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โยมยุคตนกําเนิด 
วัดญาณเวศกวัน  

เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ท่ีผานมาไมนานน้ี อาตมภาพ
ไดรับทราบขาววาคุณปาฬ ณ ปอมเพชร ไดถึงแกกรรมแลว ทําให
นึกข้ึนมาวา ตั้งแตคุณปาฬเจ็บปวยคร้ังใหญตอเน่ืองมาน้ี อาตม
ภาพไดไปเย่ียมทาน ท่ีบานของทานเพียงคร้ังเดียว และนานแลว 

วันท่ีขาวไปถึงน้ัน  ทราบคราวๆ วา จะมีการบําเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรม ๗ วัน หลังจากน้ันจะเก็บศพไวเพียง ๗ วัน แลวจะ
มีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันท่ี ๙ เมษายน พอฟงขาวแลวก็คิดวา 
เร่ืองน้ีออกจะรีบดวนอยู ตนเองจะทําอะไรไดบาง โดยเฉพาะชาววัด
ญาณเวศกวันนาจะบําเพ็ญธรรมทานเปนอนุสรณถึงทาน และอุทิศ
กุศลแกทานดวย จะทันหรือไม 

ขอเลาความใหชัดข้ึนวา ขณะท่ีทราบขาวน้ัน อาตมภาพอยู
ในโรงพยาบาล เพ่ิงรับการผาตัดเสร็จไปไมถึงสัปดาห ผูท่ีบอกขาว
คือพระครูประคุณสรกิจ (การุณย กุสลนนฺโท) วัดญาณเวศกวัน ซ่ึง
ดูเหมือนจะทราบขาวจากคุณแอน (คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ) อีก
ตอหน่ึง  

พระครูประคุณสรกิจนําขอเขียนของคุณแอน ท่ีเปนคําระลึก
ถึงคุณปาฬไปอานใหฟงดวย ในเร่ืองเกาเวลาน้ัน คุณแอนยังเปน
คนรุนเด็ก แตเปนผูท่ีรูจักโยมรุนเกามากหลายทานคอนขางท่ัวถึง 
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คําระลึกถึงคุณปาฬท่ีคุณแอนเขียนน้ัน แสดงวาคุณแอนจําเร่ือง
เกาไดเกงทีเดียว อาตมภาพฟงแลว ก็ไดแงท่ีจะไปคนบันทึกของ
ตนเองบาง และเมื่อทราบขาวชัดข้ึนอีกวา บุตรหลานตกลงจะจัด
งานพระราชทานเพลิงศพในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ คือเลื่อน
ไปอกีระยะหน่ึง ก็มีเวลาท่ีจะเขียนอะไรถึงทานผูจากไปไดบาง 

คุณปาฬ ณ ปอมเพชร ไดทําบุญไวแกวัดญาณเวศกวัน
อยางสําคัญ ตั้งแตในยุคตนกําเนิดของวัดทีเดียว จึงขอเลาเร่ืองไว 
นอกจากเปนสวนหน่ึงแหงประวัติของวัดแลว ก็ดังท่ีเคยยํ้าบอยๆ
วา ตองการใหชาววัด โดยเฉพาะพระรุนหลัง ไดรูจักและระลึกถึง
ญาติโยมเกากอนท่ีไดรวมกันสรางวัดน้ีมา ตามท่ีไดบอกอยูเสมอ
วา วัดน้ีญาติโยมพุทธบริษัทสรางกันข้ึน พระโดยเฉพาะอาตมภาพ
น้ีไมไดสรางอะไรแมแตในเน้ือท่ีสักเทาเลาไก  

ใน พ.ศ. ๒๕๒๙ เมื่ออาตมภาพอาพาธโรคปอดทรุดลงไปๆ 
จนแทบจะพูดไมออก เน่ืองจากสภาพอากาศเสียกลางกรุงน้ัน 
คณะโยมไดนิมนตใหออกไปจําพรรษานอกเมืองท่ีศาลากลางสระ 
ใน อ.ลําลูกกา เปนท่ีพักช่ัวคราว เมื่อไปอยูท่ีน่ัน คณะโยมก็ชวยกัน
หาท่ีพักถาวร ซ่ึงนํามาสูการสรางวัด มีท่ีไปดูกันเลือกกันหลายแหง  

ในเรื่องน้ี คุณปาฬ ณ ปอมเพชร กับนองของทาน คือ คุณ
วาณี ล่ําซํา เปนผูมี นํ้าใจศรัทธาจะถวายท่ีสรางวัด ตั้งแตใน
ระยะแรกๆ ทีเดียว คือในปลายป ๒๕๒๙ น้ันเอง และถึงกับได
นิมนตไปดูท่ีท่ีจะถวายน้ันแลว ขอเลาเร่ืองตามท่ีไดบันทึกไว 

(เน่ืองจากคุณปาฬ และคุณวาณี เปนผูสูงอายุ มีวัยอยูในรุน
ของโยมนาโยมอา อาตมภาพจึงใชคําเรียกทานวาคุณโยม และใน
ท่ีน้ี ก็จะเรียกอยางน้ันตามจังหวะของโอกาส) 
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ในวันท่ี ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เวลา ๑๔.๑๐ น. อาตม
ภาพ และหลวงลุงฉาย (พระครูสังฆรักษฉาย ปฺาปทีโป) โดย
รถของโยมปาฬ และคณะของโยมคุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ 
โดยรถอีกคันหน่ึง เดินทางไปดูท่ีท่ีโยมปาฬ ณ ปอมเพชร และโยม
วาณี ล่ําซํา บอกถวาย ๖ ไร หรือมากกวาน้ัน ท่ี กม. ๒๗ บางเขน 
(เดิมอยูในเขตปทุมธานี)  

คราวน้ัน ท้ังคณะโยมผูไปดูท่ี และโยมผูบอกถวายท่ี พอใจ 
เต็มใจ และพรอมใจกันอยางมาก จะใหรับถวายท่ีน้ันสรางเปนวัด 

อยางไรก็ดี ตอมา ญาติโยมไดยกขอวิตกอยางหน่ึงข้ึนมา
พิจารณากันวา ท่ีตรงน้ันใกลสนามบินดอนเมือง เกรงวาเมื่อสราง
เปนวัดแลว จะเปนท่ีไมสงบ และพระจะประสบปญหาจากเสียงท่ี
รบกวน ในท่ีสุดจึงตกลงใจกันใหมวา ขอมีเวลารอดูท่ีอื่นๆ ไปกอน 

ตามเร่ืองท่ีเลามาจะเห็นวา ท่ีตั้งของวัดญาณเวศกวันจวน
เจียนจะไดอยูท่ีบางเขนแลว และถาต้ังท่ีน่ัน ก็ไมแนวาจะมีช่ือวัด
วาอยางไร เพราะชื่อวัดน้ีไมไดเตรียมไวกอน แตตั้งช่ือวัดไปตาม
ความคิดในเวลาน้ันๆ และเวลาก็หางกันมาก  

แมวาการถวายท่ีสรางวัดจะมิไดเสร็จสิ้นเปนไปอยางท่ีตั้งใจ 
แตคุณโยมท้ังสองทานก็เขาใจดี มิไดวาอยางไร ยังมีศรัทธาแข็งขัน
มั่นคงเอาใจใสดูแลพระเร่ือยมา  

เวลาน้ัน พระยังพักอยูในท่ีช่ัวคราวกอนมีวัด คุณโยมปาฬจะ
ใหอาตมภาพและคณะเปลี่ยนบรรยากาศไดพักผอนใหสบาย ก็มา
รับเองบาง ใหหลานคือคุณบรรจบ ล่ําซํา มารับไปบาง ไปพักในท่ีท่ี
คุณโยมวาณีนิมนตใหไปพักแถบชายทะเล  
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ในวัยยางเขาสูชราแลวน้ี โยมปาฬมีเพ่ือนสนิทมากทานหน่ึง 
ช่ือคุณเทพ ความหวงใยใกลชิดถึงกันกับเพ่ือนทานน้ี ก็พาใหพระ
ไดพบปะกับโยมเทพคูไปกับโยมปาฬดวย จนกระท่ังเมื่อโยมเทพ
เจ็บปวยมาก โยมปาฬก็ยังไดนิมนตอาตมภาพไปเย่ียมกอนถึง
วาระท่ีโยมเทพจะสิ้นชีพจากไป 

คุณโยมปาฬมีลักษณะในความสัมพันธแบบเรียบงาย ใจดี 
มีแตความย้ิมแยม พูดคุยอยางสดช่ืน หัวเราะเบาๆ ตลอดเวลา ทํา
ใหการสื่อสารสังสรรคมีบรรยากาศท่ีสบายๆ  

เมื่อวัดญาณเวศกวันเกิดข้ึนท่ีดานหลังของพุทธมณฑลแลว 
คุณโยมปาฬก็มาพบปะสนทนา คุณโยมวาณีก็มาเก้ือหนุน ทราบ
วาโยมชอบมาเงียบๆ เวลาน้ัน พระมีนอยเพียง ๓-๔ รูป เวลาไป
ไหน ก็มักไปกันหมด โยมก็นําเคร่ืองอาหารมาไวท่ีครัว ไวใหลูก
ศิษยหรือญาติโยมจัดถวายพระตอไป บางทีก็มาโดยไมตองพบ
พระ เพียงนําอาหารมาไวท่ีครัว 

เวลาผานลวงมารวดเร็ว โดยไมรูตัว สําหรับพระ ศาสนกิจ
งานทางธรรมท่ีมากมายเรงรัด ก็ครอบครองเวลาไวแทบหมดสิ้น 
สําหรับโยม วัยของผูใหญก็กลายเปนวัยของผูเฒาชรา แลวความ
ออนแอของรางกายและโรคาพาธก็เขามายึดครองสังขาร อาตม
ภาพเองเมื่ออาพาธประจําตัวแสดงอาการมากขึ้น ก็ออกไปอยู
หางไกลจากวัดญาณเวศกวัน ความเหินหางไปของผูท่ีเคยคุนกันก็
ยอมมีมาเปนธรรมดา เหมือนอยางท่ีวาขางตน เมื่อคุณโยมปาฬ
เจ็บปวยคร้ังใหญตอเน่ืองมาน้ี อาตมภาพไดไปเย่ียมทาน ท่ีบาน
ของทานเพียงคร้ังเดียว และนานแลว มาทราบขาวคร้ังน้ีก็เมื่อทาน
จากไป ในขณะท่ีตนเองก็นอนอยูในโรงพยาบาล 
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คุณความดีบุญกุศลท่ีทําไว ก็เปนอันไดทําแลว และผู ท่ี
เก่ียวของกับส่ิงใด ก็ควรรูจักส่ิงนั้นใหพอสมควร จึงเลาความเปนมา
น้ีไว ใหอยางนอยไดทราบกันวา บุญเจตนาในการสรางอาราม
อันมีช่ือตอมาวาวัดญาณเวศกวันน้ี คุณโยมปาฬ ณ ปอมเพชร ได
ตั้งข้ึนไวแลว รวมกับนองของทาน ตามความเปนมาในประวัติของ
วัดโดยลําดับ 

ในวาระสําคัญแหงงานพระราชทานเพลิงศพ คุณโยมปาฬ 
ณ ปอมเพชร ในวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ น้ี พุทธบริษัทวัด
ญาณเวศกวันรวมกันบําเพ็ญธรรมทานดวยการจัดพิมพหนังสือ
เร่ือง มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ เพ่ือเปนอนุสรณถึงคุณความดีของ
ทานผูจากไป และอุทิศกุศลแกทานดวยการเผยแผธรรมใหเปน
เคร่ืองนําประโยชนสุขท่ีแทจริงและย่ังยืนมาใหแกมวลพหูชน
กวางขวางย่ิงข้ึนไป 

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ 
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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ค 
ระวัง! ยึดมั่น ในความไมยึดมั่น ๕๕ 
ถาไมยึดมั่นแท จะแนวแนในการสรางสรรค ๕๘ 
พระเจาอโศก อีกที! ๖๒ 
สุขคือโอกาส ทุกขคือแบบฝกหัด ๖๔ 
มนุษย: ปจจัยพิเศษในธรรมชาติ ๗๐ 
ประชาธิปไตย อยาใหไรความหมาย ๗๔ 

หนังสือท่ีมาของขอความเลือกสรร ๗๘ 
 



มองธรรมถูกทาง  

มีสุขทุกท่ี 
~  ~ 

เยี่ยมพระพุทธบิดา 

เมื่อเจาชายสิทธัตถะตรัสรูเปนพระพุทธเจา และเสด็จออก
จาริกไปประกาศธรรม จนในปท่ี ๒ ไดมาประทับอยูท่ีพระเวฬุวัน 
ในเขตพระนครราชคฤห  

พระเจาสุทโธทนะ ทรงทราบสถานท่ีประทับของพระราช
โอรส จึงทรงสงอํามาตยมาทูลเชิญพระพุทธเจาเสด็จไปทรงเย่ียม
พระพุทธบิดา ท่ีพระนครกบิลพัสดุ 

อํามาตยหลายชุดเดินทางไปแลวเงียบหาย จนกระท่ังใน
ท่ีสุด พระเจาสุทโธทนะทรงสงอํามาตยใหญช่ือวากาฬุทายีไปทํา
หนาท่ีน้ี จึงประสบความสําเร็จ 

ทานกาฬุทายีเดินทางถึงเมืองราชคฤห ไดฟงธรรม บรรลุผล
สูงสุดเปนพระอรหันต และอุปสมบทแลว  
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๒

คร้ังน้ัน พอดีถึงกลางเดือน ๔ พระกาฬุทายีพิจารณาเห็นวา
เปนระยะส้ินฤดูหนาว เขาสูวสันตกาล คือฤดูใบไมผลิ อันเหมาะท่ี
จะเดินทาง จึงเขาเฝาพระพุทธเจา กลาวคํารอยกรองอัญเชิญเสด็จ 
โดยพรรณนาหนทางดําเนินจากเมืองราชคฤหสูเมืองกบิลพัสดุ  

คําประพันธอัญเชิญเสด็จ ของทานพระกาฬุทายี ตอนหน่ึง
วาดังน้ี 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดน้ี ถึงฤดูท่ีประดาต้นไม้ ซึ่งได้ผลัด
ใบเก่าท้ิงไป ต่างผลิดอกออกผลใหม่ ดอกสีแดงจัดจ้า สดใสวะวาว
ราวกะมีเปลวส่องประกาย ข้าแต่องค์พระมหาวีระ เป็นกาละอัน
เหมาะแล้วท่ีจะทรงอนุเคราะห์หมู่พระญาติวงศ์ 

ข้าแต่องค์พระวีระเจ้า หมู่ไม้ท้ังหลายมีดอกบานสะพรั่ง 
น่ารื่นรมย์ใจ ส่งกลิ่นหอมฟุ้งตระหลบไปทั่วทิศโดยรอบ ท้ิงใบ
เก่าแล้ว กําลังออกผลใหม่ เป็นกาลสมัยอันเหมาะท่ีจะเสด็จ
จากท่ีน้ีออกทรงดําเนิน 

ไม้ต้นมีผลขนาดย่อม อย่างมะพลับ และมะหาด รสชื่น
ใจ มีเปลือกสีเหลืองสวยดังสีทอง หาได้ตลอดทุกเวลา ข้าแต่
พระองค์ผู้ทรงมหายศชัย บัดน้ีเป็นกาลสมัยอันเหมาะท่ีจะ
เสด็จครรไล   

ไม้ผลนานาชนิด ท่ีเป็นคล้ายอย่างน้ี มากมายเป็นอเนก มี
ผลห้อยย้อยระย้าอยู่ท้ังสองข้างทาง ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงยศใหญ่ 
บัดน้ีเป็นเวลาท่ีควรจะเสด็จครรไล 

จําปา ช้างน้าว กากะทิง ส่งกลิ่นหอม ยามลมรําพายพัด 
ยอดท่ีมีดอกสะพรั่ง เด่นตา ดังว่ามีใจอาทร พากันน้อมก่ิงกรลง
มา นบถวายบูชาด้วยกลิ่นสุคนธ์ ข้าแต่พระผู้ทรงมหายศชัย 
บัดน้ีเป็นเวลาท่ีควรจะเสด็จครรไล  
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๓
เหล่านกแก้ว นกสาลิกา มีสีสันงามวิจิตร รูปสวย เสียง

ไพเราะ บินขึ้นบินลงไปมา กลุ้มรุมยอดไม้ ขันร้องอยู่สองข้าง
ทาง พากันส่งเสียงกู่กันไปกู่กันมา บัดน้ีเป็นเวลาท่ีพระองค์
จะได้ทรงเห็นพระชนกแล้ว 

ประดาสระนํ้า ทะเลสาบ มีฟากฝั่งชายท่างามราบเรียบ 
น่ารื่นรมย์ ดารดาษไปด้วยทรายสีขาว เต็มเป่ียมด้วยนํ้าท่ีมี
รสสดชื่น เป็นท่ีซึ่งหมู่ชนลงไปอาบและด่ืมกิน งามโดดเด่น
อยู่เสมอแก่สายตา เป็นสมัยอันเหมาะท่ีจะทรงทัศนาพระ
ประยูรญาติ 

ถึงท่ีน่ัน ถึงท่ีโน่น ก็มีสระโบกขรณี ท่ีดารดาษด้วยดอก
บุณฑริก ดาษด่ืนด้วยดอกปทุม อยู่ท้ังสองข้างทาง สวยงาม มี
นํ้าท่ีชนท้ังหลายลงไปสรงสนานได้ เป็นกาลสมัยอันเหมาะท่ีจะ
เสด็จไปทรงเย่ียมเยียนพระประยูรญาติแล้ว 

ท้ังสองข้างแห่งหนทางดําเนิน ประชาชนท่ีอยู่กันเป็น
ชุมชนคับคั่ง เป็นคาม เป็นนิคม มีศรัทธา มีความเลื่อมใส 
นับถือพระรัตนตรัย ประชาชนเหล่า น้ันก็จะได้สัมฤทธ์ิ
ความคิดหวังอย่างสมบูรณ์ด้วย เป็นกาลสมัยอันเหมาะแล้วท่ี
จะเสด็จไปทรงเย่ียมพระญาติวงศ์… 

พระพุทธเจาทรงสดับคําอาราธนาเปนพจนประพันธอัน
ไพเราะ รวมท้ังหมดประมาณ ๖๐ คาถา จบแลว ก็ไดทรงรับนิมนต  

ครั้นแลวเสด็จดําเนินทางไกลไปทรงเยี่ยมพระพุทธบิดาและ
พระญาติวงศ ที่เมืองกบิลพัสดุ นําความเจริญธรรมเจริญปญญา
และสันตินิรามิสสุขมาประทานแกถิ่นฐานพระชาติภูมิ ในปที่ ๒ แหง
การบําเพ็ญพุทธกิจ สัมฤทธิ์พระราชประสงคของพระเจาสุทโธทนะ 



เม่ือใจสะอาด ธรรมชาติมีสุขให 

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

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

ถาเปนมนุษยหรือชีวิตอื่น ก็รูเขาใจมองเห็นสุขทุกขและ
สภาพชีวิตของเขา ถาเปนธรรมชาติท่ัวไป ก็ทราบและซ้ึงถึงความ
งามความสัมพันธอันละเอียดละเมียดละไมอยางท่ัวตลอด และน้ีก็
เปนการเขาถึงความสุขอยางประณีตดานหน่ึง 

ดัง น้ัน  พระพุทธองค จึงทรงซาบซ้ึงในความงามของ
ธรรมชาติ และประทับอยูทามกลางธรรมชาติอยางทรงมีความสุข
ตลอดเวลา  

ดังท่ีปรากฏเปนบันทึกเร่ืองราวมากมายในพระไตรปฎก 
ตั้งแตพลันท่ีตรัสรูแลว ก็ทรงเสวยวิมุตติสุข และเหตุการณยอย
อยางเร่ืองท่ีทรงสดับคําอาราธนาเสด็จของพระกาฬุทายีขางตนน้ี 
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๕ 
พระอรหันตอื่นท้ังหลายก็มีความบริสุทธิ์ท่ีวาน้ีเชนเดียวกัน 

ดังทานพระกาฬุทายีท่ีประพันธคาถาพรรณนาความงามของ
ธรรมชาติถวายแดพระพุทธองคได ก็เพราะทานเองมีดวงใจท่ี
ประณีตอยางน้ัน  

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

พระไตรปฎกไดบันทึกบทประพันธของพระอรหันต ท้ังพระ
เถระและพระเถรีไวมากหลายองค ท่ีกลาวถึงความสุขของทาน
ทามกลางธรรมชาติ ในแดนปาเขาลําเนาไพร  

ในท่ีน้ี จะยกคาถาของพระมหากัสสปะมาดูกันเปนตัวอยาง 
พระมหากัสสปะน้ันถือขอปฏิบัติขัดเกลา ท่ีเรียกวาธุดงค 

มากเปนพิเศษ เร่ิมตั้งแตขออยูปา เปนตัวอยางของชีวิตท่ีเรียบงาย 
เมื่อใจไมมีกิเลสเชนท่ีวาคิดใฝจะเปนน่ันจะเอาน่ีแลว ความ

เรียบงาย ท่ีเปนของแทของจริง ก็ยอมจะเกิดจะมีข้ึนมาเอง เหมือน
เปนอัตโนมัติ  

เมื่อไมมีความคิดติดกิเลสคางคาก้ันขวางบังไว ใจเปด เปน
อิสระอยู ก็อยางท่ีวาแลว คนก็มีความพอใจไดทันที กับความดี
ความงามตามธรรมดาของมัน ซ่ึงไมจําเปนตองมาสนองความ
ตองการสวนตัวของเขา  

น่ีก็คือ สิ่งท่ีทานเรียกวา “สภาวฉันทะ”  
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เมื่อมีความพอใจน้ี ความสุขซ้ึงท่ีถึงกันกับธรรมชาติก็มีข้ึน
หรือเขามาเองทันที ดังคาถาจากใจของพระมหากัสสปะ ท่ียกมา
บางสวนเปนตัวอยาง ตอไปน้ี   

พระมหากัสสปะ ผู้บําราศอุปาทาน ไร้อาสวกิเลส ทํากิจเสร็จแล้ว 
กลับจากบิณฑบาต ข้ึนสู่ภูเขา เอาจิตพินิจธรรม 

ภาคพื้นภูผา เป็นที่ร่าเริงใจ มีต้นกุ่มมากมายเรียงรายเป็นทิว
แถว มีเสียงช้างร้องก้องกังวาน เป็นรมยสถาน ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้
ร่ืนรมย์ 

ขุนเขาสีทะมึนดุจเมฆ งามเด่น มีธารน้ําเย็นใสสะอาด ดารดาษ
ด้วยผืนหญ้าแผ่คลุม มีสีเหมือนแมลงค่อมทอง ถิ่นขุนเขาทําใจเรา
ให้ร่ืนรมย์ 

ยอดภูผาสูงตระหง่านเทียมเมฆ เขียวทะมึน มองเห็นเหมือน
เป็นปราสาท กัมปนาทด้วยเสียงช้างคํารนร้อง เป็นที่ร่าเริง ถิ่นขุนเขา
ทําใจเราให้ร่ืนรมย์ 

พ้ืนภูผาน่าร่ืนรมย์ ชุ่มฉ่ําด้วยน้ําฝน เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่า
ฤาษี เซ็งแซ่ด้วยเสียงนกยูง ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้ร่ืนรมย์ 

แดนดอยถิ่นไพร ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน มีแต่หมู่เนื้อเสพอาศัย 
ด่ืนดาไปด้วยหมู่นกนานาหลากหลาย ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้ร่ืนรมย์ 

ผืนแผ่นศิลาล้วนหนาใหญ่ เป็นแหล่งน้ําใสสะอาด เกล่ือนกล่น
ด้วยค่างและมฤคชาติ ดารดาษไปด้วยสาหร่าย ถิ่นขุนเขาทําใจเราให้
ร่ืนรมย์ … 
ยามมีกิจมีการมีงานจะพึงทํา ก็ทําดวยความสุข เมื่อไมมี

เร่ืองตองทํา ก็อยูกับความสุขท่ีมีอยูตลอดเวลาตามธรรมดาของ
สภาวะน้ันเอง 



รักของพอแม ทั้งรกัแท และรักยัง่ยืน 

ลูกทุกคนคงเห็นชัดวา ท่ีคุณพอคุณแมทําทุกอยางใหแกลูก
น้ัน ก็ทําดวยความรัก เราจึงควรรูจักความรักของคุณพอคุณแมให
ดีสักหนอย 

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

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

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

ความรัก ๒ แบบน้ี แทบจะตรงขามกันเลย  
แบบท่ี ๑ อยากไดเขามาบําเรอความสุขของเรา (จะหา

ความสุขจากเขา หรือเอาเขามาทําใหเราเปนสุข) แต 
แบบท่ี ๒ อยากใหเขาเปนสุข (จะใหความสุขแกเขา หรือทํา

ใหเขาเปนสุข)  
ความรักท่ีหนุมสาวมักพูดกัน คือแบบท่ีหน่ึง  
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๘

แตในครอบครัว มีความรักอีกแบบหน่ึงใหเห็น คือ ความรัก
ระหวางพอแมกับลูก โดยเฉพาะความรักของพอแมตอลูก คือความ
อยากใหลูกเปนสุข 

ความรักชอบใจอยากไดเขามาบําเรอความสุขของเรา ก็คือ 
ราคะ  

สวนความรักท่ีอยากใหเขาเปนสุข ทานเรียกวา เมตตา  
ความรัก ๒ แบบน้ี มีลักษณะตางกัน และมีผลตางกันดวย 

อะไรจะตามมาจากความรักท้ัง ๒ แบบน้ี 
ถามีความรักแบบท่ี ๑ ก็ตองการได ตองการเอาเพ่ือตนเอง 

เมื่อทุกคนตางคนตางอยากได ความรักประเภทนี้ ก็จะนํามาซึ่ง
ปญหา คือ ความเห็นแกตัว และการเบียดเบียนแยงชิงซ่ึงกันและ
กัน  

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

ความรักแบบท่ีหน่ึง เปนความตองการท่ีจะหาความสุขให
ตนเอง พอเขามีความทุกขลําบากเดือดรอน หรืออยูในสภาพท่ีไม
สามารถสนองความตองการของเราได เราก็เบ่ือหนาย รังเกียจ  

แตความรักแบบท่ีสองตองการใหเขามีความสุข พอเขามี
ความทุกขเดือดรอน เราก็สงสาร อยากจะชวยปลดเปลื้องความ
ทุกข ใหเขาพนจากความลําบากเดือดรอนน้ัน 
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ความรักแบบท่ีหน่ึงน้ัน ตองไดจึงจะเปนสุข ซ่ึงเปนธรรมดาของ
ปุถุชนท่ัวไป ท่ีวา เมื่อเอาเมื่อได จึงมีความสุข แตถาตองใหตองเสีย 
ก็เปนทุกข  

วิถีของปุถุชนน้ี จะทําใหไมสามารถพัฒนาในเร่ืองคุณธรรม 
เพราะวา ถาการใหเปนทุกขเสียแลว คุณธรรมก็มาไมได มนุษย
จะตองเบียดเบียนกัน แกปญหาสังคมไมได  

แตถาเมื่อไรเราสามารถมีความสุขจากการให เมื่อไรการให
กลายเปนความสุข เมื่อน้ันปญหาสังคมจะลดนอยลงไป หรือแกไข
ไดทันที เพราะมนุษยจะเก้ือกูลกัน  

ตามปกติ การใหคือการสละหรือยอมเสียไป ซ่ึงมักตองฝนใจ 
จึงเปนความทุกข แตพอมีความรักแบบท่ีสอง ก็ใหดวยความสุข 
ดังน้ัน ความรักคือเมตตาจึงมาสรางความเปลี่ยนแปลงใหม ทําให
การใหกลายเปนความสุข 

ความรักแบบท่ีสอง ท่ีทําใหคนมีความสุขจากการให จึงเปน
ความรักท่ีสรางสรรคและแกปญหา 

เมื่อมนุษยมีความสุขจากการให จะเปนความสุขแบบท้ัง
สองฝายสุขดวยกัน คือ ผูใหก็สุขเมื่อเห็นเขามีความสุข สวนผู
ไดรับก็มีความสุขจากการไดรับอยูแลว สองฝายสุขดวยกัน จึงเปน
ความสุขแบบประสาน  

ความสุขแบบน้ีดีแกชีวิตของตนเองดวย คือ ตนเองก็มีทาง
ไดความสุขเพ่ิมข้ึน แลวก็ดีตอสังคม เพราะเปนการเก้ือกูลกัน ชวย
ใหเพ่ือนมนุษยมีความสุข ทําใหอยูรวมกันดวยดี 
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๑๐ 
ความรักของพอแมคือ อยากเห็นลูกมีความสุข และอยากทํา

ใหลูกเปนสุข แลวก็มีความสุขเมื่อเห็นลูกเปนสุข  
เมื่ออยากเห็นลูกมีความสุข พอแมก็พยายามทําทุกอยางให

ลูกมีความสุข วิธีสําคัญอยางหน่ึงท่ีจะทําใหลูกมีความสุข ก็คือ
การใหแกลูก เพราะฉะน้ัน พอแมก็จะมีความสุขในการใหแกลูก 
เพราะการใหน้ันเปนการทําใหลูกมีความสุข  

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

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



ใจดี มีความสุข 

ชีวิตท่ีเปนอยูถูกตอง หรือ อยู่เป็น น้ัน ตองดําเนินไปดวยดี 
หรืออยูใหดี ครบท้ัง ๓ แดน คือ แดนสัมพันธกับสิ่งแวดลอม แดน
จิตใจ และแดนปญญา  

ท้ัง ๓ แดนน้ีทํางานไปดวยกัน เปนชีวิตอันเดียว 
ในยุคท่ีผานมา จะเห็นวา คนสมัยใหมตื่นเตนสนใจแดนโนน

ที แดนน้ีที กอนน้ีไมนานนัก ก็เนนแดนปญญา พูดกันนักหนาใน
เร่ือง IQ  

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

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

เ ราตองการใหคนมี จิตใจดี  ท่ี เขา เ รียกวามี  positive 
emotions (อารมณบวก) คือมีภาวะจิตดี หรือภาวะจิตกุศล เชน มี
ความรักความปรารถนาดี เอื้อเฟอ ราเริงแจมใส กระตือรือรน ฯลฯ 
ไมใหมีภาวะจิตอกุศล เชน โกรธ เกลียด กลัว ริษยา เศรา ซึม เปน
ตน ท่ีเปน negative emotions 
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๑๒ 
เพ่ือไมใหพรา คลุมเครือ หรือฟนเฝอ เราควรรูหลักในการ

พัฒนาจิตใจ ซ่ึงทานสอนไวชัดเจนวา เราควรมีภาวะจิตดี หรือ
ภาวะจิตกุศล ท่ีเปนพ้ืนฐานไวประจําตัว ๒ ชุด คือ  

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

เพ่ือความอยูดีของตนเอง และเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาชีวิต
ตอไป 

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

๑. ปราโมทย คือ ความราเริงเบิกบานใจ ขอน้ีเปนพ้ืนใจเลย 
ทุกคนควรมีภาวะจิตน้ีเปนประจํา  

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

๒. ปติ คือ ความอิ่มใจ ปลื้มใจ หมายความวา เวลาทํางาน
ทําการ ถาจิตของเราไมตั้งไวผิด ใจของเราไมฟุงเฟอ ไมไปมัวหวัง
เพอกับกาลขางหนา เราจะไดความอิ่มใจจากงานที่ทํา เราทํางาน
ไป งานก็เดินหนาไป จิตของเราก็ปติ อิ่มใจไปกับงานท่ีเดินหนาน้ัน 
ถาไดผลสําเร็จสําคัญ ก็ปลื้มใจ 
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๑๓ 
๓. ปสสัทธิ คือ ความผอนคลาย เรียบร่ืน สงบเย็น ไมเครียด 

ขอสามน้ี ตรงขามกับท่ีเราเปนปญหากันนักในปจจุบัน อยางท่ีบน
กันวาคนมักจะเครียด แสดงวาดําเนินชีวิตผิด  

เราบอกวาโลกเจริญ ถาเจริญจริง คนก็ตองมีชีวิตท่ีดีข้ึน คือ
ตองดําเนินชีวิตถูก ใจตองสบาย ไมเครียด ตองมีปสสัทธิ  

สามขอน้ีตามกันมาเองโดยธรรมชาติ เมื่อมีปราโมทยแลว 
ปติก็เกิดได พอมีปติ อิ่มใจ ปลื้มใจแลว ปสสัทธิก็ตามมาเองโดย
อัตโนมัติ คือจะรูสึกผอนคลายสงบเย็น  

มีแงพิเศษวา ปัสสัทธิ น้ีเปนขอท่ีโยงระหวางกายกับใจ คือ
พอเกิดปสสัทธิแลว ความผอนคลายก็จะมีท้ังทางกายและทางใจ 
(ความเครียด ก็เชนเดียวกัน ถาเกิดความเครียดแลว ก็จะเครียดท้ัง
กายและใจ)  

๔. สุข คือ ความฉ่ําช่ืนร่ืนใจ พอมีปสสัทธิผอนคลายแลว 
คนก็มีความสุข แลวความสุขก็เปนตัวเอ้ือเปดโอกาสใหจิตเปนสมาธิ 

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

ดูงายๆ วา จิตท่ีเปนสมาธิ ก็คือจิตท่ีอยูกับสิ่งท่ีตองการได
ตามตองการ และจิตน้ันไมถูกรบกวน หรืออะไรๆ มากวนมันไมได  

เปนอันวา คุณสมบัติ ๕ อยางน้ี ควรทําใหมีในจิตใจอยูเสมอ 
เปนภาวะจิตท่ีดี จะเรียกวาสุขภาวะทางจิตก็แลวแต คือ ปราโมทย์ 
ปีติ ปัสสัทธิ สุข สมาธิ  
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๑๔

พอจิตเปนสมาธิแลว ก็เปน “กัมมนีย” (หรือ กรรมนีย) 
แปลวา ควรแกงาน คือเปนจิตท่ีเหมาะแกการใชงาน หรือใชงานได
ดี ถาเอาไปใชงานทางปญญา ก็จะถูกตองและดีท่ีสุด เปนไปตาม
ระบบของการพัฒนาชีวิต 

ควรยํ้าวา ทุกคนอยากมีความสุข ถาความสุขมากับภาวะจิต
ดีขออื่นๆ ในชุดน้ี ครบท้ังหาอยาง ก็จะเปนความสุขท่ีมีความ
ปลอดภัยสูง และมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนความสุขท่ีมากและ
สูงข้ึนไปอีกไกลทีเดียว  



ใจดี ใหเขามีความสุข 

ใจเราน้ี ตองอยูกับตัวเองขางในดวย และตองนึกคิดตอคน
อื่นขางนอกดวย  

ดังน้ัน ในการพัฒนาจิตใจ ทานจึงใหเรามีภาวะจิตดี หรือ
ภาวะจิตกุศล ไวเปนพ้ืนฐานประจําตัวท้ังสองดาน คือ ดานประจํา
อยูขางใน และดานแผออกไปขางนอก 

ดวยเหตุน้ี จึงมีภาวะจิตดี ๒ ชุด คือ ชุดพัฒนาในตัว ๕ อยาง 
กับชุดแผออกนอกตัว ๔ อยาง แลวสองชุดน้ันก็เปนปจจัยหนุนกัน
และกันในการพัฒนาชีวิตของเรา 

ภาวะจิตดีชุดในตัวไดพูดไปแลว ทีน้ี ชุด ๒ ท่ีแผ่ออกนอกตัว 
๔ อยาง เราควรมีไว เพ่ือการสัมพันธท่ีดีกับเพ่ือนมนุษย และเปน
พ้ืนฐานของการชวยผูอื่นใหพัฒนา พรอมกันน้ันมันก็แสดงถึงการ
พัฒนาของตัวเราเองดวย 

ธรรม คือคุณสมบัติ ท่ีพึงพัฒนาข้ึนไวเปนพ้ืนฐานในการ
สัมพันธทางสังคม ก็คือภาวะจิตท่ีเรียกวา พรหมวิหาร ๔ ซ่ึงคน
ไทยไดยินช่ือกันจนคุน แตก็มักเขาใจคลาดเคลื่อนไปไกลดวย  

ในท่ีน้ี จะพูดกันแคหัวขอ และคําอธิบายยอ ดังน้ี 
๑. เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี อยากใหเขามี

ความสุข ความมีใจแผไมตรี และใฝทําประโยชนแกผูอื่น  
๒. กรุณา คือ ความสงสาร อยากชวยเขาใหพนทุกข ใฝใจจะ

ปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยากเดือดรอนของผูประสบทุกข 
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๑๖

๓. มุทิตา คือ ความช่ืนบานพลอยยินดี เมื่อเขาอยูดีมีสุข ก็มีใจ
ราเริง บันเทิงดวย ช่ืนชมตอผู ท่ีทําความดีงามประสบความสุข
ความสําเร็จ พลอยเบิกบานยินดีดวย มีใจสงเสริมเมื่อเขาทําอะไรๆ 
ไดดี มีสุข เจริญงอกงามย่ิงข้ึนไป 

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

รวมท้ังรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ไมเขาไปกาวกายแทรกแซง 
ในเมื่อไมมีกิจท่ีควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตัวไดดีแลว เขาสมควร
รับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบ
ของตน 

อุเบกขาน้ันสําคัญนัก เปนธรรมท่ีเชื่อมตอดานความรูสึก
กับดานความรู จึงมาดวยกันกับปญญา เปนตัวใหโอกาสแก
ปญญาที่เขามาทํางาน จึงดูวาเฉย เปนกลาง ตั้งหลักไวและตั้ง
หลักได คือเปนเวลาท่ีปญญาจะมองไดแจมแจงชัดเจนน่ันเอง 

ใครมีธรรมครบ ๔ ขอน้ี ถาปฏิบัติถูกตอง ก็จะมีใจท่ีแผ
กวางขวางครอบคลุมสรรพสัตว หรือคนสัตวทุกถวนหนา เปนจิตใจ
ท่ีสากล  

ท่ีวาเปนสากลครอบคลุมท้ังหมดน้ัน นอกจากท่ัวทุกตัวคน
เสมอกันแลว ก็เพราะครบทุกสถานการณ ซ่ึงมีวิธีดูงายๆ ดังน้ี  



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๑๗ 
๑. เมตตา  มีตอคนสัตว ในสถานการณท่ีเขาอยูเปนปกติ 
๒. กรุณา  มีตอคนสัตว ในสถานการณที่เขาตกทุกขเดือดรอน 
๓. มุทิตา  มีตอคนสัตว ในสถานการณที่เขาไดดีมีสุขเจริญยิ่งขึ้น  
๔. อุเบกขา  มีตอคนสัตว ในสถานการณท่ีเขาพึงรับผิดชอบ

กรรมท่ีเขาทํา  
การท่ีเรามีธรรมชุดนี้ สาระก็อยูที่ตองการใหเพ่ือนรวมโลกหรือ

รวมสังคมมีความสุข ใหคนอ่ืนสัตวอ่ืนทุกคนทุกตนเปนสุขกับเราดวย 
ถามีธรรมชุดน้ี ความสุขของเขา ก็เปนความสุขของเราดวย 

เชน เมตตาคืออยากใหเขาเปนสุข พอเห็นเขาเปนสุข เราก็เปนสุข
ดวย จึงเปนความสุขรวมกัน  

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

ท้ังน้ี ไมใชสุขเร่ือยเปอย แตใหสุขในความดีงามถูกตองชอบ
ธรรม หรือมีสุขท่ีเปนธรรม เฉพาะอยางย่ิงใหเปนความสุขท่ีเก้ือหนุน
การพัฒนาชีวิตของเขาเอง และไมใชสุขเฉพาะตัว แตเอื้อใหท้ังโลก
เปนสุข   

 



ใจดี กายพลอยมีสขุภาพ 

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

ไมวาใครก็คงรูดีวา การทํางานของจิตใจอาศัยระบบของ
รางกาย และภาวะจิตใจมีความสัมพันธสงผลตอกันกับระบบของ
รางกายน้ัน 

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

ในระยะยาว ถามักโกรธ หงุดหงิด รางกายจะทรุดโทรมไว แก
เร็ว อาจเปนโรคบางอยางงาย เชน เปนแผลในกระเพาะอาหาร 

ในทางกลับกัน ถาโกรธหรือกลัวข้ึนมา แตตั้งสติได คอยๆ 
ผอนลมหายใจ โดยหายใจเขา-ออกยาว ชาๆ สม่ําเสมอ อาการ
เครียดเกร็ง เปนตน ของรางกาย ก็จะบรรเทาลง แมแตอาการ
ประหมาก็อาจหายได และภาวะจิตก็จะดีข้ึนดวย เรียกวา ผอน
คลาย สบายข้ึนท้ังองคาพยพ 
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๑๙ 
อยางงายๆ ถากายเครียด ใจก็เครียดดวย ถาใจเครียด กาย

ก็เครียดดวย 
ตรงขามกับความโกรธ ก็คือเมตตา พอเมตตาเกิดข้ึนในใจ 

กลามเน้ือท้ังหลายไดพัก การหายใจเรียบร่ืน การเผาผลาญลด
นอย ความสงบเย็นเกิดข้ึน ท้ังระบบของรางกายผอนคลาย เลือด
ลมเดินดี 

ถามีเมตตาประจําใจในระยะยาว นอกจากแกชาแลว ก็จะมี
บุคลิกภาพออนโยน มีเสนห หรือชวนคบหา และใหเกิดความสุข
แกผูเขามาใกลชิดดวย 

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

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

มีเ ร่ืองตัวอยางวา  คร้ังหน่ึง  พระพุทธเจาเสด็จเขาไป
บิณฑบาตในหมูบานพราหมณแหงหน่ึง ไมทรงไดรับอาหารเลย 
เสด็จกลับออกมาโดยมีบาตรเปลา มารมาเยาะ  

พระพุทธเจาตรัสวา (สํ.ส.๑๕/๔๖๙/๑๖๗) 
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๒๐ 
เราทั้งหลายไม่มีอะไรกังวล อยู่เป็นสุขสบายนักหนา จะ

มีปีติเป็นภักษา เหมือนดังเหล่าเทวาพวกอาภัสสรพรหม  

ตัวอยางงายๆ เห็นกันท่ัวไป คือคนเจ็บไข ท่ีมีกําลังใจดี หรือ
มีเร่ืองมีขาวใหดีใจ ปลื้มใจ หรือเกิดกําลังใจ แลวมีอาการฟนดีข้ึน
ทันตา หรือหายวันหายคืน  

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

 



นักแกปญหา เริ่มดวยปญญาที่รูทกุข 

พอมองท่ีหลักอริยสัจก็เห็นวา พระพุทธศาสนาเร่ิมตนท่ีทุกข  
บางทีคนภายนอก  หรือแมแตคนภายในน่ีเอง  มองวา

พระพุทธศาสนาสอนแตเร่ืองทุกข อะไรก็เปนทุกข ชีวิตก็เปนทุกข  
บางคนพูดถึงพระพุทธศาสนาวาเปน pessimism คือ มองโลก

แงราย  
ตําราฝร่ังหลายเลมเร่ิมเร่ืองวา พระพุทธศาสนามองชีวิตเปน

ทุกข บอกวา life หรือ existence เปน suffering อะไรทํานองน้ี ซ่ึง
ชวนใหเขาใจผิด  

ตรงน้ีชาวพุทธเองจะตองชัด 
กอนจะช้ีแจงอะไร ขอต้ังขอสังเกตอยางหน่ึงวา  
คนพวกท่ีไมไดเรียนพระพุทธศาสนาในแงของตํารับตํารา

ห รือทฤษฎี  ถาอ ยู ๆ  เข ามาเมืองไทย  อาจจะไดภาพของ
พระพุทธศาสนาท่ีเขาประทับใจในทางตรงกันขามกับพวกท่ีอาน
หนังสือ  

พวกท่ีอานหนังสืออาจเขาใจวา พระพุทธศาสนาน่ีสอนอะไร
ตออะไรใหมองชีวิตเปนทุกข ไมสบายเลย 

แตพวกท่ีไมไดอานหนังสือ อยูๆ เขามาเมืองไทย เพียงแตรู
วาเมืองไทยเปนเมืองพุทธ พอมาเห็นคนเมืองไทยย้ิมแยมแจมใส 
อยางท่ีเรียกวาเปน the land of smile สยามเมืองย้ิม เลยรูสึกวาคน
ไทยเปนสุข  
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๒๒ 
เคยมีฝร่ังหนุมสาวไปหาอาตมาท่ีวัด ไมรูจักกัน ไมรูวาใคร

แนะนําไป ถามเขาวามาทําไม  
เขาบอกวา เขาอยากรูเร่ืองพระพุทธศาสนา กอนมาไมได

สนใจ แตมาแลว ตอนเชายืนท่ีหนาตาง มองลงไป เห็นคนไทย
หนาตาย้ิมแยมแจมใส ดูคนไทยมีความสุขดี พุทธศาสนาสอน
อะไรทําใหคนไทยมีความสุข 

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

น่ีเปนความประทับใจ สําหรับคนท่ีมาเห็นภาพในชีวิตจริงวา
ชาวพุทธมีความสุข  ตรงกันขามกับเมืองฝร่ัง ท่ีมีแตหนาตา
เครงเครียด ย้ิมยาก มีความทุกขมาก เปนโรคจิตมาก 

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

คําตอบอยูท่ีหลัก กิจในอริยสัจ หรือ หนาที่ตออริยสัจ  
เมื่อพูดถึงอริยสัจสี่ ก็ตองพูดถึงหนาท่ีตออริยสัจดวย จะรู

อริยสัจอยางเดียวไมได ตองรูหนาท่ีตออริยสัจและปฏิบัติหนาท่ีน้ัน
ใหถูกตองจนเสร็จสิ้นดวย การเรียนอริยสัจโดยไมรูหนาท่ีตออริยสัจ
จะทําใหสับสน 

พระพุทธศาสนาสอนอริยสัจสี่ เร่ิมดวยทุกข  
หนาที่ตอทุกข ไดแก ปริญญา คือ ตองรูทันมัน  
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เมื่อมีปญหา ถาเราจะแกไข ก็ตองรูเขาใจมันกอน จึงจะ
แกไขได ปญหาจึงเปนสิ่งท่ีเราตองรูเขาใจ ตองจับจุดปญหาใหได 

น่ีคือท่ีวา ทุกข์ เราต้องรู้เท่าทัน แต่เราไม่มีหน้าท่ีเป็นทุกข์ 
ไมเฉพาะตัวปญหาเทาน้ัน เราจะตองรูเขาใจสิ่งท่ีเก่ียวของ

กับปญหา สิ่งซ่ึงเปนท่ีตั้งของปญหา คือรูเทาทันชีวิตสังขาร หรือ
รูเทาทันโลก  

เหมือนกับคุณหมอจะแกโรค ก็ตองรูเทาทันรางกายซ่ึงเปน
ท่ีตั้งของโรค 

ท้ังหมดน้ีเปนเร่ืองของการรู หนาท่ีตอทุกขมีอยางเดียวคือ
ปริญญา พูดงายๆ ทุกข สําหรับปญญารู... จบแคน้ี 

ถาใครเอาทุกขมาเขาตัว ใครทําตัวใหเปนทุกข แสดงวา
ปฏิบัติผิดหลัก ไมมีท่ีไหนพระพุทธเจาสอนใหคนเปนทุกข สอนแต
ใหรูเทาทันทุกข เพ่ือจะไดแกไขมัน      



ทุกข ตองมองใหเหน็ – สขุ ตองมีใหเปน 

สุขตรงขามกับทุกข สุขอยูในอริยสัจขอไหน สุขอยูในขอนิโรธ 
คือในขอจุดหมาย  

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

แตถาเมื่อไรทุกขไมมีเหลือ อันน้ีจะพูดวาสุขหรือวาอะไรก็
แลวแต ถาพูดวาสุข ก็พูดเชิงเทียบ คือหมายถึงสุขสมบูรณ ไมมี
ทุกขเหลือเลย และเปนภาวะพรอมท่ีจะเสพเสวยสุขทุกอยางไดจริง 

นิโรธน้ัน ท่ีแทไมใชแปลแคดับทุกข เพราะถาดับทุกข ก็แสดง
วาเรามีทุกข จึงตองดับมัน แลวก็ตองคอยดับกันอยูเร่ือย 

ขอใหสังเกตวา “นิโรธ” แท แปลวา การไมเกิดข้ึนแหงทุกข  
จุดหมายของพระพุทธศาสนา คือภาวะไรทุกข ไมมีทุกข

เหลือ ไมมีการเกิดข้ึนแหงทุกขอีกตอไปเลย  
ระหวางปฏิบัติ ท่ียังเปนสัมพัทธ ทุกขก็นอยลงๆ และสุขมาก

ข้ึนๆ เปนความกาวหนาไป ฉะน้ัน สุขจึงจัดอยูในฝายนิโรธ อยูขาง
จุดหมาย  

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

ข้ึน และทุกขนอยลงไปเร่ือยๆ  
น่ีคือการท่ีเราดูพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัติ ซ่ึงเปนชีวิตจริง ฝร่ัง

จึงเห็นชาวพุทธมีความสุขย้ิมแยมแจมใส  
แตก็ตองระวังดวย ถายังไมเปนความสุขแท ท่ีไรทุกข ก็อยาง

ท่ีบอกแลววา เปนความสุขท่ียังมีทุกขแอบแฝงหรือคอยแขงคอยแซง 
ยังกลับกลายเปนทุกขได จึงยังจัดอยูในจําพวกทุกขดวย  

หมายความวา เรายังตองอยูกับสุขดวยความรูเทาทัน เพราะ
ยังตองจัดการ ตองแกไขพัฒนาตอไป 

สุขท่ียังแฝงทุกขน้ี ถาอยูกับมันโดยไมใชปญญารูเทาทัน เรา
ก็จะตกอยูในความประมาท ลุมหลงมัวเมา กลายเปนโทษ ก็คือ
ทุกขน่ันเอง 

ท่ีฝร่ังเห็นคนไทยเปนสุขสนุกกันนักน้ัน ไมใชดีเสมอไป 
บางคร้ังคงจะเปนเพียงความประมาทท่ีวาน้ี เทาน้ันเอง 

พระพุทธเจาทรงใหหลักไวแลววา ถาเปนความสุขท่ีชอบ
ธรรม ก็เสพมันเถิด แตอยาติดหลง อยาสยบ เฉพาะอยางย่ิง ตอง
ไมลืมเอาใจใสท่ีจะกาวไปกําจัดเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้น  

พุทธศาสนิกตองจับหลักเรื่องกิจ หรือหนาที่ตออริยสัจ ใหชัดวา... 
๑.  ทุกข เรามีหนาท่ี ปริญญา รูทัน ศึกษาใหเขาใจวามันอยูท่ี

ไหน มันเปนอยางไร จับตัวมันใหชัด เพื่อใหพรอมที่จะแกไข 
๒. สมุทัย สาเหตุของทุกขน้ัน เราจึงมีหนาท่ี ปหานะ กําจัด

แกไข  
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๓. นิโรธ เรามีหนาท่ี สัจฉิกิริยา ทําใหประจักษแจง หรือทําให
เปนจริงข้ึนมา เปนสุขมากข้ึนๆ จนบรรลุจุดหมายท่ีไรทุกข  

๔. มรรค ขอน้ีเทาน้ันท่ีเรามีหนาท่ี ภาวนา คือปฏิบัติ ลงมือ
ทํา 

สรุปความวา พระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกขไวสําหรับ
ปญญารู แตสอนเร่ืองสุขสําหรับใหเรามีชีวิตเปนจริงอยางน้ัน  

พูดอยางส้ันวา พุทธศาสนาสอน ให้รู้ทันทุกข์ และ ให้อยู่เป็นสุข  
หรือ ใหสั้นกวาน้ันอีกวา พุทธศาสนาสอนใหเห็นทุกข แตให

เปนสุข คือ ทุกขสําหรับเห็น แต สุขสําหรับเปน  
เพราะฉะน้ัน ตองมองพระพุทธศาสนาวาเปนศาสนาแหงความสุข 

ไมใชศาสนาแหงความทุกข  
ถาจับจุดไมถูก ก็เขาใจพลาด แลวเตลิดไปเลย  



วัตถุน่ีเรื่องใหญ ตองจัดการใหด ี

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

ในพระพุทธศาสนามองวัตถุวาสําคัญมากแคไหน ดูไดท่ี
วินัยของพระ ซ่ึงบอกใหเรารูวา แมแตในชีวิตของพระสงฆ ท่ีจัดวา
มีความตองการดานวัตถุนอยท่ีสุดแลว ปจจัยสี่ก็ยังเปนเร่ืองท่ีมี
ความสําคัญย่ิง  

วินัยของพระน่ีตั้งคร่ึงตั้งคอน วาดวยเรื่องปจจัยสี่ ในคําสั่ง
สอนของพระพุทธเจาน้ัน เร่ิมตนทีเดียวทานวาจะตองจัดสรรเร่ือง
ปจจัยสี่ใหเรียบรอย ไมอยางน้ันแลวมันจะยุง  

แตถาจัดดีแลว มันจะเปนฐาน ทําใหเราสามารถกาวไปสู
ชีวิตท่ีดีงาม มีการพัฒนาอยางอื่นตอไปได  

จึงขอใหมองดูวินัยของพระเปนแบบอยางในเร่ืองน้ี 
จะเห็นวา ปจจัยสี่มีความสําคัญในขอบเขตหน่ึง คือ 

พระพุทธศาสนาไมไดยุติแคน้ัน แตทานใหถือเปนฐานท่ีสําคัญ  
ปจจัยสี่สําคัญ แตไมใชท้ังหมด คนเราไมใชอยูแควัตถุ สวน

บางคนก็ไมเห็นความสําคัญของวัตถุเอาเสียเลย ก็ไมถูกตอง
เหมือนกัน  
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ใหระลึกถึงวา คําสอนของพระพุทธศาสนาน้ี จะครบท้ังหมด 
ตองเปนพระธรรมวินัย คือ ตองประกอบดวยธรรมและวินัย ครบ
ท้ังสองอยางจึงจะเปนพระพุทธศาสนา  

วินัย ซ่ึงเก่ียวของกับวัตถุ จึงเปนสวนหน่ึงหรือดานหน่ึงใน
หลักใหญ ๒ อยางของพระพุทธศาสนา 

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

ทีน้ี ท่ีวาสําคัญมาก แตไมใชท้ังหมดน้ัน อยากใหชัดหนอยวา 
สําคัญแคไหน บางคนอาจบอกวาเทาท่ีจําเปน แตคําวา “จําเปน” 
น้ัน ก็สื่อไมชัด 

ท่ีจริง สําคัญแคไหน ก็บอกชัดเจนอยูแลวในคําวา “ปจจัย” 
น่ันเอง  

ย่ิงกวาน้ัน ในวินัยของพระ ยังมีคําเฉพาะสําหรับเรียก ปจจัย 
๔ สําหรับพระอีกวา นิสสัย ๔ 

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

“ปจจัย” แปลวา ตัวหนุนใหเกิดผล ตัวเอื้อ เงื่อนไข เคร่ือง
เก้ือหนุน  

“นิสสัย” แปลวา ท่ีอาศัย สิ่งท่ีตองพ่ึงพา เคร่ืองค้ําจุน 
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หมายความวา เรามีจุดหมาย เรามีกิจมีหนาท่ี หรือมีสิ่งท่ีจะ

ทําใหสําเร็จ วัตถุเหลาน้ี ก็มาเปนท่ีซ่ึงเราจะไดพ่ึงพา ไดอาศัย ซ่ึง
จะชวยเก้ือหนุนใหเราสามารถทําสิ่งท่ีตองการไดสําเร็จ จนบรรลุ
จุดหมายท่ีตั้งไว 

สําหรับพระสงฆ ก็ชัดเลยวา ทานไดอาศัยวัตถุเหลาน้ีแลว ก็
จะไดมีกําลัง มีความพรอม มีเคร่ืองชวยใหสามารถศึกษา ดําเนิน
ชีวิตแหงการฝกฝนพัฒนาตนในไตรสิกขา ปฏิบัติขัดเกลาตน 
ตลอดจนจาริกไปแสดงธรรมสั่งสอนประชาชน  

พูดงายๆ วา วัตถุท้ังหลายน้ัน เปนปจจัย มิใชเปนจุดหมาย 
เปน means ไมใชเปน end 

เมื่อมันเปนปจจัย ก็เทากับมันบอกขอบเขต เชนปริมาณ
เสร็จไปดวยเลยวา แคไหนจะ “พอดี” คือ พึงใชพึงมีเทาท่ีเพียง
พอท่ีจะเก้ือหนุนใหเราไดอาศัยมันแลวสามารถกาวหนาหรือกาว
ข้ึนไปถึงจุดหมายไดดวยดี 

ตรงขามกับพวกท่ีเอาวัตถุเปนจุดหมาย หรือพวกท่ีอยูอยาง
เลื่อนลอยเหมือนกับวาชีวิตและสังคมจบท่ีวัตถุ ซ่ึงหาจุดพอดีไมได 
ไมมีขอบเขต แลวไปๆ มาๆ ก็ฟุงเฟอ หลงระเริงมัวเมา มีแตเสื่อม
ลงไป  

(ปจจุบันน้ี คนท้ังหลายก็ดูเหมือนจะไมรูตัววา กําลังพากันยึด
เอาวัตถุเปนจุดหมาย) 

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

แตท้ังหมดน้ี ไมวาใคร เมื่อไดหลักแลว การจะบอกวาเราควรพึ่ง
อาศัยวัตถุแคไหน ก็ไมยากอะไรนัก ขอใหมันชวยใหทํากิจหนาท่ี
บําเพ็ญคุณความดีมีชีวิตท่ีสรางสรรครมเย็นเปนสุขกับครอบครัวใน
สังคมไดก็แลวกัน  

ชีวิตและสังคมไมใชจะอยูแคกับวัตถุ แตจะตองอาศัยวัตถุ
น้ัน กาวข้ึนไปในความดีงามหรือคุณคาทางจิตใจและทางปญญา 
ในนามแหงวัฒนธรรม และอารยธรรม เปนตน  

เมื่อวัตถุพรอมพอแลว ทางท่ีจะเดินไปขางหนาก็ยังอีกยาว
ไกล กวาจะไดสัมฤทธิ์ภาวะซ่ึงเรียกวาประเสริฐ ท่ีสมกับความเปน
มนุษย 

เปนอันวา ชาวพุทธจะตองใหความสําคัญกับเร่ืองวัตถุ วา
เราจะดําเนินการกับปจจัยสี่ จัดสรรมันอยางไร เพ่ือทําใหเปนฐาน
อันมั่นคง ท่ีเราจะไดกาวตอไปดวยดี พัฒนาสูงข้ึนไปในดานจิต 
และในดานปญญา  

พูดภาษาพระก็ไดวา เอาวินัย มาจัดการชวยใหมนุษยกาวไป
ในธรรม เพ่ือความมีชีวิตท่ีดีงามประเสริฐ แมกระท่ังถึงข้ันมีชีวิตท่ี
สมบูรณ 



สบาย ทั้ง ๗ 

ไดพูดกันแลวในเร่ืองท่ีวา  คุณภาพชีวิตดานวัตถุ  หรือ
รูปธรรมน้ัน ทานถือวาสําคัญ ในฐานะเปนปจจัยเก้ือหนุนใหเรา
อาศัยมันเปนฐานท่ีจะกาวข้ึนสูการพัฒนา และสูความดีงามหรือ
การสรางสรรคท่ีสูงข้ึนไป ดังน้ัน ทานจึงเอาใจใสมาก  

เพียงแตตองระวังไมใหเอาปจจัยเปนจุดหมาย ท่ีจะไปหลงติด
วนเวียนจมอยูแควัตถุ  

แตถาปฏิบัติใหถูก การจัดการในเร่ืองวัตถุ ก็เปนการรูจัก
เตรียมปจจัยท่ีเปนฐานชีวิตใหพรอมท่ีจะดําเนินไปสูจุดหมายได
อยางดี 

ทีน้ี ในทางปฏิบัติ ก็ควรจะมีความชัดเจนอีกสักหนอย พอให
เห็นภาพหรือเห็นแนวทางวา เราจะมี จะจัดสรรในเร่ืองวัตถุและ
สภาพแวดลอมกันอยางไร จะไดเปนปจจัย เปนเคร่ืองอาศัยท่ี
ไดผลดีอยางท่ีวาน้ัน 

ดูงายๆ แมแตพระท่ีจะไปฝกจิตเจริญสมาธิ ทานยังใหดูให
เตรียมสภาพเอื้อและสิ่งเก้ือกูลหลายอยาง เพ่ือหนุนใหกาวไปในการ
ปฏิบัติดวยดี 

สภาพเอื้อ และสิ่งเก้ือกูลเหลาน้ี มีช่ือเรียกเปนคําภาษาบาลี
วา สัปปายะ คือท่ีเราเอามาแปลวา “สบาย” น่ันเอง  

แตความหมายในภาษาไทยของเราเพ้ียนไปหนอย 
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“สบาย” ของเรา มักเขาใจกันวา หมายถึง ไมติดขัด ไมมี
อะไรบีบคั้นกดดัน หรืออึดอัด แลวก็หยุดแคน้ัน คลายกับวาพรอม
จะลงนอน หรือพักผอนได (มองท่ีจะไม่ต้องทํา) 

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

ตัวอยางเชน จะไปฝกสมาธิ ทานใหมีสัปปายะ เพ่ือชวยเอื้อ
ใหการปฏิบัติไดผลดี 

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

 ภาวะสบาย หรือสภาพเอื้อ คือ สัปปายะ ๗ หรือ สบายทั้ง ๗ 
น้ัน มีดังน้ี 

๑. อุตุสบาย (อุตุสัปปายะ) คือ สภาพแวดลอม ดิน นํ้า อากาศ 
อุณหภูมิ ท่ีเก้ือกูลตอชีวิต เอื้อตอสุขภาพ ธรรมชาติสดช่ืนร่ืนรมย 
ไมรอนเกินไป ไมหนาวเกินไป มีบรรยากาศท่ัวไป ที่ดี ที่เหมาะ ที่เอ้ือ 

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

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

ไมมีคนท่ีเปนภัยอันตราย หรือกอความเดือดรอนวุนวาย จะใหดี 
ควรมีคนท่ีเปนกัลยาณมิตร มีปญญาความรู ท่ีจะสอบถามปรึกษา 
ซ่ึงเก้ือหนุนใหเกิดการพัฒนาชีวิต พัฒนาจิตใจ และพัฒนาปญญา
ใหดีย่ิงข้ึน อยางนอยไดคนท่ีเหมาะใจ 

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

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

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

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

 



เม่ือทรัพยและอํานาจ  
มาเปนเคร่ืองมือของธรรม 

คนไทยท่ัวๆ ไปรูจักพระนามพระเจาอโศกมหาราช และ
สวนมากรูวาพระองคเปนผูท่ีไดทรงสงพระศาสนทูตมาประกาศ
พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ ซ่ึงเปนดินแดนโบราณ ท่ีประเทศไทย
ปจจุบันตั้งอยู 

เร่ืองราวเก่ียวกับพระเจาอโศกมีมากมายยืดยาว แตพูดใหสั้น
ท่ีสุดไดวา พระองคเปนมหาราชแหงชมพูทวีป สมัย ๒๐๐ ปเศษ
หลังพุทธกาล  

ตอนแรกเปนกษัตริยโหดรายกระหายอํานาจ แลวไดละเลิก
การสงครามอยางสิ้นเชิง หันมานับถือพระพุทธศาสนา กลายเปน
พระเจาอโศกผูทรงธรรม  มุ งมั่นบํารุงพระพุทธศาสนาและ
ประโยชนสุขของประชาชน  

ตรงน้ีเปนบทสรุปท่ีแทบทุกคนรู แตบางทีก็มองขามธรรม
สาระท่ีเปนแกนของเร่ืองท้ังหมดไปเสีย น่ีแหละคือจุดท่ีสําคัญย่ิง 

จึงขอต้ังขอสังเกตในเร่ืองน้ีไว พูดงายๆ ก็คือ คติเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตอทรัพยสินเงินทอง  

เดิมน้ัน พระเจาอโศกก็เชนเดียวกับกษัตริยสมัยโบราณ
จํานวนมาก ท่ีมุงแสวงความย่ิงใหญ และใฝหาเคร่ืองบํารุงบําเรอ
ความสุขสวนตน อยางท่ีเรียกวา แสวงหาทรัพยและอํานาจ เพ่ือ
บํารุงบําเรอตัวเอง และเพ่ือแสดงความย่ิงใหญของตน  



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๕ 
ทรัพยและอํานาจ โดยท่ัวไปมักจะมีความหมายอยางน้ี 
ที นี้  เ ม่ื อ พ ร ะ เ จ า อ โ ศ ก ม ห า ร า ช หั น ม า นั บ ถื อ

พระพุทธศาสนา ก็ทรงมีพระราชศรัทธาที่จะปฏิบัติตามพระพุทธ
ศาสนธรรม 

ทางธรรมสอนวา ทรัพยสินเงินทองและความย่ิงใหญ ทุกอยาง
ลวนเปนอนิจจัง เปนสิ่งท่ีไมเท่ียง เกิดข้ึน ตั้งอยู แลวก็ดับไป ไมมี
สาระท่ีแทจริง  

เมื่อทรัพยและอํานาจไมมีความหมายท่ีเปนแกนสารแทจริง 
ทรัพยสินเงินทองเปนเพียงของนอกกาย เปนอนิจจัง ไมมีคุณคาท่ี
แทจริงแลว มองในแงหน่ึง ก็จะทําใหเกิดความเบ่ือหนาย นาจะสละ
ท้ิงไปเสีย  

ถาพระเจาอโศกทรงมองเห็นอยางน้ัน พระองคก็คงจะไมเอา
พระทัยใสกับพระราชทรัพยและอํานาจตอไป ซ่ึงก็จะตองต้ังคําถาม
วา จะเปนการปฏิบัติท่ีถูกตองหรือไม  

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

อยางท่ีพูดเมื่อก้ีวา ทรัพยและอํานาจน้ัน มีความหมาย
สําหรับปุถุชนจํานวนมาก ในแงท่ีเปนเคร่ืองบํารุงบําเรอความสุข
ของตน และแสดงความย่ิงใหญ  
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แตพระเจาอโศกไดทรงเปลี่ยนความหมายของทรัพยและ
อํานาจใหมเปนวา ทรัพยและอํานาจน้ัน สามารถใชเปนเคร่ืองมือ
ของธรรมได คือใชเปนเคร่ืองมือในการทําความดีงาม  และ
สรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน  

ดวยพระดําริเชนน้ี พระเจาอโศกก็ทรงนําเอาทรัพยและ
อํานาจท่ีพระองคเคยมีน่ันแหละมาใช แตเปลี่ยนใหม  

น่ันคือ  แทนท่ีจะเอามาบํารุงบําเรอตนเอง  และแสดงความ
ย่ิงใหญ  ก็เอามาใชสรางสรรคความดีงามและประโยชนสุข อยาง
ท่ีวา  

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

งานใหญย่ิงอยางหน่ึงคือ ไดทรงสรางวิหาร อันไดแกวัด
มากมาย ใหเปนศูนยกลางท่ีจะใหการศึกษาแกพระสงฆและ
ประชาชน  

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

พระเจาอโศกมหาราชไดทรงใหความหมายใหมแกทรัพยและ
อํานาจ แลวก็ทรงจารึกไวในศิลาจารึกของพระองค  
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มีขอความเปน ธรรมโองการ ในจารึกศิลา ฉบับท่ี ๑๐ วา

ดังน้ี  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยทัสสี ผู้เป็นที่รักแห่งทวยเทพ 

ไม่ทรงถือว่า ยศหรือเกียรติจะเป็นส่ิงมีประโยชน์มาก เว้น
แต่จะทรงปรารถนายศหรือเกียรติเพื่อความมุ่งหมายนี้ว่า 
ทั้งในบัดน้ีและเบื้องหน้า ขอประชาชนทั้งหลายจงตั้งใจ
สดับฟังคําสอนธรรมของข้าฯ และจงปฏิบัติตามหลักความ
ประพฤติทางธรรม 

จารึกน้ีมีสาระสําคัญวา ยศ คือความย่ิงใหญของพระองค
น้ัน จะไมมีความหมายเลย ถาไมเปนไปเพ่ือชวยใหประชาชนได
ประพฤติธรรม  

หมายความวา พระเจาอโศกไดทรงใชทรัพยและอํานาจ เปน
เคร่ืองมือของธรรม เพ่ือเผยแพรธรรม หรือสรางสรรคธรรม ทําให
ความดีงามหรือธรรมน้ีแผขยายไปในหมูมนุษย เพ่ือสรางสรรคให
เกิดประโยชนสุขท่ีแทจริง อันน้ีเปนคติท่ีสําคัญมาก     



ธรรม ทําไมตองมีทรัพยและอํานาจเปนเครื่องมือ 

จากเร่ืองพระเจาอโศกมหาราช ก็เกิดมีเร่ืองสืบเน่ืองข้ึนมา จะ
วาเปนควันหลง หรืออะไรก็แลวแต 

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

ก็จึงเพ่ิมเติมเร่ืองน้ีอีกนิด  
มองดูในสังคมมนุษยท่ัวไปน่ีแหละ จะเห็นวา คนท่ีมีความคิด

ดีๆ มีเจตนาดี มีสติปญญาดี แตถาไมมีทรัพย ไมมีอํานาจ ไมมียศ 
ก็ไมสามารถสรางสรรคความดีงามหรือประโยชนสุขไดมาก  

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

แตทีน้ี ถามีทรัพย มีอํานาจ มีบริวาร เมื่อมีความคิดดี มี
สติปญญาดี ก็สามารถออกผลกระจายขยายออกไปไดกวางขวาง 
เหมือนดังพระเจาอโศกมหาราช 

เร่ืองพระเจาอโศกมหาราชนี้ จึงเปนคติ เปนแบบอยางท่ีดี ท่ี
ใหหลักแกเราในการปฏิบัติตอทรัพยและอํานาจอยางท่ีวาไปแลว  



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๓๙ 
ตามคติของชาวพุทธ เราไดเรียนรูธรรมแลววา ทรัพยสินเงินทอง 

และอํานาจนี้ เปนของนอกกาย จึงไมควรยึดถือเปนจุดหมายของชีวิต  
ขอน้ีหมายความวา เราไมไดเห็นความหมายของทรัพยและ

อํานาจในแงท่ีเปนเร่ืองของความเห็นแกตัว หรือเปนประโยชนสวน
ตน และไมยึดติดลุมหลงมัวเมาตกเปนทาสของมัน ใหเกิดกอโทษ
ทุกขท้ังแกตนและแกผูอื่น แตเรามองอยางพระเจาอโศก คือ คิดท่ีจะ
ใชมันเปนเคร่ืองมือของธรรมในการท่ีจะสรางสรรคประโยชนสุข  

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

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

ฉะน้ัน จึงมี คติ ๒ อยาง คือ  
 ถาอยูเปนคฤหัสถ ก็ใชทรัพยและอํานาจเปนเคร่ืองมือของ
ธรรม ในการสรางสรรคความดีงามและประโยชนสุข หรือ 

 ถาเบ่ือหนายไมอยากเก่ียวของกับทรัพยและอํานาจ ก็
ออกบวชไปเผยแพรธรรม ใหเปนเคร่ืองเจริญบุญกิริยา
แกประชาชน  



  มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ 

 

๔๐

ถามิฉะน้ัน จะกลายเปนคนคร่ึงๆ กลางๆ มีทรัพยมีอํานาจ
แลวบอกวาเบ่ือหนาย ไมเอาเร่ืองเอาราว จะทําอยางไรก็ไมทํา ไม
รับผิดชอบ กลายเปนผูตกอยูในความประมาท  

ทรัพยและอํานาจน้ัน เมื่อไมได รับการบริหาร ไมมีคน
รับผิดชอบ ก็เสียหายหมด ไมเกิดประโยชนท้ังแกตนเองและสังคม 
และชีวิตของคนผูน้ันเองก็ไมไดเจริญงอกงามอะไรข้ึนมา  

เร่ืองพระเจาอโศก อยางนอยก็ใหคติแกเรา ท่ีจะรูจักมอง
ความหมายของทรัพยและอํานาจใหถูกตอง และปฏิบัติตอมันให
ถูกทาง โดยใชเปนเคร่ืองมือสรางสรรคความดีงามและประโยชนสุข
ใหไดมากมายใหญกวาง อยางท่ีวามาน้ี    



“สันโดษ” ตองรับใช “ไมสันโดษ”  

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

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

แลวจะตอบอยางไร จึงจะถูก ก็แยกแยะออกไปสิวา 
- พระพุทธเจาสอน ใหสันโดษในส่ิงเสพ หรือในวัตถุบําเรอ
ความสุข  

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

ภิกษุทั้งหลาย เรารู้เข้าถึงคุณของธรรม ๒ ประการ คือ* หนึ่ง  
๑. ความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมท้ังหลาย  
๒. ความเป็นผู้ไม่ระย่อในการบําเพ็ญเพียร 

                                                                                                                    * 
เรียกวา อุปัญญาตธรรม แปลวา ธรรมท่ีพระพุทธเจารูเขาถึงคุณ ธรรม ๒ ขอชุดนี้ เปนหลักทั้งใน
พระสูตรและอภิธรรม, ในพระอภิธรรม มีในมาติกา ชุด ๒ (องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑; อภิ.สํ.๓๔/๑๕) 



  มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ 

 

๔๒

หมายความวา พระพุทธเจาตรัสรูเพราะไมสันโดษ (ในกุศลธรรม) 
ตองเนนวา ในสิ่งท่ีดีงาม ในการสรางสรรคสิ่งท่ีดีงามเปน

ประโยชนแลว ทานไมยอมใหสันโดษเปนอันขาด ถาเปนกุศลธรรม
แลว พระพุทธเจาไมเคยใหสันโดษเลย (ถาสันโดษในกุศลธรรม ก็
คือประมาทนั่นเอง) 

เปนอันวา หลักความไมสันโดษ (ในกุศลธรรม) น้ัน ชัดเจน
แลว 

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

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

คือการละอกุศล และใน ภาวนา คือการเจริญกุศล เพ่ือบรรลุธรรมท่ี
ยังไมบรรล)ุ  

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

สันโดษมา ๓ ขอ พอถึงขอท่ี ๔ เปลี่ยนเปนวา ใหเอาใจใส
เพียรพยายามละอกุศล และเจริญกุศล เพ่ือจุดหมายคือจะไดบรรลุ
ธรรมท่ียังไมบรรลุ 

ขอท่ี ๔ น้ี ก็คือขอท่ีใหไมสันโดษในกุศลธรรมน่ันเอง 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๓ 
เพราะฉะน้ัน หลัก อริยวงศ ์๔ น้ี จึงบอกอะไรๆ หลายอยาง 
ความไมสันโดษ (ในกุศลธรรม) เปนหลักใหญอยูในข้ัน

ปฏิบัติการท่ีจะใหบรรลุจุดหมาย  
ความสันโดษ (ในสิ่งเสพ) เปนขอปฏิบัติข้ันบุพภาคของ

ความไมสันโดษ (ในกุศลธรรม) น้ัน  
หมายความวา ความสันโดษในวัตถุ ในของกินของใช สิ่งเสพ

บริโภค เปนการเตรียมชีวิตความเปนอยูใหเอื้อ ใหพรอมท่ีจะ
เดินหนากาวไปกับความไม่สันโดษในกุศลธรรม 

พูดอีกอยางหนึ่งวา ความสันโดษในวัตถุ เปนธรรมยอย ท่ีมา
สนองงาน มารองรับ หรือมารับใชความไม่สันโดษในกุศลธรรม 

ถามวา สันโดษใน ๓ ขอแรก สัมพันธกับสิ่งท่ีจะทําในขอ ๔ 
อยางไร หรือถามสั้นๆ วาทําไมจึงสันโดษ  

ก็ตอบวา เพราะวา สันโดษเปนตัวออมหรือชวยสงวนเวลา-
แรงงาน-ความคิดไว  

ถาภิกษุไมสันโดษในจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คือไมสันโดษ
ในวัตถุเสพ มัวยุงกับการหาอาหารอรอยๆ ฉัน มัววุนวายอยูกับการ
หาสิ่งของเคร่ืองใชฟุมเฟอย มัวหมกมุนกับวัตถุบําเรอความสุข  

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

เลยไมเปนอันไดเพียรพยายามเจริญสิกขาทําหนาท่ี  



  มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ 

 

๔๔

แตเมื่อภิกษุสันโดษในปจจัย ๔ เวลาก็เหลืออยู แรงงานก็
เหลืออยู ความคิดก็เหลืออยู ก็เอาเวลา แรงงาน และความคิดน้ัน
มาระดมทํากิจหนาท่ีของตน  

ดังน้ัน ท้ังสันโดษ และไมสันโดษ จึงมาออกผลท่ีความเพียร 
นอกจากน้ันยังใจสงบ สบาย ไมหวง ไมพะวักพะวง ในเร่ือง

วัตถุ หันไปมุงหนาทํากิจหนาท่ี และสรางสรรคความดีตางๆ ไดอยาง
แนวแนเต็มท่ี โดยมีความสุขดวย  

ตอนน้ี สันโดษก็มีผลครบตลอดตามวัตถุประสงค 
คฤหัสถก็เชนกัน ถาญาติโยมไปมัววุนวายอยูกับการแสวง

สิ่งเสพบํารุงบําเรอหาความสุขสวนตัว  ก็จะหมดเวลา หมด
เร่ียวแรง หมดความคิดไปกับเร่ืองเหลาน้ัน จนไมเปนอันปฏิบัติ
หนาท่ีหรือทํางานสรางสรรค หนาท่ีงานการสรางสรรคท่ีพึงทํา ก็ไม
เปนอันทํา อยางนอยก็ยอหยอน  

แถมลอแหลมตอการท่ีจะทําการแสวงหาโดยทุจริตอีกดวย 
การทําความดี ทําประโยชนสูงสง จนแมกระท่ังบรรลุ

โพธิญาณ เปนไปไมได ถามัวสันโดษในกุศลธรรม โดยไมสันโดษ
ในวัตถุเสพ  

 



“เรียบงาย” ตองไมใช “มักงาย”  

เมื่อพูดถึงหลักธรรมสําคัญขอวา “ไมสันโดษในกุศลธรรม” 
หลายคนไมเคยไดยินมากอนเลย 

ก็ตองยํ้าวา ขอใหจําหลักน้ีใหแมน และเอาไปใชในชีวิตจริง
ดวย 

ไมแตความไมสันโดษในกุศลธรรม เทาน้ัน แมแตความ
สันโดษ หลายคนก็ไมไดสังเกตวา ทานจํากัดไวใหสันโดษในวัตถุ
หรือสิ่งเสพบริโภค  

ไมใชสันโดษไปเร่ือยๆ หรือสันโดษลอยๆ ไมวาอะไรก็สันโดษ
ไปหมด  

ลึกลงไปอีก แมแตในเร่ืองวัตถุ ก็ไมเคยถามวา เราควรจะ
สันโดษเพ่ืออะไร หรือวา ทําไมพระพุทธเจาจึงสอนใหสันโดษ  

ไดแตนึกไปเอง หรือพูดตามๆ กันไปวา คนสันโดษเปนอยู
งาย พอใจตามท่ีมี ไมทะเยอทะยาน จึงเปนคนมีความสุข น่ีคือ 
สันโดษแลวจะไดมีความสุข หรือสันโดษเพ่ือมีความสุข 

ท้ังหมดน้ีเปนตัวอยางท่ีเตือนวา เราควรศึกษาธรรมหรือ
อะไรๆ กันใหชัดสักหนอย ไมควรทึกทักวา ท่ีเรานึกวารูน้ี คือใชละ 

เราบอกวา เปนอยูเรียบงาย พอใจแคท่ีมี สันโดษในวัตถุน่ี ดี
นะ แตท่ีแทน้ัน ตองระวัง เชน ความเปนอยูงาย ถาไรจุดหมายท่ีดี
งาม (พูดภาษาพระวา ไมเปนเคร่ืองเจริญกุศล) ไมมากับความ
เพียร ถึงจะมีความสุขดี แตอาจจะเสื่อมอยางเดียวก็ได 
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๔๖

พูดงายๆ วา อาจจะ “สุข แตเสื่อม”   
อยูเรียบงาย แตเรียบงายไมเปน บอกวาฉันเปนอยูงาย อยู

อยางไรก็ได เอาอยางไรก็ได ง่ายไปง่ายมา กลายเป็นมักง่าย  
ตอไป ถึงสกปรกอยางไรก็อยูได ไมมีระเบียบรุงรังอยางไรก็

อยูได ใครจะเปนจะตายอยางไร ก็อยูกันไป อยางไรก็ไดท้ังน้ัน  
น่ีแหละ อยูงาย กลายเปนมักงาย เรียบงาย กลายเปน

อยางไรก็ได มันจะเปนโทษราย ตองระวัง 
พอมักงายแลว ทีน้ี อะไรท่ีควรจะทํา ก็ไมทํา อะไรท่ีควรจะ

แกไข ก็ไมแกไข ไมกระตือรือรนขวนขวายท้ังน้ัน  
การท่ีทานใหเปนอยูงาย มีความสันโดษเพื่ออะไร ก็เพ่ือจะ

ไดไมตองมัววุนวายสาละวนกับวัตถุอันเกินความเปนปจจัย  
แลวจะได เปนตัวเอื้อ  เ ก้ือหนุน  ใหโอกาสแกการเพียร

พยายามท่ีจะกาวไปใหถึงจุดหมายอันประเสริฐท่ีมุงมั่นอยูในใจ  
ดังน้ัน ความเปนอยูงาย จึงตองควบมากับความเพียรมุงมั่น 

เพ่ือจุดหมายท่ีเปนกุศล 
ถาไมสันโดษ เราจะหาโอกาสเพียรพยายามปฏิบัติการเพ่ือ

จุดหมายน้ันไดยาก เพราะจะมัวยุงนุงนังหรือวุนวายอยูกับเร่ืองอื่น  
อยางคนท่ีมุงหาเสพวัตถุ มัวหาท่ีกินใหอรอย หาท่ีเท่ียวให

สนุก เปนตน ก็ตองแยงเวลาเร่ียวแรงและความคิดของตัวออกไป
จากงานการหนาท่ี  

ถาไมสันโดษอยางน้ีหนักนัก ก็เสียงานเสียการไปเลย หรือไม
อีกทางหน่ึง ก็หันไปกอบโกย หาโดยทางทุจริต อยางท่ีวาแลว 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๔๗ 
ความสันโดษเปนอยูงายท่ีถูกตอง ก็คือการออมเวลา-

เร่ียวแรง-ความคิดเอาไว ทําตัวใหพรอมท่ีจะมุงหนาเพียรปฏิบัติกิจ
ทําการไดเต็มท่ี เพ่ือกาวไปใหถึงจุดหมายอันประเสริฐท่ีตองการ  

ความสันโดษเปนอยูงาย จึงมากับการทําความเพียรอยางย่ิง 
ถาไมมีตัวประกอบน้ีมาประกบ ความงายก็จะมากับความข้ีเกียจ 

หลายคนบอกวา สันโดษจะไดมีความสุข ถาอยางน้ีอันตราย 
น่ีแหละจะนําไปสูความมักงาย  

พระพุทธเจาไมเคยตรัสวา สันโดษเพื่อความสุข แตสันโดษ
แลวเปนสุข อันน้ันถูกตอง  

ความสุขของคนเราอยูท่ีความพอใจ สันโดษเปนความพอใจ 
เมื่อพอใจมันก็สุข  

ในแงน้ี ความสันโดษก็ทําใหเปนสุข แตมันไมใชวัตถุประสงค 
หมายความวา สันโดษทําใหเปนสุข แตไมใชสันโดษเพ่ือความสุข 

ถา สันโดษ โดดเด่ียว เพ่ือความสุข สันโดษคือพอใจ ฉันสุข
สบาย แลวจบ เลยไมทําอะไร ก็เขากับดักท่ีวา ข้ีเกียจ  

เพราะฉะน้ัน สันโดษทําใหคนข้ีเกียจได ถาไมมาประสานสง
ตอกับธรรมท่ีเปนคูกันหรือเปนตัวรับชวง  

พระพุทธเจาตรัสสันโดษท่ีไหน จะตรัสความเพียรไวท่ีน่ัน 
(เหมือนกับตรัสศรัทธาไวท่ีไหน ก็จะตรัสปญญาไวท่ีน่ัน)  

สันโดษ จึงมาคูกับ ความเพียร คือความเพียรในการทํากิจ
หนาท่ีของตน (พูดใหครอบคลุมวา เพียรในการเจริญกุศล) 
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๔๘

ถาอธิบายใหลึกลงไปหนอย ก็บอกวา  น่ีเปนเ ร่ืองของ
ความสัมพันธระหวางธรรมตางๆ  

ขอธรรมท้ังหลายน้ัน เราจะมองโดดเด่ียวจากกันไมได บางที
เราจะบอกวา ธรรมขอน้ันดีหรือรายทันทีไมได ตองดูกอนวามันไป
สัมพันธประกอบกันกับธรรมอื่นตัวไหน คือตองดูตัวประกอบ หรือ
ตัวรวมท่ีอยูกับมันดวย 

ลงทายวา สันโดษเพื่อใหพรอมท่ีจะเพียร และเมื่อเพียรทําการ
ไปโดยมีสันโดษ ก็จะมีความสุขในการทําการน้ันดวย  

ถาอยางน้ี เรียบงาย ก็ไมมีทางกลายเปนมักงาย   



อนิจจัง! ปลงได แตระวังจะกลายเปนประมาท 

คนไทยชอบเอา อนิจจัง มาใชปลง เพ่ือใหใจผอนสบาย
คลายโศก หรือหายทุกข เรียกกันวา “ปลงอนิจจัง” 

อะไรแตกหัก สูญสลาย พลัดพรากจากไป ก็วา “อนิจจัง!” 
แลวปลอยวางได ผานไป  

การใชอนิจจังอยางน้ัน เปนเร่ืองของการรูเทาทันความจริง ท่ี
ทําใหสละละลดความยึดติดถือมั่นลงไปได จึงผอนคลายบรรเทา
ทุกขโศก 

การรูเทาทันและความสบายใจหายทุกขไดน้ัน ดีแน แตก็
ตองระวังไวอยางย่ิงทีเดียววา ถาสบายใจแลวก็ปลอยอะไรๆ ไป
เร่ือยๆ สิ่งท่ีควรแกไขจัดทํา ก็ไมกระตือรือรนขวนขวาย  

ถาอยางน้ี ก็จะกลายเปนการปฏิบัติผิดธรรมขอใหญ ท่ีเปน
หลักสําคัญอยางย่ิง  

ถาบอกวาปฏิบัติธรรม ก็เปนการปฏิบัติคร่ึงๆ กลางๆ และไม
เกิดจากความเขาใจจริงดวย ไดแคถือหรือทําตามๆ กันมา นาจะได
ไมคุมเสีย 

บานเมืองจะลมจมพังพินาศ ก็บอกวา อนิจจัง! เกิดข้ึน 
ตั้งอยู ดับไป เจริญแลวก็เสื่อม เสื่อมแลวก็เจริญ เปนธรรมดา 

วาอยางน้ี คือ “ปลง” แลวไมยึดติดถือมั่น หายเครียด ก็ดี
เหมือนกัน ใจสบาย แลวก็ไมตองคิด ไมตองทําอะไร เรียกวา 
“ปลอยวาง” 
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๕๐

“ปลง” และ “ปลอยวาง” อยางน้ี ทําทาวามีหลัก ก็คือหลัก
รูเทาทันธรรมดาแลวไมยึดติดถือมั่นน่ันแหละ  

แตอีกดานหน่ึง ไมไดมองวาผิดหลักใหญที่ถือวาสําคัญยิ่ง 
คืออะไร  

ลองดูพุทธพจนตอไปน้ี 
สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมสลายไปเป็นธรรมดา, เธอ

ท้ังหลาย จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม   

ทอนท่ี ๑ ตรัสถึงความเปนอนิจจัง คือบอกแจงความจริง
ของธรรมดาท่ีวา สิ่งท้ังหลายไมเท่ียง ในท่ีสุดก็ตองดับสิ้น 

ทอนท่ี ๒  ทรงเตือนใหไมประมาท คือทรงสอนแนะนําการ
ปฏิบัติของเราวา ใหบําเพ็ญความไมประมาท  

ท่ีตรัสวา “จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม” ก็คือใหมีความไม
ประมาทอยางพรอมบริบูรณ หรือเปนอยูดวยความไมประมาทอยาง
เต็มท่ี 

พุทธพจนท้ังสองทอนน้ันโยงกัน คือ เมื่อสิ่งท้ังหลายเปน
อนิจจัง ไมเท่ียงแท เราจะมัวน่ิงนอนใจทําเฉยอยูไมได จึงตองไม
ประมาท  

พุทธพจนน้ีเปนปัจฉิมวาจา คือพระดํารัสสุดทาย เหมือนเปน
คําฝากฝงสั่งเสีย ชาวพุทธจะตองถือเปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิง ตอง
ปฏิบัติใหได และใหเขมขนแข็งขันจริงจัง  

เพราะฉะน้ัน เห็นอนิจจัง ปลงได แตตองไมประมาทดวย 



จะลุจุดหมาย เมื่อปลอยวางได โดยไมปลอยปละละเลย  

เร่ืองอนิจจัง ไดพูดไปแลว แตเพียงบอกใหรูในภาคปฏิบัติวา
ตองทําใหครบหลัก คือตองใหถึงความไมประมาท  

ทีน้ี ในแงความรูเขาใจเหตุผล เราก็ควรศึกษาใหชัดดวย  
ก็เลยยกพุทธพจนท่ีเปนหลัก มาดูกันอีกที พระองคตรัสวา 

สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมสลายไปเป็นธรรมดา, เธอ
ท้ังหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม   

มาวิเคราะหกันหนอยวา คนไทยเราถือหลักอนิจจัง ทําไม
ปลงแลว จึงปลอยเร่ือยเปอย ท้ังท่ีมีพุทธพจนสําคัญท่ีสุดตรัสไววา 
ปลงอนิจจังเพ่ือใหตั้งอยูในความไมประมาท 

วิเคราะหแลว ก็จับไดโดยสรุปวา 
เราบอกวา เมื่อสิ่งท้ังหลายเปนอนิจจังตามธรรมดาของมัน 

เราจะทําอะไรได ก็ตองปลอยวาง ปลอยมันไป 
แตทานสอนวา เมื่อสิ่งท้ังหลายเปนอนิจจังตามธรรมดาของ

มัน มีอะไรท่ีควรทํา เราจะตองเรงรัดจัดการ จะรีรอปลอยเร่ือย
เปอยไปไมได 

ของเรา โยงอนิจจัง กับความรูเทาทันธรรมดา แลวปลอยวาง 
แตของทาน โยงอนิจจัง กับความรูเทาทันธรรมดา แลวไม

ประมาท 
แลวจะเอาอยางไร เราปฏิบัติผิดใชไหม?  
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๕๒

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

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

เกิดข้ึน ตั้งอยูดับไป จะเปนอยางไรก็เปนของมันเอง เราจะทํา
อยางไรได ก็ตองปลอยมันไป  

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

เที่ยง เกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป จะเปนอยางไรก็แลวแตเหตุปจจัยของมัน 
เราจะปลอยเร่ือยเปอยไมได ตองรูเทาทันและจัดการท่ีเหตุปจจัย 

พอจับจุดน้ีได้ ก็มองเห็นปมปัญหา รู้ว่าทําไม และเห็นทางแก้ไข 
ของเรา เมื่อเปนอนิจจังตามธรรมดาของมัน มันจะตองเปน

ของมันอยางน้ัน เราทําอะไรไมได เราก็ปลอยวาง แลวก็ไมตองทํา
อะไร (กลายเปนปลอยปละละเลย)  

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

น่ีก็คือ ของเรา ปลอยวาง แลวก็ปลอยปละละเลย  
สวน ของทาน ปลอยวาง แตไมปลอยปละละเลย 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๕๓ 
“ปล่อยวาง” คือ มีปญญารูเทาทันความจริง จึงมีใจเปน

อิสระ ไมเอาอะไรมาผูกรัดมัดตัวค่ังคางบีบคั้นใจท่ีจะใหมันเปนไป
ตามท่ีอยากท่ียึด  

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

น้ัน พอหยุด ก็กลายเปนปลอยปละละเลย จึงพลาด ไปตกหลุม
ความประมาท (ปลอยปละละเลย ก็คือประมาท) เร่ืองก็แคน้ีเอง 

เมื่อรูตัววาปฏิบัติไมพอ ทําไมเต็มตามหลัก ก็แกไขปรับปรุง
ตัวใหม  

ถึงตอนน้ีก็สรุปลงทายไดแลววา  การเห็นความจริงแหง
อนิจจัง เรงเราเราใหไมประมาท โดยมีแงดานการพิจารณาและ
ปฏิบัติ ดังน้ี 

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

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



  มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ 

 

๕๔ 
ค) เพราะคนที่รัก ที่เคารพ คนใน คนใกล คนรวมองคกรหรือ
ชุมชน ไมนานนัก ก็จะจากจะพรากกันไป ควรสามัคคีทําดีตอ
กันไว ความดีงาม ความเอ้ืออาทร การดูแลปฏิบัติ การบูชา
คุณอะไรท่ีควรทําตอทาน หรือตอกัน ควรทําเลยทีเดียว ไม
รอชา อยาใหตองเสียใจหรือเสียดายภายหลังวาเราไมนาจะชาไป 

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

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

พูดให้สั้นว่า เพราะสิ่งท้ังหลายไมเท่ียง เราจึงตองไมประมาท 
ท่ีจะใชปญญาจัดการกับเหตุปจจัย โดยมีจิตใจเปนอิสระ (= เอา
ประโยชน์จากอนิจจังได้)  

พูดอีกอย่างว่า มีปญญารูเทาทันอนิจจัง ทําจิต เปนอิสระได 
และดวยปญญารูท่ัวถึงเหตุปจจัย ก็ทํากิจใหสําเร็จดวยความไม
ประมาท  



ระวัง! ยดึม่ัน ในความไมยึดม่ัน 

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

บอกวา ตอไปน้ีเราจะไมยึดมั่นถือมั่นอะไรแลว  
กลับไปบานก็ไมเอาเร่ืองเอาราวอะไรท้ังน้ัน บอกวา ฉันไม

ยึดม่ันถือม่ัน ไปๆ มาๆ ก็ทํานองวา ลูกก็ไมใชของเรา ภรรยาก็
ไมใชของเรา เงินทอง บานชอง ก็ไมใชของเรา ฯลฯ 

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

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

ความไมยึดมั่นท่ีแทน้ัน เปนไปเองดวยปญญา ไมตองเอา
ความไมยึดมั่นข้ึนมายึดไว  

ถา ‘ไมยึดม่ัน’ เปนอยางวาเมื่อก้ี ก็จะเจอพวกไมยึดมั่นแปลก  ๆ
อีกเยอะ  



  มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ 

 

๕๖

อีกรายหน่ึงบอกวา หลวงพอของเขามีคนอุปฐากมากมาย มี
หญิงสาวคอยดูแลนวดใหดวย ทานเปนพระอริยะ ทานหมดกิเลส
แลว ทานจะทําอะไรก็ได เพราะทานไมยึดมั่นถือมั่น  

ญาติโยมหลายทานฟงแลววา นาจะจริงนะ เพราะพระ
อรหันตทานไมยึดมั่นถือมั่น จะไปเอาอะไรกับสิ่งเหลาน้ี ซ่ึงไมจริง
แทแนนอน เปนของสมมติ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  

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

กรณีเหลา น้ี  เปนตัวอยางของการ ท่ีผู มี กิ เลสยกเอา
สภาวธรรมข้ึนมาเปนขออาง สําหรับการกระทําดวยความยึดมั่น
ถือมั่นของตน  

อยางในกรณีหลังน้ี ถาไมมีความยึดมั่นในคนท่ีจะถูกฆา ถา
ไมมีเจตนายึดมั่นท่ีเจาะจงมุงรายตอเปาของการกระทํา จะมีการ
ยกศัสตราวุธข้ึนฟนแทงพุงเขาใสไดอยางไร อันน้ีเปนการกระทําดวย
ความยึดมั่นถือมั่นอยางรุนแรงเลยทีเดียว 

ความไมยึดมั่นท่ีแทน้ัน เกิดจากปญญาท่ีรูความจริง อยาง
พระอรหันตท่ีทานไมยึดมั่นน้ัน ทานมีจิตใจเปนอิสระ แตในการ
ดําเนินชีวิตท่ัวไป ท่ีเรียกวาอยูในโลกอยูในสังคม ทานวาไปตาม
ความจริงของสมมติ และปฏิบัติไปตามเหตุตามผล  

สําหรับปุถุชน ความไมยึดม่ันถือม่ันเปนไดแคเคร่ืองฝกตน
เทาน้ัน เพราะความไมยึดมั่นของปุถุชนท่ีเอามาปฏิบัติน้ัน ไมใช
ความไมยึดมั่นท่ีแทจริง  
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๕๗

มันเปนเพียงความไมยึดมั่นท่ีรับมาดวยสัญญา ไมใชเกิด
จากปญญา คือเอาความจําหมายในความไมยึดมั่นน้ีมาจับยึดเขา
ไวอีกทีหน่ึง จึงเปนความยึดมั่นในความไมยึดมั่น  

ถาเปนปุถุชน ก็ทําไดแคน้ี หรือแคฝก 
ดังน้ัน สําหรับคนท่ัวไป ถาจะไมยึดมั่น จึงตองระวัง ถาจะให

คอนขางปลอดภัย ก็ตระหนักใจวา “เราฝึกตนในความไม่ยึดมั่น”
  



ถาไมยึดม่ันแท จะแนวแนในการสรางสรรค 

ในสังคมไทยยุคใกลๆ น้ี คนเอาคําวา “ไมยึดมั่นถือมั่น” มา
ใชกันบอย  

ท่ีจริง ความไมยึดมั่นถือมั่นน้ี เปนเร่ืองท่ีควรศึกษาใหดี 
อยาไดดูเบา 

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

สวนการปฏิบัติในทางรูปธรรมก็วาไปตามแบบแผนกติกาท่ี
ตกลงไว ถามันชอบธรรม สมเหตุสมผล  

ถารูจักมองวินัยของพระ จะเขาใจเร่ืองความไมยึดมั่นถือมั่น
ไดชัด 

ตัวอยางวา วินัยกําหนดใหพระภิกษุรูปหน่ึงๆ มีจีวรเปน
สมบัติประจําตัวไดชุดเดียว ดูจะเปนการไมใหความสําคัญแกวัตถุ
เสื้อผา จึงไมใหมีมาก เขาแนววาจะใหไมยึดมั่นถือมั่น  

หมายความวา ใหไมยึดติด เชน ไมเห็นแกลาภ ไมโลภ ไม
หมายมั่นในการท่ีจะตองไดจีวรอยางน้ีอยางน้ัน ท่ีจะเอาแตใจ หรือ
จะมีของในครอบครองใหมาก เพราะฉะน้ันจึงมีไวเพียงปริมาณ
จํากัด เพียงเทาท่ีพอแกการใชประโยชนท่ีแทจริง 
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๕๙ 
แตทีน้ี มองอีกช้ันหน่ึง สิ่งของอยางไหนท่ีตกลง (สมมติ) วา

เปนของทานแลว พระตองมีความรับผิดชอบอยางเต็มท่ี  
พระจะบอกวา เร่ืองจีวรน้ีไมสําคัญ ฉันไมยึดมั่นถือมั่น มัน

ไมใชของของเราจริง เราเกิดมา มันก็ไมไดติดมาดวย ตายแลวก็
เอาไปไมได แลวก็ไมเอาใจใส ปลอยสกปรก ไมซัก หรือวาปลอยให
ขาดเปนรู ไมปะชุน  

พระจะปลอยปละละเลยอยางน้ันไมได วินัยกําหนดวา ภิกษุ
ปลอยให จีวรขาด ไมปะชุน ถาเปนรูเทาหลังเล็บน้ิวกอย ก็มี
ความผิด เปนอาบัติ  

เอาละซิ จีวรผืนเดียว ตองรักษาอยางดีขนาดน้ี ปลอยใหขาด
นิดเดียว ไมปะ ก็โดนปรับความผิดแลว  

ย่ิงกวาน้ัน ภิกษุมีจีวรชุดเดียวน้ี ตองรักษาใหดีดวย ถาอยู
ปราศจากจีวรชุดน้ันแมแตคืนเดียว ก็เปนอาบัติ  

ญาติโยมไมเขาใจหลักการ ก็จะพูดวา เร่ืองจีวรแคน้ี พระ
ทําไมยึดมั่นถือมั่นกันนัก สําคัญอะไรนักหนา - น่ีตีใหแตก 

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

นี่แหละ วินัย เปนตัวแสดงใหเห็นชัดวา ในระบบการฝกมนุษย
ท่ีแท จนถึงชีวิตท่ีดีจริงน้ัน ความไมยึดมั่นท่ีถูกตองเปนอยางน้ี  



  มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ 

 

๖๐

นอกจากน้ัน วินัยเปนเร่ืองสมมติ เมื่อทานเอาจริงกับวินัย 
และวินัยเปนเร่ืองเอาจริง  ก็แสดงวา  ตองเอาจริงกับเร่ืองสมมติ  -  
น่ีถูกตอง  

สมมติ คือสิ่งท่ีมนุษยตกลงกัน มี “มติรวมกัน” โดยกําหนด
วางไวตามเหตุผล เพ่ือวัตถุประสงคท่ีเปนประโยชน ไมใชตั้งข้ึนมา
ลอยๆ  

ในข้ันสูงสุด ก็เปนอันวา พระอรหันตเปนผูปฏิบัติจริงจังตาม
สมมติ และเปนแบบอยางในการปฏิบัติตามวินัยอยางเครงครัด  

ถาคนยังเห็นแกประโยชนสวนตัว กฎเกณฑกติกาจะขัด
ผลประโยชนของเขา อยางนอยการตามใจตัว ความไมสะดวกสบายท่ี
ตองไปทําตามกฎ ความข้ีเกียจ จะมาขัดขวาง ทําใหคนไมอยาก
ปฏิบัติตามกติกาสังคม  

เพราะฉะน้ัน คนมีกิเลสจึงปฏิบัติตามกฎ หรือรักษาวินัยได
ยาก  

สวนพระอรหันตอยูดวยปญญาท่ีตระหนักในเหตุผล รูเขาใจ
วัตถุประสงคของสมมติน้ัน และทานไมมีกิเลสท่ีจะใหทําเพ่ือเห็นแก
ประโยชนของตน ไมมีอะไรตองทําเพ่ือตัวเอง ไมมีเร่ืองสวนตัวท่ีจะ
ยึดติดกีดก้ัน ใหตองฝนใจหรือหลบเลี่ยง ทานพรอมจะทําในสิ่งท่ีมี
เหตุผลดีงามชอบธรรมทุกอยาง  

ดังน้ัน พระอรหันตจึงเปนผูพรอมท่ีสุด ท่ีจะปฏิบัติตามวินัย
หรือกฎกติกาท่ีเปนสมมติ และเปนผูนําในการปฏิบัติตามสมมติท่ี
ชอบธรรม 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๖๑ 
ทานผู ถึงธรรม บรรลุธรรมแลว จึงทําจริง ไม ท้ิงธุระ ท้ัง

รับผิดชอบ และทําอยางจริงจัง 
ยํ้าวา ความปลอยวางไมยึดมั่น ไมใชการปลอยท้ิงความ

รับผิดชอบ พระอรหันตจึงเปนตัวอยางในการมีความรับผิดชอบตอ
สิ่งท่ีตนเก่ียวของ รวมท้ังรับผิดชอบทางสังคม  

เมื่อมีเหตุการณอะไรกระทบกระเทือนตอสงฆ ตอสวนรวม 
พระอรหันตจึงออกนําในการเรียกประชุม และหาทางจัดการแกไข  

ความไมยึดมั่นท่ีแทเกิดจากปญญา เมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา รูทันสัจธรรมแลว สิ่งท้ังหลายก็ไมมีอิทธิพลท่ีจะบีบคั้นบง
การจิตใจของเรา เมื่อใจเปนอิสระ เราก็จะปฏิบัติตอทุกสิ่งตามเหตุ
ตามผลดวยปญญา  

หลักการน้ีสําคัญมาก ถาเรามีทรัพย ก็ปฏิบัติตอทรัพยให
ถูกตองตามเหตุผล ทรัพยมีเพ่ืออะไร ก็นําไปใชใหเกิดผลตาม
วัตถุประสงคน้ัน  

ไมใชไปมัวยึดมั่นถือมั่นใหเปนเหตุบีบคั้นจิตใจใหมีความ
ทุกข แตก็ไมใชบอกวาฉันปลอยวาง แลวปลอยปละละเลยไมเอาใจใส 
ไมรับผิดชอบ เราตองใชมันใหถูกตองตามความหมาย ใหสมคุณคา
ของมัน ใหทรัพยเกิดประโยชนแทจริง ดวยความรูเขาใจเทาทัน 

น่ีก็ ปลอยวางได แตไมปลอยปละละเลย อีกเหมือนกัน 
สําหรับคนท่ัวไปน้ัน ถาจะถือหลักความไมยึดมั่น ก็เอาแค

ฝกทําอยางพระเจาอโศกมหาราช ก็จะดีท้ังแกตนเอง และแกเพ่ือน
มนุษยเปนอยางมาก ทําไดแคข้ันพระเจาอโศก ก็ไดคะแนนไมยึดมั่น
เยอะแลว  



พระเจาอโศก อีกท!ี 

เร่ืองไมยึดมั่นถือมั่นน่ีสําคัญ เลยพูดบอยๆ 
บอกวา ญาติโยมชาวบาน ควรถือเอาพระเจาอโศกมหาราช

เปนแบบอยางในการปฏิบัติตามคติ “ไมยึดติดถือมั่น” น้ี  
สําหรับชาวบาน (ชาวเมือง ย่ิงสําคัญ) เอาหลักไมยึดติดถือ

มั่นน้ัน มาใชกับเร่ืองทรัพยและอํานาจ (ผลประโยชนและความ
ย่ิงใหญ) ใหไดกอนเถอะ  

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

เจาอโศกมหาราชวา:  
ทรัพยยศน้ีเปนของนอกกาย ไมเท่ียงแทแนนอน ไมอยูใต

อํานาจความปรารถนาของเรา แตเปนไปตามเหตุปจจัย เราจะไป
ยึดมั่นถือมั่นไมได และมันก็ไมใชความหมาย ไมใชแกนสารของ
ชีวิต มันใหความสุขท่ีแทและย่ังยืนแกชีวิตไมได  

เราเคยลุมหลงแสวงหาทรัพยและอํานาจมาบํารุงบําเรอ
ความสุขสบายและแสดงความย่ิงใหญของตนเอง เด๋ียวเถิด ท้ัง
ทรัพยยศอํานาจ และท้ังตัวเรา ก็จะดับสิ้นสูญเปลาหายไปจากกัน 

เพราะฉะน้ัน จะปลอยใหตัณหาอุปาทานบงการครอบงําเรา 
มัวเขลายึดติดถือมั่นมันอยูทําไม ไมเอาแลว  



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๖๓ 
ตอไปน้ี ถอนตัวเปนอิสระออกมา เราจะปฏิบัติการดวย

ปญญา จะใชทรัพยและอํานาจน้ันใหเปนประโยชนตามเหตุผล 
ตามความชอบธรรม  

ทรัพยท่ีมีเกินจําเปนสําหรับชีวิตของเรา จะอาศัยอํานาจเปน
อุปกรณในการสรางสรรคประโยชนสุขแกเพ่ือนรวมโลก เปน
เคร่ืองมือของธรรมท่ีจะทําความดีงามใหแกสังคมสืบตอไป 

แลวพระเจาอโศกมหาราชก็ไดทรงใชทรัพยและอํานาจท่ี
พระองคมี ในการทําความดี สรางสรรคประโยชนสุขแกประชาชน 
เปนการใหญ ตามนโยบาย ธรรมวิชัย 

ถาพระเจาอโศกไมมีทรัพย ไมมีอํานาจ พระเจาอโศกก็ทํา
ความดีอยางน้ันไมสําเร็จ  

ถาพระเจาอโศกมีทรัพยมีอํานาจ แตมัวยึดติดถือมั่นใน
ทรัพยและอํานาจ พระเจาอโศกก็ไดแตลุมหลงมัวเมา แลวก็คงจะ
ใชทรัพยและอํานาจน้ัน ขมเหงเบียดเบียนคนอื่นไดมากมายและ
รุนแรง 

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

รวมท้ังทําใหพระพุทธศาสนามาถึงเราในประเทศไทยดวย  



สุขคือโอกาส ทุกขคือแบบฝกหัด 

ความสุขเปนเร่ืองใหญ สําคัญอยางย่ิง เหมือนวาทุกคนจะถือ
เปนจุดหมายของชีวิต  

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

ผูท่ีสนทนากับพระพุทธเจา ยอมรับวาพระองคทรงมี
ความสุขย่ิงกวาองคพระราชามหากษัตริย 

เร่ืองเกี่ยวกับความสุขน้ัน พระพุทธเจาตรัสไวมากมาย ท้ัง
ประเภทและระดับของความสุข ท่ีมีมากหลาย ท้ังขอดีขอเสียของ
ความสุขตางประเภทตางระดับเหลาน้ัน ตลอดจนวิธีปฏิบัติตอ
ความสุขความทุกข ใหไดแตคุณ โดยไมเกิดผลราย 

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

๑. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนท่ีมิได้ถูกทุกข์บีบเค้น 
๒. ไม่ละท้ิงความสุขท่ีชอบธรรม  
๓. ไม่สยบหมกมุ่น(แม้แต่)ในความสุขท่ีชอบธรรมน้ัน  
๔. เพียรพยายามทําเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไป  
 (โดยนัยคือ เพียรปฏิบัติใหลุถึงสุขที่ประณีตขึ้นไปจนสูงสุด) 
ขอโอกาสไวกอนวา เร่ืองน้ีขนาดรวบรัด ก็จะพูดยาวท่ีสุด 

(สาระของเร่ืองน้ีใหญครอบคลุมพระพุทธศาสนาท้ังหมด) 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๖๕

ขอที่ ๑ ไม่เอาทุกข์ทับถมตนท่ีไม่ได้โดนทุกข์ ตามเร่ืองเดิม 
พระพุทธเจาตรัสสนทนากับพวกนิครนถ จึงเนนไปท่ีการบําเพ็ญตบะ
ของเขา คือการทรมานตัวเอง เชน โกนศีรษะ แทนท่ีจะใชมีดโกน ก็
ถอนผมทีละเสน จะนอน ก็ใชเตียงหนามหรือติดตะปูไวท่ิมแทงตัว  

ถาดูท่ีคนท่ัวไป ก็เชนคนท่ีน่ังนอนอยูดีๆ ไมมีใครมาทําราย
ตัวเลย ก็เก็บเอาอาการกิริยาและถอยคําท่ีขัดตาขัดหูจากคนโนน
คนน้ีมาคิดปรุงแตงไปตางๆ ใหหงุดหงิดขัดเคืองใจทํารายตัวเอง 

ท่ีตื้นกวาน้ัน ก็อยางคนดื่มสุราอัดยาเสพติด ท้ังท่ีตัวเองก็เปน
ปกติดีอยู กลับไปเอาสารท่ีรางกายไมไดตองการ แถมมีพิษภัยเปน
โทษตอชีวิตรางกายมาก สมัครใจเองเอามันมาใสเขาไปในรางกาย 
แลวก็ทําลายสุขภาพและคุณภาพของตัวเองเหมือนกับโดยตั้งใจ
และโดยเต็มใจ 

ตัวอยางอื่นยังอีกเยอะ เชน คนขับรถซ่ิง หรือคนทําอะไร
เสี่ยงๆ โดยไมมีเหตุผล เปนตน มีมาก  

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

แตน่ีตรงขาม คนมักปฏิบัติไมถูกตอง ไมเอาปญญาท่ีรูเทา
ทันมารักษาตัวใหเปนอิสระไว จึงเอาทุกขท่ีมีอยูในธรรมชาติน้ัน 
มาปรุงแตงเปนทุกขในใจของตัว กลายเปนเอาทุกขมาทับถม
ตนเองกันมากมาย 



  มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ 

 

๖๖ 
แมแตโลกธรรมท้ังหลาย ถาเราเอาปญญาท่ีรูเทาทันมา

วางใจใหถูกตอง แทนท่ีจะบอบชํ้าหรือเสียหาย ก็สามารถเอา
ประโยชนจากมันได  

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

เมื่อมองเปนประสบการณสําหรับศึกษา เราก็เร่ิมวางใจตอ
มันถูกตอง ตั้งหลักได ไมไปรับกระทบเอามาเปนทุกขขางในทับถม
ใจตัวเอง  

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

เฉพาะอยางย่ิง ทุกขเปนแบบฝกหัด เปนเคร่ืองฝกสติ ฝก
ปญญา ฝกการแกปญหา เปนตน แมแตเคราะห ซ่ึงเปนโลกธรรมท่ี
ราย ก็กลายเปนโอกาสท่ีตัวเราจะไดฝกฝนพัฒนา 

ขอที่ ๒ ไม่ละท้ิงสุขท่ีชอบธรรม อันไดแกสุขท่ีเราควรไดควรมี
ตามเหตุปจจัย ซ่ึงเรามีสิทธิ์ท่ีจะได เชนถาเปนความสุขทางวัตถุ ก็
เนนท่ีผลจากการประกอบอาชีพการงานดวยความขยันหมั่นเพียร
โดยชอบธรรม  
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๖๗ 
พึงระวังมิใหสุขของเราเกิดมีโดยตั้งอยูบนความทุกขของ

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

คนเราน้ีจะตองรูจักพัฒนาความสุข ไมใชวาชอบความสุข 
อยากมีมันนัก แตขาดความรูเขาใจ ไมรูจักความสุขเลย ไดแคอยู
อยางพรามัวกับความยึดถือดวยโมหะในภาวะอยางหน่ึงวาเปน
ความสุข แลวก็ใชเวลาท้ังชีวิตตะเกียกตะกายว่ิงไลไขวควาไมทันถึง
ความสุขน้ัน ชีวิตก็จบไปกอน 

โดยวิธีพูดอยางหน่ึง ซ่ึงสอดคลองกับหลักพระพุทธศาสนา 
การพัฒนาความสุขน่ันแหละ คือ การศึกษา  

กรรมท่ีเรียกวา “การปฏิบัติธรรม” จึงกาวไปในสุข และผาน
ความสุขตางๆ หลายแบบ และหลายข้ันหลายระดับ ดังท่ีทาน
จัดแบงไวนานานัย  

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

แมแตผูมีสุขท่ีไมตั้งอยูบนความทุกขของผูอื่น สวนมากก็ยัง
อยูในข้ันมีสุขแบบแขงแยงหรือชิงกัน ซ่ึงโดยท่ัวไปเปนความสุข
เน่ืองดวยวัตถุ อันจะตองไดตองเอา  

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



  มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ 

 

๖๘

เมื่อพัฒนาจิตใจข้ึนไป  พอมีความรักแท  คือเมตตา  ท่ี
ตองการใหคนอื่นเปนสุข เราก็เร่ิมมีความสุขแบบประสาน คือ เรา
ทําใหเขาสุข เราก็สุขดวย  

เหมือนความรักของพอแม ที่อยากใหลูกเปนสุข แลวก็พยายาม
ทําอะไรๆ เพ่ือใหลูกเปนสุข และมีความสุขเมื่อเห็นลูกเปนสุข  

เมื่อเราพัฒนาจิตใจ โดยแผขยายเมตตาหรือธรรมอื่นเชน
ศรัทธา เราก็มีความสุขเพ่ิมข้ึน โดยท่ีคนอื่นก็มีความสุขดวย เปน
ความสุขจากการให ท่ีเจริญในธรรม ซ่ึงทําใหโลกมีสันติสุข เร่ิมตั้งแต
ในครอบครัวไปเลย 

น่ีพูดพอเปนแนว ในเร่ืองการพัฒนาความสุข ซ่ึงจะตองกาว
ตอไป ในความสุขท่ีชอบธรรม ข้ึนไปจนถึงความสุขท่ีเปนอิสระ อัน
บรรจบเปนจุดหมายของวิธีปฏิบัติตอความสุขท่ีครบตลอดท้ังสี่ขอ 

ขอที่ ๓ ไม่สยบมัวเมาในความสุขแม้ท่ีประณีต แมวาความสุขท่ี
ชอบธรรมน้ัน เรามีสิทธิ์เสพ ไมตองไปสละละท้ิง แตทานก็ใหระวัง 
เพราะแมแตในการเสพความสุขที่ชอบธรรมน้ัน เราก็อาจปฏิบัติผิดได  

จุดพลาดอยูตรงท่ีวา เราเสวยสุขชอบธรรมท่ีเรามีสิทธิ์เสพน่ี
แหละ แตถาเราเกิดไปติดเพลินหลงมัวเมา ความสุขก็จะกลับ
กลายเปนปจจัยของความทุกข และทําใหเกิดโทษได ขอสําคัญคือ
ทําใหเกิดความประมาท 

“สุข” แปลวา คลอง งาย สะดวก เมื่อมีสุข จะทําอะไร ก็ทําได
งาย ไดคลอง ไดสะดวก ความสุขจึงเปนโอกาส มีอะไรควรทําก็รีบทํา 
จะไดผลมาก ดังน้ัน ยามสุข เมื่อเราไมประมาท ก็ทําการดีงาม
สรางสรรคไดมากท่ีสุด 
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๖๙ 
ความสุขก็เปนโลกธรรมอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนอนิจจัง เกิด-ดับ มี-

หมด กลับกลายได ถาเรารูทันความจริง และไมประมาท เมื่อโชค
หรือโลกธรรมท่ีดีมีมา เราเปนสุข เราก็ใชโชค เชน ลาภ ยศ เปน
เคร่ืองมือเพ่ิมพูนแผขยายความสุข  

เราใชมันทําความดี ชวยเหลือเก้ือกูลเพ่ือนมนุษย ทําให
ความสุขขยายจากตัวเรา แผกวางออกไปสูผูคนมากมายในโลก  

น่ีก็คือ ใชความสุขเปนโอกาสสรางสรรคแผขยายความสุข 
ขอที่ ๔ เพียรทําเหตุแห่งทุกข์ให้หมดส้ินไป คือพัฒนาความสุข

ท่ีประณีต และสูงย่ิงๆ ข้ึนไป จนถึงภาวะไรทุกข หรือบรมสุข 
ความสุขทุกระดับท่ีพูดมา เปนสุขสัมพัทธ ยังมีเช้ือทุกข ผัน

ผวนผกผันได ทานจึงใหปฏิบัติอยางท่ีวามาแลว คือ ไมติดเพลิน
แมแตในสุขท่ีชอบธรรม คือใหไมประมาท เพ่ือจะไดกาวตอไป น่ัน
ก็คือ ใหพัฒนาการมีความสุขตอไป จนถึงความสุขสูงสุด 

ความสุขสูงสุด ก็คือความสุขท่ีไมเหลือเช้ือแหงทุกข จึง
เรียกวาบรมสุข ก็คือภาวะไรทุกขน่ันเอง ซ่ึงยอมถึงไดดวยการทํา
เหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป อนัเปนวิธีปฏิบัติขอ ๔ ท่ีเปนสุดทายน้ี 

น่ีคือสุขแท ของจิตท่ีเปนอิสระ ซ่ึงเกิดจากปญญาสวางแจง 
อันเปนความสุขเต็มอิ่ม ท่ีมีประจําอยูในตัวตลอดทุกท่ีทุกเวลา ไม
ตองแสวงหาอีกตอไป 

สําหรับบุคคลผูเชนน้ี ชีวิตท่ีเปนอยูก็ดําเนินดวยปญญา ท่ีทํา
การไป ใหทันกันถึงกันกับกระบวนแหงเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ให
ไดผลดีท่ีสุด สวนในจิตใจก็มีความรูท่ัวทัน เปนอิสระ อิ่มเต็มดวย
ความสุข  



มนุษย: ปจจัยพิเศษในธรรมชาติ 

แนวคิดและถอยคําสื่อสารสมัยใหม ท่ีรับตอทอดมาจากฝร่ังวา 
มนุษยทําอยางน้ันทําอยางน้ีตอธรรมชาติ ถาไมระวัง ไมใชอยางรูเทา
ทัน จะพราง จะบัง หรือแมกระท่ังบิดเบนความคิดของเรา ออกจาก
ความเปนจริง 

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

ไมตองไปเสียเวลาพูดถึงการท่ีฝร่ังยอมรับความผิดพลาด ใน
การท่ีพวกเขาไดมองมนุษยแยกตางหากจากธรรมชาติ และบอก
กันใหมองใหม โดยใหถือมนุษยเปนสวนหน่ึงของธรรมชาติ อันเปน
ขอท่ีเขายํ้ากันนักในเร่ืองการอนุรักษธรรมชาติ หรือการรักษา
สิ่งแวดลอม ในบัดน้ี 

เรามองงายๆ ในแงเปนวิธีสื่อสาร ท่ีพึงรูเทาทัน ขอใหเขาใจ
วา มนุษยก็เปนธรรมชาติอยางหน่ึง หรือสวนหน่ึง  

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

แลวก็ตองมองตอไปดวยวา ธรรมชาติสวนท่ีเปนมนุษยน้ัน ก็
ไหลระคนปนคละเปนเหตุเปนผลรวมไปในกระบวนและระบบของ
ธรรมชาติท้ังมวลดวย 
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๗๑ 
แตท้ังน้ี มนุษยน้ันเปนธรรมชาติสวนพิเศษ ท่ีมีคุณสมบัติอัน

วิเศษ คือปัญญา พรอมดวยเจตนา คือเจตจํานงท่ีดีหรือราย แฝงอยู
ในศักยภาพท่ีอาจพัฒนาใหคลี่คลายขยายออกมาได ซ่ึงจะเปน
ปจจัยอันย่ิงใหญ ท่ีผลักดันผันแปรกระบวนและระบบแหงธรรมชาติ 
ใหปรากฏผลรวมแหงโลกท่ีเปนไปไดตางๆ จนสุดท่ีจะคิดคาดหมาย 

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

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

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

มนุษยมากมายในบัดน้ี ติดนุงนังอยูกับความเปนบุคคล ใน
สังคม แลวก็เลยแปลกแยกหลงเพริดเตลิดไกล จนมองตัวเองหย่ัง
ไมถึงชีวิต ท่ีเปนธรรมชาติ ทําใหไมสามารถแกปมท่ีเรียกวาปญหา
ชีวิตและสังคม เพราะไมรูจุดแยกจุดโยงปจจัยทางสังคมใหถึงธรรมชาต ิ

เร่ืองน้ีก็ไดเกิดเปนปญหาในการมองและการศึกษาเขาใจ
ธรรมในพระพุทธศาสนาดวย 
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ขอรวบรัดแสดงหลักเลยวา ทานผูรูแจงระบบสัมพันธท่ัว
ตลอด เมื่อจะสรางสรรคแกปญหาของชีวิตและสังคม ทาน
ตระหนักถึงปจจัยท่ีโยงกันท่ัวในระบบของธรรมชาติ ตลอดมาถึง
แดนท่ีเรียกวาสังคม  

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

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

น่ีเปนเร่ืองสําคัญย่ิงยวดท่ีจะตองชวยกันทําใหชัด เพ่ือให
พระพุทธศาสนาอํานวยประโยชนสุขสมจุดหมาย เฉพาะอยางย่ิง
ในยามท่ีความเขาใจคลาดเคลื่อนสับสนแผขยายกวางขวาง  

ยกตัวอยาง เวลามีเร่ืองคนทําความผิดช่ัวราย บางคนชอบพูด
วา ไมตองไปจัดการอะไร แลวเขาก็จะไดรับผลกรรมของเขาเอง การ
พูดอยางน้ีตองระวังใหมาก ท้ังจะขัดหลักพุทธศาสนา และทําใหตก
อยูในความประมาท 

ในเร่ืองน้ี  จริงอยู  คนรับผิดชอบตอกรรมของตน  ตาม
กระบวนการแหงเหตุปจจัยของมัน น่ีคือ กรรม ท่ีเป็นกฎธรรมชาติ 
(แบบพูดกวางๆ) 



 พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

 

๗๓ 
แตทีน้ี ปัญญา อันเปนธรรมชาติวิเศษท่ีมีในมนุษย ก็มารู

และรวมกฎธรรมชาติน้ันแหละ โดยวางวิธีจัดการท่ีเรียกวา วินัย 
(กฎระเบียบกติกาข้อบัญญัติ และการปฏิบัติจัดการตามนั้น; กฎหมาย 
และ การปกครอง) เพ่ือใหคนท่ีทําผิดไดรับผลท่ีเปนการรับผิดชอบ
ตอกรรมของเขา ใหสังคม ไดประโยชน  

ดังน้ัน เมื่อมีภิกษุทําความผิด จะไมมีการพูดวารอใหภิกษุ
น้ันรับผลกรรมของตนเอง   

แตมี  กรรม ท่ี เ ป็นบัญญัติแห่งวิ นัย  ซ่ึงสงฆจะใช เปน
เคร่ืองมือเพ่ือดําเนินคดีและลงโทษ เปนตน แกภิกษุท่ีทําความผิด
น้ันทันที โดยไมตองรอผลกรรมจากปจจัยในธรรมชาติสวนอื่นๆ  

จะตองไปรอทําไม เราจงใจทําอะไรเมื่อไร ก็เปนกรรมตาม
ธรรมชาติน่ันแหละทันที วินัยหรือกฎท่ีสมมติไว จึงใหพระสงฆทํา
กรรมใสปจจัยใหมเขาไปชวยหนุน หรือผลักดันใหกรรมแสดงผล
บางอยางออกมา อยางนอยผลขางเคียงท่ีเก้ือกูลตอสังคม  

ใครรอ ก็คือไม่รู้ธรรมน่ันเอง 
พูดอีกสํานวนหน่ึง วินัย ก็คือความสามารถพิเศษของมนุษย 

ท่ีนําเอาปจจัยธรรมชาติในสวนของมนุษย เขาไปเปนสวนรวมใน
กระบวนการแหงเหตุปจจัยท่ัวไปของธรรมชาติ เพ่ือใหบังเกิดผลดี
แกมนุษยในทางท่ีดีงามพึงปรารถนา 

มนุษยท่ีมีปญญา ไดพัฒนาดีแลว เมื่อเขาไปเปนสวนรวมใน
กระบวนการแหงเหตุปจจัยของธรรมชาติ ยอมเปนปจจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพอยางย่ิง ท่ีจะชวยใหกระบวนการแหงเหตุปจจัย
ท้ังหมดดําเนินไปในทางท่ีจะกอใหเกิดผลดีท่ีพึงปรารถนาแกชีวิต
และสังคมของมนุษย   



ประชาธิปไตย อยาใหไรความหมาย 

คนสวนใหญ แมจะอยูในความเงียบ ก็กุมชะตากรรมของ
สังคมไทยในระยะยาว  

เร่ืองสําคัญท่ีสุดขณะน้ี ก็คือ ขณะท่ีคนสองพวก หรือหลาย
ฝายทะเลาะกัน สวนมากเขาก็มัวแตหมกมุนอยูกับเร่ืองเฉพาะ
หนาท่ีเขาถือวาเปนปญหาของเขา  

ยิ่งถาเขาเขมนหมายจะเอาชนะกันดวย บางทีก็มืดมนจน
ลืมอยางอ่ืนหมด ทําใหการงานสําคัญของประเทศชาติพลอย
ชะงักงันไป  

คนสวนใหญจะมัวหมกจมอยูแคน้ันไมได ประโยชนสุขของ
สังคมประเทศชาติ ไมใชแคปญหาท่ีเขาทะเลาะกันอยู  

การแกปญหาเฉพาะหนาก็ตองคิดตองทําไป แตจะละเลย
เร่ืองราวและปญหาใหญระยะยาวไมได  

สถานการณปญหารายขณะน้ี พูดกันวาถึงข้ันเปนวิกฤตของ
สังคมไทย ท่ีจริงควรเรียกวาเปน วิกฤตรอน เพราะวาท่ีแทน้ัน
สังคมไทยเขาสูภาวะวิกฤตมานานแลว  

มีปญหาเลวรายมากมายกัดกรอนสังคมไทยอยูตลอดเวลา 
ซ่ึงควรใสใจคิดแกไขกันอยางจริงจังไมนอยกวาปญหาวิกฤตรอน
น้ัน หรือยิ่งกวาเสียอีก เพราะมันเปนรากเหงาของวิกฤตรอนน้ัน
ดวยซ้ํา  
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๗๕

ดังตัวอยาง ตอไปน้ี 
  สังคมไทยเกลื่อนไปดวยพฤติกรรมหวังลาภลอย นอนคอยโชค 
รอผลดลบันดาล ไมหวังผลจากการกระทําดวยเร่ียวแรงความ
เพียรพยายามของตน 

  สังคมไทยเต็มไปดวยคานิยมฟุงเฟอ ชอบโกเกอวดกัน ฉาบฉวย 
ออนแอ ขาดความใฝรู ไมมีวัฒนธรรมแสวงปญญา 

 สังคมไทยลุมหลงบริโภคนิยม คนเอาแตเสพบริโภค ไมมีนิสัยเปน
นักผลิต 

  คนไทยมักต่ืนอยูแคคอยตามกระแสความเจริญของประเทศท่ี
พัฒนาแลว เชน ตามฝร่ัง เหอญ่ีปุน มีโลกทัศนแคบและ
วิสัยทัศนจํากัด ขาดความรูเทาทันและความมุงมั่นท่ีจะกาวข้ึน
ไปสูการแกปญหาของโลก และการสรางสรรคเพ่ือมนุษยชาติ 

 คนไทยมากมายหมกมุนในกาม ปลอยตัวมัวเมาในเรื่องเพศ
และประดาอบายมุข จนสุดโตงย่ิงกวาวัฒนธรรมนอกท่ีตนชอบ
ตามอยาง 

 วัฒนธรรมไทยเสื่อมถอยรวดเร็ว จิตใจคนเห้ียมหินลงไป 
อาชญากรรมรุนแรงแพรระบาดอยางท่ีแทบจะคาดคิดไมถึง 

  ปญหาวัยรุนหนักหนา ท้ังเร่ืองเพศ เร่ืองความรุนแรง ความ
เสื่อมดอยดานการศึกษา เกิดปญหาสุขภาพจากความหมกมุน
มัวเมาดําเนินชีวิตผิด เชน เปนโรคอวนแตเด็กมากข้ึนๆ 

  คนไทยมักไมรูจักใชเทคโนโลยี เอาประโยชนจากขาวสารขอมูล
ไมได แตใชเทคโนโลยีและเสพขอมูลในทางท่ีเกิดโทษ 

 การทุจริตฉอราษฎรบังหลวงในรูปแบบหลากหลายระบาดแพร
ขยาย จนกลายเปนเหมือนของปกติสามัญ 



  มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ 

 

๗๖ 
ตองยอมรับวา สภาพผุโทรมของสังคมอยางน้ี เปนมูลเหตุอยู

เบ้ืองหลังวิกฤตรอนท่ีเรากําลังเผชิญอยู  
มันเปนวิกฤตทางสังคมที่ยืดเย้ือ และเปนวิกฤตท่ีลึกลงไปใน

ชีวิตจิตใจของคน เปน วิกฤตแห่งคุณภาพของคน 
ท้ังท่ีสภาพปญหาเหลาน้ีเกาะกินสังคมของเราอยางหนัก แต

มันก็ถูกละเลย อยางดีก็แคแตะปญหากันอยางผานๆ ผิวเผิน 
ปลอยใหมันสะสมตัวจนกลายเปนวิกฤตลึกท่ีแกไขไดยาก 

วิกฤตรอนใหสติแลว จงต่ืนข้ึนมาขจัดวิกฤตลึก ใหสังคมไทย
มีชัยท่ีแท  

เหตุการณรายท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนมา นาจะกระตุกเตือนคนไทย
ใหไดสติ และเจริญปญญา 

แทนท่ีจะมัวรุนแรงกันในการทะเลาะเบาะแวง เราควร
เขมแข็งในการท่ีจะสรางสรรค และมันก็เปนเร่ืองท่ีเร่ิมไดตั้งแต
บัดน้ี  

ขณะท่ีกําลังทุมตัวแกไขวิกฤตรอนกันอยู เราก็แกปญหา
วิกฤตลึกท่ีเปนฐานดวย เทากับใหสังคมแกปญหาท้ังวิกฤตรอน
และวิกฤตลึกไปพรอมกัน 

ไมชานานนัก วิกฤตรอนจะตองจบลง แลวไมวาเมืองไทยจะ
มีรัฐบาลใด วิกฤตลึกก็จะยังคงอยู แลวเราก็จะตองเดือดรอนกับ
มันตอไป  

บางรัฐบาล แมในยามปกติ ก็อาจจะคิดและทําการโดยไม
แยบคาย แลวเสริมเติมวิกฤตลึกใหซํ้าหนักลงไปอีก  
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๗๗ 
ถายังไมมีการแกไขวิกฤตลึกน้ันอยางจริงจัง มันก็จะนําเรา

ไปสูวิกฤตรอนคร้ังใหม ทําใหสังคมหมุนเวียนอยูในวงจรบาป 
ถึงจะมีวันที่พูดไดวา วิกฤตรอนจบแลว ประชาธิปไตยฟนคืนมา 

แตถาวิกฤตลึกยังอยู เราจะมีประชาธิปไตยท่ีนาภูมิใจไดจริงหรือ 
มันจะเปนเพียงประชาธิปไตยคุณภาพตํ่า ของสังคมท่ีเปนเหย่ือใน
โลกแหงทุนนิยม ท่ีถูกซัดพัดพาลอยไปในกระแสโลกาภิวัตน  

น่ันคือเปนแคสังคมท่ีถูกกระทํา ไมสามารถเปนผูนําท่ีมีอะไร
ใหแกอารยธรรมของโลก 

ถาใสใจท่ีจะแกไขปญหาและเขมแข็งในการสรางสรรคจริง 
ไมวาใครจะมาเปนรัฐบาล คนไทยจะตองเรียกรองแนะนําอยางเอา
จริงเอาจังใหรัฐและใหสังคมตองมุงมั่นในการแกปญหาวิกฤตลึกน้ี  

จะตองเรียกรองและเรงรัด ใหมีการพัฒนาคุณภาพคนไทย
อยางจริงจัง ท่ีจะชวยใหสังคมไทยไมตองมาหวาดหวั่นเสี่ยงภัยกับ
ปญหาวิกฤตรอนซํ้าซาก  

กับท้ังใหคนไทยสามารถมีความภูมิใจมั่นใจในประเทศชาติ
ของตน วามีสังคมท่ีเจริญมั่นคง อันเอื้อตอการพัฒนาของชีวิตจิต
ปญญา โดยมีประชาธิปไตยท่ีควรแกความหมายอยางแทจริง  

  



หนงัสือทีม่าของขอความเลือกสรร 
ใน 

มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกท่ี 

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

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

เม่ือทรัพย์และอํานาจ มาเป็นเครื่องมือของธรรม    
- จาริกบุญ จารึกธรรม, ๑๙–๒๒ 
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๗๙ 
ธรรม ทําไมต้องมีทรัพย์และอํานาจเป็นเครื่องมือ    
- จาริกบุญ จารึกธรรม, ๒๒–๒๔ 
“สันโดษ” ต้องรับใช ้“ไม่สันโดษ”     
- จาริกบุญ จารึกธรรม, ๓๘๗–๓๙๓ 

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

อนิจจัง! ปลงได้ แต่ระวังจะกลายเป็นประมาท    
- เคา จาริกบุญ จารึกธรรม, ๒๙๘ 

ลุจุดหมาย เม่ือปลอ่ยวางได้ โดยไม่ปล่อยปละละเลย   
- เคา จาริกบุญ จารึกธรรม, ๒๙๘ 

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

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

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

ประชาธิปไตย อย่าให้ไร้ความหมาย    
- ธรรมาธิปไตยไมมา จึงหาประชาธิปไตยไมเจอ, ๘๑-๘๕ 

[มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกท่ี เปนหนังสือรวมบทบรรยายจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนการเก็บ
ขอความคัดสรรจากคัมภีรและหนังสือท่ีมีอยูกอนประมาณ ๑๐ เลม โดยจัดปรับตามควร] 




