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ในโอกาสน้ี จกัวสิชัชนาถงึสุขในธรรม  เพื่อสนองกุศลเจตนาของท่านสาธุชนทัง้หลายตามควรแก่ภูมิ
ปญัญาของนวกวสิยั  ด าเนินความดว้ยน้อมจติร าลกึในพระมหากรณุาธคิุณแห่งองคส์มเดจ็สมัมาสมั
พุทธเจา้ผูท้รงโปรดมวลเวไนยสตัวเ์ป็นทีย่ ิง่ สมดัง่พระวจันะอนัยกมา ณ เบือ้งตน้ ซึง่แปลความว่า 
‚สตัวท์ัง้หลายผูแ้สวงหาความสุข ต่างโดยมนุษยอ์มนุษยแ์ละสตัวเ์ดยีรฉาน ขอสตัวเ์หล่านัน้ แม้
ทัง้หมดจงมคีวามสุขกายและมคีวามสุขจติเกษมส าราญเถดิๆ‛  
 

 อนัความสุขยอ่มเป็นของตอ้งการดว้ยกนัทัง้นัน้  ทีต่อ้งต่อสูด้ิน้รนกนัทุกวนันี้ กด็ว้ยเหตุนี้ แต่
แลว้มนุษยค์งกลบัตอ้งพบเหน็แต่ความเดอืดรอ้นวุ่นวาย เบยีดเบยีนกนั หวาดระแวงประทุษรา้ยกนั 
การเป็นเช่นน้ีทุกหนแห่ง ทุกยคุสมยั  ดูๆ  ไปกเ็หมอืนกบัชกัชวนกนัเวยีนว่ายกลบัทศิผดิทางไปหาทีท่ี่
ไมไ่ดนึ้กฝนัและไมไ่ดต้อ้งการกนัมาก่อนเลย คอืทุกข ์ อะไรเล่าทีท่ าใหช้วีติตอ้งจ าเจกนัอยูเ่ช่นน้ี ?  ทัง้
ทีโ่ลกมนุษยห์รอื กไ็มไ่ดข้าดสมองอนัชาญฉลาดและวทิยาการทีท่นัสมยั  ตรงกนัขา้ม เรามปีจัจยั
เหล่านี้อยา่งลน้เหลอื  แต่กด็จูะไมช่่วยปญัญามนุษยใ์หจ้ดัการกบัปญัหาทุกขส์ุขไดเ้ท่าใดนกั  โลกยิง่
รดุหน้าไปทุกขภ์ยัพบิตักิย็ ิง่กลบัอ ามหติรุนแรงขึน้กบัชวีติมนุษย ์ ชวีติจ าจะตอ้งเวยีนว่ายอยูอ่ย่างนี้
ตลอดไปกระนัน้หรอื ?  ค าตอบอาจมไิดน้านาจติต ตามทศันคตทิีม่ต่ีอชวีติ  สมเดจ็พระผูม้พีระภาคเจา้
ทรงประกาศสัง่สอนสจัธรรม คอืความจรงิของชวีติและโลก  ความจรงิน้ีเกี่ยวขอ้งกบัปญัหาทุกขส์ุขของ
มนุษยเ์ราอย่างไร ?  
 

 ครางเมือ่พระสารบีุตรครัง้ยงัเป็นปรพิาชก  ขอใหพ้ระอสัสชเิทศนาแสดงสาระอนัพงึเขา้ใจใน
พระพุมธธรรม  พระอสัสชสิรปุไวส้ัน้ๆ เป็นคาถา ‚เย ธมฺมา เหตุปปฺภวา‛ ว่า ‚ธรรมเหล่าใดเกดิแต่เหตุ  
พระตถาคตตรสัเหตุของธรรมเหล่านัน้ และความดบัของธรรมเหล่านัน้‛  พระสารบีุตรผูป้ระกอบความ
เพยีรแสวงธรรมอยู ่ ครัน้ไดฟ้งักเ็ขา้ใจทนัท ีเกดิธรรมจกัษุ ดวงตาเหน็ธรรม  คอืเหน็กฎความจรงิทีว่่า
ชวีติทัง้ปวงเป็นอยูแ่ละเป็นไปดว้ยเหตุและผลเป็นปจัจยัเกีย่วเน่ืองกนั  ไมม่สีิง่ใดในโลกอุบตัขิึน้โดย
ปราศจาดเหตุ  ธรรมตามนัยทีพ่ระอสัสชกิล่าวถงึ หมายถงึผลซึง่เป็นไดท้ัง้ดแีละไม่ด ี ผลยอ่มเกดิแต่
เหตุ  คุณภาพของผลอาศยัคุณภาพของเหตุผล  ฝา่ยทีด่เีกดิแต่เหตุฝา่ยทีด่ไีดแ้ก่กรรมหรอืการกระท า
ในทางเป็นบุญ สุจรติกุศล  ผลฝา่ยไมด่กีย็อ่มมาจากเหตุฝา่ยไมด่ ีคอื กรรมในทางบาป ทุจรติ อกุศล 
ทุกขห์รอืสุขกเ็ช่นเดยีวกนัเป็นผลเกดิแต่เหตุ  ไมใ่ช่ภาวะทีก่ าหนดไวต้ายตวั คงทีแ่ละคงทนอยูต่ลอด

                                                 
*

 ผูเ้ขียนแสดงธรรมเม่ือคร้ังบวชเป็นพระภิกษ ุณ วดัเทพศิรินทราวาส เม่ือเดือนกนัยายน พ.ศ.๒๕๑๔ ในนามฉายา คือ “ขีณสิเนโห” 
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กาลหากยอ่มแปรเปลีย่นแปลงไปตามเหตุปจัจยั ทกึขแ์ละสุข จงึเป็นสิง่อยูใ่นวสิยัสามารถปรบัได้
เปลีย่นไดโ้ดยจดัการทีต่วัเหตุ 
 

 โดยนัยน้ีชวีติของคนเราจงึเป็นกจิของเหตุและผล  เป็นสิง่ทีส่ามารถเขา้ใจ อธบิายและจดัการ
ไดด้ว้ยกฎของเหตุและผล  เมือ่ตอ้งการพน้ทุกขก์พ็งึจดัการระงบัเหตุทีก่่อทุกข ์ ถา้ปรารถนาสุขกต็อ้ง
จดัการสรา้งสรรคเ์หตุปจัจยัของความสุขขึน้มา น่ีเป็นกฎของธรรมชาต ิชวีติเป็นสจัธรรมอนัวญิญชูน
พงึเหน็ได ้ เพราะเป็นเรือ่งของภาวะทีเ่ป็นอยู่จรงิตามธรรมดา เป็นภาวะแวดลอ้มตวัเราและกอ็ยูท่ีต่วั
ของเราเองดว้ยในขณะเดยีวกนั  เมือ่ระลกึถงึความจรงิไดอ้ยา่งนี้แลว้ ยอ่มเหน็กนัไดว้่าชวีติของเรา
เป็นโลกของความหวงัไมใ่ช่สิน้หวงั  ไมใ่ช่สิง่ทีจ่ะจดัการอะไรไมไ่ด ้เรือ่งของชวีติทุกขแ์ละสุข ทัง้
ค าถามและค าตอบทัง้หมดอยูท่ีต่วัของเรามีเ่อง  ตนเป็นทีพ่ึง่ของตนกด็ว้ยกรรมหรอืบารมภีายนอกอื่น
ใดไมว่่าเหนือหรอืใตโ้ลกมาบนัดาลก าหนดใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอยา่งนี้ได ้ คุณค่าภูมธิรรมของเรากอ็ยู่
ทีต่รงน้ีเอง  คอืตรงทีม่ปีญัญาทีจ่ะเหน็และความสามารถทีจ่ะจดัการกบัชวีติไดอ้ยา่งเตม็ภาคภมู ิ  
สจัธรรมอนัพระบรมศาสดาทรงคน้พบเผยใหเ้หน็ศกัดิศ์รแีละคุณธรรมของมนุษยโ์ดยประการฉะน้ี  แต่
คุณธรรมนี้กเ็ป็นเช่นกนักบัธรรมอื่นๆ ทัง้หลายทัง้ปวง  จะมขีึน้ไดห้รอืไมเ่พยีงใด ย่อมตอ้งอาศยัเหตุ
คอื ตวัของเราเอง ดว้ยผลการกระท าของตนเองแท้ๆ   วญิญชูนพงึส ารวจตรวจสอบคุณธรรมของตนให้
ประจกัษ์แจง้เสยีก่อนในเบือ้งแรก  ดัง่นยัพระพุทโธวาทมาในภทัเทกรตัตกถา ว่า 
 

   ‚ อตีต ํ นานฺวาคเมยฺย  นปปฺฏิกงฺเข  อนาคต ํ
   ยทตีตมปฺหีนนฺต ํ อปปฺตฺญฺจ  อาคตํ 
   ปจจฺปุปฺญฺนญจู โย ธมมฺ ํตตฺถ ตตฺถ  วิปสสฺติ,  อส ํ
   หิร ํ อส ํ กปุปํฺ  ตวิํทฺธา  มนุพรฺหฺูเย ” 
 

( ไมค่วรตามคดิถงึอดตี  ไมค่วรหวงัถงึอจาคต (เพราะ) ส่วนทีเ่ป็ฯอดตีกไ็ดล้ะเสยีแลว้  ส่วนทีเ่ป็น
อนาคตกย็งัมาไมถ่งึ  ผูใ้ดเหน็แจง้ธรรมทีเ่ป็นปจัจุบนัในทีน่ัน้ๆ ในกาลนัน้ๆ ไม่งอ่นแงน่  ไมค่ลอน 
แคลน ผูน้ัน้ครัน้รูธ้รรมนัน้แลว้ กพ็งึเจรญิเนืองๆ ) ดงันี้ 
 

 ในเรือ่งเหตุและผลของชวีตินี้ มกีล่าวกนัว่า คนเราแต่ต่างจากสตัวเ์ดรจัฉานตรงทีรู่้จกัคดิใช้
เหตุใชผ้ล  แต่กย็งัมคีวามจรงิส าคญัอกีส่วนหน่ึงเหมอืนกนัว่า คนจะเป็นสตัวป์ระเสรฐิหรอืไมป่ระเสรฐิ 
จะดหีรอืจะชัว่กด็ว้ยตรงทีก่ารใชเ้หตุใชผ้ลนี่แหละ  กล่าวคอืว่าจะใชอ้ยา่งไรกนั  ประเดน็ขอ้นี้ สาธุชน
พงึระวงัและตัง้มัน่อยูใ่นความไม่ประมาท  เหตุผลและความฉลาดปราดเปรือ่งของคนเรานัน้ ในตวัเอง
เป็นเพยีงเสมอืนยวดยานพาเราไป จะน าเราไปในทางดกีไ็ด ้เสยีกไ็ด ้สุดแต่เหตุปจัจยั  กจ็ะได้
พจิารณากนัต่อไป  ยิง่มาสมยัน้ีการศกึษาเจรญิแพรห่ลายขึน้  วทิยาการกา้วหน้าไป  วุฒบิตัรปรญิญา
จะยิง่แก่กลา้ขึน้  เหตุผลของคนนบัวนัจะยิง่ดขูลงัขึน้ทุกวนัดว้ยว่ากนัว่าเป็นเหตุผลองิ ‚วชิาการ‛ ใครๆ 
กพ็ากนัสยบใหแ้ก่วชิาการใหแ้ก่ปรญิญากนัทัง้นัน้โดยแทบไมต่อ้งวติกวจิารณ์อะไรกนัอกี  สงัคม
มนุษยท์ุกยคุทุกสมยัเปรยีบเสมอืนยนือยู ่ณ ทางสองแพรง่นี้ คอืทางที ่‚เหตุผล‛ ชกัน าไป จะเป็นคุณ
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หรอืเป็นโทษ จะเป็นสุขหรอืเกดิทุกข ์สุดแต่ว่าเหตุผลนัน้ๆ วชิาการนัน้ๆ จะเป็นมติรหรอืขา้ศกึแก่
มนุษย ์คอื เราท่านทัง้หลาย 
 

 เหตุผลของคนเป็นไปไดเ้ช่นนี้อยา่งไร  จกัขอยกพระพุทธานุศาสนิตอนหนึ่งประทานแก่
สามเณรจุนทะมาในปาสาทกิสตูร ความว่า 
 ‚ดกู่อนจนุทะ การประกอบตนใหต้ดิเนื่องในความสุข ๔ อยา่งนี้ เป็นของเลว เป็นของชาวบา้น 
เป็นของปถุุชน มใิช่ของพระอรยิะ ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ ไมเ่ป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อความ
คลายก าหนดั เพื่อความดบั เพื่อความสงบระงบั เพื่อความรูย้ ิง่ เพื่อความตรสัรู ้เพื่อพระนิพพาน ๔ 
อยา่งเป็นไฉน 
 ‚ดกู่อนจนุทะ  คนพาล (คอืคนโงเ่ขลาเบาปญัญา) บางคนในโลกน้ี ฆา่สตัวแ์ลว้ยงัตนใหถ้งึ
ความสุข ใหเ้อบิอิม่อยู ่ ขอ้นี้เป็นการประกอบตนใหต้ดิเนื่องในความสุขขอ้ที ่๒ 
 ‚ดกู่อนจนุทะ  ขอ้อื่นยงัมอีกี คนพาลบางคนในโลกนี้กล่าวเทจ็แลว้ ยงัตนใหถ้งึความสุข ให้
เอบิอิม่อยู ่ขอ้นี้เป็นการประกอบตนให้ตดิเนื่องในความสุขขอ้ที ่๓ 
 ‚ดกู่อนจนุทะ  ขอ้อื่นยงัมอีกี คนพาลบางคนในโลกนี้เป็นผูเ้พรยีบพรอ้ม  พรัง่พรอ้มบ าเรออยู่
ดว้ยกามคุณทัง้ ๕ (คอื รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ) ขอ้นี้เป็นการประกอบตนใหต้ดิเนื่องในควานสุข
ขอ้ที ่๔‛ 
 

 ความขอ้นี้ชีใ้หเ้หน็ว่าอนัความสุขนัน้มไีดท้ัง้ดแีละเลว จะดหีรอืเลวกเ็พราะเหตุอนัไดแ้ก่เหตุผล
กระบวนความคดิอ่านของตวัผูป้ระกอบกรรมแสวงสิง่ทีค่นคดิของตนว่าเป็นประโยชน์ใหค้วามสุข 
เหตุผลของตนเป็นไปอย่างนัน้ กด็ว้ยพืน้เพของใจเป็นเช่นนัน้  สิง่ทีเ่ราเรยีกว่าเหตุผลกด็ ีวชิาการกด็ ี
ลว้นแต่เป็นเครือ่งมอืของใจแท้ๆ  ใจเป็นกุศล ยอ่มน าเหตุผลน าวชิาความรูไ้ปในทศิทางทีเ่ทีย่งธรรม
เป็นคุณ  แต่ถา้มใีจพาลหยาบ เป็นอกุศลกร็งัแต่จะบ่ายเบนหนัเหกระบวนการของเหตุผลใหเ้ลีย้วลดละ
ออกจากคุณธรรมไปเสยีหมด  ดัง่ทีพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ตรสัใหเ้หน็ขอ้เทจ็จรงิว่า  ‚มโนปพฺุพงฺคมา  ธมฺ
มา  มโนเสฏฐา  มโนมยา, มนสา  เจ  ปหุฏเฐน  ภสตวิา  กโรตวิา‛ (ธรรมทัง้หลายมใีจเป็นหวัหน้า  มี
ใจเป็นใหญ่  ส าเรจ็แลว้ดว้ยใจ  ถา้บุคคลมใีจชัว่  พดูกต็าม  ท ากต็าม  ยอ่มผดิพลาดและชัว่ไปดว้ย  
ถา้มใีจด ี จะพดูจะท ากด็ไีปตามกนั) 
 

 หนัมาใครค่รวญดถูงึความสุขอยา่งเลว ๔ อยา่งขา้งต้น  ถา้จะถามว่าการประกอบตนใหต้ดิ
เน่ืองในความสุขอยา่งนัน้ๆ ใหค้วามสุขจรงิหรอื  ค าตอบกย็อ่มสุดแลว้แต่ว่าจะมาจากฝา่ยใด  คนที่
ปลน้ทรพัย ์หรอืโกงเขามาได ้คงตอบว่าใช่ เพราะไดป้ระโยชน์  แต่ฝา่ยทีถู่กเบยีดเบยีนประทุษรา้ย
ยอ่มจะไมเ่หน็อยา่งนัน้เป็นแน่  ความสุขอยา่งเลวเกดิแต่เหตุผลตามประสาของความถอืใจตนเอง คอื 
อตัตาเป็นใหญ่  เขา้ท านองมอืใครยาวสาวไดส้าวเอา อยา่งทีเ่หน็ๆ กนัอยูทุ่กวนันี้  นี่ถา้ไมค่ดิกนัใหด้ี
เสยีบา้ง  กอ็าจไปไกลถงึกบัดเูหน็ดเีหน็งามตอ้งดว้ยสมยันิยมไปเสยีอกี  ยิง่มาเดยีวนี้คนตื่นตวักนั
มากในเรือ่งสทิธเิสรภีาพ  ชื่อป้ายสทิธเิสรภีาพกม็กัจะถูกเชดิเอาเป็นสรณะยกความยิง่ใหญ่ในตนเอง  
ครัน้เสรภีาพมาไดช้ื่ออกีว่าการก าหนดใจตนเอง ตนของตนเป็นทีม่าของเสรภีาพ  กเ็ลยยดึมัน่ตดิมัน่
เอาตนเป็นเสรภีาพเสยีเอง  หนกัๆเขา้ในทีสุ่ด ‚ตน‛ กลายเป็นทุกสิง่ทุกอย่างคอื แลว้แต่ใจชอบไมช่อบ  
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ท่านสาธุชนทัง้หลาย  ในสงัคมและโลกทีต่่างคนต่างเอาแต่ใจตนเองเป็นทีต่ ัง้นัน้ อะไรด ีอะไรชัว่ ถูก
หรอืผดิ สุขหรอืทุกขย์อ่มจะหามาตรฐานกฎเกณฑท์ีแ่น่ชดัไมไ่ดเ้ลย  แลว้ผลเป็นอย่างไรเล่า ?  
ความสุขของคนหนึ่งอาจกลายเป็นโทษ สรา้งความทุกขย์ากใหแ้ก่คนอื่นๆ  เสรภีาพทีน่ิยมชมชื่นกนั
กลบักลายเป็นเครือ่งมอืของอ านาจกดขี ่ ก่อกรรมท าเขญ็กนัอยา่งอเนกอนันต์ 
 

 เรือ่งทุกขแ์ละสุขนี้ ถา้จะว่ากนังา่ยๆ แลว้ใครๆ กค็งพอพดูไดว้่า  รู้ๆ  ดว้ยกนัทัง้นัน้ อะไรชอบ 
ไมช่อบ ไดป้ระโยชน์ เสยีประโยชน์ เป็นของรู้ๆ  กนัอยู ่ แต่การรูจ้กัทุกขส์ุขเฉพาะตนแต่ส่วนเดยีวนัน้  
ไดช้ื่อว่ารูไ้มต่ลอด ความเหน็แก่ประโยชน์สุขเฉพาะตวัแคบๆ อยา่งนี้แหละทีเ่ป็นชนวนใหม้นุษยต์อ้ง
แก่งแยง่แขง่ดเีบยีดเบยีนลา้งผลาญกนัไม่รูห้ยุดรูห้ยอ่น  อยา่งนี้ เรยีกว่าสกัแต่รู ้มาตรว่าจะมสี่วนของ
ความจรงิตดิอยูบ่า้งกเ็ป็นจรงิเพยีงกระพีน้ิดเดยีวของชวีติ  สิง่ทีค่ดิว่าเป็นประโยชน์ใหค้วามสุข  จะ
ไดม้ากช็ัว่นิดเดยีว เพราะเป็นประโยชน์สุขทีก่่อทุกขข์ึน้มาพรอ้มๆ กนั  คนพาลทีแ่สวงความสุขดว้ย
กรรมชัว่  ถงึแมจ้ะหลกีเรน้หลบกฎหมายบา้นเมอืงไปไดบ้า้ง กย็งัตอ้งล่อแหลมต่อการถูกเบยีดเบยีน
บัน่ทอนท าลายจากคนพาลดว้ยกนัเองอยูด่ ี เขา้ท านองหมองตูายเพราะง ูเพราะว่าความสามารถใน
การประพฤตเิยีย่งคนพาลนัน้ ไมใ่ช่จะมอียูแ่ต่เราคนเดยีวหรอืพวกเดยีว  เราประพฤตพิาลได ้คนอื่น
เขายอ่มท าไดเ้หมอืนกนั  มหิน าซ ้ายงัจะรา้ยหนกัยิง่ๆ ขึน้ไปเสยีอกี  ไมรู่จ้กัจบสิน้  เพราะฉะนัน้ สิง่ที่
คดิว่าใหป้ระโยชน์เป็ฯความสุขนัน้จงึไมสุ่ขจรงิ  เหตุผลทีช่วนใหค้ดิว่าท าถูกท าชอบแลว้ จงึไมถู่กจรงิ  
ท ากไ็มถู่ก สุขกไ็มจ่รงิ  กเ็พราะเหตุของใจทีห่ลงผดิ  เป็นอาการของจติทีถู่กจองจ าอยูด่ว้ยราคะ โมหะ 
ปราศจากความเป็นอสิระเสรทีีจ่ะไดเ้หน็ชวีติและโลกตามภาวะวสิยัทีเ่ป็นจรงิ  ดุจดัง่ทีส่มเดจ็พระผูม้ ี
พระภาคเจา้ ตรสัแก่ สงัคาราพราหมณ์ ในสงัคารวสตูร ความว่า ‚พราหมณ์ สมยัใดบุคคลมจีติอนักาม
ราคะรมุครอบง า  และไม่รูธ้รรมเป็นเครือ่งสกดักามราคะทีบ่งัเกดิขึน้แลว้ ตามความเป็นจรงิ สมยันัน้
เขายอ่มไม่รูไ้มเ่หน็ประโยชน์ของอื่น และไม่รูไ้มเ่หน็ประโยชน์ทัง้สอง (คอืประโยชน์ตนและประโยชน์
ผูอ้ื่น) 
 ‚พราหมณ์  สมยัใด บุคคลใดมจีติอนักามราคะไมค่รอบง าไดแ้ลว้แลยอ่มรูธ้รรมเป็นเครือ่ง
สกดักมาราคะทีเ่กดิขึน้แลว้ ตามความเป็นจรงิ สมยันัน้เขายอ่มรูเ้หน็ประโยชน์ของตนและประโยชน์
ของผูอ้ื่น  แลยอ่มรูเ้หน็ประโยชน์ทัง้สอง.....‛ ดงันี้  คนทีใ่จเหน็ผดิเป็นชอบ  กด็ว้ยเหตุว่า รูไ้มจ่รงิ รูไ้ม่
ตลอด รูแ้บบชัว่เสีย้วเดยีวของชวีติ  แลว้ถา้ยงัตัง้ตนอยูใ่นความประมาท อหงัการใ์นตนในส านกั ในส ี
ใน‛ปรญิญา‛ของตนอกีดว้ย  กย็อ่มเป็นการยากทีจ่ะฟ้ืนคนืมาสู่ความเป็นจรงิอนัเที่ยงธรรมได ้ แต่วสิยั
ของสาธุชนผูไ้มป่ระมาท  พงึพเิคราะหส์บืสาวผลไปหาเหตุตามล าดบัดว้ยวจิารณญาณอนัถ่องแทว้่า  
ทุกขส์ุขนัน้เกดิแต่กรรมหรอืการกระท า  กรรมเป็นไปตามแนวทางของเหตุผล  เหตุผลอาศยัใจเป็น
เครือ่งชี ้อาการของใจเกดิแต่เหน็ผดิหรอืเหน็ชอบ คอื ความทีรู่ ้เมื่อสบืสาวไปเช่นนี้จะเหน็ไดต้ลอดว่า  
เหตุปจัจยัดัง่เดมิจรงิๆ ของทุกขท์ัง้ปวงนัน้ยอ่มมมีาแต่ความทีรู่จ้รงิหรอืไมรู่จ้รงิ รูต้ลอด หรอืไมรู่ต้ลอด
น่ีเอง  รูผ้ดิความจรงิคอือวชิชา  เป็นเหตุปจัจยัท าใจใหเ้ป็นอกุศล  เหตุผลหรอื ‚หลกัวชิา‛ ทีส่วม
อวชิชา กค็อืหลงผดิ  เหน็ผดิเป็นมจิฉาทฐิ ิอนัเป็นปจัจยัก่ออกุศลกรรมน าไปสู่ทุกขว์บิาก  รูต้ามทีเ่ป็น
จรงิ คอืวชิชาเป็นเหตุปจัจยัน าไปสู่ผลตรงกนัขา้ม คอืกุศลกรรม และสุขในบัน้ปลาย  ความรูอ้ะไร กค็อื
ความรูใ้นธรรมนัน้ไมใ่ช่อยูท่ีอ่ ื่นไหนเลย อยูท่ีต่วัเรานี่แหละ  การแสวงหาความสุขโดยสาระ คอืการ
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แสวงธรรม  ธรรมคอืความรูอ้นัไดแ้ก่สมัมาทฐิ ิเหน็ถูกเหน็ชอบในชวีติ รูจ้กัทุกขส์ุขอยา่งกวา้งขวาง 
อสิระและเทีย่งแท ้ จะมามวัมาจ ากดัหมกมุน่ ใส่ใจอยูแ่ต่กบัชวีติทุกขส์ุขของตนแต่ผูเ้ดยีว พวกเดยีว 
คณะเดยีว หรอืชาตเิดยีวกนันัน้ไมเ่พยีวพอ  หากจกัตอ้งท าความรู้จกัเหน็ไปถงึชวีติ  ทุกขส์ุขของคน
อื่นๆ ดว้ยในคราวเดีย่วกนั  เหน็อยา่งนี้จงึจะไดช้ื่อว่าเหน็ธรรม เหน็ความจรงิอนัเป็นกฎธรรมชาตริว่ม
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของมนุษยชาตดิุจดงัทีพ่ระพุทธองคท์รงชีใ้หเ้หน็ว่า 
  “ตณฺหาย  อฑุฑิฺโต  โสโก  ชราย  ปริวาริโต 
  มจจฺนุา  ปีหิโต  โสโก  ทุกฺเข  โลโก  ปติฏฐิโต” 
  (โลกถูกตณัหาสุมเผา ถูกมรณะปิดกัน้ไว ้ โลกตัง้อยูใ่นกองทุกขอ์ยา่งแน่นหนา  สตัว์
โลกจงึตอ้งผจญอยูก่บัสงครามธรรมชาต ิ สงครามธรรมดาทุกถว้นหน้า) 
 

 ท่านสาธุชนทัง้หลาย  ความรูใ้นทุกขส์ุขทีแ่ทห้มายถงึรูแ้จง้ในชวีจิตามสภาวะทีเ่ป็นจรงิ  รู้
ฐานะทีเ่ราเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและโลก  รูอ้ยา่งมมีนุษยธรรม  คอืเหน็ในมนุษยชาตผิูเ้ป็นเพื่อนเกดิ
แก่เจบ็ตาย  อยูใ่นชตากรรมธรรมชาตอินัหนึ่งอนัเดยีว  เสมอืนหน่ึงรว่มโดยสารอยูใ่นเรอืล าเดยีวกนั
ฉะนัน้  รูอ้ย่างนี้ มใิช่จะพน้วสิยัของปถุุชนเลย เพยีงแต่เรารู้จกัหมัน่เตอืนสตใิหร้ะลกึกนัตามสมควรถงึ
ฐานะอนัแทจ้รงิของเราเอง  ไมร่ะเรงิหลงส าคญัตนเสยีจนไม่ยอมเหน็อะไรอื่น  ทุกชวีติทุกสงัขารต่าง
ตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎของความเสื่อมและดบัดว้ยกนัทัง้นัน้  ไมใ่ช่ตวัตนอนัจะสามารถบงัคบัควบคุมไมใ่ห้
เสื่อม  ไมใ่หด้บัหรอืจะครองอยูต่ลอดกาลไปได ้ ชวีติเป็นอนตัตา ไมใ่ช่ตวัตนยัง่ยนือะไรทีไ่หน  หาก
ตัง้อยูม่อียูต่ามสภาวะเป็นอวสรตัตนธรรม  กล่าวคอืไมเ่ป็นไปในอ านาจบงัคบับญัชาของผูใ้ด  ไมม่ใีคร
เป็นเจา้ของและไมเ่ป็นอสิระของตวัเอง  เพราะตอ้งอาศยัเหตุปจัจยัปรงุแต่ง คอื เบญจขนัธ ์รปู เวทนา 
สญัยา สงัขาร วญิญาณ อนัลว้นเป็นของไมเ่ทีย่ง เกดิมขีึน้มาแลว้ ยอ่มผนัแปรเสื่อมดบัไปดว้ยประการ
ฉะนี้  สาธุชนผูป้รารถนาความสุขพงึมโียนิโสมนสกิาร คอื ไตรต่รองโดยแยบคายใหเ้หน็แจง้ในพระไตร
ลกัษณ์ อนิจจา ทุกจขา อนตัตา  ว่าสิง่ใดมคีวามเกดิเป็นธรรมดา  สิง่นัน้ยอ่มมคีวามดบัไปเป็น
ธรรมดา  การพจิารณาเหน็ถ่องแทใ้นธรรมชาตชิวีติ  เรยีกโดยปรมตัตว์่าสงัขารธรรมนัเ้ป็นทางน้อมจติ
ใหเ้หน็สว่างชดัในตนเอง  กล่าวคอื รูจ้กั ‚ตน‛ อยา่งเทีย่งธรรม  สามารถด ารงชวีติดว้ยไมอ่า้งองิอาศยั
ในสิง่ทีอ่า้งองิอาศยัไมไ่ด ้ ไมถ่อืมัน่ในสิง่ทีย่ดึมัน่ไมไ่ด ้ เป็นการด ารงตนอย่างสมดุลย ์ ไมใ่หพ้ลาดเขว
ไปจากความเป็นจรงิ  ซึง่มกัมอียูเ่สมอๆ ในชวีติประจ าวนั  ในดา้นหนึ่งไมส่ าคญัตน คอือตัตาเป็นใหญ่  
แลว้ในขณะเดยีวกนัไมถ่งึกบัปล่อยว่างเปล่า  กฎแห่งอนตัตาแสดงถงึความไมใ่ช่ตวัตนกจ็รงิ  แต่มไิด้
หมายความเลยไปถงึว่า  ไม่มอีะไร หรอืไมม่ตีวัตน ไม่มเีขาไม่มเีรา คอืสญู  ถา้ต่างคนต่างสญูเสยีแลว้  
กรรมใดการใดกช็ื่อว่าไม่มตีวัผูก้ระท า  ไม่มตีวัผูร้บัผดิชอบ  ปรากฏเป็นแต่กรรมลอยๆ หาเหตุไมไ่ด้  
ผลบุญผลบาปเป็นอนัไมต่อ้งม ี ทุกสิง่ทุกอยา่งเป็นแต่ของสมมต ิรูไ้ปไกลถงึอยา่งนี้ จดัเป็นนตัถกิทฐิ ิ 
ขดัต่อสภาวะเป็นจรงิไปอกีแบบหน่ึงเหมอืนกนั  ขดักเ็พราะชวีติในโลกลว้นเกดิแต่เหตุ และเป็นเหตุ
เป็นผลต่อกนั  ไมม่สีิง่ใดเหนือโลกมาบนัดาล แลว้กไ็มใ่ช่ว่างเปล่าหรอืสญู 
 

 ความส านึกรูใ้นเหตุและผลทัง้หลายอนัเป็นองคป์ระกอบของชวีติและโลกเป็นดุจประทปีส่อง
ทางใหไ้ดรู้จ้กัตนเองตามสภาวะวสิยั  เป็นมรรคาไปสู่ญาณและเหตุผลบรสิุทธิ ์เป็นวชิชาดว้ยเหตุ  
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อาศยัใจเป็นอสิระหลุดพน้จากอ านาจบาตรใหญ่ของกเิสลทัง้ปวง  เหตุผลบรสิุทธิเ์ป็นเครือ่งมอืของใจ
อนัเทีย่งตรง เป็นผลของใจทีรู่จ้รงิ รูแ้จง้ตลอด เป็นตวัปญัญาส่องใหเ้หน็สว่างในธรรมอนัปถุุชนอาจ
แสวงหาได ้ ตรงกนัขา้มกบัใจทีร่าคะโมหะครอบง าส าคญัในตน  จะผลติดอกออกผลไดแ้ต่สิง่ทีเ่ป็น
มลทนิ  เหตุผลกด็่างพรอ้ยดว้ยมลทนิ  ลว้นเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่  เพื่อสสัมกองกเิลส  เป็นไป
เพื่อประกอบทุกข ์ เช่นน้ีหาใช่เป็นธรรมไม ่ วญิญชูนผูใ้ฝด่ยีอ่มเลอืกถอืสมัมาปฏบิตัดิว้ยทางแห่ง
ธรรมคอืปญัญาและเหตุผลบรสิุทธิเ์ป็นทีต่ ัง้  ใหส้ามารถรอบรูเ้หน็จรงิในฐานะสมัพนัธเ์กีย่วเน่ืองของ
ชวีติและประโยชน์สุขของเขาของเรา  ซึง่โดยรากฐานแลว้ประกอบเป็นเหตุปจัจยัแก่กนัและกนั  ไม่
อาจแยกออกจากกนัโดยเดด็ขาดได ้ การถอืเขาถอืเราอยา่งสุดโด่งเป็นความยดึถอืผดิๆ เหนิห่าง
ออกไปจากสภาวะทีเ่ป็นจรงิของระบบชวีติ  ดงัทีพ่ระพุทธานุศาสนีตอนหนึ่งในมหาวรรค สงัยตุต
นิกาย แสดงใหเ้หน็ว่า 
  

 ‚ภกิษุทัง้หลาย  เมือ่รกัษาตนกช็ื่อว่ารกัษาผูอ้ื่น(ดว้ย) เมือ่รกัษาผูอ้ื่นกช็ื่อว่ารกัษาตนดว้ย‛ 
 ‚เมือ่รกัษาตนกช็ื่อว่ารกัษาผูอ้ื่นนัน้อย่างไร  ดว้ยการหมัน่ปฏบิตั ิดว้ยการเจรญิธรรม ดว้ยการ
น าท าใหม้ากอย่างนี้แลเมือ่รกัษาตนกช็ื่อว่ารกัษาผูอ้ื่น(ดว้ย)‛ 
 ‚เมือ่รกัษาผูอ้ื่นกช็ื่อว่ารกัษาตนนัน้อย่างไร  ดว้ยขนัต ิดว้ยอวสิงิหา ดว้ยความมเีมตตาจติ 
ดว้ยความเอน็ด ูกรณุา อยา่งนี้แล  เมือ่รกัษาผูอ้ื่นกช็ื่อว่ารกัษาตน(ดว้ย)‛ 
 ‚ภกิษุทัง้หลาย  เมือ่คดิว่า  ‘เราจะรกัษาตน’  กพ็งึตอ้งใชส้ตปิฏัฐาน  เมือ่คดิว่า ‘เราจะรกัษา
ผูอ้ื่น’  กพ็งึตอ้งใชส้ตปิฏัฐาน ‘เมือ่รกัษาตนกช็ื่อว่ารกัษาคนอื่น(ดว้ย) เมือ่รกัษาคนอื่นกช็ื่อว่ารกัษา
ตนเอง(ดว้ย)’‛  ดงันี้ 
 

 ความจรงิมอียูว่่า  โลกมนุษยเ์ป็นระบบชวีติของความสมัพนัธเ์กีย่วเนื่องกนัเป็นปกตธิรรมดา  
สงัคมเศรษฐกจิยิง่เจรญิเตบิโตไปเพยีงใด  ความจรงิขอ้นี้กม็แีต่ประจกัษ์ชดัยิง่ๆ ขึน้  คนทุกคนทุก
พวกต่างรว่มอยูใ่นระบบสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกนัเหมอืนลกูโซ่  ตวัเรานี้นัน้ไมใ่ช่จะไมส่ าคญั  แต่คุณค่า
ของตวัเราหาใช่มอียูด่ว้ยส าคญัในตนเองไม ่ หากมอียูเ่ป็นอยูด่ว้ยส าคญัในหน้าทีข่องตนในฐานะ
หน่วยหน่ึงของประชาคมทีเ่รยีกว่าความเขา้ใจในหน้าทีน่ัน้  ไมใ่ช่เขา้ใจโดยมองยอ้นเขา้มาหาตวัเอง  
แต่หมายถงึว่า พงึตัง้ทศันคตทิีม่องออกไปเสยีจากอตัตา  ใหเ้หน็พนัธะต่อบุคคลอื่นตัง้แต่ภายใน
ครอบครวัไปสู่โลกภายนอกอนักวา้งขวางออกไป  หน้าทีเ่ป็นเครือ่งก าหนดฐานะคุณค่าของคนซึง่ยอ่ม
มอียูแ่ตกต่างคละกนัไปตามสภาพผนัแปรของชวีติ  นอกจากเป็นพ่อแม ่ลกูหลาน ญาตพิีน้่อง มติร
สหาย  เรายงัเป็นผูป้ระกอบการงานอาชพีต่างๆ  คุณธรรมของตนโดยสาระอยูท่ีซ่ ื่อสตัยต่์อหน้าทีข่อง
ตน อนัหมายถงึพนัธกรณีทีจ่ะพงึใชศ้าสตรแ์ละศลิป์ เพื่อปฏบิตัหิน้าทีข่องแต่ละบุคคลใหเ้จรญิกา้วหน้า
ยิง่ๆ ขึน้ไป  ไมใ่ช่ว่า เมือ่ไม่มกีารยดึมัน่ถอืมัน่ในอตัตาคอืตวัตนของตนแลว้  กเ็ลยไมต่อ้งคดิอ่านท า
อะไร ไมย่ดึถอือะไรไปเสยีหมด  หรอืท าไปอยา่งแกนๆ เช่นน้ีไมถู่ก  เพราะผดิเขวไปจากขอ้เทจ็จรงิ
ของชวีติ  ตราบใดทีเ่รายงัต้องแสวงความสุขในโลกแลว้  จ าตอ้งมสีิง่ยดึถอื คอืงานของชวีติ  ควรจกั
ตอ้งตอ้งท าอยา่งตัง้อกตัง้ใจใหม้ชีวีติชวีา ท าดว้ยใจรกั คอืรกังานรกัหน้าที ่ ไมใ่ช่รกัตวัเอง  แลว้ก็
ไมใ่ช่ท าอยา่งจติว่างขาดศรทัธาชื่นชมในงานและหน้าที ่ ความยดึมัน่ต่อหน้าทีเ่ป็นการประกอบตนให้
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พน้ออกไปจากตณัหาอุปทานดว้ยยดึถอืตดิมัน่ในตนเอง  การด าเนินชวีติอยา่งไมย่ดึตดิในอตัตาของ
เรานัน้เป็นเหตุปจัจยัใหส้ามารถกา้วขา้มจากมวลทุกขท์ัง้หลาย โลกะ ปรเิทวะ ทุกข โทมนสั อุปายาส 
เป็นการชนะชวีติ  ชนะใจตนแลว้ชัน้หน่ึง  แต่ถา้ตอ้งการแสวงหาความสุขกจ็ าตอ้งเสรมิเหตุปจัจยัดว้ย
การกระท า คอื ประกอบตนปฏบิตัหิน้าทีข่องตนใหบ้งัเกดิผลเตม็เมด็เตม็หน่วย  สรา้งสมสมัพนัธภาพ
ทีด่งีามต่อชวีติและเพื่อนมนุษย ์ ตอ้งดว้ยพระพุทธภาษติทีว่่า ‚ธมฺม   จเร  สุจรติ  (พงึประพฤตธิรรมให้
สุจรติ)‛ 
  

 ความรูจ้กัตนรูจ้กัหน้าทีป่ระกอบเป็นกุศลธรรมอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั  จงึจกัไดช้ื่อว่าอตัตญัญตูา
ธรรม  ธรรมขอ้นี้พงึสมาทานศกึษาและปฏบิตัใิหรู้แ้จง้เหน็จรงิเสยีแต่บดันี้  เฉพาะอยา่งยิง่ ส าหรบั
บุคคลผูม้หีน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบังานสาธารณะประโยชน์แลว้นบัว่ามคีวามหมายและความส าคญัเป็นพเิศษ 
การใดทีท่ าไปถา้หากมุง่เอาแต่ไดส้่วนตนและบรวิารพวกพอ้งเป็นใหญ่แลว้ไซร ้กเ็ท่ากบัตัง้ตน้แยกตน
ออกไปจากโลกชวีติส่วนรวมซึง่เป็นไปไมไ่ด ้ แลว้ยงัเป็นเหตุเบยีดเบยีนก่อกรรมท าเขญ็ขึน้ไดอ้ยา่ง
ไพศาล  ยิง่ถา้ผูน้ าหรอืผูใ้หญ่ในประชาคมใด ไมว่่าใหญ่หรอืน้อย พากนัละธรรมละหน้าทีเ่อาแต่บารมี
ส่วนตนเป็นทีต่ ัง้เสยี  ประชาคมนัน้ๆ จกัมแีต่สบัสน รวนเร ระส ่าระสายอนัเป็นบ่อเกดิแห่งทุกข ์ ใน
สภาวะเช่นนัน้ ธรรมจอมปลอมจกักลบัมชีวีติชวีาเตบิโตขึน้พรอ้มๆ กบัความอนัตรธานเสื่อมสญูของ
ธรรมทีแ่ท ้ อุปมาดัง่เงนิเลวไล่เงนิดฉีะนัน้ อ านาจตณัหาจะขึน้สู่ความเป็นจา้วใหญ่ทัง้ในตวัคนและใน
ประชาคม  คนใฝต่ ่าจะชคูอขึน้สงู  คนใฝด่มีแีต่จะหดตวัลงต ่าถูกครอบง าไปดว้ยนิวรณ์นานาประการ
อนัเป็นเครือ่งปิดกัน้จากความดงีาม  บา้งจะมจีติหดหู่เฉื่อยชาเฉยเมย  เพื่อถอยไปจากการเอาธุระไม่
ว่าจะดหีรอืชัว่  บา้งจะเกดิแต่วนิิจนิกฉาลงัเลใจต่อการตัง้มัน่พากเพยีรต่อความด ี คนซื่อจะถูกหยนัว่า
เขลา  เหล่าน้ีลว้นส่อแสดงถงึสภาพของจติอนัเป็นเหตุปจัจยัของสงัคมทีไ่มเ่อาการเอางานแสดงถงึ
อาการเสื่อมในธรรม  กดดนับบีคัน้สภาวะสงัคมใหผู้ค้นจ าตอ้งฝืนยิม้รบัใหแ้ก่ความพาลหยาบทัง้หลาย
ดว้ยพยายามใหเ้หน็เป็นตามสมยันิยมบา้ง ดว้ยกลวับา้ง หรอืดว้ย ‚เหตุผล‛ อื่นจปิาถะซึง่มแีต่จะห่าง
เหนิออกไปจากความเทีย่งตรง  ผลทีไ่ดค้อื ธรรมกส็ญู  งานกเ็สื่อมเสยีประโยชน์หมดความสุข  ทัง้
ผูใ้หญ่ผูน้้อยประชาราษฎร ์ จะพลอยพากนัตัง้ตนเหนือธรรมเหนือกฎหมายเป็นดัง่คตธิรรมอนัพระผูม้ ี
พระภาคเจา้ตรสัเตอืนใจไวใ้นจตุกกนิบาต องัคุตตรนิกาย ความว่า 
 

  “คนุญจฺ  ตรมานํ  คจฉฺติ  ปงฺุคโว 
  สพพฺาตา  ชิมหฺ ํ คจฉนฺติ  เนตฺตา  ชิมหฺ ํ คเต  สติ” 
 (เมือ่ใดโคทัง้หลายขา้มฝากอยู ่ ถา้โคผูน้ าฝงูไปคด  โคทัง้ปวงปวงนัน้กไ็ปคดตามกนั) 
 

  “เอวเมวมนุสเฺสส ุ โยโหติ  เสฏฐ  สมมูโต 
  โส  เจ  ขมมฺ ํ จรติ  ปเคว  อิตรา  ปขา” 
 (ในหมู่มนุษยก์อ็ย่างเดยีวกนั  ถา้ท่านผูร้บัสมมตุใิหเ้ป็นใหญ่ ประพฤตไิมเ่ป็นธรรม  กน่็าที่
ประชาชนนอกนี้จะประพฤตไิมเ่ป็นธรรมบา้ง) 
 

  “สพพฺ ํ รฏฐ ํ ทุกข ํ เสติ  ราชา  เจโหตฺย  ธมมิฺโก” 
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 (ถา้ผูเ้ป็นใหญ่ไมต่ัง้อยูใ่นธรรม  รฐุจงัหวดัทัง้ปวงกเ็ดอืดรอ้น) 
 

 ท่านสาธุชนทัง้หลาย  นี้แหละคอืความตดิอยูใ่นทุกขภ์าวะแผ่สรา้นไปทัว่ประชาคมเป็นผลเกดิ
ขึน้มาแต่เหตุอนัไดแ้ก่การประกอบตนตดิเนื่องในความสุขอยา่งเลวภายในหมูช่นผูอ้ยูร่ว่มโลกชวีติของ
เราท่านทัง้หลาย  บรรดาทุกขส์ุขชัว่ดทีัง้ปวง ประกอบเป็นสภาวะของชวีติทีส่มัพนัธเ์กีย่วเนื่องกนัไป
ทัง้นัน้  ความจรงิเป็นอยูเ่ช่นน้ี  สาธุชนผูฝึ้กอบรมจติใหป้ระจกัษ์รูใ้นธรรมอนัเป็นผล ยอ่มไดช้ื่อว่ารูถ้งึ
ความจรงิ  จดัเป็นธรรมของสตับุรษุผูต้ ัง้มัน่อยูใ่นหลกัประโยชน์สุขอนัไพบลูย ์ ความรูจ้กัตนและพนัธะ
ต่อหน้าทีน้่อยใหญ่ทัง้มวล จกัเป็นรากฐานใหป้ระโยชน์ทัง้หลายสามารถประสานปรองดองกนัดว้ยด ี
ปญัหาขดัแยง้จกับรรเทาเบาบางอยูใ่นวสิยัสามารถจดัการกนัไดอ้ยา่งสนัต ิ เป็นการขจดัการ
เบยีดเบยีนเอารดัเอาเปรยีบ ไมใ่หใ้ครตอ้งเสื่อมเสยีประโยชน์นี้แก่ผูใ้ดโดยไมช่อบ  ในกระบวนทาน 
คอืการใหท้ัง้หลายทัง้ปวงนัน้  การประกอบตนมัน่ สตัยซ์ื่อในหน้าทีจ่ดัเป็นบุญกุศลใหญ่ยิง่  ควรแก่
การสรรเสรญิอย่างสงูส่ง  ดว้ยเหตุว่าเป็นเหตุปจัจยัชกัน าใหพ้รอ้มใจกนัเสรมิสรา้งประชาคมทีเ่ป็น
ธรรม  สามารถสนองประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ไมเ่ลอืกทีร่กัมกัทีช่งั ไม่ปล่อย หรอืชกัน ากนัใหช้วีติ
ตอ้งเวยีนวนหดหู่อยูใ่นโลกของธรรม  ตอ้งคอยระแวดระวงัต่อการเบยีดเบยีน ฉกฉวยกนัโดยไรค้วาม
จ าเป็น   รวมความตามทีพ่รรณนามา  พงึเหน็ไดว้่าปญัหาทุกขส์ุขนัน้ ในทีสุ่ดแลว้ กค็อื กจิของ
ส่วนรวมเป็นผลอนัอาศยัใจทีรู่ ้หรอืไม่รูต้ามความเป็นจรงิ  ความสุขจะเป็นไปไดก้ด็ว้ยอาศยัอบรมฝึก
กนัทีใ่จ  ก าหนดใจใหรู้ข้องแต่ละบุคคลแต่ละหน้าที ่ ในขณะเดยีวกนั พงึส่งเสรมิใหกุ้ลบุตรกุลธดิาได้
รูจ้กัมสีกิขาคารวะ  หมัน่ศกึษาหาความรูใ้นชวีติและสภาพแวดล้อมของตนใหถ่้องแท ้ อนัจะเป็นทาง
น้อมน าใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่ก ชอบในตนและหน้าที ่ สามารถประกอบสมัมาปฏบิตัสิรา้งสรรค์
ประโยชน์สุขทีก่วา้งใหญ่ไพบลูยเ์หนือตนเอง  สมดงัพระพุทธานุศาสนีตอนหนึ่งมาในเอกนิบาตคมัภรีอ์ิ
ตวิุตตกะ ทีว่่า  
  “เอกธมโฺน  ภิกฺขเข  โลเก  อปุปฺชฺบมาโน  อปุปฺชฺชติ 
  พาหชุนหิตาย 
  พาหชุนสขุาย  พหโุน  ชนสสฺ  หิตาย  สชุาย  เทวมนุส ฺ
  สานํ” 
 (ดกู่อนภกิษุทัง้หลาย  ธรรมอนัหน่ึง  เมือ่เกดิขึน้ในโลกยอ่มเกดิขึน้เพื่อประโยชน์สุขแห่งชน
เป็นอนัมาก เพื่อความตอ้งการ เพื่อความเกือ้กูล  เพื่อความส าราญแห่งชนเป็นอนัมากทัง้เทวดาและ
มนุษย)์ 
 

 ‚ปาปสฺสากรณ   สุข ‛  คอืความสุขทีไ่ม่ท าความชัว่  สาธุชนผูถ้งึแลว้ซึง่การละเวน้กรรมชัว่ 
ประกอบกรรมด ี พงึหมัน่ก าหนดใจตนมัน่ในความไม่ประมาท  ดว้ยการช าระจติใหส้ะอาดผ่องใส  
ปราศจากกเิลสเครือ่งเศรา้หมอง  ดว้ยการอบรมสมาธเิจรญิปญัญา บรบิรูณ์พรอ้มในไตรสกิขา  อนั
เป็นบรรดาแห่งความรู ้ และเหตุผลบรบิรูณ์ใหส้ามารถเหน็ประจกัษ์ตามความเป็นจรงิถงึประโยชน์สุข  
อนัเทีย่งธรรมและความสุขอนัไพบลูย ์ ตอ้งดว้ยสมัมาปฏบิตัดิ ัง่ทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ตรสัสอน
ไวว้่า 



พทุธธรรม และหลกัการสิทธิเสรีภาพ-เขียนตอนบวชพระ  ๙ 

  

  “สจิตฺต  ปริยาย  กสุลา  ภวิสสฺามาติ  เอวญหิฺ  โว  สิกฺขิตฺตพพฺ”ํ 
 (ท่านทัง้หลายพงึศกึษาอยา่งนี้ว่า  เราทัง้หลายจกัเป็นผูฉ้ลาดในกระบวนจติของตน) ดงันี้ 
  

 วสิชัชนามาสมควรแก่กาลเวลา  ขอสาธุชนทุกท่านประสบสุขสวสัดิพ์พิฒันมงคล  สมบรูณ์
พนูผลในธรรมอนัพงึปรารถนา เอวฺ กม็ดีว้ยประการฉะน้ี 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


