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อันจักเปนเครื่องประดับสติปญญาบารมีของทานสาธุชนทั้งหลาย
สืบตอไป พอสมควรแกเวลา
ณ วาระนี้ คณะเจาภาพ พรอมดวยบุตรหลานและญาติ
มิตรทั้งหลาย ไดจัดพิธีบําเพ็ญกุศล โดยปรารภมรณกรรมของทาน
ผูเปนที่เคารพนับถือ เปนญาติสนิท เปนบุรพการี จึงเปนเหตุการณ
ที่นํามาซึ่งความเศราสลดใจ และความโศกาอาลัยเปนอันมากแก
ทานผูใกลชิด ซึ่งมีความรักใคร และระลึกถึงในพระคุณความดี
∗
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กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ในการพิมพครั้งนี้ไดตัดขอความที่เปนเรื่องเฉพาะครอบครัว
ออก เพื่อการเผยแพรเปนสาธารณะ
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และจึงไดจัดพิธีบําเพ็ญกุศลนี้ขึ้นมา ซึ่งจะเปนอุบายอยางหนึ่งที่
ทําใหระลึกวา เราจะทําความดีเพื่อทานผูลวงลับ และดวยการ
ทําบุญกุศลอันเกิดจากความมีน้ําใจนี้ ก็จะเปนเครื่องบรรเทาเสีย
ซึ่งความเศราโศกอาลัยนั้นไดบาง
อีกประการหนึ่ง เมื่อไดจดั พิธีบําเพ็ญกุศลนี้แลว ก็จะได
ระลึกถึงหลักธรรมในทางพระศาสนา เปนเครื่องเตือนใจ ทําให
ระลึกถึงความเปนจริงของชีวิต แลวจะทําใหเกิดความรูเทาทัน
ความรูเทาทันนี้ ก็จะชวยบรรเทาความโศกเศราลงไดอีกสวนหนึ่ง
โดยนัยนี้ การปฏิบัติทางพระศาสนานั้น ก็จะเปนเครื่องฟนฟู
บํารุงจิตใจได ๒ ประการ ทั้งในแงเกี่ยวกับกุศล คือความดีงาม
ตางๆ ที่ไดกระทํา ซึ่งเปนการแสดงน้ําใจตอทานผูลวงลับไปแลว
และในสวนของความรูความเขาใจความจริง รวมทั้ง ๒ ประการนี้
อาจเปนเหตุใหบรรเทา หรือถึงกับตัดความโศกเศราอาลัยลงได
และทําใหเจริญบุญกุศลขึ้นมาแทนที่ เปนผลดีทั้งแกทานผูลวงลับ
และทานผูยังมีชีวิตอยู

ปฏิบัติตอบุรพการี โดยทําหนาที่ใหถูกธรรม
ในสวนแรก คือ การบําเพ็ญกุศล ที่มีการทําความดีตางๆ นี้
กลาวไดวา เปนการบําเพ็ญหนาที่ตอกัน ทานเรียกวาเปนการ
บําเพ็ญญาติธรรม คือธรรมตอญาติ หรือพูดงายๆ วาเปนหนาที่ตอ
ญาติ คือ คนเรานั้นที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน เปนญาติพี่นองกัน
ก็ยอมมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกัน
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ในยามมีชีวิตอยู หนาที่ตอกันก็เปนไปตางๆ สุดแตวาจะ
ดํารงอยูในฐานะแหงความสัมพันธอยางไหน เชน เปนบิดามารดา
หรือเปนพี่เปนนอง เปนญาติเปนมิตร เปนครูอาจารยเปนตน เราก็
ปฏิบัติไปตามหนาที่ที่สมควรกับความสัมพันธอันนั้น นี่เปนหนาที่
สวนที่มนุษยเราจะตองปฏิบัติอยูแลว ซึ่งเรียกวาญาติธรรม รวมไป
ถึงมิตรธรรม และสังคหธรรม คือการสงเคราะหกันในหมูชาวโลก
แตในเวลาที่ทานเหลานั้นลวงลับ หรือพลัดพรากจากไป
แลว การปฏิบัติหนาที่ตอกันอยางที่เคยทําเมื่อยังเปนอยูนั้นเปนสิ่ง
ที่ทําไมได ก็ตองอาศัยวิธีปฏิบัติในทางพระศาสนา ที่เรียกวาเปน
การบําเพ็ญกุศลอุทิศแดทานผูลวงลับไปแลว การบําเพ็ญกุศลอุทิศ
แดผูลวงลับไปแลวนี้ จึงเรียกวาเปนญาติธรรมตอทานผูลวงลับไป
นั้น เปนขอปฏิบัติเทาที่มนุษยเราจะพึงทําได และแสดงน้ําใจไดตอ
ทานที่ลวงลับไปแลว
โดยเฉพาะสําหรับทานผูมีพระคุณ เปนบุพการี เปนบิดา
มารดานั้น การกระทําที่เปนการปฏิบัติในญาติธรรมนี้ยังเรียกวา
เปนการแสดงความกตัญูกตเวทีอีกประการหนึ่งดวย ถือวาเปน
การแสดงน้ําใจระลึกถึงพระคุณของทานและไมไดทอดทิ้งทาน
เมื่อทานยังอยูเราก็แสดงน้ําใจเอื้อเฟอโดยทางวัตถุสิ่งของและการ
แสดงออกที่เปนรูปธรรม ซึ่งเรียกวาเปนการปฏิบัติตามหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธเจา ดังที่ทรงแสดงไววา
สําหรับบิดามารดานั้น ถาทานยังมีชีวิตอยู เมื่อทานแก
เฒาลง ทานเลี้ยงดูเรามาแลว เราก็เลี้ยงดูทานตอบแทน
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นอกจากเลี้ยงดูตอบแทนทานแลว ยังสามารถตอบแทน
พระคุณในฐานะอื่นไดอีกมาก เชนวา ทานมีกิจธุระอะไร เราพอจะ
มีกําลังชวยเหลือได ก็ทํากิจธุระนั้นๆ แทนทาน หรือรับใชทานใน
กิจธุระเหลานั้น
ในแงของความประพฤติ ตองประพฤติตนใหดี ตั้งอยูใน
ความเปนพลเมืองดี หรือเปนทายาทที่ดี เพื่อใหเกิดความเบาใจแก
บิดามารดา เพราะวาความเปนคนดีนั้น เปนสิ่งสําคัญ ที่จะทําให
บิดามารดามีความสบายอกสบายใจตอลูก ลูกสามารถรักษาน้ําใจ
ของพอแมไดดวยการดํารงอยูในโอวาท หรือประพฤติตนเปนคนดี
ขอสําคัญที่จะเกี่ยวเนื่องตอไปก็คือ บุตรธิดานั้นจะตอง
เปนผูที่สืบมรดกหรือสืบวงศตระกูล การที่จะเปนผูสืบวงศตระกูล
ตอไปไดนั้นก็จะตองเปนคนดี เชนเปนคนที่มีความขยันหมั่นเพียร
เปนตน
ธรรมดาบิดามารดานั้นยอมมีความหวังจากลูกวาจะให
เปนทายาทสืบตระกูล รักษาทรัพยมรดก แลวก็ทําใหวงศตระกูล
นั้นมีชื่อเสียงดํารงอยูในความดีงาม เมื่อเห็นลูกประพฤติดี พอแมก็
มีความเบาอกเบาใจ หรือมีความสุข และมั่นใจวาลูกจะรักษาวงศ
ตระกูลไวได
ในทางตรงขาม ถาเห็นลูกประพฤติไมดี พอแมก็ยอมมี
ความทุกขเปนอันมาก จนกลาวไดวา ความสุขความทุกขของพอ
แมนั้น ฝากไวกับลูกเปนอยางยิ่งทีเดียว ดังนั้น ถาลูกประพฤติตน
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เปนคนดี เปนคนที่มีความเจริญกาวหนา พอแมก็มีความสุขไป
ดวย
การประพฤติตนเปนคนดีของลูกนี้ เกี่ยวโยงไปถึงการสืบ
ตอวงศตระกูลดวย ทานจึงไดกําหนดขอปฏิบัติไวอีกอยางหนึ่ง
โดยเฉพาะวา จะตองประพฤติตนใหเปนผูสมควรแกทรัพยมรดก
ดวย
ที่กลาวมานี้ก็เปนหลักธรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับหนาที่ของบุตร
ธิดาตอบิดามารดา ซึ่งทานจะเนนเปนพิเศษ ในสวนของขอปฏิบัติ
ระหวางบิดามารดายังมีชีวิตอยู โดยเฉพาะขอที่วา ทานเลี้ยงดูเรา
มาแลว เราก็เลี้ยงดูทานตอบแทน แตเมื่อทานลวงลับไปแลว เราไม
สามารถแสดงน้ําใจในการที่จะเลี้ยงดูทานตอบแทนได
เพราะ
แมแตรางกายของทาน
เราก็ไมสามารถที่จะรักษาไวได
เพราะฉะนั้น
จึงทําไดตามวิธีที่เรียกวาอุทิศกุศลใหในเมื่อทาน
ลวงลับไปแลว
การอุทศิ กุศลนี้ก็เปนกิจประการหนึ่ง แตมิใชสิ้นสุดเพียง
เทานั้น คือจะตองเปนเครื่องเตือนใจลูกตอไป ใหระลึกถึงพระคุณ
ความดีของทาน พรอมทั้งแนวทางความประสงคของทาน ที่ตั้งใจ
จะใหลูกหลานทําสิ่งที่ดีงาม แลวพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติตาม
เชนตัวอยาง คือ การรักษาวงศตระกูล และรักษาชื่อเสียงเกียรติ
คุณของวงศตระกูลเปนตน ดังที่ไดกลาวมานั้น แมแตกิจธุระอะไร
ตางๆ ของทานที่เคยทําแทนทาน เมื่อทานลวงลับไปแลว อันใดที่
ยังทําไดก็ตองทําตอไป แตจุดสําคัญก็คือในขณะเมื่อทานลวงลับ
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ไปแลวใหมๆ นี้ จะเนนการกระทําที่ปรากฏชัด คือ การบําเพ็ญกุศล
ใหแกทานผูลวงลับไปแลว เปนการแสดงน้ําใจตอทาน

บททดสอบใจและเตือนใหนึกถึงความจริง
มองในแงหนึ่ง เรื่องของชีวิตที่มีความเกิดขึ้นและมีความ
สิ้นสุดนี้ วาตามคติทางพระศาสนาก็เปนเรื่องธรรมดา แตเปน
ธรรมดาในสวนที่มนุษยเราไมชอบใจ คือเปนสวนอนิฏฐารมณ
อารมณที่ไมนาปรารถนา ใคร ๆ ก็ไมอยากใหเกิดขึ้น แตมันก็เปน
สิ่งสุดวิสัยที่จะไปหามปรามกีดกั้นได มันจะตองเกิดขึ้นแนนอน
เพราะเปนกฎธรรมชาติ เมื่อมันยังไมเกิดเราก็ไมอยากใหเกิด แต
เมื่อเกิดขึ้นแลว เราก็จะตองยอมรับความจริง
การยอมรับความจริงนี้
ถาเอามาใชในทางธรรมก็
กลายเปนบททดสอบจิตใจของเราไดดวย และถาทําอยางนั้นก็
กลายเปนวาเราสามารถถือเอาประโยชนจากสถานการณหรือ
เหตุการณที่เกิดขึ้น
สวนที่วามันเปนไปแลวอยางที่ไมนาจะเปนไปนั้นเราก็ตอง
ยอมรับความจริง
แตสวนหนึ่งก็คือการนํามาใชในการทดสอบ
จิตใจของตนเอง เพื่อเปนเครื่องวัดผลการปฏิบัติธรรมวา อันนี้ละ
นะ คือของจริงที่ปรากฏขึ้นแลว เปนความจริงตามหลักธรรมที่
พระพุทธเจาตรัสไววา สิ่งทั้งหลายมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวเสื่อม
สลายไปเปนธรรมดา โดยเฉพาะชีวิตของมนุษยนี้ มีการเกิด แลวก็
ตองมีความตาย เปนของแนนอน ไมมีใครหลีกเลี่ยงได ปญหาอยู
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ที่วาเมื่อมันเกิดขึ้นแลวเราจะทําใจของเราอยางไร ถาเปนลักษณะ
จิตใจของผูที่ไดฝกฝนตนเองหรือพัฒนาแลว
ก็จะเปนจิตใจที่
สามารถตั้งตัว หรือฟนฟูตัวเองไดทัน
ทานกลาววา คนเรานั้นอยูในโลกก็จะตองประสบโลกธรรม
คือสิ่งที่เปนธรรมดาของโลก เปนธรรมดา ถาเราไมไดฝกฝนจิตใจ
ของเรา เวลาประสบอารมณที่ไมนาปรารถนา ก็จะเกิดความเศรา
โศกเสียใจ ทานเรียกวามีการยุบหรือแฟบ จิตใจก็หอเหี่ยว แต
ในทางตรงขามถาไดรับอารมณที่นาปรารถนาอยางที่เรียกวา ลาภ
ยศ สรรเสริญ และความสุข เราก็จะมีความปลาบปลื้มปติยินดี
แลวก็อาจหลงใหลมัวเมา ถาคนไมไดฝกฝนตนเอง ก็จะทําใหจิตใจ
ฟูไปตามแลวก็จะหลงระเริง คือไมใชเปนเพียงแคปติยินดีตาม
สมควรแกธรรมเทานั้น แตจะหลงระเริงมัวเมา แลวอาจจะเกิดเปน
โทษ และอาจจะเกิดกิเลสตางๆ ตามมาไดอีกมากมาย
แตสําหรับผูที่ไดพัฒนาตนเองแลว รูจักฝกฝนตนเองและ
นําธรรมมากลอมเกลาจิตใจ ไดรูคติธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย ก็จะ
ปฏิบัติดวยความรูเทาทัน ถาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้น เปนสิ่งที่ดีงาม
นาพอใจ ก็ยินดีพึงพอใจตามสมควรแกธรรม แตไมหลงระเริงไป
หรือถามีสิ่งที่ไมนาปรารถนาเกิดขึ้น เชนมีการสูญเสีย หรือการ
พลัดพราก เปนตน ก็จะทําใจไดรวดเร็ว โดยรูเทาทันคติธรรมดา ไม
เศราโศกจนเกินไป
แลวก็โนมจิตใจไปในทางที่เปนการปฏิบัติ
เพื่อใหจิตใจงอกงามยิ่งขึ้น จิตใจก็จะไมสลด ไมตกอยูนาน อาจจะ
ตกอยูชั่วขณะสั้นๆ ในฐานะที่เปนธรรมดาของปุถุชน แตเสร็จแลวก็
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จะรูเขาใจเทาทันความจริง พอรูเทาทันความจริงแลว ก็จะตั้งจิตใจ
ใหฟนขึ้นมาเปนปกติได เมื่อตั้งจิตใจเปนปกติขึ้นมาแลว และรูเทา
ทันดวยปญญา จิตใจนั้นก็สวางผองใส ความเปนกุศลธรรมก็
เกิดขึ้น
ทั้งหมดนี้ขอสําคัญก็คือการรูเทาทันความจริง สิ่งที่เปน
เครื่องทดสอบพุทธศาสนิกชนในเรื่องการปฏิบัติก็คือ ความรูเทา
ทันนี้แหละวา เราไดศึกษาธรรมแลว มีความรูเทาทัน สามารถ
ดํารงจิตใจของตนเองไดเปนปกติสุข หรือใหพัฒนาเจริญงอกงาม
ขึ้นไดแคไหนเพียงไร
ความจริงที่วารูเทาทันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอนิจจังนั่นเอง
พุทธศาสนิกชนไดศึกษาหลักของความเปนอนิจจังกันมา
เปนอันมาก แมแตผูที่ไมไดสนใจศึกษาธรรมเลย เพียงแตอยูใน
สังคมไทยที่เปนสังคมของชาวพุทธนี้โดยที่ไมไดตั้งใจ ก็จะไดยินได
ฟงคําวาอนิจจัง หรือความไมเที่ยง ความเปลี่ยนแปลง ความ
เกิดขึ้นตั้งอยูดับไปนี้อยูจนพอจะคุนหูคุนใจ
สําหรับคนทั้งหลายโดยทั่วไปนั้น ก็จะไดยินคําวา อนิจจัง
ในความหมายของความเปลี่ยนแปลง ทานสอนใหรูวา สิ่งทั้งหลาย
มีความเปลี่ยนแปลงไป ไมแนนอน เมื่อมีความไมแนนอนแลว วัน
หนึ่งมันอาจจะเปนอยางหนึ่ง อีกวันหนึ่งก็อาจเปลี่ยนแปลงไปเปน
อีกอยางหนึ่งไดเสมอ โดยเฉพาะชีวิตของคนเรานี้ ตั้งตนแตชีวิต
ของตัวเราเอง ก็มีความไมแนนอน เปลี่ยนแปลงไปในทางสุขบาง
เปลี่ยนแปลงไปในทางทุกขบาง วันหนึ่ง เราอยูเปนสุขดีๆ แต
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วันรุงขึ้นโดยไมคาดหมาย ก็อาจจะเกิดความทุกขขึ้นมา เชายัง
หัวเราะกันอยูสนุกสนาน พอเย็นเปลี่ยนแปลงเปนเศราสลดไป สิ่ง
ทั้งหลายก็เปนอยูอยางนี้
โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเกิดและความตายนั้น มีคติ
ในทางพระศาสนาสอนไวเปนอันมาก ใหรูเทาทันความเปนจริง
เชนบอกวา คนเรานี้เกิดขึ้นมาแลว นับตั้งแตนาทีที่เกิดมานั้น ชีวิต
ก็บายหนาไปหาความสิ้นสุดทั้งนั้น เรียกวาเปนชีวิตที่เดินหนาไป
หาจุดจบอยางเดียว
สิ่งที่จะทําไดก็มีแตวาทําอยางไรจะ
ประคับประคองบริหารชีวิตของเราใหดีที่สุดในระหวางที่เปนอยูนั้น
คนเราที่อยูรวมกันเปนจํานวนมากนี้ ทานบอกวาบางทีเชา
ก็เห็นกันอยู แตพอตกเย็นบางคนก็ไมเห็นเสียแลว หรือเย็นนี้เห็น
กันอยู แตพอถึงเชาวันรุงขึ้นก็ไมเห็นเสียแลวก็มี จึงเปนเรื่องที่ตอง
มองดวยความตื่นตัวรูเทาทันและไมประมาทอยูตลอดเวลา
คนบางคนนี้เห็นกันเมื่อสองวันกอน แลวระยะตอมาไมพบ
หนา พอมาไดยินขาวอีกที ทานก็ถึงแกกรรมเสียแลว ก็ไดแตอุทาน
ออกมาวา อาว ! ก็ยังเห็นดีๆ แข็งแรงอยู อะไรกันนี่ เสียแลวหรือ?
เรื่องก็เปนอยางนี้ ดังที่เราก็ไดยินไดฟงกันอยู บอยๆ ทานผูใดหาก
วาไมไดคิดพิจารณาเลย ไมไดเอาคติเหลานี้มาระลึกไตรตรองดวย
ความรูเทาทัน ก็จะไมไดประโยชนจากความจริง แตถาหากนํามา
พิจารณาแลว ก็จะไดประโยชนจากการที่รูเขาใจความจริงนั้น และ
เปนประโยชนแกชีวิตของตนดวย ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เปนเรื่องของความ
จริงเกี่ยวกับหลักอนิจจัง หรือความไมเที่ยงแทแนนอนนั่นเอง
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ความไมเที่ยงแทแนนอนนี้เปนกฎธรรมชาติอยางหนึ่ง เปน
กฎธรรมชาติสวนที่เห็นไดงาย ๆ ในรูปของความเปลี่ยนแปลง ถา
ตองการจะบอกวา สิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา หรือมี
ความเปลี่ยนแปลง เราก็สามารถพูดใหเห็นไดงายๆ เชนอาจจะ
ยกตัวอยางขึ้นมาชี้วา ดอกไมที่จัดวางอยูหนาที่ตั้งศพซึ่งเปนสวน
หนึ่งของเครื่องตั้งนี้ ตอนนี้ก็สวยสดงดงาม ยังใหมอยู แตอีกไมชา
ขามคืนขามวันไปไมนาน ก็จะเหี่ยวแหงลงไปตามลําดับ
การที่มีการจัดเครื่องตั้งดวยดอกไมอยางนี้ มองในแงของ
ธรรมก็เปนเครื่องเตือนใจเหมือนกัน คือเปนเครื่องเตือนใจใหเรา
พิจารณาวา ชีวิตของคนเราก็เหมือนอยางนี้ ดอกไมตนไมก็เปน
ชีวิตเหมือนกัน แตเราจะเห็นไดงายถึงการที่มันเปลี่ยนแปลงไป
จากความสวยสดมีสีสันงดงาม ก็จะรวงโรยเหี่ยวแหงไป ชีวิตของ
คนเราก็เปนอยางนั้น
คือวาดอกไมนี้เปนเครื่องเตือนใจใหเรา
มองเห็นคติธรรมดานั่นเอง
แมแตธูปเทียนที่จุดขึ้นมาบูชานี้ ก็มีความหมายสองดาน
ในดานหนึ่งนั้นเปนเครื่องบูชาคุณ แสดงความเคารพกราบไหว
และรําลึกถึงทานผูลวงลับไปแลว แตอีกดานหนึ่งก็เปนคติเตือนใจ
ใหนึกถึงหลักอนิจจังนี้ดวย เหมือนดังเทียนที่จุดอยูนี่ก็จะมองเห็น
วาคอยๆ สั้นลงไป คอยๆ นอยลงไป คอยๆ หมดไป ชีวิตของคนเรา
นี้ก็เหมือนกับแสงเทียน เทียนที่จุดแลวก็เหมือนชีวิตที่เริ่มตนขึ้น
แลว ตอจากนั้นก็จะคอยๆ นอยลงๆ ลดลงไป สั้นลงไปตามลําดับ
จนกระทั่งหมดไป
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มองใหซึ้งกวานั้นอีก เทียนนี้จะใหคติลึกลงไปในทางธรรม
แมกระทั่งใหเห็นความสืบตอของชีวิตที่อาศัยปจจัยตางๆ การที่
แสงเทียนลุกไหมสองสวางอยูไดตลอดเวลานี้
ก็เพราะมีปจจัย
ตางๆ คอยหนุนไว เริ่มแตอาศัยเนื้อเทียนที่เปนเชื้อไฟ อาศัยไส
ตลอดจนอาศัยอากาศ จึงหลอเลี้ยงเปลวไฟอยูได ชีวิตคนเราก็
เหมือนกัน ตองอาศัยปจจัยตางๆ ชวยหลอเลี้ยงไว
รวมความวา สิ่งที่ประกอบในพิธีศพนั้น ความจริงมี
ความหมายหลายอยาง หลายขั้น สุดแตผูที่ไดมารูเห็น มารวมพิธี
นั้นจะคิดนึก หรือวามีความเขาใจเพียงไร หากวามีปญญารูจัก
พิจารณา ก็ยิ่งเห็นคติความจริงของสิ่งทั้งหลายมากขึ้น แตอยาง
นอยก็ควรจะไดสวนที่เดนชัดดังที่กลาวมาแลว
คือความเปน
อนิจจัง หรือความไมเที่ยง ซึ่งเปนกฎธรรมชาติอยางหนึ่งนั้น

รูความจริงของธรรมดา แตไดประโยชนมหาศาล
กฎธรรมชาติเปนความจริง
ที่เราทั้งหลายจะตองรูไว
เพราะมีแตประโยชน แมจะเปนกฎธรรมชาติในสวนที่ไมถูกใจเรา
ไมนาปรารถนา เราก็ตองรู เพื่อจะปฏิบัติใหถูกตอง ความรูกฎ
ธรรมชาติหรือความจริงของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดานี้ อาจแบง
งายๆ วามีประโยชนได ๓ ขั้น
ขั้นที่ ๑ เปนประโยชนสําหรับที่จะปฏิบัติตามไดถูกตอง เพื่อจะ
ดํารงชีวิตอยูไดดวยดี มิใหเกิดทุกขโทษภัย
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ขั้นที่ ๒ เปนประโยชนในการที่จะนํามาใช
มาจัดมาทําหรือ
สรางสรรคอะไรของเราเอง ใหสําเร็จประโยชนขึ้นมาตาม
ตองการ
ขั้นที่ ๓ เปนประโยชนในทางความรูเทาทันที่จะดําเนินชีวิตดาน
ใน ทําใหรูจักวางทาทีของจิตใจไดถูกตอง ทําใหมี
ความสุขและไรทุกขอยางแทจริง
สามอยางนี้เปนหัวขอที่อาจจะเขาใจยากอยู แตจะเห็นได
ตามลําดับตั้งแตขอหนึ่งวา ความรูเกี่ยวกับความจริงของธรรมชาติ
นั้น มีประโยชนในประการที่หนึ่งซึ่งงายที่สุด คือการที่จะปฏิบัติ
ตาม เมื่อปฏิบัติตามมันไดถูกตองสอดคลองกันดี ชีวิตของเราก็จะ
เปนไปไดดีดวย
ตัวอยางงายๆ ในชีวิตความเปนอยูทางดานวัตถุคนเรานี้
อาศัยสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเรื่องของธรรมชาติ กฎธรรมชาติเกี่ยวของ
กับชีวิตของเราอยูตลอดเวลา โบราณเรียกวาดินน้ําลมไฟ
ไฟก็อยางดวงอาทิตย ซึ่งมีแสงที่รอน แดดที่เปนรัศมีของ
ดวงอาทิตยสองลงมานี้ มีความรอน ความรอนนั้นมีประโยชนหลาย
อยาง เชนตากผาก็ทําใหแหงได อาศัยแดดนี้มาชวยแผดเผา ชวย
ใหหายชื้น ถาเราตองการใหผาของเราแหง เราก็ตองปฏิบัติตาม
ธรรมชาตินี้ คือรูวาแดดนี้มีความรอน แลวก็ชวยทําใหสิ่งทั้งหลาย
แหงได เราตองการใหผาของเราแหงเราก็เอาผาไปผึ่งแดดนั้น
หรืออยางคนที่ทําเกษตรกรรม เห็นธรรมชาติหมุนเวียน
ประจําแตละป เดือนนี้ฝนมา แลวพืชพันธุธัญญาหารงอกงาม เรา
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๑๓

ก็ปฏิบัติตามกฎธรรมชาตินั้น ถึงเวลานี้ ฤดูนี้ เดือนนี้ฝนจะมา เราก็
ปลูกขาวทํานา หรือปลูกพืชทําไรใหตรงตามการหมุนเวียนของ
ฤดูกาลที่ฝนจะมา ถึงฤดูแลงอากาศแหงเราควรจะทําอยางไร ก็ทํา
ใหเปนไปตามนั้น การทําอยางนี้ ก็เปนการปฏิบัติตามธรรมชาติ
ดวยความรูที่เพียงปฏิบัติตามเทานั้น ก็เกิดผลดีแกชีวิตของเรา คือ
ทําใหเราเปนอยูไดดวยดี ชีวิตก็มีความกลมกลืนราบรื่นไปได
ทีนี้ในขั้นที่สอง คนที่มีความเจริญยิ่งขึ้น นอกจากมีความรู
ในเรื่องกฎธรรมชาติพอที่จะปฏิบัติตามไดใหตนดํารงชีวิตอยูดวยดี
แลว ก็เอาความรูในกฎธรรมชาตินั้น มาจัดสรรปรุงแตงทําอะไรตอ
อะไรที่เปนของตนเองขึ้นไดดวย เชนอยางเรารูกฎธรรมชาตินี่เอง
ในเรื่องที่วา ถาตมน้ํา คือ เอาไฟมาใชตมน้ําใหเปนไอขึ้นมาแลว ไอ
ที่พลุงขึ้นมานี้ถาเอาอะไรไปกดไปปดกั้นไวมันจะมีกําลังอัด
อาจจะทําใหสิ่งที่กดกั้นนั้นถึงแตกระเบิดไปได
เราไดความรูนี้
มาแลว ก็เอาความรูนั้นไปประดิษฐของใช ทําเปนเครื่องจักร
เครื่องกล เชน เรือไอน้ําอยางสมัยกอน หรือแมแตรถไฟ ทําใหมี
รถไฟวิ่งแลนไป ทําใหมีเรือกลไฟ บรรทุกของไปได สัญจรไปในที่
ตางๆ เปนประโยชนมากมาย
แมกระทั่งในสมัยปจจุบันนี้ เมื่อคนมีความรูในเรื่องการ
แตกตัวของปรมาณู และการรวมตัวของปรมาณู ก็เอาความรูนั้น
ไปประยุกตใชทําเครื่องปฏิกรณปรมาณูขึ้นมา
นําเอาพลังงาน
นิวเคลียรมาใชได

๑๔

ความจริงแหงชีวิต

เรามีความรูในเรื่องไฟฟาที่เปนไปตามธรรมชาตินี่แหละ
แตเราเอาความรูนั้นมาใชประโยชน
นํามาสรางเครื่องใชและ
อุปกรณตางๆ มากมาย เชน พัดลมหรือหลอดไฟฟาที่ใหแสงสวาง
ตลอดจนเครื่องทําความเย็นที่เราใชในที่ประชุม อะไรตางๆ เหลานี้
สารพัดที่จะใชไดประโยชน อันนี้ก็เปนระดับของการที่วาเรานํา
ความรูในกฎธรรมชาตินั้นมาใชทําอะไรตออะไรที่เปนของตนเอง
ขึ้นมา เปนอีกชั้นหนึ่ง
จะเห็นวามนุษยนั้นมีความเจริญขึ้นมาตามลําดับ ตอนที่
ยังไมรูจักธรรมชาติ ปฏิบัติตามธรรมชาติไมได ชีวิตก็มีความ
ขัดของมาก พอรูจักธรรมชาติ แลวปฏิบัติตามธรรมชาติได ชีวิตก็
พอเปนไปไดดีขึ้น แตตอมานี้มีความกาวหนายิ่งกวานั้น ก็เอา
ความรูในกฎธรรมชาตินั้นมาใชทําอะไรตออะไรที่เปนของตนเอง
ดวยการประดิษฐสรางสรรคอปุ กรณอะไรตางๆ ที่อํานวยความสุข
สนุก สะดวกสบาย สรางสรรคความเจริญขึ้นมาได อันนี้ก็เปนการ
ใชประโยชนจากความรูในกฎธรรมชาติอีกประการหนึ่ง
ทีนี้ยังมีอีกชั้นหนึ่งเปนชั้นที่สาม คือการรูเทาทันความจริง
ของกฎธรรมชาตินั้น จนถึงขั้นที่วา มันเกิดผลแกชีวิตจิตใจอยาง
แทจริง ดวยปญญาที่รูเขาใจสภาวะของสิ่งตางๆ ในขั้นที่หนึ่งและ
ขั้นที่สองนั้นจะเห็นวาเราใชประโยชนไดแคชีวิตภายนอก กลาวคือ
เรามีความอยากมีความปรารถนาของเราอยูอยางไร เราก็เพียงแต
เอาความรูในกฎธรรมชาตินั้นมาสนองความตองการของเรา ทําไป
ตามความอยากความปรารถนาของเราอยางนั้น แตชีวิตจิตใจของ
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๑๕

เราเองก็ยังเปนไปอยางเดิมที่เคยเปนมา เราก็ยังไมรูจักเทาทันชีวิต
ของเรา ยังไมรูจักโลกนี้ตามความเปนจริง แตถาเรารูเขาใจกฎ
ธรรมชาติลึกซึ้งลงไปอีก ก็จะรูหยั่งลงไปถึงจนกระทั่งวา ตัวชีวิต
ของเราเองนี้เปนอยางไร
คนจํานวนมากไมเคยมองถึงชีวิตของตัวเอง ไมเคยมองถึง
โลกนี้ที่เปนสังขาร มองแตเพียงวาจะเอาความรูในกฎธรรมชาติ
ของสิ่งตางๆ มาใชประโยชนสนองความตองการของตนเทานั้น
แลวก็วิ่งไปแลนไป ทําไปๆ จนมีความรูสึกเหมือนกับวา เรานี้เปน
คนเกงมีความสามารถมาก มนุษยเราสามารถเอาชนะธรรมชาติได
แตพอหันกลับมาคิดไดอีกทีหนึ่งก็ปรากฏวา ชีวิตของเราที่
เปนอยางนั้น ไดกลายเปนการตกเปนทาสของสิ่งทั้งหลายมากมาย
กลายเปนวาเอาชีวิตของเราไปฝากไวกับสิ่งภายนอก ปลอยใหสุข
ทุกขของเราขึ้นตอสิ่งภายนอกเปนตัวกําหนด ไมเปนอิสระ วิ่งแลน
ไปตางๆ โดยที่ไมรูวาจะวิ่งแลนไปทําไม แลวชีวิตของเราคืออะไร
กันแน ไมเคยคิดไมเคยพิจารณา นี่ก็หมายความวายังไมเขาใจถึง
กฎธรรมชาติอยางแทจริง คือ ธรรมชาติแหงชีวิตของตนเองยังไม
รูจักเลย
ความจริงนั้น กฎธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายภายนอก กับ
ชีวิตของเรานี้ก็เนื่องเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ถาเปนผูมีสติปญญา
อยางแทจริง ก็จะโนมความเขาใจนี้มาหาชีวิตของตนได จนกระทั่ง
รูเทาทันธรรมชาติ หรือธรรมดาแหงชีวิตของตนเอง

๑๖

ความจริงแหงชีวิต

อยางเรื่องของอนิจจัง
คือความเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ทั้งหลายนี้ เบื้องตนเราก็มองเห็นที่ภายนอกกอน แมแตคนที่วานํา
ความรูในกฎธรรมชาติมาใชประโยชน ก็อาศัยการที่รูเขาใจในกฎ
แหงความเปลี่ยนแปลงนี่เอง เพราะสิง่ ทั้งหลายนั้นมันไมเที่ยงแท
ไมคงที่ มันเปลี่ยนแปลง เราจึงสามารถจัดการกับมันได การ
สรางสรรคความเจริญตางๆ นั้น ก็เปนการทําความเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยางหนึ่ง และเรารูวาความเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปตามเหตุ
ปจจัย เพราะฉะนั้น เราก็สรางสรรคเหตุปจจัยที่จะนํามาซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงที่เราตองการ อันนี้ก็เปนหลักของการที่จะนําความรู
ในกฎธรรมชาติมาใชประโยชน ซึ่งมนุษยก็ไดปฏิบัติกันอยูเชนนี้
แตในทางพุทธศาสนานั้น ทานใหมองเห็นตอไปดวยถึง
ความจริงของธรรมชาติที่มีอยูในทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งรวมทั้งชีวิตของ
เราดวย เราจะตองมองเห็นความเปลี่ยนแปลง ความเกิดขึ้น ตั้งอยู
ดับไป ความเปนไปตามเหตุปจจัยของชีวิตของเราเองนี้ดวย ถาเรา
ไดเกิดความรูตระหนักถึงความจริงนี้ โดยโนมเขามาหาชีวิตของเรา
แลว เราจะเกิดความรูสึกใหมๆ ขึ้นมา ที่ทําใหมีความเขาใจ
เกี่ยวกับชีวิต แลวก็มีความรูสึกที่จะทําใจ ตั้งใจใหถูกตองตอสิ่ง
ทั้งหลาย แมตอชีวิตของเราเอง
คนที่วิ่งแลนไปโดยใชความรูภายนอกใหเปนประโยชนใน
การทําสิ่งตางๆ นั้น ไมเคยคิดพิจารณาในเรื่องชีวิตของตนเอง ก็
บันเทิงหลงระเริงมัวเมาในชีวิตของตนเอง ทั้งที่ชีวิตของตนเองก็ตก
อยูในกฎธรรมชาตินั้นดวย ครั้นถึงเวลาที่ชีวิตของตนเองเกิดมีอัน
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๑๗

เปนไปตามความเปลี่ยนแปลงนั้นกลับไมรูเทาทัน แลวก็ตกเปน
ทาสของความเปลี่ยนแปลง เกิดความเศราโศกเสียใจ กลายเปน
อยางนั้นไป นี่ก็หมายความวาความรูนั้นไมทั่วตลอด ความรูในกฎ
ธรรมชาติที่แทจริงจะตองใหทั่วตลอดลงมาถึงทุกสิ่งทุกอยาง
รวมทั้งชีวิตจิตใจของตนเองดวย

แสวงรสตางๆ มากมาย
แตสุดทายก็จบที่รสจืดของความจริง
การรูเขาใจในเรื่องความเปลี่ยนแปลง ที่เปนไปตางๆ นั้น
สาระสําคัญอยูที่ไหน การที่สิ่งทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงนั้น
ตัวสําคัญของมัน ที่เปนจุดแกนเปนเนื้อหาเปนสาระแทๆ ของ
ความเปลี่ยนแปลง ก็คือการเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวดับไป หรือพูดให
สั้นที่สุดเหลือแควา เกิดขึ้นดับไปๆ
การเกิดขึ้นดับไปนี่เปนธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่ทําใหมี
ความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได ชีวิตของเรานี่ก็เหมือนกัน สําหรับ
ภาวะของชีวิตในชวงยาว การเกิดขึ้นและดับไปก็คือ การเกิดและ
การตายของชีวิตนั้นทั้งหมด แตที่จริงกวาชีวิตจะผานจากการเกิด
เมื่อกอน ๑ ขวบ ไปจนกระทั่งถึงตาย เมื่ออายุ ๗๐ - ๘๐ ปนั้น
ในระหวางนั้นรางกายและจิตใจของเรานี้มกี ารเกิดดับตลอดเวลา
ไมรูวาเทาไรครั้ง มากมายเหลือเกิน ทานนับเปนขณะๆ ทีเดียว
การเกิดดับนี้เปนไปอยูตลอดทุกเวลา ถาเมื่อไรเรามองเห็น
ความเกิดดับนี้
คือมองความจริงของความเปลี่ยนแปลงหรือ

๑๘

ความจริงแหงชีวิต

อนิจจังนั้นไมใชแคเห็นความเปลี่ยนแปลง
แตมองลึกลงไปถึง
ความเกิดดับ พอนึกถึงความเกิดดับ ก็จะไดความสํานึก อยางชีวิต
ของเรานี้ แมแตขั้นหยาบๆ เพียงนึกถึงเกิดเปนเริ่มตน และดับคือ
ตาย พอนึกแคนี้เราก็เริ่มมองเห็นความจริงแหงชีวิตของเรา ซึ่งเปน
ความจริงที่เปนของแทแนนอน
คนโดยมากเบื้องแรกที่สุดพอสัมผัสกับความรูความเขาใจ
นี้ ก็จะมีความตกใจและหวาดกลัวกอน เพราะไมเคยคิดไมเคย
พิจารณา แตถาเมื่อไร เขาทําใจใหคุนกับความจริงนี้ คือมองดวย
รูเทาทัน เห็นเปนของธรรมดา จิตใจเขาจะเริ่มมีความเปนธรรมดา
กับความจริงนั้นขึ้น
แลวจะรับหนาเผชิญกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงนั้นไดอยางดีขึ้น หรือแมแตคิด แมแตนึกถึง ก็จะมี
จิตใจที่สบายได เพราะสิ่งนี้เปนความจริง เปนความสวางที่
มองเห็นดวยปญญา
เมื่อปญญาเห็นสวางขึ้นจิตใจก็โปรงโลง
แจมใส
พระพุทธศาสนานั้นทานสอนใหเผชิญหนากับความจริง
ใหยอมรับความจริง ในที่สุดแลวคนเราตองอยูกับความจริง หนี
ความจริงไมพน
ถาเราทําจิตใจของเราใหอยูกับความจริงได
ตลอดเวลาแลว
ความจริงที่เกิดขึ้นนั้นก็จะไมกระทบกระเทือน
จิตใจของเรา แตถาเราไมยอมรับมัน ความจริงก็ตองเกิดอยูดี และ
เพราะเราไมยอมรับมัน มันก็เลยกระทบกระเทือนตัวเรามาก ความ
ทุกขก็เกิดขึ้นมามาก เรียกวาเปนความทุกขสองชั้น คือ ทุกขเพราะ
ความดับที่ตองเจอะตองเจอเปนความจริงตามธรรมดาเมื่อถึงเวลา
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นั้น แลวยังทุกขดวยหวาดผวาไหวหวั่นตลอดเวลา กอนที่ความจริง
นั้นจะมาถึงอีกดวย
เพราะฉะนั้น ทางพระทานจึงชี้นําใหรูเขาใจความจริง เมื่อ
รูเขาใจความจริงแลว ในที่สุดความรูความจริงนั้นแหละจะทําให
เรามีจิตใจที่สบาย มีจิตใจที่เบิกบานผองใส แมกระทั่งตลอดเวลา
เลยทีเดียว เพราะความจริงก็คือสัจจะ ทานบอกวาในที่สุดแลว ไม
มีรสอะไร เลิศกวารสสัจจะ ดังบาลี วา

สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ
สัจจะแล เลิศรสกวาประดารส หรือวา
ความจริงนี้แหละ เปนรสเลิศกวารสทั้งหลาย
ขอเปรียบเทียบ เหมือนอยางน้ําที่มีรสตางๆ น้ําหวาน น้ํา
เปรี้ยว น้ํารสตางๆ มากมาย ในที่สุดรสดีที่สุดคือรสอะไร คือรสน้าํ
บริสุทธิ์ รสน้ําที่จืดสนิท ไปๆ มาๆ ไมวารสอะไรก็สูรสน้ําบริสุทธิ์ที่
จืดสนิทนี้ไมได บางครั้งเราอาจจะตองการรสหวาน บางครั้งก็
ตองการรสเปรี้ยว บางครั้งก็ตองการรสเปรี้ยวปนหวาน บางทีก็
อยากไดรสเค็มบาง ตองการไปตางๆ นานา แตในที่สุดแลว รสที่ดี
ที่สุดก็คือ รสที่จืดสนิทของน้ําที่บริสุทธิ์นั่นเอง
อันนี้ก็เหมือนกัน ชีวิตของเราที่มีการตกแตงไปอยางนั้น
อยางนี้ มีการจัดสรรปรุงแตงอะไรตางๆ ก็เพื่อใหความเปนอยูของ
เรามีรสชาติ แลวเราก็เพลิดเพลินไปกับการจัดสรรปรุงแตงเหลานี้
และมีความสุขสบายไปในระดับหนึ่ง แตในที่สุดแลว เมื่อไรเรา
เขาถึงความจริง
ความจริงนั้นแหละจะเปนรสที่เลิศที่สุด
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เพราะฉะนั้น ผูที่เขาถึงความจริงแลว จะมีจิตใจที่เบิกบานสดใส
ดวยความสุขที่บริสุทธิ์ เหมือนอยางน้ําที่มีรสจืดสนิทอยางนั้น ซึ่ง
เปนสิ่งที่เราจะตองการในที่สุดอยางแนนอน
ไมวาเราจะตองการโนนตองการนี่ ตองการสิ่งปรุงแตงรส
อะไรตางๆ มากมายอยางไร แตในที่สุดเราก็จะหนีไมพนจากความ
ตองการรูรสของความจริง ถาเรารีบรูรสของความจริง ทําใจใหคุน
กับรสของความจริงไดแตตนแลว เราจะมีความสุขไดตลอดเวลา
จิตใจจะเบิกบาน แมจะมีรสที่ปรุงแตงเปนรสแปลกตางๆ หวาน
เปรี้ยว มัน เค็ม เขามา ก็กลายเปนเครื่องเสริมรสไป
คนที่สามารถรับสัมผัสรสความบริสุทธิ์ของสัจจะ คือความ
จริงนี้ได จะทําใหจิตใจมีความสุขไดตลอดเวลา สวนคนที่มัวแตวิ่ง
แลนไปหารสปรุงแตง แสวงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มดังที่กลาวนั้น จะ
ไมรูจักรสพื้นฐานที่แทจริง แลวก็จะตองมีวันหนึ่งที่เขาจะประสบ
กับปญหา คือการที่วาในเวลาที่พบกับรสแทจริงอันบริสุทธิ์ ที่ควร
จะเปนรสที่ดีที่สุด แตเขากลับไมสามารถลิ้มรสนั้นได เพราะจิตใจ
ไมไดตั้งไว มัวแตกังวลหวั่นใจสลดหดหู หรือไมก็ตื่นตระหนก
จนกระทั่งไมสามารถเขาถึงรสนั้นได
เพราะฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนานี้ ทานจึงใหตั้งเปน
แกนสารแหงชีวิตไว คือการรูเทาทันความจริง ใหเขาถึงรสแหง
สัจจะที่เปนรสเลิศกวารสทั้งหลายทั้งปวง เสร็จแลวไมวาจะมีรส
อะไรที่แปลกออกไป มันก็จะเปนสวนเสริมใหชีวิตนี้มีความหมาย
เพิ่มขึ้นไปตามที่ยังประสงค ในฐานะที่ยังเปนปุถุชนเราจะตองการ
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รสนี้รสนั้นทานก็ไมวาอะไร แตขอใหรูจักรสของความจริงนี้ไวดวย
เปนประการหนึ่ง
นี้คือความจริงอยางที่กลาวมาแลว
กฎธรรมชาตินี้
สาระสําคัญของมันก็คือ การเกิดขึ้นและการดับไป การเกิดดับนี้
เปนสภาวะที่เปนแกนของความเปนอนิจจัง การที่จะเปลี่ยนแปลง
เปนอะไรๆ ไปตางๆ ไดก็ตองอาศัยการเกิดดับทั้งนั้น เมื่อเราไดรู
ตระหนักถึงความเกิดดับอยางที่กลาวเมื่อกี้นี้วามองเห็นความจริง
ตอนแรกก็อาจตระหนกตกใจหนอย แตพอคุนกับมันวางใจวาง
ทาทีถูกตองแลว เราจะสบายใจกับมัน ตอมาเราจะอยูดวยปญญา
รูเทาทัน โปรงโลงสวางไสว จิตใจของเราจะสามารถมีความสดชื่น
เบิกบานผองใสไดตลอดเวลา
ในทางตรงขามถาเราไมรูจักความจริงนี้ ชีวิตของเราก็มี
โอกาสที่จะเตลิดไปไดมาก จะโนมไปในทางที่จะมีความหลงระเริง
มีความมัวเมา แลวก็มีความทุกขในประการตางๆ เพราะไมมีหลัก
ยึดของจิตใจ เวลาประสบอนิฏฐารมณ ซึ่งเปนอารมณท่ีขัดแยง
สิ่งตางๆ ไมเปนไปตามปรารถนา ก็ไมมีความรูเทาทันที่จะมาคิด
พิจารณา ก็มีแตความทุกข มีแตการถูกกระทบกระแทกบีบคั้น
อยางเดียว ดังที่พระพุทธเจาไดตรัสเปนคาถา อยางที่อาตมภาพได
ยกมากลาวเบื้องตน วา

โย จ วสฺสสตํ ชีเว
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย

อปสฺสํ อุทยพฺพยํ
ปสฺสโต อุทยพฺพยํ.
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แปลวา บุคคลใดถึงจะมีอายุอยูตลอดรอยป แตไมเคย
มองเห็นการเกิดขึ้นและการเสื่อมสลายไป
ชีวิตของคนนั้นไม
ประเสริฐเลย สูคนที่มีปญญา มองเห็นความเกิดขึ้น และความดับ
ไป แมเปนอยูชั่วขณะหนึ่งก็ไมได ชีวิตของคนที่เปนอยูแมขณะ
เดียว แตมองเห็นการเกิดขึ้นแลวดับไปนั้น ประเสริฐกวา
ทานวาอยางนี้ อันนี้ก็เปนสาระสําคัญอยางหนึ่งของการที่
เราตองเขาใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย เมื่อเขาถึงความจริงนี้แลว
เราก็จะมีจิตใจที่ประกอบดวยปญญาอันรูเทาทันโลกและชีวิต และ
ตรงนี้แหละที่มีความหมายมาก คือการที่ความรูในกฎธรรมชาติจะ
มีผลตอตัวชีวิตของเราเองโดยตรง ไมใชเปนเพียงการเตลิดหรือ
เพลิดเพลินไปกับสิ่งภายนอกที่เราเที่ยวประดิษฐตกแตง และทํา
เพียงเพื่อสนองความตองการของเรา โดยที่วามันไมเขาถึงเนื้อตัว
ของชีวิต
สําหรับคนที่เขาถึงความจริงของธรรมชาติที่โนมเขามาสู
ชีวิตของตนเองไดแลวอยางนี้ เขาจะไปปฏิบัติตามธรรมชาติดวย
ความรูในธรรมชาตินั้นก็ตาม หรือจะเอาความรูในธรรมชาติมา
ประดิษฐสรางสรรคสิ่งตางๆ ก็ตาม ก็ทําไป แตเขาจะรูขอบเขตที่
เหมาะสม เพราะเขารูวาชีวิตของคนเราคืออะไร ความสุข ความ
ทุกข และประโยชนที่แทจริง คืออะไร อยูตรงไหนแคไหน ชีวิตของ
เราจะมีความพอดี รูวาแคไหนชีวิตของคนเราจะอยูเปนสุขได ไมใช
ฝากชีวิตไวกับสิ่งภายนอกโดยสิ้นเชิง
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สุขแบบเคลือบทาขางนอก กับสุขดวยสดใสขางใน
คนจํานวนมากยังมีปญหา แมวาจะมีความรูในกฎธรรมชาติ
ความรูนั้นก็จะมีประโยชนเพียงวามาชวยใหเขาทําอะไรไดมากขึ้น
แตการทําไดมากขึ้นนั้น อาจมีความหมายได ๒ นัย
นัยหนึ่งคือ มีการสนองกิเลสไดมากขึ้น เมื่อมีการสนอง
กิเลสมากขึ้น ก็จะมีการเบียดเบียนกันมากขึ้น มีความวุนวายมาก
ขึ้น
อีกนัยหนึ่ง คือ ในแงของตัวเองก็จะเปนไปในทางที่วา จะมี
ความสนุกสนานเพลิดเพลินมากขึ้น อาจจะมัวเมาและสยบเปน
ทาสของวัตถุมากขึ้น และในเวลาทุกขก็ทุกขมากขึ้นดวย
ทีนี้ หากเปนคนที่รูเขาใจความเปนจริงของสิ่งทั้งหลาย
จนกระทั่งหยั่งรูถึงชีวิตสังขารตามความเปนจริงแลว ก็จะรูความ
พอดีวา ชีวิตของเรานี่ที่จะอยูอยางมีความสุขนั้นอยูดวยอะไรกัน
แน พอมีปญญารูความจริงและอยูอยางรูเทาทันแลว เพียงวาชีวิต
ของตนเองดํารงอยู แมไมมีสิ่งภายนอกมาชวยเสริมปรุงแตง คน
อยางนี้ก็มีความสุขได ทานเรียกวามีความสุขที่เปนอิสระ ที่เปนไท
แกตนเอง
สําหรับคนที่อยูดวยปญญารูเทาทันอยางนี้ เขาจับแกน
ของชีวิตและแกนของความสุขไดแลว เขามีความสุขไดตามลําพัง
เปนแกนเปนฐานขางในอยูแลว ถาจะมีสุขภายนอกมาเพิ่มเติม
ดวยความรูที่จะปฏิบัติตามกฎธรรมชาติไดถูกตองก็ตาม ดวยการ
มีสิ่งประดิษฐสรางสรรคขึ้นใหมก็ตาม สิ่งเหลานั้นก็จะเปนเครื่อง
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เสริมสุขใหมากขึ้น
แตถึงแมจะขาดจะพรากจากสิ่งเสริมสุข
เหลานั้น เขาก็คงสุขไดอยูนั่นเอง
ในทางตรงขาม สําหรับคนที่ขาดปญญารูเทาทัน จับแกน
ของความสุขไมได เมื่อไมสามารถอยูเปนสุขไดโดยลําพังจิตใจและ
ปญญาของตนเอง ก็ตองฝากความสุขของตนไวกับสิ่งภายนอก
ตอนแรกก็อาศัยสิ่งสนองความตองการที่มีตามธรรมชาติกอน แลว
การที่เขาจะมีความสุขไดก็ขึ้นตอการมีสิ่งสนองความตองการ
เหลานั้น เขาก็เลยกลายเปนทาสของสิ่งเหลานั้น แลวตอไปเมื่อเขา
มีสิ่งประดิษฐสรางสรรคมาชวยบํารุงบําเรอความสุขมากขึ้น การมี
สิ่งประดิษฐสรางสรรคเหลานั้น
ก็มีความหมายเปนการขยาย
ขอบเขตของการที่เขาจะเปนทาสใหมากขึ้นดวย
สําหรับคนที่ขาดปญญารูเทาทันและขาดความสุขที่เปน
แกนภายในนี้ การไดสิ่งอํานวยสุขเพิ่มขึ้น ก็คือการขยายขอบเขต
ของความเปนทาส และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั้นจึงไมใชเสริมสุขเทานั้น
แตเสริมทุกขดวย
ถึงตอนนี้ก็จะมีคําถามวา เอาละ คนเราแตละคนนี่ เรามี
ความสุขไดอยางไร คนเรานี้มีความสุข ๒ ประเภท
ความสุขประเภทที่หนึ่ง คือ ความสุขที่ตองขึ้นตอสิ่งบํารุง
บําเรอภายนอก ตองอาศัยสิ่งภายนอกมาชวย อยางงายๆ เชน
วัตถุสิ่งของที่ทานเรียกวาอามิส แมตลอดจนบุคคลแวดลอม ถาไม
มีสิ่งเหลานี้แลว ก็จะเกิดความขาดแคลน แลวก็จะเกิดความทุกข
ความสุขความทุกขของคนเราแบบนี้ฝากไวกับสิ่งภายนอก เราไม
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สามารถอยูเปนสุขไดโดยขาดสิ่งเหลานี้
และเปนความสุขที่ไม
มั่นคงยั่งยืน เหมือนกับเปนของที่เอามาเคลือบหรือฉาบทาไว นี่
เปนประเภทที่หนึ่ง ซึ่งจะเห็นไดทั่วไป
ทีนี้ทานบอกวามีความสุขอีกประเภทหนึ่ง คือ ความสุขที่
เกิดในใจของตนเองได โดยไมตองอาศัยสิ่งภายนอก แมจะอยู
ลําพังจิตใจของตนเองก็เปนสุขได เปนความสดใสชื่นฉ่ําอยูขางใน
ที่ตนเองสามารถครอบครองอยางเปนไทโดยแทจริง
อันนี้เปน
ความสุขอีกระดับหนึ่ง ซึ่งคนทั่วไปจะไมคอยมี
คนเรานี้มักจะหวังความสุขจากสิ่งภายนอก แลวบางทีก็ไม
เคยฉุกคิดวา เราจะตองมีเวลาอยูเฉพาะกับตัวเอง สิ่งทั้งหลายนั้น
จะไมสามารถอยูกับเราไดตลอดเวลา อยางนอยแมยังอยูกับเรา
มันก็ไมสามารถเปนไปตามใจปรารถนาของเราไดตลอดไป ถาเรา
จะใหสิ่งทั้งหลายตองเปนไปตามใจปรารถนาของเราแลวเราจึงจะ
มีความสุขนี่ เราจะตองมีแตความทุกข เพราะวาสิ่งทั้งหลายนั้น
ตกอยูภายใตกฎธรรมชาติที่วา มันเปนไปตามเหตุปจจัยของมัน
เมื่อเราตองการใหมันเปนไปตามใจปรารถนาของเรา พอ
เรามีใจปรารถนาตอมันใหเปนอยางนี้ แตธรรมดาของมันตามกฎ
แหงเหตุปจจัย กลับผลักดันใหมันไปทางโนน พอมันไปทางโนนแต
ใจเราตองการใหมาทางนี้ ก็เกิดความขัดแยงขึ้น แลวใครชนะ ใจ
เราปรารถนาใหมันเปนอยางนี้
แตสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุ
ปจจัยของมัน กลับเปนไปอยางโนน ใครชนะ ก็ตองตอบวา กฎ
ธรรมชาติชนะ กฎธรรมชาติก็คือความเปนไปตามเหตุปจจัยชนะ
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พอกฎธรรมชาติชนะ เราแพ เราก็ตองถูกบีบคั้น เรียกวาเกิดทุกข
อันนี้เปนธรรมดา เพราะวามันขัดกันตั้งแตตนแลว กระแสมันคน
ละกระแส
ฉะนั้นในทางพระทานจึงสอนเรื่องนี้มาก ทานย้ําใหรูเขา
ใจความจริงของธรรมดาและใหเราวางตัวใหถูกตองวา เราจะตอง
ไมเอาความปรารถนาหรือความอยากของเราเปนตัวตั้ง แตตอง
เอาความรูเทาทันเหตุปจจัยเปนตัวตั้ง พอเห็นสิ่งทั้งหลายก็มองใน
แงวา ออ สิ่งทั้งหลายมันเปนไปตามเหตุปจจัยนะ มันจะไมเปนไป
ตามใจอยากของเรา ถาเราตองการใหมันเปนไปอยางไร เรา
จะตองรูเหตุปจจัยของมัน ตองศึกษาเหตุปจจัยของมัน แลวไปทํา
ที่เหตุปจจัย เพื่อใหเปนอยางนั้น อยามัวนั่งปรารถนาอยู ใหสิ่ง
ทั้งหลายเปนไปตามตองการ มันเปนไปไมได
ถารูอยางนี้แลว จิตใจจะเปนอิสระ ความอยากจะไมมาบีบ
คั้นจิตใจของตนเอง จะอยูโดยรูเทาทันวา ออ เราตองทําที่เหตุ
ปจจัย พอเห็นสิ่งทั้งหลาย ชาวพุทธก็จะทําใจไดทันที เพราะ
หลักการทางพุทธศาสนาบอกไวแลววา ใหมองสิ่งทั้งหลายตาม
เหตุปจจัยนะ พอมีอะไรเกิดขึ้น เราบอกกับตัวเองวา “มองตามเหตุ
ปจจัย” และ “เปนไปตามเหตุปจจัย” แคนี้มันก็ตัดความรูสึกที่ไมดี
ไดหมดเลย
ดังเชนเมื่อเกิดการพลัดพรากขึ้นมานี่
ถาเรามองในแง
ความปรารถนาของเราวา โอ ทานผูนี้เรารักใคร ทําไมทานไมอยู
กับเรา ทานนาจะอยูไปอีกสักสิบป อะไรตางๆ ทํานองนี้ คิดไปยิ่ง
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คิดก็ยิ่งโศกเศรา นี่เรียกวาเอาตัวความอยากหรือความปรารถนา
ของเราเปนหลัก แลวจะใหสิ่งทั้งหลายเปนไปตามความอยากนั้น
เราก็ตองถูกบีบคั้นและเปนทุกข
ทีนี้ ในทางของปญญา พอเกิดเหตุการณอยางนี้ขึ้นมา เรา
ก็พิจารณาทันทีวา ออ สิง่ ทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย นี่รางกาย
มันเปนชีวิตสังขาร มันเกิดจากปจจัยปรุงแตง มันเปนไปตามคติ
ธรรมดาของเหตุปจจัยแลว มีเหตุปจจัยที่จะทําใหเกิดขึ้น มันก็
เกิดขึ้น มีเหตุปจจัยที่จะทําใหตั้งอยู มันก็ตั้งอยู มีเหตุปจจัยที่จะทํา
ใหดับสิ้นไปสลายไป มันก็ดับสลาย ที่เปนอยางนี้มันก็เปนไปตาม
เหตุปจจัยแลว พอมองแคนี้ใจของเราก็แยกออกมาตั้งอยูไดเปน
อิสระ เปนตัวของตัวเอง เรียกวาเปนการพึ่งพาตนเองไดในทาง
จิตใจ เมื่อจิตใจมีความเปนอิสระ ก็อยูอยาง ปลอดโปรงโลงเบา มี
ทุกขนอย
เปนอันวา คนที่พิจารณาตามหลักของการมองตามเหตุ
ปจจัยนี้จะมีจิตใจที่เปนสุข และเปนอิสระมากขึ้น แตโดยสาระก็คือ
จะตองรูเทาทันการเกิดขึ้นและการดับไป เมื่อเรามองเห็นความ
เกิดขึ้นและดับไปของสิ่งทั้งหลาย แมตลอดจนชีวิตของตัวเราเองนี้
วาเปนเรื่องธรรมดา เปนไปตามเหตุปจจัยแลว เราวางใจถูกตอง
ตอสิ่งเหลานั้น แลวก็ปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายดวยปญญา ที่พิจารณา
ตามเหตุปจจัย ทําที่เหตุปจจัย และรูตามเหตุปจจัย นอกจาก
ประสบความสําเร็จแลว ก็จะมีชีวิตที่มีความสุข มีความเบิกบาน
ผองใส อยางนอยดวยการรูความจริงนั้น ก็จะเปนอยูดวยปญญาที่
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รูเทาทัน ปญญาที่รูเทาทันก็ทําใหเกิดความสวาง แลวก็จะทําให
จิตใจนี้ไมขุนมัวไมเศราหมอง มีความราเริงเบิกบานผองใสอยูได
เสมอ

ถึงแมอะไรจะเปลี่ยนแปลงผันผวนไป
ก็ตองรักษาสมบัติแทของเราไวใหได
คนดีที่พึงปรารถนานั้นตามที่ทานเนนย้ํามาก เปนผูปฏิบัติ
ถูกตองเริ่มแตประการที่ ๑ คือการรูเทาทัน เมื่อรูเทาทันความจริง
แลว ตอไปประการที่ ๒ ก็ใหการรูเทาทันนั้นมีผลตอจิตใจ ที่จะทํา
ใหจิตใจนั้น มีความสวาง มีความเบิกบาน ไมวุนวาย ไมสับสน
ถาจิตใจวิ่งแลนดวยความที่คิดวา เออ เราอยากใหเปน
อยางนี้ มันไมยอมเปน อะไรอยางนี้ เราก็วุนวายสับสน เกิดความ
ดิ้นรนมาก ความบีบคั้นก็เกิดขึ้นมาก
แตถามีความสวางดวยความรูเทาทันแลว ก็จะมีความ
โปรงโลง มีความเบา ไมวุนวาย ไมดิ้นรนกระทบกระทั่งบีบคั้น
จิตใจก็จะมีความสุข จิตใจที่มีลักษณะอยางนี้ เปนจิตใจที่ดีงามมี
ความสุขจริงแท
พระพุทธศาสนาสอนใหเราสรางความรูเทาทันขึ้นในจิตใจ
จากความรูเทาทันนั้น ก็ใหมีภาวะจิตที่เรียกวา ปราโมทย
คือความราเริงเบิกบานใจ ซึ่งควรอนุรักษไวใหมีอยูเสมอ
แลวก็ใหมีปติ คือความเอิบอิ่มใจ พอรูเทาทันความจริงแลว
เราก็มีความเอิบอิ่มใจได แมแตจะมีเรื่องที่ไมปรารถนาเกิดขึ้น แต
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ถาเรารูเทาทันความจริง จิตใจก็เอิบอิ่มได ดวยความรูความเขาใจ
ดวยปญญานั้น
จากความปติ เอิบอิ่มใจ จิตใจก็ผอนคลาย สบาย มีความ
สงบเย็น ที่ทานเรียกวามีปสสัทธิ
แลวจิตใจที่ผอนคลายสงบเย็นนั้น ก็สดชื่นโปรงเบา มี
ความสุข
เมื่อใจเปนสุขแลว ก็อยูตัว ไมดิ้นรน ไมซัดสาย เปนจิตใจที่
มั่นคง ไมมีอะไรรบกวน เรียกวาเปนสมาธิ
สภาพจิตใจอยางนี้ เปนจิตใจที่ดีงาม ที่ทานบอกวา
พุทธศาสนิกชนควรจะสรางใหเกิดขึ้นเสมอๆ ใหเรามองสิ่งเหลานี้
หรือสภาพจิตนี้วาเปนทรัพยสมบัติอันมีคา พยายามทําใหมีและ
รักษาไวในจิตใจของเรา อยาใหใครมาทําลายได
พุทธศาสนิกชนตองการมีชีวิตที่ดีงาม จะตองพยายามสราง
สภาพจิตใจที่ดี คือ
๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานใจ ใหมีอยูเสมอ
๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลื้มใจ
๓. ปสสัทธิ ความผอนคลายกายใจ สงบเย็น
๔. สุข ความโปรงชื่นคลองใจ ไมมีอะไรบีบคั้นใจ
๕. สมาธิ ความมีใจแนวแน อยูกับสิ่งที่ตองการ ไมฟุงซาน
ไมวุนวาย ไมสับสน ไมมีอะไรรบกวน
เราตองถือวา สภาพจิตเหลานี้เปนสมบัติที่ดีมีคายิ่ง เรา
ตองทําใหมีอยูในใจเสมอ มันดียิ่งกวาสมบัติภายนอกทั้งหลาย

๓๐

ความจริงแหงชีวิต

ทรัพยสินสมบัติตางๆ ภายนอกนั้น เราสรางขึ้นมา
เพื่อที่จะบํารุงบําเรอชีวิตใหเรามีความสุข แตไมแนนะ วามันจะให
ความสุขที่จริงที่แทไดหรือไม บางทีมันก็ใหไดเพียงชั่วคราว ไม
ยั่งยืนตลอดไป
แทจริงแลวสภาพจิตเหลานี้แหละคือจุดหมายของการมี
ทรัพยสินสมบัติเหลานั้น ถาทรัพยสินสมบัติเหลานั้น สามารถทํา
ใหเรามีปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ ได อันนั้นก็นาภูมิใจ แต
หลายคน หรือมากคนทีเดียว เมื่อสรางทรัพยสมบัติภายนอกขึ้น
มาแลว กลับไมไดไมมีสภาพจิตเหลานี้ ซ้ํารายบางทีกลับใหทรัพย
สมบัติภายนอกกีดขวางทําลายสภาพจิตที่ดีงามของตนเหลานี้ให
หมดไปเสียอีก เมื่อยังแสวงหา ยังไมไดทรัพยสิน ก็ไดแตหวัง และ
ยังไมมีสภาพจิตเหลานี้ ครั้นเมื่อไดทรัพยสินมามีขึ้นแลว ก็ยิ่ง
ทําลายสภาพจิตที่ดีเหลานั้นใหหมดไป ดวยความยึดติดหวงแหน
หวงกังวล ตลอดจนหวาดระแวง ริษยากัน หรือโลภยิ่งขึ้นไป
ในทางตรงขาม ถาเรายิ่งสามารถสรางปราโมทย ปติ ปสสัทธิ
สุข สมาธิไวในใจไดตลอดเวลาของเราเอง โดยไมตองอาศัยปจจัย
ภายนอก ก็จะเปนความสามารถพิเศษที่สุด ตอนนั้นเราจะเห็นวา
โอ แมแตทรัพยสมบัติตางๆ นี่ ก็ยังไมมีคาเทาสภาพจิตที่ดีงาม
เหลานี้ เพราะในที่สุดแลว สิ่งที่เราตองการแทจริงก็อันนี้เอง เหลานี้
แหละคือทรัพยสมบัติที่เราปรารถนาอยางแทจริง แลวอันนี้แหละที่
จะทําชีวิตของเราใหเปนชีวิตที่ดีงามมีความสุขไดแทจริง
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ในขั้นสุดทาย เมื่อถึงเวลาที่ทรัพยสินสมบัติและญาติพี่
นองชวยอะไรไมได เชนบนเตียงที่เจ็บปวย บางทีเจ็บปวยถึงกับ
รางกายขยับเขยื้อนไมได ทําอะไรไมได ใครชวยก็ไมได รับประทาน
อาหารก็ไมอรอย ก็เหลือแตใจของเรานี่แหละ ตอนนั้นถาเรามีแต
สุขที่อิงอาศัยอามิส ขึ้นตออามิสคือสิ่งของภายนอกแลว ก็จะมีแต
ความทุกขความเดือดรอนอยางเดียว
ตรงขามกับคนที่ฝกใจของตนไวดวยปญญารูเทาทันอยาง
ที่กลาวมาแลว ซึ่งสามารถทําใจใหมีปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข
สมาธิได เขาฝกใจไวพรอมแลว แมจะนอนปวยอยูคนเดียวบนเตียง
ใครๆ อะไรๆ ชวยไมได เขาก็สามารถมีความสุขได
อันนี้เปนความสุขที่เปนอิสระ เปนไทแกตนเองอยางแทจริง
สวนในเวลาที่ไมปวย เมื่อไดสิ่งภายนอกมาชวยเสริมอีก เขาก็ยิ่งมี
ความสุขเพิ่มเปน ๒ ชั้น เวลาไมมีความสุขจากภายนอก อยูคน
เดียวทําอะไรไมได ก็ยังสามารถมีความสุขได อยางนอยก็ไม
กระวนกระวายทุกขรอนเกินไป
ฉะนั้น สําหรับพุทธศาสนิกชนจึงเห็นชัดวา แกนแทของ
ชีวิตที่เราตองการนั้นคืออะไร เราสรางสรรคทรัพยสมบัติตางๆ มา
เพื่อความสุข แตความสุขในขั้นสุดทายนั้นอยูที่จิตใจของเรา ที่
จะตองฝกฝนไวเสมอ ทําอยางไรเราจึงจะสรางสภาพจิตนี้ขึ้นมาได
คําตอบก็คือจะตองทําใหเปนปกติธรรมดา อยูดวยปญญาที่รูเทา
ทันความจริงตลอดเวลา สรางความราเริงเบิกบานใจขึ้นมา พรอม
ดวยความเอิบอิ่มใจ ความผอนคลายสงบเย็นกายใจ ความสุข
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และความอยูตัวลงตัวของจิตใจ ใหมีประจําเปนหลักอยูภายใน
และอยางที่บอกเมื่อกี้วา ใหตั้งทาทีเหมือนสิ่งนี้เปนสมบัติที่มีคา
ของเรา เราจะไมยอมใหใครทําลาย
เวลาพบกับใครเราก็จะไดรับอารมณเขามา บางทีเราก็ถูก
อารมณที่เขามานั้นกระทบกระทั่ง หรือกระทบกระแทก เชนไดยิน
ถอยคําของคนอื่นพูด บางทีอารมณที่ไมนาปรารถนาเขามาโดยเรา
ไมรูตัว เราไมทนั รักษาสมบัติของเรา ปลอยใหอารมณเหลานั้นมา
กระทบกับใจเรา แลวก็ทําลายทรัพยสมบัติที่มีคาของเราไปเสีย
ทําใหความปราโมทย เบิกบานใจในใจของเราหมดไปหรือหายไป
ไปเห็นคนนั้นเขาแสดงอาการอยางนี้ ไปไดยินคนนี้เขาพูด
คําอยางนั้น อาว เกิดกระทบกระทั่งใจขึ้นมา ขุนมัว เศราหมอง
เหี่ยวแหง บีบคั้นใจ เลยถูกคนอื่นเขามาทําลายสมบัติในของตัวเสีย
แสดงวารักษาสมบัติไมได ดังนั้น จะตองตั้งสติไวกอ น ระลึกกํากับ
ใจของตนวา เราจะตองพยายามรักษาสมบัติในของเราไวใหได
อยางนอยตั้งทาทีไววา นี่แหละสมบัติที่มีคาที่สุดของเรา เราจะ
พยายามรักษาไว ถาทําอยางนี้แลวพุทธศาสนิกชนก็จะมีแตความ
เจริญงอกงามในธรรม
ตกลงวา สภาพจิตใจที่พึงปรารถนา แสดงถึงจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนที่ดําเนินตามวิถีแหงพุทธ ที่เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน
ก็คือ
ความราเริงเบิกบานใจ ที่เรียกวา ปราโมทย
ความเอิบอิ่มใจ ที่เรียกวา ปติ
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ความผอนคลายสงบเย็นกายใจ ที่เรียกวา ปสสัทธิ
ความโปรงชื่นคลองใจ ที่เรียกวา ความสุข
และความมีจิตใจแนวแนมั่นคง ที่เรียกวา สมาธิ
ทั้งหมดนี้เปนสมบัติสําคัญที่เราควรจะรักษาไว และสมบัติ
เหลานี้จะเกิดขึ้นไดดีที่สุดดวยการที่เรารูเทาทันความจริงนั่นเอง
ทําใจใหคุนเคยเปนกันเองกับสัจธรรม แลวเราจะไดรสที่เลิศกวารส
ทั้งหลายทั้งปวง เหมือนคนที่ไดรสจืดสนิทของน้ําที่บริสุทธิ์เปนหลัก
ยืนตัวไวแลว ดังที่กลาวมานั้น เราก็จะมีความสุขที่แทจริง เราจะ
ชื่อวาดําเนินตามวิถีของพระพุทธเจา
วันนี้อาตมภาพไดแสดงธรรมกถามาก็พอสมควรแกเวลา
โดยสาระสําคัญก็คือใหเขาใจความจริงของสิ่งทั้งหลาย แลวก็มี
จิตใจที่เปนอยูดวยความรูเทาทันนี้ ความรูเทาทันนี้จะทําใหเกิด
ความสวาง ความสะอาด ผองใส เบิกบาน ดังที่กลาวมาแลว สภาพ
จิตที่ดีงามก็จะเกิดขึ้นแกเราอยูเสมอ ไมมีอะไรที่จะดีกวานี้ในขั้น
สุดทาย
สิ่งทั้งหลายที่เราสรางมาก็เพื่อความสุข แตในขั้นสุดทาย
แลวเราจะรูตระหนักวาตราบใดที่เรายังตองขึ้นตอสิ่งเหลานั้น
ตราบใดที่เรายังตองฝากความสุขความทุกขไวกับสิ่งเหลานั้น เรา
จะไมเปนอิสระแทจริง จะตองถึงเวลาหนึ่งที่เราจะตองฝกฝนตัวเรา
เอง ดวยจิตใจและปญญา ใหเปนอยูดวยตัวของตัวเองที่มีปญญา
รูเทาทัน แลวสรางสภาพจิตใจที่ดีงามดังกลาวนี้ขึ้นมาใหได
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วันนี้โยมเจาภาพ ไดบําเพ็ญกุศลอุทิศแกคุณโยมผูลวงลับ
ไปแลว โยมก็ไดบําเพ็ญกุศลไปแลว ไดทําหนาที่ที่ควรทําแลว สม
ดังที่อาตมภาพไดกลาวมาแตเบื้องตน
ประการแรก ดวยการที่ไดทําสิ่งที่ควรทํา ไดทําหนาที่ของ
เราแลว ไดแสดงน้ําใจแลว ไดทําบุญทํากุศลแลวนี้ เมื่อจิตระลึก
พิจารณาแลวก็จะมีความเอิบอิ่มใจ ทําใหมีความสบายใจ และทํา
ใหจิตใจเบิกบานผองใสได เปนเครื่องบรรเทาความโศกเศราอาลัย
ลงไดสวนหนึ่ง
ประการที่สอง เมื่อไดพิจารณาตามหลักธรรมดวยความ
รูเทาทันในความจริงดังกลาวมา ก็จะไดสภาพจิตที่ดีงาม เปนขั้นที่
สอง ที่ทําใหจิตใจเปนอิสระอยางแทจริง ความสดใสราเริงเบิกบาน
และความหายโศกเศราก็จะเกิดขึ้นไดอยางแทจริง
ทั้งสองประการนี้ เปนปจจัยสําคัญที่เรียกวา เปนบุญ เปน
กุศล คือทั้งกุศลในสวนของการทําความดีงาม และในสวนที่เปน
เรื่องของปญญารูเทาทัน เมื่อปฏิบัติอยางนี้แลว ก็เปนอันไดคติ
จากคําสอนเกี่ยวกับเรื่องของมรณกรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนอยู
เสมอวา ใหพุทธศาสนิกชนพิจารณารําลึกในมรณสติ คือระลึกถึง
ความตายดวยความรูเทาทันแลวไมโศกเศรา ไมหวาดกลัว แต
ระลึกขึ้นมาแลวทําใหไมประมาท เรงขวนขวาย ทําความดีงาม
รูเทาทันความจริงของชีวิตและสังขาร
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นอกจากนั้น เมื่อโยมมีจิตใจที่ดีงาม สะอาดผองใสอยางนี้
แลว แมเมื่อจะอุทิศกุศลแกผูลวงลับ การอุทิศกุศลนั้นก็จะไดผลดี
ขึ้นดวย
ทานกลาววา การที่จะอุทิศกุศลแกกัน ก็ตองทําดวยจิตใจ
ที่เปนสมาธิ มีเจตนาที่ชัดเจนและมีกําลังแรง ถาจิตใจนั้นมีความ
เศราหมองขุนมัววุนวายดวยความโศกเศราเปนตน จิตใจนั้นก็ไม
เปนอันตั้งแนวแนในการที่จะอุทิศกุศล เจตนาก็ไมรวมเปนอันหนึ่ง
เดียว ไมเขมแข็งแรงกลา
เพราะฉะนั้นจึงตองทําจิตใจใหปลอดโปรงผองใส เมือ่ ทํา
จิตใจใหดีงามดวยการระลึกถึงความดีที่บําเพ็ญแลว รูเทาทันความ
จริง รูเทาทันธรรมะ ดังที่กลาวมา จิตใจเปนกุศลแลว ดีงามแลว ก็
นอมจิตที่ดีงามเปนกุศลนี้
อุทิศบุญกุศลที่ไดบําเพ็ญแกทานผู
ลวงลับสืบตอไป
ณ วาระนี้ อาตมภาพขออนุโมทนากุศลบุญราศี ที่โยม
เจาภาพ พรอมดวยบุตรหลานญาติมิตร ไดบําเพ็ญแลว และใน
โอกาสนี้ ญาติมิตรทั้งหลายก็ไดมาแสดงน้ําใจ มาเคารพศพ มา
ระลึกถึงทานผูลวงลับ เปนการแสดงน้ําใจทั้งตอผูลวงลับ และตอ
ทานเจาภาพที่ยังมีชีวิตอยู ทุกทานลวนมีเจตนาดีทั่วกัน จึงขอให
ทุกทานมีความเอิบอิ่มใจวาเราไดทําสิ่งที่ควรทํา ไดแสดงน้ําใจอัน
ดีแลว
เมื่อมีจิตใจดีงามอยางนี้ ไมมีความโศกเศรา ไมมีความขุน
มัวแลว ก็โนมจิตใจที่ดีงามนี้อุทิศกุศลไปใหแดคุณโยมผูลวงลับไป
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แลว ขอใหทานไดรับทราบ และอนุโมทนาการบําเพ็ญกุศลนี้ และ
ขอใหทานมีความสุขความเจริญในสัมปรายภพ ยิ่งขึ้นไป
อาตมภาพวิสัชนาพระธรรมเทศนา พรรณนาอานิสงสแหง
การบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานกิจอุทิศแดทานผูลวงลับไป
แลว พรอมทั้งคติธรรมเตือนใจ ในการที่จะเกิดความรูเทาทันดวย
ปญญา เพื่อจะมีชีวิตที่ดีงาม ตามคติแหงพระพุทธศาสนา ก็
พอสมควรแกเวลา ขอยุติลงแตเพียงเทานี้
เอวัง ก็มี ดวยประการฉะนี้

พอแกแมเฒา
“อ.สุนทรเกตุ”

พอแมก็แกเฒา
จะพบจะพองพาน
ใจจริงไมอยากพราก
แตชีพมิทนนาน
ขอเถิดถาสงสาร
คนแกชแรวัย
ไมรักก็ไมวา
ใหกนิ และใหนอน
เมื่อยามเจาโกรธขึ้ง
รองไหยามปวยไข
เฝาเลี้ยงจนเติบใหญ
หวังเพียงจะไดยล
ขอโทษถาทําผิด
ใจแทมีแตความ
ตนไมที่ใกลฝง
วันหนึ่งคงลมไป

จําจากเจาไมอยูนาน
เพียงเสี้ยววารของวันวาน
เพราะยังอยากเห็นลูกหลาน
ยอมราวรานสลายไป
อยากลาวขานใหซ้ําใจ
ผิดเผลอไผลเปนแนนอน
เพียงเมตตาชวยอาทร
คลายทุกขผอ นพอสุขใจ
ใหนกึ ถึงเมื่อเยาววยั
ไดใครเลาเฝาปลอบปรน
แมเหนื่อยกายก็ยอมทน
เติบโตจนสงางาม
ขอใหคิดทุกทุกยาม
หวังติดตามชวยอวยชัย
มีหรือหวังอยูนานได
ทิ้งฝงไวใหวังเวง
คัดจากหนังสือ “หลี่” มงคลธรรมจีนโบราณ

ชวยใหตายเร็ว
หรือชวยใหตายดี∗

ขอเจริญพร ทานรองอธิบดีกรมการแพทยผูเปนประธาน ทานผูอํานวยการ
สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ ทานสหธรรมมิก และญาติโยมสาธุชนทุกทาน
เริ่มตนคงจะตองขอประทานอภัยออกตัวนิดหนอย เกี่ยวกับ
ชื่อเรื่องที่ไดรับนิมนตมาพูดวันนี้ ตอนแรกก็แปลกใจหนอย เพราะ
เปนคําใหม ไมเคยไดยินมากอน แมวาอาจจะเปนคําที่ไดบัญญัติ
ในวงการแพทยใชกันมา แตตัวเองเพิ่งไดยิน ตอนแรกก็งงหนอย
แมพระที่อยูใกลไดยินคํานี้ ทานก็ไมเขาใจวา “พินัยกรรมชีวิต” นี้
คืออะไร แตพิจารณาดูก็พอจับความได
วาที่จริงก็เปนเรื่องที่เคยมีผูถามมาแลว แตตอนนั้นยังไมมี
การบัญญัติชื่อกัน จนกระทั่งเมื่อวานนี้ มาเปดดูหนังสือนิมนต
ปรากฏวาไมไดมีเฉพาะคําวา “พินัยกรรมชีวิต” เทานั้น แตมีตอทาย
วา “ผลตอศาสนา” เลยยิ่งงงใหญ วา เอะ...เรื่องนี้จะมีผลตอ
∗

ปาฐกถาธรรม ตามคําอาราธนาของสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ กรมการแพทย ณ หองประชุม
โรงพยาบาลสงฆ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ (เดิมชื่อเรื่องวา “พินัยกรรมชีวิต: ผลตอศาสนา”)
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ศาสนาอยางไร ก็เปนความผิดของตัวเองที่ไมไดดูใหชัดเสียกอน
พอเวลากระชั้นเขาเลยไมมีโอกาสถามใหแนนอน จากความไม
ชัดเจนนี้ก็อาจจะทําใหการพูดวันนี้ไมเขาสูแนวทางที่ตองการก็
เปนได
อยางไรก็ตาม สิ่งที่แนใจก็คือ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความตาย
หรือวาใหชัดขึ้นอีกวา เปนเรื่องระหวางชีวิตกับความตาย คือการที่
ชีวิตจะสิ้นสุดลง และจะสิ้นสุดอยางไร บุคคลที่เกี่ยวของ เริ่มตั้งแต
เจาของชีวิต ซึ่งในกรณีของการเจ็บไขไดปวยก็คือตัวผูปวยเอง จะ
ปฏิบัติตอชีวิตของตนในขั้นสุดทาย หรือตอนรับความตายไดอยางไร
และผูที่เกี่ยวของ ทั้งญาติ ทั้งแพทย ผูรักษา พยาบาล จะมีทาที
และปฏิบัติอยางไร โดยเฉพาะในยุคนี้ที่การแพทยไดเจริญมาก เรา
มีเทคโนโลยีอํานวยอุปกรณที่เรียกวายืดอายุได เรื่องก็ยิ่งซับซอน
มากขึ้น

ตายดีคืออยางไร และสําคัญอยางไร?
ลองมาดูในแงของพระศาสนา การสิ้นสุดของชีวิตที่เรียกวา
ความตายนั้น ทานก็เห็นความสําคัญอยางมาก ในคัมภีรพุทธ
ศาสนาพูดถึงอยูเสมอวาอยางไรเปนการตายที่ดี ทานมักใชคําสั้นๆ
วา “มีสติ ไมหลงตาย” ขอความนี้ทานเนนอยูเสมอ หมายความวา
ในการดําเนินชีวิตที่ดีนั้น การสิ้นสุดของชีวิตก็ถือวาเปนตอนที่สําคัญ
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ที่วาตายดีนั้น ไมใชเฉพาะตายแลวจะไปสูสุคติเทานั้น แต
ขณะที่ตายก็เปนจุดสําคัญ ที่วาตองมีจิตใจที่ดี คือมีสติ ไมหลงตาย
ทานใชคําวา “อสมฺมุฬฺโห กาลํ กโรติ”
ที่วาไมหลงตาย คือมีจิตใจไมฟนเฟอน ไมเศราหมอง ไมขุน
มัว จิตใจดีงาม ผองใส เบิกบาน แลวก็ขยายความไปถึงการที่วา
จิตใจนึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยูกับสิ่งที่ดี เราจึงไดมีประเพณีที่วาจะ
ใหผูตายไดยินไดฟงสิ่งที่ดีงาม เชน บทสวดมนต หรือคํากลาว
เกี่ยวกับพุทธคุณ อยางที่เราใชคําวา “บอกอะระหัง” ก็เปนคติที่ใหรู
วาเปนการบอกสิ่งสําหรับยึดเหนี่ยวในทางใจ ใหแกผูที่กําลังปวย
หนักในขั้นสุดทาย
ใหจิตใจเกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวอยูกับคุณพระ
รัตนตรัย เรื่องบุญกุศล หรือเรื่องที่ไดทําความดีมา เปนตน
ไมวาอะไรที่เปนเรื่องดีงาม ทําใหจิตใจสดชื่นผองใส เราก็
พยายามยกเอามาบอก เอามาแนะใหเปนที่เกาะเกี่ยว หรือเรียกวา
เปนอารมณ เพื่อใหจิตของผูปวยอยูกับสิ่งที่ดีงามนั้น จิตใจจะไดไม
เศราหมอง ไมขุนมัว แลวก็มีสติ ไมเปนจิตใจที่ฟุงซานเลื่อนลอย
หรือขุนมัวเศราหมองอยูกับความทุกขทรมาน
อยางไรก็ตาม ยังมีการตายที่ดีกวานั้นอีก คือใหเปนการ
ตายที่ใจมีความรู หมายถึงความรูเทาทันชีวิต จนกระทั่งยอมรับ
ความจริงของความตาย หรือความเปนอนิจจังได
เพียงแควาคนที่จะตายมีจิตยึดเหนี่ยวอยูกับบุญกุศลความ
ดี ก็นับวาดีแลว แตถาเปนจิตใจที่มีความรูเทาทัน จิตใจนั้นก็จะมี

๔๐

ชวยใหตายเร็ว หรือชวยใหตายดี

ความสวาง ไมเกาะเกี่ยว ไมมีความยึดติด เปนจิตใจที่โปรงโลงเปน
อิสระแทจริง ขั้นนี้แหละถือวาดีที่สุด
ในเมื่อเราถือวาจะตองใหตายดีที่สุด สําหรับคนที่เกี่ยวของ
เราก็จึงพยายามวาทําอยางไรจะชวยใหเขาไปถึงภาวะแหงการตาย
อยางดีที่สุดนั้น
ขอแทรกนิดหนึ่งคือ มีคติที่เกี่ยวกับเรื่องจิตตอนที่จะตาย
ที่ทานสอนวาใหจิตไมเศราหมอง มีสติ ไมหลงตายนั้น นอกจาก
ความหมายในขณะที่ตายแลว ก็ยังมีความหมายโยงไปถึงภพที่จะ
เกิดใหมดวย อยางที่พุทธศาสนิกชนจํานวนมากคงจําไดถึงพุทธ
ภาษิตที่วา “จิตฺเต สงฺกิลิฏเ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา” แปลวา เมื่อจิตเศรา
หมองแลว ก็เปนอันหวังทุคติได ในทางตรงขามก็มีพุทธพจนวา
“จิตฺเต อสงฺกิลิฏเ สุคติ ปาฏิกงฺขา” เมื่อจิตไมเศราหมองแลว สุคติ
ก็เปนอันหวังได
นี้เปนพุทธพจน ที่ทําใหเราเห็นความสําคัญของการที่จะทํา
ใหจิตใจผองใสดีงามในเวลาที่จะตาย เพราะวา แมแตคนที่ทํากรรม
มาไมดี ตามปกติก็จะมีจิตใจเศราหมองขุนมัว แตในตอนที่ตาย ถา
โดยบังเอิญจิตเกิดไปยึดเหนี่ยวสิ่งที่ดี นึกถึงเรื่องที่เปนบุญเปนกุศล
จิตผองใสขึ้นมา เวลานั้นกรรมกลายเปนอาสันนกรรม คือกรรมใกล
ตายฝายดี แทนที่จะไปทุคติจากการที่ไดทํากรรมชั่วมาตลอดเวลา
หลายๆ สิบปในชีวิต ก็กลับไปดีเสียนี่ เพราะฉะนั้นทางพระศาสนา
จึงใหความสําคัญกับเรื่องของจิตใจตอนที่จะตายนี้มาก
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เมื่อสภาพจิตในเวลาตายมีความสําคัญอยางนี้ เราก็จึง
พยายามชวยใหคนตายไดตายอยางดี นอกจากไมฆาเขาแลวก็หา
วิถีทางที่จะชวยใหเขาตายอยางดีที่สุดดวย

แมถึงวาระสุดทาย
มนุษยกไ็ มหมดโอกาสที่จะไดสงิ่ ดีที่สุดของชีวิต
ยิ่งกวานั้น ทางพุทธศาสนาถือวา ชีวิตคนมีโอกาส
ตลอดเวลา จนถึงวาระสุดทาย แมแตจะบรรลุประโยชนสูงสุด
ของชีวิต ในขณะจะดับจิต โดยเฉพาะการบรรลุธรรมซึ่งถือวาเปน
ประโยชนยอดสุดของชีวิต เรียกงายๆ ก็คือการบรรลุนิพพานนั้น
แมแตปวยไขกําลังจะตายก็มีโอกาส มนุษยจึงมีโอกาสจนกระทั่ง
วาระสุดทายของชีวิต ไมมีอะไรจะไดแลวก็ยังสามารถไดสิ่งสูงสุด
ของชีวิต ดังมีทานที่บรรลุธรรมในขณะจิตสุดทายตอนจะดับ ที่
เรียกเปนศัพทวา “ชีวิตสมสีสี” คือบรรลุธรรมสูงสุดพรอมกับ
สิ้นชีวิต
การที่มีโอกาสมากถึงขนาดนี้ บางครั้งก็ขัดกันกับเรื่องทาง
รางกาย คือแมแตรางกายเจ็บปวดทุกขทรมานที่สุดแลวจิตก็ยังมี
โอกาสอยู ตามปกติเรายอมตองการใหทั้งกายทั้งจิตดีทั้งคู จึงจะมี
สุขเต็มพรอม แตดังที่กลาวแลววาคนเราไมหมดโอกาส แมรางกาย
เจ็บปวดสุดทรมานอยางจะขาดใจ บางทีความทุกขทรมานเปนตน
ที่เกิดขึ้นนั้นกลับมาเปนอารมณของปญญา ทําใหเขาใจหยั่งเห็น
ความจริงของชีวิต และบรรลุโพธิญาณได เลยตรัสรูในตอนที่จะดับ
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จิตนั้น กลายเปนพระอรหันตไป เปนอันวา คนแมจะตายจนถึง
วาระสุดทาย ก็ยังมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมสูงสุด ที่เปนประโยชนสุด
ยอดของชีวิต จึงเปนขอที่ตองคํานึงไวอยางหนึ่ง
มีเรื่องในพระไตรปฎกกลาวถึงพระสาวกที่ไดรับความทุกข
ทรมานจากความเจ็บปวยเปนอยางยิ่ง
ซึ่งก็คงจะไมแพคนที่
เจ็บปวยในปจจุบัน อยางคนที่ปวยเปนโรคมะเร็งบางชนิดที่ทุกข
ทรมานอยางมาก
ยิ่งสมัยกอนนั้นเราตองนึกวายังไมมีเครื่อง
อุปกรณมาชวย ยาระงับความเจ็บปวดก็คงไดผลไมเทาสมัยนี้ คน
สมัยกอนจึงคงจะตองเจ็บปวดทรมานอยางที่สุด แตถึงอยางนั้นก็
ปรากฏวา บางทานในขณะสุดทายที่ทุกขทรมานอยางยิ่งนั้น ก็ได
เกิดปญญามองเห็นธรรมรูเขาใจความจริงของชีวิตอยางแทจริง
แลวก็วางจิตตอชีวิตของตนและตอโลกไดถูกตอง จิตใจก็โปรงโลง
หลุดพนเปนอิสระ จึงบรรลุธรรมเปนพระอรหันตอยางที่กลาวเมื่อกี้
ที่พูดมานี้เปนสิ่งที่ตองคํานึงอยางหนึ่งในการที่จะปฏิบัติตอ
คนที่เจ็บปวย คนที่ชวยเหลือจะตองเขาใจเรื่องนี้ แลวเราอาจจะ
กลับไปชวยคนเจ็บไขไดดียิ่งขึ้น
นอกจากชวยในทางสภาพจิตที่ดีงาม ใหยึดเหนี่ยวในสิ่งที่
เปนบุญเปนกุศล ซึ่งก็ดีอยูแลว เราอาจจะกาวตอไปอีกขั้นหนึ่ง คือ
การชวยทางปญญา
ดานปญญานี้คนมักจะไมคอยนึกถึง มักจะมองแคเรื่องที่
จะใหจิตยึดสิ่งที่ดีไว เกาะเกี่ยวกับบุญกุศลไว ซึ่งยังเปนความยึดถือ
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อยางหนึ่ง ถาพนจากขั้นนี้ไปได เหนือขึ้นไป ก็จะอยูดวยความสวาง
โปรงโลงของปญญาที่บรรลุธรรม
คนเราที่เกิดมานี้ บางทีอยูดวยความสุขสบายมาตลอดชีวิต
ถาขาดความรูเทาทัน วางใจไมถูก ชีวิตที่อยูมาดีนั้น กลับสงผล
ยอนกลับมาทําใหยึดมั่นในชีวิตมากขึ้น หรือยึดมั่นเขาไปเต็มที่
แลวความยึดมั่นในชีวิตนั้นแหละ พอถึงเวลาจะตองละจากไป ก็
เปนเหตุใหมีความทุกขขุนมัวเศราหมองมากขึ้น เพราะฉะนั้นใน
วาระสุดทายที่วาเมื่อกี้ ถาเกิดแสงสวางแหงปญญาขึ้นมาก็หลุดไป
ไดอีกที
เรื่องนี้มองในสายตาของเรา อาจจะคิดไมถึงวาอะไรดีที่สุด
แตในทางพระศาสนาทานสอนใหเรารูวา การเกิดปญญาเขาถึง
ความจริงนั้นแหละ เปนความสุขที่สมบูรณที่สุด ถึงตอนนั้นเราจะ
ปลงใจวางใจตอทุกอยางถูกตองไปหมด จิตใจโปรงโลงสวางไสว
อยางไมมีอะไรมาขีดคั่นจํากัด
ชีวิตของทุกคนที่เกิดมาควรจะไดถึงขั้นนี้ แตถาหากวาตอน
ที่สุขสบายอยูยังไมได แลวคนเจ็บปวยทุกขทรมานกลับไดขึ้นมา
เราก็ตองยอมรับวาเขาไดสิ่งประเสริฐกวาเรา อันนี้เปนขอที่นํามา
เสนอไวใหเห็นทัศนคติหรือทาทีของพระพุทธศาสนาตอเรื่องความ
ตายนี้ในสวนหนึ่ง
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ตองยอมรับวาเรายังรูไ มเพียงพอตอความจริงของ
ธรรมชาติจงึ ตองปฏิบตั ิการดวยความไมประมาท
ปจจุบันนี้เรามีปญหาซับซอนสืบเนื่องจากความ
เจริญกาวหนาทางการแพทย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เจริญกาวหนาก็จริง
แตพรอมกันนั้นอาจจะเปนเพราะความไม
สมดุลในความเจริญนั้นดวย จึงทําใหเกิดปญหาขึ้นมา
พูดในแงหนึ่งคลายๆ กับวาเทคโนโลยีนั้นเจริญมาก ได
สรางอุปกรณมาชวยยืดชีวิตคน แตในเวลาเดียวกันอีกดานหนึ่ง
วิทยาศาสตรกลับเจริญไมพอที่จะใหความรูเกี่ยวกับชีวิตของคน
คือแมวาวิทยาศาสตรจะเจริญ
แตความรูเกี่ยวกับธรรมชาติที่
วิทยาศาสตรคนพบมา ยังไมเพียงพอที่จะใหคําตอบที่ชัดเจนวา
ชีวิตคืออะไร ความตายเปนอยางไร ชีวิตจะดับสิ้นเมื่อไรแน ถึง
เดี๋ยวนี้จะบอกอยางนั้นอยางนี้ เชนบอกวาคนตายเมื่อกานสมอง
ตายเปนตน ก็ยังอยูเพียงในขั้นคาดหมาย เปนเรื่องที่ยังไมไดรู
เด็ดขาด
นอกจากนั้น คําตอบของวิทยาศาสตรก็เปนคําตอบแหงๆ
พูดเรื่องชีวิตอยางไมมีชีวิตชีวา เพราะพูดไดแตเรื่องดานรางกาย ซึ่ง
เปนเพียงดานหนึ่งของชีวิต แตเวลาคนมีปญหา เรื่องมันจะมา
รวมอยูที่จิตใจ พอถึงตอนนี้วิทยาศาสตรก็เลยไปไมถึง
ทางพุทธศาสนาบอกวา ชีวิตสิ้นสุดเมื่อจิตสุดทายดับไปใน
ภพนี้ คือเมื่อจุติจิตดับ แตก็เปนเรื่องนามธรรมที่มองไมเห็น ก็อยาง
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ที่พูดไปแลววา ความรูของมนุษย แมวิทยาศาสตรจะมาชวย ก็ได
เพียงในระดับของรูปธรรม คือดานรางกาย แตความรูเรื่องชีวิต
อยางสมบูรณ ที่บรรจบกันทั้งดานกายและดานจิต ก็ยังไมเพียงพอ
จึงไดพูดไวเมื่อกี้วา ความเจริญทางเทคโนโลยีไปไกล ได
ชวยใหมีอุปกรณยืดชีวิตคน แตวิทยาศาสตรเจริญไมพอที่จะให
ความรูที่สมบูรณเกี่ยวกับชีวิต เมื่อความรูเรื่องชีวิตกับอุปกรณที่มา
ทําตอชีวิตไมสมดุลกัน ก็ตองเกิดปญหา เรียกวาเปนปญหาจาก
ความไมสมดุลในดานความรูเกี่ยวกับธรรมชาติ กับการมีเครื่องมือ
ที่ใชจัดการกับธรรมชาติ
เปนความใฝฝนมานานแลวที่มนุษยตองการพิชิตธรรมชาติ
โดยเฉพาะอารยธรรมปจจุบันตามแนวคิดของตะวันตกที่มุงมั่นวา
จะตองพิชิตธรรมชาติใหได
เพราะเชื่อวาเมื่อไรมนุษยพิชิต
ธรรมชาติไดก็จะเปนความสําเร็จที่สมบูรณของมนุษย แตในการที่
จะพิชิตธรรมชาตินั้นก็จะตองรูจักธรรมชาติอยางแทจริง แตเวลานี้
เรากาวในดานหนึ่งล้ําไป
คือเราสามารถประดิษฐอุปกรณ
เทคโนโลยีที่จะใชจัดการกับธรรมชาติไดมากมาย แตพรอมกันนั้น
เรายังไมมีความรูในธรรมชาติอยางเพียงพอ เราจึงตองมาประสบ
ปญหาอยางนี้
การรูตระหนักถึงปญหาเกี่ยวกับความไมสมดุลหรือความ
ไมพรอมเหลานี้จะทําใหเราปฏิบัติตอสถานการณตางๆ ไดดีขึ้นโดย
มีความไมประมาท คือจะปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ความไม
ประมาทในความหมายหนึ่งก็คือ อยาไปตัดสินปุบปบเด็ดขาด ตอง
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เผื่อใจไวใหพรอมที่จะมีการแกไขปรับปรุง คนเรามักมีความโนม
เอียงที่ชอบตัดสินอะไรวาเปนอยางนั้นอยางนี้ ทั้งที่ยังไมรูจะแจง
และเมื่อตัดสินไปแลว ก็ยึดอยูอยางนั้น และใชขอที่ยึดไวนั้นเปน
เกณฑตัดสินตอไปโดยไมหาความจริงตอ
ลักษณะอยางหนึ่งของการที่จะอยูอยางไมประมาท คือ
อาจจะพูดเปนสองขั้นวา ในขั้นนี้เราทําไดเทานี้ แตเราเผื่อใจไว
พรอมที่จะแกไขปรับปรุงตอไป ซึ่งจะทําใหตองมีการศึกษา ตองมี
การพัฒนาปญญาใหยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อวาในภายหนา ตัวเราก็ตาม
ลูกหลานของเราก็ตาม จะไดปฏิบัติตอเรื่องนี้ไดดีขึ้น
นอกจากนั้น ตอนนี้ถาจะมีการบัญญัติกฎหมายอะไร เราก็
คงจะตองเผื่อใจไวเชนเดียวกัน เชนยอมรับวา เรากําลังบัญญัติ
กฎหมายที่จะมาใชปฏิบัติตอชีวิตนี้โดยที่เรายังไมรูความจริงแท
แนนอน แมวาบางครั้งเราอาจจะรอความรูจริงไมได แตเราจะทํา
อยางไรใหดีที่สุด

การรูความจริงของธรรมชาติ กับการตัดสินใจปฏิบัติ
เพื่อสนองความตองการของมนุษย
เมื่อมีเรื่องที่จะตองพิจารณา อยางในกรณีนี้ เราพูดไดวาไม
มีสูตรสําเร็จ เมื่อไมมีสูตรสําเร็จ เราจะทําไดเพียงนําเอาหลักการ
บางอยางมาใช ซึ่งเปนเรื่องของมนุษยที่จะตองใชปญญาในการนํา
หลักการทั่วไปมาใชใหเขากับเรื่องเฉพาะกรณี เมื่อไมมีสูตรสําเร็จ
ปญญาก็ตองเขามา เพื่อพิจารณาที่จะทําใหดีที่สุดในกรณีนั้น
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ถาวาตามทางพุทธศาสนา เราตองแยกเรื่องเปน ๒ ระดับ
ระดับที่ ๑ คือหลักการที่เปนความจริงของธรรมชาติ
ระดับที่ ๒ คือการสนองความตองการของมนุษยวา เมื่อรู
ความจริงนั้น หรือมีความจริงเทาที่รู แลวมนุษยจะเอาอยางไร
๑. การรูความจริงของธรรมชาติวาเปนอยางไร อยางใน
กรณีนี้ก็คือรูเรื่องชีวิตมนุษย เชนวาชีวิตมนุษยคืออะไร เปนอยางไร
ชีวิตสิ้นสุดเมื่อไรแน ถาเรารูความจริงนี้แนนอนเด็ดขาดแลว การ
ปฏิบัติที่วามนุษยจะเอาอยางไรก็จะชัด แตปญหาสําคัญอยูที่วา
ความจริงของธรรมชาตินั้นเรายังรูไมเด็ดขาด
๒. การปฏิบัติของมนุษยวาจะเอาอยางไร ในเรื่องนี้ปญหา
อยูที่วา ถาขอหนึ่งยังไมถึง การตัดสินในขอที่สองก็ทําไดยาก ปญหา
จึงมาอยูที่วา ถาจะตองทําทั้งที่ยังไมรู มนุษยจะเอาไหม และจะเอา
อยางไร
เปนอันวา การที่จะสนองความตองการของมนุษยอยางไร
เปนเรื่องของความสัมพันธระหวางการรูความจริงของธรรมชาติ กับ
การปฏิบัติตอความตองการของคน เรื่องนี้เปนปญหาของมนุษยมา
โดยตลอด ถาเปนกรณีที่เราไดเขาถึงความจริงแลว เราก็มั่นใจและ
สบายใจในการปฏิบัติที่วาจะเอาอยางไร ทั้งนี้เราก็ตองรูตัวอยูแลววา
ความจริงของธรรมชาตินั้นไมเปนไปตามความตองการของมนุษย
เพราะฉะนั้นเราจึงตองแยกออกเปนสองขั้นอยางที่วาไปแลวนั้น
ที่วาความจริงของธรรมชาติไมเปนไปตามความตองการ
ของมนุษยนั้น ก็รวมทั้งการที่วามันจะไมเปนไปตามบัญญัติของ
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มนุษยดวย มนุษยอาจจะมาตกลงบัญญัติกันวาอยางนั้นอยางนี้
แตถาเราไมรูความจริงของธรรมชาติ การปฏิบัติก็ไมไดผลจริง และ
ก็จะมีปญหาตอไป
ไมวาเราจะบัญญัติอยางไรก็ตาม ความจริงของธรรมชาติก็
ไมเปนไปตามบัญญัติของมนุษยนั้น จึงเปนเรื่องที่บอกวาตองไม
ประมาท คนจะตองพยายามศึกษาเพื่อใหรูความจริงของธรรมชาติ
เมื่อรูแลวจะทําอยางไร ก็เปนขั้นปฏิบัติการที่สืบเนื่องออกไป แตก็
ขอใหมีการประสานกันไว ถายังทําไมไดอยางถึงความจริงแท ก็จะ
ไดตามความจริงเทาที่รูถึงเวลานั้น
ในกรณีของความตายนี้ก็มีเรื่องของความตองการที่จะตอง
พิจารณา เชนอยางความตองการของผูปวยเอง เชนที่วาผูปวยมี
ความเจ็บปวดทุกขทรมาน ก็อยากจะตาย แลวก็อาจจะบอกคนอื่น
ใหชวยฆาเขา ตามธรรมดาแมคนที่เปนเจาของชีวิตเขาตองการจะ
ตายแลวใหคนอื่นฆาเขา โดยปกติก็ตองยอมรับวาคนฆาไมพนผิด
ฆาฉันทีซิ ถึงเราจะบอกวาก็เขาอยากตายนี่ ฉันก็ฆาใหแลวตาม
ความตองการเขา ฉันก็นาจะไดบุญ แตมันก็ยังเปนการฆาอยูนั่น
แหละ นี่ก็เปนปญหาอีก
ในกรณีของความเจ็บปวย บางทีคนที่จะตายไมรูตัวแลว
พอสั่งเสร็จแลว ตัวเองก็ไปอยูในภาวะไมรูตัวจนกระทั่งโคมา ทีนี้
ปญหาก็อยูที่วา คนที่อยูจะปฏิบัติตามคําสั่งอยางไร ซึ่งเปนตอน
สําคัญที่จะตองพินิจพิจารณา ซึ่งแนนอนเรายอมหวังประโยชนแก
คนตายนั่นแหละ
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ขั้นที่หนึ่ง
เราอาจจะนึกวาเราอยากใหเขาพนจากทุกข
ทรมาน แตเปนไปไดไหมวาเจาของชีวิตเองที่ตองการจะตายนั้นก็
อาจจะสั่งโดยหลงผิด เพราะเวลาที่ทุกขทรมานเต็มที่นั้น ก็จะมอง
และเห็นไปขางเดียว คิดแตวาทําอยางไรจะพนจากทุกขทรมานนั้น
ไปเสีย แตแทจริงนั้นที่เขาทุกขทรมานมาก เขาอาจจะไมตายก็ได
ถาเราไมดวนไปตัดรอนชีวิตของเขาเสียกอน เขาอาจจะรอดก็ได นี่
บางทีเราก็ไมรู แตนี้ก็ยังเปนเรื่องขางนอก
ขางในที่ลึกกวานั้นก็คือจิตใจของเขาเอง
ในตอนที่เขา
สื่อสารกับคนอื่นไมไดนั้น เราไมรูวาในใจเขายังมีความคิดไดหรือ
เปลา ทั้งในระดับที่รูตัวและไมรูตัว แมแตงายๆ อยางในเวลา
เจ็บปวยมากๆ ญาติอาจจะนิมนตพระไปพูดใหฟง ไปสวดมนต
หรือแมแตลูกหลานเองอาจสวดมนตใหฟง ก็จะมีการสงสัยกันวา
เอ...นี่คนเจ็บเขาจะไดยินหรือเปลา เขาจะรูไหม เขาจะไดประโยชน
หรือเปลา
บางทีอินทรียทั้งหลาย เชน ตา หู เปนตน ไมไดดับไปพรอม
กัน แมคนเจ็บจะสื่อสารไมไดแลว เพราะประสาทที่จะสื่องานและ
สมองที่จะสั่งงานในสวนที่สื่อสารแสดงออกนั้นทําไมได แตในฝาย
รับรูบางทีก็ยังรับรูอยู แมจะรับรูดานนี้ไมได ก็อาจจะรับรูดานโนน
ได รับรูโดยตรงไมได แตอาจจะรับรูทางออมได บางทีรับรูทางตา
ไมได แตอาจจะรับรูทางหูบาง ทางสัมผัสกายบาง หรือแมโดย
บรรยากาศ คือยังมีบางสวนหรือบางทางที่ยังรูไดอยู
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เพราะฉะนั้น แมแตเสียงสวดมนต ซึ่งเราอาจจะนึกวา เขา
คงไมรูเรื่อง แตเขาอาจจะไดยิน หรืออาจจะแวว หรืออาจจะรับรู
บรรยากาศ เพราะฉะนั้นจึงตองเผื่อกันไวกอน เสียงสวดมนต อยาง
นอยแมแตเจาตัวไมไดยิน คือไมไดรับรูโดยตรง แตอาจจะสัมผัส
แบบคนฝน คนที่ฝนไมใชไมมีการรับรูเลยใชไหม คนฝนนี้ที่วาไมรู
เรื่องนั้น ที่จริงในบางระดับก็รูเหมือนกัน อยางเชนนอนหลับอยูใน
หองนี้ แลวมีคนมาเคาะประตู ปอก ๆ ๆ ปรากฏวาเดี๋ยวก็ตื่น แต
กอนตื่น ฝนไปแลววาไปรบที่เวียดนาม ไดยินเสียงระเบิดตูมตามๆ
นั่นคือเสียงเคาะประตู หมายความวามีการรับรูอยูบาง คือในตอน
ที่หลับอาจจะไมสนิท นี่ก็คือการรับรูโดยไมรูตัว
เพราะฉะนั้น ไมตองตื่นหรอก ในขณะที่หลับนั่นแหละ
อาจจะไดยินเสียงบางอยาง หรือมีการรับรูบางอยาง ทางหู ทางตา
ทางสัมผัส แลวก็เอาไปปรุงแตงเปนความฝนไดมากมาย นั้น
หมายความวาเขามีการรูและจิตยังทํางานอยู ในสภาพจิตที่ทํางาน
อยางนี้ ถามีอะไรชวย จิตของเขาอาจจะเดินไปในทางที่ดี อยาง
เสียงสวดมนตที่แววก็จะเปนประโยชน เชนจิตใจอาจจะเอาไปปรุง
แตงเปนภาพนิมิตตางๆ ที่ดีงาม ซึ่งก็จะเปนประโยชนแกชีวิตของ
เขา เราจึงไมควรไปตัดรอน
ในกรณีที่วาลึกเขาไปก็คือ ถาคนไขสั่งไววาเมื่อถึงตอนนั้น
อยางนั้นแลวใหจัดการใหเขาจบชีวิตเสียเลย ทีนี้ตอนนี้เราก็ไมรูแน
วาที่เราไปตัดชีวิตเขานี้จะเปนการไปตัดรอนโอกาสในการที่เขาจะ
ไดเขาถึงสิ่งที่ดีงามของชีวิต แมแตประโยชนสูงสุดอยางที่กลาวแลว
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หรือเปลา เมื่อทราบอยางนี้ก็จะทําใหเราคิดมากขึ้น ไมใชเห็นเขา
ทุกขทรมานเราก็คิดไปขางเดียววานี่เขาเจ็บปวดแสนสาหัสแลว
เขาแยแลว อยูไปทําไม ใหตายเสียดีกวา
พระสาวกบางองคในพุทธกาล แมจะเจ็บปวยทุกขทรมาน
แสนสาหัส แตพอถึงที่สุดแลวกลับเกิดผลในทางที่วา ในกระบวนการ
ทํางานของจิตใจ อาจจะมีภูมิหลังความรูอะไรตางๆ กลับมาประมวล
กัน แลวกระทบกับประสบการณนั้น ทําใหเกิดการหยั่งรูหยั่งเห็นได
ปญญาอยางที่วาเปนโพธิญาณตรัสรูไปเลย อันนี้ก็กลายเปนวา
บุคคลนั้นจะไดบรรลุธรรมเปนพระอรหันต เรากลับไปตัดรอนเขาเสีย
เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องที่ตองเผื่อไวใหเปนขอคํานึงเพื่อจะไดไมคิด
ขางเดียว เพราะเรามักจะมองไปในแงเดียววา เขาทุกขทรมานนัก
ถาตายพนทุกขไปไดคงดี
ที่วามานี้เปนแงตางๆ
ที่จะตองพิจารณา
เพื่อจะได
ระมัดระวังวา การที่จะถือเอาตามคําสั่งของคนไขจะเพียงพอหรือไม
รวมทั้งความคิดของเราวาเปนการคิดที่เพียงพอหรือไมดวย
อยางนอย เราก็จะไมคิดเพียงแควาทําอยางไรจะชวยใหเขา
ไดตาย แตจะคิดวาทําอยางไรจะใหเขาตายดีดวย

หลักการใหญ: ปฏิบตั ิการดวยเจตนาดีที่สุด
บนฐานแหงปญญาที่รถู องแทที่สุด
ในโลกที่เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาก
ขึ้นนี้ จะมีปญหาตางๆ ที่ซับซอนแปลกๆ มากขึ้นดวย ซึ่งไมมีสูตร
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สําเร็จในการที่จะแกปญหา จะมีใหก็เฉพาะตัวหลักการ ซึ่งมนุษย
จะตองรูจักใชปญญานําไปปรับเขากับเรื่องในแตละกรณี
ในขณะที่มนุษยสมัยโบราณ อาจจะอยูงายๆ ดวยสูตร
สําเร็จ ที่ยึดถือปฏิบัติไปตามความเชื่อหรือศรัทธา แตในยุคปจจุบัน
ที่สูตรสําเร็จไมเพียงพอ มนุษยจะตองอยูดวยหลักการ ที่ปฏิบัติโดย
ใชปญญา และขอสําคัญประการแรกก็คือ ตองมีหลักการที่เปน
หลักไดจริงๆ
ที่วา เราตองอยูดวยหลักการ แลวเอาหลักการนี้ไป
ประยุกตใช เพราะไมมีสูตรสําเร็จนั้น ไดบอกแลววามีหลัก ๒ อยาง
ที่ตองคํานึง คือ
๑. ความจริงของธรรมชาติเปนอยางไร
๒. มนุษยจะเอาอยางไร
ความจริงของธรรมชาติ
กับความตองการของมนุษย
จะตองมาโยงกันวา เมื่อความจริงของธรรมชาติเปนอยางนี้ และ
เมื่อรูวาความจริงเปนอยางนี้แลว มนุษยจะเอาอยางไร หรือจะ
ปฏิบัติอยางไร
การรูความจริงนั้นเปนคุณสมบัติขอหนึ่งของมนุษยที่สําคัญ
มาก เปนคุณสมบัติที่ทําใหมนุษยเปนสัตวพิเศษคือ ปญญา มนุษย
เปนสัตวที่มีภูมิปญญา และปญญานี้ก็พัฒนาได จนกระทั่งถึงที่สุด
เปนโพธิ คือความตรัสรู ซึ่งเปนการเขาถึงความจริงแท
ขอสองคือการตัดสินใจของมนุษยวาจะเอาอยางไร เรียกวา
เจตนา
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สองอยางนี้เปนเกณฑสําคัญในการพิจารณาตัดสินและ
ปฏิบัติตอสิ่งตางๆ แตในเมื่อคนทั่วไปหาไดรูความจริงของธรรมชาติ
อยางถองแทไม เราจึงตองมีขอเตือนใจในการปฏิบัติ ๒ ประการคือ
๑. ในขณะที่ตัวเองยังไมเขาถึงความจริง มนุษยจะตองใช
ปญญาใหมากที่สุด หาความรูในความจริงใหดีที่สุดกอนที่จะ
ตัดสินใจ ใหการตัดสินใจหรือเจตนาที่จะเอาอยางไรนั้นเกิดจาก
ความรูอยางถองแทมากที่สุด พูดงายๆ วาปญญาที่ดีที่สุดใน
ขณะนั้น
๒. มีความไมประมาท ที่จะพัฒนาปญญานั้นตอไป
เมื่อถึงขั้นนี้ เราก็เอาเกณฑสองอยางนี้มาใชตัดสินวา ใน
การกระทําแตละอยางนั้น เราไดทําไปโดย
๑. มีปญญารูความจริงโดยศึกษาอยางละเอียดลออถี่
ถวนที่สุด พิจารณาคนควาปรึกษาหารือกัน รอบคอบ
ที่สุดแลวหรือยัง
๒. ตัดสินดวยเจตนาดีที่สุดแคไหน เจตนาดีที่สุดในกรณีนี้
ก็คือเจตนาที่ประกอบดวยเมตตา กรุณา มีความ
ปรารถนาดีตอผูปวย
เราตัดสินใจดวยความปรารถนาดีตอผูปวย
แตก็ตอง
ประกอบดวยปญญาดวย ใหสองอยางนี้มาประกอบกัน ในแตละ
กรณีนั้นๆ เราก็อาจจะพูดยุติไดวา ถาทําดวยปญญาสูงสุด และ
ดวยเจตนาดีที่สุดแลว เทาไรก็เทานั้นกอน ถาไมอยางนั้นเรื่องของ
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มนุษยก็จะไมมีทางยุติ แตทั้งนี้ก็เปนวิธีปฏิบัติที่เราใชในกรณีอยาง
ที่วา เราไมมีสูตรสําเร็จ
แตก็ไมใชเทานั้น ยังตองมีตอไปอีกวา เราจะตองไม
ประมาท ในขณะนี้ ครั้งนี้ กรณีนี้ เราตัดสินใจดวยปญญาสูงสุด
และดวยเจตนาดีที่สุดแลว เราก็เผื่อไวอีกวา เราจะพัฒนาตัวเอง
ตอไป เพื่อใหการตัดสินใจครั้งตอไปไดผลดียิ่งขึ้น ไมใชยึดไว
ตายตัวและจบเทานี้
ปญญาที่วามานี้มีความหมายหลายอยาง นอกจากรูความ
จริงของธรรมชาติแลว ก็ยังมีความรูเกี่ยวกับการรักษาของเราเอง
เชนเรื่องวิชาการการแพทย และความรูที่เกิดจากการเพียรแสวงหา
เพิ่มเติม เชนดวยการปรึกษาหารือกัน ไมใชจะตัดสินใจไปงาย ๆ
คนเดียว อยางนี้เปนตน การที่ไดมารวมหัวกัน ระดมความคิดกัน
รวมกันพิจารณาแลว ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเราพูดไดวามีปญญาที่
ดีที่สุด และทําดวยความรูความเขาใจมากที่สุด
จากนั้นก็คือ ทําดวยเจตนาที่ดีที่สุด มีความมุงหมายดี
ปรารถนาดีตอมนุษยที่เปนเจาของชีวิตนั้น พรอมทั้งปรารถนาดีตอ
สังคม และปรารถนาดีตอมนุษยชาติ
เวลานี้เรื่องความปรารถนาดีก็มีความซับซอนที่จะตอง
พิจารณากันอีก เชนวา เราจะรักษาชีวิตคนเจ็บนี้คนเดียวแลว
จะตองยอมเสียเงินอยางมากมาย
ซึ่งเกิดจากงบประมาณของ
ประเทศชาติ จะกอความเดือดรอนแกประชาชนเทาไร เดี๋ยวนี้
ปญหาโยงกันไปหมด
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เพราะฉะนั้น ที่วาเจตนาดีที่สุด บางทีไมใชเจตนาดีเฉพาะ
ตอตัวผูปวยไขคนเดียวเทานั้น ตองปรารถนาดีทั้งตอชีวิตของคนที่
จะตายดวย และตอสังคม ตอประเทศชาติทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งเรื่อง
ปญหาทางเศรษฐกิจและเรื่องอื่นๆ นี่แหละที่วาพูดไดในแงหลักการ
แตไมมีสูตรสําเร็จ
ในกรณีอยางนี้ก็เปนอันวา เราไดหลักในการประสานความ
จริงของธรรมชาติ กับความตองการของมนุษยใหพอไปกันได
วันนี้จะพูดแตเพียงแนวกวางๆ อยางนี้กอน เพราะไมแนใจ
วาจะเขาใจความหมายของหัวขอปาฐกถาชัดเจน โดยเฉพาะตอนที่
สองที่วาผลตอศาสนา แตเรื่องพินัยกรรมชีวิตก็พูดไปจากพื้นความ
เขาใจเกา ในเรื่องที่ใชศัพทใหม ซึ่งสําหรับตัวเองไมทราบวาได
บัญญัติกันเมื่อไร
แตวาโดยสาระคําถามทํานองนี้มีมานาน
พอสมควรแลว เปนปญหาของยุคสมัยในเวลาที่วิทยาศาสตรเจริญ
แตอยางที่วาแลวคือเจริญไมสมดุล เพราะรูความจริงของธรรมชาติ
ไมเพียงพอ แตสามารถสรางสรรคอุปกรณเทคโนโลยีมาจัดการกับ
ชีวิต และจัดการกับธรรมชาติไดกาวไกลล้ําหนาไปมาก
แมจะพูดไมยาวก็คิดวาอาจจะเปนขอคิดบางประการ หรือ
แทนที่จะเปนขอคิดที่เปนประโยชน ก็อาจจะกลับทําใหทานทั้งหลาย
ยิ่งสับสนหนักเขาไปอีก คือยิ่งทําใหตัดสินใจยากเขาไป แตก็เปน
เรื่องจําเปน เปนธรรมดาวาเมื่อเราจะหาขอยุติที่ดีที่สุด เราก็ตอง
นําเอาสิ่งเกี่ยวของที่ควรจะพิจารณาเขามา
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สุดทายนี้ขอฝากย้ําอยางที่วาแลวคือ ปญญากับเจตนาเปน
องคประกอบสําคัญ ปญญาเปนตัวเชื่อมมนุษยใหเขาถึงความจริง
ของธรรมชาติ แลวก็เปนสัตวพิเศษที่ตรงนี้ ตรงที่วาสามารถรูความ
จริงของธรรมชาติ ไมใชเปนเพียงผลผลิตของธรรมชาติ สัตวทั้งหลาย
อื่นนั้นมันเกิดขึ้นมา เหมือนกับเปนผลผลิตของธรรมชาติเทานั้น แต
มนุษยมีความสามารถพิเศษที่กลับไปรูตนตอของตัวเอง
คือรู
ธรรมชาตินั้นได นี้คือตัวปญญา
ปญญาเชื่อมมนุษยเขากับความจริงของธรรมชาติ และเมื่อ
มนุษยมีปญญา รูความจริงของธรรมชาติแลว ก็จะชวยใหเจตนาใน
การเลือกตัดสินใจของมนุษยนั้นทําไดดีที่สุดดวย เพราะฉะนั้นจึง
ขอใหเรามีเจตนาที่เกิดจากพื้นฐานของปญญาที่ดีที่สุด พรอมทั้งมี
ความไมประมาทที่จะพัฒนาปญญานั้นตอไปจนกวาจะเปน
ปญญาที่สมบูรณ
ขออภัยที่วันนี้ไมไดชวยใหความแจมแจงแกที่ประชุมมาก
แตขอฝากไวเปนขอคิดพิจารณาเพียงเทานี้กอน ขออนุโมทนาตอ
ทุกทานในที่ประชุมนี้ และขอใหความตั้งใจดีนี้ ดําเนินไปสู
ประโยชนที่ดีที่สุดแกชีวิตและสังคม เพราะวาทานที่ตั้งเรื่องนี้ขึ้นมา
แนนอนวามีกุศลเจตนาปรารถนาดีตอชีวิตและเพื่อนมนุษย
โดยเฉพาะตอทานผูสูงอายุ เมื่อเจตนาดีเริ่มแลว ก็เปนมงคล นับวา
เปนจุดเริ่มที่ดี ก็ขอใหเรากาวหนาไปทั้งในเจตนาดีที่เรามี และ
กาวหนาไปในปญญาที่จะมาเปนพื้นฐานของการตัดสินใจดวย
เจตนานั้นดวย ขอความสุขสวัสดีจงมีแดทุกทาน

