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อนุโมทนา
มงคลวารคล า ยวั น เกิ ด แห ง พ.ศ. ๒๕๕๗ คื อ วั น ที่ ๕
พฤษภาคม ที่ใกลจะมาถึงนี้ เปนอภิลักขิตกาลพิเศษที่ นายแพทย
เกษม อารยางกูร จะมีอายุครบ ๗ รอบ เต็ม ๘๔ ป
ในฐานะที่ทานเจาของมงคลวารนี้ เปนพี่ชายใหญ นองๆ มี
ใจยินดีจะฉลองอายุกาลอันครบรอบพิเศษนั้น ดวยกุศลวิธี จึงจะ
พิมพหนังสือธรรมแจกมอบกันไป ใหเปนธรรมทานบุญกิริยา
ในเรื่องนี้ คุณกานดา อารยางกูร เปนเจาการ โดยขอใหอาผา คือ คุณ
บุบผา คณิตกุล ชวยเลือกเรื่องที่เหมาะ และตกลงพิมพหนังสือรวมเลมชื่อวา
ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต ประกอบดวยธรรมบรรยาย ๓ เรื่อง คือ
๑. จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานต์ทั่วสังคม
๒. มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่
๓. ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์
วันคลายวันเกิดในแตละป ถือเปนมงคลวารสําคัญ แสดงถึงอายุกาล
ที่กาวไปตามลําดับ โดยเฉพาะวาระที่อายุครบรอบนั้น ถือกันวาสําคัญมาก
ยิ่งเปนรอบใหญที่ครบ ๗ ในวาระนี้ ก็ยิ่งมีความสําคัญเปน
พิเศษ แสดงวาทานเจาของมงคลวารเปนผูใหญ สูงวัย ไดบําเพ็ญ
กิจกรณียมาแลวมากมายตลอดเวลายาวนาน มีลูกหลาน บุคคล
เกี่ยวของ และผูที่เคารพนับถือจํานวนมาก และลูกหลานก็เติบโต
เปนผูใหญ ทํางานการและมีกิจการเปนหลักฐานกันไป
พวกนองๆ ขอวา พี่มีอายุมากแลว อยากใหเลิกงานหันไป
พักผอนอยูสบายๆ แตพี่หมอบอกวา ทํางานสบายๆ มีความสุขใน
การพบปะพูดคุยกับคนไขและคนที่ดูแลหรือติดตาม

ข

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

โดยเฉพาะคนไขไมนอยนั้น ไดรูจักและรักษาดูแลกันมานาน
บางคนก็รักษามาตั้งแตเปนเด็กตัวเล็กๆ หรือรักษาตั้งแตคุณปูคุณ
ตามาจนถึ ง หลานเหลน มี ค วามสนิ ท สนมคุ น เคย ได พ บหน า
ทักทายกัน ก็ราเริงชื่นใจ ไดคุยกันบาง เลาเรื่องตางๆ ใหฟงบาง
โดยเฉพาะเมื่อไดอธิบายใหความรูแกเขา ไดแนะนําบอกวิธีรักษา
ตัว หรือดูแลพอแม เปนตน ก็ชื่นบานสุขใจ ทําใหแข็งแรงมีกําลัง
เมื่อเห็นเขาหายหรือผอนเบาความทุกข เราก็ยิ่งมีความสุข
การแพทยเปนวิชาชีพทางกุศล ใหไดเกื้อกูลทําคุณประโยชน
แกชีวิต และนําความสุขมาใหแกประชาชนตลอดเวลา เมื่อทําดวย
ฉันทะโดยมีเมตตา อายุกาลที่ผานมา ก็เปนเวลาแหงการเพิ่มพูน
บุญกุศล เสริมมงคล สรางความสุข ทุกเมื่อทุกวาร ระลึกเมื่อใดก็ได
ปติยินดีมีความปลาบปลื้มใจ ทําใหเกิดความสุขที่ลึกซึ้งและยืนยาว
อาตมภาพขออนุโมทนาการแสดงน้ําใจมุทิตาดวยธรรมทาน
บุญกิริยาครั้งนี้ และนอกจากนั้น โดยสวนตัวที่เปนนองของทาน
เจาของวันเกิด ซึ่งไดรับการดูแลเอาใจใสแกไขบําบัดรักษาจาก
พี่ชายใหญตลอดมา ตั้งแตทานเจาของมงคลวารยังเปนนักเรียน
จนประกอบอาชีพการงานเปนนายแพทย ตลอดถึงปจจุบัน
ในมงคลวารพิเศษ ที่มีอายุครบ ๗ รอบ เต็ม ๘๔ ปนี้ ขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อวยชัยอภิบาล นายแพทยเกษม
อารยางกูร พรอมทั้งครอบครัว ลูกหลาน และญาติมิตร จงเจริญ
ดวยจตุรพิธพร พรอมทั้งสรรพบวรพิพัฒนมงคล งอกงามในกุศล
ไพบูลยในความเกษมศานต ยั่งยืนนานตลอดไป
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จากสุ ข ในบ า น
สู่ความเกษมศานต์ทั่วสังคม *
1

~U~

ณ วันนี้ ลูกหลานไดพรอมใจกันจัดงานทําบุญทํากุศลตาม
ประเพณี ที่ เ รี ย กว า ทํ า บุ ญ อายุ เป น การแสดงออกซึ่ ง น้ํ า ใจ ที่ มี
กตัญูกตเวทิตาธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะพิ ธี ใ นวั น นี้ เ ป น การแสดงออกซึ่ ง ความกตั ญ ู
กตเวทีครั้งพิเศษ เปนวันสําคัญสําหรับครอบครัว ในฐานะที่มารดา
เปนบุพการีที่สูงสุดของลูกๆ
ลูกๆ นั้นมีบุพการีสูงสุดคือพอแม มีพอคนเดียว แมคนเดียว
เพราะฉะนั้น เราจึงทําบุญกันอยางจริงจังใหสมกับความสําคัญ

*

1

หนังสือธรรมบรรยาย ในโอกาสที่ครอบครัวอินสวาง ฉลองมงคลวารที่ คุณแมกุศล อินสวาง
มีอายุครบ ๙๐ ปบริบูรณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
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คุณบิดามารดานั้น สุดพรรณนามหาศาล
พอแมนั้นมีอุปการคุณแกเรามากมาย ในทางพระศาสนา
ทานบรรยายไวนานัปการ แมกวีทั้งหลายก็ไดเขียนบรรยายกันไว
อยางไมมีที่สิ้นสุด ปรากฏเปนคํากลอนและคําประพันธตางๆ ที่
บรรยายถึงคุณของบิดามารดา เพื่อใหลูกไดรูตระหนักมองเห็น
ความสําคัญและแสดงความกตัญูกตเวทีตอทาน
เมื่อวาโดยยอ ตามหลักพระศาสนา พอแมทําหนาที่สําคัญ คือ
๑. ทานหามปรามเราไมใหทําความชั่วชาเสียหาย ปองกัน
เราไมใหตกไปในทางที่ต่ําทรามมีอันตราย
๒. ทานสั่งสอนแนะนําเราใหตั้งอยูในความดี ชักนําเราใหมุง
ไปในทางที่จะพบความสุขความเจริญ
๓. ท า นให เ ราได เ ล า เรี ย นศิ ล ปวิ ท ยา มี ค วามรู ที่ จ ะไป
ประกอบอาชีพการงานเพื่อตั้งตัวใหเปนหลักฐานตอไป
๔. ถึงเวลาถึงวัยที่จะมีครอบครัว ทานก็เปนธุระเอาใจใส
จัดแจงชวยเหลือ โดยรับที่จะทําดวยความเต็มใจ
๕. ทรัพย สมบัติ ของทาน ก็เป นของลูกนั่นเอง ซึ่งท านจะ
มอบใหในเวลาอันสมควรเปนระยะๆ ไป จนครั้งสุดทาย
ที่เรียกวามรดก
ทั้งหมดนี้ เปนที่รูกันตามหลักการของพระศาสนา แตที่จริง
นั้ น ท า นเพี ย งวางไว ใ ห เ ป น หั ว ข อ หรื อ รายการปฏิ บั ติ ที่ สํ า คั ญ ๆ
เทานั้น การปฏิบัติปลีกยอย ยังมีอีกมากมาย
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๓

รวมความก็คือ พอแมนั้นทําทุกอยางเพื่อลูกดวยความรัก วา
โดยคุณธรรมก็คือ การกระทําที่ออกมาจากพรหมวิหาร ๔ ประการ
นั่นเอง คือ
๑. ใจของพอแมนั้นประกอบดวยความรักความปรารถนาดี
เอาใจใส เ ลี้ ย งดู ลู ก ให เ จริ ญ เติ บ โตและงอกงามมี
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 ในเวลาที่สมควร เชน เมื่อลูกจะตอง
รับผิดชอบตัวเอง หรือควรรูจักฝกหัดทําอะไรดวยตนเอง
ทานก็จะใหโอกาสแกลูกที่จะพัฒนาตัวเอง คือไมใชจะ
ทําใหไปหมดทุกอยางจนกระทั่งลูกทําอะไรไมเปน อันนี้
เรียกวา วางอุเบกขา
นี่คือหลัก พรหมวิหาร ๔ เรารูกันวาพอแมนั้น เปนตัวอยาง
ของคนที่มีพรหมวิหารธรรม ๔ ประการ
แตในเรื่องนี้มีขอสังเกตวา เราเนนกันมากในพรหมวิหารขอที่
๑ เมื่อพูดถึงผูใหญ วาผูใหญจะตองมีเมตตา แลวก็มักจะตามดวย
ขอ ๒ คือกรุณา วามีเมตตากรุณา และบุคคลผูมีเมตตากรุณา ที่
แสดงออกอยางชัดเจน ก็คือ พอแมของเรานี่แหละ
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ขอสังเกตสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ พอแมในเมืองไทยเรานี้
แสดงเมตตา กรุณา และมุทิตา ไดงาย หรือพรอมที่จะแสดงพรหม
วิหาร ๓ ขอ แรกนี้ไ ดตลอดเวลา แตมั กวางอุ เบกขาไมเป น หรื อ
แมแตไมเขาใจ หรือเขาใจผิดตอขออุเบกขา ทําใหลูกเติบโตอยาง
ไมสมบูรณ เชน ไมรูจักโต ทําอะไรไมเปน และไมรูจักรับผิดชอบ
พรหมวิหารขอสุดทายนี้ จะปฏิบัติไดถูกตอง จะตองใช
ปญญา จึงตองศึกษาใหดี ตอนแรกจะพูดเปนแนวไวกอน
พอแมมี เมตตา ในยามปกติ เมื่อลูกเจริญเติบโตอยูดีตามที่
ควรจะเปน (เขาอยูปกติ)
พ อ แม มี กรุ ณ า ยามลู ก มี ทุ ก ข เช น เจ็ บ ป ว ย หรื อ มี เ รื่ อ ง
ลําบากเดือดรอน (เขาตกต่ํา)
พอแมมี มุทิตา ยามเมื่อลูกทําอะไรไดดี มีสุข หรือประสบ
ความสําเร็จ เชน สอบไดที่ดีๆ สอบเขางานได หรือไดเลื่อนยศเลื่อน
ตําแหนง (เขาขึ้นสูง)
แตในบางกรณี พอแมไมอาจใชเมตตา กรุณา หรือมุทิตา
เพราะจะทําใหเกิดความเสียหาย เชน อาจจะเสียหายแกชีวิตของ
ลูกเอง หรือเสียธรรม ในกรณีอ ยางนั้น จะตอ งรูจักวางอุเบกขา
โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ คือ
พอแมมี อุเบกขา เมื่อจะฝกหัดใหลูกรูจักรับผิดชอบตนเอง
จะได ทํ า อะไรๆ เป น และพึ่ ง ตนเองได เท า กั บ เป ด โอกาสให ลู ก
พัฒนา เชน ใหเดินเอง ทําการบานเอง โดยพอแมวางทีเฉยดูใหเขา
ทํา แตพรอมที่จะชวยเมื่อถึงเวลา หรือเปนที่ปรึกษาให
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พอแมมี อุเบกขา เมื่อลูกสมควรตองรับผิดชอบการกระทํา
ของเขา เชน ลูกทําความผิด ลูกทะเลาะกัน พอแมวางตัวเปนกลาง
เพื่อใหมีการพิจารณา วินิจฉัย ตัดสิน และใหเขาปฏิบัติ หรือไดรับ
การปฏิบัติ อยางเปนธรรม
พอแมมี อุเบกขา เมื่อลูกรับผิดชอบตนเองได เชน เรียนจบ
แลว มีการงานทําเปนหลักฐาน ออกเรือนมีครอบครัวของตัวเขา
เอง พอแมรูจักวางตัววางเฉย ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงในชีวิต
สวนตัวของครอบครัวของเขา
จากคุณธรรมในใจที่มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พอแม
ก็แสดงออกมาภายนอก ดวยการลงมือทํา คือปฏิบัติตอลูกโดยทํา
การเลี้ยงดู และฝกหัดอบรมสั่งสอน พรอมทั้งทําหนาที่ตางๆ อยาง
ที่ ก ล า วมาข า งต น ๕ ข อ นั้ น การปฏิ บั ติ ทั้ ง หมดนี้ เรี ย กว า การ
สงเคราะห ซึ่งสรุปไดตามหลักสังคหวัตถุ เปน ๔ อยาง คือ
๑. พอแมมีแตการใหแกลูก ที่เรียกวา ทาน
๒. พอแมพูดจาดวยน้ําใจปรารถนาดี และอบรมสั่งสอนใหคํา
แนะนํา ชี้แจงบอกเลาสิ่งที่เปนประโยชน เรียกวา ปยวาจา
๓. พอแมลงมือลงแรง เอาแรงกายของทานทําโนนทํานี่ให
โดยเฉพาะเมื่อลูกยังเล็กอยูทําอะไรเองไมได พอแมก็ทํา
ให ตั้งแตอุมเรา จูงเรา ปอนขาว อาบน้ํา แตงตัวให ฯลฯ
การเลี้ยงดูตางๆ ทานตองลงมือปฏิบัติโดยใชเรี่ยวแรง
ของท า นช ว ยเราทั้ ง นั้ น การเอาแรงกายเข า ช ว ยนี้
เรียกวา อัตถจริยา

๖
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๔. พอแมอยูกับลูก รวมสุขรวมทุกขกับลูก ทําตัวเขากับลูกได
ปฏิบัติตอลูกทุกคนอยางเสมอภาค เสมอตนเสมอปลาย
กับลูก ไมถือเนื้อถือตัว อยางลูกสมัยนี้ บางทีเลนศีรษะ
พ อ แม ข า มไปข า มมา ท า นก็ ไ ม ถื อ สา แต ค นอื่ น มาทํ า
อยางนั้นไมได พอแมจะโกรธเอา ขอนี้เรียกวา สมานัตตตา
อันนี้เปนหลักปฏิบัติที่ทานเรียกวา สังคหวัตถุ ๔ ประการ ซึ่ง
พอแมมีตอลูกเปนประจํา แตทั้งหมดนั้น โดยสรุปแลว ก็รวมเปน
การสงเคราะห ๒ ประเภท คือ
๑. อามิสสงเคราะห สงเคราะหดวยอามิส คือวัตถุสิ่งของ
เชน อาหาร เครื่องนุงหม เปนตน ขอนี้ชัดเจนอยูแลว
๒. ธรรมสงเคราะห สงเคราะหดวยธรรม คือการแนะนําสั่ง
สอน ใหรูจักชั่วดี บาปบุญ เหตุผล ใหเจริญดวยคุณธรรมความดี มี
สติปญญา พัฒนายิ่งขึ้นไป รวมทั้งการแสดงเมตตากรุณาที่ทาน
ปฏิ บั ติ ต อ ลู ก อยู ต ลอดเวลา มี ค วามรั ก ความเอาใจใส มี ค วาม
อดทนตอลูก ลูกจะทําอะไรเปนเหตุใหพอแมตองวุนวายยุงยาก
ทานก็อดทน เปนตน
จากการสงเคราะห ข องพ อ แม นี่ แ หละ ลู ก ก็ จ ะเอาไปเป น
แบบอยางในการสงเคราะหซึ่งกันและกัน
สิ่งที่ควรย้ําไวก็คือ การสงเคราะหนั้น ประการสําคัญอยูที่
ตองใหครบทั้งสองอยาง คือ อยามีเพียงอามิสสงเคราะห ซึ่งเปน
การสงเคราะหดวยวัตถุสิ่งของอยางเดียว ตองมีธรรมสงเคราะห
ดวย จึงจะมีความเจริญพัฒนาที่สมบูรณ
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รักของพอแม เปนรักแทที่ยั่งยืน∗
ไดบอกแลววา ที่พอแมทําทุกอยางเพื่อลูกนั้น ก็ดวยความรัก
เราจึงควรรูจักความรักของพอแมใหดีสักหนอย
ความรัก ถาแยกตามหลักพระพุทธศาสนา ก็แบงงายๆ กอน
วา มี ๒ แบบ
ความรักแบบที่ ๑ คือ ความชอบใจในบุคคลหรือสิ่งที่จะเอา
มาบํ า รุ ง บํ า เรอความสุ ข ของเรา ชอบใจคนนั้ น เพราะว า จะมา
สนองความตองการชวยบํารุงบําเรอ ทําใหเรามีความสุขได อะไรที่
จะทําใหเรามีความสุข เราชอบใจ เราตองการมัน นี่คือ ความรัก
แบบหนึ่ง ซึ่งมีมากทีเดียว
ความรัก แบบที่ ๒ คื อ ความต อ งการให คนอื่ น มี ค วามสุ ข
หรือความปรารถนาใหคนอื่นมีความสุข ความรักของพอแมเปน
แบบที่ ๒ นี้ คือ อยากใหลูกมีความสุข
ความรัก ๒ อยางนี้ แทบจะตรงขามกันเลย
แบบที่ ๑ อยากได เ ขามาบํ า เรอความสุ ข ของเรา (จะหา
ความสุขจากเขา หรือเอาเขามาทําใหเราเปนสุข)
แตแบบที่ ๒ อยากใหเขาเปนสุข (จะใหความสุขแกเขา หรือ
ทําใหเขาเปนสุข)
ความรักมี ๒ แบบอยางนี้ ซึ่งเห็นไดในชีวิตประจําวัน
∗

เรื่องความรัก ๒ แบบตอไปนี้ ตัดตอนจาก จาริกบุญ-จารึกธรรม หนา ๙๕-๙๙
และ ความรัก: จากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย หนา ๑๐-๑๓
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ความรักที่เด็กหนุมสาวพูดกันมาก ก็คือ ความรักแบบที่วา
ชอบใจอยากได เ ขามาสนองความต อ งการของตน ทํ า ให ต นมี
ความสุข
แตในครอบครัวจะมีความรักอีกแบบหนึ่งใหเห็น คือ ความ
รักระหวางพอแมกับลูก โดยเฉพาะความรักของพอแมตอลูก คือ
ความอยากใหลูกเปนสุข
ฉะนั้ น ตอนแรกจะต อ งแยกระหว า งความรั ก ๒ แบบนี้
เสียกอน
ความรักชอบใจอยากไดคนอื่นมาบําเรอความสุขของเรานี้
ทางพระเรียกวา ราคะ
สวนความรักที่อยากใหคนอื่นเปนสุข ทานเรียกวา เมตตา
อะไรจะตามมาจากความรักทั้ง ๒ แบบนี้ ความรัก ๒ แบบนี้
มีลักษณะตางกัน และมีผลตางกันดวย
ถามีความรักแบบที่ ๑ ก็ตองการได ตองการเอาเพื่อตนเอง
เมื่อทุกคนตางคนตางอยากได ความรักประเภทนี้ ก็จะนํามาซึ่ง
ป ญ หา คื อ การเบี ย ดเบี ย นแย ง ชิ ง ซึ่ ง กั น และกั น พร อ มด ว ย
ความเห็นแกตัว
สวนความรักแบบที่ ๒ อยากใหผูอื่นเปนสุข เมื่ออยากให
ผูอื่นเปนสุข ก็จะพยายามทําใหเขาเปนสุข
เหมือนพอแมรักลูก ก็จะพยายามทําใหลูกเปนสุข และเมื่อ
ทําใหลูกเปนสุขได ตัวเองจึงจะเปนสุข
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ความรักของพอแม คือ อยากทําใหลูกเปนสุข และมี
ความสุขเมื่อเห็นลูกเปนสุข
เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พอแมก็หาทางทําทุกอยางให
ลูกมีความสุข วิธีสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหลูกมีความสุข ก็คือ
การใหแกลูก เพราะฉะนั้น พอแมก็จะมีความสุขในการใหแกลูก
เพราะการใหนั้นเปนการทําใหลูกมีความสุข
ตามปกติ การใหคือการสละ หรือการยอมเสียไป ซึ่งอาจจะ
ทํา ให ฝนใจและเป น ความทุก ข แตพ อมี ความรั กแบบที่ ส อง คื อ
เมตตานี้มา ก็ใหดวยความสุข
เพราะฉะนั้น ความรักคือเมตตา จึงมาสรางความ
เปลี่ยนแปลงใหม ทําใหการใหกลายเปนความสุข
ความรักแบบที่หนึ่ง เปนความตองการที่จะหาความสุขให
ตนเอง พอเขามีความทุกขลําบากเดือดรอน หรืออยูในภาวะที่ไม
สามารถสนองความตองการของเราได เราก็เบื่อหนายรังเกียจ
แตความรักแบบที่สอง ตองการใหเขามีความสุข พอเขามี
ความทุกขเดือดรอน เราก็สงสารอยากจะชวยปลดเปลื้องความทุกข
ใหเขาพนจากความลําบากเดือดรอนนั้น
ความรั ก ประเภทที่ ห นึ่ ง นั้ น ต อ งได จึ ง จะเป น สุ ข ซึ่ ง เป น
กระแสกิเลสของปุถุชนทั่วไป
มนุษยอยูในโลกนี้ เมื่อยังเปนปุถุชน ก็ตองการไดตองการ
เอา เมื่อไดเมื่อเอาแลว ก็มีความสุข แตถาตองใหตองเสีย ก็เปน
ทุกข

๑๐

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

วิ ถี ข องปุ ถุ ช นนี้ จะทํ า ให ไ ม ส ามารถพั ฒ นาในเรื่ อ งของ
คุณธรรม เพราะวา ถาการใหเปนทุกขเสียแลว คุณธรรมก็มาไมได
มนุษยจะตองเบียดเบียนกัน แกปญหาสังคมไมได
แตถาเมื่อไรเราสามารถมีความสุขจากการให เมื่อไรการให
กลายเปนความสุข เมื่อนั้นปญหาสังคมจะถูกลดนอยลงไป หรือ
แกไขไดทันที เพราะมนุษยจะเกื้อกูลกัน
ความรักแบบที่สอง ทําใหคนมีความสุขจากการให จึงเปน
ความรักที่สรางสรรคและแกปญหา
เมื่อมนุษยมีความสุขจากการให จะเปนความสุขแบบสอง
ฝาย สุขด้วยกัน คือ เราผูให ก็สุข เมื่อเห็นเขามีความสุข สวนผู
ไดรับก็มีความสุขจากการไดรับอยูแลว สองฝายสุขดวยกัน จึงเปน
ความสุขแบบประสาน
ความสุขแบบนี้ ดีแกชีวิตของตนเองดวย คือ ตนเองก็มีทาง
ไดความสุขเพิ่มขึ้น แลวก็ดีตอสังคม เพราะเปนการเกื้อกูลกัน ชวย
ใหเพื่อนมนุษยมีความสุข ทําใหอยูรวมกันดวยดี
ความรักของพอแมตอลูก เปนความรักแบบที่อยากเห็นลูกมี
ความสุข แลวก็พยายามทําอะไรตางๆ ใหลูกมีความสุข เมื่อเห็นลูก
มีความสุข พอแมก็มีความสุขดวย ดังนั้น พอแมจึงมีความสุขใน
การที่ไดใหแกลูก
ในขณะที่คนทั่วไปตองได จึงจะมีความสุข แตพอแมใหแก
ลูก ก็มีความสุข แมตัวเองจะตองทุกขเดือดรอน พอแมก็ยอม
บางทีตัวเองตองลําบากเดือดรอน แตพอเห็นลูกมีความสุข
พอแมก็มีความสุข

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ในทางตรงขาม ถาเห็นลูกไมสบายหรือตกทุกขลําบาก พอ
แมก็มีความสงสาร ไมมีความรังเกียจ ไมมีความเบื่อหนาย แลวยัง
ทนทุกขทนลําบากเพื่อลูกไดดวย
รักของพอแมนี้ เปนรักแทที่ยั่งยืน ลูกจะขึ้นสูง ลงต่ํา ดีราย
พอแมก็รัก ตัดลูกไมขาด ลูกจะไปไหนหางไกล ยาวนานเทาใด จะ
เกิดเหตุการณผันแปรอยางไร แมแตจะถูกคนทั่วโลกรังเกียจ ไมมี
ใครเอาดวยแลว พอแมผูใหกําเนิด ก็ยังเปนออมอกสุดทายที่จะ
โอบกอดลูกไว
นี้แหละที่วา เปนการแยกความหมายของความรักเปน ๒
แบบ พอแมมีความรักแบบที่ ๒ ซึ่งเปนรักแท
คนทั่วไป เริ่มตนก็มีความรักแบบแรก คืออยากไดเขามาทํา
ใหตัวเรามีความสุข
แตคนควรจะพัฒนาจากความรักแบบที่หนึ่งไปสูความรัก
แบบที่สอง คือ ใหความรักแบบที่สองเกิดมีขึ้นมา เพื่อชวยสราง
ดุลยภาพในเรื่องความรัก
ขอใหดู เชน ระหวางหนุมสาว ถามีความรักแบบที่หนึ่งอยาง
เดียว จะไมยั่งยืน ไมชาไมนานก็จะตองเกิดปญหาแนนอน
เพราะวาความรักแบบที่หนึ่งนั้น ตองการจะเอาเขามาเปนเครื่อง
บํารุงบําเรอตัวเองเทานั้น ถาเมื่อไรไมสมใจปรารถนา ก็จะเกิด
โทสะ มีความชิงชัง หรือไมก็เบื่อหนาย แลวปญหาก็จะเกิดขึ้น
ฉะนั้น คนเราอาจจะเริ่มตนดวยความรักแบบที่หนึ่งได ตาม
เรื่องของปุถุชน แตจะตองรีบพัฒนาความรักแบบที่สองใหเกิดขึ้น
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พออยู เ ป น คู ค รองกั น แล ว ถ า มี ค วามรั ก แบบที่ ส องเข า มา
หนุน ก็จะทําใหอยูกันไดยั่งยืน ความรักแบบที่สองจะเปนเครื่อง
ผูกพันสําคัญที่ชวยใหชีวิตครองเรือนมีความมั่นคง
ดังนั้น ปุถุชนนี้ อยางนอยก็ใหมีความรัก ๒ แบบ มาเขาดุลย
ภาพกันก็ยังดี ขอใหไดแคนี้ก็พอ
ในกรณีของสามีภรรยา ถามีความรักแบบแรกที่จะเอาแตใจ
ฝายตัวเอง ก็คือ ตัวเองตองการเขามาเพื่อบําเรอความสุขของตน
ถาอยางนี้ก็ตองตามใจตัว ไมชาก็จะตองเกิดปญหาการทะเลาะ
วิวาท หรือเบื่อหนาย แลวก็อยูกันไมได ไมยั่งยืน
แตถามีความรักแบบที่สอง คือ อยากใหเขาเปนสุข เราก็จะ
มีน้ําใจ พยายามทําใหเขาเปนสุข
ถ า มี ค วามรั ก แบบที่ ส องอยู ความรั ก ก็ จ ะยั่ ง ยื น แน น อน
เพราะต า งฝ า ยต า งก็ คิ ด ว า ทํ า อย า งไรจะทํ า ให อี ก ฝ า ยหนึ่ ง มี
ความสุข
สามีก็คิดวา ทําอยางไรจะใหภรรยามีความสุข ภรรยาก็คิด
แตวา จะทําอยางไรใหสามีมีความสุข คิดกันอยางนี้ก็คือมีน้ําใจ
และมีแตจะเกื้อกูลกัน ทําใหครอบครัวอยูยั่งยืน ชีวิตก็มีความสุข
ที่พูดมานี้ก็เพื่อใหเห็นวา เราจะตองพัฒนาคนในเรื่องความ
รัก ใหรูจักความรักทั้ง ๒ อยาง อยางนอยก็ใหมีดุลยภาพในเรื่อง
ความรัก ๒ ขอนี้ แลวพัฒนายิ่งขึ้น จนกระทั่งใหคนเราอยูกันดวย
ความรักประเภทที่สอง
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ลักษณะของความรัก มีอยูอยางหนึ่ง คือ มันนําความสุขมา
ใหดวย
ความรักแบบที่หนึ่ง ก็ทําใหเกิดความสุข เมื่อไดสนองความ
ตองการที่จะไดเขามาทําใหตัวมีความสุข
ส ว นความรั ก ประเภทที่ ส อง ก็ ทํ า ให เ กิ ด ความสุ ข เมื่ อ ได
สนองความตองการที่จะทําใหเขามีความสุข
ฉะนั้น คนที่ทําจิตใหมีเมตตาตอเพื่อนมนุษยไดหมด ก็จะมี
ความสุขไดมากเหลือเกิน คือ เวลาเห็นเพื่อนมนุษยมีความสุข หรือ
เราทําใหเขามีความสุขได ตัวเราเองก็มีความสุขดวย คนประเภทนี้
ก็เลยมีโอกาสที่จะมีความสุขมากยิ่งขึ้น
คนที่พัฒนามาถึงระดับนี้ก็เชน พระโสดาบัน เปนตน พระ
โสดาบันนั้นไมมีมัจฉริยะ ไมมีความตระหนี่ ไมมีความหวงแหน มี
ความพรอมที่จะให เพราะฉะนั้น คุณธรรมคือเมตตาจึงเจริญมาก
ขึ้นดวย และทานก็มีความสุขยิ่งขึ้นมากมาย จนกระทั่งเปนพระ
อรหันตก็มีแตสุข ไมมีทุกขเหลืออยูเลย
ความรักของพอแม ถึงแมจะจํากัดอยูกับลูกก็จริงอยู แต ก็
ไมใชเปนการหวงแหนอยางความรักแบบที่หนึ่ง คือพอแมรักลูก
ความหวงนั้นจะมีแตในแงที่อยากใหลูกมีความสุข ไมยอมใหใคร
มาทําใหลูกทุกข แตไมไดหวงแหนที่วาตองการครอบครองเอาไวเปน
ของตัว เพื่อบําเรอความสุขของตัว ไมมีความหึง คือไมไดหวงผัสสะ
ไวเ พื่อตั ว และไมได หวงใจ แต ตรงกันข าม ถาลูกมี คูครองที่ ดี มี
ความสุข พอแมก็พลอยมีความสุขไปดวย
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ทุกคนตองเปนพรหม เพื่ออภิบาลสังคมใหยั่งยืน∗
พระคุณของพอแมมากมายหลายอยางที่พูดมานี้ รวมแลวก็
มาจากพรหมวิหาร ๔ นั่นเอง
เนื่องจากพรหมวิหาร ๔ นี้ มีความสําคัญมาก ไมเฉพาะพอ
แมจะมีตอลูกเทานั้น แตจะตองขยายออกไปใหทุกคนมีตอเพื่อน
มนุษย หรือเพื่อนรวมโลกทั่วทุกตัวคน เพราะฉะนั้นจึงขอถือโอกาส
อธิบายใหละเอียดกวาที่พูดไวขางตนนั้นอีกหนอย
เราทุกคนอยูรวมกับเพื่อนมนุษย เริ่มตั้งแตพอแม พี่นอง
สามีภรรยาในครอบครัวเปนตนไป ในการอยูรวมกับเพื่อนมนุษย
นั้นมีหลักธรรมประจําใจอยูหมวดหนึ่ง สําหรับเปนหลักในการที่จะ
วางใจหรือมีทาทีแหงจิตใจตอผูคนรอบดาน
ธรรมชุดนี้ ที่จริงก็เปนหลักธรรมงายๆ แตบางทีเราก็ใชไม
เปน นี่ก็คือ พรหมวิหาร ๔ ที่พูดไวแลวขางตนนั่นเอง ไดแก เมตตา
กรุณา มุทิตา อุเบกขา
บางที ที่เราดําเนินชีวิตกันมาจนบัดนี้ เราก็ยังเขาใจและใช
ธรรมชุดนี้ไดไมสมบูรณ
พรหมวิ ห าร แปลว า ธรรมประจํ า ใจของพรหม พรหมนั้ น
ศาสนาพราหมณ เ ขาถื อ ว า เป น ผู ส ร า งโลก เป น เทพเจ า ผู ด ล
บันดาลสิ่งทั้งหลาย เปนผูสรางสรรคและอภิบาลโลก
∗

คําอธิบายพรหมวิหาร ๔ ตอไปนี้ ตัดตอนจาก ธรรมะสําหรับผู้สูงอายุ หนา ๓๘-๔๙ และ
เพื่อชุมชนแห่งการศึกษา และบรรยากาศแห่งวิชาการ หนา ๘๗-๙๗ (อาจดูเทียบเคียง
ใน จาริกบุญ-จารึกธรรม หนา ๙๕-๑๑๑, เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก หนา ๔๔-๖๑,
รักษาใจยามรักษาคนไข้ หนา ๓๕-๔๙, ธรรรมะกับการทํางาน หนา ๘๔-๙๙)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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แตพระพุทธเจาทรงสอนวา เราไมตองไปรอพระพรหมใหมา
สรางโลก อภิบาลโลก เราทุกคนควรจะเปนผูมีสวนรวมสรางสรรค
อภิบาลโลกดวยกันทุกคน เพราะฉะนั้น จึงมาทําตัวใหเปนพรหม
กันเถิด
แล ว พระพุ ท ธเจ า ก็ ต รั ส แสดงพรหมวิ ห ารไว ใ ห เ ราทุ ก คน
ปฏิบัติ เพื่อใหเราทุกคนเปนพระพรหม คือเปนผูสรางสรรคและ
อภิบาลสังคม ดังนั้น เราจะเปนพระพรหมโดยสมบูรณ ก็ตองมี
ธรรมทั้ง ๔ ขอ คือมี
๑. เมตตา รัก ปรารถนาดี อยากใหเขามีความสุข
๒. กรุณา สงสาร อยากชวยเหลือใหเขาพนจากทุกข
๓. มุทิตา พลอยยินดีดวย เมื่อเขาสุขสําเร็จทําไดดี
๔. อุเบกขา วางทีเฉยเปนกลาง ใหทุกอยางเปนไปตามธรรม
เมตตา กับ กรุณา นี่เมืองไทยใชมาก พูดกันอยูเสมอจนเปน
คํ าไทยสามั ญ แต แยกความหมายกั นไม ค อยออก เพราะฉะนั้ น
ตอนแรกจะตองแยกความหมายระหวาง เมตตา กับ กรุณา ใหชัด
วาตางกันอยางไร
วิธี แยกให ชัด ง ายๆ ก็ คือ ธรรมหมวดนี้เ ปน ท าที ของจิต ใจ
สํ า หรั บ แสดงต อ ผู อื่ น เมื่ อ เป น ธรรมสํ า หรั บ แสดงต อ ผู อื่ น
ความหมายของมันจะชัดดวยการพิจารณาดูสถานการณที่ผูอื่น
เขาประสบวา เขาอยูในสถานการณใดแลว เราจะใชธรรมขอไหน
สถานการณ์ที่ ๑ คนอื่นเขาอยูดีเปนปกติ ไมมีเรื่องเดือดเนื้อ
รอนใจ แตก็ไมไดดีไมมีความสําเร็จอะไรเปนพิเศษ ในกรณีนี้เรา
จะตองมี เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี ความเปนมิตร
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“เมตตา” ก็ ม าจากต น ศั พ ท เ ดี ย วกั บ คํ า ว า มิ ต ร คื อ มิ ต ตะ
แปลง อิ เปน เอ ก็เปน เมตตะ เติมสระอาเขาไป เปนเมตตา ราก
ศัพทเดียวกัน “เมตตา” จึงแปลวา น้ําใจมิตร คุณสมบัติของมิตร
หรือความเปนมิตร ในภาษาสันสกฤตเรียกวา ไมตรี
เปนอันวา สําหรับคนที่อยูเปนปกติ เราก็มีความเปนมิตร มี
ไมตรี มีเมตตา มีความรัก ปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข
สถานการณ์ที่ ๒ คนอื่นเขาตกต่ําเดือดรอน พอเขาทรุดต่ํา
ตกลงไปจากสถานะเดิม คือประสบความเดือดรอน เราก็ยายไปสู
คุณธรรมขอที่ ๒ คือ กรุณา ซึ่งไดแกความมีใจพลอยหวั่นไหวเมื่อ
ผูอื่นประสบความทุกข แลวก็อยากจะชวยเหลือปลดเปลื้องความ
ทุกขหรือแกไขปญหาของเขา ทําใหเขาขึ้นมาสูภาวะปกติ หายทุกข
หายรอน
พู ด สั้ น ๆว า เขาอยู ดี เ ป น ปกติ เราเมตตา แต ถ า เขามี ทุ ก ข
เดือดรอน เราก็กรุณา คนไทยพูดถึงเมตตา กรุณา กันบอย แสดง
วาคนไทยคงมีเมตตากรุณามาก แตขอตอไป คนไทยไมคอยพูดถึง
สถานการณ์ที่ ๓ คนอื่นเขาขึ้นสูภาวะที่สูงขึ้นไป คือประสบ
ความสําเร็จ ทําสิ่งที่ถูกตองดีงามนาชื่นชม มีความกาวหนา หรือมี
ความสุข เรียกงายๆ วา เขาไดดีมีสุข เราก็ยายตอไปสูคุณธรรมขอ
ที่ ๓ คือ มุทิตา ซึ่งแปลวา พลอยยินดีดวย เอาใจสงเสริมสนับสนุน
คนเรานี้ที่ประสบสถานการณกันอยูโดยทั่วไปก็ ๓ อยางนี่
แหละ คือ เปนปกติ ตกต่ํา ขึ้นสูง เราก็มี เมตตา กรุณา มุทิตา ไว
ปฏิบัติตอเขาครบทั้ง ๓ สถานการณ
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แตแคนี้ไมจบ ยังมีอีกขอหนึ่ง เปนสถานการณที่ ๔ ขอนี้นา
สงสั ย เพราะ ๓ สถานการณ ก็ น า จะครบแล ว ยั ง มี อ ะไรอี ก
สถานการณที่ ๔ คืออะไร
สถานการณ์ที่ ๔ ขอนี้ยากหนอย คงตองอธิบายยาวสักนิด
จะตองเขาใจวา สามขอแรกนั้น เปนความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับมนุษย หรือคนกับคน
แตในโลกมนุษยนี้ เราไมไดอยูกับมนุษยดวยกันเทานั้น เรา
ตองอยูกับความเปนจริงของชีวิตในธรรมชาติดวย หมายความวา
โลกมนุษยนั้นตองตั้งอยูบนฐานของกฎธรรมชาติ หรือความเปน
จริงของธรรมชาติอีกชั้นหนึ่ง เราจึงมีความสัมพันธ ๒ ดาน หรือ ๒
ระดับ คือ
ด า นหนึ่ ง เราอยู กั บ คนด ว ยกั น คื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย ที่ เ รี ย กว า
สิ่งแวดลอมทางสังคม เรามีความสัมพันธที่ดี เรามีเมตตา กรุณา
มุทติ า ชวยเหลือกันดี ก็อยูกันดวยดี มีความรมเย็นเปนสุข
อีกดานหนึ่ง ลึกลงไป ชีวิตของเราอยูกับความเปนจริงของ
กฎธรรมชาติ อยูกับความเปนจริงของโลกและชีวิต แมแตรางกาย
ของเรานี้ ก็ เ ป น ไปตามเหตุ ป จ จั ย ของธรรมชาติ เป น ไปตามกฎ
ธรรมชาติ ซึ่งไมฟงใครทั้งสิ้น เปนหนาที่ของเราเองที่จะตองรูเขาใจ
มัน และปฏิบัติตัวใหถูกตองสอดคลองกับมัน ดานนี้แหละที่สําคัญ
ซึ่งเราจะมองขามหรือละเลยไมได
เมตตา กรุณา มุทิตา นั้น มาชวยในดานที่หนึ่ง ที่ชีวิตของเรา
ไปเกี่ยวของกับเพื่อนมนุษย
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แตดานที่สอง ชีวิตของเราตองเกี่ยวของกับความเปนจริง
ของโลกและชีวิต ที่เปนไปตามกฎธรรมชาติ คือ เปนไปตามเหตุ
ปจจัยของมัน
ในด านนี้ คนจะต องมี ป ญญา รู จั กรั บผิ ดชอบตั วเอง ที่ จ ะ
ดําเนินชีวิตใหดีงามถูกตองดวยตนเอง จะรอใหคนอื่นมาชวยไมได
ในขอ ๑-๒-๓ นั้น คนช่วยกัน ด้วยความรู้สึกที่ดีงาม
แตขอ ๔ ในความสัมพันธกับความเปนจริงของโลกและชีวิตที่
ไมเขาใครออกใครนั้น เราต้องปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้อง โดยใช้ปัญญา
ทุกคนจึงตองรูจักรับผิดชอบตนเอง ไมใชรอการชวยเหลือพึ่งพา
ยกตัวอยาง พอแมเลี้ยงลูก ถาเอาแตเมตตา กรุณา มุทิตา ก็
ทําใหลูกหมดทุกอยาง แตลูกไมไดอยูกับพอแมหรืออยูกับมนุษย
ดวยกันอยางเดียว อีกดานหนึ่งชีวิตของลูกตองอยูกับความเปน
จริงของโลกและชีวิต เขาจะตองไปมีชีวิตของเขาเองในโลก ใน
สังคม ซึ่งเขาจะตองรับผิดชอบตัวเอง ปญหาก็คือเขารับผิดชอบ
ชีวิตของเขาเองไดหรือไม
ถาเราเอาแตชวยเขาดวยเมตตา กรุณา มุทิตา เขาอาจจะไม
รูจักทําอะไรใหเปนดวยตัวเอง และรับผิดชอบตัวเองไมได คือไม
สามารถพึ่งตนเอง
ในระยะยาว พอแมไมไดอยูกับเขาตลอดไป เขาจะตองอยู
กั บ โลกแห ง ความเป น จริ ง ที่ มั น ไม เ ข า ใครออกใคร เขาจะต อ ง
รับผิดชอบชีวิตของตัวเองใหได ตอนนี้แหละที่ทานใหใชขอสี่
นี่ก็คือ สามขอแรกนั้น พอแมทําใหแกลูก แตขอสี่ พอแมจะดู
ใหลูกทํา ขอสี่นี่แหละคือ อุเบกขา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙

อุเบกขา แปลวา คอยดู หรือดูอยูใกลๆ มาจาก อุป แปลวา
คอย หรือ ใกลๆ และ อิกข แปลวา มองดู อุเบกขาจึงแปลวามองดู
อยูใกลๆ หรือคอยมองดู แตไมใชดูเปลาๆ ดูให้เขาทํา
ที่วานี้คือ พอแมตองใชปญญาพิจารณาวา ตอไปลูกเราจะ
โต จะต อ งหั ด ดํ า เนิ น ชี วิ ต เองให ไ ด จะต อ งรั บ ผิ ด ชอบตั ว เองได
จะตองทําอะไรเปนบาง
เมื่อใชปญญาพิจารณาเห็นแลว ก็มาฝกใหลูกทํา ใหเขาฝก
ตัวเอง โดยเราดูอยูใกลๆ เปนที่ปรึกษา ถาเขาทําไมถูก ทําไมไดผล
ทําผิด จะไดชวยแกไข แนะนํา จนเขาทําเปนหรือทําไดดีดวยตนเอง
ถาไมรีบใชอุเบกขาเสียแตบัดนี้ ตอไปเราไมไดอยูกับเขา พอ
เขาโตขึ้น เขารับผิดชอบตัวเองไมเปน ทําไมเปน เขาทําผิดเราก็ไม
มีโอกาสไปแกไข ไมมีโอกาสจะชวยแนะนํา เพราะฉะนั้น จึงตอง
ฝกเขาตั้งแตบัดนี้
ตรงนี้แหละ อุเบกขา จึงมา เพื่อใหลูกมีโอกาสพัฒนาตัวเอง
ไมใชเอาแตรักแลวทําใหเขาหมดทุกอยาง จนกลายเปนวาพอแม
ปดกั้นการพัฒนาของลูก หรือถึงกับทําลายลูกดวยความรักไมเปน
อุเบกขานี่มากับปญญา ตองมีปญญาจึงจะมีอุเบกขาได
นี่แหละขอสี่ และที่พูดมานี้เปนแงที่หนึ่ง
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“รัก” ตองมี “รู” มาเขาคูใหสมดุล
ตามที่พูดมานี้ จะเห็นวา สถานการณที่ ๔ ก็คือ สถานการณ
ที่มนุษยสัมพันธกับมนุษยในกรณีที่ไปเกี่ยวของกับธรรม การรักษา
ความสัมพันธกับธรรมนี้ยังมีอีกอยางหนึ่ง เปนแงที่สอง
ธรรม คือความเปนจริงของธรรมชาติ พูดอีกสํานวนหนึ่งวา
หลักการ หรือกติกาของธรรมชาติ คือ กฎธรรมชาติ ไดแก ความ
เปนไปตามเหตุปจจัย ความถูกตองตามกฎเกณฑแหงความเปน
เหตุเปนผล ความสมเหตุสมผล หรือความสมควรตามเหตุและผล
รวมทั้งสิ่งที่เรียกวา ความเปนธรรม หรือความชอบธรรม
จากหลักการหรือกฎของธรรมชาตินี้ มนุษยเราก็มาบัญญัติ
ระบบในสังคมของตน เพื่อใหมนุษยดํารงอยูในความดีงาม จึงเกิด
เปนหลักการหรือกฎในสังคมมนุษย กลายเปนกฎหมาย กฎเกณฑ
กติกา
เมื่อใดความสัมพันธระหวางมนุษยไปสงผลกระทบเสียหาย
ตอธรรม คือ ทําใหเสียหลักการแหงความเปนจริง ความถูกตองดี
งาม ความสมตามเหตุผล ความชอบธรรม ความเปนธรรม เชน ผิด
กฎหมาย ละเมิดกติกาสังคม เราตองหยุดชวยเหลือ เพื่อใหเขา
รับผิดชอบตอธรรม นี่คือ อุเบกขา
เพราะฉะนั้น อุเบกขาจึงเปนตัวคุมหมด ทําใหสามขอแรกมี
ขอบเขต อยูแคพอดี อยูแคถูกตอง หยุดไมใหเลยไปเปนผิดเปนเสีย
เมตตา กรุณา มุทิตาจะเลยขอบเขตไมได เมื่อชวยกันไป ถา
จะละเมิดหลักการ ละเมิดกติกา ละเมิดความเปนธรรม ตองหยุด
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เราเลยแปล “อุเบกขา” วา เฉย หมายความวา เฉยตอคนนั้น
ไมชวย (ในทางที่ผิด) ในภาษาบาลีทานอธิบายวา ไมขวนขวาย (ที่
จะชวย) เหมือนกับบอกวา ฉันไมเอากะคุณละนะ
เราชวยเหลือกันตลอดเวลา โดยมีเมตตา กรุณา มุทิตา แต
ถาจะทําใหเสียหลักการ เสียความเปนธรรม ฉันตองหยุด ฉันไมเอา
กับคุณแลวนะ กฎตองเปนกฎ ตรงนี้เรียกวา อุเบกขา
“อุเบกขา” คือ เฉยตอคนนั้น เพื่ออะไร เพื่อไมละเมิด เพื่อไม
กาวกายแทรกแซงธรรม ธรรมจะออกผลอยางไร ตองวาไปตามนั้น
ในขณะที่ เมตตา กรุณา มุทิตา รักษาคน แต อุเบกขา รักษาธรรม
ที่จริง อุเบกขา ก็เปนความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันนั่น
แหละ แตในกรณีนี้ความสัมพันธนั้นไมอยูแคมนุษยแลว แตมันไป
เกี่ ย วข อ งกั บ ธรรมด ว ย คื อ ไปเกี่ ย วข อ งกั บ หลั ก การ กฎเกณฑ
กติกา ทั้งในธรรมชาติ และที่มาบัญญัติกันในสังคมมนุษย
ฉะนั้ น อะไรที่ เ ป น เรื่ อ งที่ เ ขาสมควรจะช ว ยตั ว เอง ควร
รับผิดชอบตามความเปนจริงของความเปนเหตุเปนผล เราไมเขา
ไปแทรกแซง ไมใชชวยเรื่อยเปอย ตองชวยในขอบเขตของความ
สมเหตุ ส มผล และช ว ยเฉพาะในขอบเขตที่ ไ ม ล ะเมิ ด ธรรม ไม
ละเมิดกฎเกณฑ กติกาตางๆ
ฉะนั้น อุเบกขาจึงเปนตัวคุม และรักษาดุล ใหการชวยเหลือ
กันไมเลยขอบเขตจนเสียธรรม
ถึงตอนนี้ คงจะประมวลคําอธิบายพรหมวิหารขอสุดทาย มา
สรุปลงเปนความหมายของอุเบกขาไดวา
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สถานการณ์ ที่ ๔ เมื่ อ เขาสมควรจะต อ งรั บ ผิ ด ชอบการ
กระทําของตน (รวมทั้งฝกหัดความรับผิดชอบนั้น) คือ ในกรณีที่ถา
เราเขาไปชวยเหลือ ดวยเมตตาก็ตาม กรุณาก็ตาม มุทิตาก็ตาม
จะเปนการละเมิดกอความเสียหายตอธรรม ตอความจริงความ
ถูกตองดีงาม ความสมควรตามเหตุผล หรือทําลายหลักการ กฎ
กติ ก าที่ ช อบธรรม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งมนุ ษ ย ใ นข อ ๑-๒-๓
จะตองถูกหยุดยั้ง เราจะตองตั้งตัวหรือวางตนอยูใน อุเบกขา
นี่คือ หยุดการขวนขวายชวยเหลือ เพื่อใหมีการปฏิบัติไป
ตามธรรม ตามหลั ก การ หรื อ ตามกติ ก า โดยไม เ ข า ไปก า วก า ย
แทรกแซง
ขอยกตั วอย างเชน เด็ กคนหนึ่ ง ไปประสบความสํา เร็จ ลั ก
ขโมยเงินเขามาได ๕,๐๐๐ บาท ดีใจใหญ
เราเห็นวาเด็กนั้นประสบความสําเร็จ เราจะไปมุทิตาถูกตอง
ไหม ไม ถู ก ต อ งใช ไ หม เพราะว า ถ า เราไปดีใ จ ไปส ง เสริม ก็ ไ ป
กระทบกับธรรม กลายเปนการทําลายหลักการแหงความถูกตองดี
งาม ฉะนั้น ในกรณีนี้ เราก็ตองปฏิบัติไปตามธรรม
อีกตัวอยางหนึ่ง ดูในกรณีของผูพิพากษา เชน จําเลยทําความ
ผิดจริง ไปฆาคนมา ผูพิพากษาคิดวา ถาเราจะตัดสินใหเขาเขาคุก
เขาก็จะมีความทุกข ก็เกิดกรุณา สงสาร เลยตัดสินใหพนผิด
อยางนี้ไมถูก เพราะการมีกรุณาในกรณีนี้จะสงผลกระทบตอ
ธรรม ทําใหเสียหลักความจริงความถูกตองดีงาม ทําลายหลักการ
กฎเกณฑกติกาที่รองรับสังคมอยู
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ในกรณีที่ความสัมพันธระหวางบุคคล สงผลกระทบเสียหาย
ต อ หลั ก การแห ง ความเป น ธรรม ชอบธรรม หรื อ ตั ว หลั ก การ
ตลอดจนกฎเกณฑกติกาทั้งหลายที่จะยึดเหนี่ยวใหสังคมมนุษยอยู
ได เราจะต อ งหยุ ด ข อ ที่ ๑, ๒, ๓ ไว แล ว ย า ยไปข อ ที่ ๔ คื อ
อุ เ บกขา เพื่ อ ให เ ขารั บ ผิ ด ชอบต อ ความเป น จริ ง ต อ ธรรม ต อ
หลักการและกฎเกณฑกติกานั้นๆ อันนี้แหละเรียกวา อุเบกขา
ไดบอกแล ววา “อุเบกขา” แปลวา คอยมองดู มาจาก อุ ป
(ใกลๆ หรือคอย) + อิกฺข (มอง) คือ คอยมองดูใหมันเปนไปตาม
ธรรม หรือตามที่มันควรจะตองเปน
หมายความวา เพื่อไมเขาไปกาวกายแทรกแซงกระบวนการ
ของธรรม เราจึงเฉยตอคนนั้น คือ ปลอยหรือเปดโอกาสใหมีการ
ปฏิบัติตอเขาไปตามธรรม ตามหลักการ หรือตามกฎเกณฑกติกา
ใครมี ห น า ที่ อ ย า งไร ก็ ทํ า ไปตามนั้ น หลั ก การหรื อ กฎเกณฑ ว า
อยางไร ก็ทําไปตามนั้น เราก็คอยมองดู ถามีอะไรตองทําเมื่อไร ก็ทํา
นี่คือ คอยมองดูใหทุกอยางดําเนินไปอยางถูกตองตามที่มัน
ควรจะเปน หรือตามธรรม โดยใชปญญาพิจารณาปฏิบัติใหเหมาะ
อุเบกขา นี่ ตองใชปญญา ตางจาก เมตตา กรุณา มุทิตา ที่
ใช ค วามรู สึ ก มาก คื อ รู สึ ก เป น มิ ต ร รู สึ ก เห็ น ใจสงสาร และรู สึ ก
พลอยดีใจชวยหนุน สวนอุเบกขา ตองมีปญญา คือตองรูวาอะไร
ถูกตอง อะไรเปนธรรม อะไรเปนความจริง แลวจึงเอาความรูนั้นมา
ปรับความรูสึกใหลงตัวพอดี
การที่ปญญาความรูนั้นมาปรับความรูสึกใหลงตัวพอดีได
ใหวางตัวถูกตอง เปนกลาง อยูในธรรม อันนี้เรียกวา อุเบกขา
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เปนอันวา เราจะตองมีอุเบกขาดวย จึงจะรักษาสังคมนี้ไวได
มิฉะนั้น สังคมนี้ก็จะปนปวน
ถาเราใชเมตตา กรุณา มุทิตามาก เราจะมีความสัมพันธ
ระหวางบุคคลดี แตถาขาดอุเบกขา คนจะชวยเหลือกันระหวาง
บุคคลจนกระทั่งเสียหลักการ ไมเหลียวแล ไมดูหลักการวา จะเสีย
ความเปนธรรมในสังคมไหม หลักเกณฑ กฎหมาย กติกาไมเอา จะ
ชวยเหลือกันระหวางบุคคลอยางเดียว
สังคมไทยนี้ นาจะหนักไปทาง ๓ ขอแรก สวนขอ ๔ นี่ขาด
มาก อุเบกขาแทบจะไมมี และไมรูจักดวยซ้ํา
ในสั ง คมไทย เมื่ อ คนไม รู จั ก อุ เ บกขาตั ว จริ ง เวลาพู ด ถึ ง
อุเบกขา ก็เขาใจผิด นึกวาเฉยแลวเปนอุเบกขา เวลามีอะไรเกิดขึ้น
ก็เฉย แตกลายเปนเฉยไมรูเรื่องรูราว เฉยไมเอาเรื่องเอาราว และ
เฉยไมไดเรื่องไดราว
อยางนี้ ทางพระทานมีศัพทใหดวย เรียกวา อัญญาณุเบกขา
แปลวา “เฉยโง” ซึ่งเปนอกุศล เปนบาป
คนไทยเรานี้ ถาไมระวังใหดี จะเฉยโงกันมาก เฉยที่แทตองเปน
เฉยดวยปญญา เพราะวาอุเบกขานี้จะมีได ตองอาศัยปญญา
สามขอตนนั้นหนักดานความ “รูสึก” ในการพัฒนามนุษย
ด า นความรู สึ ก ที่ เ รี ย กเพี้ ย นกั น ไปว า ด า นอารมณ นี้ เรามุ ง ให มี
เมตตา กรุณา มุทิตา ซึ่งเปนฝายความรูสึก หรือ emotion ที่ดี
แตความรูสึกนี้ จะตองถูกคุมดวยปญญา มิฉะนั้น emotion
คือดานอารมณ หรือดานความรูสึก อาจจะเลยขอบเขต ไมถูกตอง
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อี ก ด า นหนึ่ ง ถ า เราไม มี ป ญ ญาคุ ม เมื่ อ เราช ว ยเขาไม ไ ด
จิตใจของเราก็จะรอนรน กระวนกระวาย เปนทุกข แตพอปญญา
คือดานความ “รู” มา ก็จะสรางดุลยภาพ ทําใหจิตใจสงบได
จึงตองเอาความรู มาคุมความรูสึก เอาปญญา มาจัดปรับ
จิตใจ ทําใจใหพอดีเขาที่ลงตัว ตลอดจนใหใจปลอดโปรงหลุดโลง
พนไปได เปนใจที่อิสระ ฉะนั้น พุทธศาสนาจึงใหกาวไปถึงปญญา
ดานรู ตองคุมดานรูสึก แลวเมื่อปญญาดานรูพัฒนาไป ก็จะ
พัฒนาดานความรูสึกใหเปนกุศลยิ่งขึ้น เพราะดานความรูสึกนั้นมี
ฝายอกุศล เชน โกรธ เกลียด ชัง ริษยา ระแวง เห็นแกตัว เปนตน
พอปญญามา ก็พัฒนาความรูสึก คือพวก emotion ใหมา
เปน emotion ที่ดี เปนฝายเมตตา กรุณา หรือความรัก เปนตน แต
แมจะเปนความรูสึกที่ดีแลว ก็ตองอยูในความควบคุมของปญญา
เปนอันวา สามขอ ตนหนักในดานความรูสึก คือ ความรั ก
สวนข อ สี่ห นั กในด านป ญญา คือ ความรู้ ต อ งใหป ญ ญานํ าเอา
อุเบกขามาคุมความรูสึกไว ใหอยูในดุล ในความถูกตอง ในความพอดี
สามขอแรกคือ เมตตา กรุณา มุทิตา แทบไมตองใชปญญา
เพียงแตมีความรูสึกที่ดีก็พอ คือ เขาอยูเปนปกติ เราก็รูสึกรัก เขา
ทุกขรอน เราก็รูสึกสงสาร เขาไดดีมีสุข เราก็รูสึกยินดีดวย
แตในขอสี่น่ี ถาไมมีปญญา ก็ปฏิบัติไมได เพราะตองรูวา
อะไรเปนเหตุเปนผล อะไรเปนความจริง อะไรเปนความถูกตอง
อะไรเปนหลักการ จึงจะปฏิบัติได ขอสี่จึงตองเนนปญญา และเปน
ตัวสําคัญที่สุด ซึ่งจะสรางดุลยภาพ หรือความพอดีใหเกิดขึ้น
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เมื่อมีความรัก โดยไมขาดความรู คือ ใชเมตตากรุณา โดยมี
ป ญญามาโยงเข า กั บ อุ เ บกขา ก็ จ ะเกิ ด ความสมดุ ล และความ
ถูกตองพอดี

เมตตากรุณาก็มี มุทิตาก็มา
พออุเบกขาบรรจบ ก็ครบสี่พักตรพระพรหม
เปนอันวา ขอที่ ๔ คือ อุเบกขา เปนตัวคุมทาย และคุม
ทั้งหมด สําหรับรักษาใหโลกนี้อยูในธรรม อยูในความถูกตองดีงาม
รักษาหลักการของสังคม ทําใหสังคมอยูในความเปนธรรม
แตถาเรามีอุเบกขามากอยางเดียว ก็เอาแตตัวใครตัวมัน ทุก
คนรับผิดชอบตอหลักการ คุณทําถูกตองตามหลักการ หรือตาม
กฎหมาย ฉันไมวา แตถาคุณทําผิดหลักการและกฎเกณฑกติกา
เมื่อไร ฉันจัดการทันที
เวลาอื่นนอกจากนั้น ตางคนตางอยู ไมชวยเหลือกัน ไมเอา
ใจใส ไมมีน้ําใจตอกัน สังคมนั้นก็ขาดความอบอุน แหงแลง คนก็
เครียด ใจไมสบาย เปนโรคจิตกันมาก ก็เสียดุลอีก
เพราะฉะนั้ น สั ง คมจึ ง ต อ งมี พ รหมวิ ห ารให ค รบ และให
เหมาะพอดี ตามที่พระพุทธเจาตรัสไวสําหรับ ๔ สถานการณ
ถาปฏิบัติใหถูกตองแลว สังคมจะมีดุลยภาพ เริ่มตั้งแตใน
สังคมเล็ก คือครอบครัว โดยปฏิบัติใหถูกตองตอลูกของตนเอง
หนึ่ ง เมื่ อ เขาอยู เ ป น ปกติ เราก็ มี เ มตตา เลี้ ย งดู ใ ห เ ขามี
ความสุข
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สอง ถาเขาเกิดเรื่องเดือดรอนเปนทุกข มีโรคภัยไขเจ็บ เปน
ตน เราก็กรุณาสงสาร ชวยเหลือแกไขใหหมดปญหา
สาม เมื่อเขาประสบความสําเร็จ ทําสิ่งที่ถูกตองดีงาม เราก็
มุทิตา พลอยยินดีดวย ชวยสงเสริมสนับสนุนยิ่งขึ้นไป
สี่ แตในกรณีที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ จะตองพิจารณาใช
อุเบกขา
สถานการณที่จะตองวางอุเบกขาที่สําคัญ มี ๓ กรณี คือ
๑. เมื่อลูกสมควรจะตองหัดรับผิดชอบตัวเอง เขาจะตองฝก
ทําอะไรตออะไรใหเปน เพราะวา ลูกของเรานั้นไมไดอยูในโลกที่มี
แตพอแม หรือมนุษยดวยกันเทานั้น ชีวิตอีกดานหนึ่ง โดยเฉพาะ
ตอไปเมื่อเขาโตแลว เขาตองไปอยูในโลกแหงความเปนจริง
โลกนั้ น มี ก ฎเกณฑ ก ติ ก า ทั้ ง กฎเกณฑ ใ นธรรมชาติ และ
กฎเกณฑในสังคม ซึ่งจะตองเปนไปตามเหตุผลของเรื่องนั้นๆ ซึ่ง
เขาจะตองไปอยูกับความเปนจริงเหลานั้น
โลกนี้ไมไดตามใจเราเหมือนอยางพอแมตามใจลูก มันไมได
เป นไปตามใจปรารถนา เพราะฉะนั้ น ลู ก จะต อ งหั ด รั บ ผิ ด ชอบ
ตัวเอง อะไรที่สมควรจะทําใหเปน ตองฝกทําไว
ถ า พ อ แม มั ว แต เ ห็ น แก ลู ก ว า เรารั ก เขา ไม อ ยากให เ ขา
ลําบาก ไมอยากใหเขาเหน็ดเหนื่อย แลวไมวาอะไรก็ไปทําแทนให
ทั้งหมด ลูกก็เลยไมรูจักโต แลวก็รับผิดชอบตัวเองไมเปน
พ อ แม บ างคนเลี้ ย งลู ก ไม เ ป น โอ ลู ก เกิ น ไป เพราะขาด
อุเบกขา
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สวนพอแมที่รูจักอุเบกขา เมื่อมาถึงสถานการณที่ ๔ คือมี
เรื่องอะไรที่ลูกจะตองสมควรฝกไว ทําไว หัดใหเปน เราตองใหเขา
ฝกทําหัดทํา ตองยอมใหเขาเหนื่อยบาง ลําบากบาง
แมแตหัดเดิน ก็ยังตองมีความเหน็ดเหนื่อยลําบากบาง ถา
กลัวลูกลําบาก ไปอุมตลอดเวลาแลว ลูกจะเดินเปนไดอยางไร
เหมือนอยางคนสมัยกอน ตอนที่เริ่มมีการเรียนหนังสือใหมๆ
เขาใชกระดานชนวน และใชดินสอหิน พอแมบางคนกลัวลูกจะเจ็บ
มือเพราะใชดินสอหิน ก็เลยไมใหเรียน นี่คือเพราะขาดอุเบกขา ลูก
ก็เลยไมไดรับการศึกษา
เปนอันวา จะตองยอมใหลูกเหน็ดเหนื่อยยากลําบากบาง
เพื่อใหเขาหัดทํา ฝกทํา รับผิดชอบตัวเอง จะไดทําอะไรๆ เปน และ
ปญญาจะเปนตัวบอกวาควรจะใหเขาหัดทําสิ่งใด ฝกในเรื่องใด หรือ
หัดรับผิดชอบอะไร เพราะฉะนั้น ขออุเบกขาจึงตองมากับปญญา
เมื่อปญญาพิจารณาแลว ก็ปฏิบัติไปตามปญญา โดยวาง
อุเบกขา เราเปนที่ปรึกษา ก็คอยดู ถาเขาหยอน พรอง หรือเพลี่ยง
พล้ําเมื่อไร จะตองชวย ก็เขาไปชวย นี่คือ อุเบกขาในสถานการณ
ที่ ๑ ใหเขาหัดรับผิดชอบตัวเอง ทําอะไรตออะไรใหเปน
๒. เมื่อลูกจะตองรับผิดชอบการกระทําของเขา ครอบครัว
นั้ น เป น ตั ว แทนของสั ง คมใหญ ในสั ง คมมนุ ษ ย ต อ งมี ก ฎเกณฑ
กติกา ซึ่งทุกคนในสังคมนั้นจะตองรับผิดชอบปฏิบัติตาม
ครอบครัวก็เชนเดียวกัน ตองมีกฎเกณฑกติกาเพื่อใหสมาชิก
ของครอบครัวอยูกันสงบเรียบรอย มีวินัย และเปนการฝกเด็กให
พรอมที่จะไปรับผิดชอบดําเนินชีวิตในสังคมตอไป
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ฉะนั้น กฎตองเปนกฎ ถาเขาทําอะไรผิด ก็ตองรับผิดชอบตอ
การกระทําของเขา ทําถูก ก็วาไปตามถูก ลูกทะเลาะกัน ก็ตองมี
ความยุติธรรม นี่คือมีอุเบกขาเพื่อปฏิบัติใหถูกตองตามธรรม
๓. เมื่อลูกรับผิดชอบตัวเองไดแลว เขาสําเร็จการศึกษาแลว
มีงานมีการทํา มีครอบครัวของเขาแลว ทานวาพอแมตองรูจักวาง
อุเบกขา ปลอยใหเขารับผิดชอบชีวิตและครอบครัวของเขาเอง ไม
เขาไปกาวกายแทรกแซงในชีวิตและครอบครัวของเขา โดยวางใจ
เรียบสงบวา เขารับผิดชอบตัวเองไดแลว
ไมใชเอาแตเมตตากรุณา รักเขามาก ก็เลยเจากี้เจาการเขา
ไปจัดการในบานของเขา ในครอบครัวของเขา เที่ยวจี้เที่ยวชี้อยู
เรื่อยวา ลูกอยูอยางนี้นะ จัดของอยางนี้นะ ฯลฯ
ถาพอแมเขาไปจัดแจงวุนวายมาก ลูกแทนที่จะเปนสุข ก็ไม
เปนสุข และจะรูสึกไมสบายใจ อาจจะอึดอัดพูดไมออก บางทีถา
เขาไมขัดแยงกับพอแม ก็ไปขัดแยงกับคูครองของเขาเอง
ทานจึงวา ถึงเวลาที่จะตองวางอุเบกขา ใหเขารับผิดชอบตัว
เขา ครอบครัวของเขา เปนของเขา เราไดแตคอยมองดู ใหเขา
บริหาร เราเปนที่ปรึกษา ถาเขาตองการความชวยเหลือเมื่อไร เรา
คอยดูอยู ไมไดทิ้ง ก็เขาไปชวยเหลือ นี่เรียกวา อุเบกขา
ถ า พ อ แม ว างอุ เ บกขาถู ก ก็ เ กิ ด ความสมดุ ล ในชี วิ ต และ
ความสมดุ ล ระหว า งความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง มนุ ษ ย กั บ
ความสัมพันธกับธรรม
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โดยเฉพาะเมื่ อ พ อ แม อ ายุ ม ากขึ้ น ก็ จ ะต อ งวางใจกั บ
ลูกหลานใหถูกตองวา ถึงเวลาแลวที่เขาจะตองรับผิดชอบชีวิตของ
เขาเอง เราวางใจเปนอุเบกขาเงียบสงบ พรอมจะชวยเหลือเขา แต
เราไมเขาไปจุกจิก วุนวาย เจากี้เจาการ
ตอนนี้ ถึงเวลาของพระพรหมที่จะวางอุเบกขา ถาทําใจได
อยางนี้ ใจจะสบายขึ้นเยอะ
ถาเสียหลักนี้ ก็จะไมเปนพระพรหมที่สมบูรณ

สังคมทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว
ขาดบูรณาการกันไปทั่ว การพัฒนาจึงเสียดุล
ในสังคมที่ปฏิบัติธรรมไมครบ จะเกิดความเสียดุล สังคมที่มี
เมตตากรุณามาก จะเปน สังคมอุดมน้ําใจ คนมีน้ําใจชวยเหลือกัน
เต็มที่ ซึ่งก็เปนขอดี ทําใหมีความอบอุน ชุมฉ่ํา รมเย็น จิตใจสบาย
มีความสุข แตผลเสียก็มีได คือ ถาไมมีอุเบกขามาคุม ก็เสียดุล
๑. คนจะชอบหวังพึ่งผูอื่น คือ คนไมนอยในสังคมนี้ ที่มี
กิเลสของปุถุชน เมื่อหวังพึ่งผูอื่นไดวาจะมีคนมาชวย ก็จะไมดิ้นรน
ขวนขวาย เขาคิดหวังวา ถาเราลําบาก ขาดแคลน ขัดสน ก็ไปหา
ผู ใ หญ ค นโน น ไปหาญาติ ผู นี้ หาเพื่ อ นคนนั้ น เขาก็ จ ะช ว ยเรา
เพราะคอยหวังความชวยเหลือ จากผูอื่นอยูเรื่อ ย ก็เลยไมดิ้นรน
ขวนขวาย ก็ออนแอ
เพราะฉะนั้น สังคมที่มีน้ําใจ มักเสียดุลไปทางออนแอ คนมัก
หวังพึ่งผูอื่น ทําใหเฉื่อยชา ไมกระตือรือรนขวนขวาย และชวนให
จมอยูในความประมาท
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๒. ไม ส ามารถรั ก ษาหลั ก การได เพราะคนจะช ว ยกั น เชิ ง
ส ว นตั ว จนกระทั่ ง ละเมิ ด กฎหมายก็ เ อา ลองจะช ว ยเสี ย อย า ง
กฎหมายก็ไมมอง ความเปนธรรมก็ไมเอาทั้งนั้น ชวยกันอยางเดียว
จนเสียความเปนธรรม และเสียหลักการ
สว นสัง คมที่ข าดสามหรือ เพี ยงสองข อ ตน คื อ ไม มี เ มตตา
กรุณา จะเปนสังคมที่ไมมีน้ําใจ คนไมคอยชวยเหลือกัน อุเบกขา
จะขึ้นมาเดน แตอาจจะเปนอุเบกขาแบบไมมีปญญาก็ได คือ เฉย
ไมเอาเรื่อง ตัวใครตัวมัน ใครจะเปนอยางไรก็ชาง
พอมีปญญาขึ้นมาหนอย ก็วางกติกาสังคมไววา แกจะทําอะไร
ก็เรื่องของแก ทําไปไดตราบเทาที่ไมละเมิดกฎหมายกติกา แตผิดกฎ
เมื่อไร ฉันจัดการทันที ถาไมละเมิด ก็ปลอยแกทําไป แตฉันไมชวยนะ
ทีนี้ คนที่ไมมีใครชวยนี่ เมื่อหวังพึ่งใครไมได ตัวใครตัวมัน ก็
ตองดิ้นสุดฤทธิ์สุดกําลัง เพราะถาไมดิ้น ก็ไมรอด จึงทําใหเขมแข็ง
และกาวหนา และเพราะเอากติกา เอากฎหมาย หรือหลักการเปน
ใหญ ก็รักษาหลักการและกฎกติกาได แตถาไปสุดโตง ก็กลายเปน
สังคมที่เอาแตกฎเขาวา ไรชีวิตชีวา ไมมีน้ําใจ

สังคมไทย นี่เนนความสัมพันธระหวางบุคคลในขอเมตตา
กรุณามาก ก็เสียดุล ทําใหออนแอ แลวก็ไมสามารถรักษาหลักการ
และความเปนธรรม
สวน สังคมแบบอเมริกัน ก็คอนขางขาดในดานเมตตากรุณา
คือขาดน้ําใจ และหนักในอุเบกขา ทําใหคนดิ้นรนแบบตัวใครตัว
มัน จึ งทํ า ให เข ม แข็ ง และทํา ใหรั กษาหลั ก การกติก าได แตเ ป น
สังคมที่แหงแลง เครียด จิตใจคอนจะทุกข ขาดความอบอุน
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ตางฝายก็ไดอยางเสียอยาง
เพราะฉะนั้น เพื่อใหพอดี จึงตองมีครบทั้งสี่ขอ แตในระดับ
สังคมนี่แสนยากเหลือเกินที่จะพัฒนามนุษยใหมีครบทั้งสี่ขอ ก็เลย
ไดกันมาแบบเวาๆ แหวงๆ ไดหนึ่งบาง ไดสองบาง ไดสามบาง ที่
จะครบ ๔ อยางพอดีไดดุลนั้น หาไดยาก
พอแมก็เหมือนกัน ถาพอแมมีเมตตา กรุณา มุทิตามาก แต
ไมรูจักใชอุเบกขา ก็จะทําใหเด็กเติบโตขึ้นอยางไมสมบูรณ ทําให
เด็กรับผิดชอบตัวเองไมได ทําอะไรไมเปน ไมรูจักโต
เพราะฉะนั้นจึงตองไปโดนอุเบกขาจากที่อื่นมาชวย ถึงจะ
เขมแข็ง เชน อยูเมืองไทยนี้พอแมทําใหหมด ใหคนใชทําใหหมด ก็
เลยทําอะไรไมเปน แตพอสงไปอยูเมืองฝรั่ง โดนอุเบกขาของฝรั่ง
เขา ตอนนี้เขมแข็ง ทําเปนทุกอยาง ดังนี้เปนตน
ฉะนั้น สังคมจะตองไดดุล โดยเฉพาะพอแมนี่ สําคัญที่สุด
พอแมไทยนี้ ตองเนนดานอุเบกขาใหมากขึ้น วาทําอยางไรจะ
ใชปญญาใหมากขึ้น ลดดานความรูสึกลง และเติมดานความรูเขาไป
แตปญญานี้ยาก มัน ไมเหมือนความรู สึก มันตองคิด และ
พิจ ารณาว า เออ อะไรที่ ลูก ของเราควรจะทํ า ให เ ป น ควรจะฝ ก
รับผิดชอบ คิดแลวมองเห็นแลว ก็มาดูใหเขาทํา ซึ่งจะเปนการรัก
ลูกระยะยาว
ถารักลูกมากดวยเมตตา กรุณา มุทิตาเกินไป จะกลายเปน
วารักลูกระยะสั้น มองการณใกล สายตาสั้น แลวจะปดกั้นการ
พัฒนาของเด็ก
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เมตตากรุณาสามารถปดกั้นการพัฒนาของเด็กได เพราะ
เมื่อไมมีอุเบกขา ก็ไมเปดโอกาสใหเด็กไดพัฒนา
ฉะนั้น บางทีเด็กที่ถูกปลอยถูกทิ้งนี่แหละ ถูกอุเบกขาเขา
เต็มที่ ถาไมเสีย ก็เกงไปเลย เขาจะเขมแข็ง จะชวยตัวเองไดดี
แกรงกลา เจริญเติบโตกาวแลนไปในสังคม
ควรยอมรับกันวา ดุลยภาพระหวางธรรม ๔ ประการนี้เสียไป
แลวในสังคมไทย เพราะฉะนั้น ตอนนี้จะตองเนนการปฏิบัติคุณธรรม
ทั้งสี่นี้ใหครบชุดที่วา ตองมีทั้งเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
โดยเฉพาะอุเบกขา เปนตัวโยงปญญามารักษาดุลยภาพไวให
เกิดความสมบูรณในชีวิตและในสังคม ตั้งแตในครอบครัวเปนตนไป
พอแมบริหารครอบครัว บางทานก็บริหารหนวยงาน องคกร
ตลอดจนประเทศชาติ แต โ ลกคื อ สั ง คมมนุ ษ ย นี้ ทุ ก คนร ว มกั น
บริหาร มนุษยทุกคนผูบริหารโลกนี้ จึงตองเปนพรหม ผูมีพรหม
วิหารใหครบทั้ง ๔ ประการ
ถึงแมวามนุษยจะสัมพันธกันดี คือมีเมตตากรุณาและมุทิตา
ตอกัน แตถามนุ ษยไมรักษาอุเบกขา พากันละเลยละเมิดธรรม
โลกมนุษยนั้นก็จะวิปริตแปรปรวน ตั้งอยูดีไมได
ถาทุกคนมีเมตตา กรุณา มุทิตา โดยมีอุเบกขากํากับอยู ก็
จะมีน้ําใจชวยเหลือสงเสริมกันดวยความสัมพันธอันดี พรอมทั้ง
ดํารงรักษาความเปนธรรมในสังคม และความเขมแข็งรับผิดชอบ
ในตัวคนไวได
แลวก็จะอภิบาลโลก ดํารงรักษาสังคมใหมีสันติสุข ตั้งแต
สังคมเล็กในบาน ไปจนถึงสังคมสากลของมวลมนุษย
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เลี้ยงลูกดี เทากับทําหนาที่ตอสังคมทั้งหมด
ขอยอนกลับไปพูดคําที่ย้ําไวเมื่อกี้วา พอแมเลี้ยงดูลูก จะตอง
ทําทั้งอามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะห ใหครบทั้งสองอยาง
ถ า พ อ แม ส งเคราะห ลู ก ด ว ยอามิ ส สิ่ ง ของอย า งเดี ย ว ไม
สงเคราะหดวยธรรม ไมใหคําแนะนําสั่งสอน ไมรูจักอบรม เลี้ยงดู
ลูกแตกาย ไมเลี้ยงดูจิตใจ ตอไปอาจเกิดโทษได เพราะอามิส
สิ่งของนั้นเปนที่ตั้งของความโลภ พอมีความโลภแลว ก็จะมีความ
ตองการขยายออกไป อยากไดไมสิ้นสุด แลวก็มีความหวงแหน ทํา
ไปทํามาก็กลายเปนการสงเคราะหที่นํามาซึ่งการแกงแยงกัน และ
เกิดการทะเลาะวิวาทได
เพราะฉะนั้ น ถ า พ อ แม ใ ห แ ต อ ามิ ส สงเคราะห อ ย า งเดี ย ว
ไมใหธรรมสงเคราะห อยางนอยลูกก็ไมสามัคคีกัน จึงเกิดโทษได
เพราะฉะนั้ น พ อ แม ต อ งให ธ รรมสงเคราะห ด ว ย ต อ ง
สงเคราะหดวยธรรม โดยแนะนําอบรมสั่งสอนปลูกฝงจริยธรรม
ศีลธรรม ใหคุณธรรมความดีงามเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของลูก
ใหลูกมีความซาบซึ้งในความดีงาม และทราบซึ้งถึงคุณคาของสิ่งที่
ดีงาม ใหเปนการเลี้ยงดูชนิดที่ เลี้ยงทั้งกาย เลี้ยงทั้งใจ หรือ กายก็
ให ใจก็เลี้ยง ไมใชเลี้ยงแตกาย ใจไมเลี้ยงดวย
ถาเลี้ยงแตกาย ไมเลี้ยงจิตใจดวย ก็จะเกิดผลเสียมากมาย
ตอชีวิตของเด็กเอง และตอสังคม ฉะนั้นจึงตองเลี้ยงใจดวย ใหใจ
เจริญงอกงาม เปนใจที่ดีงาม เปนคนที่เจริญสมบูรณพรอมทั้งกาย
และใจ จึงจะเรียกวาเปนการเลี้ยงดูที่ถูกตอง
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ด ว ยเหตุ นี้ พระพุ ท ธเจ า จึ ง ตรั ส ธรรมไว เ ป น คู กั น ให มี ทั้ ง
อามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะห
ถาพอแมเลี้ยงลูกถูกตอง โดยใหทั้งอามิสสงเคราะห และ
ธรรมสงเคราะห อ ย า งนี้ แ ล ว ธรรมสงเคราะห ก็ จ ะมาจั ด อามิ ส
สงเคราะหใหเกิดขึ้น และใหพอดีอีกทีหนึ่ง
ดังเชนวา ลูกๆ ไดธรรมสงเคราะหจากพอแมแลว ก็มีธรรม
จึงมีความรักใครสามัคคีปรองดองกัน พอไดอามิสจากพอแม ก็เอา
ของที่ ไ ด นั้ น ไปเผื่ อ แผ แ บ ง ป น กั น ทํ า ให พี่ น อ งรั ก กั น สามั ค คี กั น
ยิ่งขึ้นไปอีก และลูกแตละคนนั้นก็มีทุนดีทางจิตใจและทางปญญา
ที่จะดําเนินชีวิตใหเจริญกาวหนาเปนประโยชนตอไปในสังคม
จากอามิ ส สงเคราะห และธรรมสงเคราะห ใ นครอบครั ว
ระหวางพี่นอง ก็ขยายออกไปสูญาติมิตรเพื่อนบานชุมชนและวง
สังคม ทําใหมีการสงเคราะหกันกวางออกไป เพราะการสงเคราะห
ดวยอามิสวัตถุ และการสงเคราะหดวยธรรม ที่เปนไปอยางสมดุล
จะไมขั ดขวางหัก ลางกัน แต จะเสริมกั นขยายวงออกไปสูค วาม
ไพบูลย แลวก็จะทําใหสังคมรมเย็นสุขสันตกันโดยทั่ว
การสงเคราะหที่เริ่มตนจากจุดเล็กๆ ในบานของเรา จากการ
ตั้งตนของพอแม ก็แผขยายไปกวางขวางทั่วทั้งสังคม
ดวยการดํารงอยูในฐานะของผูใหกําเนิด พรอมทั้งบําเพ็ญ
คุณธรรม และปฏิบัติตามหลักการที่กลาวมาทั้งหมดนี้ คุณพอคุณ
แมจึงไดชื่อวาเปนปูชนียบุคคลของลูก ซึ่งพระพุทธเจาทรงยกยอง
ไวในตําแหนงสําคัญ ๓ อยาง คือ
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๑. เปน พระพรหม ของลูก โดยเปนผูใหกําเนิด ทําใหลูกได
ชีวิตนี้มาดูและเปนอยูในโลก พรอมทั้งบํารุงเลี้ยงใหเจริญเติบโตทั้ง
กายและใจ ดวยพรหมวิหาร ๔ ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา
อุ เ บกขา และสั ง คหวั ต ถุ ๔ อย า ง คื อ ทาน ป ย วาจา อั ต ถจริ ย า
สมานัตตตา
๒. เปน บูรพาจารย ของลูก โดยเปนอาจารยคนแรก หรือครู
ตน ผูอบรมสั่งสอนใหรูจักวิธีการที่จะมีชีวิตอยูในโลก ตั้งแตขั้น
พื้ น ฐาน เริ่ ม แต วิ ธี กิ น อยู หลั บ นอน ขั บ ถ า ย หั ด ยื น หั ด เดิ น หั ด
พูดจาปราศรัย รูวิธีสัมพันธเกี่ยวของกับผูอื่น นําลูกเขาสูสังคมของ
มนุษย ตลอดจนสอนวิธีดําเนินชีวิตที่ดีงาม ฝกฝนความคิดและ
คุณธรรม กอนอาจารยใดอื่น
๓. เปน อาหุไนยบุคคล ของลูก โดยเปนดุจพระอรหันต ที่มี
จิตใจบริสุทธิ์สะอาด ซื่อตรง ไมมีภัยอันตราย เขาใกลและอยูดวย
ไดอยางไววางใจ และสนิทใจโดยสมบูรณ เปนผูพรอมที่จะใหอภัย
และปลอบขวัญยามมีภัย ควรแกการกราบไหวเคารพบูชาของลูก
ตลอดกาล
พอแมเปนหลักโดยเปนผูนําหรือ ผูปกครองสูงสุดและเปน
ศูนยกลางการบริหารในบาน ครอบครัวเปนสังคมพื้นฐาน บาน
เปนโลกเริ่มแรกของลูกๆ
เมื่อพอแมทําหนาที่สมบูรณดี และลูกๆ ดําเนินเขาสูวิถีชีวิต
ที่ ถู ก ต อ ง ครอบครั ว มี ค วามสุ ข เจริ ญ งอกงาม ความดี ง ามและ
ความสุขสันติ์ก็แผขยายออกไปในสังคมตามหลักอามิสสงเคราะห
และธรรมสงเคราะหดังไดกลาวมา ทําใหโลกอยูดีมีสันติสุข
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แม ใ นทางพระศาสนาก็ เ หมื อ นกั น การที่ ญ าติ โ ยมถวาย
ปจจัย ๔ และไทยธรรมตางๆ แกพระสงฆ ในแงหนึ่งก็เปนอามิส
สงเคราะหเหมือนกัน แตเปนเรื่องของบุญกุศลที่มีความหมายเลย
ตอไปถึงการบํารุงรักษาพระพุทธศาสนา
ในเวลาเดียวกันนั้น พระสงฆก็จะสงเคราะหญาติโยมดวย
ธรรมสงเคราะห คือสงเคราะหดวยธรรม เพื่อใหโลกนี้อยูในภาวะที่
สมดุล หรือใหมีดุลยภาพเกิดขึ้น คือใหมีอามิสและธรรม ๒ อยางคู
กันไป โดยเอาธรรมมาชวยเสริม ตรึง และนําทางแกอามิส
แตตองยอมรับวาโดยทั่วไป ความสมดุลอยางนี้ หาไมคอย
ได เพราะคนมักทําไมครบถวน สังคมจึงมีปญหาอยูเรื่อย อยาง
นอยก็รักษาความเจริญไวไมได พอสังคมหนักไปทางอามิสดาน
เดียว ก็เกิดปญหาทุกที มีปญหาอยางไร

เจริญแตวัตถุ ธรรมเจริญไมทัน
ความเสื่อมจะตามมาเร็วพลัน
ขอพูดถึงภาวะที่เปนคูกันอีกชุดหนึ่ง คือ ไพบูลย์ ๒
ไพบู ล ย คื อ ความเจริ ญ พรั่ ง พร อ ม หรื อ ความดาษดื่ น
แพรหลาย ไพบูลยก็มี ๒ อยางเหมือนกัน คือ
๑. อามิสไพบูลย์ ความเจริญพรั่งพรอมทางวัตถุ มีสิ่งของ
เครื่องกินใชเสพบริโภคแพรหลายดาษดื่น
๒. ธรรมไพบูลย์ ความเจริญพรั่งพรอมทางธรรม มีความดีงาม
ความชอบธรรม และความเปนธรรมแพรหลายทั่วถึงกัน
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ในสั ง คมมักจะมีป ญหาความไมส มดุลระหว างไพบูล ย ๒
อยางนี้อยูเสมอ ถาเราพัฒนาบานเมืองไปในทางวัตถุมาก เราก็จะ
มีอามิสไพบูลย คือมีวัตถุสิ่งของเครื่องใชพรั่งพรอมจนกระทั่งถึงขั้น
ฟุงเฟอ ผูคนชอบเปนอยูหรูหราฟุมเฟอย และไมรูจักประมาณ จน
กลายเปนหมกมุนมัวเมา
ถาไมมีธรรมไพบูลยมาชวยตรึงไวและนําไปในทางที่ถูกตอง
คนเหลานี้ก็จะเสื่อมจากธรรม เชนหมดความขยันหมั่นเพียรอดทน
และขาดความสามัคคี เปนตน
ทั้งๆ ที่วาธรรมเหลานี้แหละไดทําใหเขาสรางไพบูลยขึ้นมา
ได เมื่อขาดธรรมเหลานี้แลว เขาก็จะรักษาแมแตอามิสไพบูลยไว
ไมได นอกจากนั้น เขาก็จะแยงชิงกัน เบียดเบียนและเอารัดเอา
เปรี ย บข ม เหงกั น ทํ า ให เ กิ ด ความไม ป กติ สุ ข สั ง คมเดื อ ดร อ น
ระส่ําระสาย ในที่สุดอามิสไพบูลยก็ตองสูญสลายไป
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงเนนวาใหมีธรรมไพบูลยดวย
แตโลกนี้ยากนักหนา เพราะวา ในเวลาที่มีอามิสไพบูลยแลว ก็มัก
เกิดความประมาท ความพรั่งพรอมสะดวกสบายมักชวนใหหลง ให
มัวเมา แลวก็ละทิ้งธรรมไพบูลย เอาแต่อามิส ไม่คิดถึงธรรม
ฉะนั้ น จะต อ งระลึ ก ไว โดยเฉพาะในหมู ช าวพุ ท ธจะต อ ง
เตือนตนเอง และเตือนกันอยูเสมอวา ไมวาจะทําอะไร จะตองให
เกิดไพบูลยทั้งสองอยางคูกันไปเสมอ
หลักพุทธศาสนาสอนไวแลววา อามิสทานตองมีธรรมทาน
ควบคู อามิสสงเคราะหตองมีธรรมสงเคราะห์ควบคู อามิสไพบูลย
ตองมีธรรมไพบูลย์ควบคู
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พอมีค รบคู แล วไม เป นไร ไมต อ งกลัว อามิส ไพบู ลย จะไม
เสียหาย เพราะอามิสไพบูลยที่มาพรอมกับธรรมไพบูลย จะเปนไป
ในทางเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือกัน รูจักประมาณ และนําไปใช
ในทางที่ถูกตอง ทําใหเกิดการสรางสรรค เกิดมีความสุขมากยิ่งขึ้น
แม แ ต ใ นวงการพระศาสนา เราก็ ต อ งคอยตรวจสอบ
เหมือนกัน เพราะถามีอามิสไพบูลยแลว ไมระวังใหดี ก็ทําใหเกิด
โทษมากเหมือนกัน
ในวงการพระศาสนาปจจุบันนี้ เปนที่รูกันอยูวา เมืองไทยเรา
บํารุงพระสงฆกันมาก ประชาชนมีศรัทธาถวายทานแกพระสงฆ
ทั้งปาฏิบุคลิกทาน คือถวายเจาะจงเฉพาะองค และสังฆทาน คือ
ถวายแกสงฆเปนสวนรวม
เรามีพิธีทําบุญถวายทานประเภทตางๆ มากมาย ทั้งกฐิน
ทาน ทั้ ง ทอดผ า ป า ทั้ ง งานพิ ธี ต ามบ า น ตามสถานธุ ร กิ จ และที่
ราชการ มีงานวัดและพิธีตางๆ ไมรูปละกี่ครั้ง ทําบุญกันมากมาย
เหลือเกิน จนกระทั่งพูดไดวา วงการพระศาสนาในเมืองไทยนี้ มี
อามิสไพบูลย
แต พ อมี อ ามิ ส ไพบู ล ย ขึ้ น แล ว ถ า ไม ร ะวั ง ก็ จ ะเกิ ด ความ
ประมาทขึ้นทันที แลวก็จะเกิดความหลง เกิดความมัวเมา
อย า ว า แต ญ าติ โ ยมเลย พระสงฆ เ องก็ มั ว เมาเกิ ด ความ
ประมาทได เมื่อประมาทแลว ก็ไมเอาใจใสในธรรม มุงแตจะหา
วั ต ถุ ป รนเปรอตั ว เองให อ ยู สุ ข สบาย เสร็ จ แล ว ความเสื่ อ มก็ คื บ
คลานเขามา
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มองใหถูก พระไมดี หรือคนรายมาทําลายศาสนา
สภาพความเสื่อมนี้ ในปจจุบันญาติโยมพูดกันมาก เพราะมี
ขาวรายตางๆ มากมาย
เรื่องอยางนี้พระสงฆก็ควรเอามาพูดบาง ไมงั้นญาติโยมพูด
ฝายเดียวจะกลายเปนนินทาพระ แตถาพระเอามาพูดบางในฐานะ
ที่เปนผูรูเรื่องทางธรรม พูดในทางแนะนําและหาทางแกปญหา ก็
จะไดมีทางชวยกันใหรูจักวางใจและแกไขไดถูกตอง
เพราะฉะนั้ น เมื่ อ เรื่ อ งร า ยๆ และป ญ หาเกิ ด ขึ้ น พระ
จําเปนตองเอามาพูดใหโยมรูวา ความเสื่อมเกิดขึ้นไดอยางไร มี
ทางแกไขอยางไร เราจะไดชวยกันปองกัน และที่จริงนั้น ตัวเราเอง
ก็มีหนาที่ดวย เพราะวาในฐานะที่เปนพุทธศาสนิกชน เรามีหนาที่
ชวยกันปองกันพระศาสนา
อยางวันสองวันนี้ ก็ไดขาวอีกแลวรายใหม อาตมาเองก็ไมได
อานหนังสือพิมพ แตทานมหาและหลวงลุงทานก็อาน และทานเลา
ใหฟงวา มีพระองคหนึ่งไปหลอกรานคาเพชร เอาเพชรไปแลวไม
จายเงินใหแกเขา จํานวนเปนลานๆ บาท และขอประทานอภัย ก็
ไปทําศิวลึงคนําไปแจกในตางประเทศ
พอฟงหรืออานขาวพระประพฤติอยางนี้แลว โยมก็อาจจะ
พูดวา พระไมดี พระเสียหาย พระหลอกลวง พระเหลวไหล ไมนา
นับถือ จากพระไมดี ก็เลยพาลพาโลตอไปวาพระพุทธศาสนาไมดี
แลวก็จะไมนับถือพระ จะเลิกนับถือพระพุทธศาสนา
ที่จริง พระพุทธศาสนาเปนของเรา ไมใชเปนของพระองคนั้น
เพราะคนที่จะมีสิทธิเปนเจาของพระพุทธศาสนา ตองเปนพุทธบริษัท
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๔๑

พุทธบริษัท ก็คือผูที่ทําหนาที่ของชาวพุทธอยางถูกตอง ถา
เปนพระ ก็ตองเปนพระที่ประพฤติปฏิบัติ และทําหนาที่ของพระ
อยางถูกตอง ถาเปนอุบาสกอุบาสิกา ก็เปนคฤหัสถที่ทําหนาที่ของ
ชาวบานอยางถูกตอง
ถาเราทําหนาที่ของพุทธศาสนิกชนถูกตอง เราเองนี่แหละ
เปนเจาของพระพุทธศาสนา
ในทางตรงขาม พระก็ตาม ญาติโยมก็ตาม แมจะประกาศตน
เปนชาวพุทธ แตถาปฏิบัติตนไมถูกตอง ทําตัวเหลวไหล ก็ไมมีสิทธิ
เปนเจาของพระพุทธศาสนา ควรจะระแวงวาเปนคนรายที่แฝงซอน
เขามาหาประโยชนจากพระศาสนา ที่เรียกวาเขามาปลนศาสนา
เพราะฉะนั้น พระที่ประพฤติเลวทรามเหลานั้น เราไมถือวา
เป น เจ า ของพระพุ ท ธศาสนา โยมจะต อ งไม ม องว า เป น พระ
ประพฤติชั่ว โยมจะตองมองวาคนชั่วเขามาทําลายพระศาสนา
ถาเราวางใจใหถูกตองอยางนี้แลว พระศาสนาก็จะดีขึ้น เรา
จะตองมีความรับผิดชอบตอพระศาสนา อยาถือธุระไมใช อยายก
สมบัติของเราใหเขาไป
อาตมาเคยเปรียบเทียบบอยๆวา ถามีโจรเขามาปลนบาน
แลวเรายกสมบัติใหโจรไปเลย อยางนี้ถือวาวิปริตใชไหม ที่ถูกนั้น
เราก็ตองรักษาทรัพยสมบัติของเรา
แตที่เปนกันเวลานี้ เราก็ทําวิปริตกันอยูโดยไมรูตัว คือ ทั้งๆที่
พระศาสนานี้เปนของเรา แตพอมีโจรคือคนที่แฝงตัวมาในเพศของ
พระประพฤติไมดี ทําเสียหาย เปนโจรปลนศาสนา พอมีโจรเขามา
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ปล น พระศาสนาของเราอย างนี้ แทนที่ เ ราจะช วยกั น รั ก ษาพระ
ศาสนาของเราๆ กลับยกศาสนาใหโจรไปเสียนี่
อยางนี้ เขาเรียกวายกสมบัติใหโจร เพราะฉะนั้น อยาทําอีก
เรากํ า ลั ง ทํ า ผิ ด พลาด ต อ งทํ า ใจให ถู ก ต อ ง เราต อ งรั ก ษา
พระพุทธศาสนาของเรา

ดูใหดี ปญหาอยูที่คนราย หรืออยูที่ตัวเรา
พระพุทธเจาทรงระวังมากในเรื่องอามิสไพบูลย และธรรม
ไพบูลย ทรงเตือนใหเตรียมสรางธรรมไพบูลยไวใหพรอม และใหไม
ประมาทในเวลามีอามิสไพบูลย
ดังเชน กอนจะปรินิพพาน พระองคไดทรงวางเงื่อนไขไววา
ตองใหพุทธบริษัททุกฝายมีคุณสมบัติ อยางนอย ๓ ประการ จะ
เปนพระ คือภิกษุหรือภิกษุณีก็ตาม เปนอุบาสก อุบาสิกาก็ตาม
ทุกคนควรจะมีคุณสมบัติ ๓ ประการตอไปนี้ จึงจะถือวามีธรรม
ไพบูลยที่จะทําใหพระพุทธศาสนาดํารงอยูยืนยาวได
พระพุทธเจาทรงวางเงื่อนไข ๓ ประการนี้ไวในตอนจะรับ
อาราธนาปรินิพพาน
มีเรื่องวา มารมาอาราธนาพระพุทธเจาปรินิพพาน พระองค
ตรัสวา จะยังไม ปรินิพพาน โดยทรงวางเงื่อนไขไวสามประการ
ต อ มาครั้ ง สุ ด ท า ย มารมาอาราธนาอี ก โดยทวงว า เงื่ อ นไขที่
พระองค ไ ด ท รงวางไว นั้ น สมบู ร ณ แ ล ว ขอนิ ม นต ป ริ นิ พ พานได
พระพุทธเจาก็ทรงสํารวจดู ปรากฏวาเงื่อนไขที่พระองคทรงกําหนด
ไว ๓ ประการ ครบแลวจริง พระองคก็เลยรับอาราธนาปรินิพพาน
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ครั้งนั้นก็ไดทรงปลงพระชนมายุสังขาร คือตกลงพระทัยวา
จะปรินิพพาน
ในที่นี้ สิ่งที่นาสนใจยิ่งกวาการปลงพระชนมายุสังขาร ก็คือ
เงื่อนไข ๓ ประการนี้ ที่พระพุทธเจาทรงวางไววา พุทธบริษัททุก
ประเภท คื อ ทั้ ง ๔ พวก จะต อ งมี ค วามสามารถที่ จ ะดํ า รงพระ
ศาสนาได พระองคจึงจะปรินิพพาน มิฉะนั้นพระองคก็จะตองทํา
หนาที่ของพระศาสดาตอไป หมายความวา พระองคทรงฝากพระ
ศาสนาไวกับบริษัท ๔ ที่มีความสามารถ ๓ ประการ อะไรบาง
๑. ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาจะตองรูหลักธรรม เขาใจ
คําสั่งสอนของพระองคแลว นําไปปฏิบัติไดถูกตอง พูดสั้นๆ วา รู
คําสอน และปฏิบัติไดถูกตอง
๒. ใหสามารถยิ่งกวานั้นอีก คือ นอกจากรูเขาใจปฏิบัติได
ถูกตองดวยตนเองแลว ยังนําไปบอกกลาวชี้แจงสั่งสอนคนอื่นได
ดวย คนที่จะไปบอกกลาวแนะนําสั่งสอนชี้แจงคนอื่นไดนั้น
(๑) ตองมีความสามารถที่จะแนะนําสั่งสอน และ
(๒) ตองมีน้ําใจประกอบดวย เมตตากรุณา บางคนถึงจะ
มีความสามารถ แตไมมีน้ําใจกรุณา ก็ไมใสใจที่จะสอน ก็ไมไดผล
เหมือ นกัน จึง ตองมีทั้ งน้ําใจ ตองมี ทั้งความสามารถ แล วก็เอา
ธรรมไปแนะนําสั่งสอนแกคนอื่นตอไป
๓. ข อ สุ ด ท า ยว า ถ า มี ก ารจาบจ ว ง คํ า ว า จาบจ ว งนี่ เ ป น
ภาษาโบราณ หมายความวามีการกลาวรายตอพระศาสนา หรือมี
การสั่งสอนลัทธิที่ผิดจากธรรมผิดจากพระวินัยขึ้น ก็สามารถกลาว
แกชี้แจง กําราบได เรียกวากําราบปรัปวาทได

๔๔

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

เงื่อนไขคุณสมบัติของพุทธบริษัท ๓ ประการนี้ เราจะตอง
เอามาใช เ ป น เกณฑ ม าตรฐานสํ า หรั บ สํ า รวจตรวจสอบ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนว า จะสามารถรั ก ษาพระศาสนาได ห รื อ ไม
เพราะวา เมื่อตรัสหลักการ ๓ ประการนี้ ก็เทากับวา พระพุทธเจา
กอนจะปรินิพพาน ไดทรงฝากพระพุทธศาสนาไวแกเราแลว
ถาพุทธศาสนิกชนไมมีคุณสมบัติ ๓ อยางนี้ ก็จะรักษาศาสนา
ของพระพุทธเจาไวไมได พระพุทธศาสนาก็ตองเสื่อมแนนอน
เราไมตองไปคํานึงมากนัก เรื่องพระที่ประพฤติเสียหายอะไร
นั้นเปนเรื่องรองลงไป คุณสมบัติ ๓ อยางของตัวเราเองนี้แหละ
สําคัญกวา
เรื่องพระประพฤติเสียหายทําไมดีนั้น ถามีขึ้นมา เราถือวา
เปนโจร เปนคนรายเขามาทําลายพระศาสนา เราก็ตองชวยกัน
รักษาพระศาสนา เพราะพระศาสนานี้เปนสมบัติสวนรวมของเรา
แตถาเราไมมีคุณสมบัติ ๓ อยางนั้น โจรจะเขามาหรือไม เรา
ก็จะรักษาพระศาสนาไวไมได ดีรายตัวเราอาจจะกลายเปนโจรไป
เสียเอง แตถาเรามีคุณสมบัติสามประการนี้แลว เราก็รักษาพระ
ศาสนาของเราไวได ขอทวนอีกครั้ง
๑. รูเขาใจธรรมวินัย และปฏิบัติไดถูกตองดวยตนเอง
๒. มีความสามารถ และเอาใจใสที่จะบอกกลาว ชี้แจงสั่ง
สอนธรรมแกผูอื่น
๓. เมื่อมีลัทธิคําสอนที่ผิดพลาดแปลกปลอมขึ้นมา ก็
สามารถกลาวชี้แจงกําราบได
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สามประการนี้ แ หละเป น ธรรมไพบู ล ย ซึ่ ง จะทํ า ให
พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง
เพียงแตเราปฏิบัติถูกตอง ธรรมก็ไพบูลยอยูในตัวเราแลว
เมื่ อ เราเอาไปแนะนํ า สั่ ง สอนผู อื่ น ให รู แ ละปฏิ บั ติ กั น กว า งขวาง
ยิ่งขึ้น ธรรมก็ไพบูลยกวางขวางออกไปทุกที
แมจะมีคําสอนอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นมา ก็ชี้แจงแกไขได
อุปสรรคก็หมดไป นี่แหละเปนธรรมไพบูลยที่แทจริง

ถาธรรมไพบูลยนําหนา อามิสไพบูลยก็พาสูสันติสุข
ฉะนั้น ตามหลักที่ถูกตอง เมื่อมีอามิสไพบูลย ก็ตองใหอามิส
ไพบูลยนั้นเปนพื้นฐานแกธรรมไพบูลย
เวลานี้ ในบานเมืองของเราที่เคยมีเศรษฐกิจดีพอสมควร
สถานการณก็เปลี่ยนไป คนที่ยากจนก็มาก คนที่มั่งมีก็ตกยาก พบ
ความทุกขกันอยางทั่วถึง ซึ่งจะตองเขมแข็งมีกําลังใจแกไขปญหา
กันตอไป
แตอยางนอยเราก็ยังอยูดีในขั้นหนึ่ง เพราะถาเทียบกับบาง
ประเทศ บานเมืองของเราก็มีฐานะเศรษฐกิจดีไมนอย คนไทยเรา
เคยอยูกันสุขสําราญ ถึงขนาดที่วาฟุงเฟอฟุมเฟอยเลยเถิดไป พอ
ตกต่ําลงมา ทั้งที่ยังดีกวาหลายประเทศ ก็ยังรูสึกเปนทุกขกันหนัก
ป ญ หาอยู ที่ ว า ในยามพรั่ ง พร อ มสุ ข สบาย เราเอาสภาพ
อามิสไพบูลย ที่มีความพรั่งพรอมทางวัตถุนั้นมาเปนฐานใหแก
ธรรมหรือเปลา หรือเกิดความหลงละเลิงมัวเมาไปในทางตรงขาม
อันนี้เปนจุดแยกที่สําคัญ
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ถามีความพรั่งพรอมทางวัตถุแลว ความพรั่งพรอมของวัตถุ
กลายเปนปจจัยใหเราเกิดความประมาทมัวเมา นั้นก็เปนทางเสื่อม
แต ถ า เอาอามิ ส ไพบู ล ย ที่ มี วั ต ถุ พ รั่ ง พร อ มนั้ น มาเป น
อุ ป กรณ เ สริ ม ธรรม สร า งสรรค ค วามดี ง ามทํ า ประโยชน ใ ห
ประชาชนอยู เ ย็ น เป น สุ ข มี ค วามสามั ค คี กั น ก็ ก ลายเป น ความ
เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปอีก
การกระทําอยางนี้ ก็เหมือนอยางพระเจาอโศกมหาราชตอน
ที่พระองคมีอํานาจ และกลับพระทัยหันมาประพฤติธรรมแลว
พระเจาอโศกมหาราชนั้น ตอนแรกก็เปนราชาที่เหี้ยมโหด
เรียกวา พระเจาจัณฑาโศก แปลวา อโศกผูดุราย คือคิดแตจะ
แสวงหาความยิ่งใหญ และการบํารุงบําเรอความสุขของตน ยก
กองทัพไปรุกรานรบราฆาฟนประเทศอื่น เพื่อตัวจะไดเปนใหญ
และแยงชิงทรัพยสมบัติของคนอื่น พอปราบเขาได ตนเองก็เปน
ใหญสมปรารถนา
แตเมื่อพระองคไดมาสดับธรรม ก็เปลี่ยนพระทัยกลับใจใหม
แลเห็นวา เราจะแสวงหาทรัพยสมบัติหาความยิ่งใหญไปทําไม ไม
มีสาระแทจริง แลวยังกอความทุกขยากเดือดรอนแกคนมากมาย
แตกอนนี้หาทรัพยสมบัติมาเพื่อบํารุงบําเรอปรนเปรอตนเอง
และไปปราบปรามเขาเพื่อตัวจะไดเปนใหญ แตตอนนี้เห็นวาทรัพย
และอํานาจไมมีความหมาย มองเห็นวาเปนการไมถูกตองชอบ
ธรรมที่จะไปแยงชิงเงินทองเขา และไปปราบปรามเบียดเบียนเขา
ทีนี้ พระเจาอโศกจะทําอยางไร ลองทายกันดู พระเจาอโศก
จะสละทรัพยสมบัติ และสละความยิ่งใหญนั้นทั้งหมด หรืออยางไร
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พระเจาอโศกคิดออกวาไมจําเปน ไมตองสละโภคทรัพยและ
ความยิ่งใหญ แตพระองคเปลี่ยนใหม เอาทรัพยสมบัติและอํานาจ
ความยิ่งใหญมาเปนอุปกรณของธรรม
แต ก อ นนี้ ใช ท รั พ ย แ ละอํ า นาจเป น เครื่ อ งมื อ หาสิ่ ง บํ า เรอ
ความสุขสําราญของตน และแสดงความยิ่งใหญ แตคราวนี้เอา
ทรัพยและอํานาจนั้นมาใชในแนวทางใหม ใหเปนเครื่องมือแผขยาย
ธรรม สรางสรรคสิ่งที่ดีงาม และประโยชนสุขแกประชาชน
การปฏิบัติของพระเจาอโศกนี้ เปนคติสําคัญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติธรรมในเรื่องทรัพยสมบัติและยศศักดิ์อํานาจ
คนบางคนมีความคิดดี มีสติปญญาความสามารถ แตไมมี
ทรั พ ย สิ น เงิ น ทอง ไม มี อํ า นาจ จะทํ า อะไรก็ ทํ า ได นิ ด เดี ย วและ
สําเร็จยาก เพราะไมมีเครื่องมือในการทํางาน ไมมีคนเชื่อฟง
แตในทางตรงขาม ถามีทรัพยและอํานาจ พอมีความคิดดีๆ
ก็เอาทรัพยและอํานาจนั้นมาใชทําความดีและทําการสรางสรรค ก็
ออกเปนงานเปนการ ไดผลดีอยางกวางขวาง และสําเร็จทันทีเลย
เพราะฉะนั้น ถารูจักใช คือเอามาเปนเครื่องมือของธรรม
หรือรับใชธรรม ทรัพยและอํานาจก็กลายเปนสิ่งที่มีประโยชน
พระเจาอโศกก็ไดเปลี่ยนทันทีวา ตอไปนี้จะเอาทรัพยสมบัติ
และอํานาจมาใชเปนอุปกรณเผยแผธรรม ขยายความดีงามและ
ประโยชน สุ ข ออกไปในโลก ทรงประกาศไว ใ นศิ ล าจารึ ก มี
สาระสําคัญวา ยศ (ความยิ่งใหญ อํานาจ ตลอดจนทรัพยสมบัติ)
ไม่มีความหมาย ถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อช่วยให้คนประพฤติธรรม
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เพราะฉะนั้ น พระองค ก็ เ ลยส ง เสริ ม การเผยแผ ธ รรม
สนับสนุนการประกาศพระศาสนาเปนการใหญ
การที่เราไดพบเห็นพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ก็เปนผล
มาจากการปฏิบัติธรรมของพระเจาอโศก ที่ไดทรงใชทรัพยสมบัติและ
ยศอํานาจในทางที่ถูกตองตามธรรม คือใชเปนอุปกรณเผยแพรธรรม

ทดแทนไมสิ้น คือพระคุณพอแม
จะตอบแทนใหแน ตองเลี้ยงทั้งกายและใจของทาน
ตามที่ไดพูดมาทั้งหมดนี้ ก็เพื่อใหเห็นวา คนเราจะอยูกันใน
โลกไดดี ก็ตองอยูดวยการสงเคราะห ๒ ประการ คือ อามิส
สงเคราะห์ โดยมีธรรมสงเคราะห์ด้วย
สําหรับอามิสสงเคราะหนั้น ในแตละครอบครัวก็เริ่มมาจาก
บิ ด ามารดา คื อ คุ ณ พ อ คุ ณ แม ข องเรา และถ า ท า นให ธ รรม
สงเคราะหดวย ในบานเรือนในครอบครัวก็อยูเย็นเปนสุข ลูกหลาน
ก็มี ความสามัค คีกั น ลูกหลานนั้ นก็ จะเอาอามิ ส สงเคราะหแ ละ
ธรรมสงเคราะห ออกไปเผยแผขยายกวางขวางออกไปดวย
เมื่อแตละครอบครัวปฏิบัติไดตามหลักอยางนี้ ประชาชนทั่ว
ทั้งสังคมก็จะอยูกันรมเย็นเปนสุข
คุ ณ พ อ คุ ณ แม ไ ด ริ เ ริ่ ม ไว แ ล ว คื อ ท า นได ใ ห ทั้ ง อามิ ส
สงเคราะหและธรรมสงเคราะหแกลูกหลาน ก็หวังวาลูกหลานจะได
นําเอาอามิสสงเคราะห และธรรมสงเคราะหนั้นไปเผยแพรใหขยาย
กวางขวางออกไป เพื่อความสุขความรมเย็นทั้งในครอบครัวของ
เรา และในชุมชน ตลอดจนสังคมทั้งหมด
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โดยเฉพาะก็เริ่มอามิสสงเคราะหและธรรมสงเคราะหนั้น ที่
ในบานหรือในครอบครัวของเรานี่แหละ คือทําการเลี้ยงดูตอบแทน
พระคุณของพอแม
วิธีตอบแทนพระคุณพอแมนั้น ทําไดหลายขั้นหลายทาง แต
อยางนอยที่สุด ก็ใหไดขอปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่พระพุทธเจาตรัสไวใน
หลักการไหวทิศเบื้องหนา ๕ ประการ คือ
๑. ทานเลี้ยงเรามาแลว เลี้ยงทานตอบ
๒. ชวยทํากิจธุระการงานของทาน
๓. ดํารงวงศสกุล
๔. ประพฤติตนใหเหมาะใหสมกับความเปนทายาท
๕. เมื่อทานลวงลับไปแลว ทําบุญอุทิศใหทาน
เมื่อวาโดยสาระสําคัญ ก็คือ เอาใจใสทําใหทานมีความสุข
โดยเฉพาะดวยการรูจักรักษาน้ําใจของทาน ใหทานไดความสุข
จากลูก เพราะพอแมนั้นรักลูกเปนที่สุด ทานจึงฝากความสุขไวที่
ลูกอยางมาก ทานอยากใหลูกมีความสุขความเจริญงอกงาม เมื่อ
ลูกมีความสุขความเจริญงอกงาม ทานก็มีความสุข
เพราะฉะนั้น ถาลูกตั้งใจประพฤติตัวดี ขยันหมั่นเพียรเลา
เรียนศึกษา ตั้งใจทําการงานใหกาวหนา ทานก็พลอยดีใจปลื้มใจมี
ความสุข แตถาลูกประพฤติตัวไมดี ทําความชั่วเสื่อมเสียหาย ไม
เอาใจใสทําหนาที่ของตัว ไมวาจะเปนเรื่องเลาเรียนศึกษา หรือการ
ทําการงาน หรือการเปนอยูทั่วไป ก็จะทําใหทานหนักใจหดหูหอ
เหี่ยวใจ กระทบกระเทือนใจ เสียใจ เปนการทํารายทานแมโดย
ไมไดตั้งใจ
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ฉะนั้น ลูกๆ จึงจะตองตั้งใจทําตัวใหดี โดยคิดวา เราจะทําให
พอแมของเรามีความสุขเอิบอิ่มปลาบปลื้มใจ
ลูกทําไดอยางที่วามานี้ ก็ดีอยางยิ่งแลว แตยังมีทางทําใหดี
ยิ่งกวานี้อีก คือ ตอบแทนคุณพอแมในขั้นสูงสุด
พระพุทธเจาตรัสวา ถึงแมวาลูกจะรักพอแมมาก ตั้งใจทะนุ
ถนอมเลี้ยงทานดวยทรัพยสินเงินทองวัตถุบํารุงบําเรอใหพรั่งพรอม
สะดวกสบายอย า งบริ บู ร ณ ที่ สุ ด ไม ใ ห ท า นต อ งลํ า บากเหน็ ด
เหนื่อยกระทบกระเทือนเลยแมแตนิดเดียว ก็ยังไมชื่อวาตอบแทน
คุณพอแมไดจริง
แตเมื่อใดลูกหาทางทําพอแมที่ไมมีศรัทธา ใหมีศรัทธา ทํา
พอแมที่ไมมีศีล ใหมีศีล ทําพอแมที่ไมมีจาคะ ใหมีจาคะ ทําพอแม
ที่ไมมีปญญา ใหมีปญญาได เมื่อ นั้นแหละ ลูกจึงจะชื่อ วาตอบ
แทนคุณพอแมไดแทจริง
เพราะฉะนั้น ลูกจึงควรหาทางชวยใหพอแมไดเจริญพัฒนา
ชีวิ ต จิ ต ใจของท า นมากๆ ขึ้ น ชว ยจั ด แจงขวนขวายเพื่ อ ให ท า น
เจริญดวยศรัทธา ดวยศีล ดวยสุตะคือความรู ดวยจาคะคือความ
เสียสละทําประโยชน และดวยปญญา
พูดงายๆ วา ชวยใหทานเจริญดวยบุญกุศล ชวยทําทางขางหนา
ของทานใหเปนทางแหงสวรรค และอมฤตนิพพาน ใหทานมีจิตใจดี
งามไมขุนมัวเศราหมอง มีแตความสดชื่น ราเริง เบิกบาน ผองใส
ถาลูกทําไดถึงขั้นนี้ ก็เรียกวาเปนบุตรธิดาที่ประเสริฐเลิศล้ํา
เพราะไดชวยใหพอแมไดสิ่งที่มีคุณคาแทจริงแกชีวิตของทาน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๑

วันนี้ ทุกทานตั้งใจเปนบุญเปนกุศล ประกอบดวยศรัทธา
และเมตตา ลูกหลานเองก็ประกอบดวยศรัทธาในพระศาสนา จึง
ทําบุญทํากุศล และประกอบดวยกตัญูกตเวทิตาธรรมตอคุณ
พอคุณแม สวนญาติมิตรก็มาดวยเมตตาและไมตรีธรรม โดยมี
ความรักความปรารถนาดีตอลูกหลาน
เมื่อไดทําสิ่งดีงามเหลานี้ เปนบุญกุศลแลว ก็ขอใหมีใจ
บันเทิงยินดีวา เราไดทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง และทําจิตใจใหเบิกบาน
สงบผองใส
จึงขอเชิญชวนลูกหลานและญาติมิตรไดปฏิบัติดังที่กลาวมา
ในการที่จะตั้งใจนําเอาหลักธรรม ทั้งสวนอามิสสงเคราะห และ
ธรรมสงเคราะห ไปปฏิบัติเพื่อความรมเย็นเปนสุขของครอบครัว
วงศตระกูล และสังคมสืบตอไป
สุ ด ท า ยนี้ ขออาราธนาคุ ณ พระรั ต นตรั ย อวยชั ย ให พ ร
รตนตฺ ต ยานุ ภ าเวน รตนตฺ ต ยเตชสา ด ว ยเดชานุ ภ าพคุ ณ
พระพุทธเจา คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ พรอมทั้งบุญกุศลที่ได
บําเพ็ญแลว ขอใหคุณโยมเจาของวันเกิด มีกําลังแข็งแรงพรอมดวย
สุขภาพพลานามัย มีจิตใจเอิบอิ่มผองใสดวยกําลังแหงบุญกุศล
ประสบสิริ ส วั ส ดิพิ พั ฒ นมงคลชั ย เป น มิ่ง ขวั ญ และกํ า ลัง ใจของ
ลูกหลานทั้งหลาย อยางยั่งยืนนาน
ขอใหลูกหลานและญาติมิตรทั้งหลาย มีความเจริญงอกงาม
ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต และปฏิ บั ติ กิ จ หน า ที่ ก ารงานให ป ระสบ
ความสําเร็จ กาวหนา และมีความรมเย็นเปนสุขในพระธรรมของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วกันทุกทาน ตลอดกาลยั่งยืนนาน
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(หนาวาง)
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มองธรรมถู ก ทาง
มีสุขทุกที่
~ ~

เยี่ยมพระพุทธบิดา
เมื่อเจาชายสิทธัตถะตรัสรูเปนพระพุทธเจา และเสด็จออก
จาริกไปประกาศธรรม จนในปที่ ๒ ไดมาประทับอยูที่พระเวฬุวัน
ในเขตพระนครราชคฤห
พระเจา สุ ท โธทนะ ทรงทราบสถานที่ ประทับ ของพระราช
โอรส จึงทรงสงอํามาตยมาทูลเชิญพระพุทธเจาเสด็จไปทรงเยี่ยม
พระพุทธบิดา ที่พระนครกบิลพัสดุ
อํามาตยหลายชุดเดินทางไปแลวเงียบหาย จนกระทั่ง ใน
ที่สุด พระเจาสุทโธทนะทรงสงอํามาตยใหญชื่อวากาฬุทายีไปทํา
หนาที่นี้ จึงประสบความสําเร็จ
ทานกาฬุทายีเดินทางถึงเมืองราชคฤห ไดฟงธรรม บรรลุผล
สูงสุดเปนพระอรหันต และอุปสมบทแลว
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ครั้งนั้น พอดีถึงกลางเดือน ๔ พระกาฬุทายีพิจารณาเห็นวา
เปนระยะสิ้นฤดูหนาว เขาสูวสันตกาล คือฤดูใบไมผลิ อันเหมาะที่
จะเดินทาง จึงเขาเฝาพระพุทธเจา กลาวคํารอยกรองอัญเชิญเสด็จ
โดยพรรณนาหนทางดําเนินจากเมืองราชคฤหสูเมืองกบิลพัสดุ
คําประพันธอัญเชิญเสด็จ ของทานพระกาฬุทายี ตอนหนึ่ง
วาดังนี้
ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ ถึงฤดูที่ประดาตนไม ซึ่ง
ไดผลัดใบเกาทิ้งไป ตางผลิดอกออกผลใหม ดอกสีแดงจัดจา
สดใสวะวาวราวกะมีเปลวสองประกาย ขาแตองคพระมหาวีระ
เปนกาละอันเหมาะแลวที่จะทรงอนุเคราะหหมูพระญาติวงศ
ขาแตองคพระวีระเจา หมูไมทั้งหลายมีดอกบาน
สะพรั่ง นารื่นรมยใจ สงกลิ่นหอมฟุงตระหลบไปทั่วทิศ
โดยรอบ ทิ้งใบเกาแลว กําลังออกผลใหม เปนกาลสมัย
อันเหมาะที่จะเสด็จจากที่นี้ออกทรงดําเนิน
ไมตนมีผลขนาดยอม อยางมะพลับ และมะหาด รส
ชื่นใจ มี เ ปลือ กสีเหลือ งสวยดั งสีทอง หาได ตลอดทุ ก
เวลา ขาแตพระองคผูทรงมหายศชัย บัดนี้เปนกาลสมัย
อันเหมาะที่จะเสด็จครรไล
ไม ผลนานาชนิด ที่ เป นคล ายอย างนี้ มากมายเป น
อเนก มีผลหอยยอยระยาอยูทั้งสองขางทาง ขาแตพระองค
ผูทรงยศใหญ บัดนี้เปนเวลาที่ควรจะเสด็จครรไล
จําปา ชางนาว กากะทิง สงกลิ่นหอม ยามลมรําพาย
พัด ยอดที่มีดอกสะพรั่ง เดนตา ดังวามีใจอาทร พากัน
นอมกิ่งกรลงมา นบถวายบูชาดวยกลิ่นสุคนธ ขาแตพระ
ผูทรงมหายศชัย บัดนี้เปนเวลาที่ควรจะเสด็จครรไล
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เหลานกแกว นกสาลิกา มีสีสันงามวิจิตร รูปสวย
เสียงไพเราะ บินขึ้นบินลงไปมา กลุมรุมยอดไม ขันรอง
อยูสองขางทาง พากันสงเสียงกูกันไปกูกันมา บัดนี้เปน
เวลาที่พระองคจะไดทรงเห็นพระชนกแลว
ประดาสระน้ํ า ทะเลสาบ มี ฟ ากฝ ง ชายท า งาม
ราบเรียบ นารื่นรมย ดารดาษไปดวยทรายสีขาว เต็ม
เปยมดวยน้ําที่มีรสสดชื่น เปนที่ซึ่งหมูชนลงไปอาบและ
ดื่ ม กิ น งามโดดเด น อยู เ สมอแก ส ายตา เป น สมั ย อั น
เหมาะที่จะทรงทัศนาพระประยูรญาติ
ถึงที่นั่น ถึงที่โนน ก็มีสระโบกขรณี ที่ดารดาษดวย
ดอกบุณฑริก ดาษดื่นดวยดอกปทุม อยูทั้งสองขางทาง
สวยงาม มีน้ําที่ชนทั้งหลายลงไปสรงสนานได เปนกาลสมัย
อันเหมาะที่จะเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนพระประยูรญาติแลว
ทั้งสองขางแหงหนทางดําเนิน ประชาชนที่อยูกัน
เปนชุมชนคับคั่ง เปนคาม เปนนิคม มีศรัทธา มีความ
เลื่อมใส นับถือพระรัตนตรัย ประชาชนเหลานั้นก็จะได
สัมฤทธิ์ความคิดหวังอยางสมบูรณดวย เปนกาลสมัย
อันเหมาะแลวที่จะเสด็จไปทรงเยี่ยมพระญาติวงศ…

พระพุ ท ธเจ า ทรงสดั บ คํ า อาราธนาเป น พจนประพั น ธ อั น
ไพเราะ รวมทั้งหมดประมาณ ๖๐ คาถา จบแลว ก็ไดทรงรับนิมนต
ครั้นแลวเสด็จดําเนินทางไกลไปทรงเยี่ยมพระพุทธบิดาและ
พระญาติว งศ ที่เ มือ งกบิลพัสดุ นําความเจริญธรรมเจริญปญญา
และสันตินิรามิสสุขมาประทานแกถิ่นฐานพระชาติภูมิ ในปที่ ๒ แหง
การบําเพ็ญพุทธกิจ สัมฤทธิ์พระราชประสงคของพระเจาสุทโธทนะ
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เมื่อใจสะอาด ธรรมชาติมีสุขให
พระพุทธเจาทรงมีพระวิสุทธิคุณ คือความบริสุทธิ์ อยางที่
เราพูดกันคลุมๆ วา ไมมีกิเลส เชน ไมมีความโกรธความเกลียด ไม
ติดลาภติดยศ พระหฤทัยไมขุน ไมเคือง ไมขัด ไมของ ไมติดคาง
กับความคิดที่จะเปนนั่น จะเอานี่ เปนตน พระทัยของพระองคจึง
ปลอดโปรง โลงเบา และสดใส เบิกบาน อยูเสมอ
เมื่ อ ไม มี ค วามคิ ด ติ ด กิ เ ลสอย า งที่ ว า นั้ น พระพุ ท ธเจ า จะ
ประทับอยูที่ ไหน พระหฤทั ยและพระปรีชาญาณของพระองค ก็
เหมือนเปดรับ หรือถึงกันทันทีกับทุกสิ่งทุกอยาง ที่ชิดใกลหรือราย
รอบพระองค ไมมีอะไร โดยเฉพาะความคิดติดกิเลสของตนเอง ที่
จะปดบังขวางกั้น หรือจะทําใหเลี่ยงหลีกหลบขามไปเสีย
ถ า เป น มนุ ษ ย ห รื อ ชี วิ ต อื่ น ก็ รู เ ข า ใจมองเห็ น สุ ข ทุ ก ข แ ละ
สภาพชีวิตของเขา ถาเปนธรรมชาติท่ัวไป ก็ทราบและซึ้งถึงความ
งามความสัมพันธอันละเอียดละเมียดละไมอยางทั่วตลอด และนี้ก็
เปนการเขาถึงความสุขอยางประณีตดานหนึ่ง
ดั ง นั้ น พระพุ ท ธองค จึ ง ทรงซาบซึ้ ง ในความงามของ
ธรรมชาติ และประทับอยูทามกลางธรรมชาติอยางทรงมีความสุข
ตลอดเวลา
ดั ง ที่ ป รากฏเป น บั น ทึ ก เรื่ อ งราวมากมายในพระไตรป ฎ ก
ตั้งแตพลันที่ตรัสรูแลว ก็ทรงเสวยวิมุตติสุข และเหตุการณยอ ย
อยางเรื่องที่ทรงสดับคําอาราธนาเสด็จของพระกาฬุทายีขางตนนี้
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พระอรหันตอื่นทั้งหลายก็มีความบริสุทธิ์ที่วานี้เชนเดียวกัน
ดั ง ท า นพระกาฬุ ท ายี ที่ ป ระพั น ธ ค าถาพรรณนาความงามของ
ธรรมชาติ ถ วายแด พ ระพุ ท ธองค ไ ด ก็ เ พราะท า นเองมี ด วงใจที่
ประณีตอยางนั้น
เมื่อใกลกอนจะปรินิพพาน มีเรื่องเกี่ยวของ พระไตรปฎกจึง
บั นทึ กเหตุ การณ ที่ พระพุ ทธเจ าตรั สกั บพระอานนท บ อยครั้ ง ถึ ง
สถานที่อันเปนรมณียสถาน ที่พระองคเคยเสด็จผานและไดประทับ
ดังคําบาลีวา “รมณียา อานนฺท เวสาลี, รมณีย อุเทนเจติย …”
(อานนท! เมืองเวสาลี เปนที่รื่นรมย, อุเทนเจดีย ก็เปนรมณีย)
พระไตรปฎกไดบันทึกบทประพันธของพระอรหันต ทั้งพระ
เถระและพระเถรีไวมากหลายองค ที่กลาวถึงความสุขของทาน
ทามกลางธรรมชาติ ในแดนปาเขาลําเนาไพร
ในที่นี้ จะยกคาถาของพระมหากัสสปะมาดูกันเปนตัวอยาง
พระมหากัสสปะนั้นถือ ขอปฏิ บัติขัดเกลา ที่เรียกวาธุดงค
มากเปนพิเศษ เริ่มตั้งแตขออยูปา เปนตัวอยางของชีวิตที่เรียบงาย
เมื่อใจไมมีกิเลสเชนที่วาคิดใฝจะเปนนั่นจะเอานี่แลว ความ
เรียบงาย ที่เปนของแทของจริง ก็ยอมจะเกิดจะมีขึ้นมาเอง เหมือน
เปนอัตโนมัติ
เมื่อไมมีความคิดติดกิเลสคางคากั้นขวางบังไว ใจเปด เปน
อิ สระอยู ก็ อย างที่ ว าแล ว คนก็ มี ความพอใจได ทั นที กั บความดี
ความงามตามธรรมดาของมั น ซึ่ง ไม จําเปน ตอ งมาสนองความ
ตองการสวนตัวของเขา
นี่ก็คือ สิ่งที่ทานเรียกวา “สภาวฉันทะ”
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เมื่อมีความพอใจนี้ ความสุขซึ้งที่ถึงกันกับธรรมชาติก็มีขึ้น
หรือเขามาเองทันที ดังคาถาจากใจของพระมหากัสสปะ ที่ยกมา
บางสวนเปนตัวอยาง ตอไปนี้
พระมหากัสสปะ ผูบําราศอุปาทาน ไรอาสวกิเลส ทํากิจ
เสร็จแลว กลับจากบิณฑบาต ขึ้นสูภูเขา เอาจิตพินิจธรรม
ภาคพื้นภูผา เปนที่ราเริงใจ มีตนกุมมากมายเรียงราย
เปนทิวแถว มีเสียงชางรองกองกังวาน เปนรมยสถาน ถิ่น
ขุนเขาทําใจเราใหรื่นรมย
ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเดน มีธารน้ําเย็นใสสะอาด
ดารดาษดวยผืนหญาแผคลุม มีสีเหมือนแมลงคอมทอง ถิ่น
ขุนเขาทําใจเราใหรื่นรมย
ยอดภูผาสูงตระหงานเทียมเมฆ เขียวทะมึน มองเห็น
เหมือนเปนปราสาท กัมปนาทดวยเสียงชางคํารนรอง เปนที่
ราเริง ถิ่นขุนเขาทําใจเราใหรื่นรมย
พื้นภูผานารื่นรมย ชุมฉ่ําดวยน้ําฝน เปนที่อยูอาศัยของ
เหลาฤาษี เซ็งแซดวยเสียงนกยูง ถิ่นขุนเขาทําใจเราใหรื่นรมย
แดนดอยถิ่นไพร ไมพลุกพลานดวยผูคน มีแตหมูเนื้อ
เสพอาศัย ดื่นดาไปดวยหมูนกนานาหลากหลาย ถิ่นขุนเขา
ทําใจเราใหรื่นรมย
ผื นแผ นศิ ลาล วนหนาใหญ เป นแหล งน้ํ าใสสะอาด
เกลื่อนกลนดวยคางและมฤคชาติ ดารดาษไปดวยสาหราย
ถิ่นขุนเขาทําใจเราใหรื่นรมย …

ยามมีกิจมีการมีงานจะพึงทํา ก็ทําดวยความสุข เมื่อไมมี
เรื่องตองทํา ก็อยูกับความสุขที่มีอยูตลอดเวลาตามธรรมดาของ
สภาวะนั้นเอง
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รักของพอแม ทั้งรักแท และรักยัง่ ยืน
ลูกทุกคนคงเห็นชัดวา ที่คุณพอคุณแมทําทุกอยางใหแกลูก
นั้น ก็ทําดวยความรัก เราจึงควรรูจักความรักของคุณพอคุณแมให
ดีสักหนอย
เริ่ ม แรก รู จั ก กั น ไว ก อ นว า ความรั ก นั้ น ถ า แยกตาม
หลักธรรม ก็แบงงายๆ วา มี ๒ แบบ
ความรักแบบที่ ๑ คือ ความชอบใจอยากไดเขามาสนองความ
ตองการของเรา เพื่อทําใหตัวเรามีความสุข ความชอบใจที่จะเอาเขา
มาบํ าเรอความสุขของเรา ชอบใจคนนั้ นสิ่ งนั้ นเพราะจะมาสนอง
ความตองการเปนเครื่องบํารุงบําเรอเรา ทําใหเรามีความสุขได ความ
รักแบบนี้มีมากมายทั่วไป
ความรักแบบที่ ๒ คือ ความอยากใหเขามีความสุข ความ
ตองการใหคนอื่นมีความสุข หรือความปรารถนาใหคนอื่นอยูดีมี
ความสุ ข ความรั ก ของพ อ แม เ ป นแบบที่ ๒ นี้ คื อ อยากให ลู ก มี
ความสุข
ความรัก ๒ แบบนี้ แทบจะตรงขามกันเลย
แบบที่ ๑ อยากไดเขามาบําเรอความสุขของเรา (จะหา
ความสุขจากเขา หรือเอาเขามาทําใหเราเปนสุข) แต
แบบที่ ๒ อยากใหเขาเปนสุข (จะใหความสุขแกเขา หรือทํา
ใหเขาเปนสุข)
ความรักที่หนุมสาวมักพูดกัน คือแบบที่หนึ่ง
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แตในครอบครัว มีความรักอีกแบบหนึ่งใหเห็น คือ ความรัก
ระหวางพอแมกับลูก โดยเฉพาะความรักของพอแมตอลูก คือความ
อยากใหลูกเปนสุข
ความรักชอบใจอยากไดเขามาบําเรอความสุขของเรา ก็คือ
ราคะ
สวนความรักที่อยากใหเขาเปนสุข ทานเรียกวา เมตตา
ความรัก ๒ แบบนี้ มีลักษณะตางกัน และมีผลตางกันดวย
อะไรจะตามมาจากความรักทั้ง ๒ แบบนี้
ถามีความรักแบบที่ ๑ ก็ตองการได ตองการเอาเพื่อตนเอง
เมื่อทุกคนตางคนตางอยากได ความรักประเภทนี้ ก็จะนํามาซึ่ง
ปญหา คือ ความเห็นแกตัว และการเบียดเบียนแยงชิงซึ่งกันและ
กัน
สวนความรักแบบที่ ๒ อยากใหผูอื่นเปนสุข เมื่ออยากให
ผูอื่นเปนสุข ก็จะพยายามทําใหเขาเปนสุข เหมือนพอแมรักลูก ก็
พยายามทําใหลูกเปนสุข และเมื่อทําใหลูกเปนสุขได ตัวเองก็เปน
สุขดวย
ความรักแบบที่หนึ่ง เปนความตองการที่จะหาความสุขให
ตนเอง พอเขามีความทุกขลําบากเดือดรอน หรืออยูในสภาพที่ไม
สามารถสนองความตองการของเราได เราก็เบื่อหนาย รังเกียจ
แตความรักแบบที่สองตองการใหเขามีความสุข พอเขามี
ความทุกขเดือดรอน เราก็สงสาร อยากจะชวยปลดเปลื้องความ
ทุกข ใหเขาพนจากความลําบากเดือดรอนนั้น
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ความรักแบบที่หนึ่งนั้น ตองไดจึงจะเปนสุข ซึ่งเปนธรรมดาของ
ปุถุชนทั่วไป ที่วา เมื่อเอาเมื่อได จึงมีความสุข แตถาตองใหตองเสีย
ก็เปนทุกข
วิถีของปุถุชนนี้ จะทําใหไมสามารถพัฒนาในเรื่องคุณธรรม
เพราะวา ถาการใหเปนทุกขเสียแลว คุณธรรมก็มาไมได มนุษย
จะตองเบียดเบียนกัน แกปญหาสังคมไมได
แตถาเมื่อไรเราสามารถมีความสุขจากการให เมื่อไรการให
กลายเปนความสุข เมื่อนั้นปญหาสังคมจะลดนอยลงไป หรือแกไข
ไดทันที เพราะมนุษยจะเกื้อกูลกัน
ตามปกติ การใหคือการสละหรือยอมเสียไป ซึ่งมักตองฝนใจ
จึงเปนความทุกข แตพอมีความรักแบบที่สอง ก็ใหดวยความสุข
ดังนั้น ความรักคือเมตตาจึงมาสรางความเปลี่ยนแปลงใหม ทําให
การใหกลายเปนความสุข
ความรักแบบที่สอง ที่ทําใหคนมีความสุขจากการให จึงเปน
ความรักที่สรางสรรคและแกปญหา
เมื่อ มนุษ ยมีความสุขจากการให จะเป นความสุ ขแบบทั้ ง
สองฝา ย สุ ขด วยกั น คือ ผูใ ห ก็ สุข เมื่ อ เห็ นเขามีค วามสุ ข ส ว นผู
ไดรับก็มีความสุขจากการไดรับอยูแลว สองฝายสุขดวยกัน จึงเปน
ความสุขแบบประสาน
ความสุขแบบนี้ดีแกชีวิตของตนเองดวย คือ ตนเองก็มีทาง
ไดความสุขเพิ่มขึ้น แลวก็ดีตอสังคม เพราะเปนการเกื้อกูลกัน ชวย
ใหเพื่อนมนุษยมีความสุข ทําใหอยูรวมกันดวยดี
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ความรักของพอแมคือ อยากเห็นลูกมีความสุข และอยากทํา
ใหลูกเปนสุข แลวก็มีความสุขเมื่อเห็นลูกเปนสุข
เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พอแมก็พยายามทําทุกอยางให
ลูกมีความสุข วิธีสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหลูกมีความสุข ก็คือ
การใหแกลูก เพราะฉะนั้น พอแมก็จะมีความสุขในการใหแกลูก
เพราะการใหนั้นเปนการทําใหลูกมีความสุข
ในขณะที่คนทั่วไปตองไดจึงจะมีความสุข แตพอแมใหแกลูก
ก็มีความสุข บางทีตัวเองตองลํ าบากเดือดรอ น แตพอเห็นลูก มี
ความสุข ก็มีความสุข ในทางตรงขาม ถาเห็นลูกไมสบายหรือตก
ทุกขลําบาก พอแมก็พลอยทุกข หาทางแกไข ไมมีความรังเกียจ ไม
มีความเบื่อหนาย แลวยังทนทุกขทนลําบากเพื่อลูกไดดวย
รักของพอแมนี้เปนรักแทที่ยั่งยืน ลูกจะขึ้นสูง ลงต่ํา ดี ราย
พอแมก็รัก ตัดลูกไมขาด ลูกจะไปไหนหางไกล ยาวนานเทาใด จะ
เกิดเหตุการณผันแปรอยางไร แมแตจะถูกคนทั้งโลกเกลียดชัง ไมมี
ใครเอาดวยแลว พอแมผูใหกําเนิดก็ยังเปนออมอกสุดทายที่จะโอบ
กอดลูกไว
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ใจดี มีความสุข
ชีวิ ตที่ เปนอยู ถู กตอง หรืออยู เป นนั้ น ต องดํ าเนิ นไปด วยดี
หรืออยูใหดี ครบทั้ง ๓ แดน คือ แดนสัมพันธกับสิ่งแวดลอม แดน
จิตใจ และแดนปญญา
ทั้ง ๓ แดนนี้ทํางานไปดวยกันเปนชีวิตอันเดียว
ในยุคที่ผานมา จะเห็นวา คนสมัยใหมตื่นเตนสนใจแดนโนน
ที แดนนี้ที กอนนี้ไมนานนัก ก็เนนแดนปญญา พูดกันนักหนาใน
เรื่อง IQ
จนกระทั่งไมกี่ปมานี้เอง ก็หันมาจี้กันในแดนจิตใจ พูดกันนัก
ถึง EQ แลวก็ emotional intelligence ที่แปลกันวา “ความฉลาดเชิง
อารมณ” หรือ “ปรีชาเชิงอารมณ” หรืออะไรทํานองนี้ คือมาเนนที่
emotion (ถาไมระวัง จะเหมือนกับมีแฟชั่นทางวิชาการ)
Emotion นั้นแปลกันมาวา “อารมณ” ซึ่งเปนคําแปลที่ไม
อยากใชในที่นี้ เพราะ “อารมณ” เปนคําพระที่เอามาใชใน
ภาษาไทย แตความหมายเพี้ยนไปจนสับสนกับความหมายเดิม
ขอใชคําเผื่อเลือกวา “ภาวะจิตใจ” หรือสั้นๆ วา “ภาวะจิต”
เราต อ งการให ค นมี จิ ต ใจดี ที่ เ ขาเรี ย กว า มี positive
emotions (อารมณบวก) คือมีภาวะจิตดี หรือภาวะจิตกุศล เชน มี
ความรักความปรารถนาดี เอื้อเฟอ ราเริงแจมใส กระตือรือรน ฯลฯ
ไมใหมีภาวะจิตอกุศล เชน โกรธ เกลียด กลัว ริษยา เศรา ซึม เปน
ตน ที่เปน negative emotions
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เพื่อไมใหพรา คลุมเครือ หรือฟนเฝอ เราควรรูหลักในการ
พัฒนาจิตใจ ซึ่งทานสอนไวชัดเจนวา เราควรมีภาวะจิตดี หรื อ
ภาวะจิตกุศล ที่เปนพื้นฐานไวประจําตัว ๒ ชุด คือ
- ชุดพัฒนาในตัว ๕ อยาง กับ
- ชุดแผออกนอกตัว ๔ อยาง
เรียกใหเปนวิชาการวา ภาวะจิตดีเพื่อชีวิต กับ ภาวะจิตดีเพื่อสังคม
ชุดแรก เปนภาวะจิตดีที่ควรมีประจําอยูในตัวตลอดเวลา
เพื่ อ ความอยูดี ข องตนเอง และเป น พื้น ฐานของการพั ฒ นาชี วิ ต
ตอไป
ชุดนี้ พุทธศาสนาเนนมากวา เปนเครื่องวัดความกาวหนา
ของการพั ฒ นาจิ ต ใจ คนไหนที่ ไ ปปฏิ บั ติ ธ รรม ถ า ยั ง ไม ไ ด
คุ ณ สมบั ติ ๕ อย า งนี้ ถื อ ว า ยั ง ไม ป ระสบความสํ า เร็ จ (ยั ง ไม
กาวหนาดวยซ้ํา) ไดแก
๑. ปราโมทย คือ ความราเริงเบิกบานใจ ขอนี้เปนพื้นใจ
เลย ทุกคนควรมีภาวะจิตนี้เปนประจํา
ปราโมทยนี้สําคัญมาก พระพุทธเจาตรัสวา “ปาโมชฺชพหุโล
ภิกฺขุ ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ” แปลวา ภิกษุผูมากดวยปราโมทย จะทํา
ทุกขใหหมดสิ้นไป ทุกคนจึงควรมีจิตใจที่ราเริงเบิกบานอยูเสมอ
๒. ปติ คือ ความอิ่มใจ ปลื้มใจ หมายความวา เวลาทํางาน
ทําการ ถาจิตของเราไมตั้งไวผิด ใจของเราไมฟุงเฟอ ไมไปมัวหวัง
เพอกับกาลขางหนา เราจะไดความอิ่มใจจากงานที่ทํา เราทํางาน
ไป งานก็เดินหนาไป จิตของเราก็ปติ อิ่มใจไปกับงานที่เดินหนานั้น
ถาไดผลสําเร็จสําคัญ ก็ปลื้มใจ
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๓. ปสสัทธิ คือ ความผอนคลาย เรียบรื่น สงบเย็น ไมเครียด
ขอสามนี้ ตรงขามกับที่เราเปนปญหากันนักในปจจุบัน อยางที่บน
กันวาคนมักจะเครียด แสดงวาดําเนินชีวิตผิด
เราบอกวาโลกเจริญ ถาเจริญจริง คนก็ตองมีชีวิตที่ดีขึ้น คือ
ตองดําเนินชีวิตถูก ใจตองสบาย ไมเครียด ตองมีปสสัทธิ
สามขอนี้ตามกันมาเองโดยธรรมชาติ เมื่อมีปราโมทยแลว
ปติก็เกิดได พอมีปติ อิ่มใจ ปลื้มใจแลว ปสสัทธิก็ตามมาเองโดย
อัตโนมัติ คือจะรูสึกผอนคลายสงบเย็น
มีแงพิเศษวา ปสสัทธินี้เปนขอที่โยงระหวางกายกับใจ คือ
พอเกิดปสสัทธิแลว ความผอนคลายก็จะมีทั้งทางกายและทางใจ
(ความเครียดก็เชนเดียวกัน ถาเกิดความเครียดแลว ก็จะเครียดทั้ง
กายและใจ)
๔. สุข คือ ความฉ่ําชื่นรื่นใจ พอมีปสสัทธิผอนคลายแลว
คนก็มีความสุข แลวความสุขก็เปนตัวเอื้อเปดโอกาสใหจิตเปนสมาธิ
๕. สมาธิ คือ ภาวะจิตตั้งมั่น แนว อยูตัว ไมมีอะไรรบกวน จะ
คิ ด จะพิ จ ารณา จะทํ า อะไร ใจก็ อ ยู กั บ เรื่ อ งนั้ น ไม ฟุ ง ซ า น ไม
วอกแวกหวั่นไหว เขาที่ อะไรๆ รบกวนไมได อยูกับสิ่งที่ตองการได
ตามตองการ
ดูงายๆ วา จิตที่เปนสมาธิ ก็คือจิตที่อยูกับสิ่งที่ตองการได
ตามตองการ และจิตนั้นไมถูกรบกวน หรืออะไรๆ มากวนมันไมได
เปนอันวา คุณสมบัติ ๕ อยางนี้ ควรทําใหมีในจิตใจอยูเสมอ
เป น ภาวะจิ ต ที่ ดี จะเรี ย กว า สุ ข ภาวะทางจิ ต ก็ แ ล ว แต คื อ

ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ
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พอจิตเปนสมาธิแลว ก็เปน “กัมมนีย” (หรือ กรรมนีย)
แปลวา ควรแกงาน คือเปนจิตที่เหมาะแกการใชงาน หรือใชงานได
ดี ถาเอาไปใชงานทางปญญา ก็จะถูกตองและดีที่สุด เปนไปตาม
ระบบของการพัฒนาชีวิต
ควรย้ําวา ทุกคนอยากมีความสุข ถาความสุขมากับภาวะจิต
ดี ข อ อื่ น ๆ ในชุ ด นี้ ค รบทั้ ง ห า อย า ง ก็ จ ะเป น ความสุ ข ที่ มี ค วาม
ปลอดภัยสูง และมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนความสุขที่มากและ
สูงขึ้นไปอีกไกลทีเดียว
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ใจดี ใหเขามีความสุข
ใจเรานี้ ตองอยูกับตัวเองขางในดวย และตองนึกคิดตอคน
อื่นขางนอกดวย ดังนั้น ในการพัฒนาจิตใจ ทานจึงใหเรามีภาวะ
จิตดี หรือภาวะจิตกุศล ไวเปนพื้นฐานประจําตัวทั้งสองดาน
ดังนั้น จึงมีภาวะจิตดี ๒ ชุด คือ ชุดพัฒนาในตัว ๕ อยาง กับ
ชุดแผออกนอกตัว ๔ อยาง แลวสองชุดนั้นก็เปนปจจัยหนุนกันและ
กันในการพัฒนาชีวิตของเรา
ภาวะจิตดีชุดในตัวไดพูดไปแลว ทีนี้ ชุด ๒ ที่แผออกนอกตัว ๔
อย าง เราควรมี ไว เพื่ อการสั มพั นธ ที่ ดี กั บเพื่ อนมนุ ษย และเป น
พื้นฐานของการชวยผูอื่นใหพัฒนา พรอมกันนั้นมันก็แสดงถึงการ
พัฒนาของตัวเราเองดวย
ธรรม คื อ คุ ณ สมบั ติ ที่ พึ ง พั ฒ นาขึ้ น ไว เ ป น พื้ น ฐานในการ
สัมพันธทางสังคม ก็คือภาวะจิตที่เรียกวา พรหมวิหาร ๔ ซึ่งคน
ไทยไดยินชื่อกันจนคุน แตก็มักเขาใจคลาดเคลื่อนไปไกลดวย
ในที่นี้ จะพูดกันแคหัวขอ และคําอธิบายยอ ดังนี้
๑. เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี อยากใหเขามี
ความสุข ความมีใจแผไมตรี และใฝทําประโยชนแกผูอื่น
๒. กรุณา คือ ความสงสาร อยากชวยเขาใหพนทุกข ใฝใจจะ
ปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของผูประสบทุกข
๓. มุทิตา คือ ความชื่นบานพลอยยินดี เมื่อเขาอยูดีมีสุข ก็มีใจ
ร าเริ ง บั นเทิ งด ว ย ชื่ นชมต อ ผู ที่ ทํ าความดี ง ามประสบความสุ ข
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ความสําเร็จ พลอยเบิกบานยินดีดวย มีใจสงเสริมเมื่อเขาไดดีมีสุข
เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป
๔. อุเบกขา คือ ความมีใจเปนกลาง วางตัวตั้งอยูในธรรม
ตามที่ไดพิจารณาเห็นดวยปญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจ
ตราชู ไมเอนเอียงดวยรักหรือชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตวทั้งหลาย
กระทําแลว อันควรไดรับผลดีหรือชั่ว สมควรแกเหตุที่ตนประกอบ
พรอมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม
รวมทั้งรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ไมเขาไปกาวกายแทรกแซง
ในเมื่อไมมีกิจที่ควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตัวไดดีแลว เขาสมควร
รับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบ
ของตน
ใครมี ธ รรมครบ ๔ ข อ นี้ ถ า ปฏิ บั ติ ถู ก ต อ ง ก็ จ ะมี ใ จที่ แ ผ
กวางขวางครอบคลุมสรรพสัตว หรือคนสัตวทุกถวนหนา เปนจิตใจ
ที่สากล
ที่วาเปนสากลครอบคลุมทั้งหมดนั้น นอกจากทั่วทุกตัวคน
เสมอกันแลว ก็เพราะครบทุกสถานการณ ซึ่งมีวิธีดูงายๆ ดังนี้
๑. เมตตา มีตอคนสัตว ในสถานการณที่เขาอยูเปนปกติ
๒. กรุณา มีตอคนสัตว ในสถานการณที่เขาตกทุกขเดือดรอน
๓. มุทิตา มีตอคนสัตว ในสถานการณที่เขาไดดีมีสุขเจริญยิ่งขึ้น
๔. อุเบกขา มีตอคนสัตว ในสถานการณ ที่ เขาพึ งรั บผิ ดชอบ
กรรมที่เขาทํา
การที่เรามีธรรมชุดนี้ สาระก็อยูที่ตองการใหเพื่อนรวมโลกหรือ
รวมสังคมมีความสุข ใหคนอื่นสัตวอื่นทุกคนทุกตนเปนสุขกับเราดวย
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ถามีธรรมชุดนี้ ความสุขของเขาก็เปนความสุขของเราดวย
เชน เมตตาคืออยากใหเขาเปนสุข พอเห็นเขาเปนสุข เราก็เปนสุข
ดวย จึงเปนความสุขรวมกัน
แล ว ก็ ชั ด ด ว ยว า ภาวะจิ ต ดี เ พื่ อ สั ง คมชุ ด นี้ กลั บ ไปหนุ น
ภาวะจิตดีเพื่อชีวิตใหพัฒนามากขึ้น เชน เราชวยเขาได เราก็ยิ่งอิ่ม
ใจปลื้มใจ มีความสุข แลวใจเราก็สงบ (ทั้งสี่ขอนี้ ใชฝกสมาธิไดหมด)
ทั้งนี้ ไมใชสุขเรื่อยเปอย แตใหสุขในความดีงามถูกตองชอบ
ธรรม หรือมีสุขที่เปนธรรม เฉพาะอยางยิ่งใหเปนความสุขที่เกื้อหนุน
การพัฒนาชีวิตของเขาเอง และไมใชสุขเฉพาะตัว แตเอื้อใหทั้งโลก
เปนสุข
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ใจดี กายพลอยมีสขุ ภาพ
จิตใจที่ดี หรือภาวะจิตกุศล ไมวาจะเปนความราเริง เบิก
บาน ผองใส ปราโมทย ปติ ที่เปนชุดพัฒนาในตัว ก็ตาม จะเปน
เมตตา กรุณา เปนตน ที่เปนชุดแผออกไปนอกตัว ก็ตาม นอกจากมี
ความสําคัญในการพัฒนาจิตใจ เอื้อตอการทํางานของปญญา และ
ช ว ยให ค นอยู ร ว มกั น ร ม เย็ น เป น สุ ข แล ว ก็ ส ง ผลดี ต อ ร า งกาย
เกื้อหนุนสุขภาพกายดวย
ไมวาใครก็คงรูดีวา การทํางานของจิตใจอาศัยระบบของ
รางกาย และภาวะจิตใจมีความสัมพันธสงผลตอกันกับระบบของ
รางกายนั้น
เมื่อคนโกรธ (มีภาวะจิตโกรธ หรือจะยังใชคําวามีอารมณ
โกรธ ก็แลวแต) กลามเนื้อจะเครียดเขม็งเกร็ง แมแตกลามเนื้อหนา
หัวใจเตนแรง หายใจแรงและเร็ว เกิดความเรารอน ระบบการเผา
ผลาญทั้งหมดเรงทํางานหนัก ฯลฯ เลือดคั่ง ลมขัด
ในระยะยาว ถามักโกรธ หงุดหงิด รางกายจะทรุดโทรมไว แก
เร็ว อาจเปนโรคบางอยางงาย เชน เปนแผลในกระเพาะอาหาร
ในทางกลับกัน ถาโกรธหรือกลัวขึ้นมา แตตั้งสติได คอยๆ
ผอนลมหายใจ โดยหายใจเขา-ออกยาว ชาๆ สม่ําเสมอ อาการ
เครี ย ดเกร็ ง เป น ต น ของร า งกาย ก็ จ ะบรรเทาลง แม แ ต อ าการ
ประหมาก็อาจหายได และภาวะจิตก็จะดีขึ้นดวย เรียกวา ผอ น
คลายสบายขึ้นทั้งองคาพยพ
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อยางงายๆ ถากายเครียด ใจก็เครียดดวย ถาใจเครียด กาย
ก็เครียดดวย
ตรงขามกับความโกรธ ก็คือเมตตา พอเมตตาเกิดขึ้นในใจ
กลามเนื้อทั้งหลายไดพัก การหายใจเรียบรื่น การเผาผลาญลด
นอย ความสงบเย็นเกิดขึ้น ทั้งระบบของรางกายผอนคลาย เลือด
ลมเดินดี
ถามีเมตตาประจําใจในระยะยาว นอกจากแกชาแลว ก็จะมี
บุคลิกภาพออนโยน มีเสนห หรือชวนคบหา และใหเกิดความสุข
แกผูเขามาใกลชิดดวย
คนที่ มี ภ าวะจิ ต อกุ ศ ล (ภาวะจิ ต ด า นลบ - negative
emotions) เชน งุนงาน หงุดหงิด ขี้โกรธ โศกเศรา หวงกังวล เบื่อ
หนาย ทอแท หมดกําลังใจ ฯลฯ นอกจากรางกายจะทรุดโทรมไป
ชั้นหนึ่งแลว บางทียังทําใหเบื่ออาหาร เปนตน ซ้ําเขาอีกชั้นหนึ่ง
ดวย ทําใหเกิดผลเสียรายแรง อาจจะเสื่อมสุขภาพกายถึงขั้นเสี่ยง
ชีวิตก็ได
แตในทางตรงขาม คนมีภาวะจิตดี เอาที่ชัดๆ เชน มีปติ อิ่ม
ใจ ปลื้มใจ ถึงแมกายจะอด ก็อยูดีไดนาน แถมมีผิวพรรณผองใส
ดวย
มี เ รื่ อ งตั ว อย า งว า ครั้ ง หนึ่ ง พระพุ ท ธเจ า เสด็ จ เข า ไป
บิณฑบาตในหมูบานพราหมณแหงหนึ่ง ไมทรงไดรับอาหารเลย
เสด็จกลับออกมาโดยมีบาตรเปลา มารมาเยาะ
พระพุทธเจาตรัสวา (สํ.ส.๑๕/๔๖๙/๑๖๗)
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เราทั้งหลายไมมีอะไรกังวล อยูเปนสุขสบายนักหนา
จะมี ป ติ เ ป น ภั ก ษา เหมื อ นดั ง เหล า เทวาพวกอาภั ส สร
พรหม

ตัวอยางงายๆ เห็นกันทั่วไป คือคนเจ็บไข ที่มีกําลังใจดี หรือ
มีเรื่องมีขาวใหดีใจ ปลื้มใจ หรือเกิดกําลังใจ แลวมีอาการฟนดีขึ้น
ทันตา หรือหายวันหายคืน
ในทางตรงข า ม ผู ป ว ยอี ก มากหลาย ทั้ ง ที่ โ รคก็ ยั ง ไม ท รุ ด
หนักนักหนา แตเกิดใจเสียขึ้นมา หมดกําลังใจ เลยทรุดหนักลงไป
เร็วไวเห็นกับตา เรื่องอยางนี้ หลายทานรูเห็นมา และเลาไดดี จึงไม
ตองบรรยาย
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นักแกปญ
 หา เริ่มดวยปญญาที่รูทกุ ข
พอมองที่หลักอริยสัจก็เห็นวา พระพุทธศาสนาเริ่มตนที่ทุกข
บางที ค นภายนอก หรื อ แม แ ต ค นภายในนี่ เ อง มองว า
พระพุทธศาสนาสอนแตเรื่องทุกข อะไรก็เปนทุกข ชีวิตก็เปนทุกข
บางคนพูดถึงพระพุทธศาสนาวาเปน pessimism คือ มองโลก
แงราย
ตําราฝรั่งหลายเลมเริ่มเรื่องวา พระพุทธศาสนามองชีวิตเปน
ทุกข บอกวา life หรือ existence เปน suffering อะไรทํานองนี้ ซึ่ง
ชวนใหเขาใจผิด
ตรงนี้ชาวพุทธเองจะตองชัด
กอนจะชี้แจงอะไร ขอตั้งขอสังเกตอยางหนึ่งวา
คนพวกที่ไมไดเรียนพระพุทธศาสนาในแงของตํารับตํารา
หรื อ ทฤษฎี ถ า อยู ๆ เข า มาเมื อ งไทย อาจจะได ภ าพของ
พระพุทธศาสนาที่เขาประทับใจในทางตรงกันขามกับพวกที่อาน
หนังสือ
พวกที่อานหนังสืออาจเขาใจวา พระพุทธศาสนานี่สอนอะไร
ตออะไรใหมองชีวิตเปนทุกข ไมสบายเลย
แตพวกที่ไมไดอานหนังสือ อยูๆ เขามาเมืองไทย เพียงแตรู
วาเมืองไทยเปนเมืองพุทธ พอมาเห็นคนเมืองไทยยิ้มแยมแจมใส
อยางที่เรียกวาเปน the land of smile สยามเมืองยิ้ม เลยรูสึกวาคน
ไทยเปนสุข
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เคยมีฝรั่งหนุมสาวไปหาอาตมาที่วัด ไมรูจักกัน ไมรูวาใคร
แนะนําไป ถามเขาวามาทําไม
เขาบอกวา เขาอยากรูเรื่องพระพุทธศาสนา กอนมาไมได
สนใจ แต ม าแลว ตอนเช ายื นที่ ห นา ตา ง มองลงไป เห็น คนไทย
หน า ตายิ้ ม แย ม แจ ม ใส ดู ค นไทยมี ค วามสุ ข ดี พุ ท ธศาสนาสอน
อะไรทําใหคนไทยมีความสุข
บางรายถึงขนาดบอกวา เขาไปเที่ยวตามบานนอก ไปเห็น
แมแตงานศพ สนุกสนานกันจัง (อาจจะมากไปหนอย!) เมืองฝรั่ง
ไม เ ป นอย า งนี้ เวลามี ง านศพ ฝรั่ ง หน าตาเคร ง เครีย ดเหลื อ เกิ น
จิตใจไมสบายเลย
นี่เปนความประทับใจ สําหรับคนที่มาเห็นภาพในชีวิตจริงวา
ชาวพุ ท ธมี ค วามสุ ข ตรงกั น ข า มกั บ เมื อ งฝรั่ ง ที่ มี แ ต ห น า ตา
เครงเครียด ยิ้มยาก มีความทุกขมาก เปนโรคจิตมาก
จ ะ โ ย ง อ ย า ง ไ ร ใ ห สุ ข กั บ ทุ ก ข ร ว ม อ ยู ใ น ภ า พ ข อ ง
พระพุทธศาสนาอันเดียวกัน ถาจับหลักได จะไมมีปญหาในเรื่องนี้
คําตอบอยูที่หลัก กิจในอริยสัจ หรือหนาที่ตออริยสัจ
เมื่อพูดถึงอริยสัจสี่ ก็ตองพูดถึงหนาที่ตออริยสัจดวย จะรู
อริยสัจอยางเดียวไมได ตองรูหนาที่ตออริยสัจและปฏิบัติหนาที่นั้น
ใหถูกตองจนเสร็จสิ้นดวย การเรียนอริยสัจโดยไมรูหนาที่ตออริยสัจ
จะทําใหสับสน
พระพุทธศาสนาสอนอริยสัจสี่ เริ่มดวยทุกข
หนาที่ตอทุกข ไดแก ปริญญา คือ ตองรูทันมัน
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เมื่ อ มี ป ญ หา ถ า เราจะแก ไ ข ก็ ต อ งรู เ ข า ใจมั น ก อ น จึ ง จะ
แกไขได ปญหาจึงเปนสิ่งที่เราตองรูเขาใจ ตองจับจุดปญหาใหได
นี่คือที่วา ทุกข์ เราตองรูเทาทัน แตเราไมมีหนาที่เปนทุกข
ไมเฉพาะตัวปญหาเทานั้น เราจะตองรูเขาใจสิ่งที่เกี่ยวของ
กับปญหา สิ่งซึ่งเปนที่ตั้งของปญหา คือรูเทาทันชีวิตสังขาร หรือ
รูเทาทันโลก
ทั้งหมดนี้เปนเรื่องของการรู หนาที่ตอทุกขมีอยางเดียวคือ
ปริญญา พูดงายๆ ทุกข สําหรับปญญารู... จบแคนี้
ถ า ใครเอาทุ ก ข ม าเข า ตั ว ใครทํ า ตั ว ให เ ป น ทุ ก ข แสดงว า
ปฏิบัติผิดหลัก ไมมีที่ไหนพระพุทธเจาสอนใหคนเปนทุกข สอนแต
ใหรูเทาทันทุกข เพื่อจะไดแกไขมัน
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ทุกข ตองมองใหเห็น – สุข ตองมีใหเปน
สุขตรงขามกับทุกข สุขอยูในอริยสัจขอไหน สุขอยูในขอนิโรธ
คือในขอจุดหมาย
แตเราไมนิยมใชคําวาสุข เพราะสุขนี้เปนสัมพัทธตลอด เปน
relative เพราะตราบใดที่มีสุข ก็หมายความวายังมีทุกขแฝง ปน
หรือเปนคูชิง เปนตัวเลือ กอยู คือ ยังไมพนทุกข ยังไมชัดวาทุกข
หมดหรือยัง
แตถาเมื่อไรทุกขไมมีเหลือ อันนี้จะพูดวาสุขหรือวาอะไรก็
แลวแต ถาพูดวาสุข ก็พูดเชิงเทียบ คือหมายถึงสุขสมบูรณ ไมมี
ทุกขเหลือเลย
นิโรธนั้น ที่แทไมใชแปลแคดับทุกข เพราะถาดับทุกข ก็แสดง
วาเรามีทุกข จึงตองดับมัน แลวก็ตองคอยดับกันอยูเรื่อย
ขอใหสังเกตวา “นิโรธ” แท แปลวา การไมเกิดขึ้นแหงทุกข
จุ ด หมายของพระพุ ท ธศาสนา คื อ ภาวะไร ทุ ก ข ไม มี ทุ ก ข
เหลือ ไมมีการเกิดขึ้นแหงทุกขอีกตอไปเลย
ระหวางปฏิบัติ ที่ยังเปนสัมพัทธ ทุกขก็นอยลงๆ และสุขมาก
ขึ้นๆ เปนความกาวหนาไป ฉะนั้น สุขจึงจัดอยูในฝายนิโรธ อยูขาง
จุดหมาย
หนาที่ตอนิโรธ คือ “สัจฉิกิริยา” แปลวา ทําใหประจักษแจง
คือทําใหประจักษกับตัว หรือบรรลุถึง สุข จึงเปนภาวะที่เราควรมี
เพิ่มขึ้นๆ
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ฉะนั้น ในชีวิตจริง คือภาคปฏิบัติ ชาวพุทธจึงตองมีสุขมาก
ขึ้น และทุกขนอยลงไปเรื่อยๆ นี่คือการที่เราดูพุทธศาสนาในเชิง
ปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป น ชี วิ ต จริ ง ฝรั่ ง จึ ง เห็ น ชาวพุ ท ธมี ค วามสุ ข ยิ้ ม แย ม
แจมใส
แตก็ตองระวังดวย ถายังไมเปนความสุขแท ที่ไรทุกข ก็อยาง
ที่บอกแลววา เปนความสุขที่ยังมีทุกขแอบแฝงหรือคอยแขงคอยแซง
ยังกลับกลายเปนทุกขได จึงยังจัดอยูในจําพวกทุกขดวย
หมายความวา เรายังตองอยูกับสุขดวยความรูเทาทัน เพราะ
ยังตองจัดการ ตองแกไขพัฒนาตอไป
สุขที่ยังแฝงทุกขนี้ ถาอยูกับมันโดยไมใชปญญารูเทาทัน เรา
ก็จะตกอยูในความประมาท ลุมหลงมัวเมา กลายเปนโทษ ก็คือ
ทุกขนั่นเอง
ที่ ฝ รั่ ง เห็ น คนไทยเป น สุ ข สนุ ก กั น นั ก นั้ น ไม ใ ช ดี เ สมอไป
บางครั้งคงจะเปนเพียงความประมาทที่วานี้ เทานั้นเอง
พระพุท ธเจา ทรงใหหลั กไวแ ลว วา ถ าเป นความสุ ขที่ ชอบ
ธรรม ก็เสพมันเถิด แตอยาติดหลง อยาสยบ เฉพาะอยางยิ่ง ตอง
ไมลืมเอาใจใสที่จะกาวไปกําจัดเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้น
พุทธศาสนิกตองจับหลักเรื่องกิจ หรือหนาที่ตออริยสัจ ใหชัด
วา...
๑. ทุกข เรามีหนาที่ ปริญญา รูทัน ศึกษาใหเขาใจวามันอยูที่
ไหน มันเปนอยางไร จับตัวมันใหชัด เพื่อใหพรอมที่จะแกไข
๒. สมุทัย สาเหตุของทุกขนั้น เราจึงมีหนาที่ ปหานะ กําจัด
แกไข
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๓. นิโรธ เรามีหนาที่ สัจฉิกิริยา ทําใหประจักษแจง หรือทําให
เปนจริงขึ้นมา เปนสุขมากขึ้นๆ จนบรรลุจุดหมายที่ไรทุกข
๔. มรรค ขอนี้เทานั้นที่เรามีหนาที่ ภาวนา คือปฏิบัติ ลงมือ
ทํา
สรุ ป ความว า พระพุ ท ธศาสนาสอนเรื่ อ งทุ ก ข ไ ว สํ า หรั บ
ปญญารู แตสอนเรื่องสุขสําหรับใหเรามีชีวิตเปนจริงอยางนั้น
พูดอยางสั้นวา พุทธศาสนาสอน ให้รู้ทันทุกข์ และ ให้อยู่เป็นสุข
หรือ ใหสั้นกวานั้นอีกวา พุทธศาสนาสอนใหเห็นทุกข แตให
เปนสุข คือ ทุกขสําหรับเห็น แต สุขสําหรับเปน
เพราะฉะนั้น ตองมองพระพุทธศาสนาวาเปนศาสนาแหงความสุข
ไมใชศาสนาแหงความทุกข
ถาจับจุดไมถูก ก็เขาใจพลาด แลวเตลิดไปเลย
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วัตถุนี่เรื่องใหญ ตองจัดการใหดี
วัตถุเปนเรื่องใหญ มีความสําคัญมาก ในทางธรรม ทานไม
มองขามความสําคัญขอนี้ เฉพาะอยางยิ่ง วัตถุซึ่งเปนสิ่งจําเปน
สําหรับชีวิต ที่เรียกวาปจจัยสี่ กลาวคือ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยู
อาศัย ยาบําบัดโรค
ในพระพุ ท ธศาสนามองวั ต ถุ ว า สํ า คั ญ มากแค ไ หน ดู ไ ด ที่
วินัยของพระ ซึ่งบอกใหเรารูวา แมแตในชีวิตของพระสงฆ ที่จัดวา
มีความตองการดานวัตถุนอยที่สุดแลว ปจจัยสี่ก็ยังเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญยิ่ง
วินัยของพระนี่ตั้งครึ่งตั้งคอน วาดวยเรื่องปจจัยสี่ ในคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจานั้น เริ่มตนทีเดียวทานวาจะตองจัดสรรเรื่อง
ปจจัยสี่ใหเรียบรอย ไมอยางนั้นแลวมันจะยุง
แตถาจัดดีแลว มันจะเปนฐาน ทําใหเราสามารถกาวไปสู
ชีวิตที่ดีงาม มีการพัฒนาอยางอื่นตอไปได
จึงขอใหมองดูวินัยของพระเปนแบบอยางในเรื่องนี้
จะเห็นวา ปจจัยสี่มีความสําคัญในขอบเขตหนึ่ง คือ
พระพุทธศาสนาไมไดยุติแคนั้น แตทานใหถือเปนฐานที่สําคัญ
ปจจัยสี่สําคัญ แตไมใชทั้งหมด คนเราไมใชอยูแควัตถุ สวน
บางคนก็ ไ ม เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของวั ต ถุ เ อาเสี ย เลย ก็ ไ ม ถู ก ต อ ง
เหมือนกัน
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ใหระลึกถึงวา คําสอนของพระพุทธศาสนานี้ จะครบทั้งหมด
ตองเปนพระธรรมวินัย คือ ตองประกอบดวยธรรมและวินัย ครบ
ทั้งสองอยางจึงจะเปนพระพุทธศาสนา
วินัย ซึ่งเกี่ยวของกับวัตถุ จึงเปนสวนหนึ่งหรือดานหนึ่งใน
หลักใหญ ๒ อยางของพระพุทธศาสนา
วินัยนั้น ก็วาดวยเรื่องที่วามานี่แหละ คือ การจัดสรรในดาน
วั ต ถุ ห รื อ รู ป ธรรม เรื่ อ งระเบี ย บชี วิ ต และระบบกิ จ การ ทั้ ง ของ
บุคคล ชุมชน และสังคมทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องความเปนอยู และ
สภาพแวดลอม เริ่มตั้งแตเรื่องปจจัยสี่ เปนตนไป
ทีนี้ ที่วาสําคัญมากแตไมใชทั้งหมดนั้น อยากใหชัดหนอยวา
สําคัญแคไหน บางคนอาจบอกวาเทาที่จําเปน แตคําวา “จําเปน”
นั้น ก็สื่อไมชัด
ที่จริง สําคัญแคไหน ก็บอกชัดเจนอยูแลวในคําวา “ปจจัย”
นั่นเอง
ยิ่งกวานั้น ในวินัยของพระ ยังมีคําเฉพาะสําหรับเรียก ปจจัย
๔ สําหรับพระอีกวา นิสสัย ๔
ทั้ง “ปจจัย” และ “นิสสัย” สื่อความหมายชัดใหเรารูวา ทาน
ถือเรื่องวัตถุวาสําคัญแงไหน เทาใด
“ปจจัย” แปลวา ตัวหนุนใหเกิดผล ตัวเอื้อ เงื่อนไข เครื่อง
เกื้อหนุน
“นิสสัย” แปลวา ที่อาศัย สิ่งที่ตองพึ่งพา เครื่องค้ําจุน
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หมายความวา เรามีจุดหมาย เรามีกิจมีหนาที่ หรือมีสิ่งที่จะ
ทําใหสําเร็จ วัตถุเหลานี้ ก็มาเปนที่ซึ่งเราจะไดพึ่งพา ไดอาศัย ซึ่ง
จะชวยเกื้อหนุนใหเราสามารถทําสิ่งที่ตองการไดสําเร็จ จนบรรลุ
จุดหมายที่ตั้งไว
สําหรับพระสงฆ ก็ชัดเลยวา ทานไดอาศัยวัตถุเหลานี้แลว ก็
จะไดมีกําลัง มีความพรอม มีเครื่องชวยใหสามารถศึกษา ดําเนิน
ชี วิ ต แห ง การฝ ก ฝนพั ฒ นาตนในไตรสิ ก ขา ปฏิ บั ติ ขั ด เกลาตน
ตลอดจนจาริกไปแสดงธรรมสั่งสอนประชาชน
พูดงายๆ วา วัตถุทั้งหลายนั้น เปนปจจัย มิใชเปนจุดหมาย
เปน means ไมใชเปน end
เมื่ อ มั น เป น ป จ จั ย ก็ เ ท า กั บ มั น บอกขอบเขต เช น ปริ ม าณ
เสร็จไปดวยเลยวา แคไหนจะ “พอดี” คือ พึงใชพึงมีเทาที่ เพียง
พอที่จะเกื้อหนุนใหเราไดอาศัยมันแลวสามารถกาวหนาหรือกาว
ขึ้นไปถึงจุดหมายไดดวยดี
ตรงขามกับพวกที่เอาวัตถุเปนจุดหมาย หรือพวกที่อยูอยาง
เลื่อนลอยเหมือนกับวาชีวิตและสังคมจบที่วัตถุ ซึ่งหาจุดพอดีไมได
ไมมีขอบเขต แลวไปๆ มาๆ ก็ฟุงเฟอ หลงระเริงมัวเมา มีแตเสื่อม
ลงไป
(ปจจุบันนี้ คนทั้งหลายก็ดูเหมือนจะไมรูตัววา กําลังพากันยึด
เอาวัตถุเปนจุดหมาย)
บอกแลววา สําหรับพระสงฆนั้น ชัดวาวัตถุแคไหนเพียงพอ
เทาไหนพอดี ที่จะเปนปจจัยใหอาศัยกาวไปสูจุดหมาย
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แต ช าวบ า น มี จุ ด หมายกิ จ หน า ที่ ต า งจากพระสงฆ
เพราะฉะนั้น จุดเพียงพอหรือพอดี จึงไมเทากับพระ และชาวบาน
เอง ก็มีความแตกตางหลากหลาย เปนชาวเมือง เปนชาวนา เปน
แพทย เปนนายกเทศมนตรี ฯลฯ
แตทั้งหมดนี้ ไมวาใคร เมื่อไดหลักแลว การจะบอกวาเราควรพึ่ง
อาศัยวัตถุแคไหน ก็ไมยากอะไรนัก ขอใหมันชวยใหทํากิจหนาที่
บําเพ็ญคุณความดีมีชีวิตที่สรางสรรครมเย็นเปนสุขกับครอบครัวใน
สังคมไดก็แลวกัน
ชีวิตและสังคมไมใชจะอยูแคกับวัตถุ แตจะตองอาศัยวัตถุ
นั้น กาวขึ้นไปในความดีงามหรือคุณคาทางจิตใจและทางปญญา
ในนามแหงวัฒนธรรม และอารยธรรม เปนตน
เมื่อวัตถุพรอมพอแลว ทางที่จะเดินไปขางหนาก็ยังอีกยาว
ไกล กวาจะไดสัมฤทธิ์ภาวะซึ่งเรียกวาประเสริฐ ที่สมกับความเปน
มนุษย
เปนอันวา ชาวพุทธจะตองใหความสําคัญกับเรื่องวัตถุ วา
เราจะดําเนินการกับปจจัยสี่ จัดสรรมันอยางไร เพื่อทําใหเปนฐาน
อันมั่นคง ที่เราจะไดกาวตอไปดวยดี พัฒนาสูงขึ้นไปในดานจิต
และในดานปญญา
พูดภาษาพระก็ไดวา เอาวินัย มาจัดการชวยใหมนุษยกาวไป
ในธรรม เพื่อความมีชีวิตที่ดีงามประเสริฐ แมกระทั่งถึงขั้นมีชีวิตที่
สมบูรณ
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สบาย ๗
ได พู ด กั น แล ว ในเรื่ อ งที่ ว า คุ ณ ภาพชี วิ ต ด า นวั ต ถุ หรื อ
รูปธรรมนั้น ทานถือวาสําคัญ ในฐานะเปนปจจัยเกื้อหนุนใหเรา
อาศัยมันเปนฐานที่จะกาวขึ้นสูการพัฒนา และสูความดีงามหรือ
การสรางสรรคที่สูงขึ้นไป ดังนั้น ทานจึงเอาใจใสมาก
เพียงแตตองระวังไมใหเอาปจจัยเปนจุดหมาย ที่จะไปหลงติด
วนเวียนจมอยูแควัตถุ
แตถาปฏิบัติใหถูก การจัดการในเรื่องวัตถุ ก็เปนการรูจัก
เตรียมปจจัยที่เปนฐานชีวิตใหพรอมที่จะดําเนินไปสูจุดหมายได
อยางดี
ทีนี้ ในทางปฏิบตั ิ ก็ควรจะมีความชัดเจนอีกสักหนอย พอให
เห็นภาพหรือเห็นแนวทางวา เราจะมี จะจัดสรรในเรื่องวัตถุและ
สภาพแวดล อ มกั น อย า งไร จะได เ ป น ป จ จั ย เป น เครื่ อ งอาศั ย ที่
ไดผลดีอยางที่วานั้น
ดูงายๆ แมแตพระที่จะไปฝกจิตเจริญสมาธิ ทานยังใหดูให
เตรียมสภาพเอื้อและสิ่งเกื้อกูลหลายอยาง เพื่อหนุนใหกาวไปในการ
ปฏิบัติดวยดี
สภาพเอื้อ และสิ่งเกื้อกูลเหลานี้ มีชื่อเรียกเปนคําภาษาบาลี
วา สัปปายะ คือที่เราเอามาแปลวา “สบาย” นั่นเอง
แตความหมายในภาษาไทยของเราเพี้ยนไปหนอย
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สบายของเรา มักเขาใจกันวา หมายถึง ไมติดขัด ไมมีอะไร
บีบคั้นกดดัน หรืออึดอัด แลวก็หยุดแคนั้น คลายกับวาพรอมจะลง
นอน หรือพักผอนได (มองที่การไมตองทํา)
แตสบาย หรือสัปปายะของเดิม หมายถึง สภาพที่เอื้อ เกื้อหนุน
เหมาะ ชวยใหเปนอยู ทํากิจกรรม หรือดําเนินกิจการตางๆ อยาง
ไดผลดี หรือเอื้อตอการที่จะปฏิบัติใหสําเร็จผล (มุงเพื่อการที่จะทํา)
ตัวอยางเชน จะไปฝกสมาธิ ทานใหมีสัปปายะ เพื่อชวยเอื้อ
ใหการปฏิบัติไดผลดี
สัปปายะ คือ สบาย หรือสภาพเอื้อและสิ่งเกื้อกูลเหลานี้ มี
หลายอยาง เห็นวาเอามาเทียบใชสําหรับคนทั่วไปไดเปนอยางดี
อาจจะเรียกวาเปนคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน เรียกตามคําของทานวา
สัปปายะ ๗ ประการ
ภาวะสบาย หรือสภาพเอื้อ คือ สัปปายะ ๗ นั้น มีดังนี้
๑. อุตุสบาย (อุตุสัปปายะ) คือ สภาพแวดลอม ดิน น้ํา อากาศ
อุณหภูมิ ที่เกื้อกูลตอชีวิต เอื้อตอสุขภาพ ธรรมชาติสดชื่นรื่นรมย
ไมรอนเกินไป ไมหนาวเกินไป มีบรรยากาศทั่วไป ที่ดี ที่เหมาะ ที่เอื้อ
๒. อาหารสบาย หรือโภชนะสบาย (อาหารสัปปายะ/โภชนสัปปายะ) มี
อาหารเพียงพอ ไมขาดแคลน และเปนอาหารที่มีคุณภาพ ถูกกับ
รางกาย เกื้อกูลตอสุขภาพ มีรสชาดตามสมควร
๓. อาวาสสบาย หรือเสนาสนะสบาย (อาวาสสัปปายะ/เสนาสนสัปปายะ)
คือ ที่อยูอาศัย ที่นั่งที่นอน มั่นคง ปลอดภัย อยูอาศัยใชทํากิจที่
ประสงคไดดี เปนที่ผาสุก
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๔. บุคคลสบาย (ปุคคลสัปปายะ) คือ มีบุคคลที่ถูกกันเหมาะกัน
ไมมีคนที่เปนภัยอันตราย หรือกอความเดือดรอนวุนวาย จะใหดี
ควรมีคนที่เปนกัลยาณมิตร มีปญญาความรู ที่จะสอบถามปรึกษา
ซึ่งเกื้อหนุนใหเกิดการพัฒนาชีวิต พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา
ใหดียิ่งขึ้น อยางนอยไดคนที่เหมาะใจ
๕. อิริยาบถสบาย (อิริยาปถสัปปายะ) คือ การบริหารอิริยาบถ
การเคลื่อนไหวของรางกาย การไดนั่งนอนยืนเดินอยางสมดุลและ
เพียงพอ บริหารรางกายไดคลองไมติดขัด
๖. โคจรสบาย (โคจรสัปปายะ) คือ มีแหลงอาหาร แหลงปจจัย
๔ สิ่งจําเปนในการใชสอยเปนอยู หาไมยาก เชน มีหมูบาน ราน
ตลาด หรือชุมชน ที่ไมไกล ไมใกลเกินไป
๗. สวนะสบาย (ธรรมสวนสัปปายะ/ภัสสสัปปายะ) คือ มีโอกาสไดยิน
ไดฟงคําสอนคําแนะนําและเรื่องราวที่ชวยใหเกิดปญญา เขาถึง
ข า วสารข อ มู ล ที่ ส ร า งสรรค ผดุ ง จิ ต ใจ จรรโลงป ญ ญา เอื้ อ ต อ
การศึ ก ษา ตลอดจนมี ก ารพู ด คุ ย ถกเถี ย งสนทนาแลกเปลี่ ย น
ความรูความคิดกัน
ทั้ง ๗ ขอ สบายทั้งนั้น สบายสมชื่อทุกขอ ไดแค ๗ ขอนี้ก็
สบายแลว สบายทั้งในตัวมันเอง และชัดเจนวา มันจะชวยหนุนให
การพัฒนาชีวิตกาวหนาตอไป
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เมื่อทรัพยและอํานาจ มาเปนเครื่องมือของธรรม
คนไทยทั่ ว ๆ ไปรู จั ก พระนามพระเจ า อโศกมหาราช และ
สวนมากรูวาพระองคเปนผูที่ไดทรงสงพระศาสนทูตมาประกาศ
พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ซึ่งเปนดินแดนโบราณ ที่ประเทศไทย
ปจจุบันตั้งอยู
เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจาอโศกมีมากมายยืดยาว แตพูดใหสั้น
ที่สุดไดวา พระองคเปนมหาราชแหงชมพูทวีป สมัย ๒๐๐ ปเศษ
หลังพุทธกาล ตอนแรกเปนกษัตริยโหดรายกระหายอํานาจ แลวได
ละเลิ ก การสงครามอย า งสิ้ น เชิ ง หั น มานั บ ถื อ พระพุ ท ธศาสนา
กลายเปนพระเจาอโศกผูทรงธรรม มุงมั่นบํารุงพระพุทธศาสนา
และประโยชนสุขของประชาชน
ตรงนี้เปนบทสรุปที่แทบทุกคนรู แตบางทีก็มองขามธรรม
สาระที่เปนแกนของเรื่องทั้งหมดไปเสีย นี่แหละคือจุดที่สําคัญยิ่ง
จึงขอตั้งขอสังเกตในเรื่องนี้ไว พูดงายๆ ก็คือ คติเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตอทรัพยสินเงินทอง
เดิ ม นั้ น พระเจ า อโศกก็ เ ช น เดี ย วกั บ กษั ต ริ ย ส มั ย โบราณ
จํานวนมาก ที่มุงแสวงความยิ่งใหญ และใฝหาเครื่องบํารุงบําเรอ
ความสุขสวนตน อยางที่เรียกวา แสวงหาทรัพยและอํานาจ เพื่อ
บํารุงบําเรอตัวเอง และเพื่อแสดงความยิ่งใหญของตน
ทรัพยและอํานาจ โดยทั่วไปมักจะมีความหมายอยางนี้
ทีนี้ เมื่อพระเจาอโศกมหาราชหันมานับถือพระพุทธศาสนา
ก็ทรงมีพระราชศรัทธาที่จะปฏิบัติตามพระพุทธศาสนธรรม
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ทางธรรมสอนวา ทรัพยสินเงินทองและความยิ่งใหญ ทุกอยาง
ลวนเปนอนิจจัง เปนสิ่งที่ไมเที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป ไมมี
สาระที่แทจริง
เมื่อทรัพยและอํานาจไมมีความหมายที่เปนแกนสารแทจริง
ทรัพยสินเงินทองเปนเพียงของนอกกาย เปนอนิจจัง ไมมีคุณคาที่
แทจริงแลว มองในแงหนึ่ง ก็จะทําใหเกิดความเบื่อหนาย นาจะสละ
ทิ้งไปเสีย
ถาพระเจาอโศกทรงมองเห็นอยางนั้น พระองคก็คงจะไมเอา
พระทัยใสกับพระราชทรัพยและอํานาจตอไป ซึ่งก็จะตองตั้งคําถาม
วา จะเปนการปฏิบัติที่ถูกตองหรือไม
ปรากฏว า พระเจ า อโศกได ทํ า สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ถื อ ได ว า เป น
แบบอยางแกชาวพุทธที่สําคัญ คือ พระองคไมไดทรงทิ้งทรัพยและ
อํานาจ แตไดทรงเปลี่ยนความหมายและวิธีปฏิบัติตอทรัพยและ
อํานาจเสียใหม
อย า งที่ พู ด เมื่ อ กี้ ว า ทรั พ ย แ ละอํ า นาจนั้ น มี ค วามหมาย
สําหรับปุถุชนจํานวนมาก ในแงที่เปนเครื่องบํารุงบําเรอความสุข
ของตน และแสดงความยิ่งใหญ
แตพระเจาอโศกไดทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพยและ
อํานาจใหมเปนวา ทรัพยและอํานาจนั้น สามารถใชเปนเครื่องมือ
ของธรรมได คื อ ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการทํ า ความดี ง าม และ
สรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน
ด ว ยพระดํ า ริ เ ช น นี้ พระเจ า อโศกก็ ท รงนํ า เอาทรั พ ย แ ละ
อํานาจที่พระองคเคยมีนั่นแหละมาใช แตเปลี่ยนใหม
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นั่นคือ แทนที่จะเอามาบํารุงบําเรอตนเอง และแสดงความ
ยิ่งใหญ ก็เอามาใชสรางสรรคความดีงามและประโยชนสุขอยางที่วา
พระองคจึงไดทรงสรางโรงพยาบาลคน โรงพยาบาลสัตว ทั่ว
พระราชอาณาจักร สรางถนนหนทางเชื่อมตอใหกวางขวางทั่วถึง
ปลู กต นไม สร างที่ พั กคนเดิ นทาง สร างอ างเก็ บน้ํ า และทํ าศิ ลา
จารึกประกาศธรรมและแถลงนโยบายของรัฐในทางธรรม ตลอดจน
อุปถัมภพระศาสนาอยางมากมาย
งานใหญ ยิ่ ง อย า งหนึ่ ง คื อ ได ท รงสร า งวิ ห าร อั น ได แ ก วั ด
มากมาย ให เ ป น ศู น ย ก ลางที่ จ ะให ก ารศึ ก ษาแก พ ระสงฆ แ ละ
ประชาชน
วั ด เหล า นั้ น ต อ มาบางแห ง ได เ จริ ญ เติ บ โตขึ้ น เป น
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนาลันทามหาวิหาร ที่ตําราทั่วไปพูดถึงใน
ชื่อวา มหาวิทยาลัยนาลันทา หรือ The University of Nalanda
พระเจาอโศกมหาราชไดทรงใหความหมายใหมแกทรัพยและ
อํานาจ แลวก็ทรงจารึกไวในศิลาจารึกของพระองค
มีขอความเปน ธรรมโองการ ในจารึกศิลา ฉบับที่ ๑๐ วา
ดังนี้
สมเด็จพระเจาอยูหัวปยทัสสี ผูเปนที่รักแหงทวย
เทพ ไมทรงถือวา ยศหรือเกียรติจะเปนสิ่งมีประโยชน
มาก เวนแตจะทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพื่อความมุง
หมายนี้ ว า ทั้ ง ในบั ด นี้ แ ละเบื้ อ งหน า ขอประชาชน
ทั้ งหลายจงตั้ งใจสดั บฟงคําสอนธรรมของข าฯ และจง
ปฏิบัติตามหลักความประพฤติทางธรรม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๘๙

จารึกนี้มีสาระสําคัญวา ยศ คือความยิ่งใหญของพระองค
นั้น จะไมมีความหมายเลย ถาไมเปนไปเพื่อชวยใหประชาชนได
ประพฤติธรรม
หมายความวา พระเจาอโศกไดทรงใชทรัพยและอํานาจ เปน
เครื่องมือของธรรม เพื่อเผยแพรธรรม หรือสรางสรรคธรรม ทําให
ความดีงามหรือธรรมนี้แผขยายไปในหมูมนุษย เพื่อสรางสรรคให
เกิดประโยชนสุขที่แทจริง อันนี้เปนคติที่สําคัญมาก

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

๙๐

ธรรม ทําไมตองมีทรัพยและอํานาจเปนเครื่องมือ
จากเรื่องพระเจาอโศกมหาราช ก็เกิดมีเรื่องสืบเนื่องขึ้นมา จะ
วาเปนควันหลง หรืออะไรก็แลวแต
เรื่องนั้นก็คือ ที่พูดวาพระเจาอโศกทรงเปลี่ยนความหมาย
ของทรัพยและอํานาจ จากการเปนเครื่องบํารุงบําเรอและประกาศ
ศักดาเดช มาเปนเครื่องมือของธรรม พูดสั้นๆ อยางนั้น ก็พอเขาใจ
แตบางคนรูสึกวายังรางๆ อยู นาจะแสดงเหตุผลใหชัดอีกสักหนอย
ก็จึงเพิ่มเติมเรื่องนี้อีกนิด
มองดูในสังคมมนุษยทั่วไปนี่แหละ จะเห็นวา คนที่มีความคิด
ดีๆ มีเจตนาดี มีสติปญญาดี แตถาไมมีทรัพย ไมมีอํานาจ ไมมียศ
ก็ไมสามารถสรางสรรคความดีงามหรือประโยชนสุขไดมาก
เราคิดขึ้นมาวาจะทําการที่ดีเปนประโยชนสักอยาง แตไมมี
เงิน ไมมีบริวาร ไมมีอํานาจ พอลงมือทําไป ก็ติดโนน ขัดนี่ ขาดนั่น
ถึงทําไปไดบาง ก็แสนยาก และมักทําไดในขอบเขตจํากัดอยางยิ่ง
ไมสมกับความคิดดีที่เรามีนั้นเลย
แต ที นี้ ถ า มี ท รั พ ย มี อํ า นาจ มี บ ริ ว าร เมื่ อ มี ค วามคิ ด ดี มี
สติปญญาดี ก็สามารถออกผลกระจายขยายออกไปไดกวางขวาง
เหมือนดังพระเจาอโศกมหาราช
เรื่องพระเจาอโศกมหาราชนี้ จึงเปนคติ เปนแบบอยางที่ดี ที่
ใหหลักแกเราในการปฏิบัติตอทรัพยและอํานาจอยางที่วาไปแลว

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๑

ตามคติของชาวพุทธ เราไดเรียนรูธรรมแลววา ทรัพยสินเงินทอง
และอํานาจนี้ เปนของนอกกาย จึงไมควรยึดถือเปนจุดหมายของชีวิต
ขอนี้หมายความวา เราไมไดเห็นความหมายของทรัพยและ
อํานาจในแงที่เปนเรื่องของความเห็นแกตัว หรือเปนประโยชนสวน
ตน และไมยึดติดลุมหลงมัวเมาตกเปนทาสของมัน ใหเกิดกอโทษ
ทุกขทั้งแกตนและแกผูอื่น แตเรามองอยางพระเจาอโศก คือ คิดที่จะ
ใชมันเปนเครื่องมือของธรรมในการที่จะสรางสรรคประโยชนสุข
ไมใ ชหมายความว า ทรั พย และอํ านาจเป นอนิจ จัง ทุ กขั ง
อนัตตา แลวก็เลยไมเอาใจใส ไมบริหาร ไมใชอยางนั้น เราตองรูจัก
เอามั น มาใช เ ป น เครื่ อ งมื อ สร า งสรรค สิ่ ง ที่ ดี ง ามและบํ า เพ็ ญ
ประโยชนสุข อันนี้ถือวา เปนวิธีปฏิบัติอยางถูกตองของชาวพุทธที่
เปนคฤหัสถ
แตถาไมอยากเกี่ยวของกับทรัพยและอํานาจ ก็ออกบวชไป
เลย จะไดไปทําหนาที่ทางธรรมอีกแบบหนึ่ง คือ นําธรรมที่เปนตัว
นามธรรม ได แ ก ส ติ ป ญ ญา ไปแจกจ า ยแก ป ระชาชน เพื่ อ ให
ประชาชนทั่วไปดําเนินชีวิตใหถูกตองเปนประโยชนแกชีวิตและ
สังคมของเขา
ฉะนั้น จึงมีคติ ๒ อยาง คือ
~ ถาอยูเปนคฤหัสถ ก็ใชทรัพยและอํานาจเปนเครื่องมือของ
ธรรม ในการสรางสรรคความดีงามและประโยชนสุข หรือ
~ ถ าเบื่ อ หน ายไม อ ยากเกี่ ย วข อ งกั บ ทรั พย และอํ านาจ ก็
ออกบวชไปเผยแพรธรรม ใหเปนเครื่องเจริญบุญกิริยา
แกประชาชน
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ถามิฉะนั้น จะกลายเปนคนครึ่งๆ กลางๆ มีทรัพยมีอํานาจ
แลวบอกวาเบื่อหนาย ไมเอาเรื่องเอาราว จะทําอยางไรก็ไมทํา ไม
รับผิดชอบ กลายเปนผูตกอยูในความประมาท
ทรั พ ย แ ละอํ า นาจนั้ น เมื่ อ ไม ไ ด รั บ การบริ ห าร ไม มี ค น
รับผิดชอบ ก็เสียหายหมด ไมเกิดประโยชนทั้งแกตนเองและสังคม
และชีวิตของคนผูนั้นเองก็ไมไดเจริญงอกงามอะไรขึ้นมา
เรื่องพระเจาอโศก อยางนอยก็ใหคติแกเรา ที่จะรูจักมอง
ความหมายของทรัพยและอํานาจใหถูกตอง และปฏิบัติตอมันให
ถูกทาง โดยใชเปนเครื่องมือสรางสรรคความดีงามและประโยชนสุข
ใหไดมากมายใหญกวาง อยางที่วามานี้

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๓

“สันโดษ” ตองรับใช “ไมสันโดษ”
ถามีคนมาถามวา พระพุทธเจาสอนใหสันโดษใชไหม? ใคร
ตอบวา “ใช” ก็ตองวาตอบผิด ถาใหคะแนน ตรวจอยางเครง ก็คือ
ศูนย หรือกรุณาที่สุด ก็ให ๕๐%
ทําไมเปนอยางนั้น นี่แหละที่ตองใหรอบคอบ ขอบอกสั้นๆ
วา ตองแยกแยะออกไปใหชัดวา พระพุทธเจาสอนใหสันโดษใน
เรื่องไหน หรือใหไมสันโดษในเรื่องไหน ไมใชตอบโผงผางลงไปแง
เดียว เลยผิด!
แลวจะตอบอยางไร จึงจะถูก ก็แยกแยะออกไปสิวา
- พระพุ ทธเจ าสอนให สั นโดษในสิ่ งเสพ หรื อในวั ตถุ บํ าเรอ
ความสุข
- แต พระพุทธเจาสอนใหไมสันโดษในกุศลธรรม หรือพูดใหคน
ยุคนี้เขาใจงายขึ้นวา ใหไมสันโดษในการสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม
เพื่อรวบรัด ก็ยกคําตรัสของพระพุทธเจามาใหดูกันเลย
เอาขอหลัง คือ “ไมสันโดษในกุศลธรรม” กอน
พระพุทธเจาตรัสไววา ที่พระองคตรัสรูนั้น
ภิกษุทั้งหลาย เรารูซึ้งถึงคุณของธรรม ๒ ประการ คือ *
หนึ่ง

๑. ความเปนผูไมสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย
๒. ความเปนผูไมระยอในการบําเพ็ญเพียร
*

เรียกวา อุปัญญาตธรรม แปลวา ธรรมที่พระพุทธเจาเห็นคุณ ธรรม ๒ ขอชุดนี้ เปนหลักทั้ง
ในพระสูตรและอภิธรรม, ในพระอภิธรรม มีในมาติกา ชุด ๒ (องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑; อภิ.สํ.๓๔/๑๕)

๙๔
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หมายความวา พระพุทธเจาตรัสรูเพราะไมสันโดษ (ในกุศลธรรม)

ตองเนนวา ในสิ่ ง ที่ ดี ง าม ในการสร า งสรรค สิ่ ง ที่ ดี ง ามเป น
ประโยชนแลว ทานไมยอมใหสันโดษเปนอันขาด ถาเปนกุศลธรรม
แลว พระพุทธเจาไมเคยใหสันโดษเลย (ถาสันโดษในกุศลธรรม ก็
คือประมาทนั่นเอง)
เปนอันวา หลักความไมสันโดษ (ในกุศลธรรม) นั้น ชัดเจน
แลว
ทีนี้ก็มาดู “สันโดษ” บาง พระพุทธเจาตรัสไว (ตรัสแก
พระภิกษุ) ในหลักที่เรียกวา อริยวงศ์ 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 เพื่อบรรลุธรรมที่
ยังไมบรรลุ)
จะเห็นวา พระพุทธเจาทรงสอนใหพระภิกษุสันโดษในวัตถุ
สิ่งเสพบริโภค (จีวร-เครื่องนุงหม บิณฑบาต-อาหาร เสนาสนะ-ที่
อยูอาศัย)
สันโดษมา ๓ ขอ พอถึงขอที่ ๔ เปลี่ยนเปนวา ใหเอาใจใส
เพียรพยายามละอกุศล และเจริญกุศล เพื่อจุดหมายคือจะไดบรรลุ
ธรรมที่ยังไมบรรลุ
ขอที่ ๔ นี้ ก็คือขอที่ใหไมสันโดษในกุศลธรรมนั่นเอง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๕

เพราะฉะนั้น หลัก อริยวงศ์ ๔ นี้ จึงบอกอะไรๆ หลายอยาง
ความไม สั น โดษ (ในกุ ศ ลธรรม) เป น หลั ก ใหญ อ ยู ใ นขั้ น
ปฏิบัติการที่จะใหบรรลุจุดหมาย
ความสั น โดษ (ในสิ่ ง เสพ) เป น ข อ ปฏิ บั ติ ขั้ น บุ พ ภาคของ
ความไมสันโดษ (ในกุศลธรรม) นั้น
หมายความว า ความสั นโดษในวั ตถุ เป นการเตรี ยมชี วิตความ
เปนอยูใหเอื้อ ใหพรอมที่จะเดินหนากาวไปกับความไมสันโดษใน
กุศลธรรม
พูดอีกอยางหนึ่งวา ความสันโดษในวัตถุเปนธรรมยอย ที่มา
สนองงาน มารองรับ หรือมารับใชความไมสันโดษในกุศลธรรม
ถามวา สันโดษใน ๓ ขอแรก สัมพันธกับสิ่งที่จะทําในขอ ๔
อยางไร หรือถามสั้นๆ วาทําไมจึงสันโดษ
ก็ตอบวา เพราะวา สันโดษเปนตัวออมหรือชวยสงวนเวลาแรงงาน-ความคิดไว
ถาภิกษุไมสันโดษในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คือไมสันโดษ
ในวัตถุเสพ มัวยุงกับการหาอาหารอรอยๆ ฉัน มัววุนวายอยูกับการ
หาสิ่งของเครื่องใชฟุมเฟอย มัวหมกมุนกับวัตถุบําเรอความสุข
๑. เวลาก็หมดไป กับการหาการเสพสิ่งเหลานี้
๒. แรงงานก็หมดไป เพราะมัววุนวายกับเรื่องเหลานี้
๓. ความคิดก็หมดไป กับการครุนคิดหาทางใหไดสิ่งเหลานี้
มาเสพ
เลยไมเปนอันไดเพียรพยายามเจริญสิกขาทําหนาที่

๙๖
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แต เมื่ อภิ กษุ สันโดษในปจจัย ๔ เวลาก็เหลื ออยู แรงงานก็
เหลืออยู ความคิดก็เหลืออยู ก็เอาเวลา แรงงาน และความคิดนั้น
มาระดมทํากิจหนาที่ของตน
ดังนั้น ทั้งสันโดษ และไมสันโดษ จึงมาออกผลที่ความเพียร
นอกจากนั้นยังใจสงบ สบาย ไมหวง ไมพะวักพะวง ในเรื่อง
วัตถุ หันไปมุงหนาทํากิจหนาที่ และสรางสรรคความดีตางๆ ไดอยาง
แนวแนเต็มที่ โดยมีความสุขดวย
ตอนนี้ สันโดษก็มีผลครบตลอดตามวัตถุประสงค
คฤหัสถก็เชนกัน ถาญาติโยมไปมัววุนวายอยูกับการแสวง
สิ่ ง เสพบํ า รุ ง บํ า เรอหาความสุ ข ส ว นตั ว ก็ จ ะหมดเวลา หมด
เรี่ยวแรง หมดความคิดไปกับเรื่องเหลานั้น จนไมเปนอันปฏิบัติ
หนาที่หรือทํางานสรางสรรค หนาที่งานการสรางสรรคที่พึงทํา ก็ไม
เปนอันทํา อยางนอยก็ยอหยอน
แถมลอแหลมตอการที่จะทําการแสวงหาโดยทุจริตอีกดวย
การทํ า ความดี ทํ า ประโยชน สู ง ส ง จนแม ก ระทั่ ง บรรลุ
โพธิญาณ เปนไปไมได ถามัวสันโดษในกุศลธรรม โดยไมสันโดษ
ในวัตถุเสพ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๗

“เรียบงาย” ตองไมใช “มักงาย”
เมื่อพูดถึงหลักธรรมสําคัญขอวา “ไมสันโดษในกุศลธรรม”
หลายคนไมเคยไดยินมากอนเลย
ก็ตองย้ําวา ขอใหจําหลักนี้ใหแมน และเอาไปใชในชีวิตจริง
ดวย
ไม แ ต ค วามไม สั น โดษในกุ ศ ลธรรม เท า นั้ น แม แ ต ค วาม
สันโดษ หลายคนก็ไมไดสังเกตวา ทานจํากัดไวใหสันโดษในวัตถุ
หรือสิ่งเสพบริโภค ไมใชสันโดษไปเรื่อยๆ หรือสันโดษลอยๆ ไมวา
อะไรก็สันโดษไปหมด
ลึกลงไปอีก แมแตในเรื่องวัตถุ ก็ไมเคยถามวา เราควรจะ
สันโดษเพื่ออะไร หรือวา ทําไมพระพุทธเจาจึงสอนใหสันโดษ
ไดแตนึกไปเอง หรือพูดตามๆ กันไปวา คนสันโดษเปนอยู
งาย พอใจตามที่มี ไมทะเยอทะยาน จึงเปนคนมีความสุข นี่คือ
สันโดษแลวจะไดมีความสุข หรือสันโดษเพื่อมีความสุข
ทั้ ง หมดนี้ เ ป น ตั ว อย า งที่ เ ตื อ นว า เราควรศึ ก ษาธรรมหรื อ
อะไรๆ กันใหชัดสักหนอย ไมควรทึกทักวาที่เรานึกวารูนี้คือใชละ
เราบอกวา เปนอยูเรียบงาย พอใจแคที่มี สันโดษในวัตถุนี่ ดี
นะ แตที่แทนั้น ตองระวัง เชน ความเปนอยูงาย ถาไรจุดหมายที่ดี
งาม (พูดภาษาพระวา ไมเปนเครื่องเจริญกุศล) ไมมากับความ
เพียร ถึงจะมีความสุขดี แตอาจจะเสื่อมอยางเดียวก็ได
พูดงายๆ วา อาจจะ “สุข แตเสื่อม”

๙๘
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อยูเรียบงาย แตเรียบงายไมเปน บอกวาฉันเปนอยูงาย อยู
อยางไรก็ได เอาอยางไรก็ได งายไปงายมา กลายเปนมักงาย
ตอไป ถึงสกปรกอยางไรก็อยูได ไมมีระเบียบรุงรังอยางไรก็
อยูได ใครจะเปนจะตายอยางไร ก็อยูกันไป อยางไรก็ไดทั้งนั้น
นี่ แ หละ อยู ง า ย กลายเป น มั ก ง า ย เรี ย บง า ย กลายเป น
อยางไรก็ได มันจะเปนโทษราย ตองระวัง
พอมักงายแลว ทีนี้ อะไรที่ควรจะทํา ก็ไมทํา อะไรที่ควรจะ
แกไข ก็ไมแกไข ไมกระตือรือรนขวนขวายทั้งนั้น
การที่ทานใหเปนอยูงาย มีความสันโดษเพื่ออะไร ก็เพื่อจะ
ไดไมตองมัววุนวายสาละวนกับวัตถุอันเกินความเปนปจจัย แลว
จะไดเปนตัวเอื้อ เกื้อหนุน ใหโอกาสแกการเพียรพยายามที่จะกาว
ไปใหถึงจุดหมายอันประเสริฐที่มุงมั่นอยูในใจ
ดังนั้น ความเปนอยูงาย จึงตองควบมากับความเพียรมุงมั่น
เพื่อจุดหมายที่เปนกุศล
ถาไมสันโดษ เราจะหาโอกาสเพียรพยายามปฏิบัติการเพื่อ
จุดหมายนั้นไดยาก เพราะจะมัวยุงนุงนังหรือวุนวายอยูกับเรื่องอื่น
อยางคนที่มุงหาเสพวัตถุ มัวหาที่กินใหอรอย หาที่เที่ยวให
สนุก เปนตน ก็ตองแยงเวลาเรี่ยวแรงและความคิดของตัวออกไป
จากงานการหนาที่
ถาไมสันโดษอยางนี้หนักนัก ก็เสียงานเสียการไปเลย หรือไม
อีกทางหนึ่ง ก็หันไปกอบโกย หาโดยทางทุจริต อยางที่วาแลว

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๙๙

ความสั น โดษเป น อยู ง า ยที่ ถู ก ต อ ง ก็ คื อ การออมเวลาเรี่ยวแรง-ความคิดเอาไว ทําตัวใหพรอมที่จะมุงหนาเพียรปฏิบัติกิจ
ทําการไดเต็มที่ เพื่อกาวไปใหถึงจุดหมายอันประเสริฐที่ตองการ
ความสันโดษเปนอยูงาย จึงมากับการทําความเพียรอยางยิ่ง
ถาไมมีตัวประกอบนี้มาประกบ ความงายก็จะมากับความขี้เกียจ

หลายคนบอกวา สันโดษจะไดมีความสุข ถาอยางนี้อันตราย
นี่แหละจะนําไปสูความมักงาย
พระพุทธเจาไมเคยตรัสวา สันโดษเพื่อความสุข แตสันโดษ
แลวเปนสุข อันนั้นถูกตอง
ความสุขของคนเราอยูที่ความพอใจ สันโดษเปนความพอใจ
เมื่อพอใจมันก็สุข
ในแงนี้ ความสันโดษก็ทําใหเปนสุข แตมันไมใชวัตถุประสงค
หมายความวา สันโดษทําใหเปนสุข แตไมใชสันโดษเพื่อความสุข
ถา สันโดษ โดดเดี่ยว เพื่อความสุข สันโดษคือพอใจ ฉันสุข
สบาย แลวจบ เลยไมทําอะไร ก็เขากับดักที่วา ขี้เกียจ
เพราะฉะนั้น สันโดษทําใหคนขี้เกียจได ถาไมมาประสานสง
ตอกับธรรมที่เปนคูกันหรือเปนตัวรับชวง
พระพุทธเจาตรัสสันโดษที่ไหน จะตรัสความเพียรไวที่นั่น
(เหมือนกับตรัสศรัทธาไวที่ไหน ก็จะตรัสปญญาไวที่นั่น)
สันโดษ จึงมาคูกับ ความเพียร คือความเพียรในการทํากิจ
หนาที่ของตน (พูดใหครอบคลุมวา เพียรในการเจริญกุศล)

๑๐๐

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

ถ า อธิ บ ายให ลึ ก ลงไปหน อ ย ก็ บ อกว า นี่ เ ป น เรื่ อ งของ
ความสัมพันธระหวางธรรมตางๆ
ขอธรรมทั้งหลายนั้น เราจะมองโดดเดี่ยวจากกันไมได บางที
เราจะบอกวา ธรรมขอนั้นดีหรือรายทันทีไมได ตองดูกอนวามันไป
สัมพันธประกอบกันกับธรรมอื่นตัวไหน คือตองดูตัวประกอบ หรือ
ตัวรวมที่อยูกับมันดวย
ลงทายวา สันโดษเพื่อใหพรอมที่จะเพียร และเมื่อเพียรทําการ
ไปโดยมีสันโดษ ก็จะมีความสุขในการทําการนั้นดวย
ถาอยางนี้ เรียบงาย ก็ไมมีทางกลายเปนมักงาย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๑

อนิจจัง! ปลงได แตระวังจะกลายเปนประมาท
คนไทยชอบเอา อนิจจัง มาใชปลง เพื่อใหใจผอนสบาย
คลายโศก หรือหายทุกข เรียกกันวา “ปลงอนิจจัง”
อะไรแตกหัก สูญสลาย พลัดพรากจากไป ก็วา “อนิจจัง!”
แลวปลอยวางได ผานไป
การใชอนิจจังอยางนั้น เปนเรื่องของการรูเทาทันความจริง ที่
ทําใหสละละลดความยึดติดถือมั่นลงไปได จึงผอนคลายบรรเทา
ทุกขโศก
การรูเทาทันและความสบายใจหายทุกขไดนั้น ดีแน แตก็
ตองระวังไวอยางยิ่งทีเดียววา ถาสบายใจแลวก็ปลอยอะไรๆ ไป
เรื่อยๆ สิ่งที่ควรแกไขจัดทํา ก็ไมกระตือรือรนขวนขวาย
ถาอยางนี้ ก็จะกลายเปนการปฏิบัติผิดธรรมขอใหญ ที่เปน
หลักสําคัญอยางยิ่ง
ถาบอกวาปฏิบัติธรรม ก็เปนการปฏิบัติครึ่งๆ กลางๆ และไม
เกิดจากความเขาใจจริงดวย ไดแคถือหรือทําตามๆ กันมา นาจะได
ไมคุมเสีย
บ า นเมื อ งจะล ม จมพั ง พิ น าศ ก็ บ อกว า อนิ จ จั ง ! เกิ ด ขึ้ น
ตั้งอยู ดับไป เจริญแลวก็เสื่อม เสื่อมแลวก็เจริญ เปนธรรมดา
วาอยางนี้ คือ “ปลง” แลวไมยึดติดถือมั่น หายเครียด ก็ดี
เหมือนกั น ใจสบาย แลวก็ไมต องคิด ไมต องทําอะไร เรียกว า
“ปลอยวาง”

๑๐๒
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“ปลง” และ “ปลอยวาง” อยางนี้ ทําทาวามีหลัก ก็คือหลัก
รูเทาทันธรรมดาแลวไมยึดติดถือมั่นนั่นแหละ
แตอีกดานหนึ่ง ไมไดมองวาผิดหลักใหญที่ถือวาสําคัญยิ่ง
คืออะไร
ลองดูพุทธพจนตอไปนี้
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา,
เธอทั้งหลาย จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม
ทอนที่ ๑ ตรัสถึงความเปนอนิจจัง คือบอกแจงความจริง
ของธรรมดาที่วา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง ในที่สุดก็ตองดับสิ้น
ทอนที่ ๒ ทรงเตือนใหไมประมาท คือทรงสอนแนะนําการ
ปฏิบัติของเราวา ใหบําเพ็ญความไมประมาท
ที่ตรัสวา “จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม” ก็คือใหมีความ
ไมประมาทอยางพรอมบริบูรณ หรือเปนอยูดวยความไมประมาท
อยางเต็มที่
พุ ท ธพจน ทั้ ง สองท อ นนั้ น โยงกั น คื อ เมื่ อ สิ่ ง ทั้ ง หลายเป น
อนิจจัง ไมเที่ยงแท เราจะมัวนิ่งนอนใจทําเฉยอยูไมได จึงตองไม
ประมาท
พุทธพจนนี้เปนปัจฉิมวาจา คือพระดํารัสสุดทาย เหมือนเปน
คําฝากฝงสั่งเสีย ชาวพุทธจะตองถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ตอง
ปฏิบัติใหได และใหเขมขนแข็งขันจริงจัง
เพราะฉะนั้น เห็นอนิจจัง ปลงได แตตองไมประมาทดวย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๓

ลุจุดหมาย เมื่อปลอยวางได โดยไมปลอยปละละเลย
เรื่องอนิจจัง ไดพูดไปแลว แตเพียงบอกใหรูในภาคปฏิบัติวา
ตองทําใหครบหลัก คือตองใหถึงความไมประมาท
ทีนี้ ในแงความรูเขาใจเหตุผล เราก็ควรศึกษาใหชัดดวย
ก็เลยยกพุทธพจนที่เปนหลัก มาดูกันอีกที พระองคตรัสวา
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา,
เธอทั้งหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอม
มาวิ เคราะห กันหนอยวา คนไทยเราถือหลักอนิจจั ง ทํ าไม
ปลงแลว จึงปลอยเรื่อยเปอย ทั้งที่มีพุทธพจนสําคัญที่สุดตรัสไววา
ปลงอนิจจังเพื่อใหตั้งอยูในความไมประมาท
วิเคราะหแลว ก็จับไดโดยสรุปวา
เราบอกวา เมื่อสิ่งทั้งหลายเปนอนิจจังตามธรรมดาของมัน
เราจะทําอะไรได ก็ตองปลอยวาง ปลอยมันไป
แตทานสอนวา เมื่อสิ่งทั้งหลายเปนอนิจจังตามธรรมดาของ
มัน มีอ ะไรที่ควรทํา เราจะตองเรงรัดจัดการ จะรีรอปลอยเรื่อ ย
เปอยไปไมได
ของเรา โยงอนิจจัง กับความรูเทาทันธรรมดา แลวปลอยวาง
แตของทาน โยงอนิจจัง กับความรูเทาทันธรรมดา แลวไม
ประมาท
แลวจะเอาอยางไร เราปฏิบัติผิดใชไหม?

๑๐๔
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ถาตอบแบบปลอบใจ ก็วา ไมถึงกับผิด แตไมพอ
(ไมผิดเต็มที่ ยังถูกนอยไป จึงตองแกไขปรับปรุง)
เราถู กไม เ ต็ มที่ ตรงไหน จะรู ไ ด อ ย างไร ควรจะมองกั น ให
ชัดเจน
เอาแค่ “ธรรมดา” ที่เราเข้าใจ ก็ไม่ตรงกับที่ท่านสอนไว้
“ธรรมดา” แบบของเรา คือ สิ่งทั้งหลายเปนอนิจจัง ไมเที่ยง
เกิ ด ขึ้ น ตั้ ง อยู ดั บ ไป จะเป น อย า งไรก็ เ ป น ของมั น เอง เราจะทํ า
อยางไรได ก็ตองปลอยมันไป
(นี่หมิ่นเหม จะเขาลัทธิอเหตุวาท ที่เปนมิจฉาทิฏฐิ)
แต “ธรรมดา” แบบของทาน คือ สิ่งทั้งหลายเปนอนิจจัง ไม
เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป จะเปนอยางไรก็แลวแตเหตุปจจัยของมัน
เราจะปลอยเรื่อยเปอยไมได ตองรูเทาทันและจัดการที่เหตุปจจัย
พอจับจุดนี้ได้ ก็มองเห็นปมปัญหา รู้ว่าทําไม และเห็นทางแก้ไข
ของเรา เมื่อเปนอนิจจังตามธรรมดาของมัน มันจะตองเปน
ของมันอยางนั้น เราทําอะไรไมได เราก็ปลอยวาง แลวก็ไมตองทํา
อะไร (กลายเปนปลอยปละละเลย)
แตของทาน เมื่อเปนอนิจจังตามธรรมดาของมัน มันจะตอง
เปนอยางนั้นตามเหตุปจจัยของมัน เราจะใหเปนอยางที่ใจเราไป
อยากไปยึ ดไม ได ใจเราก็ ปล อยวาง แล วก็ ไ ปศึ กษาไปทํ าที่ เหตุ
ปจจัย (ไมปลอยปละละเลย)
นี่ก็คือ ของเรา ปลอยวาง แลวก็ปลอยปละละเลย
สวน ของทาน ปลอยวาง แตไมปลอยปละละเลย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๕

“ปล่อยวาง” คือ มีปญญารูเทาทันความจริง จึงมีใจเปน
อิสระ ไมเอาอะไรมาผูกรัดมัดตัวคั่งคางบีบคั้นใจที่จะใหมันเปนไป
ตามที่อยากที่ยึด
แต “ปล่อยปละละเลย” คือ ตกอยูในความประมาท
เราปฏิบัติไมพอ คือ ปลงอนิจจัง ปลอยวาง แลวหยุด จบแค
นั้น พอหยุด ก็กลายเปนปลอยปละละเลย จึงพลาด ไปตกหลุม
ความประมาท (ปลอยปละละเลย ก็คือประมาท) เรื่องก็แคนี้เอง
เมื่อรูตัววาปฏิบัติไมพอ ทําไมเต็มตามหลัก ก็แกไขปรับปรุง
ตัวใหม
ถึ ง ตอนนี้ ก็ ส รุ ป ลงท า ยได แ ล ว ว า การเห็ น ความจริ ง แห ง
อนิจจัง เรงเราเราใหไมประมาท โดยมีแงดานการพิจารณาและ
ปฏิบัติ ดังนี้
ก) เพราะทุกสิ่ง ทั้งในตัว และรอบตัวเรา ไมเที่ยงแทแนนอน
ความเปลี่ยนแปลงเปนไปตางๆ อาจเกิดขึ้นโดยไมทัน
คาดหมาย จึงไมควรนิ่งนอนใจ มีอะไรควรทํา ก็ใสใจเรง
จัดทําใหเสร็จหรือเตรียมไว ไมผัดเพี้ยน ไมรีรอ
ข) เพราะสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทุกขณะ ไม
รอใคร เวลาผานไปๆ แมกระทั่งมหาบุรุษ และอารยธรรม
ยิ่งใหญ รุงแลวก็ลวงลับดับหาย ชีวิตเราก็สั้นลงๆ เวลาก็
เหลือนอยลงๆ ควรเรงทําชีวิตนี้ใหดีมีคุณคาพัฒนากุศล
ใชเวลาทําประโยชนใหมากที่สุด ถามัวหลงระเริงหรือทําชั่ว
อะไรอยู ก็ควรฉุกใจไดคิด แลวหยุดละเลิกเสีย และตื่นตัว
ขึ้นมารีบขวนขวายทําสิ่งที่ควรทํา

๑๐๖

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

ค) เพราะคนที่รัก ที่เคารพ คนใน คนใกล คนรวมองคกรหรือ
ชุมชน ไมนานนัก ก็จะจากจะพรากกันไป ควรสามัคคีทําดีตอ
กันไว ความดีงาม ความเอื้ออาทร การดูแลปฏิบัติ การบูชา
คุณอะไรที่ควรทําตอทาน หรือตอกัน ควรทําเลยทีเดียว ไม
รอชา อยาใหตองเสียใจหรือเสียดายภายหลังวาเราไมนาจะชาไป
ง) เพราะสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ไมใช
เปนไปตามใจของเรา มันไมขึ้นตอความอยากความยึดถือ
ของเรา จึงไมควรเอาใจอยากใจยึดของเราเขาไปกําหนด
บังคับสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเปนไปไมไดไรเหตุผล มีแตจะทําให
จิตใจของตนถูกบีบคั้นกระทั้นกระแทกทวีทุกข แตควรหัน
ไปทําการดวยปญญาที่รูเขาใจเหตุปจจัย โดยมีใจคงอยู
ปกติเปนอิสระ (นี่คือปลอยวาง ที่ถูกตอง)
จ) เพราะสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไป และมิใชเปลี่ยนแปลง
อยางเลื่อนลอย แตเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยของมัน
เราจึงตองศึกษาใหรูเขาใจ แลวปองกันแกไขเหตุปจจัยแหง
ความเสื่อม และสงเสริมสรางสรรคเหตุปจจัยแหงความ
เจริญ เพื่อจะไดไมเสื่อม แตใหเจริญและเจริญยิ่งขึ้นไป
พูดใหสั้นวา เพราะสิ่งทั้งหลายไมเที่ยง เราจึงตองไมประมาท ที่
จะใชปญญาจัดการกับเหตุปจจัย โดยมีจิตใจเปนอิสระ (= เอาประโยชน
จากอนิจจังได)
พูดอีกอยางวา มีปญญารูเทาทันอนิจจัง ทําจิตเปนอิสระได และ
ด ว ยป ญ ญารู ทั่ ว ถึ ง เหตุ ป จ จั ย ก็ ทํ ากิ จให สํ า เร็ จ ด ว ยความไม
ประมาท

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๗

ระวัง! ยึดมั่น ในความไมยึดมั่น
บางคนไปฟงพระเทศนวา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนั ต ตา จะไปยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ไม ไ ด ถ า ไปยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น แล ว มั น
เปลี่ยนแปลงไป เราก็จะเกิดความทุกขบีบคั้นจิตใจ ฟงแลวก็ชอบ
ใจ เห็นวาเปนความจริงอยางนั้น และคิดวาจะตองเอาไปปฏิบัติ
บอกวา ตอไปนี้เราจะไมยึดมั่นถือมั่นอะไรแลว
กลับไปบานก็ไมเอาเรื่องเอาราวอะไรทั้งนั้น บอกวา ฉันไม
ยึดมั่นถือมั่น ไปๆ มาๆ ก็ ทํา นองว า ลูก ก็ไ มใ ชข องเรา ภรรยาก็
ไมใชของเรา เงินทอง บานชอง ก็ไมใชของเรา ฯลฯ
บอกวาไมยึดมั่น แตเจอความยึดมั่นอยางหนักเขาไปแลว
โดยไมรูตัว นี่ก็คือ “ความยึดมั่น ในความไมยึดมั่น” เพราะวา ความ
ไมยึดมั่นที่เขาอางนั้น เกิดจากสัญญา (ขอที่กําหนดหมายจําไว) ซึ่ง
รับเอามาถือตาม แลวก็ยึดมั่นวาฉันจะไมยึดมั่น เทานั้นเอง
คนที่เอาความไมยึดมั่นขึ้นมายึดไว แลวไมทําอะไร ไมเอา
อะไร แลว ก็ บ อกว าฉั น ไม ยึ ด มั่น นั้ น เขาไม รูตั ว วา เขาทํ า ไปตาม
ความไม ยึ ด มั่ น ที่ เ อามายึ ด ไว คื อ เป น เพี ย งความยึ ด มั่ น ในการ
ยึดถือความไมยึดมั่นนั้น เปนความยึดมั่นซอนเขาไปอีก แถมยังตก
ลงไปในความประมาทอีกดวย
ความไมยึดมั่นที่แทนั้น เปนไปเองดวยปญญา ไมตองเอา
ความไมยึดมั่นขึ้นมายึดไว
ถา ‘ไมยึดมั่น’ เปนอยางวาเมื่อกี้ ก็จะเจอพวกไมยึดมั่นแปลกๆ
อีกเยอะ

๑๐๘

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

อีกรายหนึ่งบอกวา หลวงพอของเขามีคนอุปฐากมากมาย มี
หญิงสาวคอยดูแลนวดใหดวย ทานเปนพระอริยะ ทานหมดกิเลส
แลว ทานจะทําอะไรก็ได เพราะทานไมยึดมั่นถือมั่น
ญาติโยมหลายทานฟงแลววา นาจะจริงนะ เพราะพระ
อรหันตทานไมยึดมั่นถือมั่น จะไปเอาอะไรกับสิ่งเหลานี้ ซึ่งไมจริง
แทแนนอน เปนของสมมติ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ทีนี้อีกพวกหนึ่งก็บอกวา อะไรๆ ก็เปนอนัตตา ไมมีตัวตน
คนก็เปนเพียงขันธ ๕ มาประกอบกันเขา ไมมีอะไรจะพึงยึดถือ ไมมี
นาย ก. ไมมนี าง ข. เมื่อไมยึดมั่นถือมั่นแลว จะฆาจะฟนใครก็ไมบาป
กรณี เ หล า นี้ เป น ตั ว อย า งของการที่ ผู มี กิ เ ลสยกเอา
สภาวธรรมขึ้นมาเปนขออาง สําหรับการกระทําดวยความยึดมั่น
ถือมั่นของตน
อยางในกรณีหลังนี้ ถาไมมีความยึดมั่นในคนที่จะถูกฆา ถา
ไมมีเจตนายึดมั่นที่เจาะจงมุงรายตอเปาของการกระทํา จะมีการ
ยกศัสตราวุธขึ้นฟนแทงพุงเขาใสไดอยางไร อันนี้เปนการกระทําดวย
ความยึดมั่นถือมั่นอยางรุนแรงเลยทีเดียว
ความไมยึดมั่นที่แทนั้น เกิดจากปญญาที่รูความจริง อยาง
พระอรหันตที่ทานไมยึดมั่นนั้น ทานมีจิตใจเปนอิสระ แตในการ
ดําเนินชีวิตทั่วไป ที่เรียกวาอยูในโลกอยูในสังคม ทานวาไปตาม
ความจริงของสมมติ และปฏิบัติไปตามเหตุตามผล
สําหรับปุถุชน ความไมยึดมั่นถือมั่นเปนไดแคเครื่องฝกตน
เทานั้น เพราะความไมยึดมั่นของปุถุชนที่เอามาปฏิบัตินั้น ไมใช
ความไมยึดมั่นที่แทจริง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๙

มันเปนเพียงความไมยึดมั่นที่รับมาดวยสัญญา ไมใชเกิด
จากปญญา คือเอาความจําหมายในความไมยึดมั่นนี้มาจับยึดเขา
ไวอีกทีหนึ่ง จึงเปนความยึดมั่นในความไมยึดมั่น
ถาเปนปุถุชน ก็ทําไดแคนี้ หรือแคฝก
ดังนั้น สําหรับคนทั่วไป ถาจะไมยึดมั่น จึงตองระวัง ถาจะให
คอนขางปลอดภัย ก็ตระหนักใจวา “เราฝกตนในความไมยึดมั่น”

๑๑๐

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

ถาไมยึดมั่นแท จะแนวแนในการสรางสรรค
ในสังคมไทยยุคใกลๆ นี้ คนเอาคําวา “ไมยึดมั่นถือมั่น” มาใช
กันบอย
ที่ จ ริ ง ความไม ยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น นี้ เป น เรื่ อ งที่ ค วรศึ ก ษาให ดี
อยาไดดูเบา
ความไมยึดมั่นที่แทนั้น เกิดจากปญญาที่รูความจริงแลว ใจ
ไมติด จิตเปนอิสระ แลวก็ปฏิบัติไปตามเหตุผลอยางจริงจัง ตาม
หนาที่หรือตามกติกาที่ไดตกลงกันไว เพื่อความดีงามบางอยาง มี
อะไรเปนไป ใจก็ไมตกเปนทาส ไมถูกครอบงํา จุดสําคัญอยูตรงนี้
สวนการปฏิบัติในทางรูปธรรมก็วาไปตามแบบแผนกติกาที่
ตกลงไว ถามันชอบธรรม สมเหตุสมผล
ถารูจักมองวินัยของพระ จะเขาใจเรื่องความไมยึดมั่นถือมั่น
ไดชัด
ตั ว อย า งว า วิ นั ย กํ า หนดให พ ระภิ ก ษุ รู ป หนึ่ ง ๆ มี จี ว รเป น
สมบัติประจําตัวไดชุดเดียว ดูจะเปนการไมใหความสําคัญแกวัตถุ
เสื้อผา จึงไมใหมีมาก เขาแนววาจะใหไมยึดมั่นถือมั่น
หมายความวา ใหไมยึดติด เชน ไมเห็นแกลาภ ไมโลภ ไม
หมายมั่นในการที่จะตองไดจีวรอยางนี้อยางนั้น ที่จะเอาแตใจ หรือ
จะมีของในครอบครองใหมาก เพราะฉะนั้นจึงมีไวเพียงปริมาณ
จํากัด เพียงเทาที่พอแกการใชประโยชนที่แทจริง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑๑

แตทีนี้ มองอีกชั้นหนึ่ง สิ่งของอยางไหนที่ตกลง (สมมติ) วา
เปนของทานแลว พระตองมีความรับผิดชอบอยางเต็มที่
พระจะบอกวา เรื่องจีวรนี้ไมสําคัญ ฉันไมยึดมั่นถือมั่น มัน
ไมใชของของเราจริง เราเกิดมา มันก็ไมไดติดมาดวย ตายแลวก็
เอาไปไมได แลวก็ไมเอาใจใส ปลอยสกปรก ไมซัก หรือวาปลอยให
ขาดเปนรู ไมปะชุน
พระจะปลอยปละละเลยอยางนั้นไมได วินัยกําหนดวา ภิกษุ
ปล อ ยให จี ว รขาด ไม ป ะชุ น ถ า เป น รู เ ท า หลั ง เล็ บ นิ้ ว ก อ ย ก็ มี
ความผิด เปนอาบัติ
เอาละซิ จีวรผืนเดียว ตองรักษาอยางดีขนาดนี้ ปลอยใหขาด
นิดเดียว ไมปะ ก็โดนปรับความผิดแลว
ยิ่งกวานั้น ภิกษุมีจีวรชุดเดียวนี้ ตองรักษาใหดีดวย ถาอยู
ปราศจากจีวรชุดนั้นแมแตคืนเดียว ก็เปนอาบัติ
ญาติโยมไมเขาใจหลักการ ก็จะพูดวา เรื่องจีวรแคนี้ พระ
ทําไมยึดมั่นถือมั่นกันนัก สําคัญอะไรนักหนา - นี่ตีใหแตก
วินัย เปนการสรางแบบแผนตัวอยางของการมีชีวิตที่ดีงาม
และเปนเครื่องฝกคนดวยแบบแผนนั้น เปนระบบแหงวิถีชีวิตของ
การฝกตน เพราะฉะนั้น เราจะศึกษาไดวา ทําไม ทั้งที่พระพุทธเจา
ทรงสอนหลักความไมยึดมั่น แตวินัยของพระกลับใหเอาจริงเอาจัง
กับสิ่งตางๆ อยางยิ่ง
นี่แหละ วินัย เปนตัวแสดงใหเห็นชัดวา ในระบบการฝกมนุษย
ที่แท จนถึงชีวิตที่ดีจริงนั้น ความไมยึดมั่นที่ถูกตองเปนอยางนี้
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นอกจากนั้น วินัยเปนเรื่องสมมติ เมื่อทานเอาจริงกับวินั ย
และวินัยเปนเรื่องเอาจริง ก็แสดงวา ตองเอาจริงกับเรื่องสมมติ นี่ถูกตอง
สมมติ คือสิ่งที่มนุษยตกลงกัน มี “มติรวมกัน” โดยกําหนด
วางไวตามเหตุผล เพื่อวัตถุประสงคที่เปนประโยชน ไมใชตั้งขึ้นมา
ลอยๆ
ในขั้นสูงสุด ก็เปนอันวา พระอรหันตเปนผูปฏิบัติจริงจังตาม
สมมติ และเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามวินัยอยางเครงครัด
ถาคนยังเห็นแกประโยชนสวนตัว กฎเกณฑกติกาจะขัด
ผลประโยชนของเขา อยางนอยการตามใจตัว ความไมสะดวกสบายที่
ตองไปทําตามกฎ ความขี้เกียจ จะมาขัดขวาง ทําใหคนไมอยาก
ปฏิบัติตามกติกาสังคม
เพราะฉะนั้น คนมีกิเลสจึงปฏิบัติตามกฎ หรือรักษาวินัยได
ยาก
สวนพระอรหันตอยูดวยปญญาที่ตระหนักในเหตุผล รูเขาใจ
วัตถุประสงคของสมมตินั้น และทานไมมีกิเลสที่จะใหทําเพื่อเห็นแก
ประโยชนของตน ไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเอง ไมมีเรื่องสวนตัวที่จะ
ยึดติดกีดกั้น ใหตองฝนใจหรือหลบเลี่ยง ทานพรอมจะทําในสิ่งที่มี
เหตุผลดีงามชอบธรรมทุกอยาง
ดังนั้น พระอรหันตจึงเปนผูพรอมที่สุด ที่จะปฏิบัติตามวินัย
หรือกฎกติกาที่เปนสมมติ และเปนผูนําในการปฏิบัติตามสมมติที่
ชอบธรรม
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ท า นผู ถึ ง ธรรม บรรลุ ธ รรมแล ว จึ ง ทํ า จริ ง ไม ทิ้ ง ธุ ร ะ ทั้ ง
รับผิดชอบ และทําอยางจริงจัง
ย้ําวา ความปลอยวางไมยึดมั่น ไมใชการปลอยทิ้งความ
รับผิดชอบ พระอรหันตจึงเปนตัวอยางในการมีความรับผิดชอบตอ
สิ่งที่ตนเกี่ยวของ รวมทั้งรับผิดชอบทางสังคม
เมื่อมีเหตุการณอะไรกระทบกระเทือนตอสงฆ ตอสวนรวม
พระอรหันตจึงออกนําในการเรียกประชุม และหาทางจัดการแกไข
ความไมยึดมั่นที่แทเกิดจากปญญา เมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา รูทันสัจธรรมแลว สิ่งทั้งหลายก็ไมมีอิทธิพลที่จะบีบคั้นบง
การจิตใจของเรา เมื่อใจเปนอิสระ เราก็จะปฏิบัติตอทุกสิ่งตามเหตุ
ตามผลดวยปญญา
หลักการนี้ สําคัญมาก ถาเรามี ทรัพย ก็ปฏิบัติต อทรั พยให
ถู กต อ งตามเหตุ ผ ล ทรั พ ย มี เ พื่ อ อะไร ก็ นํ า ไปใช ใ ห เ กิ ด ผลตาม
วัตถุประสงคนั้น
ไมใชไปมัวยึดมั่นถือมั่นใหเปนเหตุบีบคั้นจิตใจใหมีความ
ทุกข แตก็ไมใชบอกวาฉันปลอยวาง แลวปลอยปละละเลยไมเอาใจใส
ไมรับผิดชอบ เราตองใชมันใหถูกตองตามความหมาย ใหสมคุณคา
ของมัน ใหทรัพยเกิดประโยชนแทจริง ดวยความรูเขาใจเทาทัน
นี่ก็ ปลอยวางได แตไมปลอยปละละเลย อีกเหมือนกัน
สําหรับคนทั่วไปนั้น ถาจะถือหลักความไมยึดมั่น ก็เอาแค
ฝกทําอยางพระเจาอโศกมหาราช ก็จะดีทั้งแกตนเอง และแกเพื่อน
มนุษยเปนอยางมาก ทําไดแคขั้นพระเจาอโศก ก็ไดคะแนนไมยึดมั่น
เยอะแลว
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พระเจาอโศก อีกที!
เรื่องไมยึดมั่นถือมั่นนี่สําคัญ เลยพูดซะบอย
บอกวา ญาติโยมชาวบาน ควรถือเอาพระเจาอโศกมหาราช
เปนแบบอยางในการปฏิบัติตามคติ “ไมยึดติดถือมั่น” นี้
สําหรับชาวบาน (ชาวเมือง ยิ่งสําคัญ) เอาหลักไมยึดติดถือ
มั่นนั้น มาใชกับเรื่องทรัพยและอํานาจ (ผลประโยชนและความ
ยิ่งใหญ) ใหไดกอนเถอะ
นี่แหละบททดสอบขั้นตนที่ชะงัด ถาทําได ก็กาวตอไหว
ตั้งคําถามวา: ร่ํารวย-ยิ่งใหญ แคเลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร?
เอาแนวธรรมมาเรียบเรียง ไดความเปนพระราชดําริของพระ
เจาอโศกมหาราชวา:
ทรัพยยศนี้เปนของนอกกาย ไมเที่ยงแทแนนอน ไมอยูใต
อํานาจความปรารถนาของเรา แตเปนไปตามเหตุปจจัย เราจะไป
ยึดมั่นถือมั่นไมได และมันก็ไมใชความหมาย ไมใชแกนสารของ
ชีวิต มันใหความสุขที่แทและยั่งยืนแกชีวิตไมได
เราเคยลุ ม หลงแสวงหาทรั พ ย แ ละอํ า นาจมาบํ า รุ ง บํ า เรอ
ความสุขสบายและแสดงความยิ่งใหญของตนเอง เดี๋ยวเถิด ทั้ง
ทรัพยยศอํานาจ และทั้งตัวเรา ก็จะดับสิ้นสูญเปลาหายไปจากกัน
เพราะฉะนั้น จะปลอยใหตัณหาอุปาทานบงการครอบงําเรา
มัวเขลายึดติดถือมั่นมันอยูทําไม ไมเอาแลว
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ต อ ไปนี้ ถอนตั ว เป น อิ ส ระออกมา เราจะปฏิ บั ติ ก ารด ว ย
ปญญา จะใชทรัพยและอํานาจนั้นใหเปนประโยชนตามเหตุผล
ตามความชอบธรรม
ทรัพยที่มีเกินจําเปนสําหรับชีวิตของเรา จะอาศัยอํานาจเปน
อุ ป กรณ ใ นการสร า งสรรค ป ระโยชน สุ ข แก เ พื่ อ นร ว มโลก เป น
เครื่องมือของธรรมที่จะทําความดีงามใหแกสังคมสืบตอไป
แลวพระเจาอโศกมหาราชก็ไ ดทรงใช ทรัพ ยและอํานาจที่
พระองคมี ในการทําความดี สรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน
เปนการใหญ ตามนโยบาย ธรรมวิชัย
ถาพระเจาอโศกไมมีทรัพย ไมมีอํานาจ พระเจาอโศกก็ทํา
ความดีอยางนั้นไมสําเร็จ
ถ า พระเจ า อโศกมี ท รั พ ย มี อํ า นาจ แต มั ว ยึ ด ติ ด ถื อ มั่ น ใน
ทรัพยและอํานาจ พระเจาอโศกก็ไดแตลุมหลงมัวเมา แลวก็คงจะ
ใชทรัพยและอํานาจนั้น ขมเหงเบียดเบียนคนอื่นไดมากมายและ
รุนแรง
แตนี่ เพราะเหตุที่พระเจาอโศก ทั้งมีทรัพยมีอํานาจ และทั้ง
ไม มั ว เมายึ ด ติ ด ถื อ มั่ น ในทรั พ ย แ ละอํ า นาจ แต มี ธ รรม รู
ความหมาย ใช เ ป น ทรั พ ย แ ละอํ า นาจก็ เ ลยกลายเป น อุ ป กรณ
สร า งสรรค ป ระโยชน สุ ข และความดี ง าม ทํ า ให เ กิ ด ประโยชน
มหาศาล อยางที่วามา
รวมทั้งทําใหพระพุทธศาสนามาถึงเราในประเทศไทยดวย
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สุขคือโอกาส ทุกขคอื แบบฝกหัด
ความสุขเปนเรื่องใหญ สําคัญอยางยิ่ง เหมือนวาทุกคนจะถือ
เปนจุดหมายของชีวิต
แตตามปกติ หายากที่จะไดยินใครพูดวาเขามีชีวิตที่มีความสุข
นอกจากพระพุ ท ธเจ า และพระอรหั น ต ซึ่ ง กล า วออกมาชั ด เจน
เหมือนเปนคําประกาศวา “สุสุข วต ชีวาม” - “เรามีชีวิตเปนสุขนักหนอ”
ผูที่สนทนากับพระพุทธเจา
ยอมรับวาพระองคทรงมี
ความสุขยิ่งกวาองคพระราชามหากษัตริย
เรื่องเกี่ยวกับความสุขนั้น พระพุทธเจาตรัสไวมากมาย ทั้ง
ประเภทและระดับของความสุข ที่มีมากหลาย ทั้งขอดีขอเสียของ
ความสุข ตางประเภทต างระดั บเหลานั้ น ตลอดจนวิธี ปฏิบัติต อ
ความสุขความทุกข ใหไดแตคุณ โดยไมเกิดผลราย
ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความสุขนั้น นาสนใจ แตหลักที่นารูไวกอนแตตน
คือ วิธีปฏิบัติต่อความสุข (รวมทั้งตอความทุกข) ที่ตรัสไว ๔ ขอ คือ
๑. ไมเอาทุกขทับถมตนที่มิไดถูกทุกขบีบเคน
๒. ไมละทิ้งความสุขที่ชอบธรรม
๓. ไมสยบหมกมุน(แมแต)ในความสุขที่ชอบธรรมนั้น
๔. เพียรพยายามทําเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป
(โดยนัยคือ เพียรปฏิบัติใหลุถึงสุขที่ประณีตขึ้นไปจนสูงสุด)
ขอโอกาสไวกอนวา เรื่องนี้ขนาดรวบรัด ก็จะพูดยาวที่สุด
(สาระของเรื่องนี้ใหญครอบคลุมพระพุทธศาสนาทั้งหมด)
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ขอที่ ๑ ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่ได้โดนทุกข์ ตามเรื่องเดิม
พระพุทธเจาตรัสสนทนากับพวกนิครนถ จึงเนนไปที่การบําเพ็ญตบะ
ของเขา คือการทรมานตัวเอง เชน โกนศีรษะ แทนที่จะใชมีดโกน ก็
ถอนผมทีละเสน จะนอน ก็ใชเตียงหนามหรือติดตะปูไวทิ่มแทงตัว
ถาดูที่คนทั่วไป ก็เชนคนที่นั่งนอนอยูดีๆ ไมมีใครมาทําราย
ตัวเลย ก็เก็บเอาอาการกิริยาและถอยคําที่ขัดตาขัดหูจากคนโนน
คนนี้มาคิดปรุงแตงไปตางๆ ใหหงุดหงิดขัดเคืองใจทํารายตัวเอง
ที่ตื้นกวานั้น ก็อยางคนดื่มสุราอัดยาเสพติด ทั้งที่ตัวเองก็เปน
ปกติดีอยู กลับไปเอาสารที่รางกายไมไดตองการ แถมมีพิษภัยเปน
โทษตอชีวิตรางกายมาก สมัครใจเองเอามันมาใสเขาไปในรางกาย
แลวก็ทําลายสุขภาพและคุณภาพของตัวเองเหมือนกับโดยตั้งใจ
และโดยเต็มใจ
ตัว อย า งอื่ น ยั ง อี ก เยอะ เช น คนขั บ รถซิ่ ง หรื อ คนทํ า อะไร
เสี่ยงๆ โดยไมมีเหตุผล เปนตน มีมาก
แตในขั้นลึก ปุถุชนทั่วไปนี่แหละมักเอาทุกขมาใสตัวอยูเรื่อย
หมายความวา เปนธรรมดาของสังขารที่วา มันไมเที่ยง เปนทุกข
คงอยูในสภาพเดิมไมได ผันแปรไป เปนอนัตตา เรารูทันความจริง
เราก็ดําเนินชีวิตใหดี ทุกขตามธรรมชาติก็มีของมันไป เราก็ไมเอา
มันเขามาเปนทุกขที่จะทับถมตัวเรา เราก็โลงเบาไปขั้นหนึ่ง
แตนี่ตรงขาม คนมักปฏิบัติไมถูกตอง ไมเอาปญญาที่รูเทา
ทันมารักษาตัวใหเปนอิสระไว จึงเอาทุกขที่มีอยูในธรรมชาตินั้น
มาปรุ ง แต ง เป น ทุ ก ข ใ นใจของตั ว กลายเป น เอาทุ ก ข ม าทั บ ถม
ตนเองกันมากมาย
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แม แ ต โ ลกธรรมทั้ ง หลาย ถ า เราเอาป ญ ญาที่ รู เ ท า ทั น มา
วางใจให ถู ก ต อ ง แทนที่ จ ะบอบช้ํ า หรื อ เสี ย หาย ก็ ส ามารถเอา
ประโยชนจากมันได
เริ่มตนก็มองเปนประสบการณที่เราไดเรียนรู วา ออ นี่ เราได
เห็นแลวไง ที่พระพุทธเจาตรัสไววา เราอยูในโลก จะตองเจอโลก
ธรรมเปนธรรมดา เราก็เจอจริงๆ ความจริงมันก็เปนอยางนี้เอง เรา
ไดเห็น ไดรูแลว
เมื่อมองเปนประสบการณสําหรับศึกษา เราก็เริ่มวางใจตอ
มันถูกตอง ตั้งหลักได ไมไปรับกระทบเอามาเปนทุกขขางในทับถม
ใจตัวเอง
ยิ่งกวานั้น เรากาวตอไป โดยคิดจะฝกตนเอง พอทําใจวาจะ
ฝ ก ตั ว เราจะมองทุ ก อย า งในแง มุ ม ใหม เริ่ ม ด ว ยมองเป น บท
ทดสอบ คือทดสอบใจและทดสอบสติปญญาความสามารถ ไมวา
ดีหรือรายเขามา เราก็ไดทุกที อยางนอยก็ทําใหเราเขมแข็งยิ่งขึ้น
เหนือกวานั้นก็ไดฝกฝน ไดพัฒนาตัวยิ่งขึ้นไป โดยใชเปนบทเรียน
เปนตน
เฉพาะอยางยิ่ง ทุกขเปนแบบฝกหัด เปนเครื่องฝกสติ ฝก
ปญญา ฝกการแกปญหา เปนตน แมแตเคราะห ซึ่งเปนโลกธรรมที่
ราย ก็กลายเปนโอกาสที่ตัวเราจะไดฝกฝนพัฒนา
ขอที่ ๒ ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรม อันไดแกสุขที่เราควรไดควรมี
ตามเหตุปจจัย ซึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะได เชนถาเปนความสุขทางวัตถุ ก็
เนนที่ผลจากการประกอบอาชีพการงานดวยความขยันหมั่นเพียร
โดยชอบธรรม
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พึง ระวั งมิ ใหสุ ขของเราเกิ ดมี โดยตั้ง อยู บนความทุ กข ของ
ผูอื่น ไมใหเปนความสุขที่เบียดเบียน กอความเดือดรอนแกใครๆ
จึ ง จะเป น ความสุ ข ที่ ช อบธรรม เราสุ ข ผู อื่ น ก็ ไ ม ทุ ก ข ถ า ให ดี
ยิ่ ง กว า นั้ น ก็ ใ ห เ ป น สุ ข ด ว ยกั น เป น สุ ข ที่ เ ผื่ อ แผ ซึ่ ง ช ว ยให เ กิ ด
ความสุขขยายกวางขวางออกไป
คนเรานี้จะตองรูจักพัฒนาความสุข ไมใชวาชอบความสุข
อยากมีมันนัก แตขาดความรูเขาใจ ไมรูจักความสุขเลย ไดแคอยู
อยา งพรามัวกั บความยึดถือด วยโมหะในภาวะอย างหนึ่งวาเป น
ความสุข แลวก็ใชเวลาทั้งชีวิตตะเกียกตะกายวิ่งไลไขวควาไมทันถึง
ความสุขนั้น ชีวิตก็จบไปกอน
โดยวิธีพูดอยางหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับหลักพระพุทธศาสนา
การพัฒนาความสุขนั่นแหละ คือ การศึกษา
กรรมที่เรียกวา “การปฏิบัติธรรม” จึงกาวไปในสุข และผาน
ความสุ ข ต างๆ หลายแบบ และหลายขั้ นหลายระดั บ ดั งที่ ท า น
จัดแบงไวนานานัย
ขอรวบรัดไวที่นี้เปนสุข ๓ คือ ๑. สุขแบบแขงแยง หรือชิงกัน
๒. สุขแบบประสาน หรือสุขดวยกัน และ ๓. สุขแบบอิสระ
แมแตผูมีสุขที่ไมตั้งอยูบนความทุกขของผูอื่น สวนมากก็ยัง
อยู ใ นขั้ นมี สุขแบบแข งแย งหรื อชิงกั น ซึ่ งโดยทั่ วไปเป นความสุ ข
เนื่องดวยวัตถุ อันจะตองไดตองเอา
ถาเขาไดเราก็เสีย ถาเราไดเขาก็เสีย ถาเขาสุขเราก็ทุกข ถาเรา
สุขเขาก็ทุกข พอเราไดมาเราสุข คนอื่นเสียหรืออด เขาก็ทุกข แตพอ
เขาไดเราเสียเราอด เขาสุขเราก็ทุกข เปนความสุขที่ไมเอื้อกัน ยังกอปญหา
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เมื่ อ พั ฒ นาจิ ต ใจขึ้ น ไป พอมี ค วามรั ก แท คื อ เมตตา ที่
ตองการใหคนอื่นเปนสุข เราก็เริ่มมีความสุขแบบประสาน คือ เรา
ทําใหเขาสุข เราก็สุขดวย
เหมือนความรักของพอแม ที่อยากใหลูกเปนสุข แลวก็พยายาม
ทําอะไรๆ เพื่อใหลูกเปนสุข และมีความสุขเมื่อเห็นลูกเปนสุข
เมื่อเราพัฒนาจิตใจ โดยแผขยายเมตตาหรือธรรมอื่นเชน
ศรัทธา เราก็มีความสุขเพิ่มขึ้น โดยที่คนอื่นก็มีความสุขดวย เปน
ความสุขจากการให ที่เจริญในธรรม ซึ่งทําใหโลกมีสันติสุข เริ่มตั้งแต
ในครอบครัวไปเลย
นี่พูดพอเปนแนว ในเรื่องการพัฒนาความสุข ซึ่งจะตองกาว
ตอไป ในความสุขที่ชอบธรรม ขึ้นไปจนถึงความสุขที่เปนอิสระ อัน
บรรจบเปนจุดหมายของวิธีปฏิบัติตอความสุขที่ครบตลอดทั้งสี่ขอ
ขอที่ ๓ ไม่สยบมัวเมาในความสุขแม้ที่ประณีต แมวาความสุขที่
ชอบธรรมนั้น เรามีสิทธิ์เสพ ไมตองไปสละละทิ้ง แตทานก็ใหระวัง
เพราะแมแตในการเสพความสุขที่ชอบธรรมนั้น เราก็อาจปฏิบัติผิดได
จุดพลาดอยูตรงที่วา เราเสวยสุขชอบธรรมที่เรามีสิทธิ์เสพนี่
แหละ แต ถ า เราเกิ ด ไปติ ด เพลิ น หลงมั ว เมา ความสุ ข ก็ จ ะกลั บ
กลายเปนปจจัยของความทุกข และทําใหเกิดโทษได ขอสําคัญคือ
ทําใหเกิดความประมาท
“สุข” แปลวา คลอง งาย สะดวก เมื่อมีสุข จะทําอะไร ก็ทําได
งาย ไดคลอง ไดสะดวก ความสุขจึงเปนโอกาส มีอะไรควรทําก็รีบทํา
จะได ผลมาก ดั งนั้ น ยามสุ ข เมื่ อเราไม ประมาท ก็ ทํ าการดี งาม
สรางสรรคไดมากที่สุด
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ความสุขก็เปนโลกธรรมอยางหนึ่ง ซึ่งเปนอนิจจัง เกิด-ดับ มีหมด กลับกลายได ถาเรารูทันความจริง และไมประมาท เมื่อโชค
หรือโลกธรรมที่ดีมีมา เราเปนสุข เราก็ใชโชค เชน ลาภ ยศ เปน
เครื่องมือเพิ่มพูนแผขยายความสุข
เราใช มั น ทํ า ความดี ช ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล เพื่ อ นมนุ ษ ย ทํ า ให
ความสุขขยายจากตัวเรา แผกวางออกไปสูผูคนมากมายในโลก
นี่ก็คือ ใชความสุขเปนโอกาสสรางสรรคแผขยายความสุข
ขอที่ ๔ เพียรทําเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป คือพัฒนาความสุข
ที่ประณีต และสูงยิ่งๆ ขึ้นไป จนถึงภาวะไรทุกข หรือบรมสุข
ความสุขทุกระดับที่พูดมา เปนสุขสัมพัทธ ยังมีเชื้อทุกข ผัน
ผวนผกผันได ทานจึงใหปฏิบัติอยางที่วามาแลว คือ ไมติดเพลิน
แมแตในสุขที่ชอบธรรม คือใหไมประมาท เพื่อจะไดกาวตอไป นั่น
ก็คือ ใหพัฒนาการมีความสุขตอไป จนถึงความสุขสูงสุด
ความสุ ข สู ง สุ ด ก็ คื อ ความสุ ข ที่ ไ ม เ หลื อ เชื้ อ แห ง ทุ ก ข จึ ง
เรียกวาบรมสุข ก็คือภาวะไรทุกขนั่นเอง ซึ่งยอมถึงไดดวยการทํา
เหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป อันเปนวิธีปฏิบัติขอ ๔ ที่เปนสุดทายนี้
นี่คือสุขแท ของจิตที่เปนอิสระ ซึ่งเกิดจากปญญาสวางแจง
อันเปนความสุขเต็มอิ่ม ที่มีประจําอยูในตัวตลอดทุกที่ทุกเวลา ไม
ตองแสวงหาอีกตอไป
สําหรับบุคคลผูเชนนี้ ชีวิตที่เปนอยูก็ดําเนินดวยปญญา ที่ทํา
การไป ให ทั นกั นถึงกั นกั บกระบวนแหงเหตุ ป จจั ยที่เกี่ ยวข อง ให
ไดผลดีที่สุด สวนในจิตใจก็มีความรูทั่วทัน เปนอิสระ อิ่มเต็มดวย
ความสุข
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มนุษย: ปจจัยพิเศษในธรรมชาติ
แนวคิดและถอยคําสื่อสารสมัยใหม ที่รับตอทอดมาจากฝรั่งวา
มนุษยทําอยางนั้นทําอยางนี้ตอธรรมชาติ ถาไมระวัง ไมใชอยางรูเทา
ทัน จะพราง จะบัง หรือแมกระทั่งบิดเบนความคิดของเรา ออกจาก
ความเปนจริง
ไปๆ มาๆ คนสมัยนี้ก็เลยมองเหมือนวา มนุษยเปนอะไรอีก
ประเภทหนึ่งตางหาก ที่ไมใช ไมเปนธรรมชาติ แลวมาทําอะไรๆ
อยางเปนมิตรบาง เปนศัตรูบาง เปนตน ตอธรรมชาตินั้น
ไมตองไปเสียเวลาพูดถึงการที่ฝรั่งยอมรับความผิดพลาด ใน
การที่พวกเขาไดมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ และบอก
กันใหมองใหม โดยใหถือมนุษยเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ อันเปน
ข อ ที่ เ ขาย้ํ า กั น นั ก ในเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ หรื อ การรั ก ษา
สิ่งแวดลอม ในบัดนี้
เรามองงายๆ ในแงเปนวิธีสื่อสาร ที่พึงรูเทาทัน ขอใหเขาใจ
วา มนุษยก็เปนธรรมชาติอยางหนึ่ง หรือสวนหนึ่ง
ที่ ว า มนุ ษ ย ทํ า อย า งนั้ น ทํ า อย า งนี้ ต อ ธรรมชาติ ก็
หมายความวา ธรรมชาติสวนที่มีชื่อเรียกวามนุษย ทําอยางนั้นทํา
อยางนี้ตอธรรมชาติสวนอื่นหรือสวนที่เหลือ หรือที่จริงคือ สําแดง
อาการเปนปจจัยตอมวลธรรมชาตินั้น
แลวก็ตองมองตอไปดวยวา ธรรมชาติสวนที่เปนมนุษยนั้น ก็
ไหลระคนปนคละเปนเหตุเปนผลรวมไปในกระบวนและระบบของ
ธรรมชาติทั้งมวลดวย
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แตทั้งนี้ มนุษยนั้นเปนธรรมชาติสวนพิเศษ ที่มีคุณสมบัติอัน
วิเศษ คือปัญญา พรอมดวยเจตนา คือเจตจํานงที่ดีหรือราย แฝงอยู
ในศั กยภาพที่ อาจพั ฒนาให คลี่ คลายขยายออกมาได ซึ่ งจะเป น
ปจจัยอันยิ่งใหญ ที่ผลักดันผันแปรกระบวนและระบบแหงธรรมชาติ
ใหปรากฏผลรวมแหงโลกที่เปนไปไดตางๆ จนสุดที่จะคิดคาดหมาย
เปนที่หวังแบบพุทธวา ดวยปัญญา สวางแจงหยั่งเห็นทั่ว
ตลอด ซึ่งสนองเจตนา อันเปยมคุณความดีที่แผสากล แหงจิตใจที่
ไรพรมแดน ของมนุ ษย ที่ได พัฒนาตนทั่วรอบแล ว ธรรมชาติ สวน
มนุษยนี้ จะเปนปจจัยผลักผันใหมวลธรรมชาติทั้งระบบ ปรับแปร
ไปเปนโลกที่มีสันติสุขอยางยั่งยืน
โดยภาวะที่เปนธรรมชาติสวนวิเศษ มนุษยไดมีขอบเขตแหง
ความเคลื่อนไหวในระบบเหตุปจจัยอยางซับซอนกวางขวาง จน
เหมือนเปนแดนแหงความสัมพันธซอนขึ้นมาอีกระบบหนึ่งตางหาก
ดังที่เรียกวาเปน “โลกมนุษย” หรือสังคม ซึ่งมีมนุษยแตละคน อัน
เรียกวาบุคคล เปนสวนรวม
แตที่แทนั้น มันหาไดเปนแดนตางหากจริงไม เพราะมนุษย
ที่มาเปน บุคคล ซึ่งเปน หน่วยแห่งสังคม นั้น ตัวจริงของเขาก็คือ
เปน ชีวิต ที่เปน หน่วยแห่งธรรมชาติ นั่นเอง
มนุษยมากมายในบัดนี้ ติดนุงนังอยูกับความเปนบุคคล ใน
สังคม แลวก็เลยแปลกแยกหลงเพริดเตลิดไกล จนมองตัวเองหยั่ง
ไมถึงชีวิต ที่เปนธรรมชาติ ทําใหไมสามารถแกปมที่เรียกวาปญหา
ชีวิตและสังคม เพราะไมรูจุดแยกจุดโยงปจจัยทางสังคมใหถึงธรรมชาติ
เรื่ องนี้ ก็ ได เกิ ดเป นป ญหาในการมองและการศึ กษาเข าใจ
ธรรมในพระพุทธศาสนาดวย

๑๒๔
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ขอรวบรั ด แสดงหลั ก เลยว า ท า นผู รู แ จ ง ระบบสั ม พั น ธ ทั่ ว
ตลอด เมื่ อ จะสร า งสรรค แ ก ป ญ หาของชี วิ ต และสั ง คม ท า น
ตระหนักถึงปจจัยที่โยงกันทั่วในระบบของธรรมชาติ ตลอดมาถึง
แดนที่เรียกวาสังคม
ดวยความรูทั่วตลอดนั้น ทานจึงวางวิธีปฏิบัติจัดการ ที่จะ
เอาป จ จั ย วิ เ ศษในธรรมชาติ ส ว นมนุ ษ ย คื อ ปั ญ ญาที่ ส ว่ า ง และ
เจตนาที่สะอาด บูรณาการเขาไปในกระบวนปจจัยของธรรมชาติที่
เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อรวมเคลื่อนไหวผลักดันใหกระบวนปจจัยนั้น
คืบเคลื่อนไปสูการออกผลที่พึงตองการ
วิธีการและการจัดการทางสังคม ในการนําเอาปจจัยธรรมชาติ
อั นวิ เศษของมนุ ษย (ปั ญญาสู ง+เจตนาใส) บู รณาการเข าไปใน
กระบวนปจจัยของธรรมชาติที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อผลักดันใหกอ
เกิ ด ผลที่ พึ ง ต อ งการนี้ มี คํ า พระเรี ย กว า “วิ นั ย ” (ไม พึ ง หด
ความหมายไปตามภาษาไทย)
นี่เปนเรื่องสําคัญยิ่งยวดที่จะตองชวยกันทําใหชัด เพื่อให
พระพุทธศาสนาอํานวยประโยชนสุขสมจุดหมาย เฉพาะอยางยิ่ง
ในยามที่ความเขาใจคลาดเคลื่อนสับสนแผขยายกวางขวาง
ยกตัวอยาง เวลามีเรื่องคนทําความผิดชั่วราย บางคนชอบพูด
วา ไมตองไปจัดการอะไร แลวเขาก็จะไดรับผลกรรมของเขาเอง การ
พูดอยางนี้ตองระวังใหมาก ทั้งจะขัดหลักพุทธศาสนา และทําใหตก
อยูในความประมาท
ในเรื่ อ งนี้ จริ ง อยู คนรั บ ผิ ด ชอบต อ กรรมของตน ตาม
กระบวนการแหงเหตุปจจัยของมัน นี่คือ กรรม ที่เป็นกฎธรรมชาติ
(แบบพูดกวางๆ)
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แตทีนี้ ปญญาอันเปนธรรมชาติวิเศษที่มีในมนุษย ก็มารูและ
ร ว มกฎธรรมชาติ นั้ น แหละ โดยวางวิ ธี จั ด การที่ เ รี ย กว า วิ นั ย
(กฎระเบียบกติกาขอบัญญัติ และการปฏิบัติจัดการตามนั้น; กฎหมาย และ การปกครอง)
เพื่อใหคนที่ทําผิดไดรับผลที่เปนการรับผิดชอบตอกรรมของเขา ให
สังคมไดประโยชน
ดังนั้น เมื่อมีภิกษุทําความผิด จะไมมีการพูดวารอใหภิกษุ
นั้นรับผลกรรมของตนเอง
แต มี กรรม ที่ เ ป็ น บั ญ ญั ติ ท างวิ นั ย ซึ่ ง สงฆ จ ะใช เ ป น
เครื่องมือเพื่อดําเนินคดีและลงโทษ เปนตน แกภิกษุที่ทําความผิด
นั้นทันที โดยไมตองรอผลกรรมจากปจจัยในธรรมชาติสวนอื่นๆ
จะตองไปรอทําไม เราจงใจทําอะไรเมื่อไร ก็เปนกรรมตาม
ธรรมชาตินั่นแหละทันที วินัยหรือกฎที่สมมติไว จึงใหพระสงฆทํา
กรรมใสปจจัยใหมเขาไปชวยหนุน หรือผลักดันใหกรรมแสดงผล
บางอยางออกมา อยางนอยผลขางเคียงที่เกื้อกูลตอสังคม
ใครรอ ก็คือไมรูธรรมนั่นเอง
พูดอีกสํานวนหนึ่ง วินัย ก็คือความสามารถพิเศษของมนุษย
ที่นําเอาปจจัยธรรมชาติในสวนของมนุษย เขาไปเปนสวนรวมใน
กระบวนการแหงเหตุปจจัยทั่วไปของธรรมชาติ เพื่อใหบังเกิดผลดี
แกมนุษยในทางที่ดีงามพึงปรารถนา
มนุษยที่มีปญญา ไดพัฒนาดีแลว เมื่อเขาไปเปนสวนรวมใน
กระบวนการแห ง เหตุ ป จ จั ย ของธรรมชาติ ย อ มเป น ป จ จั ย ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพอย า งยิ่ ง ที่ จ ะช ว ยให ก ระบวนการแห ง เหตุ ป จ จั ย
ทั้งหมดดําเนินไปในทางที่จะกอใหเกิดผลดีที่พึงปรารถนาแกชีวิต
และสังคมของมนุษย
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ประชาธิปไตย อยาใหไรความหมาย
คนสวนใหญ แมจะอยูในความเงียบ ก็กุมชะตากรรมของ
สังคมไทยในระยะยาว
เรื่องสําคัญที่สุดขณะนี้ ก็คือ ขณะที่คนสองพวก หรือหลาย
ฝายทะเลาะกัน สวนมากเขาก็ มัวแต หมกมุนอยู กับเรื่อ งเฉพาะ
หนาที่เขาถือวาเปนปญหาของเขา
ยิ่งถาเขาเขมนหมายจะเอาชนะกันดวย บางทีก็มืดมนจน
ลืมอยางอื่นหมด ทําใหการงานสําคัญของประเทศชาติพลอย
ชะงักงันไป
คนสวนใหญจะมัวหมกจมอยูแคนั้นไมได ประโยชนสุขของ
สังคมประเทศชาติ ไมใชแคปญหาที่เขาทะเลาะกันอยู
การแกปญหาเฉพาะหนาก็ตองคิดตองทําไป แตจะละเลย
เรื่องราวและปญหาใหญระยะยาวไมได
สถานการณปญหารายขณะนี้ พูดกันวาถึงขั้นเปนวิกฤตของ
สังคมไทย ที่จริงควรเรียกวาเปน วิกฤตรอน เพราะวาที่แทนั้น
สังคมไทยเขาสูภาวะวิกฤตมานานแลว
มีปญหาเลวรายมากมายกัดกรอนสังคมไทยอยูตลอดเวลา
ซึ่งควรใสใจคิดแกไขกันอยางจริงจังไมนอยกวาปญหาวิกฤตรอน
นั้น หรือยิ่งกวาเสียอีก เพราะมันเปนรากเหงาของวิกฤตรอนนั้น
ดวยซ้ํา
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ดังตัวอยาง ตอไปนี้
สังคมไทยเกลื่อนไปดวยพฤติกรรมหวังลาภลอย นอนคอยโชค
รอผลดลบันดาล ไมหวังผลจากการกระทําดวยเรี่ยวแรงความ
เพียรพยายามของตน
สังคมไทยเต็มไปดวยคานิยมฟุงเฟอ ชอบโกเกอวดกัน ฉาบฉวย
ออนแอ ขาดความใฝรู ไมมีวัฒนธรรมแสวงปญญา
สังคมไทยลุมหลงบริโภคนิยม คนเอาแตเสพบริโภค ไมมีนิสัยเปน
นักผลิต
คนไทยมักตื่นอยูแคคอยตามกระแสความเจริญของประเทศที่
พั ฒ นาแล ว เช น ตามฝรั่ ง เห อ ญี่ ปุ น มี โ ลกทั ศ น แ คบและ
วิสัยทัศนจํากัด ขาดความรูเทาทันและความมุงมั่นที่จะกาวขึ้น
ไปสูการแกปญหาของโลก และการสรางสรรคเพื่อมนุษยชาติ
คนไทยมากมายหมกมุนในกาม ปลอ ยตัวมัวเมาในเรื่องเพศ
และประดาอบายมุข จนสุดโตงยิ่งกวาวัฒนธรรมนอกที่ตนชอบ
ตามอยาง
วั ฒ นธรรมไทยเสื่ อ มถอยรวดเร็ ว จิ ต ใจคนเหี้ ย มหิ น ลงไป
อาชญากรรมรุนแรงแพรระบาดอยางที่แทบจะคาดคิดไมถึง
ปญ หาวั ย รุ น หนั ก หนา ทั้ ง เรื่ อ งเพศ เรื่ อ งความรุ น แรง ความ
เสื่อมดอยดานการศึกษา เกิดปญหาสุขภาพจากความหมกมุน
มัวเมาดําเนินชีวิตผิด เชน เปนโรคอวนแตเด็กมากขึ้นๆ
คนไทยมักไมรูจักใชเทคโนโลยี เอาประโยชนจากขาวสารขอมูล
ไมได แตใชเทคโนโลยีและเสพขอมูลในทางที่เกิดโทษ
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวงในรูปแบบหลากหลายระบาดแพร
ขยาย จนกลายเปนเหมือนของปกติสามัญ
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ตองยอมรับวา สภาพผุโทรมของสังคมอยางนี้ เปนมูลเหตุอยู
เบื้องหลังวิกฤตรอนที่เรากําลังเผชิญอยู
มันเปนวิกฤตทางสังคมที่ยืดเยื้อ และเปนวิกฤตที่ลึกลงไปใน
ชีวิตจิตใจของคน เปน วิกฤตแห่งคุณภาพของคน
ทั้งที่สภาพปญหาเหลานี้เกาะกินสังคมของเราอยางหนัก แต
มั น ก็ ถู ก ละเลย อย า งดี ก็ แ ค แ ตะป ญ หากั น อย า งผ า นๆ ผิ ว เผิ น
ปลอยใหมันสะสมตัวจนกลายเปนวิกฤตลึกที่แกไขไดยาก
วิกฤตรอนใหสติแลว จงตื่นขึ้นมาขจัดวิกฤตลึก ใหสังคมไทย
มีชัยที่แท
เหตุการณรายทั้งหลายที่เกิดขึ้นมา นาจะกระตุกเตือนคนไทย
ใหไดสติ และเจริญปญญา
แทนที่ จ ะมั ว รุ น แรงกั น ในการทะเลาะเบาะแว ง เราควร
เขมแข็ งในการที่จะสรางสรรค และมันก็เ ปนเรื่อ งที่เริ่ม ไดตั้ง แต
บัดนี้
ขณะที่ กํ า ลั ง ทุ ม ตั ว แก ไ ขวิ ก ฤตร อ นกั น อยู เราก็ แ ก ป ญ หา
วิกฤตลึกที่เปนฐานดวย เทากับใหสังคมแกปญหาทั้งวิกฤตรอน
และวิกฤตลึกไปพรอมกัน
ไมชานานนัก วิกฤตรอนจะตองจบลง แลวไมวาเมืองไทยจะ
มีรัฐบาลใด วิกฤตลึกก็จะยังคงอยู แลวเราก็จะตองเดือดรอนกับ
มันตอไป
บางรัฐบาล แมในยามปกติ ก็อาจจะคิดและทําการโดยไม
แยบคาย แลวเสริมเติมวิกฤตลึกใหซ้ําหนักลงไปอีก
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ถายังไมมีการแกไขวิกฤตลึกนั้นอยางจริงจัง มันก็จะนําเรา
ไปสูวิกฤตรอนครั้งใหม ทําใหสังคมหมุนเวียนอยูในวงจรบาป
ถึงจะมีวันที่พูดไดวา วิกฤตรอนจบแลว ประชาธิปไตยฟนคืนมา
แตถาวิกฤตลึกยังอยู เราจะมีประชาธิปไตยที่นาภูมิใจไดจริงหรือ
มันจะเปนเพียงประชาธิปไตยคุณภาพต่ํา ของสังคมที่เปนเหยื่อใน
โลกแหงทุนนิยม ที่ถูกซัดพัดพาลอยไปในกระแสโลกาภิวัตน
นั่นคือเปนแคสังคมที่ถูกกระทํา ไมสามารถเปนผูนําที่มีอะไร
ใหแกอารยธรรมของโลก
ถาใสใจที่จะแกไขปญหาและเขมแข็งในการสรางสรรคจริง
ไมวาใครจะมาเปนรัฐบาล คนไทยจะตองเรียกรองแนะนําอยางเอา
จริงเอาจังใหรัฐและใหสังคมตองมุงมั่นในการแกปญหาวิกฤตลึกนี้
จะตองเรียกรองและเรงรัด ใหมีการพัฒนาคุณภาพคนไทย
อยางจริงจัง ที่จะชวยใหสังคมไทยไมตองมาหวาดหวั่นเสี่ยงภัยกับ
ปญหาวิกฤตรอนซ้ําซาก
กับทั้งใหคนไทยสามารถมีความภูมิใจมั่นใจในประเทศชาติ
ของตน วามีสังคมที่เจริญมั่นคง อันเอื้อตอการพัฒนาของชีวิตจิต
ปญญา โดยมีประชาธิปไตยที่ควรแกความหมายอยางแทจริง

หนังสือทีม่ าของขอความเลือกสรร

ใน

มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่
เยี่ยมพระพุทธบิดา
- อป.อ.๒/๓๑๘–๓๒๔

เมื่อใจสะอาด ธรรมชาติมีสุขให้
- ขุ.เถร.๒๖/๔๙๘/๔๑๐

รักของพ่อแม่ ทั้งรักแท้ และรักยั่งยืน
- คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล, ๗–๑๐

ใจดี มีความสุข

- สุขภาวะแนวพุทธ, ๑๐๐

ใจดี ให้เขามีความสุข
- สุขภาวะแนวพุทธ, ๑๐๔

ใจดี กายพลอยมีสุขภาพ
- สุขภาวะแนวพุทธ, ๑๐๕

นักแก้ปัญหา เริ่มด้วยปัญญาที่รู้ทุกข์
- ทุกขสําหรับเห็น แตสุขสําหรับเปน, ๑๘–๒๐

ทุกข์ ต้องมองให้เห็น – สุข ต้องมีให้เป็น
- ทุกขสําหรับเห็น แตสุขสําหรับเปน, ๒๐–๒๑

วัตถุนี่เรื่องใหญ่ ต้องจัดการให้ดี
- ชีวิตที่สมบูรณ, (ตนเลม)

สบาย ๗

- ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม, ๑๖–๑๗

เมื่อทรัพย์และอํานาจ มาเป็นเครื่องมือของธรรม
- จาริกบุญ จารึกธรรม, ๑๙–๒๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๑

ธรรม ทําไมต้องมีทรัพย์และอํานาจเป็นเครื่องมือ
- จาริกบุญ จารึกธรรม, ๒๒–๒๔

“สันโดษ” ต้องรับใช้ “ไม่สันโดษ”
- จาริกบุญ จารึกธรรม, ๓๘๗–๓๙๓

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

อนิจจัง! ปลงได้ แต่ระวังจะกลายเป็นประมาท
- เคา จาริกบุญ จารึกธรรม, ๒๙๘

ลุจุดหมาย เมื่อปล่อยวางได้ โดยไม่ปล่อยปละละเลย
- เคา จาริกบุญ จารึกธรรม, ๒๙๘

ระวัง! ยึดมั่น ในความไม่ยึดมั่น

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

ถ้าไม่ยึดมั่นแท้ จะแน่วแน่ในการสร้างสรรค์
- (เหมือนเรื่องกอน)

พระเจ้าอโศก อีกที!

- จาริกบุญ จารึกธรรม, ๔๖๘-๔๖๙

สุขคือโอกาส ทุกข์คือแบบฝึกหัด

- ความสุขทีส่ มบูรณ, ๓๑ หนา
- สุขภาวะแนวพุทธ, ๑๑๔, ๑๒๑

มนุษย์: ปัจจัยพิเศษในธรรมชาติ
- จาริกบุญ จารึกธรรม, ๔๖๕

ประชาธิปไตย อย่าให้ไร้ความหมาย

- ธรรมาธิปไตยไมมา จึงหาประชาธิปไตยไมเจอ, ๘๑-๘๕
[มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ เปนหนังสือรวมบทบรรยายจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนการเก็บ
ขอความคัดสรรจากคัมภีรและหนังสือที่มีอยูกอนประมาณ ๑๐ เลม โดยจัดปรับตามควร]

๑๓๒

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

(หนาวาง)

-๓-

ร า เริ ง สดใส
สูความเกษมศานต
~5~

ทําใจใหราเริงสดใสทุกเวลา
ไม น านนี้ มี พ ระใหม ข อให บ อกวิ ธี ไ ปสู นิ พ พานในชาติ นี้ ที่
เข า ใจงา ย ก็ ไ ดอ ธิ บ ายหลั ก อย างง า ยๆ ให ท านฟ ง บ า ง แต ห ลั ก
อยางงายนั้น ก็ยังเขาใจไดไมงายนัก ก็เลยบอกวิธีที่มองดูหรือได
ยินแลว พอจะรูสึกวา ทั้งงาย และเขาใจงาย
พระพุทธเจาตรัสไววา
ภิ ก ษุ ผู ม ากด ว ยปราโมทย เลื่ อ มใสในคํ า
สอนของพระพุ ท ธเจ า พึ ง บรรลุ สั น ตบทที่ ส งบ
สังขาร เปนสุข๑
คําสําคัญในที่นี้คือ “ผู้มากด้วยปราโมทย์” ซึ่งแปลจากคําบาลีวา
“ปาโมชฺชพหุโล” ปราโมทย ก็คือ ความราเริงบันเทิงใจ ความสดชื่นเบิกบาน
สวนสันตบท หรือศานตบท คือสันติที่เปนจุดหมาย ก็ไดแกนิพพาน

๑๓๔

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

รวมความวา: พระที่มีปราโมทยมากๆ มีจิตใจสดใสเบิกบานอยู
เสมอ จะถึงนิพพาน
ไมเฉพาะคาถานี้เทานั้น ใกลกับคาถานี้เอง คือในคาถาธรรม
บทหนาเดียวกันนั่นแหละ ก็มีพุทธพจนอีกคาถาหนึ่งวา
แต นั้ น ผู ม ากด ว ยปราโมทย จั ก ทํ า ทุ ก ข ใ ห
หมดสิ้นไป
พุทธพจนนี้ก็มีความหมายอยางเดียวกับคาถากอนนั่นเอง
แต ก อ นจะถึ ง ข อ ความท อ นนี้ พระพุ ท ธเจ า ได ต รั ส ถึ ง ชี วิ ต ความ
เปนอยูการประพฤติปฏิบัติตัวของพระภิกษุที่จะมากดวยปราโมทย
ไวดวย ขอยกมาใหดูเต็มๆ วา
ในหลั ก พระศาสนานั้ น มี ข อ ปฏิ บั ติ พื้ น ฐาน
สําหรับภิกษุผูมีปญญาในพระศาสนานี้ ดังนี้
กลาวคือ ความรูจักครองอินทรีย ความสันโดษ
และความสํารวมในปาติโมกข
พรอมนั้น เธอจงคบหากัลยาณมิตร ที่มีอาชีวะ
บริสุทธิ์ ผูไมเกียจคราน พึงเอาใจใสในการปฏิสันถาร
ฉลาดในการประพฤติศีลและขอวัตรทั้งหลาย
แตนั้น เธอผูมากดวยปราโมทย จักทําทุกขให
หมดสิ้นไป๒
“ปราโมทย” คือความราเริงแจมใสสดชื่นเบิกบานบันเทิงใจ
นี้ เปนคุณสมบัติสําคัญที่ตองถือวา ควรมีไวเปนพื้นจิตประจําใจ
ตลอดเวลาเลยทีเดียว

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๕

ถาปฏิบัติธรรมถูกทาง ตองไดปราโมทย
พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ถึ ง ปราโมทย นี้ บ อ ยมาก เราตั้ ง เป น จุ ด
กําหนดไดเลยวา เมื่อใดพระพุทธเจาตรัสแสดงความกาวหนาใน
การปฏิบัติธรรมมาตามลําดับ พอการปฏิบัตินั้นเขาทางถูกตองดี ก็
จะมาถึงจุดเริ่มรวมลงตรงที่เดียวกันวา “เกิดปราโมทย”
ตั ว อย า ง เช น คนที่ อ อกไปบวชเป น ภิ ก ษุ แ ล ว เมื่ อ ตั้ ง ใจ
ประพฤติปฏิบัติดี พอรักษาศีลไดถูกตอง ไมมีความเดือดรอนใจ ก็
เกิดมีปราโมทย ขึ้นมา๓
หรือบางทานยกเอาหลักธรรมคําสอนที่ไดฟงหรือไดเลาเรียน
ไว ขึ้นมาตรึกตรองพิจารณาเกิดความเขาใจ ก็มีปราโมทย๔
หรืออยางชาวบานที่เปนคนมีความคิด พิจารณาเห็นผลดีผลราย ของกรรมดี-กรรมชั่ว มองดูตัวเองวาดําเนินชีวิตดีงาม ไมได
เบียดเบียนใคร สํารวมระวังการใชกายวาจาใจ ไมไดทําใหเกิด
ความเดือดรอนเสียหาย มีความมั่นใจวา แมถึงคราวจะตาย ก็ตอง
ไปเกิดดีแน พอมองเห็นอยางนี้ ก็เกิดมีปราโมทย๕
หรืออยางคนที่เจอทุกข ก็หาทางออก ทําใหไดสนใจและได
พบหลักคําสอนที่ดี ที่จะแกปญหาคลายทุกขได ก็เกิดศรัทธามี
ความมั่นใจ แลวก็มีปราโมทย๖
หรือวาผูใดก็ตาม รูจักดู รูจักคิด รูจักพิจารณา ที่เรียกวามี
โยนิโสมนสิการ พอมองสิ่งทั้งหลาย ก็แยกแยะหยั่งลงไปเห็นความ
จริงของมันที่มีลักษณะความเปนไปอยางที่เรียกวาไตรลักษณ พอ
เกิดความเขาใจมองเห็นความจริง ก็เกิดปราโมทย ขึ้นมา๗

๑๓๖

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

หรือญาติโยมบางคนระลึกถึงพระพุทธคุณ มีความเลื่อมใส
ลึกซึ้งแลว ไมหยุดไมพอแคนั้น เพียรพยายามปฏิบัติใหยิ่งขึ้นไป
เมื่อเปนอยูโดยไมประมาทอยางนี้ ก็เกิดมีปราโมทย ขึ้นมา๘ ฯลฯ
พอปราโมทยเกิดขึ้นแลว ก็เปนจุดหัวตอที่จะพัฒนาไปเปน
สมาธิ แลวสมาธินั้นก็เปนฐาน ทําใหจิตใจเหมาะแกการใชทํางานที่
จะใหปญญาเกิดขึ้นมา และพัฒนาตอไป

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๗

ทําหาขอนีไ้ ด จิตใจจะดีจริงๆ
เมื่อกี้นี้ไดบอกวา พอเราปฏิบัติธรรมถูกตองไดผล ปราโมทยก็
จะเกิดขึ้นมาเปนคุณภาพจิตใจขอตนของผูเขาทางแลว และทั้ง
เปนจุดหัวตอที่จะพัฒนาไปเปนสมาธิ
ทีนี้ก็ขยายความอีกหนอยวา ปราโมทยที่จะพัฒนาไปจนเกิด
เปนสมาธินั้น ถาใครสังเกตจะเห็นวา พระพุทธเจาตรัสแสดงขอ
ธรรมที่จะเกิดรับชวงตอกันไปไวตามลําดับ และเปนชุดเลยทีเดียว
ไมวาตรัสที่ไหนเมื่อไร ก็ตรัสเหมือนกันหมด
ชุ ด ที่ ว า นั้ น ก็ คื อ พอเกิ ด ปราโมทย แ ล ว ก็ จ ะเกิ ด ป ติ ต อ
ดวยปสสัทธิ แลวสุขก็ตามมา แลวก็เปนสมาธิ
รวมทั้งหมดมี ๕ ขอ หรือเปนองคธรรม ๕ คือ
๑. ปราโมทย์ ความราเริงเบิกบานใจ
๒. ปีติ
ความอิ่มใจ ปลื้มใจ
๓. ปัสสัทธิ ความสงบเย็น เรียบรื่น 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
กับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ

๑๓๘

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

ถาปฏิบัติธรรมถูกทาง และเขาทางที่ถูกแลว ก็จะเกิดธรรมที่
เปนคุณภาพจิตใจ ๕ ขอนี้หนุนตอกันไปตามลําดับอยางนี้
ชุดนี้บางทีก็เรียกชื่อรวมกันวา “ธรรมสมาธิ”๙ คือการที่องค
ธรรมหรือคุณภาพจิตใจ ๕ อยางนั้นตั้งแนวหนุนเขากันมั่นไดที่
เมื่อองคธรรมประสานเขากันไดที่ มีธรรมสมาธิแลว จิตก็จะ
ตั้งมั่นไดที่ตามมา เปน “จิตตสมาธิ” ซึ่งกินความหมายรวมตอไป
ไดถึงวิปสสนาและมรรคเลยทีเดียว
แลวก็อยางที่บอกแลวขางตนวา เมื่อองคธรรมดานคุณภาพ
จิตใจเปนปจจัยหนุนกันมา จนเกิดเปนสมาธิอยางนี้แลว สมาธินั้นก็
ทําใหจิตใจเหมาะและพรอมที่จะใชเปนฐานที่ทํางานใหปญญาเกิด
ขึ้นมา และพัฒนาตอไป
ดังนั้น ในพุทธพจนที่ตรัสแสดงลําดับความกาวหนาในการ
ปฏิบัติธรรม พอไดสมาธิแลว สมาธินั้นก็เกื้อหนุนใหเกิดปญญา ที่
เรียกวายถาภูตญาณทัศนะ คือการรูเห็นตามที่มันเปน
ที่รูไดอยางนั้น ก็เพราะจิตที่เปนสมาธินี้ ไมมีอะไรกวน ไมมี
กิเลสครอบงํา จึงไมอยูใตอิทธิพลของอคติเปนตน เมื่อมองดูหรือ
พิจารณาอะไร ก็มองและเห็นตรงไปตรงมาตามความเปนจริงของมัน
เมื่อจิตใจดีมีสมาธิเปนที่ทํางานของปญญาไดอยางดีแลว ก็
เป น เรื่ อ งของการที่ จ ะพั ฒ นาป ญ ญาให เ จริ ญ เป น วิ ช ชา จนถึ ง
โพธิญาณ และลุถึงจุดหมายที่เปนความสุขอยางสูงสุดตอไป

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๙

ตองระวังไวบาง ไมใหเขวผิดทางไปเสีย
ขอแทรกความรู ป ระกอบในตอนนี้ ห น อ ยหนึ่ ง ว า ป ติ แ ละ
ความสุข หรือแมแตปราโมทย ที่พูดถึงกระจายอยูในที่ตางๆ นั้น
ไมใชวาจะเปนของดี ที่จะมาเขาลําดับในชุดอยางนี้ไดเสมอไป
บางทีเปนปติและความสุข เปนปราโมทย ที่ระคนปนเปอยูกับ
เรื่องบาปอกุศลก็มี ไดแกปติและความสุขที่เกี่ยวกับอามิส และเกิด
จากกิเลส
ตัวอยาง เชน โลภอยากไดอะไรอยางหนึ่ง พอไดมาสมใจ ก็
ปลื้มใจ มีความสุข อยางนี้ก็เปนปติและสุขที่อิงอามิส
บางทีมีโทสะแคนเคืองจะประทุษรายเขา หรือโกรธเขา พอได
ทุบไดตีไดทํารายเขา สมใจตัว ก็ปลื้มใจ มีความสุข
แมแตคนที่มีศัตรู เปนคูเวรกัน พอไดขาววาศัตรูตาย ก็โลงใจ
เกิดปราโมทย ยินดีปรีดา มีความราเริงบันเทิงใจมาก
อย างที่ ว ามานี้ ไม ใช เป นป ติ ไม ใช สุ ข และไม ใชปราโมทย
ชนิดที่เปนความเจริญกาวหนาในธรรม
ปราโมทย ปติและสุขที่พึงประสงคนั้น ไมตองพึ่งพาหรือขึ้น
ตออามิส และไมตองอาศัยกิเลส แตเปนอิสระ ทําใหจิตดีงามที่เปน
กุศลมีกําลังเขมแข็ง

๑๔๐

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

แทรกความรูวิชาการ
ขอเสริมอีกนิด เปนความรูเชิงวิชาการสักหนอยวา ปราโมทย์
กับ ปีติ สองอยางนี้บางทีรูสึกวาคลายๆ หรือใกลเคียงกัน ดูที่อรรถ
กถาอธิบายไว สวนมากบอกวา ปราโมทย ก็คือ ปติอยางออนๆ๑๐
ถาถือวาปราโมทยคือปติออนๆ ทั้งปราโมทยและปติก็เปน
คุณสมบัติของจิต๑๑ ที่เปนไดทั้งฝายเวทนา และฝายสังขาร
ในแงที่เปนเวทนานั้น ทั้งสองอยางจัดเปนสุขเวทนา
แตในแงที่เปนสังขาร คือดีชั่วที่ปรุงแตงจิต ปีติ เปนคุณสมบัติ
กลางๆ ที่เกิดไดกับจิตทั้งที่เปนกุศลและอกุศล๑๒ แตปราโมทย์ ที่เปน
อาการของจิตอันแสดงออกตอมนุษยและสัตวทั้งหลาย ก็คือมุทิตา
ซึ่งเปนคุณสมบัติที่ดี เปนสังขารฝายกุศล๑๓ เปนคุณธรรมอยางหนึ่ง
ในพรหมวิหาร ๔
ดูตอไปอีก ตามหลักในเรื่องการเจริญอานาปานสติแบบที่เปน
การเจริญสติปฏฐาน ๔ ไปดวย ที่เรียกวาอานาปานสติ ๑๖ ฐาน จะ
เห็นวา เรื่องปีติ และสุข ทานจัดไวในเวทนานุปสสนา๑๔ แตการทํา
จิตใหปราโมทย์ จัดเขาในจิตตานุปสสนา๑๕
ที่ยกเรื่องนี้มาพูดเสียยืดยาวนั้น ก็ดวยอยากจะใหไมเนน
ปราโมทยในแงปะปนกับปติ ที่เปนสภาวะฝายเวทนา
แตอยากจะใหมองปราโมทย์ ในแงที่เปนอาการแสดงออก
ของจิตที่ดีงามเปนกุศล

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๑

ธรรมชาติของจิตเองนั้นเปลงปลัง่
ทําไมพระพุทธเจาจึงทรงเนนย้ําบอยมาก ใหเรามีจิตใจและ
ทําจิตใจใหปราโมทย คือใหราเริงเบิกบานสดชื่นแจมใส
มองดูงายๆ จิตใจที่มีปราโมทยอยางที่วานี้ ก็คือตรงขามกับ
จิตใจที่ขุนมัวเศราหมองหงุดหงิด หรือหดหูซึมเซาเหงาหงอย ซึ่งเปน
จิตไมดี ที่เปดชองใหอกุศลทั้งหลายเขามา
จิตที่ขุนของอยางนั้น จะกีดกั้นกุศลความดีงามตางๆ ไมให
เจริญงอกงาม ไมเหมาะไมพรอมที่จะใชงาน ปดกั้นความเจริญของ
ปญญา
แต จิ ตใจที่ มี ปราโมทย ร าเริ งเบิ กบานสดใส แสดงว าไม มี
อกุศล หรือตัวกอกวนรายๆ เขามาครอบงําแทรกแซง จิตเปนตัวของ
มันเอง และเปนจิตที่เปดโลงโปรงเบาสะอาดหมดจด อยางนอยใน
ระดับหนึ่ง ซึ่งเอื้อตอการเจริญพัฒนาของกุศลหรือคุณสมบัติที่ดีงาม
ทั้งหลาย
จิตมีปราโมทย เปนจิตที่แข็งแรงมีกําลัง เหมาะและพรอมที่
จะใชงาน เอื้อตอการที่ปญญาจะทํางานคิดพิจารณา และพัฒนา
เจริญงอกงาม ดังนั้น จิตที่ปราโมทยจึงดีอยางยิ่ง
มี พุ ทธพจน ที่ หลายคนคุ นๆ ตรั สถึ งสภาวะของจิ ตไว ว า๑๖
“ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ” แปลวา “ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ประภัสสร
(ผองใส ผุดผอง หรือเปลงปลั่ง)”
ที่วาประภัสสร หรือผองใส ก็คือสะอาด บริสุทธิ์ นี่คือสภาพ
ของจิตใจตามธรรมชาติของมันเอง

๑๔๒

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

แลวตรัสตอไปอีกวา “ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ
อุปกฺกิลิฏ” แปลวา “แตวาจิตนั้นแล เศราหมองแลว ดวยอุปกิเลสที่
จรมา”
หมายความวา: จิตใจที่ใสผองนั้น ขุนหมองไปเสีย เพราะสิ่งสกปรก
ที่เปนของแปลกปลอมเขามา (คนที่เปนเจาของจิตใจนั้นแหละ เอา
ของเสีย คือกิเลสและความทุกข ใสเขาไป)
ยั ง ไม จ บแค นั้ น พระองค ต รั ส ต อ ไปอี ก ว า “ต อสฺ สุ ต วา
ปุ ถุชฺชโน ยถาภู ต นปฺ ปชานาติ , ตสฺ มา อสฺ สุ ตวโต ปุ ถุ ชฺ ชนสฺ ส
จิตฺตภาวนา นตฺถีติ วทามิ”

แปลว า: “ปุ ถุ ชนผู ขาดสุ ตะ (ไม ได เล าเรี ยน ขาดความรู ไม มี
การศึกษา) ไมรูจักจิตนั้นตามที่มันเปน ฉะนั้น ปุถุชนผูขาดสุตะ จึง
ไมมีจิตตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) - เรายอมกลาวฉะนี้”
ในทางตรงขาม พระองคตรัสวา “ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ,
ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺต, ต สุตวา อริยสาวโก
ยถาภูต ปชานาติ ตสฺมา สุตวโต อริยสาวกสฺส จิตฺตภาวนา อตฺถีติ วทามิ”

แปลวา: “ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ประภัสสร, และจิตที่ประภัสสรนั้น
แล พนไปได จากอุปกิเลสที่จรมา, อริยสาวกผูมีสุตะ (ผูไดเลาเรียน
มีความรู, ผูมีการศึกษา) รูชัดจิตนั้นตามที่มันเปน ฉะนั้น อริยสาวกผู
มีสุตะ จึงมีจิตตภาวนา (การพัฒนาจิตใจ) - เรายอมกลาวฉะนี้”
ขออธิบายประกอบเล็กนอยวา พระพุทธเจาตรัสบอกใหเรา
มองดูความจริงที่วา จิตนั้นตามธรรมชาติของมันเอง เปนสภาวะที่
บริสุทธิ์ แตที่มันขุนมัวเศราหมองไปตางๆ นั้น เปนเพราะอุปกิเลส
คือสิ่งสกปรก ที่โผลเขามา๑๗

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๓

(เหมือนทองฟาเองโลง สวนพวกเมฆ หมอก ฝุน ควัน เปน
ของโผล ของจร แปลกปลอมมา)
พูดงายๆ วา: กิเลสเปนของแปลกปลอม ไมใชเปนเนื้อเปนตัวของจิต
ในเมื่ อ จิ ต เองเป น สภาวะบริ สุ ท ธิ์ และสภาพขุ น มั ว ทุ ก ข
โศกเศราหมองเปนของจรมา การพัฒนาชําระลางทําจิตใจใหใส
สะอาดผุดผอง จึงเปนไปได
(ถากิเลสและความทุกขเ ปนเนื้อ ตัวอยู ในจิตเองแล ว การ
พัฒนาทําจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ ก็ยอมเปนไปไมได)
เมื่อจิตใจขุนมัวทุกขโศกเศราหมองเพราะของสกปรกที่จรมา
จิตใจก็หลุดรอดปลอดพนจากของสกปรกเหลานั้นได แลวมันก็จะ
สะอาดแจมใสบริสุทธิ์ผุดผองตามธรรมชาติของมัน
พวกปุ ถุ ช นที่ ข าดการศึ ก ษา เมื่ อ ไม รู ค วามจริ ง เกี่ ย วกั บ
ธรรมชาติของจิตอยางนี้ ก็ปลอยตัวใหถูกกิเลสบงการ ถูกทุกขรัง
ควาญ ก อ ป ญ หากั น วุ น วาย ไม คิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาจิ ต ใจให ดี ง ามมี
ความสามารถตามศักยภาพของมัน ใหจิตปลอดพนจากกิเลสและ
ความทุกข เพื่อใหมีความสุขที่แทและเปนอิสระ
แตอริยสาวกผูมีการศึกษา ไดเรียนรูหลักความจริง เขาใจ
ธรรมชาติของจิตที่เปนสภาวะจํารัสเจิดจา และรูทันประดากิเลส
และทุ กข ภัย ทั้ง หลายแลว ก็ ดํา เนินไปในมรรคาแห งการพัฒ นา
จิตใจ ใหเปนอิสระหลุดพนจากอิทธิพลครอบงําบงการของกิเลส
และความทุกขที่เปนสภาพขุนมัวทุกขโศกเศราหมองทั้งมวล จนลุถึง
ความสุขเกษมศานต ที่แทจริง และยั่งยืนนาน

๑๔๔

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

ประภัสสร สะทอนสู ปราโมทย
พูดไดวา ปราโมทยนี้แหละเปนอาการแสดงออกของจิตใจ
ในภาวะที่ใกลกับธรรมชาติของมันเอง
บอกแลววา สภาวะของจิตตามธรรมชาติของมันเอง เปน
“ประภัสสร” คือ เปลงปลั่ง เจิดจา บริสุทธิ์ ผุดผอง
จิตที่อยูใกลสภาวะของมัน อันเปนประภัสสรนั้น แสดงได
พลันซึ่งอาการที่เปน “ปราโมทย” คือ ราเริง สดชื่น เบิกบาน
(ที่วา “ใกล” คือ ยังไมตองถึงกับหมดกิเลสสิ้นเชิง)
อยางที่พูดไปแลววา จิตที่มีปราโมทย สดใส ราเริง บันเทิง เบิก
บานใจ เปนจิตที่ปลอดโปรงมีพลัง ไมถูกอกุศลครอบงําหรือรบกวน แต
ชวยปดกั้นกันพวกอกุศลออกไป พรอมกันนั้น ก็เปดโอกาสใหกุศลธรรม
และความสุขเจริญงอกงาม กาวไปในการพัฒนาไดเปนอยางดี
ทีนี้ เมื่อพัฒนาจิตใจคืบหนาไป ขณะที่คุณสมบัติและสมรรถนะ
ตางๆ ทยอยกันเกิด และเจริญเพิ่มขึ้นมานั้น อาการแสดงที่เปนคุณภาพ
ของจิตใจ ๕ อยาง ก็ปรากฏขึ้นมา เปนเครื่องบงบอกถึงความกาวหนาใน
การพัฒนานั้น ดังที่เคยบอกไปแลว ซึ่งขอทวนอีกทีหนึ่ง คือ
๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานใจ
๒. ปติ
ความอิ่มใจ ปลื้มใจ
๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็น ผอนคลายกายใจ
๔. สุข
ความฉ่ําชื่นรื่นใจ
๕. สมาธิ
ความมีใจมั่นแนว อยูตัว ไดที่ ไมมีอะไรกวน
ไม ต อ งพู ด ถึ ง คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ที่ จ ะตามมา แม เ พี ย งแค ๕
อยางนี้ ชีวิตก็แสนจะดี คุมคาแลว

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๔๕

ผูที่เบิกบานสดใส จะถึงความเกษมศานต
ถึงตอนนี้ แมจะพอแลว แตขอแถมพระพุทธดํารัสที่ตรัสสอน
พระสงฆไว สําหรับศึกษาเปนคติในการพัฒนาชีวิตตอไป
พระองคตรัสเปนคาถา แปลมาพอใหฟงกันไดความ ดังนี้๑๘
เธอทั้งหลาย ผูที่ตื่นอยู จงสดับ ผูที่หลับอยู ก็จงตื่น
ตื่นดีกวาหลับ เพราะวา ภัยไมมีแกผูตื่น (=ผูไมประมาท)

ผูใดตื่นอยู มีสติ มีสัมปชัญญะ มีใจมั่นเปนสมาธิ
เบิกบาน ผองใส หมั่นไตรตรองพิจารณาธรรมใหถอง
แทถูกชัด ตามกาลโอกาส ผูนั้นมีใจแนวเปนหนึ่งเดียว
แลว พึงกําจัดเสียได ซึ่งความมืดมนแหงอวิชชา
เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุพึงอยูกับธรรมที่จะนําใจ
ใหตื่น เธอมีความเพียร มีปญญาครองตน เปนผูได
ฌาน ตัดกิเลสที่ผูกรัดตัวไวกับความเกิดแกไดแลว
จะไดสัมผัสสัมโพธิอันยอดเยี่ยม ในอัตภาพนี้เลย
ทีเดียว
แลวก็ขอจบลงดวยคาถาแหงความปราโมทย ที่ตรัสวา
ปาโมชฺชพหุลา โหถ เขม ปตฺเถถ ภิกฺขโวติ๑๙
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ จงเปนผูมากดวยความ
เบิกบานสดใส พึงปรารถนาความเกษมเถิด ดั ง นี้ แล

๑๔๖

ชีวิตก็สุขสันต สังคมก็เกษมศานต

ทายอรรถ
๑

ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖
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
เปนโสภณเจตสิกอยางหนึ่ง
๑๔
ปติปฏิสเวที (รูเจาะชัดปติ) และ สุขปฏิสเวที (รูเจาะชัดสุข)
๑๕
อภิปฺปโมทยํ จิตฺตํ (ทําจิตใหปราโมทยยิ่ง)
๑๖
องฺ.เอก.๒๐/๕๐–๕๒/๑๑
๑๗
อรรถกถาอธิบายวา จิตที่บริสุทธิ์ตามสภาวะของมันเอง คือภวังคจิต และมันขุนหมอง
เมื่อขึ้นสูวิถีมาเกลือกกลั้วกิเลสในขณะแหงชวนะ คือแลนไปรับรูเสพอารมณ
๑๘
ชาคริยสูตร, ขุ.อิติ.๒๕/๒๒๕/๒๖๑
๑๙
จูฬโคปาลสูตร, ม.มู.๑๒/๓๙๑/๔๒๑ (ฉบับสยามรัฐ เปน ปามุชฺชพหุลา, ฉบับฉัฏฐสังคีติ เปน ปาโมชฺชพหุลา)
๒

