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 ๑



เมื่อก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ได้มีมหาบุรุษท่าน
หน่ึงเกิดขึ้นมาในโลก เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธ
ทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสด์ุสัก
กชนบท ซึ่งบัดน้ีอย่ใ่นเขตประเทศเนปาล มีพระนาม
วา่ "สิทธัตถะ" ต่อมาอีก ๓๕ ปี พระสิทธัตถะได้
ตรัสร่้ธรรมได้พระนามตามความตรัสร่้ว่า  "พุทธะ" 
ซึ่งไทยเราเรียกว่า "พระพุทธเจ้า" พระองค์ได้ทรง
ประกาศพระธรรมท่ีได้ตรัสร่้แก่ประชาชนจึงเกิด
พระพุทธศาสนา (คำาสั่งสอนของพระพุทธะ) และ
บริษทั ๔ คือ ภิกษุ (สามเณร) ภิกษุณี (สามเณรี) 
อบุาสก อุบาสิกา ขึ้นในโลก จำาเดิมแต่น้ันบัดน้ีใน
เมอืงไทยมีแต่ภิกษุ (สามเณร) อบุาสกและอุบาสิกา 
ภิกษุน้ันคือชายผ้่ถือบวชปฏิบัติพระวินัยของภิกษุ 
สามเณรน้ันคือชายผ้่มอีายุไม่ครบ ๒๐ ปี หรือแมอ้ายุ
เกิน ๒๐ ปีแล้วเข้ามาถือบวชปฏิบัติสิกขาของ
สามเณร อุบาสก อบุาสิกาน้ัน คือ คฤหัสถ์ชายหญิง

 ๒



ผ้่นับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ (ท่ีพ่ึง) และปฏิบัติ
อย่ใ่นศีลสำาหรับคฤหัสถ์ บัดน้ีมีคำาเรียกชายหญิงท้ัง
เด็ก ท้ังผ้่ใหญ่ผ้่ประกาศตนถึงพระพุทธเจ้าพร้อมท้ัง
พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะว่า "พุทธมามกะ" 
"พุทธมามกะ" แปลว่า "ผ้่นับถือพระพุทธเจ้า ว่า
เป็นพระของตน" พระพุทธศาสนาได้แผ่ออกจาก
ประเทศถ่ินท่ีเกิดในประเทศต่าง ๆ ในโลก

หลักเคารพส่งสุดในพระพุทธศาสนา คือ พระ
รัตนตรัย (รัตนะ ๓) ได้แก่ พระพุทธเจ้าคือ พระผ้่
ตรัสร่้พระธรรม แลว้ทรงประกาศสั่งสอนต้ังพระพุทธ
ศาสนาขึ้น พระธรรมคือสจัจธรรม (ธรรมคือความ
จริง) ท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสร่้ และได้ทรงประกาศสั่ง
สอนเป็นพระศาสดาขึ้น พระสงฆ์คือหม่ช่นผ้่ได้ฟัง
คำาสั่งสอน ได้ปฏิบัติตนและได้ร่้ตามพระพุทธเจ้า 
บางพวกออกบวชตามได้ชว่ยนำาพระพุทธศาสนาและ
สืบต่อวงศ์การบวชมาจนถึงปัจจุบันน้ี

 ๓



ทุกคนผ้่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาจะเป็น
คฤหัสถ์ก็ตาม จะถือบวชก็ตาม ต้องทำากิจเบ้ืองต้น
คือปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยน้ีเป็นสรณะ คือท่ีพ่ึง 
หรือดังท่ีเรียกว่านับถือเป็นพระของตน เทียบกับทาง
สกุลคือนับถือพระพุทธเจ้าเป็นพระบิดาผ้่ให้กำาเนิด
ชวีิตในทางจิตของตนพุทธศาสนิกชนย่อมสังคมกับผ้่
นับถือศาสนาอื่นได้และย่อมแสดงความเคารพสิ่ง
เคารพในศาสนาอื่นได้ตามมรรยาทท่ีเหมาะสม เช่น
เดียวกับแสดงความเคารพบิดาหรือมารดาหรือ
ผ้ใ่หญ่ของคนอื่นได้ แต่ก็คงมีบิดาของตนฉะน้ัน จึง
ไม่ขาดจากความเป็นพุทธศาสนิกชนตลอดเวลาท่ียัง
นับถือพระรัตนตรัยเป็นของตน เชน่เดียวกับเมื่อยัง
ไม่ตัดบิดาของตนไปรับบิดาของเขามาเป็นบิดาก็คง
เป็นบุตรธิดาของบิดาตนอย่่ หรือเมื่อยังไม่แปลง
สัญชาติเป็นอื่นก็คงเป็นไทยอย่่น่ันเอง ฉะน้ัน 
พระพุทธศาสนาจึงไม่คับแคบผ้่นับถือย่อมสังคมกับ
ชาวโลกต่างชาติต่างศาสนาได้สะดวก ท้ังไม่สอนให้
ลบหล่ใ่คร ตรงกันข้ามกลับให้เคารพต่อผ้่ควรเคารพ

 ๔



ท้ังปวง และไม่ซอ่นเร้นหวงกันธรรมไว้โดยเฉพาะ 
ใครจะมาศึกษาปฏิบัติก็ได้ท้ังน้ันโดยไม่ต้องมานับถือ
ก่อน ท้ังน้ี เพราะแสดงธรรมท่ีเปิดทางให้พิส่จนไ์ด้ว่า
เป็นสัจจะ (ความจริง) ท่ีเป็นประโยชนส์ุขแก่การ
ดำารงชีวิตในปัจจุบัน สัจธรรมท่ีเป็นหลักใหญใ่น
พระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ ๔

อริยสัจ แปลว่า "สัจจะของผ้่ประเสริฐ (หรือผ้่
เจริญ)" "สจัจะท่ีผ้่ประเสริฐพึงร่้" "สัจจะท่ีทำาให้เป็น
ผ้่ประเสริฐ" หรือแปลรวบรัดว่า "สัจจะอย่าง
ประเสริฐ" พึงทำาความเข้าใจไว้ก่อนว่า มใิช่สัจจะ
ตามชอบใจของโลกหรือของตนเอง แต่เป็นสัจจะทาง
ปัญญาโดยตรง

อริยสัจ ๔

๑) ทกุข์ ได้แก่ ความเกิด ความแก่ ความตาย 
ซึ่งมีเป็นธรรมดาของชวีิตและความโศก ความระทม 

 ๕



ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้น
ใจ ซึ่งมีแก่จิตใจและร่างกายเป็นคร้ังคราว ความ
ประจวบกับสิ่งท่ีไม่รักไม่ชอบ ความพลัดพรากจาก
สิ่งท่ีรักท่ีชอบ ความปรารถนาไม่สมหวัง กล่าวโดย 
ยอ่ก็คือ กายและใจน้ีเองท่ีเป็นทุกข์ต่าง ๆ จะพ่ดว่า 
ชวีิตน้ีเป็นทุกข์ต่าง ๆ ดังกล่าวก็ได้

 ๒) สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา ความ
ดิ้นรนทะยานอยากของจิตใจคือดิ้นรน ทะยานอยาก
เพ่ือท่ีจะได้สิ่งปรารถนาอยากได้ ดิน้รนทะยานอยาก
เพ่ือจะเป็นอะไรต่าง ๆ ดิ้นรนทะยานอยากท่ีจะไม่
เป็นในภาวะท่ีไม่ชอบต่าง ๆ 

๓) นิโรธ ความดับทุกข์ ได้แก่ดับตัณหา ความ
ดิ้นรนทะยานอยากดังกล่าว

๔) มรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ 
ทางมีองค์ ๘ คือ ความเห็นชอบ ความ ดำาริชอบ 
วาจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ เพียรพยายาม
ชอบ สติชอบ ต้ังใจชอบ

 ๖



มีบางคนเข้าใจว่า พระพุทธศาสนามองในแง่ร้าย
เพราะแสดงให้เห็นแต่ทุกข์และสอนส่งเกินกว่าท่ีคน
ท่ัวไปจะรับได้เพราะสอนใหด้ับความดิ้นรนทะยาน
อยากเสียหมดซึ่งจะเป็นไปยาก เห็นว่าจะต้องมีผ้่
เข้าใจดังน้ีจึงต้องซ้อมความเข้าใจไว้ ก่อนท่ีจะแจก
อริยสัจออกไป พระพุทธศาสนามิได้มองในแง่ร้าย
หรือแง่ดีท้ังสองอย่างเดียว แต่มองในแง่ของสัจจะคือ
ความจริงซึ่งต้องใช้ปัญญาและจิตใจท่ีบริสุทธิ ์
ประกอบกันพิจารณา

ตามประวัติพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ามิได้
ทรงแสดงอริยสัจแก่ใครง่าย ๆ แต่ได้ทรงอบรมด้วย
ธรรมขอ้อื่นจนผ้่น้ันมจีิตใจบริสุทธิพ์อท่ีจะรับเข้าใจได้
แล้ว จงึทรงแสดงอริยสัจ ธรรมข้ออื่นท่ีทรงอบรม
ก่อนอย่่เสมอสำาหรับคฤหัสถ์น้ัน คือ ทรงพรรณนา
ทาน พรรณนาศีล พรรณนาผลของทาน-ศีล ท่ีเรียก
ว่า "สวรรค์" (หมายถึง ความสขุสมบ่รณต่์าง ๆ ท่ี
เกิด จากทาน-ศีล แม้ในชีวิตน้ี) พรรณนาโทษของ

 ๗



กาม (สิ่งท่ีผ่กใจ ใหรั้กใคร่ปรารถนา) และอานิสงส ์
คือผลดขีองการท่ีพรากใจออกจากกามได้ เทียบด้วย
ระดับการศึกษาปัจจุบัน ก็เหมือนอย่างทรงแสดง
อริยสจัแก่นักศึกษาชั้นมหาวิทยาลัย ส่วนนักเรียนท่ี
ตำ่าลงมาก็ทรงแสดงธรรมข้ออื่นตามสมควรแก่ระดับ 
พระพุทธเจ้าจะไม่ทรงแสดงธรรมท่ีส่งกว่าระดับของ
ผ้่ฟังซึ่งจะไม่เกิดประโยชนแ์ก่ท้ังสองฝ่าย แต่ผ้่ท่ีมุ่ง
ศึกษาแสวงหาความร่้ แมจ้ะยังปฏิบัติไม่ได้ ก็ยังเป็น
ทางเจริญความร่้ในสัจจะท่ีตอบได้ตามเหตุผล และ
อาจพิจารณาผ่อนลงมาปฏิบัติ ท้ังท่ียังมีตัณหาคือ
ความอยากดังกล่าวอย่่น่ันแหละ ทางพิจารณาน้ันพึง
มีได้เช่นท่ีจะกล่าวเป็นแนวคิดดังน้ี

๑) ทุก ๆ คนปรารถนาสุขไม่ต้องการทุกข์ แต่
ทำาไมคนเราจึงยังต้องเป็นทุกข์และไม่สามารถจะแก้
ทุกข์ของตนเองได้ บางทียิ่งแก้ก็ยิ่งเป็นทุกข์มาก 
ท้ังน้ีก็เพราะไม่ร่้เหตุผลตามเป็นจริงว่าอะไรเป็นเหตุ
ของทุกข์ อะไรเป็นเหตุของสุข ถ้าได้ร่้แล้วก็จะแก้ได้ 
คือ ละเหตุท่ีให้เกิดทุกข์ทำาเหตุท่ีให้เกิดสุข อปุสรรค

 ๘



ท่ีสำาคัญอันหน่ึงก็คือใจของตนเองเพราะคนเรา
ตามใจตนเองมากไปจึงต้องเกิดเดือดร้อน

๒) ท่ีพ่ดกันว่าตามใจตนเองน้ัน โดยท่ีแท้ก็คือ
ตามใจตัณหาคือความอยากของใจ ในขั้นโลก ๆ น้ี 
ยังไม่ต้องดับความอยากให้หมดเพราะยังต้องอาศัย
ความอยากเพ่ือสร้างโลกหรือสร้างตนเองให้เจริญ
ต่อไป แต่ก็ต้องมีการควบคุมความอยากให้อย่ใ่น
ขอบเขตท่ีสมควรและจะต้องร่้จักอิ่มร่้จักพอใจในสิ่งท่ี
ควรอิ่มควรพอ ดับตัณหาได้เพียงเท่าน้ีก็พอครอง
ชวีิตอย่่เป็นสุขในโลก ผ้่ก่อไฟเผาตนเองและเผาโลก
อย่่ทุกกาลสมัยก็คือผ้่ท่ีไม่ควบคุมตัณหาของใจใหอ้ย่่
ในขอบเขต ถ้าคนเรามีความอยากจะได้วิชา ก็ต้ังใจ
พากเพียรเรียน มีความอยากได้ทรัพย์ ยศ ก็ต้ังใจ
เพียรทำางานให้ดีตามกำาลังตามทางท่ีสมควร  ดังน้ี
แล้วก็ใช้ได้ แปลว่า ปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ ในทางโลก
และก็อย่่ในทางธรรมด้วย

๓) แต่คนเราต้องการมีการพักผ่อน ร่างกายก็

 ๙



ต้องมีการพัก ต้องให้หลับซึ่งเป็นการพักทางร่างกาย 
จติใจก็ต้องมีเวลาท่ีปล่อยให้ว่าง ถ้าจิตใจยังมุ่งคิด
อะไรอย่่ไม่ปล่อยความคิดน้ันก็หลับไม่ลง ผ้่ท่ี
ต้องการมีความสขุสนุกสนานจากร่ป-เสียงท้ังหลาย 
เช่น ชอบฟังดนตรีท่ีไพเราะ หากจะถ่กเกณฑ์ ให้ต้อง
ฟังอย่่นานเกินไป เสียงดนตรีท่ีไพเราะท่ีดังจอ่ห่อย่่
นานเกินไปน้ัน จะก่อให้เกิดความทุกข์อย่างยิ่ง จะ
ต้องการหนีไปให้พ้น ต้องการกลับไปอย่่กับสภาวะท่ี
ปราศจากเสียง คือ ความสงบ จิตใจของคนเรา
ต้องการความสงบดังน้ีอย่่ทุกวัน วันหน่ึงเป็นเวลาไม่
นอ้ย น้ีคือความสงบใจ กล่าวอีกอย่างหน่ึง ก็คือ
ความสงบความดิ้นรนทะยานอยากของใจ ซึ่งเป็น
ความดับทุกข์น่ันเอง ฉะน้ัน ถ้าทำาความเข้าใจให้ดีว่า 
ความดับทุกข์ก็คือความสงบใจซึ่งเป็นอาหารใจท่ีทุก 
ๆ คนต้องการอย่่ทุกวัน ก็จะค่อยเข้าใจในนิโรธน้ีขึน้

๔) ควรคิดต่อไปว่าใจท่ีไม่สงบน้ันก็เพราะเกิด
ความดิ้นรนขึ้นและก็บัญชาให้ทำา พ่ด คิด ไปตามใจท่ี
ดิ้นรนน้ัน เมื่อปฏิบัติตามใจไปแล้วก็อาจสงบลงได้ 

 ๑๐



แต่การท่ีปฏิบัติไปแล้วน้ัน บางที ชั่วเวลาประเดีย๋ว
เดียวก็ให้เกิดทุกข์โทษอย่างมหันต์ บางทีเป็นมลทิน
โทษท่ีทำาให้เสียใจไปช้านาน คนเช่นน้ีควรทราบว่า
ท่านเรียกว่า "ทาสของตัณหา" ฉะน้ัน จะมวีิธีทำา
อย่างไรท่ีจะไม่แพ้ตัณหาหรือจะเป็นนายของตัณหา
ในใจของตนเองได้? วธิีดังกล่าวน้ีก็คือ มรรคมีองค์ 
๘ ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่

มรรคมีองค์ ๘

 ๑) สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ คือ อริยสัจ ๔ 
หรือเห็นเหตุผลตามเป็นจริงแม้โดยประการท่ีผ่อน
พิจารณาลงดังกล่าวมาโดยลำาดับ

 ๒) สัมมาสังกัปปะ ความดำาริชอบ คือ ดำาริ
หรือคิดออกจากสิ่งท่ีผ่กพันให้เป็นทุกข์ ดำาริในทาง
ไม่พยาบาทมุ่งร้าย ดำาริในทางไม่เบียดเบียน

 ๓) สัมมาวาจา  วาจาชอบ แสดงในทางเว้น 

 ๑๑



คือ เว้นจากพ่ดเท็จ เว้นจากพ่ดส่อเสียดให้แตกร้าว
กัน เวน้จากพ่ดคำาหยาบร้าย เว้นจากพ่ดเพ้อเจอ้ไม่
เป็นประโยชน์

๔) สัมมากัมมันตะ การงานชอบ แสดงในทาง
เวน้ คือ เว้นจากการฆ่า การทรมาน เว้นจากการลัก 
เวน้จากการประพฤติผิดในทางกาม

    ๕) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชวีิตชอบ คือ เวน้
จากมิจฉาอาชวีะ (อาชีพผิด) สำาเร็จชีวิตด้วยอาชีพท่ี
ชอบ

    ๖)  สัมมาวายามะ เพียรพยายามชอบ คือ 
เพียรระวังบาปท่ียังไม่เกิด มิให้เกิดขึน้ เพียรละบาป
ท่ีเกิดขึ้นแล้ว เพียรทำากุศลท่ียังไม่เกิดขึ้น เพียร
รักษากุศลท่ีเกิดขึน้แล้วมิให้เสื่อม แต่ให้เจริญยิ่งขึ้น

    ๗) สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ระลึกไปในทาง
ท่ีต้ังของสติท่ีดีท้ังหลาย เช่น ในสติปัฏฐาน ๔ คือ 
กาย เวทนา จิต ธรรม

 ๑๒



    ๘) สัมมาสมาธิ ต้ังใจชอบ คือ ทำาใจให้เป็น
สมาธิ (ต้ังมั่นแน่วแน่) ในเร่ืองท่ีต้ังใจจะทำาในทางท่ี
ชอบ

มรรคมีองค์ ๘ น้ี เป็นทางเดียว แต่มีองค์
ประกอบเป็น ๘ และยอ่ลงได้ ในสิกขา (ขอ้ท่ีพึง
ศึกษาปฏิบัติ) คือ

    ศีลสิกขา สิกขาคือศีล ได้แก่ วาจาชอบ การ
งานชอบ อาชีพชอบ พ่ดโดยท่ัวไป จะพ่ดจะทำาอะไรก็
ให้ถ่กชอบ อย่าให้ผิด ประกอบอาชีพอะไรก็เช่น
เดียวกัน ถ้ายังไม่มีอาชีพ เช่น เป็นนักเรียน ต้อง
อาศัยท่านผ้่ใหญ่อุปการะ ก็ให้ใช้ทรัพย์ท่ีท่านให้มา
ตามส่วนท่ีควรใช้ ไมใ่ช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายเหลวแหลก 
ศึกษาควบคุมตนเอง ให้งดเว้นจากความคิดท่ีจะ
ประพฤติตน ท่ีจะเลี้ยงตนเลี้ยงเพ่ือนไปในทางท่ีผิดท่ี
ไม่สมควร

    จิตตสิกขา สิกขาคือจิต ได้แก่ เพียร

 ๑๓



พยายามชอบ ระลึกชอบ ต้ังใจชอบ พ่ดโดยท่ัวไป 
เร่ืองจิตของตนเป็นเร่ืองสำาคัญ ต้องพยายามศึกษา
ฝึกฝน เพราะอาจฝึกได้โดยไม่ยากด้วย แต่ขอให้เร่ิม 
เช่น เร่ิมฝึกต้ังความเพียร ฝึกให้ระลึกจดจำา และ
ระลึกถึงเร่ืองท่ีเป็นประโยชน ์และให้ต้ังใจแน่วแน่ 
สิกขาขอ้น้ีใชใ้นการเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะการ
เรียนจะต้องมีความเพียร ความระลึกความต้ังใจ

    ปัญญาสกิขา สิกขาคือปัญญา ได้แก่ เห็น
ชอบ ดำาริชอบ พ่ดโดยท่ัวไป มนุษย์เจริญขึ้นก็ด้วย
ปัญญาท่ีพิจารณา และลงความเห็นในทางท่ีถ่กท่ี
ชอบ ดำาริชอบก็คือ พิจารณาโดยชอบ เห็นชอบ ก็คือ
ลงความเห็นท่ีถ่กต้อง นักเรียนผ้่ศึกษาวิชาการต่าง 
ๆ ก็มุ่งให้ได้ปัญญาสำาหรับท่ีจะพินิจพิจารณาและลง
ความเห็นโดยความถ่กชอบ ตามหลักแห่งเหตุผล 
ตามเป็นจริง และโดยเฉพาะควรอบรมปัญญาใน
ไตรลักษณ์ และ ปฏิบัติพรหมวิหาร ๔

 ๑๔



ไตรลักษณ์
หมายถึง ลักษณะท่ีท่ัวไปแก่สังขารท้ังปวง คือ 

อนิจจะ ทุกขะ อนัตตา

อนิจจะ ไม่เท่ียง คือไม่ดำารงอย่่เป็นนิตย์นิรันดร์ 
เพราะเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องดับในท่ีสุด ทุก ๆ สิ่งจึงมี
หรือเป็นอะไรขึ้นมาแล้ว ก็กลับไม่มี เป็นสิ่งท่ีดำารง
อย่ช่ั่วคราวเท่าน้ัน

ทุกขะ ทนอย่่คงท่ีไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่่
เสมอ เหมอืนอย่างถ่กบีบค้ันให้ทรุดโทรมเก่าแก่ไป
อย่่เร่ือย ๆ  ทุก ๆ คนผ้่เป็นเจ้าของสิ่งเช่นน้ี ก็ต้องทน
ทุกข์เดอืดร้อนไม่สบายไปด้วย เช่น ไม่สบายเพราะ
ร่างกายป่วยเจ็บ

อนัตตา ไมใ่ช่ "อตัตา" คือ ไมใ่ช่ตัวตน อนัตตา
น้ี ขออธิบายเป็นลำาดับชั้นสามชั้น ดังต่อไปน้ี

๑) ไม่ยึดมั่นกับตนเกินไป เพราะถ้ายึดมั่นกับตน
เกินไป ก็ทำาให้เป็นคนเห็นแก่ตัวถ่ายเดียว หรือทำาให้

 ๑๕



หลงตน ลืมตน มอีคติ คือลำาเอียงเข้ากับตน ทำาให้
ไม่ร่้จักตนตามเป็นจริง เช่นคิดว่า ตนเป็นฝ่ายถ่ก 
ตนต้องได้สิ่งน้ัน สิ่งน้ี ด้วยความยึดมั่นตนเองเกินไป 
แต่ตามท่ีเป็นจริง หาได้เป็นเชน่น้ันไม่

๒) บังคับให้สิ่งต่าง ๆ รวมท้ังร่างกายและจิตใจ 
ไม่ให้เปลี่ยนแปลงตามความต้องการไม่ได้ เช่น 
บังคับให้เป็นหนุ่มสาวสวยงามอย่่เสมอไม่ได้ บังคับ
ให้ภาวะของจิตใจชุ่มชื่นว่องไวอย่่เสมอไม่ได้

๓) สำาหรับผ้่ท่ีได้ปฏิบัติไปได้จนถึงขั้นส่งสุด เห็น
สิ่งต่าง ๆ รวมท้ังร่างกายและจิตใจเป็นอนัตตา ไม่ใช่
ตัวตนท้ังสิ้นแล้ว ตัวตนจะไม่มี ตามพระพุทธภาษิตท่ี
แปลว่า "ตนย่อมไม่มีแก่ตน" แต่ก็ยังมีผ้่ร่้ซึ่งไม่ยึด
มั่นอะไรในโลก ผ้่ร่้น้ี เมื่อยังมชีีวิตอย่่ ก็สามารถ
ปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นไปตามสมควรแก่สถานท่ีและ
สิ่งแวดลอ้มโดยเท่ียงธรรมล้วน ๆ (ไม่มีกิเลส
เจอืปน)

 ๑๖



พรหมวิหาร ๔
 คือ ธรรมสำาหรับเป็นท่ีอาศัยอย่่ของจิตใจท่ีดี ม ี

๔ ขอ้ ดังต่อไปน้ี 

 ๑) เมตตา ความรักท่ีจะให้เป็นสุข ตรงกันข้าม
กับความเกลียดท่ีจะให้เป็นทุกข์ เมตตาเป็นเคร่ือง
ปล่กอธัยาศัย เอื้ออารี ทำาให้มีความหนักแน่นใน
อารมณ ์ไม่ร้อนว่ว่าม เป็นเหตุให้เกิดความร่้สึกเป็น
มิตร ไม่เป็นศัตร่ ไม่เบียดเบียนใคร แม้สัตว์เล็กเพียง
ไหน ใหเ้ดือดร้อนทรมานด้วยความเกลียด โกรธ 
หรือสนุกก็ตาม 

๒) กรุณา ความสงสารจะช่วยให้พ้นทุกข์ ตรง
กันข้ามกับความเบียดเบียน เป็นเคร่ืองปล่กอธัยาศัย
เผื่อแผ่เจอืจาน ชว่ยผ้่ท่ีประสบทุกข์ยากต่าง ๆ 
กรุณาน้ีเป็นพระคุณสำาคัญขอ้หน่ึงของพระพุทธเจ้า 
เป็นพระคุณสำาคัญขอ้หน่ึงของพระมหากษตัริย์ และ
เป็นคุณข้อสำาคัญของท่านผ้่มีคุณท้ังหลาย มีมารดา
บิดา เป็นต้น 

 ๑๗



๓) มุทิตา ความพลอยยนิดีในความได้ดีของผ้่
อื่น ตรงกันข้ามกับความริษยาในความดขีองเขา 
เป็นเคร่ืองปล่กอัธยาศัย ส่งเสริมความดี ความสุข 
ความเจริญของกันและกัน

 ๔) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ในเวลาท่ี
ควรวางใจดังน้ัน เชน่ ในเวลาท่ีผ้่อื่นถึงความวิบัติ ก็
วางใจเป็นกลาง ไม่ดีใจว่า ศัตร่ถึงความวิบัติ ไม่
เสียใจว่า คนท่ีรักถึงความวิบัติ ดว้ยพิจารณาในทาง
กรรมว่า ทุก ๆ คนมีกรรมเป็นของตน ต้องเป็น
ทายาทรับผลของกรรมท่ีตนได้ทำาไว้เอง ความเพ่ง
เล็งถึงกรรมเป็นสำาคัญดังน้ี จนวางใจลงในกรรมได้ 
ยอ่มเป็นเหตุถอนความเพ่งเล็งบุคคลเป็นสำาคัญ น้ี
แหละเรียกว่า อเุบกขา เป็นเหตุปล่กอธัยาศัยให้เพ่ง
เล็งถึงความผิดถ่กชั่วดีเป็นขอ้สำาคัญ ทำาให้เป็นคนมี
ใจ ยุติธรรมในเร่ืองท่ัว ๆ ไปด้วย 

ธรรม ๔ ข้อน้ีควรอบรมให้มใีนจิตใจ ด้วยวิธีคิด
แผใ่จ ประกอบด้วยเมตตา เป็นต้น ออกไปในบุคคล

 ๑๘



และสัตว์ท้ังหลายโดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจงคือ
ท่ัวไป เมื่อหัดคิดอย่่บ่อย ๆ จิตใจก็จะอย่่กับธรรม
เหล่าน้ีบ่อยเข้าแทนความเกลียด โกรธ เป็นต้น ท่ี
ตรงกันข้าม จนถึงเป็นอธัยาศัยขึ้น ก็จะมีความสุข
มาก

นิพพาน

 ได้มีภาษิตกล่าวไว้ แปลว่า "นิพพานเป็นบรม
สุข คือ สุขอย่างยิ่ง" นิพพาน คือความละตัณหาใน
ทางโลกและทางธรรมท้ังหมด ปฏิบัติโดยไม่มีตัณหา
ท้ังหมด คือ การปฏิบัติถึงนิพพาน

ได้ มีผ้่กราบท่ลพระพุทธเจ้าว่า "ธรรม" (ตลอด
ถึง) "นิพพาน" ท่ีว่า "เป็นสันทิฏฐิโก อันบุคคลเห็น
เอง" น้ันอย่างไร? ได้มีพระพุทธดำารัสตอบโดย
ความว่าอย่างน้ี คือ ผ้่ท่ีมจีิตถ่กราคะ โทสะ โมหะ 
ครอบงำาเสียแล้ว ยอ่มเกิดเจตนา ความคิดเพ่ือ

 ๑๙



เบียดเบียนตนบ้าง ผ้่อื่นบ้าง ท้ังสองฝ่ายบ้าง ต้องได้
รับความทุกข์โทมนัสแม้ทางใจ เมื่อเกิดเจตนาขึ้นดัง
น้ัน ก็ทำาให้ประพฤติทุจริตทางไตรทวาร คือ กาย 
วาจา ใจ และคนเช่นน่ัน ย่อมไม่ร่้ประโยชนต์น 
ประโยชนผ์้อ่ื่น ประโยชนท้ั์งสองตามเป็นจริง แต่ว่า 
เมื่อละความชอบ ความชัง ความหลงเสียได้ ไม่มี
เจตนาความคิดท่ีจะเบียดเบียนตน และผ้อ่ื่นท้ังสอง
ฝ่าย ไม่ประพฤติทุจริตทางไตรทวาร ร่้ประโยชนต์น
ร่้ ประโยชนผ์้อ่ื่น ประโยชนท้ั์งสองตามเป็นจริง ไม่
ต้องเป็นทุกข์โทมนัสแม้ด้วยใจ "ธรรม" (ตลอดถึง) 
"นิพพาน" ท่ีว่า "เห็นเอง" คือเห็นอย่างน้ี ตามท่ี
ตรัสอธิบายน้ี เหน็ธรรมก็คือ เห็นภาวะหรือสภาพ
แห่งจิตใจของตนเอง ท้ังในทางไม่ดี ท้ังในทางดี 
จติใจเป็นอย่างไร ก็ให้ร่้อย่างน้ันตามเป็นจริง ดังน้ี 
เรียกว่า เห็นธรรม ถ้ามีคำาถามว่า จะได้ประโยชน์
อย่างไร? ก็ตอบได้ว่า ได้ความดับทางใจ คือ จิตใจท่ี
ร้อนรุ่มด้วย ความโลภ โกรธ หลงน้ัน เพราะมุ่งออก
ไปข้างนอก หากได้นำาใจกลับเข้ามาด่ใจเองแล้ว สิ่งท่ี
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ร้อนจะสงบเอง และให้สังเกตจับตัวความสงบน้ันให้
ได้ จับไว้ใหอ้ย่่ เห็นความสงบดังน้ี คือ เห็นนิพพาน 
วิธีเหน็ธรรม เห็นนิพพานตามท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัส
อธบิายไว้ จงึเป็นวธิีธรรมดาท่ีคนธรรมดาท่ัว ๆ ไป
ปฏิบัติได้ ต้ังแต่ขั้นธรรมดาตำ่า ๆ ตลอดถึง ขั้นส่งสุด

อริยสัจ ไตรลักษณ ์และนิพพาน "เป็นสัจธรรม" 
ท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสร่้ และได้ทรงแสดงสั่งสอน (ดัง
แสดงในปฐมเทศนาและในธรรมนิยาม) เรียกได้ว่า
เป็น "ธรรมสัจจะ" สจัจะทางธรรม เป็นวิสัยท่ีพึงร่้ได้
ด้วยปัญญา อนัเป็นทางพ้นทุกขใ์นพระพุทธศาสนา 
แต่ทางพระพุทธศาสนาก็ได้แสดงธรรมในอีกหลัก
หน่ึงค่่กันไป คือ ตาม "โลกสัจจะ" สจัจะทางโลก คือ 
แสดงในทางมีตน มีของตน เพราะโดยสัจจะ ทาง
ธรรมท่ีเด็ดขาดย่อมเป็นอนัตตา แต่โดยสัจจะทาง
โลกย่อมมอีัตตา ดังท่ีตรัสว่า "ตนแลเป็นท่ีพ่ึงของ
ตน" ในเร่ืองน้ี ได้ตรัสได้ว่า "เพราะประกอบเคร่ือง
รถเข้า เสียงว่ารถย่อมมีฉนัใด เพราะขันธ์ท้ังหลายมี
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อย่่ สัตว์ก็ย่อมมีฉนัน้ัน" ธรรมในส่วนโลกสัจจะ เช่น 
ธรรมท่ีเก่ียวแก่การปฏิบัติในสังคมมนุษย์ เช่น ทิศ
หก แม้ศีลกับวินัยบัญญัติท้ังหลายก็เช่นเดียวกัน 
ฉะน้ัน แม้จะปฏิบัติอย่่เพ่ือความพ้นทุกข์ทางจิตใจ
ตามหลักธรรมสัจจะ ส่วนทางกายและทางสังคมก็
ต้องปฏิบัติอย่่ในธรรมตามโลกสัจจะ ยกตัวอย่างเชน่ 
บัดน้ี ตนอย่่ในภาวะอันใด เช่น เป็นบุตรธิดา เป็น
นักเรียน เป็นต้น ก็พึงปฏิบัติธรรมตาม ควรแก่ภาวะ
ของตน และควรพยายามศึกษา นำาธรรมมาใช้ 
ปฏิบัติแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นประจำาวัน พยายามให้มี
ธรรมในภาคปฏิบัติขึ้นทุก ๆ วนัในการเรียน ในการ
ทำางาน และในการอื่นๆ เห็นว่า ผ้่ปฏิบัติดังน้ี จะเห็น
เองว่า ธรรมมีประโยชนอ์ย่างยิ่งแก่ชีวิตอย่างแท้จริง
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