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เลิกงานเก่า พบโอกาสใหม่
มองไปข้ างหน้ า สูจ่ ุดหมายสูงกว่าที่ยงั รอ
ต่ออายุให้ ยืน พร้ อมด้ วยใจกายที่แข็งแรง
สมองก็แจ่มใส จิตใจก็สบาย
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ถึงเวลาที่จะแน่ใจ ว่าได้ เป็ นพระพรหมโดยสมบูรณ์
ฝึ กตนยิ่งขึ ้นไป ดาเนินชีวิตให้ ถกู ความสุขยิ่งเพิ่มพูน
พอปั ญญามาบรรจบให้ วางใจถูก
ชีวิตและความสุขก็ถึงความสมบูรณ์

รักษาใจยามป่ วยไข้
ธรรมกถาสาหรับญาติผ้ ูป่วย
ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
มงคลสองด้ านประสานเสริ มกัน
ความสมบูรณ์มีไม่ได้ ถ้ าไร้ ดลุ ยภาพ
ดุลยภาพทางร่างกายทาให้ มีสขุ ภาพดี
ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ทาให้ ชีวิตมีความมัน่ คง
สังคมไม่เสียดุลยภาพ ประชาชนก็ไม่ขาดสันติสขุ
เมื่อมนุษย์ทาลายธรรมชาติ ก็นาความพินาศมาสูโ่ ลก
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ดุลยภาพของจิตใจ ภายในโลกแห่งความเปลีย่ นแปลง
ดุลยภาพของจิตใจ: ศูนย์พลังยิ่งใหญ่แห่งการสร้ างสรรค์
ถึงจะเสียดุลยภาพกาย ก็ต้องรักษาดุลยภาพใจไว้ ให้ ได้
คนโง่ เสียดุลยภาพกายแล้ วก็พลอยเสียดุลยภาพใจไปด้ วย
คนฉลาด เอาดุลยภาพใจมาช่วยดุลยภาพกาย
แม้ แต่ธรรมก็ต้องมีดลุ ยภาพ
ถ้ าจัดธรรมเข้ าดุลได้ ก็ไม่พลาดจากผลที่ม่งุ หวัง
ในที่สดุ ธรรมคือดุลยภาพ และดุลยภาพก็คือธรรม
ทางสายกลาง คือ ทางแห่งดุลยภาพ
ดุลยภาพ คือสาระขององค์รวม
ผู้มีดลุ ยภาพทางใจ แม้ แต่ความตายก็ดงึ ขึ ้นมาเข้ าดุลได้
อยูใ่ นโลก ก็ร้ ูจกั มองสิง่ ทังหลาย
้
ยามเจ็บไข้ ก็ปฏิบตั ิให้ พร้ อมดุล
มาร่วมกันสร้ างกุศล ช่วยกันทาวันเวลาให้ เป็ นมงคล
และปฏิบตั ิตนให้ สขุ สันต์ทกุ เวลา

ความจริงแห่งชีวิต
ปฏิบตั ิตอ่ บุรพการี โดยทาหน้ าที่ให้ ถกู ธรรม
บททดสอบใจและเตือนให้ นกึ ถึงความจริ ง
รู้ความจริ งของธรรมดา แต่ได้ ประโยชน์มหาศาล
แสวงรสต่างๆ มากมาย แต่สดุ ท้ ายก็จบที่รสจืดของความจริ ง
สุขแบบเคลือบทาข้ างนอก กับสุขด้ วยสดใสข้ างใน
ถึงแม้ อะไรจะเปลีย่ นแปลงผันผวนไป
ก็ต้องรักษาสมบัติแท้ ของเราไว้ ให้ ได้
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ขอเจริ ญพร วันนี ้อาตมภาพพร้ อมด้ วยคณะพระสงฆ์ ขอ
อนุโมทนาในวันอันเป็ นมงคล คือโอกาสที่คุณโยมเกสรี บุลสุข ได้
ปรารภวันเกิดซึ่งหมุนเวียนมาครบอายุหกสิบปี ในวันนี ้ แล้ วจัดพิธี
ทาบุญถวายภัตตาหารและไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เป็ นเครื่ องทาให้
เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต พร้ อมกันนี ้ก็ขออนุโมทนาต่อญาติมิตรทุกท่าน
ที่ ไ ด้ ม าร่ ว มทาบุญ แสดงความปรารถนาดี เ จริ ญ ไมตรี ธ รรมต่ อ
คุณโยมเกสรี ในโอกาสนี ้ด้ วย
นอกจากนัน้ มี ข้ อพิ เ ศษที่ ควรจะกล่า วไว้ ด้วย กล่าวคื อ
คุณโยมเกสรี ได้ บาเพ็ญกุศลเป็ นส่วนอดิเรก คือการเจริ ญจิตภาวนา
ที่เรี ยกกันง่ายๆ ว่า เข้ ารี ทรี ต (retreat) ในช่วงเวลาระยะหนึ่งก่อน
หน้ านี ้พร้ อมด้ วยญาติมิตร เป็ นการเจริ ญกุศล ที่เหมื อนกับว่าจะ
เตรี ยมรั บวันเกิดให้ เป็ นสิริมงคลมากยิ่งขึ ้น การบาเพ็ญจิตภาวนา
นั ้นแปลว่า การพัฒนาจิตใจ คือการทาให้ จิตใจงอกงามขึน้ หรื อ
แปลอีกอย่างหนึง่ ว่า เป็ นการทากุศลธรรมให้ เกิดให้ มีให้ เพิ่มพูนขึ ้น
ในจิตใจ ซึ่งก็เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการเกิ ดเหมือนกัน คือเป็ นการเกิ ด
ของกุศลธรรมในจิตใจ นับว่าสอดคล้ องกันดีกับการทาบุญวันเกิด
ซึง่ เกี่ยวด้ วยการเกิดของชีวิต


ธรรมกถา ในพิธีทาบุญวาระคล้ายวันเกิด ของ คุณเกสรี บุลสุข
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ว่าถึงเรื่ องการเกิ ดนี ้ เราได้ ยินบ่อยๆ ในพระพุทธศาสนา
ท่านกล่าวถึงในที่หลายแห่ง แต่เรามักจะได้ ยินในคาสวดมนต์ที่ว่า
ชาติ ปิ ทุกฺขา แปลว่า แม้ ชาติคือการเกิ ด ก็เป็ นทุกข์ ถ้ ามองดูตาม
พระบาลีนี ้ ก็ทาให้ เกิ ดความรู้ สึกว่า พระพุทธศาสนามองการเกิ ด
เป็ นเรื่ องทุ ก ข์ เป็ นเรื่ องไม่ ส บาย จนกระทั่ ง บางคนบอกว่ า
พระพุทธศาสนามองโลกในแง่ร้าย
ความจริ ง ที่ว่าการเกิดเป็ นทุกข์นี ้ เป็ นการพูดไปตามเรื่ อง
ของสภาวธรรม หมายถึงการเกิดหรื อปรากฏขึ ้นของสังขาร หรื อพูด
ให้ ชดั ก็คือการปรากฏของขันธ์ ๕
เมื่ อขันธ์ ๕ ปรากฏพร้ อมบริ บูร ณ์ ก็ เป็ นชี วิต ขันธ์ ๕ นัน้
เป็ นสิ่งปรุงแต่ง อย่างที่กล่าวแล้ วว่าเป็ นสังขาร เมื่อเป็ นสังขารก็ตก
อยู่ ใ นอ านาจของพระไตรลัก ษณ์ คื อ มี ค วามไม่ เ ที่ ย ง ไม่ ค งที่
เกิดขึ ้นแล้ ว ตั ้งอยู่แล้ วดับไป เป็ นอนิจจัง เมื่อไม่เที่ยง ไม่คงที่ ก็อยู่
ในสภาพเดิมไม่ได้ ไม่สามารถคงทนอยู่ เรี ยกว่า เป็ นสภาวะของ
ความทุก ข์ แล้ ว ก็ เ ป็ นไปตามเหตุปั จจัย ไม่ เ ป็ นไปตามความ
ปรารถนาของใคร ไม่ เ ป็ นตัว เป็ นตนให้ ใ ครได้ จึ ง เรี ย กว่ า เป็ น
อนัตตา
ในที่นี ้ จุดสาคัญที่ทา่ นยกขึ ้นมาพูดเกี่ยวกับการเกิดก็คือว่า
เป็ นทุกข์ ได้ แก่เป็ นสภาวะที่คงทนอยู่ไม่ได้ อันนี ้เป็ นสภาวะที่เป็ น
ธรรมดาของสังขาร เมื่อพระพุทธเจ้ าตรั สว่าอย่างนั ้น ก็ คือตรั สไป
ตามความจริ ง ถ้ าไม่ตรัสว่าเป็ นทุกข์ จะตรั สว่าอย่างไร เมื่อมันเป็ น
ความจริ งอย่างนั ้น ก็ต้องตรั สไปอย่างนั ้น อันนี ้เป็ นการตรั สในแง่
สภาวะ
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แต่การตรั สถึงความเกิ ดนั ้น ไม่ได้ ตรั สว่าเป็ นทุกข์เสมอไป
การเกิดที่เป็ นสุขก็มี การเกิดเป็ นสุขในพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างไร
อาตมภาพจะขอยกตัว อย่ า ง เช่น พุท ธภาษิ ตบทหนึ่ ง ว่ า “สุโ ข
พุทฺธานมุปฺปาโท” แปลว่า การเกิ ดขึ ้นของพระพุทธเจ้ าทั ้งหลาย
เป็ นความสุข หรื อนามาซึง่ ความสุข พระดารั สนี ้แสดงว่า การเกิดก็
สามารถทาให้ เกิดความสุขได้ เพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้ าอุบัติแล้ วก็
ทรงนาแสงสว่างมา ทาให้ คนเกิดปั ญญามองเห็นสัจจธรรม รู้ เข้ าใจ
ว่าอะไรเป็ นกุศล อะไรเป็ นอกุศล ควรประพฤติปฏิบตั ิต่อชีวิตของ
ตนเองและต่ อโลกหรื อ ต่อ สิ่ ง แวดล้ อ มทัง้ หลายอย่ า งไร ท าให้
แก้ ปัญ หาชีวิตได้ ดาเนิ นชี วิตให้ ผ่านพ้ นความทุกข์ และประสบ
ความสุข เพราะฉะนั ้นจึง กล่าวว่า การอุบัติของพระพุทธเจ้ านา
ความสุขมาให้
อย่างไรก็ ตาม ไม่ ต้องพูดถึ งบุคคลซึ่ง เป็ นที่ เคารพสูงสุด
แม้ แต่ผ้ ทู ี่ยงั มิใช่เป็ นบุคคลในอุดมคติ ยังมิใช่พระพุทธเจ้ า เพียงแค่
เป็ นบุคคลดีงามที่เรี ยกว่า สัปบุรุษ โดยทัว่ ไป คนที่เรี ยกว่า สัปบุรุษ
นั ้น เกิ ดขึน้ ที่ไหนก็นาความสุขมาให้ ที่นนั่ เหมือนกัน เพราะฉะนั ้น
พระพุทธเจ้ าจึง ตรั สไว้ ในบางแห่ง ว่า สัปบุรุ ษ หรื อสัตบุรุ ษ เกิ ด
ขึ ้นมาก็เพื่อความสุขของพหูชน หรื อของชนจานวนมาก ทั ้งคนใน
บ้ าน คนในครอบครั ว คนในปกครอง คนที่ร่วมงานการ ตลอดจน
บ้ านเมือง กระทัง่ ถึงสังคมทั ้งหมด ทาให้ เกิดมีความสุขทัว่ ไป อันนี ้
ก็เป็ นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงว่า การเกิดนาความสุขมาให้ ได้ แต่ก็
ยังเป็ นการมองอย่างกว้ าง ๆ
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ทีนี ้ชิดเข้ าไปอี ก มองละเอีย ดลึกซึ ้งเข้ าไปถึงภายในชีวิต
ของแต่ละคน ภายในชีวิตของแต่ละคนนี ้ส่วนที่ลึกที่สุด ละเอียด
ที่สดุ ก็คือ จิตใจ ในจิตใจนั ้นก็มีการเกิดอยู่ตลอดเวลา และการเกิด
นัน้ ก็ มี ทัง้ การเกิ ด ที่ ดี แ ละไม่ ดี แล้ ว แต่ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในจิ ต ใจนัน้
ตามปกติทวั่ ไปการเกิ ดจึงมีสองอย่างคือ การเกิ ดของอกุศลธรรม
ซึ่ง เป็ นสิ่ งที่ ไม่ ดี เป็ นบาปอย่างหนึ่ง และการเกิ ดของกุศลธรรม
กล่าวคือสิ่งที่เป็ นบุญเป็ นกุศล เป็ นความดีงาม เป็ นคุณธรรมอย่าง
หนึง่ ถ้ าอกุศลธรรมเกิดขึ ้นในจิตใจ ก็ทาให้ จิตใจขุ่นมัว เศร้ าหมอง
ไม่สบาย คับแคบ อึดอัด ไม่มีความสุข แต่ในทางตรงข้ าม ถ้ ากุศล
ธรรมเกิ ดขึ ้น ก็ทาให้ เกิดความสบาย ปลอดโปร่ ง ผ่องใส มี ความ
สว่าง มีความสงบ และเป็ นความสุข การเกิดภายในจิตใจที่จะดีก็
คือ การเกิ ดของกุศลธรรม เพราะฉะนั ้น พระพุทธเจ้ าจึงตรั สเน้ นสิ่ง
สาคัญ คือ ทาอย่างไรจะให้ ชีวิตของเราแต่ละคน โดยเฉพาะใน
จิตใจของเรานี ้เกิดกุศลธรรมขึ ้นอยู่เสมอ ถ้ ามีกุศลธรรมเกิดขึ ้นอยู่
เสมอ ก็เป็ นการเกิดที่ดี เป็ นการเกิดที่ประเสริ ฐ
เพราะฉะนั ้น แม้ ว่าชาติคือความเกิ ด ซึ่งหมายถึงการเกิ ด
ของขันธ์ ๕ หรื อการเกิดของสังขารที่ปรุ งแต่งจะเป็ นทุกข์ มันก็เป็ น
เรื่ องของทุกข์ ตามสภาวะ แต่ใ นทางปฏิ บัติ เราสามารถทาให้ มี
ความสุขได้ คือ โดยสภาวะเป็ นทุกข์ แต่ในทางปฏิบัติทาให้ เกิ ด
ความสุข อันนี ้คือวิธีการของพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั ้น ถ้ าคน
มองพระพุทธศาสนาไม่ ทั่ว ตลอด ก็ อาจเข้ า ใจผิ ดว่า พระพุทธ ศาสนานี ส้ อนเรื่ อ งความทุก ข์ มองโลกในแง่ ร้ าย แต่ อัน ที่ จ ริ ง
พระพุทธเจ้ าตรัสสอนเรื่ องทุกข์ ก็เพื่อให้ เรารู้ความจริ งแล้ วเราจะได้
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ปฏิบตั ิถกู ต้ อง ปฏิบตั ิถกู ต้ องแล้ วก็เกิดความสุข พระพุทธศาสนาก็
เลยเป็ นศาสนาแห่งความสุข เพราะการปฏิบตั ิในพระพุทธศาสนา
นั ้น เป็ นการปฏิบตั ิด้วยความสุข
เคยมี ผ้ ูมาโต้ ตอบ หรื อมาสนทนากับพระพุทธเจ้ า เขามี
ความเข้ าใจว่า ความสุขจะต้ องเข้ าถึงหรื อเข้ าถึงได้ ด้วยความทุกข์
แต่พระพุทธเจ้ าตรัสว่า ไม่จาเป็ นต้ องเป็ นเช่นนั ้น ความสุขสามารถ
เข้าถึ งได้ด้วยความสุข ลัทธิ ที่ถือว่าความสุขจะต้ องเข้ าถึงได้ ด้วย
ความทุกข์ มีตวั อย่างที่ชดั เจนคือ ลัทธินิครนถ์
ลัทธินิครนถ์ถือว่า เราจะเข้ าถึงความสุขได้ ต้ องปฏิบตั ิด้วย
ความทุกข์ เพราะฉะนั ้นพวกนิครนถ์จึงบาเพ็ญตบะ มี การทรมาน
ตนด้ วยประการต่างๆ เช่น ลงไปอาบแช่น ้าในฤดูหนาว และไปยืน
นัง่ นอนอยู่กลางแดดในฤดูร้อน ถ้ าเป็ นนักบวชจะโกนศีรษะก็ถอน
ผมทีละเส้ น ทาทรมานทรกรรมตัวเองด้ วยประการต่างๆ เรี ยกว่า
บาเพ็ญตบะ เพราะเขาถือว่า จะต้ องเอาความทุกข์มาแลกเพื่อจะ
ให้ ได้ ความสุข แต่พระพุทธศาสนาสอนว่า ความสุขเป็ นสิ่ งที ่เกิ ดขึ้ น
ด้ว ยการปฏิ บัติ ต่ อ สิ่ ง ทั้ง หลายอย่ า งถู ก ต้ อ ง ดัง นัน้ โดยทั่ว ไป
ความสุข เราจึงสามารถเข้ าถึงได้ ด้วยความสุข เพราะฉะนั ้น เราจึง
มี ข้อปฏิบัติที่เมื่ อปฏิบัติก็มีความสุข เลยที เดีย ว ญาติโยมปฏิบัติ
ธรรมในพระพุทธศาสนา เวลาปฏิบัติก็ มีความสุข เมื่ อปฏิบัติไ ป
แล้ ว เจริ ญก้ าวหน้ าไปก็จะบรรลุจุดมุ่งหมายที่มีความสุขด้ วย นี ้
เป็ นลักษณะของพระพุทธศาสนา
เราจึงได้ พบเห็นว่า เมื่ อคนจากต่างประเทศหรื อต่างชาติ
หรื อต่างวัฒนธรรมเข้ ามาเห็นคนไทย จะประทับใจว่าคนไทยมีชีวิต
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จิตใจร่ าเริ ง เบิก บาน มี หน้ าตายิ ม้ แย้ ม ผ่องใส มี ค วามสุข แต่ใ น
เวลาเดียวกัน จะสังเกตเห็นว่า ถ้ าฝรั่ งมองไปที่คาสอนเขาจะหาว่า
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาแห่งความทุกข์ มองโลกในแง่ร้าย ทีนี ้
พอเห็นชาวพุทธเขาก็เห็นว่ามีความสุข เขาก็เลยไม่สามารถเข้ าใจ
ว่าอะไรกัน แต่ที่จริ งนั ้นก็คือ พระพุทธศาสนาสอนให้ ร้ ู จักความจริ ง
ที่ มี ทุก ข์ อ ยู่ ต ามสภาวะ แต่ แ ล้ วเมื่ อ ปฏิ บัติ ท่ า นให้ ป ฏิ บั ติ ด้ ว ย
ความสุข นี่ คื อ หลัก การของพระพุท ธศาสนา การปฏิ บั ติ ด้ ว ย
ความสุข ที่ ส าคัญ ก็ คื อการที่ เ ราท าให้ กุ ศ ลธรรมเกิ ดมี ขึ น้ ในใจ
ตลอดเวลา ถ้ าใครทาให้ กศุ ลธรรมเกิดขึ ้นในใจได้ เสมอ คนนั ้นก็จะ
มี การปฏิ บตั ิ ธรรมที ่แท้จริ ง แล้วก็จะมี ความสุขอยู่เรื ่ อยๆ อันนี ้เป็ น
หลักสาคัญมาก เพราะว่าการเกิดของกุศลธรรมนั ้น เป็ นการเกิดใน
จิตใจของเราแต่ละขณะนี่เอง
หลักของพระพุทธศาสนาได้ สอนไว้ ว่า จิตของเราเกิ ดดับ
อยู่ตลอดเวลา ทีนี ้ ในการที่จิตเกิดดับนั ้นมันก็เกิดและดับไปพร้ อม
ด้ วยกุศลธรรม และอกุศลธรรม ถ้ าเกิ ดกุศลธรรมจิ ตนี ก้ ็ เกิ ดดับ
พร้ อมด้ วยกุศลธรรม ถ้ ากุศลธรรมเกิดดับอยู่เสมอ จิตนั ้นก็เจริ ญ
งอกงามขึน้ ด้ วยกุศลธรรม คาว่า เกิด นั ้นใกล้ กันกับคาว่า เจริ ญ
งอกงาม เมื่อเราเกิดมามีชีวิตขึ ้นนี ้ หลังจากเกิดแล้ วเราก็หวังว่าจะ
มี ความเจริ ญ งอกงาม ถ้ าเกิ ดแล้ วไม่เจริ ญต่อไปก็คือชีวิตดับสิ น้
เกิ ดแล้ วจึง ต้ องเจริ ญ ต่อไปด้ วย แต่ถ้าวิเ คราะห์ ให้ ละเอีย ดแล้ ว
ความเจริ ญคืออะไร
ความเจริ ญ นั ้นว่าที่จริ งแล้ ว ก็คือการเกิดที่ต่อเนื่องกันไป
นัน่ เอง ดังเช่นชีวิตของเราที่เกิดมาจากครรภ์มารดานี ้ ในส่วนของ
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ร่ างกายประกอบด้ วยสิ่ ง ที่ เ รี ย กว่า เซลล์ หรื อทางพระเรี ย กว่ า
เป็ นองค์ย่อยๆ ของรู ปขันธ์ เป็ นรู ปธรรม ซึ่งมี ทั ้งมหาภูตรู ป และ
อุป าทายรู ป ต่ า งๆ มากมาย สิ่ ง เหล่ า นี เ้ กิ ด ดั บ อยู่ ต ลอดเวลา
หลังจากที่เราเกิดมาแล้ ว ก็มีการเกิ ดย่อยๆ อย่างนี ้ในแต่ละขณะ
เรื่ อยมา ร่ างกายของเราจึงเจริ ญเติบโตต่อมาได้ ความเจริ ญเติบโต
ก็คือ สภาพที่มีการเกิดเพิ่มอัตราขึ ้นในแนวทางนั ้นๆ นัน่ เอง
ในทางจิตใจก็เหมื อนกัน จิตใจก็มี การเกิ ดอยู่เ สมอ ถ้ ามี
การเกิดของกุศลธรรมอยู่เสมอตลอดเวลา ชีวิตของเราก็เจริ ญงอก
งาม จิตใจก็เจริ ญงอกงาม คือมีความดีงามเพิ่มมากขึน้ ๆ นั่นเอง
ซึ่งก็หมายความว่า เมื่ อเราพูดว่ากุศลธรรมเจริ ญงอกงามยิ่งๆ ขึน้
ก็ เ ท่า กั บ บอกว่ า กุ ศ ลธรรมเกิ ด ขึ น้ บ่ อยๆ เรื่ อ ยๆ เพราะฉะนั้น
หลักการปฏิ บัติธรรมสาคัญก็คือ ทาอย่ างไรจึ งจะให้กุศลธรรมนี ้
เกิ ดขึ้ นอยู่ เรื ่ อยๆ ต่อเนื ่องกันไป แล้ วอันนั ้นก็ จะกลายเป็ นความ
เจริ ญงอกงามของจิตใจ ความเจริ ญงอกงามนี ้แหละที่เราเรี ยกว่า
ภาวนา ความมุ่ง หมายของภาวนาก็ คื อ การท าให้ กุ ศ ลธรรม
เกิดขึ ้นในใจต่อเนื่องกันไปเรื่ อยๆ แล้ วกุศลธรรมก็จะเจริ ญเพิ่มพูน
ไป จนกระทัง่ เต็มบริ บรู ณ์
กุศลธรรมที่เกิดขึ ้นในใจนั ้นมีมากมายเหลือเกิน ควรจะยก
มากล่าวเฉพาะที่เป็ นข้ อสาคัญๆ โดยเฉพาะที่เรามักใช้ ในการวัดว่า
เราได้ เจริ ญงอกงาม หรื อพัฒนาไปได้ แค่ไหนเพียงใด พระพุทธเจ้ า
ได้ ตรั สหลักธรรมบางอย่างไว้ ซึ่งเราสามารถใช้ ตรวจดูตัวเอง ถ้ า
ธรรมเหล่านี ้เกิดขึ ้นในใจของเราอยู่ตอ่ เนื่อง ก็เป็ นเครื่ องวัดไปในตัว
ว่า เรากาลังมีความเจริ ญ งอกงามในธรรมเป็ นอย่างดี หลักธรรม
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หมวดหนึง่ ที่พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ สาหรับใช้ วดั ความเจริ ญของจิตใจ
ของแต่ละคน ก็คือ หลักธรรมที่เรี ยกว่า อริ ยวั ฒิ หรื ออริ ยวั ฑฒิ
หรื อจะเรี ยกว่า อารยวั ฒิก็ได้ แปลว่า ความเจริ ญอย่าง อริ ยชน
หรื อความเจริ ญของอริ ย ชน หลักความเจริ ญของอริ ย ชนนี ้ เป็ น
เครื่ องวัดความเจริ ญก้ าวหน้ าของพุทธศาสนิกชนได้ ทวั่ ไป หลักนี ้มี
๕ ประการ ด้ วยกัน
ประการที่หนึ่งคือ ศรั ทธา ท่านให้ ดูว่า ศรั ทธานี ้งอกงาม
ขึน้ ในใจของตนหรื อไม่ ศรั ทธา ก็คือความเชื่อ ความเชื่อนั ้นมี ๒
อย่ าง อย่ างแรกคื อ ความเชื่ อที่เ รี ยกว่า อมู ลิ กาศรัทธา แปลว่า
ความเชื่อที่ไม่มีมูล คือไม่มีเหตุผล โดยเฉพาะความเชื่อที่งมงาย
หมายความว่า เห็นอะไรไม่ได้ คิด ไม่ได้ พิจารณาก็โน้ มใจเชื่อตาม
ไป ถ้ าโน้ มใจเชื่อตามไปเฉยๆ ก็ไม่มีหลัก ต่อไปก็กลายเป็ นความ
เชื่ อ แบบหลงใหล แล้ วก็ ก ลายเป็ นความงมงาย ในทาง
พระพุทธศาสนาท่ านให้ มี ค วามเชื่ อ อย่ างที่ ส อง คื อ อาการวตี
ศรัทธา แปลว่า ศรั ทธาที่มีเหตุผล คือ มี ปัญญาประกอบ รู้ เข้ าใจ
เหตุผล รู้ เข้ าใจเหตุปัจจัย มองเห็นธรรม โดยเฉพาะความเป็ นไป
ตามเหตุปัจจัย มองเห็นความเกิดขึ ้นตั ้งอยู่ดบั ไปซึ่งเป็ นไปตามเหตุ
ปั จจัย เมื่อพิจารณาเรื่ องราวต่างๆ ก็ดวู ่า เป็ นเรื่ องที่สอดคล้ องกับ
ความเป็ นไปตามเหตุปัจจัยหรื อไม่ ดาเนินสืบเนื่องกันตามหลักเหตุ
และผลหรื อไม่
ศรั ทธาหรื อความเชื่อที่มีเหตุมีผลนี ้แหละ ถ้ าหยั่งลงในใจ
ของเราแล้ วก็เรี ยกว่า ได้ เกิดมีกุศลธรรมที่ต้องการ แต่กุศลธรรมที่
ต้ องการนั ้นยังต้ องเจริ ญต่อไปอีก ความเชื่อในความเป็ นไปตาม
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เหตุปัจจัยนี ้แหละ เป็ นส่วนสาคัญของความเชื่อในธรรม ซึ่งรวมไป
ถึงความเชื่อในความดีงาม ในกฎเกณฑ์แห่งความดีความชัว่ เป็ น
ความเชื่อในหลักความจริ ง เป็ นความเชื่อที่มีเหตุผล เป็ นเหตุเป็ น
ผล เมื่อเชื่อในธรรม ก็เชื่อในพระธรรมคือคาสอนของพระพุทธเจ้ าที่
แสดงหลักความจริ งแห่งความเป็ นไปตามเหตุปัจจัย เป็ นต้ นนัน้
แล้ วก็เชื่อในพระพุทธเจ้ าผู้สอนหลักความจริ งนั ้น เชื่อในพระสงฆ์
ซึง่ ประกอบขึ ้นด้ วยหมู่ชนผู้ปฏิบตั ิตามหลักการนั ้น เรี ยกง่ายๆ เชื่อ
ในพระรัตนตรัย หรื อศรัทธาในพระรัตนตรั ย ความเชื่อในพระธรรม
ค าสอนของพระพุท ธเจ้ า หรื อพูด รวมๆ ว่ า ความเชื่ อ ในพระ
รั ตนตรั ยนี ้ จะต้ องเจริ ญงอกงามยิ่ งขึน้ พร้ อมกันกับความรู้ ความ
เข้ าใจในธรรม เมื่อได้ ศึกษาเล่าเรี ยนหลักธรรมมี ความเข้ าใจมาก
ขึ ้น หรื อว่าได้ ปฏิบัติด้วยตนเอง ประจักษ์ ผล ได้ รับความสงบสุข
ของชี วิตจิตใจ ได้ เ ห็นจริ ง เห็นจัง ศรั ทธาก็เ พิ่ม พูนขึน้ ความเชื่ อ
ความมัน่ ใจก็แน่นแฟ้นยิ่งขึ ้น ศรั ทธานี ้จะมากขึ ้นจนถึงระดับสูงสุด
เรี ยกว่าเป็ น อจลศรัทธา คือ ศรัทธาที่ไม่หวัน่ ไหว
ท่านบอกว่า พระโสดาบันเป็ นบุคคลที่มี อจลศรั ทธา คื อ
ศรัทธาที่ไม่หวัน่ ไหว นี่เป็ นขั ้นสูงสุดของความมีศรั ทธา เมื่อศรั ทธา
ถึ ง ขั น้ สูง สุด แล้ ว ก็ เ ป็ นการเข้ าถึ ง ความเป็ นอริ ย บุ ค คลชัน้ ต้ น
ต่อจากนั ้นก็เจริ ญก้ าวหน้ าต่อไปอีกโดยศรั ทธานั ้นนาไปสู่ปัญญา
จนกระทัง่ ในที่สดุ ก็ไม่ต้องอาศัยศรั ทธาอีกต่อไป เรี ยกว่าอยู่เหนือ
ศรัทธา ตอนนั ้นก็จะเป็ นขั ้นของพระอรหันต์ แต่เบื ้องต้ นนี ้ ในระดับ
แห่งการปฏิบัติของอริ ยชนทั่วไป กิ จที่ ถือเป็ นสาคัญก็ คือการทา
ศรั ทธาให้ เจริ ญ เพิ่ม พูนขึ น้ เพราะฉะนั ้น ท่านจึง ให้ ดูว่า ศรั ทธา
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ความเชื่ อ ความมั่ น ใจในคุณ ธรรม ในความดี ง าม ในคุณ พระ
รัตนตรัยนี ้ เจริ ญเพิ่มพูนขึ ้นหรื อไม่ ถ้ าหากได้ พิจารณาดูตวั เองแล้ ว
มองเห็นว่ามี ศรั ทธาเกิดขึ ้นในใจบ่อยๆ จิตใจผ่องใส จิตใจเอิบอิ่ม
ด้ วยศรั ทธา และมีศรั ทธาที่มั่นคงเพิ่มขึ ้น ก็แสดงว่ามีความเจริ ญ
อย่างอริ ยชนขั ้นที่หนึง่
ต่อ ไปข้ อที่ ส อง คื อ ศี ล ศี ลนัน้ ก็ คื อ ปกติ ข องกายวาจา
หมายถึงการสารวมกายวาจาให้ อยู่ในสุจริ ต คือความประพฤติที่ดี
งาม ความประพฤติที่ดีงาม หรื อการสารวมกายวาจาอยู่ในสุจริ ต
คื อ อะไร ก็ คื อ กายวาจาที่ ไ ม่ ก่ อ ความเดื อ ดร้ อนแก่ ใ ครๆ ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น การที่กายวาจาของเราอยู่ในความสงบเรี ยบร้ อย
ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้ อนแก่ผ้ อู ื่นนี ้เป็ นศีล จะเห็นง่ายๆ ว่า
หลักศีลเบื ้องต้ น ก็คือการที่ว่า บุคคลแต่ละคนอยู่เป็ นปกติร่วมกับ
ผู้อื่น ไม่ใช้ กายวาจาของตนนี ้ ไปทาให้ เกิดความเดือดร้ อนแก่ผ้ อู ื่น
เริ่ มตั ้งแต่ไม่ก่อความเดือดร้ อน แก่ชีวิตร่ างกายของเขา ไม่
เบียดเบียนทาร้ ายชีวิตร่ างกายของเขา ก็คือศีลข้ อเว้ นปาณาติ บาต
ลาดับต่อไป ไม่เบียดเบียนทาร้ ายเขาในเรื่ องกรรมสิทธิ์ ใน
ทรัพย์สินต่างๆ ก็เป็ นศีลที่เรี ยกว่าเว้ นจากอทินนาทาน
ลาดับที่ ๓ ไม่ทาร้ ายเบียดเบียนเขาในเรื่ องของรักของหวง
โดยไม่ละเมิดต่อคู่ครองของเขา ก็เป็ นศีลข้ อเว้ นจากกาเมสุมิจฉาจาร
ลาดับที่ ๔ ไม่ใช้ วาจาเบียดเบียนทาร้ ายผู้อื่น เช่น ไม่ตัด
รอนผลประโยชน์ของเขาด้ วยคาเท็จ หรื อไปหลอกลวงให้ เขาเสีย
ผลประโยชน์ หรื อทาให้ เกิดโทษเกิดภัยต่อชีวิตของเขา ก็เป็ นศีล ข้ อ
เว้ นจากมุสาวาท
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ลาดับที่ ๕ คนที่ขาดสติเนื่องจากมึนเมา คุมสติไม่ได้ อาจ
ทาร้ ายเบียดเบียนผู้อื่นได้ ทุกอย่าง แม้ กระทัง่ อุบัติเหตุ เช่นรถชน
กัน ก่อความเดือดร้ อนแก่สังคมได้ มาก ท่านจึงให้ งดเว้ นจากการ
ดื่มสุราและของมึนเมาต่างๆ แล้ วจัดเป็ นศีล ข้ อที่เรี ยกว่าเว้ นจาก
สุราเมรัย
การประพฤติตนอย่างที่กล่าวมาทั ้งห้ าข้ อนี ้ คือการสารวม
กายวาจาให้ เ ป็ นปกติ ขัน้ เบื ้องต้ นหรื อทั่วไป ถ้ าหากเว้ นจากการ
เบียดเบียนทั่วไปได้ แล้ ว ก็เป็ นพื ้นฐานสาหรั บชี วิตและสังคมที่ ดี
งาม ต่อจากนั ้นท่านก็ให้ ประพฤติศีลที่ยิ่งขึ ้นไปอีก ศีลที่ยิ่งขึ ้นไปก็
คือ การฝึ กกายวาจานั ้นให้ ประณีตยิ่งขึ ้น กายวาจาที่ไม่เบียดเบียน
คนอื่น ก็มีความประณีตชั ้นหนึง่ แล้ ว แต่ท่านยังต้ องการให้ ประณี ต
ยิ่งขึ ้นไปอีก ให้ กายวาจามีความประณีตขึ ้นไป เพื่อจะได้ เป็ นเครื่ อง
ฝึ กจิตไปด้ วย จะเห็นว่าคนที่สารวมกายวาจาให้ ประณี ต ให้ สงบ
เรี ยบร้ อยนั ้น จะต้ องใช้ กาลังใจด้ วย ทาให้ ต้องมี การฝึ กฝนจิตใจ
ของตนเอง เราจึ ง อาศัย การฝึ กทางกายวาจานี ม้ าเป็ นเครื่ อ ง
อุปกรณ์ ในการฝึ กจิตใจของเราในเบื ้องต้ น เพราะฉะนั ้น เราจึงมี
วัฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี ต่างๆ เช่น การสารวมกาย
วาจาในพิธีกรรมต่างๆ การปฏิบัติตามระเบียบในพิธี และการฝึ ก
มารยาทเป็ นต้ น อันนี ้ก็เป็ นเรื่ องของศีลทั ้งสิ ้น ข้ อวัตรปฏิบตั ิต่างๆ
อย่ างเรื่ อ งของพระที่ เ รี ย กว่ า เสขิ ย วัตร ซึ่ง เป็ นการฝึ กในเรื่ อ ง
ขนบธรรมเนียม เช่นว่าจะฉันอาหารควรจะฉันอย่างไรให้ เรี ยบร้ อย
ให้ นา่ ดู ให้ งดงาม ให้ สะอาดอะไรต่างๆ มารยาทในการเดิน ในการ
นัง่ ในการกระทาการเคลื่อนไหวต่างๆ นี ้ ล้ วนแต่เป็ นเรื่ องของการ
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ฝึ กกายวาจาให้ ป ระณี ต ยิ่ ง ขึ น้ ทัง้ นัน้ ข้ อวัตรปฏิ บัติเ หล่ านี เ้ มื่ อ
แพร่ กระจายออกมาในหมู่ญาติโยม ก็กลายเป็ นขนบธรรมเนียม
ต่างๆ ซึง่ รวมแล้ วก็เป็ นเรื่ องของศีลนัน่ เอง
ศีล ๘ ก็เหมือนกัน ก็เป็ นการฝึ กกายวาจาให้ ประณี ตยิ่งขึ ้น
ให้ เป็ นพื ้นฐานของการฝึ กจิต เมื่ อเรามีศีลห้ า เราก็ไม่เบียดเบียน
ใครอยู่ แ ล้ ว พอมาถึ ง ศี ล แปดจะเห็ น ว่ า มั น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งของการ
เบียดเบียนใครเลย แต่เป็ นเรื่ องของการฝึ กกายวาจาของตัวเอง
เช่น การงดเว้ นจากการรั บประทานอาหารในยามวิกาล หรื อการ
เว้ นจากการทัดทรงของหอม เครื่ องลูบไล้ ดอกไม้ และของที่ทาให้
เกิดความสวยงามทั ้งหลาย เว้ นจากการตบแต่งร่ างกาย และการ
ฟ้อนราขับร้ องเล่นดนตรี ตลอดจนการนอนการนั่งบนที่นอนที่นั่ง
สูงใหญ่ อะไรต่างๆ เหล่านี ้เป็ นเรื่ องของการฝึ กในทางกายวาจาให้
ประณี ตยิ่ ง ขึ น้ หรื อขัดเกลามากขึ น้ เพื่ อเป็ นพื น้ ฐานของการฝึ ก
จิตใจนั่นเอง เพราะฉะนัน้ ศี ลจึง นาไปสู่สมาธิ พระพุทธเจ้ าทรง
สอนให้ เรามี ความเจริ ญ ในศีล ศีลก็เลยมาเป็ นหลักอริ ยวัฒิ หรื อ
หลักวัดความเจริ ญของอริ ยชนประการที่สอง
รวมความว่า ข้ อปฏิบตั ิต่างๆ จาพวกที่ได้ กล่าวมานั ้น เป็ น
เรื่ องศีลทั ้งในแง่ที่ว่า สารวมกายวาจาให้ เป็ นปกติไม่เบียดเบียน
ใคร และในแง่ฝึกกายวาจาให้ ประณี ตยิ่งๆ ขึ ้นไป เมื่อเราประพฤติ
กายวาจาได้ ดีแ ล้ ว คราวใดระลึกถึง ความบริ สุทธิ์ สะอาดในการ
บาเพ็ญศีล ก็จะเกิดความไม่เดือดร้ อนใจ จะเกิดความปี ติความอิ่ม
ใจ และความอิ่มใจนั ้นก็นาไปสู่ความสุข และนาไปสู่สมาธิ เป็ น
พื ้นฐานของการฝึ กจิตยิ่งๆ ขึ ้นไปด้ วย เพราะฉะนั ้น ไม่ว่าจะเป็ นผล
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ของการฝึ กในเรื่ องศีลก็ตาม หรื อตัวการฝึ กในศีลนั ้นเองก็ตาม ก็
ล้ วนแต่เ ป็ นเรื่ องของการทาจิตใจให้ งอกงาม ทาให้ เกิ ดสมาธิ ไ ด้
ทั ้งสิ ้น นี ้เป็ นข้ อที่สอง เรี ยกว่า ศีล
ต่อไปข้ อที่สาม ท่านให้ ดทู ี่ สุตะ สุตะคือความรู้ หรื อสิ่งที่ได้
ยินได้ ฟัง สิ่งที่ได้ ยินได้ ฟังนี ้ อาจจะเป็ นความรู้ ทัว่ ไป อย่างชาวโลก
เช่น ความรู้ ข่าวสารข้ อมูลต่างๆ และการร่ าเรี ยนวิชาการทั ้งหลาย
คนเราจะดาเนินชีวิตอยู่ในโลกนี ้ได้ จะต้ องเล่าเรี ยน อย่างน้ อยก็มี
ความรู้ ที่รับฟั งจากพ่อแม่ จากท่านผู้ใหญ่ หรื อคนรุ่ นก่อน เพื่อให้
รู้ จักว่าจะดาเนินชีวิตอย่างไร จะทาอะไรอย่างไร ถ้ าไม่มีสตุ ะก็ทา
อะไรไม่เป็ น หรื อมาเริ่ มต้ นเป็ นคนป่ ากันใหม่ แต่นั ้นก็เป็ นส่วนหนึง่
สาหรั บพุทธศาสนิกชน สุตะมีความหมายรวมไปถึงคาสอน
ของพระพุทธเจ้ าด้ วย ควรตรวจสอบตัวเองว่า เรามีความรู้ หลักการ
และข้ อธรรมต่างๆ ในคาสอนของพระพุทธเจ้ าแค่ไหนเพียงใด เมื่อ
เราเริ่ มเข้ ามาสู่การปฏิบัติธรรมแล้ ว ก็ควรจะรู้ จักเนื ้อหาสาระใน
พระธรรมคาสอนมากยิ่งขึ ้น เช่น รู้วา่ หลักธรรมที่จะนามาใช้ ปฏิบตั ิ
คืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร สัมพันธ์ กับ
ข้ อธรรมอื่นๆ อะไรบ้ าง ในแง่ไหนอย่างไร จะนาไปสู่ผลอะไร มีวิธี
ปฏิ บัติ ที่ถู ก ต้ องอย่ างไร ทางเขว ทางพลาด และโทษของการ
ปฏิบัติผิดเป็ นอย่างไร เป็ นต้ น ดังนั ้น ถ้ าเราจะก้ าวหน้ าไปสู่การ
ปฏิบตั ิมากขึ ้น เราก็ต้องมีสตุ ะมากขึ ้น เพราะถ้ าไม่มีสตุ ะคือไม่ร้ ู ก็
ไม่สามารถปฏิบตั ิต่อไปได้ สุตะนี ้อาจจะอาศัยครู อาจารย์ มาช่วย
กล่าวสอนให้ มาบอกเล่าถ่ายทอดความรู้ ให้ แต่ว่าโดยหลักการ
ก็ คื อ จะต้ องมี ค วามรู้ ความเข้ าใจในหลั ก ธรรมค าสอนของ
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พระพุทธเจ้ ามากขึน้ ซึ่งจะเป็ นพื ้นฐานในการปฏิบัติให้ ก้าวหน้ า
ยิ่ งๆ ขึน้ ไป อันนี ้เรี ยกว่าสุตะ จัดเป็ นเครื่ องวัดอย่างหนึ่ง ให้ ดูว่า
เมื่ อเรามาปฏิ บัติธ รรมนัน้ เราได้ มี ค วามรู้ ละเอี ย ดลึก ลงไปใน
หลั ก ธรรมมากขึ น้ แค่ ไ หน เพี ย งใด มี สุ ต ะมากขึ น้ ไหม นี เ้ ป็ น
ประการที่สาม
ต่อไปประการที่ สี่ คื อ จาคะ จาคะ แปลว่า ความสละ
หมายความว่าสละความยึดติด จิตใจนี ้ไปยึดติดถื อมั่นผูกพันกับ
สิ่งต่างๆ ความยึดติดของคนเรานั ้นที่มองเห็นง่ายๆ ก็คือความยึด
ติ ดผูก พันในวัตถุสิ่ง ของต่างๆ ที่ เ ราสร้ างขึ น้ มา เพื่ อเป็ นเครื่ อ ง
อานวยความสะดวกในการดาเนินชีวิต ตามความมุ่งหมายเดิมนั ้น
สิ่งเหล่านี ้เราสร้ างขึ ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้ ชีวิตดารงอยู่ด้วยดี แต่พอ
สร้ างขึ ้นมาแล้ ว ก็เกิดความมีขึ ้น พอมีการมีขึ ้น ก็มีการเป็ นเจ้ าของ
พอมี ก ารเป็ นเจ้ าของ ก็ เ กิ ดมี ความยึ ดมี ความสาคัญ มั่ นหมาย
ผูกพันติดตัว พอมีความยึดติด ก็มีความหวง มีความห่วง มีความ
กังวล แล้ วสิ่งเหล่านั ้น นอกจากจะทาให้ เกิ ดความสะดวกในการ
ดาเนินชีวิต ก็จะนาความทุกข์มาให้ ด้วย เพราะทาให้ เกิดความรู้ สึก
ห่วงกังวลเป็ นอย่างน้ อย แล้ วก็ทาให้ เกิดความเศร้ าเสียใจเมื่อมีการ
แตกสลายเป็ นต้ น อันนี ้จึงเป็ นข้ อที่ต้องแก้ ไข คือจะทาอย่างไรให้
สิ่ ง ที่ เ กิ ดมี ขึ น้ มาช่วยตัวเรานัน้ อานวยแต่ผลดี ทาให้ เ กิ ดความ
สะดวกสบายในการดาเนินชีวิต แต่ไม่เกิดโทษแก่ชีวิตจิตใจของเรา
การที่สิ่งที่เราสร้ างสรรค์ ทาให้ เกิดมีขึน้ มาแล้ ว จะไม่เกิ ด
โทษ ก็ ต้องอาศัย การรู้ จัก ทาใจ ไม่ ใ ห้ มี ความยึ ด ติ ดผูก พันมาก
เกิ นไป โดยรู้ เท่าทันความจริ งที่สิ่งเหล่านั ้นมันจะต้ องเป็ นของมัน
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ตามธรรมดา ระลึกถึงความมุ่งหมายเดิมในการที่เราสร้ างหรื อมีสิ่ง
เหล่ า นัน้ ๆ และฝึ กตนในทางที่ จ ะไม่ ยึ ด ติ ด ด้ วยเหตุ นี ใ้ นทาง
พระพุทธศาสนา ท่านจึงสอนหลายแง่หลายอย่าง เริ่ มตั ้งแต่ ให้ ร้ ู จัก
สละสิ่งของ มีการให้ มีการเผื่อแผ่ แบ่งปั นด้ วยทาน
การสละสิ่งของให้ แก่ผ้ อู ื่นเรี ยกว่า ทาน ซึ่งมี ทั ้งการถวาย
ทานแก่ พ ระสงฆ์ การให้ ทานแก่ บุคคลผู้ย ากไร้ ที่ ต้องการความ
ช่วยเหลือ การบริ จาคเพื่อส่งเสริ มสนับสนุนบุคคลหรื อกิจการที่ทา
ความดีงามบาเพ็ญประโยชน์ และการสละให้ ปันกันในหมู่ญาติ
มิ ตรหรื อคนที่ เ สมอกัน เพี ย งเพื่ อผูก นา้ ใจตัง้ ไมตรี ส่วนในด้ า น
จิตใจของตนเอง เมื่อเผื่อแผ่ไปแล้ วก็มีความสุขจากการให้
คนเรานั ้น ตามปกติเมื่อเริ่ มแรกก็จะมีความสุขจากการได้
ก่อน เราได้ ของ สร้ างสิ่งของขึ ้นมาได้ หรื อใครให้ ได้ มาเป็ นของตัว
เราก็มีความสุข ต่อมาจิตใจเจริ ญขึ ้น เราจะรู้ จักความสุขจากการ
ให้ แต่การให้ จะทาให้ เกิดความสุขได้ ก็ต้องมีความพร้ อมใจที่จะให้
จิตใจที่พร้ อมจะให้ คือจิตใจอย่างไร ก็คือจิตใจที่มีความรั ก มีความ
ปรารถนาดี หรื อมีเมตตา พ่อแม่รักลูก มีเมตตาต่อลูก จึงมีจิตใจที่
พร้ อมที่จะให้ แก่ลกู เมื่อให้ แก่ลกู พ่อแม่ก็มีความสุขในการให้ ทั ้งๆ
ที่ของนั ้นถูกสละออกไป แต่แทนที่จะเสียดายก็ ไม่เสียดาย แทนที่
จะทุกข์ก็ไม่ทกุ ข์ กลับมีความสุขขึ ้นมาแทน แต่ถ้าไม่มีคณ
ุ ธรรมใน
ใจ ไม่มีเมตตา ก็มีความเสียดายของ เวลาให้ ก็ฝืนใจแล้ วก็มีความ
ทุกข์ เพราะฉะนั ้น จะทุกข์หรื อจะสุขก็อยู่ที่ใจของเราเอง
คนที่ฝึกฝนพัฒนาจิตใจขึน้ มาแล้ ว ก็สามารถให้ ได้ โดยมี
ความสุข เพราะเมื่ อแผ่เมตตากรุ ณาให้ กว้ างขวางออกไป ทาใจ
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ของตนให้ ประกอบด้ วยเมตตากรุณาต่อคนอื่นเพิ่มจานวนมากยิ่งขึ ้น
ก็จะทาให้ ก ารให้ กลายเป็ นความสุขมากขึ น้ บ่อยขึน้ ยิ่ งมี เมตตา
กรุ ณากว้ างขวางออกไปเท่าใด ก็ยิ่งมีความสุขจากการให้ ได้ มาก
เท่ า นัน้ ยิ่ ง รั ก เพื่ อ นมนุษ ย์ ยิ่ ง รั ก คนอื่ น ได้ ม ากเท่ า ใด ก็ ยิ่ ง ได้
ความสุขจากการให้ และการไม่ต้องเอามากขึ ้นเท่านั ้น จนกระทั่ง
เข้ าถึงพุทธพจน์ที่วา่ “ผูใ้ ห้ความสุข ก็ ได้ความสุข ” ทั ้งหมดนี ้ก็อยู่
ที่ทาใจเป็ น ซึ่งเป็ นหลักปฏิบตั ิอย่างหนึ่ง ที่ทาให้ สาเร็ จหน้ าที่ของ
จาคะอย่างในกรณี นี ้ เมตตากรุ ณาก็เ ป็ นธรรมสาคัญที่ช่วยหนุน
จาคะให้ เกิดขึ ้น ดังนั ้น จึงจะต้ องฝึ กตนว่า ทาอย่างไรเราจะมีความ
พร้ อมที่จะให้ ที่จะสละ มีความไม่ยึดติดในสิ่งทั ้งหลาย การมีจาคะ
จึงเป็ นเครื่ องสารวจจิตใจของตนเองอย่างหนึ่งว่า เจริ ญในธรรมแค่
ไหน ดูว่าเวลานี เ้ รามี จาคะ มี ความสละ มี ความไม่ ยึ ดติ ดในสิ่ ง
ทัง้ หลายเพิ่ ม ขึ น้ ไหม สามารถอยู่ ไ ด้ โ ดยมี ค วามสุข ด้ วยใจของ
ตนเอง โดยไม่ต้องได้ ไม่ต้องเอาแค่ไหน มีความสุขจากการให้ หรื อ
การสละได้ แค่ไหน ตลอดกระทัง่ ว่า สามารถอยู่เป็ นสุขได้ หรื อไม่แค่
ไหน เมื่อไม่ได้ หรื อแม้ แต่เมื่อต้ องสูญเสียอะไรไป
บางคนมีความพึ่งพาสิ่งภายนอกมาก ถ้ าไม่มีสิ่งภายนอก
แล้ วก็หาความสุขไม่ได้ พอพัฒนาจิตใจขึ ้นไปแล้ ว ก็มีความสุขแม้
ด้ วยใจของตนเอง ลาพังใจของตัวเรา เราอยู่กับใจของตัวเองได้ มี
ความสุข ได้ อันนี ก้ ็ จะเป็ นการพึ่ง ตนเองได้ ถ้ าเราไม่ สามารถมี
ความสุขด้ วยใจของตนเอง เราก็ต้องพึ่งสิ่งภายนอก ความสุขของ
เราก็ฝากไว้ กับ สิ่ง ภายนอก สิ่ งข้ างนอกเป็ นอย่ างไรเราก็ เป็ นไป
ตามนั ้น จิตใจของเราก็แปรปรวนไปตาม ท่านเรี ยกว่า มีความสุข
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ความทุก ข์ ขึ น้ กับ ปั จจัย ภายนอก แต่เ มื่ อมี จาคะมากขึ น้ จิ ตใจ
คลายความยึดติดผูกพัน มี ความเข้ าใจในสิ่งทั ้งหลายตามความ
เป็ นจริ งแล้ ว ก็อยู่กับใจของตัวเองได้ มีความสุขด้ วยใจของตัวเอง
เป็ นอิ ส ระ ไม่ ขึ น้ ต่ อ สิ่ ง ภายนอก เป็ นไทแก่ ตั ว ท่ า นเรี ยกว่ า
พึ่ ง ตนเองได้ อย่ า งแท้ จ ริ ง อัน นี ก้ ็ เ ป็ นความเจริ ญ ในธรรมอี ก
ประการหนึ่ง ที่เรี ยกว่า จาคะ ท่านจึงให้ สารวจว่าเรามี จาคะ คือ
ความสละได้ ความไม่ยึดติดผูกพันในสิ่งทั ้งหลายเจริ ญขึ ้นในใจแค่
ไหนเพียงใด
ต่อไปประการสุดท้ ายก็คือ ปั ญญา ปั ญ ญา คือ ความรู้
ความเข้ าใจในสิ่งทั ้งหลายตามความเป็ นจริ ง จะเห็นได้ ว่า ตอนนี ้
เรามี เรื่ องความรู้ ขึน้ มาแล้ วสองข้ อ คือ ข้ อสาม สุตะก็เป็ นความรู้
ข้ อห้ า ปั ญญาก็เป็ นความรู้ ความรู้สองอย่างนี ้ต่างกันอย่างไร สุตะ
ก็เ ป็ นความรู้ แต่เ ป็ นความรู้ ที่ เ ราสดับ ตรั บ ฟั ง มาจากผู้อื่น เป็ น
ถ้ อยคาของท่านผู้อื่นพูดให้ เราฟั ง อาจารย์ ถ่ายทอดวิชาให้ หรื อ
แม้ แต่ไปอ่านหนังสือ ก็ ได้ ข้อมูลความรู้ ที่ถ่ายทอดมาจากคนอื่ น
อันนี ้เป็ นความรู้ ของผู้อื่นที่เรารั บเอาเข้ ามา ยังไม่เป็ นของเรา ทีนี ้
ถ้ าเรารู้ เข้ าใจในสิ่ งที่รับ มา หรื อได้ สดับตรั บ ฟั งมา ความรู้ ที่เป็ น
ความเข้ าใจของตัวเองก็เกิดขึ ้นใหม่ ความรู้นั ้นแหละเป็ นปั ญญา
บางคนมีสตุ ะมาก เล่าเรี ยนทรงจาสิ่งต่างๆ ได้ มากมาย แต่
มีปัญญาน้ อย คือ ไม่ร้ ูไม่เข้ าใจสิ่งที่ได้ สดับเล่าเรี ยนมานั ้น ก็ไม่เกิด
ประโยชน์แท้ จริ ง เหมือนได้ อปุ กรณ์บางอย่างมา แต่ไม่ร้ ู ว่าอุปกรณ์
นั ้นเป็ นอย่างไร มีคณ
ุ ค่าอย่างไร จะใช้ อย่างไร ก็ได้ ประโยชน์น้อย
บางที ก็ เ กิ ด โทษด้ ว ย เพราะฉะนัน้ พระพุท ธเจ้ า จึ ง สอนเน้ น ว่ า
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นอกจากจะมีสตุ ะแล้ ว ต้ องมีปัญญาด้ วย ท่านว่า ปญ.ญา สุตวิ นิจฺฉินี
แปลว่า ปั ญญาเป็ นเครื่ องวินิจฉัยสุตะ คือ ความรู้ ที่เข้ ามานั ้นเป็ น
ข้ อมูลดิบ เป็ นของดิบ ยังไม่ร้ ู ว่าเป็ นอย่างไร มี คุณค่าอย่างไร จะ
เอาไปใช้ อย่างไร ถ้ าคนไม่มีปัญญา ความรู้ นั ้นก็เอามากองไว้ เฉยๆ
ไม่ ร้ ู ว่ า จะเอาไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งไร แต่ ค นที่ มี ปั ญ ญาจะ
สามารถวินิจฉัยได้ เลือกเฟ้นได้ ว่า อันนี ้เป็ นข้ อมูลเป็ นความรู้ ที่ใช้
ประโยชน์เพื่อการนั ้น เอาไปใช้ ทาอย่างนั ้นๆ ได้ ถ้ าเราจะทาอะไร
ให้ สาเร็ จสักอย่างหนึ่ง จะต้ องเอาความรู้ นี ้ไปใช้ ไปทาอย่างไร ไป
ดัดแปลงอย่ างไร เอาความรู้ นัน้ ไปยัก เยื อ้ งใช้ ง านทาการแก้ ไ ข
ปั ญหา จัดทาสิ่งต่างๆ ให้ สาเร็ จผลตามต้ องการได้ ความรู้ ที่เข้ าใจ
สิ่ง ทั ้งหลายตามความเป็ นจริ ง ความรู้ ที่ สามารถสื บสาวหาเหตุ
ปั จจัยของสิ่งต่างๆ ความรู้ ที่สามารถคิดพิจารณาวินิจฉัยได้ เลือก
เฟ้นกลั่นกรองได้ เชื่อมโยงประสานได้ ทาให้ เ อาสุตะหรื อข้ อมูล
ข่าวสารวิชาการต่างๆ ไปใช้ งาน สามารถจัดสรรจัดการดาเนินการ
ทาสิ่งต่างๆ ให้ สาเร็ จได้ ความรู้อย่างนี ้ เรี ยกว่า ปั ญญา
ปั ญ ญาเป็ นสิ่ ง ส าคัญ เป็ นตัว ควบคุม ทัง้ หมด ควบคุม
ตั ้งแต่ศรั ทธามาจนถึงจาคะ จะรู้ ว่าอะไรควรเชื่อไม่ควรเชื่อ ก็ต้อง
อาศัยปั ญญา จะประพฤติศีลได้ ถกู ต้ อง ก็ต้องมีปัญญากากับว่า ที่
เราประพฤติ ป ฏิ บัติ อ ยู่ นี เ้ พื่ อ อะไร ตอนนี เ้ ราควรจะฝึ กฝนตน
อย่างไรด้ วยศีลนั ้น สาหรับสุตะก็มีความสัมพันธ์ ที่ชดั เจนอยู่แล้ วว่า
ต้ องอาศัยปั ญญาเป็ นเครื่ องวินิจฉัย และนาไปใช้ ให้ ถูกต้ องให้ เป็ น
ประโยชน์ จาคะก็เช่นเดียวกัน เพราะมีปัญญาจึงทาให้ เราสามารถ
มีจาคะ ไม่ยึดติดถื อมั่นในสิ่งทั ้งหลาย กล่าวคือ ในขั ้นสูงสุดเมื่อรู้
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เข้ าใจเท่าทันสังขาร รู้เท่าทันโลกและชีวิตตามความเป็ นจริ ง จึงจะ
ทาให้ จิตใจหลุดพ้ นเป็ นอิ สระ ไม่ ยึ ดติ ดผูกพันในสิ่ ง ทั ้งหลาย มี
จาคะที่แท้ จริ ง ปั ญญาท่านจึงจัดไว้ เป็ นข้ อสุดท้ าย เพราะเป็ นตัว
คุมทั ้งหมด
ปั ญ ญานี ้ ก็ เ ป็ นข้ อธรรมสาหรั บ วัดความเจริ ญ ของชาว
พุทธอี ก อย่ างหนึ่ง คื อให้ ตรวจดูตัง้ แต่ขัน้ ต้ นๆ ว่า เรามี ปั ญ ญา
ความรู้ ความเข้ าใจในธรรมที่ได้ เล่าเรี ยนมา แค่ไหนเพียงใด สุตะ
คือความรู้ จดจาหลักธรรมที่ได้ เล่าเรี ยนมา ปั ญญาคือความเข้ าใจ
แทงตลอดในหลักธรรมที่เล่าเรี ยนมานั ้น ทั ้งสองอย่างนี ้ประกอบ
กัน ถ้ าสุตะมากขึน้ แล้ วปั ญญาเจริ ญ ไปด้ วย สุตะนัน้ ก็ เกิ ดเป็ น
ประโยชน์ แต่ถ้าเล่าเรี ยนสุตะ เรี ยนหลักธรรมมา แต่ไม่มีปัญญา
หลักธรรมที่เล่าเรี ยนมาเป็ นสุตะนั ้นก็ไม่เกิ ดผล ไม่เกิ ดประโยชน์
เท่าที่ควร ตลอดจนตรวจดูปัญญาที่ร้ ู เข้ าใจสังขาร รู้ เข้ าใจเท่าทัน
โลกและชี วิตตามความเป็ นจริ ง โดยมองเห็นธรรมดาของความ
เป็ นไปตามเหตุปั จจัย และรู้ จัก ที่ จะทาตามเหตุปั จจัย ไม่ ใ ช่ทา
ตามใจอยาก เป็ นต้ น เพราะฉะนั ้น ท่านจึงให้ มีปัญ ญาเป็ นหลัก
ประการสาคัญ ที่จะนาชาวพุทธให้ ก้าวหน้ าไปในการปฏิบตั ิ
เมื่อรวมแล้ ว ก็มีหลักธรรม ๕ ข้ อที่จะต้ องตรวจดูว่า เป็ นสิ่ง
ที่ได้ เกิ ดมีขึน้ ในจิตใจของเราอยู่เรื่ อยๆ หรื อไม่ ขอให้ ธรรมเหล่านี ้
เกิ ดมี ขึ น้ ในใจอยู่เ สมอ และให้ เ กิ ดมากขึ น้ บ่อยขึ น้ ยิ่ ง เกิ ดบ่อย
เท่าไรก็ยิ่งเจริ ญงอกงามเท่านั ้น นั่นแหละคือความเจริ ญ งอกงาม
ในการปฏิบตั ิธรรม
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ที่กล่าวมานั ้น เป็ นธรรมหมวดหนึ่ง ที่พระพุทธเจ้ าตรั สไว้
สาหรับใช้ วดั ความเจริ ญของชาวพุทธ นอกจากนี ้แล้ วท่านยังมีหลัก
อื่ น ๆ ส าหรั บ วั ด อี ก อาตมภาพจะพู ด ถึ ง ไว้ อี ก สั ก หมวดหนึ่ ง
กล่าวคือธรรมทั ้งหลายเท่าที่เราจะรู้ได้ เมื่อจัดประเภทแล้ ว จะมีอยู่
สี่พวกด้ วยกัน
ธรรมพวกที่หนึ่งคือ ธรรมประเภทที่จะต้ องรู้ ว่าอะไรเป็ น
อะไร ท่านเรี ยกว่า ธรรมที่ควรกาหนดรู้ ซึง่ เราต้ องรู้ จัก เช่นโลกและ
ชี วิ ต นี ้ หรื อสั ง ขารทั ง้ หลาย หรื อ รู ป เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร
วิญญาณ เหล่านี ้ เป็ นสิ่งที่เราจะต้ องรู้ จักตามสภาพของมัน รู้ ว่า
อะไรเป็ นอะไร ธรรมในหมวดนี ้ท่านเรี ยกว่า ปริ ญไญยธรรม ธรรมที่
ควรก าหนดรู้ คื อ รู้ ตามที่ มั น เป็ นของมั น เรี ยกเป็ นศั พ ท์ แ ท้ ๆ
เฉพาะตัวหลัก ว่า ปริ ญญา ปริ ญ ญาก็ คือ การก าหนดรู้ เท่าทัน
ตามที่มนั เป็ นจริ ง
ต่อไป ธรรมพวกที่สอง คือธรรมที่ จะต้ องกาจัด ต้ องแก้ ไข
เช่น กิ เ ลสต่ างๆ อวิ ชชา ตัณ หา อุป าทาน หรื อว่า โลภะ โทสะ
โมหะ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อะไรพวกนี ้ จัดเป็ นธรรมเหมือนกัน แต่
เป็ นอกุศลธรรม เป็ นธรรมประเภทที่ ต้องละ ต้ องแก้ ไข ต้ องกาจัด
พวกนี ้ท่านจัดเป็ นประเภทที่สอง เรี ยกว่า ปหาตัพพธรรม เฉพาะตัว
หลักแท้ ๆ คือ ปหานะ แปลว่า การละหรื อกาจัด
ต่อไปอีก ธรรมพวกที่สามคือ ธรรมที่เราควรประจักษ์ แจ้ ง
ควรจะเข้ าถึง หรื อควรจะบรรลุ เช่น ความสงบของจิตใจที่เรี ยกว่า
สันติ ความสะอาด ความสว่าง ความผ่องใส ความบริ สุทธิ์ ความ
ปราศจากธุลีมลทินของจิตใจ ความไร้ เศร้ าไร้ โศกอะไรต่างๆ เหล่านี ้
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เป็ นธรรมที่ควรบรรลุหรื อควรเข้ าถึง เรี ยกว่าเป็ น สัจฉิ กาตัพพธรรม
เป็ นประเภทที่สาม ตัวหลักแท้ ๆ คือ สัจฉิ กิริยา แปลว่า การทาให้
ประจักษ์แจ้ ง
สุดท้ าย ธรรมพวกที่สี่ คือธรรมที่ควรปฏิบตั ิ ควรเอามาใช้
เอามาลงมื อทา เช่น ศี ล สมาธิ ปั ญญา เป็ นต้ น ธรรมประเภทนี ้
เป็ นธรรมที่เ ราควรเอามาใช้ เอามาปฏิ บัติ เอามาลงมื อทา เป็ น
ภาคปฏิบตั ิ และเป็ นวิธีการ เรี ยกว่า ภาเวตัพพธรรม แปลว่า ธรรม
ที่ควรเจริ ญ คือ ควรพัฒนา หรื อทาให้ มีทาให้ เป็ นเพิ่มขึ ้นๆ ตัวหลัก
แท้ ๆ คื อ ภาวนา แปลว่า การเจริ ญ การพัฒ นา หรื อการลงมื อ
ปฏิบตั ิ
ตกลงว่า ธรรมนั ้นมีสี่หมวดด้ วยกัน ในเวลาที่พทุ ธศาสนิกชน
พิ จารณาเกี่ ย วกับ เรื่ องการปฏิ บัติธ รรมนัน้ ท่านให้ ดูใ ห้ ครบว่ า
ธรรมที่ควรรู้ จักตามความเป็ นจริ ง เรารู้ จักหรื อยัง เรารู้ จักแค่ไหน
ธรรมที่ควรแก้ ไขควรกาจัด เราได้ กาจัดหรื อได้ ละไปแล้ วแค่ไหน
เพียงใด ธรรมที่ควรเข้ าถึงหรื อควรบรรลุ เราได้ บรรลุหรื อเข้ าถึงแล้ ว
แค่ไหนเพียงใด ธรรมที่ควรใช้ ปฏิบัติเอามาลงมือทา เราได้ ลงมื อ
ทาไปแค่ไหน ถ้ าจัดธรรมเป็ นหมวดๆ อย่างนี ้ถูก เราจะวัดผลได้ ดี
ทีเดี ยว จะไม่เ กิ ดความสับสน พอจัดธรรมเข้ าเป็ นหมวดเป็ นชุด
อย่ า งนี แ้ ล้ วสบาย คื อ มี ห ลั ก ในการพิ จ ารณาตั ว เองว่ า ได้
เจริ ญก้ าวหน้ าในธรรมสักแค่ไหน
เป็ นอันว่า หลักการอย่างหนึ่งในการตรวจสอบตนเอง คือ
ให้ สารวจตรวจดู หรื อวัดผลตนเองว่า
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๑. ปริ ญไญยธรรม ธรรมที่ควรรู้จกั ตามเป็ นจริ ง โดยเฉพาะ
กายและใจของเรา ที่เ รี ย กว่า ขันธ์ ๕ รวมถึง โลกและ
ชีวิตทั ้งหมดนี ้ เรารู้จกั มองและเข้ าใจด้ วยความรู้ เท่าทัน
ตามเป็ นจริ งหรื อไม่
๒. ปหาตัพพธรรม ธรรมที่ ควรละ ควรกาจัด เช่น ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง เราได้ ก าจัด ได้ ลดละ ได้
แก้ ไขไปแล้ วแค่ไหนเพียงใด
๓. สัจฉิ กาตัพพธรรม ธรรมที่ควรเข้ าถึง ควรบรรลุ ควรทา
ให้ ประจักษ์ แจ้ งขึน้ มา เช่น ความสงบ ความเบิกบาน
ผ่อ งใส ความเป็ นอิ ส ระ ความเป็ นสุข ไร้ ทุก ข์ ความ
ปลอดโปร่ งโล่งเบา เราได้ เข้ าถึงประจักษ์ แจ้ งไปแล้ วแค่
ไหนเพียงใด
๔. ภาเวตัพพธรรม ธรรมที่เป็ นตัวการปฏิบัติ คือ ทาน ศีล
ภาวนา หรื อ ศีล สมาธิ ปั ญญา หรื อแยกเป็ นเรื่ องๆ เช่น
จิตตภาวนา วิปัสสนาภาวนา หรื อแยกเป็ นอย่างๆ เช่น
เมตตา กรุณา ความมีสติ ความเพียร ความอดทน เป็ น
ต้ น เราได้ เอามาใช้ ได้ ปฏิบตั ิไปแล้ วแค่ไหนเพียงใด
นี เ้ ป็ นหลัก ส าหรั บ พุทธศาสนิ ก ชน ซึ่ ง ขอกล่ าวไว้ อ ย่ า ง
กว้ างๆ ที่สุด เมื่อทาได้ อย่างนี ้ เราจะมีหลักมี เกณฑ์ในการปฏิบัติ
ธรรมให้ ได้ ผลมากขึ ้น
ในวันนี ้ เท่าที่อาตมภาพได้ กล่าวมาทั ้งหมดนั ้น ก็เป็ นเรื่ อง
ที่สมั พันธ์กบั การเกิด กล่าวคือ ในการเกิดของชีวิตนั ้น เราต้ องการ
ให้ มีความเจริ ญ ก้ าวหน้ าสืบต่อไป ความเจริ ญก้ าวหน้ านั ้นมี สอง

การเกิดเป็ นทุกข์ เกิดดีเป็ นสุข
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ด้ าน เพราะว่าชีวิตของเราประกอบไปด้ วยองค์ร่วมสองส่วน คื อ
กายกับใจ ความเจริ ญด้ านที่หนึ่ง ก็คือด้ านกาย ซึ่งอาศัยปั จจัยสี่
โดยเฉพาะอาหารเป็ นเครื่ องบารุงเลี ้ยงทาให้ เจริ ญเติบโตต่อ มา แต่
อีกด้ านหนึง่ คือด้ านจิตใจ ก็จะต้ องมีความเจริ ญงอกงามเหมือนกัน
จิ ต ใจก็ มี ก ารเกิ ดอยู่ ตลอดเวลา เมื่ อเข้ าสู่ก ารปฏิ บัติ ตามหลัก
พระพุทธศาสนา การเกิดของจิตใจนั ้นจะต้ องให้ มีความหมายเป็ น
การทาให้ กุศลธรรมเกิดมีขึ ้นในใจ ทาให้ จิตใจแต่ละขณะที่เกิดขึ ้น
คือในขณะจิตหนึง่ ๆ นี ้มีกุศลธรรมเกิดขึ ้น ถ้ าทาได้ อย่างนี ้ก็จะเป็ น
ความเจริ ญ งอกงามของจิ ตใจ เมื่ อได้ ความเจริ ญ งอกงามของ
ร่ างกายและของจิตใจครบทั ้งสองประการ ก็จะเป็ นชีวิตที่สมบูรณ์
โดยเฉพาะ ในระยะซึง่ ชีวิตเจริ ญงอกงามมากขึ ้นนั ้น เราจะ
เห็นได้ ว่า ในส่วนของร่ างกายจะมี การเสื่อมโทรมได้ ยิ่ งในระยะ
ปลายแล้ วยิ่งมีความเสื่อมมองเห็นชัดมากขึ ้น แต่สิ่งที่ทกุ ท่านจะทา
ได้ ก็คือด้ านจิต ด้ านจิตนี ้เราสามารถทาให้ เจริ ญงอกงามมากขึ ้นๆ
โดยไม่ เ สื่ อ ม เพราะฉะนัน้ เมื่ อ ชี วิ ต เจริ ญ ขึ น้ ก็ ค วรจะเน้ น ให้
ความสาคัญแก่การที่จะบารุ งจิตใจ ให้ เจริ ญ งอกงามมากยิ่ งขึ น้
เพราะความเจริ ญงอกงามของจิตใจจะทาให้ ชีวิตนี ้เป็ นชีวิตที่มีค่า
มีความหมายที่แท้ จริ ง แม้ ว่าร่ างกายจะเปลี่ยนแปรเสื่อมโทรมไป
ตามธรรมดาของธรรมชาติ เป็ นไปตามหลักของพระไตรลักษณ์ แต่
จิตใจที่เป็ นไปตามพระไตรลักษณ์ เหมือนกันนัน่ แหละ กลับเจริ ญ
งอกงาม เป็ นความเปลี่ ย นแปรไปในทางที่ ดีง าม คื อ ในขณะที่
ร่ า งกายเปลี่ ย นแปรไปในทางเสื่ อ มโทรม แต่ จิ ต ใจกลับ แปร
เปลี่ยนไปในทางที่เจริ ญงอกงามยิ่งขึ ้น เป็ นความเป็ นไปตามพระ
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ไตรลักษณ์ แต่เป็ นพระไตรลักษณ์ ในทางที่ว่า เจริ ญงอกงามด้ วย
กุศลธรรม ยิ่ งมีกุศลธรรมเกิ ดบ่อยขึ ้น ก็งอกงามมากยิ่งขึน้ แล้ วก็
จะมีความสุขที่แท้ จริ ง เพราะเป็ นความสุขที่อิสระ ไม่ขึ ้นต่อสิ่งปรุ ง
แต่ ง ภายนอก และก็ จ ะเป็ นชี วิ ต ที่ มี คุณ ค่ า อย่ า งแท้ จ ริ ง ดั ง ที่
พระพุทธเจ้ าตรั สเรี ย กว่า เป็ น อโมฆชี วิต คือชี วิตที่ ไม่ ว่างเปล่า
เพราะมีสิ่งดีงามล ้าค่า คือ กุศลธรรมเกิดขึ ้นอยู่ตลอดเวลา
วันนี ้อาตมภาพขออนุโมทนา คุณโยมเกสรี ซึ่งได้ ปรารภวัน
อันเป็ นมงคล คือวันอายุครบ ๖๐ ปี ที่ในโลกเรานิยมถือกันว่า เป็ น
ระยะกาลเหมาะสมที่จะเฉลิมฉลองทาบุญทากุศลครั ง้ สาคัญ แล้ ว
จัดพิธีทาบุญครั ง้ นี ้ขึน้ ซึ่งแท้ จริ งแล้ วการทาบุญทากุศลที่จัดเป็ น
พิธี นี ้ ก็เ ป็ นอุบ าย เพื่อทาให้ กุศลธรรมเกิ ดมี ขึน้ นั่นเอง เมื่ อกุศล
ธรรมเกิ ดมีขึ ้นแล้ ว ก็เป็ นความงอกงามและเป็ นความสุขของชีวิต
อาตมภาพจึงขอตั ้งจิตตั ้งใจเป็ นกัลยาณฉันทะ ร่ วมอนุโมทนา เพื่อ
ส่งเสริ มสนับสนุนให้ คณ
ุ โยมเจริ ญงอกงาม ด้ วยกุศลธรรมเพิ่มพูน
ยิ่งๆ ขึ ้นไป และในโอกาสอันเป็ นสิริมงคลนี ้ ก็ขออ้ างอิงคุณพระศรี
รั ตนตรั ย อวยชัยให้ พร รตนตฺตยานุภาเวน รตฺนตฺตยเตชสา ด้ วย
อานุภาพคุณพระพุทธเจ้ า คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ พร้ อม
ด้ วยบุญกุศลที่คุณโยมได้ บาเพ็ญแล้ ว จงเป็ นเครื่ องอภิ บาลรั กษา
ให้ คณ
ุ โยม พร้ อมทั ้งญาติมิตร เจริ ญด้ วยจตุรพิธพรชัย เจริ ญงอก
งาม และร่ มเย็นเป็ นสุขในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ตลอด
กาลนาน

แก่
ธรรมะสาหรับผู้สูงอายุ

ธรรมะสาหรับผู้สงู อายุ

ขอเจริ ญพร ท่านผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาทุกท่าน
ที่มาวันนี ้ ทางท่านผู้จดั ให้ มาพูดเรื่ องธรรมสาหรั บผู้สงู อายุ
ถื อว่าเป็ นส่วนหนึ่ง ของการสัม มนาเกี่ ย วกับ การเตรี ย มตัวก่ อ น
เกษียณอายุราชการ
การเกษี ยณอายุราชการ เป็ นเรื่ องของความเปลี่ยนแปลง
อย่างหนึ่งในชีวิต สาหรั บท่านเจ้ าของอายุเองย่อมรู้ สึกว่าเป็ นการ
เปลี่ยนแปลงที่ สาคัญมาก อย่ างไรก็ ตาม ถ้ าเรามองแค่เ ป็ นการ
เปลี่ยนแปลงก็ไม่เป็ นไร แต่บางท่านมองเป็ นการสิ ้นสุด ถ้ ามองเป็ น
การสิ ้นสุดก็จะทาให้ ร้ ู สึกว่าเป็ นการสูญเสียแล้ วก็ไม่สบายใจ ดังที่
ปรากฏบ่อยๆ ว่า ผู้ที่เกษี ยณอายุหลายท่านมีความรู้ สึกว่าตัวเอง
มาถึงเวลาที่หมดสิ ้นตาแหน่ง ฐานะ เกียรติยศ อานาจ และการได้ รับ
ความเคารพนับถือต่างๆ แล้ วก็ว้าเหว่ เหงา สิ ้นหวัง หรื อท้ อแท้ ใจ
การมองอย่ างนัน้ ที่ จริ ง น่าจะไม่ ถูก ความจริ ง การเกษี ย ณอายุ
ราชการไม่ใช่เป็ นความสิ ้นสุดหรื อความสูญเสีย แต่เป็ นเพียงความ
เปลี่ยนแปลง


คาบรรยายพิเศษ ในการสัมมนา เรื่อง การเตรี ยมตัวก่ อนเกษียณอายุราชการ จัดโดย
สภาผู ้สูงอายุแห่งประเทศไทย ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๘
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ความเปลี่ ย นแปลง คื อ การย้ า ยจากภาวะหนึ่ง ไปสู่อี ก
ภาวะหนึ่ ง โดยที่ ทัง้ สองภาวะนัน้ ต่ างก็ มี ข้ อ ดี ด้ วยกั น และก็ มี
ข้ อเสียด้ วยกัน ซึ่งโดยมากจะเป็ นอย่างนั ้น แต่อาจจะเป็ นไปได้ ว่า
ในบางกรณี เป็ นการเปลี่ยนแปลงจากภาวะที่ดี ไปสู่ภาวะที่ไม่ ดี
และในบางกรณีก็เป็ นการเปลี่ยนแปลงจากภาวะที่ไม่ดี ไปสู่ภาวะ
ที่ดี แต่โดยทัว่ ไปจะเป็ นการเปลี่ยนแปลงซึง่ ภาวะทั ้งสองนั ้นต่างก็มี
ข้ อดีและข้ อด้ อยด้ วยกัน
นอกจากนั ้น ข้ อดีและข้ อด้ อย ก็ไม่เป็ นสิ่งแน่นอนตายตัว
ข้ อดีถ้าไม่ร้ ูจกั ใช้ หรื อปฏิบตั ิไม่เป็ น ก็อาจกลายเป็ นข้ อเสีย ข้ อด้ อย
ถ้ าใช้ เป็ นปฏิบตั ิถกู ก็กลายเป็ นคุณประโยชน์ไป

เลิกงานเก่า พบโอกาสใหม่
สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่เรี ยกว่าการเกษี ยณอายุราชการนี ้
ทั ้งภาวะเดิมที่จะออกไปและภาวะใหม่ที่จะย้ ายเข้ าไป ทั ้งสองฝ่ าย
ต่า งก็ มี ข้ อดี ต่ า งก็ มี ข้ อด้ อ ย การอยู่ใ นราชการก็ เ ป็ นชี วิ ต ที่ ไ ด้
ทางานทาการ ทาคุณประโยชน์แก่สงั คมประเทศชาติ และอาจจะ
พ่วงมาด้ วยเกียรติ ด้ วยฐานะอะไรต่างๆ นั ้นก็เป็ นส่วนดี พร้ อมกัน
นัน้ มันก็ มี ส่วนด้ อยซึ่ง บางที เ ราอาจจะไม่ ไ ด้ ม อง อย่ างน้ อยก็ มี
สภาพการดาเนิ นชี วิตที่ จากัดตัวเองอยู่ใ นขอบเขตหนึ่ง เมื่ อเรา
เปลี่ย นไปสู่ภาวะอี ก อย่ างหนึ่ง ที่สิน้ สุดการทางานในราชการก็
ไม่ใช่หมายความว่าทุกอย่างจะหมดไป ชีวิตก็ยังมีอยู่เหมือนกับที่
จะเกิดมีโอกาสใหม่ๆ ขึน้ ด้ วย สิ่งที่ดีบางอย่างที่เราไม่มีโอกาสทา

ธรรมะสาหรับผูส้ ูงอายุ
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ไม่มีโอกาสได้ ในเวลาที่ยุ่งอยู่กับงานการนั ้น เราอาจจะได้ ทาเอา
ในตอนนี ้ จึงกลายเป็ นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เรี ยกว่าเกษี ยณอายุ
นั ้น อาจจะเป็ นการย้ ายไปสูส่ ภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิม หรื อแม้ จะไม่
ดีกว่าแต่ถ้าเรารู้จกั ใช้ ก็เป็ นประโยชน์ จึงต้ องถือว่าเป็ นโอกาสและ
เป็ นประโยชน์มากด้ วย
ขอให้ มองง่ายๆ อย่างน้ อยหลายท่านเมื่ ออยู่ในตาแหน่ง
ราชการ เคยมีเกียรติยศ มีฐานะต่างๆ ไปไหน ถ้ าเป็ นผู้ใหญ่ อย่าง
เป็ นอธิ บดี เป็ นผู้ว่าราชการจังหวัด พอไปที่นั่นที่นี่ ก็ได้ รับเกี ยรติ
ได้ รับ ยกย่อง คนคอยกุลีกุจอ ล้ อมหน้ าล้ อมหลัง เสนอตัวรั บ ใช้
อะไรต่างๆ พอเกษี ยณอายุราชการ อะไรต่างๆ ก็เปลี่ยนไปแบบ
ฉับพลันทันที แทบจะว่าวันรุ่ งขึน้ หรื ออีกสัปดาห์ต่อมา พอไปในที่
เก่ าที่ เคยไป ไม่ ค่อยมี ใ ครสนใจ อาจจะไม่ มีใ ครกุลีกุจอต้ อนรั บ
บางท่านเมื่อประสบเข้ าอย่างนี ้เลยเกิดความรู้สกึ ใจฝ่ อห่อเหี่ยว สิ ้น
กาลังใจ เมื่อต้ องอยู่ต่อไปในภาวะอย่างนั ้น ชีวิตก็เหี่ยวเฉา ความ
เหี่ยวเฉานี ้เป็ นผลร้ ายต่อชีวิต
ที่จริ ง การที่ได้ ประสบภาวะอย่างนั ้น ถ้ ามองในแง่ธรรมะ
ก็คือโอกาสที่เราจะได้ เข้ าถึงความจริ งของชีวิต เราจะได้ มาอยู่กับ
ความจริ ง และจะได้ บอกกับตัวเองได้ ว่านี่แหละคือโลกที่แท้ จริ ง
แต่ก่อนนี ้ต้ องสวมหัวโขนกันตลอดเวลา ไม่ได้ เห็นความจริ ง หรื อไม่
ก็ปัน้ หน้ าปั น้ ตามาแสดงต่อกัน แต่ต่อนี ้ไปเราจะได้ เข้ ามาอยู่กับความ
เป็ นจริ งเสียที จะได้ พดู ได้ วา่ อ้ อ นี่เราเจอแล้ ว ความจริ งของชีวิต
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บรรดาสิ่ ง ทั ง้ หลายในโลกนี ไ้ ม่ มี อ ะไรดี ก ว่ า ความจริ ง
พระพุทธเจ้ าตรัสว่า บรรดารสทั ้งหลาย รสแห่งความจริ งเป็ นรสที่ดี
ที่สดุ น ้าอร่ อย จะเป็ นรสเปรี ย้ ว รสหวาน รสเค็ม หรื อรสอะไรก็ตาม
ก็ส้ นู ้าจืดไม่ได้ น ้าจืดบริ สทุ ธิ์ เป็ นสิ่งที่เราต้ องการมากที่สุด แม้ ว่า
บางครัง้ เราจะต้ องการน ้ามีรส แต่ที่จริ งแล้ วน ้าที่ดีที่สดุ ก็คือน ้าที่จืด
บริ สทุ ธิ์ ซึง่ เป็ นรสของน ้าแท้ ๆ นัน่ ก็คือ รสของสัจจะ อันเป็ นรสของ
ความจริ ง ความเป็ นจริ งของชีวิตนี ้ ถ้ าเราสัมผัสได้ เมื่อไรและวางใจ
ถูก นั ้นคือชัยชนะที่แท้ และเป็ นความสาเร็ จที่ดี ที่สดุ ผู้ใดยังไม่ถึง
ภาวะนี ้ก็ยงั ไม่ปลอดภัย และยังไว้ ใจจริ งไม่ได้
เพราะฉะนั ้น การที่ได้ พ้นไปจากโลกแห่งการสวมหัวโขน
มาสู่โลกแห่งความเป็ นจริ ง ย่อมเป็ นช่วงเวลาที่ประเสริ ฐตอนหนึ่ง
เวลานั ้นมาถึงแล้ ว เหลือเพียงว่าเราจะปรั บใจของเราในการเข้ าสู่
ภาวะนั ้นได้ ถูกต้ อง โดยมองสถานการณ์ ด้วยใจที่เข้ าถึงความเป็ น
จริ ง ได้ หรื อไม่ อาจจะท่องไว้ ในใจว่าการได้ อยู่กับความจริ ง เป็ น
โอกาสที่ดีที่สดุ ของชีวิตแล้ ว
เพราะฉะนั ้น เมื่อมองในแง่นี ้จึงเป็ นโอกาสดีที่ว่า เรากาลัง
จะเข้ าสูช่ ีวิตที่เป็ นจริ ง มาอยู่ใ นโลกแห่งความเป็ นจริ ง และใจที่อยู่
กับความเป็ นจริ งก็อยู่ด้วยปั ญญา ถ้ าเราอยู่ด้วยปั ญญาเราก็สบาย
ปลอดโปร่ งโล่งเบาเป็ นอิสระ การมองในแง่ของความเป็ นอิสระเป็ น
ข้ อดี แม้ แต่ในด้ านการดาเนินชีวิต แต่ก่อนนี ้เมื่ออยู่ในราชการชีวิต
ยุ่งกับงานการต่างๆ ซึ่งเป็ นความบีบรั ดตัว ที่เราต้ องอยู่ในหลักใน
เกณฑ์อะไรบางอย่าง หรื ออยู่ในความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อม กับ
บุคคลแวดล้ อมที่จาเพาะ ซึ่งเท่ากับบีบเราว่าจะต้ องทาอย่างนั ้น
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อย่างนี จ้ นไม่ เป็ นตัวของตัวเอง ตอนนี เ้ รากลับเป็ นอิสระมากขึ น้
การเปลี่ยนแปลงแบบนี ้ อย่างน้ อยก็ทาให้ ชีวิตได้ พบความแตกต่า ง
หลากหลายแปลกออกไปบ้ าง
จริ ง อยู่ ชี วิต ที่ มี ก ฎมี เ กณฑ์ เ ป็ นระเบี ย บ ล้ อ มรอบด้ ว ย
ความสัม พันธ์ กับ ผู้อื่น ก็ ดีไ ปอย่ างหนึ่ง แต่อี ก ด้ านหนึ่ ง หรื ออี ก
ช่วงเวลาหนึ่ง เราก็ต้องการความโล่ง ความโปร่ ง ความเบา ความ
เป็ นตัวของตัวเอง ที่ไม่มีใครมายุ่งกับเรามากนัก ความเป็ นตัวของ
ตัวเองอย่างนี ้ถ้ ามีโอกาสได้ ก็เป็ นสิ่งที่ดีและทาให้ เกิดความสุข ได้
ถ้ าใจเราพอใจ แต่ก็ถึงเวลาที่จะเป็ นอย่างนั ้นด้ วย เพราะเราจะเป็ น
อย่างเดิมอีกก็ไม่ได้ อยู่แล้ ว เราไม่ควรไปปรารถนาในสิ่งที่ฝืนต่อ
ความเป็ นจริ ง ทั ้งเป็ นการได้ ฝึกปรั บตัวปรั บใจด้ วย จึงเป็ นโอกาส
ของเรา ที่จะได้ พบกับการเปลี่ยนแปลงอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็ นสภาพ
ชีวิตที่ดีคนละแง่
มองอี ก แง่ ห นึ่ง ท่ านผู้ท างานราชการมานาน เป็ นผู้ไ ด้
บาเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ทางานทาการมาแล้ ว หน้ าที่
ที่ควรทาหรื อสิ่งที่ จะทาให้ แก่ ประเทศชาติและสังคม เราก็ได้ ทา
แล้ ว บัดนี ้ถึงเวลาที่เราจะเป็ นผู้เสวยผลบ้ าง จึงควรจะมี ปีติ และ
ความสุข กับคุณประโยชน์ที่ตนได้ บาเพ็ญไปแล้ ว เรามัวแต่ทางาน
มาตัง้ นาน เราก็ ยุ่ง ไม่มี เ วลาที่จะได้ ชื่นอกชื่ นใจกับ งาน เพราะ
จิตใจเป็ นห่วงเป็ นกังวลกับการงานที่ยงั ไม่เสร็ จ เป็ นต้ น
เวลานี ้งานเหล่านั ้น เราทาไปแล้ ว ผ่านพ้ นไปแล้ ว จึงควร
จะเป็ นช่วงเวลาที่เราจะเสวยผล มีความอิ่มใจ ปี ติ สุขใจกับสิ่งที่เรา
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ได้ ทาไป เรี ยกว่าเป็ นเวลาแห่งการเสวยผลสักทีหนึ่ง แต่ที่สาคัญ
ยิ่งกว่านั ้น ก็คือ นอกจากการเกษียณอายุ จะเป็ นความเปลี่ยนแปลง
ที่เป็ นโอกาสให้ เราเข้ าไปอยู่กับโลกแห่งความเป็ นจริ งของชีวิตแล้ ว
มันยังเป็ นโอกาสที่ชีวิตของเราจะได้ พฒ
ั นายิ่งขึน้ เพื่อเข้ าถึงอะไร
บางอย่างที่ชีวิตของเราควรได้ แต่ยงั ไม่ได้

มองไปข้ างหน้ า สู่จุดหมายสูงกว่าที่ยังรอ
ชีวิตของเรานี ้มีอะไรหลายอย่าง ที่สามารถและก็ควรจะได้
ประสบหรื อได้ เข้ าถึงได้ บรรลุถึง การมีชีวิตยุ่งอยู่กับงานการประจา
วันที่เป็ นหน้ าที่ของเราในการช่วยเหลือสังคมประเทศชาติ ก็เป็ น
การพัฒนาไปด้ านหนึ่ง ทาให้ ความสามารถหรื อศักยภาพของเรา
ปรากฏผลเป็ นประโยชน์ แต่พร้ อมกันนั ้นมันก็เหมื อนกับเป็ นสิ่งที่
ขัดขวางเราเหมือนกัน ทาให้ เราไม่มีโอกาสพัฒนาชีวิตอีกด้ านหนึ่ง
ที่เราควรจะได้ เจริ ญหรื อเข้ าถึงซึ่งเป็ นสิ่งที่ดีงาม เป็ นสิ่งที่ประเสริ ฐ
ของชีวิต ชีวิตของเราแต่ละชีวิตนั ้นยังมี อะไรที่จะก้ าวไปให้ ถึงได้ อีก
ไกล
พระพุทธเจ้ าตรั สว่า จุดหมายหรื อประโยชน์ที่ชีวิตควรจะ
ได้ นั ้น มีหลายชั ้น อย่างง่ายๆ เอาสามชั ้นก็แล้ วกัน ได้ แก่
๑. ประโยชน์ที่ตามองเห็น เช่น
๑.๑ ทรัพย์สินเงินทอง การพึง่ ตนเองได้ ทางเศรษฐกิจ
๑.๒ การยอมรั บของสังคม ตาแหน่ง ฐานะ เกียรติยศ
ต่างๆ

ธรรมะสาหรับผูส้ ูงอายุ

๓๕

๑.๓ ความมีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี เป็ นคุณสมบัติ
สาคัญ ที่ อยู่ กับ ตัวเอง ซึ่ง ถื อ กัน ว่าเป็ นลาภอัน
ประเสริ ฐ ที่ ท่ านสอนว่ า อาโรคฺ ย ปรมา ลาภา
แปลว่า ความไม่มีโรคหรื อสุขภาพดีนี ้ เป็ นลาภ
อัน ประเสริ ฐ หรื อ สุด ยอดแห่ ง ลาภ เพราะถ้ า
ร่ างกายไม่ดีเสีย แล้ ว งานการอะไรต่างๆ ก็ เสี ย
หมด แม้ แต่ความสุขที่ควรจะมีก็เสวยไม่ได้
๑.๔ ครอบครัวที่ดีมีความสุข ก็เป็ นประโยชน์เบื ้องต้ น
ของชีวิตที่ควรจะได้
วัยที่ผ่านมาเป็ นระยะเวลาที่เรามัวไปวุ่นกับการแสวงหา
ประโยชน์ ขั น้ ต้ นที่ ต ามองเห็ น บั ด นี เ้ ราท าเราหามั น มาแล้ ว
พอสมควร ยังมีประโยชน์ที่เป็ นจุดหมายสูงขึ ้นไปที่เรายังไม่ค่อยได้
ทา เพราะฉะนั ้นท่านจึงบอกว่าแค่นี ้ยังไม่พอ เมื่อประโยชน์ขั ้นต้ นมี
พอสมควรแล้ ว อยู่กบั มันมามากแล้ ว ก็ควรเข้ าถึงประโยชน์ที่สงู ขึ ้น
ไป คือประโยชน์ที่เลยจากตามองเห็น
๒. ประโยชน์ที่เลยจากตามองเห็น ท่านเรี ยกว่า ประโยชน์
เบื ้องหน้ า คือการทาชีวิตให้ มีคณ
ุ ค่า ทาชีวิตให้ ประเสริ ฐ ให้ ดีงาม
ให้ มี ค วามสุข ทางจิ ต ใจ ไม่ ใ ช่ มี ค วามสุข แต่ เ พี ย งร่ า งกายหรื อ
ภายนอกที่มองเห็นกันผิวเผิน
เราเคยมีความสุขจากวัตถุที่ม่งุ หามาบารุงบาเรอ มีปัจจัยสี่
พรั่งพร้ อม มีสิ่งอานวยความสะดวกสบาย เมื่อแสวงหามาได้ เราก็
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มีความสุขไปแบบหนึ่ง ความสุขในด้ านร่ างกายท่านก็ยอมรั บว่า
สาคัญในระดับหนึง่
ต่อ มาอี ก ด้ านหนึ่ง ที่ ลึ ก เข้ าไปก็ คื อ ความสุข ด้ า นจิ ต ใจ
อย่ า งน้ อ ยความรู้ สึ ก ว่ า ชี วิ ต ของเรามี ค่ า ได้ ท าสิ่ ง ที่ ดี ง ามเป็ น
ประโยชน์แล้ ว พอรู้สกึ ขึ ้นมาอย่างนี ้ เราก็เกิดปี ติ มีความอิ่มใจ
ความจริ ง ประโยชน์ ส องอย่ า งนี ้ อาจจะไปด้ ว ยกั น คื อ
ในช่วงระยะเวลาของการแสวงหาประโยชน์ที่ตามองเห็น เช่นเมื่ อ
หาทรั พ ย์ สิ น เงิ น ทองไปนั น้ ที่ จ ริ งเราก็ มั ก ไม่ ไ ด้ ท าเพี ย งเ พื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัว แต่เราทาประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นพร้ อมไปด้ วย โดยมี
ความเสียสละ บาเพ็ญประโยชน์แก่สงั คม สงเคราะห์ผ้ อู ื่น แม้ แต่
การดูแลครอบครั วให้ ลกู หลานได้ เจริ ญเติบโตมาอย่างดีก็เป็ นการ
ท าหน้ าที่ ต่ อ สั ง คมอยู่ แ ล้ ว เมื่ อ เราได้ ท าชี วิ ต ของเราให้ เป็ น
ประโยชน์ ได้ ทาหน้ าที่ที่เป็ นการสร้ างสรรค์ความดีงามแล้ ว เราก็มี
ความสุขจากความดีความงามที่ได้ บาเพ็ญนั ้น
ทั ้งหมดนี เ้ ป็ นประโยชน์ สุข ที่เ ลยจากตามองเห็น ซึ่ง เป็ น
นามธรรมเป็ นส่วนใหญ่ แต่ประโยชน์ขั ้นนี ้แหละที่ทาให้ เรามีความ
ภูมิใจในชีวิตของเราว่า ชีวิตของเราดาเนินผ่านมาด้ วยดี มี ความ
สุจริ ต และได้ ใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ มีความเกื อ้ กูลต่อสังคม เรี ยกว่า
เป็ นชีวิตในระดับแห่งคุณค่าและความดีงาม
ขั น้ แรกเป็ นชี วิ ต แห่ ง ความพรั่ ง พร้ อมทางวัต ถุ จัด เป็ น
ประโยชน์ขั ้นที่หนึ่ง ประโยชน์ต่อมาขั ้นที่สองเป็ นชีวิตแห่งคุณค่า
ความดีงาม ความสุขทางจิตใจ ท่านบอกว่าแค่นี ้ยังไม่พอ ต้ องมีอีก
ขั ้นหนึง่ คือ
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๓. ชีวิตแห่งความเป็ นอิสระ ไม่ผกู พัน ไม่ยึดติดถือมั่น ไม่
ตกอยู่ใต้ อานาจกระแสความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของโลกและ
ชีวิต ที่เรี ยกว่าโลกธรรม
แม้ แต่คนที่ถึงประโยชน์ขัน้ ที่สอง ที่เรี ยกว่าชีวิตแห่งคุณค่า
และความดีงามนั ้น ก็ยงั มีความทุกข์จากความดีได้ ถ้ ายังยึดถือใน
ความดีเราก็ทกุ ข์เพราะความดีนนั่ แหละ อันที่จริ ง ท่านให้ ทาความ
ดี ไม่ใช่ให้ ยึดถือในความดี คือให้ ทาความดีเพราะเป็ นสิ่งที่ควรจะ
ทา เมื่ อทาไปแล้ วก็ให้ ปลอดโปร่ งโล่งใจว่า สิ่งที่ควรทาเราได้ ทา
แล้ ว ถ้ าทาด้ วยความรู้ อย่างนี ้จิตใจของเราจะเป็ นอิสระ แต่คนเรา
มัก จะยึ ดติดในความดี เสร็ จแล้ วเราก็ อาจจะต้ องมาคร่ าครวญ
รั นทดใจว่า เราทาดีแล้ ว ทาไมคนไม่เห็นความดี ทาไมเขาไม่ยก
ย่อง ไม่สรรเสริ ญ ทาไมเราไม่ได้ รับผลอย่างนั ้นอย่างนี ้ แล้ วเราก็
เสียอกเสียใจเพราะความดีอีก เพราะฉะนั ้น ความยึดติดถือมั่นใน
ความดีจงึ ยังทาให้ เกิดทุกข์ได้ และคนเราจึงยังมีความทุกข์ได้ จาก
ความดี คนชัว่ ก็มีความทุกข์ จากความชั่ว คนดีก็ยังมี โอกาสทุกข์
จากความดี แม้ วา่ จะเป็ นความทุกข์ที่ประณีตหน่อย
ด้ วยเหตุนี ้จึงต้ องไปถึงขั ้นที่สาม คือ จิตใจเป็ นอิสระ ด้ วย
ความรู้เท่าทัน เห็นความจริ งด้ วยปั ญญา พอปั ญญารู้ เท่าทันความ
จริ งของโลกและชี วิต เห็นแจ้ งในกระแสของกฎธรรมชาติ ว่าสิ่ ง
ทั ้งหลายเป็ นอนิจจัง มันไม่เที่ยง มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย
ของมัน จะให้ เ ป็ นไปตามใจของเราไม่ ได้ เราจะไปปรารถนาให้
เป็ นไปตามใจหวังไม่ได้ จะให้ มันเป็ นไปอย่างไร ก็ต้องทาให้ ตรง
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ตามเหตุปัจจัย จะได้ แค่ไหน ก็เท่ากับเหตุปัจจัยที่เราทาได้ จะไป
ยึดติดถือมัน่ เอาตามที่ใจเราอยากให้ เป็ นไม่ได้ เราต้ องอยู่กับความ
เป็ นจริ ง ก็ทาจิตให้ เป็ นอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้ อานาจของกฎธรรมชาติที่
ผันผวนปรวนแปร โลกธรรมที่เรี ยกว่า สิ่งที่น่าปรารถนา น่าชอบใจ
บ้ าง ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าชอบใจบ้ าง ก็เป็ นไปตามปกติของมัน
ตามเหตุปัจจัยของมัน พอเราวางใจได้ เราก็โล่ง เราก็โปร่ งสบาย นี่
คือการทาจิตใจให้ เป็ นอิสระด้ วยปั ญญารู้เท่าทัน เรี ยกว่าอยู่อย่างมี
ปั ญญา เห็นแจ้ งในความจริ ง ตอนนี ้เป็ นประโยชน์ขั ้นสูงสุด เป็ นขั ้น
ที่สาม คือ จุดหมายแห่งความมีจิตใจที่เป็ นอิสระ
ในบรรดาประโยชน์ต่างๆ ที่จะพึงเข้ าถึงทั ้งสามขั ้นเหล่านี ้
บางที เ ราท างานทาการยุ่ง อยู่ จนไม่ มี โ อกาสจะพัฒ นาชี วิ ตให้
เข้ าถึงจุดหมายทุกอย่างให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ ดังนั ้น ถ้ าจะมีเวลาที่
เป็ นส่วนช่วงว่างของชีวิตของเราบ้ าง เราก็จะได้ เอาเวลานั ้นมาใช้
ในการพัฒนาชีวิต เพื่อเข้ าถึงสิ่งที่ดีงามที่เป็ นประโยชน์ที่เราควรจะ
ได้ ยิ่งขึ ้นไป เช่น อยากจะพัฒนาสติปัญญา เพื่อรู้ความจริ งของโลก
และชีวิต บางท่านทางานจนกระทั่ง แม้ แ ต่จะอ่านหนัง สื อก็ ไ ม่ มี
เวลา พอมาถึงตอนนี ้เราก็มีเวลาขึ ้นมาบ้ างแล้ ว
เพราะฉะนัน้ จึง กลายเป็ นว่า ตอนนี เ้ ป็ นโอกาสและเป็ น
โอกาสที่ดีมากๆ ด้ วย ที่ว่านี ้ไม่ใช่ว่าส่วนที่ผ่านมาไม่ดี มันดีแต่เรา
ได้ ใช้ มันคุ้มค่าแล้ ว เราได้ ทาไปเต็มที่แล้ ว พอกันที เราอย่าติดอยู่
เลย ถ้ าเราไม่เกษี ยณอายุ เราจะต้ องทามั นต่อไป สิ่งอื่นที่เราควร
จะได้ ทาก็เ ลยไม่มี โอกาสทา เราทาพอแล้ ว ทาให้ เขาเต็ม ที่แ ล้ ว
ตอนนี ้เราจะหาโอกาสทาอย่างอื่นบ้ าง
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ขอให้ ลองคิดดูเถิด ตอนนี ้เราจะต้ องวางแผนแล้ วว่ามีอะไร
ดีในชีวิตที่เราควรจะทา ที่ยังไม่ได้ ทา จะได้ พัฒนาชีวิตของเราให้
ถึงในตอนนี ้ แล้ วก็ต้องดีใจเลยว่า ทีนี ้ถึงโอกาสนั ้นแล้ ว เตรี ยมตัวดี
ใจเถิด อย่าไปมองเรื่ องความหมดสิ ้น อย่าไปนึกถึงความสิ ้นสุด ว่า
นี่หมดแล้ ว ยศ ตาแหน่ง ฐานะ เกียรติ อย่าไปมองอย่างนั ้นเลย
ที่จริ งนั ้น สารประโยชน์ที่แท้ อยู่ในชีวิตจิตใจของเรา มัน
ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั อาการของคนที่แสดงออกภายนอกที่ เราเห็นผิวเผิน
ถ้ าไปติดอยู่กบั สิ่งเหล่านั ้น เราจะเสียเวลาคิด เสียสมองเปล่าๆ
เพราะฉะนั ้น ตอนนี ้แหละต้ องเตรี ยมมองไว้ เลยว่า สิ่งอะไร
ที่ดีที่ควรจะทาต่อไป ที่จะทาให้ ชีวิตมีค่า เป็ นความดีงามที่เราควร
จะถึงแต่ยังไม่ถึง ถ้ ามองหาขึน้ มา ท่านอาจจะเห็นสิ่งนั ้น พอนึ ก
ขึ ้นมาได้ ท่านจะกลายเป็ นดีใจขึ ้นมาทันทีว่า โอ้ โฮ นี่เราได้ โอกาส
แล้ ว จะได้ ทาอันนี ้เสียที อย่างไรก็ตาม การที่จะทาสิ่งมีคณ
ุ ค่าที่ว่า
นั ้น หรื อจะบรรลุถึงสิ่งดีงามที่ว่าไว้ ข้างต้ น ต้ องมีเวลา หมายความ
ว่าจะต้ องมีอายุยืนอยู่ตอ่ ไป

ต่ออายุให้ ยืน พร้ อมด้ วยใจกายที่แข็งแรง
เพราะฉะนั ้น ตอนนี ้อาตมาจึงอยากพูดถึงหลักธรรมหมวด
หนึ่งที่พระพุทธเจ้ าตรั สไว้ ซึ่งเหมาะจริ งๆ ที่จะเรี ยกว่าเป็ นธรรมะ
สาหรับผู้สงู อายุ คือ มาพูดกันว่า ผู้สงู อายุทาอย่างไรจะให้ มีอายุยืน
ถ้ าท่ า นศึ ก ษาพุ ท ธประวั ติ จะทราบว่ า ตอนท้ ายๆ
พระพุทธเจ้ าตรัสว่า ถ้ าพระองค์ต้องการมีอายุตลอดกัลป์ พระองค์
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ก็อยู่ไ ด้ แต่ว่ากัลป์ ในที่นีห้ มายถึงอายุกัลป์ ไม่ใช่หมายความว่า
กัลป์ ที่ยาวถึงสิ ้นโลกครั ง้ หนึ่งๆ อายุกัลป์ หมายถึงกาหนดอายุคือ
เวลาที่เป็ นช่วงชีวิตของคนในยุคนั ้นๆ เช่น ในสมัยพระพุทธเจ้ าก็ถือ
ว่ า ก าหนดอายุ ค นยาว ๑๐๐ ปี นี่ เ รี ยกว่ า เป็ นอายุ กั ล ป์ แต่
พระพุทธเจ้ าทรงมี พระชนมายุเพียง ๘๐ พรรษา ก็ปริ นิพพาน ที่
พระองค์ ตรั สว่า ถ้ าพระองค์ จะอยู่ใ ห้ ตลอดอายุกัลป์ ก็ อยู่ไ ด้ ก็
หมายความว่า ถ้ าพระองค์จะอยู่ให้ ตลอด ๑๐๐ ปี ก็ได้ แต่พระองค์
ทรงเห็นว่า พระพุทธศาสนามีรากฐานที่หยั่ง ลงมั่นคงพอแล้ ว พุทธ
บริ ษัทพอจะทาหน้ าที่สืบต่อสิ่งที่พระองค์วางไว้ ได้ แล้ ว พระองค์ก็
เลยปลงพระชนมายุสัง ขาร ตรั สว่าต่อจากนี ไ้ ปอีก ๓ เดื อน จะ
ปริ นิพพาน
ที นี ท้ ี่ พ ระองค์ ต รั ส ว่ า จะอยู่ ไ ด้ ต ลอดกัล ป์ นัน้ จะอยู่ ไ ด้
อย่างไร พระองค์ก็ทรงเฉลยไว้ ด้วยว่า ต้ องบาเพ็ญอิทธิ บาท ๔ อัน
นี ้เป็ นหลักสาคัญ ในการที่จะทาให้ อายุยื น ท่านผู้ปรารถนาจะมี
อายุยืน ต้ องบาเพ็ญอิทธิบาท ๔
อิ ทธิ บาท ๔ นี ้ เราเคยได้ ยินกันในแง่ว่าเป็ นธรรมที่ทาให้
เกิดความสาเร็ จ อิทธิ บาท แปลว่า ทางแห่งความสาเร็ จ หรื อธรรม
ที่จะให้ ถึงความสาเร็ จ มี ๔ ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา
ถ้ าใช้ กบั คนที่ทางาน ก็บอกว่า
๑. รักงาน คือ ฉันทะ
๒. สู้งาน คือ วิ ริยะ
๓. ใส่ใจงาน คือ จิ ตตะ
๔. ทางานด้ วยปั ญญา คือ วิ มงั สา
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อันนี ้เป็ นหลักในการทางาน แต่ทาไมพระพุทธเจ้ าตรั สว่า
ใช้ กบั การที่จะทาให้ อายุยืนได้ นี่แหละเป็ นเรื่ องสาคัญ
คนที่จะมีอายุยืนต้ องมี ฉันทะ คือ มีความพอใจ มีใจรั ก มี
ความใฝ่ ปรารถนาในอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีงาม หรื อสิ่งที่คิดว่าจะ
ทาซึง่ เห็นว่าเป็ นประโยชน์ เป็ นคุณค่าที่ทาให้ ชีวิตของเราดีงาม จะ
เป็ นประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นก็ตาม เป็ นประโยชน์แก่ชีวิตของเราเองก็ตาม
อย่างที่อาตมาพูดเมื่ อกี ว้ ่า เมื่ อเกษี ยณแล้ วก็มีโอกาสที่เราจะได้
พัฒนาชี วิตให้ เข้ าถึ งความดี งามบางอย่างที่ เรายังไม่เ คยเข้ าถึ ง
อย่างน้ อยก็จะได้ พัฒนาปั ญญาให้ เ จริ ญงอกงาม จนรู้ ความจริ ง
ของโลกและชีวิต หรื ออย่างบางท่านก็สนใจอยากศึกษาธรรมะให้
จริ งจัง ก็เป็ นโอกาสที่มาถึงแล้ ว
ตอนนี ต้ ้ องมี ตั ว นี ก้ ่ อ น คื อ ฉั น ทะ แปลว่ า ความใฝ่
ปรารถนา มีความรักในสิ่งที่ดีงาม มีคณ
ุ ค่าที่อยากจะทา พอนึกถึง
ว่า เอ้ อ สิ่งนี ้เราอยากจะทา ใจเราชอบ ใจของเราจะไม่ห่อเหี่ยว ไม่
ว้ าเหว่ เพราะมี สิ่ง ที่ ต้องการจะทา อันนี ้คอยดึง ไว้ ใ ห้ มีแ รง รวม
ความง่ายๆ ว่า ต้ องมีสิ่งดีที่ต้องการจะทาสักอย่างหนึง่
ถ้ าพระพุทธเจ้ าทรงเห็นว่า ยังมี งานพระศาสนาที่ต้องทา
อยู่ ก็ยงั ใฝ่ พระทัยที่จะทาสิ่งนั ้น พระองค์ก็จะมีจดุ ที่ใฝ่ พระทัยอยู่ ก็
จะทรงท าให้ เป็ นพลั ง ชี วิ ต ที่ จ ะบ าเพ็ ญ พุ ท ธกิ จ ต่ อ ไป แต่
พระพุทธเจ้ าไม่มีกิเลสที่จะเหงาและว้ าเหว่ ส่วนคนทัว่ ไปนี่ซิ ถ้ าไม่
มีอะไรที่ใจปรารถนาจะทาสักอย่างหนึง่ เดี๋ยวใจก็ว้าเหว่ เหงา แล้ ว
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ก็หนั ไปครุ่นคิดขุ่นมัว และคาดหวังจากคนโน้ นคนนี ้ ว่าทาไมเขาไม่
มาใส่ใจเรา แล้ วก็จะห่อเหี่ยว ใจเสีย หมดแรงใจ หมดพลังชีวิต
เพราะฉะนัน้ สิ่ ง แรกก็ คื อ มองหาและพิ จ ารณาว่ า เรา
ต้ องการจะทาอะไร ต้ องมีสิ่งหนึ่งที่ต้องการจะทา สาหรั บบางท่าน
อาจจะเป็ นงานอดิเรก บางท่านเกษียณอายุราชการแล้ วเขาอาจยัง
ต้ องใช้ อยู่ หรื ออาจจะขอให้ ไปช่วยทางานทาการบางอย่าง แต่บาง
ท่านไม่ต้องทางานให้ ใคร ก็มาทางานให้ ตวั เอง ตอนนี ้ต้ องมานึกดู
ว่ า มี อ ะไรสั ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ ใ ฝ่ ใจจะท า ที่ เ ห็ น ว่ า มี คุ ณ ค่ า เป็ น
ประโยชน์ เตรี ยมไว้ เลย พอมีอนั นี ้ก็เอามาเป็ นหลักประกันให้ ใจมี
จุดที่ม่งุ ไปข้ างหน้ า พอคิดว่าเราจะต้ องทาก็ไม่มีเวลาให้ ใจเหงา ไม่
มีเวลาให้ เราคิดฟุ้งซ่าน
คนเรานี ้เวลาไม่มีอะไรจะทาใจก็จะคิดฟุ้งซ่าน แต่ก่อนนี ้วุ่น
อยู่กับ เรื่ องงานการที่ทาในราชการ ต้ องคอยกังวลใจ ใจก็ ยุ่งแต่
เรื่ องงานตลอดเวลา พอทิ ้งไปทันที พอหมดงานเท่านั ้นแหละ ใจก็
ฟุ้ง ใจก็ลอย เหงา ว้ าเหว่ไป นี่แหละจิตฟุ้งซ่าน ซึ่งจะเป็ นโอกาสให้
ความเฉา ความเหงา ความว้ าเหว่ใจ วิ่งเข้ ามา อย่าไปปล่อยใจให้
เหงาว้ าเหว่อย่างนั ้น ต้ องนึกถึงสิ่งที่จะทา
ตอนที่ทาราชการนั ้น อาจจะทาสิ่งที่ใจตัวไม่ต้องการจะทา
แต่จาเป็ นต้ องทา แต่ตอนนี ้เป็ นโอกาส เราจะเลือกได้ กลายเป็ น
อิสระมากขึ ้น ขึ ้นอยู่กบั ตัวเราเองว่าต้ องการทาอะไร
เพราะฉะนั ้น ตอนนี ้ต้ องวางแผน ถ้ ามีฉนั ทะ มีสิ่งที่ใจใฝ่ จะ
ทา มีสิ่งที่ต้องการจะทาก็ได้ ตวั ที่หนึง่ แล้ ว ฉันทะเกิดแล้ ว หายเหงา
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แล้ ว ใจสบายแล้ ว เราจะรู้ สึก ว่าสิ่ ง ที่ เ ราจะทานี ้ มี คุณ ค่าอย่ าง
แท้ จริ ง ตรงกับที่ใจเราต้ องการ เพียงแต่วางแผนคิดเตรี ยมไว้ ให้ ดี
ถ้ าได้ ฉันทะนี ้แล้ วก็เป็ นตัวประกันที่ทาให้ พร้ อมจะมี อายุ
ยืน บางคนมีฉันทะนี ้แรงมาก ว่าถ้ าทางานอันนี ้ไม่เสร็ จชีวิตสิ ้นสุด
ไม่ได้ นะ ฉันไม่ยอมตาย ความใฝ่ ใจประเภทนี ้ไม่ได้ อยู่แค่ใจที่ร้ ู ตัว
หรอก แม้ แต่จิตใจที่ไม่ร้ ู ตัวมันก็เตรี ยมของมันอย่างนั ้นว่า งานนี ้
หรื อสิ่งที่ต้องการจะทาอันนี ้ ถ้ ายังไม่เสร็ จสิ ้นจะตายไม่ได้ ต้ องอยู่
ไปก่อน นี่แหละบางคนเขาอยู่ได้ เพราะอันนี ้ คือเขามีสิ่งที่ต้องการ
จะทา กลายเป็ นว่าอาจจะดีกว่าตอนที่ทาราชการ เพราะตอนทา
ราชการนั ้น อาจทาสิ่งที่จาเป็ นต้ องทาซึ่งอาจจะไม่ชอบ แต่ตอนนี ้
จะทาในสิ่งที่ใจต้ องการจะทาที่ชอบจริ งๆ จึงได้ ฉนั ทะ
เมื่ อ มี สิ่ ง ที่ ต้ อ งการท าด้ ว ยฉัน ทะอย่ า งนี ้ ชี วิ ต ของท่ า น
ผู้สงู อายุก็มีหลักแล้ ว สบายไปครึ่ งค่อนทีเดียว
ต่ อ ไปจากฉั น ทะข้ อที่ ๒ ก็ คื อ วิ ริ ยะ ได้ แก่ ค วามเพี ย ร
พยายาม ความแกล้ วกล้ าเข้ มแข็ง มี กาลังใจที่จะสู้หรื อเดินหน้ า
กาลัง ใจเป็ นคุณ สมบัติสาคัญ ที่ ทาให้ คนเข้ ม แข็ ง คนที่อายุม าก
อาจจะคิดว่า ตัวเรานี ้ร่ างกายอ่อนแอลงแล้ ว ทาอะไรก็ไม่ค่อยไหว
แต่ความอ่อนแอทางร่ างกายนี ้ต้ องประสานกับทางจิตใจ ถ้ าจิตใจ
ไม่ออ่ นแอ ร่ างกายก็แข็งแรงได้ ถึงแม้ ร่างกายไม่แข็งแรงจริ ง แต่ใจ
ที่มีกาลังนี่แหละทาให้ เกิดความรู้สกึ แข็งแรงได้
กาลัง ใจทาให้ คนแข็ งแรงได้ อย่ างไร เรามาดูใ นทางตรง
ข้ าม คนที่ไม่มีกาลังใจ จิตใจอ่อนแอ ถึงแม้ ร่างกายจะแข็งแรง ก็ไม่
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ค่อยมี ความหมาย เช่นอย่างนักกี ฬา อาจจะเป็ นนักวิ่ งที่แข็งแรง
ร่ างกายกายา เก่งมาก สมมติวา่ ไปสอบเข้ าเรี ยนแห่งหนึ่งไว้ ต่อมา
เดินไปดูประกาศผลการสอบ ไม่มีชื่อของตัว พอรู้ ว่าไม่มีชื่อเท่านั ้น
แหละ แกเข่าอ่อนเลย แม้ แต่ยืนก็ไม่อยู่ นี่แหละคนที่หมดกาลังใจ
ทั ้งๆ ที่ร่างกายกายาแข็งแรง เป็ นนักกีฬากาลังมากนัน่ แหละ พอ
หมดกาลังใจก็ไม่มีแรงเลย ร่ างกายนั ้นหมดความหมาย
ในทางตรงข้ าม คนที่มีกาลังใจ แม้ วา่ ร่ างกายจะอ่อนแอกะ
ปลกกะเปลี ้ย ก็สามารถดิ ้นรนขวนขวายทาโน่นทานี่ไปได้ ร่ างกาย
มีกาลังเท่าไร ก็ใช้ กาลังนั ้นได้ เต็มที่เท่าที่จะใช้ ได้ แม้ แต่เมื่ อกาย
หมดแรงนอนนิ่งแล้ ว พอมีเหตุการณ์ กระตุ้นเร้ าใจฮึดขึ ้นมา ก็ดึงพา
กายไปได้ อีก เพราะฉะนั ้น กาลังใจจึงสาคัญกว่ากาลังกาย
นอกจากนี ้ ก าลังใจที่ ดียังส่งเสริ ม กาลัง กายได้ อีกหลาย
ทาง เช่น เมื่อเรามีกาลังใจดี การเป็ นอยู่เริ่ มตั ้งแต่การรั บประทาน
อาหารก็ พ ลอยดี ต ามไปทุก อย่ า ง เหมื อ นอย่ า งคนเจ็ บ ไข้ ถ้ า
กาลังใจไม่มีก็ทรุดอย่างรวดเร็ ว แต่พอมีกาลังใจ บางทีหมอทานาย
ไว้ วา่ อยู่ได้ ๓ เดือน แกอยู่ไปได้ ตั ้งหลายปี
เพราะฉะนัน้ จะต้ องมี ก าลัง ใจ ก าลัง ใจสัม พันธ์ กับ สิ่ ง ที่
ต้ องการจะทา เมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่ต้องการจะทานั ้นดีงาม ถูกต้ อง มี
คุณค่า เกิดฉันทะขึ ้นมาแล้ ว ใจก็ คิดอยากจะทาสิ่งนั ้นอยู่เสมอ ก็
เกิ ดกาลังใจ ทาให้ ใจสู้ เข้ มแข็ง อยากจะเอาชนะ จะทาสิ่งนั ้นให้
สาเร็ จให้ ได้ กาลังใจนี ้เป็ นตัวยุ ทาให้ เห็นสิ่งที่ต้องการจะทานั ้นเป็ น
สิ่งที่ท้าทาย เราก็ยิ่งพยายามจะทามันให้ สาเร็ จ ดังนั ้น เมื่อความ
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เพีย รพยายามมา กาลัง ใจมาก็ทาให้ เกิ ด ความเข้ ม แข็ ง ชีวิตก็ มี
เรี่ ยวมีแรงก้ าวต่อไปได้ อีก นี ้คืออิทธิบาทตัวที่ ๒ วิริยะมาแล้ ว

สมองก็แจ่มใส จิตใจก็สบาย
อิทธิ บาทข้ อที่ ๓ คือ จิ ตตะ ได้ แก่การมี ใจจดจ่อ ใส่ใจอยู่
กับ เรื่ องที่ ทานั่นแหละ เมื่ อใจอยู่กับ สิ่ ง ที่ ป รารถนาจะทา ที่ เ ห็น
คุณค่าเป็ นประโยชน์แล้ ว จิตจะตัดอารมณ์ อื่นที่ไม่เข้ าเรื่ องออกไป
ได้ คนแก่มักจะรั บอารมณ์ จุกจิก พออารมณ์ ที่ไม่สบายใจเข้ ามา
กระทบหูกระทบตา ก็เ ก็บเอามาทาให้ ใจคอไม่สบายโดยไม่ เข้ า
เรื่ อง ได้ แต่ครุ่ นคิดว่าทาไมเขาเป็ นอย่างนี ้ ทาไมเขาไม่เป็ นอย่าง
นั ้น ถ้ าไม่มีอะไรอย่างอื่น ก็กระทบกับลูกหลาน เก็บถ้ อยคาของเขา
มาคิดขุ่นมัวในใจตัวเอง ถ้ าไม่มีอะไรเป็ นหลักผูกใจไว้ ใจจะไหว
และต้ องวุน่ อยู่เรื่ อยๆ
ทีนี ้ พอมีเรื่ องที่อยากจะทา ใจรั กใจชอบ จนใฝ่ ใจเอาเป็ น
หลักของจิตได้ แล้ ว ใจก็ไม่รับเรื่ องจุกจิก ถึงกระทบผ่านเข้ ามาบ้ าง
ก็ตดั ออกไปได้ ง่าย ลืมได้ ไว พอใจอยู่กับหลักแล้ วก็ไม่ว่นุ ไม่ข่นุ แต่
จะสงบแน่วแน่ ยิ่งได้ ทาสิ่งที่ใจชอบ ก็สบายใจเลย จิตใจเป็ นสุข ไม่
มีอารมณ์ อื่นมารบกวนจิตใจ ใจจดจ่ออยู่แต่กับเรื่ องที่ต้องการนี ้
นอกจากทาให้ ชีวิตเป็ นสุขด้ วยแล้ ว การที่ใ จอยู่กับสิ่ง ที่ทาอย่าง
แท้ จริ ง ก็ทาให้ อายุยืน เพราะใจที่จดจ่อนี ้เป็ นตัวสมาธิ ใจไม่แกว่ง
ไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่ไปเสียสมอง ไม่ไปเสียพลังงานกับเรื่ องไม่เป็ น
เรื่ อง และเวลาก็ผ่านไปๆ อย่างไม่ร้ ู ตัว ตรงข้ ามกับใจที่รับอารมณ์
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ไม่เข้ าเรื่ อง ทาให้ จิตคิดปรุ งแต่ง พอจิตคิดวุ่นขุ่นมัวก็เสียพลังงาน
สมองต้ องทางานหนัก และทาให้ เครี ยด ใจเหนื่อยหน่าย ร่ างกายก็
แก่เร็ ว ร่ วงโรยง่าย
ส่วนคนที่มีสมาธิ จิตใจสงบแน่วแน่ ไม่มีอะไรกวน จิตอยู่
กับสิ่งที่ต้องการ ก็สบาย พลังงานไม่เสียเปล่าไปเลย อย่างคนนั่ง
สมาธิ พอใจสงบลง ลมหายใจจะอ่ อ น จะเบา จะประณี ต
จนกระทัง่ เมื่อถึงฌานที่ ๔ จะไม่หายใจ
คาว่าไม่หายใจ คือโดยมาตรฐานของคนปกติแล้ ววัดไม่ได้
เลยว่าหายใจอยู่ หมายความว่าไม่มีลมหายใจปรากฏ แต่เราไม่
ต้ องรอไปถึงฌานที่ ๔ หรอก พอทาจิตให้ สงบ ลมหายใจประณี ต
แล้ ว ก็ ต่างจากคนที่ มีจิตใจวุ่นวาย ยกตัวอย่ างเมื่ อคนโกรธลม
หายใจจะแรง หายใจฟื ดฟาดๆ อย่างกับคนเดินขึน้ เขาที่ออกแรง
เหน็ดเหนื่อยมาก บางทีหายใจทางจมูกไม่พอ ต้ องหายใจทางปาก
ด้ วย คนโกรธก็เช่นเดียวกัน หายใจแรง เพราะว่าตอนนั น้ ร่ างกาย
ใช้ พลังงานเผาผลาญมาก เพราะฉะนั ้น ถ้ าโกรธบ่อยๆ ก็แก่เร็ ว
ส่ ว นคนที่ ห งุ ด หงิ ด คิ ด ขุ่ น มั ว ถึ ง จะไม่ แ สดงความโกรธ
ออกมา ก็เกิดอาการกระทบกระทัง่ ใจ เป็ นปฏิฆะ ก็ใช้ พลังงานเกิน
ปกติอยู่ดี สมองคิดวุ่นวาย ถ้ าเป็ นอย่างนั ้นอยู่เรื่ อยๆ ก็แก่เร็ ว ทีนี ้
พอเรามีจิตใจสงบ มีอารมณ์ที่ดี จิตใจอยู่กับสิ่งหนึ่งที่เรามุ่งหวังจะ
ทาจริ งๆ ใจไม่มีอะไรรบกวน ไม่ว่นุ วาย ไม่ฟ้ ุงซ่าน ใจสบาย ชีวิต
ร่ างกายก็ใช้ พลังงานน้ อย เลือดลมก็เดินดี ลมหายใจก็ประณีต
แถมบางทีเรากลับมาใช้ ลมหายใจ ในทางส่งผลย้ อนกลับ
อีกด้ วย ขออธิ บายว่า เมื่อกี ้นี ้ เราใช้ จิตส่ งผลต่อกาย คือพอจิตใจ
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ของเราสงบดี ลมหายใจก็พลอยประณี ตดีไปด้ วย คราวนี ้ ในทาง
กลับกัน ถ้ าทาลมหายใจให้ ประณี ต จิตใจก็จะพลอยสงบลงด้ วย
ดังนั ้น เมื่ อรู้ วิธีใช้ ลมหายใจให้ เป็ นประโยชน์ เราก็มาฝึ กปรั บลม
หายใจ
ในเวลาว่างหรื อเมื่ อไม่ร้ ู ว่าจะทาอะไรดี นั่งอยู่ว่างๆ เราก็
มาหายใจอย่างมีสติ หายใจเข้ าสบายๆ หายใจออกสบายๆ อย่าง
สม่าเสมอ เป็ นการปรับสภาพชีวิตจิตใจ ทั ้งปรับร่ างกาย แล้ วก็ปรั บ
จิ ตใจด้ วย พอเราตัง้ ใจหายใจให้ สบาย หายใจเข้ าออกๆอย่ า ง
สม่าเสมอ ก็เป็ นการปรั บสภาพร่ างกายให้ สบาย และปรั บอารมณ์
ไปด้ วย แล้ วจิตใจของเราก็พลอยสบาย ได้ ผลทั ง้ สองอย่างพร้ อม
กันไปเลย เพราะฉะนั ้น ถ้ าไม่มีอะไรทา ก็อย่าปล่อยให้ ใจฟุ้งซ่าน
พอเราทางานเสร็ จปั๊ บ ก็มานัง่ หายใจเข้ าออก ทาใจสบายให้ จิตอยู่
กับลมหายใจ แล้ วใช้ ลมหายใจให้ เป็ นประโยชน์แก่ชีวิต พอปรั บลม
หายใจได้ ผลดีก็ตามมาเหมือนอย่างที่วา่ เมื่อกี ้นี ้
ถ้ าร่ างกายของเราไม่ปกติ จิตใจก็ไม่ปกติ ลมหายใจก็ไม่
ปกติ พอเราปรั บลมหายใจให้ ปกติ มันกลับมาปรั บสภาพจิตใจให้
เป็ นปกติ ไ ปด้ วย เหมื อนอย่ างคนที่ โ กรธ ลมหายใจไม่ ป กติ คน
ประหม่าลมหายใจไม่ปกติโดยไม่ร้ ู ตัว บางคนนี่พอตื่นเต้ นตกใจ
บางทีเหมื อนกับไม่หายใจ ทีนี ้ถ้ าเรามี สติร้ ู ตัว เราปรั บลมหายใจ
เสีย มันก็ม าช่วยปรั บ อารมณ์ เช่น ทาให้ หายกลัว หายประหม่ า
หรื อกลัวน้ อยลง ประหม่าน้ อยลง อย่างน้ อยใจก็อยู่กับตัว จิตไม่
เตลิด ตั ้งสติได้ ดีขึ ้น
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เป็ นอันว่า การปรับลมหายใจนี ้ ช่วยเราได้ มาก เราก็เอาทั ้ง
สองทาง คื อ ให้ จิ ต ใจก็ ส บาย ลมหายใจก็ ดี การเผาผลาญใช้
พลังงานจะได้ น้อย ลดการใช้ พลังงานโดยไม่จาเป็ น ก็แก่ช้า ดังนั ้น
ถ้ าเราเกิดมีอารมณ์ ไม่ดี เราก็ปรั บลมหายใจ ลมหายใจก็กลับมา
ช่วยปรับอารมณ์ให้ จิตใจสบาย เป็ นการรู้ จักใช้ สิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิต
นี ้ให้ เป็ นประโยชน์
รวมความที่ เ ป็ นสาระก็ คือ ให้ จิตใจนี ไ้ ม่ ฟ้ ุ งซ่าน ไม่ เ สี ย
พลังงานไปกับเรื่ องไม่เป็ นเรื่ อง สมองไม่ต้องคิดว้ าวุ่น ให้ จิตใจอยู่
กับสิ่งที่เราต้ องการจะทา เป็ นสมาธิ นี่ข้อ ๓ คือ จิตตะ
ข้ อ ๔ วิ มงั สา เป็ นเรื่ องของการใช้ ปัญญา เวลานี ้ก็ยอมรั บ
กันว่า คนแก่ ถ้าไม่ใ ช้ ปัญ ญา ไม่ใ ช้ ความคิ ดเสี ย บ้ างก็จะแก่ เ ร็ ว
และสมองก็จะฝ่ อ ทางธรรมท่านบอกว่าต้ องมีวิมงั สา คือใช้ ปัญญา
ตรวจตราพิจารณาไตร่ ตรองอย่างมีเหตุมีผล ให้ เห็นความจริ งในสิ่ง
ที่เราทา ที่เห็นว่ามี คณ
ุ ค่าเป็ นประโยชน์นั ้น เมื่ อเรามีสิ่งที่ต้องการ
จะทา ที่มีคณ
ุ ค่าเป็ นประโยชน์อยู่แล้ ว ใจของเราก็มีที่หมาย และ
ปั ญญาก็มีจุดที่จะพิจารณา เราก็เอาปั ญญานั ้นมาพิจารณาสิ่งที่
เราทา เริ่ มตั ้งแต่ตรวจสอบมันว่าเป็ นอย่างไร ได้ ผลดี ได้ ผลเสีย มี
ข้ อบกพร่ องอย่างไร มีจดุ อ่อน จุดด้ อยตรงไหน ควรแก้ ไขปรั บปรุ งที่
ใดอย่างไร จะทดลองเปลี่ย นแปลงอย่างไร คิดพิ จารณาในเรื่ อง
เหล่านี ้ ใช้ ปั ญญาอยู่เสมอ ไม่ใช้ ความคิดไปกับเรื่ องไม่เป็ นเรื่ อง
เมื่อเราเอาปั ญญามาใช้ กับเรื่ องที่มีจดุ หมาย ก็ไม่มีเรื่ องของความ
ฟุ้งซ่าน ไม่มีเรื่ องของอารมณ์อย่างเมื่อกี ้นี ้ แต่เป็ นเรื่ องของปั ญญา
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จริ งๆ เป็ นปั ญญาที่ปลอดโปร่ ง เป็ นความคิดตามกระแสความจริ ง
ซึง่ เป็ นเรื่ องของความสบาย
เวลาพูดถึงปั ญญานี่ต้องระวังอย่างหนึ่ง คืออย่าเอาไปปน
กับความคิดปรุ งแต่ง เวลาคนคิดนั ้น จะมีการคิด ๒ อย่าง คือ คิด
ไปตามสภาวะของธรรมชาติ ตามเหตุปัจจัยของสิ่งทั ้งหลาย ตาม
สภาพความเป็ นจริ ง ตามที่สิ่งทั ้งหลายมันเป็ นอย่างหนึ่ง กับคิ ด
ตามความปรุงแต่งของตนอย่างหนึง่
คิดตามความปรุงแต่ง ก็กลายเป็ นคิดปรุ งแต่ง คิดปรุ งแต่ง
หมายความว่า คิดไปตามความพอใจ หรื อไม่พอใจ เช่น เกิดความ
ขัดใจขึ น้ มาก็ คิดไปว่าทาไมเขาจึง เป็ นอย่ างนี ้ ทาไมเขาไม่ เ ป็ น
อย่างโน้ น อะไรอย่ างนี ้ คิดไปตามความโลภ ความโกรธ คือเอา
ความโลภ เอาความโกรธมาเป็ นตัวปรุ ง ทาให้ จิตวุ่นวายแล้ วก็
เกิดผลเสีย เช่นมีความเครี ยดตามมา
แต่ถ้าเราคิดด้ วยปั ญญาบริ สทุ ธิ์ คือคิดไปตามสภาวะ คิด
ไปตามความเป็ นจริ งของสิ่งต่างๆ อันนี ้จะไม่เครี ยด จะคิดไปแบบ
สบายๆ กลายเป็ นว่าเรามาเล่นกับเรื่ องของความเป็ นจริ งของโลก
และชีวิต หรื อสิ่งทั ้งหลายตามสภาพของมัน แม้ จะคิดไปอย่างเป็ น
งานเป็ นการก็ไ ม่ถูกครอบงา แต่เราเป็ นผู้ม องดู เช่นว่า ตรงไหน
บกพร่ อง จะแก้ ไขปรั บปรุ งอย่างไร ตรวจตราดูไป ใจก็สบาย และ
สมองก็ ไ ด้ ใ ช้ ค วามคิ ด ไป ก็ ไ ม่ ฝ่ อ นี ค้ ื อ ข้ อที่ ๔ วิ มั ง สา รู้ จัก ใช้
ปั ญญาพิจารณาไตร่ ตรอง
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อิ ทธิ บาท ๔ นี่แหละเป็ นหลักการสาคัญ ที่จะทาให้ อายุยืน
เพราะทาให้ ชีวิตของเรามี กาลัง แล้ วก็มีทางเดินที่ม่งุ ไปข้ างหน้ าสู่
จุดหมาย ซึ่งทาให้ ชีวิตมี ความหมายที่จะอยู่ต่อไป ไม่ใช่อยู่อย่าง
เลื่อนลอย นอกจากนั ้นยังเป็ นตัวตัดอารมณ์ ป้ องกันสิ่งที่ไม่ควรจะ
เข้ ามารบกวนจิตใจและชีวิตของเรา ทาให้ ชีวิตปลอดโปร่ งโล่งเบา
ด้ วย เมื่ อข้ างในตัวก็มีพลัง ทางเดินที่จะไปข้ างหน้ าก็แน่ชัด ข้ าง
นอกก็ไม่มีอะไรมาขัดขวาง ชีวิตก็ยืนยาวยืดขยายอายุออกไป

รู้เท่ารู้ทนั ใช้ โลกธรรมให้ เป็ นประโยชน์ได้
เมื่ อกี น้ ี อ้ าตมภาพบอกว่า ถ้ าเราปฏิบัติตามอิ ทธิ บ าท ๔
เราจะตัดอารมณ์ ที่รบกวนต่างๆ ออกไปได้ แต่ถึงอย่างนั ้นก็ตาม
บางทีเรื่ องที่เป็ นเหตุการณ์ใหญ่ๆ ก็อาจจะมีเข้ ามา ซึ่งบางทีก็ไม่ใช่
เรื่ องที่จะตัดกัน้ ออกไปเฉยๆ แต่เป็ นเรื่ องที่ ต้องเผชิญให้ ถูก ต้ อง
ฉะนั ้น เราจึงต้ องมีวิธีการปฏิบตั ิตอ่ สิ่งเหล่านั ้นต่างหากออกไปอีก
ได้ พูดไปแล้ วว่า ชี วิตของคนเรานี ้ แม้ แต่ตอนที่ ยังอยู่ใ น
ราชการ ก็ต้องประสบอารมณ์ ต่างๆ ที่เราเรี ยกว่าน่าปรารถนาบ้ าง
ไม่ น่าปรารถนาบ้ าง ที่ น่าปรารถนาเรี ยกว่า อิฏฐารมณ์ ที่ ไม่ น่า
ปรารถนา เรี ยกว่า อนิฏฐารมณ์
อิ ฏฐารมณ์ และ อนิ ฏฐารมณ์ ที่เรี ยกว่าโลกธรรมนั ้น มีอยู่
๘ ประการด้ วยกัน เป็ นฝ่ ายดี น่าชอบใจ ๔ และฝ่ ายไม่ดี ไม่น่า
ชอบใจ ๔ คือ ๑. ลาภ ๒. ความเสื่อมลาภ ๓. ยศ ๔. ความเสื่อมยศ
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๕. นินทา ๖. สรรเสริ ญ ๗. สุข ๘. ทุกข์ ถ้ าจัดแยกเป็ น ๒ ฝ่ าย จะ
ได้ ดงั นี ้
ก. ฝ่ ายดี น่าชอบใจ คือ ลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุข
ข. ฝ่ ายร้าย ไม่นา่ ชอบใจ คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์
มนุษย์ อยู่ในโลกต้ องสานึกตระหนักในความจริ งอันนี ้ว่า
เมื่อเราอยู่ในโลกเราก็ต้องเจอสิ่งเหล่านี ้ เพราะสิ่งเหล่านี ้เป็ นโลก
ธรรม โลกธรรม ก็ คือ ธรรมประจาโลก หรื อ สิ่ ง ที่ มี ป ระจ าโลก
เพราะว่ า โลกนี ้ เป็ นอนิ จ จั ง มี ค วามเปลี่ ย นแปลง ผั น ผวน
ปรวนแปร เมื่อชีวิตของเราเจอสิ่งเหล่านี ้ เราก็ต้องรู้ เท่าทันว่า อ้ อ
อันนี ้เป็ นความจริ งของโลกและชีวิต เมื่ออยู่ในโลกก็ต้องเจอกับมัน
และเวลานี ้เราก็เจอเข้ าแล้ วกับความจริ งนั ้น เหมื อนอย่างเราทา
ราชการมานี ้ เมื่อมีตาแหน่งฐานะสูง เวลาเกษียณ ก็ร้ ู สึกเหมือนกับ
ว่าเสื่อมไปจากยศนั ้น แต่อนั นี ้มันก็เป็ นเพียงโลกธรรม เมื่อมาเจอ
กับมันแล้ ว เราก็ปฏิบตั ิตอ่ มันให้ ถกู ต้ อง คือ
๑. รู้ทนั ความจริ ง ว่าความจริ งของโลกและชีวิตเป็ นอย่าง
นี ้ และมันก็ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว เราได้ เจอความจริ งนั ้นแล้ ว เมื่อเจอแล้ ว
ก็ต้องวางใจให้ ถกู ต้ อง คือยอมรั บความจริ งนั ้น ด้ วยความรู้ เท่าทัน
พอรู้เท่าทัน ใจก็สบายไปครึ่ งหนึง่ แล้ ว
๒. ใช้ สถานการณ์ นั น้ ให้ เป็ นประโยชน์ หรื อมองหา
ประโยชน์จากสถานการณ์นั ้นให้ ได้
ในเรื่ องนี ้ ทางพระพุทธศาสนาท่านสอนให้ มีโยนิโสมนสิการ
หมายความว่า อะไรก็ตามที่เราประสบในโลกนี ้ ต้ องมองให้ เป็ น

๕๒

คติธรรมแห่ งชีวิต

ต้ องคิดให้ เป็ น โดยใช้ โยนิโสมนสิการ ซึ่งมี มากมายหลายวิธี แต่
สรุปลงไปก็มี ๒ อย่าง คือ
๑. มองให้ เห็ น ความจริ ง ไม่ ว่ า อะไรจะลึ ก ลับ ซับ ซ้ อ น
อย่างไร คนมีปัญญา รู้จกั คิดรู้จกั มอง ก็เห็นความจริ งได้ หมด และ
๒. มองให้ เป็ นประโยชน์ หรื อมองหาประโยชน์ให้ ได้ ไม่ว่า
อะไรจะดีหรื อร้ ายในความหมายของคนทั่วไป แต่คนที่มีปัญญา
รู้จกั คิดจะมองหาประโยชน์ได้ หมด
ถ้ าใครใช้ แนวความคิดมองโลกอย่างนี ้ ก็มีแต่จะประสบ
ความสาเร็ จ ชีวิตจะดีงาม และมีความสุข
เวลาประสบโลกธรรมที่เป็ นอิฏฐารมณ์ น่าชอบใจ เช่นได้
ลาภ ได้ ย ศ เราก็ เ กิ ดความชอบใจ ดี ใ จ เป็ นธรรมดา แต่ถ้ าเรา
ปฏิบตั ิไม่ถกู ลาภยศที่เป็ นอิฏฐารมณ์ ที่น่าปรารถนานี่แหละ กลับ
นาความเสื่อมมาให้ หรื อทาลายคุณค่าแห่งชีวิตลงไป กลายเป็ น
โทษแก่ชีวิตของเรา เช่น เราอาจจะหลงระเริ งมัวเมา แล้ วดูถูก ดู
หมิ่นผู้อื่น ใช้ ลาภยศนั ้นในทางที่เสียหาย หรื อใช้ ทรั พย์และอานาจ
ไปในการคุก คามข่มเหงรั งแกเพื่อนมนุษย์ สร้ างความเดือดร้ อน
เบียดเบียน ทาความเสียหายแก่โลกและชีวิตได้
แต่ถ้าเราปฏิบตั ิถูกต้ อง ลาภยศเกิดขึ ้น ก็กลายเป็ นโอกาส
คนที่มีความคิดดีๆ อยากสร้ างสรรค์ทาสิ่งที่ดีงาม แต่ไม่มี เงินทอง
ไม่มียศ ไม่มีบริ วาร ไม่มีใครเชื่อฟั ง ไม่มีทนุ ก็ทาประโยชน์ได้ น้อย
แต่พ อมี ลาภ มี เ งิ น ทอง มี ย ศ มี ตาแหน่ง ฐานะ มี บ ริ ว าร เมื่ อ มี
ความคิดที่ดีงามสร้ างสรรค์ก็ทาได้ เต็มที่
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เพราะฉะนั ้น ลาภยศเกิดขึ ้นแก่คนที่มีปัญญา รู้ จักคิด รู้ จัก
พิ จ ารณา ก็ ก ลายเป็ นสิ่ ง ที่ ดี เ ป็ นประโยชน์ เป็ นโอกาสที่ จ ะ
สร้ างสรรค์ได้ มากขึ ้น แม้ ว่าลาภยศจะผ่านพ้ นไป หรื อเราจะตกต่า
ไปจากสถานะนั ้น ก็ได้ ทาความดีฝากไว้ แล้ ว เป็ นคุณค่าแห่งชีวิต
ของคน และยังมีคนที่นบั ถือ เคารพระลึกถึงด้ วยใจจริ ง
ในทางตรงข้ าม ถ้ าประสบโลกธรรมที่ไม่พงึ ปรารถนา ไม่ว่า
จะเป็ นความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ การนินทา หรื อความทุกข์ ก็ตาม
ถ้ าเราวางใจไม่เป็ น
๑. เราไม่ร้ ูเท่าทันความจริ ง ใจเราก็เป็ นทุกข์ไปขั ้นหนึง่ แล้ ว
๒. เรามองหาประโยชน์ จากมันไม่ไ ด้ ก็ไ ด้ แ ต่เ ศร้ าโศก
เสียใจ มีความระทมทุกข์ คับแค้ น ตรอมตรมใจไปเท่านั ้นเอง
แต่ถ้าเรารู้จกั ใช้ ประโยชน์และวางใจเป็ น ก็กลับกลายเป็ น
ดีไปได้ ดังได้ กล่าวแล้ วว่ามนุษย์เรานี ้ ชีวิตต้ องพัฒนา ต้ องฝึ กฝน
ตนอยู่เ สมอ แต่ก ารที่ จะฝึ กฝนตนนัน้ เราต้ องมี บททดสอบและ
แบบฝึ กหัด บางคนอยู่แต่กับความสุข สบาย ไม่มีบททดสอบ เลย
ไม่ร้ ู ว่าตัวเองเข้ มแข็งจริ งหรื อ ไม่ อย่างคนที่ปฏิบตั ิธรรม ถ้ าไม่เจอ
บททดสอบ ก็ยากที่จะรู้ ว่าตัวเองปฏิบตั ิธรรมข้ อนั ้นได้ จริ งหรื อไม่
เรามี ความเข้ มแข็งจริ งไหม ชีวิตของเรานี ้มี ความมั่นคงในใจของ
ตัว เองแค่ ไ หน ถ้ ายั ง ไม่ เ จอบททดสอบเราก็ ไ ม่ ร้ ู แต่ พอเจอบท
ทดสอบเข้ า เจอทุกข์โทมนัส เจอความเสื่อม การสิ ้นลาภ สิ ้นยศ ก็ร้ ู
เลยว่าเราเข้ มแข็งจริ งไหม
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บททดสอบมาแล้ ว เอ้ า ยิ นดี เ ผชิ ญ เลย เอาละฉัน จะดู
ตัวเอง ว่าตัง้ หลัก อยู่ ไ หม แล้ วเราก็ สบายใจ จะไปมัวเศร้ าโศก
เสี ย ใจอยู่ทาไม เมื่ อได้ บ ททดสอบมาดูตัวเองแล้ ว ถ้ าเรายัง ไม่
เข้ มแข็งพอ ก็จะได้ มี โอกาสพัฒนาตัวต่อไป กลายเป็ นว่า เราใช้
ปั ญหาหรื อสิ่งที่เราประสบหรื อเผชิญนี่แหละมาเป็ นเครื่ องฝึ กฝน
พัฒนาตัวเอง
คนเราที่ พัฒนาความสามารถพัฒนาสติ ปัญ ญาขึ น้ มานี ้
โดยมากก็พัฒนาจากการที่ได้ เผชิญปั ญหา เผชิญอุปสรรค เผชิญ
สิ่งยาก แล้ วพยายามคิดแก้ ไข ไม่ย่อท้ อ คนที่ไม่เจอสิ่งยาก ไม่เจอ
ปั ญหา พัฒนายาก ประสบความสาเร็ จได้ ยาก
ฉะนั น้ เมื่ อ เจออะไรที่ ไ ม่ น่ า ปรารถนา จึ ง มองว่ า นี่ คื อ
เครื่ องมือฝึ กฝนพัฒนาตัวเรามาแล้ ว เราจะใช้ มันให้ เป็ นประโยชน์
มันก็จะกลับกลายเป็ นดีไป คนที่ชอบฝึ กตน เมื่อเจออย่างนี ้ ก็ได้ ทั ้ง
บททดสอบ ได้ ทั ้งเครื่ องมือฝึ กฝนพัฒนาตนเอง เมื่อเราเข้ มแข็ง เรา
เก่ ง กล้ า สามารถในการเผชิ ญ โลกและชี วิ ต อย่ า งนี แ้ ล้ ว ต่ อ ไป
ข้ างหน้ า ถ้ าเจออุปสรรคหรื อปั ญหาอย่างนี ้อีก ที่มันเบากว่า ก็ง่าย
เราไม่กลัว คนใดเอาชนะ ผ่านอุปสรรค ผ่านเหตุการณ์ ผ่านมรสุม
ชีวิตไปได้ ด้วยดี คนนั ้นจะเป็ นผู้ที่แกร่ งกล้ า มีชีวิตที่ได้ พฒ
ั นา
ฉะนัน้ โลกธรรมเมื่ อมองให้ ดี มี แ ต่เป็ นประโยชน์ ทัง้ นัน้
อย่างคานินทากับสรรเสริ ญ คนเราก็ชอบคาสรรเสริ ญ แต่ว่ากัน
จริ งๆ คนเราได้ ประโยชน์จากคานินทาหรื อจากคาสรรเสริ ญ อัน
ไหนมากกว่ากัน ขอให้ คิดดูจริ งๆ นะ
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คาสรรเสริ ญ นี่ ว่ า ถึ ง ประโยชน์ ก็ ไ ด้ บ้ าง เช่ น ท าให้ ดี ใ จ
ภูมิใจ สุขใจ แต่ได้ ประโยชน์น้อย เพราะอะไร เพราะเราทาได้ อยู่
แล้ ว เราก็ เ ป็ นเพี ยงภูมิ ใ จว่า อ้ อ อันนี ้เป็ นที่ย อมรั บนะ เราทานี่
ถูก ต้ อง อาจจะใช้ เป็ นเครื่ องวัดได้ ส่วนหนึ่ง แต่มันได้ ป ระโยชน์
จากัด
ส่วนคานินทาติเตียนนั ้น เราได้ ประโยชน์มาก ถ้ าเราไม่ไป
มัวย่อท้ อ เราไม่ไปมัวเสียใจก่ อน คนที่จะติเตียนเรานั ้น เขาต้ องใช้
เวลาคิดว่าเรามีจดุ อ่อน มีข้อด้ อยอะไรที่ไหน เขาจะติเตียนอย่างไร
ดี เขาอาจจะพิจารณาหาช่อง ห้ าวัน เจ็ดวัน กว่าจะคิดออกมาได้
ตัว เรานี ก้ ็ อ ยากจะพัฒ นาตัว เองอยู่ แ ล้ ว และขั น้ ตอนของการ
พัฒนาตัวเองอย่างหนึง่ ก็คือการสารวจตัวเอง พระพุท ธเจ้ าตรั สว่า
เราควรสารวจตัวเองอยู่ตลอดเวลา ปะฏิ มงั เสตะมัตตะนา จะได้ ร้ ู
ว่า เรามี จุด อ่ อ น จุด ด้ อ ยข้ อบกพร่ อ งอะไร จะได้ พัฒ นาตัว ได้
ถูกต้ อง แต่บางทีเราไม่มีเวลาที่จะมาตรวจสอบตัวเองมากนัก หรื อ
บางที บางช่อง บางแง่ เรามองไม่เห็นตัวเอง ถ้ ามี คนอื่ นมาช่วย
มองให้ เราก็จะได้ เห็นในสิ่งที่ตวั เราเองยังมองไม่เห็น
ยิ่งกว่านั ้น คนที่จะติเตียนเรานี ้ เขาไปคิดมาหลายวัน เมื่ อ
เขาพูดออกมา อาจจะถูกบ้ างผิดบ้ าง ส่วนที่ไม่ถูกเราก็ไม่เอา แต่
บางอย่างอาจส่องสะท้ อนไปให้ เราเห็นตัวเองในบางแง่ เราก็เลยได้
โอกาส ไม่ต้องไปเสียเวลาคิดตั ้งห้ าวันเจ็ดวัน เขาคิ ดให้ เราเสร็ จ
เราก็ เ ลยเอาค าติ เ ตี ย นของเขามาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง
พัฒนาตัวเอง กลายเป็ นว่าเราเลือกจับเอาประโยชน์ได้ จากทุกสิ่ง
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แม้ แต่ที่เลวร้ ายที่สดุ เมื่อทาได้ อย่างนี ้ ชีวิตก็จะดีงามประเสริ ฐ เป็ น
คนที่พฒ
ั นาก้ าวหน้ าเรื่ อยไป
เพราะฉะนั ้น อะไรที่ไม่ดีเอามาใช้ ประโยชน์ให้ หมด มีพระ
บางองค์สาเร็ จอรหัตตผลจากการได้ ยินคาของคนบ้ า คือ วันหนึ่ง
ท่านเดินสวนทางกับคนบ้ า คนบ้ าพูดอะไรขึน้ มาอย่างหนึ่ง ท่าน
สะกิดใจได้ แง่คิด เลยสาเร็ จเป็ นพระอรหันต์
เป็ นอันว่า สิ่งทั ้งหลายในโลกนี ้ จะดีหรื อร้ ายก็ตาม ถ้ ารู้ จัก
ใช้ ก็เป็ นประโยชน์ได้ ทั ้งนั ้น เพราะฉะนั ้นจึงควรทาใจไว้ อย่างนี ้ คือ
มองให้ เห็นความจริ ง กับมองให้ เห็นประโยชน์ อย่าไปมองในแง่ดี
หรื อแง่ร้าย มองในแง่ดีก็หลอกตัวเอง มองในแง่ร้ายก็หลอกตัวเอง
มองให้ ถูกก็คือมองตามความเป็ นจริ งอย่างหนึ่ง และมองให้ เป็ น
ประโยชน์อีกอย่างหนึง่
คาว่ามองให้ เห็นประโยชน์ กับมองในแง่ดี ไม่เหมือนกันนะ
คนละอย่างกัน การมองให้ เห็นประโยชน์นั ้นเล็งไปในเชิงปฏิบตั ิ คือ
จะเอามาทาให้ เป็ นประโยชน์ให้ ได้ แก่ชีวิตจิตใจ และการงานของเรา
ที่ ว่า มานี ก้ ็ คื อโยนิ โ สมนสิ ก ารที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บัติต่อ โลก
ธรรม ที่ชว่ ยให้ เราเผชิญกับโลกธรรม โดยมีวิธีมอง วิธีคิดที่ถูกต้ อง
และได้ ผ ล ชี วิ ต ได้ ป ระสบโลกธรรมเหล่ า นี ้ ก็ คื อการได้ พ บกั บ
อนิจจัง อันได้ แก่ความเปลี่ยนแปลง และเราก็มีความรู้ เท่าทัน และ
หาประโยชน์จากมันได้ ทาให้ เรามีชีวิตที่สงบมัน่ คงและสุขสบาย
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ถึงเวลาที่จะแน่ใจ ว่าได้ เป็ นพระพรหมโดยสมบูรณ์
ตอนนี ้ก็มาถึงขั ้นที่วา่ จะทาอย่างไรให้ ชีวิตมีความสุข จริ งๆ
คนเรานี ้ถ้ ารู้ จักความสุข ว่ามี หลายชนิด เราก็จะพยายามเข้ าถึง
ความสุขเหล่านั ้น และเราก็จะได้ ความสุขมากขึน้ ความสุขนี ้เป็ น
สิ่งที่พฒ
ั นาได้ ไม่ใช่มีแค่อย่า งเดียวหรื อสองอย่าง แต่มีมากมาย
ทีเดียว
พระพุทธศาสนาแสดงความสุข ไว้ หลายอย่าง บางครั ง้ พูด
ไว้ ถึ ง ๑๐ ชนิ ด แสดงว่าคนเรานี ม้ ี ทางได้ ความสุข เยอะแยะ แต่
โดยมากคนมาติดอยู่กับความสุขชนิดเดียว เลยไม่ได้ ร้ ู รสความสุข
ที่สงู ขึ ้นไป วันนี ้อาตมาจะพูดถึงความสุขสัก ๕ แบบ แต่ก่อนที่จะ
พูดถึ งความสุข นั ้น ก็เ ตรี ย มความสัม พันธ์ กับ สิ่งแวดล้ อมให้ ดีไ ว้
อย่างหนึง่ ก่อน
ความสัมพันธ์กบั สิ่งแวดล้ อมที่จะต้ องเตรี ยมไว้ ให้ พร้ อมใน
การที่จะมีความสุข ก็คือสิ่งแวดล้ อมทางสังคม อันหมายถึงการอยู่
ร่ วมกับเพื่อนมนุษย์ ในการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ นั ้นมีหลักธรรม
ประจาใจอยู่หมวดหนึ่ง สาหรั บเป็ นหลักในการที่จะวางใจหรื อมี
ท่าที แห่ง จิตใจต่อผู้คนรอบด้ าน ตลอดจนเพื่ อนมนุษย์ ทัง้ หลาย
ธรรมชุดนี ้ที่จริ งก็เป็ นหลักธรรมง่ายๆ แต่บางทีเราก็ใช้ ไม่เป็ น นี่ก็
คือ พรหมวิหาร ๔ นั่นเอง ได้ แก่ เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา
บางทีที่เราดาเนินชีวิตกันมาจนบัดนี ้ เราก็ยังเข้ าใจและใช้ ธรรมชุด
นี ้ได้ ไม่สมบูรณ์
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ช่วงเวลาเกษี ยณอายุแล้ วนี ้ เป็ นโอกาสที่จะบาเพ็ญธรรม
ชุดนี ้ให้ เต็มให้ สมบูรณ์ จะได้ เป็ นพระพรหมที่แท้ เสียที
พรหมวิ หาร แปลว่า ธรรมประจาใจของพรหม พรหมนั ้น
ศาสนาพราหมณ์ เ ขาถื อ ว่ า เป็ นผู้ สร้ างโลก เป็ นเทพเจ้ าผู้ด ล
บั น ดาลสิ่ ง ทั ง้ หลาย เป็ นผู้ สร้ างสรรค์ แ ละอภิ บ าลโลก แต่
พระพุทธเจ้ าทรงสอนว่า เราไม่ต้องไปรอพระพรหมให้ มาสร้ างโลก
อภิบาลโลก เราทุกคนควรจะเป็ นผู้มีส่วนร่ วมสร้ างสรรค์อภิบาล
โลกด้ วยกันทุกคน เพราะฉะนั ้นจึง มาทาตัวให้ เป็ นพรหมกันเถิ ด
แล้ วพระพุทธเจ้ าก็ ตรั สแสดงพรหมวิ หารไว้ ใ ห้ เ ราทุก คนปฏิ บัติ
เพื่อให้ เราทุก คนเป็ นพระพรหม ดังนัน้ เราจะเป็ นพระพรหมโดย
สมบูรณ์ ก็ต้องมีธรรมทั ้ง ๔ ข้ อ คือมี
๑. เมตตา
๒. กรุณา
๓. มุทิตา
๔. อุเบกขา
เมตตา กับ กรุ ณา นี่เมื องไทยใช้ มาก พูดกันอยู่เสมอจน
เป็ นคาไทยสามัญ แต่แยกความหมายกันไม่ค่อยออก เพราะฉะนั ้น
ตอนแรกจะต้ องแยกความหมายระหว่าง เมตตา กรุ ณา ให้ ชัดว่า
ต่างกันอย่างไร
วิธีแยกให้ ชดั ง่ายๆ ก็คือ ธรรมหมวดนี ้เป็ นท่าทีของจิตใจ
ส าหรั บแสดงต่ อ ผู้ อื่ น เมื่ อ เป็ นธรรมส าหรั บแสดงต่ อผู้ อื่ น
ความหมายของมันจะชัดด้ วยการพิจารณาดูสถานการณ์ ที่ผ้ อู ื่ น
เขาประสบว่า เขาอยู่ในสถานการณ์ใดแล้ วเราจะใช้ ธรรมข้ อใด
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สถานการณ์ ที่ ๑ คนอื่นเขาอยู่ดีเป็ นปกติ ไม่มีเรื่ องเดือด
เนื ้อร้ อนใจ แต่ก็ไม่ได้ ประสบความสาเร็ จอะไรเป็ นพิเศษ ในกรณี นี ้
เราจะต้ องมี เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี ความเป็ นมิตร
เมตตาก็มาจากต้ นศัพท์เดียวกับคาว่ามิตร มิตตะ แปลง อิ
เป็ น เอ ก็ เ ป็ น เมตตะ เติ ม สระอาเข้ าไปเป็ นเมตตา รากศัพ ท์
เดี ย วกัน เมตตาจึง แปลว่ า นา้ ใจมิ ต ร คุณ สมบัติข องมิ ตร หรื อ
ความเป็ นมิ ตร เป็ นอันว่า สาหรั บคนที่ อยู่เป็ นปกติ เราก็ มีความ
เป็ นมิตร มี ไมตรี มี เมตตา มี ความรั ก ความปรารถนาดี อยากให้
เขาเป็ นสุข
สถานการณ์ ที่ ๒ คนอื่นเขาตกต่าเดือดร้ อน พอเขาทรุ ดต่า
ตกลงไปจากสถานะเดิม คือประสบความเดือดร้ อน เราก็ย้ายไปสู่
คุณธรรมข้ อที่ ๒ คือ กรุณา ซึ่งได้ แก่ความมี ใจพลอยหวัน่ ไหวเมื่ อ
ผู้อื่นประสบความทุกข์ แล้ วก็อยากจะช่วยเหลือปลดเปลื ้องทุกข์
ของเขา ทาให้ เขาขึ ้นมาสูภ่ าวะปกติ หายทุกข์ หายร้ อน
คนไทยพูดถึงเมตตา กรุ ณากันบ่อย แสดงว่าคนไทยคงมี
เมตตากรุณามาก แต่ข้อต่อไปไม่คอ่ ยพูดถึง
สถานการณ์ที่ ๓ คนอื่นเขาขึ ้นสูภ่ าวะที่สงู ขึ ้นไป คือประสบ
ความสาเร็ จ ทาสิ่งที่ถูกต้ องดีงามน่าชื่นชม มีความก้ าวหน้ า หรื อมี
ความสุข เราก็ย้ายต่อไปสู่คุณธรรมข้ อที่ ๓ คือ มุทิตา ซึ่งแปลว่า
พลอยยินดีด้วย เอาใจส่งเสริ มสนับสนุน
คนเรานี ้ที่ประสบสถานการณ์ กันอยู่โดยทัว่ ไปก็ ๓ อย่างนี่
แหละ คือ เป็ นปกติ ๑ ตกต่า ๑ ขึน้ สูง ๑ เราก็มี เมตตา กรุ ณ า
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มุทิตา ไว้ ปฏิบตั ิต่อเขาครบทั ้ง ๓ สถานการณ์ แต่แค่นี ้ไม่จบ ยังมี
อีกข้ อหนึ่ง เป็ นสถานการณ์ ที่ ๔ ข้ อนี ้น่าสงสัย เพราะ ๓ สถานการณ์ก็นา่ จะครบแล้ ว ยังมีอะไรอีก สถานการณ์ที่ ๔ คืออะไร
สถานการณ์ที่ ๔ คืออย่างนี ้ ในโลกมนุษย์เรานี ้ เราไม่ได้ อยู่
กับมนุษย์ด้วยกันเท่านั ้น เราต้ องอยู่กับความเป็ นจริ งของชีวิตใน
ธรรมชาติด้วย หมายความว่า โลกมนุษย์นั ้นต้ องตั ้งอยู่บนฐานของ
กฎธรรมชาติ หรื อความเป็ นจริ งของธรรมชาติอีกชั ้นหนึง่
ถ้ าความสัมพันธ์ ในหมู่มนุษย์แม้ จะดี คือมนุษย์ช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกัน แต่ไปทาความเสียหายต่อหลักการแห่งความจริ งความ
ถูกต้ องดีงามที่เป็ นเรื่ องของธรรมชาติ หมายความว่า เมื่อไรก็ตามที่
โลกมนุษย์ นี ้ไม่ตั ้งอยู่ในธรรม โลกมนุษย์นั ้นก็จะวิปริ ตแปรปรวน
ตั ้งอยู่ไม่ได้
เป็ นอันว่า มนุษย์เรานี่ไม่ได้ สมั พันธ์ กับเพื่อนมนุษย์เท่านั ้น
เราต้ องสัมพันธ์ กับความเป็ นจริ งของธรรมชาติด้วย เพราะฉะนั ้น
ท่านจึง มี ข้ อที่ ๔ ไว้ ใ ห้ ข้ อที่ ๔ ก็ คือสถานการณ์ ที่ว่า ถ้ าความ
สัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ในข้ อ ๑, ๒, ๓ จะส่งผลกระทบเสียหายต่อ
หลักความจริ ง หลักความเป็ นธรรม หรื อหลักการแห่งความถูกต้ อง
ความดีง ามที่ เป็ นของกลางในธรรมชาติ ความสัม พันธ์ ระหว่าง
มนุษย์ในข้ อ ๑, ๒, ๓ จะต้ องถูกหยุดยั ้ง และเราจะต้ องย้ ายไปข้ อที่
๔ นี่คือสถานการณ์ที่ ๔ เช่น เด็กคนหนึ่งไปประสบความสาเร็ จลัก
ขโมยเงิ น เขามาได้ ๕,๐๐๐ บาท ดี ใ จใหญ่ เราเห็ น ว่ า เด็ ก นัน้
ประสบความสาเร็ จ เราจะไปมุทิตา ถูกต้ องไหม ไม่ถูกต้ องใช่ไหม
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เพราะว่ า ถ้ าเราไปดี ใ จ ไปส่ ง เสริ ม ก็ ไ ปกระทบกั บ ตั ว ธรรม
กลายเป็ นการทาลายหลักการแห่งความถูกต้ องดีงาม
อีกตัวอย่างหนึ่ง ลองดูในกรณี ของผู้พิพากษา เช่น จาเลย
ทาความผิดจริ ง ไปฆ่าคนมา ผู้พิพากษาคิดว่าถ้ าเราจะตัดสินให้
เขาเข้ าคุก เขาก็จะมีความทุกข์ ก็เกิ ดกรุ ณา สงสาร เลยตัดสินให้
พ้ นผิด อย่างนี ้ไม่ถูก เพราะการมีกรุ ณาในกรณี นี ้จะส่งผลกระทบ
ต่อตัวธรรม ทาให้ เสี ยหลักความจริ งความถูกต้ องดีง าม ทาลาย
หลักการกฎเกณฑ์กติกาที่รองรับสังคมอยู่
ในกรณี ที่ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล ส่ ง ผลกระทบ
เสี ย หายต่ อ หลั ก การแห่ ง ความเป็ นธรรม ชอบธรรม หรื อตั ว
หลักการ ตลอดจนกฎเกณฑ์กติกาทั ้งหลายที่จะยึดเหนี่ยวให้ สงั คม
มนุษย์อยู่ได้ เราจะต้ องหยุดข้ อที่ ๑, ๒, ๓ ไว้ แล้ วย้ ายไปข้ อที่ ๔
คือ อุเบกขา เพื่อให้ เขารับผิดชอบต่อความเป็ นจริ ง ต่อตัวธรรม ต่อ
หลักการและกฎเกณฑ์กติกานั ้นๆ อันนี ้เรี ยกว่า อุเบกขา
อุเบกขา แปลว่าคอยมองดู มาจาก อุป+อิกฺข อิ กฺข แปลว่า
มอง อุป แปลว่า ใกล้ ๆ หรื อคอย หมายความว่า เพื่อไม่เข้ าไปก้ าว
ก่ า ยแทรกแซงกระบวนการของธรรม เราจึง เฉยต่ อคนนัน้ คื อ
ปล่อยหรื อเปิ ดโอกาสให้ มี ก ารปฏิ บัติต่ อเขาไปตามธรรม ตาม
หลัก การ หรื อตามกฎเกณฑ์ ก ติ ก า ใครมี หน้ า ที่ อย่ างไรก็ ทาไป
ตามนั ้น หลักการหรื อกฎเกณฑ์วา่ อย่างไรก็ทาไปตามนั ้น เราก็คอย
มองดู ถ้ ามีอะไรต้ องทาเมื่อไร ก็ทา โดยใช้ ปัญญาพิจารณาปฏิบตั ิ
ให้ เหมาะ
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อุเบกขานี่ต้องใช้ ปัญญา ต่างจากเมตตา กรุ ณา มุทิตา ที่
ใช้ ความรู้ สึก มาก คื อรู้ สึก เป็ นมิ ตร รู้ สึก เห็นใจสงสาร และรู้ สึก
พลอยดีใจช่วยหนุน ส่วนอุเบกขาต้ องมี ปัญญา คือต้ องรู้ ว่าอะไร
ถูกต้ อง อะไรเป็ นธรรม อะไรเป็ นความจริ ง แล้ วจึงเอาความรู้ นั ้นมา
ปรั บ ความรู้ สึ ก ให้ ลงตัว พอดี การที่ ปั ญ ญาความรู้ นั น้ มาปรั บ
ความรู้สึกให้ ลงตัวพอดีได้ วางตัวถูกต้ องเป็ นกลางอยู่ในธรรม อัน
นี ้เรี ยกว่า อุเบกขา เป็ นอันว่า เราจะต้ องมีอเุ บกขาด้ วย จึงจะรั กษา
สังคมนี ้ไว้ ได้ มิฉะนั ้น สังคมนี ้ก็จะปั่ นป่ วน
ถ้ าเราใช้ เมตตา กรุ ณา มุทิตามาก เราจะมีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลดี แต่ถ้ าขาดอุเบกขา คนจะช่วยเหลือกันระหว่าง
บุคคลจนกระทัง่ เสียหลักการ ไม่เหลียวแล ไม่ดหู ลักการว่า จะเสีย
ความเป็ นธรรมในสังคมไหม หลักเกณฑ์ กฎหมาย กติกาไม่เอา จะ
ช่วยเหลือกันระหว่างบุคคลอย่างเดียว
สังคมไทยนี ้ น่าจะหนักไปทาง ๓ ข้ อแรก ส่วนข้ อ ๔ นี่ขาด
มาก อุเบกขาแทบจะไม่มี และไม่ร้ ูจกั ด้ วยซ ้า เวลาพูดถึงอุเบกขา ก็
เข้ าใจผิดนึกว่าเฉยแล้ วเป็ นอุเบกขา ทางพระท่านสอนไว้ ว่า ถ้ าเฉย
ไม่ มี ปั ญ ญา ก็ เ ป็ น เฉยโง่ เป็ นอกุ ศ ล เรี ย กเป็ นภาษาพระว่ า
อัญญาณุเบกขา
ข้ อที่ ๔ นี ้เป็ นตัวคุมท้ าย และคุมทั ้งหมด สาหรั บรั กษาให้
โลกนี อ้ ยู่ใ นธรรม อยู่ใ นความถูก ต้ องดี ง าม รั ก ษาหลัก การของ
สังคม ทาให้ สังคมอยู่ในความเป็ นธรรม แต่ถ้าเรามี อุเบกขามาก
อย่างเดียว ก็เอาแต่ตวั ใครตัวมัน ทุกคนรับผิดชอบต่อหลักการ คุณ
ทาถูกต้ องตามหลักการ หรื อตามกฎหมาย ฉันไม่ว่า แต่ถ้าคุณทา
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ผิดหลักการและกฎเกณฑ์ ก ติกาเมื่ อไร ฉันจัดการทันที เวลาอื่ น
นอกจากนั ้น ต่างคนต่างอยู่ ไม่ชว่ ยเหลือกัน ไม่เอาใจใส่ ไม่มีน ้าใจ
ต่อกัน สัง คมนัน้ ก็ ข าดความอบอุ่น แห้ ง แล้ ง คนก็ เ ครี ย ด ใจไม่
สบาย เป็ นโรคจิตกันมาก ก็เสียดุลอีก
เพราะฉะนัน้ สัง คมจึ ง ต้ องมี พรหมวิ หารให้ ครบและให้
เหมาะพอดี ตามที่พระพุทธเจ้ าตรั สไว้ สาหรั บ ๔ สถานการณ์ ถ้ า
ปฏิบัติให้ ถูกต้ องแล้ ว สังคมจะมี ดลุ ยภาพ เริ่ มตั ้งแต่ในสังคมเล็ก
คือครอบครัว
ทีนีห้ ันมาดูคนที่ สูง อายุ ว่าจะต้ องปฏิบัติพรหมวิ หารให้
ครบอย่างไร เริ่ มตั ้งแต่ตอ่ ลูกของตนเอง
หนึ่ ง เมื่ อเขาอยู่เ ป็ นปกติ เราก็ มี เ มตตา เลี ย้ งดูใ ห้ เ ขามี
ความสุข
สอง ถ้ าเขาเกิดเรื่ องเดือดร้ อนเป็ นทุกข์ มีโรคภัยไข้ เจ็บ เป็ น
ต้ น เราก็กรุณาสงสาร ช่วยเหลือแก้ ไขให้ หมดปั ญหา
สาม เมื่อเขาประสบความสาเร็ จ ทาสิ่งที่ถูกต้ องดีงาม เรา
ก็มทุ ิตา พลอยยินดีด้วย ช่วยส่งเสริ มสนับสนุนยิ่งขึ ้นไป
สี ่ สถานการณ์ที่จะต้ องวางอุเบกขามีอย่างน้ อย ๓ กรณี คือ
๑. เมื่อลูกสมควรจะต้ องหัดรั บผิดชอบตัวเอง ฝึ กทาอะไร
ต่ออะไรให้ เป็ น เพราะว่า ลูกของเรานั ้นเขาไม่ได้ อยู่ในโลกที่มีแต่
พ่อแม่หรื อมนุษย์ด้วยกันเท่านั ้น ชีวิตอีกด้ านหนึ่ง โดยเฉพาะต่อไป
เมื่ อเขาโตแล้ ว เขาต้ องไปอยู่ใ นโลกแห่งความเป็ นจริ ง โลกนั ้นมี
กฎเกณฑ์กติกา ทั ้งกฎเกณฑ์ ในธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ในสังคม
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ซึ่งจะต้ องเป็ นไปตามเหตุผลของเรื่ องนั ้นๆ ซึ่งเขาจะต้ องไปอยู่กับ
ความเป็ นจริ งเหล่านั ้น
โลกนี ้ไม่ ได้ ตามใจเราเหมื อนอย่างพ่อแม่ตามใจลูก มัน
ไม่ได้ เป็ นไปตามใจปรารถนา เพราะฉะนั ้นลูกจะต้ องหัดรั บผิดชอบ
ตัวเอง อะไรที่สมควรจะทาให้ เป็ น ต้ องฝึ กทาไว้ พ่อแม่จะเห็นแก่
ลูกว่ารัก ไม่อยากให้ เขาลาบาก ไม่อยากให้ เขาเหน็ดเหนื่อย แล้ วไป
ทาแทนให้ ทั ้งหมด ลูกก็เลยไม่ร้ ูจกั โต แล้ วก็รับผิดชอบตัวเองไม่เป็ น
พ่อ แม่ บ างคนเลี ย้ งลูก ไม่ เ ป็ น โอ๋ลูก เกิ น ไป เพราะขาด
อุเบกขา ส่วนพ่อแม่ที่ร้ ูจกั อุเบกขา เมื่อมาถึงสถานการณ์ ที่ ๔ คือมี
เรื่ องอะไรที่ลกู จะต้ องสมควรฝึ กไว้ ทาไว้ หัดให้ เป็ น เราต้ องให้ เขา
ฝึ กทาหัดทา ต้ องยอมให้ เขาเหนื่อยบ้ าง ลาบากบ้ าง แม้ แต่หดั เดิน
ก็ยงั ต้ องมีความเหน็ดเหนื่อยลาบากบ้ าง ถ้ ากลัวลูกลาบาก ไปอุ้ม
ตลอดเวลาแล้ วลูกจะเดินเป็ นได้ อย่างไร
เหมื อนอย่ างคนสมัย ก่ อน ตอนที่ เ ริ่ ม มี ก ารเรี ย นหนัง สื อ
ใหม่ๆ เขาใช้ กระดานชนวน และใช้ ดินสอหิน พ่อแม่บางคนกลัวลูก
จะเจ็บ มื อ เพราะใช้ ดินสอหิ น ก็ เ ลยไม่ใ ห้ เ รี ย น นี่ คือเพราะขาด
อุเบกขา ลูกก็เลยไม่ได้ รับการศึกษา
เป็ นอันว่าจะต้ องยอมให้ ลกู เหน็ดเหนื่อยยากลาบากบ้ าง
เพื่อให้ เขาหัดทาฝึ กทารั บผิดชอบตัวเอง จะได้ ทาอะไรๆ เป็ น และ
ปั ญญาจะเป็ นตัวบอกว่าควรจะให้ เขาหัดทาสิ่งใด ฝึ กในเรื่ องใด
หรื อหัดรั บ ผิ ดชอบอะไร เพราะฉะนัน้ ข้ ออุเ บกขาจึง ต้ องมากับ
ปั ญญา เมื่ อปั ญญาพิจารณาแล้ วก็ปฏิบัติไปตามปั ญญาโดยวาง
อุเบกขา เราก็คอยดู ถ้ าเขาเพลี่ยงพล ้าเมื่อไร จะต้ องช่วย ก็เข้ าไป
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ช่วย นี่คือ อุเบกขาในสถานการณ์ ที่ ๑ ให้ เขาหัดรั บผิดชอบตัวเอง
ทาอะไรต่ออะไรให้ เป็ น
๒. เมื่อลูกจะต้ องรับผิดชอบการกระทาของเขา ครอบครั ว
นั ้นเป็ นตัวแทนของสังคมใหญ่ ในสังคมมนุษย์ ต้องมี กฎเกณฑ์
กติกา ซึง่ ทุกคนในสังคมนั ้นจะต้ องรับผิดชอบปฏิบตั ิตาม
ครอบครั วก็ เ ช่นเดี ยวกันก็ ต้องมี ก ฎเกณฑ์ ก ติ ก า เพื่ อให้
สมาชิกของครอบครั วอยู่กันสงบเรี ยบร้ อย มีวินยั และเป็ นการฝึ ก
เด็ ก ให้ พร้ อมที่ จ ะไปรั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมต่ อ ไป
เพราะฉะนั ้นกฎต้ องเป็ นกฎ ถ้ าเขาทาอะไรผิด ก็ต้องรั บ ผิดชอบต่อ
การกระทาของเขา ทาถูก ก็ว่าไปตามถูก ทะเลาะกันก็ต้องมีความ
ยุติธรรม นี่คือมีอเุ บกขาเพื่อปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ องตามธรรม
๓. เมื่ อลูกรั บผิดชอบตัวเองได้ แล้ ว เขาสาเร็ จการศึกษา
แล้ ว มีงานมีการทา มีครอบครัวของเขาแล้ ว ท่านว่าพ่อแม่ต้องรู้ จัก
วางอุเบกขา ปล่อยให้ เขารั บผิดชอบชีวิตและครอบครั วของเขาเอง
ไม่ เ ข้ าไปก้ าวก่ ายแทรกแซงในชี วิตและครอบครั วของเขา โดย
วางใจเรี ยบสงบว่า เขารับผิดชอบตัวเองได้ แล้ ว ไม่ใช่เอาแต่เมตตา
กรุ ณา รั กเขามาก ก็เลยเจ้ ากี ้เจ้ าการเข้ าไปจัดการในบ้ านของเขา
ในครอบครัวของเขา เที่ยวจี ้เที่ยวชี ้อยู่เรื่ อยว่า ลูกอยู่อย่างนี ้นะ จัด
ของอย่างนี ้นะ ฯลฯ
ถ้ าพ่อแม่เข้ าไปจัดแจงวุ่นวายมาก ลูกแทนที่จะเป็ นสุข ก็
ไม่เป็ นสุข และจะรู้ สึกไม่สบายใจ อาจจะอึดอัดพูดไม่ออก บางที
ถ้ าเขาไม่ขัดแย้ งกับพ่อแม่ ก็ไปขัดแย้ งกับคู่ครองของเขาเอง ท่าน
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จึ ง ว่ า ถึ ง เวลาที่ จ ะต้ องวางอุ เ บกขา ให้ เขารั บ ผิ ด ชอบตั ว เขา
ครอบครั วของเขาเป็ นของเขา เราได้ แต่คอยมองดู ถ้ าเขาต้ องการ
ความช่วยเหลือเมื่อไร ก็เข้ าไปช่วยเหลือ นี่เรี ยกว่า อุเบกขา
ถ้ าพ่อแม่ วางอุเบกขาถูก ก็เ กิ ดความสมดุลในชีวิต และ
ความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์กับความสัมพันธ์
กับธรรม ท่านผู้สงู อายุส่วนมากก็เป็ นผู้ที่มีลกู หลานด้ วย ตอนนี ้จึง
จะต้ องวางใจกับลูกหลานให้ ถูกต้ องว่า ถึงเวลาแล้ วที่เขาจะต้ อง
รับผิดชอบชีวิตของเขาเอง เราวางใจเป็ นอุเบกขา เงียบสงบ พร้ อม
จะช่วยเหลือเขา แต่เราไม่เข้ าไปจุกจิก วุน่ วาย เจ้ ากี ้เจ้ าการ
ตอนนี ้ถึงเวลาของพระพรหมที่จะวางอุเบกขา ถ้ าทาใจได้
อย่างนี ้ ใจจะสบายขึ ้นเยอะ ถ้ าเสียหลักนี ้ ก็จะไม่เป็ นพระพรหมที่
สมบูรณ์

ฝึ กตนยิ่งขึ้นไป ดาเนินชีวิตให้ ถูก ความสุขยิ่งเพิ่มพูน
เมื่อทาตัวเป็ นพระพรหมได้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ แล้ ว ก็มาทา
ชีวิตให้ เข้ าถึงความสุข ในที่นี ้ขอพูดคร่ าวๆ ถึงความสุข ๕ ขั ้น ขอ
พูดอย่างย่อ ในเวลาที่เหลืออันจากัดดังนี ้
ขัน้ ที ่ ๑ คือ ความสุขจากการเสพวัตถุ หรื อสิ่งบารุ งบาเรอ
ภายนอกที่นามาปรนเปรอ ตา หู จมูก ลิ ้น กาย ของเรา ข้ อนี ้เป็ น
ความสุขสามัญที่ทกุ คนในโลกปรารถนากันมาก
ความสุขประเภทนี ้ขึ น้ ต่อสิ่ งภายนอก เพราะว่าเป็ นวัตถุ
หรื ออามิสภายนอก เมื่อเป็ นสิ่งภายนอก อยู่นอกตัว ก็ต้องหา ต้ อง
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เอา เพราะฉะนั ้นสภาพจิตของคนที่หาความสุขประเภทนี ้ จึงเต็ม
ไปด้ วยความคิดที่จะได้ จะเอา แล้ วก็ต้องหาและดิ ้นรนทะยานไป
เมื่ อได้ ม าก ก็ มี ความสุข มาก แล้ วก็ เ พลิ ดเพลิ น ไปกั บ ความสุข
เหล่านั ้น พอได้ ม ากๆ เข้ า ต่อมาก็นึกว่าตัวเองเก่งมาก ไปๆมาๆ
โดยไม่ ร้ ู ตัวก็มี ภาวะอย่างหนึ่งเกิ ดขึ น้ คือ ชีวิตและความสุขของ
ตัวเองต้ องไปขึน้ กับวัตถุเหล่านั ้น อยู่ลาพังง่ายๆอย่างเก่า ไม่สุข
เสี ย แล้ ว ตอนที่ เ กิ ด มาใหม่ ๆ นี ้ ไม่ ต้ องมี อ ะไรมาก ก็ พ อจะมี
ความสุขได้ ต่อมามีวัตถุมาก เสพมาก ทีนี ้ขาดวัตถุเหล่านั ้นไม่ได้
เสียแล้ ว กลายเป็ นว่าสูญเสียอิสรภาพ ชีวิตและความสุขต้ องไป
ขึ น้ กับ วัตถุภ ายนอก แต่เ ข้ าใจผิ ดคิ ดว่ า ตัวเองเก่ ง อันนี เ้ ป็ นข้ อ
สาคัญที่คนเราหลงลื มไป ทางธรรมจึงเตือนไว้ เสมอว่าเรา อย่าสูญ
เสียอิสรภาพนี ้ไป พร้ อมทั ้งอย่าสูญเสียความสามารถที่จะเป็ นสุข
สิ่ ง ที่ ค นเราจะพั ฒ นากั น มากก็ คื อ การพั ฒ นาความ
สามารถที่จะหาสิ่งเสพมาบาเรอความสุข แม้ แต่การศึกษา ทาไป
ทามาก็ไม่ร้ ูตวั ว่ากลายเป็ นการพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพ
บาเรอความสุข แต่อีก ด้ านหนึ่งของชี วิตที่ลืม ไป คือ การพัฒนา
ความสามารถที่จะมีความสุข ถ้ าเราไม่พฒ
ั นาความสามารถที่จะมี
ความสุข หรื อแม้ แต่ไม่รักษามันไว้ เราก็สญ
ู เสียความสามารถที่จะ
มีความสุข
อาการของคนที่สญ
ู เสียความสามารถที่จะมีความสุข ก็คือ
ยิ่งอยู่ในโลกนานไปก็ยิ่งกลายเป็ นคนที่สขุ ยากขึ ้น คนจานวนมาก
สมัยนี ้มีลกั ษณะอย่างนี ้ คืออยู่ในโลกนานไป เติบโตขึ ้น กลายเป็ น
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คนที่สขุ ได้ ยากขึ ้น ต่างจากคนที่รักษาดุลยภาพของชีวิตไว้ ได้ โดย
พัฒนาความสามารถที่จะมี ความสุขควบคู่ไปด้ วย จะเป็ นคนที่มี
ลักษณะตรงข้ าม คือยิ่งอยู่ในโลกนานไป ก็ยิ่งเป็ นคนที่สขุ ได้ ง่ายขึ ้น
ถ้ าเป็ นคนที่สขุ ได้ ง่ายขึ ้น ก็ดี ๒ ชั ้น คือ เราพัฒนาสองด้ าน
ไปพร้ อมกัน ทั ้งพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพบาเรอความสุข
ด้ วย และพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขด้ วย ผลก็คือ เราหา
สิ่งมาบาเรอความสุขได้ เก่งได้ มากด้ วย และพร้ อมกันนั ้นเราก็เป็ น
คนที่สขุ ได้ ง่ายด้ วย เราก็เลยสุขซ้ อนทวีคณ
ู
ส่วนคนที่สญ
ู เสียความสามารถที่จะมีความสุข แม้ จะหา
สิ่งเสพบาเรอความสุขได้ มาก แต่ความสุขก็เท่าเดิมเรื่ อยไป เพราะ
ข้ างนอกได้ ม า ๑ แต่ข้ างในก็ ล ดลงไป ๑ เลยเหลื อ ๐ เท่า เดิ ม
กระบวนการวิ่ ง หาความสุข จึ ง ด าเนิ น ไปไม่ ร้ ู จัก จบสิ น้ เพราะ
ความสุขวิ่งหนีเราไปเรื่ อยๆ
เพราะฉะนั ้น จะต้ องพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข
ไว้ ด้วยคูก่ นั ถ้ าเป็ นคนที่สขุ ได้ ง่ายก็เป็ นอันว่าสบาย อย่างน้ อยก็ฝึก
ตัวเองไว้ อย่าให้ ความสุขต้ องขึ ้นกับวัตถุมากเกินไป
ศี ล ๘ เป็ นตัวอย่ างของวิ ธี ฝึกไม่ ให้ เ ราสูญ เสี ย อิสรภาพ
โดยไม่เอาความสุขไปขึ ้นต่อวัตถุมากเกินไป แปดวันก็รักษาศีล ๘
ครั ง้ หนึ่ง ลองหัดดูซิว่าให้ ความสุขของเราไม่ต้ องขึน้ กับการบารุ ง
บาเรอทางกายด้ วยวัตถุ เริ่ มด้ วยข้ อวิกาลโภชนาฯ ไม่ต้องบาเรอ
ลิ ้นด้ วยอาหารอร่ อยอยู่เรื่ อย ไม่คอยตามใจลิ ้น กินแค่เที่ยง เพียง
เท่าที่ ร่ างกายต้ องการเพื่ อให้ มี สุข ภาพดี แข็ ง แรง ตลอดจนข้ อ
อุจจาสยนะฯ ไม่บาเรอตัวด้ วยการนอน ไม่ต้ องนอนบนฟูก ลอง
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นอนง่ายๆบนพื ้น บนเสื่อธรรมดา ลองไม่ดกู ารบันเทิงซิ ทุก ๘ วัน
เอาครัง้ เดียว จะเป็ นการรั กษาอิสรภาพของชีวิตไว้ และฝึ กให้ เรามี
ชีวิตอยู่ดีได้ โดยไม่ต้องขึ ้นกับวัตถุมากเกินไป
พอฝึ กได้ แล้ วต่อมาเราจะพูดถึงวัตถุหรื อสิ่งบารุ งความสุข
เหล่านั ้นว่า “มี ก็ดี ไม่มีก็ได้” ต่างจากคนที่ไม่พฒ
ั นาความสามารถ
ที่ จ ะมี ค วามสุ ข ซึ่ ง จะเอาความสุข ไปขึ น้ ต่ อ วัต ถุ ถ้ าไม่ มี วัต ถุ
เหล่านั ้นเสพแล้ ว อยู่ไม่ได้ ทุรนทุราย ต้ องพูดถึงวัตถุหรื อสิ่งเสพ
เหล่านั ้นว่า “ต้ องมีจงึ จะอยู่ได้ ไม่มีอยู่ไม่ได้ ” คนที่เป็ นอย่างนี ้จะแย่
ชีวิตนี ้สูญเสียอิสรภาพ คนยิ่งอายุมากขึ ้นสถานการณ์ ก็ไม่แน่นอน
ถึงเวลาเจ็บไข้ ได้ ป่วย ร่ างกายเสพความสุขจากสิ่งเหล่านั ้นไม่ได้
เช่น ลิ ้นไม่รับรู้รส กินอาหารก็ไม่อร่ อย ถ้ าไม่ฝึกไว้ ความสุขของตัว
ไปอยู่ที่วตั ถุเหล่านั ้นเสียหมดแล้ ว และตัวก็เสพมันไม่ได้ จิตใจก็ไม่
มีความสามารถที่จะมีความสุขด้ วยตนเอง ก็จะลาบากมาก ทุกข์
มาก เพราะฉะนั ้นท่านจึงสอนให้ ฝึกไว้ รั กษาศีล ๘ นี ้ แปดวันครั ง้
หนึง่ จะได้ ไม่สญ
ู เสียอิสรภาพนี ้ไป
เพราะฉะนั ้น เอาคาว่า “มี ก็ดี ไม่ มีก็ได้” นี ้ไว้ ถามตัวเอง
เป็ นการตรวจสอบอยู่เสมอว่า เราถึงขัน้ นี ้หรื อยัง หรื อต้ องมีจึงจะ
อยู่ได้ ถ้ ายังพูดได้ วา่ มีก็ดี ไม่มีก็ได้ ก็เบาใจได้ ว่า เรายังมีอิสรภาพ
อยู่ ต่อไปถ้ าเราฝึ กเก่งขึ ้นไปอีก อาจจะมาถึงขั ้นที่พดู ได้ ในบางเรื่ อง
ว่า “มี ก็ได้ ไม่มีก็ดี” ถ้ าได้ อย่างนี ้ ก็ยิ่งดีขึ ้นไปอีก
คนที่พูดได้ อย่างนี ้ จะมี ความรู้ สึกว่าของพวกนี ้เกะกะ เรา
อยู่ข องเราง่ ายๆ ดี แล้ ว มี ก็ ได้ ไม่ มีก็ ดี ไม่ มีเ ราก็ สบาย ชี วิตเป็ น
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อิสระ โปร่ งเบา ความสุข เริ่ มไม่ขึน้ ต่อวัตถุอามิสสิ่งเสพภายนอก
ความสุขเริ่ มไม่ต้องหา
ความสุขที่ต้องหา แสดงว่าเราขาด คือยังไม่มีความสุขนั ้น
เราหาได้ ที เสพทีก็มีสขุ ที แต่ระหว่างนั ้นต้ องอยู่ด้วยการรอ อยู่ด้วย
ความหวัง บางทีก็ถึงกับทุรนทุราย กระวนกระวาย เพราะฉะนั ้น
จะต้ องทาตัวให้ มีความสุขด้ วยตนเองสารองไว้ ให้ ไ ด้ ด้ วยวิ ธีฝึก
รักษาอิสรภาพของชีวิต และรักษาความสามารถที่จะมีความสุขไว้
ขัน้ ที ่ ๒ พอเจริ ญคุณธรรม เช่น มีเมตตากรุ ณา มี ศรั ทธา
เราก็มีความสุข เพิ่มขึ ้นอีกประเภทหนึ่ง แต่ก่อนนี ้ชีวิตเคยต้ องได้
วัตถุมาเสพ ต้ องได้ ต้ องเอา เมื่อได้ จึงจะมีความสุข ถ้ าให้ คือเสียก็
ไม่มีความสุข แต่คราวนี ้ คุณธรรมทาให้ ใจเราเปลี่ยนไป เหมือนพ่อ
แม่ที่มีความสุขเมื่อให้ แก่ลกู เพราะรักลูก ความรั กคือเมตตา ทาให้
อยากให้ ลกู มีความสุข พอให้ แก่ลกู แล้ วเห็นลูกมีความสุข ตัวเองก็
มีความสุข เมื่อพัฒนาเมตตากรุ ณาขยายออกไปถึงใคร ให้ แก่คน
นั ้น ก็ทาให้ ตวั เองมีความสุข ศรัทธาในพระศาสนา ในการทาความ
ดี และในการบาเพ็ญประโยชน์เป็ นต้ น ก็เช่นเดียวกัน เมื่อให้ ด้วย
ศรัทธา ก็มีความสุขจากการให้ นั ้น ดังนั ้น คุณธรรมที่พฒ
ั นาขึ ้นมา
ในใจ เช่น เมตตากรุ ณา ศรั ทธา จึงทาให้ เรามีความสุขจากการให้
การให้ กลายเป็ นความสุข
ขั้น ที ่ ๓ ความสุข เกิ ด จากการดาเนิ น ชี วิ ต ถูก ต้ อง สอด
คล้ องกับความเป็ นจริ งของธรรมชาติ ไม่หลงอยู่ในโลกของสมมติ
ที่ผา่ นมานั ้นเราอยู่ในโลกของสมมติมาก และบางทีเราก็หลงไปกับ
ความสุขในโลกของสมมตินั ้น แล้ วก็ถกู สมมติล่อหลอกเอา อยู่ด้วย
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ความหวังสุขจากสมมติที่ไม่จริ งจังยั่งยืน และพาให้ ตัวแปลกแยก
จากความจริ งของธรรมชาติ และขาดความสุขที่พึงได้ จากความ
เป็ นจริ ง ในธรรมชาติ เหมื อนคนท าสวนที่ มัวหวัง ความสุข จาก
เงิ นเดือน เลยมองข้ ามผลที่แท้ จริ งตามธรรมชาติจากการทางาน
ของตัว คือความเจริ ญงอกงามของต้ นไม้ ทาให้ ทางานด้ วยความ
ฝื นใจเป็ นทุกข์ ความสุขอยู่ที่การได้ เงิ นเดือนอย่างเดียว ได้ แต่ร อ
ความสุ ข ที่ อ ยู่ ข้ างหน้ า แต่ พ อใจมาอยู่ กั บ ความเป็ นจริ ง ของ
ธรรมชาติ อยากเห็นผลที่แท้ จริ งตามธรรมชาติของการทางานของ
ตน คืออยากเห็นต้ นไม้ เจริ ญงอกงาม หายหลงสมมติ ก็มีความสุข
ในการทาสวน และได้ ความสุขจากการชื่นชมความเจริ ญงอกงาม
ของต้ นไม้ อยู่ตลอดเวลา ดังนั ้น คนที่ปรั บชี วิตได้ เข้ าถึงความจริ ง
ของธรรมชาติ จึงสามารถหาความสุขจากการดาเนินชีวิตที่ถูกต้ อง
ตามความเป็ นจริ งของธรรมชาติได้ เสมอ

พอปัญญามาบรรจบให้ วางใจถูก
ชีวิตและความสุขก็ถึงความสมบูรณ์
ขั้นที ่ ๔ ความสุข จากความสามารถปรุ งแต่ง คนเรานี ม้ ี
ความสามารถในการปรุ งแต่ง ซึ่ง เป็ นลัก ษณะพิเ ศษของมนุษย์
ปรุงแต่งทุกข์ก็ได้ ปรุงแต่งสุขก็ได้ โดยเฉพาะที่เห็นเด่นชัดก็คือปรุ ง
แต่ ง ความคิ ด มาสร้ างสรรค์ สิ่ง ประดิ ษ ฐ์ จนมี เ ทคโนโลยี ต่า งๆ
มากมาย
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ที่สาคัญก็คือในใจของเราเอง เรามักจะใช้ ความสามารถ
ในทางที่เป็ นผลร้ ายแก่ตนเอง แทนที่จะปรุงแต่งความสุข เรามักจะ
ปรุงแต่งทุกข์ คือเก็บเอาอารมณ์ ที่ไม่ดี ที่ขัดใจ ขัดหู ขัดตา เอามา
ครุ่นคิดให้ ไม่สบายใจ ขุ่นมัว เศร้ าหมอง โดยเฉพาะท่านที่สงู อายุนี่
ต้ องระวังมาก ใจคอยจะเก็บอารมณ์ ที่กระทบกระเทือน ไม่สบาย
แล้ วก็ ม าปรุ ง แต่ง ให้ เ กิ ดความกลุ้ม ใจ ว้ าเหว่ เหงา เรี ย กว่าใช้
ความสามารถไม่เป็ น
พระพุทธเจ้ าทรงสอนให้ เรารู้ จักใช้ ความสามารถในการ
ปรุงแต่ง แทนที่จะปรุงทุกข์ ก็ปรุ งแต่งสุข เก็บเอาแต่อารมณ์ ที่ดีมา
ปรุ งแต่งใจให้ สบาย แม้ แต่หายใจ ท่านยังให้ ป รุ งแต่งความสุข ไป
ด้ วย ลองฝึ กดูก็ได้ เวลาหายใจเข้ า ก็ทาใจให้ เบิกบาน เวลาหายใจ
ออก ก็ทาใจให้ โปร่ งเบา ท่านสอนไว้ ว่าสภาพจิต ๕ อย่างนี่ ควร
ปรุงแต่งให้ มีในใจอยู่เสมอ คือ
๑. ปราโมทย์ ความร่ าเริ งเบิกบานใจ
๒. ปี ติ ความอิ่มใจ
๓. ปั สสัทธิ ความสงบเย็น ผ่อนคลายกายใจ ไม่เครี ยด
๔. ความสุข ความโปร่ ง โล่ง ใจ คล่องใจ สะดวกใจ ไม่ มี
อะไรมาบีบคั ้น หรื อติดขัดคับข้ อง และ
๕. สมาธิ ภาวะที่จิตอยู่กบั สิ่งที่ต้องการ ได้ ตามต้ องการ ไม่
มีอะไรมารบกวน จิตอยู่ตวั ของมัน
ขอยา้ ว่า ๕ ตัวนี่สร้ างไว้ ประจาใจให้ ได้ เป็ นสภาพจิตที่ดี
มาก ผู้ที่ เ จริ ญ ในธรรมจะมี คุณ สมบัติข องจิ ต ใจ ๕ ประการนี ้
พระพุทธเจ้ าตรัสว่า
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ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกขฺ สฺสนฺต กริสสฺ ติ
แปลว่า ภิก ษุ ผ้ ูปฏิ บัติถูกต้ องแล้ ว มากด้ วยปราโมทย์ มี
จิตใจร่ าเริ งเบิกบานอยู่เสมอ จักทาทุกข์ให้ หมดสิ ้นไป ท่านพูดไว้ ถึง
อย่างนี ้
ฉะนั ้นท่านผู้จะเกษียณอายุนั ้น ถึงเวลาแล้ ว ควรจะใช้ เวลา
ให้ เป็ นประโยชน์ ถือเป็ นโอกาสดี มาปรุ งแต่งใจ แต่ก่อนนี ้ปรุ งแต่ง
แต่ทุกข์ ทาให้ ใจเครี ยด ขุ่นมัว เศร้ าหมอง ตอนนี ้ปรุ งแต่งใจให้ มี
ธรรม ๕ อย่างนี่ คือ ปราโมทย์ มีความร่ าเริ งเบิกบานใจ ปี ติ ความ
อิ่มใจ ปั สสัทธิ ความผ่อนคลาย สงบเย็นกายใจ สุข โล่งโปร่ งใจ
สมาธิ สงบใจตั ้งมัน่ ไม่มีอะไรมารบกวน อยู่ตวั สบายเลย ทาใจให้
ได้ อย่างนี ้อยู่เสมอ ท่องไว้ เลย ๕ ตัวนี่ คือ ปราโมทย์ ปี ติ ปั สสัทธิ
สุข สมาธิ พระพุทธเจ้ าประทานไว้ แ ล้ ว ทาไมเราไม่เ อามาใช้ นี่
แหละความสามารถในการปรุ งแต่งจิต เอามาใช้ สบายแน่ และก็
เจริ ญงอกงามในธรรมด้ วย
โดยเฉพาะ ท่านผู้สงู อายุนั ้นก็เป็ นธรรมดาว่าจะต้ องมีเ วลา
พัก และเวลาที่ว่างจากกิ จกรรม มากกว่าคนหนุ่มสาวและคนวัย
ทางานที่เขายังมี กาลังร่ างกายแข็งแรงดี ว่างจากงานเขาก็ไปเล่น
ไปทากิ จกรรมอื่นๆ ได้ มาก แต่ท่านที่สูงอายุ นอกจากออกกาลัง
บริ หารร่ างกายบ้ างแล้ ว ก็ต้องการเวลาพักผ่อนมากหน่อย จึง มี
เวลาว่าง ซึง่ ไม่ควรปล่อยให้ กายว่างแต่ใจวุน่
เพราะฉะนัน้ ในเวลาที่ ว่าง ไม่ มี อะไรจะทา และก็ยัง ไม่
พัก ผ่อนนอนหลับ หรื อนอนแล้ วก่ อนจะหลับ ก็พัก ผ่อนจิ ตให้ ใ จ
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สบาย ขอเสนอวิธีปฏิบตั ิง่ายๆ ไว้ อย่างหนึ่งว่า ในเวลาที่ว่างอย่าง
นั ้น ให้ สดู ลมหายใจเข้ าและหายใจออกอย่างสบายๆ สม่าเสมอ ให้
ใจอยู่กบั ลมหายใจที่เข้ าและออกนั ้น พร้ อมกันนั ้นก็พดู ในใจไปด้ วย
ตามจังหวะลมหายใจเข้ าและออกว่า
จิ ตเบิ กบานหายใจเข้า
จิ ตโล่งเบาหายใจออก
ในเวลาที่ พูดในใจอย่างไร ก็ ทาใจให้ เ ป็ นอย่ างนั ้นจริ ง ๆ
ด้ วย หรื ออาจจะเปลี่ยนเป็ นสานวนใหม่ก็ได้ ว่า
หายใจเข้า สูดเอาความสดชื ่น
หายใจออก ฟอกจิ ตให้สดใส
ถูกกับตัวแบบไหน ก็เลือกเอาแบบนั ้น หายใจพร้ อมกับทา
ใจไปด้ วยอย่างนี ้ ตามแต่จะมีเวลาหรื อพอใจ ก็จะได้ การพักผ่อนที่
เสริ มพลังทั ้งร่ างกายและจิตใจ ชีวิตจะมีความหมาย มีคณ
ุ ค่า และ
มีความสุขอยู่เรื่ อยไป
ขัน้ ที ่ ๕ สุดท้ าย ความสุขเหนือการปรุ งแต่ง คราวนี ้ไม่ต้อง
ปรุ งแต่ง คืออยู่ด้วยปั ญญา ที่ร้ ู เท่าทันความจริ งของโลกและชีวิต
การเข้ าถึงความจริ งด้ วยปั ญญาเห็นแจ้ ง ทาให้ วางจิตวางใจลงตัว
สนิทสบายกับทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่อย่างผู้เจนจบชีวิต
สภาพจิตนี ้จะเปรี ยบเทียบได้ เหมือนสารถีที่เจนจบการขับ
รถ สารถีผ้ ชู านาญในการขับรถนั ้น จะขับม้ าให้ นารถเข้ าถนน และ
วิ่ง ด้ วยความเร็ วพอดี ตอนแรกต้ องใช้ ความพยายาม ใช้ แซ่ ดึง
บัง เหี ย นอยู่พัก หนึ่ง แต่พอรถม้ านัน้ วิ่ ง เข้ าที่เ ข้ าทางดี ความเร็ ว
พอดี อยู่ตวั แล้ ว สารถีผ้ เู จนจบ ผู้ชานาญแล้ วนั ้น จะนัง่ สงบสบาย
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เลย แต่ตลอดเวลานัน้ เขามี ปั ญ ญารู้ พร้ อมอยู่ เ ต็ม ที่ ถ้ ามี อะไร
ผิดพลาดเขาจะแก้ ไ ขได้ ทันที และตลอดเวลานัน้ เขาไม่ มี ความ
ประหวั่น ไม่ มี ค วามหวาด จิ ต เรี ย บสนิ ท ไม่ เ หมื อ นคนที่ ยั ง ไม่
ชานาญ จะขับรถนี่ ใจคอไม่ดี หวาดหวัน่ ใจคอยกังวลโน่นนี่ ไม่ลง
ตัว แต่พอรู้ เข้ าใจความจริ งเจนจบดี ด้ วยความรู้ นี่แหละ จะปรั บ
ความรู้สกึ ให้ ลงตัว เป็ นสภาพจิตที่เรี ยบสงบสบายที่สดุ
คนที่อยู่ในโลกด้ วยความรู้ เข้ าใจโลกและชีวิตตามเป็ นจริ ง
จิตเจนจบกับโลกและชีวิต วางจิตลงตัวพอดี ทุกอย่างเข้ าที่อยู่ตัว
สนิทอย่างนี ้ ท่านเรี ยกว่าเป็ นจิตอุเบกขา เป็ นจิตที่สบาย ไม่มีอะไร
กวนเลย เรี ยบสนิท เป็ นตัวของตัวเอง ลงตัว เมื่อทุกสิ่งเข้ าที่ของมัน
แล้ ว คนที่จิตลงตัวถึงขัน้ นี ้ จะมี ความสุข อยู่ประจาตัวตลอดเวลา
เป็ นสุขเต็มอิ่มอยู่ข้างใน ไม่ต้องหาจากข้ างนอก และเป็ นผู้มีชีวิตที่
พร้ อมที่จะทาเพื่อผู้อื่นได้ เต็มที่ เพราะไม่ต้องห่วงกังวลถึงความสุข
ของตน และไม่มีอะไรที่จะต้ องทาเพื่อตัวเองอีกต่อไป จะมองโลก
ด้ วยปั ญญาที่ร้ ูความจริ ง และด้ วยใจที่กว้ างขวางรู้สกึ เกื ้อกูล
คนที่พฒ
ั นาความสุขมาถึงขั ้นสุดท้ ายแล้ วนี ้ เป็ นผู้พร้ อมที่
จะเสวยความสุขทุกอย่างใน ๔ ข้ อแรก ไม่เหมื อนคนที่ไม่พัฒนา
ได้ แต่หาความสุขประเภทแรกอย่างเดียว เมื่อหาไม่ได้ ก็มีแต่ความ
ทุกข์เต็มที่ และในเวลาที่เสพความสุขนั ้น จิตใจก็ไม่โปร่ งไม่โล่ง มี
ความหวั่นใจ หวาด ระแวง ขุ่นมัว มี อะไรรบกวนอยู่ใ นใจ สุขไม่
เต็มที่ แต่พอพัฒนาความสุขขึน้ มา ยิ่ งพัฒนาถึ งขัน้ สูงขึน้ ก็ยิ่ง มี
โอกาสได้ ความสุข เพิ่ มขึ น้ หลายทาง กลายเป็ นว่าความสุขมี ใ ห้
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เลือกได้ มากมาย และจิตที่พัฒนาดีแล้ ว ช่วยให้ เสวยความสุขทุก
อย่างได้ เต็มที่ โดยที่ในขณะนั ้นๆ ไม่มีอะไรรบกวน จิตใจให้ ข่นุ ข้ อง
หมองมัว
เป็ นอันว่าธรรมะ ช่วยให้ เรารู้จกั ความสุขในการดาเนินชีวิต
มากยิ่งๆ ขึ ้นไป สูค่ วามเป็ นผู้เต็มเปี่ ยมสมบูรณ์ จนกระทัง่ ความสุข
เป็ นคุณสมบัติของชีวิตอยู่ภายในตัวเองตลอดทุกเวลา ไม่ต้องหา
ไม่ต้องรออีกต่อไป
ความสุข ๕ ขั ้นนี่ ความจริ งแต่ละข้ อต้ องอธิ บายกันมาก
แต่ วั น นี พ้ ู ด ไว้ พอให้ ได้ หั ว ข้ อก่ อ น คิ ด ว่ า คงจะเป็ นประโยชน์
พอสมควร
ขออนุโ มทนา ท่ า นผู้เ ข้ าร่ ว มประชุม ทุ ก ท่ า น ขอตัง้ จิ ต
ส่ง เสริ ม กาลังใจ ขอให้ ทุกท่านประสบจตุรพิ ธพรชัย มี ปีติ อิ่ม ใจ
อย่างน้ อยว่า ชีวิตส่วนที่ผ่านมาได้ ทาประโยชน์ ได้ ทาสิ่งที่มีค่าไป
แล้ ว ถือว่าได้ บรรลุจดุ หมายของชีวิตไปแล้ วส่วนหนึง่
เพราะฉะนั ้นจึงควรจะตั ้งใจว่า เราจะเดินหน้ าต่อไปอีกสู่
จุด หมายชี วิ ต ที่ ค วรจะได้ ต่ อ ไป เพราะยั ง มี สิ่ ง ที่ จ ะท าชี วิ ต ให้
สมบูรณ์ ยิ่งขึน้ ไปอีก ไม่ใช่แค่นี ้ ชีวิตนั ้นยังเป็ นสิ่งที่มีคุณค่า เป็ น
ประโยชน์ ที่จะทาให้ เต็มเปี่ ยมได้ ยิ่งกว่านี ้ จึงขอให้ ทกุ ท่านเข้ าถึง
ความสมบูร ณ์ ข องชี วิต นัน้ สื บ ต่ อไป และขอให้ ทุก ท่า นมี ค วาม
ร่ มเย็นเป็ นสุขในพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าโดยทัว่ กัน
ตลอดกาลทุกเมื่อ

เจ็ บ
รักษาใจยามป่วยไข้

ธรรมกถาสาหรับผู้ป่วย
รักษาใจยามป่ วยไข้ 
เราทั ้งหลายที่เป็ นพุทธศาสนิกชนนั ้น นับถือพระรั ตนตรั ย
เป็ นที่เคารพบูชาสูงสุด พระรั ตนตรั ยนั ้น ก็คือ พระพุทธเจ้ า พระ
ธรรม และพระสงฆ์ ถ้ ายึดเอาพระพุทธเจ้ าเป็ นหลัก พระพุทธเจ้ าก็
เป็ นผู้ที่ไ ด้ ต รั สรู้ ค้ นพบพระธรรม เมื่ อค้ นพบแล้ ว รู้ ความจริ ง ก็
นาเอาธรรมนัน้ มาสั่ง สอนแก่ ผ้ ูอื่น ผู้ที่ป ฏิ บัติตาม รวมกันเข้ า ก็
เรี ยกว่าเป็ นสงฆ์
พระพุทธเจ้ าที่ทรงค้ นพบพระธรรมนั ้น ก็คือค้ นพบความ
จริ งเกี่ยวกับเรื่ องโลกและชีวิตว่าเป็ นอย่างไร พระพุทธเจ้ านั ้นทรง
สนพระทัยเรื่ องความสุขความทุกข์ ของมนุษย์ และพระองค์ก็ใ ช้
เวลามากมายในการค้ นคว้ าเรื่ องนี ้ เพื่ อ ให้ ร้ ู ชัดว่า มนุษ ย์ นัน้ มี
ความสุข ความทุก ข์ เ กิ ด ขึ น้ อย่ างไร ถ้ ามี ปั ญ หา คื อ ความทุก ข์
เกิ ดขึน้ จะแก้ ไขอย่างไร เรี ยกได้ ว่า พระองค์เ ป็ นผู้เชี่ย วชาญใน
เรื่ องชีวิต เพราะฉะนั ้น พระองค์จึงสามารถในการที่จะแก้ ปัญหา
ชีวิตของคนเรา และเราก็นบั ถือพระองค์ในแง่นี ้เป็ นสาคัญ
ชีวิตของคนเรานัน้ ประกอบด้ วยกาย กับ ใจ มี สองส่วน
เท่านั ้น กายกับ ใจรวมเข้ าเป็ นชี วิตของเรา กายก็ ตาม ใจก็ตาม
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จะต้ อ งให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ดี ต้ อ งรั ก ษาไว้ ใ ห้ มี สุข ภาพดี จึ ง จะมี
ความสุข ชีวิตจึงจะดาเนินไปโดยราบรื่ น
แต่ ค นเรานัน้ จะให้ เ ป็ นไปตามที่ ป รารถนาทุก อย่ า ง ก็
เป็ นไปไม่ได้ ร่ างกายของเรานี ้บางครั ง้ ก็มีความเจ็บไข้ ได้ ป่วย ซึ่ง
อาจจะเป็ นเพราะสาเหตุเนื่องจากการกระทบด้ วยโรคภัยที่มาจาก
ภายนอก หรื อฤดูก าลผันแปรไป หรื อถูกกระทบกระทั่งจากวัตถุ
สิ่งของที่แข็งกระด้ าง แม้ แต่หนามตาทาให้ เกิ ดความเจ็บปวดขึน้
หรื อว่าร่ างกายนัน้ อยู่ไปนานๆ เข้ า ก็ทรุ ดโทรมไปตามกาลเวลา
ร่ า งกายก็ เ จ็ บ ไข้ ได้ ป่ วย อัน เป็ นไปตามธรรมดา เรี ย กว่ า เป็ น
ลักษณะของสังขาร คือ สิ่งที่เกิดจากปั จจัยปรุ งแต่ง ซึ่งไม่มีอยู่โดย
ตัวของมั นเอง แต่ อาศัย สิ่ ง หลายๆ อย่ า งมาประชุม กัน เข้ า มา
รวมตัวกันเข้ า
ร่ างกายของเรานี ้ก็เกิดจากปั จจัยหลายอย่างมาประกอบ
กันเข้ า ภาษาเก่าๆ เราเรี ย กว่า เกิ ดจากธาตุดิน นา้ ลม ไฟ มา
ประชุม กัน ธาตุเหล่านี ้แต่ละอย่างก็ เปลี่ยนแปลงไป ไม่เ ที่ยงแท้
แน่นอน ต่างก็ผนั แปรไป เมื่อแต่ละอย่างผันแปรไป ก็เป็ นธรรมดา
ที่ว่าจะเกิดการแปรปรวนขึน้ แก่ ร่างกายที่เป็ นของส่วนรวมนั ้น ซึ่ง
เป็ นที่ประชุมของธาตุทั ้งหมด ร่ างกายแปรปรวนไปก็เกิดการป่ วย
ไข้ ไม่สบาย นี ้ก็เป็ นด้ านหนึง่
ทีนี ้ ร่ างกายนั ้นก็ไม่ได้ อยู่ลาพัง ต้ องอยู่ร่วมกันกับจิตใจ จึง
จะเกิ ดเป็ นชีวิต จิตใจนั ้นก็เช่นเดียวกัน ก็มีความเปลี่ยนแปลงไป
ต่างๆ จิตใจเปลี่ยนแปลงไป มี ความคิดนึกต่างๆ นานา บางครั ง้
เกิ ด กิ เ ลสขึ น้ มา เช่ น มี ความโลภ ความโกรธ ความหลง ใจก็
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แปรปรวนไปตามกิ เลสเหล่านัน้ ยามโลภ ก็อยากจะได้ โน่นได้ นี่
ยามมีโทสะเกิดขึน้ ก็โกรธแค้ นขุ่นเคืองใจหงุดหงิดกระทบกระทั่ง
ต่า งๆ ยามโมหะเกิ ด ขึ น้ ก็ มี ค วามลุ่ม หลง มี ค วามมั ว เมาด้ ว ย
ประการต่างๆ หรื อในทางตรงข้ าม เวลาเกิดกุศลธรรม เกิดความดี
งาม จิตใจเป็ นบุญขึน้ มา ก็คิดนึกเรื่ องดีๆ จิตใจก็งดงาม จิตใจก็
ผ่อ งใส เบิ ก บาน สดชื่ น เรี ย กว่ า มี ค วามสุข ในเวลานัน้ ก็ จ ะมี
คุณธรรมเช่น มี ความเมตตา มี ความกรุ ณาต่อคนอื่นๆ หรื อว่ามี
ศรัทธา เช่นมีศรัทธาในพระรัตนตรั ย ศรั ทธาในพระศาสนา ศรั ทธา
ในบุญในกุศลเป็ นต้ น จิตใจก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปได้ ตา่ งๆ
แต่ที่สมั พันธ์ กันระหว่างกายกับใจ ก็คือว่า เมื่อกายเจ็บไข้
ได้ ป่วย ก็มกั จะรบกวนทาให้ จิตใจพลอยไม่สบายไปด้ วย เพราะว่า
ร่ างกายเจ็บปวด จิตใจก็มีความทุกข์ หรื อว่าร่ างกายนั น้ ไม่อยู่ใน
อานาจบังคับบัญชา เช่นร่ างกายที่อ่อนแอเป็ นต้ น จิตใจก็หงุดหงิด
เพราะไม่ได้ อย่างใจ อันนี ้เรี ยกว่า จิตใจกับร่ างกายนั ้นอาศัยซึ่งกัน
และกัน เมื่อร่ างกายไม่สบาย จิตใจก็พลอยไม่สบายไปด้ วย หรื อ
เมื่อจิตใจไม่สบายมีความทุกข์ มีความหวาดระแวง มีความกลัว มี
ความกังวลใจ มี ห่วงหน้ าพะวงหลังต่างๆ มีความไม่สมปรารถนา
ผิดหวัง ท้ อแท้ ใจต่างๆ ก็ทาให้ แสดงออกมาทางร่ างกาย เช่นว่า
หน้ าตาไม่ สดชื่ น ผิ วพรรณไม่ ผ่องใส ยิ ม้ แย้ ม ไม่ ออก ตลอดจน
กระทั่ ง ว่ า เบื่ อ หน่ า ยอาหารเป็ นต้ น ไม่ มี เ รี่ ยวแรง ไม่ มี ก าลั ง
เพราะว่าใจไม่มีกาลัง เมื่อไม่มีกาลังใจแล้ ว ร่ างกายก็พลอยไม่มี
กาลัง อ่อนแรง อ่อนกาลังไปด้ วย อันนี ้ก็เป็ นเรื่ องของกายกับใจที่
ต้ องอาศัยซึง่ กันและกัน
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ในบางคราวนั น้ ร่ า งกายก็ เ จ็ บ ปวด ซึ่ ง เป็ นเหตุก ารณ์
สาคัญที่วา่ เวลานั ้นความเจ็บปวดของร่ างกายอาจจะทาให้ จิตใจนี ้
พลอยไม่สบายไปด้ วย ซึ่งทางภาษาพระท่านบอกว่า ถ้ าหากว่า
กายไม่สบายเจ็บไข้ แล้ ว จิตใจไม่สบายไปด้ วย ก็เรี ยกว่ากายป่ วย
ทาให้ ใจป่ วยไปด้ วย
จะทาอย่างไรเมื่อร่ างกายเจ็บป่ วยแล้ วจิตใจจะไม่แปรปรวน
ไปตาม พระพุทธเจ้ านัน้ ได้ ทรงค้ นคว้ าเรื่ องของชีวิตไว้ ม ากมาย
แล้ วหาทางที่จะช่วยให้ คนทั ้งหลายมีความสุข พระองค์เคยพบท่าน
ที่ร่างกายไม่สบาย เจ็บไข้ ได้ ป่วย พระองค์เคยตรั สสอนว่า ให้ ทาใน
ใจ ตั ้งใจไว้ ว่า “ถึ งแม้ร่างกายของเราจะป่ วย แต่ใจของเราจะไม่
ป่ วยไปด้วย” การตั ้งใจอย่างนี ้ เรี ยกว่า มีสติ ทาให้ จิตใจไม่ตกอยู่
ในอานาจครอบงาของความแปรปรวนในทางร่ างกายนั ้น เมื่อมีสติ
อยู่ก็รักษาใจไว้ ได้
การรั ก ษาใจนัน้ เป็ นเรื่ องสาคัญ ในยามเจ็บ ไข้ ไ ด้ ป่ วยนี ้
กายเป็ นหน้ าที่ของแพทย์ แพทย์ก็รักษาไป เราก็ป่วยให้ แพทย์ทา
หน้ าที่รักษากาย แต่ใจนั ้นเป็ นของเราเอง เราจะต้ องรั กษาใจของ
ตนเอง เพราะฉะนั ้น ก็แบ่งหน้ าที่กนั ตอนนี ้ ก็เท่ากับปลงใจบอกว่า
“เอาละ ร่ างกายของเรามันป่ วยไปแล้ ว ก็เป็ นเรื่ องของหมอ เป็ น
เรื่ องของนายแพทย์ นายแพทย์ รักษาไป เราได้ แต่ร่วมมื อ ไม่ต้อง
เร่ าร้ อนกังวล เราจะรั กษาแต่ใจของเราไว้ ” รั กษาใจไว้ ตามคาสอน
ของพระพุทธเจ้ า อย่างที่พระองค์ตรั สไว้ ซึ่งได้ ยกมาอ้ างเมื่อกี ้ ให้
ตั ้งใจว่า “ถึ งแม้ร่างกายของเราจะป่ วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไป
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ด้วย” ถ้ ายึดไว้ อย่างนี ้ สติอยู่ ก็ทาให้ จิตใจนั ้นไม่พลอยหงุดหงิด ไม่
พลอยออดแอด ไม่พลอยแปรปรวนไปตามอาการทางร่ างกาย
จริ งอยู่ก็เป็ นธรรมดาที่ว่า ทุกขเวทนา ความเจ็บปวดต่างๆ
ความอ่อนแรงอ่อนกาลังของร่ างกายนั ้นย่อมมีผลต่อจิตใจ แต่ถ้า
รั กษาจิตใจไว้ ดีแล้ ว ความเจ็บปวดนั ้นก็มีแต่น้อย พระพุทธเจ้ าจึง
ตรัสไว้ เสมอว่า ให้ รักษาใจของตนเอง
การที่จะรั กษาใจนั ้น รั กษาด้ วยอะไร ก็รักษาด้ วยสติ คือมี
สติกาหนด อย่างน้ อยดังที่กล่าวมาว่า ถ้ ามีสติเอาใจยึดไว้ กับคา
สอนของพระพุทธเจ้ าว่า ถึงกายของเราจะป่ วย แต่ ใจของเราจะไม่
ป่ วย เพียงแค่นี ้ก็ทาให้ ใจหยุดยัง้ มี หลักมีที่ยึด แล้ วจิตใจก็สบาย
ขึ ้น อาจจะนามาเป็ นคาภาวนาก็ได้ คือภาวนาไว้ ในใจตลอดเวลา
บอกว่า กายป่ วย ใจไม่ป่วย ถึ งกายจะป่ วย แต่ใจไม่ป่วย ทานองนี ้
ภาวนายึดไว้ บอกตัวเองอยู่เสมอ ใจก็จะไม่เลื่อนลอยเคว้ งคว้ างไป
การรั กษาใจด้ วยสตินั ้น ก็คือว่า เอาจิตของเราไปผูกมัดไว้
กับสิ่งใดสิ่งหนึง่ ที่ดีงาม ที่ไม่มีการปรุงแต่ง จิตของเรานี ้ชอบปรุ งแต่ง
เมื่อร่ างกายไม่สบาย จิตใจก็ปรุ งแต่งไปตามความไม่สบายนั ้น ทา
ให้ มีความไม่สบายมากขึ ้น หรื อว่าจิตใจไปห่วงกังวลภายนอก ห่วง
กังวลเรื่ องทางด้ านครอบครัว ห่วงลูกหลาน ห่วงกังวลเรื่ องข้ าวของ
ทรั พย์ สินอะไรต่างๆ ที่ท่านเรี ยกว่าเป็ นของนอกกาย ไม่ใช่ตัวของ
เรา โดยเฉพาะลูกหลานนั ้นก็มีหลักมีฐานของตนเอง ก็อยู่สบายกัน
แล้ ว ตอนนี ้ลูกหลานเหล่านั ้น มีหน้ าที่ที่จะมาเอาใจใส่ดแู ลผู้เจ็บไข้
ได้ ป่ วย ไม่ ใ ช่ห น้ าที่ ข องผู้เ จ็ บ ป่ วยที่ จะไปห่วงกัง วลต่อผู้ที่ยัง มี
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ร่ างกายแข็ งแรงดี ท่านเหล่านัน้ สามารถรั บ ผิดชอบตนเอง หรื อ
ช่วยเหลือกันเองได้ ดีอยู่แล้ ว จึงไม่ต้องเป็ นห่วงเป็ นกังวล
ตัวเองก็ไม่ต้องเป็ นห่วงเช่นเดียวกัน เพราะถ้ ารั กษาใจไว้ ได้
อย่างเดียวแล้ ว ก็เป็ นการรั กษาแก่นของชีวิตไว้ ได้ เพราะว่าชีวิต
ของเรานั ้นก็เป็ นดังที่ได้ กล่าวว่า มี กายกับใจ สองอย่าง โบราณ
กล่าวไว้ ว่า ใจเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว กายนั ้นรั บใช้ ใจ ใจเป็ นแกน
ของชีวิต ถ้ ารั กษาใจไว้ ได้ แล้ ว ก็นบั ว่าเป็ นการรั กษาส่วนประเสริ ฐ
ของชีวิตไว้ ได้ เพราะฉะนั ้น ตอนนี ้ก็รักษาแต่ใจของตนเองอย่าง
เดียว ถ้ ารั กษาใจได้ แล้ ว ก็ชื่อว่ารั กษาแกนของชีวิตไว้ ได้ และดังที่
กล่าวมาในตอนนี ้ ก็ต้องปลงใจได้ ว่ากายนั ้นเป็ นเรื่ องของแพทย์
เพราะฉะนั ้น ไม่ต้องไปกังวลเรื่ องกาย มาพิจารณาแต่รักษาจิตไว้
วิธีรักษาจิตนั ้น ก็รักษาด้ วยสติ ดังกล่าวมา ท่านเปรี ยบว่า
สตินั ้นเป็ นเหมือนเชือก จะรั กษาจิตไว้ ให้ อยู่กับที่ได้ ก็เอาเชือกนั ้น
ผูก ใจไว้ ใจนัน้ มันดิ น้ รน ชอบปรุ ง แต่ง คิ ดวุ่นวายฟุ้งซ่านไปกับ
อารมณ์ ต่างๆ เหมื อนกับลิง ลิงที่อยู่ไม่สุข กระโดดไปตามกิ่ งไม้
จากต้ นไม้ นี ้ไปต้ นไม้ โน่นเรื่ อยไป พระพุทธเจ้ าก็เลยสอนว่า ให้ จับ
ลิงคือจิตนี ้ เอาเชือกผูกไว้ กั บหลัก หลัก คืออะไร หลักก็คือสิ่งที่ ดี
งามที่ไม่มีการปรุ งแต่ง ที่เป็ นคาสอนของพระพุทธเจ้ าเป็ นต้ น เมื่อ
ใจไปผูกไว้ กับสิ่งนั ้นแล้ ว จิตก็อยู่กับที่ ไม่ฟ้ งซ่
ุ าน ไม่เลื่อนลอย ไม่
สับสนวุน่ วาย ถ้ าจิตไม่ปรุงแต่งแล้ ว ก็จะหมดปั ญหาไป
วิธีการรั กษาใจที่จะไม่ให้ ปรุ งแต่ง ก็คื อ อยู่กับอารมณ์ ที่ดี
งาม อยู่กับสิ่งที่ใจยึดถือ อย่างที่อาตมาได้ กล่าวมา แม้ แต่เอาคา
สอนของพระพุทธเจ้ าเกี่ยวกับเรื่ องการเจ็บไข้ ได้ ป่วยมาภาวนาว่า
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ถึ ง กายของเราจะป่ วย แต่ ใ จของเราจะไม่ ป่ วยไปด้ ว ย หรื อจะ
ภาวนาสั ้นๆ บอกว่า เจ็บแต่กาย ใจไม่เจ็บด้ วย ป่ วยแต่กาย ใจไม่
ป่ วย ภาวนาแค่นี ้ จิตก็ไม่ฟ้ งซ่
ุ าน ไม่มีการปรุงแต่ง เมื่อไม่มีการปรุ ง
แต่ง จิตก็ไม่ติดขัด ไม่ถกู บีบ จิตไม่ถกู บีบคั ้น ก็ไม่มีความทุกข์ จะมี
ความปลอดโปร่ งผ่องใส ไม่ถกู ครอบงาด้ วยทุกขเวทนาที่เกิดขึ ้น
นอกจากผูกจิตไว้ กบั สิ่งที่ดีงาม หรื อคาสอนของพระพุทธเจ้ า
อย่างที่กล่าวมาแล้ ว ก็คือการที่ว่าให้ จิตนั ้นไม่มีกังวลกับสิ่งต่างๆ
ไม่ปล่อยใจให้ ล่องลอยไปกับความคิดนึกทั ้งหลาย หรื อความห่วง
กังวลภายนอก รั กษาใจให้ อยู่ภายใน ถ้ าไม่รักษาใจไว้ กับคาสอน
ของพระพุทธเจ้ า หรื อคาภาวนาอย่างที่ว่าเมื่ อกี ้ ก็ อาจจะเอาคา
ภาวนาอื่นๆ มาว่า เช่น เอาคาว่า พุทโธ มา
คาว่า “พุทโธ” นี ้ เป็ นคาดีงาม เป็ นพระนามหรื อชื่อของ
พระพุทธเจ้ า เมื่อเอามาเป็ นอารมณ์ สาหรั บให้ จิตใจยึดเหนี่ยวแล้ ว
จิตใจก็จะได้ ไม่ฟ้ ุงซ่านเลื่อนลอยไป แล้ วจิตใจนี ้ก็จะเป็ นจิตใจที่ดี
งามผ่องใส เพราะว่าพระนามของพระพุทธเจ้ านั ้น เป็ นพระนาม
ของผู้บริ สทุ ธิ์ เป็ นพระนามที่แสดงถึงปั ญญา ความรู้ ความเข้ าใจ
ความตื่น และความเบิกบาน
คาว่า พุทโธ นั ้น แปลว่า รู้ ตื ่น เบิ กบาน พระพุทธเจ้ านั ้น
ทรงรู้ความจริ งของสิ่งทั ้งหลาย รู้ สังขาร รู้ โลกและชีวิตนี ้ตามความ
เป็ นจริ ง มีปัญญาที่จะแก้ ทกุ ข์ให้ กบั คนทั ้งหลาย เมื่อรู้แล้ วพระองค์
ก็ตื่น ตื่นจากความหลับใหลต่างๆ ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมายึดติด
ในสิ่งทั ้งหลาย เมื่อตื่นขึ ้นมาแล้ ว ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมา ก็มีแต่
ความเบิ ก บาน เมื่ อ เบิ ก บานก็ มี ความสุข จิ ต ใจปลอดโปร่ ง ใน
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ความสุข จึง เป็ นแบบอย่ า งให้ แ ก่ เ ราทัง้ หลายว่ า เราทัง้ หลาย
จะต้ องมีความรู้ เข้ าใจสังขารตามความเป็ นจริ ง จะต้ องมีความตื่น
ไม่หลงใหลในสิ่งต่างๆ ไม่ยึดติดถือมัน่ ในสิ่งทั ้งหลาย แล้ วก็มีความ
เบิ ก บานใจ ปลอดโปร่ ง ใจ เอาอั น นี ไ้ ว้ เป็ นคติ เ ตื อ นใจ แล้ ว
ต่อจากนั ้น ก็ภาวนาคาว่า พุทโธ ว่า พุท แล้ วก็ว่า โธ ถ้ ากาหนดลม
หายใจได้ ก็สามารถที่จะว่ากากับลงไปกับลมหายใจ เวลาหายใจ
เข้ าก็วา่ พุท เวลาหายใจออกก็วา่ โธ หรื อไม่กากับอยู่กับลมหายใจ
ก็วา่ ไปเรื่ อย ๆ นึกในใจว่า พุท-โธ เป็ นจังหวะๆ ไป
เมื่ อจิตผูกรวมอยู่ในคาว่าพุทโธ ก็ไม่ฟ้ ุงซ่านและไม่มีการ
ปรุ งแต่ง เมื่ อไม่ฟ้ ุงซ่านปรุ งแต่ง จิตก็อยู่เป็ นหลัก เมื่ อจิตอยู่เป็ น
หลักมี ความสงบมั่นคงแน่วแน่ ก็ ไม่เป็ นจิตที่เศร้ าหมอง แต่จะมี
ความเบิกบาน จะมีความผ่องใส ก็มีความสุข แล้ วอย่างนี ้ก็จะถื อ
ได้ ว่าเป็ นการปฏิ บัติตามหลัก ที่ ว่า จิ ตใจไม่ ป่ วย นี ก้ ็เ ป็ นวิ ธี ก าร
ต่างๆ ในการที่จะรักษาจิตใจ
อาตมากล่าวไว้ นี ้ก็เป็ นตัวอย่างเรื่ องหนึ่ง ในการที่จะรั กษา
จิตด้ วยสติ โดยเอาสติเป็ นเชือกผูกจิตไว้ กับอารมณ์ เช่นคาว่าพุท
โธ เป็ นต้ น จิตใจจะได้ มีหลัก ไม่ฟ้ งซ่
ุ านเลื่อนลอย มีความสงบเบิก
บานผ่องใส ดังที่กล่าวมา อาตมาขอส่งเสริ มกาลังใจให้ โยมได้ มี
จิตใจที่สงบ มีจิตใจที่แน่วแน่ผกู รวมอยู่กบั คาว่า ถึงกายจะป่ วย แต่
ใจไม่ ป่ วย หรื อผูก พันก าหนดแน่วแน่อยู่กับ คาภาวนาว่า พุทโธ
แล้ วก็ให้ มีจิตใจเบิกบานผู้องใสอยู่ตลอดเวลา วันนี ้อาตมาก็เอาใจ
ช่วย ขอให้ โยมมีความเบิกบานผ่องใส ตลอดกาลทุกเวลา เทอญฯ

ธรรมกถาสาหรับ
ญาติของผู้ป่วย
ขออนุโมทนา ในการที่อาจารย์ได้ นิมนต์อาตมาทั ้งสองใน
นามของพระสงฆ์ มารั บสังฆทาน ซึ่งอาจารย์ ได้ จัดถวายร่ วมกับ
ญาติพี่น้อง เป็ นการทาบุญแทนคุณพ่อ ในขณะที่ท่านเจ็บไข้ ได้ ป่วย
โดยมี ความระลึกถึ งท่าน มี จิตใจที่รัก และมี ความผูก พันต่อท่าน
หวังจะให้ ท่านได้ หายจากความเจ็บ ป่ วยนี ้ ในฐานะที่ เป็ นพุทธศาสนิกชน สิ่งที่จะเป็ นเครื่ องบารุ งจิตใจที่สาคัญ ก็คือการทาบุญ
การที่ ได้ ม าใกล้ ชิดพระรั ตนตรั ย ได้ อาศัยอานุภาพบุญกุศลและ
อาศัยพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ เป็ นเครื่ องอภิบาลรักษา
ในยามเจ็บไข้ ได้ ป่วย ซึง่ เป็ นเวลาที่สาคัญนี ้ เรื่ องของจิตใจ
ก็สาคัญมาก ทั ้งจิตใจของผู้ป่วยและจิตใจของญาติ ตลอดจนท่าน
ที่มีความเคารพนับถือ ซึง่ พากันห่วงใย การรักษานั ้นก็ต้องรั กษาทั ้ง
สองอย่าง คือทั ้งกายและใจ ส่วนที่เป็ นโรคอย่างแท้ จริ ง ก็คือด้ าน
ร่ างกาย แต่ในเวลาที่ร่างกายเป็ นโรคนั ้น จิตใจก็มักพลอยป่ วยไป
ด้ วย คื อ จิ ต ใจอาจจะอ่ อ นแอลง หรื อแปรปรวนไป เพราะ
ทุกขเวทนา หรื อความอ่อนแอของร่ างกายนั ้น จึงมีพทุ ธพจน์ที่ตรั ส
สอนไว้ ให้ ตั ้งจิตตั ้งใจว่า ถึ งแม้ร่างกายของเราจะป่ วย แต่ใจของ


คาอนุ โมทนาในโอกาสที่ลูกหลานของคุณโยมยิ้น จันทรสกุล ถวายสังฆทาน ณ ห้อง ๘๑๔
ตึก ๘๔ ปี โรงพยาบาลศิรริ าช วันอาทิตย์ท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
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เราจะไม่ป่วยไปด้วย พระพุทธเจ้ าตรั สสอนไว้ อย่างนี ้ เพื่อให้ ส่วน
หนึ่ง แห่ง ชี วิ ตของเรายัง คงความเข็ ม แข็ ง ไว้ ไ ด้ แล้ ว ใจก็ จะช่ว ย
ร่ างกายด้ วย
ถ้ าหากว่าใจพลอยป่ วยไปด้ วยกับ กาย ก็ จะทาให้ ความ
ป่ วยหรื อความเจ็บนั ้น ทับทวีขึน้ ซ ้าเติมตัวเอง แต่ถ้ากายป่ วยเป็ น
เพียงส่วนหนึ่ง ใจไม่ป่วยไปด้ วย ใจนั ้นจะกลับมาเป็ นส่วนช่ วยดึง
ไว้ ช่วยอุ้มชูค ้าประคับประคองกายไว้ ยิ่ งถ้ ามี กาลังใจเข้ มแข็ง ก็
กลับมาช่วยให้ ร่างกายนี ้แข็งแรงขึ ้น เราจะเห็นว่า ในเวลาที่เจ็บไข้
ได้ ป่วยนี ้ คนไข้ จะต้ องการกาลังใจมาก ถ้ าไม่สามารถจะมีกาลังใจ
ด้ วยตนเอง ก็ต้องอาศัยผู้อื่นมาช่วย ผู้ที่จะช่วยให้ กาลังใจได้ มาก ก็
คือญาติพี่น้อง คนใกล้ ชิดทั ้งหลาย เพราะฉะนั ้น ทางพระหรื อทาง
ธรรมจึงได้ สอนผู้ที่ใกล้ ชิดให้ มาให้ กาลังใจแก่ผ้ ทู ี่เจ็บไข้ ได้ ป่วย
ข้ อสาคัญก็คือว่า ผู้ที่เป็ นญาติของท่านผู้ที่เจ็บไข้ ได้ ป่วยนั ้น
มี ความรั ก มี ความห่วงใยต่อท่านผู้เจ็บ ไข้ เมื่ อเป็ นอย่างนี ้ จิตใจ
ของผู้ใกล้ ชิดที่เ ป็ นญาตินั ้น บางทีก็พลอยป่ วยไปด้ วย พลอยไม่
สบายไปด้ วย เลยไม่สามารถจะไปให้ กาลังใจแก่ท่านผู้ที่เจ็บป่ วย
อันนี ้ก็เป็ นเรื่ องที่สาคัญ จึงจะต้ องมีอบุ าย มีวิธีการที่จะทาให้ จิตใจ
เข็มแข็ง ให้ จิตใจสบาย เมื่อจิตใจของเรา ที่เป็ นญาติเป็ นผู้ที่ใกล้ ชิด
ที่หวังดีนี ้เข้ มแข็งสบายดี ก็จะได้ เป็ นเครื่ องช่วยให้ ท่านผู้เจ็บป่ วย
นั ้น พลอยมีความเข้ มแข็งยิ่งขึ ้นด้ วย ในยามเช่นนี ้การวางจิตใจจึง
เป็ นเรื่ องสาคัญ เรื่ องการรักษาทางด้ านร่ างกายนั ้นก็เป็ นภาระของ
แพทย์ ที่จะพยายามจัดการแก้ ไขไปตามวิชาการตามหลักของการ
รั ก ษา แต่ทางด้ านญาติข องผู้ป่วย ต้ องถื อด้ านจิตใจนี เ้ ป็ นเรื่ อง
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สาคัญ นอกจากการที่จะคอยเอื ้ออานวยให้ ความสะดวก และการ
ดูแลทั่วๆ ไปแล้ ว สิ่งที่ควรทาก็คือ การรั กษาทั ้งจิตใจของตนเอง
และจิตใจของผู้ป่วยให้ เป็ นจิตใจที่เข้ มแข็ง
ในด้ านจิตใจของตนเอง ก็ควรให้ มีความปลอดโปร่ ง สบาย
ใจ อย่างน้ อยก็มีความสบายใจว่า เมื่อท่านผู้เป็ นที่รักของเราป่ วย
ไข้ เราก็ไม่ได้ ทอดทิ ้งท่าน ได้ เอาใจใส่ดแู ลรั กษาอย่างเต็มที่ เมื่อได้
ทาหน้ าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้ ว ก็สบายใจได้ ประการหนึ่งแล้ วว่า
เราได้ ทาหน้ าที่ของตนเองอย่างดีที่สดุ เมื่อได้ ทาหน้ าที่ของตนเอง
แล้ วก็มีความสบายใจขึน้ มา ความเข้ มแข็งที่เกิ ดจากความสบาย
ใจนัน้ ก็ จะมาคอยช่วย คอยเสริ ม คอยให้ ก าลัง ใจ ไม่ ว่าท่านผู้
เจ็บป่ วยจะรู้ตวั หรื อไม่ก็ตาม
คนเรานั ้น เรื่ องจิตใจเราทราบไม่ได้ บางทีร้ ู ในทางประสาท
สัมผัสไม่ได้ แต่มีความซึมซาบอยู่ภายใน แม้ แต่คนที่ไม่ร้ ู ตัวแล้ ว ใน
บางระดับก็ยังมี การฝั นบ้ าง ยังมีความรู้ สึกรั บรู้ เล็กๆ น้ อยๆ บางที
เป็ นความละเอียดอ่อนในทางการรั บสัมผัสต่างๆ ในทางประสาท
ในทางจิ ตใจ จึงอาจจะได้ รั บรั ศมี แ ห่งความสุข สบายใจ ทาให้ มี
กาลังใจขึ ้นมา อย่างน้ อยก็ทาให้ ไม่มีหว่ งมีกงั วล ใจก็จะเข้ มแข็งขึ ้น
ความปลอดโปร่ ง ความสบายใจ จิตใจที่ผอ่ งใสเบิกบานนั ้น เป็ นสิ่ง
ที่ดีงาม
คนเรานัน้ เรื่ อ งจิ ต ใจเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ อย่ างที่ อาตมาได้
กล่าวมาแล้ ว การที่ลูกๆ หลานๆ ผู้ที่ใกล้ ชิดมาคอยเอาใจใส่ดูแล
ถึงกับได้ สละการงานอะไรต่างๆ มา ก็เพราะจิตใจที่มีความรั กกัน
มีความห่วงใยกันนี่แหละ แต่ในเวลาเดียวกันนั ้นเอง เพราะความ
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รั ก และความห่ ว งใยกั น นี่ แ หละ ก็ อ าจจะท าให้ จิ ตใจของเรานี ้
กลายเป็ นจิตใจที่มีความเร่ าร้ อนกระวนกระวายไปได้ เหมือนกัน สิ่ง
ที่ดีนั ้น บางทีก็กลับ เป็ นปั จจัยให้ เกิ ดความทุก ข์ อย่างที่ทางพระ
ท่านบอกว่า ความรักทาให้เกิ ดความทุกข์ เพราะว่าเมื่ อรั กแล้ วมี
ความผูกพัน ก็ทาให้ มีความกระทบกระเทือนเกิดขึ ้นได้ ง่าย
ทีนี ้ ทาอย่างไรจะให้ มีความรั กด้ วย และก็ไม่มีทุกข์ด้วย ก็
ต้ องเป็ นความรั กที่ประคับประคองทาใจอย่างถูกต้ อง เมื่ อทาได้
ถูกต้ องแล้ ว ก็จะได้ ส่วนที่ดี เอาแต่ส่วนที่ดีไ ว้ ให้ มี แต่ส่วนที่ เป็ น
ความดีงาม และความสุข ความรั กนั ้นก็จะเป็ นเครื่ องช่วยให้ เกิ ด
ความผูกพัน แล้ วก็ทาให้ มาเอาใจใส่ดแู ลกัน แล้ วทีนี ้ความรั กที่เรา
ประคับประคองไว้ ดี ก็จะทาให้ จิตใจปลอดโปร่ งผ่องใส เป็ นไปใน
แง่ที่ทาให้ เกิดกาลังในการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ฉะนั ้น จึงควรพิจารณาทาใจอย่างที่กล่าวเมื่ อกี ว้ ่า เราได้
ทาหน้ าที่ของเราถูกต้ องหรื อไม่ สารวจตัวเอง เมื่อทาหน้ าที่ถูกต้ อง
แล้ ว ก็พึงสบายใจในขั ้นที่หนึ่ง ต่อแต่นั ้นก็มองในแง่ที่ว่า การที่จะ
ไม่สบายใจหรื อมีความรู้สกึ ทุกข์โศกอะไรนี ้ ไม่สามารถช่วยท่านผู้ที่
เจ็บไข้ นอนป่ วยอยู่ไ ด้ สิ่ งที่ จะช่วยได้ ก็ คือขวัญ หรื อก าลัง ใจที่ ดี
ความปลอดโปร่ งเบิกบานผ่องใส แม้ แต่ในส่วนของตัวเราเอง การ
ที่จะคิดอะไรได้ ปลอดโปร่ งคล่องแคล่ว ก็ต้องมีจิตใจที่สบายสงบ
ด้ วย ถ้ ามีความกระวนกระวาย เช่นความกระสับกระส่ายทางกาย
ก็ตาม ทางใจก็ตาม ก็จะทาให้ คิดอะไรไม่คล่อง และก็จะทาอะไร
ไม่ถูกต้ องด้ วย ถ้ าจะทาให้ ได้ ผลดี ก็ต้องมีจิตใจที่สงบและเข้ มแข็ง
ปลอดโปร่ ง มีความเบิกบานผ่องใส จึงจะทาให้ เกิดเป็ นผลดี
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เพราะฉะนั ้น หลักการสาคัญก็คือ ให้ ส่วนที่ดีนามาซึ่งส่วน
ที่ดียิ่งๆ ขึน้ ไป คือความรั กที่ มีต่อคุณพ่อที่เ จ็บไข้ ไ ด้ ป่วยนัน้ เป็ น
ส่วนที่ดีอยู่แล้ ว จึงควรให้ เกิดความเบิกบานผ่องใสของจิตใจ แล้ วก็
เอาจิตใจที่ดีงามนี ้ มาคิดไตร่ ตรอง พิจารณาในการที่จะคิดแก้ ไข
สถานการณ์ ในการที่ จะจัดการดูแลเอาใจใส่ ดาเนินการรั ก ษา
ต่างๆ ตลอดจนทาสภาพจิตใจของตนให้ เป็ นจิตใจที่จะช่วยเสริ มให้
จิตของท่านผู้ป่วยได้ มีความสบายใจ
สมมติว่า ท่านผู้ป่วยได้ ทราบถึงลูกหลานที่ กาลังห้ อมล้ อม
เอาใจใส่คอยห่วงใยท่านอยู่ ท่านก็จะรู้ สึกว่าลูกหลานรั กท่าน ใน
เวลาเดียวกันถ้ าลูกหลานทั ้งหมดนั ้นมี จิตใจที่สบาย ท่านก็จะไม่
ต้ องห่วงกังวล ก็จะเป็ นเครื่ องช่วยให้ จิตใจของท่านสบายด้ วย เมื่อ
ท่านมีจิตใจที่สบาย มีกาลังใจที่เข้ มแข็ง ก็จะเป็ นเครื่ องช่วยในการ
รักษาร่ างกายของท่านอีกด้ วย
โดยเฉพาะในตอนนี ้ นอกจากจะพยายามทาใจ หรื อคิ ด
พิจารณาไตร่ ตรองให้ จิตใจเข้ มแข็งแล้ ว ก็ยังได้ อาศัยอานุภาพของ
บุญกุศลและพระรัตนตรัยช่วยเหลืออีกด้ วย กล่าวคือ ในขณะนี ้ เรา
ไม่ใช่อยู่เฉพาะตัวลาพังจิตใจผู้เดียวเท่านั ้น แต่ยังมีอานุภาพของ
บุญกุศลช่วยหล่อเลี ้ยงด้ วย อาจารย์และคุณพี่ และญาติทกุ คนมี
ความห่วงใยรักในคุณพ่อ และก็ได้ ทาบุญแทนคุณพ่อแล้ ว จึงขอให้
อานิ สงส์ อานุภาพของบุญกุศลที่ ได้ ทานี ้ จงเป็ นเครื่ องช่วยเสริ ม
กาลังใจของท่านด้ วย โดยเฉพาะขอให้ ทกุ ท่านตั ้งใจ รวมจิตไปที่ตวั
คุณพ่อ ขอให้ อานุภาพแห่งบุญนี ้ เป็ นเครื่ องบารุ งหล่อเลี ้ยงรั กษา
ตัวท่าน
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เมื่ อมี การทาบุญ ก็จะมี การที่ได้ บูชาเคารพพระรั ตนตรั ย
พระรัตนตรัยนั ้น เป็ นสิ่งยึดเหนี่ยวที่ลึกซึ ้งที่สดุ ในทางจิตใจ เมื่อเรา
เข้ าถึงพระรัตนตรัยแล้ ว จิตใจก็จะมีความเข้ มแข็ง มีกาลัง มีความ
สงบ มีความร่ มเย็นเกิดขึ ้น ก็ขอให้ ความร่ มเย็นนี ้ เป็ นบรรยากาศที่
แวดล้ อมหมู่ญ าติ ทั ้งหมดพร้ อมทัง้ คุณพ่อ ช่วยประคับ ประคอง
หล่อเลี ้ยงให้ ท่านฟื น้ ขึ ้นมา โดยมีความเข้ มแข็งทั ้งในทางกายและ
ทางจิตใจ
ในโอกาสนี ้ อาตมาขออนุโมทนาอาจารย์ พร้ อมทั ้งคุณพี่
และญาติทัง้ ปวง ที่ไ ด้ ทาบุญถวายสัง ฆทานแด่พระสงฆ์ ซึ่ งเป็ น
เครื่ องที่จะทาให้ เกิดความดีงามแห่งจิตใจ หล่อเลี ้ยงจิตใจให้ เกิ ด
ความสดชื่นผ่องใส มีความสุข มีความปลอดโปร่ งเบิกบาน และมี
ความสงบ ก็ ข อให้ จิ ตใจที่ เ บิ ก บาน มี ค วามเย็ น มี ความสงบนี ้
นามาซึ่ ง ผลอัน เป็ นสิ ริ ม งคล คื อความสุข และความฟื ้น ฟู พรั่ ง
พร้ อมด้ วยสุขภาพทั ้งกายและใจต่อไป
ต่อแต่นี ้ไป ขอเชิญรั บพรและขอให้ เอาใจช่วยคุณพ่อขอให้
ท่า นได้ อ นุโ มทนารั บ ทราบ และขอให้ ทุก ท่ า นได้ ช่ ว ยกั น สร้ าง
บรรยากาศแห่งความสงบ ความแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสยิ่งๆ ขึ ้นไป

ดุลยภาพ:
สาระแห่ งสุ ขภาพและความสมบูรณ์

ดุลยภาพ:
สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์

ขอเจริ ญพร
วันนี ้เป็ นวันสิริมงคลวันหนึ่ง เป็ นสิริมงคลที่เกิ ดจากกุศล
คือการทาความดีงาม ทั ้งนี ้เพราะว่าทางโรงพยาบาลบ้ านสวน ทั ้ง
ผู้บ ริ หารและบุ ค ลากร มี คุ ณ หมอลดาวั ล ย์ สุว รรณกิ ต ติ เป็ น
ประธาน ได้ จดั งานทาบุญเลี ้ยงพระ พร้ อมทั ้งมีการสังสรรค์เนื่องใน
โอกาสส่งปี เก่าต้ อนรั บปี ใหม่ นอกจากนั ้นทางฝ่ ายท่านที่รับการ
รั กษาเรี ยกง่ายๆ ว่า ฝ่ ายคนไข้ ก็ได้ กรุ ณามีน ้าใจให้ เกียรติมาร่ วม
ในงานสังสรรค์ครัง้ นี ้ด้ วย
การที่ได้ แสดงออกซึง่ น ้าใจร่ วมกัน อันเป็ นความมีไมตรี จิต
มิตรภาพ มี เมตตาต่อกัน และมีความสามัคคี นี ้แหละคือกุศล คือ
ตัวบุญ เพราะทางพระพุทธศาสนานั ้นบอกว่า สิริม งคลเกิ ดจาก
การกระทาความดีของเรา คือ การกระทาความดีทางกาย วาจา ใจ
ได้ แก่ ทาดี พูดดี และคิดดี



ธรรมกถา แสดงที่โรงพยาบาลบ้านสวน ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ (ฉบับนี้ ให้ถอื เป็ นฉบับ
ใช้ไปพลางก่อน ขอเรียนว่า ฉบับ หูกบั ปาก เพราะอยู่ในระยะที่อาพาธใช้ตาทางานไม่ได้ เมือ่ ใด
ใช้สายตาทางานได้ตามปกติ ก็จะได้เรียบเรียงให้สมบูรณ์เป็ นฉบับ ตากับมือ ต่อไป)
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มงคลสองด้ านประสานเสริมกัน
เวลาช่วงนี ้เป็ นโอกาสที่เราถือกันมาตามนิยมว่า เป็ นระยะ
กาลของความสุขคือการส่งปี เก่าและต้ อนรั บปี ใหม่ ก็เลยนิยมกันที่
จะจัดงานสนุกสนานบันเทิง และนอกจากสนุกสนานบันเทิงกันใน
หมู่ญาติมิตรแล้ ว ในฐานะพุทธศาสนิกชน ก็ทาบุญด้ วย เพิ่มความ
เป็ นสิริมงคลให้ มากขึ ้น
ที่ว่ามานีก้ ็เป็ นส่วนหนึ่ง คือเรื่ องของกาลเวลาที่มีการสุข
สันต์หรรษา เนื่องในโอกาสที่เป็ นมงคล
นอกจากนี ้ก็ยงั ได้ รับทราบเป็ นส่วนพิเศษว่า ช่วงเวลานี ้เป็ น
ระยะที่คณ
ุ หมอลดาวัลย์ ได้ จดั ตั ้งมูลนิธิขึ ้นมา ซึ่งตกลงว่าจะใช้ ชื่อ
ว่า "มูลนิ ธิดลุ ยภาพบาบัด เพือ่ อายุและสุขภาพ" ซึ่งมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อจะเผยแพร่ ก ารรั ก ษาโรค รวมทัง้ การส่ง เสริ ม สุข ภาพ ด้ ว ย
วิธีการตามแบบที่เรี ยกว่า holistic หรื อแบบองค์รวม ในที่นี ้เราใช้
คาว่า ดุลยภาพ หมายความว่ารั ก ษาดุลยภาพขององค์ร วมนัน้
หรื อทาให้ องค์รวมนั ้นดารงอยู่ในดุลยภาพนัน่ เอง ส่วนที่ว่าส่งเสริ ม
สุขภาพนั ้น ก็เพื่อให้ มีทั ้งสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนยาว
คุณหมอลดาวัลย์ตั ้งใจที่จะเผยแพร่ การรั กษา และส่งเสริ ม
สุขภาพตามแบบ holistic นี ้ให้ กว้ างขวางออกไปแล้ วก็ตั ้งใจให้ เกิด
ประโยชน์เป็ นความสุขแก่ประชาชน นี่ก็ถือว่าเป็ นความตั ้งใจที่เป็ น
บุญเป็ นกุศล จึงหวังว่ามูลนิธิ นี ้จะได้ บาเพ็ญประโยชน์ให้ แก่สงั คม
สืบต่อไป
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รวมความเท่ากับว่ามีความเป็ นสิริมงคลหรื อเรื่ องบุญกุศล
เข้ ามาผนวกกันเป็ นสองด้ าน เป็ นการเสริ มกันให้ มนั่ คงยิ่งขึ ้น คือใน
ส่วนของมงคลปี ใหม่ก็ด้านหนึ่ง และมงคลที่เกิ ดจากการริ เริ่ มตั ้ง
มูลนิธิดลุ ยภาพบาบัดเพื่ออายุและสุขภาพก็ อีกด้ านหนึ่ง สองด้ าน
นี ้เสริ มซึง่ กันและกัน
ปี ใหม่ก็มีเรื่ องของมูลนิธินี ้ หรื อว่าเรื่ องของการตั ้งมูลนิ ธิ
การกุศลเข้ ามาช่วยเสริ มให้ ปีใหม่นั ้นมีความหมายมากขึ ้น ในเวลา
เดียวกันการตั ้งมูลนิธิที่มาประจวบในช่วงนี ้ก็เป็ นระยะเวลาที่เป็ น
มงคลสาหรั บตัวมูลนิธิเอง ทาให้ เ กิ ดความรู้ สึกว่ามี คุณค่าและมี
ความหมายยิ่ ง ขึ น้ จึง เป็ นเรื่ องที่ น่าอนุโ มทนา และในการที่ ตัง้
มูลนิธิขึ ้นในระยะนี ้ ถ้ าจิตใจบันเทิงผ่องใส ก็ถือว่าตั ้งขึ ้นด้ วยดี การ
เริ่ มต้ นที่ดีก็เป็ นนิมิตหมายแห่งความสุขความเจริ ญยิ่งขึ ้นต่อไป

ความสมบูรณ์มีไม่ได้ ถ้ าไร้ ดุลยภาพ
ทีนี ้ว่าถึงดุลยภาพนี ้ก็เป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
ทั ้งสาหรั บตัวมนุษย์ และสาหรั บสิ่ งแวดล้ อมทัง้ ปวง ดุลยภาพนี ้
เป็ นภาวะที่ทาให้ สิ่งทั ้งหลายดารงคงอยู่และดาเนินไปได้ ด้วยดี
จะเห็นได้ ง่ายๆ อย่างนกนี ้มีสองปี ก ถ้ านกมีปีกเดียวก็บิน
ไม่ได้ นี ้เรี ยกว่า ไม่มีดลุ ยภาพโดยสิ ้นเชิง ถึงแม้ มีสองปี กแต่ปีกหนึ่ง
มีขน อีกปี กหนึ่งไม่มีขนก็คงบินยังไม่ได้ แม้ แต่ว่าสองปี กมีขน แต่
ว่าข้ างหนึ่งขนไม่บริ บูรณ์ ข้ างหนึ่งบริ บูรณ์ ขนสมบูรณ์ ไม่เท่ากัน
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ปี กทั ้งสองนั ้นก็ไม่สามารถจะพานกให้ บินไปได้ อย่างคล่องแคล่ว
รวดเร็ วเท่าที่ควรจะเป็ น นับว่าเป็ นความไม่สมบูรณ์ของนกนั ้น
หันมามองดูสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ ขึ ้นก็เช่นเดียวกัน อย่างเรา
ประดิษฐ์ เครื่ องบินขึน้ มา ก็คล้ ายๆ กับนกนัน่ แหละ เครื่ องบินก็มี
ปี กสองปี ก หรื อจะเพิ่มปี กข้ างหลังอีกสองปี กเป็ นสี่ปีกก็ได้ แต่ปีก
ทั ้งสองด้ านนั ้นก็จะต้ องทาให้ เท่ากันหรื อให้ ได้ ดุลย์ กันเรี ยกว่า มี
ดุลยภาพอย่างบริ บรู ณ์ทีเดียว ถ้ าขาดดุลยภาพก็เสียหลัก เครื่ องบิน
ก็บินไม่ขึ ้น ถ้ ามีเหตุอะไรทาให้ ปีกข้ างใดข้ างหนึ่งเสียขึ ้นมาหรื อว่า
บกพร่ องขึ ้นมา ก็อาจจะเกิดอุบตั ิเหตุได้
เพราะฉะนัน้ เรื่ อ งของดุล ยภาพนี เ้ ราจะเห็ น ได้ ไ ม่ ย าก
อย่างไรก็ตาม ที่พดู มานี ้เป็ นสิ่งที่ไม่สลับซับซ้ อน เรามองดุลยภาพ
แค่ส่ว นที่ ม าเสริ ม กัน สองอย่ าง แต่ ทีนีถ้ ้ า ดูชีวิ ตของมนุษ ย์ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อมของมนุษ ย์ ก ว้ า งขวางออกไป ก็ มี อ ะไรต่ อ อะไรที่
ซับซ้ อนมากกว่านั ้นอีก
พอถึงตอนนี ้ดุลยภาพนั ้นไม่ใช่มีเพียงสองส่วนและมาทา
ให้ ได้ สมดุลกัน แต่บางทีมันมี มากมาย เพราะว่าสิ่งทั ้งหลายที่เรา
เรี ยกว่าเป็ นองค์รวมหรื อเป็ นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิ ด ที่มองเห็นกันใน
โลกนี ้ เมื่อมองดูตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งก็เป็ นหลักความจริ ง
โดยทั่วไป เราจะเห็นว่าเป็ นการประชุมกันเข้ าของส่วนประกอบ
ต่างๆ มากมาย เรี ยกว่ามีองค์ประกอบเยอะแยะมารวมกันเข้ า มา
ชุม นุม กันเข้ า มาประกอบกันเข้ า เป็ นสิ่ง นัน้ ๆ ส่วนประกอบนัน้
อาจจะมีมากมายเป็ นสิบ เป็ นร้ อย เป็ นพันอย่างก็ได้ เมื่อมีหลาย
อย่างมากเข้ าก็ยิ่งมีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ ้น
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ทีนีส้ ่วนประกอบต่างๆ ที่ ม าอยู่ร่ วมกันนัน้ ก็ ต้องมี ความ
สัมพันธ์ ซึ่ง กันและกัน อันนี เ้ ป็ นหลักธรรมดา มันสัม พันธ์ กันเช่น
โดยการทาหน้ าที่ มาประกอบมาเสริ มกันซึ่งแต่ละอย่างจะต้ องทา
หน้ าที่ของตนๆ โดยสัมพันธ์ กันอย่างพอเหมาะพอดีได้ สดั ได้ ส่วน
ถ้ าทาหน้ าที่ไม่พอเหมาะพอดีขึ ้นมาเมื่อไรก็เกิดเรื่ องเกิดปั ญหาเมื่อ
นั ้น นี่ก็คือเรื่ องที่เราเรี ยกว่าหลักแห่งดุลยภาพ

ดุลยภาพทางร่างกายทาให้ มีสขุ ภาพดี
ชีวิตของเรานี ้ก็เป็ นตัวอย่างที่เราเห็นได้ ชดั เจน ชีวิตมนุษย์
นี่ ท างพระท่ านเรี ย กว่า เป็ นรู ป นามหรื อ เป็ นขั นธ์ ๕ ก็ เ กิ ดจาก
องค์ประกอบต่างๆ มากมาย ทั ้งรูปธรรมและนามธรรมมาประกอบ
กันขึน้ และส่วนประกอบต่างๆ เหล่านัน้ เมื่ อมันทางานได้ สัดได้
ส่วนพอเหมาะพอดีกัน ชีวิตของเราก็ดาเนินไปด้ วยดี แต่ถ้ามันไม่
พอเหมาะพอดีกนั ขึ ้นมาเมื่อไรก็เกิดปั ญหาเมื่อนั ้น
ดุลยภาพที่มองเห็นได้ ง่ายๆ ในชีวิตคนเราก็คือ ด้ านร่ างกาย
ร่ างกายนี่แหละเป็ นส่วนที่มองเห็นได้ ง่าย คนเรานี ้ถ้ าส่วนประกอบ
ทางร่ า งกายขาดดุลยภาพขึ น้ เมื่ อไร มี ส่ วนใดบกพร่ องทางาน
สัมพันธ์กนั ไม่ดี ไม่ได้ สดั ส่วนไม่พอเหมาะพอดี ก็เกิดปั ญหา นัน่ คือ
สิ่งที่เราเรี ยกว่า โรคภัยไข้ เจ็บ
ทีนี ้ ถ้ าปรั บให้ เกิดความพอเหมาะพอดี มี สมดุลขึ ้น ได้ สัด
ได้ สว่ นแล้ ว ชีวิตนั ้นเรี ยกว่ามีองคาพยพอันสมบูรณ์ ก็เป็ นอยู่ ดารง
อยู่ ไ ด้ ด้ วยดี อั น นี ค้ ื อ หลัก ที่ ส าคัญ มาก และนี่ แ หละคื อ หลัก ที่
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เรี ยกว่ า ดุ ล ยภาพ ดั ง นั น้ ดุ ล ยภาพจึ ง มาสั ม พั น ธ์ กั บ สุ ข ภาพ
หมายความว่าถ้ าไม่มีดลุ ยภาพ สุขภาพก็ไม่มี
ถ้ าหากว่ามีดลุ ยภาพ รั กษาดุลยภาพไว้ ได้ สุขภาพก็ดารง
อยู่ ดังนั ้นสุขภาพจึงอิงอาศัยดุลยภาพ ดุลยภาพก็คือความสัมพันธ์
อย่างพอเหมาะพอดีได้ สดั ได้ สว่ นกันระหว่างองค์ประกอบทั ้งหลาย
นัน่ เอง นี่ก็คือเรื่ องของดุลยภาพในแง่ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิต
หลักการที่ว่ามานี ้เป็ นสิ่งสาคัญที่อาตมภาพเข้ าใจว่า ทาง
โรงพยาบาลบ้ านสวนได้ นามาใช้ เมื่อวานนี ้อาตมภาพก็ได้ รับถวาย
หนังสือเล่มหนึง่ เป็ นหนังสือเล่มแรกของโรงพยาบาลบ้ านสวน หรื อ
ของมูลนิธิดลุ ยภาพบาบัด เพื่ออายุและสุขภาพ ชื่อว่า HEAL เป็ น
ฉบับที่ ๑ พูดถึงดุลยภาพบาบัด ที่เป็ นเรื่ องของร่ างกายของเรา
สาหรั บดุลยภาพบาบัดด้ านร่ างกายนี ้ อาตมภาพคงจะไม่
ต้ องพูดมาก คิดว่าทางคุณหมอท่านทราบดีกว่า เพราะฉะนั ้น ก็ให้
เป็ นเรื่ องของคุณหมอที่ท่านจะอธิ บายว่าดุลยภาพในด้ านร่ างกาย
นี ้ มี ความสาคัญ อย่างไรต่อสุข ภาพของเรา หรื อว่าสุข ภาพของ
มนุษย์เรานี ้ ต้ องอาศัยดุลยภาพอย่างไรบ้ าง

ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ทาให้ ชีวิตมีความมั่นคง
ต่อไปนอกจากดุลยภาพในเรื่ องร่ างกายแล้ ว ชีวิตมนุษย์ เรา
นี ้ที่จะดารงอยู่ด้วยดีจะต้ องอาศัยดุลยภาพอีกหลายอย่าง ตอนนี ้เรา
มองออกไปจากตัวมนุษย์ เราไม่ ได้ มองจากโลกเข้ ามา ไม่ ว่าจะ
มองจากด้ านไหนเป็ นหลักก็ตาม ก็จะมองเห็นดุลยภาพ แต่ตอนนี ้
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เราเอาชีวิตของมนุษย์ เป็ นหลัก เอาตัวมนุษย์ เป็ นแกนกลางแล้ ว
มองออกไป เมื่อกี ้นี ้เริ่ มจากร่ างกายของเราก็บอกว่าสุขภาพนี ้ต้ อง
อาศัยดุลยภาพ
ทีนีต้ ่อไปด้ านที่ สองที่ ง่ ายๆ ในการดาเนินชี วิตของเรานี ้
เรื่ องที่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือ การทามาหาเลี ้ยงชีพ ความเป็ นอยู่
หรื อเรื่ องเศรษฐกิ จ อันนี ก้ ็ ต้อ งมี ดุลยภาพเหมื อนกัน ดุลยภาพ
อย่างง่ายที่สดุ ก็คือ ดุลยภาพระหว่างการใช้ จ่ายกับรายรั บ รายได้
กับรายจ่ายจะต้ องได้ ดลุ กัน ถ้ ารายได้ น้อยแต่จ่ายมากก็ต้องเกิ ด
ปั ญหา เกิ ดความบกพร่ อง ชีวิตในด้ านเศรษฐกิจก็เป็ นโรค คือจะ
เป็ นปั ญหานัน่ เอง
โรค แปลว่า สิ่ ง ที ่เ สี ย ดแทง สิ่ ง ที ่ท าให้ไ ม่ สบาย เพราะ
ฉะนั ้น ถ้ าชีวิตในด้ านเศรษฐกิ จของเราไม่มีสมดุลหรื อไม่มีดุลยภาพ ชีวิตด้ านเศรษฐกิ จของเราก็จะต้ องไม่สบาย มีความขัดข้ อง
เพราะฉะนัน้ อย่ างน้ อยก็ ต้องให้ มี ดุลยภาพระหว่า งรายได้ กั บ
รายจ่าย
แต่ดุลยภาพระหว่างรายได้ กับรายจ่ายนั ้น ไม่ใช่แค่เพียง
รายได้ ร ายจ่ายเฉพาะที่ม องเห็นว่าได้ มาเท่าไรจ่ายไปเท่าไร แต่
ดุล ยภาพนัน้ จะต้ อ งมองไปถึ ง ภาวะสมดุลอื่ นๆ ด้ วย เช่ น การ
วางแผนเพื่ออนาคตเกี่ยวกับเรื่ องของความมัน่ คงของชีวิต
ยกตัวอย่าง เช่น เรานี ้มิ ใ ช่จะมี กาลังร่ างกายแข็งแรงอยู่
เรื่ อยไปตลอดเวลา บางครั ง้ เราอาจจะเจ็บไข้ ได้ ป่วยหรื ออาจจะ
ประสบเหตุภ ยัน ตราย หรื อมี เ หตุเ ร่ ง ด่ว นบางอย่ า งต้ องใช้ เ งิ น
จานวนมากเกินกว่าที่ใช้ ในขณะนี ้ หรื อเวลานั ้นเราไม่สามารถจะ
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ทางานหาเงิ นได้ ก็ จะต้ องมี ดุลยภาพในแบบที่ ว่าเตรี ยมการเพื่ อ
ป้ องกันปั ญหาในอนาคต จึงต้ องจัดเตรี ยมเงินไว้ อีกส่วนหนึ่งที่เก็บ
ไว้ เป็ นเงินสะสมสาหรั บป้ องกันภัยข้ างหน้ า อันนี ้เป็ นส่วนอนาคต
ฝ่ ายรายได้ หรื อฝ่ ายเก็บรั กษา เพื่อให้ สมดุลกับส่วนที่จ ะใช้ จ่ายที่
เป็ นอนาคตเหมือนกัน นี่ก็เป็ นดุลยภาพอีกแบบหนึ่งคือดุลยภาพที่
เป็ นเรื่ องของอนาคต
แม้ ตลอดจนเรื่ องการทางานก็เช่นเดียวกัน คือต้ องมี การ
วางแผน หมายความว่า จะต้ องมีการสะสมทุน เพื่อจะได้ นาเอาทุน
นั ้นมาใช้ ในการประกอบกิจการงาน
เพราะฉะนั ้น ในทางพระศาสนาท่านจึงพูดถึงดุลยภาพใน
เรื่ องรายได้ รายจ่ า ย ดั ง จะเห็ น ได้ ชั ด เช่ น ในหลั ก ธรรมหนึ่ ง
พระพุทธเจ้ าตรัสอุปมาว่าการใช้ จา่ ยเงินของคนเรานี ้ต้ องให้ มีภาวะ
ที่เรี ยกว่า รายได้ เหนือรายจ่าย หรื อให้ ได้ ดลุ กันในแง่ที่ว่าไม่ลบ คือ
ไม่ให้ ติดลบ แต่ถ้าบวกไม่เป็ นไร อย่างน้ อยไม่ให้ ลบ
ท่านบอกว่าเปรี ยบเหมื อนอย่างอ่างเก็บ น ้าอ่างหนึ่ง ที่ มี
ช่อ งน า้ เข้ าสี่ ช่ อ ง และมี ช่ อ งน า้ ออกสี่ ช่ อ ง เหมื อ นกั บ มี ร ายได้
รายจ่ายพอเท่ากัน ก็พอเป็ นไปได้ แต่ถ้าหากว่าช่องทางน ้าเข้ าน้ อย
แต่มีชอ่ งทางน ้าไหลออกมาก ก็จะเกิดปั ญหาน ้าไม่พอใช้
ช่องทางน ้าออกก็คือพวกอบายมุข อบายมุขนี ้มิใช่แค่เป็ น
ทางน ้าออกในการใช้ จ่ายเท่านั ้น แต่เป็ นทางน ้ารั่ วเลยทีเดียว คือ
เป็ นทางรั่ วไหลหมดไปเปล่าของรายได้ ถ้ ามี ทางรั่ วคื ออบายมุข
มากมาย เช่นหมกมุ่นในเรื่ องสุรา การพนัน หรื อในเรื่ องการเอาแต่
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เที่ยวเป็ นต้ น อย่างนี ้แหละคือทางรั่วไหลของรายได้ ถ้ ารั่ วไหลอย่า ง
นี ้ก็จะไปไม่ไหว
ส่วนในด้ านทางเข้ าท่านวางเป็ นหลักไว้ เรี ยกว่า ทิฏฐธัมมิ กัตถธรรม คือธรรมที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ปัจจุบนั มีดงั นี ้
๑. ต้ องมี ความขยันหมั่นเพียร รู้ จัก จัดการงานในการหา
ทรัพย์
๒. ต้ องรู้ จักเก็บรั กษาทรั พย์ และป้ องกันภัยอันตรายที่จะ
เกิดแก่ทรัพย์สิน
๓. ต้ องรู้ จัก คบคน รู้ จัก สัมพันธ์ กับ เพื่อนมนุษย์ ใ นทางที่
เกื ้อกูลแก่กิจการงาน และในการที่จะทาให้ ชีวิตของเรา
มีความดีงามเจริ ญก้ าวหน้ า
๔. หลักการใช้ จา่ ยที่วา่ ใช้ จา่ ยแต่พอดีเรี ยกว่า สมชีวิตา
ข้ อที่ ๔ นี่แหละคือเรื่ องสมดุลหรื อดุลยภาพ ซึ่งในที่นี ้เป็ น
เรื่ องทางด้ านเศรษฐกิจ
นี ้เป็ นตัวอย่างของดุลยภาพที่เราจะต้ องนามาใช้ จดั การกับ
ด้ านเศรษฐกิ จ คือชีวิตของการดารงอยู่การทามาหาเลี ้ยงชีพ ถ้ า
หากว่าเราทาได้ ดีมีดลุ ยภาพ ชีวิตของเราก็จะเป็ นอยู่ได้ ด้วยดี นี ้ก็
เป็ นดุลยภาพอีกด้ านหนึง่

สังคมไม่เสียดุลยภาพ ประชาชนก็ไม่ขาดสันติสขุ
ดุลยภาพด้ านอื่นก็มีอีกมาก เช่น ดุลยภาพในทางสังคม
เราอยู่ในสัง คมก็ต้ องรั ก ษาดุล ยภาพเหมือ นกัน ในการที่ จะมี
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ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ ผู้ อื่ น ไม่ ใ ห้ เกิ ด ผลเสี ย ไม่ ใ ห้ เกิ ด ความ
บกพร่อง ถ้ าเกิดผลเสียก็คือ ความสัมพันธ์ ในทางสังคมของเรา
เอียง หรื อทรุดไป เมื่อมีความสัมพันธ์ ที่ไม่ดี ก็เกิดผลเสียแก่การ
ดาเนินชี วิต ทาให้ ไม่มีความก้ าวหน้ า ดุลยภาพในทางสังคมนี ้
มิใช่เฉพาะการที่เราอยูร่ ่วมกับผู้อื่นโดยไม่เบียดเบียนกันและอยู่
ร่ วมกันด้ วยดีเท่านั ้น แต่หมายถึงว่าในสังคมวงกว้ าง มนุษย์จะ
อยูร่ ่วมกันด้ วยดีอย่างไรก็ต้องอยู่ด้วยดุลยภาพทั ้งนั ้น
แม้ แต่การที่เราจะจัดการศึกษาออกมานี่ ก็ต้องมีเรื่ องของ
ดุลยภาพ เช่นว่า สังคมนี ้ในแง่เศรษฐกิจต้ องการกาลังคนในอาชีพ
นี ้หรื อในวงงานนี ้เท่าไรสาหรั บปี ต่อไป ก็จะต้ องมีการวางแผนกัน
เสร็ จแล้ วทางฝ่ ายการศึกษาก็มาจัดว่าจะต้ องผลิตบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึ ก ษาในด้ านนัน้ ออกมาให้ พ อ หรื อถ้ าวางแผนว่ า จะให้
ประเทศเจริ ญในด้ านอุตสาหกรรม ก็ต้องเตรี ยมการศึกษาในด้ าน
วิศวกรรม ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอะไรต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยวางแผนผลิตบัณฑิตในด้ านนั ้นให้
ได้ สัดได้ ส่วนได้ จานวนที่เพียงพอ อย่างนี ้ก็ เป็ นเรื่ องของการสร้ าง
ดุลยภาพ ซึง่ ต้ องมีการจัดการอะไรต่ออะไรให้ ปรับให้ พอดีทั ้งนั ้น
แม้ แต่เ รื่ องของสัง คมวงกว้ างที่ เ กี่ ย วกับ รายได้ รายจ่าย
หรื อความเป็ นอยู่ ก็ต้องให้ ฐานะของประชาชนไม่เหลื่อมล ้าต่าสูง
กันเกินไป มิฉะนั ้นก็จะเกิดปั ญหา ดังนี ้เป็ นต้ น อันนี ้ก็เป็ นเรื่ องดุลยภาพทางสังคม ซึง่ สามารถพรรณนาไปได้ มากมายไม่ร้ ูจกั จบสิ ้น
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เมื่อมนุษย์ทาลายธรรมชาติ ก็นาความพินาศมาสู่โลก
แต่มนั ไม่ใช่แค่นี ้ การที่มนุษย์เราจะอยู่ด้วยดีในโลกนี ้ก็ต้อง
สัม พัน ธ์ กับ ธรรมชาติ ใ ห้ ดีด้ ว ย ในแง่ นี ก้ ็ เ ช่ น เดี ย วกั น มี ปั ญ หา
เกี่ยวกับดุลยภาพในทางธรรมชาติ หรื อในด้ านสภาพแวดล้ อม ซึ่ง
ขณะนี ้กาลังเป็ นปั ญหาใหญ่
ธรรมชาตินี ้จะอยู่ได้ ต้องมีดลุ ยภาพ ถ้ าขาดดุลยภาพเมื่อไร
ก็เกิดปั ญหาทันที อย่างในปั จจุบนั นี ้ถือว่า เกิดความบกพร่ อง เกิด
การเสียดุลยภาพหรื อว่าไม่สมดุลขึ ้นแล้ วในธรรมชาติแวดล้ อมหรื อ
ในระบบนิเวศน์ ตอนนี ้กาลังมีปัญหามาก ไม่ว่าจะปั ญหามลภาวะ
เช่น น ้าเสีย ดินเสีย อากาศเสีย อะไรต่างๆ จนกระทัง่ ว่าไฟเสีย ถ้ า
พูดภาษาโบราณเรี ยกว่า ดิน น ้า ไฟ ลมเสีย
ไฟเสียในที่นี ้ไม่ใช่หมายความว่าไฟดับ แต่หมายความว่า
ไฟมันไม่สมดุล คือว่า ความร้ อนหรื ออุณหภูมินนั่ เองไม่พอดี ดั งที่
กาลังเกิดปั ญหาว่า อุณหภูมิในโลกนี ้ ชักจะร้ อนขึ ้น ชักจะสูงขึ ้น นี่
ก็เรี ยกว่าเป็ นการเสียดุลยภาพในด้ านไฟ
ด้ านลม ที่ว่าลมเสียก็คืออากาศเป็ นพิษมีมลภาวะมากมาย
ดังที่ขณะนี ้คนเป็ นโรคเพราะอากาศเป็ นพิษกันมากมาย
แล้ วก็ดินเสีย ดินเดี๋ยวนี ้ก็มีความเสียหาย หน้ าดินถูกทาลาย
และทรุดโทรมสูญเสียไป เป็ นปั ญหาใหญ่ในทางเกษตรกรรม
ส่วนน ้าเสียก็ชัดเจน โรงงานอุตสาหกรรมทั ้งหลายพากัน
ปล่อยของเสียลงไป น ้าเสียจนกระทัง่ ว่าปลาก็หมดไป บางทีหมด
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ไปเป็ นแม่ น ้าๆ เป็ นทะเลสาบๆ ไปเลย ในประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว
ทะเลสาบหลายแห่งไม่มีสตั ว์มีชีวิตเหลืออยู่
นี่ ก็ เ ป็ นเรื่ องของการเสี ย ดุล ยภาพในโลกมนุษ ย์ นี ้ ถ้ า
ธรรมชาติแวดล้ อมเสียดุลยภาพไป ต่อไปมนุษย์ เองก็จะอยู่ไม่ได้
ที่ว่ามานี ้ก็เรื่ องดุลยภาพในสภาพแวดล้ อมหรื อธรรมชาติ ซึ่งเรา
จะต้ องดูแลรักษา เป็ นเรื่ องของดุลยภาพอีกด้ านหนึง่
แต่รวมแล้ วไม่ว่าด้ านไหนก็ตามมนุษย์ ก็จะต้ องพยายาม
รักษาดุลยภาพในเรื่ องของดุลยภาพไว้ ให้ ได้

ดุลยภาพของจิตใจ ภายในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง
ต่อไปนี ้ ก็จะวกกลับเข้ ามาที่ตัวมนุษย์อีก เมื่อกี น้ ี ้ พูดไปๆ
ก็ห่างตัวออกไปทุกที แต่ทั ้งหมดนั ้นก็เป็ นเรื่ องที่สมั พันธ์ กับตัวเรา
ทั ้งสิ ้น ทีนี ้อยากพูดให้ แคบเข้ ามาอีกนิดหนึ่ง คือหันกลับเข้ ามาที่
ชีวิตนี ้
เมื่อกี ้นี ้ได้ พดู ถึงดุลยภาพของร่ างกายของเรา แต่ชีวิตของ
เรานี่ไม่ใช่มีเพียงร่ างกายอย่างเดียว อีกส่วนหนึง่ ก็คือจิตใจ
ชีวิตของมนุษย์เ รานี ้มีก ายกับ ใจ เพราะฉะนั ้นจึง ต้ องมี
ดุลยภาพของใจด้ วยอีกส่วนหนึง่ ทั ้งกายและใจต่างก็ต้องมีภาวะที่
เรี ยกว่า “ดุลยภาพ” นี ้
ดุลยภาพในทางกายเราพูดไปแล้ ว ถ้ าหากว่าเสียดุลยภาพ
ทางกายก็จะเกิดโรคทางกาย ทีนี ้ในทางจิตใจก็เหมือนกัน ในทาง
จิตใจนี ้ถ้ าหากว่าเสียดุลยภาพก็จะมีโรคทางจิตใจ
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จะเห็นว่าคนจานวนมากเกิดปั ญหา ที่เรี ยกว่า เป็ นโรคจิต
ลองไปดูเถอะ เขาเสียดุลยภาพทางจิตใจ ดุลยภาพไม่มี เขารั กษา
ความทรงตัวไม่ได้ แล้ ว จิตของเขาทรุ ดลงไป มันเอียงลงไป ตะแคง
ลงไป มันดิ่ ง ลงไปข้ างใดข้ างหนึ่ง อย่ างเช่น บางคนดีใ จเกิ นไป
ควบคุมไม่อยู่ก็เสียดุลยภาพ ถึงกับเสียจริ ตไปก็มี แต่อนั นี ้มีน้อย ที่
เป็ นมากก็คือเสียใจเกิ นไป ควบคุมตัวเองไว้ ไม่อยู่ ก็เลยเสียจริ ต
อย่างที่เรี ยกว่าเป็ นบ้ า
แต่การเสี ย ดุลทางจิตใจนัน้ ไม่ ใช่แ ค่นีเ้ ท่านั ้น เสี ย จิตนัน้
เป็ นขั ้นที่รุนแรงมากแล้ ว ทีนี ้ คนที่เสียดุลยภาพถึงขัน้ นั ้นอาจจะมี
ไม่มากนัก แต่การเสียดุลยภาพทางจิตใจที่เป็ นกันมากและหาได้
ทัว่ ไป ก็คือ ภาวะขาดดุลยภาพในยามดีใจหรื อเสียใจ แล้ วปล่อย
ตัวให้ เกิดพฤติกรรมที่ไม่เป็ นผลดีตอ่ ชีวิตและสังคม เช่น ในยามที่ดี
ใจเกิ นไป เมื่ อได้ โ ลกธรรมสมปรารถนาแล้ วรั กษาตัวไม่อยู่ ไม่ มี
ดุลยภาพก็จะทาให้ เกิดมีพฤติกรรมไม่ดีตามมา
คนเรานี ้จะต้ องประสบโลกธรรม คนที่อยู่ ในโลกนี ้ไม่มีใคร
พ้ นโลกธรรมไปได้ โลกธรรมคืออะไร ก็คือได้ ลาภ เสื่อมลาภ ได้ ยศ
เสื่อมยศ นินทา สรรเสริ ญ สุข ทุกข์ มีแปดอย่าง แยกเป็ นสองด้ าน
คือ ฝ่ ายที่น่าชอบใจเรี ย กว่า อิฏฐารมณ์ กับฝ่ ายที่ ไ ม่น่าชอบใจ
เรี ยกว่า อนิฏฐารมณ์
ฝ่ ายที่น่าชอบใจเรี ยกว่า อิฏฐารมณ์ ก็ คือ ได้ ลาภ ได้ ย ศ
สรรเสริ ญ และมีความสุข ฝ่ ายที่ไม่น่าชอบใจเรี ยกว่า อนิฏฐารมณ์
ก็คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา และทุกข์
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การที่ เ ราอยู่ ใ นโลกนี ้ ท่ านบอกว่ า ต้ อ งรู้ เท่ าทัน ว่า เป็ น
ธรรมดาที่เราต้ องเจอโลกธรรมเหล่านี ้ จะเจอมากหรื อเจอน้ อย ก็
ต้ องเจอบ้ างล่ะ ไม่มีใครสามารถหลีกพ้ นไปได้ โดยสิ ้นเชิง ทีนี ้ข้ อ
สาคัญก็คือว่าจะปฏิบตั ิตอ่ มันอย่างไร ถ้ าวางตัวต่อมันไม่ถูกแล้ ว ก็
จะเกิดปั ญหาแน่นอน
การวางตัวถูกต้ อง ก็คือ การรั กษาดุลยภาพทางด้ านจิตใจ
ไว้ ถ้ าไม่รักษาดุลยภาพของจิตใจไว้ ให้ ได้ ไม่ว่าทางดีหรื อทางเสีย
ก็เสียทั ้งคู่ ท่านเรี ยกว่าฟูกับยุบ คือถ้ าทางดีก็ฟู ถ้ าทางเสียก็ยุบ
พอได้ ลาภก็ฟู พอเสียหรื อเสื่อมลาภก็ยุบ พอได้ ยศก็ฟู พอเสื่อมยศ
ก็ยบุ คนทัว่ ไปมักจะเป็ นอย่างนี ้

ดุลยภาพของจิตใจ: ศูนย์พลังยิ่งใหญ่แห่งการสร้ างสรรค์
ทีนี ้ จะทาอย่างไร ก็ต้องปฏิบตั ิให้ ถูกต้ อง ถ้ าหากว่าได้ แล้ ว
เกิ ด เหลิ ง ระเริ งมั ว เมา ได้ เงิ น ได้ ทอง ก็ ใ ช้ กั น เป็ นการใหญ่
สนุกสนานหากันแต่ความสุข ถ้ าอย่างนี ้ก็หมด ไม่ใช่หมดแต่เพียง
ทรั พย์ เท่านั ้น สุขภาพก็เสื่ อมโทรมลงไปด้ วยกับเงิ นที่หมดไปนัน้
หรื อว่าได้ ยศก็มัวเมาในยศนั ้น ถืออานาจและใช้ อานาจนั ้นในทาง
ที่ ผิด เช่น ข่ ม เหงเบี ย ดเบี ย นผู้อื่น หรื อทาการชั่วร้ ายทุจริ ต หา
ผลประโยชน์ บารุ งบาเรอตนเอง สร้ างปมสร้ างปั ญหาขึน้ มา ถ้ า
อย่างนี ้การได้ ลาภ หรื อได้ ยศนั ้น ก็กลายเป็ นเหตุให้ ชีวิตของเขา
ต้ องเอียงหรื อตะแคงเสียดุลไป
ทีนี ้ ในทางตรงกันข้ ามถ้ าหากประสบความเสื่อม พอเสื่อม
ลาภ เสื่อมยศ สูญเสียเงินทองมากมาย ประสบภัยพิบัติอันตราย
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และเสื่อมยศ เสียฐานะ ก็มีความเศร้ าเสียใจเกินไปรั กษาตัวไม่อยู่
จิตใจก็อาจจะเลยเถิดไป อาจจะเสียจริ ตเสียสติไปเลย บางทีไม่ถึง
ขนาดนั ้นก็อาจจะเหงาหงอยเฉากาย เฉาใจ เป็ นคนเสียสุขภาพ มี
ผลกระทบมาทางร่ างกายอีกกลายเป็ นคนที่ทั ้งกายทั ้งใจนี่บอบซ ้า
ทรุ ดโทรมไปหมด และชีวิตทั ้งชีวิตก็หมด ก็เสื่อม ก็โทรม ก็ทรุ ดไป
นี่ก็เรี ยกว่าเป็ นการปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องต่อทั ้งได้ และเสีย คือฟูเกินไป
และยุบเกินไป
ทีนี ้ ถ้ าปฏิบัติถูก ต้ องจะเป็ นอย่ างไร ถ้ าปฏิ บัติถูกต้ องก็
กลายเป็ นว่า ทาให้ สิ่งเหล่านี ้เป็ นผลดีแก่ชีวิตขึ ้นมา เช่น คนได้ ลาภ
พอได้ ล าภก็ ร้ ู ทัน ว่ า นี่ เ ป็ นโลกธรรม เป็ นสิ่ ง ที่ มี อ ยู่ ใ นโลกเป็ น
ธรรมดา เมื่อเราได้ ก็คือเหตุปัจจัยมาประกอบกัน ประจวบพอดีทา
ให้ เ ป็ นผลดี แ ก่ เ รา เราก็ ค วรใช้ ล าภ ใช้ เ งิ น ใช้ ท องนี ใ้ ห้ มั น เป็ น
ประโยชน์ หรื อถ้ าได้ ยศ ก็ถื อโอกาสใช้ ย ศให้ เ ป็ นประโยชน์ เป็ น
โอกาสที่จะสร้ างสรรค์ความดี
เวลามีเงินมีทองก็ผกู มิตรไมตรี ช่วยเหลือเจือจานคนเข้ าไว้
เป็ นโอกาสแล้ วที่จะทาความดี ถ้ าคนมีความตั ้งใจดี การได้ เงินได้
อานาจเป็ นต้ น ก็ เป็ นโอกาสที่จะได้ ทาความดี มากขึ น้ แทนที่จะ
หลงระเริ ง มั ว เมาใช้ ไปในทางที่ บ ารุ ง บ าเรอตั ว เอง หรื อข่ ม ขี่
เบียดเบียนผู้อื่น ก็เอามาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ทาความดีให้ มาก
ขึ ้นส่งเสริ มกัน ก็เท่ากับเป็ นความดีทั ้งประโยชน์ตนและประโยชน์
ผู้อื่นปลูกฝั งเข้ าไว้ อันนี ้ก็กลายเป็ นว่าการได้ นั ้น ทาให้ เกิดความดี
งามและประโยชน์สขุ มากยิ่งขึ ้น

๑๑๐

คติธรรมแห่ งชีวิต

เพราะฉะนั ้น ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนว่า ถ้ าเราปฏิบตั ิ
ถูกต้ อง ลาภยศเป็ นต้ น ก็จะกลายเป็ นโอกาสให้ เราทาความดีได้
มากยิ่งขึ ้น
คนบางคนแม้ จ ะมี ความคิ ด ที่ ดี แ สนดี แต่ไ ม่ มี เ งิ น ไม่ มี
อานาจ จะทาอะไรก็ไม่สะดวก ไม่มีบริ วารทาไม่ได้ ติดขัดไปหมด
ทาได้ แ คบๆ แต่ทีนี ้พอมี เ งิ นมี ทรั พย์ ก็สามารถนาเอาความคิ ดดี
อย่างนั ้นมาทาได้ สบายเลย เงินก็มี บริ วารก็มี ตาแหน่งฐานะและ
อานาจก็ มี พอมี อย่างนี แ้ ล้ ว คนเขาเชื่ อถื อ ทาอะไรก็ ไ ด้ สะดวก
ความคิดที่ดีงามนั ้นก็เกิดผลงอกเงยออกไป เพราะฉะนั ้นท่านจึงให้
ใช้ ลาภยศในทางที่ถูกต้ อง คือให้ เป็ นโอกาสในการที่จะสร้ างสรรค์
สิ่งที่ดีงามให้ มากยิ่งขึ ้นไป
ในทางตรงข้ าม พอประสบความเสื่อมเสีย พบโลกธรรม
ฝ่ ายที่ไ ม่ น่าพอใจ เกิ ดเสื่ อมลาภ เสี ย เงิ นเสี ย ทอง หรื อเสื่ อมยศ
ขึ ้นมา ก็ร้ ูเท่าทันอีกนั ้นแหละว่า นี่แหละ ถึงคราวที่เราเจอบ้ างแล้ ว
นะ อ้ าว มันก็เป็ นบททดสอบเรา เอาล่ะ ให้ มันรู้ ไป เราเจอมันเข้ า
แล้ วเป็ นอย่างไร เอาเป็ นบททดสอบ ถ้ ามองในแง่เป็ นบททดสอบ
เราก็ปรับตัวปรับใจได้ ดูซิวา่ เราเข้ มแข็งมัน่ คงพอไหม

ถึงจะเสียดุลยภาพกาย ก็ต้องรักษาดุลยภาพใจไว้ ให้ ได้
ในกรณี ที่เสื่อมสุขภาพนี่ก็เหมือนกัน เราก็ต้องมองในแง่ดี
อย่าไปมองในแง่วา่ โอ้ ย เราแย่แล้ วไม่ได้ ความเลย ร่ างกายของเรา
เสื่อมเสีย แล้ วทาอะไรก็ ไม่ ได้ ถ้ ามองอย่ างนี ้ ก็ยิ่ งทรุ ด แล้ วก็จะ
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เอียงหรื อล้ มไปเลย ในทางที่ถกู จะต้ องมองให้ เป็ นคือมองว่าเราเกิด
มาทีหนึ่ง ก็ได้ มีประสบการณ์ ที่เป็ นกาไรชีวิต คนอื่นเขาอาจจะไม่
เจอการเจ็บป่ วยอย่างเรา เราเจอมันเข้ าแล้ วจะได้ ร้ ู จักทุกข์ ที่เกิ ด
จากโรคนี ้ว่ามันเป็ นอย่างไร
๑. เราได้ ประสบการณ์ที่เป็ นกาไรชีวิต หรื อที่แปลกพิเศษ
ซึง่ หลายคนไม่มีโอกาสได้ พบ
๒. เราได้ ทดสอบตัวเอง ดูความเข้ ม แข็ งว่า เรามี ความ
เข้ ม แข็ ง แค่ไ หน จิ ตใจของเราเจออุป สรรคอันตราย
ขนาดนี ้สู้ได้ ไหม
๓. ถ้ าหากว่ า เจอขนาดนี แ้ ล้ ว เรายั ง ไม่ ห วั่ น ไหว ยั ง
เข้ มแข็งสู้ได้ เราจะมี ความภูมิใจเกิ ดปี ติขึ ้นมา จิตใจ
กลับสบายผ่องใสว่า เราสามารถทนต่อทุกข์ ทรมาน
ขนาดนี ้ เอาชนะได้ สามารถทาจิตใจให้ ดีได้
๔. การเป็ นโรค เป็ นโอกาสที่ เ ราจะตัดกัง วลหรื อภาระ
อะไรบางอย่างลงไปได้ และสามารถใช้ เวลาในขณะที่
เป็ นโรคนี ้ ไปทาในสิ่งเป็ นประโยชน์ เช่น บาเพ็ญเพียร
ทางจิตใจหรื อจะมาพัฒนาทางจิตใจของเรา ให้ จิตใจ
มีความสุขได้ อีกด้ านหนึง่ ก็ได้
๕. ตัวโรคและความทุกข์อย่างที่ทา่ นเรี ยกว่าทุกขเวทนาที่
เกิดจากโรคนัน่ เอง เป็ นของจริ ง เป็ นประสบการณ์ ตรง
ซึ่ ง ผู้ ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาธรรมแล้ ว สามารถยกเอาขึ น้ มา
พิ จ ารณา หรื อ มองลงไปตรงๆ ในเวลาที่ มั น ก าลัง
เป็ นอยู่ นัน้ แล้ ว ท าให้ มองเห็ น สัจ จธรรมของชี วิ ต
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จนกระทั่งเกิ ดปั ญ ญารู้ แจ้ ง บรรลุโ ลกุตตรธรรม ยก
จิตใจขึ ้นเป็ นอิสระ เรี ยกว่าบรรลุมรรค ผล นิพพานได้
ตกลงว่าคนที่ร้ ูจกั ปฏิบตั ิต่อสิ่งต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ อง ไม่ว่า
ได้ หรื อเสียก็กลายเป็ นได้ ทั ้งนั ้น
ถึงอย่างไรก็ตาม เราต้ องตั ้งใจไว้ ก่อนว่า เราจะต้ องทาให้
กลายเป็ นการได้ ใ นทุก กรณี ทางพระท่านถื อหลัก อย่ างนี ้ ท่า น
เรี ยกว่า โยนิ โสมนสิ การ
คนใดเกิดมาในโลกมีโยนิโสมนสิการแล้ ว เรี ยกว่าโอกาสที่
จะสูญเสียมีน้อยอย่างยิ่ง ได้ เสมอไป ไม่ว่าอะไรได้ หมด เจออะไรที่
ไม่ดี ใครว่าไม่ดี ฉันต้ องได้ ประโยชน์สกั อย่าง ได้ คติจากชีวิต ได้ อะไร
ต่างๆ ได้ สิ่งที่เป็ นประโยชน์ อย่างน้ อยก็ได้ ประสบการณ์ หรื อถ้ า
ดีกว่านั ้น ก็อาจจะถึงขั ้นรู้แจ้ งเห็นความจริ งของโลก แม้ แต่ปลงอนิจจัง
เห็นความไม่เที่ยงแท้ ของสิ่งทั ้งหลาย แล้ วทาใจให้ เป็ นอิสระได้

คนโง่ เสียดุลยภาพกายแล้ วก็พลอยเสียดุลยภาพใจไปด้ วย

คนฉลาด เอาดุลยภาพใจมาช่วยดุลยภาพกาย
บางคนเจอเหตุร้ ายในชี วิ ต แต่ ร้ ู จัก มองก็ ไ ด้ ป ระโยชน์
แม้ แต่ถึ งขัน้ สูงสุด อย่างเช่นบางท่านในสมัย พุทธกาล มี ประวัติ
พระสาวกบางองค์ไปเจอเหตุร้ายในชีวิตแล้ วได้ บรรลุธรรมเป็ นพระ
อรหันต์ ก็เพราะได้ ประสบภัยพิบัติ นี ้เรี ยกว่ารู้ จักถือเอาประโยชน์
จากสิ่งทั ้งหลาย อันนี ้ก็คื อหลักของดุลยภาพในชีวิต เรี ยกว่า เรา
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ต้ องรู้ จักถือเอาประโยชน์จากสิ่งทั ้งหลาย และรั กษาดุลยภาพของ
ชีวิตเอาไว้ ให้ ได้
ที่วา่ มานี ้ก็เป็ นเรื่ องของดุลยภาพด้ านจิตใจ สภาพทางด้ าน
จิตใจนี ้ก็จะมาสมดุลกับทางร่ างกาย จิตใจเองก็มีภาวะที่เรี ยกว่ามี
ดุลยภาพ หรื อสมดุล อย่ างที่อาตมภาพกล่าวแล้ ว และยังจะมา
สมดุลหรื อดุลยภาพกับร่ างกายด้ วย เราไม่ใช่มีแต่ร่างกายเท่านั ้น
อย่างที่อาตมภาพพูดเมื่อกี ้นี ้ จะได้ โยงให้ เห็นว่า ร่ างกายกับจิตใจนี่
มีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน
ถ้ า ร่ า งกายของเรากระทบกระเทื อ น เราเหี่ ย วเฉาทาง
ร่ างกาย ก็อาจจะมี ผลกระทบให้ จิต ใจเสื่อมโทรมตามร่ างกายไป
ด้ วย ในทานองเดียวกันถ้ าเรารั กษาร่ างกายดี ทาให้ จิตใจของเรา
สบายได้ ง่ า ย เช่น คนที่ ร่ างกายแข็ ง แรง ก็ ไ ม่ ค่อยมี ปั ญ หาทาง
ร่ างกายที่ จะทาให้ หงุ ดหงิ ดกัง วลใจ แต่ถ้ า ร่ างกายของเราเกิ ด
ความบกพร่ อ ง ป่ วยเจ็ บ ขึ น้ มา ก็ มี โ อกาสที่ จ ะท าให้ จิ ต ใจถู ก
กระทบกระเทือน หงุดหงิดได้ ง่าย ฉุนเฉี่ยวง่าย
นี่แหละเป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้ องกับดุลยภาพระหว่างร่ างกาย
กับจิตใจ ร่ างกายเสียดุลก็พลอยทาให้ ใจเสียดุลไปด้ วย ใจเสียดุลก็
ทาให้ กายเสียดุลไปด้ วย
ทีนี ้ คนที่ร้ ู จักปฏิบัติให้ ถูกต้ อง ก็คือว่าเวลากายเสียดุล ก็
เอาใจมาช่วยกาย หมายความว่าคนที่ ทาเป็ นนั ้นจะทาให้ ผลย้ อน
กลับตรงข้ าม คนที่ทาไม่เป็ นพอร่ างกายเสี ยดุล ใจก็เสีย ดุลด้ วย
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เสียดุลไปทั ้งชีวิต แต่คนที่ทาเป็ นพอกายเสียดุล เขาก็ไปเสริ มทาง
จิตใจ เอาจิตใจมาช่วยถ่ วงดุลไว้ ทาให้ ก ายได้ ดุลสูง ขึน้ ไป และ
กลับมาช่วยร่ างกายให้ ดีขึ ้น
ดัง นั ้นหลัก เรื่ องดุลยภาพนี จ้ ึง สาคัญมาก และดุลยภาพ
ระหว่างกายกับใจก็เป็ นเรื่ องใหญ่ อนั หนึ่ง คือดุลยภาพของกายก็
ส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็ นเรื่ องที่คณ
ุ หมอได้ พูดเป็ นพิเศษ กับดุลยภาพของ
ใจที่ พระพูดเป็ นพิเ ศษ แล้ วก็ยัง มี ดุลยภาพระหว่างกายกับ ใจที่
สัมพันธ์กนั นี ้อีก ซึง่ ก็จะต้ องเอามาช่วยเสริ มกัน ให้ ได้ อีก อย่างที่ว่า
แล้ ว ถ้ ากายเสียหลักก็ต้องเอาใจมาช่วย ถ้ าใช้ เป็ นแล้ วใจก็มาช่วย
กายได้ นี่ เ ป็ นหลัก ในเรื่ องดุลยภาพ อาตมภาพก็ ไ ด้ พูดมาแล้ ว
หลายแง่หลายอย่าง

แม้ แต่ธรรมก็ต้องมีดุลยภาพ
ทีนี ้ ดุลยภาพยังไม่หมด ยังมีดลุ ยภาพที่ลกึ ซึ ้งไปกว่านั ้นอีก
เมื่ อ กี น้ ี พ้ ูด ถึ ง ดุล ยภาพ มาถึ ง ดุล ยภาพของใจ และดุ ล ยภาพ
ระหว่างกายกับใจ นอกจากนี ้ยังมีดุลยภาพที่ลึกลงไปกว่านั ้นคือ
ดุลยภาพแห่งธรรม
ธรรมก็มีดลุ ยภาพเหมื อนกัน คือ การปฏิบัติธรรม หรื อทา
ความดีอะไรต่างๆ ต้ องมี ดลุ ยภาพ กล่าวคือ ความพอเหมาะพอดี
เหมื อ นกั น ถ้ าไม่ พ อเหมาะพอดี ก็ เ กิ ด โทษ ยกตั ว อย่ า งที่
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พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ เช่นอย่างศรัทธาที่เราฟั งกันมา มีเรื่ องศาสนาก็
ต้ องมีเรื่ องศรัทธา
สาหรั บคนที่เข้ ามานับถือศาสนานั ้น คาที่ได้ ยินบ่อย ก็คือ
คาว่า ศรั ทธา ได้ แก่ความเชื่อ ซึ่งต้ องมีไว้ เป็ นหลักสาคัญอันหนึ่ง
แต่ใ นทางพระพุทธศาสนาบอกว่า ศรั ทธาที่ เป็ นคุณ ธรรมอย่ าง
เดียวไม่พอ จะปล่อยให้ ศรั ทธาเรื่ อยเปื่ อยไปไม่ได้ ต้ องมีดลุ ยภาพ
สิ่งที่จะทาให้ เกิดดุลยภาพ เข้ าคูก่ นั กับศรัทธา ก็คือ ปั ญญา
หลักนี ้มาในหมวดธรรมที่เรี ยกว่า อินทรี ย์ ๕ ประการ ท่าน
บอกว่าอินทรี ย์ ๕ ต้ องได้ สมดุลต้ องมี ความสม่ าเสมอ พอเหมาะ
พอดีกนั นี่ก็คือ หลักดุลยภาพนัน่ เอง
อินทรี ย์ ๕ นั ้นมี ที่ต้องเข้ าคู่กันสองคู่ คู่ที่หนึ่งก็คือ ศรั ทธา
กับ ปั ญญา ศรัทธามีไว้ ถ้ ามากเกินไปไม่มีปัญญาคุม จะกลายเป็ น
ความงมงาย เชื่อไปตามเขาหมดอะไรๆ ก็เชื่อ หลงใหลโน้ มใจเชื่อ
ง่าย ถูกหลอกง่าย ใครเขาอยากจะหลอกก็หลอกได้ ง่าย
ในทางตรงข้ าม ถ้ ามี แ ต่ปั ญ ญา ใช้ แ ต่ปั ญญา ก็มักมอง
อะไรข้ ามไปง่ายๆ บางทีก็เอาแต่ความรู้ ที่ตวั มีอยู่ไปวินิจฉัย คอย
จะปฏิเสธไปหมด หรื อไม่ก็คิดฟุ้งซ่านไป ไม่ยอมตั ้งหลักพิจารณา
ไม่ยอมจับหรื อรั บเอามาพิจารณาก็เลยเป็ นคนที่จั บอะไรเป็ นจุด
เป็ นหลักไม่คอ่ ยได้ บางทีก็กลายเป็ นฟุ้งซ่านไป นี่เรี ยกว่ายึดไปข้ าง
ปั ญญามากเกินไป
เพราะฉะนั ้น ท่านจึงบอกว่าต้ องปรั บศรั ทธากับปั ญญาให้
สมกัน ให้ พอดี กัน ศรั ทธาเป็ นตัวช่วย ถ้ าทาให้ ถูก ต้ องก็ เป็ นตัว
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นาไปสู่ปัญญา และช่วยเสริ มปั ญญา แต่ถ้าใช้ ไม่เป็ น ศรั ทธาก็มา
ขวางปั ญญา
ทาไมศรั ทธาจึง ขวางปั ญญา เพราะว่าถ้ าเชื่อแล้ วเขาว่า
อย่างไรก็วา่ ไปตามนั ้น ก็เลยไม่ได้ ปัญญาอะไรขึ ้นมา
แต่ในทางตรงข้ าม ที่วา่ ศรัทธาเสริ มปั ญญานั ้นเป็ นอย่างไร
ก็คือ มันเป็ นจุดให้ เราเริ่ มต้ นได้ เราเห็นว่าสิ่งนี ้ดีมีเหตุผลเข้ าทีเรา
รั บฟั งมา หรื อฟั งท่านผู้นี ้พูดมีเหตุมีผลน่าเชื่อ ศรั ทธาก็เกิดขึ ้น พอ
ศรั ทธาเกิ ดขึน้ ก็ ได้ จุดที่ จะนามาพิจารณา และถ้ าเอาจริ งเอาจัง
ศรัทธาเป็ นตัวที่ทาให้ เกิดพลังว่า ต่อไปนี ้เราจะคิดเรื่ องนี ้จริ งจัง ได้
จุดที่จะไปศึกษาค้ นคว้ า
คนที่ จะไปศึก ษาค้ น คว้ าเรื่ อ งอะไร มันต้ องมี จุดมี เ ป้ าที่
ชัดเจน และต้ องเริ่ มที่ศรั ทธา ศรั ทธาเป็ นตัวจับเอาไว้ พอศรั ทธา
เป็ นตัวส่งแรงไปแล้ ว ปั ญญาก็ค้นในเรื่ องนั ้นไปจริ งจัง จนกระทั่ง
สาเร็ จได้ ปัญญาเห็นแจ่มแจ้ งโดยสิ ้นเชิง พอปั ญญาจบสิ ้นแล้ ว ก็
บอกว่าอยู่เหนือศรัทธา ไม่ต้องอาศัยศรัทธาอีก
ตอนแรกศรั ทธากับ ปั ญญาต้ องมี ดุลยภาพ ได้ สมดุลกัน
ศรั ทธาก็มาเป็ นตัวเสริ มช่วยตั ้งจุดเริ่ มต้ นให้ ปัญญา ปั ญญาก็มา
คุมศรัทธาไว้ และอาศัยศรัทธาเป็ นตัวชี ้นาทางพุ่งไปทาให้ มีกาลังที่
จะศึกษาค้ นคว้ าได้ เต็มที่ ดังนั ้น ก็ต้องใช้ ศรั ทธากับปั ญญาให้ เป็ น
จึงต้ องมีดุลยภาพ ดังที่ท่านบอกว่าต้ องปรั บศรั ทธากั บปั ญญาให้
สมกัน
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ถ้ าจัดธรรมเข้ าดุลได้ ก็ไม่พลาดจากผลที่ม่งุ หวัง
ต่อไปคู่ที่สองได้ แก่ วิริยะและสมาธิ วิริยะ คือความเพียร
พยายามเห็นอะไรก็เป็ นสิ่งท้ าทายใจสู้ จะทาให้ สาเร็ จจะก้ าวไป
ข้ างหน้ าอยู่เรื่ อย อีกด้ านหนึ่งก็คือ สมาธิ ได้ แก่ ความมีใจแน่วแน่
สงบ มัน่ คง คนที่มีวิริยะ คือ ความเพียร เป็ นคนที่เรี ยกว่าอยู่ไม่เป็ น
สุข ไม่อยู่นิ่ง นิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ จะทาโน่นทานี่เรื่ อยไป แต่ทีนี ้ถ้ าหา
กว่าวิ ริ ยะนัน้ เกิ นไป ก็ จะกลายเป็ นพร่ าหรื อพล่านไปเลย วิริ ย ะ
เพียร แล้ วก็เลยเถิดไปจนกระทัง่ ว่าไม่ได้ อะไรจริ งจัง
ส่วนคนที่มีสมาธิ นั ้น ใจสงบอยู่กับสิ่งที่กาลังทาหรื อกาลัง
เกี่ยวข้ อง ใจจดใจจ่อ พอใจจดใจจ่อ ก็สบาย ก็เพลิน บางทีพอได้
สมาธิ อย่ างที่ ชอบพูดกันว่ามาปฏิ บัติธ รรมได้ สมาธิ แ ล้ วใจสงบ
นอกจากสงบแล้ วก็ยงั ได้ ความสุขด้ วย พอทาสมาธิ ได้ ความสุขบาง
ทีก็ เ ลยติ ดอยู่ ในความสุข นัน้ แล้ วก็ อยู่ตรงนัน้ เอง ไม่ ไปไหน ไม่
อยากก้ าวต่อไป หรื อคืบเคลื่อนออกไปจากสภาพนั ้น
ท่านว่าคนที่มีแต่สมาธิ นั ้น ถ้ าสมาธิ แรงเกินไป ไม่เอาวิริยะ
มาช่วย ก็จะกลายเป็ นคนเกียจคร้ านไป เพราะฉะนั ้น ท่านจึงบอก
ว่าต้ องปรั บอิ นทรี ย์ ให้ เสมอกัน วิ ริยะกับสมาธิ ต้องปรั บ ให้ เ สมอ
พอดีกนั
เหลือจากนี ้ แล้ วก็มีอินทรี ย์อีกตัวหนึง่ ยังไม่ครบ ๕ อินทรี ย์
อีกตัวหนึง่ นั ้นก็คือ สติ ซึง่ อยู่ตรงกลาง สตินี ้เป็ นตัวที่คอยตรวจตรา
คอยดูว่า ศรั ทธาแรงไปหรื ออ่อนไป ปั ญ ญาแรงไปหรื ออ่อนไป
ตรวจและคอยยับยั ้ง คอยเหนี่ยวรัง้ คอยเตือนว่า ศรั ทธาตอนนี ้แรง
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ไปแล้ วนะ ปั ญญาตอนนี ้น้ อยไป ต้ องดึงขึน้ มาเสริ มขึน้ มา หรื อว่า
วิ ริ ย ะตอนนี อ้ ่อ นไปหรื อ แรงไป สมาธิ อ่อ นไปหรื อ แรงไป อะไร
ทานองนี ้ สติเป็ นตัวคอยตรวจตราและคอยควบคุมไว้ เพราะฉะนั ้น
สตินี ้จึงต้ องใช้ ตลอดเวลา
เรื่ องอินทรี ย์ ๕ นี ้อาตมภาพยกมาเป็ นตัวอย่างเพื่อให้ เห็น
ว่า แม้ แต่ธรรมก็ต้องมี สมดุลหรื อมี ดุลยภาพ การปฏิบัติธรรมทุก
อย่างต้ องมีดลุ ยภาพ ถ้ าไม่มีดลุ ยภาพ ก็เสียหลักไปทุกอย่าง เสีย
ไปด้ วยกัน ไม่ ใช่ว่ามี ธรรมข้ อหนึ่งแล้ ว ปฏิ บัติเรื่ อยไปจะถูกต้ อง
และได้ ผลดีเสมอไป อย่างที่ว่าศรั ทธาก็เป็ นคุณธรรมข้ อหนึ่ง แต่
ไม่ใช่วา่ ศรัทธาจะทาให้ เกิดแต่ผลดีเสมอไป
แม้ แต่อกุศลธรรม ท่านบอกว่าถ้ าใช้ เป็ นก็เอามาเป็ นปั จจัย
แก่กุศลธรรมได้ แต่มีอนั ตรายนิดหน่อย เรี ยกว่ามี ผลพ่วงในทางเสีย
เหมือนกับใช้ ยาที่ว่ามี สารซึ่งเป็ นพิษอยู่บ้าง แต่เอามาใช้ ในทางที่
เป็ นประโยชน์บางประการ บางครัง้ ก็ต้องอาศัยมันเหมือนกัน

ในที่สดุ ธรรมคือดุลยภาพ และดุลยภาพก็คอื ธรรม
ต่อไปนี ้ จะขอพูดถึงเรื่ องดุลยภาพของธรรมเป็ นแง่สดุ ท้ าย
แต่เป็ นแง่ที่คมุ ทั ้งหมด ว่าไปแล้ วมันก็คือ การปฏิบตั ิถูกต้ องต่อสิ่ง
ทั ้งหลายนัน่ เอง ตัวธรรมอยู่ที่นี่ และเมื่อพูดในแง่นี ้ ตัวธรรมนัน่ เอง
คือดุลยภาพ หรื อดุลยภาพ ก็คือตัวธรรมนัน่ เอง
เพราะฉะนั ้น จะปฏิบัติถูกต้ องต่อร่ างกายให้ ร่างกายเกิ ด
ดุลยภาพก็ตาม ปฏิบตั ิถกู ต้ องต่อเศรษฐกิจ ดาเนินการหาเลี ้ยงชีพ
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จัดการเงินให้ พอเหมาะพอดีก็ตาม หรื อการปฏิบตั ิในทางสังคมให้
พอเหมาะพอดีก็ตาม หรื อการปฏิบัติในเรื่ องของจิตใจของเราให้
พอดีก็ตาม นั่นคือ ดุลยภาพของธรรมหรื อตัวธรรมเป็ นดุลยภาพ
เป็ นข้ อสุดท้ ายซึง่ เป็ นตัวที่คมุ และคลุมทั ้งหมด
เพราะฉะนั ้น ในการที่จะปฏิบตั ิดลุ ยภาพทั ้งหลาย ในที่สดุ
แล้ วก็อาศัยดุลยภาพของธรรมนัน่ เอง มาช่วยปรั บทาให้ เกิดความ
พอเหมาะพอดี
เราอยู่ในโลกนี ้ก็ต้องรู้หลักดุลยภาพ ที่เราต้ องรู้ หลักดุลยภาพ
เพราะอะไร? เพราะว่าสิ่งทั ้งหลายที่อยู่ในโลกนี ้ มีความสัมพันธ์ อิง
อาศัยกันทั ้งนั ้น มันไม่ได้ อยู่ลาพังตัวของมันเองเท่านั ้น และตัวมัน
เองก็เกิ ดขึน้ จากส่วนประกอบมากมาย ซึ่งส่วนประกอบเหล่านั ้น
จะต้ องสัม พันธ์ ซึ่ง กันและกัน ทาอย่างไรจะให้ มีความสัมพันธ์ ที่
พอเหมาะพอดี ซึ่งความพอเหมาะพอดีนี ้ถ้ ารั กษาไว้ ได้ มันก็จะทา
ให้ ทกุ อย่างดาเนินไปได้ ด้วยดี เพราะฉะนั ้น หลักในเรื่ องดุลยภาพนี ้
ก็เกิดจากการที่สิ่งทั ้งหลายนั ้นสัมพันธ์ ซึง่ กันและกันนัน่ เอง
ดุลยภาพว่าไปแล้ วก็คือ ความสัมพันธ์อย่างพอเหมาะพอดี
ถ้ าความสัมพันธ์ไม่พอเหมาะพอดี เมื่อไรก็จะเสียดุลยภาพเมื่อนั ้น
ทีนี ้ถ้ าหากว่าจะปล่อยให้ มันมี ดุลยภาพของมันเอง ก็ไม่ แน่นอน
เพราะว่าชีวิตของมนุษย์ เรานี ้ก็ประสบสิ่งที่เข้ ามากระทบกระทั่ง
มากมายที่จะทาให้ ดลุ ยภาพนั ้นสูญเสียไป เพราะฉะนั ้น เราจึงต้ อง
รู้หลักในการปฏิบตั ิเพื่อรักษาดุลยภาพอันนี ้
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ทางพระพุทธศาสนาจึง สอนวิ ธี ป ฏิ บัติใ นการที่ จะรั ก ษา
ดุลยภาพอยู่เสมอ แม้ แต่หลักธรรมที่สาคัญสุดยอดที่สดุ ที่เรี ยกว่า
มัชฌิมาปฏิปทา ก็คือ หลักแห่งดุลยภาพนี ้นัน่ เอง

ทางสายกลาง คือ ทางแห่งดุลยภาพ
ปฏิปทา ก็คือ ข้ อปฏิบตั ิหรื อการปฏิบตั ิ มัชฌิมา ก็คือ พอดี
ที่เราแปลกันว่าทางสายกลาง ก็คือวิธีปฏิบตั ิที่พอดีนั่นเอง ปฏิบัติ
อย่างได้ สดั ได้ ส่วนพอเหมาะพอดี ต้ องมีองค์ประกอบ ๘ อย่างเข้ า
มาประสานกั น พอเหมาะแล้ ว จึ ง จะเกิ ด เป็ นมั ช ฌิ ม าปฏิ ป ทา
กล่าวคือ
๑. มี ทิฏฐิ ที่เ ป็ นสัม มา ครบถ้ วนเหมาะเจาะ คื อถู ก ต้ อ ง
พอเหมาะกับความเป็ นจริ ง
๒. มี สั ง กั ป ปะ ความด าริ ที่ สัม มา คื อ ถู ก ต้ องครบถ้ วน
พอเหมาะพอดี เรี ยกว่าโดยชอบ
สานวนโบราณ ท่านเรี ยกว่าโดยชอบ หมายความว่า
ถูกต้ องอย่างครบถ้ วน โดยสอดคล้ องกับความจริ ง พูด
ง่ายๆ ก็คือมีปัญญาเห็นชอบ มีความคิด มี ความดาริ ที่
ถูกต้ องชอบธรรม
๓. แล้ วก็มีการใช้ วาจา ใช้ คาพูดอย่างถูกต้ อง
๔. แล้ วก็ร้ ู จักแสดงออก กระทาการต่างๆ ทางกาย อย่าง
ถูกต้ อง
๕. เลี ้ยงชีพ คือประกอบอาชีพที่เป็ นสัมมาชีพ
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๖. แล้ วก็มีความเพียรพยายามอย่างถูกต้ อง
๗. มีสติที่ใช้ อย่างถูกต้ อง
๘. แล้ วก็มีสมาธิ จิตตั ้งมัน่ อย่างถูกต้ อง
ทั ้งหมดนี ้ต้ องมาเป็ นองค์ประกอบประสานกลมกลืนกัน
ถ้ าได้ ไ ม่ ค รบถ้ ว นก็ ไ ม่ เ กิ ด เป็ นมัชฌิ ม าปฏิ ป ทา พอครบถ้ วนได้
สัดส่วนพอเหมาะพอดี มันจะเสริ มกัน มาเป็ นปั จจัยแก่กันและกัน
แล้ วทางานร่ วมกันให้ เกิดผลสาเร็ จ คือการบรรลุจดุ หมายแห่งชีวิต
ที่ ดี ง ามมี ค วามสุ ข เป็ นอิ ส รภาพอย่ า งแท้ จริ ง จึ ง เรี ยกว่ า
มัชฌิ มาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง คือ ข้ อปฏิบัติสายกลาง
หรื อข้ อปฏิบตั ิที่พอดี คาว่าสายกลางในที่นี ้คือพอดี
เพราะฉะนั ้น ข้ อปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจึงเต็มไป
ด้ วยเรื่ องของความพอดี
หลักใหญ่มชั ฌิมาปฏิปทาก็พอดี
เราจะเป็ นมนุษย์ที่ดี ท่านบอกว่า ต้ องมีสปั ปุริสธรรม ธรรม
ของสัตบุรุษ หรื อธรรมของคนดี ธรรมของคนดีนั ้นมีอะไรบ้ าง มีร้ ู จัก
เหตุ รู้จกั ผล รู้จกั ตน รู้จกั ประมาณ รู้ จักกาล รู้ จักบุคคล รู้ จักชุมชน
ในบรรดา ๗ ข้ อนี ้ ข้ อที่ สาคัญ อัน หนึ่ง ก็ คือ รู้ จัก ประมาณ รู้ จัก
ประมาณ ก็คือ รู้ จักความพอดี ได้ แก่ การรู้ จักพอดีในสิ่งทั ้งหลาย
ทั ้งปวง จะทาอะไรต้ องรู้จกั พอดี
ความพอดีนี ้เป็ นเรื่ องสาคัญ เป็ นเคล็ดลับในความสาเร็ จ
ของทุก อย่าง ถ้ าทาพอดี นอกจากสาเร็ จแล้ ว ผลดีเ กิ ด ขึ น้ ด้ ว ย
ถ้ าไม่ พ อดี ก็ ต้ อ งเกิ ด ปั ญ หาไม่ ม ากก็ น้ อ ย เพราะฉะนัน้ หลั ก
พระพุทธศาสนาที่เรี ย กว่า ทางสายกลางคือหลักของความพอดี
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แม้ แต่รับประทานอาหารท่านยังบอกว่าต้ อง โภชเนมัตตัญญุตา
คื อ ต้ อ งรู้ จัก ประมาณในการบริ โ ภค ก็ คื อ รั บ ประทานแต่พ อดี
ถ้ ารับประทานไม่พอดี เดี๋ยวน ้าหนักเพิ่มมากเกินไป ก็เสียดุลยภาพ
ทีนี ้ก็จะยุ่ง เดี๋ยวเสียสุขภาพด้ านนั ้นด้ านนี ้
เพราะฉะนั ้น หลักพระพุทธศาสนาหมดทุกประการ ไม่ว่า
จะไปมองอะไร จะเป็ นเรื่ องปรั บ อิ นทรี ย์ ๕ ให้ พอดี ก็ ตาม เรื่ อง
รับประทานอาหารให้ พอดีก็ตาม เรื่ องสัปปุริสธรรม ในข้ อที่ว่ารู้ จัก
ประมาณคื อ รู้ จั ก ความพอดี ก็ ต าม ตลอดจนกระทั่ง มั ช ฌิ ม า ปฏิ ปทา ปฏิ บัติให้ พอดี เป็ นทางสายกลาง ล้ วนแต่เป็ นเรื่ องของ
ความพอดี ซึง่ เกี่ยวกับดุลยภาพทั ้งสิ ้น ตกลงว่า ทั ้งหมดนี ้ก็คือหลัก
ของการดาเนินชีวิตอยู่ในโลก ให้ อยู่ได้ ด้วยดี

ดุลยภาพ คือสาระขององค์รวม
ทีนี ้ อาตมภาพมาพูดในวันนี ้ ก็มาพูดในที่ประชุมของท่าน
ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องโรคภัยไข้ เจ็บและการดูแลรักษาพยาบาล พร้ อม
ทั ้งญาติโยม ท่านที่ได้ มารั บการรั กษาพยาบาล อย่างที่กล่าวแล้ ว
ทุกท่านมีน ้าใจมาสังสรรค์ร่วมกันในวันนี ้ ก็เป็ นโอกาสอันดีงาม
ทางโรงพยาบาลก็ใช้ แนวความคิด (หรื อจะเรี ยกว่าปรั ชญา
ก็แล้ วแต่) ตามแบบ holistic คือแนวคิดแบบองค์รวม ซึ่งในการ
ปฏิบ ัติต่อ องค์ร วมนี ้ก็ถื อ ว่า องค์ร วมจะดารงอยู่ไ ด้ ต้ อ งอาศัย
ดุลยภาพ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ ที่พอเหมาะพอดีต่อกันระหว่าง
องค์ประกอบทั ้งหลายขององค์รวมนั ้น
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หลั ก พระพุ ท ธศาสนาก็ ว่ า ด้ วยองค์ ร วม เพราะว่ า สิ่ ง
ทั ้งหลายเกิดจากการประชุมกันของสิ่งต่างๆ ที่เป็ นส่วนประกอบ
การประชุมกันของสิ่งทั ้งหลายนัน่ เองเรี ยกว่า องค์รวม องค์รวมก็
คือการประชุมเข้ าของปั จจัยหรื อองค์ประกอบต่างๆ องค์ประกอบ
เหล่านี ้ต่างก็สมั พันธ์ ซึ่งกันและกัน เมื่อสัมพันธ์ กันพอดี ก็จะทาให้
ทุกอย่างเป็ นไปด้ วยดี ความสัมพันธ์ ที่พอเหมาะพอดีนั ้นเรี ยกว่า
ดุลยภาพ
เพราะฉะนั ้น ดุลยภาพจึงเป็ นตัวที่รักษาองค์รวมไว้ ทาให้
องค์รวมอยู่ได้ ด้วยดี องค์รวมคือตัวเรานี ้จะอยู่ได้ ด้วยดี หรื อพูดอีก
อย่างหนึง่ ว่า องค์รวมคือชีวิตนี ้ จะมีสขุ ภาพดีทั ้งกายและใจ ก็ต้อง
อาศัยการรั กษาดุลยภาพให้ ดี ทั ้งด้ านร่ างกาย ทั ้งด้ านจิตใจ และ
พร้ อมทั ้ง ๒ ฝ่ าย คือทั ้งระหว่างกายกับใจนั ้นด้ วย
ทางฝ่ ายแพทย์ แ ละบุ ค ลากรของโรงพยาบาล ก็ ย่ อ ม
เอื ้ออานวยช่วยเหลือในการรั กษาพยาบาล การรั กษาพยาบาลนั ้น
ก็ เ ริ่ มต้ นด้ ว ยการที่ จ ะพยายามให้ คนไข้ ได้ มี ดุล ยภาพในทาง
ร่ างกาย เป็ นประการที่ ๑
เพราะฉะนั ้น ที่คุณหมอรั กษา มี การฝั งเข็ม มี การนวด มี
การประคบ และบริ หารร่ างกาย อะไรต่างๆ นี ้ก็ด้วยต้ องการที่จะให้
เกิดดุลยภาพในทางร่ างกาย
แต่พร้ อมกันนั ้น เพราะอาศัยเมตตาจิต ความปรารถนาดี
ต่อคนไข้ ก็จะมีส่วนของดุลยภาพด้ านจิตใจมาช่วยด้ วย ถ้ าสมมติ
ว่าทางฝ่ ายโรงพยาบาลนี่ไม่มีเมตตาจิต ปฏิบตั ิต่อคนไข้ โดยที่ไม่มี
น า้ ใจ ท าให้ กิ ริ ยาวาจาไม่ ง าม ไม่ เ ป็ นไปในทางที่ เ อื อ้ เฟื ้ อ
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บรรยากาศขาดความอบอุน่ คนไข้ ก็ใจรั นทด ขุ่นมัว เศร้ า ไม่สบาย
ใจ น้ อยอกน้ อยใจ ผลที่สุด การรั กษาพยาบาลทางร่ างกายก็เลย
พลอยไม่ คอยได้ ผลดีไปด้ วย จริ งหรื อเปล่า อันนี ้ก็เป็ นความจริ ง
เพราะฉะนั ้น จึงว่าคุณหมอไม่ได้ รักษาแต่ร่างกายของคนไข้ เท่านั ้น
คุณหมอพร้ อมทั ้งบุคลากรที่โรงพยาบาลนี ้รั กษาใจของคนไข้ ด้วย
คือพยายามช่วยให้ จิตใจของคนไข้ อยู่ในสภาพที่มีดลุ ยภาพด้ วย
ดุลยภาพในใจเองที่มีจิตใจสบาย จิตใจดารงสถานะของ
มันได้ ดารงอยู่ได้ อย่างมั่นคง ไม่เอียงไม่ทรุ ดลงไป นัน่ ก็ด้วยอาศัย
ความปรารถนาดี มี เ มตตาต่อ คนไข้ ปฏิ บัติด้ วยความเอื อ้ เฟื ้อ
อย่างนี ้แหละจะช่วยให้ จิตใจของคนไข้ มีดลุ ยภาพอยู่ได้ พอจิตใจ
คนไข้ มีดลุ ยภาพดีก็จะมาเอื ้อต่อร่ างกาย ทาให้ การรั กษาพยาบาล
ได้ ผลเพิ่มพูนทั ้งสองด้ านเสริ มซึง่ กันและกัน

ผู้มีดุลยภาพทางใจ แม้ แต่ความตายก็ดึงขึ้นมาเข้ าดุลได้
อาตมภาพก็เลยคิดว่าการที่คณ
ุ หมอพูดถึงดุลยภาพบาบัด
ประการที่ ๑ คือเริ่ มด้ วยดุลยภาพบาบัดทางด้ านร่ างกาย ก็เพราะว่า
เกี่ยวข้ องกับโรคทางกาย แต่แท้ จริ งนั ้น ท่านคงมีความหมายลึกซึ ้ง
ลงไปถึงดุลยภาพทางจิตใจด้ วย คือคานึงถึงความเมตตาปรารถนา
ดีตอ่ คนไข้ รักษาด้ วยน ้าใจ ปฏิบตั ิด้วยความเอื ้ออาทร
ส่วนทางฝ่ ายคนไข้ เมื่อสบายใจและวางใจว่า เราไว้ ใจต่อ
คุณหมอ และทางคุณพยาบาล ว่าท่านมารั ก ษาพยาบาลให้ เรา
แล้ ว ก็ ย กให้ ท่ านช่ว ยรั ก ษาดุล ยภาพทางด้ านร่ า งกายของเรา
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ส่วนตัวเราเองก็ต้องรักษาดุลยภาพทางใจของเรา เพราะฉะนั ้น จึง
จะต้ องเอาหลักธรรมมาช่วย เมื่อเอาธรรมมาช่วยแล้ ว รั กษาดุลยภาพ
ใจไว้ ได้ เราก็สบาย อย่างที่อาตมภาพว่าเมื่อกี ้นี ้
เราต้ องพยายามใช้ สถานการณ์ ทกุ อย่างให้ เป็ นประโยชน์
แก่ชีวิตหมด มองทุกอย่างให้ เป็ นประโยชน์ ท่านบอกว่า คนที่เก่ง มี
ปั ญญามาก ก็ คื อ คนที่ ส ามารถมองสิ่ ง ที่ เ ลวร้ ายที่ สุ ด ให้ ได้
ประโยชน์ มากที่ สุด ไม่ ว่าสถานการณ์ ไ หนเราต้ องได้ ป ระโยชน์
อย่างที่บอกว่า แม้ แต่คนที่แย่ที่สดุ จะตายอยู่แล้ ว ยังสามารถบรรลุ
ธรรมเป็ นพระอรหันต์ได้
ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั ้น แม้ แต่ความตายที่
เราถื อ กั น ว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ ดี น่ า เกลี ย ดน่ า กลั ว เป็ นอย่ า งยิ่ ง
พระพุทธเจ้ าก็ ยัง ทรงสอนให้ เอามาใช้ ใ ห้ เ ป็ นประโยชน์ ท่านให้
เจริ ญ มรณสติ ให้ พิจารณาความตายในแง่ที่ทาจิตใจของเราให้
สดใส เบิกบานได้
คนที่มองความตายไม่เป็ น ใจจะหดหูเ่ ศร้ ากลัวใช่หรื อเปล่า
ยิ่งคนไม่เคยมอง บางทีเจอไม่ได้ พูดถึงไม่ได้ เลย บางคนใครมาพูด
ถึงความตายไม่ได้ เลยนะ อยากจะหนีไปให้ พ้น หรื อไล่คนพูดไปเลย
แต่ในทางพระท่านบอกว่า ถ้ าฝึ กตัวดีแล้ ว สบายมากเลย
แม้ จะนึกถึงความตายตลอดเวลาก็หน้ าตายิ ้มแย้ มแจ่มใส นึกถึง
ความตายด้ วยใจเป็ นสุข อย่างนี ้ก็เป็ นได้ เพราะฉะนั ้น บางท่าน
เอาความตายมาใช้ พิจารณา สามารถบรรลุอรหัตตผลเป็ นพระ
อรหันต์ไปเลย มีความสุขยิ ้มแย้ มได้ ตลอดกาล จิตใจเบิกบานผ่องใส
เป็ นพุทธะอยู่ด้วยความรู้ ความตื่น ความเบิกบาน
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อยู่ในโลก ก็ร้ จู ักมองสิ่งทั้งหลาย
ยามเจ็บไข้ ก็ปฏิบัติให้ พร้ อมดุล
เพราะฉะนั ้น เราอยู่ในโลกนี ้แล้ ว เรามองทุกอย่างให้ ดี ใน
แง่ที่เป็ นประโยชน์แก่ชีวิต แต่เรื่ องนี ้ต้ องมอง ๒ ชั ้นนะ มองตาม
หลักที่ในทางพระพุทธศาสนาท่านเรี ยกว่า โยนิโสมนสิการ เดี๋ยวจะ
มองเป็ นดีไปหมดทุกอย่าง ก็ผิดอีก การมองที่ถกู ต้ องมี ๒ อย่าง คือ
๑. มองตามความจริ ง ถ้ าอะไรที่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความจริ ง
ต้ องมองตามความเป็ นจริ ง คือมองตามที่มนั เป็ น
๒. แต่ในแง่ที่เกี่ยวกับประโยชน์ต้องมองในแง่ดี ให้ มันเป็ น
ประโยชน์แก่ชีวิต หรื อให้ ชีวิตของเราได้ ประโยชน์จาก
มันให้ ได้
เป็ นอันว่า การมองที่ถูกต้ องมี ๒ อย่าง คือ มองตามเป็ น
จริ ง หรื อมองตามที่มันเป็ นอย่างหนึ่ง กับมองในแง่ดี หรื อมองให้
เป็ นประโยชน์อย่างหนึง่
สาหรั บการมองอย่างที่ ๑ ที่ว่ามองตามเป็ นจริ งนั ้น เช่น
เราจะวินิจฉัยเรื่ องราวอะไรต่างๆ นี ้ จะมองแต่ในแง่ดีเสมอไปไม่ได้
นะ ผิดเลยนะ เสีย เพราะฉะนั ้น ถ้ ามองเพื่อวินิจฉัยสิ่งต่างๆ ต้ อง
มองตามที่มันเป็ น มองตามเป็ นจริ ง แต่ถ้าเรื่ องนั ้นไม่เกี่ยวกับการ
วินิจฉัยความจริ ง ก็ต้องมองในแง่เอาประโยชน์ คือ มองในแง่ ดี
พระพุทธศาสนาสอนไว้ หลักนี ้เรี ยกว่า โยนิโสมนสิการ
เป็ นอันว่า ทางฝ่ ายคนไข้ ก็มองอย่างที่ว่าแล้ ว คือพยายาม
รักษาสมดุลหรื อดุลยภาพทางจิตใจเข้ าไว้ จึงจะมาช่วยให้ คณ
ุ หมอ
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รั ก ษาทางกายได้ ผลดี ด้วย ตกลงว่า ทัง้ คนไข้ แ ละทางคุณ หมอ
พร้ อมทั ้งบุคลากรของโรงพยาบาล ต่ างก็ช่วยเสริ มซึ่งกันและกัน
ช่วยกันในการรั กษาพยาบาล ไม่ใช่หมอเป็ นฝ่ ายรั กษาฝ่ ายเดียว
คนไข้ ก็ต้องรักษาตัวเองด้ วย
ว่าที่จริ งคนไข้ มีบทบาทสาคัญมากในการรั กษาตนเอง คุณ
หมอนัน้ ช่ว ยได้ ส่ วนหนึ่ง เท่ านัน้ คิ ดว่ าอย่ างนัน้ คนไข้ ต้อ งช่ว ย
ตัวเองมาก
ตกลงว่ า บทบาททางด้ านคุ ณ หมอและบุ ค ลากรของ
โรงพยาบาลนี ้ก็มีดงั นี ้
๑. ช่ ว ยให้ เกิ ด ดุ ล ยภาพทางกายแก่ ค นไข้ ด้ วยการ
รักษาพยาบาลตามวิธีดลุ ยภาพบาบัด
๒. มีความเอื ้ออารี มีเมตตา ไมตรี ธรรมที่จะช่วยเสริ มดุลย
ภาพทางจิตใจของคนไข้ ด้วย
ส่ ว นในฝ่ ายคนไข้ ก็ ร่ ว มมื อ กั บ ทางด้ านบุ ค ลากรของ
โรงพยาบาล ในการรั ก ษาดุล ยภาพทางกาย พร้ อมทัง้ ตัวเองก็
รั กษาสุขภาพทางจิตใจด้ วย แล้ วเราก็จะได้ ดลุ ยภาพทางกายและ
ใจนี ้มาเสริ มกัน ทาให้ เกิดความสมบูรณ์

มาร่วมกันสร้ างกุศล ช่วยกันทาวันเวลาให้ เป็ นมงคล
และปฏิบัติตนให้ สขุ สันต์ทุกเวลา
อาตมภาพเองก็ได้ มารั บการรั กษาที่นี่ ก็ขออนุโมทนาใน
โอกาสนี ด้ ้ ว ย ในการนี ก้ ็ ไ ด้ รั บ ความเอื อ้ อุป ถั ม ภ์ จ ากคุณ หมอ
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ลดาวัลย์พร้ อมทั ้งบุคลากรที่นี่ โดยเฉพาะผู้ที่ได้ ช่วยใกล้ ชิดก็มี คุณ
หนุม่ หรื อคุณกังวาล ที่ได้ ชว่ ยนวดอยู่เป็ นประจา แล้ วก็มีคณ
ุ เจริ ญ
ก็มาช่วยอยู่บ่อยๆ ทั ้งนี ้ในความดูแลของคุณเล็ก ซึ่งมาคอยเอาใจ
ใส่บอกกล่าวแนะนาอยู่ รวมทั ้งท่านอื่นๆ ด้ วยหลายท่านอาตมภาพก็
เลยถือโอกาสอนุโมทนาไว้ ในที่นี ้ด้ วย
ขออนุโมทนาคุณหมอ พร้ อมทั ้งบุคลากรของโรงพยาบาล
ทุกท่าน และในโอกาสอันเป็ นมงคลนี ้ ก็ ถือว่าเราได้ มาทาสิ่งที่ ดี
งามกันแล้ ว เป็ นบุญเป็ นกุศล อย่างน้ อยใจของแต่ละท่าน ก็เ ป็ น
กุศล คือมีความคิดที่ดี
ความคิดที่ดีนั ้นก็เริ่ มจากการมีน ้าใจนัน่ เอง คือ มีน ้าใจ มี
ไมตรี ธรรมต่อกัน แค่นี ้ก็ดีแล้ ว ท่านเรี ยกว่า เป็ นกุศลเกิ ดขึน้ แล้ ว
พระพุทธเจ้ าตรั สว่า มี เ มตตาหรื อไมตรี เ กิ ดขึ น้ ในใจนั ้นเป็ นบุญ
มหาศาลเลยทีเดียว
การทาบุญนั ้นบางทีเราไม่จาเป็ นต้ อ งไปถวายทาน คือไป
ถวายอาหารหรื อให้ ของอะไรหรอก เพียงแต่เราสร้ างใจของเราให้
เป็ นใจที่ ดี มี นา้ ใจ ชุ่ม ฉ่ าด้ วยความปรารถนาดี ก็ เ ป็ นบุญ กุศ ล
เกิดขึ ้นแล้ ว
ทุกท่านในที่นี ้อาตมภาพว่าอย่างน้ อยก็มีน ้าใจอันนี ้เกิดขึ ้น
บุญกุศลจึงเกิดขึ ้นแล้ ว นับว่าเราได้ ตั ้งต้ นอย่างถูกต้ อง ก็ ขอให้ บุญ
กุศลที่ตั ้งขึ ้นในใจนี ้แผ่ออกมา หลัง่ ไหลออกมาทางกาย วาจาของ
เราด้ วย แล้ วก็มาช่วยนาทางชีวิตของเราให้ มีความสดชื่นเบิกบาน
ต่อไป

ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์

๑๒๙

ยิ่งในโอกาสที่จะต้ อนรั บปี ใหม่นี ้ เป็ นเวลาที่เราถือตามคติ
นิยมว่าเป็ นวันเวลาที่ดี ก็ขอให้ ทกุ ท่านได้ เตรี ยมใจต้ อนรั บความสุข
อันนี ้ไว้ การเตรี ยมใจต้ อนรั บความสุข ก็โดยการกระทาของเราเอง
คือทาใจของเราให้ เป็ นสุขสดชื่นเบิกบาน
การทาใจให้ สดชื่นเบิกบานนั ้น ถ้ าเป็ นพุทธศาสนิกชน ก็
เอาอย่างพระพุทธเจ้ า พระพุทธเจ้ ามี คาแปลง่ายๆว่า รู้ ตื่น และ
เบิกบาน เพราะฉะนั ้น เราก็ทาใจของเราให้ มีพระพุทธเจ้ าเข้ าไปอยู่
ในใจ คือ
๑. มีความรู้ มองอะไรด้ วยความรู้ เข้ าใจไม่ใช้ อารมณ์ ใช้
ปั ญญา รู้จกั พิจารณาเหตุผล แค่นี ้ก็ไปได้ เยอะแล้ ว มอง
สิ่งทั ้งหลายด้ วยความรู้ ด้ วยปั ญญา ไม่ปล่อยตัวให้ เป็ น
ทาสของอารมณ์
๒. ตื่ น คื อ ไม่ ห ลั บ ใหล และไม่ ห ลงใหล มี จิ ต ใจที่ ตื่ น
ตลอดเวลา และ
๓. เบิกบาน คือ มีความสดชื่นผ่องใส
พยายามรักษาสภาพจิตใจอย่างนี ้ไว้ ให้ ได้ เรื่ อยๆ แล้ ว ท่าน
จะมีความสุข และพร้ อมกันนั ้นการรักษาโรคนี ้ก็จะได้ ผลดีด้วย
วันนี ้อาตมภาพก็ขออนุโมทนาอีกครั ง้ หนึ่ง ขอให้ บุญกุศลที่
ท่านได้ เริ่ มตั ้งไว้ ในใจนี ้ มาประกอบเข้ าเป็ นแรงหนุน ด้ วยอานุภาพ
คุณพระรั ตนตรั ย เป็ นเดชานุภาพ อภิบาลรั กษาให้ บุคลากรแห่ง
โรงพยาบาลบ้ านสวน มี คุณ หมอลดาวั ล ย์ สุว รรณกิ ต ติ เป็ น
ประธาน พร้ อมด้ วยโยมญาติมิตรที่มารั บการรั กษาพยาบาล คือ
คนไข้ ทุกท่าน ซึ่งมี นา้ ใจมาร่ วมการสัง สรรค์ ครั ง้ นี ้ จงเจริ ญ ด้ วย
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จตุร พิ ธ พรชัย มี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ า งอกงามรุ่ งเรื อ ง ประสบ
ความสาเร็ จ พรั่ งพร้ อมด้ วยสุขภาพทั ้งกายและใจ มีความร่ มเย็น
เป็ นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าโดยทั่วกันทุกท่าน
ตลอดกาลนาน เทอญ
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ความจริงแห่ งชีวิต
บททดสอบใจและเตือนให้นึกถึงความจริง
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทุ ฺธสฺสฯ
โย จ วสฺ สสตํ ชีเว
อปสฺ สํ อุทยพฺพยํ
เอกาหํ ชีวติ ํ เสยฺโย ปสฺ สโต อุทยพฺพยนฺ ติ
บัดนี ้ จะวิสัชชนาพระธรรมเทศนา พรรณนาอานิสงส์ คือ
ผลดี ข องการบ าเพ็ญ กุศลทัก ษิ ณานุป ระทานกิ จ อุทิศแด่ท่านผู้
ล่วงลับ พร้ อมทั ้งคติเตือนใจในทางธรรม เกี่ยวด้ วยเรื่ องมรณกรรม
อันจักเป็ นเครื่ องประดับสติปัญญาบารมีของท่านสาธุชนทั ้งหลาย
สืบต่อไป พอสมควรแก่เวลา
ณ วาระนี ้ คณะเจ้ าภาพ พร้ อมด้ วยบุตรหลานและญาติ
มิตรทั ้งหลาย ได้ จดั พิธีบาเพ็ญกุศล โดยปรารภมรณกรรมของท่าน
ผู้เป็ นที่เคารพนับถือ เป็ นญาติสนิท เป็ นบุรพการี จึงเป็ นเหตุการณ์
ที่นามาซึ่งความเศร้ าสลดใจ และความโศกาอาลัยเป็ นอันมากแก่
ท่านผู้ใกล้ ชิด ซึ่งมี ความรั ก ใคร่ และระลึก ถึงในพระคุณความดี
และจึงได้ จัดพิธีบาเพ็ญกุศลนี ้ขึน้ มา ซึ่งจะเป็ นอุบายอย่างหนึ่งที่
ทาให้ ร ะลึกว่า เราจะทาความดี เพื่ อท่านผู้ล่วงลับ และด้ วยการ


พระธรรมเทศนาในการบาเพ็ญกุศลอุทศิ คุณชม รักตะกนิษฐ ผู ล้ ่วงลับ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๓๓ ในการพิมพ์ค รัง้ นี้ไ ด้ต ดั ข้อ ความที่เป็ นเรื่อ งเฉพาะครอบครัวออก เพื่อ การ
เผยแพร่เป็ นสาธารณะ
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คติธรรมแห่ งชีวิต

ทาบุญกุศลอันเกิ ดจากความมีน ้าใจนี ้ ก็จะเป็ นเครื่ องบรรเทาเสีย
ซึง่ ความเศร้ าโศกอาลัยนั ้นได้ บ้าง
อีกประการหนึ่ง เมื่ อได้ จัดพิธีบาเพ็ญกุศลนี ้แล้ ว ก็จะได้
ระลึกถึง หลัก ธรรมในทางพระศาสนา เป็ นเครื่ องเตื อนใจ ทาให้
ระลึก ถึง ความเป็ นจริ ง ของชีวิต แล้ วจะทาให้ เ กิ ดความรู้ เท่าทัน
ความรู้เท่าทันนี ้ ก็จะช่วยบรรเทาความโศกเศร้ าลงได้ อีกส่วนหนึง่
โดยนัยนี ้ การปฏิ บัติทางพระศาสนานั ้น ก็ จะเป็ นเครื่ อง
ฟื น้ ฟูบารุ งจิตใจได้ ๒ ประการ ทั ้งในแง่เกี่ ยวกับกุศล คือความดี
งามต่างๆ ที่ได้ กระทา ซึ่งเป็ นการแสดงน ้าใจต่อท่านผู้ล่วงลับไป
แล้ ว และในส่ ว นของความรู้ ความเข้ าใจความจริ ง รวมทัง้ ๒
ประการนี ้ อาจเป็ นเหตุใ ห้ บ รรเทา หรื อถึ งกับ ตัดความโศกเศร้ า
อาลัยลงได้ และทาให้ เจริ ญบุญกุศลขึ ้นมาแทนที่ เป็ นผลดีทั ้งแก่
ท่านผู้ลว่ งลับ และท่านผู้ยงั มีชีวิตอยู่

ปฏิบัติต่อบุรพการี โดยทาหน้ าที่ให้ ถูกธรรม
ในส่วนแรก คือ การบาเพ็ญกุศล ที่มีการทาความดีต่างๆ นี ้
กล่าวได้ ว่า เป็ นการบ าเพ็ญ หน้ าที่ ต่อกั น ท่านเรี ย กว่า เป็ นการ
บาเพ็ญญาติธรรม คือธรรมต่อญาติ หรื อพูดง่ายๆ ว่าเป็ นหน้ าที่ต่อ
ญาติ คือ คนเรานั ้นที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกัน เป็ นญาติพี่น้องกัน
ก็ย่อมมีหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิตอ่ กัน
ในยามมี ชีวิตอยู่ หน้ าที่ต่อกันก็เป็ นไปต่างๆ สุดแต่ว่าจะ
ดารงอยู่ในฐานะแห่งความสัมพันธ์ อย่างไหน เช่น เป็ นบิดามารดา
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หรื อเป็ นพี่เป็ นน้ อง เป็ นญาติเป็ นมิตร เป็ นครู อาจารย์เป็ นต้ น เราก็
ปฏิบตั ิไปตามหน้ าที่ที่สมควรกับความสัมพันธ์ อนั นั ้น นี่เป็ นหน้ าที่
ส่วนที่มนุษย์เราจะต้ องปฏิบตั ิอยู่แล้ ว ซึ่งเรี ยกว่าญาติธรรม รวม
ไปถึ ง มิ ต รธรรม และ สัง คหธรรม คื อ การสงเคราะห์ กั นในหมู่
ชาวโลก
แต่ในเวลาที่ท่านเหล่านั ้นล่วงลับ หรื อพลัดพรากจากไป
แล้ ว การปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ กันอย่างที่เคยทาเมื่อยังเป็ นอยู่นั ้นเป็ นสิ่ง
ที่ทาไม่ได้ ก็ต้องอาศัยวิธีปฏิบตั ิในทางพระศาสนา ที่เรี ยกว่าเป็ น
การบาเพ็ญกุศลอุทิศแด่ทา่ นผู้ลว่ งลับไปแล้ ว การบาเพ็ญกุศลอุทิศ
แด่ผ้ ลู ว่ งลับไปแล้ วนี ้ จึงเรี ยกว่าเป็ นญาติธรรมต่อท่านผู้ล่วงลับไป
นั ้น เป็ นข้ อปฏิบตั ิเท่าที่มนุษย์เราจะพึง ทาได้ และแสดงน ้าใจได้
ต่อท่านที่ลว่ งลับไปแล้ ว
โดยเฉพาะสาหรั บท่านผู้มีพระคุณ เป็ นบุพการี เป็ นบิดา
มารดานั ้น การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิในญาติธรรมนี ้ยังเรี ยกว่า
เป็ นการแสดงความกตัญญูกตเวทีอีกประการหนึ่งด้ วย ถือว่าเป็ น
การแสดงนา้ ใจระลึก ถึง พระคุณ ของท่านและไม่ ได้ ทอดทิ ง้ ท่าน
เมื่อท่านยังอยู่เราก็แสดงน ้าใจเอื ้อเฟื อ้ โดยทางวัตถุสิ่งของและการ
แสดงออกที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่งเรี ยกว่าเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักธรรม
คาสอนของพระพุทธเจ้ า ดังที่ทรงแสดงไว้ วา่
สาหรับบิดามารดานั ้น ถ้ าท่านยังมีชีวิตอยู่ เมื่อท่านแก่เฒ่า
ลง ท่านเลี ้ยงดูเรามาแล้ ว เราก็เลี ้ยงดูทา่ นตอบแทน
นอกจากเลี ย้ งดูตอบแทนท่านแล้ ว ยังสามารถตอบแทน
พระคุณในฐานะอื่นได้ อีกมาก เช่นว่า ท่านมีกิจธุระอะไร เราพอจะ
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มีกาลังช่วยเหลือได้ ก็ทากิ จธุระนั ้นๆ แทนท่าน หรื อรั บใช้ ท่านใน
กิจธุระเหล่านั ้น
ในแง่ของความประพฤติ ต้ องประพฤติตนให้ ดี ตั ้งอยู่ใ น
ความเป็ นพลเมืองดี หรื อเป็ นทายาทที่ดี เพื่อให้ เกิดความเบาใจแก่
บิดามารดา เพราะว่าความเป็ นคนดีนั ้น เป็ นสิ่งสาคัญ ที่จะทาให้
บิดามารดามีความสบายอกสบายใจต่อลูก ลูกสามารถรั กษาน ้าใจ
ของพ่อแม่ได้ ด้วยการดารงอยู่ในโอวาท หรื อประพฤติตนเป็ นคนดี
ข้ อสาคัญที่ จะเกี่ ยวเนื่องต่อไปก็ คือ บุตรธิ ดานั ้นจะต้ อง
เป็ นผู้ที่สืบมรดกหรื อสืบวงศ์ตระกูล การที่จะเป็ นผู้สืบวงศ์ตระกูล
ต่อไปได้ นั ้นก็จะต้ องเป็ นคนดี เช่นเป็ นคนที่มีความขยันหมั่นเพียร
เป็ นต้ น
ธรรมดาบิดามารดานัน้ ย่อมมี ความหวังจากลูก ว่าจะให้
เป็ นทายาทสืบตระกูล รั กษาทรั พย์ มรดก แล้ วก็ทาให้ วงศ์ตระกูล
นั ้นมีชื่อเสียงดารงอยู่ในความดีงาม เมื่อเห็นลูกประพฤติดี พ่อแม่ก็
มีความเบาอกเบาใจ หรื อมีความสุข และมั่นใจว่าลูกจะรั กษาวงศ์
ตระกูลไว้ ได้
ในทางตรงข้ าม ถ้ าเห็นลูกประพฤติ ไ ม่ ดี พ่อแม่ ก็ ย่ อมมี
ความทุกข์ เป็ นอันมาก จนกล่าวได้ ว่า ความสุขความทุกข์ ของพ่อ
แม่นั ้น ฝากไว้ กับลูกเป็ นอย่างยิ่งทีเดีย ว ดังนั ้น ถ้ าลูกประพฤติตน
เป็ นคนดี เป็ นคนที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ า พ่อแม่ก็มีความสุขไปด้ วย
การประพฤติตนเป็ นคนดีของลูกนี ้ เกี่ ยวโยงไปถึงการสืบ
ต่อวงศ์ตระกูลด้ วย ท่านจึง ได้ กาหนดข้ อปฏิบัติไ ว้ อีก อย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะว่า จะต้ องประพฤติตนให้ เป็ นผู้สมควรแก่ทรั พย์มรดกด้ วย
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ที่กล่าวมานี ้ก็เป็ นหลักธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับหน้ าที่ของบุตร
ธิดาต่อบิดามารดา ซึ่งท่านจะเน้ นเป็ นพิเศษ ในส่วนของข้ อปฏิบตั ิ
ระหว่างบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะข้ อที่ว่า ท่านเลี ้ยงดูเรา
มาแล้ ว เราก็เลี ้ยงดูทา่ นตอบแทน แต่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ ว เราไม่
สามารถแสดงนา้ ใจในการที่ จะเลี ย้ งดูท่านตอบแทนได้ เพราะ
แม้ แต่ร่างกายของท่าน เราก็ไม่สามารถที่จะรั กษาไว้ ได้ เพราะฉะนั ้น
จึงทาได้ ตามวิธีที่เรี ยกว่าอุทิศกุศลให้ ในเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ ว
การอุทิศกุศลนี ้ก็เป็ นกิ จประการหนึ่ง แต่มิใช่สิ ้นสุดเพียง
เท่านั ้น คือจะต้ องเป็ นเครื่ องเตือนใจลูกต่อไป ให้ ระลึกถึงพระคุณ
ความดีของท่าน พร้ อมทั ้งแนวทางความประสงค์ของท่าน ที่ตั ้งใจ
จะให้ ลกู หลานทาสิ่งที่ดีงาม แล้ วพยายามที่จะประพฤติปฏิบตั ิตาม
เช่นตัวอย่าง คือ การรั กษาวงศ์ตระกูล และรั กษาชื่อเสียงเกี ยรติ
คุณของวงศ์ตระกูลเป็ นต้ น ดังที่ได้ กล่าวมานั ้น แม้ แต่กิจธุระอะไร
ต่างๆ ของท่านที่เคยทาแทนท่าน เมื่ อท่านล่วงลับไปแล้ ว อันใดที่
ยังทาได้ ก็ต้องทาต่อไป แต่จดุ สาคัญก็คือในขณะเมื่อท่านล่วงลับ
ไปแล้ วใหม่ๆ นี ้ จะเน้ นการกระทาที่ปรากฏชัด คือ การบาเพ็ญกุศล
ให้ แก่ทา่ นผู้ลว่ งลับไปแล้ ว เป็ นการแสดงน ้าใจต่อท่าน
อานิสงส์ ๕ ประการของการทําบุญอุทิศให้ผลู้ ่วงลับ
พระพุทธเจ้ ากล่าวถึงประโยชน์ของการทาบุญแบบนี ้ว่ามี
อานิสงส์ถึง ๕ ประการด้ วยกัน คือ
๑. เป็ นวัตถุประสงค์โดยตรงคืออุทิศกุศลแก่ผ้ ูล่วงลับไป
แล้ ว ให้ ทา่ นได้ รับผลสุดแต่อยู่ในวิสยั อันใด
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๒. เป็ นการทาหน้ าที่ของเจ้ าภาพเอง คือ การบาเพ็ญญาติ
ธรรม คือ ปฏิบตั ิธรรมหรื อหน้ าที่ตอ่ ญาติ คนที่เราเกี่ยวข้ อง ถ้ าเป็ น
ลูกหลานก็คือ ความกตัญญูกตเวี ถ้ าเป็ นมิ ตรสหาย ก็คือ สังคหธรรม หรื อการสงเคราะห์
๓. เป็ นการยกย่องบูชาคุณความดีของผู้ล่วงลับไปแล้ ว ใน
กรณีที่เป็ นลูกหลานก็คือการบูชา ยกย่องคุณความดีของท่าน เอา
มาระลึก เอามาประกาศ เอามาแสดง ว่าเราเห็นคุณความดีของ
ท่าน และท่านมีคณ
ุ ความดีให้ เราต้ องระลึก ว่าท่านมีความดีต่อเรา
เราจึงมาระลึกถึง ถ้ าเป็ นผู้มีคณ
ุ มากต่อสังคม การทาความดีนี ้ก็จะ
เป็ นเครื่ องเชิดชูเพื่อเป็ นแบบอย่างให้ คนทั ้งหลายได้ ระลึก และถือ
ปฏิบตั ิตาม การยกย่องคนดี ก็คือการยกย่องคุณความดี ถ้ าสังคม
ใดยกย่องคุณความดี สังคมนั ้นย่อมมีแต่ความเจริ ญ
๔. เป็ นวิธีการในการทานุบารุ ง ให้ กาลังกับพระสงฆ์ผ้ สู ืบ
ต่ออายุพระศาสนา พระสงฆ์มีหน้ าที่ศึกษา เล่าเรี ยน ปฏิบัติตาม
และนามาเผยแผ่ เป็ นการให้ กาลังกับพระสงฆ์ และเป็ นโอกาสให้
พระสงฆ์นาธรรมะมาบอกกล่าวแนะนาสัง่ สอนประชาชน อธิ บาย
ให้ เข้ าใจ จึงเป็ นการสืบต่ออายุพระศาสนาไปด้ วย เพราะฉะนัน้
การทาบุญเช่นนี ้ไม่ใช่เพียงแค่ให้ กับผู้ล่วงลับเท่านั ้น แต่เป็ นการ
ให้ แก่สังคมด้ วยการเชิดชูคนดี และคุณความดี และช่วยบาเพ็ญ
ประโยชน์ตอ่ พระศาสนาด้ วย เรี ยกว่าโยมมีส่วนในการต่ออายุพระ
ศาสนา
๕. เป็ นการที่ตนเองได้ ทาบุญ เจริ ญ งอกงามในบุญกุศล
เพิ่ ม พูนคุณ ธรรมความดี ต่าง เช่น ทาต่อพ่อแม่ ก็ ไ ด้ เจริ ญ ความ
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กตัญญูกตเวที ได้ ฟังธรรม เจริ ญทาน ศีล ภาวนา จิตใจก็มีกุศล
ความดีงามเพิ่มพูน

บททดสอบใจและเตือนให้ นึกถึงความจริง
มองในแง่หนึ่ง เรื่ องของชีวิตที่มีความเกิ ดขึน้ และมีความ
สิ น้ สุดนี ้ ว่าตามคติ ทางพระศาสนาก็ เ ป็ นเรื่ องธรรมดา แต่เ ป็ น
ธรรมดาในส่วนที่ ม นุษย์ เ ราไม่ ชอบใจ คื อเป็ นส่วนอนิ ฏฐารมณ์
อารมณ์ที่ไม่นา่ ปรารถนา ใครๆ ก็ไม่อยากให้ เกิดขึ ้น แต่มันก็เป็ นสิ่ง
สุด วิ สัย ที่ จ ะไปห้ า มปรามกี ด กั น้ ได้ มั น จะต้ อ งเกิ ด ขึ น้ แน่ น อน
เพราะเป็ นกฎธรรมชาติ เมื่ อมันยังไม่เกิดเราก็ไม่อยากให้ เกิด แต่
เมื่อเกิดขึ ้นแล้ ว เราก็จะต้ องยอมรับความจริ ง
การยอมรับความจริ งนี ้ ถ้ าเอามาใช้ ในทางธรรมก็กลายเป็ น
บททดสอบจิตใจของเราได้ ด้วย และถ้ าทาอย่างนั ้นก็กลายเป็ นว่า
เราสามารถถือเอาประโยชน์จากสถานการณ์หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
ส่วนที่วา่ มันเป็ นไปแล้ วอย่างที่ไม่นา่ จะเป็ นไปนั ้น เราก็ต้อง
ยอมรั บ ความจริ ง แต่ส่วนหนึ่ง ก็คือการนามาใช้ ใ นการทดสอบ
จิตใจของตนเอง เพื่อเป็ นเครื่ องวัดผลการปฏิบตั ิธรรมว่า อันนี ้ล่ะนะ
คื อ ของจริ งที่ ป รากฏขึ น้ แล้ ว เป็ นความจริ งตามหลั ก ธรรมที่
พระพุทธเจ้ าตรั สไว้ ว่า สิ่งทั ้งหลายมี การเกิดขึน้ ตั ้งอยู่ แล้ วเสื่อม
สลายไปเป็ นธรรมดา โดยเฉพาะชีวิตของมนุษย์นี ้ มีการเกิด แล้ วก็
ต้ องมีความตาย เป็ นของแน่นอน ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ปั ญหาอยู่
ที่วา่ เมื่อมันเกิดขึ ้นแล้ วเราจะทาใจของเราอย่างไร ถ้ าเป็ นลักษณะ
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จิ ต ใจของผู้ที่ ไ ด้ ฝึ กฝนตนเองหรื อ พัฒ นาแล้ ว ก็ จ ะเป็ นจิ ต ใจที่
สามารถตั ้งตัว หรื อฟื น้ ฟูตวั เองได้ ทนั
ท่านกล่าวว่า คนเรานั ้นอยู่ในโลกก็จะต้ องประสบโลกธรรม
คือสิ่งที่เป็ นธรรมดาของโลก เป็ นธรรมดา ถ้ าเราไม่ได้ ฝึกฝนจิตใจ
ของเรา เวลาประสบอารมณ์ ที่ไม่น่าปรารถนา ก็จะเกิดความเศร้ า
โศกเสี ย ใจ ท่านเรี ย กว่ามี ก ารยุบ หรื อแฟบ จิ ตใจก็ ห่อเหี่ ย ว แต่
ในทางตรงข้ ามถ้ าได้ รับอารมณ์ ที่น่าปรารถนาอย่างที่เรี ยกว่า ลาภ
ยศ สรรเสริ ญ และความสุข เราก็จะมี ความปลาบปลื ้มปี ติ ยินดี
แล้ วก็อาจหลงใหลมัวเมา ถ้ าคนไม่ได้ ฝึกฝนตนเอง ก็จะทาให้ จิตใจ
ฟูไ ปตามแล้ ว ก็จะหลงระเริ ง คื อไม่ ใ ช่เ ป็ นเพี ย งแค่ปี ติ ยินดี ตาม
สมควรแก่ธรรมเท่านั ้น แต่จะหลงระเริ งมัวเมา แล้ วอาจจะเกิดเป็ น
โทษ และอาจจะเกิดกิเลสต่างๆ ตามมาได้ อีกมากมาย
แต่สาหรั บผู้ที่ได้ พัฒนาตนเองแล้ ว รู้ จักฝึ กฝนตนเองและ
นาธรรมมากล่อมเกลาจิตใจ ได้ ร้ ู คติธรรมดาของสิ่งทั ้งหลาย ก็จะ
ปฏิบัติด้วยความรู้ เท่าทัน ถ้ าสิ่งทั ้งหลายที่เกิ ดขึน้ เป็ นสิ่งที่ดีงาม
น่าพอใจ ก็ยินดีพึงพอใจตามสมควรแก่ธรรม แต่ไม่หลงระเริ งไป
หรื อถ้ ามี สิ่งที่ ไม่ น่าปรารถนาเกิ ดขึน้ เช่นมี ก ารสูญเสีย หรื อการ
พลัดพราก เป็ นต้ น ก็จะทาใจได้ รวดเร็ ว โดยรู้เท่าทันคติธรรมดา ไม่
เศร้ าโศกจนเกิ นไป แล้ ว ก็ โ น้ ม จิ ตใจไปในทางที่ เ ป็ นการปฏิ บัติ
เพื่อให้ จิตใจงอกงามยิ่งขึ ้น จิตใจก็จะไม่สลด ไม่ตกอยู่นาน อาจจะ
ตกอยู่ชวั่ ขณะสั ้นๆ ในฐานะที่เป็ นธรรมดาของปุถชุ น แต่เสร็ จแล้ วก็
จะรู้เข้ าใจเท่าทันความจริ ง พอรู้เท่าทันความจริ งแล้ ว ก็จะตั ้งจิตใจ
ให้ ฟืน้ ขึ ้นมาเป็ นปกติได้ เมื่อตั ้งจิตใจเป็ นปกติขึ ้นมาแล้ ว และรู้ เท่า
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ทันด้ วยปั ญ ญา จิ ตใจนัน้ ก็ ส ว่างผ่องใส ความเป็ นกุศ ลธรรมก็
เกิดขึ ้น
ทั ้งหมดนี ้ข้ อสาคัญ ก็ คือการรู้ เท่าทันความจริ ง สิ่ ง ที่เ ป็ น
เครื่ องทดสอบพุทธศาสนิกชนในเรื่ องการปฏิบัติก็คือ ความรู้ เท่า
ทันนี แ้ หละว่า เราได้ ศึ ก ษาธรรมแล้ ว มี ความรู้ เท่าทัน สามารถ
ดารงจิตใจของตนเองได้ เป็ นปกติสขุ หรื อให้ พฒ
ั นาเจริ ญงอกงาม
ขึ ้นได้ แค่ไหนเพียงไร
ความจริ งที่วา่ รู้เท่าทันนี ้ก็คือเรื่ องเกี่ยวกับอนิจจังนัน่ เอง
พุทธศาสนิกชนได้ ศึกษาหลักของความเป็ นอนิจจังกันมา
เป็ นอันมาก แม้ แต่ผ้ ทู ี่ไม่ ได้ สนใจศึ กษาธรรมเลย เพียงแต่อยู่ใ น
สังคมไทยที่เป็ นสังคมของชาวพุทธนี ้โดยที่ไม่ได้ ตั ้งใจ ก็จะได้ ยินได้
ฟั ง ค าว่ าอนิ จจัง หรื อ ความไม่ เ ที่ ย ง ความเปลี่ ย นแปลง ความ
เกิดขึ ้นตั ้งอยู่ดบั ไปนี ้อยู่จนพอจะคุ้นหูค้ นุ ใจ
สาหรับคนทั ้งหลายโดยทัว่ ไปนั ้น ก็จะได้ ยินคาว่าอนิจจังใน
ความหมายของความเปลี่ยนแปลง ท่านสอนให้ ร้ ู ว่าสิ่งทั ้งหลายมี
ความเปลี่ยนแปลงไป ไม่แน่นอน เมื่ อมี ความไม่แน่นอนแล้ ว วัน
หนึง่ มันอาจจะเป็ นอย่างหนึ่ง อีกวันหนึ่งก็อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็ น
อีกอย่างหนึ่งได้ เสมอ โดยเฉพาะชีวิตของคนเรานี ้ ตั ้งต้ นแต่ชีวิต
ของตัวเราเอง ก็มีความไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงไปในทางสุขบ้ าง
เปลี่ ย นแปลงไปในทางทุก ข์ บ้ าง วันหนึ่ง เราอยู่ เ ป็ นสุข ดี ๆ แต่
วันรุ่ งขึ น้ โดยไม่คาดหมาย ก็ อาจจะเกิ ดความทุกข์ ขึน้ มา เช้ ายัง
หัวเราะกันอยู่สนุกสนาน พอเย็นเปลี่ยนแปลงเป็ นเศร้ าสลดไป สิ่ง
ทั ้งหลายก็เป็ นอยู่อย่างนี ้
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โดยเฉพาะเกี่ ยวกับเรื่ องการเกิ ดและความตายนั ้น มี คติ
ในทางพระศาสนาสอนไว้ เ ป็ นอันมาก ให้ ร้ ู เท่าทันความเป็ นจริ ง
เช่นบอกว่า คนเรานี ้เกิดขึ ้นมาแล้ ว นับตั ้งแต่นาทีที่เกิดมานั ้น ชีวิต
ก็บ่ายหน้ าไปหาความสิ ้นสุดทั ้งนั ้น เรี ยกว่าเป็ นชีวิตที่เดินหน้ าไป
หาจุดจบอย่างเดียว สิ่งที่จะทาได้ ก็มีแต่ว่าทาอย่างไรจะประคับ
ประคองบริ หารชีวิตของเราให้ ดีที่สดุ ในระหว่างที่เป็ นอยู่นั ้น
คนเราที่อยู่ร่วมกันเป็ นจานวนมากนี ้ ท่านบอกว่าบางทีเช้ า
ก็เห็นกันอยู่ แต่พอตกเย็นบางคนก็ไม่เห็นเสียแล้ ว หรื อเย็นนี ้เห็ น
กันอยู่ แต่พอถึงเช้ าวันรุ่ งขึ ้นก็ไม่เห็นเสียแล้ วก็มี จึงเป็ นเรื่ องที่ต้อง
มองด้ วยความตื่นตัวรู้เท่าทันและไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลา
คนบางคนนี ้เห็นกันเมื่อสองวันก่อน แล้ วระยะต่อมาไม่พบ
หน้ า พอมาได้ ยินข่าวอีกที ท่านก็ถึงแก่กรรมเสียแล้ ว ก็ได้ แต่อทุ าน
ออกมาว่า อ้ าว ! ก็ยังเห็นดีๆ แข็งแรงอยู่ อะไรกันนี่ เสียแล้ วหรื อ ?
เรื่ องก็เป็ นอย่างนี ้ ดังที่เราก็ได้ ยินได้ ฟังกันอยู่บ่อยๆ ท่านผู้ใดหาก
ว่าไม่ได้ คิดพิจารณาเลย ไม่ได้ เอาคติเหล่านี ้มาระลึกไตร่ ตรองด้ วย
ความรู้ เท่าทัน ก็จะไม่ได้ ประโยชน์จากความจริ ง แต่ถ้าหากนามา
พิจารณาแล้ ว ก็จะได้ ประโยชน์จากการที่ร้ ู เข้ าใจความจริ งนั ้น และ
เป็ นประโยชน์แก่ชีวิตของตนด้ วย ซึ่งทั ้งหมดนี ้ก็เป็ นเรื่ องของความ
จริ งเกี่ยวกับหลักอนิจจัง หรื อความไม่เที่ยงแท้ แน่นอนนัน่ เอง
ความไม่เที่ยงแท้ แน่นอนนี ้เป็ นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่ง เป็ น
กฎธรรมชาติส่วนที่เห็นได้ ง่ายๆ ในรู ป ของความเปลี่ยนแปลง ถ้ า
ต้ องการจะบอกว่า สิ่งทั ้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา หรื อมี
ความเปลี่ยนแปลง เราก็สามารถพูดให้ เห็นได้ ง่ายๆ เช่นอาจจะ
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ยกตัวอย่างขึ ้นมาชี ้ว่า ดอกไม้ ที่จดั วางอยู่หน้ าที่ตั ้งศพซึ่งเป็ นส่วน
หนึง่ ของเครื่ องตั ้งนี ้ ตอนนี ้ก็สวยสด งดงาม ยังใหม่อ ยู่ แต่อีกไม่
ช้ าข้ ามคืนข้ ามวันไปไม่นาน ก็จะเหี่ยวแห้ งลงไปตามลาดับ
การที่มีการจัดเครื่ องตั ้งด้ วยดอกไม้ อย่างนี ้ มองในแง่ของ
ธรรมก็เป็ นเครื่ องเตือนใจเหมื อนกัน คือเป็ นเครื่ องเตือนใจให้ เรา
พิจารณาว่า ชีวิตของคนเราก็เ หมื อนอย่างนี ้ ดอกไม้ ต้นไม้ ก็เป็ น
ชีวิตเหมื อนกัน แต่เ ราจะเห็นได้ ง่ ายถึง การที่มันเปลี่ย นแปลงไป
จากความสวยสดมีสีสนั งดงาม ก็จะร่ วงโรยเหี่ยวแห้ งไป ชีวิตของ
คนเราก็ เ ป็ นอย่ างนัน้ คื อว่ าดอกไม้ นี เ้ ป็ นเครื่ องเตื อ นใจให้ เ รา
มองเห็นคติธรรมดานัน่ เอง
แม้ แต่ธูปเทียนที่จุดขึน้ มาบูชานี ้ ก็มีความหมายสองด้ าน
ในด้ านหนึ่ง นัน้ เป็ นเครื่ องบูชาคุณ แสดงความเคารพกราบไหว้
และราลึกถึงท่านผู้ล่วงลับไปแล้ ว แต่อีกด้ านหนึ่งก็เป็ นคติเตือนใจ
ให้ นึกถึงหลักอนิจจังนี ้ด้ วย เหมือนดังเทียนที่จุดอยู่นี่ก็จะมองเห็น
ว่าค่อยๆ สั ้นลงไป ค่อยๆ น้ อยลงไป ค่อยๆ หมดไป ชีวิตของคนเรา
นี ้ก็เหมื อนกับ แสงเทียน เทีย นที่จุดแล้ วก็เหมื อนชีวิตที่เริ่ มต้ นขึ น้
แล้ ว ต่อจากนั ้นก็จะค่อยๆ น้ อยลงๆ ลดลงไป สั ้นลงไปตามลาดับ
จนกระทัง่ หมดไป
มองให้ ซึ ้งกว่านั ้นอีก เทียนนี ้จะให้ คติลึกลงไปในทางธรรม
แม้ กระทั่งให้ เห็นความสืบต่อของชีวิตที่อาศัยปั จจัยต่างๆ การที่
แสงเที ย นลุก ไหม้ ส่องสว่างอยู่ ไ ด้ ตลอดเวลานี ้ ก็ เ พราะมี ปั จจัย
ต่างๆ คอยหนุนไว้ เริ่ ม แต่อาศัยเนื ้อเทีย นที่ เป็ นเชื อ้ ไฟ อาศัย ไส้
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ตลอดจนอาศัย อากาศ จึงหล่อเลี ้ยงเปลวไฟอยู่ได้ ชี วิตคนเราก็
เหมือนกัน ต้ องอาศัยปั จจัยต่างๆ ช่วยหล่อเลี ้ยงไว้
รวมความว่ า สิ่ ง ที่ ป ระกอบในพิ ธี ศ พนั น้ ความจริ งมี
ความหมายหลายอย่าง หลายขั ้น สุดแต่ผ้ ทู ี่ได้ มารู้ เห็น มาร่ วมพิธี
นั ้นจะคิ ดนึก หรื อว่ามี ความเข้ าใจเพีย งไร หากว่ามี ปัญ ญารู้ จัก
พิจารณา ก็ยิ่งเห็นคติความจริ งของสิ่งทั ้งหลายมากขึน้ แต่อย่าง
น้ อ ยก็ ค วรจะได้ ส่ ว นที่ เ ด่ น ชัด ดัง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว คื อ ความเป็ น
อนิจจัง หรื อความไม่เที่ยง ซึง่ เป็ นกฎธรรมชาติอย่างหนึง่ นั ้น

รู้ความจริงของธรรมดา แต่ได้ ประโยชน์มหาศาล
กฎธรรมชาติ เ ป็ นความจริ ง ที่ เ ราทัง้ หลายจะต้ อ งรู้ ไว้
เพราะมีแต่ประโยชน์ แม้ จะเป็ นกฎธรรมชาติในส่วนที่ไม่ถูกใจเรา
ไม่ น่าปรารถนา เราก็ ต้องรู้ เพื่อจะปฏิบัติใ ห้ ถูกต้ อง ความรู้ กฎ
ธรรมชาติหรื อความจริ งของสิ่งทั ้งหลายตามธรรมดานี ้ อาจแบ่ง
ง่ายๆ ว่ามีประโยชน์ได้ ๓ ขั ้น
ขั ้นที่ ๑ เป็ นประโยชน์สาหรั บที่จะปฏิบตั ิตามได้ ถูกต้ อง
เพื่อจะดารงชีวิตอยู่ได้ ด้วยดี มิให้ เกิดทุกข์โทษภัย
ขั ้นที่ ๒ เป็ นประโยชน์ในการที่จะนามาใช้ มาจัด มาทา
หรื อสร้ างสรรค์อะไรของเราเอง ให้ สาเร็ จประโยชน์ขึ ้นมาตามต้ องการ
ขั ้นที่ ๓ เป็ นประโยชน์ในทางความรู้ เท่าทันที่จะดาเนิน
ชี วิ ต ด้ า นใน ท าให้ ร้ ู จัก วางท่ า ที ข องจิ ต ใจได้ ถู ก ต้ อง ท าให้ มี
ความสุขและไร้ ทกุ ข์อย่างแท้ จริ ง
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สามอย่างนี ้เป็ นหัวข้ อที่อาจจะเข้ าใจยากอยู่ แต่จะเห็นได้
ตามลาดับตั ้งแต่ข้อหนึง่ ว่า ความรู้เกี่ยวกับความจริ งของธรรมชาติ
นั ้น มี ประโยชน์ ในประการที่หนึ่งซึ่งง่ายที่สุด คื อการที่ จะปฏิบัติ
ตาม เมื่อปฏิบตั ิตามมันได้ ถูกต้ องสอดคล้ องกันดี ชีวิตของเราก็จะ
เป็ นไปได้ ดีด้วย
ตัวอย่างง่ายๆ ในชีวิตความเป็ นอยู่ทางด้ านวัตถุ คนเรานี ้
อาศัยสิ่งแวดล้ อม ซึง่ เป็ นเรื่ องของธรรมชาติ กฎธรรมชาติเกี่ยวข้ อง
กับชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา โบราณเรี ยกว่าดินน ้าลมไฟ
ไฟก็อย่างดวงอาทิตย์ ซึ่งมีแสงที่ร้อน แดดที่เป็ นรั ศมีของ
ดวงอาทิ ตย์ ส่องลงมานี ้ มี ความร้ อน ความร้ อนนัน้ มี ป ระโยชน์
หลายอย่าง เช่นตากผ้ าก็ทาให้ แห้ งได้ อาศัยแดดนี ้มาช่วยแผดเผา
ช่วยให้ หายชื ้น ถ้ าเราต้ องการให้ ผ้าของเราแห้ ง เราก็ต้องปฏิบัติ
ตามธรรมชาติ นี ้ คื อรู้ ว่าแดดนี ม้ ี ค วามร้ อน แล้ ว ก็ ช่ วยท าให้ สิ่ ง
ทั ้งหลายแห้ งได้ เราต้ องการให้ ผ้าของเราแห้ ง เราก็เอาผ้ าไปผึ่ง
แดดนั ้น
หรื ออย่างคนที่ทาเกษตรกรรม เห็นธรรมชาติ หมุนเวี ย น
ประจาแต่ละปี เดือนนี ้ฝนมา แล้ วพืชพันธุ์ธัญญาหารงอกงาม เรา
ก็ปฏิบตั ิตามกฎธรรมชาตินั ้น ถึงเวลานี ้ ฤดูนี ้ เดือนนี ้ฝนจะมา เราก็
ปลูก ข้ าวทานา หรื อปลูก พืชทาไร่ ให้ ตรงตามการหมุนเวี ยนของ
ฤดูกาลที่ฝนจะมา ถึงฤดูแล้ งอากาศแห้ งเราควรจะทาอย่างไร ก็ทา
ให้ เป็ นไปตามนั ้น การทาอย่างนี ้ ก็เป็ นการปฏิบัติตามธรรมชาติ
ด้ วยความรู้ที่เพียงปฏิบตั ิตามเท่านั ้น ก็เกิดผลดีแก่ชีวิตของเรา คือ
ทาให้ เราเป็ นอยู่ได้ ด้วยดี ชีวิตก็มีความกลมกลืนราบรื่ นไปได้

๑๔๖

คติธรรมแห่ งชีวิต

ทีนี ้ ในขั ้นที่สอง คนที่มีความเจริ ญยิ่งขึ ้น นอกจากมีความรู้
ในเรื่ องกฎธรรมชาติพอที่จะปฏิบตั ิตามได้ ให้ ตนดารงชีวิตอยู่ด้วยดี
แล้ ว ก็เอาความรู้ในกฎธรรมชาตินั ้น มาจัดสรรปรุ งแต่งทาอะไรต่อ
อะไรที่เป็ นของตนเองขึ ้นได้ ด้วย เช่นอย่างเรารู้ กฎธรรมชาตินี่เอง
ในเรื่ องที่ว่า ถ้ าต้ มน ้า คือ เอาไฟมาใช้ ต้มน ้าให้ เป็ นไอขึ ้นมาแล้ ว
ไอที่ พ ลุ่ง ขึ น้ มานี ถ้ ้ าเอาอะไรไปกดไปปิ ดกัน้ ไว้ มันจะมี ก าลัง อัด
อาจจะทาให้ สิ่ง ที่ ก ดกัน้ นัน้ ถึ ง แตกระเบิ ดไปได้ เราได้ ความรู้ นี ้
มาแล้ ว ก็ เ อาความรู้ นัน้ ไปประดิ ษ ฐ์ ข องใช้ ท าเป็ นเครื่ องจัก ร
เครื่ องกล เช่น เรื อไอน ้าอย่างสมัยก่อน หรื อแม้ แต่รถไฟ ทาให้ มี
รถไฟวิ่งแล่นไป ทาให้ มีเรื อกลไฟ บรรทุกของไปได้ สัญจรไปในที่
ต่างๆ เป็ นประโยชน์มากมาย
แม้ ก ระทั่งในสมัยปั จจุบันนี ้ เมื่ อคนมี ความรู้ ในเรื่ องการ
แตกตัวของปรมาณู และการรวมตัวของปรมาณู ก็เอาความรู้ นั ้น
ไปประยุก ต์ ใ ช้ ทาเครื่ องปฏิก รณ์ ป รมาณูขึ น้ มา นาเอาพลัง งาน
นิวเคลียร์ มาใช้ ได้
เรามี ความรู้ ในเรื่ องไฟฟ้าที่เป็ นไปตามธรรมชาตินี่แหละ
แต่เ ราเอาความรู้ นัน้ มาใช้ ป ระโยชน์ นามาสร้ างเครื่ อ งใช้ แ ละ
อุปกรณ์ตา่ งๆ มากมาย เช่น พัดลมหรื อหลอดไฟฟ้าที่ให้ แสงสว่าง
ตลอดจนเครื่ องทาความเย็นที่เราใช้ ในที่ประชุม อะไรต่างๆ เหล่านี ้
สารพัดที่จะใช้ ไ ด้ ประโยชน์ อันนี ้ก็เ ป็ นระดับ ของการที่ ว่าเรานา
ความรู้ ในกฎธรรมชาตินั ้นมาใช้ ทาอะไรต่ออะไรที่เป็ นของตนเอง
ขึ ้นมา เป็ นอีกชั ้นหนึง่
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จะเห็นว่ามนุษย์ นั ้นมี ความเจริ ญขึ ้นมาตามลาดับ ตอนที่
ยัง ไม่ ร้ ู จัก ธรรมชาติ ปฏิ บัติต ามธรรมชาติ ไ ม่ ไ ด้ ชี วิ ตก็ มี ความ
ขัดข้ องมาก พอรู้ จักธรรมชาติ แล้ วปฏิบตั ิตามธรรมชาติได้ ชีวิตก็
พอเป็ นไปได้ ดีขึ น้ แต่ ต่อมานี ม้ ี ความก้ า วหน้ ายิ่ ง กว่า นัน้ ก็ เ อา
ความรู้ ในกฎธรรมชาตินั ้นมาใช้ ทาอะไรต่ออะไรที่เป็ นของตนเอง
ด้ วยการประดิษฐ์ สร้ างสรรค์อปุ กรณ์ อะไรต่างๆ ที่อานวยความสุข
สนุก สะดวกสบาย สร้ างสรรค์ความเจริ ญขึ น้ มาได้ อันนี ้ก็เป็ นการ
ใช้ ประโยชน์จากความรู้ในกฎธรรมชาติอีกประการหนึง่
ทีนี ้ยังมีอีกชั ้นหนึ่งเป็ นชั ้นที่สาม คือการรู้ เท่าทันความจริ ง
ของกฎธรรมชาตินั ้น จนถึงขัน้ ที่ว่า มันเกิ ดผลแก่ชีวิตจิตใจอย่าง
แท้ จริ ง ด้ วยปั ญญาที่ร้ ู เข้ าใจสภาวะของสิ่งต่างๆ ในขั ้นที่หนึ่งและ
ขั ้นที่สองนั ้นจะเห็นว่าเราใช้ ประโยชน์ได้ แค่ชีวิตภายนอก กล่าวคือ
เรามีความอยากมีความปรารถนาของเราอยู่อย่างไร เราก็เพียงแต่
เอาความรู้ในกฎธรรมชาตินั ้นมาสนองความต้ องการของเรา ทาไป
ตามความอยากความปรารถนาของเราอย่างนั ้น แต่ชีวิตจิตใจของ
เราเองก็ยงั เป็ นไปอย่างเดิมที่เคยเป็ นมา เราก็ยังไม่ร้ ู จักเท่าทันชีวิต
ของเรา ยังไม่ร้ ู จักโลกนี ้ตามความเป็ นจริ ง แต่ถ้ าเรารู้ เข้ าใจกฎ
ธรรมชาติลึกซึ ้งลงไปอีก ก็จะรู้ หยั่งลงไปถึงจนกระทัง่ ว่า ตัวชีวิต
ของเราเองนี ้เป็ นอย่างไร
คนจานวนมากไม่เคยมองถึงชีวิตของตัวเอง ไม่เคยมองถึง
โลกนี ้ที่เป็ นสัง ขาร มองแต่เพียงว่าจะเอาความรู้ ในกฎธรรมชาติ
ของสิ่งต่างๆ มาใช้ ประโยชน์สนองความต้ องการของตนเท่านัน้
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แล้ วก็วิ่งไปแล่นไป ทาไปๆ จนมี ความรู้ สึกเหมือนกับว่า เรานี ้เป็ น
คนเก่งมีความสามารถมาก มนุษย์เราสามารถเอาชนะธรรมชาติได้
แต่พอหันกลับมาคิดได้ อีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่า ชีวิตของเราที่
เป็ นอย่างนั ้น ได้ กลายเป็ นการตกเป็ นทาสของสิ่งทั ้งหลายมากมาย
กลายเป็ นว่าเอาชีวิตของเราไปฝากไว้ กับสิ่งภายนอก ปล่อยให้ สขุ
ทุกข์ของเราขึ ้นต่อสิ่งภายนอกเป็ นตัวกาหนด ไม่เป็ นอิสระ วิ่งแล่น
ไปต่างๆ โดยที่ไม่ร้ ู ว่าจะวิ่งแล่นไปทาไม แล้ วชีวิตของเราคืออะไร
กันแน่ ไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณา นี่ก็หมายความว่ายังไม่เข้ าใจถึง
กฎธรรมชาติอย่างแท้ จริ ง คือ ธรรมชาติแห่งชีวิตของตนเองยังไม่
รู้จกั เลย
ความจริ งนัน้ กฎธรรมชาติข องสิ่ งทัง้ หลายภายนอกกับ
ชีวิตของเรานี ้ ก็เนื่องเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน ถ้ าเป็ นผู้มีสติปัญญา
อย่างแท้ จริ ง ก็จะโน้ มความเข้ าใจนี ้มาหาชีวิตของตนได้ จนกระทัง่
รู้เท่าทันธรรมชาติ หรื อธรรมดาแห่งชีวิตของตนเอง
อย่ า งเรื่ องของอนิ จ จั ง คื อ ความเปลี่ ย นแปลงของสิ่ ง
ทั ้งหลายนี ้ เบื ้องต้ นเราก็มองเห็นที่ภายนอกก่อน แม้ แต่คนที่ว่านา
ความรู้ ในกฎธรรมชาติมาใช้ ประโยชน์ ก็อาศัยการที่ร้ ู เข้ าใจในกฎ
แห่งความเปลี่ยนแปลงนี่เอง เพราะสิ่งทั ้งหลายนั ้นมันไม่เที่ยงแท้
ไม่ คงที่ มั น เปลี่ ย นแปลง เราจึง สามารถจัด การกับ มั นได้ การ
สร้ างสรรค์ความเจริ ญต่างๆ นั ้น ก็เป็ นการทาความเปลี่ยนแปลง
ขึน้ อย่างหนึ่ง และเรารู้ ว่าความเปลี่ย นแปลงนั ้นเป็ นไปตามเหตุ
ปั จจัย เพราะฉะนั ้น เราก็สร้ างสรรค์เหตุปัจจัยที่จะนามาซึ่งความ
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เปลี่ยนแปลงที่เราต้ องการ อันนี ้ก็เป็ นหลักของการที่จะนาความรู้
ในกฎธรรมชาติมาใช้ ประโยชน์ ซึง่ มนุษย์ก็ได้ ปฏิบตั ิกนั อยู่เช่นนี ้
แต่ใ นทางพุทธศาสนานั ้น ท่านให้ ม องเห็นต่อไปด้ วยถึ ง
ความจริ งของธรรมชาติที่มีอยู่ในทุกสิ่ง ทุกอย่าง ซึ่งรวมทั ้งชีวิตของ
เราด้ วย เราจะต้ องมองเห็นความเปลี่ยนแปลง ความเกิดขึ ้น ตั ้งอยู่
ดับไป ความเป็ นไปตามเหตุปัจจัยของชีวิตของเราเองนี ้ด้ วย ถ้ าเรา
ได้ เกิดความรู้ตระหนักถึงความจริ งนี ้ โดยโน้ มเข้ ามาหาชีวิตของเรา
แล้ ว เราจะเกิ ด ความรู้ สึ ก ใหม่ ๆ ขึ น้ มา ที่ ท าให้ มี ค วามเข้ าใจ
เกี่ ยวกับ ชีวิต แล้ วก็มีความรู้ สึก ที่จะทาใจ ตั ้งใจให้ ถูกต้ องต่อสิ่ ง
ทั ้งหลาย แม้ ตอ่ ชีวิตของเราเอง
คนที่วิ่งแล่นไปโดยใช้ ความรู้ ภายนอกให้ เป็ นประโยชน์ใน
การทาสิ่งต่างๆ นั ้น ไม่เคยคิดพิจารณาในเรื่ องชีวิตของตนเอง ก็
บันเทิงหลงระเริ งมัวเมาในชีวิตของตนเอง ทั ้งที่ชีวิตของตนเองก็ตก
อยู่ในกฎธรรมชาตินั ้นด้ วย ครั น้ ถึงเวลาที่ชีวิตของตนเองเกิ ดมีอัน
เป็ นไปตามความเปลี่ ยนแปลงนั ้นกลับไม่ร้ ู เท่าทัน แล้ วก็ ตกเป็ น
ทาสของความเปลี่ยนแปลง เกิดความเศร้ าโศกเสียใจ กลายเป็ น
อย่างนั ้นไป นี่ก็หมายความว่าความรู้ นั ้นไม่ทวั่ ตลอด ความรู้ ในกฎ
ธรรมชาติ ที่ แ ท้ จ ริ ง จะต้ อ งให้ ทั่ว ตลอดลงมาถึ ง ทุก สิ่ ง ทุก อย่ า ง
รวมทั ้งชีวิตจิตใจของตนเองด้ วย
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แสวงรสต่างๆ มากมาย
แต่สดุ ท้ ายก็จบที่รสจืดของความจริง
การรู้ เข้ าใจในเรื่ องความเปลี่ยนแปลง ที่เป็ นไปต่างๆ นั ้น
สาระสาคัญอยู่ที่ไหน การที่สิ่งทั ้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงนั ้น ตัว
สาคัญของมัน ที่เป็ นจุดแกนเป็ นเนื ้อหาเป็ นสาระแท้ ๆ ของความ
เปลี่ยนแปลง ก็คือการเกิดขึ ้น ตั ้งอยู่ แล้ วดับไป หรื อพูดให้ สั ้นที่สดุ
เหลือแค่วา่ เกิดขึ ้นดับไปๆ
การเกิดขึ ้นดับไปนี่เป็ นธรรมชาติของสิ่งทั ้งหลายที่ทาให้ มี
ความเปลี่ ย นแปลงขึ น้ มาได้ ชี วิตของเรานี่ ก็ เ หมื อนกัน สาหรั บ
ภาวะของชีวิตในช่วงยาว การเกิดขึน้ และดับไปก็คือ การเกิดและ
การตายของชีวิตนั ้นทั ้งหมด แต่ที่จริ งกว่าชีวิตจะผ่านจากการเกิ ด
เมื่ อก่อน ๑ ขวบ ไปจนกระทั่งถึงตาย เมื่ ออายุ ๗๐-๘๐ ปี นั ้น ใน
ระหว่างนั ้น ร่ างกายและจิตใจของเรานี ้มีการเกิดดับตลอดเวลาไม่ร้ ู
ว่าเท่าไรครัง้ มากมายเหลือเกิน ท่านนับเป็ นขณะๆ ทีเดียว
การเกิดดับนี ้เป็ นไปอยู่ตลอดทุกเวลา ถ้ าเมื่อไรเรามองเห็น
ความเกิ ด ดับ นี ้ คื อ มองความจริ ง ของความเปลี่ ย นแปลง หรื อ
อนิ จจัง นัน้ ไม่ ใ ช่แ ค่ เ ห็นความเปลี่ ย นแปลง แต่ม องลึก ลงไปถึ ง
ความเกิดดับ พอนึกถึงความเกิดดับ ก็จะได้ ความสานึก อย่างชีวิต
ของเรานี ้ แม้ แต่ขั ้นหยาบๆ เพียงนึกถึงเกิดเป็ นเริ่ มต้ น และดับคือ
ตาย พอนึกแค่นี ้เราก็เริ่ มมองเห็นความจริ งแห่งชีวิตของเรา ซึ่งเป็ น
ความจริ งที่เป็ นของแท้ แน่นอน
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คนโดยมากเบื ้องแรกที่สดุ พอสัมผัสกับความรู้ ความเข้ าใจ
นี ้ ก็ จะมี ความตกใจและหวาดกลัวก่อน เพราะไม่เคยคิ ดไม่ เคย
พิจารณา แต่ถ้าเมื่อไร เขาทาใจให้ ค้ นุ กับความจริ งนี ้ คือมองด้ วย
รู้เท่าทัน เห็นเป็ นของธรรมดา จิตใจเขาจะเริ่ มมีความเป็ นธรรมดา
กั บ ความจริ งนั น้ ขึ น้ แล้ วจะรั บหน้ าเผชิ ญ กั บ สภาพความ
เปลี่ยนแปลงนั ้นได้ อย่างดีขึ ้น หรื อแม้ แต่คิด แม้ แต่ นึกถึง ก็จะมี
จิ ต ใจที่ ส บายได้ เพราะสิ่ ง นี เ้ ป็ นความจริ ง เป็ นความสว่ า งที่
มองเห็ นด้ วยปั ญ ญา เมื่ อ ปั ญ ญาเห็นสว่างขึ น้ จิ ตใจก็ โ ปร่ ง โล่ ง
แจ่มใส
พระพุทธศาสนานั ้นท่านสอนให้ เผชิญหน้ ากับความจริ ง ให้
ยอมรับความจริ ง ในที่สดุ แล้ วคนเราต้ องอยู่กับความจริ ง หนีความ
จริ งไม่พ้น ถ้ าเราทาจิตใจของเราให้ อยู่กับความจริ งได้ ตลอดเวลา
แล้ ว ความจริ งที่เกิดขึน้ นั ้นก็จะไม่กระทบกระเทือนจิตใจของเรา
แต่ถ้าเราไม่ยอมรั บมัน ความจริ งก็ต้องเกิดอยู่ดี และเพราะเราไม่
ยอมรั บมัน มันก็เลยกระทบกระเทือนตัวเรามาก ความทุกข์ ก็เกิ ด
ขึ ้นมามาก เรี ยกว่าเป็ นความทุกข์สองชั ้น คือ ทุกข์เพราะความดับ
ที่ต้องเจอะต้ องเจอเป็ นความจริ งตามธรรมดาเมื่อถึงเวลานั ้น แล้ ว
ยังทุกข์ด้วยหวาดผวาไหวหวัน่ ตลอดเวลา ก่อนที่ความจริ งนั ้นจะ
มาถึงอีกด้ วย
เพราะฉะนั ้น ทางพระท่านจึงชี ้นาให้ ร้ ูเข้ าใจความจริ ง เมื่อรู้
เข้ าใจความจริ งแล้ ว ในที่สดุ ความรู้ ความจริ งนั ้นแหละจะทาให้ เรา
มีจิตใจที่สบาย มีจิตใจที่เบิกบานผ่องใส แม้ กระทัง่ ตลอดเวลาเลย
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ทีเดียว เพราะความจริ งก็คือสัจจะ ท่านบอกว่าในที่สดุ แล้ ว ไม่มีรส
อะไร เลิศกว่ารสสัจจะ ดังบาลีวา่
สจฺจ หเว สาธุตร รสาน
สัจจะแล เลิศรสกว่าประดารส หรื อว่า
ความจริ งนี ้แหละ เป็ นรสเลิศกว่ารสทั ้งหลาย
ขอเปรี ยบเทียบ เหมื อนอย่างน ้าที่มีรสต่างๆ น ้าหวาน น ้า
เปรี ย้ ว น ้ารสต่างๆ มากมาย ในที่สดุ รสดีที่สดุ คือรสอะไร คือรสน ้า
บริ สทุ ธิ์ รสน ้าที่จืดสนิท ไปๆ มาๆ ไม่ว่ารสอะไรก็ส้ รู สน ้าบริ สทุ ธิ์ ที่
จื ดสนิ ทนี ไ้ ม่ ไ ด้ บางครั ง้ เราอาจจะต้ องการรสหวาน บางครั ง้ ก็
ต้ องการรสเปรี ย้ ว บางครั ง้ ก็ต้องการรสเปรี ย้ วปนหวาน บางที ก็
อยากได้ รสเค็มบ้ าง ต้ องการไปต่างๆ นานา แต่ในที่สดุ แล้ ว รสที่ดี
ที่สดุ ก็คือ รสที่จืดสนิทของน ้าที่บริ สทุ ธิ์นนั่ เอง
อันนี ้ก็เ หมื อนกัน ชี วิตของเราที่ มีการตกแต่งไปอย่างนัน้
อย่างนี ้ มีการจัดสรรปรุ งแต่งอะไรต่างๆ ก็เพื่อให้ ความเป็ นอยู่ของ
เรามีรสชาด แล้ วเราก็เพลิดเพลินไปกับการจัดสรรปรุ งแต่งเหล่านี ้
และมี ความสุข สบายไปในระดับ หนึ่ง แต่ในที่สุดแล้ ว เมื่ อไรเรา
เข้ าถึง ความจริ ง ความจริ งนัน้ แหละจะเป็ นรสที่เลิศที่สุด เพราะ
ฉะนัน้ ผู้ที่เ ข้ าถึ ง ความจริ ง แล้ ว จะมี จิตใจที่ เ บิ ก บานสดใสด้ วย
ความสุขที่บริ สุทธิ์ เหมือนอย่างน ้าที่มีรสจืดสนิทอย่างนั ้น ซึ่งเป็ น
สิ่งที่เราจะต้ องการในที่สดุ อย่างแน่นอน
ไม่ว่าเราจะต้ องการโน้ นต้ องการนี่ ต้ องการสิ่งปรุ งแต่งรส
อะไรต่างๆ มากมายอย่างไร แต่ในที่สดุ เราก็จะหนีไม่พ้นจากความ
ต้ องการรู้รสของความจริ ง ถ้ าเรารี บรู้ รสของความจริ ง ทาใจให้ ค้ นุ
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กับรสของความจริ งได้ แต่ต้นแล้ ว เราจะมีความสุขได้ ตลอดเวลา
จิตใจจะเบิกบาน แม้ จะมี รสที่ปรุ งแต่งเป็ นรสแปลกต่างๆ หวาน
เปรี ย้ ว มัน เค็ม เข้ ามา ก็กลายเป็ นเครื่ องเสริ มรสไป
คนที่สามารถรับสัมผัสรสความบริ สทุ ธิ์ ของสัจจะ คือความ
จริ งนี ้ได้ จะทาให้ จิตใจมีความสุขได้ ตลอดเวลา ส่วนคนที่มัวแต่วิ่ง
แล่นไปหารสปรุงแต่ง แสวงรสเปรี ย้ วหวานมันเค็มดังที่กล่าวนั ้น จะ
ไม่ร้ ู จักรสพื ้นฐานที่แท้ จริ ง แล้ วก็จะต้ องมี วันหนึ่งที่เขาจะประสบ
กับปั ญหา คือการที่ว่าในเวลาที่พบกับรสแท้ จริ งอันบริ สทุ ธิ์ ที่ควร
จะเป็ นรสที่ดีที่สดุ แต่เขากลับไม่สามารถลิ ้มรสนั ้นได้ เพราะจิตใจ
ไม่ ไ ด้ ตัง้ ไว้ มั วแต่กั ง วลหวั่น ใจสลดหดหู่ หรื อไม่ ก็ ตื่น ตระหนก
จนกระทัง่ ไม่สามารถเข้ าถึงรสนั ้นได้
เพราะฉะนั ้น ในทางพระพุทธศาสนานี ้ ท่านจึ งให้ ตั ้งเป็ น
แก่ นสารแห่งชี วิตไว้ คื อการรู้ เท่าทันความจริ ง ให้ เข้ าถึง รสแห่ง
สัจจะที่เป็ นรสเลิศกว่ารสทั ้งหลายทั ้งปวง เสร็ จแล้ วไม่ว่าจะมี รส
อะไรที่แปลกออกไป มันก็จะเป็ นส่วนเสริ มให้ ชีวิตนี ้มีความหมาย
เพิ่มขึ ้นไปตามที่ยงั ประสงค์ ในฐานะที่ยังเป็ นปุถุชนเราจะต้ องการ
รสนี ้รสนั ้นท่านก็ไม่ว่าอะไร แต่ขอให้ ร้ ู จักรสของความจริ งนี ้ไว้ ด้วย
เป็ นประการหนึง่
นี ค้ ื อ ความจริ งอย่ า งที่ ก ล่ า วมาแล้ ว กฎธรรมชาติ นี ้
สาระสาคัญของมันก็คือ การเกิ ดขึ ้นและการดับไป การเกิดดับนี ้
เป็ นสภาวะที่เป็ นแก่นของความเป็ นอนิจจัง การที่จะเปลี่ยนแปลง
เป็ นอะไรๆ ไปต่างๆ ได้ ก็ต้องอาศัยการเกิ ดดับทั ้งนั ้น เมื่ อเราได้ ร้ ู
ตระหนักถึงความเกิดดับอย่างที่กล่าวเมื่อกี ้นี ้ว่ามองเห็นความจริ ง
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ตอนแรกก็อาจตระหนกตกใจหน่อย แต่พอคุ้นกับ มันวางใจวาง
ท่าทีถกู ต้ องแล้ ว เราจะสบายใจกับมัน ต่อมาเราจะอยู่ด้วยปั ญญา
รู้เท่าทัน โปร่ งโล่งสว่างไสว จิ ตใจของเราจะสามารถมีความสดชื่น
เบิกบานผ่องใสได้ ตลอดเวลา
ในทางตรงข้ ามถ้ าเราไม่ ร้ ู จักความจริ งนี ้ ชีวิตของเราก็ มี
โอกาสที่จะเตลิดไปได้ มาก จะโน้ มไปในทางที่จะมีความหลงระเริ ง
มีความมัวเมา แล้ วก็มีความทุกข์ในประการต่างๆ เพราะไม่มีหลัก
ยึดของจิตใจ เวลาประสบอนิฏฐารมณ์ ซึง่ เป็ นอารมณ์ ที่ขัดแย้ ง สิ่ง
ต่างๆ ไม่ เ ป็ นไปตามปรารถนา ก็ ไ ม่ มี ความรู้ เท่าทันที่ จะมาคิ ด
พิจารณา ก็ มี แ ต่ความทุก ข์ มี แต่ก ารถูก กระทบกระแทกบี บ คัน้
อย่างเดียว ดังที่พระพุทธเจ้ าได้ ตรัสเป็ นคาถา อย่างที่อาตมภาพได้
ยกมากล่าวเบื ้องต้ นว่า
โย จ วสฺ สสตํ ชีเว อปสฺ สํ อุทยพฺ พยํ
เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺ โย ปสฺ สโต อุทยพฺ พยํ.
แปลว่า บุคคลใดถึ ง จะมี อายุอยู่ตลอดร้ อยปี แต่ไ ม่ เ คย
มองเห็ น การเกิ ด ขึ น้ และการเสื่ อ มสลายไป ชี วิ ต ของคนนัน้ ไม่
ประเสริ ฐเลย สู้คนที่มีปัญญา มองเห็นความเกิดขึ ้นและความดับ
ไป แม้ เ ป็ นอยู่ชั่วขณะหนึ่งก็ ไม่ ไ ด้ ชีวิตของคนที่ เ ป็ นอยู่แ ม้ ข ณะ
เดียว แต่มองเห็นการเกิดขึ ้นแล้ วดับไปนั ้น ประเสริ ฐกว่า
ท่านว่าอย่างนี ้ อันนี ้ก็เป็ นสาระสาคัญอย่างหนึ่งของการที่
เราต้ องเข้ าใจความจริ งของสิ่งทั ้งหลาย เมื่อเข้ าถึงความจริ งนี ้แล้ ว
เราก็จะมีจิตใจที่ประกอบด้ วยปั ญญาอันรู้เท่าทันโลกและชีวิต และ
ตรงนี ้แหละที่มีความหมายมาก คือการที่ความรู้ ในกฎธรรมชาติจะ
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มี ผลต่อตัวชีวิตของเราเองโดยตรง ไม่ใช่เป็ นเพียงการเตลิดหรื อ
เพลิดเพลินไปกับสิ่งภายนอกที่เราเที่ยวประดิษฐ์ ตกแต่ง และทา
เพียงเพื่อสนองความต้ องการของเรา โดยที่ว่ามันไม่เข้ าถึงเนื ้อตัว
ของชีวิต
สาหรั บคนที่เข้ าถึง ความจริ งของธรรมชาติที่โน้ มเข้ ามาสู่
ชีวิตของตนเองได้ แล้ วอย่างนี ้ เขาจะไปปฏิบัติตามธรรมชาติด้วย
ความรู้ ในธรรมชาตินั ้นก็ตาม หรื อจะเอาความรู้ ในธรรมชาติมา
ประดิษฐ์ สร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ ก็ตาม ก็ทาไป แต่เขาจะรู้ ขอบเขตที่
เหมาะสม เพราะเขารู้ ว่าชีวิตของคนเราคืออะไร ความสุข ความ
ทุกข์ และประโยชน์ที่แท้ จริ ง คืออะไร อยู่ตรงไหน แค่ไหน ชีวิตของ
เราจะมีความพอดี รู้วา่ แค่ไหนชีวิตของคนเราจะอยู่เป็ นสุขได้ ไม่ใช่
ฝากชีวิตไว้ กบั สิ่งภายนอกโดยสิ ้นเชิง

สุขแบบเคลือบทาข้ างนอก กับสุขด้ วยสดใสข้ างใน
คนจานวนมากยังมีปัญหา แม้ วา่ จะมีความรู้ในกฎธรรมชาติ
ความรู้นั ้นก็จะมีประโยชน์เพียงว่ามาช่วยให้ เขาทาอะไรได้ มากขึ ้น
แต่การทาได้ มากขึ ้นนั ้น อาจมีความหมายได้ ๒ นัย
นัยหนึง่ คือ มีการสนองกิเลสได้ มากขึ ้น เมื่อมีการสนองกิเลส
มากขึ ้น ก็จะมีการเบียดเบียนกันมากขึ ้น มีความวุน่ วายมากขึ ้น
อีกนัยหนึง่ คือ ในแง่ของตัวเองก็จะเป็ นไปในทางที่ว่า จะมี
ความสนุกสนานเพลิดเพลินมากขึน้ อาจจะมัวเมาและสยบเป็ น
ทาสของวัตถุมากขึ ้น และในเวลาทุกข์ก็ทกุ ข์มากขึ ้นด้ วย
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ทีนี ้ หากเป็ นคนที่ ร้ ู เข้ าใจความเป็ นจริ ง ของสิ่ ง ทัง้ หลาย
จนกระทั่งหยั่งรู้ ถึงชีวิตสังขารตามความเป็ นจริ งแล้ ว ก็จะรู้ ความ
พอดีว่า ชีวิตของเรานี่ที่จะอยู่อย่างมีความสุขนั ้น อยู่ด้วยอะไรกัน
แน่ พอมีปัญญารู้ ความจริ งและอยู่อย่างรู้ เท่าทันแล้ ว เพียงว่าชีวิต
ของตนเองดารงอยู่ แม้ ไม่มีสิ่งภายนอกมาช่วยเสริ มปรุ งแต่ง คน
อย่างนี ้ก็มีความสุขได้ ท่านเรี ยกว่ามีความสุขที่เป็ นอิสระ ที่เป็ นไท
แก่ตนเอง
สาหรั บ คนที่อยู่ด้วยปั ญญารู้ เท่าทันอย่ างนี ้ เขาจับ แก่ น
ของชีวิตและแก่นของความสุขได้ แล้ ว เขามีความสุขได้ ตามลาพัง
เป็ นแกนเป็ นฐานข้ างในอยู่แล้ ว ถ้ าจะมี สุข ภายนอกมาเพิ่ม เติ ม
ด้ วยความรู้ ที่จะปฏิบตั ิตามกฎธรรมชาติได้ ถูกต้ องก็ตาม ด้ วยการ
มีสิ่งประดิษฐ์ สร้ างสรรค์ขึ ้นใหม่ก็ตาม สิ่งเหล่านั ้นก็จะเป็ นเครื่ อง
เสริ มสุขให้ มากขึ ้น แต่ถึงแม้ จะขาดจะพรากจากสิ่งเสริ มสุขเหล่านั ้น
เขาก็คงสุขได้ อยู่นนั่ เอง
ในทางตรงข้ าม สาหรั บคนที่ขาดปั ญญารู้ เท่าทัน จับแก่น
ของความสุขไม่ไ ด้ เมื่ อไม่สามารถอยู่เป็ นสุขได้ โ ดยลาพัง จิ ตใจ
และปั ญญาของตนเอง ก็ ต้ องฝากความสุ ข ของตนไว้ กั บ สิ่ ง
ภายนอก ตอนแรกก็อาศัยสิ่งสนองความต้ องการที่มีตามธรรมชาติ
ก่อน แล้ วการที่ เขาจะมี ความสุขได้ ก็ขึ น้ ต่อการมี สิ่งสนองความ
ต้ องการเหล่านัน้ เขาก็ เ ลยกลายเป็ นทาสของสิ่ ง เหล่านัน้ แล้ ว
ต่อไปเมื่อเขามีสิ่งประดิษฐ์ สร้ างสรรค์มาช่วยบารุ งบาเรอความสุข
มากขึ ้น การมีสิ่งประดิษฐ์ สร้ างสรรค์เหล่านั ้น ก็มีความหมายเป็ น
การขยายขอบเขตของการที่เขาจะเป็ นทาสให้ มากขึ ้นด้ วย
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สาหรั บคนที่ขาดปั ญญารู้ เท่าทันและขาดความสุขที่เป็ น
แกนภายในนี ้ การได้ สิ่งอานวยสุขเพิ่มขึน้ ก็คือการขยายขอบเขต
ของความเป็ นทาส และสิ่งที่เพิ่มขึน้ มานั ้นจึงไม่ใช่เสริ มสุขเท่านั ้น
แต่เสริ มทุกข์ด้วย
ถึงตอนนี ้ก็จะมี คาถามว่า เอาละ คนเราแต่ละคนนี่ เรามี
ความสุขได้ อย่างไร คนเรานี ้มีความสุข ๒ ประเภท
ความสุขประเภทที่หนึ่ง คือ ความสุขที่ต้องขึ ้นต่อสิ่งบารุ ง
บาเรอภายนอก ต้ องอาศัย สิ่ง ภายนอกมาช่วย อย่ างง่ ายๆ เช่น
วัตถุสิ่งของที่ทา่ นเรี ยกว่าอามิส แม้ ตลอดจนบุคคลแวดล้ อม ถ้ าไม่
มีสิ่งเหล่านี ้แล้ ว ก็จะเกิดความขาดแคลน แล้ วก็จะเกิ ดความทุกข์
ความสุขความทุกข์ของคนเราแบบนี ้ฝากไว้ กับสิ่งภายนอก เราไม่
สามารถอยู่เ ป็ นสุข ได้ โ ดยขาดสิ่ง เหล่านี ้ และเป็ นความสุข ที่ ไ ม่
มั่นคงยั่งยื น เหมื อนกับเป็ นของที่เอามาเคลือบหรื อฉาบทาไว้ นี่
เป็ นประเภทที่หนึง่ ซึง่ จะเห็นได้ ทวั่ ไป
ทีนี ้ ท่านบอกว่ามีความสุขอีกประเภทหนึ่ง คือ ความสุขที่
เกิ ดในใจของตนเองได้ โดยไม่ ต้องอาศัย สิ่ ง ภายนอก แม้ จะอยู่
ลาพังจิตใจของตนเองก็เป็ นสุขได้ เป็ นความสดใสชื่ นฉ่าอยู่ข้างใน
ที่ ตนเองสามารถครอบครองอย่ างเป็ นไทโดยแท้ จริ ง อันนี เ้ ป็ น
ความสุขอีกระดับหนึง่ ซึง่ คนทัว่ ไปจะไม่คอ่ ยมี
คนเรานี ้มักจะหวังความสุขจากสิ่งภายนอก แล้ วบางทีก็ไม่
เคยฉุกคิดว่า เราจะต้ องมีเวลาอยู่เฉพาะกับตัวเอง สิ่งทั ้งหลายนั ้น
จะไม่สามารถอยู่กับเราได้ ตลอดเวลา อย่างน้ อยแม้ ยังอยู่กับเรา
มันก็ไม่สามารถเป็ นไปตามใจปรารถนาของเราได้ ตลอดไป ถ้ าเรา
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จะให้ สิ่งทั ้งหลายต้ องเป็ นไปตามใจปรารถนาของเราแล้ ว เราจึงจะ
มีความสุขนี่ เราจะต้ องมีแต่ความทุกข์ เพราะว่าสิ่งทั ้งหลายนั ้น ตก
อยู่ภายใต้ กฎธรรมชาติที่วา่ มันเป็ นไปตามเหตุปัจจัยของมัน
เมื่อเราต้ องการให้ มันเป็ นไปตามใจปรารถนาของเรา พอ
เรามีใจปรารถนาต่อมันให้ เป็ นอย่างนี ้ แต่ธรรมดาของมันตามกฎ
แห่งเหตุปัจจัย กลับผลักดันให้ มันไปทางโน้ น พอมันไปทางโน้ นแต่
ใจเราต้ องการให้ มาทางนี ้ ก็เกิ ดความขัดแย้ งขึน้ แล้ วใครชนะ ใจ
เราปรารถนาให้ มั นเป็ นอย่ า งนี ้ แต่ สิ่ง ทัง้ หลายเป็ นไปตามเหตุ
ปั จจัยของมัน กลับ เป็ นไปอย่ างโน้ น ใครชนะ ก็ต้องตอบว่า กฎ
ธรรมชาติชนะ กฎธรรมชาติก็คือความเป็ นไปตามเหตุปัจจัยชนะ
พอกฎธรรมชาติชนะ เราแพ้ เราก็ต้องถูกบีบคั ้น เรี ยกว่าเกิด ทุกข์
อันนี ้เป็ นธรรมดา เพราะว่ามันขัดกันตั ้งแต่ต้นแล้ ว กระแสมันคน
ละกระแส
ฉะนั ้นในทางพระท่านจึงสอนเรื่ องนี ้มาก ท่านยา้ ให้ ร้ ู เข้ า
ใจความจริ งของธรรมดาและให้ เราวางตัวให้ ถูกต้ องว่า เราจะต้ อง
ไม่เอาความปรารถนาหรื อความอยากของเราเป็ นตัวตั ้ง แต่ต้องเอา
ความรู้เท่าทันเหตุปัจจัยเป็ น ตัวตั ้ง พอเห็นสิ่งทั ้งหลายก็มองในแง่
ว่า อ๋อ สิ่ง ทั ้งหลายมันเป็ นไปตามเหตุปัจจัยนะ มันจะไม่เ ป็ นไป
ตามใจอยากของเรา ถ้ า เราต้ อ งการให้ มั นเป็ นไปอย่ า งไร เรา
จะต้ องรู้ เหตุปัจจัยของมัน ต้ องศึกษาเหตุปัจจัยของมัน แล้ วไปทา
ที่เ หตุปั จจัย เพื่ อให้ เป็ นอย่ างนัน้ อย่ ามัวนั่ง ปรารถนาอยู่ ให้ สิ่ง
ทั ้งหลายเป็ นไปตามต้ องการ มันเป็ นไปไม่ได้
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ถ้ ารู้อย่างนี ้แล้ ว จิตใจจะเป็ นอิสระ ความอยากจะไม่มาบีบ
คั ้นจิ ตใจของตนเอง จะอยู่โ ดยรู้ เท่าทันว่า อ้ อ เราต้ องทาที่ เ หตุ
ปั จ จัย พอเห็ น สิ่ ง ทัง้ หลาย ชาวพุท ธก็ จ ะท าใจได้ ทัน ที เพราะ
หลักการทางพุทธศาสนาบอกไว้ แล้ วว่า ให้ มองสิ่งทั ้งหลายตาม
เหตุปัจจัยนะ พอมีอะไรเกิดขึ ้น เราบอกกับตัวเองว่า “มองตามเหตุ
ปั จจัย” และ “เป็ นไปตามเหตุปัจจัย” แค่นี ้มันก็ตดั ความรู้ สึกที่ไม่ดี
ได้ หมดเลย
ดัง เช่นเมื่ อเกิ ดการพลัดพรากขึ น้ มานี่ ถ้ าเรามองในแง่
ความปรารถนาของเราว่า โอ ท่านผู้นี ้เรารั กใคร่ ทาไมท่านไม่อยู่
กับเรา ท่านน่าจะอยู่ไ ปอีกสักสิบปี อะไรต่างๆ ทานองนี ้ คิดไปยิ่ ง
คิดก็ยิ่งโศกเศร้ า นี่เรี ยกว่าเอาตัวความอยากหรื อความปรารถนา
ของเราเป็ นหลัก แล้ วจะให้ สิ่งทั ้งหลายเป็ นไปตามความอยากนั ้น
เราก็ต้องถูกบีบคั ้นและเป็ นทุกข์
ทีนี ้ ในทางของปั ญญา พอเกิดเหตุการณ์ อย่างนี ้ขึ ้นมา เรา
ก็พิจารณาทันทีวา่ อ๋อ สิ่งทั ้งหลายเป็ นไปตามเหตุปัจจัย นี่ร่างกาย
มันเป็ นชีวิตสังขาร มันเกิ ดจากปั จจัยปรุ งแต่ง มันเป็ นไปตามคติ
ธรรมดาของเหตุปั จจัย แล้ ว มี เหตุปั จจัย ที่จะทาให้ เกิ ดขึ น้ มันก็
เกิดขึ ้น มีเหตุปัจจัยที่จะทาให้ ตั ้งอยู่ มันก็ตั ้งอยู่ มีเหตุปัจจัยที่จะทา
ให้ ดบั สิ ้นไปสลายไป มันก็ดบั สลาย ที่เป็ นอย่างนี ้มันก็เป็ นไปตาม
เหตุปัจจัยแล้ ว พอมองแค่นี ้ใจของเราก็แยกออกมาตั ้งอยู่ได้ เป็ น
อิสระ เป็ นตัวของตัวเอง เรี ยกว่าเป็ นการพึ่ง พาตนเองได้ ใ นทาง
จิตใจ เมื่อจิตใจมีความเป็ นอิสระ ก็อยู่อย่าง ปลอดโปร่ งโล่ง เบา
มีทกุ ข์น้อย
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เป็ นอันว่า คนที่ พิจารณาตามหลัก ของการมองตามเหตุ
ปั จจัยนี ้จะมีจิตใจที่เป็ นสุข และเป็ นอิสระมากขึ ้น แต่โดยสาระ ก็คือ
จะต้ องรู้ เท่าทันการเกิ ดขึน้ และการดับไป เมื่ อเรามองเห็นความ
เกิดขึ ้นและดับไปของสิ่งทั ้งหลาย แม้ ตลอดจนชีวิตของตัวเราเองนี ้
ว่าเป็ นเรื่ องธรรมดา เป็ นไปตามเหตุปัจจัย แล้ ว เราวางใจถูกต้ อง
ต่อสิ่งเหล่านั ้น แล้ วก็ปฏิบตั ิต่อสิ่งทั ้งหลายด้ วยปั ญญา ที่พิจารณา
ตามเหตุปั จ จัย ท าที่ เ หตุปั จจัย และรู้ ตามเหตุปั จ จัย นอกจาก
ประสบความสาเร็ จแล้ ว ก็จะมี ชีวิตที่มีความสุข มีความเบิกบาน
ผ่องใส อย่างน้ อยด้ วยการรู้ความจริ งนั ้น ก็จะเป็ นอยู่ด้วยปั ญ ญาที่
รู้เท่าทัน ปั ญญาที่ร้ ูเท่าทันก็ทาให้ เกิดความสว่าง แล้ วก็จะทาให้ จิตใจ
นี ้ไม่ข่นุ มัวไม่เศร้ าหมอง มีความร่ าเริ งเบิกบานผ่องใสอยู่ได้ เสมอ

ถึงแม้ อะไรจะเปลี่ยนแปลงผันผวนไป ก็ต้อง
รักษาสมบัติแท้ของเราไว้ ให้ ได้
คนดีที่พงึ ปรารถนานั ้นตามที่ท่านเน้ นย ้ามาก เป็ นผู้ปฏิบตั ิ
ถูกต้ องเริ่ มแต่ประการที่ ๑ คือการรู้ เท่าทัน เมื่อรู้ เท่าทันความจริ ง
แล้ ว ต่อไปประการ ที่ ๒ ก็ให้ การรู้เท่าทันนั ้นมีผลต่อจิตใจ ที่จะทา
ให้ จิตใจนั ้น มีความสว่าง มีความเบิกบาน ไม่วนุ่ วาย ไม่สบั สน
ถ้ าจิ ตใจวิ่ งแล่นด้ วยความที่ คิดว่า เออ เราอยากให้ เ ป็ น
อย่างนี ้ มันไม่ยอมเป็ น อะไรอย่างนี ้ เราก็ว่นุ วายสับสน เกิดความ
ดิ ้นรนมาก ความบีบคั ้นก็เกิดขึ ้นมาก
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แต่ถ้ ามี ความสว่างด้ วยความรู้ เท่าทันแล้ ว ก็ จะมี ความ
โปร่ ง โล่ง มี ความเบา ไม่ วุ่นวาย ไม่ ดิ ้นรนกระทบกระทั่ง บี บ คัน้
จิตใจก็จะมีความสุข จิตใจที่มีลกั ษณะอย่างนี ้ เป็ นจิตใจที่ดีงามมี
ความสุขจริ งแท้
พระพุทธศาสนาสอนให้ เราสร้ างความรู้เท่าทันขึ ้นในจิตใจ
จากความรู้ เท่า ทันนั ้น ก็ให้ มีภาวะจิตที่เรี ยกว่า ปราโมทย์
คือความร่ าเริ งเบิกบานใจ ซึง่ ควรอนุรักษ์ไว้ ให้ มีอยู่เสมอ
แล้ วก็ ใ ห้ มี ปี ติ คือความเอิ บ อิ่ม ใจ พอรู้ เท่าทันความจริ ง
แล้ ว เราก็มีความเอิบอิ่มใจได้ แม้ แต่จะมีเรื่ องที่ไม่ปรารถนาเกิดขึ ้น
แต่ถ้ าเรารู้ เท่าทันความจริ ง จิตใจก็ เ อิบอิ่ มได้ ด้ วยความรู้ ความ
เข้ าใจด้ วยปั ญญานั ้น
จากความปี ติ เอิบอิ่มใจ จิตใจก็ผ่อนคลาย สบาย มีความ
สงบเย็น ที่ทา่ นเรี ยกว่ามีปัสสัทธิ
แล้ ว จิ ต ใจที่ ผ่อ นคลายสงบเย็ น นัน้ ก็ ส ดชื่ นโปร่ ง เบา มี
ความสุข
เมื่อใจเป็ นสุขแล้ ว ก็อยู่ตวั ไม่ดิ ้นรน ไม่ซดั ส่าย เป็ นจิตใจที่
มัน่ คง ไม่มีอะไรรบกวน เรี ยกว่าเป็ นสมาธิ
สภาพจิ ต ใจอย่ า งนี ้ เป็ นจิ ต ใจที่ ดี ง าม ที่ ท่ า นบอกว่ า
พุทธศาสนิกชนควรจะสร้ างให้ เกิดขึ ้นเสมอๆ ให้ เรามองสิ่งเหล่านี ้
หรื อสภาพจิตนี ้ว่าเป็ นทรั พย์สมบัติอันมี ค่า พยายามทาให้ มีและ
รักษาไว้ ในจิตใจของเรา อย่าให้ ใครมาทาลายได้
พุทธศาสนิ ก ชนต้ องการมี ชี วิตที่ ดีง าม จะต้ องพยายาม
สร้ างสภาพจิตใจที่ดี คือ

๑๖๒

คติธรรมแห่ งชีวิต

๑. ปราโมทย์
๒. ปี ติ
๓. ปัสสัทธิ
๔. สุข

ความร่ าเริ งเบิกบานใจ ให้ มีอยู่เสมอ
ความอิ่มใจ ปลื ้มใจ
ความผ่อนคลายกายใจ สงบเย็น
ความโปร่ งชื่นคล่องใจ ไม่มีอะไรบีบคั ้น

ใจ
๕. สมาธิ ความมีใจแน่วแน่ อยู่กบั สิ่งที่ต้องการ ไม่
ฟุ้งซ่าน ไม่ว่นุ วาย ไม่สบั สน ไม่มีอะไรรบกวน
เราต้ องถื อว่า สภาพจิ ตเหล่านี ้เป็ นสมบัติที่ดีมี ค่า ยิ่ ง เรา
ต้ องทาให้ มีอยู่ใ นใจเสมอ มันดียิ่ งกว่าสมบัติภายนอกทั ้งหลาย
ทรั พย์ สินสมบัติต่างๆ ภายนอกนั ้น เราสร้ างขึ ้นมาเพื่อที่จะบารุ ง
บาเรอชีวิตให้ เรามีความสุข แต่ไม่แน่นะ ว่ามันจะให้ ความสุขที่จริ ง
ที่แท้ ได้ หรื อไม่ บางทีมนั ก็ให้ ได้ เพียงชัว่ คราว ไม่ยงั่ ยืนตลอดไป
แท้ จริ งแล้ วสภาพจิตเหล่านี ้แหละ คือจุดหมายของการมี
ทรั พย์ สินสมบัติเหล่านั ้น ถ้ าทรั พย์สินสมบัติเหล่านั ้น สามารถทา
ให้ เรามี ปราโมทย์ ปี ติ ปั สสัทธิ สุข สมาธิ ได้ อันนั ้นก็น่าภูมิใจ แต่
หลายคน หรื อมากคนทีเดียว เมื่ อสร้ างทรั พย์ สมบัติภายนอกขึน้
มาแล้ ว กลับไม่ได้ ไม่มีสภาพจิตเหล่านี ้ ซ ้าร้ ายบางทีกลับให้ ทรั พย์
สมบัติภายนอกกีดขวางทาลายสภาพจิตที่ดีงามของตนเหล่านี ้ให้
หมดไปเสียอีก เมื่อยังแสวงหา ยังไม่ได้ ทรั พย์สิ น ก็ได้ แต่หวัง และ
ยัง ไม่ มี สภาพจิ ตเหล่านี ้ ครั น้ เมื่ อได้ ท รั พย์ สิ นมามี ขึ น้ แล้ ว ก็ ยิ่ ง
ทาลายสภาพจิตที่ดีเหล่านั ้นให้ หมดไป ด้ วยความยึดติดหวงแหน
ห่วงกังวล ตลอดจนหวาดระแวง ริ ษยากัน หรื อโลภยิ่งขึ ้นไป
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ในทางตรงข้ าม ถ้ าเรายิ่ ง สามารถสร้ างปราโมทย์ ปี ติ
ปั สสัทธิ สุข สมาธิ ไว้ ใ นใจได้ ตลอดเวลาของเราเอง โดยไม่ต้อง
อาศัยปั จจัยภายนอก ก็จะเป็ นความสามารถพิเศษที่สุด ตอนนั ้น
เราจะเห็นว่า โอ แม้ แต่ทรั พย์สมบัติต่างๆ นี่ ก็ยังไม่มีค่าเท่าสภาพ
จิตที่ดีงามเหล่านี ้ เพราะในที่สดุ แล้ ว สิ่งที่เราต้ องการแท้ จริ งก็อนั นี ้
เอง เหล่านี ้แหละคือทรั พย์สมบัติที่เราปรารถนาอย่างแท้ จริ ง แล้ ว
อันนี แ้ หละที่ จะทาชี วิตของเราให้ เ ป็ นชี วิตที่ ดีง ามมี ความสุข ได้
แท้ จริ ง
ในขัน้ สุดท้ าย เมื่ อถึ งเวลาที่ ทรั พย์ สินสมบัติแ ละญาติ พี่
น้ องช่วยอะไรไม่ได้ เช่นบนเตีย งที่เจ็บป่ วย บางทีเจ็บป่ วยถึงกับ
ร่ างกายขยับเขยื ้อนไม่ได้ ทาอะไรไม่ได้ ใครช่วยก็ไม่ได้ รั บประทาน
อาหารก็ไม่อร่ อย ก็เหลือแต่ใจของเรานี่แหละ ตอนนั ้นถ้ าเรามีแต่
สุขที่อิงอาศัยอามิส ขึ ้นต่ออามิสคือสิ่งของภายนอกแล้ ว ก็จะมีแต่
ความทุกข์ความเดือดร้ อนอย่างเดียว
ตรงข้ ามกับคนที่ฝึกใจของตนไว้ ด้วยปั ญญารู้ เท่าทันอย่าง
ที่กล่าวมาแล้ ว ซึ่ง สามารถทาใจให้ มีป ราโมทย์ ปี ติ ปั สสัทธิ สุข
สมาธิได้ เขาฝึ กใจไว้ พร้ อมแล้ ว แม้ จะนอนป่ วยอยู่คนเดียวบนเตียง
ใครๆ อะไรๆ ช่วยไม่ได้ เขาก็สามารถมีความสุขได้
อันนี ้เป็ นความสุขที่เป็ นอิสระ เป็ นไทแก่ตนเองอย่างแท้ จริ ง
ส่วนในเวลาที่ไม่ป่วย เมื่อได้ สิ่งภายนอกมาช่วยเสริ มอีก เขาก็ยิ่งมี
ความสุขเพิ่มเป็ น ๒ ชัน้ เวลาไม่มีความสุขจากภายนอก อยู่คน
เดี ย วท าอะไรไม่ ไ ด้ ก็ ยั ง สามารถมี ความสุข ได้ อย่ า งน้ อ ยก็ ไ ม่
กระวนกระวายทุกข์ร้อนเกินไป
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ฉะนัน้ สาหรั บ พุทธศาสนิ ก ชนจึง เห็นชัดว่า แก่ นแท้ ข อง
ชีวิตที่เราต้ องการนั ้นคืออะไร เราสร้ างสรรค์ทรั พย์สมบัติต่ างๆ มา
เพื่ อความสุข แต่ความสุข ในขัน้ สุดท้ ายนัน้ อยู่ที่จิตใจของเรา ที่
จะต้ องฝึ กฝนไว้ เสมอ ทาอย่างไรเราจึงจะสร้ างสภาพจิตนี ้ขึ ้นมาได้
คาตอบก็คือจะต้ องทาให้ เป็ นปกติธรรมดา อยู่ด้วยปั ญญาที่ร้ ู เท่า
ทันความจริ งตลอดเวลา สร้ างความร่ าเริ งเบิกบานใจขึ ้นมา พร้ อม
ด้ วยความเอิ บอิ่ ม ใจ ความผ่อนคลายสงบเย็ นกายใจ ความสุข
และความอยู่ตัวลงตัวของจิ ตใจ ให้ มีประจาเป็ นหลัก อยู่ภายใน
และอย่างที่บอกเมื่ อกี ว้ ่า ให้ ตั ้งท่าทีเหมื อนสิ่งนี ้เป็ นสมบัติที่มีค่า
ของเรา เราจะไม่ยอมให้ ใครทาลาย
เวลาพบกับใครเราก็จะได้ รับอารมณ์ เข้ ามา บางทีเราก็ถูก
อารมณ์ที่เข้ ามานั ้นกระทบกระทัง่ หรื อกระทบกระแทก เช่น ได้ ยิน
ถ้ อยคาของคนอื่นพูด บางทีอารมณ์ที่ไม่นา่ ปรารถนาเข้ ามาโดยเรา
ไม่ร้ ูตวั เราไม่ทนั รั กษาสมบัติของเรา ปล่อยให้ อารมณ์ เหล่านั ้นมา
กระทบกับใจเรา แล้ วก็ทาลายทรัพย์สมบัติที่มีคา่ ของเราไปเสีย ทา
ให้ ความปราโมทย์ เบิกบานใจในใจของเราหมดไปหรื อหายไป
ไปเห็นคนนั ้นเขาแสดงอาการอย่างนี ้ ไปได้ ยินคนนี ้เขาพูด
คาอย่างนั ้น อ้ าว เกิ ดกระทบกระทั่งใจขึ น้ มา ขุ่นมัว เศร้ าหมอง
เหี่ยวแห้ ง บีบคั ้นใจ เลยถูกคนอื่นเขามาทาลายสมบัติในของตัว
เสีย แสดงว่ารั กษาสมบัติไม่ได้ ดังนั ้น จะต้ องตั ้งสติไว้ ก่อน ระลึก
กากับใจของตนว่า เราจะต้ องพยายามรั กษาสมบัติในของเราไว้ ให้
ได้ อย่างน้ อยตั ้งท่าทีไว้ ว่า นี่แหละสมบัติที่มีค่าที่สดุ ของเรา เราจะ

ความจริงแห่งชีวติ

๑๖๕

พยายามรักษาไว้ ถ้ าทาอย่างนี ้แล้ วพุทธศาสนิกชนก็จะมีแต่ความ
เจริ ญงอกงามในธรรม
ตกลงว่า สภาพจิตใจที่พึง ปรารถนา แสดงถึง จิ ตใจของ
พุทธศาสนิกชนที่ดาเนินตามวิถีแห่งพุทธ ที่เป็ นผู้ร้ ู ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ก็คือ
ความร่ าเริ งเบิกบานใจ ที่เรี ยกว่า ปราโมทย์
ความเอิบอิ่มใจ ที่เรี ยกว่า ปี ติ
ความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจ ที่เรี ยกว่า ปั สสัทธิ
ความโปร่ งชื่นคล่องใจ ที่เรี ยกว่า ความสุข
และความมีจิตใจแน่วแน่มั่นคง ที่เรี ยกว่า สมาธิ
ทั ้งหมดนี ้เป็ นสมบัติสาคัญที่เราควรจะรั กษาไว้ และสมบัติ
เหล่านี ้จะเกิ ดขึน้ ได้ ดีที่สุดด้ วยการที่เรารู้ เท่าทันความจริ งนั่นเอง
ทาใจให้ ค้ นุ เคยเป็ นกันเองกับสัจธรรม แล้ วเราจะได้ รสที่เลิศกว่ารส
ทั ้งหลายทั ้งปวง เหมือนคนที่ได้ รสจืดสนิทของน ้าที่บริ สทุ ธิ์ เป็ นหลัก
ยืนตัวไว้ แล้ ว ดังที่กล่าวมานั ้น เราก็จะมี ความสุขที่แท้ จริ ง เราจะ
ชื่อว่าดาเนินตามวิถีของพระพุทธเจ้ า
วันนี ้อาตมภาพได้ แสดงธรรมกถามาก็พอสมควรแก่เวลา
โดยสาระสาคัญก็คือให้ เข้ าใจความจริ งของสิ่งทั ้งหลาย แล้ วก็มี
จิตใจที่เป็ นอยู่ด้วยความรู้ เท่าทันนี ้ ความรู้ เท่าทันนี ้จะทาให้ เกิ ด
ความสว่ าง ความสะอาด ผ่ อ งใส เบิ ก บาน ดัง ที่ ก ล่า วมาแล้ ว
สภาพจิตที่ดีงามก็จะเกิดขึ ้นแก่เราอยู่เสมอ ไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี ้
ในขั ้นสุดท้ าย
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สิ่งทั ้งหลายที่เราสร้ างมาก็เพื่อความสุข แต่ในขั ้นสุดท้ าย
แล้ วเราจะรู้ ตระหนัก ว่า ตราบใดที่ เรายัง ต้ องขึ น้ ต่อสิ่ง เหล่านัน้
ตราบใดที่เรายังต้ องฝากความสุขความทุกข์ไว้ กับสิ่งเหล่านั ้น เรา
จะไม่เป็ นอิสระแท้ จริ ง จะต้ องถึงเวลาหนึง่ ที่เราจะต้ องฝึ กฝนตัวเรา
เอง ด้ วยจิตใจและปั ญญา ให้ เป็ นอยู่ด้วยตัวของตัวเองที่มีปัญญา
รู้เท่าทัน แล้ วสร้ างสภาพจิตใจที่ดีงามดังกล่าวนี ้ขึ ้นมาให้ ได้
วันนี ้โยมเจ้ าภาพ ได้ บาเพ็ญกุศลอุทิศแก่คณ
ุ โยมผู้ล่วงลับ
ไปแล้ ว โยมก็ได้ บาเพ็ญกุศลไปแล้ ว ได้ ทาหน้ าที่ที่ควรทาแล้ ว สม
ดังที่อาตมภาพได้ กล่าวมาแต่เบื ้องต้ น
ประการแรก ด้ วยการที่ได้ ทาสิ่งที่ควรทา ได้ ทาหน้ าที่ของ
เราแล้ ว ได้ แสดงน ้าใจแล้ ว ได้ ทาบุญทากุศลแล้ วนี ้ เมื่ อจิตระลึก
พิจารณาแล้ วก็จะมีความเอิบอิ่มใจ ทาให้ มีความสบายใจ และทา
ให้ จิตใจเบิกบานผ่องใสได้ เป็ นเครื่ องบรรเทาความโศกเศร้ าอาลัย
ลงได้ สว่ นหนึง่
ประการที่สอง เมื่ อได้ พิจารณาตามหลักธรรมด้ วยความ
รู้เท่าทันในความจริ งดังกล่าวมา ก็จะได้ สภาพจิตที่ดีงาม เป็ นขั ้นที่
สอง ที่ทาให้ จิตใจเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ ง ความสดใสร่ าเริ งเบิกบาน
และความหายโศกเศร้ าก็จะเกิดขึ ้นได้ อย่างแท้ จริ ง
ทั ้งสองประการนี ้ เป็ นปั จจัยสาคัญที่เรี ยกว่า เป็ นบุญ เป็ น
กุศล คือทั ้งกุศลในส่วนของการทาความดีงาม และในส่วนที่เป็ น
เรื่ องของปั ญ ญารู้ เท่าทัน เมื่ อปฏิบัติอย่ างนี แ้ ล้ ว ก็ เป็ นอันได้ คติ
จากคาสอนเกี่ยวกับเรื่ องของมรณกรรมที่พระพุทธเจ้ าทรงสอนอยู่
เสมอว่า ให้ พทุ ธศาสนิกชนพิจารณาราลึกในมรณสติ คือระลึกถึง
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ความตายด้ วยความรู้ เท่าทันแล้ วไม่ โ ศกเศร้ า ไม่ หวาดกลัว แต่
ระลึกขึน้ มาแล้ ว ทาให้ ไม่ประมาท เร่ งขวนขวาย ทาความดีงาม
รู้เท่าทันความจริ งของชีวิตและสังขาร
นอกจากนั ้น เมื่อโยมมีจิตใจที่ดีงาม สะอาดผ่องใสอย่างนี ้
แล้ ว แม้ เมื่ อจะอุทิศกุศลแก่ผ้ ลู ่วงลับ การอุทิศกุศลนั ้นก็จะได้ ผลดี
ขึ ้นด้ วย
ท่านกล่าวว่า การที่จะอุทิศกุศลแก่กัน ก็ต้องทาด้ วยจิตใจ
ที่เป็ นสมาธิ มีเจตนาที่ชดั เจนและมี กาลังแรง ถ้ าจิตใจนั ้นมี ความ
เศร้ าหมองขุ่น มัววุ่นวายด้ วยความโศกเศร้ าเป็ นต้ น จิตใจนั ้นก็ไม่
เป็ นอันตั ้งแน่วแน่ในการที่จะอุทิศกุศล เจตนาก็ไม่รวมเป็ นอันหนึ่ง
เดียว ไม่เข้ มแข็งแรงกล้ า
เพราะฉะนั ้นจึงต้ องทาจิตใจให้ ปลอดโปร่ งผ่องใส เมื่ อทา
จิ ต ใจให้ ดี ง ามด้ วยการระลึก ถึ ง ความดี ที่ บ าเพ็ ญ แล้ ว รู้ เท่าทัน
ความจริ ง รู้เท่าทัน ธรรมะ ดังที่กล่าวมา จิตใจเป็ นกุศลแล้ ว ดีงาม
แล้ ว ก็น้อมจิตที่ดีงามเป็ นกุศลนี ้ อุทิศบุญกุศลที่ได้ บาเพ็ญแก่ท่าน
ผู้ลว่ งลับสืบต่อไป
ณ วาระนี ้ อาตมภาพขออนุโมทนากุศลบุญราศี ที่โยมเจ้ าภาพ
พร้ อมด้ วยบุตรหลานญาติมิ ตร ได้ บาเพ็ญแล้ ว และในโอกาสนี ้
ญาติ มิตรทั ้งหลายก็ได้ มาแสดงนา้ ใจ มาเคารพศพ มาระลึกถึ ง
ท่านผู้ล่วงลับ เป็ นการแสดงนา้ ใจทัง้ ต่อผู้ล่ วงลับ และต่ อท่า น
เจ้ าภาพที่ยังมี ชีวิตอยู่ ทุก ท่านล้ วนมี เ จตนาดีทั่วกัน จึงขอให้ ทุก
ท่านมีความเอิบอิ่มใจว่าเราได้ ทาสิ่งที่ควรทา ได้ แสดงน ้าใจอันดีแล้ ว
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เมื่อมีจิตใจดีงามอย่างนี ้ ไม่มีความโศกเศร้ า ไม่มีความขุ่น
มัวแล้ ว ก็โน้ มจิตใจที่ดีงามนี ้อุทิศกุศลไปให้ แด่คณ
ุ โยมผู้ล่วงลับไป
แล้ ว ขอให้ ท่านได้ รับทราบ และอนุโมทนาการบาเพ็ญกุศลนี ้ และ
ขอให้ ทา่ นมีความสุขความเจริ ญในสัมปรายภพ ยิ่งขึ ้นไป
อาตมภาพวิสชั นาพระธรรมเทศนา พรรณนาอานิสงส์แห่ง
การบาเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานกิจอุทิศแด่ทา่ นผู้ลว่ งลับไปแล้ ว
พร้ อมทัง้ คติ ธ รรมเตื อ นใจ ในการที่ จ ะเกิ ด ความรู้ เท่ า ทัน ด้ ว ย
ปั ญ ญา เพื่ อ จะมี ชี วิ ต ที่ ดี ง าม ตามคติ แ ห่ ง พระพุท ธศาสนา ก็
พอสมควรแก่เวลา ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี ้
เอวัง ก็มี ด้ วยประการฉะนี ้

