จ (ยังไม
กาวหนาดวยซํ้า) ไดแก 

๑. ปราโมทย คือ ความราเริงเบิกบานใจ ขอน้ีเปนพ้ืนใจ
เลย ทุกคนควรมีภาวะจิตน้ีเปนประจํา  

ปราโมทยน้ีสําคัญมาก พระพุทธเจาตรัสวา “ปาโมชฺชพหุโล 
ภิกฺขุ ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ” แปลวา ภิกษุผูมากดวยปราโมทย จะทํา
ทุกขใหหมดสิ้นไป ทุกคนจึงควรมีจิตใจท่ีราเริงเบิกบานอยูเสมอ  

๒. ปติ คือ ความอิ่มใจ ปลื้มใจ หมายความวา เวลาทํางาน
ทําการ ถาจิตของเราไมตั้งไวผิด ใจของเราไมฟุงเฟอ ไมไปมัวหวัง
เพอกับกาลขางหนา เราจะไดความอิ่มใจจากงานที่ทํา เราทํางาน
ไป งานก็เดินหนาไป จิตของเราก็ปติ อิ่มใจไปกับงานท่ีเดินหนาน้ัน 
ถาไดผลสําเร็จสําคัญ ก็ปลื้มใจ 
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๖๕

๓. ปสสัทธิ คือ ความผอนคลาย เรียบร่ืน สงบเย็น ไมเครียด 
ขอสามน้ี ตรงขามกับท่ีเราเปนปญหากันนักในปจจุบัน อยางท่ีบน
กันวาคนมักจะเครียด แสดงวาดําเนินชีวิตผิด  

เราบอกวาโลกเจริญ ถาเจริญจริง คนก็ตองมีชีวิตท่ีดีข้ึน คือ
ตองดําเนินชีวิตถูก ใจตองสบาย ไมเครียด ตองมีปสสัทธิ  

สามขอน้ีตามกันมาเองโดยธรรมชาติ เมื่อมีปราโมทยแลว 
ปติก็เกิดได พอมีปติ อิ่มใจ ปลื้มใจแลว ปสสัทธิก็ตามมาเองโดย
อัตโนมัติ คือจะรูสึกผอนคลายสงบเย็น  

มีแงพิเศษวา ปสสัทธิน้ีเปนขอท่ีโยงระหวางกายกับใจ คือ
พอเกิดปสสัทธิแลว ความผอนคลายก็จะมีท้ังทางกายและทางใจ 
(ความเครียดก็เชนเดียวกัน ถาเกิดความเครียดแลว ก็จะเครียดท้ัง
กายและใจ)  

๔. สุข คือ ความฉ่ําช่ืนร่ืนใจ พอมีปสสัทธิผอนคลายแลว 
คนก็มีความสุข แลวความสุขก็เปนตัวเอ้ือเปดโอกาสใหจิตเปนสมาธิ 

๕. สมาธิ คือ ภาวะจิตต้ังม่ัน แนว อยูตัว ไมมีอะไรรบกวน จะ
คิด จะพิจารณา จะทําอะไร ใจก็อยูกับเร่ืองน้ัน ไมฟุงซาน ไม
วอกแวกหว่ันไหว เขาท่ี อะไรๆ รบกวนไมได อยูกับสิ่งท่ีตองการได
ตามตองการ  

ดูงายๆ วา จิตท่ีเปนสมาธิ ก็คือจิตท่ีอยูกับสิ่งท่ีตองการได
ตามตองการ และจิตน้ันไมถูกรบกวน หรืออะไรๆ มากวนมันไมได  

เปนอันวา คุณสมบัติ ๕ อยางน้ี ควรทําใหมีในจิตใจอยูเสมอ 
เปนภาวะจิต ท่ีดี  จะเ รียกวาสุขภาวะทางจิตก็แลวแต  คือ 
ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ  
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๖๖ 
พอจิตเปนสมาธิแลว ก็เปน “กัมมนีย” (หรือ กรรมนีย) 

แปลวา ควรแกงาน คือเปนจิตท่ีเหมาะแกการใชงาน หรือใชงานได
ดี ถาเอาไปใชงานทางปญญา ก็จะถูกตองและดีท่ีสุด เปนไปตาม
ระบบของการพัฒนาชีวิต 

ควรยํ้าวา ทุกคนอยากมีความสุข ถาความสุขมากับภาวะจิต
ดีขออื่นๆ ในชุดน้ีครบท้ังหาอยาง ก็จะเปนความสุขท่ีมีความ
ปลอดภัยสูง และมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนความสุขท่ีมากและ
สูงข้ึนไปอีกไกลทีเดียว  
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๖๗ 
ใจดี ใหเขามีความสุข 

ใจเราน้ี ตองอยูกับตัวเองขางในดวย และตองนึกคิดตอคน
อื่นขางนอกดวย ดังน้ัน ในการพัฒนาจิตใจ ทานจึงใหเรามีภาวะ
จิตดี หรือภาวะจิตกุศล ไวเปนพ้ืนฐานประจําตัวท้ังสองดาน  

ดังน้ัน จึงมีภาวะจิตดี ๒ ชุด คือ ชุดพัฒนาในตัว ๕ อยาง กับ
ชุดแผออกนอกตัว ๔ อยาง แลวสองชุดน้ันก็เปนปจจัยหนุนกันและ
กันในการพัฒนาชีวิตของเรา 

ภาวะจิตดีชุดในตัวไดพูดไปแลว ทีน้ี ชุด ๒ ท่ีแผออกนอกตัว ๔ 

อยาง เราควรมีไว เพ่ือการสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนมนุษย และเปน
พ้ืนฐานของการชวยผูอื่นใหพัฒนา พรอมกันน้ันมันก็แสดงถึงการ
พัฒนาของตัวเราเองดวย 

ธรรม คือคุณสมบัติ ท่ีพึงพัฒนาข้ึนไวเปนพ้ืนฐานในการ
สัมพันธทางสังคม ก็คือภาวะจิตท่ีเรียกวา พรหมวิหาร ๔ ซ่ึงคน
ไทยไดยินช่ือกันจนคุน แตก็มักเขาใจคลาดเคลื่อนไปไกลดวย  

ในท่ีน้ี จะพูดกันแคหัวขอ และคําอธิบายยอ ดังน้ี 
๑. เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี อยากใหเขามี

ความสุข ความมีใจแผไมตรี และใฝทําประโยชนแกผูอื่น  
๒. กรุณา คือ ความสงสาร อยากชวยเขาใหพนทุกข ใฝใจจะ

ปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของผูประสบทุกข 
๓. มุทิตา คือ ความช่ืนบานพลอยยินดี เมื่อเขาอยูดีมีสุข ก็มีใจ

ราเริง บันเทิงดวย ช่ืนชมตอผู ท่ีทําความดีงามประสบความสุข
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๖๘

ความสําเร็จ พลอยเบิกบานยินดีดวย มีใจสงเสริมเมื่อเขาไดดีมีสุข 
เจริญงอกงามย่ิงข้ึนไป 

๔. อุเบกขา คือ ความมีใจเปนกลาง วางตัวต้ังอยูในธรรม
ตามท่ีไดพิจารณาเห็นดวยปญญา คือมีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจ
ตราชู ไมเอนเอียงดวยรักหรือชัง พิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตวท้ังหลาย
กระทําแลว อันควรไดรับผลดีหรือช่ัว สมควรแกเหตุท่ีตนประกอบ 
พรอมท่ีจะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม  

รวมท้ังรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ไมเขาไปกาวกายแทรกแซง 
ในเมื่อไมมีกิจท่ีควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตัวไดดีแลว เขาสมควร
รับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบ
ของตน 

ใครมีธรรมครบ ๔ ขอน้ี ถาปฏิบัติถูกตอง ก็จะมีใจท่ีแผ
กวางขวางครอบคลุมสรรพสัตว หรือคนสัตวทุกถวนหนา เปนจิตใจ
ท่ีสากล  

ท่ีวาเปนสากลครอบคลุมท้ังหมดน้ัน นอกจากท่ัวทุกตัวคน
เสมอกันแลว ก็เพราะครบทุกสถานการณ ซ่ึงมีวิธีดูงายๆ ดังน้ี  

๑. เมตตา  มีตอคนสัตว ในสถานการณท่ีเขาอยูเปนปกติ 
๒. กรุณา  มีตอคนสัตว ในสถานการณที่เขาตกทุกขเดือดรอน 
๓. มุทิตา  มีตอคนสัตว ในสถานการณที่เขาไดดีมีสุขเจริญยิ่งขึ้น  
๔. อุเบกขา  มีตอคนสัตว ในสถานการณท่ีเขาพึงรับผิดชอบ

กรรมท่ีเขาทํา  
การท่ีเรามีธรรมชุดนี้ สาระก็อยูที่ตองการใหเพ่ือนรวมโลกหรือ

รวมสังคมมีความสุข ใหคนอ่ืนสัตวอ่ืนทุกคนทุกตนเปนสุขกับเราดวย 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๖๙ 
ถามีธรรมชุดน้ี ความสุขของเขาก็เปนความสุขของเราดวย 

เชน เมตตาคืออยากใหเขาเปนสุข พอเห็นเขาเปนสุข เราก็เปนสุข
ดวย จึงเปนความสุขรวมกัน  

แลวก็ชัดดวยวา ภาวะจิตดีเพ่ือสังคมชุดน้ี กลับไปหนุน
ภาวะจิตดีเพ่ือชีวิตใหพัฒนามากข้ึน เชน เราชวยเขาได เราก็ย่ิงอิ่ม
ใจปลื้มใจ มีความสุข แลวใจเราก็สงบ (ทั้งส่ีขอนี้ ใชฝกสมาธิไดหมด) 

ท้ังน้ี ไมใชสุขเร่ือยเปอย แตใหสุขในความดีงามถูกตองชอบ
ธรรม หรือมีสุขท่ีเปนธรรม เฉพาะอยางย่ิงใหเปนความสุขท่ีเก้ือหนุน
การพัฒนาชีวิตของเขาเอง และไมใชสุขเฉพาะตัว แตเอื้อใหท้ังโลก
เปนสุข   
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๗๐

ใจดี กายพลอยมีสขุภาพ 

จิตใจท่ีดี หรือภาวะจิตกุศล ไมวาจะเปนความราเริง เบิก
บาน ผองใส ปราโมทย ปติ ท่ีเปนชุดพัฒนาในตัว ก็ตาม จะเปน
เมตตา กรุณา เปนตน ท่ีเปนชุดแผออกไปนอกตัว ก็ตาม นอกจากมี
ความสําคัญในการพัฒนาจิตใจ เอื้อตอการทํางานของปญญา และ
ชวยใหคนอยูรวมกันรมเย็นเปนสุขแลว ก็สงผลดีตอรางกาย 
เก้ือหนุนสุขภาพกายดวย 

ไมวาใครก็คงรูดีวา การทํางานของจิตใจอาศัยระบบของ
รางกาย และภาวะจิตใจมีความสัมพันธสงผลตอกันกับระบบของ
รางกายน้ัน 

เมื่อคนโกรธ (มีภาวะจิตโกรธ หรือจะยังใชคําวามีอารมณ
โกรธ ก็แลวแต) กลามเน้ือจะเครียดเขม็งเกร็ง แมแตกลามเน้ือหนา 
หัวใจเตนแรง หายใจแรงและเร็ว เกิดความเรารอน ระบบการเผา
ผลาญท้ังหมดเรงทํางานหนัก ฯลฯ เลือดคั่ง ลมขัด 

ในระยะยาว ถามักโกรธ หงุดหงิด รางกายจะทรุดโทรมไว แก
เร็ว อาจเปนโรคบางอยางงาย เชน เปนแผลในกระเพาะอาหาร 

ในทางกลับกัน ถาโกรธหรือกลัวข้ึนมา แตตั้งสติได คอยๆ 
ผอนลมหายใจ โดยหายใจเขา-ออกยาว ชาๆ สม่ําเสมอ อาการ
เครียดเกร็ง เปนตน ของรางกาย ก็จะบรรเทาลง แมแตอาการ
ประหมาก็อาจหายได และภาวะจิตก็จะดีข้ึนดวย เรียกวา ผอน
คลายสบายข้ึนท้ังองคาพยพ 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๗๑ 
อยางงายๆ ถากายเครียด ใจก็เครียดดวย ถาใจเครียด กาย

ก็เครียดดวย 
ตรงขามกับความโกรธ ก็คือเมตตา พอเมตตาเกิดข้ึนในใจ 

กลามเน้ือท้ังหลายไดพัก การหายใจเรียบร่ืน การเผาผลาญลด
นอย ความสงบเย็นเกิดข้ึน ท้ังระบบของรางกายผอนคลาย เลือด
ลมเดินดี 

ถามีเมตตาประจําใจในระยะยาว นอกจากแกชาแลว ก็จะมี
บุคลิกภาพออนโยน มีเสนห หรือชวนคบหา และใหเกิดความสุข
แกผูเขามาใกลชิดดวย 

คนท่ีมีภาวะ จิตอกุศล  (ภาวะจิตด านลบ  - negative 
emotions) เชน งุนงาน หงุดหงิด ข้ีโกรธ โศกเศรา หวงกังวล เบ่ือ
หนาย ทอแท หมดกําลังใจ ฯลฯ นอกจากรางกายจะทรุดโทรมไป
ช้ันหน่ึงแลว บางทียังทําใหเบ่ืออาหาร เปนตน ซํ้าเขาอีกช้ันหน่ึง
ดวย ทําใหเกิดผลเสียรายแรง อาจจะเสื่อมสุขภาพกายถึงข้ันเสี่ยง
ชีวิตก็ได 

แตในทางตรงขาม คนมีภาวะจิตดี เอาท่ีชัดๆ เชน มีปติ อิ่ม
ใจ ปลื้มใจ ถึงแมกายจะอด ก็อยูดีไดนาน แถมมีผิวพรรณผองใส
ดวย 

มีเ ร่ืองตัวอยางวา  คร้ังหน่ึง  พระพุทธเจาเสด็จเขาไป
บิณฑบาตในหมูบานพราหมณแหงหน่ึง ไมทรงไดรับอาหารเลย 
เสด็จกลับออกมาโดยมีบาตรเปลา มารมาเยาะ  

พระพุทธเจาตรัสวา (สํ.ส.๑๕/๔๖๙/๑๖๗) 
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๗๒
เราทั้งหลายไมมีอะไรกังวล อยูเปนสุขสบายนักหนา 

จะมีปติเปนภักษา เหมือนดังเหลาเทวาพวกอาภัสสร
พรหม  

ตัวอยางงายๆ เห็นกันท่ัวไป คือคนเจ็บไข ท่ีมีกําลังใจดี หรือ
มีเร่ืองมีขาวใหดีใจ ปลื้มใจ หรือเกิดกําลังใจ แลวมีอาการฟนดีข้ึน
ทันตา หรือหายวันหายคืน  

ในทางตรงขาม ผูปวยอีกมากหลาย ท้ังท่ีโรคก็ยังไมทรุด
หนักนักหนา แตเกิดใจเสียข้ึนมา หมดกําลังใจ เลยทรุดหนักลงไป
เร็วไวเห็นกับตา เร่ืองอยางน้ี หลายทานรูเห็นมา และเลาไดดี จึงไม
ตองบรรยาย    

 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๗๓ 
นักแกปญหา เริ่มดวยปญญาที่รูทกุข 

พอมองท่ีหลักอริยสัจก็เห็นวา พระพุทธศาสนาเร่ิมตนท่ีทุกข  
บางทีคนภายนอก  หรือแมแตคนภายในนี่ เอง  มองวา

พระพุทธศาสนาสอนแตเร่ืองทุกข อะไรก็เปนทุกข ชีวิตก็เปนทุกข  
บางคนพูดถึงพระพุทธศาสนาวาเปน pessimism คือ มองโลก

แงราย  
ตําราฝร่ังหลายเลมเร่ิมเร่ืองวา พระพุทธศาสนามองชีวิตเปน

ทุกข บอกวา life หรือ existence เปน suffering อะไรทํานองน้ี ซ่ึง
ชวนใหเขาใจผิด  

ตรงน้ีชาวพุทธเองจะตองชัด 
กอนจะช้ีแจงอะไร ขอต้ังขอสังเกตอยางหน่ึงวา  
คนพวกท่ีไมไดเรียนพระพุทธศาสนาในแงของตํารับตํารา

ห รือทฤษฎี  ถาอ ยู ๆ  เข ามาเมืองไทย  อาจจะไดภาพของ
พระพุทธศาสนาท่ีเขาประทับใจในทางตรงกันขามกับพวกท่ีอาน
หนังสือ  

พวกท่ีอานหนังสืออาจเขาใจวา พระพุทธศาสนานี่สอนอะไร
ตออะไรใหมองชีวิตเปนทุกข ไมสบายเลย 

แตพวกท่ีไมไดอานหนังสือ อยูๆ เขามาเมืองไทย เพียงแตรู
วาเมืองไทยเปนเมืองพุทธ พอมาเห็นคนเมืองไทยยิ้มแยมแจมใส 
อยางท่ีเรียกวาเปน the land of smile สยามเมืองย้ิม เลยรูสึกวาคน
ไทยเปนสุข  
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๗๔

เคยมีฝร่ังหนุมสาวไปหาอาตมาท่ีวัด ไมรูจักกัน ไมรูวาใคร
แนะนําไป ถามเขาวามาทําไม  

เขาบอกวา เขาอยากรูเร่ืองพระพุทธศาสนา กอนมาไมได
สนใจ แตมาแลว ตอนเชายืนท่ีหนาตาง มองลงไป เห็นคนไทย
หนาตาย้ิมแยมแจมใส ดูคนไทยมีความสุขดี พุทธศาสนาสอน
อะไรทําใหคนไทยมีความสุข 

บางรายถึงขนาดบอกวา เขาไปเท่ียวตามบานนอก ไปเห็น
แมแตงานศพ สนุกสนานกันจัง (อาจจะมากไปหนอย!) เมืองฝร่ัง
ไมเปนอยางน้ี เวลามีงานศพ ฝร่ังหนาตาเครงเครียดเหลือเกิน 
จิตใจไมสบายเลย  

น่ีเปนความประทับใจ สําหรับคนท่ีมาเห็นภาพในชีวิตจริงวา
ชาวพุทธมีความสุข  ตรงกันขามกับเมืองฝร่ัง ท่ีมีแตหนาตา
เครงเครียด ย้ิมยาก มีความทุกขมาก เปนโรคจิตมาก 

จะ โ ย งอย า ง ไ ร  ใ ห สุ ข กั บ ทุ กข ร วมอ ยู ใ นภาพขอ ง
พระพุทธศาสนาอันเดียวกัน ถาจับหลักได จะไมมีปญหาในเร่ืองน้ี  

คําตอบอยูท่ีหลัก กิจในอริยสัจ หรือหนาท่ีตออริยสัจ  
เมื่อพูดถึงอริยสัจสี่ ก็ตองพูดถึงหนาท่ีตออริยสัจดวย จะรู

อริยสัจอยางเดียวไมได ตองรูหนาท่ีตออริยสัจและปฏิบัติหนาท่ีน้ัน
ใหถูกตองจนเสร็จสิ้นดวย การเรียนอริยสัจโดยไมรูหนาท่ีตออริยสัจ
จะทําใหสับสน 

พระพุทธศาสนาสอนอริยสัจสี่ เร่ิมดวยทุกข  
หนาท่ีตอทุกข ไดแก ปริญญา คือ ตองรูทันมัน  
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๗๕

เมื่อมีปญหา ถาเราจะแกไข ก็ตองรูเขาใจมันกอน จึงจะ
แกไขได ปญหาจึงเปนสิ่งท่ีเราตองรูเขาใจ ตองจับจุดปญหาใหได 

น่ีคือท่ีวา ทุกข์ เราตองรูเทาทัน แตเราไมมีหนาท่ีเปนทุกข 
ไมเฉพาะตัวปญหาเทาน้ัน เราจะตองรูเขาใจสิ่งท่ีเก่ียวของ

กับปญหา สิ่งซ่ึงเปนท่ีตั้งของปญหา คือรูเทาทันชีวิตสังขาร หรือ
รูเทาทันโลก  

ท้ังหมดน้ีเปนเร่ืองของการรู หนาท่ีตอทุกขมีอยางเดียวคือ
ปริญญา พูดงายๆ ทุกข สําหรับปญญารู... จบแคน้ี 

ถาใครเอาทุกขมาเขาตัว ใครทําตัวใหเปนทุกข แสดงวา
ปฏิบัติผิดหลัก ไมมีท่ีไหนพระพุทธเจาสอนใหคนเปนทุกข สอนแต
ใหรูเทาทันทุกข เพ่ือจะไดแกไขมัน      
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๗๖ 
ทุกข ตองมองใหเหน็ – สขุ ตองมีใหเปน 

สุขตรงขามกับทุกข สุขอยูในอริยสัจขอไหน สุขอยูในขอนิโรธ 
คือในขอจุดหมาย  

แตเราไมนิยมใชคําวาสุข เพราะสุขน้ีเปนสัมพัทธตลอด เปน 
relative เพราะตราบใดท่ีมีสุข ก็หมายความวายังมีทุกขแฝง ปน 
หรือเปนคูชิง เปนตัวเลือกอยู คือยังไมพนทุกข ยังไมชัดวาทุกข
หมดหรือยัง  

แตถาเมื่อไรทุกขไมมีเหลือ อันน้ีจะพูดวาสุขหรือวาอะไรก็
แลวแต ถาพูดวาสุข ก็พูดเชิงเทียบ คือหมายถึงสุขสมบูรณ ไมมี
ทุกขเหลือเลย 

นิโรธน้ัน ท่ีแทไมใชแปลแคดับทุกข เพราะถาดับทุกข ก็แสดง
วาเรามีทุกข จึงตองดับมัน แลวก็ตองคอยดับกันอยูเร่ือย 

ขอใหสังเกตวา “นิโรธ” แท แปลวา การไมเกิดข้ึนแหงทุกข  
จุดหมายของพระพุทธศาสนา คือภาวะไรทุกข ไมมีทุกข

เหลือ ไมมีการเกิดข้ึนแหงทุกขอีกตอไปเลย  
ระหวางปฏิบัติ ท่ียังเปนสัมพัทธ ทุกขก็นอยลงๆ และสุขมาก

ข้ึนๆ เปนความกาวหนาไป ฉะน้ัน สุขจึงจัดอยูในฝายนิโรธ อยูขาง
จุดหมาย  

หนาท่ีตอนิโรธ คือ “สัจฉิกิริยา” แปลวา ทําใหประจักษแจง 
คือทําใหประจักษกับตัว หรือบรรลุถึง สุข จึงเปนภาวะที่เราควรมี
เพ่ิมข้ึนๆ 
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๗๗ 
ฉะน้ัน ในชีวิตจริง คือภาคปฏิบัติ ชาวพุทธจึงตองมีสุขมาก

ข้ึน และทุกขนอยลงไปเร่ือยๆ น่ีคือการท่ีเราดูพุทธศาสนาในเชิง
ปฏิบัติ ซ่ึงเปนชีวิตจริง ฝร่ังจึงเห็นชาวพุทธมีความสุขย้ิมแยม
แจมใส  

แตก็ตองระวังดวย ถายังไมเปนความสุขแท ท่ีไรทุกข ก็อยาง
ท่ีบอกแลววา เปนความสุขท่ียังมีทุกขแอบแฝงหรือคอยแขงคอยแซง 
ยังกลับกลายเปนทุกขได จึงยังจัดอยูในจําพวกทุกขดวย  

หมายความวา เรายังตองอยูกับสุขดวยความรูเทาทัน เพราะ
ยังตองจัดการ ตองแกไขพัฒนาตอไป 

สุขท่ียังแฝงทุกขน้ี ถาอยูกับมันโดยไมใชปญญารูเทาทัน เรา
ก็จะตกอยูในความประมาท ลุมหลงมัวเมา กลายเปนโทษ ก็คือ
ทุกขน่ันเอง 

ท่ีฝร่ังเห็นคนไทยเปนสุขสนุกกันนักน้ัน ไมใชดีเสมอไป 
บางคร้ังคงจะเปนเพียงความประมาทท่ีวาน้ี เทาน้ันเอง 

พระพุทธเจาทรงใหหลักไวแลววา ถาเปนความสุขท่ีชอบ
ธรรม ก็เสพมันเถิด แตอยาติดหลง อยาสยบ เฉพาะอยางย่ิง ตอง
ไมลืมเอาใจใสท่ีจะกาวไปกําจัดเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้น  

พุทธศาสนิกตองจับหลักเร่ืองกิจ หรือหนาท่ีตออริยสัจ ใหชัด
วา... 

๑.  ทุกข เรามีหนาท่ี ปริญญา รูทัน ศึกษาใหเขาใจวามันอยูท่ี
ไหน มันเปนอยางไร จับตัวมันใหชัด เพื่อใหพรอมที่จะแกไข 

๒. สมุทัย สาเหตุของทุกขน้ัน เราจึงมีหนาท่ี ปหานะ กําจัด
แกไข  
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๗๘

๓. นิโรธ เรามีหนาท่ี สัจฉิกิริยา ทําใหประจักษแจง หรือทําให
เปนจริงข้ึนมา เปนสุขมากข้ึนๆ จนบรรลุจุดหมายท่ีไรทุกข  

๔. มรรค ขอน้ีเทาน้ันท่ีเรามีหนาท่ี ภาวนา คือปฏิบัติ ลงมือ
ทํา 

สรุปความวา พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกขไวสําหรับ
ปญญารู แตสอนเร่ืองสุขสําหรับใหเรามีชีวิตเปนจริงอยางน้ัน  

พูดอยางส้ันวา พุทธศาสนาสอน ให้รู้ทันทุกข์ และ ให้อยู่เป็นสุข  
หรือ ใหสั้นกวาน้ันอีกวา พุทธศาสนาสอนใหเห็นทุกข แตให

เปนสุข คือ ทุกขสําหรับเห็น แต สุขสําหรับเปน  
เพราะฉะน้ัน ตองมองพระพุทธศาสนาวาเปนศาสนาแหงความสุข 

ไมใชศาสนาแหงความทุกข  
ถาจับจุดไมถูก ก็เขาใจพลาด แลวเตลิดไปเลย  
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๗๙ 
วัตถุน่ีเรื่องใหญ ตองจัดการใหด ี

วัตถุเปนเร่ืองใหญ มีความสําคัญมาก ในทางธรรม ทานไม
มองขามความสําคัญขอน้ี เฉพาะอยางย่ิง วัตถุซ่ึงเปนสิ่งจําเปน
สําหรับชีวิต ท่ีเรียกวาปจจัยสี่ กลาวคือ อาหาร เคร่ืองนุงหม ท่ีอยู
อาศัย ยาบําบัดโรค  

ในพระพุทธศาสนามองวัตถุวาสําคัญมากแคไหน ดูไดท่ี
วินัยของพระ ซ่ึงบอกใหเรารูวา แมแตในชีวิตของพระสงฆ ท่ีจัดวา
มีความตองการดานวัตถุนอยท่ีสุดแลว ปจจัยสี่ก็ยังเปนเร่ืองท่ีมี
ความสําคัญย่ิง  

วินัยของพระน่ีตั้งคร่ึงตั้งคอน วาดวยเรื่องปจจัยสี่ ในคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาน้ัน เร่ิมตนทีเดียวทานวาจะตองจัดสรรเร่ือง
ปจจัยสี่ใหเรียบรอย ไมอยางน้ันแลวมันจะยุง  

แตถาจัดดีแลว มันจะเปนฐาน ทําใหเราสามารถกาวไปสู
ชีวิตท่ีดีงาม มีการพัฒนาอยางอื่นตอไปได  

จึงขอใหมองดูวินัยของพระเปนแบบอยางในเร่ืองน้ี 
จะเห็นวา ปจจัยสี่มีความสําคัญในขอบเขตหน่ึง คือ 

พระพุทธศาสนาไมไดยุติแคน้ัน แตทานใหถือเปนฐานท่ีสําคัญ  
ปจจัยสี่สําคัญ แตไมใชท้ังหมด คนเราไมใชอยูแควัตถุ สวน

บางคนก็ไมเห็นความสําคัญของวัตถุเอาเสียเลย ก็ไมถูกตอง
เหมือนกัน  
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๘๐

ใหระลึกถึงวา คําสอนของพระพุทธศาสนาน้ี จะครบท้ังหมด 
ตองเปนพระธรรมวินัย คือ ตองประกอบดวยธรรมและวินัย ครบ
ท้ังสองอยางจึงจะเปนพระพุทธศาสนา  

วินัย ซ่ึงเก่ียวของกับวัตถุ จึงเปนสวนหน่ึงหรือดานหน่ึงใน
หลักใหญ ๒ อยางของพระพุทธศาสนา 

วินัยน้ัน ก็วาดวยเร่ืองท่ีวามาน่ีแหละ คือ การจัดสรรในดาน
วัตถุหรือรูปธรรม เร่ืองระเบียบชีวิต และระบบกิจการ ท้ังของ
บุคคล ชุมชน และสังคมท้ังหมด เก่ียวกับเร่ืองความเปนอยู และ
สภาพแวดลอม เร่ิมตั้งแตเร่ืองปจจัยสี่ เปนตนไป  

ทีน้ี ท่ีวาสําคัญมากแตไมใชท้ังหมดน้ัน อยากใหชัดหนอยวา 
สําคัญแคไหน บางคนอาจบอกวาเทาท่ีจําเปน แตคําวา “จําเปน” 
น้ัน ก็สื่อไมชัด 

ท่ีจริง สําคัญแคไหน ก็บอกชัดเจนอยูแลวในคําวา “ปจจัย” 
น่ันเอง  

ย่ิงกวาน้ัน ในวินัยของพระ ยังมีคําเฉพาะสําหรับเรียก ปจจัย 
๔ สําหรับพระอีกวา นิสสัย ๔ 

ท้ัง “ปจจัย” และ “นิสสัย” สื่อความหมายชัดใหเรารูวา ทาน
ถือเร่ืองวัตถุวาสําคัญแงไหน เทาใด 

“ปจจัย” แปลวา ตัวหนุนใหเกิดผล ตัวเอื้อ เงื่อนไข เคร่ือง
เก้ือหนุน  

“นิสสัย” แปลวา ท่ีอาศัย สิ่งท่ีตองพ่ึงพา เคร่ืองค้ําจุน 
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๘๑ 
หมายความวา เรามีจุดหมาย เรามีกิจมีหนาท่ี หรือมีสิ่งท่ีจะ

ทําใหสําเร็จ วัตถุเหลาน้ี ก็มาเปนท่ีซ่ึงเราจะไดพ่ึงพา ไดอาศัย ซ่ึง
จะชวยเก้ือหนุนใหเราสามารถทําสิ่งท่ีตองการไดสําเร็จ จนบรรลุ
จุดหมายท่ีตั้งไว 

สําหรับพระสงฆ ก็ชัดเลยวา ทานไดอาศัยวัตถุเหลาน้ีแลว ก็
จะไดมีกําลัง มีความพรอม มีเคร่ืองชวยใหสามารถศึกษา ดําเนิน
ชีวิตแหงการฝกฝนพัฒนาตนในไตรสิกขา ปฏิบัติขัดเกลาตน 
ตลอดจนจาริกไปแสดงธรรมสั่งสอนประชาชน  

พูดงายๆ วา วัตถุท้ังหลายน้ัน เปนปจจัย มิใชเปนจุดหมาย 
เปน means ไมใชเปน end 

เมื่อมันเปนปจจัย ก็เทากับมันบอกขอบเขต เชนปริมาณ
เสร็จไปดวยเลยวา แคไหนจะ “พอดี” คือ พึงใชพึงมีเทาท่ี เพียง
พอท่ีจะเก้ือหนุนใหเราไดอาศัยมันแลวสามารถกาวหนาหรือกาว
ข้ึนไปถึงจุดหมายไดดวยดี 

ตรงขามกับพวกท่ีเอาวัตถุเปนจุดหมาย หรือพวกท่ีอยูอยาง
เลื่อนลอยเหมือนกับวาชีวิตและสังคมจบท่ีวัตถุ ซ่ึงหาจุดพอดีไมได 
ไมมีขอบเขต แลวไปๆ มาๆ ก็ฟุงเฟอ หลงระเริงมัวเมา มีแตเสื่อม
ลงไป  

(ปจจุบันน้ี คนท้ังหลายก็ดูเหมือนจะไมรูตัววา กําลังพากันยึด
เอาวัตถุเปนจุดหมาย) 

บอกแลววา สําหรับพระสงฆน้ัน ชัดวาวัตถุแคไหนเพียงพอ 
เทาไหนพอดี ท่ีจะเปนปจจัยใหอาศัยกาวไปสูจุดหมาย  
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แตชาวบ าน  มี จุดหมายกิจหน า ท่ีต า งจากพระสงฆ 
เพราะฉะน้ัน จุดเพียงพอหรือพอดี จึงไมเทากับพระ และชาวบาน
เอง ก็มีความแตกตางหลากหลาย เปนชาวเมือง เปนชาวนา เปน
แพทย เปนนายกเทศมนตรี ฯลฯ  

แตท้ังหมดน้ี ไมวาใคร เมื่อไดหลักแลว การจะบอกวาเราควรพึ่ง
อาศัยวัตถุแคไหน ก็ไมยากอะไรนัก ขอใหมันชวยใหทํากิจหนาท่ี
บําเพ็ญคุณความดีมีชีวิตท่ีสรางสรรครมเย็นเปนสุขกับครอบครัวใน
สังคมไดก็แลวกัน  

ชีวิตและสังคมไมใชจะอยูแคกับวัตถุ แตจะตองอาศัยวัตถุ
น้ัน กาวข้ึนไปในความดีงามหรือคุณคาทางจิตใจและทางปญญา 
ในนามแหงวัฒนธรรม และอารยธรรม เปนตน  

เมื่อวัตถุพรอมพอแลว ทางท่ีจะเดินไปขางหนาก็ยังอีกยาว
ไกล กวาจะไดสัมฤทธิ์ภาวะซ่ึงเรียกวาประเสริฐ ท่ีสมกับความเปน
มนุษย 

เปนอันวา ชาวพุทธจะตองใหความสําคัญกับเร่ืองวัตถุ วา
เราจะดําเนินการกับปจจัยสี่ จัดสรรมันอยางไร เพ่ือทําใหเปนฐาน
อันมั่นคง ท่ีเราจะไดกาวตอไปดวยดี พัฒนาสูงข้ึนไปในดานจิต 
และในดานปญญา  

พูดภาษาพระก็ไดวา เอาวินัย มาจัดการชวยใหมนุษยกาวไป
ในธรรม เพ่ือความมีชีวิตท่ีดีงามประเสริฐ แมกระท่ังถึงข้ันมีชีวิตท่ี
สมบูรณ 
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๘๓ 
สบาย ๗ 

ไดพูดกันแลวในเร่ืองท่ีวา  คุณภาพชีวิตดานวัตถุ  หรือ
รูปธรรมน้ัน ทานถือวาสําคัญ ในฐานะเปนปจจัยเก้ือหนุนใหเรา
อาศัยมันเปนฐานท่ีจะกาวข้ึนสูการพัฒนา และสูความดีงามหรือ
การสรางสรรคท่ีสูงข้ึนไป ดังน้ัน ทานจึงเอาใจใสมาก  

เพียงแตตองระวังไมใหเอาปจจัยเปนจุดหมาย ท่ีจะไปหลงติด
วนเวียนจมอยูแควัตถุ  

แตถาปฏิบัติใหถูก การจัดการในเร่ืองวัตถุ ก็เปนการรูจัก
เตรียมปจจัยท่ีเปนฐานชีวิตใหพรอมท่ีจะดําเนินไปสูจุดหมายได
อยางดี 

ทีน้ี ในทางปฏิบัติ ก็ควรจะมีความชัดเจนอีกสักหนอย พอให
เห็นภาพหรือเห็นแนวทางวา เราจะมี จะจัดสรรในเร่ืองวัตถุและ
สภาพแวดลอมกันอยางไร จะไดเปนปจจัย เปนเคร่ืองอาศัยท่ี
ไดผลดีอยางท่ีวาน้ัน 

ดูงายๆ แมแตพระท่ีจะไปฝกจิตเจริญสมาธิ ทานยังใหดูให
เตรียมสภาพเอื้อและสิ่งเก้ือกูลหลายอยาง เพ่ือหนุนใหกาวไปในการ
ปฏิบัติดวยดี 

สภาพเอื้อ และสิ่งเก้ือกูลเหลาน้ี มีช่ือเรียกเปนคําภาษาบาลี
วา สัปปายะ คือท่ีเราเอามาแปลวา “สบาย” น่ันเอง  

แตความหมายในภาษาไทยของเราเพ้ียนไปหนอย 
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สบายของเรา มักเขาใจกันวา หมายถึง ไมติดขัด ไมมีอะไร
บีบคั้นกดดัน หรืออึดอัด แลวก็หยุดแคน้ัน คลายกับวาพรอมจะลง
นอน หรือพักผอนได (มองที่การไมตองทํา) 

แตสบาย หรือสัปปายะของเดิม หมายถึง สภาพท่ีเอ้ือ เก้ือหนุน 
เหมาะ ชวยใหเปนอยู ทํากิจกรรม หรือดําเนินกิจการตางๆ อยาง
ไดผลดี หรือเอื้อตอการท่ีจะปฏิบัติใหสําเร็จผล (มุงเพื่อการท่ีจะทํา)  

ตัวอยางเชน จะไปฝกสมาธิ ทานใหมีสัปปายะ เพ่ือชวยเอื้อ
ใหการปฏิบัติไดผลดี 

สัปปายะ คือ สบาย หรือสภาพเอื้อและสิ่งเก้ือกูลเหลาน้ี มี
หลายอยาง เห็นวาเอามาเทียบใชสําหรับคนท่ัวไปไดเปนอยางดี 
อาจจะเรียกวาเปนคุณภาพชีวิตข้ันพ้ืนฐาน เรียกตามคําของทานวา 
สัปปายะ ๗ ประการ 

 ภาวะสบาย หรือสภาพเอื้อ คือ สัปปายะ ๗ น้ัน มีดังน้ี 
๑. อุตุสบาย (อุตุสัปปายะ) คือ สภาพแวดลอม ดิน นํ้า อากาศ 

อุณหภูมิ ท่ีเก้ือกูลตอชีวิต เอื้อตอสุขภาพ ธรรมชาติสดช่ืนร่ืนรมย 
ไมรอนเกินไป ไมหนาวเกินไป มีบรรยากาศท่ัวไป ที่ดี ที่เหมาะ ที่เอ้ือ 

๒. อาหารสบาย หรือโภชนะสบาย (อาหารสัปปายะ/โภชนสัปปายะ) มี
อาหารเพียงพอ ไมขาดแคลน และเปนอาหารท่ีมีคุณภาพ ถูกกับ
รางกาย เก้ือกูลตอสุขภาพ มีรสชาดตามสมควร 

๓. อาวาสสบาย หรือเสนาสนะสบาย (อาวาสสัปปายะ/เสนาสนสัปปายะ) 
คือ ท่ีอยูอาศัย ท่ีน่ังท่ีนอน มั่นคง ปลอดภัย อยูอาศัยใชทํากิจท่ี
ประสงคไดดี เปนท่ีผาสุก 
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๔. บุคคลสบาย (ปุคคลสัปปายะ) คือ มีบุคคลท่ีถูกกันเหมาะกัน 

ไมมีคนท่ีเปนภัยอันตราย หรือกอความเดือดรอนวุนวาย จะใหดี 
ควรมีคนท่ีเปนกัลยาณมิตร มีปญญาความรู ท่ีจะสอบถามปรึกษา 
ซ่ึงเก้ือหนุนใหเกิดการพัฒนาชีวิต พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา
ใหดีย่ิงข้ึน อยางนอยไดคนท่ีเหมาะใจ 

๕. อิริยาบถสบาย (อิริยาปถสัปปายะ) คือ การบริหารอิริยาบถ 
การเคลื่อนไหวของรางกาย การไดน่ังนอนยืนเดินอยางสมดุลและ
เพียงพอ บริหารรางกายไดคลองไมติดขัด 

๖. โคจรสบาย (โคจรสัปปายะ) คือ มีแหลงอาหาร แหลงปจจัย 
๔ สิ่งจําเปนในการใชสอยเปนอยู หาไมยาก เชน มีหมูบาน ราน
ตลาด หรือชุมชน ท่ีไมไกล ไมใกลเกินไป 

๗. สวนะสบาย (ธรรมสวนสัปปายะ/ภัสสสัปปายะ) คือ มีโอกาสไดยิน
ไดฟงคําสอนคําแนะนําและเร่ืองราวท่ีชวยใหเกิดปญญา เขาถึง
ขาวสารขอมูลท่ีสรางสรรค ผดุงจิตใจ จรรโลงปญญา เอื้อตอ
การศึกษา ตลอดจนมีการพูดคุยถกเถียงสนทนาแลกเปลี่ยน
ความรูความคิดกัน  

ท้ัง ๗ ขอ สบายท้ังน้ัน สบายสมช่ือทุกขอ ไดแค ๗ ขอน้ีก็
สบายแลว สบายท้ังในตัวมันเอง และชัดเจนวา มันจะชวยหนุนให
การพัฒนาชีวิตกาวหนาตอไป  
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เม่ือทรัพยและอํานาจ มาเปนเคร่ืองมือของธรรม 

คนไทยท่ัวๆ ไปรูจักพระนามพระเจาอโศกมหาราช และ
สวนมากรูวาพระองคเปนผูท่ีไดทรงสงพระศาสนทูตมาประกาศ
พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ซ่ึงเปนดินแดนโบราณ ท่ีประเทศไทย
ปจจุบันตั้งอยู 

เร่ืองราวเก่ียวกับพระเจาอโศกมีมากมายยืดยาว แตพูดใหสั้น
ท่ีสุดไดวา พระองคเปนมหาราชแหงชมพูทวีป สมัย ๒๐๐ ปเศษ
หลังพุทธกาล ตอนแรกเปนกษัตริยโหดรายกระหายอํานาจ แลวได
ละเลิกการสงครามอยางสิ้นเชิง หันมานับถือพระพุทธศาสนา 
กลายเปนพระเจาอโศกผูทรงธรรม มุงมั่นบํารุงพระพุทธศาสนา
และประโยชนสุขของประชาชน  

ตรงน้ีเปนบทสรุปท่ีแทบทุกคนรู แตบางทีก็มองขามธรรม
สาระท่ีเปนแกนของเร่ืองท้ังหมดไปเสีย น่ีแหละคือจุดท่ีสําคัญย่ิง 

จึงขอต้ังขอสังเกตในเร่ืองน้ีไว พูดงายๆ ก็คือ คติเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตอทรัพยสินเงินทอง  

เดิมน้ัน พระเจาอโศกก็เชนเดียวกับกษัตริยสมัยโบราณ
จํานวนมาก ท่ีมุงแสวงความย่ิงใหญ และใฝหาเคร่ืองบํารุงบําเรอ
ความสุขสวนตน อยางท่ีเรียกวา แสวงหาทรัพยและอํานาจ เพ่ือ
บํารุงบําเรอตัวเอง และเพ่ือแสดงความย่ิงใหญของตน  

ทรัพยและอํานาจ โดยท่ัวไปมักจะมีความหมายอยางน้ี 
ทีน้ี เมื่อพระเจาอโศกมหาราชหันมานับถือพระพุทธศาสนา 

ก็ทรงมีพระราชศรัทธาท่ีจะปฏิบัติตามพระพุทธศาสนธรรม 
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ทางธรรมสอนวา ทรัพยสินเงินทองและความย่ิงใหญ ทุกอยาง

ลวนเปนอนิจจัง เปนสิ่งท่ีไมเท่ียง เกิดข้ึน ตั้งอยู แลวก็ดับไป ไมมี
สาระท่ีแทจริง  

เมื่อทรัพยและอํานาจไมมีความหมายท่ีเปนแกนสารแทจริง 
ทรัพยสินเงินทองเปนเพียงของนอกกาย เปนอนิจจัง ไมมีคุณคาท่ี
แทจริงแลว มองในแงหน่ึง ก็จะทําใหเกิดความเบ่ือหนาย นาจะสละ
ท้ิงไปเสีย  

ถาพระเจาอโศกทรงมองเห็นอยางน้ัน พระองคก็คงจะไมเอา
พระทัยใสกับพระราชทรัพยและอํานาจตอไป ซ่ึงก็จะตองต้ังคําถาม
วา จะเปนการปฏิบัติท่ีถูกตองหรือไม  

ปรากฏวา  พระเจาอโศกได ทําสิ่ งหน่ึง  ท่ี ถือไดวาเปน
แบบอยางแกชาวพุทธท่ีสําคัญ คือ พระองคไมไดทรงท้ิงทรัพยและ
อํานาจ แตไดทรงเปลี่ยนความหมายและวิธีปฏิบัติตอทรัพยและ
อํานาจเสยีใหม  

อยางท่ีพูดเมื่อก้ีวา ทรัพยและอํานาจน้ัน มีความหมาย
สําหรับปุถุชนจํานวนมาก ในแงท่ีเปนเคร่ืองบํารุงบําเรอความสุข
ของตน และแสดงความย่ิงใหญ  

แตพระเจาอโศกไดทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพยและ
อํานาจใหมเปนวา ทรัพยและอํานาจน้ัน สามารถใชเปนเคร่ืองมือ
ของธรรมได คือใชเปนเคร่ืองมือในการทําความดีงาม  และ
สรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน  

ดวยพระดําริเชนน้ี พระเจาอโศกก็ทรงนําเอาทรัพยและ
อํานาจท่ีพระองคเคยมีน่ันแหละมาใช แตเปลี่ยนใหม  
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น่ันคือ แทนท่ีจะเอามาบํารุงบําเรอตนเอง และแสดงความ
ย่ิงใหญ ก็เอามาใชสรางสรรคความดีงามและประโยชนสุขอยางท่ีวา  

พระองคจึงไดทรงสรางโรงพยาบาลคน โรงพยาบาลสัตว ท่ัว
พระราชอาณาจักร สรางถนนหนทางเช่ือมตอใหกวางขวางท่ัวถึง 
ปลูกตนไม สรางท่ีพักคนเดินทาง สรางอางเก็บนํ้า และทําศิลา
จารึกประกาศธรรมและแถลงนโยบายของรัฐในทางธรรม ตลอดจน
อุปถัมภพระศาสนาอยางมากมาย 

งานใหญย่ิงอยางหน่ึงคือ ไดทรงสรางวิหาร อันไดแกวัด
มากมาย ใหเปนศูนยกลางท่ีจะใหการศึกษาแกพระสงฆและ
ประชาชน  

วั ด เหล า น้ัน  ต อมาบางแห ง ได เ จ ริญ เ ติบ โต ข้ึน เป น
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนาลันทามหาวิหาร ท่ีตําราท่ัวไปพูดถึงใน
ช่ือวา มหาวิทยาลัยนาลันทา หรือ The University of Nalanda 

พระเจาอโศกมหาราชไดทรงใหความหมายใหมแกทรัพยและ
อํานาจ แลวก็ทรงจารึกไวในศิลาจารึกของพระองค  

มีขอความเปน ธรรมโองการ ในจารึกศิลา ฉบับท่ี ๑๐ วา
ดังน้ี  

สมเด็จพระเจาอยูหัวปยทัสสี ผูเปนที่รักแหงทวย
เทพ ไมทรงถือวา ยศหรือเกียรติจะเปนสิ่งมีประโยชน
มาก เวนแตจะทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพ่ือความมุง
หมายน้ีวา ทั้งในบัดน้ีและเบื้องหนา ขอประชาชน
ทั้งหลายจงตั้งใจสดับฟงคําสอนธรรมของขาฯ และจง
ปฏิบัติตามหลักความประพฤติทางธรรม 
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จารึกน้ีมีสาระสําคัญวา ยศ คือความย่ิงใหญของพระองค

น้ัน จะไมมีความหมายเลย ถาไมเปนไปเพ่ือชวยใหประชาชนได
ประพฤติธรรม  

หมายความวา พระเจาอโศกไดทรงใชทรัพยและอํานาจ เปน
เคร่ืองมือของธรรม เพ่ือเผยแพรธรรม หรือสรางสรรคธรรม ทําให
ความดีงามหรือธรรมน้ีแผขยายไปในหมูมนุษย เพ่ือสรางสรรคให
เกิดประโยชนสุขท่ีแทจริง อันน้ีเปนคติท่ีสําคัญมาก     
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ธรรม ทําไมตองมีทรัพยและอํานาจเปนเครื่องมือ 

จากเร่ืองพระเจาอโศกมหาราช ก็เกิดมีเร่ืองสืบเน่ืองข้ึนมา จะ
วาเปนควันหลง หรืออะไรก็แลวแต 

เร่ืองน้ันก็คือ ท่ีพูดวาพระเจาอโศกทรงเปลี่ยนความหมาย
ของทรัพยและอํานาจ จากการเปนเคร่ืองบํารุงบําเรอและประกาศ
ศักดาเดช มาเปนเคร่ืองมือของธรรม พูดสั้นๆ อยางน้ัน ก็พอเขาใจ 
แตบางคนรูสึกวายังรางๆ อยู นาจะแสดงเหตุผลใหชัดอีกสักหนอย  

ก็จึงเพ่ิมเติมเร่ืองน้ีอีกนิด  
มองดูในสังคมมนุษยท่ัวไปน่ีแหละ จะเห็นวา คนท่ีมีความคิด

ดีๆ มีเจตนาดี มีสติปญญาดี แตถาไมมีทรัพย ไมมีอํานาจ ไมมียศ 
ก็ไมสามารถสรางสรรคความดีงามหรือประโยชนสุขไดมาก  

เราคิดข้ึนมาวาจะทําการท่ีดีเปนประโยชนสักอยาง แตไมมี
เงิน ไมมีบริวาร ไมมีอํานาจ พอลงมือทําไป ก็ติดโนน ขัดน่ี ขาดน่ัน 
ถึงทําไปไดบาง ก็แสนยาก และมักทําไดในขอบเขตจํากัดอยางย่ิง 
ไมสมกับความคิดดีท่ีเรามีน้ันเลย 

แตทีน้ี ถามีทรัพย มีอํานาจ มีบริวาร เมื่อมีความคิดดี มี
สติปญญาดี ก็สามารถออกผลกระจายขยายออกไปไดกวางขวาง 
เหมือนดังพระเจาอโศกมหาราช 

เร่ืองพระเจาอโศกมหาราชนี้ จึงเปนคติ เปนแบบอยางท่ีดี ท่ี
ใหหลักแกเราในการปฏิบัติตอทรัพยและอํานาจอยางท่ีวาไปแลว  



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๙๑ 
ตามคติของชาวพุทธ เราไดเรียนรูธรรมแลววา ทรัพยสินเงินทอง 

และอํานาจนี้ เปนของนอกกาย จึงไมควรยึดถือเปนจุดหมายของชีวิต  
ขอน้ีหมายความวา เราไมไดเห็นความหมายของทรัพยและ

อํานาจในแงท่ีเปนเร่ืองของความเห็นแกตัว หรือเปนประโยชนสวน
ตน และไมยึดติดลุมหลงมัวเมาตกเปนทาสของมัน ใหเกิดกอโทษ
ทุกขท้ังแกตนและแกผูอื่น แตเรามองอยางพระเจาอโศก คือ คิดท่ีจะ
ใชมันเปนเคร่ืองมือของธรรมในการท่ีจะสรางสรรคประโยชนสุข  

ไมใชหมายความวา ทรัพยและอํานาจเปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา แลวก็เลยไมเอาใจใส ไมบริหาร ไมใชอยางน้ัน เราตองรูจัก
เอามันมาใชเปนเคร่ืองมือสรางสรรคสิ่ง ท่ีดีงามและบําเพ็ญ
ประโยชนสุข อันน้ีถือวา เปนวิธีปฏิบัติอยางถูกตองของชาวพุทธท่ี
เปนคฤหัสถ  

แตถาไมอยากเก่ียวของกับทรัพยและอํานาจ ก็ออกบวชไป
เลย จะไดไปทําหนาท่ีทางธรรมอีกแบบหน่ึง คือ นําธรรมท่ีเปนตัว
นามธรรม ไดแกสติปญญา ไปแจกจายแกประชาชน เพ่ือให
ประชาชนท่ัวไปดําเนินชีวิตใหถูกตองเปนประโยชนแกชีวิตและ
สังคมของเขา 

ฉะน้ัน จึงมีคติ ๒ อยาง คือ  
 ถาอยูเปนคฤหัสถ ก็ใชทรัพยและอํานาจเปนเคร่ืองมือของ
ธรรม ในการสรางสรรคความดีงามและประโยชนสุข หรือ 

 ถาเบ่ือหนายไมอยากเก่ียวของกับทรัพยและอํานาจ ก็
ออกบวชไปเผยแพรธรรม ใหเปนเคร่ืองเจริญบุญกิริยา
แกประชาชน  



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๙๒

ถามิฉะน้ัน จะกลายเปนคนคร่ึงๆ กลางๆ มีทรัพยมีอํานาจ
แลวบอกวาเบ่ือหนาย ไมเอาเร่ืองเอาราว จะทําอยางไรก็ไมทํา ไม
รับผิดชอบ กลายเปนผูตกอยูในความประมาท  

ทรัพยและอํานาจน้ัน เมื่อไมได รับการบริหาร ไมมีคน
รับผิดชอบ ก็เสียหายหมด ไมเกิดประโยชนท้ังแกตนเองและสังคม 
และชีวิตของคนผูน้ันเองก็ไมไดเจริญงอกงามอะไรข้ึนมา  

เร่ืองพระเจาอโศก อยางนอยก็ใหคติแกเรา ท่ีจะรูจักมอง
ความหมายของทรัพยและอํานาจใหถูกตอง และปฏิบัติตอมันให
ถูกทาง โดยใชเปนเคร่ืองมือสรางสรรคความดีงามและประโยชนสุข
ใหไดมากมายใหญกวาง อยางท่ีวามาน้ี    



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๙๓ 
“สันโดษ” ตองรับใช “ไมสันโดษ”  

ถามีคนมาถามวา พระพุทธเจาสอนใหสันโดษใชไหม? ใคร
ตอบวา “ใช” ก็ตองวาตอบผิด ถาใหคะแนน ตรวจอยางเครง ก็คือ
ศูนย หรือกรุณาท่ีสุด ก็ให ๕๐% 

ทําไมเปนอยางน้ัน น่ีแหละท่ีตองใหรอบคอบ ขอบอกสั้นๆ 
วา ตองแยกแยะออกไปใหชัดวา พระพุทธเจาสอนใหสันโดษใน
เร่ืองไหน หรือใหไมสันโดษในเร่ืองไหน ไมใชตอบโผงผางลงไปแง
เดียว เลยผิด!  

แลวจะตอบอยางไร จึงจะถูก ก็แยกแยะออกไปสิวา 
- พระพุทธเจาสอนใหสันโดษในส่ิงเสพ หรือในวัตถุบําเรอ
ความสุข  

- แต พระพุทธเจาสอนใหไมสันโดษในกุศลธรรม หรือพูดใหคน
ยุคน้ีเขาใจงายขึ้นวา ใหไมสันโดษในการสรางสรรคส่ิงที่ดีงาม 
เพ่ือรวบรัด ก็ยกคําตรัสของพระพุทธเจามาใหดูกันเลย  
เอาขอหลัง คือ “ไมสันโดษในกุศลธรรม” กอน  
พระพุทธเจาตรัสไววา ท่ีพระองคตรัสรูน้ัน  

ภิกษุทั้งหลาย เรารูซึ้งถึงคุณของธรรม ๒ ประการ คือหนึ่ง

*  
๑. ความเปนผูไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย  
๒. ความเปนผูไมระยอในการบําเพ็ญเพียร 

                                                                                                                    * เรียกวา อุปัญญาตธรรม แปลวา ธรรมท่ีพระพุทธเจาเห็นคุณ ธรรม ๒ ขอชุดน้ี เปนหลักท้ัง
ในพระสูตรและอภิธรรม, ในพระอภิธรรม มีในมาติกา ชุด ๒ (องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑; อภิ.สํ.๓๔/๑๕) 



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๙๔

หมายความวา พระพุทธเจาตรัสรูเพราะไมสันโดษ (ในกุศลธรรม) 
ตองเนนวา ในสิ่งท่ีดีงาม ในการสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามเปน

ประโยชนแลว ทานไมยอมใหสันโดษเปนอันขาด ถาเปนกุศลธรรม
แลว พระพุทธเจาไมเคยใหสันโดษเลย (ถาสันโดษในกุศลธรรม ก็
คือประมาทนั่นเอง) 

เปนอันวา หลักความไมสันโดษ (ในกุศลธรรม) น้ัน ชัดเจน
แลว 

ทีน้ีก็มาดู “สันโดษ” บาง พระพุทธเจาตรัสไว (ตรัสแก
พระภิกษุ) ในหลักท่ีเรียกวา อริยวงศ ์๔ (เชน องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๘/๓๕) วา  

๑. ภิกษุสันโดษในจีวร ตามมีตามได 
๒. ภิกษุสันโดษในบิณฑบาต ตามมีตามได 
๓. ภิกษุสันโดษในเสนาสนะ ตามมีตามได 
๔. ภิกษุเปนผูยินดีในปหานะและภาวนา  
(ขอ ๔ หมายความวา พอใจ ใสใจ เพียรพยายาม ใน ปหานะ 

คือการละอกุศล และใน ภาวนา คือการเจริญกุศล เพ่ือบรรลุธรรมท่ี
ยังไมบรรลุ)  

จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงสอนใหพระภิกษุสันโดษในวัตถุ
สิ่งเสพบริโภค (จีวร-เคร่ืองนุงหม บิณฑบาต-อาหาร เสนาสนะ-ท่ี
อยูอาศัย)  

สันโดษมา ๓ ขอ พอถึงขอท่ี ๔ เปลี่ยนเปนวา ใหเอาใจใส
เพียรพยายามละอกุศล และเจริญกุศล เพื่อจุดหมายคือจะไดบรรลุ
ธรรมท่ียังไมบรรลุ 

ขอท่ี ๔ น้ี ก็คือขอท่ีใหไมสันโดษในกุศลธรรมน่ันเอง 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๙๕ 
เพราะฉะน้ัน หลัก อริยวงศ ์๔ น้ี จึงบอกอะไรๆ หลายอยาง 
ความไมสันโดษ (ในกุศลธรรม) เปนหลักใหญอยูในข้ัน

ปฏิบัติการท่ีจะใหบรรลุจุดหมาย  
ความสันโดษ (ในสิ่งเสพ) เปนขอปฏิบัติข้ันบุพภาคของ

ความไมสันโดษ (ในกุศลธรรม) น้ัน  
หมายความวา ความสันโดษในวัตถุ เปนการเตรียมชีวิตความ

เปนอยูใหเอื้อ ใหพรอมท่ีจะเดินหนากาวไปกับความไมสันโดษใน
กุศลธรรม 

พูดอีกอยางหน่ึงวา ความสันโดษในวัตถุเปนธรรมยอย ท่ีมา
สนองงาน มารองรับ หรือมารับใชความไมสันโดษในกุศลธรรม 

ถามวา สันโดษใน ๓ ขอแรก สัมพันธกับสิ่งท่ีจะทําในขอ ๔ 
อยางไร หรือถามสั้นๆ วาทําไมจึงสันโดษ  

ก็ตอบวา เพราะวา สันโดษเปนตัวออมหรือชวยสงวนเวลา-
แรงงาน-ความคิดไว  

ถาภิกษุไมสันโดษในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คือไมสันโดษ
ในวัตถุเสพ มัวยุงกับการหาอาหารอรอยๆ ฉัน มัววุนวายอยูกับการ
หาสิ่งของเคร่ืองใชฟุมเฟอย มัวหมกมุนกับวัตถุบําเรอความสุข  

๑. เวลาก็หมดไป กับการหาการเสพส่ิงเหลาน้ี 
๒. แรงงานก็หมดไป เพราะมัววุนวายกับเร่ืองเหลาน้ี 
๓. ความคิดก็หมดไป กับการครุนคิดหาทางใหไดสิ่งเหลาน้ี
มาเสพ  

เลยไมเปนอันไดเพียรพยายามเจริญสิกขาทําหนาท่ี  



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๙๖ 
แตเมื่อภิกษุสันโดษในปจจัย ๔ เวลาก็เหลืออยู แรงงานก็

เหลืออยู ความคิดก็เหลืออยู ก็เอาเวลา แรงงาน และความคิดน้ัน
มาระดมทํากิจหนาท่ีของตน  

ดังน้ัน ท้ังสันโดษ และไมสันโดษ จึงมาออกผลท่ีความเพียร 
นอกจากน้ันยังใจสงบ สบาย ไมหวง ไมพะวักพะวง ในเร่ือง

วัตถุ หันไปมุงหนาทํากิจหนาท่ี และสรางสรรคความดีตางๆ ไดอยาง
แนวแนเต็มท่ี โดยมีความสุขดวย  

ตอนน้ี สันโดษก็มีผลครบตลอดตามวัตถุประสงค 
คฤหัสถก็เชนกัน ถาญาติโยมไปมัววุนวายอยูกับการแสวง

สิ่งเสพบํารุงบําเรอหาความสุขสวนตัว  ก็จะหมดเวลา หมด
เร่ียวแรง หมดความคิดไปกับเร่ืองเหลาน้ัน จนไมเปนอันปฏิบัติ
หนาท่ีหรือทํางานสรางสรรค หนาท่ีงานการสรางสรรคท่ีพึงทํา ก็ไม
เปนอันทํา อยางนอยก็ยอหยอน  

แถมลอแหลมตอการท่ีจะทําการแสวงหาโดยทุจริตอีกดวย 
การทําความดี ทําประโยชนสูงสง จนแมกระท่ังบรรลุ

โพธิญาณ เปนไปไมได ถามัวสันโดษในกุศลธรรม โดยไมสันโดษ
ในวัตถุเสพ  

 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๙๗ 
“เรียบงาย” ตองไมใช “มักงาย”  

เมื่อพูดถึงหลักธรรมสําคัญขอวา “ไมสันโดษในกุศลธรรม” 
หลายคนไมเคยไดยินมากอนเลย 

ก็ตองยํ้าวา ขอใหจําหลักน้ีใหแมน และเอาไปใชในชีวิตจริง
ดวย 

ไมแตความไมสันโดษในกุศลธรรม เทาน้ัน แมแตความ
สันโดษ หลายคนก็ไมไดสังเกตวา ทานจํากัดไวใหสันโดษในวัตถุ
หรือสิ่งเสพบริโภค ไมใชสันโดษไปเรื่อยๆ หรือสันโดษลอยๆ ไมวา
อะไรก็สันโดษไปหมด  

ลึกลงไปอีก แมแตในเร่ืองวัตถุ ก็ไมเคยถามวา เราควรจะ
สันโดษเพ่ืออะไร หรือวา ทําไมพระพุทธเจาจึงสอนใหสันโดษ  

ไดแตนึกไปเอง หรือพูดตามๆ กันไปวา คนสันโดษเปนอยู
งาย พอใจตามท่ีมี ไมทะเยอทะยาน จึงเปนคนมีความสุข น่ีคือ 
สันโดษแลวจะไดมีความสุข หรือสันโดษเพ่ือมีความสุข 

ท้ังหมดน้ีเปนตัวอยางท่ีเตือนวา เราควรศึกษาธรรมหรือ
อะไรๆ กันใหชัดสักหนอย ไมควรทึกทักวาท่ีเรานึกวารูน้ีคือใชละ 

เราบอกวา เปนอยูเรียบงาย พอใจแคท่ีมี สันโดษในวัตถุน่ี ดี
นะ แตท่ีแทน้ัน ตองระวัง เชน ความเปนอยูงาย ถาไรจุดหมายท่ีดี
งาม (พูดภาษาพระวา ไมเปนเคร่ืองเจริญกุศล) ไมมากับความ
เพียร ถึงจะมีความสุขดี แตอาจจะเสื่อมอยางเดียวก็ได 

พูดงายๆ วา อาจจะ “สุข แตเส่ือม”   



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๙๘

อยูเรียบงาย แตเรียบงายไมเปน บอกวาฉันเปนอยูงาย อยู
อยางไรก็ได เอาอยางไรก็ได งายไปงายมา กลายเปนมักงาย  

ตอไป ถึงสกปรกอยางไรก็อยูได ไมมีระเบียบรุงรังอยางไรก็
อยูได ใครจะเปนจะตายอยางไร ก็อยูกันไป อยางไรก็ไดท้ังน้ัน  

น่ีแหละ อยูงาย กลายเปนมักงาย เรียบงาย กลายเปน
อยางไรก็ได มันจะเปนโทษราย ตองระวัง 

พอมักงายแลว ทีน้ี อะไรท่ีควรจะทํา ก็ไมทํา อะไรท่ีควรจะ
แกไข ก็ไมแกไข ไมกระตือรือรนขวนขวายท้ังน้ัน  

การท่ีทานใหเปนอยูงาย มีความสันโดษเพื่ออะไร ก็เพ่ือจะ
ไดไมตองมัววุนวายสาละวนกับวัตถุอันเกินความเปนปจจัย แลว
จะไดเปนตัวเอื้อ เก้ือหนุน ใหโอกาสแกการเพียรพยายามท่ีจะกาว
ไปใหถึงจุดหมายอันประเสริฐท่ีมุงมั่นอยูในใจ  

ดังน้ัน ความเปนอยูงาย จึงตองควบมากับความเพียรมุงมั่น 
เพ่ือจุดหมายท่ีเปนกุศล 

ถาไมสันโดษ เราจะหาโอกาสเพียรพยายามปฏิบัติการเพ่ือ
จุดหมายน้ันไดยาก เพราะจะมัวยุงนุงนังหรือวุนวายอยูกับเร่ืองอื่น  

อยางคนท่ีมุงหาเสพวัตถุ มัวหาท่ีกินใหอรอย หาท่ีเท่ียวให
สนุก เปนตน ก็ตองแยงเวลาเร่ียวแรงและความคิดของตัวออกไป
จากงานการหนาท่ี  

ถาไมสันโดษอยางน้ีหนักนัก ก็เสียงานเสียการไปเลย หรือไม
อีกทางหน่ึง ก็หันไปกอบโกย หาโดยทางทุจริต อยางท่ีวาแลว 
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๙๙ 
ความสันโดษเปนอยูงายท่ีถูกตอง ก็คือการออมเวลา-

เร่ียวแรง-ความคิดเอาไว ทําตัวใหพรอมท่ีจะมุงหนาเพียรปฏิบัติกิจ
ทําการไดเต็มท่ี เพ่ือกาวไปใหถึงจุดหมายอันประเสริฐท่ีตองการ  

ความสันโดษเปนอยูงาย จึงมากับการทําความเพียรอยางย่ิง 
ถาไมมีตัวประกอบน้ีมาประกบ ความงายก็จะมากับความข้ีเกียจ 

หลายคนบอกวา สันโดษจะไดมีความสุข ถาอยางน้ีอันตราย 
น่ีแหละจะนําไปสูความมักงาย  

พระพุทธเจาไมเคยตรัสวา สันโดษเพื่อความสุข แตสันโดษ
แลวเปนสุข อันน้ันถูกตอง  

ความสุขของคนเราอยูท่ีความพอใจ สันโดษเปนความพอใจ 
เมื่อพอใจมันก็สุข  

ในแงน้ี ความสันโดษก็ทําใหเปนสุข แตมันไมใชวัตถุประสงค 
หมายความวา สันโดษทําใหเปนสุข แตไมใชสันโดษเพื่อความสุข 

ถา สันโดษ โดดเด่ียว เพ่ือความสุข สันโดษคือพอใจ ฉันสุข
สบาย แลวจบ เลยไมทําอะไร ก็เขากับดักท่ีวา ข้ีเกียจ  

เพราะฉะน้ัน สันโดษทําใหคนข้ีเกียจได ถาไมมาประสานสง
ตอกับธรรมท่ีเปนคูกันหรือเปนตัวรับชวง  

พระพุทธเจาตรัสสันโดษท่ีไหน จะตรัสความเพียรไวท่ีน่ัน 
(เหมือนกับตรัสศรัทธาไวท่ีไหน ก็จะตรัสปญญาไวท่ีน่ัน)  

สันโดษ จึงมาคูกับ ความเพียร คือความเพียรในการทํากิจ
หนาท่ีของตน (พูดใหครอบคลุมวา เพียรในการเจริญกุศล) 
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๑๐๐

ถาอธิบายใหลึกลงไปหนอย ก็บอกวา  น่ีเปนเ ร่ืองของ
ความสัมพันธระหวางธรรมตางๆ  

ขอธรรมท้ังหลายน้ัน เราจะมองโดดเด่ียวจากกันไมได บางที
เราจะบอกวา ธรรมขอน้ันดีหรือรายทันทีไมได ตองดูกอนวามันไป
สัมพันธประกอบกันกับธรรมอื่นตัวไหน คือตองดูตัวประกอบ หรือ
ตัวรวมท่ีอยูกับมันดวย 

ลงทายวา สันโดษเพื่อใหพรอมท่ีจะเพียร และเมื่อเพียรทําการ
ไปโดยมีสันโดษ ก็จะมีความสุขในการทําการน้ันดวย  

ถาอยางน้ี เรียบงาย ก็ไมมีทางกลายเปนมักงาย   
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๑๐๑

อนิจจัง! ปลงได แตระวังจะกลายเปนประมาท 

คนไทยชอบเอา อนิจจัง มาใชปลง เพ่ือใหใจผอนสบาย
คลายโศก หรือหายทุกข เรียกกันวา “ปลงอนิจจัง” 

อะไรแตกหัก สูญสลาย พลัดพรากจากไป ก็วา “อนิจจัง!” 
แลวปลอยวางได ผานไป  

การใชอนิจจังอยางน้ัน เปนเร่ืองของการรูเทาทันความจริง ท่ี
ทําใหสละละลดความยึดติดถือมั่นลงไปได จึงผอนคลายบรรเทา
ทุกขโศก 

การรูเทาทันและความสบายใจหายทุกขไดน้ัน ดีแน แตก็
ตองระวังไวอยางย่ิงทีเดียววา ถาสบายใจแลวก็ปลอยอะไรๆ ไป
เร่ือยๆ สิ่งท่ีควรแกไขจัดทํา ก็ไมกระตือรือรนขวนขวาย  

ถาอยางน้ี ก็จะกลายเปนการปฏิบัติผิดธรรมขอใหญ ท่ีเปน
หลักสําคัญอยางย่ิง  

ถาบอกวาปฏิบัติธรรม ก็เปนการปฏิบัติคร่ึงๆ กลางๆ และไม
เกิดจากความเขาใจจริงดวย ไดแคถือหรือทําตามๆ กันมา นาจะได
ไมคุมเสีย 

บานเมืองจะลมจมพังพินาศ ก็บอกวา อนิจจัง! เกิดข้ึน 
ตั้งอยู ดับไป เจริญแลวก็เสื่อม เสื่อมแลวก็เจริญ เปนธรรมดา 

วาอยางน้ี คือ “ปลง” แลวไมยึดติดถือมั่น หายเครียด ก็ดี
เหมือนกัน ใจสบาย แลวก็ไมตองคิด ไมตองทําอะไร เรียกวา 
“ปลอยวาง” 
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๑๐๒

“ปลง” และ “ปลอยวาง” อยางน้ี ทําทาวามีหลัก ก็คือหลัก
รูเทาทันธรรมดาแลวไมยึดติดถือมั่นน่ันแหละ  

แตอีกดานหน่ึง ไมไดมองวาผิดหลักใหญที่ถือวาสําคัญยิ่ง 
คืออะไร  

ลองดูพุทธพจนตอไปน้ี 
สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา, 

เธอท้ังหลาย จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม   

ทอนท่ี ๑ ตรัสถึงความเปนอนิจจัง คือบอกแจงความจริง
ของธรรมดาท่ีวา สิ่งท้ังหลายไมเท่ียง ในท่ีสุดก็ตองดับสิ้น 

ทอนท่ี ๒  ทรงเตือนใหไมประมาท คือทรงสอนแนะนําการ
ปฏิบัติของเราวา ใหบําเพ็ญความไมประมาท  

ท่ีตรัสวา “จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม” ก็คือใหมีความ
ไมประมาทอยางพรอมบริบูรณ หรือเปนอยูดวยความไมประมาท
อยางเต็มท่ี 

พุทธพจนท้ังสองทอนน้ันโยงกัน คือ เมื่อสิ่งท้ังหลายเปน
อนิจจัง ไมเท่ียงแท เราจะมัวน่ิงนอนใจทําเฉยอยูไมได จึงตองไม
ประมาท  

พุทธพจนน้ีเปนปัจฉิมวาจา คือพระดํารัสสุดทาย เหมือนเปน
คําฝากฝงสั่งเสีย ชาวพุทธจะตองถือเปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิง ตอง
ปฏิบัติใหได และใหเขมขนแข็งขันจริงจัง  

เพราะฉะน้ัน เห็นอนิจจัง ปลงได แตตองไมประมาทดวย 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๐๓ 
ลุจุดหมาย เมื่อปลอยวางได โดยไมปลอยปละละเลย  

เร่ืองอนิจจัง ไดพูดไปแลว แตเพียงบอกใหรูในภาคปฏิบัติวา
ตองทําใหครบหลัก คือตองใหถึงความไมประมาท  

ทีน้ี ในแงความรูเขาใจเหตุผล เราก็ควรศึกษาใหชัดดวย  
ก็เลยยกพุทธพจนท่ีเปนหลัก มาดูกันอีกที พระองคตรัสวา 

สังขารท้ังหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา, 
เธอท้ังหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม   

มาวิเคราะหกันหนอยวา คนไทยเราถือหลักอนิจจัง ทําไม
ปลงแลว จึงปลอยเร่ือยเปอย ท้ังท่ีมีพุทธพจนสําคัญท่ีสุดตรัสไววา 
ปลงอนิจจังเพ่ือใหตั้งอยูในความไมประมาท 

วิเคราะหแลว ก็จับไดโดยสรุปวา 
เราบอกวา เมื่อสิ่งท้ังหลายเปนอนิจจังตามธรรมดาของมัน 

เราจะทําอะไรได ก็ตองปลอยวาง ปลอยมันไป 
แตทานสอนวา เมื่อสิ่งท้ังหลายเปนอนิจจังตามธรรมดาของ

มัน มีอะไรท่ีควรทํา เราจะตองเรงรัดจัดการ จะรีรอปลอยเร่ือย
เปอยไปไมได 

ของเรา โยงอนิจจัง กับความรูเทาทันธรรมดา แลวปลอยวาง 
แตของทาน โยงอนิจจัง กับความรูเทาทันธรรมดา แลวไม

ประมาท 
แลวจะเอาอยางไร เราปฏิบัติผิดใชไหม?  
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๑๐๔

ถาตอบแบบปลอบใจ ก็วา ไมถึงกับผิด แตไมพอ  
(ไมผิดเต็มท่ี ยังถูกนอยไป จึงตองแกไขปรับปรุง)  
เราถูกไมเต็มท่ีตรงไหน จะรูไดอยางไร ควรจะมองกันให

ชัดเจน 
เอาแค่ “ธรรมดา” ท่ีเราเข้าใจ ก็ไม่ตรงกับท่ีท่านสอนไว้ 
“ธรรมดา” แบบของเรา คือ สิ่งท้ังหลายเปนอนิจจัง ไมเท่ียง 

เกิดข้ึน ตั้งอยูดับไป จะเปนอยางไรก็เปนของมันเอง เราจะทํา
อยางไรได ก็ตองปลอยมันไป  

(น่ีหมิ่นเหม จะเขาลัทธิอเหตุวาท ท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิ) 
แต “ธรรมดา” แบบของทาน คือ ส่ิงทั้งหลายเปนอนิจจัง ไม

เที่ยง เกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป จะเปนอยางไรก็แลวแตเหตุปจจัยของมัน 
เราจะปลอยเร่ือยเปอยไมได ตองรูเทาทันและจัดการท่ีเหตุปจจัย 

พอจับจุดน้ีได้ ก็มองเห็นปมปัญหา รู้ว่าทําไม และเห็นทางแก้ไข 
ของเรา เมื่อเปนอนิจจังตามธรรมดาของมัน มันจะตองเปน

ของมันอยางน้ัน เราทําอะไรไมได เราก็ปลอยวาง แลวก็ไมตองทํา
อะไร (กลายเปนปลอยปละละเลย)  

แตของทาน เมื่อเปนอนิจจังตามธรรมดาของมัน มันจะตอง
เปนอยางน้ันตามเหตุปจจัยของมัน เราจะใหเปนอยางท่ีใจเราไป
อยากไปยึดไมได ใจเราก็ปลอยวาง แลวก็ไปศึกษาไปทําท่ีเหตุ
ปจจัย (ไมปลอยปละละเลย) 

น่ีก็คือ ของเรา ปลอยวาง แลวก็ปลอยปละละเลย  
สวน ของทาน ปลอยวาง แตไมปลอยปละละเลย 
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๑๐๕ 
“ปล่อยวาง” คือ มีปญญารูเทาทันความจริง จึงมีใจเปน

อิสระ ไมเอาอะไรมาผูกรัดมัดตัวค่ังคางบีบคั้นใจท่ีจะใหมันเปนไป
ตามท่ีอยากท่ียึด  

แต “ปล่อยปละละเลย” คือ ตกอยูในความประมาท 
เราปฏิบัติไมพอ คือ ปลงอนิจจัง ปลอยวาง แลวหยุด จบแค

น้ัน พอหยุด ก็กลายเปนปลอยปละละเลย จึงพลาด ไปตกหลุม
ความประมาท (ปลอยปละละเลย ก็คือประมาท) เร่ืองก็แคน้ีเอง 

เมื่อรูตัววาปฏิบัติไมพอ ทําไมเต็มตามหลัก ก็แกไขปรับปรุง
ตัวใหม  

ถึงตอนน้ีก็สรุปลงทายไดแลววา  การเห็นความจริงแหง
อนิจจัง เรงเราเราใหไมประมาท โดยมีแงดานการพิจารณาและ
ปฏิบัติ ดังน้ี 

ก) เพราะทุกสิ่ง ท้ังในตัว และรอบตัวเรา ไมเท่ียงแทแนนอน 
ความเปลี่ยนแปลงเปนไปตางๆ อาจเกิดข้ึนโดยไมทัน
คาดหมาย จึงไมควรน่ิงนอนใจ มีอะไรควรทํา ก็ใสใจเรง
จัดทําใหเสร็จหรือเตรียมไว ไมผัดเพ้ียน ไมรีรอ  

ข) เพราะสิ่งท้ังหลายเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทุกขณะ ไม
รอใคร เวลาผานไปๆ แมกระท่ังมหาบุรุษ และอารยธรรม
ย่ิงใหญ รุงแลวก็ลวงลับดับหาย ชีวิตเราก็สั้นลงๆ เวลาก็
เหลือนอยลงๆ ควรเรงทําชีวิตน้ีใหดีมีคุณคาพัฒนากุศล 
ใชเวลาทําประโยชนใหมากท่ีสุด ถามัวหลงระเริงหรือทําช่ัว
อะไรอยู ก็ควรฉุกใจไดคิด แลวหยุดละเลิกเสีย และต่ืนตัว
ข้ึนมารีบขวนขวายทําสิ่งท่ีควรทํา  
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๑๐๖

ค) เพราะคนที่รัก ที่เคารพ คนใน คนใกล คนรวมองคกรหรือ
ชุมชน ไมนานนัก ก็จะจากจะพรากกันไป ควรสามัคคีทําดีตอ
กันไว ความดีงาม ความเอ้ืออาทร การดูแลปฏิบัติ การบูชา
คุณอะไรท่ีควรทําตอทาน หรือตอกัน ควรทําเลยทีเดียว ไม
รอชา อยาใหตองเสียใจหรือเสียดายภายหลังวาเราไมนาจะชาไป 

ง) เพราะสิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ไมใช
เปนไปตามใจของเรา มันไมข้ึนตอความอยากความยึดถือ
ของเรา จึงไมควรเอาใจอยากใจยึดของเราเขาไปกําหนด
บังคับสิ่งท้ังหลาย ซ่ึงเปนไปไมไดไรเหตุผล มีแตจะทําให
จิตใจของตนถูกบีบคั้นกระท้ันกระแทกทวีทุกข แตควรหัน
ไปทําการดวยปญญาท่ีรูเขาใจเหตุปจจัย โดยมีใจคงอยู
ปกติเปนอิสระ (น่ีคือปลอยวาง ท่ีถูกตอง) 

จ) เพราะส่ิงทั้งหลายเปล่ียนแปลงไป และมิใชเปล่ียนแปลง
อยางเล่ือนลอย แตเปล่ียนแปลงไปตามเหตุปจจัยของมัน 
เราจึงตองศึกษาใหรูเขาใจ แลวปองกันแกไขเหตุปจจัยแหง
ความเส่ือม และสงเสริมสรางสรรคเหตุปจจัยแหงความ
เจริญ เพ่ือจะไดไมเส่ือม แตใหเจริญและเจริญย่ิงข้ึนไป 

พูดใหส้ันวา เพราะส่ิงท้ังหลายไมเท่ียง เราจึงตองไมประมาท ท่ี
จะใชปญญาจัดการกับเหตุปจจัย โดยมีจิตใจเปนอิสระ (= เอาประโยชน
จากอนิจจังได)  

พูดอีกอยางวา มีปญญารูเทาทันอนิจจัง ทําจิตเปนอิสระได และ
ดวยปญญารู ท่ัวถึงเหตุปจจัย ก็ทํากิจใหสําเร็จดวยความไม
ประมาท  
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๑๐๗ 
ระวัง! ยดึม่ัน ในความไมยึดม่ัน 

บางคนไปฟงพระเทศนวา สิ่งท้ังหลายไมเท่ียง เปนทุกข เปน
อนัตตา จะไปยึดมั่นถือมั่นไมได ถาไปยึดมั่นถือมั่นแลว มัน
เปลี่ยนแปลงไป เราก็จะเกิดความทุกขบีบคั้นจิตใจ ฟงแลวก็ชอบ
ใจ เห็นวาเปนความจริงอยางน้ัน และคิดวาจะตองเอาไปปฏิบัติ  

บอกวา ตอไปน้ีเราจะไมยึดมั่นถือมั่นอะไรแลว  
กลับไปบานก็ไมเอาเร่ืองเอาราวอะไรท้ังน้ัน บอกวา ฉันไม

ยึดม่ันถือม่ัน ไปๆ มาๆ ก็ทํานองวา ลูกก็ไมใชของเรา ภรรยาก็
ไมใชของเรา เงินทอง บานชอง ก็ไมใชของเรา ฯลฯ 

บอกวาไมยึดมั่น แตเจอความยึดมั่นอยางหนักเขาไปแลว 
โดยไมรูตัว น่ีก็คือ “ความยึดม่ัน ในความไมยึดม่ัน” เพราะวา ความ
ไมยึดมั่นท่ีเขาอางน้ัน เกิดจากสัญญา (ขอท่ีกําหนดหมายจําไว) ซ่ึง
รับเอามาถือตาม แลวก็ยึดมั่นวาฉันจะไมยึดมั่น เทาน้ันเอง  

คนท่ีเอาความไมยึดมั่นข้ึนมายึดไว แลวไมทําอะไร ไมเอา
อะไร แลวก็บอกวาฉันไมยึดมั่นน้ัน เขาไมรูตัววาเขาทําไปตาม
ความไมยึดมั่นท่ีเอามายึดไว คือเปนเพียงความยึดมั่นในการ
ยึดถือความไมยึดมั่นน้ัน เปนความยึดมั่นซอนเขาไปอีก แถมยังตก
ลงไปในความประมาทอีกดวย 

ความไมยึดมั่นท่ีแทน้ัน เปนไปเองดวยปญญา ไมตองเอา
ความไมยึดมั่นข้ึนมายึดไว  

ถา ‘ไมยึดม่ัน’ เปนอยางวาเมื่อก้ี ก็จะเจอพวกไมยึดมั่นแปลก  ๆ
อีกเยอะ  



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๑๐๘

อีกรายหน่ึงบอกวา หลวงพอของเขามีคนอุปฐากมากมาย มี
หญิงสาวคอยดูแลนวดใหดวย ทานเปนพระอริยะ ทานหมดกิเลส
แลว ทานจะทําอะไรก็ได เพราะทานไมยึดมั่นถือมั่น  

ญาติโยมหลายทานฟงแลววา นาจะจริงนะ เพราะพระ
อรหันตทานไมยึดมั่นถือมั่น จะไปเอาอะไรกับสิ่งเหลาน้ี ซ่ึงไมจริง
แทแนนอน เปนของสมมติ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  

 ทีน้ีอีกพวกหน่ึงก็บอกวา อะไรๆ ก็เปนอนัตตา ไมมีตัวตน 
คนก็เปนเพียงขันธ ๕ มาประกอบกันเขา ไมมีอะไรจะพึงยึดถือ ไมมี
นาย ก. ไมมนีาง ข. เม่ือไมยึดม่ันถือม่ันแลว จะฆาจะฟนใครก็ไมบาป  

กรณีเหลา น้ี  เปนตัวอยางของการ ท่ีผู มี กิ เลสยกเอา
สภาวธรรมข้ึนมาเปนขออาง สําหรับการกระทําดวยความยึดมั่น
ถือมั่นของตน  

อยางในกรณีหลังน้ี ถาไมมีความยึดมั่นในคนท่ีจะถูกฆา ถา
ไมมีเจตนายึดมั่นท่ีเจาะจงมุงรายตอเปาของการกระทํา จะมีการ
ยกศัสตราวุธข้ึนฟนแทงพุงเขาใสไดอยางไร อันน้ีเปนการกระทําดวย
ความยึดมั่นถือมั่นอยางรุนแรงเลยทีเดียว 

ความไมยึดมั่นท่ีแทน้ัน เกิดจากปญญาท่ีรูความจริง อยาง
พระอรหันตท่ีทานไมยึดมั่นน้ัน ทานมีจิตใจเปนอิสระ แตในการ
ดําเนินชีวิตท่ัวไป ท่ีเรียกวาอยูในโลกอยูในสังคม ทานวาไปตาม
ความจริงของสมมติ และปฏิบัติไปตามเหตุตามผล  

สําหรับปุถุชน ความไมยึดม่ันถือม่ันเปนไดแคเคร่ืองฝกตน
เทาน้ัน เพราะความไมยึดมั่นของปุถุชนท่ีเอามาปฏิบัติน้ัน ไมใช
ความไมยึดมั่นท่ีแทจริง  
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๑๐๙ 
มันเปนเพียงความไมยึดมั่นท่ีรับมาดวยสัญญา ไมใชเกิด

จากปญญา คือเอาความจําหมายในความไมยึดมั่นน้ีมาจับยึดเขา
ไวอีกทีหน่ึง จึงเปนความยึดมั่นในความไมยึดมั่น  

ถาเปนปุถุชน ก็ทําไดแคน้ี หรือแคฝก 
ดังน้ัน สําหรับคนท่ัวไป ถาจะไมยึดมั่น จึงตองระวัง ถาจะให

คอนขางปลอดภัย ก็ตระหนักใจวา “เราฝกตนในความไมยึดม่ัน”
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๑๑๐

ถาไมยึดม่ันแท จะแนวแนในการสรางสรรค 

ในสังคมไทยยุคใกลๆ น้ี คนเอาคําวา “ไมยึดม่ันถือม่ัน” มาใช
กันบอย  

ท่ีจริง ความไมยึดมั่นถือมั่นน้ี เปนเร่ืองท่ีควรศึกษาใหดี 
อยาไดดูเบา 

ความไมยึดมั่นท่ีแทน้ัน เกิดจากปญญาท่ีรูความจริงแลว ใจ
ไมติด จิตเปนอิสระ แลวก็ปฏิบัติไปตามเหตุผลอยางจริงจัง ตาม
หนาท่ีหรือตามกติกาท่ีไดตกลงกันไว เพ่ือความดีงามบางอยาง มี
อะไรเปนไป ใจก็ไมตกเปนทาส ไมถูกครอบงํา จุดสําคัญอยูตรงน้ี  

สวนการปฏิบัติในทางรูปธรรมก็วาไปตามแบบแผนกติกาท่ี
ตกลงไว ถามันชอบธรรม สมเหตุสมผล  

ถารูจักมองวินัยของพระ จะเขาใจเร่ืองความไมยึดมั่นถือมั่น
ไดชัด 

ตัวอยางวา วินัยกําหนดใหพระภิกษุรูปหน่ึงๆ มีจีวรเปน
สมบัติประจําตัวไดชุดเดียว ดูจะเปนการไมใหความสําคัญแกวัตถุ
เสื้อผา จึงไมใหมีมาก เขาแนววาจะใหไมยึดมั่นถือมั่น  

หมายความวา ใหไมยึดติด เชน ไมเห็นแกลาภ ไมโลภ ไม
หมายมั่นในการท่ีจะตองไดจีวรอยางน้ีอยางน้ัน ท่ีจะเอาแตใจ หรือ
จะมีของในครอบครองใหมาก เพราะฉะน้ันจึงมีไวเพียงปริมาณ
จํากัด เพียงเทาท่ีพอแกการใชประโยชนท่ีแทจริง 
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๑๑๑ 
แตทีน้ี มองอีกช้ันหน่ึง สิ่งของอยางไหนท่ีตกลง (สมมติ) วา

เปนของทานแลว พระตองมีความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี  
พระจะบอกวา เร่ืองจีวรน้ีไมสําคัญ ฉันไมยึดมั่นถือมั่น มัน

ไมใชของของเราจริง เราเกิดมา มันก็ไมไดติดมาดวย ตายแลวก็
เอาไปไมได แลวก็ไมเอาใจใส ปลอยสกปรก ไมซัก หรือวาปลอยให
ขาดเปนรู ไมปะชุน  

พระจะปลอยปละละเลยอยางน้ันไมได วินัยกําหนดวา ภิกษุ
ปลอยให จีวรขาด ไมปะชุน ถาเปนรูเทาหลังเล็บน้ิวกอย ก็มี
ความผิด เปนอาบัติ  

เอาละซิ จีวรผืนเดียว ตองรักษาอยางดีขนาดน้ี ปลอยใหขาด
นิดเดียว ไมปะ ก็โดนปรับความผิดแลว  

ย่ิงกวาน้ัน ภิกษุมีจีวรชุดเดียวน้ี ตองรักษาใหดีดวย ถาอยู
ปราศจากจีวรชุดน้ันแมแตคืนเดียว ก็เปนอาบัติ  

ญาติโยมไมเขาใจหลักการ ก็จะพูดวา เร่ืองจีวรแคน้ี พระ
ทําไมยึดมั่นถือมั่นกันนัก สําคัญอะไรนักหนา - น่ีตีใหแตก 

วินัย เปนการสรางแบบแผนตัวอยางของการมีชีวิตท่ีดีงาม 
และเปนเคร่ืองฝกคนดวยแบบแผนน้ัน เปนระบบแหงวิถีชีวิตของ
การฝกตน เพราะฉะน้ัน เราจะศึกษาไดวา ทําไม ท้ังท่ีพระพุทธเจา
ทรงสอนหลักความไมยึดมั่น แตวินัยของพระกลับใหเอาจริงเอาจัง
กับสิ่งตางๆ อยางย่ิง  

นี่แหละ วินัย เปนตัวแสดงใหเห็นชัดวา ในระบบการฝกมนุษย
ท่ีแท จนถึงชีวิตท่ีดีจริงน้ัน ความไมยึดมั่นท่ีถูกตองเปนอยางน้ี  
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นอกจากน้ัน วินัยเปนเร่ืองสมมติ เมื่อทานเอาจริงกับวินัย 
และวินัยเปนเร่ืองเอาจริง  ก็แสดงวา  ตองเอาจริงกับเร่ืองสมมติ  -  
น่ีถูกตอง  

สมมติ คือสิ่งท่ีมนุษยตกลงกัน มี “มติรวมกัน” โดยกําหนด
วางไวตามเหตุผล เพ่ือวัตถุประสงคท่ีเปนประโยชน ไมใชตั้งข้ึนมา
ลอยๆ  

ในข้ันสูงสุด ก็เปนอันวา พระอรหันตเปนผูปฏิบัติจริงจังตาม
สมมติ และเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามวินัยอยางเครงครัด  

ถาคนยังเห็นแกประโยชนสวนตัว กฎเกณฑกติกาจะขัด
ผลประโยชนของเขา อยางนอยการตามใจตัว ความไมสะดวกสบายท่ี
ตองไปทําตามกฎ ความข้ีเกียจ จะมาขัดขวาง ทําใหคนไมอยาก
ปฏิบัติตามกติกาสังคม  

เพราะฉะน้ัน คนมีกิเลสจึงปฏิบัติตามกฎ หรือรักษาวินัยได
ยาก  

สวนพระอรหันตอยูดวยปญญาท่ีตระหนักในเหตุผล รูเขาใจ
วัตถุประสงคของสมมติน้ัน และทานไมมีกิเลสท่ีจะใหทําเพ่ือเห็นแก
ประโยชนของตน ไมมีอะไรตองทําเพ่ือตัวเอง ไมมีเร่ืองสวนตัวท่ีจะ
ยึดติดกีดก้ัน ใหตองฝนใจหรือหลบเลี่ยง ทานพรอมจะทําในสิ่งท่ีมี
เหตุผลดีงามชอบธรรมทุกอยาง  

ดังน้ัน พระอรหันตจึงเปนผูพรอมท่ีสุด ท่ีจะปฏิบัติตามวินัย
หรือกฎกติกาท่ีเปนสมมติ และเปนผูนําในการปฏิบัติตามสมมติท่ี
ชอบธรรม 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๑๓ 
ทานผู ถึงธรรม บรรลุธรรมแลว จึงทําจริง ไม ท้ิงธุระ ท้ัง

รับผิดชอบ และทําอยางจริงจัง 
ยํ้าวา ความปลอยวางไมยึดมั่น ไมใชการปลอยท้ิงความ

รับผิดชอบ พระอรหันตจึงเปนตัวอยางในการมีความรับผิดชอบตอ
สิ่งท่ีตนเก่ียวของ รวมท้ังรับผิดชอบทางสังคม  

เมื่อมีเหตุการณอะไรกระทบกระเทือนตอสงฆ ตอสวนรวม 
พระอรหันตจึงออกนําในการเรียกประชุม และหาทางจัดการแกไข  

ความไมยึดมั่นท่ีแทเกิดจากปญญา เมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา รูทันสัจธรรมแลว สิ่งท้ังหลายก็ไมมีอิทธิพลท่ีจะบีบคั้นบง
การจิตใจของเรา เมื่อใจเปนอิสระ เราก็จะปฏิบัติตอทุกสิ่งตามเหตุ
ตามผลดวยปญญา  

หลักการน้ีสําคัญมาก ถาเรามีทรัพย ก็ปฏิบัติตอทรัพยให
ถูกตองตามเหตุผล ทรัพยมีเพ่ืออะไร ก็นําไปใชใหเกิดผลตาม
วัตถุประสงคน้ัน  

ไมใชไปมัวยึดมั่นถือมั่นใหเปนเหตุบีบคั้นจิตใจใหมีความ
ทุกข แตก็ไมใชบอกวาฉันปลอยวาง แลวปลอยปละละเลยไมเอาใจใส 
ไมรับผิดชอบ เราตองใชมันใหถูกตองตามความหมาย ใหสมคุณคา
ของมัน ใหทรัพยเกิดประโยชนแทจริง ดวยความรูเขาใจเทาทัน 

น่ีก็ ปลอยวางได แตไมปลอยปละละเลย อีกเหมือนกัน 
สําหรับคนท่ัวไปน้ัน ถาจะถือหลักความไมยึดมั่น ก็เอาแค

ฝกทําอยางพระเจาอโศกมหาราช ก็จะดีท้ังแกตนเอง และแกเพ่ือน
มนุษยเปนอยางมาก ทําไดแคข้ันพระเจาอโศก ก็ไดคะแนนไมยึดมั่น
เยอะแลว  



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๑๑๔

พระเจาอโศก อีกท!ี 

เร่ืองไมยึดมั่นถือมั่นน่ีสําคัญ เลยพูดซะบอย 
บอกวา ญาติโยมชาวบาน ควรถือเอาพระเจาอโศกมหาราช

เปนแบบอยางในการปฏิบัติตามคติ “ไมยึดติดถือมั่น” น้ี  
สําหรับชาวบาน (ชาวเมือง ย่ิงสําคัญ) เอาหลักไมยึดติดถือ

มั่นน้ัน มาใชกับเร่ืองทรัพยและอํานาจ (ผลประโยชนและความ
ย่ิงใหญ) ใหไดกอนเถอะ  

น่ีแหละบททดสอบข้ันตนท่ีชะงัด ถาทําได ก็กาวตอไหว  
ตั้งคําถามวา: รํ่ารวย-ย่ิงใหญ แคเลื่อนลอย หรือเพ่ืออะไร? 
เอาแนวธรรมมาเรียบเรียง ไดความเปนพระราชดําริของพระ

เจาอโศกมหาราชวา:  
ทรัพยยศน้ีเปนของนอกกาย ไมเท่ียงแทแนนอน ไมอยูใต

อํานาจความปรารถนาของเรา แตเปนไปตามเหตุปจจัย เราจะไป
ยึดมั่นถือมั่นไมได และมันก็ไมใชความหมาย ไมใชแกนสารของ
ชีวิต มันใหความสุขท่ีแทและย่ังยืนแกชีวิตไมได  

เราเคยลุมหลงแสวงหาทรัพยและอํานาจมาบํารุงบําเรอ
ความสุขสบายและแสดงความย่ิงใหญของตนเอง เด๋ียวเถิด ท้ัง
ทรัพยยศอํานาจ และท้ังตัวเรา ก็จะดับสิ้นสูญเปลาหายไปจากกัน 

เพราะฉะน้ัน จะปลอยใหตัณหาอุปาทานบงการครอบงําเรา 
มัวเขลายึดติดถือมั่นมันอยูทําไม ไมเอาแลว  



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๑๕ 
ตอไปน้ี ถอนตัวเปนอิสระออกมา เราจะปฏิบัติการดวย

ปญญา จะใชทรัพยและอํานาจน้ันใหเปนประโยชนตามเหตุผล 
ตามความชอบธรรม  

ทรัพยท่ีมีเกินจําเปนสําหรับชีวิตของเรา จะอาศัยอํานาจเปน
อุปกรณในการสรางสรรคประโยชนสุขแกเพ่ือนรวมโลก เปน
เคร่ืองมือของธรรมท่ีจะทําความดีงามใหแกสังคมสืบตอไป 

แลวพระเจาอโศกมหาราชก็ไดทรงใชทรัพยและอํานาจท่ี
พระองคมี ในการทําความดี สรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน 
เปนการใหญ ตามนโยบาย ธรรมวิชัย 

ถาพระเจาอโศกไมมีทรัพย ไมมีอํานาจ พระเจาอโศกก็ทํา
ความดีอยางน้ันไมสําเร็จ  

ถาพระเจาอโศกมีทรัพยมีอํานาจ แตมัวยึดติดถือมั่นใน
ทรัพยและอํานาจ พระเจาอโศกก็ไดแตลุมหลงมัวเมา แลวก็คงจะ
ใชทรัพยและอํานาจน้ัน ขมเหงเบียดเบียนคนอื่นไดมากมายและ
รุนแรง 

แตน่ี เพราะเหตุท่ีพระเจาอโศก ท้ังมีทรัพยมีอํานาจ และท้ัง
ไมมั ว เมา ยึด ติด ถือมั่ น ในท รัพยและอํ านาจ  แตมี ธรรม  รู
ความหมาย ใชเปน ทรัพยและอํานาจก็เลยกลายเปนอุปกรณ
สรางสรรคประโยชนสุขและความดีงาม ทําใหเกิดประโยชน
มหาศาล อยางท่ีวามา  

รวมท้ังทําใหพระพุทธศาสนามาถึงเราในประเทศไทยดวย  



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๑๑๖

สุขคือโอกาส ทุกขคือแบบฝกหัด 

ความสุขเปนเร่ืองใหญ สําคัญอยางย่ิง เหมือนวาทุกคนจะถือ
เปนจุดหมายของชีวิต  

แตตามปกติ หายากท่ีจะไดยินใครพูดวาเขามีชีวิตท่ีมีความสุข 
นอกจากพระพุทธเจาและพระอรหันต ซ่ึงกลาวออกมาชัดเจน
เหมือนเปนคําประกาศวา “สุสุข วต ชีวาม” - “เรามีชีวิตเปนสุขนักหนอ”  

ผูท่ีสนทนากับพระพุทธเจา ยอมรับวาพระองคทรงมี
ความสุขย่ิงกวาองคพระราชามหากษัตริย 

เร่ืองเกี่ยวกับความสุขน้ัน พระพุทธเจาตรัสไวมากมาย ท้ัง
ประเภทและระดับของความสุข ท่ีมีมากหลาย ท้ังขอดีขอเสียของ
ความสุขตางประเภทตางระดับเหลาน้ัน ตลอดจนวิธีปฏิบัติตอ
ความสุขความทุกข ใหไดแตคุณ โดยไมเกิดผลราย 

ทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับความสุขน้ัน นาสนใจ แตหลักท่ีนารูไวกอนแตตน 
คือ วิธีปฏิบัติต่อความสุข (รวมทั้งตอความทุกข) ที่ตรัสไว ๔ ขอ คือ 

๑. ไมเอาทุกขทับถมตนท่ีมิไดถูกทุกขบีบเคน 
๒. ไมละท้ิงความสุขท่ีชอบธรรม  
๓. ไมสยบหมกมุน(แมแต)ในความสุขท่ีชอบธรรมน้ัน  
๔. เพียรพยายามทําเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป  
 (โดยนัยคือ เพียรปฏิบัติใหลุถึงสุขที่ประณีตขึ้นไปจนสูงสุด) 

ขอโอกาสไวกอนวา เร่ืองน้ีขนาดรวบรัด ก็จะพูดยาวท่ีสุด 
(สาระของเร่ืองน้ีใหญครอบคลุมพระพุทธศาสนาท้ังหมด) 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๑๗ 
ขอที่ ๑ ไม่เอาทุกข์ทับถมตนท่ีไม่ได้โดนทุกข์ ตามเร่ืองเดิม 

พระพุทธเจาตรัสสนทนากับพวกนิครนถ จึงเนนไปท่ีการบําเพ็ญตบะ
ของเขา คือการทรมานตัวเอง เชน โกนศีรษะ แทนท่ีจะใชมีดโกน ก็
ถอนผมทีละเสน จะนอน ก็ใชเตียงหนามหรือติดตะปูไวท่ิมแทงตัว  

ถาดูท่ีคนท่ัวไป ก็เชนคนท่ีน่ังนอนอยูดีๆ ไมมีใครมาทําราย
ตัวเลย ก็เก็บเอาอาการกิริยาและถอยคําท่ีขัดตาขัดหูจากคนโนน
คนน้ีมาคิดปรุงแตงไปตางๆ ใหหงุดหงิดขัดเคืองใจทํารายตัวเอง 

ท่ีตื้นกวาน้ัน ก็อยางคนดื่มสุราอัดยาเสพติด ท้ังท่ีตัวเองก็เปน
ปกติดีอยู กลับไปเอาสารท่ีรางกายไมไดตองการ แถมมีพิษภัยเปน
โทษตอชีวิตรางกายมาก สมัครใจเองเอามันมาใสเขาไปในรางกาย 
แลวก็ทําลายสุขภาพและคุณภาพของตัวเองเหมือนกับโดยตั้งใจ
และโดยเต็มใจ 

ตัวอยางอื่นยังอีกเยอะ เชน คนขับรถซ่ิง หรือคนทําอะไร
เสี่ยงๆ โดยไมมีเหตุผล เปนตน มีมาก  

แตในข้ันลึก ปุถุชนท่ัวไปน่ีแหละมักเอาทุกขมาใสตัวอยูเร่ือย 
หมายความวา เปนธรรมดาของสังขารท่ีวา มันไมเท่ียง เปนทุกข 
คงอยูในสภาพเดิมไมได ผันแปรไป เปนอนัตตา เรารูทันความจริง 
เราก็ดําเนินชีวิตใหดี ทุกขตามธรรมชาติก็มีของมันไป เราก็ไมเอา
มันเขามาเปนทุกขท่ีจะทับถมตัวเรา เราก็โลงเบาไปข้ันหน่ึง  

แตน่ีตรงขาม คนมักปฏิบัติไมถูกตอง ไมเอาปญญาท่ีรูเทา
ทันมารักษาตัวใหเปนอิสระไว จึงเอาทุกขท่ีมีอยูในธรรมชาติน้ัน 
มาปรุงแตงเปนทุกขในใจของตัว กลายเปนเอาทุกขมาทับถม
ตนเองกันมากมาย 



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๑๑๘

แมแตโลกธรรมท้ังหลาย ถาเราเอาปญญาท่ีรูเทาทันมา
วางใจใหถูกตอง แทนท่ีจะบอบชํ้าหรือเสียหาย ก็สามารถเอา
ประโยชนจากมันได  

เร่ิมตนก็มองเปนประสบการณท่ีเราไดเรียนรู วา ออ น่ี เราได
เห็นแลวไง ท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา เราอยูในโลก จะตองเจอโลก
ธรรมเปนธรรมดา เราก็เจอจริงๆ ความจริงมันก็เปนอยางน้ีเอง เรา
ไดเห็น ไดรูแลว  

เมื่อมองเปนประสบการณสําหรับศึกษา เราก็เร่ิมวางใจตอ
มันถูกตอง ตั้งหลักได ไมไปรับกระทบเอามาเปนทุกขขางในทับถม
ใจตัวเอง  

ย่ิงกวาน้ัน เรากาวตอไป โดยคิดจะฝกตนเอง พอทําใจวาจะ
ฝกตัว เราจะมองทุกอยางในแงมุมใหม เ ร่ิมดวยมองเปนบท
ทดสอบ คือทดสอบใจและทดสอบสติปญญาความสามารถ ไมวา
ดีหรือรายเขามา เราก็ไดทุกที อยางนอยก็ทําใหเราเขมแข็งย่ิงข้ึน 
เหนือกวาน้ันก็ไดฝกฝน ไดพัฒนาตัวย่ิงข้ึนไป โดยใชเปนบทเรียน 
เปนตน 

เฉพาะอยางย่ิง ทุกขเปนแบบฝกหัด เปนเคร่ืองฝกสติ ฝก
ปญญา ฝกการแกปญหา เปนตน แมแตเคราะห ซ่ึงเปนโลกธรรมท่ี
ราย ก็กลายเปนโอกาสท่ีตัวเราจะไดฝกฝนพัฒนา 

ขอที่ ๒ ไม่ละท้ิงสุขท่ีชอบธรรม อันไดแกสุขท่ีเราควรไดควรมี
ตามเหตุปจจัย ซ่ึงเรามีสิทธิ์ท่ีจะได เชนถาเปนความสุขทางวัตถุ ก็
เนนท่ีผลจากการประกอบอาชีพการงานดวยความขยันหมั่นเพียร
โดยชอบธรรม  



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๑๙ 
พึงระวังมิใหสุขของเราเกิดมีโดยตั้งอยูบนความทุกขของ

ผูอื่น ไมใหเปนความสุขท่ีเบียดเบียน กอความเดือดรอนแกใครๆ 
จึงจะเปนความสุขท่ีชอบธรรม เราสุข ผูอื่นก็ไมทุกข ถาใหดี
ย่ิงกวาน้ัน ก็ใหเปนสุขดวยกัน เปนสุขท่ีเผื่อแผ ซ่ึงชวยใหเกิด
ความสุขขยายกวางขวางออกไป 

คนเราน้ีจะตองรูจักพัฒนาความสุข ไมใชวาชอบความสุข 
อยากมีมันนัก แตขาดความรูเขาใจ ไมรูจักความสุขเลย ไดแคอยู
อยางพรามัวกับความยึดถือดวยโมหะในภาวะอยางหน่ึงวาเปน
ความสุข แลวก็ใชเวลาท้ังชีวิตตะเกียกตะกายว่ิงไลไขวควาไมทันถึง
ความสุขน้ัน ชีวิตก็จบไปกอน 

โดยวิธีพูดอยางหน่ึง ซ่ึงสอดคลองกับหลักพระพุทธศาสนา 
การพัฒนาความสุขน่ันแหละ คือ การศึกษา  

กรรมท่ีเรียกวา “การปฏิบัติธรรม” จึงกาวไปในสุข และผาน
ความสุขตางๆ หลายแบบ และหลายข้ันหลายระดับ ดังท่ีทาน
จัดแบงไวนานานัย  

ขอรวบรัดไวท่ีน้ีเปนสุข ๓ คือ ๑. สุขแบบแขงแยง หรือชิงกัน 
๒. สุขแบบประสาน หรือสขุดวยกัน และ ๓. สุขแบบอิสระ 

แมแตผูมีสุขท่ีไมตั้งอยูบนความทุกขของผูอื่น สวนมากก็ยัง
อยูในข้ันมีสุขแบบแขงแยงหรือชิงกัน ซ่ึงโดยท่ัวไปเปนความสุข
เน่ืองดวยวัตถุ อันจะตองไดตองเอา  

ถาเขาไดเราก็เสีย ถาเราไดเขาก็เสีย ถาเขาสุขเราก็ทุกข ถาเรา
สุขเขาก็ทุกข พอเราไดมาเราสุข คนอื่นเสียหรืออด เขาก็ทุกข แตพอ
เขาไดเราเสียเราอด เขาสุขเราก็ทุกข เปนความสุขที่ไมเอ้ือกัน ยังกอปญหา 



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๑๒๐

เมื่อพัฒนาจิตใจข้ึนไป  พอมีความรักแท  คือเมตตา  ท่ี
ตองการใหคนอื่นเปนสุข เราก็เร่ิมมีความสุขแบบประสาน คือ เรา
ทําใหเขาสุข เราก็สุขดวย  

เหมือนความรักของพอแม ที่อยากใหลูกเปนสุข แลวก็พยายาม
ทําอะไรๆ เพ่ือใหลูกเปนสุข และมีความสุขเมื่อเห็นลูกเปนสุข  

เมื่อเราพัฒนาจิตใจ โดยแผขยายเมตตาหรือธรรมอื่นเชน
ศรัทธา เราก็มีความสุขเพ่ิมข้ึน โดยท่ีคนอื่นก็มีความสุขดวย เปน
ความสุขจากการให ท่ีเจริญในธรรม ซ่ึงทําใหโลกมีสันติสุข เร่ิมตั้งแต
ในครอบครัวไปเลย 

น่ีพูดพอเปนแนว ในเร่ืองการพัฒนาความสุข ซ่ึงจะตองกาว
ตอไป ในความสุขท่ีชอบธรรม ข้ึนไปจนถึงความสุขท่ีเปนอิสระ อัน
บรรจบเปนจุดหมายของวิธีปฏิบัติตอความสุขท่ีครบตลอดท้ังสี่ขอ 

ขอที่ ๓ ไม่สยบมัวเมาในความสุขแม้ท่ีประณีต แมวาความสุขท่ี
ชอบธรรมน้ัน เรามีสิทธิ์เสพ ไมตองไปสละละท้ิง แตทานก็ใหระวัง 
เพราะแมแตในการเสพความสุขที่ชอบธรรมน้ัน เราก็อาจปฏิบัติผิดได  

จุดพลาดอยูตรงท่ีวา เราเสวยสุขชอบธรรมท่ีเรามีสิทธิ์เสพน่ี
แหละ แตถาเราเกิดไปติดเพลินหลงมัวเมา ความสุขก็จะกลับ
กลายเปนปจจัยของความทุกข และทําใหเกิดโทษได ขอสําคัญคือ
ทําใหเกิดความประมาท 

“สุข” แปลวา คลอง งาย สะดวก เมื่อมีสุข จะทําอะไร ก็ทําได
งาย ไดคลอง ไดสะดวก ความสุขจึงเปนโอกาส มีอะไรควรทําก็รีบทํา 
จะไดผลมาก ดังน้ัน ยามสุข เมื่อเราไมประมาท ก็ทําการดีงาม
สรางสรรคไดมากท่ีสุด 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๒๑

ความสุขก็เปนโลกธรรมอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนอนิจจัง เกิด-ดับ มี-
หมด กลับกลายได ถาเรารูทันความจริง และไมประมาท เมื่อโชค
หรือโลกธรรมท่ีดีมีมา เราเปนสุข เราก็ใชโชค เชน ลาภ ยศ เปน
เคร่ืองมือเพ่ิมพูนแผขยายความสุข  

เราใชมันทําความดี ชวยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนมนุษย ทําให
ความสุขขยายจากตัวเรา แผกวางออกไปสูผูคนมากมายในโลก  

น่ีก็คือ ใชความสุขเปนโอกาสสรางสรรคแผขยายความสุข 
ขอที่ ๔ เพียรทําเหตุแห่งทุกข์ให้หมดส้ินไป คือพัฒนาความสุข

ท่ีประณีต และสูงย่ิงๆ ข้ึนไป จนถึงภาวะไรทุกข หรือบรมสุข 
ความสุขทุกระดับท่ีพูดมา เปนสุขสัมพัทธ ยังมีเช้ือทุกข ผัน

ผวนผกผันได ทานจึงใหปฏิบัติอยางท่ีวามาแลว คือ ไมติดเพลิน
แมแตในสุขท่ีชอบธรรม คือใหไมประมาท เพ่ือจะไดกาวตอไป น่ัน
ก็คือ ใหพัฒนาการมีความสุขตอไป จนถึงความสุขสูงสุด 

ความสุขสูงสุด ก็คือความสุขท่ีไมเหลือเช้ือแหงทุกข จึง
เรียกวาบรมสุข ก็คือภาวะไรทุกขน่ันเอง ซ่ึงยอมถึงไดดวยการทํา
เหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป อนัเปนวิธีปฏิบัติขอ ๔ ท่ีเปนสุดทายน้ี 

น่ีคือสุขแท ของจิตท่ีเปนอิสระ ซ่ึงเกิดจากปญญาสวางแจง 
อันเปนความสุขเต็มอิ่ม ท่ีมีประจําอยูในตัวตลอดทุกท่ีทุกเวลา ไม
ตองแสวงหาอีกตอไป 

สําหรับบุคคลผูเชนน้ี ชีวิตท่ีเปนอยูก็ดําเนินดวยปญญา ท่ีทํา
การไป ใหทันกันถึงกันกับกระบวนแหงเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ให
ไดผลดีท่ีสุด สวนในจิตใจก็มีความรูท่ัวทัน เปนอิสระ อิ่มเต็มดวย
ความสุข  



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๑๒๒

มนุษย: ปจจัยพิเศษในธรรมชาติ 

แนวคิดและถอยคําสื่อสารสมัยใหม ท่ีรับตอทอดมาจากฝร่ังวา 
มนุษยทําอยางน้ันทําอยางน้ีตอธรรมชาติ ถาไมระวัง ไมใชอยางรูเทา
ทัน จะพราง จะบัง หรือแมกระท่ังบิดเบนความคิดของเรา ออกจาก
ความเปนจริง 

ไปๆ มาๆ คนสมัยน้ีก็เลยมองเหมือนวา มนุษยเปนอะไรอีก
ประเภทหน่ึงตางหาก ท่ีไมใช ไมเปนธรรมชาติ แลวมาทําอะไรๆ 
อยางเปนมิตรบาง เปนศัตรูบาง เปนตน ตอธรรมชาติน้ัน 

ไมตองไปเสียเวลาพูดถึงการท่ีฝร่ังยอมรับความผิดพลาด ใน
การท่ีพวกเขาไดมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ และบอก
กันใหมองใหม โดยใหถือมนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ อันเปน
ขอท่ีเขายํ้ากันนักในเร่ืองการอนุรักษธรรมชาติ หรือการรักษา
สิ่งแวดลอม ในบัดน้ี 

เรามองงายๆ ในแงเปนวิธีสื่อสาร ท่ีพึงรูเทาทัน ขอใหเขาใจ
วา มนุษยก็เปนธรรมชาติอยางหน่ึง หรือสวนหน่ึง  

ท่ี ว า  มนุษย ทํ าอย า ง น้ัน ทําอย า ง น้ีต อ ธ ร รมชา ติ  ก็
หมายความวา ธรรมชาติสวนท่ีมีช่ือเรียกวามนุษย ทําอยางน้ันทํา
อยางน้ีตอธรรมชาติสวนอื่นหรือสวนท่ีเหลือ หรือท่ีจริงคือ สําแดง
อาการเปนปจจัยตอมวลธรรมชาติน้ัน 

แลวก็ตองมองตอไปดวยวา ธรรมชาติสวนท่ีเปนมนุษยน้ัน ก็
ไหลระคนปนคละเปนเหตุเปนผลรวมไปในกระบวนและระบบของ
ธรรมชาติท้ังมวลดวย 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๒๓ 
แตท้ังน้ี มนุษยน้ันเปนธรรมชาติสวนพิเศษ ท่ีมีคุณสมบัติอัน

วิเศษ คือปัญญา พรอมดวยเจตนา คือเจตจํานงท่ีดีหรือราย แฝงอยู
ในศักยภาพท่ีอาจพัฒนาใหคลี่คลายขยายออกมาได ซ่ึงจะเปน
ปจจัยอันย่ิงใหญ ท่ีผลักดันผันแปรกระบวนและระบบแหงธรรมชาติ 
ใหปรากฏผลรวมแหงโลกท่ีเปนไปไดตางๆ จนสุดท่ีจะคิดคาดหมาย 

เปนท่ีหวังแบบพุทธวา ดวยปัญญา สวางแจงหย่ังเห็นท่ัว
ตลอด ซ่ึงสนองเจตนา อันเปยมคุณความดีท่ีแผสากล แหงจิตใจท่ี
ไรพรมแดน ของมนุษยท่ีไดพัฒนาตนท่ัวรอบแลว ธรรมชาติสวน
มนุษยน้ี จะเปนปจจัยผลักผันใหมวลธรรมชาติท้ังระบบ ปรับแปร
ไปเปนโลกท่ีมีสันติสุขอยางย่ังยืน  

โดยภาวะท่ีเปนธรรมชาติสวนวิเศษ มนุษยไดมีขอบเขตแหง
ความเคลื่อนไหวในระบบเหตุปจจัยอยางซับซอนกวางขวาง จน
เหมือนเปนแดนแหงความสัมพันธซอนข้ึนมาอีกระบบหน่ึงตางหาก 
ดังท่ีเรียกวาเปน “โลกมนุษย” หรือสังคม ซ่ึงมีมนุษยแตละคน อัน
เรียกวาบุคคล เปนสวนรวม 

แตท่ีแทน้ัน มันหาไดเปนแดนตางหากจริงไม เพราะมนุษย
ท่ีมาเปน บุคคล ซ่ึงเปน หน่วยแห่งสังคม น้ัน ตัวจริงของเขาก็คือ 
เปน ชีวิต ท่ีเปน หน่วยแห่งธรรมชาติ น่ันเอง 

มนุษยมากมายในบัดน้ี ติดนุงนังอยูกับความเปนบุคคล ใน
สังคม แลวก็เลยแปลกแยกหลงเพริดเตลิดไกล จนมองตัวเองหย่ัง
ไมถึงชีวิต ท่ีเปนธรรมชาติ ทําใหไมสามารถแกปมท่ีเรียกวาปญหา
ชีวิตและสังคม เพราะไมรูจุดแยกจุดโยงปจจัยทางสังคมใหถึงธรรมชาต ิ

เร่ืองน้ีก็ไดเกิดเปนปญหาในการมองและการศึกษาเขาใจ
ธรรมในพระพุทธศาสนาดวย 



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๑๒๔

ขอรวบรัดแสดงหลักเลยวา ทานผูรูแจงระบบสัมพันธท่ัว
ตลอด เมื่อจะสรางสรรคแกปญหาของชีวิตและสังคม ทาน
ตระหนักถึงปจจัยท่ีโยงกันท่ัวในระบบของธรรมชาติ ตลอดมาถึง
แดนท่ีเรียกวาสังคม  

ดวยความรูท่ัวตลอดน้ัน ทานจึงวางวิธีปฏิบัติจัดการ ท่ีจะ
เอาปจจัยวิเศษในธรรมชาติสวนมนุษย คือ ปัญญาท่ีสว่าง และ
เจตนาท่ีสะอาด บูรณาการเขาไปในกระบวนปจจัยของธรรมชาติท่ี
เก่ียวของท้ังหมด เพ่ือรวมเคลื่อนไหวผลักดันใหกระบวนปจจัยน้ัน
คืบเคลื่อนไปสูการออกผลท่ีพึงตองการ  

วิธีการและการจัดการทางสังคม ในการนําเอาปจจัยธรรมชาติ
อันวิเศษของมนุษย (ปัญญาสูง+เจตนาใส) บูรณาการเขาไปใน
กระบวนปจจัยของธรรมชาติท่ีเก่ียวของท้ังหมด เพ่ือผลักดันใหกอ
เกิดผลท่ีพึงตองการนี้  มีคําพระเรียกวา  “วินัย ” (ไม พึ งหด
ความหมายไปตามภาษาไทย) 

น่ีเปนเร่ืองสําคัญย่ิงยวดท่ีจะตองชวยกันทําใหชัด เพ่ือให
พระพุทธศาสนาอํานวยประโยชนสุขสมจุดหมาย เฉพาะอยางย่ิง
ในยามท่ีความเขาใจคลาดเคลื่อนสับสนแผขยายกวางขวาง  

ยกตัวอยาง เวลามีเร่ืองคนทําความผิดช่ัวราย บางคนชอบพูด
วา ไมตองไปจัดการอะไร แลวเขาก็จะไดรับผลกรรมของเขาเอง การ
พูดอยางน้ีตองระวังใหมาก ท้ังจะขัดหลักพุทธศาสนา และทําใหตก
อยูในความประมาท 

ในเร่ืองน้ี  จริงอยู  คนรับผิดชอบตอกรรมของตน  ตาม
กระบวนการแหงเหตุปจจัยของมัน น่ีคือ กรรม ท่ีเป็นกฎธรรมชาติ 
(แบบพูดกวางๆ) 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๒๕ 
แตทีน้ี ปญญาอันเปนธรรมชาติวิเศษท่ีมีในมนุษย ก็มารูและ

รวมกฎธรรมชาติน้ันแหละ โดยวางวิธีจัดการท่ีเรียกวา วินัย 
(กฎระเบียบกติกาขอบัญญัติ และการปฏิบัติจัดการตามนั้น; กฎหมาย และ การปกครอง) 
เพ่ือใหคนท่ีทําผิดไดรับผลท่ีเปนการรับผิดชอบตอกรรมของเขา ให
สังคมไดประโยชน  

ดังน้ัน เมื่อมีภิกษุทําความผิด จะไมมีการพูดวารอใหภิกษุ
น้ันรับผลกรรมของตนเอง   

แตมี  กรรม ท่ี เ ป็นบัญญัติทางวิ นัย  ซ่ึ งสงฆจะใช เปน
เคร่ืองมือเพ่ือดําเนินคดีและลงโทษ เปนตน แกภิกษุท่ีทําความผิด
น้ันทันที โดยไมตองรอผลกรรมจากปจจัยในธรรมชาติสวนอื่นๆ  

จะตองไปรอทําไม เราจงใจทําอะไรเมื่อไร ก็เปนกรรมตาม
ธรรมชาติน่ันแหละทันที วินัยหรือกฎท่ีสมมติไว จึงใหพระสงฆทํา
กรรมใสปจจัยใหมเขาไปชวยหนุน หรือผลักดันใหกรรมแสดงผล
บางอยางออกมา อยางนอยผลขางเคียงท่ีเก้ือกูลตอสังคม  

ใครรอ ก็คือไมรูธรรมน่ันเอง 
พูดอีกสํานวนหน่ึง วินัย ก็คือความสามารถพิเศษของมนุษย 

ท่ีนําเอาปจจัยธรรมชาติในสวนของมนุษย เขาไปเปนสวนรวมใน
กระบวนการแหงเหตุปจจัยท่ัวไปของธรรมชาติ เพ่ือใหบังเกิดผลดี
แกมนุษยในทางท่ีดีงามพึงปรารถนา 

มนุษยท่ีมีปญญา ไดพัฒนาดีแลว เมื่อเขาไปเปนสวนรวมใน
กระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ยอมเปนปจจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพอยางย่ิง ท่ีจะชวยใหกระบวนการแหงเหตุปจจัย
ท้ังหมดดําเนินไปในทางท่ีจะกอใหเกิดผลดีท่ีพึงปรารถนาแกชีวิต
และสังคมของมนุษย   



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๑๒๖

ประชาธิปไตย อยาใหไรความหมาย 

คนสวนใหญ แมจะอยูในความเงียบ ก็กุมชะตากรรมของ
สังคมไทยในระยะยาว  

เร่ืองสําคัญท่ีสุดขณะน้ี ก็คือ ขณะท่ีคนสองพวก หรือหลาย
ฝายทะเลาะกัน สวนมากเขาก็มัวแตหมกมุนอยูกับเร่ืองเฉพาะ
หนาท่ีเขาถือวาเปนปญหาของเขา  

ยิ่งถาเขาเขมนหมายจะเอาชนะกันดวย บางทีก็มืดมนจน
ลืมอยางอ่ืนหมด ทําใหการงานสําคัญของประเทศชาติพลอย
ชะงักงันไป  

คนสวนใหญจะมัวหมกจมอยูแคน้ันไมได ประโยชนสุขของ
สังคมประเทศชาติ ไมใชแคปญหาท่ีเขาทะเลาะกันอยู  

การแกปญหาเฉพาะหนาก็ตองคิดตองทําไป แตจะละเลย
เร่ืองราวและปญหาใหญระยะยาวไมได  

สถานการณปญหารายขณะน้ี พูดกันวาถึงข้ันเปนวิกฤตของ
สังคมไทย ท่ีจริงควรเรียกวาเปน วิกฤตรอน เพราะวาท่ีแทน้ัน
สังคมไทยเขาสูภาวะวิกฤตมานานแลว  

มีปญหาเลวรายมากมายกัดกรอนสังคมไทยอยูตลอดเวลา 
ซ่ึงควรใสใจคิดแกไขกันอยางจริงจังไมนอยกวาปญหาวิกฤตรอน
น้ัน หรือยิ่งกวาเสียอีก เพราะมันเปนรากเหงาของวิกฤตรอนน้ัน
ดวยซ้ํา  



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๒๗ 
ดังตัวอยาง ตอไปน้ี 

  สังคมไทยเกลื่อนไปดวยพฤติกรรมหวังลาภลอย นอนคอยโชค 
รอผลดลบันดาล ไมหวังผลจากการกระทําดวยเร่ียวแรงความ
เพียรพยายามของตน 

  สังคมไทยเต็มไปดวยคานิยมฟุงเฟอ ชอบโกเกอวดกัน ฉาบฉวย 
ออนแอ ขาดความใฝรู ไมมีวัฒนธรรมแสวงปญญา 

 สังคมไทยลุมหลงบริโภคนิยม คนเอาแตเสพบริโภค ไมมีนิสัยเปน
นักผลิต 

  คนไทยมักต่ืนอยูแคคอยตามกระแสความเจริญของประเทศท่ี
พัฒนาแลว เชน ตามฝร่ัง เหอญ่ีปุน มีโลกทัศนแคบและ
วิสัยทัศนจํากัด ขาดความรูเทาทันและความมุงมั่นท่ีจะกาวข้ึน
ไปสูการแกปญหาของโลก และการสรางสรรคเพ่ือมนุษยชาติ 

 คนไทยมากมายหมกมุนในกาม ปลอยตัวมัวเมาในเรื่องเพศ
และประดาอบายมุข จนสุดโตงย่ิงกวาวัฒนธรรมนอกท่ีตนชอบ
ตามอยาง 

 วัฒนธรรมไทยเสื่อมถอยรวดเร็ว จิตใจคนเห้ียมหินลงไป 
อาชญากรรมรุนแรงแพรระบาดอยางท่ีแทบจะคาดคิดไมถึง 

  ปญหาวัยรุนหนักหนา ท้ังเร่ืองเพศ เร่ืองความรุนแรง ความ
เสื่อมดอยดานการศึกษา เกิดปญหาสุขภาพจากความหมกมุน
มัวเมาดําเนินชีวิตผิด เชน เปนโรคอวนแตเด็กมากข้ึนๆ 

  คนไทยมักไมรูจักใชเทคโนโลยี เอาประโยชนจากขาวสารขอมูล
ไมได แตใชเทคโนโลยีและเสพขอมูลในทางท่ีเกิดโทษ 

 การทุจริตฉอราษฎรบังหลวงในรูปแบบหลากหลายระบาดแพร
ขยาย จนกลายเปนเหมือนของปกติสามัญ 



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๑๒๘

ตองยอมรับวา สภาพผุโทรมของสังคมอยางน้ี เปนมูลเหตุอยู
เบ้ืองหลังวิกฤตรอนท่ีเรากําลังเผชิญอยู  

มันเปนวิกฤตทางสังคมที่ยืดเย้ือ และเปนวิกฤตท่ีลึกลงไปใน
ชีวิตจิตใจของคน เปน วิกฤตแห่งคุณภาพของคน 

ท้ังท่ีสภาพปญหาเหลาน้ีเกาะกินสังคมของเราอยางหนัก แต
มันก็ถูกละเลย อยางดีก็แคแตะปญหากันอยางผานๆ ผิวเผิน 
ปลอยใหมันสะสมตัวจนกลายเปนวิกฤตลึกท่ีแกไขไดยาก 

วิกฤตรอนใหสติแลว จงต่ืนข้ึนมาขจัดวิกฤตลึก ใหสังคมไทย
มีชัยท่ีแท  

เหตุการณรายท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนมา นาจะกระตุกเตือนคนไทย
ใหไดสติ และเจริญปญญา 

แทนท่ีจะมัวรุนแรงกันในการทะเลาะเบาะแวง เราควร
เขมแข็งในการท่ีจะสรางสรรค และมันก็เปนเร่ืองท่ีเร่ิมไดตั้งแต
บัดน้ี  

ขณะท่ีกําลังทุมตัวแกไขวิกฤตรอนกันอยู เราก็แกปญหา
วิกฤตลึกท่ีเปนฐานดวย เทากับใหสังคมแกปญหาท้ังวิกฤตรอน
และวิกฤตลึกไปพรอมกัน 

ไมชานานนัก วิกฤตรอนจะตองจบลง แลวไมวาเมืองไทยจะ
มีรัฐบาลใด วิกฤตลึกก็จะยังคงอยู แลวเราก็จะตองเดือดรอนกับ
มันตอไป  

บางรัฐบาล แมในยามปกติ ก็อาจจะคิดและทําการโดยไม
แยบคาย แลวเสริมเติมวิกฤตลึกใหซํ้าหนักลงไปอีก  



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๒๙ 
ถายังไมมีการแกไขวิกฤตลึกน้ันอยางจริงจัง มันก็จะนําเรา

ไปสูวิกฤตรอนคร้ังใหม ทําใหสังคมหมุนเวียนอยูในวงจรบาป 
ถึงจะมีวันที่พูดไดวา วิกฤตรอนจบแลว ประชาธิปไตยฟนคืนมา 

แตถาวิกฤตลึกยังอยู เราจะมีประชาธิปไตยท่ีนาภูมิใจไดจริงหรือ 
มันจะเปนเพียงประชาธิปไตยคุณภาพตํ่า ของสังคมท่ีเปนเหย่ือใน
โลกแหงทุนนิยม ท่ีถูกซัดพัดพาลอยไปในกระแสโลกาภิวัตน  

น่ันคือเปนแคสังคมท่ีถูกกระทํา ไมสามารถเปนผูนําท่ีมีอะไร
ใหแกอารยธรรมของโลก 

ถาใสใจท่ีจะแกไขปญหาและเขมแข็งในการสรางสรรคจริง 
ไมวาใครจะมาเปนรัฐบาล คนไทยจะตองเรียกรองแนะนําอยางเอา
จริงเอาจังใหรัฐและใหสังคมตองมุงมั่นในการแกปญหาวิกฤตลึกน้ี  

จะตองเรียกรองและเรงรัด ใหมีการพัฒนาคุณภาพคนไทย
อยางจริงจัง ท่ีจะชวยใหสังคมไทยไมตองมาหวาดหวั่นเสี่ยงภัยกับ
ปญหาวิกฤตรอนซํ้าซาก  

กับท้ังใหคนไทยสามารถมีความภูมิใจมั่นใจในประเทศชาติ
ของตน วามีสังคมท่ีเจริญมั่นคง อันเอื้อตอการพัฒนาของชีวิตจิต
ปญญา โดยมีประชาธิปไตยท่ีควรแกความหมายอยางแทจริง  

  



หนงัสือทีม่าของขอความเลือกสรร 
ใน 

มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกท่ี 

เยี่ยมพระพุทธบิดา     
- อป.อ.๒/๓๑๘–๓๒๔ 
เม่ือใจสะอาด ธรรมชาติมีสุขให้    
- ขุ.เถร.๒๖/๔๙๘/๔๑๐ 
รักของพอ่แม่ ท้ังรักแท้ และรักยั่งยืน     
- คุณบิดามารดา สดุพรรณนามหาศาล, ๗–๑๐ 
ใจดี มีความสุข      
- สุขภาวะแนวพุทธ, ๑๐๐ 
ใจดี ให้เขามีความสุข      
- สุขภาวะแนวพุทธ, ๑๐๔ 
ใจดี กายพลอยมีสุขภาพ      
- สุขภาวะแนวพุทธ, ๑๐๕ 
นักแก้ปัญหา เริ่มด้วยปัญญาท่ีรู้ทุกข์     
- ทุกขสําหรับเห็น แตสุขสาํหรับเปน, ๑๘–๒๐ 
ทุกข์ ต้องมองให้เห็น – สุข ต้องมีให้เป็น    
- ทุกขสําหรับเห็น แตสุขสาํหรับเปน, ๒๐–๒๑ 

วัตถุนี่เรื่องใหญ่ ต้องจัดการให้ดี     
- ชีวิตที่สมบูรณ, (ตนเลม) 
สบาย ๗       
- ความสุขของครอบครัว คือสันตสิุขของสังคม, ๑๖–๑๗ 

เม่ือทรัพย์และอํานาจ มาเป็นเครื่องมือของธรรม    
- จาริกบุญ จารึกธรรม, ๑๙–๒๒ 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๓๑ 
ธรรม ทําไมต้องมีทรัพย์และอํานาจเป็นเครื่องมือ    
- จาริกบุญ จารึกธรรม, ๒๒–๒๔ 
“สันโดษ” ต้องรับใช ้“ไม่สันโดษ”     
- จาริกบุญ จารึกธรรม, ๓๘๗–๓๙๓ 

“เรียบง่าย” ต้องไม่ใช ่“มักง่าย”     
- จาริกบุญ จารึกธรรม, ๓๘๗–๓๙๓ 

อนิจจัง! ปลงได้ แต่ระวังจะกลายเป็นประมาท    
- เคา จาริกบุญ จารึกธรรม, ๒๙๘ 

ลุจุดหมาย เม่ือปลอ่ยวางได้ โดยไม่ปล่อยปละละเลย   
- เคา จาริกบุญ จารึกธรรม, ๒๙๘ 

ระวัง! ยึดม่ัน ในความไม่ยึดม่ัน     
- เคา นิติศาสตรแนวพุทธ, ๑๕๕–๑๕๘ 
- เคา คนไทยไมใจแคบ แตระวังไวอยาใหปญญาแคบ, ๕๑–๕๒ 
- เคา พิธีกรรม ใครวาไมสําคัญ, (ชวงตอจากกลางเลม) 
- เคา พุทธธรรม บทวาดวย “นิพพาน” 

ถ้าไม่ยึดม่ันแท้ จะแน่วแน่ในการสร้างสรรค์    
- (เหมือนเร่ืองกอน) 
พระเจ้าอโศก อีกที!      
- จาริกบุญ จารึกธรรม, ๔๖๘-๔๖๙ 

สุขคือโอกาส ทุกข์คือแบบฝึกหัด     
- ความสุขทีส่มบูรณ, ๓๑ หนา 
- สุขภาวะแนวพุทธ, ๑๑๔, ๑๒๑ 
มนุษย์: ปัจจัยพิเศษในธรรมชาติ     
- จาริกบุญ จารึกธรรม, ๔๖๕ 

ประชาธิปไตย อย่าให้ไร้ความหมาย    
- ธรรมาธิปไตยไมมา จึงหาประชาธิปไตยไมเจอ, ๘๑-๘๕ 

[มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกท่ี เปนหนังสือรวมบทบรรยายจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนการเก็บ
ขอความคัดสรรจากคัมภีรและหนังสือท่ีมีอยูกอนประมาณ ๑๐ เลม โดยจัดปรับตามควร] 
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๑๓๒

 
 

(หนาวาง) 



- ๓ - 

รา เ ริงสดใส  

สูความเกษมศานต 
~  ~ 

ทําใจใหราเริงสดใสทุกเวลา 

ไมนานนี้ มีพระใหมขอใหบอกวิธีไปสูนิพพานในชาติน้ีท่ี
เขาใจงาย ก็ไดอธิบายหลักอยางงายๆ ใหทานฟงบาง แตหลัก
อยางงายน้ัน ก็ยังเขาใจไดไมงายนัก ก็เลยบอกวิธีท่ีมองดูหรือได
ยินแลว พอจะรูสึกวา ท้ังงาย และเขาใจงาย  

พระพุทธเจาตรัสไววา  
ภิกษุผูมากดวยปราโมทย  เลื่อมใสในคํา

สอนของพระพุทธเจา พึงบรรลุสันตบทท่ีสงบ
สังขาร เปนสุข๑ 

คําสําคัญในที่นี้คือ “ผู้มากด้วยปราโมทย์” ซ่ึงแปลจากคําบาลีวา 
“ปาโมชฺชพหุโล” ปราโมทย ก็คือ ความราเริงบันเทิงใจ ความสดชื่นเบิกบาน  

สวนสันตบท หรือศานตบท คือสันติที่เปนจุดหมาย ก็ไดแกนิพพาน  
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๑๓๔ 

รวมความวา: พระท่ีมีปราโมทยมากๆ มีจิตใจสดใสเบิกบานอยู
เสมอ จะถึงนิพพาน  

ไมเฉพาะคาถาน้ีเทาน้ัน ใกลกับคาถาน้ีเอง คือในคาถาธรรม
บทหนาเดียวกันน่ันแหละ ก็มีพุทธพจนอีกคาถาหน่ึงวา  

แตนั้น ผูมากดวยปราโมทย จักทําทุกขให
หมดส้ินไป 

พุทธพจนน้ีก็มีความหมายอยางเดียวกับคาถากอนน่ันเอง 
แตกอนจะถึงขอความทอนน้ี พระพุทธเจาไดตรัสถึงชีวิตความ
เปนอยูการประพฤติปฏิบัติตัวของพระภิกษุท่ีจะมากดวยปราโมทย
ไวดวย ขอยกมาใหดูเต็มๆ วา 

ในหลักพระศาสนานั้น มีขอปฏิบั ติ พ้ืนฐาน
สําหรับภิกษุผูมีปญญาในพระศาสนานี้ ดังน้ี  

กลาวคือ ความรูจักครองอินทรีย ความสันโดษ 
และความสํารวมในปาติโมกข  

พรอมน้ัน เธอจงคบหากัลยาณมิตร ท่ีมีอาชีวะ
บริสุทธิ์ ผูไมเกียจคราน พึงเอาใจใสในการปฏิสันถาร 

ฉลาดในการประพฤติศีลและขอวัตรท้ังหลาย  

แตน้ัน เธอผูมากดวยปราโมทย  จักทําทุกขให
หมดส้ินไป๒ 

“ปราโมทย” คือความราเริงแจมใสสดชื่นเบิกบานบันเทิงใจ
น้ี เปนคุณสมบัติสําคัญท่ีตองถือวา ควรมีไวเปนพ้ืนจิตประจําใจ
ตลอดเวลาเลยทีเดียว  



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๓๕

ถาปฏิบัติธรรมถกูทาง ตองไดปราโมทย 

พระพุทธเจาตรัสถึงปราโมทยน้ีบอยมาก เราต้ังเปนจุด
กําหนดไดเลยวา เมื่อใดพระพุทธเจาตรัสแสดงความกาวหนาใน
การปฏิบัติธรรมมาตามลําดับ พอการปฏิบัติน้ันเขาทางถูกตองดี ก็
จะมาถึงจุดเร่ิมรวมลงตรงท่ีเดียวกันวา “เกิดปราโมทย”  

ตัวอยาง เชน คนท่ีออกไปบวชเปนภิกษุแลว เมื่อตั้งใจ
ประพฤติปฏิบัติดี พอรักษาศีลไดถูกตอง ไมมีความเดือดรอนใจ ก็
เกิดมีปราโมทย ข้ึนมา๓ 

หรือบางทานยกเอาหลักธรรมคําสอนท่ีไดฟงหรือไดเลาเรียน
ไว ข้ึนมาตรึกตรองพิจารณาเกิดความเขาใจ ก็มีปราโมทย๔  

หรืออยางชาวบานท่ีเปนคนมีความคิด พิจารณาเห็นผลดี-
ผลราย ของกรรมดี-กรรมช่ัว มองดูตัวเองวาดําเนินชีวิตดีงาม ไมได
เบียดเบียนใคร สํารวมระวังการใชกายวาจาใจ ไมไดทําใหเกิด
ความเดือดรอนเสียหาย มีความมั่นใจวา แมถึงคราวจะตาย ก็ตอง
ไปเกิดดีแน พอมองเห็นอยางน้ี ก็เกิดมีปราโมทย๕ 

หรืออยางคนท่ีเจอทุกข ก็หาทางออก ทําใหไดสนใจและได
พบหลักคําสอนท่ีดี ท่ีจะแกปญหาคลายทุกขได ก็เกิดศรัทธามี
ความมั่นใจ แลวก็มีปราโมทย๖ 

หรือวาผูใดก็ตาม รูจักดู รูจักคิด รูจักพิจารณา ท่ีเรียกวามี
โยนิโสมนสิการ พอมองสิ่งท้ังหลาย ก็แยกแยะหยั่งลงไปเห็นความ
จริงของมันท่ีมีลักษณะความเปนไปอยางท่ีเรียกวาไตรลักษณ พอ
เกิดความเขาใจมองเห็นความจริง ก็เกิดปราโมทย ข้ึนมา๗  
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๑๓๖ 

หรือญาติโยมบางคนระลึกถึงพระพุทธคุณ มีความเล่ือมใส
ลึกซ้ึงแลว ไมหยุดไมพอแคน้ัน เพียรพยายามปฏิบัติใหย่ิงข้ึนไป 
เมื่อเปนอยูโดยไมประมาทอยางน้ี ก็เกิดมีปราโมทย ข้ึนมา๘ ฯลฯ  

พอปราโมทยเกิดข้ึนแลว ก็เปนจุดหัวตอท่ีจะพัฒนาไปเปน
สมาธิ แลวสมาธิน้ันก็เปนฐาน ทําใหจิตใจเหมาะแกการใชทํางานท่ี
จะใหปญญาเกิดข้ึนมา และพัฒนาตอไป 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๓๗ 

ทําหาขอนีไ้ด จิตใจจะดีจริงๆ 

เมื่อก้ีน้ีไดบอกวา พอเราปฏิบัติธรรมถูกตองไดผล ปราโมทยก็
จะเกิดข้ึนมาเปนคุณภาพจิตใจขอตนของผูเขาทางแลว และท้ัง
เปนจุดหัวตอท่ีจะพัฒนาไปเปนสมาธิ  

ทีน้ีก็ขยายความอีกหนอยวา ปราโมทยท่ีจะพัฒนาไปจนเกิด
เปนสมาธิน้ัน ถาใครสังเกตจะเห็นวา พระพุทธเจาตรัสแสดงขอ
ธรรมท่ีจะเกิดรับชวงตอกันไปไวตามลําดับ และเปนชุดเลยทีเดียว 

ไมวาตรัสท่ีไหนเมื่อไร ก็ตรัสเหมือนกันหมด  

ชุดท่ีวาน้ันก็คือ พอเกิดปราโมทยแลว ก็จะเกิดปติ ตอ
ดวยปสสัทธิ แลวสุขก็ตามมา แลวก็เปนสมาธิ  

รวมท้ังหมดมี ๕ ขอ หรือเปนองคธรรม ๕ คือ 
๑. ปราโมทย์  ความราเริงเบิกบานใจ  
๒. ปีติ  ความอิ่มใจ ปล้ืมใจ  
๓. ปัสสัทธิ  ความสงบเย็น เรียบร่ืน ผอนคลายกายใจ ไมเครียด  

(ขอใหสังเกตวา ปสสัทธิ นี้ เปนขอที่ประสานระหวางกายกับใจ 
คือพอเกิดปสสัทธิ ใจผอนคลาย กายก็ผอนคลาย และถากาย
ผอนคลาย ใจก็ผอนคลาย เชนเดียวกับความเครียดที่ตรงกันขาม 
ถากายเครียด ใจก็เครียด ถาใจเครียด กายก็เครียด)  

๔. สุข   ความฉ่ําชื่นรื่นใจ จิตคลอง ไมมีอะไรกดดันบีบคั้น 
๕. สมาธิ  ภาวะที่จิตมั่นแนว อยูตัว ไมมีอะไรกวน และจิตนั้นอยู

กับส่ิงที่ตองการไดตามตองการ 



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 
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ถาปฏิบัติธรรมถูกทาง และเขาทางท่ีถูกแลว ก็จะเกิดธรรมท่ี
เปนคุณภาพจิตใจ ๕ ขอน้ีหนุนตอกันไปตามลําดับอยางน้ี  

ชุดน้ีบางทีก็เรียกช่ือรวมกันวา “ธรรมสมาธิ”๙ คือการท่ีองค
ธรรมหรือคุณภาพจิตใจ ๕ อยางน้ันต้ังแนวหนุนเขากันมั่นไดท่ี  

เมื่อองคธรรมประสานเขากันไดท่ี มีธรรมสมาธิแลว จิตก็จะ
ตั้งมั่นไดท่ีตามมา เปน “จิตตสมาธิ” ซ่ึงกินความหมายรวมตอไป
ไดถึงวิปสสนาและมรรคเลยทีเดียว 

แลวก็อยางท่ีบอกแลวขางตนวา เมื่อองคธรรมดานคุณภาพ
จิตใจเปนปจจัยหนุนกันมา จนเกิดเปนสมาธิอยางน้ีแลว สมาธิน้ันก็
ทําใหจิตใจเหมาะและพรอมท่ีจะใชเปนฐานท่ีทํางานใหปญญาเกิด
ข้ึนมา และพัฒนาตอไป  

ดังน้ัน ในพุทธพจนท่ีตรัสแสดงลําดับความกาวหนาในการ
ปฏิบัติธรรม พอไดสมาธิแลว สมาธิน้ันก็เก้ือหนุนใหเกิดปญญา ท่ี
เรียกวายถาภูตญาณทัศนะ คือการรูเห็นตามท่ีมันเปน  

ท่ีรูไดอยางน้ัน ก็เพราะจิตท่ีเปนสมาธิน้ี ไมมีอะไรกวน ไมมี
กิเลสครอบงํา จึงไมอยูใตอิทธิพลของอคติเปนตน เมื่อมองดูหรือ
พิจารณาอะไร ก็มองและเห็นตรงไปตรงมาตามความเปนจริงของมัน  

เมื่อจิตใจดีมีสมาธิเปนท่ีทํางานของปญญาไดอยางดีแลว ก็
เปนเร่ืองของการที่จะพัฒนาปญญาใหเจริญเปนวิชชา จนถึง
โพธิญาณ และลุถึงจุดหมายท่ีเปนความสุขอยางสูงสุดตอไป 
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๑๓๙ 

ตองระวังไวบาง ไมใหเขวผิดทางไปเสีย  

ขอแทรกความรูประกอบในตอนนี้หนอยหน่ึงวา ปติและ
ความสุข หรือแมแตปราโมทย ท่ีพูดถึงกระจายอยูในท่ีตางๆ น้ัน 
ไมใชวาจะเปนของดี ท่ีจะมาเขาลําดับในชุดอยางน้ีไดเสมอไป  

บางทีเปนปติและความสุข เปนปราโมทย ท่ีระคนปนเปอยูกับ
เร่ืองบาปอกุศลก็มี ไดแกปติและความสุขท่ีเก่ียวกับอามิส และเกิด
จากกิเลส  

ตัวอยาง เชน โลภอยากไดอะไรอยางหน่ึง พอไดมาสมใจ ก็
ปลื้มใจ มีความสุข อยางน้ีก็เปนปติและสุขท่ีอิงอามิส  

บางทีมีโทสะแคนเคืองจะประทุษรายเขา หรือโกรธเขา พอได
ทุบไดตีไดทํารายเขา สมใจตัว ก็ปลื้มใจ มีความสุข  

แมแตคนท่ีมีศัตรู เปนคูเวรกัน พอไดขาววาศัตรูตาย ก็โลงใจ 
เกิดปราโมทย ยินดีปรีดา มีความราเริงบันเทิงใจมาก  

อยางท่ีวามาน้ี ไมใชเปนปติ ไมใชสุข และไมใชปราโมทย 
ชนิดท่ีเปนความเจริญกาวหนาในธรรม  

ปราโมทย ปติและสุขท่ีพึงประสงคน้ัน ไมตองพ่ึงพาหรือข้ึน
ตออามิส และไมตองอาศัยกิเลส แตเปนอิสระ ทําใหจิตดีงามท่ีเปน
กุศลมีกําลังเขมแข็ง  
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๑๔๐

แทรกความรูวิชาการ 

ขอเสริมอีกนิด เปนความรูเชิงวิชาการสักหนอยวา ปราโมทย์ 
กับ ปีติ สองอยางน้ีบางทีรูสึกวาคลายๆ หรือใกลเคียงกัน ดูท่ีอรรถ
กถาอธิบายไว สวนมากบอกวา ปราโมทย ก็คือ ปติอยางออนๆ๑๐ 

ถาถือวาปราโมทยคือปติออนๆ ท้ังปราโมทยและปติก็เปน
คุณสมบัติของจิต๑๑ ท่ีเปนไดท้ังฝายเวทนา และฝายสังขาร  

ในแงท่ีเปนเวทนาน้ัน ท้ังสองอยางจัดเปนสุขเวทนา  
แตในแงท่ีเปนสังขาร คือดีช่ัวท่ีปรุงแตงจิต ปีติ เปนคุณสมบัติ

กลางๆ ท่ีเกิดไดกับจิตท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศล๑๒ แตปราโมทย์ ท่ีเปน
อาการของจิตอันแสดงออกตอมนุษยและสัตวท้ังหลาย ก็คือมุทิตา 
ซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีดี เปนสังขารฝายกุศล๑๓ เปนคุณธรรมอยางหน่ึง
ในพรหมวิหาร ๔ 

ดูตอไปอีก ตามหลักในเร่ืองการเจริญอานาปานสติแบบท่ีเปน
การเจริญสติปฏฐาน ๔ ไปดวย ท่ีเรียกวาอานาปานสติ ๑๖ ฐาน จะ
เห็นวา เร่ืองปีติ และสุข ทานจัดไวในเวทนานุปสสนา๑๔ แตการทํา
จิตใหปราโมทย์ จัดเขาในจิตตานุปสสนา๑๕ 

ท่ียกเร่ืองน้ีมาพูดเสียยืดยาวน้ัน ก็ดวยอยากจะใหไมเนน
ปราโมทยในแงปะปนกับปติ ท่ีเปนสภาวะฝายเวทนา  

แตอยากจะใหมองปราโมทย์ ในแงท่ีเปนอาการแสดงออก
ของจิตท่ีดีงามเปนกุศล   



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๔๑ 

ธรรมชาติของจิตเองนั้นเปลงปลัง่ 

ทําไมพระพุทธเจาจึงทรงเนนยํ้าบอยมาก ใหเรามีจิตใจและ
ทําจิตใจใหปราโมทย คือใหราเริงเบิกบานสดช่ืนแจมใส  

มองดูงายๆ จิตใจท่ีมีปราโมทยอยางท่ีวาน้ี ก็คือตรงขามกับ
จิตใจท่ีขุนมัวเศราหมองหงุดหงิด หรือหดหูซึมเซาเหงาหงอย ซ่ึงเปน
จิตไมดี ท่ีเปดชองใหอกุศลท้ังหลายเขามา  

จิตท่ีขุนของอยางน้ัน จะกีดก้ันกุศลความดีงามตางๆ ไมให
เจริญงอกงาม ไมเหมาะไมพรอมท่ีจะใชงาน ปดก้ันความเจริญของ
ปญญา 

แตจิตใจท่ีมีปราโมทย ราเริงเบิกบานสดใส แสดงวาไมมี
อกุศล หรือตัวกอกวนรายๆ เขามาครอบงําแทรกแซง จิตเปนตัวของ
มันเอง และเปนจิตท่ีเปดโลงโปรงเบาสะอาดหมดจด อยางนอยใน
ระดับหน่ึง ซ่ึงเอื้อตอการเจริญพัฒนาของกุศลหรือคุณสมบัติท่ีดีงาม
ท้ังหลาย  

จิตมีปราโมทย เปนจิตท่ีแข็งแรงมีกําลัง เหมาะและพรอมท่ี
จะใชงาน เอื้อตอการท่ีปญญาจะทํางานคิดพิจารณา และพัฒนา
เจริญงอกงาม ดังน้ัน จิตท่ีปราโมทยจึงดีอยางย่ิง 

มีพุทธพจนท่ีหลายคนคุนๆ ตรัสถึงสภาวะของจิตไววา๑๖ 
“ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ” แปลวา “ภิกษุท้ังหลาย จิตน้ีประภัสสร 

(ผองใส ผุดผอง หรือเปลงปลั่ง)”  

ท่ีวาประภัสสร หรือผองใส ก็คือสะอาด บริสุทธิ์ น่ีคือสภาพ
ของจิตใจตามธรรมชาติของมันเอง  



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๑๔๒

แลวตรัสตอไปอีกวา “ต ฺจ  โข  อาคนฺตุเกหิ  อุปกฺกิเลเสหิ  
อุปกฺกิลิฏ” แปลวา “แตวาจิตน้ันแล เศราหมองแลว ดวยอุปกิเลสท่ี
จรมา”  

หมายความวา: จิตใจท่ีใสผองน้ัน ขุนหมองไปเสีย เพราะสิ่งสกปรก
ท่ีเปนของแปลกปลอมเขามา (คนท่ีเปนเจาของจิตใจน้ันแหละ เอา
ของเสีย คือกิเลสและความทุกข ใสเขาไป) 

ยังไมจบแค น้ัน  พระองคตรัสตอไปอีกวา  “ต อสฺสุตวา  
ปุถุชฺชโน  ยถาภูต  นปฺปชานาติ,  ตสฺมา  อสฺสุตวโต  ปุถุชฺชนสฺส    
จิตฺตภาวนา นตฺถีติ วทามิ”  

แปลวา: “ปุถุชนผูขาดสุตะ (ไมไดเลาเรียน ขาดความรู ไมมี
การศึกษา) ไมรูจักจิตน้ันตามท่ีมันเปน ฉะน้ัน ปุถุชนผูขาดสุตะ จึง
ไมมีจิตตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) - เรายอมกลาวฉะน้ี” 

ในทางตรงขาม  พระองคตรัสวา  “ปภสฺสรมิทํ  ภิกฺขเว  จิตฺตํ,  
ต ฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺต, ต สุตวา อริยสาวโก 
ยถาภูต ปชานาติ ตสฺมา สุตวโต อริยสาวกสฺส จิตฺตภาวนา อตฺถีติ วทามิ”  

แปลวา: “ภิกษุท้ังหลาย จิตน้ีประภัสสร, และจิตท่ีประภัสสรน้ัน
แล พนไปได จากอุปกิเลสท่ีจรมา, อริยสาวกผูมีสุตะ (ผูไดเลาเรียน
มีความรู, ผูมีการศึกษา) รูชัดจิตน้ันตามท่ีมันเปน ฉะน้ัน อริยสาวกผู
มีสุตะ จึงมีจิตตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) - เรายอมกลาวฉะน้ี” 

ขออธิบายประกอบเล็กนอยวา พระพุทธเจาตรัสบอกใหเรา
มองดูความจริงท่ีวา จิตน้ันตามธรรมชาติของมันเอง เปนสภาวะท่ี
บริสุทธิ์ แตท่ีมันขุนมัวเศราหมองไปตางๆ น้ัน เปนเพราะอุปกิเลส
คือสิ่งสกปรก ท่ีโผลเขามา๑๗  



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๔๓ 

(เหมือนทองฟาเองโลง สวนพวกเมฆ หมอก ฝุน ควัน เปน
ของโผล ของจร แปลกปลอมมา)  

พูดงายๆ วา: กิเลสเปนของแปลกปลอม ไมใชเปนเนื้อเปนตัวของจิต  
ในเมื่อจิตเองเปนสภาวะบริสุทธิ์ และสภาพขุนมัวทุกข

โศกเศราหมองเปนของจรมา การพัฒนาชําระลางทําจิตใจใหใส
สะอาดผุดผอง จึงเปนไปได  

(ถากิเลสและความทุกขเปนเน้ือตัวอยูในจิตเองแลว การ
พัฒนาทําจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ก็ยอมเปนไปไมได) 

เมื่อจิตใจขุนมัวทุกขโศกเศราหมองเพราะของสกปรกท่ีจรมา 

จิตใจก็หลุดรอดปลอดพนจากของสกปรกเหลาน้ันได แลวมันก็จะ
สะอาดแจมใสบริสุทธิ์ผุดผองตามธรรมชาติของมัน 

พวกปุถุชนท่ีขาดการศึกษา เมื่อไม รูความจริงเก่ียวกับ
ธรรมชาติของจิตอยางน้ี ก็ปลอยตัวใหถูกกิเลสบงการ ถูกทุกขรัง
ควาญ กอปญหากันวุนวาย ไมคิดท่ีจะพัฒนาจิตใจใหดีงามมี
ความสามารถตามศักยภาพของมัน ใหจิตปลอดพนจากกิเลสและ
ความทุกข เพ่ือใหมีความสุขท่ีแทและเปนอิสระ 

แตอริยสาวกผูมีการศึกษา ไดเรียนรูหลักความจริง เขาใจ
ธรรมชาติของจิตท่ีเปนสภาวะจํารัสเจิดจา และรูทันประดากิเลส
และทุกขภัยท้ังหลายแลว ก็ดําเนินไปในมรรคาแหงการพัฒนา
จิตใจ ใหเปนอิสระหลุดพนจากอิทธิพลครอบงําบงการของกิเลส
และความทุกขท่ีเปนสภาพขุนมัวทุกขโศกเศราหมองท้ังมวล จนลุถึง
ความสุขเกษมศานต ท่ีแทจริง และย่ังยืนนาน 



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๑๔๔ 

ประภสัสร สะทอนสู ปราโมทย 
พูดไดวา ปราโมทยน้ีแหละเปนอาการแสดงออกของจิตใจ

ในภาวะท่ีใกลกับธรรมชาติของมันเอง 
บอกแลววา สภาวะของจิตตามธรรมชาติของมันเอง เปน 

“ประภัสสร” คือ เปลงปลั่ง เจิดจา บริสุทธิ์ ผุดผอง 
จิตท่ีอยูใกลสภาวะของมัน อันเปนประภัสสรน้ัน แสดงได

พลันซ่ึงอาการท่ีเปน “ปราโมทย” คือ ราเริง สดช่ืน เบิกบาน 
(ท่ีวา “ใกล” คือ ยังไมตองถึงกับหมดกิเลสสิ้นเชิง) 
อยางท่ีพูดไปแลววา จิตที่มีปราโมทย สดใส ราเริง บันเทิง เบิก

บานใจ เปนจิตที่ปลอดโปรงมีพลัง ไมถูกอกุศลครอบงําหรือรบกวน แต
ชวยปดก้ันกันพวกอกุศลออกไป พรอมกันน้ัน ก็เปดโอกาสใหกุศลธรรม
และความสุขเจริญงอกงาม กาวไปในการพัฒนาไดเปนอยางดี 

ทีน้ี เม่ือพัฒนาจิตใจคืบหนาไป ขณะที่คุณสมบัติและสมรรถนะ
ตางๆ ทยอยกันเกิด และเจริญเพิ่มขึ้นมาน้ัน อาการแสดงท่ีเปนคุณภาพ
ของจิตใจ ๕ อยาง ก็ปรากฏขึ้นมา เปนเคร่ืองบงบอกถึงความกาวหนาใน
การพัฒนานั้น ดังท่ีเคยบอกไปแลว ซึ่งขอทวนอีกทีหน่ึง คือ  

๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานใจ  
๒. ปติ  ความอิ่มใจ ปลื้มใจ  
๓. ปสสัทธิ  ความสงบเย็น ผอนคลายกายใจ  
๔. สุข  ความฉ่ําช่ืนร่ืนใจ  
๕. สมาธิ  ความมีใจมั่นแนว อยูตัว ไดท่ี ไมมีอะไรกวน  
ไมตองพูดถึงคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีจะตามมา แมเพียงแค ๕ 

อยางน้ี ชีวิตก็แสนจะดี คุมคาแลว 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๔๕

ผูท่ีเบิกบานสดใส จะถึงความเกษมศานต 

ถึงตอนน้ี แมจะพอแลว แตขอแถมพระพุทธดํารัสท่ีตรัสสอน
พระสงฆไว สําหรับศึกษาเปนคติในการพัฒนาชีวิตตอไป  

พระองคตรัสเปนคาถา แปลมาพอใหฟงกันไดความ ดังน้ี๑๘ 
เธอทั้งหลาย ผูที่ต่ืนอยู จงสดับ ผูที่หลับอยู ก็จงต่ืน 

ต่ืนดีกวาหลับ เพราะวา ภัยไมมีแกผูต่ืน (=ผูไมประมาท) 
ผูใดต่ืนอยู มีสติ มีสัมปชัญญะ มีใจม่ันเปนสมาธ ิ

เบิกบาน ผองใส หม่ันไตรตรองพิจารณาธรรมใหถอง
แทถูกชัด ตามกาลโอกาส ผูน้ันมีใจแนวเปนหน่ึงเดียว
แลว พึงกําจัดเสียได ซ่ึงความมืดมนแหงอวิชชา  

เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุพึงอยูกับธรรมที่จะนําใจ
ใหตื่น เธอมีความเพียร มีปญญาครองตน เปนผูได
ฌาน ตัดกิเลสที่ผูกรัดตัวไวกับความเกิดแกไดแลว 
จะไดสัมผัสสัมโพธิอันยอดเยี่ยม ในอัตภาพนี้เลย
ทีเดียว 

แลวก็ขอจบลงดวยคาถาแหงความปราโมทย ท่ีตรัสวา 
ปาโมชฺชพหุลา โหถ เขม ปตฺเถถ ภิกฺขโวติ๑๙ 

ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ จงเปนผูมากดวยความ
เบิกบานสดใส พึงปรารถนาความเกษมเถิด ดั ง น้ี แล 

 



 ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต 

 

๑๔๖ 

ทายอรรถ  
  ๑ ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖ 
  ๒ ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖ 
  ๓ องฺ.เอกาทสก.๒๔/๒๐๙/๓๓๗ 
  ๔ องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๖/๒๔ 
  ๕ สํ.สฬ.๑๘/๖๗๓/๔๓๘ 
  ๖ สํ.นิ.๑๖/๖๙/๓๗ 
  ๗ ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๘๓/๑๒๖ 
  ๘ สํ.ม.๑๙/๑๐๖๒/๕๐๑ 
  ๙ สํ.สฬ.๑๘/๖๖๕/๔๒๙   
 ๑๐ เชน สํ.อ.๒/๒๓/๖๓; ปฏิสํ.อ.๑/๑๑๐/๒๓๒, ๑๔๕/๓๒๙; บางแหง (ปฏิสํ.อ.๒/ ๙๔/

๓๐๖) บอกวา “มากดวยปราโมทย” (ปาโมชฺชพหุโล) ก็คือ มีปติอยางแรง 
 ๑๑ คุณสมบัติของจิต หมายถึง “เจตสิก” 
 ๑๒ คือเปน อัญญสมานาเจตสิก 
 ๑๓ เปนโสภณเจตสิกอยางหน่ึง 
 ๑๔ ปติปฏิสเวที (รูเจาะชัดปติ) และ สุขปฏิสเวที (รูเจาะชัดสุข) 
 ๑๕ อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ (ทําจิตใหปราโมทยย่ิง) 
 ๑๖ องฺ.เอก.๒๐/๕๐–๕๒/๑๑ 
 ๑๗ อรรถกถาอธิบายวา จิตท่ีบริสุทธ์ิตามสภาวะของมันเอง คือภวังคจิต และมันขุนหมอง

เม่ือข้ึนสูวิถีมาเกลือกกล้ัวกิเลสในขณะแหงชวนะ คือแลนไปรับรูเสพอารมณ 
 ๑๘ ชาคริยสูตร, ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๕/๒๖๑ 
 ๑๙ จูฬโคปาลสูตร, ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑ (ฉบับสยามรัฐ เปน ปามุชฺชพหุลา, ฉบับฉัฏฐ-

สังคีติ เปน ปาโมชฺชพหุลา) 

 


