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ขอเจริญพร โยมญาติมิตร ทานผูสนใจใฝธรรม ทุกทาน
ขออนุโมทนา “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชน
เรียนรูจิตปญญาอยางมีสวนรวม” ที่ไดมีความดําริเปนกุศล ปรารภวัน
มงคลที่โยมคุณหมอสาคร ธนมิตต จะมีอายุครบ ๘๐ ป แลวจัดราย
การที่เปนกุศลนี้ขึ้น ทั้งเปนการแสดงมุทิตาจิตแดทานเจาของวันเกิด
และเปนการแสดงมุทิตาจิตนั้นดวยกุศลวิธี คือวิธีการที่จะทําใหเกิด
ประโยชนแผกวางออกไปดวย คือการจัดรายการที่จะทําใหเกิดความ
เจริญงอกงามทางธรรมทางปญญาแกประชาชน
สําหรับเรื่องที่จะบรรยาย ทานก็เขียนไวกวางๆ เปนเรื่องการ
บรรยายธรรมเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาสุขภาวะ ก็สุดแตจะพูด
อาตมภาพจําไดวา เมื่อ ๔ ปกอนโนน โยมคุณหมอก็ไดนิมนตไว
แลวก็ผัดทานมา นี่ก็ ๔ ป แลว จําไดวาจะใหพูดเรื่องความสุข ซึ่งเปน
ชื่อเรื่องงายๆ แมจะทําไดยาก ก็เลยจําติดมา เอาเปนวาใชชื่อเรื่องนี้
เลย ไมตองไปตั้งใหมอะไรแลว
๑

ถอดความจากธรรมบรรยาย เรื่อง “ความสุขทุกแงทุกมุม” โดย พระพรหมคุณาภรณ
(ป. อ. ปยุตฺโต) ในวาระที่ ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิง คุณสาคร ธนมิตต
ที่ปรึกษาของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรูจิตตปญญาอยางมีสวน
รวม มีอายุครบ ๘๐ ป จัดที่อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

๒

ความสุข ทุกแงทุกมุม

ทีนี้ เรื่องความสุขนั้น ฟงก็งาย พูดก็งาย เราบอกวาเอาเรื่องที่
งายที่สุด แตความจริงนั้นเปนเรื่องใหญมาก อยางที่บอกเมื่อกี้วา เปน
เรื่องที่พูดงาย แตทําไดยาก และที่วาเปนเรื่องใหญนั้น ในแงหนึ่ง จะ
พูดวาเปนทั้งหมดของพระพุทธศาสนาก็ได
เมื่อเปนอยางนี้ จึงตองขอทําความเขาใจเปนการออกตัวไวกอน
แตตน คือในฐานะที่เปนเรื่องใหญ คิดวาถาพูดกันจริงๆ จะตองใชเวลา
๕ - ๑๐ ชั่วโมง ไมนอยกวานั้น ซึ่งเปนไปไมได ดังนั้น จึงตองพูดเฉพาะ
สวนที่เปนหลักๆ คงไมสามารถอธิบายในรายละเอียดใหชัดเจนไดมาก
นัก เอาแคพอใหเห็นรูปรางเคาโครง จึงไดเอาใบแสดงหัวขอสั้นๆ มอบ
ใหทานที่รวมในการจัดรายการไป เผื่อจะแจกใหญาติโยมดู ก็คิดวาจะ
พูดตามนั้น และถาพูดไมครบ ก็จะไดทวงวาหัวขอไหนยังไมไดพูด
ประการตอไปคือ ในเมื่อเปนเรื่องใหญที่สําคัญ และเปนการพูด
ตามหลักพระพุทธศาสนา ก็ควรจะมีหลักฐาน เชน พุทธพจนมาแสดง
ใหชัด แตวันนี้ทําไดแคนําเอาหลักหรือเนื้อหามาประมวลสรุปใหเทานั้น
จึงตองแยกสวนที่เปนหลักฐานขอมูลเดิมอยางพุทธพจนออกไปกอน
ไมนํามารวมไวในที่นี้ คือแยกไวตางหากเลย เปนอีกสวนหนึ่งที่มากที
เดียว ซึ่งเปนฐานใหแกสิ่งที่พูดนี้
แลวอีกอยางหนึ่งก็คือ ขอบอกตรงๆ วา เปนการเอาพระอาพาธ
มาพูด ก็เกรงอยูวาผัดทานมา ๔ ปแลว ถาคราวนี้ไมรับ เดี๋ยวตอไปผู
พูดเองจะไมมีตัวเหลือที่จะมาพูด แลวที่สําคัญขั้นตัดสินก็คือวา เปน
มงคลวารครั้งใหญของทานดวย จึงคิดวาถึงเวลาจําเปนตองมาพูดแลว
ก็เปนอันวา มาพูดกันในเรื่องที่เรียกงายๆ วาความสุขนั้น

ภาค ๑

บทนําแหงความสุข
ที่พูดถึงสุขสูงสุดนั้น คือบอกใหรูวา
สุขมีมากมายหลายขั้น และความสุขนั้นพัฒนาได
สําหรับชาวพุทธ เวลาพูดถึงความสุข หลายทานคงจําพุทธ
พจนอันหนึ่งได ซึ่งเปนพุทธพจนงายๆ แลวถาเขาใจพุทธพจนนี้ ซึ่ง
เปนการพูดถึงความสุขโดยตรง ถามีความเขาใจในพุทธพจนนี้พอ
ก็คิดวาจบเลยเรื่องความสุข
หมายความวา เรื่องความสุขนั้น พูดเทานี้ก็พอ จบแลว คือ
พุทธพจนวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” แปลวา นิพพานเปนบรมสุข หรือ
เปนสุขอยางสูงสุด ใครเขาใจความหมายของพุทธพจนนี้ ก็แปลวา
เขาใจเรื่องความสุขครบจบสิ้นสมบูรณแลว จึงไดบอกวาพอ
แตเอาละ ถึงจะยังไมเขาใจพุทธพจนนี้ ก็ไมเปนไร เรายังไม
ตองเขาถึงหรือแมแตมองเขาไปในความหมายของพุทธพจนนี้โดย
ตรงก็ได แตเรามาดูกันวา พุทธพจนนี้บอกแงมุมอะไรอื่นอีก บอก
อะไร? ชวยใหเรามองเห็นอะไร?
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นี่ก็ชัดอยูแลว พุทธพจนบอกวา นิพพานเปนสุขอยางสูงสุด
ก็คือบอกใหเรารูวา นอกจากนิพพานที่เปนความสุขอยางสูงสุด
แลว ยังมีความสุขอยางอื่นอีกเยอะแยะ เทากับทานยอมรับวามี
ความสุขหลากหลายมากมายแตกตางกันไป ทั้งโดยขั้น และโดย
ประเภท
นี่ก็คือวา เพราะความสุขมีเยอะแยะมากมาย พระพุทธเจา
จึงตรัสบอกใหเรารูวาความสุขอยางไหนสูงสุด ความสุขอื่นนะมี
มากมาย แตยังไมใชสูงสุด ทีนี้ เธอรูจักไวนะวาความสุขที่สูงสุดคือ
อะไร แลวก็ศึกษาใหรูดวยวา ความสุขอยางอื่นที่มีมากมายนั้นเปน
อยางไร อยางไหนดีหรือไมดีอยางไร ทําไมจึงวาอันนี้เปนสูงสุด
แตไมใชเทานี้ เมื่อยอมรับแลวถึงการที่ความสุขมีมากมาย
แลวก็มีความสุขที่ดีกวากัน สูงกวากันขึ้นไป ก็เปนการบอกใหรูวา
เราจะตองมีการกาวหนาหรือพัฒนาขึ้นไปในความสุข หรือใหถึง
ความสุขที่สูงขึ้นไปๆ เหลานั้นดวย
เปนอันวา ความสุขมีมากมาย มีหลายขั้น หลายระดับ
หลายประเภท และความสุขนั้นพัฒนาได
ทีนี้ ความสุขทุกขั้นนั้น ทานก็ยอมรับวาเปนความสุข ไมได
ปฏิเสธ แตมันยังมีขอที่ไมสมบูรณ เรียกอยางภาษาพระวา มีขอดี
และขอดอย
พระพุทธศาสนาเวลาพูดถึงอะไร มักจะบอกวาใหดูทั้งขอดี
และขอดอย หรือขอดีและขอเสีย ขอดีเรียกวา อัสสาทะ ขอดอย
เรียกวาอาทีนวะ
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๕

แลวยังมีดานที่ ๓ บอกตอไปอีกวา จะตองมี นิสสรณะ
คือทางออก หรือจุดที่พนออกไปจากขอดีและขอดอยนั้น หมาย
ความวาไปสูความสมบูรณหรือที่ดีกวานั้น
ทีนี้ เมื่อพูดถึงความสุขแตละอยางๆ ก็ใหใชหลักแงดาน ๓
ประการนี้ มาตรวจดูดวยวา เออ ความสุขอยางนี้ ขั้นนี้ ก็ดีนะ มัน
มีอัสสาทะ คือขอดีอยางนี้ๆ แตมันก็มีอาทีนวะ คือมีขอดอยขอเสีย
อยางนี้ๆ ดวย
แลวในเมื่อมันยังไมสมบูรณอยางนี้ เราจะมีทางออกหรือ
ทางพนไปจากสภาพที่ไมสมบูรณนั้นอยางไร จะไดหมดปญหาโลง
ไปเสียที นี่แหละนิสสรณะ พอถึงจุดนี้ ก็เดินหนาตอไปได
เทาที่พูดมานี้ เปนการบอกใหรูวา ทางพระพุทธศาสนาถือวา
มีความสุขมากมายแตกตางหลากหลาย และความสุขนั้นเปน
ภาวะที่ตองพัฒนา
พอมาถึงจุดนี้ การพัฒนาความสุขก็เลยเปนเรื่องใหญ จะพูด
วา พระพุทธศาสนา คือระบบการพัฒนาความสุข ก็ได
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ถาการศึกษาพัฒนาคนใหมีความสุขได
จริยธรรมก็ไมหนีไปไหน
ถึงตรงนี้ก็จะตองเนนดวยวา การพัฒนาความสุขนั้น เปน
การพัฒนาชีวิต เปนการพัฒนาสังคม และเปนการพัฒนาธรรม
อยางอื่นๆ ไปดวยพรอมทั้งหมด
โดยเฉพาะที่เรามักพูดกันบอยๆ เวลาพูดถึงเรื่องศาสนา คือ
เรื่องจริยธรรม บางทีก็พูดคูกันวา “ศาสนากับจริยธรรม” โดยโยง
เรื่องจริยธรรมไปเปนเรื่องของศาสนา
เมื่อโยงอยางนี้ ก็ตองบอกดวยวา การพัฒนาความสุขนั่น
แหละ เปนการพัฒนาจริยธรรม และในทางกลับกัน การพัฒนา
จริยธรรม ก็ตองเปนการพัฒนาความสุข
ทั้งนี้ ถาทําถูกตอง ก็จะรูความหมายที่แท ทั้งของจริยธรรม
และของความสุขดวย
ในเมื่อพูดถึงจริยธรรม ก็เลยขอตั้งขอสังเกตแทรกไวเปน
พิเศษ วา จริยธรรมในความหมายที่เราใชกันนี้ มักจะเปนไปในเชิง
ที่ใหเกิดความรูสึกคอนขางจะฝนใจทํา
อยางเชนจะใหคนประพฤติดี ก็คิดกันพูดกันวา ตองไมทํา
โนน ตองไมทํานี่ ที่เปนการเสียหาย ไมทําบาป ไมทําชั่ว มักใหเกิด
ความรูสึกเหมือนกับวา ฝนใจ หรือจําใจตองทํา
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ทีนี้ ถามองตามหลักธรรมที่แท การพัฒนาจริยธรรมก็เปน
ดานหนึ่งของการพัฒนาความสุข ถาเปนจริยธรรมที่แท ก็ตอง
เปนจริยธรรมแหงความสุข ถาเปนจริยธรรมที่ “ฝนใจ” หรือเปนไป
ดวยทุกข ก็ยงั เปน จริยธรรมจริงไมได เอาดีไมได และจะไปไดไม
ไกล กาวไมถึงไหน
ที่วานี้ มิใชหมายความวา จริยธรรมจะไมมีการฝนใจเสียเลย
ก็มีบาง และที่จะมีการฝนใจนั้น ก็มี ๒ อยาง คือ
ก) ในขั้นตนๆ อาจมีการฝนบาง เหมือนในการบวก อาจมี
ลบบาง แตพอเขาทางดีแลว เปนจริยธรรมแท เปนนัก
ฝกที่กาวหนา ก็บวกไปๆ ของที่ราย ก็หลุดหาย ไมตอง
มัวลบ เพิ่มขึ้นมาๆ ก็แจกกันไปๆ จนเต็มแลว ก็แจกออก
ไป ใหอยางเดียว
ข) เปนเรื่องเกี่ยวกับความแตกตางกันของมนุษย สําหรับ
คนพวกหนึ่ง ที่พระเรียกวา พวก “ทุกขา ปฏิปทา” ก็จะ
ฝนใจมากสักหนอย แตพอเต็มใจฝน อยากฝนตัวเอง ก็
กลายเปนฝก ทีนี้ก็เดินหนาได และอาจจะไปถึงขั้นดี

อันนี้ก็ขอตั้งเปนขอสังเกตสําคัญไว ถามีโอกาสก็จะพูดกัน
อีก
เมื่อพูดถึงจริยธรรมแลว ก็โยงไปถึงการศึกษา ก็เลยซอนเขา
มาดวย คือคนเรานี้ ทางพระทานเรียกวาเปนสัตวที่ตองฝก จะดี
เลิศประเสริฐไดก็ดวยการฝก
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การฝกก็คือศึกษา ศึกษาก็คือพัฒนา พัฒนาชีวิตดวยการ
ศึกษา โดยคนตองฝกตนใหดียิ่งขึ้น เอาดีไดดวยการฝก จะอยูแค
สัญชาตญาณไมได จึงเรียกวาเปนธรรมชาติของมนุษย
ในเมื่อธรรมชาติของมนุษยเปนสัตวที่ตองฝก จะดีจะเลิศจะ
ประเสริฐไดดวยการฝก ก็แสดงวา การศึกษาเปนเรื่องที่สอดคลอง
กับธรรมชาติของมนุษย เปนธรรมชาติของมนุษยอยางนั้นเอง ที่จะ
ต อ งเจริ ญ งอกงามขึ้ น ไปด ว ยการศึ ก ษา จึ ง ย้ําไว ใ ห ชั ด อี ก ที ว า
“มนุษยคือสัตวที่ตองศึกษา”
ทีนี้ ถาการศึกษาเดินไปถูกทาง เปนไปดวยดี ก็จะตองเปน
การศึกษาที่มีความสุข คือศึกษาดวยความสุข หรือเปนการศึกษา
แหงความสุข ถายังไมมีความสุข ก็ตองสงสัยวายังไมใชการศึกษา
ที่แท ยังไมใชการศึกษาที่ถูกตอง
การศึกษานั้นพัฒนาชีวิตคน เมื่อคนมีการพัฒนาดวยการ
ศึกษา ชีวิตของเขาก็พัฒนาขึ้นไปๆ เขาก็ดําเนินชีวิตไดถูกไดดียิ่ง
ขึ้นๆ การดําเนินชีวิตที่ดีที่ถูกตองนั้นนั่นแหละ เรียกวา “จริยธรรม”
เพราะฉะนั้น จริยธรรมกับการศึกษาจึงตองมาดวยกัน แตที่
จริง ไมตองบอกวา “ตอง” หรอก เพราะเมื่อมันเปนธรรมชาติ พอ
ถูกตองแลว มันก็เปนอยางนั้นของมันเอง ควรพูดใหมวา จริยธรรม
กับการศึกษาจึงมาดวยกัน
นี่ก็หมายความวา ตัวมนุษยนี้ เปนสัตวซึ่งมีธรรมชาติที่จะ
ตองฝก ตองหัด ตองพัฒนา ตองมีการศึกษา และเมื่อศึกษาถูก
ตอง เปนไปตามธรรมชาติของเขานั้น สอดคลองกันแลว เขาก็จะ
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ยิ่งเจริญงอกงามมีความสุขยิ่งขึ้น การศึกษาก็จึงเปนการพัฒนา
ความสุขไปดวย และพรอมกันนั้น รวมอยูดวยกัน ก็พัฒนาทุก
อยางที่อยูในตัวคนนั้นแหละ ก็คือพัฒนาคนหมดทั้งตัว พัฒนาทั้ง
คน พัฒนาทั้งชีวิตของเขานั่นเอง
นี่แหละมันจึงไปดวยกัน ที่วา การศึกษาคือการพัฒนาความ
สุข การศึกษาเปนการพัฒนาจริยธรรม การพัฒนาจริยธรรมเปน
การพัฒนาความสุข ฯลฯ อะไรตออะไรทั้งหมดนั้น ก็คืออยูในนี้
ก็อยางที่พระพุทธเจาตรัสนั่นแหละวา ถาทําเหตุปจจัยถูก
ตอง ก็ไมตองไปเรียกไปรอง ธรรมชาติก็เปนไปของมันเอง ทานวา
เมื่อเกิดปติแลว กายใจก็เรียบรื่นผอนคลาย ไมตองไปเรียกรอง ไม
ตองแมแตตั้งใจ ปสสัทธิก็ตามมา ตามธรรมดาของธรรมชาติ ที่มัน
เปนเชนนั้นเอง
เหมือนแมไกอยากเห็นลูกไก ก็ขึ้นไปกกไขตามเวลา พอถึง
วาระ ลูกไกก็กะเทาะเปลือกไขออกมา แตถาแมไกไมขึ้นไปกกไข
ถึงจะไปยืนตะโกนรองทั้งวันที่หนาเลา ทั้งเหนื่อยเปลา และไขก็เนา
ไมวาลูกเตาหรือลูกไก ก็ไมออกมา
สมัยกอน เลิกสงครามโลกใหมๆ รถยนตยังไมทันสมัย
เทคโนโลยียังไมกาวหนาอยางเดี๋ยวนี้ เวลาจะออกรถ ตองเอาคนที่
ล่ําสันแข็งแรงมายืนหนารถ ออกแรงเต็มที่ หมุนเหล็กสตารต บาง
ทีกวาเครื่องจะติดสตารตรถได เหนื่อยแทบแย แตเดี๋ยวนี้เอานิ้ว
ขยับนิดเดียว เครื่องก็ติด สตารตรถไดทันที
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ตรงนี้คือใหแยกและตอกระบวนการของมนุษย กับกระบวน
การของธรรมชาติ เราจะใชประโยชนจากกระบวนการของธรรม
ชาติ เราก็จัดทํากระบวนการของมนุษยขึ้นมาเรียกกระบวนการ
ของธรรมชาติใหทํางาน จะเหนื่อยจะยากลําบากนักหนาหรือไม ก็
ในตอนกระบวนการของมนุษยที่วาทําอยางไรจะเชื่อมใหกระบวน
การของธรรมชาติมารับชวงตอไปได
ถาจัดกระบวนการของมนุษย โดยเฉพาะในขั้นสมมุติ ใหดี
ใหมีประสิทธิภาพได พอเชื่อมใหกระบวนการของธรรมชาติมารับ
ชวงไป มนุษยก็สบาย ลงไปนั่งหัวเราะไดเปรมปรีดิ์
ถาทําไดถูกตองตรงอยางนี้ ตัวคนนั้นก็ไมตองฝนใจ คนอื่น
จนถึงรัฐ ก็ไมตองมาใชอํานาจบังคับซอนขึ้นไปอีกที
หนาที่ของมนุษยก็คือแค รูเหตุปจจัย แลวทําใหถูกตอง ไม
ตองไปรอง ไมตองไปฝน
แตสําหรับบางคน บางทีถาจะไมฝนธรรมชาติ กลายเปนฝน
ใจตัวเอง ก็ตองหัดเต็มใจฝน และพอเต็มใจฝน อยากฝนตัวเองได
แลว การฝนนั้นกลายเปนการฝกไป ธรรมชาติก็จะเดินหนาพากาว
ไปเอง
ทีนี้ ดังที่วาแลว การศึกษาเปนการพัฒนาคน ใหมีความสุข
และมีคุณสมบัติอื่นๆ ที่ดียิ่งขึ้นๆ แลวชีวิตของเขาก็ยิ่งดีขึ้นๆ และ
เมื่อเขาดําเนินชีวิตที่ดีงามได การดําเนินชีวิตที่ดีงามนั้น เราเรียก
วา “จริยธรรม” นี้คือความหมายของการศึกษา ของจริยธรรม
เปนตน ตามหลักพระพุทธศาสนา
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แลวทีนี้ คําวา “พุทธศาสนา” ที่เราพูดในที่นี้ ก็เปนการพูด
โดยเอาภาษามาเปนเครื่องสื่อสาร คือ ถาพุทธศาสนาเปนความ
จริง สอนหรือบอกความจริง คําที่บอกที่สอนนั้นก็คือธรรมชาตินั่น
เอง วาไปตามธรรมดาอยางนั้นเอง เราก็พูดเปนคําซอนเชิงภาษา
วา พุทธศาสนาแสดงธรรมไปตามที่สิ่งนั้นๆ มันเปนของมันอยาง
นั้นๆ นี่คือ เราใชคําวาพระพุทธศาสนาเปนเครื่องสื่อสารเพื่อใหเขา
ใจกันไดงา ย หมายถึง คําบอกความจริงของธรรมชาติ
เรื่องที่พูดมาในชวงนี้ เปนการขอแทรกเขามาใหสังเกตไว
กอน คือใหดูเรื่องการศึกษา หรือการพัฒนาจริยธรรม วาจะตอง
เปนการศึกษาแหงความสุข เปนจริยธรรมแหงความสุข จึงจะ
เปนของแทจริง เพราะฉะนั้น มันจึงเปนเรื่องเดียวกับการพัฒนา
ความสุข
ถาการศึกษายังเปนไปดวยความฝนใจ ขาดความใฝฝก คือ
ไมมีความตองการที่จะฝกตน คนก็ไมสามารถจะมีความสุขได ก็
ไมสามารถเปนการศึกษาที่แท แลวจริยธรรมก็เปนจริยธรรมแบบ
จําใจ เมื่อเปนจริยธรรมแบบจําใจ ก็ไมสามารถเปนจริยธรรมที่
จริงแทได
ก็ขอผานตรงนี้ไปกอน
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ทุกขมีอยู ตองรูเทาทัน
สุขคือจุดหมาย ตองไปถึงใหไดทุกวัน
ทีนี้ก็มาดูกันตอไป เมื่อพูดถึงการพัฒนาความสุข ก็ไมควร
มองขามคําวา “ทุกข” คือมองอะไร ก็ตองมองใหครบ มองใหเต็ม
ตา มองตามความเปนจริง
ถาบอกวามีความสุข แตยังมีทุกขอยู มันก็เปนสุขแทสุขจริง
ไมได เพราะฉะนั้น ที่วาพัฒนาความสุข ก็หมายถึงลดทุกข หมด
ทุกข บําราศทุกข ปลอดทุกข ดับทุกขไดไปดวย
ดังนั้น เมื่อพูดถึงกระบวนการพัฒนาความสุขนี้ ก็อาจจะพูด
อีกแนวหนึ่ง โดยเอาคําวา “ทุกข” มาแทนคําวา “สุข” ก็กลายเปน
กระบวนการดับทุกข ก็อันเดียวกันนั่นเอง แตอันนี้เด็ดขาดกวา
ทําไมจึงวาเด็ดขาดกวา ก็เพราะวา ในกระบวนการดับทุกข
นั้น จะตองพูดกันถึงขั้นที่วา ไมวาคุณจะสุขแคไหน คุณตองไปให
ถึงขั้นไมมีทุกขเหลือเลย จึงจะจบ จึงจะครบเต็มตามความหมาย
ถาบอกวากระบวนการพัฒนาความสุข ก็เปนปลายเปดเรื่อย
ไป ไมรูวาเมื่อไรจะถึงจุดหมาย
นี่แหละ เมื่อวาตามหลักวิชา ทานจึงใชสํานวนนี้ หรือในแนว
นี้วาเปนการ “ดับทุกข”
อยางไรก็ตาม มีแงมุมที่ตองพูดเพิ่มเติมใหเขาใจชัดขึ้นอีกวา
คําวา “ดับทุกข” ที่เราบอกวาแปลจากคําของพระวา “นิโรธ” นั้น
ไดแฝงปมปญหาในทางภาษาเอาไวดวย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

ปมอะไร ก็คือปมความไมชัด ที่อาจจะทําใหเขาใจเขว กลาว
คือ เวลาเราพูดวาดับทุกข จะทําใหรูสึกเหมือนวา เออ ทุกขมีอยูๆ
เราก็คอยดับๆ เราก็เลยจะตองคอยดับทุกขกันอยูเรื่อยไป
ความจริงนั้น “นิโรธ” ในภาวะที่แท หมายถึงการไมมีทุกข
เกิดขึ้น หรือภาวะที่ทุกขปราศไรหายหมดไปเลย นี่คือความหมายที่
ตองการ นิโรธ ในขั้นสุดทาย ก็คือนิพพาน จึงเปนภาวะที่ไมมีทุกข
เกิดขึ้นอีก
บางครั้งทานอธิบายดวยคําวา “อนุปฺปาทนิโรธ” ก็แปลวา ความ

ดับไปโดยไมมีการไมเกิดขึ้น คือดับเด็ดขาด ดังนั้น เพื่อใหสะดวก
นิโรธแหงทุกข เราก็แปลวา ความไมมีทุกขเกิดขึ้นอีก หรือภาวะไร
ทุกขนั่นเอง
สําหรับในที่นี้ เราไมใชคําวากระบวนการดับทุกข คือหลบ
ภาษาที่ใชคําวาทุกข และคงจะเพื่อใหสะดวกปากคนไทย หรือให
ถนัดใจคนฟง เราก็ใชคําวา “สุข” จึงบอกวาเปนกระบวนการ
พัฒนาความสุข
แตทั้งนี้ ก็ใหรูกันวา เราไมไดมองขามเรื่องความทุกขนะ จะ
วาไปดวยกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้น ในคําวากระบวนการพัฒนา
ความสุข ก็มีความหมายรวมไปถึงการจัดการในเรื่องความทุกข
ดวย
ในเรื่องทุกขนี้ ที่พูดมานั้นยังไมใชจุดสําคัญที่แท ขอที่มอง
ขามไมได จะตองไมพลาด จึงตองบอกตองย้ําไวกอน ก็คือทาทีตอ
ความทุกข อันนี้ตองชัด ถาพลาดไปก็จะไมไดพัฒนาความสุข

๑๔

ความสุข ทุกแงทุกมุม

นี่ก็คือเรื่องที่พระเรียกวา กิจในอริยสัจขอทุกข พูดใหสั้นวา
กิจตอทุกข หรือหนาที่ตอทุกข อันนี้ถาทําผิด ก็หมดเลย เสีย
กระบวนตั้งแตตน และคนก็มักจะมองขามอันนี้ไป
ทาที หรือวิธีปฏิบัติตอทุกข คืออยางไร ทุกขเปนขอที่ ๑ ใน
อริยสัจ ๔ เมื่อพูดถึงวิธีปฏิบัติตออริยสัจขอทุกข ก็ควรวาใหครบ
อริยสัจทั้ง ๔ เพื่อจับใหถูกวา เราจะตองทําอยางไรตออริยสัจแตละ
ขอนั้น ขอใหดูตามลําดับตอไปนี้
๑. ทุกข สภาพกดดันบีบคั้นเปนที่ตั้งแหงปญหา หรือสิ่ง
สรรพอันมีวสิ ัยใหเกิดปญหา, กิจคือ ปริญญา แปลวา รูรอบ หรือรู
เทาทัน
๒. สมุทัย เหตุใหเกิดทุกข, กิจคือ ปหานะ แปลวา ละ กําจัด
ทําใหหมดสิ้นไป
๓. นิโรธ ภาวะไรทุกข, กิจคือ สัจฉิกิริยา แปลวา ทําใหแจง
ทําใหประจักษ ทําใหเปนจริงขึ้นมา หรือใหไดใหถงึ
๔. มรรค วิธีปฏิบัติใหถึงภาวะไรทุกข, กิจคือ ภาวนา แปลวา
ทําใหเปนใหเกิดใหมี เจริญ ปฏิบัติ หรือลงมือทํา
กิจตออริยสัจ ๔ นั้น วาระนี้มิใชโอกาสที่จะอธิบาย เพียงแต
ใหรูตระหนักไว ตองถือวาสําคัญอยางยิ่ง คูกับตัวอริยสัจ ๔ เองนั่น
แหละ เพราะถาปฏิบัติตออริยสัจไมวาขอใดผิดหนาที่ การที่จะกาว
หนาไปในธรรมก็ลมเหลวหมดดี เปนอันไมมีทางไดตรัสรูหรือเขาถึง
ธรรม
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๑๕

ในที่นี้ ก็ย้ําเฉพาะหนาที่ตอทุกข ซึ่งพูดใหเห็นหลักเปนคํา
บาลีวา “ทุกฺขํ ปริฺเยฺยํ” (ทุกข พึงปริญญา) หมายความวา ทุกข
เปนสิ่งที่จะตองรูเขาใจดวยปญญา หรือพูดใหสั้นอีกหนอยวา ทุกข
นั้นสําหรับรูเขาใจ เอางายๆ เหมือนเราจะแกปญหา ก็ตอ งรูปญหา
จึงจะแกสําเร็จได
ที่จริง ความหมายของทุกข ไมใชแคที่คนทั่วไปพูดกัน ไมใช
แคความรูสึกเจ็บปวดกายใจไมสบายเทานั้น แตคือสิ่งทั้งหลายที่
อยูในวิสัยจะทําใหเกิดความบีบคั้นไดในเมื่อปฏิบัติไมถูกตองตอ
มัน จึงเปนเรื่องใหญที่ถึงกับตองปริญญาใหรูเทาทัน
แตรวมแลวก็คือวา ทุกขเปนเรื่องสําหรับปญญารู ทุกขเปน
เรื่องของปญญา สําหรับปญญาจัดการใหจบไป ไมใชสําหรับเอา
มาใสเก็บดองไวใหปูดหรือบูดเนาอยูในหัวใจใหหมดความสดใส
เบิกบาน
พูดใหมั่นใจอีกทีวา ถาทุกขมา ก็เอาปญญาออกไปรับหนา
มัน จงเจอกับทุกขดวยปญญา อยาเอาจิตใจไปยุงกับมัน ดานที่คน
ไทยเรียกวาอารมณนั่นแหละไมตองวุนวาย อยาไปรับมันมาไวให
ใจเราถูกบีบคั้น ถาใจรับเอามันมาแลว ก็อยาเก็บเอาไวใหอัดอั้นใน
ใจ รีบสงตอใหปญญาเอาไปหาทางจัดการ
(ถาเอาทุกขเก็บอัดไวในใจ นอกจากไมไดแกไข มีแตทุกข
เปลาๆ แลวตัวเราก็ไมพัฒนา แตถา สงตอใหปญญา นอกจากมี
ทางแกไข ชีวิตของเราก็จะไดพัฒนา)
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เปนอันวา ตองทําใหถูก ตองปฏิบัติใหตรงตามกิจตออริยสัจ
ถาเจอทุก ข ใครเอามาเก็บอัดกดดันบีบคั้นทําจิตใจใหคับแคน
หมกมุน ขุนมัว เศราหมอง นั่นคือทําหนาที่ตอทุกขไมถูก ปฏิบัติผิด
หนาที่แลว ตองหยุด แลวหันไปทําใหถูก เอาปญญามาจัดการ
อยางที่วาไปแลวนั้น
สวนความสุขนั้น โนน ไปเขาในขอ ๓ คืออยูในขั้นสัมพัทธ ที่
จะตองเดินหนาตอๆ ไป เปนขั้นๆ จนกวาจะถึงขั้นสุดทายที่สูงสุด
นี่ก็คือขอนิโรธ และหนาที่ของเราตอขอนี้ ก็คือสัจฉิกิริยา ที่
แปลวาทําใหประจักษแจงเปนจริง หรือสําเร็จ บรรลุถึง ควรทําให
ได ไมวาเล็ก ไมวานอย ใหเปนประจําทุกวัน
ดังไดกลาวแลว สุขนั้นมีมากมาย หลายขั้น หลายประเภท
และนี่แหละก็คือเรื่องที่บอกวา จะไดพัฒนากันตอไป
เอาละ ตรงนี้ ถือวาเปนตนทาง เพราะฉะนั้น อยาใหพลาด
ตองเริ่มใหดี เพื่อจะเขาทางได แลวก็เดินหนาไปอยางมั่นใจดวยกัน
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ความสุขคืออะไร
ถาเขาใจ ก็พัฒนาความสุขไดทันที
ทีนี้ เมื่อเราจะพัฒนาความสุข เราก็มาดูความหมายของ
ความสุขกันหนอย วาความสุขมีความหมายวาอยางไร
เริ่มแรกจะใหความหมายไวอยางหนึ่ง แตขอทําความเขาใจ
กันไวกอนวา นี่ไมใชความหมายที่ครอบคลุมทั้งหมด แตครอบ
คลุมในระดับหนึ่งที่มีขอบเขตกวางมาก และเปนความหมายที่
สําคัญอยางยิ่ง
ความหมายในขั้นนี้บอกวา ความสุข คือการไดสนองความ
ตองการ หรือจะใชภาษางายๆ ก็ไดวา คือ ความสมอยากสม
ปรารถนา
เราอยากอาบน้ําแลว ไดอาบน้ํา ก็มีความสุข อยากรับ
ประทานอะไรแลว ไดรับประทาน ก็มีความสุข เด็กอยากเลนแลว
ไดเลน ก็มีความสุข นี่ก็คือไดสนองความตองการ หรือสนองความ
อยากความปรารถนานั่นเอง
แตตรงนี้ก็ขอแทรกอีกเกี่ยวกับปญหาทางภาษา เวลานี้ คํา
วา “ตองการ” กับ “ปรารถนา” กับ “อยาก” บางทีก็ตองระวังการใช
เนื่องจากในทางวิชาการสมัยใหมบางสาขา มีการใชโดยแยกความ
หมายใหแตกตางกัน โดยเฉพาะระหวางความตองการกับความ
อยาก ใหมีความหมายเปนคนละอยาง
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ขอใชภาษาอังกฤษนิดหนึ่ง บางทีก็ใชคําวาความตองการให
ตรงกับคําวา need อยางในเศรษฐศาสตร คลายจะบัญญัติใหใช
รูปคํานามพหูพจนของคํานี้ คือ needs ใหหมายถึง “ความ
ตองการจําเปน” อะไรทํานองนี้ สวนความอยากความปรารถนา ก็
หมายถึง desire หรือคําไวพจนอื่นซึ่งมีไดหลายศัพท แตอยางไรก็
ตาม สําหรับคนทั่วไป ศัพทเหลานี้ก็ยังไมเปนที่ชัดเจนแจมแจง
ตามที่วามานี้ เหมือนกับวาภาษาไทยไมมีคําที่มีความหมาย
ตรงกับ need ของฝรั่ง จึงตองมาคิดกันใหม และหาคําตรงแทไมได
ก็เลยตองใชเปนขอความหรือวลีไปเลย
ขอเลาสูกันฟงวา need ที่เรามาแปลวาตองการเชิงจําเปนนี้
นาจะตรงกับคําเกาที่เคยใชมากอนวา “จําปรารถนา”
คําที่วานี้ ไมทราบวาเคยไดยินไหม ในวงการแปลบาลียังพอ
คุนกันอยู เชน ภาษิตวา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา (ไมตองดูคําบาลี
ตองการใหดูคําแปล) เราแปลเปนไทยวา “สติจําปรารถนาในที่ทั้ง
ปวง” หมายความวา สติเปนธรรมที่ตองใชหรือจําเปนในทุกกรณี
คือ ไมวาจะทําอะไรก็ตาม ตองมีสติ ตองใชสติ
“จําปรารถนา” ก็ใกลๆ กับคําวาจําเปน แตไมตรงกันแท ขอ
ใหดู ตัวอยาง เชนวา มีกระทอมหลังหนึ่ง เราจะเขาไปนอน แตใน
กระทอมหลังนั้น ไมมีอะไรเลย มีแตพื้นดิน แลวก็อาจจะเฉอะแฉะ
และแถมจะขรุขระดว ย ก็บอกวา ผูที่จะนอนในกระทอมนี้จํา
ปรารถนาเตียง อยางนี้เรียกวาจําปรารถนา คือ เขาปรารถนาหรือ
ไม เขาอยากไดหรือเปลาก็ไมรู แตก็จําปรารถนา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๙

ในภาษาเกา คําวาจําปรารถนานี้มีเยอะแยะ อยางคนเจ็บ
ปวยก็จําปรารถนายา อะไรอยางนี้ โบราณมีแลวคํานี้ จึงไมสับสน
ระหวางคําวา ตองการ กับปรารถนา
สําหรับในที่นี้ จะใชคําวาตองการกับปรารถนาแบบปนกันไป
เลย ไมแยก ใหเหมือนกับวามีความหมายอยางเดียวกัน ถือวาเทา
กับ desire ทั้งนั้น
เมื่อบอกวา ความสุข คือการไดสนองความตองการ หรือการ
ไดสมอยากสมปรารถนา เรื่องก็เลยโยงไปหาคําวาตองการหรือ
ปรารถนา ซึ่งตองมาทําความเขาใจกัน เลยกลายเปนเรื่องใหญ
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จัดการความอยากใหดี
ก็จะมีความสุขไดจริง
ความตองการ หรือความปรารถนานี้ เปนเรื่องใหญมาก ขอ
ยกพุทธพจนมาตั้งเปนหลักอีก พระองคตรัสวา “ฉนฺทมูลกา สพฺเพ
ธมฺมา” แปลวา ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล หมายความวา เรื่อง
ของมนุษยทุกสิ่งทุกอยาง มีความตองการเปนมูล มีความอยาก
เปนตนทาง
เพราะฉะนั้น
๑. เราจะต อ งทําความเข า ใจเรื่ อ งความอยาก ความ
ปรารถนา ความตองการนี้ ใหชัดเจน
๒. แลวในเมื่อความสุขเปนการไดสนองความตองการ หรือ
ไดสนองความปรารถนา มันก็บงชี้วา การที่จะพัฒนาความสุขได
นั้น ก็ตองพัฒนาความอยาก พัฒนาความปรารถนา หรือพัฒนา
ความตองการดวย มิฉะนั้น การพัฒนาความสุขก็จะไมสําเร็จ
เปนอันวา ความตองการนี้ เปนสิ่งที่เราจะตองพัฒนา
ก็จึงมาทําความเขาใจเรื่องความตองการ หรือความอยาก
กันตอไป ขอใหถือหลักความตองการนี้วาเปนเรื่องใหญ ไมควรไป
หลบไปเลี่ยงที่จะศึกษามัน
ความคลุมเครือพรามัวในหลักความอยากความตองการนี้
ทําใหมองอะไรไมชัด พัฒนาไมเดินหนา แกปญหาไมสําเร็จ
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การศึกษา จริยธรรมและอะไรตออะไร ถาจับจุดนี้ไมได ก็
เปนอันวาไปไมถึงไหน ไมถึงตัวมัน
ถอยคําที่ใชสําหรับความอยากหรือความตองการนี้ มีความ
ซับซอนนิดหนอย จึงตองขอเวลาทําความเขาใจเล็กนอย
ขอยกพุทธพจนมาดูกันอีกทีหนึ่ง คือที่ตรัสวา “ฉนฺทมูลกา
สพฺเพ ธมฺมา” (ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเปนมูล หรือเปนราก เปนฐาน
เปนตนตอ)
คําสําคัญคือ “ฉันทะ” แปลวา ความตองการ หรือความ
อยาก จะแปลวาความปรารถนา ที่เปนคําบาลีวา “ปตฺถนา” ก็ได
ทีนี้ ที่วาซับซอนหนอยก็คือวา เริ่มแรก “ฉันทะ” ความ
ตองการ หรือความอยากนี้ ในขั้นพื้นฐาน เปนคํากลางๆ ใชในทาง
ดีก็ได ในทางรายก็ได เปนกุศลก็ได เปนอกุศลก็ได มีทั้ง กามฉันท
เนกขัมมฉันท บริโภคฉันท ธรรมฉันท ฯลฯ
ในขัน้ นี้ ทานก็แยก “ฉันทะ” คือความตองการนี้ วามี ๒ อยาง
คือ
๑. ตัณหาฉันทะ แปลวา ฉันทะคือตัณหา หรือฉันทะที่เปน
ตัณหา (ฉันทะ คือความอยากได อยากเอา อยากเปน อยากมี
อยากมลาย)
๒. กัตตุกัมยตาฉันทะ แปลวา ฉันทะคือกัตตุกัมยตา หรือ
ฉันทะที่เปนกัตตุกัมยตา (ฉันทะ คือความอยากทํา ใฝจะทํา ใฝ
สรางสรรค)
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อยางแรกเปนฝายราย เปนอกุศลฉันทะ อยางหลังเปนฝายดี
เปนกุศลฉันทะ ก็ดูงาย แลวก็ชัดดีอยู แตถอยคํายาวไปหนอย
เรียกยาก
ตรงนี้แหละก็มาถึงที่ซับซอน เวลาแสดงธรรม อธิบายธรรม
หรือพูดจาสื่อสารกันทั่วไป ก็อยากใชคําที่สั้นๆ งายๆ สักหนอย
ในที่สุดก็ปรากฏผลออกมาวา เวลาพูดถึงฉันทะที่อยากใน
ทางไมดี เปนอกุศล ก็ใชคําเดียวไปเลยวา “ตัณหา” (ไมตองพูดวา
ตัณหาฉันทะ)
แลวถาจะพูดถึงฉันทะที่อยากในทางดี เปนกุศล ก็ใชคํา
เดียวไปเลยวา “ฉันทะ” (ไมตองไปพูดใหยาววา กัตตุกัมยตาฉันทะ
หรือกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ หรือสภาวฉันทะ อะไรๆ ที่ยาว ไม
ตองทั้งนั้น)
ตอนนี้ก็เลยพูดไดงาย สั้นนิดเดียว รูเรื่องกันเลย ไมตองยืด
ยาดเยิ่นเยอ บอกวา “ตัณหา” ออ ก็คือความอยากที่ไมดี (ก็คือ
ฉันทะฝายอกุศลนั่นเอง)
พอพูดวา “ฉันทะ” ก็ออ คือความอยากที่ดี (ก็คือฉันทะฝาย
กุศล หรือกัตตุกัมยตาฉันทะนั่นเอง)
แตถาไมรูที่ไปที่มา ก็กลายเปนงง วาคําไหนหมายถึงอะไร
คําไหนดี คําไหนราย ยุงไปหมด เดี๋ยวเจอกามฉันทะ ก็งง ไหนวา
ฉันทะเปนฝายดี ทําไมนี่ไมดีละ ดังนี้เปนตน ก็จึงไดพูดกันเสียให
ชัด
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ถึงตอนนี้ ก็เทากับสรุปได คือบอกวา ความอยาก หรือความ
ตองการนั้น มี ๒ อยาง คือ
๑. ตัณหา คือ ความอยากความตองการที่เปนอกุศล ไดแก
อยากได อยากเอา อยากมี อยากเปน อยากทําลาย
๒. ฉันทะ คือ ความอยากความตองการที่เปนกุศล ไดแก
อยากทํา (ใหมันดี) ใฝฝก ใฝศึกษา ใฝปฏิบัติ ใฝจัดทํา ใฝสราง
สรรค
ในคัมภีรภาษาบาลีชั้นอรรถกถา เมื่อทานจะแยก ๒ อยางนี้
ทานก็หาคํากลางมาตั้งกอน ไดพบวาทานใชคําวา ปตฺถนา คือ
ความปรารถนามาวางเปนคํากลาง แลวทานก็แยกใหดู บอกวา
ปตฺถนา (คือความปรารถนา) มี ๒ อยาง (ก็คือที่แยกใหดูแลวขาง
บนนั่นเอง) ไดแก
๑. ตณฺ ห าปตฺ ถ นา คื อ ความปรารถนาที่ เ ป น ตั ณ หา
(ปรารถนาเอา, ตองการเสพ)
๒. ฉนฺทปตฺถนา คือ ความปรารถนาที่เปนฉันทะ (ปรารถนา
ดี, ตองการทําใหดี)
มีขอสังเกตวา คนไทยทั่วไป โดยเฉพาะก็คือคนพุทธไทยนี้
พอพูดถึงความอยากละก็ไมได มักจะบอกวาไมดี ไมถูก ใชไมได
แลวก็ชอบบอกกัน สอนกัน ไมใหอยาก อันนี้คืออันตราย ดีไมดีก็
กลายเปนการทํารายไปเลย ทั้งตัดรอนการพัฒนาคน และขัดขวาง
การพัฒนาสังคมประเทศชาติ
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ทีนี้ อีกพวกหนึ่งก็ตรงขามไปเลย บอกวาใหอยากไดอยาก
เอา อยากมั่งอยากมี บางทีถึงกับสอนใหโลภ ใหอยากเดนอยากดัง
อยากเปนใหญเปนโต บอกวาตองอยางนี้ประเทศชาติสังคมจึงจะ
พัฒนา แตไมไดพัฒนาจริงหรอก มีแตพัฒนาไปสูความพินาศ
อย า งน อ ยก็ ทําให เ กิ ด การพั ฒ นาที่ ไ ม ยั่ ง ยื น ทั้ ง การเมื อ งและ
เศรษฐกิจพาคนพาโลกออกไปจากสันติภาพ
ทั้งสองพวกนี้ ก็คือสุดโตง สุดขั้วไปคนละดาน แตเหมือนกัน
รวมกันตรงที่มีความไมรู คือไมรูจักความอยาก ไมรูไมเขาใจธรรม
ชาติของความตองการ แลวก็จัดการกับความอยากนั้นไมถูกตอง
ความอยากนั้น ตองรูจัก และก็แยกใหได อยางที่นํามาใหดู
กันนั้น เมื่อแยกไดแลว อะไรตออะไรก็จะชัดขึ้น
ตอนที่แยกนั้น ก็ไดแสดงใหเห็นความหมายที่แตกตางกัน
ระหวางความอยาก ๒ แบบนั้นไปแลว แตตอนนี้ยังอยากจะใหจับ
สาระ หรือลักษณะสําคัญของความแตกตางนั้นใหจะแจงดวย จึง
ขออธิบายในแงนี้อีกหนอย
ลองจับสาระที่วานั้นมาวางไวใหดูขั้นหนึ่งกอน
๑. ตัณหา เปนความอยากเพื่อตัวตนของเรา หรือเพื่อตัวเรา
เอง เชน อยากเอาเขามาใหแกตัว เอามาบําเรอตัว ใหตัวเสพ ใหตัว
ได ใหตัวเปนหรือไมเปนอยางนั้นอยางนี้
๒. ฉันทะ เปนความอยากเพื่อสภาวะของสิ่งนั้นๆ เอง เพื่อ
ความดี เพื่อความงาม เพื่อความสมบูรณของสิ่งนั้นๆ
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เคยยกตัวอยางเชนวา คนมาในวัดแลว เขาไปในบริเวณที่มี
ตนไมมากๆ เห็นกระรอกกระแตวิ่งโลดเตนกระโดดกระโจนไปมา
คนหนึ่งก็ชื่นชม มองวาเจากระรอกนี้นาดู คลองแคลว มัน
กระโดดไปกระโดดมา ดีนะ เปนภาพที่งามตา ขอใหกระรอกเหลา
นี้มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ ทําหมูไมที่รมรื่นใหงดงามนาเพลินใจ
ชวยใหวัดเปนรมณียสถานนานเทานานตอไปเถิด อยางนี้คืออยาก
เพื่อสภาวะที่เต็มสมบูรณของสิ่งนั้นเอง เรียกวามีความอยากหรือ
ความตองการที่เปนกุศล เปนฉันทะ
สวนอีกคนหนึ่งก็เห็นกระรอกตัวเดียวกันนั้นแหละ แตเขา
มองไปก็คิดไปวา ไอเจากระรอกตัวนี้มันอวนดีนะ เนื้อมาก ถาเรา
จับได เอาไปลงหมอแกงเย็นนี้ คงอรอยทีเดียวละ นี้คืออยากเพื่อ
ตัวตนของตนเอง เรียกวามีความอยากที่เปนอกุศล เปนตัณหา
อีกตัวอยางหนึง่ นักเรียนจบมัธยมแลว คิดเลือกจะเรียนแพทย
คนหนึ่งอยากเปนแพทย เพราะอยากมีรายไดมาก อยากหา
เงินงาย จะมั่งคั่งร่ํารวย และมีหนามีตา มีเกียรติสูง นี้คืออยากเพื่อ
ตัวตนของตนเอง เรียกวามีความอยากหรือความตองการที่เปน
อกุศล ก็เปนพวกตัณหา
สวนอีกคนหนึ่งอยากเปนแพทย เพราะอยากทําใหคนหาย
จากโรค อยากเห็นประชาชนแข็งแรงมีสุขภาพดี อยากใหชาวบาน
พนความเดือดรอน อยากใหบานเมืองมีพลเมืองที่มีคุณภาพอยูกัน
รมเย็นเปนสุข อยางนี้คืออยากเพื่อสภาวะที่เต็มสมบูรณของสิ่ง
นั้นๆ ที่เปนวัตถุประสงคอยางตรงไปตรงมาของอาชีพแพทยนั้นเอง
เรียกวามีความอยากหรือความตองการที่เปนกุศล เปนฉันทะ
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คนมีความอยากตองการอยางไหน เมื่อเขาไดสนองความ
ตองการอยางนั้น เขาก็มีความสุข ดังนั้น ความสุขของคนจึงตาง
กันไปตามความตองการ
คนหนึ่งอยากใหกระรอกแข็งแรงสมบูรณเปนอยูสุขสบาย
ของมัน พอเห็นกระรอกนั้นกระโดดโลดเตนราเริงดี ความตองการ
ของเขาก็ไดรับการสนอง เขาก็มีความสุขทันที
อีกคนหนึ่งอยากเอากระรอกมาตมกินใหลิ้นของตัวไดอรอย
ตองไลจบั ไลยงิ เอากระรอกนัน้ มาตมมาแกงใหมนั ตาย จนกวาตัวเอง
จะไดกนิ ความตองการของเขาจึงจะไดรับการสนอง แลวเขาจึงจะ
มีความสุข
มองกวางไกลออกไป คนมีฉันทะรักที่จะทําเหตุของความ
เจริญ คนมากดวยตัณหาไดแตรอเสพผลของความเจริญนั้น พูด
สั้นๆ วา พวกฉันทะเปนนักสราง พวกตัณหาเปนนักเสพ พวกฉันทะ
มีสุขในการสราง พวกตัณหามีสุขตอเมื่อไดเสพ
ในสังคมที่เปนอยูนี้ ไมอาจหวังวาจะทําการใดใหกระแส
ตัณหาเหือดหายไปได หรือจะใหวิถีของฉันทะขยายขึ้นมาเปนใหญ
สิง่ ที่พึงทําคือเพียงดุลไว ไมปลอยใหกระแสตัณหาทวมทนไหลพา
ลงเหวไป และคอยสงเสริมวิถีแหงการสนองฉันทะใหดําเนินไปได
ตราบใด คนผูมีความสุขในแนวทางของการสนองฉันทะยังมี
เปนหลักเปนแกนอยู สังคมมนุษยก็จะยังพอดําเนินไปได
สิ่ ง ที่ จ ะต อ งทําตลอดเวลาก็คือ ความไมประมาทในการ
พัฒนามนุษยใหกาวหนาไปในการพัฒนาความสุข
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มองเห็นสิ่งตองการมาใกล ใจพองฟูขึ้นไป ไดปติ
พอไดสมใจ คลายสงบลงมา ใจเขาที่ ก็มีความสุข
ก อ นจะพู ด ต อ ไปถึ ง หลั ก ในการปฏิ บั ติ จั ด การกั บ ความ
ตองการ ขอแทรกเรื่องนารูสักหนอย เปนเรื่องสําคัญเหมือนกัน ที่
จะชวยใหเขาใจหรือรูจักความสุขไดชัดเจนมากขึ้น
ไดบอกแลววา ความสุข คือการไดสนองความตองการ หรือ
ความสมอยากสมปรารถนา
ทีนี้ ความสมอยาก หรือการไดสนองความตองการนั้น พูด
อีกสํานวนหนึ่ง ก็คือ การทําใหความตองการนั้นสงบระงับไปนั่น
เอง เหมือนอยางระงับความกระหาย ดวยการดื่มน้ํา หรือระงับ
ความหิว ดวยการกินอาหาร เมื่อความหิวคือความตองการอาหาร
สงบไป หรือเมื่อความกระหายคือความตองการน้ําสงบไป ก็เปน
ความสุข
ดังนั้น เมื่อพูดตามความหมายนี้ ความสงบระงับไปของ
ความตองการนั่นเอง เปนความสุข หรือพูดใหสั้นวา ความสุขคือ
ความสงบ
ทีนี้ ในการสนองความตองการ หรือสมอยากสมปรารถนา
นั้น จิตใจกวาจะมาถึงความสงบที่เปนภาวะแหงความสุข บางทีก็
ไดประสบหรือไดเสวยภาวะที่นาชื่นชมยินดีมาเปนลําดับหลายขั้น
หลายอยาง โดยเฉพาะที่เดนก็คือ “ปติ” ซึ่งมักพูดเขาคูเขาชุดกันวา
“ปติสุข”
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ถาเรามองเห็นและเขาใจภาวะจิตที่เปนขั้นตอนตางๆ ใน
กระบวนการสนองความตองการนี้แลว ก็จะเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นวา
ความสุขเปนความสงบอยางไร และความสงบนั้นมีความหมาย
สําคัญแคไหนและดีอยางไร
เริ่มที่ปติ กับสุขนี่แหละ วาไปตามหลักกอน ทานพูดใหงาย
วา ความปลื้มใจในการไดอารมณที่ปรารถนา เปนปติ การเสวยรส
อารมณที่ไดแลว เปนสุข เชน คนเดินทางกันดารมาแสนเหน็ด
เหนื่อย เมื่อเห็นน้ําหรือไดยินวามีน้ํา ที่จะไดกินไดดื่ม ก็เกิดปติ พอ
เขาไปสูรมเงาหมูไมและไดลงดื่มกินอาบน้ํานั้น ก็มีความสุข
เพื่อใหเขาใจชัดยิ่งขึ้น ทานแสดงตัวอยางใหเห็นเปนขั้นเปน
ตอนไว เหมือนดังวา คนผูหนึ่งเดินทางกันดารมาแสนไกล แดดก็
รอนจนเหงื่อโซมตัว ทั้งหิวทั้งกระหายเหลือเกิน
ถึงจุดหนึ่งเห็นคนเดินทางสวนมา ก็ถามวา ในทางที่ผานมา
มีน้ําดื่มที่ไหนบางไหม นายคนนั้นตอบวา โนน ดูสิ ขางหนาโนน
ทานผานดงนั้นไป จะมีทั้งสระน้ําใหญและไพรสณฑ พอไดฟงคํา
บอกแคนั้น เขาก็ดีใจเหลือเกิน ราเริงขึ้นมาเลย
เมื่อเดินตอจากที่นั้นไป ไดเห็นกลีบ กาน ใบ และดอกบัว
เปนตน ที่ตกเกลื่อนบนพื้นดิน ก็ยิ่งดีใจราเริงมากขึ้นๆ เมื่อเดินตอ
ไปอีก ก็ไดเห็นคนมีผาเปยกผมเปยก ไดยินเสียงไกปาและนกยูง
เปนตน แลวใกลเขาไปๆ ก็เห็นไพรสณฑเขียวในบริเวณเขตสระน้ํา
เห็นดอกบัวที่เกิดในสระ เห็นน้ําใสสะอาด เขาก็ยิ่งดีใจราเริงปลาบ
ปลื้มยิ่งขึ้นไปๆ ทุกทีๆ
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แลวในที่สุด มาถึงสระ ก็กระโจนหรือกาวลงไป พอถึงน้ําได
สัมผัสก็ฉ่ําชื่น ใจที่ฟูขึ้นพองออกไป ก็สงบเขาที่ เขาอาบดื่มตาม
ชอบใจ ระงับความกระวนกระวายหมดไป เคี้ยวกินเหงารากใบบัว
เปนตน จนอิ่มหนํา แลวขึ้นจากสระ มาลงนอนใตรมไมเย็นสบาย
มีลมออนๆ โชยมา พูดกับตัวเองวา สุขหนอๆ
ตามตัวอยางที่ทานยกมาเปรียบเทียบนี้ จะเห็นวา
ความดีใจปลาบปลื้มราเริง นับตั้งแตชายผูน้นั ไดยินวามีสระ
น้ําและหมูไมจนกระทั่งไดเห็นน้ํา นั้นคือ ปติ ซึ่งเปนอาการราเริงยิน
ดีในอารมณที่เปนขั้นกอนหนา
สวนการที่เขาไดลงไปอาบน้ํา กิน ดื่ม แลวนอนรําพึงวา สุข
หนอๆ ที่ใตรมไมเย็นสบาย มีสายลมออนๆ โชยมา นี้คือ สุข ซึ่งอยู
ในตอนที่ไดเสวยรสอารมณ
ปตินั้นมีลักษณะฟู พอง พลุงขึ้น ซูซา ซาบซาน ปลาบปลื้ม
ซึ่งก็แสนจะดีอยางยิ่ง แตถึงจะดีอยางไร ปติจะคางอยูไมได เพราะ
ยังไมสม ยังไมลุจุดหมาย สุดทายก็ตองมาจบลงที่ความสุข ตองดี
สุดตรงที่สุข ซึ่งก็คือสงบเขาที่นั่นเอง
ถายังไมสงบ ก็ยังไมสม ยังจบยังสมบูรณไมได จึงมาดีที่สุด
ตรงที่สมและสงบลงได เรียกวาเปนสุข
ที่จริง ถาดูใหละเอียด แยกใหครบ ยังมีภาวะจิตอีกชวงหนึ่ง
อยูระหวางปติกับสุข อันนี้ก็สําคัญ เมื่อกี้ เรามองแตดานที่จะได
สนองระงับดับความตองการไดสมอยากสมปรารถนา คือดานได
แตเมื่อดูใหละเอียด ก็ดูดานของตัวความตองการเองดวย
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ความตองการนั้นก็มีอาการของมันเอง คือ ความรุนเรา
ความเรารอน ความกดดัน ยิ่งถารุนแรง ก็กลายเปนความกระวน
กระวาย ความเครียด ความกระสับกระสาย จนถึงขั้นทุรนทุราย
ทีนี้ ในกระบวนการสนองความตองการนั้น เมื่อเขามาในขั้น
ตอนของการสนองที่จะไดสมปรารถนา ขณะที่ปติฟูฟาแรงขึ้นนั้น
เอง อีกดานหนึ่ง มันก็ทําใหความกระวนกระวาย เครียด เขม็ง
กระสับกระสายที่เปนอาการของความตองการ ซึ่งมีผลทั้งตอจิต
และกาย ไดผอนคลาย ระงับไป หายเรารอน เย็นลง ราบลง กลาย
เปนความเรียบรื่น ภาวะนี้เรียกวา “ปสสัทธิ”
ปสสัทธินี่แหละ เปนตัวนําโดยตรงเขาสูความสุข เพราะ
ฉะนั้น เมื่อซอยละเอียดใหชัด ทานจึงพูดตามลําดับดังนี้วา “ปติ
ปสสัทธิ และสุข”
(ความต อ งการฝ า ยตั ณ หา จะมีอาการเรา รอ น กระวน
กระวาย เครียด เปนตนนี้ไดเต็มที่ เพราะอยูบนฐานของโมหะ และ
อิงกับความยึดถือตัวตน แตความตองการฝายฉันทะมากับปญญา
เปนปกติอยูแลว ปญญาจึงทําหนา ที่จัด ปรับแกและกันปญหา
เหลานี้ไปพรอมในตัว)
พอพูดถึงอาการของความตองการ ก็เลยมีแงซับซอนเล็ก
นอยที่ควรจะพูดไวประกอบความรูดวย คือ นอกจากการระงับ
ความต อ งการด ว ยการสนองที่ พู ด มานั้ น ก็ มี ก ารระงั บ ความ
ตองการดวยการไมสนอง ซึ่งเปนการกระทําในทางตรงขาม
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ทีนี้ เมื่อความตองการเกิดขึ้น ถาพยายามระงับดวยการไม
สนองมัน ไมยอมตามมัน โดยขัดขวางหรือขัดขืนฝนใจ กดขมหรือ
บั ง คั บ ก็ จ ะยิ่งทําใหมีอาการรุนแรง เกิดความเรารอนกระวน
กระวายทุรนทุรายมากขึน้ และอาจจะระบายหรือระเบิดออกมา ทํา
ใหเกิดทุกขแกตน และเปนภัยแกคนอื่นมากมาย แลวในโลกนี้ ก็แก
ไขกันดวยวิธีสรางโทษภัยแบบตอบโตหรือตอบแทนยอนกลับไป
และเปนการขูไว ไมใชสงบจริง
เมื่อมาเขาสูกระบวนการฝกศึกษาพัฒนาคน การมีจิตสํานึก
ที่จะฝกตนก็ชวยไดระดับหนึ่ง แมจะฝนใจ แตขางดีก็มีผลที่รูสึกวา
ไดฝกตนขึ้นมา แลวก็อาจจะดีใจที่ไดทดสอบกําลังความสามารถ
ในการฝกตนนั้น
แตการฝกฝนพัฒนายังมีวิธีมากกวานี้ ทั้งวิธีการทางจิต และ
ทางปญญา
วิธีทางจิต ก็เชน การใหฝายกุศลมีกําลังเหนือกวา อยาง
งายๆ ก็เชน ใหฉันทะ ที่ใฝรูใฝดี ที่อยากคนควาหาความรู แรงเขม
กวาตัณหา ที่ใฝมั่วใฝเสพ ที่อยากหนีโรงเรียนไปกินเหลากับเพื่อน
สุราบาน
อีกอยางหนึ่งคือใชวิธีแทนที่ เชน มองไปที่เงินของคุณ จ.
อยากจะขโมยเอาเสีย แตนึกถึงวาคุณ จ. หาเงินมาดวยความยาก
ลําบาก มีทุกขมากอยูแลว ไมควรไปเพิ่มทุกขใหเขา เกิดกรุณาหรือ
การุณยขึ้นมา ตัณหาก็แหงหายสงบไป
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สวนวิธีทางปญญา ก็เชนวา เขาเอาทองคํามาขายใหใน
ราคาแสนจะถูก ก็ตาลุกอยากไดเหลือเกิน แตพอรูทันวาเปนทองเก
ความอยากไดก็หายวับไปหมดสิ้น สงบลงได แตปญญาอยางนี้
ควรเรียกลอวาเปนปญญาเทียม แครูทันทองเก พอแกปญหา
เฉพาะหนาไปที
จะเปนปญญาแท ก็ตองอยางพระสาวกที่มองเห็นความจริง
วา เงินทองเพชรนิลจินดาประดาทรัพย ไมใชแกนสารของชีวิต ไม
เปนของเราของเขาของใครจริง ทําชีวิตใหดีงามประเสริฐเปนสุขแท
จริงไมได ทั้งเราทั้งมันก็เปนไปตามธรรมชาติ คืออนิจจังทุกขัง
อนัตตาทั้งนั้น ถาจะอยูกับมัน ก็ตองใชประโยชนอยางรูเทาทัน ไม
ใหเปนเหตุกอโทษทุกขภัย เมื่อจะเปดโลงสูความเปนอิสระเสรีมีสุข
ที่แท ก็สละละไดทั้งหมดในทันที อยางนี้คือปญญาที่ทําใหตัณหา
ไมมีที่ตั้งตัว จึงสงบจริง
รวมแลว ไมวาจะสงบระงับดวยการสนองความตองการก็
ตาม หรือสงบระงับดวยวิธีทางจิตทางปญญาใหไมตองสนอง
ความตองการที่ไมถูกไมดีก็ตาม ความสงบนั้นก็เปนความสุข และ
ความสุขก็คือความสงบ สันติเปนสุข สุขเปนสันติ คือสันติสุข ดัง
ความหมายที่ไดวามา
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สองทางสายใหญ
ที่จะเลือกไปสูความสุข
เรื่องความตองการนี้สําคัญมาก ถึงแมตั้งหลักไวใหเห็นกัน
แลว ก็ยังขอพูดแงมุมปลีกยอยตอไปใหเกิดความคุนเคยไว
อยางงายๆ ตามปกติ คนทั่วไป ก็มีทั้ง ฉันทะ และตัณหา
เปนตนทุนอยูดวยกัน
ขอสําคัญอยูที่วา คนที่มีหนาที่รับผิดชอบสังคม หรือผูอยูใน
ฐานะที่ควรเปนกัลยาณมิตร จะตองเขาใจหลักความตองการนี้
และรูจักสงเสริมความตองการฝายฉันทะขึ้นไป พรอมกับรูจักคุม
และขัดเกลาความตองการฝายตัณหา อยางนอยใหเปนกระแสรอง
อยูเรื่อยไป
ดานฉันทะที่เปนทุนก็เชนวา คนทั่วไปอยูไหนไปไหน ก็อยาก
เห็นสภาพแวดลอมที่เปนระเบียบเรียบรอย สะอาดตา ไดสัมผัส
ธรรมชาติที่งดงามรื่นรมย ก็ชื่นชมสบายใจมีความสุข และอยากให
สิ่งทั้งหลายโดยรอบอยูในสภาวะที่ดีงามสมบูรณอยางนั้น อยาก
ใหผูคน สัตว ตนไม แมกระทั่งหญา ขึ้นไปถึงทองฟา สดชื่น งาม
นาอิ่มตาอิ่มใจ
แม แ ต ร างกายแขนขาหนาตาของตน ก็อยากใหแ ข็งแรง
สะอาดหมดจดสดใส อยูในภาวะที่ดีงามสมบูรณของมัน (ตรงนี้
เปนจุดที่ใชไดดี ในการฝกแยกฉันทะกับตัณหา)
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พรอมกันนั้น อีกดานหนึ่ง คนทั่วไปก็ตองการสนองความ
ตองการทางผัสสะของตน ตองการเสพรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
กาย ที่เปนอารมณอันนาพอใจ ที่ชอบใจ ที่ทานใชคํารวมๆ เรียกวา
อามิส บาง วา กาม บาง
เนื่องจากพวกกามอามิสนี้ มีสัมผัสที่หยาบ มีการกระตุนเรา
ที่แรง จึงมีกําลังลอเราชักพาไปไดมาก ความรูเทาทันที่จะไมหลง
ตามเหยื่อลอจึงตองไดรับการย้ําเนน
ทีนี้ มาดูความอยาก ๒ อยางนั้นเทียบกัน ใหเห็นความ
หมายชัดขึ้นไปอีก
บอกแลววา ความอยากอยางที่ ๒ ที่เปนกุศล คือฉันทะนั้น
เริ่มอยางงายๆ ดวยความรูสึกชื่นชมยินดีพอใจ ในความดีความ
งามความสมบูรณของสิ่งนั้นๆ
ทีนี้ เมื่อมีความพอใจ มีความตองการที่จะไดรับความพอใจ
อยางนั้น แตถาสิ่งนั้นๆ ตลอดจนคนนั้นๆ ยังไมมีความดีงาม
สมบูรณ หรือมี แตยังไมเต็มที่ก็แลวแต ก็อยากใหมันดีอยากใหมัน
งามอยากใหมันสมบูรณ
เมื่ออยากใหมันดีงามสมบูรณ แตมันยังไมเปนเชนนั้น จะตอ
ไปอยางไร นี่ก็คือมาถึงขั้นที่อยากทําสิ่งนั้นๆ ใหมันดีงามสมบูรณ
ตรงนี้แหละที่จะไดเจอตัวฉันทะจริงๆ ที่ทานเรียกวา “กัตตุกัมยตาฉันทะ” (ฉันทะคือความอยากทํา)
พอพูดมาถึงตรงนี้ ก็คงมองเห็นแนวทางของการที่จะพัฒนา
ความตองการที่เปนฉันทะนั้นตอไป
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ทีนี้ เพื่อเทียบกันตอไป ก็หันมาดูความอยากประเภทตัณหา
ที่เปนอกุศล คือความพอใจใครอยากในรูป เสียง กลิ่น รส และ
สัมผัสกาย ที่มาสนองความตองการในการเสพ อันนี้เรียกงายๆ วา
ความอยากเสพ พออยากเสพขึ้นมา มันก็คือการอยากไดอยากเอา
เพื่อตัวเรา ตรงนี้ขอแตกตางอยางพิเศษก็โผลออกมา
อะไรที่โผลขึ้นมาตอนนี้ นั่นก็คือ พอความอยากแบบนี้เกิด
ขึ้น ก็ตองมีตัวเจาของเรื่องขึ้นมา คือมีตัวที่จะเปนผูไดผูเอาผูเสพ
แมแตเปนผูอยาก มีตัวผูอยาก ตัวผูได ตัวผูเสพ ชัดขึ้นมาเลย คือ
อยากไดอยากเอามาใหแกตัว เพื่อตัวจะไดเสพ นี่คือจุดกําเนิดของ
“ตัวตน”
แตถาเปนความอยากประเภทที่ ๒ คือฉันทะ ก็มีลําดับการ
ทํางานตางไปอีกแบบหนึ่งเลย อยางที่วาแลว คือ พออยากใน
ความดีความงาม พอใจ ชื่นชมในความดีความงามความสมบูรณ
ของสิ่งนั้นๆ พอเห็นมันเปนอยางนั้น ก็มีความสุขอยูขั้นหนึ่งแลว
โดยยังไมตองทําอะไร พรอมกันนั้น ก็อยากใหสิ่งนั้นมันดีของมัน
ใหมันงามของมัน ใหมันสมบูรณของมันตอไป
ทีนี้ ถามันยังไมดี ยังไมงาม ยังไมสมบูรณ ก็อยากใหมันดี
มันงามมันสมบูรณ ทีนี้ทาํ อยางไร เมื่ออยากใหมันดีมันงาม แตมัน
ยังไมดีไมงาม ไมสมบูรณ ก็อยากทําใหมันดีมันงามมันสมบูรณ
เมื่อจะทําใหมันดีใหมันงามใหมันสมบูรณ แตไมรูวาจะทํา
อยางไรมันจึงจะดีจึงจะงามจึงจะสมบูรณ
ถึงตอนนี้ ระบบเหตุปจจัยก็มาเรียกรองเอง คือก็เลยอยากรู
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วาจะตองทําอะไรอยางไร เพื่อใหมันดีงามสมบูรณ ถึงตรงนี้ก็คือ
เกิดความอยากรู หรือความใฝที่จะรู
ตามลําดับนี้ เห็นไดวา ความหมายของ “ฉันทะ” นั้น กวาง
มาก ตั้งแตชื่นชม (มีความสุข) ดวยความยินดีพอใจในความดีความ
งามความสมบูรณของสิ่งนั้นๆ คนนั้นๆ แลวก็อยากใหสิ่งนั้นๆ คน
นั้นๆ ดีงามสมบูรณสดใสมีความสุขตอไป หรือไมก็อยากทําใหสิ่ง
นั้นๆ คนนั้นๆ มีความดีงามสมบูรณสดใสมีความสุข แลวก็อยากรู
วาจะทําอยางไร สิ่งนั้นๆ คนนั้นๆ จึงจะดีงามสมบูรณมีความสุขได
อยางนั้น
จุดตางอยางแรกที่ควรสังเกตไว คือ ฉันทะตองการใหคนให
ของนั้นๆ ดีงามสมบูรณเต็มตามสภาวะของเขาของมัน เมื่อเราพบ
คนหรือของที่ดีงามสมบูรณตามสภาวะ ความตองการของเราก็ได
รับการสนองเดี๋ยวนั้นเลย เราจึงมีความสุขไดทันที เชนที่มีความสุข
กับธรรมชาติ ตางกับตัณหาซึ่งตองรอสนองดวยการไดเสพจึงมี
ความสุข
จุดตางอยางสําคัญยิ่งก็คือ ตลอดกระบวนการของความ
อยากแบบฉันทะนี้ มีแตความอยาก แตไมเกิดตัวผูอยาก หรือตัว
ตนที่จะทําอะไรๆ (ตรงขามกับกระบวนการของตัณหา ที่จะตอง
เกิดมีอัตตาตัวตนขึ้นมาเปนผูเสพ เปนเจาของ เปนผูครอบครอง)
ถาระหวางมีฉันทะ หรือทําอะไรอยูดวยฉันทะ เกิดมีความรู
สึกตัวตนขึ้นมา ก็แสดงวากิเลสสังกัดอัตตาไดโอกาสแฝงตัวเขามา
แลว และตัวที่มักเขามาแบบออนๆ ก็คือมานะ (ความถือตัว, ความ
รูสึกอยากใหตัวสําคัญ)
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ตัวแทของฉันทะที่อยากโดยไมตองเกิดมีตัวผูอยากนี้ ก็คือ
อยากทํา เพราะฉะนั้น คําวาฉันทะหรือความอยากที่เปนกุศลนี้
ทานจึงใหความหมายวา ไดแก กัตตุกัมยตาฉันทะ
ไมวาที่ไหน พอแสดงความหมาย หรือจํากัดความ ก็บอก
วา “ฉนฺโทติ กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท” ฉันทะ คือความตองการที่เปน
ความอยากจะทํา (ใหมันดีใหมันงามใหมันสมบูรณ)
ที่พูดซ้ําบอยนี้ ก็เพราะเปนเรื่องสําคัญมาก มันเปนตนทาง
ของการที่จะพัฒนามนุษย
พอเรามีฉันทะ อยากใหอะไรๆ มันดีมันงามมันสมบูรณ ถา
เห็นแมแตพื้นบานพื้นบริเวณวัดวามันสะอาดดีงาม เราก็ชื่นชม
สบายใจ แตถาเห็นมันสกปรก ยังไมสะอาด เราก็อยากใหมัน
สะอาดใหมันเรียบรอยดี แลวเราก็อยากจะทําใหมันสะอาด เราก็
ไปฉวยไมกวาดมา แลวก็ทํางานกวาดไป ถาเราไมรูวาจะกวาด
อยางไร เราก็อยากรูวิธีที่จะกวาด แลวเราก็ไปหาเรียนวิธีกวาดเอา
มา เมื่อเรารูวิธีแลว เราก็มาทําการกวาด แลวเราก็พัฒนาความ
เปนนักกวาดขึ้นมา ก็เชี่ยวชาญชํานาญ กวาดไดเกงขึ้นๆ
นี่ก็คือกระบวนการที่เรียกวาการศึกษา
เพราะฉะนั้น ฉันทะนี้จึงเปนตนรากของกระบวนการศึกษา
หรือการพัฒนามนุษย
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กฎมนุษยสรางระบบเงื่อนไข
ตอเมื่อหนุนกฎธรรมชาติได จึงจะมีผลดีจริง
แตถาตัณหามา จะไมเกิดกระบวนการของการศึกษาอยางนี้
พอตัณหามา อยากจะได เอามาใหตัวเสพ ก็จบ
ยังมีการเขาใจผิดกันมาก หลายคนคิดวา ถากระตุน ตัณหา ทํา
ใหคนโลภมากๆ จะไดขยันทํางานกันยกใหญ เพือ่ จะไดมใี ชมเี สพ วา
กันใหฟุงเฟอเหลือลนไปเลย แลวทีนี้ เศรษฐกิจจะดี จะขยายตัว
มากมาย
ดูเผินๆ ที่วามา คลายวาจะเปนอยางนั้นจริง แตไมใช ยังดูไม
เปน ถึงไดพลาดกันมา ศึกษาเสียใหดี
อันนั้น พูดสั้นๆ วา เปนความฉลาดในการจัดการกับตัณหา
ในระบบเงื่อนไข แตถึงจะฉลาดจัดการเกงอยางไร วิธีนี้ก็แทบไมมี
ทางจะสรางคนอยางไอนสไตนขึ้นมาได จะไดก็แคนักวิทยาศาสตร
ที่ทํางานในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ซึ่งบางทีก็ทําใหประชาชน
ตื่นและเตนกันไปเตนกันมาตามผลการวิจัยผานไอที ชนิดที่ไมไดแกนสาร
จริงจัง ถาจะผอนเบาปญหา ก็ตองเอาฉันทะมาชวยอีกนั่นแหละ)
ทีนี้ก็มาดูระบบเงื่อนไขในการจัดการกับตัณหา เมื่อกี้ไดบอก
ใหเห็นความแตกตางระหวางกระบวนการของฉันทะ กับกระบวน
การของตัณหามาอยางหนึ่งแลว คือ ในกระบวนการของตัณหา จะ
เกิดมีอัตตา หรือตัวตนขึ้นมา ทีนี้ ก็ถึงความแตกตางอยางที่ ๒ คือ
กระบวนการของตัณหา ที่ใชตัณหาเปนแรงจูงใจ เปนตัวขับเคลื่อน
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อารยธรรมดวยระบบเงื่อนไข (พรอมกับเปนกลไกของการพัฒนาที่
เรียกกันวาไมยั่งยืน)
พอตัณหาเกิดขึ้น ก็อยากจะเสพ แตยังไมมีของที่จะเสพ ก็
หาทางจะไดจะเอามา ตอนนี้มันจะไมเดินหนาไปตามกระบวนการ
ของเหตุปจจัย แตจะมาเชื่อมตอเขากับกระบวนการแบบเงื่อนไข
ตรงนี้ ใหสังเกตนะ เดี๋ยวจะเถียงวา เออ ตัณหาก็ทําใหอยาก
ทําเหมือนกันนี่ เปลา ไมใชอยากทําหรอก ตัณหามันอยากจะเสพ
อยากจะได อยากจะเอา แตมันยังไมมีจะเสพ มันยังไมได แลวทํา
อยางไรจะไดมาเสพละ ก็เลยมาเขากับระบบเงื่อนไขวา คุณตอง
ทํานี่ แลวคุณจะไดนั่น ถาคุณไมทําอันนี้ คุณก็ไมไดอันนั้น
นี่แหละ ตัณหาจึงทําใหเกิดการกระทําในระบบเงื่อนไข
เมื่อทําตามเงื่อนไข หรือทําเพราะเปนเงื่อนไข มันก็ไมใชทํา
เพราะอยากจะทํา มันก็ไมมีฉันทะ เมื่อการกระทําไมเปนการสนอง
ความอยากทํา คนนั้นก็ไมมีความสุข เขาไมอยากทํา เขาก็ไมเต็ม
ใจทํา การกระทํานั้นก็กลายเปนความทุกข
พวกตัณหานะ ทําตามเงือ่ นไขเทานัน้ เพราะถาตัวไมทาํ ก็จะ
ไมไดของมาเสพ และเขาจะสุขตอเมือ่ ไดเสพ แตตอนทํานีจ่ าํ ใจ ก็จงึ
ตองทําไปดวยความทุกข ตองรอเวลาที่จะไดเสพ อีกตั้งเมื่อไรกวาจะ
ไดความสุข ตอนทํานี่ยาว กวาจะไดสุขสักที ตองทุกขไปตั้งนาน
แถมรอวาเวลาที่จะไดเสพยังไมมา รอนานนักหนา ก็พาให
เครียด ไปๆ มาๆ กระบวนการพัฒนาก็ไมยั่งยืน และคนที่ทําการ
พัฒนา ก็ไดพัฒนาความเครียด ถาอยูไปกับการพัฒนาที่ไมยั่งยืน
แบบนี้ ก็จะมีผลกําไร คือไดความเครียดอยางยั่งยืน
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แตทางฝายฉันทะนั้น มีความอยากจะทําใหมันดีอยูแลว ก็
ทํางานดวยความอยากทําอยูตลอดเวลา ก็เลยสุขทุกเมื่อ ไมรูจัก
เบื่อ ไมรูจักเครียด สุขไดเรื่อยไปตลอดเวลาที่ทํานั้น อันนี้เปนความ
สุขที่เกิดโดยตรงตามเหตุปจจัย เปนไปตามกระบวนการของมัน
ไมวา จะเลาเรียน จะทํางาน หรือจะทําการอะไร ก็เปนไปตาม
หลักเดียวกัน ถาทําดวยฉันทะนี้ ก็ทั้งไดผลดี และมีแตสุขทุกวัน
คงยอมรับกันไดวา หลักที่พูดมานั้นสําคัญมาก ทานถือวา
ฉันทะเปนจุดเริ่ม พระพุทธเจาตรัสวา การเกิดขึ้นของฉันทะเปน
เหมือนแสงอรุณ เปรียบเหมือนวา กอนที่ดวงอาทิตยจะอุทัย ยอม
มีแสงเงินแสงทองขึ้นมากอน ฉันใด ถาฉันทะเกิดขึ้นแลว ก็หวังได
แนใจวาจะเจริญงอกงามในอริยมรรคาอันมีองค ๘ หรือในสิกขา
คือการศึกษา ฉันนั้น
เรื่องของฉันทะนั้น ก็เปนอยางนี้ ไมตองชี้แจงมาก เพราะ
เปนเรื่องธรรมดาของกระบวนการธรรมชาติ ที่เปนไปของมันเอง
ตามแต เ หตุ ป จ จั ย ตอนนี้ เ รามี เ รื่ อ งซั บ ซ อ น เพราะมาเจอกั บ
กระบวนการของมนุษย ที่ใชระบบเงื่อนไข
เคยยกตัวอยางบอยๆ ใหเห็นวา โลกมนุษยเวลานี้อยูใน
ระบบเงื่อนไขแทบทั้งนั้น มนุษยมีความฉลาด ก็จัดตั้งกฎสมมุติ
ซอนขึ้นมา บนกฎธรรมชาติ เพื่อใหไดผลตามเงื่อนไข
กฎธรรมชาติ คือกฎแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย ที่มีอยู
เปนธรรมดา สวนกฎสมมุตินั้น มนุษยที่ฉลาดจัดตั้งขึ้น โดยมาตก
ลงกันวางเปนเงื่อนไข ใหเปนไปตามเหตุปจจัยชนิดที่สมมุติขึ้น
มาตามตกลง
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จะเห็นวา ในโลกมนุษย มีกฎ ๒ กฎนี้ซอนกันอยูทั่วไป เปน
องคประกอบสําคัญของอารยธรรมปจจุบัน ตัวอยางซึ่งเห็นไดงาย
ก็คือในเรื่องการทํางาน ขอยกมาพูดประกอบไว
เรามีสถานที่ราชการ หรืออะไรก็แลวแต อาจจะเปนมหาวิทยาลัยก็ได ที่มีบริเวณกวางขวาง มีอาคารมากมายสวยงาม เรา
ก็อยากใหสถานที่รมรื่น มีสนามหญาเขียวขจี มีตนไมนานาพรรณ
มีใบดกและดอกหลากสีสวยงามบานสะพรั่ง เปนที่สดชื่นรื่นรมย
เมื่อตองการอยางนี้ เราจะทําอยางไร ตอนนี้แหละ มนุษยมี
ปญญาฉลาด รูจักแบงงานกันทํา ก็เลยจัดตั้งเปนระบบสมมุติขึ้นมา
เรารูอยูถึงกฎธรรมชาติที่วา ตนไมแมแตหญาจะงอกงาม
เขียวขจีสดชื่นได ก็ดวยอาศัยอาหารหลอเลี้ยง มีเครื่องบํารุงดี มี
น้ํา มีปุย เปนตน อันนี้เปนเรื่องของเหตุปจจัยในธรรมชาติ เปนกฎ
ที่แนนอน
เมื่อเรารูอยูอยางนี้ เราก็มาคิดวา เราจะทําอยางไรใหเหมือน
กับวาไปขับเคลื่อนผลักดัน ใหเหตุปจจัยทั้งหลายดําเนินไปตาม
กระบวนการของธรรมชาตินนั้ ถึงตรงนี้ เราก็ตงั้ กฎมนุษยซอ นขึน้ มา
อยางที่วาแลว กฎมนุษยเปนสมมุติ คือเปนขอตกลง โดยรู
และยอมรับรวมกัน “สมมุติ” แปลวา รูรวมกัน แลวก็ยอมรับกัน
ตามนั้น ก็คือตกลง
กฎสมมุติของมนุษยนั้น เรียกกันวา “กฎหมาย” ก็เปนกฎ
โดยหมายรู คือตามสัญญา วาไปตามสมมุติ ที่ตกลงกันวาเอา
อยางนี้นะ
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เอาเปนวา ฉันจะจางคนขึ้นมาละนะ ใหเขาเปนคนสวนมา
ทําหนาที่รดน้ํา พรวนดิน ตัดแตงตนไม กําจัดวัชพืช เปนตน ดูแล
บํารุงพืชพันธุใ หเปนสวนที่รื่นรมยสวยงาม โดยจะใหเงินเดือน
๗,๐๐๐ บาท
นี่ก็คือเปนกฎขึ้นมาแลว ใครมาทํางานนี้ การทํางานนั้นก็
เปนเหตุใหเขาไดผลตามกฎนี้ คือ ทําสวน ๑ เดือน ไดเงิน ๗,๐๐๐
บาท การทําสวนเปนเหตุ การไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาทเปนผล
เปนเหตุเปนผล เปนไปตามเหตุปจจัยตรงไปตรงมาชัดเจนเลยนะ
เออ มองดูก็จริงนี่ คนตองทําสวนรดน้ําพรวนดินอยู ๑ เดือน
แลวเขาก็ไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท เงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท เปนผล
ของการทําสวน ชัดเลย
แตตอนนี้ที่จริงมี ๒ กฎซอนกันอยู คือ กฎธรรมชาติ วาตน
ไมจะงอกงามไดเพราะมีปุย มีน้ํา มีอะไรตางๆ ที่พรั่งพรอ ม
สมบูรณ อันนี้คือกฎธรรมชาติที่แนนอนเด็ดขาด แลวก็มีกฎมนุษย
ซอนเขามา เพื่อมาขับเคลื่อนผลักดันเหตุปจจัยใหเปนไปตามกฎ
ธรรมชาตินี้ ซึ่งเปนกฎสมมุติหรือกฎมนุษยหรือกฎหมายก็แลวแต
บอกวา ใหมีคนมาทํางานที่เรียกวาทําสวน และเมื่อทําสวนครบ ๑
เดือน จะไดเงิน ที่เรียกวาเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท เราก็มีกฎที่วา
ดวยเหตุปจจัยของมนุษยขึ้นมา
เหตุปจจัยในกฎมนุษย ก็มาชวยขับเคลื่อนผลักดันใหเหตุ
ปจจัยในกฎธรรมชาติดําเนิน ไป ทําใหเกิดผลออกมาสมความ
ปรารถนาของมนุษย
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แตก็อยางที่วานั่นแหละ กฎมนุษยนี้เปนกฎสมมุติ คือเปนไป
ตามที่ไดตกลงกัน มันไมแนนอนเด็ดขาดเหมือนอยางกฎธรรมชาติ
คืออาจจะเบี้ยวหรืออาจจะหลอกกันได เชนวา
ทําสวนครบ ๑ เดือนแลว แตผูจางอาจจะไมใหเงิน ๗,๐๐๐
บาท บางทีเขาใหแค ๕,๐๐๐ บาท ถาไมยอม ก็ตองทะเลาะหรือ
ฟองรองกัน
หรือในทางตรงขาม นายคนที่มารับจางทําสวนเอาเงินเดือน
๗,๐๐๐ บาท อาจจะไมตั้งใจทํางาน แกก็หลบนอน หลบนั่ง แอบ
ดื่มเหลา อะไรตางๆ ถึงวันก็มาเอาเงินเดือนไป แกก็ไมทําเหตุ
ปจจัยตามกฎธรรมชาติ
ทีนี้ เมื่อแกไมทําตามกฎธรรมชาติ ถึงแกจะไดเงินเดือน
๗,๐๐๐ บาท หรือเพิ่มเปนหมื่นหนึ่ง ตนไมมันก็ไมงามขึ้นมาได
เปนอันวา ในสองกฎที่มาซอนกันอยูนั้น กฎมนุษยนี้เบี้ยวได
หมายความวาไมทําตามที่ตกลงกันไว แลวพอไมทําตามเปนอยาง
ไร มนุษยก็ทะเลาะกัน มนุษยก็มาวุนวายกันดวยเรื่องเงื่อนไขในกฎ
สมมุติของมนุษยนี่แหละ ระบบสมมตินี้จึงยุงยากกอปญหามากที่
สุด เสร็จแลวมันก็ไมใชของจริงสักอยาง
ในกฎมนุษยนี้ กลายเปนวา ความจริงไมไดอยูที่กฎ แต
ความจริงมาอยูที่คน จะใหไดผล จึงตองฝกคนใหซื่อสัตย ไปๆ มาๆ
ก็เปนปญหาในเรื่องของการศึกษา คือการที่จะพัฒนาตัวคน อยาง
นอยใหเขารักธรรม รักความจริง อยูกันดวยสัจจะ
ย้ําอีกทีวา กฎสมมุติของมนุษยนี้เปนระบบเงื่อนไข คุณตอง
ทําสวน ๑ เดือน แลวคุณจึงจะไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท มองดูก็
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เปนเหตุเปนผลเหมือนสมจริง แตดูใหชัด เปนเหตุผลจริงหรือ
การทําสวน ๑ เดือน มันไมทําใหเงิน ๗,๐๐๐ บาทเกิดขึ้นมา
ได มีที่ไหน ไมมีหรอก แตมันเปนไปโดยเงื่อนไขวา เมื่อคุณทําสวน
ครบ ๑ เดือนแลว จะมีการใหเงิน ๗,๐๐๐ บาท อันนีแ้ หละเรียกวา
ระบบเงือ่ นไข
ทีนี้ ถาคนสวนทํางานเพียงตามระบบเงือ่ นไข ก็คอื เขาทําสวน
เพราะมันเปนเงื่อนไขที่จะใหเขาไดเงิน ๗,๐๐๐ บาท แตในใจของ
เขานั้น เขาไมไดมีความตองการอะไรกับการที่จะใหตนไมงอกงาม
แลวการที่คนมารับจางทําสวน โดยตองการแตเงิน ๗,๐๐๐
บาท ไมไดตองการใหตนไมงามนี้ เปนไปไดไหม อาว ก็เปนไดสิ
เพราะเขาตองการไดเงิน เขาจึงมาทําสวน เขาไมไดอยากทําใหตน
ไมเติบโตงอกงามอะไรนี่ เห็นแลวยังวาเรื่องมันยุงตรงนี้
ตรงนี้ก็ทวนอีกที ถาคนทําสวนตองการแตผลตามกฎของ
มนุษยไมไดตองการผลที่ตรงไปตรงมาตามกฎธรรมชาติ ก็คือเขา
ไมมีความอยากที่เปนกุศล คือไมมีความตองการใหตนไมมันดี นี่
คือ เขาไมมีฉันทะ เขามีแตตัณหาคืออยากไดเงิน ๗,๐๐๐ บาท
เทานั้น ตัณหาก็เลยทําใหเกิดการทํางานตามระบบเงื่อนไขของกฎ
สมมุติที่ตกลงกันไว
ถึงตอนนี้ จุดทีจ่ ะเนนก็คอื วา เมือ่ คนไปทําสวน โดยไมมฉี นั ทะ
คือไมมีความตองการที่จะใหตนไมเติบโตงอกงาม เขาก็ไมรักงาน
เขาก็จําใจฝนใจทํา เพราะฉะนั้น เขาก็จึงทํางานดวยความทุกข
นี่คือปญหาหนึ่งที่สําคัญของคนในโลกปจจุบัน ที่กลายเปน
วา อารยธรรมเจริญขึ้นมา คนก็เจริญไปดวยความทุกข คนทํางาน
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ทําการเรียนหนังสือกันดวยความทุกข เพราะพากันมาอื้อตื้ออยูใน
ระบบเงื่อนไขเสียหมด พูดตรงๆ ก็คืออยูในระบบตัณหานั่นเอง
ตัณหานั้นมีพวกที่มักจะพวงพามาดวยกัน ๓ อยาง รวมเปน
ชุด ไมตองอธิบายความหมาย พูดถึงแตนัยที่จะใหจํางายๆ ไดแก
๑. ตัณหา อยากได
๒. มานะ อยากใหญ
๓. ทิฐิ
ใจแคบ (ยึดติดเอาแตความคิดเห็นของตัว)
กิเลสตัวปน ๓ อันนี้ มุงเพื่อตัว รวมศูนยไวที่ตัวทั้งนั้น พูด
งายๆ วา เปนชุดความเห็นแกตัว เปนตัวกอปญหาในระบบเงื่อนไข
ถาเมื่อไรมันมาเปนแรงขับเคลื่อนระบบเงื่อนไขแลวละก็ จะปน
ปวนวุนวายกันไปหมด ไมใชแควาทํางานเลาเรียนศึกษาจะเปน
ทุกขเทานั้น ปญหาสารพัดในโลกนี้จะเกิดมีใหเดือดรอนไปทั่วกัน
รูอยางนี้แลว ก็ตองแกปญหา และดวยความรูนั้น ก็แก
ปญหาได นี่ก็งายๆ คือวา ถามนุษยฉลาด ก็พยายามโยงกฎสมมติ
ของมนุษย ใหไปหนุนกฎธรรมชาติใหได
มนุษยที่ฉลาดตั้งกฎสมมุติขึ้นเพื่ออะไร ก็เพื่อมาหนุนให
กระบวนการของกฎธรรมชาติดําเนินไป ในทางที่จะใหเกิดผลสม
ตามที่มนุษยมุงหมาย เราอยากใหตนไมเติบโตงอกงาม ตนไมจะ
งามไดถามีการดูแล เชน ตัดแตง ใหปุย รดน้ํา เราก็จึงใชวิธีแบง
งาน จัดใหมีคนมาทําสวน โดยใหเขาทําเปนหนาที่แบบทําจริงทํา
จังอยางไมตองหวงกังวลอะไรเลย ในเรื่องความเปนอยูก็มีเงิน
เดือนเลี้ยงชีพอยางเพียงพอ บอกเขาวาคุณไมตองเดือดรอนหรือ
หวงอะไรแลว ก็ตั้งหนาตั้งตาทํางานทําสวนนี้ใหเต็มที่ไปเลยนะ
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นี่คือเอาระบบเงื่อนไขของกฎมนุษยมาเชื่อมตอใหแลว ก็
เปดโอกาสและหนุนใหคนนั้นทําเหตุปจจัยใหเปนไปตามกฎธรรม
ชาติไดอยางเต็มที่
ทีนี้ ถาคุณคนทําสวนนั้นมีฉันทะ แกอยากเห็นตนไมดีเห็น
ตนไมงามสมบูรณ แลวก็อยากทําใหมันเปนอยางนั้นอยูแลว พอไม
ตองหวงใยในเรื่องชีวิตความเปนอยูอะไรแลว แกก็ทําสวนเต็มที่
สบายไปเลย ก็ไดทําใหตนไมงอกงามสมใจ ไดทั้งความสุข ไดทั้ง
เงินทองเครื่องยังชีพไปดวย งานก็ไดผล คนก็เปนสุข
ถาอยางนี้ ระบบเงื่อนไขของกฎมนุษยก็มาเชื่อมประสาน
หนุนการทํางานในระบบเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติ ใหดําเนินไป
ดวยดีอยางไดผลสมดังที่มนุษยปรารถนา
แตทีนี้ ถาเกิดวา นายคนทําสวนนั้นไมมีฉันทะที่เปนเหตุ
ปจจัยตัวเริ่มตนในกระบวนการของกฎธรรมชาติละ ก็จบกันเลย
นี่ก็เขาในทางตรงขาม ถาคนทําสวนนั้นมีแตตัณหา ตองการ
แตผลในระบบเงื่อนไข คราวนี้ละ ตัวเขาเองก็ทํางานดวยความ
ทุกข เพราะมีแตจําใจฝนใจ และเมื่อแกจําใจทํางาน การทําสวนก็
ไมไดผลดี ถาเปนอยางนี้กนั มากหรือทั่วๆ ไป ระบบการทั้งหลาย
ของโลกมนุษยก็รวนก็แปรปรวนเสียไป พูดงายๆ วา งานก็ไมไดผล
คนก็เปนทุกข
ไมใชแคนั้น พอคนทํางานไมมีฉันทะ แตมากดวยตัณหา เขา
ไมตั้งใจทํางาน เลี่ยงงาน หลบงาน ไมซื่อ หาทางเบี้ยว โกง ตลอด
จนมีการทุจริตตางๆ เชน หาทางลัดในระบบเงื่อนไขนั้น และมีการ
รั่วไหลตางๆ ก็ตองมาเนนการจัดตั้งระบบควบคุม
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แลวทีนี้ พอตัณหาเขาไปครอบงําระบบควบคุมนั้น ระบบ
ควบคุมก็ยิ่งตองจัดใหคุมกันซอนขึ้นไปๆ หลายๆ ชั้น ในที่สุด คุม
กันไปคุมกันมา ตัณหาก็พาไปถึงอบาย ไดผลอยางที่คนไทยเคย
อานโคลงโลกนิติที่วา “บาทสิ้น เสือตาย” นั่นแล
เพราะฉะนั้น จึงอยาใหระบบเงื่อนไขมาทําลายหรือสยบ
ฉันทะ แตตอ งไหวทัน มีความฉลาดที่จะจัดใหระบบเงื่อนไขนั้น มา
หนุนฉันทะที่จะขับเคลื่อนกระบวนการของธรรมชาติไปใหได
ในยุคปจจุบัน ที่เรามีระบบเงื่อนไขของตัณหาเปนใหญอยูนี้
การที่ความเจริญงอกงามในทางที่ดียังพอมีพอเปนไปได ก็เพราะ
ยังพอมีพวกฉันทะแอบอาศัยแฝงตัวอยูในระบบนี้บาง
สําหรับโลกมนุษยนี้ เอาแควา อยาเพลินประมาทปลอยให
ระบบตัณหาขึน้ มาเปนกระแสใหญ จนพวกฉันทะอยูไ มไดตอ งหลบลี้
คอยๆ เลือนหายหมดไป แตตองใหระบบฉันทะเปนหลักเปนแกน
ไว ถึงพวกตัณหาจะทําพิษบาง ก็ยังคงพอมีความมั่นคงปลอดภัย
นี่ก็ไดพูดมาพอเปนตัวอยาง ในเรื่องความตองการนี้ที่เปน
เรื่องใหญมาก เราไมคอยจะจับกันที่จุดนี้ จึงตองย้ําไว
เรื่องความอยากนี้ตองวากันใหชัด อยาไปเลี่ยงที่จะพูดถึง
มัน ใหรูทั้งความอยากฝายกุศลและฝายอกุศล
พอรูเขาใจแลว จะแกปญหาอะไร ก็ถูกจุดไดงาย และจะกาว
ไปในการพัฒนาความสุขดวยความมั่นใจเปนอยางดี
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ความตองการตอเพื่อนมนุษย ตองรูไว
กอนจะพัฒนาความสุขกันตอไป
เรื่องความตองการยังไมจบ ที่พูดมามุงไปที่ความตองการตอ
งานการหรือสิง่ ทีท่ าํ ตลอดจนตอสิง่ แวดลอมทัว่ ไป จะตองขยายไปถึง
ความตองการตอคน หรือตอเพื่อนมนุษยดวย จึงจะครบ
นี่ก็คือเรื่องฉันทะตอคน บอกแลววา ฉันทะ คือ ความ
ตองการใหมันดีใหมันงามใหมันสมบูรณ เปนความปรารถนาดีที่มี
ตอสิ่งทั้งหลายทั่วไปไดหมด ตอสรรพสิ่งแลว ก็ตอสรรพสัตวดวย
ทีนี้ พอมีฉันทะตอสรรพสัตว เริ่มตั้งแตเพื่อนมนุษยเปนตน
ไป พูดเปนภาษาไทยก็คือ ความปรารถนาดี อยากใหเขาดี อยาก
ใหเขาเจริญงอกงาม อยากใหเขาแข็งแรงสมบูรณ และอยากใหเขา
สดชื่นเบิกบานมีความสุข
มนุษยดวยกันนี้ เปนสวนสําคัญที่มนุษยจะตองเกี่ยวของใน
ชีวิต เปนเรื่องใหญสําหรับมนุษยทุกคน เพราะตัวคนแตละคนก็
เปนมนุษยอยูแลว เมื่ออยูกับเพื่อนมนุษย แลวขยายกวางออกไป
ก็อยูกับสัตวทั้งหลายอื่น ฉันทะที่มีตอมนุษยและตอสัตวทั้งหลาย
นับวามีความหมายที่สําคัญเปนพิเศษ
จะเห็นวา ความปรารถนาดี หรือความตองการใหดี ตอเพื่อน
มนุ ษ ย แ ละเหล า สั ต ว นั้ น มี ลั ก ษณะแง ด า นที่ พิ เ ศษกว า ความ
ปรารถนาดี หรือความตองการใหดี ที่มีตอสิ่งทั้งหลายทั่วไป
ดังนั้น ฉันทะในกรณีนี้ จึงมีศัพทพิเศษให แถมมีหลายคําที่
จะใชแยกไปตามสถานการณตางๆ ที่เขาประสบอีกดวย
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รวมแลว แทนที่จะใชตอเพื่อนมนุษยดวยฉันทะคําเดียว ก็
แยกออกไปเปน ๔ คํา
๑. เริ่มดวยวา ถามีฉันทะ คือความปรารถนาดี หรือความ
ตองการใหดีนั้น ตอเพื่อนมนุษยในยามปกติ เห็นใครก็อยากใหเขา
มีรางกายสมบูรณงดงาม มีหนาตาอิ่มเอิบผองใส อยากใหเขามี
ความสุข ซึ่งก็เปนความอยากเพื่อคนนั้นหรือเพื่อสัตวนั้นเอง ไมใช
เรื่องตัวตนของเรา ความอยากอยางนี้เปนความปรารถนาดีพื้น
ฐาน เปนอยางที่หนึ่ง เปนขอแรก เรียกวา เมตตา
๒. ทีนี้ตอไป ถามนุษยหรือสัตวอื่นก็ตาม ไมอยูในสภาพที่
เปนปกติ ไมสมบูรณ ไมงดงาม มีความบกพรอง ประสบทุกข ยาก
ลําบาก เราก็อยากใหเขาพนจากความทุกข จากความยากไรขาด
แคลน จากความเจ็บไขไดปวย เปนตนนั้น อยางที่วาแลว สําหรับ
มนุษยสตั วนี้ ทานใหความสําคัญพิเศษ มีศพั ทเรียกแยกไปเลย ทาน
เรียกความอยากใหเขาพนจากความเดือดรอนเปนทุกขนี้วา กรุณา
๓. ตอไปอีก ถาคนนั้นเกิดไปเจริญงอกงามสมบูรณยิ่งขึ้น หรือเด็ก
คนนี้เจริญเติบโตขึ้น มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ หนาตาสวยงาม
ผองใส หรือใครทําความดีงามกาวหนาประสบความสําเร็จ นี้คือ
เขาขึ้นสูงกวาเดิม หรือเหนือกวาปกติ เราก็พลอยชื่นชมยินดีดวย
เรียกวา มุทิตา
๔. ในสถานการณที่อาจจะเรียกวาพิเศษ ถาคนนั้นเขารับผิด
ชอบตัวเขาเองได หรือเขาควรรับผิดชอบตอตนเอง เปนความสมควร
ที่จะเปนอยางนั้น ที่ควรจะใหเขาอยูหรือดําเนินไปในภาวะอยาง
นั้น เราไมควรเขาไปแทรกแซง เชน พอแมดูแลลูกเล็กอยู เขากําลัง
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หัดเดินเตาะแตะ เราปรารถนาดี ตองการใหเขาเจริญงอกงาม ก็
วางทีเฉยดูใหเขาหัดเดินไป ไมใชมัวสงสารกลัววาเดี๋ยวเขาจะลม
จะเจ็บ แลวคอยอุมอยูเรื่อย
ความปรารถนาดี ตองการความไมผิดพลาดแกเขา ตองการ
ความไมผิดธรรมแกเขา อยากใหเขาดําเนินไปในความถูกตอง ใน
ความสมควรจะเปนอยางนั้น ในความไมเสียหาย ใหเขาเปนไป
โดยธรรม ถูกธรรม ชอบธรรม ไมเขาไปกาวกายวุนวายแทรกแซง ที่
โบราณแปลกันมาวาวางเฉยนี้ เรียกวา อุเบกขา
รวม ๔ อยาง มีฉันทะเปนจุดเริ่มตนทั้งนั้น หมายความวา
ฉันทะแสดงตัวออกมา เปนความปรารถนาดีตองการใหเขา
อยูดีมีความสุขในยามเขาเปนปกติ เรียกวา เมตตา
เปนความปรารถนาดีในยามที่เขาตกต่ําลงไป ตองการให
เขาพนถอนตนขึ้นมาไดหายทุกขสูสภาวะที่ดี เรียกวา กรุณา
เปนความปรารถนาดีในยามที่เขากาวไปไดดีแลว สูงขึ้นไป
ตองการใหเขาดีงามเจริญยิ่งขึ้นไปอีก เรียกวา มุทิตา
เปนความปรารถนาดีในยามถึงวาระที่เขาจะอยูกับความรับ
ผิดชอบของตัวเขาเอง ตองการใหเขามีความถูกตอง ไมผิดพลาด
ไมเสียหาย เปนไปตามธรรม เรียกวา อุเบกขา
คนโดยมากนึกถึงความปรารถนาดีไดแค ๓ สถานการณ คือ
นึกไปไดแคขอที่ ๓ ซึ่งไมพอ ใน ๓ ขอแรกนั้น ยังเปนขั้นที่อยูแค
ความรูสึก แมจะเปนความรูสึกที่ดีงามสูงสง พัฒนามาไดไกลแลว
แตกย็ งั ไมเต็ม ไมสมบูรณ ก็ตอ งถามวา แลวขอที่ ๔ สมบูรณอยางไร
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ตอบใหสั้นสักหนอยวา คนเราจะมีแตดานรูสึก อยางเดียว
ถึงจะดีเลิศประเสริฐยิ่งอยางไร ก็ไมพอ ก็อยูแคคน ไมถึงธรรม ไม
บรรจบกับธรรม คนนั้นก็จะไปไดแคดี แตอาจจะไมถูก
จะตองมีดานรู ใหเต็มดวย จึงจะถึงธรรมได จึงจะถูกตองจริง
ได และจึงจะหมดทุกข มีสุขที่สมบูรณไดดวย
พู ด ตรงตามศั พ ท พ ระก็คือ พัฒนาดานจิตใจไปจนเต็มที่
อยางไร ก็ไมพอ ไมสมบูรณ จิตใจเองนั่นแหละไมสามารถหลุดพน
เปนอิสระ ตองพัฒนาปญญาใหสมบูรณ แลวปญญานั่นแหละจะ
ทําใหจิตใจเปนอิสระ เปนจิตใจที่สมบูรณได
สามขอแรกยังอยูในขั้นของลําพังจิต สวนขอสี่ คือมีปญญา
มาทําใหจิตลงตัว เปนอิสระไดแลว
เปนอันวา สามขอแรกยังเปนขั้นความรูสึก ใชคําฝรั่งบาง
ท า นเข า ใจง า ยขึ้ น คื อ ยั ง อยู ใ นขั้ น ของ emotion แม จ ะเป น
positive emotion อยางเยี่ยมยอด มนุษยก็ยังตองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
ใหถึงปญญา ตองมีปญญามาปรับมาชําระมายก emotion ขึ้นอีก
ทีหนึ่ง๑ ขั้นบรรจบกับปญญานี้ เปนขอที่ ๔
มนุษยตอ งไปใหถงึ ปญญา จะสมบูรณตอ เมือ่ อยูด ว ยปญญาที่
 หาไมจบ แมแต
ทําใหจติ เปนอิสระได ถามนุษยไมมปี ญ
 ญา ก็แกปญ
ในระดับตนๆ งายๆ ถึงแมจิตใจดี มีความรูสึกที่ดี ก็ใชผิด ทําผิดได
๑

เคยบอกขางตนวา ความอยาก-ปรารถนา-ตองการ แปลวา desire แตในดานธรรมนี้ จะ
ใช love แทนก็ได ฉันทะเปน love of truth และ love of good เมื่อออกมาทางเมตตา
กรุณา ก็เปน love of fellow beings แลว love of Dhamma, love of truth, love
of justice, love of righteousness ก็โยงถึงธรรม เรียกรองปญญา ไปถึงอุเบกขา
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ยกตัวอยางวา นายคนหนึ่งไปขโมยเงินเขามาได ๕,๐๐๐
บาท เออ นี่เขาประสบความสําเร็จ มีเงินใช สบายละ เขาหลักวา
เขาไดดีมีสุข เราจะวาอยางไร ก็บอกวาเขาขอ ๓ แลวนี่ เราก็มุทิตา
พลอยยินดีดวยสิ อยางนี้ไมถูกแลวใชไหม ขืนปฏิบัติธรรมกันอยาง
นี้ เดี๋ยวคงยุงแน จะลักขโมยกันใหญ สังคมก็จะเดือดรอน ไมดีแน
ไปสงเสริมไมได
นี่แหละ ตรงนี้ ปญญาที่รูธรรม รูความถูกตอง ก็มาปรับจิต
ใจใหประสานกันลงตัว เปนปรารถนาดีตองการใหเขามีความถูก
ตอง จิตใจก็ลงตัวพอดีไดที่เปน อุเบกขา
ถาวิเคราะหออกไป ก็เห็นไดวา ในอุเบกขานี้ ก็มีฉันทะ เปน
ความปรารถนาดี อยากจะใหเขาดี ใหงาม ใหสมบูรณ จะสมบูรณ
ก็ตองถูกตอง ตรงตามธรรม ก็จึงวางใจเปนกลาง เรียกวาอุเบกขา
เพื่อใหกระบวนการแหงความถูกตองเปนธรรมจะไดดําเนินการตอ
ไปตามกฎกติกา เปนตน ใหเปนไปตามธรรมนั่นเอง
ก็สรุปวา สามขอแรก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อยูแคจิตใจ
ไดแครักษาคน พอถึงอุเบกขา ก็ไปถึงปญญา รักษาธรรมไดดวย
ถาคนไปละเมิดธรรม ก็ตองเอาธรรมไว ก็เลยตองรักษาธรรม
ความยุติธรรม ความเปนธรรม รักษาความถูกตอง
ก็มาจบ มาเต็ม ทีอ่ เุ บกขา ซึง่ เปนความรูส กึ ทีเ่ กิดจากมีปญ
 ญา
เขามารวม แลวก็อุเบกขาเพื่อรักษาธรรม เปนตัวสรางสมดุลให ๔
ขอ ครบบริบูรณเต็มที่นั่นเอง จึงเปนพระพรหมผูอภิบาลโลกไดจริง
ตามความหมายในแบบของพุทธศาสนา
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เรียนใหสนุก
มีความสุขในการเรียน
อธิ บ ายเรื่ อ งความหมายของความตองการ ความอยาก
ความปรารถนานี้มายืดยาว ใชเวลามากหนอย แตขอย้ําวาตองเขา
ใจให ชั ด โดยเฉพาะความแตกต า งระหว า งความอยากความ
ตองการ ๒ ประเภทนี้ ซึ่งเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง
ขอแทรกอีกนิดเพราะมาเกี่ยวกับการศึกษา ในการศึกษานั้น
เราตองใหฉันทะเกิดใหได ถาฉันทะไมเกิด การเรียนก็จะไมมีความ
สุขจริง ถาไมเลิกราทิ้งไปเลย ก็จะไดแคสนุก คือไดแคความสุขของ
นักเสพ เหมือนดูหนังดูละคร
ถาเกิดฉันทะขึ้นแลว กระบวนการเรียนจะสนุกสนานหรือไม
ก็เปนเรื่องยอย ไมคอยสําคัญ ความสนุกก็เพียงมาชวยเสริมใหเด็ก
ได รั บ การกระตุ น ให เ กิ ด ความสนใจ และเป น อุ ป กรณ เ ครื่ อ ง
ประกอบ ที่ชวยสื่อใหเขาใจสาระไดงาย แตความสนุกนั้นไมใชเนื้อ
ตัวของการศึกษา ยังไมเขาไปในกระบวนการของการศึกษาแทจริง
การศึกษาเริ่มที่ฉันทะ เด็กตองมีฉันทะขึ้นมาในตัวของเขา
ความสนุกจะมีประโยชนก็เมื่อมาใชกระตุนใหเกิดฉันทะไดสําเร็จ
ถาไดแคสนุก แตฉันทะไมมา ก็ตองพึ่งพาความสนุกอยูนั่น และ
ตองเพิ่มความสนุกมากขึ้นเรื่อยๆ แลวครูก็เหนื่อย เพราะตอง
กระตุนกันอยูอยางนี้ แลวก็ตองหาทางแปลกใหมใหสนุกไดตอไป
อีก จะมาสอนทีหนึ่ง ก็ไปนั่งคิดวาทําอยางไรจะใหเด็กสนุก ยุงจน
เหนื่อยกับการหาวิธีใหเด็กสนุก
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การสอนสนุก เปนความเกงที่นาชื่นชม แตตองเชื่อมตอไปถึง
ฉันทะใหได ดังนั้น จึงตองระวัง ตองแยกได มิใหความสนุกนั้นเปน
แคการไดสนองความตองการในการเสพ อยางที่พูดเมื่อกี้ วา
เหมือนดูหนังดูละคร ถาอยางนี้ ครูหรือผูสอนก็จะเปนเหมือนนัก
แสดง และความสุขจากการไดเสพแลวสนุก ก็คืออยูในขั้นของการ
สนองตัณหานั่นเอง
ทีนี้ ถาสนุกจากการไดเสพทางตาหูเพื่อสนองตัณหา ก็จะ
พบปญหาอันจะตองเตรียมกันเตรียมแก ปญหาพื้นฐาน คือ ความ
ติดเสพ การติดอยูแคขั้นเสพ และความชินชาเบื่อหนายที่ทําให
ตองกระตุนมากขึ้นแรงขึ้น ทั้งโดยปริมาณและดีกรี
เรียนหรือดูการสอนคราวนี้ สนุกมาก แตคราวตอไป ถาสอน
อยางนั้นอีกๆ ก็ชักชิน แลวก็ชักจะเบื่อ คราวหนาจึงตองหาทางให
สนุกมากขึ้น หรือเปลี่ยนแงมุมใหม เพิ่มดีกรีของการกระตุนในการ
สนองตัณหายิ่งขึ้นไป ทีนี้ก็สนองกันตองไมหยุด และก็หยุดไมได
คุณครูก็เหนื่อย จนชักจะหมดแรง และในที่สุด นักเรียนก็หมด
เหมือนกัน คือวนอยูแคนั้น วายเวียนอยูกับตัณหา ไมไปไหน
เพราะตัน ไมมีทางไป
ที่วาติดเสพ ก็คือเหมือนติดดูหนังดูละคร หรือแมแตติด
ความสนุก จะเอาแตสนุก หาความสนุก ที่วามาเรียนนั้น ไมใชติด
ใจอยากเรียน แตติดใจจะมาดูการแสดงอีก ไมไดมีจิตใจที่จะเรียน
ที่จะหาความรู ที่จะคนจะควา ถาอยางนี้ ก็ยิ่งเพิ่มแรงใหแกกระแส
ตัณหา
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แลวที่วาติดอยูแคขั้นเสพ ก็หมายความวา ถาทําไมถูก จิตใจ
ของผูเรียน ก็ไมไปสูการเรียนรู ก็ติดก็ของอยูแคการเสพความสนุก
เพลินอยูกับภาพและเสียงและเรื่องราวที่สนุกสนานเทานั้น ไม
เชื่อมไมตอไมกาวไปสูการเรียนรูสาระที่ตองการ เฉพาะอยางยิ่งก็
คือไมเกิดมีฉันทะขึ้นมา
เพราะฉะนั้น จะตองระวังที่จะมองความหมายของการให
เด็กสนุกในการเรียนนี้ ใหถูกใหตรง
การทําใหสนุกนี้ เปนการกระตุนความสนใจเบื้องตน เรียกวา
เปนบุพภาค เปนขั้นของปจจัยภายนอก ก็คือมาทําหนาที่สื่อนั่น
เอง จึงไมใชจบที่นั่น เมื่อไมจบที่นั่น จึงตองจับความมุงหมายใหได
เปาหมายในการทําหนาที่ของปจจัยภายนอก อยูที่การสราง
ปจจัยภายในใหเกิดขึ้น
หมายความวา ครูอาจารยเปนปรโตโฆสะ (เสียงบอกขาง
นอก) แตเปนปรโตโฆสะที่ดี ที่เราจัดเปนกัลยาณมิตร ครูอาจารย
หรือกัลยาณมิตรนี้ ก็มาสื่อสารชวยกระตุนการดูการฟงการคิด
โดยมีเปาหมายที่จะใหเด็กสรางหรือเกิดปจจัยภายในของเขา คือ
ใหเขาเกิดมีฉันทะนี้เองขึ้นมา จะไดเปนจุดเริ่มตนที่จะขับเคลื่อน
กระบวนการของการศึกษาในชีวิตของเขาตอไป
เพราะฉะนั้น ความสําเร็จในการทําหนาที่ของครู นอกจาก
การถายทอดขาวสารขอมูลแลว สาระที่แท ที่เปนเนื้อตัวของการ
ศึกษา ก็คือการทําใหเด็กเกิดมีฉันทะที่เปนปจจัยภายในของตัวเขา
เองนี้ขึ้นมาไดนั่นเอง
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ถาครูไมมีเปาหมายที่วานี้ ก็ไดแคไปกระตุนกันอยูอยางนั้น
อยางที่วาเมื่อชินชาหนักเขา ก็เบื่อหนาย แลวเมื่อกระตุนไมไหว
หมดแรงไป ก็จบกันเทานั้นเอง
ครูอาจารย กัลยาณมิตร หรือปจจัยภายนอกนี้ จึงตองทํา
หนาที่ใหสมฐานะที่เปนสื่อ คือเชื่อมตอจากปจจัยภายนอกเขาสู
ปจจัยภายใน หรือกระตุนใหเด็กเกิดมีปจจัยภายในของเขาเองขึ้น
มาใหได มิฉะนั้น ครูก็จะกลายเปนผูทําใหเด็กเปนนักพึ่งพา ใหเขา
ติดวนอยูกับการพึ่งพา
ถาครูรูงาน เขาใจหนาที่ของตนจริง เวลาจะสอน ก็ทําหนาที่
เปนสื่อโดยมีเปาหมายวา เออ เราจะพูดจาหรือจัดกิจกรรมที่จะ
ชวยใหเด็กเขาใจเนื้อหาสาระไดงาย และชวยกระตุนใหเขาสนใจ
อยากเรียนอยากรู ใฝรูใฝทํา หาทางชักนําใหเขาเกิดมีฉันทะขึ้นมา
รวมความวา การเรียนใหสนุกมีสาระอยูที่เปนปฏิบัติการของ
ปจจัยภายนอก ในการชวยการเรียนใหงาย และกระตุนความสนใจ
โดยมีจุดหมายที่จะสื่อนําใหเกิดปจจัยภายในคือฉันทะขึ้นมา
ถาเขาเกิดมีฉันทะขึ้นมาไดจริงละก็ คราวนี้เขาจะเดินหนาไป
ไดเองเลย ทีนี้ ไมตองรอครูแลว แมแตวาครูไมมา ฉันก็มีเรื่องที่จะ
ทําในการศึกษาหาความรู ฉันอยากจะคนใหรูเรื่องนั้นเรื่องนี้ อยาก
ไปเขาหองสมุด อยากไปหาหนังสือดู แลวก็คนก็อานก็ดูดวยความ
สุข เพราะไดสนองความอยากรูนั้น คือไดสนองความอยากหรือ
ความตองการที่เรียกวาฉันทะ นี่คือเขาทางถูกแลว การศึกษาก็มา
ของมันเอง ตามกระบวนการของธรรมชาติ
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เรื่องนี้สําคัญมาก เพราะวา ถาคนเราเกิดมีความอยากที่เปน
กุศลคือฉันทะนี้ขึ้นมา เปนจุดเริ่มตนของการศึกษาแลว มันจะ
เปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนวิธีแสวงหาความสุข และความสุขอยางใหม
จะมีเพิ่มขึ้นมาชนิดที่นึกไมถึงทีเดียว
แตกอนนั้น เรามีแตตัณหา คอยแตอยากได อยากเอา อยาก
เสพ เที่ยวพลานหาของชอบ หารูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่พอใจ
เอามาเสพ พอไดเสพ ก็สมใจมีความสุข มีความสุขจากการเสพสิ่ง
ที่ชอบ แตพอเจอสิ่งที่ไมชอบ ก็ไมพอใจ ขัดใจ กลายเปนความ
ทุกข แลวสุขทุกขของเราก็เลยขึ้นตอความชอบใจและไมชอบใจที่
เปนไปตามตัณหา มองเห็นความสุขความทุกขอยูแคนี้
แตพอมีฉันทะขึ้นมาแลว เปนอยางไร คราวนี้ก็มีประสบ
การณที่ไดรูจักความอยากอยางใหม อยากรูนั่นรูนี่ มองเห็นอะไรๆ
นาจัดนาทําใหดี และพอไดคนหา ไดทํา ก็มีความสุข แลวความสุข
ก็มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยไมรูจักจบ
แมกระทั่งวาไปเจออะไรที่ไมนาชอบใจ ที่เคยเจอแลวเปน
ทุกข แตคราวนี้ไมอยางนั้น ของที่ไมชอบนั่นแหละ พอมองเห็นวา
มันมีอะไรนาศึกษา แมแตวามันไมดีอยางไร และทําไม ก็อยากรู ก็
เลยกลายเปนชอบสิ่งที่ไมชอบ เพราะจะไดศึกษา จะไดคนหาใหรู
ถึงตอนนี้ก็คือ ฉันทะมาเปลี่ยนใหคนชอบสิ่งที่ไมชอบ และมีความ
สุขไดแมแตจากสิ่งที่ไมชอบ
ขอใหทราบดวยวา ฉันทะนี้เปนพวกเดียวกับปญญา ตองมา
กับปญญา ไมเหมือนตัณหาที่มากับอวิชชา ไมตองมีปญญาหรอก
ตัณหามาไดเรื่อย แตฉันทะนี้จะพัฒนาไปไดดวยปญญา เชนวา
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ของนี้ เรื่องนี้ ไมถูกใจ ไมนาชอบใจ ตัณหาไมเอาดวยแลว แตพอ
มารูเขาใจวา เออ อันนี้มีประโยชน เอามาใชทําอยางนั้นอยางนี้ได
พอปญญาบอกใหอยางนี้ ฉันทะก็มาประสาน มารวมดวย
ตัณหาไมเอา ก็ไมเปนไร แตฉันทะเอาดวย คราวนี้ทั้งอยากรูและ
อยากทําก็เขามา แลวความสุขก็ตามมาจากการไดสนองฉันทะนั้น
พอฉันทะมา ความชอบใจ-ไมชอบใจของตัณหา ก็แทบหมด
อิทธิพลไปเลย สิ่งที่เคยไมชอบ ซึ่งทําใหทุกข เพราะตัณหาไมเอา
แตพอปญญาบอกฉันทะมา อันที่ไมชอบนั้นก็กลับทําใหมีความสุข
นี่แหละ พอมนุษยเริ่มมีการศึกษา เขาก็สามารถมีความสุข
ไดแมกับสิ่งที่ไมสนองตัณหา และพอเขาทางอยางนี้แลว เขาก็จะ
พัฒนาตอไปๆ โดยที่ความชอบใจและไมชอบใจก็จะคอยๆ หมด
กําลังที่จะครอบงําลากจูงจิตใจของเขา ความสนใจ ความคิด
ความสุขของเขาไหลไปอยูที่การรูการทํา จะเห็นวา คนอยาง
ไอนสไตนก็เกิดขึ้นมาไดในแบบนี้
ไมตองลึกซึ้งถึงขั้นสรางไอนสไตนหรอก ถาการศึกษาพัฒนา
ฉันทะขั้นพื้นๆ ขึ้นมาได บานเมืองก็จะมีนักผลิตเพิ่มขึ้น พอมาดุล
กับนัก(รอ)บริโภค ที่ไมคิดทําอะไรนอกจากคิดหาทางสนองตัณหา
ทวนอีกทีวา กระบวนการดําเนินมาอยางนี้ คือ ชื่นชมพอใจ
ในภาวะที่ดีงามสมบูรณ ก็อยากใหมันดีอยากใหมันงามอยากให
มันสมบูรณตอไป ถามันไมดีงามสมบูรณ ก็อยากทําใหมันดีงาม
สมบูรณ ก็เลยอยากรูวาจะทําอยางไรใหมันดีงามสมบูรณอยางนั้น
ได (หรืออยากรูกอน แลวอยากทําตามมาก็ได)
พอรูแลว ก็ทําไดสมตามที่อยากทํา พอไดทําสนองตามที่
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อยากนั้น ความสุขก็เดินหนาเพิ่มมาเรื่อยๆ ตามความกาวหนาของ
การที่ไดทํา
ทีนี้ อยากรูก บั อยากทํา ก็เดินหนาคูก นั ไป พรอมดวยความสุขก็
มี และการศึกษาก็มา เขากระบวนใหญไปดวยกัน
เปนอันวา อยากรู คูกับ อยากทํา แลวก็นํามาซึ่งการศึกษา
พรอมทั้งความสุข ถาไมเกิด ๒ อยากนี้ ก็หวังใหมีการศึกษาไดยาก
และเด็กก็จะเรียนอยางไมมีความสุข กลายเปนการศึกษาที่ฝนใจ
นั่นก็คือไมใชการศึกษาที่แทจริงนั่นเอง
เพราะฉะนั้นจึงตองเนนจุดนี้ คือ สรางฉันทะขึ้นมาใหได
แลวการศึกษาก็จะเดินหนาไปเอง เหมือนที่พระพุทธเจาตรัสวา
เมื่ออรุโณทัยนําหนา ดวงสุริยาก็ตามมาแนนอน
ที่ขอย้ําไวเปนเรื่องใหญอีกอยางหนึ่งคือ ฉันทะที่ขยายมา
ทางดานสังคม ในการสัมพันธกับเพื่อนมนุษย ที่กระจายออกไป
เปนคุณธรรม เรียกวาพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา อันนี้ก็โยงกันหมด
ถาจับจุดที่วามานี้ไดแลว ก็พอมองเห็นกระบวนการพัฒนา
ความสุขวาจะดําเนินไปอยางไร
ตามรูปเคาที่มองเห็นได พอเราพัฒนาความตองการได เราก็
พัฒนาความสุขได เพราะการพัฒนาความตองการนั้นเอง เปนการ
พัฒนาความสุข ทีนี้ พอเลื่อนจากตัณหามาขึ้นสูฉันทะ หรือพัฒนา
ฉันทะใหมากขึ้นได ความสุขก็เพิ่มขยายมิติออกไปอีก การพัฒนา
ความสุขก็กาวลึกสูงกวางออกไปทุกดาน ดังจะดูกันตอไป
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มีความสุขในการเรียน เปนแควิธี ยังไมพอ
ขอจุดหมาย ใหเรียนแลว กลายเปนคนมีความสุข
ถึงตรงนี้มีเรื่องที่ขอแทรกเสริมอีกหนอย ในตอนที่แลว ไดยก
เรื่อง “เรียนใหสนุก มีความสุขในการเรียน” ขึ้นมาพูด เพราะใน
ระยะใกลๆ นี้ วงงานการศึกษาสนใจและเอาใจใสเรื่องนี้กันมาก
แตการเรียนอยางมีความสุขนี้ เปนเรื่องในขั้นของวิธีการเทานั้น แม
จะสําคัญ ก็ไมเพียงพอ
ความสุขนั้นเปนเรื่องใหญ ไมใชอยูแคในขั้นของปฏิบัติการ
ในการศึกษา แตเปนเนื้อตัว และเปนจุดหมายของการศึกษาที
เดียว ถาเขาใจความสุขใหถูกตองแลว จะเห็นวาการศึกษาเปนการ
พัฒนาความสุข เพื่อใหผูศึกษากลายเปนคนมีความสุข
การพัฒนาความสุขที่ตรงตามความหมาย จะเรียกรองความ
เพียบพรอมแหงการพัฒนาคุณสมบัติทั้งหลายซึ่งมนุษยที่สมบูรณ
ควรจะมีขึ้นมาเอง
เรื่องที่ความสุขเปนจุดหมายของการศึกษานี้ อาตมาเคยพูด
เคยเขียนไวที่อื่นแลว ก็จะขอใชวิธีงายๆ คือจับขอความที่ไดพูดได
เขียนไวแลวมาจัดเรียงตอกัน ตามที่พิมพไวในหนังสือ ๒-๓ เลม ได
ความดังนี๑้
๑

หนังสือเหลานี้พิมพนานแลว ในชวงประมาณ ๒๕ ป บางเรื่องไดแตขอมูล ยังหาเลมหนังสือไมเจอ จึง
บอกรายละเอียดไมได บอกแตชื่อเรื่องไว พรอมทั้งขอมูลที่เปนเคา คือ การศึกษา: เครื่องมือพัฒนา

ที่ยังตองพัฒนา, พ.ศ. ๒๕๓๐; แงคิดขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา (ปาฐกถาวัน
สถาปนากรมวิชาการครบ ๔๔ ป); สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข, พ.ศ. ๒๕๓๗
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การศึกษาจะตองถือเปนหนาที่ที่จะทําใหคนมีความสุข ไม
ใชแคเรียนอยางมีความสุข แตใหเปนคนมีความสุข เมื่อเขามีความ
สุขก็คือสุขเปนประจําอยูแลว เพราะฉะนั้นเมื่อเรียนก็เรียนอยางมี
ความสุขดวย
การศึกษาปจจุบันทําคนใหมีความสุข หรือทําคนใหเปนผูหิว
โหยกระหายความสุข การศึกษาที่ผิดพลาด จะทําใหเกิดภาวะที่
ตรงขาม คือ ทําใหคนไมมีความสุข แตการศึกษากลายเปนเครื่อง
มือดูดสูบความสุขออกจากคน ทําใหเขาหมดความสุข และทําให
เขากลายเปนคนที่หิวโหยกระหายความสุข
การศึกษาที่ผิดพลาด ทําใหคนที่เรียนไปๆ กาวหนาไป ยิ่งจบ
ชั้นสูงขึ้น ก็ยิ่งหิวโหยความสุขมากขึ้น ขาดแคลนความสุขมากขึ้น
จนกระทั่งเขาออกไปพรอมดวยความหิวโหยนี้ แลวโลดแลนไปใน
สังคมเพื่อจะแสวงหาความสุขใหกับตนเอง และแยงชิงความสุขกัน
แลวก็กอความเดือดรอนเบียดเบียนแกผูอื่น
คนที่ไมมีความสุขนั้น เมื่อมีความทุกข หนึ่ง ก็จะระบาย
ความทุกขใหกับผูอื่น สอง ก็จะกอบโกยหาความสุขใหกับตนเอง
ถาอยางนี้ ก็จะกลายเปนการศึกษาชนิดที่เตรียมคนไว เพื่อ
วาเบื้องหนาเมื่อจบการศึกษาแลว เขาจะไดออกไปดิ้นรนทะยาน
แขงขันแยงชิงกันหาความสุข กอบโกยความสุขใหแกตวั ใหมากทีส่ ดุ
เรื่องนี้จะตองระวังตรวจสอบกันดูวาเปนอยางนี้หรือเปลา
ถาเราดําเนินการศึกษามาผิด ก็เปนอันวาเราไดทําใหการศึกษานี้
เปนเครื่องมืออะไรอยางหนึ่งที่สูบหรือดูดความสุขออกไปจากตัวเด็ก
หมายความวา เราไดทําใหคนเปนผูที่หิวโหยขาดแคลนความสุข
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เพราะฉะนั้น พอสําเร็จการศึกษาไป ใจก็มุงแตวา ทีนี้แหละ
ฉันจะหาโอกาสกอบโกยความสุขใหมากที่สุด
ถาการศึกษาเปนแบบนี้ การศึกษาจะตองเปนพิษ ไมใชการ
ศึกษาที่ถูกตอง การศึกษาที่ถูกตอง จะตองทําคนใหเปนสุข หรือ
เปนสุขมากขึ้น และเปนสุขอยางถูกตอง ตั้งแตบัดนี้และเดี๋ยวนี้
เมื่อมองดูโลกของมนุษยที่วาพัฒนามากแลวในปจจุบันนี้
จะเห็นวา คนทั้งหลายตางก็วุนวายกับการหาความสุข จนแตละ
คนไมมีเวลาที่จะใหแกผูอื่น พรอมกันนั้น ความสุขก็กลายเปนสิ่งที่
เขาขาดแคลนอยูตลอดเวลา ไมมีในปจจุบัน แตรออยูขางหนา
ตองคอยตามหาดวยความหวังวาจะไดในอนาคต
ดังปรากฏวา อาการหิวกระหายความสุขนี้แพรระบาดไปทั่ว
ไมวาจะในครอบครัวก็ตาม ในโรงเรียนก็ตาม ที่ทํางานก็ตาม ทั่ว
สังคมไปหมด สภาพจิตใจที่ขาดแคลนความสุขอยางนี้ เปนกัน
ดาษดื่น ปรากฏใหเห็นทั่วไปในสังคมของเราทุกวันนี้
ดังนั้น จะตองมาทบทวนและเนนย้ํากันวา การศึกษาที่แท
คือการทําใหคนมีความสุข และรูจ กั วิธที จี่ ะหาความสุขอยางถูกตอง
คนที่มีการศึกษาในความหมายนี้ก็คือ คนที่ไดรับการฝกฝน
พัฒนาแลว ใหรูจักแกปญหา ดับทุกข ทําตนใหเปนสุขได แลวจาก
นั้ น ก็ พั ฒ นาก า วขึ้ น สู ค วามสุ ข ที่ ป ระณี ต ยิ่ ง ๆ ขึ้ น ไป พร อ มทั้ง
สามารถเผื่อแผขยายความสุขแกผูอื่นไดกวางขวางออกไปดวย
คนมีความทุกข ยอมมีความโนมเอียงที่จะระบายทุกขออก
ไปแกผูอื่น และแมแตจะหาความสุขดวยการระบายความทุกข เมื่อ
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เขามีทุกข และหาทางระบายทุกขของตนออกไป ดังเชนเด็กนัก
เรียนมีปมทุกขที่ไปกอเรื่องราย ก็ยอมเปนภัยแกผูอื่น แกสังคม ทํา
ใหเดือดรอนกันไปทั่ว
ในทางกลับกัน คนที่มีความสุข ยอมมีความโนมเอียงที่จะ
แผกระจายความสุขไปใหแกคนอื่น ไมวาจะโดยรูตัวก็ตาม ไมรูตัว
ก็ตาม
ฉะนั้น เราจะตองทําใหคนมีความสุข เพื่อใหความสุขแผ
ขยายออกไปในโลก
ดังที่ไดเปนจุดหมายดานสังคม ที่ทานใชคําวา อพฺยาปชฺฌํ
สุขํ โลกํ แปลวา “เขาถึงโลกที่เปนสุข ไรการเบียดเบียน” มนุษย
จะตองทําเพื่อจุดหมายนี้ คือ ชวยกันทําใหโลกมีความสุขยิ่งขึ้น ไร
การเบียดเบียนยิ่งขึ้น เกื้อกูลกันมากขึ้น และมีความสุขรวมกัน
อยางยั่งยืนสืบตอไป
เอาพอไดความแคนี้ แลวก็ขอแถมเปนเกร็ดความรูอีกหนอย
เมื่อวาความสุขเปนจุดหมายของการศึกษา ก็โยงไปไดถึง
หลักที่เปนอุดมคติทางธรรม อยางที่รูกันมาเปนประเพณีเลยวา
สรรพโลกนี้แบงเปนภพภูมิตางๆ มากมาย จัดไดเปน ๓ ระดับ คือ
กามภูมิ (ระดับที่ยังเกี่ยวของกับกาม) รูปภูมิ (ระดับรูปพรหม) อรูปภูมิ
(ระดับอรูปพรหม) เรียกรวมวาไตรภูมิ
แลวเหนือไตรภูมิ มีอีกระดับหนึ่งคือ โลกุตรภูมิ (ระดับเหนือ
โลก)
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ภูมิในไตรภูมินี้ หมายถึงโลกหรือแดนอันเปนที่อยูของประดา
สัตวที่มีชีวิตในระดับเดียวกันนั้นๆ ก็ได หมายถึงระดับจิตของสัตว
ที่พัฒนาถึงระดับนั้นๆ ก็ได
ความหมายที่ ๒ คือระดับจิตนี้ ใชกับโลกุตรภูมิไดดวย ดัง
นั้น จึงมีความหมายตอไปอีกวา สัตวที่อยูในโลกเดียวกัน เฉพาะ
อยางยิ่ง มนุษยทั้งหลายในโลกนี้ อาจจะมีผูที่พัฒนาอยูในภูมิ
ตางๆ ของไตรภูมิ จนถึงโลกุตรภูมิไดทั้งหมด
ถาจะจัดประเภทใหสะดวกที่พวกเราจะเขาใจไดงาย ก็แบง
ทั้งหมดใหเปน ๓ คือ
๑. กามภูมิ คือ ชั้นกาม (ชั้นที่เกี่ยวของกับกาม)
๒. รูปภูมิ และอรูปภูมิ เรียกรวมกันเปน ชั้นพรหม
๓. โลกุตรภูมิ คือ ชั้นเหนือโลก (หรือชั้นโลกุตระ)
เมื่อมองในแงความสุข ก็จัดระดับไดเปน
๑. ชั้นกาม ระดับแหง กามสุข มีความเปนเทพหรือสวรรคเปน
อุดมคติ คือมีการพัฒนาถึงขั้นที่มีกามสุขอยางดีที่สุด แม
จะยังมีทุกขตามประสาปุถุชน แตวางเวนจากการเบียด
เบียน ไมตองมีทัณฑอาชญา
๒. ชั้นพรหม ระดับแหง ฌานสุข มีความเปนพรหมเปนอุดมคติ
๓. ชั้นโลกุตระ ระดับแหง นิพพานสุข มีอรหัตตผลเปนอุดมคติ
พระพุทธศาสนาเปนระบบการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษย ซึ่งมี
หลักวา ตลอดทุกเวลา แตละคนพึงพัฒนาตนใหดีงามประเสริฐมี
ความสุขสูงขึ้นไป และในแตละเวลานั้น คนทั้งหลายอยูในระดับ
การพัฒนาที่ตางๆ กันไป ดวยเหตุนี้ โลกควรมีสภาพที่เอื้อตอการ
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อยูดีของเหลาชนที่มีระดับการพัฒนาตางๆ กัน และเกื้อหนุนใหแต
ละคนพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปไดดวยดี
เมื่อตั้งความสุข หรือสุขภาวะ คือความเปนสุข ขึ้นเปนจุด
หมายของการศึกษา มนุษยก็พึงพัฒนาตนสูงขึ้นไปในภูมิทั้งหลาย
ที่วามานั้น ใหเขาถึงความสุขที่ประณีตสูงขึ้นไปๆ
ดวยศีลศึกษา พัฒนากายใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
อยางเปนคุณเปนประโยชน และพัฒนาศีลใหอยูในสังคมอยาง
เกื้อกูลมีความสุขรวมกัน หรือพูดสั้นๆ วา พัฒนาดวยทานและศีล
ก็จะเขาถึงกามสุขอยางชาวสวรรค
ดวยจิตตศึกษา ในสภาพแวดลอมที่เอื้อนั้น พัฒนาจิตใจให
งอกงามในคุณธรรม โดยเฉพาะพรหมวิหารธรรม มีความเขมแข็ง
มั่นคง และมีความสุข โดยมีสมาธิเปนที่ตั้ง ก็เจริญดวยความสุข
ของจิตใจ จนสามารถเขาถึงฌานสุขได
ด ว ยป ญ ญาศึ ก ษา อาศั ย สภาพจิ ต ที่ พ ร อ มนั้ น พั ฒ นา
ปญญาใหเกิดความรูเขาใจเทาทัน มองเห็นสิ่งทั้งหลายตรงตาม
เปนจริง หรือตามที่มันเปน หยั่งถึงเหตุปจจัย รูจักดําเนินการให
สําเร็จลุจุดหมาย แกปญหาดับทุกขได ทําจิตใจใหเปนอิสระ มี
ความสุขที่ไรทุกข เขาถึงนิพพานสุข
ในขณะที่พวกชาวสวรรคบันเทิงดวยวัตถุและกิจกรรมทาง
กามสุข พวกชั้นพรหมอิ่มอยูกับความสุขทางจิตถึงขั้นฌานสุข และ
พระอรหันตลุนิพพานสุขสมบูรณ พนไปแลวจากเยื่อใยในอามิสสุข
บุคคลโสดาบันเขาถึงความสุขใน ๓ ภูมินั้น ทั้งกามสุข ทั้งอธิจิตตสุข และโลกุตรสุข โดยยังไมทิ้งอยางหนึ่งอยางใด

๖๖

ความสุข ทุกแงทุกมุม

คนทั่วไปสุข เมื่อไดสนองความตองการ
แตบางคนสุขเสมอ แมไมสนอง
ในตอนกอนโนน ไดบอกความหมายของความสุขวา คือการ
ไดสนองความตองการ แตก็บอกไวดวยวา เปนความหมายที่ไม
ครอบคลุม
ทําไมจึงไมครอบคลุม คือไมครอบคลุมทั้งหมด ถาใชภาษา
ทางพระ ก็อาจจะบอกวา มันคลุมในระดับโลกิยะ แตความสุขยังมี
เลยขึน้ ไปอีก เปนความสุขในระดับโลกุตระ พอพูดอยางนี้ บางทีรู
สึกวายากไป
เพื่อใหชัด ก็เลยตองพูดถึงขั้นระดับของความสุขอีกที เมื่อ
แบงตามประเภทของความตองการนั้น ที่ผานมา เราแบงความสุข
เปน ๒ แตตอนนี้ ตรงขามกับ “ตองการ” ยังมี “ไมตอ งตองการ” ก็ได
ถึงตอนนี้ ก็เลยตองแบงขั้นหรือ ระดับของความสุขขยาย
กวางออกไปอีก เปน ๒ ระดับใหญ และยอยเปน ๓ ขั้น คือ
๑. ความสุขที่เกิดจากการสนองความตองการ
ก) ความสุขเมื่อไดสนองตัณหา (ความสุขจากการสนอง
ความตองการที่เปนอกุศล)
ข) ความสุขเมื่อไดสนองฉันทะ (ความสุขจากการสนอง
ความตองการที่เปนกุศล)
๒.ความสุขที่ไมตองสนองความตองการ (ความสุขที่มีทุก
เมื่อ)

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖๗

จะเห็นวา สุขระดับที่ ๒ หรือขั้นที่ ๓ ไมเขากับความหมายที่
ไดบอกไว คือความสุขที่ไมตองขึ้นตอการสนองความอยากใดๆ ไม
ตองขึ้นตอการสนองตัณหา และไมตองขึ้นตอการสนองฉันทะ เปน
ความสุขที่เปนอิสระ เพราะเปนความสุขที่มีอยูในตัว เปนคุณ
สมบัติภายใน มีอยูเปนประจําตลอดเวลา ไมตองพึ่งพาการไดหรือ
การทําอะไรทั้งนั้น
ถาเราตองสนองอะไร จึงจะไดความสุข ก็แสดงวาความสุข
นั้นยังไมมีอยู จึงตองรอการไดสนอง ตองหาบาง ตองสรางขึ้นมา
บาง ก็ตองทําใหมีขึ้นมาอยางใดอยางหนึ่ง แตความสุขขั้นที่ ๓ นี้มี
เปนคุณสมบัติในตัวอยูแลว จึงไมตองขึ้นตอการสนอง
ตรงนี้ก็จะมีผูสงสัยวา ผูที่มีความสุขขั้นนี้ไมมีความตองการ
อะไรเลยหรือ เปนคนที่หมดความตองการแลวใชไหม หมดตัณหา
นั่นไมวาอะไร แตหมดฉันทะดวยหรืออยางไร
สงสัยอยางนี้แลวถามออกมานี่แหละดี จะไดชัดกันไป ก็
ตอบวามีสิ ฉันทะนะ ทานที่ถึงขั้นนี้แลวมีอยูเต็มที่ เพียงแตวา
ความสุขของทานไมตองขึ้นกับการสนองฉันทะนั้นแลว
นี่คือขอที่ขอย้ํา คือบุคคลผูมีความสุขที่ไมขึ้นตอการสนองทั้ง
ตัณหาและฉันทะ โดยทีผ่ นู นั้ มีฉนั ทะอยูเ ต็มเปย มดวย นีแ่ หละคือคนที่
ไดพัฒนาความสุขมาครบจบแลว กวาจะพัฒนาชีวิตมาถึงขั้นนี้ได
ก็มีแตฉันทะอยางเดียวแลว และยังอยูเหนือฉันทะนั้นอีกดวย
ยกตัวอยางสูงสุด คือพระพุทธเจา มีหลักวา พระพุทธเจา
ทรงมีคุณสมบัติชุดหนึ่ง เรียกวาพุทธธรรม ๑๘ ประการ ไมตอง
แจกแจงละวามีอะไรบาง เอาเฉพาะขอที่ประสงคในที่นี้ คือขอวา
“พระพุทธเจาทรงมีฉันทะไมลดถอยเลย” (นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ)
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พอยกพระคุณสมบัติขอนี้ขึ้นมา ก็เห็นชัดเลย พระพุทธเจา
ทรงบําเพ็ญพุทธกิจมากมายแคไหน นั่นก็คือเปนไปดวยฉันทะ ซึ่ง
ฉายออกมากับพระมหากรุณา พระพุทธเจาไมทรงหยุดเลยตลอด
๔๕ พรรษา พูดอยางภาษาชาวบานวา นอนกลางดินกินกลาง
ทราย เสด็จดําเนินไปทั้งวันทั้งคืน ไปบําเพ็ญพุทธจริยา เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชาวโลก
เราพูดกันวา พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจดวยพระมหา
กรุณา และไดบอกแลววา กรุณานั้นมีจุดเริ่มตั้งตนจากฉันทะ แลว
ดวยฉันทะก็ออกสูปฏิบัติการในการเสด็จไปทํางานสั่งสอน และไม
วาจะทรงปฏิบัติกิจอะไรๆ พระองคทรงมีฉันทะนั้นเต็มเปยมเสมอ
ไปไมรูจักลดนอยลง นี่คือพุทธธรรมอยางหนึ่งใน ๑๘ ประการ
พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้งหลายมีฉันทะเต็มบริบูรณ
แตความสุขของทานไมขึ้นตอการสนองฉันทะ คือทานมีความสุข
อยูแลวเปนธรรมดาอยางนั้นเอง
ในที่นี้ก็ไดจัดแบงความสุขเปน ๓ ขั้น หรือ ๒ ระดับนี้แลว ถา
จะเรียกสุข ๓ ขั้นนี้เปนภาษางายๆ อาจเสนอคําทํานองตอไปนี้ ถา
ไมชัดก็ลองไปชวยกันหาคําที่ถนัดกวานี้ ความสุข ๓ อยางนั้น คือ
๑. ความสุขที่ตองหา ไดแก สุขแบบสนองตัณหา
๒. ความสุขที่สรางเองได ไดแก สุขแบบสนองฉันทะ
๓. ความสุขที่มีในตัวทุกเวลา ไดแก สุขที่ไมอาศัยการสนอง
ความสุขขัน้ ที่ ๑ คือสุขดวยการสนองตัณหา เรียกวาความสุขที่
ตองหา ก็เพราะวา สิง่ เสพทีจ่ ะสนองตัณหานัน้ เปนวัตถุสงิ่ ของ เปน
กามอามิส ซึง่ อยูข า งนอก เราตองไปหา ตองไปเอามาเสพ ตองเอาของ
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ขางนอกนัน้ มาเจอกับผัสสะของเรา จึงเปนความสุขทีต่ อ งหา
ความสุขขั้นที่ ๒ คือสุขดวยการสนองฉันทะ เรียกวาความ
สุขที่สรางเองได เพราะวา ความอยากเรียนอยากรู อยากศึกษา
อยากทําโนนใหดีทํานี่ใหดี ความชื่นชมธรรมชาติอะไรเหลานี้ เรา
สนองไดดวยความตั้งจิตตั้งใจของเราเอง ดวยการกระทําของเรา
เอง ไมตองพึ่งพาไมตองรอไมตองขึ้นตอวัตถุสิ่งเสพที่ไหน เราจึง
สรางขึ้นเองได
ความสุขขั้นที่ ๓ คือสุขที่ไมขึ้นตอการสนองความตองการ
ไมวาจะสนองฉันทะหรือสนองตัณหา เรียกวาความสุขที่มีอยูกับ
ตัวทุกเวลา ขอนี้ก็เปนธรรมดา เพราะวาเมื่อเรามีความสุขเปนคุณ
สมบัติอยางหนึ่งของชีวิตของเราแลว เรามีความสุขอยูเสมอเปน
ประจําอยูแลว เราก็ไมตองไปหาไปทําอะไรอีกเพื่อจะใหมีความสุข
เปนอันวา สุข ๓ คือ สุขตองหา สุขสรางขึ้นมาเองได และ
สุขมีในตัวทุกเวลา ตอนนี้รูจักคราวๆ ไวกอน แตก็ควรคิดหมายวา
ทําอยางไรเราจะมีใหครบทั้ง ๓ อยาง ถามีไดครบ ก็นาจะเปนคนที่
สมบูรณแบบทีเดียว เดี๋ยวจะดูกันตอไปวา ใครหนอคือบุคคลที่มี
สุขครบทั้ง ๓ อยางนี้
อยางไรก็ตาม ปรากฏวา ผูที่มีสุขขั้น ๓ สมบูรณจริงแลว ทั้ง
ที่ถาตองการ จะเสวยสุขใหครบพรอมหมดทั้ง ๓ ไดอยางสบายๆ
แตกลายเปนวา เขาพอใจอยูกับสุขในขั้นที่เปนอิสระ ไมแยแสสุข
อยางแรกที่พึ่งพาขึ้นตอสิ่งเสพอีกตอไป เรื่องเปนอยางไร เพราะ
อะไร ก็คอยๆ ดูตอไป
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สุขเพราะไดเกาที่คัน
กับสุขเพราะไมมีที่คันจะตองเกา
เพื่อกาวไปในความเขาใจเรื่องความสุข ตอนนี้ขอนําพุทธ
พจนแหงหนึ่งมาใหอานกันไวเปนแนวในการมอง
พุทธพจนนี้มาในพระสูตรที่ชื่อวา มาคัณฑิยสูตร ซึ่งตรัสเรื่อง
เกี่ยวกับพัฒนาการของชีวิตคนในการมีความสุข ตั้งแตความสุข
ของเด็กทารก ไปจนถึงสุขสูงสุด ถึงขั้นของนิพพานเลยทีเดียว
พระพุทธเจาตรัสเปนทํานองอุปมา โดยทรงยกตัวอยางใหฟง
ถึงการหาการเสพความสุขของคน ใหเห็นวา แมแตในชีวิตตาม
ปกติของคน ก็ยังมีการพัฒนาในทางความสุขอยูแลว ในที่นี้ จะนํา
แตสาระมาบรรยายดวยสํานวนของตัวเอง
ทรงยกตัวอยางวา เด็กออนตั้งแตนอนแบเบาะ เกิดใหม อยู
ในวัยเริ่มแรก ที่ยังไมลุกเดิน เลนสนุกแมแตกับมูตรคูถ หัวเราะ
ระรื่นเมื่อไดละเลงอุจจาระปสสาวะของตนเอง
ตอมา เด็กนั้นโตขึ้นมาหนอย ๓ ขวบ ๕ ขวบ ตอนนี้ เลนมูตร
คูถไมสนุกแลว กาวไปเลนดินเลนทราย แลวก็สนุกกับการเลนของ
เลนเครื่องเลนทั้งหลาย ตุกตาบาง รถยนตคันนอยๆ รถไฟขบวน
นอยๆ เครื่องบินลํานอยๆ ก็สนุกกับของเลน มีความสุขในการได
เลนสิ่งเหลานี้
เด็กเล็กนั้นมีความสุขอยางยิ่งกับของเลน รักใครทะนุถนอม
ของเลนนั้น ยึดถือเอาเปนจริงจัง เชนอยางหนูนอยบางคน มีหมอน
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ที่เขารักสุดชีวิต เกาจะดําปอยูแลว ก็ยังรักใครหวงแหนนักหนา ถา
ใครทําทาจะมาแยงเอาไป หนูนอยนั้นจะรองไหทุรนทุรายดังจะ
เปนจะตายเลยทีเดียว
ตอมา เด็กนั้นโตขึ้น เปนหนุมเปนสาว ตอนนี้สนุกไหมกับ
ของเลนนั้น ไมเอาแลว ไมสนุกดวยแลว ใครจะเอามาให ก็ไมชอบ
ใจ ไมเห็นจะสนุกมีความสุขอะไร เขาไมไดตอ งการความสุขอยาง
นั้นอีกแลว
แตเมื่อโตขึ้นมาเปนหนุมเปนสาวแลว เขาจะมีความสุขอีก
ประเภทหนึ่ง คือความสุขในการไดเสพผัสสะในรูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัส นี่มาอีกขั้นหนึ่ง
จากนั้ น ก็ จ ะมี ค วามสุ ข ที่ พั ฒ นาตอไปอีก แตถาใครไม
พัฒนาขึ้นไปสูความสุขที่สูงขึ้นไปนั้น ถาเขามาสะดุดหยุดที่นี่ ไม
ชาก็จะถึงเวลาที่เขาจะตองสิ้นหวังหรือไมสามารถเสพกามอามิส
เหลานั้น แลวเขาก็จะตองคับแคนแสนทุกขเพราะมัน
ส ว นคนที่ พั ฒ นาในขั้ น สู ง ต อ ขึ้ น ไป ก็ จ ะพบความสุ ข ที่
ประณีตลึกซึ้ง ซึ่งไมขึ้นตอกามอามิส ถึงขั้นแหงความสุขที่เปน
อิสระ เปนไทแกตน เปนเสรีชนที่แท อยางที่วาเปนความสุขซึ่งมีใน
ตัวเปนประจําตลอดเวลา ไมตองหาไมตองสนองอีกตอไป
ผูที่เขาถึงความสุขอยางอิสระ ที่ไมตองขึ้นตอกามอามิสแลว
นี้ เมื่อหันมาเห็นหรือดูหมูชนที่ยังเสพหาความสุขจากรูป เสียง
กลิ่น รส และสัมผัสกายกันอยู ก็จะไมมองเห็นการเสพกามอามิส
นั้นวาเปนความสุขตามไปดวย แตจะมีความรูสึกตอคนที่กําลัง
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แสวงกามสุขนั้นดวยความรูสึกที่เปลี่ยนไป เหมือนอยางคนที่เติบ
โตเปนผูใหญแลว ไปเห็นเด็กมีความสุขกับการไดเลนของเลน ก็จะ
ไมเห็นเปนความสุขไปดวย แตจะรูสึกคลายดังวาจะขําหรือสงสาร
ถึงตรงนี้ ทานก็เลยเทียบการพัฒนาความสุขในขั้นนี้ โดยยก
ตัวอยางคนเปนโรคเรื้อน
คนเปนโรคเรื้อนนั้น ก็มีอาการคัน เมื่อคัน เขาก็เกา เมื่อเกา
แลว เขาก็ยิ่งคัน ยิ่งคันก็ยิ่งเกา ยิ่งเกาก็ยิ่งคัน ครั้นไดเกาแลวก็มี
ความสุข เขาจึงมีความสุขจากการเกา
ยิ่งกวานั้น เพราะความไมสบายของโรคนั้น ทําใหเขาอยาก
เอาตัวไปยางไฟอีกดวย ใหสมใจอยาก จะไดมีความสุข เขาเอาตัว
ไปยางไฟที่รอนเหลือเกิน ที่คนธรรมดาถือวาทนไมไหว แลวเขาก็มี
ความสุข
เอาละ เปนอันวา คนเปนโรคเรื้อนนี้ เพราะเขามีอาการคัน ก็
ทําใหเขาไดความสุขจากการเกา และจากการเอาตัวไปยางไฟ
พระพุทธเจาก็ตรัสถามพราหมณที่พระองคทรงสนทนาดวย
นั้นวา ถาหากวา ตอมา คนเปนโรคเรื้อนนี้ไดพบหมอดี มียาที่ไดผล
ชะงัด หมอนั้นรักษาเขาจนหายจากโรคเรื้อน และเขาก็ไมคันอีกตอ
ไป แลวทีนี้ คนผูหายจากโรคเรื้อนแลวนั้น ยังอยากจะหาความสุข
จากการเกาที่คันอีกไหม ยังอยากจะเอาตัวไปยางไฟอีกไหม
พราหมณทูลตอบวา ไมอยางนั้นแลว มีแตตรงขาม ตอนนี้
ถาใครจับตัวเขาจะพาไปหาไฟ เขาจะดิ้นหนีสุดชีวิตเลย พระพุทธ
เจาก็ตรัสใหเห็นวา พัฒนาการของความสุขเปนไปในทํานองนี้ คน
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ที่พบความสุขที่เหนือกวากามอามิสแลว ก็จะไมเห็นความสุขใน
การเสวยกามอามิสนั้นตอไป เพราะเขามีความสุขที่ดีกวานั้นแลว
ถาพูดแบบงายๆ ก็บอกวา มนุษยในระดับหนึ่ง มีความสุข
จากการเกาที่คัน แลวมนุษยที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ก็จะมีความ
สุขจากการไมมีที่คันจะตองเกา อันไหนจะเปนความสุขที่แทจริง
หรือเหนือกวากัน ก็พิจารณาไดเอง
สาระที่ควรพูดถึงในตอนนี้ก็คือวา เวลานี้พูดกันถึงคําวาสุข
ภาวะ เอางายๆ วาสุขภาพ ขอถามวา คนที่รางกายแข็งแรง
สมบูรณ ไมมีโรคอะไร เวลาที่เขาอยูดวยรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ
นี้ ภาวะนี้ถือเปนความสุขไหม คือภาวะที่ไมมีโรค ไมมีอาพาธ ไมมี
อะไรระคายเสียดแทง ไมมีอะไรบีบคั้น (โรค แปลวาสิ่งที่เสียดแทง,
อาพาธ แปลวา บีบคั้น) ไมมีทุกข ภาวะที่รางกายสมบูรณแข็งแรง
ไมมีความบกพรองใดๆ แมแตที่จะตองเกา อวัยวะทุกอยางทําหนา
ที่ไดเต็มที่แลวนี้ ก็ถือวาเปนสุขภาวะอยูแลวในตัว
ในทางจิตใจก็ทํานองเดียวกัน จิตใจที่เต็มอิ่ม โปรงโลง เบิก
บาน ผองใส ไมมีอะไรระคายเคืองกระทบกระทั่งเสียดแทงเลย ก็
เปนจิตใจที่มีความสมบูรณในตัว จึงเปนสุขภาวะ หรือเปนความ
สุขอยางหนึ่ง ดังที่เรายังจะพูดกันตอไป
กอนจะขึ้นหัวขอใหม ขอตอบขอที่ถามทิ้งไวนิดเดียววา “ใคร
หนอคือบุคคลที่มีสุขครบทั้ง ๓ อยาง” คําตอบคือ บุคคลโสดาบัน

๗๔

ความสุข ทุกแงทุกมุม

ความสุขมีมากมาย
แยกซอยไปไดเยอะแยะ
เอาละ เปนอันวา ตอนนี้ไดพูดถึงขั้นระดับของความสุขซึ่งไป
สัมพันธกับเรื่องความตองการที่วามา เมื่อพูดถึงระดับและขั้นของ
ความสุขแลว ก็เลยพูดถึงประเภทของความสุขไปดวย
เรื่องประเภทของความสุขนี้ พระพุทธเจาตรัสไวมากมาย
เชน แหงหนึ่ง ตรัสความสุขไว ๑๓ คู ซึ่งในทีนี้ไมไดตองการใหไป
สนใจอะไรเพียงแตเอยถึงไวใหไดยิน เพื่อจะไดมองในแงที่แสดงวา
ความสุข สามารถแบงจําแนกออกไปไดเยอะแยะ
สุข ๑๓ คูนี้ เปนความสุขในประเภทและในขั้นเดียวกันบาง
คาบเกี่ยวเกยกันในระดับตางๆ บาง ทานไมไดมุงในแงจัดประเภท
แตใหเห็นความเขาชุดกันเปนคูๆ ยกตัวอยาง เชน
คูหนึ่ง: กายิกสุข คือ ความสุขทางกาย
เจตสิกสุข คือ ความสุขทางใจ
คูหนึ่ง: สามิสสุข คือ ความสุขอิงอามิส สุขที่ตองอาศัยกาม
วัตถุ หรือขึ้นตอสิ่งเสพ
นิรามิสสุข คือ ความสุขไมอิงอามิส สุขที่ไมตอง
อาศัยกามวัตถุ ไมตองขึ้นตอสิ่งเสพ สุขในระดับที่
เปนอิสระ
คูหนึ่ง: คิหิสุข คือ ความสุขของคฤหัสถ สุขแบบชาวบาน
ปพพชิตสุข คือ ความสุขของบรรพชิต สุขแบบผูบ วช
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คูหนึ่ง: กามสุข คือ ความสุขจากกาม สุขกับรูป เสียง กลิ่น
รส สัมผัสกาย ที่นาใครนาปรารถนา สุขกับการได
การเสพ
เนกขัมมสุข คือ ความสุขปลีกหรือปลอดจากกาม สุข
ปลอดโปรงจากสิ่งลอเราเยายวน สุขแบบสลัดออก
ไมยุงกับการไดการเอา
ที่ยกมานี้เพียง ๔ คู เพื่อใหดูเปนตัวอยาง
เปนอันวา ความสุขมีมากมาย พระพุทธเจาตรัสไวเพื่อให
เห็นแงมุมที่จะจําแนกแยกแยะดูความแตกตางเทานั้น บางแหง
ทานแบงสุขเปน ๑๐ อยาง ก็มี แบงไดหลายแบบ ไมใชเปนเรื่อง
หลักใหญ สวนตัวหลักก็จะพูดกันตอไป
ทีนี้จะพูดถึงหลักทั่วไป ก็มาดูประเภทของความสุขกันหนอย
ความสุขประเภทที่วาไปแลวก็มี ความสุขจากการเสพ จากการได
สนองผัสสะในเรื่อง รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสกาย ที่นาใคร นา
ปรารถนา
จากนัน้ ก็มี ความสุขทางสังคม สุขจากไมตรีจติ มิตรภาพ สุขใน
การอยูรวมกับผูอื่นดวยใจมีเมตตา กรุณา เปนตน สุขในครอบครัว
ในหมูในชุมชน ที่อยูกันดวยความมีน้ําใจ เอาใจใสกัน รักกัน ระลึก
ถึงกัน พรอมเพรียง ซาบซึ้งบันเทิงใจในสามัคคีรส มีเอกภาพดวย
สาราณียธรรม
แลวก็มี ความสุขกับธรรมชาติ สุขจากการไปอยูกับธรรมชาติ
หรืออยูทา มกลางธรรมชาติ สัม ผัส ความสงัดสงบงามสดชื่น นา
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รื่นรมยของธรรมชาติรอบตัว ทั้งหมูไม สายลม ขุนเขา ผืนน้ํา ทอง
ฟา ชื่นชมพรรณไมที่สะพรั่งดวยดอกใบ และศัพทสําเนียงเสียง
แหงความวิเวกของหมูนก สัตวปา และทองฟาครืนครางคราว
วรรษกาล เปนตน
ความสุขดานสังคมนั้น ในพระพุทธศาสนาย้ําเนนอยางยิ่ง
และสุขดานธรรมชาติ ทานก็ชื่นชมไวมากมายใหเปนแบบอยาง
บางทีก็มาดวยกันทั้งสุขดานสังคม และสุขกับธรรมชาติ ใหอยูกัน
ดวยความรักสามัคคีแมแตในแดนดงพงไพร ดังในโคสิงคสาลสูตร
เปนตัวอยาง
พระพุทธเจาเสด็จไปทรงเยี่ยมพระ ๓ รูป ที่ปาโคสิงคสาลวัน
ทรงทักทายไถถามตอนหนึ่งวา “ดูกรอนุรุทธ ทําอยางไร เธอทั้ง
หลาย จึงยังพรอมเพรียงสามัคคี ชื่นบานตอกัน ไมวิวาท เปน
เหมือนน้ํานมกับน้ํา แลดูกันดวยจักษุอันเปนที่รักอยูได?” …
ที่ปานั้น ทานพระสารีบุตรกลาวถามพระมหาสาวกรูปอื่นวา
ปาโคสิงคสาลวันนี้ นารื่นรมย ราตรีแจมกระจาง ตนสาละผลิดอก
บานสะพรั่งเต็มตนหมดทั้งปา สงกลิ่นหอมฟุงไปทั่ว ดุจดังกลิ่น
ทิพยก็ปานฉะนั้น ทาน…เอย ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวย
ภิกษุเห็นปานไร? …
ในคัมภีรอยางเถรคาถา จะพบพระอรหันตกลาวคาถาชื่นชม
ธรรมชาติ แสดงถึงความสุขในเวลาอยูสงัดกลางพงไพรบนภูผา
อยางพระมหากัสสปะขึ้นไปอยูบนภูเขา ก็กลาวคาถาแสดงความ
ชื่นชมธรรมชาติไวมากมาย เชนวา
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ขุนเขาสีแมนหมอกดูทะมึน เดนตระหงาน มีธารน้าํ ไหล
ใสเย็น แลหญาคลุมเขียวแผไปเปนผืน พาใหรื่นรมยใจ
ขุนเขาแดนไพร ไมมีผูคนวุนวาย มีแตหมูมฤคา
เสพอาศัย กับทั้งฝูงวิหคดกดื่น พาใหรื่นรมยใจ

ในคราวที่พระกาฬุทายีกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจาเสด็จ
ไปเยี่ยมพระพุทธบิดาที่กรุงกบิลพัสดุ ก็พรรณนาถิ่นพรรณนาทาง
เสด็จเปนคาถาชมธรรมชาติที่งดงามรื่นรมยบนเสนทางที่จะเสด็จ
ผานไป ประมาณ ๖๐ คาถา แลวพระพุทธเจาก็ทรงรับนิมนต
ขอยกคาถาของพระกาฬุทายีมาดูเปนตัวอยาง ๒ คาถา ดังนี้
จําปา ชางนาว กากะทิง สงกลิ่นหอม ยามลมรําพาย
พัด ยอดอันสะพรั่งดวยดอก เดนตา ดังวามีใจอาทร พา
กันโนมกิ่งดังนอมกรลงมา นบถวายบูชาดวยกลิ่นสุคนธ
ข า แต พ ระผู ท รงมหายศชั ย บั ด นี้ เ ป น เวลาที่ ค วรจะ
เสด็จครรไล
เหลานกแกว นกสาลิกา ตางสีสันงามตา รูปสวย
เสียงไพเราะ บินขึ้นบินลงไปมา กลุมรุมยอดไม ขันรอง
อยูสองขางทาง พากันสงเสียงกูกันไปกูกันมา บัดนี้เปน
เวลาที่พระองคจะไดทรงเห็นพระชนกแลว

รวมความก็คือ พระอรหันตชื่นชมมีความสุขกับความสงัด
สงบงามนารื่นรมยของธรรมชาติ และอยูกับธรรมชาติอยางมีความ
สุข นอกจากมีความสุขเปนพื้นประจําใจอยูขางในแลว ก็มีความ
สุขที่สรางขึ้นเองจากภายในไดอีก จึงเรียกไดวาเปนชีวิตที่มีความ
สุขอยางสมบูรณ
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นี่ก็เปนเครื่องชี้แนวทางในการพัฒนาจริยธรรมดวย ใหเห็น
การที่ ค วามดี ง ามพั ฒ นาไปด วยกัน กับความสุข ใหคนมีความ
สามารถที่จะสรางความสุขขึ้นเองได และในการพัฒนาชีวิต คนก็มี
ความสุขไปดวย นี่ก็เกิดจากฉันทะนั่นเอง ซึ่งเทากับบอกดวยวา
การศึกษาที่แท เปนการพัฒนาจริยธรรมอยูในตัวของมันเอง
ทีนี้ก็มาถึงความสุขอยางสุดทายคือ ความสุขทางปญญา ซึ่ง
อยูในระดับของความสุขที่เปนอิสระ
ปญญานี้เปนตัวปลดปลอย ทําใหหลุดพน ใหเปนอิสระ เรา
ทําอะไรทางกายวาจาติดขัด คือติดขัดทางพฤติกรรม เพราะไมรูวา
จะทําอยางไร พอปญญามา รูวาจะทําอะไรไดอยางไร ก็โลงไปที
เราไปไหน ไมรูวาอะไรเปนอะไร ใครเปนใคร ปลอดภัยไหม จะออก
ทางไหน จะพนไปไดอยางไร เราควรจะทําอะไร ใจก็บีบคั้นอั้นอึด
อัด พอรู ก็โลง ใจก็หายบีบคั้นหมดทุกข หรือเกิดปญหาชีวิตคิดไม
ตก ก็ทุกขใหญ พอปญญามา ก็แกปญหาได ใจก็หลุดพนจากทุกข
ปญญาทําใหเกิดอิสรภาพในแง ในดาน ในขั้นตางๆ ไป
เรื่อยๆ พอแกปมหัวใจของทุกขหลุดไปได ก็ถึงอิสรภาพขั้นสุดทาย
ที่สมบูรณ ก็เปนความสุขที่สมบูรณดวย
ตอนนี้ พูดพาดพิงพอใหรูประเภทไวกอน แลวคอยพูดถึงวา
จะทํากันอยางไรอีกที

ภาค ๒

การพัฒนาความสุข
ความสุขที่ขอเนนไว
สําหรับคนทั่วไป ควรเอาใจใสใหดี
เพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ หรือใชงาน อยากจะเนนความ
สุขใน ๓ เรื่องที่พระพุทธเจาตรัสบอย คือ เรื่องกามสุข เรื่องความสุข
ทางสังคม และเรื่องความสุขในการพัฒนาของชีวิต
ความสุขของคนทั่วไป ที่ตรัสบอย ก็คือ เรื่องกามสุข เพราะ
เกี่ยวของกับมนุษยสวนใหญ เปนบอเกิดของปญหาสารพัดในโลก
นี้ ที่แยงชิงเบียดเบียนขมเหงกัน ก็มาจากเรื่องนี้ เปนปญหาจาก
การปฏิบตั ิจัดการกับมันไมถูก
ถาจะแกปญหาของมนุษยใหตรงจุด ก็ตองมาแกที่นี่ คือมา
จัดการกับเรื่องกามสุขนี้ใหได จะตองจัดการกับมันใหถูกตอง ให
ถูกทาง มิฉะนั้น การแกปญหาของโลกนี้ก็ไมไปไหน
เมื่อโยงเขาในหลัก กามสุขนี้ก็อยางที่บอกไวแลววา เปน
ความสุขสนองผัสสะ โดยอาศัยอามิส เรียกวาเปนสามิสสุข เปน
ความสุขจากการได การเอา การเสพ เพื่อตัวตนของเราเอง นี่พูด
อางถึงพาดพิงไวเพียงใหรูจุดเนน ก็ทิ้งไวแคนี้กอน

๘๐

ความสุข ทุกแงทุกมุม

ความสุขอยางที่ ๒ ที่เนน คือ ความสุขทางสังคม ที่วาเปน
ความสุขจากความเปนมิตร มีไมตรีจิตมิตรภาพ การอยูรวมกันใน
สังคมดวยเมตตา กรุณา เปนตน ถาวาโดยหลักธรรม หลักใหญ
สําหรับความสุขขอนี้ก็ไดแก พรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ ถา
จะใหสังคมประชาธิปไตยมั่นคง ก็ไปใหถึงสาราณียธรรม ๖ กันเลย
ความสุขทางสังคมนี้ ในที่นี้ ขอจับที่จุดแกน คือในบาน หรือ
ในครอบครัว แลวก็ขอมุงไปที่หลักพรหมวิหาร เริ่มตนที่ความสุข
ของคุณพอคุณแมเมื่อเห็นลูกอยูดีมีสุข
เวลาอธิบายเรื่องพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา ก็จะยกเรื่องพอแมมาเปนตัวอยาง โดยอธิบายเริ่มที่พอแม
เพราะธรรมชาติเอื้ออยูแลวใหพอแมมีคุณธรรมชุดนี้ โดยเฉพาะแม
นั้นถือเปนแกน จึงยกแมเปนหลักในการอธิบาย
ตามปกติ ทานยกแมขึ้นมาเปนตัวอยางวา แมอยากใหลูกมี
ความสุข เห็นลูกรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเจ็บ ไมไข ไมปวย สม
ใจตัว นี่คือไดสนองความตองการพื้นฐานที่อยากใหลูกมีความสุข
แลว แมก็มีความสุข
ความตองการหรืออยากใหลูกสมบูรณแข็งแรงมีความสุข
อยางนี้ นี่เรียกวา เมตตา
ทีนี้ พอลูกเจ็บไขไดปวย แมแตนิดหนอย แมก็มีจิตใจหวั่น
ไหว ทนอยูไมได ก็รวมกับพอ ตองไปหาทางแกไขบําบัดเยียวยาลูก
ใหหายเจ็บหายไขหายปวยใหได ถาลูกยังไมหายทุกข ยังไมกลับ
เปนสุข แมและพอก็สุขไมได พอลูกหายปวยเปนปกติขึ้นมา แม
และพอก็สมใจสมปรารถนา ไดสนองความตองการที่อยากใหลูกมี
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ความสุข แลวแมและพอก็มีความสุข
ความตองการหรืออยากใหลูกพนคลายหายจากทุกขกลับ
ฟนขึ้นมาเปนสุขอยางนี้ นี่เรียกวา กรุณา
แล ว ถ า ลู ก เติ บ โตเจริ ญ งอกงามมี รู ป กายสดสวยงามสง า
ประสบความสําเร็จในการศึกษาสอบไดคะแนนสูง หรือไดงานดีมี
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ คือดียิ่งขึ้นไป แมและพอก็สมใจ
สมปรารถนา ไดสนองความตองการที่อยากใหลูกเจริญงอกงามมี
ความสุขยิ่งขึ้นไป แลวแมและพอก็มีความสุข
ความตองการหรืออยากใหลูกเจริญงอกงามมีความสุขยิ่ง
ขึ้นไป โดยพลอยมีใจยินดีเบิกบานมีความสุขไปดวยอยางนี้ นี่เรียก
วา มุทิตา
ถึงขอนี้ วาโดยทั่วไป พอแมทํากันไดครบเลย แตครบแคนี้ยัง
ไมพอ ครบในขอที่พูดมาแลวเทานั้น ยังไมครบพรหมวิหาร ไดแค
โอ ยังไมชวยใหลูกเติบโตจริง ถาใชศัพทสมัยใหม ก็วา อาจจะไม
ไดวุฒิภาวะ ถาหนักหนอยก็บอกวา จะไดแตลูกแหงออนเอากับแม
พอเรื่อยไป
จึงถึงขอ ๔ ใหไมลืมวาอุเบกขาตองมาดวยนะ พูดรวบรัดวา
ในสถานการณหรือกรณีที่ลูกจะตองฝกหัดรับผิดชอบชีวิตของเขา
เอง ก็ดี ควรรับผิดชอบการกระทําของตนเอง ก็ดี ถึงเวลาที่เขาจะ
รับผิดชอบชีวิตของเขาแลว ก็ดี พอแมตองยอมปลอย ไมทําใหเขา
แตดูใหเขาทํา ใหเขาดําเนินไปตามวิถีดวยตัวเขาเอง ไมเขาไป
ขวนขวายกาวกายแทรกแซง นี่ก็คือตั้งแตลูกตั้งไขหัดเดิน ไปจนถึง
ลูกแตงงานแยกบานไปตั้งเรือนดูแลรับผิดชอบครอบครัวของเขา
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ทานมักยกตัวอยางตอนลูกออกเรือนมีครอบครัวของเขาเอง
แลวอยางนี้วา เมื่อลูกโตแลว เขารับผิดชอบตัวเองไดแลว เขาแตง
งานมีครอบครัวแลว ก็อยาเที่ยวเขาไปยุมยามแทรกแซงในบาน
ของเขา ไมใชคอยบอกวา ในบานของลูกนี่ ตองจัดอยางนั้น ตอง
จัดอยางนี้ เอานั่นออกไป เอานี่เขามา เที่ยวเขาไปวุนวายทุกอยาง
คิดวาอยากจะใหลูกมีความสุข ลูกเลยสุขไมได กลายเปนตัวเองไป
เปนเหตุใหลูกมีทุกข อยางนั้นไมถูกตอง
เมื่อมีปญญารูอยูแลววา ลูกเราโตแลว เขารับผิดชอบตัวเอง
ได และถึงเวลาที่เขาจะตองรับผิดชอบตนเอง เราก็คอยดู คอยดู
ดวยปญญาวามีอะไรจะตองเกื้อกูลชวยเหลือแกปญหา ก็จึงไปทํา
คอยดูอยู ไมใชทอดทิ้ง และเปนที่ปรึกษาให แตไมเขาไปยุมยาม
แทรกแซง อุเบกขาทําหนาที่ตรงนี้
ความตองการหรืออยากใหลูกอยูใ นความถูกตองสมควร
ตามเหตุผล ไมทําความผิดพลาดเสียหาย ดําเนินไปตามธรรม โดย
มีใจเปนกลางวางเรียบนิ่งไมหวั่นไหวเอนเอียงลงตัวอยางนี้ นี่เรียก
วา อุเบกขา
ขออุเบกขานี้ขอย้ํา ตองใหชัด เพราะคนมากมายไมคอยเขา
ใจ หรือเขาใจผิดไปเลย แลวใชไมเปน ไปกันไมคอยถึง
บอกแลววา อุเบกขาเปนที่บรรจบของความรู กับความรูสึก
เปนที่ดุลระหวางรู กับรัก เปนที่จิตใจประสานกับปญญา
สามขอแรก ตั้งแตเมตตา ก็ตองประสานกับปญญา ตองใช
ปญญา แตนั่นก็คือแนะนําวาตองใช ควรใชควบคูกันไป จึงจะได
ผลดี แตในทางปฏิบัติจริง จะเอาปญญามาใชหรือไม ก็ไมแน เชน
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รักอยางไรปญญา ก็มี สวนขออุเบกขานี่เกิดจากปญญาเลยทีเดียว
ปญญามาจึงมีอุเบกขาได
(ถาปญญาไมมา อุเบกขาโดยไมเกิดจากปญญา ก็ไมใช
อุเบกขาแท เปนอุเบกขาเทียม ทานเรียกวา “เฉยโง”)
ในแงที่อุเบกขามาดุล พึงทราบวา สามขอแรกทําใหเด็ก
พัฒนาดานความรูสึก มีจิตใจดี หรือที่เวลานี้นิยมเรียกวาพัฒนา
ดานอารมณ ทําใหมีความรัก มีไมตรี รูจักสงสารเห็นใจคน อยาก
ชวยเหลือรวมมือ เปนตน
แตถาขาดอุเบกขา เสียดุล พอแมกลายเปนเอาแตรักแตโอ
เด็ก นอกจากทําใหเด็กออนแอแลว เขาก็จะคอยแตรอรับ ถาเอียง
มาก ก็กลายเปนนักเรียกรอง กลายเปนคนเอาแตใจตัว ตองใหคน
อื่นเอาใจ เห็นใจคนอื่นไมเปน เปนตน เอาแคตัวอยาง
ทีนี้ ดานสําคัญ อุเบกขาเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนา โดย
เฉพาะในเรื่องสติปญญา ความเขมแข็งเกงกลาสามารถ ความรูจัก
รับผิดชอบ
ที่จริงพอแมเลี้ยงลูก จะใหลูกพัฒนา เริ่มแตใหเขาทําโนน
เปน ทํานี่ไดดวยตนเอง ก็ตองใชอุเบกขาอยูแลว แตมักไมสังเกต
และไมรูจักใชอุเบกขาใหไดประโยชนสูงสุด
เอางายๆ คุณแมมีเมตตา รักลูกมาก ลูกยังเล็กมาก ก็ปอน
ขาว ปอนน้ําให แตแนละ ตามความถูกความควร เด็กจะเติบโตขึ้น
ไป ก็ตองกินอาหารเปน รับผิดชอบชีวิตของตัวได
คุณแมปอนไปๆ แลวถึงเวลาหนึ่ง ปญญาก็บอกวา เอาละ
ตอไปนี้ ลูกควรจะกินเองได ควรใชชอนเปน เปนตน คุณแมก็บอก
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ลูกใหรูวิธีจับวิธีใชชอน ใหลูกลองทําเอง คุณแมก็หยุด ไมปอน
ปลอย คอยดูลูกทํา ดูแลใหเขาทําไดเอง นี่คืออุเบกขา แมแตปอก
ผลไม ปอกกลวย เปนตน คุณแมเคยปอกใหใสปาก ตอมาก็บอก ก็
ดูใหลกู ทําไดทําเปนเอง
ถาคุณพอคุณแมไมหยุดแคขั้นเบื้องตนแคนี้ ก็ใชปญญาตอ
ไปวาลูกเราควรทําอะไรเปนบาง ควรทําเกงในเรื่องอะไร ก็ใชวิธี
อุเบกขา เอาเรื่องที่จะฝกมาบอก เปนที่ปรึกษา และดูใหเขาทํา
ปลอยใหเขาทํา ตอไปลูกก็เกง ทําไดหมด
ถาอยูแคเมตตากรุณา ก็ทําใหลกู ๆ เรื่อยไป ถาอุเบกขามา ก็
ทําใหลูกดู แลวก็ดูใหลูกทําๆ เรื่องก็อยางนี้แหละ
ถาใชแคเมตตากรุณา ก็ไดความสุขที่ลูกสุขสมปรารถนา
เฉพาะหนาไปทีหนึ่งๆ แตถามีอุเบกขามาคุมมาดุล ก็จะไดความ
สุขที่ยืนนานระยะยาว เพราะไดเห็นลูกพัฒนามีความสามารถกาว
ไปดวยดีในวิถีชีวิตที่ยาวไกลในโลกอันกวางใหญ
เปนอันวา พอแมเปนตัวอยางของการมีความสุขเชิงสังคม จะ
ตองพัฒนามนุษยใหมีธรรมชุดนี้ โดยเฉพาะเขาใจและใชอุเบกขา
ใหถูกตอง
มองอยางกวาง อุเบกขาตองการธรรม ตองการความถูกตอง
ใหมวลมนุษยที่เรารักเราปรารถนาดีนั้น มีธรรม มีความถูกตอง มี
ความไมผิดพลาด ซึ่งเปนความปรารถนาดีอยางสูงสุด แลวเมื่อสม
ปรารถนาสมใจของเรา ตัวเราก็จะมีความสุขที่ประณีตลึกซึ้งยืน
ยาวและแทจริง
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จัดการกามสุขใหดี
แลวก็มีสุขจากไมตรีไวดวย
แลวมองออกไปอีกดานหนึ่ง ในแงความสุขที่เรากําลังพูดถึง
เมื่อมนุษยมีธรรมชุดนี้แลว ก็จะมีจิตใจไมแตเพียงวาอยากไดโนน
ไดนี่ และพอไดเสพสมปรารถนาแลวก็มีความสุข และสุขแตตัว
ตอนนี้ไมใชแคนั้นแลว แตอยางนอย เขาจะมีความสุขเพิ่มขึ้นมา
อีกประเภทหนึ่ง ใหพอไดมาถวงมาดุลกันบาง ก็คือความสุขเชิง
สังคมที่วานี้ คือ เมื่อเห็นใคร ก็อยากใหเขามีหนาตาดี หมดจด
งดงามผองใส มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีความสุข เปนตน ไมใช
แตเรา ขอใหเขาก็สุขดวย
แคอยากใหเขามีความสุข ก็คือเมตตา ถาอยากใหเขาพน
จากทุกข ก็เปนกรุณา ถาพลอยสุขดวยเมื่อเขามีความสุขสําเร็จยิ่ง
ขึ้นไป ก็เรียกวามุทิตา แลวเมื่อเขาจะทําอะไรผิดพลาด เราอยาก
ใหเขาอยูในความถูกตอง เปนไปในทางที่ชอบธรรม เราก็วางใจอยู
ในอุเบกขาได พอมี ๔ อยางนี้ คนก็มีความสุขเพิ่มขึ้น แลวที่สําคัญ
คือเปนความสุขรวมกัน หรือสุขดวยกัน
ถาเปนความสุขแบบกามสุข คือความสุขที่อาศัยอามิสวัตถุ
ภายนอก ก็แนชัดวา จะเปนความสุขแบบแยงกัน แยงกันสุข ชิงกัน
สุข ถาฉันได คุณก็เสีย หรือฉันได คุณอด คุณได ฉันอด ถาฉันสุข
เขาก็ไมไดสุข หรือเขาอาจจะทุกขไปเลย หรือถาเขาสุข ฉันก็ไมได
สุข หรือฉันอาจจะไดความทุกข สรุปก็คือ ไมไดสุขรวมกัน แตเปน
การแยงกันสุข
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นี่คือผลเสียดานหนึ่งของกามสุข หรือสามิสสุข และที่โลก
เดือดรอน มีปญหาเบียดเบียนรบราฆาฟนกันนัก ก็เพราะแยงกาม
สุขกันนี่แหละ แตลึกลงไป ปญหามาจากการปฏิบัติจัดการกับมัน
ไมถูก ไมเปน
แตถาเปนความสุขจากชุดเมตตา ก็เปนการรวมกันสุข คือ
เปนความสุขรวมกัน สุขดวยกัน อยากใหเขามีความสุข เมื่อเขาสุข
สมใจเราแลว เราก็สุขดวย แมตองการใหลูกมีความสุข ถาลูกยังไม
สุข แมก็สุขไมได ตองใหลูกมีความสุข แมจึงจะเปนสุขได ลูกสุขได
แมก็สุขดวย ก็จึงสุขดวยกัน รวมกันสุข
อันนี้ก็คือการพัฒนาความสุขขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง เปนความสุข
เชิงสังคม ซึ่งเปนการศึกษาและพัฒนาจริยธรรมอยางสําคัญยวด
ยิ่ง จะชวยใหโลกกาวไปสูสันติสุขไดอยางมั่นใจ
นี่แหละ เพราะเหตุฉะนี้ พระพุทธเจาจึงทรงเนนมากใหสราง
ใหพัฒนาความสุขทางสังคมขึ้นมาใหได จึงเนนเหลือเกินในเรื่อง
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แตที่จริงไมใชเทานี้หรอก อันนี้เปน
เรื่องของการพัฒนาจิตใจใหมีคุณภาพ ถาจะใหเปนผลจริง ก็ตอง
ออกสูปฏิบัติการดวยสังคหวัตถุ และสาราณียธรรมดวย
พรอมกันนั้น อีกดานหนึ่งก็ตรัสถึงเรื่องกามสุข วาจะจัดการ
อยางไรใหเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ใหไมเสียหาย อยางนอย
ก็ใหลดทุกขบรรเทาโทษลงมาบาง และใหรูจักใชในทางบวก ให
เปนคุณเปนประโยชนใหมากที่สุด
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กามสุขนั้น พระพุทธเจาก็ตรัสตามที่มันเปนวามันเปนสุข แต
ไมใชตรัสแคนั้น พระองคตรัสตอไปตามหลักที่เคยบอกแลววา กาม
นั้นมีอัสสาทะ คือขอดี มีอาทีนวะ คือขอเสีย และมีนิสสรณะ คือ
ทางออกที่แกไข หรือใหหลุดพนไปจากขอบกพรองนั้นอยางไรดวย
(จะใชเปนคําไทยใหงายขึ้นวา อัสสาท อาทีนว และนิสสรณ ก็ได)
จะเอานิสสรณะ ก็มาสูการพัฒนาความสุขที่สูงขึ้นไป เริ่ม
ดวยการพัฒนาความสุขทางสังคมนี่แหละ ถึงจะยังเสพกามสุข
ทานก็ไมวาอะไร แตนอกจากใชศีล ๕ คุมยั้งกันไวบางแลว ก็นี่
แหละ มาพัฒนาความสุขทางสังคมกันขึ้นไป ก็จะชวยใหมนุษยเรา
ทั้งหลายนี้ ไมมามัววุนวายอยูกับตัวเองมากมายเกินไป และไมมัว
มุงแตแขงขันแยงชิงกัน แตจะมีการชวยเหลือรวมมือกันมากขึ้น
ขณะที่ตัวเองก็มีความสุขเพิ่มขึ้นมาอีกดานหนึ่ง ที่ยั่งยืนกวากาม
สุขดวย
บางทีคนไมรูตัววา การหาความสุขใหกับตัวเองนั้น ก็คือเห็น
แกความสุขของตน ไปๆ มาๆ โดยไมรูตัว มันทําใหกลายเปนคนที่
ทุกขงาย และเมื่อทุกขไดงาย ก็มีความโนมเอียงที่จะมีทุกขมากขึ้น
เรื่องเปนอยางไร ลองมาดูกัน
หันไปดูดานความสุขแบบรวมกันสุขนั้น เริ่มจากเราเห็นคน
ทั้งหลายอยูดีมีความสุข เราก็มีความสุขไปดวย นี่คือเมตตา ทีนี้
ตอไปก็คือกรุณา ที่วาเราอยากเห็นเขาพนจากทุกขหายปวยหายไข
และพอเขาหายไดจริงมีรางกายแข็งแรงดี เราก็มีความสุข แตขอ
กรุณานี้ ไมใชใหผลแคนั้น ยังมีผลดีมากกวานั้นอีก
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แมแตวาเราเจ็บไขอยู หรือวาเราเกิดเจ็บไขไดปวยขึ้นมา เรา
เปนโรคนั้นเปนโรคนี้ มีความทุกขทรมานเหลือเกิน ทีนี้ ถาเรามัว
แตเอาใจใสตัวเอง นึกถึงตัวเองวา ทําไมฉันถึงตองเปนอยางนั้น
ทําไมฉันถึงตองเปนอยางนี้ ก็ทุกขแยเลย บางคนหนักกวานั้นอีก
คิดวาโรคนี้ใครจะเปนก็เปนไป ทําไมจะตองเปนกับเราดวย คิด
อยางนี้ ก็มีแตจะตองทุกข แลวก็ทุกขมากเกินกวาธรรมดาดวย
ทีนี้ ถามีกรุณา พอเราเจ็บไขไดปวย ก็ไมครุนคิดอยูแคตัวเอง
แลว แตจะมองกวางออกไปถึงเพื่อนมนุษย ก็คิดถึงคนอื่นๆ วา เออ
นี่เราเจ็บไข เปนโรคนี้ขนาดนี้ ยังมีทุกขเวทนาและยากลําบาก
อยางนี้ แลวคนในโลกนี้ แมแตในเมืองไทยเรานี้ ที่ยากจนขนแคน
ไรญาติขาดมิตร ไมมีเงินซื้อยา ไมมีคนดูแล เขาจะเปนอยางไร
เราเจ็บปวยอยางนี้ก็จริง แตเรายังมีญาติมิตรดูแล ยังมีคน
พาไปหาคุณหมอ หรือบางทีคุณหมอก็มาชวยรักษา อยางนอยก็ยัง
มีที่อยูที่กินที่นอน แลวคนที่เขาปวยอยางนี้ แถมไมมีที่อยูที่กินที่
นอน เขาจะทุกขยากลําบากแคไหน
พอนึกขึ้นมาอยางนี้แลว โรคที่เจ็บปวยของตัวเองก็กลาย
เปนเบา เลยบางทีหมดความหมาย คือแทบไมรูสึกอะไรเลย ความ
เจ็บปวยของเรานี้ไมสําคัญอะไรเลย
พอคิดดวยกรุณาตอไปอีกชั้นหนึ่ง ความเจ็บปวยของเรา
กลับเปนเครื่องเตือนใจใหนึกวา เออ ถาเราไมปวยอยางนี้ เราก็คง
ลืมนึกไปเลยถึงคนในโลกที่ยังมีทุกขจากโรคภัยไขเจ็บอยางนี้ ตอน
นี้เรานึกขึ้นมาไดแลว เราจะไปชวยคนเหลานั้นอยางไรดี
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นี่ก็คือวา ความเจ็บปวยของเรานี้ กลับมาเปนสัญญาณ
เตือนวาเราจะตองเรงหาทางไปชวยเพื่อนมนุษยเหลานั้น ซึ่งมีอยู
มากมาย ที่ขัดสนขนแคนทุกขยากลําเค็ญ ไรญาติขาดมิตร ขาด
คนดูแลเอาใจใส เราจะตองไปชวยคนเหลานั้นใหพนทุกข
รวมแลวก็กลายเปนวา โรคนั้นมากระตุนเรากรุณา นอกจาก
มองออกไปที่จะหาทางชวยคนอื่นแลว ก็กลายเปนวาทําใหทุกข
ของตนเองลดนอยลงไป หรือบางทีก็เลยไมทุกข แตความเจ็บไขนั้น
แทบหมดความหมายไปเลย
จะเห็ น ว า คุ ณ ธรรมเหล า นี้ สําคั ญ มาก ไม ใ ช เ ป น แค
นามธรรมที่นอนอยูเฉยๆ ในจิตใจ แตสงผลกวางไกลอยางยิ่ง พระ
พุทธเจาจึงทรงเนนการพัฒนามนุษย และแนนอนวาจุดสําคัญ ตัว
ตั้งตน ที่วาเปนมูล ก็คือฉันทะ ซึ่งในที่นี้ไดเนนการพัฒนาฉันทะใน
เชิงสังคม และอาตมาก็เพียงแตยกตัวอยางมาเนนใหฟงวา มันเปน
เรื่องที่เราจะตองเอาใจใสกันใหจริงจัง
ตอนนี้ก็เปนอันวา ไดพูดถึงกามสุขที่อาศัยอามิสที่เสพที่ไดที่
เอาเพื่อตัว ซึ่งมีทางกอทุกขภัยไดนักหนา นอกจากตองจัดการมัน
ใหดีแลว ก็มาเนนการพัฒนาความสุขทางสังคม สงเสริมฉันทะที่
เปนไปตอเพื่อนมนุษย ทางเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่จะทํา
ให เ รามี ค วามสุ ข ร ว มกั น กั บ เพื่ อ นมนุ ษ ย แล ว ไปกระตุ น เร า ให
มนุษยทําความดีชวยเหลือกันตางๆ อยางนอยก็จะมาชวยดุล ทํา
ใหปญหาจากกามสุขเบาบางลงไป
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พัฒนาชีวิตไป
ถาพัฒนาถูก ก็ไดสุขดวย
ไดบอกไววา อยากจะเนนความสุขที่จะใชในทางปฏิบัติกัน
เลย ๓ อยาง และใน ๓ นั้น อยางที่ ๓ ก็คือ ความสุขในการพัฒนา
ของชีวิต
ความสุขในการพัฒนาชีวิตนี้ อยูในประเภทของความสุข
ภายในที่วาสรางขึ้นเองได โดยเฉพาะที่ตองถือวาสําคัญมาก คือ
เปนความสุขที่เกิดพรอมกันไปกับการพัฒนาของชีวิต หรือความ
สุขที่ดําเนินไปดวยกันกับความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม
เมื่อเราพัฒนาชีวิตของเรา จะเรียกวาปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็
แลวแต เมื่อการพัฒนาชีวิตหรือปฏิบัติธรรมนั้นเดินหนาไป ก็จะมี
ความสุขชุดนี้ขึ้นมา ดังที่บอกแลววาเปนความสุขขางใน
ที่จริง ไมใชวาความสุขเปนชื่อของธรรมนี้ทั้งชุด แตความสุข
เปนสวนหนึ่งของธรรมชุดนี้ และเพราะเรากําลังพูดเรื่องความสุข ก็
เอาความสุขเปนจุดเนน เลยเรียกเปนชุดความสุข
ธรรมชุดนี้เปนภาวะของจิต จะเรียกวาสุขภาวะหรืออะไรก็
แลวแต มีอยูดวยกัน ๕ ขอ พระพุทธเจาทรงเนนอยูเสมอ ถาใคร
ปฏิบัติธรรมไดผล ก็จะกาวไปในธรรม ๕ ขอนี้ ถาใครไปปฏิบัติ
ธรรมแลวไมมี ๕ ขอนี้เกิดขึ้น ก็ไมพึงหวังที่จะประสบความสําเร็จ
พระพุทธเจาตรัสใหเห็นตัวอยาง เชน ไปฟงธรรมมา ก็ยกเอา
ธรรมนั้นมาวิจัย พอปญญาเดินหนาแลว เดี๋ยวก็เกิดธรรมที่เปน
ภาวะจิตชุดนี้ นี่คือถาปฏิบัติถูก

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ทีนี้ ความสุขที่เนื่องดวยการพัฒนาชีวิต หรือจะเรียกวาสุข
ในการปฏิบัติธรรมก็แลวแต ๕ ขอนี้ ก็เหมือนกับในชุดความสุข
ทางสังคม คือมีฉันทะเปนฐาน และดําเนินไปตามลําดับ แตไม
แสดงออกไปขางนอก เปนคุณสมบัติที่เปนไปภายในโดยตรงกับ
ตนเอง ทานเรียกวาธรรมสมาธิ นับวาเปนชื่อที่แปลก
ธรรมสมาธิ มี ๕ ขอ ซึ่งมาตอกันตามลําดับ คือ
๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานใจ หรือราเริงบันเทิงใจ เปน
คุณสมบัติพื้นฐานของจิตใจ ซึ่งทุกคนควรจะมีตลอดเวลา มีพุทธ
พจนในธรรมบทวา
ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ ปสนฺโน พุทฺธสาสเน
อธิคจฺเฉ ปทํ สนฺตํ สงฺขารูปสมํ สุขํ

แปลวา ภิกษุผูมากดวยปราโมทย เลื่อมใสในคําสอนของพระ
พุทธเจา จะบรรลุถึงสันตบทที่สงบสังขาร อันเปนสุข
อีกแหงหนึ่ง ตรัสถึงภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแลว ก็ลง
ทายวา
ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสติ

แปลวา แตนั้น ผูมากดวยปราโมทย จักทําทุกขใหหมดสิ้นไป
นี่ก็หมายความวา คุณสมบัติประจําใจของมนุษยอยางแรก
ที่สําคัญ ซึ่งแสดงวากําลังพัฒนากาวหนาไป และมีทางที่จะพัฒนา
ตอไปไดดี ก็คือ ปราโมทย ซึ่งเมื่อมีมาก ก็หวังไดวาจะลุถึงนิพพาน
หรืออยูใกลนิพพานแลว
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๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลาบปลื้มใจ พอมีปราโมทย ใจราเริง
แลว ก็จะเกิดมีปติ
๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็น เรียบรื่นใจ ผอนคลายกายใจ ไม
เครียด พึงสังเกตวา ปสสัทธิ คือความผอนคลายนี้ เปนจุดเชื่อมถึง
กันระหวางกายกับใจ ถากายเครียด ใจก็เครียด ถาใจเครียด กาย
ก็เครียด พอมีปติ อิ่มใจแลว ปสสัทธิก็มา ก็จะสงบเย็นผอนคลาย
๔. สุข ความฉ่ําชื่นรื่นใจ คลองใจ ไมมีอะไรกดดันบีบคั้น
พอปสสัทธิมาแลว สุขก็ตามมา
๕. สมาธิ ภาวะที่จิตมั่นแนว อยูตัว ไมมีอะไรกวน และจิตนั้น
อยูกับสิ่งที่ตองการไดตามตองการ สุขมาแลว สมาธิก็เกิดได
เมื่อสมาธิมาแลว ก็ไดจุดเชื่อมตอจิตสูปญญา โดยสมาธิทํา
ให จิ ต ใจพร อ มที่ จ ะเป น ฐานให แ ก ก ารทํางานของป ญ ญา เมื่ อ
ปญญาพัฒนาเดินหนาไป การที่จะพัฒนาอะไรทางดานชีวิตจิตใจ
ก็เปนไปได ก็ดําเนินไปไดดวยดี
เปนอันวา ในการพัฒนามนุษย ตองใหจิตใจมีคุณสมบัติ
สําคัญ ๕ อยางนี้เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการเลาเรียนศึกษา หรือการ
ทํางาน ตองใหใจมีภาวะจิต ๕ อยางนี้ จึงจะเดินหนาไปดวยดี การ
พัฒนาชีวิต หรือการปฏิบัติธรรมจึงจะไดทางที่ปลอดโปรง
ถาเดินไมถูกทาง ก็ยุง ก็จะเกิดภาวะตรงขาม ความเครียด
เปนตน ก็จะมา ปราโมทยก็ไมมี ปติก็ไมมี ปสสัทธิก็ไมมี สุขก็ไมมี
สมาธิก็ติดขัด กลายเปนวามีแตตัวกีดขวาง จิตใจไมดี ไมปลอด
โปรง เลยพัฒนาคนไมไป หรือเอาดีไมได
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ถามีคุณสมบัติดานในชุดนี้แลว ก็จะเชื่อมถึงกันหมด คือคุณ
ธรรมทางสังคม กับคุณธรรมในตัวเอง ซึ่งสอดคลองรับกันอยูแลว
ก็มาโยงกันหรือประสานกัน กลมกลืนเขาดวยกัน
เมื่อเรามีเมตตาตอผูอื่น ก็คือตัวเราปฏิบัติ จึงเปนการฝกตัว
เอง เปนการพัฒนาตน การทําประโยชนแกผูอื่น ก็เปนการพัฒนา
ชีวิตของตนเอง เปนการปฏิบัติธรรมของตัวเอง ดังนั้น การปฏิบตั ิ
ธรรมของตนเอง ก็เจริญงอกงาม
มองอี ก ด า นหนึ่ ง พร อ มกั น นั่ น แหละ พอเรามี เ มตตา
ปราโมทยก็เกิดไดดวย พอมีปราโมทยแลว ธรรมอื่นก็เขากระบวน
มา ปติ เปนตน ก็เกิดดวย
ในขออื่นก็เหมือนกัน เราไปชวยคนที่เขามีความทุกขดวย
กรุณา พอเห็นเขามีรางกายดีขึ้น หายเจ็บ หายไข หายปวย สบาย
ขึ้น เราก็เกิดมีปติอิ่มใจ แลวขออื่นๆ รวมทั้งความสุขก็มา
ทีนี้ เมื่อเราเปนคนมีปราโมทย ราเริงเบิกบานอยูเสมอ มี
ปสสัทธิ ไมเครียด ใจเรียบรื่น ผอนคลายตลอดเวลา อยูที่ไหน อยู
กับใคร ก็ทําใหบรรยากาศดี ใครพบใครเห็นใครพูดจาดวย เขาก็
สบายใจ พลอยเปนสุขตามไป เราก็กลายเปนสื่อนําคุณธรรมและ
ความสุขใหมีใ หมาไดงาย ก็เลยเปนการเกื้อ กูลแกความดีงาม
ความเจริญและความสุขของคนอื่นไปดวย
อยางที่วา พอเขาทางถูกแลว สิ่งที่ตองการก็ตามกันมาเอง
เปนกระบวน เปนของโยงตอเนื่องกันไปหมด เปนเรื่องเดียวกัน
เพราะฉะนั้ น วิ ธี ป ฏิ บั ติ ธ รรมอย า งง า ยๆ ก็ แ ค ทําใจให
ปราโมทยทั้งวัน ถาจะใหยิ่งดี ก็เจริญเมตตาไปดวย ถึงแมไม

๙๔

ความสุข ทุกแงทุกมุม

ปรารถนา หนาตาก็จะงดงามสดสวย แถมมากดวยมิตรสหาย ที่
รวมมือรวมใจ อยูกันอยางสุขสันต อีกทั้งชุมชนและงานการก็จะ
เจริญงอกงามไปดวยพรอมกัน
ถึงตรงนี้ก็ครบ ๓ เสียที มีความสุขประเภทที่ ๑ คือ กามสุข
พวกความสุขอิงอามิส ที่ตรัสบอย แตตรัสในแงตองระวังที่จะจัด
การใหดี เพราะเปนความสุขแยงกัน เริ่มแตตองรูจักควบคุม การที่
ตรัสศีล ๕ ก็เพื่อมาคุมเรื่องการหากามสุขกันนี้ คุมการแสวงหา
การเสพวัตถุ คือเรื่องกามสุข ของมนุษยทั้งหลาย ใหอยูในขอบเขต
ที่จะไมกอความเดือดรอนวุนวาย ไมใหเบียดเบียนกันเกินไป
จะหาจะเสพกันแคไหน จะแขงจะแยงชิงกันไป ก็อยาใหถึง
กับเดือดรอนเหลือเกินจนโลกลุกเปนไฟ นี่แหละที่เอาศีล ๕ มาคุม
ก็บอกใหรูวาความสุขประเภทนี้ตองอยูในความควบคุม ใหคอยดู
แลกันไว
สวนความสุขอีก ๒ อยาง คือ ความสุขทางสังคม จาก
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่เปนความสุขดวยกัน และ ความสุข
ในการพัฒนาของชีวิต ชุด ๕ เมื่อกี้ ซึ่งเปนความสุขขางในไปถึงกัน
เป น ความสุ ข ประเภทที่ เ กื้ อ หนุ น การพั ฒ นาชี วิ ต และเกื้ อ กู ล แก
สังคม ตรงขามกับการบั่นรอนบีบคั้น
ตรงขามกับกามสุขที่วาถาจัดการไมดี ก็มีหวังวาจะทําให
เบียดเบียนกันในสังคมและบั่นรอนชีวิตของตน จึงตองควบคุม แต
สุขสองอยางหลังนี้ มาหนุนการพัฒนาชีวิตและการพัฒนาสังคม
เปนไปในทางที่ดี จึงตองสงเสริมกันใหเต็มที่
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พูดกันมานานแลว บอกเสียที
พุทธศาสนานี้ คือศาสนาแหงความสุข
ไมคอยไดสังเกตกันวา พระพุทธศาสนานี้เปนศาสนาแหง
ความสุข ยิ่งบางทีไปเจอคําสอนบางเรื่องทํานองวา นั่นก็ทุกข นี่ก็
ทุกข ก็นึกวาพุทธศาสนานี่เต็มไปดวยเรื่องทุกข
ไมตองไปไหนไกล พอเจออริยสัจ ๔ ขึ้นตนขอแรกก็ “ทุกข”
หรือพระดํารัสสรุปอริยสัจวา ทั้งในกาลกอนและบัดนี้ เราสอนแต
ทุกข และนิโรธแหงทุกข ก็อาจจะถึงกับบอกวา พระพุทธศาสนานี้
เปนศาสนาแหงความทุกข
แต อั น นั้ น ได ตั ด ออกไปให แ ล ว อย า งที่ พู ด มาข า งต น ว า
อริยสัจนั้น พระพุทธเจาตรัสกิจตออริยสัจกํากับไวดวย ถาใครทํา
กิจตออริยสัจผิดไป ก็พลาดแลว ไมไดรูจัก และไมมีทางถึงพระ
พุทธศาสนา
แลวกิจหรือหนาที่ของเราตอทุกขนั้น คืออะไร ก็บอกแลว
ทองคําบาลีใหติดลิ้นไวเลยก็ไดวา “ทุกฺข อริยสจฺจ ปริฺเยฺยํ”
บอกเปนภาษาไทยงายๆ วา ทุกขนั้นทานใหปริญญา หรือวา
ทุกขนั้นสําหรับรูเขาใจหรือรูเทาทันดวยปญญา คือ ทุกขนั้นใหใช
ปญญารูเขาใจและแกไข อยางที่วา ถาทุกขมา ก็สงใหปญญาเอา
ไปจัดการ
ถาทํากิจ ทําหนาที่ตอมันถูกตองแลว เรื่องทุกขก็จบ ก็ปด
รายการไป (ที่จริง จะปดรายการไดแน ก็พรอมกับจบมรรค)
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คราวนี้ ก็ถึงทีมาเรื่องสุขบางละ
ถาจะใหเห็นไดงาย ก็ดูที่พุทธประวัติ ทุกคนรูวา กอนพระ
พุทธเจาตรัสรู ไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา คือบําเพ็ญตบะทรมานราง
กายตางๆ ตามนิยมของยุคสมัย ครั้นแลว ทรงมองเห็นวาเปนการ
ปฏิบัติที่ผิด จึงไดทรงละเลิกทุกรกิริยา หันมาทรงดําเนินในทาง
สายกลาง อันเปนมัชฌิมาปฏิปทา จนไดตรัสรู นี่คือ เรามักรู หรือ
เรียนกันมาอยางนี้
อันนั้นเปนทํานองคําสรุป ทีนี้ เราเขาไปดูพุทธประวัติ ณ จุด
นี้ใหชัดขึ้นสักหนอย แลวก็จะรูจักพระพุทธศาสนาชัดเจนมากขึ้น
พระพุทธเจาตรัสเลาไว มีในโพธิราชกุมารสูตร เปนตน วา
พระองคเอง กอนตรัสรู ทรงดําริวา “ความสุขจะลุถึงดวยความสุข
ไมได แตความสุขนั้นจะตองลุถึงดวยความทุกข” จึงไดเสด็จออก
ผนวช
ครั้นแลว ไดเสด็จไปศึกษาในอาศรมของสองดาบส หลังจาก
นั้ น ทรงบําเพ็ ญ ทุ ก รกิ ริ ย าด ว ยความเพี ย รอย า งแรงกล า ได รั บ
ทุกขเวทนาแสนสาหัส ก็ไมเปนผลอะไร ไดทรงตระหนักวา จะลุถึง
คุณวิเศษดวยทุกรกิริยาหาไดไม
ตรงนี้สําคัญมาก คือทรงเลาตอไปถึงพระดําริวา “ทางแหง
โพธิจะพึงมีเปนอยางอื่น”
แล ว ทรงระลึ ก ได ถึ ง เหตุ ก ารณ แ ต ค รั้ ง ทรงพระเยาว เมื่ อ
ประทับอยูเงียบสงัดพระองคเดียว ณ ใตรมเงาตนหวาอันสงบเย็น
สบาย ไดทรงเขาถึงปฐมฌาน อันมีปติและความสุขเปนจุดเดน
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ครั้งนั้น ทรงสวางพระทัยวานั่นคือทาง ดังที่ตรัสกับพระองค
เองวา “นี่แหละ คือทางแหงโพธิ” (เอเสว มคฺโค โพธิยา)
เมื่อทรงระลึกขึ้นได และชัดพระทัยดังนั้นแลว ยังทรงถาม
พระองคเองอีกวา เรากลัวไหม ตอความสุขที่ปลอดกามปราศ
อกุศลธรรมนั้น ทํานองตรวจสอบวาเปนความสุขที่จะมีพิษภัยอะไร
ไหม ก็ทรงมีคําตอบเปนทํานองความมั่นพระทัยวาเรามิไดกลัว
นี่แหละ จึงไดทรงละเลิกทุกรกิริยา แลวดําเนินในมรรคาแหง
ความสุขอยางนั้น ซึ่งเราสรุปดวยคําวามัชฌิมาปฏิปทาใสลงไป
แลวก็ไดตรัสรู
จุดตางที่จะตองเนนไว คือ ลัทธิมากมายในชมพูทวีปถือวา
“สุขจะลุถึงดวยสุขไมได จะลุถึงสุขตองดวยทุกข” จึงบําเพ็ญตบะ
ทําทุกรกิริยา แตพุทธศาสนาบอกวา “สุขลุถึงไดดวยสุข” จึงเลิกทํา
ทุกรกิริยา ไมใหบําเพ็ญตบะ ซึ่งเปนอัตตกิลมถานุโยค ไมใหมัว
ทรมานตนใหลําบากเสียเวลาเปลา
แตตองพูดใหชัดอีกหนอยวา ความสุขที่วานี้มีลักษณะที่พูด
ใหเต็มความวา “สุขที่ปลอดกาม ปราศอกุศลธรรม” ตรงนี้สําคัญ
คือไมใชแคกามสุข แตเปนความสุขที่ไมตองอาศัยกาม ไมขึ้นตอ
กาม เปนอิสระจากกาม ก็เริ่มดวยฉันทะขึ้นไปนั่นแหละ
แลวในการปฏิบัติที่ถูกตองนี้ ขอที่สําคัญก็คือ มีปญญาที่ทํา
ใหจิตใจเปนอิสระ ถึงแมความสุขอยางประเสริฐที่ดีเลิศนั้น จะเกิด
จะมีอยูตลอดเวลา ก็ไมมาครอบงําจิตใจ เชน ไมอาจทําใหตดิ เพลิน
หลงมัวเมาเหลิงลําพองสยบตัวตกอยูใตความประมาท เปนตน

๙๘

ความสุข ทุกแงทุกมุม

ทําไมพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา จึงเปนความเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญ อยางที่วาแผนดินไหว ตื่นกันไปตลอดถึงพรหมโลกชั้นสูง
สุด ก็เพราะเปนแนวคิดและวิถีชีวิตอยางใหม อันใหลุถึงสุขดวยสุข
นี่แหละ
ความสุขที่เปนจุดหมาย ซึ่งใชคําเรียกวาเปนบรมสุขนั้น มา
กับปญญาที่รูแจงทําจิตใจใหเปนอิสระ ที่แมแตความสุขอยางสูงก็
ครอบงําไมได และความสุขนั้นก็เปนอิสระ สุขแทสุขจริง ไมมีพิษ
ไมเปนภัย ไมตองหา ไมตองพึ่งพา ไมขึ้นตออะไร มีประจําอยูกับ
ตัว จะอยูไหนไปไหนเมื่อใด ก็สดใสเบิกบานเปนสุขทุกเวลา
สําหรับคนทั้งหลายที่ยังไมไดลุถึงสุขสูงสุดนั้น ก็ไมเปนไร
เมื่อรูเขาใจหลักแลว ก็มาพัฒนาความสุขกันตอไป
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ความสุขทางสังคม
ออกสูปฏิบัติการ
เรื่องความสุขทางสังคม และความสุขของสังคมนั้น บอก
แลววาเปนเรื่องใหญ ในพระพุทธศาสนา ทานสอนไวมากมายให
ตระหนักวาจะตองเอาใจใสถือเปนเรื่องสําคัญ
ถึงแมจะพูดไปแลว ก็ยังมีเรื่องที่ควรพูดเพิ่มอีก เมื่อกี้นั้นเนน
ในแงคุณธรรมในใจ คือมุงที่ความสุขทางสังคม ทีนี้ ความสุขทาง
สังคมก็อยูในใจของคน คือคนเราแตละคนนี่มีความสุขไดหลาย
ทาง และดานหนึ่งคือความสุขทางสังคม
ทีนี้เราจะใหชัดวา ความสุขทางสังคมนั้น ออกไปเปนความ
สุขของสังคมพรอมไปดวย จึงตองมาวากันอีกที่นี่
ขอเริ่มงายๆ ถามวา ธรรมะอะไรที่พระพุทธเจาตรัสบอยที่สุด
สําหรับชาวบาน คําตอบก็งาย บอกวา “ทาน”
พุทธศาสนาเริ่มตนดวยทาน ชาวบานทั่วไปพอจะรูเขาใจ
หลักที่เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ ๓ ซึ่งเปนหลักปฏิบัติชุดของคฤหัสถ
ที่เทียบคูกับชุดไตรสิกขาของพระสงฆ
พูดงายๆ วา ของพระ คือไตรสิกขา ของโยม คือบุญกิริยา
ทั้ง ๓ แลวในบุญกิริยา คือ ทาน ศีล ภาวนา นั้น ก็เริ่มตนดวยทาน
มาดูหลักธรรมสําคัญของคฤหัสถกนั ตอ เมือ่ กีว้ า บุญกิรยิ าวัตถุ
๓ (หรือบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ก็ตาม) เริ่มดวยขอแรกคือ ทาน
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แลวก็มาถึง สังคหวัตถุ ๔ หลักการสงเคราะห ๔ ประการ
ขอ ๑ ก็คือทาน
ตอไป ทศพิธราชธรรม ธรรมของพระราชา ๑๐ อยาง ขอ ๑ ก็
เชนกัน ไดแกทาน
ตอไปอีก ทศบารมี หรือบารมี ๑๐ ประการ ที่พระโพธิสัตว
บําเพ็ญ เริ่มดวยขอที่ ๑ ก็คือทาน
หลักสําคัญทั้งหมดนี้ มีทานเปนขอแรกทั้งนั้น
ทาน อันแปลงายๆ วา “การให” ที่สําคัญอยางนี้ บงบอก
ความหมายอะไร
ก็บอกใหรูใหตระหนักวา ในเรื่องของมนุษยนั้น การแสวงหา
วัตถุ การจัดสรรวัตถุ การครอบครองวัตถุ และการเสพวัตถุ เปน
เรื่องใหญที่สุด
แลวที่แสวงหา ที่จัดสรร ที่ครอบครองนั้น ก็มาจบมารวมมา
ลงที่ “เสพ” (คลุมทั้งบริโภค) นี่แหละ
มนุษยมีแนวคิดมีความครุนคิดพื้นฐานอะไร อยางนอยจาก
แรงบีบคั้นของความตองการอยูรอด ทําใหเขาหาทางดิ้นรนแสวง
หาเพื่อตัวเอง เขาก็คิดถึงการที่จะไดจะเอา จะไดจะเอา จะไดจะ
เอา จนกระทั่งความคิดนี้เปนความเคยชินติดใจเปนจิตวิสัย
เมื่อแสวงหา ไดมา เอาไวๆ ก็ไมรูจบ ไมรูพอ แตวัตถุสิ่งเสพมี
จํากัด แลวการแยงชิงเบียดเบียนกันก็เกิดขึ้น และแพรขยายออก
ไป สังคมมนุษย จนถึงทั้งโลก ก็เดือดรอน บอกวาไมมีสันติภาพ
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ทางแกคือธรรมก็จึงมาเริ่มตนที่ทาน อยางนอยก็สรางดุลไว
ถาเปนไปได พอไหว ก็ฝงเขาไปใหเปนนิสัยของจิต เปนความเคย
ชินของความคิดติดเขาในจิตวิสัย
เริ่มตนก็บอกวา คุณอยาคิดแตจะไดจะเอาอยางเดียวนะ จะ
ทําใหเบียดเบียนกัน แลวคุณเองก็จะเดือดรอนดวย ทางที่ถูกที่ดีก็
คือ คูกับการไดการเอานี้ ก็ตองมีการใหดวย
นี่ก็คอื พรอมกับจะไดจะเอา ก็ใหมีทานขึ้นมาเขาคูกัน
เปนอันวา คูกับพฤติกรรมพื้นฐานอันแรกของมนุษย ที่แสวง
หาจะได จะเอา จะเสพ เพื่อตนเอง ก็มีการใหปนแกผูอื่นบาง
เพราะฉะนั้น ทานจึงขึ้นมาเปนขอแรก เปนขอธรรมพื้นฐาน
สําหรับสังคมมนุษย ที่เราจัดวาเปนฝายคฤหัสถ หรือชาวบาน
อยางที่วาเมื่อกี้ ทานนี้มาเปนฐานที่จะพัฒนาคนขึ้นไปสู
ธรรมอืน่ ๆ ตอๆ ไป ทีก่ วางทีส่ ดุ ก็คอื ในชุดบุญกิรยิ าวัตถุ ๓ สําหรับ
พัฒนาชีวติ ของคน โดยจัดเปน ทาน ศีล ภาวนา
แลวก็มาเขาอยูในชุดสังคหวัตถุ ๔ สําหรับยึดเหนี่ยวผนึก
สังคมทั้งหมดไว ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา
แลวก็ชดุ ทศพิธราชธรรม สําหรับพระเจาแผนดิน หรือผูป กครอง ที่
มี ทาน ศีล ปริจจาคะ อาชชวะ มัททวะ ตบะ อักโกธะ อวิหิงสา
ขันติ อวิโรธนะ
แมแตในชุดบารมี ๑๐ ของพระโพธิสัตว ก็มาเขาลําดับวา
ทาน ศีล เนกขัมมะ ปญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา
อุเบกขา

๑๐๒

ความสุข ทุกแงทุกมุม

ทานยังอยูในธรรมชุดอื่นอีก และเปนขอแรกเปนธรรมดา
ความสําคัญของทานก็คงไมตองพูดใหมาก คนไมมีจะกิน จะอด
ตาย ทุกขแคไหนก็รูกัน และทานนี่แหละแกได
กวางออกไป คนแยงชิงเบียดเบียนกัน แสนจะเดือดรอน ก็
เอาทานมาชวย อยางนอยก็พอบรรเทา แคนี้ก็เห็นไมยากวาทาน
ชวยใหเกิดความสุขของสังคมไดอยางไร
นอกจากคุ ณ ค า ในตั ว ของมั น เองแล ว ทานก็ ม าเป น ตั ว
ประกอบ ที่สําคัญยิ่ง คือเปนตัวหนุนศีล เมื่อมีการใหกันแลว ก็ทํา
ใหมนุษยรักษาศีลหรือคงอยูในศีลงายขึ้น ทําใหไมตองแยงชิงกัน
เพราะมีการใหแลว
คนที่ไมมีเลย จะตองคิดแยงเขา พอทานมา ก็หยุดได บาง
คนมีความเขมแข็งทางศีลธรรมมากหนอย ถาไมขาดแคลนมากนัก
ก็ไมเอาไมไปลักขโมยไมไปเบียดเบียนใคร แตเมื่ออดอยากขาด
แคลนมากนัก ทนไมไหว ก็จะเอา อยางนี้ทานก็ชวยได
แตคนบางพวกที่แทบไมมีภูมิคุมกันทางศีลธรรมเลย พอขาด
แคลนนิดหนอย หรือแมจะไมขาดแคลน เห็นของใครก็อยากได
อยากเอา อยางนั้นก็ตองพิจารณาวิธีพัฒนากันอีกชั้น
รวมแลว มนุษยมีหลายระดับ ถึงอยางไรก็ใหมีทานไว พอมี
การแบงปน มีการดูแลเอาใจใส ใครขาดแคลน ก็ให ก็ผอนเบาให
การเบียดเบียนการลักขโมยแยงชิงลดนอยลงไป ก็เปนการมาเกื้อ
หนุนการรักษาศีลในสังคม
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เอาเปนวา ทานเปนฐานที่จะชวยค้ําหนุนพยุงศีลไว ไมให
มนุษยตองเบียดเบียนกันมาก มนุษยจะรักษาศีลไดสะดวกขึ้น
ทีนี้ตอจากเปนตัวชวยหนุนศีลแลว ทานก็ไปประกอบภาวนา
ดวย แมแตผูที่บําเพ็ญสมถะวิปสสนาก็เอาใจใสไมละเลยการให
ทาน โดยถือเปนเรื่องสําคัญ
ไมเพียงดวยเหตุผลทั่วไปที่วามาแลว และเพราะเปนธรรม
อยูในชุดเดียวกันของบุญกิริยาที่พึงบําเพ็ญใหครบ ไมใชเทานั้น
พระพุท ธเจายัง ตรัส ถึง การบําเพ็ญ สมถะวิปส สนา ที่ไดท านเปน
จิตตาลังการและเปนจิตบริขารอีกดวย
การบําเพ็ญทานของผูบําเพ็ญภาวนานี้ เปนจิตตาลังการ คือ
เปนอลังการของจิต เปนจิตบริขาร คือเปนบริขารของจิต หมาย
ความวา การไปใหไปสละบําเพ็ญทานนั้น สงผลทางจิตใจมาชวย
ประกอบประดับปรับแตงจิต โดยทําใหจิตนุมนวล ออนโยน โนม
นอมไปในกุศล เสริมเพิ่มกําลังใหแกจิต รวมแนวมุงมาทางกุศลได
ดี ชวยเปดจิต สลัดออกไป ทําใหจิตโลง โปรง เบา ผอนคลาย ทํา
ใหจิตงามผอง นอมสูสมาธิ เอื้อตอการชําระจิต และการที่จะ
พัฒนาสูงขึ้นไป
แม แ ต เ กิ ด ป ติ สุ ข จากการบําเพ็ ญ ทาน ก็ ช ว ยการเจริ ญ
ภาวนาไดอยางดียิ่งแลว ชวยใหเดินหนาไปในภาวนา ชวยให
บําเพ็ญสมถะวิปสสนาไดงาย
เพราะอยางนี้แหละ คฤหัสถแมจะเปนอริยสาวก บรรลุธรรม
สูงชั้นไหน ก็บําเพ็ญทานกันทั้งนั้น

๑๐๔

ความสุข ทุกแงทุกมุม

ทานนี้มีความหมายกวาง คือ การให การเผื่อแผ การแบงปน
การจัดสรรความชวยเหลือกันในสังคมมนุษย อยางที่วาแลว เปน
ฐานที่จะใหมนุษยอยูกันดีมีความสุข จึงสําคัญมาก
เรารูกันดี และเปนที่สังเกตกันทั่วไปวา ทานเปนเรื่องเดนใน
พระพุทธศาสนา ดังที่ไดสั่งสอนและสะสมกันมา จนกระทั่งในเมือง
ไทย ในแงที่เปนเมืองพุทธนี้ มองเห็นกันชัดวา คนไทยเปนคนที่ให
งาย สละงาย มีน้ําใจแบงปน
แตทั้งนี้ก็ตองทําใหถูก ตองทําโดยไมประมาท เชนวาใหดวย
ปญญา ใหโดยรูจักพิจารณา ระมัดระวังผลขางเคียงที่จะเสียหาย
แลว ก็ตอ งไปประสานกับการปฏิบัติธ รรมอื่น ไมค วรไปนึก
วา ฉัน มาถึงขั้น ภาวนาแลว ฉัน ไมตอ งใหทานแลว อะไรอยางนี้
ไมถูก ทาง
ชวยกันย้ําวา ตองใหทานมาเกื้อหนุนภาวนา อยางนอยให
เปนอยางที่พระพุทธเจาตรัสวา บําเพ็ญทานใหเปนจิตตาลังการ
เปนจิตบริขาร อันจะชวยใหการบําเพ็ญสมถะวิปสสนาของตนได
ผลดียิ่งขึ้น ดังไดวามา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๐๕

ไมวาสังฆะ หรือวาสังคม
ก็พึงนิยมหลักแหงทาน
ที่วามานั้นพูดในแงคฤหัสถ ทีนี้มาดูในแงของพระภิกษุ ใน
สังฆะหรือในสังคมของพระนี้ อยานึกวาชีวิตของพระจะอยูแตกับ
เรื่องที่เขาเรียกกันวาการปฏิบัติธรรม หรือแมแตสมถะวิปสสนา
สําหรับคําวาการปฏิบัติธรรมนั้น ถาใชในความหมายที่ถูก
ตอง ก็พอพูดไดวาเรื่องของพระก็คือการปฏิบัติธรรม (ไมวาใคร ถา
จะเปนคนใหถูกตอง ก็อยูกับการปฏิบัติธรรมในความหมายนี้ทั้ง
นั้น) แตคําวา “ปฏิบัติธรรม” นี้คนไทยใชกันไปใชกันมา เหลือ
ความหมายทั้งแคบทั้งคลุมเครือ เลยเลี่ยงไมใชดีกวา
ชีวิตของพระนั้น จะใหดีมาดูที่วินัยกอน จะชัดกวา ชีวิตของ
พระนั้นเปนชีวิตในสังฆะ แลวจะตางกับชาวบานอยางไรก็ดูที่นี่
ทีนี้ ชีวิตพระที่อยูรวมในสังฆะนั้น เมื่อปฏิบัติตามพระวินัย ก็
มีสาระโยงไปรับกันกับหลักธรรม เพราะที่แทแลว แกนสารของวินัย
ก็อยูที่ธรรมนั่นเอง แตตองจับใหถูกที่
ไมตองพูดยืดยาว ชีวิตพระอยูในสังฆะ ที่มีวินัยเปนเครื่อง
สรางและดํารงสามัคคี พอถึงสามัคคี นี่ก็คือมาถึงธรรมทันที แลว
ตรงนี้ เรามาดูหลักธรรมที่เปนฐานของสามัคคีนั้นใหชัดใหดี
ตรงนี้แหละ ก็มีหลักธรรมที่เนนไวในพระสุตตันตปฎก และ
พระวินยั ปฎกก็ยา้ํ ไวอกี ไดแกหลักธรรมชุดทีเ่ รียกวา สาราณียธรรม
๖ ประการ เปนหลักธรรมทางสังคม สําหรับดํารงสังฆะโดยตรง

๑๐๖
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ธรรมชุดนี้ เปนหลักในขั้นปฏิบัติ เชน นําเอาเมตตาซึ่งเปน
คุณธรรมในจิตใจมาแสดงออกในขั้นปฏิบัติการ เปนหลักธรรม
สําหรับการอยูรวมกัน ซึ่งเนนมากสําหรับชีวิตของพระในสังฆะ มี
อะไรบาง ก็เอามาทวนสักนิดหนึ่ง ๖ ขอ คือ
๑. เมตตากายกรรม ทําตอกัน หรือแสดงออกตอกันทางกาย
ดวยเมตตา คือ ทําการตางๆ ในการเอื้อเฟอชวยเหลือรวมมือกัน
๒. เมตตาวจีกรรม พูดตอกัน หรือแสดงออกตอกันทางวาจา
ดวยเมตตา คือ พูดจาดวยใจรัก ดวยความปรารถนาดี เชน ใชถอย
คําสุภาพออนโยน ปรึกษา แนะนํา ใหความรู สั่งสอน เปนตน
๓. เมตตามโนกรรม คิดตอกัน หรือใจนึกถึงกันดวยเมตตา
คือ มีใจหวังดี ปรารถนาดีตอกัน ยิ้มแยมแจมใส
๔. สาธารณโภคี หรือ สาธารณโภคิตา ไดมาแบงกันกินใช
หมายความวา มีลาภ ไดของใชของฉันมา ก็เผื่อแผแบงปน ใหได
ใชไดฉันไดบริโภคทั่วถึงกัน (สาธารณโภคี แปลวา เสวยหรือบริโภค
ใหเปนของสาธารณะ คือใหเปนของรวมกัน ทั่วถึงกัน)
๕. สีลสามัญญตา มีศีลเสมอกัน เสมอกันตอหนาวินัย หรือ
ตอหนากฎหมาย มีศีลมีการปฏิบัติรักษาวินัยประพฤติใหเสมอกัน
ไมทําตัวใหเปนที่นารังเกียจแกหมูคณะ
๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฐิ มีแนวคิด มีหลักการที่ยึดถือรวมกัน
เสมอกัน
ทีนี้ก็มาดูในแงที่ทิ้งคางไว คือในเรื่องของทาน ดูวาชีวิตของ
พระเองมีการปฏิบัติในดานการใหปนอยางไรไหม ในเมื่อพระไมได
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เปนผูประกอบอาชีพ ไมไดแสวงหาและสะสมวัตถุสิ่งของ ไมได
ครอบครองทรัพยสิน ไมเปนเจาของวัตถุที่จะไปแจกแกใคร พระจะ
ใหปนอยางไร
ในทีน่ ี้ ไมพดู ถึงธรรมทาน คือการใหธรรม ทีเ่ ปนหลักของพระ
สําหรับเขาคูกับของฝายโยม ที่มีการใหวัตถุทาน หรืออามิสทาน
สําหรับพระ ทางดานวัตถุ การใหทานก็มาออกในหลักการ
แบงปนลาภ เมื่อวาตามหลักสาราณียธรรมนี้ ก็คือขอ ๔ สาธารณโภคี ที่นํามาใหดูขางบนแลว ที่วา ไดของใชของฉันมา ก็เผื่อแผ
แบงปนใหไดใชไดบริโภคทั่วถึงกัน
เรื่องวัตถุนี้ ถาไมดูทางดานวินัย ก็จะไมรูวาพระพุทธศาสนา
ใหความสําคัญมากแคไหน พูดกวางๆ ก็คือเรื่องปจจัยสี่ และสวน
ที่สําคัญในชีวิตของการอยูรวมกัน ก็คือการแบงปนลาภที่วาไปแลว
นั้น ซึ่งเปนเรื่องที่พระพุทธเจาตรัสเนนสําหรับพระ เพราะฉะนั้น ใน
พระวินัยจึงมีการวางหลักการ และกฎเกณฑกติกาตางๆ ในการ
แบงปนลาภใหทั่วถึง และใหเปนธรรม
ในพระวินัยนั้น นอกจากเนนในเรื่องวัตถุแลว ก็วาดวยเรื่อง
สังคม คือระบบในการอยูรวมกัน แมแตการแบงปนลาภนั้น ก็คือ
เรื่องทางสังคมนั่นเอง รวมแลว วินัยของพระก็คือการจัดตั้งวาง
ระบบในเรื่องวัตถุกับเรื่องสังคม
ถาจะดูใหรูเขาใจพระพุทธศาสนา ก็อยามองดูแตดานธรรมะ
ที่เดนดานนามธรรม พุทธศาสนามิใชหมายถึงเฉพาะเรื่องหลัก
ธรรมอยางเดียว ตองดูใหคลุมดานวินัยที่วาดวยเรื่องวัตถุและ
สังคมพรอมไปดวย ใหครบตามที่ทานเรียกไววาเปน “ธรรมวินัย”

๑๐๘
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คุณธรรมในขั้นจิตปญญา
ขึ้นมาเปนปฏิบัติการในสังคม
เรื่องความสุขของสังคมยังไมจบ เมื่อกี้ ไดพูดถึงหลักธรรมที่
เปนสาระของการจัดระบบสังฆะแลว ทีนี้ก็ยอนหลังกลับมาที่เรื่อง
ของคฤหัสถอีกที
ที่จริง จะเปนเรื่องสังฆะของพระ หรือสังคมของโยม ในขั้น
พื้นฐานแทๆ คือลึกลงไปในจิตใจ ก็ใชฐานทางคุณธรรมชุดเดียว
กัน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (พรหมวิหาร ๔) นั่นเอง
แตบนฐานทางนามธรรมในระดับจิตปญญานั้น เวลาออก
มาจัดเปนระบบปฏิบัติการทางสังฆะ และสังคม ก็ตองเปนหลัก
ธรรมอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งนําไปใชกับเรื่องสมมุติได
นี่ก็หมายความวา สาราณียธรรมของพระที่วาไปแลว ก็ตั้ง
อยูบนฐานทางจิตปญญาของพรหมวิหาร แตทีนี้สําหรับสังคมของ
โยม จะจั ด ตามหลักสาราณียธรรมของพระก็ยากจะไปไดไหว
อยางขอ ๔ ที่วาไปแลว คือสาธารณโภคี มีของกินของใชเปนของ
กลางบริโภคไดทั่วกัน อยางนี้ในสังฆะทําได แตสังคมของโยมยัง
คงไปไมไหว
เพราะฉะนั้น หลักธรรมขั้นปฏิบัติการในสังคมของโยม จึงจัด
ออกมาเปนอีกชุดหนึ่งที่ตางออกไป ถาถามวาหลักนั้นคือหลักอะไร
ใครบางจะตอบไดไหม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ตรงนี้ก็ขอแทรกหนอย คือญาติโยมชาวพุทธเองนี่ก็ยังไม
คอยจะเขาใจ ยังแยกไมออกแลวเอามาประสานกันไมได ระหวาง
หลั ก ธรรมระดั บ นามธรรมทางจิ ต ป ญ ญา กั บ หลั ก ธรรมระดั บ
ปฏิบัติการในสังคมมนุษย
อยางที่พบกันอยูทั่วไป เอาเมตตา กรุณา เปนตน ซึ่งเปนคุณ
ธรรมในใจ แตเอามาพูดกันเหมือนอยางเปนหลักในขั้นปฏิบัติการ
แลวตัวเองก็สับสน และพาคนอื่นใหงงและไขวเขวไปดวย
ถาเปนอยางนี้ ก็สมแลวที่ถูก ดร.ซัตตัน เขาวา เรื่องเปน
อยางไร เอามาเลากันหนอย คือ เมื่อ ๓๘ ปมาแลว (1962) Dr.
Joseph L. Sutton จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา มาทํางานในเมือง
ไทย ตอนตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร ที่มาเปน NIDA
ทานผูนี้ไดเขียนวิเคราะหสังคมไทย เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธ
ศาสนากับการพัฒนา ไวในหนังสือ Problems of Politics and
Administration in Thailand โดยอาง Albert Schweitzer ตอน
หนึ่งวา ในสังคมชาวพุทธนี่ ตามหลักพุทธศาสนา ที่วาทําความดี
ก็ไมตองไปทําอะไร เพราะมีความหมายแควา ไปนอนแผเมตตาอยู
ในมุง๑ (เอามาเลาใหฟง ไมใชแปลคําตอคํา)
ตอนนั้น คนไทยหลายทานก็โกรธและดาวา ดร.ซัตตัน กันไป
ไมนอย ก็อยาไปวาทานใหมากนักเลย ตองถือวาเปนการเตือนสติ
คนไทย จะไดตื่นขึ้นมาตรวจสอบตัวและปรับปรุงแกไข คนไทยเรา
๑

Joseph L. Sutton, Problems of Politics and Administration in Thailand (Bloomington: Institute
of Training for Public Service, Department of Government, Indiana University, 1962), p. 3
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เองคงประพฤติไมถูกธรรมะ ทําใหเขาเห็นแลวพลอยเขาใจผิดเลย
เถิดไป ก็ตองใหคนไทยมาทําความเขาใจแลวแกไขตัวเองนี่แหละ
ตอนนี้ก็กําลังจะทําความเขาใจ เมื่อกี้บอกวาบนฐานทางจิต
ปญญาของหลักพรหมวิหาร ก็ออกมาเปนหลักปฏิบัติการในสังฆะ
ไดแกหลักสาราณียธรรม ๖ (สารณียธรรม ก็เขียน)
ในสาราณียธรรมนี้ จะเห็นชัดวา เมตตาไมใชแคแชอิ่มอยูใน
ใจ แตออกมาสูการปฏิบัติ เปน เมตตากายกรรม (การกระทําทาง
กายที่มีเมตตา หรือกุลีกุจอชวยเหลือรวมมือดวยเมตตา) เมตตา
วจีกรรม (การกระทําทางวาจาที่มีเมตตา หรือพูดดวยเมตตา)
เมตตามโนกรรม (การกระทําทางใจที่มีเมตตา หรือคิดการตางๆ
ดวยเมตตา)
ทีนี้ ในสังคมของโยมละ จะออกมาเปนหลักขั้นปฏิบัติการ
เรียกวาอะไร ก็ตอบไปเสียเลยวา คือ หลักสังคหวัตถุ ๔
ขอทวนความหลังนิดหนึ่งวา ตอนแรกเราพูดถึงทานในชุด
พัฒนาตัวเอง คือบุญกิริยาวัตถุ ๓ เปน ทาน ศีล ภาวนา ทีนี้มาเปน
ชุดปฏิบัติการในสังคมของโยมทั้งหลาย ก็ไดแกสังคหวัตถุ ๔
สังคหวัตถุ ๔ (หลักการสงเคราะห หรือหลักยึดกุมสังคม)
คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา นี่แหละ เปนชุดออก
สังคม ที่คูกับชุดในใจคือ พรหมวิหาร ๔ (ธรรมประจําใจของพรหม
หรือธรรมประจําใจอยางประเสริฐ) ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา
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ลองจับคูซิ เปนชุดมี ๔ เทากัน แตไมใชแคนั้น ก็เอาฝาย
ปฏิบัติการตั้ง
๑) เขาไมเดือดรอนอะไร ก็ไปให เพื่อแสดงความรัก
ความปรารถนาดี เอื้อเฟอ โอบออมอารี นี่คือ ทาน
ดวยเมตตา
๒) เขามีความทุกข เดือดรอน เจ็บไขไดปวย ก็ไปให
เพื่อชวยเหลือ นี่คือ ทานดวยกรุณา
๓) เขาทําความดี สรางสรรคความเจริญงอกงาม
ของสังคม เชน เปนนักประดิษฐที่ดี ก็ไปให เพื่อให
กําลังสงเสริม นี่คือ ทานดวยมุทิตา
๒. ปยวาจา: ๑) อยูกันตามปกติ ก็พูดดวยความรักความปรารถนา
ดี พูดจาสุภาพออนโยน นี่คือ ปยวาจาดวยเมตตา
๒) เขามีทุกขมีปญหาชีวิต ก็ไปพูดปลอบโยน แนะ
นําบอกวิธีแกไขปญหา ใหกําลังใจ นี่คือ ปยวาจา
ดวยกรุณา
๓) เขาทําความดี บําเพ็ญประโยชน ไปทําบุญทํา
กุศล ก็พูดอนุโมทนา ชวนกันสงเสริม นี่คือ ปยวาจา
ดวยมุทิตา
๓. อัตถจริยา: ๑) อยูกันตามปกติ ก็ทําประโยชนแกเขา ชวยออก
แรงทํานั่นทํานี่ให ดวยความรักความปรารถนาดี นี่
คือ อัตถจริยาดวยเมตตา
๒) เขามีความทุกขเดือดรอน ตกน้ํา ไฟไหม มีงาน
ใหญเหลือกําลัง ตองการเรี่ยวแรงกําลังชวยเหลือ ก็

๑. ทาน:

๑๑๒

ความสุข ทุกแงทุกมุม
ไปชวยใหเขาพนทุกขพนปญหา ดวยเรี่ยวแรงกําลัง
กาย หรือกําลังปญญาความสามารถ นี่คือ อัตถ
จริยาดวยกรุณา
๓) เขาทําความดีหรือบําเพ็ญประโยชนกัน เชน มี
งานวัด ก็มาชวยจัดเตรียมการตางๆ สงเสริมการทํา
ความดี นี่คือ อัตถจริยาดวยมุทิตา

ภาคแสดงออกจะตองขึ้นมาที่สังคหวัตถุอยางนี้ จะมัวไปพูด
อยูแคเมตตา กรุณา มุทิตา ไมได เพราะเราเองคลุมเครือนี่แหละ
ฝรั่งจึงวาเอาได ก็สมที่เขาวา ไมตองไปดาเขามาก
ทีนี้ตอไป ขอสุดทาย สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ก็หมาย
ความวา เสมอภาคกัน มีความเปนธรรม เที่ยงธรรม ก็เขาขอ
อุเบกขา
อุเบกขา ก็มาออกที่สมานัตตตา ซึ่งแสดงออกในแงตา งๆ มี
ตนเสมอกัน ไมเลือกที่รักมักที่ชัง หรือไมเลือกที่รักผลักที่ชัง ไมดูถูก
ดูหมิ่นกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน มีความเปนธรรม แลวก็ทําตนให
เสมอสมานเขากันได
จะเห็นวา ถาปฏิบัติตามหลักธรรมชุดสังคหวัตถุนี้ ก็จะสราง
ความสุขขึ้นไดในสังคม และเวลาเราปฏิบัติธรรมเพื่อสังคมเหลานี้
ก็คือการปฏิบัติธรรมของตัวเราเองนั่นแหละ
เพราะฉะนั้น ทานจึงวา การทําเพื่อผูอื่น ก็คือการปฏิบัติ
ธรรมของตนเอง เราทําใหแกเขา ก็คือเราพัฒนาชีวิตของตนเอง
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ขอใหดูพระโพธิสัตว ทานปฏิบัติธรรมบําเพ็ญบารมีดวยการ
ชวยผูอื่น และการชวยผูอื่นนั้น ก็คือการที่ตัวทานเองปฏิบัติธรรม
อยางดีทีเดียว เพราะการที่จะชวยคนอื่นใหสําเร็จได จะตองใช
ปญญาความสามารถมีการฝกตนอยางสูง
ดูสิ กวาจะชวยแกปญหาใหเขาไดสําเร็จทีหนึ่ง ตัวเรานี้
พัฒนาไปมากมาย ไมวาจะเปนสติปญญาความสามารถอะไรทั้ง
หลาย ไดพัฒนาเยอะแยะ เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมที่ถูกตอง
จึงเปนไปในลักษณะที่พระพุทธเจาตรัสไว
พระพุทธเจาตรัสหลักธรรมไวเปนคูกัน คูที่ ๑ คือ ไมเบียด
เบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น ตอมาก็คูที่ ๒ วา ทําประโยชนตน
(อัตตัตถะ) ทําประโยชนผูอื่น (ปรัตถะ) หรือขยายออกไปเปน ๓ ก็
ได คือ ประโยชนตน (อัตตัตถะ) ประโยชนผูอื่น (ปรัตถะ) และ
ประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย (อุภยัตถะ)
แตโดยมากทานแบงแค ๒ คือ ประโยชนตน และประโยชนผู
อื่น ๒ อยางนี้จะมาคูกันเสมอ ขอใหสังเกตไว ก็ยกเอามาเนนไว
หนอย
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สามัคคี และสังคหะ
ดีทั้งสังฆะ และสังคม
เรื่องของพระนี้ นอกจากเนนเรื่องการแบงปนลาภแลว ใน
หลักใหญ กวางออกไป ก็เนนเรื่องความสามัคคี ถือเรื่องสามัคคีนี้
สําคัญมาก ตรงขามกับสังฆเภท คือการทําใหสงฆแตกกัน ซึ่งถือ
เปนอนันตริยกรรม อันจัดเปนบาปหนักที่สุด เพราะทานถือความ
สามัคคีของหมูชนเปนเรื่องสําคัญอันดับ ๑
ถึงแมในสังคมคฤหัสถ พระพุทธเจาก็ไดทรงเนนใหเห็นความ
สําคัญของการทําชุมชนและสังคมใหเปนปกแผนมั่นคงมีเอกภาพ
ดวยหลักสังคหวัตถุ ๔ นี้
ดังที่วา ในบรรดาพระสาวกฝายคฤหัสถที่ไดรับยกยองเปน
เอตทัคคะ ก็มี ๒ ทานทีเ่ ปนคลายอัครสาวก แตไมเรียกวาอัครสาวก
เรียกไดวาเปนอัครอุบาสก คือเปนอุบาสกเยี่ยมยอดคูกัน ไดแก
จิตตคฤหบดี เปนเลิศทางธรรมกถึก และอีกทานหนึ่งที่จะพูดถึงใน
ที่นี้ คือ หัตถกาฬวก (นี่เรียกใหสะดวกลิ้นไทย ที่จริงคือ หัตถกะอาฬวกะ)
หัตถกาฬวกนี้ เปนเอตทัคคะในทางรวมใจหมูชน หมาย
ความวาเกงในการสรางความสามัคคี สรางความปกแผนของ
สังคมดวยหลักสังคหวัตถุ ๔ คือเปนผูนําที่สามารถใชสังคหวัตถุ ๔
ประการ ทําใหหมูชนของทานอยูรวมกันดวยความสามัคคี แนน
แฟนมั่นคง พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนตราชูของอุบาสกบริษัท
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(ตราชูของอุบาสิกาบริษัท หรือ อัครอุบาสิกา ก็มีคูห นึ่ง
เหมือนกัน ไดแก ขุชชุตรา ซึ่งเปนเอตทัคคะทางพหูสูต และนันท
มารดา ซึ่งเกงทางฌาน)
ที่นําเรื่องแบบนี้มาเนนไวก็เพราะวา ดูเหมือนชาวพุทธไทย
เรานี้จะมองพุทธศาสนาในเชิงที่เปนเรื่องของปจเจกบุคคลไปเสีย
แทบหมด ไมไดสังเกตวาพระพุทธเจาทรงสอนใหถือเรื่องสวนรวม
เรื่องของชุมชน เรื่องของสังคม เปนสําคัญเพียงใด จะตองเขาใจ
ดุลยภาพในเรื่องนี้กันไวใหมากสักหนอย
พูดผานๆ วา ในหมูสงฆทานเนนความสามัคคี แลวในสังคม
คฤหัสถทานเนนสังคหวัตถุ ก็มีจุดรวมที่สามัคคีเหมือนกัน แตของ
พระพูดเปนกลางๆ แคนามธรรมได สวนของชาวบานตองโยงไป
รูปธรรมใหถึงวัตถุดวย
เรื่องหมูชน ชุมชน สังคมนี้ พระพุทธศาสนาถือเปนเรื่อง
สําคัญมาก อยานึกอยูแคเรื่องเฉพาะตัว
ที่วาเฉพาะตัว ก็หมายความวา มันเปนเรื่องของธรรมชาติ
อยางนั้น ชีวิตของเราจะพัฒนาได ก็ตองเปนไปโดยกระบวนการ
ภายในตามธรรมชาติของมัน แมแตทางรางกาย กินอาหารเขาไป
แลว ตองยอยสลายดูดซึมแผไป ใครอื่นก็ชวยยอยใหไมได วายน้ํา
ไมเปน คนอื่นตะโกนบอกให ก็วายไมได เทวดาก็บันดาลไมไหว ใจ
มีทุกข คนอื่นรักเราแคไหน ก็เอาสุขใสใหไมได เราไมเขาใจ เขาจะ
เอาปญญายัดใสใหก็ไมได เราคูณเลขไมเปน เพื่อนจะคิดคูณในหัว
เขาสงมาใสสมองเรา ก็ไมได
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ดวยเหตุผลที่เปนเรื่องของธรรมชาติอยางที่วานั้น จึงวาตอง
พึ่งตนเอง ตองฝกตองหัดตองพัฒนาใหเกิดใหมีใหทําไดดวยตัวเอง
แตถึงอยางนั้น ทานก็ยังใหคนอื่นมีใจหวังดีมานํามาหนุนมา
กระตุนมาเรามาสื่อ เรียกวามาชวยกันอยางเต็มที่ ดวยวิธีเอา
ปจจัยภายนอกมาหนุนนําทําการ
ทานผูฉลาด และมีใจปรารถนาดี ก็คิดวิธีเอากระบวนการ
ทางสังคมของมนุษย มาเชื่อมตอกับกระบวนการเหตุปจจัยของ
ธรรมชาติ พอกระบวนเหตุปจจัยในตัวเราเริ่มดําเนินไป ก็สมใจ
ปรารถนา
นี่แหละที่วาคนอื่นชวยเราไดไหม ก็ชวยได ชวยโดยเปน
ปจจัยภายนอก เริ่มตั้งแตมีใจเมตตาปรารถนาดี มีความรักมีความ
หวังดี แลวมาทําหนาที่ของปจจัยภายนอกนั้น
ดังเชน จะใหเรามีปญญา ก็มาเปนครูสอนให แตถาเราไม
เรียน ถึงครูจะมาสอน ก็รูไมได ครูเอาปญญามายัดใสสมองใหเรา
ไดไหม ก็บอกวาไมได เราก็ตองเอาปจจัยภายในของเรามาตอ
พอเรารูจักฟง ตั้งใจฟง รูจักพิจารณา มีโยนิโสมนสิการแลว
สิ่งที่สดับมาเปนขอมูล เรียกวาสุตะ ก็เกิดเปนปญญาของเราขึ้นมา
ไมใชวาครูอาจารยเอาปญญามายัดใสให
เคยย้ําบอยๆ วา โยมขอศีลพระ พระบอกวา อุย ฉันใหไมได
หรอกศีล โยมตองปฏิบัติเอง อาวแลวทําไงละ
โยมมาขอศีล “มะยัง ภันเต ติสะระเณนะ สะหะ ปญจะ
สีลานิ ยาจามะ” ทานคะ ทานขอรับ พวกเราขอศีล ๕ …

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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พระพูดในใจบอกวา ฉันใหไมไดหรอกโยม ศีลนะ ใครจะไป
ใหกันไดละ ศีลนั้นใหกันไมไดหรอก ศีลเกิดในตัวเองจากการ
ปฏิบัติ แลวจะใหอยางไรได โยมอยากไดศีลใชไหม โยมเอาอันนี้ไป
รักษา ไปปฏิบัติแลวโยมจะมีศีลเอง ก็บอกสิกขาบทไป
โยมขอศีล พระบอกสิกขาบทให ไมใชใหนะ บอกให บอกให
ไปปฏิบัติ โยมก็บอกวา เอา! ตกลง “ปาณาติปาตา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ” ขาพเจาสมาทานรับเอาขอปฏิบัติที่จะงด
เวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวง นี่เรียกวาสิกขาบท คือขอฝก ขอ
ศึกษา
โยมขอศีลแลว พระบอกขอฝกให แลวโยมไปฝกปฏิบัติตาม
นั้น โยมก็มีศีลเอง
โยมขอสมาธิ พระบอกวา ฉันใหไมไดหรอก สมาธิใหไดอยาง
ไร โยมตองปฏิบัติใหมีขึ้นในตัวของโยมเอง พระใหสมาธิไมได เอา!
ฉั น บอกกรรมฐานให คื อ บอกสิ่ ง ที่ จ ะไปใช ป ฏิ บั ติ พอโยมรั บ
กรรมฐานไปแลว ก็เอาไปใชปฏิบัติฝกตนเองเพื่อใหเกิดสมาธิขึ้น
โยมขอปญญา พระก็เหมือนกันอีก บอกวา ปญญานั้นฉันให
ไมไดหรอก แตฉันจะบอกสุตะให คือบอกขอมูล บอกคําสอน แลว
คุณก็ไปพินิจพิจารณาวิจัยไตรตรองเอา ก็จะเกิดความรูความเขา
ใจเปนปญญาขึ้นมา อยางนี้เปนตน
โยมขอศีล พระบอกสิกขาบทใหไปรักษา
โยมขอสมาธิ พระบอกกรรมฐานใหไปปฏิบัติ
โยมขอปญญา พระบอกสุตะใหไปวิจัย
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นี่ก็เรื่องผานๆ แทรกเขามา เปนอันวา การที่เราปฏิบัติธรรม
ในเชิงสังคมนั้น มีผลใหญ ๒ ประการ หนึ่ง ขณะที่เราปฏิบัติธรรม
ทางสังคม เชน ไปชวยเหลือเพื่อนมนุษย ก็คือตัวเราเองกําลัง
ปฏิบัติธรรม ซึ่งเปนการฝกตนอยางดีมาก แลวก็ สอง เราสราง
สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ ซึ่ งกลับมาหนุนใหเราเองปฏิบัติธรรมได
สะดวกขึ้น
แงที่ ๒ ก็สําคัญมาก ถาสังคมนี้มีแตความวุนวายเบียดเบียน
กัน เราจะปฏิบัติธรรมไดอยางไร จะศึกษาเลาเรียนคนหนังสือฝก
สมาธิ ก็ติดขัดไปหมด โดยเฉพาะในหมูสงฆ พระที่อยูรวมกันก็ตอง
ทําสังฆะใหสงบเรียบรอย มีความสามัคคีรวมมือรวมใจกันดี ให
เปนบรรยากาศที่เอื้อ เปนสภาพแวดลอมที่เกื้อหนุน แลวแตละคน
จะปฏิบัติธรรม จะทํางานทําการอะไรในชีวิตประจําวัน ก็ทํางายทํา
ไดสะดวก และปลอดโปรงสบายใจ แถมยังมาใหแรงชวยกันอีก
ดวย ผลมา ๒ ทาง ทั้งตัวเองก็ไดโดยตรง ทั้งสภาพเอื้อก็สงผลยอน
กลับมาหนุนดวย
เพราะฉะนั้น เรื่องดานสังคมนี้ พุทธศาสนาจึงเนนนักหนา
เวลามองพุทธศาสนา จะมองเฉพาะธรรมไมได ตองมองทางวินัย
ดวย แลวก็มีธรรมะประเภทหนึ่งที่โยงระหวางธรรมกับวินัย ซึ่งจะ
เนนมากในเชิงวัตถุกับสังคม
อยางนอย เวลาเราไปปฏิบัติธรรมทางสังคม ดวยเมตตา
กรุณา เราเกิดปติปราโมทย ปลาบปลื้มเอิบอิ่มใจราเริงเบิกบาน
ผองใส เราก็ไดคุณธรรมสําคัญประจําใจในการพัฒนาชีวิต
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เมื่อเราเห็นคนหายทุกข มีความสุข เราก็สุขยิ่งขึ้นไป ไดทั้ง
สุขทางสังคม และสุขขางใน ที่ชวยใหตัวเราเองยิ่งพัฒนา
จึงขอใหโยมจําไว ขอใหไดมาคูกัน ๒ ชุดนี้ คือ
ในเชิงสังคม เราออกสูการปฏิบัติดวยสังคหวัตถุ ๔ โดยมี
พรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อยูในใจ ซึ่งจะเปน
ตัวที่ทําใหเกิดความสุขรวมกัน
พรอมกันนั้น ในใจของเราเอง ก็มีชุดธรรมสมาธิ ๕ คือ
ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ ที่จะพัฒนาชีวิตของตนพรอมอยู
ดวย
อยางนอยขอที่ ๑ คือ ปราโมทย ขอใหมีประจําใจอยางที่พระ
พุทธเจาตรัสเนนไว
แมแตถึงขั้นพระโสดาบัน พระพุทธเจาก็ยังตรัสใหเห็นจิตใจ
ที่มีธรรมมีความสุข ๒ ดานคูกันไป
พระองคทรงอุปมาวา พระโสดาบันปฏิบัติธรรมนั้น เหมือน
อยางแมโค คือ แมโคเล็มหญา ก็เหลียวหนาดูแลลูกนอยไปดวย
ขอใหคนทั้งหลายประพฤติตนดังเชนพระโสดาบันอยางนี้ มิใชวา
เอาแตตัว
เพราะฉะนั้นก็จําไวนะ พระโสดาบันเหมือนแมโคที่ขณะเล็ม
หญา ก็เหลียวหนาดูแลลูกนอยไปดวย เออ เขาไดกินไหม เขาอิ่ม
ไหม ดูเขาไปใหสุขสบายดวยกัน เอาละ อันนี้ก็ขอผานไป
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ความสุขมีคุณมาก
โทษก็หนัก ตองรูจักใช
คราวนี้ก็มาถึงเรื่องคุณและโทษของความสุข บอกแลววา สิง่
ทัง้ หลายนัน้ โดยทัว่ ไปพระพุทธเจาจะตรัส ทัง้ ในแงวา มีคณ
ุ อยางไร มี
โทษอยางไร และในเมื่อยังมีคุณมีโทษอยูอยางนี้ มีจุดไหนที่ไหนที่
จะพนไปไดจากขอดีขอดอยเหลานั้น ก็คือพัฒนาตอไปนั่นเอง
วิธีมองสิ่งทั้งหลายอยางที่ตรัสนี้ จะทําใหมีการพัฒนาตอไป
เรื่อย พอไปถึงจุดหนึ่ง เราก็ยอมรับวาอันนี้มีขอดีอยางนี้ แตยังมีขอ
ดอยขอเสียอยางนั้น แลวทางออกอยูไหน ก็พัฒนาตอไป พอไปถึง
ตรงนั้น ก็ดูขอดีอันนั้นขอดอยอันนี้ แลวที่ไหนจะพนไปได ก็ไปตอ
พูดตามภาษาหลัก ก็บอกวา เปนวิธีการพัฒนาโดยรูขอดีขอ
ดอยและทางออก คือ รูอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ ๓ อยางนี้
ไปเรื่อย แลวก็เดินหนาไปเรื่อย จะทํางานทําการอะไร ก็คอยดูชุด
สามนี้ไว ก็จะมีการพัฒนาเรื่อยไป อยามัวเพลินนึกวาอะไรๆ ก็
สมบูรณแลว ก็เลยหลง หยุด เฉื่อยชา ประมาท ก็จะเสียการ
ทีนี้ก็มาดูกันตอไปในเรื่องความสุข วาสุขแตละอยาง แตละ
ประเภท แตละขั้น มีคุณ มีโทษ มีขอดี ขอเสีย จุดเดน จุดดอย และ
ที่ดีที่พนไปอยางไร
ความสุข ในแงเปนคุณ ขอดีที่เดนเห็นชัด วาตามคําบาลี ก็
คือ สุขปทฏาโน สมาธิ แปลวา สมาธิมีสุขเปนบรรทัดฐาน ก็คือ
สุขนี้เปนบรรทัดฐาน เปนเหตุใกลของสมาธิ
“สุข” แปลวาคลอง แปลวาสะดวก แปลวางาย คือ ไมมีอะไร
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บีบคั้น ไมติดขัด ไมถูกกดดัน ก็ไมตองดิ้นรน ไมพลุงพลาน ไม
กระวนกระวาย มันก็สงบ พอสุขก็สงบ พอสงบ สมาธิก็มางาย มา
ไดเลย พรอมอยูแลวที่จะเปนสมาธิ
เพราะฉะนั้น สมาธิจึงอาศัยสุขเปนที่ตั้ง ก็เลยพูดเปนหลักไว
ใหรูกันวา สุขปทัฏฐาโน สมาธิ แปลวา สมาธิมีสุขเปนบรรทัดฐาน
ไดแคนี้ก็ชดั แลววา ความสุขนี้มีคุณมาก
แลวสุขก็เปนอาการของชีวิตที่มีคุณภาพ อยางพระอรหันต
เวลาวาง ไมมีกิจที่ตองทํา ทานก็พักอยูดวยภาวะจิตที่เปนสุขใน
เวลาปจจุบัน เรียกวาทิฏฐธรรมสุขวิหาร ซึ่งตามปกติก็มักอยูดวย
ฌาน ถึงไมมีอะไรทําที่จะเปนสุข ก็อยูอยางเปนสุขตลอดเวลาใน
วาระนั้นๆ อันนี้ก็ไมจําเปนตองพูดมากนัก
พูดถึงโทษบาง คุณของสุขก็มาก แตโทษของสุขก็ไมนอย
โทษของสุข ขอหนึ่ง ก็ชวนใหประมาท ทําใหมัวเมา ลุมหลง เพลิน
ผัดเพี้ยน เรื่อยเปอย เฉื่อยชา
คนเรานี้ พอมีความสุข โดยเฉพาะกามสุข ก็มีความเปนไป
ไดมากที่จะลุมหลง เพลิดเพลิน มัวเมา สยบ ติด แลวก็ประมาท
พอสุขแลว ก็ไมกระตือรือรน ไมอยากทําอะไร ทั้งที่มีอะไรรอที่จะ
ตองทํา ก็ปลอย เรื่อยเฉื่อย ผัดเพี้ยน แลวก็เลยขี้เกียจ แลวก็กลาย
เปนคนออนแอ
เพราะฉะนั้น คนที่มีความสุขแลว ถาไมมีสติ มัวเพลิน เรือ่ ย
เปอ ยเฉือ่ ยชา ก็จะประมาท แลวก็ออ นแอ แลวก็เสือ่ ม อาจจะถึงกับ
วิบัติ หรือพินาศ ไมวาบุคคล หมูชน ประเทศชาติ จนถึงอารยธรรม
ทั้งหลาย เขาวงจรนี้กันมามากมาย พอมีโทษอยางนี้ สุขก็แยมากๆ
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แมสมาธิที่มีสุขเปนบรรทัดฐาน ก็มีโทษในแงนี้ดวย ใชคํา
บาลีหนอยวา สมาธิเปนโกสัชชปกข คือเปนพวกเดียวกับความขี้
เกียจ (โกสัชชะ แปลวา ความเกียจคราน, ปกข แปลวา พวก หรือฝาย)
แตในเวลาเดียวกัน สมาธิก็เปนโพธิปกขิยะ อยูในโพธิปกขิย
ธรรม ๓๗ ประการ คือเปนธรรมในฝกฝายแหงการการตรัสรู อยู
ขางโพธิ คือโพธิ ความตรัสรูนั้นก็ตองอาศัยสมาธิ
ตรงนี้ควรจับเปนขอสังเกตไว คือ สมาธิ นี้ อยูใน “โพธิปกข”
เปนธรรมในฝายของการตรัสรู แตมันก็เปน “โกสัชชปกข” เขาพวก
กับความขี้เกียจดวย
เพราะฉะนั้น เวลามองธรรม อยาไปมองในแงดีอยางเดียว
แงที่จะเสียก็มี ตองมองไวดวย แลวก็ระวัง อยาประมาท ถาปฏิบัติ
สมาธิใชไมถูกทาง ทําใหเกิดความเกียจคราน ก็เสีย
เพราะฉะนั้น ทานจึงใหใชสติคอยระวัง ตรวจดูไว ตอนนี้ได
สมาธิแลว มันเขวไปทางจะเกียจครานหรือเปลา เฉื่อยชาไหม ติด
ไหม ถาเพลินสมาธิ ติดสุขไป ก็กลายเปนประมาท มีโทษมาก เปน
อันวา ตองระวังไว รูจักใชใหเปน อยาใหจมลงไปในความประมาท
ทีนี้ ความสุขก็มีหลายระดับ ทําใหตองแยกวาเปนคุณและ
โทษของสุขระดับไหน ความสุขทีท่ า นเนนดานโทษมาก ก็คอื กามสุข
กามสุข หรือสุขอาศัยอามิส สุขจากวัตถุที่แสวงหามาเสพ ที่
ไดที่เอาเพื่อตัวเอง มีโทษมากอยางไร จึงจําเปนตองเอาศีล ๕ มา
คุม อันนี้คือจุดออน เปนขอดอยขอเสียพื้นฐานของกามสุขนั้น คือ
มันเปนเหตุของการแยงชิงเบียดเบียนกันในสังคมมนุษย
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เนื่องจากสิ่งที่จะมาสนองใหเกิดความสมปรารถนานั้นอยู
ขางนอก และมันก็มีไมเพียงพอแกความตองการของมนุษย เพราะ
ฉะนั้นในเมื่อตางคนตางก็ตองการ และทุกคนก็อยากไดใหมากที่
สุด คนก็เพงก็จองกัน ก็กลายเปนปฏิปกษกัน ก็ขัดแยงกัน แลวก็
แยงชิงกัน
ตามมาดวยการขมเหง การใชเลหกลตางๆ การหลอก การ
ลวง การลักขโมย การหาพวก หาอํานาจมากดบีบกัน ฯลฯ
รวมแลวก็คือเปนเหตุใหเกิดการเบียดเบียนกันในสังคม ตั้ง
แตระหวางบุคคล ไปจนถึงระหวางประเทศ แมกระทั่งเปนสงคราม
โลก เปนที่มาของทุกขภัยสารพัด แกปญหากันไมรูจบสิ้น ปากรอง
หาสันติภาพ มือกวัดแกวงดาบกันไปมา นี้คือโทษประการแรกของ
กามสุข
การเบียดเบียนกัน ที่เปนปญหากอทุกขภัยแผขยายออกไป
ภายนอกนั้น ก็มีตนตออยูในใจ คือความอยากไดไมรูจักพอ อัน
เปนลักษณะธรรมดาสามัญของตัณหา แลวความไมรูจักพอ ที่
สนองไมรูจักอิ่มไมรูจักเต็มนั้น ก็เกิดเปนปญหาที่กอทุกขขึ้นมา
ภายในตัวเองดวย
ตัวคนนั้นเอง ยิ่งไดมาก ก็ยิ่งอยากไดมากขึ้น ทีเ่ คยไดในดีกรี
และปริมาณเทานี้ เคยเปนสุข ตอมา ไดเทานัน้ ไมเปนสุขแลว กลาย
เปนชินชา ของที่เคยทําใหสุข ก็เปลี่ยนเปนเฉย จากนั้นก็เบื่อหนาย
พอเบือ่ หนายแลว ทีเ่ คยขาดไมได ก็กลายเปนจําใจทน ทีเ่ คยทํา
ใหสุข ก็กลายเปนทําใหทุกข ความอยากก็เปลี่ยนไป กลายเปน
ตองการวา เมื่อไรจะหาย เมื่อไรจะไปสักที นี่ก็คือทุกขภัยอยางหนึ่ง
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แตกอนนี้ไมมีเงินสักบาทเดียว พอหาเงินไดพันบาท ก็ดีใจ
เปนสุขเหลือลน มีรายไดวันละพันบาท แหมมีความสุขจัง ตอไปก็
หวังใหมอยากไดวันละแสน ฝนวาถาไดวันละแสนบาทนี่ ตอไปฉัน
ไมเอาอะไรแลว แสนสบายมีความสุขเต็มที่ เกิดไดวันละแสนบาท
ขึ้นมาจริงๆ ตอนแรกสุขเหลือเกิน ยินดีปรีดาสุขสันตหรรษาเต็มที่
ถามองลึกลงไปในตอนนี้ จะเห็นความคืบขยายของตัณหา
ที่กอปญหาทําใหเกิดทุกขจากความไมรูจักพอ ขึ้นมา ๒ อยาง
หนึ่ง ก็คือ พอไดวันละแสนแลวอยางนี้ ถาวันไหนเกิดไดวัน
ละพันบาท ที่เมื่อกอนเคยไดแลวมีความสุขเต็มที่นั้น คราวนี้กลาย
เปนทุกขไปแลวใชไหม ที่เคยไดแลวเปนสุข ก็กลายเปนทุกขไปเลย
สอง ที่วาไดวันละแสนจะไมเอาอะไรอีกแลวนั้น ตอมา ก็ชิน
ชา เบื่อ แลวก็อยากไดวันละลาน จึงจะสุขสมใจได แลวก็จะเขยิบ
ขึ้นเรื่อยไปไมรูจักจบ
นี่ก็เหมือนอยางที่พระพุทธเจาตรัสไววา แมแตเนรมิตภูเขา
ใหเปนทองคําทั้งลูก ก็ไมพอแกความตองการของบุคคลผูเดียว
เพราะความตองการนั้นไมรูจบไมรูพอดังที่วามา
เรื่องอยางนี้ทานเลาไวมากมาย ใหรูทันวาความตองการของ
มนุษยนี้ไมมีที่สิ้นสุด ความอยากไดไมมีที่จบสิ้น จึงทั้งเปนเหตุของ
การเบียดเบียนกันกอทุกขภัยขางนอกมากขึ้น และขางในใจของตัว
เองก็ยิ่งมีทุกขซับซอนมากขึ้น แลวพรอมกันนั้น ความทุกขจาก
ความเบื่อหนายชินชาก็เขามาซ้ําอีกชั้นหนึ่งดวย
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ของเสพเต็มไปหมด
สุขกลับลด ทุกขก็งาย
แลวจากการที่ไมรูอิ่มไมรูพอ เที่ยวแลนไปแสวงหา วิ่งไลไขว
ควาตามหาความสุขอยูเรื่อยไปอยางนี้ ตอไปก็จะเกิดภาวะอันหนึ่ง
ขึ้น คือกลายเปนคนที่ “ทุกขงาย สุขไดยาก”
แตกอนนี้ ยอนหลังไปตั้งแตเปนเด็กเล็ก กอนหัดเดิน เด็ก
จํานวนมาก หัวเราะงาย ยิ้มระรื่น สนุกสนานราเริงมาก ไดอะไรนิด
หนอย ก็สุข เห็นอะไรนิดหนอยก็สุข
แตพอโตขึ้นๆ กลายเปนคนที่สุขไดยากขึ้นๆ อยางที่วา ของที่
เคยไดเคยเสพแลวเปนสุขนักหนา กลายเปนชินชาเบื่อหนาย ทําให
เฉยหรือฝนใจเปนทุกขไปหมด จะตองไดอยางที่ปรารถนามากมาย
เหลือลน จึงจะสุขได แตก็สนองความตองการไมไดสมใจ ไดแตวิ่ง
ไลไขวควาความสุขอยูเรื่อยไป ไมถึงสักที แลวก็เปนคนที่สุขไดยาก
ขึ้นๆ ทุกที
พอเปนคนที่สุขไดยาก ก็จะมีภาวะตรงขามดวย คือกลาย
เปนที่ทุกขไดงาย
กอนนี้ จะไมมี จะขาดอะไรไปบาง มีความไมสะดวกบาง
อยาง จะตองทําอะไรๆ บาง จะตองใชเรี่ยวแรงกําลังบาง ก็ไมเห็น
เปนไร ไมใชเรื่องที่จะทุกข
ตอมา มั่งมีศรีสุข มีพรั่งพรอมทุกอยาง จะทําอะไรๆ ก็มีคน
ทําให หรือสั่งเอาไดทุกอยาง แสนสะดวกสบาย ไมตองใชกลาม
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เนื้ออื่นใด นอกจากแคกลามนิ้ว ทีนี้ก็ติดสุขติดสะดวก ขาดอะไร
นิด ไมมีอะไรหนอย ของมาไมทันเดี๋ยวเดียว ไมไดอะไรอยางใจ
ตองทําอะไรบางอยาง ตองออกแรงบาง ทุกอยางคือทุกขไปหมด
นอกจากสุขไดยากแลว ก็กลายเปนคนที่ทุกขไดงาย แลวก็มี
ทุกขมากมายขึ้นดวย
อย า งนี้ ก็ ส วนทางการพั ฒ นาชั ด ๆ นี่ คื อ ตรงข า มกั บ การ
พัฒนาเลยทีเดียว ถามนุษยพัฒนาขึ้นมา ยิ่งเติบโตขึ้น เขาก็ตอง
เกงขึ้นในการมีความสุขดวย ตองมีความสุขไดเองมากขึ้น ตองสุข
ไดงายขึ้น และทุกขไดยากขึ้น
คนที่วาพัฒนา ก็ตองมีความสุขที่พัฒนาดวย ตองมีความสุข
มากขึ้น เปนคนที่สุขไดงายขึ้น เปนคนที่ทุกขไดยากขึ้น ตองเปนคน
ชนิดที่วา จะอยูอยางไร จะตองทําอะไร ถาเปนวิสัยธรรมดาของ
มนุษยละก็ ฉันสุขไดทั้งนั้น เปนคนที่พูดไดวา ไหนนะ ใครจะมาทํา
ใหฉันทุกขนะหรือ อยาพยายามใหเหนื่อยเลย ไมสําเร็จหรอก
แตเวลานี้ ดูทีทาวาจะกลับกัน มันกลายเปนวา คนสมัยนี้สุข
ไดยากนักหนา แตทุกขไดงายผิดธรรมดา
ดูเด็กยุคไอที มีลักษณะอยางนี้กันมาก เหตุอยางหนึ่งเปน
เพราะว า ความเจริ ญ ทางเทคโนโลยี ที่ พ รั่ ง พรู ม าสนองความ
ตองการในการเสพ และทําใหสะดวกสบายใหงายนั่นเอง ทําใหคน
ชินชากับการเสพงายและความสะดวกสบายเหลานั้น จนกลาย
เปนขาดไมได ตองไดตองงายตองทันใจถึงใจ ฉันจึงจะสุขได ถาไม
ก็คือทุกข แลวก็กลายเปนคนที่ทุกขไดงาย สุขไดยากอยางที่วา
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แตสาเหตุที่แทอยูที่การพัฒนาที่ไมถึง ไมทัน แลวก็ไมถูกทาง
ทําใหความเจริญกาวหนาทางเทคโลยีนั้น แทนที่จะมาเปนเครื่อง
เสริมเติมความสุข กลับกลายเปนตัวที่มาตัดรอนความสามารถที่
จะมีความสุข ทําใหมนุษยกลายเปนสัตวที่หมดสมรรถภาพในการ
มีความสุข
นี้คือสภาพที่มนุษยรับมือกับเทคโนโลยีไมถูก ประโยชนแทที่
ควรจะไดจากเทคโนโลยี ก็พลาด เลยแทนที่จะไดผลบวก กลับ
กลายเปนลบไป
จะตองเตรียมใจเตรียมปญญาใหดี ยิ่งมีวัตถุพรั่งพรอม มี
ความงาย มีความสะดวกสบายมาก เราก็ยิ่งตองฝกฝนพัฒนาคน
ใหเขายิ่งมีความสามารถที่จะมีความสุข
มนุ ษ ย นี้ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะมี ค วามสุ ข เขาจึ ง พั ฒ นาความ
สามารถที่จะมีความสุขนั้นได แตเมื่อมนุษยมัววิ่งแลนหาความสุข
โดยการมุง แตเสพภายนอก เขาก็ทําตัวเขาเองใหสุขไดยากขึ้น แลว
ก็ละเลยไมพัฒนาศักยภาพในการที่จะมีความสุข
เมื่อไมพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุข ก็กลายเปนสูญ
เสียความสามารถที่จะมีความสุขนั้นไป จนในที่สุดเขาก็อาจจะ
หมดความสามารถที่จะมีความสุข
เพราะฉะนั้น อยาลืมที่จะพัฒนาความสามารถที่จะมีความ
สุขอันนี้ นี่เปนหลักสําคัญ
เมื่ อ เราเติ บ โตขึ้ น มี ชี วิ ต ที่ พั ฒ นาขึ้ น เราก็ ต อ งมี ค วาม
สามารถที่จะมีความสุขไดงายขึ้น อยางนั้นจึงจะถูกจึงจะดี
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ถามิฉะนั้นก็ไมมีทางจบ ตัวเองก็หาสุขไมจบ คือไมพบ และ
ทุกขกข็ ยาย แตสขุ ก็ยากขึน้ แลวก็ตอ งเบียดเบียนกันมากขึน้ ๆ ทุกที
เพราะฉะนั้น โลกก็ตองเดือดรอนอยางนี้เรื่อยไป ไมอาจลุถึงสันติ
ภาพไดสักที
แตถาพัฒนาความสุขใหถูก ก็แกปญหาทุกอยางไปในตัว
ธรรมตางๆ ทั้งหลายก็จะเขามาสูการใชปฏิบัติอยางถูกตําแหนงถูก
ที่ เพราะในระบบที่ถูกตอง ธรรมทั้งหลายยอมประสานกลมกลืน
พากันมา แลวก็โยงถึงกัน
เปนอันวา กามสุขหรือสามิสสุขมีโทษมากอยางที่วามา แลว
ยังเปนเหตุใหทําความชั่วอื่นๆ เพราะตองการกามสุขในระบบเงื่อน
ไข ขยายเขตแดนของการทําความชั่วความทุจริตทั้งหลายกวาง
ขวางออกไป ดังไดพูดมาแลว ก็ขอใหนํามาโยงกับเรื่องตอนนี้ดวย
นั่นคือเรื่องของตัณหาในระบบเงื่อนไข ที่คนมุงใหไดสิ่งที่ตน
ตองการ โดยหลีกเลี่ยงหรือไมเต็มใจทําเหตุปจจัยที่ตรงไปตรงมา
ในกระบวนการของธรรมชาติ เราจึงจะตองพัฒนาคนดวยการ
พัฒนาความตองการ ใหเขาเขามาในระบบที่กฎมนุษยไปเชื่อมตอ
หนุนกฎธรรมชาติดวยฉันทะใหได
ตรงนี้ก็เปนอันวา เรื่องคุณและโทษของสุข เอาแคนี้กอน พอ
ใหเห็นแนวทาง จุดสําคัญที่อยางนอยขอใหได คือระวังวาสุขแลว
ตองไมประมาท แลวก็อยาออนแอ
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สุขงาย ทุกขไดยาก
เตรียมฝกไว
ไดบอกแลววา ความสุขประเภทแรก คือ ความสุขจากการ
เสพ ความสุขอิงอามิส หรือกามสุข นั้น เปนเรื่องใหญที่สุดของโลก
มนุษย ตองระวังที่จะจัดการใหดี เพราะเปนความสุขแบบแยงกัน
จึงตองรูจักควบคุม
ดังที่ตรัสศีล ๕ ไว ก็เพื่อมาคุมเรื่องการหา และการเสพวัตถุ
ใหอยูในขอบเขต จะหาจะเสพกันแคไหน จะแขงจะแยงชิงกันไป ก็
อยาใหถึงกับเดือดรอนนักหนา เบียดเบียนกันเหลือเกินจนโลกลุก
เปนไฟ
เมื่อมนุษยอยูในศีล ๕ ก็พออยูกันไปได แตไมเปนหลัก
ประกันวาจะมีความสุขอะไรไดมาก ถาจะใหชีวิตและสังคมดีขึ้น ก็
ตองพัฒนากันตอไป ทานจึงบอกศีล ๘ ใหเอามาฝกตนเพิ่มขึ้น
หลักการของศีล ๘ นั้น ก็คือวา หลังจากเราปลอยตัว หา
ความสุขจากการพึ่งพาวัตถุเสพมา ๗ หรือ ๘ วันแลว ก็ขอพักเสีย
วันหนึ่ง มาอยูงายๆ อาศัยวัตถุ หรือของเสพนอยๆ และเอาเวลาที่
จะบํารุงบําเรอตัวเองนั้นไปทําประโยชนอยางอื่น โดยใหเปนวัน
รักษาศีล ๘ วันหนึ่ง ตามหลักที่เรียกวาถืออุโบสถ ในวันขึ้น ๘ และ
๑๕ ค่ํา แรม ๘ และ ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ํา รวมเปนเดือนละแค ๔ วัน
ศีล ๕ มุงที่จะไมเบียดเบียนคนอื่นทั้งนั้น ศีล ๘ ก็เพียง
เปลี่ยนขอ ๓ ของศีล ๕ เปนเวนเมถุน แลวก็เพิ่มมาอีก ๓ ขอ โดย
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ขอที่เปลี่ยนและเพิ่มเขามานี้ ไมเกี่ยวกับคนอื่นเลย เปนเรื่องของ
ตัวเองทั้งนั้น คือ
ขอ ๖ เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือ เที่ยงไป
แลวไมกิน ไมตองมัวบําเรอลิ้น
ขอ ๗ เวนจากการรอง รํา ดนตรี ดูฟงการละเลนตางๆ ที่
เปนการหาความสุขดวยการบําเรอตา บําเรอหู แลวก็
ขอ ๘ เวนจากการเสพสุขบําเรอสัมผัสกาย ดวยการนอน
ฟูกฟู หรูหรา หนานุม
นี่คือ ใน ๘ วัน ก็เอาเปนวันฝกตัวเองเสียวันหนึ่ง เปนวิธีการ
งายๆ ในการทําตัวใหสุขไดงาย และรักษาอิสรภาพในการมีความ
สุขไว
ฝกอยางไร? คือ คนเราก็หาความสุขจากสิ่งเหลานี้ เปนเรื่อง
สวนตัวตามปรารถนา แตทานบอกวา อันนี้เปนเรื่องสวนตัวของ
คุณก็จริง แตถาไมระวัง ความสุขของคุณจะไปขึ้นตอสิ่งเหลานี้ จะ
มีแตความสุขแบบพึ่งพา แลวพึ่งพาเทาไรก็ไมพอ ก็ยิ่งหามาเสพมา
ครอบครอง จนเปนเหตุใหแยงชิงเบียดเบียนกันอยางที่วาแลว
เพราะฉะนั้น ใหฝกตัวไว รักษาอิสรภาพไว
เราเคยตามใจตัวเอง หรือคอนขางตามใจตัวเอง บําเรอลิ้น
ดวยอาหาร หาความสุขจากการเสพรสอรอยมา ๗ วัน พอวันที่ ๘
ก็ฝกตัวดวยศีลขอ ๖ ลองดูวาชีวิตจะอยูดีมีความสุขไดโดยไมตอง
ขึ้นกับอาหารที่ตามใจลิ้นไดไหม

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๑

หมายความวา เคยกินเอารสอรอยเปนหลักมาเรื่อย คราวนี้
เปลี่ยนเปนกินเพื่อสุขภาพ เอาคุณภาพชีวิตเปนหลักบาง เอาแค
อาหารพอหลอเลี้ยงรางกาย ไมตามใจลิ้น
ในทางตาทางหู ก็เชนเดียวกัน เคยตองคอยดูคอยฟงเรื่อง
บําเรอตา บําเรอหู มา ๗ วันแลว ถึงวันที่ ๘ ก็เอาศีลขอ ๗ มาฝก
ไมตองตามใจมัน งดเสียบาง เอาเวลาที่จะตามใจคอยบําเรอ ตา หู
นั้น ไปใชทางอื่น เชน ไปพัฒนาจิตใจ หรือไปบําเพ็ญประโยชนแก
เพื่อนมนุษย ไปทําความดีสรางสรรคชีวิตและสังคม ทําการทํางาน
อดิเรกที่เปนประโยชน
เคยนอนตามใจตนเอง ตองใชที่นอนฟูกฟู หรูหรา พอวันที่ ๘
ก็รักษาศีลขอที่ ๘ นอนพื้น นอนเสื่อ สักวัน ลองดูซิวาเราจะอยูสุข
สบาย โดยไมตองเอาความสุขไปฝากไวกับสิ่งเหลานี้ จะมีชีวิตที่ดี
ไดไหม
ดวยวิธีนี้ เทากับเราระวังไว ไมปลอยตัวใหความสุขของเรา
ตองพึ่งพาวัตถุเสพ ขึ้นตอกามอามิสมากเกินไป เราจะรักษาอิสร
ภาพไวได และไมตกลงไปในกระแสของความหมกมุนในการเสพ
วัตถุเสพกามจนกลายเปนมนุษยที่ทุกขงาย สุขไดยาก
การฝกตัวอยางนี้ จะทําใหเราเปนคนที่สุขงาย ทุกขไดยาก
เดินหนาไปในการมีความสุขที่เปนอิสระ ที่ไมตองพึ่งพาวัตถุมาก
เกินไป แลวก็เขมแข็ง ไมสูญเสียความสามารถในการมีความสุข
แลวทีส่ าํ คัญ มันเขาทางของการพัฒนาความสุข เปนจุดเชือ่ ม
ตอที่จะกาวขึ้นไปสูการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปญญาที่สูงขึ้นไป

๑๓๒

ความสุข ทุกแงทุกมุม

ตอนนี้ เราอาจจะพิสูจนวาเรายังมีอิสรภาพ ยังเปนอิสระใน
การมีความสุข ยังมีความสุขโดยไมตองขึ้นตอของเสพมากนักหรือ
ไม วิธีที่พิสูจนงายๆ ก็มาดูคน ๒-๓ พวก ตอไปนี้
คนจํานวนมากปลอยตัวไปเรื่อยๆ กับการหาความสุขดวย
การกินเสพ ตองกินอาหารอรอย ดูฟงสิ่งบําเรอตา บําเรอหู ดู
การละเลนใหสนุก อยูกับทีวี นอนฟูกหนานุม และหาสิ่งเหลานี้ให
มากขึ้น เสพใหมากขึ้น มีของเสพที่ดีวิเศษยิ่งขึ้น
ไปๆ มาๆ ชีวิตและความสุขของเขาตองขึ้นตอกามวัตถุสิ่ง
เสพไปหมด ขาดมันไมได ชีวิตอยูดีลําพังตนเองมีความสุขไมได
เพราะสิง่ เสพสิง่ บําเรอนัน้ เปนทางมาทางเดียวของความสุขของเขา
พวกที่เขาทางนี้ บางคนจะไปถึงจุดที่วา ความสุขของเขา
ตองขึ้นตอสิ่งเสพวัตถุบํารุงบําเรออยางสิ้นเชิง จะตองมีมนั ขาดมัน
ไมได ถาไมมีเขาจะทุรนทุราย เหมือนกับบอกวา “ฉันตองมีมัน ถา
ไมมีมัน ฉันอยูไมได ฉันตองตายแนๆ” ถาถึงขนาดนี้ ก็แสดงวาเขา
สูญเสียอิสรภาพไปหมดสิ้นแลว
แตคนที่ฝกตัวตามหลักถืออุโบสถ รักษาศีล ๘ นี้ จะอยูงาย
สุขงายขึ้น คอยๆ เปนอิสระจากเครื่องบํารุงบําเรอทั้งหลาย มีความ
สุขที่ไมตองพึ่งพาไดมากขึ้น จึงไมสูญเสียอิสรภาพ
เวลาพูดถึงสิ่งบํารุงบําเรอความสุขเหลานั้น เขาจะบอกวา
“มีก็ดี ไมมีก็ได” มีก็ดี ฉันก็สบาย แตไมมีมัน ฉันก็อยูไดนะ นอน
เสื่อนอนกระดาน ฉันก็นอนได เปนอิสระคลองตัวดี แลวแถมไม
เปนโรคปวดหลังอีกดวย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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(บางคนนอนฟูกไปนานๆ เปนโรคปวดหลัง ไมไดฝกตัวเอง
จนตองถูกหมอบังคับ หมอบอกวา “ตอไปนี้ คุณตองนอนพื้น นอน
เสื่อ นอนกระดาน จะไดไมปวดหลัง” อยางนี้เปนตน)
เอาละ เปนอันวาเราก็รักษาอิสรภาพไวได เราสามารถพูดได
วา “มีกด็ ี ไมมกี ไ็ ด” ถาพูดหรือคิดอยางนีไ้ ด ก็แสดงวายังมีอสิ รภาพ
ทีนี้ ตอมาเราเกงขึ้นไปอีก ก็จะมองเห็นและรูสึกวาสิ่งบํารุง
บําเรอฟุมเฟอยหรูหราเหลานั้นเกะกะ เกินจําเปน
ตอ มาเราจะพูด วา “มีก็ไ ด ไมมีก็ไ ด” หรือ ยิ่ง กวา นั้น วา
“มีก็ได ไมมีก็ดี” มีฉันก็ไมวา แตถาไมมีก็ดี ฉันจะไดเปนอิสระ
คลองตัวดี
เราฝกตัวไปแมแตในชั้นตน เราก็จะมีชีวิตที่คลองตัวขึ้นมาก
ซึ่ ง ทําให เ ราทั้ ง สามารถใช เ วลาให เ ป น ประโยชน ม ากขึ้ น และ
สามารถมีความสุขไดงายขึ้นดวย สิ่งเหลานั้นจะมีคุณคาพอดีของ
มันคือบริบรู ณในตัว ไมใชวาจะตองเพิ่มปริมาณขึ้นทุกที โดยมีสุข
เพียงเทาเดิม
เราจะกลายเปนคนที่วา ฉันอยูโดยลําพังเอง ฉันก็สุขได แตมี
สิ่งเหลานี้มา ก็ทําใหฉันมีความสุขมากขึ้น
ใหสิ่งเสพเปนเพียงสิ่งเสริมสุข แตอยาใหมันเปนสิ่งจําเปน
สําหรับความสุขของเรา ถาสิ่งเหลานั้นเปนสิ่งจําเปนสําหรับความ
สุขของเรา ก็แสดงวาเราหมดอิสรภาพแลว เราตองเปนคนมีสุขได
ในตัวเอง แลวสิ่งเหลานั้นมาเสริมความสุขของเรา
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แลวทานก็แนะนําไวดวยวา เมื่อรักษาอุโบสถ ก็ใหเอาเวลาที่
ไดจากการงดเสพไปทําพวกอนวัชชกรรม คือ พอเราไมยุงกับการ
หาเสพบํารุงบําเรอตัว เราก็ไดเวลาเพิ่มขึ้นมาเฉยๆ อีกเยอะ
ทีนี้ก็เอาเวลานั้นไปจัดใชใหเปนประโยชน คนควาหาความรู
อานหนังสือธรรม หรือเรื่องที่ดีๆ ไปใหความรูแกเด็ก รวมกิจกรรม
สรางสรรค เจริญภาวนา หรือไปบําเพ็ญประโยชน เชน ไปเลี้ยงเด็ก
กําพรา ไปเยี่ยมผูเฒาชรา
นี่เปนการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง ใครทําได ก็ลองดูนะ
รักษาศีล ๘ เพียง ๘ วันครั้งเดียว ไมยากหรอก แตคุณคาเหลือคุม
เพราะทําใหรักษาอิสรภาพของชีวิตไวได และทําใหเปนคนสุขงาย
ดวยวัตถุนอย แถมยังดีตอสุขภาพ สงเสริมคุณภาพชีวิต ทําใหใช
เวลาอยางเปนประโยชนมากขึ้นอีกดวย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
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ทุกขมีคุณได
ใชเปน ก็มีประโยชน
ตอนนี้ก็มาถึงทุกข ทุกขนั้น เราไมชอบ เพราะมันบีบคั้น ทํา
ใหอึดอัด ติดขัด บีบคั้น คับของ นี้คือความหมายของทุกข
เปนธรรมดาที่วา คนเจอทุกข ยอมไมชอบใจ แตคนมีโยนิโส
มนสิการสามารถเอาประโยชนจากทุกขได ทําไดอยางไร
บอกแลววา ทุกขเปนสภาพบีบคั้น เมื่อมันบีบคั้น คนก็อึดอัด
ขัดของ จึงทําใหเขาดิ้นรนเพื่อใหหลุดใหพนไป ถาเขารูจักดิ้น นอก
จากมีความเปนไปไดมากวาเขาจะหลุดพนไปไดแลว การดิ้นรนนั้น
ก็จะทําใหเขาเขมแข็ง ไดเรียนรูจากประสบการณในการดิ้นรนหา
ทางนั้น มีการพัฒนาขึ้นไปในดานตางๆ มากทีเดียว
ขอสําคัญอยูที่วา มนุษยที่มีจิตมีใจ รูจักคิดไดนี้ ถาวางจิตใจ
ถูกตองและคิดถูกทาง ก็ดีไป แตถาวางจิตใจผิด และคิดเขวไป
นอกจากไมหลุดพนแลว ยังจะซ้ําเติมตัวเองอีกดวย
ยกตัวอยาง คนเกิดมาจนขนแคน หรือตกทุกขไดยาก ถาวาง
จิตใจไมถูกตอง และไมรูจักคิด มัวนั่งจับเจาเศราใจทอดอาลัยอยู
ก็คือเอาทุกขนั้นมาทับถมตัวเอง ก็ยิ่งจมลงไป
ทีนี้ ถาคนนั้นวางใจถูก และดิ้นรนเพียรพยายามแกปญหา รู
จักคิดหาทาง ก็สามารถผานพนทุกขนั้นไป และอาจจะประสบ
ความสําเร็จที่ยิ่งใหญก็ได
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การดิ้นรนใหพนจากทุกขที่บีบคั้นนี้ บางทีถึงกับเปนระบบ
ของสังคมก็มี
เอางายๆ ก็ไดแกระบบแขงขันของสังคมตะวันตก ที่กําลังแผ
ขยายไปครอบงําโลกทั้งหมด เปนโลกาภิวัตนนี่แหละ
ระบบแขงขัน ก็คือเอาทุกขมาบีบ ทําใหคนตองดิ้น และ
ระบบแขงขันนี้ซอนไวกับระบบตัวใครตัวมัน คือปจเจกชนนิยม
อยางเขม เมื่อดิ้นรนไป ก็หวังพึ่งใครไมไดดวย ทําใหมุงมั่นเด็ด
เดี่ ย วและใช พ ลั ง เต็ ม ที่ จึ ง ทําให ค นเข ม แข็ ง และต อ งเร ง รั ด
ขวนขวายกระตือรือรนตลอดเวลา
นี่ก็คือทําใหตองตั้งอยูในความไมประมาท และก็ไดผลคือ
เจริญกาวหนาสมหมาย แตจะเปนความเจริญที่พึงปรารถนาแค
ไหน และการดิ้นรนแบบนี้มีขอดีขอเสียอยางไร ก็ไวคอยวากันอีกที
อยางไรก็ตาม ความไมประมาทที่เกิดจากถูกบีบคั้นในระบบ
แขงขันทําใหตองกระตือรือรนดิ้นรนกันนี้ ยังเปนเพียงความไม
ประมาทเทียม เปนเรื่องภาวะดิ้นรนจากความบีบกดที่มาถึงจิตใจ
เทานั้น ไมใชความไมประมาทที่เกิดจากปญญา จึงพวงปมปญหา
เอาไวมากมาย ทั้งทางจิตใจ เชนความเครียด และทางสังคม ที่
ขาดความสัมพันธเชิงน้ําใจ เปนตน เปนเรื่องที่ยังตองแกปญหากัน
อยางหนักตอไป
แตเอาเถิด มนุษยที่ไมประมาท ถึงอยางไรก็ยังดีกวามนุษยที่
จมอยูกับความลุมหลงมัวเมา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓๗

บางทีผูนําสังคมก็ตองใช หรือแมแตสรางความไมประมาท
เทียมนี้ขึ้น เพื่อใหคนลุกขึ้นมากระตือรือรนขวนขวายบาง ดีกวาจะ
ปลอยใหจมอยูในความประมาทจับเจานอนคุดคูไมรูจักคิดจะไป
ไหนหรือจะทําอะไร
เปนอันวา เราจะตองใหคนรูจักใชประโยชนจากความทุกข
คือเมื่อทุกขบีบคั้นใหดิ้นรนขวนขวาย ก็ทําใหเกิดความเขมแข็ง
แลวการที่เรามีทุกข ก็คือเกิดปญหา ซึ่งทําใหเราหาทางแกไข
เมื่อพยายามแกไขปญหา เราก็จะไดพัฒนาตัวเอง ดานที่
หนึ่งซึ่งเปนหัวใจ ก็คือไดพัฒนาปญญา กวาจะแกปญหาไดเสร็จ
ผานลุลวงไป เราก็ไดปญญามากมาย
พรอมกันนั้นก็ไดพัฒนาทั้งดานกาย ดานวาจา และดานจิต
ใจ เชน พฤติกรรมก็คลองขึ้น จิตใจก็เขมแข็ง มีสติ มีสมาธิดีขึ้น
เปนตน สารพัด อะไรตออะไรก็มากันใหญ
เพราะฉะนั้น ทุกขจึงใชใหเปนประโยชนได และเราก็จะตอง
เอาประโยชนจากทุกขใหได นี่แหละ ทานจึงใหหลักวา คนมี
ปญญา แมเจอปญหาประสบทุกข ก็สามารถมีความสุขได ถึงแม
อยูทามกลางทุกข ก็ตองรูจักมีความสุขไดดวย
เปนอันวา เอาประโยชนจากทุกขใหได ทุกขก็จะมีทางเปน
คุณ ดังวามานี้

ความสุข ทุกแงทุกมุม

๑๓๘

ปฏิบัติถูก มีแตสุข
ทุกขไมมี
ในเรื่องความสุขและความทุกขนี้ มีขอสําคัญที่เปนประโยชน
ในทางปฏิบัติโดยตรง และพระพุทธเจาก็ตรัสไวเองดวย นั่นคือ วิธี
ปฏิบัติตอความสุข ซึ่งก็รวมวิธีปฏิบัติตอความทุกขไวดวยในตัว
วิธีปฏิบัติตอความสุขนี้ ขอวาไปตามที่พระพุทธเจาตรัสไว
อยูในพระสูตรชื่อวาเทวทหสูตร มี ๔ ของายๆ คือ
๑. ไมเอาทุกขทับถมตนที่ไมเปนทุกข
๒. ไมละทิ้งสุขที่ชอบธรรม
๓. แมในสุขที่ชอบธรรมนั้น ก็ไมหมกมุนสยบ
๔. เพียรทําเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป
(โดยนัยวา เพียรปฏิบัติเพื่อเขาถึงสุขที่สูงขึ้นไปจนสูงสุด)
ในขอ ๑ ไมเอาทุกขทับถมตนที่ไมเปนทุกข จะเห็นวา คนเรานี้
ชอบเอาทุกขมาทับถมตน คือ ตัวเองอยูดีๆ ไมไดเปนทุกขอะไร แต
ชอบหาทุกขมาใสตัว ตัวอยางงายๆ ไดแก คนกินเหลาเมายา เสพ
ยาเสพติด ตัวเองก็อยูสบายๆ กลับไปเอาสิ่งเหลานั้นที่รูกันอยูชัดๆ
วามีโทษมาก ตั้งแตเปนอันตรายตอรางกาย แตทั้งที่รูอยางนี้ ก็เอา
มาใสตัวเองใหเกิดทุกขเกิดปญหาขึ้นมา
ลึกเขาไป ทางจิตใจ บางคนก็เที่ยวเก็บอารมณอะไรตางๆ ที่
กระทบกระทั่งนิดๆ หนอยๆ ทางตาบาง ทางหูบาง ไดเห็นสิ่งนั้นสิ่ง
นี้ ไดเห็นคนนั้นคนนี้ เขาทําอันนั้นอันนี้ ไดยินเขาวาอยางนั้นอยาง
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นี้ ก็รับเขามาเก็บเอาไว เปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ผานไปแลว แตพอมี
เวลาไปนั่งเงียบๆ ก็ยกเอามาคิด เอามาปรุงแตงในใจ ทําใหใจเศรา
หมอง ขุนมัว ไมสบายใจ ก็กลายเปนทุกข อยางนี้ก็เปนการเอา
ทุกขมาทับถมตนอยางหนึ่ง
ทางพระทานก็สอนวา พวกเราที่ยังอยูกับชีวิตในระดับชาว
บานอยางนี้ ถาจะปรุงแตงก็ไมวา แตปรุงแตงใหดีนะ อยาไปปรุง
แตงไมดี ถาปรุงแตงไมดี ทานเรียกวาอปุญญาภิสังขาร ไดแกปรุง
แตงเรื่องรายๆ เรื่องบาปอกุศล เปนเรื่องโลภะ โทสะ โมหะ ก็กลาย
เปนปรุงแตงทุกข
ทานก็ใหเปลี่ยนใหม ใหมีสติมากั้นมายั้ง อันที่ไมดีก็ใหหยุด
ไปเลย แลวก็ปรุงแตงดีๆ ใหเปนปุญญาภิสังขาร ใหเปนเรื่องบุญ
เรื่องกุศล ปรุงแตงจิตใจอยางนอยใหมีปราโมทย ตอไปปติ ปสสัทธิ
เขาทางดีไปเรื่อยๆ อยางนี้ก็จะแกปญหาได และเดินหนาไปในทาง
ของความสุข
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาตรัสถึงพวกนิครนถที่บําเพ็ญ
ตบะ คนพวกนี้เอาทุกขมาทับถมตนชัดๆ เวลาโกนผม เขาก็ไมโกน
แตเขาเอาแหนบมาถอนผมทีละเสนๆ จนหมดศีรษะ หรือเตียงเขา
มีดีๆ ก็ทรมานตัวเอง เอาตะปูไปตอกๆ แลวก็นอนบนตะปู หรือ
นอนบนหนาม แลวก็อดขาวอดน้ํา เวลาหนาวก็ไปยืนแชตัวในแม
น้ํา เวลารอนก็มายืนตากที่กลางแดด อยางนี้เปนตน
การบําเพ็ญตบะเหลานี้ พระพุทธเจาตรัสวาเปนการเอาทุกข
มาทับถมตนที่ไมไดเปนทุกข

๑๔๐

ความสุข ทุกแงทุกมุม

นี่ยกอดีตมาใหฟง ก็เทียบเคียงเอา สําหรับยุคปจจุบัน ก็นกึ
ตัวอยางเอาเอง ตามหลักทีว่ า ไมเอาทุกขทบั ถมตนทีไ่ มไดเปนทุกขนี้
ในขอ ๒ ไมละทิ้งสุขที่ชอบธรรม ความสุขที่ชอบธรรม ก็มีทั่วๆ
ไป อยางชาวบานที่ประกอบการงานอาชีพสุจริต ไดเงินทองมา ก็
ใชจายบริโภค เลี้ยงดูครอบครัว และผูคนที่ตนรับผิดชอบ ตามหลัก
ความสุขของชาวบาน (คิหิสุข) ๔ อยาง วาสุขจากการมีทรัพย สุข
เกิดจากการใชจายทรัพย สุขจากความไมเปนหนี้ และสุขจาก
ประกอบการงานที่ ป ราศจากโทษ จากกายกรรม วจี ก รรม
มโนกรรมที่สุจริต ความสุขที่ไมมีการเบียดเบียนใคร เปนตน ถา
เปนสุขที่ชอบธรรมอยางนี้ ทานไมใหละเลยทอดทิ้ง
ความสุขที่ชอบธรรมมีเยอะแยะ จะพูดตามหลักโนน หลักนี่
ไดมากมาย อยางที่ผานมาแลว ก็มีสุขไดทั้งนั้น จะเอาสุขจากทาน
ศีล ภาวนา ก็ได ซึ่งขึ้นไปโนน ถึงสุขในการเจริญสมถภาวนา และ
วิปสสนาภาวนา หรือจะเอาสุขจากชุดเมตตากรุณา หรือชุดสังคหวัตถุ ฯลฯ ไดทั้งนั้น คงไมตองอธิบายอีกแลว
รวมความก็คือ สุขที่ชอบธรรมเหลานี้ ไมตองไปรังเกียจมัน
ไมตองไปละทิ้ง (พวกลัทธิบําเพ็ญตบะ เขามุงทรมานตน เขาก็หลีก
เลี่ยงความสุข)
ตอไปขอที่ ๓ แมในสุขที่ชอบธรรมนั้น ก็ไมหมกมุน ไมสยบ ขอ
นี้สําคัญมาก เปนการพัฒนากาวไกล เพราะสุขที่ชอบธรรมไมละ
ทิ้ง เราก็มีความสุขอยางนั้นได นั่นก็ดีแลว แตปญหาในเรื่องความ
สุขก็อยางที่วามาแลว คือเรื่องความติด ความหลงเพลิน หมกมุน
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ที่จะทําใหขี้เกียจ ทําใหประมาท แลวก็ทําใหเสื่อมได ใครผานจุดนี้
ไปได ก็แสดงวาไดพัฒนาในขั้นสําคัญ
เปนอันวา แมในสุขที่ชอบธรรม ก็ไมสยบ ไมหลงติด ไมมัว
เมา ไมหมกมุน เมื่อปฏิบัติไดถูกตองในขั้นนี้ ก็จะเปนการพัฒนาที่
สําคัญ คือ ความสุขไมครอบงําเราได
หนึ่ง ไมทําใหเราตกลงไปในความประมาท ความสุขไม
กลายเปนโทษ
สอง ไมทําใหเราสูญเสียอิสรภาพ เราไมตกเปนทาสของ
ความสุข ยังคงเปนอิสระอยูได
สาม เปดโอกาสใหก ารพัฒ นาความสุขเดิน หนา กา วตอ สูง
ขึ้นไป
สุดทาย ขอ ๔ เพียรกําจัดเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป เปนขั้นที่
ไปถึงความสุขที่สมบูรณเด็ดขาด หมายความวา ตราบใด เหตุแหง
ทุกขยังมีอยู ยังเหลืออยู ทุกขยังมีเชื้ออยู ก็ยังไมจบสิ้น ทุกขก็ยัง
เกิดขึ้นอีกได ยังมีทุกขแฝงอยู ก็เปนความสุขที่ยังไมสมบูรณ จึง
ตองกําจัดเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป
จากขอนี้ จะชวยใหเราเขาใจวา ทําไมทานจึงใชคําวาดับ
ทุกข เพราะเปนคําที่ชี้ชัด
ถาบอกวาพัฒนาความสุข นั่นก็ดี ก็พัฒนากาวหนากันไป
แตอยางที่บอกแลว คือเปนแบบปลายเปด ไมรูจุดหมายที่เสร็จสิ้น
สมบูรณชัดลงไป

๑๔๒
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นี่ทานบอกผานมาทั้งเชิงลบเชิงบวกแลว ในที่สุด จะเสร็จสิ้น
สมบูรณ ก็ตองปดรายการดวยคําเชิงลบ ใหเด็ดขาดวาทุกขไม
เหลือแลว มีแตสุขอยางเดียว เต็มเปยม สมบูรณ
อยางไรก็ตาม คําที่บอกวา “เพียรกําจัด…” ก็บอกอยูในตัว
วา การกําจัดเหตุแหงทุกขนั้นกาวไปกับความเพียร เหตุแหงทุกขมิ
ใชวาจะตองหมดปุบปบ เชน ทําให โลภะ โทสะ โมหะ ลดนอยลง
ไป ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เบาบางลงไป ซึ่งก็จะดําเนินไปดวยการ
ปฏิบัติตามมรรค มีการเจริญศีล สมาธิ ปญญา บรรเทากิเลสทั้ง
หลาย ลดอวิชชาลงไป นี่ก็คือทําความสุขใหเพิ่มขึ้นมาๆ
เพราะฉะนั้น ขอ ๔ นี้พูดอีกสํานวนหนึ่ง ก็คือการพัฒนา
ความสุขนั่นเอง แตเพื่อใหชัดเจน ก็บอกกํากับไวดวยวา พัฒนาจน
สูงสุด หรือจนสมบูรณ จึงไดใสในวงเล็บไวดวยวา “โดยนัยวา เพียร
ปฏิบัติเพื่อเขาถึงสุขที่สูงขึ้นไปจนสูงสุด” ก็คือพัฒนาจนถึงความ
สุขที่สมบูรณนั่นเอง
ทั้งนี้ จะทําสําเร็จอยางนั้นได ก็ตองรับกันกับขอ ๓ ที่วา แม
ในสุขที่ชอบธรรม ก็ไมหมกมุนสยบ ไมมัวติดแลวประมาท จม
หยุด ปลอยตัวอยูแคนั้น หรือเถลไถลออกไป พอขอ ๓ เปดโอกาส
ให ความเพียรก็พาขึ้นมาขอ ๔ ตอไป เปนอันจบกระบวน
นี่ก็คือวิธีปฏิบัติตอความสุข ที่พระพุทธเจาตรัสไวใหแลว
ทีนี้ เรื่องการปฏิบัติตอความสุขนี้ เราก็อาจจะนํามาพูดงายๆ
โดยจับเอาจุดที่เดนในการใชประโยชนของเรา อาจจะเรียกวาเปน
จุดเนนในการปฏิบัติ เปน ๓ อยาง คือ
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หนึ่ง ไมประมาท ขอนี้สําหรับคนทั่วไป รีบยกขึ้นมาตั้งเปน
หลั ก จําเพื่ อ เตื อ นใจให มี ส ติ ไ ว แ ต ต น เพราะความสุ ข นี้ ช วนให
เพลิดเพลิน หลงใหล แลวก็ผัดเพี้ยน เฉื่อยชา เกียจคราน ประมาท
อยางที่วาแลว จึงตองระวังไมใหเกิดความประมาท
ดูสิ คนสําคัญ วงศตระกูล สังคม ประเทศชาติ จนถึงอารย
ธรรมใหญๆ ที่ประสบความสําเร็จรุงเรืองขึ้นมาแทบทุกราย พอ
เจริญงอกงามถึงจุดหนึ่งแลว ก็มักลุมหลง มัวเมา แลวก็จะถึงจุด
จบลมสลายพินาศหายไป เรื่องราวมากมายในประวัติศาสตรบอก
ใหเรารูเทาทันไวอยางนี้
ในครอบครั ว นี่ แ หละสํา คั ญ นั ก คุ ณ พ อ คุ ณ แม ต อ งไม
ประมาท แมแตเมตตาที่แสนดี พอมีมากเกินไป ดีแตเอาอกเอาใจ
ไดแตโอ บํารุงบําเรอลูกเปนการใหญ จนมากเกินไป ไมรูจักเอา
อุเบกขาเขามาดุล ไปๆ มาๆ ลูกออนแอ ประมาท ไมพัฒนา เผชิญ
ชีวิตไมได ไปแตในทางหลงมัวเมา แลวครอบครัวนั้นก็เสื่อมลง
วงศตระกูลเสียหาย
ถึงแมแตละคนก็เหมือนกัน ตอนแรกมีความเพียรพยายาม
สรางเนื้อสรางตัวมาอยางดี แตพอมั่งคั่งเปรมปรีดิ์มีสุขเต็มที่ ทีนี้ก็
หลงมัวเมา ประมาท แลวก็ตกลงไปในทางแหงความเสื่อม
เปนอันวา หนึ่ง ในความสุขนั้น ระวังไว อยาไดประมาท
สอง ใชเปนโอกาส เมื่อกี้บอกแลววา ยามมีทุกข เราถูกบีบ
คั้น อึดอัด ขัดของ จะทําอะไรก็ยากไปหมด ตองใชความเพียรมาก
แตนั่นก็ดีไปอยางหนึ่ง เพราะเมื่อมันติดขัด มันยาก เราก็ยิ่งเพียร
พยายามมาก เราก็เลยไดเรียนรู ไดฝก ไดหัด ไดพัฒนาตนมาก พอ
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ทําใหเหมาะ กลายเปนเจริญงอกงาม มีความสําเร็จกันใหญ
ทีนี้ ความสุขละ ดีอยางไร สุขนั้นชื่อมันบอกอยูแลว คือแปล
วาคลอง วาสะดวก วางาย นี่ก็ดีไปอีกแงหนึ่ง คือเมื่อมันสะดวก
มันคลอง มันงาย จะทําอะไร หรือมีอะไรจะตองทํา ก็รีบทําเสียสิ นี่
ละคือ เมื่อความสุขมา ก็ใชมันเปนโอกาส
เพราะฉะนั้น พอมีความสุขขึ้นมา ก็ตองรีบใชมันเปนโอกาส
มันคลองมันสะดวกมันงาย จะทําอะไรก็ทําซะ แทนที่จะถูกสุขลอ
ไปตกหลุมแหงความลุมหลงใหมัวเพลินผัดเพี้ยนประมาท เรามี
ปญญาเขมแข็งไปในทางตรงขาม กลับใชความสุขเปนโอกาส ทีนี้ก็
ดีกันใหญ ยิ่งเจริญงอกงามพัฒนายิ่งขึ้นไป
ถาเปนคนที่พัฒนาอยางนี้ ไมวาสุขหรือทุกขมา ฉันเอา
ประโยชนไดทั้งนั้น และที่ชื่อวานักปฏิบัติธรรมก็คือตองทําไดอยาง
นี้ นี่ก็คืออยูในหลักโยนิโสมนสิการ คือคิดเปน คิดแยบคาย ไมวาดี
วารายมา ฉันเอาประโยชนไดหมด
ออ สุขมาแลว เออ ดี คราวนี้คลอง สบาย งาย สะดวก
โอกาสให ฉันทําเต็มที่
ออ ทุกขมาหรือ เออ ดี มันยาก จะไดเพียรกันใหญ เขามา
เถอะ ฉันสูเต็มที่
คติของนักฝกตนบอกวา “ยิ่งยาก ยิ่งไดมาก” มันเปนจริงได
อยางไร ฝากใหไปคิดกันดู
ขอหนึ่งวาไมประมาท ขอสองวาใชเปนโอกาส ก็รับชวงตอ
กันไป ไมวาในสุขในทุกข เราเอาประโยชนได ดีทั้งนั้น
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สาม ไมพึ่งพา อิสรภาพเปนคุณลักษณะสําคัญ เปนจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนา คนจะมีอิสรภาพแทจริงได ตองมีอิสรภาพ
ของจิตใจเปนฐาน และความเปนอิสระของจิตใจนั้น ก็เดนขึ้นมาที่
ความเปนอิสระจากความสุข
ความเปนอิสระจากความสุขนี้ ก็เหมือนตอขึ้นมาจากขอแรก
ที่วาไมประมาท คือไมถูกความสุขครอบงํา ทําใหหลง มัวเมา แลว
ตกไปในความประมาท ขอนั้นอยูแคดานลบ ขอนี้พนไปไดเลย ไม
ตองพึ่งพา
คนที่พัฒนาดี เปนคนที่สามารถมีความสุข แตก็สามารถเปน
อิสระ ไมติด ไมตองพึ่งพา ไมขึ้นตอความสุขนั้น คนที่พัฒนา
สมบูรณแลว ทั้งมีความสุขที่ไมพึ่งพา และไมตองพึ่งพาความสุข
นั้นดวย
เมื่อเปนอิสระ ยังรักษาอิสรภาพไวได จึงจะสามารถกาวหนา
พัฒนาตอไป
สี่ พัฒนาตอไป ก็คือบอกหรือเตือนวายังตองไปตอ ขางหนา
หรือสูงขึ้นไป ยังมีอีก
ก็เปนอันวารับกันสอดคลองกันหมด ตั้งแตไมประมาทจนถึง
ไมพึ่งพา แลวก็คือมาพัฒนาสูความสุขที่สูงขึ้นไป
ทั้งมีความสุขอยู และพัฒนาอยางมีความสุข แลวก็พัฒนาสู
ความสุขที่สูงขึ้นไปอีก จนถึงความสุขที่สูงสุด เปนกระบวนการของ
ความสุขทั้งหมด มีแตความสุขตลอดกระบวนการพัฒนาความสุข
นั้น
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ความสุขที่สมบูรณ
ดูอยางไร
ทีนี้ก็มาถึงลักษณะของความสุขอยางสูงสุด ซึ่งกลายเปนวา
กลับไปบรรจบกับตอนแรกที่พูดเริ่มตนไววา ความสุขตามหลักพระ
พุทธศาสนาพูดสรุปรวบรัดทีเดียว ก็คือ นิพพานํ ปรมํ สุขํ นิพพาน
เปนสุขอยางยิ่ง หรือเปนความสุขที่สูงสุด
ตอนนี้ เมื่อพัฒนาความสุขมาจนแตะหรืออางอิงพาดพิงถึง
ความสุขอยางสูงสุดแลว ก็ควรจะรูวา ความสุขสูงสุดมีลักษณะ
อยางไร เผื่อจะเอาไวใชตรวจสอบความสุขของเราวาเขาในแนว
ทางที่ถูกตองไหม มีทางที่จะพัฒนาดีขึ้นไปไดไหม
อยางนอยก็จะไดใชเปนแนวในการปรับปรุงความสุขของเรา
ใหมีคุณภาพดีขึ้น มีคุณใหมาก มีโทษใหนอย แลวตัวเราเองก็จะ
ปฏิบัติตอความสุขที่มีอยูไดถูกไดดีขึ้นดวย
ลั ก ษณะง า ยๆ ของความสุ ข อย า งสู ง สุ ด หรื อ ความสุ ข
สมบูรณ ที่พอจะปรากฏออกมาใหพูดถึงได ก็คือ
๑. เปน สุขตลอดเวลา ไมตองหา เปนคุณสมบัติประจํา มีอยู
กับตัว
๒. เปน สุขอิสระ ไมตองพึ่งพา ไมขึ้นตออะไรๆ เชน ไมอาศัย
สิ่งเสพ
๓. เปน สุขลวน บริสุทธิ์บริบูรณ ไมมีทุกขแฝงหรือคางคา
เหลืออยูเลย
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ข อ แรก ความสุ ข อย า งสู ง สุ ด นั้ น มี อ ยู ใ นตั ว ตลอดเวลา
เพราะเปนคุณสมบัติของชีวิตไปแลว เปนของประจําตัว เมื่อมีอยู
ขางในของตัวเอง มีอยูกับตัวแลว ก็ไมตองหา
เหมือนอยางพระพุทธเจา จะเสด็จไปไหน จะจาริกรอนแรม
ไปกลางปา บนเขา มีคน หรือไมมีใคร อยางไร ก็มีความสุข เพราะ
ความสุขเปนคุณสมบัติอยูขางใน ไมตองหาแลว
ขอสอง เปนความสุขที่ไมตองพึ่งพา ไมขึ้นตออะไรๆ เปนสุข
ที่อยูกับตัวเอง จึงเปนอิสระ เปนไทแกตัว ตรงขามกับกามสุขที่เปน
สุขแบบพึ่งพาเต็มที่ แลวปญหาทั้งหลายก็เกิดขึ้นมาเพราะการที่
ตองพึ่งพากาม ตองพึ่งพาวัตถุนี่แหละ
กามสุข หรือสามิสสุขนั้น (เรียกใหสะดวกลิ้นไทยวา “อามิส
สุข” ก็ได) เปนสุขที่ขึ้นตอสิ่งเสพ อาศัยของรักของชอบขางนอก ไม
เปนอิสระกับตัวเอง
อยาง รูป รส กลิ่น เสียง ของสัมผัสทั้งหลาย เราตองขึ้นกับ
มันทั้งนั้น คือจะมีสุขได ก็ตองพึ่งมัน ตองอาศัยมัน ตองไปเที่ยวหา
เอามา และครอบครองไว ตองคอยดูแลใหดี ตองคุมครองปองกัน
หวงแหนหนักเหนื่อยกับมัน ตัวเองก็ไมเปนอิสระ แลวก็ทําใหขัด
แยงกัน ตองแยงชิงกับคนอื่น เปนเหตุใหเบียดเบียนกัน
แตเมื่อเราพัฒนาความสุขที่เปนอิสระขึ้นมาได ตัวเองก็มี
ความสุขไดโดยไมตองพึ่งพา แลวก็ไมตองแยงชิงเบียดเบียนกัน
สาม เปนความสุขที่สมบูรณ ลักษณะที่สมบูรณก็คือ ไมมี
ทุกขแฝง ไมมีอะไรรบกวนหรือคางคาระคาย
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คนในโลกจํานวนมากบอกวาเขามีความสุข แตลึกลงไป ยัง
มีทุกขหรือมีเหตุแหงทุกขแฝงอยู เชน มีกังวล หวั่นใจ หวาด ระแวง
หวง คางคาระคายใจ บางก็มีอาการเหงา หงอย อางวาง วาเหว
บอกวามีความสุข แตเสวยสุขเหลานัน้ ไมโลง ไมโปรง ไมไดสขุ เต็มที่
ทีนี้ พอหมดเหตุแหงทุกขในตัวแลว ก็มีความสุขสมบูรณเต็ม
ที่ ไมมีทุกขอะไรจะเหลือจะแฝง ที่จะมารบกวนระคายใจ จะเสวย
สุขอื่นอะไร ก็ไดความสุขนั้นเต็มที่ เปนความสุขอยูแลวในตัวดวย
และทําใหพรอมที่จะเสวยสุขอื่นอยางเต็มอิ่มดวย
เหมือนอยางพระอรหันต ซึ่งมีสุขประเภทสมบูรณนี้ อยางที่
วามีความสุขอยูตลอดเวลา เพราะเปนคุณสมบัติอยูในตัว ทั้งที่สุข
อยู แ ล ว นี้ พร อ มกั น นั้ น ท า นก็ เ สวยความสุ ข อย า งอื่ น ด ว ยตาม
ปรารถนา และไดความสุขจากภาวะแหงความสุขอันนั้นเต็มที่
ดังเชน พระอรหันตอยูวางๆ ไมมีกิจอะไรจะพึงทํา ทานก็เขา
ฌาน ๔ เสวยฌานสุข เรียกวาเอาฌาน ๔ เปน ทิฏฐธรรมสุขวิหาร
แปลวา เปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน และในเวลาที่เสวยฌาน
สุขนั้น ทานก็สุขเต็มที่จากฌาน เพราะไมมีอะไรแฝงระคายในใจ
ตางจากพวกมนุษยปุถุชนที่ยังมีเชื้อแหงทุกขแฝงอยูในใจ ถึง
ไดฌานเขาฌานอะไร ก็ยังมีเชื้อทุกขแฝงอยูขางใน ไมโลงไมโปรง
แท นี่แหละเปนความแตกตางอันหนึ่ง
ย้ําอีกทีวา สุขสูงสุดนี้ ทั้งสมบูรณเปนความสุขในตัวดวย
และทําใหมีความพรอมที่จะเสวยสุขอื่นไดเต็มที่ดวย เมื่อเปนผู
พรอมอยางนี้แลว จะเสวยสุขอะไรก็ได
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ลองดูในมาคัณฑิยสูตร พระพุทธเจาตรัสวา ถาเราไมบรรลุ
สุขที่สูงอันประณีตนี้ เราก็รับประกันตัวไมไดวาเราจะไมหวนกลับ
มาหากามสุข แตเพราะเราไดเขาถึงความสุขที่ประณีตนี้แลว ก็เลย
ไมมีความคิดที่จะเสพเสวยกามสุขนั้น นี่คืออยางไร
ถาจะอุปมา ก็เหมือนกับผูใหญมาเห็นเด็กเลนขายของ ก็ไมรู
สึกลงมาวาทําอยางนั้นจะมีความสุข ที่ไมเสวยสุขนั้น ไมใชเพราะ
วาทําไมได แตเพราะมีความสุขที่ยิ่งกวานั้น เลยไปแลว จิตใจก็เปน
ไปเอง มันเปนพัฒนาการในทางความสุข ตามภาวะของจิตใจที่จะ
เปนไปอยางนั้น
แตทั้งนี้ ทานมีความพรอมที่จะเสวยสุขไดเต็มที่อยางไมมี
อะไรคางคาระคายเคืองใดๆ ทั้งสิ้น จึงเปนสุขที่เรียกไดวาสมบูรณ
ก็เลยเทากับสรุปอีกทีหนึ่งวา ทั้งสุขตลอดเวลา เพราะวามี
สุขประจําอยูในตัว และจะเสวยสุขอะไรอีกก็ไดแลวแตปรารถนาได
เต็มที่ เพียงแตวาถาจะไมเสวยสุขอยางไหน ก็เพราะมีสุขอยางอื่น
ที่จะเลือกซึ่งเหนือกวา เปนเรื่องของพัฒนาการทางความสุขที่จะ
เปนไปอยางนั้นเอง
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เมื่อสุขของบุคคล
คือสุขเพื่อมวลชนทั้งโลก
อีกอยางหนึ่งที่โยงกับเมื่อกี้ คือวา เพราะมีความสุขอยาง
สมบูรณโลงไมมีอะไรคางคาระคายเลยนี้แหละ พระอรหันตจึง
สัมผัสเขาถึงสิ่งที่จะทําใหเกิดความสุขไดทันที เชนถึงกันกับธรรม
ชาติ ไมมีอะไรในใจของตัวที่จะมากีดมากันมาขวางมากั้น
เหมือนอยางพระอรหันตขึ้นบนภูเขา เขาไปในปา ก็เกิด
ความสุขฉับพลัน พอมาสัมผัสธรรมชาติ ทานก็มีความสุขทันที
ไมเหมือนคนที่ยังมีทุกข มีเชื้อทุกขอยู เขาไปในที่ๆ นาจะมี
ความสุข แตเจาตัวความกังวล ความหวง ความไมสบายใจ ความ
คิดถึงการแขงขัน เรื่องการคาขาย เรื่องการเมือง ฯลฯ อะไรตางๆ
สารพัด ก็ตามไปรังควานใจ ทําใหสัมผัสไมถึงความสุข หรือแมสุข
ก็สุขไมไดเต็มที่
สําหรับพระอรหันตนั้น สภาพแวดลอมทั่วไปมีแตสิ่งที่มา
เสริมความสุขให จนกระทั่งถึงวา แมแตสิ่งที่ไมเอื้อ ก็เปนที่รื่นรมย
ไดหมด และไมเฉพาะตัวทานเองที่มีความสุขพรอมอยูเสมอแลว
เทานั้น ผูคนอื่นมาอยูใกลทา น สภาพที่เคยวุนวาย ก็กลายเปนที่
สบายใจไปดวย ดังที่มีคําตรัสเปนคาถาธรรมบทวา
คาเม วา ยทิ วารฺเ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ
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บอกวา: ไมวาบาน ไมวาปา ไมวาที่ลุม ไมวาที่ดอน ทานผู
ไกลกิเลสอยูที่ไหน ที่นั้นไซร เปนภูมิสถานอันรื่นรมย
พระอรหันตจะไปอยูที่ไหน ทานเองก็ราเริงใจไดหมด แลวก็
พาคนอื่นใหรื่นรมยไปดวย ทานสามารถมองสิ่งปฏิกูลของนารัง
เกี ย จให ดู ดี น า สบายใจก็ ไ ด เพราะมี อํานาจบั ง คั บ สั ญ ญาตาม
ตองการ (พระอรหันตเปนภาวิตินทรีย)
นี่ก็เปนเรื่องของความสามารถในการมีความสุข ที่วาเปนไป
เองตามการพัฒนาของมนุษย
การปฏิบัติธรรมนั้น ถาถูกทางแลว ความสุขก็จะเลื่อนขั้น
พัฒนาไปอยางนี้ เมื่อความสุขสมบูรณ ธรรมอื่นก็สมบูรณดวย
เปนไปเองตามกระบวนการธรรมชาติ อยางเรื่องแมไกฟกไข จึงแน
นอน ไมมีอะไรใหตองมาสงสัย
จึงไดบอกไว จะพูดวา พระพุทธศาสนาคือระบบการพัฒนา
ความสุขก็ได จะพูดวากระบวนการกําจัดทุกขก็ได จะพูดวาอะไร
เมื่อเขาแนวธรรม ลงกับธรรมดาของธรรมชาติ ก็พูดไดทั้งนั้น ทั้ง
หมดก็เปนแงความหมายที่มาโยงถึงเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ยังไมจบหรอก ขอบอกเพิ่มอีกหนอย ความสุขที่บริสุทธิ์
บริบูรณนั้น ปรากฏเปนคุณสมบัติที่มีความหมายแผขยายออกไป
ที่ควรตองกลาวไวอีกอยางหนึ่ง คืออะไร
ขยายความหนอยหนึ่งวา พอคนพัฒนาตนสมบูรณ มีความ
สุขที่สมบูรณแลว ก็หมายความวา คุณสมบัติตางๆ ก็มาถึงจุด
สมบูรณทั้งหมด โดยมาบรรจบที่ปญญาอันสมบูรณเปนโพธิ รูเขา
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ใจทั่วถึงเทาทันสิ่งทั้งหลาย ทําใหจิตใจหลุดพนเปนอิสระ และวาง
ใจตอสิ่งทั้งหลายถูกตองลงตัวพอดีทั้งหมด
ถึงจุดนี้ บุคคลนั้นก็เปน “กตกรณีย” คือเปนผูทําสิ่งที่ตองทํา
เสร็จแลว ไมมีอะไรตองทําเพื่อใหตัวเปนอยางนี้อีก อะไรที่จะทํา
เพื่อใหตัวเปนสุข ก็ไมตองทําแลว แมแตจะฝกตนเพื่อใหพัฒนาใน
ชีวิตในการศึกษาอะไร ก็ไมตองทําแลว ไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเอง
อีกตอไป
พูดงายๆ วา พระอรหันตมีลักษณะสําคัญ คือ เปนผูไมมี
อะไรตองทําเพื่อตัวเองอีกตอไปแลว เพราะมีชีวิตที่สมบูรณแลว
ศึกษาพัฒนาจบแลว เปนอเสขะ เปนภาวิต
เมื่อตัวเองสมบูรณจนหมดตน ไมมีอะไรจะตองทําเพื่อตน
เองอีกตอไปแลว ไมวาจะเพื่อใหมีความสุข ไมวาจะเพื่อพัฒนาตน
ไมวาเพื่ออะไรแลว คราวนี้จะทําอะไรตอไป ชีวิตก็ยังอยู แถมชีวิตที่
ยังมีนั้น ก็เปนชีวิตที่ไดพัฒนาแลวอยางดี เต็มที่ทั้งพฤติกรรม จิต
ใจ และปญญา เปยมดวยประสบการณเยี่ยมยอด
ทีนี้ ก็นําเอาเรี่ยวแรงพลังงานเทาที่มอี ยูทั้งหมดนั้นมาทําการ
เพื่อโลก คือเพื่อประโยชนสุขของชาวโลกตอไป
ตอนนี้ก็จึงมาบรรจบกัน คนที่พัฒนาสูงสุดหมดกิเลส มี
ความสุขสมบูรณแลว ก็ใชคําสั้นๆ วานิพพาน ก็คือบุคคลนั้น
นิพพาน พอบุคคลนิพพาน ทีนี้ก็ทําการเพื่อโลก จึงเปนคติพุทธ
ศาสนา พูดสั้นๆ วา “บุคคลนิพพาน ทําการเพื่อโลก”
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อนึ่ง ตรงนี้ มองมาไดจากหลายแง และแงหนึ่งที่อยากจะให
มองในตอนนี้ ก็คือ การที่คุณสมบัติดานปญญาที่สมบูรณ สงผล
ใหคุณสมบัติดานจิต (ที่ปจจุบันนิยมใชคําวาอารมณ) สมบูรณ
ดวย ก็คือปญญาทําใหจิตใจหลุดพนเปนอิสระ
แลวจิตที่เปนอิสระของผูไมมีอะไรตองทําเพื่อตัวเองแลว ตน
เองมีความสุขสมบูรณแลว พรอมดวยปญญาที่มองเห็นหมูมนุษย
ที่ยังมีทุกข ก็พวงเอากรุณาที่แทมา จึงมุงหนาแตจะไปแกไขทุกข
นําสุขมาใหแกหมูมนุษยเหลานั้นสืบตอไป และนั่นก็คือชีวิตที่แท
ของพระอรหันต
มีแงเล็กๆ แทรกเขามาวา เปนธรรมชาติของคน เมื่อมีทุกข ก็
จะระบายกระจายทุกขออกไป ถาระบายออกไดทางปาก โดยจัด
ทางระบายใหปลอดภัย ก็จะผอนคลายมีทางแกไขปญหาไดดี แต
ถาไมจัดชองระบายทางปากใหดี ก็อาจใชกําลังรางกายเปนตน แผ
ขยายทุกขออกไปในหมูมนุษยใหเปนปญหาที่พาใหเดือดรอนกัน
ไปทุกที่
ในทางตรงขาม คนที่มีความสุข ก็มีพลังที่จะแผรังสีแหง
ความสุขใหกระจายแพรออกไป
ยิ่งเปนผูที่มีความสุขเต็มเปยมสมบูรณแลว เมื่อตนไดหลุด
พนเปนอิสระ ก็อยากจะไปชวยคนอื่นที่ยังถูกมัด ใหหลุดพนเปน
อิสระดวย
ดังนั้น พระอรหันตจึงเปรียบหมือนคนที่หลุดพนออกไปจาก
เครื่องผูกมัดเปนอิสระเสรีแลว
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เมื่อหายเดือดรอนวุนวายกับเรื่องของตัวเองแลว ปญญาที่
มองกวางออกไป ไดเห็นผูคนทั้งหลายถูกมัดอยู ก็ทําใหเกิดพลัง
แหงกรุณาที่ปรารถนาจะชวยคนเหลานั้นใหหลุดออกมา ดังนั้น
เมื่อตนเองไมมีอะไรตองวุนพะวงอีกแลว ก็เที่ยวแกมัดคนอื่นไปทั่ว
เปนอันวา เมื่อบุคคลนิพพาน และความสุขก็สมบูรณ ไมมี
อะไรตองทําใหแกตัวเองอีกแลว ก็ทําการเพื่อโลกตอไป
ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสกับพระอรหันตทั้งหลาย ในคราว
สงพระสาวกชุดแรก ๖๐ องค ไปประกาศพระพุทธศาสนาวา ทั้ง
พระองคเอง และพระสาวกเหลานั้นก็เชนเดียวกัน ไดหลุดพนแลว
จากบวงผูกรัดทั้งปวง ทั้งบวงทิพยและบวงมนุษย เปนอิสระเสรี
แลว
เพราะฉะนั้น “จะระถะ ภิกขะเว … พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ”
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชนและความสุขแก
เหลาพหูชน เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก
นี่คือคติพระอรหันต ตัวเองหมดกิจที่ตองทําเพื่อตัวเองแลว
ทีนี้ก็ทําเพื่อโลกอยางเดียว เหมือนอยางพระพุทธเจา และเหลา
พระอรหันตสาวก ดังที่กลาวมา
รวมความวา ตั้งแตเริ่มตน การปฏิบัติธรรมก็มสี องดานคูกัน
ไป ทั้งการทําเพื่อขัดเกลาตนเอง และการชวยเหลือเกื้อกูลแกผูอื่น
บางวิถีที่กวางออกไป ก็ปฏิบัติเพื่อผูอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะพระ
โพธิสัตว
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ทั้งนี้ การปฏิบัติกาวหนาไป ใหตนเองไดพัฒนามากขึ้น ก็มี
ความหมายรวมไปถึงการทําเพื่อผูอื่นดวย โดยที่การทําเพื่อผูอื่น
นั้น ก็เปนวิธีการที่รวมอยูในการพัฒนาตนนั่นเอง
การปฏิบัติธรรมทั้งหมดตลอดกระบวนการ ทั้งการทํากิจใน
การฝ ก ตั ว เองก็ ตาม ในการทําเพื่อ ผูอื่นก็ตาม แมถึง เปนพระ
โพธิสัตว ก็คือการพัฒนาตัวเอง เพราะยังมีตัวเองที่ตองฝกตอง
พัฒนาอยู ตอนแรก ไมวาทําที่ตน หรือทําแกคนอื่น ก็คือกิจเพื่อตน
เปนกิจคูกันไปในการพัฒนาตน
แตพอพัฒนาตนจบแลว เรียกวาจบกิจในพระศาสนา ทีนี้ก็
ทําเพื่อผูอื่นอยางเดียว จึงมาถึงคติที่วา “บุคคลนิพพาน ทําการ
เพื่อโลก” ดังไดกลาวแลว
เมื่อถึงตอนนี้ ความสุขสูงสุด ที่บริสุทธิ์บริบูรณของบุคคล ก็
แผขยายออกไปเปนความสุขของมวลชนทั้งโลก
พระพุทธศาสนา ก็เปนระบบการพัฒนาความสุข และเปน
ศาสนาแหงความสุข ตามนัยที่ไดกลาวมา ฉะนี้แล

ตอบคําถาม
ทีนี้ อยางที่บอกไวแลวแตตน ความหมายของฉันทะและ
อะไรตออะไร ที่เปนดานขอมูลจากคัมภีร เอาไวคอยวาตางหาก
เพราะวาเรื่องนี้ใหญ พุทธศาสนาวาอยางไรกับความอยาก บางทีก็
ยากเหมือนกัน การแยกแมแตวาความอยากเปนอยางไร อันไหนดี
อันไหนราย ก็ยังรูไมทั่วกัน ยังมีการเขาใจผิดวา เปนชาวพุทธอยาก
ไมได อันนั้นคือพลาดไปแลวอยางสําคัญ
ทีนี้ พอวาความอยากมี ๒ อยาง คือที่เปนอกุศล กับที่เปน
กุศลแลว ก็ยังแยกไมออกอีกวาฝายอกุศลเปนอยางไร ฝายกุศล
เปนอยางไร
เอาละ ในเมื่อยังมีเวลาเหลืออยูบาง ก็ถามตอบกันสักหนอย
ถาโยมมีคําถามอะไร ยังติดขัดอะไร ก็ถามกันได แตวาตองใหชัด
นะเรื่องความหมายของฉันทะ อันนี้เปนตัวสําคัญ มันเปนจุดเริ่มที่
จะกาว แลวก็จะชัดตอเมื่อแยกกับตัณหาวามันตางกันอยางไร ถา
จับอันนี้ไมไดละก็ยาก มีใครสงสัยไหมเรื่องฉันทะ จะไดมาถาม
ตอบกันตอไป

ถาม คือทํางานอยูธนาคารแหงประเทศไทยนะคะ อยากจะถามวา
ฉันทะในการทํางานเปนอยางไรคะ
ตอบ “ฉันทะ” แปลงายๆ ก็คือชอบนี่แหละ แตเคยพูดกับพระ
พระทานถาม บอกวามีคนมาสมัครงาน ก็สัมภาษณวา คุณชอบ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕๗

งานนี้ไหม คําวา “ชอบ” นี้กํากวมนะ ชอบที่เงินเดือนดี จะไดเงิน
มากๆ ทํางานสบายไมตองหนัก ไมตองเหนื่อย งานก็งาย สะดวก
ทั้งมีเวลาพักเยอะ แลวก็เงินก็เยอะ นี้ชอบอยางหนึ่ง
ทีนี้อีกคนหนึ่งตอบวา “ชอบ” ชอบอยางไร ก็ชอบงานนี้วามัน
ถูกกับความถนัดความสามารถ ทําแลวมันมีประโยชนชวยประเทศ
ชาติ สังคมอยางนั้นอยางนี้ มันเปนงานที่ดีงามสรางสรรคอยางนั้น
อยางนี้ ชอบเพราะวาอยางนี้
นี่แหละ คําวา “ชอบ” ในทีนี้มันเปนคํากํากวม ก้ํากึ่งระหวาง
ตัณหากับฉันทะ ถาจะใหชัด ก็ตองพยายามสรางความเขาใจใน
คําวาฉันทะใหชัดขึ้นในสังคมไทย
ถาถามวา เออ งานนี้คุณมีฉันทะไหม ก็หมายความวามันถูก
กับความถนัดความสามารถ เรามองเห็นคุณคาประโยชนของมัน
ไหม ตองมองดวยปญญา ไมใชชอบเพียงเพราะวา มันเงินเดือนดี
สบาย ขี้เกียจได พักผอนเยอะ อยางนี้ก็อยูแคความรูสึกเห็นแกตัว
นี่คือตัณหา
ถามีฉันทะ ก็อยางที่วา เราทํางานนี้ เรารักงานจริงๆ รักนั้น
เพราะเห็นคุณคา เห็นประโยชนวางานนี้เปนการสรางสรรคสังคม
แลวก็พัฒนาประเทศชาติ
ถามันไมชัดในเรื่องประโยชนทางสังคม ก็ตองพยายามให
เกิดฉันทะในแงที่มองเห็นวามีคุณคาในการพัฒนาตัวเรา เวลาเรา
เขาไปทํางานอะไรก็ตาม คุณคาอยางหนึ่งของงานนั้น ไมวางาน
อะไร จะชอบหรือไมชอบก็ตาม มันจะทําใหเราไดพัฒนาตัวเอง
เชน ยิ่งงานยาก เราก็ยิ่งไดพัฒนาตัวมาก คือไดฝกตน ไดพัฒนา

๑๕๘
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สติปญญาและความสามารถตางๆ
เพราะฉะนั้น ถาคนมีฉันทะ พอปลุกฉันทะไดดีแลว มีความ
ใฝฝก ใฝศึกษา ตอนนี้แหละจะชอบแมแตสิ่งที่ยาก เขาคติที่วา “ยิ่ง
ยาก ยิ่งไดมาก” จริงไหมละ ยิ่งงานยาก เราก็ยิ่งไดมาก ก็คือได
พัฒนาตัวเองมาก กวางานนั้นจะเสร็จ กวางานนั้นจะเดินไปไดดี
เราก็ไดพัฒนาตัวเองไปมากมาย
ถางานที่เราทําอยูนั้น เรามองไมเห็นคุณคาที่เปนประโยชน
ตอสังคมประเทศชาติ แตเราจําเปนจะตองทํางาน ก็สรางฉันทะขึ้น
มาในแงที่วามันจะทําใหเราไดพัฒนาชีวิตของเรา เพราะวางานนั้น
มีความหมายอยางหนึ่งก็คือ เปนแดนพัฒนาชีวิตของเรา
งานนี้กินเวลาสวนใหญของชีวิตเรา เชน วันละ ๘ ชั่วโมง คือ
เขาไป ๑ ใน ๓ ของวัน เหลืออีก ๑๖ ชั่วโมง ก็นอนบาง เดินทาง
บาง หมดไปอีกเยอะ เพราะฉะนั้น เราจะเอาอะไร ก็ตองเอากับ
เวลา ๘ ชั่วโมงนี้ อยาใหเสียเปลา ถาไปมัวทุกขฝนใจกับงานนี้ เรา
ก็แย เสียไปวันละ ๘ ชั่วโมงเปลาๆ และชีวิตเราก็จะเต็มไปดวย
ความทุกขดวย
เพราะฉะนั้น เราก็รีบสรางฉันทะขึ้นมาใหเห็นคุณคาที่จะรัก
งานขึ้นมาใหได เราก็บอกตัวเองวา งานนี้ เราทําไปเถอะนะ เราจะ
ไดพัฒนาตัวเอง พัฒนาทักษะ พัฒนาความสามารถในการแก
ปญหา พัฒนาปญญา พัฒนาจิตใจ ใหมคี วามอดทน ใหมคี วามเพียร
ใหรจู กั ควบคุมตน ใหมสี ติ ใหมสี มาธิ เปนตน งานทุกอยางใชพฒ
ั นา
ตัวเราไดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นอยางนอยก็ไดพัฒนาตัวเอง ถามี
ฉันทะอยางนี้ ทํางานก็จะมีความหมาย และมีความสุขมากขึ้น
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ถาเกิดไปทํางานที่ไมถูกใจ ไมชอบใจ จิตก็อัดอั้นวนเวียนไป
มาไมมีทางออก จิตมันเดินไมได ไมมีทางออกไป มันก็ทุกขทั้งนั้น
จิตที่เปนทุกข ก็คือจิตที่อัดอั้น มันเดินไปไมได วกวนอยูนั่น พอมัน
มีทางไปแลว มันก็สุข เพราะฉะนั้น ถาไปประสบปญหา ก็สราง
ฉันทะขึ้นมาดวยวิธีแบบนี้ งานทุกอยางเราจะมีฉันทะไดหมด ก็คือ
วา ถึงอยางไรมันก็เปนโอกาสที่จะพัฒนาตัวเรา มันมีคุณคาที่จะใช
พัฒนาชีวิตของเราได
เราไปอยูในงาน เราก็ตองเจอผูคน พอเจอผูคน ก็เปนโอกาส
ใหเราฝกตนเองไดแลว เราลองหัดพูดกับเขาสิ พูดอยางไรจะไดผล
ดี พูดอยางไรจะไดไมสรางศัตรู พูดอยางไรจะสรางมิตร พูดอยาง
ไรจะทําใหเขารวมมือ แลวงานของเราจะไดสําเร็จ อะไรอยางนี้ นี่ก็
คือมันเปนการฝกตัวเราเองไปหมด
ดังนั้น งานก็เปนการศึกษาไปในตัว ที่จริงงานก็คือสิ่งที่จะ
ตองทํา แลวฉันทะมันก็คืออยากทํา แลวอยากรูอยากทําก็คือการ
ศึกษา การศึกษาก็อยูที่อยากรูอยากทํา พออยากรูอยากทําก็ได
เนื้อแทของการฝก การศึกษาก็คือการฝก อยากฝกก็คืออยาก
ศึกษา อยากศึกษาก็คืออยากรูอยากทํา
เราไปทํางาน เราทําดวยอยากทํา เราไดฝกตัวเอง มันก็เปน
การศึกษานั่นแหละ ที่จริงการเลาเรียนการทํางาน เปนการศึกษา
ทั้งนั้น ก็คือเปนการพัฒนาชีวิตของตัวเราเอง ถาปฏิบัติถูกตองแลว
ทั้งชีวิตนี้ก็คือการศึกษา
นี่กลายเปนตอบยืดยาดเยิ่นเยอมากไปแลว ถามนิดเดียว
ตอบเลยคําถามไปไกล
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ทีนี้ตอบสรุปตามหลักวิชาเลย ความหมายของฉันทะตาม
หลักนี้ ใชกับอะไรก็ได ดีและไดผลทั้งนั้น ไมใชเฉพาะเรื่องการ
ทํางาน เอาความหมาย ๒ แง
๑. ฉันทะ ในแงตองการใหสมบูรณตามสภาวะ คือ เราเขา
ไปเกี่ยวของกับอะไร เราก็อยากทําใหสิ่งนั้น เรื่องนั้น งานนั้น มันดี
มันเรียบรอย มันงดงาม ใหมันสมบูรณเต็มตามสภาวะของมัน ที่
มันควรจะเปน
๒. ฉันทะ ในแงตอ งการตรงไปตรงมาตามเหตุปจ จัย คือ อยาก
ใหไดผลดีที่ตรงตามเหตุปจจัยของมัน เชนที่ยกตัวอยางอยูเสมอวา
งานการอาชีพอะไรก็ตาม ก็มีวัตถุประสงคที่ตรงตามตัวงานนั้น
อยางอาชีพแพทยก็เพื่อรักษาคนใหเขาหายโรค อาชีพครูก็เพื่อสอน
ใหเด็กเปนคนดีมีความรู สวนเงินทองหรือเงินเดือนคาตอบแทน
เปนตน ก็คือเครื่องสนับสนุนค้ําจุนใหคนตั้งหนาตั้งตาทํางานอาชีพ
เพื่อวัตถุประสงคนั้นๆ ไดเต็มที่ โดยไมตองหวงกังวลเรื่องการเลี้ยง
ชีพความเปนอยู
เราทํางานอาชีพอะไร ก็ตองถามตัวเองใหชัดวาวัตถุประสงค
โดยตรงของงานอาชีพของเรานี้คืออะไร จะไดทําใหตรงใหถูก และ
เราก็ตองทํางานโดยอยากใหเกิดผลตามวัตถุประสงคอันนั้น อยาง
นี้คือฉันทะ สําหรับทานที่ทํางานธนาคารแหงประเทศไทย ก็คงตอง
ทราบแลววาวัตถุประสงคของตัวงานนั้นคืออะไร เพื่ออะไร เชนวา
เพื่อความเรียบรอยมั่นคงของการเงินของประเทศไทยนี้ และอะไรๆ
ที่รัฐบาลและธนาคารไดตกลงวางไว ถาเรามีฉันทะ ก็ตองอยากให
งานที่ทําเกิดผลตามวัตถุประสงคที่วานั่นแหละ
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ทีนี้ ก็อยางที่บอกแลวเหมือนกันวา เมื่อเราทํางานเพื่อวัตถุ
ประสงคของอาชีพอยางถูกตอง รัฐและองคกรก็มีหนาที่เอาใจใสดู
แลอุดหนุนค้ําจุนตางๆ ดวยเงินเดือน เปนตน ใหเราตั้งใจ ตั้งหนา
ตั้งตาทํางานนั้นไดเต็มที่โดยไมตองหวงกังวลเรื่องเงินทองคาใช
จายในการเปนอยู ใหเราไมตองคิดที่จะไปหาที่อื่นหรือทางอื่น
ถ า เป น ไปตามที่ ว า มานี้ คื อ เราก็ ตั้ ง ใจทํางานเพื่ อ วั ต ถุ
ประสงคของงาน และใจก็รักอยากใหไดผลอยางนั้น แลวพรอมกัน
นั้น เงินเดือนคาตอบแทนก็มาถึงแกเรา ใหตัวเราและครอบครัวอยู
กันไดอยางสุขสวัสดี
อยางนี้ก็คือถูกตองดีงาม ใหเรามีความสุขทั้งสองดาน คือ
ดานตัวงานที่ทํา ก็มีความสุขวาไดทําถูกตองดวยฉันทะแลว และ
ดานคาเลี้ยงชีพที่จะอุดหนุนเปนหลักประกันใหแกการทํางานของ
เรา ก็มาหนุนจริงจังใหเราทําตามฉันทะตอไปไดเต็มที่ เราก็มีความ
สุขที่ทุกอยางจะดําเนินเดินหนาตอไปไดเปนอยางดี มั่นใจวาฉันทะ
ของเราจะออกผลแกองคกรของเราและแกประเทศชาติอยางราบ
รื่นยืนยาวตอไป นี่แหละ ระบบของฉันทะ เอาแคนี้กอน

ถาม - ทานเจาคุณนะครับ พระภิกษุทุกรูป รวมทั้งพวกเรา อยาก
เรียนถามทานเจาคุณนะครับ ภาพรวมสังคมไทยในขณะนี้เสมือน
วาขาดฉันทะหรือธรรมฉันทะนะครับ มีการแบงฝกแบงฝาย ที่ทาน
เจาคุณเคยกลาวไว ขณะนี้ ถาพระพุทธเจามาตรัสสอนทั้ง ๒ ฝาย ก็
อาจจะไมฟงเลยนะครับ ผมก็เลยจะกราบเรียนถามทานเจาคุณนะ
ครับ มีหลักธรรมขอใดที่จูงใจใหผูคนในสังคมเกิดกุศลฉันทะหรือ
ธรรมฉันทะ ที่เปนสัมมาทิฏฐินะครับ ขอบคุณครับ
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ตอบ - อย า งน อ ยก็ มี คุ ณ ธรรมทางสั ง คม คื อ มี เ มตตาความ
ปรารถนาดีตอทุกชีวิตตอสังคมสวนรวม อันนี้จะเปนฐานหรือจะ
เปนแรงจูงใจเบื้องตน ขอใหมีอันนี้ขึ้นมากอน ใจจะเย็นลงมาบาง
ตอจากนั้น จะพิจารณาอะไร ก็ตองตรวจตราตัวเอง ไม
พิ จ ารณาด ว ยความรู สึ ก ที่ เ ป น อคติ อย า ให เ มตตากลายเป น
ลําเอียง รักขางหนึ่งชังขางหนึ่ง ตองไมใหเกิดอันนี้ ไมรักไมชัง ทํา
ใจใหเปนอุเบกขาได คือ ตอนนี้ ไมใชอยูแคเมตตา ตองไปที่
อุเบกขา มุงที่ธรรม ไมอยูแคคน
เหมือนอยางการมองสถานการณนี้ บางทีตองใจเย็น รอให
ฝุนควันสงบกอน บางทีจึงเห็น ขณะที่กําลังฝุนตลบ ควันฟุงอยู
มองไมเห็น ทีนี้ คนก็ไมใจเย็นพอ ไมยอมรอสักหนอย เลยตะลุยกัน
ใหฝุนใหควันยิ่งฟุงจนเหม็นกลบ
อยางพระนเรศวรมหาราช ชางพาพระองคมาฝุนตลบเลย
มองไมเห็นเลย พอฝุนเงียบลงไป ปรากฏวาอยูกลางทัพพมาแลว
แตทรงมีสติ แลวก็ใชปญญา สติมาแลวปญญาก็ทํางาน ถาสติไม
มาปญญาก็ทํางานไมได ถาสติมา ปญญาทํางานแลว มองเห็น
ทางสวาง รูเลยวาทําอยางไรจึงจะแกปญหาได ก็เลยไดผล แก
ปญหาไปได
อันนี้เราก็ตองมองในสภาพที่สวาง แลวทําอยางไรจึงจะ
สวาง เวลานี้ก็เรียกไดวาอยูในสถานการณที่ฝุนควันตลบ ทําใหคน
มองไมคอยเห็นสภาพที่เปนจริง เพราะฉะนั้น จะตองทําใจดวยวา
ถาเราจะเห็นใหชัดเจน ก็ตองใหฝุนควันสงบ
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แลวเมื่อยังไมสงบ เราจะทําอยางไร ก็ตองวางใจใหดี ระวัง
อยาใหเอนเอียงไปงายๆ แตอยางนอยรักษาสถานการณใหมัน
เรียบรอยสงบไวกอน คือ ในขณะที่ยังแกปญหาตรงๆ ไมได ก็รักษา
สถานการณไมใหมันมีอะไรที่เสียหายรายแรงเกินไป ใหมันผานจุด
นี้ไปไดกอน เพื่อใหไปถึงจุดที่วาฝุนควันที่ตลบจะสงบไปได
แลวทีน้ีเราก็จะคอยๆ เห็นอะไรขึ้นมา และจะแกปญหาได
ชัดไดตรง อยางนอยก็ไมลมไมจมไปเสียกอน
นี่ก็คือเหตุการณเฉพาะหนา ที่เอาแคประคับประคองใหผาน
ไปไดทีหนึ่ง แตถาอยูกันแบบนี้ตอไปไมดีแน เพราะมันก็จะหมุน
เวียนมาๆ แลว ก็ห าทางรอดไปทีๆ ซึ่งไมแ นวา จะรอดไปทุก ทีไ ด
หรือไม
ที่จริงเรื่องราวเฉพาะหนาแบบนี้ ควรจะเตือนพวกเราใหตื่น
ขึ้นมาไดแลว ใหมองระยะยาวกันเสียที แกปญหาระยะสั้นเฉพาะ
หนาไปครั้งหนึ่งๆ อยางนี้ ไมยั่งยืน ตองแกระยะยาว และเรื่อง
ระยะยาวที่สําคัญที่สุดก็คือการพัฒนาคนนี่แหละ พัฒนาคนดวย
การศึกษาที่ถูกตอง ตามระบบฉันทะ ใหคนพัฒนาความสุข ที่จะ
มาสรางสังคมที่มีความสุขดวยกัน แลวจะไดสุขสันตกันเสียที

