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ขอเจริญพร โยมญาติมิตร ทานผูสนใจใฝธรรม ทุกทาน

ขออนุโมทนา “โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชน
เรียนรูจิตปญญาอยางมีสวนรวม” ที่ไดมีความดําริเปนกุศล ปรารภวัน
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ประโยชนแผกวางออกไปดวย คือการจัดรายการที่จะทําใหเกิดความ
เจริญงอกงามทางธรรมทางปญญาแกประชาชน

สําหรับเร่ืองที่จะบรรยาย ทานก็เขียนไวกวางๆ เปนเร่ืองการ
บรรยายธรรมเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาสุขภาวะ ก็สุดแตจะพูด

อาตมภาพจําไดวา เมื่อ ๔ ปกอนโนน โยมคุณหมอก็ไดนิมนตไว
แลวก็ผัดทานมา นี่ก็ ๔ ป แลว จําไดวาจะใหพูดเร่ืองความสุข ซึ่งเปน
ชื่อเร่ืองงายๆ แมจะทําไดยาก ก็เลยจําติดมา เอาเปนวาใชชื่อเร่ืองนี้
เลย ไมตองไปต้ังใหมอะไรแลว

                                                                         
๑
ถอดความจากธรรมบรรยาย เรื่อง “ความสุขทุกแงทุกมุม” โดย พระพรหมคุณาภรณ 

(ป. อ. ปยุตฺโต) ในวาระท่ี ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิง คุณสาคร ธนมิตต
ท่ีปรึกษาของโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรูจิตตปญญาอยางมีสวน
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ทีนี้ เร่ืองความสุขนั้น ฟงก็งาย พูดก็งาย เราบอกวาเอาเร่ืองที่
งายที่สุด แตความจริงนั้นเปนเร่ืองใหญมาก อยางที่บอกเมื่อกี้วา เปน
เร่ืองที่พูดงาย แตทําไดยาก และที่วาเปนเร่ืองใหญนั้น ในแงหนึ่ง จะ
พูดวาเปนทั้งหมดของพระพุทธศาสนาก็ได

เมื่อเปนอยางนี้ จึงตองขอทําความเขาใจเปนการออกตัวไวกอน
แตตน คือในฐานะที่เปนเร่ืองใหญ คิดวาถาพูดกันจริงๆ จะตองใชเวลา 
๕ - ๑๐ ชั่วโมง ไมนอยกวานั้น ซึ่งเปนไปไมได ดังนั้น จึงตองพูดเฉพาะ
สวนที่เปนหลักๆ คงไมสามารถอธิบายในรายละเอียดใหชัดเจนไดมาก
นัก เอาแคพอใหเห็นรูปรางเคาโครง จึงไดเอาใบแสดงหัวขอส้ันๆ มอบ
ใหทานที่รวมในการจัดรายการไป เผ่ือจะแจกใหญาติโยมดู ก็คิดวาจะ
พูดตามนั้น และถาพูดไมครบ ก็จะไดทวงวาหัวขอไหนยังไมไดพูด

ประการตอไปคือ ในเมื่อเปนเร่ืองใหญที่สําคัญ และเปนการพูด
ตามหลักพระพุทธศาสนา ก็ควรจะมีหลักฐาน เชน พุทธพจนมาแสดง
ใหชัด แตวันนี้ทําไดแคนําเอาหลักหรือเนื้อหามาประมวลสรุปใหเทานั้น 
จึงตองแยกสวนที่เปนหลักฐานขอมูลเดิมอยางพุทธพจนออกไปกอน
ไมนํามารวมไวในที่นี้ คือแยกไวตางหากเลย เปนอีกสวนหน่ึงที่มากที
เดียว ซึ่งเปนฐานใหแกส่ิงที่พูดนี้

แลวอีกอยางหนึ่งก็คือ ขอบอกตรงๆ วา เปนการเอาพระอาพาธ
มาพูด ก็เกรงอยูวาผัดทานมา ๔ ปแลว ถาคราวนี้ไมรับ เด๋ียวตอไปผู
พูดเองจะไมมีตัวเหลือที่จะมาพูด แลวที่สําคัญข้ันตัดสินก็คือวา เปน
มงคลวารคร้ังใหญของทานดวย จึงคิดวาถึงเวลาจําเปนตองมาพูดแลว 
ก็เปนอันวา มาพูดกันในเร่ืองที่เรียกงายๆ วาความสุขนั้น   



ภาค ๑

บทนําแหงความสุข

ท่ีพูดถึงสุขสูงสุดนั้น คือบอกใหรูวา

สุขมีมากมายหลายขั้น และความสุขนั้นพัฒนาได

สําหรับชาวพุทธ เวลาพูดถึงความสุข หลายทานคงจําพุทธ
พจนอันหน่ึงได ซ่ึงเปนพุทธพจนงายๆ แลวถาเขาใจพุทธพจนน้ี ซ่ึง
เปนการพูดถึงความสุขโดยตรง ถามีความเขาใจในพุทธพจนน้ีพอ
ก็คิดวาจบเลยเร่ืองความสุข

หมายความวา เร่ืองความสุขน้ัน พูดเทาน้ีก็พอ จบแลว คือ
พุทธพจนวา “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” แปลวา นิพพานเปนบรมสุข หรือ
เปนสขุอยางสูงสุด ใครเขาใจความหมายของพุทธพจนน้ี ก็แปลวา
เขาใจเร่ืองความสุขครบจบสิ้นสมบูรณแลว จึงไดบอกวาพอ

แตเอาละ ถึงจะยังไมเขาใจพุทธพจนน้ี ก็ไมเปนไร เรายังไม
ตองเขาถึงหรือแมแตมองเขาไปในความหมายของพุทธพจนน้ีโดย
ตรงก็ได แตเรามาดูกันวา พุทธพจนน้ีบอกแงมุมอะไรอื่นอีก บอก
อะไร? ชวยใหเรามองเห็นอะไร?
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น่ีก็ชัดอยูแลว พุทธพจนบอกวา นิพพานเปนสุขอยางสูงสุด
ก็คือบอกใหเรารูวา นอกจากนิพพานท่ีเปนความสุขอยางสูงสุด
แลว ยังมีความสุขอยางอื่นอีกเยอะแยะ เทากับทานยอมรับวามี
ความสุขหลากหลายมากมายแตกตางกันไป ท้ังโดยข้ัน และโดย
ประเภท

น่ีก็คือวา เพราะความสขุมีเยอะแยะมากมาย พระพุทธเจา
จึงตรัสบอกใหเรารูวาความสุขอยางไหนสูงสุด ความสุขอื่นนะมี
มากมาย แตยังไมใชสูงสุด ทีน้ี เธอรูจักไวนะวาความสุขท่ีสูงสุดคือ
อะไร แลวก็ศึกษาใหรูดวยวา ความสุขอยางอื่นท่ีมีมากมายน้ันเปน
อยางไร อยางไหนดีหรือไมดีอยางไร ทําไมจึงวาอันน้ีเปนสูงสุด

แตไมใชเทาน้ี เมื่อยอมรับแลวถึงการท่ีความสุขมีมากมาย 
แลวก็มีความสุขท่ีดีกวากัน สูงกวากันข้ึนไป ก็เปนการบอกใหรูวา
เราจะตองมีการกาวหนาหรือพัฒนาข้ึนไปในความสุข หรือใหถึง
ความสุขท่ีสูงข้ึนไปๆ เหลาน้ันดวย

เปนอันวา ความสุขมีมากมาย มีหลายข้ัน หลายระดับ 
หลายประเภท และความสุขน้ันพัฒนาได

ทีน้ี ความสุขทุกข้ันน้ัน ทานก็ยอมรับวาเปนความสุข ไมได
ปฏิเสธ แตมันยังมีขอท่ีไมสมบูรณ เรียกอยางภาษาพระวา มีขอดี
และขอดอย

พระพุทธศาสนาเวลาพูดถึงอะไร มักจะบอกวาใหดูท้ังขอดี
และขอดอย หรือขอดีและขอเสีย ขอดีเรียกวา อัสสาทะ ขอดอย
เรียกวาอาทีนวะ



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕

แลวยังมีดานท่ี ๓  บอกตอไปอีกวา  จะตองมี   นิสสรณะ 
คือทางออก หรือจุดท่ีพนออกไปจากขอดีและขอดอยน้ัน หมาย
ความวาไปสูความสมบูรณหรือท่ีดีกวาน้ัน

ทีน้ี เมื่อพูดถึงความสุขแตละอยางๆ ก็ใหใชหลักแงดาน ๓ 
ประการน้ี มาตรวจดูดวยวา  เออ  ความสุขอยางน้ี ข้ันน้ี ก็ดีนะ มัน
มีอัสสาทะ คือขอดีอยางน้ีๆ แตมันก็มีอาทีนวะ คือมีขอดอยขอเสีย
อยางน้ีๆ ดวย

แลวในเมื่อมันยังไมสมบูรณอยางน้ี เราจะมีทางออกหรือ
ทางพนไปจากสภาพท่ีไมสมบูรณน้ันอยางไร จะไดหมดปญหาโลง
ไปเสียที น่ีแหละนิสสรณะ พอถึงจุดน้ี ก็เดินหนาตอไปได  

เทาท่ีพูดมาน้ี เปนการบอกใหรูวา ทางพระพุทธศาสนาถือวา
มีความสุขมากมายแตกตางหลากหลาย และความสุขน้ันเปน
ภาวะท่ีตองพัฒนา

พอมาถึงจุดน้ี การพัฒนาความสุขก็เลยเปนเร่ืองใหญ จะพูด
วา พระพุทธศาสนา คือระบบการพัฒนาความสุข ก็ได
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ถาการศึกษาพัฒนาคนใหมีความสุขได

จริยธรรมก็ไมหนีไปไหน

ถึงตรงน้ีก็จะตองเนนดวยวา การพัฒนาความสุขน้ัน เปน
การพัฒนาชีวิต เปนการพัฒนาสังคม และเปนการพัฒนาธรรม
อยางอื่นๆ ไปดวยพรอมท้ังหมด

โดยเฉพาะท่ีเรามักพูดกันบอยๆ เวลาพูดถึงเร่ืองศาสนา คือ
เร่ืองจริยธรรม บางทีก็พูดคูกันวา “ศาสนากับจริยธรรม” โดยโยง
เร่ืองจริยธรรมไปเปนเร่ืองของศาสนา

เมื่อโยงอยางน้ี ก็ตองบอกดวยวา การพัฒนาความสุขน่ัน
แหละ เปนการพัฒนาจริยธรรม และในทางกลับกัน การพัฒนา 
จริยธรรม ก็ตองเปนการพัฒนาความสุข

ท้ังน้ี ถาทําถูกตอง ก็จะรูความหมายท่ีแท ท้ังของจริยธรรม 
และของความสุขดวย

ในเมื่อพูดถึงจริยธรรม ก็เลยขอต้ังขอสังเกตแทรกไวเปน
พิเศษ วา จริยธรรมในความหมายท่ีเราใชกันน้ี มักจะเปนไปในเชิง
ท่ีใหเกิดความรูสึกคอนขางจะฝนใจทํา

อยางเชนจะใหคนประพฤติดี ก็คิดกันพูดกันวา ตองไมทํา
โนน ตองไมทําน่ี ท่ีเปนการเสียหาย ไมทําบาป ไมทําช่ัว มักใหเกิด
ความรูสึกเหมือนกับวา ฝนใจ หรือจําใจตองทํา
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ทีน้ี ถามองตามหลักธรรมท่ีแท การพัฒนาจริยธรรมก็เปน
ดานหน่ึงของการพัฒนาความสุข ถาเปนจริยธรรมท่ีแท ก็ตอง
เปนจริยธรรมแหงความสุข ถาเปนจริยธรรมท่ี “ฝนใจ” หรือเปนไป
ดวยทุกข ก็ยังเปน จริยธรรมจริงไมได เอาดีไมได และจะไปไดไม
ไกล กาวไมถึงไหน

ท่ีวาน้ี มิใชหมายความวา จริยธรรมจะไมมีการฝนใจเสียเลย 
ก็มีบาง และท่ีจะมีการฝนใจน้ัน ก็มี ๒ อยาง คือ

ก) ในข้ันตนๆ อาจมีการฝนบาง เหมือนในการบวก อาจมี
ลบบาง แตพอเขาทางดีแลว เปนจริยธรรมแท เปนนัก
ฝกท่ีกาวหนา ก็บวกไปๆ ของท่ีราย ก็หลุดหาย ไมตอง
มัวลบ เพ่ิมข้ึนมาๆ ก็แจกกันไปๆ จนเต็มแลว ก็แจกออก
ไป ใหอยางเดียว

ข) เปนเร่ืองเกี่ยวกับความแตกตางกันของมนุษย สําหรับ
คนพวกหน่ึง ท่ีพระเรียกวา พวก “ทุกขา ปฏิปทา” ก็จะ
ฝนใจมากสักหนอย แตพอเต็มใจฝน อยากฝนตัวเอง ก็
กลายเปนฝก ทีน้ีก็เดินหนาได และอาจจะไปถึงข้ันดี

อันน้ีก็ขอตั้งเปนขอสังเกตสําคัญไว ถามีโอกาสก็จะพูดกัน
อีก

เมื่อพูดถึงจริยธรรมแลว ก็โยงไปถึงการศึกษา ก็เลยซอนเขา
มาดวย คือคนเราน้ี ทางพระทานเรียกวาเปนสัตวท่ีตองฝก จะดี
เลิศประเสริฐไดก็ดวยการฝก
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การฝกก็คือศึกษา ศึกษาก็คือพัฒนา พัฒนาชีวิตดวยการ
ศึกษา โดยคนตองฝกตนใหดีย่ิงข้ึน เอาดีไดดวยการฝก จะอยูแค
สัญชาตญาณไมได จึงเรียกวาเปนธรรมชาติของมนุษย

ในเมื่อธรรมชาติของมนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก จะดีจะเลิศจะ
ประเสริฐไดดวยการฝก ก็แสดงวา การศึกษาเปนเร่ืองท่ีสอดคลอง
กับธรรมชาติของมนุษย เปนธรรมชาติของมนุษยอยางน้ันเอง ท่ีจะ
ตองเจริญงอกงามขึ้นไปดวยการศึกษา จึงยํ้าไวใหชัดอีกทีวา 
“มนุษยคือสัตวท่ีตองศึกษา”

ทีน้ี ถาการศึกษาเดินไปถูกทาง เปนไปดวยดี ก็จะตองเปน
การศึกษาท่ีมีความสุข คือศึกษาดวยความสุข หรือเปนการศึกษา
แหงความสุข ถายังไมมีความสุข ก็ตองสงสัยวายังไมใชการศึกษา
ท่ีแท ยังไมใชการศึกษาท่ีถูกตอง

การศึกษาน้ันพัฒนาชีวิตคน เมื่อคนมีการพัฒนาดวยการ
ศึกษา ชีวิตของเขาก็พัฒนาข้ึนไปๆ เขาก็ดําเนินชีวิตไดถูกไดดีย่ิง
ข้ึนๆ การดําเนินชีวิตท่ีดีท่ีถูกตองน้ันน่ันแหละ เรียกวา “จริยธรรม”

เพราะฉะน้ัน จริยธรรมกับการศึกษาจึงตองมาดวยกัน แตท่ี
จริง ไมตองบอกวา “ตอง” หรอก เพราะเมื่อมันเปนธรรมชาติ พอ
ถูกตองแลว มันก็เปนอยางน้ันของมันเอง ควรพูดใหมวา จริยธรรม
กับการศึกษาจึงมาดวยกัน

น่ีก็หมายความวา ตัวมนุษยน้ี เปนสัตวซ่ึงมีธรรมชาติท่ีจะ
ตองฝก ตองหัด ตองพัฒนา ตองมีการศึกษา และเมื่อศึกษาถูก
ตอง เปนไปตามธรรมชาติของเขาน้ัน สอดคลองกันแลว เขาก็จะ
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ย่ิงเจริญงอกงามมีความสุขย่ิงข้ึน การศึกษาก็จึงเปนการพัฒนา
ความสุขไปดวย และพรอมกันน้ัน รวมอยูดวยกัน ก็พัฒนาทุก
อยางท่ีอยูในตัวคนน้ันแหละ ก็คือพัฒนาคนหมดท้ังตัว พัฒนาท้ัง
คน พัฒนาท้ังชีวิตของเขาน่ันเอง

น่ีแหละมันจึงไปดวยกัน ท่ีวา การศึกษาคือการพัฒนาความ
สุข การศึกษาเปนการพัฒนาจริยธรรม การพัฒนาจริยธรรมเปน
การพัฒนาความสุข ฯลฯ อะไรตออะไรท้ังหมดน้ัน ก็คืออยูในน้ี

ก็อยางท่ีพระพุทธเจาตรัสน่ันแหละวา ถาทําเหตุปจจัยถูก
ตอง ก็ไมตองไปเรียกไปรอง ธรรมชาติก็เปนไปของมันเอง ทานวา 
เมื่อเกิดปติแลว กายใจก็เรียบร่ืนผอนคลาย ไมตองไปเรียกรอง ไม
ตองแมแตตั้งใจ ปสสัทธิก็ตามมา ตามธรรมดาของธรรมชาติ ท่ีมัน
เปนเชนน้ันเอง

เหมือนแมไกอยากเห็นลูกไก ก็ข้ึนไปกกไขตามเวลา พอถึง
วาระ ลูกไกก็กะเทาะเปลือกไขออกมา แตถาแมไกไมข้ึนไปกกไข 
ถึงจะไปยืนตะโกนรองท้ังวันท่ีหนาเลา ท้ังเหนื่อยเปลา และไขก็เนา 
ไมวาลูกเตาหรือลูกไก ก็ไมออกมา

 สมัยกอน เลิกสงครามโลกใหมๆ รถยนตยังไมทันสมัย 
เทคโนโลยียังไมกาวหนาอยางเดี๋ยวน้ี เวลาจะออกรถ ตองเอาคนที่
ล่ําสันแข็งแรงมายืนหนารถ ออกแรงเต็มท่ี หมุนเหล็กสตารต บาง
ทีกวาเคร่ืองจะติดสตารตรถได เหน่ือยแทบแย แตเด๋ียวน้ีเอาน้ิว
ขยับนิดเดียว เคร่ืองก็ติด สตารตรถไดทันที
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ตรงน้ีคือใหแยกและตอกระบวนการของมนุษย กับกระบวน
การของธรรมชาติ เราจะใชประโยชนจากกระบวนการของธรรม
ชาติ เราก็จัดทํากระบวนการของมนุษยข้ึนมาเรียกกระบวนการ
ของธรรมชาติใหทํางาน จะเหน่ือยจะยากลําบากนักหนาหรือไม ก็
ในตอนกระบวนการของมนุษยท่ีวาทําอยางไรจะเชื่อมใหกระบวน
การของธรรมชาติมารับชวงตอไปได

ถาจัดกระบวนการของมนุษย โดยเฉพาะในข้ันสมมุติ ใหดี
ใหมีประสิทธิภาพได พอเชื่อมใหกระบวนการของธรรมชาติมารับ
ชวงไป มนุษยก็สบาย ลงไปน่ังหัวเราะไดเปรมปรีดิ์

ถาทําไดถูกตองตรงอยางน้ี ตัวคนน้ันก็ไมตองฝนใจ คนอื่น
จนถึงรัฐ ก็ไมตองมาใชอํานาจบังคับซอนข้ึนไปอีกที

หนาท่ีของมนุษยก็คือแค รูเหตุปจจัย แลวทําใหถูกตอง  ไม
ตองไปรอง ไมตองไปฝน

แตสําหรับบางคน บางทีถาจะไมฝนธรรมชาติ กลายเปนฝน
ใจตัวเอง ก็ตองหัดเต็มใจฝน และพอเต็มใจฝน อยากฝนตัวเองได
แลว การฝนน้ันกลายเปนการฝกไป ธรรมชาติก็จะเดินหนาพากาว
ไปเอง

ทีน้ี ดังท่ีวาแลว การศึกษาเปนการพัฒนาคน ใหมีความสุข
และมีคุณสมบัติอื่นๆ ท่ีดีย่ิงข้ึนๆ แลวชีวิตของเขาก็ย่ิงดีข้ึนๆ และ
เมื่อเขาดําเนินชีวิตท่ีดีงามได การดําเนินชีวิตท่ีดีงามน้ัน เราเรียก
วา “จริยธรรม” น้ีคือความหมายของการศึกษา ของจริยธรรม 
เปนตน ตามหลักพระพุทธศาสนา
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แลวทีน้ี คําวา “พุทธศาสนา” ท่ีเราพูดในท่ีน้ี ก็เปนการพูด
โดยเอาภาษามาเปนเคร่ืองสื่อสาร คือ ถาพุทธศาสนาเปนความ
จริง สอนหรือบอกความจริง คําท่ีบอกท่ีสอนน้ันก็คือธรรมชาติน่ัน
เอง วาไปตามธรรมดาอยางน้ันเอง เราก็พูดเปนคําซอนเชิงภาษา
วา พุทธศาสนาแสดงธรรมไปตามท่ีสิ่งน้ันๆ มันเปนของมันอยาง
น้ันๆ น่ีคือ เราใชคําวาพระพุทธศาสนาเปนเคร่ืองสื่อสารเพื่อใหเขา
ใจกันไดงาย หมายถึง คําบอกความจริงของธรรมชาติ

เร่ืองท่ีพูดมาในชวงน้ี เปนการขอแทรกเขามาใหสังเกตไว
กอน คือใหดูเร่ืองการศึกษา หรือการพัฒนาจริยธรรม วาจะตอง
เปนการศึกษาแหงความสุข   เปนจริยธรรมแหงความสุข   จึงจะ
เปนของแทจริง เพราะฉะน้ัน มันจึงเปนเร่ืองเดียวกับการพัฒนา
ความสุข

ถาการศึกษายังเปนไปดวยความฝนใจ ขาดความใฝฝก คือ
ไมมีความตองการท่ีจะฝกตน  คนก็ไมสามารถจะมีความสุขได  ก็
ไมสามารถเปนการศึกษาท่ีแท แลวจริยธรรมก็เปนจริยธรรมแบบ
จําใจ  เมื่อเปนจริยธรรมแบบจําใจ  ก็ไมสามารถเปนจริยธรรมท่ี
จริงแทได

ก็ขอผานตรงน้ีไปกอน
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ทุกขมีอยู ตองรูเทาทัน

สุขคือจุดหมาย ตองไปถึงใหไดทุกวัน

ทีน้ีก็มาดูกันตอไป เมื่อพูดถึงการพัฒนาความสุข ก็ไมควร
มองขามคําวา “ทุกข” คือมองอะไร ก็ตองมองใหครบ มองใหเต็ม
ตา มองตามความเปนจริง

ถาบอกวามีความสุข แตยังมีทุกขอยู มันก็เปนสุขแทสุขจริง
ไมได เพราะฉะน้ัน ท่ีวาพัฒนาความสุข ก็หมายถึงลดทุกข หมด
ทุกข บําราศทุกข ปลอดทุกข ดับทุกขไดไปดวย

ดังน้ัน เมื่อพูดถึงกระบวนการพัฒนาความสุขน้ี ก็อาจจะพูด
อีกแนวหน่ึง โดยเอาคําวา “ทุกข” มาแทนคําวา “สุข” ก็กลายเปน
กระบวนการดับทุกข ก็อันเดียวกันน่ันเอง แตอันน้ีเด็ดขาดกวา

ทําไมจึงวาเด็ดขาดกวา ก็เพราะวา ในกระบวนการดับทุกข
น้ัน จะตองพูดกันถึงข้ันท่ีวา ไมวาคุณจะสุขแคไหน คุณตองไปให
ถึงข้ันไมมีทุกขเหลือเลย จึงจะจบ จึงจะครบเตม็ตามความหมาย

ถาบอกวากระบวนการพัฒนาความสุข ก็เปนปลายเปดเร่ือย
ไป ไมรูวาเมื่อไรจะถึงจุดหมาย

น่ีแหละ เมื่อวาตามหลักวิชา ทานจึงใชสํานวนน้ี หรือในแนว
น้ีวาเปนการ “ดับทุกข”

อยางไรก็ตาม มีแงมุมท่ีตองพูดเพ่ิมเติมใหเขาใจชัดข้ึนอีกวา 
คําวา “ดับทุกข” ท่ีเราบอกวาแปลจากคําของพระวา “นิโรธ” น้ัน 
ไดแฝงปมปญหาในทางภาษาเอาไวดวย
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ปมอะไร ก็คือปมความไมชัด ท่ีอาจจะทําใหเขาใจเขว กลาว
คือ  เวลาเราพูดวาดับทุกข จะทําใหรูสึกเหมือนวา เออ ทุกขมีอยูๆ 
เราก็คอยดับๆ เราก็เลยจะตองคอยดับทุกขกันอยูเร่ือยไป

ความจริงน้ัน “นิโรธ” ในภาวะท่ีแท หมายถึงการไมมีทุกข
เกิดข้ึน หรือภาวะท่ีทุกขปราศไรหายหมดไปเลย น่ีคือความหมายท่ี
ตองการ นิโรธ ในข้ันสุดทาย ก็คือนิพพาน จึงเปนภาวะท่ีไมมีทุกข
เกิดข้ึนอีก

บางครั้งทานอธิบายดวยคําวา “อนุปฺปาทนิโรธ” ก็แปลวา ความ

ดับไปโดยไมมีการไมเกิดข้ึน คือดับเด็ดขาด ดังน้ัน เพ่ือใหสะดวก
นิโรธแหงทุกข เราก็แปลวา ความไมมีทุกขเกิดข้ึนอีก หรือภาวะไร
ทุกขน่ันเอง

สําหรับในท่ีน้ี เราไมใชคําวากระบวนการดับทุกข คือหลบ
ภาษาท่ีใชคําวาทุกข และคงจะเพื่อใหสะดวกปากคนไทย หรือให
ถนัดใจคนฟง เราก็ใชคําวา “สุข” จึงบอกวาเปนกระบวนการ
พัฒนาความสุข

แตท้ังน้ี ก็ใหรูกันวา เราไมไดมองขามเร่ืองความทุกขนะ จะ
วาไปดวยกันน่ันแหละ เพราะฉะน้ัน ในคําวากระบวนการพัฒนา
ความสุข ก็มีความหมายรวมไปถึงการจัดการในเร่ืองความทุกข
ดวย

ในเร่ืองทุกขน้ี ท่ีพูดมาน้ันยังไมใชจุดสําคัญท่ีแท ขอท่ีมอง
ขามไมได จะตองไมพลาด จึงตองบอกตองยํ้าไวกอน ก็คือทาทีตอ
ความทุกข อันน้ีตองชัด ถาพลาดไปก็จะไมไดพัฒนาความสุข
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น่ีก็คือเร่ืองท่ีพระเรียกวา กิจในอริยสัจขอทุกข พูดใหสั้นวา 
กิจตอทุกข หรือหนาท่ีตอทุกข อันน้ีถาทําผิด ก็หมดเลย เสีย
กระบวนต้ังแตตน และคนก็มักจะมองขามอันน้ีไป

ทาที หรือวิธีปฏิบัติตอทุกข คืออยางไร ทุกขเปนขอท่ี ๑ ใน
อริยสัจ ๔ เมื่อพูดถึงวิธีปฏิบัติตออริยสัจขอทุกข ก็ควรวาใหครบ
อริยสัจท้ัง ๔ เพ่ือจับใหถูกวา เราจะตองทําอยางไรตออริยสัจแตละ
ขอน้ัน ขอใหดูตามลําดับตอไปน้ี

๑. ทุกข สภาพกดดันบีบคั้นเปนท่ีตั้งแหงปญหา หรือสิ่ง
สรรพอันมีวิสัยใหเกิดปญหา, กิจคือ ปริญญา แปลวา รูรอบ หรือรู
เทาทัน

๒. สมุทัย เหตุใหเกิดทุกข, กิจคือ ปหานะ แปลวา ละ กําจัด 
ทําใหหมดสิ้นไป

๓. นิโรธ ภาวะไรทุกข, กิจคือ สัจฉิกิริยา แปลวา ทําใหแจง 
ทําใหประจักษ ทําใหเปนจริงข้ึนมา หรือใหไดใหถึง

๔. มรรค วิธีปฏิบัติใหถึงภาวะไรทุกข, กิจคือ ภาวนา แปลวา 
ทําใหเปนใหเกิดใหมี เจริญ ปฏิบัติ หรือลงมือทํา

กิจตออริยสัจ ๔ น้ัน วาระน้ีมิใชโอกาสท่ีจะอธิบาย เพียงแต
ใหรูตระหนักไว ตองถือวาสําคัญอยางย่ิง คูกับตัวอริยสัจ ๔ เองน่ัน
แหละ เพราะถาปฏิบัติตออริยสัจไมวาขอใดผิดหนาท่ี การท่ีจะกาว
หนาไปในธรรมก็ลมเหลวหมดดี เปนอันไมมีทางไดตรัสรูหรือเขาถึง
ธรรม
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ในท่ีน้ี ก็ยํ้าเฉพาะหนาท่ีตอทุกข ซ่ึงพูดใหเห็นหลักเปนคํา
บาลีวา “ทุกฺขํ ปริฺเยฺยํ” (ทุกข พึงปริญญา) หมายความวา ทุกข
เปนสิ่งท่ีจะตองรูเขาใจดวยปญญา หรือพูดใหสั้นอีกหนอยวา ทุกข
น้ันสําหรับรูเขาใจ เอางายๆ เหมือนเราจะแกปญหา ก็ตองรูปญหา 
จึงจะแกสําเร็จได

ท่ีจริง ความหมายของทุกข ไมใชแคท่ีคนท่ัวไปพูดกัน ไมใช
แคความรูสึกเจ็บปวดกายใจไมสบายเทาน้ัน แตคือสิ่งท้ังหลายท่ี
อยูในวิสัยจะทําใหเกิดความบีบคั้นไดในเมื่อปฏิบัติไมถูกตองตอ
มัน จึงเปนเร่ืองใหญท่ีถึงกับตองปริญญาใหรูเทาทัน

แตรวมแลวก็คือวา ทุกขเปนเร่ืองสําหรับปญญารู ทุกขเปน
เร่ืองของปญญา สําหรับปญญาจัดการใหจบไป ไมใชสําหรับเอา
มาใสเก็บดองไวใหปูดหรือบูดเนาอยูในหัวใจใหหมดความสดใส
เบิกบาน

พูดใหมั่นใจอีกทีวา ถาทุกขมา ก็เอาปญญาออกไปรับหนา
มัน จงเจอกับทุกขดวยปญญา อยาเอาจิตใจไปยุงกับมัน ดานท่ีคน
ไทยเรียกวาอารมณน่ันแหละไมตองวุนวาย อยาไปรับมันมาไวให
ใจเราถูกบีบคั้น ถาใจรับเอามันมาแลว ก็อยาเก็บเอาไวใหอัดอั้นใน
ใจ รีบสงตอใหปญญาเอาไปหาทางจัดการ

(ถาเอาทุกขเก็บอัดไวในใจ นอกจากไมไดแกไข มีแตทุกข
เปลาๆ แลวตัวเราก็ไมพัฒนา แตถาสงตอใหปญญา นอกจากมี
ทางแกไข ชีวิตของเราก็จะไดพัฒนา)
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เปนอันวา ตองทําใหถูก ตองปฏิบัติใหตรงตามกิจตออริยสัจ 
ถาเจอทุกข ใครเอามาเก็บอัดกดดันบีบคั้นทําจิตใจใหคับแคน 
หมกมุน ขุนมัว เศราหมอง น่ันคือทําหนาท่ีตอทุกขไมถูก ปฏิบัติผิด
หนาท่ีแลว ตองหยุด แลวหันไปทําใหถูก เอาปญญามาจัดการ
อยางท่ีวาไปแลวน้ัน

สวนความสุขน้ัน โนน ไปเขาในขอ ๓ คืออยูในข้ันสัมพัทธ ท่ี
จะตองเดินหนาตอๆ ไป เปนข้ันๆ จนกวาจะถึงข้ันสุดทายท่ีสูงสุด

น่ีก็คือขอนิโรธ และหนาท่ีของเราตอขอน้ี ก็คือสัจฉิกิริยา ท่ี
แปลวาทําใหประจักษแจงเปนจริง หรือสําเร็จ บรรลุถึง ควรทําให
ได ไมวาเล็ก ไมวานอย ใหเปนประจําทุกวัน

ดังไดกลาวแลว สุขน้ันมีมากมาย หลายข้ัน หลายประเภท 
และน่ีแหละก็คือเร่ืองท่ีบอกวา จะไดพัฒนากันตอไป

เอาละ ตรงน้ี ถือวาเปนตนทาง เพราะฉะน้ัน อยาใหพลาด
ตองเริ่มใหดี เพ่ือจะเขาทางได แลวก็เดินหนาไปอยางมั่นใจดวยกัน
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ความสุขคืออะไร

ถาเขาใจ ก็พัฒนาความสุขไดทันที

ทีน้ี เมื่อเราจะพัฒนาความสุข เราก็มาดูความหมายของ
ความสุขกันหนอย วาความสุขมีความหมายวาอยางไร

เร่ิมแรกจะใหความหมายไวอยางหน่ึง แตขอทําความเขาใจ
กันไวกอนวา น่ีไมใชความหมายท่ีครอบคลุมท้ังหมด แตครอบ
คลุมในระดับหน่ึงท่ีมีขอบเขตกวางมาก และเปนความหมายท่ี
สําคัญอยางย่ิง

ความหมายในข้ันน้ีบอกวา ความสุข คือการไดสนองความ

ตองการ หรือจะใชภาษางายๆ ก็ไดวา คือ ความสมอยากสม

ปรารถนา

เราอยากอาบนํ้าแลว ไดอาบนํ้า ก็มีความสุข อยากรับ
ประทานอะไรแลว ไดรับประทาน ก็มีความสุข เด็กอยากเลนแลว 
ไดเลน ก็มีความสุข น่ีก็คือไดสนองความตองการ หรือสนองความ
อยากความปรารถนาน่ันเอง

แตตรงน้ีก็ขอแทรกอีกเก่ียวกับปญหาทางภาษา เวลาน้ี คํา
วา “ตองการ” กับ “ปรารถนา” กับ “อยาก” บางทีก็ตองระวังการใช 
เน่ืองจากในทางวิชาการสมัยใหมบางสาขา มีการใชโดยแยกความ
หมายใหแตกตางกัน โดยเฉพาะระหวางความตองการกับความ
อยาก ใหมีความหมายเปนคนละอยาง
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ขอใชภาษาอังกฤษนิดหน่ึง บางทีก็ใชคําวาความตองการให
ตรงกับคําวา need อยางในเศรษฐศาสตร คลายจะบัญญัติใหใช
รูปคํานามพหูพจนของคําน้ี คือ needs ใหหมายถึง “ความ
ตองการจําเปน” อะไรทํานองน้ี สวนความอยากความปรารถนา ก็
หมายถึง desire หรือคําไวพจนอื่นซ่ึงมีไดหลายศัพท แตอยางไรก็
ตาม สาํหรับคนท่ัวไป ศัพทเหลาน้ีก็ยังไมเปนท่ีชัดเจนแจมแจง

ตามท่ีวามาน้ี เหมือนกับวาภาษาไทยไมมีคําท่ีมีความหมาย
ตรงกับ need ของฝร่ัง จึงตองมาคิดกันใหม และหาคําตรงแทไมได 
ก็เลยตองใชเปนขอความหรือวลีไปเลย

ขอเลาสูกันฟงวา need ท่ีเรามาแปลวาตองการเชิงจําเปนน้ี
นาจะตรงกับคําเกาท่ีเคยใชมากอนวา “จําปรารถนา”

คําท่ีวาน้ี ไมทราบวาเคยไดยินไหม ในวงการแปลบาลียังพอ
คุนกันอยู เชน ภาษิตวา สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา (ไมตองดูคําบาลี 
ตองการใหดูคําแปล) เราแปลเปนไทยวา “สติจําปรารถนาในท่ีท้ัง
ปวง” หมายความวา สติเปนธรรมท่ีตองใชหรือจําเปนในทุกกรณี 
คือ ไมวาจะทําอะไรก็ตาม ตองมีสติ ตองใชสติ

“จําปรารถนา” ก็ใกลๆ กับคําวาจําเปน แตไมตรงกันแท ขอ
ใหดู ตัวอยาง เชนวา มีกระทอมหลังหน่ึง เราจะเขาไปนอน แตใน
กระทอมหลังน้ัน ไมมีอะไรเลย มีแตพ้ืนดิน แลวก็อาจจะเฉอะแฉะ
และแถมจะขรุขระดวย ก็บอกวา ผูท่ีจะนอนในกระทอมน้ีจํา
ปรารถนาเตียง อยางน้ีเรียกวาจําปรารถนา คือ เขาปรารถนาหรือ
ไม เขาอยากไดหรือเปลาก็ไมรู แตก็จําปรารถนา
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ในภาษาเกา คําวาจําปรารถนาน้ีมีเยอะแยะ อยางคนเจ็บ
ปวยก็จําปรารถนายา อะไรอยางน้ี โบราณมีแลวคําน้ี จึงไมสับสน
ระหวางคําวา ตองการ กับปรารถนา

สําหรับในท่ีน้ี จะใชคําวาตองการกับปรารถนาแบบปนกันไป
เลย ไมแยก ใหเหมือนกับวามีความหมายอยางเดียวกัน ถือวาเทา
กับ desire  ท้ังน้ัน

เมื่อบอกวา ความสุข คือการไดสนองความตองการ หรือการ
ไดสมอยากสมปรารถนา เร่ืองก็เลยโยงไปหาคําวาตองการหรือ
ปรารถนา ซ่ึงตองมาทําความเขาใจกัน เลยกลายเปนเร่ืองใหญ
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จัดการความอยากใหดี

ก็จะมีความสุขไดจริง

ความตองการ หรือความปรารถนาน้ี เปนเร่ืองใหญมาก ขอ
ยกพุทธพจนมาตั้งเปนหลักอีก พระองคตรัสวา “ฉนฺทมูลกา สพฺเพ 
ธมฺมา” แปลวา ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล หมายความวา เร่ือง
ของมนุษยทุกสิ่งทุกอยาง มีความตองการเปนมูล มีความอยาก
เปนตนทาง

เพราะฉะน้ัน

๑. เราจะตองทําความเขาใจเร่ืองความอยาก ความ
ปรารถนา ความตองการน้ี ใหชัดเจน

๒. แลวในเมื่อความสุขเปนการไดสนองความตองการ หรือ
ไดสนองความปรารถนา มันก็บงช้ีวา การท่ีจะพัฒนาความสุขได
น้ัน ก็ตองพัฒนาความอยาก พัฒนาความปรารถนา หรือพัฒนา
ความตองการดวย มิฉะน้ัน การพัฒนาความสุขก็จะไมสําเร็จ

เปนอันวา ความตองการนี้ เปนส่ิงที่เราจะตองพัฒนา

ก็จึงมาทําความเขาใจเร่ืองความตองการ หรือความอยาก
กันตอไป ขอใหถือหลักความตองการน้ีวาเปนเร่ืองใหญ ไมควรไป
หลบไปเลี่ยงท่ีจะศึกษามัน

ความคลุมเครือพรามัวในหลักความอยากความตองการน้ี 
ทําใหมองอะไรไมชัด พัฒนาไมเดินหนา แกปญหาไมสําเร็จ
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การศึกษา จริยธรรมและอะไรตออะไร ถาจับจุดน้ีไมได ก็
เปนอันวาไปไมถึงไหน ไมถึงตัวมัน

ถอยคําท่ีใชสําหรับความอยากหรือความตองการน้ี มีความ
ซับซอนนิดหนอย จึงตองขอเวลาทําความเขาใจเล็กนอย

ขอยกพุทธพจนมาดูกันอีกทีหน่ึง คือท่ีตรัสวา “ฉนฺทมูลกา 
สพฺเพ ธมฺมา” (ธรรมท้ังปวงมีฉันทะเปนมูล หรือเปนราก เปนฐาน 
เปนตนตอ)

คําสําคัญคือ “ฉันทะ” แปลวา ความตองการ หรือความ
อยาก จะแปลวาความปรารถนา ท่ีเปนคําบาลีวา “ปตฺถนา” ก็ได

ทีน้ี ท่ีวาซับซอนหนอยก็คือวา เร่ิมแรก “ฉันทะ” ความ
ตองการ หรือความอยากน้ี ในข้ันพ้ืนฐาน เปนคํากลางๆ ใชในทาง
ดีก็ได ในทางรายก็ได เปนกุศลก็ได เปนอกุศลก็ได มีท้ัง กามฉันท 
เนกขัมมฉันท บริโภคฉันท ธรรมฉันท ฯลฯ

ในข้ันน้ี ทานก็แยก “ฉนัทะ” คอืความตองการน้ี วาม ี๒ อยาง
คอื

๑. ตัณหาฉันทะ แปลวา ฉันทะคือตัณหา หรือฉันทะท่ีเปน
ตัณหา (ฉันทะ คือความอยากได อยากเอา อยากเปน อยากมี 
อยากมลาย)

๒. กัตตุกัมยตาฉันทะ แปลวา ฉันทะคือกัตตุกัมยตา หรือ
ฉันทะท่ีเปนกัตตุกัมยตา (ฉันทะ คือความอยากทํา ใฝจะทํา ใฝ
สรางสรรค)
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อยางแรกเปนฝายราย เปนอกุศลฉันทะ อยางหลังเปนฝายดี 
เปนกุศลฉันทะ ก็ดูงาย แลวก็ชัดดีอยู แตถอยคํายาวไปหนอย 
เรียกยาก

ตรงน้ีแหละก็มาถึงท่ีซับซอน เวลาแสดงธรรม อธิบายธรรม 
หรือพูดจาสื่อสารกันท่ัวไป ก็อยากใชคําท่ีสั้นๆ งายๆ สักหนอย

ในท่ีสุดก็ปรากฏผลออกมาวา เวลาพูดถึงฉันทะท่ีอยากใน
ทางไมดี เปนอกุศล ก็ใชคําเดียวไปเลยวา “ตัณหา” (ไมตองพูดวา
ตัณหาฉันทะ)

แลวถาจะพูดถึงฉันทะท่ีอยากในทางดี เปนกุศล ก็ใชคํา
เดียวไปเลยวา “ฉันทะ” (ไมตองไปพูดใหยาววา กัตตุกัมยตาฉันทะ 
หรือกุศลฉันทะ หรือธรรมฉันทะ หรือสภาวฉันทะ อะไรๆ ท่ียาว ไม
ตองท้ังน้ัน)

ตอนน้ีก็เลยพูดไดงาย สั้นนิดเดียว รูเร่ืองกันเลย ไมตองยืด
ยาดเย่ินเยอ บอกวา “ตัณหา” ออ ก็คือความอยากท่ีไมดี (ก็คือ
ฉันทะฝายอกุศลน่ันเอง)

พอพูดวา “ฉันทะ” ก็ออ คือความอยากท่ีดี (ก็คือฉันทะฝาย
กุศล หรือกัตตุกัมยตาฉันทะน่ันเอง)

แตถาไมรูท่ีไปท่ีมา ก็กลายเปนงง วาคําไหนหมายถึงอะไร 
คําไหนดี คําไหนราย ยุงไปหมด เด๋ียวเจอกามฉันทะ ก็งง ไหนวา
ฉนัทะเปนฝายดี ทําไมน่ีไมดีละ ดังน้ีเปนตน ก็จึงไดพูดกันเสียให
ชัด
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ถึงตอนน้ี ก็เทากับสรุปได คือบอกวา ความอยาก หรือความ
ตองการน้ัน มี ๒ อยาง คือ

๑. ตัณหา คือ ความอยากความตองการท่ีเปนอกุศล ไดแก 
อยากได อยากเอา อยากมี อยากเปน อยากทําลาย

๒. ฉันทะ คือ ความอยากความตองการท่ีเปนกุศล ไดแก 
อยากทํา (ใหมันดี) ใฝฝก ใฝศึกษา ใฝปฏิบัติ ใฝจัดทํา ใฝสราง
สรรค

ในคัมภีรภาษาบาลีช้ันอรรถกถา เมื่อทานจะแยก ๒ อยางน้ี 
ทานก็หาคํากลางมาต้ังกอน ไดพบวาทานใชคําวา ปตฺถนา คือ
ความปรารถนามาวางเปนคํากลาง แลวทานก็แยกใหดู บอกวา 
ปตฺถนา (คือความปรารถนา) มี ๒ อยาง (ก็คือท่ีแยกใหดูแลวขาง
บนน่ันเอง) ไดแก

๑ . ตณฺหาปตฺถนา  คือ  ความปรารถนาท่ีเปนตัณหา

(ปรารถนาเอา, ตองการเสพ)
๒. ฉนฺทปตฺถนา คือ ความปรารถนาท่ีเปนฉันทะ (ปรารถนา

ดี, ตองการทําใหดี)

มีขอสังเกตวา คนไทยท่ัวไป โดยเฉพาะก็คือคนพุทธไทยน้ี
พอพูดถึงความอยากละก็ไมได มักจะบอกวาไมดี ไมถูก ใชไมได 
แลวก็ชอบบอกกัน สอนกัน ไมใหอยาก อันน้ีคืออันตราย ดีไมดีก็
กลายเปนการทํารายไปเลย ท้ังตัดรอนการพัฒนาคน และขัดขวาง
การพัฒนาสังคมประเทศชาติ
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ทีน้ี อีกพวกหน่ึงก็ตรงขามไปเลย บอกวาใหอยากไดอยาก
เอา อยากมั่งอยากมี บางทีถึงกับสอนใหโลภ ใหอยากเดนอยากดัง 
อยากเปนใหญเปนโต บอกวาตองอยางน้ีประเทศชาติสังคมจึงจะ
พัฒนา แตไมไดพัฒนาจริงหรอก มีแตพัฒนาไปสูความพินาศ 
อยางนอยก็ทําใหเกิดการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน ท้ังการเมืองและ
เศรษฐกิจพาคนพาโลกออกไปจากสันติภาพ

ท้ังสองพวกน้ี ก็คือสุดโตง สุดข้ัวไปคนละดาน แตเหมือนกัน 
รวมกันตรงท่ีมีความไมรู คือไมรูจักความอยาก ไมรูไมเขาใจธรรม
ชาติของความตองการ แลวก็จัดการกับความอยากน้ันไมถูกตอง

ความอยากน้ัน ตองรูจัก และก็แยกใหได อยางท่ีนํามาใหดู
กันน้ัน เมื่อแยกไดแลว อะไรตออะไรก็จะชัดข้ึน

ตอนท่ีแยกน้ัน ก็ไดแสดงใหเห็นความหมายท่ีแตกตางกัน
ระหวางความอยาก ๒ แบบน้ันไปแลว แตตอนน้ียังอยากจะใหจับ
สาระ หรือลักษณะสําคัญของความแตกตางน้ันใหจะแจงดวย จึง
ขออธิบายในแงน้ีอีกหนอย

ลองจับสาระท่ีวาน้ันมาวางไวใหดูข้ันหน่ึงกอน
๑. ตัณหา เปนความอยากเพ่ือตัวตนของเรา หรือเพ่ือตัวเรา

เอง เชน อยากเอาเขามาใหแกตัว เอามาบําเรอตัว ใหตัวเสพ ใหตัว
ได ใหตัวเปนหรือไมเปนอยางน้ันอยางน้ี

๒. ฉันทะ เปนความอยากเพ่ือสภาวะของสิ่งน้ันๆ เอง เพ่ือ
ความดี เพ่ือความงาม เพ่ือความสมบูรณของสิ่งน้ันๆ
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เคยยกตัวอยางเชนวา คนมาในวัดแลว เขาไปในบริเวณท่ีมี
ตนไมมากๆ เห็นกระรอกกระแตว่ิงโลดเตนกระโดดกระโจนไปมา

คนหน่ึงก็ช่ืนชม มองวาเจากระรอกน้ีนาดู คลองแคลว มัน
กระโดดไปกระโดดมา ดีนะ เปนภาพท่ีงามตา ขอใหกระรอกเหลา
น้ีมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ ทําหมูไมท่ีรมร่ืนใหงดงามนาเพลินใจ 
ชวยใหวัดเปนรมณียสถานนานเทานานตอไปเถิด อยางน้ีคืออยาก
เพ่ือสภาวะท่ีเต็มสมบูรณของสิ่งน้ันเอง เรียกวามีความอยากหรือ
ความตองการท่ีเปนกุศล เปนฉันทะ

สวนอีกคนหน่ึงก็เห็นกระรอกตัวเดียวกันน้ันแหละ แตเขา
มองไปก็คิดไปวา ไอเจากระรอกตัวน้ีมันอวนดีนะ เน้ือมาก ถาเรา
จับได เอาไปลงหมอแกงเย็นน้ี คงอรอยทีเดียวละ น้ีคืออยากเพื่อ
ตัวตนของตนเอง เรียกวามีความอยากท่ีเปนอกุศล เปนตัณหา

อกีตัวอยางหน่ึง นักเรียนจบมัธยมแลว คดิเลอืกจะเรียนแพทย

คนหน่ึงอยากเปนแพทย เพราะอยากมีรายไดมาก อยากหา
เงินงาย จะมั่งคั่งรํ่ารวย และมีหนามีตา มีเกียรติสูง น้ีคืออยากเพ่ือ
ตัวตนของตนเอง เรียกวามีความอยากหรือความตองการท่ีเปน
อกุศล ก็เปนพวกตัณหา

สวนอีกคนหน่ึงอยากเปนแพทย เพราะอยากทําใหคนหาย
จากโรค อยากเห็นประชาชนแข็งแรงมีสุขภาพดี อยากใหชาวบาน
พนความเดือดรอน อยากใหบานเมืองมีพลเมืองท่ีมีคุณภาพอยูกัน
รมเย็นเปนสุข อยางน้ีคืออยากเพื่อสภาวะท่ีเต็มสมบูรณของสิ่ง
น้ันๆ ท่ีเปนวัตถุประสงคอยางตรงไปตรงมาของอาชีพแพทยน้ันเอง 
เรียกวามีความอยากหรือความตองการท่ีเปนกุศล เปนฉันทะ
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คนมีความอยากตองการอยางไหน เมื่อเขาไดสนองความ
ตองการอยางน้ัน เขาก็มีความสุข ดังน้ัน ความสุขของคนจึงตาง
กันไปตามความตองการ

คนหน่ึงอยากใหกระรอกแข็งแรงสมบูรณเปนอยูสุขสบาย
ของมัน พอเห็นกระรอกน้ันกระโดดโลดเตนราเริงดี ความตองการ
ของเขาก็ไดรับการสนอง  เขาก็มีความสุขทันที

อีกคนหน่ึงอยากเอากระรอกมาตมกินใหลิ้นของตัวไดอรอย
ตองไลจับไลยิงเอากระรอกน้ันมาตมมาแกงใหมนัตาย จนกวาตัวเอง
จะไดกิน ความตองการของเขาจึงจะไดรับการสนอง แลวเขาจึงจะ
มีความสุข

มองกวางไกลออกไป คนมีฉันทะรักท่ีจะทําเหตุของความ
เจริญ คนมากดวยตัณหาไดแตรอเสพผลของความเจริญน้ัน พูด
สั้นๆ วา พวกฉันทะเปนนักสราง พวกตัณหาเปนนักเสพ พวกฉันทะ
มีสุขในการสราง พวกตัณหามีสุขตอเมื่อไดเสพ

ในสังคมท่ีเปนอยูน้ี ไมอาจหวังวาจะทําการใดใหกระแส
ตัณหาเหือดหายไปได หรือจะใหวิถีของฉันทะขยายข้ึนมาเปนใหญ
สิง่ท่ีพึงทําคือเพียงดุลไว ไมปลอยใหกระแสตัณหาทวมทนไหลพา
ลงเหวไป และคอยสงเสริมวิถีแหงการสนองฉันทะใหดําเนินไปได

ตราบใด คนผูมีความสุขในแนวทางของการสนองฉันทะยังมี
เปนหลักเปนแกนอยู สังคมมนุษยก็จะยังพอดําเนินไปได

สิ่งท่ีจะตองทําตลอดเวลาก็คือ ความไมประมาทในการ
พัฒนามนุษยใหกาวหนาไปในการพัฒนาความสุข
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มองเห็นส่ิงตองการมาใกล ใจพองฟูขึ้นไป ไดปติ

พอไดสมใจ คลายสงบลงมา ใจเขาท่ี ก็มีความสุข

กอนจะพูดตอไปถึงหลักในการปฏิบัติจัดการกับความ
ตองการ ขอแทรกเร่ืองนารูสักหนอย เปนเร่ืองสําคัญเหมือนกัน ท่ี
จะชวยใหเขาใจหรือรูจักความสุขไดชัดเจนมากข้ึน

ไดบอกแลววา ความสุข คือการไดสนองความตองการ หรือ
ความสมอยากสมปรารถนา

ทีน้ี ความสมอยาก หรือการไดสนองความตองการน้ัน พูด
อีกสํานวนหนึ่ง ก็คือ การทําใหความตองการน้ันสงบระงับไปน่ัน
เอง เหมือนอยางระงับความกระหาย ดวยการด่ืมนํ้า หรือระงับ
ความหิว ดวยการกินอาหาร เมื่อความหิวคือความตองการอาหาร
สงบไป หรือเมื่อความกระหายคือความตองการนํ้าสงบไป ก็เปน
ความสุข

ดังน้ัน เมื่อพูดตามความหมายน้ี ความสงบระงับไปของ
ความตองการน่ันเอง เปนความสุข หรือพูดใหสั้นวา ความสุขคือ
ความสงบ

ทีน้ี ในการสนองความตองการ หรือสมอยากสมปรารถนา
น้ัน จิตใจกวาจะมาถึงความสงบท่ีเปนภาวะแหงความสุข บางทีก็
ไดประสบหรือไดเสวยภาวะท่ีนาช่ืนชมยินดีมาเปนลําดับหลายข้ัน
หลายอยาง โดยเฉพาะท่ีเดนก็คือ “ปติ” ซ่ึงมักพูดเขาคูเขาชุดกันวา 
“ปติสุข”
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ถาเรามองเห็นและเขาใจภาวะจิตท่ีเปนข้ันตอนตางๆ ใน
กระบวนการสนองความตองการน้ีแลว ก็จะเขาใจชัดเจนย่ิงข้ึนวา
ความสุขเปนความสงบอยางไร และความสงบน้ันมีความหมาย
สําคัญแคไหนและดีอยางไร

เร่ิมท่ีปติ กับสุขน่ีแหละ วาไปตามหลักกอน ทานพูดใหงาย
วา ความปลื้มใจในการไดอารมณท่ีปรารถนา เปนปติ การเสวยรส
อารมณท่ีไดแลว เปนสุข เชน คนเดินทางกันดารมาแสนเหน็ด
เหน่ือย เมื่อเห็นนํ้าหรือไดยินวามีนํ้า ท่ีจะไดกินไดดื่ม ก็เกิดปติ พอ
เขาไปสูรมเงาหมูไมและไดลงดื่มกินอาบนํ้าน้ัน ก็มีความสุข

เพ่ือใหเขาใจชัดย่ิงข้ึน ทานแสดงตัวอยางใหเห็นเปนข้ันเปน
ตอนไว เหมือนดังวา คนผูหน่ึงเดินทางกันดารมาแสนไกล แดดก็
รอนจนเหงื่อโซมตัว ท้ังหิวท้ังกระหายเหลือเกิน

ถึงจุดหน่ึงเห็นคนเดินทางสวนมา ก็ถามวา ในทางท่ีผานมา
มีนํ้าด่ืมท่ีไหนบางไหม นายคนน้ันตอบวา โนน ดูสิ ขางหนาโนน 
ทานผานดงน้ันไป จะมีท้ังสระนํ้าใหญและไพรสณฑ พอไดฟงคํา
บอกแคน้ัน เขาก็ดีใจเหลือเกิน ราเริงข้ึนมาเลย

เมื่อเดินตอจากท่ีน้ันไป ไดเห็นกลีบ กาน ใบ และดอกบัว 
เปนตน ท่ีตกเกลื่อนบนพ้ืนดิน ก็ย่ิงดีใจราเริงมากข้ึนๆ เมื่อเดินตอ
ไปอีก ก็ไดเห็นคนมีผาเปยกผมเปยก ไดยินเสียงไกปาและนกยูง 
เปนตน แลวใกลเขาไปๆ ก็เห็นไพรสณฑเขียวในบริเวณเขตสระนํ้า 
เห็นดอกบัวท่ีเกิดในสระ เห็นนํ้าใสสะอาด เขาก็ย่ิงดีใจราเริงปลาบ
ปลื้มย่ิงข้ึนไปๆ ทุกทีๆ
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แลวในท่ีสุด มาถึงสระ ก็กระโจนหรือกาวลงไป พอถึงนํ้าได
สัมผัสก็ฉ่ําช่ืน ใจท่ีฟูข้ึนพองออกไป ก็สงบเขาท่ี เขาอาบด่ืมตาม
ชอบใจ ระงับความกระวนกระวายหมดไป เค้ียวกินเหงารากใบบัว 
เปนตน จนอิ่มหนํา แลวข้ึนจากสระ มาลงนอนใตรมไมเย็นสบาย 
มีลมออนๆ โชยมา พูดกับตัวเองวา สุขหนอๆ

ตามตัวอยางท่ีทานยกมาเปรียบเทียบน้ี จะเห็นวา

ความดีใจปลาบปลื้มราเริง นับตั้งแตชายผูน้ันไดยินวามีสระ
นํ้าและหมูไมจนกระท่ังไดเห็นนํ้า น้ันคือ ปติ ซ่ึงเปนอาการราเริงยิน
ดีในอารมณท่ีเปนข้ันกอนหนา

สวนการท่ีเขาไดลงไปอาบนํ้า กิน ดื่ม แลวนอนรําพึงวา สุข
หนอๆ ท่ีใตรมไมเย็นสบาย มีสายลมออนๆ โชยมา น้ีคือ สุข ซ่ึงอยู
ในตอนท่ีไดเสวยรสอารมณ

ปติน้ันมีลักษณะฟู พอง พลุงข้ึน ซูซา ซาบซาน ปลาบปลื้ม 
ซ่ึงก็แสนจะดีอยางย่ิง แตถึงจะดีอยางไร ปติจะคางอยูไมได เพราะ
ยังไมสม ยังไมลุจุดหมาย สุดทายก็ตองมาจบลงท่ีความสุข ตองดี
สุดตรงท่ีสุข ซ่ึงก็คือสงบเขาท่ีน่ันเอง

ถายังไมสงบ ก็ยังไมสม ยังจบยังสมบูรณไมได จึงมาดีท่ีสุด
ตรงท่ีสมและสงบลงได เรียกวาเปนสุข

ท่ีจริง ถาดูใหละเอียด แยกใหครบ ยังมีภาวะจิตอีกชวงหน่ึง
อยูระหวางปติกับสุข อันน้ีก็สําคัญ เมื่อก้ี เรามองแตดานท่ีจะได
สนองระงับดับความตองการไดสมอยากสมปรารถนา คือดานได 
แตเมื่อดูใหละเอียด ก็ดูดานของตัวความตองการเองดวย
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ความตองการน้ันก็มีอาการของมันเอง คือ ความรุนเรา 
ความเรารอน ความกดดัน ย่ิงถารุนแรง ก็กลายเปนความกระวน
กระวาย ความเครียด ความกระสับกระสาย จนถึงข้ันทุรนทุราย

ทีน้ี ในกระบวนการสนองความตองการน้ัน เมื่อเขามาในข้ัน
ตอนของการสนองท่ีจะไดสมปรารถนา ขณะท่ีปติฟูฟาแรงข้ึนน้ัน
เอง อีกดานหน่ึง มนัก็ทําใหความกระวนกระวาย เครียด เขม็ง 
กระสับกระสายท่ีเปนอาการของความตองการ ซ่ึงมีผลท้ังตอจิต
และกาย ไดผอนคลาย ระงับไป หายเรารอน เย็นลง ราบลง กลาย
เปนความเรียบร่ืน ภาวะน้ีเรียกวา “ปสสัทธิ”

ปสสัทธิน่ีแหละ เปนตัวนําโดยตรงเขาสูความสุข เพราะ
ฉะน้ัน เมื่อซอยละเอียดใหชัด ทานจึงพูดตามลําดับดังน้ีวา “ปติ 
ปสสัทธิ และสุข”

(ความตองการฝายตัณหา จะมีอาการเรารอน กระวน
กระวาย เครียด เปนตนน้ีไดเต็มท่ี เพราะอยูบนฐานของโมหะ และ
อิงกับความยึดถือตัวตน แตความตองการฝายฉันทะมากับปญญา
เปนปกติอยูแลว ปญญาจึงทําหนาท่ีจัดปรับแกและกันปญหา
เหลาน้ีไปพรอมในตัว)

พอพูดถึงอาการของความตองการ ก็เลยมีแงซับซอนเล็ก
นอยท่ีควรจะพูดไวประกอบความรูดวย คือ นอกจากการระงับ
ความตองการดวยการสนองท่ีพูดมาน้ัน ก็มีการระงับความ
ตองการดวยการไมสนอง ซ่ึงเปนการกระทําในทางตรงขาม
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ทีน้ี เมื่อความตองการเกิดข้ึน ถาพยายามระงับดวยการไม
สนองมัน ไมยอมตามมัน โดยขัดขวางหรือขัดขืนฝนใจ กดขมหรือ
บังคับ ก็จะย่ิงทําใหมีอาการรุนแรง เกิดความเรารอนกระวน
กระวายทุรนทุรายมากขึน้ และอาจจะระบายหรือระเบิดออกมา ทํา
ใหเกิดทุกขแกตน และเปนภัยแกคนอื่นมากมาย แลวในโลกน้ี ก็แก
ไขกันดวยวิธีสรางโทษภัยแบบตอบโตหรือตอบแทนยอนกลับไป 
และเปนการขูไว ไมใชสงบจริง

เมื่อมาเขาสูกระบวนการฝกศึกษาพัฒนาคน การมีจิตสํานึก
ท่ีจะฝกตนก็ชวยไดระดับหน่ึง แมจะฝนใจ แตขางดีก็มีผลท่ีรูสึกวา
ไดฝกตนข้ึนมา แลวก็อาจจะดีใจท่ีไดทดสอบกําลังความสามารถ
ในการฝกตนน้ัน

แตการฝกฝนพัฒนายังมีวิธีมากกวาน้ี ท้ังวิธีการทางจิต และ
ทางปญญา

วิธีทางจิต ก็เชน การใหฝายกุศลมีกําลังเหนือกวา อยาง
งายๆ ก็เชน ใหฉันทะ ท่ีใฝรูใฝดี ท่ีอยากคนควาหาความรู แรงเขม
กวาตัณหา ท่ีใฝมั่วใฝเสพ ท่ีอยากหนีโรงเรียนไปกินเหลากับเพ่ือน
สุราบาน

อีกอยางหน่ึงคือใชวิธีแทนท่ี เชน มองไปท่ีเงินของคุณ จ. 
อยากจะขโมยเอาเสีย แตนึกถึงวาคุณ จ. หาเงินมาดวยความยาก
ลําบาก มีทุกขมากอยูแลว ไมควรไปเพ่ิมทุกขใหเขา เกิดกรุณาหรือ
การุณยข้ึนมา ตัณหาก็แหงหายสงบไป
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สวนวิธีทางปญญา ก็เชนวา เขาเอาทองคํามาขายใหใน
ราคาแสนจะถูก ก็ตาลุกอยากไดเหลือเกิน แตพอรูทันวาเปนทองเก 
ความอยากไดก็หายวับไปหมดสิ้น สงบลงได แตปญญาอยางน้ี 
ควรเรียกลอวาเปนปญญาเทียม แครูทันทองเก พอแกปญหา
เฉพาะหนาไปที

จะเปนปญญาแท ก็ตองอยางพระสาวกท่ีมองเห็นความจริง
วา เงินทองเพชรนิลจินดาประดาทรัพย ไมใชแกนสารของชีวิต ไม
เปนของเราของเขาของใครจริง ทําชีวิตใหดีงามประเสริฐเปนสุขแท
จริงไมได ท้ังเราท้ังมันก็เปนไปตามธรรมชาติ คืออนิจจังทุกขัง
อนัตตาท้ังน้ัน ถาจะอยูกับมัน ก็ตองใชประโยชนอยางรูเทาทัน ไม
ใหเปนเหตุกอโทษทุกขภัย เมื่อจะเปดโลงสูความเปนอิสระเสรีมีสุข
ท่ีแท ก็สละละไดท้ังหมดในทันที อยางน้ีคือปญญาท่ีทําใหตัณหา
ไมมีท่ีตั้งตัว จึงสงบจริง

รวมแลว ไมวาจะสงบระงับดวยการสนองความตองการก็
ตาม หรือสงบระงับดวยวิธีทางจิตทางปญญาใหไมตองสนอง
ความตองการท่ีไมถูกไมดีก็ตาม ความสงบน้ันก็เปนความสุข และ
ความสุขก็คือความสงบ สันติเปนสุข สุขเปนสันติ คือสันติสุข ดัง
ความหมายท่ีไดวามา
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สองทางสายใหญ

ท่ีจะเลือกไปสูความสุข

เร่ืองความตองการน้ีสําคัญมาก ถึงแมตั้งหลักไวใหเห็นกัน
แลว ก็ยังขอพูดแงมุมปลีกยอยตอไปใหเกิดความคุนเคยไว

อยางงายๆ ตามปกติ คนท่ัวไป ก็มีท้ังฉันทะ และตัณหา
เปนตนทุนอยูดวยกัน

ขอสําคัญอยูท่ีวา คนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบสังคม หรือผูอยูใน
ฐานะท่ีควรเปนกัลยาณมิตร จะตองเขาใจหลักความตองการน้ี 
และรูจักสงเสริมความตองการฝายฉันทะข้ึนไป พรอมกับรูจักคุม
และขัดเกลาความตองการฝายตัณหา อยางนอยใหเปนกระแสรอง
อยูเร่ือยไป

ดานฉันทะท่ีเปนทุนก็เชนวา คนท่ัวไปอยูไหนไปไหน ก็อยาก
เห็นสภาพแวดลอมท่ีเปนระเบียบเรียบรอย สะอาดตา ไดสัมผัส
ธรรมชาติท่ีงดงามร่ืนรมย ก็ช่ืนชมสบายใจมีความสุข และอยากให
สิ่งท้ังหลายโดยรอบอยูในสภาวะท่ีดีงามสมบูรณอยางน้ัน อยาก
ใหผูคน สัตว ตนไม แมกระท่ังหญา ข้ึนไปถึงทองฟา สดช่ืน งาม 
นาอิ่มตาอิ่มใจ

แมแตรางกายแขนขาหนาตาของตน ก็อยากใหแข็งแรง
สะอาดหมดจดสดใส อยูในภาวะท่ีดีงามสมบูรณของมัน (ตรงน้ี
เปนจุดท่ีใชไดดี ในการฝกแยกฉันทะกับตัณหา)
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พรอมกันน้ัน อีกดานหน่ึง คนท่ัวไปก็ตองการสนองความ
ตองการทางผัสสะของตน ตองการเสพรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
กาย ท่ีเปนอารมณอันนาพอใจ ท่ีชอบใจ ท่ีทานใชคํารวมๆ เรียกวา 
อามิส บาง วา กาม บาง

เน่ืองจากพวกกามอามิสน้ี มีสัมผัสท่ีหยาบ มีการกระตุนเรา
ท่ีแรง จึงมีกําลังลอเราชักพาไปไดมาก ความรูเทาทันท่ีจะไมหลง
ตามเหยื่อลอจึงตองไดรับการยํ้าเนน

ทีน้ี มาดูความอยาก ๒ อยางน้ันเทียบกัน ใหเห็นความ
หมายชัดข้ึนไปอีก

บอกแลววา ความอยากอยางท่ี ๒ ท่ีเปนกุศล คือฉันทะน้ัน
เร่ิมอยางงายๆ ดวยความรูสึกช่ืนชมยินดีพอใจ ในความดีความ
งามความสมบูรณของสิ่งน้ันๆ

ทีน้ี เมื่อมีความพอใจ มีความตองการท่ีจะไดรับความพอใจ
อยางน้ัน แตถาสิ่งน้ันๆ ตลอดจนคนน้ันๆ ยังไมมีความดีงาม
สมบูรณ หรือมี แตยังไมเต็มท่ีก็แลวแต ก็อยากใหมันดีอยากใหมัน
งามอยากใหมันสมบูรณ

เมื่ออยากใหมันดีงามสมบูรณ แตมันยังไมเปนเชนน้ัน จะตอ
ไปอยางไร น่ีก็คือมาถึงข้ันท่ีอยากทําสิ่งน้ันๆ ใหมันดีงามสมบูรณ 
ตรงน้ีแหละท่ีจะไดเจอตัวฉันทะจริงๆ ท่ีทานเรียกวา “กัตตุกัมยตา-
ฉันทะ” (ฉันทะคือความอยากทํา)

พอพูดมาถึงตรงน้ี ก็คงมองเห็นแนวทางของการท่ีจะพัฒนา
ความตองการท่ีเปนฉันทะน้ันตอไป
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ทีน้ี เพ่ือเทียบกันตอไป ก็หันมาดูความอยากประเภทตัณหา
ท่ีเปนอกุศล คือความพอใจใครอยากในรูป เสียง กลิ่น รส และ
สัมผัสกาย ท่ีมาสนองความตองการในการเสพ อันน้ีเรียกงายๆ วา
ความอยากเสพ พออยากเสพข้ึนมา มันก็คือการอยากไดอยากเอา
เพ่ือตัวเรา ตรงน้ีขอแตกตางอยางพิเศษก็โผลออกมา

อะไรท่ีโผลข้ึนมาตอนน้ี น่ันก็คือ พอความอยากแบบน้ีเกิด
ข้ึน ก็ตองมีตัวเจาของเรื่องข้ึนมา คือมีตัวท่ีจะเปนผูไดผูเอาผูเสพ
แมแตเปนผูอยาก มีตัวผูอยาก ตัวผูได ตัวผูเสพ ชัดข้ึนมาเลย คือ
อยากไดอยากเอามาใหแกตัว เพ่ือตัวจะไดเสพ น่ีคือจุดกําเนิดของ 
“ตัวตน”

แตถาเปนความอยากประเภทท่ี ๒ คือฉันทะ ก็มีลําดับการ
ทํางานตางไปอีกแบบหน่ึงเลย อยางท่ีวาแลว คือ พออยากใน
ความดีความงาม พอใจ ช่ืนชมในความดีความงามความสมบูรณ
ของสิ่งน้ันๆ พอเห็นมันเปนอยางน้ัน ก็มีความสุขอยูข้ันหน่ึงแลว 
โดยยังไมตองทําอะไร พรอมกันน้ัน ก็อยากใหสิ่งน้ันมันดีของมัน
ใหมันงามของมัน ใหมันสมบูรณของมันตอไป

ทีน้ี ถามันยังไมดี ยังไมงาม ยังไมสมบูรณ ก็อยากใหมันดี
มันงามมันสมบูรณ ทีน้ีทําอยางไร เมื่ออยากใหมันดีมันงาม แตมัน
ยังไมดีไมงาม ไมสมบูรณ ก็อยากทําใหมันดีมันงามมันสมบูรณ

เมื่อจะทําใหมันดีใหมันงามใหมันสมบูรณ แตไมรูวาจะทํา
อยางไรมันจึงจะดีจึงจะงามจึงจะสมบูรณ

ถึงตอนน้ี ระบบเหตุปจจัยก็มาเรียกรองเอง คือก็เลยอยากรู
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วาจะตองทําอะไรอยางไร เพ่ือใหมันดีงามสมบูรณ  ถึงตรงน้ีก็คือ
เกิดความอยากรู หรือความใฝท่ีจะรู

ตามลําดับน้ี เห็นไดวา ความหมายของ “ฉันทะ” น้ัน กวาง
มาก ตั้งแตชื่นชม (มีความสุข) ดวยความยินดีพอใจในความดีความ
งามความสมบูรณของสิ่งน้ันๆ คนน้ันๆ แลวก็อยากใหสิ่งน้ันๆ คน
น้ันๆ ดีงามสมบูรณสดใสมีความสุขตอไป หรือไมก็อยากทาํใหสิ่ง
น้ันๆ คนน้ันๆ มีความดีงามสมบูรณสดใสมีความสุข แลวก็อยากรู
วาจะทําอยางไร สิ่งน้ันๆ คนน้ันๆ จึงจะดีงามสมบูรณมีความสุขได
อยางน้ัน

จุดตางอยางแรกท่ีควรสังเกตไว คือ ฉันทะตองการใหคนให
ของน้ันๆ ดีงามสมบูรณเต็มตามสภาวะของเขาของมัน เมื่อเราพบ
คนหรือของท่ีดีงามสมบูรณตามสภาวะ ความตองการของเราก็ได
รับการสนองเดี๋ยวน้ันเลย เราจึงมีความสุขไดทันที เชนท่ีมีความสุข
กับธรรมชาติ ตางกับตัณหาซึ่งตองรอสนองดวยการไดเสพจึงมี
ความสุข

จุดตางอยางสําคัญย่ิงก็คือ ตลอดกระบวนการของความ
อยากแบบฉันทะน้ี มีแตความอยาก แตไมเกิดตัวผูอยาก หรือตัว
ตนท่ีจะทําอะไรๆ (ตรงขามกับกระบวนการของตัณหา ท่ีจะตอง
เกิดมีอัตตาตัวตนข้ึนมาเปนผูเสพ เปนเจาของ เปนผูครอบครอง)

ถาระหวางมีฉันทะ หรือทําอะไรอยูดวยฉันทะ เกิดมีความรู
สึกตัวตนข้ึนมา ก็แสดงวากิเลสสังกัดอัตตาไดโอกาสแฝงตัวเขามา
แลว และตัวท่ีมักเขามาแบบออนๆ ก็คือมานะ (ความถือตัว, ความ
รูสึกอยากใหตัวสําคัญ)
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ตัวแทของฉันทะท่ีอยากโดยไมตองเกิดมีตัวผูอยากน้ี ก็คือ
อยากทํา เพราะฉะน้ัน คําวาฉันทะหรือความอยากท่ีเปนกุศลน้ี
ทานจึงใหความหมายวา ไดแก กัตตุกัมยตาฉันทะ

ไมวาท่ีไหน  พอแสดงความหมาย  หรือจํากัดความ  ก็บอก
วา  “ฉนฺโทติ กตฺตุกมฺยตาฉนฺโท” ฉันทะ คือความตองการท่ีเปน
ความอยากจะทํา (ใหมันดีใหมันงามใหมันสมบูรณ)

ท่ีพูดซํ้าบอยน้ี ก็เพราะเปนเร่ืองสําคัญมาก มันเปนตนทาง
ของการท่ีจะพัฒนามนุษย

พอเรามีฉันทะ อยากใหอะไรๆ มันดีมันงามมันสมบูรณ ถา
เห็นแมแตพ้ืนบานพ้ืนบริเวณวัดวามันสะอาดดีงาม เราก็ช่ืนชม 
สบายใจ แตถาเห็นมันสกปรก ยังไมสะอาด เราก็อยากใหมัน
สะอาดใหมันเรียบรอยดี แลวเราก็อยากจะทําใหมันสะอาด เราก็
ไปฉวยไมกวาดมา แลวก็ทํางานกวาดไป ถาเราไมรูวาจะกวาด
อยางไร เราก็อยากรูวิธีท่ีจะกวาด แลวเราก็ไปหาเรียนวิธีกวาดเอา
มา เมื่อเรารูวิธีแลว เราก็มาทําการกวาด แลวเราก็พัฒนาความ
เปนนักกวาดข้ึนมา ก็เช่ียวชาญชํานาญ กวาดไดเกงข้ึนๆ

น่ีก็คือกระบวนการท่ีเรียกวาการศึกษา

เพราะฉะน้ัน ฉันทะน้ีจึงเปนตนรากของกระบวนการศึกษา
หรือการพัฒนามนุษย
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กฎมนุษยสรางระบบเง่ือนไข

ตอเม่ือหนุนกฎธรรมชาติได จึงจะมีผลดีจริง

แตถาตัณหามา จะไมเกิดกระบวนการของการศึกษาอยางน้ี 
พอตัณหามา อยากจะได เอามาใหตัวเสพ ก็จบ

ยังมกีารเขาใจผดิกันมาก หลายคนคดิวา ถากระตุนตัณหา ทํา
ใหคนโลภมากๆ จะไดขยันทํางานกันยกใหญ เพ่ือจะไดมใีชมเีสพ วา
กันใหฟุงเฟอเหลือลนไปเลย แลวทีน้ี เศรษฐกิจจะดี จะขยายตัว
มากมาย

ดูเผินๆ ท่ีวามา คลายวาจะเปนอยางน้ันจริง แตไมใช ยังดูไม
เปน ถึงไดพลาดกันมา ศึกษาเสียใหดี

อันน้ัน พูดสั้นๆ วา เปนความฉลาดในการจัดการกับตัณหา
ในระบบเงื่อนไข  แตถึงจะฉลาดจัดการเกงอยางไร วิธีน้ีก็แทบไมมี
ทางจะสรางคนอยางไอนสไตนข้ึนมาได จะไดก็แคนักวิทยาศาสตร
ท่ีทํางานในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ซ่ึงบางทีก็ทําใหประชาชน

ตื่นและเตนกันไปเตนกันมาตามผลการวิจัยผานไอที ชนิดที่ไมไดแกนสาร

จริงจัง ถาจะผอนเบาปญหา ก็ตองเอาฉันทะมาชวยอีกนั่นแหละ)

ทีน้ีก็มาดูระบบเงื่อนไขในการจัดการกับตัณหา เมื่อก้ีไดบอก
ใหเห็นความแตกตางระหวางกระบวนการของฉันทะ กับกระบวน
การของตัณหามาอยางหน่ึงแลว คือ ในกระบวนการของตณัหา จะ
เกิดมีอัตตา หรือตัวตนข้ึนมา ทีน้ี ก็ถึงความแตกตางอยางท่ี ๒ คือ 
กระบวนการของตัณหา ท่ีใชตัณหาเปนแรงจูงใจ เปนตัวขับเคลื่อน
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อารยธรรมดวยระบบเงื่อนไข  (พรอมกับเปนกลไกของการพัฒนาท่ี
เรียกกันวาไมย่ังยืน)

พอตัณหาเกิดข้ึน ก็อยากจะเสพ แตยังไมมีของท่ีจะเสพ ก็
หาทางจะไดจะเอามา ตอนน้ีมันจะไมเดินหนาไปตามกระบวนการ
ของเหตุปจจัย แตจะมาเชื่อมตอเขากับกระบวนการแบบเงื่อนไข

ตรงน้ี ใหสังเกตนะ เด๋ียวจะเถียงวา เออ ตัณหาก็ทําใหอยาก
ทําเหมือนกันน่ี เปลา ไมใชอยากทําหรอก ตัณหามันอยากจะเสพ 
อยากจะได อยากจะเอา แตมันยังไมมีจะเสพ มันยังไมได แลวทํา
อยางไรจะไดมาเสพละ ก็เลยมาเขากับระบบเงื่อนไขวา คุณตอง
ทําน่ี แลวคุณจะไดน่ัน ถาคุณไมทําอันน้ี คุณก็ไมไดอันน้ัน

น่ีแหละ ตัณหาจึงทําใหเกิดการกระทําในระบบเงื่อนไข

เมื่อทําตามเงื่อนไข หรือทําเพราะเปนเงื่อนไข มันก็ไมใชทํา
เพราะอยากจะทํา มันก็ไมมีฉันทะ เมื่อการกระทําไมเปนการสนอง
ความอยากทํา คนน้ันก็ไมมีความสุข เขาไมอยากทํา เขาก็ไมเต็ม
ใจทํา การกระทําน้ันก็กลายเปนความทุกข

พวกตัณหานะ ทําตามเงือ่นไขเทาน้ัน เพราะถาตัวไมทํา ก็จะ
ไมไดของมาเสพ และเขาจะสขุตอเมือ่ไดเสพ แตตอนทําน่ีจําใจ ก็จึง
ตองทําไปดวยความทุกข ตองรอเวลาท่ีจะไดเสพ อีกต้ังเมื่อไรกวาจะ
ไดความสุข ตอนทําน่ียาว กวาจะไดสุขสักที ตองทุกขไปตั้งนาน

แถมรอวาเวลาท่ีจะไดเสพยังไมมา รอนานนักหนา ก็พาให
เครียด ไปๆ มาๆ กระบวนการพัฒนาก็ไมย่ังยืน และคนท่ีทําการ
พัฒนา ก็ไดพัฒนาความเครียด ถาอยูไปกับการพัฒนาท่ีไมย่ังยืน
แบบน้ี ก็จะมีผลกําไร คือไดความเครียดอยางย่ังยืน
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แตทางฝายฉันทะน้ัน มีความอยากจะทําใหมันดีอยูแลว ก็
ทํางานดวยความอยากทําอยูตลอดเวลา ก็เลยสุขทุกเมื่อ ไมรูจัก
เบ่ือ ไมรูจักเครียด สุขไดเร่ือยไปตลอดเวลาท่ีทําน้ัน อันน้ีเปนความ
สุขท่ีเกิดโดยตรงตามเหตุปจจัย เปนไปตามกระบวนการของมัน

ไมวาจะเลาเรียน จะทํางาน หรือจะทําการอะไร ก็เปนไปตาม
หลักเดียวกัน ถาทําดวยฉันทะน้ี ก็ท้ังไดผลดี และมีแตสุขทุกวัน

คงยอมรับกันไดวา หลักท่ีพูดมาน้ันสําคัญมาก ทานถือวา
ฉันทะเปนจุดเร่ิม พระพุทธเจาตรัสวา การเกิดข้ึนของฉันทะเปน
เหมือนแสงอรุณ เปรียบเหมือนวา กอนท่ีดวงอาทิตยจะอุทัย ยอม
มีแสงเงินแสงทองข้ึนมากอน ฉนัใด ถาฉันทะเกิดข้ึนแลว ก็หวังได
แนใจวาจะเจริญงอกงามในอริยมรรคาอันมีองค ๘ หรือในสิกขา
คือการศึกษา ฉันน้ัน

เร่ืองของฉันทะน้ัน ก็เปนอยางน้ี ไมตองช้ีแจงมาก เพราะ
เปนเร่ืองธรรมดาของกระบวนการธรรมชาติ ท่ีเปนไปของมันเอง
ตามแตเหตุปจจัย ตอนน้ีเรามีเร่ืองซับซอน เพราะมาเจอกับ
กระบวนการของมนุษย ท่ีใชระบบเงื่อนไข

เคยยกตัวอยางบอยๆ ใหเห็นวา โลกมนุษยเวลาน้ีอยูใน
ระบบเงื่อนไขแทบท้ังน้ัน มนุษยมีความฉลาด ก็จัดตั้งกฎสมมุติ
ซอนข้ึนมา บนกฎธรรมชาติ เพ่ือใหไดผลตามเงื่อนไข

กฎธรรมชาติ คือกฎแหงความเปนไปตามเหตุปจจัย ท่ีมีอยู
เปนธรรมดา สวนกฎสมมุติน้ัน มนุษยท่ีฉลาดจัดต้ังข้ึน โดยมาตก
ลงกันวางเปนเงื่อนไข ใหเปนไปตามเหตุปจจัยชนิดท่ีสมมุติข้ึน
มาตามตกลง
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จะเห็นวา ในโลกมนุษย มีกฎ ๒ กฎน้ีซอนกันอยูท่ัวไป เปน
องคประกอบสําคัญของอารยธรรมปจจุบัน ตัวอยางซ่ึงเห็นไดงาย
ก็คือในเร่ืองการทํางาน ขอยกมาพูดประกอบไว

เรามีสถานท่ีราชการ หรืออะไรก็แลวแต อาจจะเปนมหา- 
วิทยาลัยก็ได ท่ีมีบริเวณกวางขวาง มีอาคารมากมายสวยงาม เรา
ก็อยากใหสถานท่ีรมร่ืน มีสนามหญาเขียวขจี มีตนไมนานาพรรณ
มีใบดกและดอกหลากสีสวยงามบานสะพร่ัง เปนท่ีสดช่ืนร่ืนรมย

เมื่อตองการอยางน้ี เราจะทําอยางไร ตอนน้ีแหละ มนุษยมี
ปญญาฉลาด รูจักแบงงานกันทํา ก็เลยจัดต้ังเปนระบบสมมุติข้ึนมา

เรารูอยูถึงกฎธรรมชาติท่ีวา ตนไมแมแตหญาจะงอกงาม
เขียวขจีสดช่ืนได ก็ดวยอาศัยอาหารหลอเลี้ยง มีเคร่ืองบํารุงดี มี
นํ้า มีปุย เปนตน อันน้ีเปนเร่ืองของเหตุปจจัยในธรรมชาติ เปนกฎ
ท่ีแนนอน

เมื่อเรารูอยูอยางน้ี เราก็มาคิดวา เราจะทําอยางไรใหเหมือน
กับวาไปขับเคลื่อนผลักดัน ใหเหตุปจจัยท้ังหลายดําเนินไปตาม
กระบวนการของธรรมชาติน้ัน ถึงตรงน้ี เราก็ตัง้กฎมนุษยซอนข้ึนมา

อยางท่ีวาแลว กฎมนุษยเปนสมมุติ คือเปนขอตกลง โดยรู
และยอมรับรวมกัน “สมมุติ” แปลวา รูรวมกัน แลวก็ยอมรับกัน
ตามน้ัน ก็คือตกลง

กฎสมมุติของมนุษยน้ัน เรียกกันวา “กฎหมาย” ก็เปนกฎ
โดยหมายรู คือตามสัญญา วาไปตามสมมุติ ท่ีตกลงกันวาเอา
อยางน้ีนะ
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เอาเปนวา ฉันจะจางคนข้ึนมาละนะ ใหเขาเปนคนสวนมา
ทําหนาท่ีรดนํ้า พรวนดิน ตัดแตงตนไม กําจัดวัชพืช เปนตน ดูแล
บํารุงพืชพันธุใหเปนสวนท่ีร่ืนรมยสวยงาม โดยจะใหเงินเดือน 
๗,๐๐๐ บาท

น่ีก็คือเปนกฎข้ึนมาแลว ใครมาทํางานน้ี การทํางานน้ันก็
เปนเหตุใหเขาไดผลตามกฎน้ี คือ ทําสวน ๑ เดือน ไดเงิน ๗,๐๐๐ 
บาท การทําสวนเปนเหตุ การไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาทเปนผล 
เปนเหตุเปนผล เปนไปตามเหตุปจจัยตรงไปตรงมาชัดเจนเลยนะ

เออ มองดูก็จริงน่ี คนตองทําสวนรดนํ้าพรวนดินอยู ๑ เดือน
แลวเขาก็ไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท เงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท เปนผล
ของการทําสวน ชัดเลย

แตตอนน้ีท่ีจริงมี ๒ กฎซอนกันอยู คือ กฎธรรมชาติ วาตน
ไมจะงอกงามไดเพราะมีปุย มีนํ้า มีอะไรตางๆ ท่ีพร่ังพรอม
สมบูรณ อันน้ีคือกฎธรรมชาติท่ีแนนอนเด็ดขาด แลวก็มีกฎมนุษย
ซอนเขามา เพ่ือมาขับเคลื่อนผลักดันเหตุปจจัยใหเปนไปตามกฎ
ธรรมชาติน้ี ซ่ึงเปนกฎสมมุติหรือกฎมนุษยหรือกฎหมายก็แลวแต 
บอกวา ใหมีคนมาทํางานท่ีเรียกวาทําสวน และเมื่อทําสวนครบ ๑ 
เดือน จะไดเงิน ท่ีเรียกวาเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท เราก็มีกฎท่ีวา
ดวยเหตุปจจัยของมนุษยข้ึนมา

เหตุปจจัยในกฎมนุษย ก็มาชวยขับเคลื่อนผลักดันใหเหตุ
ปจจัยในกฎธรรมชาติดําเนินไป ทําใหเกิดผลออกมาสมความ
ปรารถนาของมนุษย
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แตก็อยางท่ีวาน่ันแหละ กฎมนุษยน้ีเปนกฎสมมุติ คือเปนไป
ตามท่ีไดตกลงกัน มันไมแนนอนเด็ดขาดเหมือนอยางกฎธรรมชาติ 
คืออาจจะเบ้ียวหรืออาจจะหลอกกันได เชนวา

ทําสวนครบ ๑ เดือนแลว แตผูจางอาจจะไมใหเงิน ๗,๐๐๐ 
บาท บางทีเขาใหแค ๕,๐๐๐ บาท ถาไมยอม ก็ตองทะเลาะหรือ
ฟองรองกัน

หรือในทางตรงขาม นายคนท่ีมารับจางทําสวนเอาเงินเดือน
๗,๐๐๐ บาท อาจจะไมตั้งใจทํางาน แกก็หลบนอน หลบน่ัง แอบ
ดื่มเหลา อะไรตางๆ ถึงวันก็มาเอาเงินเดือนไป แกก็ไมทําเหตุ
ปจจัยตามกฎธรรมชาติ

ทีน้ี เมื่อแกไมทําตามกฎธรรมชาติ ถึงแกจะไดเงินเดือน 
๗,๐๐๐ บาท หรือเพ่ิมเปนหมื่นหน่ึง ตนไมมันก็ไมงามข้ึนมาได

เปนอันวา ในสองกฎท่ีมาซอนกันอยูน้ัน กฎมนุษยน้ีเบ้ียวได 
หมายความวาไมทําตามท่ีตกลงกันไว แลวพอไมทําตามเปนอยาง
ไร มนุษยก็ทะเลาะกัน มนุษยก็มาวุนวายกันดวยเร่ืองเงื่อนไขในกฎ
สมมุติของมนุษยน่ีแหละ ระบบสมมติน้ีจึงยุงยากกอปญหามากท่ี
สุด เสร็จแลวมันก็ไมใชของจริงสักอยาง

ในกฎมนุษยน้ี กลายเปนวา ความจริงไมไดอยูท่ีกฎ แต
ความจริงมาอยูท่ีคน จะใหไดผล จึงตองฝกคนใหซ่ือสัตย ไปๆ มาๆ 
ก็เปนปญหาในเร่ืองของการศึกษา คือการท่ีจะพัฒนาตัวคน อยาง
นอยใหเขารักธรรม รักความจริง อยูกันดวยสัจจะ

ยํ้าอีกทีวา กฎสมมุติของมนุษยน้ีเปนระบบเงื่อนไข คุณตอง
ทําสวน ๑ เดือน แลวคุณจึงจะไดเงินเดือน ๗,๐๐๐ บาท มองดูก็
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เปนเหตุเปนผลเหมือนสมจริง แตดูใหชัด เปนเหตุผลจริงหรือ

การทําสวน ๑ เดือน มันไมทําใหเงิน ๗,๐๐๐ บาทเกิดข้ึนมา
ได มีท่ีไหน ไมมีหรอก แตมันเปนไปโดยเงื่อนไขวา เมื่อคุณทําสวน
ครบ ๑ เดือนแลว จะมกีารใหเงนิ ๗,๐๐๐ บาท อนัน้ีแหละเรียกวา
ระบบเงือ่นไข

ทีน้ี ถาคนสวนทํางานเพียงตามระบบเงือ่นไข ก็คอืเขาทําสวน
เพราะมันเปนเงื่อนไขท่ีจะใหเขาไดเงิน ๗,๐๐๐ บาท แตในใจของ
เขาน้ัน เขาไมไดมีความตองการอะไรกับการท่ีจะใหตนไมงอกงาม

แลวการท่ีคนมารับจางทําสวน โดยตองการแตเงิน ๗,๐๐๐ 
บาท ไมไดตองการใหตนไมงามน้ี เปนไปไดไหม อาว ก็เปนไดสิ 
เพราะเขาตองการไดเงิน เขาจึงมาทําสวน เขาไมไดอยากทําใหตน
ไมเติบโตงอกงามอะไรน่ี เห็นแลวยังวาเร่ืองมนัยุงตรงน้ี

ตรงน้ีก็ทวนอีกที ถาคนทําสวนตองการแตผลตามกฎของ
มนุษยไมไดตองการผลท่ีตรงไปตรงมาตามกฎธรรมชาติ ก็คือเขา
ไมมีความอยากท่ีเปนกุศล คือไมมีความตองการใหตนไมมันดี น่ี
คือ เขาไมมีฉันทะ เขามีแตตัณหาคืออยากไดเงิน ๗,๐๐๐ บาท 
เทาน้ัน ตัณหาก็เลยทําใหเกิดการทํางานตามระบบเงื่อนไขของกฎ
สมมุติท่ีตกลงกันไว

ถึงตอนน้ี จุดท่ีจะเนนก็คอืวา เมือ่คนไปทําสวน โดยไมมฉีนัทะ
คือไมมีความตองการท่ีจะใหตนไมเติบโตงอกงาม เขาก็ไมรักงาน 
เขาก็จําใจฝนใจทํา เพราะฉะน้ัน เขาก็จึงทํางานดวยความทุกข

น่ีคือปญหาหน่ึงท่ีสําคัญของคนในโลกปจจุบัน ท่ีกลายเปน
วา อารยธรรมเจริญข้ึนมา คนก็เจริญไปดวยความทุกข คนทํางาน
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ทําการเรียนหนังสือกันดวยความทุกข เพราะพากันมาอื้อตื้ออยูใน
ระบบเงื่อนไขเสียหมด พูดตรงๆ ก็คืออยูในระบบตัณหาน่ันเอง

ตัณหาน้ันมีพวกท่ีมักจะพวงพามาดวยกัน ๓ อยาง รวมเปน
ชุด ไมตองอธิบายความหมาย พูดถึงแตนัยท่ีจะใหจํางายๆ ไดแก

๑. ตัณหา อยากได
๒. มานะ อยากใหญ
๓. ทิฐิ ใจแคบ (ยึดติดเอาแตความคิดเห็นของตัว)

กิเลสตัวปน ๓ อันน้ี มุงเพ่ือตัว รวมศูนยไวท่ีตัวท้ังน้ัน พูด
งายๆ วา เปนชุดความเห็นแกตัว เปนตัวกอปญหาในระบบเงื่อนไข
ถาเมื่อไรมันมาเปนแรงขับเคลื่อนระบบเงื่อนไขแลวละก็ จะปน
ปวนวุนวายกันไปหมด ไมใชแควาทํางานเลาเรียนศึกษาจะเปน
ทุกขเทาน้ัน ปญหาสารพัดในโลกน้ีจะเกิดมีใหเดือดรอนไปท่ัวกัน

รูอยางน้ีแลว ก็ตองแกปญหา และดวยความรูน้ัน ก็แก
ปญหาได น่ีก็งายๆ คือวา ถามนุษยฉลาด ก็พยายามโยงกฎสมมติ
ของมนุษย ใหไปหนุนกฎธรรมชาติใหได

มนุษยท่ีฉลาดตั้งกฎสมมุติข้ึนเพ่ืออะไร ก็เพ่ือมาหนุนให
กระบวนการของกฎธรรมชาติดําเนินไป ในทางท่ีจะใหเกิดผลสม
ตามท่ีมนุษยมุงหมาย เราอยากใหตนไมเติบโตงอกงาม ตนไมจะ
งามไดถามีการดูแล เชน ตัดแตง ใหปุย รดนํ้า เราก็จึงใชวิธีแบง
งาน จัดใหมีคนมาทําสวน โดยใหเขาทําเปนหนาท่ีแบบทําจริงทํา
จังอยางไมตองหวงกังวลอะไรเลย ในเร่ืองความเปนอยูก็มีเงิน
เดือนเลี้ยงชีพอยางเพียงพอ บอกเขาวาคุณไมตองเดือดรอนหรือ
หวงอะไรแลว ก็ตั้งหนาต้ังตาทํางานทําสวนน้ีใหเต็มท่ีไปเลยนะ



ความสุข ทุกแงทุกมุม๔๖

น่ีคือเอาระบบเงื่อนไขของกฎมนุษยมาเช่ือมตอใหแลว ก็
เปดโอกาสและหนุนใหคนน้ันทําเหตุปจจัยใหเปนไปตามกฎธรรม
ชาติไดอยางเต็มท่ี

ทีน้ี ถาคุณคนทําสวนน้ันมีฉันทะ แกอยากเห็นตนไมดีเห็น
ตนไมงามสมบูรณ แลวก็อยากทําใหมันเปนอยางน้ันอยูแลว พอไม
ตองหวงใยในเร่ืองชีวิตความเปนอยูอะไรแลว แกก็ทําสวนเต็มท่ี
สบายไปเลย ก็ไดทําใหตนไมงอกงามสมใจ ไดท้ังความสุข ไดท้ัง
เงินทองเคร่ืองยังชีพไปดวย งานก็ไดผล คนก็เปนสุข

ถาอยางน้ี ระบบเงื่อนไขของกฎมนุษยก็มาเชื่อมประสาน
หนุนการทํางานในระบบเหตุปจจัยของกฎธรรมชาติ ใหดําเนินไป
ดวยดีอยางไดผลสมดังท่ีมนุษยปรารถนา

แตทีน้ี ถาเกิดวา นายคนทําสวนน้ันไมมีฉันทะท่ีเปนเหตุ
ปจจัยตัวเร่ิมตนในกระบวนการของกฎธรรมชาติละ ก็จบกันเลย

น่ีก็เขาในทางตรงขาม ถาคนทําสวนน้ันมีแตตัณหา ตองการ
แตผลในระบบเงื่อนไข คราวน้ีละ ตัวเขาเองก็ทํางานดวยความ
ทุกข เพราะมีแตจําใจฝนใจ และเมื่อแกจําใจทํางาน การทําสวนก็
ไมไดผลดี ถาเปนอยางน้ีกันมากหรือท่ัวๆ ไป ระบบการท้ังหลาย
ของโลกมนุษยก็รวนก็แปรปรวนเสียไป พูดงายๆ วา งานก็ไมไดผล
คนก็เปนทุกข

ไมใชแคน้ัน พอคนทํางานไมมีฉันทะ แตมากดวยตัณหา เขา
ไมตั้งใจทํางาน เลี่ยงงาน หลบงาน ไมซ่ือ หาทางเบ้ียว โกง ตลอด
จนมีการทุจริตตางๆ เชน หาทางลัดในระบบเงื่อนไขน้ัน และมีการ
ร่ัวไหลตางๆ ก็ตองมาเนนการจัดต้ังระบบควบคุม
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แลวทีน้ี พอตัณหาเขาไปครอบงําระบบควบคุมน้ัน ระบบ
ควบคุมก็ย่ิงตองจัดใหคุมกันซอนข้ึนไปๆ หลายๆ ช้ัน ในท่ีสุด คุม
กันไปคุมกันมา ตัณหาก็พาไปถึงอบาย ไดผลอยางท่ีคนไทยเคย
อานโคลงโลกนิติท่ีวา “บาทสิ้น เสือตาย” น่ันแล

เพราะฉะน้ัน จึงอยาใหระบบเง่ือนไขมาทําลายหรือสยบ
ฉันทะ แตตองไหวทัน มีความฉลาดท่ีจะจัดใหระบบเงื่อนไขน้ัน มา
หนุนฉันทะท่ีจะขับเคลื่อนกระบวนการของธรรมชาติไปใหได

ในยุคปจจุบัน ท่ีเรามีระบบเงื่อนไขของตัณหาเปนใหญอยูน้ี 
การท่ีความเจริญงอกงามในทางท่ีดียังพอมีพอเปนไปได ก็เพราะ
ยังพอมีพวกฉันทะแอบอาศัยแฝงตัวอยูในระบบน้ีบาง

สําหรับโลกมนุษยน้ี เอาแควา อยาเพลินประมาทปลอยให
ระบบตัณหาข้ึนมาเปนกระแสใหญ จนพวกฉันทะอยูไมไดตองหลบลี้
คอยๆ เลือนหายหมดไป แตตองใหระบบฉันทะเปนหลักเปนแกน
ไว ถึงพวกตัณหาจะทําพิษบาง ก็ยังคงพอมีความมั่นคงปลอดภัย

น่ีก็ไดพูดมาพอเปนตัวอยาง ในเร่ืองความตองการน้ีท่ีเปน
เร่ืองใหญมาก เราไมคอยจะจับกันท่ีจุดน้ี จึงตองยํ้าไว

เร่ืองความอยากน้ีตองวากันใหชัด อยาไปเลี่ยงท่ีจะพูดถึง
มัน ใหรูท้ังความอยากฝายกุศลและฝายอกุศล

พอรูเขาใจแลว จะแกปญหาอะไร ก็ถูกจุดไดงาย และจะกาว
ไปในการพัฒนาความสุขดวยความม่ันใจเปนอยางดี
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ความตองการตอเพื่อนมนุษย ตองรูไว

กอนจะพัฒนาความสุขกันตอไป

เร่ืองความตองการยังไมจบ ท่ีพูดมามุงไปท่ีความตองการตอ
งานการหรือสิง่ท่ีทํา ตลอดจนตอสิง่แวดลอมท่ัวไป จะตองขยายไปถึง
ความตองการตอคน หรือตอเพ่ือนมนุษยดวย จึงจะครบ

น่ีก็คือเร่ืองฉันทะตอคน บอกแลววา ฉันทะ คือ ความ
ตองการใหมันดีใหมันงามใหมันสมบูรณ เปนความปรารถนาดีท่ีมี
ตอสิ่งท้ังหลายท่ัวไปไดหมด ตอสรรพสิ่งแลว ก็ตอสรรพสัตวดวย

ทีน้ี พอมีฉันทะตอสรรพสัตว เร่ิมตั้งแตเพ่ือนมนุษยเปนตน
ไป พูดเปนภาษาไทยก็คือ ความปรารถนาดี อยากใหเขาดี อยาก
ใหเขาเจริญงอกงาม อยากใหเขาแข็งแรงสมบูรณ และอยากใหเขา
สดช่ืนเบิกบานมีความสุข

มนุษยดวยกันน้ี เปนสวนสําคัญท่ีมนุษยจะตองเกี่ยวของใน
ชีวิต เปนเร่ืองใหญสําหรับมนุษยทุกคน เพราะตัวคนแตละคนก็
เปนมนุษยอยูแลว เมื่ออยูกับเพ่ือนมนุษย แลวขยายกวางออกไป 
ก็อยูกับสัตวท้ังหลายอื่น ฉันทะท่ีมีตอมนุษยและตอสัตวท้ังหลาย 
นับวามีความหมายท่ีสําคัญเปนพิเศษ

จะเห็นวา ความปรารถนาดี หรือความตองการใหดี ตอเพ่ือน
มนุษยและเหลาสัตวน้ัน มีลักษณะแงดานท่ีพิเศษกวาความ
ปรารถนาดี หรือความตองการใหดี ท่ีมีตอสิ่งท้ังหลายท่ัวไป

ดังน้ัน ฉนัทะในกรณีน้ี จึงมีศัพทพิเศษให แถมมีหลายคําท่ี
จะใชแยกไปตามสถานการณตางๆ ท่ีเขาประสบอีกดวย
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รวมแลว แทนท่ีจะใชตอเพ่ือนมนุษยดวยฉันทะคําเดียว ก็
แยกออกไปเปน ๔ คํา

๑. เร่ิมดวยวา ถามีฉันทะ คือความปรารถนาดี หรือความ
ตองการใหดีน้ัน ตอเพ่ือนมนุษยในยามปกติ เห็นใครก็อยากใหเขา
มีรางกายสมบูรณงดงาม มีหนาตาอิ่มเอิบผองใส อยากใหเขามี
ความสุข ซ่ึงก็เปนความอยากเพ่ือคนนั้นหรือเพ่ือสัตวน้ันเอง ไมใช
เร่ืองตัวตนของเรา ความอยากอยางน้ีเปนความปรารถนาดีพ้ืน
ฐาน เปนอยางท่ีหน่ึง เปนขอแรก เรียกวา เมตตา

๒. ทีน้ีตอไป ถามนุษยหรือสัตวอื่นก็ตาม ไมอยูในสภาพท่ี
เปนปกติ ไมสมบูรณ ไมงดงาม มีความบกพรอง ประสบทุกข ยาก
ลําบาก เราก็อยากใหเขาพนจากความทุกข จากความยากไรขาด
แคลน จากความเจ็บไขไดปวย เปนตนน้ัน อยางท่ีวาแลว สําหรับ
มนุษยสตัวน้ี ทานใหความสาํคัญพิเศษ มศีพัทเรียกแยกไปเลย ทาน
เรียกความอยากใหเขาพนจากความเดือดรอนเปนทุกขน้ีวา กรุณา

๓. ตอไปอีก ถาคนนั้นเกิดไปเจริญงอกงามสมบูรณย่ิงข้ึน หรือเด็ก
คนน้ีเจริญเติบโตข้ึน มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ หนาตาสวยงาม
ผองใส หรือใครทําความดีงามกาวหนาประสบความสําเร็จ น้ีคือ
เขาข้ึนสูงกวาเดิม หรือเหนือกวาปกติ เราก็พลอยช่ืนชมยินดีดวย
เรียกวา มุทิตา

๔. ในสถานการณท่ีอาจจะเรียกวาพิเศษ ถาคนน้ันเขารับผิด
ชอบตัวเขาเองได หรือเขาควรรับผิดชอบตอตนเอง เปนความสมควร
ท่ีจะเปนอยางน้ัน ท่ีควรจะใหเขาอยูหรือดําเนินไปในภาวะอยาง
น้ัน เราไมควรเขาไปแทรกแซง เชน พอแมดูแลลูกเล็กอยู เขากําลัง
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หัดเดินเตาะแตะ เราปรารถนาดี ตองการใหเขาเจริญงอกงาม ก็
วางทีเฉยดูใหเขาหัดเดินไป ไมใชมัวสงสารกลัววาเด๋ียวเขาจะลม 
จะเจ็บ แลวคอยอุมอยูเร่ือย

ความปรารถนาดี ตองการความไมผิดพลาดแกเขา ตองการ
ความไมผิดธรรมแกเขา อยากใหเขาดําเนินไปในความถูกตอง ใน
ความสมควรจะเปนอยางน้ัน ในความไมเสียหาย ใหเขาเปนไป
โดยธรรม ถูกธรรม ชอบธรรม ไมเขาไปกาวกายวุนวายแทรกแซง ท่ี
โบราณแปลกันมาวาวางเฉยน้ี เรียกวา อุเบกขา

รวม ๔ อยาง มีฉันทะเปนจุดเร่ิมตนท้ังน้ัน หมายความวา

ฉันทะแสดงตัวออกมา เปนความปรารถนาดีตองการใหเขา
อยูดีมีความสุขในยามเขาเปนปกติ เรียกวา เมตตา

เปนความปรารถนาดีในยามท่ีเขาตกต่ําลงไป ตองการให
เขาพนถอนตนข้ึนมาไดหายทุกขสูสภาวะท่ีดี เรียกวา กรุณา

เปนความปรารถนาดีในยามท่ีเขากาวไปไดดีแลว สูงข้ึนไป 
ตองการใหเขาดีงามเจริญย่ิงข้ึนไปอีก เรียกวา มุทิตา

เปนความปรารถนาดีในยามถึงวาระท่ีเขาจะอยูกับความรับ
ผิดชอบของตัวเขาเอง ตองการใหเขามีความถูกตอง ไมผิดพลาด
ไมเสียหาย เปนไปตามธรรม เรียกวา อุเบกขา

คนโดยมากนึกถึงความปรารถนาดีไดแค ๓ สถานการณ คือ
นึกไปไดแคขอท่ี ๓ ซ่ึงไมพอ ใน ๓ ขอแรกน้ัน ยังเปนข้ันท่ีอยูแค
ความรูสึก แมจะเปนความรูสึกท่ีดีงามสูงสง พัฒนามาไดไกลแลว 
แตก็ยังไมเต็ม ไมสมบูรณ ก็ตองถามวา แลวขอท่ี ๔ สมบูรณอยางไร
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ตอบใหสั้นสักหนอยวา คนเราจะมีแตดานรูสึก อยางเดียว 
ถึงจะดีเลิศประเสริฐย่ิงอยางไร ก็ไมพอ ก็อยูแคคน ไมถึงธรรม ไม
บรรจบกับธรรม คนน้ันก็จะไปไดแคดี แตอาจจะไมถูก

จะตองมีดานรู ใหเต็มดวย จึงจะถึงธรรมได จึงจะถูกตองจริง
ได และจึงจะหมดทุกข มีสุขท่ีสมบูรณไดดวย

พูดตรงตามศัพทพระก็คือ พัฒนาดานจิตใจไปจนเต็มท่ี
อยางไร ก็ไมพอ ไมสมบูรณ จิตใจเองน่ันแหละไมสามารถหลุดพน
เปนอิสระ ตองพัฒนาปญญาใหสมบูรณ แลวปญญาน่ันแหละจะ
ทําใหจิตใจเปนอิสระ เปนจิตใจท่ีสมบูรณได

สามขอแรกยังอยูในข้ันของลําพังจิต สวนขอสี่ คือมีปญญา
มาทําใหจิตลงตัว เปนอิสระไดแลว

เปนอันวา สามขอแรกยังเปนข้ันความรูสึก ใชคําฝร่ังบาง
ทานเขาใจงายข้ึน คือยังอยูในข้ันของ emotion แมจะเปน 
positive emotion อยางเย่ียมยอด มนุษยก็ยังตองข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง
ใหถึงปญญา ตองมีปญญามาปรับมาชําระมายก emotion ข้ึนอีก
ทีหน่ึง๑ ข้ันบรรจบกับปญญาน้ี เปนขอท่ี ๔

มนุษยตองไปใหถึงปญญา จะสมบูรณตอเมือ่อยูดวยปญญาท่ี
ทําใหจิตเปนอสิระได ถามนุษยไมมปีญญา ก็แกปญหาไมจบ แมแต
ในระดับตนๆ งายๆ ถึงแมจิตใจดี มีความรูสึกท่ีดี ก็ใชผิด ทําผิดได
                                                                         
๑
 เคยบอกขางตนวา ความอยาก-ปรารถนา-ตองการ แปลวา desire แตในดานธรรมน้ี จะ

ใช love แทนก็ได ฉันทะเปน love of truth และ love of good เม่ือออกมาทางเมตตา

กรุณา ก็เปน love of fellow beings แลว love of Dhamma, love of truth, love 

of justice, love of righteousness ก็โยงถึงธรรม เรียกรองปญญา ไปถึงอุเบกขา



ความสุข ทุกแงทุกมุม๕๒

ยกตัวอยางวา นายคนหน่ึงไปขโมยเงินเขามาได ๕,๐๐๐ 
บาท เออ น่ีเขาประสบความสําเร็จ มีเงินใช สบายละ เขาหลักวา
เขาไดดีมีสุข เราจะวาอยางไร ก็บอกวาเขาขอ ๓ แลวน่ี เราก็มุทิตา
พลอยยินดีดวยสิ อยางน้ีไมถูกแลวใชไหม ขืนปฏิบัติธรรมกันอยาง
น้ี เด๋ียวคงยุงแน จะลักขโมยกันใหญ สังคมก็จะเดือดรอน ไมดีแน 
ไปสงเสริมไมได

น่ีแหละ ตรงน้ี ปญญาท่ีรูธรรม รูความถูกตอง ก็มาปรับจิต
ใจใหประสานกันลงตัว เปนปรารถนาดีตองการใหเขามีความถูก
ตอง จิตใจก็ลงตัวพอดีไดท่ีเปน อุเบกขา

ถาวิเคราะหออกไป ก็เห็นไดวา ในอุเบกขาน้ี ก็มีฉันทะ เปน
ความปรารถนาดี อยากจะใหเขาดี ใหงาม ใหสมบูรณ จะสมบูรณ
ก็ตองถูกตอง ตรงตามธรรม ก็จึงวางใจเปนกลาง เรียกวาอุเบกขา
เพ่ือใหกระบวนการแหงความถูกตองเปนธรรมจะไดดําเนินการตอ
ไปตามกฎกติกา เปนตน ใหเปนไปตามธรรมน่ันเอง

ก็สรุปวา สามขอแรก คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อยูแคจิตใจ 
ไดแครักษาคน พอถึงอุเบกขา ก็ไปถึงปญญา รักษาธรรมไดดวย
ถาคนไปละเมิดธรรม ก็ตองเอาธรรมไว ก็เลยตองรักษาธรรม 
ความยุติธรรม ความเปนธรรม รักษาความถูกตอง

ก็มาจบ มาเตม็ ท่ีอเุบกขา ซ่ึงเปนความรูสกึท่ีเกิดจากมปีญญา
เขามารวม แลวก็อุเบกขาเพ่ือรักษาธรรม เปนตัวสรางสมดุลให ๔ 
ขอ ครบบริบูรณเต็มท่ีน่ันเอง จึงเปนพระพรหมผูอภิบาลโลกไดจริง 
ตามความหมายในแบบของพุทธศาสนา
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เรียนใหสนุก

มีความสุขในการเรียน

อธิบายเร่ืองความหมายของความตองการ ความอยาก 
ความปรารถนาน้ีมายืดยาว ใชเวลามากหนอย แตขอยํ้าวาตองเขา
ใจใหชัดโดยเฉพาะความแตกตางระหวางความอยากความ
ตองการ ๒ ประเภทน้ี ซ่ึงเปนเร่ืองสําคัญอยางย่ิง

ขอแทรกอีกนิดเพราะมาเก่ียวกับการศึกษา ในการศึกษาน้ัน 
เราตองใหฉันทะเกิดใหได ถาฉันทะไมเกิด การเรียนก็จะไมมีความ
สุขจริง ถาไมเลิกราท้ิงไปเลย ก็จะไดแคสนุก คือไดแคความสุขของ
นักเสพ เหมือนดูหนังดูละคร

ถาเกิดฉันทะข้ึนแลว กระบวนการเรียนจะสนุกสนานหรือไม 
ก็เปนเร่ืองยอย ไมคอยสําคัญ ความสนุกก็เพียงมาชวยเสริมใหเด็ก
ไดรับการกระตุนใหเกิดความสนใจ และเปนอุปกรณเคร่ือง
ประกอบ ท่ีชวยสื่อใหเขาใจสาระไดงาย แตความสนุกน้ันไมใชเน้ือ
ตัวของการศึกษา ยังไมเขาไปในกระบวนการของการศึกษาแทจริง

การศึกษาเร่ิมท่ีฉันทะ เด็กตองมีฉันทะข้ึนมาในตัวของเขา 
ความสนุกจะมีประโยชนก็เมื่อมาใชกระตุนใหเกิดฉันทะไดสําเร็จ 
ถาไดแคสนุก แตฉันทะไมมา ก็ตองพ่ึงพาความสนุกอยูน่ัน และ
ตองเพิ่มความสนุกมากข้ึนเร่ือยๆ แลวครูก็เหน่ือย เพราะตอง
กระตุนกันอยูอยางน้ี แลวก็ตองหาทางแปลกใหมใหสนุกไดตอไป
อีก จะมาสอนทีหน่ึง ก็ไปน่ังคิดวาทําอยางไรจะใหเด็กสนุก ยุงจน
เหน่ือยกับการหาวิธีใหเด็กสนุก
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การสอนสนุก เปนความเกงท่ีนาช่ืนชม แตตองเชื่อมตอไปถึง
ฉันทะใหได ดังน้ัน จึงตองระวัง ตองแยกได มิใหความสนุกน้ันเปน
แคการไดสนองความตองการในการเสพ อยางท่ีพูดเมื่อก้ี วา
เหมือนดูหนังดูละคร ถาอยางน้ี ครูหรือผูสอนก็จะเปนเหมือนนัก
แสดง และความสุขจากการไดเสพแลวสนุก ก็คืออยูในข้ันของการ
สนองตัณหาน่ันเอง

ทีน้ี ถาสนุกจากการไดเสพทางตาหูเพ่ือสนองตัณหา ก็จะ
พบปญหาอันจะตองเตรียมกันเตรียมแก ปญหาพื้นฐาน คือ ความ
ติดเสพ การติดอยูแคข้ันเสพ และความชินชาเบ่ือหนายท่ีทําให
ตองกระตุนมากข้ึนแรงข้ึน ท้ังโดยปริมาณและดีกรี

เรียนหรือดูการสอนคราวน้ี สนุกมาก แตคราวตอไป ถาสอน
อยางน้ันอีกๆ ก็ชักชิน แลวก็ชักจะเบ่ือ คราวหนาจึงตองหาทางให
สนุกมากข้ึน หรือเปลี่ยนแงมุมใหม เพ่ิมดีกรีของการกระตุนในการ
สนองตัณหาย่ิงข้ึนไป ทีน้ีก็สนองกันตองไมหยุด และก็หยุดไมได
คุณครูก็เหน่ือย จนชักจะหมดแรง และในที่สุด นักเรียนก็หมด
เหมือนกัน คือวนอยูแคน้ัน วายเวียนอยูกับตัณหา ไมไปไหน
เพราะตัน ไมมีทางไป

ท่ีวาติดเสพ ก็คือเหมือนติดดูหนังดูละคร หรือแมแตติด
ความสนุก จะเอาแตสนุก หาความสนุก ท่ีวามาเรียนน้ัน ไมใชติด
ใจอยากเรียน แตติดใจจะมาดูการแสดงอีก ไมไดมีจิตใจท่ีจะเรียน 
ท่ีจะหาความรู ท่ีจะคนจะควา ถาอยางน้ี ก็ย่ิงเพ่ิมแรงใหแกกระแส
ตัณหา



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๕

แลวท่ีวาติดอยูแคข้ันเสพ ก็หมายความวา ถาทําไมถูก จิตใจ
ของผูเรียน ก็ไมไปสูการเรียนรู ก็ติดก็ของอยูแคการเสพความสนุก 
เพลินอยูกับภาพและเสียงและเร่ืองราวท่ีสนุกสนานเทาน้ัน ไม
เช่ือมไมตอไมกาวไปสูการเรียนรูสาระท่ีตองการ เฉพาะอยางย่ิงก็
คือไมเกิดมีฉันทะข้ึนมา

เพราะฉะน้ัน จะตองระวังท่ีจะมองความหมายของการให
เด็กสนุกในการเรียนน้ี ใหถูกใหตรง

การทําใหสนุกน้ี เปนการกระตุนความสนใจเบ้ืองตน เรียกวา
เปนบุพภาค เปนข้ันของปจจัยภายนอก ก็คือมาทําหนาท่ีสื่อน่ัน
เอง จึงไมใชจบท่ีน่ัน เมื่อไมจบท่ีน่ัน จึงตองจับความมุงหมายใหได

เปาหมายในการทําหนาท่ีของปจจัยภายนอก อยูท่ีการสราง
ปจจัยภายในใหเกิดข้ึน

หมายความวา ครูอาจารยเปนปรโตโฆสะ (เสียงบอกขาง
นอก) แตเปนปรโตโฆสะท่ีดี ท่ีเราจัดเปนกัลยาณมิตร ครูอาจารย
หรือกัลยาณมิตรน้ี ก็มาสื่อสารชวยกระตุนการดูการฟงการคิด 
โดยมีเปาหมายท่ีจะใหเด็กสรางหรือเกิดปจจัยภายในของเขา คือ
ใหเขาเกิดมีฉันทะน้ีเองข้ึนมา จะไดเปนจุดเร่ิมตนท่ีจะขับเคลื่อน
กระบวนการของการศึกษาในชีวิตของเขาตอไป

เพราะฉะน้ัน ความสําเร็จในการทําหนาท่ีของครู นอกจาก
การถายทอดขาวสารขอมูลแลว สาระท่ีแท ท่ีเปนเน้ือตัวของการ
ศึกษา ก็คือการทําใหเด็กเกิดมีฉันทะท่ีเปนปจจัยภายในของตัวเขา
เองน้ีข้ึนมาไดน่ันเอง
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ถาครูไมมีเปาหมายท่ีวาน้ี ก็ไดแคไปกระตุนกันอยูอยางน้ัน
อยางท่ีวาเมื่อชินชาหนักเขา ก็เบ่ือหนาย แลวเมื่อกระตุนไมไหว
หมดแรงไป ก็จบกันเทาน้ันเอง

ครูอาจารย กัลยาณมิตร หรือปจจัยภายนอกน้ี จึงตองทํา
หนาท่ีใหสมฐานะท่ีเปนสื่อ คือเช่ือมตอจากปจจัยภายนอกเขาสู
ปจจัยภายใน หรือกระตุนใหเด็กเกิดมีปจจัยภายในของเขาเองข้ึน
มาใหได มิฉะน้ัน ครูก็จะกลายเปนผูทําใหเด็กเปนนักพ่ึงพา ใหเขา
ติดวนอยูกับการพ่ึงพา

ถาครูรูงาน เขาใจหนาท่ีของตนจริง เวลาจะสอน ก็ทําหนาท่ี
เปนสื่อโดยมีเปาหมายวา เออ เราจะพูดจาหรือจัดกิจกรรมท่ีจะ
ชวยใหเด็กเขาใจเน้ือหาสาระไดงาย และชวยกระตุนใหเขาสนใจ
อยากเรียนอยากรู ใฝรูใฝทํา หาทางชักนําใหเขาเกิดมีฉันทะข้ึนมา

รวมความวา การเรียนใหสนุกมีสาระอยูท่ีเปนปฏิบัติการของ
ปจจัยภายนอก ในการชวยการเรียนใหงาย และกระตุนความสนใจ 
โดยมีจุดหมายท่ีจะสื่อนําใหเกิดปจจัยภายในคือฉันทะข้ึนมา

ถาเขาเกิดมีฉันทะข้ึนมาไดจริงละก็ คราวน้ีเขาจะเดินหนาไป
ไดเองเลย ทีน้ี ไมตองรอครูแลว แมแตวาครูไมมา ฉันก็มีเร่ืองท่ีจะ
ทําในการศึกษาหาความรู ฉันอยากจะคนใหรูเร่ืองน้ันเร่ืองน้ี อยาก
ไปเขาหองสมุด อยากไปหาหนังสือดู แลวก็คนก็อานก็ดูดวยความ
สุข เพราะไดสนองความอยากรูน้ัน คือไดสนองความอยากหรือ
ความตองการท่ีเรียกวาฉันทะ น่ีคือเขาทางถูกแลว การศึกษาก็มา
ของมันเอง ตามกระบวนการของธรรมชาติ
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เร่ืองน้ีสําคัญมาก เพราะวา ถาคนเราเกิดมีความอยากท่ีเปน
กุศลคือฉันทะน้ีข้ึนมา เปนจุดเร่ิมตนของการศึกษาแลว มันจะ
เปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนวิธีแสวงหาความสุข และความสุขอยางใหม
จะมีเพ่ิมข้ึนมาชนิดท่ีนึกไมถึงทีเดียว

แตกอนน้ัน เรามีแตตัณหา คอยแตอยากได อยากเอา อยาก
เสพ เท่ียวพลานหาของชอบ หารูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสท่ีพอใจ 
เอามาเสพ พอไดเสพ ก็สมใจมีความสุข มีความสุขจากการเสพสิ่ง
ท่ีชอบ แตพอเจอสิ่งท่ีไมชอบ ก็ไมพอใจ ขัดใจ กลายเปนความ
ทุกข แลวสุขทุกขของเราก็เลยข้ึนตอความชอบใจและไมชอบใจท่ี
เปนไปตามตัณหา มองเห็นความสุขความทุกขอยูแคน้ี

แตพอมีฉันทะข้ึนมาแลว เปนอยางไร คราวน้ีก็มีประสบ
การณท่ีไดรูจักความอยากอยางใหม อยากรูน่ันรูน่ี มองเห็นอะไรๆ 
นาจัดนาทําใหดี และพอไดคนหา ไดทํา ก็มีความสุข แลวความสุข
ก็มีเพ่ิมข้ึนไปเร่ือยไมรูจักจบ

แมกระท่ังวาไปเจออะไรท่ีไมนาชอบใจ ท่ีเคยเจอแลวเปน
ทุกข แตคราวน้ีไมอยางน้ัน ของท่ีไมชอบน่ันแหละ พอมองเห็นวา
มันมีอะไรนาศึกษา แมแตวามันไมดีอยางไร และทําไม ก็อยากรู ก็
เลยกลายเปนชอบสิ่งท่ีไมชอบ เพราะจะไดศึกษา จะไดคนหาใหรู
ถึงตอนน้ีก็คือ ฉันทะมาเปลี่ยนใหคนชอบสิ่งท่ีไมชอบ และมีความ
สุขไดแมแตจากสิ่งท่ีไมชอบ

ขอใหทราบดวยวา ฉันทะน้ีเปนพวกเดียวกับปญญา ตองมา
กับปญญา ไมเหมือนตัณหาท่ีมากับอวิชชา ไมตองมีปญญาหรอก
ตัณหามาไดเร่ือย แตฉันทะน้ีจะพัฒนาไปไดดวยปญญา เชนวา 
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ของน้ี เร่ืองน้ี ไมถูกใจ ไมนาชอบใจ ตัณหาไมเอาดวยแลว แตพอ
มารูเขาใจวา เออ อันน้ีมีประโยชน เอามาใชทําอยางน้ันอยางน้ีได

พอปญญาบอกใหอยางน้ี ฉันทะก็มาประสาน มารวมดวย 
ตัณหาไมเอา ก็ไมเปนไร แตฉันทะเอาดวย คราวน้ีท้ังอยากรูและ
อยากทําก็เขามา แลวความสุขก็ตามมาจากการไดสนองฉันทะน้ัน

พอฉันทะมา ความชอบใจ-ไมชอบใจของตณัหา ก็แทบหมด
อิทธิพลไปเลย สิ่งท่ีเคยไมชอบ ซ่ึงทําใหทุกข เพราะตัณหาไมเอา 
แตพอปญญาบอกฉันทะมา อันท่ีไมชอบน้ันก็กลับทําใหมีความสุข

น่ีแหละ พอมนุษยเร่ิมมีการศึกษา เขาก็สามารถมีความสุข
ไดแมกับสิ่งท่ีไมสนองตัณหา และพอเขาทางอยางน้ีแลว เขาก็จะ
พัฒนาตอไปๆ โดยท่ีความชอบใจและไมชอบใจก็จะคอยๆ หมด
กําลังท่ีจะครอบงําลากจูงจิตใจของเขา ความสนใจ ความคิด 
ความสุขของเขาไหลไปอยูท่ีการรูการทํา  จะเห็นวา  คนอยาง
ไอนสไตนก็เกิดข้ึนมาไดในแบบน้ี

ไมตองลึกซ้ึงถึงข้ันสรางไอนสไตนหรอก ถาการศึกษาพัฒนา
ฉันทะข้ันพ้ืนๆ ข้ึนมาได บานเมืองก็จะมีนักผลิตเพ่ิมข้ึน พอมาดุล
กับนัก(รอ)บริโภค ท่ีไมคิดทําอะไรนอกจากคิดหาทางสนองตัณหา

ทวนอีกทีวา กระบวนการดําเนินมาอยางน้ี คือ ช่ืนชมพอใจ
ในภาวะท่ีดีงามสมบูรณ ก็อยากใหมันดีอยากใหมันงามอยากให
มันสมบูรณตอไป ถามันไมดีงามสมบูรณ ก็อยากทําใหมันดีงาม
สมบูรณ ก็เลยอยากรูวาจะทําอยางไรใหมันดีงามสมบูรณอยางน้ัน
ได (หรืออยากรูกอน แลวอยากทําตามมาก็ได)

พอรูแลว ก็ทําไดสมตามท่ีอยากทํา พอไดทําสนองตามท่ี
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อยากน้ัน ความสุขก็เดินหนาเพ่ิมมาเร่ือยๆ ตามความกาวหนาของ
การท่ีไดทํา

ทีน้ี อยากรูกับอยากทํา ก็เดินหนาคูกันไป พรอมดวยความสขุก็
ม ีและการศึกษาก็มา เขากระบวนใหญไปดวยกัน

เปนอันวา อยากรู คูกับ อยากทาํ แลวก็นํามาซ่ึงการศึกษา
พรอมท้ังความสุข ถาไมเกิด ๒ อยากน้ี ก็หวังใหมีการศึกษาไดยาก 
และเด็กก็จะเรียนอยางไมมีความสุข กลายเปนการศึกษาท่ีฝนใจ
น่ันก็คือไมใชการศึกษาท่ีแทจริงน่ันเอง

เพราะฉะน้ันจึงตองเนนจุดน้ี คือ สรางฉันทะข้ึนมาใหได
แลวการศึกษาก็จะเดินหนาไปเอง เหมือนท่ีพระพุทธเจาตรัสวา 
เมื่ออรุโณทัยนําหนา ดวงสุริยาก็ตามมาแนนอน

ท่ีขอยํ้าไวเปนเร่ืองใหญอีกอยางหน่ึงคือ ฉันทะท่ีขยายมา
ทางดานสังคม ในการสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย ท่ีกระจายออกไป
เปนคุณธรรม เรียกวาพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา อันน้ีก็โยงกันหมด

ถาจับจุดท่ีวามาน้ีไดแลว ก็พอมองเห็นกระบวนการพัฒนา
ความสุขวาจะดําเนินไปอยางไร  

ตามรูปเคาท่ีมองเห็นได พอเราพัฒนาความตองการได เราก็
พัฒนาความสุขได เพราะการพัฒนาความตองการน้ันเอง เปนการ
พัฒนาความสุข ทีน้ี พอเลื่อนจากตัณหามาข้ึนสูฉันทะ หรือพัฒนา
ฉันทะใหมากข้ึนได ความสุขก็เพ่ิมขยายมิติออกไปอีก การพัฒนา
ความสุขก็กาวลึกสูงกวางออกไปทุกดาน ดังจะดูกันตอไป
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มีความสุขในการเรียน เปนแควิธี ยังไมพอ

ขอจุดหมาย ใหเรียนแลว กลายเปนคนมีความสุข

ถึงตรงน้ีมีเร่ืองท่ีขอแทรกเสริมอีกหนอย ในตอนท่ีแลว ไดยก
เร่ือง “เรียนใหสนุก มีความสุขในการเรียน” ข้ึนมาพูด เพราะใน
ระยะใกลๆ น้ี วงงานการศึกษาสนใจและเอาใจใสเร่ืองน้ีกันมาก 
แตการเรียนอยางมีความสุขน้ี เปนเร่ืองในข้ันของวิธีการเทาน้ัน แม
จะสําคัญ ก็ไมเพียงพอ

ความสุขน้ันเปนเร่ืองใหญ ไมใชอยูแคในข้ันของปฏิบัติการ
ในการศึกษา แตเปนเน้ือตัว และเปนจุดหมายของการศึกษาที
เดียว ถาเขาใจความสุขใหถูกตองแลว จะเห็นวาการศึกษาเปนการ
พัฒนาความสุข เพ่ือใหผูศึกษากลายเปนคนมีความสุข

การพัฒนาความสุขท่ีตรงตามความหมาย จะเรียกรองความ
เพียบพรอมแหงการพัฒนาคุณสมบัติท้ังหลายซ่ึงมนุษยท่ีสมบูรณ
ควรจะมีข้ึนมาเอง

เร่ืองท่ีความสุขเปนจุดหมายของการศึกษาน้ี อาตมาเคยพูด
เคยเขียนไวท่ีอื่นแลว ก็จะขอใชวิธีงายๆ คือจับขอความท่ีไดพูดได
เขียนไวแลวมาจัดเรียงตอกัน ตามท่ีพิมพไวในหนังสือ ๒-๓ เลม ได
ความดังน้ี๑

                                                                         
๑
หนังสือเหลาน้ีพิมพนานแลว ในชวงประมาณ ๒๕ ป บางเร่ืองไดแตขอมูล ยังหาเลมหนังสือไมเจอ จึง

บอกรายละเอียดไมได บอกแตช่ือเร่ืองไว พรอมท้ังขอมูลท่ีเปนเคา คือ การศึกษา: เคร่ืองมือพัฒนา

ท่ียังตองพัฒนา, พ.ศ. ๒๕๓๐; แงคิดขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา (ปาฐกถาวัน

สถาปนากรมวิชาการครบ ๔๔ ป); สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข, พ.ศ. ๒๕๓๗
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การศึกษาจะตองถือเปนหนาท่ีท่ีจะทําใหคนมีความสุข ไม
ใชแคเรียนอยางมีความสุข แตใหเปนคนมีความสุข เมื่อเขามีความ
สุขก็คือสุขเปนประจําอยูแลว เพราะฉะน้ันเมื่อเรียนก็เรียนอยางมี
ความสุขดวย

การศึกษาปจจุบันทําคนใหมีความสุข หรือทําคนใหเปนผูหิว
โหยกระหายความสุข การศึกษาท่ีผิดพลาด จะทําใหเกิดภาวะท่ี
ตรงขาม คือ ทําใหคนไมมีความสุข แตการศึกษากลายเปนเคร่ือง
มือดูดสูบความสุขออกจากคน ทําใหเขาหมดความสุข และทําให
เขากลายเปนคนท่ีหิวโหยกระหายความสุข

การศึกษาท่ีผิดพลาด ทําใหคนท่ีเรียนไปๆ กาวหนาไป ย่ิงจบ
ช้ันสูงข้ึน ก็ย่ิงหิวโหยความสุขมากข้ึน ขาดแคลนความสุขมากข้ึน 
จนกระท่ังเขาออกไปพรอมดวยความหิวโหยน้ี แลวโลดแลนไปใน
สังคมเพ่ือจะแสวงหาความสุขใหกับตนเอง และแยงชิงความสุขกัน 
แลวก็กอความเดือดรอนเบียดเบียนแกผูอื่น

คนท่ีไมมีความสุขน้ัน เมื่อมีความทุกข หนึ่ง ก็จะระบาย
ความทุกขใหกับผูอื่น สอง ก็จะกอบโกยหาความสุขใหกับตนเอง

ถาอยางน้ี ก็จะกลายเปนการศึกษาชนิดท่ีเตรียมคนไว เพ่ือ
วาเบ้ืองหนาเมื่อจบการศึกษาแลว เขาจะไดออกไปดิ้นรนทะยาน
แขงขันแยงชิงกันหาความสขุ กอบโกยความสขุใหแกตวัใหมากท่ีสดุ

เร่ืองน้ีจะตองระวังตรวจสอบกันดูวาเปนอยางน้ีหรือเปลา 
ถาเราดําเนินการศึกษามาผิด ก็เปนอันวาเราไดทําใหการศึกษาน้ี 
เปนเคร่ืองมืออะไรอยางหน่ึงท่ีสูบหรือดูดความสุขออกไปจากตัวเด็ก
หมายความวา เราไดทําใหคนเปนผูท่ีหิวโหยขาดแคลนความสุข
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เพราะฉะน้ัน พอสําเร็จการศึกษาไป ใจก็มุงแตวา ทีน้ีแหละ 
ฉันจะหาโอกาสกอบโกยความสุขใหมากท่ีสุด

ถาการศึกษาเปนแบบน้ี การศึกษาจะตองเปนพิษ ไมใชการ
ศึกษาท่ีถูกตอง การศึกษาท่ีถูกตอง จะตองทําคนใหเปนสุข หรือ
เปนสุขมากข้ึน และเปนสุขอยางถูกตอง ตั้งแตบัดน้ีและเด๋ียวน้ี

เมื่อมองดูโลกของมนุษยท่ีวาพัฒนามากแลวในปจจุบันน้ี 
จะเห็นวา คนท้ังหลายตางก็วุนวายกับการหาความสุข จนแตละ
คนไมมีเวลาท่ีจะใหแกผูอื่น พรอมกันน้ัน ความสุขก็กลายเปนสิ่งท่ี
เขาขาดแคลนอยูตลอดเวลา ไมมีในปจจุบัน แตรออยูขางหนา 
ตองคอยตามหาดวยความหวังวาจะไดในอนาคต

ดังปรากฏวา อาการหิวกระหายความสุขน้ีแพรระบาดไปท่ัว 
ไมวาจะในครอบครัวก็ตาม ในโรงเรียนก็ตาม ท่ีทํางานก็ตาม ท่ัว
สังคมไปหมด สภาพจิตใจท่ีขาดแคลนความสุขอยางน้ี เปนกัน
ดาษดื่น ปรากฏใหเห็นท่ัวไปในสังคมของเราทุกวันน้ี

ดังน้ัน จะตองมาทบทวนและเนนยํ้ากันวา การศึกษาท่ีแท 
คอืการทําใหคนมคีวามสขุ และรูจักวิธท่ีีจะหาความสขุอยางถูกตอง

คนท่ีมีการศึกษาในความหมายน้ีก็คือ คนท่ีไดรับการฝกฝน
พัฒนาแลว ใหรูจักแกปญหา ดับทุกข ทําตนใหเปนสุขได แลวจาก
น้ันก็พัฒนากาวข้ึนสูความสุขท่ีประณีตย่ิงๆ ข้ึนไป พรอมท้ัง
สามารถเผื่อแผขยายความสุขแกผูอื่นไดกวางขวางออกไปดวย

คนมีความทุกข ยอมมีความโนมเอียงท่ีจะระบายทุกขออก
ไปแกผูอื่น และแมแตจะหาความสุขดวยการระบายความทุกข เมื่อ
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เขามีทุกข และหาทางระบายทุกขของตนออกไป ดังเชนเด็กนัก
เรียนมีปมทุกขท่ีไปกอเร่ืองราย ก็ยอมเปนภัยแกผูอื่น แกสังคม ทํา
ใหเดือดรอนกันไปท่ัว

ในทางกลับกัน คนท่ีมีความสุข ยอมมีความโนมเอียงท่ีจะ
แผกระจายความสุขไปใหแกคนอื่น ไมวาจะโดยรูตัวก็ตาม ไมรูตัว
ก็ตาม

ฉะน้ัน เราจะตองทําใหคนมีความสุข เพ่ือใหความสุขแผ
ขยายออกไปในโลก

ดังท่ีไดเปนจุดหมายดานสังคม ท่ีทานใชคําวา อพฺยาปชฺฌํ   
สุขํ โลกํ แปลวา “เขาถึงโลกท่ีเปนสุข ไรการเบียดเบียน” มนุษย
จะตองทําเพ่ือจุดหมายน้ี คือ ชวยกันทําใหโลกมีความสุขย่ิงข้ึน ไร
การเบียดเบียนย่ิงข้ึน เก้ือกูลกันมากข้ึน และมีความสุขรวมกัน
อยางย่ังยืนสืบตอไป

เอาพอไดความแคน้ี แลวก็ขอแถมเปนเกร็ดความรูอีกหนอย

เมื่อวาความสุขเปนจุดหมายของการศึกษา ก็โยงไปไดถึง
หลักท่ีเปนอุดมคติทางธรรม อยางท่ีรูกันมาเปนประเพณีเลยวา 
สรรพโลกน้ีแบงเปนภพภูมิตางๆ มากมาย จัดไดเปน ๓ ระดับ คือ 
กามภูมิ (ระดบัที่ยังเกี่ยวของกับกาม) รูปภูมิ (ระดับรูปพรหม) อรูปภูมิ
(ระดับอรูปพรหม) เรียกรวมวาไตรภูมิ

แลวเหนือไตรภูมิ มีอีกระดับหน่ึงคือ โลกุตรภูมิ (ระดับเหนือ
โลก)
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ภูมิในไตรภูมิน้ี หมายถึงโลกหรือแดนอันเปนท่ีอยูของประดา
สัตวท่ีมีชีวิตในระดับเดียวกันน้ันๆ ก็ได หมายถึงระดับจิตของสัตว
ท่ีพัฒนาถึงระดับน้ันๆ ก็ได

ความหมายท่ี ๒ คือระดับจิตน้ี ใชกับโลกุตรภูมิไดดวย ดัง
น้ัน จึงมีความหมายตอไปอีกวา สัตวท่ีอยูในโลกเดียวกัน เฉพาะ
อยางย่ิง มนุษยท้ังหลายในโลกน้ี อาจจะมีผูท่ีพัฒนาอยูในภูมิ
ตางๆ ของไตรภูมิ จนถึงโลกุตรภูมิไดท้ังหมด

ถาจะจัดประเภทใหสะดวกท่ีพวกเราจะเขาใจไดงาย ก็แบง
ท้ังหมดใหเปน ๓ คือ

๑. กามภูมิ คือ ชั้นกาม (ช้ันท่ีเก่ียวของกับกาม)
๒. รูปภูมิ และอรูปภูมิ เรียกรวมกันเปน ชั้นพรหม
๓. โลกุตรภูมิ คือ ชั้นเหนือโลก (หรือช้ันโลกุตระ)

เมื่อมองในแงความสุข ก็จัดระดับไดเปน
๑. ชั้นกาม ระดับแหง กามสุข มีความเปนเทพหรือสวรรคเปน
อุดมคติ คือมีการพัฒนาถึงข้ันท่ีมีกามสุขอยางดีท่ีสุด แม
จะยังมีทุกขตามประสาปุถุชน แตวางเวนจากการเบียด
เบียน ไมตองมีทัณฑอาชญา

๒. ชั้นพรหม ระดับแหง ฌานสุข มคีวามเปนพรหมเปนอดุมคติ
๓. ชั้นโลกุตระ ระดับแหง นิพพานสุข มีอรหัตตผลเปนอุดมคติ

พระพุทธศาสนาเปนระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย ซ่ึงมี
หลักวา ตลอดทุกเวลา แตละคนพึงพัฒนาตนใหดีงามประเสริฐมี
ความสุขสูงข้ึนไป และในแตละเวลาน้ัน คนท้ังหลายอยูในระดับ
การพัฒนาท่ีตางๆ กันไป ดวยเหตุน้ี โลกควรมีสภาพท่ีเอื้อตอการ
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อยูดีของเหลาชนท่ีมีระดับการพัฒนาตางๆ กัน และเก้ือหนุนใหแต
ละคนพัฒนาตนยิ่งข้ึนไปไดดวยดี

เมื่อตั้งความสุข หรือสุขภาวะ คือความเปนสุข ข้ึนเปนจุด
หมายของการศึกษา มนุษยก็พึงพัฒนาตนสูงข้ึนไปในภูมิท้ังหลาย
ท่ีวามาน้ัน ใหเขาถึงความสุขท่ีประณีตสูงข้ึนไปๆ

ดวยศีลศึกษา พัฒนากายใหมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
อยางเปนคุณเปนประโยชน และพัฒนาศีลใหอยูในสังคมอยาง
เก้ือกูลมีความสุขรวมกัน หรือพูดสั้นๆ วา พัฒนาดวยทานและศีล 
ก็จะเขาถึงกามสุขอยางชาวสวรรค

ดวยจิตตศึกษา ในสภาพแวดลอมท่ีเอื้อน้ัน พัฒนาจิตใจให
งอกงามในคุณธรรม โดยเฉพาะพรหมวิหารธรรม มีความเขมแข็ง
มั่นคง และมีความสุข โดยมีสมาธิเปนท่ีตั้ง ก็เจริญดวยความสุข
ของจิตใจ จนสามารถเขาถึงฌานสุขได

ดวยปญญาศึกษา อาศัยสภาพจิตท่ีพรอมน้ัน พัฒนา
ปญญาใหเกิดความรูเขาใจเทาทัน มองเห็นสิ่งท้ังหลายตรงตาม
เปนจริง หรือตามท่ีมันเปน หย่ังถึงเหตุปจจัย รูจักดําเนินการให
สําเร็จลุจุดหมาย แกปญหาดับทุกขได ทําจิตใจใหเปนอิสระ มี
ความสุขท่ีไรทุกข เขาถึงนิพพานสุข

ในขณะท่ีพวกชาวสวรรคบันเทิงดวยวัตถุและกิจกรรมทาง
กามสุข พวกช้ันพรหมอิ่มอยูกับความสุขทางจิตถึงข้ันฌานสุข และ
พระอรหันตลุนิพพานสุขสมบูรณ พนไปแลวจากเยื่อใยในอามิสสุข 
บุคคลโสดาบันเขาถึงความสุขใน ๓ ภูมิน้ัน ท้ังกามสุข ท้ังอธิจิตต-
สุข  และโลกุตรสุข โดยยังไมท้ิงอยางหน่ึงอยางใด
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คนท่ัวไปสุข เม่ือไดสนองความตองการ

แตบางคนสุขเสมอ แมไมสนอง

ในตอนกอนโนน ไดบอกความหมายของความสุขวา คือการ
ไดสนองความตองการ แตก็บอกไวดวยวา เปนความหมายท่ีไม
ครอบคลุม

ทําไมจึงไมครอบคลุม คือไมครอบคลุมท้ังหมด ถาใชภาษา
ทางพระ ก็อาจจะบอกวา มนัคลมุในระดับโลกิยะ แตความสขุยังมี
เลยข้ึนไปอีก เปนความสุขในระดับโลกุตระ พอพูดอยางน้ี บางทีรู
สึกวายากไป

เพ่ือใหชัด ก็เลยตองพูดถึงข้ันระดับของความสุขอีกที เมื่อ
แบงตามประเภทของความตองการน้ัน ท่ีผานมา เราแบงความสุข
เปน ๒ แตตอนน้ี ตรงขามกับ “ตองการ” ยังม ี“ไมตองตองการ” ก็ได

ถึงตอนน้ี ก็เลยตองแบงข้ันหรือระดับของความสุขขยาย
กวางออกไปอีก เปน ๒ ระดับใหญ และยอยเปน ๓ ข้ัน คือ

๑. ความสุขท่ีเกิดจากการสนองความตองการ

ก) ความสุขเม่ือไดสนองตัณหา (ความสุขจากการสนอง
ความตองการท่ีเปนอกุศล)

ข) ความสุขเม่ือไดสนองฉันทะ (ความสุขจากการสนอง
ความตองการท่ีเปนกุศล)

 ๒.ความสุขท่ีไมตองสนองความตองการ (ความสุขท่ีมีทุก
เมื่อ)
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จะเห็นวา สุขระดับท่ี ๒ หรือข้ันท่ี ๓ ไมเขากับความหมายท่ี
ไดบอกไว คือความสุขท่ีไมตองข้ึนตอการสนองความอยากใดๆ ไม
ตองข้ึนตอการสนองตัณหา และไมตองข้ึนตอการสนองฉันทะ เปน
ความสุขท่ีเปนอิสระ เพราะเปนความสุขท่ีมีอยูในตัว เปนคุณ
สมบัติภายใน มีอยูเปนประจําตลอดเวลา ไมตองพ่ึงพาการไดหรือ
การทําอะไรท้ังน้ัน

ถาเราตองสนองอะไร จึงจะไดความสุข ก็แสดงวาความสุข
น้ันยังไมมีอยู จึงตองรอการไดสนอง ตองหาบาง ตองสรางข้ึนมา
บาง ก็ตองทําใหมีข้ึนมาอยางใดอยางหน่ึง แตความสุขข้ันท่ี ๓ น้ีมี
เปนคุณสมบัติในตัวอยูแลว จึงไมตองข้ึนตอการสนอง

ตรงน้ีก็จะมีผูสงสัยวา ผูท่ีมีความสุขข้ันน้ีไมมีความตองการ
อะไรเลยหรือ เปนคนท่ีหมดความตองการแลวใชไหม หมดตัณหา
น่ันไมวาอะไร แตหมดฉันทะดวยหรืออยางไร

สงสัยอยางน้ีแลวถามออกมาน่ีแหละดี จะไดชัดกันไป ก็
ตอบวามีสิ ฉันทะนะ ทานท่ีถึงข้ันน้ีแลวมีอยูเต็มท่ี เพียงแตวา
ความสุขของทานไมตองข้ึนกับการสนองฉันทะน้ันแลว

น่ีคือขอท่ีขอยํ้า คือบุคคลผูมีความสุขท่ีไมข้ึนตอการสนองท้ัง
ตณัหาและฉันทะ โดยท่ีผูน้ันมฉีนัทะอยูเต็มเปยมดวย น่ีแหละคือคนท่ี
ไดพัฒนาความสุขมาครบจบแลว กวาจะพัฒนาชีวิตมาถึงข้ันน้ีได 
ก็มีแตฉันทะอยางเดียวแลว และยังอยูเหนือฉันทะน้ันอีกดวย

ยกตัวอยางสูงสุด คือพระพุทธเจา มีหลักวา พระพุทธเจา
ทรงมีคุณสมบัติชุดหน่ึง เรียกวาพุทธธรรม ๑๘ ประการ ไมตอง
แจกแจงละวามีอะไรบาง เอาเฉพาะขอท่ีประสงคในท่ีน้ี คือขอวา 
“พระพุทธเจาทรงมีฉันทะไมลดถอยเลย” (นตฺถิ ฉนฺทสฺส หานิ)
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พอยกพระคุณสมบัติขอน้ีข้ึนมา ก็เห็นชัดเลย พระพุทธเจา
ทรงบําเพ็ญพุทธกิจมากมายแคไหน น่ันก็คือเปนไปดวยฉันทะ ซ่ึง
ฉายออกมากับพระมหากรุณา พระพุทธเจาไมทรงหยุดเลยตลอด
๔๕ พรรษา พูดอยางภาษาชาวบานวา นอนกลางดินกินกลาง
ทราย เสด็จดําเนินไปท้ังวันท้ังคืน ไปบําเพ็ญพุทธจริยา เพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชาวโลก

เราพูดกันวา พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจดวยพระมหา
กรุณา และไดบอกแลววา กรุณาน้ันมีจุดเร่ิมตั้งตนจากฉันทะ แลว
ดวยฉันทะก็ออกสูปฏิบัติการในการเสด็จไปทํางานสั่งสอน และไม
วาจะทรงปฏิบัติกิจอะไรๆ พระองคทรงมีฉันทะน้ันเต็มเปยมเสมอ
ไปไมรูจักลดนอยลง น่ีคือพุทธธรรมอยางหน่ึงใน ๑๘ ประการ

พระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลายมีฉันทะเต็มบริบูรณ 
แตความสุขของทานไมข้ึนตอการสนองฉันทะ คือทานมีความสุข
อยูแลวเปนธรรมดาอยางน้ันเอง

ในท่ีน้ีก็ไดจัดแบงความสุขเปน ๓ ข้ัน หรือ ๒ ระดับน้ีแลว ถา
จะเรียกสุข ๓ ข้ันน้ีเปนภาษางายๆ อาจเสนอคําทํานองตอไปน้ี ถา
ไมชัดก็ลองไปชวยกันหาคําท่ีถนัดกวาน้ี ความสุข ๓ อยางน้ัน คือ

๑. ความสุขท่ีตองหา ไดแก สุขแบบสนองตัณหา
๒. ความสุขท่ีสรางเองได ไดแก สุขแบบสนองฉันทะ
๓. ความสุขท่ีมีในตัวทุกเวลา ไดแก สุขท่ีไมอาศัยการสนอง

ความสขุข้ันท่ี ๑ คอืสขุดวยการสนองตัณหา เรียกวาความสขุท่ี
ตองหา ก็เพราะวา สิง่เสพท่ีจะสนองตณัหาน้ัน เปนวัตถุสิง่ของ เปน
กามอามสิ ซ่ึงอยูขางนอก เราตองไปหา ตองไปเอามาเสพ ตองเอาของ
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ขางนอกน้ันมาเจอกับผสัสะของเรา จึงเปนความสขุท่ีตองหา

ความสุขข้ันท่ี ๒ คือสุขดวยการสนองฉันทะ เรียกวาความ
สุขท่ีสรางเองได เพราะวา ความอยากเรียนอยากรู อยากศึกษา 
อยากทําโนนใหดีทําน่ีใหดี ความช่ืนชมธรรมชาติอะไรเหลาน้ี เรา
สนองไดดวยความต้ังจิตตั้งใจของเราเอง ดวยการกระทําของเรา
เอง ไมตองพ่ึงพาไมตองรอไมตองข้ึนตอวัตถุสิ่งเสพท่ีไหน เราจึง
สรางข้ึนเองได

ความสุขข้ันท่ี ๓ คือสุขท่ีไมข้ึนตอการสนองความตองการ 
ไมวาจะสนองฉันทะหรือสนองตัณหา เรียกวาความสุขท่ีมีอยูกับ
ตัวทุกเวลา ขอน้ีก็เปนธรรมดา เพราะวาเมื่อเรามีความสุขเปนคุณ
สมบัติอยางหน่ึงของชีวิตของเราแลว เรามีความสุขอยูเสมอเปน
ประจําอยูแลว เราก็ไมตองไปหาไปทําอะไรอีกเพ่ือจะใหมีความสุข

เปนอันวา สุข ๓ คือ สุขตองหา สุขสรางข้ึนมาเองได และ
สุขมีในตัวทุกเวลา ตอนน้ีรูจักคราวๆ ไวกอน แตก็ควรคิดหมายวา
ทําอยางไรเราจะมีใหครบท้ัง ๓ อยาง ถามีไดครบ ก็นาจะเปนคนท่ี
สมบูรณแบบทีเดียว เด๋ียวจะดูกันตอไปวา ใครหนอคือบุคคลท่ีมี
สุขครบท้ัง ๓ อยางน้ี

อยางไรก็ตาม ปรากฏวา ผูท่ีมีสุขข้ัน ๓ สมบูรณจริงแลว ท้ัง
ท่ีถาตองการ จะเสวยสุขใหครบพรอมหมดท้ัง ๓ ไดอยางสบายๆ 
แตกลายเปนวา เขาพอใจอยูกับสุขในข้ันท่ีเปนอิสระ ไมแยแสสุข
อยางแรกท่ีพ่ึงพาข้ึนตอสิ่งเสพอีกตอไป เร่ืองเปนอยางไร เพราะ
อะไร ก็คอยๆ ดูตอไป
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สุขเพราะไดเกาที่คัน

กับสุขเพราะไมมีท่ีคันจะตองเกา

เพ่ือกาวไปในความเขาใจเร่ืองความสุข ตอนน้ีขอนําพุทธ
พจนแหงหน่ึงมาใหอานกันไวเปนแนวในการมอง

พุทธพจนน้ีมาในพระสูตรท่ีช่ือวา มาคัณฑิยสูตร ซ่ึงตรัสเร่ือง
เก่ียวกับพัฒนาการของชีวิตคนในการมีความสุข ตั้งแตความสุข
ของเด็กทารก ไปจนถึงสุขสูงสุด ถึงข้ันของนิพพานเลยทีเดียว

พระพุทธเจาตรัสเปนทํานองอุปมา โดยทรงยกตัวอยางใหฟง
ถึงการหาการเสพความสุขของคน ใหเห็นวา แมแตในชีวิตตาม
ปกติของคน ก็ยังมีการพัฒนาในทางความสุขอยูแลว ในท่ีน้ี จะนํา
แตสาระมาบรรยายดวยสํานวนของตัวเอง

ทรงยกตัวอยางวา เด็กออนต้ังแตนอนแบเบาะ เกิดใหม อยู
ในวัยเร่ิมแรก ท่ียังไมลุกเดิน เลนสนุกแมแตกับมูตรคูถ หัวเราะ
ระร่ืนเมื่อไดละเลงอุจจาระปสสาวะของตนเอง

ตอมา เด็กน้ันโตข้ึนมาหนอย ๓ ขวบ ๕ ขวบ ตอนน้ี เลนมูตร
คูถไมสนุกแลว กาวไปเลนดินเลนทราย แลวก็สนุกกับการเลนของ
เลนเคร่ืองเลนท้ังหลาย ตุกตาบาง รถยนตคันนอยๆ รถไฟขบวน
นอยๆ เคร่ืองบินลํานอยๆ ก็สนุกกับของเลน มีความสุขในการได
เลนสิ่งเหลาน้ี

เด็กเล็กน้ันมีความสุขอยางย่ิงกับของเลน รักใครทะนุถนอม
ของเลนน้ัน ยึดถือเอาเปนจริงจัง เชนอยางหนูนอยบางคน มีหมอน
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ท่ีเขารักสุดชีวิต เกาจะดําปอยูแลว ก็ยังรักใครหวงแหนนักหนา ถา
ใครทําทาจะมาแยงเอาไป หนูนอยน้ันจะรองไหทุรนทุรายดังจะ
เปนจะตายเลยทีเดียว

ตอมา เด็กน้ันโตข้ึน เปนหนุมเปนสาว ตอนน้ีสนุกไหมกับ
ของเลนน้ัน ไมเอาแลว ไมสนุกดวยแลว ใครจะเอามาให ก็ไมชอบ
ใจ ไมเห็นจะสนุกมีความสุขอะไร เขาไมไดตองการความสุขอยาง
น้ันอีกแลว

แตเมื่อโตข้ึนมาเปนหนุมเปนสาวแลว เขาจะมีความสุขอีก
ประเภทหน่ึง คือความสุขในการไดเสพผัสสะในรูป รส กลิ่น เสียง 
สัมผัส น่ีมาอีกข้ันหน่ึง

จากน้ัน ก็จะมีความสุขท่ีพัฒนาตอไปอีก แตถาใครไม
พัฒนาข้ึนไปสูความสุขท่ีสูงข้ึนไปน้ัน ถาเขามาสะดุดหยุดท่ีน่ี ไม
ชาก็จะถึงเวลาท่ีเขาจะตองสิ้นหวังหรือไมสามารถเสพกามอามิส
เหลาน้ัน แลวเขาก็จะตองคับแคนแสนทุกขเพราะมัน

สวนคนท่ีพัฒนาในข้ันสูงตอข้ึนไป ก็จะพบความสุขท่ี
ประณีตลึกซ้ึง ซ่ึงไมข้ึนตอกามอามิส ถึงข้ันแหงความสุขท่ีเปน
อิสระ เปนไทแกตน เปนเสรีชนท่ีแท อยางท่ีวาเปนความสุขซ่ึงมีใน
ตัวเปนประจําตลอดเวลา ไมตองหาไมตองสนองอีกตอไป

ผูท่ีเขาถึงความสุขอยางอิสระ ท่ีไมตองข้ึนตอกามอามิสแลว
น้ี เมื่อหันมาเห็นหรือดูหมูชนท่ียังเสพหาความสุขจากรูป เสียง 
กลิ่น รส และสัมผัสกายกันอยู ก็จะไมมองเห็นการเสพกามอามิส
น้ันวาเปนความสุขตามไปดวย แตจะมีความรูสึกตอคนท่ีกําลัง
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แสวงกามสุขน้ันดวยความรูสึกท่ีเปลี่ยนไป เหมือนอยางคนท่ีเติบ
โตเปนผูใหญแลว ไปเห็นเด็กมีความสุขกับการไดเลนของเลน ก็จะ
ไมเห็นเปนความสุขไปดวย แตจะรูสึกคลายดังวาจะขําหรือสงสาร

ถึงตรงน้ี ทานก็เลยเทียบการพัฒนาความสุขในข้ันน้ี โดยยก
ตัวอยางคนเปนโรคเรื้อน

คนเปนโรคเร้ือนน้ัน ก็มีอาการคัน เมื่อคัน เขาก็เกา เมื่อเกา
แลว เขาก็ย่ิงคัน ย่ิงคันก็ย่ิงเกา ย่ิงเกาก็ย่ิงคัน คร้ันไดเกาแลวก็มี
ความสุข เขาจึงมีความสุขจากการเกา

ย่ิงกวาน้ัน เพราะความไมสบายของโรคน้ัน ทําใหเขาอยาก
เอาตัวไปยางไฟอีกดวย ใหสมใจอยาก จะไดมีความสุข เขาเอาตัว
ไปยางไฟท่ีรอนเหลือเกิน ท่ีคนธรรมดาถือวาทนไมไหว แลวเขาก็มี
ความสุข

เอาละ เปนอันวา คนเปนโรคเร้ือนน้ี เพราะเขามีอาการคัน ก็
ทําใหเขาไดความสุขจากการเกา และจากการเอาตัวไปยางไฟ

พระพุทธเจาก็ตรัสถามพราหมณท่ีพระองคทรงสนทนาดวย
น้ันวา ถาหากวา ตอมา คนเปนโรคเร้ือนน้ีไดพบหมอดี มียาท่ีไดผล
ชะงัด หมอน้ันรักษาเขาจนหายจากโรคเร้ือน และเขาก็ไมคันอีกตอ
ไป แลวทีน้ี คนผูหายจากโรคเร้ือนแลวน้ัน ยังอยากจะหาความสุข
จากการเกาท่ีคันอีกไหม ยังอยากจะเอาตัวไปยางไฟอีกไหม

พราหมณทูลตอบวา ไมอยางน้ันแลว มีแตตรงขาม ตอนน้ี
ถาใครจับตัวเขาจะพาไปหาไฟ เขาจะด้ินหนีสุดชีวิตเลย พระพุทธ
เจาก็ตรัสใหเห็นวา พัฒนาการของความสุขเปนไปในทํานองน้ี คน
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ท่ีพบความสุขท่ีเหนือกวากามอามิสแลว ก็จะไมเห็นความสุขใน
การเสวยกามอามิสน้ันตอไป เพราะเขามีความสุขท่ีดีกวาน้ันแลว

ถาพูดแบบงายๆ ก็บอกวา มนุษยในระดับหน่ึง มีความสุข
จากการเกาท่ีคัน แลวมนุษยท่ีพัฒนาขึ้นไปอีกข้ันหน่ึง ก็จะมีความ
สุขจากการไมมีท่ีคันจะตองเกา อันไหนจะเปนความสุขท่ีแทจริง 
หรือเหนือกวากัน ก็พิจารณาไดเอง

สาระท่ีควรพูดถึงในตอนน้ีก็คือวา เวลาน้ีพูดกันถึงคําวาสุข
ภาวะ เอางายๆ วาสุขภาพ ขอถามวา คนท่ีรางกายแข็งแรง
สมบูรณ ไมมีโรคอะไร เวลาท่ีเขาอยูดวยรางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ
น้ี ภาวะน้ีถือเปนความสุขไหม คือภาวะท่ีไมมีโรค ไมมีอาพาธ ไมมี
อะไรระคายเสียดแทง ไมมีอะไรบีบคั้น (โรค แปลวาสิ่งท่ีเสียดแทง, 
อาพาธ แปลวา บีบคั้น) ไมมีทุกข ภาวะท่ีรางกายสมบูรณแข็งแรง
ไมมีความบกพรองใดๆ แมแตท่ีจะตองเกา อวัยวะทุกอยางทําหนา
ท่ีไดเต็มท่ีแลวน้ี ก็ถือวาเปนสุขภาวะอยูแลวในตัว

ในทางจิตใจก็ทํานองเดียวกัน จิตใจท่ีเต็มอิ่ม โปรงโลง เบิก
บาน ผองใส ไมมีอะไรระคายเคืองกระทบกระท่ังเสียดแทงเลย ก็
เปนจิตใจที่มีความสมบูรณในตัว จึงเปนสุขภาวะ หรือเปนความ
สุขอยางหน่ึง ดังท่ีเรายังจะพูดกันตอไป

กอนจะข้ึนหัวขอใหม ขอตอบขอท่ีถามท้ิงไวนิดเดียววา “ใคร
หนอคือบุคคลท่ีมีสุขครบท้ัง ๓ อยาง” คําตอบคือ บุคคลโสดาบัน
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ความสุขมีมากมาย

แยกซอยไปไดเยอะแยะ

เอาละ เปนอันวา ตอนน้ีไดพูดถึงข้ันระดับของความสุขซ่ึงไป
สัมพันธกับเร่ืองความตองการท่ีวามา เมื่อพูดถึงระดับและข้ันของ
ความสุขแลว ก็เลยพูดถึงประเภทของความสุขไปดวย

เร่ืองประเภทของความสุขน้ี พระพุทธเจาตรัสไวมากมาย 
เชน แหงหน่ึง ตรัสความสุขไว ๑๓ คู ซ่ึงในทีน้ีไมไดตองการใหไป
สนใจอะไรเพียงแตเอยถึงไวใหไดยิน เพ่ือจะไดมองในแงท่ีแสดงวา
ความสุข สามารถแบงจําแนกออกไปไดเยอะแยะ

สุข ๑๓ คูน้ี เปนความสุขในประเภทและในข้ันเดียวกันบาง
คาบเก่ียวเกยกันในระดับตางๆ บาง ทานไมไดมุงในแงจัดประเภท 
แตใหเห็นความเขาชุดกันเปนคูๆ ยกตัวอยาง เชน

คูหน่ึง: กายิกสุข คือ ความสุขทางกาย  
เจตสิกสุข คือ ความสุขทางใจ

คูหน่ึง: สามิสสุข คือ ความสุขอิงอามิส สุขท่ีตองอาศัยกาม
วัตถุ หรือข้ึนตอสิ่งเสพ  
นิรามิสสุข คือ ความสุขไมอิงอามิส สุขท่ีไมตอง
อาศัยกามวัตถุ ไมตองข้ึนตอสิ่งเสพ สุขในระดับท่ี
เปนอิสระ

คูหน่ึง: คิหิสุข คือ ความสุขของคฤหัสถ สุขแบบชาวบาน
ปพพชิตสุข คอื ความสขุของบรรพชติ สขุแบบผูบวช
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คูหน่ึง: กามสุข คือ ความสุขจากกาม สุขกับรูป เสียง กลิ่น 
รส สัมผัสกาย ท่ีนาใครนาปรารถนา สุขกับการได
การเสพ
เนกขัมมสุข คือ ความสุขปลีกหรือปลอดจากกาม สุข
ปลอดโปรงจากสิ่งลอเราเยายวน สุขแบบสลัดออก 
ไมยุงกับการไดการเอา

ท่ียกมาน้ีเพียง ๔ คู เพ่ือใหดูเปนตัวอยาง

เปนอันวา ความสุขมีมากมาย พระพุทธเจาตรัสไวเพ่ือให
เห็นแงมุมท่ีจะจําแนกแยกแยะดูความแตกตางเทาน้ัน บางแหง
ทานแบงสุขเปน ๑๐ อยาง ก็มี แบงไดหลายแบบ ไมใชเปนเร่ือง
หลักใหญ สวนตัวหลักก็จะพูดกันตอไป

ทีน้ีจะพูดถึงหลักท่ัวไป ก็มาดูประเภทของความสุขกันหนอย
ความสุขประเภทท่ีวาไปแลวก็มี ความสุขจากการเสพ จากการได
สนองผัสสะในเร่ือง รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสกาย ท่ีนาใคร นา
ปรารถนา

จากน้ันก็ม ี ความสขุทางสังคม สขุจากไมตรีจิตมติรภาพ สขุใน
การอยูรวมกับผูอื่นดวยใจมีเมตตา กรุณา เปนตน สุขในครอบครัว
ในหมูในชุมชน ท่ีอยูกันดวยความมีนํ้าใจ เอาใจใสกัน รักกัน ระลึก
ถึงกัน พรอมเพรียง ซาบซึ้งบันเทิงใจในสามัคคีรส มีเอกภาพดวย
สาราณียธรรม

แลวก็มี ความสุขกับธรรมชาติ สุขจากการไปอยูกับธรรมชาติ
หรืออยูทามกลางธรรมชาติ สัมผัสความสงัดสงบงามสดช่ืนนา
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ร่ืนรมยของธรรมชาติรอบตัว ท้ังหมูไม สายลม ขุนเขา ผืนนํ้า ทอง
ฟา ช่ืนชมพรรณไมท่ีสะพร่ังดวยดอกใบ และศัพทสําเนียงเสียง
แหงความวิเวกของหมูนก สัตวปา และทองฟาครืนครางคราว
วรรษกาล เปนตน

ความสุขดานสังคมน้ัน ในพระพุทธศาสนาย้ําเนนอยางย่ิง 
และสุขดานธรรมชาติ ทานก็ช่ืนชมไวมากมายใหเปนแบบอยาง 
บางทีก็มาดวยกันท้ังสุขดานสังคม และสุขกับธรรมชาติ ใหอยูกัน
ดวยความรักสามัคคีแมแตในแดนดงพงไพร ดังในโคสิงคสาลสูตร
เปนตัวอยาง

พระพุทธเจาเสด็จไปทรงเย่ียมพระ ๓ รูป ท่ีปาโคสิงคสาลวัน 
ทรงทักทายไถถามตอนหนึ่งวา “ดูกรอนุรุทธ ทําอยางไร เธอท้ัง
หลาย จึงยังพรอมเพรียงสามัคคี ช่ืนบานตอกัน ไมวิวาท เปน
เหมือนนํ้านมกับนํ้า แลดูกันดวยจักษุอันเปนท่ีรักอยูได?” …

ท่ีปาน้ัน ทานพระสารีบุตรกลาวถามพระมหาสาวกรูปอื่นวา 
ปาโคสิงคสาลวันน้ี นาร่ืนรมย ราตรีแจมกระจาง ตนสาละผลิดอก
บานสะพร่ังเต็มตนหมดท้ังปา สงกลิ่นหอมฟุงไปท่ัว ดุจดังกลิ่น
ทิพยก็ปานฉะน้ัน ทาน…เอย ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวย
ภิกษุเห็นปานไร? …

ในคัมภีรอยางเถรคาถา จะพบพระอรหันตกลาวคาถาชื่นชม
ธรรมชาติ แสดงถึงความสุขในเวลาอยูสงัดกลางพงไพรบนภูผา
อยางพระมหากัสสปะข้ึนไปอยูบนภูเขา ก็กลาวคาถาแสดงความ
ช่ืนชมธรรมชาติไวมากมาย เชนวา
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ขนุเขาสีแมนหมอกดทูะมนึ เดนตระหงาน มธีารน้าํไหล
ใสเย็น แลหญาคลุมเขียวแผไปเปนผืน พาใหรื่นรมยใจ

ขุนเขาแดนไพร ไมมีผูคนวุนวาย มีแตหมูมฤคา
เสพอาศัย กับท้ังฝูงวิหคดกดื่น พาใหรื่นรมยใจ

ในคราวท่ีพระกาฬุทายีกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจาเสด็จ
ไปเย่ียมพระพุทธบิดาท่ีกรุงกบิลพัสดุ ก็พรรณนาถ่ินพรรณนาทาง
เสด็จเปนคาถาชมธรรมชาติท่ีงดงามร่ืนรมยบนเสนทางท่ีจะเสด็จ
ผานไป ประมาณ ๖๐ คาถา แลวพระพุทธเจาก็ทรงรับนิมนต

ขอยกคาถาของพระกาฬทุายีมาดเูปนตวัอยาง ๒ คาถา ดงัน้ี
จําปา ชางนาว กากะทิง สงกลิ่นหอม ยามลมรําพาย

พัด ยอดอันสะพรั่งดวยดอก เดนตา ดังวามีใจอาทร พา
กันโนมก่ิงดังนอมกรลงมา นบถวายบูชาดวยกลิ่นสุคนธ 
ขาแตพระผูทรงมหายศชัย บัดน้ีเปนเวลาที่ควรจะ
เสด็จครรไล

เหลานกแกว นกสาลิกา ตางสีสันงามตา รูปสวย 
เสียงไพเราะ บินขึ้นบินลงไปมา กลุมรุมยอดไม ขันรอง
อยูสองขางทาง พากันสงเสียงกูกันไปกูกันมา บัดน้ีเปน
เวลาที่พระองคจะไดทรงเห็นพระชนกแลว

รวมความก็คือ พระอรหันตช่ืนชมมีความสุขกับความสงัด
สงบงามนาร่ืนรมยของธรรมชาติ และอยูกับธรรมชาติอยางมีความ
สุข นอกจากมีความสุขเปนพ้ืนประจําใจอยูขางในแลว ก็มีความ
สุขท่ีสรางข้ึนเองจากภายในไดอีก จึงเรียกไดวาเปนชีวิตท่ีมีความ
สุขอยางสมบูรณ
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น่ีก็เปนเคร่ืองช้ีแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมดวย ใหเห็น
การท่ีความดีงามพัฒนาไปดวยกันกับความสุข ใหคนมีความ
สามารถท่ีจะสรางความสุขข้ึนเองได และในการพัฒนาชีวิต คนก็มี
ความสุขไปดวย น่ีก็เกิดจากฉันทะน่ันเอง ซ่ึงเทากับบอกดวยวา 
การศึกษาท่ีแท เปนการพัฒนาจริยธรรมอยูในตัวของมันเอง

ทีน้ีก็มาถึงความสุขอยางสุดทายคือ ความสุขทางปญญา ซ่ึง
อยูในระดับของความสุขท่ีเปนอิสระ

ปญญาน้ีเปนตัวปลดปลอย 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 ในข้ันตางๆ ไป
เร่ือยๆ พอแกปมหัวใจของทุกขหลุดไปได ก็ถึงอิสรภาพข้ันสุดทาย
ท่ีสมบูรณ ก็เปนความสุขท่ีสมบูรณดวย

ตอนน้ี พูดพาดพิงพอใหรูประเภทไวกอน แลวคอยพูดถึงวา
จะทํากันอยางไรอีกที



ภาค ๒

การพัฒนาความสุข

ความสุขท่ีขอเนนไว

สําหรับคนท่ัวไป ควรเอาใจใสใหดี

เพ่ือประโยชนในทางปฏิบัติ หรือใชงาน อยากจะเนนความ
สุขใน ๓ เร่ืองท่ีพระพุทธเจาตรัสบอย คือ เร่ืองกามสุข เร่ืองความสุข
ทางสังคม และเร่ืองความสุขในการพัฒนาของชีวิต

ความสุขของคนท่ัวไป ท่ีตรัสบอย ก็คือ เร่ืองกามสุข เพราะ
เก่ียวของกับมนุษยสวนใหญ เปนบอเกิดของปญหาสารพัดในโลก
น้ี ท่ีแยงชิงเบียดเบียนขมเหงกัน ก็มาจากเร่ืองน้ี เปนปญหาจาก
การปฏิบัติจัดการกับมันไมถูก

ถาจะแกปญหาของมนุษยใหตรงจุด ก็ตองมาแกท่ีน่ี คือมา
จัดการกับเร่ืองกามสุขน้ีใหได จะตองจัดการกับมันใหถูกตอง ให
ถูกทาง มิฉะน้ัน การแกปญหาของโลกน้ีก็ไมไปไหน

เมื่อโยงเขาในหลัก กามสุขน้ีก็อยางท่ีบอกไวแลววา เปน
ความสุขสนองผัสสะ โดยอาศัยอามิส เรียกวาเปนสามิสสุข เปน
ความสุขจากการได การเอา การเสพ เพ่ือตัวตนของเราเอง น่ีพูด
อางถึงพาดพิงไวเพียงใหรูจุดเนน ก็ท้ิงไวแคน้ีกอน
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ความสุขอยางท่ี ๒ ท่ีเนน คือ ความสุขทางสังคม ท่ีวาเปน
ความสุขจากความเปนมิตร มีไมตรีจิตมิตรภาพ การอยูรวมกันใน
สังคมดวยเมตตา กรุณา เปนตน ถาวาโดยหลักธรรม หลักใหญ
สําหรับความสุขขอน้ีก็ไดแก พรหมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔ ถา
จะใหสังคมประชาธิปไตยมั่นคง ก็ไปใหถึงสาราณียธรรม ๖ กันเลย

ความสุขทางสังคมน้ี ในท่ีน้ี ขอจับท่ีจุดแกน คือในบาน หรือ
ในครอบครัว แลวก็ขอมุงไปท่ีหลักพรหมวิหาร เร่ิมตนท่ีความสุข
ของคุณพอคุณแมเมื่อเห็นลูกอยูดีมีสุข

เวลาอธิบายเร่ืองพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา ก็จะยกเร่ืองพอแมมาเปนตัวอยาง โดยอธิบายเร่ิมท่ีพอแม 
เพราะธรรมชาติเอื้ออยูแลวใหพอแมมีคุณธรรมชุดน้ี โดยเฉพาะแม
น้ันถือเปนแกน จึงยกแมเปนหลักในการอธิบาย

ตามปกติ ทานยกแมข้ึนมาเปนตัวอยางวา แมอยากใหลูกมี
ความสุข เห็นลูกรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเจ็บ ไมไข ไมปวย สม
ใจตัว น่ีคือไดสนองความตองการพ้ืนฐานท่ีอยากใหลูกมีความสุข
แลว แมก็มีความสุข

ความตองการหรืออยากใหลูกสมบูรณแข็งแรงมีความสุข
อยางน้ี น่ีเรียกวา เมตตา

ทีน้ี พอลูกเจ็บไขไดปวย แมแตนิดหนอย แมก็มีจิตใจหว่ัน
ไหว ทนอยูไมได ก็รวมกับพอ ตองไปหาทางแกไขบําบัดเยียวยาลูก
ใหหายเจ็บหายไขหายปวยใหได ถาลูกยังไมหายทุกข ยังไมกลับ
เปนสุข แมและพอก็สุขไมได พอลูกหายปวยเปนปกติข้ึนมา แม
และพอก็สมใจสมปรารถนา ไดสนองความตองการท่ีอยากใหลูกมี
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ความสุข แลวแมและพอก็มีความสุข

ความตองการหรืออยากใหลูกพนคลายหายจากทุกขกลับ
ฟนข้ึนมาเปนสุขอยางน้ี น่ีเรียกวา กรุณา

แลวถาลูกเติบโตเจริญงอกงามมีรูปกายสดสวยงามสงา 
ประสบความสําเร็จในการศึกษาสอบไดคะแนนสูง หรือไดงานดีมี
ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี คือดีย่ิงข้ึนไป แมและพอก็สมใจ
สมปรารถนา ไดสนองความตองการท่ีอยากใหลูกเจริญงอกงามมี
ความสุขย่ิงข้ึนไป แลวแมและพอก็มีความสุข

ความตองการหรืออยากใหลูกเจริญงอกงามมีความสุขย่ิง
ข้ึนไป โดยพลอยมีใจยินดีเบิกบานมีความสุขไปดวยอยางน้ี น่ีเรียก
วา มุทิตา

ถึงขอน้ี วาโดยท่ัวไป พอแมทํากันไดครบเลย แตครบแคน้ียัง
ไมพอ ครบในขอท่ีพูดมาแลวเทาน้ัน ยังไมครบพรหมวิหาร ไดแค
โอ ยังไมชวยใหลูกเติบโตจริง ถาใชศัพทสมัยใหม ก็วา อาจจะไม
ไดวุฒิภาวะ ถาหนักหนอยก็บอกวา จะไดแตลูกแหงออนเอากับแม
พอเร่ือยไป

จึงถึงขอ ๔ ใหไมลืมวาอุเบกขาตองมาดวยนะ พูดรวบรัดวา 
ในสถานการณหรือกรณีท่ีลูกจะตองฝกหัดรับผิดชอบชีวิตของเขา
เอง ก็ดี ควรรับผิดชอบการกระทําของตนเอง ก็ดี ถึงเวลาท่ีเขาจะ
รับผิดชอบชีวิตของเขาแลว ก็ดี พอแมตองยอมปลอย ไมทําใหเขา 
แตดูใหเขาทํา ใหเขาดําเนินไปตามวิถีดวยตัวเขาเอง ไมเขาไป
ขวนขวายกาวกายแทรกแซง น่ีก็คือตั้งแตลูกต้ังไขหัดเดิน ไปจนถึง
ลูกแตงงานแยกบานไปต้ังเรือนดูแลรับผิดชอบครอบครัวของเขา
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ทานมักยกตัวอยางตอนลูกออกเรือนมีครอบครัวของเขาเอง
แลวอยางน้ีวา เมื่อลูกโตแลว เขารับผิดชอบตัวเองไดแลว เขาแตง
งานมีครอบครัวแลว ก็อยาเท่ียวเขาไปยุมยามแทรกแซงในบาน
ของเขา ไมใชคอยบอกวา ในบานของลูกน่ี ตองจัดอยางน้ัน ตอง
จัดอยางน้ี เอาน่ันออกไป เอาน่ีเขามา เท่ียวเขาไปวุนวายทุกอยาง
คิดวาอยากจะใหลูกมีความสุข ลูกเลยสุขไมได กลายเปนตัวเองไป
เปนเหตุใหลูกมีทุกข อยางน้ันไมถูกตอง

เมื่อมีปญญารูอยูแลววา ลูกเราโตแลว เขารับผิดชอบตัวเอง
ได และถึงเวลาท่ีเขาจะตองรับผิดชอบตนเอง เราก็คอยดู คอยดู
ดวยปญญาวามีอะไรจะตองเกื้อกูลชวยเหลือแกปญหา ก็จึงไปทํา 
คอยดูอยู ไมใชทอดท้ิง และเปนท่ีปรึกษาให แตไมเขาไปยุมยาม
แทรกแซง อุเบกขาทําหนาท่ีตรงน้ี

ความตองการหรืออยากใหลูกอยูในความถูกตองสมควร
ตามเหตุผล ไมทําความผิดพลาดเสียหาย ดําเนินไปตามธรรม โดย
มีใจเปนกลางวางเรียบน่ิงไมหว่ันไหวเอนเอียงลงตัวอยางน้ี น่ีเรียก
วา อุเบกขา

ขออุเบกขาน้ีขอยํ้า ตองใหชัด เพราะคนมากมายไมคอยเขา
ใจ หรือเขาใจผิดไปเลย แลวใชไมเปน ไปกันไมคอยถึง

บอกแลววา อุเบกขาเปนท่ีบรรจบของความรู กับความรูสึก 
เปนท่ีดุลระหวางรู กับรัก เปนท่ีจิตใจประสานกับปญญา

สามขอแรก ตั้งแตเมตตา ก็ตองประสานกับปญญา ตองใช
ปญญา แตน่ันก็คือแนะนําวาตองใช ควรใชควบคูกันไป จึงจะได
ผลดี แตในทางปฏิบัติจริง จะเอาปญญามาใชหรือไม ก็ไมแน เชน
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รักอยางไรปญญา ก็มี สวนขออุเบกขาน่ีเกิดจากปญญาเลยทีเดียว 
ปญญามาจึงมีอุเบกขาได

(ถาปญญาไมมา อุเบกขาโดยไมเกิดจากปญญา ก็ไมใช
อุเบกขาแท เปนอุเบกขาเทียม ทานเรียกวา “เฉยโง”)

ในแงท่ีอุเบกขามาดุล พึงทราบวา สามขอแรกทําใหเด็ก
พัฒนาดานความรูสึก มีจิตใจด ี หรือท่ีเวลาน้ีนิยมเรียกวาพัฒนา
ดานอารมณ ทําใหมีความรัก มีไมตรี รูจักสงสารเห็นใจคน อยาก
ชวยเหลือรวมมือ เปนตน

แตถาขาดอุเบกขา เสียดุล พอแมกลายเปนเอาแตรักแตโอ
เด็ก นอกจากทําใหเด็กออนแอแลว เขาก็จะคอยแตรอรับ ถาเอียง
มาก ก็กลายเปนนักเรียกรอง กลายเปนคนเอาแตใจตัว ตองใหคน
อื่นเอาใจ เห็นใจคนอื่นไมเปน เปนตน เอาแคตัวอยาง

ทีน้ี ดานสําคัญ อุเบกขาเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนา โดย
เฉพาะในเร่ืองสติปญญา ความเขมแข็งเกงกลาสามารถ ความรูจัก
รับผิดชอบ

ท่ีจริงพอแมเลี้ยงลูก จะใหลูกพัฒนา เร่ิมแตใหเขาทําโนน
เปน ทําน่ีไดดวยตนเอง ก็ตองใชอุเบกขาอยูแลว แตมักไมสังเกต 
และไมรูจักใชอุเบกขาใหไดประโยชนสูงสุด

เอางายๆ คุณแมมีเมตตา รักลูกมาก ลูกยังเล็กมาก ก็ปอน
ขาว ปอนนํ้าให แตแนละ ตามความถูกความควร เด็กจะเติบโตข้ึน
ไป ก็ตองกินอาหารเปน รับผิดชอบชีวิตของตัวได

คุณแมปอนไปๆ แลวถึงเวลาหน่ึง ปญญาก็บอกวา เอาละ 
ตอไปน้ี ลูกควรจะกินเองได ควรใชชอนเปน เปนตน คุณแมก็บอก
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ลูกใหรูวิธีจับวิธีใชชอน ใหลูกลองทําเอง คุณแมก็หยุด ไมปอน 
ปลอย คอยดูลูกทํา ดูแลใหเขาทําไดเอง น่ีคืออุเบกขา แมแตปอก
ผลไม ปอกกลวย เปนตน คุณแมเคยปอกใหใสปาก ตอมาก็บอก ก็
ดูใหลกูทําไดทําเปนเอง

ถาคุณพอคุณแมไมหยุดแคข้ันเบ้ืองตนแคน้ี ก็ใชปญญาตอ
ไปวาลูกเราควรทําอะไรเปนบาง ควรทําเกงในเร่ืองอะไร ก็ใชวิธี
อุเบกขา เอาเร่ืองท่ีจะฝกมาบอก เปนท่ีปรึกษา และดูใหเขาทํา 
ปลอยใหเขาทํา ตอไปลูกก็เกง ทําไดหมด

ถาอยูแคเมตตากรุณา ก็ทําใหลกูๆ เร่ือยไป ถาอุเบกขามา ก็
ทําใหลูกดู แลวก็ดูใหลูกทําๆ เร่ืองก็อยางน้ีแหละ

ถาใชแคเมตตากรุณา ก็ไดความสุขท่ีลูกสุขสมปรารถนา
เฉพาะหนาไปทีหน่ึงๆ แตถามีอุเบกขามาคุมมาดุล ก็จะไดความ
สุขท่ียืนนานระยะยาว เพราะไดเห็นลูกพัฒนามีความสามารถกาว
ไปดวยดีในวิถีชีวิตท่ียาวไกลในโลกอันกวางใหญ

เปนอันวา พอแมเปนตัวอยางของการมคีวามสขุเชิงสงัคม จะ
ตองพัฒนามนุษยใหมีธรรมชุดน้ี โดยเฉพาะเขาใจและใชอุเบกขา
ใหถูกตอง

มองอยางกวาง อุเบกขาตองการธรรม ตองการความถูกตอง 
ใหมวลมนุษยท่ีเรารักเราปรารถนาดีน้ัน มีธรรม มีความถูกตอง มี
ความไมผิดพลาด ซ่ึงเปนความปรารถนาดีอยางสูงสุด แลวเมื่อสม
ปรารถนาสมใจของเรา ตัวเราก็จะมีความสุขท่ีประณีตลึกซ้ึงยืน
ยาวและแทจริง



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๘๕

จัดการกามสุขใหดี

แลวก็มีสุขจากไมตรีไวดวย

แลวมองออกไปอีกดานหน่ึง ในแงความสุขท่ีเรากําลังพูดถึง 
เมื่อมนุษยมีธรรมชุดน้ีแลว ก็จะมีจิตใจไมแตเพียงวาอยากไดโนน
ไดน่ี และพอไดเสพสมปรารถนาแลวก็มีความสุข และสุขแตตัว 
ตอนน้ีไมใชแคน้ันแลว แตอยางนอย เขาจะมีความสุขเพ่ิมข้ึนมา
อีกประเภทหน่ึง ใหพอไดมาถวงมาดุลกันบาง ก็คือความสุขเชิง
สังคมท่ีวาน้ี คือ เมื่อเห็นใคร ก็อยากใหเขามีหนาตาดี หมดจด
งดงามผองใส มีรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีความสุข เปนตน ไมใช
แตเรา ขอใหเขาก็สุขดวย

แคอยากใหเขามีความสุข ก็คือเมตตา ถาอยากใหเขาพน
จากทุกข ก็เปนกรุณา ถาพลอยสุขดวยเมื่อเขามีความสุขสําเร็จย่ิง
ข้ึนไป ก็เรียกวามุทิตา แลวเมื่อเขาจะทําอะไรผิดพลาด เราอยาก
ใหเขาอยูในความถูกตอง เปนไปในทางท่ีชอบธรรม เราก็วางใจอยู
ในอุเบกขาได พอมี ๔ อยางน้ี คนก็มีความสุขเพ่ิมข้ึน แลวท่ีสําคัญ
คือเปนความสุขรวมกัน หรือสุขดวยกัน

ถาเปนความสุขแบบกามสุข คือความสุขท่ีอาศัยอามิสวัตถุ
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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น่ีคือผลเสียดานหน่ึงของกามสุข หรือสามิสสุข และท่ีโลก
เดือดรอน มีปญหาเบียดเบียนรบราฆาฟนกันนัก ก็เพราะแยงกาม
สุขกันน่ีแหละ แตลึกลงไป ปญหามาจากการปฏิบัติจัดการกับมัน
ไมถูก ไมเปน

แตถาเปนความสุขจากชุดเมตตา ก็เปนการรวมกันสุข คือ
เปนความสุขรวมกัน สขุดวยกัน อยากใหเขามีความสุข เมื่อเขาสุข
สมใจเราแลว เราก็สุขดวย แมตองการใหลูกมีความสุข ถาลูกยังไม
สุข แมก็สุขไมได ตองใหลูกมีความสุข แมจึงจะเปนสุขได ลูกสุขได 
แมก็สุขดวย ก็จึงสุขดวยกัน รวมกันสุข

อันน้ีก็คือการพัฒนาความสุขข้ึนไปอีกข้ันหน่ึง เปนความสุข
เชิงสังคม ซ่ึงเปนการศึกษาและพัฒนาจริยธรรมอยางสําคัญยวด
ย่ิง จะชวยใหโลกกาวไปสูสันติสุขไดอยางมั่นใจ

น่ีแหละ เพราะเหตุฉะน้ี พระพุทธเจาจึงทรงเนนมากใหสราง
ใหพัฒนาความสุขทางสังคมข้ึนมาใหได จึงเนนเหลือเกินในเร่ือง
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แตท่ีจริงไมใชเทาน้ีหรอก อันน้ีเปน
เร่ืองของการพัฒนาจิตใจใหมีคุณภาพ ถาจะใหเปนผลจริง ก็ตอง
ออกสูปฏิบัติการดวยสังคหวัตถุ และสาราณียธรรมดวย

พรอมกันน้ัน อีกดานหน่ึงก็ตรัสถึงเร่ืองกามสุข วาจะจัดการ
อยางไรใหเปนไปอยางถูกตองชอบธรรม ใหไมเสียหาย อยางนอย
ก็ใหลดทุกขบรรเทาโทษลงมาบาง และใหรูจักใชในทางบวก ให
เปนคุณเปนประโยชนใหมากท่ีสุด
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กามสุขน้ัน พระพุทธเจาก็ตรัสตามท่ีมันเปนวามันเปนสุข แต
ไมใชตรัสแคน้ัน พระองคตรัสตอไปตามหลักท่ีเคยบอกแลววา กาม
น้ันมีอัสสาทะ คือขอดี มีอาทีนวะ คือขอเสีย และมีนิสสรณะ คือ
ทางออกท่ีแกไข หรือใหหลุดพนไปจากขอบกพรองน้ันอยางไรดวย
(จะใชเปนคําไทยใหงายข้ึนวา อัสสาท อาทีนว และนิสสรณ ก็ได)

จะเอานิสสรณะ ก็มาสูการพัฒนาความสุขท่ีสูงข้ึนไป เร่ิม
ดวยการพัฒนาความสุขทางสังคมน่ีแหละ ถึงจะยังเสพกามสุข 
ทานก็ไมวาอะไร แตนอกจากใชศีล ๕ คุมย้ังกันไวบางแลว ก็น่ี
แหละ มาพัฒนาความสุขทางสังคมกันข้ึนไป ก็จะชวยใหมนุษยเรา
ท้ังหลายน้ี ไมมามัววุนวายอยูกับตัวเองมากมายเกินไป และไมมัว
มุงแตแขงขันแยงชิงกัน แตจะมีการชวยเหลือรวมมือกันมากข้ึน 
ขณะท่ีตัวเองก็มีความสุขเพ่ิมข้ึนมาอีกดานหน่ึง ท่ีย่ังยืนกวากาม
สุขดวย

บางทีคนไมรูตัววา การหาความสุขใหกับตัวเองน้ัน ก็คือเห็น
แกความสุขของตน ไปๆ มาๆ โดยไมรูตัว มันทําใหกลายเปนคนท่ี
ทุกขงาย และเมื่อทุกขไดงาย ก็มีความโนมเอียงท่ีจะมีทุกขมากข้ึน 
เร่ืองเปนอยางไร ลองมาดูกัน

หันไปดูดานความสุขแบบรวมกันสุขน้ัน เร่ิมจากเราเห็นคน
ท้ังหลายอยูดีมีความสุข เราก็มีความสุขไปดวย น่ีคือเมตตา ทีน้ี
ตอไปก็คือกรุณา ท่ีวาเราอยากเห็นเขาพนจากทุกขหายปวยหายไข
และพอเขาหายไดจริงมีรางกายแข็งแรงดี เราก็มีความสุข แตขอ
กรุณาน้ี ไมใชใหผลแคน้ัน ยังมีผลดีมากกวาน้ันอีก
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แมแตวาเราเจ็บไขอยู หรือวาเราเกิดเจ็บไขไดปวยข้ึนมา เรา
เปนโรคน้ันเปนโรคน้ี มีความทุกขทรมานเหลือเกิน ทีน้ี ถาเรามัว
แตเอาใจใสตัวเอง นึกถึงตัวเองวา ทําไมฉันถึงตองเปนอยางน้ัน
ทําไมฉันถึงตองเปนอยางน้ี ก็ทุกขแยเลย บางคนหนักกวาน้ันอีก 
คิดวาโรคน้ีใครจะเปนก็เปนไป ทําไมจะตองเปนกับเราดวย คิด
อยางน้ี ก็มีแตจะตองทุกข แลวก็ทุกขมากเกินกวาธรรมดาดวย

ทีน้ี ถามีกรุณา พอเราเจ็บไขไดปวย ก็ไมครุนคิดอยูแคตัวเอง
แลว แตจะมองกวางออกไปถึงเพ่ือนมนุษย ก็คิดถึงคนอื่นๆ วา เออ 
น่ีเราเจ็บไข เปนโรคน้ีขนาดน้ี ยังมีทุกขเวทนาและยากลําบาก
อยางน้ี แลวคนในโลกน้ี แมแตในเมืองไทยเราน้ี ท่ียากจนขนแคน
ไรญาติขาดมิตร ไมมีเงินซ้ือยา ไมมีคนดูแล เขาจะเปนอยางไร

เราเจ็บปวยอยางน้ีก็จริง แตเรายังมีญาติมิตรดูแล ยังมีคน
พาไปหาคุณหมอ หรือบางทีคุณหมอก็มาชวยรักษา อยางนอยก็ยัง
มีท่ีอยูท่ีกินท่ีนอน แลวคนที่เขาปวยอยางน้ี แถมไมมีท่ีอยูท่ีกินท่ี
นอน เขาจะทุกขยากลําบากแคไหน

พอนึกข้ึนมาอยางน้ีแลว โรคท่ีเจ็บปวยของตัวเองก็กลาย
เปนเบา เลยบางทีหมดความหมาย คือแทบไมรูสึกอะไรเลย ความ
เจ็บปวยของเราน้ีไมสําคัญอะไรเลย

พอคิดดวยกรุณาตอไปอีกช้ันหน่ึง ความเจ็บปวยของเรา
กลับเปนเคร่ืองเตือนใจใหนึกวา เออ ถาเราไมปวยอยางน้ี เราก็คง
ลืมนึกไปเลยถึงคนในโลกท่ียังมีทุกขจากโรคภัยไขเจ็บอยางน้ี ตอน
น้ีเรานึกข้ึนมาไดแลว เราจะไปชวยคนเหลาน้ันอยางไรดี
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น่ีก็คือวา ความเจ็บปวยของเราน้ี กลับมาเปนสัญญาณ
เตือนวาเราจะตองเรงหาทางไปชวยเพื่อนมนุษยเหลาน้ัน ซ่ึงมีอยู
มากมาย ท่ีขัดสนขนแคนทุกขยากลําเค็ญ ไรญาติขาดมิตร ขาด
คนดูแลเอาใจใส เราจะตองไปชวยคนเหลาน้ันใหพนทุกข

รวมแลวก็กลายเปนวา โรคน้ันมากระตุนเรากรุณา นอกจาก
มองออกไปท่ีจะหาทางชวยคนอื่นแลว ก็กลายเปนวาทําใหทุกข
ของตนเองลดนอยลงไป หรือบางทีก็เลยไมทุกข แตความเจ็บไขน้ัน
แทบหมดความหมายไปเลย

จะเห็นวา  คุณธรรมเหลาน้ีสําคัญมาก  ไมใช เปนแค
นามธรรมท่ีนอนอยูเฉยๆ ในจิตใจ แตสงผลกวางไกลอยางย่ิง พระ
พุทธเจาจึงทรงเนนการพัฒนามนุษย และแนนอนวาจุดสําคัญ ตัว
ตั้งตน ท่ีวาเปนมูล ก็คือฉันทะ ซ่ึงในท่ีน้ีไดเนนการพัฒนาฉันทะใน
เชิงสังคม และอาตมาก็เพียงแตยกตัวอยางมาเนนใหฟงวา มันเปน
เร่ืองท่ีเราจะตองเอาใจใสกันใหจริงจัง

ตอนน้ีก็เปนอันวา ไดพูดถึงกามสุขท่ีอาศัยอามิสท่ีเสพท่ีไดท่ี
เอาเพ่ือตัว ซ่ึงมีทางกอทุกขภัยไดนักหนา นอกจากตองจัดการมัน
ใหดีแลว ก็มาเนนการพัฒนาความสุขทางสังคม สงเสริมฉันทะท่ี
เปนไปตอเพ่ือนมนุษย ทางเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ท่ีจะทํา
ใหเรามีความสุขรวมกันกับเพ่ือนมนุษย แลวไปกระตุนเราให
มนุษยทําความดีชวยเหลือกันตางๆ อยางนอยก็จะมาชวยดุล ทํา
ใหปญหาจากกามสุขเบาบางลงไป
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พัฒนาชีวิตไป

ถาพัฒนาถูก ก็ไดสุขดวย

ไดบอกไววา อยากจะเนนความสุขท่ีจะใชในทางปฏิบัติกัน
เลย ๓ อยาง และใน ๓ น้ัน อยางท่ี ๓ ก็คือ ความสุขในการพัฒนา
ของชีวิต

ความสุขในการพัฒนาชีวิตน้ี อยูในประเภทของความสุข
ภายในท่ีวาสรางข้ึนเองได โดยเฉพาะท่ีตองถือวาสําคัญมาก คือ
เปนความสุขท่ีเกิดพรอมกันไปกับการพัฒนาของชีวิต หรือความ
สุขท่ีดําเนินไปดวยกันกับความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม

เมื่อเราพัฒนาชีวิตของเรา จะเรียกวาปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็
แลวแต เมื่อการพัฒนาชีวิตหรือปฏิบัติธรรมน้ันเดินหนาไป ก็จะมี
ความสุขชุดน้ีข้ึนมา ดังท่ีบอกแลววาเปนความสุขขางใน

ท่ีจริง ไมใชวาความสุขเปนช่ือของธรรมน้ีท้ังชุด แตความสุข
เปนสวนหน่ึงของธรรมชุดน้ี และเพราะเรากําลังพูดเร่ืองความสุข ก็
เอาความสุขเปนจุดเนน เลยเรียกเปนชุดความสุข

ธรรมชุดน้ีเปนภาวะของจิต จะเรียกวาสุขภาวะหรืออะไรก็
แลวแต มีอยูดวยกัน ๕ ขอ พระพุทธเจาทรงเนนอยูเสมอ ถาใคร
ปฏิบัติธรรมไดผล ก็จะกาวไปในธรรม ๕ ขอน้ี ถาใครไปปฏิบัติ
ธรรมแลวไมมี ๕ ขอน้ีเกิดข้ึน ก็ไมพึงหวังท่ีจะประสบความสําเร็จ

พระพุทธเจาตรัสใหเห็นตัวอยาง เชน ไปฟงธรรมมา ก็ยกเอา
ธรรมน้ันมาวิจัย พอปญญาเดินหนาแลว เด๋ียวก็เกิดธรรมท่ีเปน
ภาวะจิตชุดน้ี น่ีคือถาปฏิบัติถูก
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ทีน้ี ความสุขท่ีเน่ืองดวยการพัฒนาชีวิต หรือจะเรียกวาสุข
ในการปฏิบัติธรรมก็แลวแต ๕ ขอน้ี ก็เหมือนกับในชุดความสุข
ทางสังคม คือมีฉันทะเปนฐาน และดําเนินไปตามลําดับ แตไม
แสดงออกไปขางนอก เปนคุณสมบัติท่ีเปนไปภายในโดยตรงกับ
ตนเอง ทานเรียกวาธรรมสมาธิ นับวาเปนช่ือท่ีแปลก

ธรรมสมาธิ มี ๕ ขอ ซ่ึงมาตอกันตามลําดับ คือ

๑. ปราโมทย ความราเริงเบิกบานใจ หรือราเริงบันเทิงใจ เปน
คุณสมบัติพ้ืนฐานของจิตใจ ซ่ึงทุกคนควรจะมีตลอดเวลา มีพุทธ
พจนในธรรมบทวา

ปาโมชฺชพหุโล ภิกฺขุ ปสนฺโน พุทฺธสาสเน
อธิคจฺเฉ  ปทํ  สนฺตํ สงฺขารูปสมํ  สุขํ

แปลวา ภิกษุผูมากดวยปราโมทย เลื่อมใสในคําสอนของพระ
พุทธเจา จะบรรลุถึงสันตบทท่ีสงบสังขาร อันเปนสุข

อีกแหงหน่ึง ตรัสถึงภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแลว ก็ลง
ทายวา

ตโต ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสติ

แปลวา แตน้ัน ผูมากดวยปราโมทย จักทําทุกขใหหมดสิ้นไป

น่ีก็หมายความวา คุณสมบัติประจําใจของมนุษยอยางแรก
ท่ีสําคัญ ซ่ึงแสดงวากําลังพัฒนากาวหนาไป และมีทางท่ีจะพัฒนา
ตอไปไดดี ก็คือ ปราโมทย ซ่ึงเมื่อมีมาก ก็หวังไดวาจะลุถึงนิพพาน 
หรืออยูใกลนิพพานแลว
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๒. ปติ ความอิ่มใจ ปลาบปลื้มใจ พอมีปราโมทย ใจราเริง
แลว ก็จะเกิดมีปติ

๓. ปสสัทธิ ความสงบเย็น เรียบร่ืนใจ ผอนคลายกายใจ ไม
เครียด พึงสังเกตวา ปสสัทธิ คือความผอนคลายน้ี เปนจุดเช่ือมถึง
กันระหวางกายกับใจ ถากายเครียด ใจก็เครียด  ถาใจเครียด กาย
ก็เครียด พอมีปติ อิ่มใจแลว ปสสัทธิก็มา ก็จะสงบเย็นผอนคลาย

๔. สุข ความฉ่ําช่ืนร่ืนใจ  คลองใจ  ไมมีอะไรกดดันบีบคั้น  
พอปสสัทธิมาแลว สุขก็ตามมา

๕. สมาธิ ภาวะท่ีจิตมั่นแนว อยูตัว ไมมีอะไรกวน และจิตน้ัน
อยูกับสิ่งท่ีตองการไดตามตองการ สุขมาแลว สมาธิก็เกิดได

เมื่อสมาธิมาแลว ก็ไดจุดเช่ือมตอจิตสูปญญา โดยสมาธิทํา
ใหจิตใจพรอมท่ีจะเปนฐานใหแกการทํางานของปญญา เมื่อ
ปญญาพัฒนาเดินหนาไป การท่ีจะพัฒนาอะไรทางดานชีวิตจิตใจ
ก็เปนไปได ก็ดําเนินไปไดดวยดี

เปนอันวา ในการพัฒนามนุษย ตองใหจิตใจมีคุณสมบัติ
สําคัญ ๕ อยางน้ีเกิดข้ึน ไมวาจะเปนการเลาเรียนศึกษา หรือการ
ทํางาน ตองใหใจมีภาวะจิต ๕ อยางน้ี จึงจะเดินหนาไปดวยดี การ
พัฒนาชีวิต หรือการปฏิบัติธรรมจึงจะไดทางท่ีปลอดโปรง

ถาเดินไมถูกทาง ก็ยุง ก็จะเกิดภาวะตรงขาม ความเครียด
เปนตน ก็จะมา ปราโมทยก็ไมมี ปติก็ไมมี ปสสัทธิก็ไมมี สุขก็ไมมี 
สมาธิก็ติดขัด กลายเปนวามีแตตัวกีดขวาง จิตใจไมดี ไมปลอด
โปรง เลยพัฒนาคนไมไป หรือเอาดีไมได
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ถามีคุณสมบัติดานในชุดน้ีแลว ก็จะเชื่อมถึงกันหมด คือคุณ
ธรรมทางสังคม กับคุณธรรมในตัวเอง ซ่ึงสอดคลองรับกันอยูแลว 
ก็มาโยงกันหรือประสานกัน กลมกลืนเขาดวยกัน

เมื่อเรามีเมตตาตอผูอื่น ก็คือตัวเราปฏิบัติ จึงเปนการฝกตัว
เอง เปนการพัฒนาตน การทําประโยชนแกผูอื่น ก็เปนการพัฒนา
ชีวิตของตนเอง เปนการปฏิบัติธรรมของตัวเอง ดังน้ัน การปฏิบัติ
ธรรมของตนเอง ก็เจริญงอกงาม

มองอีกดานหน่ึง พรอมกันน่ันแหละ พอเรามีเมตตา 
ปราโมทยก็เกิดไดดวย พอมีปราโมทยแลว ธรรมอื่นก็เขากระบวน
มา ปติ เปนตน ก็เกิดดวย

ในขออื่นก็เหมือนกัน เราไปชวยคนท่ีเขามีความทุกขดวย
กรุณา พอเห็นเขามีรางกายดีข้ึน หายเจ็บ หายไข หายปวย สบาย
ข้ึน เราก็เกิดมีปติอิ่มใจ แลวขออื่นๆ รวมท้ังความสุขก็มา

ทีน้ี  เมื่อเราเปนคนมีปราโมทย  ราเริงเบิกบานอยูเสมอ  มี
ปสสัทธิ ไมเครียด ใจเรียบร่ืน ผอนคลายตลอดเวลา อยูท่ีไหน อยู
กับใคร ก็ทําใหบรรยากาศดี ใครพบใครเห็นใครพูดจาดวย เขาก็
สบายใจ พลอยเปนสุขตามไป เราก็กลายเปนสื่อนําคุณธรรมและ
ความสุขใหมีใหมาไดงาย ก็เลยเปนการเก้ือกูลแกความดีงาม
ความเจริญและความสุขของคนอื่นไปดวย

อยางท่ีวา พอเขาทางถูกแลว สิ่งท่ีตองการก็ตามกันมาเอง
เปนกระบวน เปนของโยงตอเน่ืองกันไปหมด เปนเร่ืองเดียวกัน

เพราะฉะน้ัน วิธีปฏิบัติธรรมอยางงายๆ ก็แคทําใจให
ปราโมทยท้ังวัน ถาจะใหย่ิงดี ก็เจริญเมตตาไปดวย ถึงแมไม
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ปรารถนา หนาตาก็จะงดงามสดสวย แถมมากดวยมิตรสหาย ท่ี
รวมมือรวมใจ อยูกันอยางสุขสันต อีกท้ังชุมชนและงานการก็จะ
เจริญงอกงามไปดวยพรอมกัน

ถึงตรงน้ีก็ครบ ๓ เสียที มีความสุขประเภทท่ี ๑ คือ กามสุข
พวกความสุขอิงอามิส ท่ีตรัสบอย แตตรัสในแงตองระวังท่ีจะจัด
การใหดี เพราะเปนความสุขแยงกัน เร่ิมแตตองรูจักควบคุม การท่ี
ตรัสศีล ๕ ก็เพ่ือมาคุมเร่ืองการหากามสุขกันน้ี คุมการแสวงหา
การเสพวัตถุ คือเร่ืองกามสุข ของมนุษยท้ังหลาย ใหอยูในขอบเขต
ท่ีจะไมกอความเดือดรอนวุนวาย ไมใหเบียดเบียนกันเกินไป

จะหาจะเสพกันแคไหน จะแขงจะแยงชิงกันไป ก็อยาใหถึง
กับเดือดรอนเหลือเกินจนโลกลุกเปนไฟ น่ีแหละท่ีเอาศีล ๕ มาคุม 
ก็บอกใหรูวาความสุขประเภทน้ีตองอยูในความควบคุม ใหคอยดู
แลกันไว

สวนความสุขอีก ๒ อยาง คือ ความสุขทางสังคม จาก
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ท่ีเปนความสุขดวยกัน และ ความสุข
ในการพัฒนาของชีวิต ชุด ๕ เมื่อก้ี ซ่ึงเปนความสุขขางในไปถึงกัน
เปนความสุขประเภทท่ีเก้ือหนุนการพัฒนาชีวิตและเกื้อกูลแก
สังคม ตรงขามกับการบ่ันรอนบีบคั้น

ตรงขามกับกามสุขท่ีวาถาจัดการไมดี ก็มีหวังวาจะทําให
เบียดเบียนกันในสังคมและบ่ันรอนชีวิตของตน จึงตองควบคุม แต
สุขสองอยางหลังน้ี มาหนุนการพัฒนาชีวิตและการพัฒนาสังคม 
เปนไปในทางท่ีดี จึงตองสงเสริมกันใหเต็มท่ี
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พูดกันมานานแลว บอกเสียที

พุทธศาสนานี้ คือศาสนาแหงความสุข

ไมคอยไดสังเกตกันวา พระพุทธศาสนาน้ีเปนศาสนาแหง
ความสุข ย่ิงบางทีไปเจอคําสอนบางเร่ืองทํานองวา น่ันก็ทุกข น่ีก็
ทุกข ก็นึกวาพุทธศาสนาน่ีเต็มไปดวยเรื่องทุกข

ไมตองไปไหนไกล พอเจออริยสัจ ๔ ข้ึนตนขอแรกก็ “ทุกข”
หรือพระดํารัสสรุปอริยสัจวา ท้ังในกาลกอนและบัดน้ี เราสอนแต
ทุกข และนิโรธแหงทุกข ก็อาจจะถึงกับบอกวา พระพุทธศาสนาน้ี
เปนศาสนาแหงความทุกข

แตอันน้ันไดตัดออกไปใหแลว อยางท่ีพูดมาขางตนวา 
อริยสัจน้ัน พระพุทธเจาตรัสกิจตออริยสัจกํากับไวดวย ถาใครทํา
กิจตออริยสัจผิดไป ก็พลาดแลว ไมไดรูจัก และไมมีทางถึงพระ
พุทธศาสนา

แลวกิจหรือหนาท่ีของเราตอทุกขน้ัน คืออะไร ก็บอกแลว 
ทองคําบาลีใหติดลิ้นไวเลยก็ไดวา “ทุกฺข อริยสจฺจ ปริ ฺเยฺยํ”

บอกเปนภาษาไทยงายๆ วา ทุกขน้ันทานใหปริญญา หรือวา 
ทุกขน้ันสําหรับรูเขาใจหรือรูเทาทันดวยปญญา คือ ทุกขน้ันใหใช
ปญญารูเขาใจและแกไข อยางท่ีวา ถาทุกขมา ก็สงใหปญญาเอา
ไปจัดการ

ถาทํากิจ ทําหนาท่ีตอมันถูกตองแลว เร่ืองทุกขก็จบ ก็ปด
รายการไป (ท่ีจริง จะปดรายการไดแน ก็พรอมกับจบมรรค)
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คราวน้ี ก็ถึงทีมาเร่ืองสุขบางละ

ถาจะใหเห็นไดงาย ก็ดูท่ีพุทธประวัติ ทุกคนรูวา กอนพระ
พุทธเจาตรัสรู ไดทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา คือบําเพ็ญตบะทรมานราง
กายตางๆ ตามนิยมของยุคสมัย คร้ันแลว ทรงมองเห็นวาเปนการ
ปฏิบัติท่ีผิด จึงไดทรงละเลิกทุกรกิริยา หันมาทรงดําเนินในทาง
สายกลาง อันเปนมัชฌิมาปฏิปทา จนไดตรัสรู น่ีคือ เรามักรู หรือ
เรียนกันมาอยางน้ี

อันน้ันเปนทํานองคําสรุป ทีน้ี เราเขาไปดูพุทธประวัติ ณ จุด
น้ีใหชัดข้ึนสักหนอย แลวก็จะรูจักพระพุทธศาสนาชัดเจนมากข้ึน

พระพุทธเจาตรัสเลาไว มีในโพธิราชกุมารสูตร เปนตน วา 
พระองคเอง กอนตรัสรู ทรงดําริวา “ความสุขจะลุถึงดวยความสุข
ไมได แตความสุขน้ันจะตองลุถึงดวยความทุกข” จึงไดเสด็จออก
ผนวช

คร้ันแลว ไดเสด็จไปศึกษาในอาศรมของสองดาบส หลังจาก
น้ันทรงบําเพ็ญทุกรกิริยาดวยความเพียรอยางแรงกลา ไดรับ
ทุกขเวทนาแสนสาหัส ก็ไมเปนผลอะไร ไดทรงตระหนักวา จะลุถึง
คุณวิเศษดวยทุกรกิริยาหาไดไม

ตรงน้ีสําคัญมาก คือทรงเลาตอไปถึงพระดําริวา “ทางแหง
โพธิจะพึงมีเปนอยางอื่น”

แลวทรงระลึกไดถึงเหตุการณแตคร้ังทรงพระเยาว เมื่อ
ประทับอยูเงียบสงัดพระองคเดียว ณ ใตรมเงาตนหวาอันสงบเย็น
สบาย ไดทรงเขาถึงปฐมฌาน อันมีปติและความสุขเปนจุดเดน
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คร้ังน้ัน ทรงสวางพระทัยวาน่ันคือทาง ดังท่ีตรัสกับพระองค
เองวา “น่ีแหละ คือทางแหงโพธิ” (เอเสว  มคฺโค  โพธิยา)

เมื่อทรงระลึกข้ึนได และชัดพระทัยดังน้ันแลว ยังทรงถาม
พระองคเองอีกวา เรากลัวไหม ตอความสุขท่ีปลอดกามปราศ
อกุศลธรรมน้ัน ทํานองตรวจสอบวาเปนความสุขท่ีจะมีพิษภัยอะไร
ไหม ก็ทรงมีคําตอบเปนทํานองความมั่นพระทัยวาเรามิไดกลัว

น่ีแหละ จึงไดทรงละเลิกทุกรกิริยา แลวดําเนินในมรรคาแหง
ความสุขอยางน้ัน ซ่ึงเราสรุปดวยคําวามัชฌิมาปฏิปทาใสลงไป 
แลวก็ไดตรัสรู

จุดตางท่ีจะตองเนนไว คือ ลัทธิมากมายในชมพูทวีปถือวา 
“สุขจะลุถึงดวยสุขไมได จะลุถึงสุขตองดวยทุกข” จึงบําเพ็ญตบะ 
ทําทุกรกิริยา แตพุทธศาสนาบอกวา “สุขลุถึงไดดวยสุข” จึงเลิกทํา
ทุกรกิริยา ไมใหบําเพ็ญตบะ ซ่ึงเปนอัตตกิลมถานุโยค ไมใหมัว
ทรมานตนใหลําบากเสียเวลาเปลา

แตตองพูดใหชัดอีกหนอยวา ความสุขท่ีวาน้ีมีลักษณะท่ีพูด
ใหเต็มความวา “สุขท่ีปลอดกาม ปราศอกุศลธรรม” ตรงน้ีสําคัญ 
คือไมใชแคกามสุข แตเปนความสุขท่ีไมตองอาศัยกาม ไมข้ึนตอ
กาม เปนอิสระจากกาม ก็เร่ิมดวยฉันทะข้ึนไปน่ันแหละ

แลวในการปฏิบัติท่ีถูกตองน้ี ขอท่ีสําคัญก็คือ มีปญญาท่ีทํา
ใหจิตใจเปนอิสระ ถึงแมความสุขอยางประเสริฐท่ีดีเลิศน้ัน จะเกิด
จะมีอยูตลอดเวลา ก็ไมมาครอบงาํจิตใจ เชน ไมอาจทําใหตดิเพลนิ
หลงมัวเมาเหลิงลําพองสยบตัวตกอยูใตความประมาท เปนตน
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ทําไมพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนมา จึงเปนความเปลี่ยนแปลง
คร้ังใหญ อยางท่ีวาแผนดินไหว ตื่นกันไปตลอดถึงพรหมโลกช้ันสูง
สุด ก็เพราะเปนแนวคิดและวิถีชีวิตอยางใหม อันใหลุถึงสุขดวยสุข
น่ีแหละ

ความสุขท่ีเปนจุดหมาย ซ่ึงใชคําเรียกวาเปนบรมสุขน้ัน มา
กับปญญาท่ีรูแจงทําจิตใจใหเปนอิสระ ท่ีแมแตความสุขอยางสงูก็
ครอบงําไมได และความสุขน้ันก็เปนอิสระ สุขแทสุขจริง ไมมีพิษ
ไมเปนภัย ไมตองหา ไมตองพ่ึงพา ไมข้ึนตออะไร มีประจําอยูกับ
ตัว จะอยูไหนไปไหนเมื่อใด ก็สดใสเบิกบานเปนสุขทุกเวลา

สําหรับคนท้ังหลายท่ียังไมไดลุถึงสุขสูงสุดน้ัน ก็ไมเปนไร 
เมื่อรูเขาใจหลกัแลว ก็มาพัฒนาความสุขกันตอไป
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ความสุขทางสังคม

ออกสูปฏิบัติการ

เร่ืองความสุขทางสังคม และความสุขของสังคมน้ัน บอก
แลววาเปนเร่ืองใหญ ในพระพุทธศาสนา ทานสอนไวมากมายให
ตระหนักวาจะตองเอาใจใสถือเปนเร่ืองสําคัญ

ถึงแมจะพูดไปแลว ก็ยังมีเร่ืองท่ีควรพูดเพ่ิมอีก เมื่อก้ีน้ันเนน
ในแงคุณธรรมในใจ คือมุงท่ีความสุขทางสังคม ทีน้ี ความสุขทาง
สังคมก็อยูในใจของคน คือคนเราแตละคนน่ีมีความสุขไดหลาย
ทาง และดานหน่ึงคือความสุขทางสังคม

ทีน้ีเราจะใหชัดวา ความสุขทางสังคมน้ัน ออกไปเปนความ
สุขของสังคมพรอมไปดวย จึงตองมาวากันอีกท่ีน่ี  

ขอเร่ิมงายๆ ถามวา ธรรมะอะไรท่ีพระพุทธเจาตรัสบอยท่ีสุด
สําหรับชาวบาน คําตอบก็งาย บอกวา “ทาน”

พุทธศาสนาเร่ิมตนดวยทาน ชาวบานท่ัวไปพอจะรูเขาใจ
หลักท่ีเรียกวา บุญกิริยาวัตถุ ๓ ซ่ึงเปนหลกัปฏิบัติชุดของคฤหัสถ
ท่ีเทียบคูกับชุดไตรสิกขาของพระสงฆ

พูดงายๆ วา ของพระ คือไตรสิกขา ของโยม คือบุญกิริยา
ท้ัง ๓ แลวในบุญกิริยา คือ ทาน ศีล ภาวนา น้ัน ก็เร่ิมตนดวยทาน

มาดหูลกัธรรมสาํคัญของคฤหัสถกันตอ เมือ่ก้ีวา บุญกริยิาวตัถุ 

๓ (หรือบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ก็ตาม) เร่ิมดวยขอแรกคือ 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 ท่ีพระโพธิสัตว
บําเพ็ญ เร่ิมดวยขอท่ี ๑ ก็คือทาน

หลักสําคัญท้ังหมดน้ี มีทานเปนขอแรกท้ังน้ัน

ทาน อันแปลงายๆ วา “การให” ท่ีสําคัญอยางน้ี บงบอก
ความหมายอะไร

ก็บอกใหรูใหตระหนักวา ในเร่ืองของมนุษยน้ัน การแสวงหา
วัตถุ การจัดสรรวัตถุ การครอบครองวัตถุ และการเสพวัตถุ เปน
เร่ืองใหญท่ีสุด

แลวท่ีแสวงหา ท่ีจัดสรร ท่ีครอบครองน้ัน ก็มาจบมารวมมา
ลงท่ี “เสพ” (คลุมท้ังบริโภค) น่ีแหละ

มนุษยมีแนวคิดมีความครุนคิดพ้ืนฐานอะไร อยางนอยจาก
แรงบีบคั้นของความตองการอยูรอด ทําใหเขาหาทางด้ินรนแสวง
หาเพ่ือตัวเอง เขาก็คิดถึงการท่ีจะไดจะเอา จะไดจะเอา จะไดจะ
เอา จนกระท่ังความคิดน้ีเปนความเคยชินติดใจเปนจิตวิสัย

เมื่อแสวงหา ไดมา เอาไวๆ ก็ไมรูจบ ไมรูพอ แตวัตถุสิ่งเสพมี
จํากัด แลวการแยงชิงเบียดเบียนกันก็เกิดข้ึน และแพรขยายออก
ไป สังคมมนุษย จนถึงท้ังโลก ก็เดือดรอน บอกวาไมมีสันติภาพ
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ทางแกคือธรรมก็จึงมาเร่ิมตนท่ีทาน อยางนอยก็สรางดุลไว 
ถาเปนไปได พอไหว ก็ฝงเขาไปใหเปนนิสัยของจิต เปนความเคย
ชินของความคิดติดเขาในจิตวิสัย

เร่ิมตนก็บอกวา คุณอยาคิดแตจะไดจะเอาอยางเดียวนะ จะ
ทําใหเบียดเบียนกัน แลวคุณเองก็จะเดือดรอนดวย ทางท่ีถูกท่ีดีก็
คือ คูกับการไดการเอาน้ี ก็ตองมีการใหดวย

น่ีก็คอื พรอมกับจะไดจะเอา ก็ใหมีทานข้ึนมาเขาคูกัน

เปนอันวา คูกับพฤติกรรมพื้นฐานอันแรกของมนุษย ท่ีแสวง
หาจะได จะเอา จะเสพ เพ่ือตนเอง ก็มีการใหปนแกผูอื่นบาง

เพราะฉะน้ัน ทานจึงข้ึนมาเปนขอแรก เปนขอธรรมพ้ืนฐาน
สําหรับสังคมมนุษย ท่ีเราจัดวาเปนฝายคฤหัสถ หรือชาวบาน

อยางท่ีวาเมื่อก้ี ทานน้ีมาเปนฐานท่ีจะพัฒนาคนข้ึนไปสู
ธรรมอืน่ๆ ตอๆ ไป ท่ีกวางท่ีสดุ ก็คอืในชุดบุญกริยิาวตัถุ ๓ สาํหรับ
พัฒนาชีวิตของคน โดยจดัเปน ทาน ศลี ภาวนา

แลวก็มาเขาอยูในชุดสังคหวัตถุ ๔ สําหรับยึดเหน่ียวผนึก
สังคมท้ังหมดไว ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา

แลวก็ชุดทศพธิราชธรรม สาํหรับพระเจาแผนดิน หรือผูปกครอง ท่ี
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
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ทานยังอยูในธรรมชุดอื่นอีก และเปนขอแรกเปนธรรมดา
ความสําคัญของทานก็คงไมตองพูดใหมาก คนไมมีจะกิน จะอด
ตาย ทุกขแคไหนก็รูกัน และทานน่ีแหละแกได

กวางออกไป คนแยงชิงเบียดเบียนกัน แสนจะเดือดรอน ก็
เอาทานมาชวย อยางนอยก็พอบรรเทา แคน้ีก็เห็นไมยากวาทาน
ชวยใหเกิดความสุขของสังคมไดอยางไร

นอกจากคุณคาในตัวของมันเองแลว ทานก็มาเปนตัว
ประกอบ ท่ีสําคัญย่ิง คือเปนตัวหนุนศีล เมื่อมีการใหกันแลว ก็ทํา
ใหมนุษยรักษาศีลหรือคงอยูในศีลงายข้ึน ทําใหไมตองแยงชิงกัน 
เพราะมีการใหแลว

คนท่ีไมมีเลย จะตองคิดแยงเขา พอทานมา ก็หยุดได บาง
คนมีความเขมแข็งทางศีลธรรมมากหนอย ถาไมขาดแคลนมากนัก
ก็ไมเอาไมไปลักขโมยไมไปเบียดเบียนใคร แตเมื่ออดอยากขาด
แคลนมากนัก ทนไมไหว ก็จะเอา อยางน้ีทานก็ชวยได

แตคนบางพวกท่ีแทบไมมีภูมิคุมกันทางศีลธรรมเลย พอขาด
แคลนนิดหนอย หรือแมจะไมขาดแคลน เห็นของใครก็อยากได
อยากเอา อยางน้ันก็ตองพิจารณาวิธีพัฒนากันอีกช้ัน

รวมแลว มนุษยมีหลายระดับ ถึงอยางไรก็ใหมีทานไว พอมี
การแบงปน มีการดูแลเอาใจใส ใครขาดแคลน ก็ให ก็ผอนเบาให
การเบียดเบียนการลักขโมยแยงชิงลดนอยลงไป ก็เปนการมาเก้ือ
หนุนการรักษาศีลในสังคม
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เอาเปนวา ทานเปนฐานท่ีจะชวยคํ้าหนุนพยุงศีลไว ไมให
มนุษยตองเบียดเบียนกันมาก มนุษยจะรักษาศีลไดสะดวกข้ึน

ทีน้ีตอจากเปนตัวชวยหนุนศีลแลว ทานก็ไปประกอบภาวนา
ดวย แมแตผูท่ีบําเพ็ญสมถะวิปสสนาก็เอาใจใสไมละเลยการให
ทาน โดยถือเปนเร่ืองสําคัญ

ไมเพียงดวยเหตุผลท่ัวไปท่ีวามาแลว และเพราะเปนธรรม
อยูในชุดเดียวกันของบุญกิริยาท่ีพึงบําเพ็ญใหครบ ไมใชเทาน้ัน
พระพุทธเจายังตรัสถึงการบําเพ็ญสมถะวิปสสนา ท่ีไดทานเปน
จิตตาลังการและเปนจิตบริขารอีกดวย

การบําเพ็ญทานของผูบําเพ็ญภาวนาน้ี เปนจิตตาลังการ คือ
เปนอลังการของจิต เปนจิตบริขาร คือเปนบริขารของจิต หมาย
ความวา การไปใหไปสละบําเพ็ญทานน้ัน สงผลทางจิตใจมาชวย
ประกอบประดับปรับแตงจิต โดยทําใหจิตนุมนวล ออนโยน โนม
นอมไปในกุศล เสริมเพ่ิมกําลังใหแกจิต รวมแนวมุงมาทางกุศลได
ดี ชวยเปดจิต สลัดออกไป ทําใหจิตโลง โปรง เบา ผอนคลาย ทํา
ใหจิตงามผอง นอมสูสมาธิ เอื้อตอการชําระจิต และการท่ีจะ
พัฒนาสูงข้ึนไป

แมแตเกิดปติสุขจากการบําเพ็ญทาน ก็ชวยการเจริญ
ภาวนาไดอยางดีย่ิงแลว ชวยใหเดินหนาไปในภาวนา ชวยให
บําเพ็ญสมถะวิปสสนาไดงาย

เพราะอยางน้ีแหละ คฤหัสถแมจะเปนอริยสาวก บรรลุธรรม
สูงช้ันไหน ก็บําเพ็ญทานกันท้ังน้ัน
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ทานน้ีมีความหมายกวาง คือ การให การเผื่อแผ การแบงปน 
การจัดสรรความชวยเหลือกันในสังคมมนุษย อยางท่ีวาแลว เปน
ฐานท่ีจะใหมนุษยอยูกันดีมีความสุข จึงสําคัญมาก

เรารูกันดี และเปนท่ีสังเกตกันท่ัวไปวา ทานเปนเร่ืองเดนใน
พระพุทธศาสนา ดังท่ีไดสั่งสอนและสะสมกันมา จนกระท่ังในเมือง
ไทย ในแงท่ีเปนเมืองพุทธน้ี มองเห็นกันชัดวา คนไทยเปนคนท่ีให
งาย สละงาย มีนํ้าใจแบงปน

แตท้ังน้ีก็ตองทําใหถูก ตองทําโดยไมประมาท เชนวาใหดวย
ปญญา ใหโดยรูจักพิจารณา ระมัดระวังผลขางเคียงท่ีจะเสียหาย

แลวก็ตองไปประสานกับการปฏิบัติธรรมอื่น ไมควรไปนึก
วา ฉันมาถึงข้ันภาวนาแลว ฉันไมตองใหทานแลว อะไรอยางน้ี
ไมถูกทาง

ชวยกันยํ้าวา ตองใหทานมาเก้ือหนุนภาวนา อยางนอยให
เปนอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสวา บําเพ็ญทานใหเปนจิตตาลังการ
เปนจิตบริขาร อันจะชวยใหการบําเพ็ญสมถะวิปสสนาของตนได
ผลดีย่ิงข้ึน ดังไดวามา
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ไมวาสังฆะ หรือวาสังคม

ก็พึงนิยมหลักแหงทาน

ท่ีวามาน้ันพูดในแงคฤหัสถ ทีน้ีมาดูในแงของพระภิกษุ ใน
สังฆะหรือในสังคมของพระน้ี อยานึกวาชีวิตของพระจะอยูแตกับ
เร่ืองท่ีเขาเรียกกันวาการปฏิบัติธรรม หรือแมแตสมถะวิปสสนา

สําหรับคําวาการปฏิบัติธรรมน้ัน ถาใชในความหมายท่ีถูก
ตอง ก็พอพูดไดวาเร่ืองของพระก็คือการปฏิบัติธรรม (ไมวาใคร ถา
จะเปนคนใหถูกตอง ก็อยูกับการปฏิบัติธรรมในความหมายน้ีท้ัง
น้ัน) แตคําวา “ปฏิบัติธรรม” น้ีคนไทยใชกันไปใชกันมา เหลือ
ความหมายท้ังแคบท้ังคลุมเครือ เลยเลี่ยงไมใชดีกวา

ชีวิตของพระน้ัน จะใหดีมาดูท่ีวินัยกอน จะชัดกวา ชีวิตของ
พระน้ันเปนชีวิตในสังฆะ แลวจะตางกับชาวบานอยางไรก็ดูท่ีน่ี

ทีน้ี ชีวิตพระท่ีอยูรวมในสังฆะน้ัน เมื่อปฏิบัติตามพระวินัย ก็
มีสาระโยงไปรับกันกับหลักธรรม เพราะท่ีแทแลว แกนสารของวินัย
ก็อยูท่ีธรรมน่ันเอง แตตองจับใหถูกท่ี

ไมตองพูดยืดยาว ชีวิตพระอยูในสังฆะ ท่ีมีวินัยเปนเคร่ือง
สรางและดํารงสามัคคี พอถึงสามัคคี น่ีก็คือมาถึงธรรมทันที แลว
ตรงน้ี เรามาดูหลักธรรมท่ีเปนฐานของสามัคคีน้ันใหชัดใหดี

ตรงน้ีแหละ ก็มีหลักธรรมท่ีเนนไวในพระสุตตันตปฎก และ
พระวินัยปฎกก็ยํ้าไวอกี ไดแกหลกัธรรมชุดท่ีเรียกวา สาราณียธรรม
๖ ประการ เปนหลักธรรมทางสังคม สําหรับดํารงสังฆะโดยตรง
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ธรรมชุดน้ี เปนหลักในข้ันปฏิบัติ เชน นําเอาเมตตาซ่ึงเปน
คุณธรรมในจิตใจมาแสดงออกในข้ันปฏิบัติการ เปนหลักธรรม
สําหรับการอยูรวมกัน ซ่ึงเนนมากสําหรับชีวิตของพระในสังฆะ มี
อะไรบาง ก็เอามาทวนสักนิดหน่ึง 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 ย้ิมแยมแจมใส

๔. สาธารณโภคี หรือ สาธารณโภคิตา ไดมาแบงกันกินใช 
หมายความวา มีลาภ ไดของใชของฉันมา ก็เผื่อแผแบงปน ใหได
ใชไดฉันไดบริโภคท่ัวถึงกัน (สาธารณโภคี แปลวา เสวยหรือบริโภค
ใหเปนของสาธารณะ คือใหเปนของรวมกัน ท่ัวถึงกัน)

๕. สีลสามัญญตา มีศีลเสมอกัน เสมอกันตอหนาวินัย หรือ
ตอหนากฎหมาย มีศีลมีการปฏิบัติรักษาวินัยประพฤติใหเสมอกัน 
ไมทําตัวใหเปนท่ีนารังเกียจแกหมูคณะ

๖. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฐิ มีแนวคิด มีหลักการท่ียึดถือรวมกัน
เสมอกัน

ทีน้ีก็มาดูในแงท่ีท้ิงคางไว คือในเร่ืองของทาน ดูวาชีวิตของ
พระเองมีการปฏิบัติในดานการใหปนอยางไรไหม ในเมื่อพระไมได



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๐๗

เปนผูประกอบอาชีพ ไมไดแสวงหาและสะสมวัตถุสิ่งของ ไมได
ครอบครองทรัพยสิน ไมเปนเจาของวัตถุท่ีจะไปแจกแกใคร พระจะ
ใหปนอยางไร

ในท่ีน้ี ไมพูดถึงธรรมทาน คอืการใหธรรม ท่ีเปนหลกัของพระ
สําหรับเขาคูกับของฝายโยม ท่ีมีการใหวัตถุทาน หรืออามิสทาน

สําหรับพระ ทางดานวัตถุ การใหทานก็มาออกในหลักการ
แบงปนลาภ เมื่อวาตามหลักสาราณียธรรมน้ี ก็คือขอ ๔ สาธารณ-
โภคี ท่ีนํามาใหดูขางบนแลว ท่ีวา ไดของใชของฉันมา ก็เผื่อแผ
แบงปนใหไดใชไดบริโภคท่ัวถึงกัน

เร่ืองวัตถุน้ี ถาไมดูทางดานวินัย ก็จะไมรูวาพระพุทธศาสนา
ใหความสําคัญมากแคไหน พูดกวางๆ ก็คือเร่ืองปจจัยสี่ และสวน
ท่ีสําคัญในชีวิตของการอยูรวมกัน ก็คือการแบงปนลาภท่ีวาไปแลว
น้ัน ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีพระพุทธเจาตรัสเนนสําหรับพระ เพราะฉะน้ัน ใน
พระวินัยจึงมีการวางหลักการ และกฎเกณฑกติกาตางๆ ในการ
แบงปนลาภใหท่ัวถึง และใหเปนธรรม

ในพระวินัยน้ัน นอกจากเนนในเร่ืองวัตถุแลว ก็วาดวยเรื่อง
สังคม คือระบบในการอยูรวมกัน แมแตการแบงปนลาภน้ัน ก็คือ
เร่ืองทางสังคมน่ันเอง รวมแลว วินัยของพระก็คือการจัดตั้งวาง
ระบบในเร่ืองวัตถุกับเร่ืองสังคม

ถาจะดูใหรูเขาใจพระพุทธศาสนา ก็อยามองดูแตดานธรรมะ
ท่ีเดนดานนามธรรม พุทธศาสนามิใชหมายถึงเฉพาะเร่ืองหลัก
ธรรมอยางเดียว ตองดูใหคลุมดานวินัยท่ีวาดวยเรื่องวัตถุและ
สังคมพรอมไปดวย ใหครบตามท่ีทานเรียกไววาเปน “ธรรมวินัย”   
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คุณธรรมในขั้นจิตปญญา

ขึ้นมาเปนปฏิบัติการในสังคม

เร่ืองความสุขของสังคมยังไมจบ เมื่อก้ี ไดพูดถึงหลักธรรมท่ี
เปนสาระของการจัดระบบสังฆะแลว ทีน้ีก็ยอนหลังกลับมาท่ีเร่ือง
ของคฤหัสถอีกที

ท่ีจริง จะเปนเร่ืองสังฆะของพระ หรือสังคมของโยม ในข้ัน
พ้ืนฐานแทๆ คือลึกลงไปในจิตใจ ก็ใชฐานทางคุณธรรมชุดเดียว
กัน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (พรหมวิหาร ๔) น่ันเอง

แตบนฐานทางนามธรรมในระดับจิตปญญาน้ัน เวลาออก
มาจัดเปนระบบปฏิบัติการทางสังฆะ และสังคม ก็ตองเปนหลัก
ธรรมอีกข้ันหน่ึง ซ่ึงนําไปใชกับเร่ืองสมมุติได

น่ีก็หมายความวา สาราณียธรรมของพระท่ีวาไปแลว ก็ตั้ง
อยูบนฐานทางจิตปญญาของพรหมวิหาร แตทีน้ีสําหรับสังคมของ
โยม จะจัดตามหลักสาราณียธรรมของพระก็ยากจะไปไดไหว 
อยางขอ ๔ ท่ีวาไปแลว คือสาธารณโภคี มีของกินของใชเปนของ
กลางบริโภคไดท่ัวกัน อยางน้ีในสังฆะทําได แตสังคมของโยมยัง
คงไปไมไหว

เพราะฉะน้ัน หลักธรรมข้ันปฏิบัติการในสังคมของโยม จึงจัด
ออกมาเปนอีกชุดหน่ึงท่ีตางออกไป ถาถามวาหลักน้ันคือหลักอะไร 
ใครบางจะตอบไดไหม
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ตรงน้ีก็ขอแทรกหนอย คือญาติโยมชาวพุทธเองน่ีก็ยังไม
คอยจะเขาใจ ยังแยกไมออกแลวเอามาประสานกันไมได ระหวาง
หลักธรรมระดับนามธรรมทางจิตปญญา กับหลักธรรมระดับ
ปฏิบัติการในสังคมมนุษย

อยางท่ีพบกันอยูท่ัวไป เอาเมตตา กรุณา เปนตน ซ่ึงเปนคุณ
ธรรมในใจ แตเอามาพูดกันเหมือนอยางเปนหลักในข้ันปฏิบัติการ 
แลวตัวเองก็สับสน และพาคนอื่นใหงงและไขวเขวไปดวย

ถาเปนอยางน้ี ก็สมแลวท่ีถูก ดร.ซัตตัน เขาวา เร่ืองเปน
อยางไร เอามาเลากันหนอย คือ เมื่อ ๓๘ ปมาแลว (1962) Dr. 
Joseph L. Sutton จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา มาทํางานในเมือง
ไทย ตอนตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร ท่ีมาเปน NIDA

ทานผูน้ีไดเขียนวิเคราะหสังคมไทย เก่ียวกับเร่ืองพระพุทธ
ศาสนากับการพัฒนา ไวในหนังสือ Problems of Politics and 
Administration in Thailand โดยอาง Albert Schweitzer ตอน
หน่ึงวา ในสังคมชาวพุทธน่ี ตามหลักพุทธศาสนา ท่ีวาทําความดี 
ก็ไมตองไปทําอะไร เพราะมีความหมายแควา ไปนอนแผเมตตาอยู
ในมุง๑ (เอามาเลาใหฟง ไมใชแปลคําตอคํา)

ตอนน้ัน คนไทยหลายทานก็โกรธและดาวา ดร.ซัตตัน กันไป
ไมนอย ก็อยาไปวาทานใหมากนักเลย ตองถือวาเปนการเตือนสติ
คนไทย จะไดตื่นข้ึนมาตรวจสอบตัวและปรับปรุงแกไข 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 ก็ตองใหคนไทยมาทําความเขาใจแลวแกไขตัวเองน่ีแหละ

ตอนน้ีก็กําลังจะทําความเขาใจ เมื่อก้ีบอกวาบนฐานทางจิต
ปญญาของหลักพรหมวิหาร ก็ออกมาเปนหลักปฏิบัติการในสังฆะ 
ไดแกหลักสาราณียธรรม ๖ (สารณียธรรม ก็เขียน)

ในสาราณียธรรมน้ี จะเห็นชัดวา เมตตาไมใชแคแชอิ่มอยูใน
ใจ แตออกมาสูการปฏิบัติ เปน เมตตากายกรรม (การกระทําทาง
กายท่ีมีเมตตา หรือกุลีกุจอชวยเหลือรวมมือดวยเมตตา) เมตตา
วจีกรรม (การกระทําทางวาจาท่ีมีเมตตา หรือพูดดวยเมตตา)
เมตตามโนกรรม (การกระทําทางใจท่ีมีเมตตา หรือคิดการตางๆ 
ดวยเมตตา)

ทีน้ี ในสังคมของโยมละ จะออกมาเปนหลักข้ันปฏิบัติการ
เรียกวาอะไร ก็ตอบไปเสียเลยวา คือ หลักสังคหวัตถุ ๔

ขอทวนความหลังนิดหน่ึงวา ตอนแรกเราพูดถึงทานในชุด
พัฒนาตัวเอง คือบุญกิริยาวัตถุ ๓ เปน ทาน ศีล ภาวนา ทีน้ีมาเปน
ชุดปฏิบัติการในสังคมของโยมท้ังหลาย ก็ไดแกสังคหวัตถุ ๔

สังคหวัตถุ ๔ (หลักการสงเคราะห หรือหลักยึดกุมสังคม) 
คือ ทาน ปยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา น่ีแหละ เปนชุดออก
สังคม ท่ีคูกับชุดในใจคือ พรหมวหิาร ๔ (ธรรมประจําใจของพรหม 
หรือธรรมประจําใจอยางประเสริฐ) ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา
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ลองจับคูซิ เปนชุดมี ๔ เทากัน แตไมใชแคน้ัน ก็เอาฝาย
ปฏิบัติการต้ัง

๑. ทาน: ๑) เขาไมเดือดรอนอะไร ก็ไปให เพ่ือแสดงความรัก
ความปรารถนาดี เอื้อเฟอ โอบออมอารี น่ีคือ ทาน
ดวยเมตตา

๒) เขามีความทุกข เดือดรอน เจ็บไขไดปวย ก็ไปให 
เพ่ือชวยเหลือ น่ีคือ ทานดวยกรุณา  

๓) เขาทําความดี สรางสรรคความเจริญงอกงาม
ของสังคม เชน เปนนักประดิษฐท่ีดี ก็ไปให เพ่ือให
กําลังสงเสริม น่ีคือ ทานดวยมุทิตา  

๒. ปยวาจา:  ๑) อยูกันตามปกติ ก็พูดดวยความรักความปรารถนา
ดี พูดจาสุภาพออนโยน น่ีคือ ปยวาจาดวยเมตตา

๒) เขามีทุกขมีปญหาชีวิต ก็ไปพูดปลอบโยน แนะ
นําบอกวิธีแกไขปญหา ใหกําลังใจ น่ีคือ ปยวาจา
ดวยกรุณา

๓) เขาทําความดี บําเพ็ญประโยชน ไปทําบุญทํา
กุศล ก็พูดอนุโมทนา ชวนกันสงเสริม น่ีคือ ปยวาจา
ดวยมุทิตา

๓. อัตถจริยา: ๑) อยูกันตามปกติ ก็ทําประโยชนแกเขา ชวยออก
แรงทําน่ันทําน่ีให ดวยความรักความปรารถนาดี น่ี
คือ อัตถจริยาดวยเมตตา

๒) เขามีความทุกขเดือดรอน ตกนํ้า ไฟไหม มีงาน
ใหญเหลือกําลัง ตองการเร่ียวแรงกําลังชวยเหลือ ก็



ความสุข ทุกแงทุกมุม๑๑๒

ไปชวยใหเขาพนทุกขพนปญหา ดวยเรี่ยวแรงกําลัง
กาย หรือกําลังปญญาความสามารถ น่ีคือ อัตถ
จริยาดวยกรุณา

๓) เขาทําความดีหรือบําเพ็ญประโยชนกัน เชน มี
งานวัด ก็มาชวยจัดเตรียมการตางๆ สงเสริมการทํา
ความดี น่ีคือ อัตถจริยาดวยมุทิตา

ภาคแสดงออกจะตองข้ึนมาท่ีสังคหวัตถุอยางน้ี จะมัวไปพูด
อยูแคเมตตา กรุณา มุทิตา ไมได เพราะเราเองคลุมเครือน่ีแหละ 
ฝร่ังจึงวาเอาได ก็สมท่ีเขาวา ไมตองไปดาเขามาก

ทีน้ีตอไป ขอสุดทาย สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ก็หมาย
ความวา เสมอภาคกัน มีความเปนธรรม เท่ียงธรรม ก็เขาขอ
อุเบกขา

อุเบกขา ก็มาออกท่ีสมานัตตตา ซ่ึงแสดงออกในแงตางๆ มี
ตนเสมอกัน ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง หรือไมเลือกท่ีรักผลักท่ีชัง ไมดูถูก
ดูหมิ่นกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน มีความเปนธรรม แลวก็ทําตนให
เสมอสมานเขากันได

จะเห็นวา ถาปฏิบัติตามหลักธรรมชุดสังคหวัตถุน้ี ก็จะสราง
ความสุขข้ึนไดในสังคม และเวลาเราปฏิบัติธรรมเพื่อสังคมเหลาน้ี
ก็คือการปฏิบัติธรรมของตัวเราเองน่ันแหละ

เพราะฉะน้ัน ทานจึงวา การทําเพ่ือผูอื่น ก็คือการปฏิบัติ
ธรรมของตนเอง เราทําใหแกเขา ก็คือเราพัฒนาชีวิตของตนเอง
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ขอใหดูพระโพธิสัตว ทานปฏิบัติธรรมบําเพ็ญบารมีดวยการ
ชวยผูอื่น และการชวยผูอื่นน้ัน ก็คือการท่ีตัวทานเองปฏิบัติธรรม
อยางดีทีเดียว เพราะการท่ีจะชวยคนอื่นใหสําเร็จได จะตองใช
ปญญาความสามารถมีการฝกตนอยางสูง

ดูสิ กวาจะชวยแกปญหาใหเขาไดสําเร็จทีหน่ึง ตัวเราน้ี
พัฒนาไปมากมาย ไมวาจะเปนสติปญญาความสามารถอะไรท้ัง
หลาย ไดพัฒนาเยอะแยะ เพราะฉะน้ัน การปฏิบัติธรรมท่ีถูกตอง
จึงเปนไปในลักษณะท่ีพระพุทธเจาตรัสไว

พระพุทธเจาตรัสหลักธรรมไวเปนคูกัน คูท่ี ๑ คือ ไมเบียด
เบียนตน ไมเบียดเบียนผูอื่น ตอมาก็คูท่ี ๒ วา ทําประโยชนตน 
(อัตตัตถะ) ทําประโยชนผูอื่น (ปรัตถะ) หรือขยายออกไปเปน ๓ ก็
ได คือ ประโยชนตน (อัตตัตถะ) ประโยชนผูอื่น (ปรัตถะ) และ
ประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย (อุภยัตถะ)

แตโดยมากทานแบงแค ๒ คือ ประโยชนตน และประโยชนผู
อื่น ๒ อยางน้ีจะมาคูกันเสมอ ขอใหสังเกตไว ก็ยกเอามาเนนไว
หนอย
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สามัคคี และสังคหะ

ดีท้ังสังฆะ และสังคม

เร่ืองของพระน้ี นอกจากเนนเร่ืองการแบงปนลาภแลว ใน
หลักใหญ กวางออกไป ก็เนนเร่ืองความสามัคคี ถือเร่ืองสามัคคีน้ี
สําคัญมาก ตรงขามกับสังฆเภท คือการทําใหสงฆแตกกัน ซ่ึงถือ
เปนอนันตริยกรรม อันจัดเปนบาปหนักท่ีสุด เพราะทานถือความ
สามัคคีของหมูชนเปนเร่ืองสําคัญอันดับ ๑

ถึงแมในสังคมคฤหัสถ พระพุทธเจาก็ไดทรงเนนใหเห็นความ
สําคัญของการทําชุมชนและสังคมใหเปนปกแผนมั่นคงมีเอกภาพ 
ดวยหลักสังคหวัตถุ ๔ น้ี

ดังท่ีวา ในบรรดาพระสาวกฝายคฤหัสถท่ีไดรับยกยองเปน
เอตทัคคะ ก็ม ี ๒ ทานท่ีเปนคลายอคัรสาวก แตไมเรียกวาอคัรสาวก
เรียกไดวาเปนอัครอุบาสก คือเปนอุบาสกเย่ียมยอดคูกัน ไดแก 
จิตตคฤหบดี เปนเลิศทางธรรมกถึก และอีกทานหนึ่งท่ีจะพูดถึงใน
ท่ีน้ี คือ หัตถกาฬวก (น่ีเรียกใหสะดวกลิ้นไทย ท่ีจริงคือ หัตถกะอาฬวกะ)

หัตถกาฬวกน้ี เปนเอตทัคคะในทางรวมใจหมูชน หมาย
ความวาเกงในการสรางความสามัคคี สรางความปกแผนของ
สังคมดวยหลักสังคหวัตถุ ๔ คือเปนผูนําท่ีสามารถใชสังคหวัตถุ ๔ 
ประการ ทําใหหมูชนของทานอยูรวมกันดวยความสามัคคี แนน
แฟนมั่นคง พระพุทธเจาทรงยกยองวาเปนตราชูของอุบาสกบริษัท
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(ตราชูของอุบาสิกาบริษัท หรืออัครอุบาสิกา ก็มีคูหน่ึง
เหมือนกัน ไดแก ขุชชุตรา ซ่ึงเปนเอตทัคคะทางพหูสูต และนันท
มารดา ซ่ึงเกงทางฌาน)

ท่ีนําเร่ืองแบบน้ีมาเนนไวก็เพราะวา ดูเหมือนชาวพุทธไทย
เราน้ีจะมองพุทธศาสนาในเชิงท่ีเปนเร่ืองของปจเจกบุคคลไปเสีย
แทบหมด ไมไดสังเกตวาพระพุทธเจาทรงสอนใหถือเร่ืองสวนรวม 
เร่ืองของชุมชน เร่ืองของสังคม เปนสําคัญเพียงใด จะตองเขาใจ
ดุลยภาพในเร่ืองน้ีกันไวใหมากสักหนอย

พูดผานๆ วา ในหมูสงฆทานเนนความสามัคคี แลวในสังคม
คฤหัสถทานเนนสังคหวัตถุ ก็มีจุดรวมท่ีสามัคคีเหมือนกัน แตของ
พระพูดเปนกลางๆ แคนามธรรมได สวนของชาวบานตองโยงไป
รูปธรรมใหถึงวัตถุดวย

เร่ืองหมูชน ชุมชน สังคมน้ี พระพุทธศาสนาถือเปนเร่ือง
สําคัญมาก อยานึกอยูแคเร่ืองเฉพาะตัว

ท่ีวาเฉพาะตัว ก็หมายความวา มันเปนเร่ืองของธรรมชาติ
อยางน้ัน ชีวิตของเราจะพัฒนาได ก็ตองเปนไปโดยกระบวนการ
ภายในตามธรรมชาติของมัน แมแตทางรางกาย กินอาหารเขาไป
แลว ตองยอยสลายดูดซึมแผไป ใครอื่นก็ชวยยอยใหไมได วายนํ้า
ไมเปน คนอื่นตะโกนบอกให ก็วายไมได เทวดาก็บันดาลไมไหว ใจ
มีทุกข คนอื่นรักเราแคไหน ก็เอาสุขใสใหไมได เราไมเขาใจ เขาจะ
เอาปญญายัดใสใหก็ไมได เราคูณเลขไมเปน เพ่ือนจะคิดคูณในหัว
เขาสงมาใสสมองเรา ก็ไมได
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ดวยเหตุผลท่ีเปนเร่ืองของธรรมชาติอยางท่ีวาน้ัน จึงวาตอง
พ่ึงตนเอง ตองฝกตองหัดตองพัฒนาใหเกิดใหมีใหทําไดดวยตัวเอง

แตถึงอยางน้ัน ทานก็ยังใหคนอื่นมีใจหวังดีมานํามาหนุนมา
กระตุนมาเรามาสื่อ เรียกวามาชวยกันอยางเต็มท่ี ดวยวิธีเอา
ปจจัยภายนอกมาหนุนนําทําการ

ทานผูฉลาด และมีใจปรารถนาดี ก็คิดวิธีเอากระบวนการ
ทางสังคมของมนุษย มาเช่ือมตอกับกระบวนการเหตุปจจัยของ
ธรรมชาติ พอกระบวนเหตุปจจัยในตัวเราเร่ิมดําเนินไป ก็สมใจ
ปรารถนา

น่ีแหละท่ีวาคนอื่นชวยเราไดไหม ก็ชวยได ชวยโดยเปน
ปจจัยภายนอก เร่ิมตั้งแตมีใจเมตตาปรารถนาดี มีความรักมีความ
หวังดี แลวมาทําหนาท่ีของปจจัยภายนอกน้ัน

ดังเชน จะใหเรามีปญญา ก็มาเปนครูสอนให แตถาเราไม
เรียน ถึงครูจะมาสอน ก็รูไมได ครูเอาปญญามายัดใสสมองใหเรา
ไดไหม ก็บอกวาไมได เราก็ตองเอาปจจัยภายในของเรามาตอ

พอเรารูจักฟง ตั้งใจฟง รูจักพิจารณา มีโยนิโสมนสิการแลว
สิ่งท่ีสดับมาเปนขอมูล เรียกวาสุตะ ก็เกิดเปนปญญาของเราข้ึนมา 
ไมใชวาครูอาจารยเอาปญญามายัดใสให

เคยยํ้าบอยๆ วา โยมขอศีลพระ พระบอกวา อุย ฉันใหไมได
หรอกศีล โยมตองปฏิบัติเอง อาวแลวทําไงละ

โยมมาขอศีล “มะยัง  ภันเต  ติสะระเณนะ  สะหะ  ปญจะ   
สีลานิ ยาจามะ” ทานคะ ทานขอรับ พวกเราขอศีล ๕ …
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พระพูดในใจบอกวา ฉันใหไมไดหรอกโยม ศีลนะ ใครจะไป
ใหกันไดละ ศีลน้ันใหกันไมไดหรอก ศีลเกิดในตัวเองจากการ
ปฏิบัติ แลวจะใหอยางไรได โยมอยากไดศีลใชไหม โยมเอาอันน้ีไป
รักษา ไปปฏิบัติแลวโยมจะมีศีลเอง ก็บอกสิกขาบทไป

โยมขอศีล พระบอกสิกขาบทให ไมใชใหนะ บอกให บอกให
ไปปฏิบัติ โยมก็บอกวา เอา! ตกลง “ปาณาติปาตา เวระมะณี
สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ” ขาพเจาสมาทานรับเอาขอปฏิบัติท่ีจะงด
เวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวง น่ีเรียกวาสิกขาบท คือขอฝก ขอ
ศึกษา

โยมขอศีลแลว พระบอกขอฝกให แลวโยมไปฝกปฏิบัติตาม
น้ัน โยมก็มีศีลเอง

โยมขอสมาธิ พระบอกวา ฉันใหไมไดหรอก สมาธิใหไดอยาง
ไร โยมตองปฏิบัติใหมีข้ึนในตัวของโยมเอง พระใหสมาธิไมได เอา!
ฉันบอกกรรมฐานให คือบอกสิ่งท่ีจะไปใชปฏิบัติ พอโยมรับ
กรรมฐานไปแลว ก็เอาไปใชปฏิบัติฝกตนเองเพื่อใหเกิดสมาธิข้ึน

โยมขอปญญา พระก็เหมือนกันอีก บอกวา ปญญาน้ันฉันให
ไมไดหรอก แตฉันจะบอกสุตะให คือบอกขอมูล บอกคําสอน แลว
คุณก็ไปพินิจพิจารณาวิจัยไตรตรองเอา ก็จะเกิดความรูความเขา
ใจเปนปญญาข้ึนมา อยางน้ีเปนตน

โยมขอศีล พระบอกสิกขาบทใหไปรักษา
โยมขอสมาธิ พระบอกกรรมฐานใหไปปฏิบัติ
โยมขอปญญา พระบอกสุตะใหไปวิจัย
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น่ีก็เร่ืองผานๆ แทรกเขามา เปนอันวา การท่ีเราปฏิบัติธรรม
ในเชิงสังคมน้ัน มีผลใหญ ๒ ประการ หน่ึง ขณะท่ีเราปฏิบัติธรรม
ทางสังคม เชน ไปชวยเหลือเพ่ือนมนุษย ก็คือตัวเราเองกําลัง
ปฏิบัติธรรม ซ่ึงเปนการฝกตนอยางดีมาก แลวก็ สอง เราสราง
สภาพแวดลอมท่ีเอื้อ ซ่ึงกลับมาหนุนใหเราเองปฏิบัติธรรมได
สะดวกข้ึน

แงท่ี ๒ ก็สําคัญมาก ถาสังคมน้ีมีแตความวุนวายเบียดเบียน
กัน เราจะปฏิบัติธรรมไดอยางไร จะศึกษาเลาเรียนคนหนังสือฝก
สมาธิ ก็ติดขัดไปหมด โดยเฉพาะในหมูสงฆ พระท่ีอยูรวมกันก็ตอง
ทําสังฆะใหสงบเรียบรอย มีความสามัคคีรวมมือรวมใจกันดี ให
เปนบรรยากาศท่ีเอื้อ เปนสภาพแวดลอมท่ีเก้ือหนุน แลวแตละคน
จะปฏิบัติธรรม จะทํางานทําการอะไรในชีวิตประจําวัน ก็ทํางายทํา
ไดสะดวก และปลอดโปรงสบายใจ แถมยังมาใหแรงชวยกันอีก
ดวย ผลมา ๒ ทาง ท้ังตัวเองก็ไดโดยตรง ท้ังสภาพเอื้อก็สงผลยอน
กลับมาหนุนดวย

เพราะฉะน้ัน เร่ืองดานสังคมน้ี พุทธศาสนาจึงเนนนักหนา 
เวลามองพุทธศาสนา จะมองเฉพาะธรรมไมได ตองมองทางวินัย
ดวย แลวก็มีธรรมะประเภทหน่ึงท่ีโยงระหวางธรรมกับวินัย ซ่ึงจะ
เนนมากในเชิงวัตถุกับสังคม

อยางนอย เวลาเราไปปฏิบัติธรรมทางสังคม ดวยเมตตา
กรุณา เราเกิดปติปราโมทย ปลาบปลื้มเอิบอิ่มใจราเริงเบิกบาน
ผองใส เราก็ไดคุณธรรมสําคัญประจําใจในการพัฒนาชีวิต
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เมื่อเราเห็นคนหายทุกข มีความสุข เราก็สุขย่ิงข้ึนไป ไดท้ัง
สุขทางสังคม และสุขขางใน ท่ีชวยใหตัวเราเองย่ิงพัฒนา

จึงขอใหโยมจําไว ขอใหไดมาคูกัน ๒ ชุดน้ี คือ

ในเชิงสังคม เราออกสูการปฏิบัติดวยสังคหวัตถุ ๔ โดยมี
พรหมวิหาร ๔ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อยูในใจ ซ่ึงจะเปน
ตัวท่ีทําใหเกิดความสุขรวมกัน

พรอมกันน้ัน ในใจของเราเอง ก็มีชุดธรรมสมาธิ ๕ คือ
ปราโมทย ปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ ท่ีจะพัฒนาชีวิตของตนพรอมอยู
ดวย

อยางนอยขอท่ี ๑ คือ ปราโมทย ขอใหมีประจําใจอยางท่ีพระ
พุทธเจาตรัสเนนไว

แมแตถึงข้ันพระโสดาบัน พระพุทธเจาก็ยังตรัสใหเห็นจิตใจ
ท่ีมีธรรมมีความสุข ๒ ดานคูกันไป

พระองคทรงอุปมาวา พระโสดาบันปฏิบัติธรรมน้ัน เหมือน
อยางแมโค คือ แมโคเล็มหญา ก็เหลียวหนาดูแลลูกนอยไปดวย 
ขอใหคนท้ังหลายประพฤติตนดังเชนพระโสดาบันอยางน้ี มิใชวา
เอาแตตัว

เพราะฉะน้ันก็จําไวนะ พระโสดาบันเหมือนแมโคท่ีขณะเล็ม
หญา ก็เหลียวหนาดูแลลูกนอยไปดวย เออ เขาไดกินไหม เขาอิ่ม
ไหม ดูเขาไปใหสุขสบายดวยกัน เอาละ อันน้ีก็ขอผานไป
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ความสุขมีคุณมาก

โทษก็หนัก ตองรูจักใช

คราวน้ีก็มาถึงเร่ืองคุณและโทษของความสุข บอกแลววา สิง่
ท้ังหลายน้ัน โดยท่ัวไปพระพุทธเจาจะตรัส ท้ังในแงวามคีณุอยางไร มี
โทษอยางไร และในเมื่อยังมีคุณมีโทษอยูอยางน้ี มีจุดไหนท่ีไหนท่ี
จะพนไปไดจากขอดีขอดอยเหลาน้ัน ก็คือพัฒนาตอไปน่ันเอง

วิธีมองสิ่งท้ังหลายอยางท่ีตรัสน้ี จะทําใหมีการพัฒนาตอไป
เร่ือย พอไปถึงจุดหน่ึง เราก็ยอมรับวาอันน้ีมีขอดีอยางน้ี แตยังมีขอ
ดอยขอเสียอยางน้ัน แลวทางออกอยูไหน ก็พัฒนาตอไป พอไปถึง
ตรงน้ัน ก็ดูขอดีอันน้ันขอดอยอันน้ี แลวท่ีไหนจะพนไปได ก็ไปตอ

พูดตามภาษาหลัก ก็บอกวา เปนวิธีการพัฒนาโดยรูขอดีขอ
ดอยและทางออก คือ รูอัสสาทะ อาทีนวะ และนิสสรณะ ๓ อยางน้ี
ไปเร่ือย แลวก็เดินหนาไปเร่ือย จะทํางานทําการอะไร ก็คอยดูชุด
สามน้ีไว ก็จะมีการพัฒนาเร่ือยไป อยามัวเพลินนึกวาอะไรๆ ก็
สมบูรณแลว ก็เลยหลง หยุด เฉื่อยชา ประมาท ก็จะเสียการ

ทีน้ีก็มาดูกันตอไปในเร่ืองความสุข วาสุขแตละอยาง แตละ
ประเภท แตละข้ัน มีคุณ มีโทษ มีขอดี ขอเสีย จุดเดน จุดดอย และ
ท่ีดีท่ีพนไปอยางไร

ความสุข ในแงเปนคุณ ขอดีท่ีเดนเห็นชัด วาตามคําบาลี ก็
คือ สุขปทฏาโน สมาธิ แปลวา สมาธิมีสุขเปนบรรทัดฐาน ก็คือ
สุขน้ีเปนบรรทัดฐาน เปนเหตุใกลของสมาธิ

“สุข” แปลวาคลอง แปลวาสะดวก แปลวางาย คือ ไมมีอะไร
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บีบคั้น ไมติดขัด ไมถูกกดดัน ก็ไมตองดิ้นรน ไมพลุงพลาน ไม
กระวนกระวาย มันก็สงบ พอสุขก็สงบ พอสงบ สมาธิก็มางาย มา
ไดเลย พรอมอยูแลวท่ีจะเปนสมาธิ

เพราะฉะน้ัน สมาธิจึงอาศัยสุขเปนท่ีตั้ง ก็เลยพูดเปนหลักไว
ใหรูกันวา สุขปทัฏฐาโน สมาธิ แปลวา สมาธิมีสุขเปนบรรทัดฐาน 
ไดแคน้ีก็ชัดแลววา ความสุขน้ีมีคุณมาก

แลวสุขก็เปนอาการของชีวิตท่ีมีคุณภาพ อยางพระอรหันต
เวลาวาง ไมมีกิจท่ีตองทํา ทานก็พักอยูดวยภาวะจิตท่ีเปนสุขใน
เวลาปจจุบัน เรียกวาทิฏฐธรรมสุขวิหาร ซ่ึงตามปกติก็มักอยูดวย
ฌาน ถึงไมมีอะไรทําท่ีจะเปนสุข ก็อยูอยางเปนสุขตลอดเวลาใน
วาระน้ันๆ อันน้ีก็ไมจําเปนตองพูดมากนัก

พูดถึงโทษบาง คุณของสุขก็มาก แตโทษของสุขก็ไมนอย
โทษของสุข ขอหน่ึง ก็ชวนใหประมาท ทําใหมัวเมา ลุมหลง เพลิน 
ผัดเพ้ียน เร่ือยเปอย เฉื่อยชา

คนเราน้ี พอมีความสุข โดยเฉพาะกามสุข ก็มีความเปนไป
ไดมากท่ีจะลุมหลง เพลิดเพลนิ มัวเมา สยบ ติด แลวก็ประมาท 
พอสุขแลว ก็ไมกระตือรือรน ไมอยากทําอะไร ท้ังท่ีมีอะไรรอท่ีจะ
ตองทํา ก็ปลอย เร่ือยเฉื่อย ผัดเพ้ียน แลวก็เลยข้ีเกียจ แลวก็กลาย
เปนคนออนแอ

เพราะฉะน้ัน คนท่ีมีความสุขแลว ถาไมมีสติ มัวเพลิน เร่ือย
เปอยเฉือ่ยชา ก็จะประมาท แลวก็ออนแอ แลวก็เสือ่ม อาจจะถึงกับ
วิบัติ หรือพินาศ ไมวาบุคคล หมูชน ประเทศชาติ จนถึงอารยธรรม
ท้ังหลาย เขาวงจรน้ีกันมามากมาย พอมีโทษอยางน้ี สุขก็แยมากๆ
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แมสมาธิท่ีมีสุขเปนบรรทัดฐาน ก็มีโทษในแงน้ีดวย ใชคํา
บาลีหนอยวา สมาธิเปนโกสัชชปกข คือเปนพวกเดียวกับความข้ี
เกียจ  (โกสัชชะ แปลวา ความเกียจคราน, ปกข แปลวา พวก หรือฝาย)

แตในเวลาเดียวกัน สมาธิก็เปนโพธิปกขิยะ อยูในโพธิปกขิย
ธรรม ๓๗ ประการ คือเปนธรรมในฝกฝายแหงการการตรัสรู อยู
ขางโพธิ คือโพธิ ความตรัสรูน้ันก็ตองอาศัยสมาธิ

ตรงน้ีควรจับเปนขอสังเกตไว คือ สมาธิ น้ี อยูใน “โพธิปกข” 
เปนธรรมในฝายของการตรัสรู  แตมันก็เปน “โกสัชชปกข” เขาพวก
กับความข้ีเกียจดวย

เพราะฉะน้ัน เวลามองธรรม อยาไปมองในแงดีอยางเดียว 
แงท่ีจะเสียก็มี ตองมองไวดวย แลวก็ระวัง อยาประมาท ถาปฏิบัติ
สมาธิใชไมถูกทาง ทําใหเกิดความเกียจคราน ก็เสีย

เพราะฉะน้ัน ทานจึงใหใชสติคอยระวัง ตรวจดูไว ตอนน้ีได
สมาธิแลว มันเขวไปทางจะเกียจครานหรือเปลา เฉื่อยชาไหม ติด
ไหม ถาเพลินสมาธิ ติดสุขไป ก็กลายเปนประมาท มีโทษมาก เปน
อันวา ตองระวังไว รูจักใชใหเปน อยาใหจมลงไปในความประมาท

ทีน้ี ความสุขก็มีหลายระดับ ทําใหตองแยกวาเปนคุณและ
โทษของสขุระดับไหน ความสขุท่ีทานเนนดานโทษมาก ก็คอื กามสขุ

กามสุข หรือสุขอาศัยอามิส สุขจากวัตถุท่ีแสวงหามาเสพ ท่ี
ไดท่ีเอาเพ่ือตัวเอง มีโทษมากอยางไร จึงจําเปนตองเอาศีล ๕ มา
คุม อันน้ีคือจุดออน เปนขอดอยขอเสียพ้ืนฐานของกามสุขน้ัน คือ
มันเปนเหตุของการแยงชิงเบียดเบียนกันในสังคมมนุษย
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เน่ืองจากสิ่งท่ีจะมาสนองใหเกิดความสมปรารถนาน้ันอยู
ขางนอก และมันก็มีไมเพียงพอแกความตองการของมนุษย เพราะ
ฉะน้ันในเมื่อตางคนตางก็ตองการ และทุกคนก็อยากไดใหมากท่ี
สุด คนก็เพงก็จองกัน ก็กลายเปนปฏิปกษกัน ก็ขัดแยงกัน แลวก็
แยงชิงกัน

ตามมาดวยการขมเหง การใชเลหกลตางๆ การหลอก การ
ลวง การลักขโมย การหาพวก หาอํานาจมากดบีบกัน ฯลฯ

รวมแลวก็คือเปนเหตุใหเกิดการเบียดเบียนกันในสังคม ตั้ง
แตระหวางบุคคล ไปจนถึงระหวางประเทศ แมกระท่ังเปนสงคราม
โลก เปนท่ีมาของทุกขภัยสารพัด แกปญหากันไมรูจบสิ้น ปากรอง
หาสันติภาพ มือกวัดแกวงดาบกันไปมา น้ีคือโทษประการแรกของ
กามสุข  

การเบียดเบียนกัน ท่ีเปนปญหากอทุกขภัยแผขยายออกไป
ภายนอกน้ัน ก็มีตนตออยูในใจ คือความอยากไดไมรูจักพอ อัน
เปนลักษณะธรรมดาสามัญของตัณหา แลวความไมรูจักพอ ท่ี
สนองไมรูจักอิ่มไมรูจักเต็มน้ัน ก็เกิดเปนปญหาที่กอทุกขข้ึนมา
ภายในตัวเองดวย

ตัวคนน้ันเอง ย่ิงไดมาก ก็ย่ิงอยากไดมากข้ึน ท่ีเคยไดในดกีรี
และปริมาณเทาน้ี เคยเปนสขุ ตอมา ไดเทาน้ันไมเปนสขุแลว กลาย
เปนชินชา ของท่ีเคยทําใหสุข ก็เปลี่ยนเปนเฉย จากน้ันก็เบ่ือหนาย

พอเบ่ือหนายแลว ท่ีเคยขาดไมได ก็กลายเปนจําใจทน ท่ีเคยทํา
ใหสุข ก็กลายเปนทําใหทุกข ความอยากก็เปลี่ยนไป กลายเปน
ตองการวา เมื่อไรจะหาย เมื่อไรจะไปสักที น่ีก็คือทุกขภัยอยางหน่ึง
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แตกอนน้ีไมมีเงินสักบาทเดียว พอหาเงินไดพันบาท ก็ดีใจ
เปนสุขเหลือลน มีรายไดวันละพันบาท แหมมีความสุขจัง ตอไปก็
หวังใหมอยากไดวันละแสน ฝนวาถาไดวันละแสนบาทน่ี ตอไปฉัน
ไมเอาอะไรแลว แสนสบายมีความสุขเต็มท่ี เกิดไดวันละแสนบาท
ข้ึนมาจริงๆ ตอนแรกสุขเหลือเกิน ยินดีปรีดาสุขสันตหรรษาเต็มท่ี

ถามองลึกลงไปในตอนน้ี จะเห็นความคืบขยายของตัณหา 
ท่ีกอปญหาทําใหเกิดทุกขจากความไมรูจักพอ ข้ึนมา ๒ อยาง

หน่ึง ก็คือ พอไดวันละแสนแลวอยางน้ี ถาวันไหนเกิดไดวัน
ละพันบาท ท่ีเมื่อกอนเคยไดแลวมีความสุขเต็มท่ีน้ัน คราวน้ีกลาย
เปนทุกขไปแลวใชไหม ท่ีเคยไดแลวเปนสุข ก็กลายเปนทุกขไปเลย

สอง ท่ีวาไดวันละแสนจะไมเอาอะไรอีกแลวน้ัน ตอมา ก็ชิน
ชา เบ่ือ แลวก็อยากไดวันละลาน จึงจะสุขสมใจได แลวก็จะเขยิบ
ข้ึนเร่ือยไปไมรูจักจบ

น่ีก็เหมือนอยางท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา แมแตเนรมิตภูเขา
ใหเปนทองคําท้ังลูก ก็ไมพอแกความตองการของบุคคลผูเดียว 
เพราะความตองการน้ันไมรูจบไมรูพอดังท่ีวามา

เร่ืองอยางน้ีทานเลาไวมากมาย ใหรูทันวาความตองการของ
มนุษยน้ีไมมีท่ีสิ้นสุด ความอยากไดไมมีท่ีจบสิ้น จึงท้ังเปนเหตุของ
การเบียดเบียนกันกอทุกขภัยขางนอกมากข้ึน และขางในใจของตัว
เองก็ย่ิงมีทุกขซับซอนมากข้ึน แลวพรอมกันน้ัน ความทุกขจาก
ความเบ่ือหนายชินชาก็เขามาซํ้าอีกช้ันหน่ึงดวย
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ของเสพเต็มไปหมด

สุขกลับลด ทุกขก็งาย

แลวจากการท่ีไมรูอิ่มไมรูพอ เท่ียวแลนไปแสวงหา ว่ิงไลไขว
ควาตามหาความสุขอยูเร่ือยไปอยางน้ี ตอไปก็จะเกิดภาวะอันหน่ึง
ข้ึน คือกลายเปนคนที่ “ทุกขงาย สุขไดยาก”

แตกอนน้ี ยอนหลังไปตั้งแตเปนเด็กเล็ก กอนหัดเดิน เด็ก
จํานวนมาก หัวเราะงาย ย้ิมระร่ืน สนุกสนานราเริงมาก ไดอะไรนิด
หนอย ก็สุข เห็นอะไรนิดหนอยก็สุข

แตพอโตข้ึนๆ กลายเปนคนท่ีสุขไดยากข้ึนๆ อยางท่ีวา ของท่ี
เคยไดเคยเสพแลวเปนสุขนักหนา กลายเปนชินชาเบ่ือหนาย ทําให
เฉยหรือฝนใจเปนทุกขไปหมด จะตองไดอยางท่ีปรารถนามากมาย
เหลือลน จึงจะสุขได แตก็สนองความตองการไมไดสมใจ ไดแตว่ิง
ไลไขวควาความสุขอยูเร่ือยไป ไมถึงสักที แลวก็เปนคนท่ีสุขไดยาก
ข้ึนๆ ทุกที

พอเปนคนท่ีสุขไดยาก ก็จะมีภาวะตรงขามดวย คือกลาย
เปนท่ีทุกขไดงาย

กอนน้ี จะไมมี จะขาดอะไรไปบาง มีความไมสะดวกบาง
อยาง จะตองทําอะไรๆ บาง จะตองใชเร่ียวแรงกําลังบาง ก็ไมเห็น
เปนไร ไมใชเร่ืองท่ีจะทุกข

ตอมา มั่งมีศรีสุข มีพร่ังพรอมทุกอยาง จะทําอะไรๆ ก็มีคน
ทําให หรือสั่งเอาไดทุกอยาง แสนสะดวกสบาย ไมตองใชกลาม
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เน้ืออื่นใด นอกจากแคกลามน้ิว ทีน้ีก็ติดสุขติดสะดวก ขาดอะไร
นิด ไมมีอะไรหนอย ของมาไมทันเด๋ียวเดียว ไมไดอะไรอยางใจ
ตองทําอะไรบางอยาง ตองออกแรงบาง ทุกอยางคือทุกขไปหมด

นอกจากสุขไดยากแลว ก็กลายเปนคนท่ีทุกขไดงาย แลวก็มี
ทุกขมากมายข้ึนดวย

อยางน้ีก็สวนทางการพัฒนาชัดๆ น่ีคือตรงขามกับการ
พัฒนาเลยทีเดียว ถามนุษยพัฒนาข้ึนมา ย่ิงเติบโตข้ึน เขาก็ตอง
เกงข้ึนในการมีความสุขดวย ตองมีความสุขไดเองมากข้ึน ตองสุข
ไดงายข้ึน และทุกขไดยากข้ึน

คนท่ีวาพัฒนา ก็ตองมีความสุขท่ีพัฒนาดวย ตองมีความสุข
มากข้ึน เปนคนท่ีสุขไดงายข้ึน เปนคนท่ีทุกขไดยากข้ึน ตองเปนคน
ชนิดท่ีวา จะอยูอยางไร จะตองทําอะไร ถาเปนวิสัยธรรมดาของ
มนุษยละก็ ฉันสุขไดท้ังน้ัน เปนคนที่พูดไดวา ไหนนะ ใครจะมาทํา
ใหฉันทุกขนะหรือ อยาพยายามใหเหน่ือยเลย ไมสําเร็จหรอก

แตเวลาน้ี ดูทีทาวาจะกลับกัน มันกลายเปนวา คนสมัยน้ีสุข
ไดยากนักหนา แตทุกขไดงายผิดธรรมดา

ดูเด็กยุคไอที มีลักษณะอยางน้ีกันมาก เหตุอยางหน่ึงเปน
เพราะวา ความเจริญทางเทคโนโลยีท่ีพร่ังพรูมาสนองความ
ตองการในการเสพ และทําใหสะดวกสบายใหงายน่ันเอง ทําใหคน
ชินชากับการเสพงายและความสะดวกสบายเหลาน้ัน จนกลาย
เปนขาดไมได ตองไดตองงายตองทันใจถึงใจ ฉันจึงจะสุขได ถาไม 
ก็คือทุกข แลวก็กลายเปนคนท่ีทุกขไดงาย สุขไดยากอยางท่ีวา
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แตสาเหตุท่ีแทอยูท่ีการพัฒนาท่ีไมถึง ไมทัน แลวก็ไมถูกทาง 
ทําใหความเจริญกาวหนาทางเทคโลยีน้ัน แทนท่ีจะมาเปนเคร่ือง
เสริมเติมความสุข กลับกลายเปนตัวท่ีมาตัดรอนความสามารถท่ี
จะมีความสุข ทําใหมนุษยกลายเปนสัตวท่ีหมดสมรรถภาพในการ
มีความสุข

น้ีคือสภาพท่ีมนุษยรับมือกับเทคโนโลยีไมถูก ประโยชนแทท่ี
ควรจะไดจากเทคโนโลยี ก็พลาด เลยแทนท่ีจะไดผลบวก กลับ
กลายเปนลบไป

จะตองเตรียมใจเตรียมปญญาใหดี ย่ิงมีวัตถุพร่ังพรอม มี
ความงาย มีความสะดวกสบายมาก เราก็ย่ิงตองฝกฝนพัฒนาคน 
ใหเขาย่ิงมีความสามารถที่จะมีความสุข  

มนุษยน้ีมีศักยภาพท่ีจะมีความสุข  เขาจึงพัฒนาความ
สามารถท่ีจะมีความสุขน้ันได แตเมื่อมนุษยมัวว่ิงแลนหาความสุข
โดยการมุงแตเสพภายนอก เขาก็ทําตัวเขาเองใหสุขไดยากข้ึน แลว
ก็ละเลยไมพัฒนาศักยภาพในการท่ีจะมีความสุข

เมื่อไมพัฒนาความสามารถท่ีจะมีความสุข ก็กลายเปนสูญ
เสียความสามารถท่ีจะมีความสุขน้ันไป จนในท่ีสุดเขาก็อาจจะ
หมดความสามารถท่ีจะมีความสุข

เพราะฉะน้ัน อยาลืมท่ีจะพัฒนาความสามารถท่ีจะมีความ
สุขอันน้ี น่ีเปนหลักสาํคัญ

เมื่อเราเติบโตข้ึน มีชีวิตท่ีพัฒนาข้ึน เราก็ตองมีความ
สามารถท่ีจะมีความสุขไดงายข้ึน อยางน้ันจึงจะถูกจึงจะดี
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ถามิฉะน้ันก็ไมมีทางจบ ตัวเองก็หาสุขไมจบ คือไมพบ และ
ทุกขก็ขยาย แตสขุก็ยากข้ึน แลวก็ตองเบียดเบียนกันมากข้ึนๆ ทุกที
เพราะฉะน้ัน โลกก็ตองเดือดรอนอยางน้ีเร่ือยไป ไมอาจลุถึงสันติ
ภาพไดสักที

แตถาพัฒนาความสุขใหถูก ก็แกปญหาทุกอยางไปในตัว
ธรรมตางๆ ท้ังหลายก็จะเขามาสูการใชปฏิบัติอยางถูกตําแหนงถูก
ท่ี เพราะในระบบท่ีถูกตอง ธรรมท้ังหลายยอมประสานกลมกลืน 
พากันมา แลวก็โยงถึงกัน

เปนอันวา กามสุขหรือสามิสสุขมีโทษมากอยางท่ีวามา แลว
ยังเปนเหตุใหทําความชั่วอื่นๆ เพราะตองการกามสุขในระบบเงื่อน
ไข ขยายเขตแดนของการทําความช่ัวความทุจริตท้ังหลายกวาง
ขวางออกไป ดังไดพูดมาแลว ก็ขอใหนํามาโยงกับเร่ืองตอนนี้ดวย

น่ันคือเร่ืองของตัณหาในระบบเงื่อนไข ท่ีคนมุงใหไดสิ่งท่ีตน
ตองการ โดยหลีกเลี่ยงหรือไมเต็มใจทําเหตุปจจัยท่ีตรงไปตรงมา
ในกระบวนการของธรรมชาติ เราจึงจะตองพัฒนาคนดวยการ
พัฒนาความตองการ ใหเขาเขามาในระบบท่ีกฎมนุษยไปเช่ือมตอ
หนุนกฎธรรมชาติดวยฉันทะใหได

ตรงน้ีก็เปนอันวา เร่ืองคุณและโทษของสุข เอาแคน้ีกอน พอ
ใหเห็นแนวทาง จุดสําคัญท่ีอยางนอยขอใหได คือระวังวาสุขแลว
ตองไมประมาท แลวก็อยาออนแอ
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สุขงาย ทุกขไดยาก

เตรียมฝกไว

ไดบอกแลววา ความสุขประเภทแรก คือ ความสุขจากการ
เสพ ความสุขอิงอามิส หรือกามสุข น้ัน เปนเร่ืองใหญท่ีสุดของโลก
มนุษย ตองระวังท่ีจะจัดการใหดี เพราะเปนความสุขแบบแยงกัน 
จึงตองรูจักควบคุม

ดังท่ีตรัสศีล ๕ ไว ก็เพ่ือมาคุมเร่ืองการหา และการเสพวัตถุ 
ใหอยูในขอบเขต จะหาจะเสพกันแคไหน จะแขงจะแยงชิงกันไป ก็
อยาใหถึงกับเดือดรอนนักหนา เบียดเบียนกันเหลือเกินจนโลกลุก
เปนไฟ

เมื่อมนุษยอยูในศีล ๕ ก็พออยูกันไปได แตไมเปนหลัก
ประกันวาจะมีความสุขอะไรไดมาก ถาจะใหชีวิตและสังคมดีข้ึน ก็
ตองพัฒนากันตอไป ทานจึงบอกศีล ๘ ใหเอามาฝกตนเพ่ิมข้ึน

หลักการของศีล ๘ น้ัน ก็คือวา หลังจากเราปลอยตัว หา
ความสุขจากการพึ่งพาวัตถุเสพมา ๗ หรือ ๘ วันแลว ก็ขอพักเสีย
วันหน่ึง มาอยูงายๆ อาศัยวัตถุ หรือของเสพนอยๆ และเอาเวลาท่ี
จะบํารุงบําเรอตัวเองน้ันไปทําประโยชนอยางอื่น โดยใหเปนวัน
รักษาศีล ๘ วันหน่ึง ตามหลักท่ีเรียกวาถืออุโบสถ ในวันข้ึน ๘ และ 
๑๕ ค่ํา แรม ๘ และ ๑๔ หรือ ๑๕ ค่ํา รวมเปนเดือนละแค ๔ วัน

ศีล ๕ มุงท่ีจะไมเบียดเบียนคนอื่นท้ังน้ัน ศีล ๘ ก็เพียง
เปลี่ยนขอ ๓ ของศีล ๕ เปนเวนเมถุน แลวก็เพ่ิมมาอีก ๓ ขอ โดย
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ขอท่ีเปลี่ยนและเพ่ิมเขามาน้ี ไมเก่ียวกับคนอื่นเลย เปนเร่ืองของ
ตัวเองท้ังน้ัน คือ

ขอ ๖ เวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือ เท่ียงไป
แลวไมกิน ไมตองมัวบําเรอลิ้น

ขอ ๗ เวนจากการรอง รํา ดนตรี ดูฟงการละเลนตางๆ ท่ี
เปนการหาความสุขดวยการบําเรอตา บําเรอหู แลวก็

ขอ ๘ เวนจากการเสพสุขบําเรอสัมผัสกาย ดวยการนอน
ฟูกฟู หรูหรา หนานุม

น่ีคือ ใน ๘ วัน ก็เอาเปนวันฝกตัวเองเสียวันหน่ึง เปนวิธีการ
งายๆ ในการทําตัวใหสุขไดงาย และรักษาอิสรภาพในการมีความ
สุขไว

ฝกอยางไร? คือ คนเราก็หาความสุขจากสิ่งเหลาน้ี เปนเร่ือง
สวนตัวตามปรารถนา แตทานบอกวา อันน้ีเปนเร่ืองสวนตัวของ
คุณก็จริง แตถาไมระวัง ความสุขของคุณจะไปข้ึนตอสิ่งเหลาน้ี จะ
มีแตความสุขแบบพึ่งพา แลวพ่ึงพาเทาไรก็ไมพอ ก็ย่ิงหามาเสพมา
ครอบครอง จนเปนเหตุใหแยงชิงเบียดเบียนกันอยางท่ีวาแลว 
เพราะฉะน้ัน ใหฝกตัวไว รักษาอิสรภาพไว

เราเคยตามใจตัวเอง หรือคอนขางตามใจตัวเอง บําเรอลิ้น
ดวยอาหาร หาความสุขจากการเสพรสอรอยมา ๗ วัน พอวันท่ี ๘ 
ก็ฝกตัวดวยศีลขอ ๖ ลองดูวาชีวิตจะอยูดีมีความสุขไดโดยไมตอง
ข้ึนกับอาหารท่ีตามใจลิ้นไดไหม
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หมายความวา เคยกินเอารสอรอยเปนหลักมาเร่ือย คราวน้ี
เปลี่ยนเปนกินเพ่ือสุขภาพ เอาคุณภาพชีวิตเปนหลักบาง เอาแค
อาหารพอหลอเลี้ยงรางกาย ไมตามใจลิ้น

ในทางตาทางหู ก็เชนเดียวกัน เคยตองคอยดูคอยฟงเร่ือง
บําเรอตา บําเรอหู มา ๗ วันแลว ถึงวันท่ี ๘ ก็เอาศีลขอ ๗ มาฝก
ไมตองตามใจมัน งดเสียบาง เอาเวลาท่ีจะตามใจคอยบําเรอ ตา หู 
น้ัน ไปใชทางอื่น เชน ไปพัฒนาจิตใจ หรือไปบําเพ็ญประโยชนแก
เพ่ือนมนุษย ไปทําความดีสรางสรรคชีวิตและสังคม ทําการทํางาน
อดิเรกท่ีเปนประโยชน

เคยนอนตามใจตนเอง ตองใชท่ีนอนฟูกฟู หรูหรา พอวันท่ี ๘ 
ก็รักษาศีลขอท่ี ๘ นอนพื้น นอนเสื่อ สักวัน ลองดูซิวาเราจะอยูสุข
สบาย โดยไมตองเอาความสุขไปฝากไวกับสิ่งเหลาน้ี จะมีชีวิตท่ีดี
ไดไหม

ดวยวิธีน้ี เทากับเราระวังไว ไมปลอยตัวใหความสุขของเรา
ตองพ่ึงพาวัตถุเสพ ข้ึนตอกามอามิสมากเกินไป เราจะรักษาอิสร
ภาพไวได และไมตกลงไปในกระแสของความหมกมุนในการเสพ
วัตถุเสพกามจนกลายเปนมนุษยท่ีทุกขงาย สุขไดยาก

การฝกตัวอยางน้ี จะทําใหเราเปนคนท่ีสุขงาย ทุกขไดยาก 
เดินหนาไปในการมีความสุขท่ีเปนอิสระ ท่ีไมตองพ่ึงพาวัตถุมาก
เกินไป แลวก็เขมแข็ง ไมสูญเสียความสามารถในการมีความสุข

แลวท่ีสาํคัญ มนัเขาทางของการพัฒนาความสขุ เปนจุดเช่ือม
ตอท่ีจะกาวข้ึนไปสูการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปญญาท่ีสูงข้ึนไป
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ตอนน้ี เราอาจจะพิสูจนวาเรายังมีอิสรภาพ ยังเปนอิสระใน
การมีความสุข ยังมีความสุขโดยไมตองข้ึนตอของเสพมากนักหรือ
ไม วิธีท่ีพิสูจนงายๆ ก็มาดูคน ๒-๓ พวก ตอไปน้ี

คนจํานวนมากปลอยตัวไปเร่ือยๆ กับการหาความสุขดวย
การกินเสพ ตองกินอาหารอรอย ดูฟงสิ่งบําเรอตา บําเรอหู ดู
การละเลนใหสนุก อยูกับทีวี นอนฟูกหนานุม และหาสิ่งเหลาน้ีให
มากข้ึน เสพใหมากข้ึน มีของเสพท่ีดีวิเศษย่ิงข้ึน

ไปๆ มาๆ ชีวิตและความสุขของเขาตองข้ึนตอกามวัตถุสิ่ง
เสพไปหมด ขาดมันไมได ชีวิตอยูดีลําพังตนเองมีความสุขไมได 
เพราะสิง่เสพสิง่บําเรอน้ันเปนทางมาทางเดียวของความสุขของเขา

พวกท่ีเขาทางน้ี บางคนจะไปถึงจุดท่ีวา ความสุขของเขา
ตองข้ึนตอสิ่งเสพวัตถุบํารุงบําเรออยางสิ้นเชิง จะตองมีมนั ขาดมัน
ไมได ถาไมมีเขาจะทุรนทุราย เหมือนกับบอกวา “ฉันตองมีมัน ถา
ไมมีมัน ฉันอยูไมได ฉันตองตายแนๆ” ถาถึงขนาดน้ี ก็แสดงวาเขา
สูญเสียอิสรภาพไปหมดสิ้นแลว

แตคนท่ีฝกตัวตามหลักถืออุโบสถ รักษาศีล ๘ น้ี จะอยูงาย 
สุขงายข้ึน คอยๆ เปนอิสระจากเคร่ืองบํารุงบําเรอท้ังหลาย มีความ
สุขท่ีไมตองพ่ึงพาไดมากข้ึน จึงไมสูญเสียอิสรภาพ

เวลาพูดถึงสิ่งบํารุงบําเรอความสุขเหลาน้ัน เขาจะบอกวา 
“มีก็ดี ไมมีก็ได” มีก็ดี ฉันก็สบาย แตไมมีมัน ฉันก็อยูไดนะ นอน
เสื่อนอนกระดาน ฉันก็นอนได เปนอิสระคลองตัวดี แลวแถมไม
เปนโรคปวดหลังอีกดวย
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(บางคนนอนฟูกไปนานๆ เปนโรคปวดหลัง ไมไดฝกตัวเอง 
จนตองถูกหมอบังคับ หมอบอกวา “ตอไปน้ี คุณตองนอนพื้น นอน
เสื่อ นอนกระดาน จะไดไมปวดหลัง” อยางน้ีเปนตน)

เอาละ เปนอันวาเราก็รักษาอิสรภาพไวได เราสามารถพูดได
วา “มก็ีด ีไมมก็ีได” ถาพูดหรือคดิอยางน้ีได ก็แสดงวายังมอีสิรภาพ

ทีน้ี ตอมาเราเกงข้ึนไปอีก ก็จะมองเห็นและรูสึกวาสิ่งบํารุง
บําเรอฟุมเฟอยหรูหราเหลาน้ันเกะกะ เกินจําเปน

ตอมาเราจะพูดวา  “มีก็ได ไมมีก็ได”  หรือ ย่ิงกวาน้ันวา    
“มีก็ได ไมมีก็ดี” มีฉันก็ไมวา แตถาไมมีก็ดี ฉันจะไดเปนอิสระ 
คลองตัวดี

เราฝกตัวไปแมแตในช้ันตน เราก็จะมีชีวิตท่ีคลองตัวข้ึนมาก 
ซ่ึงทําใหเราท้ังสามารถใชเวลาใหเปนประโยชนมากข้ึน และ
สามารถมีความสุขไดงายข้ึนดวย สิ่งเหลาน้ันจะมีคุณคาพอดีของ
มันคือบริบูรณในตัว ไมใชวาจะตองเพิ่มปริมาณข้ึนทุกที โดยมีสุข
เพียงเทาเดิม

เราจะกลายเปนคนท่ีวา ฉันอยูโดยลําพังเอง ฉันก็สุขได แตมี
สิ่งเหลาน้ีมา ก็ทําใหฉันมีความสุขมากข้ึน

ใหสิ่งเสพเปนเพียงสิ่งเสริมสุข แตอยาใหมันเปนสิ่งจําเปน
สําหรับความสุขของเรา ถาสิ่งเหลาน้ันเปนสิ่งจําเปนสาํหรับความ
สุขของเรา ก็แสดงวาเราหมดอิสรภาพแลว เราตองเปนคนมีสุขได
ในตัวเอง แลวสิ่งเหลาน้ันมาเสริมความสุขของเรา
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แลวทานก็แนะนําไวดวยวา เมื่อรักษาอุโบสถ ก็ใหเอาเวลาท่ี
ไดจากการงดเสพไปทําพวกอนวัชชกรรม คือ พอเราไมยุงกับการ
หาเสพบํารุงบําเรอตัว เราก็ไดเวลาเพิ่มข้ึนมาเฉยๆ อีกเยอะ

ทีน้ีก็เอาเวลาน้ันไปจัดใชใหเปนประโยชน คนควาหาความรู 
อานหนังสือธรรม หรือเร่ืองท่ีดีๆ ไปใหความรูแกเด็ก รวมกิจกรรม
สรางสรรค เจริญภาวนา หรือไปบําเพ็ญประโยชน เชน ไปเลี้ยงเด็ก
กําพรา ไปเย่ียมผูเฒาชรา

น่ีเปนการพัฒนาข้ึนมาอีกข้ันหน่ึง ใครทําได ก็ลองดูนะ 
รักษาศีล ๘ เพียง ๘ วันคร้ังเดียว ไมยากหรอก แตคุณคาเหลือคุม 
เพราะทําใหรักษาอิสรภาพของชีวิตไวได และทําใหเปนคนสุขงาย
ดวยวัตถุนอย แถมยังดีตอสุขภาพ สงเสริมคุณภาพชีวิต ทําใหใช
เวลาอยางเปนประโยชนมากข้ึนอีกดวย
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ทุกขมีคุณได

ใชเปน ก็มีประโยชน

ตอนน้ีก็มาถึงทุกข ทุกขน้ัน เราไมชอบ เพราะมันบีบคั้น ทํา
ใหอึดอัด ติดขัด บีบคั้น คับของ น้ีคือความหมายของทุกข

เปนธรรมดาท่ีวา คนเจอทุกข ยอมไมชอบใจ แตคนมีโยนิโส
มนสิการสามารถเอาประโยชนจากทุกขได ทําไดอยางไร

บอกแลววา ทุกขเปนสภาพบีบคั้น เมื่อมันบีบคั้น คนก็อึดอัด
ขัดของ จึงทําใหเขาดิ้นรนเพ่ือใหหลุดใหพนไป ถาเขารูจักด้ิน นอก
จากมีความเปนไปไดมากวาเขาจะหลุดพนไปไดแลว การดิ้นรนน้ัน 
ก็จะทําใหเขาเขมแข็ง ไดเรียนรูจากประสบการณในการด้ินรนหา
ทางน้ัน มีการพัฒนาข้ึนไปในดานตางๆ มากทีเดียว

ขอสําคัญอยูท่ีวา มนุษยท่ีมีจิตมีใจ รูจักคิดไดน้ี ถาวางจิตใจ
ถูกตองและคิดถูกทาง ก็ดีไป แตถาวางจิตใจผิด และคิดเขวไป 
นอกจากไมหลุดพนแลว ยังจะซํ้าเติมตัวเองอีกดวย

ยกตัวอยาง คนเกิดมาจนขนแคน หรือตกทุกขไดยาก ถาวาง
จิตใจไมถูกตอง และไมรูจักคิด มัวน่ังจับเจาเศราใจทอดอาลัยอยู 
ก็คือเอาทุกขน้ันมาทับถมตัวเอง ก็ย่ิงจมลงไป

ทีน้ี ถาคนน้ันวางใจถูก และด้ินรนเพียรพยายามแกปญหา รู
จักคิดหาทาง ก็สามารถผานพนทุกขน้ันไป และอาจจะประสบ
ความสําเร็จท่ีย่ิงใหญก็ได
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การด้ินรนใหพนจากทุกขท่ีบีบคั้นน้ี บางทีถึงกับเปนระบบ
ของสังคมก็มี

เอางายๆ ก็ไดแกระบบแขงขันของสังคมตะวันตก ท่ีกําลังแผ
ขยายไปครอบงําโลกท้ังหมด เปนโลกาภิวัตนน่ีแหละ

ระบบแขงขัน ก็คือเอาทุกขมาบีบ ทําใหคนตองด้ิน และ
ระบบแขงขันน้ีซอนไวกับระบบตัวใครตัวมัน คือปจเจกชนนิยม
อยางเขม เมื่อดิ้นรนไป ก็หวังพ่ึงใครไมไดดวย ทําใหมุงมั่นเด็ด
เด่ียวและใชพลังเต็มท่ี จึงทําใหคนเขมแข็ง และตองเรงรัด
ขวนขวายกระตือรือรนตลอดเวลา

น่ีก็คือทําใหตองตั้งอยูในความไมประมาท และก็ไดผลคือ
เจริญกาวหนาสมหมาย แตจะเปนความเจริญท่ีพึงปรารถนาแค
ไหน และการด้ินรนแบบน้ีมีขอดีขอเสียอยางไร ก็ไวคอยวากันอีกที

อยางไรก็ตาม ความไมประมาทท่ีเกิดจากถูกบีบคั้นในระบบ
แขงขันทําใหตองกระตือรือรนดิ้นรนกันน้ี ยังเปนเพียงความไม
ประมาทเทียม เปนเร่ืองภาวะด้ินรนจากความบีบกดท่ีมาถึงจิตใจ
เทาน้ัน ไมใชความไมประมาทท่ีเกิดจากปญญา จึงพวงปมปญหา
เอาไวมากมาย ท้ังทางจิตใจ เชนความเครียด และทางสังคม ท่ี
ขาดความสัมพันธเชิงนํ้าใจ เปนตน เปนเร่ืองท่ียังตองแกปญหากัน
อยางหนักตอไป

แตเอาเถิด มนุษยท่ีไมประมาท ถึงอยางไรก็ยังดีกวามนุษยท่ี
จมอยูกับความลุมหลงมัวเมา
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บางทีผูนําสังคมก็ตองใช หรือแมแตสรางความไมประมาท
เทียมน้ีข้ึน เพ่ือใหคนลุกข้ึนมากระตือรือรนขวนขวายบาง ดีกวาจะ
ปลอยใหจมอยูในความประมาทจับเจานอนคุดคูไมรูจักคิดจะไป
ไหนหรือจะทําอะไร

เปนอันวา เราจะตองใหคนรูจักใชประโยชนจากความทุกข 
คือเมื่อทุกขบีบคั้นใหดิ้นรนขวนขวาย ก็ทําใหเกิดความเขมแข็ง 
แลวการท่ีเรามีทุกข ก็คือเกิดปญหา ซ่ึงทําใหเราหาทางแกไข

เมื่อพยายามแกไขปญหา เราก็จะไดพัฒนาตัวเอง ดานท่ี
หน่ึงซ่ึงเปนหัวใจ ก็คือไดพัฒนาปญญา กวาจะแกปญหาไดเสร็จ
ผานลุลวงไป เราก็ไดปญญามากมาย

พรอมกันน้ันก็ไดพัฒนาท้ังดานกาย ดานวาจา และดานจิต
ใจ เชน พฤติกรรมก็คลองข้ึน จิตใจก็เขมแข็ง มีสติ มีสมาธิดีข้ึน 
เปนตน สารพัด อะไรตออะไรก็มากันใหญ

เพราะฉะน้ัน ทุกขจึงใชใหเปนประโยชนได และเราก็จะตอง
เอาประโยชนจากทุกขใหได น่ีแหละ ทานจึงใหหลักวา คนมี
ปญญา แมเจอปญหาประสบทุกข ก็สามารถมีความสุขได ถึงแม
อยูทามกลางทุกข ก็ตองรูจักมีความสุขไดดวย

เปนอันวา เอาประโยชนจากทุกขใหได ทุกขก็จะมีทางเปน
คุณ ดังวามาน้ี
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ปฏิบัติถูก มีแตสุข

ทุกขไมมี   

ในเร่ืองความสุขและความทุกขน้ี มีขอสําคัญท่ีเปนประโยชน
ในทางปฏิบัติโดยตรง และพระพุทธเจาก็ตรัสไวเองดวย น่ันคือ วิธี
ปฏิบัติตอความสุข ซ่ึงก็รวมวิธีปฏิบัติตอความทุกขไวดวยในตัว

วิธีปฏิบัติตอความสุขน้ี ขอวาไปตามท่ีพระพุทธเจาตรัสไว 
อยูในพระสูตรช่ือวาเทวทหสูตร มี ๔ ของายๆ คือ

๑. ไมเอาทุกขทับถมตนที่ไมเปนทุกข
๒. ไมละท้ิงสุขท่ีชอบธรรม
๓. แมในสุขท่ีชอบธรรมนั้น ก็ไมหมกมุนสยบ
๔. เพียรทําเหตุแหงทุกขใหหมดส้ินไป
  (โดยนัยวา เพียรปฏิบัติเพ่ือเขาถึงสุขท่ีสูงข้ึนไปจนสูงสุด)

ในขอ ๑ ไมเอาทุกขทับถมตนที่ไมเปนทุกข จะเห็นวา คนเราน้ี
ชอบเอาทุกขมาทับถมตน คือ ตัวเองอยูดีๆ ไมไดเปนทุกขอะไร แต
ชอบหาทุกขมาใสตัว ตัวอยางงายๆ ไดแก คนกินเหลาเมายา เสพ
ยาเสพติด ตัวเองก็อยูสบายๆ กลับไปเอาสิ่งเหลาน้ันท่ีรูกันอยูชัดๆ 
วามีโทษมาก ตั้งแตเปนอันตรายตอรางกาย แตท้ังท่ีรูอยางน้ี ก็เอา
มาใสตัวเองใหเกิดทุกขเกิดปญหาข้ึนมา

ลึกเขาไป ทางจิตใจ บางคนก็เท่ียวเก็บอารมณอะไรตางๆ ท่ี
กระทบกระท่ังนิดๆ หนอยๆ ทางตาบาง ทางหูบาง ไดเห็นสิ่งน้ันสิ่ง
น้ี ไดเห็นคนน้ันคนนี้ เขาทําอันน้ันอันน้ี ไดยินเขาวาอยางน้ันอยาง
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น้ี ก็รับเขามาเก็บเอาไว เปนเร่ืองเล็กๆ นอยๆ ผานไปแลว แตพอมี
เวลาไปน่ังเงียบๆ ก็ยกเอามาคิด เอามาปรุงแตงในใจ ทําใหใจเศรา
หมอง ขุนมัว ไมสบายใจ ก็กลายเปนทุกข อยางน้ีก็เปนการเอา
ทุกขมาทับถมตนอยางหน่ึง

ทางพระทานก็สอนวา พวกเราท่ียังอยูกับชีวิตในระดับชาว
บานอยางน้ี ถาจะปรุงแตงก็ไมวา แตปรุงแตงใหดีนะ อยาไปปรุง
แตงไมดี ถาปรุงแตงไมดี ทานเรียกวาอปุญญาภิสังขาร ไดแกปรุง
แตงเร่ืองรายๆ เร่ืองบาปอกุศล เปนเร่ืองโลภะ โทสะ โมหะ ก็กลาย
เปนปรุงแตงทุกข

ทานก็ใหเปลี่ยนใหม ใหมีสติมาก้ันมาย้ัง อันท่ีไมดีก็ใหหยุด
ไปเลย แลวก็ปรุงแตงดีๆ ใหเปนปุญญาภิสังขาร ใหเปนเร่ืองบุญ
เร่ืองกุศล ปรุงแตงจิตใจอยางนอยใหมีปราโมทย ตอไปปติ ปสสัทธิ
เขาทางดีไปเร่ือยๆ อยางน้ีก็จะแกปญหาได และเดินหนาไปในทาง
ของความสุข

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาตรัสถึงพวกนิครนถท่ีบําเพ็ญ
ตบะ คนพวกน้ีเอาทุกขมาทับถมตนชัดๆ เวลาโกนผม เขาก็ไมโกน
แตเขาเอาแหนบมาถอนผมทีละเสนๆ จนหมดศีรษะ หรือเตียงเขา
มีดีๆ ก็ทรมานตัวเอง เอาตะปูไปตอกๆ แลวก็นอนบนตะปู หรือ
นอนบนหนาม แลวก็อดขาวอดนํ้า เวลาหนาวก็ไปยืนแชตัวในแม
นํ้า เวลารอนก็มายืนตากท่ีกลางแดด อยางน้ีเปนตน

การบําเพ็ญตบะเหลาน้ี พระพุทธเจาตรัสวาเปนการเอาทุกข
มาทับถมตนท่ีไมไดเปนทุกข
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น่ียกอดีตมาใหฟง ก็เทียบเคียงเอา สําหรับยุคปจจุบัน ก็นึก
ตวัอยางเอาเอง ตามหลกัท่ีวาไมเอาทุกขทับถมตนท่ีไมไดเปนทุกขน้ี

ในขอ ๒ ไมละทิ้งสุขที่ชอบธรรม ความสุขท่ีชอบธรรม ก็มีท่ัวๆ 
ไป อยางชาวบานท่ีประกอบการงานอาชีพสุจริต ไดเงินทองมา ก็
ใชจายบริโภค เลี้ยงดูครอบครัว และผูคนท่ีตนรับผิดชอบ ตามหลัก
ความสุขของชาวบาน (คิหิสุข) ๔ อยาง วาสุขจากการมีทรัพย สุข
เกิดจากการใชจายทรัพย สุขจากความไมเปนหน้ี และสุขจาก
ประกอบการงานท่ีปราศจากโทษ จากกายกรรม วจีกรรม 
มโนกรรมท่ีสุจริต ความสุขท่ีไมมีการเบียดเบียนใคร เปนตน ถา
เปนสุขท่ีชอบธรรมอยางน้ี ทานไมใหละเลยทอดท้ิง

ความสุขท่ีชอบธรรมมีเยอะแยะ จะพูดตามหลักโนน หลักน่ี 
ไดมากมาย อยางท่ีผานมาแลว ก็มีสุขไดท้ังน้ัน จะเอาสุขจากทาน 
ศีล ภาวนา ก็ได ซ่ึงข้ึนไปโนน ถึงสุขในการเจริญสมถภาวนา และ
วิปสสนาภาวนา หรือจะเอาสุขจากชุดเมตตากรุณา หรือชุดสังคห-
วัตถุ ฯลฯ ไดท้ังน้ัน คงไมตองอธิบายอีกแลว

รวมความก็คือ สุขท่ีชอบธรรมเหลาน้ี ไมตองไปรังเกียจมัน 
ไมตองไปละท้ิง (พวกลัทธิบําเพ็ญตบะ เขามุงทรมานตน เขาก็หลีก
เลี่ยงความสุข)

ตอไปขอท่ี ๓ แมในสุขที่ชอบธรรมนั้น ก็ไมหมกมุน ไมสยบ ขอ
น้ีสําคัญมาก เปนการพัฒนากาวไกล เพราะสุขท่ีชอบธรรมไมละ
ท้ิง เราก็มีความสุขอยางน้ันได น่ันก็ดีแลว แตปญหาในเร่ืองความ
สุขก็อยางท่ีวามาแลว คือเร่ืองความติด ความหลงเพลิน หมกมุน 
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ท่ีจะทําใหข้ีเกียจ ทําใหประมาท แลวก็ทําใหเสื่อมได ใครผานจุดน้ี
ไปได ก็แสดงวาไดพัฒนาในข้ันสําคัญ

เปนอันวา แมในสุขท่ีชอบธรรม ก็ไมสยบ ไมหลงติด ไมมัว
เมา ไมหมกมุน เมื่อปฏิบัติไดถูกตองในข้ันน้ี ก็จะเปนการพัฒนาท่ี
สําคัญ คือ ความสุขไมครอบงําเราได

หน่ึง ไมทําใหเราตกลงไปในความประมาท ความสุขไม
กลายเปนโทษ

สอง ไมทําใหเราสูญเสียอิสรภาพ เราไมตกเปนทาสของ
ความสุข ยังคงเปนอิสระอยูได

สาม เปดโอกาสใหการพัฒนาความสุขเดินหนากาวตอสูง
ข้ึนไป

สุดทาย ขอ ๔ เพียรกาํจัดเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป เปนข้ันท่ี
ไปถึงความสุขท่ีสมบูรณเด็ดขาด หมายความวา ตราบใด เหตุแหง
ทุกขยังมีอยู ยังเหลืออยู ทุกขยังมีเช้ืออยู ก็ยังไมจบสิ้น ทุกขก็ยัง
เกิดข้ึนอีกได ยังมีทุกขแฝงอยู ก็เปนความสุขท่ียังไมสมบูรณ จึง
ตองกําจัดเหตุแหงทุกขใหหมดสิ้นไป

จากขอน้ี จะชวยใหเราเขาใจวา ทําไมทานจึงใชคําวาดับ
ทุกข เพราะเปนคําท่ีช้ีชัด

ถาบอกวาพัฒนาความสุข น่ันก็ดี ก็พัฒนากาวหนากันไป 
แตอยางท่ีบอกแลว คือเปนแบบปลายเปด ไมรูจุดหมายท่ีเสร็จสิ้น
สมบูรณชัดลงไป



ความสุข ทุกแงทุกมุม๑๔๒

น่ีทานบอกผานมาท้ังเชิงลบเชิงบวกแลว ในท่ีสุด จะเสร็จสิ้น
สมบูรณ ก็ตองปดรายการดวยคําเชิงลบ ใหเด็ดขาดวาทุกขไม
เหลือแลว มีแตสุขอยางเดียว เต็มเปยม สมบูรณ

อยางไรก็ตาม คําท่ีบอกวา “เพียรกําจัด…” ก็บอกอยูในตัว
วา การกําจัดเหตุแหงทุกขน้ันกาวไปกับความเพียร เหตุแหงทุกขมิ
ใชวาจะตองหมดปุบปบ เชน ทําให โลภะ โทสะ โมหะ ลดนอยลง
ไป ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เบาบางลงไป ซ่ึงก็จะดําเนินไปดวยการ
ปฏิบัติตามมรรค มีการเจริญศีล สมาธิ ปญญา บรรเทากิเลสท้ัง
หลาย ลดอวิชชาลงไป น่ีก็คือทําความสุขใหเพ่ิมข้ึนมาๆ

เพราะฉะน้ัน ขอ ๔ น้ีพูดอีกสํานวนหน่ึง ก็คือการพัฒนา
ความสุขน่ันเอง แตเพ่ือใหชัดเจน ก็บอกกํากับไวดวยวา พัฒนาจน
สูงสุด หรือจนสมบูรณ จึงไดใสในวงเล็บไวดวยวา “โดยนัยวา เพียร
ปฏิบัติเพ่ือเขาถึงสุขท่ีสูงข้ึนไปจนสูงสุด” ก็คือพัฒนาจนถึงความ
สุขท่ีสมบูรณน่ันเอง

ท้ังน้ี จะทําสําเร็จอยางน้ันได ก็ตองรับกันกับขอ ๓ ท่ีวา แม
ในสุขท่ีชอบธรรม ก็ไมหมกมุนสยบ ไมมัวติดแลวประมาท จม 
หยุด ปลอยตัวอยูแคน้ัน หรือเถลไถลออกไป พอขอ ๓ เปดโอกาส
ให ความเพียรก็พาข้ึนมาขอ ๔ ตอไป เปนอันจบกระบวน

น่ีก็คือวิธีปฏิบัติตอความสุข ท่ีพระพุทธเจาตรัสไวใหแลว

ทีน้ี เร่ืองการปฏบัิติตอความสุขน้ี เราก็อาจจะนํามาพูดงายๆ 
โดยจับเอาจุดท่ีเดนในการใชประโยชนของเรา อาจจะเรียกวาเปน
จุดเนนในการปฏิบัติ เปน ๓ อยาง คือ
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 หน่ึง ไมประมาท ขอน้ีสําหรับคนท่ัวไป รีบยกข้ึนมาตั้งเปน
หลักจําเพ่ือเตือนใจใหมีสติไวแตตน เพราะความสุขน้ีชวนให
เพลิดเพลิน หลงใหล แลวก็ผัดเพ้ียน เฉื่อยชา เกียจคราน ประมาท
อยางท่ีวาแลว จึงตองระวังไมใหเกิดความประมาท

ดูสิ คนสําคัญ วงศตระกูล สังคม ประเทศชาติ จนถึงอารย
ธรรมใหญๆ ท่ีประสบความสําเร็จรุงเรืองข้ึนมาแทบทุกราย พอ
เจริญงอกงามถึงจุดหน่ึงแลว ก็มักลุมหลง มัวเมา แลวก็จะถึงจุด
จบลมสลายพินาศหายไป เร่ืองราวมากมายในประวัติศาสตรบอก
ใหเรารูเทาทันไวอยางน้ี

ในครอบครัวน่ีแหละสําคัญนัก  คุณพอคุณแมตองไม
ประมาท แมแตเมตตาท่ีแสนดี พอมีมากเกินไป ดีแตเอาอกเอาใจ 
ไดแตโอ บํารุงบําเรอลูกเปนการใหญ จนมากเกินไป ไมรูจักเอา
อุเบกขาเขามาดุล ไปๆ มาๆ ลูกออนแอ ประมาท ไมพัฒนา เผชิญ
ชีวิตไมได ไปแตในทางหลงมัวเมา แลวครอบครัวน้ันก็เสื่อมลง 
วงศตระกูลเสียหาย

ถึงแมแตละคนก็เหมือนกัน ตอนแรกมีความเพียรพยายาม
สรางเน้ือสรางตัวมาอยางดี แตพอมั่งคั่งเปรมปรีดิ์มีสุขเต็มท่ี ทีน้ีก็
หลงมัวเมา ประมาท แลวก็ตกลงไปในทางแหงความเสื่อม

เปนอันวา หน่ึง ในความสุขน้ัน ระวังไว อยาไดประมาท

สอง ใชเปนโอกาส เมื่อก้ีบอกแลววา ยามมีทุกข เราถูกบีบ
คั้น อึดอัด ขัดของ จะทําอะไรก็ยากไปหมด ตองใชความเพียรมาก 
แตน่ันก็ดีไปอยางหน่ึง เพราะเมื่อมันติดขัด มันยาก เราก็ย่ิงเพียร
พยายามมาก เราก็เลยไดเรียนรู ไดฝก ไดหัด ไดพัฒนาตนมาก พอ
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ทําใหเหมาะ กลายเปนเจริญงอกงาม มีความสําเร็จกันใหญ

ทีน้ี ความสุขละ ดีอยางไร สุขน้ันช่ือมันบอกอยูแลว คือแปล
วาคลอง วาสะดวก วางาย น่ีก็ดีไปอีกแงหน่ึง คือเมื่อมันสะดวก 
มันคลอง มันงาย จะทําอะไร หรือมีอะไรจะตองทํา ก็รีบทําเสียสิ น่ี
ละคือ เมื่อความสุขมา ก็ใชมันเปนโอกาส

เพราะฉะน้ัน พอมีความสุขข้ึนมา ก็ตองรีบใชมันเปนโอกาส
มันคลองมันสะดวกมันงาย จะทําอะไรก็ทําซะ แทนท่ีจะถูกสุขลอ
ไปตกหลุมแหงความลุมหลงใหมัวเพลินผัดเพ้ียนประมาท เรามี
ปญญาเขมแข็งไปในทางตรงขาม กลับใชความสุขเปนโอกาส ทีน้ีก็
ดีกันใหญ ย่ิงเจริญงอกงามพัฒนายิ่งข้ึนไป

ถาเปนคนท่ีพัฒนาอยางน้ี ไมวาสุขหรือทุกขมา ฉันเอา
ประโยชนไดท้ังน้ัน และท่ีช่ือวานักปฏิบัติธรรมก็คือตองทําไดอยาง
น้ี น่ีก็คืออยูในหลักโยนิโสมนสิการ คือคิดเปน คิดแยบคาย ไมวาดี
วารายมา ฉันเอาประโยชนไดหมด

ออ สุขมาแลว เออ ดี คราวน้ีคลอง สบาย งาย สะดวก 
โอกาสให ฉันทําเต็มท่ี

ออ ทุกขมาหรือ เออ ดี มันยาก จะไดเพียรกันใหญ เขามา
เถอะ ฉันสูเต็มท่ี

คติของนักฝกตนบอกวา “ย่ิงยาก ย่ิงไดมาก” มันเปนจริงได
อยางไร ฝากใหไปคิดกันดู  

ขอหน่ึงวาไมประมาท ขอสองวาใชเปนโอกาส ก็รับชวงตอ
กันไป ไมวาในสุขในทุกข เราเอาประโยชนได ดีท้ังน้ัน
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สาม ไมพ่ึงพา อิสรภาพเปนคุณลักษณะสําคัญ เปนจุดหมาย
ของพระพุทธศาสนา คนจะมีอิสรภาพแทจริงได ตองมีอิสรภาพ
ของจิตใจเปนฐาน และความเปนอิสระของจิตใจน้ัน ก็เดนข้ึนมาท่ี
ความเปนอิสระจากความสุข

ความเปนอิสระจากความสุขน้ี ก็เหมือนตอข้ึนมาจากขอแรก
ท่ีวาไมประมาท คือไมถูกความสุขครอบงํา ทําใหหลง มัวเมา แลว
ตกไปในความประมาท ขอน้ันอยูแคดานลบ ขอน้ีพนไปไดเลย ไม
ตองพ่ึงพา

คนท่ีพัฒนาดี เปนคนที่สามารถมีความสุข แตก็สามารถเปน
อิสระ  ไมติด ไมตองพึ่งพา ไมข้ึนตอความสุขน้ัน คนท่ีพัฒนา
สมบูรณแลว ท้ังมีความสุขท่ีไมพ่ึงพา และไมตองพ่ึงพาความสุข
น้ันดวย

เมื่อเปนอิสระ ยังรักษาอิสรภาพไวได จึงจะสามารถกาวหนา
พัฒนาตอไป

ส่ี พัฒนาตอไป ก็คือบอกหรือเตือนวายังตองไปตอ ขางหนา 
หรือสูงข้ึนไป ยังมีอีก

ก็เปนอันวารับกันสอดคลองกันหมด ตั้งแตไมประมาทจนถึง
ไมพ่ึงพา แลวก็คือมาพัฒนาสูความสุขท่ีสูงข้ึนไป

ท้ังมีความสุขอยู และพัฒนาอยางมีความสุข แลวก็พัฒนาสู
ความสุขท่ีสูงข้ึนไปอีก จนถึงความสุขท่ีสูงสุด เปนกระบวนการของ
ความสุขท้ังหมด มีแตความสุขตลอดกระบวนการพัฒนาความสุข
น้ัน
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ความสุขท่ีสมบูรณ

ดูอยางไร

ทีน้ีก็มาถึงลักษณะของความสุขอยางสูงสุด ซ่ึงกลายเปนวา
กลับไปบรรจบกับตอนแรกท่ีพูดเร่ิมตนไววา ความสุขตามหลักพระ
พุทธศาสนาพูดสรุปรวบรัดทีเดียว ก็คือ นิพพานํ ปรมํ สุขํ นิพพาน
เปนสุขอยางย่ิง หรือเปนความสุขท่ีสูงสุด

ตอนน้ี เมื่อพัฒนาความสุขมาจนแตะหรืออางอิงพาดพิงถึง
ความสุขอยางสูงสุดแลว ก็ควรจะรูวา ความสุขสูงสุดมีลักษณะ
อยางไร เผื่อจะเอาไวใชตรวจสอบความสุขของเราวาเขาในแนว
ทางท่ีถูกตองไหม มีทางท่ีจะพัฒนาดีข้ึนไปไดไหม

อยางนอยก็จะไดใชเปนแนวในการปรับปรุงความสุขของเรา
ใหมีคุณภาพดีข้ึน มีคุณใหมาก มีโทษใหนอย แลวตัวเราเองก็จะ
ปฏิบัติตอความสุขท่ีมีอยูไดถูกไดดีข้ึนดวย

ลักษณะงายๆ ของความสุขอยางสูงสุด หรือความสุข
สมบูรณ ท่ีพอจะปรากฏออกมาใหพูดถึงได ก็คือ

๑. เปน สุขตลอดเวลา ไมตองหา เปนคุณสมบัติประจํา มีอยู
กับตัว

๒. เปน สุขอิสระ ไมตองพ่ึงพา ไมข้ึนตออะไรๆ เชน ไมอาศัย
สิ่งเสพ

๓. เปน สุขลวน บริสุทธิ์บริบูรณ ไมมีทุกขแฝงหรือคางคา
เหลืออยูเลย
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ขอแรก ความสุขอยางสูงสุดน้ัน มีอยูในตัวตลอดเวลา 
เพราะเปนคุณสมบัติของชีวิตไปแลว เปนของประจําตัว เมื่อมีอยู
ขางในของตัวเอง มีอยูกับตัวแลว ก็ไมตองหา

เหมือนอยางพระพุทธเจา จะเสด็จไปไหน จะจาริกรอนแรม
ไปกลางปา บนเขา มีคน หรือไมมีใคร อยางไร ก็มีความสุข เพราะ
ความสุขเปนคุณสมบัติอยูขางใน ไมตองหาแลว

ขอสอง เปนความสุขท่ีไมตองพ่ึงพา ไมข้ึนตออะไรๆ เปนสุข
ท่ีอยูกับตัวเอง จึงเปนอิสระ เปนไทแกตัว ตรงขามกับกามสุขท่ีเปน
สุขแบบพึ่งพาเต็มท่ี แลวปญหาท้ังหลายก็เกิดข้ึนมาเพราะการท่ี
ตองพ่ึงพากาม ตองพ่ึงพาวัตถุน่ีแหละ

กามสุข หรือสามิสสุขน้ัน (เรียกใหสะดวกลิ้นไทยวา “อามิส
สุข” ก็ได) เปนสุขท่ีข้ึนตอสิ่งเสพ อาศัยของรักของชอบขางนอก ไม
เปนอิสระกับตัวเอง

อยาง รูป รส กลิ่น เสียง ของสัมผัสท้ังหลาย เราตองข้ึนกับ
มันท้ังน้ัน คือจะมีสุขได ก็ตองพ่ึงมัน ตองอาศัยมัน ตองไปเท่ียวหา
เอามา และครอบครองไว ตองคอยดูแลใหดี ตองคุมครองปองกัน 
หวงแหนหนักเหน่ือยกับมัน ตัวเองก็ไมเปนอิสระ แลวก็ทําใหขัด
แยงกัน ตองแยงชิงกับคนอื่น เปนเหตุใหเบียดเบียนกัน

แตเมื่อเราพัฒนาความสุขท่ีเปนอิสระข้ึนมาได ตัวเองก็มี
ความสุขไดโดยไมตองพ่ึงพา แลวก็ไมตองแยงชิงเบียดเบียนกัน

สาม เปนความสุขท่ีสมบูรณ ลักษณะท่ีสมบูรณก็คือ ไมมี
ทุกขแฝง ไมมีอะไรรบกวนหรือคางคาระคาย
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คนในโลกจํานวนมากบอกวาเขามีความสุข แตลึกลงไป ยัง
มีทุกขหรือมีเหตุแหงทุกขแฝงอยู เชน มีกังวล หว่ันใจ หวาด ระแวง 
หวง คางคาระคายใจ บางก็มีอาการเหงา หงอย อางวาง วาเหว 
บอกวามคีวามสขุ แตเสวยสขุเหลาน้ันไมโลง ไมโปรง ไมไดสขุเต็มท่ี

ทีน้ี พอหมดเหตุแหงทุกขในตัวแลว ก็มีความสุขสมบูรณเต็ม
ท่ี ไมมีทุกขอะไรจะเหลือจะแฝง ท่ีจะมารบกวนระคายใจ จะเสวย
สุขอื่นอะไร ก็ไดความสุขน้ันเต็มท่ี เปนความสุขอยูแลวในตัวดวย 
และทําใหพรอมท่ีจะเสวยสุขอื่นอยางเต็มอิ่มดวย

เหมือนอยางพระอรหันต ซ่ึงมีสุขประเภทสมบูรณน้ี อยางท่ี
วามีความสุขอยูตลอดเวลา เพราะเปนคุณสมบัติอยูในตัว ท้ังท่ีสุข
อยูแลวน้ี พรอมกันน้ันทานก็เสวยความสุขอยางอื่นดวยตาม
ปรารถนา และไดความสุขจากภาวะแหงความสุขอันน้ันเต็มท่ี

ดังเชน พระอรหันตอยูวางๆ ไมมีกิจอะไรจะพึงทํา ทานก็เขา
ฌาน ๔ เสวยฌานสุข เรียกวาเอาฌาน ๔ เปน ทิฏฐธรรมสุขวิหาร
แปลวา เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน และในเวลาท่ีเสวยฌาน
สุขน้ัน ทานก็สุขเต็มท่ีจากฌาน เพราะไมมีอะไรแฝงระคายในใจ

ตางจากพวกมนุษยปุถุชนท่ียังมีเช้ือแหงทุกขแฝงอยูในใจ ถึง
ไดฌานเขาฌานอะไร ก็ยังมีเช้ือทุกขแฝงอยูขางใน ไมโลงไมโปรง
แท น่ีแหละเปนความแตกตางอันหน่ึง

ยํ้าอีกทีวา สุขสูงสุดน้ี ท้ังสมบูรณเปนความสุขในตัวดวย 
และทําใหมีความพรอมท่ีจะเสวยสุขอื่นไดเต็มท่ีดวย เมื่อเปนผู
พรอมอยางน้ีแลว จะเสวยสุขอะไรก็ได
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ลองดูในมาคัณฑิยสูตร พระพุทธเจาตรัสวา ถาเราไมบรรลุ
สุขท่ีสูงอันประณีตน้ี เราก็รับประกันตัวไมไดวาเราจะไมหวนกลับ
มาหากามสุข แตเพราะเราไดเขาถึงความสุขท่ีประณีตน้ีแลว ก็เลย
ไมมีความคิดท่ีจะเสพเสวยกามสุขน้ัน น่ีคืออยางไร

ถาจะอุปมา ก็เหมือนกับผูใหญมาเห็นเด็กเลนขายของ ก็ไมรู
สึกลงมาวาทําอยางน้ันจะมีความสุข ท่ีไมเสวยสุขน้ัน ไมใชเพราะ
วาทําไมได แตเพราะมีความสุขท่ีย่ิงกวาน้ัน เลยไปแลว จิตใจก็เปน
ไปเอง มันเปนพัฒนาการในทางความสุข ตามภาวะของจิตใจท่ีจะ
เปนไปอยางน้ัน

แตท้ังน้ี ทานมีความพรอมท่ีจะเสวยสุขไดเต็มท่ีอยางไมมี
อะไรคางคาระคายเคืองใดๆ ท้ังสิ้น จึงเปนสุขท่ีเรียกไดวาสมบูรณ

ก็เลยเทากับสรุปอีกทีหน่ึงวา ท้ังสุขตลอดเวลา เพราะวามี
สุขประจําอยูในตัว และจะเสวยสุขอะไรอีกก็ไดแลวแตปรารถนาได
เต็มท่ี เพียงแตวาถาจะไมเสวยสุขอยางไหน ก็เพราะมีสุขอยางอื่น
ท่ีจะเลือกซ่ึงเหนือกวา เปนเร่ืองของพัฒนาการทางความสุขท่ีจะ
เปนไปอยางน้ันเอง
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เม่ือสุขของบุคคล

คือสุขเพื่อมวลชนท้ังโลก

อีกอยางหน่ึงท่ีโยงกับเมื่อก้ี คือวา เพราะมีความสุขอยาง
สมบูรณโลงไมมีอะไรคางคาระคายเลยน้ีแหละ พระอรหันตจึง
สัมผัสเขาถึงสิ่งท่ีจะทําใหเกิดความสุขไดทันที เชนถึงกันกับธรรม
ชาติ ไมมีอะไรในใจของตัวท่ีจะมากีดมากันมาขวางมากั้น

เหมือนอยางพระอรหันตข้ึนบนภูเขา เขาไปในปา ก็เกิด
ความสุขฉับพลัน พอมาสัมผัสธรรมชาติ ทานก็มีความสุขทันที

ไมเหมือนคนท่ียังมีทุกข มีเช้ือทุกขอยู เขาไปในท่ีๆ นาจะมี
ความสุข แตเจาตัวความกังวล ความหวง ความไมสบายใจ ความ
คิดถึงการแขงขัน เร่ืองการคาขาย เร่ืองการเมือง ฯลฯ อะไรตางๆ 
สารพัด ก็ตามไปรังควานใจ ทําใหสัมผัสไมถึงความสุข หรือแมสุข 
ก็สุขไมไดเต็มท่ี

สําหรับพระอรหันตน้ัน สภาพแวดลอมท่ัวไปมีแตสิ่งท่ีมา
เสริมความสุขให จนกระท่ังถึงวา แมแตสิ่งท่ีไมเอื้อ ก็เปนท่ีร่ืนรมย
ไดหมด และไมเฉพาะตัวทานเองท่ีมีความสุขพรอมอยูเสมอแลว
เทาน้ัน ผูคนอื่นมาอยูใกลทาน สภาพท่ีเคยวุนวาย ก็กลายเปนท่ี
สบายใจไปดวย ดังท่ีมีคําตรัสเปนคาถาธรรมบทวา

คาเม วา ยทิ วารฺเ นินฺเน วา ยทิ วา ถเล
ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺติ ตํ ภูมิรามเณยฺยกํ
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บอกวา: ไมวาบาน ไมวาปา ไมวาท่ีลุม ไมวาท่ีดอน ทานผู
ไกลกิเลสอยูท่ีไหน ท่ีน้ันไซร เปนภูมิสถานอันร่ืนรมย

พระอรหันตจะไปอยูท่ีไหน ทานเองก็ราเริงใจไดหมด แลวก็
พาคนอื่นใหร่ืนรมยไปดวย ทานสามารถมองสิ่งปฏิกูลของนารัง
เกียจใหดูดีนาสบายใจก็ได เพราะมีอํานาจบังคับสัญญาตาม
ตองการ (พระอรหันตเปนภาวิตินทรีย)

น่ีก็เปนเร่ืองของความสามารถในการมีความสุข ท่ีวาเปนไป
เองตามการพัฒนาของมนุษย

การปฏิบัติธรรมน้ัน ถาถูกทางแลว ความสุขก็จะเลื่อนข้ัน
พัฒนาไปอยางน้ี เมื่อความสุขสมบูรณ ธรรมอื่นก็สมบูรณดวย 
เปนไปเองตามกระบวนการธรรมชาติ อยางเร่ืองแมไกฟกไข จึงแน
นอน ไมมีอะไรใหตองมาสงสยั

จึงไดบอกไว จะพูดวา พระพุทธศาสนาคือระบบการพัฒนา
ความสุขก็ได จะพูดวากระบวนการกําจัดทุกขก็ได จะพูดวาอะไร
เมื่อเขาแนวธรรม ลงกับธรรมดาของธรรมชาติ ก็พูดไดท้ังน้ัน ท้ัง
หมดก็เปนแงความหมายท่ีมาโยงถึงเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน

ยังไมจบหรอก ขอบอกเพ่ิมอีกหนอย ความสุขท่ีบริสุทธิ์
บริบูรณน้ัน ปรากฏเปนคุณสมบัติท่ีมีความหมายแผขยายออกไป 
ท่ีควรตองกลาวไวอีกอยางหน่ึง คืออะไร

ขยายความหนอยหนึ่งวา พอคนพัฒนาตนสมบูรณ มีความ
สุขท่ีสมบูรณแลว ก็หมายความวา คุณสมบัติตางๆ ก็มาถึงจุด
สมบูรณท้ังหมด โดยมาบรรจบท่ีปญญาอันสมบูรณเปนโพธิ รูเขา
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ใจท่ัวถึงเทาทันสิ่งท้ังหลาย ทําใหจิตใจหลุดพนเปนอิสระ และวาง
ใจตอสิ่งท้ังหลายถูกตองลงตัวพอดีท้ังหมด

ถึงจุดน้ี บุคคลน้ันก็เปน “กตกรณีย” คือเปนผูทําสิ่งท่ีตองทํา
เสร็จแลว ไมมีอะไรตองทําเพ่ือใหตัวเปนอยางน้ีอีก อะไรท่ีจะทํา
เพ่ือใหตัวเปนสุข ก็ไมตองทําแลว แมแตจะฝกตนเพ่ือใหพัฒนาใน
ชีวิตในการศึกษาอะไร ก็ไมตองทําแลว ไมมีอะไรตองทําเพ่ือตัวเอง
อีกตอไป

พูดงายๆ วา พระอรหันตมีลักษณะสําคัญ คือ เปนผูไมมี
อะไรตองทําเพ่ือตัวเองอีกตอไปแลว เพราะมีชีวิตท่ีสมบูรณแลว
ศึกษาพัฒนาจบแลว เปนอเสขะ เปนภาวิต

เมื่อตัวเองสมบูรณจนหมดตน ไมมีอะไรจะตองทําเพ่ือตน
เองอีกตอไปแลว ไมวาจะเพ่ือใหมีความสุข ไมวาจะเพ่ือพัฒนาตน 
ไมวาเพ่ืออะไรแลว คราวน้ีจะทําอะไรตอไป ชีวิตก็ยังอยู แถมชีวิตท่ี
ยังมีน้ัน ก็เปนชีวิตท่ีไดพัฒนาแลวอยางดี เต็มท่ีท้ังพฤติกรรม จิต
ใจ และปญญา เปยมดวยประสบการณเย่ียมยอด

ทีน้ี ก็นําเอาเรี่ยวแรงพลังงานเทาท่ีมอียูท้ังหมดน้ันมาทําการ
เพ่ือโลก คือเพ่ือประโยชนสุขของชาวโลกตอไป

ตอนน้ีก็จึงมาบรรจบกัน คนท่ีพัฒนาสูงสุดหมดกิเลส มี
ความสุขสมบูรณแลว ก็ใชคําสั้นๆ วานิพพาน ก็คือบุคคลน้ัน
นิพพาน พอบุคคลนิพพาน ทีน้ีก็ทําการเพ่ือโลก จึงเปนคติพุทธ
ศาสนา พูดสั้นๆ วา “บุคคลนิพพาน ทําการเพ่ือโลก”
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อน่ึง ตรงน้ี มองมาไดจากหลายแง และแงหน่ึงท่ีอยากจะให
มองในตอนน้ี ก็คือ การท่ีคุณสมบัติดานปญญาท่ีสมบูรณ สงผล
ใหคุณสมบัติดานจิต (ท่ีปจจุบันนิยมใชคําวาอารมณ) สมบูรณ
ดวย ก็คือปญญาทําใหจิตใจหลุดพนเปนอิสระ

แลวจิตท่ีเปนอิสระของผูไมมีอะไรตองทําเพ่ือตัวเองแลว ตน
เองมีความสขุสมบูรณแลว พรอมดวยปญญาท่ีมองเห็นหมูมนุษย
ท่ียังมีทุกข ก็พวงเอากรุณาท่ีแทมา จึงมุงหนาแตจะไปแกไขทุกข
นําสุขมาใหแกหมูมนุษยเหลาน้ันสืบตอไป และน่ันก็คือชีวิตท่ีแท
ของพระอรหันต

มีแงเล็กๆ แทรกเขามาวา เปนธรรมชาติของคน เมื่อมีทุกข ก็
จะระบายกระจายทุกขออกไป ถาระบายออกไดทางปาก โดยจัด
ทางระบายใหปลอดภัย ก็จะผอนคลายมีทางแกไขปญหาไดดี แต
ถาไมจัดชองระบายทางปากใหดี ก็อาจใชกําลังรางกายเปนตน แผ
ขยายทุกขออกไปในหมูมนุษยใหเปนปญหาที่พาใหเดือดรอนกัน
ไปทุกท่ี

ในทางตรงขาม คนท่ีมีความสุข ก็มีพลังท่ีจะแผรังสีแหง
ความสุขใหกระจายแพรออกไป

ย่ิงเปนผูท่ีมีความสุขเต็มเปยมสมบูรณแลว เมื่อตนไดหลุด
พนเปนอิสระ ก็อยากจะไปชวยคนอ่ืนท่ียังถูกมัด ใหหลุดพนเปน
อิสระดวย

ดังน้ัน พระอรหันตจึงเปรียบหมือนคนท่ีหลุดพนออกไปจาก
เคร่ืองผูกมัดเปนอิสระเสรีแลว
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เมื่อหายเดือดรอนวุนวายกับเร่ืองของตัวเองแลว ปญญาท่ี
มองกวางออกไป ไดเห็นผูคนท้ังหลายถูกมัดอยู ก็ทําใหเกิดพลัง
แหงกรุณาท่ีปรารถนาจะชวยคนเหลาน้ันใหหลุดออกมา ดังน้ัน 
เมื่อตนเองไมมีอะไรตองวุนพะวงอีกแลว ก็เท่ียวแกมัดคนอื่นไปท่ัว

เปนอันวา เมื่อบุคคลนิพพาน และความสุขก็สมบูรณ ไมมี
อะไรตองทําใหแกตัวเองอีกแลว ก็ทําการเพ่ือโลกตอไป

ดังน้ัน พระพุทธเจาจึงตรัสกับพระอรหันตท้ังหลาย ในคราว
สงพระสาวกชุดแรก ๖๐ องค ไปประกาศพระพุทธศาสนาวา ท้ัง
พระองคเอง และพระสาวกเหลาน้ันก็เชนเดียวกัน ไดหลุดพนแลว
จากบวงผูกรัดท้ังปวง ท้ังบวงทิพยและบวงมนุษย เปนอิสระเสรี
แลว

เพราะฉะน้ัน “จะระถะ ภิกขะเว … พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ”
ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชนและความสุขแก
เหลาพหูชน เพ่ือเก้ือการุณยแกชาวโลก

น่ีคือคติพระอรหันต ตัวเองหมดกิจท่ีตองทําเพ่ือตัวเองแลว
ทีน้ีก็ทําเพ่ือโลกอยางเดียว เหมือนอยางพระพุทธเจา และเหลา
พระอรหันตสาวก ดังท่ีกลาวมา

รวมความวา ตั้งแตเร่ิมตน การปฏิบัติธรรมก็มสีองดานคูกัน
ไป ท้ังการทําเพ่ือขัดเกลาตนเอง และการชวยเหลือเก้ือกูลแกผูอื่น
บางวิถีท่ีกวางออกไป ก็ปฏิบัติเพ่ือผูอื่นมากข้ึน โดยเฉพาะพระ
โพธิสัตว
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ท้ังน้ี การปฏิบัติกาวหนาไป ใหตนเองไดพัฒนามากข้ึน ก็มี
ความหมายรวมไปถึงการทําเพ่ือผูอื่นดวย โดยท่ีการทําเพ่ือผูอื่น
น้ัน ก็เปนวิธีการท่ีรวมอยูในการพัฒนาตนน่ันเอง

การปฏิบัติธรรมท้ังหมดตลอดกระบวนการ ท้ังการทํากิจใน
การฝกตัวเองก็ตาม ในการทําเพ่ือผูอื่นก็ตาม แมถึงเปนพระ
โพธิสัตว ก็คือการพัฒนาตัวเอง เพราะยังมีตัวเองท่ีตองฝกตอง
พัฒนาอยู ตอนแรก ไมวาทําท่ีตน หรือทําแกคนอื่น ก็คือกิจเพ่ือตน 
เปนกิจคูกันไปในการพัฒนาตน

แตพอพัฒนาตนจบแลว เรียกวาจบกิจในพระศาสนา ทีน้ีก็
ทําเพ่ือผูอื่นอยางเดียว จึงมาถึงคติท่ีวา “บุคคลนิพพาน ทําการ
เพ่ือโลก” ดังไดกลาวแลว

เมื่อถึงตอนน้ี ความสุขสูงสุด ท่ีบริสุทธิ์บริบูรณของบุคคล ก็
แผขยายออกไปเปนความสุขของมวลชนทั้งโลก

พระพุทธศาสนา ก็เปนระบบการพัฒนาความสุข และเปน
ศาสนาแหงความสุข ตามนัยท่ีไดกลาวมา ฉะน้ีแล



ตอบคําถาม

ทีน้ี อยางท่ีบอกไวแลวแตตน ความหมายของฉันทะและ
อะไรตออะไร ท่ีเปนดานขอมูลจากคัมภีร เอาไวคอยวาตางหาก 
เพราะวาเร่ืองน้ีใหญ พุทธศาสนาวาอยางไรกับความอยาก บางทีก็
ยากเหมือนกัน การแยกแมแตวาความอยากเปนอยางไร อันไหนดี 
อันไหนราย ก็ยังรูไมท่ัวกัน ยังมีการเขาใจผิดวา เปนชาวพุทธอยาก
ไมได อันน้ันคือพลาดไปแลวอยางสําคัญ

ทีน้ี พอวาความอยากมี ๒ อยาง คือท่ีเปนอกุศล กับท่ีเปน
กุศลแลว ก็ยังแยกไมออกอีกวาฝายอกุศลเปนอยางไร ฝายกุศล
เปนอยางไร

เอาละ ในเมื่อยังมีเวลาเหลืออยูบาง ก็ถามตอบกันสักหนอย
ถาโยมมีคําถามอะไร ยังติดขัดอะไร ก็ถามกันได แตวาตองใหชัด
นะเร่ืองความหมายของฉันทะ อันน้ีเปนตัวสําคัญ มันเปนจุดเร่ิมท่ี
จะกาว แลวก็จะชัดตอเมื่อแยกกับตัณหาวามันตางกันอยางไร ถา
จับอันน้ีไมไดละก็ยาก มีใครสงสัยไหมเร่ืองฉันทะ จะไดมาถาม
ตอบกันตอไป

ถาม  คือทํางานอยูธนาคารแหงประเทศไทยนะคะ อยากจะถามวา
ฉันทะในการทํางานเปนอยางไรคะ

ตอบ  “ฉันทะ” แปลงายๆ ก็คือชอบน่ีแหละ แตเคยพูดกับพระ 
พระทานถาม บอกวามีคนมาสมัครงาน ก็สัมภาษณวา คุณชอบ
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งานน้ีไหม คําวา “ชอบ” น้ีกํากวมนะ ชอบท่ีเงินเดือนดี จะไดเงิน
มากๆ ทํางานสบายไมตองหนัก ไมตองเหน่ือย งานก็งาย สะดวก
ท้ังมีเวลาพักเยอะ แลวก็เงินก็เยอะ น้ีชอบอยางหน่ึง

ทีน้ีอีกคนหน่ึงตอบวา “ชอบ” ชอบอยางไร ก็ชอบงานน้ีวามัน
ถูกกับความถนัดความสามารถ ทําแลวมันมีประโยชนชวยประเทศ
ชาติ สังคมอยางน้ันอยางน้ี มันเปนงานท่ีดีงามสรางสรรคอยางน้ัน
อยางน้ี ชอบเพราะวาอยางน้ี

น่ีแหละ คําวา “ชอบ” ในทีน้ีมันเปนคํากํากวม กํ้าก่ึงระหวาง
ตัณหากับฉันทะ ถาจะใหชัด ก็ตองพยายามสรางความเขาใจใน
คําวาฉันทะใหชัดข้ึนในสังคมไทย

ถาถามวา เออ งานน้ีคุณมีฉันทะไหม ก็หมายความวามันถูก
กับความถนัดความสามารถ เรามองเห็นคุณคาประโยชนของมัน
ไหม ตองมองดวยปญญา ไมใชชอบเพียงเพราะวา มันเงินเดือนดี 
สบาย ข้ีเกียจได พักผอนเยอะ อยางน้ีก็อยูแคความรูสึกเห็นแกตัว 
น่ีคือตัณหา

ถามีฉันทะ ก็อยางท่ีวา เราทํางานน้ี เรารักงานจริงๆ รักน้ัน
เพราะเห็นคุณคา เห็นประโยชนวางานน้ีเปนการสรางสรรคสังคม
แลวก็พัฒนาประเทศชาติ

ถามันไมชัดในเร่ืองประโยชนทางสังคม ก็ตองพยายามให
เกิดฉันทะในแงท่ีมองเห็นวามีคุณคาในการพัฒนาตัวเรา เวลาเรา
เขาไปทํางานอะไรก็ตาม คุณคาอยางหน่ึงของงานน้ัน ไมวางาน
อะไร จะชอบหรือไมชอบก็ตาม มันจะทําใหเราไดพัฒนาตัวเอง 
เชน ย่ิงงานยาก เราก็ย่ิงไดพัฒนาตัวมาก คือไดฝกตน ไดพัฒนา
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สติปญญาและความสามารถตางๆ

เพราะฉะน้ัน ถาคนมีฉันทะ พอปลุกฉันทะไดดีแลว มีความ
ใฝฝก ใฝศึกษา ตอนน้ีแหละจะชอบแมแตสิ่งท่ียาก เขาคติท่ีวา “ย่ิง
ยาก ย่ิงไดมาก” จริงไหมละ ย่ิงงานยาก เราก็ย่ิงไดมาก ก็คือได
พัฒนาตัวเองมาก กวางานน้ันจะเสร็จ กวางานน้ันจะเดินไปไดดี
เราก็ไดพัฒนาตัวเองไปมากมาย

ถางานท่ีเราทําอยูน้ัน เรามองไมเห็นคุณคาท่ีเปนประโยชน
ตอสังคมประเทศชาติ แตเราจําเปนจะตองทํางาน ก็สรางฉันทะข้ึน
มาในแงท่ีวามันจะทําใหเราไดพัฒนาชีวิตของเรา เพราะวางานน้ัน
มีความหมายอยางหน่ึงก็คือ เปนแดนพัฒนาชีวิตของเรา

งานน้ีกินเวลาสวนใหญของชีวิตเรา เชน วันละ ๘ ช่ัวโมง คือ
เขาไป ๑ ใน ๓ ของวัน เหลืออีก ๑๖ ช่ัวโมง ก็นอนบาง เดินทาง
บาง หมดไปอีกเยอะ เพราะฉะน้ัน เราจะเอาอะไร ก็ตองเอากับ
เวลา ๘ ช่ัวโมงน้ี อยาใหเสียเปลา ถาไปมัวทุกขฝนใจกับงานน้ี เรา
ก็แย เสียไปวันละ ๘ ช่ัวโมงเปลาๆ และชีวิตเราก็จะเต็มไปดวย
ความทุกขดวย

เพราะฉะน้ัน เราก็รีบสรางฉันทะข้ึนมาใหเห็นคุณคาท่ีจะรัก
งานข้ึนมาใหได เราก็บอกตัวเองวา งานน้ี เราทําไปเถอะนะ เราจะ
ไดพัฒนาตัวเอง พัฒนาทักษะ พัฒนาความสามารถในการแก
ปญหา พัฒนาปญญา พัฒนาจติใจ ใหมคีวามอดทน ใหมคีวามเพียร
ใหรูจักควบคุมตน ใหมสีต ิ ใหมสีมาธ ิ เปนตน งานทุกอยางใชพัฒนา
ตัวเราไดท้ังน้ัน เพราะฉะน้ันอยางนอยก็ไดพัฒนาตัวเอง ถามี
ฉันทะอยางน้ี ทํางานก็จะมีความหมาย และมีความสุขมากข้ึน
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ถาเกิดไปทํางานท่ีไมถูกใจ ไมชอบใจ จิตก็อัดอั้นวนเวียนไป
มาไมมีทางออก จิตมันเดินไมได ไมมีทางออกไป มันก็ทุกขท้ังน้ัน 
จิตท่ีเปนทุกข ก็คือจิตท่ีอัดอั้น มันเดินไปไมได วกวนอยูน่ัน พอมัน
มีทางไปแลว มันก็สุข เพราะฉะน้ัน ถาไปประสบปญหา ก็สราง
ฉันทะข้ึนมาดวยวิธีแบบน้ี งานทุกอยางเราจะมีฉันทะไดหมด ก็คือ
วา ถึงอยางไรมันก็เปนโอกาสท่ีจะพัฒนาตัวเรา มันมีคุณคาท่ีจะใช
พัฒนาชีวิตของเราได

เราไปอยูในงาน เราก็ตองเจอผูคน พอเจอผูคน ก็เปนโอกาส
ใหเราฝกตนเองไดแลว เราลองหัดพูดกับเขาสิ พูดอยางไรจะไดผล
ดี พูดอยางไรจะไดไมสรางศัตรู พูดอยางไรจะสรางมิตร พูดอยาง
ไรจะทําใหเขารวมมือ แลวงานของเราจะไดสําเร็จ อะไรอยางน้ี น่ีก็
คือมันเปนการฝกตัวเราเองไปหมด

ดังน้ัน งานก็เปนการศึกษาไปในตัว ท่ีจริงงานก็คือสิ่งท่ีจะ
ตองทํา แลวฉันทะมันก็คืออยากทํา แลวอยากรูอยากทําก็คือการ
ศึกษา การศึกษาก็อยูท่ีอยากรูอยากทํา พออยากรูอยากทําก็ได
เน้ือแทของการฝก การศึกษาก็คือการฝก อยากฝกก็คืออยาก
ศึกษา อยากศึกษาก็คืออยากรูอยากทํา

เราไปทํางาน เราทําดวยอยากทํา เราไดฝกตัวเอง มันก็เปน
การศึกษาน่ันแหละ ท่ีจริงการเลาเรียนการทํางาน เปนการศึกษา
ท้ังน้ัน ก็คือเปนการพัฒนาชีวิตของตัวเราเอง ถาปฏิบัติถูกตองแลว
ท้ังชีวิตน้ีก็คือการศึกษา

น่ีกลายเปนตอบยืดยาดเย่ินเยอมากไปแลว ถามนิดเดียว 
ตอบเลยคําถามไปไกล
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ทีน้ีตอบสรุปตามหลักวิชาเลย ความหมายของฉันทะตาม
หลักน้ี ใชกับอะไรก็ได ดีและไดผลท้ังน้ัน ไมใชเฉพาะเร่ืองการ
ทํางาน เอาความหมาย ๒ แง

๑. ฉันทะ ในแงตองการใหสมบูรณตามสภาวะ คือ เราเขา
ไปเก่ียวของกับอะไร เราก็อยากทําใหสิ่งน้ัน เร่ืองน้ัน งานน้ัน มันดี 
มันเรียบรอย มันงดงาม ใหมันสมบูรณเต็มตามสภาวะของมัน ท่ี
มันควรจะเปน

๒. ฉนัทะ ในแงตองการตรงไปตรงมาตามเหตุปจจัย คอื อยาก
ใหไดผลดีท่ีตรงตามเหตุปจจัยของมัน เชนท่ียกตัวอยางอยูเสมอวา 
งานการอาชีพอะไรก็ตาม ก็มีวัตถุประสงคท่ีตรงตามตัวงานน้ัน 
อยางอาชีพแพทยก็เพ่ือรักษาคนใหเขาหายโรค อาชีพครูก็เพ่ือสอน
ใหเด็กเปนคนดีมีความรู สวนเงินทองหรือเงินเดือนคาตอบแทน 
เปนตน ก็คือเคร่ืองสนับสนุนค้ําจุนใหคนต้ังหนาต้ังตาทํางานอาชีพ
เพ่ือวัตถุประสงคน้ันๆ ไดเต็มท่ี โดยไมตองหวงกังวลเร่ืองการเลี้ยง
ชีพความเปนอยู

เราทํางานอาชีพอะไร ก็ตองถามตัวเองใหชัดวาวัตถุประสงค
โดยตรงของงานอาชีพของเราน้ีคืออะไร จะไดทําใหตรงใหถูก และ
เราก็ตองทํางานโดยอยากใหเกิดผลตามวัตถุประสงคอันน้ัน อยาง
น้ีคือฉันทะ สําหรับทานท่ีทํางานธนาคารแหงประเทศไทย ก็คงตอง
ทราบแลววาวัตถุประสงคของตัวงานน้ันคืออะไร เพ่ืออะไร เชนวา 
เพ่ือความเรียบรอยมั่นคงของการเงินของประเทศไทยน้ี และอะไรๆ 
ท่ีรัฐบาลและธนาคารไดตกลงวางไว ถาเรามีฉันทะ ก็ตองอยากให
งานท่ีทําเกิดผลตามวัตถุประสงคท่ีวาน่ันแหละ
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 ทีน้ี ก็อยางท่ีบอกแลวเหมือนกันวา เมื่อเราทํางานเพื่อวัตถุ
ประสงคของอาชีพอยางถูกตอง รัฐและองคกรก็มีหนาท่ีเอาใจใสดู
แลอุดหนุนค้ําจุนตางๆ ดวยเงินเดือน เปนตน ใหเราตั้งใจ ตั้งหนา
ตั้งตาทํางานน้ันไดเต็มท่ีโดยไมตองหวงกังวลเร่ืองเงินทองคาใช
จายในการเปนอยู ใหเราไมตองคิดท่ีจะไปหาท่ีอื่นหรือทางอื่น

ถาเปนไปตามท่ีวามาน้ี คือ เราก็ตั้งใจทํางานเพ่ือวัตถุ
ประสงคของงาน และใจก็รักอยากใหไดผลอยางน้ัน แลวพรอมกัน
น้ัน เงินเดือนคาตอบแทนก็มาถึงแกเรา ใหตัวเราและครอบครัวอยู
กันไดอยางสุขสวัสดี

อยางน้ีก็คือถูกตองดีงาม ใหเรามีความสุขท้ังสองดาน คือ
ดานตัวงานท่ีทํา ก็มีความสุขวาไดทําถูกตองดวยฉันทะแลว และ
ดานคาเลี้ยงชีพท่ีจะอุดหนุนเปนหลักประกันใหแกการทํางานของ
เรา ก็มาหนุนจริงจังใหเราทําตามฉันทะตอไปไดเต็มท่ี เราก็มีความ
สุขท่ีทุกอยางจะดําเนินเดินหนาตอไปไดเปนอยางดี มั่นใจวาฉันทะ
ของเราจะออกผลแกองคกรของเราและแกประเทศชาติอยางราบ
ร่ืนยืนยาวตอไป น่ีแหละ ระบบของฉันทะ เอาแคน้ีกอน

ถาม - ทานเจาคุณนะครับ พระภิกษุทุกรูป รวมท้ังพวกเรา อยาก
เรียนถามทานเจาคุณนะครับ ภาพรวมสังคมไทยในขณะน้ีเสมือน
วาขาดฉันทะหรือธรรมฉันทะนะครับ มีการแบงฝกแบงฝาย ท่ีทาน
เจาคุณเคยกลาวไว ขณะนี้ ถาพระพุทธเจามาตรัสสอนทั้ง ๒ ฝาย ก็
อาจจะไมฟงเลยนะครับ ผมก็เลยจะกราบเรียนถามทานเจาคุณนะ
ครับ มีหลักธรรมขอใดท่ีจูงใจใหผูคนในสังคมเกิดกุศลฉันทะหรือ
ธรรมฉันทะ ท่ีเปนสัมมาทิฏฐนิะครับ ขอบคุณครับ
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ตอบ - อยางนอยก็มีคุณธรรมทางสังคม คือมีเมตตาความ
ปรารถนาดีตอทุกชีวิตตอสังคมสวนรวม อันน้ีจะเปนฐานหรือจะ
เปนแรงจูงใจเบื้องตน ขอใหมีอันน้ีข้ึนมากอน ใจจะเย็นลงมาบาง

ตอจากน้ัน จะพิจารณาอะไร ก็ตองตรวจตราตัวเอง ไม
พิจารณาดวยความรูสึกท่ีเปนอคติ อยาใหเมตตากลายเปน
ลําเอียง รักขางหน่ึงชังขางหน่ึง ตองไมใหเกิดอันน้ี ไมรักไมชัง ทํา
ใจใหเปนอุเบกขาได คือ ตอนน้ี ไมใชอยูแคเมตตา ตองไปท่ี
อุเบกขา มุงท่ีธรรม ไมอยูแคคน

เหมือนอยางการมองสถานการณน้ี บางทีตองใจเย็น รอให
ฝุนควันสงบกอน บางทีจึงเห็น ขณะท่ีกําลังฝุนตลบ ควันฟุงอยู
มองไมเห็น ทีน้ี คนก็ไมใจเย็นพอ ไมยอมรอสักหนอย เลยตะลุยกัน
ใหฝุนใหควันย่ิงฟุงจนเหม็นกลบ

อยางพระนเรศวรมหาราช ชางพาพระองคมาฝุนตลบเลย 
มองไมเห็นเลย พอฝุนเงียบลงไป ปรากฏวาอยูกลางทัพพมาแลว 
แตทรงมีสติ แลวก็ใชปญญา สติมาแลวปญญาก็ทํางาน ถาสติไม
มาปญญาก็ทํางานไมได ถาสติมา ปญญาทํางานแลว มองเห็น
ทางสวาง รูเลยวาทําอยางไรจึงจะแกปญหาได ก็เลยไดผล แก
ปญหาไปได

อันน้ีเราก็ตองมองในสภาพที่สวาง แลวทําอยางไรจึงจะ
สวาง เวลาน้ีก็เรียกไดวาอยูในสถานการณท่ีฝุนควันตลบ ทําใหคน
มองไมคอยเห็นสภาพท่ีเปนจริง เพราะฉะน้ัน จะตองทําใจดวยวา
ถาเราจะเห็นใหชัดเจน ก็ตองใหฝุนควันสงบ
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แลวเมื่อยังไมสงบ เราจะทําอยางไร ก็ตองวางใจใหดี ระวัง
อยาใหเอนเอียงไปงายๆ แตอยางนอยรักษาสถานการณใหมัน
เรียบรอยสงบไวกอน คือ ในขณะท่ียังแกปญหาตรงๆ ไมได ก็รักษา
สถานการณไมใหมันมีอะไรท่ีเสียหายรายแรงเกินไป ใหมันผานจุด
น้ีไปไดกอน เพ่ือใหไปถึงจุดท่ีวาฝุนควันท่ีตลบจะสงบไปได

แลวทีน้ีเราก็จะคอยๆ เห็นอะไรข้ึนมา และจะแกปญหาได
ชัดไดตรง อยางนอยก็ไมลมไมจมไปเสียกอน

น่ีก็คือเหตุการณเฉพาะหนา ท่ีเอาแคประคับประคองใหผาน
ไปไดทีหน่ึง แตถาอยูกันแบบน้ีตอไปไมดีแน เพราะมันก็จะหมุน
เวียนมาๆ แลวก็หาทางรอดไปทีๆ ซ่ึงไมแนวาจะรอดไปทุกทีได
หรือไม

ท่ีจริงเร่ืองราวเฉพาะหนาแบบน้ี ควรจะเตือนพวกเราใหตื่น
ข้ึนมาไดแลว ใหมองระยะยาวกันเสียที แกปญหาระยะสั้นเฉพาะ
หนาไปคร้ังหน่ึงๆ อยางน้ี ไมย่ังยืน ตองแกระยะยาว และเร่ือง
ระยะยาวท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือการพัฒนาคนน่ีแหละ พัฒนาคนดวย
การศึกษาท่ีถูกตอง ตามระบบฉันทะ ใหคนพัฒนาความสุข ท่ีจะ
มาสรางสังคมท่ีมีความสุขดวยกัน แลวจะไดสุขสันตกันเสียที




