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อนุโมทนา 

วันวิสาขบูชา เป็นวันสําคัญศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ที่ชาว
พุทธทุกแห่งทั่วโลกยึดถือร่วมกันมานานแล้ว และดังเป็นที่ทราบกันดีว่า 
บัดนี้ สหประชาชาติก็ได้มีมติถือเป็นวันสําคัญสากลด้วย 

เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึง ชาวพุทธนอกจากประกอบพิธีบูชา
ตามประเพณีแล้ว ควรถือเป็นโอกาสที่จะทบทวนและส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งกระตุ้นเตือน
ให้พุทธบริษัทท้ังมวลตื่นตัว ที่จะเอาจริงเอาจังในการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักการน้ัน 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย รักษา
ราชการแทนอธิการบดี รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ปรารภว่า วันวิสาขบูชา 
ปีน้ี อันจะมาถึงในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นกาละพิเศษ ที่ชาว
พุทธควรจะได้แสดงออกซึ่งน้ําใจเคารพบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจ้า และบําเพ็ญประโยชน์ที่แท้ตามหลักคําสอนของพระองค์ ด้วย
การเผยแพร่ธรรม ส่งเสริมสัมมาทัศนะ และชักชวนกันในสัมมาปฏิบัติ จึง
ได้แจ้งความประสงค์ขออนุญาตพิมพ์หนังสือ ชีวิตที่สมบูรณ์ ของพระเดช
พระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เพื่อเป็นธรรมทานที่จะ
เผยแพร่แก่คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนผู้นํานักศึกษา 

ขออนุโมทนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการ
บําเพ็ญบุพการที่สําคัญและเป็นแก่นสารอย่างแท้จริงนี้ ขอคุณพระศรี
รัตนตรัยและบุญจริยา จงนํามาซึ่งจตุรพิธพรแก่ผู้บําเพ็ญธรรมทาน และ
จงเป็นปัจจัยบันดาลให้สัมมาทัศนะและสัมมปฏิบัติเจริญแพร่หลาย เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่สังคมประเทศชาติ และเพื่อสันติสุขของมวลประชา
ชาวโลก ตลอดกาลยาวนานสืบไป 

วัดญาณเวศกวัน 
๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๗ 



เป็นที่น่ำยินดีท่ีรักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี. รองศำสตรำจำรย์.
ดร.วิโรจ. อิ่มพิทักษ์. มีควำมคิดริเร่ิมท่ีจะมอบหนังสือพระธรรมค�ำสอนของ
องค์สัมมำสัมพทุธเจ้ำทีพ่ระเดชพระคณุ.พระพรหมคณุำภรณ์.(ป..อ..ปยุตโฺต).
เป็นผู ้น้อมน�ำมำถ่ำยทอดในหนังสือที่ชื่อว่ำ. “ชีวิตท่ีสมบูรณ์”. เพื่อ
มอบให้กับผู ้บริหำร. คณำจำรย์. บุคลำกร. ตลอดจนผู ้น�ำนักศึกษำ.
ของมหำวทิยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร.เป็นธรรมทำน.เน่ืองในโอกำส
วันวิสำขบูชำ.พ.ศ.255๗.

กำรมอบธรรมะให้แก่กนัถือเป็นกำรมอบสิง่ประเสรฐิสงูสดุ.เนือ่งจำก
ผู้รับจะได้น�ำไปใช้เป็นหลักในกำรด�ำเนินชีวิต. ตำมหลักพระพุทธศำสนำ.
อย่ำงมีสติ. ให้เข้ำถึงประโยชน์สุขอย่ำงแท้จริง. ในประโยชน์สุขระดับที่
ตำมองเห็นอันได้แก่. สุขภำพดี. มีทรัพย์สินเงินทอง. มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ
เพือ่นมนษุย์.มคีรอบครวัทีดี่.หำกจะลงลกึไปให้ถงึประโยชน์สขุทีแ่ท้.ต้องเป็น
เรื่องของจิตใจอันลึกซึ้ง. ที่เลยจำกตำมองเห็นแต่สัมผัสได้ด้วยใจ. เช่น.
กำรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์. ท�ำให้เรำอิ่มใจสบำยใจ. ท�ำให้มีควำมสุขทำงใจ
แบบอ่ิมเอม. และหำกใช้ปัญญำท�ำจิตใจให้เป็นอิสระอยู่เหนือกระแสโลก.
เพรำะมีปัญญำที่รู้เท่ำทันควำมจริงของโลกและชีวิต. อย่ำงที่ว่ำอยู่ในโลก
แต่ไม่ติดโลกหรือไม่เปื้อนโลก. จะเรียกว่ำเกิดประโยชน์สูงสุด. และเม่ือเรำ
มีควำมเข้ำใจในสิ่งเหล่ำนี้แล้วย่อมท�ำให้เรำมี.“ชีวิตที่สมบูรณ์”

เนื่องในวันวิสำขบูชำ. วันท่ี. 13. พฤษภำคม. 255๗. นี้. หำก
ท่ำนทั้งหลำยได้น้อมน�ำหลักธรรมค�ำสอนขององค์สัมมำสัมพุทธเจ้ำ
ในหนังสือเล่มนี้ไปปฏิบัติ. ย่อมจะมีชีวิตที่สมบูรณ์. ควำมสุขก็สมบูรณ์.
มหำวิทยำลัยก็สุขสมบูรณ์. เพรำะจิตเป็นอิสระด้วยปัญญำ.ที่ถึงกำรพัฒนำ
อย่ำงสมบูรณ์. ในนำมสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร.
จึงขออนุโมทนำบุญ.มำ.ณ.โอกำสนี้

. ศำสตรำจำรย์ไชยยศ..เหมะรัชตะ

. นำยกสภำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

เนื่องในโอกำสวันวิสำขบูชำ พ.ศ. ๒๕๕๗

. ศำสตรำจำรย์ไชยยศ..เหมะรัชตะ



วนัวสิำขบชูำ.เป็นวนัส�ำคญัทำงพระพทุธศำสนำ.ทีเ่กดิสิง่มหศัจรรย์ในวนัเดยีวกนั.
คือ. เป็นวันประสูติ.ตรัสรู้.และปรินิพพำนขององค์สัมมำสัมพุทธเจ้ำ.ศำสดำเอกของโลก.
ซึ่งตรงกับวันขึ้น.15.ค�่ำ.เดือน.6.แม้เวลำจะผ่ำนล่วงเลยมำถึงปีนี้.คือ.ปี.พ.ศ..255๗.
อันนับเป็นอภิลักขิตกำลพิเศษ. คือเป็นปีที่ครบ. 2,600. ปี. แห่งกำรอุบัติขึ้นของ
พระพุทธศำสนำ.พระธรรมค�ำสั่งสอนของพระองค์ยังคงปรำกฏให้ศำสนิกชนได้ถือปฏิบัติ.
ให้ชวีติและสงัคมมแีต่ควำมสงบสขุร่มเยน็.และรุง่เรอืง.ในควำมจรงิอนัประเสรฐิ.4.ประกำร
ที่เรียกว่ำ.อริยสัจสี่ ที่พระองค์ทรงตรัสรู้.ได้แก่.ทุกข์.คือ.ปัญหำหรือควำมมีอยู่ของทุกข์.
สมุทัย. คือ. ต้นเหตุของควำมทุกข์. หรือสำเหตุแห่งกำรเกิดทุกข์.นิโรธ คือควำมดับทุกข์.
ควำมเข้ำใจควำมจริงของชวีติ.และ.มรรค.คอืหนทำงน�ำไปสูค่วำมดบัทุกข์.ซ่ึงได้แก่.มรรค ๘.
หรืออริยมรรค. อันประกอบด้วย.สัมมำทิฐิ. คือกำรมีปัญญำเห็นชอบ. ซ่ึงหมำยถึงกำร
ปฏิบัติอย่ำงเหมำะสมตำมควำมจริงด้วยปัญญำ. สัมมำสังกัปปะ. คือกำรด�ำริชอบ.
หมำยถึงกำรใช้สมอง. คิดพิจำรณำแต่ในทำงกุศลหรือควำมดีงำม.สัมมำวำจำ. คือกำร
เจรจำชอบ.ซึ่งหมำยถึงกำรพูดจำดี.พูดจำสุภำพ.พูดในสิ่งที่เป็นควำมจริงและสร้ำงสรรค์.
สมัมำกัมมนัตะ.คอืกำรประพฤตกิำยสจุรติดงีำม.สมัมำอำชวีะ.คอืกำรท�ำมำหำกินอย่ำง
สุจริต.ไม่เอำเปรียบผู้อื่น.สัมมำวำยำมะ.คือควำมอุตสำหะ.มำนะพยำยำม.ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค.สัมมำสติ.คือควำมไม่ปล่อยให้จิตเลื่อนลอย.สัมมำสมำธิ คือควำมตั้งมั่นแห่ง
จิตใจ. มีใจที่สงบ. ปรำศจำกกิเลส. ดังน้ันวันวิสำขบูชำจึงเป็นวันที่มีควำมส�ำคัญ
ต่อพทุธศำสนกิชนทกุคน.ถอืเป็นวนัทีต้่องน้อมร�ำลกึถงึพระวสุิทธิคุณ.พระปัญญำคุณ.และ
พระมหำกรุณำธิคุณขององค์สัมมำสัมพุทธเจ้ำที่มีต ่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์
อย่ำงหำที่เปรียบมิได้

ในนำมของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร. จึงขอถือโอกำส
อนัเป็นมงคลนี.้ด้วยกำรมอบพระธรรมค�ำสอนขององค์สมัมำสมัพทุธเจ้ำ.ท่ีพระเดชพระคณุ
พระพรหมคุณำภรณ์. (ป.. อ.. ปยุตฺโต). เป็นผู ้น้อมน�ำมำถ่ำยทอดในหนังสือช่ือว่ำ.
“ชีวิตที่สมบูรณ์”. ซ่ึงมีเนื้อหำสำระส�ำคัญในกำรพัฒนำชีวิตตำมหลักพระพุทธศำสนำ.
เพื่อให้ท่ำนทั้งหลำยได้พิจำรณำศึกษำเพิ่มพูนสติปัญญำในธรรม. และน้อมน�ำส่ิงที่ดี
อนัเป็นสริมิงคลมำสูชี่วติส่วนตัว.ครอบครัว.และชวีติกำรท�ำงำนอย่ำงมีควำมสุขโดยทัว่กนั.
และพึงระลึกเสมอว่ำ.“ธรรมะใดๆ.ก็ไร้ค่ำ.ถ้ำไม่ท�ำ”

. รองศำสตรำจำรย์.ดร.วิโรจ.อิ่มพิทักษ์

. รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร

ค�ำน�ำ

. รองศำสตรำจำรย์.ดร.วิโรจ.อิ่มพิทักษ์
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น�ำเรื่อง*

อำตมำคณะพระสงฆ์ที่ได้จรมำ. เรียกว่ำเป็นพระอำคันตุกะ
ทั้ง. 3. รูป. ขออนุโมทนำโยมญำติมิตรทุกท่ำนที่มำประชุมกันในท่ีนี.้
เพื่อร่วมกันท�ำบุญถวำยภัตตำหำร. ในโอกำสท่ีคุณหมอพ่อบ้ำน.
และแม่บ้ำน. พร้อมท้ังลูกชำยลูกสำว. ได้เป็นเจ้ำภำพผู้นิมนต์. ถือว่ำ
เป็นกำรท�ำบุญบ้ำนไปในตัว. นอกจำกถวำยภัตตำหำร. ก็ได้ถวำย
อุปถัมภ์เสนำสนะที่พักแรมค้ำงคืนด้วย. เรียกว่ำเป็นกำรอุปถัมภ์
ด้วยปัจจัยสี.่ทำงฝ่ำยโยมญำตมิิตรท้ังหลำย.กม็นี�ำ้ใจเกือ้กูล.โดยเฉพำะ
กม็ศีรทัธำในพระพทุธศำสนำ.เม่ือทรำบข่ำวว่ำมพีระสงฆ์เดินทำงมำถงึ.
ก็มีน�้ำใจประกอบด้วยไมตรีธรรม.พำกันมำอุปถัมภ์ถวำยก�ำลัง

ท�ำบุญเพื่ออะไร?

ในกำรถวำยก�ำลังแก่พระสงฆ์ที่เรียกว่ำท�ำบุญนี้. ใจของเรำ
มุง่ไปท่ีพระศำสนำ.คอืจุดรวมใจหรอืเป้ำหมำยของเรำอยู่ท่ีพระศำสนำ.
หมำยควำมว่ำ.เรำถวำยทำนแก่พระสงฆ์กเ็พือ่ให้ท่ำนมกี�ำลงั.แล้วท่ำน
จะได้ไปท�ำงำนพระศำสนำต่อไป

งำนพระศำสนำ. เรำเรียกกันว่ำศำสนกิจ. แปลง่ำยๆ. ก็คือ
กิจพระศำสนำ. งำนพระศำสนำหรือศำสนกิจนั้น. โดยท่ัวไปมี.
3.ประกำร.คือ

1..กำรเล่ำเรียนค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ

*. ธรรมกถำ.ที่บ้ำนของ.นพ.สมชำย.กุลวัฒนพร.ณ.Saddle.River,.New.Jersey,.

USA.วันที่.8.พฤษภำคม.253๗
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2..กำรปฏบัิตติำมค�ำสัง่สอนของพระพทุธเจ้ำ.คอื.เอำค�ำสอน
นั้นมำใช้.มำลงมือท�ำให้เกิดผลจริง

3.. กำรน�ำค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำไปเผยแผ่สั่งสอน. คือ.
เมื่อตนเองเรียนรู้และปฏิบัติได้แล้ว.ก็เอำไปแจกจ่ำยให้ประชำชนได้รู้
และปฏิบัติตำม

งำนพระศำสนำ.หรือศำสนกจิท้ังหมดน้ี.กเ็พือ่ประโยชน์สขุแก่
ประชำชนพูดตำมส�ำนวนของพระว่ำ. เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ควำมสุขแก่ชนจ�ำนวนมำก.เพือ่อนเุครำะห์ชำวโลก.อันนีเ้ป็นหลกักำร
และวัตถุประสงค์ของพระพุทธศำสนำ

อย่ำงไรกต็ำม.กำรท่ีพระสงฆ์จะท�ำกิจสำมอย่ำงเหล่ำนีไ้ด้ดีนัน้.
ท่ำนควรจะไม่ต้องห่วงกงัวลในเรือ่งของวตัถ.ุหรอืเรือ่งของปัจจยัสี.่และ
ควรจะต้องกำรสิง่เหล่ำนัน้ให้น้อยด้วย.เพือ่ท�ำตวัให้โยมเลีย้งง่ำย.เมือ่
ญำติโยมดูแลอยู่. และเมื่อพระสงฆ์ก็ไม่มัววุ่นวำยกับวัตถุแต่ตั้งใจ
ท�ำหน้ำที่อยู่อย่ำงนี้. ก็จะท�ำให้พระศำสนำด�ำรงอยู่เพ่ือประโยชน์สุข
แก่ประชำชนต่อไป

มองในด้ำนกำรอุปถัมภ์บ�ำรุง. เมื่อญำติโยมอุปถัมภ์บ�ำรุง
พระสงฆ์พอด.ีก็ท�ำให้พระสงฆ์สำมำรถท�ำกจิทีว่่ำมำเมือ่กี.้คอื.เล่ำเรยีน.
ปฏบิตั.ิและเผยแผ่สัง่สอนได้เตม็ท่ี.เมือ่พระสงฆ์ท�ำหน้ำทีข่องตนดแีล้ว.
พระศำสนำด�ำรงอยู่. ก็ท�ำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน. ฉะนั้น.
ญำติโยมที่อุปถัมภ์บ�ำรุงพระสงฆ์ก็คือได้ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศำสนำ.
จึงถือว่ำมีส่วนร่วมในกำรสืบต่ออำยุพระพุทธศำสนำด้วย

ทีนี้ก็ถำมให้ถึงวัตถุประสงค์สุดท้ำยว่ำ. เรำท�ำบุญอุปถัมภ์
พระสงฆ์. บ�ำรุงพระศำสนำเพื่ออะไร. ก็ตอบอย่ำงที่พูดมำแล้วว่ำ.
พระศำสนำก็จะด�ำรงอยู ่และเจริญมั่นคง เพ่ือประโยชน์สุขแก่



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 3

ประชำชน. มนุษย์จะได้มีชีวิตท่ีดีงำม. สังคมจะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข.
จุดหมำยขั้นสุดท้ำยของเรำอยู่ที่นี่

ฉะนั้น. ในเวลำที่ท�ำบุญนี่. ใจอย่ำติดอยู่แค่พระ. ใจเรำจะต้อง
มองยำวต่อออกไปถึงพระศำสนำ. เม่ือท�ำบุญก็มุ่งหมำยใจและอิ่มใจ
ว ่ำ. โอ!. พระศำสนำของเรำจะได ้ด�ำรงอยู ่ ย่ังยืนมั่นคงต ่อไป.
ประโยชน์สุขจะได้เกิดแก่มนุษยชำติ. เวลำท�ำบุญเรำต้องท�ำใจ
นึกอย่ำงนี้อยู่เสมอ.เมื่อท�ำอย่ำงนี้.กิจกรรมทุกครั้งของญำติโยมก็จะ
พุ่งไปรวมกันที่ศูนย์เดียวกัน คือพระศำสนำและประโยชน์สุขของ
ประชำชน. ถ้ำท�ำอย่ำงนี้. ใจของแต่ละท่ำนก็จะขยำยกว้ำงออกไป.
อนันีแ้หละเป็นสิง่ท่ีท�ำให้ใจเรำเกดิปีตว่ิำ.เออ!.ครัง้นี.้เรำกไ็ด้มส่ีวนร่วม
อีกแล้วนะ. ในกำรท�ำนุบ�ำรุงพระศำสนำและสร้ำงเสริมประโยชน์สุข
แก่มวลมนุษย์.แล้วเรำก็เกิดควำมอิ่มใจ

ส�ำหรับวันนี้ญำติโยมท้ังหลำยก็ได้อุปถัมภ์บ�ำรุงตำมหลักกำร
ที่กล่ำวมำแล้ว.อย่ำงน้อยก็ได้มีน�้ำใจเกื้อกูลต่อพระสงฆ์ที่จรมำ.เวลำ
เห็นพระสงฆ์ไปที่ไหน.ญำติโยมก็มีใจยินดี.เรียกว่ำเป็นกำรเห็นสมณะ.
ในมงคลสูตรก็กล่ำวว่ำกำรเห็นสมณะนั้น.เป็นมงคลอันอุดม

ที่ว่ำเป็นมงคล. ก็เพรำะว่ำ. สมณะนั้นเป็นผู้สงบ. สมณะที่
ประพฤติปฏิบัติถูกต้อง. เป็นผู้ที่สงบ. ไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ใคร. และเป็น
ผู้ท�ำงำนหรือท�ำหน้ำท่ีอย่ำงที่กล่ำวมำ. ญำติโยมชำวไทยเรำนี้. ได้มี
ประเพณวัีฒนธรรมอย่ำงนีม้ำตลอด.เวลำเหน็พระเรำกส็บำยใจ.มจิีตใจ
ยนิด.ีแล้วกแ็สดงน�ำ้ใจ.เพรำะฉะนัน้พระสงฆ์ไปไหนกป็รำกฏว่ำได้เหน็
น�้ำใจของโยมญำติมิตรเป็นอย่ำงนี้กันทั่ว.เช่นอย่ำงที่นี่.โยมญำติมิตร
ก็อยู่กันหลำยแห่งหลำยที่. คุณหมอแจ้งข่ำวไป.พอรู้ข่ำวก็มำกันอันนี้
ก็เป็นประจักษ์พยำนของควำมมีน�้ำใจ. มีศรัทธำ. และมีเมตตำธรรม.
อำตมำก็ขออนุโมทนำด้วย
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อย่ำมองข้ำมควำมส�ำคัญของวัตถุ

กำรท�ำบุญวันนี้. เจ้ำภำพถือว่ำเป็นกำรท�ำบุญบ้ำนด้วย.บ้ำน
เป็นอย่ำงหนึ่งในสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับชีวิต. ที่เรียกว่ำปัจจัยสี่. กล่ำวคือ.
อำหำร.เครื่องนุ่งห่ม.ที่อยู่อำศัย.ยำรักษำโรค

ปัจจัยส่ีเป็นเรือ่งทีม่คีวำมส�ำคญัมำก.ในพระพุทธศำสนำท่ำน
ไม่มองข้ำมควำมส�ำคัญข้อนี้.แม้แต่ในชีวิตของพระสงฆ์.วินัยของพระ
นีต่ัง้ครึง่ตัง้ค่อน.ว่ำด้วยเร่ืองปัจจยัสี.่ในค�ำสัง่สอนของพระพทุธเจ้ำนัน้.
เริ่มต ้นทีเดียวท่ำนว่ำจะต้องจัดสรรเรื่องปัจจัยสี่ให ้เรียบร ้อย.
ไม่อย่ำงนั้นแล้วมันจะยุ่ง. แต่ถ้ำจัดได้ดีแล้วมันจะเป็นฐำน. ท�ำให้เรำ
สำมำรถก้ำวไปสู่ชีวิตที่ดีงำม. มีกำรพัฒนำอย่ำงอ่ืนต่อไปได้. ขอให้
มองดูวินัยของพระเป็นแบบอย่ำงในเรื่องนี้

อย่ำงไรก็ตำม.ปัจจัยสี่ก็มีควำมส�ำคัญอยู่ในขอบเขตหนึ่ง.คือ.
พระพทุธศำสนำไม่ได้ยตุแิค่นัน้.แต่ท่ำนให้ถอืเป็นฐำนท่ีส�ำคญั.ส�ำคญั
แต่ว่ำไม่ใช่ท้ังหมด. ควำมส�ำคัญนี่บำงทีบำงคนไปสับสนกับค�ำว่ำ
ทั้งหมด.บำงคนก็ไม่เห็นควำมส�ำคัญของวัตถุเอำเสียเลย.อย่ำงนั้นไม่
ถูกต้อง. ให้ระลึกถึงว่ำ. ค�ำสอนของพระพุทธศำสนำนี้จะครบทั้งหมด
ต้องเป็นพระธรรมวินัย.คือ.ต้องประกอบด้วยธรรมและวินัย ครบทั้ง
สองอย่ำงจึงจะเป็นพระพุทธศำสนำ

วินัยนั้น.ก็ว่ำด้วยเรื่องที่ว่ำมำนี่แหละ.คือ.กำรจัดสรรในด้ำน
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วัตถุหรือรูปธรรม. เรื่องระเบียบชีวิต.และระบบกิจกำร.ทั้งของบุคคล.
ชมุชน.และสงัคมทัง้หมด.เกีย่วกบัเรือ่งควำมเป็นอยู่.และสภำพแวดล้อม.
เริม่ตัง้แต่เรือ่งปัจจยัสีเ่ป็นต้นไป.ฉะนัน้ในกำรด�ำเนนิชวีติของชำวพทุธ
จึงต้องให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องปัจจัยสี่.ว่ำเรำจะด�ำเนินกำรกับปัจจัยสี่.
จดัสรรมนัอย่ำงไร.เพือ่ท�ำให้เป็นฐำนท่ีม่ันคง.เรำจะได้ก้ำวต่อไปด้วยดี.
ด�ำเนินกำรพัฒนำไปสู่ด้ำนจิตและด้ำนปัญญำ

ในเรือ่งปัจจยัสีน่ี.้เม่ือเรำจดักำรได้ถกูต้องดแีล้ว.เช่นอย่ำงเรือ่ง
ที่อยู่อำศัย. เม่ือเรำมีบ้ำนเรือนเป็นหลักเป็นแหล่งและจัดสรรได้ด.ี
มีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย. น่ำอยู่อำศัย. ก็ท�ำให้เรำด�ำเนินชีวิตได้
สะดวก. มีควำมสบำย. มีควำมม่ันคงในชีวิต. ต่อจำกนั้นจะท�ำกิจกำร
อะไรต่ำงๆ.กท็�ำได้สะดวก.ไม่ต้องมัวกงัวลห่วงหน้ำพะวงหลงั.จงึเกือ้กูล
แก่กำรท�ำอะไรต่ออะไรต่อไปที่เป็นสิ่งดีงำมและเป็นประโยชน์
กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น. เรำจึงอำศัยควำมเรียบร้อยในเรื่องปัจจัยสี่นี่แหละ
เป็นฐำนทีด่ทีีจ่ะก้ำวไปสูชี่วติดงีำมมีควำมสขุ.ทีเ่รยีกว่ำ.ชวิีตทีส่มบรูณ์

จุดเริ่มต้นคือ ประโยชน์สุขขั้นพื้นฐำน

ทุกคนอยำกมีชีวิตที่สมบูรณ์ ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นเป็นอย่ำงไร.
เรำลองมำดูค�ำสอนของพระพุทธศำสนำ. ท่ำนสอนไว้แล้วว ่ำ.
ชีวิตที่สมบูรณ์นั้นต้องประกอบด้วยประโยชน์สุขในระดับต่ำงๆ.
ประโยชน์สขุนีแ่หละเป็นจดุมุง่หมำยของชวีติ.หมำยควำมว่ำ.ชวีติของ
เรำนี้มีจุดมุ่งหมำย.หรือมีสิ่งที่ควรเป็นจุดมุ่งหมำย

ชวีติเกดิมำท�ำไม?.ตอบไม่ได้สกัคน.เรำเกดิมำเรำตอบไม่ได้ว่ำ
ชีวิตของเรำนี่เกิดมำมีจุดมุ่งหมำยอย่ำงไร. ไม่มีใครตอบได้เพรำะว่ำ
เวลำเรำจะเกิดเรำไม่ได้ตั้งจุดมุ่งหมำยไว้. เรำก็เลยบอกไม่ได้. เมื่อเรำ
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เกิดมำนั้นเรำไม่รู้ตัวด้วยซ�้ำ. เพรำะฉะนั้นเรำจึงไม่สำมำรถตอบได้ว่ำ
จดุมุ่งหมำยของชวีติคอือะไร.แต่พระพทุธศำสนำสอนไว้ว่ำ.มสีิง่ท่ีควร
เป็นจุดมุ่งหมำยแห่งชีวิตของเรำ. จุดหมำยนี้ก็เป็นเรื่องของประโยชน์
และควำมสุข.ท่ำนแบ่งไว้เป็น.3.ระดับ

ระดับที่ ๑.คือประโยชน์สุขที่ตำมองเห็น.ซึ่งเป็นเรื่องวัตถุหรือ
ด้ำนรูปธรรม. ถ้ำจะสรุป. ประโยชน์สุขในระดับต้น. ซึ่งเป็นสิ่งที่
ตำมองเห็น.ก็จะมี

1).มสุีขภำพด.ีมร่ีำงกำยแข็งแรง.ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย.เป็นอยูส่บำย.
ใช้กำรได้ดี

2). มีทรัพย์สินเงินทอง. มีกำรงำนอำชีพเป็นหลักฐำน. หรือ
พึ่งตนเองได้ในทำงเศรษฐกิจ. เรื่องนี้ก็ส�ำคัญ. พระพุทธเจ้ำสอนไว้
มำกมำยในเรื่องทรัพย์สินเงินทองว่ำจะหำมำอย่ำงไร. จะจัดอย่ำงไร.
และจะใช้จ่ำยอย่ำงไร

3).มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์.หรือมีสถำนะในสังคม.
เช่น.ยศศกัดิ.์ต�ำแหน่ง.ฐำนะ.ควำมมเีกยีรต.ิมชีือ่เสยีง.กำรได้รบัยกย่อง.
หรือเป็นที่ยอมรับในสังคม.รวมทั้งควำมมีมิตรสหำยบริวำร

4).สุดท้ำยที่ส�ำคัญส�ำหรับชีวิตคฤหัสถ์ก็คือ.มีครอบครัวที่ดีมี
ควำมสุข

ทั้งหมดนี้. เป็นประโยชน์สุขระดับต้น. ซึ่งตำมองเห็น. ท่ำน
บัญญัติศัพท์ไว้เฉพำะ. เรียกว่ำ. ทิฏฐธัมมิกัตถะ. แปลว่ำประโยชน์
ปัจจุบัน.หรือประโยชน์ที่ตำมองเห็น.เป็นประโยชน์ที่มองเห็นเฉพำะ
หน้ำ. และเป็นฐำนที่มั่นคงระดับแรก. ทุกคนควรท�ำให้เกิดขึ้น. ถ้ำใคร
ขำดประโยชน์ระดับน้ีแล้วจะมีชีวิตที่ล�ำบำก. มีชีวิตอยู่ในโลกได้ยำก.
และจะก้ำวไปสู่ควำมสุขหรือประโยชน์ในระดับสูงขึ้นไปก็ติดขัดมำก
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ฉะนั้น. ถ้ำเรำอยู่ในโลก. ก็ต้องพยำยำมสร้ำงประโยชน์สุขใน
ระดับต้นนี้ให้ได้. พอมีแล้วก็สบำย. และสิ่งเหล่ำนี้ก็เนื่องกัน.พอเรำมี
สุขภำพดี. เรำก็หำเงินหำทองได้สะดวกข้ึน. ถ้ำมำมัววุ่นวำยกับเรื่อง
เจบ็ไข้ได้ป่วย.เรำกไ็ม่มเีวลำท่ีจะท�ำมำหำเลีย้งชพี.แล้วกส็ิน้เปลอืงด้วย.
บำงทีทรัพย์ที่หำมำได้ก็หมดไปกับเร่ืองเจ็บป่วย. ทีนี้พอเรำมีร่ำงกำย
แข็งแรงสุขภำพดี.เรำก็ท�ำงำนกำรหำเงินทองได้.แต่ไม่ใช่พอแค่นั้นนะ.
เพยีงแค่ร่ำงกำยดอีย่ำงเดยีวไม่พอ.แต่อย่ำงน้อยมนักเ็ป็นฐำนไว้ก่อน

ทนีี.้เมือ่มทีรพัย์สนิเงนิทองแล้ว.ฐำนะในสงัคมกม็กัพ่วงมำด้วย.
เพรำะตำมค่ำนิยมในสังคมโดยทั่วไปนี่. พอใครมีทรัพย์สินเงินทอง
ก็มักเป็นที่ยอมรับในสังคม. กลำยเป็นคนมีสถำนะ. ได้รับกำรยกย่อง.
มเีกยีรต.ิไปไหนกมี็หน้ำมีตำ.เร่ืองนีก้ข้ึ็นต่อค่ำนยิมของสงัคมด้วย.ทนีี้.
เมื่อมีกำรยอมรับ.มีฐำนะ.มียศ.มีต�ำแหน่งขึ้นแล้ว.ก็อำจจะมีอ�ำนำจ.
หรือมีโอกำส. ท�ำให้มีทำงได้ทรัพย์สินเงินทองมำกขึ้นด้วย. จึงเนื่อง
อำศัยซึ่งกันและกัน

ถ้ำมีทรัพย์สินเงินทอง. และมียศ. มีต�ำแหน่งแล้ว. ก็มักท�ำให้
มีมิตรมีบริวำรเข้ำมำด้วย.เพิ่มเข้ำมำอีก.เป็นเครื่องประกอบ.ช่วยให้
ท�ำอะไรๆ.ได้สะดวกและกว้ำงไกลยิ่งขึ้น

ต่อจำกนั้น. แกนข้ำงในก็คือครอบครัว. ถ้ำมีครอบครัวที่ด.ี
เป็นครอบครวัทีม่ั่นคง.มีควำมสุข.กท็�ำให้กำรท�ำหน้ำทีก่ำรงำนของเรำ
ปลอดโปร่งโล่งใจคล่องตัวยิ่งขึ้นไปอีก. เป็นสิ่งท่ีเกื้อกูลแก่กันและกัน.
พอเร่ืองครอบครัวเรียบร้อย. ท�ำงำนคล่อง. หำเงินหำทองได้ดี.
ก็เลี้ยงดูครอบครัวได้เต็มที่.ท�ำให้ครอบครัวมีควำมมั่นคง

สำมำรถเลี้ยงดูและให้กำรศึกษำแก่ลูก.สร้ำงสรรค์ควำมเจริญ
ของชีวิตครอบครัว.และวงศ์ตระกูล.ตลอดถึงสังคมประเทศชำติ
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พื้นฐำนจะมั่น ต้องลงรำกให้ลึก

นี่คือประโยชน์สุขระดับที่หนึ่ง. ซึ่งต้องยอมรับว่ำส�ำคัญ.
แต่เพียงเท่ำนั้นยังไม่พอ. ประโยชน์สุขระดับนี้. เป็นสิ่งที่คนมุ่งหมำย
กนัมำก.แต่มนัยงัมข้ีอบกพร่อง.คอืมนัยงัไม่ลกึซ้ึง.แล้วกไ็ม่ปลอดโปร่ง
โล่งใจเต็มที่.ยังเป็นไปกับด้วยควำมหวำดระแวง.ควำมหวงแหนอะไร
ต่ำงๆ.หลำยอย่ำง. เช่น. เมื่อมีทรัพย์สินเงินทอง. เรำก็ยังมีควำมรู้สึก
ไม่ปลอดภัยในบำงครั้งบำงครำว. ท�ำให้มีควำมห่วงกังวลและ
ควำมกลัวภัยแฝงอยู่ในชีวิตของเรำ

อีกอย่ำงหนึ่ง. ในกำรอยู่ในโลก. ควำมสุขของเรำก็ต้องขึ้นต่อ
สิ่งเหล่ำนี้. เวลำเรำแสวงหำเงินทองมำได้มำกๆ. มีวัตถุมำบ�ำรุง
ควำมสุขเพิ่มขึ้น. เรำด�ำเนินชีวิตไป. เรำก็นึกว่ำถ้ำเรำยิ่งมีมำกเรำก็จะ
ย่ิงมีควำมสุขมำก. เรำก็หำเงินหำทรัพย์ยิ่งขึ้นไป. แต่แล้วบำงที
กลำยเป็นว่ำ.ไปๆ.มำๆ.เรำกว็ิง่ไล่ตำมควำมสุขไม่ถงึสกัที.ยิง่มมีำกขึน้.
ควำมสุขก็ยิง่วิง่หนีเลยหน้ำไป.แต่ก่อนเคยมเีท่ำนีก้ส็ขุ.แต่ต่อมำเท่ำนัน้
ไม่สุขแล้ว.ต้องมีมำกกว่ำนั้น.เคยมีร้อยเดียวก็สุข.ต่อมำเรำคิดว่ำต้อง
ได้พันหนึ่งจึงสุข. พอได้พันแล้ว. หนึ่งร้อยที่เคยมีและท�ำให้สุขได้
กลับกลำยเป็นทุกข์. ครำวนี้ถ้ำมีแค่ร้อยไม่เป็นสุขแล้วต้องมีพัน. ทีนี้.
พอมีพันก็อยำกได้หมื่น.ต้องได้หมื่นจึงสุข.มีพันตอนนี้ไม่สุขแล้ว

แต่ก่อนท�ำไมมีร้อยก็สุข.มีพันก็สุข.แต่เดี๋ยวนี้มันสุขไม่ได้.ร้อย
และพันนัน้กลบัเป็นทุกข์ไป.มันไม่น่ำจะเป็นไปได้.เมือ่ก่อนโน้นยงัไม่มี
อะไร. พอได้ร้อยคร้ังแรกดีใจเหลือเกิน. สุขยิ่งกว่ำเด๋ียวนี้ที่ได้หม่ืน.
พอหำเคร่ืองบ�ำรุงควำมสุขได้เพิ่มขึ้น. สุขเก่ำที่เคยมีกลับลดหำย.
ควำมสุขมันหนีได้.นี่ก็เป็นเรื่องที่ท�ำให้รู้สึกไม่มั่นคงโปร่งใจ

นอกจำกนั้นยังเป ็นเรื่องของควำมไม่จริงใจและกำรมี
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ควำมอิจฉำริษยำกันอีก. ท�ำให้อยู่ด้วยควำมหวำดระแวงไม่สบำยใจ.
อย่ำงเรำมียศ. มีต�ำแหน่งฐำนะเป็นที่ยอมรับในสังคม. บำงทีเรำก็
ไม่แน่ใจว่ำ. เขำเคำรพนับถือเรำจริงหรือเปล่ำ. หรือเป็นเพียงอำกำร
แสดงออกภำยนอก. เวลำเรำเปลี่ยนสถำนะภำยนอกแล้ว. เขำอำจจะ
ไม่เคำรพนับถือเรำอีก. ฉะนั้น. ในขณะท่ีอยู่ในสถำนะนั้น. เรำก็มี
ควำมรู้สึกไม่อ่ิมใจเต็มท่ี. มันไม่ลึกซึ้ง. พร้อมกับกำรที่ได้รับเกียรติยศ
ฐำนะหรือกำรยอมรับยกย่องนั้น.ในใจลึกๆ.ลงไป.บำงทีก็ไม่สบำยใจ

ฉะนั้น. จึงกลำยเป็นว่ำ. บำงทีสิ่งเหล่ำนี้ก็เป็นของเทียม. เช่น.
เกียรติยศ. และควำมเคำรพนับถือ. ก็อำจจะเป็นเกียรติยศและ
ควำมเคำรพนับถือที่เป็นของเทียม.เมื่อเป็นของเทียมก็เป็นสิ่งค้ำงคำ.
เป็นปัญหำทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น

ส�ำหรับตัวเรำเอง. มันก็เป็นปมในใจ. ท�ำให้เรำไม่ได้ควำมสุข
ที่แท้จริง. และเมื่อต้องออกจำกสถำนะนั้น. หรือหมดสถำนะนั้นไป.
ก็สูญเสียควำมม่ันใจ. และเกิดควำมโทมนัส. เมื่อเห็นคนอ่ืนมีท่ำที
อำกำรต่อตนเองเปลี่ยนแปลงไป. ถ้ำเรำแก้ปมในใจนี้ไม่ได้. บำงทีก็
ส่งผลเป็นปัญหำต่อไปอีก. ท�ำให้มีผลต่อพฤติกรรม. ต่อควำมเป็นอยู่.
ตลอดจนสุขภำพทั้งทำงจิตและทำงกำยของเรำ

ในด้ำนท่ีเกีย่วกบัคนอ่ืน.กมั็กมีเร่ืองของกำรแข่งขนัชงิดชีงิเด่น.
และกำรปั้นแต่งท่ำทำง. กำรกระท�ำ. และกำรแสดงออกท่ีหวังผล
ซ่อนเร้นแอบแฝง.ตลอดจนควำมไม่สนทิใจต่อกนั.ท�ำให้กำรเป็นอยูใ่น
สงัคม.กลำยเป็นกำรสร้ำงปัญหำในกำรอยู่ร่วมกนัอกี.ปัญหำมำกมำย
ของมนุษย์ก็จึงเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติต่อเรื่องประโยชน์สุขระดับต้นนี้

ในที่สุด. ก็กลำยเป็นว่ำ. ถ้ำเรำไม่ก้ำวสู่ประโยชน์สุขขั้นต่อไป.
ประโยชน์สุขระดับท่ีหนึ่งน้ี. ก็จะเป็นปัญหำได้มำก. เพรำะมันไม่เต็ม.
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ไม่อิ่ม.ไม่โปร่งไม่โล่ง.และมีปัญหำพ่วงมำด้วยนำนำประกำร.รวมทั้ง
ควำมหวำดระแวง. ควำมอิจฉำริษยำ. ควำมรู้สึกไม่ม่ันคงปลอดภัย
ภำยนอก.และควำมรูส้กึไม่มัน่ใจภำยในตนเอง.เพรำะฉะนัน้.แม้ว่ำมัน
จะเป็นสิง่ส�ำคญัทีเ่รำจะต้องไม่มองข้ำม.แต่เรำกจ็ะต้องก้ำวสูป่ระโยชน์
สุขขั้นต่อไป.ด้วยเหตุนี้.พระพุทธเจ้ำจึงทรงสอนประโยชน์สุขระดับที่
สองไว้ด้วย

ถ้ำลงลึกได้ จะถึงประโยชน์สุขที่แท้

ระดับที่ ๒.ได้แก่.ประโยชน์สุขที่เป็นด้ำนนำมธรรม.เป็นเรื่อง
ของจติใจลกึซ้ึงลงไป.ท่ำนเรยีกว่ำประโยชน์ทีเ่ลยจำกตำมองเหน็.หรอื
เลยไปข้ำงหน้ำ. ไม่เห็นเป็นรูปธรรมต่อหน้ำต่อตำ. เรียกด้วยภำษำ
วิชำกำรว่ำ.สัมปรำยิกัตถะ. เช่น.ควำมมีชีวิตที่มีคุณค่ำเป็นประโยชน์.
กำรที่เรำได้ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นด้วยคุณธรรม.ได้ท�ำประโยชน์แก่
เพื่อนมนุษย์. เมื่อระลึกขึ้นมำว่ำ. เรำได้ใช้ชีวิตนี้ให้มีประโยชน์. เรำได้
ท�ำชีวิตให้มีคุณค่ำ. ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์. ได้เกื้อกูลสังคมแล้ว.
พอระลึกขึ้นมำเรำก็อิ่มใจสบำยใจ.ท�ำให้มีควำมสุขอีกแบบหนึ่ง

ด้วยวิธีปฏิบัติในระดับที่สอง. ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจ. เกี่ยวกับ
คุณธรรมนี้. ก็ท�ำให้เรำมีควำมสุขเพิ่มขึ้นอีก. และแม้แต่ประโยชน์สุข
ระดับที่หนึ่งนั้น. เมื่อมีประโยชน์สุขระดับท่ีสองเป็นคู่อยู่ข้ำงในด้วย.
ก็จะเกิดมีขึ้นชนิดที่ว่ำลึกซึ้งเป็นจริงเลยทีเดียว. จะไม่เป็นของเทียม.
เช่นถ้ำเป็นกำรเคำรพนับถือ. ตอนนี้จะเป็นของแท้. กำรที่เรำมีน�้ำใจ.
มีคุณธรรมและช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยใจจริง.ก็จะท�ำให้เขำ
เคำรพเรำจริง.เป็นกำรแสดงออกจำกใจที่แน่นอนสนิท.เป็นของลึกซึ้ง.
เรำจะได้ของแท้
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ในทำงกลับกัน.ประโยชน์สุขระดับที่สองนี้. ก็อำศัยประโยชน์
สุขระดับท่ีหนึ่งมำช่วย. พอเรำมีจิตใจที่พัฒนำ. มีคุณธรรมขึ้นมำแล้ว.
เรำมีน�้ำใจอยำกจะช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์. เรำก็เอำสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ในระดบัแรกนัน่เองมำใช้.เช่นเอำทรพัย์สนิเงนิทองทีเ่ป็นวตัถุ
เป็นของมองเห็นนั่นแหละมำใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์. ยิ่งมีมำก.
ก็ยิ่งช่วยได้มำก

คนท่ีมีแต่ประโยชน์สุขระดับท่ีสอง. ถึงแม้จะมีน�้ำใจเกื้อกูล.
มคีณุธรรม.อยำกจะช่วยคนอืน่.แต่ระดบัท่ีหนึง่ท�ำไว้ไม่ดี.ไม่มเีงนิทอง
จะไปช่วยเขำ.ก็ท�ำประโยชน์สขุได้น้อย.เพรำะฉะนัน้จงึต้องมทีัง้สองขัน้

นอกจำกควำมสุขใจชื่นใจในกำรที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือน
มนุษย์.ก็คือควำมมั่นใจ.โดยเฉพำะควำมมั่นใจในชีวิตของตนเอง.เช่น
เรำมีควำมมั่นใจในชีวิตของเรำที่ได้เป็นอยู่มำด้วยดี.มีควำมประพฤติ
ปฏิบัติถูกต้อง. ตั้งอยู่ในควำมดีงำมสุจริต. ไม่ได้ท�ำผิดท�ำโทษอะไร.
เมื่อเรำระลึกนึกถึงชีวิตของเรำขึ้นมำเรำก็มีควำมมั่นใจในตนเอง.
เป็นควำมสุขลึกซึ้งอยู ่ภำยใน. และเมื่อเรำมีควำมสัมพันธ ์กับ
เพื่อนมนุษย์ด้วยควำมดีงำม. เกิดจำกคุณธรรมภำยใน. ก็ย่ิงท�ำให้เรำ
มคีวำมมัน่ใจในตวัเองมำกข้ึน.พร้อมท้ังมีควำมมัน่ใจในกำรอยูร่่วมกบั
ผู้อื่นด้วย.นี้เป็นระดับของควำมสุขที่แท้จริง

ในตอนที่มีวัตถุภำยนอกเรำยังไม่มีควำมมั่นใจจริง. ควำมสุข
ก็ผ่ำนๆ. ไม่ลึกซึ้งและไม่ยืนยำว. แต่พอมีคุณธรรมภำยใน. ซึ่งน�ำไปสู่
ประโยชน์สขุระดบัท่ีสอง.เรำกมี็ควำมม่ันใจในตวัเอง.และมคีวำมสขุที่
ลึกซึ้ง.เต็มใจและชุ่มฉ�่ำใจ

นอกจำกนัน้ยงัมคุีณธรรมอืน่ท่ีมำช่วยเสรมิหนนุประโยชน์สขุ
ทำงจิตใจอีก. โดยเฉพำะศรัทธำ. คือมีควำมเชื่อม่ันในสิ่งที่ดีงำม
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ในคุณควำมดี.ในกำรกระท�ำควำมดี.ในจุดหมำยที่ดีงำม.ตลอดจนใน
วิถชีวีติทีด่งีำม.ควำมเชือ่มัน่และม่ันใจเหล่ำนีเ้ป็นศรทัธำ.ท่ำนผูศ้รทัธำ
ในพระศำสนำ.เหน็ว่ำพระศำสนำนีมี้อยู่เพ่ือประโยชน์สขุแก่มวลมนุษย์.
เป็นค�ำสอนที่ดีงำม.เรำมีศรัทธำ.มีควำมมั่นใจในคุณค่ำแห่งธรรม.เรำ
ก็ท�ำนุบ�ำรุงหรือช่วยกิจกำรพระศำสนำด้วยศรัทธำนั้น. จิตใจของเรำ
ก็มีควำมมั่นใจและมั่นคง. มีก�ำลังเข้มแข็งและผ่องใส. พร้อมทั้งมี
ควำมสุขที่ประณีตเป็นส่วนที่แท้และลึกซึ้งอยู่ภำยใน

อันนี้คือประโยชน์สุขระดับที่สอง. ที่ท่ำนถือว่ำเรำจะต้องก้ำว
ให้ถงึ.ซึง่จะท�ำให้ประโยชน์สขุขัน้ทีห่นึง่ไม่มพีษิไม่มภียั.แล้วกก็ลบัเป็น
ประโยชน์เกื้อกูลกว้ำงขวำงออกไป. และยังท�ำให้ควำมสุขท่ีมีที่ได.้
กลำยเป็นควำมสขุทีล่กึซึง้เตม็ที.่ฉะนัน้เรำจงึต้องก้ำวไปสูป่ระโยชน์สขุ
ระดับที่สอง

ท่ำนผู้ใดได้ก้ำวข้ึนมำถึงประโยชน์สุขระดับท่ีสองแล้ว. ก็จะมี
ควำมมั่นใจในคุณค่ำแห่งชีวิตของตนเอง. พอระลึกนึกข้ึนมำเมื่อใด
ก็เกิดปีติสุขว่ำ. เออ. เรำมีทรัพย์สินเงินทอง. และเงินทองนั้นก็ไม่
เสียเปล่ำ. เรำได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองนี้ท�ำให้เกิดประโยชน์แล้วแก่ชีวิต
ของเรำและเพื่อนมนุษย์. หรือมีควำมอ่ิมใจว่ำ. เรำได้มีศรัทธำในสิ่งที่
ถูกต้อง. เรำมีควำมม่ันใจในกำรด�ำเนินชีวิตของเรำ. เรำได้ท�ำสิ่งที่
ถูกต้องเป็นประโยชน์.ไม่ได้ท�ำในสิ่งที่เสียหำย

ถ้ำพูดตำมศัพท์ของท่ำนก็ว่ำ.มีควำมมั่นใจด้วยศรัทธำ.ที่เชื่อ
และชื่นใจในส่ิงที่ดีงำม. แล้วก็มีศีล. มีควำมประพฤติดีงำม. เกื้อกูล.
ไม่เบยีดเบียนใคร.ท�ำแต่สิง่ท่ีเป็นคณุประโยชน์.มจีำคะ.มคีวำมเสยีสละ.
ได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองท่ีหำมำได้ท�ำให้เกิดคุณค่ำ. ขยำยประโยชน์สุข
ให้กว้ำงขวำงออกไป. แล้วก็มีปัญญำ. มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจใน



พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 13

ควำมจริงของสิ่งท้ังหลำย. พอท่ีจะปฏิบัติต่อสิ่งที่ชีวิตเก่ียวข้อง.
เริ่มแต่บริโภคบริหำรใช้จ่ำยจัดกำรทรัพย์สินเงินทองนั้น. ในทำงที่จะ
เป็นคุณประโยชน์สมคณุค่ำของมนั.และไม่ให้เกดิเป็นปัญหำ.ไม่ให้เกดิ
ทุกข์. ไม่ลุ่มหลงมัวเมำ. อยู่อย่ำงเป็นนำย. มิใช่เป็นทำสของทรัพย.์
ต่อจำกนี้เรำก็จะก้ำวไปสู่ประโยชน์สุขระดับที่สำม.แต่ถึงจะมีเพียงแค่
สองขั้นนี่ก็นับว่ำมีชีวิตที่ค่อนข้ำงจะสมบูรณ์แล้ว

ถึงจะเป็นประโยชน์แท้ แต่ก็ยังไม่สมบูรณ์

แม้จะได้จะถงึประโยชน์สขุ.2.ระดบัแล้ว.แต่พระพุทธเจ้ำกท็รง
เตือนว่ำยังไม่สมบูรณ์.ไม่สมบูรณ์เพรำะอะไร.แม้เรำจะมีควำมดี.เรำ
มีควำมภูมิใจ. มั่นใจในควำมดีของเรำ. แต่เรำก็มีจิตใจที่ยังอยู่ด้วย
ควำมหวัง. เรำยังหวังอยำกให้คนเขำยกย่องนับถือ. ยังหวังในผล
ตอบสนองควำมดขีองเรำ.แม้จะเป็นนำมธรรม.เรำมคีวำมสขุด้วยอำศยั
ควำมรู้สึกมั่นใจภูมิใจอะไรเหล่ำนั้น. เรียกง่ำยๆ. ว่ำยังเป็นควำมสุขที่
อิงอำศัยอะไรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

ในระดับท่ีหนึ่ง. ควำมสุขของเรำอิงอำศัยวัตถุ. หรือขึ้นต่อ
คนอื่นสิ่งอื่น

พอถึงระดบัทีส่อง.ควำมสขุของเรำเข้ำมำองิอำศยัควำมดงีำม.
และคุณธรรมของตัวเรำเอง

อย่ำงไรกต็ำม.ตรำบใดเรำยังมีควำมสขุท่ีอิงอำศยัอยู.่มนักเ็ป็น
ควำมสุขท่ียังไม่เป็นอิสระ. เพรำะยังต้องขึ้นต่ออะไรๆ. อย่ำงใด
อย่ำงหนึง่.เช่นถ้ำเกดิมกีรณข้ึีนว่ำเรำท�ำควำมดไีปแล้วคนเขำไม่ยกย่อง
เท่ำที่ควร. เมื่อเรำหวังไว้. ต่อไปเรำก็รู ้สึกผิดหวังได้. บำงทีเรำท�ำ...........
ควำมดีแล้วมำเกิดรู้สึกสะดุดขึ้นว่ำ. เอ!. ท�ำไมคนเขำไม่เห็นควำมดี
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ของเรำ. เรำก็ผิดหวัง. หรือว่ำเรำเคยได้รับควำมชื่นชม. ได้รับควำม
ยกย่องในควำมดี. แต่ต่อมำกำรยกย่องสรรเสริญนั้นก็เสื่อมคลำย
จืดจำงลงไป. หรือลดน้อยลงไป. ก็ท�ำใจเรำให้ห่อเหี่ยวลงไปได้จิตใจ
ของเรำก็ฟูยุบไปตำมควำมเปลี่ยนแปลงภำยนอก

ในทำงตรงข้ำม. ถ้ำเรำมีจิตใจท่ีรู ้เท่ำทันควำมจริงของสิ่ง
ทัง้หลำย.รู้ตระหนกัในกฎธรรมชำตว่ิำมนัเป็นธรรมดำอย่ำงนัน้ๆ.แล้ว
เรำกท็�ำจติใจของเรำให้เป็นอสิระได้.และมนัจะเป็นอสิระจนถงึขัน้ทีว่่ำ.
ควำมเปลี่ยนแปลงเป็นไปของสิ่งทั้งหลำยตำมกฎธรรมชำตินั้น. มันก็
เป็นเรื่องของธรรมชำติไป. มันไม่มำมีผลกระทบต่อจิตของเรำ.
ใจของเรำก็อยู่อย่ำงนั้น

แม้ว่ำสิง่ทัง้หลำยจะเปลีย่นแปลงไป.เป็นทกุข์.และเป็นไปตำม
เหตุปัจจัย. แต่ใจของเรำก็เป็นอิสระอยู่. เป็นตัวของเรำตำมเดิม. เช่น
เมื่อเรำกระทบกับควำมไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง.สิ่งทั้งหลำยเปลี่ยนแปลง
ไป. เรำก็รู ้เท่ำทันว่ำมันจะต้องเป็นอย่ำงนั้นตำมเหตุปัจจัย. แล้วก็
ด�ำรงใจเป็นอิสระอยู่ได้. หรือว่ำเมื่อเรำรู้ตระหนักตำมท่ีมันเป็นว่ำ
สิ่งทั้งหลำยเป็นทุกข์คือคงทนอยู่ในสภำพเดิมไม่ได้. เรำรู้เท่ำทันแล้ว.
ควำมทกุข์นัน้กเ็ป็นควำมทุกข์ของสิง่เหล่ำนัน้อยู่ตำมธรรมชำตขิองมนั.
ไม่เข้ำมำเป็นควำมทุกข์ในใจของเรำ

ปัญหำของมนุษย์นั้นเกิดจำกกำรที่ไม่รู้เท่ำทันควำมจริง.แล้ว
ก็วำงใจต่อส่ิงทั้งหลำยไม่ถูกต้อง. จึงท�ำให้เรำถูกกฎธรรมชำติ
เบียดเบียนบีบคั้นและครอบง�ำอยู่ตลอดเวลำ.ควำมทุกข์ของมนุษย์นี้
รวมแล้ว. ก็อยู่ที่กำรถูกกระทบกระทั่งบีบคั้นจำกกำรเปลี่ยนแปลง.
ควำมไม่เทีย่งแท้แน่นอน.ควำมตัง้อยูใ่นสภำพเดิมไม่ได้.ไม่คงทนถำวร.
เป็นไปตำมเหตุปัจจัย.ซึ่งฝืน.ขัดแย้ง.ไม่เป็นไปตำมควำมปรำรถนำ
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สิ่งทั้งหลำยเปลี่ยนแปลงไป. เรำอยำกให้เปลี่ยนไปอย่ำงหนึ่ง.
มันกลับเปลี่ยนไปเสียอีกอย่ำงหนึ่ง. เรำอยำกจะให้มันคงอยู่. แต่มัน
กลับเกิดแตกดับไป.อะไรท�ำนองนี้.มันก็ฝืนใจเรำ.บีบคั้นใจเรำ.เรำก็มี
ควำมทุกข์

ถ้ำกระแสยังเป็นสอง ก็ต้องมีกำรปะทะกระแทก

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพรำะว่ำเรำไปสร้ำงกระแสควำมอยำกซ้อน
ขึ้นมำบนกระแสควำมจริงของธรรมชำติที่มีอยู ่ก่อนแล้ว. กระแส
ควำมอยำกของเรำน้ีเป็นกระแสท่ีไม่เป็นของแท้จริง. กระแสท่ีแท้จริง
ของสิ่งทั้งหลำยก็คือกระแสของกฎธรรมชำติที่ว่ำสิ่งท้ังหลำยเป็นไป
ตำมเหตุปัจจัยของมัน.ทีนี้มนุษย์เรำก็สร้ำงกระแสควำมอยำกของตัว
ขึ้นมำว่ำ. จะให้สิ่งทั้งหลำยเป็นอย่ำงนั้นเป็นอย่ำงนี้ตำมใจท่ีชอบชัง
ของเรำ. แต่มันก็ไม่เป็นไปตำมที่ใจเรำอยำก. เรำอยำกจะให้มันเป็น
อย่ำงนี้.มันก็ไม่เป็น.กลับเป็นไปเสียอย่ำงโน้น.เพรำะว่ำสิ่งทั้งหลำยมี
กระแสท่ีแท้จริงควบคุมมันอยู่. กระแสท่ีแท้จริงของมันก็คือกระแส
แห่งเหตุปัจจัย

ส�ำหรับคนปุถุชนทั่วไปก็จะมีกระแสของตัวที่สร้ำงขึ้นเอง. คือ
กระแสควำมอยำก.เรำมีกระแสนี้ในใจของเรำตลอดเวลำ.เป็นกระแส
ควำมอยำกที่มีต่อส่ิงหลำย. ไม่ว่ำเรำจะเกี่ยวข้องกับอะไร. เรำก็จะส่ง
กระแสนี้เข้ำไปสัมพันธ์กับมัน. คือเรำจะมีควำมนึกคิดตำมควำม
ปรำรถนำของเรำว่ำอยำกให้มันเป็นอย่ำงนั้น.ไม่อยำกให้เป็นอย่ำงนี้

ทีนี้. ส่ิงทั้งหลำยก็มีกระแสจริงๆ. ที่คุมมันอยู่แล้ว. คือกระแส
กฎธรรมชำต.ิอันได้แก่ควำมเป็นไปตำมเหตปัุจจัย.พอถึงตอนนีก้ระแส
ของตัวเรำเกิดขึ้นมำซ้อนเข้ำไปอีก.ก็เกิดเป็น.2.กระแส.แต่สิ่งที่อยู่ใน
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สองกระแสนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละ.คือ.สิ่งนั้นเองเมื่อมำเกี่ยวข้อง
กับตัวเรำ. ก็ตกอยู่ในกระแสควำมอยำกของเรำ. แล้วตัวมันเองก็มี
กระแสแห่งเหตุปัจจัยตำมธรรมดำของธรรมชำติอยู่แล้ว. พอมี. 2.
กระแสขึ้นมำอย่ำงนี้. เมื่อมีควำมเป็นไปอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ตำม.
สองกระแสนี้ก็จะเกิดกำรขัดแย้งกันขึ้นแล้วก็กลำยเป็นปัญหำ. คือ.
กระแสควำมอยำกของคนขดักนักับกระแสแห่งเหตปัุจจัยของธรรมดำ

ทีนี้. พอเอำเข้ำจริง. กระแสแห่งเหตุปัจจัย. ก็ชนะ. กระแส
ควำมอยำกของเรำก็แพ้. ก็ต้องเป็นอย่ำงนี้. เพรำะเป็นธรรมดำว่ำสิ่ง
ทั้งหลำยไม่ได้เป็นไปตำมควำมอยำกของคน. แต่มันเป็นไปตำมเหตุ
ปัจจัยของมัน.พอสองกระแสนี้สวนทำงปะทะกัน.และกระแสแห่งเหตุ
ปัจจัยชนะ. กระแสควำมอยำกของเรำแพ้. ผลท่ีตำมมำก็คือตัวเรำ
ถูกบีบคั้น.เรำถูกกดดัน.เรำก็มีควำมทุกข์.นี่คือ.ควำมทุกข์เกิดขึ้น.แล้ว
เรำก็ได้แต่ร้องขึ้นมำในใจหรือโอดโอยคร�่ำครวญว่ำท�ำไมมันจึงเป็น
อย่ำงนั้นหนอ. ท�ำไมมันจึงไม่เป็นอย่ำงนี้หนอ. แล้วก็ถูกควำมทุกข์
บีบคั้นใจ.ได้แต่ระทมขมขื่นไป

พอประสำนเป็นกระแสเดียวได้  
คนก็สบำยงำนก็ส�ำเร็จ

ส่วนคนท่ีรู้เท่ำทันควำมจริง.เขำศกึษำธรรมแล้วกรู้็เลยว่ำควำม
จรงิกจ็ะต้องเป็นควำมจรงิ.คอืสิง่ท้ังหลำยเป็นไปตำมกฎธรรมชำต.ิโดย
เป็นไปตำมเหตุปัจจัยของมัน. จะเอำควำมอยำกของเรำไปเป็น
ตัวก�ำหนดไม่ได้. เพรำะฉะนั้นเพียงแต่ให้รู ้เข้ำใจว่ำมันควรจะเป็น
อย่ำงไร. หรือก�ำหนดว่ำเรำต้องกำรอย่ำงไร. ต่อจำกนั้นก็ท�ำด้วย
ควำมรู้ว่ำ.มันจะเป็นอย่ำงนั้นได้ก็ต้องท�ำให้เป็นไปตำมเหตุปัจจัย
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ฉะน้ัน. ถ้ำเรำต้องกำรให้มันเป็นอย่ำงใด.หรือมันควรจะเป็น
อย่ำงใด.เรำก็ต้องไปศึกษำเหตุปัจจัยของมัน.เมื่อใช้ปัญญำศึกษำเหตุ
ปัจจัยของมัน. และรู้เหตุปัจจัยแล้ว. จะให้มันเป็นอย่ำงไร. เรำก็ไปท�ำ.
เหตุปัจจัยที่จะให้มันเป็นอย่ำงนั้น. ถ้ำจะไม่ให้เป็นอย่ำงโน้น. เรำก็ไป
ป้องกันก�ำจัดเหตุปัจจัยที่จะให้เป็นอย่ำงโน้น.ถ้ำต้องกำรจะให้เป็นไป
ตำมที่เรำก�ำหนดหรือตำมที่มันควรจะเป็น. แล้วเรำศึกษำเหตุปัจจัย.
รู้เหตุปัจจัย. และไปท�ำท่ีเหตุปัจจัยให้เป็นไปอย่ำงที่เรำต้องกำร. ก็จะ
เกิดผลส�ำเร็จขึ้น

เมื่อเรำรู้และท�ำอย่ำงนี้. กระแสของเรำก็เปลี่ยนจำกกระแส
ควำมอยำก(กระแสตัณหำ)มำเป็นกระแสปัญญำ. จะเห็นได้ชัดเจนว่ำ.
กระแสปัญญำนี้กลมกลืนเป็นอันเดียวกับกระแสเหตุปัจจัยของ
ธรรมชำติ. เพรำะกระแสเหตุปัจจัยเป็นไปอย่ำงไร. กระแสปัญญำก็รู้
ไปตำมนั้น. เมื่อเป็นอย่ำงนี้. กระแสของคนกับกระแสของธรรมชำติ
ก็กลำยเป็นกระแสเดียวกัน. เท่ำกับว่ำตอนนี้เหลือกระแสเดียว. คือ
กระแสเหตุปัจจัยที่เรำเข้ำไปสัมพันธ์ด้วยปัญญำ

เมือ่กระแสของคน(กระแสปัญญำ.ของเรำ)กบักระแสของธรรม.
(กระแสเหตุปัจจัย. ของกฎธรรมชำติ). ประสำนกลมกลืนเป็นกระแส
เดียวกัน.ควำมขัดแย้งบีบคั้นปะทะกระแทกกันก็ไม่มี

สรุปว่ำ.มคีวำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกระแส.2.แบบ.คอืสองกระแส
ที่ปะทะขัดแย้งกัน. กับสองกระแสที่ประสำนกลมกลืนเป็นกระแส
เดียวกัน

สองกระแสที่ปะทะขัดแย้งกัน. ก็คือ. กระแสควำมอยำกของ
ตัวเรำ. ที่เรำสร้ำงขึ้นใหม่. กับกระแสเหตุปัจจัยของกฎธรรมชำติที่
มีอยู่เดิมตำมธรรมดำของมัน. กระแสควำมอยำกของเรำ. ก็คือกำรที่
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คดิจะให้ส่ิงทัง้หลำยเป็นอย่ำงนัน้เป็นอย่ำงนี.้ตำมใจตวัเรำ.โดยไม่มอง
ไม่รับรู้ว่ำสิ่งทั้งหลำยจะต้องเป็นไปอย่ำงไรๆ. ตำมเหตุปัจจัยของกฎ
ธรรมชำต.ิเมือ่เรำจะให้สิง่นัน้เป็นไปอย่ำงหนึง่ตำมกระแสควำมอยำก
ของเรำ.แต่สิง่นัน้มันเป็นไปเสยีอีกอย่ำงหนึง่ตำมกระแสเหตปัุจจัยของ
กฎธรรมชำติ.กระแสของคน.กับกระแสของธรรม(ชำติ).ก็แยกต่ำงกัน
เป็นสองกระแส.แล้วสองกระแสนีก้ป็ะทะกระแทกขดัแย้งกนั.และเมือ่
กระแสของเรำแพ้.เรำก็ถูกกดถูกอัดถูกบีบคั้น.เรียกว่ำเกิดทุกข์อย่ำงที่
ว่ำมำแล้ว

กระแสที่ประสำนกลมกลืนเป็นกระแสเดียวกัน. ก็คือ. กระแส
ปัญญำของเรำ. กับกระแสเหตุปัจจัยของกฎธรรมชำติ. ถ ้ำเรำ
ใช้ปัญญำ. ปัญญำนั้นก็รู้เข้ำใจมองเห็นไปตำมเหตุปัจจัยท่ีเป็นไปอยู่
ตำมกฎธรรมชำติ. ปัญญำคอยมองคอยดูให้รู ้เข้ำถึงและเท่ำทัน
กระแสเหตุปัจจัย. กระแสปัญญำของเรำ. จึงประสำนกลมกลืนกับ
กระแสเหตุปัจจัยของกฎธรรมชำติ.เรียกว่ำ.กระแสของคน.กับกระแส
ของธรรม(ชำติ).ประสำนกลมกลืน.กลำยเป็นกระแสเดียวกัน.ไม่มีกำร
ปะทะหรือขัดแย้งกัน. เพรำะไม่มีตัวตนของเรำท่ีจะมำถูกกด
ถูกอัดถูกบีบ

เป็นอันว่ำ.ตอนแรกสองกระแส.คอื.กระแสควำมอยำกของเรำ.
หรอืกระแสตณัหำ.เรียกง่ำยๆ.ว่ำ.กระแสของคน.กบักระแสเหตปัุจจยั
ของกฎธรรมชำต.ิเรียกง่ำยๆ.ว่ำ.กระแสของธรรม.ต้องปะทะขดัแย้งกนั.
เพรำะแยกต่ำงหำกไปกันคนละทำง. และไม่รู ้เรื่องกันแต่พอเรำ
ใช้ปัญญำ. เรำก็เข้ำถึงกระแสเหตุปัจจัยเลย. กระแสควำมอยำก
ไม่เกิดขึ้น. กระแสของคนคือกระแสปัญญำ. กับกระแสของธรรมคือ
กระแสเหตุปัจจัย.ก็จึงประสำนกลมกลืนกันเหลือกระแสเดียว
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เมื่อกระแสของคนเปลี่ยนจำกกระแสตัณหำ. มำเป็นกระแส
ปัญญำแล้ว. กำรที่เรำจะต้องขัดแย้งปะทะกระแทกกับกระแสของ
ธรรมชำติ.หรือกระแสธรรม.และจะต้องถูกกดถูกอัดถูดบีบ.เพรำะเรำ
แพ้มนั.กไ็ม่มอีกีต่อไป.กลำยเป็นว่ำกระแสของคนกบักระแสของธรรม
ประสำนกลมกลืนไปด้วยกัน. กลำยเป็นกระแสเดียวกัน. ไม่มีควำม
ขัดแย้งปะทะกระแทกกันต่อไปอีก

เมื่อกระแสของคน.กับกระแสของธรรม.ประสำนกลมกลืนกัน
เป็นกระแสเดยีวแล้ว.ไม่ว่ำสิง่ท้ังหลำยจะเป็นไปตำมเหตปัุจจยัอย่ำงไร.
เรำก็รู้เหตุปัจจัยอย่ำงนั้น. แล้วก็ท�ำที่เหตุปัจจัย. ดังนั้นจึงทั้งท�ำได้ผล
ด้วย.แล้วก็ไม่ทกุข์ด้วย.เมือ่ท�ำได้แค่ไหน.เรำกรู้็ว่ำนัน่คือตำมเหตปัุจจยั.
หรือเท่ำที่จะได้จะเป็นตำมเหตุปัจจัย.ถ้ำมันไม่ส�ำเร็จ.เรำก็รู้ว่ำเพรำะ
เหตุปัจจัยไม่เพียงพอ. หรือเหตุปัจจัยบำงอย่ำงสุดวิสัยที่เรำจะท�ำได้.
เรำรู้เข้ำใจแล้วก็ไม่คร�่ำครวญโอดโอยว่ำท�ำไมหนอๆ. เรำก็ไม่ทุกข์.
ฉะนั้น.ด้วยควำมรู้เข้ำใจอย่ำงนี้จะท�ำให้เรำทั้งท�ำงำนก็ได้ผล.ทั้งใจคน
ก็ไม่เป็นทุกข์.มีแต่จะเป็นสุขอย่ำงเดียว

ปัญญำมำน�ำมองตำมเหตุปัจจัย 
ตัวเองก็สบำย แถมยังช่วยคนอื่นได้อีก

ฉะนั้น. ชำวพุทธจะต้องตั้งหลักไว้ในใจแต่ต้นว่ำ. เวลำมอง
สิง่ต่ำงๆ.จะไม่มองด้วยควำมชอบใจหรอืไม่ชอบใจ.แต่มองด้วยปัญญำ
ที่ว่ำมองตำมเหตุปัจจัย.ตั้งหลักไว้ในใจอย่ำงนี้ตั้งแต่ต้น

คนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้พัฒนำไม่ได้เรียนรู้พุทธศำสนำ. ก็จะตั้งท่ำ
ผดิ.เริม่ตัง้แต่มองสิง่ทัง้หลำย.กม็องด้วยท่ำทีของควำมรูส้กึทีว่่ำอยำก
อย่ำงนั้น.อยำกอย่ำงนี้.ชอบใจไม่ชอบใจ.พอรับรู้ประสบกำรณ์อะไร.
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ก็เอำควำมชอบใจไม่ชอบใจเข้ำไปจับ. หรือมีปฏิกิริยำชอบใจหรือ
ไม่ชอบใจไปตำมควำมรู้สึก

ส�ำหรับชำวพุทธจะไม ่เอำควำมชอบใจไม ่ชอบใจหรือ
ควำมชอบชังของตัณหำมำเป็นตัวตัดสิน. เป็นตัวน�ำวิถีชีวิต.หรือเป็น
ตวับงกำรพฤตกิรรม.แต่เอำปัญญำมำน�ำ.กำรทีจ่ะเอำปัญญำมำน�ำนัน้.
ถ้ำเรำยังไม่มีปัญญำพอ. หรือยังไม่ช�ำนำญก็ตั้งหลักในใจก่อน. คือ
ตั้งหลักที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้แก่ปัญญำ. วิธีตั้งหลักในเมื่อยังไม่มี
ปัญญำพอ.ก็คือ.ท�ำเป็นคติไว้ในใจ.เวลำเกิดอะไร.เจออะไร.บอกใจว่ำ
มองตำมเหตปัุจจยันะ.พอท�ำอย่ำงนี.้ปัญหำหมดไปตัง้ครึง่ต้ังค่อนเลย.
เช่น. คนมีทุกข์หรือคนจะโกรธ. พอบอกว่ำมองตำมเหตุปัจจัย
เท่ำนัน้แหละ.ควำมทุกข์หรอืควำมโกรธกส็ะดดุชะงักหรือลดลงไปเลย

เพรำะฉะนั้น. เรำประสบปัญหำอะไร. เจอสถำนกำรณ์อะไร
แม้แต่ในควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงบคุคล.ให้เรำตัง้ใจวำงท่ำทีไว้ว่ำมองตำม
เหตุปัจจัย. พอมองตำมเหตุปัจจัย. เรำก็ต้องใช้ปัญญำคิดพิจำรณำ.
ปัญญำกเ็ร่ิมต้นท�ำงำน.กเิลสและควำมทกุข์กถ็กูกนัออกไป.เข้ำมำไม่ได้.
แต่ถ้ำเรำไม่มองตำมเหตปัุจจยั.เรำกจ็ะมองด้วยควำมชอบชัง.พอมอง
ตำมควำมชอบชัง ปัญหำก็เกิดข้ึนในจิตใจของเรำ. เป็นควำมกระทบ
กระท่ังบีบคั้นปะทะกัน. ขุ่นมัว. หรือตื่นเต้นลิงโลดหลงใหลไปตำม.
แล้วปัญหำนั้นก็จะขยำยออกมำข้ำงนอกด้วย

พอมองตำมเหตุปัจจัยเรำจะไม่เกิดปัญหำ. เรำจะคิดเหตุผล.
เรำจะหำควำมจริง. และได้ควำมรู้ท่ีจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้น. เรื่องนั้น.
กรณีนั้นได้โดยถูกต้อง. แล้วเรำก็จะมองผู้อื่นด้วยควำมเข้ำใจ. เช่น.
ถ้ำมผู้ีอ่ืนเข้ำมำมอีำกำรกริยิำหรอืวำจำกระทบกระทัง่เรำ.เรำมองตำม
เหตุปัจจัย.บำงทีเรำกลำยเป็นสงสำรเขำ.คนนี้เขำมำด้วยท่ำทีอย่ำงนี้.
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แสดงออกอย่ำงนี้. ถ้ำเรำไปรับกระทบ.ก็เกิดควำมโกรธ. แต่ถ้ำเรำถือ
หลกัมองตำมเหตปัุจจยันี.้เรำกเ็ริม่คดิว่ำ.เออ.เขำอำจจะมปัีญหำอะไร
ของเขำ. ตอนนี้เรำจะเริ่มคิดถึงปัญหำของเขำ. แล้วก็จะคิดช่วยแก้ไข.
ใจเรำโล่งออกไปนอกตัว.ไม่อั้นกดกระแทกอยู่กับตัว.ก็เลยไม่เกิดเป็น
ปัญหำแก่ตัวเรำ. ตัวเขำเองอำจจะมีปัญหำ. เขำอำจจะไม่สบำยใจ
อะไรมำ. หรืออำจจะมีปมอะไร. เรำมองด้วยควำมเข้ำใจ. และสืบหำ
เหตุปัจจัย.พอเรำเข้ำใจเขำ.เรำเองก็สบำยใจ.และเกิดควำมสงสำรเขำ.
กลำยเป็นคิดจะช่วยเหลือไป

ประโยชน์สุขที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นได้ 
จิตใจต้องมีอิสรภำพ

กำรตั้งหลักในใจ.เพื่อเป็นจุดเริ่มให้ปัญญำมำน�ำจิต.หรือเพื่อ
ให้จิตเข ้ำสู ่กระแสปัญญำ. อีกวิธีหนึ่ง. คือกำรมองตำมคุณค่ำ
หมำยควำมว่ำ. เม่ือพบเห็นเจอะเจอหรือเกี่ยวข้องกับบุคคล. สิ่งหรือ
สถำนกำรณ์ใดๆ. ก็ไม่ให้มองตำมชอบใจไม่ชอบใจของตัวเรำ. แต่
มองดูคุณโทษ. ข้อดีข้อเสีย. และประโยชน์ท่ีจะเอำมำใช้ให้ได้จำกสิ่ง
หรือบุคคลนั้น

กำรมองตำมคุณค่ำของสิ่งน้ันๆ. ก็ตรงข้ำมกับกำรมองตำม
ชอบใจไม่ชอบใจ.หรือชอบชงัของตวัเรำ.เช่นเดยีวกบักำรมองตำมเหตุ
ปัจจัย. แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ประโยชน์จำกประสบกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ที่เรำเก่ียวข้องทุกอย่ำง. โดยเฉพำะในกำรที่จะเอำมำ
พัฒนำชีวิตจิตใจของเรำให้ก้ำวหน้ำดีงำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น.ไม่ว่ำพบเห็น
ประสบอะไรก็หำประโยชน์หรือมองให้เห็นประโยชน์จำกมันให้ได.้
อย่ำงที่ว่ำ.แม้แต่ได้ฟังค�ำเขำด่ำ.หรือพบหนูตำยอยู่ข้ำงทำง.ก็มองให้
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เกิดมีประโยชน์ขึ้นมำให้ได้
กำรมองตำมเหตุปัจจัย.เป็นวิธีมองให้เห็นควำมจริง.ส่วนกำร

มองตำมคุณค่ำ.เป็นวิธีมองให้ได้ประโยชน์.แต่ทั้งสองวิธีเป็นกำรมอง
ตำมทีส่ิง่นัน้เป็น.ไม่ใช่มองตำมควำมชอบชังของตวัเรำกำรมองตำมที่
มันเป็น.เป็นกระแสของปัญญำ.เอำปัญญำท่ีรูค้วำมจรงิมำน�ำชวีติ.ส่วน
กำรมองตำมชอบใจไม่ชอบใจหรือตำมชอบชังของเรำ.เป็นกระแสของ
ตัณหำ.เอำตัณหำที่ชอบชังมำน�ำชีวิต

กำรมองตำมเหตุปัจจัย.ซึ่งเป็นกำรมองหำควำมจริง.เป็นกำร
มองตำมท่ีสิ่งน้ันมันเป็นของมันตำมสภำวะแท้ๆ. เรียกว่ำเป็น
ขั้นปรมัตถ์. เป็นเร่ืองของกำรท่ีจะเข้ำถึงประโยชน์สุขระดับที่สำม
โดยตรง.ส่วนกำรมองตำมคุณค่ำ.ซึ่งเป็นกำรมองให้ได้ประโยชน์.แม้
จะเป็นกำรมองตำมที่สิ่งนั้นเป็น. แต่ก็ไม่ถึงกับตำมสภำวะแท้ๆ.
เรยีกว่ำยงัอยูใ่นขัน้ทีเ่กีย่วกบัสมมติ.เป็นวธิปีฏบิตัสิ�ำหรบัประโยชน์สขุ
ในระดับที่สอง. แต่ในตอนก่อนนั้นไม่ได้พูดไว้. จึงพูดไว้ในตอนนี้ด้วย.
เพรำะเป็นเรื่องประเภทเดียวกัน

เป็นอันว่ำ. ให้ใช้หลักของปัญญำ. นี้เป็นวิธีเบ้ืองต้นที่จะให้
ปัญญำมำน�ำชีวิต. ต่อไปเรำก็จะมีแต่กระแสปัญญำ. กระแสควำมรู้
เหตปัุจจัย.เรำก็จะด�ำเนนิชวีติทีป่รำศจำกปัญหำและมจิีตใจเป็นอิสระ.
จนกระทัง่สิง่ทัง้หลำยทีเ่กดิข้ึนเป็นไปตำมกฎธรรมชำต.ิมคีวำมไม่เทีย่ง.
เป็นอนจิจงั.คงอยูใ่นสภำพเดมิไม่ได้.เป็นทุกขงั.ไม่มตีวัตนยัง่ยนืตำยตวั.
แต่เป็นไปตำมเหตุปัจจัย.เมื่อเรำรู้เข้ำใจอย่ำงนี้แล้ว.สิ่งทั้งหลำยที่เป็น
อย่ำงนั้น. มันก็เป็นไปตำมกฎธรรมชำติ. โดยที่ว่ำมันก็เป็นของมัน
อย่ำงนั้นเอง.แต่มันไม่ดึงหรือลำกเอำจิตใจของเรำเข้ำไปทับกดบดขยี้
ภำยใต้ควำมผันผวนปรวนแปรของมันด้วย. เรำก็ปล่อยให้ทุกข์ท่ีมีอยู่
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ตำมธรรมดำของธรรมชำติเป็นทุกข์ของธรรมชำติไปตำมเรื่องของมัน.
ไม่กลำยมำเป็นทุกข์หรือก่อให้เกิดทุกข์ในใจของเรำ

ถ้ำใช้ปัญญำท�ำจิตใจให้เป็นอิสระถึงข้ันนี้ได้. ก็เรียกว่ำมำถึง
ประโยชน์สุขระดับสูงสุด.ซึ่งเป็นระดับที่.3

ระดับที่ ๓. ได้แก่. ประโยชน์สุขที่เป็นนำมธรรม. ขั้นที่เป็น
โลกตุตระ.เป็นเรือ่งของจติใจท่ีเป็นอสิระอยู่เหนือกระแสโลก.เนือ่งจำก
มีปัญญำที่รู้เท่ำทันควำมจริงของโลกและชีวิต. อย่ำงที่ว่ำอยู่ในโลก.
แต่ไม่ติดโลก.หรือไม่เปื้อนโลก.เหมือนใบบัวไม่ติดน�้ำ.หรือไม่เปียกน�้ำ.
เรียกด้วยภำษำวิชำกำรว่ำ.ปรมัตถะ.แปลว่ำ.ประโยชน์สูงสุด

ผู้ที่พัฒนำปัญญำไปถึงประโยชน์สูงสุดนี้. นอกจำกอยู่ในโลก
โดยท่ีว่ำได้รับประโยชน์ข้ันท่ีหนึ่งและข้ันท่ีสองสมบูรณ์แล้ว. ยังไม่ถูก
กระทบกระทั่ง. ไม่ถูกกฎธรรมชำติเข้ำมำครอบง�ำบีบค้ันด้วย. ฉะนั้น.
ควำมทุกข์ที่มีในธรรมชำติก็มีไป. แต่มันไม่เกิดเป็นควำมทุกข์ในใจเรำ.
อนิจจังก็เป็นไปของมัน.ใจเรำไม่ผันผวนปรวนแปรไปด้วย.จึงมำถึงขั้น
ที่เรียกว่ำถูกโลกธรรมกระทบก็ไม่หวั่นไหว

อิสรชน คือคนที่ไม่ยุบไม่พอง

โลกธรรม. ก็คือสิ่งท่ีมีอยู่และเกิดข้ึนเป็นประจ�ำตำมธรรมดำ
ของโลก. โดยเฉพำะเหตุกำรณ์ผันผวนปรวนแปรไม่แน่นอนต่ำงๆ.
ในทำงดบ้ีำง.ร้ำยบ้ำง.อย่ำงท่ีเรำเรียกกนัว่ำโชคและเครำะห์.ซึง่มนุษย์
ทั้งหลำยจะต้องประสบตำมกระแสแห่งควำมเปลี่ยนแปลง.มนุษย์อยู่
ในโลกก็จะต้องถูกโลกธรรมกระทบกระทั่ง.โลกธรรมมีอะไรบ้ำง

1..ได้ลำภ.. . 2..เสื่อมลำภ
3..ได้ยศ.. . 4..เสื่อมยศ
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5..สรรเสริญ. . 6..นินทำ
๗..สุข. . . 8..ทุกข์
มนุษย์อยู่ในโลกนี้จะต้องถูกสิ่งเหล่ำน้ีกระทบกระท่ัง. และถ้ำ

ไม่รู้เท่ำทัน.ก็ถูกมันครอบง�ำ.เป็นไปตำมอิทธิพลของมัน.เวลำพบฝ่ำย
ดีที่ชอบใจ.ก็ฟู.เวลำเจอะฝ่ำยร้ำยที่ไม่ชอบใจ.ก็แฟบ.พอได้ก็พอง.แต่
พอเสียก็ยุบ

ฟู.ก็คือ.ตื่นเต้นดีใจ.ปลำบปลื้ม.ลิงโลด.กระโดดโลดเต้น.หรือ
แม้แต่เห่อเหิมไป

แฟบ. ก็คือ. ห่อเหี่ยว. เศร้ำโศก. เสียใจ. ท้อแท้. หรือแม้แต่
ตรอมตรม.ระทม.คับแค้นใจ

พอง.คือ.ผยอง.ล�ำพองตน.ลืมตัว.มัวเมำ.อำจจะถึงกับดูถูก
ดูหมิ่น.หรือใช้ทรัพย์ใช้อ�ำนำจข่มเหงรังแกผู้อื่น

ยุบ.คือ.หมดเรี่ยวแรง.หมดก�ำลัง.อำจถึงกับดูถูกตัวเอง.หันเห
ออกจำกวิถีแห่งคุณธรรม.ละทิ้งควำมดี.ตลอดจนอุดมคติที่เคยยึดถือ

ชวีติในโลกกเ็ป็นอย่ำงนีแ้หละ.เรำต้องยอมรบัควำมจรงิว่ำเรำ
อยู่ในโลก. ย่อมไม่พ้นสิ่งเหล่ำนี้. เม่ือไม่พ้น. จะต้องพบต้องเจอะเจอ
เกีย่วข้องกับมนั.กอ็ย่ำไปเอำจรงิเอำจงักบัมันจนถงึกบัลุ่มหลงยึดเป็น
ของตัวเรำ.ควรจะมองในแง่ที่ว่ำท�ำอย่ำงไรจะปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้อง.
คอือยูด้่วยควำมรูเ้ท่ำทนั.ถ้ำเรำรูเ้ท่ำทนัแล้ว.เรำจะปฏิบตัต่ิอโลกธรรม
เหล่ำนี้ได้ดี.เป็นคนที่ไม่ฟูไม่แฟบ.และไม่ยุบไม่พอง.และยังเอำมันมำ
ใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย

ถ้ำโชคมำ 
ฉันจะมอบมันให้เป็นของขวัญแก่มวลประชำ
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ถ้ำโลกธรรมฝ่ำยดีที่น่ำปรำรถนำเกิดขึ้น.แล้วเรำรู้เท่ำทันและ
ปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้อง. โลกธรรมเหล่ำนั้นก็ไม่ก่อให้เกิดพิษภัยแก่เรำ
และแก่ใครๆ.ยิ่งกว่ำนั้น.ยังกลำยเป็นเครื่องมือส�ำหรับท�ำควำมดีงำม
สร้ำงสรรค์ประโยชน์สขุให้เพิม่พนูยิง่ขึน้อกีด้วย.วธิปีฏบิตัต่ิอโลกธรรม
ฝ่ำยดีที่ส�ำคัญ.คือ

๑. รู้ทันธรรมดา.คือรู้ควำมจริงว่ำ. เออ.ที่เป็นอย่ำงนี้.มันก็
เป็นของมีได้เป็นได้เป็นธรรมดำตำมเหตุปัจจัย. เมื่อมันมำก็ดีแล้ว.
แต่มันไม่เที่ยงแท้แน่นอน. ผันแปรได้นะ. มันเกิดขึ้นได้. มันก็หมดไป
เสือ่มไปได้.ยำมได้ฝ่ำยดทีีน่่ำชอบใจ.จะเป็นได้ลำภ.ได้ยศ.ได้สรรเสรญิ.
ได้สุขก็ตำม. เรำก็ดีใจ. ปลำบปลื้มใจ. เรำมีสิทธิ์ที่จะดีใจ. แต่ก็อย่ำไป
มวัเมำหลงใหล.ถ้ำไปมวัเมำหลงใหลแล้ว.สิง่เหล่ำนีก้จ็ะกลบักลำยเป็น
เหตุแห่งควำมเสื่อมของเรำ.แทนที่เรำจะได้ประโยชน์ก็กลับจะได้โทษ

ลำภก็ดี. ยศก็ดี. สรรเสริญก็ดี. สุขก็ดี. ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน.
ผันแปรได้นั้น. มันก็เป็นไปตำมเหตุปัจจัย. เพรำะฉะนั้นเรำจะต้อง
ไม่ประมำท.จะต้องป้องกันแก้ไขเหตุปัจจัยแห่งควำมเสื่อม.และคอย
เสริมสร้ำงเหตุปัจจัยท่ีจะให้มันม่ันคงอยู ่และเจริญเพ่ิมพูนโดย
ชอบธรรม. เฉพำะอย่ำงย่ิงเหตุปัจจัยส�ำคัญของควำมเสื่อมก็คือ
ควำมลุ่มหลงมัวเมำ.ถ้ำเรำมัวเมำหลงละเลิงแล้วสิ่งเหล่ำนี้ก็กลับเป็น
โทษแก่ชีวิต.เช่น.คนเมำยศ.พอได้ยศ.ก็มัวเมำหลงละเลิง.ดูถูกดูหมิ่น
คนอื่น. ใช้อ�ำนำจข่มขี่ท�ำสิ่งท่ีไม่ดีเบียดเบียนข่มเหงคนอื่นไว้. แต่สิ่ง
ทัง้หลำยไม่เทีย่ง.พอเสือ่มยศ.กย็�ำ่แย่.ทกุข์ภยักโ็หมกระหน�ำ่ทบัถมตวั

๒. เอามาท�าประโยชน์.คนทีรู่จ้กัปฏบิตัต่ิอสิง่เหล่ำนีก้ม็องว่ำ
เออ.ตอนนี้โลกธรรมฝ่ำยดีมำ.ก็ดีแล้ว.เรำจะใช้มันเป็นโอกำสในกำร
สร้ำงสรรค์ท�ำควำมดี. เช่น. พอเรำได้ยศ. เรำรู้ทันว่ำ. เออ. สิ่งเหล่ำนี้
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ไม่เที่ยงหรอก.มันไม่ใช่อยู่ตลอดไป.เมื่อมันมำก็ดีแล้ว.เรำจะใช้มันให้
เป็นประโยชน์.เรำดใีจท่ีได้มันมำทีหนึง่แล้ว.ครำวนีเ้รำคดิว่ำเรำจะท�ำให้
มันเป็นประโยชน์. เรำก็ดีใจมีควำมสุขยิ่งขึ้นไปอีก. พอเรำดีใจแต่เรำ
ไม่หลง.เรำก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์.เรำอำจจะใช้ยศนั้นเป็นเครื่องมือ
หรือเป็นช่องทำงในกำรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์. ในกำรสร้ำงสรรค์
ควำมดีงำม.ท�ำกำรสงเครำะห์.บ�ำเพ็ญประโยชน์.ก็กลำยเป็นดีไป

ข้อที่ส�ำคัญก็คือ. เมื่อเรำมีลำภหรือมีทรัพย์มียศศักดิ์เกียรติ
บริวำร. ควำมดีและประโยชน์หรือกำรสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ. นั้น. เรำก็
ท�ำได้มำก. กลำยเป็นว่ำลำภและยศเป็นต้นเป็นเครื่องมือ. และเป็น
เครื่องเอื้อโอกำสในกำรที่จะท�ำให้ชีวิตของเรำมีคุณค่ำ. ขยำย
ประโยชน์สุขให้กว้ำงขวำงมำกมำยแผ่ออกไปในสงัคม.ช่วยสร้ำงสรรค์
ให้โลกนี้เป็นอย่ำงที่พระพุทธเจ้ำตรัสเรียกว่ำ.อัพยำปัชฌโลก.คือโลก
แห่งควำมรักควำมเมตตำ. เป็นท่ีปลอดภัยไร้กำรเบียดเบียน. และมี
สันติสุข. แล้วก็ท�ำให้ตัวเรำเองได้ควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับเพื่อนมนุษย.์
ได้รับควำมเคำรพนับถือท่ีแท้จริงด้วย. ประโยชน์สุขระดับที่หนึ่ง
กลำยเป็นบันไดก้ำวขึ้นสู่ประโยชน์สุขระดับที่สอง

ลำภยศเป็นต้นเกิดแก่คนที่เป็นบัณฑิต. มีแต่เป็นประโยชน์.
เพรำะเป็นเคร่ืองมือในกำรสร้ำงสรรค์ประโยชน์สุขให้แผ่ขยำย
กว้ำงขวำงออกไปเกื้อกูลแก่สังคม. และท�ำชีวิตให้พัฒนำขึ้น. แต่ถ้ำ
ทรัพย์และอ�ำนำจเกิดแก่ผู้ที่ไม่รู้เท่ำทัน. มีควำมลุ่มหลงละเลิงมัวเมำ.
กก็ลบักลำยเป็นโทษแก่ชวีติของตนเอง.และเป็นเครือ่งมอืท�ำร้ำยผูอ้ืน่
ไป.ซึง่ก็เป็นผลเสยีแก่ตนเองในระยะยำวด้วย.โลกธรรม.อย่ำงอ่ืนกเ็ช่น
เดียวกันทั้งนั้น.ลำภ.ยศ.สรรเสริญ.สุข.เป็นสิ่งที่เรำจะต้องปฏิบัติให้ถูก.
หลักส�ำคัญก็คืออย่ำไปหลงละเลิงมัวเมำ
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ถ้ำเครำะห์มำ 
มันคือของขวัญที่ส่งมำช่วยตัวฉันให้ยิ่งพัฒนำ

ในทำงตรงข้ำม. ถ้ำโลกธรรมฝ่ำยร้ำยเกิดขึ้นจะท�ำอย่ำงไร.
เมือ่ก้ีฝ่ำยดเีกิดขึน้.เรำกถ็อืโอกำสใช้ให้เป็นประโยชน์.ท�ำกำรสร้ำงสรรค์.
ท�ำให้เกิดประโยชน์สุขแผ่ขยำยออกไปมำกยิ่งขึ้น. ทีนี้ถึงแม้ฝ่ำยร้ำย
เกิดขึ้น.คือเสื่อมลำภ.เสื่อมยศ.ถูกติฉินนินทำ.และประสบทุกข์.คนมี
ปัญญำรู้เท่ำทัน. ก็ไม่กลัว. ไม่เป็นไร. เขำก็รักษำตัวอยู่ได้. และยังหำ
ประโยชน์ได้อีกด้วย.คือ

๑. รู้ทันธรรมดา. คือรู้ควำมจริงว่ำ. สิ่งทั้งหลำยก็อย่ำงนี้เอง.
ล้วนแต่ไม่เทีย่งแท้แน่นอน.ย่อมผนัแปรไปได้ทัง้สิน้.นีแ่หละทีว่่ำอนจิจัง.
เรำก็ได้เจอกับมันแล้ว. เมื่อมีได้. ก็หมดได้. เมื่อขึ้นได้ก็ตกได้. แต่เมื่อ
หมดแล้วก็มีได้อีก. เมื่อตกแล้ว.ก็อำจขึ้นได้อีก.ไม่แน่นอน.มันขึ้นต่อ
เหตุปัจจัย. ข้อส�ำคัญว่ำ. มันเป็นกำรมีกำรได้และเป็นกำรขึ้น. ที่ดีงำม.
ชอบธรรม. เป็นประโยชน์หรือไม่. และเป็นเรื่องที่เรำจะต้องศึกษำ
หำเหตุปัจจัย.และท�ำให้ถูกต้องต่อไป

เพรำะฉะนั้น. อย่ำมัวมำตรอมตรมทุกข์ระทมเหงำหงอย.
อย่ำมวัเศร้ำโศกเสยีใจละห้อยละเหีย่ท้อแท้ใจไปเลย.จะกลำยเป็นกำร
ซ�้ำเติมทับถมตัวเองหนักลงไปอีก. และคนที่ต้องพ่ึงพำอำศัยเรำก็จะ
ยิ่งแย่ไปใหญ่. เร่ืองธรรมดำของโลกธรรมเป็นอย่ำงนี้. เรำก็ได้เห็น
ควำมจริงแล้ว. เรำรู้เท่ำทันมันแล้ว. เอำเวลำมำศึกษำหำเหตุปัจจัย.
จะได้เรียนรู้. จะได้แก้ไขปรับปรุง. ลุกขึ้นมำท�ำให้ฟื้นตัวขึ้นใหม่ดีกว่ำ.
เมือ่รูเ้ท่ำทนั.อยูก่บัควำมจริงอย่ำงนี.้เรำกรั็กษำตวัรกัษำใจให้เป็นปกต.ิ
ปลอดโปร่งผ่องใสอยูไ่ด้.ไม่ละเมอคลุม้คลัง่เตลดิหรอืฟุบแฟบ.ท�ำลำย
หรือท�ำร้ำยตัวเองให้ยิ่งแย่ลงไป
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๒. เอามาพัฒนาตัวเรา. คนท่ีเป็นนักปฏิบัติธรรม. เมื่อ
ควำมเสื่อม. ควำมสูญเสีย. และโลกธรรมฝ่ำยร้ำยทั้งหลำยเกิดขึ้น
แก่ตนนอกจำกรู้เท่ำทันธรรมดำ.มองเหน็ควำมจรงิของโลกและชวีติที่
เป็นอนิจจังแล้ว. เขำยังเอำมันมำใช้ให้เป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำ
ตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

เขำจะมองว่ำ.นี่แหละควำมไม่เที่ยงได้เกิดขึ้นแล้ว.เมื่อมันเกิด
ขึน้มำกเ็ป็นโอกำสท่ีเรำจะได้ทดสอบตนเอง.ว่ำเรำน่ีมคีวำมมัน่คงและ
ควำมสำมำรถแค่ไหน.ในกำรทีจ่ะต่อสูก้บัสิง่เหล่ำนี.้เรำจะเผชิญกบัมนั
ไหวไหม. ถ้ำเรำแน่จริง. เรำก็ต้องสู้กับมันไหว. และเรำจะต้องแก้ไขได้.
เพรำะอันนี้เท่ำกับเป็นปัญหำท่ีจะให้เรำสู้ให้เรำแก้. เรำจะมีควำม
สำมำรถแก้ปัญหำไหม. นี่คือบททดสอบที่เกิดขึ้น. นอกจำกเป็น
บททดสอบแล้วกเ็ป็นบทเรยีน.ทีเ่รำจะต้องศกึษำว่ำมนัเกดิขึน้จำกเหตุ
อะไร.เพือ่จะได้เป็นประโยชน์ต่อไปภำยหน้ำ.ถ้ำเรำสำมำรถแก้ปัญหำ
นี้ได้.ก็แสดงว่ำ.เรำมีควำมสำมำรถจริง.ถ้ำเรำผ่ำนสถำนกำรณ์นี้ไปได้
ปลอดโปร่งสวัสดีแล้ว.ต่อไปเรำก็จะมีควำมสำมำรถและจัดเจนยิ่งขึ้น

รวมควำมว่ำ. คนท่ีด�ำเนินชีวิตเป็น. จะใช้ประโยชน์จำก
โลกธรรมฝ่ำยร้ำยได้.ทั้งในแง่เป็นเครื่องทดสอบจิตใจ.และเป็นเครื่อง
พัฒนำปัญญำ. คือทดสอบว่ำเรำมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง. แม้จะเผชิญ
เครำะห์ร้ำยหรือเกิดมีภัย.ก็ด�ำรงรักษำตัวให้ผ่ำนพ้นไปได้.ไม่หวั่นไหว.
และใช้ปัญญำเรียนรู้สืบค้นเหตุปัจจัย. เพื่อจะได้แก้ไขและสร้ำงสรรค์
เดินหน้ำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นต่อไป

ยิ่งกว่ำนั้น.เขำจะมองในแง่ดีว่ำ.คนที่ผ่ำนทุกข์ผ่ำนภัยมำมำก.
เมือ่ผ่ำนไปได้.กเ็ป็นประโยชน์แก่ตวัเอง.คนทีผ่่ำนมำได้.ถอืว่ำได้เปรยีบ
คนอื่นที่ไม่เคยผ่ำน. นอกจำกผ่ำนทุกข์ผ่ำนโทษผ่ำนภัยไปแล้ว. ถ้ำยิ่ง
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สำมำรถผ่ำนไปได้ด้วยดีอกีด้วย.กเ็ป็นหลกัประกนัว่ำต่อไปไม่ต้องกลวั
แล้ว. เพรำะแสดงว่ำเรำประสบผลส�ำเร็จแก้ปัญหำได้. เรำจะมีชีวิตท่ี
ดีงำมเข้มแข็ง. ไม่ต้องกลัวภัยอันตรำยอีก.ดีกว่ำคนที่ไม่เคยเจอกับสิ่ง
เหล่ำนี.้พบแต่ส่ิงทีเ่ป็นคณุหรอืสิง่ทีช่อบใจอย่ำงเดียว.เป็นชีวิตท่ีไม่ได้
ทดสอบ

เป็นอันว่ำ. ถ้ำมองในแง่ท่ีดีงำมแล้ว. เรำก็ใช้ประโยชน์จำก
โลกธรรมทั้งที่ดีและร้ำยได้ท้ังหมด. อย่ำงน้อยก็เป็นคนชนิดที่ว่ำ.
ไม่เหลิงในสุข.ไม่ถกูทกุข์ทบัถม.ฉะนัน้.ถ้ำเรำจะต้องเผชิญกบัโลกธรรม
ทีไ่ม่ชอบใจ.กต้็องมีใจพร้อมท่ีจะรับและสูมั้น.ถ้ำปฏบัิตต่ิอมันได้ถกูต้อง.
เรำก็จะผ่ำนสถำนกำรณ์ไปด้วยดี. และเป็นประโยชน์. เรำจะมี
ควำมเข้มแข็ง.ชีวิตจะดีงำมยิ่งขึ้น.แล้วตอนนั้น.เรำจะได้พิสูจน์ตัวเอง
ด้วยว่ำ. ถึงแม้ว่ำเรำจะมีประโยชน์สุขขั้นที่หน่ึง. ท่ีเป็นรูปธรรมหรือมี
วัตถุเพียงเล็กน้อยน้ี. เรำจะสำมำรถอยู่ด้วยประโยชน์สุขขั้นที่สอง.
ด้วยทุนทำงด้ำนคุณควำมดี. ทำงด้ำนจิตใจได้หรือไม่แล้วก็ทดสอบ
ยิ่งขึ้นไปอีกคือในระดับที่สำม.ว่ำเรำมีจิตใจที่เป็นอิสระ.สำมำรถที่จะ
อยู่ดีมีสุข.โดยไม่ถูกกระแทกกระเทือนหวั่นไหวด้วยโลกธรรมได้ไหม

ถ้ำจิตถูกโลกธรรมท้ังหลำยกระทบกระทั่งแล้วไม่หว่ันไหว.
ยังสำมำรถมีใจเบิกบำนเกษมปลอดโปร่ง. ไม่มีธุลีไร้ควำมขุ ่นมัว
เศร้ำหมองผ่องใสได้.กเ็ป็นมงคลอนัสงูสดุ.มงคลหมดทัง้.38.ประกำร
มำจบลงสุดท้ำยที่นี่

พระพทุธศำสนำสอนหลกัธรรมไปตำมล�ำดบัจนมำถงึข้อนี.้คอื
มีจิตใจที่เป็นอิสระอย่ำงท่ีพระสงฆ์สวดในงำนพิธีมงคลทุกครั้งตอนที่
สวดมงคลสูตร.มงคล.38.จะมำจบด้วยคำถำนี้.คือ
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ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ  จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง   เอตัมมังคะละมุตตะมัง
ผู ้ ใดถูกโลกธรรมท้ังหลำย. ( ท้ั งฝ ่ ำยดีและฝ ่ำยร ้ ำย ).

กระทบกระทั่งแล้ว. จิตใจไม่เศร้ำโศก. ไม่หวั่นไหว. เกษม. มั่นคง.
ปลอดโปร่งได้.นั่นคือมงคลอันอุดม

ถ้ำถึงขั้นนี้แล้ว. ก็เรียกว่ำเรำได้ประสบประโยชน์สุขข้ันสูงสุด.
ชวีติกจ็ะสมบรูณ์.อยู่ในโลกกจ็ะมีควำมสขุเป็นเนือ้แท้ของจติใจ.ถงึแม้
ไปเจอควำมทกุข์เข้ำกไ็ม่มปัีญหำ.กส็ขุได้แม้แต่ในท่ำมกลำงควำมทกุข์.
และคนที่ท�ำอย่ำงนี้ได้. จะมีลักษณะชีวิตที่พัฒนำในด้ำนควำมสุข. ซึ่ง
จะท�ำให้เป็นคนที่มีควำมสุขได้ง่ำย

ท�ำไม โลกยิ่งพัฒนำ ชำวประชำยิ่งเป็นคนที่สุขยำก

เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ. มนุษย์ในโลกปัจจุบันน้ีได้พัฒนำทำงด้ำน
วัตถกุนัมำก.เก่งในกำรหำวตัถเุป็นอย่ำงย่ิง.แต่มลีกัษณะทีป่รำกฏเด่น
ขึน้มำอย่ำงหนึง่.คอืมกัจะกลำยเป็นคนท่ีสขุยำกขึน้.ยิง่อยูไ่ปๆ ในโลก 
ก็ยิ่งเป็นคนที่สุขยำกขึ้นทุกที.อันนี้ไม่ใช่ลักษณะที่ดี

เมื่อมีของมีวัตถุอะไรต่ำงๆ.ที่เป็นเครื่องอ�ำนวยประโยชน์สุข
ในระดบัทีห่นึง่มำกขึน้.คนกน่็ำจะมคีวำมสขุมำกขึน้.แต่ปรำกฏว่ำผูค้น
ไม่ได้มีควำมสุขมำกขึ้น. ควำมสุขบำงอย่ำงท่ีดูเหมือนจะมำกขึ้นก็มัก
จะเป็นของฉำบฉวยเสียมำกกว่ำ. โดยเฉพำะควำมสุขท่ีแท้ในจิตใจ.
นอกจำกไม่ดีขึ้น. ยังมีทีท ่ำว ่ำลดน้อยลง. คนตะเกียกตะกำย
หำควำมสุขแบบผ่ำนๆ.ชั่วครู่ชั่วยำมกันพล่ำนไป.เพรำะไม่มีควำมสุข
ที่มั่นคงยืนตัวอยู่ภำยใน

ทั้งๆ. ที่มีสิ่งของและอุปกรณ์ท่ีจะบ�ำรุงควำมสุขมำกเหลือล้น.
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แต่คนก็ขำดแคลนควำมสุขกันอยู่เรื่อยๆ. และมีลักษณะอำกำรที่มี
ควำมสุขได้ยำก. คือกลำยเป็นคนที่สุขยำกขึ้น. อย่ำงที่ว่ำ. เคยมีเท่ำนี้
สุขก็ไม่สุขแล้ว. ต้องมีเท่ำนั้น. ต้องได้ขนำดโน้นจึงจะสุข. อันนี้ก็เป็น
ลักษณะที่น่ำสังเกต

ในเรื่องนี้. ลักษณะท่ีตรงกันข้ำมก็คือสุขง่ำยขึ้น. คนเรำอยู่ใน
โลกน้ี. ชีวิตของเรำเจริญเติบโตข้ึนมำ. เรำพัฒนำขึ้นๆ. สิ่งหนึ่งที่เรำ
น่ำจะพัฒนำขึ้นด้วย. ก็คือควำมสุข. หมำยควำมว่ำยิ่งเรำพัฒนำไป 
เรำก็น่ำจะเป็นคนที่สุขง่ำยยิ่งขึ้น.และก็สุขได้มำกขึ้น

เมือ่เป็นเดก็.ได้เล่นอะไรเลก็ๆ.น้อยๆ.หรอือยำกได้อะไรนดิๆ.
หน่อยๆ.พอได้มำก็ดูจะมีควำมสุขมำกๆ.สุขได้ง่ำยๆ.แต่พอโตขึ้นมำ
ดูเหมือนว่ำจะสุขยำกขึ้นทุกที

ถ้ำเรำมีชีวิตอยู่มำแล้วเรำเป็นคนสุขง่ำยขึ้นนี่. โอ!. เรำจะ
โชคดีมำก.เพรำะถ้ำเรำสุขง่ำย.มันก็ต้องดีซิ.ท�ำอะไรนิดหน่อยมีอะไร
ได้อะไรเลก็ๆ.น้อยๆ.เดีย๋วมันกส็ขุละ.แต่เดีย๋วนีก้ลำยเป็นว่ำเรำมอีะไร
นิดหน่อยไม่ได้. จะต้องมีมำกๆ. จึงจะสุข. ในทำงที่ถูกที่ควร. ถ้ำเรำ
มีควำมสุขง่ำยขึ้น. แล้วเรำได้ของมำกขึ้น. เรำก็ยิ่งสุขใหญ่. แต่ถ้ำเรำ
สุขยำกขึ้น. เรำได้ของมำมำกขึ้น. มันก็ไม่ช ่วยให้เรำสุขมำกขึ้น.
เพรำะแม้ว ่ำสิ่งอ�ำนวยสุขจะมำกข้ึนก็จริง. แต่จุดหรือขีดที่จะ
มีควำมสุขได้ก็เขยิบหนีข้ึนไป. เพรำะฉะนั้น. บำงทีได้สิ่งอ�ำนวยสุข
มำกขึ้น.แต่ได้ควำมสุขน้อยลง

อะไรที่มันขำดหำยไป. ค�ำตอบก็คือเรำพัฒนำด้ำนเดียว. เรำ
พัฒนำชีวิตเพียงด้ำนหนึ่ง.คือ.เรำไปมุ่งว่ำถ้ำเรำมีวัตถุมีอะไรต่ำงๆมี
ทรัพย์สินเงินทอง.ยศ.ต�ำแหน่งดีขึ้นนี่. เรำจะมีควำมสุข.ฉะนั้น.เรำก็
แสวงหำวัตถุหรือสิ่งที่จะมำบ�ำรุงควำมสุขกันให้มำก. แต่กำรที่เรำจะ
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แสวงหำอย่ำงได้ผล.เรำกจ็ะต้องพฒันำควำมสำมำรถอนันี.้คอืพฒันำ
ควำมสำมำรถในกำรแสวงหำสิ่งที่จะมำบ�ำรุงควำมสุข. และมนุษย์เรำ
ก็ได้พัฒนำในด้ำนนี้กันจริงๆ. จังๆ. ดังจะเห็นว่ำในด้ำนนี้เรำเก่งมำก.
มนษุย์ยคุปัจจบุนัได้พฒันำควำมสำมำรถในกำรแสวงหำวตัถมุำบ�ำรงุ
ควำมสุขกันได้เก่งกำจ.แม้แต่กำรศึกษำก็จะมีควำมหมำยอย่ำงนี้ด้วย.
ดซู.ิกำรศกึษำส่วนมำกจะมีควำมหมำยและควำมมุง่หมำยอย่ำงนี.้คอื
เป็นกำรพัฒนำควำมสำมำรถท่ีจะหำวัตถุมำบ�ำรุงควำมสุข. แล้วเรำก็
เก่งกันในด้ำนนี.้เรำมคีวำมสำมำรถในกำรหำสิง่มำบ�ำรงุควำมสขุอย่ำง
มำกมำย

แต่ทีนี้ยังมีอีกด้ำนหนึ่งของกำรพัฒนำชีวิตที่เรำมองข้ำมไป.
คอืควำมสำมำรถในกำรทีจ่ะมคีวำมสขุ.บำงทเีรำพัฒนำควำมสำมำรถ
ในกำรหำสิ่งบ�ำรุงควำมสุข.พอพัฒนำไปๆ.ตัวควำมสำมำรถในกำรที่
จะมีควำมสุขนี้กลับลดน้อยลง.หรือแม้แต่หำยไปเสียเฉยๆ.ในเรื่องนี้
ท่ำนว่ำต้องมดีลุยภำพ.คอืต้องมคีวำมสำมำรถท่ีจะมคีวำมสขุมำเข้ำคู่.
ในเมือ่เรำจะต้องมอีกีด้ำนหนึง่คอืควำมสำมำรถในกำรท่ีจะมคีวำมสขุ.
เรำก็ต้องพัฒนำควำมสำมำรถนี้ขึ้นด้วย

ควำมสุขจะเพิ่มทวี ถ้ำพัฒนำอย่ำงมีดุลยภำพ

ถ้ำเรำพัฒนำควำมสำมำรถที่จะมีควำมสุข.ด้วย.พร้อมกันไป
กับกำรที่เรำพัฒนำควำมสำมำรถในกำรหำสิ่งบ�ำรุงควำมสุข. มันก็จะ
มดีลุยภำพ.แล้วสองด้ำนนีก้จ็ะมำเสรมิกนัด้วย.เพรำะว่ำเมือ่เรำพัฒนำ
ควำมสำมำรถทีจ่ะมีควำมสขุได้มำกข้ึนไป.เรำกม็คีวำมสขุง่ำยขึน้.เมือ่
เรำสขุง่ำยขึน้.แล้วเรำมีของบ�ำรุงควำมสขุมำกขึน้ควำมสขุมนักท่็วมท้น
เป็นทวีคูณเลย
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แต่ที่มันเสียหรือล้มเหลวไปไม่เป็นอย่ำงนั้นก็เพรำะสำเหตุนี้
แหละ.คือกำรที่เรำพัฒนำด้ำนเดียว. เรำได้แต่พัฒนำควำมสำมำรถที่
จะหำสิง่บ�ำรุงควำมสขุ แต่เรำไม่ได้พฒันำควำมสำมำรถท่ีจะมีควำมสขุ.
บำงทีควำมสำมำรถนี้กลับค่อยๆ.หมดไปด้วยซ�้ำ

คนจ�ำนวนมำกอยู่ไปๆ. ในโลก. ก็ค่อยๆ. หมดควำมสำมำรถ
ที่จะมีควำมสุข.ในเมื่อเขำหมดควำมสำมำรถที่จะมีควำมสุข.สิ่งบ�ำรุง
ควำมสุขก็ไม่มีควำมหมำย.อันนี้คือชีวิตที่ขำดดุลยภำพ.เพรำะเรำมัว
วุ่นอยู่กับประโยชน์สุขระดับท่ีหนึ่งอย่ำงเดียว. ขำดกำรพัฒนำเพื่อ
ประโยชน์สุขระดับที่สอง.และระดับที่สำม

ในทำงธรรม. ท่ำนไม่ได้มองข้ำมกำรพัฒนำในระดับที่หน่ึง
อนันัน้ท่ำนเรียกว่ำกำรพฒันำในระดบัศลี.คอืกำรพฒันำควำมสำมำรถ
ทีจ่ะหำตลอดจนจดัสรรและจดักำรกบัสิง่บ�ำรงุควำมสขุแต่ระดบัต่อไป
ซึ่งอย่ำได้มองข้ำม.ก็คือกำรพัฒนำควำมสำมำรถที่จะมีควำมสุข

ถ้ำเรำพฒันำควำมสำมำรถท่ีจะมีควำมสขุ.หรอือย่ำงน้อยเรำ
ไม่สญูเสียมนัไป.เรำก็จะเป็นคนท่ีมีควำมสขุได้ไม่ยำก.หรือกลบัจะเป็น
คนที่สุขง่ำยขึ้นๆ. ด้วย. คนที่มีควำมสำมำรถอย่ำงนี้จะอยู่อย่ำงไร
ก็สุขสบำย.สุขสบำยตลอดเวลำเลย.และยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งสุขง่ำยขึ้น.ยิ่งมี
ของมำก็ยิ่งสุขกันใหญ่

ฉะนั้นจึงควรทบทวนดูว่ำ.ถ้ำหำกเรำมีอะไรต่ออะไรมำกมำย
แล้ว.ก็ยงัไม่มคีวำมสขุ.กค็งจะเป็นเพรำะสำเหตอัุนนีด้้วย.คอืเรำชักจะ
หมดควำมสำมำรถที่จะมีควำมสุข

กำรปฏิบัติธรรมนั้น.ในควำมหมำยหนึ่งก็คือกำรพัฒนำควำม
สำมำรถที่จะมีควำมสุข. เป็นกำรท�ำให้คนเป็นสุขได้ง่ำยขึ้นฉะนั้นโยม
ที่ปฏิบัติธรรมจะต้องนึกถึงควำมหมำยท่ีว่ำนี้. ถ้ำเรำปฏิบัติธรรม. เรำ
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จะมีควำมสำมำรถที่จะมีควำมสุขได้มำกขึ้น. และง่ำยขึ้น. จะต้องเป็น
คนที่สุขง่ำยขึ้น.แล้วทีนี้สองด้ำนนี้เรำไม่ทิ้งเลยสักอย่ำง.เพรำะฉะนั้น.
เรำจะเป็นคนทีส่มบรูณ์.เพรำะว่ำในด้ำนควำมสำมำรถท่ีจะมคีวำมสขุ.
เรำก็เป็นคนที่มีควำมสุขได้ง ่ำยข้ึนและในด้ำนกำรหำวัตถุบ�ำรุง
ควำมสุข. เรำก็มีควำมสำมำรถท่ีจะหำได้เพิ่มขึ้น. เมื่อเป็นอย่ำงนี้เรำ
ก็มีควำมสุขก�ำลังสอง

ถ้ำไม่มีควำมสุขแบบประสำน 
ก็ไม่มีกำรพัฒนำแบบยั่งยืน

ทีนี้เรื่องมันไม่จบแค่นี้. พอเรำมีควำมสำมำรถที่จะมีควำมสุข
ได้มำกขึ้น. ควำมสุขของเรำนั้นกลับขึ้นต่อวัตถุน้อยลง. เรำก็ไม่ต้อง
อำศัยวัตถุมำกมำยที่จะมีควำมสุข. เรำมีแค่พอเหมำะพอควรเรำก็มี
ควำมสุขเต็มอิ่มแล้ว. เรำก็ไม่กังวลในเรื่องวัตถุมำก. แต่ในเวลำ
เดียวกันนี้. ควำมสำมำรถท่ีจะหำวัตถุบ�ำรุงควำมสุขของเรำก็ยังมีอยู่
เต็มที่.เรำก็หำวัตถุได้เยอะแยะมำกมำย.แต่ควำมสุขของเรำไม่ขึ้นต่อ
สิ่งเหล่ำนั้น.แล้วจะท�ำอย่ำงไรล่ะ

วตัถกุเ็ข้ำมำๆ.ควำมสขุของเรำกไ็ม่ได้ขึน้ต่อมนั.เรำสขุอยู่แล้วนี.่
จะท�ำอย่ำงไรล่ะทีน้ี. ปรำกฏว่ำ. พอดุลยภำพที่ว่ำมำนี้เกิดขึ้นจิตใจ
ของเรำก็เปิดออก. เรำก็มีโอกำสคิดถึงควำมสุขควำมทุกข์ของคนอื่น.
แล้ววัตถุที่เข้ำมำมำกก็กลำยเป็นเคร่ืองมือสร้ำงสรรค์ประโยชน์สุขแก่
เพื่อนมนุษย์หรือแก่สังคมไปเลย

ตอนนี้ควำมสุขของเรำไม่ข้ึนต่อวัตถุเหล่ำนั้นมำกนักแล้ว.
สิง่เหล่ำนัน้มมีำมำกกเ็ป็นส่วนเหลอืส่วนเกนิ.และเมือ่ใจของเรำไม่มวั
พะวงวุ ่นวำยกับกำรหำสิ่งเสพ. ใจนั้นก็เปิดออกไปคิดถึงคนอื่น.
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เรำก็เลยใช้วตัถุเหล่ำนั้น.ที่แสวงหำมำนี.่ในกำรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์.
สร้ำงสรรค์ควำมดี. ท�ำประโยชน์สุขขยำยออกไป. เมื่อท�ำอย่ำงนี.้
เรำก็ยิ่งเข้ำถึงประโยชน์สุขในระดับที่สอง

พอเรำท�ำอย่ำงนีแ้ล้ว.เรำระลกึถงึชวีติของเรำว่ำได้ท�ำสิง่ท่ีเป็น
ประโยชน์มีคุณค่ำ. เรำก็ยิ่งมีควำมสุขลึกซึ้งขึ้นในใจของเรำอีก.
ประโยชน์ สุขขั้นที่สองมำแล ้ว. ก็สนับสนุนประสิทธิภำพของ
ประโยชน์สุขระดับที่หนึ่ง. ประโยชน์สุขท้ังสองระดับ. ก็เลยสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน. ควำมสุขของบุคคลก็มำเนื่องกับควำมสุขของสังคม.
ตัวเรำสุขง่ำยและได้สุขแล้ว. เรำช่วยเหลือสังคม. เพื่อนร่วมสังคมก็ยิ่ง
มคีวำมสขุและเรำเองกย่ิ็งสขุขึน้ด้วย.ควำมสขุแบบนีจ้งึเนือ่งอำศยัและ
ประสำนเสริมซึ่งกันและกัน

เวลำเรำหำประโยชน์สุขระดับที่หนึ่ง. เรำบอกว่ำเรำจะต้องได้
มำกที่สุด. เรำจึงจะมีควำมสุขท่ีสุด. เรำก็เลยต้องยิ่งแสวงหำให้ได้
มำกทีส่ดุ.คนอืน่เขำกม็องอย่ำงเดยีวกนั.เขำกม็องว่ำยิง่ได้มำกเขำกจ็ะ
ยิ่งสุขมำก.เมื่อต่ำงคนต่ำงหำ.ต่ำงคนต่ำงเอำ.ต่ำงคนต่ำงได้.มันก็ต้อง
แย่งกนัเบยีดเบยีนกนั.มันกเ็กดิควำมทุกข์ควำมเดอืดร้อนเรยีกว่ำเป็น
ควำมสุขที่ต้องแย่งชิงกัน. เมื่อต้องแย่งชิงก็เป็นกำรบอกอยู่ในตัวแล้ว
ว่ำ.จะต้องเจอกับทุกข์ด้วย.และไม่แน่ว่ำจะได้สุขหรือไม่

ทีนี้พอเรำมำถึงระดับท่ีสอง. มันเปลี่ยนไปกลำยเป็นว่ำ
ควำมสขุนัน้มนัเน่ืองกนั.สขุของตนกบัสขุของคนอืน่.หรอืสขุของบคุคล
กับสุขของสังคม. มันมำประสำนเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกัน. ท�ำให้
ทุกคนสุขไปด้วยกัน. มันก็เลยไม่ต้องเบียดเบียนหรือแย่งชิงกัน. เป็น
ควำมสุขที่เนื่องกัน.หรือควำมสุขที่ประสำนกัน

เวลำนี้พูดกันมำกว่ำจะต้องมีกำรพัฒนำแบบยั่งยืน.โลกจึงจะ
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อยู่รอดได้. แต่ถ้ำพัฒนำกันไปแล้ว. ผู้คนมีแต่กำรหำควำมสุขแบบท่ี
แย่งชิงกัน. กำรพัฒนำแบบยั่งยืนก็จะเป็นเพียงควำมฝันท่ีไม่มีทำง
เป็นจริง

เรำก็มองเห็นกันได้ไม่ยำกว่ำ. ถ้ำมีแต่กำรพัฒนำด้ำนวัตถุจะ
พฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีและพฒันำเศรษฐกจิไปเท่ำไรกต็ำม.
ถ้ำไม่มีกำรพัฒนำคนในด้ำนควำมสำมำรถที่จะมีควำมสุขนี้.ก็จะต้อง
มีแต่กำรหำควำมสุขแบบแข่งขันช่วงชิง. กำรพัฒนำแบบย่ังยืนก็ไม่มี
ทำงส�ำเร็จ.ถ้ำจะให้กำรพฒันำแบบยัง่ยนืส�ำเรจ็ผล กต้็องพฒันำคนให้
มีควำมสุขแบบประสำน

กำรพัฒนำแบบยั่งยืน 
มำด้วยกันกับควำมสุขแบบยั่งยืน

ฉะนั้น. เม่ือมนุษย์พัฒนำอย่ำงมีดุลยภำพ. พอจิตใจพัฒนำดี
ขึ้นมำ.ควำมสุขที่จะต้องได้ต้องเอำวัตถุมำก็ค่อยๆ.อำศัยวัตถุน้อยลง.
ตอนแรกเรำจะสุขเมื่อได้เมื่อเอำ. แต่พอเรำพัฒนำคุณธรรมข้ึนมำ.
มันก็เปล่ียนแปลงไป. ควำมสุขจะข้ึนต่อสิ่งเหล่ำนั้นน้อยลง. กลับมำ
ขึ้นต่อกำรมีคุณควำมดี.เช่นกำรมีควำมรักแท้เกิดขึ้นในใจ

ควำมรักแท้ คืออะไร.คือควำมอยำกให้คนอื่นมีควำมสุข.และ
อยำกท�ำให้เขำมีควำมสุข. ตรงข้ำมกับควำมรักเทียมที่อยำกได้อยำก
เอำคนอื่นมำท�ำให้ตัวมีควำมสุข

ควำมรักแท้นัน้จะเห็นได้จำกตวัอย่ำงง่ำยๆ.คอื.พ่อแม่.พ่อแม่
รักลูกก็คืออยำกให้ลูกมีควำมสุข. ควำมสุขของคนทั่วไปนั้นบอกว่ำ
ต้องได้ต้องเอำจงึจะมคีวำมสุข.แต่พ่อแม่ไม่จ�ำเป็นต้องได้ควำมสขุจำก
กำรได้หรือกำรเอำ. พ่อแม่ให้แก่ลูกก็มีควำมสุข. เวลำให้แก่ลูกพ่อแม่
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เสียใจหรือทุกข ์ไหม. ไม่ทุกข ์เลย. ให้ไป. ถ้ำพูดในแง่ของวัตถุ.
กค็อืตวัเองเสยี.พ่อแม่สญูเสยีวตัถนุัน้ไป.เพรำะให้แก่ลกู.แต่พอพ่อแม่
ให้แก่ลูกแล้ว.แทนที่จะทุกข์.พ่อแม่กลับเป็นสุข

พ่อแม่สูญเสียแต่กลับสุขเพรำะอะไร.พ่อแม่สละให้แต่กลับได้
ควำมสุขเพรำะอะไร. ก็เพรำะอยำกให้ลูกเป็นสุข. พ่อแม่รักลูก.
อยำกเห็นลูกเป็นสุข. ควำมอยำกให้คนอ่ืนเป็นสุขน้ัน. ท่ำนเรียกว่ำ
เมตตำ. เมื่อเรำมีควำมอยำกให้ผู ้อื่นเป็นสุข. พอเรำท�ำให้คนอื่น
เป็นสุขได้.ก็สมใจเรำ.เรำก็เป็นสุข

เพรำะฉะนัน้.คนใดมีเมตตำ.เกดิควำมรกัแท้ข้ึนมำ.เขำกม็สีทิธิ์
ที่จะได้ควำมสุขประเภทที่สอง.คือควำมสุขจำกกำรให้.ส่วนคนที่ไม่มี
คุณธรรม. อยู่กับเขำในโลกตั้งแต่เกิดมำก็ไม่ได้พัฒนำ. ก็จะมีควำมสุข
ประเภทเดียว. คือ. ควำมสุขจำกกำรได้และกำรเอำ. ต้องได้ต้องเอำ
จึงจะเป็นสุข

พอเรำมีคณุธรรมเกดิข้ึนในใจ.คอืมีเมตตำขึน้มำ.เรำกอ็ยำกให้
คนอื่นมีควำมสุข. เช่นอยำกให้ลูกมีควำมสุข. พอเรำให้แก่ลูก. เรำก็มี
ควำมสุข.ทนีีข้ยำยออกไป.เรำรกัคนอืน่.รกัสำม.ีรกัภรรยำ.รกัพี.่รกัน้อง.
รักเพื่อนฝูง. ยิ่งเรำรักจริงขยำยกว้ำงออกไปเท่ำไร. เรำก็อยำกให้คน
ทัว่ไปมคีวำมสุขเพ่ิมขึน้เท่ำนัน้.พอเรำให้เขำเรำก็มคีวำมสขุ.เพรำะเรำ
ท�ำให้เขำมีควำมสุขได้เรำก็มีควำมสุข. ควำมสุขของเรำกับควำมสุข
ของเขำเนื่องกัน.ประสำนเป็นอันเดียวกัน

ฉะนั้น.คนที่ได้รับกำรพัฒนำดี.มีคุณธรรม.เช่น.มีเมตตำเกิด
ข้ึนในใจ. จึงเป็นคนที่ได้เปรียบมำก. จะมีควำมสุขเพิ่มขึ้นและขยำย
ออกไป. และได้ควำมสุขที่สะท้อนเสริม. คือกลำยเป็นว่ำ. ควำมสุข
ของเรำก็เป็นควำมสุขของเขำ. ควำมสุขของเขำก็เป็นควำมสุขของเรำ.
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เป็นอันเดียวกันไปหมด
คนที่พัฒนำมำถึงระดับนี้.ก็มีควำมสุขเพิ่มขึ้น.และ.ขยำยมิติ

แห่งควำมสุขออกไป คือ นอกจำกควำมสุขจำกกำรได้กำรเอำแล้วก็มี
ควำมสุขจำกกำรให้เพิม่ขึน้มำด้วย และเขำกจ็ะมชีวีติและควำมสขุชนดิ
ทีเ่ป็นอิสระมำกขึน้.เพรำะควำมสขุของเขำขึน้ต่อวัตถภุำยนอกน้อยลง

นอกจำกนัน้.ควำมสขุของเขำกเ็ร่ิมเป็นเนือ้หำสำระมำกขึน้ไม่
เป็นเพยีงควำมสขุผ่ำนๆ.ท่ีได้จำกกำรเสพวัตถใุห้ตืน่เต้นไปครำวหนึง่ๆ.
แล้วคอยวิ่งตำมหำควำมสุขชิ้นต่อไปๆ. แต่เขำจะมีควำมสุขชนิดที่
ยืนพื้นประจ�ำอยู่ในใจของตัวเอง.ที่ไม่ต้องรอผลกำรวิ่งไล่ตำมหำจำก
ภำยนอก.เรียกได้ว่ำเป็น.ควำมสุขแบบยั่งยืน

ถ้ำคนพัฒนำจนมีควำมสุขแบบยั่งยืนได้อย่ำงนี้. ก็จะเป็น
หลักประกันให้กำรพัฒนำแบบยั่งยืนส�ำเร็จผลได้จริงด้วย. เพรำะถ้ำ
วิเครำะห์กันให้ถึงท่ีสุดแล้ว. กำรพัฒนำท่ีผิดพลำด. ซึ่งกลำยเป็นกำร
พัฒนำแบบไม่ยั่งยืนนั้น. ก็เกิดจำกควำมเชื่อควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่อง
ควำมสุขและวิธีกำรหำควำมสุขของมนุษย์. ที่ไม่ได้พัฒนำขึ้นมำเลย
นัน่เอง.ถ้ำมนษุย์จมอยูก่บัแนวควำมคดิและวธิกีำรในกำรหำควำมสขุ
แบบที่ไม่พัฒนำนั้น.ก็ไม่มีทำงที่จะท�ำให้เกิดกำรพัฒนำแบบยั่งยืนได้.
เพรำะฉะนั้น.กำรพัฒนำแบบยั่งยืนจะต้องมำกับควำมสุขแบบยั่งยืน

เป็นอันว่ำ. กำรพัฒนำในระดับของประโยชน์สุขที่แท้นี.้
จะท�ำให้โลกนี้มีควำมสุขร่มเย็น. พร้อมกับที่ตัวบุคคลเองก็สุขสบำย
พอใจ. ทุกอย่ำงดีไปหมดเลย. เพรำะอะไรต่ออะไรก็มำเกื้อกูล
ซึ่งกันและกัน.ฉะนั้น.เมื่อเดินทำงถูกแล้ว.ชีวิตก็สมบูรณ์.และควำมสุข
ก็ยิ่งมำกขึ้น.จนเป็นควำมสุขที่สมบูรณ์ไปด้วย

ขอแทรกข้อสังเกตว่ำ.เวลำเรำรักใคร.ก็จะมีควำมรักสองแบบ.
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ไม่แบบใดก็แบบหน่ึง.หรอือำจจะทัง้สองแบบปนกนัอยู.่ได้แก่ควำมรกั
แบบทีห่นึง่.เมือ่รกัใคร.กค็อืต้องกำรจะเอำเขำมำบ�ำรงุควำมสขุของเรำ.
และควำมรกัแบบท่ีสอง.เม่ือรักใคร.กคื็ออยำกให้เขำมีควำมสขุ.พอเรำ
อยำกให้เขำเป็นสุข. เรำก็จะพยำยำมท�ำให้เขำเป็นสุข. ไม่ว่ำจะท�ำ
อย่ำงไรก็ตำมที่จะท�ำให้เขำเป็นสุขได้. เรำก็พยำยำมท�ำเพรำะฉะนั้น.
เรำก็ให้. เรำก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเอำใจใส่อะไรต่ำงๆ. ท�ำให้เขำเป็นสุข.
พอเขำเป็นสุข.เรำก็เป็นสุขด้วย

ฉะนั้น.ควำมรักประเภทที่.2.นี้จึงเป็นคุณธรรม.ท่ำนเรียกว่ำ
เมตตำ.เช่น.พ่อแม่รักลกู.กอ็ยำกให้ลกูเป็นสขุ.แล้วกพ็ยำยำมท�ำให้ลกู
เป็นสุข. ด้วยกำรให้เป็นต้น. แล้วเรำก็ขยำยควำมรักประเภท. 2. คือ
เมตตำนี้ออกไปให้กว้ำงขวำง.เป็นกำรพัฒนำที่ท�ำให้มีชีวิตและสังคม
ที่ดีงำม. เพรำะตัวเรำเองก็ขยำยขอบเขตของควำมสุขได้มำกขึ้น.
พร้อมกับที่โลกก็มีควำมสุขมำกขึ้นด้วย

ตกลงว่ำ.นีแ่หละคอืหลกัธรรมต่ำงๆ.ทีพ่ระพุทธเจ้ำสอนไว้.ซึง่
ถ้ำเรำปฏิบัติตำมได้. ก็เป็นคุณประโยชน์แก่ชีวิตของเรำ. และช่วยให้
โลกนี้ร่มเย็นเป็นสุขไปด้วย

ชีวิตสมบูรณ์ ควำมสุขก็สมบูรณ์ สังคมก็สุขสมบูรณ์ 
เพรำะจิตเป็นอิสระด้วยปัญญำ ที่ถึงกำรพัฒนำอย่ำง
สมบูรณ์

กำรปฏิบัติธรรมนี้ท�ำให้ทุกอย่ำงประสำนกลมกลืนกันไปหมด.
เช่น. ประโยชน์สุขของเรำก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของผู้อ่ืนด้วย.
ประโยชน์สุขของผู้อืน่กเ็ป็นประโยชน์สุขของเรำด้วย.ไม่ขดัแย้งกนั.แต่
ถ้ำเรำไม่ปฏิบัติตำมธรรม.ทุกอย่ำงจะขัดแย้งกันหมด.แม้แต่ควำมสุข.
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ก็เป็นควำมสุขที่แย่งชิงกัน.ซึ่งจะต้องเป็นทุกข์มำกกว่ำสุข
เมื่อปฏิบัติไปตำมหลักกำรนี้จนถึงที่สุดแล้ว. เรำก็เป็นอิสระ

อย่ำงทีว่่ำมำแล้ว.จนถงึขัน้ทีว่่ำ.กฎธรรมชำตท่ีิว่ำสิง่ท้ังปวงเป็นอนจิจัง 
ทุกขัง อนัตตำ.มันก็เป็นของมันตำมธรรมชำติ.กฎธรรมชำติก็เป็นกฎ
ของธรรมชำต.ิมนัเป็นอย่ำงไรกเ็ป็นของมนัไปซ.ิเรำกอ็ยูดี่ได้อย่ำงเป็น
อิสระของเรำ.ไม่ถูกมันเข้ำมำบีบคั้น.ถ้ำท�ำได้ถึงขั้นนั้นก็เป็นควำมสุข
ที่ไม่ขึ้นต่อวัตถุและไม่ขึ้นต่อแม้แต่นำมธรรมควำมดี.คือมีควำมสุขอยู่
ในใจตลอดเวลำ.เป็นควำมสุขที่ไม่ต้องหำ.ไม่ต้องไปขึ้นต่อสิ่งอื่น.แต่
เป็นควำมสุขที่เต็มเปี่ยมอยู่ในใจตลอดเวลำ

เมือ่มคีวำมสขุเตม็อยู่ในใจตลอดเวลำแล้ว.มนักเ็ป็นอสิระเป็น
ปัจจบุนัทกุขณะ.กจ็งึเรยีกว่ำเป็นชีวติท่ีสมบรูณ์.เมือ่เรำมชีวีติทีส่มบรูณ์
เป็นอสิระอย่ำงนีแ้ล้ว.เรำจะมปีระโยชน์สขุขัน้ทีห่นึง่.และประโยชน์สขุ
ขั้นที่สอง.มันก็เป็นส่วนประกอบเข้ำมำ.ที่ไม่ท�ำให้เกิดปัญหำ.และยิ่ง
เพิ่มพูนขยำยประโยชน์สุขให้ทวียิ่งขึ้นไปอีก

ฉะนัน้.ในฐำนะพทุธศำสนกิชน.เรำควรจะพฒันำชวีติตำมหลกั
พระพุทธศำสนำให้เข้ำถึงประโยชน์สุขทุกขั้น

ขอทบทวนอีกทีหนึ่ง
ประโยชน์สขุระดบัท่ี ๑.ด้ำนรูปธรรม.ทีต่ำมองเหน็หรอืเหน็ได้

กบัตำ.คอืกำรมสีขุภำพด.ีกำรมีทรัพย์สนิเงนิทอง.กำรมอีำชพีกำรงำน
เป็นหลักฐำน. กำรมียศ. ฐำนะ. ต�ำแหน่ง. กำรเป็นท่ียอมรับในสังคม.
กำรมีมิตรสหำยบริวำร.และกำรมีชีวิตครอบครัวที่ดี

ประโยชน์สุขระดับท่ี ๒. ด้ำนนำมธรรม. ที่ลึกล�้ำเลยจำก
ตำมองเหน็.คอืเรือ่งของคณุธรรมควำมดงีำม.กำรมคีวำมสขุท่ีเกดิจำก
ควำมมัน่ใจในคณุค่ำของชีวติ.กำรได้บ�ำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลอืเกือ้กูล
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แก่เพื่อนมนุษย์.ควำมมีศรัทธำในสิ่งที่ดีงำม.ที่เป็นหลักของจิตใจ.และ
กำรมีปัญญำที่ท�ำให้รู ้จักปฏิบัติต่อสิ่งท้ังหลำยได้ถูกต้องและแก้ไข
ปัญหำที่เกิดขึ้นได้.ท�ำให้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยดี

ประโยชน์สขุระดบัท่ี ๓.ด้ำนนำมธรรมขัน้โลกตุตระ.ทีอ่ยูเ่หนอื
กระแสควำมไหลเวียนของโลกธรรม. คือควำมเป็นผู้มีจิตใจเป็นอิสระ.
ด้วยควำมรู้เท่ำทันต่อสิ่งท้ังหลำย. รู้โลกและชีวิตตำมควำมเป็นจริง.
จนกระทัง่ว่ำโลกธรรมเกดิขึน้มำกระทบกระท่ังกไ็ม่หวัน่ไหว.วำงใจและ
ปฏิบัติได้ถูกต้องตำมเหตุปัจจัย. ปล่อยให้กฎธรรมชำติท้ังหลำยก็เป็น
กฎธรรมชำตอิยูต่ำมธรรมชำต.ิควำมทุกข์ท่ีมีอยูใ่นธรรมชำต.ิกค็งเป็น
ทุกข์ของธรรมชำติไป. ไม่เข้ำมำกระทบกระท่ังบีบค้ันจิตใจของเรำได้.
เป็นผู้มีสุขอยู่กับตนเองตลอดทุกเวลำ. ก็จบ. ได้เท่ำนี้. ชีวิตก็สมบูรณ์
แล้ว

อำตมำมำในวันนี้. ก็เลยน�ำธรรมของพระพุทธเจ้ำเรื่องชีวิตที่
สมบูรณ์นี้มำเล่ำให้ญำติโยมฟัง. อย่ำงน้อยในวันนี้ญำติโยมก็ท�ำ
ประโยชน์สุขได้มำกแล้ว

1.. ในด้ำนปัจจัยสี่. ทรัพย์สินเงินทอง. และฐำนะทำงสังคม
ตลอดจนมิตรสหำยบริวำร. ท่ำนท้ังหลำยที่มำนี่. อำตมำเชื่อว่ำก็
ท�ำกันมำได้มำกพอสมควร. คือมีประโยชน์สุขในด้ำนวัตถุ. ที่เป็น
รูปธรรมซึ่งตำมองเห็นกันเยอะแยะ.นับว่ำเป็นฐำนที่ดีแล้ว

2.. ในขณะนี้ท่ำนทั้งหลำยก็มีใจเป็นบุญเป็นกุศล. พำกัน
เดนิทำงมำด้วยควำมมีศรัทธำในพระศำสนำ.มนี�ำ้ใจเกือ้กูลต่อพระสงฆ์.
มีไมตรีธรรมต่อกันในหมู่ญำติมิตร.แล้วก็มำพบกันด้วยควำมสุขชื่นใจ
ในไมตรีต่อกัน. โดยที่แต่ละท่ำนก็เป็นผู้มีกำรศึกษำ. มีหน้ำที่กำรงำน.
และมกีำรสมำคมทีท่�ำให้มคีวำมคดิค�ำนงึเกีย่วกบักำรสร้ำงสรรค์สงัคม
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ส่วนรวม. น่ีก็เป็นเร่ืองของนำมธรรมควำมดี. ที่จะท�ำให้เรำพัฒนำกัน
ยิ่งขึ้นไป. และจะท�ำให้เรำใช้ประโยชน์สุขระดับที่. 1. เช่น. ทรัพย์สิน
เงินทอง.ยศ.ต�ำแหน่ง.อ�ำนำจ.ในกำรที่จะท�ำประโยชน์สุขขั้นที่สองให้
เกิดเพิ่มขึ้น.ประโยชน์สุขก็ขยำยออกไป

3..เมือ่เรำมชีวีติและอยู่ในโลก.กต้็องรูจั้กชีวิตและรูจั้กโลกนัน้
ให้ชัดเจนตำมเป็นจริง. อย่ำงที่ว่ำรู้เท่ำทันโลกและชีวิตน้ัน. เรำจะได้
ปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้องจริงๆ.ทั้งทำงจิตใจและในกำรด�ำเนินชีวิต.เมื่อ
ได้สร้ำงสรรค์วัตถุและท�ำควำมดีกันมำแล้ว. ก็ควรเข้ำถึงควำมจริงกัน
ให้จรงิๆ.ด้วย.จึงจะได้ประโยชน์จำกพระพทุธศำสนำโดยสมบรูณ์.แล้ว
กจ็ะท�ำให้ชวีติของเรำเป็นชีวติท่ีสมบรูณ์.โดยมจีติใจทีเ่ป็นอสิระเหนอื
โลกธรรมทั้งปวงด้วยปัญญำที่สมบูรณ์.และมีควำมสุขที่สมบูรณ์
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