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ค�ำน�ำ
นับแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก สิน้ พระชนม์เมือ่ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
และเชิญพระศพมาประดิษฐาน ณ ต�ำหนักเพ็ชร เมื่อวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้มีพุทธศาสนิกชนและสาธุชนมาถวายความ
เคารพพระศพเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งกลางวันและกลางคืนต่อเนื่องมา
ตัง้ แต่บดั นัน้ จนบัดนี้ แสดงถึงพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
ที่ปกแผ่ไปยังพุทธศาสนิกชนและสาธุชนทุกหมู่เหล่า และแสดงถึง
ความเคารพนับถือที่พุทธศาสนิกชนและสาธุชนทุกหมู่เหล่ามีต่อ
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ อันเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลเหล่านั้น ไม่ว่า
จะอยู่ใกล้ไกลเพียงไร ก็ตั้งใจเดินทางมาถวายความเคารพพระศพ
อย่างเนืองแน่นต่อเนื่อง ด้วยความส�ำนึกในพระเมตตาคุณและ
พระกรุณาคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและสาธุชน ผู้มาถวายความเคารพ
พระศพได้มีสิ่งอนุสรณ์ อันเนื่องด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไว้เป็นที่
ระลึก ทางวัดบวรนิเวศวิหารจึงได้จดั พิมพ์พระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณ
สมเด็จฯ พร้อมด้วยพระรูป น้อมถวายเป็นพระกุศลและแจกเป็น
ปฏิการแก่ทุกท่าน ดังที่ปรากฏอยู่ในมือของท่านทั้งหลายบัดนี้
วัดบวรนิเวศวิหาร
๑๓ กันยายน ๒๕๕๗

พระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
(สุวฑฺฒนมหาเถร เจริญ คชวัตร)
วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา สมเด็จ
พระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหาสั ง ฆปริ ณ ายก นั บ เป็ น สมเด็ จ
พระสั ง ฆราชพระองค์ ที่ ๑๙ แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ลุ ถึ ง ปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง
ยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใด ๆ ในอดีตที่ผ่านมา
คือ ๒๔ ปี
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ
ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษาบริบรู ณ์ นับเป็น
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่เจริญพระชนมายุ
ยิ่งยืนนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใด ๆ ในอดีตที่ผ่านมา
ทั้งทรงด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ ทางคณะสงฆ์ยาวนานกว่าพระองค์
อื่น ๆ คือ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ๒๕ ปี
ทรงด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ๕๒ ปี นับเป็น
บุญบารมีในทางปรหิตปฏิบัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
ซึ่งยากที่จะมีเป็นสาธารณะแก่บุคคลทั่วไป

[ข]

สมเด็ จ พระญาณสั ง วร สมเด็ จ พระสั ง ฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร ทรงมี
พระชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประสูติเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมือ่ พระชนมายุ ๑๔ พรรษา
ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยูศ่ กึ ษาพระปริยตั ธิ รรม
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท และทรงอุปสมบท
ณ วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๖
โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็น
พระอุปัชฌาย์ ได้ประทับอยู่ศึกษา ณ วัดบวรนิเวศวิหารตลอดมา
จนกระทั่งสอบได้เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔

[ค]

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงด�ารงสมณศักดิม์ าโดย
ล�าดับดังนี้ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชาคณะชั้นราช
และพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระโศภนคณาภรณ์
ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็น
พระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองที่ พระสาสนโสภณ ทรงเป็นสมเด็จ
พระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร และทรงได้รับพระราชทาน
สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ในราชทินนามที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นผู้ใคร่ในการ
ศึกษา ทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาตั้งแต่ทรงเป็นพระเปรียญ
โดยเฉพาะในด้านภาษา ทรงศึกษาภาษาต่าง ๆ เช่น อังกฤษ ฝรัง่ เศส
เยอรมัน จีน และ สันสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี
กระทัง่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
พระอุปัชฌาย์ทรงเห็นว่า จะเพลินในการศึกษามากไป วันหนึ่ง
ทรงเตือนว่า ควรท�ากรรมฐานเสียบ้าง เป็นเหตุให้พระองค์ทรงเริ่ม
ท�ากรรมฐานมาแต่บัดนั้น และท�าตลอดมาอย่างต่อเนื่อง จึงทรงเป็น
พระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรม ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงศึกษาหาความรู้
สมัยใหม่อยูเ่ สมอ เป็นเหตุให้ทรงมีทศั นะกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์
บ้านเมือง ซึง่ เป็นประโยชน์ตอ่ การสัง่ สอนและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เป็นอย่างมาก และทรงนิพนธ์หนังสือทางพระพุทธศาสนาได้อย่าง
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สมสมัย เหมาะแก่บคุ คลและสถานการณ์ในยุคปัจจุบนั และทรงสัง่ สอน
พระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ในด้านการศึกษา ได้ทรงมีพระด�ำริทางการศึกษาที่กว้างไกล
ทรงมีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งแรก
ของไทย คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้น ทรงริเริ่ม
ให้มีส�ำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก
เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตไทย ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ
ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรูปแรก ทีไ่ ด้ดำ� เนินงานพระธรรมทูต
ในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากทรงเป็นประธาน
กรรมการอ�ำนวยการส�ำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็น
รู ป แรก เสด็ จ ไปเป็ น ประธานสงฆ์ ใ นพิ ธีเ ปิ ด วั ด ไทยแห่ ง แรกใน
ทวีปยุโรป คือวัดพุทธปทีป ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
ทรงน�ำพระพุทธศาสนาเถรวาทไปสู่ทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรก
โดยการสร้างวัดพุทธรังษีขึ้น ณ นครซิดนีย์ ทรงให้ก�ำเนิดคณะสงฆ์
เถรวาทขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ทรงช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
เถรวาทในประเทศเนปาล โดยเสด็จไปให้การบรรพชาแก่ ศากยะ
กุลบุตรในประเทศเนปาลเป็นครั้งแรก ท�ำให้ประเพณีการบวชฟื้นตัว
ขึ้ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ในเนปาลยุ ค ปั จ จุ บั น ทรงอุ ป ถั ม ภ์ ก ารสร้ า งวั ด
แคโรไลนาพุทธจักรวนาราม สหรัฐอเมริกา ทรงเจริญศาสนไมตรี
กั บ องค์ ด าไลลามะ กระทั่ ง เป็ น ที่ ท รงคุ ้ น เคยและได้ วิ ส าสะกั น
หลายครั้งและทรงเป็นพระประมุขแห่งศาสนจักรพระองค์แรกที่
ได้รบั ทูลเชิญให้เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
ในประวัติศาสตร์จีน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นนักวิชาการ
และนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า
ธัมมวิจยะ เพื่อแสดงให้เห็นว่า พุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ใช้กับ
กิจกรรมของชีวติ ได้ทกุ ระดับ ตัง้ แต่ระดับพืน้ ฐานไปจนถึงระดับสูงสุด
ทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จ�ำนวนกว่า ๑๐๐ เรื่องประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงค�ำสอนทาง
พระพุทธศาสนาทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงความ
เรียงเชิงศาสนคดีอีกจ�ำนวนมาก ซึ่งล้วนมีคุณค่าควรแก่การศึกษา
สถาบันการศึกษาของชาติหลายแห่งตระหนักถึงพระปรีชาสามารถ
และคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์ ตลอดถึงพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ
จึงได้ทลู ถวายปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิเ์ ป็นการเทิดพระเกียรติ
หลายสาขา รวม ๑๓ มหาวิทยาลัย

[จ]

นอกจากพระกรณียกิจตามหน้าที่ต�ำแหน่งแล้ว ยังได้ทรง
ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ อันมีความส�ำคัญยิ่งอีกหลายวาระ กล่าวคือ
ทรงเป็ น พระอภิ บ าลในพระภิ ก ษุ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
รั ช กาลปั จ จุ บั น เมื่ อ ครั้ ง ทรงพระผนวช เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๙๙
พร้อมทั้งทรงถวายความรู้ในพระธรรมวินัย ตลอดระยะเวลาแห่ง
การทรงพระผนวช ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ไม่เพียงแค่สร้างศาสนธรรม
คือค�ำสอนมอบไว้เป็นมรดกธรรมแก่พุทธศาสนิกชน และแก่โลก
เท่านั้น แต่ยังได้ทรงสร้างวัตถุธรรมอันน�ำสุขประโยชน์สู่ประชาชน
ทั่ ว ไป มอบไว้ เ ป็ น มรดกของแผ่ น ดิ น อี ก เป็ น จ� ำ นวนมาก อาทิ
วัดญาณสังวราราม ชลบุรี วัดรัชดาภิเษก กาญจนบุรี วัดวังพุไทร
เพชรบุรี วัดล้านนาญาณสังวราราม เชียงใหม่ พระบรมธาตุเจดีย์
ศรี น คริ น ทราสถิ ต มหาสั น ติ คี รี เชี ย งราย โรงพยาบาลสมเด็ จ
พระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี ตึกสกลมหาสังฆปริณายก
ในโรงพยาบาลและโรงเรียนในถิ่นธุรกันดาร ๑๙ แห่ง โรงพยาบาล
สมเด็ จ พระสั ง ฆราช พระองค์ ที่ ๑๙ ท่ า ม่ ว ง กาญจนบุ รี
ตึกวชิรญาณวงศ์ ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาร ตึก ภปร ใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
กาญจนบุรี และวัดไทยในต่างประเทศอีกหลายแห่ง
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เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่
ส�ำคัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่าง ๆ มาเป็นล�ำดับ เป็นเหตุให้ทรง
ปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนา ประเทศชาติ และ
ประชาชน เป็นอเนกประการ นับได้ว่าทรงเป็นพระมหาเถระที่
ทรงเพี ย บพร้ อ มด้ ว ยอั ต ตสมบั ติ แ ละปรหิ ต ปฏิ บั ติ และทรงเป็ น
ครุฐานียบุคคลของชาติ ทั้งในด้านพุทธจักรและอาณาจักร
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นทีเ่ คารพสักการะ
ตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนในนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาล
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงได้ทลู ถวายต�ำแหน่ง อภิธชมหา
รั ฐ คุ รุ อั น เป็ น สมณศั ก ดิ์ สู ง สุ ด แห่ ง คณะสงฆ์ เ มี ย นมาร์ เมื่ อ
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ประชุมผู้น�ำสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ ทู ล ถวายต� ำ แหน่ ง “พระประมุ ข สู ง สุ ด แห่ ง
พระพุทธศาสนาโลก”
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ พระสุขภาพของเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระญาณสังวรถดถอยลง เนื่องจากทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้น
ไม่อ�ำนวยให้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจต่าง ๆ ได้โดยสะดวก จึงเสด็จ
เข้ า ประทั บ รั ก ษาพระองค์ ณ ตึ ก วชิ ร ญาณสามั ค คี พ ยาบาร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ ในช่วงแรก ๆ ยังเสด็จกลับไปประทับ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นระยะ ๆ ครั้งละ ๓-๔ วัน และเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์
ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร ทุกวันธรรมสวนะเดือนเพ็ญและ
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เดือนดับ กระทั่งพระสุขภาพไม่อ�ำนวย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา
พยาบาลจึงกราบทูลให้งดการเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์ดังกล่าว
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระอาการประชวร
โดยทั่วไปทรุดลง คณะแพทย์จึงได้ถวายการผ่าตัดพระอันตะ (ล�ำไส้)
และพระอันตคุณ (ล�ำไส้น้อย) หลังการผ่าตัด ทรงมีพระอาการทั่วไป
เป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เริ่มมีพระอาการความดันพระโลหิตลดลง แต่มีการกระเตื้องขึ้นเป็น
ระยะ ๆ กระทั่งถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ความดัน
พระโลหิตลดลงถึง ๒๐ และคงตัวอยูร่ ะยะหนึง่ ถึงเวลา ๑๙.๓๐ น.
ความดันพระโลหิตลงถึง ๐ ในทันทีทันใด
คณะแพทย์ได้ออกแถลงการณ์ในเวลาต่อมาว่า เจ้าพระคุณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สิน้ พระชนม์ดว้ ยการติดเชือ้ ในกระแสพระโลหิต เมือ่ วันที่ ๒๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. สิริพระชนมายุได้ ๑๐๐ พรรษา
กับ ๒๑ วัน
วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เชิญพระศพจาก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มายังพระต�ำหนักเพ็ชร
วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ
พระราชด�ำเนินแทนพระองค์มาถวายน�้ำสรงพระศพ ณ พระต�ำหนัก

เพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วเชิญพระศพประดิษฐานในพระโกศ
กุดั่นใหญ่ ประดิษฐานภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น บนพระแท่นแว่นฟ้า
ปิดทองประดับกระจก แวดล้อมด้วยฉัตรเครื่องสูง ๓ คู่ ประดับพุ่ม
ตาดทองดอกไม้แจกัน และเทียนไฟฟ้ารายรอบพระโกศบนพระแท่น
แว่นฟ้าทั้งสองชั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ ทั้งกลางวันและ
กลางคืน พร้อมทั้งมีประโคมย�่ายามถวายพระศพ เป็นเวลา ๗ วัน
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ บ�าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๓๐ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖) ปัญญาสมวาร (๑๑ - ๑๒ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖) และสตมวาร (๓๐ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗)
ถวายพระศพตามราชประเพณีโดยล�าดับ
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นับแต่ได้เชิญพระศพประดิษฐาน ณ พระต�ำหนักเพ็ชร
วั ด บวรนิ เ วศวิ ห าร เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เป็นต้นมา ได้มีพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้น�ำประเทศ ทูตานุทูตประเทศ
ต่าง ๆ และองค์กรศาสนา พร้อมทัง้ พุทธศาสนิกชน ทัง้ ภายในประเทศ
และต่างประเทศ มาถวายสักการะเคารพพระศพอย่างเนืองแน่น
อย่างมิเคยปรากฏมาก่อน อาทิ
คณะทูตานุทูตกว่า ๒๓ ประเทศ มาร่วมในการบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ และ พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) วันที่ ๓๐ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชทานพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ส�ำนักวาติกันโดยสภา
ประมุขบาทหลวงโรมันคาธอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกอบพิธมี สิ ซา
ถวายพระกุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์แห่งนิกาย
เนนบุตซึซู แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ประกอบพิธีสวดถวายพระกุศลแด่
พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ฯพณฯ เชอร์รงิ ต็อปเกย์
นายกรัฐมนตรีแห่ประเทศภูฏาน พร้อมด้วยภริยาและคณะได้มาถวาย
สักการะเคารพพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
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วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระมหาคณาจารย์จีน
ธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์จีน
ได้ประกอบพิธีกงเต็กน้อมถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวตั ร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ได้ประกอบพิธีกงเต็กน้อมถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ
วันที่ ๑๗ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐบาลอินเดีย
โดย รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศอินเดีย และ ฯพณฯ
เอกอัครราชทูตอินเดียประจ�ำประเทศไทย ได้ประกอบพิธวี ชั รยานบูชา
ถวายพระกุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อย่างเต็มรูปแบบตาม
ลัทธิวัชรยานแห่งทิเบต
วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสังฆเถรวาทแห่ง
อิ น โดนี เ ซี ย พร้ อ มด้ ว ยพุ ท ธศาสนิ ก ชนอิ น โดนี เ ซี ย จ� ำ นวนกว่ า
๑๐๐ คน ได้บ�ำเพ็ญกุศลถวายพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
นอกจากนี้ ยังได้มผี นู้ ำ� องค์กรทางศาสนาในประเทศต่าง ๆ
ส่งสารแสดงความอาลัย เนื่องในการสิ้นพระชนม์ของเจ้าพระคุณ
สมเด็ จ ฯ จ� ำ นวนมาก อาทิ องค์ ท ะไลลามะ พระสั ง ฆราช
พระสังฆนายก องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพุทธศาสนาจาก
นานาประเทศ
กล่าวได้ว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงด�ำรงอยูใ่ นฐานะพระสังฆบิดร
ของพุทธบริษัททั่วโลกโดยแท้
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วงจรชีวิต
ปัญหาข้อหนึ่งที่คนชอบตั้งปัญหาถามกันตั้งแต่สมัย
ดึกด�ำบรรพ์มาจนถึงทุกวันนี้ คือตายเกิดหรือตายสูญ พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสรู้ความจริงในข้อนี้ จึงสิ้นปัญหาในสิ่งที่รู้แล้วดังที่ได้
ตรัสไว้ว่า กมฺมํ เขตฺตํ กรรมเป็นเหมือนนา วิญฺาณํ พีชํ
วิญญาณเหมือนพืชที่หว่านลงในนา ตณฺหา สิเนโห ตัณหา
เหมือนยางเหนียวมีอยู่ในพืช อันจะท�ำให้พืชนั้นปลูกงอกงาม
ขึ้นได้ เพราะฉะนั้น เมื่อยังมีกรรม วิญญาณ และตัณหาอยู่
ก็ยังจะต้องไปเกิดในภพต่าง ๆ และในการเกิดหมายถึงในการ
ตัง้ ครรภ์ของมารดานัน้ ได้มกี ล่าวไว้วา่ เพราะประชุมแห่งองค์ ๓
จึงมีการตั้งครรภ์ คือ มารดาบิดาสันนิบาต หมายความว่าอยู่
ด้วยกัน ๑ มารดามีระดู หมายความว่าอยู่ในระดู ๑ คันธัพพะ
ท่านอธิบายว่าสัตว์ผเู้ ข้าถึงในครรภ์ คือสัตว์ผจู้ ะเกิดปรากฏขึน้ ๑
เพราะความประชุมแห่งองค์ ๓ เหล่านี้ ครรภ์จึงตั้งขึ้น มารดา
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บริหารครรภ์ ๙-๑๐ เดือนก็คลอดบุตรและโดยปกติก็เลี้ยงด้วย
โลหิต คือนํ้านมของตน
องค์ที่ ๓ น่าจะเป็นปัญหาที่วิชาการแพทย์ในปัจจุบัน
ไม่อาจอธิบายได้ เพราะเป็นเรื่องทางวิญญาณจิตใจโดยตรง
แต่เรื่องที่ท่านผู้หนึ่งได้กรุณาเล่าให้ฟังต่อไปนี้ น่าจะเป็นตัวอย่าง
ซึ่งอธิบายองค์ที่ ๓ นั้นได้เรื่องหนึ่ง คือท่านเล่าว่า
ได้มีอุบาสิกาผู้หนึ่งได้ปฏิบัติทางจิตใจถึงขั้นรู้เห็นอะไร
ได้ จึงได้ตรวจดูด้วยใจ ก็ได้เห็นพระอาจารย์ท่านหนึ่ง เป็นผู้ทรง
ศีลบริสุทธิ์ บรรลุภูมิธรรมชั้นสูง จึงได้เดินทางไปหาพระอาจารย์
ท่านนั้นซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แสดงตนเป็นศิษย์ของท่าน
ต่อมาอุบาสิกาผู้นั้นในขณะที่ก�ำลังนั่งปฏิบัติในวันหนึ่ง ก็ได้เห็น
ปรากฏว่ามีสายสีขาวเหมือนอย่างสายใยออกไปจากจิตของตน
เป็นสายยาวออกไป ก็ส่งจิตตามไปดูว่าสายนั้นจะไปที่ไหน ก็ได้
เห็นว่าสายนั้นได้ไปเข้าท้องหลานสะใภ้ของตน จึงได้ไปถาม
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พระอาจารย์วา่ จะท�ำอย่างไร พระอาจารย์ได้สอนให้ทำ� จิตตัดสาย
นั้นให้ขาด อุบาสิกาผู้นั้นได้พยายามปฏิบัติท�ำจิตตัดสายนั้น แต่ก็
ไม่สามารถจะตัดให้ขาดได้ จนล่วงเข้าเดือนที่สามจึงตัดได้ขาดใน
วันหนึ่ง แล้วก็รีบไปกราบเรียนอาจารย์ว่าตัดสายนั้นได้ขาดแล้ว
ปรากฏว่าหลานสะใภ้ผู้นั้นตั้งครรภ์ได้สามเดือนแล้ว
แท้งไป เรื่องนี้เล่าไว้เพื่อเป็นเครื่องพิจารณาว่าจะต้องมีผู้ไปเกิด
(ซึ่งอาจจะเตรียมไปเกิดใหม่ตั้งแต่ยังไม่ตายจากชาตินี้)
ความเชื่อของคนในโลกนี้ว่าตายเกิด น่าจะมากกว่า
ตายสูญมากนัก และเมื่อเชื่อว่าตายเกิด จึงมีคติความเชื่อต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับเรื่องเกิดอีกมาก เช่น ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจนถึงกลุ่มใหญ่ในอดีตชาติ
ซึ่งให้เกิดผลสืบมาถึงปัจจุบันชาติ และความเชื่อว่ามีสิ่งหรือ
เครื่องก�ำหนดให้เกิดมาเพื่อท�ำหน้าที่อย่างหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งก็เป็น
เรื่องสืบเนื่องมาจากอดีตนั้นเอง
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แม้ ค วามเชื่อ ในเรื่อ งอวตารก็แ สดงว่ า มี อดี ต ค� ำ ว่ า
อวตาร ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ค�ำแปลว่า
“การลงมาเกิด การแบ่งภาคมาเกิด” ตามค�ำแปลหลังแสดงว่า
ไม่ได้มาทั้งหมด แต่แบ่งภาคคือแบ่งส่วนใดส่วนหนึ่งมาเกิด คือ
ยังมี ตัวเดิม อยู่ในที่ของตน สมมติว่าสวรรค์ชั้นหนึ่ง ส่วนที่มา
เกิดนัน้ เป็นส่วนหนึง่ ของตัวเดิม เมือ่ สิน้ วาระในโลกนีแ้ ล้วก็กลับไป
รวมเข้ากับตัวเดิม จะแปลความอย่างนี้ หรือจะแปลความว่า
แบ่งภาค ก็คอื แบ่งภาค (ส่วน) ของเวลามาเกิด หมายความว่า
เวลาของตนในทีน่ นั้ สมมติวา่ สวรรค์ชนั้ หนึง่ นัน้ ยังไม่หมด ยังจะอยู่
ต่อไปอีกนาน หรืออยู่ไปเป็นนิรันดร ตามความเชื่อของบางลัทธิ
เช่น พระนารายณ์ของฮินดู แต่แบ่งเวลาส่วนหนึ่งลงมาเกิด
ในมนุษย์ โดยตัวเดิมนั้นแหละลงมาเกิด ไม่ใช่แบ่งตัวเล็กตัวน้อย
ลงมา เมื่อท�ำธุระเสร็จแล้ว ตัวเดิมก็กลับไปยังที่ของตน ค�ำว่า
แบ่งภาค จึงยังมีปญ
ั หาจนกว่าจะมีผรู้ มู้ าแสดงให้เชือ่ ว่าอย่างไรแน่
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คัมภีร์พระพุทธศาสนาแสดงเรื่องนี้ไว้อย่างไร ถ้าจะให้
ตอบตามคัมภีร์ ก็ควรจะกล่าวก่อนว่า คัมภีรต์ า่ ง ๆ แต่งกันหลาย
ยุคหลายสมัย ปรากฏว่ามีคติความเชื่อต่าง ๆ แทรกเข้ามาเป็น
อันมาก แต่ก็ยังไม่พบเรื่องแบ่งภาคมาเกิด
เรื่องท�ำนองแบ่งภาคเวลา มีอยู่เรื่องหนี่งในอรรถกถา
ธรรมบท ถึงดังนั้นก็ไม่ทิ้งหลักกรรมและการตั้งความปรารถนา
นิทานธรรมบทนั้นมีความย่อว่า เทพธิดาองค์หนึ่งก�ำลังชมสวน
กั บ เทพบุ ต รผู ้ ส ามี กั บ หมู ่ เ ทพธิ ด าทั้ ง ปวง จุ ติ ล งมาเกิ ด เป็ น
นางมนุษย์ในขณะนั้น ระลึกชาติได้ จึงตั้งความปรารถนาไปเกิด
อยู่กับสามีตามเดิม และได้ท�ำบุญกุศลต่าง ๆ ถึงแก่กรรมแล้วก็
ไปเกิดในสวนสวรรค์นั้นอีก ขณะที่ไปเกิดนั้นหมู่เทพก็ยังชมสวน
กันอยู่ แสดงว่าเวลานานหลายสิบปีในมนุษย์เท่ากับครู่หนึ่ง
ของสวรรค์ เรื่องนี้เข้าท�ำนองแบ่งภาคแห่งเวลามาเกิดอยู่บ้าง
เหมื อ นกั น แต่ ก็ ก ล่ า วว่ า ได้ อ ธิ ษ ฐานใจตั้ ง ความปรารถนา
(นับว่าเป็นตัณหาอย่างหนึ่ง) และท�ำบุญกุศลเพื่อให้ไปเกิดเป็น
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เทพ (นับว่าเป็นกรรมที่เป็นชนกกรรม คือกรรมที่ให้เกิด) จึงเข้า
หลักพระพุทธพจน์ที่แปลความว่า “ตัณหายังคนให้เกิด โลกคือ
หมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรม”
ทางพระพุทธศาสนา ปัญหาเรือ่ งตายแล้วเกิดอีกหรือไม่
เป็ น เรื่ อ งประกอบเท่ า นั้ น เพราะมุ ่ ง สอนให้ ค นละความไม่ ดี
ท�ำความดีในชาตินี้ หรือกล่าวอีกอย่างหนึง่ ว่าในปัจจุบนั แต่สว่ น
มากก็อดสงสัยมิได้ในเรื่องตายเรื่องเกิด และกล่าวได้ว่าส่วนมาก
เชือ่ ว่าตายแล้วเกิดอีก หรือว่าตายไม่สญ
ู วิญญาณยังไปท่องเทีย่ ว
หรือไปเป็นอะไรอย่างหนึ่ง หรือไปเกิด อีกพวกหนึ่งซึ่งน่าจะ
น้อยกว่า เห็นว่าตายสูญไม่มีอะไรไปเกิด
ลองวิจยั ดูวา่ ความเชือ่ ความเห็นของทัง้ สองฝ่ายนีฝ้ า่ ยไหน
จะถูก ทีแรกต้องถามก่อนว่า เป็นความเชือ่ ความเห็นว่าอย่างนัน้
หรือเป็นปัญญาซึ่งเป็นความรู้จริง ก็คงจะได้ค�ำตอบว่าเป็น
ความเชื่อความเห็นเสียโดยมาก คือเป็นเรื่องที่ไม่รู้ด้วยตนเอง
แต่กม็ คี วามเชือ่ ว่าตายเกิด อีกฝ่ายหนึง่ ไม่เชือ่ เพราะเวลาคนตาย
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ก็ไม่เห็นมีอะไรไปเกิด สิน้ ลมแล้วทุก ๆ อย่างก็ทอดทิง้ อยูใ่ นโลกนี้
จึงไม่เชื่อว่าตายเกิด หรือเห็นว่าตายสูญทีเดียว ด้วยความไม่รู้
นั้นแหละ ตกว่าความเชื่อไม่เชื่อหรือความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้
เกิดขึ้นจากความไม่รู้ แล้วก็ลงความเห็นเอาเองอย่างคาดคะเน
หรือเดา เหมือนอย่างเข้าไปในห้องมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลย
คนหนึง่ เชือ่ ว่า ห้องนัน้ มีคนซ่อนอยู่ อีกคนหนึง่ ไม่เชือ่ ว่ามี ทัง้ สอง
คนมีระดับเท่ากัน คือมองไม่เห็นเหมือนกัน ใช้ความคาดคะเนหรือ
เดาเอาเช่นเดียวกัน
สรุปความในตอนนี้ว่า เรื่องตายเกิดหรือไม่เกิด ใคร
จะเชื่อหรือไม่อย่างไรไม่ส�ำคัญ ข้อส�ำคัญอยู่ที่ว่าความจริงเป็น
อย่างไร ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิด ปัญหาจึงมีว่า ใครจะเป็น
ผู้บอกได้ จะรู้จริงได้อย่างไร ตอบได้ว่า ผู้บอกมีอยู่แล้ว คือ
พระพุทธเจ้า ท่านตอบไว้ในหลักอริยสัจจ์สี่ ถอดความมาสั้น ๆ
ว่า มีตัณหา (ความอยาก) ก็มีชาติ (ความเกิด) สิ้นตัณหาก็สิ้น
ชาติ ถอดค�ำออกมาให้เข้าเรื่องนี้ว่า ยังมีตัณหา ตายแล้วเกิดอีก
สิ้นตัณหาแล้วไม่เกิด ท่านบอกไว้ดังนี้ แต่จะรู้จริงด้วยตนเอง
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ได้ นั้ น มี ผู ้ แ นะว่ า ต้ อ งท� ำสมาธิ จ นได้ ด วงตาชั้ น ใน มองเห็ น
ความจริงได้ด้วยตนเอง จึงจะสิ้นสงสัย ถ้ายังไม่ได้ดวงตาชั้นใน
อย่างดีก็ต้องอาศัยศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าไปก่อน
ในครั้งพุทธกาล มีแม่ทัพใหญ่ผู้หนึ่งชื่อท่านสีหะไปเฝ้า
กราบทูลถามว่า จะทรงอาจบัญญัติแสดงผลทานที่มองเห็นได้
ในปัจจุบันได้หรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสว่าได้ คือ ๑. เป็นที่รัก
ของชนมาก ๒. เป็นที่คบหาของคนดี ๓. มีเสียงพูดถึงในทาง
ดีงาม ๔. กล้าเข้าหมู่คนชั้นต่าง ๆ เหล่านี้เป็นผลทานที่มองเห็น
ได้ในปัจจุบัน และ ๕. ตายไปสุคติ (ไปดี) โลกสวรรค์ ข้อหลังนี้
เป็นผลภายหน้า ท่านแม่ทัพสีหะกราบทูลว่า ๔ ข้อตนไม่ต้องถึง
ความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าเพราะรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนข้อหลังไม่รู้
แต่ก็ถึงความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าในข้อนั้น ท่านแม่ทัพเป็นทหาร
กราบทูลตรง ๆ รู้ว่ารู้ ไม่รู้ว่าไม่รู้ แต่ก็มีศรัทธาต่อพระพุทธองค์
มั่นคง ฉะนั้น ถึงไม่รู้แต่มีผู้รู้เป็นผู้น�ำทางและมีความเชื่อฟังผู้รู้
ก็ย่อมเดินถูกทางแน่
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เราเกิดมาท�ำไม ?
เราเกิดมาท�ำไม ? ปัญหานี้ถ้าตั้งขึ้นคิดก็น่าจะจน
เพราะขณะเมื่อทุกคนเกิดนั้น ไม่มีใครรู้ มารู้เมื่อเกิดมาและพอรู้
เดียงสาแล้วว่า มีตัวเราขึ้นคนหนึ่งในโลก แต่ทุก ๆ คนย่อมมี
ความไม่อยากตาย กลัวความตาย อยากจะด�ำรงชีวิตอยู่นาน
เท่านาน นอกจากนี้ยังมีความอยากในสิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย
คล้ า ยกั บ ว่ า ความที่ ต ้ อ งเกิ ด มานี้ ไ ม่ อ ยู ่ ใ นอ� ำ นาจของตนเอง
มีอ�ำนาจอย่างหนึ่งท�ำให้เกิดมา ตนเองจึงไม่มีอ�ำนาจ หรือไม่มี
ส่วนที่จะตั้งวัตถุประสงค์แห่งความเกิดของตนว่า เกิดมาเพื่อท�ำ
สิ่งนั้นสิ่งนี้ หรือเพื่อเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ดูคล้าย ๆ กับจะเป็น
ดั่งที่ว่ามานี้ ที่ว่าดูคล้าย ๆ ก็เพราะความไม่รู้ หรือจะเรียกว่า
“อวิชชา” ก็น่าจะได้ แต่ถ้าจะยอมจนต่อความไม่รู้ ก็ดูจะมักง่าย
มากไป น่าจะลองท�ำตามหลักอันหนึ่งที่ว่าอนุมานและศึกษา คือ
สิ่งที่ประจักษ์แก่สายตาก็รู้ได้ง่าย แต่สิ่งที่ไม่ประจักษ์แก่สายตา
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ก็ใช้อนุมาน โดยอาศัยการสันนิษฐานและใช้ศึกษาในถ้อยค�ำของ
ท่านผู้ตรัสรู้
พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้ตรัสไว้แปลความว่า “ตัณหา
(ความอยาก) ยังคนให้เกิด” และว่า “โลกคือหมู่สัตว์ ย่อมเป็น
ไปตามกรรม” ลองอนุมานดูตามค�ำของท่านผูต้ รัสรูน้ ี้ ดูในกระแส
ปัจจุบนั ก่อนว่า สมมติวา่ อยากเป็นผูแ้ ทนราษฎร ก็สมัครรับเลือก
ตั้งและท�ำการหาเสียง เมื่อได้ชนะคะแนนก็ได้เป็นผู้แทนราษฎร
นี้คือความอยากเป็นเหตุให้ท�ำกรรม คือท�ำการต่าง ๆ ตั้งต้น
แต่การสมัคร การหาเสียง เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับผล คือได้
เป็นผูแ้ ทน หรือแม้ไม่ได้เป็น ถ้าจะตัดตอนเอาเฉพาะความเกิดมา
ในช่วงแห่งชีวิตตอนนี้ ก็จะตอบปัญหาข้างต้นนั้นได้ว่า “เกิดมา
เพื่อเป็นผู้แทน” ตัวอย่างนี้เป็นรายละเอียดเฉพาะเรื่อง ถ้าจะ
ตอบให้ครอบคลุมทั้งหมดก็ควรตอบได้ว่า “เกิดมาเพื่อสนอง
ความอยากและสนองกรรมของตนเอง” ถ้าจะแย้งว่าตอบอย่างนัน้
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ฟังได้สำ� หรับกระแสชีวติ ปัจจุบนั แต่เมือ่ เกิดมาทีแรกยังมองไม่เห็น
เพราะไม่รู้จริง ๆ ถ้าแย้งดังนี้ก็ต้องตอบว่า ฉะนั้น จึงว่าต้องใช้
วิธีอนุมานโดยสันนิษฐาน ถ้ารู้จริงแล้วจะต้องอนุมานท�ำไม และ
ก็อาศัยค�ำของท่านผู้ตรัสรู้เป็นหลัก ดังจะลองอนุมานต่อไปว่า
จริงอยู่ เมื่อเกิดมาไม่รู้ แต่เมื่อรู้ขึ้นแล้วก็มีความกลัวตาย อยาก
ด�ำรงชีวิตอยู่นานเท่านาน แสดงว่า ทุกคนมีความอยากที่เป็น
ตัวตัณหานี้ประจ�ำจิตสันดาน ความอยากเกิดย่อมรวมอยู่ใน
ความอยากด�ำรงอยู่นี้ เพราะความตายเป็นความสิ้นสุดแห่งชีวิต
ในภพชาติอันหนึ่ง ๆ เมื่อยังมีความอยากด�ำรงอยู่ประจ�ำอยู่ใน
จิตสันดาน ก็เท่ากับความอยากเกิดอีก เพื่อให้ด�ำรงอยู่ตามที่
อยากนั้น ทั้งก็ต้องเกิดตามกรรมเป็นไปตามกรรม
ฉะนัน้ จึงสรุปได้วา่ “เราเกิดมาด้วยตัณหา (ความอยาก)
และกรรม เพื่อสนองตัณหาและกรรมของตนเอง” ตัณหาและ
กรรมจึงเป็นตัวอ�ำนาจหรือผู้สร้างให้เกิดมา ใครเล่าเป็นผู้สร้าง
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ตัวอ�ำนาจนี้ ตอบได้ว่าคือตนเอง เพราะตนเองเป็นผู้อยากเอง
และเป็นผู้ท�ำกรรม ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า ตนเองนี้แหละเป็น
ผู้สร้างตนเองให้เกิดมา
แต่ผถู้ อื ทางไสยกล่าวว่า ชีวติ ของคนเรานี้ มีพรหมลิขติ
คือพระพรหมก�ำหนด เหมือนอย่างเขียนมาเสร็จว่าจะเป็นอย่างไร
แต่ผู้ถือทางพุทธมักใช้ว่า กรรมลิขิต คือกรรมก�ำหนดมา โดยผล
ก็เป็นอย่างเดียวกัน คือมีสิ่งก�ำหนดให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้
น่าพิจารณาว่าทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้จริง ๆ อย่างไร
ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “มา กตเหตุ อย่าถือว่า
เพราะเหตุแห่งกรรมที่ได้ท�ำไว้” คืออย่าถือว่าทุก ๆ อย่างที่จะ
ได้รับ มีเพราะเหตุแห่งกรรมที่ได้ท�ำไว้แล้ว เพราะถ้าถืออย่างนั้น
ก็จะไม่ต้องท�ำอะไรขึ้นใหม่ รออยู่เฉย ๆ อย่างเดียวเพื่อให้
กรรมเก่าสนองผลต่าง ๆ ขึ้นเอง ถือเอาความดังนี้ก็เท่ากับไม่ให้
ถือกรรมลิขิตนั่นเอง
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มีปัญหาว่า ถ้าเช่นนั้นพระพุทธศาสนาแสดงเรื่องกรรม
ไว้ท�ำไม พิจารณาดูจะตอบได้ว่า แสดงเรื่องกรรมไว้เพื่อให้รู้
ว่ากรรมเป็นเหตุให้วิบากคือผล ตั้งแต่ให้ถือก�ำเนิดเกิดมา และ
ติดตามให้ผลต่าง ๆ แก่ชีวิต ท�ำนองกรรมลิขิตนั่นแหละ แต่
กระบวนของกรรมที่ท�ำไว้มีสลับซับซ้อนมาก ทั้งเกี่ยวกับเวลาที่
กรรมให้ผล และข้อทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือเกีย่ วกับความประพฤติปฏิบตั ิ
ของแต่ละบุคคลในปัจจุบนั คือทางพระพุทธศาสนาสอนให้ไม่เป็น
ทาสของกรรมเก่า เช่นเดียวกับให้ไม่เป็นทาสของตัณหา แต่ให้ละ
กรรมชัว่ กระท�ำกรรมดี และช�ำระจิตใจของตนให้บริสทุ ธิส์ ะอาด
ตามหลักพระโอวาท ๓ หรือกล่าวโดยทัว่ ไป มีกจิ อะไรทีค่ วรท�ำ
ก็ทำ� โดยไม่ตอ้ งนัง่ รอนอนรอผลของกรรมเก่าอะไร
ความพิจารณาเพือ่ ให้รกู้ รรมและผลของกรรมนัน้ ก็เพือ่
ให้จติ เกิดอุเบกขา ในเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์เหลือทีจ่ ะช่วยแก่ทงั้ คน
ทีเ่ ป็นทีร่ กั และทีช่ งั กับเพือ่ จะได้ปฏิบตั ติ นตามหลักพระโอวาท ๓
ข้อนัน้ ทัง้ คนเรามีจติ ใจทีเ่ ป็นต้นเดิมของกรรมทุกอย่าง ไม่วา่ เก่า
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หรือใหม่ เพราะจะต้องมีจิตเจตนาขึ้นก่อนแล้วจึงท�ำกรรมอะไร
ออกไป ฉะนั้นจึงสามารถและท�ำอธิษฐาน คือตั้งใจว่าจะประสงค์
ผลอันใด เมือ่ ประกอบกรรมให้เหมาะแก่ผลอันนัน้ ก็จะได้รบั ความ
ส�ำเร็จ และจึงสามารถตอบปัญหาว่า “เราเกิดมาท�ำไม” ได้
อีกอย่างหนึง่ ว่า “เราเกิดมาตามทีต่ งั้ ใจไว้วา่ จะมาท�ำ” เป็นอันไม่
พ้นไปจากค�ำตอบทีว่ า่ “เราเกิดมาเพือ่ สนองตัณหาและกรรมของ
ตนเอง” แต่คนดี ๆ ย่อมมีอธิษฐานใจที่ดี ดังพระโพธิสัตว์ทรง
อธิษฐานพระหทัยเพือ่ บ�ำเพ็ญพระบารมี ความเกิดมาของพระองค์
ในชาติทงั้ หลาย จึงเพือ่ บ�ำเพ็ญบารมีคอื ความดีตา่ ง ๆ ให้บริบรู ณ์
อันที่จริง ทุก ๆ คนมีสิทธิ์ที่จะถือว่าตนเกิดมาเพื่อ
บ�ำเพ็ญความดีให้มากขึ้น และสามารถที่จะบ�ำเพ็ญความดีได้
ความส�ำนึกเข้าใจตนเองไว้วา่ “เราเกิดมาเพือ่ ท�ำความ
ดี” ดังนี้ ย่อมมีประโยชน์ไม่มีโทษ เพราะจะท�ำให้ขวนขวาย
ท�ำความดีและศึกษาเพิ่มความรู้ของตนอยู่เสมอ แต่ชีวิตของ
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คนเราก็ยังเนื่องด้วยกรรมเก่า และยังเนื่องด้วยกิเลสในจิตใจ
สิ่งที่ทุกคนได้มา ตั้งต้นแต่ร่างกายและชีวิตนี้ เป็นวิบากคือ
ผลของกรรมและกิเลสของตนเอง แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่ง คือ
ความดีที่แต่ละคนได้อบรมสั่งสมมา อันเรียกว่า “บารมี” คือ
ความดีที่เก็บพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งจะส่งเสริมจิตใจให้เกิด
ความเห็นที่ถูกต้องและด�ำเนินไปในทางที่ถูก
ท่านกล่าวไว้ว่า มนุษย์เราเกิดมาด้วยอ�ำนาจของกุศล
คือกุศลจิตและกุศลกรรม ไม่วา่ จะเกิดมายากดีมจี นอย่างไร เพราะ
มนุษยภูมิเป็นผลของกุศล ทุกคนจึงชื่อว่ามีกุศลหนุนให้มาเกิด
ด้วยกันทั้งนั้น ฉะนั้น จึงได้ชื่อว่า มนุษย์ ที่แปลอย่างหนึ่งว่า
ผูม้ ใี จสูง คือมีความรูส้ งู ดังจะเห็นได้วา่ คนเรามีพนื้ ปัญญาสูงกว่า
สั ต ว์ ดิ รั จ ฉานมากมาย สามารถรู ้ จั ก เปรี ย บเที ย บในความดี
ความชั่ว ความควรท�ำไม่ควรท�ำ รู้จักละอาย รู้จักเกรง รู้จัก
ปรับปรุงสร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรม” “อารยธรรม”
“ศาสนา” เป็นต้น แสดงว่ามีความดีที่ได้สั่งสมมา โดยเฉพาะ
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ปัญญา เป็นรัตนะอันส่องแสงสว่างน�ำทางแห่งชีวิต ถึงดังนั้น
คนเราก็ยังมีความมืดที่มาเกิดก�ำบังจิตใจให้เห็นผิดเป็นชอบ
ความมืดที่ส�ำคัญนั้นก็คือ กิเลสในจิตใจและกรรมเก่าทั้งหลาย
อะไรคือกรรมเก่า ? ไม่มีอธิบายอื่น จะอธิบายอย่าง
มองเห็น เช่นพระพุทธาธิบายที่ตรัสไว้ความว่า “กรรมเก่า คือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะ (ใจ)” กล่าวคือร่างกายที่ประกอบ
ด้วยอายตนะทัง้ หกนีแ้ หละเป็นตัวกรรมเก่า เป็นกรรมเก่าทีท่ กุ ๆ
คนมองเห็น นอกจากนี้ ยังเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งกรรมใหม่ทั้งปวง
อีกด้วย เพราะกรรมทีท่ ำ� ขึน้ ในปัจจุบนั จะเป็นกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรมก็ตาม ก็อาศัยกรรมเก่านี้แหละเป็นเครื่องมือกระท�ำ
ทั้ ง กรรมเก่ า นี้ ยั ง เป็ น ชนวนให้ เ กิ ด เจตนาที่ ท� ำ กรรมใหม่ ๆ
ทั้งหลายด้วย เพราะตา หู เป็นต้น มิใช่ว่าจะมีไว้เฉย ๆ ต้องดู
ต้ อ งฟั ง แล้ ว ก็ ก ่ อ กิ เ ลส เช่ น ราคะ (ความติ ด ความยิ น ดี )
โทสะ (ความขั ด เคื อ ง) โมหะ (ความหลงใหล) ให้ เ กิ ด ขึ้ น
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ขณะทีร่ า่ งกายเจริญในวัยหนุม่ สาว ซึง่ กล่าวได้วา่ กรรมเก่าก�ำลัง
เติบโตเป็นหนุ่มสาว ตา หู เป็นต้นก็ยิ่งเป็นสื่อแห่งราคะ โทสะ
และเป็ น สื่ อ แห่ ง กรรมต่ า ง ๆ ตามอ� ำ นาจของจิ ต ใจที่ ก� ำ ลั ง
ละเลิงหลง จึงจ�ำต้องมีการควบคุมปกครอง จะปล่อยเสียหาได้ไม่
ถ้าตนเองควบคุมตนเองได้ ก็เป็นวิเศษที่สุด แต่ถ้าควบคุมตนเอง
ไม่ได้ ก็ตอ้ งมีผใู้ หญ่ เช่น มารดาบิดาและผูใ้ หญ่อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ควบคุม ให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีงาม ให้เกิดความส�ำนึกว่า
“เรานี่เกิดมาเพื่อท�ำความดี”
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ภาพชีวิตของแต่ละคน
ค�ำว่า “ชีวิต” มิได้มีความหมายเพียงความเป็นอยู่แห่ง
ร่างกาย แต่หมายถึงความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อม
ของบุคคลในทางต่าง ๆ ด้วย บางคนมีปัญหาว่า จะวาดภาพ
ชีวิตของตนอย่างไรในอนาคต หรืออะไรควรจะเป็นจุดมุ่งหมาย
ของชีวิต และจะไปถึงจุดที่มุ่งหมายนั้นหรือที่นึกวาดภาพไว้นั้น
ด้วยอะไร ปัญหาที่ถามคลุมไปดังนี้ น่าจะตอบให้ตรงจุดเฉพาะ
บุคคลได้ยาก เพราะไม่รู้ว่าทางแห่งชีวิตของแต่ละบุคคลตามที่
กรรมก�ำหนดไว้เป็นอย่างไร และถ้าวาดภาพของชีวิตอนาคตไว้
เกินวิสัยของตนที่จะพึงได้พึงถึง แบบที่เรียกว่าสร้างวิมานบน
อากาศ ก็จะเกิดความส�ำเร็จขึ้นมาไม่ได้แน่ หรือแม้วาดภาพชีวิต
ไว้ในวิสยั ทีจ่ ะพึงถึง แต่ขาดเหตุทจี่ ะอุปการะให้ไปถึงจุดหมายนัน้
ก็ยากอีกเหมือนกันที่จะเกิดเป็นความจริงขึ้นมา
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ภาพของชีวิตที่วาดไว้ก็จะเทียบได้กับแบบแปลนของ
สิง่ ทีจ่ ะสร้างขึน้ ในกระดาษพิมพ์เขียว คนทีไ่ ม่มบี า้ นคิดจะสร้างบ้าน
อยู่ของตนเอง จะต้องมีที่ทางมีทุนก่อสร้าง ทีแรกก็จะต้องมี
แบบแปลนในแผ่นกระดาษตามที่ตนชอบ แต่ก็ต้องตามควรแก่
ก�ำลังทรัพย์ของตน ถ้าอยากจะได้บ้านที่ใหญ่โตเกินก�ำลังมากไป
ก็จะท�ำไม่ได้แน่ แต่ตัวอย่างนี้มีจุดมุ่งหมายชัดเจนอยู่แล้วว่า
จะสร้างบ้าน ส่วนปัญหาข้างต้นทีว่ า่ อะไรควรจะเป็นจุดหมายของ
ชีวิตนั้น ยังไม่มีจุดหมายชัดเจน จึงว่าเป็นปัญหาที่ถามคลุมตอบ
ได้ยาก เหมือนอย่างจะถามว่า จะสร้างอะไรจึงจะดี ซึง่ ตอบได้ยาก
ถ้ามีจุดหมายแน่นอนว่าจะสร้างบ้านอยู่ ก็พอจะช่วยกันคิดว่าจะ
สร้างแบบไหน ด้วยเครื่องอุปกรณ์อะไรบ้าง
อันจุดหมายแห่งชีวติ ของคนนัน้ มีตา่ ง ๆ กัน บางคนมี
จุดหมายของตนเอง คือมีความคิดเองว่าจะเรียนจะท�ำงานอะไร
ทางไหน บางคนมีผู้อื่น เช่น ผู้ปกครองหรือมิตรสหายแนะน�ำ
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บางคนก็เป็นไปตามที่คิดไว้ตั้งแต่ต้น บางคนก็เป็นไปในทางอื่น
เพราะมีเหตุการณ์บางอย่างมาท�ำให้เปลี่ยนไปเสีย
เมือ่ เร็ว ๆ นีม้ นี กั เรียนทีส่ ำ� เร็จการศึกษาจากทีแ่ ห่งหนึง่
พร้อมกันเมื่อหลายปีมาแล้ว นัดมาบ�ำเพ็ญกุศลพร้อมกันใน
วัดหนึ่ง บัดนี้นักเรียนเหล่านั้นมีอายุเกิน ๖๐ ด้วยกันแล้ว
ที่รับราชการก็เกษียณอายุราชการแล้ว และก็ไม่ใช่นักเรียนแล้ว
ต่างได้ผ่านการสร้างชีวิตของตนมาด้วยกันแล้ว มีอายุแห่งชีวิต
อยู่ในระยะพักในบั้นสุดท้าย กล่าวได้ว่าทุกคนได้มาถึงจุดสูงสุด
แห่งการสร้างชีวิตของตนแล้ว จะสร้างให้ดียิ่งขึ้นไปอีกก็คง
ไม่ได้มากเท่าไร ลองส�ำรวจดูแต่ละคนมีทางชีวิตไปคนละทาง
คือท�ำงานต่าง ๆ กันไปถึงระดับที่สูงตํ่าต่าง ๆ กัน ทั้งทางทรัพย์
ทางยศทางเกียรติชอื่ เสียง ชีวติ จริงของแต่ละคนเมือ่ อายุหลังจาก
๖๐ ปี ย่อมเป็นเครื่องตัดสินว่า ภาพของชีวิตที่วาดไว้เมื่อเป็น
นักเรียนนั้นผิดหรือถูกเพียงไหน
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ภาพชีวิตที่ทุกคนวาดไว้เมื่อเป็นเด็กหรือในวัยรุ่น กับ
ชีวิตจริงเมื่ออายุ ๖๐ อาจต่างกันมาก ทุกคนขณะอยู่ในวัยเด็ก
หรือในวัยรุ่นอาจจะวาดภาพชีวิตอนาคตของตนเองไว้ด้วยตน
หรือบางทีผู้ใหญ่ช่วยคิดแนะน�ำให้ โดยปกติก็ต้องสังเกตดูสติ
ปัญญาความถนัดความชอบ และต้องพิจารณาถึงก�ำลังสนับสนุน
ต่าง ๆ ตลอดถึงอัธยาศัย นิสัย การศึกษาตั้งแต่ในเบื้องต้น
คือปฐมศึกษากับมัธยมศึกษา เป็นเครื่องช่วยชี้บอกได้ว่าทาง
อนาคตจะไปได้ อ ย่ า งไร ผู ้ ที่ มี พื้ น สติ ป ั ญ ญาตํ่า เรี ย นได้ แ ค่
ปฐมศึกษา ก็จะต้องไปท�ำงานด้านใช้ก�ำลังกายมากกว่าใช้สมอง
แต่เมื่อจับอาชีพถูกทาง มีความขยันหมั่นเพียร รู้จักเก็บหอม
รอมริบ ก็อาจตั้งตัวได้ดีเหมือนกัน ผู้ที่มีสติปัญญาปานกลาง
เรียนได้จบมัธยมศึกษาหรือเรียนจบทางการช่างเป็นต้นต่าง ๆ
ก็สามารถท�ำงานใช้วิชาได้บ้าง เมื่อตั้งใจท�ำการงานให้ดีและ
ประพฤติตนดีดงั กล่าว ก็ตงั้ ตนได้ดตี ามสภาพ ส่วนผูท้ มี่ สี ติปญ
ั ญา
ดี ทั้งมีปัจจัยสนับสนุน เรียนส�ำเร็จอุดมศึกษาทางใดทางหนึ่ง
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จะสามารถท�ำงานได้ประณีตกว่า อาจตั้งตนได้ดีมาก แต่ความ
ส�ำเร็จผลอย่างดีนั้น นอกจากต้องอาศัยก�ำลังสติปัญญาวิชา
ความรู้ดังกล่าว ยังต้องอาศัยปัจจัยอุปถัมภ์อย่างอื่นอีก ฉะนั้น
คนที่บรรลุความส�ำเร็จ เช่น เป็นพ่อค้าใหญ่ เป็นข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ เป็นชาวนาชาวสวนที่มีฐานะมั่นคง เป็นต้น จึงมิใช่
เป็นผู้ที่มาจากมหาวิทยาลัย จากวิทยาลัยเทคนิค หรือจาก
โรงเรียนมัธยมเสมอไป ใครจะถึงความส�ำเร็จแค่ไหนเพียงไหนนัน้
เมือ่ ได้ผา่ นบางตอนของชีวติ ไปแล้ว ก็พอจะคิดคาดคะเนเอาได้วา่
จะไปได้สูงเพียงไหน เว้นไว้แต่มีเหตุพิเศษทั้งในด้านสนับสนุน
ทัง้ ในด้านตัดรอน เช่น บางคนถูกล็อตเตอรีท่ ี่ ๑ ก็เปลีย่ นเป็นมัง่ มี
ขึ้นทันที หรือบางคนก�ำลังจะดี แต่มีเหตุมาตัดรอน เช่น ประสบ
อุบตั เิ หตุหรือมีโรคร้ายมาตัดรอน จึงเป็นเหตุตดั รอนผลดีทนี่ า่ จะได้
มีเรือ่ งเล่าเกีย่ วแก่ผทู้ เี่ รียกได้วา่ ตายฟรี คือตายเปล่าอยู่
รายหนึ่งว่า มีคนผู้หนึ่งซื้อล็อตเตอรี่ไว้ฉบับหนึ่ง ต่อมาล็อตเตอรี่
ออก ปรากฏว่ารางวัลที่ ๑ ตรงกับเลขล็อตเตอรี่ที่ผู้นั้นซื้อเก็บไว้
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เขาเห็นตัวเลขเข้าก็ดีใจจนสิ้นใจไปในขณะนั้นเอง แต่ความจริง
เขาหาได้ถูกรางวัลที่ ๑ ไม่ เพราะล็อตเตอรี่ที่เขาซื้อไว้ ใช่งวดที่
ออกคราวนั้น เหตุการณ์พิเศษต่าง ๆ เช่นนี้มีอยู่เหมือนกัน
ฉะนัน้ ชีวติ จริงของทุก ๆ คน จึงไม่แน่อย่างทีค่ าดคิดไว้
หรืออย่างทีน่ า่ จะเป็น เมือ่ ถึงเข้าแล้วนัน้ แหละจึงเป็นการแน่นอน
เหมือนอย่างเมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว จึงจะรู้ว่าความเจริญ
ทางราชการของตนไปได้สูงแค่ไหน ทั้งนี้ก็ต้องเว้นแต่ท่านผู้รู้
แต่ทา่ นผูร้ ไู้ ม่ตอ้ งการชีวติ เหมือนอย่างทีค่ นเป็นอันมากต้องการแล้ว
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ชีวิตต้องการอะไร
ชีวติ นีต้ อ้ งการอะไร ? อาจจะเป็นปัญหาเดียวกับปัญหา
ที่ว่าควรจะวาดภาพชีวิตอนาคตอย่างไร หรืออาจจะต่างกันก็ได้
สุดแต่ความประสงค์ของผูถ้ าม อาจจะมุง่ ถึงผลทางวัตถุหรือทาง
โลกทั่ว ๆ ไปก็ได้ อาจจะหมายถึงผลที่พิเศษไปกว่านั้นก็ได้
ว่าถึงผลทางวัตถุหรือทางโลกทั่ว ๆ ไป ทุกคนก็น่าจะ
มีทางของตน หรือมีความคิดเห็นของตนเอง เกี่ยวแก่การเรียน
อาชีพการงาน เป็นต้น แต่ถ้าหมายถึงผลที่พิเศษไปกว่านั้น
ก็น่าคิดว่า นอกจากสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นบุคคลเป็นวัตถุเป็นชื่อเสียง
เป็นต้นที่โลกต้องการแล้ว ชีวิตนี้ต้องการอะไรอีก เพราะสิ่งที่โลก
ต้องการทัง้ ปวงก็ดคู ล้าย ๆ กัน เช่น ต้องการวิชา ต้องการอาชีพ
ต้องการภริยาสามี ต้องการบุตรบุตรี ต้องการทรัพย์ ต้องการ
ยศ ต้องการชื่อเสียง เป็นต้น เช่นเดียวกับชีวิตต้องแก่เจ็บตาย
ซึ่งเหมือนกันทุก ๆ ชีวิต
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ชีวติ และเหตุการณ์ของชีวติ ท�ำให้คนมีความเห็นต่อชีวติ
ต่าง ๆ กัน บางคนรื่นเริงยินดีอยู่กับชีวิต มักจะเป็นคนวัยรุ่น
ก�ำลังมีรา่ งกายเจริญ มองเห็นอะไรในโลกยิม้ แย้มแช่มชืน่ ไปทัง้ นัน้
บางคนระทมอยู่กับชีวิตจนถึงคิดหนีชีวิตก็มี เพราะความไม่
สมหวังน้อยหรือมาก บางคนก็ดูเฉย ๆ ต่อชีวิต แต่มิใช่เฉย
เพราะรู้สัจจะของชีวิต หากเฉย ๆ เพราะไม่รู้ ทั้งไม่ต้องการที่จะ
ศึกษาเพื่อรู้ จึงอยู่ไปท�ำไปตามเคยวันหนึ่ง ๆ โดยมากน่าจะอยู่
ในลักษณะนี้ ไม่สู้จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อะไรมากนัก เพราะไม่
อยากจะคิดรู้อะไรมากนัก หรือเพราะไม่มีอะไรจะท�ำให้เป็นสุข
หรือเป็นทุกข์มากนัก สรุปลงว่ายินดีต่อชีวิตบ้าง ยินร้ายต่อ
ชีวิตบ้าง หลงงมงาย เช่น ที่มีความเฉย ๆ เพราะไม่รู้ดังกล่าว
นั้นบ้าง คนทั่ว ๆ ไปย่อมเป็นดังนี้ จะต้องพบทั้งความยินดี
ทั้งความยินร้าย ทั้งความหลงใหลในชีวิต จะต้องพบทั้งสุข
ทั้งทุกข์ ทั้งได้ทั้งเสีย ขณะเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นอาจจะมีสุข
มีสนุกรื่นเริงมาก แล้วจะค่อย ๆ พบทุกข์เข้ามาแทนสุข น้อย
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หรือมากตามวัยที่เพิ่มขึ้น ตามเหตุการณ์ของชีวิตที่ต้องการ
พบมากขึน้ จะต้องพบทัง้ ความยิม้ แย้มทัง้ ความระทม หรือจะต้อง
ทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ นั้นแหละเป็นชีวิตหรือเป็นโลก
ว่าถึงชาวโลกทั่วไป เมื่อได้มีประสบการณ์จากโลกทั้ง
สองด้านแล้ว จึงจะรูจ้ กั โลกดีขนึ้ แต่กม็ อี ยูส่ องจ�ำพวกเหมือนกัน
คือ พวกหนึ่งแพ้โลก คือต้องเป็นทุกข์น้อยหรือมาก ไม่สามารถ
จะแก้ทุกข์ได้ คล้ายกับรอให้โลกช่วย คือให้เหตุการณ์ข้างดีตาม
ที่ปรารถนาเกิดขึ้น อีกพวกหนึ่งไม่แพ้โลก คือไม่ยอมเป็นทุกข์
ถึงจะต้องเป็นทุกข์บ้างอย่างสามัญชน ก็ไม่ยอมให้เป็นมากหรือ
เป็นนานนัก พยายามแก้ทุกข์ได้ ไม่ต้องรอให้เหตุการณ์ข้างดี
ที่ปรารถนาต้องการเกิดช่วย ซึ่งเป็นการไม่แน่ แต่ท�ำความรู้จัก
โลกนั่นแหละให้ดีขึ้น ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ เช่นว่า
“สูจงมาดูโลกนี้... ที่พวกคนเขลาติดอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่”
คือศึกษาท�ำความรู้ชนิดที่ไม่ติดข้องให้เกิดขึ้น ด้วยปล่อยโลกให้
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เป็นไปตามวิถีของโลก เหมือนอย่างไม่คิดดึงดวงอาทิตย์ให้หยุด
หรือให้กลับ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ หน้าที่ของบุคคลคือดึงใจให้หยุดหรือ
ให้กลับจากกิเลสและความทุกข์ ให้ด�ำเนินไปในทางที่ดี ไม่ยอม
พ่ายแพ้แก่ชีวิตและโลก
คนเราต้องพบชีวิต หมายถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
แก่ชวี ติ ตามทีป่ รารถนาไว้กม็ ี ทีม่ ไิ ด้ปรารถนาก็มี ว่าถึงปัญหาทีว่ า่
คนเราควรจะวาดภาพชีวิตอนาคตของตนอย่างไรหรือจะให้ชีวิต
เป็นอย่างไร ถ้าตอบตามวิถีชีวิตทั่วไป ก็คงจะว่าจะให้เป็นชีวิต
ที่บริบูรณ์ด้วยผล ตามที่ปรารถนากันทางโลกทั่วไปนี้แหละรวม
เข้าก็คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อันเรียกว่าโลกธรรม (ธรรมคือ
เรื่องของโลก) ส่วนที่น่าปรารถนาพอใจ แต่ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า
จะต้องพบชีวิตส่วนที่มิได้ปรารถนาอีกด้วย คือส่วนที่ตรงกันข้าม
รวมเข้าก็คือ ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ ชีวิตของ
ทุกคนจะต้องพบกับโลกธรรมทั้งสองฝ่ายนี้อยู่ด้วยกัน
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ค�ำว่า โลกธรรม พูดง่าย ๆ ก็คือ ธรรมดาโลก เพราะ
ขึ้นชื่อว่าโลกย่อมมีธรรมดาเป็นความได้ความเสียหรือความสุข
ความทุกข์เช่นนัน้ สิง่ ทีไ่ ด้มาบางทีรสู้ กึ ว่าให้ความสุขมากเหลือเกิน
แต่สิ่งนั้นเองกลับให้ความทุกข์มากก็มี พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัส
ชีใ้ ห้เห็นทุกข์ไว้กอ่ น ดังเช่นเมือ่ มีเทพมากล่าวคาถาแปลความว่า
“ผู ้ มี บุ ต รย่ อ มบั น เทิ ง เพราะบุ ต ร ผู ้ มี โ คย่ อ มบั น เทิ ง เพราะโค
นรชนย่อมบันเทิงเพราะทรัพย์สมบัติ ผู้ไม่มีทรัพย์สมบัติย่อมไม่
บันเทิง” พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก้ว่า “ผู้มีบุตรย่อมโศกเพราะบุตร
ผู้มีโคย่อมโศกเพราะโค นรชนย่อมโศกเพราะบุตร ผู้ไม่มีทรัพย์
สมบัติ (เป็นเหตุก่อกิเลส) ย่อมไม่โศก” ค�ำของเทวดากล่าวได้ว่า
เป็นภาษิตทางโลก เพราะโลกทั่วไปย่อมเห็นดังนั้น ส่วนค�ำของ
พระพุทธเจ้ากล่าวได้ว่าเป็นภาษิตทางธรรม แต่ก็เป็นความจริง
เพราะเป็นธรรมดาโลก ที่จะต้องพบทั้งสุขและทุกข์ที่แม้เกิดจาก
สิ่งเดียวกัน ฉะนั้น ทุก ๆ คนผู้ต้องการโลก คือ ปรารถนาจะ
ได้สิ่งที่น่าปรารถนา หรือต้องการที่จะให้เป็นไปตามปรารถนา
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ก็ควรต้องการธรรมอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นเครื่องช่วยรักษาตน
ทั้งในคราวได้ ทั้งในคราวเสีย
พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเกีย่ วข้องกับชีวติ ของทุก ๆ คน
ตรงจุดนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่า สุขหรือทุกข์
ข้อนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นของไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ คือแปรปรวนไปเป็นธรรมดา เมื่อพิจารณาอยู่ดังนี้
จนเกิดปัญญาเห็นจริง สุขหรือทุกข์นั้น ๆ ก็จะไม่ตั้งครอบง�ำจิต
อยู่ได้ ผู้ที่มีปัญญาพิจารณาเห็นจริงอยู่ดังนั้น จะไม่ยินดีใน
เพราะสุข จะไม่ยินร้ายในเพราะทุกข์นั้น ๆ ความสงบจิตซึ่งเป็น
ความสุขจะมีได้ด้วยวิธีนี้

29

ศึกษาชีวิตทั้งสองด้าน
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่า “ความโศกย่อมเกิด
จากสิง่ เป็นทีร่ กั ภัยคือความกลัว ย่อมเกิดจากสิง่ เป็นทีร่ กั ส�ำหรับ
ผู้ที่พ้นแล้วจากสิ่งเป็นที่รัก จะไม่มีความโศก ภัยจักมีแต่ที่ไหน”
พระพุทธภาษิตนี้ ดูคล้ายกับมองในทางร้ายว่า สิ่งเป็นที่รักจะ
เป็นแหล่งเกิดแห่งความโศกและภัยเสมอ แต่ก็เป็นความจริงที่
ความโศกและภัยทุกอย่างเกิดจากแหล่งรักทั้งนั้น ใครก็ตามที่ได้
รับความสุขจากสิ่งเป็นที่รักเพียงอย่างเดียว ยังไม่ชื่อว่าได้พบ
โลกหรือผ่านโลกทั้งสองด้าน ต่อเมื่อได้รับความทุกข์จากสิ่ง
เป็นที่รักอีกอย่างหนึ่ง จึงจะชื่อว่า ได้ผ่านพบโลกครบสองด้าน
เป็นโอกาสที่ท�ำให้รู้จักโลกดีขึ้น
อันที่จริงชีวิตที่ด�ำเนินผ่านสุขทุกข์ต่าง ๆ ในโลก หรือ
ผ่านโลกที่มีทั้งสุขทั้งทุกข์ เท่ากับเป็นการศึกษาให้เกิดเจริญ
ปัญญาขึ้นอยู่เสมอ อาจจะมีการหลงผิดไปในบางคราว ก็ไม่ใช่
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ตลอดไป และทุกคนที่เกิดมาย่อมมีพื้นปัญญาที่จะเพิ่มเติมขึ้น
ได้เสมอ ทั้งปัญญาที่จะเป็นปัญญาที่สมบูรณ์ขึ้น ก็เพราะรู้ทั้ง
สองด้าน คือรู้ทั้งสุขทั้งทุกข์ ถ้ารู้จักแต่สุข ไม่รู้จักทุกข์ ก็ยังไม่ใช่
ปัญญาสมบูรณ์ จะรู้จักทุกข์ได้ก็ต้องประสบกับความทุกข์ และ
ดูเข้าไปที่ทุกข์ หรือดูเข้ามาที่จิตใจอันมีทุกข์ว่า จิตใจนี้มีทุกข์
ดูอาการจิตใจทีม่ ที กุ ข์วา่ อย่างไร อาการคือแห้งผากใจ ปราศจาก
ความสดชื่น เหมือนอย่างต้นไม้เหี่ยว ครํ่าครวญใจด้วยความ
คิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วหรือถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ไขว่คว้าในสิ่งที่
สิ้นไปหายไปแล้ว เหมือนอย่างไล่จับเงา หรือกลัวสิ่งที่ยังอยู่ว่า
จะหายไปเสีย หรือกลัวว่าอะไรที่น่ากลัวจะเกิดขึ้น ตรอมใจไม่มี
ความผาสุก คับแค้นใจเหมือนอย่างถูกอัดถูกบีบ อาการใจเหล่านี้
แสดงออกมาให้เห็นทางกายอันเป็นเรือนอาศัยของจิตใจ อวัยวะ
ทางกายทีบ่ อกใจอย่างดีทสี่ ดุ คือดวงตาและสีหน้า ดวงตาจะเศร้า
สีหน้าจะหมอง ร่างการทั่วไปจะซูบ อาการทางกายเหล่านี้กล่าว
ได้ว่าเป็นผลพลอยเสีย ดูอาการจิตใจที่มีทุกข์ว่าเป็นอย่างนี้ ๆ
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ดูให้เห็นชัด ให้คล้ายกับส่องกระจกเห็นเงาหน้าของตนชัดเจน
แล้วศึกษา คือพยายามค้นหาความจริงในจิตใจของตนเองต่อ
ไปว่า เป็นอาการประจ�ำหรือเป็นอาการจร เทียบอย่างเป็นโรค
ประจ�ำหรือเป็นโรคจร มีอะไรเป็นเหตุเป็นสมุฏฐาน จะเห็นว่าเป็น
อาการจร เพราะแต่ก่อนนี้ไม่เคยมีเคยเป็น เคยมีแต่อาการที่เป็น
ความสุขอันตรงกันข้าม ถึงอาการที่เป็นความสุขก็เหมือนกัน
คือเป็นอาการจร เพราะก่อนแต่นั้นก็ไม่เคยมีเคยเป็น ได้แก่
เมือ่ เป็นเด็กยังไม่มอี าการจิตใจเช่นนี้ มาเริม่ มีขนึ้ ตัง้ แต่เมือ่ ย่างเข้า
ดรุณวัย เริ่มมีสิ่งเป็นที่รักขึ้น ตั้งแต่หนึ่งสิ่งสองสามสิ่ง เป็นต้น
เมื่อศึกษาจิตใจของตนเองไปดังนี้ จักได้พบสัจจะขึ้นสมจริงตาม
พระพุทธพยากรณ์ นี้แหละเป็นเหตุเป็นสมุฏฐาน
การหัดศึกษาให้รู้จักกระบวนแห่งจิตใจของตนเองนั้น
เป็นข้อที่ควรท�ำ ทั้งในคราวมีสุขและในคราวมีทุกข์ เหตุแห่งสุข
และทุกข์ ข้อที่ส�ำคัญก็คือสิ่งที่เป็นที่รัก ในขณะที่มีสุขจะยก
ไว้ก่อน จะกล่าวแต่ที่มีทุกข์ ให้รวมใจดูที่ตัวความทุกข์ที่ก�ำลัง
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เสวยอยู่ ดูอาการของจิตที่เป็นทุกข์ว่าเป็นอย่างไร ห่อเหี่ยว
อย่างไร มีอาการเศร้าหมองอย่างไร ห่อเหี่ยวอย่างไร หมดรส
หมดความส�ำราญอย่างไร ดูความคิดว่าในขณะที่จิตเป็นทุกข์
เช่นนี้ จิตมีความคิดอย่างไร คิดถึงอะไร ก็จะรูว้ า่ ก�ำลังคิดถึงเรือ่ ง
ทีท่ ำ� ให้ทกุ ข์นนั้ แหละ เพราะจิตผูกอยูก่ บั เรือ่ งนัน้ มาก ความผูกจิต
มีมากในเรื่องใด ก็ดึงจิตให้คิดถึงเรื่องนั้นมาก และเป็นทุกข์มาก
ฉะนั้น ความทุกข์จึงเป็นผลตามความผูกจิต (สังโยชน์) ซึ่งคอย
ดึงจิตให้คิดไปถึงเรื่องที่ผูกไว้ในใจ
อันที่จริงเรื่องที่ผูกใจไว้นี้ มิใช่เฉพาะแต่สิ่งที่เป็นที่รัก
เท่านัน้ ถึงสิง่ ทีไ่ ม่เป็นทีร่ กั ก็ผกู ใจไว้เหมือนกัน จึงเกิดความชอบใจ
และความไม่ชอบใจ ถ้าไม่มีความผูกใจไว้เสียเลย ก็จะไม่มีทุกสิ่ง
คือที่รักก็ไม่มี ที่ไม่รักก็ไม่มี ตลอดถึงความยินดียินร้ายก็จะไม่มี
ตามทีก่ ล่าวมานี้เป็นกระบวนทางจิต กล่าวสัน้ คือความ
ผูกจิตอยูก่ บั เรือ่ ง (อันเรียกว่าอารมณ์) ทีท่ กุ ๆ คนประสบพบผ่าน
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มาทางอายตนะมี ตา หู เป็นต้น และความคิดที่ถูกดึงให้คิดไปใน
เรือ่ งทีผ่ กู ใจอยูเ่ สมอ ถ้าเป็นเรือ่ งของสิง่ ทีเ่ ป็นทีร่ กั แและไม่เป็นไป
ตามที่ปรารถนาต้องการ ยิ่งคิดไปก็ยิ่งเป็นทุกข์ไป จิตครุ่นคิดไป
ด้วยเสวยทุกข์ไปด้วย “หยุดคิดได้เมื่อใด ก็หยุดทุกข์ลงเมื่อนั้น”
ค�ำว่า หยุดคิด หมายถึงหยุดคิดถึงเรื่องที่ท�ำให้เป็นทุกข์
ถ้ากล่าวดังนีแ้ ก่ใคร ก็นา่ จะได้รบั ตอบว่า ส�ำหรับหลักการทีว่ า่ นัน้
ไม่เถียง แต่ท�ำไม่ได้ คือจะห้ามมิให้คิดไม่ได้ ถ้าแย้งดังนี้ ก็ต้อง
รับรองว่าห้ามไม่ได้จริง ด้วยเหตุที่ยังความผูกจิตอยู่ในเรื่องนั้น
ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ความผูกจิตไว้นี้เอง คอยดึงจิตให้คิด
ไปในเรื่องที่ผูกไว้ เป็นดังนี้จนกว่าจะปล่อยความผูกนี้ได้ ถ้าว่า
ดังนี้ ก็น่าจะถูกประท้วงอีกว่าปล่อยไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้
ซึง่ เป็นทีร่ กั และสามัญชนทัว่ ไปก็จะต้องมีสงิ่ เป็นทีร่ กั เช่น จะต้อง
มีพอ่ แม่ลกู หลานเป็นต้นทีเ่ ป็นทีร่ กั เมือ่ มีขนึ้ จิตใจก็จะต้องผูกพัน
ทีเ่ รียกว่าความผูกจิต จึงไม่สามารถจะปล่อยได้ ถ้ามีการประท้วง
ดังนี้ ก็ตอบชี้แจงได้ว่า รับรองว่าสามารถแน่ ถ้าลองปฏิบัติดู
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ตามค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะความผูกพันแห่งจิตใจ
นีเ้ ป็นกิเลส เพื่อทีจ่ ะชีใ้ ห้เห็นหน้าตาให้ชัดขึน้ พระพุทธเจ้าได้ตรัส
ไว้ในธรรมบท แปลความรวมกันว่า “ความโศก ความกลัว
เกิดจากความรัก ความยินดี ความใคร่ (กาม) ความอยาก
(ตัณหา) ส�ำหรับผู้ที่พ้นแล้วจากความรัก ความยินดี ความใคร่
(กาม) ความอยาก (ตัณหา) จะไม่มีความโศก ความกลัวจักมี
แต่ที่ไหน”
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สิ่งอันเป็นที่รักของชีวิต
คนทั่ ว ไปนั้ น ย่ อ มมี ค วามรั ก ความยิ น ดี ความใคร่
ความอยาก ว่าถึงความรักเพียงข้อเดียวก่อน ทุก ๆ คนก็มีอยู่
ในบุคคลและในส่วนต่าง ๆ มาก เช่น บุตรธิดารักมารดาบิดา
มารดาบิดาก็รักบุตรธิดา สามีก็รักภรรยา ภรรยาก็รักสามี แต่มัก
จะลืมนึกถึงอีกผูห้ นึง่ ซึง่ เป็นทีร่ กั ของตนเองอย่างลึกซืง้ คือตนเอง
คือลืมนึกรักตนเอง คิดดูให้ดีจะเห็นว่า ตนเป็นที่รักยิ่งของตนเอง
อยู่แล้ว ดังที่มีเรื่องเล่าว่า
ครั้งหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสถามพระนางมัลลิกา
เทวีของพระองค์ว่า ใครเป็นที่รักของพระนางยิ่งกว่าตนเอง
(ของพระนาง) พระนางกราบทูลว่าไม่มี แล้วกราบทูลถาม
พระราชาเช่ น เดี ย วกั น ว่ า ใครเป็ น ที่ รั ก ของพระองค์ ยิ่ ง กว่ า
พระองค์เอง ตรัสตอบว่าไม่มีเช่นเดียวกัน พระเจ้าปเสนทิโกศล
ได้ เ สด็ จ ไปเฝ้ า พระพุ ท ธเจ้ า กราบทู ล ข้ อ ที่ ต รั ส โต้ ต อบกั น นี้
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พระพุทธเจ้าตรัสอุทานขึ้นในเวลานั้นว่า “ตรวจดูด้วยใจไปทุก
ทิศแล้ว ก็ไม่พบผู้ที่เป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหน ตนเป็นที่รักมาก
ของคนอืน่ ๆ อย่างนัน้ เพราะเหตุนนั้ ผูร้ กั ตนจึงไม่ควรเบียดเบียน
ผู้อื่น”
พระพุทธอุทานนี้ตรัสสอนให้คิดถึงใจเราเทียบกับใจเขา
ดังที่กล่าวกันว่า น�ำใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อจะได้สังวรจากการท�ำ
ที่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่น แต่ก็เป็นอันทรงรับรองข้อที่พระนาง
มัลลิกากราบทูลพระเจ้าปเสนทิโกศลนั้นว่า ไม่มีใครจะเป็นที่รัก
ของตนยิ่งกว่าตน และพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมบทว่า
“ถ้ารูว้ า่ ตนเป็นทีร่ กั พึงรักษาตนไว้ให้ดี บัณทิตพึงประคับประคอง
ตนตลอดยาม (คือวัย) ทั้งสามยามใดยามหนึ่ง” นี้เป็นพระพุทธโอวาทตรัสเตือนไว้เพื่อมิให้หลงลืมตนเองไปเสีย หน้าที่ของตน
นั้นจะต้องรักษาประคับประคองตนเองไว้ให้ดี
ควรสังเกตว่า พระพุทธองค์มิได้ตรัสสอนว่า จงรักตน
หรือควรรักตนหรือต้องรักตน เพราะตนเป็นที่รักของตนอยู่แล้ว
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แก่ทุก ๆ คน คือทุก ๆ คนต่างรักตนเองอยู่ด้วยกันแล้วและรัก
ยิ่งกว่าสิ่งอื่นหรือใครอื่นทั้งหมด เมื่อมีความจริงอยู่ดังนี้ จึงไม่
จ�ำเป็นจะต้องตรัสสอนให้รักตนเข้าอีก แต่ตรัสสอนให้ท�ำความรู้
ดังกล่าวและให้รักษาตนให้ดี
คิดดูอีกสักหน่อย เมื่อเกิดมาก็มาตนผู้เดียว คราวจะ
ตายไปก็คงไปตนผู้เดียวอีกเหมือนกัน บุคคลและสิ่งทั้งปวง
แม้จะเป็นที่รักยิ่งนัก ก็เกิดขึ้นหรือมาพบกันเข้าในภายหลัง และ
มีอยู่เฉพาะในชีวิตนี้ ไม่มีที่จะไปด้วยกันกับตนในภพหน้า สิ่งที่
จะไปด้ ว ยคื อ บุ ญ หรื อ บาปที่ ท� ำ ไว้ เ อง แม้ ใ นชี วิ ต นี้ ก็ มิ ใ ช่ ว ่ า
จะร่วมสุขร่วมทุกข์ไปด้วยกันทุกอย่าง เช่น ถึงคราวเจ็บก็ต้อง
เจ็บเอง ใครจะเจ็บแทนกันหาได้ไม่ ตนเองเท่านัน้ ต้องร่วมสุขทุกข์
กับตนเองตลอดไป ในคราวเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในโลกนี้ โลกหน้า
ในมนุษย์ ในนรก ในสวรรค์ ตลอดถึงนิพพาน ก็เป็นเรื่องของ
ตนเองผู้เดียวทั้งหมด พิจารณาให้ตระหนักในความจริงดังนี้
จะช่วยถอนความผูกใจเป็นทุกข์ออกได้บา้ งไม่มากก็นอ้ ย
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ในครั้ ง พุ ท ธกาล เมื่ อ พระเจ้ า มหากั ป ปิ น ะทรงสละ
ราชสมบัติ เสด็จออกจากรัฐของพระองค์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
ทรงขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้
ประทานอุปสมบทให้เป็นภิกษุแล้ว ฝ่ายพระเทวีของพระองค์มี
พระนามว่าอโนชา ได้เสด็จติดตามไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทรงสอดส่าย
พระเนตรหาพระราชาว่าจะประทับอยูท่ ไี่ หน ในหมูพ่ ระพุทธสาวก
ที่นั่งแวดล้อมพระพุทธองค์อยู่นั้น เมื่อไม่ทรงเห็นก็กราบทูลถาม
พระพุทธองค์ว่า ได้ทรงเห็นพระราชาบ้างหรือ พระพุทธองค์ได้
ตรัสถามว่า ทรงแสวงหาพระราชาประเสริฐหรือว่าแสวงหา
พระองค์เอง (ตน) ประเสริฐ พระนางทรงได้สติกราบทูลว่า
แสวงหาตนประเสริฐ ทรงสงบพระทัยฟังธรรมได้ ครั้นทรงสดับ
ธรรมไป ก็ทรงเกิดธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรม ที่เรียกว่า
ธรรมจักษุนี้ มีแสดงไว้ในที่อื่นว่า คือเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นว่า
“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความ
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ดับไปเป็นธรรมดา” ได้แก่ เห็นธรรมดาที่เป็นของคู่กัน คือเกิด
และดับ จะกล่าวว่าเห็นความดับของทุกสิ่งที่เกิดมาก็ได้
ชีวิตนี้เรียกได้ว่าเป็นความเกิดสิ่งแรก ซึ่งเป็นที่เกิดของ
สิ่งทั้งหลายในภายหลัง ก็ต้องมีความดับ สิ่งที่ได้มาพร้อมกับ
ชีวิตก็คือตนเอง นอกจากตนเองไม่มีอะไรทั้งนั้น สามีภริยาบุตร
ธิดาทรัพย์สินเงินทองไม่มีทั้งนั้น เรียกว่าเกิดมาตัวเปล่ามาตัว
คนเดียว พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “ตนแลเป็นคติ (ที่ไปหรือ
การไป) ของตน” ในเวลาดับชีวิต ก็ตนเองเท่านั้นต้องไปแต่
ผู้เดียวตามกรรม ทิ้งทุกสิ่งไว้ในโลกนี้ แม้ชีวิตร่างกายนี้ก็น�ำไป
ด้วยไม่ได้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “บุคคลผู้จะต้องตาย ท�ำบุญ
และบาปทัง้ สองอันใดไว้ในโลกนี้ บุญบาปทัง้ สองนัน้ เป็นของผูน้ นั้
ผูน้ นั้ พาเอาบุญบาปทัง้ สองนัน้ ไป บุญบาปทัง้ สองนัน้ ติดตามผูน้ นั้
ไปเหมือนอย่างเงาที่ไม่ละตัว”
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ก็เมื่อตนเองเป็นผู้มาคนเดียวไปคนเดียว เมื่อมาก็มา
ตามกรรม เมือ่ ไปก็ไปตามกรรม ถึงผูอ้ นื่ ก็เหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็น
ใครทั้งนั้น คือจะเป็นสามีภริยา เป็นบุตรธิดา เป็นญาติมิตรหรือ
แม้นเป็นศัตรู ต่างก็มาคนเดียวตามกรรม ไปตามกรรม ฉะนั้น
ก็ ค วรที่ จ ะต้ อ งรั ก ตนสงวนตนแสวงหาตน มากกว่ า ที่ จ ะรั ก
จะสงวนจะแสวงหาใครทั้งนั้น
ค�ำว่า แสวงหาตน เป็นค�ำมีคติที่ซึ้ง คิดพิจารณาให้
เข้าใจให้ดี จะบังเกิดผลดียิ่งนัก แต่ที่จะเริ่มแสวงหาตนได้ ก็ต้อง
ได้สติย้อนมานึกถึงตนในทางที่ถูกที่ควร และค�ำว่า แสวงหาตน
หาได้มีความหมายว่าเห็นแก่ตนไม่ เพราะผู้เห็นแก่ตน หาใช่ผู้ที่
แสวงหาตนไม่ กลายเป็นแสวงหาสิ่งที่มิใช่ตนไปเสีย
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แง่คิดเกี่ยวกับชีวิต
อันเหตุการณ์ทบี่ งั เกิดขึน้ แก่ชวี ติ มีอยูเ่ ป็นอันมากบังเกิด
ขึ้นโดยไม่รู้ไม่คิดมาก่อน แต่เมื่อเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดก็เกิด
ขึ้นจนได้ ถ้าหากใครมองดูเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างของ
เล่น ๆ ไม่จริงจัง ก็ไม่เกิดทุกข์เดือดร้อน หรือจะเกิดบ้าง ก็เกิด
อย่างเล่น ๆ ถ้าจะหนีเหตุการณ์เสียบ้าง ก็เหมือนอย่างหนีไป
เที่ยวเล่น หรือไปพักผ่อนเสียครั้งคราวหนึ่ง
คนเรานัน้ เมือ่ เห็นว่าทีใ่ ดมีทกุ ข์ ก็จะต้องหนีไปให้พน้ จาก
คนหรือเหตุการณ์ที่ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้น ฉะนั้น ถ้าแต่ละคนได้ระลึก
ถึงข้อนี้ ก็ควรจะไม่ประพฤติหรือกระท�ำการก่อทุกข์ให้แก่กนั ทัง้ นี้
ด้วยมีความส�ำนึกตนและประพฤติตนให้อยู่ในขอบเขตที่สมควร
เรื่องว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรนั้น ถ้าคนเรามีสติ
รู้จักตนตามเป็นจริง ไม่หลงตน ไม่ล�ำเอียงแล้ว ก็จะรู้ได้โดย
ไม่ยาก บางทีหลอกคนอื่นได้ แต่หลอกตนเองหาได้ไม่ เช่นคนที่
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รู้อยูว่ า่ ตนเองเป็นอย่างไร แต่เทีย่ วพูดโอ้อวดคนอืน่ ว่าวิเศษต่าง ๆ
บางทีหลอกตนเองให้หลงไปสนิท แต่หลอกคนอื่นไม่ได้ เช่นคน
ที่หลอกหาได้มีความวิเศษอันใดไม่ แต่เข้าใจตนเองว่าวิเศษแล้ว
แสดงตนเช่นนั้น ส่วนคนอื่นเขารู้ว่าเป็นอย่างไร จึงหัวเราะเอา
หากได้มองดูความเป็นไปต่าง ๆ กันของคนในทางที่น่าหัวเราะ
ดังนี้ ก็น่าจะมีทุกข์น้อยลง การมองดูคนอื่นนั้นสู้มองดูตนเอง
ไม่ได้ เพราะตนเองต้องรับผิดชอบต่อตนเองโดยตรง ส่วนคนอื่น
เขาก็ต้องรับผิดชอบต่อตัวเขาเอง เรื่องความรับผิดชอบนี้ บางที
ก็นึกไปไม่ออกว่า ได้ท�ำอะไรไว้ จึงต้องรับผิดชอบเช่นนี้ เช่น
ต้องรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต
ในฐานะเช่นนี้ ผูเ้ ป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าย่อมใช้ศรัทธา
ความเชื่อในกรรมและผลของกรรม ท�ำกรรมที่ผิดไว้ก็ต้องรับผิด
ตรง ๆ ท�ำกรรมทีช่ อบไว้กต็ อ้ งรับชอบต่าง ๆ จะเลือกเอาอย่างใด
อย่างหนึง่ หาได้ไม่ เมือ่ ยอมรับกรรมเสียได้ดงั นี้ ก็จะมีใจกล้าหาญ
เป็นอะไรเป็นกัน ไม่กลัวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ และเมื่อเหตุการณ์
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ต่าง ๆ เกิดขึ้น จะแก้อย่างไร ศิษย์ของพระพุทธเจ้าย่อมแก้ด้วย
สติและปัญญา เพื่อให้เป็นผู้ชนะด้วยความดี
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “พึงชนะคนตระหนี่หรือความ
ตระหนี่ด้วยการให้” นี้เป็นวิธีเอาชนะวิธีหนึ่ง ใครเป็นคนมีความ
ตระหนี่และความโลภ ก็คือตัวเราเองหรือคนอื่นก็ได้ ถ้าเป็น
ตัวเราเอง ก็จะต้องเอาชนะด้วยการให้ พยายามให้ตวั เราเองเป็น
ผูใ้ ห้ ถ้าเป็นคนอืน่ ก็อาจเอาชนะเขาด้วยการให้ได้เหมือนกัน เช่น
ให้สงิ่ ทีเ่ ขาต้องการ เขาก็พอใจ แล้วให้สงิ่ ทีเ่ ราต้องการ บางทีกซ็ อื้
เขาได้ดว้ ยการให้ทรัพย์ ผูท้ มี่ จี ติ ใจสูงบางคนสละให้ยงิ่ กว่าเขาขอ
เป็นทานอย่างสูง ทีท่ ำ� ให้เป็นทีพ่ ศิ วงแก่คนอืน่ ๆ ว่าท�ำไมจึงให้ได้
คนย่อมปฏิบัติตามระดับของจิตใจ ไม่สามารถจะท�ำให้
ต�่ำกว่าระดับของตนได้ แต่คนดีนั้นพระย่อมรักษา ดังภาษิตว่า
“ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” ศิษย์ของพระพุทธเจ้า
ย่อมมีศรัทธาอยู่อย่างมั่นคงดังนี้ และย่อมปฏิบัติตนเป็นผู้หลีก
ออกอยู่เสมอ โดยเฉพาะเป็นผู้หลีกออกทางใจ จึงไม่เป็นทุกข์
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อันเรื่องของชีวิต บางคราวก็ดูเป็นของเปิดเผยง่าย ๆ
บางคราวก็ดูลึกลับ เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต บางอย่าง
ก็เกิดตามที่คนต้องการให้เกิด บางอย่างก็เกิดขึ้นโดยคนมิได้
เจตนาให้เกิด แต่ผลทุก ๆ อย่างย่อมมีเหตุ ถ้าได้รู้เหตุก็เป็นของ
เปิดเผย ส่วนทีว่ า่ ลึกลับก็เพราะไม่รเู้ หตุ จู่ ๆ ก็เกิดผลขึน้ เสียแล้ว
เช่น ไม่ได้คดิ ว่าพรุง่ นีจ้ ะไปข้างไหน ครัน้ ถึงวันพรุง่ นีเ้ ข้า ก็ตอ้ งไป
ด้วยเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ บัดเดีย๋ วนัน้ ว่าถึงคนทัว่ ไปแล้ว เรือ่ งของ
พรุ่งนี้เป็นเรื่องลึกลับ เพราะต่างก็ไม่รู้พรุ่งนี้ของตนเองจริง ๆ
ถึงวันนี้เองก็รู้อยู่เฉพาะปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ แต่อนาคตหารู้ได้ไม่
ว่าต่อไปแม้ในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
คนเรามีความคิดหวังกันไป ซึ่งจะคิดอย่างไรก็คิดได้
และก็อาจจะท�ำให้ได้ผลตามที่คิด แม้คนที่คิดทุจริต ก็อาจได้ผล
จากการท� ำ ทุ จ ริ ต คนที่ ป ระทุ ษ ร้ า ยมิ ต รหรื อ คนดี ค นบริ สุ ท ธิ์
ก็อาจได้รบั ผลจากการท�ำนัน้ เช่น ได้ทรัพย์สนิ เงินทอง วันนีจ้ น
แต่พรุง่ นีม้ งั่ มีขนึ้ ชวนให้เคลิบเคลิม้ ไปไม่นอ้ ย และคนเป็นอันมาก
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ก็ดเู หมือนจะเคลิม้ ไปในผลทีล่ อ่ ใจเช่นนีง้ า่ ย จนถึงบางทีคนทีเ่ คย
ตรงก็กลับคด เคยเป็นมิตรก็กลับเป็นศัตรู เพราะมุ่งแต่จะได้เป็น
ประมาณ เพราะความกลัวต่อวันพรุง่ นีห้ รือโลภต่อวันพรุง่ นี้ บางที
ก็เพื่อตนหรือเพื่อผู้อื่นที่ตนรักใคร่ วันพรุ่งนี้อาจจะรวยขึ้นจริง
แต่วันพรุ่งนี้มิใช่มีเพียงวันเดียว ผู้ที่คิดให้ยาวออกไปอีกหลาย ๆ
พรุ่งนี้ จึงน่าจะสะดุดใจ และถ้าใช้ความคิดให้มากสักหน่อย
เช่นว่า น่าละอายไหมที่ไปช่วงชิงของของผูอ้ ื่น ยิ่งถ้าผูอ้ นื่ นัน้ เป็น
คนดีคนบริสุทธิ์ ก็ยิ่งน่าละอายใจ เพราะคนดีอย่างที่เรียกว่า
ใจพระนัน้ ย่อมถือว่า “แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” จึงเป็นผูย้ อมให้
แก่ผทู้ ตี่ อ้ งการ แม้จะต้องเสียจนหมดสิน้ ก็ยงั ดีกว่าจะเป็นทุกข์ใจ
มาก เพราะเหตุทจี่ ะต้องแก่งแย่ง จะคิดเอาเปรียบนัน้ ไม่ตอ้ งพูดถึง
เพียงคิดให้พอเสมอกันก็ไม่ประสงค์จะได้เสียแล้ว คนดีที่มีใจ
เช่นนี้ ไม่มปี ระทุษร้ายจิตต่อใครเลยแม้แต่นอ้ ย ใครต้องการจะเอา
เปรียบเมือ่ ใด ก็ได้เปรียบเมือ่ นัน้ แต่ขอ้ ทีส่ ำ� คัญ หากไปกระทบคนดี
มีใจพระนัน้ มิใช่จะได้เปรียบอย่างง่ายดายอย่างเดียว ยังได้กรรม
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ที่หนักด้วย คือได้บาปหนักหนา คิดเอาเปรียบคนที่คิดเอาเปรียบ
ด้วยกันยังบาปน้อยกว่า เพราะมีใจเป็นอกุศลเสมอกัน ข้อที่ว่า
เป็นบาปหนักหนานั้น คือกดระดับแห่งจิตใจของตนเองลงไป
ให้ตำ�่ ทราม ไม่จ�ำต้องไปพูดถึงนรกหรือผลอะไรทีค่ อยจะค้านอยู่
ระดับของคนแม้เพียงคนสามัญย่อมมียุติธรรมตามควร
ไม่ต้องการเสียเปรียบ ไม่ต้องการเอาเปรียบใคร ไม่รังแกข่มเหง
ผู้อื่น ไม่ต้องพูดถึงมิตรหรือผู้มีคุณมีอุปการะแก่ตน ซึ่งจะต้องมี
ความซื่อตรงต่อมิตร มีความกตัญญูต่อผู้มีคุณโดยแท้ คนบาป
หนักก็คือ คนที่มีระดับแห่งจิตใจต�่ำลงไปกว่านี้ พระพุทธเจ้าทรง
ปรารภคนทีม่ รี ะดับจิตใจต่าง ๆ กันนี้ จึงตรัสว่า “ความดีอนั คนดี
ท�ำง่าย แต่คนชั่วท�ำยาก ส่วนความชั่วอันคนชั่วท�ำง่าย แต่คนดี
ท�ำยาก”
เมื่อนั่งรถไปตามถนนสายต่าง ๆ ถึงตอนที่มีสัญญาณ
ไฟเขียวแดง จะพบว่าถูกไฟแดงทีต่ อ้ งหยุดรถ มากกว่าไฟเขียวซึง่
แล่นรถไปได้ น่านึกว่าการด�ำเนินทางชีวิตของทุกคน มักจะต้อง
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พบอุปสรรคทีท่ ำ� ให้การงานต้องชะงัก หากเทียบกับทางโปร่งน่าจะ
ต้องพบความติดขัดมากกว่าทีจ่ ะปลอดโปร่งไปได้ทเี ดียว บางครัง้
อาจต้องประสบเหตุที่น่าตกใจว่าจะล้มเหลวหรือเสียหายมาก
คล้ายอุบัติเหตุของรถที่วิ่งไปในถนน คนที่อ่อนแอย่อมยอมแพ้
อุปสรรคง่าย ๆ ส่วนคนทีเ่ ข้มแข็งย่อมไม่ยอมแพ้ เมือ่ พบอุปสรรค
ก็แก้ไขไป รักษาการงานหรือสิ่งที่มุ่งจะท�ำไว้ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น
ถืออุปสรรคเหมือนอย่างสัญญาณไฟแดงที่จะต้องพบเป็นระยะ
ถ้ากลัวจะต้องพบสัญญาณไฟแดงตามถนนซึ่งต้องหยุดรถ ก็จะ
ไปข้างไหนไม่ได้ แม้ในการด�ำเนินทางชีวิตก็ฉันนั้น ถ้ากลัวจะ
ต้องพบอุปสรรค ก็ท�ำอะไรไม่ได้ ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอน
ไว้แปลความว่า “คนพึงพยายามร�่ำไปจนกว่าจะส�ำเร็จประโยชน์
ที่ต้องการ”
ความไม่สำ� เร็จและความพิบตั ติ า่ ง ๆ อาจมีได้เหมือนกัน
เมื่อได้ใช้ความพยายามเต็มที่แล้วไม่ได้รับความส�ำเร็จก็ไม่ควร
เสียใจ ควรคิดปลงใจลงว่า เป็นคราวที่จะพบความไม่ส�ำเร็จใน
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เรื่องนี้ ทั้งไม่ควรจนปัญญาที่จะคิดแก้หรือท�ำการอย่างอื่นต่อไป
เพราะการงานที่จะพึงท�ำให้เกิดผลนั้นมีอยู่เป็นอันมาก ดังค�ำว่า
“ทรัพย์นี้มิไกล ใครปัญญาไว หาได้บ่นาน” วิสัยคนมีปัญญาไม่
อับจนถึงกับไปคิดแย่งทรัพย์ของใคร คนที่เที่ยวลักขโมยแย่งชิง
หรือท�ำทุจริตเพื่อได้ทรัพย์ ล้วนเป็นคนอับจนปัญญาที่จะหาใน
ทางสุจริตทั้งนั้น ส่วนความพิบัติต่าง ๆ นั้น เมื่อไม่ประมาทยัง
ต้องพบ ก็แปลว่าถึงคราวหรือทีเ่ รียกว่าเป็นกรรม เช่น ถูกไฟไหม้
หรือถูกเสียหายต่าง ๆ
เรื่องของกรรมที่หมายถึงกรรมเก่า เป็นแรงดันที่ส�ำคัญ
อย่างหนึ่ง กรรมเก่าที่ท�ำไว้ไม่ดีย่อมเป็นแรงดันให้พบผลที่ไม่ดี
กรรมเก่าที่ท�ำไว้ดีเป็นแรงดันให้พบผลที่ดี แต่ยังมีแรงดันอีก
อย่างหนึ่งที่ส่งเสริมหรือต้านทาน คือกรรมใหม่ที่ท�ำในปัจจุบัน
ถ้ า กรรมปั จ จุ บั น ไม่ ดี เ ป็ น แรงดั น โต้ แ รงดั น ของกรรมเก่ า ที่ ดี
ส่งเสริมแรงดันของกรรมเก่าที่ไม่ดีด้วยกัน ถ้ากรรมปัจจุบันดี
ก็เป็นแรงดันโต้แรงดันของกรรมเก่าที่ไม่ดี ส่งเสริมแรงดันของ
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กรรมเก่าทีด่ ดี ว้ ยกัน ความทีจ่ ะโต้กนั หรือส่งเสริมกันได้เพียงไรนัน้
ขึ้นอยู่แก่ระดับของก�ำลังที่แรงหรืออ่อนกว่ากันเพียงไร
คติทางพระพุทธศาสนาแสดงว่า “บาปกรรมที่บุคคลใด
ท�ำไว้แล้ว บุคคลนั้นย่อมละได้ด้วยกุศล” ฉะนั้น ผู้ที่มีศรัทธาใน
กรรมหรือในบุญบาป จึงท�ำการที่ดีอยู่เสมอ และมีจิตใจเด็ดเดี่ยว
กล้าหาญ เพราะได้เห็นแล้วว่าบุญช่วยได้จริงและช่วยได้ทันเวลา
ผลที่เกิดขึ้นในระยะเวลาต่าง ๆ กันเป็นเครื่องพิสูจน์ ความจริง
เรื่องบุญบาปซึ่งจะเห็นกันได้ในชีวิตนี้
ชีวิตของทุก ๆ คนที่ผ่านพ้นไปรอบปีหนึ่ง ๆ นับว่าเป็น
ลาภอย่างยิง่ เมือ่ ถึงวันเกิดบรรดาผูท้ นี่ บั ถือพระพุทธศาสนาจึงถือ
เป็นปรารภเหตุท�ำบุญน้อยหรือมาก เพื่อฉลองอายุทผี่ า่ นมาและ
เพือ่ ความเจริญอายุ พร้อมทัง้ วรรณ สุข พล ยิง่ ขึน้ ความเจริญ
อายุ วรรณ สุข พล เป็นพรที่ทุก ๆ คนปรารถนา แต่พรเหล่านี้
หาได้เกิดขึน้ ด้วยล�ำพังความปรารถนาเท่านัน้ ไม่ ย่อมเกิดขึน้ จาก
การท�ำบุญ ฉะนั้น คนไทยเราส่วนมากจึงยินดีในการท�ำบุญ และ
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ยินดีได้รับพรอนุโมทนาจากพระสงฆ์หรือผู้ใหญ่ ยินดีรับประพรม
น�้ำพระพุทธมนต์ในที่สุดแห่งการท�ำบุญ ถือว่าเป็นสิริมงคล
พิจารณาดูถงึ พฤติกรรมในเรือ่ งนีโ้ ดยตลอดแล้ว จะเห็น
ว่าพึงเป็นสิริมงคลจริง เพราะสารส�ำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าได้
ท�ำบุญแล้ว ค�ำอวยพรต่าง ๆ จึงตามมาทีหลัง สนับสนุนกันให้
จิตใจมีความสุขขึน้ ในปัจจุบนั ทันที ความสุขอันบริสทุ ธิน์ แี้ หละคือ
บุญ ดังมีพุทธภาษิตตรัสไว้แปลความว่า “ท่านทั้งหลายอย่ากลัว
ต่อบุญเลย ค�ำว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุข” หมายถึงความสุข
ที่บริสุทธิ์คือความสุขอันเกิดจากกรรมที่บริสุทธิ์ ซึ่งก็เรียกว่าบุญ
เช่นเดียวกัน
อีกแห่งหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่า “ผู้ที่ได้
ท�ำบุญไว้บนั เทิงเบิกบาน เพราะเห็นความบริสทุ ธิแ์ ห่งกรรมของตน
ผูท้ ไี่ ด้ทำ� บาปไว้อบั เศร้า เพราะเห็นความเศร้าหมองแห่งกรรมของ
ตน” อันกรรมที่บริสุทธิ์เกิดจากจิตใจที่บริสุทธิ์ เพราะสงบความ
โลภโกรธหลง ประกอบด้วยธรรมมีเมตตากรุณา เป็นต้น จะเห็น
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ได้จากจิตใจของผูท้ ที่ ำ� การบริจาคในการบุญต่าง ๆ ของผูท้ รี่ กั ษา
ศีลและอบรมจิตใจกับปัญญา
ใคร ๆ ที่เคยท�ำทาน รักษาศีล และอบรมจิตกับปัญญา
ดังกล่าว ย่อมจะทราบได้ว่ามีความสุขอย่างไร ตรงกันข้ามกับ
จิตใจที่เร่าร้อนด้วยกิเลสต่าง ๆ และแม้จะได้อะไรมาด้วยกิเลส
มีความสุขตื่นเต้น ลองคิดดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าเป็นความสุข
จอมปลอม เพราะเป็นความสุขของคนที่หลงไปแล้วเหมือน
ความสุขของคนที่ถูกเขาหลอกลวงน�ำไปท�ำร้าย ด้วยหลอกให้
ตายใจและดีใจด้วยเครื่องล่ออย่างใดอย่างหนึ่ง คนที่ตายใจเสีย
เพราะเหตุนี้ คือคนที่ประมาทไปแล้ว ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“คนประมาทแล้วเหมือนคนตาย” ไม่อาจจะเห็นสัจจะคือความจริง
ตามธรรมของพระพุทธเจ้า อาจคัดค้านค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า
ได้ อย่างที่คิดว่าตนฉลาด ไม่มีอะไรจะช่วยบุคคลประเภทนี้ได้
นอกจากการท�ำบุญ เพราะการท�ำบุญทุกครั้งไป ย่อมเป็นการ
ฟอกช�ำระจิตใจให้บริสทุ ธิส์ ะอาดขึน้ ทุกที เหมือนอย่างการอาบน�ำ้
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ช�ำระร่างกายซึ่งท�ำให้ร่างกายสะอาดสบาย เมื่อจิตใจมีความ
สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นตามสมควรแล้ว จะมองเห็นได้เองว่า ความสุข
ที่บริสุทธิ์แท้จริงนั้นเกิดจากกรรมที่บริสุทธิ์เท่านั้น จะได้ปัญญา
ซาบซึ้ ง ถึง คุณ พระทั้ง สามว่า “ความเกิ ดขึ้ น ของพระพุ ทธะ
ทั้งหลายให้เกิดสุขจริง การแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุขจริง
ความพร้อมเพรียงของสงฆ์คือหมู่ให้เกิดสุขจริง ความเพียร
ของหมู่ที่พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุขจริง”
ผู้ที่มีจิตใจ กรรม และความสุขที่บริสุทธิ์ดังนี้ ชื่อว่า
ผู้มีบุญอันได้ท�ำแล้วในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความมั่นคงในตนเอง
อย่างที่ใคร ๆ หรืออะไรจะท�ำลายมิได้ และจะเจริญพร คือ อายุ
วรรณ สุข พล ยิ่ง ๆ ด้วยเดชบุญ
ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
เหตุการณ์ส่วนตนและส่วนรวม ตลอดถึงที่เรียกว่าเหตุการณ์
ของโลก ได้เกิดขึ้นบางทีก็รวดเร็วอย่างไม่นึก ถึงกับท�ำให้คน
ทั้งปวงพากันตะลึงงันก็มี เหตุการณ์ในวันนี้เป็นอย่างนี้ แต่วัน
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พรุ่งนี้เล่า ยากที่จะคาดว่าจะอย่างไร วันนี้ยังอยู่ดี ๆ พรุ่งนี้มี
ข่าวออกมาว่าสิ้นชีพเสียแล้วก็มี เมื่อวานนี้ระเบิดกันตูมตามอยู่
วันนี้ประกาศออกไปว่าหยุดระเบิดส่วนใหญ่ก็มี วันพรุ่งนี้จะเป็น
อย่างไรอีกก็ยากที่จะทราบ ความเปลี่ยนแปลงของโลกดังนี้
ผูท้ ศี่ กึ ษาธรรมของพระพุทธเจ้าย่อมไม่เห็นเป็นของแปลก ถ้าโลก
จักหยุดเปลี่ยนแปลงนั่นแหละจึงจะแปลก ซึ่งไม่เป็นฐานะที่จะ
มีได้ เพราะขึ้นชื่อว่าโลกแล้วต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ที่เรียกว่า
ความเปลี่ยนแปลงนั้น คือเหตุการณ์อย่างหนึ่งดับไป เหตุการณ์
อีกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นแทน ฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงก็คือ ความ
ดับ-เกิด หรือ ความเกิด-ดับ ของสิ่งทั้งหลาย นี้เป็นวิบากคือเป็น
ผล ถ้าเป็นผลทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ ก็มคี ำ� เรียกว่าปรากฏการณ์
ตามธรรมชาติ ซึ่งจะยกไว้ไม่พูดถึง ในที่นี้จะพูดถึงแต่ที่เกี่ยวกับ
บุคคล คือที่บุคคลก่อขึ้นเอง
อันเหตุการณ์ที่คนก่อให้เกิดขึ้นนั้น นับว่ากรรมของคน
หมายความว่า การทีค่ นท�ำขึน้ ไม่ใช่หมายความว่ากรรมเก่าอะไร
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ที่ไม่รู้ กรรมคือการที่ท�ำที่รู้ ๆ อยู่นี่แหละ เมื่อก่อขึ้นด้วยกิเลส
ก็เป็นเหตุท�ำลายล้าง แต่เมื่อก่อขึ้นด้วยธรรมก็เป็นเหตุเกื้อกูล
ให้เกิดความสุข เหตุการณ์ส่วนใหญ่ของโลกนั้น มีขึ้นด้วยกิเลส
หรือกรรมของคนไม่มากคนนัก แต่มีผลถึงคนทั้งปวงมากมาย
ถ้าจะถามว่า กิเลสซึ่งนับว่าอธรรมกับธรรมนั้น ก่อให้
เกิดเหตุการณ์ตา่ งกันตรงกันข้าม ใคร ๆ ก็นา่ จะมองเห็น แต่ไฉน
จึงยังใช้กิเลสกันอยู่ พระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น ๆ จะช่วย
ให้คนใช้ธรรมกันให้มากกว่านี้มิได้หรือ
ถ้ามีค�ำถามมาดังนี้ ก็น่าจะมีค�ำถามย้อนไปบ้างว่า เมื่อ
เป็นสิ่งที่น่ามองเห็นกันง่ายดังนั้น ท�ำไมใคร ๆ จึงไม่สนใจที่จะ
ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ากันให้มากขึ้นเล่า พระพุทธศาสนา
พร้อมที่จะช่วยทุก ๆ คนอยู่ทุกขณะ แต่เมื่อใครปิดประตูใจ
ไม่เปิดรับธรรม พระพุทธศาสนาก็เข้าไปช่วยไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้
โลกจึงต้องปราบกันลงไปด้วยก�ำลังต่าง ๆ แม้ฝ่ายถูกก็ต้องใช้
ก�ำลังแก่ฝ่ายผิด นับว่าเป็นเรื่องของโลก ซึ่งมีวุ่นวายมีสงบสลับ
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กันไป และมนุษย์เรานั้นแม้มีก�ำลังกายด้อยกว่าช้างม้าเป็นต้น
แต่มกี ำ� ลังปัญญาสูงกว่า ก�ำลังปัญญานีเ้ องทีส่ ร้างแสนยานุภาพ
ได้ยิ่งใหญ่ ทั้งสร้างระบอบธรรมอย่างดีวิเศษขึ้นด้วย ฉะนั้น
ในขณะที่มีจิตใจได้ส�ำนึกได้สติขึ้น แม้จะหลังที่ตีกันมาใหญ่แล้ว
ก็จะเป็นโอกาสทีม่ ปี ญ
ั ญามองเห็นธรรม และกลับมาใช้ธรรมสร้าง
ความเจริญและความสุขกันต่อไป
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จุดหมายของชีวิต
ชีวิตอันอุดม เป็นจุดหมายที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคน
ปฏิบัติให้ถึง ถ้าจะตั้งปัญหาว่าอะไรคือชีวิตอันอุดม ก็น่าจะต้อง
พิจารณากัน ค�ำว่า อุดม แปลว่า สูงสุด ชีวิตอันอุดมคือชีวิตที่
สูงสุด ผลที่ปรารถนาจะได้อย่างสูงสุดในชีวิตใช่ไหมเป็นชีวิตอัน
อุดม ถ้าถือเอาความปรารถนาเป็นเกณฑ์ดังนี้ ก็ตอบได้ว่าไม่ใช่
เกณฑ์จดั ระดับชีวติ ของพระพุทธเจ้าแน่นอน เพราะแต่ละคนย่อม
มีความปรารถนาต่าง ๆ กัน ทั้งเพิ่มความปรารถนาขึ้นได้เสมอ
จนถึงมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “แม่น�้ำเสมอด้วยตัณหา (ความ
อยาก) ไม่มี” เช่น บางคนอยากเรียนให้ส�ำเร็จปริญญาขั้นนั้น
ขั้นนี้ บางคนอยากเป็นเศรษฐี บางคนอยากเป็นเจ้าเมืองอยาก
เป็นอธิบดี อยากเป็นผู้แทนราษฎร อยากเป็นรัฐมนตรี อยากเป็น
นายกรัฐมนตรี เป็นต้น แต่คนทีม่ คี วามอยากดังนี้ จะประสบความ
ส�ำเร็จดังทีอ่ ยากได้สกั กีค่ น ต�ำแหน่งต่าง ๆ เหล่านีย้ อ่ มมีจำ� นวน
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จ�ำกัด จะเป็นด้วยกันทุกคนหาได้ไม่ บางทีคนทีไ่ ม่ได้คดิ ปรารถนา
ว่าจะเป็นก็ได้เป็น บางคนคิดอยากและขวนขวายต่าง ๆ มากมาย
ก็ไม่ได้เป็น ต้องไปเป็นอย่างที่ไม่อยากก็มีอยู่มาก
ฉะนั้น ผลที่ได้ด้วยความอยากอันเป็นตัณหา จึงมิใช่
เป็นเกณฑ์จัดว่าเป็นชีวิตอันอุดม เช่นว่าเมื่อได้เป็นอย่างนั้น ๆ
แล้วก็เป็นอันได้ถึงขีดชีวิตอันอุดม ในทางโลกอากจะเข้าใจกัน
เช่นนั้น เช่น ที่พูดว่าก�ำลังรุ่งเรือง หมายถึงอยู่ในต�ำแหน่งสูง
มีทรัพย์ มีบริวารมาก ก็ว่าชีวิตขึ้นถึงขีดสูง แต่ละคนย่อมมี
ขีดสูงสุดต่างกัน ขีดสูงสุดของผู้ใดก็เป็นชีวิตอันอุดมของผู้นั้น
แต่ความขึ้นถึงขีดสูงสุดของชีวิตแบบนี้ ตามสายตาของท่านผู้รู้
ย่อมว่าเป็นเหมือนอย่างความขึน้ ของพลุ หรือความขึน้ ของปรอท
คนเป็นไข้ คือเป็นของชัว่ คราว บางทีในขณะทีช่ ะตาชีวติ ขึน้ สูงนัน้
กลับมีชวี ติ ไม่เป็นสุข ต้องเป็นทุกข์มากเสียอีก บางคนอาจจะไม่
ต้องการต�ำแหน่งอะไรสูงนัก แต่อยากเรียนให้รู้มาก ๆ ให้ส�ำเร็จ
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ชั้นสูง ๆ สิ่งอื่น ๆ ไม่ส�ำคัญ แต่ความมีวิชาสูง (ทางโลก)
จะหมายความว่ามีชีวิตสูงขึ้นด้วยหรือไม่
อันวิชาย่อมเป็นปัจจัยอุดหนุนชีวิตขึ้นอย่างหนึ่ง แต่จะ
ต้องมีปจั จัยอืน่ ร่วมสนับสนุนอีกหลายอย่าง ดังจะเห็นตัวอย่างคน
ที่เรียนมามีวิชาสูง ๆ แต่รักษาตัวไม่รอด หรือรักษาตัวให้ดีตาม
สมควรไม่ได้ ทัง้ ไม่ได้รบั ความนับถือจากคนทัง้ หลายก็มอี ยูไ่ ม่นอ้ ย
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้จึงได้ทรงวางเกณฑ์ของชีวิตไว้
ว่า ชีวิตมี ๓ อย่างก่อน คือ ทุชีวิต ชีวิตชั่วร้าย หมายถึงคนที่
ใช้ชีวิตท�ำกรรมชั่วร้ายต่าง ๆ โมฆชีวิต ชีวิตเปล่า หมายถึงคน
ที่ปล่อยให้ชีวิตล่วงไปเปล่าปราศจากประโยชน์ และ สุชีวิต
ชีวิตดี หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตประกอบกรรมที่ดีที่ชอบต่าง ๆ
และชีวิตดีนี้นี่เอง เมื่อมีมาก ๆ ขึ้น จะกลายเป็นชีวิตอุดมในที่สุด
ชีวติ อันอุดมคือชีวติ อันสูงสุด ในแง่ของพระพุทธศาสนา
คือชีวิตที่ดี อันเรียกว่าสุชีวิต หมายถึงความดีที่อาศัยชีวิต
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ท�ำขึ้น ชีวิตของผู้ที่ท�ำดีจึงเรียกว่าชีวิตดี เมื่อท�ำดีมาก ชีวิตก็
สูงขึ้นมาก ท�ำดีที่สุดชีวิตก็สูงสุด
ที่เรียกว่าชีวิตอุดมนั้น องค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่า
ความดีในชีวิตมี ๔ ประการ คือ กรรม วิชา ศีล และ ธรรม
อธิบายสั้น ๆ กรรม คือการงานที่ท�ำ หมายถึงการงานที่เป็น
ประโยชน์ต่าง ๆ วิชา คือความรู้ในศิลปวิทยา ศีล คือความ
ประพฤติที่ดี ธรรม คือคุณสมบัติที่ดีในจิตใจ ชีวิตที่ดีจะต้องมี
องคคุณทั้งสี่ประการนี้ ชีวิตจะสูงขึ้นเพียงไร ก็สุดแต่องคคุณ
ทั้งสี่นี้จะสูงขึ้นเท่าไร
นึกดูถึงบุคคลในโลกที่คนเป็นอันมากรู้จัก เรียกว่าคน
มีชอื่ เสียง ลองตรวจดูวา่ อะไรท�ำให้เขาเป็นคนส�ำคัญขึน้ ก็จะเห็น
ได้วา่ ข้อแรกก็คอื กรรม การงานทีเ่ ขาได้ทำ� ให้ปรากฏ เป็นการงาน
ที่ส�ำคัญในทางดีก็ได้ ในทางเสียทางร้ายก็ได้ ในทางดี เช่น คนที่
ได้ท�ำอะไรเป็นสิ่งเกื้อกูลมาก ในทางชั่ว เช่น คนที่ท�ำอะไรที่
เลวร้ายเป็นข้อฉกรรจ์ เหล่านี้เกี่ยวแก่กรรมทั้งนั้น
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ไม่ต้องคิดออกไปให้ไกลตัว คิดเข้ามาที่ตนเอง ก็จะเห็น
ว่า การงานของตนเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของชีวติ คนเราทุกคน
จะเป็นอะไรขึ้นมาก็เพราะการงานของตน เช่น จะเป็นชาวนา
ก็เพราะท�ำนา กสิกรรมเป็นการงานของตนของผู้ที่เป็นชาวนา
จะเป็นพ่อค้าก็เพราะท�ำพาณิชยการคือการค้า จะเป็นหมอก็เพราะ
ประกอบเวชกรรม จะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เพราะท�ำการเรียน
การศึกษา จะเป็นโจรก็เพราะท�ำโจรกรรม ดังนี้เป็นต้น
กรรมทัง้ ปวงนีไ้ ม่วา่ ดีหรือชัว่ ย่อมเกิดจากการท�ำ อยูเ่ ฉย ๆ
จะเป็นกรรมอะไรขึ้นมาหาได้ไม่ จะเป็นกรรมชั่วก็เพราะท�ำ
อยู่เฉย ๆ กรรมชั่วไม่เกิดขึ้นมาเองได้ แต่ท�ำกรรมชั่วอาจรู้สึกว่า
ท�ำได้งา่ ย เพราะมักมีความอยากจะท�ำ มีแรงกระตุน้ ให้ทำ� ในเรือ่ ง
นี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “กรรมชั่วคนชั่วท�ำง่าย แต่คนดีท�ำยาก”
ฉะนั้น ใครที่รู้สึกตนว่าท�ำชั่วได้ง่าย ก็ต้องเข้าใจว่า
ตนเองยังเป็นคนชั่วอยู่ในเรื่องนั้น ถ้าตนเองเป็นคนดีขึ้นแล้ว
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จะท�ำชัว่ ในเรือ่ งนัน้ ได้ยากหรือท�ำไม่ได้เอาทีเดียว ชีวติ ชัว่ ย่อมเกิด
จากการท�ำชั่วนี่แหละ
ส่วนกรรมดีกเ็ หมือนกัน อยูเ่ ฉย ๆ จะเกิดเป็นกรรมดีขนึ้
มาเองหาได้ไม่ แต่อาจรูส้ กึ ว่าท�ำกรรมดียาก จะต้องใช้ความตัง้ ใจ
ความเพียรมาก แม้ในเรือ่ งของกรรมดี พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้วา่
“กรรมดีคนดีท�ำง่าย แต่คนชั่วท�ำยาก”
ฉะนั้น ใครที่ท�ำดียากในข้อใด ก็พึงทราบว่าตนเองยังไม่
ดีพอ ต้องส่งเสริมตนเองให้ดีขึ้นอีกด้วยความพากเพียรท�ำ
กรรมดีนี่แหละ ถ้าเกียจคร้านไม่ท�ำกรรมดีอะไร ถึงจะไม่ท�ำ
กรรมชั่ว ชีวิตก็เป็นโมฆชีวิต คือชีวิตเปล่าประโยชน์ ค่าของชีวิต
จึงมีได้ด้วยกรรมดี ท�ำกรรมดีมาก ค่าของชีวิตก็สูงมาก
ชีวิตของทุกคนเกี่ยวข้องกับกรรม ทั้งที่เป็นกรรมเก่า
ทั้งที่เป็นกรรมใหม่ จะกล่าวว่าชีวิตเป็นผลของกรรมก็ได้
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ค�ำว่า กรรมเก่า กรรมใหม่ นี้ อธิบายได้หลายระยะ เช่น
ระยะไกล กรรมทีท่ ำ� แล้วในอดีตชาติ เรียกว่ากรรมเก่า กรรมทีท่ ำ�
แล้วในปัจจุบันชาติ เรียกว่ากรรมใหม่ อธิบายอย่างนี้อาจจะไกล
มากไป จนคนที่ไม่เชื่ออดีตชาติเกิดความคลางแคลงไม่เชื่อ
จึงเปลี่ยนมาอธิบายระยะใกล้ว่า ในปัจจุบันชาตินี้แหละ กรรมที่
ท�ำไปแล้วตั้งแต่เกิดมาเป็นกรรมเก่า ส่วนกรรมที่เพิ่งท�ำเสร็จลง
ไปใหม่ ๆ เป็นกรรมใหม่ แม้กรรมที่ก�ำลังท�ำหรือที่จะท�ำก็เป็น
กรรมใหม่
ความมีชีวิตดีหรือชั่วย่อมขึ้นอยู่แก่กรรมที่ท�ำแล้วนี้
กล่าวอีกอย่างหนึง่ ว่า ความขึน้ หรือลงแห่งชีวติ ย่อมแล้วแต่กรรม
แต่ก็อาจจะกล่าวว่าย่อมแล้วแต่บุคคลด้วย เพราะบุคคลเป็นผู้
ท�ำกรรมเป็นเจ้าของกรรม สามารถที่จะละอกุศลกรรมด้วยกุศล
กรรมได้ คือสร้างกุศลกรรมขึน้ อยูเ่ สมอ เมือ่ กุศลกรรมมีกำ� ลังแรง
กว่า อกุศลกรรมจะตามไม่ทันหรือจะเป็นอโหสิกรรมไป
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แต่ในการสร้างกุศลกรรมนั้น ย่อมขึ้นอยู่แก่จิตใจเป็น
ประการส�ำคัญ คือจะต้องมีจิตใจประกอบด้วยสัมมาทิฐิ คือ
ความเห็นชอบ ตั้งต้นแต่เห็นว่าอะไรเป็นบาปอกุศล อะไรเป็น
บุญกุศล ตลอดถึงเห็นในเหตุผลแห่งทุกข์และความดับทุกข์ตาม
เป็นจริง ความเห็นชอบดังนี้ จะมีขึ้นก็ต้องอาศัยวิชาที่แปลว่า
ความรู้
อันค�ำทีห่ มายถึงความรู้ มีอยูห่ ลายค�ำ เช่น วิชา ปัญญา
ญาณ เฉพาะค�ำว่า วิชา หมายถึงความรู้ดังกล่าวก็ได้ หมายถึง
วิชาที่เรียนรู้ ดังที่พูดกันว่า เรียนวิชานั้นวิชานี้ก็ได้ ในที่นี้หมาย
ถึงรวม ๆ กันไป จะเป็นความรู้โดยตรงก็ได้ จะเป็นความรู้ที่เรียน
ดังที่เรียกว่าเรียนวิชาก็ได้ เมื่อหมายถึงตัวความรู้โดยตรงก็เป็น
อย่างเดียวกับปัญญา
วิชาเป็นองค์ประกอบส�ำคัญแห่งชีวิตอีกข้อหนึ่ง และ
เมื่อพิจารณาดูแล้ว จะเห็นว่า กรรมทุก ๆ อย่างย่อมต้องอาศัย
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วิชา ถ้าขาดวิชาเสีย จะท�ำกรรมอะไรหาได้ไม่ คือจะต้องมีวิชา
ความรู้จึงจะท�ำอะไรได้ ทุกคนจึงต้องเรียนวิชาส�ำหรับใช้ในการ
ประกอบกรรมตามทีป่ ระสงค์ เช่น ผูท้ ปี่ ระสงค์จะประกอบกสิกรรม
ก็ต้องเรียนวิชาทางกสิกรรม จะประกอบอาชีพทางตุลาการหรือ
ทนายความ ก็ต้องเรียนวิชากฎหมาย ดังนี้เป็นต้น นี้เป็นวิชา
ความรู้ทั่วไป วิชาอีกอย่างหนึ่ง คือวิชาที่จะท�ำให้เป็นสัมมาทิฐิ
ดังกล่าวมาข้างต้น ซึง่ จะเป็นเหตุให้ละอกุศลกรรมด้วยกุศลกรรม
และทีจ่ ะเป็นเหตุให้ละความทุกข์ทเี่ กิดขึน้ ทางใจได้ วิชาละอกุศลธรรม
และวิชาละความทุกข์ใจนี้ เป็นวิชาส�ำคัญที่จะต้องเรียนให้รู้
และเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าโดยตรง ถึงจะรู้วิชาอื่นท่วมท้น
แต่ขาดวิชาหลังนี้ ก็จะรักษาตัวรอดได้โดยยาก
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พึ่งผิดที่ ชีวิตย่อมมีภัย
ภัยของชีวิตโดยตรงคือกิเลส กล่าวอย่างสามัญ คือ
โลภะ ความอยากได้ โทสะ ความขัดเคือง โมหะ ความหลง
เรี ย กกั น สั้ น ๆ ว่ า โลภ โกรธ หลง ส� ำ หรั บ ภู มิ ค ฤหั ส ถ์
หมายถึงที่เป็นมูลให้ประพฤติชั่ว เรียกว่า กิเลสภัย ๑ อกุศล
ทุจริตบาปกรรม เรียกว่า ทุจริตภัย ๑ ทางด�ำเนินที่ชั่วประกอบ
ด้วยทุกข์เดือดร้อน เรียกว่า ทุคติภัย ๑ ทั้งสามนี้เป็นเหตุผล
เนื่องกัน คือ กิเลสเป็นเหตุให้ประกอบทุจริต ทุจริตก็ส่งไปสู่ทุคติ
ภัยเหล่านี้บุคคลนั่นเองก่อขึ้นแก่ตน คือ ก่อกิเลสขึ้นก่อน แล้วก็
ก่อกรรมก่อทุกข์เดือดร้อน ทัง้ นีเ้ พราะระลึกแล่นไปผิด จะกล่าวว่า
ถึงสรณะผิดก็ได้ คือถึงกิเลสเป็นสรณะ ได้แก่ ระลึกแล่นไปถึงสิ่ง
ที่เป็นเครื่องก่อโลภโกรธหลง เช่น แก้ว แหวน เงินทอง ลาภ ยศ
เป็นต้น ทีไ่ ม่ควรได้ควรถึงแก่ตน จะกล่าวว่าถึงลาภยศเช่นนัน้ เป็น
สรณะก็ได้ ด้วยจ�ำแนกออกเป็นสิ่ง ๆ และระลึกแล่นไปถึงบุคคล
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ผู้มีโลภโกรธหลงว่า ผู้นั้นเป็นอย่างนั้นผู้นี้เป็นอย่างนี้และถือเอา
เป็นตัวอย่าง ถึงกรรมที่เป็นทุจริตเป็นสรณะ คือ ระลึกแล่นไป
เพื่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เพื่อลักขโมยฉ้อโกง เพื่อประพฤติผิดในทาง
กาม เพื่อพูดเท็จ เพื่อดื่มน�้ำเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
หรือระลึกแล่นไปในทางอบายมุขต่าง ๆ เมื่อจิตระลึกแล่นไป
เช่นนี้ ก็เป็นผูเ้ ข้านัง่ ใกล้กเิ ลสทุจริตนัน้ ๆ ด้วยจิตก่อน แล้วก็เข้า
นั่งใกล้ด้วยกาย ด้วยประพฤติทุจริตนั้น ๆ ทางกายวาจาใจ
ทางด�ำเนินของตนจึงเป็นทุคติตั้งแต่เข้านั่งใกล้กิเลสทุจริตใน
ปัจจุบันนี้ทีเดียว คนเป็นผู้ก่อภัยขึ้นแก่ตนด้วยตนเอง เพราะถึง
สรณะที่ผิดฉะนี้ และเพราะมีกิเลสก�ำบังปัญญาอยู่ จึงไม่รู้ว่า
เป็นภัย ส่วนผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ
ที่ระลึกแล่นไปของจิต ตลอดถึงน�ำกายเข้านั่งใกล้เป็นอุบาสก
อุบาสิกาของพระพุทธเจ้า ย่อมเป็นผู้ไม่ก่อภัยเหล่านี้ เพราะ
พระรัตนตรัยเป็นที่ระลึกที่ไม่ก่อภัยทุกอย่าง จึงเป็นผู้ละภัยได้
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อนึง่ ผูถ้ งึ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะเข้า
นัง่ ใกล้พระรัตนตรัย ย่อมเป็นผูใ้ คร่ปรารถนาธรรม ทีเ่ รียกว่าธรรม
กามบุคคล จึงเป็นผู้พอใจขวนขวายและตั้งใจสดับฟังธรรมจึงได้
ปัญญารู้ธรรมยิ่งขึ้นโดยล�ำดับ ความรู้ธรรมนั้น กล่าวโดยตรง
ก็คือรู้สัจจะ สภาพที่จริง กล่าวอย่างสามัญ ได้แก่ รู้ว่าอะไรดีมี
คุณประโยชน์ เป็นบุญเป็นกุศล เป็นทางเจริญ อะไรชั่วเป็นโทษ
ไร้ประโยชน์ เป็นบาปเป็นอกุศล เป็นทางเสื่อมเสีย อะไรเป็นวิธีที่
จะละหลีกทางเสื่อมเสียนั้น ๆ ด�ำเนินไปสู่ทางเจริญ กล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือรู้อริยสัจจ์ แปลว่า ของจริงของพระอริยะ คือรู้จักทุกข์
รู้จักเหตุเกิดทุกข์ รู้จักความดับทุกข์ รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความ
ดับทุกข์ หลักอริยสัจจ์นี้อาจน้อมมาใช้เพื่อแก้ทุกข์ในโลกได้ทั่วไป
และเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแก่ผู้ที่ยังเกลือกกลั้วอยู่
ด้วยทุกข์ และมีความปรารถนาเพื่อจะเปลื้องทุกข์ออกจากตน
เพราะหลักอริยสัจจ์เป็นหลักของเหตุผล ผลต่าง ๆ นั้นย่อมเกิด
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แต่เหตุ เมื่อจะเปลี่ยนแปลงผล ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเหตุหรือ
แก้เหตุ ผูก้ ล่าวว่าไม่ตอ้ งการผลอย่างนี้ ๆ แต่ยงั ประกอบเหตุเพือ่
ให้เกิดผลอย่างนั้นอยู่ ไม่สามารถจะพ้นจากผลอย่างนั้นได้ เช่น
กล่าวว่าไม่ต้องการความเสื่อมทรัพย์ แต่ก็ด�ำเนินไปในอบายมุข
มีเป็นนักเลงการพนันเป็นต้น ก็ต้องประสบความเสื่อมทรัพย์อยู่
นัน้ เอง กล่าวว่าไม่ตอ้ งการความวิวาทบาดหมางในระหว่าง แต่ยงั
ประพฤติก่อเหตุวิวาทอยู่ ก็คงต้องวิวาทกันอยู่นั่นเอง กล่าวว่า
ไม่ตอ้ งการทุคติ แต่ยงั ประพฤติทจุ ริตอยู่ ก็คงต้องประสบทุคติอยู่
นั่นเอง กล่าวว่าไม่อยากแก่เจ็บตาย แต่ยังยึดถือแก่เจ็บตายเป็น
ของเราอยู่ ก็ต้องประสบทุกข์เหล่านี้อยู่นั่นเอง ทุกข์ในข้อหลังนี้
พระบรมศาสดาทรงยกแสดงเป็นทุกขสัจจ์ ในทีท่ รงแสดงอริยสัจจ์
ทั่วไป และทรงยกตัณหาคือความดิ้นรนกระเสือกกระสนของใจ
เพื่อได้สิ่งที่ชอบ เพื่อเป็นนั่นเป็นนี่ เพื่อไม่เป็นนั่นเป็นนี่ ว่าเป็น
เหตุเกิดทุกข์ ยกทางมีองค์แปดมีความเห็นชอบ เป็นต้น ว่าเป็น
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ทางปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์ ความเห็นชอบนัน้ ก็คอื เห็นเหตุผล
ทั้งสองฝ่าย ตามหลักอริยสัจจ์นี้นั่นเอง กล่าวโดยย่อ เมื่อจะละ
ทุกข์กต็ อ้ งรูจ้ กั ทุกข์และปล่อยทุกข์เสีย ด้วยปัญญาทีเ่ ข้าถึงสัจจะ
คือความจริง เมือ่ ละทุกข์ได้ ก็ยอ่ มประสบความสงบสุขโดยล�ำดับ
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ความสุขอยู่ทีไหน ?
อันความสุขย่อมเป็นที่ปรารถนาของคนทุก ๆ คน และ
ทุก ๆ คนย่อมเคยประสบความสุขมาแล้ว ความสุขเป็นอย่างไร
จึงเป็นทีร่ จู้ กั กันอยู่ ในเวลาทีก่ ายและจิตใจอิม่ เอิบสมบูรณ์ สบาย
ก็กล่าวกันว่าเป็นสุข ความสุขจึงเกิดขึ้นที่กายและจิตใจนี่เอง
ส�ำหรับกายนั้น เพียงให้เครื่องอุปโภคบริโภคพอให้เป็นไปได้ก็นับ
ว่าสบาย แม้กายสบายดังกล่าวมานี้ ถ้าจิตไม่สบาย กายก็พลอย
ซูบซีดเศร้าหมองด้วย ส่วนกายเมื่อไม่สบายด้วยความเจ็บป่วย
หรือด้วยความคับแค้นอย่างใดอย่างหนึง่ ถ้าจิตยังร่าเริงสบายอยู่
ก็ไม่รสู้ กึ ว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนเท่าใดนัก และความไม่สบายของกาย
ก็อาจบรรเทาไปได้ เพราะเหตุนคี้ วามสุขจิตสุขใจนัน้ แลเป็นส�ำคัญ
อันความสุขทางจิตใจนี้ คิด ๆ ดูก็น่าเห็นว่าหาได้ไม่ยากอีก
เพราะความสุขอยู่ที่จิตใจของตนเอง จักต้องการให้จิตเป็นสุข
เมื่อใดก็น่าจะได้ ใคร ๆ เมื่อคิดดูก็จักต้องยอมรับว่า น่าคิด
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เห็นอย่างนั้น แต่ก็ต้องยอมจนอีกว่า สามัญชนท�ำไม่ได้เสมอไป
เพราะยังต้องการเครื่องอุปกรณ์แห่งความสุข หรือเรียกว่า
เครื่องแวดล้อมอุดหนุนความสุข มีเงินทองเครื่องอุปโภคเป็นต้น
ถ้าเครื่องอุปกรณ์แห่งความสุขขาดไปหรือมีไม่เพียงพอ ก็ท�ำให้
เป็นสุขมิได้ นี้เรียกว่ายังต้องปล่อยใจให้เป็นไปตามเหตุการณ์อยู่
ข้อนี้เป็นความจริง เพราะเหตุฉะนี้ในที่นี้จึงประสงค์ความสุข
ที่มีเครื่องแวดล้อมหรือที่เรียกว่าสุขสมบัติ อันเป็นความสุข
ขั้นสามัญชนทั่วไป
คิดดูเผิน ๆ ความสุขนี้น่าจักหาได้ไม่ยาก เพราะในโลก
นีม้ เี ครือ่ งอุปกรณ์แห่งความสุขแวดล้อมอยูโ่ ดยมาก หากสังเกตดู
ชีวติ ของคนโดยมากทีก่ ำ� ลังด�ำเนินไปอยู่ จักรูส้ กึ ว่าตรงกันข้ามกับ
ทีค่ ดิ คาด ทัง้ นีม้ ใิ ช่เพราะเครือ่ งแวดล้อมอุดหนุนความสุขในโลกนี้
มีน้อยจนไม่เพียงพอ แต่เป็นเพราะผู้ขาดแคลนความสุขสมบัติ
ไม่ทำ� เหตุอนั เป็นศรีแห่งสุขสมบัติ จึงไม่ได้สขุ สมบัตเิ ป็นกรรมสิทธิ์
ส่วนผู้ที่ท�ำเหตุแห่งสุขสมบัติย่อมได้สุขสมบัติมาเป็นกรรมสิทธิ์
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เพราะเหตุนี้ ผู้ปรารถนาสุขจึงสมควรจัดเหตุให้ได้ก่อนว่า อะไร
เป็นเหตุของความสุข และอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ บางคน
อาจเห็นว่าเหตุของความสุขความทุกข์อยู่ภายนอก คือสุขเกิด
จากสิ่งภายนอก มีเงินทอง ยศ ชื่อเสียง บ้านที่สวยงาม เป็นต้น
ส่วนความทุกข์ก็เกิดจากสิ่งภายนอกนั้นเหมือนกัน บางคนอาจ
เห็นว่าความสุขความทุกข์เกิดจากเหตุภายใน จักพิจารณา
ความเห็นทั้งสองนี้ต่อไป
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เงื่อนไขของความสุข
สิ่งภายนอกโดยมาก ถ้าเป็นส่วนที่ดีมี เงิน ทอง ยศชื่อ
เสียง เป็นต้น ก็เป็นที่ปรารถนาตรงกันของคนเป็นอันมาก
จึงต้องมีการแสวงหาแข่งขันกันโดยทางใดทางหนึ่ง เมื่อได้มา
ก็ให้เกิดความสุขเพราะสมปรารถนาบ้าง เพราะน�ำไปเลีย้ งชีพตน
และผูอ้ นื่ ให้อมิ่ หน�ำส�ำราญบ้าง สิง่ ภายนอกย่อมอุดหนุนความสุข
ฉะนี้ แต่สิ่งภายนอกเป็นของไม่ยั่งยืน แปรเปลี่ยนไปอยู่เสมอ
ความสุขที่เกี่ยวเกาะติดอยู่ก็ต้องแปรเปลี่ยนไปตาม ความทุกข์
จึงปรากฏขึ้นติด ๆ กันไปทีเดียว ความสุขเช่นนี้เป็นความสุข
ที่ลอยไปลอยมา หรือเรียกว่าเป็นความสุขลูกโป่ง และในความ
แสวงหา ถ้าไม่ได้ หรือได้สิ่งที่ไม่ชอบ ก็ให้เกิดความทุกข์ เพราะ
ไม่สมปรารถนา อนึ่งถ้าได้สิ่งนั้น ๆ มาด้วยการกระท�ำที่ไม่ดี
การกระท�ำนัน้ ก็จกั เป็นเครือ่ งตัดทอนตนเองอีกส่วนหนึง่ ข้อความ
ทีก่ ล่าวมานีแ้ สดงว่า สิง่ ภายนอกอุดหนุนความสุขส�ำราญให้บา้ ง
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แต่จัดเป็นเหตุของความสุขหรือ? ถ้าเป็นเหตุของความสุข ผู้ที่มี
สิ่งภายนอกบริบูรณ์จักต้องเป็นสุขทุกคน แต่ความจริงไม่เป็น
อย่ า งนั้ น ผู้ที่บริบูรณ์ด ้วยสิ่ง ภายนอก แต่ เ ป็ น ทุ ก ข์ มีถ มไป
เพราะเหตุนี้ สิง่ ภายนอกจึงมิใช่เป็นตัวเหตุของความสุข เป็นเพียง
เครือ่ งแวดล้อมอุดหนุนความสุขดังกล่าวแล้วเท่านัน้ บัดนีย้ งั เหลือ
อยู่อีกความเห็นหนึ่ง ซึ่งว่าสุขทุกข์เกิดจากเหตุภายใน
อันสิง่ ภายนอก มีเงิน ทอง ยศ ชือ่ เสียง เป็นต้น อันเป็น
อุปกรณ์แก่ความสุข เมื่อคิดดูให้ซึ้งลงไป จักเห็นว่าเกิดจากการ
กระท�ำของตนเอง ถ้าตนเองอยู่เฉย ๆ ไม่ท�ำการงานอันเป็นเหตุ
ที่เพิ่มพูนสิ่งภายนอกเหล่านั้น สิ่งภายนอกนั้นก็จะไม่เกิดขึ้น ที่มี
อยูแ่ ล้วก็ตอ้ งแปรเปลีย่ นไป ถ้าไม่มใี หม่มาชดเชย ก็จกั ต้องหมดไป
ในทีส่ ดุ เพราะเหตุฉะนี้ จึงกล่าวได้วา่ สิง่ ภายนอกทีเ่ ป็นอุปการณ์
แก่ความสุขนัน้ ก็เกิดขึน้ เพราะการกระท�ำของตนเอง ในทางธรรม
การประกอบอาชีพมีกสิกรรมพาณิชยกรรมเป็นต้นไปตามธรรมดา
ไม่เรียกเป็นการงานทีด่ หี รือชัว่ แม้ชาวโลกก็ไม่เรียกผูป้ ระกอบการ
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อาชีพไปตามธรรมดาว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนเลว แต่หากว่ามีการ
ท�ำอย่างอื่นพิเศษออกไป ถ้าต้องด้วยเนติอันงามก็เรียกกันว่าดี
ถ้าไม่ต้องด้วยเนติอันงามก็เรียกันว่าเลว ไม่ดี เพราะเหตุฉะนั้น
ผู้ปรารถนาสุขเบื้องต้นจึงสมควรหมั่นประกอบการงานหาเลี้ยง
ชีพตามทางของตน ๆ โดยไม่ตัดรอนกัน ไม่เฉื่อยชา เกียจคร้าน
และแก้ไขในการงานของตนให้ดีขึ้น ก็จักไม่ต้องประสบความ
แร้นแค้นขัดข้อง ถ้าไม่หมัน่ ประกอบการงาน เกียจคร้าน เฉือ่ ยชา
และไม่คิดแก้ไขการงานของตนให้ดีขึ้น ปล่อยไปตามเรื่อง ก็อาจ
จักต้องประสบความยากจนข้นแค้น ต้องอกแห้งเป็นทุกข์ และ
นั่นเป็นความผิดใหญ่ต่อประโยชน์ปัจจุบันของตนเอง
การท� ำ อย่ า งหนึ่ ง ทางธรรมเรี ย กว่ า เป็ น วิ ถี ท างของ
คนฉลาดและทางโลกยกย่องนับถือว่าดี การท�ำอย่างนี้เรียกว่า
สุจริต แปลว่า ประพฤติดี ประพฤติดีทางกาย เรียกว่ากายสุจริต
ประพฤติดีทางวาจา เรียกว่าวจีสุจริต ประพฤติดีทางใจ เรียกว่า
มโนสุจริต กายสุจริตจ�ำแนกเป็น ๓ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์
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ไม่ประพฤติผิดในทางกามประเวณี วจีสุจริตจ�ำแนกเป็น ๔ คือ
ไม่พูดปด ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค�ำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล
มโนสุจริตจ�ำแนกเป็น ๓ คือ ไม่เพ่งเล็งทรัพย์สมบัติของผู้อื่น
ด้วยโลภเจตนาคิดจะเอามาเป็นของของตน ไม่พยาบาทปองร้าย
ไม่เห็นผิดจากคลองธรรม มีความเห็นว่า ท�ำดีได้ดี ท�ำชั่วได้ชั่ว
เป็นต้น รวมเป็น ๑๐ ประการ ส่วนการกระท�ำที่ตรงกันข้าม
เรียกว่าทุจริต แปลว่าประพฤติชั่ว ประพฤติชั่วทางกายเรียกว่า
กายทุจริต ประพฤติชั่วทางวาจาเรียกว่าวจีทุจริต ประพฤติชั่ว
ทางใจ เรียกว่ามโนทุจริต ทุจริต ๓ นีม้ จี ำ� แนกตรงกันข้ามกับสุจริต
ค�ำว่า ประพฤติ มักจะพูดมุง่ หมายถึงการกระท�ำทางกาย
และวาจา ค�ำว่า ท�ำ ก็มักพูดหมายถึงการท�ำทางกาย การท�ำ
ทางวาจาเรียกว่าพูด การท�ำทางใจเรียกว่าคิด ส่วนทางธรรม
การท�ำ พูด คิด เรียกเป็นอย่างเดียวกันว่า ท�ำหรือประพฤติ
และมีค�ำว่า กาย วาจา ใจ ก�ำกับ เพื่อให้รู้ว่าท�ำหรือประพฤติ
ทางไหน
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ทุจริต ทางธรรมเรียกว่าไม่ดี เป็นวิถีทางของผู้ไม่ฉลาด
ทางโลกก็เหยียดหยามว่าเลว ไม่ดี โดยนัยนี้ จึงเห็นว่าทัง้ ทางโลก
ทั้งทางธรรม นับถือสิทธิของผู้อื่น หรือเรียกว่านับถือขอบเขต
แห่งความสงบสุขของผู้อื่น เพราะสุจริตและทุจริตที่จ�ำแนกไว้
อย่างละ ๑๐ ประการนัน้ โดยความก็คอื ไม่ประพฤติละเมิดสิทธิ
หรือไม่เบียดเบียนความสงบสุขของผูอ้ นื่ และการประพฤติละเมิด
สิทธิและความสงบสุขของผู้อื่น นั่นเอง แต่ทางโลกนับถือสิทธิ
ของบุคคลและสัตว์เดียรัจฉานบางจ�ำพวก ไม่นับถือบางจ�ำพวก
โดยอาศัยกฎหมายเป็นหลัก ส่วนทางธรรมนับถือทั่วไปไม่มีแบ่ง
แยกยกเว้น เพราะทางธรรมละเอียดประณีต
อนึ่ง ทุจริต อยู่เฉย ๆ ประพฤติไม่ได้ ต้องประพฤติด้วย
ความขวนขวายพยายามจนผิดแผกแปลกไปจากปกติ จึงจัดเป็น
ทุจริตได้ ส่วนสุจริต ประพฤติได้โดยไม่ตอ้ งลงทุนลงแรง ประพฤติไป
ตามปกติของตนนัน่ แล ไม่ตอ้ งตบแต่งเปลีย่ นแปลงก็เป็นสุจริตได้
เพราะเหตุนี้ เมือ่ ว่าทางความประพฤติ สุจริตจึงประพฤติได้งา่ ยกว่า
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เมื่อเป็นเช่นนี้ เพราะเหตุไรทุจริตจึงเกิดขึ้นได้ ? ข้อนี้เป็นเพราะ
ยังขาดธรรมในใจเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง ความประพฤติจึงเป็นไป
ตามใจของตนเอง ผูร้ กั ษาศีลหรือประพฤติสจุ ริต หรือแม้ประพฤติ
กฎหมายของบ้านเมือง ถ้าไม่มีธรรมอยู่ในใจบ้างแล้ว ก็มักจะ
รักษาหรือประพฤติท�ำนองทนายว่าความ เพราะการกระท�ำบาง
อย่างไม่ผิดศีลตามสิกขาบท ไม่ผิดสุจริตตามหัวข้อ แต่ผิดธรรม
มีอยู่ และจะประพฤติหรือรักษาให้ตลอดไปมิได้ เพราะเหตุนี้
จึงสมควรมีธรรมในใจส�ำหรับประพฤติคู่กันไปกับสุจริต
ธรรมมีมาก แต่ในที่นั้จักเลือกแสดงแต่ธรรมที่สมควร
ประพฤติปฏิบัติคู่กันไปกับสุจริต โดยนัยหนึ่ง คือมีความละอาย
ใจในการเบียดเบียน มีความเอ็นดูขวนขวายอนุเคราะห์สัตว์
ทั้งปวงด้วยประโยชน์ คู่กับการไม่ฆ่าสัตว์ มีความโอบอ้อมอารี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เฉลี่ยความสุขของตนแก่คนที่ควรเฉลี่ยให้ด้วย
การบริจาคให้ คูก่ บั การไม่ลกั ทรัพย์ มีสนั โดษยินดีเฉพาะสามีหรือ
ภริยาของตน ไม่คดิ นอกใจ ส�ำหรับผูท้ ยี่ งั ไม่มคี รอบครัว ก็มเี คารพ
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ในธรรมเนียมประเพณีทดี่ ี ไม่คดิ ละเมิด คูก่ บั การไม่ประพฤติผดิ ใน
ทางกามประเวณี อนึ่ง มีปากตรงกับใจ ไม่ลดเลี้ยวลับลมคมใน
คู่กับไม่พูดปด พูดชักให้เกิดสามัคคีสมานสามัคคีด้วยใจสมาน
คู่กับไม่พูดส่อเสียด พูดกันดี ๆ อ่อนหวาน ตามสมควรแก่ภาษา
นิยม มิใช่กด มิใช่ยกยอ ด้วยอัธยาศัยอ่อนโยนนิม่ นวล ไม่กระด้าง
คูก่ บั ไม่พดู ค�ำหยาบ พูดมีหลักฐานทีอ่ า้ งอิง มีกำ� หนด มีประโยชน์
มีจบ อย่างสูงเรียกว่ามีวาจาสิทธิ์ ด้วยความตกลงใจทันท่วงที
มั่งคง ไม่โงนเงนโลเล คู่กับไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล อนึ่ง มีใจ
สันโดษยินดีในสมบัติของตนตามได้ ตามก�ำลัง ตามสมควร
และมีใจยินดีด้วย หรือวางใจเฉย ๆ ด้วยความรู้เท่าในเมื่อผู้อื่น
ได้รับสมบัติ หรือในเมื่อเห็นสมบัติของผู้อื่น คู่กับไม่เพ่งเล็งทรัพย์
สมบัติของผู้อื่นด้วยโลภเจตนาคิดจะเอามาเป็นของตน มีเมตตา
ไมตรีจิตในสัตว์ทั้งปวง คู่กับไม่พยาบาทปองร้าย ท�ำความเห็น
ให้ตรงเพื่อให้ถูกให้ชอบยิ่งขึ้น คู่กับความเห็นชอบ ธรรมตามที่
แสดงมานี้มีอยู่ในบุคคลใด บุคคลนั้นชื่อว่าธรรมจารี ผู้ประพฤติ
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ธรรม หมายถึงความประพฤติเรียกว่าธรรมจริยา ส่วนที่ตรงกัน
ข้ามกับทีแ่ สดงมานี้ เรียกว่าอธรรม คูก่ บั ทุจริต สุจริตกับธรรมทีค่ ู่
กันเรียกอย่างสั้นในที่นี้ว่า สุจริตธรรม นอกนี้เรียกว่าทุจริตธรรม
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สุจริตธรรม เหตุแห่งความสุขที่แท้จริง
สุจริตธรรมให้เกิดผลอย่างไร ทุจริตธรรมให้เกิดผล
อย่างไร คิดให้รอบคอบสักหน่อยก็จักให้เห็นได้ในปัจจุบันนี้เอง
ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมเป็นคนไม่มีภัย ไม่มีเวร มีกายวาจาใจ
ปลอดโปร่ง นีเ้ ป็นความสุขทีเ่ ห็นกันอยูแ่ ล้ว ส่วนผูป้ ระพฤติทจุ ริต
ธรรม ตรงกันข้าม มีกายวาจาใจหมกมุ่น วุ่นวาย แม้จักมีทรัพย์
ยศ ชือ่ เสียงสักเท่าใด ก็ไม่ชว่ ยให้ปลอดโปร่งได้ ต้องเปลืองทรัพย์
เปลืองสุข ระวังทรัพย์ ระวังรอบด้าน นี้เป็นความทุกข์ที่เห็นกัน
อยู่แล้ว ส่วนในอนาคตเล่าจักเป็นอย่างไร อาศัยพุทธภาษิตที่
แสดงว่า กลฺยาณการี กลฺยาณํ ผู้ท�ำดีย่อมได้ดี ปาปการี จ
ปาปกํ ผู้ท�ำชั่วย่อมได้ชั่ว จึงลงสันนิษฐานได้ว่า สุจริตธรรม
อ� ำ นวยผลที่ ดี คื อ ความสุ ข ทุ จ ริ ต อธรรมอ� ำ นวยผลที่ ชั่ ว คื อ
ความทุกข์ แม้ในอนาคตแน่แท้ อนึง่ ในทีน่ รี้ วมผลแห่งสุจริตธรรม
ทั้งสิ้น แสดงรวมยอดอย่างเดียวว่าความสุข เพราะเหตุนี้ สิ่งใด
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เป็นอุปกรณ์แห่งความสุขหรือเรียกว่าสุขสมบัติ เช่น ความ
บริบูรณ์ทรัพย์ ผิวพรรณงาม อายุยืน ยศ ชื่อเสียง เป็นต้น
สิ่งนั้นทั้งหมดเป็นผลแห่งสุจริตธรรม
จักแสดงวิธีปฏิบัติสุจริตธรรมสักคู่หนึ่งโดยย่อไว้ เผื่อผู้
ต้องการต่อไป คือ ไม่พยาบาทกับเมตตา เมือ่ อารมณ์รา้ ย อย่างเบา
คือความหงุดหงิดไม่พอใจ แรงขึ้นเป็นความฉุนเฉียวร้ายกาจ
แรงขึ้นอีกเป็นพยาบาท เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ควรท�ำ
ความรู้จักตัวและพิจารณาโดยนัยว่า นี้เท่ากับท�ำโทษตนเผาตน
โดยตรง มิใช่ท�ำโทษหรือแผดเผาผู้อื่นเลย คราวที่ตนผิด ใจยัง
เคยให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธแค้น เหตุไฉนเมื่อผู้อื่นท�ำผิด ใจจึงมา
ลงโทษแผดเผาตนเล่า ผู้อื่นที่ตนโกรธนั้น เขามิได้ทุกข์ร้อนไปกับ
เราด้วยเลย อนึ่ง ควรตั้งกติกาข้อบังคับส�ำหรับตนว่า เมื่อเกิด
อารมณ์ร้ายมีโกรธเป็นต้นขึ้น จักไม่พูด จักไม่แสดงกิริยาของคน
โกรธ หรือตัง้ กติกาประการอืน่ ซึง่ อาจจักรักษาอารมณ์รา้ ยเหล่านัน้
ไว้ข้างใน มิให้ออกมาเต้นอยู่ข้างนอก และพยายามดับเสียด้วย
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อารมณ์เย็นชนิดใดชนิดหนึ่ง ด้วยการพิจารณาให้แยบคาย มิให้
ลุกกระพือสุมอกอยู่ได้
เมตตา มิตร ไมตรี สามค�ำนี้ เป็นค�ำอันหนึ่งอันเดียวกัน
เมตตา คือความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุข มิตร คือผู้มีเมตตา
ปรารถนาสุขประโยชน์ต่อกัน ไมตรี คือความมีเมตตาปรารถนาดี
ต่อกัน ผูป้ รารถนาจะปลูกเมตตาให้งอกงามอยูใ่ นจิตพึงปลูกด้วย
การคิดแผ่ ในเบื้องต้นแผ่ไปโดยเจาะจงก่อน ในบุคคลที่ชอบพอ
มีมารดาบิดา ญาติมติ ร เป็นต้น โดยนัยว่าผูน้ นั้ ๆ จงเป็นผูไ้ ม่มเี วร
ไม่มคี วามเบียดเบียน ไม่มที กุ ข์ มีสขุ สวัสดิร์ กั ษาตนเถิด เมือ่ จิตได้
รับการฝึกหัดคุน้ เคยกับเมตตาเข้าแล้ว ก็แผ่ขยายให้กว้างออกไป
โดยล�ำดับดังนี้ ในคนที่เฉย ๆ ไม่ชอบไม่ชัง ในคนที่ไม่ชอบน้อย
ในคนทีไ่ ม่ชอบมาก ในมนุษย์และดิรจั ฉานไม่มปี ระมาณ เมตตาจิต
เมื่อคิดแผ่กว้างออกไปเพียงใด มิตรและไมตรีก็มีความกว้างออก
ไปเพียงนั้น เมตตาไมตรีจิตมิใช่อ�ำนวยความสุขให้เฉพาะบุคคล
ย่อมให้ความสุขแก่ชนส่วนรวมตั้งแต่สองขึ้นไปด้วย คือหมู่ชนที่
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มีไมตรีจติ ต่อกัน ย่อมหมดความระแวง ไม่ตอ้ งจ่ายทรัพย์ จ่ายสุข
ในการระวังหรือเตรียมรุกรับ มีโอกาสประกอบการงาน อันเป็น
ประโยชน์แก่ตนเองและหมู่เต็มที่ มีความเจริญรุ่งเรืองและความ
สงบสุขโดยส่วนเดียว
เพราะเหตุนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผูเ้ ป็นพระบรมศาสดา
ของเราทัง้ หลาย ผูท้ รงมีพระเมตตาไมตรี มีมติ รภาพในสรรพสัตว์
ทอดพระเนตรเห็นการณ์ไกล จึงได้ทรงประทานศาสนาธรรมไว้
หนึง่ ฉันทคาถา แปลความว่า บุคคลพึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต
ไม่พึงประพฤติธรรมให้เป็นทุจริต ผู้มีปกติประพฤติธรรม ย่อมอยู่
เป็นสุขในโลกนี้และในโลกอื่น ดังนี้
ในข้อว่า พึงประพฤติธรรมให้เป็นสุจริต ไม่พึงประพฤติ
ธรรมให้เป็นทุจริต ในฉันทคาถานั้น ค�ำว่า ธรรม น่าจักหมายเอา
การงานทั้งปวงที่ท�ำทางกาย วาจา และใจ คือการท�ำ การพูด
การคิด ที่เป็นไปอยู่ตามปกตินี้เอง ทรงสอนให้ท�ำ พูด และคิดให้
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เป็นสุจริต มิให้เป็นทุจริต ส่วนในข้อว่า ผู้มีปกติประพฤติธรรม
ย่อมอยู่เป็นสุขนั้น ค�ำว่า ธรรม หมายความว่าความดีดังค�ำว่า
มีธรรมอยู่ในใจ ดังที่เข้าใจกันอยู่ทั่วไป ผู้ประพฤติกายวาจาให้
เป็นสุจริต ไม่ประพฤติให้เป็นทุจริต ทั้งประพฤติธรรมคือมีธรรม
อยู่ในใจ ย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้และในโลกอื่น คือในโลกอนาคต
อันจักค่อยเลื่อนมาเป็นโลกปัจจุบันแก่ทุก ๆ คนในเวลาไม่ช้า
ความสุขย่อมเกิดจากเหตุภายใน คือสุจริตธรรม ด้วย
ประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น ผู้ปรารถนาสุข เมื่อจับตัวเหตุการณ์
แห่งความสุขและความทุกข์ได้ฉะนี้แล้ว ควรเว้นทุจริตอธรรม
อันเป็นเหตุของความทุกข์ ควรประพฤติสุจริตธรรมอันเป็นเหตุ
ของความสุข ถ้าประพฤติดงั นี้ ชือ่ ว่าได้กอ่ เหตุการณ์ของความสุข
สมบัติทั้งปวงไว้แล้ว นี้เป็นความชอบยิ่งของตนเอง ถ้ากลับ
ประพฤติทุจริตอธรรม เว้นสุจริตธรรมเสีย ย่อมชื่อว่าได้ก่อ
เหตุการณ์แห่งความทุกข์พิบัติทั้งปวงไว้แล้ว นี้เป็นความผิดของ
ตนเอง
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อนึ่ง ถ้ามีปัญหาในชีวิตปัจจุบันของผู้ประพฤติสุจริตธรรมหรือทุจริตอธรรมเกิดขึน้ พึงทราบว่า ในคราวทีส่ จุ ริตธรรมที่
ได้ทำ� ไว้แล้วก�ำลังให้ผลอยู่ ผูป้ ระพฤติทจุ ริตอธรรมย่อมพรัง่ พร้อม
ด้วยสุขสมบัติและความสดชื่น ร่าเริง อาจส�ำคัญทุจริตอธรรมดุจ
น�้ำหวาน และอาจเย้ยหยันผู้ประพฤติสุจริตธรรมได้ แต่ในกาล
ที่ทุจริตอธรรมของตนให้ผล ก็จักต้องประจวบทุกข์พิบัติซบเซา
เศร้าหมอง ดุจต้นไม้ในฤดูแล้ง อนึ่ง ในคราวที่ทุจริตอธรรมที่ได้
ท�ำไว้แล้วก�ำลังให้ผลอยู่ ผู้ประพฤติสุจริตธรรมก็ยังต้องประสบ
ทุกข์พบิ ตั ซิ บเซาอับเฉาอยูก่ อ่ น แต่ในกาลทีส่ จุ ริตธรรมของตนให้
ผล ย่อมเกิดสุขสมบัติอย่างน่าพิศวง ดุจต้นไม้ในฤดูฝน แม้สุจริต
ธรรมจักยังไม่ให้ผลโดยนัยที่กล่าวนี้ กายวาจาและใจของตนก็
ย่อมปลอดโปร่งเป็นสุขสงบ เป็นผลที่มีประจ�ำทุกทิวาราตรีกาล
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