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ขอเจริญพร วันนีอ้าตมภาพพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ ขอ
อนโุมทนาในวนัอันเป็นมงคล คือโอกาสท่ีคุณโยมเกสรี บุลสุข ได้
ปรารภวนัเกิดซึ่งหมนุเวียนมาครบอายุหกสิบปีในวนันี ้แล้วจดัพิธี
ท าบญุถวายภตัตาหารและไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เป็นเคร่ืองท าให้
เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมกนันีก้็ขออนโุมทนาตอ่ญาติมิตรทกุท่าน 
ท่ีได้มาร่วมท าบุญแสดงความปรารถนาดีเจริญไมตรีธรรมต่อ   
คณุโยมเกสรีในโอกาสนีด้้วย  

นอกจากนัน้ มีข้อพิเศษท่ีควรจะกล่าวไว้ด้วย กล่าวคือ  
คณุโยมเกสรีได้บ าเพ็ญกุศลเป็นส่วนอดิเรก คือการเจริญจิตภาวนา 
ท่ีเรียกกันง่ายๆ ว่า เข้ารีทรีต (retreat) ในช่วงเวลาระยะหนึ่งก่อน
หน้านีพ้ร้อมด้วยญาติมิตร เป็นการเจริญกุศล ท่ีเหมือนกับว่าจะ
เตรียมรับวนัเกิดให้เป็นสิริมงคลมากย่ิงขึน้ การบ าเพ็ญจิตภาวนา
นัน้แปลว่า การพัฒนาจิตใจ คือการท าให้จิตใจงอกงามขึน้ หรือ
แปลอีกอย่างหนึง่วา่ เป็นการท ากศุลธรรมให้เกิดให้มีให้เพ่ิมพนูขึน้
ในจิตใจ ซึ่งก็เป็นเร่ืองเก่ียวกับการเกิดเหมือนกัน คือเป็นการเกิด
ของกศุลธรรมในจิตใจ นบัว่าสอดคล้องกันดีกับการท าบุญวนัเกิด 
ซึง่เก่ียวด้วยการเกิดของชีวิต 
                                                         


 ธรรมกถา ในพธีิท าบญุวาระคลา้ยวนัเกิด ของ คุณเกสร ีบลุสุข 
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ว่าถึงเร่ืองการเกิดนี ้เราได้ยินบ่อยๆ ในพระพุทธศาสนา
ทา่นกลา่วถึงในท่ีหลายแห่ง แต่เรามักจะได้ยินในค าสวดมนต์ท่ีว่า 
ชาติปิ ทกฺุขา แปลว่า แม้ชาติคือการเกิด ก็เป็นทกุข์ ถ้ามองดตูาม
พระบาลีนี ้ก็ท าให้เกิดความรู้สึกว่า พระพทุธศาสนามองการเกิด
เป็นเ ร่ืองทุกข์ เป็นเ ร่ืองไม่สบาย จนกระทั่งบางคนบอกว่า 
พระพทุธศาสนามองโลกในแง่ร้าย 

ความจริง ท่ีว่าการเกิดเป็นทกุข์นี ้ เป็นการพดูไปตามเร่ือง
ของสภาวธรรม หมายถึงการเกิดหรือปรากฏขึน้ของสงัขาร หรือพดู
ให้ชดัก็คือการปรากฏของขนัธ์ ๕  

เม่ือขันธ์ ๕ ปรากฏพร้อมบริบูรณ์ก็เป็นชีวิต ขันธ์ ๕ นัน้
เป็นส่ิงปรุงแตง่ อย่างท่ีกลา่วแล้ววา่เป็นสงัขาร เม่ือเป็นสังขารก็ตก
อยู่ในอ านาจของพระไตรลักษณ์ คือ มีความไม่เท่ียง ไม่คงท่ี 
เกิดขึน้แล้ว ตัง้อยู่แล้วดบัไป เป็นอนิจจงั เม่ือไม่เท่ียง ไม่คงท่ี ก็อยู่
ในสภาพเดิมไม่ได้ ไม่สามารถคงทนอยู่ เรียกว่า เป็นสภาวะของ
ความทุกข์ แล้วก็เป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่เป็นไปตามความ
ปรารถนาของใคร ไม่เป็นตัวเป็นตนให้ใครได้ จึงเรียกว่าเป็น
อนตัตา  

ในท่ีนี ้จดุส าคญัท่ีทา่นยกขึน้มาพดูเก่ียวกบัการเกิดก็คือว่า 
เป็นทกุข์ ได้แก่เป็นสภาวะท่ีคงทนอยู่ไม่ได้ อันนีเ้ป็นสภาวะท่ีเป็น
ธรรมดาของสงัขาร เม่ือพระพทุธเจ้าตรัสว่าอย่างนัน้ ก็ คือตรัสไป
ตามความจริง ถ้าไม่ตรัสวา่เป็นทกุข์ จะตรัสว่าอย่างไร เม่ือมันเป็น
ความจริงอย่างนัน้ ก็ต้องตรัสไปอย่างนัน้ อันนีเ้ป็นการตรัสในแง่
สภาวะ 



การเกิดเป็นทกุข ์เกิดดีเป็นสุข ๕

แต่การตรัสถึงความเกิดนัน้ ไม่ได้ตรัสว่าเป็นทกุข์เสมอไป 
การเกิดท่ีเป็นสขุก็มี การเกิดเป็นสขุในพระพทุธศาสนาเป็นอย่างไร 
อาตมภาพจะขอยกตัวอย่าง เช่น พุทธภาษิตบทหนึ่งว่า “สุโข 
พทฺุธานมุปฺปาโท” แปลว่า การเกิดขึน้ของพระพทุธเจ้าทัง้หลาย
เป็นความสขุ หรือน ามาซึง่ความสขุ พระด ารัสนีแ้สดงว่า การเกิดก็
สามารถท าให้เกิดความสขุได้ เพราะวา่เม่ือพระพทุธเจ้าอบุัติแล้วก็
ทรงน าแสงสวา่งมา ท าให้คนเกิดปัญญามองเหน็สจัจธรรม รู้เข้าใจ
ว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล ควรประพฤติปฏิบติัต่อชีวิตของ
ตนเองและต่อโลกหรือต่อส่ิงแวดล้อมทัง้หลายอย่างไร ท าให้
แก้ปัญหาชีวิตได้ ด าเนินชีวิตให้ผ่านพ้นความทุกข์ และประสบ
ความสุข เพราะฉะนัน้จึงกล่าวว่า การอุบัติของพระพุทธเจ้าน า
ความสขุมาให้ 

อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องพูดถึงบุคคลซึ่งเป็นท่ีเคารพสูงสุด 
แม้แตผู่้ ท่ียงัมิใชเ่ป็นบคุคลในอดุมคติ ยงัมิใชพ่ระพทุธเจ้า เพียงแค่
เป็นบคุคลดีงามท่ีเรียกวา่ สปับรุุษ โดยทัว่ไป คนท่ีเรียกว่า สปับุรุษ
นัน้ เกิดขึน้ท่ีไหนก็น าความสขุมาให้ท่ีนัน่เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ 
พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในบางแห่งว่า สัปบุรุษ หรือสัตบุรุษ เกิด
ขึน้มาก็เพ่ือความสขุของพหชูน หรือของชนจ านวนมาก ทัง้คนใน
บ้าน คนในครอบครัว คนในปกครอง คนท่ีร่วมงานการ ตลอดจน
บ้านเมือง กระทัง่ถึงสงัคมทัง้หมด ท าให้เกิดมีความสขุทัว่ไป อนันี ้
ก็เป็นอีกตวัอย่างหนึ่งท่ีแสดงว่า การเกิดน าความสขุมาให้ได้ แต่ก็
ยงัเป็นการมองอย่างกว้าง ๆ  
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ทีนีชิ้ดเข้าไปอีก มองละเอียดลึกซึง้เข้าไปถึงภายในชีวิต
ของแต่ละคน ภายในชีวิตของแต่ละคนนีส้่วนท่ีลึกท่ีสุด ละเอียด
ท่ีสดุก็คือ จิตใจ ในจิตใจนัน้ก็มีการเกิดอยู่ตลอดเวลา และการเกิด
นัน้ก็มีทัง้การเกิดท่ีดีและไม่ดี แล้วแต่ส่ิงท่ีเกิดขึน้ในจิตใจนัน้ 
ตามปกติทัว่ไปการเกิดจึงมีสองอย่างคือ การเกิดของอกุศลธรรม 
ซึ่งเป็นส่ิงท่ีไม่ดี เป็นบาปอย่างหนึ่ง และการเกิดของกุศลธรรม 
กลา่วคือส่ิงท่ีเป็นบญุเป็นกศุล เป็นความดีงาม เป็นคณุธรรมอย่าง
หนึง่ ถ้าอกศุลธรรมเกิดขึน้ในจิตใจ ก็ท าให้จิตใจขุ่นมัว เศร้าหมอง 
ไม่สบาย คบัแคบ อึดอดั ไม่มีความสขุ แต่ในทางตรงข้าม ถ้ากุศล
ธรรมเกิดขึน้ ก็ท าให้เกิดความสบาย ปลอดโปร่ง ผ่องใส มีความ
สว่าง มีความสงบ และเป็นความสขุ การเกิดภายในจิตใจท่ีจะดีก็
คือ การเกิดของกศุลธรรม เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจึงตรัสเน้นส่ิง
ส าคัญ คือ ท าอย่างไรจะให้ชีวิตของเราแต่ละคน โดยเฉพาะใน
จิตใจของเรานีเ้กิดกุศลธรรมขึน้อยู่เสมอ ถ้ามีกุศลธรรมเกิดขึน้อยู่
เสมอ ก็เป็นการเกิดท่ีดี เป็นการเกิดท่ีประเสริฐ  

เพราะฉะนัน้ แม้ว่าชาติคือความเกิด ซึ่งหมายถึงการเกิด
ของขนัธ์ ๕ หรือการเกิดของสงัขารท่ีปรุงแต่งจะเป็นทกุข์ มันก็เป็น
เร่ืองของทุกข์ตามสภาวะ แต่ในทางปฏิบัติ เราสามารถท าให้มี
ความสุขได้ คือ โดยสภาวะเป็นทุกข์ แต่ในทางปฏิบัติท าให้เกิด
ความสุข อนันีคื้อวิธีการของพระพทุธศาสนา เพราะฉะนัน้ ถ้าคน
มองพระพุทธศาสนาไม่ทั่วตลอด ก็อาจเข้าใจผิดว่าพระพุทธ -
ศาสนานีส้อนเร่ืองความทุกข์ มองโลกในแง่ร้าย แต่อันท่ีจริง
พระพทุธเจ้าตรัสสอนเร่ืองทกุข์ ก็เพ่ือให้เรารู้ความจริงแล้วเราจะได้
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ปฏิบติัถกูต้อง ปฏิบติัถกูต้องแล้วก็เกิดความสขุ พระพทุธศาสนาก็
เลยเป็นศาสนาแห่งความสขุ เพราะการปฏิบติัในพระพทุธศาสนา
นัน้ เป็นการปฏิบติัด้วยความสขุ 

เคยมีผู้ มาโต้ตอบ หรือมาสนทนากับพระพุทธเจ้า เขามี
ความเข้าใจวา่ ความสขุจะต้องเข้าถึงหรือเข้าถึงได้ด้วยความทกุข์ 
แตพ่ระพทุธเจ้าตรัสวา่ ไม่จ าเป็นต้องเป็นเช่นนัน้ ความสขุสามารถ
เข้าถึงได้ด้วยความสุข ลัทธิท่ีถือว่าความสขุจะต้องเข้าถึงได้ด้วย
ความทกุข์ มีตวัอย่างท่ีชดัเจนคือ ลทัธินิครนถ์ 

ลทัธินิครนถ์ถือวา่ เราจะเข้าถึงความสขุได้ ต้องปฏิบติัด้วย
ความทกุข์ เพราะฉะนัน้พวกนิครนถ์จึงบ าเพ็ญตบะ มีการทรมาน
ตนด้วยประการต่างๆ เช่น ลงไปอาบแช่น า้ในฤดหูนาว และไปยืน
นัง่นอนอยู่กลางแดดในฤดรู้อน ถ้าเป็นนกับวชจะโกนศีรษะก็ถอน
ผมทีละเส้น ท าทรมานทรกรรมตัวเองด้วยประการต่างๆ เรียกว่า
บ าเพ็ญตบะ เพราะเขาถือว่า จะต้องเอาความทกุข์มาแลกเพ่ือจะ
ให้ได้ความสขุ แตพ่ระพทุธศาสนาสอนวา่ ความสขุเป็นส่ิงที่เกิดข้ึน
ด้วยการปฏิบัติต่อส่ิงทั้งหลายอย่างถูกต้อง  ดังนัน้ โดยทั่วไป 
ความสขุ เราจงึสามารถเข้าถึงได้ด้วยความสขุ เพราะฉะนัน้ เราจึง
มีข้อปฏิบัติท่ีเม่ือปฏิบัติก็มีความสุขเลยทีเดียว ญาติโยมปฏิบัติ
ธรรมในพระพุทธศาสนา เวลาปฏิบัติก็มีความสุข เม่ือปฏิบัติไป
แล้ว เจริญก้าวหน้าไปก็จะบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีมีความสุขด้วย  นี ้
เป็นลกัษณะของพระพทุธศาสนา 

เราจึงได้พบเห็นว่า  เม่ือคนจากต่างประเทศหรือต่างชาติ
หรือตา่งวฒันธรรมเข้ามาเหน็คนไทย จะประทบัใจว่าคนไทยมีชีวิต
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จิตใจร่าเริงเบิกบาน มีหน้าตายิม้แย้มผ่องใส มีความสุข แต่ใน
เวลาเดียวกนั จะสงัเกตเห็นว่า ถ้าฝร่ังมองไปท่ีค าสอนเขาจะหาว่า 
พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความทกุข์ มองโลกในแง่ร้าย ทีนี ้
พอเห็นชาวพทุธเขาก็เห็นว่ามีความสขุ เขาก็เลยไม่สามารถเข้าใจ
วา่อะไรกนั แตท่ี่จริงนัน้ก็คือ พระพทุธศาสนาสอนให้รู้จกัความจริง 
ท่ีมีทุกข์อยู่ตามสภาวะ แต่แล้วเม่ือปฏิบัติท่านให้ปฏิบัติด้วย
ความสุข น่ีคือหลักการของพระพุทธศาสนา การปฏิบัติด้วย
ความสุขท่ีส าคัญก็คือการท่ีเราท าให้กุศลธรรมเกิดมีขึน้ในใจ
ตลอดเวลา ถ้าใครท าให้กศุลธรรมเกิดขึน้ในใจได้เสมอ คนนัน้ก็จะ
มีการปฏิบติัธรรมที่แท้จริง แล้วก็จะมีความสขุอยู่เร่ือยๆ อนันีเ้ป็น
หลกัส าคญัมาก เพราะวา่การเกิดของกศุลธรรมนัน้ เป็นการเกิดใน
จิตใจของเราแตล่ะขณะน่ีเอง 

หลักของพระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่า จิตของเราเกิดดับ
อยู่ตลอดเวลา ทีนี ้ในการท่ีจิตเกิดดบันัน้มันก็เกิดและดบัไปพร้อม
ด้วยกุศลธรรม และอกุศลธรรม ถ้าเกิดกุศลธรรมจิตนีก้็เกิดดับ
พร้อมด้วยกุศลธรรม ถ้ากุศลธรรมเกิดดบัอยู่เสมอ จิตนัน้ก็เจริญ
งอกงามขึน้ด้วยกุศลธรรม ค าว่า เกิด นัน้ใกล้กันกับค าว่า เจริญ
งอกงาม เม่ือเราเกิดมามีชีวิตขึน้นี ้หลงัจากเกิดแล้วเราก็หวงัว่าจะ
มีความเจริญงอกงาม ถ้าเกิดแล้วไม่เจริญต่อไปก็คือชีวิตดับสิน้ 
เกิดแล้วจึงต้องเจริญต่อไปด้วย แต่ถ้าวิเคราะห์ให้ละเอียดแล้ว 
ความเจริญคืออะไร  

ความเจริญ นัน้ว่าท่ีจริงแล้ว ก็คือการเกิดท่ีต่อเน่ืองกันไป
นัน่เอง ดงัเช่นชีวิตของเราท่ีเกิดมาจากครรภ์มารดานี ้ในส่วนของ
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ร่างกายประกอบด้วยส่ิงท่ีเรียกว่า เซลล์ หรือทางพระเรียกว่า    
เป็นองค์ย่อยๆ ของรูปขันธ์ เป็นรูปธรรม ซึ่งมีทัง้มหาภูตรูป และ    
อุปาทายรูปต่างๆ มากมาย ส่ิงเหล่านี เ้กิดดับอยู่ตลอดเวลา 
หลงัจากท่ีเราเกิดมาแล้ว ก็มีการเกิดย่อยๆ อย่างนีใ้นแต่ละขณะ
เร่ือยมา ร่างกายของเราจงึเจริญเติบโตตอ่มาได้ ความเจริญเติบโต 
ก็คือ สภาพท่ีมีการเกิดเพ่ิมอตัราขึน้ในแนวทางนัน้ๆ นัน่เอง 

ในทางจิตใจก็เหมือนกัน จิตใจก็มีการเกิดอยู่เสมอ ถ้ามี
การเกิดของกศุลธรรมอยู่เสมอตลอดเวลา ชีวิตของเราก็เจริญงอก
งาม จิตใจก็เจริญงอกงาม คือมีความดีงามเพ่ิมมากขึน้ๆ นั่นเอง 
ซึ่งก็หมายความว่า เม่ือเราพดูว่ากุศลธรรมเจริญงอกงามย่ิงๆ ขึน้ 
ก็เท่ากับบอกว่า กุศลธรรมเกิดขึน้บ่อยๆ เร่ือยๆ เพราะฉะนั้น 
หลกัการปฏิบัติธรรมส าคญัก็คือ ท าอย่างไรจึงจะให้กุศลธรรมนี้
เกิดข้ึนอยู่เร่ือยๆ ต่อเนื่องกันไป แล้วอันนัน้ก็จะกลายเป็นความ
เจริญงอกงามของจิตใจ ความเจริญงอกงามนีแ้หละท่ีเราเรียกว่า 
ภาวนา ความมุ่งหมายของภาวนาก็คือ การท าให้กุศลธรรม
เกิดขึน้ในใจต่อเน่ืองกันไปเร่ือยๆ แล้วกุศลธรรมก็จะเจริญเพ่ิมพนู
ไป จนกระทัง่เตม็บริบรูณ์ 

กศุลธรรมท่ีเกิดขึน้ในใจนัน้มีมากมายเหลือเกิน ควรจะยก
มากลา่วเฉพาะท่ีเป็นข้อส าคญัๆ โดยเฉพาะท่ีเรามกัใช้ในการวดัว่า
เราได้เจริญงอกงาม หรือพฒันาไปได้แค่ไหนเพียงใด พระพทุธเจ้า
ได้ตรัสหลักธรรมบางอย่างไว้ ซึ่งเราสามารถใช้ตรวจดูตัวเอง ถ้า
ธรรมเหลา่นีเ้กิดขึน้ในใจของเราอยู่ตอ่เน่ือง ก็เป็นเคร่ืองวดัไปในตวั
ว่า เราก าลงัมีความเจริญงอกงามในธรรมเป็นอย่างดี หลกัธรรม
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หมวดหนึง่ท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้ ส าหรับใช้วดัความเจริญของจิตใจ
ของแต่ละคน ก็คือ หลักธรรมท่ีเรียกว่า อริยวัฒิ หรืออริยวัฑฒ ิ
หรือจะเรียกว่า อารยวัฒิก็ได้ แปลว่า ความเจริญอย่าง  อริยชน 
หรือความเจริญของอริยชน หลักความเจริญของอริยชนนี ้เป็น
เคร่ืองวดัความเจริญก้าวหน้าของพทุธศาสนิกชนได้ทัว่ไป หลกันีมี้ 
๕ ประการ ด้วยกนั 

ประการท่ีหนึ่งคือ ศรัทธา ท่านให้ดูว่า ศรัทธานีง้อกงาม
ขึน้ในใจของตนหรือไม่ ศรัทธา ก็คือความเช่ือ ความเช่ือนัน้มี ๒ 
อย่าง อย่างแรกคือ ความเช่ือท่ีเรียกว่า อมูลิกาศรัทธา แปลว่า 
ความเช่ือท่ีไม่มีมูล คือไม่มีเหตุผล โดยเฉพาะความเช่ือท่ีงมงาย 
หมายความว่า เห็นอะไรไม่ได้คิด ไม่ได้พิจารณาก็โน้มใจเช่ือตาม
ไป ถ้าโน้มใจเช่ือตามไปเฉยๆ ก็ไม่มีหลัก ต่อไปก็กลายเป็นความ
เ ช่ือแบบหลงใหล  แ ล้วก็กลาย เ ป็นความงมงาย ในทาง
พระพุทธศาสนาท่านให้มีความเช่ืออย่างท่ีสอง คือ อาการวตี
ศรัทธา แปลว่า ศรัทธาท่ีมีเหตุผล คือ มีปัญญาประกอบ รู้เข้าใจ
เหตผุล รู้เข้าใจเหตุปัจจัย มองเห็นธรรม โดยเฉพาะความเป็นไป
ตามเหตปัุจจยั มองเหน็ความเกิดขึน้ตัง้อยู่ดบัไปซึ่งเป็นไปตามเหตุ
ปัจจยั เม่ือพิจารณาเร่ืองราวต่างๆ ก็ดวู่า เป็นเร่ืองท่ีสอดคล้องกับ
ความเป็นไปตามเหตปัุจจยัหรือไม่ ด าเนินสืบเน่ืองกันตามหลกัเหตุ
และผลหรือไม่ 

ศรัทธาหรือความเช่ือท่ีมีเหตุมีผลนีแ้หละ ถ้าหยั่งลงในใจ
ของเราแล้วก็เรียกว่า ได้เกิดมีกุศลธรรมท่ีต้องการ แต่กุศลธรรมท่ี
ต้องการนัน้ยังต้องเจริญต่อไปอีก ความเช่ือในความเป็นไปตาม
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เหตปัุจจยันีแ้หละ เป็นสว่นส าคญัของความเช่ือในธรรม ซึ่งรวมไป
ถึงความเช่ือในความดีงาม ในกฎเกณฑ์แห่งความดีความชัว่ เป็น
ความเช่ือในหลกัความจริง เป็นความเช่ือท่ีมีเหตผุล เป็นเหตุเป็น
ผล เม่ือเช่ือในธรรม ก็เช่ือในพระธรรมคือค าสอนของพระพทุธเจ้าท่ี
แสดงหลักความจริงแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นต้นนัน้ 
แล้วก็เช่ือในพระพทุธเจ้าผู้สอนหลกัความจริงนัน้ เช่ือในพระสงฆ์ 
ซึง่ประกอบขึน้ด้วยหมู่ชนผู้ปฏิบติัตามหลกัการนัน้ เรียกง่ายๆ เช่ือ
ในพระรัตนตรัย หรือศรัทธาในพระรัตนตรัย ความเช่ือในพระธรรม
ค าสอนของพระพุทธเจ้า หรือพูดรวมๆ ว่า ความเช่ือในพระ
รัตนตรัยนี ้จะต้องเจริญงอกงามย่ิงขึน้ พร้อมกันกับความรู้ความ
เข้าใจในธรรม เม่ือได้ศึกษาเล่าเรียนหลกัธรรมมีความเข้าใจมาก
ขึน้ หรือว่าได้ปฏิบัติด้วยตนเอง ประจักษ์ผล ได้รับความสงบสุข
ของชีวิตจิตใจ ได้เห็นจริงเห็นจัง ศรัทธาก็เพ่ิมพูนขึน้ ความเช่ือ
ความมัน่ใจก็แนน่แฟ้นย่ิงขึน้ ศรัทธานีจ้ะมากขึน้จนถึงระดบัสงูสดุ 
เรียกวา่เป็น อจลศรัทธา คือ ศรัทธาท่ีไม่หวัน่ไหว 

ท่านบอกว่า พระโสดาบันเป็นบุคคลท่ีมีอจลศรัทธา คือ
ศรัทธาท่ีไม่หวัน่ไหว น่ีเป็นขัน้สงูสดุของความมีศรัทธา เม่ือศรัทธา
ถึงขัน้สูงสุดแล้ว ก็เป็นการเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลชัน้ต้น 
ต่อจากนัน้ก็เจริญก้าวหน้าต่อไปอีกโดยศรัทธานัน้น าไปสู่ปัญญา 
จนกระทัง่ในท่ีสดุก็ไม่ต้องอาศยัศรัทธาอีกต่อไป เรียกว่าอยู่เหนือ
ศรัทธา ตอนนัน้ก็จะเป็นขัน้ของพระอรหนัต์ แต่เบือ้งต้นนี ้ในระดบั
แห่งการปฏิบัติของอริยชนทั่วไป กิจท่ีถือเป็นส าคัญก็คือการท า
ศรัทธาให้เจริญเพ่ิมพูนขึน้ เพราะฉะนัน้ ท่านจึงให้ดูว่า ศรัทธา
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ความเช่ือความมั่นใจในคุณธรรม ในความดีงาม ในคุณพระ
รัตนตรัยนี ้เจริญเพ่ิมพนูขึน้หรือไม่ ถ้าหากได้พิจารณาดตูวัเองแล้ว 
มองเห็นว่ามีศรัทธาเกิดขึน้ในใจบ่อยๆ จิตใจผ่องใส จิตใจเอิบอ่ิม
ด้วยศรัทธา และมีศรัทธาท่ีมั่นคงเพ่ิมขึน้ ก็แสดงว่ามีความเจริญ
อย่างอริยชนขัน้ท่ีหนึง่ 

ต่อไปข้อท่ีสอง คือ ศีล ศีลนัน้ก็คือปกติของกายวาจา 
หมายถึงการส ารวมกายวาจาให้อยู่ในสจุริต คือความประพฤติท่ีดี
งาม ความประพฤติท่ีดีงาม หรือการส ารวมกายวาจาอยู่ในสจุริต
คืออะไร ก็ คือกายวาจาท่ีไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ใครๆ ไม่
เบียดเบียนผู้ อ่ืน การท่ีกายวาจาของเราอยู่ในความสงบเรียบร้อย 
ไม่เบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ อ่ืนนีเ้ป็นศีล จะเห็นง่ายๆ ว่า 
หลกัศีลเบือ้งต้น ก็คือการท่ีว่า บุคคลแต่ละคนอยู่เป็นปกติร่วมกับ
ผู้ อ่ืน ไม่ใช้กายวาจาของตนนี ้ไปท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ อ่ืน 

เร่ิมตัง้แตไ่ม่ก่อความเดือดร้อน แก่ชีวิตร่างกายของเขา ไม่
เบียดเบียนท าร้ายชีวิตร่างกายของเขา ก็คือศีลข้อเว้นปาณาติบาต  

ล าดบัต่อไป ไม่เบียดเบียนท าร้ายเขาในเร่ืองกรรมสิทธ์ิใน
ทรัพย์สินตา่งๆ ก็เป็นศีลท่ีเรียกวา่เว้นจากอทินนาทาน 

ล าดบัท่ี ๓ ไม่ท าร้ายเบียดเบียนเขาในเร่ืองของรักของหวง 
โดยไม่ละเมิดต่อคู่ครองของเขา ก็เป็นศีลข้อเว้นจากกาเมสมิุจฉาจาร 

ล าดับท่ี ๔ ไม่ใช้วาจาเบียดเบียนท าร้ายผู้ อ่ืน เช่น ไม่ตัด
รอนผลประโยชน์ของเขาด้วยค าเท็จ หรือไปหลอกลวงให้เขาเสีย
ผลประโยชน์ หรือท าให้เกิดโทษเกิดภยัตอ่ชีวิตของเขา ก็เป็นศีลข้อ
เว้นจากมสุาวาท 
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ล าดบัท่ี ๕ คนท่ีขาดสติเน่ืองจากมึนเมา คุมสติไม่ได้ อาจ
ท าร้ายเบียดเบียนผู้ อ่ืนได้ทุกอย่าง แม้กระทัง่อบุัติเหต ุเช่นรถชน
กัน ก่อความเดือดร้อนแก่สังคมได้มาก ท่านจึงให้งดเว้นจากการ
ด่ืมสุราและของมึนเมาต่างๆ แล้วจดัเป็นศีลข้อท่ีเรียกว่าเว้นจาก
สรุาเมรัย 

การประพฤติตนอย่างท่ีกล่าวมาทัง้ห้าข้อนี ้คือการส ารวม
กายวาจาให้เป็นปกติขัน้เบือ้งต้นหรือทั่วไป ถ้าหากเว้นจากการ
เบียดเบียนทั่วไปได้แล้ว ก็เป็นพืน้ฐานส าหรับชีวิตและสังคมท่ีดี
งาม ต่อจากนัน้ท่านก็ให้ประพฤติศีลท่ีย่ิงขึน้ไปอีก ศีลท่ีย่ิงขึน้ไปก็
คือ การฝึกกายวาจานัน้ให้ประณีตย่ิงขึน้ กายวาจาท่ีไม่เบียดเบียน
คนอ่ืน ก็มีความประณีตชัน้หนึง่แล้ว แตท่่านยังต้องการให้ประณีต
ย่ิงขึน้ไปอีก ให้กายวาจามีความประณีตขึน้ไป เพ่ือจะได้เป็นเคร่ือง
ฝึกจิตไปด้วย จะเห็นว่าคนท่ีส ารวมกายวาจาให้ประณีต ให้สงบ
เรียบร้อยนัน้ จะต้องใช้ก าลังใจด้วย ท าให้ต้องมีการฝึกฝนจิตใจ
ของตนเอง เราจึงอาศัยการฝึกทางกายวาจานีม้าเป็นเคร่ือง
อปุกรณ์ในการฝึกจิตใจของเราในเบือ้งต้น เพราะฉะนัน้ เราจึงมี
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เช่น การส ารวมกาย
วาจาในพิธีกรรมต่างๆ การปฏิบัติตามระเบียบในพิธี และการฝึก
มารยาทเป็นต้น อันนีก้็เป็นเร่ืองของศีลทัง้สิน้ ข้อวตัรปฏิบติัต่างๆ 
อย่างเร่ืองของพระท่ีเรียกว่า เสขิยวัตร  ซึ่งเป็นการฝึกในเร่ือง
ขนบธรรมเนียม เชน่วา่จะฉันอาหารควรจะฉันอย่างไรให้เรียบร้อย 
ให้นา่ด ูให้งดงาม ให้สะอาดอะไรตา่งๆ มารยาทในการเดิน ในการ
นัง่ ในการกระท าการเคล่ือนไหวต่างๆ นี ้ล้วนแต่เป็นเร่ืองของการ
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ฝึกกายวาจาให้ประณีตย่ิงขึน้ทัง้นัน้ ข้อวัตรปฏิบัติเหล่านีเ้ม่ือ
แพร่กระจายออกมาในหมู่ญาติโยม ก็กลายเป็นขนบธรรมเนียม
ตา่งๆ ซึง่รวมแล้วก็เป็นเร่ืองของศีลนัน่เอง  

ศีล ๘ ก็เหมือนกนั ก็เป็นการฝึกกายวาจาให้ประณีตย่ิงขึน้ 
ให้เป็นพืน้ฐานของการฝึกจิต เม่ือเรามีศีลห้า เราก็ไม่เบียดเบียน
ใครอยู่แล้ว พอมาถึงศีลแปดจะเห็นว่ามันไม่ใช่เ ร่ืองของการ
เบียดเบียนใครเลย แต่เป็นเร่ืองของการฝึกกายวาจาของตัวเอง 
เช่น การงดเว้นจากการรับประทานอาหารในยามวิกาล หรือการ
เว้นจากการทดัทรงของหอม เคร่ืองลบูไล้ ดอกไม้ และของท่ีท าให้
เกิดความสวยงามทัง้หลาย เว้นจากการตบแต่งร่างกาย และการ
ฟ้อนร าขับร้องเล่นดนตรี ตลอดจนการนอนการนั่งบนท่ีนอนท่ีนั่ง
สงูใหญ่ อะไรตา่งๆ เหลา่นีเ้ป็นเร่ืองของการฝึกในทางกายวาจาให้
ประณีตย่ิงขึน้หรือขัดเกลามากขึน้ เพ่ือเป็นพืน้ฐานของการฝึก
จิตใจนั่นเอง เพราะฉะนัน้ ศีลจึงน าไปสู่สมาธิ พระพุทธเจ้าทรง
สอนให้เรามีความเจริญในศีล ศีลก็เลยมาเป็นหลักอริยวัฒิ หรือ
หลกัวดัความเจริญของอริยชนประการท่ีสอง  

รวมความว่า ข้อปฏิบติัต่างๆ จ าพวกท่ีได้กล่าวมานัน้ เป็น
เร่ืองศีลทัง้ในแง่ท่ีว่า ส ารวมกายวาจาให้เป็นปกติไม่เบียดเบียน
ใคร และในแง่ฝึกกายวาจาให้ประณีตย่ิงๆ ขึน้ไป เม่ือเราประพฤติ
กายวาจาได้ดีแล้ว คราวใดระลึกถึงความบริสุทธ์ิสะอาดในการ
บ าเพญ็ศีล ก็จะเกิดความไม่เดือดร้อนใจ จะเกิดความปีติความอ่ิม
ใจ และความอ่ิมใจนัน้ก็น าไปสู่ความสุข และน าไปสู่สมาธิ เป็น
พืน้ฐานของการฝึกจิตย่ิงๆ ขึน้ไปด้วย เพราะฉะนัน้ ไม่ว่าจะเป็นผล
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ของการฝึกในเร่ืองศีลก็ตาม หรือตวัการฝึกในศีลนัน้เองก็ตาม ก็
ล้วนแต่เป็นเร่ืองของการท าจิตใจให้งอกงาม ท าให้เกิดสมาธิได้
ทัง้สิน้ นีเ้ป็นข้อท่ีสอง เรียกวา่ ศีล 

ตอ่ไปข้อท่ีสาม ทา่นให้ดท่ีู สุตะ สตุะคือความรู้หรือส่ิงท่ีได้
ยินได้ฟัง ส่ิงท่ีได้ยินได้ฟังนี ้อาจจะเป็นความรู้ทัว่ไป อย่างชาวโลก 
เช่น ความรู้ข่าวสารข้อมลูต่างๆ และการร ่าเรียนวิชาการทัง้หลาย 
คนเราจะด าเนินชีวิตอยู่ในโลกนีไ้ด้จะต้องเล่าเรียน อย่างน้อยก็มี
ความรู้ท่ีรับฟังจากพ่อแม่ จากท่านผู้ ใหญ่หรือคนรุ่นก่อน เพ่ือให้
รู้จกัว่าจะด าเนินชีวิตอย่างไร จะท าอะไรอย่างไร ถ้าไม่มีสตุะก็ท า
อะไรไม่เป็น หรือมาเร่ิมต้นเป็นคนป่ากนัใหม่ แตน่ัน้ก็เป็นสว่นหนึง่  

ส าหรับพทุธศาสนิกชน สตุะมีความหมายรวมไปถึงค าสอน
ของพระพทุธเจ้าด้วย ควรตรวจสอบตวัเองวา่ เรามีความรู้หลกัการ
และข้อธรรมตา่งๆ ในค าสอนของพระพทุธเจ้าแค่ไหนเพียงใด เม่ือ
เราเร่ิมเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมแล้ว ก็ควรจะรู้จักเนือ้หาสาระใน
พระธรรมค าสอนมากย่ิงขึน้ เชน่ รู้วา่หลกัธรรมท่ีจะน ามาใช้ปฏิบติั
คืออะไร มีความหมายว่าอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร สมัพนัธ์กับ
ข้อธรรมอ่ืนๆ อะไรบ้าง ในแง่ไหนอย่างไร จะน าไปสู่ผลอะไร มีวิธี
ปฏิบัติท่ีถูกต้องอย่างไร ทางเขว ทางพลาด และโทษของการ
ปฏิบัติผิดเป็นอย่างไร เป็นต้น ดังนัน้ ถ้าเราจะก้าวหน้าไปสู่การ
ปฏิบติัมากขึน้ เราก็ต้องมีสตุะมากขึน้ เพราะถ้าไม่มีสตุะคือไม่รู้ ก็
ไม่สามารถปฏิบติัต่อไปได้ สตุะนีอ้าจจะอาศัยครูอาจารย์มาช่วย
กล่าวสอนให้ มาบอกเล่าถ่ายทอดความรู้ให้ แต่ว่าโดยหลักการ    
ก็ คือ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของ
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พระพุทธเจ้ามากขึน้ ซึ่งจะเป็นพืน้ฐานในการปฏิบัติให้ก้าวหน้า
ย่ิงๆ ขึน้ไป อันนีเ้รียกว่าสุตะ จัดเป็นเคร่ืองวัดอย่างหนึ่ง ให้ดูว่า 
เม่ือเรามาปฏิบัติธรรมนัน้ เราได้มีความรู้ละเอียดลึกลงไปใน
หลักธรรมมากขึน้แค่ไหน เพียงใด มีสุตะมากขึน้ไหม นีเ้ป็น
ประการท่ีสาม 

ต่อไปประการท่ีส่ี คือ จาคะ จาคะ แปลว่า ความสละ 
หมายความว่าสละความยึดติด จิตใจนีไ้ปยึดติดถือมั่นผูกพนักับ
ส่ิงต่างๆ ความยึดติดของคนเรานัน้ท่ีมองเห็นง่ายๆ ก็คือความยึด
ติดผูกพันในวัตถุส่ิงของต่างๆ ท่ีเราสร้างขึ น้มา เพ่ือเป็นเคร่ือง
อ านวยความสะดวกในการด าเนินชีวิต ตามความมุ่งหมายเดิมนัน้ 
ส่ิงเหล่านีเ้ราสร้างขึน้มาเพ่ือท่ีจะช่วยให้ชีวิตด ารงอยู่ด้วยดี แต่พอ
สร้างขึน้มาแล้ว ก็เกิดความมีขึน้ พอมีการมีขึน้ ก็มีการเป็นเจ้าของ 
พอมีการเป็นเจ้าของ ก็เกิดมีความยึดมีความส าคัญมั่ นหมาย
ผกูพนัติดตวั พอมีความยึดติด ก็มีความหวง มีความห่วง มีความ
กังวล แล้วส่ิงเหล่านัน้ นอกจากจะท าให้เกิดความสะดวกในการ
ด าเนินชีวิต ก็จะน าความทกุข์มาให้ด้วย เพราะท าให้เกิดความรู้สึก
หว่งกงัวลเป็นอย่างน้อย แล้วก็ท าให้เกิดความเศร้าเสียใจเม่ือมีการ
แตกสลายเป็นต้น อนันีจ้ึงเป็นข้อท่ีต้องแก้ไข คือจะท าอย่างไรให้
ส่ิงท่ีเกิดมีขึน้มาช่วยตัวเรานัน้ อ านวยแต่ผลดี ท าให้เกิดความ
สะดวกสบายในการด าเนินชีวิต แตไ่ม่เกิดโทษแก่ชีวิตจิตใจของเรา  

การท่ีส่ิงท่ีเราสร้างสรรค์ ท าให้เกิดมีขึน้มาแล้ว จะไม่เกิด
โทษ ก็ต้องอาศัยการรู้จักท าใจ ไม่ให้มีความยึดติดผูกพันมาก
เกินไป โดยรู้เท่าทันความจริงท่ีส่ิงเหล่านัน้มันจะต้องเป็นของมัน
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ตามธรรมดา ระลกึถึงความมุ่งหมายเดิมในการท่ีเราสร้างหรือมีส่ิง
เหล่านัน้ๆ และฝึกตนในทางท่ีจะไม่ยึดติด ด้วยเหตุนีใ้นทาง
พระพทุธศาสนา ทา่นจงึสอนหลายแง่หลายอย่าง เร่ิมตัง้แต่ให้รู้จกั
สละส่ิงของ มีการให้ มีการเผ่ือแผ ่แบง่ปันด้วยทาน  

การสละส่ิงของให้แก่ผู้ อ่ืนเรียกว่า ทาน ซึ่งมีทัง้การถวาย
ทานแก่พระสงฆ์ การให้ทานแก่บุคคลผู้ ยากไร้ท่ีต้องการความ
ชว่ยเหลือ การบริจาคเพ่ือส่งเสริมสนบัสนนุบุคคลหรือกิจการท่ีท า
ความดีงามบ าเพ็ญประโยชน์ และการสละให้ปันกันในหมู่ญาติ
มิตรหรือคนท่ีเสมอกัน เพียงเพ่ือผูกน า้ใจตัง้ไมตรี ส่วนในด้าน
จิตใจของตนเอง เม่ือเผ่ือแผไ่ปแล้วก็มีความสขุจากการให้  

คนเรานัน้ ตามปกติเม่ือเร่ิมแรกก็จะมีความสขุจากการได้
ก่อน เราได้ของ สร้างส่ิงของขึน้มาได้ หรือใครให้ ได้มาเป็นของตวั 
เราก็มีความสุข ต่อมาจิตใจเจริญขึน้ เราจะรู้จกัความสุขจากการ
ให้ แตก่ารให้จะท าให้เกิดความสขุได้ ก็ต้องมีความพร้อมใจท่ีจะให้ 
จิตใจท่ีพร้อมจะให้คือจิตใจอย่างไร ก็คือจิตใจท่ีมีความรัก มีความ
ปรารถนาดี หรือมีเมตตา พ่อแม่รักลกู มีเมตตาต่อลกู จึงมีจิตใจท่ี
พร้อมท่ีจะให้แก่ลกู เม่ือให้แก่ลกู พอ่แม่ก็มีความสขุในการให้ ทัง้ๆ 
ท่ีของนัน้ถูกสละออกไป แต่แทนท่ีจะเสียดายก็ไม่เสียดาย แทนท่ี
จะทกุข์ก็ไม่ทกุข์ กลบัมีความสขุขึน้มาแทน แต่ถ้าไม่มีคณุธรรมใน
ใจ ไม่มีเมตตา ก็มีความเสียดายของ เวลาให้ก็ฝืนใจแล้วก็มีความ
ทกุข์ เพราะฉะนัน้ จะทกุข์หรือจะสขุก็อยู่ท่ีใจของเราเอง  

คนท่ีฝึกฝนพัฒนาจิตใจขึน้มาแล้ว ก็สามารถให้ได้โดยมี
ความสุข เพราะเม่ือแผ่เมตตากรุณาให้กว้างขวางออกไป ท าใจ
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ของตนให้ประกอบด้วยเมตตากรุณาตอ่คนอ่ืนเพ่ิมจ านวนมากย่ิงขึน้ 
ก็จะท าให้การให้กลายเป็นความสุขมากขึน้บ่อยขึน้ ย่ิงมีเมตตา
กรุณากว้างขวางออกไปเท่าใด ก็ย่ิงมีความสขุจากการให้ได้มาก
เท่านัน้ ย่ิง รักเพ่ือนมนุษย์ ย่ิงรักคนอ่ืนไ ด้มากเท่าใด ก็ ย่ิงได้
ความสขุจากการให้และการไม่ต้องเอามากขึน้เท่านัน้ จนกระทั่ง
เข้าถึงพทุธพจน์ท่ีวา่ “ผูใ้หค้วามสุข ก็ไดค้วามสุข” ทัง้หมดนีก้็อยู่
ท่ีท าใจเป็น ซึ่งเป็นหลกัปฏิบติัอย่างหนึ่ง ท่ีท าให้ส าเร็จหน้าท่ีของ
จาคะอย่างในกรณีนี ้เมตตากรุณาก็เป็นธรรมส าคัญท่ีช่วยหนุน
จาคะให้เกิดขึน้ ดงันัน้ จงึจะต้องฝึกตนวา่ ท าอย่างไรเราจะมีความ
พร้อมท่ีจะให้ ท่ีจะสละ มีความไม่ยึดติดในส่ิงทัง้หลาย การมีจาคะ
จงึเป็นเคร่ืองส ารวจจิตใจของตนเองอย่างหนึ่งว่า เจริญในธรรมแค่
ไหน ดูว่าเวลานีเ้รามีจาคะ มีความสละ มีความไม่ยึดติดในส่ิง
ทัง้หลายเพ่ิมขึน้ไหม สามารถอยู่ได้โดยมีความสุขด้วยใจของ
ตนเอง โดยไม่ต้องได้ไม่ต้องเอาแค่ไหน มีความสขุจากการให้หรือ
การสละได้แคไ่หน ตลอดกระทัง่วา่ สามารถอยู่เป็นสขุได้หรือไม่แค่
ไหน เม่ือไม่ได้หรือแม้แตเ่ม่ือต้องสญูเสียอะไรไป 

บางคนมีความพึ่งพาส่ิงภายนอกมาก ถ้าไม่มีส่ิงภายนอก
แล้วก็หาความสขุไม่ได้ พอพฒันาจิตใจขึน้ไปแล้ว ก็มีความสขุแม้
ด้วยใจของตนเอง ล าพงัใจของตวัเรา เราอยู่กับใจของตวัเองได้ มี
ความสุขได้ อันนีก้็จะเป็นการพึ่งตนเองได้ ถ้าเราไม่สามารถมี
ความสขุด้วยใจของตนเอง เราก็ต้องพึ่งส่ิงภายนอก ความสขุของ
เราก็ฝากไว้กับส่ิงภายนอก ส่ิงข้างนอกเป็นอย่างไรเราก็เป็นไป
ตามนัน้ จิตใจของเราก็แปรปรวนไปตาม ท่านเรียกว่า มีความสุข
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ความทุกข์ขึน้กับปัจจัยภายนอก แต่เม่ือมีจาคะมากขึน้ จิตใจ
คลายความยึดติดผูกพัน  มีความเข้าใจในส่ิงทัง้หลายตามความ
เป็นจริงแล้ว ก็อยู่กับใจของตวัเองได้ มีความสขุด้วยใจของตวัเอง 
เป็นอิสระ ไม่ขึ น้ต่อ ส่ิงภายนอก เป็นไทแก่ตัว ท่านเรียกว่า 
พึ่งตนเองได้ อย่างแท้จริง อันนีก้็ เป็นความเจริญในธรรมอีก
ประการหนึ่ง ท่ีเรียกว่า จาคะ ท่านจึงให้ส ารวจว่าเรามีจาคะ คือ
ความสละได้ ความไม่ยึดติดผกูพนัในส่ิงทัง้หลายเจริญขึน้ในใจแค่
ไหนเพียงใด 

ต่อไปประการสุดท้ายก็คือ ปัญญา ปัญญา คือ ความรู้
ความเข้าใจในส่ิงทัง้หลายตามความเป็นจริง จะเห็นได้ว่า ตอนนี ้
เรามีเร่ืองความรู้ขึน้มาแล้วสองข้อ คือ ข้อสาม สุตะก็เป็นความรู้ 
ข้อห้า ปัญญาก็เป็นความรู้ ความรู้สองอย่างนีต้่างกันอย่างไร สตุะ
ก็เป็นความรู้ แต่เป็นความรู้ท่ีเราสดับตรับฟังมาจากผู้ อ่ืน เป็น
ถ้อยค าของท่านผู้ อ่ืนพูดให้เราฟัง อาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้ หรือ
แม้แต่ไปอ่านหนังสือ ก็ได้ข้อมูลความรู้ท่ีถ่ายทอดมาจากคนอ่ืน 
อนันีเ้ป็นความรู้ของผู้ อ่ืนท่ีเรารับเอาเข้ามา ยังไม่เป็นของเรา ทีนี ้
ถ้าเรารู้เข้าใจในส่ิงท่ีรับมา หรือได้สดับตรับฟังมา ความรู้ท่ีเป็น
ความเข้าใจของตวัเองก็เกิดขึน้ใหม่ ความรู้นัน้แหละเป็นปัญญา 

บางคนมีสตุะมาก เลา่เรียนทรงจ าส่ิงตา่งๆ ได้มากมาย แต่
มีปัญญาน้อย คือ ไม่รู้ไม่เข้าใจส่ิงท่ีได้สดบัเลา่เรียนมานัน้ ก็ไม่เกิด
ประโยชน์แท้จริง เหมือนได้อปุกรณ์บางอย่างมา แต่ไม่รู้ว่าอปุกรณ์
นัน้เป็นอย่างไร มีคณุค่าอย่างไร จะใช้อย่างไร ก็ได้ประโยชน์น้อย 
บางทีก็เกิดโทษด้วย เพราะฉะนัน้พระพุทธเจ้าจึงสอนเน้นว่า 
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นอกจากจะมีสตุะแล้ว ต้องมีปัญญาด้วย ท่านว่า ปญ.ญา สตุวินิจฺฉินี 
แปลว่า ปัญญาเป็นเคร่ืองวินิจฉัยสตุะ คือ ความรู้ท่ีเข้ามานัน้เป็น
ข้อมลูดิบ เป็นของดิบ ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร มีคุณค่าอย่างไร จะ
เอาไปใช้อย่างไร ถ้าคนไม่มีปัญญา ความรู้นัน้ก็เอามากองไว้เฉยๆ 
ไม่ รู้ว่า จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร แต่คนท่ีมีปัญญาจะ
สามารถวินิจฉัยได้ เลือกเฟ้นได้ว่า อนันีเ้ป็นข้อมลูเป็นความรู้ท่ีใช้
ประโยชน์เพ่ือการนัน้ เอาไปใช้ท าอย่างนัน้ๆ ได้ ถ้าเราจะท าอะไร
ให้ส าเร็จสกัอย่างหนึ่ง จะต้องเอาความรู้นีไ้ปใช้ไปท าอย่างไร ไป
ดัดแปลงอย่างไร เอาความรู้นัน้ไปยักเยือ้งใช้งานท าการแก้ไข
ปัญหา จดัท าส่ิงต่างๆ ให้ส าเร็จผลตามต้องการได้ ความรู้ท่ีเข้าใจ
ส่ิงทัง้หลายตามความเป็นจริง ความรู้ท่ีสามารถสืบสาวหาเหตุ
ปัจจยัของส่ิงต่างๆ ความรู้ท่ีสามารถคิดพิจารณาวินิจฉัยได้ เลือก
เฟ้นกลั่นกรองได้ เช่ือมโยงประสานได้ ท าให้เอาสุตะหรือข้อมูล
ข่าวสารวิชาการตา่งๆ ไปใช้งาน สามารถจดัสรรจดัการด าเนินการ
ท าส่ิงตา่งๆ ให้ส าเร็จได้ ความรู้อย่างนี ้เรียกวา่ ปัญญา 

ปัญญาเป็นส่ิงส าคัญ เป็นตัวควบคุมทัง้หมด ควบคุม
ตัง้แต่ศรัทธามาจนถึงจาคะ จะรู้ว่าอะไรควรเช่ือไม่ควรเช่ือ ก็ต้อง
อาศยัปัญญา จะประพฤติศีลได้ถกูต้อง ก็ต้องมีปัญญาก ากับว่า ท่ี
เราประพฤติปฏิบัติอยู่ นี เ้ พ่ืออะไร ตอนนีเ้ราควรจะฝึกฝนตน
อย่างไรด้วยศีลนัน้ ส าหรับสตุะก็มีความสมัพนัธ์ท่ีชดัเจนอยู่แล้วว่า
ต้องอาศยัปัญญาเป็นเคร่ืองวินิจฉัย และน าไปใช้ให้ถูกต้องให้เป็น
ประโยชน์ จาคะก็เชน่เดียวกนั เพราะมีปัญญาจงึท าให้เราสามารถ
มีจาคะ ไม่ยึดติดถือมั่นในส่ิงทัง้หลาย กล่าวคือ ในขัน้สูงสดุเม่ือรู้
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เข้าใจเทา่ทนัสงัขาร รู้เท่าทนัโลกและชีวิตตามความเป็นจริง จึงจะ
ท าให้จิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระ ไม่ยึดติดผูกพันในส่ิงทัง้หลาย มี
จาคะท่ีแท้จริง ปัญญาท่านจึงจัดไว้เป็นข้อสุดท้าย เพราะเป็นตัว
คมุทัง้หมด  

ปัญญานี ้ก็เป็นข้อธรรมส าหรับวัดความเจริญของชาว
พุทธอีกอย่างหนึ่ง คือให้ตรวจดูตัง้แต่ขัน้ต้นๆ ว่า เรามีปัญญา 
ความรู้ความเข้าใจในธรรมท่ีได้เล่าเรียนมา แค่ไหนเพียงใด สตุะ
คือความรู้จดจ าหลกัธรรมท่ีได้เล่าเรียนมา ปัญญาคือความเข้าใจ
แทงตลอดในหลักธรรมท่ีเล่าเรียนมานัน้ ทัง้สองอย่างนีป้ระกอบ
กัน ถ้าสุตะมากขึน้ แล้วปัญญาเจริญไปด้วย สุตะนัน้ก็เกิดเป็น
ประโยชน์ แต่ถ้าเล่าเรียนสตุะ เรียนหลกัธรรมมา แต่ไม่มีปัญญา 
หลักธรรมท่ีเล่าเรียนมาเป็นสตุะนัน้ก็ไม่เกิดผล ไม่เกิดประโยชน์
เท่าท่ีควร ตลอดจนตรวจดปัูญญาท่ีรู้เข้าใจสงัขาร รู้เข้าใจเท่าทัน
โลกและชีวิตตามความเป็นจริง โดยมองเห็นธรรมดาของความ
เป็นไปตามเหตุปัจจัย และรู้จักท่ีจะท าตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่ท า
ตามใจอยาก เป็นต้น เพราะฉะนัน้ ท่านจึงให้มีปัญญาเป็นหลัก
ประการส าคญั ท่ีจะน าชาวพทุธให้ก้าวหน้าไปในการปฏิบติั  

เม่ือรวมแล้ว ก็มีหลกัธรรม ๕ ข้อท่ีจะต้องตรวจดวู่า เป็นส่ิง
ท่ีได้เกิดมีขึน้ในจิตใจของเราอยู่เร่ือยๆ หรือไม่ ขอให้ธรรมเหล่านี ้
เกิดมีขึน้ในใจอยู่เสมอ และให้เกิดมากขึน้บ่อยขึน้ ย่ิงเกิดบ่อย
เท่าไรก็ย่ิงเจริญงอกงามเท่านัน้ นั่นแหละคือความเจริญงอกงาม
ในการปฏิบติัธรรม 
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ท่ีกล่าวมานัน้ เป็นธรรมหมวดหนึ่งท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ 
ส าหรับใช้วดัความเจริญของชาวพทุธ นอกจากนีแ้ล้วท่านยังมีหลกั
อ่ืนๆ ส าหรับวัดอีก อาตมภาพจะพูดถึงไว้อีกสักหมวดหนึ่ง 
กลา่วคือธรรมทัง้หลายเทา่ท่ีเราจะรู้ได้ เม่ือจดัประเภทแล้ว จะมีอยู่
ส่ีพวกด้วยกนั 

ธรรมพวกท่ีหนึ่งคือ ธรรมประเภทท่ีจะต้องรู้ว่าอะไรเป็น
อะไร ทา่นเรียกวา่ ธรรมท่ีควรก าหนดรู้ ซึง่เราต้องรู้จกั เช่นโลกและ
ชีวิตนี ้หรือสังขารทัง้หลาย หรือ รูป เวทนา สัญญา สั งขาร 
วิญญาณ เหล่านี ้เป็นส่ิงท่ีเราจะต้องรู้จักตามสภาพของมัน รู้ว่า
อะไรเป็นอะไร ธรรมในหมวดนีท้า่นเรียกวา่ ปริญไญยธรรม ธรรมท่ี
ควรก าหนดรู้ คือรู้ตามท่ีมันเป็นของมัน เรียกเป็นศัพท์แท้ๆ 
เฉพาะตัวหลักว่า ปริญญา ปริญญาก็คือ การก าหนดรู้เท่าทัน
ตามท่ีมนัเป็นจริง 

ต่อไป ธรรมพวกท่ีสอง คือธรรมท่ีจะต้องก าจดั ต้องแก้ไข 
เช่น กิเลสต่างๆ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน หรือว่า โลภะ โทสะ 
โมหะ ตณัหา มานะ ทิฏฐิ อะไรพวกนี ้จัดเป็นธรรมเหมือนกัน แต่
เป็นอกุศลธรรม เป็นธรรมประเภทท่ีต้องละ ต้องแก้ไข ต้องก าจัด 
พวกนีท้า่นจดัเป็นประเภทท่ีสอง เรียกวา่ ปหาตพัพธรรม เฉพาะตวั
หลกัแท้ๆ คือ ปหานะ แปลวา่ การละหรือก าจดั 

ต่อไปอีก ธรรมพวกท่ีสามคือ ธรรมท่ีเราควรประจกัษ์แจ้ง 
ควรจะเข้าถึง หรือควรจะบรรล ุเช่น ความสงบของจิตใจท่ีเรียกว่า
สนัติ ความสะอาด ความสว่าง ความผ่องใส ความบริสุทธ์ิ ความ
ปราศจากธุลีมลทินของจิตใจ ความไร้เศร้าไร้โศกอะไรต่างๆ เหล่านี ้
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เป็นธรรมท่ีควรบรรลหุรือควรเข้าถึง เรียกวา่เป็น สจัฉิกาตพัพธรรม 
เป็นประเภทท่ีสาม ตวัหลกัแท้ๆ คือ สจัฉิกิริยา แปลว่า การท าให้
ประจกัษ์แจ้ง 

สดุท้าย ธรรมพวกท่ีส่ี คือธรรมท่ีควรปฏิบติั ควรเอามาใช้ 
เอามาลงมือท า เช่น ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นต้น ธรรมประเภทนี ้
เป็นธรรมท่ีเราควรเอามาใช้ เอามาปฏิบัติ เอามาลงมือท า เป็น
ภาคปฏิบติั และเป็นวิธีการ เรียกว่า ภาเวตพัพธรรม แปลว่า ธรรม
ท่ีควรเจริญ คือ ควรพฒันา หรือท าให้มีท าให้เป็นเพ่ิมขึน้ๆ ตวัหลกั
แท้ๆ คือ ภาวนา แปลว่า การเจริญ การพัฒนา หรือการลงมือ
ปฏิบติั 

ตกลงว่า ธรรมนัน้มีส่ีหมวดด้วยกัน ในเวลาท่ีพทุธศาสนิกชน
พิจารณาเก่ียวกับเร่ืองการปฏิบัติธรรมนัน้ ท่านให้ดูให้ครบว่า 
ธรรมท่ีควรรู้จกัตามความเป็นจริง เรารู้จักหรือยัง เรารู้จกัแค่ไหน 
ธรรมท่ีควรแก้ไขควรก าจัด เราได้ก าจัดหรือได้ละไปแล้วแค่ไหน
เพียงใด ธรรมท่ีควรเข้าถึงหรือควรบรรล ุเราได้บรรลหุรือเข้าถึงแล้ว
แค่ไหนเพียงใด ธรรมท่ีควรใช้ปฏิบัติเอามาลงมือท า เราได้ลงมือ
ท าไปแค่ไหน ถ้าจัดธรรมเป็นหมวดๆ อย่างนีถู้ก เราจะวดัผลได้ดี
ทีเดียว จะไม่เกิดความสับสน พอจัดธรรมเข้าเป็นหมวดเป็นชุด
อย่างนีแ้ ล้วสบาย คือมีหลักในการพิจารณาตัวเองว่า  ไ ด้
เจริญก้าวหน้าในธรรมสกัแคไ่หน 

เป็นอันว่า หลักการอย่างหนึ่งในการตรวจสอบตนเอง คือ
ให้ส ารวจตรวจด ูหรือวดัผลตนเองวา่ 
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๑. ปริญไญยธรรม ธรรมท่ีควรรู้จกัตามเป็นจริง โดยเฉพาะ
กายและใจของเรา ท่ีเรียกว่าขันธ์ ๕ รวมถึงโลกและ
ชีวิตทัง้หมดนี ้เรารู้จกัมองและเข้าใจด้วยความรู้เท่าทนั
ตามเป็นจริงหรือไม่ 

๒. ปหาตัพพธรรม ธรรมท่ีควรละ ควรก าจัด เช่น ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง เราได้ก าจัด ได้ลดละ ได้
แก้ไขไปแล้วแคไ่หนเพียงใด 

๓. สจัฉิกาตพัพธรรม ธรรมท่ีควรเข้าถึง ควรบรรล ุควรท า
ให้ประจักษ์แจ้งขึน้มา เช่น ความสงบ ความเบิกบาน
ผ่องใส ความเป็นอิสระ ความเป็นสุขไร้ทุกข์ ความ
ปลอดโปร่งโลง่เบา เราได้เข้าถึงประจกัษ์แจ้งไปแล้วแค่
ไหนเพียงใด  

๔. ภาเวตพัพธรรม ธรรมท่ีเป็นตัวการปฏิบัติ คือ ทาน ศีล 
ภาวนา หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือแยกเป็นเร่ืองๆ เช่น 
จิตตภาวนา วิปัสสนาภาวนา หรือแยกเป็นอย่างๆ เช่น 
เมตตา กรุณา ความมีสติ ความเพียร ความอดทน เป็น
ต้น เราได้เอามาใช้ได้ปฏิบติัไปแล้วแค่ไหนเพียงใด  

นีเ้ป็นหลักส าหรับพุทธศาสนิกชน ซึ่งขอกล่าวไว้อย่าง
กว้างๆ ท่ีสุด เม่ือท าได้อย่างนี ้เราจะมีหลกัมีเกณฑ์ในการปฏิบัติ
ธรรมให้ได้ผลมากขึน้ 

ในวนันี ้เท่าท่ีอาตมภาพได้กล่าวมาทัง้หมดนัน้ ก็เป็นเร่ือง
ท่ีสมัพนัธ์กบัการเกิด กล่าวคือ ในการเกิดของชีวิตนัน้ เราต้องการ
ให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไป ความเจริญก้าวหน้านัน้มีสอง
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ด้าน เพราะว่าชีวิตของเราประกอบไปด้วยองค์ร่วมสองส่วน คือ 
กายกับใจ ความเจริญด้านท่ีหนึ่ง ก็คือด้านกาย ซึ่งอาศัยปัจจัยส่ี 
โดยเฉพาะอาหารเป็นเคร่ืองบ ารุงเลีย้งท าให้เจริญเติบโตต่อมา แต่
อีกด้านหนึง่คือด้านจิตใจ ก็จะต้องมีความเจริญงอกงามเหมือนกัน 
จิตใจก็มีการเกิดอยู่ตลอดเวลา เม่ือเข้าสู่การปฏิบัติตามหลัก
พระพทุธศาสนา การเกิดของจิตใจนัน้จะต้องให้มีความหมายเป็น
การท าให้กุศลธรรมเกิดมีขึน้ในใจ ท าให้จิตใจแต่ละขณะท่ีเกิดขึน้
คือในขณะจิตหนึง่ๆ นีมี้กุศลธรรมเกิดขึน้ ถ้าท าได้อย่างนีก้็จะเป็น
ความเจริญงอกงามของจิตใจ เม่ือได้ความเจริญงอกงามของ
ร่างกายและของจิตใจครบทัง้สองประการ ก็จะเป็นชีวิตท่ีสมบรูณ์  

โดยเฉพาะ ในระยะซึง่ชีวิตเจริญงอกงามมากขึน้นัน้ เราจะ
เห็นได้ว่า ในส่วนของร่างกายจะมีการเส่ือมโทรมได้ ย่ิงในระยะ
ปลายแล้วย่ิงมีความเส่ือมมองเหน็ชดัมากขึน้ แตส่ิ่งท่ีทกุท่านจะท า
ได้ก็คือด้านจิต ด้านจิตนีเ้ราสามารถท าให้เจริญงอกงามมากขึน้ๆ 
โดยไม่เ ส่ือม เพราะฉะนัน้ เม่ือชีวิตเจริญขึน้ ก็ควรจะเน้นให้
ความส าคัญแก่การท่ีจะบ ารุงจิตใจ ให้เจริญงอกงามมากย่ิงขึน้ 
เพราะความเจริญงอกงามของจิตใจจะท าให้ชีวิตนีเ้ป็นชีวิตท่ีมีค่า 
มีความหมายท่ีแท้จริง แม้ว่าร่างกายจะเปล่ียนแปรเส่ือมโทรมไป
ตามธรรมดาของธรรมชาติ เป็นไปตามหลกัของพระไตรลกัษณ์ แต่
จิตใจท่ีเป็นไปตามพระไตรลักษณ์เหมือนกันนัน่แหละ กลบัเจริญ
งอกงาม เป็นความเปล่ียนแปรไปในทางท่ีดีงาม คือ ในขณะท่ี
ร่างกายเปล่ียนแปรไปในทางเส่ือมโทรม แต่จิตใจกลับแปร
เปล่ียนไปในทางท่ีเจริญงอกงามย่ิงขึน้ เป็นความเป็นไปตามพระ
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ไตรลกัษณ์ แต่เป็นพระไตรลักษณ์ในทางท่ีว่า เจริญงอกงามด้วย
กุศลธรรม ย่ิงมีกุศลธรรมเกิดบ่อยขึน้ ก็งอกงามมากย่ิงขึน้ แล้วก็
จะมีความสขุท่ีแท้จริง เพราะเป็นความสขุท่ีอิสระ ไม่ขึน้ต่อส่ิงปรุง
แต่งภายนอก และก็จะเป็นชีวิตท่ีมีคุณค่าอย่างแท้จริง ดัง ท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า เป็น อโมฆชีวิต คือชีวิตท่ีไม่ว่างเปล่า 
เพราะมีส่ิงดีงามล า้คา่ คือ กศุลธรรมเกิดขึน้อยู่ตลอดเวลา 

วนันีอ้าตมภาพขออนโุมทนา คณุโยมเกสรี ซึ่งได้ปรารภวนั
อนัเป็นมงคล คือวนัอายคุรบ ๖๐ ปี ท่ีในโลกเรานิยมถือกันว่า เป็น
ระยะกาลเหมาะสมท่ีจะเฉลิมฉลองท าบุญท ากุศลครัง้ส าคญั แล้ว
จดัพิธีท าบุญครัง้นีข้ึน้ ซึ่งแท้จริงแล้วการท าบุญท ากุศลท่ีจัดเป็น
พิธีนี ้ก็เป็นอุบาย เพ่ือท าให้กุศลธรรมเกิดมีขึน้นั่นเอง เม่ือกุศล
ธรรมเกิดมีขึน้แล้ว ก็เป็นความงอกงามและเป็นความสขุของชีวิต 
อาตมภาพจงึขอตัง้จิตตัง้ใจเป็นกัลยาณฉันทะ ร่วมอนโุมทนา เพ่ือ
สง่เสริมสนบัสนนุให้คณุโยมเจริญงอกงาม ด้วยกุศลธรรมเพ่ิมพนู
ย่ิงๆ ขึน้ไป และในโอกาสอนัเป็นสิริมงคลนี ้ก็ขออ้างอิงคณุพระศรี
รัตนตรัย อวยชัยให้พร รตนตฺตยานุภาเวน รตฺนตฺตยเตชสา ด้วย
อานภุาพคณุพระพทุธเจ้า คณุพระธรรม และคณุพระสงฆ์ พร้อม
ด้วยบุญกุศลท่ีคุณโยมได้บ าเพ็ญแล้ว จงเป็นเคร่ืองอภิบาลรักษา
ให้คณุโยม พร้อมทัง้ญาติมิตร เจริญด้วยจตรุพิธพรชยั เจริญงอก
งาม และร่มเย็นเป็นสขุในธรรมของพระสมัมาสัมพุทธเจ้า ตลอด
กาลนาน 



 

 

 

 

 

แก่ 
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ขอเจริญพร ท่านผูเ้ข้าร่วมสมัมนาทกุท่าน  

ท่ีมาวนันี ้ทางทา่นผู้จดัให้มาพดูเร่ืองธรรมส าหรับผู้สงูอาย ุ
ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสัมมนาเก่ียวกับการเตรียมตัวก่อน
เกษียณอายรุาชการ 

การเกษียณอายุราชการ เป็นเร่ืองของความเปล่ียนแปลง
อย่างหนึ่งในชีวิต ส าหรับท่านเจ้าของอายุเองย่อมรู้สึกว่าเป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคัญมาก อย่างไรก็ตาม ถ้าเรามองแค่เ ป็นการ
เปล่ียนแปลงก็ไม่เป็นไร แตบ่างทา่นมองเป็นการสิน้สดุ ถ้ามองเป็น
การสิน้สดุก็จะท าให้รู้สึกว่าเป็นการสญูเสียแล้วก็ไม่สบายใจ ดงัท่ี
ปรากฏบ่อยๆ ว่า ผู้ ท่ีเกษียณอายุหลายท่านมีความรู้สึกว่าตวัเอง
มาถึงเวลาท่ีหมดสิน้ต าแหนง่ ฐานะ เกียรติยศ อ านาจ และการได้รับ
ความเคารพนบัถือต่างๆ แล้วก็ว้าเหว่ เหงา สิน้หวัง หรือท้อแท้ใจ 
การมองอย่างนัน้ ท่ีจริงน่าจะไม่ถูก ความจริงการเกษียณอายุ
ราชการไม่ใชเ่ป็นความสิน้สดุหรือความสญูเสีย แต่เป็นเพียงความ
เปล่ียนแปลง 

                                                         


 ค าบรรยายพเิศษ ในการสมัมนา เรื่อง การเตรียมตัวก่อนเกษียณอายรุาชการ จดัโดย
สภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๘ 



๓๐ คติธรรมแห่งชีวิต 

ความเปล่ียนแปลง คือ การย้ายจากภาวะหนึ่งไปสู่อีก
ภาวะหนึ่ง โดยท่ีทัง้สองภาวะนัน้ต่างก็มีข้อดีด้วยกัน และก็มี
ข้อเสียด้วยกัน ซึ่งโดยมากจะเป็นอย่างนัน้ แต่อาจจะเป็นไปได้ว่า
ในบางกรณีเป็นการเปล่ียนแปลงจากภาวะท่ีดี ไปสู่ภาวะท่ีไม่ดี 
และในบางกรณีก็เป็นการเปล่ียนแปลงจากภาวะท่ีไม่ดี ไปสู่ภาวะ
ท่ีดี แตโ่ดยทัว่ไปจะเป็นการเปล่ียนแปลงซึง่ภาวะทัง้สองนัน้ต่างก็มี
ข้อดีและข้อด้อยด้วยกนั 

นอกจากนัน้ ข้อดีและข้อด้อย ก็ไม่เป็นส่ิงแน่นอนตายตัว 
ข้อดีถ้าไม่รู้จกัใช้หรือปฏิบติัไม่เป็น ก็อาจกลายเป็นข้อเสีย ข้อด้อย
ถ้าใช้เป็นปฏิบติัถกู ก็กลายเป็นคณุประโยชน์ไป 

 
เลิกงานเก่า พบโอกาสใหม่ 

ส าหรับการเปล่ียนแปลงท่ีเรียกว่าการเกษียณอายุราชการนี ้
ทัง้ภาวะเดิมท่ีจะออกไปและภาวะใหม่ท่ีจะย้ายเข้าไป ทัง้สองฝ่าย
ต่างก็มีข้อดี ต่างก็มีข้อด้อย การอยู่ในราชการก็เป็นชีวิตท่ีได้
ท างานท าการ ท าคณุประโยชน์แก่สงัคมประเทศชาติ และอาจจะ
พว่งมาด้วยเกียรติ ด้วยฐานะอะไรต่างๆ นัน้ก็เป็นส่วนดี พร้อมกัน
นัน้มันก็มีส่วนด้อยซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้มอง อย่างน้อยก็มี
สภาพการด าเนินชีวิตท่ีจ ากัดตัวเองอยู่ในขอบเขตหนึ่ง เม่ือเรา
เปล่ียนไปสู่ภาวะอีกอย่างหนึ่ง ท่ีสิน้สุดการท างานในราชการก็
ไม่ใช่หมายความว่าทกุอย่างจะหมดไป ชีวิตก็ยังมีอยู่เหมือนกับท่ี
จะเกิดมีโอกาสใหม่ๆ ขึน้ด้วย ส่ิงท่ีดีบางอย่างท่ีเราไม่มีโอกาสท า



 

ธรรมะส  าหรบัผูสู้งอาย ุ  ๓๑ 

ไม่มีโอกาสได้ในเวลาท่ียุ่งอยู่กับงานการนัน้ เราอาจจะได้ท าเอา
ในตอนนี ้จึงกลายเป็นว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเรียกว่าเกษียณอายุ
นัน้ อาจจะเป็นการย้ายไปสูส่ภาพชีวิตท่ีดีย่ิงกว่าเดิม หรือแม้จะไม่
ดีกวา่แตถ้่าเรารู้จกัใช้ ก็เป็นประโยชน์ จึงต้องถือว่าเป็นโอกาสและ
เป็นประโยชน์มากด้วย  

ขอให้มองง่ายๆ อย่างน้อยหลายท่านเม่ืออยู่ในต าแหน่ง
ราชการ เคยมีเกียรติยศ มีฐานะต่างๆ ไปไหน ถ้าเป็นผู้ ใหญ่ อย่าง
เป็นอธิบดี เป็นผู้ ว่าราชการจังหวัด พอไปท่ีนั่นท่ีน่ี ก็ได้รับเกียรติ 
ได้รับยกย่อง คนคอยกุลีกุจอ ล้อมหน้าล้อมหลัง เสนอตัวรับใช้
อะไรต่างๆ พอเกษียณอายุราชการ อะไรต่างๆ ก็เปล่ียนไปแบบ
ฉับพลนัทันที แทบจะว่าวนัรุ่งขึน้หรืออีกสัปดาห์ต่อมา พอไปในท่ี
เก่าท่ีเคยไป ไม่ค่อยมีใครสนใจ อาจจะไม่มีใครกุลีกุจอต้อนรับ 
บางทา่นเม่ือประสบเข้าอย่างนีเ้ลยเกิดความรู้สกึใจฝ่อห่อเห่ียว สิน้
ก าลงัใจ เม่ือต้องอยู่ต่อไปในภาวะอย่างนัน้ ชีวิตก็เห่ียวเฉา ความ
เห่ียวเฉานีเ้ป็นผลร้ายตอ่ชีวิต 

ท่ีจริง การท่ีได้ประสบภาวะอย่างนัน้ ถ้ามองในแง่ธรรมะ 
ก็คือโอกาสท่ีเราจะได้เข้าถึงความจริงของชีวิต เราจะได้มาอยู่กับ
ความจริง และจะได้บอกกับตัวเองได้ ว่าน่ีแหละคือโลกท่ีแท้จริง 
แตก่่อนนีต้้องสวมหวัโขนกนัตลอดเวลา ไม่ได้เหน็ความจริง หรือไม่
ก็ปัน้หน้าปัน้ตามาแสดงตอ่กนั แต่ต่อนีไ้ปเราจะได้เข้ามาอยู่กับความ
เป็นจริงเสียที จะได้พดูได้วา่ อ้อ น่ีเราเจอแล้ว ความจริงของชีวิต  



๓๒ คติธรรมแห่งชีวิต 

บรรดาส่ิงทัง้หลายในโลกนีไ้ม่มีอะไรดีกว่าความจริง 
พระพทุธเจ้าตรัสวา่ บรรดารสทัง้หลาย รสแห่งความจริงเป็นรสท่ีดี
ท่ีสดุ น า้อร่อย จะเป็นรสเปรีย้ว รสหวาน รสเค็ม หรือรสอะไรก็ตาม 
ก็สู้น า้จืดไม่ได้ น า้จืดบริสทุธ์ิเป็นส่ิงท่ีเราต้องการมากท่ีสุด แม้ว่า
บางครัง้เราจะต้องการน า้มีรส แตท่ี่จริงแล้วน า้ท่ีดีท่ีสดุก็คือน า้ท่ีจืด
บริสทุธ์ิ ซึง่เป็นรสของน า้แท้ๆ นัน่ก็คือ รสของสจัจะ อนัเป็นรสของ
ความจริง ความเป็นจริงของชีวิตนี ้ถ้าเราสมัผสัได้เม่ือไรและวางใจ
ถูก นัน้คือชยัชนะท่ีแท้ และเป็นความส าเร็จท่ีดีท่ีสดุ ผู้ ใดยังไม่ถึง
ภาวะนีก้็ยงัไม่ปลอดภยั และยงัไว้ใจจริงไม่ได้  

เพราะฉะนัน้ การท่ีได้พ้นไปจากโลกแห่งการสวมหัวโขน 
มาสู่โลกแห่งความเป็นจริง ย่อมเป็นช่วงเวลาท่ีประเสริฐตอนหนึ่ง 
เวลานัน้มาถึงแล้ว เหลือเพียงว่าเราจะปรับใจของเราในการเข้าสู่
ภาวะนัน้ได้ถูกต้อง โดยมองสถานการณ์ด้วยใจท่ีเข้าถึงความเป็น
จริงได้หรือไม่ อาจจะท่องไว้ในใจว่าการได้อยู่กับความจริงเป็น
โอกาสท่ีดีท่ีสดุของชีวิตแล้ว  

เพราะฉะนัน้ เม่ือมองในแง่นีจ้ึงเป็นโอกาสดีท่ีว่า เราก าลงั
จะเข้าสูชี่วิตท่ีเป็นจริง มาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง และใจท่ีอยู่
กบัความเป็นจริงก็อยู่ด้วยปัญญา ถ้าเราอยู่ด้วยปัญญาเราก็สบาย 
ปลอดโปร่งโลง่เบาเป็นอิสระ การมองในแง่ของความเป็นอิสระเป็น
ข้อดี แม้แตใ่นด้านการด าเนินชีวิต แต่ก่อนนีเ้ม่ืออยู่ในราชการชีวิต
ยุ่งกับงานการต่างๆ ซึ่งเป็นความบีบรัดตวั ท่ีเราต้องอยู่ในหลกัใน
เกณฑ์อะไรบางอย่าง หรืออยู่ในความสมัพนัธ์กับส่ิงแวดล้อม กับ
บุคคลแวดล้อมท่ีจ าเพาะ ซึ่งเท่ากับบีบเราว่าจะต้องท าอย่างนัน้



 

ธรรมะส  าหรบัผูสู้งอาย ุ  ๓๓ 

อย่างนีจ้นไม่เป็นตัวของตัวเอง ตอนนีเ้รากลับเป็นอิสระมากขึน้ 
การเปล่ียนแปลงแบบนี ้อย่างน้อยก็ท าให้ชีวิตได้พบความแตกต่าง
หลากหลายแปลกออกไปบ้าง 

จริงอยู่ ชีวิตท่ีมีกฎมีเกณฑ์เป็นระเบียบ ล้อมรอบด้วย
ความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน ก็ดีไปอย่างหนึ่ง แต่อีกด้านหนึ่งหรืออีก
ชว่งเวลาหนึ่ง เราก็ต้องการความโล่ง ความโปร่ง ความเบา ความ
เป็นตวัของตวัเอง ท่ีไม่มีใครมายุ่งกับเรามากนกั ความเป็นตวัของ
ตวัเองอย่างนีถ้้ามีโอกาสได้ ก็เป็นส่ิงท่ีดีและท าให้เกิดความสขุได้
ถ้าใจเราพอใจ แตก่็ถึงเวลาท่ีจะเป็นอย่างนัน้ด้วย เพราะเราจะเป็น
อย่างเดิมอีกก็ไม่ได้อยู่แล้ว เราไม่ควรไปปรารถนาในส่ิงท่ีฝืนต่อ
ความเป็นจริง ทัง้เป็นการได้ฝึกปรับตวัปรับใจด้วย จึงเป็นโอกาส
ของเรา ท่ีจะได้พบกับการเปล่ียนแปลงอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นสภาพ
ชีวิตท่ีดีคนละแง่  

มองอีกแง่หนึ่ง ท่านผู้ ท างานราชการมานาน เป็นผู้ ได้
บ าเพญ็คณุประโยชน์แก่ประเทศชาติ ท างานท าการมาแล้ว หน้าท่ี
ท่ีควรท าหรือส่ิงท่ีจะท าให้แก่ประเทศชาติและสังคม เราก็ได้ท า
แล้ว บัดนีถ้ึงเวลาท่ีเราจะเป็นผู้ เสวยผลบ้าง จึงควรจะมีปีติ และ
ความสขุ กบัคณุประโยชน์ท่ีตนได้บ าเพ็ญไปแล้ว เรามัวแต่ท างาน
มาตัง้นาน เราก็ยุ่ง ไม่มีเวลาท่ีจะได้ช่ืนอกช่ืนใจกับงาน เพราะ
จิตใจเป็นหว่งเป็นกงัวลกบัการงานท่ียงัไม่เสร็จ เป็นต้น 

เวลานีง้านเหล่านัน้ เราท าไปแล้ว ผ่านพ้นไปแล้ว จึงควร
จะเป็นชว่งเวลาท่ีเราจะเสวยผล มีความอ่ิมใจ ปีติ สขุใจกับส่ิงท่ีเรา
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ได้ท าไป เรียกว่าเป็นเวลาแห่งการเสวยผลสักทีหนึ่ง แต่ท่ีส าคัญ
ย่ิงกวา่นัน้ ก็คือ นอกจากการเกษียณอาย ุจะเป็นความเปล่ียนแปลง 
ท่ีเป็นโอกาสให้เราเข้าไปอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงของชีวิตแล้ว 
มันยังเป็นโอกาสท่ีชีวิตของเราจะได้พฒันาย่ิงขึน้ เพ่ือเข้าถึงอะไร
บางอย่างท่ีชีวิตของเราควรได้ แตย่งัไม่ได้  

 
มองไปข้างหน้า สู่จุดหมายสงูกว่าที่ยังรอ 

ชีวิตของเรานีมี้อะไรหลายอย่าง ท่ีสามารถและก็ควรจะได้
ประสบหรือได้เข้าถึงได้บรรลถุึง การมีชีวิตยุ่งอยู่กับงานการประจ า
วนัท่ีเป็นหน้าท่ีของเราในการช่วยเหลือสงัคมประเทศชาติ ก็เป็น
การพัฒนาไปด้านหนึ่ง ท าให้ความสามารถหรือศกัยภาพของเรา
ปรากฏผลเป็นประโยชน์ แต่พร้อมกันนัน้มันก็เหมือนกับเป็นส่ิงท่ี
ขดัขวางเราเหมือนกนั ท าให้เราไม่มีโอกาสพฒันาชีวิตอีกด้านหนึ่ง 
ท่ีเราควรจะได้เจริญหรือเข้าถึงซึ่งเป็นส่ิงท่ีดีงาม เป็นส่ิงท่ีประเสริฐ
ของชีวิต ชีวิตของเราแต่ละชีวิตนัน้ยังมีอะไรท่ีจะก้าวไปให้ถึงได้อีก
ไกล  

พระพุทธเจ้าตรัสว่า จุดหมายหรือประโยชน์ท่ีชีวิตควรจะ
ได้นัน้ มีหลายชัน้ อย่างง่ายๆ เอาสามชัน้ก็แล้วกนั ได้แก่  

๑.  ประโยชน์ท่ีตามองเหน็ เชน่ 
๑.๑ ทรัพย์สินเงินทอง การพึง่ตนเองได้ทางเศรษฐกิจ 
๑.๒ การยอมรับของสงัคม ต าแหน่ง ฐานะ เกียรติยศ

ตา่งๆ 
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๑.๓ ความมีร่างกายแข็งแรง สขุภาพดี เป็นคณุสมบติั
ส าคัญท่ีอยู่กับตัวเอง ซึ่งถือกันว่าเป็นลาภอัน
ประเสริฐ ท่ีท่านสอนว่า อาโรคฺยปรมา ลาภา 
แปลว่า ความไม่มีโรคหรือสุขภาพดีนี ้เป็นลาภ
อันประเสริฐ หรือสุดยอดแห่งลาภ เพราะถ้า
ร่างกายไม่ดีเสียแล้ว งานการอะไรต่างๆ ก็เสีย
หมด แม้แตค่วามสขุท่ีควรจะมีก็เสวยไม่ได้ 

๑.๔ ครอบครัวท่ีดีมีความสขุ ก็เป็นประโยชน์เบือ้งต้น
ของชีวิตท่ีควรจะได้  

วยัท่ีผ่านมาเป็นระยะเวลาท่ีเรามัวไปวุ่นกับการแสวงหา
ประโยชน์ขัน้ต้นท่ีตามองเห็น บัดนีเ้ราท าเราหามันมาแล้ว
พอสมควร ยงัมีประโยชน์ท่ีเป็นจดุหมายสงูขึน้ไปท่ีเรายังไม่ค่อยได้
ท า เพราะฉะนัน้ทา่นจงึบอกวา่แคนี่ย้งัไม่พอ เม่ือประโยชน์ขัน้ต้นมี
พอสมควรแล้ว อยู่กบัมนัมามากแล้ว ก็ควรเข้าถึงประโยชน์ท่ีสงูขึน้
ไป คือประโยชน์ท่ีเลยจากตามองเหน็ 

๒. ประโยชน์ท่ีเลยจากตามองเห็น ท่านเรียกว่า ประโยชน์
เบือ้งหน้า คือการท าชีวิตให้มีคณุค่า ท าชีวิตให้ประเสริฐ ให้ดีงาม 
ให้มีความสุขทางจิตใจ ไม่ใช่มีความสุขแต่เพียงร่างกายหรือ
ภายนอกท่ีมองเหน็กนัผิวเผิน 

เราเคยมีความสขุจากวตัถท่ีุมุ่งหามาบ ารุงบ าเรอ มีปัจจยัส่ี
พร่ังพร้อม มีส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย เม่ือแสวงหามาได้เราก็
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มีความสุขไปแบบหนึ่ง ความสุขในด้านร่างกายท่านก็ยอมรับว่า
ส าคญัในระดบัหนึง่  

ต่อมาอีกด้านหนึ่งท่ีลึกเข้าไปก็คือ ความสุข ด้านจิตใจ 
อย่างน้อยความรู้สึกว่าชีวิตของเรามีค่า ได้ท าส่ิงท่ีดีงามเป็น
ประโยชน์แล้ว พอรู้สกึขึน้มาอย่างนี ้เราก็เกิดปีติ มีความอ่ิมใจ  

ความจริงประโยชน์สองอย่างนี ้อาจจะไปด้วยกัน คือ
ในช่วงระยะเวลาของการแสวงหาประโยชน์ท่ีตามองเห็น เช่นเม่ือ
หาทรัพย์สินเ งินทองไปนัน้ ท่ีจริงเราก็มักไม่ได้ท าเพียงเ พ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว แต่เราท าประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนพร้อมไปด้วย โดยมี
ความเสียสละ บ าเพ็ญประโยชน์แก่สงัคม สงเคราะห์ผู้ อ่ืน แม้แต่
การดแูลครอบครัวให้ลกูหลานได้เจริญเติบโตมาอย่างดีก็เป็นการ
ท าหน้าท่ีต่อสังคมอยู่แ ล้ว เ ม่ือเราได้ท าชีวิตของเราให้เป็น
ประโยชน์ ได้ท าหน้าท่ีท่ีเป็นการสร้างสรรค์ความดีงามแล้ว เราก็มี
ความสขุจากความดีความงามท่ีได้บ าเพญ็นัน้ 

ทัง้หมดนีเ้ป็นประโยชน์สุขท่ีเลยจากตามองเห็น ซึ่งเป็น
นามธรรมเป็นสว่นใหญ่ แตป่ระโยชน์ขัน้นีแ้หละท่ีท าให้เรามีความ
ภมิูใจในชีวิตของเราว่า ชีวิตของเราด าเนินผ่านมาด้วยดี มีความ
สจุริต และได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีความเกือ้กูลต่อสงัคม เรียกว่า
เป็นชีวิตในระดบัแหง่คณุคา่และความดีงาม 

ขัน้แรกเป็นชีวิตแห่งความพร่ังพร้อมทางวัตถุ จัดเป็น
ประโยชน์ขัน้ท่ีหนึ่ง ประโยชน์ต่อมาขัน้ท่ีสองเป็นชีวิตแห่งคณุค่า
ความดีงาม ความสขุทางจิตใจ ทา่นบอกวา่แค่นีย้ังไม่พอ ต้องมีอีก
ขัน้หนึง่ คือ 
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๓. ชีวิตแห่งความเป็นอิสระ ไม่ผกูพนั ไม่ยึดติดถือมั่น ไม่
ตกอยู่ใต้อ านาจกระแสความเปล่ียนแปลงแปรปรวนของโลกและ
ชีวิต ท่ีเรียกวา่โลกธรรม 

แม้แตค่นท่ีถึงประโยชน์ขัน้ท่ีสอง ท่ีเรียกว่าชีวิตแห่งคณุค่า
และความดีงามนัน้ ก็ยงัมีความทกุข์จากความดีได้ ถ้ายังยึดถือใน
ความดีเราก็ทกุข์เพราะความดีนัน่แหละ อนัท่ีจริง ท่านให้ท าความ
ดี ไม่ใช่ให้ยึดถือในความดี คือให้ท าความดีเพราะเป็นส่ิงท่ีควรจะ
ท า เม่ือท าไปแล้วก็ให้ปลอดโปร่งโล่งใจว่า ส่ิงท่ีควรท าเราได้ท า
แล้ว ถ้าท าด้วยความรู้อย่างนีจิ้ตใจของเราจะเป็นอิสระ แต่คนเรา
มักจะยึดติดในความดี เสร็จแล้วเราก็อาจจะต้องมาคร ่ าครวญ
รันทดใจว่า เราท าดีแล้ว ท าไมคนไม่เห็นความดี ท าไมเขาไม่ยก
ย่อง ไม่สรรเสริญ ท าไมเราไม่ได้รับผลอย่างนัน้อย่างนี ้แล้วเราก็
เสียอกเสียใจเพราะความดีอีก เพราะฉะนัน้ ความยึดติดถือมั่นใน
ความดีจงึยงัท าให้เกิดทกุข์ได้ และคนเราจึงยังมีความทกุข์ได้จาก
ความดี คนชัว่ก็มีความทุกข์จากความชั่ว คนดีก็ยังมีโอกาสทุกข์
จากความดี แม้วา่จะเป็นความทกุข์ท่ีประณีตหนอ่ย 

ด้วยเหตนีุจ้ึงต้องไปถึงขัน้ท่ีสาม คือ จิตใจเป็นอิสระ ด้วย
ความรู้เทา่ทนั เหน็ความจริงด้วยปัญญา พอปัญญารู้เท่าทนัความ
จริงของโลกและชีวิต เห็นแจ้งในกระแสของกฎธรรมชาติ ว่าส่ิง
ทัง้หลายเป็นอนิจจงั มนัไม่เท่ียง มนัเปล่ียนแปลงไปตามเหตปัุจจยั
ของมัน จะให้เป็นไปตามใจของเราไม่ได้ เราจะไปปรารถนาให้
เป็นไปตามใจหวังไม่ได้ จะให้มันเป็นไปอย่างไร ก็ต้องท าให้ตรง
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ตามเหตุปัจจัย จะได้แค่ไหน ก็เท่ากับเหตปัุจจยัท่ีเราท าได้ จะไป
ยึดติดถือมัน่เอาตามท่ีใจเราอยากให้เป็นไม่ได้ เราต้องอยู่กับความ
เป็นจริง ก็ท าจิตให้เป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจของกฎธรรมชาติท่ี
ผนัผวนปรวนแปร โลกธรรมท่ีเรียกว่า ส่ิงท่ีน่าปรารถนา น่าชอบใจ
บ้าง ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าชอบใจบ้าง ก็เป็นไปตามปกติของมัน 
ตามเหตปัุจจยัของมนั พอเราวางใจได้ เราก็โล่ง เราก็โปร่งสบาย น่ี
คือการท าจิตใจให้เป็นอิสระด้วยปัญญารู้เทา่ทนั เรียกวา่อยู่อย่างมี
ปัญญา เหน็แจ้งในความจริง ตอนนีเ้ป็นประโยชน์ขัน้สงูสดุ เป็นขัน้
ท่ีสาม คือ จดุหมายแหง่ความมีจิตใจท่ีเป็นอิสระ 

ในบรรดาประโยชน์ต่างๆ ท่ีจะพึงเข้าถึงทัง้สามขัน้เหล่านี ้
บางทีเราท างานท าการยุ่งอยู่  จนไม่มีโอกาสจะพัฒนาชีวิตให้
เข้าถึงจดุหมายทกุอย่างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ดงันัน้ ถ้าจะมีเวลาท่ี
เป็นส่วนช่วงว่างของชีวิตของเราบ้าง เราก็จะได้เอาเวลานัน้มาใช้
ในการพฒันาชีวิต เพ่ือเข้าถึงส่ิงท่ีดีงามท่ีเป็นประโยชน์ท่ีเราควรจะ
ได้ย่ิงขึน้ไป เชน่ อยากจะพฒันาสติปัญญา เพ่ือรู้ความจริงของโลก
และชีวิต บางท่านท างานจนกระทั่งแม้แต่จะอ่านหนังสือก็ไม่มี
เวลา พอมาถึงตอนนีเ้ราก็มีเวลาขึน้มาบ้างแล้ว  

เพราะฉะนัน้จึงกลายเป็นว่า ตอนนีเ้ป็นโอกาสและเป็น
โอกาสท่ีดีมากๆ ด้วย ท่ีว่านีไ้ม่ใช่ว่าส่วนท่ีผ่านมาไม่ดี มันดีแต่เรา
ได้ใช้มันคุ้มค่าแล้ว เราได้ท าไปเต็มท่ีแล้ว พอกันที เราอย่าติดอยู่
เลย ถ้าเราไม่เกษียณอายุ เราจะต้องท ามันต่อไป ส่ิงอ่ืนท่ีเราควร
จะได้ท าก็เลยไม่มีโอกาสท า เราท าพอแล้ว ท าให้เขาเต็มท่ีแล้ว 
ตอนนีเ้ราจะหาโอกาสท าอย่างอ่ืนบ้าง 
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ขอให้ลองคิดดเูถิด ตอนนีเ้ราจะต้องวางแผนแล้วว่ามีอะไร
ดีในชีวิตท่ีเราควรจะท า ท่ียังไม่ได้ท า จะได้พัฒนาชีวิตของเราให้
ถึงในตอนนี ้แล้วก็ต้องดีใจเลยวา่ ทีนีถ้ึงโอกาสนัน้แล้ว เตรียมตวัดี
ใจเถิด อย่าไปมองเร่ืองความหมดสิน้ อย่าไปนึกถึงความสิน้สดุ ว่า
น่ีหมดแล้ว ยศ ต าแหนง่ ฐานะ เกียรติ อย่าไปมองอย่างนัน้เลย 

ท่ีจริงนัน้ สารประโยชน์ท่ีแท้อยู่ในชีวิตจิตใจของเรา มัน
ไม่ได้ขึน้อยู่กบัอาการของคนท่ีแสดงออกภายนอกท่ีเราเห็นผิวเผิน 
ถ้าไปติดอยู่กบัส่ิงเหลา่นัน้  เราจะเสียเวลาคิด เสียสมองเปลา่ๆ  

เพราะฉะนัน้ ตอนนีแ้หละต้องเตรียมมองไว้เลยว่า ส่ิงอะไร
ท่ีดีท่ีควรจะท าต่อไป ท่ีจะท าให้ชีวิตมีค่า เป็นความดีงามท่ีเราควร
จะถึงแต่ยังไม่ถึง ถ้ามองหาขึน้มา ท่านอาจจะเห็นส่ิงนัน้ พอนึก
ขึน้มาได้ ท่านจะกลายเป็นดีใจขึน้มาทนัทีว่า โอ้โฮ น่ีเราได้โอกาส
แล้ว จะได้ท าอนันีเ้สียที อย่างไรก็ตาม การท่ีจะท าส่ิงมีคณุค่าท่ีว่า
นัน้ หรือจะบรรลถุึงส่ิงดีงามท่ีว่าไว้ข้างต้น ต้องมีเวลา หมายความ
วา่จะต้องมีอายยืุนอยู่ตอ่ไป 

 
ต่ออายุให้ยืน พร้อมด้วยใจกายที่แขง็แรง 

เพราะฉะนัน้ ตอนนีอ้าตมาจึงอยากพดูถึงหลกัธรรมหมวด
หนึ่งท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้ ซึ่งเหมาะจริงๆ ท่ีจะเรียกว่าเป็นธรรมะ
ส าหรับผู้สงูอาย ุคือ มาพดูกนัวา่ ผู้สงูอายทุ าอย่างไรจะให้มีอายยืุน  

ถ้าท่านศึกษาพุทธประวั ติ  จะทราบว่ าตอนท้ายๆ 
พระพทุธเจ้าตรัสวา่ ถ้าพระองค์ต้องการมีอายุตลอดกัลป์ พระองค์
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ก็อยู่ได้ แต่ว่ากัลป์ในท่ีนีห้มายถึงอายุกัลป์ ไม่ใช่หมายความว่า
กัลป์ท่ียาวถึงสิน้โลกครัง้หนึ่งๆ อายุกัลป์หมายถึงก าหนดอายุคือ 
เวลาท่ีเป็นชว่งชีวิตของคนในยคุนัน้ๆ เชน่ ในสมยัพระพทุธเจ้าก็ถือ
ว่าก าหนดอายุคนยาว ๑๐๐ ปี  น่ี เ รียกว่าเป็นอายุกัลป์ แต่
พระพุทธเจ้าทรงมีพระชนมายุเพียง ๘๐ พรรษา ก็ปรินิพพาน ท่ี
พระองค์ตรัสว่า ถ้าพระองค์จะอยู่ให้ตลอดอายุกัลป์ ก็อยู่ได้ ก็
หมายความวา่ ถ้าพระองค์จะอยู่ให้ตลอด ๑๐๐ ปีก็ได้ แต่พระองค์
ทรงเหน็วา่ พระพทุธศาสนามีรากฐานท่ีหยั่งลงมั่นคงพอแล้ว พทุธ
บริษัทพอจะท าหน้าท่ีสืบต่อส่ิงท่ีพระองค์วางไว้ได้แล้ว พระองค์ก็
เลยปลงพระชนมายุสังขาร ตรัสว่าต่อจากนีไ้ปอีก ๓ เดือน จะ
ปรินิพพาน 

ทีนีท่ี้พระองค์ตรัสว่า จะอยู่ได้ตลอดกัลป์นัน้ จะอยู่ได้
อย่างไร พระองค์ก็ทรงเฉลยไว้ด้วยว่า ต้องบ าเพ็ญอิทธิบาท ๔ อนั
นีเ้ป็นหลักส าคัญในการท่ีจะท าให้อายุยืน ท่านผู้ปรารถนาจะมี
อายยืุน ต้องบ าเพญ็อิทธิบาท ๔ 

อิทธิบาท ๔ นี ้เราเคยได้ยินกันในแง่ว่าเป็นธรรมท่ีท าให้
เกิดความส าเร็จ อิทธิบาท แปลว่า ทางแห่งความส าเร็จ หรือธรรม
ท่ีจะให้ถึงความส าเร็จ มี ๔ ประการ คือ ฉนัทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา  

ถ้าใช้กบัคนท่ีท างาน ก็บอกวา่ 
๑.  รักงาน คือ ฉนัทะ 
๒.  สู้งาน คือ วิริยะ 
๓.  ใสใ่จงาน คือ จิตตะ 
๔.  ท างานด้วยปัญญา คือ วิมงัสา 
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อนันีเ้ป็นหลกัในการท างาน แต่ท าไมพระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ใช้กบัการท่ีจะท าให้อายยืุนได้ น่ีแหละเป็นเร่ืองส าคญั 

คนท่ีจะมีอายุยืนต้องมี ฉนัทะ คือ มีความพอใจ มีใจรัก มี
ความใฝ่ปรารถนาในอะไรสกัอย่างหนึ่งท่ีดีงาม หรือส่ิงท่ีคิดว่าจะ
ท าซึง่เหน็วา่เป็นประโยชน์ เป็นคณุค่าท่ีท าให้ชีวิตของเราดีงาม จะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนก็ตาม เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราเองก็ตาม 
อย่างท่ีอาตมาพูดเม่ือกีว้่า เม่ือเกษียณแล้วก็มีโอกาสท่ีเราจะได้
พัฒนาชีวิตให้เข้าถึงความดีงามบางอย่างท่ีเรายังไม่เคยเข้าถึง 
อย่างน้อยก็จะได้พัฒนาปัญญาให้เจริญงอกงาม จนรู้ความจริง
ของโลกและชีวิต หรืออย่างบางท่านก็สนใจอยากศึกษาธรรมะให้
จริงจงั ก็เป็นโอกาสท่ีมาถึงแล้ว  

ตอนนีต้้องมีตัว นีก้่อน คือ  ฉันทะ  แปลว่า ความใ ฝ่
ปรารถนา มีความรักในส่ิงท่ีดีงาม มีคณุค่าท่ีอยากจะท า พอนึกถึง
วา่ เอ้อ ส่ิงนีเ้ราอยากจะท า ใจเราชอบ ใจของเราจะไม่ห่อเห่ียว ไม่
ว้าเหว่ เพราะมีส่ิงท่ีต้องการจะท า อันนีค้อยดึงไว้ให้มีแรง รวม
ความง่ายๆ วา่ ต้องมีส่ิงดีท่ีต้องการจะท าสกัอย่างหนึง่  

ถ้าพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่า ยังมีงานพระศาสนาท่ีต้องท า
อยู่ ก็ยงัใฝ่พระทยัท่ีจะท าส่ิงนัน้ พระองค์ก็จะมีจดุท่ีใฝ่พระทยัอยู่ ก็
จะทรงท าใ ห้ เ ป็นพลัง ชี วิต ท่ีจะบ า เพ็ญพุทธ กิจต่อ ไป  แต่
พระพทุธเจ้าไม่มีกิเลสท่ีจะเหงาและว้าเหว่ ส่วนคนทัว่ไปน่ีซิ ถ้าไม่
มีอะไรท่ีใจปรารถนาจะท าสกัอย่างหนึง่ เด๋ียวใจก็ว้าเหว่ เหงา แล้ว
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ก็หนัไปครุ่นคิดขุ่นมวั และคาดหวงัจากคนโน้นคนนี ้ว่าท าไมเขาไม่
มาใสใ่จเรา แล้วก็จะหอ่เห่ียว ใจเสีย หมดแรงใจ หมดพลงัชีวิต 

เพราะฉะนัน้ ส่ิงแรกก็คือมองหาและพิจารณาว่า เรา
ต้องการจะท าอะไร ต้องมีส่ิงหนึ่งท่ีต้องการจะท า ส าหรับบางท่าน
อาจจะเป็นงานอดิเรก บางทา่นเกษียณอายรุาชการแล้วเขาอาจยัง
ต้องใช้อยู่ หรืออาจจะขอให้ไปชว่ยท างานท าการบางอย่าง แต่บาง
ทา่นไม่ต้องท างานให้ใคร ก็มาท างานให้ตวัเอง ตอนนีต้้องมานึกดู
ว่า  มีอะไรสักอย่างหนึ่ง ท่ีใฝ่ใจจะท า ท่ีเห็นว่ามีคุณค่าเป็น
ประโยชน์ เตรียมไว้เลย พอมีอนันีก้็เอามาเป็นหลกัประกันให้ใจมี
จดุท่ีมุ่งไปข้างหน้า พอคิดวา่เราจะต้องท าก็ไม่มีเวลาให้ใจเหงา ไม่
มีเวลาให้เราคิดฟุ้ งซา่น  

คนเรานีเ้วลาไม่มีอะไรจะท าใจก็จะคิดฟุ้ งซ่าน แต่ก่อนนีวุ้่น
อยู่กับเร่ืองงานการท่ีท าในราชการ ต้องคอยกังวลใจ ใจก็ยุ่งแต่
เร่ืองงานตลอดเวลา พอทิง้ไปทันที พอหมดงานเท่านัน้แหละ ใจก็
ฟุ้ ง ใจก็ลอย เหงา ว้าเหวไ่ป น่ีแหละจิตฟุ้ งซ่าน ซึ่งจะเป็นโอกาสให้
ความเฉา ความเหงา ความว้าเหว่ใจ ว่ิงเข้ามา อย่าไปปล่อยใจให้
เหงาว้าเหวอ่ย่างนัน้ ต้องนกึถึงส่ิงท่ีจะท า 

ตอนท่ีท าราชการนัน้ อาจจะท าส่ิงท่ีใจตวัไม่ต้องการจะท า 
แต่จ าเป็นต้องท า แต่ตอนนีเ้ป็นโอกาส เราจะเลือกได้ กลายเป็น
อิสระมากขึน้ ขึน้อยู่กบัตวัเราเองวา่ต้องการท าอะไร  

เพราะฉะนัน้ ตอนนีต้้องวางแผน ถ้ามีฉนัทะ มีส่ิงท่ีใจใฝ่จะ
ท า มีส่ิงท่ีต้องการจะท าก็ได้ตวัท่ีหนึง่แล้ว ฉันทะเกิดแล้ว หายเหงา
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แล้ว ใจสบายแล้ว เราจะรู้สึกว่าส่ิงท่ีเราจะท านี ้มีคุณค่าอย่าง
แท้จริง ตรงกบัท่ีใจเราต้องการ เพียงแตว่างแผนคิดเตรียมไว้ให้ดี 

ถ้าได้ฉันทะนีแ้ล้วก็เป็นตัวประกันท่ีท าให้พร้อมจะมีอายุ
ยืน บางคนมีฉันทะนีแ้รงมาก ว่าถ้าท างานอนันีไ้ม่เสร็จชีวิตสิน้สดุ
ไม่ได้นะ ฉันไม่ยอมตาย ความใฝ่ใจประเภทนีไ้ม่ได้อยู่แค่ใจท่ีรู้ตัว
หรอก แม้แต่จิตใจท่ีไม่รู้ตวัมันก็เตรียมของมันอย่างนัน้ว่า งานนี ้
หรือส่ิงท่ีต้องการจะท าอนันี ้ถ้ายังไม่เสร็จสิน้จะตายไม่ได้ ต้องอยู่
ไปก่อน น่ีแหละบางคนเขาอยู่ได้เพราะอนันี ้คือเขามีส่ิงท่ีต้องการ
จะท า กลายเป็นว่าอาจจะดีกว่าตอนท่ีท าราชการ เพราะตอนท า
ราชการนัน้ อาจท าส่ิงท่ีจ าเป็นต้องท าซึ่งอาจจะไม่ชอบ แต่ตอนนี ้
จะท าในส่ิงท่ีใจต้องการจะท าท่ีชอบจริงๆ จงึได้ฉนัทะ 

เม่ือมีส่ิงท่ีต้องการท าด้วยฉันทะอย่างนี ้ชีวิตของท่าน
ผู้สงูอายกุ็มีหลกัแล้ว สบายไปคร่ึงคอ่นทีเดียว 

ต่อไปจากฉันทะข้อท่ี ๒ ก็ คือ วิ ริยะ  ได้แก่ความเพียร
พยายาม ความแกล้วกล้าเข้มแข็ง มีก าลังใจท่ีจะสู้หรือเดินหน้า 
ก าลังใจเป็นคุณสมบัติส าคัญท่ีท าให้คนเข้มแข็ง คนท่ีอายุมาก
อาจจะคิดวา่ ตวัเรานีร่้างกายอ่อนแอลงแล้ว ท าอะไรก็ไม่ค่อยไหว 
แตค่วามอ่อนแอทางร่างกายนีต้้องประสานกับทางจิตใจ ถ้าจิตใจ
ไม่ออ่นแอ ร่างกายก็แข็งแรงได้ ถึงแม้ร่างกายไม่แข็งแรงจริง แต่ใจ
ท่ีมีก าลงัน่ีแหละท าให้เกิดความรู้สกึแข็งแรงได้ 

ก าลังใจท าให้คนแข็งแรงได้อย่างไร เรามาดูในทางตรง
ข้าม คนท่ีไม่มีก าลงัใจ จิตใจออ่นแอ ถึงแม้ร่างกายจะแข็งแรง ก็ไม่
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ค่อยมีความหมาย เช่นอย่างนักกีฬา อาจจะเป็นนักว่ิงท่ีแข็งแรง 
ร่างกายก าย า เก่งมาก สมมติวา่ไปสอบเข้าเรียนแห่งหนึ่งไว้ ต่อมา
เดินไปดปูระกาศผลการสอบ ไม่มีช่ือของตวั พอรู้ว่าไม่มีช่ือเท่านัน้
แหละ แกเข่าอ่อนเลย แม้แต่ยืนก็ไม่อยู่ น่ีแหละคนท่ีหมดก าลงัใจ 
ทัง้ๆ ท่ีร่างกายก าย าแข็งแรง เป็นนกักีฬาก าลังมากนัน่แหละ พอ
หมดก าลงัใจก็ไม่มีแรงเลย ร่างกายนัน้หมดความหมาย 

ในทางตรงข้าม คนท่ีมีก าลงัใจ แม้วา่ร่างกายจะอ่อนแอกะ
ปลกกะเปลีย้ ก็สามารถดิน้รนขวนขวายท าโน่นท าน่ีไปได้ ร่างกาย
มีก าลังเท่าไร ก็ใช้ก าลังนัน้ได้เต็มท่ีเท่าท่ีจะใช้ได้ แม้แต่เม่ือกาย
หมดแรงนอนน่ิงแล้ว พอมีเหตกุารณ์กระตุ้นเร้าใจฮดึขึน้มา ก็ดึงพา
กายไปได้อีก เพราะฉะนัน้ ก าลงัใจจงึส าคญักวา่ก าลงักาย  

นอกจากนี ้ก าลังใจท่ีดียังส่งเสริมก าลังกายได้อีกหลาย
ทาง เช่น เม่ือเรามีก าลงัใจดี การเป็นอยู่เร่ิมตัง้แต่การรับประทาน
อาหารก็พลอยดีตามไปทุกอย่าง เหมือนอย่างคนเจ็บไข้ ถ้า
ก าลงัใจไม่มีก็ทรุดอย่างรวดเร็ว แตพ่อมีก าลงัใจ บางทีหมอท านาย
ไว้วา่อยู่ได้ ๓ เดือน แกอยู่ไปได้ตัง้หลายปี 

เพราะฉะนัน้จะต้องมีก าลังใจ ก าลังใจสัมพันธ์กับส่ิงท่ี
ต้องการจะท า เม่ือเราเหน็วา่ส่ิงท่ีต้องการจะท านัน้ดีงาม ถูกต้อง มี
คณุค่า เกิดฉันทะขึน้มาแล้ว ใจก็คิดอยากจะท าส่ิงนัน้อยู่เสมอ ก็
เกิดก าลงัใจ ท าให้ใจสู้  เข้มแข็ง อยากจะเอาชนะ จะท าส่ิงนัน้ให้
ส าเร็จให้ได้ ก าลงัใจนีเ้ป็นตวัย ุท าให้เหน็ส่ิงท่ีต้องการจะท านัน้เป็น
ส่ิงท่ีท้าทาย เราก็ย่ิงพยายามจะท ามันให้ส าเร็จ ดังนัน้ เม่ือความ
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เพียรพยายามมา ก าลังใจมาก็ท าให้เกิดความเข้มแข็ง ชีวิตก็มี
เร่ียวมีแรงก้าวตอ่ไปได้อีก นีคื้ออิทธิบาทตวัท่ี ๒ วิริยะมาแล้ว 

 
สมองกแ็จ่มใส จิตใจกส็บาย 

อิทธิบาทข้อท่ี ๓ คือ จิตตะ ได้แก่การมีใจจดจ่อ ใส่ใจอยู่
กับเร่ืองท่ีท านั่นแหละ เม่ือใจอยู่กับส่ิงท่ีปรารถนาจะท า ท่ีเห็น
คณุคา่เป็นประโยชน์แล้ว จิตจะตดัอารมณ์อ่ืนท่ีไม่เข้าเร่ืองออกไป
ได้ คนแก่มักจะรับอารมณ์จุกจิก พออารมณ์ท่ีไม่สบายใจเข้ามา
กระทบหูกระทบตา ก็เก็บเอามาท าให้ใจคอไม่สบายโดยไม่เข้า
เร่ือง ได้แต่ครุ่นคิดว่าท าไมเขาเป็นอย่างนี ้ท าไมเขาไม่เป็นอย่าง
นัน้ ถ้าไม่มีอะไรอย่างอ่ืน ก็กระทบกบัลกูหลาน เก็บถ้อยค าของเขา
มาคิดขุ่นมัวในใจตัวเอง ถ้าไม่มีอะไรเป็นหลักผูกใจไว้ ใจจะไหว
และต้องวุน่อยู่เร่ือยๆ  

ทีนี ้พอมีเร่ืองท่ีอยากจะท า ใจรักใจชอบ จนใฝ่ใจเอาเป็น
หลกัของจิตได้แล้ว ใจก็ไม่รับเร่ืองจกุจิก ถึงกระทบผ่านเข้ามาบ้าง 
ก็ตดัออกไปได้ง่าย ลืมได้ไว พอใจอยู่กับหลกัแล้วก็ไม่วุ่นไม่ขุ่น แต่
จะสงบแนว่แน ่ย่ิงได้ท าส่ิงท่ีใจชอบ ก็สบายใจเลย จิตใจเป็นสขุ ไม่
มีอารมณ์อ่ืนมารบกวนจิตใจ ใจจดจ่ออยู่แต่กับเร่ืองท่ีต้องการนี ้
นอกจากท าให้ชีวิตเป็นสุขด้วยแล้ว การท่ีใจอยู่กับส่ิงท่ีท าอย่าง
แท้จริง ก็ท าให้อายุยืน เพราะใจท่ีจดจ่อนีเ้ป็นตวัสมาธิ ใจไม่แกว่ง 
ไม่เหน็ดเหน่ือย ไม่ไปเสียสมอง ไม่ไปเสียพลังงานกับเร่ืองไม่เป็น
เร่ือง และเวลาก็ผ่านไปๆ อย่างไม่รู้ตวั ตรงข้ามกับใจท่ีรับอารมณ์



๔๖ คติธรรมแห่งชีวิต 

ไม่เข้าเร่ือง ท าให้จิตคิดปรุงแต่ง พอจิตคิดวุ่นขุ่นมัวก็เสียพลงังาน 
สมองต้องท างานหนกั และท าให้เครียด ใจเหน่ือยหน่าย ร่างกายก็
แก่เร็ว ร่วงโรยง่าย 

ส่วนคนท่ีมีสมาธิ จิตใจสงบแน่วแน่ ไม่มีอะไรกวน จิตอยู่
กับส่ิงท่ีต้องการ ก็สบาย พลังงานไม่เสียเปล่าไปเลย อย่างคนนั่ง
สมาธิ  พอใจสงบลง ลมหายใจจะอ่อน จะเบา จะประณีต 
จนกระทัง่เม่ือถึงฌานท่ี ๔ จะไม่หายใจ  

ค าวา่ไม่หายใจ คือโดยมาตรฐานของคนปกติแล้ววดัไม่ได้
เลยว่าหายใจอยู่ หมายความว่าไม่มีลมหายใจปรากฏ แต่เราไม่
ต้องรอไปถึงฌานท่ี ๔ หรอก พอท าจิตให้สงบ ลมหายใจประณีต
แล้ว ก็ต่างจากคนท่ีมีจิตใจวุ่นวาย ยกตัวอย่างเม่ือคนโกรธลม
หายใจจะแรง หายใจฟืดฟาดๆ อย่างกับคนเดินขึน้เขาท่ีออกแรง
เหนด็เหน่ือยมาก บางทีหายใจทางจมกูไม่พอ ต้องหายใจทางปาก
ด้วย คนโกรธก็เช่นเดียวกัน หายใจแรง เพราะว่าตอนนัน้ร่างกาย
ใช้พลงังานเผาผลาญมาก เพราะฉะนัน้ ถ้าโกรธบอ่ยๆ ก็แก่เร็ว 

ส่วนคนท่ีหงุดหงิดคิดขุ่นมัวถึงจะไม่แสดงความโกรธ
ออกมา ก็เกิดอาการกระทบกระทัง่ใจ เป็นปฏิฆะ ก็ใช้พลงังานเกิน
ปกติอยู่ดี สมองคิดวุ่นวาย ถ้าเป็นอย่างนัน้อยู่เร่ือยๆ ก็แก่เร็ว ทีนี ้
พอเรามีจิตใจสงบ มีอารมณ์ท่ีดี จิตใจอยู่กับส่ิงหนึ่งท่ีเรามุ่งหวงัจะ
ท าจริงๆ ใจไม่มีอะไรรบกวน ไม่วุ่นวาย ไม่ฟุ้ งซ่าน ใจสบาย ชีวิต
ร่างกายก็ใช้พลงังานน้อย เลือดลมก็เดินดี ลมหายใจก็ประณีต  

แถมบางทีเรากลบัมาใช้ลมหายใจ ในทางส่งผลย้อนกลับ
อีกด้วย ขออธิบายว่า เม่ือกีนี้ ้เราใช้จิตส่งผลต่อกาย คือพอจิตใจ
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ของเราสงบดี ลมหายใจก็พลอยประณีตดีไปด้วย คราวนี ้ในทาง
กลับกัน ถ้าท าลมหายใจให้ประณีต จิตใจก็จะพลอยสงบลงด้วย 
ดงันัน้ เม่ือรู้วิธีใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์ เราก็มาฝึกปรับลม
หายใจ  

ในเวลาว่างหรือเม่ือไม่รู้ว่าจะท าอะไรดี นั่งอยู่ว่างๆ เราก็
มาหายใจอย่างมีสติ หายใจเข้าสบายๆ หายใจออกสบายๆ อย่าง
สม ่าเสมอ เป็นการปรับสภาพชีวิตจิตใจ ทัง้ปรับร่างกาย แล้วก็ปรับ
จิตใจด้วย พอเราตัง้ใจหายใจให้สบาย หายใจเข้าออกๆอย่าง
สม ่าเสมอ ก็เป็นการปรับสภาพร่างกายให้สบาย และปรับอารมณ์
ไปด้วย แล้วจิตใจของเราก็พลอยสบาย ได้ผลทัง้สองอย่างพร้อม
กันไปเลย เพราะฉะนัน้ ถ้าไม่มีอะไรท า ก็อย่าปล่อยให้ใจฟุ้ งซ่าน 
พอเราท างานเสร็จป๊ับ ก็มานัง่หายใจเข้าออก ท าใจสบายให้จิตอยู่
กบัลมหายใจ แล้วใช้ลมหายใจให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิต พอปรับลม
หายใจได้ ผลดีก็ตามมาเหมือนอย่างท่ีวา่เม่ือกีนี้ ้  

ถ้าร่างกายของเราไม่ปกติ จิตใจก็ไม่ปกติ ลมหายใจก็ไม่
ปกติ พอเราปรับลมหายใจให้ปกติ มันกลบัมาปรับสภาพจิตใจให้
เป็นปกติไปด้วย เหมือนอย่างคนท่ีโกรธ ลมหายใจไม่ปกติ คน
ประหม่าลมหายใจไม่ปกติโดยไม่รู้ตัว บางคนน่ีพอต่ืนเต้นตกใจ 
บางทีเหมือนกับไม่หายใจ ทีนีถ้้าเรามีสติรู้ตัว เราปรับลมหายใจ
เสีย มันก็มาช่วยปรับอารมณ์ เช่น ท าให้หายกลัว หายประหม่า 
หรือกลัวน้อยลง ประหม่าน้อยลง อย่างน้อยใจก็อยู่กับตัว จิตไม่
เตลิด ตัง้สติได้ดีขึน้  



๔๘ คติธรรมแห่งชีวิต 

เป็นอนัวา่ การปรับลมหายใจนี ้ชว่ยเราได้มาก เราก็เอาทัง้
สองทาง คือให้จิตใจก็สบาย ลมหายใจก็ดี การเผาผลาญใช้
พลงังานจะได้น้อย ลดการใช้พลงังานโดยไม่จ าเป็น ก็แก่ช้า ดงันัน้ 
ถ้าเราเกิดมีอารมณ์ไม่ดี เราก็ปรับลมหายใจ ลมหายใจก็กลับมา
ชว่ยปรับอารมณ์ให้จิตใจสบาย เป็นการรู้จกัใช้ส่ิงท่ีเรามีอยู่ในชีวิต
นีใ้ห้เป็นประโยชน์  

รวมความท่ีเป็นสาระก็คือ ให้จิตใจนีไ้ม่ฟุ้ งซ่าน ไม่เสีย
พลงังานไปกับเร่ืองไม่เป็นเร่ือง สมองไม่ต้องคิดว้าวุ่น ให้จิตใจอยู่
กบัส่ิงท่ีเราต้องการจะท า เป็นสมาธิ น่ีข้อ ๓ คือ จิตตะ 

ข้อ ๔ วิมงัสา เป็นเร่ืองของการใช้ปัญญา เวลานีก้็ยอมรับ
กันว่า คนแก่ถ้าไม่ใช้ปัญญา ไม่ใช้ความคิดเสียบ้างก็จะแก่เร็ว 
และสมองก็จะฝ่อ ทางธรรมทา่นบอกวา่ต้องมีวิมงัสา คือใช้ปัญญา
ตรวจตราพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตมีุผล ให้เหน็ความจริงในส่ิง
ท่ีเราท า ท่ีเห็นว่ามีคณุค่าเป็นประโยชน์นัน้ เม่ือเรามีส่ิงท่ีต้องการ
จะท า ท่ีมีคณุค่าเป็นประโยชน์อยู่แล้ว ใจของเราก็มีท่ีหมาย และ
ปัญญาก็มีจุดท่ีจะพิจารณา เราก็เอาปัญญานัน้มาพิจารณาส่ิงท่ี
เราท า เร่ิมตัง้แต่ตรวจสอบมันว่าเป็นอย่างไร ได้ผลดี ได้ผลเสีย มี
ข้อบกพร่องอย่างไร มีจดุออ่น จดุด้อยตรงไหน ควรแก้ไขปรับปรุงท่ี
ใดอย่างไร จะทดลองเปล่ียนแปลงอย่างไร คิดพิจารณาในเร่ือง
เหล่านี ้ใช้ปัญญาอยู่เสมอ ไม่ใช้ความคิดไปกับเร่ืองไม่เป็นเร่ือง 
เม่ือเราเอาปัญญามาใช้กับเร่ืองท่ีมีจดุหมาย ก็ไม่มีเร่ืองของความ
ฟุ้ งซา่น ไม่มีเร่ืองของอารมณ์อย่างเม่ือกีนี้ ้แต่เป็นเร่ืองของปัญญา
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จริงๆ เป็นปัญญาท่ีปลอดโปร่ง เป็นความคิดตามกระแสความจริง
ซึง่เป็นเร่ืองของความสบาย  

เวลาพดูถึงปัญญาน่ีต้องระวงัอย่างหนึ่ง คืออย่าเอาไปปน
กับความคิดปรุงแต่ง เวลาคนคิดนัน้ จะมีการคิด ๒ อย่าง คือ คิด
ไปตามสภาวะของธรรมชาติ ตามเหตปัุจจัยของส่ิงทัง้หลาย ตาม
สภาพความเป็นจริง ตามท่ีส่ิงทัง้หลายมันเป็นอย่างหนึ่ง กับคิด
ตามความปรุงแตง่ของตนอย่างหนึง่ 

คิดตามความปรุงแตง่ ก็กลายเป็นคิดปรุงแต่ง คิดปรุงแต่ง
หมายความวา่ คิดไปตามความพอใจ หรือไม่พอใจ เช่น เกิดความ
ขัดใจขึน้มาก็คิดไปว่าท าไมเขาจึงเป็นอย่างนี ้ท าไมเขาไม่เป็น
อย่างโน้น อะไรอย่างนี ้คิดไปตามความโลภ ความโกรธ คือเอา
ความโลภ เอาความโกรธมาเป็นตัวปรุง ท าให้จิตวุ่นวายแล้วก็
เกิดผลเสีย เชน่มีความเครียดตามมา  

แต่ถ้าเราคิดด้วยปัญญาบริสทุธ์ิ คือคิดไปตามสภาวะ คิด
ไปตามความเป็นจริงของส่ิงต่างๆ อนันีจ้ะไม่เครียด จะคิดไปแบบ
สบายๆ กลายเป็นว่าเรามาเล่นกับเร่ืองของความเป็นจริงของโลก
และชีวิต หรือส่ิงทัง้หลายตามสภาพของมัน แม้จะคิดไปอย่างเป็น
งานเป็นการก็ไม่ถูกครอบง า แต่เราเป็นผู้มองดู เช่นว่า ตรงไหน
บกพร่อง จะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร ตรวจตราดไูป ใจก็สบาย และ
สมองก็ได้ใช้ความคิดไป ก็ไม่ฝ่อ นีคื้อข้อท่ี ๔ วิมังสา รู้จักใช้
ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง  



๕๐ คติธรรมแห่งชีวิต 

อิทธิบาท ๔ น่ีแหละเป็นหลกัการส าคญั ท่ีจะท าให้อายุยืน 
เพราะท าให้ชีวิตของเรามีก าลงั แล้วก็มีทางเดินท่ีมุ่งไปข้างหน้าสู่
จดุหมาย ซึ่งท าให้ชีวิตมีความหมายท่ีจะอยู่ต่อไป ไม่ใช่อยู่อย่าง
เล่ือนลอย นอกจากนัน้ยงัเป็นตวัตดัอารมณ์ ป้องกันส่ิงท่ีไม่ควรจะ
เข้ามารบกวนจิตใจและชีวิตของเรา ท าให้ชีวิตปลอดโปร่งโล่งเบา
ด้วย เม่ือข้างในตัวก็มีพลัง ทางเดินท่ีจะไปข้างหน้าก็แน่ชัด ข้าง
นอกก็ไม่มีอะไรมาขดัขวาง ชีวิตก็ยืนยาวยืดขยายอายอุอกไป 

 
รู้ เท่ารู้ทนั ใช้โลกธรรมให้เป็นประโยชน์ได้ 

เม่ือกีนี้อ้าตมภาพบอกว่า ถ้าเราปฏิบัติตามอิทธิบาท ๔ 
เราจะตัดอารมณ์ท่ีรบกวนต่างๆ ออกไปได้ แต่ถึงอย่างนัน้ก็ตาม 
บางทีเร่ืองท่ีเป็นเหตกุารณ์ใหญ่ๆ ก็อาจจะมีเข้ามา ซึ่งบางทีก็ไม่ใช่
เร่ืองท่ีจะตัดกัน้ออกไปเฉยๆ แต่เป็นเร่ืองท่ีต้องเผชิญให้ถูกต้อง 
ฉะนัน้ เราจงึต้องมีวิธีการปฏิบติัตอ่ส่ิงเหลา่นัน้ตา่งหากออกไปอีก 

ได้พูดไปแล้วว่า ชีวิตของคนเรานี ้แม้แต่ตอนท่ียังอยู่ใน
ราชการ ก็ต้องประสบอารมณ์ต่างๆ ท่ีเราเรียกว่าน่าปรารถนาบ้าง 
ไม่น่าปรารถนาบ้าง ท่ีน่าปรารถนาเรียกว่า อิฏฐารมณ์  ท่ีไม่น่า
ปรารถนา เรียกวา่ อนิฏฐารมณ์  

อิฏฐารมณ์ และ อนิฏฐารมณ์ ท่ีเรียกว่าโลกธรรมนัน้ มีอยู่ 
๘ ประการด้วยกัน เป็นฝ่ายดี น่าชอบใจ ๔ และฝ่ายไม่ดี ไม่น่า
ชอบใจ ๔ คือ ๑. ลาภ ๒. ความเส่ือมลาภ ๓. ยศ ๔. ความเส่ือมยศ 
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๕. นินทา ๖. สรรเสริญ ๗. สขุ ๘. ทกุข์ ถ้าจดัแยกเป็น ๒ ฝ่าย จะ
ได้ดงันี ้

ก. ฝ่ายดี นา่ชอบใจ คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ 
ข. ฝ่ายร้าย ไม่นา่ชอบใจ คือ เส่ือมลาภ เส่ือมยศ นินทา ทกุข์   
มนุษย์อยู่ในโลกต้องส านึกตระหนักในความจริงอันนีว้่า 

เม่ือเราอยู่ในโลกเราก็ต้องเจอส่ิงเหล่านี ้เพราะส่ิงเหล่านีเ้ป็นโลก
ธรรม โลกธรรม ก็คือ ธรรมประจ าโลก หรือส่ิงท่ีมีประจ าโลก 
เพราะว่าโลกนี  ้ เ ป็นอนิจจัง  มีความเปล่ียนแปลง  ผันผวน 
ปรวนแปร เม่ือชีวิตของเราเจอส่ิงเหล่านี ้เราก็ต้องรู้เท่าทนัว่า อ้อ 
อนันีเ้ป็นความจริงของโลกและชีวิต เม่ืออยู่ในโลกก็ต้องเจอกับมัน 
และเวลานีเ้ราก็เจอเข้าแล้วกับความจริงนัน้ เหมือนอย่างเราท า
ราชการมานี ้เม่ือมีต าแหนง่ฐานะสงู เวลาเกษียณ ก็รู้สึกเหมือนกับ
ว่าเส่ือมไปจากยศนัน้ แต่อนันีม้ันก็เป็นเพียงโลกธรรม เม่ือมาเจอ
กบัมนัแล้ว เราก็ปฏิบติัตอ่มนัให้ถกูต้อง คือ 

๑. รู้ทนัความจริง ว่าความจริงของโลกและชีวิตเป็นอย่าง
นี ้และมนัก็ได้เกิดขึน้แล้ว เราได้เจอความจริงนัน้แล้ว เม่ือเจอแล้ว 
ก็ต้องวางใจให้ถกูต้อง คือยอมรับความจริงนัน้ ด้วยความรู้เท่าทนั 
พอรู้เทา่ทนั ใจก็สบายไปคร่ึงหนึง่แล้ว 

๒. ใช้สถานการณ์นัน้ใ ห้ เ ป็นประโยชน์ หรือมองหา
ประโยชน์จากสถานการณ์นัน้ให้ได้  

ในเร่ืองนี ้ทางพระพทุธศาสนาท่านสอนให้มีโยนิโสมนสิการ 
หมายความว่า อะไรก็ตามท่ีเราประสบในโลกนี ้ต้องมองให้เป็น 
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ต้องคิดให้เป็น โดยใช้โยนิโสมนสิการ ซึ่งมีมากมายหลายวิธี แต่
สรุปลงไปก็มี ๒ อย่าง คือ 

๑. มองให้เห็นความจริง ไม่ว่าอะไรจะลึกลับซับซ้อน
อย่างไร คนมีปัญญา รู้จกัคิดรู้จกัมอง ก็เหน็ความจริงได้หมด และ 

๒. มองให้เป็นประโยชน์ หรือมองหาประโยชน์ให้ได้ ไม่ว่า
อะไรจะดีหรือร้ายในความหมายของคนทั่วไป แต่คนท่ีมีปัญญา
รู้จกัคิดจะมองหาประโยชน์ได้หมด 

ถ้าใครใช้แนวความคิดมองโลกอย่างนี ้ก็มีแต่จะประสบ
ความส าเร็จ ชีวิตจะดีงาม และมีความสขุ 

เวลาประสบโลกธรรมท่ีเป็นอิฏฐารมณ์น่าชอบใจ เช่นได้
ลาภ ได้ยศ เราก็เกิดความชอบใจ ดีใจ เป็นธรรมดา แต่ถ้าเรา
ปฏิบติัไม่ถกู ลาภยศท่ีเป็นอิฏฐารมณ์ ท่ีน่าปรารถนาน่ีแหละ กลบั
น าความเส่ือมมาให้ หรือท าลายคุณค่าแห่งชีวิตลงไป กลายเป็น
โทษแก่ชีวิตของเรา เช่น เราอาจจะหลงระเริงมัวเมา แล้วดูถูกดู
หม่ินผู้ อ่ืน ใช้ลาภยศนัน้ในทางท่ีเสียหาย หรือใช้ทรัพย์และอ านาจ
ไปในการคุกคามข่มเหงรังแกเพ่ือนมนุษย์ สร้างความเดือดร้อน
เบียดเบียน ท าความเสียหายแก่โลกและชีวิตได้  

แตถ้่าเราปฏิบติัถูกต้อง ลาภยศเกิดขึน้ ก็กลายเป็นโอกาส 
คนท่ีมีความคิดดีๆ อยากสร้างสรรค์ท าส่ิงท่ีดีงาม แต่ไม่มีเงินทอง 
ไม่มียศ ไม่มีบริวาร ไม่มีใครเช่ือฟัง ไม่มีทนุ ก็ท าประโยชน์ได้น้อย 
แต่พอมีลาภ มีเงินทอง มียศ มีต าแหน่งฐานะ มีบริวาร เม่ือมี
ความคิดท่ีดีงามสร้างสรรค์ก็ท าได้เตม็ท่ี  



 

ธรรมะส  าหรบัผูสู้งอาย ุ  ๕๓ 

เพราะฉะนัน้ ลาภยศเกิดขึน้แก่คนท่ีมีปัญญา รู้จกัคิด รู้จกั
พิจารณา ก็กลายเป็นส่ิงท่ีดี เป็นประโยชน์ เ ป็นโอกาสท่ีจะ
สร้างสรรค์ได้มากขึน้ แม้ว่าลาภยศจะผ่านพ้นไป หรือเราจะตกต ่า
ไปจากสถานะนัน้ ก็ได้ท าความดีฝากไว้แล้ว เป็นคุณค่าแห่งชีวิต
ของคน และยงัมีคนท่ีนบัถือ เคารพระลกึถึงด้วยใจจริง  

ในทางตรงข้าม ถ้าประสบโลกธรรมท่ีไม่พงึปรารถนา ไม่ว่า
จะเป็นความเส่ือมลาภ เส่ือมยศ การนินทา หรือความทกุข์ก็ตาม 
ถ้าเราวางใจไม่เป็น 

๑. เราไม่รู้เทา่ทนัความจริง ใจเราก็เป็นทกุข์ไปขัน้หนึง่แล้ว 
๒. เรามองหาประโยชน์จากมันไม่ได้ ก็ได้แต่เศร้าโศก

เสียใจ มีความระทมทกุข์ คบัแค้น ตรอมตรมใจไปเทา่นัน้เอง 
แตถ้่าเรารู้จกัใช้ประโยชน์และวางใจเป็น ก็กลบักลายเป็น

ดีไปได้ ดังได้กล่าวแล้วว่ามนุษย์เรานี ้ชีวิตต้องพัฒนา ต้องฝึกฝน
ตนอยู่เสมอ แต่การท่ีจะฝึกฝนตนนัน้ เราต้องมีบททดสอบและ
แบบฝึกหดั บางคนอยู่แต่กับความสุขสบาย ไม่มีบททดสอบ เลย
ไม่รู้ว่าตัวเองเข้มแข็งจริงหรือไม่ อย่างคนท่ีปฏิบติัธรรม ถ้าไม่เจอ
บททดสอบ ก็ยากท่ีจะรู้ว่าตวัเองปฏิบติัธรรมข้อนัน้ได้จริงหรือไม่ 
เรามีความเข้มแข็งจริงไหม ชีวิตของเรานีมี้ความมั่นคงในใจของ
ตัวเองแค่ไหน ถ้ายังไม่เจอบททดสอบเราก็ไม่รู้  แต่พอเจอบท
ทดสอบเข้า เจอทกุข์โทมนสั เจอความเส่ือม การสิน้ลาภ สิน้ยศ ก็รู้
เลยวา่เราเข้มแข็งจริงไหม    
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บททดสอบมาแล้ว เอ้า ยินดีเผชิญเลย เอาละฉันจะดู
ตัวเอง ว่าตัง้หลักอยู่ไหม แล้วเราก็สบายใจ จะไปมัวเศร้าโศก
เสียใจอยู่ท าไม เม่ือได้บททดสอบมาดูตัวเองแล้ว ถ้าเรายังไม่
เข้มแข็งพอ ก็จะได้มีโอกาสพัฒนาตัวต่อไป กลายเป็นว่า เราใช้
ปัญหาหรือส่ิงท่ีเราประสบหรือเผชิญน่ีแหละมาเป็นเคร่ืองฝึกฝน
พฒันาตวัเอง  

คนเราท่ีพัฒนาความสามารถพัฒนาสติปัญญาขึน้มานี ้
โดยมากก็พัฒนาจากการท่ีได้เผชิญปัญหา เผชิญอปุสรรค เผชิญ
ส่ิงยาก แล้วพยายามคิดแก้ไข ไม่ย่อท้อ คนท่ีไม่เจอส่ิงยาก ไม่เจอ
ปัญหา พฒันายาก ประสบความส าเร็จได้ยาก  

ฉะนัน้ เม่ือเจออะไรท่ีไม่น่าปรารถนา จึงมองว่าน่ีคือ
เคร่ืองมือฝึกฝนพฒันาตวัเรามาแล้ว เราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ 
มนัก็จะกลบักลายเป็นดีไป คนท่ีชอบฝึกตน เม่ือเจออย่างนี ้ก็ได้ทัง้
บททดสอบ ได้ทัง้เคร่ืองมือฝึกฝนพฒันาตนเอง เม่ือเราเข้มแข็ง เรา
เก่งกล้าสามารถในการเผชิญโลกและชีวิตอย่างนีแ้ล้ว ต่อไป
ข้างหน้า ถ้าเจออปุสรรคหรือปัญหาอย่างนีอี้ก ท่ีมันเบากว่า ก็ง่าย 
เราไม่กลวั คนใดเอาชนะ ผ่านอปุสรรค ผ่านเหตกุารณ์ ผ่านมรสมุ
ชีวิตไปได้ด้วยดี คนนัน้จะเป็นผู้ ท่ีแกร่งกล้า มีชีวิตท่ีได้พฒันา 

ฉะนัน้ โลกธรรมเม่ือมองให้ดี มีแต่เป็นประโยชน์ทัง้นัน้ 
อย่างค านินทากับสรรเสริญ คนเราก็ชอบค าสรรเสริญ แต่ว่ากัน
จริงๆ คนเราได้ประโยชน์จากค านินทาหรือจากค าสรรเสริญ อัน
ไหนมากกวา่กนั ขอให้คิดดจูริงๆ นะ 
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ค าสรรเสริญน่ีว่าถึงประโยชน์ก็ได้บ้าง เช่น ท าให้ดีใจ 
ภมิูใจ สุขใจ แต่ได้ประโยชน์น้อย เพราะอะไร เพราะเราท าได้อยู่
แล้ว เราก็เป็นเพียงภูมิใจว่า อ้อ อันนีเ้ป็นท่ียอมรับนะ เราท าน่ี
ถูกต้อง อาจจะใช้เป็นเคร่ืองวัดได้ส่วนหนึ่ง แต่มันได้ประโยชน์
จ ากดั 

ส่วนค านินทาติเตียนนัน้ เราได้ประโยชน์มาก ถ้าเราไม่ไป
มวัย่อท้อ เราไม่ไปมัวเสียใจก่อน คนท่ีจะติเตียนเรานัน้ เขาต้องใช้
เวลาคิดวา่เรามีจดุออ่น มีข้อด้อยอะไรท่ีไหน เขาจะติเตียนอย่างไร
ดี เขาอาจจะพิจารณาหาช่อง ห้าวัน เจ็ดวัน กว่าจะคิดออกมาได้ 
ตัวเรานีก้็อยากจะพัฒนาตัวเองอยู่แล้ว และขัน้ตอนของการ
พฒันาตวัเองอย่างหนึง่ ก็คือการส ารวจตวัเอง พระพทุธเจ้าตรัสว่า
เราควรส ารวจตวัเองอยู่ตลอดเวลา ปะฏิมงัเสตะมัตตะนา จะได้รู้
ว่า เรามีจุดอ่อน จุดด้อยข้อบกพร่องอะไร จะได้พัฒนาตัวได้
ถกูต้อง แตบ่างทีเราไม่มีเวลาท่ีจะมาตรวจสอบตวัเองมากนกั หรือ
บางที บางช่อง บางแง่ เรามองไม่เห็นตัวเอง ถ้ามีคนอ่ืนมาช่วย
มองให้ เราก็จะได้เหน็ในส่ิงท่ีตวัเราเองยงัมองไม่เหน็  

ย่ิงกว่านัน้ คนท่ีจะติเตียนเรานี ้เขาไปคิดมาหลายวนั เม่ือ
เขาพูดออกมา อาจจะถูกบ้างผิดบ้าง ส่วนท่ีไม่ถูกเราก็ไม่เอา แต่
บางอย่างอาจสอ่งสะท้อนไปให้เราเหน็ตวัเองในบางแง่ เราก็เลยได้
โอกาส ไม่ต้องไปเสียเวลาคิดตัง้ห้าวันเจ็ดวัน เขาคิดให้เราเสร็จ 
เราก็เลยเอาค าติเตียนของเขามาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
พฒันาตัวเอง กลายเป็นว่าเราเลือกจบัเอาประโยชน์ได้จากทกุส่ิง 
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แม้แตท่ี่เลวร้ายท่ีสดุ เม่ือท าได้อย่างนี ้ชีวิตก็จะดีงามประเสริฐ เป็น
คนท่ีพฒันาก้าวหน้าเร่ือยไป 

เพราะฉะนัน้ อะไรท่ีไม่ดีเอามาใช้ประโยชน์ให้หมด มีพระ
บางองค์ส าเร็จอรหตัตผลจากการได้ยินค าของคนบ้า คือ วนัหนึ่ง
ท่านเดินสวนทางกับคนบ้า คนบ้าพูดอะไรขึน้มาอย่างหนึ่ง ท่าน
สะกิดใจได้แง่คิด เลยส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ 

เป็นอนัวา่ ส่ิงทัง้หลายในโลกนี ้จะดีหรือร้ายก็ตาม ถ้ารู้จกั
ใช้ ก็เป็นประโยชน์ได้ทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้จึงควรท าใจไว้อย่างนี ้คือ 
มองให้เห็นความจริง กับมองให้เห็นประโยชน์ อย่าไปมองในแง่ดี 
หรือแง่ร้าย มองในแง่ดีก็หลอกตวัเอง มองในแง่ร้ายก็หลอกตวัเอง 
มองให้ถูกก็คือมองตามความเป็นจริงอย่างหนึ่ง และมองให้เป็น
ประโยชน์อีกอย่างหนึง่ 

ค าวา่มองให้เหน็ประโยชน์ กบัมองในแง่ดี ไม่เหมือนกันนะ 
คนละอย่างกนั การมองให้เหน็ประโยชน์นัน้เลง็ไปในเชิงปฏิบติั คือ
จะเอามาท าให้เป็นประโยชน์ให้ได้ แก่ชีวิตจิตใจ และการงานของเรา  

ท่ีว่ามานีก้็คือโยนิโสมนสิการท่ีใช้ในการปฏิบัติต่อโลก
ธรรม ท่ีชว่ยให้เราเผชิญกับโลกธรรม โดยมีวิธีมอง วิธีคิดท่ีถูกต้อง
และได้ผล ชีวิตได้ประสบโลกธรรมเหล่านี ้ก็คือการได้พบกับ
อนิจจงั อนัได้แก่ความเปล่ียนแปลง และเราก็มีความรู้เท่าทนั และ
หาประโยชน์จากมนัได้ ท าให้เรามีชีวิตท่ีสงบมัน่คงและสขุสบาย 

 



 

ธรรมะส  าหรบัผูสู้งอาย ุ  ๕๗ 

ถึงเวลาที่จะแน่ใจ ว่าได้เป็นพระพรหมโดยสมบูรณ์ 

ตอนนีก้็มาถึงขัน้ท่ีวา่ จะท าอย่างไรให้ชีวิตมีความสขุจริงๆ 
คนเรานีถ้้ารู้จักความสขุ ว่ามีหลายชนิด เราก็จะพยายามเข้าถึง
ความสุขเหล่านัน้ และเราก็จะได้ความสุขมากขึน้ ความสุขนีเ้ป็น
ส่ิงท่ีพฒันาได้ ไม่ใช่มีแค่อย่างเดียวหรือสองอย่าง แต่มีมากมาย
ทีเดียว  

พระพทุธศาสนาแสดงความสุขไว้หลายอย่าง บางครัง้พูด
ไว้ถึง ๑๐ ชนิด แสดงว่าคนเรานีมี้ทางได้ความสุขเยอะแยะ แต่
โดยมากคนมาติดอยู่กับความสขุชนิดเดียว เลยไม่ได้รู้รสความสขุ
ท่ีสงูขึน้ไป วันนีอ้าตมาจะพดูถึงความสุขสัก ๕ แบบ แต่ก่อนท่ีจะ
พูดถึงความสุขนัน้ ก็เตรียมความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมให้ดีไว้
อย่างหนึง่ก่อน  

ความสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อมท่ีจะต้องเตรียมไว้ให้พร้อมใน
การท่ีจะมีความสขุ ก็คือส่ิงแวดล้อมทางสงัคม อนัหมายถึงการอยู่
ร่วมกับเพ่ือนมนษุย์ ในการอยู่ร่วมกับเพ่ือนมนษุย์นัน้มีหลักธรรม
ประจ าใจอยู่หมวดหนึ่ง ส าหรับเป็นหลักในการท่ีจะวางใจหรือมี
ท่าทีแห่งจิตใจต่อผู้ คนรอบด้าน ตลอดจนเพ่ือนมนุษย์ทัง้หลาย 
ธรรมชดุนีท่ี้จริงก็เป็นหลกัธรรมง่ายๆ แต่บางทีเราก็ใช้ไม่เป็น น่ีก็
คือ พรหมวิหาร ๔ นั่นเอง ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
บางทีท่ีเราด าเนินชีวิตกันมาจนบดันี ้เราก็ยังเข้าใจและใช้ธรรมชดุ
นีไ้ด้ไม่สมบรูณ์ 



๕๘ คติธรรมแห่งชีวิต 

ช่วงเวลาเกษียณอายุแล้วนี ้เป็นโอกาสท่ีจะบ าเพ็ญธรรม
ชดุนีใ้ห้เตม็ให้สมบรูณ์ จะได้เป็นพระพรหมท่ีแท้เสียที 

พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมประจ าใจของพรหม พรหมนัน้ 
ศาสนาพราหมณ์เขาถือว่า เป็นผู้ สร้างโลก เป็นเทพเจ้าผู้ ดล
บันดาลส่ิงทัง้หลาย เป็นผู้ ส ร้างสรรค์และอภิบาลโลก แต่
พระพทุธเจ้าทรงสอนว่า เราไม่ต้องไปรอพระพรหมให้มาสร้างโลก 
อภิบาลโลก เราทุกคนควรจะเป็นผู้ มีส่วนร่วมสร้างสรรค์อภิบาล
โลกด้วยกันทุกคน เพราะฉะนัน้จึงมาท าตัวให้เป็นพรหมกันเถิด 
แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงพรหมวิหารไว้ให้เราทุกคนปฏิบัติ 
เพ่ือให้เราทุกคนเป็นพระพรหม ดังนัน้เราจะเป็นพระพรหมโดย
สมบรูณ์ ก็ต้องมีธรรมทัง้ ๔ ข้อ คือมี 
 ๑. เมตตา  
 ๒. กรุณา  
 ๓. มทิุตา  
 ๔. อเุบกขา  

เมตตา กับ กรุณา น่ีเมืองไทยใช้มาก พูดกันอยู่เสมอจน
เป็นค าไทยสามญั แตแ่ยกความหมายกนัไม่ค่อยออก เพราะฉะนัน้ 
ตอนแรกจะต้องแยกความหมายระหว่าง เมตตา กรุณา ให้ชัดว่า
ตา่งกนัอย่างไร 

วิธีแยกให้ชดัง่ายๆ ก็คือ ธรรมหมวดนีเ้ป็นท่าทีของจิตใจ
ส าหรับแสดงต่อผู้ อ่ืน  เ ม่ือเ ป็นธรรมส าหรับแสดงต่ อผู้ อ่ืน 
ความหมายของมันจะชัดด้วยการพิจารณาดูสถานการณ์ท่ีผู้ อ่ืน
เขาประสบวา่ เขาอยู่ในสถานการณ์ใดแล้วเราจะใช้ธรรมข้อใด  



 

ธรรมะส  าหรบัผูสู้งอาย ุ  ๕๙ 

สถานการณ์ท่ี ๑ คนอ่ืนเขาอยู่ดีเป็นปกติ ไม่มีเร่ืองเดือด
เนือ้ร้อนใจ แตก่็ไม่ได้ประสบความส าเร็จอะไรเป็นพิเศษ ในกรณีนี ้
เราจะต้องมี เมตตา คือ ความรัก ความปรารถนาดี ความเป็นมิตร  

เมตตาก็มาจากต้นศพัท์เดียวกับค าว่ามิตร มิตตะ แปลง อิ 
เป็น เอ ก็เป็น เมตตะ เติมสระอาเข้าไปเป็นเมตตา รากศัพท์
เดียวกัน เมตตาจึงแปลว่า น า้ใจมิตร คุณสมบัติของมิตร หรือ
ความเป็นมิตร เป็นอันว่า ส าหรับคนท่ีอยู่เป็นปกติ เราก็มีความ
เป็นมิตร มีไมตรี มีเมตตา มีความรัก ความปรารถนาดี อยากให้
เขาเป็นสขุ 

สถานการณ์ท่ี ๒ คนอ่ืนเขาตกต ่าเดือดร้อน พอเขาทรุดต ่า
ตกลงไปจากสถานะเดิม คือประสบความเดือดร้อน เราก็ย้ายไปสู่
คณุธรรมข้อท่ี ๒ คือ กรุณา ซึ่งได้แก่ความมีใจพลอยหวัน่ไหวเม่ือ
ผู้ อ่ืนประสบความทกุข์ แล้วก็อยากจะช่วยเหลือปลดเปลือ้งทุกข์
ของเขา ท าให้เขาขึน้มาสูภ่าวะปกติ หายทกุข์ หายร้อน  

คนไทยพดูถึงเมตตา กรุณากันบ่อย แสดงว่าคนไทยคงมี
เมตตากรุณามาก แตข้่อตอ่ไปไม่คอ่ยพดูถึง 

สถานการณ์ท่ี ๓ คนอ่ืนเขาขึน้สูภ่าวะท่ีสงูขึน้ไป คือประสบ
ความส าเร็จ ท าส่ิงท่ีถูกต้องดีงามน่าช่ืนชม มีความก้าวหน้า หรือมี
ความสุข เราก็ย้ายต่อไปสู่คุณธรรมข้อท่ี ๓ คือ มุทิตา ซึ่งแปลว่า 
พลอยยินดีด้วย เอาใจสง่เสริมสนบัสนนุ  

คนเรานีท่ี้ประสบสถานการณ์กันอยู่โดยทัว่ไปก็ ๓ อย่างน่ี
แหละ คือ เป็นปกติ ๑ ตกต ่า ๑ ขึน้สูง ๑ เราก็มี  เมตตา กรุณา 



๖๐ คติธรรมแห่งชีวิต 

มทิุตา ไว้ปฏิบติัต่อเขาครบทัง้ ๓ สถานการณ์ แต่แค่นีไ้ม่จบ ยังมี
อีกข้อหนึ่ง เป็นสถานการณ์ท่ี ๔ ข้อนีน้่าสงสัย เพราะ ๓ สถาน-
การณ์ก็นา่จะครบแล้ว ยงัมีอะไรอีก สถานการณ์ท่ี ๔ คืออะไร 

สถานการณ์ท่ี ๔ คืออย่างนี ้ในโลกมนษุย์เรานี ้เราไม่ได้อยู่
กับมนุษย์ด้วยกันเท่านัน้  เราต้องอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตใน
ธรรมชาติด้วย หมายความวา่ โลกมนษุย์นัน้ต้องตัง้อยู่บนฐานของ
กฎธรรมชาติ หรือความเป็นจริงของธรรมชาติอีกชัน้หนึง่  

ถ้าความสมัพันธ์ในหมู่มนุษย์แม้จะดี คือมนุษย์ช่วยเหลือ
เกือ้กูลกัน แต่ไปท าความเสียหายต่อหลกัการแห่งความจริงความ
ถกูต้องดีงามท่ีเป็นเร่ืองของธรรมชาติ หมายความว่า เม่ือไรก็ตามท่ี
โลกมนุษย์นีไ้ม่ตัง้อยู่ในธรรม โลกมนุษย์นัน้ก็จะวิปริตแปรปรวน 
ตัง้อยู่ไม่ได้ 

เป็นอนัวา่ มนษุย์เราน่ีไม่ได้สมัพนัธ์กับเพ่ือนมนษุย์เท่านัน้ 
เราต้องสัมพันธ์กับความเป็นจริงของธรรมชาติด้วย เพราะฉะนัน้
ท่านจึงมีข้อท่ี ๔  ไว้ให้ ข้อท่ี ๔ ก็คือสถานการณ์ท่ีว่า ถ้าความ  
สมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ในข้อ ๑, ๒, ๓ จะส่งผลกระทบเสียหายต่อ
หลกัความจริง หลกัความเป็นธรรม หรือหลกัการแห่งความถูกต้อง
ความดีงามท่ีเป็นของกลางในธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่าง
มนษุย์ในข้อ ๑, ๒, ๓ จะต้องถกูหยดุยัง้ และเราจะต้องย้ายไปข้อท่ี 
๔ น่ีคือสถานการณ์ท่ี ๔ เชน่ เด็กคนหนึ่งไปประสบความส าเร็จลกั
ขโมยเงินเขามาได้ ๕,๐๐๐ บาท ดีใจใหญ่ เราเห็นว่าเด็กนัน้
ประสบความส าเร็จ เราจะไปมทิุตา ถูกต้องไหม ไม่ถูกต้องใช่ไหม 



 

ธรรมะส  าหรบัผูสู้งอาย ุ  ๖๑ 

เพราะว่า ถ้าเราไปดีใจ ไปส่งเสริม ก็ไปกระทบกับตัวธรรม 
กลายเป็นการท าลายหลกัการแหง่ความถกูต้องดีงาม 

อีกตวัอย่างหนึ่ง ลองดใูนกรณีของผู้ พิพากษา เช่น จ าเลย
ท าความผิดจริง ไปฆ่าคนมา ผู้ พิพากษาคิดว่าถ้าเราจะตัดสินให้
เขาเข้าคกุ เขาก็จะมีความทุกข์ ก็เกิดกรุณา สงสาร เลยตดัสินให้
พ้นผิด อย่างนีไ้ม่ถูก เพราะการมีกรุณาในกรณีนีจ้ะส่งผลกระทบ
ต่อตัวธรรม ท าให้เสียหลักความจริงความถูกต้องดีงาม ท าลาย
หลกัการกฎเกณฑ์กติกาท่ีรองรับสงัคมอยู่ 

ในกรณีท่ีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งผลกระทบ
เสียหายต่อหลักการแห่งความเป็นธรรม ชอบธรรม หรือตัว
หลกัการ ตลอดจนกฎเกณฑ์กติกาทัง้หลายท่ีจะยึดเหน่ียวให้สงัคม
มนษุย์อยู่ได้ เราจะต้องหยุดข้อท่ี ๑, ๒, ๓ ไว้ แล้วย้ายไปข้อท่ี ๔ 
คือ อเุบกขา เพ่ือให้เขารับผิดชอบตอ่ความเป็นจริง ต่อตวัธรรม ต่อ
หลกัการและกฎเกณฑ์กติกานัน้ๆ อนันีเ้รียกวา่ อเุบกขา  

อเุบกขา แปลวา่คอยมองด ูมาจาก อปุ+อิกฺข อิกฺข แปลว่า 
มอง  อปุ แปลวา่ ใกล้ๆ หรือคอย หมายความว่า เพ่ือไม่เข้าไปก้าว
ก่ายแทรกแซงกระบวนการของธรรม เราจึงเฉยต่อคนนัน้ คือ 
ปล่อยหรือเปิดโอกาสให้มีการปฏิบัติต่อเขาไปตามธรรม ตาม
หลักการ หรือตามกฎเกณฑ์กติกา ใครมีหน้าท่ีอย่างไรก็ท าไป
ตามนัน้ หลกัการหรือกฎเกณฑ์วา่อย่างไรก็ท าไปตามนัน้ เราก็คอย
มองด ูถ้ามีอะไรต้องท าเม่ือไร ก็ท า โดยใช้ปัญญาพิจารณาปฏิบติั
ให้เหมาะ  



๖๒ คติธรรมแห่งชีวิต 

อเุบกขาน่ีต้องใช้ปัญญา ต่างจากเมตตา กรุณา มทิุตา ท่ี
ใช้ความรู้สึกมาก คือรู้สึกเป็นมิตร รู้สึกเห็นใจสงสาร และรู้สึก
พลอยดีใจช่วยหนุน ส่วนอุเบกขาต้องมีปัญญา คือต้องรู้ว่าอะไร
ถกูต้อง อะไรเป็นธรรม อะไรเป็นความจริง แล้วจงึเอาความรู้นัน้มา
ปรับความรู้สึกให้ลงตัวพอดี การท่ีปัญญาความรู้นัน้มาปรับ
ความรู้สึกให้ลงตัวพอดีได้ วางตวัถูกต้องเป็นกลางอยู่ในธรรม อนั
นีเ้รียกวา่ อเุบกขา เป็นอนัวา่ เราจะต้องมีอเุบกขาด้วย จึงจะรักษา
สงัคมนีไ้ว้ได้   มิฉะนัน้ สงัคมนีก้็จะป่ันป่วน  

ถ้าเราใช้เมตตา กรุณา มุทิตามาก เราจะมีความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลดี แต่ถ้าขาดอุเบกขา คนจะช่วยเหลือกันระหว่าง
บคุคลจนกระทัง่เสียหลกัการ ไม่เหลียวแล ไม่ดหูลกัการว่า จะเสีย
ความเป็นธรรมในสงัคมไหม หลกัเกณฑ์ กฎหมาย กติกาไม่เอา จะ
ชว่ยเหลือกนัระหวา่งบคุคลอย่างเดียว  

สงัคมไทยนี ้น่าจะหนกัไปทาง ๓ ข้อแรก ส่วนข้อ ๔ น่ีขาด
มาก อเุบกขาแทบจะไม่มี และไม่รู้จกัด้วยซ า้ เวลาพดูถึงอเุบกขา ก็
เข้าใจผิดนกึวา่เฉยแล้วเป็นอเุบกขา ทางพระท่านสอนไว้ว่า ถ้าเฉย
ไม่มีปัญญา ก็เป็น เฉยโง่  เป็นอกุศล เรียกเป็นภาษาพระว่า 
อญัญาณเุบกขา  

ข้อท่ี ๔ นีเ้ป็นตวัคมุท้าย และคมุทัง้หมด ส าหรับรักษาให้
โลกนีอ้ยู่ในธรรม อยู่ในความถูกต้องดีงาม รักษาหลักการของ
สงัคม ท าให้สังคมอยู่ในความเป็นธรรม แต่ถ้าเรามีอุเบกขามาก
อย่างเดียว ก็เอาแตต่วัใครตวัมนั ทกุคนรับผิดชอบต่อหลกัการ คณุ
ท าถูกต้องตามหลกัการ หรือตามกฎหมาย ฉันไม่ว่า แต่ถ้าคณุท า
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ผิดหลักการและกฎเกณฑ์กติกาเม่ือไร ฉันจัดการทันที เวลาอ่ืน
นอกจากนัน้ ตา่งคนตา่งอยู่ ไม่ชว่ยเหลือกัน ไม่เอาใจใส่ ไม่มีน า้ใจ
ต่อกัน สังคมนัน้ก็ขาดความอบอุ่น แห้งแล้ง คนก็เครียด ใจไม่
สบาย เป็นโรคจิตกนัมาก ก็เสียดลุอีก 

เพราะฉะนัน้ สังคมจึงต้องมีพรหมวิหารให้ครบและให้
เหมาะพอดี ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ส าหรับ ๔ สถานการณ์ ถ้า
ปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว สังคมจะมีดลุยภาพ เร่ิมตัง้แต่ในสงัคมเล็ก
คือครอบครัว  

ทีนีห้ันมาดูคนท่ีสูงอายุ ว่าจะต้องปฏิบัติพรหมวิหารให้
ครบอย่างไร เร่ิมตัง้แตต่อ่ลกูของตนเอง  

หน่ึง เม่ือเขาอยู่เป็นปกติ เราก็มีเมตตา เลีย้งดูให้เขามี
ความสขุ 

สอง ถ้าเขาเกิดเร่ืองเดือดร้อนเป็นทกุข์ มีโรคภยัไข้เจ็บ เป็น
ต้น เราก็กรุณาสงสาร ชว่ยเหลือแก้ไขให้หมดปัญหา 

สาม เม่ือเขาประสบความส าเร็จ ท าส่ิงท่ีถูกต้องดีงาม เรา
ก็มทิุตา พลอยยินดีด้วย ชว่ยสง่เสริมสนบัสนนุย่ิงขึน้ไป   

สี ่สถานการณ์ท่ีจะต้องวางอเุบกขามีอย่างน้อย ๓ กรณี คือ 
๑. เม่ือลกูสมควรจะต้องหดัรับผิดชอบตวัเอง ฝึกท าอะไร

ต่ออะไรให้เป็น เพราะว่า ลกูของเรานัน้เขาไม่ได้อยู่ในโลกท่ีมีแต่
พอ่แม่หรือมนษุย์ด้วยกนัเทา่นัน้ ชีวิตอีกด้านหนึ่ง โดยเฉพาะต่อไป
เม่ือเขาโตแล้ว เขาต้องไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง โลกนัน้มี
กฎเกณฑ์กติกา ทัง้กฎเกณฑ์ในธรรมชาติ และกฎเกณฑ์ในสงัคม 
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ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเหตผุลของเร่ืองนัน้ๆ ซึ่งเขาจะต้องไปอยู่กับ
ความเป็นจริงเหลา่นัน้ 

โลกนีไ้ม่ได้ตามใจเราเหมือนอย่างพ่อแม่ตามใจลูก มัน
ไม่ได้เป็นไปตามใจปรารถนา เพราะฉะนัน้ลกูจะต้องหดัรับผิดชอบ
ตวัเอง อะไรท่ีสมควรจะท าให้เป็น ต้องฝึกท าไว้ พ่อแม่จะเห็นแก่
ลกูวา่รัก ไม่อยากให้เขาล าบาก ไม่อยากให้เขาเหน็ดเหน่ือย แล้วไป
ท าแทนให้ทัง้หมด ลกูก็เลยไม่รู้จกัโต แล้วก็รับผิดชอบตวัเองไม่เป็น  

พ่อแม่บางคนเลีย้งลูกไม่เป็น โอ๋ลูกเกินไป เพราะขาด
อเุบกขา สว่นพอ่แม่ท่ีรู้จกัอเุบกขา เม่ือมาถึงสถานการณ์ท่ี ๔ คือมี
เร่ืองอะไรท่ีลกูจะต้องสมควรฝึกไว้ ท าไว้ หดัให้เป็น เราต้องให้เขา
ฝึกท าหดัท า ต้องยอมให้เขาเหน่ือยบ้าง ล าบากบ้าง แม้แต่หดัเดิน
ก็ยงัต้องมีความเหน็ดเหน่ือยล าบากบ้าง ถ้ากลวัลกูล าบาก ไปอุ้ม
ตลอดเวลาแล้วลกูจะเดินเป็นได้อย่างไร  

เหมือนอย่างคนสมัยก่อน ตอนท่ีเร่ิมมีการเรียนหนังสือ
ใหม่ๆ เขาใช้กระดานชนวน และใช้ดินสอหิน พ่อแม่บางคนกลวัลกู
จะเจ็บมือ เพราะใช้ดินสอหิน ก็เลยไม่ให้เรียน น่ีคือเพราะขาด
อเุบกขา ลกูก็เลยไม่ได้รับการศกึษา 

เป็นอนัว่าจะต้องยอมให้ลกูเหน็ดเหน่ือยยากล าบากบ้าง 
เพ่ือให้เขาหดัท าฝึกท ารับผิดชอบตัวเอง จะได้ท าอะไรๆ เป็น และ
ปัญญาจะเป็นตัวบอกว่าควรจะให้เขาหัดท าส่ิงใด ฝึกในเร่ืองใด 
หรือหัดรับผิดชอบอะไร เพราะฉะนัน้ ข้ออุเบกขาจึงต้องมากับ
ปัญญา เม่ือปัญญาพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติไปตามปัญญาโดยวาง
อเุบกขา เราก็คอยด ูถ้าเขาเพล่ียงพล า้เม่ือไร จะต้องช่วย ก็เข้าไป
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ช่วย น่ีคือ อเุบกขาในสถานการณ์ท่ี ๑ ให้เขาหดัรับผิดชอบตวัเอง 
ท าอะไรตอ่อะไรให้เป็น 

๒. เม่ือลกูจะต้องรับผิดชอบการกระท าของเขา ครอบครัว
นัน้เป็นตัวแทนของสังคมใหญ่ ในสังคมมนุษย์ต้องมี กฎเกณฑ์ 
กติกา ซึง่ทกุคนในสงัคมนัน้จะต้องรับผิดชอบปฏิบติัตาม 

ครอบครัวก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีกฎเกณฑ์กติกา เพ่ือให้
สมาชิกของครอบครัวอยู่กันสงบเรียบร้อย มีวินยั และเป็นการฝึก
เด็กให้พ ร้อม ท่ีจะไป รับผิดชอบด าเนินชีวิตในสังคมต่อไป 
เพราะฉะนัน้กฎต้องเป็นกฎ ถ้าเขาท าอะไรผิด ก็ต้องรับผิดชอบต่อ
การกระท าของเขา ท าถกู ก็ว่าไปตามถูก ทะเลาะกันก็ต้องมีความ
ยติุธรรม น่ีคือมีอเุบกขาเพ่ือปฏิบติัให้ถกูต้องตามธรรม 

๓. เม่ือลูกรับผิดชอบตัวเองได้แล้ว เขาส าเร็จการศึกษา
แล้ว มีงานมีการท า มีครอบครัวของเขาแล้ว ท่านว่าพ่อแม่ต้องรู้จกั
วางอเุบกขา ปลอ่ยให้เขารับผิดชอบชีวิตและครอบครัวของเขาเอง 
ไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงในชีวิตและครอบครัวของเขา โดย
วางใจเรียบสงบวา่ เขารับผิดชอบตวัเองได้แล้ว ไม่ใช่เอาแต่เมตตา
กรุณา รักเขามาก ก็เลยเจ้ากีเ้จ้าการเข้าไปจดัการในบ้านของเขา 
ในครอบครัวของเขา เท่ียวจีเ้ท่ียวชีอ้ยู่เร่ือยว่า ลกูอยู่อย่างนีน้ะ จดั
ของอย่างนีน้ะ ฯลฯ  

ถ้าพ่อแม่เข้าไปจัดแจงวุ่นวายมาก ลูกแทนท่ีจะเป็นสขุ ก็
ไม่เป็นสขุ และจะรู้สึกไม่สบายใจ อาจจะอึดอัดพูดไม่ออก บางที
ถ้าเขาไม่ขัดแย้งกับพ่อแม่ ก็ไปขัดแย้งกับคู่ครองของเขาเอง ท่าน
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จึงว่าถึงเวลาท่ีจะต้องวางอุเบกขา  ให้เขารับผิดชอบตัวเขา 
ครอบครัวของเขาเป็นของเขา เราได้แต่คอยมองด ูถ้าเขาต้องการ
ความชว่ยเหลือเม่ือไร ก็เข้าไปชว่ยเหลือ น่ีเรียกวา่ อเุบกขา  

ถ้าพ่อแม่วางอุเบกขาถูก ก็เกิดความสมดุลในชีวิต และ
ความสมดลุระหวา่งความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กับความสมัพนัธ์
กบัธรรม ท่านผู้สงูอายุส่วนมากก็เป็นผู้ ท่ีมีลกูหลานด้วย ตอนนีจ้ึง
จะต้องวางใจกับลูกหลานให้ถูกต้องว่า ถึงเวลาแล้วท่ีเขาจะต้อง
รับผิดชอบชีวิตของเขาเอง เราวางใจเป็นอเุบกขา เงียบสงบ พร้อม
จะชว่ยเหลือเขา แตเ่ราไม่เข้าไปจกุจิก วุน่วาย เจ้ากีเ้จ้าการ 

ตอนนีถ้ึงเวลาของพระพรหมท่ีจะวางอุเบกขา ถ้าท าใจได้
อย่างนี ้ใจจะสบายขึน้เยอะ ถ้าเสียหลกันี ้ก็จะไม่เป็นพระพรหมท่ี
สมบรูณ์ 

 
ฝึกตนยิ่งขึ้นไป ด าเนินชีวิตให้ถูก ความสขุยิ่งเพ่ิมพูน 

เม่ือท าตวัเป็นพระพรหมได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ก็มาท า
ชีวิตให้เข้าถึงความสขุ ในท่ีนีข้อพูดคร่าวๆ ถึงความสุข ๕ ขัน้ ขอ
พดูอย่างย่อ ในเวลาท่ีเหลืออนัจ ากดัดงันี ้

ขัน้ที่ ๑ คือ ความสขุจากการเสพวัตถุ หรือส่ิงบ ารุงบ าเรอ
ภายนอกท่ีน ามาปรนเปรอ ตา ห ูจมูก ลิน้ กาย ของเรา ข้อนีเ้ป็น
ความสขุสามญัท่ีทกุคนในโลกปรารถนากนัมาก 

ความสุขประเภทนีข้ึน้ต่อส่ิงภายนอก เพราะว่าเป็นวัตถุ
หรืออามิสภายนอก เม่ือเป็นส่ิงภายนอก อยู่นอกตวั ก็ต้องหา ต้อง
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เอา เพราะฉะนัน้สภาพจิตของคนท่ีหาความสุขประเภทนี ้จึงเต็ม
ไปด้วยความคิดท่ีจะได้จะเอา แล้วก็ต้องหาและดิน้รนทะยานไป 
เม่ือได้มาก ก็มีความสุขมาก แล้วก็เพลิดเพลินไปกับความสุข
เหล่านัน้ พอได้มากๆ เข้า ต่อมาก็นึกว่าตัวเองเก่งมาก ไปๆมาๆ 
โดยไม่รู้ตัวก็มีภาวะอย่างหนึ่งเกิดขึน้ คือ ชีวิตและความสุขของ
ตัวเองต้องไปขึน้กับวัตถุเหล่านัน้ อยู่ล าพังง่ายๆอย่างเก่า ไม่สุข
เสียแล้ว ตอนท่ีเกิดมาใหม่ๆนี ้ไม่ ต้องมีอะไรมาก ก็พอจะมี
ความสขุได้ ต่อมามีวัตถุมาก เสพมาก ทีนีข้าดวัตถุเหล่านัน้ไม่ได้
เสียแล้ว กลายเป็นว่าสูญเสียอิสรภาพ ชีวิตและความสุขต้องไป
ขึน้กับวัตถุภายนอก แต่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเก่ง อันนีเ้ป็นข้อ
ส าคัญท่ีคนเราหลงลืมไป ทางธรรมจึงเตือนไว้เสมอว่าเรา อย่าสูญ  
เสียอิสรภาพนีไ้ป พร้อมทัง้อย่าสญูเสียความสามารถท่ีจะเป็นสขุ 

ส่ิง ท่ีคนเราจะพัฒนากันมากก็ คือ การพัฒนาความ  
สามารถท่ีจะหาส่ิงเสพมาบ าเรอความสขุ แม้แต่การศึกษา ท าไป
ท ามาก็ไม่รู้ตวัวา่กลายเป็นการพฒันาความสามารถท่ีจะหาส่ิงเสพ
บ าเรอความสุข แต่อีกด้านหนึ่งของชีวิตท่ีลืมไป คือ การพัฒนา
ความสามารถท่ีจะมีความสขุ ถ้าเราไม่พฒันาความสามารถท่ีจะมี
ความสขุ หรือแม้แตไ่ม่รักษามนัไว้ เราก็สญูเสียความสามารถท่ีจะ
มีความสขุ  

อาการของคนท่ีสญูเสียความสามารถท่ีจะมีความสขุ ก็คือ 
ย่ิงอยู่ในโลกนานไปก็ย่ิงกลายเป็นคนท่ีสขุยากขึน้ คนจ านวนมาก
สมยันีมี้ลกัษณะอย่างนี ้คืออยู่ในโลกนานไป เติบโตขึน้ กลายเป็น
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คนท่ีสขุได้ยากขึน้ ต่างจากคนท่ีรักษาดลุยภาพของชีวิตไว้ได้ โดย
พฒันาความสามารถท่ีจะมีความสขุควบคู่ไปด้วย จะเป็นคนท่ีมี
ลกัษณะตรงข้าม คือย่ิงอยู่ในโลกนานไป ก็ย่ิงเป็นคนท่ีสขุได้ง่ายขึน้  

ถ้าเป็นคนท่ีสขุได้ง่ายขึน้ ก็ดี ๒ ชัน้ คือ เราพฒันาสองด้าน
ไปพร้อมกนั ทัง้พฒันาความสามารถท่ีจะหาส่ิงเสพบ าเรอความสขุ
ด้วย และพฒันาความสามารถท่ีจะมีความสขุด้วย ผลก็คือ เราหา
ส่ิงมาบ าเรอความสขุได้เก่งได้มากด้วย และพร้อมกันนัน้เราก็เป็น
คนท่ีสขุได้ง่ายด้วย เราก็เลยสขุซ้อนทวีคณู  

ส่วนคนท่ีสญูเสียความสามารถท่ีจะมีความสุข แม้จะหา
ส่ิงเสพบ าเรอความสขุได้มาก แต่ความสุขก็เท่าเดิมเร่ือยไป เพราะ
ข้างนอกได้มา ๑ แต่ข้างในก็ลดลงไป ๑ เลยเหลือ ๐ เท่าเดิม 
กระบวนการว่ิงหาความสุขจึงด าเนินไปไม่ รู้จักจบสิน้ เพราะ
ความสขุว่ิงหนีเราไปเร่ือยๆ 

เพราะฉะนัน้ จะต้องพฒันาความสามารถท่ีจะมีความสุข
ไว้ด้วยคูก่นั ถ้าเป็นคนท่ีสขุได้ง่ายก็เป็นอนัวา่สบาย อย่างน้อยก็ฝึก
ตวัเองไว้ อย่าให้ความสขุต้องขึน้กบัวตัถมุากเกินไป 

ศีล ๘ เป็นตัวอย่างของวิธีฝึกไม่ให้เราสูญเสียอิสรภาพ 
โดยไม่เอาความสขุไปขึน้ต่อวตัถุมากเกินไป แปดวนัก็รักษาศีล ๘ 
ครัง้หนึ่ง ลองหดัดูซิว่าให้ความสุขของเราไม่ต้องขึน้กับการบ ารุง
บ าเรอทางกายด้วยวัตถุ เร่ิมด้วยข้อวิกาลโภชนาฯ ไม่ต้องบ าเรอ
ลิน้ด้วยอาหารอร่อยอยู่เร่ือย ไม่คอยตามใจลิน้ กินแค่เท่ียง เพียง
เท่าท่ีร่างกายต้องการเพ่ือให้มีสุขภาพดี แข็งแรง ตลอดจนข้อ     
อุจจาสยนะฯ ไม่บ าเรอตัวด้วยการนอน ไม่ต้องนอนบนฟูก ลอง
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นอนง่ายๆบนพืน้ บนเส่ือธรรมดา ลองไม่ดกูารบนัเทิงซิ ทกุ ๘ วัน 
เอาครัง้เดียว จะเป็นการรักษาอิสรภาพของชีวิตไว้ และฝึกให้เรามี
ชีวิตอยู่ดีได้ โดยไม่ต้องขึน้กบัวตัถมุากเกินไป  

พอฝึกได้แล้วต่อมาเราจะพดูถึงวตัถุหรือส่ิงบ ารุงความสุข
เหลา่นัน้วา่ “มีก็ดี ไม่มีก็ได”้ ต่างจากคนท่ีไม่พฒันาความสามารถ
ท่ีจะมีความสุข ซึ่งจะเอาความสุขไปขึน้ต่อวัตถุ ถ้าไม่มีวัตถุ
เหล่านัน้เสพแล้ว อยู่ไม่ได้ ทุรนทุราย ต้องพูดถึงวัตถุหรือส่ิงเสพ
เหลา่นัน้วา่ “ต้องมีจงึจะอยู่ได้ ไม่มีอยู่ไม่ได้” คนท่ีเป็นอย่างนีจ้ะแย่ 
ชีวิตนีส้ญูเสียอิสรภาพ คนย่ิงอายุมากขึน้สถานการณ์ก็ไม่แน่นอน 
ถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายเสพความสุขจากส่ิงเหล่านัน้ไม่ได้ 
เชน่ ลิน้ไม่รับรู้รส กินอาหารก็ไม่อร่อย ถ้าไม่ฝึกไว้ ความสขุของตวั 
ไปอยู่ท่ีวตัถเุหลา่นัน้เสียหมดแล้ว และตวัก็เสพมันไม่ได้ จิตใจก็ไม่
มีความสามารถท่ีจะมีความสขุด้วยตนเอง ก็จะล าบากมาก ทกุข์
มาก เพราะฉะนัน้ท่านจึงสอนให้ฝึกไว้ รักษาศีล ๘ นี ้แปดวันครัง้
หนึง่ จะได้ไม่สญูเสียอิสรภาพนีไ้ป 

เพราะฉะนัน้ เอาค าว่า “มีก็ดี ไม่มีก็ได้” นีไ้ว้ถามตัวเอง 
เป็นการตรวจสอบอยู่เสมอว่า เราถึงขัน้นีห้รือยัง หรือต้องมีจึงจะ
อยู่ได้ ถ้ายงัพดูได้วา่ มีก็ดี ไม่มีก็ได้ ก็เบาใจได้ว่า เรายังมีอิสรภาพ
อยู่ ตอ่ไปถ้าเราฝึกเก่งขึน้ไปอีก อาจจะมาถึงขัน้ท่ีพดูได้ในบางเร่ือง
วา่ “มีก็ได ้ไม่มีก็ดี” ถ้าได้อย่างนี ้ก็ย่ิงดีขึน้ไปอีก  

คนท่ีพูดได้อย่างนี ้จะมีความรู้สึกว่าของพวกนีเ้กะกะ เรา
อยู่ของเราง่ายๆ ดีแล้ว มีก็ได้ ไม่มีก็ดี ไม่มีเราก็สบาย ชีวิตเป็น
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อิสระ โปร่งเบา ความสุขเร่ิมไม่ขึน้ต่อวตัถุอามิสส่ิงเสพภายนอก 
ความสขุเร่ิมไม่ต้องหา  

ความสขุท่ีต้องหา แสดงว่าเราขาด คือยังไม่มีความสขุนัน้ 
เราหาได้ที เสพทีก็มีสขุที แตร่ะหว่างนัน้ต้องอยู่ด้วยการรอ อยู่ด้วย
ความหวัง บางทีก็ถึงกับทุรนทุราย กระวนกระวาย เพราะฉะนัน้ 
จะต้องท าตัวให้มีความสุขด้วยตนเองส ารองไว้ให้ได้ ด้วยวิธีฝึก
รักษาอิสรภาพของชีวิต และรักษาความสามารถท่ีจะมีความสขุไว้  

ขัน้ที่ ๒ พอเจริญคุณธรรม เช่น มีเมตตากรุณา มีศรัทธา 
เราก็มีความสุขเพ่ิมขึน้อีกประเภทหนึ่ง แต่ก่อนนีชี้วิตเคยต้องได้
วตัถมุาเสพ ต้องได้ ต้องเอา เม่ือได้จึงจะมีความสขุ ถ้าให้คือเสียก็
ไม่มีความสขุ แตค่ราวนี ้คณุธรรมท าให้ใจเราเปล่ียนไป เหมือนพ่อ
แม่ท่ีมีความสขุเม่ือให้แก่ลกู เพราะรักลกู ความรักคือเมตตา ท าให้
อยากให้ลกูมีความสขุ พอให้แก่ลกูแล้วเห็นลกูมีความสขุ ตวัเองก็
มีความสขุ เม่ือพฒันาเมตตากรุณาขยายออกไปถึงใคร ให้แก่คน
นัน้ ก็ท าให้ตวัเองมีความสขุ ศรัทธาในพระศาสนา ในการท าความ
ดี และในการบ าเพ็ญประโยชน์เป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน เม่ือให้ด้วย
ศรัทธา ก็มีความสขุจากการให้นัน้ ดงันัน้ คณุธรรมท่ีพฒันาขึน้มา
ในใจ เช่น เมตตากรุณา ศรัทธา จึงท าให้เรามีความสขุจากการให้ 
การให้กลายเป็นความสขุ  

ขั้นที่ ๓ ความสุขเกิดจากการด าเนินชีวิตถูกต้อง สอด  
คล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติ ไม่หลงอยู่ในโลกของสมมติ 
ท่ีผา่นมานัน้เราอยู่ในโลกของสมมติมาก และบางทีเราก็หลงไปกับ
ความสขุในโลกของสมมตินัน้ แล้วก็ถกูสมมติล่อหลอกเอา อยู่ด้วย
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ความหวงัสุขจากสมมติท่ีไม่จริงจงัยั่งยืน และพาให้ตัวแปลกแยก
จากความจริงของธรรมชาติ และขาดความสุขท่ีพึงได้จากความ
เป็นจริงในธรรมชาติ เหมือนคนท าสวนท่ีมัวหวังความสุขจาก
เงินเดือน เลยมองข้ามผลท่ีแท้จริงตามธรรมชาติจากการท างาน
ของตัว คือความเจริญงอกงามของต้นไม้ ท าให้ท างานด้วยความ
ฝืนใจเป็นทุกข์ ความสุขอยู่ท่ีการได้เงินเดือนอย่างเดียว ได้แต่รอ
ความสุขท่ีอยู่ ข้างหน้า แต่พอใจมาอยู่กับความเป็นจริงของ
ธรรมชาติ อยากเห็นผลท่ีแท้จริงตามธรรมชาติของการท างานของ
ตน คืออยากเหน็ต้นไม้เจริญงอกงาม หายหลงสมมติ ก็มีความสขุ
ในการท าสวน และได้ความสขุจากการช่ืนชมความเจริญงอกงาม
ของต้นไม้อยู่ตลอดเวลา ดงันัน้ คนท่ีปรับชีวิตได้ เข้าถึงความจริง
ของธรรมชาติ จงึสามารถหาความสขุจากการด าเนินชีวิตท่ีถูกต้อง
ตามความเป็นจริงของธรรมชาติได้เสมอ 
 
พอปัญญามาบรรจบให้วางใจถูก                        

ชีวิตและความสขุกถ็ึงความสมบูรณ์ 

ขั้นที่ ๔ ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง คนเรานีมี้
ความสามารถในการปรุงแต่ง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ 
ปรุงแตง่ทกุข์ก็ได้ ปรุงแตง่สขุก็ได้ โดยเฉพาะท่ีเห็นเด่นชดัก็คือปรุง
แต่งความคิดมาสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ จนมีเทคโนโลยีต่างๆ 
มากมาย 
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ท่ีส าคญัก็คือในใจของเราเอง เรามักจะใช้ความสามารถ
ในทางท่ีเป็นผลร้ายแก่ตนเอง แทนท่ีจะปรุงแต่งความสขุ เรามักจะ
ปรุงแต่งทกุข์ คือเก็บเอาอารมณ์ท่ีไม่ดี ท่ีขัดใจ ขัดห ูขัดตา เอามา
ครุ่นคิดให้ไม่สบายใจ ขุ่นมวั เศร้าหมอง โดยเฉพาะท่านท่ีสงูอายุน่ี 
ต้องระวงัมาก ใจคอยจะเก็บอารมณ์ท่ีกระทบกระเทือน ไม่สบาย 
แล้วก็มาปรุงแต่ง ให้เกิดความกลุ้ มใจ ว้าเหว่ เหงา เรียกว่าใช้
ความสามารถไม่เป็น  

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักใช้ความสามารถในการ
ปรุงแตง่ แทนท่ีจะปรุงทกุข์ ก็ปรุงแต่งสขุ เก็บเอาแต่อารมณ์ท่ีดีมา
ปรุงแต่งใจให้สบาย แม้แต่หายใจ ท่านยังให้ปรุงแต่งความสขุไป
ด้วย ลองฝึกดกู็ได้ เวลาหายใจเข้า ก็ท าใจให้เบิกบาน เวลาหายใจ
ออก ก็ท าใจให้โปร่งเบา ท่านสอนไว้ว่าสภาพจิต ๕ อย่างน่ี ควร
ปรุงแตง่ให้มีในใจอยู่เสมอ คือ 

๑. ปราโมทย์ ความร่าเริงเบิกบานใจ 
๒. ปีติ ความอ่ิมใจ 
๓. ปัสสทัธิ ความสงบเย็น ผอ่นคลายกายใจ ไม่เครียด 
๔. ความสุข ความโปร่งโล่งใจ คล่องใจ สะดวกใจ ไม่มี
อะไรมาบีบคัน้ หรือติดขดัคบัข้อง และ 

๕. สมาธิ ภาวะท่ีจิตอยู่กบัส่ิงท่ีต้องการ ได้ตามต้องการ ไม่
มีอะไรมารบกวน จิตอยู่ตวัของมนั 

ขอย า้ว่า ๕ ตัวน่ีสร้างไว้ประจ าใจให้ได้ เป็นสภาพจิตท่ีดี
มาก ผู้ ท่ีเจริญในธรรมจะมีคุณสมบัติของจิตใจ ๕ ประการนี ้
พระพทุธเจ้าตรัสวา่ 
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ตโต ปาโมชชฺพหุโล ทุกขฺสสฺนฺต  กริสสฺติ 

แปลว่า ภิกษุผู้ ปฏิบัติถูกต้องแล้ว มากด้วยปราโมทย์  มี
จิตใจร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอ จกัท าทกุข์ให้หมดสิน้ไป ท่านพดูไว้ถึง
อย่างนี ้

ฉะนัน้ทา่นผู้จะเกษียณอายนุัน้ ถึงเวลาแล้ว ควรจะใช้เวลา
ให้เป็นประโยชน์ ถือเป็นโอกาสดี มาปรุงแต่งใจ แต่ก่อนนีป้รุงแต่ง
แต่ทุกข์ ท าให้ใจเครียด ขุ่นมัว เศร้าหมอง ตอนนีป้รุงแต่งใจให้มี
ธรรม ๕ อย่างน่ี คือ ปราโมทย์ มีความร่าเริงเบิกบานใจ ปีติ ความ
อ่ิมใจ ปัสสัทธิ ความผ่อนคลาย สงบเย็นกายใจ สุข โล่งโปร่งใจ 
สมาธิ สงบใจตัง้มัน่ ไม่มีอะไรมารบกวน อยู่ตวั สบายเลย ท าใจให้
ได้อย่างนีอ้ยู่เสมอ ท่องไว้เลย ๕ ตัวน่ี คือ ปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ 
สุข สมาธิ พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้ว ท าไมเราไม่เอามาใช้ น่ี
แหละความสามารถในการปรุงแต่งจิต เอามาใช้ สบายแน่ และก็
เจริญงอกงามในธรรมด้วย  

โดยเฉพาะ ทา่นผู้สงูอายนุัน้ก็เป็นธรรมดาว่าจะต้องมีเวลา
พกั และเวลาท่ีว่างจากกิจกรรม มากกว่าคนหนุ่มสาวและคนวัย
ท างานท่ีเขายังมีก าลงัร่างกายแข็งแรงดี ว่างจากงานเขาก็ไปเล่น
ไปท ากิจกรรมอ่ืนๆ ได้มาก แต่ท่านท่ีสูงอายุ นอกจากออกก าลัง
บริหารร่างกายบ้างแล้ว ก็ต้องการเวลาพักผ่อนมากหน่อย จึงมี
เวลาวา่ง ซึง่ไม่ควรปลอ่ยให้กายวา่งแตใ่จวุน่  

เพราะฉะนัน้ ในเวลาท่ีว่าง ไม่มีอะไรจะท า และก็ยังไม่
พักผ่อนนอนหลับ หรือนอนแล้วก่อนจะหลับ ก็พักผ่อนจิตให้ใจ
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สบาย ขอเสนอวิธีปฏิบติัง่ายๆ ไว้อย่างหนึ่งว่า ในเวลาท่ีว่างอย่าง
นัน้ ให้สดูลมหายใจเข้าและหายใจออกอย่างสบายๆ สม ่าเสมอ ให้
ใจอยู่กบัลมหายใจท่ีเข้าและออกนัน้ พร้อมกนันัน้ก็พดูในใจไปด้วย 
ตามจงัหวะลมหายใจเข้าและออกวา่ 

จิตเบิกบานหายใจเข้า  
จิตโล่งเบาหายใจออก 
ในเวลาท่ีพูดในใจอย่างไร ก็ท าใจให้เป็นอย่างนัน้จริงๆ 

ด้วย หรืออาจจะเปล่ียนเป็นส านวนใหม่ก็ได้ว่า 
หายใจเข้า สูดเอาความสดชื่น  
หายใจออก ฟอกจิตใหส้ดใส 
ถกูกบัตวัแบบไหน ก็เลือกเอาแบบนัน้ หายใจพร้อมกับท า

ใจไปด้วยอย่างนี ้ตามแต่จะมีเวลาหรือพอใจ ก็จะได้การพกัผ่อนท่ี
เสริมพลงัทัง้ร่างกายและจิตใจ ชีวิตจะมีความหมาย มีคณุค่า และ
มีความสขุอยู่เร่ือยไป 

ขัน้ที ่๕ สดุท้าย ความสขุเหนือการปรุงแต่ง คราวนีไ้ม่ต้อง
ปรุงแต่ง คืออยู่ด้วยปัญญา ท่ีรู้เท่าทันความจริงของโลกและชีวิต 
การเข้าถึงความจริงด้วยปัญญาเห็นแจ้ง ท าให้วางจิตวางใจลงตวั
สนิทสบายกบัทกุส่ิงทกุอย่าง อยู่อย่างผู้ เจนจบชีวิต 

สภาพจิตนีจ้ะเปรียบเทียบได้เหมือนสารถีท่ีเจนจบการขับ
รถ สารถีผู้ช านาญในการขับรถนัน้ จะขับม้าให้น ารถเข้าถนน และ
ว่ิงด้วยความเร็วพอดี ตอนแรกต้องใช้ความพยายาม ใช้แซ่ ดึง
บังเหียนอยู่พักหนึ่ง แต่พอรถม้านัน้ว่ิงเข้าท่ีเข้าทางดี ความเร็ว
พอดี อยู่ตวัแล้ว สารถีผู้ เจนจบ ผู้ช านาญแล้วนัน้ จะนัง่สงบสบาย



 

ธรรมะส  าหรบัผูสู้งอาย ุ  ๗๕ 

เลย แต่ตลอดเวลานัน้เขามี ปัญญารู้พร้อมอยู่ เต็มท่ี ถ้ามีอะไร
ผิดพลาดเขาจะแก้ไขได้ทันที และตลอดเวลานัน้เขาไม่มีความ
ประหวั่น ไม่มีความหวาด จิตเรียบสนิท ไม่เหมือนคนท่ียังไม่
ช านาญ จะขบัรถน่ี ใจคอไม่ดี หวาดหวัน่ ใจคอยกังวลโน่นน่ี ไม่ลง
ตวั แต่พอรู้เข้าใจความจริงเจนจบดี ด้วยความรู้น่ีแหละ จะปรับ
ความรู้สกึให้ลงตวั เป็นสภาพจิตท่ีเรียบสงบสบายท่ีสดุ 

คนท่ีอยู่ในโลกด้วยความรู้เข้าใจโลกและชีวิตตามเป็นจริง 
จิตเจนจบกับโลกและชีวิต วางจิตลงตัวพอดี ทุกอย่างเข้าท่ีอยู่ตัว
สนิทอย่างนี ้ทา่นเรียกวา่เป็นจิตอเุบกขา เป็นจิตท่ีสบาย ไม่มีอะไร
กวนเลย เรียบสนิท เป็นตวัของตวัเอง ลงตวั เม่ือทกุส่ิงเข้าท่ีของมัน
แล้ว คนท่ีจิตลงตัวถึงขัน้นี ้จะมีความสขุอยู่ประจ าตัวตลอดเวลา 
เป็นสขุเตม็อ่ิมอยู่ข้างใน ไม่ต้องหาจากข้างนอก และเป็นผู้ มีชีวิตท่ี
พร้อมท่ีจะท าเพ่ือผู้ อ่ืนได้เต็มท่ี เพราะไม่ต้องห่วงกังวลถึงความสขุ
ของตน และไม่มีอะไรท่ีจะต้องท าเพ่ือตวัเองอีกต่อไป จะมองโลก
ด้วยปัญญาท่ีรู้ความจริง และด้วยใจท่ีกว้างขวางรู้สกึเกือ้กลู 

คนท่ีพฒันาความสขุมาถึงขัน้สดุท้ายแล้วนี ้เป็นผู้พร้อมท่ี
จะเสวยความสุขทุกอย่างใน ๔ ข้อแรก ไม่เหมือนคนท่ีไม่พัฒนา 
ได้แตห่าความสขุประเภทแรกอย่างเดียว เม่ือหาไม่ได้ก็มีแต่ความ
ทกุข์เต็มท่ี และในเวลาท่ีเสพความสขุนัน้ จิตใจก็ไม่โปร่งไม่โล่ง มี
ความหวั่นใจ หวาด ระแวง ขุ่นมัว มีอะไรรบกวนอยู่ในใจ สุขไม่
เต็มท่ี แต่พอพัฒนาความสุขขึน้มา ย่ิงพัฒนาถึงขัน้สูงขึน้ ก็ย่ิงมี
โอกาสได้ความสุขเพ่ิมขึน้หลายทาง กลายเป็นว่าความสุขมีให้
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เลือกได้มากมาย และจิตท่ีพัฒนาดีแล้ว ช่วยให้เสวยความสุขทุก
อย่างได้เตม็ท่ี โดยท่ีในขณะนัน้ๆ ไม่มีอะไรรบกวน จิตใจให้ขุ่นข้อง
หมองมวั 

เป็นอนัวา่ธรรมะ ชว่ยให้เรารู้จกัความสขุในการด าเนินชีวิต
มากย่ิงๆ ขึน้ไป สูค่วามเป็นผู้ เตม็เป่ียมสมบรูณ์ จนกระทัง่ความสขุ
เป็นคณุสมบติัของชีวิตอยู่ภายในตวัเองตลอดทกุเวลา ไม่ต้องหา 
ไม่ต้องรออีกตอ่ไป  

ความสขุ ๕ ขัน้น่ี ความจริงแต่ละข้อต้องอธิบายกันมาก 
แต่วันนีพู้ดไว้พอให้ได้หัวข้อก่อน คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์
พอสมควร  

ขออนุโมทนา ท่านผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอตัง้จิต
ส่งเสริมก าลังใจ ขอให้ทุกท่านประสบจตุรพิธพรชัย มีปีติ อ่ิมใจ 
อย่างน้อยว่า ชีวิตส่วนท่ีผ่านมาได้ท าประโยชน์ ได้ท าส่ิงท่ีมีค่าไป
แล้ว ถือวา่ได้บรรลจุดุหมายของชีวิตไปแล้วส่วนหนึง่ 

เพราะฉะนัน้จึงควรจะตัง้ใจว่า เราจะเดินหน้าต่อไปอีกสู่
จุดหมายชีวิตท่ีควรจะได้ต่อไป เพราะยังมีส่ิงท่ีจะท าชีวิตให้
สมบูรณ์ย่ิงขึน้ไปอีก ไม่ใช่แค่นี ้ชีวิตนัน้ยังเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า เป็น
ประโยชน์ ท่ีจะท าให้เต็มเป่ียมได้ย่ิงกว่านี ้จึงขอให้ทกุท่านเข้าถึง
ความสมบูรณ์ของชีวิตนัน้สืบต่อไป และขอให้ทุกท่านมีความ
ร่มเย็นเป็นสขุในพระธรรมขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าโดยทัว่กัน 
ตลอดกาลทกุเม่ือ 



 

 

 

 

เจ็บ 

รักษาใจยามป่วยไข้ 
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รักษาใจยามป่วยไข้ 

 
 

เราทัง้หลายท่ีเป็นพุทธศาสนิกชนนัน้ นับถือพระรัตนตรัย
เป็นท่ีเคารพบูชาสูงสุด พระรัตนตรัยนัน้ ก็คือ พระพุทธเจ้า พระ
ธรรม และพระสงฆ์ ถ้ายึดเอาพระพทุธเจ้าเป็นหลกั พระพทุธเจ้าก็
เป็นผู้ ท่ีได้ตรัสรู้ค้นพบพระธรรม เม่ือค้นพบแล้ว รู้ความจริง ก็
น าเอาธรรมนัน้มาสั่งสอนแก่ผู้ อ่ืน ผู้ ท่ีปฏิบัติตาม รวมกันเข้าก็
เรียกวา่เป็นสงฆ์ 

พระพุทธเจ้าท่ีทรงค้นพบพระธรรมนัน้ ก็คือค้นพบความ
จริงเก่ียวกับเร่ืองโลกและชีวิตว่าเป็นอย่างไร พระพทุธเจ้านัน้ทรง
สนพระทัยเร่ืองความสุขความทุกข์ของมนุษย์ และพระองค์ก็ใช้
เวลามากมายในการค้นคว้าเร่ืองนี ้เพ่ือให้รู้ชัดว่า มนุษย์นัน้มี
ความสุขความทุกข์เกิดขึน้อย่างไร ถ้ามีปัญหา คือความทุกข์
เกิดขึน้ จะแก้ไขอย่างไร เรียกได้ว่า พระองค์เป็นผู้ เช่ียวชาญใน
เร่ืองชีวิต เพราะฉะนัน้ พระองค์จึงสามารถในการท่ีจะแก้ปัญหา
ชีวิตของคนเรา และเราก็นบัถือพระองค์ในแง่นีเ้ป็นส าคญั 

ชีวิตของคนเรานัน้ ประกอบด้วยกาย กับ ใจ มีสองส่วน
เท่านัน้ กายกับใจรวมเข้าเป็นชีวิตของเรา กายก็ตาม ใจก็ตาม 
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จะต้องให้อยู่ในสภาพท่ีดี ต้องรักษาไว้ให้มีสุขภาพดี จึงจะมี
ความสขุ ชีวิตจงึจะด าเนินไปโดยราบร่ืน 

แต่คนเรานัน้ จะให้เป็นไปตามท่ีปรารถนาทุกอย่าง ก็
เป็นไปไม่ได้ ร่างกายของเรานีบ้างครัง้ก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่ง
อาจจะเป็นเพราะสาเหตเุน่ืองจากการกระทบด้วยโรคภยัท่ีมาจาก
ภายนอก หรือฤดูกาลผันแปรไป หรือถูกกระทบกระทั่งจากวัตถุ
ส่ิงของท่ีแข็งกระด้าง แม้แต่หนามต าท าให้เกิดความเจ็บปวดขึน้ 
หรือว่าร่างกายนัน้อยู่ไปนานๆ เข้า ก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา 
ร่างกายก็เจ็บไข้ได้ป่วย อันเป็นไปตามธรรมดา เรียกว่าเป็น
ลกัษณะของสงัขาร คือ ส่ิงท่ีเกิดจากปัจจยัปรุงแต่ง ซึ่งไม่มีอยู่โดย
ตัวของมันเอง แต่อาศัยส่ิงหลายๆ อย่างมาประชุมกันเข้า มา
รวมตวักนัเข้า 

ร่างกายของเรานีก้็เกิดจากปัจจัยหลายอย่างมาประกอบ
กันเข้า ภาษาเก่าๆ เราเรียกว่า เกิดจากธาตุดิน น า้ ลม ไฟ มา
ประชุมกัน ธาตุเหล่านีแ้ต่ละอย่างก็เปล่ียนแปลงไป ไม่เท่ียงแท้
แนน่อน ต่างก็ผนัแปรไป เม่ือแต่ละอย่างผนัแปรไป ก็เป็นธรรมดา
ท่ีว่าจะเกิดการแปรปรวนขึน้แก่ ร่างกายท่ีเป็นของส่วนรวมนัน้ ซึ่ง
เป็นท่ีประชมุของธาตทุัง้หมด ร่างกายแปรปรวนไปก็เกิดการป่วย
ไข้ไม่สบาย นีก้็เป็นด้านหนึง่  

ทีนี ้ร่างกายนัน้ก็ไม่ได้อยู่ล าพงั ต้องอยู่ร่วมกันกับจิตใจ จึง
จะเกิดเป็นชีวิต จิตใจนัน้ก็เช่นเดียวกัน ก็มีความเปล่ียนแปลงไป
ต่างๆ จิตใจเปล่ียนแปลงไป มีความคิดนึกต่างๆ นานา บางครัง้
เกิดกิเลสขึน้มา เช่น มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ใจก็



รกัษาใจยามป่วยไข ้  ๘๑ 

แปรปรวนไปตามกิเลสเหล่านัน้ ยามโลภ ก็อยากจะได้โน่นได้น่ี 
ยามมีโทสะเกิดขึน้ ก็โกรธแค้นขุ่นเคืองใจหงุดหงิดกระทบกระทั่ง
ต่างๆ ยามโมหะเกิดขึน้ ก็มีความลุ่มหลง มีความมัวเมาด้วย
ประการตา่งๆ หรือในทางตรงข้าม เวลาเกิดกุศลธรรม เกิดความดี
งาม จิตใจเป็นบุญขึน้มา ก็คิดนึกเร่ืองดีๆ จิตใจก็งดงาม จิตใจก็
ผ่องใส เบิกบาน สดช่ืน เรียกว่ามีความสุข ในเวลานัน้ก็จะมี
คุณธรรมเช่น มีความเมตตา มีความกรุณาต่อคนอ่ืนๆ หรือว่ามี
ศรัทธา เชน่มีศรัทธาในพระรัตนตรัย ศรัทธาในพระศาสนา ศรัทธา
ในบญุในกศุลเป็นต้น จิตใจก็เปล่ียนแปลงแปรปรวนไปได้ตา่งๆ  

แต่ท่ีสมัพนัธ์กันระหว่างกายกับใจ ก็คือว่า เม่ือกายเจ็บไข้
ได้ป่วย ก็มกัจะรบกวนท าให้จิตใจพลอยไม่สบายไปด้วย เพราะว่า
ร่างกายเจ็บปวด จิตใจก็มีความทุกข์ หรือว่าร่างกายนัน้ไม่อยู่ใน
อ านาจบงัคบับญัชา เชน่ร่างกายท่ีอ่อนแอเป็นต้น จิตใจก็หงุดหงิด 
เพราะไม่ได้อย่างใจ อนันีเ้รียกว่า จิตใจกับร่างกายนัน้อาศยัซึ่งกัน
และกัน เม่ือร่างกายไม่สบาย จิตใจก็พลอยไม่สบายไปด้วย หรือ
เม่ือจิตใจไม่สบายมีความทกุข์ มีความหวาดระแวง มีความกลวั มี
ความกังวลใจ มีห่วงหน้าพะวงหลงัต่างๆ มีความไม่สมปรารถนา 
ผิดหวัง ท้อแท้ใจต่างๆ ก็ท าให้แสดงออกมาทางร่างกาย เช่นว่า 
หน้าตาไม่สดช่ืน ผิวพรรณไม่ผ่องใส ยิม้แย้มไม่ออก ตลอดจน
กระทั่งว่า เบื่อหน่ายอาหารเป็นต้น ไม่ มีเร่ียวแรง ไม่มีก าลัง 
เพราะว่าใจไม่มีก าลัง เม่ือไม่มีก าลังใจแล้ว ร่างกายก็พลอยไม่มี
ก าลัง อ่อนแรง อ่อนก าลังไปด้วย อันนีก้็เป็นเร่ืองของกายกับใจท่ี
ต้องอาศยัซึง่กนัและกนั  
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ในบางคราวนัน้ ร่างกายก็เจ็บปวด ซึ่ง เป็นเหตุการณ์
ส าคญัท่ีวา่ เวลานัน้ความเจบ็ปวดของร่างกายอาจจะท าให้จิตใจนี ้
พลอยไม่สบายไปด้วย ซึ่งทางภาษาพระท่านบอกว่า ถ้าหากว่า
กายไม่สบายเจ็บไข้แล้ว จิตใจไม่สบายไปด้วย ก็เรียกว่ากายป่วย
ท าให้ใจป่วยไปด้วย  

จะท าอย่างไรเม่ือร่างกายเจ็บป่วยแล้วจิตใจจะไม่แปรปรวน
ไปตาม พระพุทธเจ้านัน้ได้ทรงค้นคว้าเร่ืองของชีวิตไว้มากมาย 
แล้วหาทางท่ีจะชว่ยให้คนทัง้หลายมีความสขุ พระองค์เคยพบท่าน
ท่ีร่างกายไม่สบาย เจบ็ไข้ได้ป่วย พระองค์เคยตรัสสอนว่า ให้ท าใน
ใจ ตัง้ใจไว้ว่า “ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่
ป่วยไปด้วย”  การตัง้ใจอย่างนี ้เรียกว่า มีสติ ท าให้จิตใจไม่ตกอยู่
ในอ านาจครอบง าของความแปรปรวนในทางร่างกายนัน้ เม่ือมีสติ
อยู่ก็รักษาใจไว้ได้ 

การรักษาใจนัน้เป็นเร่ืองส าคัญ ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยนี ้
กายเป็นหน้าท่ีของแพทย์ แพทย์ก็รักษาไป เราก็ป่วยให้แพทย์ท า
หน้าท่ีรักษากาย แต่ใจนัน้เป็นของเราเอง เราจะต้องรักษาใจของ
ตนเอง เพราะฉะนัน้ ก็แบง่หน้าท่ีกนั ตอนนี ้ก็เท่ากับปลงใจบอกว่า 
“เอาละ ร่างกายของเรามันป่วยไปแล้ว ก็เป็นเร่ืองของหมอ เป็น
เร่ืองของนายแพทย์ นายแพทย์รักษาไป เราได้แต่ร่วมมือ ไม่ต้อง
เร่าร้อนกงัวล เราจะรักษาแต่ใจของเราไว้” รักษาใจไว้ตามค าสอน
ของพระพทุธเจ้า อย่างท่ีพระองค์ตรัสไว้ซึ่งได้ยกมาอ้างเม่ือกี ้ให้
ตัง้ใจว่า “ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไป
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ดว้ย” ถ้ายึดไว้อย่างนี ้สติอยู่ ก็ท าให้จิตใจนัน้ไม่พลอยหงุดหงิด ไม่
พลอยออดแอด ไม่พลอยแปรปรวนไปตามอาการทางร่างกาย  

จริงอยู่ก็เป็นธรรมดาท่ีว่า ทกุขเวทนา ความเจ็บปวดต่างๆ 
ความอ่อนแรงอ่อนก าลงัของร่างกายนัน้ย่อมมีผลต่อจิตใจ แต่ถ้า
รักษาจิตใจไว้ดีแล้ว ความเจ็บปวดนัน้ก็มีแต่น้อย พระพทุธเจ้าจึง
ตรัสไว้เสมอวา่ ให้รักษาใจของตนเอง 

การท่ีจะรักษาใจนัน้ รักษาด้วยอะไร ก็รักษาด้วยสติ คือมี
สติก าหนด อย่างน้อยดังท่ีกล่าวมาว่า ถ้ามีสติเอาใจยึดไว้กับค า
สอนของพระพทุธเจ้าวา่ ถึงกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่
ป่วย เพียงแค่นีก้็ท าให้ใจหยุดยัง้ มีหลักมีท่ียึด แล้วจิตใจก็สบาย
ขึน้ อาจจะน ามาเป็นค าภาวนาก็ได้ คือภาวนาไว้ในใจตลอดเวลา
บอกวา่ กายป่วย ใจไม่ป่วย ถึงกายจะป่วย แต่ใจไม่ป่วย ท านองนี ้
ภาวนายึดไว้ บอกตวัเองอยู่เสมอ ใจก็จะไม่เล่ือนลอยเคว้งคว้างไป 

การรักษาใจด้วยสตินัน้ ก็คือว่า เอาจิตของเราไปผกูมัดไว้
กบัส่ิงใดส่ิงหนึง่ท่ีดีงาม ท่ีไม่มีการปรุงแตง่ จิตของเรานีช้อบปรุงแต่ง 
เม่ือร่างกายไม่สบาย จิตใจก็ปรุงแต่งไปตามความไม่สบายนัน้ ท า
ให้มีความไม่สบายมากขึน้ หรือวา่จิตใจไปห่วงกังวลภายนอก ห่วง
กงัวลเร่ืองทางด้านครอบครัว หว่งลกูหลาน ห่วงกังวลเร่ืองข้าวของ
ทรัพย์สินอะไรต่างๆ ท่ีท่านเรียกว่าเป็นของนอกกาย ไม่ใช่ตัวของ
เรา โดยเฉพาะลกูหลานนัน้ก็มีหลกัมีฐานของตนเอง ก็อยู่สบายกัน
แล้ว ตอนนีล้กูหลานเหลา่นัน้ มีหน้าท่ีท่ีจะมาเอาใจใส่ดแูลผู้ เจ็บไข้
ได้ป่วย ไม่ใช่หน้าท่ีของผู้ เจ็บป่วยท่ีจะไปห่วงกังวลต่อผู้ ท่ียังมี
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ร่างกายแข็งแรงดี ท่านเหล่านัน้สามารถรับผิดชอบตนเอง หรือ
ชว่ยเหลือกนัเองได้ดีอยู่แล้ว จงึไม่ต้องเป็นหว่งเป็นกงัวล 

ตวัเองก็ไม่ต้องเป็นหว่งเชน่เดียวกนั เพราะถ้ารักษาใจไว้ได้
อย่างเดียวแล้ว ก็เป็นการรักษาแก่นของชีวิตไว้ได้ เพราะว่าชีวิต
ของเรานัน้ก็เป็นดังท่ีได้กล่าวว่า มีกายกับใจ สองอย่าง โบราณ
กล่าวไว้ว่า ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว กายนัน้รับใช้ใจ ใจเป็นแกน
ของชีวิต ถ้ารักษาใจไว้ได้แล้ว ก็นบัว่าเป็นการรักษาส่วนประเสริฐ
ของชีวิตไว้ได้ เพราะฉะนัน้ ตอนนีก้็รักษาแต่ใจของตนเองอย่าง
เดียว ถ้ารักษาใจได้แล้ว ก็ช่ือว่ารักษาแกนของชีวิตไว้ได้ และดงัท่ี
กล่าวมาในตอนนี ้ก็ต้องปลงใจได้ว่ากายนัน้เป็นเร่ืองของแพทย์ 
เพราะฉะนัน้ ไม่ต้องไปกงัวลเร่ืองกาย มาพิจารณาแตรั่กษาจิตไว้ 

วิธีรักษาจิตนัน้ ก็รักษาด้วยสติ ดงักล่าวมา ท่านเปรียบว่า 
สตินัน้เป็นเหมือนเชือก จะรักษาจิตไว้ให้อยู่กับท่ีได้ ก็เอาเชือกนัน้
ผูกใจไว้ ใจนัน้มันดิน้รน ชอบปรุงแต่ง คิดวุ่นวายฟุ้ งซ่านไปกับ
อารมณ์ต่างๆ เหมือนกับลิง ลิงท่ีอยู่ไม่สุข กระโดดไปตามก่ิงไม้ 
จากต้นไม้นีไ้ปต้นไม้โน่นเร่ือยไป พระพทุธเจ้าก็เลยสอนว่า ให้จับ
ลิงคือจิตนี ้เอาเชือกผูกไว้กับหลัก หลักคืออะไร หลักก็คือส่ิงท่ีดี
งามท่ีไม่มีการปรุงแต่ง ท่ีเป็นค าสอนของพระพทุธเจ้าเป็นต้น เม่ือ
ใจไปผูกไว้กับส่ิงนัน้แล้ว จิตก็อยู่กับท่ี ไม่ฟุ้ งซ่าน ไม่เล่ือนลอย ไม่
สบัสนวุน่วาย ถ้าจิตไม่ปรุงแตง่แล้ว ก็จะหมดปัญหาไป 

วิธีการรักษาใจท่ีจะไม่ให้ปรุงแต่ง ก็คือ อยู่กับอารมณ์ท่ีดี
งาม อยู่กับส่ิงท่ีใจยึดถือ อย่างท่ีอาตมาได้กล่าวมา แม้แต่เอาค า
สอนของพระพทุธเจ้าเก่ียวกับเร่ืองการเจ็บไข้ได้ป่วยมาภาวนาว่า 
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ถึงกายของเราจะป่วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยไปด้วย หรือจะ
ภาวนาสัน้ๆ บอกว่า เจ็บแต่กาย ใจไม่เจ็บด้วย ป่วยแต่กาย ใจไม่
ป่วย ภาวนาแคนี่ ้จิตก็ไม่ฟุ้ งซา่น ไม่มีการปรุงแตง่ เม่ือไม่มีการปรุง
แตง่ จิตก็ไม่ติดขดั ไม่ถกูบีบ จิตไม่ถกูบีบคัน้ ก็ไม่มีความทกุข์ จะมี
ความปลอดโปร่งผอ่งใส ไม่ถกูครอบง าด้วยทกุขเวทนาท่ีเกิดขึน้ 

นอกจากผกูจิตไว้กบัส่ิงท่ีดีงาม หรือค าสอนของพระพทุธเจ้า
อย่างท่ีกล่าวมาแล้ว ก็คือการท่ีว่าให้จิตนัน้ไม่มีกังวลกับส่ิงต่างๆ 
ไม่ปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับความคิดนึกทัง้หลาย หรือความห่วง
กังวลภายนอก รักษาใจให้อยู่ภายใน ถ้าไม่รักษาใจไว้กับค าสอน
ของพระพุทธเจ้า หรือค าภาวนาอย่างท่ีว่าเม่ือกี ้ก็อาจจะเอาค า
ภาวนาอ่ืนๆ มาวา่ เชน่ เอาค าวา่ พทุโธ มา  

ค าว่า “พทุโธ” นี ้เป็นค าดีงาม เป็นพระนามหรือช่ือของ
พระพทุธเจ้า เม่ือเอามาเป็นอารมณ์ส าหรับให้จิตใจยึดเหน่ียวแล้ว 
จิตใจก็จะได้ไม่ฟุ้ งซ่านเล่ือนลอยไป แล้วจิตใจนีก้็จะเป็นจิตใจท่ีดี
งามผ่องใส เพราะว่าพระนามของพระพทุธเจ้านัน้ เป็นพระนาม
ของผู้บริสทุธ์ิ เป็นพระนามท่ีแสดงถึงปัญญา ความรู้ ความเข้าใจ 
ความต่ืน และความเบิกบาน  

ค าว่า พุทโธ นัน้ แปลว่า รู้ ตื่น เบิกบาน พระพุทธเจ้านัน้
ทรงรู้ความจริงของส่ิงทัง้หลาย รู้สงัขาร รู้โลกและชีวิตนีต้ามความ
เป็นจริง มีปัญญาท่ีจะแก้ทกุข์ให้กบัคนทัง้หลาย เม่ือรู้แล้วพระองค์
ก็ต่ืน ต่ืนจากความหลับใหลต่างๆ ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมายึดติด
ในส่ิงทัง้หลาย เม่ือต่ืนขึน้มาแล้ว ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมา ก็มีแต่
ความเบิกบาน เม่ือเบิกบานก็มีความสุข จิตใจปลอดโปร่งใน
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ความสุข จึงเป็นแบบอย่างให้แก่เราทัง้หลายว่า เราทัง้หลาย
จะต้องมีความรู้ เข้าใจสงัขารตามความเป็นจริง จะต้องมีความต่ืน
ไม่หลงใหลในส่ิงตา่งๆ ไม่ยึดติดถือมัน่ในส่ิงทัง้หลาย แล้วก็มีความ
เบิกบานใจ ปลอดโปร่งใจ เอาอันนีไ้ ว้ เป็นคติเตือนใจ แล้ว
ตอ่จากนัน้ ก็ภาวนาค าวา่ พทุโธ ว่า พทุ แล้วก็ว่า โธ ถ้าก าหนดลม
หายใจได้ ก็สามารถท่ีจะว่าก ากับลงไปกับลมหายใจ เวลาหายใจ
เข้าก็วา่ พทุ เวลาหายใจออกก็วา่ โธ หรือไม่ก ากับอยู่กับลมหายใจ
ก็วา่ไปเร่ือย ๆ นกึในใจวา่ พทุ-โธ เป็นจงัหวะๆ ไป  

เม่ือจิตผูกรวมอยู่ในค าว่าพทุโธ ก็ไม่ฟุ้ งซ่านและไม่มีการ
ปรุงแต่ง เม่ือไม่ฟุ้ งซ่านปรุงแต่ง จิตก็อยู่เป็นหลัก เม่ือจิตอยู่เป็น
หลักมีความสงบมั่นคงแน่วแน่ ก็ไม่เป็นจิตท่ีเศร้าหมอง แต่จะมี
ความเบิกบาน จะมีความผ่องใส ก็มีความสขุ แล้วอย่างนีก้็จะถือ
ได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามหลักท่ีว่า จิตใจไม่ป่วย นีก้็เป็นวิธีการ
ตา่งๆ ในการท่ีจะรักษาจิตใจ  

อาตมากลา่วไว้นีก้็เป็นตวัอย่างเร่ืองหนึ่ง ในการท่ีจะรักษา
จิตด้วยสติ โดยเอาสติเป็นเชือกผูกจิตไว้กับอารมณ์ เช่นค าว่าพุท
โธ เป็นต้น จิตใจจะได้มีหลกั ไม่ฟุ้ งซ่านเล่ือนลอย มีความสงบเบิก
บานผ่องใส ดังท่ีกล่าวมา อาตมาขอส่งเสริมก าลังใจให้โยมได้มี
จิตใจท่ีสงบ มีจิตใจท่ีแนว่แนผ่กูรวมอยู่กบัค าวา่ ถึงกายจะป่วย แต่
ใจไม่ป่วย หรือผูกพันก าหนดแน่วแน่อยู่กับค าภาวนาว่า พุทโธ 
แล้วก็ให้มีจิตใจเบิกบานผู้องใสอยู่ตลอดเวลา วนันีอ้าตมาก็เอาใจ
ชว่ย ขอให้โยมมีความเบิกบานผอ่งใส ตลอดกาลทกุเวลา เทอญฯ 
 



 

ธรรมกถาส าหรับ 

ญาตขิองผู้ป่วย 

 
 

ขออนุโมทนา ในการท่ีอาจารย์ได้นิมนต์อาตมาทัง้สองใน
นามของพระสงฆ์ มารับสังฆทาน ซึ่งอาจารย์ได้จัดถวายร่วมกับ
ญาติพ่ีน้อง เป็นการท าบุญแทนคณุพ่อ ในขณะท่ีท่านเจ็บไข้ได้ป่วย 
โดยมีความระลึกถึงท่าน มีจิตใจท่ีรักและมีความผูกพันต่อท่าน 
หวังจะให้ท่านได้หายจากความเจ็บป่วยนี ้ในฐานะท่ีเป็นพุทธ -   
ศาสนิกชน ส่ิงท่ีจะเป็นเคร่ืองบ ารุงจิตใจท่ีส าคญั ก็คือการท าบุญ 
การท่ีได้มาใกล้ชิดพระรัตนตรัย ได้อาศัยอานุภาพบุญกุศลและ
อาศยัพทุธคณุ ธรรมคณุ และสงัฆคณุ เป็นเคร่ืองอภิบาลรักษา 

ในยามเจบ็ไข้ได้ป่วย ซึง่เป็นเวลาท่ีส าคญันี ้เร่ืองของจิตใจ
ก็ส าคญัมาก ทัง้จิตใจของผู้ ป่วยและจิตใจของญาติ ตลอดจนท่าน
ท่ีมีความเคารพนบัถือ ซึง่พากนัหว่งใย การรักษานัน้ก็ต้องรักษาทัง้
สองอย่าง คือทัง้กายและใจ ส่วนท่ีเป็นโรคอย่างแท้จริง ก็คือด้าน
ร่างกาย แต่ในเวลาท่ีร่างกายเป็นโรคนัน้ จิตใจก็มักพลอยป่วยไป
ด้วย คือ จิตใจอาจจะอ่อนแอลง หรือแปรปรวนไป เพราะ
ทกุขเวทนา หรือความอ่อนแอของร่างกายนัน้ จึงมีพทุธพจน์ท่ีตรัส
สอนไว้ ให้ตัง้จิตตัง้ใจว่า ถึงแม้ร่างกายของเราจะป่วย แต่ใจของ

                                                         


 ค าอนุโมทนาในโอกาสที่ลูกหลานของคุณโยมยิ้น จนัทรสกุล ถวายสงัฆทาน ณ หอ้ง ๘๑๔ 
ตกึ ๘๔ ปี โรงพยาบาลศิรริาช วนัอาทติยท์ี่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๓๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
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เราจะไม่ป่วยไปด้วย พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างนี ้เพ่ือให้ส่วน
หนึ่งแห่งชีวิตของเรายังคงความเข็มแข็งไว้ได้ แล้วใจก็จะช่วย
ร่างกายด้วย 

ถ้าหากว่าใจพลอยป่วยไปด้วยกับกาย ก็จะท าให้ความ
ป่วยหรือความเจ็บนัน้ ทับทวีขึน้ซ า้เติมตวัเอง แต่ถ้ากายป่วยเป็น
เพียงส่วนหนึ่ง ใจไม่ป่วยไปด้วย ใจนัน้จะกลบัมาเป็นส่วนช่วยดึง
ไว้ ช่วยอุ้มชูค า้ประคบัประคองกายไว้ ย่ิงถ้ามีก าลังใจเข้มแข็ง ก็
กลบัมาช่วยให้ร่างกายนีแ้ข็งแรงขึน้ เราจะเห็นว่า ในเวลาท่ีเจ็บไข้
ได้ป่วยนี ้คนไข้จะต้องการก าลงัใจมาก ถ้าไม่สามารถจะมีก าลงัใจ
ด้วยตนเอง ก็ต้องอาศยัผู้ อ่ืนมาชว่ย ผู้ ท่ีจะชว่ยให้ก าลงัใจได้มาก ก็
คือญาติพ่ีน้อง คนใกล้ชิดทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ ทางพระหรือทาง
ธรรมจงึได้สอนผู้ ท่ีใกล้ชิดให้มาให้ก าลงัใจแก่ผู้ ท่ีเจบ็ไข้ได้ป่วย 

ข้อส าคญัก็คือวา่ ผู้ ท่ีเป็นญาติของท่านผู้ ท่ีเจ็บไข้ได้ป่วยนัน้ 
มีความรัก มีความห่วงใยต่อท่านผู้ เจ็บไข้ เม่ือเป็นอย่างนี ้จิตใจ
ของผู้ ใกล้ชิดท่ีเป็นญาตินัน้ บางทีก็พลอยป่วยไปด้วย พลอยไม่
สบายไปด้วย เลยไม่สามารถจะไปให้ก าลงัใจแก่ท่านผู้ ท่ีเจ็บป่วย 
อนันีก้็เป็นเร่ืองท่ีส าคญั จงึจะต้องมีอบุาย มีวิธีการท่ีจะท าให้จิตใจ
เข็มแข็ง ให้จิตใจสบาย เม่ือจิตใจของเรา ท่ีเป็นญาติเป็นผู้ ท่ีใกล้ชิด
ท่ีหวังดีนีเ้ข้มแข็งสบายดี ก็จะได้เป็นเคร่ืองช่วยให้ท่านผู้ เจ็บป่วย
นัน้ พลอยมีความเข้มแข็งย่ิงขึน้ด้วย ในยามเช่นนีก้ารวางจิตใจจึง
เป็นเร่ืองส าคญั เร่ืองการรักษาทางด้านร่างกายนัน้ก็เป็นภาระของ
แพทย์ ท่ีจะพยายามจดัการแก้ไขไปตามวิชาการตามหลกัของการ
รักษา แต่ทางด้านญาติของผู้ ป่วย ต้องถือด้านจิตใจนีเ้ป็นเร่ือง
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ส าคญั นอกจากการท่ีจะคอยเอือ้อ านวยให้ความสะดวก และการ
ดูแลทั่วๆ ไปแล้ว ส่ิงท่ีควรท าก็คือ การรักษาทัง้จิตใจของตนเอง
และจิตใจของผู้ป่วยให้เป็นจิตใจท่ีเข้มแข็ง 

ในด้านจิตใจของตนเอง ก็ควรให้มีความปลอดโปร่ง สบาย
ใจ อย่างน้อยก็มีความสบายใจว่า เม่ือท่านผู้ เป็นท่ีรักของเราป่วย
ไข้ เราก็ไม่ได้ทอดทิง้ทา่น ได้เอาใจใส่ดแูลรักษาอย่างเต็มท่ี เม่ือได้
ท าหน้าท่ีของเราอย่างเต็มท่ีแล้ว ก็สบายใจได้ประการหนึ่งแล้วว่า 
เราได้ท าหน้าท่ีของตนเองอย่างดีท่ีสดุ เม่ือได้ท าหน้าท่ีของตนเอง
แล้วก็มีความสบายใจขึน้มา ความเข้มแข็งท่ีเกิดจากความสบาย
ใจนัน้ ก็จะมาคอยช่วย คอยเสริม คอยให้ก าลังใจ ไม่ว่าท่านผู้
เจบ็ป่วยจะรู้ตวัหรือไม่ก็ตาม 

คนเรานัน้ เร่ืองจิตใจเราทราบไม่ได้ บางทีรู้ในทางประสาท
สมัผสัไม่ได้ แตมี่ความซมึซาบอยู่ภายใน แม้แตค่นท่ีไม่รู้ตวัแล้ว ใน
บางระดบัก็ยังมีการฝันบ้าง ยังมีความรู้สึกรับรู้เล็กๆ น้อยๆ บางที
เป็นความละเอียดอ่อนในทางการรับสมัผัสต่างๆ ในทางประสาท 
ในทางจิตใจ จึงอาจจะได้รับรัศมีแห่งความสุขสบายใจ ท าให้มี
ก าลงัใจขึน้มา อย่างน้อยก็ท าให้ไม่มีหว่งมีกงัวล ใจก็จะเข้มแข็งขึน้ 
ความปลอดโปร่ง ความสบายใจ จิตใจท่ีผอ่งใสเบิกบานนัน้ เป็นส่ิง
ท่ีดีงาม 

คนเรานัน้เร่ืองจิตใจเป็นส่ิงท่ีส าคัญ อย่างท่ีอาตมาได้
กล่าวมาแล้ว การท่ีลูกๆ หลานๆ ผู้ ท่ีใกล้ชิดมาคอยเอาใจใส่ดูแล 
ถึงกับได้สละการงานอะไรต่างๆ มา ก็เพราะจิตใจท่ีมีความรักกัน 
มีความห่วงใยกันน่ีแหละ แต่ในเวลาเดียวกันนัน้เอง เพราะความ
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รักและความห่วงใยกันน่ีแหละ ก็อาจจะท าให้จิตใจของเรานี ้
กลายเป็นจิตใจท่ีมีความเร่าร้อนกระวนกระวายไปได้เหมือนกัน ส่ิง
ท่ีดีนัน้ บางทีก็กลับเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ อย่างท่ีทางพระ
ท่านบอกว่า ความรักท าให้เกิดความทุกข์ เพราะว่าเม่ือรักแล้วมี
ความผกูพนั ก็ท าให้มีความกระทบกระเทือนเกิดขึน้ได้ง่าย 

ทีนี ้ท าอย่างไรจะให้มีความรักด้วย และก็ไม่มีทุกข์ด้วย ก็
ต้องเป็นความรักท่ีประคับประคองท าใจอย่างถูกต้อง เม่ือท าได้
ถูกต้องแล้ว ก็จะได้ส่วนท่ีดี เอาแต่ส่วนท่ีดีไว้ ให้มีแต่ส่วนท่ีเป็น
ความดีงาม และความสุข ความรักนัน้ก็จะเป็นเคร่ืองช่วยให้เกิด
ความผกูพนั แล้วก็ท าให้มาเอาใจใส่ดแูลกัน แล้วทีนีค้วามรักท่ีเรา
ประคบัประคองไว้ดี ก็จะท าให้จิตใจปลอดโปร่งผ่องใส เป็นไปใน
แง่ท่ีท าให้เกิดก าลงัในการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั 

ฉะนัน้ จึงควรพิจารณาท าใจอย่างท่ีกล่าวเม่ือกีว้่า เราได้
ท าหน้าท่ีของเราถกูต้องหรือไม่ ส ารวจตวัเอง เม่ือท าหน้าท่ีถูกต้อง
แล้ว ก็พึงสบายใจในขัน้ท่ีหนึ่ง ต่อแต่นัน้ก็มองในแง่ท่ีว่า การท่ีจะ
ไม่สบายใจหรือมีความรู้สกึทกุข์โศกอะไรนี ้ไม่สามารถช่วยท่านผู้ ท่ี
เจ็บไข้นอนป่วยอยู่ได้ ส่ิงท่ีจะช่วยได้ก็คือขวัญ หรือก าลังใจท่ี ดี 
ความปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใส แม้แต่ในส่วนของตวัเราเอง การ
ท่ีจะคิดอะไรได้ปลอดโปร่งคล่องแคล่ว ก็ต้องมีจิตใจท่ีสบายสงบ
ด้วย ถ้ามีความกระวนกระวาย เช่นความกระสบักระส่ายทางกาย
ก็ตาม ทางใจก็ตาม ก็จะท าให้คิดอะไรไม่คล่อง และก็จะท าอะไร
ไม่ถูกต้องด้วย ถ้าจะท าให้ได้ผลดีก็ต้องมีจิตใจท่ีสงบและเข้มแข็ง 
ปลอดโปร่ง มีความเบิกบานผอ่งใส จงึจะท าให้เกิดเป็นผลดี 
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เพราะฉะนัน้ หลกัการส าคญัก็คือ ให้ส่วนท่ีดีน ามาซึ่งส่วน
ท่ีดีย่ิงๆ ขึน้ไป คือความรักท่ีมีต่อคุณพ่อท่ีเจ็บไข้ได้ป่วยนัน้ เป็น
สว่นท่ีดีอยู่แล้ว จงึควรให้เกิดความเบิกบานผอ่งใสของจิตใจ แล้วก็
เอาจิตใจท่ีดีงามนี ้มาคิดไตร่ตรอง พิจารณาในการท่ีจะคิดแก้ไข
สถานการณ์ ในการท่ีจะจัดการดูแลเอาใจใส่ ด าเนินการรักษา
ตา่งๆ ตลอดจนท าสภาพจิตใจของตนให้เป็นจิตใจท่ีจะช่วยเสริมให้
จิตของทา่นผู้ป่วยได้มีความสบายใจ  

สมมติว่า ท่านผู้ ป่วยได้ทราบถึงลกูหลานท่ีก าลงัห้อมล้อม
เอาใจใส่คอยห่วงใยท่านอยู่ ท่านก็จะรู้สึกว่าลูกหลานรักท่าน ใน
เวลาเดียวกันถ้าลูกหลานทัง้หมดนัน้มีจิตใจท่ีสบาย ท่านก็จะไม่
ต้องหว่งกงัวล ก็จะเป็นเคร่ืองช่วยให้จิตใจของท่านสบายด้วย เม่ือ
ทา่นมีจิตใจท่ีสบาย มีก าลงัใจท่ีเข้มแข็ง ก็จะเป็นเคร่ืองช่วยในการ
รักษาร่างกายของทา่นอีกด้วย  

โดยเฉพาะในตอนนี ้นอกจากจะพยายามท าใจ หรือคิด
พิจารณาไตร่ตรองให้จิตใจเข้มแข็งแล้ว ก็ยังได้อาศยัอานภุาพของ
บญุกศุลและพระรัตนตรัยชว่ยเหลืออีกด้วย กลา่วคือ ในขณะนี ้เรา
ไม่ใช่อยู่เฉพาะตวัล าพังจิตใจผู้ เดียวเท่านัน้ แต่ยังมีอานุภาพของ
บุญกุศลช่วยหล่อเลีย้งด้วย อาจารย์และคณุพ่ี และญาติทกุคนมี
ความหว่งใยรักในคณุพอ่ และก็ได้ท าบญุแทนคณุพ่อแล้ว จึงขอให้
อานิสงส์อานุภาพของบุญกุศลท่ีได้ท านี ้จงเป็นเคร่ืองช่วยเสริม
ก าลงัใจของทา่นด้วย โดยเฉพาะขอให้ทกุทา่นตัง้ใจ รวมจิตไปท่ีตวั
คณุพ่อ ขอให้อานภุาพแห่งบุญนี ้เป็นเคร่ืองบ ารุงหล่อเลีย้งรักษา
ตวัทา่น  
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เม่ือมีการท าบุญ ก็จะมีการท่ีได้บูชาเคารพพระรัตนตรัย 
พระรัตนตรัยนัน้ เป็นส่ิงยึดเหน่ียวท่ีลึกซึง้ท่ีสดุในทางจิตใจ เม่ือเรา
เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้ว จิตใจก็จะมีความเข้มแข็ง มีก าลงั มีความ
สงบ มีความร่มเย็นเกิดขึน้ ก็ขอให้ความร่มเย็นนี ้เป็นบรรยากาศท่ี
แวดล้อมหมู่ญาติทัง้หมดพร้อมทัง้คุณพ่อ ช่วยประคับประคอง
หล่อเลีย้งให้ท่านฟืน้ขึน้มา โดยมีความเข้มแข็งทัง้ในทางกายและ
ทางจิตใจ 

ในโอกาสนี ้อาตมาขออนุโมทนาอาจารย์ พร้อมทัง้คุณพ่ี
และญาติทัง้ปวง ท่ีได้ท าบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ซึ่ งเป็น
เคร่ืองท่ีจะท าให้เกิดความดีงามแห่งจิตใจ หล่อเลีย้งจิตใจให้เกิด
ความสดช่ืนผ่องใส มีความสขุ มีความปลอดโปร่งเบิกบาน และมี
ความสงบ ก็ขอให้จิตใจท่ีเบิกบาน มีความเย็น มีความสงบนี ้
น ามาซึ่งผลอันเป็นสิริมงคล คือความสุข และความฟื้นฟู พร่ัง
พร้อมด้วยสขุภาพทัง้กายและใจตอ่ไป 

ตอ่แตนี่ไ้ป ขอเชิญรับพรและขอให้เอาใจช่วยคณุพ่อขอให้
ท่านได้อนุโมทนารับทราบ และขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันสร้าง
บรรยากาศแหง่ความสงบ ความแชม่ช่ืนเบิกบานผอ่งใสย่ิงๆ ขึน้ไป 
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ขอเจริญพร  

วนันีเ้ป็นวันสิริมงคลวันหนึ่ง เป็นสิริมงคลท่ีเกิดจากกุศล 
คือการท าความดีงาม ทัง้นีเ้พราะว่าทางโรงพยาบาลบ้านสวน ทัง้
ผู้ บริหารและบุคลากร มีคุณหมอลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ เป็น
ประธาน ได้จดังานท าบญุเลีย้งพระ พร้อมทัง้มีการสงัสรรค์เน่ืองใน
โอกาสส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นอกจากนัน้ทางฝ่ายท่านท่ีรับการ
รักษาเรียกง่ายๆ ว่า ฝ่ายคนไข้ ก็ได้กรุณามีน า้ใจให้เกียรติมาร่วม
ในงานสงัสรรค์ครัง้นีด้้วย 

การท่ีได้แสดงออกซึง่น า้ใจร่วมกัน อนัเป็นความมีไมตรีจิต
มิตรภาพ มีเมตตาต่อกัน และมีความสามัคคี นีแ้หละคือกุศล คือ
ตัวบุญ เพราะทางพระพุทธศาสนานัน้บอกว่า สิริมงคลเกิดจาก
การกระท าความดีของเรา คือ การกระท าความดีทางกาย วาจา ใจ 
ได้แก่ ท าดี พดูดี และคิดดี 

 

                                                         


 ธรรมกถา แสดงที่โรงพยาบาลบา้นสวน ณ วนัที่ ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๓๔ (ฉบบัน้ี ใหถ้อืเป็นฉบบั
ใชไ้ปพลางก่อน ขอเรยีนวา่ ฉบบั หูกบัปาก เพราะอยู่ในระยะที่อาพาธใชต้าท างานไมไ่ด ้เมือ่ใด

ใชส้ายตาท างานไดต้ามปกติ ก็จะไดเ้รยีบเรยีงใหส้มบูรณเ์ป็นฉบบั ตากบัมอื ต่อไป) 
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มงคลสองด้านประสานเสริมกนั 

เวลาชว่งนีเ้ป็นโอกาสท่ีเราถือกันมาตามนิยมว่า เป็นระยะ
กาลของความสขุคือการสง่ปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ก็เลยนิยมกันท่ี
จะจดังานสนกุสนานบนัเทิง และนอกจากสนกุสนานบนัเทิงกันใน
หมู่ญาติมิตรแล้ว ในฐานะพทุธศาสนิกชน ก็ท าบุญด้วย เพ่ิมความ
เป็นสิริมงคลให้มากขึน้  

ท่ีว่ามานีก้็เป็นส่วนหนึ่ง คือเร่ืองของกาลเวลาท่ีมีการสุข
สนัต์หรรษา เน่ืองในโอกาสท่ีเป็นมงคล  

นอกจากนีก้็ยงัได้รับทราบเป็นสว่นพิเศษวา่ ช่วงเวลานีเ้ป็น
ระยะท่ีคณุหมอลดาวลัย์ ได้จดัตัง้มลูนิธิขึน้มา ซึ่งตกลงว่าจะใช้ช่ือ
วา่ "มูลนิธิดลุยภาพบ าบดั เพือ่อายุและสขุภาพ" ซึ่งมีวตัถุประสงค์
เพ่ือจะเผยแพร่การรักษาโรค รวมทัง้การส่งเสริมสุขภาพ ด้วย
วิธีการตามแบบท่ีเรียกว่า  holistic หรือแบบองค์รวม ในท่ีนีเ้ราใช้
ค าว่า ดุลยภาพ หมายความว่ารักษาดุลยภาพขององค์รวมนัน้ 
หรือท าให้องค์รวมนัน้ด ารงอยู่ในดลุยภาพนัน่เอง ส่วนท่ีว่าส่งเสริม
สขุภาพนัน้ ก็เพ่ือให้มีทัง้สขุภาพแข็งแรงและมีอายยืุนยาว 

คณุหมอลดาวลัย์ตัง้ใจท่ีจะเผยแพร่การรักษา และส่งเสริม
สขุภาพตามแบบ holistic นีใ้ห้กว้างขวางออกไปแล้วก็ตัง้ใจให้เกิด
ประโยชน์เป็นความสขุแก่ประชาชน น่ีก็ถือว่าเป็นความตัง้ใจท่ีเป็น
บญุเป็นกศุล จงึหวงัว่ามลูนิธินีจ้ะได้บ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สงัคม
สืบตอ่ไป  
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รวมความเท่ากับว่ามีความเป็นสิริมงคลหรือเร่ืองบุญกุศล
เข้ามาผนวกกนัเป็นสองด้าน เป็นการเสริมกนัให้มัน่คงย่ิงขึน้ คือใน
ส่วนของมงคลปีใหม่ก็ด้านหนึ่ง และมงคลท่ีเกิดจากการริเร่ิมตัง้
มลูนิธิดลุยภาพบ าบดัเพ่ืออายุและสขุภาพก็อีกด้านหนึ่ง สองด้าน
นีเ้สริมซึง่กนัและกนั  

ปีใหม่ก็มีเร่ืองของมูลนิธินี ้หรือว่าเร่ืองของการตัง้มูลนิธิ
การกศุลเข้ามาชว่ยเสริมให้ปีใหม่นัน้มีความหมายมากขึน้ ในเวลา
เดียวกันการตัง้มลูนิธิท่ีมาประจวบในช่วงนีก้็เป็นระยะเวลาท่ีเป็น
มงคลส าหรับตัวมูลนิธิเอง ท าให้เกิดความรู้สึกว่ามีคุณค่าและมี
ความหมายย่ิงขึน้ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าอนุโมทนา และในการท่ีตัง้
มลูนิธิขึน้ในระยะนี ้ถ้าจิตใจบนัเทิงผอ่งใส ก็ถือว่าตัง้ขึน้ด้วยดี การ
เร่ิมต้นท่ีดีก็เป็นนิมิตหมายแหง่ความสขุความเจริญย่ิงขึน้ต่อไป 

 

ความสมบูรณ์มีไม่ได้ ถ้าไร้ดุลยภาพ 

ทีนีว้า่ถึงดลุยภาพนีก้็เป็นเร่ืองส าคญัส าหรับทกุส่ิงทกุอย่าง 
ทัง้ส าหรับตัวมนุษย์ และส าหรับส่ิงแวดล้อมทัง้ปวง ดุลยภาพนี ้
เป็นภาวะท่ีท าให้ส่ิงทัง้หลายด ารงคงอยู่และด าเนินไปได้ด้วยดี  

จะเห็นได้ง่ายๆ อย่างนกนีมี้สองปีก ถ้านกมีปีกเดียวก็บิน
ไม่ได้ นีเ้รียกวา่ ไม่มีดลุยภาพโดยสิน้เชิง ถึงแม้มีสองปีกแต่ปีกหนึ่ง
มีขน อีกปีกหนึ่งไม่มีขนก็คงบินยังไม่ได้ แม้แต่ว่าสองปีกมีขน แต่
ว่าข้างหนึ่งขนไม่บริบูรณ์ ข้างหนึ่งบริบูรณ์ ขนสมบูรณ์ไม่เท่ากัน 
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ปีกทัง้สองนัน้ก็ไม่สามารถจะพานกให้บินไปได้อย่างคล่องแคล่ว
รวดเร็วเทา่ท่ีควรจะเป็น นบัว่าเป็นความไม่สมบรูณ์ของนกนัน้ 

หนัมามองดส่ิูงท่ีมนษุย์ประดิษฐ์ขึน้ก็เชน่เดียวกัน อย่างเรา
ประดิษฐ์เคร่ืองบินขึน้มา ก็คล้ายๆ กับนกนัน่แหละ เคร่ืองบินก็มี
ปีกสองปีก หรือจะเพ่ิมปีกข้างหลงัอีกสองปีกเป็นส่ีปีกก็ได้ แต่ปีก
ทัง้สองด้านนัน้ก็จะต้องท าให้เท่ากันหรือให้ได้ดุลย์กันเรียกว่า มี
ดลุยภาพอย่างบริบรูณ์ทีเดียว ถ้าขาดดลุยภาพก็เสียหลกั เคร่ืองบิน
ก็บินไม่ขึน้ ถ้ามีเหตอุะไรท าให้ปีกข้างใดข้างหนึ่งเสียขึน้มาหรือว่า
บกพร่องขึน้มา ก็อาจจะเกิดอบุติัเหตไุด้  

เพราะฉะนัน้ เร่ืองของดุลยภาพนีเ้ราจะเห็นได้ไม่ยาก 
อย่างไรก็ตาม ท่ีพดูมานีเ้ป็นส่ิงท่ีไม่สลบัซบัซ้อน เรามองดลุยภาพ
แค่ส่วนท่ีมาเสริมกันสองอย่าง แต่ทีนีถ้้าดูชีวิตของมนุษย์และ
ส่ิงแวดล้อมของมนุษย์กว้างขวางออกไป ก็มีอะไรต่ออะไรท่ี
ซบัซ้อนมากกวา่นัน้อีก 

พอถึงตอนนีด้ลุยภาพนัน้ไม่ใช่มีเพียงสองส่วนและมาท า
ให้ได้สมดุลกัน แต่บางทีมันมีมากมาย เพราะว่าส่ิงทัง้หลายท่ีเรา
เรียกว่าเป็นองค์รวมหรือเป็นส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีเกิด ท่ีมองเห็นกันใน
โลกนี ้เม่ือมองดตูามหลกัพระพทุธศาสนา ซึ่งก็เป็นหลกัความจริง
โดยทั่วไป เราจะเห็นว่าเป็นการประชุมกันเข้าของส่วนประกอบ
ตา่งๆ มากมาย เรียกว่ามีองค์ประกอบเยอะแยะมารวมกันเข้า มา
ชุมนุมกันเข้า มาประกอบกันเข้า เป็นส่ิงนัน้ๆ ส่วนประกอบนัน้ 
อาจจะมีมากมายเป็นสิบ เป็นร้อย เป็นพนัอย่างก็ได้ เม่ือมีหลาย
อย่างมากเข้าก็ย่ิงมีความซบัซ้อนมากย่ิงขึน้ 
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ทีนีส้่วนประกอบต่างๆ ท่ีมาอยู่ร่วมกันนัน้ก็ต้องมีความ  
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อันนีเ้ป็นหลักธรรมดา มันสัมพันธ์กันเช่น
โดยการท าหน้าท่ี มาประกอบมาเสริมกันซึ่งแต่ละอย่างจะต้องท า
หน้าท่ีของตนๆ โดยสัมพนัธ์กันอย่างพอเหมาะพอดีได้สดัได้ส่วน 
ถ้าท าหน้าท่ีไม่พอเหมาะพอดีขึน้มาเม่ือไรก็เกิดเร่ืองเกิดปัญหาเม่ือ
นัน้ น่ีก็คือเร่ืองท่ีเราเรียกวา่หลกัแหง่ดลุยภาพ 

 

ดุลยภาพทางร่างกายท าให้มีสขุภาพดี 

ชีวิตของเรานีก้็เป็นตวัอย่างท่ีเราเห็นได้ชดัเจน ชีวิตมนษุย์
น่ีทางพระท่านเรียกว่า เป็นรูปนามหรือเป็นขันธ์ ๕ ก็เกิดจาก
องค์ประกอบตา่งๆ มากมาย ทัง้รูปธรรมและนามธรรมมาประกอบ
กันขึน้ และส่วนประกอบต่างๆ เหล่านัน้ เม่ือมันท างานได้สัดได้
ส่วนพอเหมาะพอดีกัน ชีวิตของเราก็ด าเนินไปด้วยดี แต่ถ้ามันไม่
พอเหมาะพอดีกนัขึน้มาเม่ือไรก็เกิดปัญหาเม่ือนัน้  

ดลุยภาพท่ีมองเห็นได้ง่ายๆ ในชีวิตคนเราก็คือ ด้านร่างกาย 
ร่างกายน่ีแหละเป็นสว่นท่ีมองเห็นได้ง่าย คนเรานีถ้้าส่วนประกอบ
ทางร่างกายขาดดุลยภาพขึน้เม่ือไร มีส่วนใดบกพร่องท างาน
สมัพนัธ์กนัไม่ดี ไม่ได้สดัสว่นไม่พอเหมาะพอดี ก็เกิดปัญหา นัน่คือ
ส่ิงท่ีเราเรียกวา่ โรคภยัไข้เจบ็ 

ทีนี ้ถ้าปรับให้เกิดความพอเหมาะพอดี มีสมดุลขึน้ ได้สัด
ได้สว่นแล้ว ชีวิตนัน้เรียกวา่มีองคาพยพอนัสมบูรณ์ ก็เป็นอยู่ ด ารง
อยู่ได้ด้วยดี อันนีคื้อหลักท่ีส าคัญมาก และน่ีแหละ คือหลักท่ี
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เ รียกว่าดุลยภาพ ดังนัน้ดุลยภาพจึงมาสัมพันธ์กับสุขภาพ 
หมายความวา่ถ้าไม่มีดลุยภาพ สขุภาพก็ไม่มี 

ถ้าหากว่ามีดลุยภาพ รักษาดลุยภาพไว้ได้ สขุภาพก็ด ารง
อยู่ ดงันัน้สขุภาพจึงอิงอาศยัดลุยภาพ ดลุยภาพก็คือความสมัพนัธ์
อย่างพอเหมาะพอดีได้สดัได้สว่นกนัระหวา่งองค์ประกอบทัง้หลาย
นัน่เอง น่ีก็คือเร่ืองของดลุยภาพในแง่ท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิต 

หลกัการท่ีว่ามานีเ้ป็นส่ิงส าคัญท่ีอาตมภาพเข้าใจว่า ทาง
โรงพยาบาลบ้านสวนได้น ามาใช้ เม่ือวานนีอ้าตมภาพก็ได้รับถวาย
หนงัสือเลม่หนึง่เป็นหนงัสือเลม่แรกของโรงพยาบาลบ้านสวน หรือ
ของมลูนิธิดลุยภาพบ าบดั เพ่ืออายุและสขุภาพ ช่ือว่า HEAL เป็น
ฉบบัท่ี ๑ พดูถึงดลุยภาพบ าบดั ท่ีเป็นเร่ืองของร่างกายของเรา  

ส าหรับดลุยภาพบ าบดัด้านร่างกายนี ้อาตมภาพคงจะไม่
ต้องพดูมาก คิดวา่ทางคณุหมอท่านทราบดีกว่า เพราะฉะนัน้ ก็ให้
เป็นเร่ืองของคณุหมอท่ีท่านจะอธิบายว่าดลุยภาพในด้านร่างกาย
นี ้มีความส าคัญอย่างไรต่อสุขภาพของเรา หรือว่าสุขภาพของ
มนษุย์เรานี ้ต้องอาศยัดลุยภาพอย่างไรบ้าง 

 

ดุลยภาพทางเศรษฐกจิ ท าให้ชีวิตมีความมั่นคง 

ตอ่ไปนอกจากดลุยภาพในเร่ืองร่างกายแล้ว ชีวิตมนษุย์เรา
นีท่ี้จะด ารงอยู่ด้วยดีจะต้องอาศยัดลุยภาพอีกหลายอย่าง ตอนนีเ้รา
มองออกไปจากตัวมนุษย์ เราไม่ได้มองจากโลกเข้ามา ไม่ว่าจะ
มองจากด้านไหนเป็นหลกัก็ตาม ก็จะมองเห็นดลุยภาพ แต่ตอนนี ้
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เราเอาชีวิตของมนุษย์เป็นหลัก เอาตัวมนุษย์เป็นแกนกลางแล้ว
มองออกไป เม่ือกีนี้เ้ร่ิมจากร่างกายของเราก็บอกว่าสขุภาพนีต้้อง
อาศยัดลุยภาพ  

ทีนีต้่อไปด้านท่ีสองท่ีง่ายๆ ในการด าเนินชีวิตของเรานี ้
เร่ืองท่ีส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ การท ามาหาเลีย้งชีพ ความเป็นอยู่
หรือเร่ืองเศรษฐกิจ อันนีก้็ต้องมีดุลยภาพเหมือนกัน ดุลยภาพ
อย่างง่ายท่ีสดุ ก็คือ ดลุยภาพระหว่างการใช้จ่ายกับรายรับ รายได้
กับรายจ่ายจะต้องได้ดลุกัน ถ้ารายได้น้อยแต่จ่ายมากก็ต้องเกิด
ปัญหา เกิดความบกพร่อง ชีวิตในด้านเศรษฐกิจก็เป็นโรค คือจะ
เป็นปัญหานัน่เอง 

โรค แปลว่า ส่ิงที่เสียดแทง ส่ิงที่ท าให้ไม่สบาย  เพราะ  
ฉะนัน้ ถ้าชีวิตในด้านเศรษฐกิจของเราไม่มีสมดุลหรือไม่มีดุลย -
ภาพ ชีวิตด้านเศรษฐกิจของเราก็จะต้องไม่สบาย มีความขัดข้อง 
เพราะฉะนัน้ อย่างน้อยก็ต้องให้มีดุลยภาพระหว่างรายได้กับ
รายจา่ย  

แต่ดุลยภาพระหว่างรายได้กับรายจ่ายนัน้ ไม่ใช่แค่เพียง
รายได้รายจ่ายเฉพาะท่ีมองเห็นว่าได้มาเท่าไรจ่ายไปเท่าไร แต่
ดุลยภาพนัน้จะต้องมองไปถึงภาวะสมดุลอ่ืนๆ ด้วย เช่น การ
วางแผนเพ่ืออนาคตเก่ียวกบัเร่ืองของความมัน่คงของชีวิต 

ยกตัวอย่าง เช่น เรานีมิ้ใช่จะมีก าลังร่างกายแข็งแรงอยู่
เร่ือยไปตลอดเวลา  บางครัง้เราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะ
ประสบเหตุภยันตราย หรือมีเหตุเร่งด่วนบางอย่างต้องใช้เงิน
จ านวนมากเกินกว่าท่ีใช้ในขณะนี ้หรือเวลานัน้เราไม่สามารถจะ
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ท างานหาเงินได้ก็จะต้องมีดุลยภาพในแบบท่ีว่าเตรียมการเพ่ือ
ป้องกนัปัญหาในอนาคต จึงต้องจดัเตรียมเงินไว้อีกส่วนหนึ่งท่ีเก็บ
ไว้เป็นเงินสะสมส าหรับป้องกันภยัข้างหน้า อันนีเ้ป็นส่วนอนาคต
ฝ่ายรายได้ หรือฝ่ายเก็บรักษา เพ่ือให้สมดลุกับส่วนท่ีจะใช้จ่ายท่ี
เป็นอนาคตเหมือนกนั น่ีก็เป็นดลุยภาพอีกแบบหนึ่งคือดลุยภาพท่ี
เป็นเร่ืองของอนาคต  

แม้ตลอดจนเร่ืองการท างานก็เช่นเดียวกัน คือต้องมีการ
วางแผน หมายความวา่ จะต้องมีการสะสมทนุ เพ่ือจะได้น าเอาทนุ
นัน้มาใช้ในการประกอบกิจการงาน  

เพราะฉะนัน้ ในทางพระศาสนาท่านจึงพดูถึงดลุยภาพใน
เร่ืองรายได้รายจ่าย ดังจะเห็นได้ชัด เช่นในหลักธรรมหนึ่ง 
พระพทุธเจ้าตรัสอปุมาวา่การใช้จา่ยเงินของคนเรานีต้้องให้มีภาวะ
ท่ีเรียกวา่ รายได้เหนือรายจา่ย หรือให้ได้ดลุกันในแง่ท่ีว่าไม่ลบ คือ
ไม่ให้ติดลบ แตถ้่าบวกไม่เป็นไร อย่างน้อยไม่ให้ลบ  

ท่านบอกว่าเปรียบเหมือนอย่างอ่างเก็บน า้อ่างหนึ่ง ท่ีมี
ช่องน า้เข้าส่ีช่อง และมีช่องน า้ออกส่ีช่อง เหมือนกับมีรายได้
รายจา่ยพอเทา่กนั ก็พอเป็นไปได้ แตถ้่าหากว่าช่องทางน า้เข้าน้อย 
แตมี่ชอ่งทางน า้ไหลออกมาก ก็จะเกิดปัญหาน า้ไม่พอใช้  

ช่องทางน า้ออกก็คือพวกอบายมุข อบายมุขนีมิ้ใช่แค่เป็น
ทางน า้ออกในการใช้จ่ายเท่านัน้ แต่เป็นทางน า้ร่ัวเลยทีเดียว คือ
เป็นทางร่ัวไหลหมดไปเปล่าของรายได้ ถ้ามีทางร่ัวคืออบายมุข
มากมาย เชน่หมกมุ่นในเร่ืองสรุา การพนนั หรือในเร่ืองการเอาแต่
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เท่ียวเป็นต้น อย่างนีแ้หละคือทางร่ัวไหลของรายได้ ถ้าร่ัวไหลอย่าง
นีก้็จะไปไม่ไหว 

สว่นในด้านทางเข้าท่านวางเป็นหลกัไว้เรียกว่า ทิฏฐธัมมิ-
กตัถธรรม คือธรรมท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์ปัจจบุนัมีดงันี ้

๑. ต้องมีความขยันหมั่นเพียร รู้จักจัดการงานในการหา
ทรัพย์ 

๒. ต้องรู้จกัเก็บรักษาทรัพย์ และป้องกันภยัอนัตรายท่ีจะ
เกิดแก่ทรัพย์สิน 

๓. ต้องรู้จักคบคน รู้จักสัมพันธ์กับเพ่ือนมนุษย์ในทางท่ี
เกือ้กลูแก่กิจการงาน และในการท่ีจะท าให้ชีวิตของเรา
มีความดีงามเจริญก้าวหน้า  

๔. หลกัการใช้จา่ยท่ีวา่ใช้จา่ยแตพ่อดีเรียกว่า สมชีวิตา  
ข้อท่ี ๔ น่ีแหละคือเร่ืองสมดลุหรือดลุยภาพ ซึ่งในท่ีนีเ้ป็น

เร่ืองทางด้านเศรษฐกิจ 
นีเ้ป็นตวัอย่างของดลุยภาพท่ีเราจะต้องน ามาใช้จดัการกับ

ด้านเศรษฐกิจ คือชีวิตของการด ารงอยู่การท ามาหาเลีย้งชีพ ถ้า
หากว่าเราท าได้ดีมีดลุยภาพ ชีวิตของเราก็จะเป็นอยู่ได้ด้วยดี นีก้็
เป็นดลุยภาพอีกด้านหนึง่ 

 

สงัคมไม่เสยีดุลยภาพ ประชาชนกไ็ม่ขาดสนัติสขุ 

ดลุยภาพด้านอ่ืนก็มีอีกมาก เช่น ดุลยภาพในทางสังคม 
เราอยู่ในสังคมก็ต้องรักษาดุลยภาพเหมือนกัน ในการท่ีจะมี
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ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ อ่ืน ไม่ให้เกิดผลเสียไม่ให้เกิดความ
บกพร่อง ถ้าเกิดผลเสียก็คือ ความสัมพันธ์ในทางสังคมของเรา
เอียง หรือทรุดไป เมื่อมีความสัมพันธ์ท่ีไม่ดี ก็เกิดผลเสียแก่การ
ด าเนินชีวิต ท าให้ไม่มีความก้าวหน้า ดุลยภาพในทางสังคมนี ้
มใิช่เฉพาะการท่ีเราอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนโดยไม่เบียดเบียนกันและอยู่
ร่วมกันด้วยดีเท่านัน้ แต่หมายถึงว่าในสังคมวงกว้าง มนุษย์จะ
อยูร่่วมกนัด้วยดีอยา่งไรก็ต้องอยู่ด้วยดลุยภาพทัง้นัน้  

แม้แต่การท่ีเราจะจดัการศึกษาออกมาน่ี ก็ต้องมีเร่ืองของ
ดลุยภาพ เชน่วา่ สงัคมนีใ้นแง่เศรษฐกิจต้องการก าลงัคนในอาชีพ
นีห้รือในวงงานนีเ้ท่าไรส าหรับปีต่อไป ก็จะต้องมีการวางแผนกัน 
เสร็จแล้วทางฝ่ายการศึกษาก็มาจดัว่าจะต้องผลิตบณัฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษาในด้านนัน้ออกมาให้พอ หรือถ้าวางแผนว่าจะให้
ประเทศเจริญในด้านอตุสาหกรรม ก็ต้องเตรียมการศึกษาในด้าน
วิศวกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอะไรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการพฒันาอตุสาหกรรม โดยวางแผนผลิตบณัฑิตในด้านนัน้ให้
ได้สัดได้ส่วนได้จ านวนท่ีเพียงพอ อย่างนีก้็ เป็นเร่ืองของการสร้าง
ดลุยภาพ ซึง่ต้องมีการจดัการอะไรตอ่อะไรให้ปรับให้พอดีทัง้นัน้  

แม้แต่เร่ืองของสังคมวงกว้างท่ีเก่ียวกับรายได้ รายจ่าย 
หรือความเป็นอยู่ ก็ต้องให้ฐานะของประชาชนไม่เหล่ือมล า้ต ่าสูง
กนัเกินไป มิฉะนัน้ก็จะเกิดปัญหา ดงันีเ้ป็นต้น อนันีก้็เป็นเร่ืองดลุย-
ภาพทางสงัคม ซึง่สามารถพรรณนาไปได้มากมายไม่รู้จกัจบสิน้ 
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เมื่อมนุษย์ท าลายธรรมชาติ กน็ าความพินาศมาสู่โลก  

แตม่นัไม่ใชแ่คนี่ ้การท่ีมนษุย์เราจะอยู่ด้วยดีในโลกนีก้็ต้อง
สัมพันธ์กับธรรมชาติให้ดีด้วย ในแง่นีก้็ เช่นเดียวกัน มีปัญหา
เก่ียวกับดลุยภาพในทางธรรมชาติ หรือในด้านสภาพแวดล้อม ซึ่ง
ขณะนีก้ าลงัเป็นปัญหาใหญ่  

ธรรมชาตินีจ้ะอยู่ได้ต้องมีดลุยภาพ ถ้าขาดดลุยภาพเม่ือไร
ก็เกิดปัญหาทนัที อย่างในปัจจบุนันีถื้อว่า เกิดความบกพร่อง เกิด
การเสียดลุยภาพหรือวา่ไม่สมดลุขึน้แล้วในธรรมชาติแวดล้อมหรือ
ในระบบนิเวศน์ ตอนนีก้ าลงัมีปัญหามาก ไม่ว่าจะปัญหามลภาวะ 
เชน่ น า้เสีย ดินเสีย อากาศเสีย อะไรต่างๆ จนกระทัง่ว่าไฟเสีย ถ้า
พดูภาษาโบราณเรียกวา่ ดิน น า้ ไฟ ลมเสีย 

ไฟเสียในท่ีนีไ้ม่ใช่หมายความว่าไฟดับ แต่หมายความว่า
ไฟมันไม่สมดลุ คือว่า ความร้อนหรืออณุหภูมินัน่เองไม่พอดี ดังท่ี
ก าลงัเกิดปัญหาว่า อณุหภมิูในโลกนี ้ชกัจะร้อนขึน้ ชกัจะสงูขึน้ น่ี
ก็เรียกวา่เป็นการเสียดลุยภาพในด้านไฟ 

ด้านลม ท่ีว่าลมเสียก็คืออากาศเป็นพิษมีมลภาวะมากมาย 
ดงัท่ีขณะนีค้นเป็นโรคเพราะอากาศเป็นพิษกนัมากมาย 

แล้วก็ดินเสีย ดินเด๋ียวนีก้็มีความเสียหาย หน้าดินถูกท าลาย
และทรุดโทรมสญูเสียไป เป็นปัญหาใหญ่ในทางเกษตรกรรม 

ส่วนน า้เสียก็ชัดเจน โรงงานอุตสาหกรรมทัง้หลายพากัน
ปล่อยของเสียลงไป น า้เสียจนกระทัง่ว่าปลาก็หมดไป บางทีหมด



๑๐๖ คติธรรมแห่งชีวิต 

ไปเป็นแม่น า้ๆ เป็นทะเลสาบๆ ไปเลย ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
ทะเลสาบหลายแหง่ไม่มีสตัว์มีชีวิตเหลืออยู่ 

น่ีก็เป็นเร่ืองของการเสียดุลยภาพในโลกมนุษย์นี  ้ถ้า
ธรรมชาติแวดล้อมเสียดลุยภาพไป ต่อไปมนษุย์เองก็จะอยู่ไม่ได้ 
ท่ีว่ามานีก้็เร่ืองดุลยภาพในสภาพแวดล้อมหรือธรรมชาติ ซึ่งเรา
จะต้องดแูลรักษา เป็นเร่ืองของดลุยภาพอีกด้านหนึง่ 

แต่รวมแล้วไม่ว่าด้านไหนก็ตามมนุษย์ก็จะต้องพยายาม
รักษาดลุยภาพในเร่ืองของดลุยภาพไว้ให้ได้ 

 

ดุลยภาพของจิตใจ ภายในโลกแห่งความเปล่ียนแปลง 

ต่อไปนี ้ก็จะวกกลบัเข้ามาท่ีตัวมนุษย์อีก เม่ือกีนี้ ้พูดไปๆ 
ก็ห่างตวัออกไปทกุที แต่ทัง้หมดนัน้ก็เป็นเร่ืองท่ีสมัพนัธ์กับตัวเรา
ทัง้สิน้ ทีนีอ้ยากพูดให้แคบเข้ามาอีกนิดหนึ่ง คือหนักลับเข้ามาท่ี
ชีวิตนี ้

เม่ือกีนี้ไ้ด้พดูถึงดลุยภาพของร่างกายของเรา แต่ชีวิตของ
เราน่ีไม่ใชมี่เพียงร่างกายอย่างเดียว อีกสว่นหนึง่ก็คือจิตใจ  

ชีวิตของมนษุย์เรานีม้ีกายกับใจ เพราะฉะนัน้จึงต้องมี
ดลุยภาพของใจด้วยอีกสว่นหนึง่ ทัง้กายและใจต่างก็ต้องมีภาวะท่ี
เรียกวา่ “ดลุยภาพ” นี ้

ดลุยภาพในทางกายเราพดูไปแล้ว ถ้าหากว่าเสียดลุยภาพ
ทางกายก็จะเกิดโรคทางกาย ทีนีใ้นทางจิตใจก็เหมือนกัน ในทาง
จิตใจนีถ้้าหากวา่เสียดลุยภาพก็จะมีโรคทางจิตใจ  
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จะเห็นว่าคนจ านวนมากเกิดปัญหา ท่ีเรียกว่า เป็นโรคจิต 
ลองไปดเูถอะ เขาเสียดลุยภาพทางจิตใจ ดลุยภาพไม่มี เขารักษา
ความทรงตวัไม่ได้แล้ว จิตของเขาทรุดลงไป มันเอียงลงไป ตะแคง
ลงไป มันด่ิงลงไปข้างใดข้างหนึ่ง อย่างเช่น บางคนดีใจเกินไป
ควบคมุไม่อยู่ก็เสียดลุยภาพ ถึงกับเสียจริตไปก็มี แต่อนันีมี้น้อย ท่ี
เป็นมากก็คือเสียใจเกินไป ควบคมุตัวเองไว้ไม่อยู่ ก็เลยเสียจริต 
อย่างท่ีเรียกวา่เป็นบ้า 

แต่การเสียดุลทางจิตใจนัน้ไม่ใช่แค่นีเ้ท่านัน้ เสียจิตนัน้
เป็นขัน้ท่ีรุนแรงมากแล้ว ทีนี ้คนท่ีเสียดลุยภาพถึงขัน้นัน้อาจจะมี
ไม่มากนกั แต่การเสียดลุยภาพทางจิตใจท่ีเป็นกันมากและหาได้
ทัว่ไป ก็คือ ภาวะขาดดลุยภาพในยามดีใจหรือเสียใจ แล้วปล่อย
ตวัให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม่เป็นผลดีตอ่ชีวิตและสงัคม เช่น ในยามท่ีดี
ใจเกินไป เม่ือได้โลกธรรมสมปรารถนาแล้วรักษาตัวไม่อยู่ ไม่มี
ดลุยภาพก็จะท าให้เกิดมีพฤติกรรมไม่ดีตามมา  

คนเรานีจ้ะต้องประสบโลกธรรม คนท่ีอยู่ในโลกนีไ้ม่มีใคร
พ้นโลกธรรมไปได้ โลกธรรมคืออะไร ก็คือได้ลาภ เส่ือมลาภ ได้ยศ 
เส่ือมยศ นินทา สรรเสริญ สขุ ทกุข์ มีแปดอย่าง แยกเป็นสองด้าน 
คือ ฝ่ายท่ีน่าชอบใจเรียกว่า อิฏฐารมณ์ กับฝ่ายท่ีไม่น่าชอบใจ
เรียกวา่ อนิฏฐารมณ์ 

ฝ่ายท่ีน่าชอบใจเรียกว่า อิฏฐารมณ์ ก็คือ ได้ลาภ ได้ยศ 
สรรเสริญ และมีความสขุ ฝ่ายท่ีไม่น่าชอบใจเรียกว่า อนิฏฐารมณ์ 
ก็คือ เส่ือมลาภ เส่ือมยศ นินทา และทกุข์  
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การท่ีเราอยู่ในโลกนี ้ท่านบอกว่า ต้องรู้เท่าทันว่าเป็น
ธรรมดาท่ีเราต้องเจอโลกธรรมเหล่านี ้จะเจอมากหรือเจอน้อย ก็
ต้องเจอบ้างล่ะ ไม่มีใครสามารถหลีกพ้นไปได้โดยสิน้เชิง ทีนีข้้อ
ส าคญัก็คือวา่จะปฏิบติัตอ่มนัอย่างไร ถ้าวางตวัต่อมันไม่ถูกแล้ว ก็
จะเกิดปัญหาแนน่อน  

การวางตวัถูกต้อง ก็คือ การรักษาดลุยภาพทางด้านจิตใจ
ไว้ ถ้าไม่รักษาดลุยภาพของจิตใจไว้ให้ได้ ไม่ว่าทางดีหรือทางเสีย 
ก็เสียทัง้คู่ ท่านเรียกว่าฟูกับยุบ คือถ้าทางดีก็ฟู ถ้าทางเสียก็ยุบ 
พอได้ลาภก็ฟ ูพอเสียหรือเส่ือมลาภก็ยุบ พอได้ยศก็ฟู พอเส่ือมยศ
ก็ยบุ คนทัว่ไปมกัจะเป็นอย่างนี ้

 

ดุลยภาพของจิตใจ: ศนูย์พลังยิ่งใหญ่แห่งการสร้างสรรค์ 

ทีนี ้จะท าอย่างไร ก็ต้องปฏิบติัให้ถูกต้อง ถ้าหากว่าได้แล้ว
เกิดเหลิงระเริงมัวเมา ได้เงิน ได้ทอง ก็ ใ ช้กันเป็นการใหญ่
สนกุสนานหากันแต่ความสขุ ถ้าอย่างนีก้็หมด ไม่ใช่หมดแต่เพียง
ทรัพย์เท่านัน้ สุขภาพก็เส่ือมโทรมลงไปด้วยกับเงินท่ีหมดไปนัน้ 
หรือว่าได้ยศก็มัวเมาในยศนัน้ ถืออ านาจและใช้อ านาจนัน้ในทาง
ท่ีผิด เช่น ข่มเหงเบียดเบียนผู้ อ่ืน หรือท าการชั่วร้ายทุจริต หา
ผลประโยชน์ บ ารุงบ าเรอตนเอง สร้างปมสร้างปัญหาขึน้มา ถ้า
อย่างนีก้ารได้ลาภ หรือได้ยศนัน้ ก็กลายเป็นเหตุให้ชีวิตของเขา
ต้องเอียงหรือตะแคงเสียดลุไป 

ทีนี ้ในทางตรงกนัข้ามถ้าหากประสบความเส่ือม พอเส่ือม
ลาภ เส่ือมยศ สูญเสียเงินทองมากมาย ประสบภัยพิบัติอันตราย
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และเส่ือมยศ เสียฐานะ  ก็มีความเศร้าเสียใจเกินไปรักษาตวัไม่อยู่ 
จิตใจก็อาจจะเลยเถิดไป อาจจะเสียจริตเสียสติไปเลย  บางทีไม่ถึง
ขนาดนัน้ก็อาจจะเหงาหงอยเฉากาย เฉาใจ เป็นคนเสียสขุภาพ มี
ผลกระทบมาทางร่างกายอีกกลายเป็นคนท่ีทัง้กายทัง้ใจน่ีบอบซ า้
ทรุดโทรมไปหมด และชีวิตทัง้ชีวิตก็หมด ก็เส่ือม ก็โทรม ก็ทรุดไป 
น่ีก็เรียกว่าเป็นการปฏิบติัไม่ถูกต้องต่อทัง้ได้และเสีย คือฟูเกินไป 
และยบุเกินไป  

ทีนี ้ถ้าปฏิบัติถูกต้องจะเป็นอย่างไร ถ้าปฏิบัติถูกต้องก็
กลายเป็นวา่ ท าให้ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นผลดีแก่ชีวิตขึน้มา เช่น คนได้ลาภ 
พอได้ลาภก็ รู้ทันว่า น่ีเป็นโลกธรรม เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในโลกเป็น
ธรรมดา เม่ือเราได้ ก็คือเหตปัุจจยัมาประกอบกัน ประจวบพอดีท า
ให้เป็นผลดีแก่เรา เราก็ควรใช้ลาภ ใช้เงินใช้ทองนี ใ้ห้มันเป็น
ประโยชน์ หรือถ้าได้ยศ ก็ถือโอกาสใช้ยศให้เป็นประโยชน์ เป็น
โอกาสท่ีจะสร้างสรรค์ความดี  

เวลามีเงินมีทองก็ผกูมิตรไมตรี ช่วยเหลือเจือจานคนเข้าไว้ 
เป็นโอกาสแล้วท่ีจะท าความดี ถ้าคนมีความตัง้ใจดี การได้เงินได้
อ านาจเป็นต้น ก็เป็นโอกาสท่ีจะได้ท าความดีมากขึ น้ แทนท่ีจะ
หลงระเริงมัวเมาใช้ไปในทางท่ีบ ารุงบ าเรอตัวเอง หรือข่มข่ี
เบียดเบียนผู้ อ่ืน ก็เอามาช่วยเหลือเพ่ือนมนษุย์ ท าความดีให้มาก
ขึน้ส่งเสริมกัน ก็เท่ากับเป็นความดีทัง้ประโยชน์ตนและประโยชน์
ผู้ อ่ืนปลกูฝังเข้าไว้ อนันีก้็กลายเป็นว่าการได้นัน้ ท าให้เกิดความดี
งามและประโยชน์สขุมากย่ิงขึน้  



๑๑๐ คติธรรมแห่งชีวิต 

เพราะฉะนัน้ ทางพระพทุธศาสนาจึงสอนว่า ถ้าเราปฏิบติั
ถูกต้อง ลาภยศเป็นต้น ก็จะกลายเป็นโอกาสให้เราท าความดีได้
มากย่ิงขึน้ 

คนบางคนแม้จะมีความคิดท่ีดีแสนดี แต่ไม่มีเงิน ไม่มี
อ านาจ จะท าอะไรก็ไม่สะดวก ไม่มีบริวารท าไม่ได้ติดขัดไปหมด 
ท าได้แคบๆ แต่ทีนีพ้อมีเงินมีทรัพย์ก็สามารถน าเอาความคิดดี
อย่างนัน้มาท าได้สบายเลย เงินก็มี บริวารก็มี ต าแหน่งฐานะและ
อ านาจก็มี พอมีอย่างนีแ้ล้ว คนเขาเช่ือถือ ท าอะไรก็ได้สะดวก 
ความคิดท่ีดีงามนัน้ก็เกิดผลงอกเงยออกไป เพราะฉะนัน้ท่านจึงให้
ใช้ลาภยศในทางท่ีถูกต้อง คือให้เป็นโอกาสในการท่ีจะสร้างสรรค์
ส่ิงท่ีดีงามให้มากย่ิงขึน้ไป  

ในทางตรงข้าม พอประสบความเส่ือมเสีย พบโลกธรรม
ฝ่ายท่ีไม่น่าพอใจ เกิดเส่ือมลาภ เสียเงินเสียทอง หรือเส่ือมยศ
ขึน้มา ก็รู้เทา่ทนัอีกนัน้แหละว่า น่ีแหละ ถึงคราวท่ีเราเจอบ้างแล้ว
นะ อ้าว มันก็เป็นบททดสอบเรา เอาล่ะ ให้มันรู้ไป เราเจอมันเข้า
แล้วเป็นอย่างไร เอาเป็นบททดสอบ ถ้ามองในแง่เป็นบททดสอบ 
เราก็ปรับตวัปรับใจได้ ดซิูวา่เราเข้มแข็งมัน่คงพอไหม  

 

ถึงจะเสยีดุลยภาพกาย กต้็องรักษาดุลยภาพใจไว้ให้ได้ 

ในกรณีท่ีเส่ือมสขุภาพน่ีก็เหมือนกัน เราก็ต้องมองในแง่ดี 
อย่าไปมองในแง่วา่ โอ้ย เราแย่แล้วไม่ได้ความเลย ร่างกายของเรา
เส่ือมเสียแล้วท าอะไรก็ไม่ได้ ถ้ามองอย่างนี ้ก็ย่ิงทรุด แล้วก็จะ
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เอียงหรือล้มไปเลย ในทางท่ีถกูจะต้องมองให้เป็นคือมองว่าเราเกิด
มาทีหนึ่ง ก็ได้มีประสบการณ์ท่ีเป็นก าไรชีวิต คนอ่ืนเขาอาจจะไม่
เจอการเจ็บป่วยอย่างเรา เราเจอมันเข้าแล้วจะได้รู้จักทุกข์ท่ีเกิด
จากโรคนีว้า่มนัเป็นอย่างไร  

๑. เราได้ประสบการณ์ท่ีเป็นก าไรชีวิต หรือท่ีแปลกพิเศษ 
ซึง่หลายคนไม่มีโอกาสได้พบ 

๒. เราได้ทดสอบตัวเอง ดูความเข้มแข็งว่า เรามีความ
เข้มแข็งแค่ไหน จิตใจของเราเจออุปสรรคอันตราย
ขนาดนีสู้้ได้ไหม  

๓. ถ้าหากว่าเจอขนาดนีแ้ล้ว เรายังไม่หวั่นไหว ยัง
เข้มแข็งสู้ ได้ เราจะมีความภูมิใจเกิดปีติขึน้มา จิตใจ
กลับสบายผ่องใสว่า เราสามารถทนต่อทุกข์ทรมาน
ขนาดนี ้เอาชนะได้ สามารถท าจิตใจให้ดีได้ 

๔. การเป็นโรค เป็นโอกาสท่ีเราจะตัดกังวลหรือภาระ
อะไรบางอย่างลงไปได้ และสามารถใช้เวลาในขณะท่ี
เป็นโรคนี ้ไปท าในส่ิงเป็นประโยชน์ เช่น บ าเพ็ญเพียร
ทางจิตใจหรือจะมาพฒันาทางจิตใจของเรา ให้จิตใจ
มีความสขุได้อีกด้านหนึง่ก็ได้  

๕. ตวัโรคและความทกุข์อย่างท่ีทา่นเรียกว่าทุกขเวทนาท่ี
เกิดจากโรคนัน่เอง เป็นของจริง เป็นประสบการณ์ตรง 
ซึ่งผู้ ท่ี ไ ด้ศึกษาธรรมแล้ว สามารถยกเอาขึน้มา
พิจารณา หรือมองลงไปตรงๆ ในเวลาท่ีมันก าลัง
เป็นอยู่นัน้ แล้วท าให้มองเห็นสัจจธรรมของชีวิต 
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จนกระทั่งเกิดปัญญารู้แจ้ง บรรลุโลกุตตรธรรม ยก
จิตใจขึน้เป็นอิสระ เรียกวา่บรรลมุรรค ผล นิพพานได้ 

ตกลงวา่คนท่ีรู้จกัปฏิบติัต่อส่ิงต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่า
ได้หรือเสียก็กลายเป็นได้ทัง้นัน้ 

ถึงอย่างไรก็ตาม เราต้องตัง้ใจไว้ก่อนว่า เราจะต้องท าให้
กลายเป็นการได้ในทุกกรณี ทางพระท่านถือหลักอย่างนี ้ท่าน
เรียกวา่ โยนิโสมนสิการ  

คนใดเกิดมาในโลกมีโยนิโสมนสิการแล้ว เรียกว่าโอกาสท่ี
จะสญูเสียมีน้อยอย่างย่ิง ได้เสมอไป ไม่ว่าอะไรได้หมด เจออะไรท่ี
ไม่ดี ใครวา่ไม่ดี ฉนัต้องได้ประโยชน์สกัอย่าง ได้คติจากชีวิต ได้อะไร
ต่างๆ ได้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ อย่างน้อยก็ได้ประสบการณ์ หรือถ้า
ดีกวา่นัน้ ก็อาจจะถึงขัน้รู้แจ้งเหน็ความจริงของโลก แม้แต่ปลงอนิจจงั
เหน็ความไม่เท่ียงแท้ของส่ิงทัง้หลาย แล้วท าใจให้เป็นอิสระได้ 

 

คนโง่ เสยีดุลยภาพกายแล้วกพ็ลอยเสยีดุลยภาพใจไปด้วย 
คนฉลาด เอาดุลยภาพใจมาช่วยดุลยภาพกาย 

บางคนเจอเหตุร้ายในชีวิต แต่รู้จักมองก็ได้ประโยชน์ 
แม้แต่ถึงขัน้สูงสุด อย่างเช่นบางท่านในสมัยพุทธกาล มีประวัติ
พระสาวกบางองค์ไปเจอเหตรุ้ายในชีวิตแล้วได้บรรลธุรรมเป็นพระ
อรหนัต์ ก็เพราะได้ประสบภยัพิบัติ นีเ้รียกว่ารู้จกัถือเอาประโยชน์
จากส่ิงทัง้หลาย อนันีก้็คือหลกัของดุลยภาพในชีวิต เรียกว่า เรา
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ต้องรู้จกัถือเอาประโยชน์จากส่ิงทัง้หลาย และรักษาดลุยภาพของ
ชีวิตเอาไว้ให้ได้ 

ท่ีวา่มานีก้็เป็นเร่ืองของดลุยภาพด้านจิตใจ สภาพทางด้าน
จิตใจนีก้็จะมาสมดลุกบัทางร่างกาย จิตใจเองก็มีภาวะท่ีเรียกว่ามี
ดุลยภาพ หรือสมดุล อย่างท่ีอาตมภาพกล่าวแล้ว และยังจะมา
สมดลุหรือดุลยภาพกับร่างกายด้วย เราไม่ใช่มีแต่ร่างกายเท่านัน้ 
อย่างท่ีอาตมภาพพดูเม่ือกีนี้ ้จะได้โยงให้เหน็วา่ ร่างกายกับจิตใจน่ี
มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั  

ถ้าร่างกายของเรากระทบกระเทือน เราเห่ียวเฉาทาง
ร่างกาย ก็อาจจะมีผลกระทบให้จิตใจเส่ือมโทรมตามร่างกายไป
ด้วย ในท านองเดียวกันถ้าเรารักษาร่างกายดี ท าให้จิตใจของเรา
สบายได้ง่าย เช่น คนท่ีร่างกายแข็งแรง ก็ไม่ค่อยมีปัญหาทาง
ร่างกายท่ีจะท าให้หงุดหงิดกังวลใจ แต่ถ้าร่างกายของเราเกิด
ความบกพร่อง ป่วยเจ็บขึน้มา ก็มีโอกาสท่ีจะท าให้จิตใจถูก
กระทบกระเทือน หงดุหงิดได้ง่าย ฉนุเฉ่ียวง่าย  

น่ีแหละเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับดลุยภาพระหว่างร่างกาย
กบัจิตใจ ร่างกายเสียดลุก็พลอยท าให้ใจเสียดลุไปด้วย ใจเสียดลุก็
ท าให้กายเสียดลุไปด้วย 

ทีนี ้คนท่ีรู้จกัปฏิบัติให้ถูกต้อง ก็คือว่าเวลากายเสียดุล ก็
เอาใจมาช่วยกาย หมายความว่าคนท่ีท าเป็นนัน้จะท าให้ผลย้อน  
กลับตรงข้าม คนท่ีท าไม่เป็นพอร่างกายเสียดุล ใจก็เสียดุลด้วย 
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เสียดลุไปทัง้ชีวิต แต่คนท่ีท าเป็นพอกายเสียดลุ เขาก็ไปเสริมทาง
จิตใจ เอาจิตใจมาช่วยถ่วงดุลไว้ ท าให้กายได้ดุลสูงขึน้ไป และ
กลบัมาชว่ยร่างกายให้ดีขึน้  

ดังนัน้หลักเร่ืองดุลยภาพนีจ้ึงส าคัญมาก และดุลยภาพ
ระหว่างกายกับใจก็เป็นเร่ืองใหญ่อนัหนึ่ง คือดุลยภาพของกายก็
ส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีคณุหมอได้พูดเป็นพิเศษ กับดลุยภาพของ
ใจท่ีพระพูดเป็นพิเศษ แล้วก็ยังมีดุลยภาพระหว่างกายกับใจท่ี
สมัพนัธ์กนันีอี้ก ซึง่ก็จะต้องเอามาช่วยเสริมกันให้ได้อีก อย่างท่ีว่า
แล้ว ถ้ากายเสียหลกัก็ต้องเอาใจมาช่วย ถ้าใช้เป็นแล้วใจก็มาช่วย
กายได้ น่ีเป็นหลักในเร่ืองดุลยภาพ อาตมภาพก็ได้พูดมาแล้ว
หลายแง่หลายอย่าง  

 

แม้แต่ธรรมกต้็องมีดุลยภาพ 

ทีนี ้ดลุยภาพยงัไม่หมด ยงัมีดลุยภาพท่ีลกึซึง้ไปกว่านัน้อีก 
เม่ือกีนี้พู้ดถึงดุลยภาพ มาถึงดุลยภาพของใจ และดุลยภาพ
ระหว่างกายกับใจ นอกจากนีย้ังมีดุลยภาพท่ีลึกลงไปกว่านัน้คือ 
ดลุยภาพแหง่ธรรม 

ธรรมก็มีดลุยภาพเหมือนกัน คือ การปฏิบัติธรรม หรือท า
ความดีอะไรต่างๆ ต้องมีดลุยภาพ กล่าวคือ ความพอเหมาะพอดี
เหมือนกัน ถ้าไม่พอเหมาะพอดี ก็ เ กิดโทษ ยกตัวอย่าง ท่ี
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พระพทุธเจ้าตรัสไว้ เชน่อย่างศรัทธาท่ีเราฟังกันมา มีเร่ืองศาสนาก็
ต้องมีเร่ืองศรัทธา  

ส าหรับคนท่ีเข้ามานบัถือศาสนานัน้ ค าท่ีได้ยินบ่อย ก็คือ
ค าว่า ศรัทธา ได้แก่ความเช่ือ ซึ่งต้องมีไว้เป็นหลักส าคญัอันหนึ่ง 
แต่ในทางพระพุทธศาสนาบอกว่า ศรัทธาท่ีเป็นคุณธรรมอย่าง
เดียวไม่พอ จะปล่อยให้ศรัทธาเร่ือยเป่ือยไปไม่ได้ ต้องมีดลุยภาพ 
ส่ิงท่ีจะท าให้เกิดดลุยภาพ เข้าคูก่นักบัศรัทธา ก็คือ ปัญญา  

หลกันีม้าในหมวดธรรมท่ีเรียกว่า อินทรีย์ ๕ ประการ ท่าน
บอกว่าอินทรีย์ ๕ ต้องได้สมดลุต้องมีความสม ่าเสมอ พอเหมาะ
พอดีกนั น่ีก็คือ หลกัดลุยภาพนัน่เอง 

อินทรีย์ ๕ นัน้มีท่ีต้องเข้าคู่กันสองคู่ คู่ท่ีหนึ่งก็คือ ศรัทธา 
กบั ปัญญา ศรัทธามีไว้ ถ้ามากเกินไปไม่มีปัญญาคมุ จะกลายเป็น
ความงมงาย เช่ือไปตามเขาหมดอะไรๆ ก็เช่ือ หลงใหลโน้มใจเช่ือ
ง่าย ถกูหลอกง่าย ใครเขาอยากจะหลอกก็หลอกได้ง่าย  

ในทางตรงข้าม ถ้ามีแต่ปัญญา ใช้แต่ปัญญา ก็มักมอง
อะไรข้ามไปง่ายๆ บางทีก็เอาแต่ความรู้ท่ีตวัมีอยู่ไปวินิจฉัย คอย
จะปฏิเสธไปหมด หรือไม่ก็คิดฟุ้ งซ่านไป ไม่ยอมตัง้หลกัพิจารณา 
ไม่ยอมจับหรือรับเอามาพิจารณาก็เลยเป็นคนท่ีจับอะไรเป็นจุด
เป็นหลกัไม่คอ่ยได้ บางทีก็กลายเป็นฟุ้ งซา่นไป น่ีเรียกว่ายึดไปข้าง
ปัญญามากเกินไป  

เพราะฉะนัน้ ท่านจึงบอกว่าต้องปรับศรัทธากับปัญญาให้
สมกัน ให้พอดีกัน ศรัทธาเป็นตัวช่วย ถ้าท าให้ถูกต้องก็เป็นตัว
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น าไปสู่ปัญญา และช่วยเสริมปัญญา แต่ถ้าใช้ไม่เป็น ศรัทธาก็มา
ขวางปัญญา  

ท าไมศรัทธาจึงขวางปัญญา เพราะว่าถ้าเช่ือแล้วเขาว่า
อย่างไรก็วา่ไปตามนัน้ ก็เลยไม่ได้ปัญญาอะไรขึน้มา 

แตใ่นทางตรงข้าม ท่ีวา่ศรัทธาเสริมปัญญานัน้เป็นอย่างไร 
ก็คือ มันเป็นจดุให้เราเร่ิมต้นได้ เราเห็นว่าส่ิงนีดี้มีเหตผุลเข้าทีเรา
รับฟังมา หรือฟังท่านผู้ นีพ้ดูมีเหตุมีผลน่าเช่ือ ศรัทธาก็เกิดขึน้ พอ
ศรัทธาเกิดขึน้ก็ได้จุดท่ีจะน ามาพิจารณา และถ้าเอาจริงเอาจัง 
ศรัทธาเป็นตวัท่ีท าให้เกิดพลงัว่า ต่อไปนีเ้ราจะคิดเร่ืองนีจ้ริงจงั ได้
จดุท่ีจะไปศกึษาค้นคว้า  

คนท่ีจะไปศึกษาค้นคว้าเร่ืองอะไร มันต้องมีจุดมี เป้าท่ี
ชดัเจน และต้องเร่ิมท่ีศรัทธา ศรัทธาเป็นตัวจบัเอาไว้ พอศรัทธา
เป็นตวัส่งแรงไปแล้ว ปัญญาก็ค้นในเร่ืองนัน้ไปจริงจงั จนกระทั่ง
ส าเร็จได้ปัญญาเห็นแจ่มแจ้งโดยสิน้เชิง พอปัญญาจบสิน้แล้ว ก็
บอกวา่อยู่เหนือศรัทธา ไม่ต้องอาศยัศรัทธาอีก  

ตอนแรกศรัทธากับปัญญาต้องมีดุลยภาพ ได้สมดุลกัน 
ศรัทธาก็มาเป็นตัวเสริมช่วยตัง้จุดเร่ิมต้นให้ปัญญา ปัญญาก็มา
คมุศรัทธาไว้ และอาศยัศรัทธาเป็นตวัชีน้ าทางพุ่งไปท าให้มีก าลงัท่ี
จะศกึษาค้นคว้าได้เต็มท่ี ดงันัน้ ก็ต้องใช้ศรัทธากับปัญญาให้เป็น 
จึงต้องมีดุลยภาพ ดงัท่ีท่านบอกว่าต้องปรับศรัทธากับปัญญาให้
สมกนั 
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ถ้าจัดธรรมเข้าดุลได้ กไ็ม่พลาดจากผลที่มุ่งหวัง 

ต่อไปคู่ท่ีสองได้แก่ วิริยะและสมาธิ วิริยะ คือความเพียร
พยายามเห็นอะไรก็เป็นส่ิงท้าทายใจสู้  จะท าให้ส าเร็จจะก้าวไป
ข้างหน้าอยู่เร่ือย อีกด้านหนึ่งก็คือ สมาธิ ได้แก่ ความมีใจแน่วแน ่
สงบ มัน่คง คนท่ีมีวิริยะ คือ ความเพียร เป็นคนท่ีเรียกว่าอยู่ไม่เป็น
สขุ ไม่อยู่น่ิง น่ิงเฉยอยู่ไม่ได้ จะท าโน่นท าน่ีเร่ือยไป แต่ทีนีถ้้าหา
กว่าวิริยะนัน้เกินไป ก็จะกลายเป็นพร่าหรือพล่านไปเลย วิริยะ 
เพียร แล้วก็เลยเถิดไปจนกระทัง่วา่ไม่ได้อะไรจริงจงั  

ส่วนคนท่ีมีสมาธินัน้ ใจสงบอยู่กับส่ิงท่ีก าลงัท าหรือก าลัง
เก่ียวข้อง ใจจดใจจ่อ พอใจจดใจจ่อ ก็สบาย ก็เพลิน บางทีพอได้
สมาธิอย่างท่ีชอบพูดกันว่ามาปฏิบัติธรรมได้สมาธิแล้วใจสงบ 
นอกจากสงบแล้วก็ยงัได้ความสขุด้วย พอท าสมาธิได้ความสขุบาง
ทีก็เลยติดอยู่ในความสุขนัน้ แล้วก็อยู่ตรงนัน้เอง ไม่ไปไหน ไม่
อยากก้าวตอ่ไป หรือคืบเคล่ือนออกไปจากสภาพนัน้  

ทา่นวา่คนท่ีมีแตส่มาธินัน้ ถ้าสมาธิแรงเกินไป ไม่เอาวิริยะ
มาช่วย ก็จะกลายเป็นคนเกียจคร้านไป เพราะฉะนัน้ ท่านจึงบอก
ว่าต้องปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน วิริยะกับสมาธิต้องปรับให้เสมอ
พอดีกนั 

เหลือจากนี ้แล้วก็มีอินทรีย์อีกตวัหนึง่ ยงัไม่ครบ ๕ อินทรีย์
อีกตวัหนึง่นัน้ก็คือ สติ ซึง่อยู่ตรงกลาง สตินีเ้ป็นตวัท่ีคอยตรวจตรา
คอยดูว่า ศรัทธาแรงไปหรืออ่อนไป ปัญญาแรงไปหรืออ่อนไป 
ตรวจและคอยยบัยัง้ คอยเหน่ียวรัง้ คอยเตือนว่า ศรัทธาตอนนีแ้รง
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ไปแล้วนะ ปัญญาตอนนีน้้อยไป ต้องดึงขึน้มาเสริมขึน้มา หรือว่า
วิริยะตอนนีอ้่อนไปหรือแรงไป สมาธิอ่อนไปหรือแรงไป อะไร
ท านองนี ้สติเป็นตวัคอยตรวจตราและคอยควบคมุไว้ เพราะฉะนัน้ 
สตินีจ้งึต้องใช้ตลอดเวลา 

เร่ืองอินทรีย์ ๕ นีอ้าตมภาพยกมาเป็นตวัอย่างเพ่ือให้เห็น
ว่า แม้แต่ธรรมก็ต้องมีสมดุลหรือมีดุลยภาพ การปฏิบัติธรรมทุก
อย่างต้องมีดลุยภาพ ถ้าไม่มีดลุยภาพ ก็เสียหลักไปทกุอย่าง เสีย
ไปด้วยกัน ไม่ใช่ว่ามีธรรมข้อหนึ่งแล้ว ปฏิบัติเร่ือยไปจะถูกต้อง
และได้ผลดีเสมอไป อย่างท่ีว่าศรัทธาก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่ง แต่
ไม่ใชว่า่ศรัทธาจะท าให้เกิดแตผ่ลดีเสมอไป  

แม้แตอ่กศุลธรรม ทา่นบอกวา่ถ้าใช้เป็นก็เอามาเป็นปัจจยั
แก่กุศลธรรมได้ แต่มีอนัตรายนิดหน่อย เรียกว่ามีผลพ่วงในทางเสีย 
เหมือนกับใช้ยาท่ีว่ามีสารซึ่งเป็นพิษอยู่บ้าง แต่เอามาใช้ในทางท่ี
เป็นประโยชน์บางประการ บางครัง้ก็ต้องอาศยัมนัเหมือนกนั 

 

ในที่สดุ ธรรมคือดุลยภาพ และดุลยภาพกค็อืธรรม 

ตอ่ไปนี ้จะขอพดูถึงเร่ืองดลุยภาพของธรรมเป็นแง่สดุท้าย 
แต่เป็นแง่ท่ีคมุทัง้หมด ว่าไปแล้วมันก็คือ การปฏิบติัถูกต้องต่อส่ิง
ทัง้หลายนัน่เอง ตวัธรรมอยู่ท่ีน่ี และเม่ือพดูในแง่นี ้ตวัธรรมนัน่เอง
คือดลุยภาพ หรือดลุยภาพ ก็คือตวัธรรมนัน่เอง  

เพราะฉะนัน้ จะปฏิบัติถูกต้องต่อร่างกายให้ร่างกายเกิด
ดลุยภาพก็ตาม ปฏิบติัถกูต้องต่อเศรษฐกิจ ด าเนินการหาเลีย้งชีพ 
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จดัการเงินให้พอเหมาะพอดีก็ตาม หรือการปฏิบติัในทางสงัคมให้
พอเหมาะพอดีก็ตาม หรือการปฏิบัติในเร่ืองของจิตใจของเราให้
พอดีก็ตาม นั่นคือ ดุลยภาพของธรรมหรือตัวธรรมเป็นดุลยภาพ 
เป็นข้อสดุท้ายซึง่เป็นตวัท่ีคมุและคลมุทัง้หมด 

เพราะฉะนัน้ ในการท่ีจะปฏิบติัดลุยภาพทัง้หลาย ในท่ีสดุ
แล้วก็อาศยัดลุยภาพของธรรมนัน่เอง มาช่วยปรับท าให้เกิดความ
พอเหมาะพอดี  

เราอยู่ในโลกนีก้็ต้องรู้หลกัดลุยภาพ ท่ีเราต้องรู้หลกัดลุยภาพ
เพราะอะไร? เพราะวา่ส่ิงทัง้หลายท่ีอยู่ในโลกนี ้มีความสมัพนัธ์อิง
อาศยักันทัง้นัน้ มันไม่ได้อยู่ล าพงัตวัของมันเองเท่านัน้ และตวัมัน
เองก็เกิดขึน้จากส่วนประกอบมากมาย ซึ่งส่วนประกอบเหล่านัน้
จะต้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ท าอย่างไรจะให้มีความสัมพันธ์ท่ี
พอเหมาะพอดี ซึ่งความพอเหมาะพอดีนีถ้้ารักษาไว้ได้ มันก็จะท า
ให้ทกุอย่างด าเนินไปได้ด้วยดี เพราะฉะนัน้ หลกัในเร่ืองดลุยภาพนี ้
ก็เกิดจากการท่ีส่ิงทัง้หลายนัน้สมัพนัธ์  ซึง่กนัและกนันัน่เอง 

ดลุยภาพวา่ไปแล้วก็คือ ความสมัพนัธ์อย่างพอเหมาะพอดี 
ถ้าความสมัพนัธ์ไม่พอเหมาะพอดี เม่ือไรก็จะเสียดลุยภาพเม่ือนัน้ 
ทีนีถ้้าหากว่าจะปล่อยให้มันมีดุลยภาพของมันเอง ก็ไม่แน่นอน 
เพราะว่าชีวิตของมนุษย์เรานีก้็ประสบส่ิงท่ีเข้ามากระทบกระทั่ง
มากมายท่ีจะท าให้ดลุยภาพนัน้สญูเสียไป เพราะฉะนัน้ เราจึงต้อง
รู้หลกัในการปฏิบติัเพ่ือรักษาดลุยภาพอนันี ้  



๑๒๐ คติธรรมแห่งชีวิต 

ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนวิธีปฏิบัติในการท่ีจะรักษา
ดลุยภาพอยู่เสมอ แม้แต่หลกัธรรมท่ีส าคญัสดุยอดท่ีสดุ ท่ีเรียกว่า 
มชัฌิมาปฏิปทา ก็คือ หลกัแหง่ดลุยภาพนีน้ัน่เอง  

 

ทางสายกลาง คือ ทางแห่งดุลยภาพ 

ปฏิปทา ก็คือ ข้อปฏิบติัหรือการปฏิบติั มัชฌิมา ก็คือ พอดี 
ท่ีเราแปลกันว่าทางสายกลาง ก็คือวิธีปฏิบติัท่ีพอดีนั่นเอง ปฏิบัติ
อย่างได้สดัได้ส่วนพอเหมาะพอดี ต้องมีองค์ประกอบ ๘ อย่างเข้า
มาประสานกันพอเหมาะแล้วจึงจะเกิดเป็นมัชฌิมาปฏิปทา 
กลา่วคือ 

๑. มีทิฏฐิท่ีเป็นสัมมา ครบถ้วนเหมาะเจาะ คือถูกต้อง
พอเหมาะกบัความเป็นจริง 

๒. มีสังกัปปะ ความด าริท่ีสัมมา คือถูกต้องครบถ้วน
พอเหมาะพอดี เรียกวา่โดยชอบ  

 ส านวนโบราณ ท่านเรียกว่าโดยชอบ หมายความว่า 
ถูกต้องอย่างครบถ้วน โดยสอดคล้องกับความจริง พูด
ง่ายๆ ก็คือมีปัญญาเห็นชอบ มีความคิด มีความด าริท่ี
ถกูต้องชอบธรรม  

๓. แล้วก็มีการใช้วาจา ใช้ค าพดูอย่างถกูต้อง 
๔. แล้วก็รู้จกัแสดงออก กระท าการต่างๆ ทางกาย  อย่าง
ถกูต้อง  

๕. เลีย้งชีพ คือประกอบอาชีพท่ีเป็นสมัมาชีพ  
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๖. แล้วก็มีความเพียรพยายามอย่างถกูต้อง  
๗. มีสติท่ีใช้อย่างถกูต้อง  
๘. แล้วก็มีสมาธิ จิตตัง้มัน่อย่างถกูต้อง  
ทัง้หมดนีต้้องมาเป็นองค์ประกอบประสานกลมกลืนกัน 

ถ้าได้ไม่ครบถ้วนก็ไม่เกิดเป็นมัชฌิมาปฏิปทา พอครบถ้วนได้
สดัส่วนพอเหมาะพอดี มันจะเสริมกัน มาเป็นปัจจยัแก่กันและกัน 
แล้วท างานร่วมกนัให้เกิดผลส าเร็จ คือการบรรลจุดุหมายแห่งชีวิต
ท่ีดีงามมีความสุข  เ ป็นอิสรภาพอย่างแท้จ ริ ง  จึ ง เ รียกว่า 
มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง คือ ข้อปฏิบัติสายกลาง 
หรือข้อปฏิบติัท่ีพอดี ค าวา่สายกลางในท่ีนีคื้อพอดี  

เพราะฉะนัน้ ข้อปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาจึงเต็มไป
ด้วยเร่ืองของความพอดี 

หลกัใหญ่มชัฌิมาปฏิปทาก็พอดี  
เราจะเป็นมนษุย์ท่ีดี ทา่นบอกวา่ ต้องมีสปัปริุสธรรม ธรรม

ของสตับรุุษ หรือธรรมของคนดี ธรรมของคนดีนัน้มีอะไรบ้าง มีรู้จกั
เหต ุรู้จกัผล รู้จกัตน รู้จกัประมาณ รู้จกักาล รู้จกับุคคล รู้จกัชมุชน 
ในบรรดา ๗ ข้อนี ้ข้อท่ีส าคัญอันหนึ่งก็คือ รู้จักประมาณ รู้จัก
ประมาณ ก็คือ รู้จักความพอดี ได้แก่ การรู้จกัพอดีในส่ิงทัง้หลาย
ทัง้ปวง จะท าอะไรต้องรู้จกัพอดี  

ความพอดีนีเ้ป็นเร่ืองส าคัญ เป็นเคล็ดลบัในความส าเร็จ
ของทุกอย่าง ถ้าท าพอดี นอกจากส าเร็จแล้ว ผลดีเกิดขึน้ด้วย 
ถ้าไม่พอดี ก็ต้องเกิดปัญหาไม่มากก็น้อย เพราะฉะนัน้ หลัก
พระพุทธศาสนาท่ีเรียกว่า ทางสายกลางคือหลักของความพอดี 



๑๒๒ คติธรรมแห่งชีวิต 

แม้แต่รับประทานอาหารท่านยังบอกว่าต้อง โภชเนมัตตัญญุตา 
คือต้องรู้จักประมาณในการบริโภค ก็คือรับประทานแต่พอดี  
ถ้ารับประทานไม่พอดี เด๋ียวน า้หนกัเพ่ิมมากเกินไป ก็เสียดลุยภาพ 
ทีนีก้็จะยุ่ง เด๋ียวเสียสขุภาพด้านนัน้ด้านนี ้   

เพราะฉะนัน้ หลกัพระพุทธศาสนาหมดทกุประการ ไม่ว่า
จะไปมองอะไร จะเป็นเร่ืองปรับอินทรีย์ ๕ ให้พอดีก็ตาม เร่ือง
รับประทานอาหารให้พอดีก็ตาม เร่ืองสปัปริุสธรรม ในข้อท่ีว่ารู้จกั
ประมาณคือรู้จักความพอดีก็ตาม ตลอดจนกระทั่งมัชฌิมา -
ปฏิปทา ปฏิบัติให้พอดีเป็นทางสายกลาง ล้วนแต่เป็นเร่ืองของ
ความพอดี ซึง่เก่ียวกบัดลุยภาพทัง้สิน้ ตกลงว่า ทัง้หมดนีก้็คือหลกั
ของการด าเนินชีวิตอยู่ในโลก ให้อยู่ได้ด้วยดี  

 

ดุลยภาพ คือสาระขององค์รวม 

ทีนี ้อาตมภาพมาพดูในวนันี ้ก็มาพดูในท่ีประชมุของท่าน
ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองโรคภยัไข้เจบ็และการดแูลรักษาพยาบาล พร้อม
ทัง้ญาติโยม ท่านท่ีได้มารับการรักษาพยาบาล อย่างท่ีกล่าวแล้ว 
ทกุทา่นมีน า้ใจมาสงัสรรค์ร่วมกนัในวนันี ้ก็เป็นโอกาสอนัดีงาม  

ทางโรงพยาบาลก็ใช้แนวความคิด (หรือจะเรียกว่าปรัชญา
ก็แล้วแต่) ตามแบบ holistic คือแนวคิดแบบองค์รวม ซึ่งในการ
ปฏิบัติต่อองค์รวมนีก้็ถือว่าองค์รวมจะด ารงอยู่ได้ต้องอาศัย
ดลุยภาพ กล่าวคือ ความสัมพันธ์ท่ีพอเหมาะพอดีต่อกันระหว่าง
องค์ประกอบทัง้หลายขององค์รวมนัน้  
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หลักพระพุทธศาสนาก็ว่าด้วยองค์รวม เพราะว่าส่ิง
ทัง้หลายเกิดจากการประชมุกันของส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นส่วนประกอบ 
การประชุมกันของส่ิงทัง้หลายนัน่เองเรียกว่า องค์รวม องค์รวมก็
คือการประชมุเข้าของปัจจยัหรือองค์ประกอบต่างๆ องค์ประกอบ
เหล่านีต้่างก็สมัพนัธ์ซึ่งกันและกัน เม่ือสมัพนัธ์กันพอดี ก็จะท าให้
ทกุอย่างเป็นไปด้วยดี ความสัมพันธ์ท่ีพอเหมาะพอดีนัน้เรียกว่า 
ดลุยภาพ 

เพราะฉะนัน้ ดลุยภาพจึงเป็นตวัท่ีรักษาองค์รวมไว้ ท าให้
องค์รวมอยู่ได้ด้วยดี องค์รวมคือตวัเรานีจ้ะอยู่ได้ด้วยดี หรือพดูอีก
อย่างหนึง่วา่ องค์รวมคือชีวิตนี ้จะมีสขุภาพดีทัง้กายและใจ ก็ต้อง
อาศัยการรักษาดลุยภาพให้ดี ทัง้ด้านร่างกาย ทัง้ด้านจิตใจ และ
พร้อมทัง้ ๒ ฝ่าย คือทัง้ระหวา่งกายกบัใจนัน้ด้วย 

ทางฝ่ายแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาล ก็ย่อม
เอือ้อ านวยช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล การรักษาพยาบาลนัน้ 
ก็เ ร่ิมต้นด้วยการท่ีจะพยายามให้คนไข้ได้มีดุลยภาพในทาง
ร่างกาย เป็นประการท่ี ๑ 

เพราะฉะนัน้ ท่ีคุณหมอรักษา มีการฝังเข็ม มีการนวด มี
การประคบ และบริหารร่างกาย อะไรตา่งๆ นีก้็ด้วยต้องการท่ีจะให้
เกิดดลุยภาพในทางร่างกาย 

แต่พร้อมกันนัน้ เพราะอาศัยเมตตาจิต ความปรารถนาดี
ต่อคนไข้ ก็จะมีส่วนของดลุยภาพด้านจิตใจมาช่วยด้วย ถ้าสมมติ
วา่ทางฝ่ายโรงพยาบาลน่ีไม่มีเมตตาจิต ปฏิบติัต่อคนไข้โดยท่ีไม่มี
น า้ใจ ท าใ ห้กิ ริยาวาจาไม่งาม ไม่ เ ป็นไปในทาง ท่ีเ อื อ้ เ ฟื้อ 
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บรรยากาศขาดความอบอุน่ คนไข้ก็ใจรันทด ขุ่นมัว เศร้า ไม่สบาย
ใจ น้อยอกน้อยใจ ผลท่ีสุด การรักษาพยาบาลทางร่างกายก็เลย
พลอยไม่คอยได้ผลดีไปด้วย จริงหรือเปล่า อันนีก้็เป็นความจริง 
เพราะฉะนัน้ จงึวา่คณุหมอไม่ได้รักษาแต่ร่างกายของคนไข้เท่านัน้ 
คณุหมอพร้อมทัง้บุคลากรท่ีโรงพยาบาลนีรั้กษาใจของคนไข้ด้วย 
คือพยายามชว่ยให้จิตใจของคนไข้อยู่ในสภาพท่ีมีดลุยภาพด้วย 

ดลุยภาพในใจเองท่ีมีจิตใจสบาย จิตใจด ารงสถานะของ
มนัได้ ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง ไม่เอียงไม่ทรุดลงไป นัน่ก็ด้วยอาศยั
ความปรารถนาดี มีเมตตาต่อคนไข้ ปฏิบัติด้วยความเอือ้เฟื้อ 
อย่างนีแ้หละจะช่วยให้จิตใจของคนไข้มีดลุยภาพอยู่ได้ พอจิตใจ
คนไข้มีดลุยภาพดีก็จะมาเอือ้ต่อร่างกาย ท าให้การรักษาพยาบาล
ได้ผลเพ่ิมพนูทัง้สองด้านเสริมซึง่กนัและกนั 

 

ผู้มีดุลยภาพทางใจ แม้แต่ความตายกด็ึงขึ้นมาเข้าดุลได้ 

อาตมภาพก็เลยคิดวา่การท่ีคณุหมอพดูถึงดลุยภาพบ าบดั 
ประการท่ี ๑ คือเร่ิมด้วยดุลยภาพบ าบดัทางด้านร่างกาย ก็เพราะว่า
เก่ียวข้องกบัโรคทางกาย แตแ่ท้จริงนัน้ ท่านคงมีความหมายลึกซึง้
ลงไปถึงดลุยภาพทางจิตใจด้วย คือค านงึถึงความเมตตาปรารถนา
ดีตอ่คนไข้ รักษาด้วยน า้ใจ ปฏิบติัด้วยความเอือ้อาทร  

ส่วนทางฝ่ายคนไข้เม่ือสบายใจและวางใจว่า เราไว้ใจต่อ
คุณหมอ และทางคุณพยาบาล ว่าท่านมารักษาพยาบาลให้เรา
แล้ว ก็ยกให้ท่านช่วยรักษาดุลยภาพทางด้านร่างกายของเรา 
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สว่นตวัเราเองก็ต้องรักษาดลุยภาพทางใจของเรา เพราะฉะนัน้ จึง
จะต้องเอาหลกัธรรมมาช่วย เม่ือเอาธรรมมาช่วยแล้ว รักษาดลุยภาพ
ใจไว้ได้ เราก็สบาย อย่างท่ีอาตมภาพวา่เม่ือกีนี้ ้  

เราต้องพยายามใช้สถานการณ์ทกุอย่างให้เป็นประโยชน์
แก่ชีวิตหมด มองทกุอย่างให้เป็นประโยชน์ ทา่นบอกว่า คนท่ีเก่ง มี
ปัญญามาก ก็ คือคนท่ีสามารถมอง ส่ิง ท่ีเลวร้ายท่ีสุดให้ได้
ประโยชน์มากท่ีสุด ไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราต้องได้ประโยชน์ 
อย่างท่ีบอกวา่ แม้แตค่นท่ีแย่ท่ีสดุ จะตายอยู่แล้ว ยงัสามารถบรรลุ
ธรรมเป็นพระอรหนัต์ได้  

ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนานัน้ แม้แต่ความตายท่ี
เราถือกันว่า เ ป็น ส่ิง ท่ี ไม่ ดี  น่า เก ลียดน่ากลัว เป็นอย่ าง ย่ิ ง 
พระพุทธเจ้าก็ยังทรงสอนให้เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ ท่านให้
เจริญมรณสติ ให้พิจารณาความตายในแง่ท่ีท าจิตใจของเราให้
สดใส เบิกบานได้  

คนท่ีมองความตายไม่เป็น ใจจะหดหูเ่ศร้ากลวัใช่หรือเปล่า 
ย่ิงคนไม่เคยมอง บางทีเจอไม่ได้ พดูถึงไม่ได้เลย บางคนใครมาพดู
ถึงความตายไม่ได้เลยนะ อยากจะหนีไปให้พ้น หรือไลค่นพดูไปเลย 

แต่ในทางพระท่านบอกว่า ถ้าฝึกตัวดีแล้ว สบายมากเลย 
แม้จะนึกถึงความตายตลอดเวลาก็หน้าตายิม้แย้มแจ่มใส นึกถึง
ความตายด้วยใจเป็นสุข อย่างนีก้็เป็นได้ เพราะฉะนัน้ บางท่าน
เอาความตายมาใช้พิจารณา สามารถบรรลุอรหัตตผลเป็นพระ
อรหนัต์ไปเลย มีความสขุยิม้แย้มได้ตลอดกาล จิตใจเบิกบานผ่องใส 
เป็นพทุธะอยู่ด้วยความรู้ ความต่ืน ความเบิกบาน 
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อยู่ในโลก กร็ู้จักมองสิ่งทั้งหลาย 

ยามเจบ็ไข้ กป็ฏบิัติให้พร้อมดุล 

เพราะฉะนัน้ เราอยู่ในโลกนีแ้ล้ว เรามองทกุอย่างให้ดี ใน
แง่ท่ีเป็นประโยชน์แก่ชีวิต แต่เร่ืองนีต้้องมอง ๒ ชัน้นะ มองตาม
หลกัท่ีในทางพระพทุธศาสนาทา่นเรียกวา่ โยนิโสมนสิการ เด๋ียวจะ
มองเป็นดีไปหมดทกุอย่าง ก็ผิดอีก การมองท่ีถกูต้องมี ๒ อย่าง คือ 

๑. มองตามความจริง ถ้าอะไรท่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความจริง
ต้องมองตามความเป็นจริง คือมองตามท่ีมนัเป็น  

๒. แตใ่นแง่ท่ีเก่ียวกับประโยชน์ต้องมองในแง่ดี ให้มันเป็น
ประโยชน์แก่ชีวิต หรือให้ชีวิตของเราได้ประโยชน์จาก
มนัให้ได้ 

เป็นอันว่า การมองท่ีถูกต้องมี ๒ อย่าง คือ มองตามเป็น
จริง หรือมองตามท่ีมันเป็นอย่างหนึ่ง กับมองในแง่ดี หรือมองให้
เป็นประโยชน์อย่างหนึง่ 

ส าหรับการมองอย่างท่ี ๑ ท่ีว่ามองตามเป็นจริงนัน้ เช่น 
เราจะวินิจฉยัเร่ืองราวอะไรตา่งๆ นี ้จะมองแต่ในแง่ดีเสมอไปไม่ได้
นะ ผิดเลยนะ เสีย เพราะฉะนัน้ ถ้ามองเพ่ือวินิจฉัยส่ิงต่างๆ ต้อง
มองตามท่ีมันเป็น มองตามเป็นจริง แต่ถ้าเร่ืองนัน้ไม่เก่ียวกับการ
วินิจฉัยความจริง ก็ต้องมองในแง่เอาประโยชน์ คือ มองในแง่ดี 
พระพทุธศาสนาสอนไว้ หลกันีเ้รียกวา่ โยนิโสมนสิการ 

เป็นอนัวา่ ทางฝ่ายคนไข้ก็มองอย่างท่ีว่าแล้ว คือพยายาม
รักษาสมดลุหรือดลุยภาพทางจิตใจเข้าไว้ จึงจะมาช่วยให้คณุหมอ
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รักษาทางกายได้ผลดีด้วย ตกลงว่า ทัง้คนไข้และทางคุณหมอ 
พร้อมทัง้บุคลากรของโรงพยาบาล ต่างก็ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน 
ช่วยกันในการรักษาพยาบาล ไม่ใช่หมอเป็นฝ่ายรักษาฝ่ายเดียว 
คนไข้ก็ต้องรักษาตวัเองด้วย 

วา่ท่ีจริงคนไข้มีบทบาทส าคญัมากในการรักษาตนเอง คณุ
หมอนัน้ช่วยได้ส่วนหนึ่งเท่านัน้ คิดว่าอย่างนัน้ คนไข้ต้องช่วย
ตวัเองมาก 

ตกลงว่า บทบาททางด้านคุณหมอและบุคลากรของ
โรงพยาบาลนีก้็มีดงันี ้

๑. ช่วยใ ห้เ กิดดุลยภาพทางกายแก่คนไ ข้  ด้วยการ
รักษาพยาบาลตามวิธีดลุยภาพบ าบดั 

๒. มีความเอือ้อารี มีเมตตา ไมตรีธรรมท่ีจะช่วยเสริมดลุย
ภาพทางจิตใจของคนไข้ด้วย 

ส่วนในฝ่ายคนไข้ ก็ ร่วมมือกับทางด้านบุคลากรของ
โรงพยาบาล ในการรักษาดุลยภาพทางกาย พร้อมทัง้ตัวเองก็
รักษาสขุภาพทางจิตใจด้วย แล้วเราก็จะได้ดลุยภาพทางกายและ
ใจนีม้าเสริมกนั  ท าให้เกิดความสมบรูณ์ 

 

มาร่วมกนัสร้างกุศล ช่วยกนัท าวันเวลาให้เป็นมงคล  

และปฏบิัติตนให้สขุสนัต์ทุกเวลา 

อาตมภาพเองก็ได้มารับการรักษาท่ีน่ี ก็ขออนุโมทนาใน
โอกาสนีด้้วย ในการนีก้็ได้รับความเอือ้อุปถัมภ์จากคุณหมอ
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ลดาวลัย์พร้อมทัง้บคุลากรท่ีน่ี โดยเฉพาะผู้ ท่ีได้ช่วยใกล้ชิดก็มี คณุ
หนุม่ หรือคณุกงัวาล ท่ีได้ชว่ยนวดอยู่เป็นประจ า แล้วก็มีคณุเจริญ
ก็มาช่วยอยู่บ่อยๆ ทัง้นีใ้นความดแูลของคณุเล็ก ซึ่งมาคอยเอาใจ
ใสบ่อกกลา่วแนะน าอยู่ รวมทัง้ทา่นอ่ืนๆ ด้วยหลายท่านอาตมภาพก็
เลยถือโอกาสอนโุมทนาไว้ในท่ีนีด้้วย 

ขออนโุมทนาคณุหมอ พร้อมทัง้บุคลากรของโรงพยาบาล
ทุกท่าน และในโอกาสอันเป็นมงคลนี ้ก็ถือว่าเราได้มาท าส่ิงท่ีดี
งามกันแล้ว เป็นบุญเป็นกุศล อย่างน้อยใจของแต่ละท่าน ก็เ ป็น
กศุล คือมีความคิดท่ีดี 

ความคิดท่ีดีนัน้ก็เร่ิมจากการมีน า้ใจนัน่เอง คือ มีน า้ใจ มี
ไมตรีธรรมต่อกัน แค่นีก้็ดีแล้ว ท่านเรียกว่า เป็นกุศลเกิดขึน้แล้ว 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า มีเมตตาหรือไมตรีเกิดขึน้ในใจนัน้เป็นบุญ
มหาศาลเลยทีเดียว 

การท าบุญนัน้บางทีเราไม่จ าเป็นต้องไปถวายทาน คือไป
ถวายอาหารหรือให้ของอะไรหรอก เพียงแต่เราสร้างใจของเราให้
เป็นใจท่ีดี มีน า้ใจ ชุ่มฉ ่าด้วยความปรารถนาดี ก็เป็นบุญกุศล
เกิดขึน้แล้ว 

ทกุทา่นในท่ีนีอ้าตมภาพว่าอย่างน้อยก็มีน า้ใจอนันีเ้กิดขึน้ 
บญุกศุลจงึเกิดขึน้แล้ว นบัว่าเราได้ตัง้ต้นอย่างถูกต้อง ก็ขอให้บุญ
กุศลท่ีตัง้ขึน้ในใจนีแ้ผ่ออกมา หลัง่ไหลออกมาทางกาย วาจาของ
เราด้วย แล้วก็มาช่วยน าทางชีวิตของเราให้มีความสดช่ืนเบิกบาน
ตอ่ไป 
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ย่ิงในโอกาสท่ีจะต้อนรับปีใหม่นี ้เป็นเวลาท่ีเราถือตามคติ
นิยมวา่เป็นวนัเวลาท่ีดี ก็ขอให้ทกุทา่นได้เตรียมใจต้อนรับความสขุ
อนันีไ้ว้ การเตรียมใจต้อนรับความสขุ ก็โดยการกระท าของเราเอง 
คือท าใจของเราให้เป็นสขุสดช่ืนเบิกบาน 

การท าใจให้สดช่ืนเบิกบานนัน้ ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชน ก็
เอาอย่างพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีค าแปลง่ายๆว่า รู้ ต่ืน และ
เบิกบาน เพราะฉะนัน้ เราก็ท าใจของเราให้มีพระพทุธเจ้าเข้าไปอยู่
ในใจ คือ 

๑. มีความรู้ มองอะไรด้วยความรู้เข้าใจไม่ใช้อารมณ์ ใช้
ปัญญา รู้จกัพิจารณาเหตผุล แคนี่ก้็ไปได้เยอะแล้ว มอง
ส่ิงทัง้หลายด้วยความรู้ด้วยปัญญา ไม่ปล่อยตวัให้เป็น
ทาสของอารมณ์ 

๒. ต่ืน คือ ไม่หลับใหล และไม่หลงใหล มีจิตใจท่ีต่ืน
ตลอดเวลา และ 

๓. เบิกบาน คือ มีความสดช่ืนผอ่งใส 
พยายามรักษาสภาพจิตใจอย่างนีไ้ว้ให้ได้เร่ือยๆ แล้ว ท่าน

จะมีความสขุ และพร้อมกนันัน้การรักษาโรคนีก้็จะได้ผลดีด้วย  
วนันีอ้าตมภาพก็ขออนโุมทนาอีกครัง้หนึ่ง ขอให้บุญกุศลท่ี

ทา่นได้เร่ิมตัง้ไว้ในใจนี ้มาประกอบเข้าเป็นแรงหนนุ ด้วยอานภุาพ
คุณพระรัตนตรัย เป็นเดชานุภาพ อภิบาลรักษาให้บุคลากรแห่ง
โรงพยาบาลบ้านสวน มีคุณหมอลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ เป็น
ประธาน พร้อมด้วยโยมญาติมิตรท่ีมารับการรักษาพยาบาล คือ
คนไข้ทุกท่าน ซึ่งมีน า้ใจมาร่วมการสังสรรค์ครัง้นี ้จงเจริญด้วย    



๑๓๐ คติธรรมแห่งชีวิต 

จตุรพิธพรชัย มีความเจริญก้าวหน้างอกงามรุ่ งเรือง ประสบ
ความส าเร็จ พร่ังพร้อมด้วยสขุภาพทัง้กายและใจ มีความร่มเย็น  
เป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสมัพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่าน 
ตลอดกาลนาน เทอญ 
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บททดสอบใจและเตือนใหน้ึกถึงความจริง 

 

  





 

ความจริงแห่งชีวิต 

บททดสอบใจและเตือนใหนึ้กถึงความจริง 

 
 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพทฺุธสฺสฯ 
 โย จ วสฺสสต ํชีเว  อปสฺส ํอุทยพฺพย ํ
 เอกาห ํชีวติ ํเสยฺโย  ปสฺสโต อุทยพฺพยนฺติ 

บดันี ้จะวิสัชชนาพระธรรมเทศนา พรรณนาอานิสงส์ คือ
ผลดีของการบ าเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานกิจ อุทิศแด่ท่านผู้
ลว่งลบั พร้อมทัง้คติเตือนใจในทางธรรม เก่ียวด้วยเร่ืองมรณกรรม 
อนัจกัเป็นเคร่ืองประดบัสติปัญญาบารมีของท่านสาธุชนทัง้หลาย
สืบตอ่ไป พอสมควรแก่เวลา 

ณ วาระนี ้คณะเจ้าภาพ พร้อมด้วยบุตรหลานและญาติ
มิตรทัง้หลาย ได้จดัพิธีบ าเพญ็กศุล โดยปรารภมรณกรรมของท่าน
ผู้ เป็นท่ีเคารพนบัถือ เป็นญาติสนิท เป็นบุรพการี จึงเป็นเหตกุารณ์
ท่ีน ามาซึ่งความเศร้าสลดใจ และความโศกาอาลยัเป็นอนัมากแก่
ท่านผู้ ใกล้ชิด ซึ่งมีความรักใคร่ และระลึกถึงในพระคุณความดี 
และจึงได้จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลนีข้ึน้มา ซึ่งจะเป็นอบุายอย่างหนึ่งท่ี
ท าให้ระลึกว่า เราจะท าความดีเพ่ือท่านผู้ ล่วงลับ และด้วยการ

                                                         


 พระธรรมเทศนาในการบ าเพญ็กุศลอุทศิคุณชม รกัตะกนิษฐ ผูล้่วงลบั เมื่อวนัที่ ๑๓ กนัยายน 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ในการพิมพค์ร ัง้น้ีไดต้ดัขอ้ความที่เป็นเรื่องเฉพาะครอบครวัออก เพื่อการ

เผยแพร่เป็นสาธารณะ 
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ท าบุญกุศลอนัเกิดจากความมีน า้ใจนี ้ก็จะเป็นเคร่ืองบรรเทาเสีย
ซึง่ความเศร้าโศกอาลยันัน้ได้บ้าง 

อีกประการหนึ่ง เม่ือได้จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลนีแ้ล้ว ก็จะได้
ระลึกถึงหลักธรรมในทางพระศาสนา เป็นเคร่ืองเตือนใจ ท าให้
ระลึกถึงความเป็นจริงของชีวิต แล้วจะท าให้เกิดความรู้เท่าทัน 
ความรู้เทา่ทนันี ้ก็จะชว่ยบรรเทาความโศกเศร้าลงได้อีกสว่นหนึง่ 

โดยนัยนี ้การปฏิบัติทางพระศาสนานัน้ ก็จะเป็นเคร่ือง
ฟืน้ฟูบ ารุงจิตใจได้ ๒ ประการ ทัง้ในแง่เก่ียวกับกุศล คือความดี
งามต่างๆ ท่ีได้กระท า ซึ่งเป็นการแสดงน า้ใจต่อท่านผู้ล่วงลับไป
แล้ว และในส่วนของความรู้ความเข้าใจความจริ ง รวมทัง้ ๒ 
ประการนี ้อาจเป็นเหตุให้บรรเทา หรือถึงกับตัดความโศกเศร้า
อาลยัลงได้ และท าให้เจริญบุญกุศลขึน้มาแทนท่ี เป็นผลดีทัง้แก่
ทา่นผู้ลว่งลบั และทา่นผู้ยงัมีชีวิตอยู่ 

 
ปฏบิัติต่อบุรพการี โดยท าหน้าที่ให้ถูกธรรม 

ในสว่นแรก คือ การบ าเพญ็กศุล ท่ีมีการท าความดีต่างๆ นี ้
กล่าวได้ว่า เป็นการบ าเพ็ญหน้าท่ีต่อกัน ท่านเรียกว่าเป็นการ
บ าเพญ็ญาติธรรม คือธรรมตอ่ญาติ หรือพดูง่ายๆ ว่าเป็นหน้าท่ีต่อ
ญาติ คือ คนเรานัน้ท่ีมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกัน เป็นญาติพ่ีน้องกัน 
ก็ย่อมมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบติัตอ่กนั  

ในยามมีชีวิตอยู่ หน้าท่ีต่อกันก็เป็นไปต่างๆ สุดแต่ว่าจะ
ด ารงอยู่ในฐานะแหง่ความสมัพนัธ์อย่างไหน เช่น เป็นบิดามารดา 



ความจริงแห่งชีวติ ๑๓๕ 

หรือเป็นพ่ีเป็นน้อง เป็นญาติเป็นมิตร เป็นครูอาจารย์เป็นต้น เราก็
ปฏิบติัไปตามหน้าท่ีท่ีสมควรกับความสมัพนัธ์อนันัน้ น่ีเป็นหน้าท่ี
ส่วนท่ีมนษุย์เราจะต้องปฏิบติัอยู่แล้ว  ซึ่งเรียกว่าญาติธรรม รวม
ไปถึงมิตรธรรม และ สังคหธรรม  คือการสงเคราะห์กันในหมู่
ชาวโลก 

แต่ในเวลาท่ีท่านเหล่านัน้ล่วงลับ หรือพลัดพรากจากไป
แล้ว การปฏิบติัหน้าท่ีตอ่กนัอย่างท่ีเคยท าเม่ือยังเป็นอยู่นัน้เป็นส่ิง
ท่ีท าไม่ได้ ก็ต้องอาศัยวิธีปฏิบติัในทางพระศาสนา ท่ีเรียกว่าเป็น
การบ าเพญ็กศุลอทิุศแดท่า่นผู้ลว่งลบัไปแล้ว การบ าเพ็ญกุศลอทิุศ
แดผู่้ลว่งลบัไปแล้วนี ้จึงเรียกว่าเป็นญาติธรรมต่อท่านผู้ล่วงลบัไป
นัน้ เป็นข้อปฏิบติัเทา่ท่ีมนษุย์เราจะพึง    ท าได้ และแสดงน า้ใจได้
ตอ่ทา่นท่ีลว่งลบัไปแล้ว  

โดยเฉพาะส าหรับท่านผู้ มีพระคุณ เป็นบุพการี เป็นบิดา
มารดานัน้ การกระท าท่ีเป็นการปฏิบติัในญาติธรรมนีย้ังเรียกว่า 
เป็นการแสดงความกตญัญูกตเวทีอีกประการหนึ่งด้วย ถือว่าเป็น
การแสดงน า้ใจระลึกถึงพระคุณของท่านและไม่ได้ทอดทิง้ท่าน 
เม่ือทา่นยงัอยู่เราก็แสดงน า้ใจเอือ้เฟือ้โดยทางวตัถุส่ิงของและการ
แสดงออกท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งเรียกว่าเป็นการปฏิบติัตามหลกัธรรม
ค าสอนของพระพทุธเจ้า ดงัท่ีทรงแสดงไว้วา่ 

ส าหรับบิดามารดานัน้ ถ้าทา่นยงัมีชีวิตอยู่ เม่ือทา่นแก่เฒ่า
ลง ทา่นเลีย้งดเูรามาแล้ว เราก็เลีย้งดทูา่นตอบแทน  

นอกจากเลีย้งดูตอบแทนท่านแล้ว ยังสามารถตอบแทน
พระคณุในฐานะอ่ืนได้อีกมาก เชน่ว่า ท่านมีกิจธุระอะไร เราพอจะ
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มีก าลังช่วยเหลือได้ ก็ท ากิจธุระนัน้ๆ แทนท่าน หรือรับใช้ท่านใน
กิจธุระเหลา่นัน้  

ในแง่ของความประพฤติ ต้องประพฤติตนให้ดี ตัง้อยู่ใน
ความเป็นพลเมืองดี หรือเป็นทายาทท่ีดี เพ่ือให้เกิดความเบาใจแก่
บิดามารดา เพราะว่าความเป็นคนดีนัน้ เป็นส่ิงส าคญั ท่ีจะท าให้
บิดามารดามีความสบายอกสบายใจตอ่ลกู ลกูสามารถรักษาน า้ใจ
ของพอ่แม่ได้ด้วยการด ารงอยู่ในโอวาท หรือประพฤติตนเป็นคนดี  

ข้อส าคัญท่ีจะเก่ียวเน่ืองต่อไปก็คือ บุตรธิดานัน้จะต้อง
เป็นผู้ ท่ีสืบมรดกหรือสืบวงศ์ตระกูล การท่ีจะเป็นผู้ สืบวงศ์ตระกูล
ต่อไปได้นัน้ก็จะต้องเป็นคนดี เช่นเป็นคนท่ีมีความขยันหมั่นเพียร
เป็นต้น  

ธรรมดาบิดามารดานัน้ย่อมมีความหวังจากลูกว่าจะให้
เป็นทายาทสืบตระกูล รักษาทรัพย์มรดก แล้วก็ท าให้วงศ์ตระกูล
นัน้มีช่ือเสียงด ารงอยู่ในความดีงาม เม่ือเหน็ลกูประพฤติดี พ่อแม่ก็
มีความเบาอกเบาใจ หรือมีความสขุ และมั่นใจว่าลกูจะรักษาวงศ์
ตระกลูไว้ได้ 

ในทางตรงข้าม ถ้าเห็นลูกประพฤติไม่ดี พ่อแม่ก็ย่อมมี
ความทุกข์เป็นอันมาก จนกล่าวได้ว่า ความสุขความทุกข์ของพ่อ
แม่นัน้ ฝากไว้กับลกูเป็นอย่างย่ิงทีเดียว ดงันัน้ ถ้าลกูประพฤติตน
เป็นคนดี เป็นคนท่ีมีความเจริญก้าวหน้า พอ่แม่ก็มีความสขุไปด้วย  

การประพฤติตนเป็นคนดีของลกูนี ้เก่ียวโยงไปถึงการสืบ
ต่อวงศ์ตระกูลด้วย ท่านจึงได้ก าหนดข้อปฏิบัติไว้อีกอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะว่า จะต้องประพฤติตนให้เป็นผู้สมควรแก่ทรัพย์มรดกด้วย  
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ท่ีกลา่วมานีก้็เป็นหลกัธรรมตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัหน้าท่ีของบุตร
ธิดาตอ่บิดามารดา ซึ่งท่านจะเน้นเป็นพิเศษ ในส่วนของข้อปฏิบติั
ระหวา่งบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ โดยเฉพาะข้อท่ีว่า ท่านเลีย้งดเูรา
มาแล้ว เราก็เลีย้งดทูา่นตอบแทน แตเ่ม่ือทา่นลว่งลบัไปแล้ว เราไม่
สามารถแสดงน า้ใจในการท่ีจะเลีย้งดูท่านตอบแทนได้ เพราะ
แม้แตร่่างกายของทา่น เราก็ไม่สามารถท่ีจะรักษาไว้ได้ เพราะฉะนัน้ 
จงึท าได้ตามวิธีท่ีเรียกวา่อทิุศกศุลให้ในเม่ือท่านล่วงลบัไปแล้ว 

การอุทิศกุศลนีก้็เป็นกิจประการหนึ่ง แต่มิใช่สิน้สุดเพียง
เท่านัน้ คือจะต้องเป็นเคร่ืองเตือนใจลกูต่อไป ให้ระลึกถึงพระคุณ
ความดีของท่าน พร้อมทัง้แนวทางความประสงค์ของท่าน ท่ีตัง้ใจ
จะให้ลกูหลานท าส่ิงท่ีดีงาม แล้วพยายามท่ีจะประพฤติปฏิบติัตาม 
เช่นตัวอย่าง คือ การรักษาวงศ์ตระกูล และรักษาช่ือเสียงเกียรติ
คณุของวงศ์ตระกูลเป็นต้น ดงัท่ีได้กล่าวมานัน้ แม้แต่กิจธุระอะไร
ต่างๆ ของท่านท่ีเคยท าแทนท่าน เม่ือท่านล่วงลบัไปแล้ว อนัใดท่ี
ยังท าได้ก็ต้องท าต่อไป แต่จดุส าคญัก็คือในขณะเม่ือท่านล่วงลับ
ไปแล้วใหม่ๆ นี ้จะเน้นการกระท าท่ีปรากฏชดั คือ การบ าเพ็ญกุศล
ให้แก่ทา่นผู้ลว่งลบัไปแล้ว เป็นการแสดงน า้ใจตอ่ทา่น 

อานิสงส์ ๕ ประการของการทาํบุญอุทิศให้ผูล่้วงลบั 
พระพุทธเจ้ากล่าวถึงประโยชน์ของการท าบุญแบบนีว้่ามี

อานิสงส์ถึง ๕ ประการด้วยกนั คือ 
๑. เป็นวัตถุประสงค์โดยตรงคืออุทิศกุศลแก่ผู้ ล่วงลับไป

แล้ว ให้ทา่นได้รับผลสดุแตอ่ยู่ในวิสยัอนัใด  
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๒. เป็นการท าหน้าท่ีของเจ้าภาพเอง คือ การบ าเพ็ญญาติ
ธรรม คือ ปฏิบติัธรรมหรือหน้าท่ีตอ่ญาติ คนท่ีเราเก่ียวข้อง ถ้าเป็น
ลกูหลานก็คือ ความกตัญญูกตเวี ถ้าเป็นมิตรสหาย ก็คือ สังคห-
ธรรม หรือการสงเคราะห์ 

๓. เป็นการยกย่องบชูาคณุความดีของผู้ล่วงลบัไปแล้ว ใน
กรณีท่ีเป็นลกูหลานก็คือการบูชา ยกย่องคณุความดีของท่าน เอา
มาระลึก เอามาประกาศ เอามาแสดง ว่าเราเห็นคุณความดีของ
ทา่น และทา่นมีคณุความดีให้เราต้องระลกึ ว่าท่านมีความดีต่อเรา
เราจงึมาระลกึถึง ถ้าเป็นผู้มีคณุมากตอ่สงัคม การท าความดีนีก้็จะ
เป็นเคร่ืองเชิดชเูพ่ือเป็นแบบอย่างให้คนทัง้หลายได้ระลึก และถือ
ปฏิบติัตาม การยกย่องคนดี ก็คือการยกย่องคณุความดี ถ้าสงัคม
ใดยกย่องคณุความดี สงัคมนัน้ย่อมมีแตค่วามเจริญ 

๔. เป็นวิธีการในการท านบุ ารุง ให้ก าลงักับพระสงฆ์ผู้ สืบ
ต่ออายุพระศาสนา พระสงฆ์มีหน้าท่ีศึกษา เล่าเรียน ปฏิบัติตาม 
และน ามาเผยแผ่ เป็นการให้ก าลงักับพระสงฆ์ และเป็นโอกาสให้
พระสงฆ์น าธรรมะมาบอกกล่าวแนะน าสัง่สอนประชาชน อธิบาย
ให้เข้าใจ จึงเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาไปด้วย เพราะฉะนัน้
การท าบุญเช่นนีไ้ม่ใช่เพียงแค่ให้กับผู้ล่วงลับเท่านัน้ แต่เป็นการ
ให้แก่สังคมด้วยการเชิดชคูนดี และคณุความดี และช่วยบ าเพ็ญ
ประโยชน์ตอ่พระศาสนาด้วย เรียกว่าโยมมีส่วนในการต่ออายุพระ
ศาสนา 

๕. เป็นการท่ีตนเองได้ท าบุญ เจริญงอกงามในบุญกุศล 
เพ่ิมพูนคุณธรรมความดีต่าง เช่น ท าต่อพ่อแม่ก็ได้เจริญความ
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กตัญญูกตเวที ได้ฟังธรรม เจริญทาน ศีล ภาวนา จิตใจก็มีกุศล
ความดีงามเพ่ิมพนู 

 
บททดสอบใจและเตือนให้นึกถึงความจริง 

มองในแง่หนึ่ง เร่ืองของชีวิตท่ีมีความเกิดขึน้และมีความ
สิน้สุดนี ้ว่าตามคติทางพระศาสนาก็เป็นเร่ืองธรรมดา แต่เป็น
ธรรมดาในส่วนท่ีมนุษย์เราไม่ชอบใจ คือเป็นส่วนอนิฏฐารมณ์ 
อารมณ์ท่ีไม่นา่ปรารถนา ใครๆ ก็ไม่อยากให้เกิดขึน้ แตม่ันก็เป็นส่ิง
สุดวิสัยท่ีจะไปห้ามปรามกีดกัน้ได้  มันจะต้องเกิดขึน้แน่นอน 
เพราะเป็นกฎธรรมชาติ เม่ือมันยังไม่เกิดเราก็ไม่อยากให้เกิด แต่
เม่ือเกิดขึน้แล้ว เราก็จะต้องยอมรับความจริง  

การยอมรับความจริงนี ้ถ้าเอามาใช้ในทางธรรมก็กลายเป็น
บททดสอบจิตใจของเราได้ด้วย และถ้าท าอย่างนัน้ก็กลายเป็นว่า
เราสามารถถือเอาประโยชน์จากสถานการณ์หรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้  

สว่นท่ีวา่มนัเป็นไปแล้วอย่างท่ีไม่นา่จะเป็นไปนัน้ เราก็ต้อง
ยอมรับความจริง แต่ส่วนหนึ่งก็คือการน ามาใช้ในการทดสอบ
จิตใจของตนเอง เพ่ือเป็นเคร่ืองวดัผลการปฏิบติัธรรมว่า อนันีล้่ะนะ 
คือของจริงท่ีปรากฏขึน้แล้ว เป็นความจริ งตามหลักธรรมท่ี
พระพทุธเจ้าตรัสไว้ว่า ส่ิงทัง้หลายมีการเกิดขึน้ ตัง้อยู่ แล้วเส่ือม
สลายไปเป็นธรรมดา โดยเฉพาะชีวิตของมนษุย์นี ้มีการเกิด แล้วก็
ต้องมีความตาย เป็นของแน่นอน ไม่มีใครหลีกเล่ียงได้ ปัญหาอยู่
ท่ีวา่เม่ือมนัเกิดขึน้แล้วเราจะท าใจของเราอย่างไร ถ้าเป็นลกัษณะ
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จิตใจของผู้ ท่ีได้ฝึกฝนตนเองหรือพัฒนาแล้ว ก็จะเป็นจิตใจท่ี
สามารถตัง้ตวั หรือฟืน้ฟตูวัเองได้ทนั 

ทา่นกลา่ววา่ คนเรานัน้อยู่ในโลกก็จะต้องประสบโลกธรรม 
คือส่ิงท่ีเป็นธรรมดาของโลก เป็นธรรมดา ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนจิตใจ
ของเรา เวลาประสบอารมณ์ท่ีไม่น่าปรารถนา ก็จะเกิดความเศร้า
โศกเสียใจ ท่านเรียกว่ามีการยุบหรือแฟบ จิตใจก็ห่อเห่ียว แต่
ในทางตรงข้ามถ้าได้รับอารมณ์ท่ีน่าปรารถนาอย่างท่ีเรียกว่า ลาภ 
ยศ สรรเสริญ และความสุข เราก็จะมีความปลาบปลืม้ปีติยินดี 
แล้วก็อาจหลงใหลมวัเมา ถ้าคนไม่ได้ฝึกฝนตนเอง ก็จะท าให้จิตใจ
ฟูไปตามแล้วก็จะหลงระเริง คือไม่ใช่เป็นเพียงแค่ปีติยินดีตาม
สมควรแก่ธรรมเทา่นัน้ แตจ่ะหลงระเริงมัวเมา แล้วอาจจะเกิดเป็น
โทษ และอาจจะเกิดกิเลสตา่งๆ ตามมาได้อีกมากมาย 

แต่ส าหรับผู้ ท่ีได้พัฒนาตนเองแล้ว รู้จักฝึกฝนตนเองและ
น าธรรมมากล่อมเกลาจิตใจ ได้รู้คติธรรมดาของส่ิงทัง้หลาย ก็จะ
ปฏิบัติด้วยความรู้เท่าทัน ถ้าส่ิงทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ เป็นส่ิงท่ีดีงาม 
น่าพอใจ ก็ยินดีพึงพอใจตามสมควรแก่ธรรม แต่ไม่หลงระเริงไป 
หรือถ้ามีส่ิงท่ีไม่น่าปรารถนาเกิดขึน้ เช่นมีการสูญเสีย หรือการ
พลดัพราก เป็นต้น ก็จะท าใจได้รวดเร็ว โดยรู้เทา่ทนัคติธรรมดา ไม่
เศร้าโศกจนเกินไป แล้วก็โน้มจิตใจไปในทางท่ีเป็นการปฏิบัติ
เพ่ือให้จิตใจงอกงามย่ิงขึน้ จิตใจก็จะไม่สลด ไม่ตกอยู่นาน อาจจะ
ตกอยู่ชัว่ขณะสัน้ๆ ในฐานะท่ีเป็นธรรมดาของปถุชุน แตเ่สร็จแล้วก็
จะรู้เข้าใจเทา่ทนัความจริง พอรู้เทา่ทนัความจริงแล้ว ก็จะตัง้จิตใจ
ให้ฟืน้ขึน้มาเป็นปกติได้ เม่ือตัง้จิตใจเป็นปกติขึน้มาแล้ว และรู้เท่า
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ทันด้วยปัญญา จิตใจนัน้ก็สว่างผ่องใส ความเป็นกุศลธรรมก็
เกิดขึน้  

ทัง้หมดนีข้้อส าคัญก็คือการรู้เท่าทันความจริง ส่ิงท่ีเป็น
เคร่ืองทดสอบพุทธศาสนิกชนในเร่ืองการปฏิบัติก็คือ ความรู้เท่า
ทันนีแ้หละว่า เราได้ศึกษาธรรมแล้ว มีความรู้เท่าทัน สามารถ
ด ารงจิตใจของตนเองได้เป็นปกติสขุ หรือให้พฒันาเจริญงอกงาม
ขึน้ได้แคไ่หนเพียงไร  

ความจริงท่ีวา่รู้เทา่ทนันีก้็คือเร่ืองเก่ียวกบัอนิจจงันัน่เอง 
พทุธศาสนิกชนได้ศึกษาหลักของความเป็นอนิจจงักันมา

เป็นอันมาก แม้แต่ผู้ ท่ีไม่ได้สนใจศึกษาธรรมเลย เพียงแต่อยู่ใน
สงัคมไทยท่ีเป็นสงัคมของชาวพทุธนีโ้ดยท่ีไม่ได้ตัง้ใจ ก็จะได้ยินได้
ฟังค าว่าอนิจจัง หรือความไม่เท่ียง ความเปล่ียนแปลง ความ
เกิดขึน้ตัง้อยู่ดบัไปนีอ้ยู่จนพอจะคุ้นหคูุ้นใจ 

ส าหรับคนทัง้หลายโดยทัว่ไปนัน้ ก็จะได้ยินค าว่าอนิจจงัใน
ความหมายของความเปล่ียนแปลง ท่านสอนให้รู้ว่าส่ิงทัง้หลายมี
ความเปล่ียนแปลงไป ไม่แน่นอน เม่ือมีความไม่แน่นอนแล้ว วัน
หนึง่มนัอาจจะเป็นอย่างหนึ่ง อีกวนัหนึ่งก็อาจเปล่ียนแปลงไปเป็น
อีกอย่างหนึ่งได้เสมอ โดยเฉพาะชีวิตของคนเรานี ้ตัง้ต้นแต่ชีวิต
ของตัวเราเอง ก็มีความไม่แน่นอน เปล่ียนแปลงไปในทางสุขบ้าง 
เปล่ียนแปลงไปในทางทุกข์บ้าง วันหนึ่ง เราอยู่ เป็นสุขดีๆ แต่
วันรุ่งขึน้โดยไม่คาดหมาย ก็อาจจะเกิดความทุกข์ขึน้มา เช้ายัง
หวัเราะกันอยู่สนกุสนาน พอเย็นเปล่ียนแปลงเป็นเศร้าสลดไป ส่ิง
ทัง้หลายก็เป็นอยู่อย่างนี ้ 
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โดยเฉพาะเก่ียวกับเร่ืองการเกิดและความตายนัน้ มีคติ
ในทางพระศาสนาสอนไว้เป็นอันมาก ให้รู้เท่าทันความเป็นจริง 
เชน่บอกว่า คนเรานีเ้กิดขึน้มาแล้ว นบัตัง้แต่นาทีท่ีเกิดมานัน้ ชีวิต
ก็บ่ายหน้าไปหาความสิน้สุดทัง้นัน้ เรียกว่าเป็นชีวิตท่ีเดินหน้าไป
หาจุดจบอย่างเดียว ส่ิงท่ีจะท าได้ก็มีแต่ว่าท าอย่างไรจะประคับ  
ประคองบริหารชีวิตของเราให้ดีท่ีสดุในระหวา่งท่ีเป็นอยู่นัน้  

คนเราท่ีอยู่ร่วมกนัเป็นจ านวนมากนี ้ท่านบอกว่าบางทีเช้า
ก็เห็นกันอยู่ แต่พอตกเย็นบางคนก็ไม่เห็นเสียแล้ว หรือเย็นนีเ้ห็น
กนัอยู่ แตพ่อถึงเช้าวนัรุ่งขึน้ก็ไม่เห็นเสียแล้วก็มี จึงเป็นเร่ืองท่ีต้อง
มองด้วยความต่ืนตวัรู้เทา่ทนัและไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลา 

คนบางคนนีเ้หน็กนัเม่ือสองวนัก่อน แล้วระยะต่อมาไม่พบ
หน้า พอมาได้ยินข่าวอีกที ทา่นก็ถึงแก่กรรมเสียแล้ว ก็ได้แต่อทุาน
ออกมาว่า อ้าว ! ก็ยังเห็นดีๆ แข็งแรงอยู่ อะไรกันน่ี เสียแล้วหรือ? 
เร่ืองก็เป็นอย่างนี ้ดงัท่ีเราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆ ท่านผู้ ใดหาก
วา่ไม่ได้คิดพิจารณาเลย ไม่ได้เอาคติเหล่านีม้าระลึกไตร่ตรองด้วย
ความรู้เท่าทนั ก็จะไม่ได้ประโยชน์จากความจริง แต่ถ้าหากน ามา
พิจารณาแล้ว ก็จะได้ประโยชน์จากการท่ีรู้เข้าใจความจริงนัน้ และ
เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนด้วย ซึ่งทัง้หมดนีก้็เป็นเร่ืองของความ
จริงเก่ียวกบัหลกัอนิจจงั หรือความไม่เท่ียงแท้แนน่อนนัน่เอง 

ความไม่เท่ียงแท้แนน่อนนีเ้ป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึ่ง เป็น
กฎธรรมชาติส่วนท่ีเห็นได้ง่ายๆ ในรูปของความเปล่ียนแปลง ถ้า
ต้องการจะบอกว่า ส่ิงทัง้หลายเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา หรือมี
ความเปล่ียนแปลง เราก็สามารถพูดให้เห็นได้ง่ายๆ เช่นอาจจะ
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ยกตวัอย่างขึน้มาชีว้่า ดอกไม้ท่ีจดัวางอยู่หน้าท่ีตัง้ศพซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ของเคร่ืองตัง้นี ้ตอนนีก้็สวยสด      งดงาม ยงัใหม่อยู่ แต่อีกไม่
ช้าข้ามคืนข้ามวนัไปไม่นาน ก็จะเห่ียวแห้งลงไปตามล าดบั  

การท่ีมีการจัดเคร่ืองตัง้ด้วยดอกไม้อย่างนี ้มองในแง่ของ
ธรรมก็เป็นเคร่ืองเตือนใจเหมือนกัน คือเป็นเคร่ืองเตือนใจให้เรา
พิจารณาว่า ชีวิตของคนเราก็เหมือนอย่างนี ้ดอกไม้ต้นไม้ก็เป็น
ชีวิตเหมือนกัน แต่เราจะเห็นได้ง่ายถึงการท่ีมันเปล่ียนแปลงไป 
จากความสวยสดมีสีสนังดงาม ก็จะร่วงโรยเห่ียวแห้งไป ชีวิตของ
คนเราก็เป็นอย่างนัน้ คือว่าดอกไม้นีเ้ป็นเคร่ืองเตือนใจให้เรา
มองเหน็คติธรรมดานัน่เอง  

แม้แต่ธูปเทียนท่ีจุดขึน้มาบูชานี ้ก็มีความหมายสองด้าน 
ในด้านหนึ่งนัน้เป็นเคร่ืองบูชาคุณ แสดงความเคารพกราบไหว้ 
และร าลกึถึงทา่นผู้ล่วงลบัไปแล้ว แต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นคติเตือนใจ
ให้นึกถึงหลกัอนิจจังนีด้้วย เหมือนดงัเทียนท่ีจุดอยู่น่ีก็จะมองเห็น
วา่คอ่ยๆ สัน้ลงไป คอ่ยๆ น้อยลงไป ค่อยๆ หมดไป ชีวิตของคนเรา
นีก้็เหมือนกับแสงเทียน เทียนท่ีจุดแล้วก็เหมือนชีวิตท่ีเร่ิมต้นขึน้
แล้ว ต่อจากนัน้ก็จะค่อยๆ น้อยลงๆ ลดลงไป สัน้ลงไปตามล าดับ 
จนกระทัง่หมดไป  

มองให้ซึง้กว่านัน้อีก เทียนนีจ้ะให้คติลึกลงไปในทางธรรม 
แม้กระทั่งให้เห็นความสืบต่อของชีวิตท่ีอาศัยปัจจัยต่างๆ การท่ี
แสงเทียนลุกไหม้ส่องสว่างอยู่ ได้ตลอดเวลานี ้ก็เพราะมีปัจจัย
ต่างๆ คอยหนุนไว้ เร่ิมแต่อาศัยเนือ้เทียนท่ีเป็นเชือ้ไฟ อาศัยไส้ 



๑๔๔ คติธรรมแห่งชีวิต 

ตลอดจนอาศัยอากาศ จึงหล่อเลีย้งเปลวไฟอยู่ได้ ชีวิตคนเราก็
เหมือนกนั ต้องอาศยัปัจจยัตา่งๆ ชว่ยหลอ่เลีย้งไว้  

รวมความว่า ส่ิง ท่ีประกอบในพิธีศพนัน้ ความจริงมี
ความหมายหลายอย่าง หลายขัน้ สดุแต่ผู้ ท่ีได้มารู้เห็น มาร่วมพิธี
นัน้จะคิดนึก หรือว่ามีความเข้าใจเพียงไร หากว่ามีปัญญารู้จัก
พิจารณา ก็ย่ิงเห็นคติความจริงของส่ิงทัง้หลายมากขึน้ แต่อย่าง
น้อยก็ควรจะได้ส่วนท่ีเด่นชัดดังท่ีกล่าวมาแล้ว คือความเป็น
อนิจจงั หรือความไม่เท่ียง ซึง่เป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึง่นัน้ 

 
รู้ความจริงของธรรมดา แต่ได้ประโยชน์มหาศาล  

กฎธรรมชาติเป็นความจริง ท่ีเราทัง้หลายจะต้องรู้ไว้ 
เพราะมีแต่ประโยชน์ แม้จะเป็นกฎธรรมชาติในส่วนท่ีไม่ถูกใจเรา 
ไม่น่าปรารถนา เราก็ต้องรู้ เพ่ือจะปฏิบัติให้ถูกต้อง ความรู้กฎ
ธรรมชาติหรือความจริงของส่ิงทัง้หลายตามธรรมดานี ้อาจแบ่ง
ง่ายๆ วา่มีประโยชน์ได้ ๓ ขัน้ 

ขัน้ท่ี ๑ เป็นประโยชน์ส าหรับท่ีจะปฏิบติัตามได้ถูกต้อง 
เพ่ือจะด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยดี มิให้เกิดทกุข์โทษภยั 

ขัน้ท่ี ๒ เป็นประโยชน์ในการท่ีจะน ามาใช้ มาจดั มาท า 
หรือสร้างสรรค์อะไรของเราเอง ให้ส าเร็จประโยชน์ขึน้มาตามต้องการ 

ขัน้ท่ี ๓ เป็นประโยชน์ในทางความรู้เท่าทันท่ีจะด าเนิน
ชีวิตด้านใน ท าให้รู้จักวางท่าทีของจิตใจได้ถูกต้อง  ท าให้มี
ความสขุและไร้ทกุข์อย่างแท้จริง 



ความจริงแห่งชีวติ ๑๔๕ 

สามอย่างนีเ้ป็นหวัข้อท่ีอาจจะเข้าใจยากอยู่ แต่จะเห็นได้
ตามล าดบัตัง้แตข้่อหนึง่วา่ ความรู้เก่ียวกับความจริงของธรรมชาติ
นัน้ มีประโยชน์ในประการท่ีหนึ่งซึ่งง่ายท่ีสุด คือการท่ีจะปฏิบัติ
ตาม เม่ือปฏิบติัตามมันได้ถูกต้องสอดคล้องกันดี ชีวิตของเราก็จะ
เป็นไปได้ดีด้วย  

ตวัอย่างง่ายๆ ในชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านวตัถุ คนเรานี ้
อาศยัส่ิงแวดล้อม ซึง่เป็นเร่ืองของธรรมชาติ กฎธรรมชาติเก่ียวข้อง
กบัชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลา โบราณเรียกวา่ดินน า้ลมไฟ  

ไฟก็อย่างดวงอาทิตย์ ซึ่งมีแสงท่ีร้อน แดดท่ีเป็นรัศมีของ
ดวงอาทิตย์ส่องลงมานี ้มีความร้อน ความร้อนนัน้มีประโยชน์
หลายอย่าง เชน่ตากผ้าก็ท าให้แห้งได้ อาศยัแดดนีม้าช่วยแผดเผา 
ช่วยให้หายชืน้ ถ้าเราต้องการให้ผ้าของเราแห้ง เราก็ต้องปฏิบัติ
ตามธรรมชาตินี ้คือรู้ว่าแดดนีมี้ความร้อน แล้วก็ช่วยท าให้ส่ิง
ทัง้หลายแห้งได้ เราต้องการให้ผ้าของเราแห้ง เราก็เอาผ้าไปผึ่ง
แดดนัน้  

หรืออย่างคนท่ีท าเกษตรกรรม เห็นธรรมชาติหมุนเวียน
ประจ าแตล่ะปี เดือนนีฝ้นมา แล้วพืชพนัธุ์ธัญญาหารงอกงาม เรา
ก็ปฏิบติัตามกฎธรรมชาตินัน้ ถึงเวลานี ้ฤดนีู ้เดือนนีฝ้นจะมา เราก็
ปลูกข้าวท านา หรือปลูกพืชท าไร่ให้ตรงตามการหมุนเวียนของ
ฤดกูาลท่ีฝนจะมา ถึงฤดแูล้งอากาศแห้งเราควรจะท าอย่างไร ก็ท า
ให้เป็นไปตามนัน้ การท าอย่างนี ้ก็เป็นการปฏิบัติตามธรรมชาติ 
ด้วยความรู้ท่ีเพียงปฏิบติัตามเท่านัน้ ก็เกิดผลดีแก่ชีวิตของเรา คือ
ท าให้เราเป็นอยู่ได้ด้วยดี ชีวิตก็มีความกลมกลืนราบร่ืนไปได้ 
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ทีนี ้ในขัน้ท่ีสอง คนท่ีมีความเจริญย่ิงขึน้ นอกจากมีความรู้
ในเร่ืองกฎธรรมชาติพอท่ีจะปฏิบติัตามได้ให้ตนด ารงชีวิตอยู่ด้วยดี
แล้ว ก็เอาความรู้ในกฎธรรมชาตินัน้ มาจดัสรรปรุงแต่งท าอะไรต่อ
อะไรท่ีเป็นของตนเองขึน้ได้ด้วย เช่นอย่างเรารู้กฎธรรมชาติน่ีเอง 
ในเร่ืองท่ีว่า ถ้าต้มน า้ คือ เอาไฟมาใช้ต้มน า้ให้เป็นไอขึน้มาแล้ว  
ไอท่ีพลุ่งขึน้มานีถ้้าเอาอะไรไปกดไปปิดกัน้ไว้มันจะมีก าลังอัด 
อาจจะท าให้ส่ิงท่ีกดกัน้นัน้ถึงแตกระเบิดไปได้ เราได้ความรู้นี ้
มาแล้ว ก็เอาความรู้นัน้ไปประดิษฐ์ของใช้ ท าเป็นเคร่ืองจักร
เคร่ืองกล เช่น เรือไอน า้อย่างสมัยก่อน หรือแม้แต่รถไฟ ท าให้มี
รถไฟว่ิงแล่นไป ท าให้มีเรือกลไฟ บรรทกุของไปได้ สญัจรไปในท่ี
ตา่งๆ เป็นประโยชน์มากมาย 

แม้กระทั่งในสมัยปัจจุบันนี ้เม่ือคนมีความรู้ในเร่ืองการ
แตกตวัของปรมาณู และการรวมตวัของปรมาณู ก็เอาความรู้นัน้
ไปประยุกต์ใช้ท าเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูขึน้มา น าเอาพลังงาน
นิวเคลียร์มาใช้ได้  

เรามีความรู้ในเร่ืองไฟฟ้าท่ีเป็นไปตามธรรมชาติน่ีแหละ 
แต่เราเอาความรู้นัน้มาใช้ประโยชน์ น ามาสร้างเคร่ืองใช้และ
อปุกรณ์ตา่งๆ มากมาย เช่น พดัลมหรือหลอดไฟฟ้าท่ีให้แสงสว่าง 
ตลอดจนเคร่ืองท าความเย็นท่ีเราใช้ในท่ีประชมุ อะไรต่างๆ เหล่านี ้
สารพัดท่ีจะใช้ได้ประโยชน์ อันนีก้็เป็นระดับของการท่ีว่าเราน า
ความรู้ในกฎธรรมชาตินัน้มาใช้ท าอะไรต่ออะไรท่ีเป็นของตนเอง
ขึน้มา เป็นอีกชัน้หนึง่  



ความจริงแห่งชีวติ ๑๔๗ 

จะเห็นว่ามนุษย์นัน้มีความเจริญขึน้มาตามล าดับ ตอนท่ี
ยังไม่ รู้จักธรรมชาติ ปฏิบัติตามธรรมชาติไม่ได้ ชีวิตก็มีความ
ขัดข้องมาก พอรู้จกัธรรมชาติ แล้วปฏิบติัตามธรรมชาติได้ ชีวิตก็
พอเป็นไปได้ดีขึน้ แต่ต่อมานีมี้ความก้าวหน้าย่ิงกว่านัน้ ก็เอา
ความรู้ในกฎธรรมชาตินัน้มาใช้ท าอะไรต่ออะไรท่ีเป็นของตนเอง 
ด้วยการประดิษฐ์สร้างสรรค์อปุกรณ์อะไรต่างๆ ท่ีอ านวยความสขุ 
สนกุ สะดวกสบาย สร้างสรรค์ความเจริญขึน้มาได้ อนันีก้็เป็นการ
ใช้ประโยชน์จากความรู้ในกฎธรรมชาติอีกประการหนึง่ 

ทีนีย้ังมีอีกชัน้หนึ่งเป็นชัน้ท่ีสาม คือการรู้เท่าทนัความจริง
ของกฎธรรมชาตินัน้ จนถึงขัน้ท่ีว่า มันเกิดผลแก่ชีวิตจิตใจอย่าง
แท้จริง ด้วยปัญญาท่ีรู้เข้าใจสภาวะของส่ิงต่างๆ ในขัน้ท่ีหนึ่งและ
ขัน้ท่ีสองนัน้จะเหน็วา่เราใช้ประโยชน์ได้แค่ชีวิตภายนอก กล่าวคือ
เรามีความอยากมีความปรารถนาของเราอยู่อย่างไร เราก็เพียงแต่
เอาความรู้ในกฎธรรมชาตินัน้มาสนองความต้องการของเรา ท าไป
ตามความอยากความปรารถนาของเราอย่างนัน้ แต่ชีวิตจิตใจของ
เราเองก็ยงัเป็นไปอย่างเดิมท่ีเคยเป็นมา เราก็ยังไม่รู้จกัเท่าทนัชีวิต
ของเรา ยังไม่รู้จักโลกนีต้ามความเป็นจริง แต่ถ้าเรารู้เข้าใจกฎ
ธรรมชาติลึกซึง้ลงไปอีก ก็จะรู้หยั่งลงไปถึงจนกระทัง่ว่า ตัวชีวิต
ของเราเองนีเ้ป็นอย่างไร  

คนจ านวนมากไม่เคยมองถึงชีวิตของตวัเอง ไม่เคยมองถึง
โลกนีท่ี้เป็นสังขาร มองแต่เพียงว่าจะเอาความรู้ในกฎธรรมชาติ
ของส่ิงต่างๆ มาใช้ประโยชน์สนองความต้องการของตนเท่านัน้ 
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แล้วก็ว่ิงไปแล่นไป ท าไปๆ จนมีความรู้สึกเหมือนกับว่า เรานีเ้ป็น
คนเก่งมีความสามารถมาก มนษุย์เราสามารถเอาชนะธรรมชาติได้  

แตพ่อหนักลบัมาคิดได้อีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่า ชีวิตของเราท่ี
เป็นอย่างนัน้ ได้กลายเป็นการตกเป็นทาสของส่ิงทัง้หลายมากมาย 
กลายเป็นว่าเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับส่ิงภายนอก ปล่อยให้สขุ
ทกุข์ของเราขึน้ตอ่ส่ิงภายนอกเป็นตวัก าหนด ไม่เป็นอิสระ ว่ิงแล่น
ไปต่างๆ โดยท่ีไม่รู้ว่าจะว่ิงแล่นไปท าไม แล้วชีวิตของเราคืออะไร
กนัแน่ ไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณา น่ีก็หมายความว่ายังไม่เข้าใจถึง
กฎธรรมชาติอย่างแท้จริง คือ ธรรมชาติแห่งชีวิตของตนเองยังไม่
รู้จกัเลย 

ความจริงนัน้ กฎธรรมชาติของส่ิงทัง้หลายภายนอกกับ
ชีวิตของเรานี ้ ก็เน่ืองเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกัน ถ้าเป็นผู้ มีสติปัญญา
อย่างแท้จริง ก็จะโน้มความเข้าใจนีม้าหาชีวิตของตนได้ จนกระทัง่
รู้เทา่ทนัธรรมชาติ หรือธรรมดาแหง่ชีวิตของตนเอง  

อย่างเ ร่ืองของอนิจจัง คือความเปล่ียนแปลงของส่ิง
ทัง้หลายนี ้เบือ้งต้นเราก็มองเห็นท่ีภายนอกก่อน แม้แต่คนท่ีว่าน า
ความรู้ในกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ก็อาศยัการท่ีรู้เข้าใจในกฎ
แห่งความเปล่ียนแปลงน่ีเอง เพราะส่ิงทัง้หลายนัน้มันไม่เท่ียงแท้ 
ไม่คงท่ี มันเปล่ียนแปลง เราจึงสามารถจัดการกับมันได้ การ
สร้างสรรค์ความเจริญต่างๆ นัน้ ก็เป็นการท าความเปล่ียนแปลง
ขึน้อย่างหนึ่ง และเรารู้ว่าความเปล่ียนแปลงนัน้เป็นไปตามเหตุ
ปัจจยั เพราะฉะนัน้ เราก็สร้างสรรค์เหตุปัจจยัท่ีจะน ามาซึ่งความ
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เปล่ียนแปลงท่ีเราต้องการ อันนีก้็เป็นหลักของการท่ีจะน าความรู้
ในกฎธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ซึง่มนษุย์ก็ได้ปฏิบติักนัอยู่เชน่นี ้

แต่ในทางพุทธศาสนานัน้ ท่านให้มองเห็นต่อไปด้วยถึง
ความจริงของธรรมชาติท่ีมีอยู่ในทกุส่ิงทกุอย่าง ซึ่งรวมทัง้ชีวิตของ
เราด้วย เราจะต้องมองเหน็ความเปล่ียนแปลง ความเกิดขึน้ ตัง้อยู่ 
ดบัไป ความเป็นไปตามเหตปัุจจยัของชีวิตของเราเองนีด้้วย ถ้าเรา
ได้เกิดความรู้ตระหนกัถึงความจริงนี ้โดยโน้มเข้ามาหาชีวิตของเรา
แล้ว เราจะเกิดความรู้สึกใหม่ๆ ขึน้มา ท่ีท าให้ มีความเข้าใจ
เก่ียวกับชีวิต แล้วก็มีความรู้สึกท่ีจะท าใจ ตัง้ใจให้ถูกต้องต่อส่ิง
ทัง้หลาย แม้ตอ่ชีวิตของเราเอง  

คนท่ีว่ิงแล่นไปโดยใช้ความรู้ภายนอกให้เป็นประโยชน์ใน
การท าส่ิงต่างๆ นัน้ ไม่เคยคิดพิจารณาในเร่ืองชีวิตของตนเอง ก็
บนัเทิงหลงระเริงมวัเมาในชีวิตของตนเอง ทัง้ท่ีชีวิตของตนเองก็ตก
อยู่ในกฎธรรมชาตินัน้ด้วย ครัน้ถึงเวลาท่ีชีวิตของตนเองเกิดมีอัน
เป็นไปตามความเปล่ียนแปลงนัน้กลับไม่รู้เท่าทัน แล้วก็ตกเป็น
ทาสของความเปล่ียนแปลง เกิดความเศร้าโศกเสียใจ กลายเป็น
อย่างนัน้ไป น่ีก็หมายความว่าความรู้นัน้ไม่ทัว่ตลอด ความรู้ในกฎ
ธรรมชาติท่ีแท้จริงจะต้องให้ทั่วตลอดลงมาถึงทุกส่ิงทุกอย่าง 
รวมทัง้ชีวิตจิตใจของตนเองด้วย 
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แสวงรสต่างๆ มากมาย                                      

แต่สดุท้ายกจ็บที่รสจืดของความจริง 

การรู้เข้าใจในเร่ืองความเปล่ียนแปลง ท่ีเป็นไปต่างๆ นัน้ 
สาระส าคญัอยู่ท่ีไหน การท่ีส่ิงทัง้หลายมีความเปล่ียนแปลงนัน้ ตวั
ส าคญัของมัน ท่ีเป็นจุดแกนเป็นเนือ้หาเป็นสาระแท้ๆ ของความ
เปล่ียนแปลง ก็คือการเกิดขึน้ ตัง้อยู่ แล้วดบัไป หรือพดูให้สัน้ท่ีสดุ
เหลือแคว่า่ เกิดขึน้ดบัไปๆ  

การเกิดขึน้ดบัไปน่ีเป็นธรรมชาติของส่ิงทัง้หลายท่ีท าให้มี
ความเปล่ียนแปลงขึน้มาได้ ชีวิตของเราน่ีก็เหมือนกัน ส าหรับ
ภาวะของชีวิตในช่วงยาว การเกิดขึน้และดบัไปก็คือ การเกิดและ
การตายของชีวิตนัน้ทัง้หมด แต่ท่ีจริงกว่าชีวิตจะผ่านจากการเกิด 
เม่ือก่อน ๑ ขวบ ไปจนกระทั่งถึงตาย เม่ืออายุ ๗๐-๘๐ ปีนัน้ ใน
ระหวา่งนัน้ ร่างกายและจิตใจของเรานีมี้การเกิดดบัตลอดเวลาไม่รู้
วา่เทา่ไรครัง้ มากมายเหลือเกิน ทา่นนบัเป็นขณะๆ  ทีเดียว  

การเกิดดบันีเ้ป็นไปอยู่ตลอดทกุเวลา ถ้าเม่ือไรเรามองเห็น
ความเกิดดับนี ้คือมองความจริงของความเปล่ียนแปลง หรือ
อนิจจังนัน้ไม่ใช่แค่เห็นความเปล่ียนแปลง แต่มองลึกลง ไปถึง
ความเกิดดบั พอนกึถึงความเกิดดบั ก็จะได้ความส านึก อย่างชีวิต
ของเรานี ้แม้แต่ขัน้หยาบๆ เพียงนึกถึงเกิดเป็นเร่ิมต้น และดบัคือ
ตาย พอนกึแคนี่เ้ราก็เร่ิมมองเหน็ความจริงแห่งชีวิตของเรา ซึ่งเป็น
ความจริงท่ีเป็นของแท้แนน่อน  
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คนโดยมากเบือ้งแรกท่ีสดุพอสมัผสักับความรู้ความเข้าใจ
นี ้ก็จะมีความตกใจและหวาดกลัวก่อน เพราะไม่เคยคิดไม่เคย
พิจารณา แต่ถ้าเม่ือไร เขาท าใจให้คุ้นกับความจริงนี ้คือมองด้วย
รู้เทา่ทนั เหน็เป็นของธรรมดา จิตใจเขาจะเร่ิมมีความเป็นธรรมดา
กับความจริงนัน้ขึ น้  แ ล้วจะ รับหน้าเผชิญกับสภาพความ
เปล่ียนแปลงนัน้ได้อย่างดีขึน้ หรือแม้แต่คิด แม้แต่  นึกถึง ก็จะมี
จิตใจท่ีสบายได้ เพราะส่ิงนีเ้ป็นความจริง เป็นความสว่างท่ี
มองเห็นด้วยปัญญา เม่ือปัญญาเห็นสว่างขึน้จิตใจก็โปร่งโล่ง
แจม่ใส 

พระพทุธศาสนานัน้ทา่นสอนให้เผชิญหน้ากบัความจริง ให้
ยอมรับความจริง ในท่ีสดุแล้วคนเราต้องอยู่กับความจริง หนีความ
จริงไม่พ้น ถ้าเราท าจิตใจของเราให้อยู่กับความจริงได้ตลอดเวลา
แล้ว ความจริงท่ีเกิดขึน้นัน้ก็จะไม่กระทบกระเทือนจิตใจของเรา 
แต่ถ้าเราไม่ยอมรับมัน ความจริงก็ต้องเกิดอยู่ดี และเพราะเราไม่
ยอมรับมัน มันก็เลยกระทบกระเทือนตวัเรามาก ความทกุข์ก็เกิด
ขึน้มามาก เรียกว่าเป็นความทกุข์สองชัน้ คือ ทกุข์เพราะความดบั
ท่ีต้องเจอะต้องเจอเป็นความจริงตามธรรมดาเม่ือถึงเวลานัน้ แล้ว
ยังทกุข์ด้วยหวาดผวาไหวหวัน่ตลอดเวลา ก่อนท่ีความจริงนัน้จะ
มาถึงอีกด้วย  

เพราะฉะนัน้ ทางพระทา่นจงึชีน้ าให้รู้เข้าใจความจริง เม่ือรู้
เข้าใจความจริงแล้ว ในท่ีสดุความรู้ความจริงนัน้แหละจะท าให้เรา
มีจิตใจท่ีสบาย มีจิตใจท่ีเบิกบานผ่องใส แม้กระทัง่ตลอดเวลาเลย
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ทีเดียว เพราะความจริงก็คือสจัจะ ท่านบอกว่าในท่ีสดุแล้ว ไม่มีรส
อะไร เลิศกวา่รสสจัจะ ดงับาลีวา่ 

สจฺจ  หเว สาธุตร  รสาน  
สจัจะแล เลิศรสกว่าประดารส หรือว่า  
ความจริงนีแ้หละ เป็นรสเลิศกว่ารสทัง้หลาย 
ขอเปรียบเทียบ เหมือนอย่างน า้ท่ีมีรสต่างๆ น า้หวาน น า้

เปรีย้ว น า้รสต่างๆ มากมาย ในท่ีสดุรสดีท่ีสดุคือรสอะไร คือรสน า้
บริสทุธ์ิ รสน า้ท่ีจืดสนิท ไปๆ มาๆ ไม่ว่ารสอะไรก็สู้ รสน า้บริสทุธ์ิท่ี
จืดสนิทนีไ้ม่ได้ บางครัง้เราอาจจะต้องการรสหวาน บางครัง้ก็
ต้องการรสเปรีย้ว บางครัง้ก็ต้องการรสเปรีย้วปนหวาน บางทีก็
อยากได้รสเค็มบ้าง ต้องการไปต่างๆ นานา แต่ในท่ีสดุแล้ว รสท่ีดี
ท่ีสดุก็คือ รสท่ีจืดสนิทของน า้ท่ีบริสทุธ์ินัน่เอง 

อันนีก้็เหมือนกัน ชีวิตของเราท่ีมีการตกแต่งไปอย่างนัน้
อย่างนี ้มีการจดัสรรปรุงแต่งอะไรต่างๆ ก็เพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
เรามีรสชาด แล้วเราก็เพลิดเพลินไปกับการจดัสรรปรุงแต่งเหล่านี ้
และมีความสุขสบายไปในระดับหนึ่ง แต่ในท่ีสุดแล้ว เม่ือไรเรา
เข้าถึงความจริง ความจริงนัน้แหละจะเป็นรสท่ีเลิศท่ีสุด เพราะ  
ฉะนัน้ ผู้ ท่ีเข้าถึงความจริงแล้ว จะมีจิตใจท่ีเบิกบานสดใสด้วย
ความสุขท่ีบริสุทธ์ิ เหมือนอย่างน า้ท่ีมีรสจืดสนิทอย่างนัน้ ซึ่งเป็น
ส่ิงท่ีเราจะต้องการในท่ีสดุอย่างแนน่อน  

ไม่ว่าเราจะต้องการโน้นต้องการน่ี ต้องการส่ิงปรุงแต่งรส
อะไรตา่งๆ มากมายอย่างไร แตใ่นท่ีสดุเราก็จะหนีไม่พ้นจากความ
ต้องการรู้รสของความจริง ถ้าเรารีบรู้รสของความจริง ท าใจให้คุ้น
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กับรสของความจริงได้แต่ต้นแล้ว เราจะมีความสขุได้ตลอดเวลา 
จิตใจจะเบิกบาน แม้จะมีรสท่ีปรุงแต่งเป็นรสแปลกต่างๆ หวาน 
เปรีย้ว มนั เคม็ เข้ามา ก็กลายเป็นเคร่ืองเสริมรสไป  

คนท่ีสามารถรับสมัผสัรสความบริสทุธ์ิของสจัจะ คือความ
จริงนีไ้ด้ จะท าให้จิตใจมีความสขุได้ตลอดเวลา ส่วนคนท่ีมัวแต่ว่ิง
แลน่ไปหารสปรุงแตง่ แสวงรสเปรีย้วหวานมนัเคม็ดงัท่ีกล่าวนัน้ จะ
ไม่รู้จักรสพืน้ฐานท่ีแท้จริง แล้วก็จะต้องมีวันหนึ่งท่ีเขาจะประสบ
กับปัญหา คือการท่ีว่าในเวลาท่ีพบกับรสแท้จริงอนับริสทุธ์ิ ท่ีควร
จะเป็นรสท่ีดีท่ีสดุ แต่เขากลบัไม่สามารถลิม้รสนัน้ได้ เพราะจิตใจ
ไม่ได้ตัง้ไว้ มัวแต่กังวลหวั่นใจสลดหดหู่ หรือไม่ก็ ต่ืนตระหนก 
จนกระทัง่ไม่สามารถเข้าถึงรสนัน้ได้ 

เพราะฉะนัน้ ในทางพระพุทธศาสนานี ้ท่านจึงให้ตัง้เป็น
แก่นสารแห่งชีวิตไว้ คือการรู้เท่าทันความจริง ให้เข้าถึงรสแห่ง
สจัจะท่ีเป็นรสเลิศกว่ารสทัง้หลายทัง้ปวง เสร็จแล้วไม่ว่าจะมีรส
อะไรท่ีแปลกออกไป มันก็จะเป็นส่วนเสริมให้ชีวิตนีมี้ความหมาย
เพ่ิมขึน้ไปตามท่ียงัประสงค์ ในฐานะท่ียังเป็นปถุุชนเราจะต้องการ
รสนีร้สนัน้ท่านก็ไม่ว่าอะไร แต่ขอให้รู้จกัรสของความจริงนีไ้ว้ด้วย 
เป็นประการหนึง่  

นี คื้อความจริงอย่าง ท่ีกล่าวมาแล้ว กฎธรรมชาติ นี ้
สาระส าคญัของมันก็คือ การเกิดขึน้และการดับไป การเกิดดับนี ้
เป็นสภาวะท่ีเป็นแก่นของความเป็นอนิจจงั การท่ีจะเปล่ียนแปลง
เป็นอะไรๆ ไปต่างๆ ได้ก็ต้องอาศัยการเกิดดับทัง้นัน้ เม่ือเราได้รู้
ตระหนกัถึงความเกิดดบัอย่างท่ีกล่าวเม่ือกีนี้ว้่ามองเห็นความจริง 
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ตอนแรกก็อาจตระหนกตกใจหน่อย แต่พอคุ้นกับมันวางใจวาง
ทา่ทีถกูต้องแล้ว เราจะสบายใจกับมัน ต่อมาเราจะอยู่ด้วยปัญญา
รู้เทา่ทนั โปร่งโล่งสว่างไสว จิตใจของเราจะสามารถมีความสดช่ืน
เบิกบานผอ่งใสได้ตลอดเวลา  

ในทางตรงข้ามถ้าเราไม่รู้จักความจริงนี ้ชีวิตของเราก็มี
โอกาสท่ีจะเตลิดไปได้มาก จะโน้มไปในทางท่ีจะมีความหลงระเริง 
มีความมวัเมา แล้วก็มีความทกุข์ในประการต่างๆ เพราะไม่มีหลกั
ยึดของจิตใจ เวลาประสบอนิฏฐารมณ์ ซึง่เป็นอารมณ์ท่ีขัดแย้ง ส่ิง
ต่างๆ ไม่เป็นไปตามปรารถนา ก็ไม่มีความรู้เท่าทันท่ีจะมาคิด
พิจารณา ก็มีแต่ความทุกข์ มีแต่การถูกกระทบกระแทกบีบคัน้
อย่างเดียว ดงัท่ีพระพทุธเจ้าได้ตรัสเป็นคาถา อย่างท่ีอาตมภาพได้
ยกมากลา่วเบือ้งต้นวา่  
 โย จ วสฺสสตํ ชีเว  อปสฺส ํอุทยพฺพยํ  

 เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย  ปสฺสโต อุทยพฺพยํ. 

แปลว่า บุคคลใดถึงจะมีอายุอยู่ตลอดร้อยปี แต่ไม่เคย
มองเห็นการเกิดขึน้และการเส่ือมสลายไป ชีวิตของคนนัน้ไม่
ประเสริฐเลย สู้คนท่ีมีปัญญา มองเห็นความเกิดขึน้และความดับ
ไป แม้เป็นอยู่ชั่วขณะหนึ่งก็ไม่ได้ ชีวิตของคนท่ีเป็นอยู่แม้ขณะ
เดียว แตม่องเหน็การเกิดขึน้แล้วดบัไปนัน้ ประเสริฐกวา่ 

ทา่นวา่อย่างนี ้อนันีก้็เป็นสาระส าคญัอย่างหนึ่งของการท่ี
เราต้องเข้าใจความจริงของส่ิงทัง้หลาย เม่ือเข้าถึงความจริงนีแ้ล้ว 
เราก็จะมีจิตใจท่ีประกอบด้วยปัญญาอนัรู้เทา่ทนัโลกและชีวิต และ
ตรงนีแ้หละท่ีมีความหมายมาก คือการท่ีความรู้ในกฎธรรมชาติจะ



ความจริงแห่งชีวติ ๑๕๕ 

มีผลต่อตัวชีวิตของเราเองโดยตรง ไม่ใช่เป็นเพียงการเตลิดหรือ
เพลิดเพลินไปกับส่ิงภายนอกท่ีเราเท่ียวประดิษฐ์ตกแต่ง และท า
เพียงเพ่ือสนองความต้องการของเรา โดยท่ีว่ามันไม่เข้าถึงเนือ้ตัว
ของชีวิต  

ส าหรับคนท่ีเข้าถึงความจริงของธรรมชาติท่ีโน้มเข้ามาสู่
ชีวิตของตนเองได้แล้วอย่างนี ้เขาจะไปปฏิบัติตามธรรมชาติด้วย
ความรู้ในธรรมชาตินัน้ก็ตาม  หรือจะเอาความรู้ในธรรมชาติมา
ประดิษฐ์สร้างสรรค์ส่ิงต่างๆ ก็ตาม ก็ท าไป แต่เขาจะรู้ขอบเขตท่ี
เหมาะสม เพราะเขารู้ว่าชีวิตของคนเราคืออะไร ความสุข ความ
ทกุข์ และประโยชน์ท่ีแท้จริง คืออะไร อยู่ตรงไหน แค่ไหน ชีวิตของ
เราจะมีความพอดี รู้วา่แคไ่หนชีวิตของคนเราจะอยู่เป็นสขุได้ ไม่ใช่
ฝากชีวิตไว้กบัส่ิงภายนอกโดยสิน้เชิง 

 
สขุแบบเคลือบทาข้างนอก กบัสขุด้วยสดใสข้างใน  

คนจ านวนมากยงัมีปัญหา แม้วา่จะมีความรู้ในกฎธรรมชาติ 
ความรู้นัน้ก็จะมีประโยชน์เพียงว่ามาช่วยให้เขาท าอะไรได้มากขึน้ 
แตก่ารท าได้มากขึน้นัน้ อาจมีความหมายได้ ๒ นยั 

นยัหนึง่คือ มีการสนองกิเลสได้มากขึน้ เม่ือมีการสนองกิเลส
มากขึน้ ก็จะมีการเบียดเบียนกนัมากขึน้ มีความวุน่วายมากขึน้  

อีกนยัหนึง่ คือ ในแง่ของตวัเองก็จะเป็นไปในทางท่ีว่า จะมี
ความสนุกสนานเพลิดเพลินมากขึน้ อาจจะมัวเมาและสยบเป็น
ทาสของวตัถมุากขึน้ และในเวลาทกุข์ก็ทกุข์มากขึน้ด้วย  



๑๕๖ คติธรรมแห่งชีวิต 

ทีนี ้หากเป็นคนท่ีรู้เข้าใจความเป็นจริงของส่ิงทัง้หลาย 
จนกระทั่งหยั่งรู้ถึงชีวิตสงัขารตามความเป็นจริงแล้ว ก็จะรู้ความ
พอดีว่า ชีวิตของเราน่ีท่ีจะอยู่อย่างมีความสขุนัน้ อยู่ด้วยอะไรกัน
แน ่พอมีปัญญารู้ความจริงและอยู่อย่างรู้เท่าทนัแล้ว เพียงว่าชีวิต
ของตนเองด ารงอยู่ แม้ไม่มีส่ิงภายนอกมาช่วยเสริมปรุงแต่ง คน
อย่างนีก้็มีความสขุได้ ท่านเรียกว่ามีความสขุท่ีเป็นอิสระ ท่ีเป็นไท
แก่ตนเอง  

ส าหรับคนท่ีอยู่ด้วยปัญญารู้เท่าทันอย่างนี ้เขาจับแก่น
ของชีวิตและแก่นของความสขุได้แล้ว เขามีความสขุได้ตามล าพัง
เป็นแกนเป็นฐานข้างในอยู่แล้ว ถ้าจะมีสุขภายนอกมาเพ่ิมเติม 
ด้วยความรู้ท่ีจะปฏิบติัตามกฎธรรมชาติได้ถูกต้องก็ตาม ด้วยการ
มีส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึน้ใหม่ก็ตาม ส่ิงเหล่านัน้ก็จะเป็นเคร่ือง
เสริมสขุให้มากขึน้ แตถ่ึงแม้จะขาดจะพรากจากส่ิงเสริมสขุเหล่านัน้ 
เขาก็คงสขุได้อยู่นัน่เอง 

ในทางตรงข้าม ส าหรับคนท่ีขาดปัญญารู้เท่าทนั จบัแก่น
ของความสุขไม่ได้ เม่ือไม่สามารถอยู่เป็นสุขได้โดยล าพังจิตใจ  
และปัญญาของตนเอง ก็ ต้องฝากความสุขของตนไว้กับส่ิง
ภายนอก ตอนแรกก็อาศยัส่ิงสนองความต้องการท่ีมีตามธรรมชาติ
ก่อน แล้วการท่ีเขาจะมีความสุขได้ก็ขึน้ต่อการมีส่ิงสนองความ
ต้องการเหล่านัน้ เขาก็เลยกลายเป็นทาสของส่ิงเหล่านัน้ แล้ว
ตอ่ไปเม่ือเขามีส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์มาช่วยบ ารุงบ าเรอความสขุ
มากขึน้ การมีส่ิงประดิษฐ์สร้างสรรค์เหล่านัน้ ก็มีความหมายเป็น
การขยายขอบเขตของการท่ีเขาจะเป็นทาสให้มากขึน้ด้วย 



ความจริงแห่งชีวติ ๑๕๗ 

ส าหรับคนท่ีขาดปัญญารู้เท่าทันและขาดความสุขท่ีเป็น
แกนภายในนี ้การได้ส่ิงอ านวยสขุเพ่ิมขึน้ ก็คือการขยายขอบเขต
ของความเป็นทาส และส่ิงท่ีเพ่ิมขึน้มานัน้จึงไม่ใช่เสริมสขุเท่านัน้ 
แตเ่สริมทกุข์ด้วย 

ถึงตอนนีก้็จะมีค าถามว่า เอาละ คนเราแต่ละคนน่ี เรามี
ความสขุได้อย่างไร คนเรานีมี้ความสขุ ๒ ประเภท 

ความสขุประเภทท่ีหนึ่ง คือ ความสุขท่ีต้องขึน้ต่อส่ิงบ ารุง
บ าเรอภายนอก ต้องอาศัยส่ิงภายนอกมาช่วย อย่างง่ายๆ เช่น 
วตัถส่ิุงของท่ีทา่นเรียกว่าอามิส แม้ตลอดจนบุคคลแวดล้อม ถ้าไม่
มีส่ิงเหล่านีแ้ล้ว ก็จะเกิดความขาดแคลน แล้วก็จะเกิดความทกุข์ 
ความสขุความทกุข์ของคนเราแบบนีฝ้ากไว้กับส่ิงภายนอก เราไม่
สามารถอยู่เป็นสุขได้โดยขาดส่ิงเหล่านี ้และเป็นความสุขท่ี ไม่
มั่นคงยั่งยืน เหมือนกับเป็นของท่ีเอามาเคลือบหรือฉาบทาไว้ น่ี
เป็นประเภทท่ีหนึง่ ซึง่จะเหน็ได้ทัว่ไป 

ทีนี ้ท่านบอกว่ามีความสขุอีกประเภทหนึ่ง คือ ความสขุท่ี
เกิดในใจของตนเองได้ โดยไม่ต้องอาศัยส่ิงภายนอก แม้จะอยู่
ล าพงัจิตใจของตนเองก็เป็นสขุได้ เป็นความสดใสช่ืนฉ ่าอยู่ข้างใน 
ท่ีตนเองสามารถครอบครองอย่างเป็นไทโดยแท้จริง อันนีเ้ป็น
ความสขุอีกระดบัหนึง่ ซึง่คนทัว่ไปจะไม่คอ่ยมี 

คนเรานีม้กัจะหวงัความสขุจากส่ิงภายนอก แล้วบางทีก็ไม่
เคยฉกุคิดว่า เราจะต้องมีเวลาอยู่เฉพาะกับตวัเอง ส่ิงทัง้หลายนัน้
จะไม่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดเวลา อย่างน้อยแม้ยังอยู่กับเรา 
มนัก็ไม่สามารถเป็นไปตามใจปรารถนาของเราได้ตลอดไป ถ้าเรา



๑๕๘ คติธรรมแห่งชีวิต 

จะให้ส่ิงทัง้หลายต้องเป็นไปตามใจปรารถนาของเราแล้ว เราจึงจะ
มีความสขุน่ี เราจะต้องมีแตค่วามทกุข์ เพราะวา่ส่ิงทัง้หลายนัน้ ตก
อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติท่ีวา่ มนัเป็นไปตามเหตปัุจจยัของมนั  

เม่ือเราต้องการให้มันเป็นไปตามใจปรารถนาของเรา พอ
เรามีใจปรารถนาต่อมันให้เป็นอย่างนี ้แต่ธรรมดาของมันตามกฎ
แหง่เหตปัุจจยั กลบัผลกัดนัให้มันไปทางโน้น พอมันไปทางโน้นแต่
ใจเราต้องการให้มาทางนี ้ก็เกิดความขัดแย้งขึน้ แล้วใครชนะ ใจ
เราปรารถนาให้มันเป็นอย่างนี ้แต่ส่ิงทัง้หลายเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัยของมัน กลับเป็นไปอย่างโน้น ใครชนะ ก็ต้องตอบว่า กฎ
ธรรมชาติชนะ กฎธรรมชาติก็คือความเป็นไปตามเหตุปัจจยัชนะ 
พอกฎธรรมชาติชนะ เราแพ้ เราก็ต้องถูกบีบคัน้ เรียกว่าเกิด  ทกุข์ 
อนันีเ้ป็นธรรมดา เพราะว่ามันขัดกันตัง้แต่ต้นแล้ว กระแสมันคน
ละกระแส  

ฉะนัน้ในทางพระท่านจึงสอนเร่ืองนีม้าก ท่านย า้ให้รู้เข้า
ใจความจริงของธรรมดาและให้เราวางตวัให้ถูกต้องว่า เราจะต้อง
ไม่เอาความปรารถนาหรือความอยากของเราเป็นตวัตัง้ แต่ต้องเอา
ความรู้เทา่ทนัเหตปัุจจยัเป็น  ตวัตัง้ พอเห็นส่ิงทัง้หลายก็มองในแง่
ว่า อ๋อ ส่ิงทัง้หลายมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะ มันจะไม่เป็นไป
ตามใจอยากของเรา ถ้าเราต้องการให้มันเป็นไปอย่างไร เรา
จะต้องรู้เหตปัุจจยัของมัน ต้องศึกษาเหตปัุจจยัของมัน แล้วไปท า
ท่ีเหตุปัจจัย เพ่ือให้เป็นอย่างนัน้ อย่ามัวนั่งปรารถนาอยู่ ให้ส่ิง
ทัง้หลายเป็นไปตามต้องการ มนัเป็นไปไม่ได้ 



ความจริงแห่งชีวติ ๑๕๙ 

ถ้ารู้อย่างนีแ้ล้ว จิตใจจะเป็นอิสระ ความอยากจะไม่มาบีบ
คัน้จิตใจของตนเอง จะอยู่โดยรู้เท่าทันว่า อ้อ เราต้องท าท่ีเหตุ
ปัจจัย พอเห็นส่ิงทัง้หลาย ชาวพุทธก็จะท าใจได้ทันที เพราะ
หลกัการทางพทุธศาสนาบอกไว้  แล้วว่า ให้มองส่ิงทัง้หลายตาม
เหตปัุจจยันะ พอมีอะไรเกิดขึน้ เราบอกกับตวัเองว่า “มองตามเหตุ
ปัจจยั” และ “เป็นไปตามเหตปัุจจยั” แค่นีม้ันก็ตดัความรู้สึกท่ีไม่ดี
ได้หมดเลย  

ดังเช่นเม่ือเกิดการพลัดพรากขึน้มาน่ี ถ้าเรามองในแง่
ความปรารถนาของเราว่า โอ ท่านผู้ นีเ้รารักใคร่ ท าไมท่านไม่อยู่
กับเรา ท่านน่าจะอยู่ไปอีกสักสิบปี อะไรต่างๆ ท านองนี ้คิดไปย่ิง
คิดก็ย่ิงโศกเศร้า น่ีเรียกว่าเอาตวัความอยากหรือความปรารถนา
ของเราเป็นหลกั แล้วจะให้ส่ิงทัง้หลายเป็นไปตามความอยากนัน้ 
เราก็ต้องถกูบีบคัน้และเป็นทกุข์  

ทีนี ้ในทางของปัญญา พอเกิดเหตกุารณ์อย่างนีข้ึน้มา เรา
ก็พิจารณาทนัทีวา่ ออ๋ ส่ิงทัง้หลายเป็นไปตามเหตปัุจจยั น่ีร่างกาย 
มันเป็นชีวิตสังขาร มันเกิดจากปัจจัยปรุงแต่ง มันเป็นไปตามคติ
ธรรมดาของเหตุปัจจัยแล้ว มีเหตุปัจจัยท่ีจะท าให้เกิดขึน้ มันก็
เกิดขึน้ มีเหตปัุจจยัท่ีจะท าให้ตัง้อยู่ มนัก็ตัง้อยู่ มีเหตปัุจจยัท่ีจะท า
ให้ดบัสิน้ไปสลายไป มันก็ดบัสลาย ท่ีเป็นอย่างนีม้ันก็เป็นไปตาม
เหตุปัจจัยแล้ว พอมองแค่นีใ้จของเราก็แยกออกมาตัง้อยู่ได้เป็น
อิสระ เป็นตัวของตัวเอง เรียกว่าเป็นการพึ่งพาตนเองได้ในทาง
จิตใจ เม่ือจิตใจมีความเป็นอิสระ ก็อยู่อย่าง ปลอดโปร่งโล่ง  เบา 
มีทกุข์น้อย  



๑๖๐ คติธรรมแห่งชีวิต 

เป็นอันว่า คนท่ีพิจารณาตามหลักของการมองตามเหตุ
ปัจจยันีจ้ะมีจิตใจท่ีเป็นสขุ และเป็นอิสระมากขึน้ แต่โดยสาระ ก็คือ 
จะต้องรู้เท่าทันการเกิดขึน้และการดับไป เม่ือเรามองเห็นความ
เกิดขึน้และดบัไปของส่ิงทัง้หลาย แม้ตลอดจนชีวิตของตวัเราเองนี ้
ว่าเป็นเร่ืองธรรมดา เป็นไปตามเหตุปัจจยัแล้ว เราวางใจถูกต้อง
ตอ่ส่ิงเหลา่นัน้ แล้วก็ปฏิบติัต่อส่ิงทัง้หลายด้วยปัญญา ท่ีพิจารณา
ตามเหตุปัจจัย ท าท่ีเหตุปัจจัย และรู้ตามเหตุปัจจัย นอกจาก
ประสบความส าเร็จแล้ว ก็จะมีชีวิตท่ีมีความสขุ มีความเบิกบาน
ผอ่งใส อย่างน้อยด้วยการรู้ความจริงนัน้ ก็จะเป็นอยู่ด้วยปัญญาท่ี
รู้เทา่ทนั ปัญญาท่ีรู้เทา่ทนัก็ท าให้เกิดความสว่าง แล้วก็จะท าให้จิตใจ
นีไ้ม่ขุ่นมวัไม่เศร้าหมอง มีความร่าเริงเบิกบานผอ่งใสอยู่ได้เสมอ 

 
ถึงแม้อะไรจะเปล่ียนแปลงผนัผวนไป กต้็อง 

รักษาสมบัติแท้ของเราไว้ให้ได้  

คนดีท่ีพงึปรารถนานัน้ตามท่ีท่านเน้นย า้มาก เป็นผู้ปฏิบติั
ถูกต้องเร่ิมแต่ประการท่ี ๑ คือการรู้เท่าทัน เม่ือรู้เท่าทนัความจริง
แล้ว ตอ่ไปประการ  ท่ี ๒ ก็ให้การรู้เทา่ทนันัน้มีผลต่อจิตใจ ท่ีจะท า
ให้จิตใจนัน้ มีความสวา่ง   มีความเบิกบาน ไม่วุน่วาย ไม่สบัสน  

ถ้าจิตใจว่ิงแล่นด้วยความท่ีคิดว่า เออ เราอยากให้เป็น
อย่างนี ้มันไม่ยอมเป็น อะไรอย่างนี ้เราก็วุ่นวายสบัสน เกิดความ
ดิน้รนมาก ความบีบคัน้ก็เกิดขึน้มาก 
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แต่ถ้ามีความสว่างด้วยความรู้เท่าทันแล้ว ก็จะมีความ
โปร่งโล่ง มีความเบา ไม่วุ่นวาย ไม่ดิน้รนกระทบกระทั่งบีบคัน้ 
จิตใจก็จะมีความสขุ จิตใจท่ีมีลกัษณะอย่างนี ้เป็นจิตใจท่ีดีงามมี
ความสขุจริงแท้  

พระพทุธศาสนาสอนให้เราสร้างความรู้เท่าทนัขึน้ในจิตใจ  
จากความรู้เท่าทนันัน้ ก็ให้มีภาวะจิตท่ีเรียกว่า ปราโมทย์ 

คือความร่าเริงเบิกบานใจ ซึง่ควรอนรัุกษ์ไว้ให้มีอยู่เสมอ  
แล้วก็ให้มีปีติ คือความเอิบอ่ิมใจ พอรู้เท่าทันความจริง

แล้ว เราก็มีความเอิบอ่ิมใจได้ แม้แตจ่ะมีเร่ืองท่ีไม่ปรารถนาเกิดขึน้ 
แต่ถ้าเรารู้เท่าทันความจริง จิตใจก็เอิบอ่ิมได้ ด้วยความรู้ความ
เข้าใจด้วยปัญญานัน้  

จากความปีติ เอิบอ่ิมใจ จิตใจก็ผ่อนคลาย สบาย มีความ
สงบเย็น ท่ีทา่นเรียกวา่มีปัสสทัธิ  

แล้วจิตใจท่ีผ่อนคลายสงบเย็นนัน้ ก็สดช่ืนโปร่งเบา มี
ความสขุ  

เม่ือใจเป็นสขุแล้ว ก็อยู่ตวั ไม่ดิน้รน ไม่ซดัส่าย เป็นจิตใจท่ี
มัน่คง ไม่มีอะไรรบกวน เรียกวา่เป็นสมาธิ 

สภาพจิตใจอย่างนี  ้เป็นจิตใจท่ีดีงาม ท่ีท่านบอกว่า 
พทุธศาสนิกชนควรจะสร้างให้เกิดขึน้เสมอๆ ให้เรามองส่ิงเหล่านี ้
หรือสภาพจิตนีว้่าเป็นทรัพย์สมบัติอันมีค่า พยายามท าให้มีและ
รักษาไว้ในจิตใจของเรา อย่าให้ใครมาท าลายได้ 

พุทธศาสนิกชนต้องการมีชีวิตท่ีดีงาม จะต้องพยายาม
สร้างสภาพจิตใจท่ีดี คือ 
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๑. ปราโมทย์ ความร่าเริงเบิกบานใจ ให้มีอยู่เสมอ 
๒. ปีติ   ความอ่ิมใจ ปลืม้ใจ 
๓. ปัสสทัธิ  ความผอ่นคลายกายใจ สงบเย็น 
๔. สขุ   ความโปร่งช่ืนคลอ่งใจ ไม่มีอะไรบีบคัน้

ใจ 
๕. สมาธิ  ความมีใจแนว่แน ่ อยู่กบัส่ิงท่ีต้องการ ไม่

ฟุ้ งซา่น ไม่วุ่นวาย ไม่สบัสน ไม่มีอะไรรบกวน 
เราต้องถือว่า สภาพจิตเหล่านีเ้ป็นสมบัติท่ีดีมีค่าย่ิง เรา

ต้องท าให้มีอยู่ในใจเสมอ มันดีย่ิงกว่าสมบัติภายนอกทัง้หลาย
ทรัพย์สินสมบัติต่างๆ ภายนอกนัน้ เราสร้างขึน้มาเพ่ือท่ีจะบ ารุง
บ าเรอชีวิตให้เรามีความสขุ แตไ่ม่แน่นะ ว่ามันจะให้ความสขุท่ีจริง
ท่ีแท้ได้หรือไม่ บางทีมนัก็ให้ได้เพียงชัว่คราว ไม่ยัง่ยืนตลอดไป  

แท้จริงแล้วสภาพจิตเหล่านีแ้หละ คือจุดหมายของการมี
ทรัพย์สินสมบัติเหล่านัน้ ถ้าทรัพย์สินสมบติัเหล่านัน้ สามารถท า
ให้เรามีปราโมทย์ ปีติ ปัสสทัธิ สขุ สมาธิ ได้ อนันัน้ก็น่าภูมิใจ แต่
หลายคน หรือมากคนทีเดียว เม่ือสร้างทรัพย์สมบัติภายนอกขึน้
มาแล้ว กลบัไม่ได้ไม่มีสภาพจิตเหล่านี ้ซ า้ร้ายบางทีกลบัให้ทรัพย์
สมบติัภายนอกกีดขวางท าลายสภาพจิตท่ีดีงามของตนเหล่านีใ้ห้
หมดไปเสียอีก เม่ือยังแสวงหา ยังไม่ได้ทรัพย์สิน ก็ได้แต่หวงั และ
ยังไม่มีสภาพจิตเหล่านี ้ครัน้เม่ือได้ทรัพย์สินมามีขึน้แล้ว ก็ย่ิง
ท าลายสภาพจิตท่ีดีเหล่านัน้ให้หมดไป ด้วยความยึดติดหวงแหน
หว่งกงัวล ตลอดจนหวาดระแวง ริษยากนั หรือโลภย่ิงขึน้ไป 
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ในทางตรงข้าม ถ้าเราย่ิงสามารถสร้างปราโมทย์ ปีติ 
ปัสสัทธิ สุข สมาธิไว้ในใจได้ตลอดเวลาของเราเอง โดยไม่ต้อง
อาศยัปัจจัยภายนอก ก็จะเป็นความสามารถพิเศษท่ีสุด ตอนนัน้
เราจะเห็นว่า โอ แม้แต่ทรัพย์สมบติัต่างๆ น่ี ก็ยังไม่มีค่าเท่าสภาพ
จิตท่ีดีงามเหลา่นี ้เพราะในท่ีสดุแล้ว ส่ิงท่ีเราต้องการแท้จริงก็อนันี ้
เอง เหล่านีแ้หละคือทรัพย์สมบติัท่ีเราปรารถนาอย่างแท้จริง แล้ว
อันนีแ้หละท่ีจะท าชีวิตของเราให้เป็นชีวิตท่ีดีงามมีความสุขได้
แท้จริง 

ในขัน้สุดท้าย เม่ือถึงเวลาท่ีทรัพย์สินสมบัติและญาติพ่ี
น้องช่วยอะไรไม่ได้ เช่นบนเตียงท่ีเจ็บป่วย บางทีเจ็บป่วยถึงกับ
ร่างกายขยบัเขยือ้นไม่ได้ ท าอะไรไม่ได้ ใครชว่ยก็ไม่ได้ รับประทาน
อาหารก็ไม่อร่อย ก็เหลือแต่ใจของเราน่ีแหละ ตอนนัน้ถ้าเรามีแต่
สขุท่ีอิงอาศยัอามิส ขึน้ต่ออามิสคือส่ิงของภายนอกแล้ว ก็จะมีแต่
ความทกุข์ความเดือดร้อนอย่างเดียว 

ตรงข้ามกับคนท่ีฝึกใจของตนไว้ด้วยปัญญารู้เท่าทนัอย่าง
ท่ีกล่าวมาแล้ว ซึ่งสามารถท าใจให้มีปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิ สุข 
สมาธิได้ เขาฝึกใจไว้พร้อมแล้ว แม้จะนอนป่วยอยู่คนเดียวบนเตียง 
ใครๆ อะไรๆ ชว่ยไม่ได้ เขาก็สามารถมีความสขุได้  

อนันีเ้ป็นความสขุท่ีเป็นอิสระ เป็นไทแก่ตนเองอย่างแท้จริง 
สว่นในเวลาท่ีไม่ป่วย เม่ือได้ส่ิงภายนอกมาช่วยเสริมอีก เขาก็ย่ิงมี
ความสุขเพ่ิมเป็น ๒ ชัน้ เวลาไม่มีความสุขจากภายนอก อยู่คน
เดียวท าอะไรไม่ได้ ก็ยังสามารถมีความสุขได้ อย่างน้อยก็ไม่
กระวนกระวายทกุข์ร้อนเกินไป 
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ฉะนัน้ ส าหรับพุทธศาสนิกชนจึงเห็นชัดว่า แก่นแท้ของ
ชีวิตท่ีเราต้องการนัน้คืออะไร เราสร้างสรรค์ทรัพย์สมบติัต่างๆ มา
เพ่ือความสุข แต่ความสุขในขัน้สุดท้ายนัน้อยู่ท่ีจิตใจของเรา ท่ี
จะต้องฝึกฝนไว้เสมอ ท าอย่างไรเราจึงจะสร้างสภาพจิตนีข้ึน้มาได้ 
ค าตอบก็คือจะต้องท าให้เป็นปกติธรรมดา อยู่ด้วยปัญญาท่ีรู้เท่า
ทนัความจริงตลอดเวลา สร้างความร่าเริงเบิกบานใจขึน้มา พร้อม
ด้วยความเอิบอ่ิมใจ ความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจ ความสุข 
และความอยู่ตัวลงตัวของจิตใจ ให้มีประจ าเป็นหลักอยู่ภายใน 
และอย่างท่ีบอกเม่ือกีว้่า ให้ตัง้ท่าทีเหมือนส่ิงนีเ้ป็นสมบัติท่ีมีค่า
ของเรา เราจะไม่ยอมให้ใครท าลาย  

เวลาพบกบัใครเราก็จะได้รับอารมณ์เข้ามา บางทีเราก็ถูก
อารมณ์ท่ีเข้ามานัน้กระทบกระทัง่ หรือกระทบกระแทก เช่น ได้ยิน
ถ้อยค าของคนอ่ืนพดู บางทีอารมณ์ท่ีไม่นา่ปรารถนาเข้ามาโดยเรา
ไม่รู้ตวั เราไม่ทนัรักษาสมบติัของเรา ปล่อยให้อารมณ์เหล่านัน้มา
กระทบกบัใจเรา แล้วก็ท าลายทรัพย์สมบติัท่ีมีคา่ของเราไปเสีย ท า
ให้ความปราโมทย์ เบิกบานใจในใจของเราหมดไปหรือหายไป  

ไปเห็นคนนัน้เขาแสดงอาการอย่างนี ้ไปได้ยินคนนีเ้ขาพดู
ค าอย่างนัน้ อ้าว เกิดกระทบกระทั่งใจขึน้มา ขุ่นมัว เศร้าหมอง 
เห่ียวแห้ง บีบคัน้ใจ เลยถูกคนอ่ืนเขามาท าลายสมบัติในของตัว
เสีย แสดงว่ารักษาสมบัติไม่ได้ ดงันัน้ จะต้องตัง้สติไว้ก่อน ระลึก
ก ากบัใจของตนวา่ เราจะต้องพยายามรักษาสมบติัในของเราไว้ให้
ได้ อย่างน้อยตัง้ทา่ทีไว้ว่า น่ีแหละสมบติัท่ีมีค่าท่ีสดุของเรา เราจะ
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พยายามรักษาไว้ ถ้าท าอย่างนีแ้ล้วพทุธศาสนิกชนก็จะมีแต่ความ
เจริญงอกงามในธรรม 

ตกลงว่า สภาพจิตใจท่ีพึงปรารถนา แสดงถึงจิตใจของ
พทุธศาสนิกชนท่ีด าเนินตามวิถีแห่งพทุธ ท่ีเป็นผู้ รู้ ผู้ ต่ืน ผู้ เบิกบาน 
ก็คือ 

ความร่าเริงเบิกบานใจ ท่ีเรียกวา่ ปราโมทย์  
ความเอิบอ่ิมใจ ท่ีเรียกวา่ ปีติ  
ความผอ่นคลายสงบเย็นกายใจ ท่ีเรียกว่า ปัสสทัธิ  
ความโปร่งช่ืนคลอ่งใจ ท่ีเรียกว่า ความสขุ  
และความมีจิตใจแนว่แนม่ั่นคง ท่ีเรียกว่า สมาธิ  
ทัง้หมดนีเ้ป็นสมบติัส าคญัท่ีเราควรจะรักษาไว้ และสมบติั

เหล่านีจ้ะเกิดขึน้ได้ดีท่ีสุดด้วยการท่ีเรารู้เท่าทนัความจริงนั่นเอง 
ท าใจให้คุ้นเคยเป็นกนัเองกบัสจัธรรม แล้วเราจะได้รสท่ีเลิศกว่ารส
ทัง้หลายทัง้ปวง เหมือนคนท่ีได้รสจืดสนิทของน า้ท่ีบริสทุธ์ิเป็นหลกั
ยืนตวัไว้แล้ว ดงัท่ีกล่าวมานัน้ เราก็จะมีความสุขท่ีแท้จริง เราจะ
ช่ือวา่ด าเนินตามวิถีของพระพทุธเจ้า 

วนันีอ้าตมภาพได้แสดงธรรมกถามาก็พอสมควรแก่เวลา 
โดยสาระส าคัญก็คือให้เข้าใจความจริงของส่ิงทัง้หลาย แล้วก็มี
จิตใจท่ีเป็นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันนี ้ความรู้เท่าทันนีจ้ะท าให้เกิด
ความสว่าง ความสะอาด ผ่องใส เบิกบาน ดังท่ีกล่าวมาแล้ว 
สภาพจิตท่ีดีงามก็จะเกิดขึน้แก่เราอยู่เสมอ ไม่มีอะไรท่ีจะดีกว่านี ้
ในขัน้สดุท้าย 
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ส่ิงทัง้หลายท่ีเราสร้างมาก็เพ่ือความสุข แต่ในขัน้สุดท้าย
แล้วเราจะรู้ตระหนักว่า ตราบใดท่ีเรายังต้องขึน้ต่อส่ิงเหล่านัน้ 
ตราบใดท่ีเรายังต้องฝากความสขุความทกุข์ไว้กับส่ิงเหล่านัน้ เรา
จะไม่เป็นอิสระแท้จริง จะต้องถึงเวลาหนึง่ท่ีเราจะต้องฝึกฝนตวัเรา
เอง ด้วยจิตใจและปัญญา ให้เป็นอยู่ด้วยตวัของตวัเองท่ีมีปัญญา
รู้เทา่ทนั แล้วสร้างสภาพจิตใจท่ีดีงามดงักล่าวนีข้ึน้มาให้ได้  

วนันีโ้ยมเจ้าภาพ ได้บ าเพ็ญกุศลอทิุศแก่คณุโยมผู้ล่วงลบั
ไปแล้ว โยมก็ได้บ าเพ็ญกุศลไปแล้ว ได้ท าหน้าท่ีท่ีควรท าแล้ว สม
ดงัท่ีอาตมภาพได้กลา่วมาแตเ่บือ้งต้น  

ประการแรก ด้วยการท่ีได้ท าส่ิงท่ีควรท า ได้ท าหน้าท่ีของ
เราแล้ว ได้แสดงน า้ใจแล้ว ได้ท าบุญท ากุศลแล้วนี ้เม่ือจิตระลึก
พิจารณาแล้วก็จะมีความเอิบอ่ิมใจ ท าให้มีความสบายใจ และท า
ให้จิตใจเบิกบานผอ่งใสได้ เป็นเคร่ืองบรรเทาความโศกเศร้าอาลยั
ลงได้สว่นหนึง่ 

ประการท่ีสอง เม่ือได้พิจารณาตามหลักธรรมด้วยความ
รู้เทา่ทนัในความจริงดงักล่าวมา ก็จะได้สภาพจิตท่ีดีงาม เป็นขัน้ท่ี
สอง ท่ีท าให้จิตใจเป็นอิสระอย่างแท้จริง ความสดใสร่าเริงเบิกบาน 
และความหายโศกเศร้าก็จะเกิดขึน้ได้อย่างแท้จริง  

ทัง้สองประการนี ้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีเรียกว่า เป็นบุญ เป็น
กุศล คือทัง้กุศลในส่วนของการท าความดีงาม และในส่วนท่ีเป็น
เร่ืองของปัญญารู้เท่าทัน เม่ือปฏิบัติอย่างนีแ้ล้ว ก็เป็นอันได้คติ
จากค าสอนเก่ียวกบัเร่ืองของมรณกรรมท่ีพระพทุธเจ้าทรงสอนอยู่
เสมอว่า ให้พทุธศาสนิกชนพิจารณาร าลึกในมรณสติ คือระลึกถึง



ความจริงแห่งชีวติ ๑๖๗ 

ความตายด้วยความรู้เท่าทันแล้วไม่โศกเศร้า ไม่หวาดกลัว แต่
ระลึกขึน้มาแล้ว ท าให้ไม่ประมาท เร่งขวนขวาย ท าความดีงาม 
รู้เทา่ทนัความจริงของชีวิตและสงัขาร  

นอกจากนัน้ เม่ือโยมมีจิตใจท่ีดีงาม สะอาดผ่องใสอย่างนี ้
แล้ว แม้เม่ือจะอทิุศกุศลแก่ผู้ล่วงลบั การอุทิศกุศลนัน้ก็จะได้ผลดี
ขึน้ด้วย  

ท่านกล่าวว่า การท่ีจะอทิุศกุศลแก่กัน ก็ต้องท าด้วยจิตใจ
ท่ีเป็นสมาธิ มีเจตนาท่ีชดัเจนและมีก าลังแรง ถ้าจิตใจนัน้มีความ
เศร้าหมองขุ่น  มัววุ่นวายด้วยความโศกเศร้าเป็นต้น จิตใจนัน้ก็ไม่
เป็นอนัตัง้แน่วแน่ในการท่ีจะอทิุศกุศล เจตนาก็ไม่รวมเป็นอนัหนึ่ง
เดียว ไม่เข้มแข็งแรงกล้า 

เพราะฉะนัน้จึงต้องท าจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใส เม่ือท า
จิตใจให้ดีงามด้วยการระลึกถึงความดีท่ีบ าเพ็ญแล้ว รู้เท่าทัน
ความจริง รู้เทา่ทนั ธรรมะ ดงัท่ีกล่าวมา จิตใจเป็นกุศลแล้ว ดีงาม
แล้ว ก็น้อมจิตท่ีดีงามเป็นกุศลนี ้อทิุศบุญกุศลท่ีได้บ าเพ็ญแก่ท่าน
ผู้ลว่งลบัสืบตอ่ไป 

ณ วาระนี ้อาตมภาพขออนโุมทนากุศลบุญราศี ท่ีโยมเจ้าภาพ 
พร้อมด้วยบุตรหลานญาติมิตร ได้บ าเพ็ญแล้ว และในโอกาสนี ้
ญาติมิตรทัง้หลายก็ได้มาแสดงน า้ใจ มาเคารพศพ มาระลึกถึง
ท่านผู้ ล่วงลับ เป็นการแสดงน า้ใจทัง้ต่อผู้ ล่วงลับ และต่อท่าน
เจ้าภาพท่ียังมีชีวิตอยู่ ทุกท่านล้วนมีเจตนาดีทั่วกัน จึงขอให้ทุก
ทา่นมีความเอิบอ่ิมใจวา่เราได้ท าส่ิงท่ีควรท า ได้แสดงน า้ใจอนัดีแล้ว  



๑๖๘ คติธรรมแห่งชีวิต 

เม่ือมีจิตใจดีงามอย่างนี ้ไม่มีความโศกเศร้า ไม่มีความขุ่น
มวัแล้ว ก็โน้มจิตใจท่ีดีงามนีอ้ทิุศกุศลไปให้แด่คณุโยมผู้ล่วงลบัไป
แล้ว ขอให้ท่านได้รับทราบ และอนโุมทนาการบ าเพ็ญกุศลนี ้และ
ขอให้ทา่นมีความสขุความเจริญในสมัปรายภพ ย่ิงขึน้ไป 

อาตมภาพวิสชันาพระธรรมเทศนา พรรณนาอานิสงส์แห่ง
การบ าเพญ็กศุลทกัษิณานปุระทานกิจอทิุศแดท่า่นผู้ลว่งลบัไปแล้ว 
พร้อมทัง้คติธรรมเตือนใจ ในการท่ีจะเกิดความรู้เท่าทันด้วย
ปัญญา เพ่ือจะมีชีวิตท่ีดีงาม ตามคติแห่งพระพุทธศาสนา ก็
พอสมควรแก่เวลา ขอยติุลงแตเ่พียงเทา่นี ้ 

เอวงั ก็มี ด้วยประการฉะนี ้
 
 

 
 
 




