
อนุทิน
ทรรศนะ
ชี วิ ต



อนุทิน
ทรรศนะ

ชี วิ ต

อ. วศิน อินทสระ





ค�ำอุทิศ

ส่วนดีของหนังสืออนุทินทรรศนะชีวิตนี้

ขอมอบเป็นธรรมปฏิการแก่คณะศิษย์ทุกคน

ผู้ท�าอุปการะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือบ�ารุงเลี้ยงดูข้าพเจ้า

ด้วยน�้าใจอันงาม  มาเป็นเวลานานปี



ผลงำนเป็นเสมือนรอยเท้ำของเขำ
ผลงำนเป็นร่องรอยของเขำ
เรำรู้จักเขำได้ดีว่ำเป็นคนอย่ำงไร
ยิ่งใหญ่เพียงไหน
ก็จงดูที่ร่องรอยของเขำ





ป
 ี๒
๕
๒
๐

อ นุ ทิ น ท ร ร ศ น ะ ช วิ ต6 ี

ค�ำอนุโมทนำ
ใ น ก ำ ร พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่  ๓

ชมรมกัลยาณธรรม โดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ 
ผู ้เป็นประธานชมรม ได้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่อง  "อนุทิน 
ทรรศนะชีวิต" ซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนไว้เมื่อ ๔๐ ปีก่อน เพื่อมาพิมพ์ 
ใหม่ ข้าพเจ้าอนญุาตด้วยความยนิดยีิง่ ค�าใดทีจ่ะพงึกล่าวเกีย่วกบั 
ความเป็นมาของหนังสือเรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วในค�าน�า 
ของการพมิพ์ครัง้แรก ซึง่ได้น�ามาลงพมิพ์ไว้ในทีน่ีด้้วยแล้ว (โปรด 
เปิดไปอ่านดูเถิด) จึงไม่จ�าเป็นต้องกล่าวไว้ในที่นี้อีก

ชีวิตเป็นสิ่งกันดาร ในปฐมวัย ชีวิตกันดารและล�าบาก ด้วย 
การศึกษาเล่าเรียนบ้าง ด้วยความต้องการและสนองความต้องการ 
ต่างๆ อันมากมายบ้าง ในมัชฌิมวัย ชีวิตกันดารและล�าบากด้วย 
การท�างาน เพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว เพื่อหารายได้มาให้เพียงพอกับ 
ความต้องการของชีวิต ทั้งของตนและผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนมาก 
หาได้ไม่พอกับความจ�าเป็น จึงตกอยู่ในสภาพยากจน ในปัจฉิมวัย 
ชีวิตกันดารและล�าบากด้วยชราและพยาธิมากมายหลายหลากสุด 
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ทีจ่ะพรรณนาได้ ถ้าอยูใ่นสภาพทีย่ากจนด้วยแล้วกย็ิง่ล�าบากมากขึน้ 
ชีวิตล�าเค็ญและน่าสงสาร มีความตายรออยู่เบื้องหน้า ไม่มีทาง 
จะหลีกเลี่ยงได้ อันที่จริงมนุษย์ทุกคนบ่ายหน้าไปสู่ความแก่และ 
ความตายตั้งแต่คืนแรกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์มารดา เดินหน้าไป 
อย่างเดียว ไม่มีทางหมุนกลับ

พจิารณาอย่างนีแ้ล้วควรสงัเวชสลดใจในการเวยีนว่ายตายเกดิ 
ในสังสารวัฏอันยาวนาน ควรพยายามเพื่อพ้นจากสังสารวัฏนี้ 
โดยการไม่ต้องเกิดอีก เมื่อไม่มีเกิด ก็ไม่ต้องแก่ เจ็บ และตาย 
นอกจากนี ้ยงัมคีวามทกุข์อืน่ๆ อกีมากมาย ทีเ่ป็นผลพวงของความ 
เกดิ แก่ เจบ็ และตาย เป็นวงเวยีนชวีติทีน่่าเบือ่หน่าย ถ้าประมาท 
พลาดพลั้งตกลงไปในอบายภูมิ ยิ่งต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาน 
อันยิ่งยวด และเป็นเวลายาวนานด้วย

ในคัมภีร์สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค พระไตรปิฎกบาลี 
เล่ม ๑๙ ข้อ ๑๗๙๒ พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์แล้ว 
ตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์อีก หรือไปเกิดในสวรรค์ มีน้อยนัก 
ที่ไปอบายภูมิมีมาก "เหมือนขี้ฝุ่นที่ติดเล็บขึ้นมา เมื่อแหย่มือลง 
ไปในกองฝุ่น กับขี้ฝุ่นทั้งแผ่นดิน" ส่วนที่เราได้ยินกันอยู่เสมอว่า 
มนุษย์ที่ตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเหมือนเขาโค ส่วนที่ไปอบายภูมิ 
เหมอืนขนโคนัน้ ยงัไม่พบในพระพทุธพจน์ อาจจะเป็นค�ากล่าวของ 
คนโบราณสืบๆ กันมา ทุกข์ภัยในอบายภูมิเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก 
ถ้ายังไม่ถึงขั้นเป็นพระโสดาบัน ก็ประมาทไม่ได้ว่าจะพ้นจาก 
อบายภูมิ
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พระพทุธเจ้าตรสัสิง่ทีย่ากไว้ ๔ อย่าง (โดยปรยิายหนึง่) คอื
๑. การได้อัตตภาพมาเป็นมนุษย์
๒. ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลาย
๓. การได้ฟังพระสัทธรรม คือธรรมที่ถูกต้องดีงาม
๔. การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า

บัดนี้เราได้แล้วทั้ง ๔ อย่าง จึงควรถนอมและรักษาไว้ด้วย 
การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซื่อตรงต่อพระสัทธรรมของพระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้า ซึ่งทรงแสดงไว้ดีแล้ว

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อกิจกรรมอันเป็นกุศลของชมรม 
กลัยาณธรรม ซึง่มอียูห่ลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่างมาก 
ขอให้ชมรมพึงตั้งอยู่อย่างมั่นคง เพื่อประโยชน์และความสุขของ 
คนหมู่มาก ขอให้ท่านผู้อ่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ตั้งมั่น 
อยู่ในธรรม เจริญในธรรม มีความเข้าใจในชีวิต และด�าเนินชีวิต 
ไปในทางที่ดีงาม ความเข้าใจชีวิตเป็นวิทยาการที่สูงส่งยิ่งกว่า 
วิทยาการใดๆ ในชีวิตประจ�าวัน เราควรมีขันติ เมตตา และอภัย 
ต่อคนทั้งปวง ขอให้พระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด�ารง 
อยู่ยาวนานเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนทั่วกัน

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

                    ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



ค�ำน�ำ
ช ม ร ม กั ล ย ำ ณ ธ ร ร ม

ในการท�างานเผยแผ่ธรรม หนึ่งในความภูมิใจคือการได้สืบทอด 
ปณิธานธรรมของท่านอาจารย์วศิน อินทสระ จากที่ได้รับความ 
เมตตาประดุจท่านเป็นบิดาที่รักยิ่ง สิ่งใดที่มีโอกาสได้ท�าให้ท่าน 
มีความสุข มีรอยยิ้มและก�าลังใจในบั้นปลายของชีวิต ก็ไม่ท้อถอย 
ที่ข้าพเจ้าจะเพียรกระท�า และที่มีคุณค่าที่สุดคือการได้สืบทอด 
มรดกธรรมของท่านให้แพร่หลายกว้างขวาง เป็นงานที่มีเกียรติ 
มคีณุค่าบรสิทุธิแ์ละยัง่ยนื เป็นการเพิม่สายใยแห่งความผกูพนัด้วย 
บุญกุศลทางปัญญา ข้ามภพข้ามชาติ สิ่งเหล่านี้มิได้ส�าคัญเพียง 
มีส่วนหล่อเลี้ยงจิตใจของท่านอาจารย์เท่านั้น ส่วนส�าคัญยังช่วย 
หล่อเลี้ยงจิตใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าในการดูแลรักษา 
สขุภาพและชวีติเพือ่ให้มโีอกาสได้สบืสานงานธรรมของพระพทุธองค์ 
สืบต่อไป งานหนังสือหลายเล่มของท่านอาจารย์วศิน อินทสระ 
ที่ชมรมกัลยาณธรรมได้มีโอกาสจัดพิมพ์และเผยแผ่เป็นธรรมทาน 
ล้วนมีคุณค่าต่อเพื่อนร่วมทุกข์ ต่อสังคมและพระศาสนาที่หาใด 
เทียบคุณค่าได้ยากยิ่ง และหลายเรื่องก็เป็นตัวแทนของความ 
เป็นท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ในหลายบริบทแห่งธรรม เช่น 
“พระอานนท์ พุทธอนุชา” วรรณกรรมธรรมที่โลกยกย่องใน 
ทศวรรษที่ ๒๐ หรือเช่น วรรณกรรมคติธรรม “พ่อผมเป็นมหา” 
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ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่แทนความเป็นท่านซึ่งบอกเล่าผ่านตัวละคร 
ที่สมมติได้อย่างกลมกลืน รวมไปถึงอีกเล่มวรรณกรรมธรรมที่เรา 
ก�าลังจะจัดพิมพ์ “แสงเทียน” วรรณกรรมเรื่องแรกที่ท่านลิขิตไว้ 
ตั้งแต่สมัยยังครองเพศบรรพชิต

ในโอกาสนี้น่าภูมิใจยิ่งที่ชมรมกัลยาณธรรมได้รับโอกาส 
จัดพิมพ์ “อนุทินทรรศนะชีวิต” ฉบับรวมเล่ม จากถ้อยจารึก 
คมความคิดที่ท่านอาจารย์ได้บันทึกไว้ วันละเล็กวันละน้อยเพื่อ 
รักษาร่องรอยของความคิด ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และ ๒๕๒๑ 
แม้กาลเวลาจะผ่านมานานกว่า ๔๐ ปี แต่ถ้อยธรรมอนัคมคายด้วย 
ทัศนะแห่งปราชญ์ผู้ทรงธรรมก็ยังคงทันสมัย คงทนต่อกาลเวลา 
ที่ท้าพิสูจน์ได้ในสัจธรรม มุมมองของครูบาอาจารย์ผู ้เลิศด้วย 
ปัญญาทางธรรมที่เมตตาบันทึกไว้ล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า 
และเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้เดินตามมาภายหลัง เราสรุปได้ว่าไม่ว่า 
ยุคสมัยใด ทุกชีวิตต่างล้วนต้องประสบทั้งสุขและทุกข์ ปัญหา 
สารพนั รวมถงึโลกธรรม ๘ เหมอืนฤดกูาลทีผ่่านผนัเข้ามาทกัทาย 
ทดสอบภูมิจิตภูมิธรรม แล้วนักปราชญ์ท่านมองมันอย่างไร ท่าน 
สรุปมันอย่างไร ด้วยหลักการใด ในการตกผลึกความคิดผ่าน 
ดวงจิตที่เอิบอาบด้วยธรรม กลั่นกรองมาเป็นถ้อยอักษรอันสุภาพ 
ลึกซึ้ง งดงามทั้งภาษาและสาระทางธรรม เป็นแบบอย่างให้เห็น 
คุณค่าของการรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เราต้อง 
ประสบในชวีติประจ�าวนั น้อมน�าธรรมมาใคร่ครวญพจิารณา บนัทกึ 
ไว้ เมื่อนานวันไป สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์เฉพาะตนเอง ยังมี 
คุณค่าต่อจิตใจเพื่อนมนุษย์โดยรวมอย่างกว้างไกลและยั่งยืน
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เราจะเห็นว่ายุคสมัยนี้ การอ่าน การเขียน นับว่าได้รับความ 
สนใจจากผูค้นน้อยลงมาก ด้วยผูค้นต่างจมอยูใ่นคลืน่ของเทคโน- 
โลยีสารสนเทศที่ก้าวไกล เป็น “สังคมก้มหน้า” ที่ไม่มีเวลาจะอ่าน 
หนังสือหรือเขียนจดหมายถึงกัน และไม่มีเวลาแม้แต่จะยิ้มให้กัน 
เรื่องการเขียนบันทึกประจ�าวันจึงไม่ต้องพูดถึง ตอนนี้ส�านักพิมพ์ 
หนังสือดีๆ หลายฉบับ ต่างทะยอยปิดกิจการ เพราะทนต้านสู้ 
กระแสคลืน่แห่งโลกาภวิตัน์ไม่ได้ สมยันี ้ผูค้นใจร้อนขึน้มาก เรารอ 
อะไรไม่ค่อยเป็น เมื่อมีอะไรเข้ามากระทบ ก็พร้อมที่จะสะท้อน 
กลับด้วยอารมณ์ ด้วยตัณหาที่สนตะพาย โดยไม่มีเวลาตั้งสติ 
ถูกทั้งไลน์ ทั้งเฟส ทั้งสารพันบันเทิงออนไลน์รุมกระหน�่าเข้ามา 
จนตัง้สตต่ิอไม่ค่อยตดิ นบัเป็นเรือ่งทีน่่าเสยีดายในความเป็นอสิระ 
และความสงบเย็นในดวงจิตที่ห่างหายไป ความเนิบช้าของชีวิต 
การมองย้อนกลับมาสู่ภายใน เพื่อรู้จักตัวเอง เป็นมิตรของตัวเอง 
ได้อย่างแท้จริง อันเป็นทางแห่งสันติสุขและปัญญา ที่เราควร 
ตระหนักและรักษาพื้นที่นี้ไว้ มาเถิด จงมาช่วยกันกอบกู้ความ 
สงบสุขในจิตใจกลับคืนมา เพื่อมีชีวิตแห่งคุณค่าและปัญญา เพื่อ
ความสุขอันยั่งยืนและปราศจากโทษที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ

ส�าหรับ “อนุทินทรรศนะชีวิต” ที่อยู่ในมือท่านนี้ นับเป็น 
ตัวแทนของท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ในรูปลักษณ์แห่งธรรม 
อันเรียบง่าย ตรงไปตรงมา และเป็นกันเองอย่างยิ่ง ข้าพเจ้ารู้สึก 
เหมือนมีคุณพ่อที่รักอยู่ใกล้ๆ คอยแนะน�าชี้ทางและให้ก�าลังใจ 
ในยามที่ชีวิตติดกับดัก หาทางออกและค�าตอบไม่ได้ ต้องการ 
ค�าแนะน�า ข้าพเจ้าเปิด “อนุทินทรรศนะชีวิต” ทุกครั้ง ก็จะได้ 
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ค�าตอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์มาช่วยคลี่คลาย ยกปัญหา 
ออกจากใจได้เสมอ ศิษย์บางท่านเลือกเปิดอ่านแบบสุ่มเหมือน 
เปิดไพ่ยปิซ ีซึง่น่าประหลาดใจทีไ่ด้รบัค�าตอบตรงค�าถามในใจเสมอ 
หากจะบอกว่า หนังสือเล่มนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ก็คงเป็นอนุสาสนี- 
ปาฏหิารย์ิ ทีพ่วกเราเปิดใจน้อมน�าธรรมมาแก้ปัญหาได้และมองโลก 
ด้วยปัญญาตามความเป็นจริงชัดเจนขึ้น จึงเป็นตัวแทนสายใย 
ความผูกพันและความห่วงใยที่ครูมีต่อศิษย์และเพื่อนมนุษย์ 
ถ้วนหน้าด้วยเมตตาที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปรไป

ด้วยดวงจิตศรัทธาตั้งใจเจียระไนธรรมอันงามให้ปรากฏ 
สู่สาธารณชนอีกครั้ง ขอน้อมน�าบุญกุศลอันจะพึงมีทุกประการ 
น้อมบูชาอาจริยคุณครูบาอาจารย์ที่เคารพประดุจบิดาที่รักยิ่ง ด้วย 
ความส�านึกในพระคุณและเมตตาเหนือเกล้า และขอความมุ่งมั่น 
ในปณิธานทางธรรมที่ท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ได้อุทิศชีวิต 
เพื่อเผยแผ่ธรรมมาโดยตลอดกว่า ๘๐ ปีแล้ว จงสัมฤทธิผล 
อันประเสริฐสมความเหนื่อยยากตรากตร�า ขอบุญกุศลทั้งปวง
จงกลายเป็นพลังความชุ่มเย็น เบิกบานด้วยบารมีธรรมและพร 
อันประเสริฐจากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงประทานมาอภิบาล 
คุม้ครองท่านอาจารย์ตลอดไป ขอผูอ่้านทกุท่านจงมธีรรมเป็นธงชยั 
ในชีวิต จนตราบสิ้นสุดสังสารวัฏอันยาวนานนี้ เทอญ

น้อมบูชาคุณครูบาอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า
ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ 
ประธานชมรมกัลยาณธรรม



เรื่อง อนุทินทรรศนะชีวิต นี้  เป็นบันทึกประจ�าวันของข้าพเจ้าใน 
ปี ๒๕๒๐ และ ๒๕๒๑ ข้าพเจ้าเขียนตามที่เกิดความรู้สึกนึกคิด 
ในวันนั้น เป็นท�านองรักษาร่องรอยแห่งความรู้สึกนึกคิดไว้ไม่ให้ 
สญูไปเปล่า เวลาทีเ่ขยีนไม่แน่นอน บางวนัตอนเช้า บางวนัตอนบ่าย 
บางวันกลางคืน บางวันก�าลังเดินทาง นึกอะไรได้พอถึงบ้านก็รีบ 
จดบันทึกไว้ บางทีได้ประสบพบเห็นบุคคลหรือเรื่องราวที่พอน้อม 
มาทางธรรมเป็นธรรมานุสสติได้ก็น้อมเข้ามา แล้วบันทึกไว้เป็น 
อนุทินของวันนั้น อันใดที่ข้าพเจ้าเก็บความมาจากที่ใด ก็บอกที่มา 
ก�ากับไว้ด้วย ถ้าจ�ามาโดยนึกที่มาไม่ออกก็บอกไว้ ที่ไม่ได้บอกที่มา 
หมายความว่าเป็นความรูส้กึนกึคดิของข้าพเจ้าเอง หรอืประสบการณ์ 
ทางการศึกษาซึ่งได้ย่อยแล้ว จึงอาจผิดบ้างถูกบ้าง ขอท่านผู้รู้โปรด 
อ่านด้วยเมตตาธรรม และให้อภัยในส่วนที่บกพร่องด้วยเถิด

ทรรศนะชีวิต เป็นสิ่งส�าคัญต่อชีวิตอย่างมาก เพราะบุคคล 
มีทรรศนะชีวิตอย่างใด เขาย่อมต้องด�าเนินชีวิตอย่างนั้น การได้ 
ทรรศนะชีวิตอันถูกต้องที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า สัมมาทิฏฐินั้น 
จัดเป็นลาภอันประเสริฐ เพราะอาศัยสัมมาทิฏฐิ เขาย่อมด�าเนินชีวิต 
ไปในทางสว่าง สงบ และเป็นสุข ถ้าอาศัยมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งน�าแล้ว 
เขาย่อมด�าเนินชีวิตไปในทางมืด วุ่นวาย และเป็นทุกข์

ค� ำ อ นุ โ ม ท น ำ
ใ น ก ำ ร พิ ม พ์ ค รั้ ง แ ร ก
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ปัจจยัเครือ่งเกือ้หนนุส�าคญัให้เกดิสมัมาทฏิฐมิอียู ่๒ ประการ 
คือ

• การได้ยนิได้ฟังบ่อยๆ ซึง่สิง่ทีถ่กูต้อง หรอืทางทีด่งีาม การ 
กระตุ้นจากสิ่งภายนอกให้มีความนึกคิดไปในทางนั้นโดยเฉพาะ 
การได้ยินได้ฟังเสมอๆ ซึ่งค�าสั่งสอนที่ดีจากกัลยาณมิตร ทั้งหมดนี้ 
พระพุทธองค์ทรงเรียกรวมๆ ว่า ปรโตโฆสะ

• การใช้ความคิดถูกวิธี การรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล การคิด 
หน้าคิดหลังอย่างรอบคอบ สาวไปยังต้นตอ และมองไปได้ไกล 
ในผลได้ผลเสยีอนัจะเกดิขึน้ภายหลงั มองปัญหาหลายด้าน วเิคราะห์ 
ปัญหาให้เห็นข้อมูลตามความเป็นจริง ทั้งหมดนี้พระพุทธองค์ทรง 
เรียกรวมๆ ว่า โยนิโสมนสิการ

ส่วนปัจจัยเครื่องเกื้อหนุนให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ - ความเห็นผิด 
มีนัยตรงกันข้ามกับปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ

ในการเดินทางธรรมดา ผู้เดินผิดทาง หลงทาง ยิ่งเดินก็ยิ่ง 
ไกลจุดหมายปลายทางออกไปทุกที ส่วนผู้เดินถูกทาง แม้จะช้าบ้าง 
แต่ถ้าเดินไปเรื่อยๆ ย่อมต้องถึงจุดหมายปลายทางเข้าวันหนึ่งฉันใด

ทางชีวิตก็ฉันนั้น แม้บุคคลรู้ว่าตนต้องการอะไร แต่ถ้าเดิน 
ผิดทางก็ไม่มีโอกาสประสบสิ่งนั้น ต่อเมื่อเดินถูกทางจึงประสบสิ่ง 
อันพึงปรารถนา

ทรรศนะชีวิตที่ดี จึงมีอุปการะต่อชีวิตอย่างสุดจะพรรณนาได้ 
ข้าพเจ้าหวังว่า อนุทินทรรศนะชีวิตนี้จะช่วยท่านได้บ้าง ทั้งในด้าน 
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ความรู้และความเข้าใจในชีวิตซึ่งเป็นเรื่องยากที่สุดเรื่องหนึ่งของโลก

ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้มีน�้าใจเอื้อเฟื้อ ๓ ท่าน ซึ่งกรุณาสละ 
เวลาช่วยคัดลอก ช่วยพิมพ์ต้นฉบับ จากสมุดบันทึกประจ�าวัน 
(Diary) เพื่อสะดวกในการส่งเรียงพิมพ์ คือ

• คณุคนงึ ชวนติย์ ครศุาสตร์บณัฑติ (วทิยาลยัครสูวนดสุติ) 
ช่วยคัดลอกอนุทินทรรศนะชีวิตตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 
๒๕๒๐

• คุณวิชญา ไตรวิเชียร เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์) ช่วยคดัลอกตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม ๒๕๒๐

• คุณกฤษณา ศรีคชา อักษรศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ- 
มหาวิทยาลัย) ช่วยคัดลอกและพิมพ์อนุทินทรรศนะชีวิต ปี ๒๕๒๑ 
ให้ทั้งหมด

นับได้ว่า ท่านทั้ง ๓ ได้มีส่วนอย่างส�าคัญในการส�าเร็จเป็น 
รูปเล่มของหนังสือนี้ ความดีอันใดที่จะพึงบังเกิดมี  เพราะอาศัย 
หนงัสอือนทุนิทรรศนะชวีตินี ้ขอผูม้ใีจเอือ้เฟ้ือทัง้ ๓ ดงักล่าวมา พงึ 
มีส่วนแห่งความดีและบุญกุศลอันนั้นด้วย

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา

๑๗ กันยายน ๒๕๒๓
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วันนี้จะกลายเป็นอดีตของวันพรุ่งนี้
และพรุ ่งนี้ก็จะเป็นอดีตของมะรืนนี้

จงท�าวันนี้ให้ดีเถิด
แล้วพรุ่งนี้จะดีเอง



ผู้มีปัญญา... 
ย่อมมองเห็น
ผู้ตักเตือนสั่งสอน
เสมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้
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๑  ม.ค.  ๒๕๒๐
ต้องมองชวีติในด้านในจงึจะพบกบัความสงบสขุทีแ่ท้จรงิ ถงึ 

ชีวิตในด้านนอกจะสมบูรณ์พูนสุขอย่างไร แต่ถ้าด้านในยังเร่าร้อน 
อยู่ ก็หาสงบสุขได้ไม่

ขออธบิายเพิม่เตมิสกัหน่อยว่า ชวีติด้านนอก อาศยัปัจจยั ๔ 
แต่ ชีวิตด้านใน อาศัยธรรมาหาร - อาหาร คือธรรม

เปรียบเสมือนคนที่มีอาหารดี มีเสื้อผ้าสวย ที่อยู่อาศัยพรั่ง 
พร้อม แต่โรคภายในกายเบียดเบียนอยู่ จะมีความสุขเต็มที่ได้ 
อย่างไร โรคทางใจร้ายแรงกว่าโรคทางกายเสียอีก

๒  ม.ค.  ๒๕๒๐
พระอรหันต์นั้นได้นามว่า The Perfected One เพราะท่าน 

เป็นผูเ้ตม็บรบิรูณ์แล้วทัง้สองด้าน คอื ทัง้ด้านนอกและด้านใน เมือ่ 
ด้านในเต็มที่แล้ว ด้านนอกก็ไม่มีปัญหาอะไร

๓  ม.ค.  ๒๕๒๐
กจิการต่างๆ ด�าเนนิไปโดยส่วนส�าคญัและส่วนประกอบ ส่วน 

ส�าคญักน็บัว่าส�าคญัอยูแ่ล้ว ส่วนประกอบกม็คีวามส�าคญัตามฐานะ 
ของมัน การพยายามให้สิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนั้น จัดเป็นความคิด 
ทีผ่ดิพลาด และไม่ควรตดัส่วนย่อยออกเสยี เพราะเหน็ว่ามนัไม่เป็น 
ส่วนส�าคัญ เปรียบเสมือนอวัยวะร่างกายของมนุษย์ ศีรษะนับว่า 
ส�าคัญ แต่เราก็ไม่ควรตัดส่วนอื่นๆ ออกเสีย เพราะเหตุที่มันมิใช่ 
ศีรษะ
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๔  ม.ค.  ๒๕๒๐
คนส่วนมากได้รับการศึกษาคือได้เรียนหนังสือ แต่คนที่ได้ 

รับการฝึกอบรมจริงๆ นั้นมีน้อย ในการฝึกฝนอบรมนั้นแม้ครูจะ 
ดีวิเศษปานใด แต่ถ้าผู้ได้รับการฝึกไม่ร่วมมือ คือไม่ฝึกตัวเองเสีย 
แล้วก็ไร้ผล จึงต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย คนที่ฝึกตนเองได้ดีแล้ว 
พระพุทธเจ้าท่านรับรองว่า เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์ด้วย 
กนั และจะได้ทีพ่ึง่ซึง่ได้โดยยาก (ทีพ่ึง่นัน้คอืตนทีฝึ่กดแีล้วนัน้เอง)

๕  ม.ค.  ๒๕๒๐
ร่างกายเป็นสสาร เป็นของโลก ต้องทิ้งไว้ให้โลก ต้องอาศัย 

ปัจจัยของโลกด�ารงอยู่ ด�าเนินไป ส่วนจิตใจเป็นนามธรรม เป็น 
พลังงานอย่างหนึ่ง จิตใจจึงเป็นของธรรม เมื่อได้อยู่กับธรรมจึง 
ร่มเย็น เร่าร้อน กังวล เมื่ออยู่กับโลก แส่หาอารมณ์โลก

ดังนั้นถึงร่างกายจะอยู่กับโลก ก็ขอให้จิตใจได้อยู่กับธรรม

๖  ม.ค.  ๒๕๒๐
ทรัพย์ ยศ และ ไมตรีนั้น คนปรารถนากันมาก แต่คนโง่ 

ตกเป็นทาสของมัน ส่วนคนฉลาดเป็นนายของมัน ลองคิดดูเถิด 
ว่าคนสองพวกนี้แตกต่างกันเพียงใด

๗  ม.ค.  ๒๕๒๐
ตามแนวแห่งพระพุทธพจน์ ความสุขมี ๒ แบบ คือสุขมี 

อามิส เรียกว่า อามิสสุขหรือโลกียสุข ความสุขอย่างนี้คุณภาพต�่า 
และมปัีญหา อกีอย่างหนึง่ คอืสขุปลอดจากอามสิ เรยีกว่า นริามสิ- 
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สุข หรือเนกขัมมสุข ความสุขอย่างนี้มีคุณภาพสูงและไม่มีปัญหา 
เป็นความสุขทางใจอันเกิดจากคุณธรรม หรือเกิดจากการประพฤติ 
ธรรม คนส่วนมากแสวงหาความสุขอย่างแรก โลกจึงมีปัญหามาก 
ยากที่จะสางได้

๘  ม.ค.  ๒๕๒๐
ความสุขทางโลกยิ่งดื่มยิ่งจืด เหมือนกินอ้อยจากโคนไปหา 

ปลาย ส่วนความสุขทางธรรมยิ่งดื่มยิ่งหวานชื่น เหมือนกินอ้อย 
จากปลายไปหาโคน นีเ่องกระมงัทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า “รสใดเสมอ 
ด้วยรสธรรมไม่มี รสธรรมย่อมชนะรสทุกอย่าง”

๙  ม.ค.  ๒๕๒๐
เสื้อตัวเดียวกัน เมื่อมหาโจรสวมก็เป็นเสื้อโจร คนรังเกียจ 

เมื่อนักบุญสวมก็เป็นเสื้อของนักบุญ คนบูชา สถานที่เดียวกัน 
คนชั่วเข้ามาอาศัยก็เป็นสถานที่พึงรังเกียจ แต่พอนักบุญเข้าไปอยู่ 
ก็กลายเป็นปูชนียสถาน

มนษุย์เรามเีลอืดเนือ้ กระดกูเหมอืนกนั คนเขาจะดหูมิน่หรอื 
บชูา กส็ดุแล้วแต่ใจทีอ่ยูใ่นกายนัน้ เมือ่ความจรงิชดัแจ้งอยูอ่ย่างนี้ 
เลือกเอาเองเถิดว่าจะท�าอย่างไร

๑๐  ม.ค.  ๒๕๒๐
ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวของเรา ไม่ใช่ดีเพราะเขาชมหรือชั่วเพราะ 

เขาต ิเข้าท�านองพระพทุธด�ารสัว่า สทุธฺ ิอสทุธฺ ิปจจฺตตฺ ํความบรสิทุธิ์ 
หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน
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เมื่อเป็นดังนี้ ท�าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด แล้ว 
ทุกอย่างจะดีเอง ไม่ต้องพะวงต่อค�าชมหรือค�าติของใคร

๑๑  ม.ค.  ๒๕๒๐
ถึงจะไม่ฉลาดในการเรียนหนังสือ ก็ควรฝึกฝนตนให้ฉลาด 

ในวถิชีวีติจงึจะพอพาตวัรอด ชวีติสลบัซบัซ้อนมากจงึไม่มหีลกัสตูร 
เรียน สอนกันก็ยาก จะรู้ได้และฉลาดขึ้นก็ด้วยการสังเกตจดจ�า 
พวกเด็กๆ ควรสนใจเรื่องนี้ให้มาก คนฉลาดในการเรียนหนังสือ 
ได้พบกับความล้มเหลวในชีวิตมานักต่อนักแล้ว ก็เพราะไม่สนใจ 
ฝึกฝนให้ฉลาดในวิถีชีวิตนั่นเอง

๑๒  ม.ค.  ๒๕๒๐
มีสิ่งยั่วยวนอยู่เฉพาะหน้า แต่อดทนได้ ความอดทนของ 

ผู้นั้นท่านว่าประเสริฐ สิ่งยั่วยวนนี้มีทั้งที่ท�าให้พอใจและไม่พอใจ 
การอดทนต่อสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้นับว่าดีอยู่แล้ว แต่ถ้าอดทนต่อสิ่ง 
ที่น่าพอใจได้ยิ่งประเสริฐขึ้นไปอีก เพราะต้องใช้ก�าลังใจที่สูงกว่า 
การอดทนต่อความล้มเหลว ความไม่สมปรารถนา แม้คนอ่อนแอ 
ก็พอท�าได้ เพราะจ�าเป็นต้องอดทน ส่วนการอดทนต่อความส�าเร็จ 
ความสมปรารถนา ท�าใจให้อยู ่ในอุเบกขาญาณได้นั้น คนมีใจ 
เข้มแข็งเท่านั้นจึงจะท�าได้
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๑๓  ม.ค.  ๒๕๒๐
มนษุย์ว่าโดยสภาพแล้วเป็นสตัว์โลกทีน่่าสงสารสงัเวช เพราะ 

จมอยู่ในกองทุกข์ แต่เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมแล้ว บางพวก 
น่าขยะแขยง บางพวกน่าเฆี่ยน บางพวกน่าบูชา

๑๔  ม.ค.  ๒๕๒๐
ศาสนาพทุธนัน้ เพยีงแต่อ่านพทุธประวตั ิได้ทราบพทุธจรยิา 

อนัประเสรฐิแล้วกค็ลายทกุข์ได้ ไม่ต้องพดูถงึการศกึษา และปฏบิตัิ 
ตามธรรมที่ท่านทรงสอนไว้ ซึ่งเป็นโอสถอันวิเศษยิ่ง เรื่องราวใน 
พระพุทธศาสนานั้น ถ้าเปรียบด้วยต้นไม้ใหญ่ ก็เป็นต้นไม้ที่เป็น 
ยาได้ทัง้หมด ตัง้แต่ราก ล�าต้น (เปลอืก สะเกด็ กระพี ้และแก่น) 
กิ่ง ใบ ศาสนาของท่านน่าอัศจรรย์จริงๆ 

๑๕  ม.ค.  ๒๕๒๐
ความสุขมีหลายแบบ ใครพอใจอย่างไหนก็มักหาความสุข 

อย่างนั้น ความแตกต่างอยู่ที่คุณค่า ชีวิตของคน จะมีค่าหรือไร้ค่า 
กส็ดุแล้วแต่เขาหาความสขุให้แก่ชวีติแบบใด คอืแบบมคีณุค่า หรอื 
แบบไร้คณุค่า ความสขุทีม่คีณุค่านัน้ นอกจากอ�านวยสขุแก่ตนแล้ว 
ยังจะอ�านวยความสุขแก่ผู้อื่นเป็นอันมากอีกด้วย

๑๖  ม.ค.  ๒๕๒๐
ถ้าเราศึกษาตนเอง และเข้าใจตนเองให้ดีแล้ว ก็จะเข้าใจ 

ผูอ้ืน่ได้ด้วย ความพยายามทีจ่ะให้ผูอ้ืน่เข้าใจตน โดยทีย่งัไม่เข้าใจ 
ตนเองนั้นย่อมไร้ผล
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ความรูแ้จ้งตนเอง หรอืเข้าใจตนเองอย่างแจ่มแจ้งถกูต้องนัน้ 
นอกจากจะให้ความสุขสงบแก่ตนแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่สังคม 
อย่างมากด้วย

๑๗  ม.ค.  ๒๕๒๐
ถ้าพยายามหดัอดทนเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ ได้ กไ็ม่ต้องไปอดทน 

กับเรื่องใหญ่ๆ แต่เป็นเรื่องน่าประหลาดในหมู่มนุษย์ คือมีคนอยู่ 
จ�านวนไม่น้อย อดทนต่อค�าเสียดสีดูหมิ่นของผู้อื่นไม่ได้ จนต้อง 
ถึงกับฆ่าเขา แต่ไปอดทนอยู่ในคุกได้ ตั้ง ๑๐ ปี ๒๐ ปี หรือ 
อาจตลอดชีวิต

บางคนไม่ถึงกับฆ่าเขา แต่กลับน�าเอาค�าเสียดสีเหล่านั้นมา 
ฆ่าความสุขของตัวเอง ความจริงมันไม่มีความหมายอะไรเลย ถ้า 
เราไม่เก็บมาใส่ใจ

๑๘  ม.ค.  ๒๕๒๐
ความดีที่จะต้องท�าก็มีอยู่มาก งานที่จะต้องท�าก็มีอยู่มาก ท�า 

เท่าไรกไ็ม่หมด แต่ท�าไมหนอจงึมคีนพดูเสมอๆ ว่า “ไม่รูจ้ะท�าอะไร” 
เลยเอาเวลาไปฆ่าทิ้งเสีย ช่างน่าเสียดาย ธรรมดาได้ให้เวลาแก่ 
คนทุกคนเท่าๆ กัน สุดแล้วแต่ใครจะเอาไปท�าอะไร ถ้าเขาจะเอา 
เวลาไปท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ชีวิตของเขาก็มีประโยชน์ คนใจดี 
ก็มองเห็นทางที่จะท�าความดีได้มาก ส่วนคนใจชั่วก็มองเห็นแต่ 
ทางที่จะท�าความชั่วเช่นกัน
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๑๙  ม.ค.  ๒๕๒๐
พอพูดถึงความดี คนส่วนมากก็คิดไปถึงการต้องให้นั่นให้นี่ 

แก่คนนัน้คนนี ้จงึเหน็อปุสรรคมากมายในการท�าความดแีล้วละเลย 
เสีย ความจริงการไม่ท�าความชั่วก็เป็นความดีอีกอย่างหนึ่ง และ 
การแต่งใจของตนให้สะอาดผ่องใส เป็นความดีที่พึงประสงค์ 
อย่างยิ่ง การเจริญเมตตานั้นมีคุณานิสงส์มากกว่าการให้ทาน และ 
การรักษาศีลเสียอีก เพราะความดีชนิดนี้เข้าถึงดวงจิตโดยตรง

๒๐  ม.ค.  ๒๕๒๐
พวกพ้องเผ่าพันธุ์ที่แท้จริงของเรา ก็คือกรรมของเรา เพราะ 

ไม่แยกจากเรา ติดตามเราไปทุกหนทุกแห่ง ถ้ากรรมดีก็คอย 
อุปถัมภ์ค�้าชู กรรมชั่วก็คอยขัดขวางตัดรอน ส่วนญาติพี่น้องเผ่า 
พนัธุภ์ายนอกนัน้ไม่สามารถตดิตามกนัไปได้ทกุหนทกุแห่ง บางคนก็ 
แยกกนัอยูเ่ป็นสบิๆ ปี บางคนกไ็ม่ได้พบกนั แต่กรรมของเราตดิตาม 
เราไปทุกๆ ชาติ สมกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่า กมฺมพนฺธู - กรรม 
เป็นเผ่าพันธุ์พวกพ้องของเรา

๒๑  ม.ค.  ๒๕๒๐
แหล่งก�าเนิดที่แท้จริงของเราก็คือกรรมของเรา บิดาเป็นผู้ให้ 

ก�าเนิด มารดาเป็นผู้เกิดเรามาก็จริง แต่ก็ให้ก�าเนิดและเกิดเรามา 
ในด้านร่างกายเท่านั้น ส่วนจิตใจและคุณสมบัติทางจิตใจเป็นของ 
เราเองซึ่งสืบเนื่องกันมา หลายร้อยหลายพันชาติแล้ว มารดาบิดา 
ย่อมหวังให้ลูกดี ฉลาดสูงส่งทุกคน แต่ท�าไมลูกจึงเป็นอย่างนั้น 
ไม่ได้ทุกคน ก็เพราะแต่ละคนมีกรรมของตนติดตัวมาด้วย ถ้า 
มารดาบิดาก�าหนดชีวิตของลูกได้ ลูกทุกคนคงจะไม่มีใครตกต�่า
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๒๒  ม.ค.  ๒๕๒๐
จิตหรือวิญญาณไปเกิดพร้อมด้วยคุณสมบัติของจิต คุณ- 

สมบัตินั้นคือ บุญและบาป ชั่วและดี ท�านองเดียวกับบุคคลจะไป 
ที่ใดก็ย่อมไปพร้อมกับคุณสมบัติของตน แม้คนอื่นจะไม่เห็นหรือ 
ไม่รู้คุณสมบัติอันนั้นก็ตาม เขาจะแสดงคุณสมบัติออกเมื่อมีกรณี 
แวดล้อมที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเขา เช่น ครูเข้าสอนหนังสือ 
พร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆ ของตน มีความรู้เป็นต้น

๒๓  ม.ค.  ๒๕๒๐
ภยัพบิตัทิีเ่กดิจากผูอ้ืน่หรอืเกดิจากภายนอก ยงัมทีางป้องกนั 

ได้มาก ตัวเราเองก็ร่วมมือและหาทางป้องกันหรือหลบหลีกอยู่ 
เสมอ ญาตพิีน้่อง มติรสหายกพ็อช่วยเหลอืป้องกนัได้ แต่ภยัพบิตัิ 
ซึ่งเกิดจากตนเอง คือเกิดจากการกระท�าของตนเองนี่ซิ ป้องกัน 
ยาก เพราะตนเองก็มิได้ต่อสู้ป้องกันเสียแล้ว ใครเล่าจะช่วยได้ 
นิสัยเสียซึ่งเกิดขึ้นในตนนั่นแหละเป็นภัยอันร้ายแรงของตน

๒๔  ม.ค.  ๒๕๒๐
มคีวามทกุข์ยาก คนกห็น่ายหน ีมัง่มขีึน้ คนกร็บกวน พึง่พา 

เป็นที่เกาะที่ยึดของคนทั้งหลายจนนุงนัง ไม่มีเวลาเป็นของตน 
ทั้งความจนและความมี ให้ทุกข์ทั้งนั้น ความไม่จนไม่มีนั่นแหละ 
ประเสริฐ สิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งในชีวิตคนคือความสุขแห่งใจ 
ถึงจะมั่งมีทรัพย์สิน แต่ไม่มีความสงบแห่งใจก็เหมือนคนอนาถา 
ไม่มีที่พึ่ง
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๒๕  ม.ค.  ๒๕๒๐
น่าสงสารมนุษย์ ทั้งๆ ที่ที่พึ่งอันประเสริฐมีอยู่ก็หาเข้าพึ่ง 

ไม่ เหมือนคนเรือแตก แม้มีเรือใหญ่ที่ปลอดภัยคอยอยู่ข้างหน้า 
ก็ไม่รู้จักขึ้นเรือ จับฉวยเอาแผ่นกระดานบ้าง ท่อนไม้ลอยน�้ามา 
บ้าง เอาเป็นที่พึ่ง จะพึ่งได้อย่างไร

ธรรมนั่นแหละคือที่พึ่งอันประเสริฐ ธรรมนั่นแหละคือ 
ที่พึ่งอันสูงสุด ปราศจากธรรมเสียแล้ว จะพึ่งอะไรได้ แม้พระ 
สัมมาสัมพุทธเจ้า จอมปราชญ์แห่งโลก ๓ ก็ยังปฏิญาณพระองค์ 
ถือเอาธรรมเป็นที่พึ่ง

๒๖  ม.ค.  ๒๕๒๐
ใบแก่กร่็วงหล่นไปก่อน ใบอ่อนกร่็วงหล่นตามทหีลงั นัน่คอื 

ธรรมดาของใบไม้ฉันใด ชีวิตสรรพสัตว์ก็ฉันนั้น ถึงจะผิดเพี้ยน 
ไปจากนี้บ้างก็เพราะเหตุอื่นบังคับให้เป็นไป หาใช่เป็นธรรมดาไม่ 
จึงไม่ควรประมาท ชีวิตมีความแก่และความตายเป็นธรรมดา 
“ความจรงิมนษุย์และสตัว์เริม่แก่แล้วตัง้แต่เกดิทเีดยีว” ข้อความ 
ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ทางศาสนานี้ ตรงกับหลักของแพทย์ปัจจุบัน 
มิได้ผิดเพี้ยนเลย

๒๗  ม.ค.  ๒๕๒๐
ถ้าสังเกตด้วยดีจะเห็นว่า ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ ก็ยังผิด 

พลาดอยู่เสมอไป ไม่ว่าจะอายุมากสักปานใด หรือมีวิชาความรู้ 
มากอย่างไร เพราะอายุและความรู้มิได้เป็นเครื่องประกันว่าจะ 
ท�าอะไรไม่ผิด แม้คนที่อายุ ๙๐ แล้ว เมื่อนึกถึงการกระท�าเมื่อ 
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อาย ุ๘๙ กย็งัเหน็ข้อผดิพลาดบกพร่อง เมือ่เป็นดงันีจ้งึไม่ต้องกล่าว 
ถึงคนที่ยังอยู่ในเยาว์วัย แต่วิสัยคนฉลาด เมื่อรู้ตัวว่าผิดพลาด 
บกพร่องในเรื่องใดก็พยายามแก้ไข หรือกลับตัวใหม่ และเชื่อว่า 
ไม่มีวันสายในการกลับตัว แล้วเริ่มต้นในทางที่ถูก

๒๘  ม.ค.  ๒๕๒๐
การสั่งสมบุญบารมีในชีวิตประจ�าวัน  เป็นสิ่งส�าคัญและ 

จ�าเป็น เพราะวิถีชีวิตของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่สิ่งที่ 
เขาท�าในชีวิตประจ�าวันนั่นเอง ในขณะที่สั่งสมบุญบารมีนั้นควร 
พยายามละอาสวะไปด้วย ให้เข้าหลกัความเพยีรชอบ ๔ ประการ คอื

๑. เพียรระวังชั่วไม่ให้เกิด
๒. เพียรละชั่วที่เกิดแล้ว
๓. เพียรให้ความดีเกิดขึ้น
๔. เพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้ว 
สิ่งเหล่านี้ต้องเริ่มที่ใจก่อน จึงจะด�าเนินไปด้วยดี

๒๙  ม.ค.  ๒๕๒๐
บางคนมีความเห็นว่า คนท�าดีไม่ได้ดีก็มี คนท�าชั่วได้ดีก็ 

มีถมไป ความจริงที่ท่านว่า ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่วนั้นถูกแล้ว แต่ 
คนเห็นผิดไปเอง คือเห็นชั่วเป็นดีและเห็นดีเป็นชั่วเสีย จึงเข้าใจ 
คลาดเคลื่อนไปเช่นนั้น คนที่เข้าใจถูกต้องแท้จริง ต้องมีปัญญา- 
จกัษ ุมธีรรมจกัษ ุไม่ใช่มตีาเนือ้ธรรมดาแล้ววนิจิฉยัตกลงใจ เท่าที่ 
ปรากฏให้เห็นอันเป็นเพียงอาการภายนอก มีความจริงอันซับซ้อน 
อยู่เบื้องหลังมากมาย เปรียบเหมือนการวินิจฉัยโรคของนายแพทย์ 
ผู้เชี่ยวชาญกับของคนสามัญย่อมไม่เหมือนกัน
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๓๐  ม.ค.  ๒๕๒๐
ลาภ ยศ ต�าแหน่งหน้าที่ซึ่งถือว่ามีเกียรติเป็นของน่ากลัว 

จริงๆ มันท�าให้คนที่เคยดีเสียไปได้ ท�าให้คนที่เคยอ่อนน้อม 
ถ่อมตนเป็นคนกระด้างกระเดื่อง มีมานะจัด เขาได้สิ่งภายนอก 
มาประดับ แต่ท�าให้ภายในเน่าเหม็นและโสมม เขาได้สิ่งที่มีค่า 
น้อยมา แต่ต้องสูญเสียสิ่งที่มีค่ามากไป ได้กระเบื้องมา แต่ต้อง 
สูญเสียเพชรเม็ดงามไป ใจที่ขัดเกลาดีแล้วนั่นแหละ มีค่ายิ่งกว่า 
เพชรนิลจินดาและพัสตราภรณ์ทั้งหมดรวมกัน

๓๑  ม.ค.  ๒๕๒๐
มนุษย์บางคนชอบทั้งความสุข และความทุกข์ ชอบความสุข 

ที่เป็นของตน ชอบความทุกข์ที่ตกต้องผู้อื่น ผู้มีจิตใจอย่างนี้ จึง 
แสวงหาความสุขเพื่อตน พร้อมๆ กับใส่ทุกข์ให้ผู ้อื่น หรือหาดี 
ใส่ตัว หาชั่วใส่เขา หาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น คนเช่นนี้ 
ย่อมไม่ได้สุขจริง มีแต่ความทุกข์เสียแหละมาก เพราะผู้ให้ทุกข์ 
แก่ท่าน ทุกข์นั้นย่อมถึงตัว ไม่วันนี้ก็วันหน้า

บางคนอยากให้คนอื่นดี แต่พอเขาดีขึ้นมาจริงๆ ก็ริษยา 
เขา พอเขาชั่วก็ติเตียนเขา จะเอาอย่างไรกัน

๑  ก.พ.  ๒๕๒๐
คนส่วนมากมักตัดสินโลกตามที่ปรากฏแก่ตน หาได้ตัดสิน 

ตามที่เป็นจริงไม่ บางคนเห็นโลกเต็มไปด้วยความสุข ก็เพราะ 
ความสขุปรากฏแก่ตน บางคนเหน็โลกเตม็ไปด้วยความทกุข์ กเ็พราะ 
ความทุกข์ปรากฏแก่ตน ส่วนสภาพที่แท้จริงของโลกเป็นอย่างไร 
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หาทราบไม่ แต่คนจะมีความสุขส่วนเดียว หรือมีทุกข์ส่วนเดียว 
นั้นไม่มี

อันที่จริง มนุษย์ต้องสุขบ้าง ทุกข์บ้าง เกี่ยวกับโลกก็เพราะ 
ความหลงของตนที่มีต่อสิ่งสมมติในโลก สภาพของโลกแท้จริง 
เป็นกลางๆ เหมือนสภาพเดิมของน�้า ไม่ขม ไม่หวาน แต่น�้าจะขม 
หรือหวานก็เพราะสิ่งอื่นผสมเข้ามา

๒  ก.พ.  ๒๕๒๐
ดูหนังสงครามโลก หรือหนังสงครามต่างๆ ก็รู ้สึกสังเวช 

สลดใจว่า ท�าไมหนอมนุษย์จึงตั้งใจเบียดเบียนประหัตประหารกัน 
ถึงปานนี้  เขาท�าเพื่อใคร ?  เขาเบียดเบียนกันท�าไม ? มีเวรกัน 
มาตัง้แต่ปางไหน ? ทหารทีไ่ปยงิกนัอยูน่ัน้เกอืบจะไม่รูเ้รือ่ง และไม่รู้ 
จุดมุ ่งหมายเอาเลยว่าตนท�าไปท�าไม เพื่อใคร คนที่ตนตั้งหน้า 
ตัง้ตายงิเอา จรงิๆ นัน้ ไม่เคยรูจ้กั ไม่เคยเกลยีดชงั ไม่เคยท�าอะไร 
ต่อกันมาก่อน อยู่ๆ พอเห็นกันก็ยิงกัน ตายกันไป พิการกันไป

มนุษย์เมื่อปล่อยให้กิเลสและพวกมารบัญชาการชีวิต ก็ต้อง 
เบียดเบียนกันอย่างนี้

๓  ก.พ.  ๒๕๒๐
ชีวิตที่เดินตามอธรรมพบแต่บาป ที่เดินตามธรรมพบแต่ 

บุญ คนที่ปราศจากธรรม เป็นคนที่ว่างเปล่า ส่วนคนที่มีธรรมเป็น 
คนเพียบพร้อมด้วยคุณค่า
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๔  ก.พ.  ๒๕๒๐
คนธรรมดามองเพชรเป็นสิ่งมีราคา แต่ผู้มีใจซึ่งได้รับการ 

อบรมดีแล้ว มองเห็นเพชรเป็นเพียงถ่านสีขาว และเห็นเป็นที่มา 
แห่งอันตราย ถ้าสะสมไว้มากๆ มันไม่มีค่าอะไรในตัวมันเอง คน 
ไปให้ค่ามันต่างหาก ได้มีคนเสียชีวิตเพราะเพชรมาก็มาก ผู้มีใจสูง 
ย่อมมองเห็นค่าซึ่งคนธรรมดามองไม่เห็น เพราะคนธรรมดามี 
ปัญญาจักษุน้อยเกินไป แต่เมื่อมีปัญญาจักษุเพิ่มขึ้น ย่อมมองเห็น 
สิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น

๕  ก.พ.  ๒๕๒๐
นิสัยทางการพนันมักมาคู่กับนิสัยเกียจคร้านในการงาน ทั้ง 

สองอย่างบวกกันก่อให้เกิดบุตรคือความหายนะอย่างใหญ่หลวง 
แก่ชีวิตและทรัพย์สิน

เพียงความเกียจคร้านอย่างเดียวก็เป็นหายนะของชีวิตอยู่ 
แล้ว เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ เหมือนคนคิดอาศัยเศษไม้ข้ามมหาสมุทร 
เมื่อการพนันเข้ามาผสมอีก ก็ยิ่งเร่งวันหายนะให้เร็วขึ้น

๖  ก.พ.  ๒๕๒๐
มีคนเป็นอันมากที่หัวเราะเยาะโลกหน้า ใครเชื่อโลกหน้าหรือ 

ชาติหน้า ก็จะถูกคนพวกนี้หัวเราะเยาะเอาด้วย พระพุทธเจ้าทรง 
เรียกบุคคลประเภทนี้ว่า วิติณฺณปรโลโก หรือ วิสฺสฏปรโลโก มี 
โลกหน้าอันปล่อยเสียแล้ว คือไม่เอาใจใส่ต่อโลกหน้า ชาติหน้า 
เทยีบค�าว่า วสิสฺฏสมาจาโร มคีวามประพฤตอินัปล่อยเสยีแล้ว คอื 
ไม่เอาใจใส่ต่อความประพฤติ ไม่มีมารยาทอันดีงาม เช่น นักบวช 
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บางลัทธิเปลือยกาย ไว้ผมยาว ไม่สระไม่ล้าง พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
คนที่ไม่เชื่อในโลกหน้าจะไม่ท�าบาปนั้นไม่มี

๗  ก.พ.  ๒๕๒๐
คนไม่เชื่อโลกหน้าท�าบาปได้ง่ายกว่าผู้เชื่อ เพราะเห็นว่า เชื่อ 

โลกหน้าแม้จะท�าชั่วในที่ลับก็เกรงภัยในโลกหน้า จึงไม่กล้าท�า ถ้า 
ท�าก็ท�าอย่างหวาดหวั่นต่อผลในโลกหน้า

เมื่อท�าความดีก็มีความมั่นคงกว่าคนไม่เชื่อโลกหน้า เพราะ 
มีความหวังอยู่ว่า หากกรรมดียังไม่ให้ผลในโลกนี้ ก็จะต้องให้ผล 
ในโลกหน้า

๘  ก.พ.  ๒๕๒๐
อปุาทาน ความยดึมัน่ มคีวามสมัพนัธ์กบัตวัเรา อนัเป็นเหตุ 

ให้กระทบกระเทือน ไปยึดมั่นสิ่งใดไว้ว่าเป็นเราหรือเป็นของเรา 
เมื่อมีสิ่งมากระทบสิ่งนั้นก็ย่อมกระเทือนมาถึงเราด้วย เหมือนคน 
เอาวัตถุหลายๆ อย่าง มาผูกไว้กับตัวด้วยเชือกยาว เมื่อใครมา 
กระตุกปลายเชือกซึ่งผูกสิ่งนั้นอยู่ ย่อมกระเทือนมาถึงผู้นั้นทันที 
เพราะปลายเชือกข้างหนึ่งผูกติดอยู่กับตัวเขา อย่างน้อยเขาก็พอ 
รู้สึกได้ แต่พอปล่อยเชือกเสียแล้ว ถึงใครจะมาท�าให้วัตถุนั้นๆ 
กระเทือนปานใด ก็หากระทบกระเทือนมาถึงบุคคลผู ้นั้นไม่ 
การปล่อยวางก็เป็นอย่างนั้น ท�าให้จิตไม่กระเทือน
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๙  ก.พ.  ๒๕๒๐
คนส่วนมากได้มอบสุขและทุกข์ของตนไว้ให้ขึ้นกับปัจจัย 

ภายนอกแต่ประการเดียว ปัจจัยภายนอกที่ว่านี้ โดยทั่วไปหมาย 
ถึงสิ่งสนองความต้องการทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ คือ  รูป 
เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า วัตถุ 
กาม เมื่อไม่ได้สิ่งสนองความอยากตามที่อยากก็ทนอยู่ไม่ได้ ให้ 
รู้สึกเบื่อตัวเอง ชังตัวเอง และพลอยให้เบื่อคนอื่น และชังสิ่งต่างๆ 
ไปด้วย เขาจึงไม่อาจด�ารงตนอยู่อย่างอิสระได้ ต้องสุดแล้วแต่ 
ปัจจัยภายนอกจะบันดาล จึงไม่เป็นตัวของตัวเอง มีความผิดหวัง 
อยู่เป็นประจ�า แม้ตนของตนเองก็ยังหวังอะไรไม่ค่อยได้ แล้วจะ 
หวังอะไรกับปัจจัยภายนอกเล่า

๑๐  ก.พ.  ๒๕๒๐
คนที่พูดธรรม แสดงธรรม ได้อย่างพระอรหันต์ มิได้ 

หมายความว่า เขาเป็นพระอรหนัต์ นกัเรยีนทีส่ามารถตอบข้อสอบได้ 
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ได้หมายความว่าจะมีความรู้เท่าครูหรือมี 
คุณสมบัติอื่นๆ เหมือนครู อาจยิ่งกว่าในบางกรณี และหย่อนกว่า 
ในบางกรณี ท�านองเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับอัมพัฏฐ- 
มานพ (ในอมัพฏัฐสตูร ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค) ว่าคนทีจ่�าค�าพดู 
ของพระราชาได้ แล้วพูดข้อความเดียวกับที่พระราชด�ารัส มิได้ 
หมายความว่าเขาเป็นพระราชา คนที่ท่องมนต์ได้อย่างฤษีผู้ส�าเร็จ 
มไิด้หมายความว่า เขาเป็นฤษนีัน้ๆ ข้อส�าคญัอยูท่ีค่ณุสมบตัทิีเ่ขามี
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๑๑  ก.พ.  ๒๕๒๐
การฝึกฝนอบรม การให้การศึกษาเพื่อให้คนมีจริยธรรมสูง 

นั้น เป็นสิ่งจ�าเป็น เพราะเป็นการง่ายในการให้เขาได้ถ่ายแบบที่ดี 
ตามหลักฐานการวิจัย จริยธรรมของเยาวชนไทย ของสภาวิจัยแห่ง 
ชาติ ปรากฏว่า “ถ้าได้ตัวแบบที่ดีแล้ว ผู้ที่จะรับรู้และเลียนแบบ 
มากที่สุด คือผู้ที่มีจริยธรรมสูง ส่วนผู้ที่มีระดับจริยธรรมต�่านั้น 
มีการเลียนแบบน้อยกว่า และจะเลียนแบบผู้กระท�าดีก็ต่อเมื่อผู้ 
เป็นแบบนั้นมีลักษณะจูงใจให้น่าเลียนแบบมากเป็นพิเศษเท่านั้น”

ทีเ่ป็นดงันีก้เ็พราะว่าผูม้จีรยิธรรมสงูนัน้ต้องเป็นคนมอีปุนสิยั 
ดี คนผู้เป็นแบบที่ดีย่อมเป็นผู้มีอุปนิสัยดี ผู้มีอุปนิสัยดีด้วยกัน 
ย่อมมีความโน้มเอียงเข้าหากัน ดึงดูดกัน

๑๒  ก.พ.  ๒๕๒๐
วตัถทุรงสภาวะของตนอยูไ่ด้ทลีะขณะ ด�าเนนิไปได้ด้วยสนัตติ 

คอืความสบืต่อ จงึดเูสมอืนเทีย่ง ยัง่ยนื เป็นอนัเดยีว แต่ความจรงิ 
แล้วเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พระพุทธศาสนามีหลักค�าสอน 
ท�านองนี้  เรียกว่า ขณิกวาทะ (Momentariness) คือกล่าวว่า 
สิ่งต่างๆ หรือวัตถุด�ารงอยู่ทีละขณะ

๑๓  ก.พ.  ๒๕๒๐
สตรีที่มีการศึกษาดี  เรียนมาก มีปริญญาหลากหลาย มี 

ต�าแหน่งการงานดี แต่มีจ�านวนไม่น้อยที่ไม่พบความสงบสุขใน 
ครอบครวั  กเ็พราะไม่ได้เรยีนรูห้รอืไม่ได้ปฏบิตัสิิง่ส�าคญัอย่างหนึง่ 
นัน่คอื “ศลิปะในการปรนนบิตัผิูอ้ืน่” โดยเฉพาะคนในครอบครวั 
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ของตน เช่น สามี มารดา บิดาของสามี
ความจรงิ การเข้าใจปรนนบิตั ิความอ่อนโยน อ่อนหวานนัน้ 

เป็นคุณสมบัติส�าคัญของกุลสตรีทุกวัยและทุกอาชีพ ไม่ว่าจะมี 
การศึกษาดี หรือไม่ได้รับการศึกษาเลยก็ตาม

๑๔  ก.พ.  ๒๕๒๐
สตรีใดมีคุณสมบัติส�าคัญนี้ คือการปรนนิบัติดี สตรีนั้นจะ 

ได้รับความรักดูดดื่มจากสามี ไม่รู้จักจืดจาง ได้รับความเอ็นดูจาก 
ผู ้ใหญ่ และเคารพย�าเกรงจากผู ้น้อย พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ 
ไว้ว่า บรรดาภรรยา ภรรยาที่ปรนนิบัติดีนั่นแหละประเสริฐที่สุด 
พระพุทธด�ารัสนี้เป็นความจริงที่ยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบันนี้ และจะ 
เป็นความจริงในอนาคตอันยาวนานอีกด้วย

๑๕  ก.พ.  ๒๕๒๐
ความสวยเป็นสิ่งจืดจางง่าย เมื่อคุ้นเสียแล้วก็ค่อยๆ หมด 

ความหมายไปทีละน้อย แต่ความดีเป็นสิ่งที่ไม่จืดจาง ยิ่งคุ้น ยิ่ง 
สนิท ยิ่งดื่มด�่าล�้าลึก จะเลือกอะไรก็เลือกเอาเถิด

อนึ่ง แม้สวยสักปานใด ก็คือสังขาร จะต้องมีความเปลี่ยน 
แปลง ช�ารดุ ทรดุโทรม ต้องแก่ เจบ็ และตายเป็นทีส่ดุ เน่าเหมน็ 
ไม่เป็นที่ปรารถนาของใครๆ แต่ความดีที่ท�าแล้วไม่เป็นดังนั้น เป็น 
ของยั่งยืนกว่า ไม่ลงท้ายด้วยการที่พึงรังเกียจ
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๑๖  ก.พ.  ๒๕๒๐
ยาเสพติดภายนอกมีโทษต่อร่างกายและจิตใจอย่างไร ยา 

เสพติดภายในก็มีโทษต่อร่างกายและจิตใจอย่างนั้น ยาเสพติด 
ภายในหมายถึงกิเลสต่างๆ อันท�าให้จิตใจเร่าร้อนกระวนกระวาย 
ไร้ความสงบสุขภายใน ก่อให้เกิดความเครียดทางอารมณ์ Emo- 

tional Tension กระทบกระเทือนมาถึงระบบประสาท และ 
ร่างกายทั่วไป โอสถส�าหรับยาเสพติดภายในก็คือธรรม ท่านเรียก 
ว่า ธัมโมสถ คนในโลกได้ติดยาเสพติดกันมาก ภายนอกบ้าง 
ภายในบ้าง ทั้งภายนอกและภายในบ้าง

๑๗  ก.พ.  ๒๕๒๐
ระหว่างคนทีม่ขีองมาก กบัคนทีม่คีวามต้องการน้อย คนไหน 

ร�่ารวยกว่ากัน ชาววัตถุนิยมจะตอบว่า คนที่มีของมากเป็นเศรษฐี 
แต่ชาวปัญญานยิม หรอืวมิตุตนิยิมจะตอบว่า คนทีม่คีวามต้องการ 
น้อยเป็นคนมั่งคั่ง การลดความต้องการก็เท่ากับการได้ของเพิ่ม 
ขึ้นมา ส่วนความต้องการมากเท่ากับขาดของไป

ความพอใจของเรานั้นอยู่ที่ความพอดี ระหว่างสิ่งที่เรามีกับ 
สิ่งที่เราต้องการ

๑๘  ก.พ.  ๒๕๒๐
อิทธิพลของสมมตินั้นมีมาก มันเป็นเปลือกของคน ไม่ใช่ 

สารัตถะของคน คนที่หลงในสมมติจึงเรียกว่าหลงเปลือก สารัตถะ 
ของมีดอยู่ที่ความคมของมันไม่ใช่ด้าม ถึงด้ามจะเป็นทองหรือ 
ประดับมุก แต่ไม่คมก็ใช้ประโยชน์อย่างมีดไม่ได้ ถ้ามีเจ้าของมีด 



อ.  ว ศ ิน   อิ น ท ส ร ะ 41

สองคน คนหนึ่งคอยแสวงหาเพชรพลอยมาประดับด้ามมีดแต่ 
อย่างเดียว ปล่อยให้ตัวมีดเป็นสนิมเกรอะกรัง ไม่คม แต่อีก 
คนหนึง่คอยลบัมดีอยูเ่สมอ มด้ีามไม้แต่พอจบัได้ถนดัมอื คนทีส่อง 
รู้จักสาระของมีด คนที่หนึ่งไม่รู้จัก

ความประพฤติดี ความรู ้ ความสงบ เป็นสาระของชีวิต 
ผู้แสวงหาสิ่งนั้นมาประดับชีวิต เป็นผู้รู้จักสาระของชีวิต ย่อมได้ 
พบสาระของชีวิต

๑๙  ก.พ.  ๒๕๒๐
คุณธรรมอย่างพระนั้น ไม่เคยเป็นที่นิยมของโจร ท�านอง 

เดียวกัน ความโหดร้ายอย่างโจร ไม่เคยเป็นที่นิยมของพระ
บุคคลที่ท่านนิยมนั่นแหละเป็นเข็มชี้บอกว่าท่านเป็นคน 

อย่างไร เพราะคนที่มีอุปนิสัยต่างกันย่อมผลักกัน คนที่มีอุปนิสัย 
เหมือนกันย่อมดึงดูดกัน

๒๐  ก.พ.  ๒๕๒๐
ถึงจะเป็นคนดีสักเท่าใด ก็ต้องมีคนไม่ชอบอยู่บ้าง บางคน 

ถึงกับเกลียดชังเอาเลยก็มี เพราะคนบางพวกไม่ชอบคนดี ใจเขา 
เป็นศัตรูกับคนดี ทั้งนี้เพราะความดีในตัวเขามีน้อยเกินไป ไม่เป็น 
เชื้อให้รับรองความดีได้ แต่สนิทสนมรักใคร่กันนักกับคนชั่ว 
คนพาลสันดานหยาบ เพราะเชื้อในตัวเขามีอยู่มากพร้อมที่จะรับ 
ความชัว่ ใครสัง่สมสิง่ใดไว้ในตนมาก ย่อมพรัง่พร้อมไปด้วยสิง่นัน้

เมื่อรู้อย่างนั้นแล้ว เราจึงไม่ควรแก้ดีในตน เพียงเพื่อให้เป็น 
ที่ชอบใจของคนชั่ว เมื่อใดเป็นที่รักของคนชั่วให้พึงระวังอันตราย
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๒๑  ก.พ.  ๒๕๒๐
หลักเรื่องพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางจิตวิทยากล่าว 

ว่า มีความส�าคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์มากเป็นล้นพ้นนั้น 
พิจารณาดูก็เห็นว่ามีความจริงอยู่บ้าง แต่ถ้าพิจารณาให้ละเอียด 
ลงไปอีกก็จะพบว่าตามหลักนี้ มนุษย์ไม่ต้องรับผิดชอบตนเอง 
อะไรเลย Free will ของมนุษย์ไม่มี เพราะสุดแล้วแต่พันธุกรรม 
และสิ่งแวดล้อม จะบ่งบอกให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกไป เมื่อ 
เป็นเช่นนี้มนุษย์จะเอาชนะตนเองได้อย่างไร จะบรรลุถึงความ 
มั่นคงแห่งอุปนิสัยและจิตใจได้อย่างไร

๒๒  ก.พ.  ๒๕๒๐
คนส่วนมากเห็นว่า ปฐมวัย ควรแสวงหาความรู้ มัชฌิมวัย 

ควรแสวงหาทรัพย์ ปัจฉิมวัย ควรแสวงหาบุญ
แต่ข้าพเจ้าเหน็ว่า บญุกศุลนัน้ต้องแสวงหาทกุวยั และความรู้ 

ก็ต้องแสวงหาทุกวัยเหมือนกัน
การบุญกุศลนั้น ถ้าไม่เริ่มต้นแต่ปฐมวัยแล้ว มักจะติดเป็น 

นสิยัและท�าไม่ได้ แม้ในปัจฉมิวยั คงตายไปโดยมไิด้สร้างบญุกศุล 
อะไรให้เป็นหลักของชีวิต ส่วนความรู้เล่า ถ้าแสวงหาเพียงวัยเดียว 
แล้วหยุด ของเก่าก็จะลืมหมด ของใหม่ก็ไม่เกิด

๒๓  ก.พ.  ๒๕๒๐
ผูใ้ด เอน็ดเูรา หวงัดต่ีอเรา มุง่ประโยชน์แก่เรา ท่านแนะน�า 

สิ่งใด ควรท�าตามค�าแนะน�าของท่านเพื่อประโยชน์และความสุข 
ทั้งของท่านและของเราเอง
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๒๔  ก.พ.  ๒๕๒๐
การท�าความดีนับว่าเป็นของยากอยู่แล้ว แต่การรักษาความดี 

ยังยากขึ้นไปอีก ผู ้ที่หมั่นท�าความดีและรักษาความดีไว ้ได ้ 
สม�า่เสมอ นบัว่าเป็นบคุคลทีห่ายาก ควรเคารพ บชูา เข้าใกล้ และ 
ถือเป็นแบบอย่าง

๒๕  ก.พ.  ๒๕๒๐
ผู ้ครองเรือนที่ดี ต้องพยายามสร้างตัวทีละน้อยจนเป็น 

ปึกแผ่น เหมือนการท�าจอมปลวกของตัวปลวก
(นัย พุทธภาษิต ๑๑/๒๐๒)

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ
การได้ปัญญา ท�าให้เกิดสุข

๒๖  ก.พ.  ๒๕๒๐
การแสวงหาปัญญา เป็นการแสวงหาที่ประเสริฐแท้ ดังนั้น 

เมื่อมีปัญญาเป็นจุดมุ่งหมายแล้ว ควรตั้งตนไว้ในฐานะที่ปัญญาจะ 
เจริญได้

คนมีสันดานชั่วย่อมล�าบากเพราะกรรมของตน คือ ตนเอง 
ท�าตนให้เป็นอุปสรรคของตนเอง เมื่อสั่งสมกรรมชั่วไว้มาก กรรม 
ชั่วนั่นเองจะมาเป็นเครื่องกีดขวางไม่ให้พบความสุขความเจริญ

(นัย ม. ม. ๑๓/๔๑๓ 
ขุ. เถร. ๒๖/๓๗๙)

(๒๕/๕๙)

(นัย ขุ. ธ. ๒๕/๕๒)



ถ้าเราศึกษาตนเอง และเข้าใจตนเองให้ดีแล้ว

ก็จะเข้าใจผู้อื่นได้ด้วย

ความพยายามที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจตน

โดยที่ยังไม่เข้าใจตนเองนั้นย่อมไร้ผล
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๒๗  ก.พ.  ๒๕๒๐
คนมีศีลธรรมเป็นคนดีย่อมรุ่งเรืองเสมอ ประดุจไฟปรากฏ 

ที่ใด ย่อมมีแสงสว่างที่นั่น ความสว่างเป็นคุณสมบัติของไฟฉันใด 
ความดีก็เป็นคุณสมบัติของบัณฑิตฉันนั้น 

(นัย ส�. ส. ๑๕/๓๐๙ 
ขุ. ชา เอก. ๒๗/๓๒)

๒๘  ก.พ.  ๒๕๒๐
บางคนมีนิสัยเพ่งโทษผู้อื่น แต่ไม่สนใจคุณของเขา ส่วน 

บัณฑิตย่อมสนใจคุณของผู้อื่น ไม่ค่อยเพ่งโทษ การไม่เพ่งโทษ 
ผู้อื่นนั้น เป็นก�าลังส�าคัญของบัณฑิต 

(นัย องฺ อฏฺก ๒๓/๒๒๗)

อนึง่ บคุคลผูถ้งึพร้อมด้วยคณุสมบตั ิตามฐานะหรอืต�าแหน่ง 
หน้าทีข่องตนนัน้หาได้ยาก คนส่วนมากขาดคณุสมบตัอินัเหมาะสม 
แต่ต้องการต�าแหน่งที่ดี

(นัย ขุ. ชา. ทุก. ๒๗/๘๕)

๑  มี.ค.  ๒๕๒๐
อ่อนแอเกินไปก็ถูกเขาดูหมิ่น แข็งกระด้างนักก็มีคนชัง 

เต็มไปด้วยเวรภัย ดังนี้จึงควรประพฤติแต่พอดีพองาม 
(นัย ขุ. ชา. ทวาทสก. ๒๗/๓๓๙)
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๒  มี.ค.  ๒๕๒๐
แม้จะรู้ตนว่ามุ่งประโยชน์ แต่ก็ควรด�าเนินการอย่างฉลาด 

รอบคอบ พลาดพลั้งจะล�าบาก เจตนาดี วิธีการดี จึงจะให้ส�าเร็จ 
ประโยชน์ด้วยดี

๓  มี.ค.  ๒๕๒๐
การงานที่ท�าด้วยความเกียจคร้าน กับการงานที่ท�าด้วยความ 

พากเพียร ย่อมมีผลไม่เหมือนกัน อย่างแรกมีผลน้อยไม่เต็มเม็ด 
เต็มหน่วย อย่างหลังมีผลมากเต็มเม็ดเต็มหน่วย อย่างแรกให้เกิด 
ความเบื่อหน่าย อย่างหลังให้เกิดความเพลิดเพลิน มีความสุข

๔  มี.ค.  ๒๕๒๐
นตฺถิ กามปรํ ทุกฺขํ  ทุกข์ (อื่น) ยิ่งกว่ากาม ไม่มี

(ขุ. ชา. เอกาทสก. ๒๗/๓๑๕)

นตถฺ ิสนตฺปิร ํสขุ ํ สขุ (อืน่) ยิง่กว่าความสงบไม่ม ี(๒๕/๔๒)
ข้อความทั้งสองนี้ แสดงความตรงกันข้าม บัณฑิตควร 

พินิจด้วยปัญญาอันแยบยล ใคร่ครวญดูให้เห็นจริง

๕  มี.ค.  ๒๕๒๐
เมือ่จะประพฤตปิระโยชน์ หรอืท�าประโยชน์ใด กค็วรประพฤติ 

หรือท�าประโยชน์นั้นกับคนที่เขารู้จักประโยชน์ หรือรู้คุณค่าของ 
ประโยชน์ที่เราท�า มิฉะนั้นจะเสียแรงเปล่า และไม่ได้สุข
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๖  มี.ค.  ๒๕๒๐
ศีลเป็นสิ่งประเสริฐ ผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุด ต้องการชัยชนะ 

ทั้งในหมู่เทวาและมนุษย์ ก็ควรมีคุณธรรมทั้งสองประการคือ ศีล 
และปัญญา 

(นัย ขุ. เถร. ๒๖/๓๕๘)

พระพุทธเจ้าตรัสว่าศีลและปัญญาต้องอาศัยกันอยู ่เสมอ 
เหมือนมือทั้งสองและเท้าทั้งสองต้องอาศัยซึ่งกันและกัน พูดให้สั้น 
ก็คือ คนที่จะประเสริฐนั้นต้องมีความรู้ดีและความประพฤติดี

๗  มี.ค.  ๒๕๒๐
บุคคลจะมีเมตตากรุณาที่แท้จริงก็ต่อเมื่อราคะสงบลงแล้ว 

เมื่อใดราคะสงบลง เมื่อนั้นแหละเมตตากรุณาจึงจะบริสุทธิ์ผ่องใส 
ละเอียด ประณีต เยือกเย็นจริงๆ 

๘  มี.ค.  ๒๕๒๐
ผลในปัจจุบันย่อมแสดงเหตุในอดีต แม้เราจะไม่รู ้ไม่เห็น 

ก็ตาม ในตะเกียงที่ส่องสว่างอยู่ แม้เราจะไม่เห็นน�้ามัน แต่ก็แสดง 
ว่าต้องมีน�้ามันอยู่ น�้ามันหมดเมื่อใด ไฟก็ดับเมื่อนั้น

วันนี้จะกลายเป็นอดีตของวันพรุ่งนี้ และพรุ่งนี้ก็จะเป็นอดีต 
ของมะรืนนี้ จงท�าวันนี้ให้ดีเถิด แล้วพรุ่งนี้จะดีเอง

เมื่อเอาชนะตนเองได้ในวันนี้ ก็จะเป็นปัจจัยต่อเนื่องใน 
การเอาชนะในวันพรุ่งนี้ง่ายขึ้น ถ้าแพ้ในวันนี้ พรุ่งนี้อาจแพ้อีก
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๙  มี.ค.  ๒๕๒๐
แพทย์บอกให้ทุกเพศทุกวัยหมั่นบริหารกายเพื่อสุขภาพ แม้ 

คนไม่อาจเป็นนักกีฬาประเภทต่างๆ ได้ทุกคน แต่เขาก็สามารถ 
บริหารกายเพื่อสุขภาพของกายได้ทุกคน วันละเล็กละน้อย

ทางศาสนาบอกให้เราหมัน่บรหิารจติ เพือ่สขุภาพทางจติ การ
บริหารจิตมีหลายวิธี แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการท�าสมาธิและวิปัสสนา 
ควรท�าวันละเล็กวันละน้อย สุขภาพทางกายมีคุณแก่กายอย่างไร 
สุขภาพทางจิตก็มีคุณแก่จิตใจอย่างนั้น จิตมนุษย์มีความส�าคัญ 
ต่อสุขทุกข์ในชีวิตประจ�าวันของเขามาก ไม่ควรละเลยเสีย จิตที่ 
ฝึกดีแล้วย่อมน�าความสุขมาให้ มีคุณค่าล้นเหลือ

๑๐  มี.ค.  ๒๕๒๐
กรรมในอดีตสร้างเรามาก็จริง แต่ผู ้มีความรู ้เรื่องชีวิตดี 

ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนให้ดีขึ้นได้ด้วยการสร้าง 
กรรมใหม่ให้ดี เปรียบเหมือนเราเข้าอยู่อาศัยในบ้านซึ่งสร้างไว้แล้ว 
ถ้าเรามีความรู้เรื่องการก่อสร้าง เราย่อมสามารถดัดแปลงแก้ไข 
ส่วนที่บกพร่องให้ดีขึ้นตามความต้องการของเรา ให้เหมาะสมกับ 
กิจการของเรา แต่ถ้าเราไม่มีความรู้ในการก่อสร้าง หรือไม่สามารถ 
ให้ช่างมาดัดแปลงได้ ก็ต้องทนอยู่ไปอย่างนั้น เรื่องของชีวิตก็ 
เหมอืนกนั แม้กรรมในอดตีจะสร้างเรามาบ้างแล้ว กย็งัสามารถแก้ไข 
ได้ด้วยความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิต ไม่ควรท้อถอย
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๑๑  มี.ค.  ๒๕๒๐
ท�าไมบางคนจึงดีง่ายชั่วยากเหลือเกิน บางคนก็ชั่วง่ายดียาก 

เป็นนักหนา ถ้าไม่ใช่เพราะอาสวะหรือบารมีที่แต่ละคนได้เคย 
สั่งสมไว้แล้ว จะเอาอะไรมาเป็นค�าตอบเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งได้

บางคนหลอมจิตใจด้วยคุณธรรมอยู ่เสมอ ใจเขาจึงเป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกันกับคุณธรรม บางคนหลอมจิตใจของตนด้วย 
ความชั่ว จึงเป็นคนชั่ว ไม่น่ามีความสุขเลย

๑๒  มี.ค.  ๒๕๒๐
คนดีอย่างสามัญ ก็มีคนนับถือ ดีอย่างกลางมีคนเคารพ ดี 

อย่างสูงมีคนบูชา
ผู้ประพฤติถูกต้องตามหน้าที่ของตน เรียกว่าดีอย่างสามัญ 

เป็นอย่างโลกๆ 
ผู้ตั้งอยู่ในศีล ส�ารวมอินทรีย์  เรียกว่าดีอย่างกลาง ส่วน 

ผู ้ประพฤติปฏิบัติธรรมในสมาธิวิป ัสสนา ขัดเกลาตนเองให้ 
ปราศจากกเิลส เรยีกว่าดอีย่างสงู เมือ่ถงึขัน้ทีเ่ขาบชูาแล้ว เครือ่งใช้ 
ต่างๆ ของบุคคลนั้น และแม้กระดูกก็กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ 
ได้รับการบูชาไปทั้งสิ้น

๑๓  มี.ค.  ๒๕๒๐
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความสุขยิ่งกว่าความสงบไม่มี - นตฺถิ 

สนฺติปร� สุข�” นั้น  เป็นความจริงอย่างยิ่ง  เพราะสุขอย่างอื่น 
มีทุกข์แอบแฝงซ่อนเร้น หรือซ่อนอยู่ด้วย อาจมีทุกข์ติดตามมา 
ภายหลัง  เช่น กามสุข ความสุขอันอาศัยรูป  เสียง กลิ่น รส 
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สิ่งสัมผัส หรือ ลาภ ยศ สรรเสริญ มันไม่อิสระ มีความผูกพัน 
ยึดติด ส่วนความสุขซึ่งเกิดจากความสงบนั้น อิสระ เป็นกลาง 
ปลอดจากความผกูพนัยดึตดิ ว่าโดยปรมิาณกม็ไีด้มากกว่าโลกยีสขุ 
ว่าโดยคณุภาพกด็กีว่า ละเอยีด ประณตีกว่า สงูกว่า ทีส่�าคญักค็อื 
หาได้จากตนเอง ไม่ต้องง้อสิ่งภายนอก

๑๔  มี.ค.  ๒๕๒๐
แม้จะเชื่อว่าเรื่องนั้นจริง แต่ก็ไม่ควรพูดเรื่อยไป ควรค�านึง 

ถงึประโยชน์ทีจ่ะได้ทัง้สองฝ่าย คอืทัง้ผูพ้ดูและผูฟั้ง ถ้าเหน็ว่าไม่มี 
ประโยชน์ นิ่งเสียดีกว่า อนึ่ง แม้ได้เห็นด้วยตาตนเองก็ไม่ควรพูด 
เรือ่ยเป่ือยไป ควรดกูาลเทศะ และบคุคลทีเ่ราจะพดูด้วยว่ามคีวาม 
เหมาะสมเพียงใด ที่ส�าคัญคือประโยชน์ มิฉะนั้นจะเสียเวลาเปล่า 
และเป็นโทษแก่ตนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าสิ่งที่รู ้เห็นนั้น 
เป็นความผิดของคนอื่น ก็พึงระวังให้มากขึ้น

๑๕  มี.ค.  ๒๕๒๐
ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า “ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ัน้เหน็เรา ผูใ้ดเหน็ 

เรา ผูน้ัน้เหน็ธรรม” นัน้ แสดงว่า พระพทุธ และพระธรรมนัน้ ใน 
ความหมายทีแ่ท้จรงิแล้วเป็นอนัเดยีวกนั แม้พระสงฆ์ในความหมาย 
ทีเ่ป็นคณุสมบตั ิคอื อรยิสงฆ์ กเ็ป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนักบัพระพทุธ 
และพระธรรม ไม่แยกจากกัน คล้ายกับแก้วหรือเพชรอันเดียวที่มี 
๓ เหลี่ยม บางทีทรงเรียกพระองค์เองว่า ธรรมกาย ดังนี้ก็มี

(ตถาคตสฺส เหต� วาเสฏฺา อธิวจน� ธมฺมกาโย อิติปิ พฺรหฺมกาโย อิติปิ 
ธมฺมภูโต อิติปิ พฺรหฺมภูโต อิติปิ - อัคคัญญสูตร ทีฆนิกาย เล่ม ๑๑)
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๑๖  มี.ค.  ๒๕๒๐
เขาท�าตนน่ารักก็ดีไปอย่างหนึ่ง ท�าให้จิตใจของเราอ่อนโยน 

หวงัประโยชน์เกือ้กลูแก่เขา แต่ถ้าเผลอมากไป เขากด็งึเราลงเหวได้ 
เขาท�าตนไม่น่ารักก็ดีไปอย่างหนึ่ง ถ้าเราท�าใจเป็น คือท�าให้เรา 
ปล่อยวางได้ ไม่มอีาลยั สละคนืสิง่ทีเ่คยยดึมัน่ว่าเป็นของเรา วางใจ 
เป็นกลาง มีสติสัมปชัญญะอันบริสุทธิ์ สงบ อิสระ

การปรับใจของเราให้รู้เท่าทันความเป็นจริง มีคุณค่าแก่ชีวิต 
มาก

๑๗  มี.ค.  ๒๕๒๐
การรักษาความมั่นคงภายในชาตินั้น มีอยู ่หลายวิธี วิธีที่ 

ส�าคญัประการหนึง่ซึง่ข้าพเจ้ามองเหน็ คอืการทีท่กุคนในชาตติัง้ตน 
ไว้ชอบ ประกอบกิจอันไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น คนที่อยู ่ใน 
วัยท�างานสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่ตกเป็นภาระของสังคม เยาวชน 
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่ประพฤติเสเพล และคนชรายึดมั่นอยู ่ 
ในทางของศาสนา อยู่ในศีลในธรรม ถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้ว ความ 
มั่นคงภายในชาติก็จะเกิดขึ้นอย่างถาวร

๑๘  มี.ค.  ๒๕๒๐
ในอัคคัญญสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค พระไตรปิฎก 

เล่ม ๑๑ พระพุทธเจ้าทรงเน้นถึงความส�าคัญของธรรมตลอดทั้ง 
พระสตูร ทรงเล่าเรือ่งนัน้ๆ เช่น ความเป็นมาของโลก ความเป็นมา 
ของมนษุย์ แล้วสรปุลงเป็นตอนๆ ว่า “ดกูร วาเสฏฐะ และภารทั- 
วาชะ เห็นหรือไม่ว่าธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชน ทั้งใน 
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ปัจจุบันและอนาคต ธมฺโม หิ วาเสฏฺา เสฏฺโ ชเนตสฺมึ ทิฏฺเ 
เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายญฺจ”

เมื่อบุคคลเคารพธรรม น้อมธรรมเข้าไว้ในตน ย่อมเป็น 
ผู้ประเสริฐไปด้วย

๑๙  มี.ค.  ๒๕๒๐
“เมื่อฝึกฝนตนได้ดีแล้ว ย่อมได้ที่พึงอันได้แสนยาก” 

ข้อความนี้ถอดจากพระพุทธภาษิตในอัตตวรรค ธรรมบทที่ว่า 
“อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถ� ลภติ ทุลฺลภ�”

ฝึกตนก็คือ ฝึกกาย วาจา ใจ ของตนให้ดีจนเป็นที่พึ่งได้ 
เมื่อฝ ึกได ้ดีแล ้วก็จะติดอยู ่กับตนตลอดไป  ไม ่ เหมือนของ 
ภายนอกหรือคนอื่น ซึ่งอาจเป็นที่พึ่งได้บ้างเป็นครั้งคราว คนที่ 
เรยีนวชิาใดวชิาหนึง่อย่างดแีล้ว ย่อมรูว้ชิานัน้ได้ฉนัใด ผูฝึ้กฝนตน 
ดีแล้วก็ย่อมได้ที่พึ่งอันประเสริฐ คือตนของตนฉันนั้น

๒๐  มี.ค.  ๒๕๒๐
ความเข้าใจของคนบางพวกบางกลุ ่มในสมัยนี้ ที่ว ่าเรื่อง 

ศาสนาและศีลธรรมเป็นเรื่องกีดขวางทางเจริญแห่งชีวิตของเขา 
หรือเป็นเรื่องล้าสมัยนั้น  เป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวง 
เพราะความเข้าใจผิดอันนี้เองมนุษย์จึงได้พบกับความยุ่งยากสับสน 
ทางจิตใจอย่างยากที่จะสางได้ ยิ่งนานวันก็ยิ่งหมักหมมมากขึ้น 
ศีลธรรมเป็นบันไดขั้นต้นของชีวิต คือตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการ 
พัฒนาสูงสุดไปสู่ความสมบูรณ์ที่สุดของชีวิต
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๒๑  มี.ค.  ๒๕๒๐
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สัตว์โลกผูกพันอยู่ในความหลง ตกอยู่ 

ในความมืด มีน้อยคนที่จะเห็นแจ้งตามเป็นจริง เพราะฉะนั้น จึง 
มีคนน้อยที่ไปสวรรค์  เหมือนนกที่ติดข่ายของนายพรานแล้ว 
น้อยตัวที่จะพ้นไปได้”

โลกยีมหาชนนัน่เอง ตกอยูใ่นความมดื เป็นผูบ้อดเพราะไม่มี 
ปัญญาจักษุ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นผู้ใจบอด ไม่อาจมองเห็น 
สัจจะแห่งโลกได้ เขามีแต่ตาเนื้อส�าหรับเห็นรูปต่างๆ อันยั่วยวน 
ให้หลงใหล หรือให้หลงรัก หลงชัง แล้วดิ่งลงไปนรก คนไป 
สวรรค์เหมือนเขาโค ส่วนคนไปนรกเหมือนขนโค

๒๒  มี.ค.  ๒๕๒๐
คนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย ไม่มีใครพ้นได้ ความตาย 

ของปุถุชนมีคติไม่แน่นอน บางชาติตกนรก บางชาติไปสวรรค์ 
บางชาติเกิดในก�าเนิดดิรัจฉาน บางชาติเป็นเปรต เป็นอสุรกาย 
สุดแล้วแต่กรรม น่าหวาดเสียว น่ากลัว ความทุกข์ในก�าเนิด 
ดิรัจฉาน เช่น สุนัข เป็นต้น ช่างน่ากลัวเสียนี่กระไร !

แม้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็น่าหวาดเสียวอยู่นั่นเอง เพราะมนุษย์ 
มหีลายประเภท หลายสภาพ บางคนพกิลพกิาร อดอยาก เจบ็กาย 
เจ็บใจ อยู่ตลอดชีวิต แม้คนที่มั่งมีและมีอวัยวะสมบูรณ์ ก็ยัง 
ถูกกิเลสเผาให้เร่าร้อนอยู่เป็นประจ�า
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๒๓  มี.ค.  ๒๕๒๐
ความต้องการออกจากโลก เป็นโลกตุตรชนนัน้ เป็นทรรศนะ 

และเป็นอุดมคติของนักปราชญ์ ทั้งนี้เพราะได้มองเห็นด้วยปัญญา 
อันชอบว่า โลกนี้ไม่มีอะไรควรยึดมั่น สิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่น 
ถือมั่น สิ่งนั้นก่อให้เกิดทุกข์เสียทุกครั้งไป ความสุขเล็กน้อย 
ไม่พอกับความทุกข์ที่กระหน�่าอยู่ทุกเวลามิได้เว้น

โลกมคีวามทรดุโทรม แวดล้อมอยูด้่วยทกุข์รอบด้าน มปัีญหา 
มาก พร่องอยู่เป็นนิตย์ มีความขัดข้องที่จะต้องแก้ไขอยู่เสมอ

๒๔  มี.ค.  ๒๕๒๐
สมัยนี้ สังเกตดูว่าผู ้มีการศึกษาดี ผู ้รู ้  ได้หันมายกย่อง 

พระพุทธศาสนามากขึ้น ถวายพระเกียรติแด่พระสัมมาสัมพุทธ- 
เจ้ามากขึน้ ในฐานะทีพ่ระองค์ทรงเป็นผูรู้จ้รงิและประทานแสงสว่าง 
แก่โลก เช่นวันนี้ไปร่วมประชุมแบบซีมโปเซี่ยม ที่หอประชุมจุฬา- 
ลงกรณมหาวิทยาลัย ผู้ร่วมอภิปรายทุกคนได้พูดถึงพระพุทธเจ้า 
อย่างนิยมยกย่อง ในฐานะพระองค์ทรงเป็นผู้รู ้จริง ค�าสอนของ 
พระองค์เป็นอัศจรรย์

๒๕  มี.ค.  ๒๕๒๐
อย่าพูดอะไร เพียงเพื่อจะอวดตนว่าเป็นผู้รู้ ผู้สามารถ โดย 

เฉพาะในที่ชุมนุมชน ถ้าจะพูดก็พึงพูดเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่ 
ผู้ฟัง เพื่อให้เขามีความรู้เพิ่มขึ้นหรือเพื่อให้เขามีความเข้าใจอัน 
ถูกต้อง ถ้ามีความมุ่งหมายอันดีอย่างนี้แล้ว แม้จะยกความดีหรือ 
ความสามารถของตนขึน้เป็นอทุาหรณ์บ้าง กไ็ม่ถอืว่าเป็นการอวดตน 
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แต่ต้องให้เหมาะสมแก่กรณ ีเรือ่งท�านองนีแ้ม้พระบรมศาสดาสมัมา- 
สัมพุทธเจ้า ก็ทรงกระท�าอยู่เสมอ คือเล่าเรื่องความดี ความส�าเร็จ 
(บางคราวกค็วามล้มเหลว) ของพระองค์ให้สาวกฟังเพือ่เป็นตวัอย่าง

๒๖  มี.ค.  ๒๕๒๐
มนุษย์เรามีสิ่งที่ดึงดูดกันอยู ่ภายใน ที่ท่านว่าดีดูดดี ชั่ว 

ดูดชั่ว ที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า สัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้ตาม 
อธิมุตติ (อุปนิสัย) คนมีจิตใจเลว ย่อมได้คนที่มีใจเดียวกันเป็น
มติรเป็นสหาย คนมจีติใจดย่ีอมได้คนทีม่ใีจอย่างเดยีวกนัเป็นเพือ่น 
ไม่มีเลยที่คนพาลจะมีบัณฑิตเป็นมิตรสหาย นิยมชมชอบ รักใคร่ 
ร่วมกินร่วมนอน เมื่อจิตใจต่างกันย่อมผลักกัน คบกันได้ไม่สนิท

๒๗  มี.ค.  ๒๕๒๐
เป็นคนเลวย่อมเป็นพวกพ้องของมาร เป็นคนดีย่อมเป็น 

พวกพ้องของพระ ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงมารโลกในพระสูตรนั้น 
เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเปรียบเทียบ คือมีโลกของพวกมาร พวกนี้ 
คอยส่งเสริมคนชั่วและคอยกีดกันคนดี ยิ่งผู้ซึ่งพยายามบ�าเพ็ญ 
เพยีรเพือ่ละกเิลสด้วยแล้ว พวกมารถอืเป็นศตัรขูองพวกมนัทเีดยีว 
คอยรังแกกีดกัน เกรงว่าจะพ้นอ�านาจของพวกมันเสีย แม้องค์ 
พระพุทธเจ้าเองเมื่อตรัสรู้แล้ว มารถึงกับร้องไห้ว่า ต่อไปนี้จะท�า 
พระสมณโคดมไว้ในอ�านาจไม่ได้อีกแล้ว
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๒๘  มี.ค.  ๒๕๒๐
คนที่จนจริงๆ กับคนที่ร�่ารวยแต่ท�าตนเสมือนคนจนนั้นย่อม 

มีอาการกิริยาไม่เหมือนกัน คนจนจริงมีอาการเศร้าหมอง กิริยา 
เซื่อมซึม ไม่แจ่มใส ส่วนคนรวยแต่ท�าตนเป็นเสมือนคนจน เพราะ 
เหตหุนึง่นัน้ย่อมมอีาการผ่องใส มคีวามเชือ่มัน่ในตวัเอง ข้อนีฉ้นัใด

คนสามัญ กับ ผู้มีใจสูง มีคุณธรรมมากก็ฉันนั้น ผู้มีใจสูง 
มคีณุธรรมมาก แม้จะท�าตนเสมอืนคนสามญัแต่กม็อีาการบางอย่าง 
ไม่เหมอืนกนั โดยเฉพาะเมือ่มเีหตกุารณ์เกดิขึน้อนัจะต้องใช้คณุธรรม 
เขาย่อมใช้ได้ทนัท ีเหมอืนคนมเีงนิมากย่อมใช้ได้ทนัทเีมือ่ต้องการ

๒๙  มี.ค.  ๒๕๒๐
สัจธรรมคือสิ่งที่ยืนตัวอยู ่ แสดงสภาพความเป็นจริงของ 

ตนเองอยูเ่สมอ ใครจะเหน็หรอืไม่เหน็ รูห้รอืไม่รูก้ต็าม เช่น ความ 
ไม่เที่ยงของสิ่งทั้งปวง ความทนอยู่ไม่ได้ของสิ่งทั้งปวง ตั้งอยู่ด้วย 
เหตปัุจจยั และการอยูน่อกเหนอืการบงัคบัของผูใ้ดผูห้นึง่ กล่าวโดย 
สรุป คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตา นั่นเอง นี่คือสภาวธรรม 
หรือสัจธรรม

๓๐  มี.ค.  ๒๕๒๐
ตามนัยแห่งธรรมนิยามสูตร ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย 

(๒๐/๓๖๘) แสดงว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม 
ธรรมดาทั้ง ๓ อย่างคือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และความ 
เป็นอนัตตา ของสังขารทั้งปวงก็คงเป็นไปอย่างนั้น ใครจะขัดขืน 
อย่างไรก็ไม่ได้ นี่คือสัจธรรมแห่งโลกและชีวิต
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ก�าหนดรู้ธรรมนิยามอย่างแจ่มแจ้งจริงใจนั้น ท�าให้คลาย 
ความยึดมั่น ความไม่ยึดมั่นย่อมอ�านวยผลให้ไม่มีทุกข์ ซึ่งเป็น 
ยอดปรารถนาของมนุษย์และสัตวโลกทั้งมวล

๓๑  มี.ค.  ๒๕๒๐
คนตาบอดแต่ก�าเนดิย่อมไม่อาจเหน็รปูใดๆ ได้โลกนี ้ทัง้ๆ ที่ 

มีแสงสว่างอยู ่ ปรากฏมืดมิดส�าหรับเขาฉันใด คนใจบอดหรือ 
มีอาการบอดทางใจก็ฉันนั้น ย่อมมองไม่เห็น บาป บุญ คุณ โทษ 
แม้จะมีค�าสอนของนักปราชญ์อันเป็นแสงสว่างอยู่ แต่คนใจบอด 
ก็หาได้มองเห็นไม่ ยังคงคล�าเงอะงะอยู่ในความมืดนั่นเอง

ศาสนาหรอืค�าสอนของนกัปราชญ์ จะช่วยให้ใจหายบอด พบ 
ความสว่างทางใจและวิถีชีวิต แต่บุคคลผู้นั้นจะต้องร่วมมือด้วย

๑  เม.ย.  ๒๕๒๐
บรรดาการบ�าเพ็ญบารมีทั้งหลายนั้น การบ�าเพ็ญบารมีเพื่อ 

ความสิ้นอาสวะ (กิเลส) นับเป็นยอด คนทั้งหลายเข้าใจเรื่องนี้ดี 
จึงยกย่องผู้สิ้นกิเลสว่าเป็นยอดคน

กิเลสเป็นของละได้ยาก เอาชนะได้ยาก แม้ผู้ที่เป็นนักรบ 
เกรยีงไกร เอาชนะดสักรได้ค่อนโลก แต่กเ็อาชนะกเิลสในตนไม่ได้ 
ผู้ชนะกิเลสในตนได้จึงได้รับยกย่องว่าเป็นยอดนักรบในสงคราม 
(ชีวิต) อันเป็นสงครามที่แสนจะยืดเยื้อ สงครามภายนอกที่เกิดขึ้น 
เพราะสงครามระเบิดขึ้นภายในใจของผู้มีอ�านาจก่อน
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๒  เม.ย.  ๒๕๒๐
วัตถุมีอยู่อย่างจ�ากัด เมื่อมีคนต้องการมากก็ต้องแก่งแย่ง 

กัน ต่างคนต่างก็รู้สึกว่าไม่พอ ส่วนความสงบสุขภายในมีอยู่อย่าง 
ไม่จ�ากัด ท�าให้เกิดขึ้นได้ในตน จึงไม่ต้องไปยื้อแย่งกับผู้ใด การที่ 
คนๆ หนึ่งมีความสงบสุขมากก็ไม่ได้ขัดขวางความสงบสุขของ 
ผู้อื่น ตรงกันข้ามกลับเปิดช่องทางให้คนอื่นมีความสงบสุขมาก 
ขึ้นด้วย เรื่องนี้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเอาชนะตนเองได้เป็น 
วิถีทางหนึ่งที่ท�าให้เขามีความสงบสุข

๓  เม.ย.  ๒๕๒๐
ที่ใดมีมิตร ที่นั่นก็ต้องมีศัตรู โลกนี้มีทั้งพระและมารอยู่ 

เสมอ การชนะมารไม่ได้หมายความว่ามารหมดไป แต่หมายความ 
ว่ามารท�าให้หวั่นไหว เดือดร้อนไม่ได้ รู้เท่าทันมาร เล่ห์กลมารยา 
ของมาร จนมารล่อลวงไม่ได้อีกต่อไป ไม่มีมารผจญบ้าง บารมี 
ก็ไม่มีแก่กล้า

๔  เม.ย.  ๒๕๒๐
ถ้าอยากมีความสุขทางใจทุกๆ วัน ก็อย่าหวังสิ่งต่อไปนี้ คือ
- ความเอาอกเอาใจจากผู้อื่น
- ความส�านึกคุณจากผู้ที่เราช่วยเหลือ
- ค�าสรรเสริญ
- ความอยากให้คนนัน้เป็นอย่างนัน้ คนนีเ้ป็นอย่างนี ้สนัดาน 

คนไม่เหมือนกัน เขาย่อมเป็นตามสันดานของตน ไม่ใช่ตามที่ 
เราอยาก
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จงท�าสิ่งต่อไปนี้คือ
- ลดความต้องการของเราให้เหลืออยู่เฉพาะเท่าที่จ�าเป็น 

จริงๆ คนไม่มีความต้องการ ร�่ารวยกว่าคนที่มีของมาก
- แสวงหาความรู้ และความสงบ
- แสวงหาโอกาสที่จะท�าความดี และท�าความดีเท่าที่โอกาส 

จะอ�านวย

๕  เม.ย.  ๒๕๒๐
บ้านเมืองจะเจริญหรือเสื่อมโทรมอย่างไรนั้น อยู่ที่คุณภาพ 

ของคนในบ้านเมือง ถ้าพลเมืองมีคุณภาพดี บ้านเมืองก็เจริญ 
รุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็ว ถ้าตรงกันข้ามก็เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว 
ยืดเยื้อ

ความเสื่อมที่บุคคลท�าขึ้น ๕ วัน แก้กันไป ๕ ปีก็ยากที่ 
จะส�าเร็จ ความเสื่อมที่บุคคลท�าขึ้น ๕ ปี แก้กันไป ๕๐ ปีก็ยากที่ 
จะส�าเร็จเช่นกัน บางคนสร้างความเสื่อมให้ตนเพียงวันเดียวหรือ 
คราวเดียว ต้องแก้กันไปตลอดชีวิต ก็ยังถอนคืนไม่ค่อยได้

๖  เม.ย.  ๒๕๒๐
๑. ท�าเหตุแล้วหวังผล แต่อย่าไปเร่งผล คือจะให้ผลเมื่อไร 

ก็ช่างเถิด ถ้าหวังผลก็จงหมั่นท�าเหตุ แต่อย่าไปเร่งผล เพราะผล 
ย่อมเกิดขึ้นเอง เมื่อถึงกาลอันสมควร

๒. ถ้าคนไทยได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง คือเข้าใจหลัก 
ค�าสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องในส่วนที่เป็นหลักแท้ของ 
พระพุทธศาสนา แม้เพียงครอบครัวละ ๑ คน เท่านั้น เมืองไทย 
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จะไม่ตกต�า่เลย เพยีง ๒๐ ปี เมอืงไทยจะเจรญิรุง่เรอืงเป็นอนัมาก

๗  เม.ย.  ๒๕๒๐
มนุษย์ทุกคนต้องเข้าสงครามอยู่ทุกวัน ต่อสู้กับกิเลส กับ 

ความชั่วในตัว บางคราวก็แพ้ บางวันก็ชนะ เป็นสงครามที่ยืดเยื้อ 
ที่สุด ไม่มีสงครามภายนอกใดๆ เสมอเหมือน กิเลสเป็นข้าศึก 
ร้ายแรงของมนุษย์ ผู้ที่ชนะกิเลสได้แล้ว ท่านเรียกว่า “อริยะ” 
แปลว่า ห่างไกลจากกิเลสอันเป็นข้าศึก หรือห่างไกลจากข้าศึก 
ภายในคือกิเลส สงครามภายนอกที่คนไปล้มตายกันเป็นแสนเป็น
ล้านนั้น ส่วนมากก็เพื่อสนองกิเลสของคนบางคนเท่านั้นเอง

๘  เม.ย.  ๒๕๒๐
คนที่จะมีความสุขในชีวิตคือคนที่แสดงตนต�่ากว่าความ 

เป็นจริง เช่นมีเงินอยู่ ๑ แสน แสดงตนแต่เพียงมี ๑ หมื่น มี 
ความรู้อยู่ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ แสดงตนแต่เพียง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
ส่วนผู้ที่แสดงตนเกินจริงมีแต่ความเดือดร้อน และจะเดือดร้อน 
ไปตลอดชวีติ เช่นม ี๑,๐๐๐ แต่แสดงตนเป็นคนม ี๑๐,๐๐๐ หรอื 
๑๐๐,๐๐๐ เป็นอาทิ  เพราะฉะนั้น คนที่แสดงตนตามเป็นจริง 
หรือน้อยกว่าความเป็นจริงจะเป็นผู้มีความสุขในชีวิตอย่างแน่นอน

๙  เม.ย.  ๒๕๒๐
คนไม่มีความรู้ทางเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์ติดพยายาม 

แก้อย่างวุ ่นวาย เสียเวลาไปทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ส�าเร็จ บางทีก็ใส่ 
เครือ่งเข้าไปไม่ครบหรอืขาดบ้างเกนิบ้าง แต่เครือ่งเดยีวกนันัน้ ช่าง 
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ผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และความช�านาญ ตรวจดูเรียบร้อยแล้ว 
บางทีเพียงเอาน�้ามันมาหยอด เครื่องก็เดินไปได้ตามปกติ ข้อนั้น 
ฉันใด คนไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องชีวิต กับคนมีความรู้ความ 
เข้าใจก็ฉันนั้น เมื่อมีปัญหาชีวิตเกิดขึ้น คนแรกวุ่นวายมากแต่แก้ 
ไม่ส�าเร็จ ส่วนคนหลังไม่ต้องวุ่นวาย แก้ส�าเร็จโดยง่าย

๑๐  เม.ย.  ๒๕๒๐
ในเรื่องการท�าความดี หรือท�าบุญกุศลนั้น คนไม่มีความรู้ 

ความเข้าใจ หรือท�าบุญไม่เป็น แม้จะต้องเสียทรัพย์มาก เสียเวลา 
และวุ่นวายมากก็ได้บุญน้อย หรืออาจขาดทุน คือได้บาปมากกว่า 
ได้บุญเสียอีก ส่วนคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบุญคือท�าบุญ 
เป็น อาจเสียทรัพย์น้อยกว่า วุ่นวายน้อยกว่า แต่ได้บุญมากกว่า 
เพราะบญุจรงิๆ นัน้อยูท่ี ่การช�าระกาย วาจา ใจ ของตนให้บรสิทุธิ์ 
ปลอดโปร่ง ผ่องแผ้ว สะสางปัญหาชีวิตต่างๆ ได้อย่างถูกวิธี 
ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่น

๑๑  เม.ย.  ๒๕๒๐
รอยเท้าของสัตว์เป็นเครื่องบ่งบอกว่าสัตว์นั้นใหญ่หรือ 

เล็กเพียงไรฉันใด ผลงานของคนก็เป็นเครื่องวัดว่าเขายิ่งใหญ่ 
เพียงใด หรือเล็กน้อยเพียงใดฉันนั้น

ผลงานเป็นเสมือนรอยเท้าของเขา ผลงานเป็นร่องรอย 
ของเขา เรารู้จักเขาได้ดีว่าเป็นคนอย่างไร ยิ่งใหญ่เพียงใด ก็จงดู 
ที่ร่องรอยของเขา
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๑๒  เม.ย.  ๒๕๒๐
คนที่นิสัยไม่กินกัน เพราะพื้นอัธยาศัยตรงกันข้ามอยู่ ย่อม 

มองเห็นแต่ส่วนที่เป็นโทษของกันและกัน ส่วนที่เป็นคุณมอง 
ไม่เห็น ส่วนผู้นิสัยกินกัน เพราะพื้นอัธยาศัยเข้ากันได้ ย่อมมอง 
เห็นแต่ส่วนที่เป็นคุณของกันและกัน ให้อภัยในส่วนที่เป็นโทษ 
ย่อมอยู่ร่วมกันเป็นสุข ส่วนพวกแรก อย่าอยู่ร่วมกันเลย มีแต่จะ 
น�าทุกข์มาให้ไม่สิ้นสุด

๑๓  เม.ย.  ๒๕๒๐
การเคารพกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นสิริมงคลแก่ตน และ 

ท�าให้ผูห้ลกัผูใ้หญ่มจีติใจอ่อนโยน ปรารถนาอนเุคราะห์ให้ยิง่ๆ ขึน้ 
ไป ด้วยอามิสบ้าง ด้วยธรรมบ้าง

วัตถุอันควรเคารพ และบุคคลที่ควรบูชานั้น เราต้องเคารพ 
บูชาให้สมควรแก่ฐานะ ตั้งไว้ในที่อันสมควร จึงจะเป็นสิริมงคล
แก่ตน มิฉะนั้นแล้วจะเป็นโทษแก่ตน จากการติเตียนดูหมิ่นของ 
ผู้พบเห็นบ้าง จากการที่อัปมงคลในตนมาเป็นอุปสรรค ขัดขวาง 
ทางเจริญของตนบ้าง

ผู้ปรารถนาสิริมงคล จึงควรท�าสิ่งอันเป็นมงคล และท�าให้ 
เกิดขึ้นในตนด้วย

๑๔  เม.ย.  ๒๕๒๐
แดดตอนเที่ยงวันร้อนมาก ลมสงบ แต่ต้นไม้ก็ยังยืนนิ่ง 

เหมือนไม่รับรู้ต่อความร้อนใดๆ 
ดูเถิด ดูต้นไม้ที่ให้ร่มเงาอันร่มเย็นแก่มนุษย์และสัตว์ มัน 
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ต้องกร�าแดดอย่างทรหด จึงให้ความร่มเย็นแก่ผู้อื่นได้
มนุษย์ก็ฉันนั้น ผู้ที่จะเป็นที่พึ่งอันร่มเย็นของผู้อื่น ตนเอง 

ก็ต้องมีความอดทนต่อความล�าบากตรากตร�า ดูพ่อแม่ซึ่งเป็นที่พึ่ง 
ของลูกเถิด ท่านยอมล�าบากเพียงไร

๑๕  เม.ย.  ๒๕๒๐
สติปัญญาเกิดขึ้นท�าหน้าที่ชั่วคราวแล้วดับไป ผลของสติ 

ปัญญายังเหลืออยู่ เหมือนจุดไฟขึ้นเขียนหนังสือ เขียนเสร็จแล้ว 
ก็ดับไฟ แต่ผลงานคือหนังสือที่เขียน เพราะอาศัยแสงสว่างนั้น 
ยังเหลืออยู่ เป็นประโยชน์ต่อไป

ความเกดิขึน้ ตัง้อยูช่ัว่คราว แล้วดบัไปนัน้ เป็นธรรมดาของ 
สิ่งทั้งปวงที่มีปัจจัยปรุงแต่ง (สังขตธรรมหรือสังขตลักษณะ)

ควรเบื่อหน่ายคลายความยึดมั่นถือมั่น เพื่อความปลอดภัย 
จากทุกข์ 

(นัย มิลินทปัญหา)

๑๖  เม.ย.  ๒๕๒๐
บางคนมีปัญญาพอที่จะอาศัยปัญญาเจริญรุ่งเรืองได้ แต่ขาด 

อุปนิสัยที่ดี ขาดการอบรมฝึกฝนที่ดี ท�าให้ปัญญาที่มีอยู่นั้น ถูก 
น�าไปใช้ในทางไม่เป็นประโยชน์ เหมือนคนมีทรัพย์มาก แต่ใช้ 
ทรัพย์ไม่เป็น

บางคนมอีปุนสิยัด ีแต่ขาดปัญญาพจิารณา จงึท�าความส�าเรจ็ 
ได้น้อย ท�าประโยชน์ได้น้อย

บางคนมีดีทั้งสองอย่างแต่ขาดความเพียร เหมือนคนที่มีมีด 
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สวย เนื้อเหล็กดี แต่เจ้าของไม่ได้เอาไปท�าคุณประโยชน์ 
คนที่จะรุ่งเรืองทางใดทางหนึ่ง จะต้องมีพร้อมทั้งสามอย่าง 

คือปัญญา อุปนิสัย และความเพียร

๑๗  เม.ย.  ๒๕๒๐
การงานเป็นเครือ่งสอนคน การงานเป็นครทูีส่อนประสบการณ์ 

ตรงให้คน การงานเป็นเกียรติของคน และเป็นเครื่องวินิจฉัยคน
เพื่อมุ่งหมายประโยชน์ ในการพัฒนาอุปนิสัยและจิตใจแล้ว 

บุคคลควรท�างานอยู่เสมอ ถ้าเขาท�างานดีด้วยจิตใจที่มั่นคง งาน 
นั่นแหละจะสร้างเขาให้เป็นคนดี มีความมั่นคง

ความสุขจากการท�างานเป็นความสุขที่ไม่ว่างเปล่า ไม่มีโทษ 
ไม่ต้องเดือดร้อนใจภายหลัง การงานที่ไม่มีโทษสร้างมงคลให้ 
แก่ตน วงศ์สกุล ผู้ใกล้ชิด และเพื่อนร่วมงาน

๑๘  เม.ย.  ๒๕๒๐
พูดเรื่องหลักการหรือวิธีการกับจุดมุ่งหมาย บางคนถือมั่น 

ในหลักการ บางคนถือมั่นในจุดมุ่งหมายหรือผลส�าเร็จ
พวกที่ยึดมั่นหลักการเป็นส�าคัญ ไม่ยอมให้ผิดหลักการ แม้ 

ผลส�าเร็จออกมาดีก็ไม่ยอมให้ท�า พวกนี้ในหมู่นักปรัชญาคือกลุ่ม 
ของค้านท์ ลัทธิของพวกเขาคือ เหตุผลนิยม (Rationalism) ส่วน 
พวกที่ถือเอาผลส�าเร็จเป็นส�าคัญ ได้แก่กลุ่มของมิลล์ ลัทธิของ 
เขาคือ ประโยชน์นิยม (Utilitarionism) ถ้าสามารถใช้หลักการ 
ที่ถูกต้องด้วยและเป็นผลส�าเร็จด้วยก็ประเสริฐแท้
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๑๙  เม.ย.  ๒๕๒๐
เด็กบางคนวาสนาต�่าเกินไป แม้จะอยู่กับสถานที่และบุคคล 

ที่ดีแล้ว ประเสริฐแล้ว ก็ท�าตนให้ดีและประเสริฐตามไม่ได้ 
มิหน�าซ�้ายังท�าตนเป็นศัตรูเสียอีก แต่เข้ากันได้สนิทกับคนเลวด้วย 
กัน เหตุการณ์อย่างนี้ ท�าให้ระลึกถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า

เมื่อสัตบุรุษ (คนดี) ให้สิ่งที่ให้ได้ยาก ท�าสิ่งที่ท�าได้ยากอยู่ 
อสตับรุษุท�าตามไม่ได้ เพราะธรรมของสตับรุษุท�าตามได้ยาก เพราะ 
ฉะนั้น สัตบุรุษและอสัตบุรุษ จึงมีทางด�าเนิน (ชีวิต) ต่างกันมาก 
อสัตบุรุษไปทางมืด แต่สัตบุรุษไปทางสว่าง

๒๐  เม.ย.  ๒๕๒๐
ทุกคนทราบกันดีแล้วว่าการอบรมเด็กให้เจริญเติบโตทั้ง 

ร่างกายและจิตใจนั้น เพียงแต่ให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นแต่ประการเดียว 
หาพอไม่ ต้องหัดให้ท�าสิ่งที่ควรท�าด้วยฉันใด อินทรีย์ของมนุษย์ 
ทุกคน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ก็เป็นเหมือนเด็ก การ 
ฝึกอินทรีย์ให้ดีก็ต้องมีทั้งฝึกให้เว้นสิ่งควรเว้น ให้ท�าสิ่งควรท�า จึง 
จะส�าเร็จประโยชน์แก่ผู้ฝึก สมดังภาษิตทางพระพุทธศาสนาที่ว่า 
“อินทรีย์ของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นประโยชน์ก็มี ไม่เป็นประโยชน์ 
ก็มี ที่ไม่คุ้มครองรักษาไม่เป็นประโยชน์ ที่คุ้มครองรักษาด้วยดี 
มปีระโยชน์มาก” รวมความว่า อนิทรย์ีเป็นของกลางๆ มปีระโยชน์ 
เมื่อฝึกให้ดี
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๒๑  เม.ย.  ๒๕๒๐
ผูใ้ดเพาะนสิยัทีเ่ลวทรามไว้ในตน ให้เจรญิงอกงามขึน้ในตน 

ผู้นั้นเหมือนเพาะศัตรูที่ร้ายกาจไว้ในตน ย่อมท�าลายเขาให้เสื่อม 
จากคุณความดีต่างๆ แม้มีปัญญาพอจะน�าตนให้เจริญได้ ก็ต้อง 
ตกต�่าดักดานอยู ่เป็นแน่แท้  เพราะนิสัยอันเลวทรามนั้น ย่อม 
ฉุดคร่าเขาให้ตกลงไปอยู่ในหมู่เดียวกัน

ส่วนผูใ้ดเพาะนสิยัทีด่ไีว้ในตน ให้เจรญิงอกงามในตน ผูน้ัน้ 
เหมือนมีกัลยาณมิตรอันยอดเยี่ยมอยู ่ในตน ย่อมน�าตนไปสู ่ 
ความสุขความเจริญเป็นแน่แท้

๒๒  เม.ย.  ๒๕๒๐
พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “ถ้าไม่ได้มิตรสหายที่มีปัญญาเป็น 

ปราชญ์ มีความเป็นอยู่ดี (คือไม่อยู่อย่างคนชั่ว) ไว้ส�าหรับไป 
ด้วยกนั (อยูร่่วมกนั) แล้วไซร้ พงึเทีย่วไปผูเ้ดยีวเถดิ การเทีย่วไป 
ผู้เดียว อยู่ผู ้เดียว ประเสริฐกว่า เพราะความเป็นสหายไม่มีใน 
คนพาล (คนพาลไม่เป็นมิตรที่ดีของใคร)”

ข้อที่พระพุทธองค์ตรัสเช่นนี้ซึ้งใจยิ่งนัก คนที่มีประสบ- 
การณ์ในการอยู่ร่วมกับคนพาลมาแล้ว ย่อมซาบซึ้งในพระพุทธ- 
ภาษตินีอ้ย่างด ีเพราะมแีต่ความร�าคาญ ความล�าบากยากใจ ไม่เป็น 
ที่ตั้งแห่งความสงบ
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๒๓  เม.ย.  ๒๕๒๐
ท�าไมงานศพ พระจึงต้องสวดอภิธรรม สวดอย่างอื่นไม่ได้ 

หรอื ? ตอบว่า สวดอะไรกไ็ด้ทีเ่ป็นธรรมเป็นวนิยั แต่ทีท่่านนยิมสวด 
พระอภธิรรมกเ็พราะเป็นธรรมทีพ่ดูถงึธรรมล้วนๆ คอื จติ เจตสกิ 
(อารมณ์) รปู นพิพาน ละเอยีด ลกึซึง้ เมือ่พจิารณาตามแล้ว ท�าให้ 
คลายโศกเศร้าเสียใจเพราะปิยวิปโยค (ความพลัดพรากจาก 
บุคคลที่รัก) ในพระอภิธรรม ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา 
แสดงให้เห็นเหตุและผลบริสุทธิ์ การที่เราต้องเศร้าโศกก็เพราะไป 
ยึดมั่นเข้าเองว่านั่นเป็นของเรา

๒๔  เม.ย.  ๒๕๒๐
เมื่อเขาไม่เคารพนับถือเราแล้ว ป่วยการที่จะสั่งสอนเขา แม้ 

จะสัง่สอนดสีกัเท่าไร เขากไ็ม่เชือ่ฟัง เสยีแรงของเราเปล่า ยงัจะเพิม่ 
ความชิงชังให้แก่เขามากขึ้น ค�าสอนเป็นหมันไปหมด

ถ้าเขาเคารพนับถือเรา แม้สั่งสอนเพียงเล็กน้อยก็ได้ผล 
มาก จึงควรเลือกสอนเฉพาะคนที่เขาต้องการค�าสอนเท่านั้น

๒๕  เม.ย.  ๒๕๒๐
ผู้อยู ่ร่วมกันฉันสามีภรรยานั้น ความเข้าใจกันส�าคัญกว่า 

ความรัก ความรักที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนฐานแห่งความเข้าใจนั้นจืดจาง 
เร็ว และอาจเป็นพิษเป็นภัยในภายหลังได้ แต่ความเข้าใจซึ่งเป็น 
เหตุให้เกิดความรักในระยะต่อมา เรียกว่า ความรักได้พื้นฐาน 
อันมั่นคง ยากที่จะแตกสลาย
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๒๖  เม.ย.  ๒๕๒๐
แมลงภู่อยู ่ไกลแสนไกล อุตส่าห์บินมาเชยเกสรบัวที่สระ 

บัวบาน แต่กบอยู่ใต้กอบัวนั่นเอง แม้แต่กลิ่นดอกบัวมันก็ไม่เคย 
ได้รับ ไม่ต้องพูดถึงรสเกสร

 สาธุชนรู ้จักสมาคมกับบัณฑิตและปราชญ์ แต่ทุรชนแม้ 
อยู่ร่วมชายคาเดียวกับบัณฑิตและปราชญ์ ก็หาได้รับประโยชน์ 
อะไรจากปราชญ์ไม่  เพราะทุรชนไม่รู ้จักคุณค่าของบัณฑิตหรือ
ปราชญ์

พระพุทธเจ้า ทรงเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างเหลือล้น แต่ 
พระเทวทัตซึ่งเป็นทั้งพระญาติและสาวก กลับตั้งตนเป็นศัตรู เมื่อ 
ความพินาศย่อยยับมาถึงจึงพอรู้สึกตน แต่สายเกินไปเสียแล้ว

๒๗  เม.ย.  ๒๕๒๐
บุตรธิดาเป็นที่รักอย่างสุดซึ้งของมารดา บุตรธิดาเป็นสมบัติ 

ทีม่นษุย์สร้างขึน้ (ปตุตฺา วตถฺ ุมนสุสฺาน�) สิง่อืน่ๆ เป็นเพยีงมนษุย์ 
น�าเอาสิง่ทีม่อียูแ่ล้วโดยธรรมชาต ิมาประกอบดดัแปลงให้เหมาะสม 
ตามความต้องการ ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงรักบุตรธิดามากกว่าสิ่งอื่น

บุตรธิดาได้ทราบดังนี้ จึงควรตั้งใจสนองพระคุณของท่าน 
ด้วยการปฏิบัติบ�ารุงท่านทั้งสองให้มีความสุข เลี้ยงกายท่านบ้าง 
ใจท่านบ้าง ตามสมควร บุตรที่ดีย่อมหาโอกาสตอบแทนพระคุณ 
ของมารดาบิดาอยู่เสมอ





ผู้ที่มีใจไม่พัวพันด้วยโลก 

จึงจะเป็นผู้สมควร

บ�าเพ็ญประโยชน์แก่โลก

เพราะผู้จะสามารถ

บ�าเพ็ญประโยชน์แก่โลกได้แท้จริง 

ก็คือผู้สละโลกนั่นเอง 

หาใช่ผู้จมอยู่ในโลกไม่
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๒๘  เม.ย.  ๒๕๒๐
บุตรนั้นท่านแสดงไว้ ๓ จ�าพวก คือ บุตรที่เลว เรียกว่า 

อวชาตบุตร บุตรที่มีคุณเท่าบิดามารดา เรียก อนุชาตบุตร บุตร 
ที่ดีกว่าบิดามารดา เรียก อภิชาตบุตร

เมื่อจัดประเภทของบุตร ท่านจัดไว้ ๓ ประเภท เหมือนกัน
คือ

๑. อัตตรชบุตร คือ บุตรที่เกิดจากตนเอง
๒. ทินนกบุตร คือ บุตรที่เขาให้ คือบุตรบุญธรรม
๓. อันเตวาสิกบุตร คือ ลูกศิษย์
ไม่ว่าจะเป็นบุตรประเภทใด ถ้าดีเป็นใช้ได้ ถ้าไม่ดีก็ใช้ไม่ได้

๒๙  เม.ย.  ๒๕๒๐
ความคุ้นเคยและเข้าใจกันนั้นมีคุณค่ายิ่งกว่าญาติโดยสาย 

โลหิตที่ไม่เข้าใจกัน พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้ว่า
“วิสฺสาสา ปรมา ญาติ - ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง” 

เป็นการสอนให้เราปลูกญาติโดยคุณธรรม ซึ่งมีจ�านวนไม่จ�ากัด
ถ้าเป็นญาติโดยสายโลหิตด้วย และมีความรักใคร่สนิทสนม 

มีความเข้าใจดีต่อกันด้วย ก็ประเสริฐนักแล

๓๐  เม.ย.  ๒๕๒๐
เมื่อจะท�าความดีให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ถ้ามัวเกรงว่า ถ้า 

พลั้งพลาดคนอื่นจะต�าหนิ ดังนี้แล้ว ก็จะไม่กล้าท�าความดีให้เต็ม 
ก�าลังของตน

ความจริงควรตั้งใจท�าความดีและบ�าเพ็ญประโยชน์ให้เต็ม 
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ก�าลังของตน ถ้าเกิดพลั้งพลาดผิดไปจนเป็นที่ต�าหนิติฉินทั่วไป ก็ 
เป็นเรื่องของความผิดพลาด ส่วนความดีที่เคยท�าอย่างเต็มก�าลัง 
ก็คงเป็นความดี และให้ผลอยู่นั่นเอง จึงไม่ควรนึกท้อถอย

๑  พ.ค.  ๒๕๒๐
แขกทีม่าหาเรานบัว่าเป็นบคุคลส�าคญัของเรา ถ้าเราต้อนรบัดี 

เขาย่อมทิ้งสิริมงคลไว้ให้ ถ้าเราต้อนรับไม่ดี เขาย่อมทิ้งอัปมงคล 
ไว้ให้

การเคารพในปฏิสันถาร คือต้อนรับให้เหมาะสมแก่บุคคล 
ย่อมน�ามงคลมาสู่ตนเสมอ มองในแง่จิตวิทยาก็มีประโยชน์มาก 
บางคนมาหาเราเพยีงครัง้เดยีว ถ้าได้รบัการต้อนรบัด ีเขากจ็ะจดจ�า 
ไปตลอดชีวิต ต้อนรับไม่ดี เขาก็จะจดจ�าเหมือนกัน ผู้เป็นเจ้าของ 
บ้านควรตรองดูให้ดี

๒  พ.ค.  ๒๕๒๐
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“ความรู้เกิดแก่คนพาล ย่อมเกิดเพื่อความพินาศของคนพาล 

นั่นเอง มันท�าลายส่วนที่เป็นกุศลของเขาและท�าให้ปัญญาของเขา 
ตกไป”

เข้าท�านองสุภาษิตไทยที่ว่า
“ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด”
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๓  พ.ค.  ๒๕๒๐
เรือ่งการบ�าเพญ็บารมนีัน้ใครท�ามากกไ็ด้มาก ท�าน้อยได้น้อย 

ประสิทธิภาพของบารมีคือ ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในที่ 
ทุกสถานที่ตนไปเกิดไปอยู ่ บันดาลใจให้คนทั้งหลายเคารพ 
ย�าเกรง ให้เกียรติ บารมีเป็นสิ่งที่น่าท�าจริงๆ เพราะมีผลอยู่เสมอ 
ตลอดกาล ไม่ว่าจะเหยียบย่างไปที่ใด

๔  พ.ค.  ๒๕๒๐
การคุม้ครองรกัษานัน้มอียู ่๒ อย่าง คอื การคุม้ครองรกัษา 

จากภายนอกอย่างหนึ่ง และการคุ้มครองรักษาภายในอีกอย่างหนึ่ง 
ผู้อื่นช่วยรักษาหรือกฎหมายช่วยรักษา เรียกว่าการคุ้มครองรักษา 
จากภายนอก ส่วนการรักษาตนให้ดี ให้เป็นผู้มีการงานสะอาด มี 
กาย วาจา ใจ บริสุทธิ์ ไม่สร้างเวรสร้างภัย เรียกว่าการคุ้มครอง 
รกัษาภายใน ถ้าบคุคลคุม้ครองรกัษาตนได้ ภายนอกกเ็ป็นอนัรกัษา 
ได้ด้วย ดงัพระพทุธภาษติทีว่่า โย จ รกขฺต ิอตตฺาน� รกขฺโิต ตสสฺ 
พาหิโร 

(พ. ๒๒/๑๔๗)

๕  พ.ค.  ๒๕๒๐
รู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่นแน่ชัดแล้ว 

ควรรบีท�าสิง่นัน้ทนัท ีไม่ควรรรีอ ลงัเล ไม่ควรเสยีเวลาไปโดยมไิด้ 
ท�าสิ่งใดให้เป็นประโยชน์ อนึ่ง ผู ้มีอัธยาศัยงามควรเสียสละ 
ความสุขส่วนตัว ให้กับผู้ที่จะบ�าเพ็ญประโยชน์ได้ดีกว่าตน เพื่อ 
เป็นก�าลังใจให้เขาได้บ�าเพ็ญประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้นไป
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๖  พ.ค.  ๒๕๒๐
จติวทิยากล่าวถงึเรือ่งส�าคญัอยู ่๒ เรือ่ง คอื พนัธกุรรม และ 

สิ่งแวดล้อม ทั้งสองอย่างนี้ มีความส�าคัญต่อชีวิตมนุษย์มิใช่น้อย 
ตราบเท่าที่มนุษย์ยังไม่สามารถพัฒนาตน ให้อยู่เหนือสองสิ่งนี้ 
แต่เมื่อใดเขาได้พัฒนาตนให้มีอ�านาจจิตเข้มแข็งเต็มที่แล้ว เป็น 
ตัวของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว เมื่อนั้นพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
จะไม่มีความหมายอะไรเลย การพัฒนาทางจิตจึงมีความส�าคัญ 
อย่างมากในชีวิตมนุษย์

๗  พ.ค.  ๒๕๒๐
คนมีกิเลสกล้าย่อมไม่ค่อยได้ความสุขใจ คนโลภย่อม 

ทุรนทุรายด้วยอ�านาจความอยากได้ ได้อะไรไม่รู้จักพอ เห็นตน 
ขาดแคลนอยู่เป็นนิตย์ จัดว่าเป็นคนเจ้าทุกข์ได้ผู้หนึ่ง คนก�าหนัด 
ด้วยอ�านาจราคะ ย่อมมีใจงุ ่นง่าน อยู ่ไม่เป็นสุข คนมักอิสสา 
(ริษยา) เห็นคนอื่นได้ดีย่อมมีใจทุรนทุราย ทนอยู่ไม่ค่อยได้ คน 
เจ้าโทสะย่อมมีใจพลุ่งพล่าน ไม่สงบ คนพยาบาทคิดร้ายแก่ผู้อื่น 
มักเห็นตนเป็นคนมีเวรมีภัย อยู่ด้วยความหวาดเสียว ต้องคอย 
ระวังตัวอยู่

(จากหนังสือธรรมคดี พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หน้า ๙)
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๘  พ.ค.  ๒๕๒๐
คนเกิดมาในโลกนี้ ในที่สุดต้องละโลกไปเหมือนกันทุกคน 

แต่ไปชั่วก็มี ไปดีก็มี คนใดเกิดมาล้างผลาญสกุล ประทุษร้ายชาติ 
และแผ่นดินของตน เบียดเบียนพระศาสนา คนนั้นตายแล้วชื่อว่า 
ไปชั่วร้าย คือความเสียหาย อยู่ในโลกดุจไฟไหม้ แม้ดับไปแล้วไว้ 
รอยคือเถ้าถ่านของที่ไหม้เกรียมและสิ่งปรักหักพัง ฉะนั้น ส่วน 
คนเกดิมาดที�าดไีว้ ตายแล้วชือ่ว่าไปด ีไว้รอยเหมอืนกนั ดจุฝนตก 
แล้วยังพืชให้เมล็ดผล  เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์ผู ้อาศัย 
แผ่นดินเป็นอยู่

(นัย ธรรมคดี หน้า ๒๓ - ๒๔ ของสมเด็จฯ กรมพระยาวชิรญาณฯ)

๙  พ.ค.  ๒๕๒๐
พระองค์ (พระพุทธเจ้า) ทรงรู้โลกว่าเป็นอย่างไร จึงหาย 

ตื่น หายหลง หายอยากในอิฏฐารมณ์ หายตกใจกลัวต่ออนิฏฐา- 
รมณ์ น�าพระองค์ให้เป็นสุคโต - ผู้เสด็จไปดีแล้ว ทรงบากบั่นไป 
จนส�าเร็จ ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ เพื่อประโยชน์แก่ 
ประชาชน แล้วจึงปรินิพพาน
(จากธรรมคดี หน้า ๓๓ พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาวชิรญาณฯ)

๑๐  พ.ค.  ๒๕๒๐
โรคนัน้คอืความไม่เป็นไปโดยปกตแิต่ร่างกาย อบุายรกัษากาย 

ให้เป็นปกตินั้น คือ
๑. รู้จักประมาณในการกิน
๒. รู้จักประมาณในการนอน
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๓. รักษาธาตุให้เสมอ
๔. รักษาอิริยาบถให้เสมอ
๕. รักษาความสะอาด
๖. เว้นของไม่สบาย
๗. เสพของสบาย

(จากธรรมคดีหน้า ๖๙ - ๗๐ 
พระนิพนธ์ของสมเด็จฯ กรมพระยาวชิรญาณฯ)

๑๑  พ.ค.  ๒๕๒๐
พระพทุธภาษติข้อว่า น ทคุคฺต ึคจฉฺต ิธมมฺจาร ีนัน้แปลว่า 

ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปทุคตินั้น เพ่งในปัจจุบัน หมายความว่า 
ไม่ด�าเนินชีวิตในทางชั่ว ไม่ตกต�่า ไม่ตกไปในวิถีชีวิตอันต�่าทราม 
เพ่งอนาคต หมายถงึ ไม่ไปทคุตใินชาตหิน้า คอืไม่เกดิในอบาย ๔ 
คือ นรก เปรต อสุรกาย และดิรัจฉาน

๑๒  พ.ค.  ๒๕๒๐
ชีวิตเป็นของน้อย มิหน�ายังเจืออยู่ด้วยทุกข์นานาประการ 

การหล่อเลี้ยงชีวิตก็เต็มไปด้วยความยุ่งยากล�าบากเหมือนเลี้ยงไฟ 
ที่ก�าลังจะมอด ต้องคอยเติมเชื้อลงไปสม�่าเสมอ และระวังลมที่ 
จะพัดมาดับไฟนั้นเสีย

นกัปราชญ์รูอ้ย่างนีจ้งึไม่ประมาทในชวีติ รบีขวนขวายประกอบ 
กรรมดี  เพื่อไม่ให้ชีวิตเป็นหมัน และเพื่อเป็นทุนหรือเสบียงไว้ 
ภายหน้าอีกด้วย
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๑๓  พ.ค.  ๒๕๒๐
ตัวละครตัวหนึ่งออกแสดงด้วยการสวมหน้ากาก เมื่อการ 

แสดงจบลงแล้ว ปรากฏว่าถอดหน้ากากไม่ออก เที่ยววิ่งหาคน 
ช่วยถอด แต่ก็ไม่มีใครช่วยถอดได้ ยิ่งคนมากยิ่งถอดไม่ออก 
เขาได้รับความล�าบากเหน็ดเหนื่อยเป็นอันมาก แต่พอเขาอยู ่ 
คนเดียว วันหนึ่งก็ถอดหน้ากากออกได้

ชีวิตของคนส่วนมากในสังคมนี้ก็คล้ายตัวละครตัวนั้น ถอด 
หน้ากากไม่ออก จนกว่าจะมีโอกาสได้อยู่กับตัวเองอย่างอิสระ จึง 
รู ้จักตัวเองได้ จึงรู ้สึกว่ามีความเบาสบายมากกว่าโลดแล่นอยู ่ 
ในสังคมมากทีเดียว

๑๔  พ.ค.  ๒๕๒๐
เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้า
เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน
เมื่อเจ้ามามือเปล่าจะเอาอะไร
เจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา

(จ�าที่มาไม่ได้)

๑๕  พ.ค.  ๒๕๒๐
ปฏิปทาเพื่อได้ลาภเป็นอย่างหนึ่ง ปฏิปทาเพื่อพระนิพพาน 

หรือความสงบใจเป็นอีกอย่างหนึ่ง สาวกของพระอริยะรู้ว่าลาภ 
เสือ่มลาภเป็นต้นนัน้ เป็นโลกธรรม ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ (บบีคัน้) มี 
ความแปรปรวนเป็นธรรมดา จึงไม่เพลิดเพลินในลาภสักการะ แต่ 
กลับพอใจในความสงบสงัด อันเป็นไปเพื่อพระนิพพาน

(นัย พระพุทธภาษิต ขุ. ธ.)
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๑๖  พ.ค.  ๒๕๒๐
The difference between appreciation and flattery? 

That is simple. One is sincere and the other insincere. 
One comes from the heart out, the other from the teeth 
out. One is unselfish ; the other selfish. One is univer- 
sally admired; the other is universally condemned.

(Dale Carnegi-How to win friends 

and influence people. P. 38)

๑๗  พ.ค.  ๒๕๒๐ 
(ค�าแปลข้อความวันที่ ๑๖)
ความแตกต่างระหว่างการยกย่องชมเชยกับการเยินยอ 

น่ะหรือ ? ค�าตอบไม่ยากเลย การยกย่องชมเชย เป็นการกระท�า 
ด้วยความจริงใจ ออกมาจากหัวใจ ไม่ได้ท�าเพื่อประโยชน์ของตน 
เป็นความนิยมชมชอบจริงๆ ส่วนการเยินยอนั้น ไม่สุจริตใจ 
ออกมาจากริมฝีปากเท่านั้น กระท�าไปเพราะความเห็นแก่ตัว (และ 
ความจริงแล้ว) เป็นการต�าหนิติเตียนอย่างหนึ่งนั่นเอง
(จากหนังสือเรื่อง วิธีชนะมิตรและจูงใจคน หน้า ๓๘ โดย เดล คาร์เนกี้)

๑๘  พ.ค.  ๒๕๒๐
จุดมุ ่งหมายในการสอนธรรมของพระพุทธองค์นั้น มีอยู ่ 

๓ ประการ คือ
๑. เพื่อให้ผู้ฟังได้รู้เห็นในสิ่งที่ควรรู้เห็น
๒. เพื่อให้ผู้ฟังใช้เหตุผลตรองตามจนเห็นจริง
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๓.  เพื่อให้ผู ้ฟังน�าไปปฏิบัติและได้รับผลของการปฏิบัติ 
ตามสมควรแก่การปฏิบัติของตนๆ 

(นัย โคตมกเจติยสูตร)

๑๙  พ.ค.  ๒๕๒๐
มนุษย์ทั้งปวงเหมือนอวัยวะของเรา แต่บางทีอวัยวะบางส่วน 

อักเสบบ่อยๆ ท�าให้เราปวดร้าวอยู่เนืองๆ 
มนุษย์ทั้งมวลเหมือนกุหลาบดอกเดียวกัน  เป็นเพียงว่า 

ต่างกลีบเท่านั้น บางกลีบถูกแมลงชอนไชให้เสียหาย ท�าให้ 
ดอกพลอยเสื่อมราศีไปด้วย

คิดได้อย่างนี้ การแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์แม้ในผู้ที่เป็น 
ศัตรูก็จะเป็นไปโดยสะดวกขึ้น

๒๐  พ.ค.  ๒๕๒๐
ปริศนาธรรมแต่โบราณ
๑. ทางใหญ่อย่าเที่ยวจร
๒. ลูกอ่อนอย่าอุ้มรัด
๓. หลวงเจ้าวัดอย่าให้อาหาร
๔. ไม้โกงอย่าท�ากังวาน
๕. ช้างสารอย่าผูกกลางเมือง
๖. ถ้าจะเป็นลูกให้เอาไฟสุมต้น
๗. ถ้าจะให้ล่มบรรทุกแต่เบา
๘. ถ้าจะเรียนโหราให้ฆ่าอาจารย์ทั้ง ๔ เสีย 
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๒๑  พ.ค.  ๒๕๒๐
แก้ปริศนา (ของวันที่ ๒๐)
๑. ทางใหญ่ คอื กามสขุลัลกิานโุยค และอตัตกลิมถานโุยค
๒. ลกูอ่อน คอื ปัญจขนัธ์และตวัคน พงึปล่อยวาง ไม่ยดึถอื
๓. หลวงเจ้าวัด คือ จิตหรือวิญญาณขันธ์ อย่าปรนเปรอ 

ด้วยอาหาร ๔ มีกวฬิงการาหาร เป็นต้น
๔. ไม้โกงอย่าท�ากังวาน (กังวานเรือส�าหรับต้านทางลมพายุ) 

อย่าเอาคนคดมาเป็นมิตร
๕. ช้างสารอย่าผูกกลางเมือง ธรรมดาช้างสารย่อมพอใจใน 

ป่าหรอืในทีใ่กล้สระฉทัทนัตะ ฉนัใด พระโยคาวจร ผูไ้ด้นพิพทิา- 
ญาณ ย่อมไม่พอใจในสงัขารธรรม แต่พอใจในพระนพิพานฉนันัน้

๖. ถ้าจะเป็นลูกให้เอาไฟสุมต้น ลูกหมายถึงผล ๔ ต้นนั้น 
คอื กเิลสธรรม ม ีอวชิชา ตณัหา เป็นต้น กรรมฐานคอืไฟส�าหรบั 
เผาล�าต้น คือกิเลสให้เร่าร้อน

๒๒  พ.ค.  ๒๕๒๐
แก้ปริศนาธรรม (ต่อจากวันที่ ๒๑)
๗. ถ้าจะให้ล่มบรรทุกแต่เบา คือถ้าจะให้เรือคือตัวเรานี้ถึง 

อมตมหานิพพาน ไม่ต้องแล่นวนเวียนอยู่ในสังสารสาครแล้วก็ให้ 
บรรทุกอกุศลแต่น้อย ไม่ขนเอาลาภสักการะและอกุศลมากมาย

๘. ถ้าจะเรียนโหราให้ฆ่าอาจารย์ทั้ง ๔ เสีย โหราในที่นี้ 
หมายถึง วิชชา ๓ อาจารย์ทั้ง ๔ คือ กามาสวะ ภวาสวะ ทิฏฐา- 
สวะ และอวิชชาสวะ อีกอย่างหนึ่งอาจารย์ทั้ง ๔ คือ โลภะ โทสะ 
โมหะ และมานะ
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๒๓  พ.ค.  ๒๕๒๐
ผู้ใดดื้อดึง ไม่เชื่อฟังค�าตักเตือนของผู ้หวังดี ผู ้นั้นย่อม 

ต้องประสบภัยพิบัติอย่างแน่นอน เหมือนดาบสเลี้ยงอสรพิษ 
โดยไม่เอื้อเฟื้อต่อค�าเตือนของอาจารย์ผู้เป็นบัณฑิต ฉะนั้น

(นัย เวฬุกชาดก)

๒๔  พ.ค.  ๒๕๒๐
ผู ้มีปัญญาย่อมมองเห็นผู ้ตักเตือนสั่งสอนเสมือนผู ้ชี้ขุม 

ทรัพย์ให้ 
(นัย ขุททกนิกาย ธรรมบท)

๒๕  พ.ค.  ๒๕๒๐
พูดถึงปัจจัยภายนอกแล้วไม่มีอะไรร้ายเท่าการคบคนพาล 

ไม่มีอะไรดีเท่าการคบบัณฑิต
พดูถงึปัจจยัภายในแล้วไม่มอีะไรเป็นโทษเท่ามจิฉาทฏิฐ ิไม่มี 

อะไรเป็นคุณเท่าสัมมาทิฏฐิ 
(นัย พระพุทธพจน์)

๒๖  พ.ค.  ๒๕๒๐
ศัตรูภายในคือกิเลสนั้นร้ายแรงกว่าศัตรูภายนอกมากนัก 

เพราะเบียดเบียนเนืองๆ ก่อความร้อนใจเศร้าโศกเนืองๆ ลอง 
คิดดูเถิด ที่ต้องทุกข์ทรมานเศร้าหมองอยู่เสมอๆ นั้น เพราะศัตรู 
ภายในหรือภายนอกกันแน่ กิเลสของเราเองต่างหากที่ก่อความ 
ปวดร้าวเศร้าหมองแก่เรา หาใช่สิง่อืน่ไม่ ท่านทีห่มดกเิลสแล้ว อะไรๆ 
ก็ท�าให้ท่านปวดร้าวเศร้าหมองไม่ได้
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๒๗  พ.ค.  ๒๕๒๐
บุคคลบางคนนั้นเป็นตัวอย่างให้มองเห็นอย่างชัดแจ้งซึ่ง 

พระพุทธพจน์ที่ว่า ผู้มักโกรธใครตักเตือนไม่ได้ แตะต้องไม่ได้ 
เหมือนฟืนเผาผีในป่าช้า ตรงกลางเปื้อนคูถ (อุจจาระ) สองข้าง 
ติดไฟ จับตรงกลางก็เปื้อนมือ จับสองข้างก็ร้อน ไม้นั้นไม่ส�าเร็จ 
ประโยชน์ทั้งในบ้านและในป่า อันเขาควรทิ้งเสียในป่าช้านั่นเอง 
บุคคลผู้มักโกรธก็เหมือนกัน อันใครๆ ก็ตักเตือนไม่ได้ แตะต้อง 
ไม่ได้ เป็นผู้อันบัณฑิตผู้มุ่งหวังประโยชน์ทิ้งเสียแล้ว

(นัย กกจูปมสูตร ม. มู.)

๒๘  พ.ค.  ๒๕๒๐
บุคคลบางพวกมีจิตเหมือนแผล มีความคับแค้นมาก 

โกรธเนืองๆ กระทบอารมณ์ไม่ได้ เหมือนเนื้อที่เป็นแผล กระทบ 
อะไรไม่ได้ อักเสบ 

บางพวกมีจิตเหมือนสายฟ้า รู้ธรรมได้เร็ว รู้อริยสัจได้เร็ว
บางพวกมีจิตเหมือนเพชร เข้มแข็ง ทนทาน มั่นคง สะอาด 

สดใส มจีติหลดุพ้นจากอาสวะทัง้ด้วยก�าลงัจติและด้วยก�าลงัปัญญา
(นัย อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต)

๒๙  พ.ค.  ๒๕๒๐
ที่ว่า กามทั้งหลายมีความคับแค้นเป็นมูล มีทุกข์เป็นผล 

นั้น ขยายความว่า กามคุณทั้งหลายแม้จะมีความสุขโสมนัส 
อยู ่บ้างก็จริง แต่ถ้ามองให้ลึกให้ถึงรากจะเห็นว่ามีรากมาจาก 
ความกระวนกระวายทางจติ ผูม้จีติกระวนกระวายแล้วจงึจะแสวงหา 
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ก็ดี ได้มาแล้วหรือต้องแปรปรวนไปก็ดี ล้วนก่อให้เกิดทุกข์เกิด 
กังวลทั้งสิ้น ท่านจึงว่ามีทุกข์เป็นผล สุภาษิตฝรั่งว่า No rose 

without a thorn นั้นเป็นการสนับสนุนเรื่องโทษของกามคุณที่ 
พระพุทธองค์ทรงแสดงอยู่เสมอ

๓๐  พ.ค.  ๒๕๒๐
อุปธิ - สิ่งที่บุคคลเข้าไปยึดไว้ ๔ อย่าง คือ 
๑. ขันธ์ ๕   ขันธูปธิ
๒. กิเลส  กิเลสูปธิ
๓. อภิสังขาร  อภิสังขารูปธิ
๔. กามคุณ  กามคุณูปธิ
ข้อ ๓ หมายถึง สภาพปรุงแต่งให้เป็น บุญ บาป และ 

อเนญชะ (ฌาน ๘)

๓๑  พ.ค.  ๒๕๒๐
สติและสัมปชัญญะนั้น ทรงแสดงไว้ในฐานะเป็นธรรมมี 

อปุการะมาก สต ิคอืความระลกึได้ ถงึสิง่ทีเ่คยท�า ค�าทีเ่คยพดู วชิา 
ที่เคยเรียน ความระวัง ไม่ประมาท สัมปชัญญะ คือความรู้สึกตัว 
รู้ตนเอง Self-consciousness บางคนท�าความผิดโดยไม่รู้สึกตัว 
บางคนถล�าลงไปในทางชัว่แล้วกย็งัไม่รูส้กึตวั สมัปชญัญะ บอกให้ 
เรารู้ว่าเวลานี้เราเป็นอย่างไร อยู่ในฐานะอย่างไรควรท�าอย่างไร
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๑  มิ.ย.  ๒๕๒๐
ท�าความดีอย่างใดอย่างหนึ่ง ท�าให้สม�่าเสมอ ท�าให้เหมาะแก่ 

กาลเทศะ ให้เหมาะแก่ก�าลังของตน และความต้องการของคนอื่น 
จะได้ดอีย่างแน่นอน ข้อความนี ้ขอให้ผูท้�าความดจีงค�านงึให้จงหนกั

๒  มิ.ย.  ๒๕๒๐
การงานทีย่่อหย่อน ๑ ข้อวตัรปฏบิตัทิีเ่ศร้าหมอง ๑ พรหม- 

จรรย์ที่นึกแล้วกินแหนงตนเอง
๓ อย่างนี้หวังผลมากไม่ได้ 

(พระพุทธภาษิต)

๓  มิ.ย.  ๒๕๒๐
อะไรที่มีการเริ่มต้นแล้ว ถ้าท�าไปเรื่อยๆ สม�่าเสมอ ด้วย 

ความพากเพียร ก็จะต้องส�าเร็จเข้าสักวันหนึ่ง

๔  มิ.ย.  ๒๕๒๐
บุคคลผู ้มีปัญญาแม้ก�าลังได้รับทุกข์ก็ไม่ควรสิ้นหวังใน 

ความสขุ คนส่วนมากพอมทีกุข์กท็�าแต่สิง่ทีไ่ม่เป็นประโยชน์ ต่อเมือ่ 
มีสุขจึงท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ เขาขาดความส�าเหนียกว่า ผู้มีปัญญา 
แม้ได้รับทุกข์ก็ไม่ควรสิ้นหวังในความสุข 

(มหาชนกชาดก)
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๕  มิ.ย.  ๒๕๒๐
คนหนุ่มไม่เคยตายหรือ ? เด็กสาวไม่เคยตายหรือ ? ล้วน 

แต่เคยตายทั้งนั้น จะนอนใจในชีวิตได้อย่างไรว่ายังหนุ่มสาว ควร 
รีบท�าความดี รีบขวนขวายในกิจที่ชอบ

๖  มิ.ย.  ๒๕๒๐
ไม่มีเพื่อน อยู่คนเดียวก็เหงา ถ้ามีเพื่อนก็สนุก แต่ไม่ได้ปีติ 

อันเกิดจากวิเวก บุคคลเช่นนั้น แม้จะมีโภคสมบัติมหาศาลเสมอ 
ด้วยอินทราก็ชื่อว่าเป็นคนเข็ญใจ เพราะจะได้สุขก็ต้องอาศัยผู้อื่น

(นารทชาดก)

๗  มิ.ย.  ๒๕๒๐
สัตบุรุษสรรเสริญปัญญาว่าประเสริฐ คนเขลาเท่านั้น ที่หลง 

มัวเมาอยู่กับยศ ทรัพย์ ความรู้ของนักปราชญ์ไม่อาจชั่งได้ ไม่อาจ 
เปรียบได้ เพราะอยู่เหนือทุกสิ่ง คนมีทรัพย์ มียศ จะอยู่เหนือ 
ผู้มีปัญญาไม่ได้

(มโหสถชาดก)

บุคคลได้ความรู้ แม้เพียงเล็กน้อยจากผู้ใด หรือผู้ใดแก้ 
ข้อสงสัยให้สิ้นไป บุคคลไม่ควรท�าลายไมตรีจิตของท่านผู้เช่นนั้น 
เพราะท่านย่อมเป็นหลัก เป็นที่พึ่งของปวงชน

(มโหสถชาดก)
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๘  มิ.ย.  ๒๕๒๐
ศาสนาเป็นกระบวนการถ่ายทอดคุณธรรม การศึกษาวิชา 

อื่นๆ เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ คนจะสมบูรณ์ก็ต้องมีทั้ง 
ความรู้และคุณธรรม บุคคลเช่นนั้นแหละจึงจะท�าประโยชน์แก่ 
บ้านเมือง คนทุกคนจึงควรสนใจศาสนา เพื่อตนจักได้เป็นคน 
สมบูรณ์เต็มที่

๙  มิ.ย.  ๒๕๒๐
ศีลนั้นช่วยควบคุมกาย วาจา ของเราไม่ให้ท�าความผิด แต่ 

ถ้าควบคุมใจไม่ได้ ใจก็จะสั่งให้กาย วาจา ท�าความผิดอยู่นั่นเอง
สมาธิและปัญญา จะช่วยควบคุมใจ คอยดูแลใจมิให้ตก 

อยู่ภายใต้อ�านาจครอบง�าของกิเลส ถ้าสามารถควบคุมใจได้ กาย 
วาจาก็เป็นอันควบคุมได้ไปด้วย

๑๐  มิ.ย.  ๒๕๒๐
คนไข้รักษาคนไข้ด้วยกัน จะได้ผลสักเท่าใด ถ้าได้แพทย์ 

รักษาก็จะได้ผลมาก คนที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ ยังเอาใจไม่รอด คิด 
จะท�าประโยชน์แก่ผู้อื่นจะท�าได้สักเท่าใด เหมือนคนไข้รักษาคนไข้ 
ด้วยกันฉะนั้น

๑๑  มิ.ย.  ๒๕๒๐
อุเปกฺขโก สทา สโต  น โลเก มญฺญตี สมํ 
น วิเสสี น นีเจยฺโย  ตสฺส โน สนฺติ อุสฺสทา 
ผู้วางเฉย มีสติทุกเมื่อ ไม่ส�าคัญตนว่าเสมอเขา ดีกว่าเขา 



ป
 ี๒
๕
๒
๐

อ นุ ทิ น ท ร ร ศ น ะ ช วิ ต88 ี

หรือต�่ากว่าเขาในโลกนี้ กิเลสย่อมไม่มีแก่ผู้นั้น
(ขุททกนิกาย สุตตนิบาต)

ปุราเภทสูตร ๒๕/๕๐๑
และปุราเภทสูตร สุตตนิทเทส ๒๙/๒๘๙
ไม่ให้น�าตนไปเทียบกับใคร และไม่ให้น�าใครมาเทียบกับตน

๑๒  มิ.ย.  ๒๕๒๐
ผู้รู ้กล่าวว่า การที่พระพุทธศาสนามี ๒ นิกายใหญ่ คือ 

เถรวาท และมหายานนั้นดีแล้ว เหมือนนกมี ๒ ปีก Two wings 
of Buddnism ส�าหรับพาตัวนก คือ พระพุทธศาสนาให้โผผิน 
บินไปในโลกได้โดยไม่ติดขัด

๑๓  มิ.ย.  ๒๕๒๐
ชีวิตเป็นกระแสที่ไหลไปไม่หยุดนิ่ง เหมือนหรือคล้ายบันได 

เลื่อน อย่าไปยึดมั่นสิ่งใดเอาไว้ อย่าไปหน่วงเหนี่ยวสิ่งใดเอาไว้ 
ผู้ที่เกาะแน่นอยู่กับรูปใดรูปหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นรูปวิเศษสักปานใด 
ย่อมได้รับความทุกข์ทรมาน เพราะไปฝึนกระแสที่ไหลอยู่เนืองนิจ 
นั้นเข้า

๑๔  มิ.ย.  ๒๕๒๐
กระแสไฟฟ้านั้นต ่างหากจากหลอดไฟฟ้า แยกดูให ้ดี 

กระแสชีวิตกับชีวิตทางร่างกายที่เดินไปเดินมาอยู่นั้น คนละอย่าง 
ตัวหลอดไฟฟ้าเองหามีความสว่างสักนิดหนึ่งไม่ แต่อาศัยกระแส 
ซึ่งไม่มีตัวตนท�าให้สว่างขึ้น กระแสก็เหมือนกันได้อาศัยหลอด 
ไฟฟ้าเป็นเครื่องปรากฏตนออกมา
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๑๕  มิ.ย.  ๒๕๒๐
พฤษภกาสร  อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง  ส�าคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย  มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี  ประดับไว้ในโลกา
ความดีก็มีปรากฏ  กิตติยศก็ลือชา
ความชั่วก็นินทา   ทุรยศยินขจร

(จาก กฤษณาสอนน้อง สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุติชโินรส)

๑๖  มิ.ย.  ๒๕๒๐
การสังเกตข้อเท็จจริงต่างๆ และการใช้สติปัญญาแก้ปัญหา 

เป็นวิถีชีวิตที่ดีอย่างหนึ่ง พูดเป็นอังกฤษว่า To observe the 
facts and to apply intelligence to the problems is a good 

way of life.

๑๗  มิ.ย.  ๒๕๒๐
พระธรรมของพระพุทธเจ้านั้น พอเข้าถึงความหมายแล้ว 

ก็งามหมดทุกบททุกตอน เป็นสุภาษิตจริงๆ บางบทที่คนบางคน 
ยังไม่ซาบซึ้งก็เพราะยังเข้าไม่ถึงความหมายของพระธรรมข้อนั้น

๑๘  มิ.ย.  ๒๕๒๐
สิ่งที่เปิดช่องให้ความชั่วให้ผลโดยสะดวก ท่านเรียกว่า วิบัติ 

มี ๔ ประการ คือ
๑. คตวิบิตั ิ- เกดิในทีไ่ม่ด ีเกดิในทีไ่ร้ความเจรญิ หรอืทาง 

  ด�าเนินไม่ดี





คนที่สันโดษ ย่อมพอใจท�ากิจต่างๆ ด้วยความสงบ
ส�าหรับผลที่จะได้นั้นปล่อยให้เหตุเป็นสิ่งบันดาล 

ตนไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง 
เมื่อท�าใจได้ดังนี้

เรียกว่าได้รับผลของการกระท�าทันที 
เมื่อท�ากิจเสร็จนั่นเอง



ป
 ี๒
๕
๒
๐

อ นุ ทิ น ท ร ร ศ น ะ ช วิ ต92 ี

๒. อุปธิวิบัติ - อวัยวะไม่สมประกอบ สุขภาพไม่ดี
๓. กาลวิบัติ - ผิดกาล ผิดคราว
๔. ปโยควิบัติ - ฝักใฝ่ในทางที่ผิด ชอบประกอบกรรมชั่ว 

  หรือท�าความดีมาแล้ว กลับท�าความชั่วลบล้าง
สมบัติ ๔ ชื่อเหมือนกัน แต่มีความตรงกันข้าม

(อภิ. วิ. ๓๕/๘๔๐/๔๕๙)

๑๙  มิ.ย.  ๒๕๒๐
ค�าว่าความโลภมีความหมายเดียวกันกับตัณหา หรือใช้เป็น 

ไวพจน์ของกันได้ ดังหลักฐานต่อไปนี้
โลภธมฺโมติ ปญฺจกามคุณราคสฺเสตํ อธิวจนํ

(อุรัคคสุตตวรรณนา อรรถกถาสุตตนิบาต ขุททกนิกาย)

๒๐  มิ.ย.  ๒๕๒๐
ดกู่อนอทุาย ีความสขุโสมนสัทีเ่กดิเพราะอาศยักามคณุ ๕ นี้ 

เราเรียกว่า กามสุข แต่เป็นความสุขที่ไม่สะอาด เป็นความสุข 
ของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ อันบุคคลไม่ควรเสพ ไม่ควรให้ 
เกิดมี ไม่ควรท�าให้มาก ควรกลัวแต่สุขนั้น 

(ลทุกิโกปมสูตร ม. ม. ๑๓/๑๘๒)

๒๑  มิ.ย.  ๒๕๒๐
พรหมจรรย์ คือ พระศาสนา จะส�าเร็จผลได้กว้างขวาง ก็ 

ต่อเมื่อประกอบด้วยองค์ ๕ ดังนี้
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๑. องค์พระศาสดา
๒. มีภิกษุสาวกที่เป็นเถระมีความรู้เชี่ยวชาญ
๓. มีภิกษุณีสาวิกาที่มีความสามารถเช่นเดียวกัน
๔. มีอุบาสกทั้งประเภทพรหมจารีและครองเรือน ซึ่งมีความ

สามารถเช่นเดียวกัน
๕. อุบาสิกาสาวิกา ทั้งประเภทพรหมจาริณีและครองเรือน 

ที่มีความสามารถอย่างเดียวกัน
เพียงแต่ขาดอุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอย่างเดียว 

พรหมจรรย์คือศาสนาก็ไม่ชื่อว่าเจริญบริบูรณ์
(ปาสาทิกสูตร ที. ปา. ๑๑/๑๐๔/๑๓๕)

๒๒  มิ.ย.  ๒๕๒๐
พุทธธรรมแบ่งโดยย่อเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนสัจธรรมกับ 

ส่วนจรยิธรรม ส่วนทีเ่ป็นสจัธรรมนัน้ แสดงให้เหน็กฎของความจรงิ 
ต่างๆ ส่วนทีเ่ป็นจรยิธรรมนัน้ กค็อืน�าเอาความรูใ้นเรือ่งของสจัธรรม 
หรือกฎธรรมดานั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิต ถ้าเทียบวิทยาศาสตร์ 
สัจธรรมเทียบกับ Pure science จริยธรรมเทียบกับ Applied 
science กล่าวคอื วทิยาศาสตร์บรสิทุธิแ์ละวทิยาศาสตร์ประยกุต์

๒๓  มิ.ย.  ๒๕๒๐
คนทีม่ไิด้ศกึษาเรือ่งความด ีแม้มสีิง่ทีด่ปีรากฏอยูเ่ฉพาะหน้า 

ก็ไม่รู้จักจับฉวยไว้ อย่าว่าแต่จะแสวงหาความดีเลย ส่วนผู้ที่ได้รับ 
การศึกษาเข้าใจในเรื่องความดี ย่อมไม่ละเว้นความดีซึ่งปรากฏ 
อยู่เฉพาะหน้าและแสวงหาความดีอื่นๆ ผู้แสวงหาดีย่อมได้พบดี 
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ผู้แสวงหาชั่วย่อมได้พบชั่ว
ต้องการเป็นเศรษฐี แต่ไม่สะสมทรัพย์ ต้องการเป็นคนดี 

แต่ไม่รู้จักเก็บสะสมความดี ทั้งสองอย่างนี้จะเป็นได้อย่างไร

๒๔  มิ.ย.  ๒๕๒๐
การมอบพระพุทธรูปของตระกูลให้แก่ลูกที่ไปอยู่แดนไกล 

เพื่อสักการบูชา เพื่อให้บารมีของพระคุ้มครอง เสมือนหนึ่งว่าพ่อ 
ตามไปคอยระวังอยู่ด้วย ก็เป็นธรรมนิยมของไทยโบราณ 

(ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ภาค ๒ หน้า ๒๖๒ 
โดย เสถียร โพธินันทะ) 

๒๕  มิ.ย.  ๒๕๒๐
หากประชาชนเป็นมิตรกัน ความยุติธรรม (จากรัฐ) ก็เป็น 

สิง่ไม่จ�าเป็น แต่ผูท้ีย่ตุธิรรมยงัต้องการมติรภาพด้วย ความยตุธิรรม 
คือส่วนหนึ่งของมิตรภาพ มิตรภาพเป็นสิ่งจ�าเป็นและสูงส่ง

(อริสโตเติล)

๒๖  มิ.ย.  ๒๕๒๐
คนดีแพ้คนดื้อ แต่คนดื้อก็จะต้องแพ้ภัยตัวเอง ประสบ 

ภยัพบิตัพินิาศ ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงนยิมตรสัว่า “จกัปรากฏด้วยกรรม 
ของตนเอง”

คนดื้อมี ๒ พวก คือ ดื้อด้าน กับ ดื้อดึง พวกดื้อด้านเป็น 
พวกดื้อทน ดื้อล�าพังตนเอง ส่วนพวกดื้อดึงนั้นดึงพวกพ้องให้ 
พลอยดื้อไปด้วย
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๒๗  มิ.ย.  ๒๕๒๐
การปฏิบัติธรรมเหมือนการก้าวขึ้นบันไดทีละขั้น แต่ละขั้น 

มีสิ่งดีงามให้ชม แต่สิ่งดีงามนั้นบุคคลจะมองไม่เห็น จนกว่าจะปีน 
ขึ้นไปถึงเสียก่อน ด้วยเหตุนี้ คนที่ยังไม่ปฏิบัติธรรมจึงสงสัยอยู่ 
เสมอว่า ปฏิบัติแล้วได้อะไร

๒๘  มิ.ย.  ๒๕๒๐
เงาแห่งชราภาพแฝงอยู ่แล้วในทารกเล็กๆ ผู ้ไร้เดียงสา 

เหมือนเงาแห่งความเหี่ยวแห้งร่วงโรยแฝงอยู่แล้วในดอกไม้ที่เริ่ม 
ตูม ท�านองเดียวกันเงาแห่งความตายแฝงอยู่แล้วในชีวิตทุกชีวิต 
ความตายมาพร้อมกับการเกิด เหมือนเพชฌฆาตแสวงหาโอกาส 
เพื่อฆ่าบุคคลนั้น สมดังสุภาษิตที่ว่า

“อุปตฺติยา สเหเวตํ มรณํ อาคตํ สทา 
 มรณตฺถาย โอกาสํ วธโก วิย เอสติ”

๒๙  มิ.ย.  ๒๕๒๐
เวลาเป็นสิ่งมีค่ามาก เมื่อสูญเสียไปแล้วก็เป็นอันสูญเสีย 

ไปเลย เรียกกลับคืนไม่ได้
เวลาเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนได้มาเท่าๆ กัน ต่างกันแต่เพียงว่า 

บางคนใช้เวลาเป็นประโยชน์ บางคนใช้ไม่เป็นประโยชน์ ผู้ใดใช้ 
เวลาให้เป็นประโยชน์ เวลาย่อมอ�านวยประโยชน์ให้แก่ผู้นั้นคืนมา
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๓๐  มิ.ย.  ๒๕๒๐
Youth is the time when the seeds of character are 

sown

[เมลด็พชืแห่งลกัษณะนสิยัของคนนัน้ ถกูหว่านลง (ในจติใจ) 
เมื่อยังเยาว์]

ถือเอาความว่า การปลูกฝังหรือแรงประทับใจเมื่อเยาว์วัย 
นั้น เป็นพื้นฐานแห่งลักษณะนิสัยของคน

พระพุทธศาสนายังมองไกลไปกว่านี้อีก คือมองไปถึง 
อุปนิสัยของเขาในชาติก่อนอีกด้วย

๑  ก.ค.  ๒๕๒๐
คนดี ควรเคารพนับถือและให้เกียรติผู้อื่นตามสมควรแก่ 

ฐานะของเขา ควรยอมรับฟังค�าต�าหนิและสรรเสริญ คนดีควร 
รักษาวาจาให้ตรงกับใจ แต่ไม่ควรพูดตามที่ตนรู้สึกเสมอไป คนโง่ 
บางคนเอาหัวใจไว้ที่ลิ้น คือพูดหมดตามที่รู้สึก บางคนเอาลิ้นไว้ 
ที่หัวใจคือไม่ยอมพูดอะไรเสียเลย ทางสายกลางก็คือ พูดใน 
กาลควรพูด และเรื่องที่ควรพูด กับคนที่ควรพูด การท�าความดี 
ให้พร้อมทัง้กาย วาจา ใจ นัน้ เป็นคณุประโยชน์ทัง้แก่ตนและผูอ้ืน่

๒  ก.ค.  ๒๕๒๐
คนดี ควรปรารถนาให้คนอื่นท�าดี และพอใจในความดี 

ความสุข และความส�าเร็จของผู้อื่นเหมือนของตนเอง
คนดี ควรพอใจในความสุขของตนเอง และความสุขของ 

ผู้อื่น แต่มีความหวั่นใจในความทุกข์ของผู้อื่น ทนไม่ได้ต่อความ 



อ.  ว ศ ิน   อิ น ท ส ร ะ 97

ทุกข์ของผู้อื่น หาทางช่วยเหลือ แต่ถ้าเกินวิสัยก็ต้องใช้อุเบกขา 
วางใจเปน็กลาง อุเบกขานีแ่หละจะชว่ยใหม้ีความสุข และครองตน 
อยู่ในความยุติธรรมตามสมควร

๓  ก.ค.  ๒๕๒๐
คนดี ควรด�ารงตนอยู่ในความพอประมาณ (มัตตัญญุตา) 

พระพุทธองค์ตรัสว่า ความพอประมาณดีเสมอ (มตฺตญฺญุตา 
สทา สาธุ) เช่น ความพอประมาณในอาหาร ในการพูด การท�า 
ความเพียรพยายาม ไม่หย่อนเกิน ไม่ตึงเกิน ความพอประมาณ 
ยังให้ประโยชน์ในการป้องกันและบ�าบัดโรคอีกด้วย ความ 
พอประมาณดีเสมอ

๔  ก.ค.  ๒๕๒๐
คนทั่วไปเป็นศัตรูกันเพราะผลประโยชน์ขัดกันหรือแย่ง 

โลกามสิกนั (โลกามสิ คอื กาม กนิ เกยีรต ิและอ�านาจ) แต่คนดี 
ไม่ควรเป็นอย่างนั้น

คนดี ควรเป็นผู้เสียสละ หัดเสียสละตั้งแต่เรื่องน้อยๆ ไป 
หาเรื่องใหญ่ๆ ที่สละได้โดยยาก เมื่อสละสิ่งที่สละได้โดยยาก 
ย่อมได้รับสิ่งที่คนอื่นได้รับโดยยากเช่นกัน

๕  ก.ค.  ๒๕๒๐
คนดี ไม่ควรตัดสินผู้อื่นด้วยการเห็นเพียงอาการภายนอก 

เช่น เครื่องแต่งกาย หรืออาการกิริยาบางอย่าง เพราะสิ่งเหล่านี้ 
ตกแต่งได้และเสแสร้งได้
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คนดี ควรดูคนให้ลึกลงไปถึงน�้าใจหรือความรู้สึกของเขา 
พระพุทธองค์ตรัสว่า “คนไม่ดีเป็นอันมากในโลกนี้ เที่ยวไปด้วย 
อาการแห่งคนดี ผ่องแผ้วแต่ภายนอก แต่ภายในสกปรก เมื่อมี 
บรวิารแวดล้อมกพ็อเทีย่วไปในโลกได้ เหมอืนหม้อดนิทีไ่ล้ด้วยทอง

(สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ๑๕/๓๕๘)

๖  ก.ค.  ๒๕๒๐
คนดี ไม่ควรซ�้าเติมคนที่พลาดพลั้ง แต่ควรให้ก�าลังใจเพื่อ 

เขาจะได้เลิกความคิดและท�าสิ่งที่ดีต่อไป
อนึง่ คนดคีวรสัง่สอนผูอ้ืน่เท่าทีต่นพอท�าได้หรอืก�าลงัด�าเนนิ

อยู่ ทั้งนี้เพื่อไม่เศร้าหมอง และไม่เป็นที่เย้ยหยันของผู้รับค�าสอน

๗  ก.ค.  ๒๕๒๐
ใครก็ตามที่มีลักษณะต่อไปนี้ก็จะหาความสุขได้ยาก คือมี 

ความทะเยอทะยานไม่มีที่สิ้นสุด เบื่อหน่ายง่าย จืดจางเร็ว ร�าพึง 
ร�าพันอยู่เสมอว่า ท�าไมหนอตนจึงไม่เป็นอย่างคนนั้นคนนี้ ความ 
จริงคนเราที่อยากเป็นอย่างเขานั้น บางคนอาจก�าลังเบื่อหน่าย 
ตัวเองเต็มทีอยู่แล้ว

๘  ก.ค.  ๒๕๒๐
คนทั่วไป  เมื่อมีโอกาสก็ไม่ควรรั้งรอ  เขารีบฉวยโอกาส 

เพราะความคิดว่าโอกาสงามมักไม่มีบ่อยครั้ง ด้วยทัศนคติดังนี้ 
คนทั้งหลายจึงมักท�าอะไรชนิด “ตัวใครตัวมัน” หรือ “ทีใครทีมัน” 
คนที่ยังไม่มีโอกาสก็ตั้งความหวังไว้ว่า เมื่อใดมีโอกาสจะถือเอา 
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ทีนั้นให้เป็นประโยชน์ของตนให้มากที่สุด โดยไม่มองหน้าเหลียว 
หลงัดใูครเลย นีค่อืความเหน็แก่ตวัทีค่นส่วนมากเกลยีดเมือ่คนอืน่ 
ท�า แต่รู้สึกเป็นธรรมดาเมื่อตัวท�าเอง

๙  ก.ค.  ๒๕๒๐
การรู้จักเอาน�้าขุ่นไว้ใน เอาน�้าใสไว้นอกนั้น เมื่อพิจารณา 

ถึงความอดกลั้นก็เป็นความดี แต่ถ้าเจตนาหลอกลวงก็เป็นความ 
เลวร้าย

๑๐  ก.ค.  ๒๕๒๐
มนุษย์มีปรกติเหลียวดูอดีตของตนเองอยู ่เนืองนิตย์ ถ้า 

เหลียวไปมองเห็นกรรมดีก็ผ่องใส เห็นกรรมชั่วก็เศร้าหมอง คนที่ 
ท�ากรรมชั่วไว้มากเมื่อวัยหนุ่มสาว ก็จะรู้สึกเศร้าและทรมานใจใน 
วัยชรา

เพราะฉะนั้น ควรท�าความดีไว้ทุกวัย เพื่อความผ่องใสแห่ง 
จิตของตนเมื่อเหลียวดูอดีต

๑๑  ก.ค.  ๒๕๒๐
อิมมานูเอล ค้านท์ (Kant) นักปราชญ์ชาวเยอรมัน กล่าวว่า 

ทกุๆ สิง่ในธรรมชาตดิ�าเนนิการตามวถิขีองตน เพราะทกุๆ สิง่ย่อม 
มีมาตามประเภทของตน เมื่อมีมาอย่างไรก็ไม่สามารถท�าอย่างอื่น 
อนัผดิประเภทของตนไปได้ เรือ่งนีเ้ป็นความจรงิส�าหรบัมนษุย์ด้วย
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๑๒  ก.ค.  ๒๕๒๐
มนุษย์ต้องต่อสู้อย่างขนาดหนัก ระหว่างแรงกระตุ้นภายใน 

คือความต้องการของตนกับสิ่งแวดล้อมภายนอกอันห้อมล้อมตน 
อยู่ เช่น ขนบประเพณี กฎหมาย การอบรมศึกษา เกียรติ และ 
ความส�านึกในจริยธรรม

ประการแรก กระตุ ้นให้ท�า แต่อย่างหลังคอยเหนี่ยวรั้ง 
เอาไว้ ด้วยการอบรมทางจริยธรรมและสั่งสมกรรมดี มนุษย์ก็ 
สามารถเอาชนะสิ่งแวดล้อมได้ด้วยก�าลังใจอันแข็งแกร่งของตน 
นี่เองคือสิ่งที่ท�าให้มนุษย์ประเสริฐกว่าสัตว์ดิรัจฉาน

๑๓  ก.ค.  ๒๕๒๐
มนษุย์โดยทัว่ไป ตดัสนิโลกตามทีป่รากฏแก่ตน หาได้ตดัสนิ 

ตามสภาพที่แท้จริงไม่ บางคนเห็นโลกเต็มไปด้วยสุขก็เพราะสุข 
ปรากฏแก่ตน บางคนเห็นโลกเต็มไปด้วยทุกข์ก็เพราะทุกข์ปรากฏ 
แก่ตน ส่วนสภาพแท้จริงของโลกเป็นอย่างไรหาทราบไม่

สภาพของโลกแท้จริงนั้นเป็นกลางๆ บุคคลต้องเสวยอารมณ์ 
สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ก็เพราะความหลงของตนที่มีต่อโลก เหมือนน�้า 
โดยสภาพของมันเองไม่ขมและไม่หวาน แต่น�้าอาจขมหรือหวาน 
เพราะการผสมของสิ่งอื่น

๑๔  ก.ค.  ๒๕๒๐
บางคนได้เรียนหนังสือมาพอสมควรก็จริง แต่ไม่ได้รับการ 

ฝึกฝนอบรมมาเลย จึงมักง่ายในการท�า การพูดและการแสดงออก 
ต่างๆ การแสดงออกของคนจงึเป็นการบอกให้รูถ้งึการอบรมฝึกฝน 
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ของเขา ไม่ใช่บอกการศึกษาเล่าเรียน
อนึ่ง มนุษย์เราถ้าไม่ฝึกฝนตนเองแล้ว ถึงใครจะฝึกก็ดีได้ 

ยาก เหมือนคนขับรถฝีมือดีแต่รถเครื่องเสีย แล้วจะไปได้อย่างไร

๑๕  ก.ค.  ๒๕๒๐
ผู้ใดดูหมิ่นตนเอง ผู้นั้นแม้จะยกย่องผู้อื่นก็มิได้ยกย่องด้วย 

ความจริงใจ

๑๖  ก.ค.  ๒๕๒๐
มนุษย์ยิ่งมีอ�านาจสูงขึ้น คุณธรรมในใจยิ่งลดลง เพราะ 

อ�านาจกับคุณธรรม มักเดินสวนทางกันอยู่เสมอ ยกเว้นท่านผู้มี 
อัธยาศัยงาม มีใจสูง และมั่นคงจริงๆ 

๑๗  ก.ค.  ๒๕๒๐
น หิ สีลวตํ เหตุ   อุปฺปชฺชนฺติ ตถาคตา 
อฏฺกฺขรา ตีณิ ปทา   สมฺพุทฺเธน ปกาสิตา
พระตถาคตทั้งหลาย หาได้ทรงอุบัติขึ้นเพียงเพื่อเรื่องศีล 

เท่านั้นไม่ แต่ทรงประกาศธรรม ๓ บท ๘ อักษร 
(ค�านี้จ�าไม่ได้ว่าใครเป็นคนพูด)

๓ บทนั้นคือ อนิจจัง - ไม่เที่ยง, ทุกขัง - เป็นทุกข์ และ 
อนัตตา - ไม่ใช่ตัวตน ลองนับดู ๘ อักษรพอดี รวมเรียกว่า 
ไตรลักษณ์
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๑๘  ก.ค.  ๒๕๒๐
ผู้แจ่มแจ้งในไตรลักษณ์ หรือ สามัญญลักษณะ ย่อมไม่ 

หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลง สงบเยือกเย็นเมื่อประสบทุกข์ และ 
คลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ เพราะแจ่มแจ้งในอนัตตา

๓ บท ๘ อักษร จึงมีความหมายต่อชีวิตมาก

๑๙  ก.ค.  ๒๕๒๐
ทุกฺขูปนีโตปิ นโร สปญฺโญ
อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย
ผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ไม่สิ้นหวังในสุข 

(มหาชนกชาดก)

ที่เป็นดังนี้ เพราะผู้มีปัญญาย่อมรู้แจ้งว่าสุขทุกข์เป็นฤดูกาล 
ของชีวิต ย่อมผลัดเปลี่ยนกันเข้ามากระทบชีวิตอยู่เสมอ ต้นไม้ 
จะเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงได้ ต้องผ่านฤดูกาลทั้งหน้าแล้ง 
หน้าฝน ฉนัใด คนจะรูจ้กัชวีติดกีต้็องผ่านทัง้สขุและทกุข์ ฉนันัน้

๒๐  ก.ค.  ๒๕๒๐
การท�าความดีกับคนที่ไม่มีคุณธรรมเป็นเครื่องรองรับความดี 

นั้น อาจท�าให้ความดีของเราสูญเสียไปได้  เหมือนเมล็ดพืชที่ดี 
แต่หว่านลงบนหิน จะเจริญเติบโตได้อย่างไร
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๒๑  ก.ค.  ๒๕๒๐
ใครจะรู้จะเห็นหรือไม่ก็ตาม ใครจะยกย่องหรือไม่ก็ตาม จะ 

ได้ลาภได้ยศหรอืไม่กต็าม ความดกีเ็ป็นสิง่ควรท�าอยูน่ัน่เอง เพราะ 
คุณความดีเป็นรางวัลในตัวเองอยู่แล้ว

๒๒  ก.ค.  ๒๕๒๐
ความเป็นคนมีใจอันตนบังคับได้ ความมีสัจจะ มีสุขภาพ มี 

การศึกษาดี ความรักชาติ และการยอมเสียสละความสุขส่วนตน 
เพื่อความสุขส่วนรวม

ทั้งหมดนี้ท�าให้บุคคลเป็นผู้มีคุณค่า มีฐานะอันทรงเกียรติ
(จ�าที่มาไม่ได้)

๒๓  ก.ค.  ๒๕๒๐
ทรัพย์สมบัติ สตรี และชื่อเสียงเกียรติยศ เป็นเครื่องผูกมัด 

มนุษย์ไว้อย่างเหนียวแน่น ยากที่จะดิ้นให้หลุดได้
(นัย พระพุทธพจน์ธรรมบท)

บางคนหลดุจากสตร ีแต่ไปตดิทรพัย์สมบตั ิบางคนหลดุจาก 
สตรีและทรัพย์สมบัติแล้ว แต่ไปติดในชื่อเสียงเกียรติยศ บางคน 
ติดหมดทุกอย่าง และแลเห็นเป็นสิ่งดีงามอีกด้วย

๒๔  ก.ค.  ๒๕๒๐
การชี้ทางแห่งความสุขอันแท้จริงให้แก่ผู้อื่นนั้นเป็นการให้ที่ 

มีคุณค่ามากที่สุดอย่างหนึ่ง พูดอีกอย่างหนึ่งว่าการชี้ทางพ้นทุกข์ 
นั่นเอง
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๒๕  ก.ค.  ๒๕๒๐
โย นิรุตฺตึ น ชานาติ  ชานาติ ปิฏกตฺตยํ
ปเท ปเท วิกงฺเขยฺย  วเน อนฺธคโช วิย
ผู้ใดไม่รู้ความหมายของถ้อยค�า แม้จะท่องจ�าพระไตรปิฎก

ทั้งหมด ก็ย่อมติดขัดในที่นั้นๆ เหมือนช้างตาบอดเที่ยวไปในป่า
(จ�าที่มาไม่ได้)

๒๖  ก.ค.  ๒๕๒๐
ควรฝึกกายให้เรียบร้อย ฝึกวาจาให้มีสัจจะ ฝึกอินทรีย์ให้ 

สงบ และฝึกใจให้สะอาดมั่นคง

๒๗  ก.ค.  ๒๕๒๐
จงมีความสันโดษและความเพียร สันโดษท�าให้ไม่ใจร้อน 

ด่วนได้เกินเหตุ ความเพียรท�าให้ห่างไกลจากความเกียจคร้าน 
ธรรมทั้งสองประการนี้ น�าบุคคลไปสู่ความส�าเร็จผลที่ประสงค์ 
ในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัย

๒๘  ก.ค.  ๒๕๒๐
อยู่คนเดียว  เป็นพรหม
อยู่สองคน  เป็นเทวดา
อยู่สามคน  เป็นชาวบ้าน
อยู่มากกว่านั้น ก็ยุ่งยากโกลาหล
(ยถา พฺรหฺมา  ตถา เอโก
ยถา เทโว  ตถา ทุเว
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ยถา คาโม  ตถา ตโย
โกลาหลํ  ตทุตฺตรึ) 

(ยโสชเถรคาถา ขุททกนิกาย พ.๒๖ ข้อ ๓๑๕)

๒๙  ก.ค.  ๒๕๒๐
ไม่ควรน้อยใจเมื่อเขาติ และไม่ควรเบิกบานใจเมื่อเขาชม 

เพราะถ้าโทมนัสน้อยใจเมื่อเขาติ หรือโสมนัสยินดีเมื่อเขาชม จะรู้ 
ได้อย่างไรว่าที่เขาติหรือชมนั้นผิดหรือถูก 

(นัย พรหมชาลสูตร ที. สีลขันธวรรค เล่ม ๙ ข้อ ๑)

๓๐  ก.ค.  ๒๕๒๐
วิญญาณของเราอาศัยอยู่ในกายนี้ เปรียบเหมือนด้ายสีร้อย 

อยู ่ในแก้วไพฑูรย์ ผู ้มีสมาธิสมบูรณ์แล้วย่อมมีญาณทรรศนะ 
อนัถกูต้อง มองเหน็วญิญาณอนัอาศยัอยูใ่นกายนี ้เนือ่งอยูใ่นกายนี้ 
เหมือนบุรุษผู้มีจักษุดีมองเห็นด้ายสีร้อยอยู่ในแก้วไพฑูรย์ฉะนั้น

(นัย สุภสูตร ที.สี. พ.เล่ม ๙ ข้อ ๓๒๙)

๓๑  ก.ค.  ๒๕๒๐
    อันชีวิตคนเราก็เท่านี้
พอเป็นผีกายเก่าก็เน่าเหม็น
นอนยาวเหยียดไม่อาทรหนาวร้อนเย็น
ถูกจับเข็นใส่ไฟโหมรุกโรมรัน
    เมื่อยามมามือเปล่ามาเท่าไร
เมื่อยามไปมือเปล่าไปเท่านั้น
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มีอะไรสักนิดตามติดพัน
ทุกสิ่งอันเลิกเกี่ยวไปเดียวดาย
    เหลือแต่เถ้ากองกระดูกให้ลูกหลาน
ชื่อแซ่จารจ�าจดปรากฏหมาย
เพียงดีชั่วเท่านั้นรับพันกาย
แม้ชีพวายติดตามเห็นเฉกเช่นเงา 

(จ�าที่มาไม่ได้)

๑  ส.ค.  ๒๕๒๐
มีจอมปลวกอยู ่จอมหนึ่ง กลางคืนเป็นควันกลางวันเป็น 

เปลว พราหมณ์คนหนึ่งให้สุเมธเอาศัสตราขุดจอมปลวกนั้น สุเมธ 
ขุดไปพบเขียง พราหมณ์ให้ยกเขียงตั้งไว้แล้วให้ขุดต่อไป สุเมธ 
ขดุต่อไปพบอึง่อ่าง ทางสองแพร่ง เปือกตม เต่า ดาบ ชิน้เนือ้ นาค 
โดยล�าดับ พราหมณ์ให้ยกสิ่งนั้นๆ ไว้ แต่พอพบนาค พราหมณ์ 
บอกว่าให้บูชานาคให้ดี 

(นัย วัมมิกสูตร ม.มู. พ. เล่ม ๑๒) 
(ดูค�าเฉลยปริศนาวันที่ ๒)

๒  ส.ค.  ๒๕๒๐
พระพุทธองค์ทรงแก้ปัญหานั้นว่า จอมปลวก คือ คนหรือ 

ร่างกายนี้ ; กลางคืนเป็นควันเพราะคิด ; กลางวันเป็นเปลวเพราะ 
ท�างาน ; พราหมณ์คือพระตถาคตเจ้า ; สุเมธคือพระเสขะ ; ศัสตรา 
คืออริยปัญญา ; การขุดคือวิริยารัมภะ (ความเพียรสม�่าเสมอ) ; 
เขยีงคอื อวชิชา ; อึง่อ่างคอืความโกรธ ; ทางสองแพร่งคอืวจิกิจิฉา ; 
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เปือกตมคือนิวรณ์ ๕ ; เต่าคืออุปทานขันธ์ ๕ ; ดาบคือกามคุณ 
๕ ; ชิ้นเนื้อคือนันทิราคะ  (ความก�าหนัดเพราะความเพลิน) ; นาค 
คือพระขีณาสพ 

(นัย วัมมิกสูตร)

๓  ส.ค.  ๒๕๒๐
ความอดทนมีหลายอย่าง
๑. อดทนต่อความล�าบากตรากตร�า ความหิวกระหาย ท่าน 

เรียก ธีติขันติ
๒. อดทนต่ออาพาธ ต่อทกุขเวทนา ท่านเรยีก อธวิาสนขนัติ 

(ตตฺร สุท� ภควา สโต สมฺปชาโน อธิวาเสสิ อวิหญฺญมาโน) 
(๑๐/๙๓/๑๑๗)

๓. อดทนต่ออารมณ์ยั่วยวน ท่านเรียก ตีติกขาขันติ

๔  ส.ค.  ๒๕๒๐
การเว้นความชัว่ทางกาย ทางวาจา ท่านเรยีกเจตนาศลี ส่วน 

การเว้นความชั่วทางใจ ท่านเรียกเจตสิกศีล
ตามนัยนี้จะเห็นว่า ศีลนั้น หากินความเพียงควบคุมกาย 

วาจาเท่านั้นไม่ แต่กินความไปถึงการเว้นมโนทุจริตอีกด้วย

๕  ส.ค.  ๒๕๒๐
สิ่งสมบูรณ์ย่อมมาจากสิ่งไม่สมบูรณ์ ผู้ฉลาดย่อมไม่ด่วน 

ท�าลายสิ่งใดเพราะเห็นว่าไม่สมบูรณ์ ถ้าท�าลายสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ 
ในเบื้องต้นเสียแล้ว ก็จะไม่สามารถพบสิ่งสมบูรณ์ได้  เหมือน 
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ต้นไม้ก่อนจะเจริญสมบูรณ์เต็มที่ย่อมจะต้องผ่านการเป็นต้นอ่อน 
และไม่สมบูรณ์มาก่อน ชาวสวนที่ฉลาดย่อมไม่ด่วนตัดต้นไม้ 
เพราะเหน็ว่ามนัยงัไม่สมบรูณ์ เพราะสิง่ไม่สมบรูณ์ย่อมเป็นพืน้ฐาน 
ให้เกิดสิ่งสมบูรณ์ในโอกาสต่อไป

๖  ส.ค.  ๒๕๒๐
อหงิสา คอื ความไม่เบยีดเบยีน ๑ ทมะ คอื การฝึกอนิทรย์ี 

ให้สามารถคุ้มครองตนเองได้ ๑ สัญญมะ คือความส�ารวมใจจาก 
อารมณ์ยั่วยวน ๑ 

ผูป้ระสงค์อมตธรรมย่อมน้อมน�าตนเข้าไปคุน้เคยกบั ๓ อย่างนี้
(นัย พระพุทธพจน์)

๗  ส.ค.  ๒๕๒๐
มีเวทมนต์บ่นไว้บ้างเมื่อช้างไล่
พบต้นไม้ขึ้นไว้ด้วยช่วยคาถา
ได้แกงดีมีรสอันโอชา
รินน�้าปลาไว้ด้วยช่วยรสแกง 

(จ�าที่มาไม่ได้)

๘  ส.ค.  ๒๕๒๐
คนที่หมกมุ่นอยู่ในโลก จมอยู่ในโลก ยากที่จะท�าประโยชน์ 

แก่โลกได้  เพราะพวกเขามีความเห็นแก่ตัวอย่างเหนียวแน่น 
เพ่งมองแต่ประโยชน์และความสุขของตัว  เรียกว่าเห็นแก่ตัว 
ไม่เห็นแก่ผู้อื่น อะไรที่เป็นประโยชน์แก่ตัว แม้รู้ว่าชั่วก็เต็มใจท�า 
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ส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น แม้รู้ว่าดีก็ไม่อยากท�า คนที่หมกมุ่น 
อยู่กับโลก จึงไม่ค่อยรู้จักความเสียสละที่แท้จริง รู้จักแต่ความ 
เสียสละแบบเกี่ยวเหยื่อตกปลา

๙  ส.ค.  ๒๕๒๐
ผู ้ที่มีใจไม่พัวพันด้วยโลก จึงจะเป็นผู ้สมควรบ�าเพ็ญ 

ประโยชน์แก่โลก เพราะผู้จะสามารถบ�าเพ็ญประโยชน์แก่โลกได้ 
แท้จริง ก็คือผู้สละโลกนั่นเอง หาใช่ผู้จมอยู่ในโลกไม่

๑๐  ส.ค.  ๒๕๒๐
จะมภีารกจิใดเล่า ประเสรฐิกว่าการสอนธรรม เพราะเป็นการ 

ให้ปัญญาจกัษแุก่มนษุย์ ผูไ้ด้ปัญญาแล้วชือ่ว่าได้ทกุอย่าง ทัง้มนษุย์ 
สมบตั ิสวรรค์สมบตั ิและนพิพานสมบตั ิอนัเป็นธรรมเครือ่งระงบั 
ดบัทกุข์ทัง้ปวง ทีต่ดิตามมนษุย์มาตลอดสงัสารวฏัอนัยาวนาน

๑๑  ส.ค.  ๒๕๒๐
ชาวโลกทั่วไปเหมือนคนเดินอยู่ในที่มืด ธรรมะเป็นเสมือน 

คบเพลิง ผู้ปฏิบัติตามธรรมเสมือนมีคบเพลิงอยู่ในมือ มีบางคราว 
ที่คบเพลิงอาจหรี่ลงบ้างเพราะเหตุบางอย่าง นั่นคือ บางคราว 
ผู ้ปฏิบัติธรรมอาจรู ้สึกว่าตนมีธรรมะน้อยลง อาจตกใจว่าตน 
เสื่อม คนถือคบเพลิง ต้องหมั่นเขี่ยคบเพลิงบ่อยๆ คบเพลิงก็จะ 
ลุกขึ้นอีก เขาท�าอยู่อย่างนี้จนอาทิตย์ขึ้นก็ทิ้งคบเพลิงได้ เดินไป 
อย่างสบาย ผู้ปฏิบัติธรรมก็อย่างนั้นเหมือนกัน พอปัญญาเกิดขึ้น 
เต็มที่แล้ว ก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอีก
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๑๒  ส.ค.  ๒๕๒๐
“...วิชาความรู้ท�าให้เราสามารถท�างานช่วยคนหมู่มาก ช่วย 

บ้านเมืองได้ สมบัติใดๆ ย่อมไม่ประเสริฐเท่าการกระท�าคุณงาม 
ความดีเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและวิชาความรู้....”

(พระราชด�ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
จากหนังสือ “วันแม่” ๒๕๒๐ ของสภาสังคมสงเคราะห์ 

พระนิพนธ์ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ)

๑๓  ส.ค.  ๒๕๒๐
ผู้ปฏิบัติธรรมประกอบด้วยสติปัญญา พิจารณาไตรลักษณ์ 

คือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และความเป็นอนัตตาของสิ่ง 
ทั้งปวงอยู่เสมอนั้นจะได้ประโยชน์มาก เหมือนมีเพื่อนที่ดีอยู่กับ 
ตัวในเวลาผิดหวัง จิตใจเช่นนั้นเป็นเหมือนหินลับมีดคือสติปัญญา 
ให้แหลมคมยิ่งขึ้น 

(อาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)

๑๔  ส.ค.  ๒๕๒๐
คนดี เมื่อได้ดีแล้วย่อมพอใจช่วยเหลือคนที่ควรช่วยตาม 

สมควรโดยธรรม (โดยถกูต้อง) คนได้ดแีล้วเหยยีดหยามเพือ่นฝงู 
ย่อมต้องล้มลงวันหนึ่ง

มติรทีค่ลกุคลกีนัมากเกนิไปกจ็ดืจาง ห่างเหนิเกนิไปกล็มืเลอืน
มิตรที่ด�ารงตนอยู่ในมิตรธรรมได้ ไม่ชื่อว่าเป็นผู้หย่อนก�าลัง 

ไม่ควรดูหมิ่นกัลยาณมิตร แม้เป็นผู้มีก�าลังน้อย
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๑๕  ส.ค.  ๒๕๒๐
ความชั่ว จะยิ่งกว่าสนิทสนมกับคนชั่วเป็นไม่มี ความดีก็ 

เช่นกัน จะยิ่งกว่าสนิทสนมกับคนดีเป็นไม่มี 
(จ�าที่มาไม่ได้)

บางคนช่วยเหลือผู้อื่นด้วยวาจา แต่ฆ่าเขาด้วยมือ บางคน 
ช่วยด้วยมือ แต่ฆ่าเขาด้วยวาจา การช่วยเหลือมนุษย์ไม่ใช่ของง่าย 
ต้องช่วยให้ถกูกาละเทศะ และความต้องการของเขา จงึจะมผีลดี

๑๖  ส.ค.  ๒๕๒๐
อยู่อย่างสงบในยามทุกข์ ใช้ชีวิตให้มีประโยชน์มากขึ้นใน 

ยามสุข นั่นคือวิถีของคนดี
การมองคนในแง่ดีเป็นความดีอย่างหนึ่ง เป็นการให้เกียรติ 

เขา และฝึกฝนตนเองให้เป็นคนใจกว้าง ไม่เหน็แก่ตวั เพราะธรรมดา 
คนส่วนมากมักมองตนเองในแง่ดีและมองคนอื่นในแง่ร้าย ถ้า 
เราลองมองในแง่ที่ตรงกันข้ามกับที่คนส่วนมากเป็นกันอยู่ก็จะ 
ประเสรฐิกว่า นัน่คอื คอยจบัผดิตนเอง แต่มองคนอืน่ในแง่ดเีท่าที่ 
จะพอให้มองเห็นได้ ทั้งนี้เพื่อความสบายใจของเราเองด้วย

๑๗  ส.ค.  ๒๕๒๐
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน 

พระบรมราโชวาท แก่สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชเจ้าฟ้ามหาวชริณุ- 
หิศ สยามมกุฎราชกุมารว่า 

“อย่าถือว่าเกิดมามีบุญ ต้องถือว่าตนเกิดมามีกรรม ส�าหรับ 
เทียมแอกเทียมไถท�าการที่หนัก การที่มีวาสนาขึ้นต่อไปนั้น เป็น 



ผลในปัจจุบันย่อมแสดงเหตุในอดีต

แม้เราจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม

ในตะเกียงที่ส่องสว่างอยู่ แม้เราจะไม่เห็นน�้ามัน

แต่ก็แสดงว่าต้องมีน�้ามันอยู่ 

น�้ามันหมดเมื่อใด ไฟก็ดับเมื่อนั้น
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ความทุกข์มิใช่ความสุข”
พระบรมราโชวาทนี้ควรเป็นที่สะกิดใจของผู้ที่แย่งกันเป็น 

ใหญ่ในบ้านเมือง ผู ้ต้องการอ�านาจวาสนาควรใส่ใจพระบรม- 
ราโชวาทนี้ให้จงหนัก

๑๘  ส.ค.  ๒๕๒๐
หลกัธรรมทางศาสนานัน้เป็นสิง่ส�าคญัประการหนึง่ ทัง้ในการ 

ป้องกันและรักษาโรค ข้อนี้แพทย์สมัยปัจจุบันยอมรับกันแล้ว

๑๙  ส.ค.  ๒๕๒๐
คนส่วนมากที่ท�างานรับเงินเดือนนั้น มักเร ่งวันคืนให้ 

สิ้นเดือน เพื่อจะได้รับเงินเดือน หานึกไม่ว่า สิ้นเดือนหนึ่ง อายุ 
ของเราก็สิ้นไปด้วยมิใช่น้อย เดินใกล้ความตายเข้าไปทุกที ได้เงิน 
มา แต่เสียอายุไป และความตายก็ใกล้เข้ามาทุกที

๒๐  ส.ค.  ๒๕๒๐
ถ้าเรารู้จักคิด ทั้งคนดีและคนชั่วเป็นครูของเราได้ เพราะ 

คนดีเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าอย่างนี้ดี ควรด�าเนินตาม ส่วนคนชั่ว 
ได้รับผลชั่ว เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าอย่างนี้ชั่ว ควรเว้นห่าง

๒๑  ส.ค.  ๒๕๒๐
แหล่งใหญ่ที่สุดที่ฝนได้น�้าไปก็คือทะเล เมื่อกลั่นดีแล้วก็ 

หลั่งลงทั่วไปในโลก พร้อมทั้งในทะเลด้วย แหล่งน�้าต่างๆ บน 
พื้นดินต่างก็ไหลลงสู่ทะเลอีก การเสียสละของทะเลที่ให้น�้าไปนั้น 
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เป็นแรงดงึดดูให้น�า้ทัง้หลายพอใจตอบแทนทะเลอย่างเตม็อกเตม็ใจ
ธรรมดาของน�้าฉันใด ธรรมดาของคนก็ฉันนั้น ผู ้ใดมี 

อัธยาศัยใหญ่ ท�าการเสียสละเพื่อผู ้อื่น คนทั้งหลายก็พร้อมใจ 
เสียสละเพื่อเขาเช่นกัน

๒๒  ส.ค.  ๒๕๒๐
ไม่มีอะไรร้ายแรงถ้าเราไม่รู ้สึกว่าร้ายแรง เรื่องเดียวกัน 

ร้ายแรงส�าหรับคนหนึ่ง เพราะเขารู้สึกว่าร้ายแรง แต่ไม่ร้ายแรง 
ส�าหรับอีกคนหนึ่ง เพราะเขาไม่รู้สึกเช่นนั้น ความจริงอันนี้แสดงว่า 
ความร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงไม่ได้อยู ่ที่เรื่องภายนอก แต่อยู ่ที่ 
ความรู้สึกของผู้นั้นเอง เมื่อเป็นดังนี้ ท่านจะให้ความรู้สึกของท่าน 
ท�าร้ายท่านท�าไม

๒๓  ส.ค.  ๒๕๒๐
อยู ่กับใครก็ไม่สบายเท่ากับอยู ่กับความสงบ (สันติ) ที่ 

พระพทุธองค์ตรสัว่า นตถฺ ิสนตฺปิร ํสขุ ํสขุอืน่ยิง่กว่าความสงบไม่มี 
นั้นจริงแท้แน่นอน ไม่ต้องสงสัย

๒๔  ส.ค.  ๒๕๒๐
ท�าความดี หนีความชั่ว กลัวความจน จะไม่จน
ท�าความดี หนีความชั่ว กลัวความประมาท จะไม่พลาดจาก 

ความเจริญในชีวิต
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๒๕  ส.ค.  ๒๕๒๐
หมูชวนราชสีห์รบ เพราะริษยาในชื่อเสียงเกียรติคุณของ 

ราชสีห์ แต่ราชสีห์ไม่ยอมรบ บอกว่าหมูสกปรก เนื้อตัวก็เปรอะ 
เปื้อนด้วยโคลนตม อาหารการกินก็ชอบกินแต่อุจจาระ ราชสีห์ 
กลัวการเปรอะเปื้อน จึงไม่ยอมรบกับหมู ชื่อเสียงของราชสีห์ก็ 
หาด้อยลงไม่

บางทีคนดีก็ต้องท�าเฉยกับคนชั่ว ไม่ยอมสู้รบตบมือ ไม่ใช่ 
เพราะกลัวสู้ไม่ได้ แต่เพราะกลัวแต่การเปรอะเปื้อนต่างหาก

๒๖  ส.ค.  ๒๕๒๐
อย่าเพ้อพกถึงอดีตให้มากนักเลย จะท�าอย่างไรกับปัจจุบัน 

ก็รีบท�าเข้าเถิด จะมีแผนอะไรส�าหรับอนาคตก็จงเตรียมเถิด อดีต 
ล่วงไปแล้ว เรียกคืนไม่ได้ แต่ปัจจุบันและอนาคตเป็นของเราอยู่ 
จงสร้างเจตจ�านง (Will) ที่ดีให้มีขึ้น ปัจจุบันและอนาคตจะดีเอง

๒๗  ส.ค.  ๒๕๒๐
ตวัปัญหา กบั สิง่ทีม่ปัีญหา นัน้ไม่ใช่สิง่เดยีวกนั เราสามารถ 

แยกปัญหากับสิ่งที่มีปัญหาออกจากกันได้  เช่น ปัญหาเรื่องโรง 
พยาบาลน้อย ไม่เพยีงพอแก่คนป่วย เรือ่งนีจ้ะไม่เป็นปัญหาส�าหรบั 
คนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งที่เป็นปัญหาคือคนที่มีโรคที่จะต้องไป 
อยู่โรงพยาบาล

อารมณ์ยั่วยวนเป็นปัญหาส�าหรับคนที่ยังมีโรคทางใจซึ่ง 
ต้องแก้ แต่ไม่เป็นปัญหาส�าหรบัท่านทีห่ายโรคทางใจแล้ว หรอืไม่มี 
โรคทางใจ
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๒๘  ส.ค.  ๒๕๒๐
เขาท�าไม่ดีกับตัวก็ไม่พอใจ ก่อความทุกข์ให้เกิดขึ้นแบบหนึ่ง 

คือความทุกข์เพราะความไม่ชอบ เอียงไปทางฝ่ายดิ้นรนในแง่ 
ผลักออก เขาท�าดีกับตัวก็พอใจ ติดพันหวงแหน รักใคร่เป็นห่วง 
เป็นใย อยากพบอยากเห็น อยากให้อยู่ใกล้ เป็นทุกข์อีกแบบหนึ่ง 
เพราะความชอบพอ เอียงไปทางฝ่ายดิ้นรนในแง่ดึงเข้าหาตัว ใคร 
พูดถึงบุคคลเช่นนั้นในทางไม่ดีก็เจ็บมาถึงตัวด้วย

เป็นอนัไม่ได้สขุทัง้สองอย่าง ละความไม่พอใจและความพอใจ 
เสยีได้ วางใจอยูใ่นอเุบกขาญาณ ย่อมเป็นอสิระ เป็นสขุทีล่ะเอยีด 
ประณีต

๒๙  ส.ค.  ๒๕๒๐
เทวดามาเฝ้าพระพทุธเจ้าและกราบทลูว่า ชวีตินีน้้อยนกั เมือ่ 

ชราน้อมน�าชีวิตเข้าไป (สู่ความตาย) ความต้านทานไม่มีเลย คือ 
ไม่มีอะไรต้านทานได้เลย ผู้เห็นภัยในเพราะจะต้องตายอีก ควร 
ท�าบุญทั้งหลาย อันจะน�าความสุขมาให้

พระพุทธเจ้าตรัสเหมือนเทวดา แต่ตอนที่เทวดาทูลว่าควร 
ท�าบุญทั้งหลายนั้น พระพุทธองค์นั้นตรัสแผกไปว่า ผู้มุ่งความสงบ 
ควรละโลกามสิทัง้หลายเสยี (โลกามสิ� ปชเห สนตฺเิปกโฺข) โลกามสิ 
คือ เหยื่อของโลก อันได้แก่อารมณ์ยั่วยวนต่างๆ 

เทวดากล่าวในปรยิายเบือ้งต�า่ แต่พระพทุธองค์ตรสัในปรยิาย 
เบื้องสูง
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๓๐  ส.ค.  ๒๕๒๐
พระพทุธเจ้าตรสัว่า พระธรรมของพระองค์เหมอืนน�้าทีไ่ม่เจอื 

ด้วยโคลนตม (ธมโฺม รหโท ว อกททฺโม) หมายความว่า เป็นน�้าที่ 
ใสสะอาดควรแก่การอาบหรือดื่ม เป็นเครื่องระงับความร้อน ความ 
กระหาย น�้าสะอาดเป็นประโยชน์แก่ร่างกายอย่างไร ธรรมของ 
พระพุทธองค์ก็เป็นประโยชน์แก่จิตใจอย่างนั้น  เป็นเครื่องดับ 
ความร้อน ถอนความกระหายทางใจ

๓๑  ส.ค.  ๒๕๒๐
ผ้าเนื้อหยาบนุ่งห่มไม่สบายฉันใด ค�าหยาบก็ฟังไม่สบายหู 

ฉนันัน้ ผ้าเนือ้นุม่ละเอยีดอ่อน นุง่ห่มสบายฉนัใด วาจาสภุาพนุม่นวล 
ก็ฟังสบายหูฉันนั้น เพราะฉะนั้น บาลีจึงใช้ไวพจน์ของวาจาที่ดีว่า

กณฺณสุขา  -  ฟังแล้วสบายหู
หทยงฺคมา  -  จอดจิต
โปรี  -  เป็นภาษาของชาวเมือง คือเป็นค�าของ 

    อารยชน (Civilized man)

๑  ก.ย.  ๒๕๒๐
เมือ่เตบิโตแล้วกค็วรจะมกีารแตกตวัออกไป เพือ่จะได้มผีูส้บื 

ต่อกิจการอันเป็นคุณนั้นๆ อันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาอย่างหนึ่งของ 
ธรรมชาติ มิฉะนั้นแล้วสิ่งที่เติบโตและเป็นคุณก็จะสูญไปโดยเร็ว

ผู้ที่เจริญเติบโตแล้วในทางใดทางหนึ่ง จึงควรหาผู้สืบต่อไว้ 
บ้าง เพือ่ประโยชน์อนัยัง่ยนื ชวีติคนๆ หนึง่นัน้น้อยนกั แต่ประโยชน์ 
ที่จะตกแก่สังคมโดยการสืบต่อนั้น  เป็นของยั่งยืนเป็นพันเป็น 
หมื่นปีทีเดียว
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๒  ก.ย.  ๒๕๒๐
ใครๆ ชอบพูดว่า ชีวิตคือการต่อสู้ แต่เคยตั้งปัญหาถาม 

ขึ้นบ้างไหมว่า ต่อสู้อะไร ? ต่อสู้กับใคร ? อะไรคือจุดมุ่งหมายใน 
การต่อสู้ ? และอะไรคือเครื่องมือในการต่อสู้ ? มีวิธีการอย่างไร ? 
ถ้าหาค�าตอบเหล่านี้ไม่ได้ การต่อสู้นั้นก็ไร้ความหมาย เสียแรงเสีย 
เวลา และเสียก�าลังไปเปล่าๆ เราต้องหาค�าตอบให้ชีวิตในเรื่องนี้ 
เสยีก่อน แล้วจงึลงมอืต่อสูช้วีติอย่างจรงิจงั จงึจะไม่พลาดเป้าหมาย 
มิใช่ต่อสู้กระเสือกกระสนไปอย่างมืดบอด

๓  ก.ย.  ๒๕๒๐
ถ้ามนุษย์เราไม่เบียดเบียนกัน โลกมนุษย์ สังคมมนุษย์จะ 

สงบสุข ปราศจากความหวาดระแวงกัน มีโอกาสได้ชื่นชมต่อชีวิต 
ของตนและคนที่เกี่ยวข้องตามสมควร นอกจากเว้นจากการ 
เบียดเบียนกันแล้ว ควรเว้นการเบียดเบียนสัตว์โลกประเภทอื่นๆ 
ด้วย เพราะเป็นเพื่อนทุกข์ ร่วม เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งสิ้น 
การประทุษร้ายกันเป็นการก่อทุกข์ให้แก่เพื่อนร่วมทุกข์เพิ่มขึ้นอีก 
จากความทุกข์ซึ่งเขาได้รับอยู่โดยปกติธรรมดาแล้ว

๔  ก.ย.  ๒๕๒๐
มนษุย์เราแม้จะยากจนข้นแค้นเพยีงไร และไม่อาจสงเคราะห์ 

ช่วยเหลือผู้อื่นทางวัตถุได้ก็ตาม แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนท�าได้โดย 
ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินทอง หรือเรี่ยวแรง นั่นคือ การตั้งจิตเมตตา 
ปรารถนาดต่ีอผูอ้ืน่ นกึอยูเ่สมอๆ ว่า ขอให้เขามคีวามสขุ พ้นจาก 
ความทุกข์ บุคคลผู้มีใจเมตตากรุณาย่อมสร้างบุคลิกภาพให้เป็น 
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คนมีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้เข้าใกล้ ให้มีความนิยมนับถือรักใคร่เอ็นดู 
เสน่ห์อันจับใจของคนนั้นมาจากเมตตาปราณีนั่นเอง

๕  ก.ย.  ๒๕๒๐
ธรรมดาทรัพย์สินนั้นบุคคลหามาได้ด้วยความยากล�าบาก 

บางพวกต้องอาบเหงื่อต่างน�้า ต้องท�างานตัวเป็นเกลียว หรือที่ 
เรียกว่าสายตัวแทบขาด บางพวกต้องตากแดดกร�าฝน แช่น�้า เอา 
หลังสู้ฟ้าเอาหน้าสู้ดิน บางพวกต้องเสี่ยงอันตรายนานาประการ 
บางพวกต้องรับผิดชอบงานเป็นอันมาก ไม่ได้กินไม่ได้นอนในเวลา 
ที่ควรจะได้กินได้นอน

ทั้งนี้ ก็เพราะเนื่องด้วยอาชีพท�างาน เพื่อได้ทรัพย์สินมา 
เลี้ยงตนและครอบครัว ผู ้มีใจเป็นธรรมจึงไม่ควรเบียดเบียน 
ทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น ขโมย ยักยอก ฯลฯ

๖  ก.ย.  ๒๕๒๐
ผู้ที่ช่วยเหลือผู้ที่ควรช่วยเหลืออยู่เสมอนั้น เมื่อตนเกิดวิบัติ 

ขัดข้องต้องการความช่วยเหลือ บุญกุศลย่อมชักน�าให้มีผู ้มา 
ช่วยเหลอืทนัท่วงทเีหมอืนกนั การช่วยเหลอืผูอ้ืน่จงึเท่ากบัการสะสม 
สิ่งที่จะช่วยเหลือตัวเองไว้นั่นเอง สิ่งนี้ซ่อนเร้นอยู่อย่างลึกลับ และ 
จะปรากฏขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร เหมือนดอกไม้และผลไม้ซ่อนอยู่ 
ไม่ปรากฏ แต่พอถึงคราวก็ออกดอกออกผลให้เห็นน่าชื่นใจ
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๗  ก.ย.  ๒๕๒๐
ผู้เห็นกาลไกลควรหัดเสียสละคราวละเล็กละน้อย เป็นการ 

สร้างนสิยั อปุนสิยั และอธัยาศยัทีด่ใีห้แก่ตน นสิยันัน้จะค่อยๆ หยัง่ 
รากลงลึกเป็นอุปนิสัยสันดานที่มั่นคง ท�าลายยาก ความเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่และการเสียสละ จะค่อยๆ แผ่ขยายวงกว้างออกไป จน 
สามารถท�าสิ่งที่คนทั้งหลายอื่นท�าได้โดยยาก เช่นพระสัมมาสัม- 
พทุธเจ้าทรงเสยีสละทกุสิง่ทกุอย่างเพือ่ความดแีละความสขุของโลก

๘  ก.ย.  ๒๕๒๐
มองในแง่การลงทุน การเสียสละเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง 

คนทีไ่ม่ยอมลงทนุอะไรเลย ย่อมจะไม่ได้อะไรกลบัคนืมา ไม่มอีะไร 
งอกเงยขึ้น แม้คนที่อยากได้ก�าลังมากๆ ก็ต้องออกก�าลังไปก่อน 
ก�าลังจึงจะกลับคืนมา

๙  ก.ย.  ๒๕๒๐
ทกุสิง่ทกุอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป อาศยัความเพยีร ประสบ- 

การณ์ และการลองผิดลองถูก ถ้าเด็กน้อยสักคนหนึ่งนอนอยู่ 
เฉยๆ ไม่ยอมหัดคลาน หัดเดิน คิดว่าให้ครบ ๒ ขวบเสียก่อน 
แล้วจึงค่อยเดิน จะได้เดินแข็งเลยทีเดียว เด็กคนนั้นคงเดินไม่ได้ 
ในขณะที่เพื่อนรุ ่นเดียวกันเดินได้คล่องแล้ว ด้วยการยอมล้ม 
ยอมถูกหัวเราะเยาะในตอนต้นๆ บ้าง

ความส�าเร็จในชีวิตก็เหมือนกัน ต้องมีการเริ่ม และกล้า 
เผชิญหน้ากับความล้มเหลว
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๑๐  ก.ย.  ๒๕๒๐
อะไรกต็ามทีเ่ขารกั ย่อมมคีวามหมายมากส�าหรบัผูน้ัน้ ไม่ว่า 

จะเล็กน้อยเพียงไรในความรู ้สึกของผู ้อื่น จงดูตัวอย่างเด็กที่ 
ก�าลังเพลินกับของเล่น ในความรู้สึกของผู้ใหญ่อาจเห็นเป็นเรื่อง 
เล็กน้อย แต่เด็กเห็นเป็นเรื่องใหญ่  เด็กที่ถูกแย่งรถยนต์คัน 
เลก็ๆ ทีต่นก�าลงัเล่นอยู ่ย่อมมคีวามรูส้กึสะเทอืนใจ เท่ากบัผูใ้หญ่ 
ที่ก�าลังขับรถยนต์อยู่ แล้วมีคนมาแย่งเอาไปเหมือนกัน ต่างกันแต่ 
เพียงว่าเด็กลืมได้เร็วกว่า

๑๑  ก.ย.  ๒๕๒๐
มโนธรรมเป็นสิ่งส�าคัญในตัวคน บางคนมีการศึกษาน้อย 

แต่มีมโนธรรมดี ก็สามารถตั้งตนไว้ในทางที่ชอบได้ ส่วนบางคน 
มีการศึกษาเล่าเรียนสูง แต่มีมโนธรรมน้อย มีใจต�่า ไม่อาจตั้งตน 
ไว้ในทางที่ชอบได้ ต้องล่มจมล้มเหลวในชีวิต  เอาตัวไม่รอด 
มโนธรรมจึงมีความส�าคัญต่อชีวิตของคนทุกคน มโนธรรมคือ 
การรู้จักผิดชอบชั่วดี คนมีมโนธรรมเป็นคนดี น่าคบ และเป็น 
ประโยชน์แก่สังคมมาก

๑๒  ก.ย.  ๒๕๒๐
คนที่พึ่งตนเองได้ทางกายนั้น หาได้ง่ายกว่าคนที่พึ่งตนเอง 

ได้ทางใจ บางคนประสบความส�าเร็จทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดี แต่ 
ล้มเหลวสูญเสียทางจิตใจ การสูญเสียทางจิตใจเป็นการสูญเสีย 
อันยิ่งใหญ่ของมนุษย์
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๑๓  ก.ย.  ๒๕๒๐
พระพุทธเจ้านั้นได้พระนามว่า พุทโธ มีความหมายว่า ทรง 

เป็นผู้รู้ ๑ เป็นผู้เบิกบาน ๑ เป็นผู้ตื่น ๑
ทรงรู้กฎแห่งความจริง และวิธีการที่จะปฏิบัติต่อความจริง 

นัน้ๆ พดูภาษาสมยัใหม่ว่า ทรงรู ้Natural Science หรอื Positive 
Science ศาสตร์ทีว่่าด้วยความเป็นจรงิของสิง่ทัง้หลาย และ Moral 

Philosophy หรอื Normative Science ศาสตร์ทีว่่าด้วยจรยิธรรม 
ข้อที่ควรประพฤติ

ทรงเป็นผู้เบิกบานด้วยพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงเป็นผูต้ืน่จากความหลบั คอื กเิลส ในขณะทีโ่ลกสนันวิาส 

หลับอยู่

๑๔  ก.ย.  ๒๕๒๐
การถึงพระรัตนตรัยในความหมายที่แท้จริง และมีผล 

ต่อผู ้ถึงนั้น คือ การถ่ายแบบ หรือการถ่ายเอาคุณสมบัติของ 
พระพุทธเจ้าเข้าสู่ตน การปฏิบัติตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรง 
สั่งสอนและด�าเนินรอยตามพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

บุคคลผู้เลื่อมใสพระรัตนตรัย ปรารถนาความบริสุทธิ์แห่ง 
ตนและปฏิบัติตามโดยชอบ จึงจะบรรลุถึงจุดหมายแห่งการถึง 
พระรัตนตรัยนั้น
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๑๕  ก.ย.  ๒๕๒๐
สาวกของพระอริยะย่อมอยู่ด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา และ 

อุเบกขา หาประมาณมิได้ เมื่อเป็นดังนี้ย่อมได้ความสบายใจ ๔ 
ประการ คือ

๑. ถ้าโลกหน้ามีจริง ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริง เราย่อม 
  บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์

๒. ถ้าโลกหน้าไม่มี ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มี เราย่อม 
  อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน

๓. ถ้าบาปที่บุคคลท�าแล้วเป็นอันท�า เรามิได้ท�าบาป เราจะ 
  ประสบทุกข์ได้อย่างไร

๔. ถ้าบาปที่บุคคลท�าแล้วไม่เป็นอันท�า เราก็พิจารณาเห็น 
  ตนเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่

(นัย เกสปุตตสูตร หรือ กาลามสูตร ๒๐/๕๐๕/๒๔๑)

๑๖  ก.ย.  ๒๕๒๐
วิทยาศาสตร์ได้แบ่งสสารออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ของแข็ง 

ของเหลว และก๊าซ ของแขง็ เช่น โต๊ะ เป็นต้นนัน้ เมือ่มองดเูผนิๆ 
ก็เห็นอย่างนั้น แต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งก็จะไม่พบของแข็งเลย เช่น 
ถ้าเรามองโต๊ะนั้นผ่านทาง Ultra Microscopic eyes เราจะพบว่า 
มันเป็นเพียงความสับสนวุ่นวาย ความหมุนเวียนของอะตอมและ 
อิเล็คตรอนเท่านั้น ดังนั้นโต๊ะจึงเป็นเพียงสุญญากาศ (Empty 

space) จึงไม่มีอะไรในโลกที่เรียกได้ว่าเป็นของแข็งจริงๆ
(จาก An Introduction to Philosophical Analysis 

ของ John Hosper)
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๑๗  ก.ย.  ๒๕๒๐
เราเที่ยวแสวงหาช่าง คือ ตัณหา ผู้ท�าเรือน คือ อัตภาพนี้ 

เมื่อไม่พบ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสงสารหลายชาติ หลายภพ (เรา 
ได้เห็นแล้วว่า) การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์ ดูก่อนตัณหาผู้สร้างเรือน 
คอื อตัภาพ บดันีเ้ราได้เหน็เจ้าแล้ว เจ้าจะท�าเรอืนอกีไม่ได้ ซีโ่ครง 
ทุกซี่ (กิเลสทั้งปวงนอกจากอวิชชา) ของเจ้า ยอดเรือน (อวิชชา) 
ของเจ้าเรารือ้เสยีแล้ว จติของเราได้ถงึนพิพาน อนัอะไรๆ ปรงุแต่ง 
ไม่ได้ เราถึงภาวะสิ้นตัณหาแล้ว 

(พระพุทธภาษิต ๒๕/๓๕)

๑๘  ก.ย.  ๒๕๒๐
การเขียนเรื่องยากหรือง่ายน่าจะให้พอสมควรกับเนื้อหา ถ้า 

ท�าให้ง่ายเกินไปอาจไร้คุณค่า หรือด้อยในคุณค่า เพราะไม่สม 
เนื้อหาสาระ ถ้ายากเกินไปก็ส�าเร็จประโยชน์น้อย อยู่ในวงจ�ากัด 
ของคนเพียงไม่กี่คน

๑๙  ก.ย.  ๒๕๒๐
ทกุคนมชีวีิตอยู่เพือ่จะเรยีนรูช้วีิตตอ่ไป และเป็นการแนน่อน 

ว่า ไม่มีใครเรียนเรื่องชีวิตให้จบได้ด้วยวิธีการของโลก

๒๐  ก.ย.  ๒๕๒๐
คนทีเ่กดิมาสวยงาม บางทกีห็าความสขุใจไม่ได้ ความสวยงาม 

อาจก่อความสุขใจให้ผู ้อื่น พร้อมๆ กันนั้นก็ให้ความล�าบากใจ 
แก่เจ้าของไปด้วย ใครๆ ก็ต้องการความงาม แต่สิ่งที่งามมีให้ 
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ไม่มากนัก ใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความงาม หรือสิ่งสวยงามเข้า 
ก็มักประสบความล�าบากเสมอ

๒๑  ก.ย.  ๒๕๒๐
ความสวยงามให้ความชุ่มชื่นเบิกบานแก่มนุษย์ก็จริง แต่ 

มนุษย์ไม่เคยได้ความสุขความเบิกบานอะไรมาเปล่าๆ โดยไม่มีการ 
ลงทุน ความสุขที่มนุษย์เราได้รับส่วนใหญ่มักจะต้องเอาความทุกข์ 
เข้าแลกก่อนเสมอ บางทีก็ได้สุขคุ้ม แต่บางทีก็ไม่คุ้มกับความทุกข์ 
ที่ต้องลงทุนไป

๒๒  ก.ย.  ๒๕๒๐
เป็นเรื่องน่าเสียดายมาก ถ้าคนเราเกิดมาแล้วและตายไป 

โดยมิได้พบความรักเลย แต่จะเป็นการน่าเศร้าอย่างยิ่ง ถ้าคนได้ 
พบความรัก แล้วเอาชีวิตไปจมอยู่ในความรักนั้นตลอดชาติ

สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุในชวีติอกีอย่างหนึง่กค็อื การพนิจิพจิารณาว่า 
ควรจะด�าเนินชีวิตอย่างไร ทั้งๆ ที่ทุกคนอยากมีชีวิตอยู่ แต่มีน้อย 
คนเหลอืเกนิทีพ่ยายามเรยีนให้รูว่้าควรมชีวีติอยูอ่ย่างไร แบบไหน

๒๓  ก.ย.  ๒๕๒๐
ชีวิตที่ชอกช�้า ผิดหวังอยู ่เสมอ ถ้ารู ้จักมองให้ดีจะเป็น 

ประโยชน์แก่ชวีติในบัน้ปลายมาก ควรมองชวีติหลายด้านหลายมมุ 
เมื่อมุมหนึ่งปิดลง อาจมีมุมหนึ่งที่เปิดอยู่ และอาจเป็นทางชีวิต 
ที่แท้จริงก็ได้ ไม่ควรเสียก�าลังใจในหนทางของชีวิต
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๒๔  ก.ย.  ๒๕๒๐
ไม่มีชีวิตใดด�าเนินไปโดยราบรื่น ปราศจากความทุกข์ แต่ 

ความทุกข์นั่นเอง ถ้ารู ้จักมอง รู้จักใช้มัน จะเป็นสาเหตุให้เกิด 
ความสขุอนัถาวร เรารูส้กึซึง้ต่อร่มเงาของต้นไม้ กเ็พราะมแีสงแดด 
อยู ่รอบๆ  เมื่อถูกแวดล้อมไปด้วยแสงแดด คือ ความทุกข์ 
นักปราชญ์อาจหาความสุขได้ในวงล้อมของความทุกข์นั่นเอง

๒๕  ก.ย.  ๒๕๒๐
ความสุขและความรุ ่งโรจน์นั้น บางทีก็เป็นเสมือนเครื่อง 

ลวงตาให้คนถูกหลอกหลอน ไม่มีทางจะทราบความจริงได้ ความ 
ยากล�าบากต่างหากเล่า ที่ท�าให้คนรู้จักตัวเอง รู้จักคนอื่น รู้จัก 
มิตรแท้ มิตรเทียม รู้จักชีวิตและโลก

๒๖  ก.ย.  ๒๕๒๐
อย่าโอดครวญร�่าร้องถึงความทุกข์ยากล�าบาก ควรกัดฟันสู้ 

อุปสรรคต่างๆ ที่ขวางอยู่เบื้องหน้า อย่าร้องขอความเห็นใจจาก 
ใคร แต่จงเห็นใจผู้อื่นที่ท�าความผิดพลาด อย่าซ�้าเติมคนผิดเมื่อ 
เขารู้สึกตัวแล้ว จงให้ก�าลังใจเพื่อให้เขาท�าความดีต่อไป

ไม่ควรด่วนตัดสินใครว่าเป็นคนเลว ควรดูชีวิตของเขาให้ 
ตลอด ชีวิตคนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

๒๗  ก.ย.  ๒๕๒๐
เมื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตอยู่ที่ความสงบแล้ว อะไรจะ 

เสียไปก็ชื่อว่ามิได้เสียไป เพราะสมบัติอันล�้าค่าที่สุดคือดวงใจ 
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ที่สงบอยู่ด้วยธรรมของนักปราชญ์ อะไรที่ได้มาก็สักแต่ว่าได้มา 
สมบัติทั้งหลายในโลกนี้เป็นของโลก เราเพียงมาอาศัยใช้ชั่วคราว 
แล้วละทิ้งไป

๒๘  ก.ย.  ๒๕๒๐
ความพอใจยอมรบัเหตกุารณ์ทีห่ลกีเลีย่งไม่ได้ ยอมรบัมนัไว้ 

ในฐานะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ท�าให้หายทุกข์และให้เกิดความ
สุขได้

ไม่ว่าทุกข์ประเภทใดที่เกิดขึ้นในหัวใจของคนใดคนหนึ่ง จะ 
ต้องมีเพื่อนร่วมทุกข์อยู่ด้วยเสมอ แต่เราไม่อาจทราบได้เท่านั้น 
เหมือนโรคไม่ว่าชนิดใด ย่อมไม่เกิดแก่บุคคลเพียงคนเดียว

มนุษย์เราแม้จะยากจนขัดสนสิ่งใดก็ตาม แต่ก็ไม่ขัดสน 
ความทุกข์ เรามั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยความทุกข์อยู่เสมอ

๒๙  ก.ย.  ๒๕๒๐
ความเข้าใจกนัท�าให้คนเหน็อกเหน็ใจกนั ความเหน็อกเหน็ใจ 

ท�าให้คนรักกัน ความรักที่มีพื้นฐานจากความเห็นอกเห็นใจนั้น 
เป็นความรักที่นุ่มนวลมั่นคง เหมือนเส้นไหมที่ควั่นเป็นเกลียวแล้ว 
ยากนักที่จะดึงให้ขาดได้

๓๐  ก.ย.  ๒๕๒๐
ความรักเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อบุคคลเล่นเข้าแล้วไม่แพ้ 

ก็ชนะ แต่การพ่ายรักมีผลกระทบกระเทือนใจและฝังใจมากกว่า 
การแพ้กฬีาชนดิอืน่ บางคนจะระทมหม่นไหม้ไปตลอดชวีติ บางคน 
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ใช้เวลารักษาแผลใจอยู่เป็นเวลานานปี และไม่มีเพื่อนร่วมแพ้ด้วย 
กีฬารักเป็นการลงสนามกับคู่ต่อสู ้เพียงตัวต่อตัว คนที่กล้าเล่น 
กับความรักจึงต้องกล้าได้กล้าเสีย กล้าเผชิญกับความจริง

๑  ต.ค.  ๒๕๒๐
โลกนี้เป็นสนามกีฬาใหญ่ ซึ่งชีวิตแต่ละชีวิตเป็นนักกีฬา 

โดยก�าเนิด ทุกคนต้องต่อสู้ ต้องดิ้นรน ต่อสู้กับภัยธรรมชาติ กับ 
เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน กับโรคภัยไข้เจ็บนานาประการ

๒  ต.ค.  ๒๕๒๐
มันเป็นเรื่องน่าบัดสีน้อยไปหรือ ที่บุคคลผู ้สละความสุข 

ความสบายทางโลก ซึ่งยากที่บุคคลจะสละได้ บวชเป็นบรรพชิต 
แล้วมาเป็นคนคดโกงในศาสนา เป็นอยู่ด้วยการหลอกลวงคนอื่น 
โดยอาศยัความโง่เขลาของคนอืน่ มาสร้างความมัง่มศีรสีขุให้แก่ตน

๓  ต.ค.  ๒๕๒๐
ปากดั่งปู  หูดั่งตะกร้า  ตาดั่งตะแกรง
ปากไม่แพร่ง   หูไม่อ้า  ตาไม่เห็น
เป็นหลักธรรม  น�าให้  หัวใจเย็น
คนควรเป็น  เช่นนั้นบ้าง  ในบางคราว 

(จ�าที่มาไม่ได้)
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๔  ต.ค.  ๒๕๒๐
อายุของคนเราไม่มากมายอะไรนัก ไม่ควรพร่าเสียด้วย 

การท�าบาป ควรให้อายุล่วงไปด้วยการท�าคุณงามความดี จะได้ 
ไม่เสียใจภายหลัง

การศึกษาที่ต้องลงทุนลงแรงกันมาก ก็เพื่อให้คนเป็นคนดี 
ถ้าท�าบาปมากเท่าใด ความเป็นคนดีก็ลดน้อยลงเท่านั้น ทุนรอนที่ 
ลงไปในการศึกษาก็เสมือนสูญเปล่า ยิ่งมีผลร้ายเสียอีก เพราะ 
ศึกษามาก ฉลาดรอบรู้มาก แต่จิตใจไม่มีธรรม ย่อมหาโอกาส 
ท�าบาปได้มาก

๕  ต.ค.  ๒๕๒๐
ควรพิจารณาถึงตนอยู่เนืองๆ ว่า บัดนี้เราก�าลังเวียนว่ายอยู่ 

ในสังสารทุกข์ ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย มีความเศร้าโศกเสียใจ 
ติดตามพัวพันอยู่ในชีวิตมิได้ว่างเว้น ไฉนหนอ เราจักพ้นจาก 
สังสารทุกข์นี้ได้ ควรเว้นบาปทุจริตเสีย เพื่อเป็นทางไปสู่ความ 
พ้นทุกข์นั้น

๖  ต.ค.  ๒๕๒๐
ควรระลึกถึง บิดา มารดา ครู อาจารย์ ญาติพี่น้อง ตลอด 

ถึงสหายที่เป็นกัลยาณมิตรว่า ถ้าเราท�าความชั่วจนต้องเสียชื่อเสียง 
หรือต้องเสียคนไป ท่านเหล่านั้นจะต้องเสียใจเพียงใด โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง พ่อแม่จะเสียใจมากกว่าคนอื่น เพราะท่านเลี้ยงดูมาด้วย 
ความเหนือ่ยยาก ล�าบาก เสยีสละ ทัง้ก�าลงักาย ก�าลงัทรพัย์ ก�าลงั 
สติปัญญา และก�าลังใจทั้งมวล มุ่งปลูกฝังลูก ตั้งความหวังไว้ว่า 
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จะได้ชื่นชมความดีของลูก แต่กลับได้ยินได้ฟังแต่เรื่องชั่วร้ายของ 
ลูก ท่านจะผิดหวังเพียงใด เป็นการท�าลายจิตใจของท่านเพียงใด

๗  ต.ค.  ๒๕๒๐
สิ่งๆ เดียวกัน อาจเป็นอันตรายส�าหรับคนหนึ่งแต่ไม่เป็น 

อนัตรายส�าหรบัอกีคนหนึง่ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเครือ่งรองรบั เหมอืนฝ่ามอื 
ที่มีแผลและไม่มีแผล ยาพิษอย่างเดียวกัน เมื่อใส่ลงไปในฝ่ามือ 
ที่มีแผล มันซึมซาบเข้าไปในฝ่ามือนั้นแล้ว แล่นไปตามเส้นเลือด 
เป็นอนัตรายถงึชวีติ แต่เมือ่ใส่ลงไปในฝ่ามอืทีไ่ม่มแีผล มนัไม่มทีาง 
ซึมลงไปในร่างกาย อันตรายไม่มี

อารมณ์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นแก่บุคคลที่ต่างกัน ผลที่ออกมา 
ย่อมต่างกัน

๘  ต.ค.  ๒๕๒๐
เมือ่ใจไม่ปกต ิเจอืด้วยอารมณ์หงดุหงดิอยู ่ค�าพดูของคนอืน่ 

ย่อมเสียดแทงใจของเขาได้ง่าย สิ่งนั้นซึมซาบเข้าไปเป็นพิษแก่ 
จิตใจ เปรียบเหมือนใจมีแผลอยู่แล้ว อะไรกระทบนิดกระทบ 
หน่อยก็เกิดเป็นพิษขึ้น

บางคนมีจิตใจมั่นคงดี บริสุทธิ์  ไม่มีแผลคือกิเลสเป็น 
พื้นฐาน อารมณ์ใดมากระทบก็ไม่อาจซึมซาบลงไปได้ เหมือนน�้า 
ไม่ซึมลงไปในใบบัว หรือในเพชรก้อนบริสุทธิ์ ไม่มีรอยร้าว
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๙  ต.ค.  ๒๕๒๐
ความจริงโลกของเราทุกวันนี้มีโอกาสอยู่มากที่จะสร้างสรรค์ 

ความเจริญรุ่งเรืองแก่สังคมมนุษย์ยิ่งกว่าสมัยใดๆ ที่ผ่านมา แต่ 
ดูเหมือนว่ายิ่งโลกเจริญขึ้น ความขัดแย้งต่างๆ ก็มีมากขึ้นด้วย 
ความต้องการของมนุษย์ซึ่งเดิมทีมีเพียงเล็กน้อย จ�ากัดอยู่เฉพาะ 
สิ่งที่จ�าเป็น ได้ถีบตัวสูงขึ้นจนเกือบจะพูดไม่ถูกในบัดนี้ว่า มนุษย์ 
เราต้องการอะไรแน่ ความสุขซึ่งโดยปกติเป็นของหาได้ง่ายก็กลับ 
เป็นของหาได้ยากส�าหรับมนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้สืบเนื่องจาก 
ความผิดพลาดที่มนุษย์เพิกเฉยต่อการฝึกฝนจิตใจของตน ต่อการ 
ขัดเกลาจิตใจของตนให้ประณีต

๑๐  ต.ค.  ๒๕๒๐
มนุษย์จะได้รับการศึกษาภายนอกสูงเพียงใดก็ตาม จิตใจ 

ของเขาจะไม่สว่างขึ้นเลย นอกจากเขาจะหันมาศึกษาและปฏิบัติ 
ทางจิตด้วย การศึกษาวิทยาการต่างๆ ภายนอก มิได้ช่วยให้เขา 
ลดความเห็นแก่ตัวลงเลย ข้อขัดแย้งของมนุษย์ในสังคมจนต้อง 
ฟาดฟันประหัตประหารกันนั้น ไปจากความเห็นแก่ตัว มุ ่งแต่ 
ประโยชน์ของตน ฝ่ายหนึ่งต้องการให้ได้เปรียบมากที่สุด อีก 
ฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน

๑๑  ต.ค.  ๒๕๒๐
“ความทุกข์ของโลกไม่สามารถแก้ได้ด้วยการช่วยเหลือทาง 

กายอย่างเดียว ตราบใดที่อุปนิสัยของคนยังไม่เปลี่ยนแปลงไป 
คนก็จะรู้สึกมีความทุกข์อยู่เสมอ การช่วยเหลือทางกายจะมากมาย 
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เพียงใดก็ไม่อาจลดความทุกข์ของมนุษย์ให้หมดสิ้นได้ วิธีเดียวที่ 
จะแก้ปัญหานี้คือการท�ามนุษย์ให้บริสุทธิ์ขึ้น ความโง่เขลาคือ 
มารดาหรือต้นเค้าส�าคัญของความชั่วและความทุกข์ทั้งมวลเท่าที่ 
เราเห็นอยู่ ขอให้เราช่วยให้มนุษย์สว่าง บริสุทธิ์ มีก�าลังใจเข้มแข็ง 
และมีการศึกษาดี ด้วยวิธีการเพียงเท่านี้ ความทุกข์ของโลกจึง 
จะสิ้นสุดลงได้”

๑๒  ต.ค.  ๒๕๒๐
(ต่อจากวันที่ ๑๑)
“แม้เราจะให้ความคุ้มครองคนทุกบ้านทุกเรือน สร้างโรง 

พยาบาลให้เต็มแผ่นดินก็ตาม แต่หากว่า เนื้อแท้ (Nature) ของ 
มนุษย์ยังมิได้เปลี่ยนไปตราบใด ความทุกข์ก็จะต้องด�าเนินต่อไป 
ตราบนั้น”

(วาทะของท่านสวาม ีวเิวกานนัทะ ใน The Secret of work 
ท่านสวามี วิเวกานันทะ มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดผู้หนึ่งในอินเดีย 
เขยีนหนงัสอืไว้มาก ล้วนเป็นทีน่ยิมในหมูน่กัปราชญ์ทัง้สิน้ ชือ่เสยีง 
ของท่านเป็นที่รู้จักแม้ในอังกฤษและอเมริกา)

๑๓  ต.ค.  ๒๕๒๐
การขาดแคลนธรรมเท่ากับขาดแคลนหมดทุกสิ่งทุกอย่าง 

การปลกูฝังให้คนมธีรรมเท่ากบัให้เขามทีกุสิง่ทกุอย่าง เรือ่งนีท้กุคน 
พิสูจน์ได้ด้วยตนเองและพิสูจน์ได้ทุกเมื่อ
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๑๔  ต.ค.  ๒๕๒๐
ในคัมภีร์นวกนิบาต อังคุตตรนิกาย พระพุทธเจ้าตรัสแก่ 

ภิกษุทั้งหลายว่า โอปปาติกะก�าเนิดคือพวกกายทิพย์ เช่น นรก 
เปรต อสุรกาย เทวดา มาร พรหม นั้น บุคคลจะรู้ได้ก็โดยผ่าน 
ทางสมาธิ ไม่สามารถรู้ได้ด้วยการเก็งความจริง หรือการนึกคิด 
ธรรมดา อย่างที่คนส่วนมากชอบท�ากัน

๑๕  ต.ค.  ๒๕๒๐
๑. ไม่ว่าในกลางหาวหรือท่ามกลางมหาสมุทร หรือระหว่าง 

ช่องภูเขา แผ่นดิน ที่มัจจุราชจะเอื้อมมือไปไม่ถึงนั้น มิได้มี 
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งคนพาลและบัณฑิต ทั้งหมดย่อมไปสู่อ�านาจ 
ของมัจจุราช ทั้งหมดมีความตายดักอยู่ข้างหน้า 

(พระพุทธภาษิต)

๒. เมื่อความตายมาถึงเข้า ทุกคนต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป 
แม้แต่สรรีะอนัเป็นทีห่วงแหนรกัใคร่ทีส่ดุกจ็�าต้องทิง้ไว้ เอาไปไม่ได้

๑๖  ต.ค.  ๒๕๒๐
สรรีะนี ้ถ้าไม่เป็นทีร่องรบัความดแีล้ว กเ็ป็นของเลวอย่างหนึง่ 

ที่ให้ความทุกข์มาก ให้ความสุขเพียงเล็กน้อย เป็นภาระอันไม่รู้จัก 
จบสิ้น เป็นมารอย่างหนึ่ง เรียกว่า ขันธมาร เป็นภาระอย่างหนัก 
เรียกว่า ขันธภาระ ดังที่ พระพุทธองค์ตรัสว่า

ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา
ขันธ์ ๕ เป็นภาระหนักแท้
นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา
ทุกข์ใดๆ เสมอด้วยการบริหารขันธ์ ๕ เป็นไม่มี
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๑๗  ต.ค.  ๒๕๒๐
กิเลสต่างๆ จัดเป็นภาระของใจ ท�าให้ใจมีภาระ ไม่อิสระ 

ปลอดโปร่ง ไม่เป็นตัวของตัวเอง เป็นเหมือนหินถ่วงใจให้หนัก 
เหมือนตะปูตรึงใจให้แนบแน่นกับอารมณ์โลก พระพุทธองค์จึง 
ตรัสว่า

ภาราทานํ ทุกฺขํ โลเก
การยึดภาระ (กิเลสและขันธ์) เป็นทุกข์ในโลก
ภารนิกฺเขปนํ สุขํ
การปลงภาระเสียได้ เป็นสุข

๑๘  ต.ค.  ๒๕๒๐
บุญหรือความดีก็เป็นบ่วงอย่างหนึ่ง บาปหรือความชั่วก็เป็น 

บ่วงอย่างหนึ่ง  เหมือนโซ่ที่ท�าด้วยทองและท�าด้วยเหล็กก็ล้วน 
เป็นโซ่เหมือนกัน ภาวะที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาจึงชี้ไปที่ความ 
หลุดพ้นจากบ่วงทั้ง ๒ อย่าง ทั้งดีและชั่ว พระอรหันต์จึงมี 
คุณบทอย่างหนึ่งว่า ปุญฺญปาปหีโน - ผู้ละบุญและบาปได้แล้ว

๑๙  ต.ค.  ๒๕๒๐
พระพทุธศาสนา คมัภร์ีอปุนษิทั ลทัธเิชน เป็นต้น ล้วนสอน 

เรื่องอหิงสา ความไม่เบียดเบียนทั้งสิ้น นักปรัชญาสมัยใหม่ใน 
ศตวรรษที่ ๒๐ แห่งคริสตกาล เช่น มหาตมะ คานธี ก็เน้นมาก 
เรื่องอหิงสาเหมือนกัน แต่คานธียอมให้ฆ่ายุงและสัตว์ร้ายที่ท�าลาย 
ชีวิตคนได้ คานธีถือว่า การกระท�าเช่นนั้นเพื่อช่วยชีวิตเราเอง 
ไม่ถือเป็นการเบียดเบียน





ผู้ไม่ต้องการสิ่งใด 
จึงเท่ากับได้โลกทั้งโลก
ไว้ในครอบครอง 
ไม่มีสิ่งใดที่เขาไม่มีและไม่ได้ 
ที่คนรู้สึกว่าเขาขาดสิ่งใด
ก็เพราะเขาต้องการสิ่งนั้น
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คานธ ีอนญุาตแม้การฆ่าคนในบางกรณ ีตวัอย่าง เช่น คนบ้า 
ถอืดาบวิง่ฆ่าคนอยูต่ามถนน ไม่มใีครสามารถจบัเขาได้ทัง้เป็น ใคร 
ฆ่าคนเช่นนั้น ไม่ถือว่าเป็นการท�าชั่ว

๒๐  ต.ค.  ๒๕๒๐
คานธีกล่าวว่า อหิงสาต้องแสดงออกทางความรัก การช่วย 

เหลือสังคม ความเสียสละ และความกล้าหาญ ความคิดชั่ว เช่น 
ความเกลียดชัง และความหวังร้ายจะเป็นเครื่องท�าลายอหิงสาให้ 
พนิาศลง

คานธีกล่าวว่า บุคคลผู้ไม่เบียดเบียน ย่อมเป็นผู้เข้มแข็ง 
อย่างแท้จริง เป็นคนกล้าหาญ พร้อมเสมอที่จะเสียสละแม้แต่ชีวิต 
เพื่อคุณความดี แต่คนขลาดจะปฏิบัติตามอหิงสาธรรมมิได้เลย

๒๑  ต.ค.  ๒๕๒๐
ถ้าจะถามว่าพระพุทธศาสนามีทรรศนะต่อชีวิตอย่างไร ? น่า 

จะตอบได้ตามพระพทุธมตทิีว่่า ชวีติเตม็ไปด้วยทกุข์ อรยิสจัข้อที ่๑ 
ของพระพุทธองค์ก็เริ่มต้นด้วยทุกข์ แต่ทรงสอนวิธีแก้ทุกข์ สาเหตุ 
ของทุกข ์และทางดับทุกข ์ไว ้ด ้วย หากมิได ้ทรงสอนอริยสัจ 
๓ ข้อหลังไว้ พระพุทธศาสนาก็คงเป็นลัทธิทุนิยม (Pessimism) 
มองชีวิตในแง่ร้าย ถึงกระนั้นนักปราชญ์ชาวตะวันตกบางคนก็ 
ยังมองพระพุทธศาสนาว่าเป็นทุนิยม เพราะเหตุที่กล่าวว่าชีวิต 
เต็มไปด้วยความทุกข์
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๒๒  ต.ค.  ๒๕๒๐
มองในแง่ปรมัตถธรรม ชีวิตมิใช่อย่างเดียวกันกับทุกข์ 

และมิใช่ต่างกันกับทุกข์ แต่เพราะอาศัยชีวิต ความทุกข์จึงเกิดขึ้น 
เหมือนคลื่นกับมหาสมุทร มิได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมิได้ 
เป็นต่างหากจากกัน แต่เพราะอาศัยลม ทะเลจึงมีคลื่น

ถ้าชีวิตเป็นอย่างเดียวกับทุกข์ พระอริยเจ้าก็พ้นทุกข์ไม่ได้ 
ถ้าชีวิตคนละอย่างจากทุกข์ บุคคลก็สามารถแยกตนออกไปโดย 
ไม่เกี่ยวข้องกับทุกข์ได้ แต่เพราะอาศัยเหตุปัจจัย ทุกข์จึงเกิดขึ้น 
พอสิ้นเหตุปัจจัย ทุกข์ก็ดับไป

๒๓  ต.ค.  ๒๕๒๐
พูดถึงความสุข พระพุทธศาสนามองสุขในแง่กว้าง คือยอม 

ให้ทั้งโลกียสุขและโลกุตตรสุข ยอมให้ทั้งสามิสสุข - สุขมีอามิส 
เครือ่งล่อ และนริามสิสขุ - สขุไม่มเีครือ่งล่อ แต่พระพทุธเจ้าทรงตงิ 
ว่า โลกียสุขนั้นยังเจืออยู่ด้วยทุกข์ ไม่ใช่สุขแท้ ส่วนโลกุตตรสุข 
หรอืนริามสิสขุเป็นสขุแท้ ไม่เจอืด้วยทกุข์ พระพทุธเจ้าทรงส่งเสรมิ 
ความสขุอย่างหลงัมาก คอืส่งเสรมิโลกตุตรสขุ พดูไปคล้ายของเทยีม
กบัของแท้ ของเทยีมกพ็อใช้ไปได้เหมอืนกนั แต่ไม่ดเีหมอืนของแท้ 
ของแท้จึงดีกว่าของเทียมอยู่เสมอ

๒๔  ต.ค.  ๒๕๒๐
คนพวกหนึ่งติดโลก อีกพวกหนึ่งเบื่อโลก ในสองพวก 

พวกหลังดีกว่า แต่ที่ว่าเบื่อโลกนั้น ไม่ใช่เบื่อแล้วเป็นทุกข์หรือ 
กลุ ้มใจเบื่อแล้วใจสงบ ปล่อยวางได้ คนที่ว่าเบื่อโลกแล้วเป็น 
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ทกุข์กลุม้อกกลุม้ใจนัน้ น่าจะเป็นเพราะตดิโลกมากเกนิไป มากกว่า 
คนติดโลกธรรมดาเสียอีก เบื่อเพราะไม่ได้สมหวังดังใจ แต่ถ้าได้ 
ดังใจหวังก็ติด ดังนี้จะเรียกว่าเบื่อได้อย่างไร

๒๕  ต.ค.  ๒๕๒๐
ท่านอย่ากล่าวค�าหยาบกับใครๆ เพราะเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะ 

พึงด่าท่านตอบมา อันการกล่าวแข่งดีกันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 
โทษต่างๆ ก็จะพึงหวนกลับมาถูกต้องท่าน ถ้าท่านท�าตนมิให้ 
หวัน่ไหว (อยูอ่ย่างสงบเสงีย่ม ไม่มปีากเสยีงกบัใคร) เหมอืนกงัสดาล 
ที่ปากขาดเสียแล้ว ท่านจะถึงนิพพาน การกล่าวแข็งดีกันก็จะไม่มี 
แก่ท่าน 

(พระพุทธภาษิต)

๒๖  ต.ค.  ๒๕๒๐
ความร้ายของเขามไีม่มากพอ หามาใส่เข้า เรยีกว่า “ใส่ร้าย” 

ความชั่วของเขามีไม่พอ ความด�าของเขายังน้อยไป หรือไม่มีเลย 
หาเรื่องมาป้ายเข้า เรียกว่า “ป้ายสี” ท�าให้ดูรุนแรงเข้มข้นขึ้น

เมื่อใส่ร้ายป้ายสีกันมากเข้า ก็เหมือนสาดโคลนเข้าหากัน 
แปดเปื้อนกันไปฝ่ายละมากๆ คนดูก็ชอบใจ แต่ความย่อยยับตก 
แก่ผู้ทะเลาะกัน
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๒๗  ต.ค.  ๒๕๒๐
อายุ อุสฺมา จ วิญฺญาณํ ยทา กายํ ชหนฺติ มํ
อปวิฏฺโ ตทา เสติ เอตฺถ สาโร น วิชฺชติ
เมื่อใด อายุ ไออุ่น และวิญญาณ ละกายนี้ไป กายนี้ก็ถูก 

ทอดทิ้งให้นอนเหมือนท่อนไม้ สาระในกายนี้ไม่มีเลย
ผู้เข้านิโรธสมาบัติมีอาการเหมือนคนตาย แต่อายุยังไม่สิ้น 

ไออุ่นยังอยู่ วิญญาณยังไม่ทิ้งร่างกายไป เพียงแต่ไม่มีลมหายใจ 
อันเป็นกายสังขารปรุงแต่งกายเท่านั้น

๒๘  ต.ค.  ๒๕๒๐
“วิสาขา ! สภาวธรรมมีความเกิดเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลาย 

เป็นเหมือนโคบาลผู้มีท่อนไม้ในมือ (ส�าหรับต้อนฝูงโค) ความเกิด 
ส่งสัตว์ไปสู่ความแก่ ความแก่ส่งต่อไปยังความเจ็บ ความเจ็บส่ง 
ไปยังความตาย มรณะย่อมตัดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้สิ้นสุดลง 
ถึงกระนั้นปวงสัตว์ที่ปรารถนาออกจากวัฏฏะก็ไม่ค่อยมี ส่วนมาก 
มัวแต่ปรารถนาวัฏฏะ (การเวียนว่ายตายเกิด) กันเสียทั้งนั้น”

(พระพุทธเจ้าตรัสกับนางวิสาขา,
อรรถกถาธรรมบทภาค ๕ เรื่องอุโบสถกรรม)

๒๙  ต.ค.  ๒๕๒๐
นักจริยศาสตร์ได้กล่าวถึงศีลธรรม ๒ ประเภท คือ
๑. Positive Morality ศีลธรรมที่ยอมรับปฏิบัติกันตาม 

ธรรมเนียมประเพณี หรือตามข้อบังคับของศาสนานั้นๆ แม้ไม่มี 
เหตุผลเพียงพอก็ต้องท�าตาม
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๒. Ideal Morality ศีลธรรมตามอุดมคติแสวงหาความดี 
ในตัวมันเอง (Good in themselves) ไม่ขึ้นกับความเห็นของ 
สังคม ดีในตัวเองชั่วในตัวเองแล้วเสร็จ ใครจะเห็นอย่างไร 
กช่็างใคร เหมอืนมะม่วงย่อมเป็นมะม่วง ใครจะเหน็เป็นขนนุ กห็า 
เปลี่ยนมะม่วงให้เป็นขนุนได้ไม่

๓๐  ต.ค.  ๒๕๒๐
นักพรต หรือสมณะในศาสนาต่างๆ แม้จะมุ่งความบริสุทธิ์ 

แต่ถ้าใจของเขายงัหมกัหมมอยูด้่วยความโลภอยากได้, ความรษิยา 
ตราบนั้นความเป็นสมณะของเขาก็ไม่มีประโยชน์อันใด เป็นเพียง 
เครือ่งมอืหากนิ เพราะถกูน�าด้วยความอยาก และน�าไปสูค่วามอยาก

๓๑  ต.ค.  ๒๕๒๐
“นาคิตะ เราไม่ติดยศ และยศไม่ติดเรา เราได้สุขอันยิ่งกว่า 

ลาภสักการะแล้ว ลาภสักการะประเภทอาหารการกินนั้น ในที่สุด 
ก็เหลือลงเป็นอุจจาระ ปัสสาวะ ท�านองเดียวกับความรักซึ่งมี 
ความโศก ความร�่าไรร�าพันเป็นผล ผู้พิจารณาเห็นความเกิดดับ 
ในอุปาทานขันธ์ ๕ ย่อมเห็นความไม่ดีแห่งความยึดมั่นถือมั่นใน 
ขันธ์ ๕”

พระพุทธพจน์ ตรัสแก่พระนาคิตะที่ราวป่าอิจฉานังคละ 
แคว้นโกศล เมือ่พราหมณ์และคหบดเีป็นอนัมากมาเฝ้า น�าของเคีย้ว 
ของฉนัเป็นอนัมาก มายนืชมุนมุส่งเสยีงอือ้องึอยูภ่ายนอกซุม้ประตู

(นัย องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๓๑)



อ.  ว ศ ิน   อิ น ท ส ร ะ 14๓

๑  พ.ย.  ๒๕๒๐
เมื่อภายในของบุคคลยังไม่สงบก็หาชื่อว่าความสงบแท้จริง 

ไม่ คือ สงบที่แท้จริงหรือสันติภาพถาวร (The lasting peace) 
นั้นจะต้องไปจากภายในของบุคคลแต่ละคนในสังคม เหมือนมี 
ไฟคนละดวง เมื่อแต่ละคนดับไฟของตนได้ ไฟของส่วนรวมก็ 
ชื่อว่าดับ ความร้อนของสังคมก็ถึงความดับลง เหลืออยู่แต่ความ 
สงบเย็น สันติภาพถาวรเกิดขึ้นโดยวิธีนี้ อนึ่ง  เมื่อสงบตนเอง 
ได้แล้ว ก็พึงช่วยอนุเคราะห์ผู ้อื่นให้สงบด้วย ดังเช่นพระผู ้มี 
พระภาคเจ้า (สนฺโต โส ภควา สมถาย ธมฺม� เทเสติ)

๒  พ.ย.  ๒๕๒๐
เราจะถือเอาการแต่งกายอันสวยงามเพียงอย่างเดียวมา 

วัดคุณค่าของคนหาได้ไม่ เพราะข้อเท็จจริง (Fact) ได้เผยให้เรา 
เห็นอยู่ว่า บางคนแต่งกายดี รูปงาม แต่ใจสกปรก มีคุณธรรม 
อยู่ในใจน้อยเหลือเกิน ชนิดที่กายเป็นคน ใจเป็นสัตว์ ที่เรียก 
ในภาษาอังกฤษว่า Satyr (แซทเออร์) คนประเภทนี้ยิ่งมีการศึกษา 
มาก ยิ่งมีต�าแหน่งใหญ่โตก็ยิ่งเป็นภัยต่อสังคมมากขึ้น ทั้งนี้เพราะ 
การศึกษาวิชาการทางโลก เพื่อมุ่งผลทางการประกอบอาชีพแต่ 
อย่างเดียวนั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยชั่วดั้งเดิมของคนให้ 
ดีขึ้นได้เลย
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๓  พ.ย.  ๒๕๒๐
Satyr (แซทเออร์) มีความหมายโดยย่อดังนี้
หมายถึงพระเจ้าของกรีกและโรมันโบราณครึ่งคนครึ่งสัตว์ 

หน้าเป็นคน ร่างกายเป็นสตัว์ อยูต่ามต้นไม้และภเูขา ชอบเหล้าและ 
ผู้หญิง ชอบใช้เวลาให้หมดไปด้วยการหาความสุขส�าราญอย่าง 
ป่าเถื่อน

คนที่มีความต้องการทางเพศรุนแรงจนไม่สามารถควบคุม 
ได้ ประพฤติอนาจารทางเพศเยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน อย่างนี้เรียกว่า 
คนที่มีกายเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์ดิรัจฉาน

๔  พ.ย.  ๒๕๒๐
การศึกษาอันไม่สมบูรณ์ท�าให้คนทะนงตนในทางผิด คือ 

มีความรู ้สึกว่าเขาเป็นคนดี มีการศึกษาดี มีปริญญา เขาเป็น 
ปัญญาชน แต่เขาหาได้น�าพาต่อศีลธรรมจรรยา หรือความ 
รับผิดชอบต่อสังคมแต่ประการใดไม่ เขาประพฤติตามใจตน มิได้ 
ยอมเสียสละความสุขของตนแม้แต่น้อยเพื่อส่วนรวม

การศึกษาที่สมบูรณ์ ต้องประกอบด้วยความรู้ความสามารถ 
ในสิ่งที่ตนรู ้ คือสามารถน�าเอาความรู ้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้ มี 
มโนธรรม คอื ความรูส้กึรบัผดิชอบต่อสงัคมทีต่นอยูค่วบคูไ่ปด้วย 
สังคมจะเจริญก็เพราะอาศัยบุคคลผู้มีการศึกษาสมบูรณ์นี้
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๕  พ.ย.  ๒๕๒๐
คนฉลาดต้องคอยฝึกกาย วาจาของตนให้ดี คอยถ่ายถอน 

เอาส่วนที่ชั่วร้ายออก น�าเอาส่วนดีเข้าไว้ในตน เมื่อนานเข้าก็กลาย 
เป็นนิสัย อุปนิสัย สิ่งนั้นกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตน 
จนแยกไม่ออก เหมือนผลไม้ดองที่น�ามาดองกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
จนสิ่งนั้นซึมซาบผสมผสานเข้ากันอย่างสนิท ไม่อาจแยกออก 
จากกันได้ คนฉลาดต้องพยายามฝึกฝนตนเอง รู ้สึกเสียใจต่อ 
ข้อบกพร่องเล็กน้อยของตนและพร้อมที่จะแก้ไข เพราะสิ่งเล็ก 
น้อยอาจท�าให้คนอื่นมองเห็นลักษณะนิสัยส่วนใหญ่ของเราได้ 
เปรียบเหมือนเราสามารถมองเห็นความเป็นไปในห้องใหญ่ จาก 
ช่องเล็กๆ ของประตูหรือฝาผนัง ฉะนั้น

๖  พ.ย.  ๒๕๒๐
กายวาจาทีฝึ่กดแีล้วเป็นเครือ่งเพิม่พนูส่งเสรมิบคุลกิลกัษณะ 

ของผู้นั้นให้เด่น เป็นเครื่องเชิดชูให้ดูน่าเกรงขาม น่าเคารพนับถือ 
น่ากราบไหว้บูชา คนเราจะดีเองไม่ได้ ต้องฝึกอบรม เมื่อได้ที่แล้ว 
ย่อมมีผลคุ้มไปทั้งชีวิต ยังติดเป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีไปชาติหน้า 
อกีด้วย ต้องไม่ลมืว่า คนอืน่เป็นเพยีงผูช่้วยเหลอืเท่านัน้ คนส�าคญั 
ในการฝึกคือตัวเราเอง ถ้าตัวเราเองไม่เอาเรื่องเสียแล้ว แม้ผู้ฝึก 
ชั้นบรมครูก็ไม่อาจฝึกเราได้  เมื่อฝึกตนได้แล้ว หน้าที่ส�าคัญ 
อย่างหนึง่ของเรากค็อื ช่วยฝึกผูอ้ืน่ด้วย ดงัเช่นพระผูม้พีระภาคเจ้า 
(ทนฺโต โส ภควา ทมถาย ธมฺม� เทเสติ)
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๗  พ.ย.  ๒๕๒๐
อินทรีย์ คือ จักษุที่ได้รับการฝึกแล้ว มีความอดทนต่อรูป 

ทีส่วยงามได้มากกว่าจกัษทุีย่งัไม่ได้ฝึก คอื อาจมองดกูไ็ด้ ไม่มอง 
ก็ได้  เมื่อมองดูก็มีสติก�ากับ มิได้หลงใหลในรูปจนต้องท�าบาป 
เพราะรูปนั้นเป ็นเหตุ  แต่กลับพิจารณาเห็นโทษที่ติดอยู ่กับ 
ความงามนัน้ เหมอืนความงามของศสัตรา และผลไม้ หรอืดอกไม้ 
ที่เป็นพิษ มันมีโทษแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ด้วย

๘  พ.ย.  ๒๕๒๐
ในขณะที่จิตก�าลังตรึกทางกามนั้น ความคิดทางพยาบาท 

ย่อมไม่มี ความคิดทางเบียดเบียนก็ไม่มี แต่พอความคิดทาง 
พยาบาท หรือทางเบียดเบียนเกิดขึ้น ความตรึกทางกามก็หายไป 
โดยนัยนี้จะเห็นได้ว่ากิเลสย่อมก�าจัดกันอยู่ในตัว ที่ใดมีรักที่นั่น 
ย่อมไม่มีความโกรธ ความรักกับความโกรธจะเกิดพร้อมกันไม่ได้ 
เมื่อกิเลสสายใดเกิดขึ้น ย่อมเกิดอย่างเต็มที่ ไม่เคยเลยที่ครึ่งหนึ่ง 
ของจติเป็นความรกั อกีครึง่หนึง่เป็นความโกรธหรอืเกลยีด จรงิอยู่ 
ในบุคคลคนเดียวกัน บางคราวเราอาจรักอย่างดูดดื่ม บางคราว 
เราโกรธอย่างมาก แต่ต้องเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน

๙  พ.ย.  ๒๕๒๐
คนที่หลับและฝันไปต่างๆ ย่อมดีใจบ้าง  เสียใจบ้างกับ 

เหตุการณ์ในฝันนั้นฉันใด คนที่หลับอยู่ด้วยความหลับคือกิเลส 
ก็ฉันนั้น ย่อมหลงดีใจ เสียใจในเหตุการณ์ต่างๆ อันผ่านเข้ามา 
ในชีวิต ทั้งนี้เพราะโลกียธรรมบังปัญญาจักษุไว้ชั่วคราว เหมือน 
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ความฝันบังความจริงเอาไว้
แต่เมื่อบุคคลผู้นั้นตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์จากความหลับคือ 

กิเลส (กิเลสนิทรา) แล้ว ความหลงดีใจเสียใจในเหตุการณ์ต่างๆ 
ย่อมพลันหายไป มีแต่สติ และอุเบกขาญาณอันบริสุทธิ์เท่านั้น

๑๐  พ.ย.  ๒๕๒๐
เมื่อผู้ปฏิบัติสมาธิออกจากสมาธิแล้ว หรือออกจากฌานแล้ว 

ย่อมด�าเนนิชวีติตามปกต ิคอื ด�าเนนิไปตามกระแสแห่งโลกยีธรรม 
การยนื เดนิ นัง่ นอน กนิ ดืม่ ย่อมด�าเนนิไปเหมอืนสามญัมนษุย์

เมื่อเป็นดังนี้มีปัญหาว่าสมาธินั้นจะเสื่อมลงหรือไม่ ? ตอบว่า 
โดยธรรมชาติหาเสื่อมลงไม่ เหมือนคนท�างานชั่วระยะหนึ่ง เมื่อ 
หยุดงาน ผลของงานก็ยังอยู่ และเมื่อเขาเริ่มท�างานใหม่ ก็ได้ผล 
ของงานต่อไป งานนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆ 

๑๑  พ.ย.  ๒๕๒๐
การปฏบิตัสิมาธเิป็นกรรมดอีย่างหนึง่ กฎธรรมดาแห่งกรรมดี 

มีอยู่ข้อหนึ่งว่า ผู้ประกอบกรรมดีย่อมมีความรู้สึกปลื้มใจ พอใจ 
ในตัวของเขาเอง ความปลื้มใจนั่นแหละชวนให้ผู ้นั้นท�ากรรมดี 
ต่อไปอีก เพราะฉะนั้นผู้ประกอบกรรมดีในทางใดอยู่เนืองนิตย์ 
ย่อมไม่เสื่อมจากทางเดินของเขาในทางนั้น



ป
 ี๒
๕
๒
๐

อ นุ ทิ น ท ร ร ศ น ะ ช วิ ต148 ี

๑๒  พ.ย.  ๒๕๒๐
ชาวนา   ย่อมไขน�้าเข้านา
ช่างศร  ดัดลูกศร
ช่างถาก   ถากไม้ (ให้ตรง หรือ กลม)
ผู้มีวัตรดี  ย่อมฝึกตน

(พระพุทธภาษิต)

ผูม้วีตัรด ีคอืท่านผูไ้ด้รบัการศกึษาอบรมด ีมจีรรยามารยาท 
งาม มองดูน่าเลื่อมใส ก่อให้เกิดปีติปราโมชแก่ผู้เข้าใกล้

๑๓  พ.ย.  ๒๕๒๐
ไฟที่เกิดจากไม้ก็ดี จากดวงอาทิตย์ก็ดี พระพุทธเจ้าตรัสว่า 

ไม่ร้ายแรงเท่าไฟราคะ เพราะไฟนี้เผากรุ่นอยู่ตลอดเวลาในความ 
ส�านึก มันกรุ่นอยู่ในใจเสมอ ไม่เคยดับ นอนหลับแล้วก็ยังฝันถึง
อีก

เพราะเหตุที่มันกรุ ่นอยู ่เสมอนี่เอง พอได้เชื้อคือสุภนิมิต 
หรือสุภารมณ์ มันจึงลุกโพลงขึ้นทันที สมปรารถนาก็ติดอยู ่ 
ไม่เคยเต็มความต้องการ  เหมือนหยาดน�้าน้อยไม่พอแก่คน 
กระหายจัด คนทั่วไปไม่ค่อยต้องการจะละมัน เพราะมีความสุข 
เล็กๆ น้อยๆ หยดให้อยู่  เหมือนหยดน�้าท่ามกลางหนาม นกที่ 
กระหาย ต้องบกุบัน่เข้าไป ขาดความระวงัเมือ่ใด อนัตรายแห่งปาก 
ย่อมมีเมื่อนั้น
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๑๔  พ.ย.  ๒๕๒๐
ไฟโทสะนั้นมองเห็นฤทธิ์ของมันได้จากการประทุษร้าย 

กนั สงัคมโลกของเราจะมคีวามสขุยิง่กว่านี ้ถ้าคนไม่ประทษุร้ายกนั 
ก�าจัดไฟภายในคือโทสะให้น้อยลงหรือหมดไป

เพลงิโทสะทีเ่กดิขึน้ในใจแล้ว เผาตนเองก่อน แล้วจงึลามไป 
เผาผู้อื่นภายหลัง เหมือนไฟในเตาย่อมยังเตาให้ร้อนก่อน แล้วจึง 
ยังสิ่งอื่นที่อยู่บนเตาให้ร้อนในกาลต่อมา

๑๕  พ.ย.  ๒๕๒๐
คนใดมีริษยาอยู ่ในใจมาก คนนั้นไม่มีความสุขใจ  เขา 

เกลียดความดีและคนดี ไม่อนุโมทนาต่อความดีความเด่นของใคร 
ชอบยกตนข่มผู้อื่น ท่านกล่าวว่า “จะดูคนริษยา จงดูการหาเรื่อง” 
ถ้าไม่มเีรือ่งจรงิ กป้ั็นเรือ่งขึน้ใส่ร้ายเขาเพือ่ตนจะได้เด่นขึน้ ท�านอง 
เอาโคลนไปสาดบ้านคนอื่น เพื่อให้บ้านของตนมองดูสะอาด

๑๖  พ.ย.  ๒๕๒๐
ความตั้งอยู่ยั่งยืนของร่างกายใดไม่มี ขอท่านจงดูกายนั้น 

ซึ่งกรรมท�าให้วิจิตรแล้ว มีแผลอยู่เป็นประจ�า มีกระดูกเป็นโครง 
น่าเบื่อหน่าย (แต่) เป็นที่ร�าพึงถึงของคนมาก

(พระพุทธภาษิต)

รปูนี ้คร�า่คร่าเพราะชรา เป็นรงัของโรค ต้องเป่ือยพงั กายนี้ 
เป็นของเปื่อย ย่อมแตกดับ เพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด

(พระพุทธภาษิต)
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๑๗  พ.ย.  ๒๕๒๐
แพทย์สมัยใหม่เห็นพ้องต้องกันว่า การเสริมสร้างสุขภาพจิต 

ให้ดี คือท�าใจให้สงบสุขอยู่เสมอนั้น เป็นทั้งวิธีป้องกันและรักษา 
โรคอย่างยอดเยี่ยม ตรงกันข้ามความวิตกกังวล ความกลัว ความ 
กระวนกระวายใจ ความโลภ ความริษยา เป็นทางให้เกิดโรคมาก 
หลายประการ แพทย์มีความเห็นว่า ก�าลังใจของผู้ป่วย ช่วยรักษา 
โรคได้ดีกว่ายา ฟังดูไม่น่าเป็นไปได้ แต่ก็เป็นจริง

เมื่อใดใจเป็นทุกข์ เมื่อนั้นความทุกข์ย่อมแผ่กระจายมาถึง 
กายด้วยทุกครั้งไป

๑๘  พ.ย.  ๒๕๒๐
ราชรถที่วิจิตรสวยงามยังคร�่าคร่าได้
แม้สรีระร่างกายก็เข้าถึงความชรา
แต่ธรรมของสัตบุรุษไม่เก่า
สัตบุรุษสนทนากับสัตบุรุษเข้าใจกันดี 

(พระพุทธภาษิต)

๑๙  พ.ย.  ๒๕๒๐
ความเป็นผูรู้จ้กัตน ตรงกนัข้ามกบัความลมืตน ความลมืตน 

คืออาการที่มัวเมาในตน เข้าใจผิดในตน เข้าใจตนเกินจริง เช่น 
เป็นคนมีความส�าคัญเล็กน้อย แต่ส�าคัญตนว่ามีความส�าคัญมาก 
เป็นเหตุยกตนข่มท่าน ดูหมิ่นผู ้อื่น ส่วนผู ้รู ้จักตนย่อมปฏิบัติ 
ตนเหมาะสมกบัทีต่นเป็นจรงิ ไม่ท�าตนสงูเกนิไป ต�า่เกนิไป วางตน 
ให้เหมาะ ไม่ขวางตาคนอื่น พูดจาวางกิริยาท่าทางแต่พอสมควร 
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แก่ภาวะของตน การรู้จักตนเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรม คือ การ 
ประพฤติตนดี  เข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็ก่อให้เกิดความเคารพ 
นับถือตามสมควรแก่ฐานะ

๒๐  พ.ย.  ๒๕๒๐
ความรู้จักประมาณ จ�าเป็นต้องใช้ในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเข้า 

ไปเกี่ยวข้องกับอะไร ไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป อาหาร 
การกนิ การพกัผ่อนนอนหลบั การท�างาน ความพยายามชอบ ฯลฯ 
ต้องให้เป็นไปพอดีจึงจะดี หย่อนเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ไม่ส�าเร็จ 
ผลที่ต้องการ ตึงเกินไปหรือมากเกินไปก็ย่อยยับเสียก่อนที่จะถึง 
จุดหมายปลายทาง

แม้การท�าความดีก็ต้องท�าแต่พอดี ความเป็นคนดีต้องเป็น 
ให้พอดีจึงจะดี ถ้าเกินไปคนก็ไม่นิยม เพราะเห็นว่าไม่เหมาะ 
ดังเรามักได้ยินเสมอว่า “ดีเกินไป” ซึ่งเป็นค�าพูดท�านองต�าหนิ แต่ 
คนถูกต�าหนิมักพอใจ

๒๑  พ.ย.  ๒๕๒๐
เราอยู่ในสังคม ควรต้องเข้าใจสังคม ไม่ใช่ให้สังคมเข้าใจ 

เรา เราต้องศึกษาสังคม ไม่ใช่ให้สังคมศึกษาเรา เรายังไม่มีอ�านาจ 
เหนอืสงัคม และดเูหมอืนใครๆ จะมอี�านาจเหนอืสงัคมไม่ได้ คนที่ 
จะเปลี่ยนสังคมได้ จะต้องมีอ�านาจเหนือตนเอง เป็นผู้ชนะตนเอง 
ได้แล้วเท่านั้น

รุสโซ่ (ชาวฝรั่งเศส) กล่าวไว้ว่า “คนทุกคนเกิดมาอิสระเสรี 
แต่เขาก็ต้องอยู่ในความผูกพัน หรือเครื่องจองจ�าเสียทุกแห่งไป มี 
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คนไม่น้อยเชื่อว่าเขาเป็นนายเหนือคนอื่น แต่อันที่จริง เขาเป็นทาส 
ยิ่งกว่าคนเหล่านั้นเสียอีก”

๒๒  พ.ย.  ๒๕๒๐
ดูเหมือนจะมีคนอยู่ไม่น้อยที่ต้องการมีอ�านาจเหนือสังคม 

แต่เขาจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้  เขายังต้องตกเป็นทาสของสังคม 
ตราบเท่าที่เขายังไม่สามารถเอาชนะตนเองได้ คนที่ไม่ง้อสังคม จึง 
ต้องเป็นบุคคลที่ชนะตนเองได้โดยเด็ดขาดแล้ว ถ้ายังรู ้สึกว่า 
ยังแพ้ตัวเองอยู ่ ก็อย่าทะนงตน หาญไปท�าอ�านาจเหนือสังคม 
เข้าจะเดือดร้อน

๒๓  พ.ย.  ๒๕๒๐
“ทุทฺททํ ททมานานํ   ทุกฺกรํ กมฺมกุพฺพตํ
อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ   สตํ ธมฺโม ทุรนฺวโย
เมื่อคนดีให้สิ่งที่ให้ได้ยากอยู่ ท�าสิ่งที่ท�าได้ยากอยู่ คนไม่ดี 

ท�าตามไม่ได้ เพราะธรรมของสัตบุรุษท�าตามได้ยาก 
(พระพุทธภาษิต)

ฝ่ายหนึ่งเดินตามกระแสกิเลส อีกฝ่ายหนึ่งเดินตามกระแส 
ธรรม จึงเดินสวนกันอยู่ กิเลสหรือธรรมไหลลงต�่า ท�าคนที่ไป 
ตามกระแสของมันให้ตกลงในที่ต�่า ธรรมไหลขึ้นเบื้องสูง จึงน�า 
ผู้อยู่ในกระแสธรรมให้ขึ้นสู่เบื้องสูง
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๒๔  พ.ย.  ๒๕๒๐
คนฉลาดกับคนโง่มีต่างกันอยู ่หลายอย่าง อย่างหนึ่งคือ 

คนฉลาดแม้รู ้มากก็ท�าประหนึ่งว่ารู ้น ้อย มีความถ่อมตนเป็น 
นิสัย ส่วนคนโง่รู ้น้อยก็ท�าเป็นรู้มาก โบราณท่านว่า ปี๊บเปล่าตี 
เสียงดัง ปี๊บเต็มตีไม่ดัง บัณฑิตย่อมกล่าวสิ่งควรกล่าว ในกาล 
ที่ควรกล่าว คนใดอวดรู้ คนนั้นไม่รู้ คนใดอวดมี คนนั้นจน

ผู้มีการศึกษาเรียนรู้มาก แต่มิได้ประพฤติตนให้เหมาะสม 
แก่สภาพหรอืฐานะของตน หรอืมไิด้น�าความรูม้าใช้ให้เกดิประโยชน์ 
แก่ใคร ไม่เรียกว่าเป็นผู้มีการศึกษาอันสมบูรณ์

๒๕  พ.ย.  ๒๕๒๐
ผู้มีการศึกษาสมบูรณ์นั้น ควรมีความรู้ทั้งทางโลกและทาง 

ธรรม กล่าวคือ มีความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อตั้งตัวได้ใน 
ทางโลก ไม่ต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง 
เป็นผู้มีศีลธรรมดีเพื่ออยู่เป็นสุขไม่ต้องเดือดร้อนใจ เป็นตัวอย่าง 
อันดีของบริวารชนและอนุชน

เข็มทางการศึกษาไม่ควรมุ่งเพื่อประกอบอาชีพอย่างเดียว 
แต่ควรมุง่เพือ่การปฏบิตัชิอบ เพือ่ความเป็นคนด ีและเพือ่มโีอกาส 
ได้บ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมากขึ้น

๒๖  พ.ย.  ๒๕๒๐
“การใช้เวลาเรียนมากเกินไป  เป็นความเฉื่อยชาเนิ่นช้า 

ของมนุษย์ แต่การน�าเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คือเครื่อง 
ประดับอันล�้าค่าของบุคคล”
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“บุคคลที่เฉลียวฉลาด คือ ผู้ใช้การศึกษาให้เกิดประโยชน์ 
แต่หาใช่ความรู้โดยตรงจากบทเรียนไม่ แต่หมายถึงความรู้อันได้ 
จากการใคร่ครวญพิจารณา ซึ่งมีบทเรียนเป็นพื้นฐาน”

(ฟรานซิส เบคอน ปราชญ์ชาวอังกฤษ ๑๕๖๑ - ๑๖๒๖)

๒๗  พ.ย.  ๒๕๒๐
ค�าสอนแม้จะถูกต้อง แต่ถ้าตัวคนสอนท�าในสิ่งที่ตรงกันข้าม 

กับที่ตนสอน คนทั้งหลายก็จะไม่ซึ้งในค�าสอนเช่นนั้น มันเหมือน 
เอาดอกมะลิไปโรยที่ศพ ใครเล่าจะยินดีดมดอกมะลินั้น ค�าสอน 
ของผู้เช่นนั้นมีแต่จะถูกหัวเราะเยาะ สมดังที่พระพุทธองค์ตรัส 
ว่า “ตัง้ตนไว้ในคณุทีเ่หมาะสมแล้ว แล้วสัง่สอนผูอ้ืน่ในภายหลงั 
จึงจะไม่เศร้าหมอง”

๒๘  พ.ย.  ๒๕๒๐
บุคคลที่ขยันหมั่นเพียรได้ เสียสละได้ และสงบได้ แม้จะ 

ไม่เคยเอ่ยปากสอนใครให้ท�าเช่นนั้น คนทั้งหลายก็มองดูด้วย 
ความนยิมชมชอบ และมกัจะเอ่ยปากถามเมือ่มโีอกาสว่า “ท�าอย่างไร 
จึงเป็นอย่างนั้นได้” เป็นต้น

พระที่ส�ารวมอยู่ในสิกขาวินัยอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติชอบ มี 
สมาธิจิตสูง แม้จะไม่สอนใครเพื่อความเป็นอย่างนั้น คนทั้งหลาย 
ก็นิยมเลื่อมใสและอยากท�าตาม
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๒๙  พ.ย.  ๒๕๒๐
การแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนผู ้อื่น ๑ 

การหาความสุขจากความเกียจคร้าน ๑ เป็นการแสดงความรักตน 
ที่ผิดทาง ชื่อว่ารักษาตนไม่ดี ส่วนผู้มีปัญญาแสดงความรักตน 
โดยการประกอบกรรมดี ชื่อว่ารักตนถูกทาง

๓๐  พ.ย.  ๒๕๒๐
ความจริงคนเราทุกคนได้สิ่งหนึ่งเท่ากันมา นั่นคือเวลา เรา 

มีเวลาคนละ ๒๔ ชั่วโมงเท่ากัน ท�าไมบางคนจึงท�างานได้มาก 
บางคนท�างานได้น้อย ค�าตอบประการแรกก็คือ ความขยันและ 
ไม่ขยัน เวลาเป็นประโยชน์แก่ทุกคน แต่บางคนเอาเวลาไปใช้ใน 
ทางที่ไม่มีประโยชน์ มันก็ไม่ให้ประโยชน์ ซ�้าจะให้โทษเสียอีก 
บางคนใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มาก เวลากอ็�านวยประโยชน์แก่ผูน้ัน้ 
กาลเวลาล่วงไปพร้อมทั้งอ�านวยประโยชน์ให้ด้วย

๑  ธ.ค.  ๒๕๒๐
บางคนฉลาดรู ้จักคิดตั้งแต่อายุยังน้อย อย่างนี้เรียกว่า 

“ผู้ใหญ่ในร่างเด็ก” ส่วนบางคนแม้อายุมากแล้ว ล่วงเข้าปัจฉิมวัย 
แล้ว ก็ยังไม่รู้จักคิดอะไรให้ถูกต้อง อย่างนี้เรียกว่า “เด็กในร่าง 
ผู้ใหญ่”
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๒  ธ.ค.  ๒๕๒๐
การสอนผูอ้ืน่ในคณุทีต่นม ีแม้จะซ�า้ๆ ซากๆ แต่คนทัง้หลาย 

ฟังแล้วก็ซาบซึ้งดี เพราะรู้สึกว่ามันออกมาจากใจของผู้สอน ส่วน 
ค�าสอนอันวิจิตรพิสดารแพรวพราวด้วยเหตุผล แต่ผู ้สอนมิได้ 
มคีณุเช่นนัน้ ผูฟั้งย่อมไม่เชือ่ถอืและไม่มกี�าลงัใจในการปฏบิตัติาม

๓  ธ.ค.  ๒๕๒๐
บุคคลควรท�าตนอย่างที่สอนผู้อื่น ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น 

เพราะตนเองนั่นแหละฝึกได้ยาก
(พระพุทธภาษิต)

ฝึกตนเองยงัไม่ได้จะฝึกคนอืน่ได้อย่างไร ทหารทีย่งัฝึกตวัเอง 
ในแบบทหารยังไม่ได้ จะฝึกทหารอื่นได้อย่างไร เพราะตนเองก็ยัง 
ท�าไม่เป็น เบื้องแรกจึงควรฝึกอบรมตนเองก่อน โดยปกติการ 
สอนผู้อื่นนั้นง่ายกว่าท�าเอง การสอนคนอื่นให้ละกิเลส ย่อมง่าย 
กว่าละเอง แต่ถ้ายังท�าเองไม่ได้ก็มีผลน้อย

๔  ธ.ค.  ๒๕๒๐
ผูม้ปัีญญาเมือ่ฝึกตนเองได้แล้ว กค็วรตัง้จติเมตตา ปรารถนาดี 

ต่อผู ้อื่น ช่วยฝึกผู ้อื่นด้วย อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวก 
ผู้มีเมตตาเคยท�ามา

๕  ธ.ค.  ๒๕๒๐
คนที่ยังปกครองตนเองไม่ได้ ย่อมถูกปกครอง ผู้ปกครอง 

ตนเองได้แล้ว จึงได้รับเกียรติให้ปกครองผู้อื่น
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๖  ธ.ค.  ๒๕๒๐
เรื่องที่พุทธศาสนาสอนให้พึ่งพระพุทธเจ ้า พระธรรม 

พระสงฆ์นั้น โดยใจความก็คือ ให้ถือเอาพระรัตนตรัยในฐานะเป็น 
ผู้บอกทาง เป็นแสงสว่างในหนทาง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือน 
ว่า ตุมฺเหหิ กิจฺจ� อาตปฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา ความเพียร ท่าน 
ทั้งหลายต้องท�าเอง ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้น

๗  ธ.ค.  ๒๕๒๐
ผู้มุ ่งพึ่งตนเอง ย่อมพร้อมเสมอที่จะเผชิญต่อความทุกข์ 

ยากล�าบากทุกอย่าง เพื่อบุกบั่นไปสู่ความส�าเร็จในอนาคตแทน 
การอ้อนวอน เขาพยายามด้วยตนเอง ค่อยๆ ก้าวไปข้างหน้า 
ทีละน้อย แต่หนักแน่นมั่นคง มีความสุขด้วยการมองเห็นความ 
ก้าวหน้าของชีวิตไปปีละเล็กปีละน้อย ทั้งด้านการตั้งตัวและความ 
ก้าวหน้าทางจิตใจ

อนาคตเป็นสิ่งที่เราสร้างด้วยปัจจุบัน ถ้าปัจจุบันดี อนาคต 
ย่อมจะดีโดยไม่ต้องสงสัย

๘  ธ.ค.  ๒๕๒๐
ความจริง เพชร ก็คือถ่านสีขาวนั้นเอง ลองเอาเพชรไปเผา 

ไฟดูจะเป็นถ่าน คนธรรมดามองเพชรเป็นสิ่งมีราคามาก แต่ 
นักปราชญ์มองดูเพชรเป็นเพียงถ่านสีขาวและเห็นเป็นอันตราย ถ้า 
สะสมมันไว้มากๆ คนฉลาดจึงมักเปลี่ยนเพชรให้เป็นอย่างอื่น 
เสีย เช่นถ้าพอเปลี่ยนเป็นบ้านได้ก็เปลี่ยน ดังนี้เป็นต้น สมบัติ 
พวกนี้ สุดแล้วแต่มนุษย์จะให้ค่ามัน เพชร มนุษย์ให้ราคามันมาก 
แต่มันก็เป็นเครื่องมือฆ่าคนมามากต่อมากแล้วเหมือนกัน
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๙  ธ.ค.  ๒๕๒๐
“อันคนผู้ประพฤติธรรมก็ต้องประพฤติเพียงพอดีแก่ฐานะ 

ของตน ไม่เช่นนั้นก็เป็นอยู่ไม่ได้”
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

(๑๕ มีนาคม ๒๔๕๙)

คนจะประพฤติธรรม ต้องประพฤติให้เหมาะสมแก่เหตุผล 
ตน ประมาณ กาล บุคคลและชุมนุม ที่เรียกว่า ธมฺมานุธมฺมปฏิ- 
ปนโฺน ปฏบิตัธิรรมตามสมควรแก่เหต ุไม่ท�าไปอย่างงมงาย มฉิะนัน้ 
แล้วจะต้องมานั่งเสียใจว่า ธรรมไม่คุ้มครอง ที่แท้เป็นความผิด 
ของตนเอง

๑๐  ธ.ค.  ๒๕๒๐
การพนันนั้นเป็นอบายมุข คือทางแห่งความเสื่อมอย่างหนึ่ง 

ถ้าเปรียบด้วยหลุมก็เป็นหลุมใหญ่และลึก ประกอบด้วยสิ่งปฏิกูล 
พึงรังเกียจมากมาย ใครตกลงไปแล้วก็ขึ้นได้โดยยาก เพราะเขา 
พอใจอยูใ่นการเช่นนัน้ ไม่ปรารถนาขึน้มา เหมอืนพอใจคลกุอยูใ่น 
ความเสื่อม โบราณท่านจึงว่า “การพนันนั้นมีผีสิง คือผีการพนัน” 
ใครก็ตามที่ผีการพนันสิงแล้ว มักต้องฉิบหายวายวอด เขาอาจ 
รู้เหมือนกันว่าเป็นทางเสื่อม แต่เหมือนผีสิงให้เร่าร้อน อยากเล่น 
เลิกไม่ได้ ลืมลูกเมียหรือผัว ลืมบ้าน
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๑๑  ธ.ค.  ๒๕๒๐
ใครไม่อาจเอาใจใส่ต่อเรื่อง “เขาหาว่า” หรือ “เขาจะว่า 

อย่างนั้นอย่างนี้” หรือ เพื่อเขาจะได้นิยมยกย่อง เสียบ้าง แล้ว 
ด�าเนินชีวิต “ตามความเหมาะสมแก่ตน” ก็จะหาความสุข ความ 
พอใจได้ง่ายขึ้น

ความดีหรือความชั่วของแต่ละคน ย่อมไม่ขึ้นอยู่กับ การว่า 
หรือไม่ว่าของคนอื่น แต่ขึ้นอยู่กับตน “ได้ทําหรือไม่ได้ทํา” นั่น 
ต่างหาก

๑๒  ธ.ค.  ๒๕๒๐
ผู้ยังมิได้บรรลุประโยชน์ตน จักบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น 

ได้อย่างไร เมื่อได้บรรลุประโยชน์ตนแล้ว ส�าหรับผู้ใจกว้าง ย่อม 
สะดวกในการแผ่ประโยชน์นั้นไปถึงผู้อื่นด้วย ประโยชน์ตนจึง 
มีความส�าคัญอยู่ไม่น้อย

มองในแง่ความสัมพันธ์ ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น 
ย่อมมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างแยกกนัไม่ออก อนัใดเป็นประโยชน์ตน 
โดยตรง อันนั้นเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยอ้อม อันใดเป็นประโยชน์ 
ผู ้อื่นโดยตรง อันนั้นเป็นประโยชน์ตนโดยอ้อม ธรรมดาเป็น 
อยู่อย่างนี้

๑๓  ธ.ค.  ๒๕๒๐
ผู้คุ้มครองตนเอง ป้องกันตนเอง ชื่อว่าช่วยคุ้มครองป้องกัน 

ผู้อื่น ผู้ช่วยคุ้มครองป้องกันผู้อื่น ชื่อว่าป้องกันตนเองด้วย
ตัวอย่าง ป้องกันไฟไม่ให้ไหม้บ้านของตน ชื่อว่าช่วยรักษา 

บ้านของผู้อื่นด้วย เพราะไฟที่ไหม้บ้านของตนเองจะลุกลามไปไหม้ 
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บ้านของผู้อื่นด้วย เมื่อไฟไหม้บ้านของผู้อื่น ถ้าไม่ช่วยดับก็ชื่อว่า 
ไม่ป้องกันตนเอง เพราะไฟนั้นอาจลุกลามมาไหม้บ้านของตนได้ 
เช่นกัน

ผู ้คุ ้มครองใจอันเป็นส่วนภายในได้ ก็ชื่อว่าป้องกันส่วน 
ภายนอก คือ กาย วาจา ไปด้วย เพราะเมื่อใจสงบ กาย วาจาก็ 
ต้องสงบไปด้วย

๑๔  ธ.ค.  ๒๕๒๐
“น สิยา โลกวฑฺฒโน - ไม่ควรเป็นคนรกโลก”

(พระพุทธภาษิต)

“Do not be a friend of the world (ฉบบัแปลเป็นองักฤษ 
โดย ดร. ราธกฤษนันท์) ไม่ควรเป็นเพื่อนของโลก”

ขยายความว่า ไม่ควรมีใจเกี่ยวเกาะอยู ่กับโลก ไม่ควร 
เวียนว่ายอยู่ในโลกนาน ไม่ควรจมอยู่ในโลก ไม่ควรพอใจในภพ 
และการเวียนว่ายตายเกิด

โลกของเราเกลื่อนกล่นไปด้วยมนุษย์ที่เกิดมาสักแต่ว่าท�า 
โลกให้เต็ม หามีคุณธรรมอันสมควรแก่สัตว์ผู้มีใจสูงไม่ โลกจึงรก

๑๕  ธ.ค.  ๒๕๒๐
ความสุขและความทุกข์ทั้งมวลของมนุษย์อยู่ภายใต้หัวข้อ 

ต่อไปนี้ คือ ถ้าหลงใหลในกามคุณ ๕ ประมาท เห็นผิด และ 
ติดโลก ก็เชื่อได้ว่า ความทุกข์จะต้องตามมา มากหรือน้อยแล้ว 
แต่กรณี ถ้าหน่ายในกามคุณ ไม่ประมาท เห็นชอบ ไม่ติดโลก 
ก็เชื่อได้ว่าความสุขจะต้องตามมา มากหรือน้อย สุดแล้วแต่กรณี
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๑๖  ธ.ค.  ๒๕๒๐
ปรัชญาทางพระพุทธศาสนา ทั้งสายเถรวาทและมหายาน 

ล้วนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า โลกเป็นมายา ว่างเปล่า ไม่ควรยึด 
มั่นถือมั่น เมื่อปล่อยวางโลกได้แล้ว มัจจุราชก็มองไม่เห็นคนอย่าง 
นั้น คือ เขาพ้นจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ต้องทุกข์อีกต่อไป

๑๗  ธ.ค.  ๒๕๒๐
เกดิ แก่ (ตามทีรู่จ้กักนัทัว่ไป) เจบ็ ตาย นัน้ มนัข้ามล�าดบั 

ได้ คือ บางคนยังไม่ทันแก่ก็ตายเสียแล้ว ตั้งแต่ยังเด็กก็มี ตั้งแต่ 
ยังหนุ่มสาวก็มี จึงไม่ควรประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวอยู่ ยังอยู่ 
ห่างไกลความตาย หรืออีกนานกว่าความตายจะมาถึง

แต่ถ้าพูดตามความเป็นจริงอันเป็นส่วนละเอียดแล้ว ความ 
แก่ย่อมตามหลังความเกิดมาเสมอ แต่ยังเป็นแก่ที่ปกปิดอยู่เท่านั้น

๑๘  ธ.ค.  ๒๕๒๐
บางคน โรคภัยไข้เจ็บน้อย ประมาทว่าไม่เป็นไร ร่างกายยัง 

แข็งแรงดีอยู่ กิจที่ควรท�าหรือความดีใดๆ เอาไว้ก่อน ตอนนี้หา 
ความสนุกสนานเพลิดเพลินใส่ตัวเสียก่อนให้เต็มที่ แต่ชีวิตเป็น 
ของไม่แน่นอนเลย สบายอยู่วันนี้ วันรุ่งขึ้นตายเสียแล้วก็มี ท่าน 
จงึว่า “อทธฺวุ ํชวีติ ํชวีติไม่แน่นอน ไม่ยัง่ยนื ธวุ ํมรณ ํความตาย 
แน่นอน”

ชีวิตปุถุชน เหมือนคนเดินอยู่ในความมืดสนิท มองไม่เห็น 
ทั้งข้างหน้า ข้างหลัง คือไม่รู้อดีต อนาคต - พรุ่งนี้ จะเกิดอะไรขึ้น
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๑๙  ธ.ค.  ๒๕๒๐
กิเลส ๓ ชั้นห่อหุ้มจิตอยู่ ล่วงออกมาทางกาย วาจา เรียก 

วตีกิกมกเิลส เช่น การฆ่า การลกัขโมย ทีหุ่ม้จติอยู ่ท�าให้ใจเร่าร้อน 
อยูภ่ายใน เช่น พยาบาทเป็นต้น เรยีก ปรยิฏุฐานกเิลส ส่วนทีส่งบ 
นิ่งอยู่ลึกกว่านั้นอีกเรียก อนุสัย เช่น กามราคะ ปฏิฆะ เป็นต้น

เปรียบด้วยโรค วีติกกมกิเลส เหมือนโรคผิวหนัง เห็นง่าย 
ปรยิฏุฐานกเิลส เหมอืนโรคภายใน ปรากฏแก่ตนผูเ้ดยีว เช่น ปวด 
ท้อง ปวดหัว ส่วนอนุสัยเหมือนโรคที่ไม่ปรากฏอาการ จะปรากฏ 
เมื่อกินของแสลงเข้าไป

๒๐  ธ.ค.  ๒๕๒๐
วิธีละกิเลส ๖ ประการ
๑. ทัสสนะ เห็นอะไรมีโยนิโสมนสิการถึงเหตุเกิด เหตุดับ 

  พิจารณาถึงต้นตอให้สักแต่ว่าเห็น
๒. สังวระ ส�ารวมอินทรีย์ ๖
๓. ปฏิเสวนะ พิจารณาปัจจัย ๔ ก่อนบริโภค
๔. อธิวาสนะ อดทนต่างๆ 
๕. ปรวิชัชนะ - เว้นสถานทีค่วรเว้นอนัเป็นอโคจร คอื สถาน 

  ที่ที่ไม่ควรไป
๖. วิโนทนะ บรรเทา โดยเฉพาะบรรเทาความตรึกในกาม 

  พยาบาท วิหิงสา
๗. ภาวนา - เจริญโพชฌงค์ ๗

(นัย สัพพาสวสังวรสูตร - มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ 
พระไตรปิฎก เล่ม ๑๒)



อ.  ว ศ ิน   อิ น ท ส ร ะ 16๓

๒๑  ธ.ค.  ๒๕๒๐
ความเกิดขึ้นในเบื้องต้นของสังขาร ความแปรปรวนใน 

ท่ามกลาง ความแตกสลายในที่สุด เป็นเครื่องหมายว่าไม่เที่ยง 
(อนิจจลักษณะ) ความถูกบีบคั้นเนืองๆ ทนอยู่ไม่ได้ เป็นเครื่อง 
หมายว่าเป็นทุกข์ (ทุกขลักษณะ) ความไม่ได้ตามใจหวัง ความ 
เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นเครื่องหมายว่าเป็นอนัตตา (อนัตต- 
ลักษณะ)

ทั้ง ๓ อย่างนี้ปรากฏตัวทั่วไปแก่สังขารทั้งปวง ท่านจึงเรียก 
ว่า สามัญญลักษณะ

๒๒  ธ.ค.  ๒๕๒๐
“หงส์ย่อมบินไปในอากาศ ท่านผู้มีฤทธิ์ก็ไปได้ทางอากาศ 

ด้วยฤทธิ์ของตน แต่ท่านผู้เป็นปราชญ์ชนะมารพร้อมทั้งพาหนะ 
ของมารแล้ว ย่อมออกจากโลกไปได้ 

(พระพุทธภาษิต ขุ. ธ.)

กิเลสเป็นมารอย่างหนึ่ง ใครตกอยู่ในอ�านาจของมันแล้ว 
ย่อมผูกมัดรัดรึงย�่ายีห�้าหั่นให้เสียคนไปก็มี กิเลสเป็นผู ้ชนะที่ 
ทารุณต่อผู้แพ้ ไม่ยอมปรานี ท�าลายความสุข และก่อให้เกิดบาป 
กรรมมากมาย ความชั่วต่างๆ ที่มนุษย์ท�าลงไปก็เพราะกิเลสทั้งนั้น 
กิเลสจึงเป็นมารอย่างแท้จริง
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๒๓  ธ.ค.  ๒๕๒๐
บคุคลผูไ้ม่เชือ่โลกหน้า ท�าบาปได้ง่ายกว่าผูเ้ชือ่ เพราะเหน็ว่า 

ถ้าเอาตัวรอดได้ในโลกนี้ก็เป็นอันปลอดภัย แต่คนเชื่อโลกหน้า 
แม้จะท�าชั่วในที่ลับก็เกรงภัยในโลกหน้า จึงไม่กล้าท�า ถ้าท�าก็ท�า 
อย่างหวาดหวั่นต่อผลในโลกหน้า  เมื่อท�าความดีก็มั่นคงกว่า 
คนไม่เชือ่โลกหน้า เพราะมคีวามหวงัว่า หากกรรมดีนั้นยังไม่ให้ผล 
ในโลกนี้ ก็จะต้องให้ผลในโลกหน้า

๒๔  ธ.ค.  ๒๕๒๐
ปพฺยา เอกรชฺเชน   สคฺคสฺส คมเนน วา
สพฺพโลกาธิปจฺเจน  โสตาปตฺติผลํ วรํ
โสดาปัตติผล ประเสริฐกว่าความเป็นเอกราชในแผ่นดิน 

กว่าการไปสวรรค์ และกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวง
(พระพุทธภาษิต ขุ. ธ.)

เป็นอะไร ดีอย่างไร ขึ้นชื่อว่าโลกียวิสัยแล้วก็ไม่พ้นทุกข์ 
ไม่พ้นจากการเผาลนของเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์

๒๕  ธ.ค.  ๒๕๒๐
พระพุทธเจ้าทรงทราบรสอร่อยของโลก โทษของโลก และ 

อุบายเครื่องออกจากโลกตามความเป็นจริงแล้ว จึงทรงปฏิญาณ 
พระองค์ว่าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ดังที่ตรัสว่า “ภิกษุ 
ทั้งหลาย เราได้เที่ยวไปเพื่อแสวงหารสอร่อยในโลก โทษของโลก 
และอุบายเครื่องพ้นจากโลก เราได้พบโทษและอุบายเครื่องพ้น 
จากโลกนั้น ด้วยปัญญาของเรา เราจึงได้ตรัสรู ้อนุตตรสัมมา- 
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สัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม”
(ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย พ. ๒๐ หน้า ๓๓๒ - ๓๓๓)

๒๖  ธ.ค.  ๒๕๒๐
“พระองค์ได้ทรงทราบว่า  เหตุที่ท�าให้คนเราเกิดมาเพื่อ 

กระโจนขึ้นกระโจนลงไปตามคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ 
นั้น เป็นเพราะคนเหล่านั้นหลงรักและหลงติดในความสุขอันเป็น 
มายา ซึ่งเกิดขึ้นเล็กๆ น้อยๆ เป็นครั้งคราวในโลกนี้ พระองค์ได้ 
ทรงเหน็ว่า สรรพสตัว์ตดิอยูใ่นบ่วงของการเกดิในโลกนี ้เหมอืนเนือ้ 
ติดบ่วงเพราะละโมบในเหยื่อเล็กๆ น้อยๆ ที่เขาวางไว้ล่อมัน

(จากพุทธประวัติส�าหรับนักศึกษา หน้า ๑๒๒ 
แปลและเรียบเรียงโดย ท่านพุทธทาส ภิกขุ)

๒๗  ธ.ค.  ๒๕๒๐
(ต่อจากวันที่ ๒๖)
และพระองค์ก็ทรงทราบอีกว่า ถ้าคนเราไม่ประสงค์จะติดอยู่ 

ในบ่วงของการเกดิเช่นนีแ้ล้ว กม็ทีางเดยีวเท่านัน้ กล่าวคอื การดบั 
เสียซึ่งความตะกรามต่อความเพลิดเพลินทุกอย่างที่เราได้พบเห็น 
และไม่ปล่อยตัวให้จมตกไปในสิ่งยั่วยวน และไม่ปล่อยใจให้ 
ทะเยอทะยานไปตามสิ่งที่โลกนี้มีไว้ยั่วยวนมนุษย์”
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๒๘  ธ.ค.  ๒๕๒๐
สมัยนี้การท�านา ค้าขาย ท�าไร่ ท�าสวน เป็นครูอาจารย์ 

ข้าราชการประจ�า นักการเมือง ล�าบากทั้งนั้น การท�างานต่างๆ 
เหล่านัน้กเ็พือ่ความเป็นอยู ่เพือ่เลีย้งชวีติตนและครอบครวั ส่วนมาก 
มุ ่งอย่างนี้ สมัยนี้คนสุจริตน้อย ความเป็นอยู ่ของมหาชนจึง 
ล�าบากมากขึ้น สมัยใดคนสุจริตมาก การครองชีพก็สบายขึ้น 
ความสุจริตและไม่สุจริตเป็นจักรกลส�าคัญในความสุขสบาย หรือ 
ความทุกข์ของมหาชน แต่ผู ้บริหารประเทศและผู้ปกครองบ้าน 
เมืองมักมองข้ามปัญหานี้ไปเลย มัวไปแก้ที่ปลายเหตุ จึงไม่ได้ผล 
ตามต้องการ

๒๙  ธ.ค.  ๒๕๒๐
ในสมยัทีข่องแพง เงนิตรามรีาคาน้อย สิง่ยัว่ยวนความอยาก 

ของคนมีมาก คนส่วนมากมีความ “ไม่พอ” อยู่ในใจจนดับไม่ได้ 
ใครท�าท่าจะดับหรือต้องการดับความอยากอันโพลงอยู ่เสมอ 
เพือ่ความสงบสขุของชวีติบ้าง สงัคมกต็ราหน้าว่าเป็นคนไม่มเีกยีรติ 
ไม่มีความทะเยอทะยาน อันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ในสังคม 
ปัจจุบัน แม้แต่ลูกเมียก็ไม่ให้ความนิยมนับถือ เมื่อสิ่งแวดล้อม 
บบีบงัคบัรดัเข้าเช่นนัน้ เขากต้็องดิน้รนต่อไป ต้องกระหดืกระหอบ 
ต่อไป ต้องวิ่งท�ามาหากิน บริโภคกาม แล้วแสวงหาเกียรติยศ 
เกียรติที่คนสมัยนี้สมยอมพร้อมใจกันยกให้ และเหมือนจะตั้งเป็น 
กฎของสงัคมทเีดยีวว่า คนมเีกยีรตต้ิองมเีงนิ หรอืมตี�าแหน่งสงู มี 
รถยนต์ราคาแพง ต้องหรหูราฟุม่เฟือย ปลกูบ้านเพือ่อวดคน ไม่ใช่ 
เพื่ออยู ่ กินข้าวภัตตาคารชั้นดี มีเพลงให้ฟัง มีนักร้องสวยๆ 
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สิ่งเหล่านี้จะได้มาโดยวิธีใดช่างมัน ขอให้ได้มาก็แล้วกัน คน 
ทัง้หลายมองดทูีผ่ลต่างหาก ไม่มใีครอยากสาวไปหาเหตวุ่าเขาได้มา 
โดยวธิใีด ทจุรติฉ้อโกงใครมาบ้าง ช่างน่าสงัเวชสลดใจเสยีนีก่ระไร

๓๐  ธ.ค.  ๒๕๒๐
ความสุขใจนั้นเป็นขุมทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์ ใจ 

เศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว เป็นเหตุโดยตรงของการท�าชั่ว และท�าดี 
ถ้าใจเศร้าหมองก็ท�าชั่วได้ง่าย ใจผ่องแผ้วก็ท�าดีได้ง่าย เพื่อให้ใจ 
ผ่องแผ้ว ควรปฏิบัติดังนี้

๑. มีอารมณ์ขัน
๒. ให้อภัยต่อความผิดพลาดบกพร่องของผู้อื่น
๓. ปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่น

๓๑  ธ.ค.  ๒๕๒๐
สิน้ปี อายกุส็ิน้ไปด้วย เวลาย่อมพาเอาชวีติของสตัว์ทัง้หลาย 

ไปสู ่ความตาย  เหมือนน�้าในแม่น�้าที่ไหลเอื่อยลงสู ่มหาสมุทร 
ไปรวมกันอยู่ในมหาสมุทร ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เช่นกัน ไปรวม 
กันอยู่ที่ความตาย

เวลาเป็นสิ่งที่มีอานุภาพยิ่งใหญ่ทั้งในด้านลบและด้านบวก 
คือ ทั้งในด้านความล้มเหลว และความส�าเร็จ ทั้งด้านทุกข์และ 
ด้านสุข

เวลาไม่คอยใคร แต่เวลาเป็นสิ่งมีค่ามาก และเวลานั่นเอง 
น�าความทุกข์ทรมานมาสู่บุคคลผู้อยู่ใต้อ�านาจของมัน นักปราชญ์ 
จึงพยายามเพื่อพ้นไปเสียจากอ�านาจครอบง�าของกาละและเทศะ





ความพอใจของเรานั้น
อยู่ที่ความพอดี

ระหว่างสิ่งที่เรามี
กับสิ่งที่เราต้องการ
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๑  ม.ค.  ๒๕๒๑
กาลเวลาล่วงไป วัยต่างๆ ก็ผ่านไปตามล�าดับ ผู้มองเห็น 

สิ่งนี้ว่าเป็นภัยในเพราะจะต้องตายอีก หวังความสงบ หรือมุ ่ง 
ความสงบ ควรละโลกามิสทั้งหลายเสีย (เหยื่อของโลก เครื่องล่อ 
เครื่องยั่วยวนของโลก)

(พระพุทธภาษิต)

ปีใหม่ ปีเก่า  เป็นสิ่งที่โลกสมมติขึ้น  เพื่อก�าหนดหมาย 
เวลาบ้างว่าล่วงไปเท่าไรแล้ว ความจรงิกระแสแห่งเวลาล่วงไปๆ ไหล 
ไปเหมือนกระแสน�้า ไม่มีขีดคั่น กาลเวลาล่วงไปได้พาเอาชีวิต 
สัตว์ทั้งหลายให้สิ้นไปด้วย สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่า “กาลเวลา 
ย่อมกินสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งตัวมันเอง” จึงไม่ควรประมาท

๒  ม.ค.  ๒๕๒๑
อาหาร การนอน สัญชาตญาณการกลัวภัยและความใคร่ใน 

เมถุน เป็นของสามัญ คือมีอยู่คล้ายๆ กัน ทั้งในสัตว์ดิรัจฉาน 
และมนษุย์ ธรรม นัน่เองท�าให้มนษุย์แตกต่างหรอืวเิศษกว่าสตัว์อืน่ 
ผู้ไม่มีธรรมจึงเสมอกันกับสัตว์ดิรัจฉาน

(อาหาร นิทฺทา ภยเมถุนญฺจ
สามญฺญเมตมฺปสุภิ นรานํ
ธมฺโน หิ เตสํ อธิโก วิเสโส
ธมฺเมน หีนา ปสุภิ สมานา) 

(จ�าที่มาไม่ได้)

ป
 ี๒
๕
๒
๑
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๓  ม.ค.  ๒๕๒๑
ความม ีกบั ความไม่ม ีมคีณุไปคนละอย่าง ความมใีห้ความ 

สะดวกและแสดงถึงลักษณะของสิ่งนั้นๆ ส่วนความไม่มีแสดงถึง 
คุณประโยชน์และคุณค่าของสิ่งนั้น (เล่าจื้อ)

เราได้อาศัยเรือนตรงที่ไม่มีเรือน ได้อาศัยรถตรงที่ไม่มีรถ 
ได้อาศัยเสื้อผ้าตรงที่ไม่มีเสื้อผ้า คือได้อาศัยตรงความว่างของ 
สิ่งนั้นๆ สุญญตา (ความว่าง) ยังมีคุณแม้ในเรื่องโลกๆ เช่น 
รถ เรือน และสิ่งต่างๆ อีกมาก ไฉนจะไม่มีคุณเป็นล้นพ้นแก่ 
ผู้พิจารณาโลกโดยความเป็นสุญญตา ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไรๆ

๔  ม.ค.  ๒๕๒๑
เมื่อท�าความผิด หรือ ความชั่ว ถึงใครจะไม่รู้ไม่เห็น ไม่มี 

ใครจับได้ แต่ตัวเรารู ้เห็นและจับตัวเองได้ พระพุทธองค์ตรัส 
ไว้ว่า “ความลบัไม่มใีนโลก ทีใ่ดว่างจากผูอ้ืน่ ทีน่ัน้กไ็ม่ว่างจากตน 
ตนของตนนั่นแหละย่อมรู้ว่า ดีหรือชั่ว จริงหรือเท็จ”

อนึง่ พระพทุธองค์ตรสัไว้อกีว่า “ถ้ากลวัความทกุข์ กไ็ม่ควร 
ทําบาป ไม่ว่าในที่แจ้งหรือที่ลับ เพราะถ้าทําบาปไว้แล้ว จะหนี 
ไปไหนก็ไม่พ้นจากผลของบาป”

๕  ม.ค.  ๒๕๒๑
ความสิ้นชาติเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของชาติ ตาม 

ความรู ้สึกของคนในชาตินั้นๆ นี่พูดในทางโลก แต่เมื่อพูดใน 
ทางธรรมแล้ว ความสิ้นชาติ (คือความเกิด) เป็นความส�าเร็จอัน 
ยิ่งใหญ่ของผู้ปฏิบัติธรรม เพราะการปฏิบัติธรรมนั้น จุดประสงค์ 
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สูงสุดก็คือ ความสิ้นชาติ (ความเกิด) พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า
“ความเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์ - ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุน�” เมื่อไม่ 

ต้องเกิด ความทุกข์ต่างๆ ก็ไม่มี

๖  ม.ค.  ๒๕๒๑
คนที่มีชีวิตอยู ่แต่กับอดีต และรังเกียจการเปลี่ยนแปลง 

นัน้ ไม่มทีางจะไปได้รอด เพราะการเปลีย่นแปลงเป็นหลกัธรรมชาติ 
การฝืนเป็นการขัดแย้งธรรมชาติและธรรมดา จึงต้องถูกท�าลายลง 
วันหนึ่ง

ควรใช้หลักพระพุทธศาสนา ข้อ อนิจจตา ความไม่เที่ยงนี้ 
กับเหตุการณ์อื่นๆ ด้วย ไม่เพียงแต่เรื่อง เกิด แก่  เจ็บ ตาย 
ของคนแต่ประการเดียว

บางอย่างอาจเหมาะกบัเหตกุารณ์เมือ่สองพนัปีก่อน แต่มาถงึ 
บัดนี้อาจล่วงกาลผ่านสมัยแล้วก็ได้

๗  ม.ค.  ๒๕๒๑
การหลงตนเองอยูก่บัความรุง่เรอืงในอดตีนัน้ เป็นการยอมรบั 

อยู่ในทีว่า บัดนี้ได้เสื่อมโทรมลงแล้ว อดีตล่วงไปแล้ว ปล่อย 
มันไปเถอะ อนาคตเล่าเป็นเพียงความฝันอันเลือนลาง ไม่แน่นอน 
ไม่ชัดเจน แต่ปัจจุบันอยู่ในก�ามือของเรา เมื่อรู้สึกว่าได้ท�าปัจจุบัน 
อย่างดีที่สุดแล้ว อนาคตจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถอะ ปล่อยให้ 
เหตุในปัจจุบันสร้างผลในอนาคตตามล�าพัง โดยเราไม่ต้องเข้าไป 
เกี่ยวข้อง
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๘  ม.ค.  ๒๕๒๑
เมื่อจิตเหลียวหาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความกระวนกระวายใจก็ 

เกิดขึ้น จนกว่าจะได้สิ่งนั้นมา  เหมือนรอคอยใครสักคนหนึ่ง 
ย่อมกระวนกระวายอยู่จนกว่าจะได้พบเขา พอพบเขาแล้วก็ชื่นชม 
ยินดีไปพักหนึ่ง และความทุกข์ความกังวลอย่างใหม่ก็เกิดขึ้นอีก 
ผู้มีสติสัมปชัญญะ ควรระลึกไว้เนืองๆ ว่า “เราจักต้องพลัดพราก 
จากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดา จะให้ได้ดังใจหวังนั้นยากนัก”

๙  ม.ค.  ๒๕๒๑
กิจการของโลกส่วนมากด�าเนินไปอย่างไร้สาระ คนส่วนใหญ่ 

แสวงหาความสุข ความเพลิดเพลินชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
ท�าลายตนเอง บางคนไม่ท�าอย่างนั้น เพราะความจ�าเป็นบังคับ 
เช่น ความไม่มีหรือไม่สามารถท�าได้ แต่พอมีขึ้นก็อดไม่ได้ เช่น 
บางคนเว้นอบายมุขได้  เพราะไม่มีจะเล่นหรือเพลิดเพลินใน 
ทางนั้น แต่พอมีแล้วก็อดไม่ได้ คนที่มี แต่ไม่ติดในความมีจึง 
ค่อนข้างจะหาได้ยาก ท�านองเดียวกับคนมีของจะอวดแต่ไม่อวด 
ฉะนั้น

๑๐  ม.ค.  ๒๕๒๑
ความยึดมั่นถือมั่นแผ่ขยายออกไปเท่าใด อาณาบริเวณ 

แห่งความทุกข์ก็แผ่ขยายออกไปมากเท่านั้น ผู้มีปัญญายึดสิ่งต่างๆ 
ไว้ชั่วคราวเพียงเพื่อประพฤติจริยธรรมให้ถูกต้องสมบูรณ์ แต่พอ 
ถึงคราวจะต้องน�าจิตขึ้นสู่โลกุตตรธรรม เขาย่อมต้องปล่อยวาง 
สิ่งทั้งปวง ตนของตนยังไม่มี จะมีสิ่งอื่นได้อย่างไร เมื่อว่างจาก 
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ตนแล้ว สิง่อืน่กพ็ลอยว่างไปด้วย เหมอืนบคุคลไม่สามารถน�าสิง่ใด 
ไปแขวนหรือไปวางไว้ในอากาศที่ว่างเปล่าได้

๑๑  ม.ค.  ๒๕๒๑
อายตนะ คือ ใจ ที่เรียกว่า มนายตนะ นั้นมีความหมาย 

เท่ากบัประสาทที ่๖ ทีภ่าษาตะวนัตกเรยีกว่า Sixth Sense อายตนะ 
คือใจ จะคอยผสมอยู ่ในอายตนะอื่นๆ ด้วย  เช่น ตากับรูป 
หกูบัเสยีง เป็นต้น เปรยีบไปเหมอืนนายทหารฝ่ายสารบรรณ เรือ่ง 
ทุกเรื่องก่อนเข้าถึงผู้บัญชาการต้องผ่านนายทหารสารบรรณไปก่อน 
เมื่อออกจากผู ้บัญชาการก็ต ้องผ่านนายทหารฝ่ายสารบรรณ 
เช่นเดยีวกนั ส่วนประสาททัง้ ๕ นอกจากนี ้เหมอืนประต ู๕ แห่ง 
เป็นที่รับอารมณ์ภายนอกเข้ามา

๑๒  ม.ค.  ๒๕๒๑
พระพุทธศาสนานั้น เดิมทีเรียกว่า ศาสนาบ้าง พรหมจรรย์ 

บ้าง หมายถงึระบอบการครองชวีติอนัประเสรฐิ คอื ครองชวีติตาม 
หลัก ศีล สมาธิ ปัญญา หรืออริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นวิถีชีวิต 
ที่ประเสริฐยิ่ง

เหตุที่มนุษย์ต้องมีศาสนา ก็เพราะมนุษย์ต้องการที่พึ่งทางใจ 
ศาสนาที่ดีเป็นที่พึ่งทางใจของคนได้จริง ประสบการณ์ของมนุษย์ 
ได้ทดสอบเรื่องนี้แล้ว มนุษย์ที่มีปัญญาจึงไม่ยอมทอดทิ้งศาสนา 
โดยเฉพาะพุทธศาสนานั้นเป็นที่พึ่งทางใจอันประเสริฐยิ่ง
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๑๓  ม.ค.  ๒๕๒๑
มนุษย์มีปมส�าคัญอยู ่ ๒ ปม คือ ปมด้อย (Inferiority 

Complex) กับ ปมเขื่อง (Superiority Complex) ทั้งสองปม 
เป็นเครื่องท�าลายความสุขของผู้มีปมเอง ปมด้อยที่มีมากเกินไป 
ท�าให้มีความรู้สึกด้อย น้อยเนื้อต�่าใจ ปมเขื่องที่มีอยู่มากเกินไป 
ท�าให้เป็นคนทะนงตน หยิ่ง คอยคิดแต่จะให้ผู้อื่นเข้าใจตัว โดยที่ 
ตัวเองไม่เคยคิดที่จะเข้าใจใคร คอยแบกอหังการ (Ego) ของตน 
อยู่ตลอดเวลา

คนจะมีความสุขมากขึ้น ถ้าลบปมด้อยและปมเขื่องเสียได้ 
เป็นคนไม่มีปม

๑๔  ม.ค.  ๒๕๒๑
คนส่วนมากในโลกนี้คิดแต่เรื่องจะอยู่จะกิน วุ่นวายอยู่แต่ 

กับเรื่องอยู่เรื่องกินจนชีวิตหมดไปทั้งชีวิต ส่วนเรื่องการแสวงหา 
ความรู้และคุณธรรม - การละบาปบ�าเพ็ญบุญ ท�าจิตให้ผ่องใสนั้น 
ไม่ได้ท�า เรียกว่าเกิดมาเสียชาติเกิด เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติ 
หนึง่ ปล่อยชวีติให้หมดไปด้วยดริจัฉานธรรม คอื การกนิ การอยู่ 
และเมถุน หรือกามารมณ์เท่านั้น

๑๕  ม.ค.  ๒๕๒๑
เสรีภาพเป็นสิ่งมีค่าสูงมากในชีวิตมนุษย์ แต่มนุษย์จะรู้จัก 

คุณค่าของมันดีที่สุดเมื่อสูญเสียมันไปแล้ว
เสรีภาพมีอยู่ ๒ อย่าง คือ เสรีภาพทางกายและเสรีภาพ 

ทางจิต การได้เสรีภาพทางจิตมีคุณค่าสูงกว่าเสรีภาพทางกาย 
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อย่างมาก แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าคนส่วนใหญ่รู ้จักแต่เสรีภาพ 
ทางกาย ปล่อยให้จิตต้องตกเป็นทาสของอะไรต่ออะไรต่างๆ 
มากมาย เสรีภาพเป็นสิ่งรักษายากอย่างหนึ่งของมนุษย์ ผู้ที่รักษา 
เสรีภาพทางจิตให้คงอยู่เสมอนั้น เป็นบุคคลที่หาได้ยากอย่างยิ่ง

๑๖  ม.ค.  ๒๕๒๑
มิตรภาพที่สร้างขึ้นด้วยเงินหรือด้วยวัตถุล่อใจนั้นก็จะด�ารง 

อยู ่เท่าที่เงินหรือวัตถุนั้นยังไม่หมด แต่มิตรภาพที่แท้จริงอยู ่ที่ 
ความเข้าใจกนั มทีางเดนิแห่งชวีติอย่างเดยีวกนั มจีดุมุง่หมายและ 
อุดมคติเหมือนกัน มิตรภาพอย่างนี้แหละเหนียวแน่น มั่นคง 
ยั่งยืน ทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้า

๑๗  ม.ค.  ๒๕๒๑
กองทัพที่มีก�าลังรบมาก ถ้าได้ผู ้บัญชาการรบดี รบด้วย 

วิธีการอันถูกต้องเหมาะสมแก่ก�าลังรบ ย่อมจะน�าชัยชนะมาให้ 
อย่างแน่นอน ฉันใด บุคคลที่มีก�าลังกายดี สมองดี ถ้าผู้บัญชา- 
การ คือ ใจหรือจิตดีด้วย ย่อมสามารถชนะสงครามชีวิตได้อย่าง 
แน่นอน สงครามชีวิตอันยืดเยื้อตลอดชีวิตของแต่ละคน จิตเป็น 
ผู้บัญชาการรบอยู่ตลอดเวลา ใช้ปัญญาเป็นอาวุธ

โยเธถ มารํ ปญฺญาวุเธน - รบมาร (ความชั่ว) ด้วยอาวุธ 
คือ ปัญญา
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๑๘  ม.ค.  ๒๕๒๑
พวงดอกไม้ในมือมาร
แก้วในมือลิง
พระในมือโจร
คนดีอยู่ร่วมกับคนชั่ว หรือ บัณฑิตอยู่ร่วมกับคนพาล
ทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างเดียวกัน

๑๙  ม.ค.  ๒๕๒๑
ยอมทนทุกข์ทรมานเพราะการท�าความผิดของผู้อื่น 
ดีกว่าท�าผิดเสียเอง
It is better to suffer wrong than doing wrong

คิดไปทางเข้าใจเขา จะสบายใจกว่าคิดทางให้เขาเข้าใจเรา 
พยายามเข้าใจเขาดีกว่าพยายามให้เขาเข้าใจเรา

มีความทุกข์มากมายที่เราจะเอาชนะได้ด้วยการวางเฉย

๒๐  ม.ค.  ๒๕๒๑
โบราณว่าขุดสันดอนง่ายกว่าขุดสันดานคน เห็นแล้วด้วย 

ตนเองว่าสันดานคนขุดยากจริงๆ คนที่สันดานหนาด้วยทิฏฐิมานะ 
นั้นทั้งโง ่ทั้งหยิ่ง สอนไม่ได้ทั้งโดยนุ ่มนวลและแข็งกล้า มัน 
เหมือนเหล็กผุ ปล่อยไว้เฉยๆ ก็ไม่มีประโยชน์ ดัดเข้าก็หัก คนที่ 
เป็นอย่างเหล็กผุ เรียกว่าท�าตัวให้ไร้ประโยชน์ เป็นการลงโทษ 
ตัวเองที่รุนแรง ทิฏฐิมานะจะเป็นเครื่องขวางกั้นทางก้าวหน้าของ 
ตนเอง
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๒๑  ม.ค.  ๒๕๒๑
เมื่อจิตตกไปอยู่ในที่ต�่า มีความใคร่ความพอใจในโลกีย- 

ธรรม เช่น รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หรือ ลาภ ยศ สรรเสริญ 
และสุขอันเจือด้วยกาม จิตย่อมต้องได้รับผลแห่งโลกียธรรม 
คอื ความทกุข์โศก ความเศร้าหมอง ความสมหวงัอนัจะจบลงด้วย 
ความผดิหวงั และความผดิหวงัซึง่จบลงด้วยความทกุข์ แต่ขณะใด 
จิตอยู่ในที่สูง ไม่คลุกคลีด้วยโลกียธรรม ในขณะนั้นโลกียธรรม 
ครอบง�าจิตของท่านผู้นั้นไม่ได้ ผลแห่งโลกียธรรมคือทุกข์โศก 
จึงไม่มีแก่ท่าน ท่านย่อมอยู่ด้วยสติและญาณ

๒๒  ม.ค.  ๒๕๒๑
ดินที่ถูกขุดแล้ว แม้จะกลบแล้วในภายหลัง แต่ก็ยังมีรอย 

แห่งการขุด บาดแผลที่หายแล้วแต่ยังมีรอยแผลเป็น ฉันใด 
อารมณ์ใดเกิดขึ้นแล้วแต่จิต ย่อมทิ้งรอยแห่งอารมณ์ไว้ในจิต 
ไร้ส�านึกหรือจิตใต้ส�านึก  (unconscious mind) อันนี้แหละ 
จะก่อตัวเป็นนิสัยและอุปนิสัยที่ถาวรต่อไป การสะสมอารมณ์ที่ดี 
ให้แก่จิต จึงเป็นการสร้างอุปนิสัยที่ดีให้แก่ตน อุปนิสัยที่ดีย่อม 
จะน�าไปสู่อนาคตที่ดี

๒๓  ม.ค.  ๒๕๒๑
เมื่อจิตไม่ด�ารงอยู่ในที่อยู่ของตน ชอบซุกซนไปเที่ยวเสพ 

อารมณ์อันเศร้าหมอง จึงท�าให้จิตพลอยเศร้าหมองไปด้วย เหมือน 
เด็กไม่พอใจอยู่ในที่ซึ่งสะอาดที่มารดาจัดไว้ให้ แต่พอใจลงไป 
เล่นโคลน จึงต้องเปื้อนโคลน
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จิตเสพอารมณ์ใดไว้มาก ย่อมคายอารมณ์นั้นออกมาเสมอ 
เหมือนบุคคลบริโภคสิ่งใดเข้าไปมาก กายของเขาย่อมคายกลิ่น 
และสีของสิ่งนั้นออกมา

วจีทวาร คือ การพูดจา เป็นทางซึ่งจิตคายอารมณ์ที่ได้เสพ 
ไว้มาก กระแสจิตของเขาเดินอยู่ในเรื่องใด ย่อมพอใจสนทนา 
เรื่องนั้น

๒๔  ม.ค.  ๒๕๒๑
คนมีธรรมในใจก็เหมือนคนมียาไว้ประจ�าตัวหรือประจ�า 

บ้าน ย่อมสามารถใช้บ�าบัดโรคได้ทันทีเมื่อโรคเกิดขึ้น ได้เปรียบ 
กว่าคนที่ไม่มีธรรมอยู่ในใจ การใช้ยาควรต้องใช้ให้เหมาะแก่โรค 
ทัง้ปรมิาณและคณุภาพฉนัใด การใช้ธรรมกฉ็นันัน้ ต้องใช้ให้พอดี 
และให้เหมาะแก่กาลเทศะและความจ�าเป็น ไม่มากเกินไป ไม่น้อย 
เกินไป พระบางรูปท�าความเพียรมากเกินไป พระพุทธองค์ตรัส 
บอกว่า ให้ลดลงเสียสักหน่อย

๒๕  ม.ค.  ๒๕๒๑
(ต่อจากวันที่ ๒๔)
นอกจากนี้ ธรรมที่เกื้อหนุนกัน ต้องใช้ให้เหมาะแก่กัน เช่น 

ศรัทธา วิริยะ ปัญญา ต้องพอดีกัน คนมีศรัทธามากเกินไป 
ปัญญาไม่พอก็งมงาย คนปัญญามากเกินไป ศรัทธาไม่พอก็แล่น 
เกินไป ฟุ้งซ่าน คนมีศรัทธาและปัญญาพอดีกัน แต่ความเพียร 
น้อยก็ท�าอะไรไม่ส�าเร็จ

ส�าหรับความเพียรนั้นต้องท�าอย่างสม�่าเสมอ คนจะประกอบ 
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ความเพียรให้สม�่าเสมอได้ ต้องมีธรรมอีกอย่างหนึ่งคือ สันโดษ 
มาช่วยหนุน

๒๖  ม.ค.  ๒๕๒๑
(ต่อจากวันที่ ๒๕)
คนขาดสันโดษ มักท�าความเพียรไปได้ไม่ตลอด เพราะ 

ใจเร็วด่วนได้ ต้องการผลเร็วโดยที่เหตุยังไม่เพียงพอและการ 
ก็ยังไม่ถึง เมื่อไม่ได้อย่างใจอยากก็เลิกเสียกลางคัน ส่วนคนที่ 
สันโดษย่อมพอใจท�ากิจต่างๆ ด้วยความสงบ ส�าหรับผลที่จะได้ 
นั้นปล่อยให้เหตุเป็นสิ่งบันดาล ตนไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง เมื่อท�าใจ 
ได้ดงันีเ้รยีกว่า ได้รบัผลของการกระท�าทนัท ีเมือ่ท�ากจิเสรจ็นัน่เอง

๒๗  ม.ค.  ๒๕๒๑
กาโล ฆสติ ภูตานิ   สพฺพาเนว สหตฺตนา
โย กาลฆโส ภูโต   ส ภูตปจนึ ปจิ
กาลย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเอง
ผู้ใดกินกาล ผู้นั้นชื่อว่าเผาสิ่งที่เผาสัตว์
กาลเวลาท�าให้อายุ ผิวพรรณของสัตว์ทั้งหลายสิ้นไปเสื่อม 

ไป ตัวมันเองก็ล่วงไปด้วย พระอรหันต์ชื่อว่าผู้กินกาล เพราะไม่มี 
ปฏิสนธิกาลในอนาคต เป็นผู้ท�าลายหรือคายโอกาสในการเกิดใหม่ 
สิง่ทีเ่ผาสตัว์ คอื กเิลส มรีาคะ เป็นต้น อนัพระขณีาสพเผาเสยีแล้ว

(นัย ปปัญจสูทนี อรรถกถา มัชฌิมนิกาย มูลปริยายสูตร)
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๒๘  ม.ค.  ๒๕๒๑
ควรมีอะไรบ้าง 
-  มีความเข้มแข็งพอ ที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนต่อใครๆ ได้
-  มคีวามอดทนพอ ทีจ่ะให้อภยัในความล่วงเกนิของผูอ้ืน่ได้
-  มคีวามเพยีรเป็นไปตดิต่อพอ ทีจ่ะยงักจิให้ส�าเรจ็ตามความ 

  ประสงค์ได้
-  มีคุณงามความดีพอ ที่ใครๆ จะเคารพนับถือได้ 
-  มีความสงบใจพอ ที่จะหาความสุขด้วยตนเองได้ 
  โดยไม่ต้องหาความสุขจากภายนอก
-  มีปัญญาพอ ที่จะเป็นที่พึ่งของผู้มีทุกข์บากหน้ามาหาได้
-  มีใจประกอบด้วยความเสียสละพอ ที่จะสละความสุข 

  ส่วนตนเพื่อความสุขของผู้อื่นได้
-  มทีรพัย์พอ ทีจ่ะสงเคราะห์เอือ้เฟ้ือญาตมิติรหรอืผูต้กทกุข์ 

  ได้
เหล่านี้คือลาภของชีวิต

๒๙  ม.ค.  ๒๕๒๑
ยศเป็นของเลื่อนลอยเต็มที  เป็นเพียงสิ่งสมมติที่จะบอก 

เลิกเพิกถอนเมื่อไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้อื่นไม่เป็นของตนเอง พอเขา 
บอกเลิกเพิกถอนก็หมดความหมายไปทันที

ผู้มีปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วไม่ควรติดในยศ เมาในยศ ควร 
ใช้ยศศักดิ์นั้นเป็นเครื่องมือประกอบคุณงามความดี เพราะคุณงาม 
ความดีที่ท�าแล้ว ใครจะบอกเลิกเพิกถอนหาได้ไม่ ย่อมเป็นของ 
บุคคลผู้นั้นเอง ติดตามไปทุกหนทุกแห่ง
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๓๐  ม.ค.  ๒๕๒๑
โลกียธรรมทั้งปวงมีทั้งคุณและโทษ เมื่อเกิดขึ้นก็เกิดพร้อม 

ทั้งคุณและโทษ เมื่อดับไปก็ดับทั้งคุณและโทษ ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง 
จึงคลายความพอใจในโลกียธรรม เพราะแม้สิ่งที่โลกคิดว่าดีแล้ว 
มันก็มาพร้อมกับโทษ เมื่อมันสูญเสียไป ผู้มีปัญญาก็ไม่เสียใจ 
เพราะส่วนที่เป็นโทษของมันก็พลอยสูญเสียไปด้วยพร้อมกับส่วน 
ที่เป็นคุณ ตกลงว่ามันจะอยู่หรือจะไปก็เท่ากัน จึงวางใจเฉยได้

๓๑  ม.ค.  ๒๕๒๑
ตามหลกัแห่งปฏจิจสมปุบาท หรอื อทิปัปัจจยตา - สิง่ทีอ่าศยั 

กันเกิดขึ้น (Theory of Dependent Origination) นั้น สิ่งทั้งปวง 
มอียูจ่รงิกไ็ม่ใช่ ไม่มอียูจ่รงิกไ็ม่เชงิ ตวัอย่าง คลืน่ในทะเลมอียูจ่รงิ 
หรือไม่ ถ้ามีอยู่จริง ลองตักคลื่นมาให้ดูสักถังหนึ่ง พอคลื่นมาอยู่ 
ในถังน�้า ความเป็นคลื่นก็หายไป เพราะคลื่นเกิดขึ้นเพราะอาศัย 
น�้าและลมแรงในทะเล แต่พอเทน�า้จ�านวนนั้นลงไปในทะเล ความ 
เป็นคลื่นก็ปรากฏขึ้นอีก

๑  ก.พ.  ๒๕๒๑
อะไรคือความจริง ? อะไรเป็นเพียงความคิด ? ผู้มีปัญญาที่ 

ต้องการความสงบสุขทางจิตจะต้องพยายามตอบปัญหานี้ให้ได้ 
บางอย่างเป็นความจริงที่เราต้องรู้ไว้ เช่น เกิด แก่ เจ็บ ตาย และ 
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของมัน บางอย่างเป็นเพียงความคิดของเรา เรา 
คดิอย่างไรกเ็ป็นอย่างนัน้ เช่น ความทกุข์ ความร้อนใจ จากการที่ 
คดิว่าคนอืน่เขาดหูมิน่เรา เรือ่งนีถ้้าไม่คดิเสยีกไ็ม่ร้อนใจ หรอืถ้าคดิ 
ไปทางดีเสียได้ก็สบายใจ เพราะมันเป็นเพียงความคิด



186 อ นุ ทิ น ท ร ร ศ น ะ ช วิ ตี

๒  ก.พ.  ๒๕๒๑
เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น โดยทั่วไปเราไม่ค่อยรู้ 

เหตุตรง เราพอรู้ได้แต่เหตุสัมพันธ์ หรือ เหตุเกี่ยวเนื่อง คือ เมื่อ 
ประชมุพร้อมแห่งเหตตุ่างๆ แล้ว ผลอย่างหนึง่จงึเกดิขึน้ เช่นคนตาย 
ด้วยอุปัทวเหตุ ย่อมมีเหตุหลายอย่างมาประชุมกันเข้า เราเกือบจะ 
ไม่แน่ใจว่าอะไรคือเหตุแท้หรือเหตุตรง แต่ส่วนเหตุประกอบหรือ 
เหตุสัมพันธ์นั้นเราหาได้มากมาย คนทั่วไปจึงมักโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้ 
ต่างๆ กันไปตามที่ตนคิดเห็น ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้าง

๓  ก.พ.  ๒๕๒๑
ภาวะแห่งการสิ้นกิเลส ควรเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์ 

จะต้องเป็นจะมุ่งหมายสูงสุดทุกๆ ชาติที่เกิด จะไปส�าเร็จเอาใน 
ชาติใดก็สุดแล้วแต่บารมีที่สั่งสม ผู้มีจุดมุ่งหมายของชีวิตอย่างนี้ 
เท่านัน้จงึจะพบกบัความสงบสขุของชวีติ มฉิะนัน้แล้วถงึจะได้อะไร 
มาก็หาพอใจไม่ ชีวิตจะต้องระหกระเหินต่อไป จิตใจจะดิ้นรน 
ร่านหาของใหม่ๆ แปลกๆ ทีเ่ข้าใจว่าจะให้ความสขุสมหวงัแก่ตนได้ 
ไม่เคยเต็มความปรารถนาเลย

๔  ก.พ.  ๒๕๒๑
คนที่หมกมุ่นอยู่กับโลก ไม่ค่อยรู้จักความเสียสละที่แท้จริง 

รู ้จักแต่ความเสียสละแบบเกี่ยวเหยื่อตกปลา จึงไม่ค่อยได้รับ 
ความสุขใจในการท�าความดี หรือในการเสียสละนั้น บางคนเป็น 
เพราะไม่ได้ศึกษาเรียนรู ้ในเรื่องความดี บางคนเพราะมีอาสวะ 
หนาแน่นเกินไป ทั้งนี้เพราะมิได้สดับธรรมของพระอริยะ ใจจึง 
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มืดมน ไร้ปัญญาจักษุ คนที่สามารถบ�าเพ็ญประโยชน์แก่โลกอย่าง 
แท้จรงิกค็อื ท่านผูไ้ม่ตดิโลก ไม่ข้องอยูใ่นโลก เหมอืนคนทีส่ามารถ 
บ�าเพ็ญประโยชน์แก่นักเรียนได้มาก ก็คือครู พ้นแล้วจากภาวะ 
แห่งนักเรียน

๕  ก.พ.  ๒๕๒๑
มิตรภาพเป็นความอบอุ่น เป็นความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์ 

มนุษย์มีประสบการณ์ในเรื่องนี้แล้วพอใจในสุขนั้น เมื่อขาดไป 
จึงแสวงหา ยิ่งถ้ามิตรภาพเกี่ยวกับบัณฑิตหรือปราชญ์ก็จะให้ 
ความสุข ความอบอุ่นใจยิ่งขึ้น เป็นความอ่อนนุ่มแห่งอารมณ์ร�าลึก 
และหวานใจ สมดงัทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่า “ธโีร จ สขุสวําโส - การ 
อยู่ร่วมกับนักปราชญ์ เป็นสุข”

มิตรภาพนี้ไม่จ�ากัดเพศและวัย เมื่อมีอุดมคติร่วมกัน ย่อม 
ยังสุขให้เกิดแก่กัน เพลโตสนับสนุนความรักแบบนี้ ที่เรียกกันว่า 
Platonic Love 

๖  ก.พ.  ๒๕๒๑
การเกิดขึ้นหรือการได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นของยาก
(กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ)
การมีชีวิตอยู่ของสัตว์ทั้งหลายเป็นของยาก 
(กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ)
การได้ฟังธรรมของสัตบุรุษ (คนดี) เป็นของยาก 
(กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ)
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การเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นของยาก
(กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท)
สิ่งยากทั้ง ๔ ประการนี้ ผู้ใดได้แล้วควรรักษาไว้ให้ดี และ 

ควรส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น เพราะโอกาสที่จะได้อีกนั้นน้อยนัก ชีวิต 
ของมนุษย์ก็สั้นเหลือเกิน ไม่ควรนอนใจ

๗  ก.พ.  ๒๕๒๑
ความจรงิบางอย่างทีเ่กดิขึน้แก่ชวีติของคนเราเหมอืนความฝัน 

แม้จะนึกหวังอยู่ ต้องการอยู่ มีใจใฝ่ฝันอยู่ แต่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้น 
ได้ แต่สิ่งนั้นได้เกิดขึ้น

ความจริงอันเป็นเสมือนความฝันนี้ ถ้าเกิดขึ้นในทางที่จิต 
ปรารถนากท็�าให้จติใจเตม็อิม่ เป่ียมล้นด้วยความสขุ ความชืน่บาน 
ความสมใจหวัง ถ้าเป็นความหวังอันซ่อนเร้นอยู่ในจิตนานเท่าใด 
จิตก็ยิ่งเบิกบานมาก และเป็นเวลานานมากเหมือนกัน

การสั่งสมคุณความดีนั่นแหละ ย่อมน�าไปสู่ความสมใจหวัง 
คนที่มีความหวังร่วมกันก็ต้องสะสมคุณความดีต่อกัน

๘  ก.พ.  ๒๕๒๑
บางคนเมือ่เข้าใกล้ ได้คุน้เคยปราศรยั เสมอืนได้นัง่อยูใ่ต้ร่ม 

ไม้ใบหนา มร่ีมเงาแผ่กว้าง มผีลดก ให้ร่มเงาเมือ่ร้อน ให้ผลเมือ่หวิ
ผู ้เช่นนั้นให้ความสงบร่มเย็น ให้ประโยชน์ ความดีและ 

ความสุขแก่ผู้สมาคมคบหา
บางคนเมื่อได้นั่งใกล้ ได้สมาคมคบหา เป็นเสมือนได้นั่งอยู่ 

ณ สถานที่ซึ่งมีอากาศสดชื่นแจ่มใส ท�าให้ชุ่มฉ�่า หายทุกข์ หาย 
ร้อนใจ
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๙  ก.พ.  ๒๕๒๑
จิตใจจดจ่อในบุคคลใด เมื่ออยู่ห่างไกลก็กังวลคิดถึง เมื่อ 

อยู่ใกล้ก็กระวนกระวาย อยากได้เสวยสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่รู้จักอิ่ม 
ไม่รู้จักพอ

สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา สิ่งที่เรา 
ยึดถือว่าเป็นของเรา ย่อมมีความพลัดพรากเป็นที่สุด คือในที่สุด 
ก็ต้องพลัดพรากจากกันไป

ความไม่ยึดถือ จึงเป็นความปลอดโปร่ง สบายใจในทุก 
สถานการณ์ ไม่กลัว ไม่หวาดหวั่น มีตนสงบเป็นดี 

๑๐  ก.พ.  ๒๕๒๑
เมื่อมีความกังวลใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้รีบหางานอะไรท�าเสีย 

สักอย่าง อย่าอยู่ว่าง เพราะถ้าอยู่ว่างความกังวลจะเพิ่มขึ้นอีก จิต 
รบัอารมณ์ได้ขณะละอย่าง เมือ่ยุง่อยูก่บังาน ความกงัวลย่อมแทรก 
เข้ามาไม่ได้ การท�างานจึงเป็นยารักษาโรควิตกกังวลในปัจจุบันที่ 
ทางจติแพทย์เรยีกว่า Occupational Therapy และยงัจะมผีลงาน 
เหลือไว้ให้ชมอีก

๑๑  ก.พ.  ๒๕๒๑
ทีจ่รงิไม่มอีะไรเป็นอปุสรรคของใคร แต่เรารูส้กึว่าเป็นอปุสรรค 

ก็เพราะเรามีความประสงค์ สิ่งใดมาขัดความประสงค์ของเรา เรา 
ก็เรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอุปสรรค

กุญแจลูกเดียวกัน  เราไขไม่ออก เราเห็นกุญแจนั้นเป็น 
อปุสรรค เพราะเราประสงค์จะเข้าไปข้างใน เราเกลยีดชงักญุแจนัน้ 
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แต่ถ้าเราไม่มีความประสงค์จะเข้าไป กุญแจนั้นก็ไม่เป็นอุปสรรค 
ยิ่งถ้าเรามีสมบัติอันมีค่าอยู่ภายใน แล้วโจรไขกุญแจนั้นไม่ออก 
เราก็เห็นกุญแจนั้นเป็นของวิเศษ สิ่งเดียวกันแท้ๆ จะเป็นอุปสรรค 
หรือคุณก็ตรงที่ความประสงค์ของเรา

๑๒  ก.พ.  ๒๕๒๑
นักศึกษาธรรมบางคนต้องการให้อธิบายพุทธศาสนาแบบ 

เรียบง่าย ซึ่งเป็นความต้องการที่ดี แต่คนที่จะอธิบายพุทธศาสนา 
แบบเรียบง่ายได้นั้น ต้องมีความรู้ลึกซึ้ง กว้างขวาง คนที่จะท�าให้ 
ง่ายได้ ต้องรู้ทั่วถึงในความยากของสิ่งนั้นด้วย คนที่จะท�าให้ตื้น 
ต้องรู้ความลึกของสิ่งนั้นด้วยเหมือนกัน มิฉะนั้นแล้ว เมื่อมีปัญหา 
ในแง่ยากและแง่ลึกก็จะไม่สามารถชี้แจงได้

การศึกษาพุทธศาสนาทั้งในแง่ปริยัติและปฏิบัติควบคู่กัน 
ไปนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างไพศาล ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ประโยชน์ก็แคบเข้า

๑๓  ก.พ.  ๒๕๒๑
แจกันใบงามรองรับดอกไม้ที่สีสวยสด มีกลิ่นหอมหวน 

ยวนใจให้รื่นรมย์เบิกบานฉันใด
บุคคลผู้อุดมด้วยรูปสมบัติ และพรั่งพร้อมด้วยคุณธรรมก็ 

ฉนันัน้ รปูกายเปรยีบเหมอืนแจกนั คณุธรรมภายในเปรยีบเหมอืน 
ดอกไม้ ถึงแจกันจะไม่สวย แต่ถ้าได้ดอกไม้สีสวยสัณฐานดี และ 
มีกลิ่นหอมสถิตอยู่ ก็เป็นที่นิยมของคนทั้งหลาย



อ.  ว ศ ิน   อิ น ท ส ร ะ 191

ป
 ี๒
๕
๒
๑

๑๔  ก.พ.  ๒๕๒๑
วาเลนไทน์ เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในคริสต์ศาสนา ถูก 

ตัดหัวนานมาแล้ว วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันถูกประหาร 
เรียกกันว่า Saint Valentine’s Day กล่าวกันว่าเป็นวันเวลาที่ 
นกจบัคูก่นั เพราะฉะนัน้จงึถอืเป็นวนัหาคู ่จดหมายหรอืไปรษณยี- 
บตัรทีเ่ขยีนถงึคูร่กัในวนันี ้(จาก Dictionary ของ สอ เศรษฐบตุร)

1. Sweetheart chosen on St. Valentine’s Day, Feb. 14th

2. A letter card or picture sent as a token of love to 

a person of the opposite sex on Feb. 14th

(จาก Dictionary ของ A.S. Hornby)

๑๕  ก.พ.  ๒๕๒๑
เป็นธรรมดาทีช่วีติต้องมอีปุสรรค ต้องต่อสู ้บางทเีรากพ่็ายแพ้ 

แต่ในความพ่ายแพ้นั้นมีบทเรียน อย่างน้อยก็ทิ้งร่องรอยแห่ง 
ความส�าเร็จที่จะมีมาในภายหน้า 

เหตุเป็นสิ่งก�าหนดผลให้เกิดขึ้น ไม่ใช่เรา  เพราะฉะนั้น 
ผลอะไรเกิดขึ้นก็จงยินดีต้อนรับเถิด แสดงว่ามีเหตุมาแล้ว ซึ่งเรา 
รู้ได้บ้าง รู้ไม่ได้บ้าง

บางอย่างแม้เราจะหวังผลในระยะไกล แต่เมื่อเหตุพร้อม 
สุกเต็มที่แล้ว ก็บันดาลผลให้เกิดขึ้นในระยะใกล้อย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้ ต้องต้อนรับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น





ความรักที่แท้จริง ย่อมไม่ต้องการการตอบแทน 

ท่านจะรู้ว่าท่านรักเขาอย่างแท้จริง 

ก็ตรงที่ท่านไม่ต้องการอะไรตอบแทนจากเขา 

ไม่ต้องการตอบแทนแม้ความรัก 

ถึงเขาไม่รักท่าน ท่านก็ยังรักเขาอยู่นั่นเอง 

นั่นแหละ คือความรักแท้และบริสุทธิ์
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๑๖  ก.พ.  ๒๕๒๑
กาลเวลาผ่านไป มันหมายถึงการสะสมทีละหยดซึ่งความดี 

หรือความชั่วของแต่ละบุคคล ซึ่งจะกลายเป็นความดีหรือความชั่ว 
มหึมาในโอกาสต่อไป ทุกคนได้มีโอกาสสะสมพฤติกรรมของตนไว้ 
เป็นมรดกแห่งชวีติ ซึง่จะมผีลตดิพนัไปตลอดสงัสารวฏัอนัยาวนาน

การเวยีนว่ายแห่งอารมณ์สขุทกุข์ในชวีตินัน่เอง ท�าให้เรารูส้กึ 
ว่าชีวิตมีการขึ้นลง ช่างน่าเบื่อหน่ายเสียจริงๆ 

๑๗  ก.พ.  ๒๕๒๑
โลกเป็น อนิจจัง เพราะต้องสิ้นไป เสื่อมไป (ขยตฺเถน)
โลกเป็น ทุกขัง เพราะน่ากลัว มีภัยรอบด้าน (ภยตฺเถน)
โลกเป็น อนัตตตา เพราะไม่มีสาระแก่นสาร (อสารตฺเถน)

๑๘  ก.พ.  ๒๕๒๑
ความรักที่แท้จริง ย่อมไม่ต้องการการตอบแทน ท่านจะรู้ว่า 

ท่านรักเขาอย่างแท้จริง ก็ตรงที่ท่านไม่ต้องการอะไรตอบแทนจาก 
เขา ไม่ต้องการตอบแทนแม้ความรัก ถึงเขาไม่รักท่าน ท่านก็ยัง 
รักเขาอยู ่นั่นเอง นั่นแหละคือความรักแท้และบริสุทธิ์  เรื่องนี้ 
พิสูจน์ได้จากใจของท่านเอง ถ้าท่านท�าใจอย่างนี้ได้ ความทุกข์ 
จากความรักจะลดลงจนถึงกับไม่ทุกข์เลย เพราะความรักแท้ย่อม 
มีผลดีในตัวเอง นั่นคือความไม่เห็นแก่ตัว



๑๙  ก.พ.  ๒๕๒๑
พอจะสนใจศาสนา หันเข้าหาธรรมสักหน่อย คนส่วนมากก็ 

มักคิดว่า เอาไว้ตอนแก่เถิด เดี๋ยวเวลาแก่จะไม่มีอะไรท�า
รู้ได้อย่างไรว่าจะอยู่ไปจนถึงแก ่?
ไม่เคยเห็นเด็กตายหรือ ?
ไม่เคยเห็นคนหนุ่มคนสาวตายหรือ ?
ไม่เคยเห็นคนวัยกลางคนตายหรือ ?
ล้วนแต่ตายกันทุกวัย เราเล่าจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้เหมือนกัน 

ถ้าตายเสียก่อนแก่ เป็นอันว่าชาตินี้ไม่ได้รู้ธรรมของท่านผู้ประเสริฐ

๒๐  ก.พ.  ๒๕๒๑
โลกนี้ฉลาดมาก - ฉลาดในการหน่วงเหนี่ยว กักขังบุคคลไว้ 

ใครก็ตามที่ตั้งใจหน่ายโลก สละโลก โลกจะมีเล่ห์เหลี่ยมล่อให้ 
ติดอยู่ด้วยเครื่องล่ออย่างใดอย่างหนึ่ง จนยากที่จะสละไปได้ 

นอกจากท่านผู้นั้นใจแข็งจริง เด็ดเดี่ยวและมีปัญญาว่องไว 
จริงเท่านั้น จึงจะเอาตัวรอดไปได้

บางทีโลกเห็นว่าเอาความชั่วมายั่วยวนไม่ส�าเร็จแล้ว  เขา 
ไม่สนใจต่อคนชั่วและความชั่ว โลกจึงจะเอาความดีและคนดีไป 
ดกัไว้ ดต่ีอดย่ีอมดงึดดูกนั ท�าให้ยดึถอื ผกูพนั อาลยั ไม่อาจพ้น 
ไปได้ ตกอยู่ใต้อ�านาจของโลกต่อไปอีก

ด้วยเหตุนี้แหละ จึงต้องละทั้งดีและชั่ว จึงรอดพ้นไปได้
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๒๑  ก.พ.  ๒๕๒๑
คนที่มีใจอยู่กับธรรม เมื่อประพฤติถูกต้องตามธรรม ก็ได้ 

เห็นคุณธรรม มีความสุข ความรื่นรมย์ใจ เมื่อประพฤติผิดธรรม 
เกิดความทุกข์ใจขึ้น ก็ให้เห็นคุณของธรรม ว่านี่แหละเพราะ 
ประพฤติผิดธรรมจึงต้องทุกข์อย่างนี้  เขายิ่งเพิ่มความเคารพรัก 
ในธรรมยิ่งขึ้น ตั้งใจว่าจะไม่ประพฤติผิดธรรมอีก

๒๒  ก.พ.  ๒๕๒๑
วันมาฆบูชา

สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เป็นไปชั่วคราว ไม่ด�ารงอยู่นาน 
สังขารทั้งปวงจึงมีแล้วกลับไม่มี เป็นแล้วกลับไม่เป็น เมื่อสังขาร 
ทั้งหลายต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แล้ว การวางอุเบกขาในสังขาร 
เหล่านั้นได้ย่อมเป็นการดี อนึ่ง การปฏิบัติเพื่อความดับสังขาร 
เหล่านัน้เสยีได้กจ็ะดยีิง่ขึน้ ทัง้หมดนีจ้ะท�าให้บรบิรูณ์ได้กด้็วยความ 
ไม่ประมาทในกาลทุกเมื่อ

(อโห อนิจฺจา สงฺขารา ฯลฯ อปฺปมาเทน สพฺพทา) 
(ตอนหนึ่งของบทสวดปักขคณนา)

๒๓  ก.พ.  ๒๕๒๑
ต้องตื่นเสียก่อน ลืมตาขึ้นจึงจะเห็นดวงอาทิตย์ ถ้าหลับอยู่ 

หาเห็นไม่ แม้ดวงอาทิตย์จะส่องแสงอยู่ฉันใด
ต้องตื่นทางใจเสียก่อนจึงจะเห็นสัจธรรม ถ้ายังหลับอยู ่ 

ด้วยกิเลสนิทรา แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาอยู่เฉพาะหน้าก็ 
หามองเห็นสัจธรรมแต่น้อยนิดไม่ อย่าพูดถึงว่าฟังธรรมจาก 
พระสาวกธรรมดาเลย
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๒๔  ก.พ.  ๒๕๒๑
นอกจากตัวเรา ในตัวเราจริงๆ แล้ว ยังมีตัวเราอีกมากมาย 

เพราะต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้น พอขาดไปก็เดือดร้อนวุ่นวาย บางคน 
ขาดบหุรีไ่ม่ได้ บางคนขาดน�า้หอมไม่ได้ ขาดน�า้ปลากไ็ม่ได้ รถยนต์ 
สีถลอกหน่อยหนึ่งก็เดือดร้อนไปหลายวัน สิ่งเหล่านี้และอื่นๆ 
อีกมากมาย นั่นคือ ตัวเรานอกตัวเรา มีใครเป็นที่รักที่พอใจก็ 
อยากให้เขาไปมาหาสู่  เขาไม่ได้มาหรือมาไม่ได้ก็เป็นทุกข์กังวล 
นั่นก็ตัวเรานอกตัวเราอีกเหมือนกัน

๒๕  ก.พ.  ๒๕๒๑
“การได้มาคือการเริ่มต้นแห่งการเสีย”

สมเด็จพระญาณสังวร 
วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ

ขยายความว่าทุกอย่างที่เราได้มาก็จะต้องพลัดพรากไป หรือ 
สูญเสียไปไม่วันใดก็วันหนึ่ง เราพลัดพรากจากสิ่งนั้นไปก่อนบ้าง 
สิ่งนั้นแตกต่างท�าลายสูญหาย พลัดพรากจากเราไปบ้าง

บณัฑติรูค้วามจรงิอย่างนีแ้ล้ว จงึควรมสีตริูท้นัสิง่ทัง้ปวง เข้า 
ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งปวงด้วยการเห็นโทษและมีปัญญาในการ 
สลัดออก

๒๖  ก.พ.  ๒๕๒๑
การคิดให้เป็น เป็นเรื่องส�าคัญ พระพุทธเจ้าทรงเรียกสิ่งนี้ 

ว่า สมัมาสงักปัปะ เป็นมรรคข้อที ่๒ คนทีค่ดิเป็น สามารถคดิเหน็ 
ความดีในสิ่งร้าย ส่วนคนคิดไม่เป็นอาจคิดเห็นความร้ายในเรื่องดี
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ในเหตุการณ์เดียวกัน คนคิดเป็นย่อมมองเห็นคุณประโยชน์ 
ไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง ส่วนคนคิดไม่เป็นย่อมมองเห็นไปอีกอย่าง 
หนึ่ง อันตรงกันข้ามกับคนคิดเป็น สิ่งต่างๆ ส่วนมากในโลกนี้มี 
ทั้งคุณและโทษปนกันอยู่ สุดแต่จะมอง

๒๗  ก.พ.  ๒๕๒๑
ถ้าไม่มีความทุกข์ ความสุขก็ไม่จ�าเป็น เหมือนถ้าไม่มีแดด 

ร่มไม้ชายคาก็ไม่จ�าเป็น ไม่มีฝนหรืออันตรายอย่างอื่น บ้านก็ 
ไม่จ�าเป็น

ท�านองเดยีวกนั เพราะมอีธรรม จงึจ�าเป็นต้องมธีรรม เพราะ 
มีภัยจึงจ�าต้องแสวงหาความปลอดภัย

๒๘  ก.พ.  ๒๕๒๑
ใครจะปรากฏตนต่อสังคมอย่างไรก็ตามเถิด แต่ในที่สุด 

เขาต้องหันหน้ามาเผชิญกับความจริงของชีวิต คือความทุกข์เพราะ 
ต้องแก่  เจ็บ และตาย นอกจากทุกข์นี้แล้วยังมีความทุกข์ที่มา 
เยือนแทบทุกวัน คือ ความไม่ได้ตามใจหวัง อาจเป็นเพราะเขา 
หวังมากเกินไป หรือหวังในสิ่งที่ไม่ควรหวังก็ตาม ความที่ต้อง 
พลัดพรากจากสิ่งที่รัก มีที่รักมากเท่าใด ความทุกข์เกี่ยวกับการ 
พลัดพรากก็มีมากเท่านั้น

๑  มี.ค.  ๒๕๒๑
มองดูโลกแล้วเห็นน่ากลัว มองไปทางไหนก็เห็นแต่ “บ่วง” 

ดักอยู่โดยรอบ บ่วงลูก - บ่วงเมีย หรือลูก - ผัว บ่วงการงาน บ่วง 
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ญาติมิตร บ่วงเกียรติยศชื่อเสียง จะก้าวไปทางไหนก็เห็นแต่ 
บ่วง พยายามเดินอย่างดีที่สุดเพื่อไม่ให้ติดบ่วง ให้เพียงแต่เดิน 
อยู ่ท่ามกลางบ่วง ถึงกระนั้นก็มองดูบ่วงด้วยความหวาดเสียว 
มันล้วนแต่เป็นบ่วงที่ผูกหย่อนๆ แต่แก้ได้ยากทั้งนั้น แม้จะเป็น 
บ่วงเงินบ่วงทอง มันก็คือบ่วงนั่นเอง

๒  มี.ค.  ๒๕๒๑
เนื้อป่าที่ไม่ติดบ่วง ย่อมเป็นอิสระไปได้ตามปรารถนา ส่วน 

เนื้อป่าที่ติดบ่วงแล้ว มีแต่จะต้องเป็นเหยื่อของพรานไพรฉันใด 
ส�าหรับมนุษย์ก็ฉันนั้น โลกนี้เหมือนป่าใหญ่มีบ่วงอยู ่มากมาย 
ต่างประเภท ต่างสี ยั่วยวนให้มนุษย์เดินเข้าไปติด และโลกนี้ก็ 
ฉลาดมากในการทอดบ่วงประเภทต่างๆ ให้เหมาะแก่สภาพจิตใจ 
ของมนุษย์ พอเขาไม่ติดบ่วงนี้แล้ว โลกก็หาบ่วงใหม่ก็ดักไว้ 
ข้างหน้าอีก

ฐานะของผู้ไม่ติดบ่วงช่างน่าปรารถนาเสียเหลือเกิน

๓  มี.ค.  ๒๕๒๑
มีสุภาพสตรีเป็นอันมากที่นิยมชมชอบเครื่องสําอางหรือ 

เครื่องลูบไล้ร่างกายตั้งแต่ปลายผมจรดปลายเท้า เธอพอใจซื้อหา 
มาด้วยราคาแพง ยอมอดอาหารและอดอย่างอื่นเพื่อให้ได้เครื่อง 
แต่งกาย และเครื่องลูบไล้ร่างกาย เธอยอมเสียเวลาไปเป็นอันมาก 
เพื่อการนี้

อะไรเล่าคือเครื่องลูบไล้ใจ ถ้าเธอทั้งหลายเอาเวลาเหล่านั้น 
สักครึ่งหนึ่งมาแสวงหาเครื่องลูบไล้ใจ  เธอจะเป็นผู ้ประเสริฐ 
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หาน้อยไม่ คุณธรรมและคุณความดีนั่นอย่างไรเล่าคือเครื่องลูบไล้ 
ใจ เธอจะได้รับความสงบเย็นแทนความเร่าร้อน

๔  มี.ค.  ๒๕๒๑
แม้ความชั่วจะมิใช่ความดี แต่ก็เป็นการดีที่มีความชั่วอยู่ 

เพราะถ้าไม่มีความชั่วหรือสิ่งที่ชั่วเสียแล้ว เราจะรู้จักความดีหรือ 
สิง่ทีด่ไีด้อย่างไร ถ้าไม่มกีารสญูเสยี เราจะไม่รูจ้กัคณุค่าของการได้ 
ไม่มีทุกข์ก็ไม่รู ้จักค่าของสุข ไม่มีการผิดหวังก็ไม่รู ้คุณค่าของ 
ความสมหวงั เมือ่ไม่มกีารสญูเสยี เราจะรูค่้าของการได้มาอย่างไรเล่า

๕  มี.ค.  ๒๕๒๑
โดยทั่วไป เด็กเล็กมักจะไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งที่ผู ้ใหญ่ 

ให้ท�า เช่น การอาบน�้า ท�าการบ้าน หรือเรียนหนังสือ เป็นต้น 
ผู ้ใหญ่จึงน�าเอาสิ่งที่เด็กชอบมาเป็นเครื่องล่อ  เช่น ขนม หรือ 
การเล่น การน�าไปเที่ยว เป็นอาทิ เด็กอยากได้เครื่องล่ออันเป็นสิ่ง 
ที่ตนชอบ จึงยอมท�าสิ่งที่ตนไม่อยากท�า เพราะตระหนักว่าเมื่อ 
ท�าดังนี้แล้วตนจะได้สิ่งที่ชอบ อย่างไรก็ตามเด็กได้ประโยชน์ 
ทั้ง ๒ ด้าน

ผูใ้หญ่ทีจ่ติยงัเยาว์กค็ล้ายเดก็เลก็เหมอืนกนั เมือ่จะท�าสิง่ใด 
สิง่หนึง่กค็�านงึถงึเครือ่งล่อก่อน แต่เขากไ็ด้รบัประโยชน์ทัง้ ๒ ด้าน 
เหมือนกัน คือได้เครื่องล่อสมความมุ่งหมาย และได้ท�าความดี 
อันเป็นมรรคาไปสู่จุดมุ่งหมายนั้น 
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๖  มี.ค.  ๒๕๒๑
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมนั้น อาจเริ่มกันด้วยศรัทธา 

แล้วน�าไปสู่ความเข้าใจด้วยเหตุผล (ทิฏฐิ) เมื่อญาณทัศนะเกิดขึ้น 
แล้ว ภาระของศรัทธาก็เป ็นอันหมดไป  เหมือนเด็กที่ เติบโต 
สมบรูณ์แล้วทั้งร่างกายและจิตใจ ย่อมหมดภาระของพี่เลี้ยงไปเอง 
กระบวนการนี้เป็นไปโดยธรรมดาอย่างนั้นเอง

๗  มี.ค.  ๒๕๒๑
พทุธศาสนาสอนให้เรารูค้วามจรงิเอาไว้ แต่ไม่ให้หนคีวามจรงิ 

ให้เผชิญหน้ากับความจริงอย่างสงบ กล้าหาญ เน้นเรื่องปัญญา 
เป็นพิเศษ เพราะปัญญาท�าให้รู ้เห็นตามเป็นจริง เมื่อรู ้เห็นตาม 
เป็นจริงย่อมคลายความยึดมั่น สามารถพยากรณ์อรหัตตผลได้ 
ด้วยปัญญานั้น

“เพราะเจริญให้มากซึ่งอินทรีย์เพียงอย่างเดียว คือปัญญิน- 
ทรีย์ ภิกษุขีณาสพย่อมพยากรณ์อรหัตตผลได้ ส�าหรับอริยสาวก 
ผูม้ปัีญญา ศรทัธา วริยิะ สต ิและสมาธอินัคล้อยตามปัญญา ย่อม 
ทรงตัวอยู่ได้ (เมื่อมีปัญญาเป็นหลัก) 

(สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ๑๙/๙๘๗ - ๙๘๙)

๘  มี.ค.  ๒๕๒๑
จิตที่ตั้งไว้ผิดย่อมท�าอันตรายให้โทษแก่บุคคลยิ่งกว่าโจร 

และศัตรูท�าให้กันเสียอีก ตรงกันข้ามจิตที่ตั้งไว้ชอบ อบรมดีแล้ว 
หมายความว่าเป็นสมัมาทฏิฐ ิย่อมเป็นสมบตัอินัล�้าค่า ดกีว่าสมบตัิ 
ที่ใครๆ จะพึงให้ได้ 

(นัย พระพุทธภาษิต)
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๙  มี.ค.  ๒๕๒๑
การตอบแทนบุญคุณนั้น ไม่จ�าเป็นต้องตอบแทนด้วยวัตถุ 

เสมอไป การท�าความดีและบ�าเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วย 
กัน ย่อมถือเป็นการตอบแทนอันประเสริฐแก่ผู ้มีอุปการคุณ 
ต่อตน เพราะท�าให้ท่านชื่นใจและพอใจในความดีนั้น

๑๐  มี.ค.  ๒๕๒๑
การท�าความดีในวันนี้ได้ชื่อว่า สร้างอดีตให้ดีและสร้าง 

อนาคตให้งาม เพราะวันนี้เป็นอดีตของพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ก็เป็นอนาคต 
ของวันนี้ การสร้างปัจจุบันให้ดีจึงเป็นการสร้างทั้งอดีตและอนาคต 
พร้อมๆ กันไป ท�าให้บันเทิงจิตเมื่อนึกถึง อันนี้เป็นความสุขที่ 
หาได้ไม่ยากนัก แต่คนส่วนมากก็หาไม่พบ เพราะมัวเก็บเอาอดีต 
และไขว่คว้าอนาคตมาให้วุ่นวายเล่นเรื่อยๆ ผู้พยายามท�าปัจจุบัน 
ให้ดีที่สุดชื่อว่าสร้างชีวิตอันราบรื่นของตนไว้ภายหน้านั่นเอง

๑๑  มี.ค.  ๒๕๒๑
ผู้ใดไม่ช่วยเหลือคนที่ไม่ควรช่วยเหลือ และช่วยเหลือคน 

ที่ควรช่วยเหลือ ผู้นั้น เมื่อประสบความเสื่อมเพราะอยู่ในอันตราย 
เป็นต้น ย่อมได้สหายผู้ช่วยเหลือ

ส่วนผู้ใดช่วยเหลือคนที่ไม่ควรช่วย และไม่ช่วยคนที่ควร 
ช่วยผู้นั้น เมื่อประสบอันตรายย่อมไม่ได้สหายผู้ช่วยเหลือ 

(ขุททกนิกาย ชาดก)
(จตุกกนิบาต ๒๗/๑๒๙)
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๑๒  มี.ค.  ๒๕๒๑
ตามความเป็นจริงแล้ว เมตตากรุณานั้นไม่ต้องสอนกันมาก 

แต่ควรท�าตวัอย่างให้ดใูห้มาก คนทัง้หลายจะท�าตามเอง ในหมูค่ณะ 
ที่ผู้ใหญ่เห็นแก่ตัว ผู้น้อยก็พลอยตาม แม้จะสอนเรื่องเสียสละ 
เพียงไรก็เกือบจะไร้ผล

๑๓  มี.ค.  ๒๕๒๑
อุปัญญาตธรรม คือ ธรรมที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติมาจน 

ทรงเห็นผลประจักษ์ด้วยพระองค์เอง ๒ ประการ คือ
๑. อสนัตฎุติา กสุเลส ุธมัเมส ุความไม่สนัโดษในกศุลธรรม 

คือไม่อิ่มไม่เบื่อในการท�าความดี
๒. อัปปฏิวาณิตา ปธานัสมิง ความไม่ท้อถอยในการท�า 

ความเพียร ก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลัง

๑๔  มี.ค.  ๒๕๒๑
โกศล - ความฉลาด ๓ อย่าง 
๑. อายโกศล - ฉลาดรู้จักความเจริญพร้อมทั้งสาเหตุแห่ง 

ความเจริญ
๒. อปายโกศล - ฉลาดรู้จักความเสื่อมพร้อมทั้งสาเหตุแห่ง 

ความเสื่อม
๓. อุปายโกศล - ฉลาดรู้จักอุบายให้พ้นจากความเสื่อมให้ 

ถึงความเจริญ และรู้จักแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วให้ด�าเนินไปสู่ 
ความส�าเร็จด้วยดี
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๑๕  มี.ค.  ๒๕๒๑
ทุกขตา ความเป็นทุกข์ ๓ ลักษณะ คือ
๑. ทุกขทุกขตา - ความเป็นทุกข์ เช่นทุกขเวทนาอันเห็นได้ 

ชัดเจนทันที
๒. วิปริณามทุกขตา - ความเป็นทุกข์เพราะต้องเปลี่ยนแปลง 

ไป หรือสุขที่กลายเป็นทุกข์ในภายหลัง
๓. สังขารทุกขตา - ความเป็นทุกข์ของสังขาร ได้แก่ สภาวะ 

ของสังขารอันเป็นทุกข์อยู่ในตัว
(ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๒๙ 
ส�.สฬ. ๑๘/๕๑๐/๓๑๘ 
ส�.ม. ๑๙/๓๑๙/๘๕)

๑๖  มี.ค.  ๒๕๒๑
ปริญญา - ความก�าหนดรู้ ๓ อย่าง
๑. รูจ้กัสิง่นัน้ว่าคอือะไร เป็น ญาตปรญิญา (เช่น รปู เวทนา 

คืออะไร ?)
๒. รู้จักพิจารณาสิ่งนั้นๆ (โดยเฉพาะหมายถึงขันธ์ ๕) ว่า 

เป็นอย่างไร (ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา) เป็น ตีรณปริญญา
๓. ก�าหนดรู ้ถึงขั้นละความพอใจ ความยึด ความติดใน 

สิ่งนั้นๆ ได้ เป็น ปหานปริญญา 
(ขุ.ม. ๒๙/๖๐/๖๐ 
วิสุทธิ. ๓/๒๓๐)



อ.  ว ศ ิน   อิ น ท ส ร ะ 205

ป
 ี๒
๕
๒
๑

๑๗  มี.ค.  ๒๕๒๑
“ผู้ใดล่วงพ้นเครื่องข้องทั้ง ๒ อย่าง คือ บุญและบาปได้ 

แล้ว เราตถาคตเรียกผู้นั้นซึ่งไม่โศกปราศจากธุลีคือกิเลสได้แล้ว 
บริสุทธิ์แล้วว่าเป็นพราหมณ์” 

(พระพุทธภาษิต ขุ. ธ.)

ทั้งบุญและบาป หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง ความดี ความชั่ว 
ล้วนเป็นเครื่องข้อง เป็นบ่วงคล้องใจบุคคลให้ติดอยู่ ยึดมั่นอยู่ 
ไม่อาจหลุดพ้นไปได้ ผู้มีประสบการณ์ทางจิตย่อมเข้าใจเรื่องนี้ได้ 
ดีว่าความดีและคนดีท�าให้จิตข้องอยู่อย่างไร เมื่อดีแล้วต้องพ้นดี 
ไปอีกทีหนึ่งจึงเรียกว่าพ้นจริง

๑๘  มี.ค.  ๒๕๒๑
ในระดับหนึ่ง บุคคลต้องอาศัยบุญบารมีเพื่อข้ามทางกันดาร 

คือสังสารวัฏ ปราศจากบุญบารมีเสียแล้ว ไม่อาจข้ามได้ แต่ 
พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมทั้งหลายในฐานะเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่ 
จุดมุ่งหมาย ดังพระพุทธภาษิตที่ว่า “เราแสดงธรรมไว้ในฐานะ 
คล้ายเรือหรือแพสําหรับข้ามฝั่ง เพราะฉะนั้น อย่าว่าแต่อธรรม 
(บาป) เลย แม้แต่ธรรม (บุญ) เราก็สอนให้ละเสีย” 

(มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ๑๒/๒๘๐)

๑๙  มี.ค.  ๒๕๒๑
มนุษย์ทั้งหลายเอย ทุกข์และกังวลวุ่นวายกันถึงขนาดนี้แล้ว 

ยังไม่รู้จักทุกข์ และยังไม่เบื่อหน่ายในทุกข์อีกหรือ ? ท�าไมจึงแล่น 
เข้าไปในกองทุกข์อันมหึมา เห็นปานนั้นเล่า
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มนุษย์ทั้งหลายเอย กามคุณเผาเอาขนาดนี้แล้ว ยังวิ่งหา 
กามคุณอีกหรือ ? กายนี้มีอะไรดีบ้าง นอกจากที่ตั้งแห่งทุกข์ร้อน 
นานาประการที่ต้องบ�าบัดแก้ไขอยู ่เป็นประจ�า กายของบุคคล 
ทั้งปวงล้วนมีสภาวะเหมือนกัน คือ ปฏิกูล ทรุดโทรม และจบลง 
ด้วยความตาย

๒๐  มี.ค.  ๒๕๒๑
คนทีม่ทีรพัย์ภายในคอืคณุธรรมมาก กเ็หมอืนกบัคนมทีรพัย์ 

สมบัติภายนอกมาก คือสามารถยังกิจที่ประสงค์ให้ส�าเร็จได้
คนที่มีทรัพย์ภายนอกมาก เมื่อรู้ว่าตนยังขาดโลกียสมบัติ 

อย่างใดอยู่ ก็สามารถหามาให้เต็มบริบูรณ์ได้ด้วยทรัพย์ของตน 
ฉันใด คนที่มีทรัพย์ภายในคือคุณธรรมมากก็ฉันนั้น เมื่อส�ารวจ 
ดูว่าตนยังบกพร่องอยู่ซึ่งคุณธรรมอย่างใด ก็สามารถยังคุณธรรม 
อย่างนั้นให้เต็มบริบูรณ์ได้โดยไม่ช้า เพราะคุณธรรมต่างๆ ย่อม 
เกื้อหนุนกันอยู่เสมอ

๒๑  มี.ค.  ๒๕๒๑
มนุษย์ทั้งหลายมักมองไม่เห็นโลกในด้านที่เป็นจริงแต่กลับ 

มองเห็นในด้านที่เป็นเท็จ จึงหลงรัก หลงชัง หลงดีใจ เสียใจใน 
เหตุการณ์ต่างๆ ของโลก เหมือนคนดูละครแล้วเคลิ้มไปว่าเรื่อง 
ในละครนั้นเป็นเรื่องจริง จึงหลงรัก หลงชัง หลงดีใจ เสียใจ กับ 
ตัวละครในเรื่องนั้น ท�าให้สะเทือนอารมณ์ เศร้าบ้าง เคียดแค้น 
ชิงชังบ้าง
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๒๒  มี.ค.  ๒๕๒๑
มหาสมุทรน่าสะพรึงกลัว มีอ�านาจและมีคุณอันยิ่งใหญ่ 

แก่โลก แต่มหาสมุทรก็อยู่ในที่ต�่ากว่าแหล่งน�้าทั้งหลาย สายน�้า 
ทั้งหลายจึงไหลลงสู่มหาสมุทรได้โดยสะดวก ท�านองเดียวกับคนดี 
มีอ�านาจในตน น่าเกรงขาม ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ แต่ถ่อมตนอยู่ 
เสมอ จึงเป็นที่รองรับคุณต่างๆ ได้มาก มีเอกลักษณ์คือยึดมั่น 
ในความดี เหมือนมหาสมุทรมีเอกลักษณ์คือรสเค็ม

๒๓  มี.ค.  ๒๕๒๑
เมือ่เขามาไม่ดใีจ เมือ่เขาจากไป ย่อมไม่ต้องเสยีใจ ตราบใด 

ที่ยังดีใจเมื่อเขามา ตราบนั้น ย่อมต้องเสียใจเมื่อเขาจากไป
เพื่อความสงบแห่งใจจึงควรวางใจให้อยู่ในอุเบกขาในการมา 

และการไปของใครก็ตาม

๒๔  มี.ค.  ๒๕๒๑
วางใจอยู่ในอุเบกขา
หมั่นอุตส่าห์ประกอบกิจให้ผลิตผล
อุปถัมภ์ค�้าชูผู้ยากจน
ส่วนตนไม่ของ้อผู้ใด 
      “ดอกไม้สด”
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๒๕  มี.ค.  ๒๕๒๑
เรามุ่งประโยชน์เพื่อผู้ใด เมื่อเขาได้รับประโยชน์เท่าที่เขา 

ต้องการแล้ว เรากค็วรพอใจ ไม่ควรหวงัอะไรมากกว่านัน้ อนึง่ ควร 
มอบประโยชน์ให้เท่าที่เขาต้องการ เมื่อเขาไม่ต้องการ ประโยชน์ที่ 
เรามอบให้ด้วยความตั้งใจก็กลายเป็นสิ่งไร้ค่า ซ�้ายังถูกเหยียด 
หยามอีก

๒๖  มี.ค.  ๒๕๒๑
จงท�าความดีกับเขาเพียงเท่าที่เขาต้องการให้ท�า ท�ามากกว่า 

นั้นก็เป็นส่วนเกิน มีแต่จะท�าให้เขามองในแง่ร้าย การท�าความดี 
นึกว่าท�าง่าย ต้องใช้ความรอบคอบอยู่มากทีเดียว

๒๗  มี.ค.  ๒๕๒๑
เมื่อเราพยายามท�าดีที่สุดแล้วในทุกๆ เรื่อง ก็ขอให้แน่ใจ 

เถิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้นเพื่อความดีแก่เรา ไม่วันนี้ก็ 
วันหน้า มีหลายอย่างที่เราต้องคอย ให้เวลาเป็นเครื่องตัดสิน

๒๘  มี.ค.  ๒๕๒๑
สิ่งของหรือบุคคลที่ให้ความชื่มชมแก่เรามากๆ นั่นแหละ จะ 

ให้ความขมขื่นแก่เราได้มากเหมือนกัน พูดอีกอย่างหนึ่งว่า เรา 
ชื่นชมกับสิ่งใดมากๆ เรามักต้องขมขื่นกับสิ่งนั้นเสมอ ไม่วันใดก็ 
วันหนึ่ง

จงพยายามถอนหนามออกมาเสียให้ได้ทั้ง ๒ เล่ม  เมื่อ 
เล่มหนึ่งแทงเข้าแล้ว จงใช้หนามนั่นแหละบ่งออกมา แล้วโยนทิ้ง 
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ไปเสียทั้ง ๒ เล่ม หนึ่งคือความชื่นชม อีกเล่มหนึ่งคือความขมขื่น
จงอาศัยความทุกข์เล็กน้อยนั่นแหละ ละทุกข์เสียให้สิ้น

๒๙  มี.ค.  ๒๕๒๑
บางอย่างควรพิจารณาแล้วบริโภคใช้สอย เช่น ปัจจัย ๔ 

บางอย่างควรพจิารณาแล้วอดกลัน้ เช่น อฏิฐารมณ์ บางอย่างควร 
พิจารณาแล้วเว้น เช่น อบายมุข อโคจร คนที่ควรเว้น บางอย่าง 
พิจารณาแล้วบรรเทาเสีย เช่น อกุศลวิตก ๓ คือ กาม พยาบาท 
วิหิงสา หรือความชั่วร้ายอื่นๆ ก็เหมือนกัน

ทั้ง ๔ อย่างนี้ ทรงเรียกว่า อปัสเสนธรรม คือ ธรรมเป็นที่ 
พึ่งพิงเหมือนพนัก

(นัย ที. ปา. ๑๑/๒๓๖/๓๒๖)

๓๐  มี.ค.  ๒๕๒๑
อปัสเสนธรรมทัง้ ๔ อย่างนัน้ เมือ่พจิารณาบ่อยๆ เสมอๆ ก็ 

น่าจะช่วยให้รอดพ้นอันตราย มีความสุขสวัสดี มีความสุขเย็นใจ 
เสพสิ่งที่ควรเสพ อดกลั้นต่อทุกข์และสุข คือแม้จะเป็นสุขส่วนตน 
แต่เมือ่พจิารณาแล้วว่าเป็นสิง่ไม่ควรได้ กใ็ช้ความอดกลัน้หกัห้ามใจ 
เสีย ไม่ถล�าลึกลงไปในสิ่งอันไม่ควรได้นั้น เว้นทางเสื่อมต่างๆ 
บรรเทาเลิกละสิ่งที่ท�าตนให้ลุ่มหลงเร่าร้อน
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๓๑  มี.ค.  ๒๕๒๑
มนุษย์ทั้งหลายสร้างบ่วงขึ้นมาคล้องตัวเอง แล้วร�าพัน 

คร�่าครวญต่างๆ มนุษย์เฉือนตัวเองให้เป็นแผลแล้วรักษา พอ 
รักษาหายหน่อยหนึ่งก็บอกว่าเป็นสุขแล้ว  เฉือนตัวเองให้เป็น 
แผลเพื่อจะรักษาเองต่อไปอีก เวียนอยู่อย่างนี้ มนุษย์สร้างความ 
อยากขึ้น แล้ววิ่งสนองความอยาก พอสนองได้ก็ภูมิใจ ว่าประสบ 
ความส�าเร็จ

๑  เม.ย.  ๒๕๒๑
สิ่งที่มนุษย์เข้าใจว่าเป็นผลได้นั้น ความจริงมันไม่มีความ 

หมายอะไรในตัวเอง มันเพียงแต่มาสัมพันธ์กับความต้องการ 
ของเขาเท่านั้น เพราะเขาต้องการ เมื่อได้มาก็ถือว่าเป็นผลได้ ถ้า 
เขาไม่ต้องการสิ่งที่ได้มานั้น ก็ก่อความร�าคาญ ให้ทุกข์ ให้ความ 
ทรมานใจนานาประการ

ในเรื่องความสูญเสียก็ท�านองเดียวกัน เรารู ้สึกว่าสูญเสีย 
เพราะความยึดมั่นว่าเป็นของเรา พอเราถอนความยึดมั่นได้แล้ว 
ความรู้สึกว่าสูญเสียก็ไม่มี

๒  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
อยู่อย่างสงบแบบนักพรต คบกับผู้อื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

เหมือนเด็กที่ไร้เดียงสา มีสติปัญญาว่องไว ดั่งปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ 
ในกระบวนการของจิต

เหล่านี้จะก่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงในชีวิต
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๓  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
คนก�าลังรักเหมือนใส่แว่นรักเข้าที่ตา มองเห็นคนที่ตนรักนั้น 

น่ารักน่าเอ็นดูไปหมด ไม่ว่ากิริยาวาจา หรือท�าอะไรทุกอย่าง แต่ 
พอเกลียดเข้า ใส่แว่นเกลียดเข้าไป อะไรๆ ส�าหรับคนนั้นก็ดู 
น่าเกลียดน่าชังไปหมด

ถอดแว่นสีทั้ง ๒ สีออกแล้วจึงมองเห็นความจริง เห็นสิ่งที่ 
น่ารักว่าน่ารัก น่าเกลียดว่าน่าเกลียด

๔  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
คนเราพอมีอ�านาจมากขึ้น อยู่เหนือคนอื่นมากขึ้น ท�าอะไร 

ตามใจชอบได้มากขึ้น ก็ตกเป็นทาสของอ�านาจนั่นเอง ตกเป็นทาส 
ของความปรารถนาของตน ตกเป็นทาสของความเย้ายวนต่างๆ ทั้ง 
ทรพัย์ ยศ และกามคณุ ผูต้้องการมอี�านาจเหนอืตน จงึต้องพยายาม 
ปลดอ�านาจของตนเองที่มีเหนือผู้อื่นเสีย

๕  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
วิญญาณแผ่กระจายอยู่ทั่วร่างกายที่วิญญาณครอง เหมือน 

ดวงไฟแผ่กระจายอยู่ทั่วโป๊ะไฟที่ครอบดวงไฟอยู่ บางทีวิญญาณก็ 
ยึดเอาร่างกายที่ตนครอบอยู่ว่าเป็นวิญญาณหรือตนเสียเอง เพราะ 
ความหลงผิด เหมือนคนสวมเสื้อ เมื่อเสื้อเปื้อนก็เดือดร้อน โกรธ 
เคืองว่าตนเปื้อน เพราะยึดว่าเสื้อนั้นเป็นตนหรือของตน



เรารู้สึกว่าสูญเสีย 
เพราะความยึดมั่นว่าเป็นของเรา
พอเราถอนความยึดมั่นได้แล้ว 

ความรู้สึกว่าสูญเสียก็ไม่มี
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๖  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
อุปาทาน คือ ความยึดติด มีอิทธิพลต่อชีวิตมาก วัตถุหรือ 

ที่ตั้งแห่งอุปาทาน ท่านแสดงไว้ ๔ อย่าง คือ
๑. กาม ความใคร่ หรือสิ่งที่ใคร่ ติดในกามคุณ
๒. ทฏิฐ ิความเหน็ ทฤษฎ ียดึมัน่ในความเหน็ ตดิในทฤษฎี 

  อย่างใดอย่างหนึ่งเหนียวแน่น
๓. สีลัพพตะ ศีลและพรต ประเพณีการกระท�าสืบๆ กันมา 

  ยึดติดในศีลและพรต ในขนบประเพณี
๔. อัตตวาทะ ยึดมั่นในตัวตน เห็นขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวตน

๗  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
(ต่อจากวันที่ ๖)
อุปาทานทั้ง ๔ นี้ ท�าให้ชีวิตมืดมน หมุนคว้าง ไม่หยุดนิ่ง 

ไม่สงบ พุ่งตัวไปสู่ความยุ่งเหยิง มีความเร่าร้อนอยู่ภายใน ขาด 
เหตุผล และจบลงด้วยการไร้ความสุข

๘  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
บรรดาสิง่ทีเ่ป็นโลกยีะทัง้ปวงย่อมมทีัง้คณุและโทษเจอืปนกนั 

อยู่ เมื่อคุณของมันมี โทษของมันก็มี เพราะฉะนั้นบุคคลมีสิ่งใด 
ย่อมต้องเดือดร้อนเพราะสิ่งนั้น ไม่มากก็น้อย เมื่อชื่นชมต่อสิ่งใด 
ก็คงต้องเดือดร้อนด้วยสิ่งนั้น ไม่วันใดก็วันหนึ่ง
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๙  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
อินทรีย์ของเรามิใช่จะรายงานสิ่งภายนอกได้ถูกต้องเสมอไป 

ตวัอย่างเช่นตาของเราขณะทีเ่รายนือยูท่ีร่างรถไฟ เรามองไปข้างหน้า 
จะมองเห็นรางรถไฟแคบเข้าและโค้งเข้าบรรจบกัน ถ้าเราเชื่อตา 
ของเรา เราก็ต้องแน่ใจว่ารางรถไฟโค้งบรรจบกัน แต่ความจริงหา 
เป็นเช่นนัน้ไม่ เรารูว่้ารางรถไฟมไิด้โค้งบรรจบเข้าหากนักด้็วยเหตผุล 
เพราะฉะนัน้เราจะเชือ่ตาของเราเสมอไปไม่ได้ ตาอาจรายงานหลอก 
ให้เราเห็นผิดหรือเข้าใจผิดได้ บางทีขณะเรามองผ่านเปลวแดด 
ลงบนพื้นถนน เห็นเหมือนน�้ามันราดอยู่เบื้องหน้า แต่ความจริง 
ไม่มีน�้าหรือน�้ามันอยู่เลย

๑๐  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
มีท่านผู้หนึ่งถามว่า มีคนเขาพูดว่า ความดีความชั่วในระยะ 

ยาวนัน้ไม่ม ีความดคีวามชัว่มกีใ็นขณะทีท่�าเท่านัน้ ข้อนีม้คีวามเหน็ 
อย่างไร ? ข้าพเจ้ากล่าวว่า แต่ผลของความดีและความชั่วไม่ได้ 
สิน้สดุลงพร้อมกบัการท�าดที�าชัว่นัน้ เหมอืนคนถกูมดีบาด ขณะทีม่ดี 
บาดนัน้ขณะเดยีวเพยีงวนิาทเีดยีวกจ็รงิ แต่อาจต้องรกัษาแผลกนัไป 
นานเป็นเดือนก็ได้ หรือคนถูกรถชน ขณะชนก็เพียงชั่วครู่เดียว 
แต่ผลของมนัอาจท�าให้พกิารไปตลอดชวีติ ในทางดกีท็�านองเดยีวกนั

๑๑  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
พวกประโยชน์นิยม ถือหลักมหสุข คือความสุขของคน 

มากกว่า เป็นวิธีที่ควรท�า วิถีที่ควรเดิน เขาเรียกหลักอันนี้ว่า The 
greatest happiness Principle การกระท�าใดๆ ก็ตาม ขอให้ 
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พิจารณาถึงความสุขของคนหมู่มาก แล้วเลือกท�า
ถ้าสมมติว่าบิดาของเราก�าลังจะจมน�้าตาย ขณะเดียวกัน 

มอีกี ๒ คนก�าลงัจะถกูเสอืกนิ เรามปืีนอยูใ่นมอื เราควรจะท�าอย่างไร 
คือควรทิ้งปืนลงไปช่วยบิดา ปล่อยให้คน ๒ คนถูกเสือกัด หรือ 
ควรจะช่วยคน ๒ คน ให้รอดชีวิต ปล่อยให้บิดาจมน�้าตาย ?

๑๒  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
ท่านผู้หนึ่งถามว่า การท�าบุญใส่บาตรกับการท�าสังฆทาน 

อย่างไหนจะได้บุญมากกว่า ? ข้าพเจ้าตอบว่า การท�าบุญใส่บาตร 
พระตอนเช้าเป็นสังฆทานอยู่ในตัวแล้ว เพราะมิได้เจาะจงรูปใด 
โดยเฉพาะ

ถามว่าอย่างที่จัดท�าสังฆทานที่บ้านกับการใส่บาตรซึ่งเป็น 
สังฆทานเหมือนกัน อย่างไหนได้บุญมากกว่า ?

ข้าพเจ้าตอบว่าสดุแต่องค์ประกอบอืน่ๆ เช่น ความมคีณุธรรม 
มากหรือน้อยของผู้รับ และเจตนาของผู้ให้ ฯลฯ

๑๓  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
คนที่มีศรัทธาแรงกล้าในศาสนานั้น ถ้าไม่ศรัทธาอย่างงมงาย 

แต่ใช้ปรัชญาหรือปัญญาให้เหมาะสม ไม่ทุ่มเทชีวิตและทรัพย์สิน 
ลงไปอย่างงมงายแล้ว ก็จะได้รับประโยชน์จากศาสนาที่ตนนับถือ 
อยู่เป็นอันมาก โดยใช้ชีวิตและทรัพย์สินเดิมนั่นเอง

การเมาบุญเป็นลักษณะหนึ่งของความงมงาย ผู้ที่ชักชวนให้ 
คนเมาบุญก็เป็นการชักชวนให้คนหลงทาง ไม่มีทางที่รอดพ้น 
จากทุกข์ไปได้ ท�าบุญเถิด แต่อย่าเมาบุญ ต้องท�าด้วยสติปัญญา 
ความรอบคอบ
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๑๔  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
ลัทธิที่เรียกว่า มิลิโอริสัม (Meliorism) นั้นคือ ความเชื่อ 

หรือทฤษฎีที่เข้ากลางระหว่างทุนิยม (Pessimism) และสุนิยม 
(Optimism) ทุนิยมเห็นว่าโลกมีแต่ความเลวร้ายเอียงไปทาง 
ความชั่ว สุนิยมเห็นว่าโลกมีแต่ความรื่นรมย์เอียงไปในทางความ 
ก�าหนัดยินดี ติดโลก ส่วนมิลิโอริสัมนั้น เห็นว่าโลกมีทั้งดีและ 
ไม่ดี ให้มองโลกตามความเป็นจริง เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและ 
รักษาสิ่งที่ดีไว้ นักศึกษาทางปรัชญาแปลมิลิโอริสัมว่าจรรโลงนิยม

๑๕  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
ได้พอสมควรแล้ว ถ้าไม่รู้จักพอก็จะสูญเสียไปทั้งหมด แบบ 

พราหมณีจับหงส์ทองถอนขนนั่นแล
ควรใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบว่า เราควรจะได้อะไร 

จากที่ใด สักเท่าใด เมื่อเห็นว่าได้พอสมควร เหมาะสมแก่สภาว- 
การณ์ต่างๆ แล้ว ก็ควรหยุดความอยากไว้เพียงนั้น มิฉะนั้นแล้ว 
จะพบกบัอนัตรายและความสญูเสยีอนัยิง่ใหญ่ ทกุอย่างต้องเป็นไป 
ตามความเหมาะสม

๑๖  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
เจตนาดีมิได้เป็นเครื่องตัดสินว่าสิ่งที่ท�าลงไปด้วยเจตนานั้น 

จะดีเสมอไป ถ้าเราท�าด้วยความเขลาและรอบคอบไม่พอก็จะเกิด 
ผลร้ายทั้งแก่ตนและผู ้อื่น ปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยนั่นแหละ 
ส�าคัญที่สุดในการที่ช่วยให้เจตนาดี ได้ท�าสิ่งที่ดี และท�าอย่าง 
เหมาะสมถูกต้อง ไม่มีข้อบกพร่อง หรือบกพร่องน้อยที่สุด
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๑๗  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
นีโอ-เรียลลิสัม (Neo-Realism) คือลัทธิที่เข้ากลางระหว่าง 

วัตถุวิสัยหรือปรนัยนิยม (Objectivism) กับจิตตวิสัยหรือลัทธิ 
อัตนัยนิยม (Subjectivism)

พวกอัตนัยนิยมถือว่าจิตเป็นผู ้สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง พวก 
ปรนัยนิยมถือว่าสิ่งต่างๆ เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว คือมีความจริงใน 
ตัวมันเอง จิตเพียงเข้าไปรู้ความจริง

พวกสัจจนิยมใหม่ (Neo-Realism) ถือว่าความจริงเป็น 
ปรนัย คือเป็นจริงในตัวเอง เป็นแต่เพียงปุถุชนทั้งหลายยังเข้า 
ไม่ถึงความจริง เมื่อพัฒนาจิตให้อยู่ในระดับเดียวกัน ย่อมเข้าไปรู้ 
สิ่งที่เป็นจริงต่างๆ ได้เท่ากัน

๑๘  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
พิจารณาให้ดี การรักษาศีลคือการงดเว้นจากการเบียดเบียน 

ก็เป็นทานอย่างหนึ่ง ท่านเรียกว่าอภัยทาน - การให้อภัย
การให้อภัยนั้นอยู่ที่ความเข้าใจ เมื่อเข้าใจแล้วก็ให้อภัยได้ 

การให้อภัยได้เป็นเรื่องของคนใจสูง ดังสุภาษิตที่ว่า
To err is human, to forgive divine - การท�าความผิด 

เป็นเรื่องของคนธรรมดา ส่วนการให้อภัยเป็นเรื่องของเทวดาหรือ 
ท่านผู้มีใจสูง

๑๙  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
ทีแรก ศรัทธา และ ปัญญา ก็ไปด้วยกัน แต่พอนานเข้า 

ผู ้ปฏิบัติพัฒนาปัญญาไปเรื่อยๆ ปัญญาจะเข้ามาแทนที่ศรัทธา 
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ทั้งหมด พระอรหันต์จึงไม่มีศรัทธา (อสฺสทฺโธ) หรือไม่เชื่อง่าย
ตามความเป็นจริงระดับสูงแล้ว พุทธศาสนาเน้นปัญญาเป็น 

สดุยอดของทางปฏบิตั ิแต่ปัญญากม็ไีว้เพือ่ความหลดุพ้น (วมิตุต)ิ 
อีกทีหนึ่ง หาใช่จบในตัวเองไม่

๒๐  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
ความร้ายกาจของคนใหญ่คนโตนั้นเหมือนไฟไหม้เชื้อ 

ลกุลามไปเรือ่ย เมือ่หมดเชือ้ในทีห่นึง่กล็ามเลยีหาเชือ้ใหม่ต่อไปอกี

๒๑  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
คนเราส่วนมากถ้าไม่ท�าลายตัวเองก่อนแล้วก็จะไม่มีอะไร 

ท�าลายเขาได้ ก่อนที่เขาจะถูกท�าลายลงนั้น ความจริงเขาได้ท�าลาย 
ตัวเองมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย

๒๒  เม.ย.  ๒๕๒๑
เรื่องร้ายในชีวิตคนนั้นไม่มีอะไรร้ายแรงเท่าความตาย เมื่อ 

ไม่กลัวตาย เรื่องอื่นๆ ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวอีก
บางคนกลัวความชั่วมากกว่ากลัวตาย เขาจึงยอมสละชีวิต 

เพื่อไม่ท�าความชั่ว บางคนรักความดีมากกว่าชีวิตจึงยอมสละชีวิต 
เพื่อความดี

แต่คนอย่างนี้ก็มีอยู่น้อย คนส่วนมากรักชีวิตยิ่งกว่าสิ่งใดๆ 
หมด จึงยอมสละทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตไว้
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๒๓  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
ความไม่ต้องการนั้นประเสริฐกว่าการได้มา ต้องการสิ่งใด 

รุนแรงมากเท่าใดก็กระวนกระวายมากเท่านั้น พอหมดความ 
ต้องการก็หมดความกระวนกระวาย และไม่ต้องยุ่งด้วยการพิทักษ์ 
รักษา หรือไม่ต้องวุ ่นวายด้วยโทษที่ติดมากับสิ่งนั้น ความไม่ 
ต้องการจึงประเสริฐกว่าการได้มา เพราะถ้าได้มาสมใจอยากแล้ว 
แต่ยังต้องทุกข์ด้วยการระวังรักษาอีกมาก

ผู้ไม่ต้องการสิ่งใด จึงเท่ากับได้โลกทั้งโลกไว้ในครอบครอง 
ไม่มีสิ่งใดที่เขาไม่มีและไม่ได้ ที่คนรู้สึกว่าเขาขาดสิ่งใดก็เพราะ 
เขาต้องการสิ่งนั้น

๒๔  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
งานทุกอย่างที่เราท�า ความเคลื่อนไหวทางกาย ความคิด 

ทุกอย่างที่เราคิดย่อมทิ้งร่องรอยไว้ในจิต แม้โดยปกติเราไม่ค่อย 
เห็นชัดนัก แต่มันท�างานอยู่ในภาคความรู้สึกใต้ส�านึกของสมอง 
หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Subconscious region of brain 
จ�านวนรวมของวาสนาหรือความประทับใจที่มีอยู่ในดวงจิตของเรา 
นั่นเองเป็นสิ่งตัดสินความเป็นเรา คือ เราจะเป็นอย่างไร ก็สุด 
แล้วแต่วาสนา (Impression) ในดวงจิต และมันก็มีสืบเนื่องกัน 
มาหลายร้อยชาติแล้ว

๒๕  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
ความประทับใจที่ดีย ่อมสร้างอุปนิสัยดี ที่ชั่วย่อมสร้าง 

อุปนิสัยชั่ว ถ้าคนใดคนหนึ่งได้ยินได้ฟังแต่เรื่องชั่ว คิดแต่เรื่อง 



อ.  ว ศ ิน   อิ น ท ส ร ะ 221

ป
 ี๒
๕
๒
๑

ชั่วติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ใจของเขาก็จะเต็มไปความประทับใจ 
หรือ  Impression ที่เลว สิ่งนั้นจะมีอิทธิพลครอบง�าความคิด 
และการกระท�าของเขา จนท�าให้เขาลมืข้อเทจ็จรงิต่างๆ ไปสิน้ เมือ่ 
ความประทับใจนั้นท�างานอยู่เสมอแล้ว ผลที่ออกมาก็จะต้องชั่ว 
คนนั้นก็จะต้องเป็นคนชั่ว ชั่วอย่างที่ช่วยได้ยากจริงๆ ส่วนความ 
ประทับใจที่ดีก็มีผลตรงกันข้าม

๒๖  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
ผลรวมแห่งการประทับใจอันเลวร้ายที่สั่งสมอยู่ในดวงจิต 

ของเขานั่นเอง จะสร้างพลังผลักดันอย่างแรงให้เขาผู้นั้นประกอบ 
กรรมชั่ว เขาจะเป็นเสมือนเครื่องจักรที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
วาสนาหรือ Impression มันบังคับให้เขาท�าชั่วอยู่ร�่าไป

๒๗  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
ถ้าบุคคลคิดแต่สิ่งที่ดี พูดดี และท�าดีอยู่เสมอ ผลรวมของ 

ความประทับใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดี เมื่อมันสั่งสมมากเข้าก็จะกลาย 
เป็นพลังใหญ่ บังคับให้เขาท�าแต่กรรมดี ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ไม่มี 
อ�านาจใดๆ จะมาหยุดยั้งได้ แม้บางคราวเขาปรารถนาจะท�ากรรม 
ชั่วบ้างก็ท�าไม่ได้ เพราะมโนธรรมไม่ยินยอม ตรงกันข้ามมันจะ 
ดึงเขากลับจากการประกอบกรรมชั่วนั้น อุปนิสัยอันดีงามที่ได้รับ 
การปลูกฝังลงในบุคคลด้วยวิธีดังกล่าวนี้ ย่อมไม่เปลี่ยนแปลงไป 
เพราะสิ่งรบเร้าเย้ายวนภายนอก เขาสามารถเอาชนะตนเองและ 
ควบคุมอินทรีย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์
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๒๘  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
ความดีและความชั่วมีผลของมันเองทั้ง ๒ อย่าง ท�าดีย่อม 

ได้รับผลดี ท�าชั่วได้รับผลชั่ว ความดีและความชั่วย่อมผูกพันอยู่ 
กับวิญญาณ

ทุกครั้งที่ท�าชั่วก็เท่ากับได้หว่านพืชแห่งความทุกข์ไว้แล้ว 
และทุกครั้งที่ท�าดีก็เท่ากับได้หว่านพืชแห่งความสุขไว้แล้วในตน 
พืชนั้นจะผลิดอกออกผลเมื่อไรเท่านั้น

๒๙  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ถ้าต้องท�าบาปก็อย่าท�าบ่อยๆ ไม่ควร 

พอใจในบาปนั้น”
คนที่จ�าเป็นต้องท�าอะไรด้วยความไม่พอใจนั้นย่อมท�าไป 

ไม่ยืด เมื่อหมดความจ�าเป็นหรือสิ่งบังคับแล้วก็จะเลิกทันที แต่ถ้า 
ท�าด้วยความพอใจกจ็ะท�าอยูเ่รือ่ยๆ ท�าได้เสมอ เพราะมคีวามพอใจ 
เป็นสิ่งตอบแทนอยู่ในตัว แม้จะไม่ได้รับสิ่งอื่นก็ตาม

๓๐  เม.ย.  ๒๕๒๑ 
ในชีวิตมนุษย์มีเรื่องอ�าพรางอยู่มาก หลุมพรางในชีวิตก็มี 

มาก ท�าให้คนผู้มีปัญญาน้อยหลงผิด เข้าใจผิด และตกลงไปใน 
หลุมพรางของชีวิตนั้น

บุญ บาป ความดี ความชั่ว อันมีส่วนเกี่ยวพันกับความสุข 
ของคนนั้น มีความสลับซับซ้อนอยู่เป็นอันมาก ยากที่จะเข้าใจให้ 
ถูกต้องตลอดด้วยความรู้ความคิดธรรมดาได้
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๑  พ.ค.  ๒๕๒๑
ดวงจิตเป็นเสมือนบ่อลึกที่มีวัตถุต่างๆ ทับถมลงไปมาก 

ทุกวัน วัตถุที่กล่าวนี้คืออารมณ์และผลแห่งการกระท�าต่างๆ ของ 
ผู้นั้น เก็บสะสมทับถมอยู่ในบ่อลึกคือดวงจิตทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ 
อาสวะ - คือส่วนชั่วที่สะสมทับถมอยู่ในจิต และ บารมี - ส่วนดี 
ที่สะสมอยู ่ในจิต จึงมีความส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิต วิถีชีวิต 
ของคนเป็นอันมาก เขาจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่อาสวะและบารมี 
ที่เขาสะสมไว้เอง

๒  พ.ค.  ๒๕๒๑
ตามธรรมดาของมากย่อมมาจากของน้อยก่อน เมื่อสะสม 

นานเข้า หลายๆ น้อยก็กลายเป็นมาก คนสะสมบาปทีละน้อยก็ 
ย่อมเต็มไปด้วยบาป กลายเป็นคนบาป หาสิริมงคลในตนไม่ได้ 
ส่วนคนหมั่นสะสมบุญทีละน้อยก็ย่อมเต็มไปด้วยบุญ มีสิริมงคล 
ในตนมาก เป็นเสน่ห์  เป็นมิ่งขวัญ เป็นความต้องการของคน 
ทั้งหลาย เป็นความสุขใจ ก่อให้เกิดความปลาบปลื้มแก่ผู้ได้พบ 
เห็น สมาคมด้วย สนทนาด้วย

๓  พ.ค.  ๒๕๒๑
คนดมีปัีญญาย่อมไม่ละเลยคณุงามความด ีไม่ดหูมิน่ความดี 

ว่าเล็กน้อยแล้วเพิกเฉยเสีย เขาย่อมเก็บย่อมสะสมคุณความดี 
วันละเล็กละน้อยเท่าที่ก�าลังกายก�าลังปัญญาจะอ�านวยให้ท�าได้ 
เหมอืนคนเดนิเข้าไปในสวนดอกไม้ เกบ็ดอกไม้ทลีะดอกใส่กระเช้า 
หรือตะกร้า ไม่นานนักกระเช้าหรือตะกร้าย่อมเต็มด้วยดอกไม้ 
หลากสีหลากพันธุ์และหลายสัณฐาน
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๔  พ.ค.  ๒๕๒๑
รู้สึกว่าอะไรๆ มันน่าเบื่อไปหมด ไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้อง 

กับอะไร มองอะไรก็เห็นแต่ทุกข์และโทษของมันเจืออยู่ทุกอย่าง 
ไม่อยากจะเข้าไปแตะต้องอะไร โลกช่างดูยุ่งเหยิงวุ่นวาย หาความ 
สงบอะไรไม่ได้

๕  พ.ค.  ๒๕๒๑
วันนี้ เป ็นวันฉัตรมงคล คือวันคล้ายวันเสวยราชย์ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ 
ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อ ๓๒ ปีมาแล้ว คือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๙

พุทธศาสนาแสดงว่า ธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติ 
ธรรม เหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝน (คุ้มครองผู้ถือร่มให้พ้นภัย 
คือการเปียกฝน)

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ
ฉตฺตํ มหนฺตํ วิย วสฺสกาเล
พระราชาใดทรงประพฤติธรรม ธรรมย่อมคุ้มครองรักษา 

พระองค์ให้พ้นภัยและทรงเกษมสุข

๖  พ.ค.  ๒๕๒๑
ความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตใจเหมือนความสัมพันธ์ 

ของเครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุ ย่อมมีผลกระทบกระเทือนถึงกัน 
และสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม จึงจะท�าให้เสียงดี เรียบร้อย
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๗  พ.ค.  ๒๕๒๑
ความคิดที่ดี ๒ อย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน แต่พอกระแสความ 

คิดเพ่งไปทางหนึ่งหรืออย่างหนึ่งมากสักหน่อย เพียงครู่เดียวก็ลืม 
อีกอย่างหนึ่งไป

ดูเถิด ดูความไม่เที่ยงของสัญญา (ความจ�า) และปัญญา 
(ความรู้) เกิดขึ้น ตั้งอยู่ชั่วคราว แล้วดับไป สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง 
ไม่ยั่งยืน จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น

๘  พ.ค.  ๒๕๒๑
เมื่อภายในหรือภายนอกของกายมีความร้อนน้อยลง ความ 

ต้องการของเย็นหรือความเย็นก็น้อยลงด้วย ฉันใด
เมื่อกิเลสเครื่องเผาใจให้ร้อนลดน้อยลง ความต้องการธรรม 

อันเป็นของเย็นก็ลดน้อยลงด้วย เมื่อกิเลสดับหมดแล้ว ความ 
ต้องการธรรมก็ดับไปด้วยเหมือนกัน

นี่แหละ พระพุทธองค์ตรัสว่าต้องละทั้งธรรมและอธรรม

๙  พ.ค.  ๒๕๒๑
“ประชาชนส�าคัญที่สุด ประเทศชาติส�าคัญรองลงมา ส่วน 

ผู้ปกครองนั้นมีความส�าคัญน้อยที่สุด” 
(วาทะของเม่งจื้อ ปรัชญาเมธีจีน)

“ที่เม่งจื้อพูดอย่างนี้ ก็เนื่องจากเขาเห็นนักปกครองเวลา 
มีอ�านาจมักจะลืมตัว ส�าคัญตัวว่าเป็นประเทศชาติเสียเอง นึกว่า 
ความเหน็ของตวัจะต้องเป็นความเหน็ของคนทัง้ชาต ิฐานะต�าแหน่ง 
อันสูงท�าให้นักปกครองง่ายต่อการห่างเหินจากประชาชน จึงไม่อาจ 
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ทราบสุขทุกข์ที่แท้จริงของเขาเหล่านั้นได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยากที่จะ 
ปกครองด้วยธรรมานุภาพ” 

(ค�าอธิบายของเสถียร โพธินันทะ ในเมธีตะวันออก หน้า ๒๔๖ - ๒๔๗)

๑๐  พ.ค.  ๒๕๒๑
“คนเราหากปราศจากทรัพย์สมบัติอันเป็นสิ่งบ�ารุงความสุข 

พอควรแก่อัตภาพแล้ว จะให้มีอุดมคติที่มั่นคงย่อมยากที่จะ 
เป็นไปได้ มีแต่บัณฑิตเท่านั้นที่กระท�าได้ คนทั่วไปเมื่อไร้ทรัพย์ 
สมบัติเสียแล้ว ย่อมพลอยไม่มีอุดมคติเบื้องสูงไปด้วย ย่อมปล่อย 
ตนให้ตกอยูใ่นอ�านาจของสิง่แวดล้อม สามารถท�าทจุรติผดิศลีธรรม 
ต่างๆ ได้” 

(วาทะของเม่งจื้อ)

๑๑  พ.ค.  ๒๕๒๑
“จงอย่าท�าสิ่งที่ความรู้สึกของตนบอกว่าไม่ควรท�า จงอย่า 

ปรารถนาในสิ่งที่ความรู้สึกของตนบอกว่าไม่ควรปรารถนา เรื่อง 
มนุษยธรรมมีเท่านี้เอง” 

(วาทะของเม่งจื้อ)

ตามวาทะนี้ เม่งจื้อเป็นผู้ถือลัทธิมโนธรรมนิยมสมบูรณ์ คือ 
ให้ถอืเอามโนธรรม Conscience เป็นเครือ่งตดัสนิสิง่ควรท�า และ 
สิ่งควรเว้น

แต่มโนธรรมของคนย่อมมีไม่เหมือนกัน คนที่พัฒนาตน 
แล้วย่อมมคีวามรูส้กึสงู ส่วนคนทีย่งัไม่พฒันาตน ความรูส้กึย่อมต�่า

ฉะนั้น ความรู้สึกไม่ใช่สิ่งตัดสินที่ถูกต้องเสมอไป
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๑๒  พ.ค.  ๒๕๒๑
“พระราชาผู ้ทรงธรรมแต่ปางก่อนทรงนิยมในบัณฑิตจน 

กระทั่งลืมขัตติยมานะ บัณฑิตแต่ปางก่อนก็มีความเคารพในวิทยา 
ความรู้ของตนจนลืมพระราชานุภาพเหมือนกัน

“วิธีสั่งสอนคนอื่นให้รู้สึกนึกคิดย่อมมีหลายวิธี การนิ่งเสีย 
ไม่ตักเตือนสั่งสอนก็นับว่าเป็นวิธีหนึ่ง

“ในสมยัทีค่นถอืธรรมเป็นใหญ่ เรากจ็งยดึมัน่ในธรรม บ�าเพญ็ 
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในสมัยที่คนทั้งหลายถืออธรรมเป็น 
ใหญ่ เราจงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมไว้ ฉันไม่เคยได้ยินว่าต้อง 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงธรรมเพื่อเอาใจคนเลย” 

(วาทะของเม่งจื้อ)

๑๓  พ.ค.  ๒๕๒๑
ลิงโลดอยู ่บนต้นไม้จึงจะดูสง่า ปลาว่ายอยู ่ในน�้าดูสวย 

เพราะอยูใ่นทีเ่หมาะสมแก่มนั ลงิเดนิอยูใ่นดงหนามดกูะย่องกะแย่ง 
ปลาติดอยู่ในปลักแห้งดูกระเสือกกระสนกระวนกระวาย หาสง่า 
ราศีมิได้ เพราะอยู่ในที่อันไม่เหมาะที่มันจะแสดงอานุภาพ ฉันใด

มนุษย์ก็ฉันนั้น เมื่อใดอยู่ในที่อันเหมาะสมแก่ตน เหมาะ 
แก่ความรู ้ความสามารถของตนย่อมดูสง่างาม แต่พออยู ่ในที่ 
อันไม่เหมาะสมแก่ตนย่อมเสียสง่าราศี

เพราะฉะนั้น จงเลือกอยู่และเลือกท�างานที่เหมาะสมแก่ตน 
เพื่อจะได้แสดงตนให้เหมาะสมแก่อานุภาพ (ความรู้ความสามารถ) 
ของตน
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๑๔  พ.ค.  ๒๕๒๑
พุทธศาสนาสอนว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง มีความเกิดขึ้น 

และดบัไปเป็นธรรมดา มนษุย์เป็นสงัขารอย่างหนึง่ ย่อมไม่พ้นกฎนี้ 
แต่ท�าไมเล่าพุทธศาสนิกชนผู ้รู ้เรื่องนี้แล้วจึงต้องเศร้าโศกเป็น 
นักหนาเมื่อญาติพี่น้องสิ้นชีวิตลง แม้บางคนจะมิได้เศร้าโศกจริง 
แต่ก็ต้องแสดงอาการภายนอกว่าเป็นทุกข์  เช่น ต้องไว้ทุกข์กัน 
นานๆ เป็นปี ผู้ที่ไปร่วมในงานศพก็ต้องแสดงตนว่ามีทุกข์โศก 
ต้องแต่งกายแบบไว้ทุกข์ พุทธศาสนาสอนให้พ้นทุกข์มิใช่หรือ ? 
ท�าไมจึงต้องท�าเป็นทุกข์แม้ในเรื่องที่มิได้ทุกข์

๑๕  พ.ค.  ๒๕๒๑
ย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตทุกช่วงๆ รู ้สึกเหมือนว่าเกิด 

ขึ้นเมื่อวานนี้เอง เหตุการณ์ ๓๐ - ๔๐ ปีที่ผ่านมา ปรากฏเหมือน 
ความฝันทีฝั่นผ่านไปเมือ่คนืนีเ้อง ช่างน้อยนดิเสยีเหลอืเกนิ อนาคต 
เล่า ที่รู ้สึกว่ายาวนานนั้น พอถึงเข้าจริงและเมื่ออนาคตได้กลาย 
เป็นอดีตไปแล้ว ก็น้อยนิดและว่างเปล่าอีก

ชีวิตนี้น้อยนัก ไม่ควรประมาท ควรท�าชีวิตที่น้อยให้มีสาระ 
ไม่ควรปล่อยชีวิตให้เป็นโมฆะ ว่างเปล่าจากคุณธรรมความดี

บุคคลที่เกิดมามีชีวิต แต่น้อยคนนักที่พยายามศึกษาให้รู้ว่า 
ชีวิตคืออะไร ? ชีวิตควรจะต้องการอะไร ? อะไรคือจุดหมายของ
ชีวิต ?

๑๖  พ.ค.  ๒๕๒๑
ผลประโยชน์ในสายตาของมนุษย์กับประโยชน์คือสวัสดิภาพ 

ของสิ่งนั้น บางทีก็ขัดกัน ไม้ที่มีประโยชน์แก่มนุษย์มากเพราะ 
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เนื้อดี มนุษย์ก็จะตัดมาท�าบ้านเรือนหรือสัมภาระอย่างอื่น แต่เป็น 
การท�าลายประโยชน์คือสวัสดิภาพของต้นไม้นั้นเอง

ปูปลาที่เนื้อดี มีประโยชน์ในการบ�ารุงสุขภาพของมนุษย์ 
มนุษย์ก็จับมากิน แต่เป็นการท�าลายประโยชน์คือสวัสดิภาพของ 
ปูปลานั้น

เรื่องอื่นๆ ท�านองนี้มีอีกมาก ลองคิดดูเถิด บางทีประโยชน์ 
ของเราอาจไปท�าลายประโยชน์ของผู้อื่นเข้าก็ได้ คนมีใจกว้างจึง 
ไม่รู้สึกว่าตนได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์

๑๗  พ.ค.  ๒๕๒๑
อิทธิพลของปรัชญาเต๋า  (ของจีน) แสดงออกในรูปของ 

ความรักในธรรมชาติที่สงัดเงียบ เยือกเย็น ความเสียสละ ความ 
ไม่อินังขังขอบกับลาภยศ ความมักน้อย อิ่มด้วยปัญญา เพลินกับ 
ความสุขของป่าเขาล�าเนาไพร 

(เมธีตะวันออก หน้า ๓๖๘ ของ เสถียร โพธินันทะ)

๑๘  พ.ค.  ๒๕๒๑
โลกได้ประสบกับปัญหาข้อบกพร่องทางจริยธรรมเสมอมา 

ทั้งนี้เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกของเรายังเยาว์ทางจิต ส่วนกฎ 
แห่งจริยธรรมและระเบียบประเพณีที่ดีงามนั้น ตั้งขึ้นโดยบุคคลผู้ 
ทีม่จีติเจรญิแล้ว เปรยีบเหมอืนบ้านทีม่ผีูใ้หญ่อยู ่๒ - ๓ คน แต่มี 
เด็กเล็กๆ อยู่หลายสิบคน กฎระเบียบอันใดที่ผู้ใหญ่สั่งสอนและ 
วางไว้ เพือ่ประโยชน์สขุและความเรยีบร้อยของบ้าน เดก็มองไม่เหน็ 
คณุค่าและท�าตามไม่ได้ โลกของเรานีผู้ท้ีเ่ป็นผูใ้หญ่ทางจติยงัมน้ีอย 
เกินไป โลกจึงยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา



2๓0 อ นุ ทิ น ท ร ร ศ น ะ ช วิ ตี

๑๙  พ.ค.  ๒๕๒๑
มหาตมคานธี เน้นเรื่อง ความรัก การไม่สะสมทรัพย์สิน 

การรบัใช้สงัคม และการยดึมัน่ในความจรงิ เป็นต้น คานธถีอืว่าวธิี 
การมีค่าเท่ากับจุดมุ่งหมาย การปฏิบัติวิธีการจึงเป็นการท�าให้แจ้ง 
ซึ่งจุดมุ่งหมาย

(Means is equivalent to end, to practice the means 

is to realise the end)

หมายความว่า เมื่อด�าเนินวิธีการดี ถูกต้อง จุดหมายปลาย 
ทางย่อมจะดี แต่แม้จะมีจุดมุ่งหมายดี แต่วิธีการไม่ดี ก็ใช้ไม่ได้

๒๐  พ.ค.  ๒๕๒๑
รู้สึกว่าความเกิดเป็นทุกข์อันยืดเยื้อ ไม่น่าพอใจในการเกิด 

ไม่ว่าเกิดเป็นอะไรและอยู่ในฐานะอย่างไร เรื่องที่จะไม่มีทุกข์นั้น 
เป็นอันหวังไม่ได้ ชีวิตเป็นเพียงการต่อสู ้ดิ้นรนเพื่อบ�าบัดทุกข์ 
อันเกิดติดต่อกันอยู่ตลอดสายเท่านั้นเอง

มนุทีัง้หลาย เหน็ความจรงิดงักล่าวนี ้จงึถอนตนออกจากโลก 
ไม่อาลัยใยดีต่อโลก เพราะโลกเป็นแหล่งแห่งทุกข์นานาประการ 
รวมทั้งการเผาของกิเลสที่เผาใจอยู่ตลอดเวลา ช่างน่าสังเวชสลด 
จิตเสียนี่กระไร

๒๑  พ.ค.  ๒๕๒๑
ล�าบากแต่มอีสิระ สบายแต่มภีาระผกูพนั ไม่อสิระ ผูม้ปัีญญา 

น่าจะเลือกเอาประการแรกเป็นทางด�าเนิน
บางท่านอาจจะแย้งว่า ข้อความที่กล่าวนั้นเป็นจริงไม่ได้ 
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เพราะความอิสระเป็นความสบายอยู่ในตัวแล้ว ส่วนความไม่อิสระ 
หรือภาระผูกพันเป็นความล�าบากอยู่ในตัวแล้ว ถ้าอย่างนั้นท่าน 
ลองพิจารณาอีกข้อหนึ่ง คือ ส�าคัญกว่าแต่ล�าบากมากกว่า ต�า่ต้อย 
กว่า หรือส�าคัญน้อยลงแต่สุขสบายมากกว่า ท่านจะเลือกเอา 
ความส�าคัญหรือความสุข ?

๒๒  พ.ค.  ๒๕๒๑
น่าสังเวชสลดใจในความเป็นไปของโลกหรือชีวิตที่ดิ้นรนอยู่ 

ในกองเพลงิกองใหญ่ คอื เพลงิกเิลสและเพลงิทกุข์ สตัว์ทัง้หลาย 
ดิ้นรนกระเสือกกระสนกันอยู่ในกองเพลิงนี้ ช่างมหึมา น่าสะพรึง 
กลัวเสียนี่กระไร ถึงกระนั้นสัตว์ทั้งหลายก็ยังพอใจวนเวียนอยู่ใน 
โลกทุกข์ สัตว์ที่ต้องการออกจากทุกข์ พ้นจากการเวียนว่ายตาย 
เกิดมีน้อย

ท่านผู้รู้ได้ชี้บอกว่า นั่นอย่างไรเล่าทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความ 
ดับทุกข์ และทางแห่งความดับทุกข์ แต่สัตว์ทั้งหลายกลับเห็น 
ตรงกันข้ามไปเสียหมด จึงเดินสวนทางกับท่านผู้ดับทุกข์ได้แล้ว 
ช่วยได้ยากจริงๆ 

๒๓  พ.ค.  ๒๕๒๑
ความพยายามนั้นต้องท�าไปเรื่อยๆ เมื่อความพยายามนั้น 

ส�าเร็จผลแล้วจึงเสวยผล การเสวยผลก็เสวยเป็นครั้งคราวเท่าที่ 
ความจ�าเป็นหรือความต้องการเกิดขึ้น เหมือนคนขุดบ่อน�า้ไว้ส�าเร็จ 
เรียบร้อยแล้ว มีน�้าเต็มบริบูรณ์ ใสสะอาด เมื่อกระหายน�้าเมื่อใด 
ก็ตักดื่มได้เท่าที่ต้องการ
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การไม่ท�าความเพียรสม�่าเสมอ คอยท�าเอาเฉพาะกาลเมื่อ 
ความต้องการเกิดขึ้นนั้น ย่อมไม่อ�านวยผลทันกาล เหมือนคน 
กระหายน�้าแล้วจึงเริ่มขุดบ่อน�้า ทั้งไม่มีน�้าส�ารองส�าหรับดื่มย่อมจะ 
ล�าบากมาก

ฉะนั้น ผู้มีปัญญาเห็นกาลไกล เมื่อประสงค์สิ่งใดก็ควรท�า 
ความเพียรในสิ่งนั้นเรื่อยๆ สม�่าเสมอ ความส�าเร็จผลอันน่าชื่นใจ 
ย่อมจะเกิดขึ้น

๒๔  พ.ค.  ๒๕๒๑
ความเพียรที่จะท�านั้นต้องถูกจุดและเหมาะสมจึงจะส�าเร็จ 

ได้ ถ้าไม่ถูกจุด ผิดที่ ผิดเรื่องราว ย่อมไม่อาจให้ส�าเร็จผลได้ 
แม้จะใช้ความเพียรพยายามเข้มงวดสักปานใดก็ตาม เหมือนคน 
ต้องการน�้ามันแต่ไปบีบเอาที่เมล็ดทราย หรือคนต้องการน�้านมโค 
แต่ไปบีบเอาที่เขาโค จะคั้นสักเท่าใดก็หาส�าเร็จไม่ บางคนอาจไป 
คั้นเอาที่หางโค เท้าโค แต่พอคั้นที่นมโคก็ได้น�้านมที่ต้องการ 
เพราะฉะนัน้ความพยายาม วธิกีาร และจดุมุง่หมาย จะต้องเป็นไป 
ถูกต้อง พอดีพองาม เพียงแต่ความตั้งใจดีและจุดมุ ่งหมายดี 
อย่างเดียว หาเพียงพอไม่

๒๕  พ.ค.  ๒๕๒๑
ความตั้งใจดีที่ไม่มีปัญญาก�ากับ คือท�าไปด้วยความโง่เขลา 

นั้นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะคอยคิดเอาความตั้งใจดีมาเป็นข้ออ้าง 
แม้จะท�าผิดพลาดไปแล้วเป็นอันมากก็คอยอ้างแต่ความตั้งใจดี 
ของตน ใครๆ จะตักเตือนคัดค้านก็ไม่ได้ ตนเองก็คอยปลอบใจ 



อ.  ว ศ ิน   อิ น ท ส ร ะ 2๓๓

ป
 ี๒
๕
๒
๑

ตนเอง ด้วยเอาความตั้งใจดีของตนนั่นแหละเป็นเครื่องอ้าง 
เหมอืนคนโง่เขลากลวัว่าปลาจะจมน�า้ตายตามความเข้าใจของตน จงึ 
เอาปลามาไว้บนบกด้วยความหวังดี ปลาก็ตายด้วยความหวังดีนั้น

๒๖  พ.ค.  ๒๕๒๑
เสน่ห์ของโลก ก็คือเสน่ห์ของเบ็ด ช่างน่ากลัวเสียจริงๆ 
อะไรคือเสน่ห์ของเบ็ด ?
เหยือ่ทีหุ่ม้เบด็ไว้ ถ้าไม่มเีหยือ่หุม้ไว้ ปลาตวัใดเล่าจะกนิเบด็
อะไรคือเสน่ห์ของโลก ?
อัสสาทะ - ความสนุกสนานเล็กน้อย อันยั่วยวนให้คนหลง 

เข้าใจผิดว่าเป็นจริง แต่แฝงเอาความทุกข์เป็นอันมากไว้เหมือน 
ตัวเบ็ด

๒๗  พ.ค.  ๒๕๒๑
ไม่ควรกลัวว่าคนอื่นจะไม่รู้คุณธรรมของเรา สิ่งที่ควรกลัว 

คือ เราจะไม่มีคุณธรรมที่แท้จริง

๒๘  พ.ค.  ๒๕๒๑
ไปเทีย่ว ไปธรุะทีไ่หน กม็แีต่ความวุน่วายและความทกุข์ ได้ 

พบเหน็แต่สิง่ทีวุ่น่วายและเป็นไปเพือ่ทกุข์ จงึไม่อยากไปไหน อยูท่ี่ 
บ้านสงบสุขดี ได้อ่านหนังสือ ได้ท�างานหรือฟังสิ่งที่พอใจ

คนที่ไม่มีอาหารใจ ก็คิดแต่จะแสวงหาอาหารกายอย่างเดียว 
คนที่ไม่ได้สุขอันเกิดจากความสงบและคุณธรรม ก็คิดแต่จะสนอง 
ความต้องการทางประสาทสัมผัส (Senses) เท่านั้น





ขอให้เราสร้างนิสัยไม่ดูหมิ่นของเล็กน้อย 

ความผิดอันเล็กน้อย 

อาจเป็นผลร้ายใหญ่หลวงแก่อนาคตของเราได้ 

การพูดอะไรผิดเพียงค�าเดียว อาจเป็นแผลรักษาไม่หาย 

และท�าความล�าบากไปตลอดชีวิต



2๓6 อ นุ ทิ น ท ร ร ศ น ะ ช วิ ตี

๒๙  พ.ค.  ๒๕๒๑
“วัวยิ่งแล่น ไถยิ่งกินลึก” นี่ค�าโบราณท่านกล่าวไว้ จาก 

ประสบการณ์ตรงของท่านในการท�านา และสามารถน�าเอาตวัอย่างนี้ 
มาใช้กบัชวีติของคนได้หลายแง่หลายมมุ เมือ่ไถกนิลกึ กห็นกัคอววั 
นัน่เอง หาใช่หนกัเจ้าของไม่ฉนัใด คนทีอ่ยูใ่นวยัท�างานมภีาระต้อง 
เลี้ยงตนและครอบครัว ท่านซึ่งเปรียบเป็นวัวลากไถนั้น ถ้าแล่น 
เกินไป ต้องการมากเกินไป โลภมากเกินไป - โลภในทรัพย์ ยศ 
เกียรติ คือยิ่งเป็นทาสของกิเลสมากเท่าใด ก็ยิ่งมีทุกข์ลึกลงไป 
เท่านัน้ เป็นภาระอนัหนกัอึง้มากเท่านัน้ นีแ่หละ “ววัยิง่แล่น ไถยิง่ 
กินลึก”

๓๐  พ.ค.  ๒๕๒๑
เมื่อทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นตัวตนและที่เข้าไปยึดถือมัน 

ด้วยความเข้าใจผิด จึงสมควรที่จะปรับปรุงความเข้าใจให้ถูกต้อง 
อบรมปัญญาของตนให้แทงทะลอุวชิชาออกมาให้จงได้ ตราบใดทีย่งั 
มกีารยดึถอืว่ามเีรา มขีองเรา มตีวัของเรา ของเขา ตราบนัน้ศานติ 
ก็จะยังไกลกับความต้องการของเรามาก เมื่อมีการยึดถือในตัวตน 
สิ่งที่จะก่อความยุ่งยากให้แก่โลกอีก ๓ อย่าง คือ โลภะ โทสะ 
โมหะ ก็จะต้องแสดงบทบาทของมันออกมาแน่ๆ โดยไม่ต้องสงสัย 
อะไรเลย การยึดถือเป็นเหมือนการแบกภาระหนัก

(จาก อนุสรณ์ศานติธรรม โดย เสถียร โพธินันทะ)
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๓๑  พ.ค.  ๒๕๒๑
ท้องฟ้ากับพื้นดินนับว่าห่างกัน ฝั่งมหาสมุทรทั้งสองด้าน 

นับว่าไกลกัน แต่ธรรมของสัตบุรุษ (คนดี) กับของอสัตบุรุษ 
(คนชั่ว) ยังห่างไกลกันยิ่งกว่านั้น 

(พระพุทธภาษิต)

๑  มิ.ย.  ๒๕๒๑
การท�าความดีนั้น ต้องท�าทุกวันและควรท�าไปตั้งแต่วัยต้นๆ 

ไม่ต้องรอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยท�า จะเป็นการเข้าป่าจวนค�่า 
ได้ไม้ไม่กีต้่น หรอื “เจอไม้งามเมือ่ขวานป่ินเสยีแล้ว” มวัเทีย่วระหก 
ระเหนิท�าความชัว่ช้าสามานย์อยูไ่ด้ ตัง้แต่เดก็จนแก่ ไม่รูค้ณุค่าของ 
ความดแีละศาสนา แต่พอได้รูก้แ็ก่จวนตายเสยีแล้ว รูส้กึเสยีดายว่า 
ได้ท�าความดน้ีอยไป จะขอยดืเวลาต่อมจัจรุาชกไ็ม่ได้ เพราะท่านให้ 
เวลาตั้งมากแล้ว มัวเอาไปท�าอย่างอื่นเสีย

๒  มิ.ย.  ๒๕๒๑
การหาทรพัย์กค็วรหาในวยัหนุม่สาว หรอืวยักลางคน พลาด 

โอกาสแล้วตั้งตัวยากและจะล�าบากมากในวัยชรา ใครลุ ่มหลง 
เพลิดเพลินเสียในวัยหนุ่มสาว มิได้เก็บทรัพย์สมบัติไว้ใช้บ้างใน 
วัยชรา ความแก่มาถึงเข้าจริง ท�าอะไรไม่รอด หาทรัพย์ไม่สะดวก 
จะเดือดร้อนไปจนตาย จะหวังพึ่งลูกหลานนั้นยาก เพราะเขามี 
ภาระต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรือผัวของเขาเหมือนกัน เหลือแล้วเขา 
จึงเอื้อเฟื้อมาถึงคนแก่ ลูกหลานส่วนมากก็เคารพย�าเกรงแต่คนแก่ 
ที่ไม่ต้องพึ่งเขา
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๓  มิ.ย.  ๒๕๒๑
อย่าฝังใจในอดตีของคนนกัเลย คนทีเ่คยท�าชัว่กอ็าจกลบัตวั 

เป็นคนดีได้ เหมือนคนที่เคยจับของโสโครก แต่ต่อมาเมื่อเขาล้าง 
มือสะอาดแล้วก็ไม่ควรรังเกียจมือนั้นอีก ควรรังเกียจเฉพาะเวลาที่ 
มือสกปรกเท่านั้น

ถ้าจะหาความสุขจากการเพ่งโทษผู้อื่นก็คงไม่ได้สุขจริง สุข 
จริงอยู่ที่การให้อภัย และท�าใจให้ผ่องใส มองดูสัตว์ทั้งหลายด้วย 
เมตตาปรานี

๔  มิ.ย.  ๒๕๒๑
บุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบ ไม่ประกอบ 

ตนไว้ในสิ่งอันควรประกอบ ละสิ่งอันเป็นประโยชน์เสีย แล้วถือ 
เอาอารมณ์อนัเป็นทีร่กั (ภายหลงั) ย่อมกระหยิม่ต่อบคุคลผูป้ระกอบ 
ตนไว้ในทางทีช่อบ บคุคลไม่ควรคลกุคลกีบัสตัว์หรอืสงัขารอนัเป็น 
ทีร่กัและไม่เป็นทีร่กั ไม่ว่าในกาลไรๆ เพราะการไม่ได้เหน็สิง่อนัเป็น 
ที่รักก็ดี การต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ดี เป็นทุกข์ เพราะ 
ฉะนัน้ ไม่ควรท�าสตัว์หรอืสงัขารให้เป็นทีร่กั เพราะความพลดัพราก 
จากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นความทรมาน ชนใดไม่มีสิ่งที่รัก 
และไม่เป็นที่รัก กิเลสเครื่องร้อยรัดย่อมไม่มีแก่ชนนั้น

(พระพุทธภาษิต ขุ. ธ.)

๕  มิ.ย.  ๒๕๒๑
เมื่อรัก ย่อมต้องมีการพลัดพรากเป็นธรรมดา และเมื่อ 

เกลียดก็ย่อมมีเวลามีโอกาสที่จะต้องประสบกับสิ่งที่เกลียดนั้น 
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ผลออกมาเป็นความทกุข์ พ้นจาก ๒ อย่างคอื ความรกั และความ 
เกลียดแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์ทางใจ

กิเลสภาระ ภาระคือกิเลส เป็นของหนักยิ่งใหญ่ส�าหรับ 
มนษุย์ แต่มนษุย์ส่วนมากกย็งัพอใจทีจ่ะน�าภาระนัน้ตดิตวัไปทกุหน 
ทุกแห่ง มีความภูมิใจที่ยังเป็นคนมีกิเลส ซึ่งเท่ากับภูมิใจในความ
ทุกข์

๖  มิ.ย.  ๒๕๒๑
ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง บัณฑิตรู้ 

ข้อนีต้ามความเป็นจรงิแล้ว ท�าพระนพิพานให้แจ้ง เพราะพระนพิพาน 
เป็นสุขอย่างยิ่ง 

(พระพุทธภาษิต ขุ. ธ.)

ความหิวเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดตลอดชีวิต เพียงให้ทุเลา 
ไปชั่วคราวแล้วเกิดขึ้นอีก ต้องบ�าบัดอยู่เสมอ

สงัขารของเราไม่มค่ีาอะไร ถ้าไม่ห่อหุม้เอาความดไีว้ มนัมแีต่ 
ภาระให้ต้องแบกต้องเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา

๗  มิ.ย.  ๒๕๒๑
เมื่อบุคคลท�าบาป บาปนั้นย่อมเข้าสู ่ตนแล้วท�าความทุกข์ 

ความล�าบากให้แก่ผูน้ัน้ เหมอืนคนไม่ระวงัหรอืด้วยเหตใุดเหตหุนึง่ 
กต็าม เชือ้โรคเข้าสูต่น เมือ่เชือ้โรคเข้าไปแล้วกเ็ริม่ท�าลายบคุคลนัน้ 
ให้เจ็บป่วย มีอาการต่างๆ แล้วแต่ชนิดของเชื้อโรค อาจท�าให้ 
ถึงตายบ้าง มีอาการปางตายบ้าง เมื่อได้ยาที่ถูกกับโรค โรคก็หาย 
ร่างกาย กลับมีสุขภาพดีอย่างเดิม บาปเหมือนโรค บุญกุศล 
เหมือนยา
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๘  มิ.ย.  ๒๕๒๑
ความรักมักควบคู่ไปกับความเสียใจ สิ่งใดที่บุคคลรักมาก 

ก็มักท�าให้เสียใจได้มาก เพราะหวังมากและเอาใจไปจดจ่อมาก จึง 
มีค�ากล่าวว่า ถ้าจะรักก็จงลืมค�าว่าเสียใจ

ความหวังกับความผิดหวังเป็นของคู่กัน เมื่อตั้งความหวังขึ้น 
บางคราวกส็มหวงั บางคราวกผ็ดิหวงั เนือ่งจากสิง่ทัง้หลายอยูน่อก 
การบังคับบัญชาของเรา เป็นไปตามเหตุปัจจัย จึงไม่อาจสนอง 
ความต้องการหรือความหวังของเราได้เสมอไป ลูกคนใดที่พ่อแม่ 
หวังมากก็อาจท�าให้พ่อแม่ผิดหวังได้มากเช่นกัน

๙  มิ.ย.  ๒๕๒๑
เรือหรือแพมีไว้ก็เพื่อให้ข้ามแม่น�้า เมื่อข้ามได้แล้วก็ไม่ควร 

ทูนหรือแบกแพติดไปด้วย ฉันใด พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า ทรง 
แสดงธรรมไว้ด้วยความมุ่งหมายเพื่อจะใช้ข้ามสังสารวัฏหรือสังสาร 
สาคร มใิช่เพือ่ให้ยดึถอื เมือ่รูท้ัว่ถงึธรรมแล้วกพ็งึละเสยี ทรงสอน 
ให้ละแม้ซึ่งธรรม ไม่ให้ยึดมั่นแม้ซึ่งธรรม ไม่ต้องกล่าวถึงอธรรม

(นัย มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ๑๒/๒๘๐/๒๗๐)

๑๐  มิ.ย.  ๒๕๒๑
พอพูดถึงพรหมจรรย์ คนทั้งหลายมักนึกเพียงในวงแคบ 

คือ นึกถึงแต่เพียงการเว้นเมถุนธรรม หรือการครองเพศบรรพชิต 
เท่านั้น แต่ความจริงแล้ว ค�าว่า พรหมจรรย์ ทรงหมายเอาตัว 
พระพทุธศาสนาทั้งหมดหรือการปฏิบัติชอบทั้งปวง อันรวมเรียกว่า 
การครองชีวิตประเสริฐ จะเห็นได้จากพระพุทธด�ารัสสั่งพระสาวก 
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ไปประกาศพระศาสนา ครั้งแรกว่าให้ไปประกาศพรหมจรรย์ คือ 
ระบบการครองชีวิตอันประเสริฐ แก่มวลชน แก่เทวดาและมนุษย์

๑๑  มิ.ย.  ๒๕๒๑
เกิดเป็นผู้หญิง ถ้าไม่ละกิเลสเรื่องความรักสวยรักงามและ 

การแต่งเนื้อแต่งตัวเสียบ้าง ก็ต้องทุกข์ใจไปจนตาย
ผูห้ญงิทีท่นต่อความยัว่ยวนของเครือ่งส�าอาง และเสือ้ผ้าแพร 

พรรณ เพชรนิลจินดาได้นั้นค่อนข้างจะหายาก ใครเอาชนะความ 
ยั่วยวนเหล่านี้ได้ ก็ชนะทุกข์ในบั้นปลายได้มากมาย

๑๒  มิ.ย.  ๒๕๒๑
สมาธินับว่าเป็นของประเสริฐแล้ว แต่ปัญญายังประเสริฐ 

กว่า ศลีช่วยคนควบคมุกาย วาจา สมาธช่ิวยควบคมุใจ แต่ปัญญา 
จะสามารถท�าลายกเิลสได้ทกุอย่าง อย่างไรกต็าม ทัง้ ๓ อย่างต้อง 
อาศยักนั เหมอืนคนจะตดัต้นไม้ ยนือยูบ่นพืน้อนัมัน่คง (ศลี) ใช้ 
ก�าลงัแขนอนัแขง็แรง (สมาธ)ิ จบัศสัตราอนัคม (ปัญญา) ฟันต้นไม้ 
ในป่า (คือกิเลส)

อนึ่ง ถ้าจะเดินตามสายปัญญาล้วนๆ ใช้สมาธิเพียงอ่อนๆ 
เพียงขั้นปฐมฌาน หรืออุปจารสมาธิ แต่ต้องใช้ปัญญาอันคม 
กล้ามาก ก็สามารถท�าลายกิเลสได้เหมือนกัน ส�าเร็จแล้วเรียกว่า 
ปัญญาวิมุตต์หรือสุกขวิปัสสโก
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๑๓  มิ.ย.  ๒๕๒๑
คนบางคน บางพวก ใกล้เกลือกินด่าง บางพวก แม้ด่างก็ 

ไม่ได้กิน กินแต่ขี้เถ้า
อยู ่ใกล้บัณฑิต นักปราชญ์ แต่ไม่เคยได้สมาคมด้วย 

นักปราชญ์ ค�าว่า สมาคม หมายถึงการเข้าหา การไต่ถาม การ 
ปฏิบัติตาม การเคารพเชื่อฟัง ประพฤติตนเป็นคนดีอย่างท่าน 
การอยู ่ใกล้บัณฑิตหรือนักปราชญ์แล้วไม่เข ้าหา  ไม่ไต ่ถาม 
ไม่ถ่ายทอดความรู้ของท่านไว้ เรียกว่า “กินด่าง” การไม่ประพฤติ 
ตนเป็นคนดีอย่างท่าน ไม่ปฏิบัติตามโอวาทของท่าน บางคน 
ถึงกับเกลียดท่าน อย่างนี้เรียกว่า “กินขี้เถ้า”

๑๔  มิ.ย.  ๒๕๒๑
สพเฺพ ธมมฺา นาล ํอภนิเิวสาย - สิง่ทัง้ปวงอนับคุคลไม่ควร 

ยึดมั่น
(All things are not worth attachment)

(พระพุทธภาษิต)

เพราะสิ่งที่บุคคลเข้าไปยึดถึอแล้ว ให้ทุกข์เสียร�่าไป การ 
ปล่อยวางเสียได้ จึงเท่ากับวางทุกข์

๑๕  มิ.ย.  ๒๕๒๑
ภารา หเว ปญจฺกขฺนธฺา ขนัธ์ ๕ เป็นภาระหนกั แต่บคุคลก็ 

ยังพอใจยึดถือภาระไว้ การยึดถือภาระคือขันธ์ ๕ ไว้นั้นเป็นทุกข์ 
ในโลก ส่วนการปล่อยวางภาระเสียได้เป็นความสุข ครั้นปล่อยวาง 
ภาระอันหนักนั้นได้แล้ว ไม่ยึดถือภาระอย่างอื่นไว้ ถอนตัณหา 
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พร้อมทั้งมูลรากได้แล้ว เป็นผู้หมดอยากดับสนิท
 (พระพุทธภาษิต)

๑๖  มิ.ย.  ๒๕๒๑
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นไปชั่วคราว ไม่ด�ารงอยู่นาน มี 

แล้วกลับไม่มี เป็นแล้วกลับไม่เป็น สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วจะไม่เสื่อมไป 
พินาศไปนั้น จะหาได้ที่ไหนในโลกนี้ เมื่อสังขารทั้งหลายต้องเป็น 
ดังนี้แน่แท้แล้ว การวางอุเบกขาในสังขารเหล่านั้นเสียได้ย่อม 
เป็นความดี ถ้าปฏิบัติเพื่อความสงบระงับแห่งสังขารเหล่านั้นได้ก็ 
ยิง่ดขีึน้ไปอกี ทัง้หมดนีบ้คุคลจะท�าให้ส�าเรจ็ได้ด้วยความไม่ประมาท 
ในกาลทุกเมื่อแล 

(พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว)

๑๗  มิ.ย.  ๒๕๒๑
อ�านาจสงูสดุมไิด้หมายความว่า จะเป็นบ่อเกดิแห่งความสขุที่ 

สูงสุดเลย ตามความเป็นจริงแล้ว ต�าแหน่งสูงสุดย่อมหมายถึง 
ความรับผิดชอบอันสูงสุด มีภาระอันหนักที่สุด คือ ต้องวิตก 
กังวลมากที่สุด 

(Supreme power  is by no means a source of 

supreme happiness ironically ; his topmost rank is the 

topmost responsibility with the heaviest load of worries 

and anxieties)

(นัย พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
พากย์อังกฤษ โดย ศิริ พุทธศุกร์)
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๑๘  มิ.ย.  ๒๕๒๑
   พ่อแม่นี้ล�าบากเป็นนักหนา
เพื่อลูกจะได้ดีเป็นศรีศักดิ์
เฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงรัก
จูงชักให้ท�าแต่กรรมดี
   ลูกดีมีคนสรรเสริญ
พ่อแม่พลอยเพลินไปทุกที่
ลูกรั้นดั้นดื้อถือดี
พ่อแม่นี้ระทมตรมใจ
   ล�าบากเท่าไรก็ไม่ว่า
เพื่อลูกได้พึ่งพาอาศัย
กินอยู่หลับนอนสบายใจ
อีกทั้งได้ศึกษาวิชาการ

๑๙  มิ.ย.  ๒๕๒๑
นักปราชญ์คือคนเช่นใด คือคนฉลาดรอบรู้ ประกอบด้วย 

คุณสมบัติแห่งผู ้เป็นพหุสูต ๕ ประการ มีศิลปวิทยา มีความ 
ประพฤติดี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รวมความว่า เป็นผู้มีความรู้ดี 
มีความประพฤติดี และมีความสามารถดี

คนอาชาไนย คอืคนทีฝึ่กฝนแล้ว ทกุคนสามารถเป็นอาชาไนย 
ได้ เพียงแต่รู้จักฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้นเสมอๆ โดยส�านึกอยู่เสมอ 
ว่าสิ่งที่เราควรท�าให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีก ไม่เพียงแต่เท่านี้
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๒๐  มิ.ย.  ๒๕๒๑
ความสุขในโลก
๑. ความสงดัของผูส้นัโดษ ผูใ้ดสดบัธรรมแล้ว เหน็แจ้งธรรม 

  แล้ว เป็นความสุข
๒. ความไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น ความส�ารวมใจในสัตว์ 

  ทั้งหลาย เป็นสุขในโลก
๓. วิราคธรรม คือการล่วงกามทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลก
๔. การถอนอัสมิมานะ (ความทะนงตน ปมเขื่อง) ออกเสีย 

  ได้ เป็นบรมสุข 
(พระพุทธอุทาน พ.๒๕ อุทาน)

๒๑  มิ.ย.  ๒๕๒๑
การแต่งงานหรือมีชีวิตครอบครัวเป็นภาวะผูกพันที่แน่นหนา 

เกนิไป ไม่เหมาะกบัผูท้ีต้่องการใช้ชวีติอสิระ เพือ่แสวงหาความสงบ
ชวีติโดดเดีย่วเหมาะสมส�าหรบัผูต้้องการวเิวก ต้องการบ�าเพญ็ 

กรณียกิจเพื่อสิ้นทุกข์ แต่ผู้มีชีวิตโดดเดี่ยวอยู่แล้วไม่ค่อยรู้สึกถึง 
คุณค่าอันมหาศาลนี้ เพราะไม่ได้เปรียบเทียบกับความวุ่นวายและ 
ความเศร้าหมองของการมีครอบครัว

๒๒  มิ.ย.  ๒๕๒๑
“อัสมิมานะหรือปมเขื่องนั้น เป็นทั้งมูลเหตุและเป็นทั้งปัจจัย 

เครือ่งสนบัสนนุจรรโลงใจอนัแรงกล้าทีส่ดุ ทีท่�าให้สตัว์มคีวามยดึมัน่ 
และพยายามรักษา ความมีตัว และ ความเด่นของความมีตัว 
หรือ อหังการ ไว้อย่างมั่นคง” 

(พุทธทาสภิกขุ)
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เพือ่รกัษาปมเขือ่งนีไ้ว้นัน่เอง ท�าให้มนษุย์ต้องทนทกุข์ทรมาน 
เป็นนักหนา ข้าพเจ้าเห็นว่าความส�าเร็จของมนุษย์ในโลก ในฐานะ 
โลกียชนนั้น ไม่มีอะไรคุ้มเหนื่อยสักอย่างเดียว ความพยายามเพื่อ 
การบรรลุธรรมอย่างเดียวที่มีผลคุ้มเหนื่อย

๒๓  มิ.ย.  ๒๕๒๑
ของมึนเมาที่เป็นวัตถุต่างๆ ที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องหรือดื่ม 

แล้วก่อให้เกดิอาการเมาทางใจขึน้ ครึม้ใจ ตดิใจ หรอืถงึขัน้หลงใหล 
ในวัตถุนั้นๆ 

ของมนึเมาทาง นามธรรม กม็ ีเช่น เสยีงสรรเสรญิ ชือ่เสยีง 
ผู้ไม่ระวัง สิ่งนั้นย้อมใจ ให้เมาได้ แต่คนที่ได้รับเสียงสรรเสริญ 
มาก มีชื่อเสียงมาก ถ้าไม่ดื่มสิ่งนั้นเข้าไปก็ไม่เมา เหมือนคนมีสุรา 
ไว้ในครอบครองมากเท่าไรก็ตาม ถ้าไม่ดื่มเข้าไปก็ไม่เมา

ความเมาไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึง่ ท�าให้คนท�าความชัว่ได้ทัง้สิน้

๒๔  มิ.ย.  ๒๕๒๑
ในขั้นจริยธรรม การเลี้ยงปมเขื่องไว้พอมีประโยชน์บ้าง แต่ 

ก็มีโทษติดตามมาด้วยเหมือนกัน คือต้องยอมรับทั้งคุณและ 
โทษของมัน ประโยชน์ของมันก็คือท�าให้มีการแข่งขันกันในทางที่ดี 
(ในทางที่ชั่วก็เหมือนกัน จัดเป็นส่วนโทษอย่างหนึ่ง) โทษของมันก็ 
คือความทุกข์ ความกังวลใจ ความริษยาพยาบาทที่จะตามมา แต่ 
ในขั้นที่จะก้าวขึ้นสู่โลกุตตรธรรม บุคคลต้องละปมเขื่องให้ค่อยๆ 
สิ้นไปทีละน้อย เอาไว้ไม่ได้

อนึ่ง การเลี้ยงปมเขื่องไว้ในระดับจริยธรรมนั้น ก็เหมือน 
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เลี้ยงหมูไว้ขาย การเลี้ยงหมูมิได้มีจุดจบในตัวเองแต่เลี้ยงเพื่อ 
ไปสู่จุดหมายหนึ่ง ฉันใด การเลี้ยงปมเขื่องไว้ในชั้นจริยธรรมก็ 
ฉันนั้น เพื่อจะได้ละทิ้งมันในที่สุด

๒๕  มิ.ย.  ๒๕๒๑
ความจริงปมด้อยก็คือปมเขื่องที่ลดลงนั่นเอง เหมือนความรู้ 

ทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าความเย็นคือความร้อนที่ลดลง ขนาดลดลงถึง 
ศูนย์องศาเซนติเกรดแล้ว ก็ยังมีความร้อนอยู ่ถึง ๓๑ องศา
ฟาเรนไฮต์

สุนัขที่มันสู้ตัวใหญ่ไม่ได้ มันยอมอ่อนน้อมเข้าหาตัวใหญ่ 
แต่มันยังวางโตกับสุนัขตัวที่เล็กกว่ามัน  เด็กที่กลัวพ่อแม่ ถูก 
พ่อแม่ดุ แกยังดุน้องๆ และท�าเขื่องกับน้องได้ เรื่องอื่นๆ ท�านอง 
เดยีวกนันีย้งัมมีาก แสดงว่าปมเขือ่งลดลงเมือ่อยูต่่อหน้าของผูท้ีต่น 
รู้สึกว่าด้อยกว่า แต่ปมเขื่องจะเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ที่ตนรู้สึกว่า 
เด่นกว่า

๒๗  มิ.ย.  ๒๕๒๑
นักปราชญ์ท่านกล่าวอย่างเต็มปากว่า ธรรมแลเป็นเครื่อง 

ปกครองทรัพย์สมบัติและปกครองใจ ถ้าใจมีธรรมมาก ผู้นั้นมี 
ทรัพย์สมบัติมากหรือน้อย ย่อมจะมีความสุขพอประมาณ ถ้าขาด 
ธรรมเพียงอย่างเดียว ล�าพังความอยากของใจ จะพยายามหา 
ทรัพย์ให้ได้กองเท่าภูเขาก็ยังหาความสุขไม่เจอ ถ้าใจไม่ฉลาดด้วย 
ธรรม ไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียว จะไปอยู่ในโลกใดและ 
กองสมบัติใด ก็เป็นเพียงโลกเศษเดนของสมบัติเศษเดนอยู่เท่านั้น 
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ไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใจเลย 
(จากหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่น โดย พระมหาบัว หน้า ๘๘)

๒๘  มิ.ย.  ๒๕๒๑
- ผู ้ฉลาดย่อมไม่พูดถึงความฉลาดของตนและก็ย ่อม 

ไม่ประพฤติตนคล้ายกับว่าเป็นผู้วิเศษ
- ท่านทัง้หลายทราบว่า เราเคยมผีูย้ิง่ใหญ่อยูก่บัเราครัง้หนึง่ 

คอืท่านมหาตมะ คานธ ีแต่เราเรยีกท่านผูน้ัน้ด้วยความรกัและบชูา 
ว่า บาบูจี (คุณพ่อ) ท่านเป็นผู้ฉลาดมาก แต่ไม่เคยโอ้อวดความ 
ฉลาด ท่านเป็นผู้มีความเป็นอยู่ง่ายๆ ท�าหลายอย่างเช่นที่เด็กๆ 
ชอบท�าและรักเด็ก ท่านเป็นมิตรกับทุกคน และทุกคนไม่ว่าจะเป็น 
กรรมกร ชาวนา คนยากจนหรือมั่งมี ต่างก็มาหาท่าน และได้รับ 
การต้อนรับเป็นอย่างดีเสมอ 

(วาทะของบัณฑิตเนห์รู เขียนถึงเด็กๆ ๓ ธ.ค. ๒๔๙๒)

๒๙  มิ.ย.  ๒๕๒๑
“ข้าพเจ้าเป็นฮินดูที่เคร่งครัดคนหนึ่ง แต่ถ้าหากศาสนาฮินดู 

ยึดมั่นอยู่ในเรื่องนี้  (เรื่องวรรณะ) และถือเป็นเรื่องส�าคัญแล้ว 
ข้าพเจ้าจะต้องกบฏต่อศาสนานี้เป็นแน่แท้”

“หากจะต้องมีการกลับชาติมาเกิดจริงๆ แล้ว ข้าพเจ้าขอถือ 
ก�าเนิดเป็นศูทร (คนชั้นต�่าของอินเดีย) เพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้มีส่วน 
ร่วมทุกข์กับบุคคลเหล่านั้น และจะได้พยายามต่อสู้ฟาดฟันให้ 
พ้นจากสภาวะอันน่าสังเวชนี้” 

(วาทะของท่านมหาตมะ คานธี)
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๓๐  มิ.ย.  ๒๕๒๑
หลักพระพุทธศาสนาที่ว่า 
เว้นความชั่วทั้งปวง (สพฺพปาปสฺสอกรณํ)
ท�ากุศลให้ถึงพร้อม (กุสลสฺสูปสมฺปทา)
ท�าจิตให้บริสุทธิ์ (ขาวรอบ) (สจิตฺตปริโยทปนํ) นั้นแม้จะ 

ฟังดูง่ายๆ แต่ก็มีความหมายลึกซึ้งอยู่มิใช่น้อย เช่นที่ว่าท�ากุศล 
ให้ถึงพร้อมนั้น ต้องหมายถึงกุศลทั้งส่วนที่เป็นโลกียกุศลและ 
โลกุตตรกุศล หรือกุศลที่เกี่ยวกับโลกุตตรธรรม มรรค ๔ ผล ๔ 
นิพพาน ๑

ส่วนทีว่่า ท�าจติให้บรสิทุธิ ์กต้็องหมายถงึการท�าจติให้บรสิทุธิ์ 
หมดจดจากกิเลสทั้งหลายโดยสิ้นเชิง ไม่ใช่บริสุทธิ์หมดจดอย่าง 
ชาวบ้านธรรมดา

๑  ก.ค.  ๒๕๒๑
ความสามารถในการเห็นของผู้ได้ทิพจักษุนั้น ลองเทียบดู 

อย่างนีก้ไ็ด้คอื คนตาบอดแต่ก�าเนดิ มองไม่เหน็อะไรเลย ได้ยนิแต่ 
เรื่องราวที่คนอื่นเล่าให้ฟัง ต่อมาเขารักษาตาจนหายแล้ว ความ 
สามารถในการเห็นภาพต่างๆ เป็นเช่นเดียวกับคนตาดีทั้งหลาย 
ย่อมได้เห็นสิ่งต่างๆ แปลกๆ อย่างที่คนตาบอดเห็นไม่ได้ ปุถุชน 
ทั้งหลายเหมือนคนตาบอด ส่วนพระอริยเจ้าผู้ได้ทิพจักษุเหมือน 
คนตาดี ปุถุชนไม่รู้ไม่เห็นเหตุการณ์ในอนาคต แม้ที่ใกล้ตัวที่สุด 
เช่นอีก ๕ นาทีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นแก่ตน แต่ท่านผู้ได้ทิพจักษุ 
สามารถเห็นไกลไปได้เป็นร้อยๆ ปี และเห็นรอบด้วย



250 อ นุ ทิ น ท ร ร ศ น ะ ช วิ ตี

๒  ก.ค.  ๒๕๒๑
คนตาบอดบางคนมีความสามารถในการงาน เช่น อ่าน 

หนังสือ เรียนวิชาการต่างๆ เทียบเท่าคนตาดี แต่หาใช่คนตาดีไม่ 
เพียงแต่ฝึกฝนโดยวิธีการต่างๆ เพื่อให้สามารถ ฉันใด ปุถุชน 
บางคนมีความสามารถคล้ายพระอริยเจ้า แต่หาใช่พระอริยเจ้าไม่ 
เปรียบเหมือนคนบางคนพูดได้เหมือนพระราชา แต่หาใช่พระราชา 
ไม่ เขาเพียงแต่จ�าค�าพูดของพระราชา เลียนเสียงและกิริยาท่าทาง 
ให้เหมือนเท่านั้น เปรียบเหมือนของแท้กับของเทียม แม้ดูผิวเผิน 
จะคล้ายคลึงกัน แต่คุณสมบัติอันเป็นสารัตถะแท้จริงของสิ่งนั้น 
ย่อมต่างกันมาก

๓  ก.ค.  ๒๕๒๑
ความเป็นบัณฑิตมิพักต้องอาศัยบุคลิกลักษณะ มนุษย์เรา 

บูชาความรู้มากกว่าความงาม มีรูปร่างขี้ริ้วเพียงไรก็ตาม หากมี 
ความรู้จริงๆ ก็ไม่ต้องสงสัยว่าตนจะต้องเด่นขึ้น คนจะต้องบูชา 
ตวัอย่างทีด่ทีีส่ดุคอื โสกระตสิ เนือ่งจากวชิาการหรอืศลิปะ ไม่ต้อง 
อาศัยความงามหรือบุคลิกลักษณะเป็นสิ่งประกอบ 

(วาทะของท่านสวามี สัตยานันทบุรี 
ปราชญ์ชาวอินเดีย ในหนังสือเรื่อง ปมด้อย)

๔  ก.ค.  ๒๕๒๑
การบ�ารุงรักษาสิ่งใดๆ ในโลก การบ�ารุงรักษาตน คือ ใจ 

เป็นเยี่ยม จุดที่ยอดเยี่ยมของโลกคือใจ ควรบ�ารุงรักษาด้วยดี 
ได้ใจแล้วคือได้ธรรม เห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรม รู้ใจตนแล้วคือ 
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รู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้วคือถึงนิพพาน ใจนี่แหละคือสมบัติ 
อนัล้นค่า จงึไม่ควรอย่างยิง่ทีจ่ะมองข้ามไป คนพลาดใจคอืไม่สนใจ 
ปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้ แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือ 
ผู้เกิดผิดพลาดอยู่นั่นเอง 

(จากหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่น 
โดย พระมหาบัว ญาณสัมปันโน หน้า ๓๖)

๕  ก.ค.  ๒๕๒๑
กรุงเทพมหานครนั้นพูดได้ว่าเป็น Sensuous World - โลก 

แห่งโลกียะ คนที่ต้องการความสุขทางสัมผัสหรือความเพลิดเพลิน 
ทางโลกีย์ย่อมหาความสุขความพอใจทางนั้นได้ง่าย มีดาษดื่น 
อยู่ทั่วไป คนส่วนมากก็พอใจในความสุขความเพลิดเพลินเพียง 
เท่านั้น นี่คือสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้กรุงเทพฯ หนาแน่นคับคั่งด้วย 
ผู้คน

Sensuous World นั้นตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า 
กามโลก - โลกแห่งกามคุณ ฝักฝ่ายกามคุณ (กามคุณ คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส และสัมผัสอันน่าใคร่น่าพอใจ) 

๖  ก.ค.  ๒๕๒๑
เวลาสุขก็รื่นเริงเหมือนไม่เคยสัมผัสกับความทุกข์ เวลาทุกข์ 

ก็เศร้าโศกเหมือนไม่เคยได้พบความสุขมาเลย นี่คืออาการกิริยา 
ของเด็กไร้เดียงสา

ในผู้ใหญ่มีอาการกิริยาอย่างนี้บ้างไหม ? ถ้ามี นั่นคือท่าน 
ก�าลังแสดงอาการอย่างทารกไร้เดียงสา
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ในหมู่โลกียชน จะมีสุขก็ต้องทุกข์เข้าแลกเสียทุกทีไป ได้สุข 
เพียงผิวเผิน แต่ทุกข์นั้นล�้าลึกและหนาแน่น ช่างน่าสังเวชสลดจิต 
เสียนี่กระไร

๗  ก.ค.  ๒๕๒๑
สิง่ทีม่คีณุค่าต้องอยูใ่นทีท่ีค่นรูจ้กั คณุค่าจงึจะส�าเรจ็ประโยชน์ 

ตามคุณค่านั้น คนมีประโยชน์ต้องอยู ่ในที่ที่คนรู ้จักประโยชน์ 
ของเขา เขาจึงจะอ�านวยประโยชน์ให้ได้ เหมือนน�้าอ้อยแฝงอยู่ใน 
ล�าอ้อย ต้องคนคัน้เป็นจงึจะได้น�า้อ้อยดืม่ชืน่ใจ คนคัน้ไม่เป็นน�าไป 
ฟาดกับเสา มีแต่จะท�าให้อ้อยนั้นหักยับเยินไปเสียเปล่า

คนมีคุณค่าบางคนไปตกอยู่ในที่ที่เขาไม่รู้จักคุณค่าของตน 
ก็ไร้ประโยชน์ เหมือนที่โบราณว่าแก้วในมือลิง

๘  ก.ค.  ๒๕๒๑
หัวเราะเยาะตนเองเสียบ้าง แล้วท่านจะมีความสุขขึ้น
ต�าหนิตัวเองเสียบ้าง แล้วท่านจะท�าความผิดน้อยลง
ลงโทษตัวเองเสียบ้าง เพื่อผู้อื่นจะได้ไม่ลงโทษท่าน
ฝึกฝนตนเองอยูเ่นอืงนติย์ เพือ่จะได้ไม่ต้องเสยีเวลาให้คนอืน่ 

ฝึก และเพื่อสะดวกในการฝึกผู้อื่นเมื่อถึงคราวอันสมควร
ผู้ฝึกตนเองได้แล้วจึงควรฝึกผู้อื่น เพราะเขาเป็นผู้ประเสริฐ 

สุดในหมู่มนุษย์
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๙  ก.ค.  ๒๕๒๑
คนส่วนมาก เข้าใจว่าคนอยู่ในบ้านในเมืองจะต้องมีมรรยาท 

ดี มีความประพฤติดี ถ้าอยู ่ในป่าคนเดียวก็ไม่ต้องประพฤติดี 
เช่นนั้น ความจริงกลับตรงกันข้าม คือผู้ที่อยู่ป่าให้ปลอดภัยนั้นจะ 
ต้องมคีวามประพฤตดิทีีส่ดุ มศีลีและอาจาระอนังามทีส่ดุ แม้จะคดิ 
ในทางอกุศลก็ไม่ได้ จะเป็นอันตรายถึงชีวิต ถ้าสงสัยเรื่องนี้ลอง 
ถามพระธุดงค์ที่บ�าเพ็ญกรรมฐานอยู่ตามป่าเขาล�าเนาไพรดูเถิด 
ว่าจริงหรือไม่ ผู้ประพฤติดีเช่นนั้น สัตว์ป่าไม่ท�าอันตราย เทวดา 
คุ้มครอง

๑๐  ก.ค.  ๒๕๒๑
ตราบใดที่ยังไม่สิ้นกิเลส ตราบนั้นควรน�าชีวิตพุ่งไปสู่คุณค่า 

ที่สูงกว่าอยู่เนืองนิตย์ ไม่ควรติดอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่ง การกระท�า 
ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ละช่วงนั้นควรถือเพียงเป็นพื้นฐาน 
เพื่อให้ก้าวต่อไป ไม่ใช่ย�่าเท้าอยู่กับที่ อันเป็นเหตุให้เสียเวลานาน 
เกินไป

ความสิน้กเิลส (อาสวกัขยญาณ) เป็นธงชยัของเรา - เราต้อง 
ก้าวไปสู่จุดนั้น

๑๑  ก.ค.  ๒๕๒๑
ผูช้�านาญในทางย่อมเดนิทางได้สะดวก ไม่ตดิขดั ไม่หลงทาง 

วนเวียนอยู่ เมื่อมีอุปสรรคก็สามารถแก้ปัญหาได้ดี คล่องแคล่ว 
ฉันใด ผู้ช�านาญในธรรมก็ฉันนั้น ท�าให้ทางชีวิตสะดวก ไม่ติดขัด 
ไม่หลงวนเวียน  เมื่อมีอุปสรรคก็สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ดี 
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คล่องแคล่ว รูว่้าควรใช้ธรรมใดหนนุให้เกดิธรรมใด และมธีรรมใด 
รับช่วงต่อไป เหมือนคนรู้จักเส้นทางของยานพาหนะมากสาย ย่อม 
รู้ว่ายานพาหนะใดรับช่วงไปสู่จุดหมายใด ฉะนั้น

๑๒  ก.ค.  ๒๕๒๑
กิเลสไม่กลัวความรู้ของใคร แต่กลัวธรรมะ ถ้าคนมีความรู้ 

แต่ไม่มีธรรมะ กิเลสยิ่งชอบเพราะใช้เป็นเครื่องมือได้ดี  เป็น 
เครื่องมือให้ท�าชั่วได้มาก

การประพฤติธรรมคล้ายกับการขับรถ พอคล่องแล้วก็สบาย 
จะให้ไปให้หยุดอย่างไรก็ได้ คนที่ยังขับรถไม่คล่อง ย่อมมีปัญหา 
มาก กระทบกระทัง่กนัมาก ผูท้ีป่ระพฤตธิรรมยงัไม่คล่องกเ็หมอืนกนั 
ย่อมมีปัญหาในการประพฤติธรรมนั่นเอง

๑๓  ก.ค.  ๒๕๒๑
“การฝึกสมาธิภาวนานั้นมีอานิสงส์ให้สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ 

อยู ่ด้วยอย่างหนึ่งเสมอไป จะฝึกอานาปานสติหรือสมาธิแบบ 
อื่นก็ได้ โดยเฉพาะสมาธิในอานาปานสตินี้ละก็ จะกลายเป็นคน 
มีนิสัยมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา จึงเกิดอวิชชาสัมผัสได้ยาก 
ง่ายที่จะเกิดวิชชาสัมผัส มีสติทันแก่เวลาอย่างนี้”

(ท่านพุทธทาส ภิกขุ - มหิดลธรรม หน้า ๑๙๓)

หมายเหตุ : อวิชชาสัมผัส คือเกิดอวิชชาขึ้นในขณะตากระทบรูป 
เป็นต้น เพราะไปหลงยินดียินร้าย
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๑๔  ก.ค.  ๒๕๒๑
รัฐใด ประเทศใด หรือรัฐบาลใดที่ประชาชนหวังพึ่งไม่ได้ 

ในด้านบริการต่างๆ ก็เป็นการยากที่จะหวังพึ่งประชาชนในด้าน 
ความร่วมมือเกี่ยวกับความต้องการต่างๆ ของรัฐ

๑๕  ก.ค.  ๒๕๒๑
ขอให้เราสร้างนิสัยไม่ดูหมิ่นของเล็กน้อย ความผิดอันเล็ก 

น้อย อาจเป็นผลร้ายใหญ่หลวงแก่อนาคตของเราได้ การพูดอะไร 
ผิดเพียงค�าเดียว อาจเป็นแผลรักษาไม่หาย และท�าความล�าบากไป 
ตลอดชีวิต เพราะมนุษย์เราชอบจับผิด ความดีที่เราท�าไว้คนมัก 
ลืมเก่ง ถ้าเป็นความผิดเขาไม่ค่อยลืม 

(จาก วิธีท�างานและสร้างอนาคต โดย หลวงวิจิตรวาทการ หน้า ๒๗๘)

๑๖  ก.ค.  ๒๕๒๑
ทุกสิ่งทุกอย่างจะด�าเนินไปด้วยดีหรือมีร้ายน้อยที่สุด ถ้าเรา 

พยายามนกึถงึอนาคต ขอให้เราสนใจในหลกัอกีข้อหนึง่ว่า วธิสีร้าง 
อนาคตที่ดีที่สุดนั้นคือ ค่อยๆ ก้าวไปทีละขั้น แต่ทุกขั้นที่ก้าวไป 
นัน้ต้องหนกัแน่นมัน่คง ต้องให้เป็นประหนึง่รากฐานของสิง่ก่อสร้าง 
มหึมาที่เราต้องสร้างให้แก่ชีวิตของเรา การสร้างอนาคตอย่างใจเร็ว 
ด่วนได้ จะเป็นอนาคตที่ไม่มีรากฐาน ยิ่งขึ้นสูงไป ยิ่งจะโค่นล้มลง 
ไปได้ง่าย 

(หลวงวิจิตรวาทการ ในหนังสือวิธีท�างานและสร้างอนาคต 
หน้า ๒๗๘ - ๒๗๙)



บางทีโลกเห็นว่าเอาความชั่วมายั่วยวนไม่ส�าเร็จแล้ว 

เขาไม่สนใจต่อคนชั่วและความชั่ว 

โลกจึงจะเอาความดีและคนดีไปดักไว้ 

ดีต่อดีย่อมดึงดูดกัน ท�าให้ยึดถือผูกพันอาลัย 

ไม่อาจพ้นไปได้ ตกอยู่ใต้อ�านาจของโลกต่อไปอีก

ด้วยเหตุนี้แหละ จึงต้องละทั้งดีและชั่ว จึงรอดพ้นไปได้
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๑๗  ก.ค.  ๒๕๒๑
เงินนั้นถ้ายอมให้มันเป็นนาย เราจะล�าบากมากเหลือเกิน 

เพราะมนัเป็นนายทีโ่ง่และทารณุ จะใช้เราท�าชัว่ต่างๆ คนบางคนเว้น 
ความชั่วได้เพราะไม่มีเงิน ท�าความดีบางอย่างได้เพราะยังจนอยู่ 
พอรวยเข้ากล็มื เงนิใช้มนัมากเกนิไปกไ็ม่ได้ เพราะพอมนัหมดแล้ว 
หาใหม่มาไม่ได้เราก็เดือดร้อน เราต้องใช้เงินอย่างมิตรสหาย ใช้ 
แต่พอดีๆ เมื่อจ�าเป็นก็บอกใช้ไหว้วานได้ มันจะเป็นมิตรกับเราได้ 
ตลอดไป เงินไม่ชอบคนที่ดูถูกมัน และไม่ชอบคนที่ยกย่องเทิดทูน 
มันเกินไป

๑๘  ก.ค.  ๒๕๒๑
การที่สัตว์โลกยังติดอยู่ในกามสุข (อันมีรสอร่อยน้อย มี 

ทุกข์มาก) นั้นก็เพราะพวกเขาไม่เคยเลยสักครั้งเดียวในชีวิตที่จะ 
ได้รับสุขอื่นอันสูงกว่ากาม ประณีตกว่ากาม จึงพากันสรรเสริญ 
กามสุข และหลงใหลอยู่ในกามสุข เหมือนกบในสระจ้อยไม่เคย 
เห็นน�้าในทะเลสาบหรือในมหาสมุทร เหมือนเด็กยากจนที่วนเวียน 
อยู่ในหมู่บ้านของตัว ไม่เคยออกไปจากหมู่บ้านนั้น ไม่เคยเห็น 
คฤหาสน์หรอืปราสาทราชวงั จงึส�าคญัผดิว่า “ทีน่ีเ่ท่านัน้คอืดนิแดน 
แห่งบรมสุข”

๑๙  ก.ค.  ๒๕๒๑ 
วันอาสาฬหบูชา

ความชอกช�้าระบมเพราะผิดหวังในรัก ความพลัดพรากจาก 
สิ่งที่รักที่พอใจ การประหัตประหารกันเพราะกามเป็นเหตุ ภาระ 



อ.  ว ศ ิน   อิ น ท ส ร ะ 259

ป
 ี๒
๕
๒
๑

หนักในการต้องท�าหามากินเพื่อเลี้ยงลูกเมียหรือลูกและผัว ความ 
เจ็บป่วยบางอย่างอันเนื่องมาจากกาม ฯลฯ เหล่านี้ล้วนแสดงให้ 
เห็นถึงพิษของกามทั้งสิ้น

ในปฐมเทศนา พระพุทธองค์จึงตรัสกับปัญจวัคคีย์เป็น 
ข้อความแรกว่า บรรพชิตไม่ควรเข้าไปข้องแวะหรือหมกมุ่นใน 
กามสุข (กามสุขขัลลิกานุโยค)

๒๐  ก.ค.  ๒๕๒๑ 
วันเข้าพรรษา

การเข้าพรรษานั้นเป็นเพียงธรรมเนียมของภิกษุ เพื่อพักการ 
จาริกในฤดูฝน เพราะพระสมัยก่อนเที่ยวจาริกสั่งสอนประชาชน 
ไม่อยู่เป็นที่ พระศาสดาทรงเห็นควรให้หยุดพักชั่วคราวเป็นเวลา 
๓ เดอืนในฤดฝูน จงึเกดิธรรมเนยีมเข้าพรรษาขึน้ นอกจากนีค้งจะ 
เห็นเป็นโอกาสดีในการฝึกตนให้มีคุณธรรมสูงยิ่งๆ ขึ้นไป ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงรักษาธรรมเนียมนี้ไว้ ท�านองเดียวกับการปิดเทอมใหญ่ 
ของโรงเรียนในฤดูร้อน เพื่อให้ครูได้พักผ่อนสะสมก�าลังไว้ใช้ใน 
เทอมต่อไป ครูควรถือโอกาสนี้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม หรือฝึกฝน 
ตนให้มีคุณธรรมสูงยิ่งๆ ขึ้นไป

๒๑  ก.ค.  ๒๕๒๑
สิ่งที่สาธุชนท�าไว้ ถึงจะเล็กน้อยก็ยั่งยืนเหมือนรอยจารึก 

ในแผ่นศิลา สิ่งที่คนต�่าช้าท�าไว้ย่อมพินาศไปโดยเร็ว เหมือนรอยที่ 
ขีดลงในน�้า 
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๒๒  ก.ค.  ๒๕๒๑
ได้มาพบพระพุทธศาสนาส่วนที่เป็นเนื้อแท้ เสมือนหนึ่งว่าได้ 

เดินมาพบแสงไฟในที่มืด เหมือนคนจนได้มาพบขุมทรัพย์อันใหญ่ 
หลวง ช่างน่าตื่นเต้นและชื่นใจเสียจริงๆ 

๒๓  ก.ค.  ๒๕๒๑
ภิกษุทั้งหลาย ในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุก 

ชนิด ท่านควรถือว่ามันเป็นเสมือนยารักษาโรค ไม่ว่าจะดีหรือเลว 
ก็ตาม จงอย่าหาทางปรุงรสของมัน จงกินและดื่มมันเพียงเพื่อ 
หล่อเลี้ยงร่างกาย จะได้ดับความหิว และความกระหาย

จงอย่าบิณฑบาตให้มากจนเกินควร เพราะจะเป็นการท�าลาย 
ความดีงามในใจของผู้ให้ จงประพฤติให้เหมือนหนึ่งผู ้ฉลาดที่ 
ประมาณก�าลังแห่งวัวของตัวเสียก่อน มิได้บรรทุกน�้าหนักให้เกิน 
ก�าลังวัว 

(จากพระสูตรมหายาน)

๒๔  ก.ค.  ๒๕๒๑
ผู ้บรรพชาในศาสนาแล้ว กระท�าตนเป็นคนโลภ สะสม 

ทรัพย์สินจนมั่งคั่ง แทนที่จะอุทิศสิ่งเหล่านั้นให้แก่พระศาสนาและ 
อุทิศเป็นทาน ย่อมเป็นความผิด ก่อความทุกข์ระทมประการหนึ่ง

ผู้บรรพชาในศาสนาแล้ว พยายามปฏิรูปผู้อื่นแทนการปฏิรูป 
ตัวเอง (ก่อน) ย่อมเป็นความทุกข์ประการหนึ่ง 

ผู้บรรพชาในศาสนาแล้ว พยายามแสวงหาอ�านาจในทางโลก 
แทนการปลูกฝังอ�านาจทางใจของตนให้ติดเป็นนิสัย ย่อมเป็น 
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ความผิดก่อความทุกข์ประการหนึ่ง 
(จากพระสูตรมหายาน)

๒๕  ก.ค.  ๒๕๒๑
ความหนุม่สาวจบลงด้วยความชราและความตาย ของสวยงาม 

ทั้งปวงจบลงด้วยความเก่าคร�่าคร่าและความแตกดับ สิ่งที่ได้มา 
ทั้งปวงจบลงด้วยการพลัดพราก โอ น่าสังเวช

ควรพยายามเพือ่ความหลดุพ้นจากสงัสารวฏัอนัน่าเบือ่หน่ายนี้

๒๖  ก.ค.  ๒๕๒๑
ท�าไมคนฉลาดจึงต้องควบคุมตนเอง ไม่ปล่อยไปตามบงการ 

ของประสาทสัมผัสทั้ง ๕ แต่ป้องกันมันไว้เหมือนป้องกันโจรไม่ให้ 
หลุดจากที่คุมขัง ถ้าปล่อยมันให้เป็นอิสระแล้ว ในไม่ช้าเขาจะต้อง 
ได้รับความพินาศจากอานุภาพอันชั่วร้าย เหมือนคนบังคับม้าไม่อยู่

ควรต้องควบคุมจิตใจ การปล่อยไปตามอารมณ์ ควรกลัว 
ยิ่งกว่างูพิษ ยิ่งกว่าสัตว์ป่าและโจรใจทมิฬ ลองนึกถึงช้างตกมันที่ 
หลุดจากโซ่ล่ามว่าน่ากลัวเพียงไร 

(จากพระสูตรมหายาน)

๒๗  ก.ค.  ๒๕๒๑
คัมภีร์ปัฏฐาน ๑ ใน ๗ คัมภีร์ของพระอภิธรรมในพุทธ- 

ศาสนานั้น ว่าด้วยปัจจัย ๒๔ หรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ อัน 
ท�าให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นค่อนข้างละเอียดพิสดาร เป็นอิทัปปัจจยตา 
(อาศัยสิ่งนี้สัมพันธ์กับสิ่งนี้ สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น)
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คัมภีร์คาทีกอรี่ (Category) ของค้านท์ (Kant) นักปราชญ์ 
เยอรมันสมัยปัจจุบัน ได้กล่าวถึงคาทีกอรี่ไว้ ๔ ประเภท เช่น 
Category of Totality (ส่วนย่อยประกอบเป็นส่วนต่างๆ ของ 
ส่วนทั้งหมดหรือส่วนรวม) เป็นต้นนั้น ไม่มีอะไรมากกว่าปัจจัย 
๒๔ ของคัมภีร์ปัฏฐานเลย

๒๘  ก.ค.  ๒๕๒๑
(ต่อจากวันที่ ๒๗)
เมื่ออัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ ประกาศว่า ที่จริงมนุษย์ไม่อาจรู้จัก 

อะไรได้เลย นอกจากความสัมพันธ์ของมันเท่านั้น นั่นคือเขา 
ได้ประกาศทฤษฏีสัมพันธภาพ (Theory of Relativity) นั่นเอง 
ก็ไม่มีอะไรเกินหลักอิทัปปัจจยตา หรือ ปฏิจจสมุปบาทของพระ- 
พุทธเจ้าเลย แต่เป็นการสนับสนุนหลักธรรมของพระพุทธองค์ 
อย่างน่าอัศจรรย์ ดังนั้นเขาจึงประกาศว่า  If any religion that 
could cope with modern scientific need,  it would be 

Buddhism

๒๙  ก.ค.  ๒๕๒๑
พระศาสนาแสดงนิยาม คือกฎธรรมชาติหรือกฎธรรมดาไว้ 

๕ ประการ คือ
๑. ธรรมนิยาม หมายถึงตัวกฎเอง คือธรรมดาเป็นอย่างนั้น 

เช่น สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา 
เป็นความจริงในตัวเองอย่างนั้น

๒. อตุนุยิาม เป็นไปตามฤดกูาล ค�านีต่้อมาท�าให้เกดิภาษาไทย 
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ขึ้นใหม่คือ อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) พูดถึงความแปรปรวน 
ของอากาศอันเนื่องมาจากอุณหภูมิ

๓. พีชนิยาม เป็นไปตามพืช หมายถึงพันธุกรรม (Here- 
dity)  เช ่น  เมื่อเอาเมล็ดมะม่วงไปปลูกย่อมออกต้นและผล 
เป็นมะม่วงเสมอไป

๔. จิตตนิยาม เป็นไปตามจิต เป็นไปตามความคิด บุคคล 
คิดอย่างใดมากๆ วิถีชีวิตของเขาก็ย่อมด�าเนินไปตามความคิดนั้น

๕. กรรมนิยาม เป็นไปตามกรรม คือการกระท�าทางกาย 
วาจา ใจ บุคคลจะเป็นอย่างไร ก็สุดแล้วแต่การกระท�าทางกาย 
วาจา ใจ ของเขา สังคมมนุษย์จะเป็นอย่างไรก็สุดแต่มวลมนุษย์ 
ในสังคมนั้นจะท�าอย่างไร 

(อรรถกถาทีฆนิกาย ๒ / ๓๔ อรรถกถาธรรมสังคณี หน้า ๔๐๘)

๓๐  ก.ค.  ๒๕๒๑
อนันตธรรม
อนันตธรรม - สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด ๔ ประการ
๑. อากาศอนันตธรรม อากาศหรือความว่างไม่มีที่สิ้นสุด
๒. จักรวาลอนันตธรรม จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุด
๓. สัตตนิกายอนันตธรรม หมู ่สัตว์ต่างๆ ไม่มีที่สิ้นสุด 

หาประมาณมิได้
๔. พทุธญาณอนนัตธรรม พทุธญาณไม่มทีีส่ิน้สดุ ปรชีาญาณ 

ของพระองค์กว้างขวางหาขอบเขตมิได้ 
(จากอรรถกถาอรรถสาลินี)
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๓๑  ก.ค.  ๒๕๒๑
“การอธิบายอัจฉริยภาพจากพันธุกรรมนั้น ฟังไม่ขึ้น เพราะ 

อจัฉรยิบรุษุทีไ่ม่ได้เกดิในสกลุปราชญ์กม็มีากมาย ส่วนมากเกดิใน 
สกลุชาวนา ชาวไร่ ไม่ได้เกดิในรัว้ในวงัหรอืในคฤหาสน์ของเศรษฐี 
แม้จะว่าอัจฉริยภาพเกิดจากสิ่งแวดล้อมอ�านวยก็หาถูกไม่ ปราชญ์ 
เกือบทุกคนขาดต�ารา การศึกษาและเครื่องมือใช้ในการค้นคว้า 
วิชาการด้วยซ�้าไป ข้าพเจ้าคิดว่า ด้วยเหตุผลและด้วยหลักฐาน 
อันอ้างมานี้ ชาติก่อนชาติหน้าจะต้องมีจริง”

(สมัคร บุราวาศ ในหนังสือพุทธปรัชญา ๒๕ ศตวรรษ หน้า ๕๒๔)

๑  ส.ค.  ๒๕๒๑
“เป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่พระภิกษุผู ้มีหน้าที่ประกาศ 

พระบรมพุทโธวาท จะต้องตั้งอยู ่ในสัมมาปฏิบัติ  โดยอาการ 
เคร่งครัดและจริงใจ แต่ที่จริงพระภิกษุที่ครองกาสาวพัสตร์อยู่ 
ในเวลานี้ มีที่ปฏิบัติทรามอยู่เป็นอันมาก จึงเป็นที่น่าเสียใจ” 

(เทศนาเสือป่า กัณฑ์ที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)

๒  ส.ค.  ๒๕๒๑
การปรนเปรอพระสงฆ์ด้วยปัจจัย ๔ มากเกินไปนั้นไม่เป็น 

ผลดีแก่พระเลย ท�าให้พระติดสุข และสุขนั้นเป็นสามิสสุขเสียด้วย 
หรอืเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า โลกามสิ - เหยือ่ของโลก ซึง่พระพทุธเจ้า 
ตรัสว่าต้องคายเสียให้สิ้น แต่ฆราวาสกลับถวายท่านเสียเต็มที่ 
และท่านบางรูป บางวัดก็ดื่มเสียเต็มที่เหมือนกัน ดื่มเสียจนเมา 
ในอามิส มีความเป็นอยู่หรูหราอย่างเศรษฐี เลยไม่เห็นทุกข์และ 
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ไม่พยายามเพื่อพ้นทุกข์ในสังสารวัฏ

๓  ส.ค.  ๒๕๒๑
ในปัจจุบันนี้ คนหันมาทะนุบ�ารุงพระป่ามากขึ้น อันตราย 

อย่างใหม่ก็มีตามมา คือความฟุ่มเฟือย ในระยะสิบปีหลังนี้การ 
คมนาคมดีขึ้นมาก มีถนนไปได้แทบทุกหนทุกแห่ง ทายกทายิกาที่ 
ร�่ารวยแย่งกันบ�ารุงวัดป่า เพราะเห็นว่าได้บุญมาก กุฏิไม้กระบอก 
เปลี่ยนเป็นกุฏิไม้จริงหรือแม้ตึก ศาลาหลังคาสังกะสีกลายเป็น 
โบสถ์วิจิตรพิสดาร บางที่ยังขนาดมหึมาเสียด้วย โคมรั้วและ 
เทียนไขเปลี่ยนเป็นหลอดนีออนและโคมใช้แบตเตอรี่ จะไปไหน 
ไกลหน่อยก็นั่งรถยนต์แทนการเดิน แม้แต่น�้าดื่มซึ่งเคยเป็นน�้าฝน 
หรือน�้าบ่อก็เปลี่ยนเป็นน�้าอัดลม ท่านสมภารวัดหนึ่งในจังหวัด 
อดุรฯ ท่านเทศน์แล้วเทศน์เล่าว่า น�้าขวดก�าลงัจะท่วมพระกมัมฐาน 
ตายอยู่แล้ว ที่บรรยายมานี้เป็นอันตรายอย่างใหม่ที่ก�าลังเริ่มต้น 
และเพิ่งมีเฉพาะบางวัด หวังว่าท่านพ่อแม่ครูอาจารย์จะช่วยลูก 
ของท่าน ด้วยการให้สตฝ่ิายรบัให้ยดึหลกัทีค่รอูาจารย์แต่ก่อนๆ ได้ 
วางไว้ และเตือนฝ่ายผู้ให้ ส�านึกว่าก�าลังถวายยาเบื่อแก่พระป่า

(จากเรื่อง ชีวิตพระป่า โดย นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ หน้า ๔๔ - ๔๕)

๔  ส.ค.  ๒๕๒๑
การเคร่งครัดในลัทธิประเพณีมากเกินไป และค่านิยมของ 

สังคมอันไม่สอดคล้องกับเหตุผลนั้น ท�าให้พลาดโอกาสในการ 
บ�าเพ็ญกรณียกิจที่จะต้องท�าโดยฉับพลัน เช่น การแต่งกายไป 
ในงานศพ สวดศพและเผาศพนั้น บางคนพอรู้ข่าวก็อยากจะไป 
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แต่ไม่ได้แต่งตัวมาอย่างที่จะไปงานศพก็ไม่กล้าไป ครั้นจะไปทั้ง 
อย่างนั้น อย่างที่แต่งตัวไปท�างานก็เกรงเจ้าภาพจะรังเกียจว่าไม่ 
ให้เกียรติศพของเขา ครั้นจะกลับบ้านไปแต่งตัวใหม่ บ้านก็อยู่ 
ไกล บางทีพอถึงบ้านแล้วก็ไม่อยากจะออกอีก คนบ้านนอกไม่มี 
ธรรมเนียมอย่างนี้ เขาไปงานศพ งานแต่งงาน ด้วยเครื่องแต่งกาย 
ธรรมดาที่เขาแต่งอยู่โดยปกติ จึงสะดวกกว่าและสุขกว่า

๕  ส.ค.  ๒๕๒๑
รถชนกันที่สี่แยกบางกระบือ รถคันอื่นๆ ติดตั้งแต่สี่แยก 

บางกระบือถึงสี่แยกเกียกกาย
ความผิดพลาดของบุคคลเพียงคนเดียวหรือสองคน สร้าง 

ความล�าบากยุง่ยากให้แก่คนทัง้หลายอืน่นบัเป็นพนัๆ คน คนทีอ่ยู่ 
ในสังคมจึงควรระมัดระวังการกระท�าของตน ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น 
ให้จงหนัก

๖  ส.ค.  ๒๕๒๑
การท�าบุญอย่างมีอุปาทาน กับการท�าอย่างไม่มีอุปาทานนั้น 

ผิดกันทั้งอาการที่ท�าและผลที่จะได้
การท�าอย่างมอีปุาทานนัน้ อาการทีท่�ายุง่เหยงิ เป็นภาระหนกั 

ทางใจ ส่วนการท�าอย่างไม่มีอุปาทานนั้น อาการที่ท�าสงบเงียบ 
ผลที่ได้ผ่องใสบริสุทธิ์ และมากกว่า
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๗  ส.ค.  ๒๕๒๑
ศรทัธา เป็นห่อเสบยีง (ของบคุคลผูเ้ดนิทางอยูใ่นสงัสารวฏั)
สิริ คือ มิ่งขวัญ เสน่ห์ ความดี เป็นที่มาอยู่อาศัยแห่งโภคะ 

(โภคะ ๒ อย่าง คือ อามิสโภคะ ทรัพย์ภายนอก ธรรมโภคะ 
ทรัพย์คือคุณธรรม)

ความอยาก (อิจฉา) ท�าให้คนดิ้นรน ความอยากละได้ยาก 
ในโลก สัตว์ทั้งหลายถูกความอยากผูกพันไว้เหมือนนกที่ติดบ่วง

(พระพุทธภาษิต สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ๑๕/๖๑)

๘  ส.ค.  ๒๕๒๑
ศรทัธา เป็นทรพัย์ทีน่่าปลืม้ใจอนัประเสรฐิทีส่ดุ ธรรมทีบ่คุคล 

ประพฤติแล้วน�าสุขมาให้ สัจจะเป็นรสเลิศกว่ารสทั้งหลาย บุคคล 
ผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา บัณฑิตกล่าวว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุด

(พระพุทธภาษิต สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ๑๕/๕๘)

เดิมทีเดียวบุคคลเชื่อสิ่งอื่นก่อน ต่อมาเมื่ออินทรีย์แก่กล้า 
ย่อมมคีวามเชือ่มัน่ในตนเอง เป็นอนิทรย์ีพเิศษทีเ่รยีกว่า สทัธนิทรย์ี 
นั่นแหละคือทรัพย์อันน่าปลื้มใจ สัจจะ การเข้าถึงความจริงต่างๆ 
ย่อมก่อให้เกิดรสแก่ชีวิตและจิตใจยิ่งกว่ารสทั้งหลาย

๙  ส.ค.  ๒๕๒๑
โลกถูกความตายปิดกั้นไว้ โลกตั้งอยู่ในกองทุกข์ โลกฟูขึ้น 

เพราะตัณหา ถูกความคร�่าคร่าทรุดโทรมแวดล้อมอยู่โดยรอบ (จึง 
ตั้งอยู่ในกองทุกข์)

(พระพุทธภาษิต สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ๑๕/๕๖)
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การออกจากโลกไม่ใช่ออกด้วยกาย แต่หมายถงึการออกด้วย 
ใจ ใจออกจากโลกคอืจากโลกยิารมณ์ต่างๆ นัน่แหละจงึจะพ้นโลก 
เมื่อพ้นโลกก็พ้นทุกข์ เพราะโลกตั้งอยู่ในกองทุกข์

๑๐  ส.ค.  ๒๕๒๑
มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายต้องการอะไร แสวงหาอะไร ? ตอบ 

ว่าต้องการความสุข แสวงหาความสุข จะต่างกันก็แต่เพียงชนิด 
ของความสุขและวิธีแสวงหาเท่านั้น เช่น ก. ต้องการความสุขและ 
แสวงหาความสขุด้วยการจ่ายเงนิ ส่วน ข. ต้องการความสขุเหมอืน 
กนัแต่แสวงหาความสขุด้วยการหาเงนิ ส่วนคนไทยค่อนข้างยากจน 
เพราะชอบแสวงหาความสขุด้วยการจ่ายเงนิ ความสขุบางอย่างมโีทษ 
บางอย่างไม่มีโทษและมีคุณภาพดี บุคคลควรแสวงหาความสุขที่ 
ไม่มีโทษและมีคุณภาพดี

๑๑  ส.ค.  ๒๕๒๑
จิตก�าหนดวัตถุหรือวัตถุก�าหนดจิต เป็นปัญหาที่น่าคิดน่า 

สนใจ นักวัตถุนิยม (Materialists) ว่าวัตถุก�าหนดจิต คือจิตจะ 
เปลีย่นไปอย่างไรกส็ดุแล้วแต่วตัถ ุเช่น เหน็คนสวย (วตัถ)ุ จติเกดิ
ก�าหนดัขึน้ เหน็คนน่าเกลยีดน่าชงั จติเกดิขยะแขยง เป็นต้น ก�าลงั 
หิวเห็นอาหารที่ชอบใจท�าให้ความหิวรุนแรงขึ้นเป็นต้น ส่วนพวก 
จิตนิยม (Spiritualists หรือ Idealists)  เห็นว่าสุดแล้วแต่จิต 
ของคนต่างหาก วัตถุอย่างเดียวกันที่มาเร้า มิได้ท�าให้คนที่มีจิต 
ต่างกันแสดงปฏิกิริยาออกมาเหมือนกันเลย เช่น เห็นคนสวย จะ 
เห็นเป็นสวยมากหรือสวยน้อย ก�าหนัดมากหรือน้อยก็สุดแล้วแต่ 



อ.  ว ศ ิน   อิ น ท ส ร ะ 269

ป
 ี๒
๕
๒
๑

พืน้เดมิแห่งจติของบคุคลนัน้ๆ ส�าหรบัพระอรหนัต์หรอืพระอนาคามี 
คนสวยไม่ท�าให้จิตท่านแปรปรวนเลยแม้แต่น้อย

๑๒  ส.ค.  ๒๕๒๑
(ต่อจากวันที่ ๑๑)
วัตถุอันวิจิตรสวยงามต่างๆ ในโลกนี้ที่เป็นศิลปกรรมนั้น 

ล้วนแล้วแต่จิตคิดขึ้นก่อน และให้ร่างกายท�าตามความคิดของจิต 
เพราะฉะนัน้ตามทรรศนะของฝ่ายจตินยิมแล้ว จติเป็นผูก้�าหนดวตัถุ 
อนึ่ง วัตถุต่างๆ จะมีค่าอย่างไรก็สุดแล้วแต่จิตจะให้ค่า หรือมี 
ค่านิยมต่อสิ่งนั้นอย่างไร วัตถุอย่างเดียวกันจึงมีค่าไม่เหมือนกัน 
ในส�านึกของคนสองคนที่มีจิตต่างกัน

๑๓  ส.ค.  ๒๕๒๑
สองสามีภรรยาทะเลาะกันจะหย่าร้างขาดจากกัน ความจริง 

ทัง้สองคนเมือ่หย่าขาดจากกนัแล้ว ย่อมจะหาภรรยาหรอืสามใีหม่ได้ 
ถ้าต้องการ แต่ลูกเล่าจะหาพ่อใหม่แม่ใหม่ได้ที่ไหน ในชาตินี้เขา 
หาพ่อจริงได้เพียงคนเดียว และแม่จริงๆ ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น 
ขอให้นึกถึงลูกให้มากๆ 

(ค�าของท่านเจ้าคุณพระเทพโมล ี- กนฺตาจาโร 
เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม กรุงเทพฯ เล่าให้ฟังว่า

สามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะกันจะหย่าขาดจากกัน
ท่านแนะน�าไปอย่างนี้ ผลปรากฏว่าเขาอยู่กันต่อไป)
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๑๔  ส.ค.  ๒๕๒๑
- แปรงที่ใช้ล้างส้วมนั้นท�าไมจึงไม่ติดอุจจาระ ขณะที่แปรง 

และใช้น�้าล้าง
- น�้าท�าไมจึงไม่ติดใบบัว ใบบัวท�าไมจึงไม่ดูดซึมน�้า
- ท�าไมบางคนผู้เกิดแล้วในกามโลก จึงไม่ติดในกามคุณที่ 

คนทั้งหลายหมกมุ่นแสวงหา
- ทรพัย์สมบตั ิชือ่เสยีง เป็นสิง่ทีค่นทัง้หลายพากนัแสวงหา 

ด้วยความพยายามอย่างยิง่ยวด จนถงึต้องลงมอืท�าชัว่ สร้างเวรกรรม 
เพราะทรัพย์ ชื่อเสียงและความเป็นใหญ่ แต่ท�าไมบางคนจึงสละ 
สิ่งเหล่านั้นเสียอย่างไม่มีเยื่อใย

๑๕  ส.ค.  ๒๕๒๑
ในรถเมล์เห็นคนหนึ่งได้นั่ง จึงยื่นมือไปแสดงความประสงค์ 

ช่วยถอืของอกีคนหนึง่ แต่เขาไม่ให้ เรานกึในใจว่าทางทีถ่กูเขาควร 
จะให้ ไม่ว่าของหนักหรือของเบาแค่ไหน เพื่อถนอมน�้าใจของท่าน 
ผู้มีน�้าใจ เราลองสังเกตต่อไปก็เห็นว่าเขายืนต่อไปอีกนานจึงลง

การถนอมน�้าใจของผู้แสดงน�้าใจนั้น เป็นเรื่องส�าคัญของผู้มี 
จรรยางาม มีน�้าใจดี มีตนอันได้ฝึกฝนแล้ว

คนส่วนมากอยากจะเป็นคนดี แต่ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรจึงจะดี 
อยากได้ผลแต่ไม่รู้เหตุ อยากไปถึงจุดหมายปลายทาง แต่ไม่รู้จัก 
ทาง จงึหลงทาง จะมทีางอะไรเล่าทีย่าวนานและแสนไกลเท่าทางชวีติ
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๑๖  ส.ค.  ๒๕๒๑
บางคนเข้าใจว่า เมื่อจะท�าบุญท�าทานแล้วก็ไม่ควรเลือกให้ 

คือ เห็นว่าเมื่อเป็นพระแล้วก็เป็นพระเหมือนกันหมด ความเห็นนี้ 
ไม่ตรงกบัพระพทุธภาษติทีว่่า “ควรเลอืกให้ (วเิจยยฺ ทาน ํทาตพพฺ)ํ 
ในที่ๆ จะมีผลมาก (ยตฺถ ทินฺนํ มหปฺผลํ)

ความจริงแล้วพระเหมือนกันก็จริง แต่ก็ไม่เหมือนกันในด้าน 
คุณภาพ ก็เหมือนคนๆ เรานี่แหละ ชื่อว่าเป็นคนเหมือนกัน แต่ก็ 
ไม่เหมือนกันในด้านคุณภาพ บางคนดีมาก บางคนดีน้อย แม้ใน 
คนธรรมดา เราก็ควรเลือกสงเคราะห์คนที่ควรได้รับการสงเคราะห์

๑๗  ส.ค.  ๒๕๒๑
“อันจะรักษาสกุล รักษาชาติ ต้องรักษาธรรมเป็นของคู่กัน 

นี้ได้แก่ถือพระศาสนา” 
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

อธิบายตามพระมตินี้ว่า การประพฤติธรรมตามหลักของ 
ศาสนาทีถ่กูต้อง ย่อมเท่ากบัเป็นการรกัษาสกลุ ชาตไิปในตวั เพราะ 
ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วนั่นแหละ จะกลับมาคุ้มครองรักษา 
ผู้ประพฤติธรรม เหมือนคนถือร่มคันใหญ่ไว้เหนือศีรษะของตน 
ร่มนั้นช่วยคุ้มแดดคุ้มฝนให้ผู้ถือ เหมือนคนปลูกต้นไม้ไว้ ต้นไม้ 
นั้นย่อมให้ร่มเงาและผล รวมทั้งอากาศที่ดีแก่ผู้ปลูกนั่นเอง
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๑๘  ส.ค.  ๒๕๒๑
“คนพวกใดติดแน่นในการศึกษาอย่างนั้น คนพวกนั้นย่อม 

ไม่ทันคน จ�าพวกผู้อาศัยความศึกษานั้นใช้ความคิดของตนแล้ว 
แลได้ความรู้ที่เยี่ยมกว่าแลแปลกกว่า”

(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

อธิบายตามพระมตินี้ว่า คนพวกที่อยู่กับที่ ไม่มีการเปลี่ยน 
แปลง การศกึษาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ย่อม 
ล้าหลงั ไม่ทนัพวกทีเ่ขาก้าวหน้า การศกึษาบางอย่างส�าเรจ็ประโยชน์ 
เมื่อ ๖๐ ปีก่อน แต่หาส�าเร็จประโยชน์ด้วยดีในสมัยนี้ไม่

๑๙  ส.ค.  ๒๕๒๑
การเรียนหนังสือนั้นไม่ใช่ตัวการศึกษา เป็นแต่เพียงเอกเทศ 

ของการศึกษา การฝึกหัดให้มีความคิดความสามารถประกอบ 
กิจนั้นๆ ได้ นั่นแลเป็นตัวการศึกษาโดยตรง”

(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

เอกเทศ แปลว่าส่วนหนึ่งของการศึกษา (และเป็นส่วนเล็ก 
นิดเดียวตามความเห็นของข้าพเจ้า) และอาจเป็นส่วนที่ให้โทษได้ 
ด้วย ถ้าผู้เรียนหนังสือมากนั้นถือเอาเป็นเหตุยกตนดูหมิ่นผู้อื่น 
สูผู้ท้ีม่คีวามรูน้้อย แต่ด�าเนนิอยูใ่นธรรม บ�าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์ 
ไม่ได้

๒๐  ส.ค.  ๒๕๒๑
ชาตคิอืประชาชนทัง้หลายรวมกนั การรกัชาตทิีต่รงความหมาย 

คือการรักประชาชน มิฉะนั้นแล้วค�าว่ารักชาติจะเลื่อนลอย ไม่มี 
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ที่ตั้ง สักแต่พูดปาวๆ กันไป
รักประชาชนที่ถูกต้องก็คือการปฏิบัติชอบต่อประชาชน 

ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด คนที่ไม่ปฏิบัติชอบต่อประชาชน 
และไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องเหมาะสม ไม่มีสิทธิอ้างตนว่า 
“รักชาติ”

๒๑  ส.ค.  ๒๕๒๑
พุทธศาสนาคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงสอนให้ 

ประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ ต่อคนทั้งหลาย คนไม่ประพฤติ 
อยู่ในสุจริต ไม่มีสิทธิอ้างตนว่า รักศาสนา การพูดแต่ปากไม่มี 
ประโยชน์ คนที่รักสิ่งใดย่อมต้องรู้จักสิ่งที่ตนรักดีที่สุด ผู้ที่ไม่รู้จัก 
ศาสนาของตน ไม่ศึกษาให้รู้ว่าศาสนาของตนสอนอะไร อย่างไร 
เพื่ออะไร จะเรียกว่า รักศาสนาอย่างไร ถ้ารักอย่างนี้ ก็มีแต่จะ 
น�าศาสนาไปในทางเสื่อม

๒๒  ส.ค.  ๒๕๒๑
พระมหากษัตริย์คือท่านผู้เป็นประมุขของประชาชน ผู้ที่รัก 

พระมหากษัตริย์ต้องท�าตนเป็นพลเมืองดี ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ 
ประชาชนของท่าน เพราะเมื่อประชาชนของท่านเดือดร้อน ท่านก็ 
ต้องเดือดร้อนด้วย เหมือนพ่อแม่ที่ต้องเดือดร้อนเมื่อลูกเดือดร้อน

การรักพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่ประจบสอพลอท่าน แต่ควร 
รักท่านด้วยการท�าหน้าที่ของตนที่ชอบธรรมให้ชอบธรรมยิ่งขึ้น 
ให้ดียิ่งขึ้น เมื่อบ้านเมืองสงบเรียบร้อย ท่านก็ปีติปราโมช ท�าให้ 
ท่านเป็นสุข
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๒๓  ส.ค.  ๒๕๒๑
เมื่อไม่มีคุณธรรมที่มั่นคง ไม่รู้จักให้อภัย และไม่พิจารณา 

ความบกพร่องของตนแล้ว จะหากลัยาณมติรทีแ่ท้จรงิได้อย่างไรเล่า 
จะได้ก็เพียงมิตรปอกลอก มิตรประจบสอพลอ มิตรดีแต่พูด 
และมิตรชักชวนในทางเสื่อมเท่านั้น

๒๔  ส.ค.  ๒๕๒๑
รูว่้าเป็นยา แม้จะมรีสเฝ่ือน รสขม แต่กนิแล้วหาย มคีณุแก่ 

ร่างกายก็จงกินเถิด ฉันใด รู้ว่าเป็นค�าเตือนด้วยความหวังดีจาก 
ผู้เตือน เป็นค�ามีประโยชน์ แม้จะไม่ไพเราะหูก็จงฟังไว้เถิด ย่อมมี 
คุณแก่ชีวิต ฉันนั้น

๒๕  ส.ค.  ๒๕๒๑
อุปาทานเป็นยาเสพติดภายใน มีโทษแก่จิตใจ น่าจะพอกัน 

หรอืมโีทษยิง่กว่ายาเสพตดิภายนอกอนัให้โทษแก่สมองและร่างกาย
ยาเสพติดภายนอกยังพอมองเห็นโทษได้ง่าย แต่ยาเสพติด 

ภายในคืออุปาทาน เห็นโทษได้ยาก นอกจากนี้คนทั้งหลายยังมอง 
ดมูนัในฐานะเป็นคณุเสยีอกีด้วย จงึละได้ยาก รกัษาให้หายได้ยาก

๒๖  ส.ค.  ๒๕๒๑
ความเจรญิคอือะไร ? คอืการงอกขึน้ของสิง่ทีด่งีามมปีระโยชน์ 

พร้อมด้วยคุณสมบัติของสิ่งนั้น เช่น ต้นข้าวเจริญ หมายถึงการ 
งอกขึ้นของต้นข้าวพร้อมด้วยคุณสมบัติของมัน เช่น ความสด 
อ้วนล�่า เป็นต้น
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ความเสื่อมคืออะไร ? คือการงอกขึ้นหรือเกิดขึ้นของสิ่งที่ 
เลวทราม ไม่มปีระโยชน์ แล้วแผ่ปกคลมุไปเท่านัน้ เหมอืนต้นหญ้า 
เกิดขึ้นในนาข้าว

๒๗  ส.ค.  ๒๕๒๑
เมือ่คนในวงการศาสนาท�าความเสยีหายร้ายแรง เช่นพระสงฆ์ 

ประพฤติเหลวไหลเลอะเทอะ คนก็พากันพูดว่าศาสนาเสื่อม เมื่อ 
คนส่วนมากไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา 
ก็พูดว่าศาสนาเสื่อม มีคนบางพวกพูด (อย่างเล่นลิ้น) ว่าศาสนา 
ไม่เสื่อม คนต่างหากเสื่อม ถ้าอย่างนั้นที่เรียกว่าศาสนาเสื่อมคือ 
อย่างไรเล่า ? อนึ่ง ที่เรียกว่าศาสนาเจริญนั้น อะไรเล่าเจริญ ? 
ถ้าศาสนาไม่มีเสื่อม ความเจริญของศาสนาก็ย่อมจะไม่มีเช่นเดียว 
กัน คนต่างหากเจริญ

ขอให้ช่วยกันคิดเสียให้ดี อย่าพูดแบบไม่รับผิดชอบ

๒๘  ส.ค.  ๒๕๒๑
คนที่จะมีความรู้ลึกซึ้งได้นั้น ต้องประกอบด้วยเหตุปัจจัย 

หลายประการ เช่น มีสมรรถภาพในการรู้ลึกซึ้งอยู่เดิมแล้ว พอได้ 
ปัจจัยอุดหนุนให้รู ้ก็รู ้ได้อย่างลึกซึ้ง เหมือนต้นไม้จะใหญ่จริงๆ 
ได้ก็เพราะพันธุ์ใหญ่ เมื่อได้เหตุอุดหนุนอันสมควรก็เติบโตขึ้นโดย 
พลัน และเติบโตได้มาก ส่วนไม้พันธุ์เล็ก แม้จะมีเหตุอุดหนุน 
เท่ากันก็จะเติบโตอย่างไม้พันธุ์ใหญ่ไม่ได้ คนที่มีสมรรถภาพใน 
การรู ้น้อยก็ย่อมจะรู ้อะไรลึกซึ้งอย่างคนที่มีสมรรถภาพในการ 
รู้ลึกซึ้งไม่ได้





ถึงร่างกายจะอยู่กับโลก
ก็ขอให้จิตใจได้อยู่กับธรรม
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๒๙  ส.ค.  ๒๕๒๑
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้น 

ความเพียรเพื่อบรรลุผลอันใดอันหนึ่งที่ท่านต้องการ ท่านจะต้อง 
พยายามเอาเอง ด้วยเหตุนี้ ชาวพุทธที่เข้าถึงพระพุทธด�ารัสนี้ จึง 
ต้องพัฒนาตัวเองอยู ่เสมอ เพื่อด�าเนินไปสู ่จุดหมายด้วยความ 
พากเพียรของตน จงให้พรแก่ตนเองด้วยความบากบั่นอันมั่นคง 
แทนการขอพรเพื่อความส�าเร็จ

๓๐  ส.ค.  ๒๕๒๑
- คนอาภพัอบัโชคคอืคนอย่างไร ? คอื คนทีท่�าความดไีม่ขึน้
- คนที่ท�าความดีไม่ขึ้น คือคนอย่างไร ? คือ คนที่ท�าดีแล้ว 

ท�าไม่ดีมาลบล้างเสีย ที่ค�าพังเพยว่า ท�าด้วยมือลบด้วยเท้า
- คนอาภัพไม่ใช่คนท�าดีแล้วไม่มีคนเห็น ไม่มีใครดอกที่ 

ท�าดีแล้วไม่มีคนเห็น แต่คนอาภัพท�าดีให้คนเห็นแล้วก็ท�าไม่ดีมา 
ลบล้างเสีย ความดีจึงถูกลบล้างด้วยความไม่ดี เขาจึงเป็นคนท�า 
ความดีไม่ขึ้น เหมือนเอาน�้าขุ่นมาเทรวมกับน�้าใส น�้านั้นจึงไม่ควร 
แก่การบริโภค

๓๑  ส.ค.  ๒๕๒๑
ได้เห็นคนอาภัพอย่างที่กล่าวไว้ในวันก่อน (๓๐ ส.ค. ๒๑) 

ด้วยตนเองและเห็นอยู่เนืองๆ จึงสลดใจว่า คนที่มีอาสวะมาก 
บารมีน้อยนี้ช่างได้ดียากเสียจริงๆ ส่วนคนที่มีบารมีมาก อาสวะ 
น้อย ท�าความดีง่ายและท�าความดีขึ้นเสียจริงๆ 

เมื่อเป็นดังนี้ น่าจะเป็นก�าลังใจส�าหรับผู้มีสติปัญญา ใน 
การพยายามละอาสวะ และเพิ่มพูนบารมีธรรมทุกวันๆ เพราะมีผล 
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น่าชื่นใจจริงๆ 

๑  ก.ย.  ๒๕๒๑
“พระเจ้าแผ่นดินนั้นจะต้องมีประสาทเหล็ก มีเจตจ�านง 

(will) เป็นเหล็กกล้า จะต้องเป็นทั้งสิงโตและสุนัขจิ้งจอก”
(จากหนังสือ Philosophical analysis 

การวิเคราะห์ทางปัญญา ของ จอห์น ฮอสเปอร์ หน้า ๑๘)

หมายความว่า พระเจ้าแผ่นดินหรือคนใหญ่คนโตจะต้อง 
มีประสาทแข็ง มีความตั้งใจแน่วแน่ มั่นคง มีความกล้าหาญ 
เหมือนสิงโต และฉลาด มีไหวพริบดี

แต่ทีว่่าให้ฉลาดเกมโกงอย่างหมาจิง้จอกนัน้ ไม่จ�าเป็น ฉลาด 
และซื่อสัตย์ดีกว่าฉลาดแกมโกง

๒  ก.ย.  ๒๕๒๑
“บุคคลยิ่งกระวนกระวาย กระหายต่อความสุขมากเพียงใด 

ก็จะยิ่งมีความสุขน้อยลงเพียงนั้น”
(วาทะของซิดวิค - Sidgwick)

“บุคคลจะมีความสุขได้ ก็ต่อเมื่อมีใจจดจ่อต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
ไม่ใช่จดจ่อที่ความสุข” 

(วาทะของมิลล์ - Mill)

“ทางที่ดีที่สุดที่จะได้รับความสุขนั้น คือลืมมันเสีย เมื่อใด 
ใจคิดถึงความสุข เมื่อนั้นความสุขจะหายไป แต่เมื่อเลิกคิดถึงมัน 
พุ่งใจไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความสุขก็จะเกิดขึ้นเอง” 

(วาทะของแมคเคนซี - Mackenzie)
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๓  ก.ย.  ๒๕๒๑
การปิดบังคุณของท่านและกล่าวโทษผู้มีคุณนั้น ไม่มีทางให้ 

ส�าเร็จ เหมือนคนโง่เอาใบบัวปิดตาตนเองแล้วร้องว่าตนไม่เห็น 
ดวงอาทิตย์ แต่คนทั้งโลกยังมองเห็นอยู่นั้นเอง

ท�าความดไีปเถดิ แม้จะมคีนบางคนไม่เหน็คณุเพราะมดืบอด 
ด้วยความโง่เขลา แต่คนส่วนมากก็ต้องเห็น

แม้จะมีแสงสว่างอยู ่แต่คนตาบอดก็หามองเห็นแสงสว่าง 
ไม่ คนโง่และคนใจบอดก็หามองเห็นคุณความดีของคนดีไม่ แม้ 
ความดีของท่านจะสว่างรุ่งเรืองอยู่เพียงใดก็ตาม

๔  ก.ย.  ๒๕๒๑
ไฟไม่ไหม้ตัวเอง คมดาบไม่ตัดตัวมันเอง ปลายนิ้วสัมผัส 

ตัวมันเองไม่ได้ ฉันใด มนุษย์ที่มีนิสัยไม่ดีก็ไม่เคยโทษตัวเอง 
ฉันนั้น 

(จ�าที่มาไม่ได้)

๕  ก.ย.  ๒๕๒๑
เมื่อโสกระตีสถูกกล่าวหาว่าท�าให้คนหนุ่มของนครเอเธนส์ 

เสีย เพราะการแสวงหาสัจจะและปัญญาของตนนั้น โสกระตีส 
ได้กล่าวในศาลตอนหนึ่ง ความว่า

“ประชาชนชาวเอเธนส์ ไม่รู ้สึกละอายบ้างหรือที่เอาแต่คิด 
จะสะสมทรัพย์สิน แสวงหาเกียรติยศและชื่อเสียง ไม่สนใจใยดี 
ต่อการแสวงหาปัญญา สัจจะและความสูงส่งของวิญญาณ ความดี 
มิได้เกิดขึ้นเพราะเงินทอง แต่เพราะความดีต่างหาก เงินทอง 
และความดีงามทั้งหลายจึงเกิดขึ้น”
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๖  ก.ย.  ๒๕๒๑
ของจ�าเป็นต้องใช้ เช่น กุญแจตู้ หรือกุญแจลิ้นชัก เป็นต้น 

อย่าให้เด็กเล่น ผู้ใหญ่เผลอลืมเกิดตกหล่นสูญหายจะยุ่งใหญ่ 
ต้องใจแข็ง เอาไปให้พ้นมือเด็ก ถึงจะร�่าร้องก็ต้องยอมให้ร้อง 
ประเดี๋ยวเดียวก็หยุด เรื่องก็เรียบร้อย แต่ถ้าปล่อยให้สิ่งจ�าเป็น 
สูญหายแล้วจะยุ่งไปนาน

๗  ก.ย.  ๒๕๒๑
เบนแธม (Bentham) นักปรัชญาและจริยศาสตร์คนหนึ่ง 

ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับการพิจารณาความสุขไว้ว่า
๑. ความเข้มข้น 
๒. ระยะเวลา
๓. ความแน่นอน
๔. ความใกล้หรือไกล
อธบิายว่า ความสขุอนัหนึง่เราพจิารณาได้ว่ามค่ีากว่าความสขุ 

อีกอันหนึ่งหรือไม่ ก็ดูที่ความเข้มข้นของมัน (น�้าผึ้งที่เข้มข้นย่อม 
มีค่ากว่าน�้าผึ้งที่เจือจาง) ความสุขนั้นด�ารงอยู่ระยะเวลานานหรือ 
สัน้ เป็นความสขุทีแ่น่นอน หรอืเลือ่นลอย หาได้ง่ายหรอืหาได้ยาก

ความสุขใจมีค่ากว่าความสุขทางกาย เพราะมันด�ารงอยู่นาน 
กว่า ๑๐ บาทอยู่ในมือ ดีกว่า ๑๐๐ บาทที่หวังจะได้ ความสุขที่ 
เกิดจากการท�าใจให้สุข หาง่ายกว่าการเที่ยววิ่งหาความสุขจาก 
ภายนอก ความสุขที่เกิดจากการท�าใจให้สุขจึงมีค่ามากกว่าการ 
เทีย่วแสวงหาความสขุจากสิง่อืน่ อนัเป็นการเสีย่งต่อการต้องตกเป็น 
ทาสของมัน
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๘  ก.ย.  ๒๕๒๑
(ต่อจากวันที่ ๗)
เบนแธม (Bentham) ได้ให้ทรรศนะอันเกี่ยวกับความสุขนี้ 

ควรพิจารณาปัจจัยอีก ๓ ประการ คือ
๑. ความสามารถที่จะผลิตความสุขอื่น คือ ท�าให้ความสุข 

อื่นเกิดตามขึ้นมาหรือไม่
๒. ความบรสิทุธิข์องความสขุ คอื มนัเป็นความสขุทีบ่รสิทุธิ์ 

หรือความสุขที่มีแนวโน้มว่าจะก่อให้เกิดความทุกข์ตามมา
๓. การแผ่ขยายความสุข คือ ความสุขใดที่แผ่ขยายออก 

ไปยังผู ้อื่นได้มากเท่าใด ความสุขนั้นย่อมมีค่ากว่าความสุข 
เฉพาะตัวอันเป็นวงแคบ

๙  ก.ย.  ๒๕๒๑
พระพุทธศาสนาสอนเรื่องมุทิตา - ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่น 

ได้มีสุข เพื่อมิให้มีความริษยาเกิดขึ้นเป็นการเผาตัวเองให้เร่าร้อน 
ส่วนมุทิตาเหมือนการอาบตัวเองด้วยน�้าเย็นอันชื่นใจ

หัดยกย่องชมเชยผู ้อื่นด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้าและ 
ลับหลัง หัดมองส่วนดีของเขา พูดจาให้ก�าลังใจเขา แทนการพูด 
ข่มเขา ท�าได้อย่างนี้จิตใจก็จะชื่นบาน มีสุขด้วยตนเอง และเรา 
จะพลอยสุขด้วยเมื่อผู ้อื่นมีสุข ส่วนคนไม่มีมุทิตาจะกลายเป็น 
คนทุกข์เมื่อผู้อื่นมีสุข อย่าลืมว่าคนอื่นๆ นั้นมีมากกว่าตัวเรา เรา 
จะมิเป็นทุกข์แย่หรือ ?
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๑๐  ก.ย.  ๒๕๒๑
“ค�าว่ากรรมฐานนี้ แปลว่า ที่ตั้งแห่งการงาน แต่งาน ในที่นี้ 

เป็นงานส�าคัญ และหมายถึงงานรื้อภพรื้อชาติ รื้อกิเลสตัณหา รื้อ 
ถอนอวชิชาทัง้มวลออกจากใจ เพือ่ไกลทกุข์ คอืความเกดิ แก่ เจบ็ 
ตาย อันเป็นสะพานเกี่ยวโยงของวัฏฏะ (วน) ที่สัตว์โลกข้ามพ้น 
ได้โดยยาก ส่วนผลทีจ่ะได้รบั แม้ยงัไม่ถงึจดุหมายปลายทาง กท็�า 
ผู้บ�าเพ็ญให้มีความสุขในปัจจุบันและภพชาติต่อไป”

(จากหนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน 

สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ หน้า ๓ 

โดยอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน)

๑๑  ก.ย.  ๒๕๒๑
“โลกนี้เต็มไปด้วยสภาพที่ตรงกันข้าม เบื้องหลังความสุข 

ย่อมมีความทุกข์ เบื้องหลังความทุกข์ก็ย่อมมีความสุข มีแสงแดด 
ก็มีร่มเงา ที่ไหนมีความสว่าง ที่นั่นย่อมมีความมืดอยู่เคียงข้าง 
มีเกิดก็ย่อมมีตาย การมีชีวิตอยู่โดยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านี้คือ 
การไม่ยึดถือ วิธีที่จะเอาชนะสภาพเหล่านี้ มิใช่อยู ่ที่ความคิด 
ในทางลบหรือปฏิเสธ หากอยู ่ที่การยกระดับใจ ให้เหนือและ 
เป็นอิสระเสรีจากการยึดถือทั้งปวง” 

(วาทะของท่านมหาตมะ คานธี)

๑๒  ก.ย.  ๒๕๒๑
จะเป็นการดสีกัเพยีงไหน ถ้าหากเราต�่าต้อยแล้วกแ็สดงตวัเอง 

ว่าต�่าต้อย ถ้าเราต้องการจะขึ้นสูง เราก็ควรจะคิดและท�าในระดับ 
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สูง ถ้าท�าเช่นนี้ไม่ได้ เราก็ควรแสดงตัวของเราตามความเป็นจริง 
แล้วสักวันหนึ่งเราอาจบรรลุเป้าหมายอันสูงส่งได้สมปรารถนา

(วาทะของท่านมหาตมะ คานธี)

๑๓  ก.ย.  ๒๕๒๑
การที่มีโรคภัยประจ�ากายก็มิได้เลวร้ายไปเสียทีเดียว มันมี 

ส่วนดีอยู่ที่คอยเตือนใจให้เราเห็นทุกข์ของสังขารร่างกายนี้ พร้อม 
ทั้งเห็นโทษของความเกิดอันเป็นตัวการส�าคัญของความทุกข์ และ 
คอยเหนี่ยวรั้งเรามิให้เพลิดเพลินไปในอารมณ์ยั่วยวนต่างๆ ซึ่งมี 
อยู ่มาก ล้อมรอบตัวเราอยู ่ หากมิได้อาศัยโรคประจ�ากายอัน 
คอยเตือนอยู่เสมอแล้ว คงหลงใหลเพลิดเพลินในอารมณ์ต่างๆ 
มิใช่น้อย และมิได้มีผลดีอะไรเลย มีแต่จะดึงจิตใจไปในทางต�่า 
อันเป็นการสูญเสียยิ่งกว่าเสียสุขภาพทางกายเสียอีก

๑๔  ก.ย.  ๒๕๒๑
เมื่อกิเลสตัณหามีก�าลังมากขึ้นโดยการตามใจซึ่งเป็นเสมือน 

ให้อาหาร และเลี้ยงให้มันอ้วนพีแข็งแรงแล้ว ก็เป็นการยากที่จะ 
เหนี่ยวรั้งมันเอาไว้ได้ มันมีอ�านาจ และจะแสดงอ�านาจเหนือเรา 
เสมอ ภาวะเช่นนี้แหละที่ท่านเรียกว่า ตกเป็นทาสของกิเลส

การฝึกอินทรีย์ก็เพื่อมิให้จิตตกอยู่ภายใต้อ�านาจของกิเลส 
ซึ่งเป็นนายที่ทารุณหลอกใช้ ให้รางวัลเล็กน้อย แต่ให้ความล�าบาก 
และยาวนานยึดเยื้อ
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๑๕  ก.ย.  ๒๕๒๑
ไม่น่าจะต้องรังเกียจความทุกข์ เพราะความทุกข์ช่วยท�าให้ 

เรามองเห็นสัจจะของชีวิต ส่วนความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ท�าให้ 
คนมัวเมาได้

๑๖  ก.ย.  ๒๕๒๑
หากเราจะปฏิบัติตนตามภาษิตที่ว ่า  “แม้จะอยู ่ในสถาน 

การณ์ที่ไม่ดี เราก็จะต้องพยายามท�าให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้” แล้ว 
ข้าพเจ้าใคร่ขอเตือนว่า แม้จะแต่งงานแล้ว ท่านก็ควรจะพยายาม 
ควบคุมจิตใจของท่านให้มากที่สุด ซึ่งหมายความว่า ท่านจะต้อง 
ประพฤติตนตามหลักการของพรหมจรรย์ หากปฏิบัติได้เช่นนี้ 
เมื่อเสร็จสิ้นการศึกษาแล้ว ท่านจะพบว่า ท่านมีแต่ความเข้มแข็ง 
ทั้งด้านกาย ใจ และสมอง 

(วาทะของท่านมหาตมะ คานธี กล่าวแก่นักศึกษาในอินเดีย)

๑๗  ก.ย.  ๒๕๒๑
การเลี้ยงฉลองวันเกิดมิได้มีความหมายไปในทางชื่นชมยินดี 

แต่เพื่อให้ระลึกได้ว่าเราได้ผ่านความทุกข์มาแล้วกี่ปี ชีวิตที่มีต่อไป 
ภายหน้าก็ทิ้งปัญหาเรื่องทุกข์ไว้ให้แก้ทุกวันและตลอดวัน แม้จะ 
นอนหลับไปแล้ว พอตื่นขึ้นก็ได้เห็นทุกข์ประจ�าสังขาร เช่นการ 
ปวดนัน่ปวดนี ่อนัต้องการบ�าบดัแก้ไขโดยด่วนบ้าง ความสขุล้วนๆ 
ช่างหาได้ยากเสียจริงๆ ทั้งๆ ที่รู้ว่าเกิดมาเพื่อจะแบกภาระอันหนัก 
คือความทุกข์ แต่ท�าไมหนอ คนทั้งหลายจึงยังชื่นชมยินดีต่อ 
ความเกิด
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๑๘  ก.ย.  ๒๕๒๑
วัตรปฏิบัติอันถือกันมาแต่โบราณนั้น บางอย่างที่ยังพอใช้ได้ 

อยู่ก็ควรรักษาไว้ บางอย่างพ้นกาลพ้นสมัยแล้วก็ไม่จ�าเป็นต้อง 
รักษาไว้อีกต่อไป ข้อวัตรปฏิบัติเป็นสิ่งที่มนุษย์ช่วยกันบัญญัติ 
ขึ้นและยอมรับกันในยุคในสมัยนั้นๆ อาจส�าเร็จประโยชน์ได้จริง 
ในสมัยของท่าน แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป เหตุการณ์บ้านเมือง 
และสังคมมนุษย์เปลี่ยนไป การยึดติดอยู่กับพิธีรีตองเก่าๆ อันพ้น 
สมัยแล้วนั้น ท�าให้เสียเวลาเสียประโยชน์โดยไม่ได้ผลอะไรเลย 
นอกจากอุปาทานของตน

๑๙  ก.ย.  ๒๕๒๑
ในโลกียวิสัย ดูเหมือนว่าการได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งนั้น 

เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งจะหลีกเลี่ยงมิได้ ที่บุคคลยอมเสีย ก็ด้วย 
ค�านวณว่าสิง่ทีจ่ะได้มานัน้ดกีว่า มคีณุค่ามากกว่าสิง่ทีเ่สยีไป ตามที่ 
รู ้สึกนึกคิดได้ในขณะนั้น แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไป ถ้าคิดพลาด 
ผลที่ออกมาก็ผิดพลาด กลายเป็นเสียมากกว่าได้

จะได้สุขสักทีหนึ่งก็ต้องเอาทุกข์ลงทุนก่อน บางทีก็ไม่ได้สุข 
ตามที่มุ่งหวังได้ กลายเป็นขาดทุน ถอนทุนไม่ขึ้น

๒๐  ก.ย.  ๒๕๒๑
ความยดึมัน่ว่า นัน่ของเรา (เอต� มม) ท่านเรยีกว่า ตณัหา- 

คาหะ ความยึดมั่นว่า เราเป็นนั่น (เอโส หมสฺมิ) ท่านเรียกว่า 
ทฏิฐคิาหะ ความยดึมัน่ว่า นัน้เป็นตวัของเรา (เอโส เม อตตฺา) ท่าน 
เรียกว่า มานคาหะ
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การยึดมั่นด้วยตัณหานั้นเป็นกามุปาทาน การยึดมั่นด้วย 
ทิฏฐินั้น เป็นทิฏุปาทานและสีลัพพตุปาทาน ส่วนการยึดมั่นด้วย 
มานะเป็นอัตตวาทุปาทาน

รวมความว่าบุคคลย่อมยึดมั่นด้วยในวัตถุ คือ กาม ทิฏฐิ 
ศีลและพรต ตัวตน

๒๑  ก.ย.  ๒๕๒๑
พระพุทธองค์ตรัสว่า ที่พึ่งอันประเสริฐก็คือ ความไม่กังวล 

และความไม่ยึดมั่น (อกิญฺจนํ อนาทานํ เอตํ ทีปํ อนาปรํ)

๒๒  ก.ย.  ๒๕๒๑
ถ้าคนเราท�าหน้าที่ของเราครบถ้วนแล้ว ก็ไม่ต้องค�านึงว่าใคร 

เขาจะชมหรือใครเขาจะติ เราต้องเป็นคนดีเสมอ ไม่มีธรรมอันใด 
ที่จะมีความหมายลึกซึ้งดีเท่ากับความมั่นคงต่อหน้าที่ การปฏิบัติ 
หน้าที่เป็นคุณธรรมอันเดียว ที่ท�าให้มนุษย์มีความพยายามถูกทาง 
และท�าให้เป็นคนดี

(วาทะของหลวงวิจิตรวาทการ ในหนังสือรวมปาฐกถา หน้า ๑๘๔)

๒๓  ก.ย.  ๒๕๒๑
มีกายอย่าได้หมายว่าเป็นสุข
กลับมีทุกข์มากมายหลายสถาน
จะหาสุขที่กายจนวายปราณ
คงไม่พานพบแท้เป็นแน่นอน
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โอ้ โลโภ โทโส โมโห นี้
เป็นราคีของใจอันใหญ่หลวง
เป็นมูลรากราคินสิ้นทั้งปวง
คอยเหนี่ยวหน่วงให้นุงยุ่งหัวใจ 

(จากอุทานธรรม ของ พระศาสนโสภณ แจ่ม จตฺตสลฺโล 
วัดมกุฏกษัตริยาราม)

๒๔  ก.ย.  ๒๕๒๑
แต่ละคนที่อยู่ในระหว่างความชนะกับความแพ้ หรือ ความ 

เป็นกับความตาย จึงควรอบรมตนให้เป็นนักสู ้ผู ้เข้มแข็ง  เริ่ม 
หัดเดินให้เก่งก่อนวิ่ง ถือเอาความจ�าเป็นคอยกระตุ้นใจให้เห็นชีวิต 
ที่อยู่โดยไม่มีการต่อสู้ว่าเป็นชีวิตอยู่เพียงครึ่งเดียวเท่านั้น และ 
ให้เห็นอุปสรรคว่าเป็นกุญแจไขทางสว่างของชีวิต อันจะน�าตนไป 
สู่ความเจริญและความผาสุกทั้งหลาย

(จากหนังสือ บทแรงรู้และแรงงาน ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ 
(พิมพ์ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุฯ พ.ศ. ๒๕๑๕)

๒๕  ก.ย.  ๒๕๒๑
สีลทสฺสนสมฺปนฺนํ ธมฺมฏํ สจฺจวาทินํ
อตฺตโน กมฺมกุพฺพานํ ตํ ชโน กุรุเต ปิยํ
บุคคลย่อมนิยมชมชอบผู้ซึ่งมีคุณธรรม ๕ ประการ ต่อไปนี้ 

คือ
๑. มีศีล คือมีมารยาทดี
๒. มีความเห็นดี ถูกต้อง
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๓. มั่นคงในธรรม
๔. พูดวาจาสัตย์
๕. ท�าหน้าที่ของตนดี บริบูรณ์ 

(พระพุทธภาษิต)

๒๖  ก.ย.  ๒๕๒๑
มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกาย ร่างกายก็กระวนกระวาย 

เร่าร้อน เป็นทุกข์เพราะโรค พอหายโรค ร่างกายสดชื่น กระปรี้- 
กระเปร่า แข็งแรงดี ร่างกายและจิตใจก็กระวนกระวายเพราะ 
ราคะ ถูกไฟ คือ ราคะ โทสะ และโมหะเผา ให้เร ่าร ้อนอยู ่ 
เนืองนิตย์ ความมี ความเป็น (ภพ) จึงเป็นที่ตั้งลงแห่งทุกข์ 
อย่างแท้จริง สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า “ภพแม้เล็กน้อยก็เป็น 
ทีต่ัง้แห่งทกุข์ เหมอืนอจุจาระปัสสาวะแม้เลก็น้อยกม็กีลิน่เหมน็”

เมื่อเป็นดังนี้ ท�าไมหนอ มนุษย์ทั้งหลายจึงพอใจในภพ ซึ่ง 
เท่ากับพอใจในทุกข์นั่นเอง

๒๗  ก.ย.  ๒๕๒๑
ลูกเป็นสิ่งชื่นใจของพ่อแม่ก็จริง แต่ก็เป็นภาระอันหนักของ 

พ่อแม่ไปเป็นเวลา ๒๐ - ๒๕ ปี คนที่มีลูกย่อมเข้าใจซาบซึ้งถึง 
ความข้อนี้ได้ดี ลูกที่ท�าความชื่นใจให้พ่อแม่ไม่ได้ จึงเป็นภาระ 
อนัหนกัของพ่อแม่อย่างเดยีว เหมอืนก้อนหนิถ่วงกาย ถ่วงใจ ส่วน 
ลกูทีท่�าความชืน่ใจให้พ่อแม่ได้ ท�าให้ท่านเบาใจ ความเหนด็เหนือ่ย 
ทางกายย่อมทดแทนได้ด้วยความสบายใจ ขอให้ลูกทุกคนจง 
ตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก จะเป็นบุญกุศลหาน้อยไม่
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๒๘  ก.ย.  ๒๕๒๑
ขันติ คือความอดทนนั้นอย่างหนึ่ง อดทนต่อความล�าบาก 

และอดกลั้นอารมณ์ต่างๆ เพื่อรักษาความดีไว้
แต่มีขันติอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งใครมีมากๆ แล้วไม่ดีเลย คือ 

ขนั - ต ิแยกกนัเป็นสอง ๒ ค�า เป็นกริยิาทัง้ ๒ ค�า คอื คนบางคน 
เห็นใครท�าอะไรเห็นขันไปหมด คอยหัวเราะเยาะคนอื่นอยู่เสมอ 
และตามมาด้วยค�าติ ตินั่นตินี่ ขอให้ได้ติสักหน่อยก็ยังดี เรื่องที่ 
จะยกย่องให้เกยีรตใิครด้วยความจรงิใจนัน้ อย่าพงึหวงัจากบคุคล 
ประเภทนั้น

๒๙  ก.ย.  ๒๕๒๑
คณุธรรม คณุลกัษณะ และคณุสมบตั ิ๓ ค�านี ้มคีวามหมาย 

กว้างแคบกว่ากันอย่างไร ?
คุณธรรม คือคุณความดีที่มีอยู่ภายในของบุคคล 
คุณลักษณะ คือท่าทีที่แสดงออกภายนอก ให้ปรากฏแก่ 

ผู้อื่น ซึ่งเป็นไปในทางที่ดี อาจเรียกว่า บุคลิกภาพ (Personality)
ส่วนคุณสมบัติ น่าจะหมายถึงทั้งคุณธรรมและคุณลักษณะ 

ทั้งสองประการรวมกัน  เช่นคุณสมบัติของครู หมายถึงครูที่มี 
คุณธรรมดีด้วย และมีบุคลิกภาพหรืออาการภายนอกดีด้วย แต่ถ้า 
จ�าเป็นต้องมีอย่างหนึ่ง ขาดอย่างหนึ่ง ก็ต้องเลือกเอาคุณธรรม

๓๐  ก.ย.  ๒๕๒๑
ครูที่ดีควรมีคุณธรรมอย่างไร ? คุณธรรมขั้นพื้นฐานก็ควร 

เป็นคุณธรรมทั่วไปอย่างที่พลเมืองดีเขามีกัน ส่วนคุณธรรมพิเศษ 
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ที่ควรมีในฐานะเป็นครูก็คือ
๑. ความเป็นผู้มีกิริยาวาจาดี สุภาพอ่อนโยน มีความเห็น 

ถูกต้อง มั่นคงในธรรม พูดวาจาสัตย์ ท�าหน้าที่ของตนดี มีเมตตา 
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เสียสละแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ได้ ไม่ 
เห็นแก่ตัว (ปิยกรณธรรม)

๒. ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม ควบคุมตนไว้ได้ ควบคุม 
อินทรีย์ได้ดี (ครุกรรมธรรม)

๓. มีอธิษฐานธรรม ๔ คือ ปัญญา สัจจะ จาคะ อุปสมะ 
(ความสงบใจ) (ภาวนียกรณธรรม)

๔. การพูดต�าหนิคนที่ควรต�าหนิ  ในเวลาที่ควรต�าหนิ 
ยกย่องคนที่ควรยกย่อง ในเวลาที่ควรยกย่อง เพื่อให้ศิษย์ได้ 
กัลยาณมิตรที่แท้จริง (วัตตากรรมณธรรม)

๕. ความไม่มีอหังการ (วจนักขมกรณธรรม)
๖. พาหสุจัจะ (พหสูตุ ความเป็นผูศ้กึษาเล่าเรยีนมาด ีมคีวาม 

รู้ลึกซึ้งกว้างขวาง) (คัมภีรัตถกรณธรรม)
๗. มวีาจาสภุาษติ พดูจามปีระโยชน์ควรจดจ�าน�าไปประพฤติ 

ปฏิบัติ (อฐานนิโยชยากรณธรรม) 
(ปิยวรรค ๒๕/๔๔)

๑  ต.ค.  ๒๕๒๑
ครูผู้ประกอบด้วยคุณธรรม ๗ ประการ (ดังกล่าวในวันที่ 

๓๐ ก.ย.) ย่อมท�าให้ได้คุณลักษณะ ๗ ประการคือ
๑. ปิโย เป็นผู้น่ารัก
๒. ครุ เป็นผู้หนักแน่น สมเป็นครู
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๓. ภาวนีโย น่ายกย่อง น่ากราบไหว้
๔. วตฺตา เป็นผู้แนะน�าพร�่าสอน เป็นที่ปรึกษาที่ดี
๕. วจนกขฺโม อดทนต่อถ้อยค�า พร้อมทีจ่ะรบัฟังค�าของศษิย์ 

  ไม่ว่าจะเป็นค�าปรกึษา ค�าท้วงตงิ ค�าต�าหนติเิตยีน หรอืค�า 
  เยาะเย้ยถากถางก็ตาม

๖. คมภรีญจฺ กถ ํกตตฺา กล่าวเรือ่งราวต่างๆ ให้ลกึซึง้ได้ ท�า 
  เรื่องลึกซึ้งให้ตื้นได้

๗. โน จฏฺาเน นิโยชเย  ไม่แนะน�าในเรื่องเหลวไหล 
ไม่ชักจูงศิษย์ไปในทางที่เสีย

๒  ต.ค.  ๒๕๒๑
“ข้าพเจ้าได้เคยทดลองกับเด็กจ�านวนไม่น้อย ถึงวิธีที่ท�า 

อย่างไรการสอนศาสนาจึงจะได้ผลดีที่สุด ข้าพเจ้าได้พบว่าหนังสือ 
นั้นเป็นประโยชน์ก็จริงอยู่ แต่ล�าพังหนังสืออย่างเดียวไม่เพียงพอ 
ข้าพเจ้าพบว่า การสอนศาสนาที่ได้ผลดีที่สุดอยู่ที่ตัวครูผู้สอน จะ 
ต้องใช้ชีวิตของตนให้ตรงกับหลักค�าสอนศาสนาที่ครูน�ามาสอน 
เพราะเด็กจะดูตัวอย่างจากชีวิตครู มากกว่าหนังสือหรือค�าพูดที่ 
ออกมาจากริมฝีปากของครู

“ข้าพเจ้ายังพบด้วยว่า เด็กมีสมรรถภาพในการอ่านจิตใจ 
ของครไูด้อย่างดยีิง่ เพราะฉะนัน้ครคูนใดทีส่อนด้วยปากอย่างหนึง่ 
แต่ใจนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง ครูคนนั้นนับว่าเป็นครูที่น่าสงสารมาก”

(วาทะของท่านมหาตมะ คานธี)
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๓  ต.ค.  ๒๕๒๑
เท่าที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นมา ครูที่ไม่มีคุณธรรมนั้น จะได้รับ 

ความส�าเร็จน้อยที่สุดในชีวิตครู แต่ครูที่มีคุณสมบัติของครูเท่านั้น 
จึงจะประสบความส�าเร็จอย่างดีเยี่ยม

๔  ต.ค.  ๒๕๒๑
คนทีร่วมกนัประกอบกรรมชัว่นัน้ จะเป็นมติรทีด่ต่ีอกนัไม่ได้ 

หากได้บ้างกไ็ม่ยัง่ยนื เพราะต่างกร็ะแวงกนั ไม่เชือ่ใจกนั มติรภาพ 
ตัง้อยูเ่ป็นรากฐานแห่งความชัว่ไม่ได้นาน ความชัว่เป็นสิง่มลีกัษณะ 
ท�าลายไม่ใช่สิ่งสร้างสรรค์ หากปรารถนาให้มิตรภาพนั้นยั่งยืน จะ 
ต้องร่วมกันประกอบกรรมดีที่ระลึกถึงแล้วสบายใจด้วยกันทุกฝ่าย

๕  ต.ค.  ๒๕๒๑
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีปัญญาแหลมคม ย่อมตั้งตนได้ 

แม้ด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อย เหมือนกองไฟใหญ่เริ่มจากกองเล็กๆ 
ฉะนั้น

“ภิกษุทั้งหลาย ในท�านองเดียวกัน ภิกษุผู ้มีความเพียร 
สม�่าเสมอไม่ทอดทิ้ง ย่อมมีโอกาสได้รับโลกุตตรธรรมอันประเสริฐ 
เป็นการสร้างที่พึ่งให้แก่ตนที่น�้าคือกิเลสท่วมไม่ถึง ด้วยความขยัน 
หมั่นเพียร ไม่ประมาท ส�ารวมใจและฝึกอินทรีย์ภายใน คุณธรรม 
เหล่านี้ย่อมน�าผู้ปฏิบัติไปสู่แดนเกษมจากโยคะ คือกิเลส มีความ 
สงบเย็นเป็นผลอันยั่งยืน” 

(พระพุทธภาษิต)
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๖  ต.ค.  ๒๕๒๑
ความทุกข์ของสัตว์โลกมีมากสุดจะพรรณนาได้ ขอให้ใช้ 

สายตามองดูให้ทั่วเถิด จะเห็นเพลิงทุกข์ลุกโหมอยู่ทั่วไป ไหม้ทั้ง 
กายและใจของสัตว์ทั้งหลายให้เร่าร้อนอยู่ มองไปทางไหนก็เห็น 
แต่กองทุกข์อันน่าสะพรึงกลัวแอบแฝงซ่อนเร้นอยู ่บ้าง แสดง 
ตัวอย่างเปิดเผยบ้าง

ภายใต้ดอกกุหลาบงามก็มีหนามซ่อนเร้นอยู่ ป่าไม้ที่เขียว 
ชะอุ่มน่าเพลิดเพลินนั้น ก็มีสัตว์ร้ายนานาชนิดแฝงตัวอยู่ เป็นต้น 
ว่างูและสัตว์เลื้อยคลานอันพึงรังเกียจ ในทะเลสีครามงามตานั้น 
ก็มีอันตรายแฝงอยู่เป็นอันมาก

๗  ต.ค.  ๒๕๒๑
“ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาประเสริฐที่สุด เสมือน 

ดวงจันทร์มีแสงสว่างมากกว่าดาวทั้งหลาย ศีล สิริ และธรรม 
ของสัตบุรุษย่อมตามมากับผู้มีปัญญา

(พระพุทธภาษิต)

บางคนมีปัญญามาแต่ก�าเนิดมาก (สติปัญญาหรือพวกที่มี 
ไอคิวสูง) แม้จะมีความเพียรน้อยก็พอเอาตัวรอดได้เพราะมีทุน 
อยู่มาก บางคนมีปัญญามาแต่ก�าเนิดน้อยก็ต้องใช้ความเพียรให้ 
มาก เพื่อช่วยเหลือปัญญาอันมีอยู่น้อยของตนให้พอกพูนดีขึ้น
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๘  ต.ค.  ๒๕๒๑
คนส่วนมากพอใจฟังเรื่องที่ไม่เป็นสาระ ส่วนเรื่องที่เป็นสาระ 

ไม่ค่อยตั้งใจฟัง เรื่องที่ไม่เป็นสาระแต่เขาตั้งใจฟัง เช่นค�านินทา 
ว่าร้ายคนอื่น ค�าด่าว่าเสียดสีตนเองก็ตั้งใจฟังและก�าหนดจดจ�า 
เอาไว้นาน บางคนถงึกบัพดูว่าฉนัจะจ�าไปจนตายทเีดยีว แล้วกเ็ป็น 
ทุกข์ หม่นหมอง โกรธแค้น ชิงชัง

เรื่องที่เป็นสาระแต่เขาไม่ตั้งใจฟังและไม่อยากก�าหนดจดจ�า 
เช่นค�าอนัเป็นสภุาษติสอนทางแห่งชวีติ บอกทางแห่งความด ีความ 
ชั่ว เป็นค�าสอนของนักปราชญ์ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น

๙  ต.ค.  ๒๕๒๑
สภาพทีต่รงกนัข้ามกบัรษิยา คอื ความเป็นผูม้ใีจกว้าง ความ 

มใีจกว้างจะไม่ยอมให้เรารษิยาใคร หากใครมคีณุธรรมความด ีเรา 
จะชืน่ชอบในคณุธรรมความดนีัน้ และจะได้ประโยชน์จากคณุธรรม 
ความดีนั้นด้วย

ความริษยาย่อมกลืนกินผู ้ที่มีความริษยานั่นเอง (คือก่อ 
ความเดือดร้อน) แต่ผู้ที่เป็นเป้าหมายของความริษยาจะไม่ได้รับ 
ความกระทบกระเทือนอะไรเลย และเขามักจะไม่รู้ตัวเสียด้วยซ�้าว่า 
ถูกริษยา 

(มหาตมะ คานธี)

๑๐  ต.ค.  ๒๕๒๑
คุณธรรมข้อหนึ่งที่มักมองข้ามกันไปคือ มุทิตา ความพลอย 

ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ตรงกันข้ามกับริษยา
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ถ้าเราเห็นใครเก่งเท่าเราหรือเก่งกว่าเรา ควรจะยินดีว่ามีคน 
เก่งมากๆ จะได้ช่วยกันท�าประโยชน์ ไม่พูดกดหรือข่มเขา ไม่ควร 
พูดให้ร้ายเขา และไม่ควรด�าเนินการใดๆ ที่จะเป็นการท�าให้เขา 
ผู้นั้นเสียหาย เพราะการกระท�าหรือเพราะวาจาของเรา

จงหัดส่งเสริม ยกย่องคนเก่ง คนดีหรือคนที่มีความรู้ความ 
สามารถให้เคยชิน จะเป็นการปลูกฝังมุทิตา คือความพลอยยินดี 
เมื่อผู้อื่นได้ดี

ผู้ใดมีคุณธรรมข้อนี้ ย่อมเป็นผู้เจริญก้าวหน้า ไม่ประสบ 
ความเสื่อมจากสิ่งที่พึงได้ และเป็นคนมีใจสูง ไม่เสียเวลาในการ 
กระวนกระวายใจ เผาตนเองเมื่อเห็นใครเข้าได้ดี ผู ้ใดฝึกหัด 
เจริญมุทิตาจิตอยู่เสมอ ผู้นั้นจะไม่ตกต�่าเลย

(คติพจน์ สุชีพ ปุญญานุภาพ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๑)

๑๑  ต.ค.  ๒๕๒๑
“สุราท�าให้คนเสียสติไปชั่วครู่ชั่วยาม แต่อหังการท�าให้คน 

เสียสติไปตลอดกาล และเขาจะไม่รู้สึกตัวว่าเป็นเช่นนั้นเลย”
(วาทะของท่านมหาตมะ คานธี)

อหังการ คือ ความทะนงตน ความถือตัว ความมัวเมาใน 
ตัวตน ความถือตัวว่าดีกว่าเขา เสมอเขา หรือเลวกว่าเขา ถือตัวว่า 
ดีกว่าเขา มักให้ดูหมิ่นเหยียดหยามเขา ถือตัวว่าดีเสมอเขา มักให้ 
แข่งดีกับเขา ถือตัวว่าเลวกว่าเขา มีอาการน้อยเนื้อต�่าใจและริษยา 
เขา ไม่ดีทั้งนั้น ที่เป็นสุขแท้จริงต้องไม่มีอหังการ หรืออัสมิมานะ
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๑๒  ต.ค.  ๒๕๒๑
การมีครอบครัวนั้น เป็นการสอนให้มีความเสียสละอันยิ่ง 

ใหญ่ มีการให้อภัยไม่มีที่สิ้นสุด มีความอดทน (ทั้งอดและทน 
รวมทั้งทนอดด้วย) มีความจริงใจกับตนเองและคนในครอบครัว

ครอบครัวสอนให้เราเป็นผู้ใหญ่ เป็นเด็กอยู่ต่อไปอีกไม่ได้ 
แล้ว เพราะมีคนที่เด็กกว่าเกิดขึ้นและอาศัยอยู่ให้ต้องรับผิดชอบ 
ครอบครัวเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์และความสุขอย่างชาวโลก ได้ 
รู ้จักรสชาติของชีวิตอันมีความผูกพันที่แน่นหนายุ่งยาก ท้าทาย 
ให้ต้องใช้ธรรมะเป็นอันมาก

๑๓  ต.ค.  ๒๕๒๑
การปลดปล่อยตนจากความเป็นทาสของกิเลสนั้น  เป็น 

ภาระอันยิ่งใหญ่และส�าคัญของมนุษย์ เป็นภารกิจอันมีเกียรติยิ่ง 
โลกให้เกียรติคนที่ไม่มีกิเลสอย่างจริงใจที่สุด เพราะรู้ประจักษ์ 
ด้วยตนเองว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ละยากเพียงไร

ดังนั้นผู้ใดก็ตาม พอก้าวลงสู่วิถีชีวิตอันเป็นนิมิตหมายว่า 
จะต่อสู้กับกิเลสและเอาชนะกิเลสให้ได้แล้ว โลกก็เริ่มนอบน้อมแก่ 
ผู้นั้นอย่างจริงใจ ข้อควรระวังก็คือ อย่าอาศัยเสื้อคลุมของผู้ต่อสู้ 
กับกิเลสพรางตาให้โลกเห็น แต่ที่จริงแล้วเป็นผู้พ่ายแพ้แก่กิเลส 
อยู่ภายใต้อ�านาจบังคับบัญชาของกิเลสอย่างสิ้นเนื้อประดาตัว

๑๔  ต.ค.  ๒๕๒๑
งานสอนศาสนาและศีลธรรมนั้นเป ็นงานแต่งจิตใจคน 

ปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวคน จุดแสงสว่างให้เกิดขึ้นใน 



ผู้มีปัญญาย่อมรู้แจ้งว่าสุขทุกข์เป็นฤดูกาลของชวีติ 

ย่อมผลดัเปลีย่นกนัเข้ามากระทบชวีติอยูเ่สมอ 

ต้นไม้จะเจรญิเตบิโตสมบรูณ์แขง็แรงได้ 

ต้องผ่านฤดกูาลทัง้หน้าแล้ง หน้าฝน ฉนัใด 

คนจะรูจ้กัชวีติดกีต้็องผ่านทัง้สขุและทกุข์ ฉนันัน้
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หัวใจของเขา ในความรู้สึกนึกคิดของเขา ให้เขาได้ใช้เป็นประทีป 
น�าทางชีวิตของเขาต่อไปได้โดยไม่ต้องอาศัยความงมงายภายนอก 
อันท�าให้มัวเมาลุ่มหลง งานสอนศาสนาและศีลธรรมจึงเป็นงานที่ 
เป็นมงคลอันสูงสุด เป็นงานที่มีเกียรติยิ่ง และถ้าหากประสบผล 
ส�าเร็จแล้ว ก็จะเป็นความภูมิใจอันใหญ่หลวง

๑๕  ต.ค.  ๒๕๒๑
บัณฑิตไม่กังวลทุกข์ร้อนว่าจะไม่มีใครเคารพนับถือหรือ 

ยกย่อง บัณฑิตกลัวแต่การไม่มีคุณธรรม สมกับที่เขายกย่อง 
หรือเคารพนับถือ

บางคนมีปากเหมือนมีแผลใหญ่อยู่ที่หน้า ปากของเขาเป็น 
ที่รังเกียจของคนทั้งหลาย เหมือนแผลเน่า เพราะการพูดจาอันน่า 
รังเกียจของเขา

แต่บางคนมีปากเหมือนมีช่อดอกไม้หอมอยู่ที่ใบหน้า เป็นที่ 
ชื่นชมโสมนัสของคนทั้งหลาย เพราะการพูดจาอันน่ารัก น่าพอใจ 
ริมฝีปากของเขาประหนึ่งฉาบทาด้วยน�้าผึ้ง เพราะพูดจาอ่อนหวาน 
ด้วยใจจริง และวาจาของเขามีประโยชน์ควรฟัง น่าจดจ�า

๑๖  ต.ค.  ๒๕๒๑
“ระบบการศึกษาที่เราใช้อยู ่ในปัจจุบัน จะไม่มีส่วนดีเสีย 

เลย ก็ไม่ใช่ (พอมีส่วนดีอยู่บ้าง - ผู้บันทึก) แต่โดยทั่วไปแล้วพอ 
จะกล่าวได้ว่า ในด้านความเป็นจรงินัน้ การศกึษาได้ถกูใช้ไปในทาง 
ที่ผิด นั่นคือ ประชาชนมุ่งเอาการศึกษาเป็นเพียงเครื่องมือหาเงิน 
และหาต�าแหน่งเท่านั้น



อ.  ว ศ ิน   อิ น ท ส ร ะ ๓01

ป
 ี๒
๕
๒
๑

“ความรู้รวมไว้ซึ่งการฝึกหัดอบรมทุกชนิดที่เป็นประโยชน์ 
ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และความหลุดพ้นหมายถึง 
เสรีภาพทุกรูปแบบ แม้ในชีวิตปัจจุบัน ความเป็นทาสนั้นมีอยู่ ๒ 
ชนิดคือ

๑. ความเป็นทาสของอ�านาจที่มาจากภายนอก และ
๒. ความเป็นทาสของกิเลสตัณหาของตัวเอง ความรู้อันจะ 

น�าไปสู่อุดมการณ์ดังกล่าวนี้เท่านั้น จึงเป็นความรู้ที่แท้จริง”
(วาทะของท่านมหาตมะ คานธี)

๑๗  ต.ค.  ๒๕๒๑
วัตถุประสงค์ที่ส�าคัญที่สุดในการเป็นนักศึกษาและการ 

แสวงหาวิชาความรู้นั้น อยู่ที่การสร้างความประพฤติอันดีงามให้ 
แก่ตน

นกัศกึษาเป็นสญัลกัษณ์ของการกนิอยูง่่ายและการใคร่ครวญ 
อย่างสูง นักศึกษาจะต้องมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด ความสุข 
ของนักศึกษาอยู่ที่การแสวงหาวิชาความรู้

(วาทะของท่านมหาตมะ คานธี)

๑๘  ต.ค.  ๒๕๒๑
การทีจ่ะขบัรถไปให้ได้นัน้ไม่ยากนกั แต่ความยากอยูท่ีข่บัไป 

ให้ดี ผ่านอุปสรรคและแก้ปัญหาต่างๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทาง 
ได้โดยตลอดปลอดภัย ฉันใด

เรื่องของชีวิตก็ฉันนั้น การที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตให้เพียงแต่ 
ด�ารงอยู่ได้ มีลมหายใจเข้าออกนั้นไม่ยากนัก แต่ความยากอยู่ที่ 
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การให้ชีวิตด�าเนินไปด้วยดี ผ่านอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ของ 
ชวีติไปได้อย่างปลอดภยั ให้เป็นชวีติทีด่ ีมปีระโยชน์ ด�าเนนิไปอย่าง 
ถูกต้อง ความยากอยู่ตรงนี้

อนึ่ง การเลี้ยงลูกให้มีอยู่มีกินนั้นไม่ยากนัก ความยากไป 
อยู่ที่การเลี้ยงให้เขาเป็นคนดี ข้อนี้เป็นความยุ่งยากล�าบากใจของ 
พ่อแม่ที่พอมีอันจะกินทั่วไป

๑๙  ต.ค.  ๒๕๒๑
“ความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นเป็นเลิศ ไม่มีความสุข 

อันเจือด้วยโลกามิสใดๆ มาเทียบต�าแหน่งได้เลย”
(ข้อความนี้ปรากฏในความฝัน ทุกตัวอักษร คืนวันพุธที่ 

๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๑ วันนั้นเป็นไข้หวัดนิดหน่อย อ่อนเพลีย 
ต้องนอนพักผ่อนทั้งวัน กลางคืนนอนพิจารณาขันธ์ ๕ คือ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็น 
ทุกข์ และเป็นอนัตตา)

๒๐  ต.ค.  ๒๕๒๑
เมือ่รูต้วัว่าเป็นปถุชุน ยงัมรีาคะอยู ่อย่ากล้าท้าทายสตร ีโดย 

เฉพาะสตรีงามและมีคุณความดีในตน อาการท้าทายที่ว่านั้น คือ 
ความกล้าใกล้ชิดสนิทสนม ด้วยวางใจว่าไม่เป็นไร ความกล้า 
เช่นนี้จะเป็นเสมือนหญ้าแห้งกล้าท้าทายไฟ มีแต่จะถูกไหม้ให้ 
มอดลงเหลือแต่เถ้าถ่าน
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๒๑  ต.ค.  ๒๕๒๑
“หม่อมฉันมีความเคารพธรรม เห็นธรรมเป็นความจ�าเป็น 

ประการแรกที่คนเราควรต้องการ เวลาใดหม่อมฉันต้องเรียนธรรม 
อันมีประโยชน์แม้เรียนกับทาสของตนเอง เวลานั้นหม่อมฉันก็ 
ต้องแสดงความเคารพย�าเกรง  เป็นการเคารพให้เกียรติธรรม 
หม่อมฉนัไม่อิม่ไม่เบือ่ในการสนใจในธรรม เพราะหม่อนฉนัเหน็ว่า 
สิ่งที่ควรได้รับเกียรติมากที่สุดในโลกนี้คือ ธรรม”
(วาจาของพระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์ทูลพระราชมารดาบิดา จากสุตโสมชาดก)

๒๒  ต.ค.  ๒๕๒๑
“ตนแลประเสริฐที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด เพราะตนที่บุคคล 

อบรมดีแล้ว ภายหลังจะพึงได้รับสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหลาย บุคคล 
ผู้ทอดทิ้งความดีเสียแล้ว แม้ของอันเป็นที่รักก็ไม่อาจคุ้มครองรัก 
ไว้ได้ ตนเป็นที่รักยิ่งกว่าสิ่งใดก็ไม่อาจคุ้มครองรักษาให้พ้นภัย 
คือความชั่วอันมีลักษณะดึงเหนี่ยวตนให้ตกต�า่ลงแล้ว จะคุ้มครอง 
รักษาสิ่งอันเป็นที่รักอย่างอื่นได้อย่างไร” 

(จากสุตโสมชาดก วาจาของพระเจ้าสุตโสมโพธิสัตว์ตรัสกับโจรโปริสารท)

๒๓  ต.ค.  ๒๕๒๑
วันปิยมหาราช ขอน�าเอาพระราชปุจฉาของพระองค์ท่านมา 

ลงไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู ้สนใจพระราชปุจฉา เมื่อ เมษายน 
ร.ศ. ๑๐๘ ความว่า ทรงสงสยัเรือ่งชฎลิ ๓ พีน้่อง คอื อรุเุวลกสัสป 
คยากัสสป และนทีกัสสป ว่ารวมแล้วมีบริวารพันหนึ่ง เมื่อรวมกับ 
หัวหน้าอีก ๓ ก็ควรจะเป็นพันสามคน แต่ในพระบาลี อาทิตต- 
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ปรยิายสตูรเป็นอาท ิกล่าวว่า ภกิษพุนัหนึง่มจีติหลดุพ้นจากอาสวะ 
หลังจากพระพุทธองค์ทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตรแล้ว ดูยัง 
เคลือบคลุมอยู่ ที่ถูกต้องควรจะเป็นพันหนึ่งหรือพันสาม (๑๐๐๓) 
กันแน่ ขอให้พระราชาคณะทั้งปวงช่วยกันตอบ 

(จากหนังสือประชุมพระราชปุจฉา)

๒๔  ต.ค.  ๒๕๒๑ 
(ต่อจากวันที่ ๒๓)
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมัย 

เมื่อทรงด�ารงสมณศักดิ์เป็นกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ได้ถวาย 
วิสัชนา ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ร.ศ. ๑๐๘ ความว่า เรื่องนี้มี 
ความเห็นต่างๆ กัน ในอาทิตตปริยายาสูตรก็ดี ในเรื่องพระพุทธ- 
เจ้าเสด็จเมืองกบิลพัสดุ์ก็ดี ในเรื่องจาตุรงคสันนิบาตก็ดี ว่าแต่ 
พันถ้วน บาลีมหาวรรคก็ว่าไว้เคลือบคลุมอยู่ อรรถกถามหาวรรค 
ก็มิได้ว ่าไว้ ถ้าจะวินิจฉัยตามที่มากกว่าแล้ว พระปุราณชฎิล 
ทั้งอาจารย์ทั้งศิษย์ เป็นแต่พันถ้วนเท่านั้น

๒๕  ต.ค.  ๒๕๒๑
คนอื่นนะไปขอเขากิน เขายังไม่ให้กินเปล่าๆ มีแต่พ่อแม่ 

เท่านั้นที่อ้อนวอนแล้วอ้อนวอนเล่าให้ลูกกินนั่นกินนี่ เป็นห่วงลูก 
เรื่องอยู่ เรื่องกิน เรื่องเรียน ยิ่งกว่าเป็นห่วงตัวเอง อย่างนี้แล้วยัง 
ไม่เห็นคุณความดีของพ่อแม่อีกหรือ ? ใครเล่าในโลกนี้ที่จะมีน�้าใจ 
ต่อเราเท่าพ่อแม่ ถ้าใครได้พบคนอย่างนั้น ก็ควรถือเป็นลาภ 
อันประเสริฐ และควรเคารพบูชาท่านเสมอด้วยพ่อแม่ของตน
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ลูกๆ มักมองเห็นพ่อแม่แต่ด้านจู้จี้ขี้บ่น (เพราะท่านรัก ท่าน 
เป็นห่วง) แต่ด้านน�้าใจอันประเสริฐเล่า ลูกๆ ได้พยายามเพ่งมอง 
ดูหรือเปล่า ?

๒๖  ต.ค.  ๒๕๒๑
ตามความเห็นของข้าพเจ้า การเขียนหนังสือ เป็นการศึกษา 

ที่ดี เยี่ยมอย่างหนึ่ง  เพราะต้องท�าความเข ้าใจอย่างถ ่องแท้ 
เสียก่อน จึงจะเขียนออกมาได้ การฟังและการอ่านนั้นไม่ต้อง 
รับผิดชอบอย่างการเขียน การเขียนและการเผยแพร่ออกไปนั้น 
เป็นความรับผิดชอบอย่างยิ่ง เป็นการเปิดเผยตนต่อสาธารณชน 
ทั่วประเทศ หรือทั่วโลก นักเขียน เขียนหนังสือให้คนอ่านก็จริง 
แต่ผู้อ่านนอกจากจะอ่านหนังสือแล้ว ยังจะอ่านผู้เขียนจากข้อคิด 
ของผู ้เขียนนั้นด้วย นอกจากเขาจะรู ้ถึงภูมิปัญญาแล้ว  เขายัง 
ล่วงรูถ้งึภมูธิรรมและอปุนสิยัใจคอของผูเ้ขยีนอกีด้วย จงึเป็นความ 
รับผิดชอบตนเองและเปิดเผยตนเองอย่างยิ่ง

๒๗  ต.ค.  ๒๕๒๑
รอยที่บุคคลด�าเนินไปนั้นย่อมตรึงตราอยู่ในความรู้สึกของ 

ผู้อื่นเสมอ ผู้ท�ารอยดีไว้ นอกจากจะประสบผลดีด้วยตนเองแล้ว 
ยงัเป็นการประทบัรอยไว้ให้คนรุน่หลงัถอืเป็นทฏิฐานคุตดิ�าเนนิตาม 
ชื่อว่าได้บุญ ๒ ชั้น

ส�าหรับรอยชั่วก็มีประโยชน์ส�าหรับคนฉลาดจะได้ถือเป็น 
บทเรยีนเครือ่งเตอืนใจว่าท�าอย่างนัน้เป็นความชัว่แล้วหลกีเลีย่งเสยี 
แต่หากคนอื่นด�าเนินตามหรือเจตนาให้เขาด�าเนินตาม ผู้ท�ารอยไว้ 
ก็น่าจะประสบบาป ๒ ชั้นเช่นกัน



๓06 อ นุ ทิ น ท ร ร ศ น ะ ช วิ ตี

๒๘  ต.ค.  ๒๕๒๑
ทุกคนที่เกิดมาแล้ว หลีกความตายไม่พ้น ต้องบ่ายหน้าไปสู่ 

ความตาย เหมือนดวงอาทิตย์ เมื่อโผล่ขึ้นมาแล้วก็บ่ายคล้อยไปสู่ 
การตก ไม่มีย้อนหลัง ใครจะหน่วงเหนี่ยวรั้งไว้ก็ไม่ได้

ชวีตินีน้้อยนกั ไม่ถงึร้อยปีกต้็องตาย แม้ใครจะอยูล่่วงร้อยปี 
ไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้

 (นัย พระพุทธภาษิต)

๒๙  ต.ค.  ๒๕๒๑
สิง่ใดทีบ่คุคลยดึมัน่ถอืมัน่ว่าเป็นของเรา สิง่นัน้ย่อมถกูละไป 

เพราะความตายมาถงึเข้า บณัฑติผูเ้ป็นพทุธมามกะเหน็ความจรงิดงันี้ 
แล้ว จึงไม่ควรน้อมใจไปเพื่อยึดถืออะไรว่าเป็นของเรา

บุคคลผู้ยึดติดในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นของเรา ย่อมไม่อาจละ 
ความเศร้าโศก ความร�าพัน และความตระหนี่ได้  เพราะฉะนั้น 
ท่านผู้รู้ทั้งหลาย เห็นธรรมอันปลอดภัย (คือความไม่ยึดมั่น) แล้ว 
จึงละสิ่งที่บุคคลหวงแหนทั้งปวงไป 

(นัย พระพุทธภาษิต)

๓๐  ต.ค.  ๒๕๒๑
ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดพึงให้ทาน ๑๐๐ หม้อใหญ่ในเวลาเช้า 

๑๐๐ หม้อใหญ่ในเวลาเที่ยง และ ๑๐๐ หม้อใหญ่ในเวลาเย็น 
การเจริญเมตตาเพียงชั่วกาลหยดน�้านมแห่งแม่โค ยังมีผลมากกว่า 
ทานที่บุคคลให้แล้ว ๓ ครั้งในวันหนึ่ง 

(โอกขาสูตร สังยุตตนิกาย)
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๓๑  ต.ค.  ๒๕๒๑
การต่อสู้กับศัตรูง่ายกว่าการคุมมิตรไม่ให้แตกกัน ผู้ยิ่งใหญ่ 

ทางบ้านเมือง เมื่อเอาชนะศัตรูได้แล้ว มักมาล้มเหลวในการคุม 
มติรไม่ให้แตกกนั ความรุง่เรอืงมอี�านาจยัว่ยวนมาก คนจงึแตกกนั 
เพราะแย่งกันรุ่งเรือง

การต่อสู้กับทุกข์ดูเหมือนจะง่ายกว่าการต่อสู้กับสุข เพราะ 
ใจเราต้องการอยู่แล้ว อันนี้ควรเป็นข้อพิจารณาเนืองๆ (อภิณห- 
ปัจจเวกขณ์) ของผู้ต้องการควบคุมตน

๑  พ.ย.  ๒๕๒๑
สิ่งที่บุคคลส่วนมากมักมองข้ามไปก็คือ ชีวิตที่ดีและผาสุก 

นั้น คือชีวิตที่เรียบง่าย เป็นชีวิตเชิงเดี่ยว (Simple existence) 
ไม่ใช่ชีวิตเชิงซ้อน (Complex existence) วิถีแห่งชีวิตเช่นนั้น 
ก็คือ การด�าเนินชีวิตตามหลักศีลธรรม ดังสุภาษิตทางจริยศาสตร์ 
ข้อหนึ่งว่า ชีวิตที่เรียบง่ายที่สุด เป็นชีวิตที่ดีที่สุด ศีลธรรมเป็น 
วิถีชีวิตที่ง่ายที่สุด (เพราะฉะนั้นจึงดีที่สุด)

(The simplest life is the best life and morality is the 

best way of life)

๒  พ.ย.  ๒๕๒๑
เมื่อได้มองผ่านหรือมองข้ามชีวิตที่เรียบง่ายไปเสียแล้ว 

มนุษย์ในสังคมใหม่ก็โลดแล่นไปในชีวิตเชิงซ้อนที่มีความวุ่นวาย 
มาก มีความต้องการมาก ต้องกระเสือกกระสนอยู่ในทะเลแห่ง 
ความทะยานอยากอันไม่มีที่สิ้นสุด แสวงหาอย่างไม่มีขอบเขต 
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เหมือนคนลอยอยู่ในทะเลใหญ่ซึ่งมองไม่เห็นฝั่งเลย ทั้งไม่รู้ด้วย 
ว่าเขาควรจะไปทางใด หาทางแห่งชีวิตไม่พบ อะไรลอยมาใกล้ก็ 
จับฉวยเอาไว้ ขาดการควบคุมตนเอง เต็มไปด้วยความลังเลใน 
การด�าเนินชีวิต เพราะขาดหลักแห่งชีวิต

๓  พ.ย.  ๒๕๒๑
เพราะขาดการควบคุมตนเองตามหลักศีลธรรม จึงเกิดมี 

เรื่องร้ายต่างๆ ขึ้นในสังคมอย่างมากมาย ดังที่ปรากฏเป็นข่าว 
ประจ�าวันอยู ่ในหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อสารมวลชนอื่นๆ เช่น 
การฆ่า การปล้น การหักหลัง และอาชญากรรม อันสืบเนื่องมา 
จากเรือ่งชูส้าวเป็นต้น เหล่านีล้้วนเกดิจากการขาดการควบคมุตนเอง 
ให้ด�าเนินไปในทางที่ดีที่ชอบทั้งสิ้น

๔  พ.ย.  ๒๕๒๑
แม้ไม่ถูกเบียดเบียนจากผู้อื่น และตนเองก็ไม่เบียดเบียน 

ใคร แต่มนุษย์ก็ไม่พ้นทุกข์เสียทีเดียว เพราะยังมีการเบียดเบียน 
ตนเองให้เดือดร้อนอยู่เป็นอันมาก เช่นความวิตกกังวล ความ 
ปรารถนาที่ไม่สมหวัง ความไม่ได้ดังใจ ความต้องพลัดพรากจาก 
บุคคลอันเป็นที่รักที่พอใจ และความทุกข์อื่นๆ อันเนื่องมาจาก 
การถูกกิเลสแผดเผา เหล่านี้ต้องอาศัยหลักธรรมทางศาสนามา 
ช่วยผ่อนคลายแก้ไข จงึจะท�าใจได้ ปลงได้ ความเร่าร้อนภายในใจ 
จึงจะระงับลงได้ มีโอกาสชื่นชมกับชีวิตบ้างตามสมควร
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๕  พ.ย.  ๒๕๒๑
ความสมัฤทธผิลทางศลีธรรมนัน้ เป็นความส�าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ 

ของชาติ เพราะท�าให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่แท้จริงทั้งภายนอกภายใน 
เตม็ภาคภมูแิห่งความเป็นมนษุย์ (Self-fulfillment) สงัคมใดกต็าม 
ที่สมาชิกส่วนใหญ่ด้อยคุณภาพ สังคมนั้นย่อมด้อยพัฒนา ล้าหลัง 
และทุกข์ยาก

๖  พ.ย.  ๒๕๒๑
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือบทบัญญัติต่างๆ นั้น เป็น 

กติกาของสังคมว่าในเรื่องนั้นๆ คนในชุมนุมนั้นควรท�าอย่างไร 
เมื่อได้เริ่มท�าครั้งหนึ่งแล้วก็วางเป็นแบบแผนไว้ ท�าตามกันมา แต่ 
กติกาเป็นสิ่งที่มนุษย์ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ของมนุษย์เอง  เมื่อ 
กาลเวลาล่วงไป สังคมเปลี่ยนไป ความจ�าเป็นที่จะต้องรักษาสิ่งนั้น 
ไว้ไม่มีแล้ว ก็ไม่ควรรักษาไว้อีก เพราะจะกลายเป็นเรื่องรุงรัง 
เหมือนอย่างว่าเราสวมหมวกเพื่อกันแดด เมื่อหมดแดดแล้วจะ 
สวมไว้ท�าให้หนักศีรษะเปล่าๆ 

๗  พ.ย.  ๒๕๒๑
คนทุกคนได้พยายามคุ้มครองป้องกันชีวิตของตนเอง ของ 

คนในครอบครัว และของปิยชนทั้งหลายอย่างดีที่สุดแล้วเท่าที่เขา 
จะท�าได้ แต่ความเจ็บป่วยและภัยพิบัติต่างๆ ก็ยังมาถึง ขอให้นึก 
เสียว่าใครเล่าจะป้องกันเวรกรรมของใครได้ แต่ละคนได้สร้างบุญ 
สร้างเวรกรรมของตนมาเอง จึงต้องประสบสุข หรือทุกข์ตามบุญ 
หรือกรรมนั้น กรรมดีเท่านั้นที่จะไปต่อต้านกรรมชั่วได้ บุคคลไม่ 
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สามารถต่อต้านได้เลย ไม่ว่ามีอ�านาจวาสนาสักปานใด ถ้าท�าได้ 
บุคคลผู้มีอ�านาจในแผ่นดินและบุตรหลานของเขา ก็ไม่พึงเจ็บ ไม่ 
พึงตายเป็นแน่แท้

๘  พ.ย.  ๒๕๒๑
เมื่อเข้าบ้านก็ควรท�าตัวเป็นกันเองกับคนในบ้านทุกคน เพื่อ 

ไม่ให้เราเป็นคนแปลกหน้า เมื่อเข้าไปในส�านักงานก็เป็นกันเองกับ 
คนในส�านักงาน เพื่อไม่ให้เราเป็นคนแปลกหน้าของที่นั่นเช่นเดียว 
กนั แต่ไม่ควรเป็นกนัเองกบัตวัเองเกนิไป อนัเป็นเหตใุห้หละหลวม 
ในความประพฤติ ขาดการส�ารวมตนในกิริยาท่าทางและวาจา ซึ่ง 
จะเป็นเหตุให้คนทั้งหลายรังเกียจ และอาจรังเกียจตนเองภายหลัง

๙  พ.ย.  ๒๕๒๑
การสนทนาปราศรัยกับคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ควรระวัง 

เรื่องที่จะพูด พินิจพิเคราะห์ดูให้ดี เรื่องอะไรที่คู่สนทนาของเรารู้ดี 
อยู่แล้ว มีแสงสว่างอยู่แล้วก็ไม่จ�าเป็นต้องแนะน�าเขาในเรื่องนั้น 
ถ้าท�าเข้า จะเป็นท�านองส่องตะเกียงเพื่อให้เขาเห็นดวงอาทิตย์ 
ถ้าจ�าเป็นต้องแนะน�า ก็ให้แน่ใจว่า แนะน�าสิ่งที่เขายังไม่รู ้ หรือ 
เขาลังเลอยู่ หรือถูกขอร้องให้แนะน�า จึงจะได้ผลดี

๑๐  พ.ย.  ๒๕๒๑
ค่านิยม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ารสนิยมนั้น ย่อมไม่อาจ 

เปลี่ยนคุณสมบัติอันแท้จริงของสิ่งใดๆ ได้ สิ่งชั่ว ถึงคนจะนิยม 
ว่าเป็นสิง่ดกีห็าได้ท�าให้สิง่นัน้ดขีึน้ไม่ เพราะความเข้าใจผดิต่างหาก 
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จึงท�าให้เห็นสิ่งชั่วเป็นสิ่งดี สิ่งมีโทษเห็นเป็นสิ่งมีคุณ เห็นเหตุ 
แห่งทกุข์เป็นเหตแุห่งสขุไป แต่ผลทีต่ามมากค็งยนืยนัในคณุสมบตัิ 
อันแท้จริงของสิ่งนั้นๆ อยู ่นั่นเอง คนเป็นไข้รู ้สึกรสอาหารขม 
ไปหมดก็เพราะความวิปริตแห่งร่างกายของเขา คนใจชั่วเกลียดชัง 
ความดี เกลียดชังธรรม ก็เพราะความวิปริตแห่งใจของเขาเช่นกัน

๑๑  พ.ย.  ๒๕๒๑
ความสุขกาย สบายใจนั้น เป็นที่ปรารถนาของคนทั้งหลาย 

ทั่วไป ที่กระเสือกกระสนวุ่นวายกันอยู่ ก็เพื่อแสวงหาความสุข 
กายสบายใจ

ความสุขกาย ก็คือการที่ร่างกายได้รับการบ�ารุงให้สดชื่น 
ขึ้น หลังจากที่รู ้สึกว่าขาดแคลนหรือก�าลังจะขาดแคลน  เช่น 
กระหายน�้า  ได้ดื่มสมตามต้องการ หิวอาหารได้ลิ้มรสอาหาร 
อันโอชาตามที่ต้องการ การได้ปลดปล่อยของเสียหรือส่วนที่เกิน 
ออก ท�าให้ร่างกายกระปรีก้ระเปร่าขึน้ อนึง่ ความมสีขุภาพสมบรูณ์ 
ไม่มีโรคเบียดเบียน เป็นความสุขทางกาย

ส่วนความสุขทางใจนั้น มักสืบเนื่องมาจากความชื่นชมใน 
คุณความดี การนึกถึงอดีตอันดีงาม และความหวังในอนาคตอัน 
สดใส อนึ่ง การท�าใจให้สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นความสุขทางใจ การ 
ปลดปล่อยกิเลสอันเป็นของเสียออกจากใจได้ ก็เป็นความสุข
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๑๒  พ.ย.  ๒๕๒๑
พยายามเถดิ - พยายามเอาชนะความยากล�าบากในทางทีช่อบ 

(สัมมาวายามะ) ดีกว่ายอมพ่ายแพ้ แล้วหาสิ่งปลอบประโลมใจ 
เอาภายหลัง การป้องกันไม่ให้มีแผลย่อมดีกว่าการเป็นแผลแล้ว 
หายารักษา ซึ่งอาจจะหายหรือไม่หายก็ได้ บางทีแม้แผลหายแล้ว 
แต่รอยแผลก็ยังปรากฏอยู่ ท�าให้เสียบุคลิกไปก็ได้ ถ้าเป็นแผลใน 
ที่ส�าคัญและเปิดเผย ความข้อนี้ตรงกับสุภาษิตในภาษาอังกฤษ 
ข้อหนึ่งว่า Pevention  is better  than cure - ป้องกันดีกว่า 
เยียวยารักษา

๑๓  พ.ย.  ๒๕๒๑
ถ้าไม่มีคนคอยนินทาว่าร้ายอยู่บ้าง บางทีเราอาจท�าอะไรๆ ที่ 

ไม่ถูกต้องได้ยิ่งกว่านี้ การงดเว้นสิ่งที่ไม่ควรบางอย่างก็เพราะกลัว 
คนนินทาว่าร้าย คิดในแง่นี้แล้วก็พอท�าใจให้ขอบคุณคนที่นินทา 
ว่าร้ายเราได้ และเห็นเรื่องนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องไม่เจ็บปวดอะไร 
ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เหมือนยาขมที่ท�าให้เราหายโรคได้ ถ้าเป็นเรื่อง 
ไม่จริงก็เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้หลวมตัวลงไปในเหตุการณ์ 
ท�านองนั้น เพราะถ้าหลวมตัวลงไปแล้วก็แน่ใจได้ว่าจะต้องมีคน 
นินทาว่าร้ายอย่างไม่ต้องสงสัย ถือเป็นอุบายรักษาตนให้พ้นภัย 
ก่อนที่จะท�าความผิดลงไปจริงๆ 

๑๔  พ.ย.  ๒๕๒๑
ค�าสรรเสรญินัน้ ถ้าบคุคลผูไ้ด้รบัสรรเสรญิไม่เมาเสยีก่อน ก็ 

พออาศัยท�าประโยชน์ได้ คือถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเขาสรรเสริญ 
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เราตามความเป็นจริง ก็จะได้พยายามรักษาตัวให้สมกับที่เขา 
สรรเสรญิ เป็นก�าลงัใจให้ท�าความด ีท�าประโยชน์ต่อไป เพือ่เกยีรติ 
และศักดิ์ศรีของตน รวมถึงของวงศ์ตระกูลอันเป็นสิ่งยั่งยืนกว่า 
ตัวเรา

๑๕  พ.ย.  ๒๕๒๑
การที่พระพุทธเจ้าพยายามค้นคว้าหาความจริง จนได้ตรัสรู้ 

และตั้งศาสนาขึ้นนั้น ทรงมุ่งประโยชน์ที่ผู ้นับถือแล้วท�าตามจะ 
ได้รับเป็นใหญ่ ทรงต้องการคุณภาพของผู ้นับถือ หาต้องการ 
ปริมาณไม่ ถ้าผู ้นับถือปฏิบัติตาม ก็แปลว่า ศาสนามีโอกาส 
อ�านวยประโยชน์ให้แก่เขา จึงเป็นอันว่าเขานับถือศาสนาอย่าง 
ได้รับประโยชน์จากศาสนา

“อันที่จริง สักแต่ว่ามีคนนับถือศาสนาของพระองค์มากๆ 
นั้น ถ้ามากแต่จ�านวนคน และคนเหล่านั้นไม่ซึมซาบในศาสนา 
ของพระองค์พอหรือถือตามๆ กัน พวกเหล่านี้เสียอีกจะเป็น 
ต้นเหตุให้ศาสนาของพระองค์เสื่อมโทรมเร็วเข้า เพราะอาจส�าคัญ 
ผิดหรือยกเอาสิ่งผิดๆ บางอย่างขึ้นอ้างว่าเป็นค�าสอนของพระองค์ 
หรือมิเช่นนั้นก็ถือความสะดวกและเคยชินของตนเป็นประมาณ 
แม้เข้าอยู่ในหมู่ก็ท�าให้หมู่พลอยเสื่อมเสียไปด้วยความประพฤติ 
ของตน 

(จาก “อริยสัจ คืออะไร” ของ สุชีโว ภิกฺขุ วัดกันมาตุยาราม กรุงเทพฯ)
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๑๖  พ.ย.  ๒๕๒๑
บรรดาผูท้ีร่่วมสมัมนาต่างกล้็วนแต่มองปัญหาด้วยแว่นสายตา 

นกัวชิาการตะวนัตกทัง้สิน้ คดิกค็ดิอย่างนกัวชิาการต่างชาต ิหายาก 
เหลือเกินที่จะมองปัญหาอย่างไทย คิดอย่างไทย และแก้ปัญหา 
อย่างไทย ทีร้่ายกว่านัน้ ยงัมอบหมายให้ต่างชาตแิก้ปัญหาให้เสยีอกี 
เช่น เขียนหลักสูตรให้ เป็นต้น 

ไชยรัตน์ โสมาสา 
“พิบูลทัศน์” ว.ค. พิษณุโลก 

(คัดจากหนังสือคุรุปริทัศน์ ประจ�าเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๙)

๑๗  พ.ย.  ๒๕๒๑
ในภาษาทัว่ไป เรามกัได้ยนิว่า ก เป็นผูช้นะรกั หมายความว่า 

สมหวังในความรัก สามารถให้ฝ่ายหนึ่งมารักตนได้ ข พ่ายรักจึง 
ฆ่าตวัตาย แต่ในภาษาธรรม ผูช้นะรกัหมายถงึผูไ้ม่รกั ไม่ยอมให้ 
ใจอยู่ในการครอบง�าของความรัก แต่ตรงกันข้ามตนเป็นผู้ครอบง�า 
ความรักเสียเอง เป็นอิสระจากความรัก

๑๘  พ.ย.  ๒๕๒๑
อาศยัความรกัตนเป็นพืน้ฐาน มนษุย์จงึเทีย่วรกัอะไรต่ออะไร 

อันคิดว่าจะสามารถให้ความสุขแก่ตนได้ และถ้ามีสิ่งใดให้ความ 
ทุกข์แก่ตน มนุษย์ก็เลิกรักสิ่งนั้น ไม่ว่าจะเคยรักมากมายเพียงใด
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๑๙  พ.ย.  ๒๕๒๑
การคบมติรนัน้ ควรคบไว้หลายๆ ประเภท เพราะทกุคนย่อม 

มีอานุภาพอยู่ในตนที่พอเป็นก�าลังช่วยเหลือได้  เมื่อเหตุการณ์ 
อันเหมาะแก่อานุภาพของเขา ที่เรายังไม่เห็นอานุภาพของเขาก็ 
เพราะยังไม่ถึงเวลาและยังไม่มีเหตุการณ์อันเหมาะที่จะเขาจะแสดง 
อานุภาพออกมา เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรดูหมิ่นมิตรว่าต�่าต้อยกว่า 
ช่วยอะไรตนไม่ได้

๒๐  พ.ย.  ๒๕๒๑
คนจะประกอบกรรมดี ควรมีใจมั่นคงในกรรมดี ไม่ยอม 

ท้อถอย ต้องมีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคง อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ตาม แต่ 
เราจะไม่ถอยจากการประกอบกรรมดี นี่คือเนื้อแท้แห่งปัญญา 
เรือ่งการประกอบกรรมด ีเมือ่เป็นดงันีผ้ลแห่งกรรมดจีะต้องเกดิขึน้ 
ให้ชื่นใจเป็นแน่นอน

๒๑  พ.ย.  ๒๕๒๑
มีลูกกวนตัว  มีผัวกวนใจ
ไม่มีอะไร   สบายดีเอย
มีลูกหัวเสีย  มีเมียเสียใจ
ไม่มีอะไร  สบายดีเอย
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๒๒  พ.ย.  ๒๕๒๑
ผู้ต้องการอาศัยธรรมเป็นที่พึ่งแก่ตน (นาถกรณธรรม) ควร 

ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ความประพฤติดีมีความส�าคัญอย่าง 
มากในชีวิตคน เปรียบเหมือนรากไม้ คนเราถึงจะมีรูปงามอย่างไร 
มีความรู้ดีอย่างไร ถ้าความประพฤติเสีย ก็หมดค่า ความรู้และ 
รูปงามนั้นรังแต่จะเป็นเครื่องประจานตนเอง

๒๓  พ.ย.  ๒๕๒๑
ผู้ต้องการอาศัยธรรมเป็นที่พึ่งแก่ตน ควรต้องมีพาหุสัจจะ 

ความเป็นผู้มีการศึกษาดี หมายถึงรอบรู้ในการงานอันเป็นหน้าที่ 
ของตน มฝีีมอืในการงานนัน้ๆ ไม่เพยีงสกัแต่ว่าม ีแต่มคีวามรูจ้รงิ 
เข้าสุภาษิตของสุนทรภู่ที่ว่า “อันความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียว 
แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผล”

๒๔  พ.ย.  ๒๕๒๑
ผู้ต้องการอาศัยธรรมเป็นที่พึ่งแก่ตน ควรต้องเป็นผู้ว่าง่าย 

(โสวจสัสตา) สอนง่าย ไม่ดือ้ดงึด้วยทฏิฐมิานะอนัเลวทราม แต่เป็น 
ผู้ยอมรับค�าเตือน ค�าสั่งสอน ด้วยความเคารพ ไม่โกรธผู้เตือน 
ไม่ย้อนผู้เตือน ไม่แสวงหาความผิดของผู้เตือน แล้วรื้อมาโต้แย้ง 
พยายามระลึกถึงความผิดของตน เมื่อเห็นจริงแล้วก็เลิกละเสีย 
ท�าตนให้ผู้หวังดีพึงตักเตือนได้โดยง่าย ไม่ต้องหวั่นใจว่าจะถูก 
โกรธหรือเกลียด ผู้ว่าง่าย รู้สึกตนว่าผู้เตือนเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้
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๒๕  พ.ย.  ๒๕๒๑
ผู้ต้องการอาศัยธรรมเป็นที่พึ่งแก่ตน ควรเป็นผู้มีความเพียร 

สม�า่เสมอ หาความสขุจากความเพยีร จากการท�าหน้าทีก่ารงาน ไม่ 
หาความสุขจากความเกียจคร้าน เป็นผู้มีใจมั่นคง ท�าความเพียร 
ติดต่อไม่ขาดสาย ไม่ท้อถอยง่าย ไม่ถอยหลัง พยายามก้าวไป 
ข้างหน้าอยู่เสมอ แม้ก้าวไปทีละน้อยก็พอใจ

๒๖  พ.ย.  ๒๕๒๑
ผู ้ต ้องการธรรมเป ็นที่พึ่ งแก ่ตน ควรต ้องคบคนดี มี 

กัลยาณมิตรเป็นเพื่อน เพราะคนดีย่อมท�าตนเป็นตัวแทนของ 
ความดี เป็นตัวอย่างทางดี

คนไม่ดี แม้เขามิได้ถามก็เปิดเผยความชั่วของผู้อื่น กล่าว 
พรรณนาความดีของตนเอง แม้ถูกถามแล้วก็ปิดบังความดีของ 
ผู ้อื่น ซ่อนเร้นความชั่วของตน ส่วนบัณฑิตย่อมมีลักษณะอัน 
ตรงกนัข้าม ประกอบแต่กรรมอนัเป็นคณุ ทัง้แก่ตนและคนทัง้หลาย 
มีความสุขชื่นใจอยู่ด้วยการบ�าเพ็ญประโยชน์

๒๗  พ.ย.  ๒๕๒๑
ผู้ต้องการธรรมเป็นที่พึ่งแก่ตน ควรต้องมีสันโดษความ 

พอใจตามที่ได้ ตามก�าลังและตามสมควร สันโดษเป็นทรัพย์ 
อันประเสริฐของมนุษย์ ขาดสันโดษเสียแล้ว มีเท่าไรก็เรียกว่าเป็น 
คนยากจน จนเพราะไม่รู้จักพอ ในที่สุดก็ต้องพบกับความพินาศ 
ดังที่ท่านกล่าวว่า โลภนักมักลาภหาย

สันโดษท�าให้ใจสบาย ใจสบายเป็นลาภอันประเสริฐใน 





เมื่อเอาชนะตนเองได้ในวันนี้ 
ก็จะเป็นปัจจัยต่อเนื่อง

ในการเอาชนะในวันพรุ่งนี้ง่ายขึ้น 
ถ้าแพ้ในวันนี้ พรุ่งนี้อาจแพ้อีก
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ตัวคน มีอยู่แล้วในตัวตน สันโดษไม่ใช่เกียจคร้าน ความเกียจ- 
คร้านพระพุทธเจ้าทรงต�าหนิเสมอ ส่วนสันโดษทรงยกย่องเสมอ 
คนมีสันโดษ ใจ active อยู่เสมอทีเดียว

๒๘  พ.ย.  ๒๕๒๑
ผู้ต้องการธรรมเป็นที่พึ่ง ควรต้องมีสติ คือความรอบคอบ 

ความระวังระไว ไม่ประมาท จะท�าพูดอะไร คิดเสียก่อนให้ดี 
ไม่วู่วามตามอารมณ์

สติเป็นสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญในการป้องกันบาป ที่ท่านเรียกว่า 
สตสิงัวร สตเิป็นธรรมเครือ่งกัน้กระแสกเิลส สมดงัพระพทุธภาษติ 
ที่ว่า สติ  เตส� นิวารณ� - สติเป็นเครื่องกั้นกระแสกิเลส คือเอา 
สติเป็นท�านบ

๒๙  พ.ย.  ๒๕๒๑
ความขยันขันแข็งในการงานเป็นสิ่งส�าคัญอย่างหนึ่งในการ 

ท�าตนให้เป็นทีพ่ึง่แก่ตนได้ การงานกบัคนเป็นของคูก่นั ถ้าไม่ท�างาน 
ที่เป็นประโยชน์แล้ว คนก็มักใช้เวลาไปในทางเสื่อมเสีย ทั้งแก่ตน 
และแก่สังคม

ความพากเพียรเป็นหนทางแห่งความส�าเร็จผลที่ต้องการ 
ขอแต่ให้เพียรพยายามสม�่าเสมอ ไม่จืดจางเร็ว มีความบากบั่น 
มั่นคง ไม่ท้อถอยง่าย
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๓๐  พ.ย.  ๒๕๒๑
“สุวิชาโน ภวํ โหติ   สุวิชาโน ปราภโว
ธมฺมกาโม ภวํ โหติ   ธมฺมเทสฺสี ปราภโว
บุคคลจะเป็นผู้เสื่อมหรือผู้เจริญก็รู ้ได้ง่าย คือผู้รักธรรม 

เป็นผู้เจริญ ผู้เกลียดธรรมเป็นผู้เสื่อม” 
(พระพุทธภาษิต)

ผู้ต้องการเป็นที่พึ่งแก่ตน ควรมีธรรมเป็นที่พึ่ง ประพฤติ 
ธรรม เคารพธรรม ธรรมทีเ่ขาประพฤตดิแีล้วนัน่แหละ จะคุม้ครอง 
เขาให้อยู่เย็นเป็นสุข ผู้อันธรรมคุ้มครองแล้ว ชื่อว่าได้ที่พึ่งอัน 
ประเสริฐ

๑  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ปัญญา คือความรอบรู้ ความแจ่มแจ้ง เป็นอุปการะต่อชีวิต 

สุดจะพรรณนาได้ ปัญญาเป็นแสงสว่างของชีวิต ขาดปัญญาเสีย 
แล้ว ชีวิตย่อมด�าเนินอยู่ในทางมืด มองไม่เห็นอันตรายหรือทางที่ 
ควรด�าเนิน หลงทางได้ง่าย ผู้หวังพึ่งตนเอง จึงควรอบรมปัญญา 
ให้บริบูรณ์ ชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มที่ทุกด้าน

๒  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ค่านิยมในการท�าบุญนั้น ควรให้สัมพันธ์กันกับประโยชน์ 

ของชุมนุมชน มิฉะนั้นแล้วจะเลื่อนลอยไร้ประโยชน์ เช่น การ 
สร้างสิ่งก่อสร้างในวัดเป็นต้นว่าโบสถ์ ถ้าสร้างใหญ่โตโอ่อ่า หรูหรา 
ต้องลงทุนเป็นสิบๆ ล้าน แต่การใช้ประโยชน์น้อยเต็มทีก็เป็น 
การลงทุนที่สูญเปล่าไปเสียโดยมาก ยังท�าให้เสียเศรษฐกิจของ 
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ชาติอีกด้วย การท�าบุญสิ่งใด ควรค�านึงถึงจุดหมายอันถูกต้อง 
ไม่เพียงแต่สักว่าท�าๆ กันไปตามความเชื่อดั้งเดิมที่มีประโยชน์ 
ของชุมนุมชนแฝงอยู่ด้วย ต่อมาเมื่อประโยชน์นั้นไม่มีอีกแล้วก็ 
ควรจะเปลี่ยนไปท�าอย่างอื่น อันได้ประโยชน์มากกว่า

๓  ธ.ค.  ๒๕๒๑
คนเดี๋ยวนี้ทั้งเด็กและผู ้ใหญ่ส่วนมากเป็นคนว่ายาก จน 

ผู้หวังดีและผู้ใฝ่สงบรู้สึกท้อใจ ไม่อยากสอน เหตุการณ์ท�านองนี้ 
จะเป็นโชคร้ายของสังคม ผู้รู ้จริงก็ได้แต่ปลงสังเวชว่าเป็นกรรม 
ของสัตว์โลกซึ่งจะต้องเผชิญทุกข์หนัก ปราศจากผู้ช่วยเหลือ

๔  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ชีวิตครูเป็นชีวิตที่น่าสงสาร น่าเห็นใจ ขณะเดียวกันครู 

บางคนอาจแอบถอนหายใจ สมเพชตัวเองอยู่เนืองๆ ถ้าปราศจาก 
ความเคารพย�าเกรงของนกัเรยีนเสยีแล้ว ครกูเ็หมอืนโคลากเกวยีน 
ที่แสนหนักและเหน็ดเหนื่อยจนลิ้นห้อย คอถลอกปอกเปิก เท้า 
ระบม แถมยังถูกหวดด้วยแส้หรือแทงด้วยปฏักซ�้าเข้าอีก วาจาที่ 
หยาบ และกิริยาที่กระด้างต่อครูของนักเรียนนั่นแหละ คือแส้และ 
ปฏักที่หวดและแทงให้เลือดอาบหัวใจครู ถึงกระนั้นครูก็ยังทิ้ง 
นักเรียนไม่ได้ เพราะครูคอยปลอบตัวเองว่า แม้จะเป็นเพียงพรม 
เช็ดเท้าของบางคน แต่ก็ยังเป็นพวงดอกไม้ของบางคนอยู่
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๕  ธ.ค.  ๒๕๒๑
เมื่อเห็นนักเรียนท�าคะแนนได้ดีในวิชาที่ตัวสอนและมีความ 

ประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นที่ต�าหนิของผู ้ใดหรือของผู ้รู ้ ครูก็ 
ปลื้มใจ จนแทบกลั้นน�้าตาไว้ไม่อยู ่ ตรวจข้อสอบด้วยความ 
ปลาบปลื้ม ไม่เบื่อ ไม่เหนื่อย ความรู้ดีและความประพฤติดีของ 
นักเรียน มาเป็นสิ่งบ�ารุงก�าลังใจอย่างเอกอุ บางทีก็ปีติจนน�้าตา 
ไหล (ไม่ให้ใครเห็น) ลองนึกดูเถิดว่า นอกจากพ่อแม่ของเราแล้ว 
คนในโลกนี้มีใครบ้างที่พลอยยินดีกับความดีของเราถึงขนาดนี้ 
ส่วนมากเมือ่เราดเีกนิหน้า เขากร็ษิยาเรา พลาดท่าลง เขากเ็หยยีบย�่า 
ต�าหนิติเตียนไม่รู้แล้ว

๖  ธ.ค.  ๒๕๒๑
คุณของครูนั้นมีเป ็นอเนกอนันต์  เป ็นผู ้มอบทรัพย์อัน 

ประเสริฐสุดให้เรา คือวิชาความรู ้อันติดตัวไปตลอดชีวิต จะมี 
ทรพัย์อนัใดเล่าประเสรฐิเท่าวชิา ใครเล่าเป็นผูม้อบให้เรา ครพูร้อม 
เสมอที่จะเป็นที่พึ่งทางใจของนักเรียนผู้มีทุกข์

ความสุขของครูอยู ่ที่ได้เห็นนักเรียนเป็นคนดี มีความสุข 
กายสบายใจ เมื่อลูกศิษย์ของตนเจริญก้าวหน้า ก็มีความชื่นชม 
ไม่สิ้นสุด



๓24 อ นุ ทิ น ท ร ร ศ น ะ ช วิ ตี

๗  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ครไูด้รบัความรูอ้นัใดทีแ่ปลกใหม่ กอ็ยากถ่ายทอดให้นกัเรยีน 

ของตน เหมือนพ่อแม่ที่ดีเมื่อได้อาหารที่มีรสแปลกใหม่ก็คิดถึงลูก 
บางทีตัวเองกินนิดเดียว พอรู ้รส แม้จะอยากกินอีกก็กินไม่ลง 
เพราะคิดถึงลูก น�ามาฝากลูก เมื่อลูกกินอย่างเอร็ดอร่อย พ่อแม่ 
ก็มองดูด้วยความปลื้มใจ อิ่มไปกับลูก (อิ่มใจ)

๘  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ครูเหนื่อยกายในการเดินทาง ในการสอน ในการเตรียม 

ความรู้เพื่อให้นักเรียนของตน ถ้านักเรียนตั้งใจเรียน พอใจในการ 
รับความรู้ ครูก็สบายใจ สุขใจ ความสุขนั้นมาชดเชยความเหนื่อย 
ทางกายได้ แต่ถ้านกัเรยีนไม่สนใจรบับทเรยีน รบัความรู ้ครกูเ็พิม่ 
ความเหนื่อยใจเข้าไปอีก เหนื่อยทั้งกายและใจ ถ้าเป็นอย่างนี้ 
ไปนานๆ ครจูะต้องเหนือ่ยสกัเพยีงใด จะรกัษาชวีติของตนให้ด�ารง 
อยู่ได้นานสักเท่าใด เหมือนพวกเธอช่วยกันฆ่าครูโดยมิได้ตั้งใจ

๙  ธ.ค.  ๒๕๒๑
การเรียนการสอนนั้นเป็นงานกุศล เมื่อตั้งใจดีทั้งสองฝ่าย 

ก็จะได้บุญกุศลไปพร้อมๆ กัน แต่ถ้าตั้งใจไม่ดีก็จะเป็นการท�าลาย 
ประโยชน์ของกันและกัน มาสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมต่อกัน 
น่าสมเพชยิ่งนัก
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๑๐  ธ.ค.  ๒๕๒๑
พระพุทธองค์ทรงเป็นบรมครู ทรงมุ ่งประโยชน์แก่ผู ้รับ 

การสอนอย่างแท้จริง เมื่อจวนจะปรินิพพาน พระอานนท์เป็นห่วง 
เรื่องวิธีปลงพุทธสรีระ ทูลถามว่าจะให้ท�าอย่างไร พระพุทธองค์ 
ตรัสว่า อย่าได้เป็นกังวลเรื่องนี้เลย ขอให้พระภิกษุทั้งหลายเร่ง 
ขวนขวายดับกิเลสดับทุกข์ของตนเถิด

พระพุทธจริยาตอนนี้ ควรเป็นเครื่องเตือนใจของผู้ที่นิยม 
ท�าศพของพระใหญ่พระโตให้ใหญ่โตและยาวนาน ควรรบีขวนขวาย 
ดับทุกข์ดับกิเลสของตน แทนการวุ่นวายกับงานศพจนเกินจ�าเป็น 
อันเป็นเหตุกังวล เดือดร้อนเป็นเวลายาวนาน

๑๑  ธ.ค.  ๒๕๒๑
เนื่องจากความเห็นแก่ตัวและความว่ายากสอนยากของเด็ก 

จงึท�าให้พ่อแม่และครตู้องพบกบัภาระอนัหนกัเป็นการอบรมสัง่สอน 
ความหวงัดขีองพ่อแม่ คร ูอาจารย์ จงึเป็นเสมอืนเครือ่งรบกวนเดก็

ความเห็นแก่ตัวและความว่ายากสอนยากของผู้ใหญ่ เป็น 
ภาระอันหนักของสังคมและผู้ปกครองตามล�าดับชั้น คนส่วนมาก 
ชอบท�าอะไรตามความสะดวกของตัว ไม่ค�านึงความเดือดร้อนที่ 
จะตกถึงผู้อื่นและสังคมส่วนรวม ดูการทิ้งขยะอันเกลื่อนกลาด 
ตามถนนและซอกซอยต่างๆ ก็พอมองเห็นความจริงดังกล่าวนี้
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๑๒  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ปราศจากคุณธรรมเป็นเครื่องรองรับเชิดชูแล้ว ร่างกายนี้ 

เป็นของน่ารังเกียจที่สุด และเป็นภาระที่สุดของชีวิต ไม่มีคุณค่า 
อะไรที่ควรจะรักษาไว้

ถ้าไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือประกอบคุณงามความดีหรือพัฒนา 
จิตใจแล้ว ร่างกายนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความชั่ว เป็นพวกดอกไม้ 
ของมารที่ล่อให้คนหลงและติดข้องอยู่ ความงามของร่างกายคล้าย 
ความงามของเหยื่อที่ติดอยู่กับปลายเบ็ด มันมีอยู่เพื่อความพินาศ 
ของปลาที่หลงเข้าฮุบเหยื่อนั้น

๑๓  ธ.ค.  ๒๕๒๑
พระพุทธเจ้าตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งว่า น สิยา โลกวฑฺฒโน 

แปลได้หลายอย่าง แต่ความหมายคล้ายคลึงกัน แปลว่าไม่พึงเป็น 
คนรกโลกก็ได้ ตีความว่าไม่ควรเกิดมาเป็นคนรกโลก คือให้ท�าตน 
เป็นคนมีประโยชน์แก่โลก ไม่เพียงเกิดมาเพื่อเต็มโลก ท�าให้โลก 
คับแคบอึดอัด แปลว่าไม่พึงเป็นผู้เจริญในโลกก็ได้ ขยายความว่า 
ให้เป็นคนเจริญในธรรม เพราะความเจริญในโลก เวียนว่ายตาย 
เกิดอยู่ในโลกนั้น ถึงจะเกิดดีเพียงไรก็ยังเจืออยู่ด้วยทุกข์ บางที 
ความที่เกิดดีนั้น เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์อันหนักเสียอีกก็มี

๑๔  ธ.ค.  ๒๕๒๑
การศึกษา คือการศึกษาให้รู้ความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆ ใน 

ขณะนั้น พร้อมทั้งส�ารวจให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีประสิทธิภาพเป็นที่พอใจ 
หรอืไม่ เพราะเหตไุร ? พยายามหาสาเหต ุแล้วแก้ไขสาเหตอุนัท�าให้
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ผลที่เกิดอยู่ไม่เป็นที่พอใจ และถ้ามีผลเป็นที่พอใจ ก็หาสาเหตุว่า 
เพราะอะไร แล้วพยายามรักษาเหตุแห่งความดีอันเป็นที่พอใจนั้น 
ไว้ และท�าให้ดียิ่งขึ้นไป นี่แหละคือการศึกษาที่แท้จริง หาใช่ 
การเรียนหนังสือแต่อย่างเดียวไม่

๑๕  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ความนิ่งเฉยไม่ใช่ความหลุดพ้น แต่มันคือความตาย โลก 

ของเรานี้อยู ่ได้ด้วยการงาน ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเต็มไปด้วยความ 
เคลื่อนไหว คนที่ไม่ท�างานอย่างใดอย่างหนึ่ง อันจักเป็นประโยชน์ 
ตนหรือประโยชน์ผู้อื่นนั้น น่าเสียดายชีวิตของเขา มันเป็นหมัน 
แต่กน่็าสงสารคนทีท่�างานด้วยความเร่าร้อน กระวนกระวาย เพราะ 
ใจไปจดจ่ออยู่ที่ผล มุ่งให้ผลเกิดขึ้นทันอกทันใจ โดยที่ขณะนั้น 
เหตุยังไม่พอที่จะบันดาลผล

๑๖  ธ.ค.  ๒๕๒๑
เพื่อความสบายใจ ปลอดโปร่งใจ คลายความตึงเครียด 

ทางอารมณ์ จึงควรท�างานโดยไม่หวังผลของงาน ไม่ต้องการ 
ผลประโยชน์ใดๆ จากงานนั้น หากจะมีผลขึ้นมา ก็ปล่อยให้เกิด 
ตามเรื่องตามราวของมัน ตามกฎแห่งเหตุและผล

ท่านผู ้มีใจสูงย่อมผ่องใสอยู ่ด้วยการท�างานโดยไม่หวัง 
ผลประโยชน์จากงานนั้น ใจเป็นอิสระจากความกระหายในผลงาน 
ใจอย่างนี้ คนทั้งหลายอาจคิดว่าท�าให้เฉื่อยชา แต่กลับตรงกัน 
ข้าม ว่องไว (active) อยู ่เสมอ สดชื่นอยู ่เสมอ สงบเย็นอยู ่ 
เสมอ ไม่มีความเกียจคร้านเลย
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๑๗  ธ.ค.  ๒๕๒๑
โดยปกติ ความต้องการ ความหวังผล เป็นสิ่งผูกพันมนุษย์ 

ไว้กับความเร่าร้อน กระวนกระวายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อีก 
ทางหนึ่ง คนยิ่งใจสูงมากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งท�างานได้มากขึ้น ท�างาน 
อย่างบริสุทธิ์ผ่องใสและเห็นแก่ตัวน้อยลงๆ จนกระทั่งเมื่อใจสูง 
ถึงที่สุด เป็นคนสมบูรณ์ที่สุด ไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์ทาง 
ทรพัย์สนิ แต่หมายถงึความสมบรูณ์ทางจติใจ จะไม่มคีวามเหน็แก่ 
ตัวหลงเหลืออยู่เลย

คนอย่างนี้ท�าการงานต่างๆ ด้วยอาการแห่งผู้ไม่ยึดไม่เหนี่ยว 
รั้งในผลของงาน คิดถึงตนแต่เพียงว่าเป็นเครื่องมือของธรรม มิใช่ 
เป็นเครือ่งมอืของความอยาก เป็นผูไ้ม่แปดเป้ือนด้วยบาปในการงาน 
เหมือนดอกบัวสดใสอยู่ในสระ เขาอยู่ในโลกเพื่อแสงสว่างของโลก 
ไม่แปดเปื้อนด้วยโลก

๑๘  ธ.ค.  ๒๕๒๑
เมื่อใด บุคคลได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเพราะ 

ความต้องการทะยานอยากของตน เมือ่สาวไปหาเหตกุพ็บว่า เพราะ 
ความอยากมีอยากเป็นของตนนั่นเอง จึงท�าให้ทุกข์ทรมานอย่างนั้น 
แล้วเลิกละเสีย เมื่อนั้นแสงสว่างก็โพลงขึ้นในจิตใจของเขาทันที 
มนัเป็นแสงสว่างทีน่วล หลงัจากนัน้ ความสงบ ความรูแ้จ้งกต็ามมา 
เป็นการรู้เท่าทันสิ่งทั้งปวง มีความสงบอย่างลึกซึ้ง ตามพิจารณา 
ดูจิตของตนที่ดิ่งลงไปในความสงบนั้น รู ้สึกลึกลงไปๆ เหมือน 
ห้วงมหาสมทุรสดุจะหยัง่ได้ ดวงจติอย่างนีม้ค่ีาอย่างยิง่ ความกรณุา 
ต่อสรรพสัตว์เอ่อท้นขึ้นอย่างรวดเร็ว
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๑๙  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ความที่ไม่ต้องการอะไรนั้นท�าให้เขามีความรู้สึกว่ามีพร้อม 

ทกุอย่าง มคีวามสมบรูณ์ในตน ตรงกนัข้ามกบัคนกระหาย ซึง่รูส้กึ 
ว่าขาดไปทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรพอ เลยเร่าร้อนอยู่เสมอ บุคคล 
ผู้ถึงแล้วซึ่งความสมบูรณ์ในตนนี้ ย่อมมองเห็นความดิ้นรน ความ 
อยากได้ใคร่เป็นของผู้อื่นเป็นสิ่งน่าสงสาร ความริษยาซึ่งเป็นไฟ 
กองหนึ่งที่มักแลบเลียใจของมนุษย์อยู่เสมอนั้น ได้ดับมอดลงแล้ว 
ความปรารถนาดี ความหวั่นใจอันละเอียดอ่อนในความทุกข์ 
ของเพื่อนมนุษย์ ก็แผ่กระจายซึมซาบไปทั่วดวงจิต หลังจากนั้น 
อุเบกขาและสติก็เข้ามาท�าหน้าที่ประคับประคองให้ก�าลัง

๒๐  ธ.ค.  ๒๕๒๑
เอาชนะความตดิโลกด้วยการพจิารณาให้เหน็จรงิซึง่ธรรมชาติ 

อันชั่วร้ายของโลก แล้วก็ไม่อยากเจริญในโลก
โลกมีอะไรเป็นเหยื่อเป็นเครื่องดัก จึงท�าให้สัตว์ทั้งหลาย 

มีมนุษย์เป็นต้น ติดโลกเป็นนักหนา
โลกมีเหยื่อ (โลกามิส) คือ กามคุณ ๕ เป็นเครื่องล่อเป็น 

เครื่องดัก อีกอย่างหนึ่ง คือ โลกธรรม ๘ เป็นเครื่องล่อดักสัตว์ 
โลกไว้ ใครพ้นจาก ๒ บ่วงนี้ก็พ้นจากอ�านาจยั่วยวนของโลก พ้น 
จากการติดโลก
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๒๑  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ยมฺหิ กิจฺจํ ตทปวิทฺธํ อกิจฺจํ ปน กรียติ
อุนฺนาฬานํ ปมตฺตานํ เตสํ วฑฺฒนฺติ อาสวา
สิ่งใดเป็นกิจของตนซึ่งต้องท�า กลับทอดทิ้งสิ่งนั้นเสีย ไปท�า 

สิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ คนเหล่านั้นเป็นผู ้ประมาทเชิดชูตนด้วยมานะ 
อาสวะ (กิเลส) ของพวกเขาย่อมเจริญพอกพูนขึ้น 

(พระพุทธภาษิต)

๒๒  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ดัดสันดานพาลชนนั้นแสนยาก เหมือนดัดหางหมาที่คด 

ให้ตรง สนัดานคอือะไร ? คอืพฤตกิรรมทางกาย วาจา ใจ อนัสัง่สม 
ต่อเนื่องกันมา (สันตานะ ต่อเนื่องสืบเนื่อง) เป็นเวลายืดยาวนาน 
ด้วยเหตุนี้คนสันดานดีอยู่แล้วจึงดีได้ง่าย คนสันดานชั่วอยู่แล้ว 
จึงชั่วได้ง่าย เช่นกัน มนุษย์เรามีอิสระที่จะสะสมสันดานของตน 
ไม่ว่าดีหรือชั่ว ผู้ฉลาดจึงควรเริ่มสะสมสันดานดี เพื่อจะได้เป็น 
คนดีได้ง่ายชั่วยาก

๒๓  ธ.ค.  ๒๕๒๑
คุณสมบัติส�าคัญประการหนึ่งของแก้วคือล้างแล้วใสสะอาด 

สิ่งดีท่านจึงนิยมเรียกว่าแก้ว เมียดีผัวดี เรียกว่า เมียแก้วผัวแก้ว 
พ่อด ีแม่ด ีเรยีกว่า พ่อแก้วแม่แก้ว เป็นต้น คนดคีวรเป็นเช่นแก้ว 
ที่ดีคือล้างแล้วสะอาด นั่นคือสั่งสอนแล้วจดจ�า ท�าได้ ท�าตนให้ 
สะอาดขึ้น ด้วยค�าสอนและข้อปฏิบัติอันถูกต้อง
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๒๔  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ผู้ใดป้องกันให้พ้นภัย ผู้นั้นมีความกรุณา นางใดอนุวัตร 

ตามฉนัทะของสาม ีนางนัน้เป็นสตร ี(ผูภ้รรยา) แท้ ผูใ้ดอนัปราชญ์ 
ยกย่อง ผูน้ัน้เป็นบณัฑติ ธรรมชาตใิด (หรอืสิง่ใด) ไม่ให้เกดิความ 
มัวเมา สิ่งนั้นเป็นศรีสมบัติ ผู้ใดพ้นความกระสันทะเยอทะยาน 
ผู้นั้นเป็นคนมีสุข ผู้ใดไม่มีความคดค้อม ผู้นั้นเป็นมิตรแท้ ผู้ใด 
ไม่ถูกอินทรีย์ของตนบั่นให้เสีย (คือรู้ว่าไม่ดี ยังขืนประพฤติเพราะ 
เข้ากับตน) ผู้นั้นท่านสรรเสริญว่าเป็นชายชาติ 

(จากหิโตปเทศ)

๒๕  ธ.ค.  ๒๕๒๑
คนมีความกตัญญูกตเวที ย่อมไม่ถือเอาความผิดพลาด 

บกพร่องเลก็น้อยของผูม้คีณุมาลบล้างคณุส่วนใหญ่ การท�าเช่นนัน้ 
เหมือนเอาใบบัวมาปิดตาตนเอง เพื่อไม่ให้เห็นดวงอาทิตย์ แต่คน 
ทั้งหลายก็ยังเห็นดวงอาทิตย์อยู่นั่นเอง

คนอกตัญญู อกตเวที เมื่อเห็นพ่อแม่หรือครูอาจารย์หย่อน 
ในคุณธรรมเพียงบางอย่าง ก็ถือเป็นเหตุไม่นับถือ

๒๖  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ตามธรรมดาผู้ที่ไม่มีความฉลาด คือไม่มีปัญญาเป็นพื้นเดิม 

อยูบ้่าง จะไม่สามารถรวบรวมก�าลงัใจของตนเพ่งลงในสิง่ใดสิง่หนึง่ 
หรอืในหลกัวชิาอนัใดอนัหนึง่ได้ โดยเหตนุีเ้อง เราไม่ควรแปลกใจ 
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ว่า ท�าไมนักปรัชญาแห่งโยคะในสมัยนี้จึงค่อยข้างหายาก ด้วยว่า 
เรารู้กันอยู่แล้วว่า หาผู้เอาใจใส่ในหลักปรัชญาส่วนนี้น้อยนัก

ความคดิทีแ่ยบคาย ปัญญาทีล่กึลบั ล้วนแต่มอียูใ่นเรือ่งราว 
ของนักสมาธิทั้งสิ้น จงพิเคราะห์ดูให้ดี จะเห็นได้ว่านักปรัชญา 
หรอืนกัวทิยาศาสตร์ เช่น นวิตนั เป็นต้น ล้วนแต่เป็นผูม้กี�าลงัใจดี 
ด้วยกันทั้งนั้น

(จากเรื่อง ธัมมานุวัตต์ ของ สามเณรสีลาภิรโต (ประมัย กาฬเนตร) 
๒๔๕๘ - ๒๔๘๐)

๒๗  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ใจที่อบรมดีแล้วมั่นคง ย่อมมีกระแสความรู ้ชนิดหนึ่ง 

เกิดขึ้น เมื่อแก่กล้าปรากฏสว่างไสวเบิกบานบริสุทธิ์ กระแสแห่ง 
ความสว่างนั้น เรียกว่า ญาณทรรศนะ เป็นเครื่องมือส�าคัญใน 
การค้นคว้าหลักธรรมธาตุทั้งหมด ถ้าปราศจากก�าลังแห่งญาณ- 
ทรรศนะอนันีแ้ล้ว จะไม่มใีครเลยสามารถรูใ้นความลกึลบัแห่งสรรพ
ธาตุเหล่านี้ได้

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันกระท�าการพิสูจน์ในห้องทดลอง 
ลงเนื้อสันนิษฐานความจริงตามความปรากฏ เปลี่ยนแปลง ใน 
ขณะแห่งการพิสูจน์นั้น เวลานี้นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นได้ลงมติ 
พร้อมกันว่า ทุกสิ่งเป็นของสูญเปล่า ตามหลักอนัตตาของพระ- 
พุทธเจ้า 

(จากเรื่องธัมมานุวัตต์ ของสามเณรสีลาภิรโต)
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๒๘  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ไม่พึงแสดงความกรุณาต่อผู ้ที่ไม่ต้องการรับความกรุณา 

มันเหมือนหว่านพืชลงบนหิน แม้จะให้ปุ๋ยอย่างดีและรดน�้าอย่างดี 
พืชก็หาเจริญงอกงามไม่ จะให้ความกรุณาต่อคนอย่างนี้ ก็ต่อเมื่อ 
เขาขอความกรุณาเท่านั้น การแสดงความกรุณาต่อคนที่ไม่ควร 
กรณุา มแีต่จะเจบ็ช�า้ใจ เหมอืนชาวนากรณุาต่องเูห่า ท�าคณุกบัสตัว์ 
ที่ไม่รู้คุณมีแต่จะเป็นภัยกับตัว ขอให้ระวังให้จงหนัก

๒๙  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ไม่พึงเมินต่อผู้ที่ควรกรุณา เขาจะตอบแทนได้หรือไม่ก็ตาม 

และผู ้ใดแสดงน�้าใจดีต่อเรา พึงถนอมน�้าใจของผู ้นั้น  เหมือน 
ถนอมดวงตาของตน ผู้หวังดีต่อเรา ย่อมมีใจอ่อนโยนต่อเรา ควร 
จะมีความอ่อนโยนตอบตามสมควร

๓๐  ธ.ค.  ๒๕๒๑
ผู้ใดคิดว่าการประจบคือการท�าความดี ผู้นั้นเป็นคนเลว ถ้า 

เป็นมิตรก็จัดอยู่ในจ�าพวกมิตรเทียม
ผู้ใดเข้าใจหรือคิดว่า การท�าความดีก็คือการประจบ ผู้นั้น 

ดักดาน ท�าความดีได้ยาก กระด้าง ทะนงตน ขาดคุณธรรม คือ 
ความเคารพ อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่เจริญในหน้าที่การงาน
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ความจริงแล้วการประจบและการท�าความดีนั้นต่างกัน เช่น 
ประจบนั้น ต้องการแต่จะให้เขาพอใจ จะผิดหรือถูกก็ตาม อย่างที่ 
พระพุทธองค์ตรัสลักษณะของคนประจบไว้ว่า จะท�าดีท�าชั่วก็ 
คล้อยตาม ต่อหน้าสรรเสรญิ ลบัหลงันนิทา ส่วนการท�าความดนีัน้ 
ท�าด้วยความตั้งใจดี ด้วยเหตุผล มีสติปัญญารอบคอบ ท�าได้ทั้ง 
ต่อหน้าและลับหลัง มีความรู้สึกว่าการได้ท�าความดีเป็นความสุข 
ของตนและของคนทั้งหลาย

๓๑  ธ.ค.  ๒๕๒๑
อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตสํ วูปสโม สุโข
สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไป 

เป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป การสงบสังขารเหล่านั้นเสียได้ 
เป็นความสุข

(สังขาร หมายถึงสิ่งปรุงแต่งทั้งปวง ทั้งรูปธรรม และนาม- 
ธรรม (ทีป่รงุแต่งให้ดใีห้ชัว่) การสงบสงัขาร แล้วเข้าถงึนพิพาน จงึ 
เป็นสุข

สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว ไม่เสื่อมไป จักหาได้ที่ไหนในโลกนี้ เมื่อ 
สังขารต้องเป็นอย่างนี้แน่แท้แล้ว การวางอุเบกขาในสังขารเสียได้ 
เป็นความดี) 

(นัย พระพุทธภาษิต)



เวลาเป็นสิ่งมีค่า
เมื่อสูญเสียไปแล้ว
ก็เป็นอันสูญเสียไปเลย
เรียกกลับคืนไม่ได้
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เราเที่ยวแสวงหาช่าง คือ ตัณหา ผู้ท�าเรือน คืออัตภาพนี้ 
เมือ่ไม่พบ จงึต้องท่องเทีย่วไปในสงสารหลายชาต ิหลายภพ (เรา 
ได้เหน็แล้วว่า) การเกดิบ่อยๆ เป็นทกุข์ ดกู่อน ตณัหาผูส้ร้างเรอืน 
คือ อัตภาพ บัดนี้เราได้เห็นเจ้าแล้ว เจ้าจะท�าเรือนอีกไม่ได้ 
ซี่โครงทุกซี่ (กิเลสทั้งปวงนอกจากอวิชชา) ของเจ้า ยอดเรือน 
(อวิชชา) ของเจ้า  เรารื้อเสียแล้ว จิตของเราได้ถึงนิพพาน 
อันอะไรๆ ปรุงแต่งไม่ได้ เราถึงภาวะสิ้นตัณหาแล้ว 

พระพุทธภาษิต ๒๕/๓๕

(จาก “อนุทินทรรศนะชีวิต” วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๐)


