
รักษาใจยามรักษาคนไข
พระพรหมคณุาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)



รกัษาใจยามรักษาคนไข∗

คราวนี้ก็มาคํ านึงถึงวา ทานที่มากันนี้เปนบุคลากรในโรง
พยาบาล ทํ างานเกี่ยวกับคนเจ็บไข และการรักษาพยาบาล เรียก
งายๆ วา เปนงานบริการสังคม แตงานบริการสังคมนั้นมีหลาย
อยาง บางอยางก็เปนเรื่องที่เพิ่มความสนุกสนาน ซ่ึงอาจจะมีกิจ
กรรมในรูปแบบตางๆ ท่ีร่ืนเริงบันเทิงใจ แตงานของทานที่อยูในโรง
พยาบาลนั้นมีลักษณะพิเศษ เปนงานบริการสังคมสํ าหรับคนที่
เรียกไดวามีความทุกข คือเปนคนเจ็บไขไดปวย ซ่ึงเปนคนที่มี
ความแปรปรวนของสภาพรางกาย คือรางกายไมปกติ

คนไขก็นาเห็นใจ
เปนธรรมดาของคนเราที่รางกายและจิตใจยอมอาศัยซึ่งกัน

และกัน เวลาใดรางกายแปรปรวนไปก็จะพาใหจิตใจแปรปรวนไป
ดวย จึงเห็นไดวาคนที่เจ็บไขไดปวยทางกายนั้นใจก็มักจะไมคอยดี 
คือจะเปนคนหงุดหงิดงาย หรือยิ่งกวาหงุดหงิดก็คือวาความเจ็บ
ปวยอาจจะท ําใหเขาเกดิความรสูกึเปนทกุขตางๆ เชน ความเศราใจ
และความหวาดกลัว เชนนึกถึงวาโรคของตนจะเปนอันตรายถึง
ชีวิตหรือไม อยางนี้เปนตน
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เมื่อหวาดกลัวก็ยิ่งเพิ่มความรูสึกที่ไมดีทางจิตใจเขามาอีก 
อาจจะมีความเปนหวงเปนใย จิตใจนึกไปถึงญาติพี่นองและเงิน
ทองทรัพยสมบัติ โดยเฉพาะคนในครอบครัวที่ตองดูแลรับผิดชอบ
ไมรูวาจะเปนอยางไรตอไป เมื่อเกิดความหวงใยขึ้นมา สภาพจิตใจ
ก็ยิ่งไมดีใหญ นึกไปสารพัด

ยิ่งคิดไปก็ยิ่งเสียกํ าลังใจ นึกถึงคนอื่นก็หวงใย นึกถึงตัวเอง
ก็หวาดกลัวแลวก็เศรา บางคนก็ทอแทสิ้นหวัง ความหงุดหงิดก็
ตาม ความหวาดกลัว ความหวงใย หรือความทอแทหมดกํ าลังใจก็
ตาม อะไรตางๆ เหลานี้ ลวนแตเปนสภาพจิตที่ไมดีท้ังนั้น แสดงวา
เปนผูท่ีตองการความชวยเหลือ ไมเฉพาะทางกายเทานั้น แต
ตองการความชวยเหลือทางใจดวย

ทางกายนั้นเราเห็นชัด เพราะเขาปวยมาก็ตองมีปญหาอยาง
ใดอยางหนึ่ง เวลาบอกโรคเขาก็บอกแตเรื่องทางกาย สวนทางใจ
น้ันเขาไมไดบอก เมื่อเขาไมไดบอกเราก็ตองสังเกตพิจารณาหรือ
คาดหมายเอาเอง แตโดยทั่วไปก็พูดไดวาเขาจะมีสภาพจิตใจที่ไม
สบายดวย รวมความวาเขาตองการความชวยเหลือ เขามีความ
ทุกขมา เราทํ าอยางไรจะชวยแกไขใหเขาไดท้ังทางกายและทางใจ

เวลาเรารักษาพยาบาล ก็มักจะเนนแตเรื่องทางรางกาย 
เพราะสิ่งที่ผูปวยบอกก็คือเรื่องเจ็บปวยทางกาย วาปวดหัว ตัวรอน 
เปนโรค ทองเสีย ตลอดจนโรคของอวัยวะภายใน เชน โรคปอด 
โรคหัวใจ โรคตับ กระเพาะ ลํ าไส สารพัด แมแตโรครายอยาง
มะเร็ง ก็เปนเรื่องทางกาย แตทางใจเขาก็ตองการความชวยเหลือ
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ดวย เพราะฉะนั้นทานที่อยูในโรงพยาบาล ตองเตรียมใจไวเลยวา 
จะรักษาคนปวยคนไขท้ังทางรางกายและจิตใจ ไมใชรักษากาย
อยางเดียว

คนรักษาคนไขก็นาเห็นใจ
ทีน้ีก็มีปญหาวา ถามองในแงของเราที่มาทํ างานดานนี้ 

เมื่อมาพบกับอารมณท่ีไมนาชื่นชม ท่ีเรียกเปนภาษาพระวา 
อนิฏฐารมณ (อารมณท่ีไมนาปรารถนา) จะทํ าอยางไร

ธรรมดาคนเรายอมชอบอารมณท่ีดี อารมณก็คือสิ่งที่เราได
พบปะเจอะเจอ ไดเห็น ไดยิน ไดฟง ตลอดจนความรูสึกนึกคิด 
เวลาใดเราไดประสบอารมณท่ีสบายหูสบายตาเราก็มีความสุข เรา
จึงปรารถนาอารมณอยางนั้น คนทั้งหลายก็อยูในสังคมเหมือนกัน 
ไมใชใครมาพิเศษ เราอยูในสังคมเราก็ตองการอยางนี้ แตเมื่อมา
อยูในโรงพยาบาล เรากลับพบสิ่งที่ไมนาชื่นชม อารมณท่ีไมพึง
ปรารถนา สิ่งที่ไมนาดูไมนาฟง ไดยินแตเรื่องความเจ็บไขไดปวย 
เห็นแตภาพคนเจ็บปวดโอดโอย หนาตาไมดี ไมสบายทั้งนั้น

พอเปนอยางนั้น ก็เปนธรรมดาของคนทั่วไปวา เมื่อไดรับ
อารมณท่ีไมดีแลว เราก็มักจะมีความรูสึกเปนปฏิกิริยาตอบโต เมื่อ
อารมณท่ีเขามาเปนสวนที่ไมนาปรารถนา ไมถูกตา ไมถูกหู        
ไมถูกใจ เรียกวาเปนอารมณท่ีนํ ามาซึ่งทุกขเวทนา พอเปน
ทุกขเวทนาก็เปนธรรมดาวาเราจะเกิดความรูสึกตอบสนองที่ไมดี 
คือความไมชอบใจ หรือเกลียดชังรังเกียจ ไมอยากพบไมอยากเจอ      
ถาหากเราไมไดตั้งใจเตรียมใจ ปลอยไปตามความรูสึก ก็ชวนให
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เราพลอยใจไมสบายไปดวย ตอจากนั้นก็อาจจะทํ าใหใจเรา
หงุดหงิดไปได

ดังนั้น คนที่ทํ างานในโรงพยาบาลจึงเปนคนที่นาเห็นใจ
อยางยิ่ง และไมใชเฉพาะพบอารมณท่ีไมสบายตาไมสบายหูเทา
น้ัน งานที่ทํ าก็อาจจะกดดันดวย ตัวเองก็งานหนักอยูแลว เรื่อง
เยอะแยะ อยางเชนเปนพยาบาลนี่ คลายเปนคนกลาง อยูระหวาง
ฝายที่ใหการรักษาดวยกันเชนคุณหมอ กับฝายคนไข อยูกลาง
ระหวางลางกับบน ตองถูกกระทบรอบดาน มองในแงหนึ่งเหมือน
ถูกทั้งกดทั้งดัน ก็ยิ่งทํ าใหเกิดความอัดแรงขึ้นในใจ

งานก็เรงรอน คนโนนก็จะเอาอยางโนน คนนี้ก็จะเอาอยางนี้ 
คนไขน้ีมาก็มีปญหา คนไขน้ันมาก็เรื่องรีบดวน แตละรายก็เรียก
รองมากอยากจะไดตามใจของเขา บางทีก็รูสึกวาเปนอารมณท่ี
แทบสุดแสนจะทนทาน

ดวยเหตุน้ี จึงเปนธรรมดาถาเราจะเห็นทานที่เปนบุคลากร 
เชนพยาบาลจะตองมีหนาตาไมสบายบาง เพราะกระทบอารมณท่ี
มาจากทุกทิศรอบตัว นับวานาเห็นใจ แตอยางไรก็ตาม ก็เปนหนา
ท่ีซ่ึงเราก็อยากจะทํ าใหดีท่ีสุด เราจึงมาหาทางกันวาเราจะทํ างาน
อยางไรใหไดผลดีท่ีสุด

ผลน้ันก็เกิดจากการรักษาพยาบาลซึ่งมีจุดเปาหมายอยูท่ีคน
ไข คือทํ าอยางไรจะใหคนไขไดรับการรักษาพยาบาลอยางไดผล 
อยางนอยดานแรกก็คือความเจ็บปวยทางรางกายของเขา แตถา
จะใหไดผลดีท่ีสุด ก็ตองใหไดผลทางจิตใจดวย
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ทุนทางใจที่ทํ าใหรักษาคนไขครบทั้งคน
เปนอันวา ถาจะใหการทํ างานทํ าหนาที่ของเราไดผลดี การ

รักษาพยาบาลจะตองทํ าทั้งสองดาน คือท้ังทางกายและทางใจ 
พอเรา เตรียมใจ ของเราไวรับท้ังสองดาน  ใจเราจะมีความพรอมดี
ข้ึน การทํ างานของเราจะดีข้ึนทันทีเปนอัตโนมัติ แตการเตรียมใจ
เทานี้ยังไมพอ จะตองมีการ ทํ าใจ ดวย ทํ าใจอยางไรจึงจะไดผล

กอนที่จะทํ าใจ ถาม ีทุนในใจ ดีอยูแลว ก็ชวยไดมาก ทุนเดิม
ก็คือ ความรักวิชาชีพ รักวิชาชีพก็ยังกวางเกินไป ตองรักงานของ
ตน คือ รักงานแพทย รักงานพยาบาล รักงานรักษาคนไข

ท่ีวารักงานรักษาคนไขก็คือ รักงานชวยคน อยากจะชวยคน
ไขใหหายโรค ถามีความรูสึกนี้เปนทุนเดิม ความรูสึกที่อยากชวย
คนอยางเต็มท่ีน้ันจะเปนเกราะปองกันตัว และเปนภูมิคุมกันที่ชวย
ไว ถึงจะกระทบอารมณตางๆ ก็หวั่นไหวยากขึ้น

แตการที่จะมีความรักงานชวยคนรักษาคนอยางนี้ บางทีก็
เปนเรื่องที่ยาก เพราะจะตองเกิดมีมาแตเดิม

เหมือนอยางบางคนที่มาเขาสูอาชีพนี้ก็เพราะรักงานแบบนี้ 
เห็นคนแลวอยากจะชวย เปนมานานแลว ตั้งแตยังไมมาเรียนก็
อยากทํ างานนี้ อยากจะมาชวยคนรักษาคนใหหายโรค เห็นคนไข
แลวอยากจะเขามาแกไขและชวยเหลือ ถาจิตใจแบบนี้มีอยู ก็เรียก
วารักงานรักอาชีพนี้ดวยสภาพจิตใจเดิมโดยตรง อันนี้เปนทุนใจที่ดี 
ทางพระเรียกวามี ฉันทะ
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- ๑ -
ขางนอก ก็มองออกไปใหถูกตอง

รักษาคนไขพรอมกับรักษาใจของตน
จะมีทุนหรือไมมีทุนก็ตาม คราวนี้ก็มาถึงการทํ าใจเมื่ออยูใน

สถานการณ วาทํ าอยางไรจะทํ างานนี้ใหไดผล นอกจากไดผลตอ
คนไข ท้ังทางกายทางใจ และผลตอกิจการของโรงพยาบาลเปนตน
แลว ก็คือจิตใจของตัวเองก็เปนสุขดวย อยางที่พูดวา งานก็ไดผล
ตัวคนก็เปนสุข อยางนอยก็ใหมีทุกขนอย จะทํ าอยางไรดี ก็คือตอง
ทํ าใจ ซ่ึงมีวิธีการหลายอยาง

วิธีที่ ๑ จะขอพูดถึงประสบการณของบางคน ท่ีมองโลก
แบบทํ าใจใหสนุก คือมองเห็นหรือนึกถึงอะไรใจก็สนุกไปหมด ไม
วาจะเห็นเรื่องราวงานการอะไรๆ ท่ีมาในรูปแบบตางๆ หรือเห็นคน
ผานเขามาหนาบึ้งหนางอ ไดตามใจบางไมไดตามใจบาง อะไร
ตางๆ  ไดเห็นคนแปลกๆ ไดพบสิ่งแตกตางหลากหลาย เห็นแลว
นึกสนุกไปหมด

อาตมานึกถึงเพื่อนคนหนึ่งเมื่อสมัย ๓๐ กวาปมาแลว  เรียน
อยูท่ีตึกขางทาพระจันทร ซ่ึงเปนถิ่นที่คนเดินมาก ทานผูน้ีเวลาวาง
จากเรียนก็มองไปที่ทาพระจันทร เห็นคนเดินผานไปผานมาก็น่ัง
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หัวเราะ อาตมาก็ถามวาทํ าไมทานนั่งหัวเราะ ทานก็บอกวาคนที่
เดินไปมากันนี่มีอะไรตางๆ แปลกๆ กันไป คนนั้นเดินอยางนั้น คน
น้ีเดินอยางนี้ คนนั้นแตงตัวอยางนี้ คนนี้แตงตัวอยางนั้น พอเห็น
แลวก็ขํ า ทานผูน้ีเรียนเกงดวย ไดเกียรตินิยม

คนบางคนเห็นอารมณท่ีผานมาผานไปในชีวิต ไมวาจะดี
หรือราย ก็มองเปนสนุกไปหมด อยางนี้เรียกวาไมรับไมเก็บ
อารมณ หมายความวาเอาเฉพาะอารมณท่ีเกี่ยวของ อะไรที่เขากับ
เรื่องเขากับงาน เขากับความมุงหมายของงานก็รับเอา แตถาไม
เขากับเรื่องของงาน ก็ไมรับ ไมเก็บ ปลอยใหมันผานไป หรือมอง
เห็นเปนสนุกไปหมด

เพราะฉะนั้น ไมวาคนไขจะมีอาการอยางไร ญาติคนไข
ตลอดจนคนที่รวมงานจะมีอาการอยางไร ก็มองเปนสนุกไป ยิ่ง
กวานั้นในใจก็รูเทาทันวา คนเราก็ตองมีอยางนี้เปนธรรมดา มนุษย
หลากหลายนี้เราไดเห็นความจริงแลวไง คนที่เกิดมาเปนมนุษย
ยอมมีอะไรตางๆ กัน มีภูมิหลังไมเหมือนกัน นานาจิตตัง และ
สารพัด คนไข คนมาเยี่ยมคนไข ญาติคนไข ลวนแตตางๆ กัน ไมมี
เหมือนกันเลย

ดวยความเขาใจนี้ เวลาเราเห็นใครๆ อะไรๆ เราจะไมมอง
เจาะไปติดที่บุคคล ตามธรรมดาเวลาเราจะเกิดอารมณไมดีมา
กระทบ เรามักจะมองไปที่จุดเฉพาะคือไปจองที่การกระทํ าอันนี้
ของบุคคลนี้ แตถาเรามองกวางๆ วา อันนี้เปนเพียงการกระทํ าอัน
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หนึ่งในบรรดาการกระทํ าของคนมากมาย และคนนี้ก็เปนคนหนึ่ง
ในบรรดาคนเยอะแยะที่เราประสบประจํ าวัน ผานไปผานมา

แลวเราก็มองอันนี้ในฐานะอะไรอยางหนึ่งที่เราไดประสบใน
แตละวัน เราจะเห็นวา โอ..น่ีคือความจริงที่เราไดพบแลว วาคนทั้ง
หลายนั้นตางกันจริงๆ มีแปลกๆ มากมายอยางนี้ อารมณก็ผานไป
เหมือนกับคลื่นที่ไหล ๆ ไปตามกระแสนํ้ า เห็นอะไรๆ ท่ีมันผานเรา
เลยไป

ถามองอยางนี้ก็ไมมีปญหา เพราะใจเราไมรับไมเก็บเขามา 
ไดแตมองเปนสนุกไป น่ีก็เปนวิธีมองหรือทํ าใจอยางหนึ่ง ซ่ึงก็ได
ผลดีเหมือนกัน

รักษาคนไข คนรักษาก็ไดตลอดเวลาดวย
วิธีที่ ๒ คือวิธีการของพวกที่ชอบเรียนรู ไดแกพวกที่มอง

อะไรๆ เปนการเรียนรูไปหมด คนเรามีชีวิตอยู เรามีหู มีตา มีจมูก 
มีอะไรตางๆ สํ าหรับรับความรูและประสบการณตางๆ มากมาย 
เมื่อเราไดเห็นไดยินอะไรตางๆ เราจึงไดเรียนรู เราจึงมีประสบ
การณท่ีจะเอามาใชประโยชน เมื่อเรามีตา หู เปนตนไวเรียนรู ถา
ไดเห็นความเปนไปอะไร เราก็เก็บในแงท่ีเปนความรูเทานั้น

ผูท่ีมองในแงเปนการเรียนรูน้ีตางจากพวกที่หนึ่ง พวกที่หนึ่ง
ไมเก็บอะไรเลย ปลอยผานหมด สวนพวกที่สองเก็บในแงท่ีจะเรียน
รู หรือเก็บในแงท่ีเปนความรู ไมเก็บในแงของสิ่งกระทบกระทั่งจิต
ใจ พูดงายๆ วา เก็บเปนความรูอยางเดียว ไมเก็บเปนอารมณ
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สํ าหรับใหเกิดการปรุงแตง คือไมมีการคิดปรุงแตงตอ มีแตการ
เรียนรูอยางเดียว เรียนรูวาคนนั้นเปนอยางนั้นคนนี้เปนอยางนี้ น่ี
คือการที่เราไดเรียนรูอยางหลากหลาย เปนความรูท้ังนั้น

การที่เราไดพบเห็นรูจักผูคนมากมายที่มีลักษณะแตกตาง
กันอยางนี้ ตอไปเราก็สังเกตไดวาคนที่มีพื้นเพมาอยางนี้มักจะมี
ลักษณะอยางนี้ คนที่มีอาการอยางนั้นมีลักษณะอยางนั้น มักจะมี
สภาพจิตใจอยางนี้ เปนการไดเรียนรู ซ่ึงตางกับพวกแรกที่ผาน
เฉยๆ ไมรับ ไมเก็บอะไรเลย ยังไมไดประโยชนมากเทาที่ควร แต
พวกที่สองนี่ไดประโยชนคือศึกษาไปดวย หมายความวา ศึกษา
ชีวิตมนุษยโดยไดสังเกต ซ่ึงจะเปนประโยชนแกงานของตนเอง มี
การพัฒนา เรียกวา มีสติปฏฐานพอสมควร

สติปฏฐาน คือรับรูโดยมีสติ สติน้ีไมไดมาลอยๆ แตจะมา
พรอมกับสัมปชัญญะ สัมปชัญญะก็คือความรู สติจะจับขอมูลไว 
แลวก็สงตอใหปญญา ปญญาที่ทํ าหนาที่รูการเฉพาะหนาเรียกวา
สัมปชัญญะ นอกจากรูเขาใจวาเปนอยางไร เรายังเรียนรูวาคนนี้
เปนอยางนี้ มีพื้นเพมาอยางนี้ มีอาการอยางนี้ เขามีอาการอยาง
ไรๆ เราก็เรียนรูหมด ทานบอกวา ญาณมตฺตาย สติมตฺตาย รับรู
เพียงเพื่อเปนความรู และเก็บไวเปนขอมูลสํ าหรับระลึกใช ไมมีการ
ปรุงแตงวาชอบใจหรือไมชอบใจ อยางนี้ก็ไดประโยชน เราก็เรียนรู
ไป โดยไมมีตัวตนเขามาเกี่ยวของ อันนี้คือวิธีท่ีสอง

วิธีที่ ๓ คือ ถือเปนบททดสอบ เมื่ออยูในโลกนี้ เราอาจจะมี
อุดมการณหรืออุดมคติของเราที่ยึดมั่นในความดีบางอยาง    
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อยางนอยเมื่อทํ าอาชีพนี้ เราก็ตองมีอุดมการณหรืออุดมคติของ
อาชีพของเราที่เรายึดถือไว เมื่อมีสิ่งที่เขามากระทบ ถาเราเกิดเปน
ปญหาขึ้นกับตัวแลวเราทํ าผิดพลาด น่ันก็หมายความวาเราไม
สามารถดํ ารงอยูไดในอุดมการณหรืออุดมคติของเรา

ดังนั้น สิ่งที่เขามานี้ ถาเปนสิ่งที่ไมดีไมสบอารมณ มันอาจ
จะเปนตนเหตุท่ีทํ าใหเราพลาดจากหลักการของเรา หรือจากอุดม
การณหรืออุดมคติท่ีเรายึดถือไว เรามาลองดูซิวาเมื่อมันเขามา
กระทบ เราจะพลาด ทํ าใหเราหลนลงไปจากหลักการไดไหม เรา
จะยืนหยัดอยูไดไหม ถามองอยางนี้ก็เทากับวาเปนบททดสอบ   
ถาทํ าตามวิธีน้ีเราก็มองสิ่งที่เขามาเปนบททดสอบทั้งหมด

ถาเปนผูท่ีเรียนธรรมก็ยอมพยายามทํ าความดี เชน มีขันติ
ความอดทน มีเมตตา เปนตน คุณธรรมตางๆ เหลานี้เราเรียนแลว
ก็ยึดถือปฏิบัติ สิ่งที่เขามากระทบเหลานี้จึงเปนบททดสอบทั้งนั้น 
คือทดสอบวาเราจะผานไหม เราสอบไดในคุณธรรมขอน้ันๆ ไหม 
เจออยางนี้เขาแลว ขันติของเรายังอยูไหม เรายังมีเมตตาไดไหม 
ฯลฯ  ทานที่ตั้งใจแบบนี้เรียกวามองเปนบททดสอบ

เมื่อเปนบททดสอบ เราก็ตองพยายามทํ าบททดสอบให
ผาน การตั้งใจเตรียมไวและมองอยางนี้ จะทํ าใหเรามีความเขม
แข็งและเราจะสูได พอเจออารมณท่ีไมดีก็ตาม การกระทํ าไมดีก็
ตาม คํ าพูดไมดีก็ตาม เราบอกวาบททดสอบมาแลว ก็ตั้งสติ เรายั้ง
ตัวไดเลย เราจะเริ่มมีทาทีท่ีถูกตอง เราจะไมพลาด คนประเภทนี้
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จะมองสิ่งที่เกิดขึ้น ท่ียั่วเยาเราใหพลาด วาเปนบททดสอบทั้งหมด 
เปนวิธีท่ีไดผลเหมือนกัน

กํ าไรยิ่งใหญในการรักษาคนไข
คือการไดพัฒนาตัวเราเอง

วิธีที่ ๔ ตอไปเปนอีกวิธีหนึ่งที่คลายๆ กับบททดสอบ แตกาว
ไปอีกขั้นหนึ่ง คือเอาประสบการณหรือสถานการณท่ีเจอะเจอนั้นๆ 
เปนเวทีฝกฝนพัฒนาตน

มนุษยเรานี้ตองพัฒนาตน พระพุทธศาสนาถือวา มนุษยเรา
น้ีเปนสัตวท่ีฝกได และเปนสัตวท่ีตองฝก แลวก็เปนสัตวท่ีประเสริฐ
ดวยการฝก เรามักจะพูดกันวามนุษยเปนสัตวท่ีประเสริฐ แตทาง
พระพุทธศาสนาไมไดยอมรับอยางนั้น ทานวามนุษยเปนสัตวท่ี
ประเสริฐดวยการฝก คือตองมีเงื่อนไข ไมใชอยูเฉยๆ ก็ประเสริฐ 
ถาไมฝกแลวไมประเสริฐเลย

การฝกนี่แหละเปนสิ่งที่ทํ าใหมนุษยประเสริฐเลิศขึ้นมาได 
และการฝกก็คือการศึกษาพัฒนานั่นเอง พัฒนาก็คือ ฝกฝนปรับ
ปรุงตน ใหดีใหงามยิ่งขึ้น

มนุษยเปนสัตวท่ีแปลกจากสัตวท้ังหลายอยางอื่น สัตวชนิด
อื่นเกิดขึ้นมาแลวก็อยูไดดวยสัญชาตญาณ และในแงสัญชาต
ญาณนั้นมันเกงกวามนุษย พอเกิดมาสัตวท้ังหลายก็ชวยตัวเองได
แทบจะทันที หลายอยางพอออกจากทองแมก็เดินไดทันที เริ่มหา
อาหารไดเลย วายนํ้ าไดเลย ยกตัวอยางงายๆ หานออกจากไขตอน
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เชา อีกไมกี่ช่ัวโมงตอมาแมหานออกจากเลามาลงสระนํ้ า ลูกหาน
ก็วิ่งตามลงสระนํ้ า มันวิ่งได แมลงวายนํ้ ามันก็วายตามไดเลย และ
แมมันไปหากินอะไรมันก็จิกดวยเลย แสดงวาในวันที่มันเกิดนั้นเอง
มันก็ชวยตัวเองได สัตวท้ังหลายอีกจํ านวนมากก็เปนอยางนั้น

แตมนุษยไมมีความสามารถอยางนี้ มนุษยเกิดจากทองแม
วันนั้น ถาไมมีคนชวยก็ตายแนนอน อยาวาแตวันนั้นเลย ใหอยูถึง
ปก็ยังหากินไมได ทํ าอะไรชวยตัวเองไมไดเลย โดยสัญชาตญาณ
มนุษยจึงเปนสัตวท่ีแยท่ีสุด อะไรๆ ก็ตองเรียนรู ตองฝก แทบไมมี
อะไรไดมาเปลาๆ ดวยสัญชาตญาณเลย วิธีการอะไรก็ตามที่
มนุษยใชดํ าเนินชีวิต แมแตการนั่ง การนอน การยืน การเดิน การ
กิน การขับถาย การพูด มนุษยตองไดมาดวยการเรียน ดวยการฝก
ท้ังสิ้น

แตการตองฝกฝนเรียนรู ท่ีเปนจุดออนของมนุษยน้ีแหละ 
กลับเปนขอดีหรือขอไดเปรียบของมนุษย พูดไดวา มนุษยมีดีก็ตรง
ท่ีฝกไดน่ีเอง

นับแตวันที่เกิดมาแลวมนุษยก็สามารถเรียนรูรับการฝกสอน
ถายทอดความรูความคิดสิ่งที่สั่งสมอบรมมาเปนพันปหมื่นปลานป
ไดในเวลาไมนาน ตางจากสัตวชนิดอื่นที่เกงดวยสัญชาตญาณ แต
สัญชาตญาณของตัวมีเทาใดเมื่อเกิดมา ก็คงอยูเทานั้น เกิดมา
ดวยสัญชาตญาณใด ก็ตายไปดวยสัญชาตญาณนั้น เรียนรูไดนอย
อยางยิ่ง
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ดังนั้น มนุษยฝกแลวจึงประเสริฐเลิศกวาสัตวท้ังหลายอื่น 
สัตวท้ังหลายไมมีอะไรจะเกงเทามนุษยในดานการฝก พอมีการฝก
ข้ึนมาแลวมนุษยก็เกงที่สุด สัตวท้ังหลายอื่นอยูไดแคสัญชาตญาณ 
สวนมากฝกตัวเองไมไดเลย บางชนิดฝกไดบางคือมนุษยจับมาฝก
ให จึงเกงขึ้นมาบาง เชนชางที่คนฝกใหแลวก็มาลากซุงได มาเลน
ละครสัตวได ลิงที่คนฝกใหแลวก็ข้ึนตนมะพราวได และแมมนุษย
ฝกให ก็มีขอบเขตของการฝกอีก ฝกเกินกวานั้นก็ไปไมได ตางจาก
มนุษย

มนุษยฝกตัวเองได ไมตองหาใครมาฝก แลวฝกไดอยางแทบ
จะไมมีขีดจํ ากัดเลย เรียกวาฝกอยางไรก็เปนไดอยางนั้น ฝกใหเปน
มหาบุรุษหรือเปนพระพุทธเจาก็ได

พระพุทธเจานั้นเราถือเปนสรณะ เพราะเปนตัวอยางของ
บุคคลที่ฝกตน ใหเห็นวามนุษยเรานี้สามารถฝกฝนพัฒนาตนได
ขนาดนี้เชียวนะ ฝกจนกระทั่งไมมีทุกขไมมีกิเลส มีปญญาคนพบ
สัจธรรม ความดีเลิศอะไรๆ ก็ทํ าไดหมด

ดังนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสไววา วรมสฺสตรา ทนฺตา สัตวท้ัง
หลาย เชน วัว ควาย ชาง มา อะไรตางๆ เหลานี้ ฝกแลวเปนสัตวท่ี
ประเสริฐ แตถึงกระนั้นก็ยังไมเทียมเทามนุษย มนุษยฝกแลว
ประเสริฐไมมีใครมาเทียมเทา ฝกไปฝกมา พัฒนาตนจนกระทั่ง
เทวดาและพระพรหมก็นอมนมัสการ กลับมาบูชามนุษย

พระพุทธเจาทรงสอนเรื่องนี้ไว มาก เพื่อใหมนุษยเห็น
ตระหนักในศักยภาพของตนในการฝกฝนพัฒนา แตรวมแลว



๑๔

มนุษยก็เปนสัตวท่ีประเสริฐไดดวยการฝก ตองฝกฝนพัฒนาตนเอง 
พอฝกแลวก็พัฒนาไดอยางไมมีขีดขั้น

เมื่อเรามองตัววาเปนสัตวท่ีฝกตนเองได ก็จะเห็นวาการอยู
ในสังคมและการทํ างานอาชีพตางๆ น้ัน เปนเรื่องของการฝกฝน
พัฒนาตนทั้งนั้น โดยเฉพาะการงานอาชีพนั้น เปนชีวิตสวนใหญ
ของเรา ถาเราจะฝกตนใหไดมาก เราก็ตองฝกกับงานของเรานี้ 
เพราะวางานเปนชีวิตสวนใหญของเรา จะฝกจากเรื่องอื่นก็ไมคอย
ไดเทาไร เพราะโอกาสมีนอย

ขอยํ้ าวา การงานอาชีพครองชีวิตและเวลาสวนใหญของเรา 
ชีวิตสวนใหญของเราอยูกับงานทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ถาเราจะฝก
ฝนพัฒนาตนใหมากๆ เราก็เอางานนี่แหละ เปนเครื่องมือหรือเปน
เวทีในการฝกตน แลวเราก็ มองงานของเราเปนการฝกตนทั้งหมด

ไมวาจะมีอะไรเขามาในวงงาน ฉันถือเปนเรื่องที่จะใชฝกฝน
พัฒนาตนทั้งสิ้น คือฝกกาย ฝกใจ ฝกความชํ านิชํ านาญ ฝกความ
สามารถในการปฏิบัติตออารมณตางๆ ฝกการปฏิบัติตอคนไข ฝก
ความสัมพันธกับญาติคนไขและผูรวมงาน ฝกหาความรูและคิดแก
ปญหาในงาน ตลอดจนฝกความสามารถในการแกไขปญหาจิตใจ
ของตนเองไดดีข้ึน เปนการมองในแงแกไขปรับปรุง ท่ีจะไดพัฒนา
ตลอดเวลา

สถานการณฝกตนเกิดขึ้น คราวนี้เราแพ หรือเราบกพรอง 
เราหยอนตรงไหน สํ ารวจตัวเอง พบจุดแลวก็แกไขปรับปรุงตอไป 



๑๕

ก็เลยสนุกกับการพัฒนาตน เปนการสนุกอีกแบบหนึ่ง แตสนุกแบบ
น้ีสนุกไดผลไดประโยชน สนุกอยางมีปญญา

สนุกแบบที่หนึ่งนั้น สนุกแบบไมเก็บอารมณ ปลอยผานมอง
เปนสนุกไปหมด แตไมคอยไดอะไร สวนแบบที่สี่น้ีเปนแบบสนุก
ดวย และเราไดความรูสึกชื่นใจมีปติอิ่มใจที่พัฒนาตัวเองไดดวย 
ไมวาจะเจออะไรก็ไดแกปญหาและไดปรับปรุงตัวเองอยูเรื่อยไป 
เมื่อมองในแงน้ีเราจะเพลิดเพลินมีปติมีความสุขกับงาน

จึงขอเสนอใหตั้งความรูสึกอยางนี้ คือมองวาเราจะพัฒนา
ตน และถือเอางานเปนเครื่องมืออันประเสริฐ ชนิดดีท่ีสุด ในการ
พัฒนาชีวิตของเรา น้ีเปนวิธีท่ีสี่

ถาจะทํ างานใหดีที่สุด
ก็ตองมุงมั่นในจุดหมายสูงสุด

ตอไป วิธีที่ ๕ เปนวิธีของพระโพธิสัตว พระโพธิสัตวมี
ลักษณะสํ าคัญคือ ทานมีความมุงหมายตอโพธิญาณ แตเราไม
ตองพูดลึกไปถึงโพธิญาณ เอาเพียงวามีเปาหมายที่ดีสูงสุดที่จะไป
ใหถึง ซ่ึงทํ าใหตั้งปณิธานวาจะตองทํ าใหสํ าเร็จ โดยยอมสละไดแม
กระทั่งชีวิต เพื่อใหบรรลุจุดหมายสูงสุดนั้น

พระโพธิสัตวเมื่อไดเริ่มตั้งปณิธานนั้นแลว จะทํ าความดี
อยางเต็มท่ี แมจะตองสละชีวิตเพื่อชวยเหลือผูอื่นก็ได แมถูกกลั่น
แกลงอยางไรก็ไมละทิ้งความดีน้ัน



๑๖

ชาวพทุธเมือ่นับถอืพระพทุธเจากเ็ลยนบัถอืไปถงึพระโพธสิตัว
ดวย เราเรียนคติพระโพธิสัตวก็เพื่อเปนแบบอยางสํ าหรับเตือนใจ
เรา ใหเพียรพยายามพัฒนาตน ฝกตน ทํ าความดีใหไดอยางทาน 
โดยมีกํ าลังใจไมทอไมถอย

ตามวิสัยของปุถุชน เมื่อทํ าความดีแลวไมเห็นไดรับผล ไมมี
ใครชื่นชม หรือบางทีถูกกลั่นแกลง ก็จะเริ่มทอถอยวา ทํ าดีไมไดดี 
แตพอนึกถึงพระโพธิสัตว เห็นวาทานมั่นคงในความดี แมแตถูก
แกลงก็ไมยอทอ พอไดฟงเรื่องของพระโพธิสัตวก็จะเกิดกํ าลังใจฮึด
สูข้ึนมา รูสึกแข็งขัน ท่ีจะทอถอยในความดีก็ไมทอแลว เพราะมี
พระโพธิสัตวเปนตัวอยาง ก็แกลวกลาในการทํ าความดีตอไป

การที่ทานเลาเรื่องของพระโพธิสัตวก็เพื่อความมุงหมายอัน
น้ี คือจะใหเรามีกํ าลังใจเขมแข็งแกลวกลาทํ าความดีเสียสละได
เต็มท่ี ไมยอมทอแท เพราะฉะนั้น จึงควรตั้งใจวาเราจะทํ าความดี
เหมือนพระโพธิสัตว

หนึ่ง นึกถึงพระโพธิสัตววาทานลํ าบากกวาเรา ถูกแกลงมาก
กวาเรา ทานยังทํ าดีตอไปได ทํ าไมเราจะมายอมแพแคน้ี

สอง ตั้งปณิธานแบบพระโพธิสัตว โดยตั้งเปาหมายสูงสุด
แนวแนวาจะทํ าความดีอันนี้ใหสํ าเร็จ อาจจะตั้งแบบเปาใหญก็ได 
หรืออาจจะตั้งเปาแบบเฉพาะการในแตละปก็ได อาจจะตั้งเปน
จุดๆ เปนความดีแตละอยางก็ได

ปน้ีเราพิจารณากับตัวเราแลววา ความดีอันนี้เรานาจะทํ า
เปนพิเศษ จึงตั้งเปนปณิธานวา ปน้ีเราจะทํ าความดีอันนี้ใหได



๑๗

สมบูรณเต็มท่ีท่ีสุด พอตั้งปณิธานอยางนี้แลว ใจจะเกิดกํ าลัง 
เหมือนกับคนที่เริ่มเดินเครื่อง พอเริ่มตนที่เรียกวาสตารต ถากํ าลัง
สงแรงแลวจะไปไดดี แตถาเริ่มตนก็ออนลาเสียแลว ก็หมดแรงตั้ง
แตตน

ถาเริ่มตนดี ก็เหมือนกับสํ าเร็จไปครึ่งหนึ่งแลว พอตั้ง
ปณิธานแลวเราจะมีกํ าลังเขมแข็ง เราจะไมยอทอ ไมวาจะเจอ
อารมณอะไรมากระทบกระทั่ง มันจะกลายเปนเรื่องเล็กนอยไป
หมด   เพราะพลังของเรามากมายมหาศาลที่อยูในตัว จะพาตัวเรา
ผานพนอุปสรรคที่มากระทบกระทั่งกีดขวางไปไดหมด

ถาใครตั้งปณิธานไดถึงขั้นพระโพธิสัตว ก็ทํ าสํ าเร็จ ชนะ
หมด เพราะพระโพธิสัตวไมเคยแพเลยในเรื่องการทํ าความดี ไมวา
จะถูกกลั่นถูกแกลง หรือทํ าความดีแลวไมไดรับผลตอบแทนอยาง
ท่ีหวัง ไมมีปญหาทั้งนั้น

ตัวเองเต็มแลว ก็เลยทํ าเพ่ือคนไขไดเต็มที่
วิธีสุดทาย มีอีกแบบหนึ่ง คือแบบพระอรหันต พระอรหันต

คือผูบริสุทธิ์ หมายความวา เปนผูท่ีไมมอีะไรทีต่องท ําเพือ่ตนเองอกี
พระอรหันตมีลักษณะพิเศษเหนือกวาพระโพธิสัตว คือพระ

โพธิสัตวยังใชปณิธาน ยังมีการตั้งเปาหมายวา เราจะไปใหถึงจุด
หมายที่ดีงามสูงสุดอันนั้น ซ่ึงถามองใหละเอียดก็ยังมีอะไรที่ตอง
ทํ าเพื่อตนเอง



๑๘

สวนพระอรหันตน้ันตรงขาม พระพุทธเจาก็เปนพระอรหันต 
เปนผูนํ าของพระอรหันต พระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลายมี
ลักษณะที่พิเศษ คอืเปนผูบรรลุจุดหมายแลว ไมมอีะไรทีต่องท ําเพือ่
ตนเองอีก ตรงขามกับพระโพธิสัตวซ่ึงตอไปเมื่อบรรลุจุดหมายแลว 
จึงจะเปนพระพุทธเจา แลวจึงจะไมมีอะไรที่ตองทํ าเพื่อตนเองอีก

เมื่อไมมีอะไรที่ตองทํ าเพื่อตนเองแลว จึงจะเปนบุคคลที่
สมบูรณ เชนมีความสุขอยูในตัวพรอมตลอดเวลา

พระโพธิสัตวเปนยอดของคนที่ยังอยูดวยความหวัง แตพระ
พุทธเจาและพระอรหันต เปนบุคคลเยี่ยมยอดที่ไมตองอยูดวย
ความหวัง

พระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย เปนกลุมบุคคลที่ไม
ตองหวังแลว และไมอยูดวยความหวังอีกตอไป เพราะมีทุกสิ่ง
สมบูรณอยูในตัวแลว เชนมีจิตใจที่สมบูรณ มีความสุขที่สมบูรณ 
ซ่ึงอยูกับตัวเองตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจึงไมมีอะไรที่จะมากระทบ
กระเทือน เพราะไมมีอะไรที่ตองทํ าเพื่อตนเองอีก ก็ไมมีตัวที่จะรับ
กระทบอะไรทั้งสิ้น

สิ่งใดที่จะทํ า ก็ทํ าไปตามที่ไดพิจารณาเห็นดวยปญญาวา 
เปนสิ่งที่ดีงามถูกตองเปนประโยชน และทํ าดวยกรุณาที่เห็นวาผู
อื่นยังมีความทุกข ยังมีปญหาที่เราจะตองชวยแกไข เราทํ าเพื่อเขา 
ไมไดทํ าเพื่อเรา เพราะฉะนั้นเราจะไปคํ านึงอะไรใหเกิดอารมณ
กระทบกระแทก เราไมไดทํ าเพื่อเรา เราทํ าเพื่อเขา ดังนั้นจึงไมมี
อะไรที่ตองมารับกระทบ คือหมดเรื่องตัวตนแลว



๑๙

พระอรหันตไมมีตัวตนที่จะรับกระทบอะไรทั้งสิ้น ดังนั้น
เรื่องอะไรตออะไรก็ไมมีมากระทบตัว มองแตเพียงวาเราทํ าเพื่อเขา 
น้ีเปนสวนที่เขาบกพรอง เขาอาจจะมีปญหาอยางนั้นอยางนี้ สิ่งที่
เขาแสดงออกไมดีน้ัน มันเปนปญหาของเขาทั้งนั้น

เวลาเขามีอารมณไมดี พูดไมดี อันที่จริงเปนปญหาของเขา 
เหตุอยูท่ีเขา ใจเขาไมดี อาจจะมีเหตุปจจัยแวดลอมเกี่ยวของ เราก็
มองดูไป เราจะมายุงอะไรกับตัวเรา ยิ่งเรามีปญญามาก และเรา
ไมเอาตัวตนของเราเขาไปกั้นบังไว เราก็ยิ่งเห็นปจจัยละเอียดลงไป 
เริ่มตั้งแตปจจัยในใจของเขาวา เขาเกิดอารมณไมดี มีความกลัว มี
ความหวาด หงุดหงิด เพราะความเจ็บปวย เราก็ยิ่งตองชวยแกไข
ปญหาใหเขาไดมากยิ่งขึ้น

เมื่อวางใจไดอยางนี้ ตัวเองก็ไมมีปญหาดวย และยิ่งชวยคน
ไขไดมากขึ้นดวย เพราะมองเห็นแตเรื่องของเขา เห็นแตเรื่องราวที่
เกิดขึ้นมาตามเหตุปจจัย และเห็นแตเหตุปจจัยเกิดขึ้นๆ ทุกอยางที่
เขามาเปนเรื่องของเหตุปจจัย ก็เลยแกปญหาได และสบายใจดวย

พระอรหันต คือบุคคลที่ไมมีอะไรตองทํ าเพื่อตนเองอีกตอไป 
เพราะฉะนั้นจึงทํ าเพื่อผูอื่นไดเต็มท่ี ตอนนี้เราทํ างานของเราเพื่อ  
ผูอื่นแลว ก็มองดูเหตุปจจัยขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ไมมีอารมณข้ึนมา
กระทบ ถาเรามองแตตามความเปนจริง ก็มีแตกระบวนการของสิ่ง
ท้ังหลายที่เปนไปตามเหตุปจจัยเทานั้นเอง



๒๐

- ๒ -
ขางใน ก็มีหลักอยูในตัวใหมั่นใจ

งานไดผลกาวไป คนยิ่งกาวไกลในชีวิตที่ดี
ไดพูดมาถึงระดับของการมองสิ่งตางๆ หลายแบบ ทีน้ีลอง

มามองดูเครื่องชวยบาง สิ่งที่จะมาชวยในกระบวนการขั้นปฏิบัติ
การเหลานี้ อยางแรกก็คือ ความรักงาน ไดแก ฉันทะ ความพอใจ
ในงาน ซ่ึงอาจจะเกิดจากการเห็นคุณคา เห็นประโยชน

เมื่อเรารักเพื่อนมนุษย เราก็อยากใหเพื่อนมนุษยมีชีวิตที่ดี
งาม มีสุขภาพดี มีอายุยืน ความพอใจหรือความอยากนี้ ทานเรียก
วา ฉันทะ เปนฉันทะที่มากับเมตตา ซ่ึงทํ าใหรักคนอื่น อยากชวย 
อยากทํ าอะไรใหเขา อยากแกไขปญหาของเขา อันนี้ เรียกวาเปน
ทุนดีแตตน

นอกจากฉันทะแลว สิ่งที่จะชวย ก็คือ จิตสํ านึกในการศึกษา
อันนี้เปนเพียงการอางถึงสิ่งที่พูดไปแลว เปนการโยงถึงตัวคุณ
สมบัติในใจ ท่ีจะทํ าใหเกิดทาทีการปฏิบัติท่ีตองการ และชี้ใหเห็น
คุณประโยชนท่ียิ่งขึ้นไปอีก คุณสมบัติในใจขอน้ีคือจิตสํ านึกในการ
ฝกฝนพัฒนาตนเอง

เมื่อกี้บอกแลววามนุษยเปนสัตวท่ีตองฝก และเปนสัตวท่ีฝก
ได เปนสัตวท่ีประเสริฐดวยการฝก เมื่อรูอยางนี้เราก็สรางจิตสํ านึก



๒๑

ในการศึกษา หรือในการพัฒนาตนขึ้นมา ซ่ึงทํ าใหเราตองการ
พัฒนาตนเอง เมื่อเราเกิดมีจิตสํ านึกในการฝกตน เราก็มองอะไรๆ 
เปนบทฝกตน เปนแบบฝกหัด หรือเปนสิ่งที่ใชเปนเครื่องมือในการ
ฝกหรือพัฒนาตัวเราไปหมด

คนที่มีจิตสํ านึกอันนี้จะมีข อดีเข ามาอีกอยางหนึ่ง คือ 
ธรรมดาคนเราชอบทํ าสิ่งที่สบายๆ งายๆ ถาเจอสิ่งที่ยากก็ไมสบาย
ใจ และทํ าดวยฝนใจ แลวก็ทอแทใจ ผลเสียที่ตามมา  หนึ่ง ก็คือ 
ไมสบาย เรียกวาทุกข  สอง กค็ือ ไมมีกํ าลังใจจะทํ า ท้ังไมสบายทั้ง
ทอแท หรือท้ังเปนทุกขและทํ าไมไดผล

แตถาเกิดจิตสํ านึกในการฝกตนขึ้นมาแลว ผลจะกลับเปน
ตรงขาม คนที่มีจิตสํ านึกในการฝกตนนี้ อยากจะฝกตัวอยูตลอด
เวลา จึงชอบหาสิ่งที่จะเอามาชวยฝกตัว เพราะฉะนั้นเขาจะชอบ
สิ่งที่ยาก คือถาเจออะไรยากจะพุงเขาหา เพราะสิ่งที่ยากทํ าใหเรา
ไดฝกตนมาก ยิ่งเจอสิ่งที่ยากก็ยิ่งไดฝกตนมาก พูดสั้นๆ วา ยิ่งยาก
ยิ่งไดมาก เพราะฉะนั้นเขาพบปญหาหรือสิ่งที่ยุงยากก็ยิ่งชอบใจ

คนที่มีจิตสํ านึกอันนี้ เราจะสังเกตเห็นไดวา ลักษณะของเขา
ก็คือ เขาไมกลัวงานยาก และถามีงานสองอยาง งายกับยาก คน
พวกนี้กลับชอบหันเขาหางานยาก เพราะการมีจิตสํ านึกในการฝก
ตนทํ าใหคอยจะหาอะไรมาฝกตัวเอง ถือวายิ่งยากยิ่งได เพราะถา
เราเจองานยาก และเราทํ าได เราก็ยิ่งไดมาก ยิ่งเจองานยาก กลับ
ยิ่งดีใจ เพราะฉะนั้นคนพวกนี้จะไดสองอยาง
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หนึ่ง เจองานยาก ดใีจ ใจกส็บายดวย ไมทุกข ตรงขามกบัคน
ขาดจติส ํานกึนี ้ท่ีฝนใจ เปนทกุข แตคนนีไ้มฝนใจ กลบัสขุและดใีจ

สอง ทํ าใหมีกํ าลัง เพราะพรอมท่ีจะทํ า ตั้งใจทํ า ก็เลยทํ าได
ผลดี

อารมณราย อารมณท่ีไมนาชอบใจ กเ็ปนเครือ่งฝกตวัเราเชน
เดยีวกนั เราอาจจะถอืคตวิา ยิง่ยากยิง่ได ยิง่รายยิง่ดี คนมจิีตส ํานกึ
ในการฝก จะมีความรูสึกนี้ ถาเราสํ ารวจตัวเองแลวเจอสภาพจิตนี้ 
ก็แสดงวาเรามีจิตสํ านึกในการฝก คนเรานี้ถาทํ าจิตใหถูกแลวจะ
แกไขสถานการณไดหมด น่ีก็เปนคุณสมบัติในใจอยางหนึ่ง

พอมองอะไรๆ ไดถูก ทกุอยางก็ลุลวง จิตใจก็โปรงโลง
ตอไปอีกอยางหนึ่ง คือทาทีการมองสิ่งทั้งหลายอยางถูกทิศ

ทาง ซ่ึงเปนทาทีของจิตใจ ท่ียึดถือหลักการอันหนึ่งซึ่งเปนพื้นฐาน
ในพระพุทธศาสนา

พุทธศาสนา เริ่มตนดวย สัมมาทิฏฐิ ถาเรามีสัมมาทิฏฐิ      
มีความเห็นชอบ ยึดถือในหลักการที่ถูกตองและวางทาทีของจิตใจ
ถูกตองตามหลักการนั้นแลว อะไรตออะไรตามมาก็ดีไปหมด 
สัมมาทิฏฐิท่ีเปนจุดเริ่มตนในพุทธศาสนา คือความเห็นชอบ ไดแก
เห็นวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย

เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งทาทีไววา จะมองตามเหตุปจจัย เวลา
เจอสถานการณอะไร ก็มองตามเหตุปจจัย

คนที่ไมมองตามเหตุปจจัย จะมองตามชอบชัง คือมองตาม
ท่ีวา มันชอบใจเรา หรือไมชอบใจเรา ถามันถูกใจเรา เราก็เอา ไม
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ถูกใจเรา เราก็ไมเอา หรือโกรธเกลียดไปเลย คนทั่วไปจะมีลักษณะ
อยางนี้

พอมาเรียนพุทธศาสนา เริ่มฝกตน บทฝกเบื้องตน คือ สัมมา
ทิฏฐิ อยางนอยตั้งทาทีของใจใหเปนไปตามหลักการเบื้องตนไววา 
มองตามเหตุปจจัย พอตั้งทาทีน้ีไวแลว เจอสถานการณหรือ
ประสบการณอะไร ก็บอกตัวเองวามองตามเหตุปจจัย เทานี้แหละ
ชนะเลย อยางนอยความรูสึกที่ไมดีก็สะดุดชะงัก

สิ่งทั้งหลายที่เขามาทางตาหูเปนตนนั้นมันยั่วยวนชวนใจเรา
ใหหลงไปตามบาง ใหเกิดปฏิกิริยาบาง ในทางที่เรียกวา ชอบใจ 
หรือไมชอบใจ อยางที่ทางพระเรียกวา ยินดียินราย ถาเราเกิด
ความรูสึกไหวไปตามกระแสอยางนั้น แลวเราก็จะคิดปรุงแตง คือ
เอาความรูสึกที่ชอบหรือไมชอบมาปรุงแตงใจ แลวก็คิดไปตางๆ 
ทํ าใหเกิดปญหา เกิดความทุกข ท้ังในใจของตัวเอง และแสดงออก
ไปภายนอกอยางไมฉลาด ขาดสติ

แตพอเราบอกวามองตามเหตุปจจัย ความรูสึกชอบใจไม
ชอบใจจะสะดุด ถูกตัดลงทันที น่ีคือสติมา โดยทํ าหนาที่นํ าเอาตัว
หลักการที่ยึดไวเปนคติวามองตามเหตุปจจัยมาใช

คติท่ีวามองตามเหตุปจจัยนี้ก็สงหนาที่ตอใหปญญาทันที 
เพราะการมองตามเหตุปจจัยนั้น ตองใชปญญา พอบอกวามอง
ตามเหตุปจจัย ก็ตองคนหาสืบสาววาเรื่องราวเปนอยางไร เกิดจาก
อะไร พอใชปญญาพิจารณา สิ่งที่มองนั้นก็ไมเขามากระทบตัวเรา 
เพราะฉะนั้นมันจึงสะดุด เพราะปญญามา ปญหาก็ไมเกิด
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ปญญาไมทํ าใหเกิดปญหา แตปญญาเปนตัวแกปญหา 
เพราะฉะนัน้ ปญญาเกดิปญหาหยดุ ปญหาเกดิเพราะปญญาหยดุ

ดวยเหตุน้ี ถาปญหามา ตองรีบใหปญญาเกิด แลวปญญา
จะแกปญหาได และปญญาเองก็จะคมกลายิ่งขึ้นดวย กลายเปน
วา ถารูจักใชปญญา ถึงปญหามา ปญญายิ่งเพิ่ม

แตตัวที่จะเปนตนทางนํ าปญญามาก็คือ สติ พอสติมาก็สง
งานตอใหปญญารับ ปญญารับชวงเอาคติท่ีสติสงใหแลว ก็สืบ   
สาวหาเหตุปจจัย เริ่มตั้งแตมองหาขอเท็จจริงตามแบบทาทีแหง
จิตใจของพระอรหันต

เวลาเกิดสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง เชนเจอคนไขหนา
ตาไมดี ก็ถามตัวเราเองวา มีอะไรเกิดขึ้น มีอะไรในใจของเขา หรือ
มีเรื่องอะไรเปนปญหาแกเขา ไมมองเขามากระทบตัวเราวาเรา
ชอบหรือไมชอบ แตมองตามเหตุปจจัย โดยสิ่งที่เราพบไมเขาถึงตัว
เราได ปญญาเปนตัวตัดกันไมใหภัยอันตรายเขาถึงตัวเรา และเปน
ตัวที่สกัดดับปญหาทันที ตอจากนั้นการคิดก็จะเปนไปในทางที่จะ
หาทางชวยเหลือเขา

พอเราเกิดปญญามองตามเหตุปจจัยขึ้นมา เราจะสืบสาว
เรื่องราววาเปนอยางไร ตอนนี้มันไมมีปญหากับตัวเรา แตจะมี
ความคิดชวยเขาเทานั้นวา เอ..เขาเกิดอะไรขึ้น เขามีปญหาอะไร 
เหตุปจจัยอะไรทํ าใหเขาเปนอยางนั้น ตองหาดูซิ มันเปนอยางไร 
แทนที่จะเกิดปญหากับตัวเราทํ าใหเปนทุกข ก็เกิดกรุณาคิดจะชวย
เหลือเขา น่ีเปนวิธีการมองตามเหตุปจจัย
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เพราะฉะนั้นหลักการของพระพุทธศาสนาเบื้องแรกจึงใหมี
สัมมาทิฏฐิ พอเอาตัวนี้มาใชก็เรียกวาพึ่งธรรมแลว เราบอกวา 
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  สังฆัง สะระณัง 
คัจฉามิ แตเราพึ่งบางหรือเปลา เราพูดแตบางทีเราก็ไมไดพึ่ง
ธรรมะ คือความจริงที่วาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัยนี้ ถาเรา
พึ่งธรรมะ เราก็ตองเอามาใชในชีวิตประจํ าวันเลยใชไหม ถาเราเอา
หลักการนี้มาใช เราก็เริ่มพึ่งธรรมแลว คือธรรมะมาเปนหลักชีวิต
ของเราแลว

เพราะฉะนั้น เพียงแคใชหลักการนี้ก็ชวยไดมากแลว เปนอัน
วา ในการปฏิบัติงาน ตั้งหลักการไวเลย ไมวาจะเกิดอะไรขึ้น ไมวา
จะมีสถานการณอะไร หรือประสบอะไร บอกตัวเองทันทีวา มอง
ตามเหตุปจจัย ตอจากนั้นจิตของเราก็เดินไปตามกระแสปญญา 
พิจารณาขอเท็จจริงสืบสาวเหตุปจจัยและคิดแกปญหา ทํ าให
ปญหาไมเกิดแตปญญาเกิด น่ีก็อีกวิธีหนึ่ง

รวมแลว หลักการทั่วไปก็คือวา คนเรานี้มองสิ่งทั้งหลายใน
แงชอบชัง ยินดียินราย จึงเกิดตัวตนขึ้นมารับ วาถูกใจเรา ไมถูกใจ
เรา มันกระทบเรา แตโดยวิธีปฏิบัติแบบนี้ พอเราใชปญญามอง
ตามเหตุปจจัย จะไมเกิดตัวตนขึ้นมารับกระทบอะไรทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้น ตามระบบที่วามาทั้งหมด สรุปก็คือไมมีตัวตน
เกิดขึ้นมารับการกระทบ พอไมมีตัวตนเขามารับกระทบ สิ่งทั้ง
หลายก็ไปตามกระแสของปญญาที่จะพิจารณาแกไขเหตุการณ 
อยางนอยก็ไมมีอะไรมากระทบกระทั่งตัวเอง ก็ไมมีปญหา
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ยังมีตัวชวยอีกอยางหนึ่งคือ บางทีเรายังอาจจะไมเขมแข็ง
พอ หรือยังไมชํ านาญในการใชหลักการและวิธีการเหลานี้ พระ
พุทธเจาจึงทรงใหตัวชวยเบื้องแรกที่สุดไว ไดแกหลักที่เรียกวามี
กัลยาณมิตร กลาวคือเราหาบุคคลอื่น หรือปจจัยทางสังคมที่ไมใช
คนก็ได อาจจะเปนหนังสือหนังหา เปนตน ท่ีจะเปนคูมือ เปน
เครื่องปลอบใจ

พูดงายๆ วา กัลยาณมิตรคือบุคคลอื่น ท่ีมาในรูปของตัวคน
จริงๆ บาง หนังสือบาง อะไรอื่นบาง สํ าหรับมาชวยเปนเพื่อนชีวิต 
เปนมิตรคูใจ เวลาเรามีปญหา เราจะไดพูดไดคุย จะไดการสงเสริม
กํ าลังใจจากเขา เพราะบางครั้งเราอาจจะเกิดความทอแท อาจจะ
เกิดความระอาเหนื่อยออน ก็มาชวยกัน แมแตมีสองคนที่ใจไปกัน
ได เขาแนวทาง ก็มาชวยกันคิด คนหนึ่งมีเรื่องหนักใจ อีกคนหนึ่งก็
ปลอบใจ หรือชวยผอนเบา มีเรื่องอะไรตออะไรก็ใหกํ าลังใจกัน อัน
น้ีเปนหลักเบื้องตน ทานเรียกวา มีกัลยาณมิตรไวชวย

น้ีเปนหลักและวิธีการตางๆ คิดวาคงจะใชไดเปนประโยชน
ในการปฏิบัติงานพอสมควร หลักการตางๆ ในทางพระพุทธ
ศาสนานั้นเราสามารถใชไดหลายระดับ ตั้งแตวิธีเบื้องตน แบบที่
วา มองเปนสนุก แตผานไปเฉยๆ ไมไดอะไรขึ้นมา จนกระทั่งถึงวิธี
ของพระอรหันต ทุกอยางที่เราเอามาทํ าทั้งหมดนั้นก็คือวิธีปฏิบัติ
ตอคนอื่น โดยเฉพาะคนไข เปนวิธีปฏิบัติของตัวเราเอง

คราวนี้ก็มาดูความสัมพันธระหวางตัวเรากับคนไข ตลอดจน
ผูรวมงานและคนที่เกี่ยวของในกิจการทั้งหมดอีกทีหนึ่ง
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จะรักษาโรคได
ตองรักษาความสัมพันธกับคนในโลกดวย

ในแงความสัมพันธกับคนไข มีคุณธรรมที่เปนตัวยืนเดนที่คน
ไทยเราพูดอยูเสมอ คือ เมตตากรุณา

ในการปฏิบัติตอคนไข ซ่ึงเปนคนที่มีความทุกข มีความเดือด
รอน จะใชคุณธรรมขอหลังคือกรุณาเปนหลัก

แตคุณธรรมในหมวดนี้มีหลายอยาง วันนี้ขอถือโอกาสเอา
มาพูดใหเห็นความสัมพันธเปนชุดกัน

เรามักจะไดยินคุณธรรมเหลานี้พวงกันมา โดยเฉพาะเราจะ
ไดยินความกรุณานี้มาคูกันบอยกับคํ าวาเมตตา จนกระทั่งเราพูด
ควบกันไปเปนคํ าคูวา เมตตากรุณา และเราก็พูดกันวาอาชีพของ
แพทย ของพยาบาล และของบุคลากรทั้งหมดในโรงพยาบาลนั้น 
เปนอาชีพที่ตองใชความเมตตากรุณา จึงตองเพิ่มพูนปลูกฝง
พัฒนาคุณธรรมนี้ข้ึนในใจ

แตถาเราจะปลูกฝงใหถูกตอง ก็ตองแยกไดกอนวาขอไหน
เปนอยางไร บางทีเราแยกไมออกแมแตความแตกตางระหวาง 
เมตตา กบั กรณุา แลวกพ็ดูปนกนัไปหมด ไมรวูาอนัไหนเปนเมตตา
อันไหนเปนกรุณา

ขอถือโอกาสนี้ มาทํ าความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมเรื่องนี้ 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนขึ้น หลักธรรมชุดนี้ท่ีจริงมี ๔ ขอ ไมใชมีแค 
เมตตา กรุณา แตยังมี มุทิตา และอุเบกขาดวย ท้ังชุดมี ๔ ขอ เรียก
วา พรหมวิหาร ๔
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พรหมวิหาร แปลวา ธรรมประจํ าใจ หรือเปนที่อยูของใจของ
ผู  ท่ีเปนเหมือนพรหม พรหมนั้นในทางพุทธศาสนาแปลวาผู 
ประเสริฐ ถามองในแงเปนรูปธรรม เปนบุคลาธิษฐาน ก็เหมือนกับ
พระพรหมที่เปนเทพเจาซึ่งมี ๔ หนา มองเห็นไดทุกทิศ หมาย
ความวา มีหนาที่มองดูสรรพสัตวไดท่ัวทั้งหมด ไมไดมองเฉพาะ
ดานใดดานหนึ่ง  ไมมองเพียงจุดใดจุดหนึ่ง แตมองทั่วไปครบทุก
ดาน

ในแงท่ีหนึ่งคือความประเสริฐ หรือความยิ่งใหญของจิตใจ ท่ี
วาเปนพรหม ก็คือมีใจประเสริฐ ใจยิ่งใหญ วิหารแปลวา ท่ีอยูท่ีพัก 
ธรรมเหลานี้เปนที่อยูของใจที่ประเสริฐ ใจท่ีประเสริฐจะอยูในหลัก
ธรรม ๔ ประการนี้ คือ

๑. เมตตา
๒. กรุณา
๓. มุทิตา
๔. อุเบกขา
เมตตากับกรุณาตางกันอยางไร วิธีดูความตางงายๆ ก็ดูท่ี

คนที่เราจะไปแสดงออกตอเขา คือดูท่ีสถานการณท่ีเขาประสบ 
แลวก็จะรูวาเราควรจะใชธรรมขอไหนกับเขา

ถาคนนั้นเขาอยูในภาวะปกติ ไมไดมีเรื่องเดือดเนื้อรอนใจ
อะไร ในสถานการณอยางนี้คุณธรรมที่จะใชก็คือ เมตตา อันไดแก
ความรัก ความเปนมิตร
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เมตตานั้นมาจากศัพทเดียวกับมิตร ท้ังมิตร เมตตา และ
ไมตรี มาจากรากศัพทเดียวกัน เมตตากับไมตรี ก็อันเดียวกัน 
ไมตรีเปนคํ าสันสกฤต เมตตาหรือเมตติ เปนคํ าบาลี แปลวาความ
เปนมิตร หมายถึงความรัก ความปรารถนาดี อยากใหเขาเปนสุข

ตอนนี้ก็เลยขอพูดถึงความรัก ๒ แบบ
ความรักแบบที่ ๑ คือ ความตองการเอาผูอื่นมาทํ าใหเรามี

ความสุข ตองการครอบครอง ตองการไดเขามาทํ าใหเราเปนสุข 
พูดงายๆ วาอยากไดเขามาบํ าเรอความสุขใหเรา ความรักประเภท
น้ี ไมแท ไมจริง ไมยั่ง ไมยืน เปนความรักแบบเห็นแกตัว ถาเขาไม
สามารถสนองความตองการของเราเมื่อไร เราก็หมดรักทันที อาจ
จะเปลี่ยนเปนเบื่อหนาย หรือถึงกับเกลียดชังไปเลย

ความรักประเภทที่ ๒ เรียกวา รักแท มีลักษณะที่อยากใหคน
อื่นเปนสุข เชนพอแมรักลูก ก็คืออยากใหลูกเปนสุข ความอยากให
เขาเปนสุขนั้น เปนความรักอยางเปนมิตร เปนความเห็นแกผูอื่น 
คือความรักแทท่ีเรียกวา เมตตา ความรักนี้เกิดขึ้นแลวปลอดภัย

เพราะฉะนั้นแมแตในชีวิตครอบครัว  ถาเราเริ่มดวยความรัก
ประเภทที่ ๑ ก็ตองใหความรักประเภทที่ ๒ ตามมา ถาความรัก
ประเภทที่ ๒ ไมเกิดตามมาหรือเกิดไมได ก็อันตราย ในที่สุดจะอยู
กันไมยั่งยืน ความรักแบบที่ ๒ คือ เมตตาจะตองเขามา อยางนอย
พอใหไดดุลยภาพ มีความสมดุลกัน

ความรักที่เราตองการไวหลอเลี้ยงสังคมและอภิบาลโลกก็
คือ ความรักประเภทที่ ๒ ไดแก ธรรมที่เรียกวา เมตตา ท่ีอยากให



๓๐

เขาเปนสุข พอแมอยากใหลูกเปนสุข ลูกอยากใหพอแมเปนสุข 
อยางนี้เรียกวา เมตตา

อยางไรก็ตาม เมตตานั้นเราใชในภาวะที่อยูกันเปนปกติ แต
ถาคนนั้นเขาเกิดความเดือดรอนเปนทุกข ตกหลนลงไปจากสภาพ
ปกติ ก็ตองใชคุณธรรมขอท่ี ๒ คือ กรุณา ซ่ึงหมายถึงการพลอยมี
ใจหวั่นไหวเมื่อเห็นคนอื่นเดือดรอนมีความทุกข ตองการจะปลด
เปลื้องเขาใหพนจากความทุกข

ตอไปน้ีจะไดไมตองคิดใหลํ าบากวา เมตตากับกรุณา ตาง
กันอยางไร ดูท่ีคนที่เราจะมีคุณธรรมเหลานี้ตอเขา ถาเขาอยูเปน
ปกติ เราอยากใหเขามีความสุขสบายอยูตอไป มีไมตรีจิต ก็เรียก
วา เมตตา ถาเขาเดือดรอนตกตํ่ าเปนทุกขลงไป เราอยากใหเขาพน
จากทุกขน้ัน ก็เรียกวา กรุณา

เพราะฉะนั้น อาชีพของแพทยและพยาบาล จึงใชกรุณา
มาก  เมตตา ก็มีความเปนมิตรยืนพื้นตลอดเวลาอยูแลว หมาย
ความวา เมื่อคนไขมาหา แมจะยังไมรูวาเจ็บปวยอะไร เราก็มี
ความเปนมิตร คือมีเมตตา ญาติมิตรคนไขมา เราก็มีเมตตา มี
เมตตาเปนประจํ า เมตตานี่ใชมากที่สุด กรุณาใชเมื่อเขาเปนทุกข
เดือดรอน

อยางไรก็ตาม แคน้ีไมพอ ถามีแค ๒ ขอก็ไมครบ ยังมีสถาน
การณท่ี ๓ คือ ยามเขาดีข้ึน เขาขึ้นสูงคือเขาประสบความสํ าเร็จ 
เขามีความสุข เขาทํ าในสิ่งที่ถูกตองดีงาม เจริญกาวหนา หรือหาย
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จากโรคมีสุขภาพดีแข็งแรง เราก็ตองมีขอท่ี ๓ คือพลอยยินดีดวย 
คอยสนับสนุนสงเสริม เรียกวา มุทิตา

ขอท่ี ๓ น่ีคนไทยไมคอยพูดถึง  เรามักจะอยูแค เมตตา และ
กรุณา  ขอท่ี ๓ เลยไมคอยจะมี ความจริงขอ ๓ ก็สํ าคัญเหมือนกัน 
ทํ าใหมีการสงเสริมคนดี และชวยกันทํ าความดี ซ่ึงเปนสิ่งสํ าคัญใน
การทํ ากิจหนาที่และพัฒนาการงาน ตองใชกับเพื่อนรวมงาน และ
บุคลากรในกิจการใหถูกตอง

แมในการรักษาพยาบาลก็ตองใช เพราะยามคนไขสบาย 
หายโรค เราก็ควรมีมุทิตา พลอยยินดีดวย และพยายามสงเสริมให
เขามีสุขภาพดียิ่งขึ้นไป ใหเขาแข็งแรงยิ่งขึ้น

จะรักษาโลกไวได คนตองรักษาธรรมไวใหดี
ตอนนี้ ๓ แลว ดูเหมือนจะครบ โดยทั่วไปคนก็อยูในภาวะ ๓ 

อยางนี้ คือ  ๑ อยูเปนปกติ  ๒ ตกตํ่ าลงไป  ๓ ดีข้ึน ทีน้ียังมีอะไร
อีก ทํ าไมพระพุทธเจาตรัสขอ ๔ ไว

ขอ ๔ มีความสํ าคัญมาก ขอ ๑ ถึง ๓ เปนความสัมพันธ
ระหวางเรากับเขา หรือเรากับเพื่อนมนุษยสัมพันธกัน คือ

๑. เขาอยูเปนปกติ เรามีเมตตา ไมตรี
๒. เขาตกตํ่ าลง เปนทุกข เกิดปญหา เรามีกรุณา
๓. เขาดีข้ึน สุข สํ าเร็จ ทํ าดีทํ าชอบ เรามีมุทิตา

ตอจากนี้ก็มีตัวที่ ๔ เขามา คือกรณีท่ีจะรักษาความถูกตอง
ชอบธรรม หลักการ กฎเกณฑ ซ่ึงเรียกงายๆ สั้นๆ คํ าเดียววา ธรรม
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ธรรมนี้แยกเปนตัวความจริงความถูกตองชอบธรรมตามกฎ
ธรรมชาติ โดยเปนความดีท่ีมีอยูตามธรรมดาของความเปนจริง
อยางหนึ่ง และความถูกตองชอบธรรมที่ยกขึ้นมาจัดตั้งวางบัญญัติ 
เปนกฎเกณฑของสังคม เปนระเบียบ เปนกฎหมายอยางหนึ่ง

ถาความสัมพันธของเรากับเขา ในขอ ๑ ถึง ๓ ไปกระทบตัว
ท่ี ๔ น้ีเขา คือไปละเมิดหรือทํ าความเสียหายตอตัวธรรม ตัวความ
ถูกตอง หลักการ กฎเกณฑ อะไรตางๆนี่เขา เราจะตองเอาตัวที่ ๔ 
น้ีไว สวนความสัมพันธระหวางบุคคลในขอ ๑ - ๒ - ๓ จะตองถูก
ยับยั้ง เพราะถาเราไปชวยเขาหรือสงเสริมเขา สังคมมนุษยจะเสีย
หลัก

ยกตัวอยางเชน คนหนึ่งไปลักขโมยของเขา ประสบความ
สํ าเร็จในการลักขโมย ไดเงินมา เราจะมุทิตา เขาไปสงเสริม ยอม
ไมถูกตอง เพราะการที่เขาประสบความสํ าเร็จอยางนี้ก็คือไปเขา
สถานการณท่ี ๔ เปนการกระทบทํ าความเสียหายตอตัวหลักการ 
หรือตัวธรรม ในกรณีน้ีเราตองหยุด มุทิตาไมได กรุณาก็เหมือนกัน 
อยางผูพิพากษารูวา นายคนนี้ไปฆาเขามา จะไปสงสาร ชวยให
พนจากโทษก็ไมถูก

เพราะฉะนั้น ตัวธรรม คือ หลักการ ความจริง ความถูกตอง 
ความเปนธรรม ความชอบธรรม หลักการ กฎเกณฑ กติกาของ
สังคม จะเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม อันนี้คือหลักของขอท่ี ๔ 
ถาตัวนี้เขามา ถือวาใหญและสํ าคัญเหนือกวาความสัมพันธ
ระหวางบุคคล จะตองรักษาไวใหได
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จึงทํ าใหตองยั้งขอ ๑ - ๒ - ๓ มาเขาขอท่ี ๔ โดยตอง อุเบกขา
คือวางใจเปนกลาง ไมเขาไปกาวกายแทรกแซงใหเสียธรรม เพื่อจะ
ใหคนนั้นรับผิดชอบตอตัวธรรม ตัวหลักการ กฎเกณฑ ความถูก
ตองชอบธรรมนั้น โดยตัวเราก็คอยดูแลเพื่อใหเกิดความเที่ยงธรรม 
หรือใหธรรมคงอยู แตสวนใดที่จะเอาเมตตากรุณาชวยไดโดยไม
ผิดธรรม ก็จึงทํ าให อันนี้คือขออุเบกขา

อุเบกขานี่ยากที่สุด ตองมีปญญา ตางจากขอ ๑, ๒, ๓ ซ่ึง
ไมตองใชปญญาสักเทาไร เพราะเปนเพียงทาทีระหวางบุคคล ทํ า
ไปไดงาย โดยใชความรูสึกที่ดีงามตามสถานการณ แตขอท่ี ๔ คือ
อุเบกขานี่ ถาไมมีปญญา ทํ าไมได

อุเบกขา มักจะแปลกันวา เฉย  ถาเฉยโดยไมใชปญญา  
ทานเรียกวา เฉยโง ตามคํ าพระวา อัญญาณุเบกขา เฉยโงเปน
อกุศล เปนบาป ไดแก เฉยไมรูเรื่อง แลวก็เฉยไมเอาเรื่อง ก็เลยเฉย
ไมไดเรื่อง

ถาเปนคนมีอุเบกขาถูกตอง ก็จะ เฉยรูเรื่อง  คือรูวาตอนนี้
จะตองทํ าอยางไร วางตัวอยางไรจึงจะถูก เพื่อใหไดความถูกตอง
ชอบธรรม ใหทุกสิ่งเปนไปดวยดีตามธรรม ก็จึงเฉยเอาเรื่อง และ
เฉยไดเรื่อง

จะเลี้ยงลูกไดผลดี ตองใหลูกหัดอยูกับธรรมใหได
แมแตพอแมเลี้ยงลูก ถาเลี้ยงลูกไมเปน ลูกจะไมรูจักโต     

ไดแกพอแมบางคนที่มีแตเมตตากรุณา หรือบางคนมีแตเมตตา
กรุณามุทิตา ๓ ขอ ขาดอุเบกขา ก็โอลูก เอาใจลูก กลัวลูกจะ
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ลํ าบาก กลัวลูกจะเจ็บจะเหนื่อยจะเมื่อย ก็เลยทํ าแทนหมด หรือ
ทํ าใหทุกอยาง ลูกเลยทํ าอะไรไมเปน น่ีคือตองวางอุเบกขาบาง ซ่ึง
เปนการใหโอกาสเขาพัฒนาตัวเอง โดยใหเขาหัดรับผิดชอบตัวเอง 
ถาเราดูการวางอุเบกขาตอลูก จะแยกไดเปน ๓ กรณี คือ

๑. เมื่อจะตองใหเขาหัดรับผิดชอบตัวเอง เพื่อวาเขาจะไดทํ า
อะไรเปน คือเราตองใชปญญาพิจารณาดูวา ตอนนี้เรื่องนี้จะตอง
ใหเขาหัดทํ าบาง ยอมใหเขาเหน็ดเหนื่อยบาง เขาตองฝกตัวเอง ก็
ตองลํ าบากบางเปนธรรมดา แตเขาจะทํ าไดและจะเกงขึ้น จะ
พัฒนา

ไมใชวาลูกไดรับการบานมาวันนี้ กลัววาลูกจะตองคิดสมอง
เมื่อย พอแมก็เลยไปทํ าการบานแทน อยางนี้ก็แย ในที่สุดเมื่อกลัว
ลูกลํ าบาก มีเมตตากรุณามาก ลูกเลยทํ าอะไรไมเปน

สวนพอแมท่ีเกง เขารูจักเมตตา กรุณา มุทิตา ใหไดสัดสวน 
มีดุลยภาพกับอุเบกขา การทํ าอยางนี้ไมใชเราไมรัก แตเปนการรัก
เปน หรือรักระยะยาว

อุเบกขา แปลวา คอยดู มาจาก อุป + อิกฺข  อิกฺข แปลวา ดู                          
อุป แปลวา ใกลๆ หรือคอย รวมกันแปลวาคอยดูอยูใกลๆ (แปลอีก
อยางหนึ่งวา มองดูตามเรื่องที่เกิด) หมายความวา พรอมท่ีจะแก
ไขสถานการณ แตไมเขาไปกาวกายแทรกแซง

เพราะฉะนั้น เมื่อลูกจะตองฝกหัดรับผิดชอบตัวเอง อยูกับ
ความเปนจริง ทํ าอะไรใหเปนเอง พอแมจะตองวางอุเบกขา ปลอย
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ใหเขาทํ าเองโดยคอยดูอยู และเปนที่ปรึกษา เมื่อพอแมใชปญญา 
รูจักวางเฉย ในกรณีท่ี ๑ น้ี ลูกจะเติบโตพัฒนาอยางดี

๒. เมื่อลูกสมควรรับผิดชอบการกระทํ าของตนตอกฎเกณฑ
กติกา ขอน้ีก็เปนการฝกหัดเหมือนกัน ครอบครัวเปนสังคมยอย ตอ
ไปลูกเราก็ตองไปอยูในสังคมใหญ เขาตองเรียนรูชีวิตจริง ตองรูจัก
ความชอบธรรม ความเปนธรรม เพราะฉะนั้นครอบครัวก็ตองมี
กติกา มีกฎเกณฑ เขาทํ าอะไรถูกหรือผิด เราก็ใหเขารับผิดชอบ
การกระทํ าของเขานั้นทั้งดีและชั่วตามถูกตามผิด ตามกฎเกณฑ
กติกา กฎเปนกฎ ถูกเปนถูก ผิดเปนผิด อันนี้เรียกวาอุเบกขา ทํ า
ใหเขาไดรับความเปนธรรม และรักษาธรรมไวเมื่อเขาสมควรตอง
รับผิดชอบการกระทํ าของตน

๓. เมื่อเขารับผิดชอบตัวเองไดแลว ก็ไมเขาไปกาวกายแทรก
แซง ทานยกตัวอยาง เชน เมื่อลูกโตแลว จบการศึกษาแลว มีงานมี
การทํ าแลว เขามีครอบครัวของเขาเอง รับผิดชอบตัวเองได พอแม
อยาไปกาวกายแทรกแซงในชีวิตครอบครัวของเขา

พอแมบางคนรักลูกมาก อยากใหลูกมีความสุข เขาไปยุงใน
ครอบครัวของเขา เขาไปเจากี้เจาการวาลูกอยูอยางนี้จึงจะดี ลูก
จัดของอยางนั้นจึงจะดี เขาไปยุงในครอบครัวเขาวุนไปหมด จน
ครอบครัวเขาอยูไมเปนสุข อยางนี้เรียกวาไมมีอุเบกขา

จะเห็นวาอุเบกขาใชปญญาทั้งนั้น และอุเบกขานี่สํ าคัญที่
สุด ทํ าใหดํ ารงสังคมไวได รักษาความชอบธรรม และความเปน
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ธรรมของสังคม แลวก็ชวยใหชีวิตของคนพัฒนาดวย ถาพอแมไมมี
อุเบกขา ลูกจะไมโต ท้ังทางจิตใจ และทางปญญา

เมื่อคนกับคนและคนกับธรรมสัมพันธกันพอดี
โลกนี้ก็เกษมศานติ์รมเย็น

จะสังเกตเห็นวา การใชคุณธรรม ๓ ขอตน กับอุเบกขา 
เหมือนกับแยกตางกันเปน ๒ ชุด คือ เมื่อรวมหมวดใหญ มันมี ๔ 
ขอ แตพอมองเปนฝาย จัดไดเปน ๒ ฝาย

สามขอแรกเปนฝายหนึ่ง คือเปนเรื่องของความสัมพันธ
ระหวางคนกับคน และขอสี่เปนอีกฝายหนึ่ง คือ เปนเรื่องความ
สัมพันธของคนที่ไปเกี่ยวของกับธรรม

พูดอีกอยางหนึ่งวา ฝายแรก มุงคุมครองรักษาคน ฝายหลัง
มุงคุมครองรักษาธรรม

สองฝายนี้จะตองปฏิบัติใหถูกตองพอดี ใหมีดุลยภาพ สังคม
มนุษยจึงจะเจริญมั่นคงอยูดวยดี ถาปฏิบัติผิด สังคมก็จะเสียดุล 
และวิปริตแปรปรวน

เรื่องนี้มองไดแมแตในระดับระหวางสังคม สังคมที่คนเอาแต
เมตตากรุณากัน ไมเอาหลักการ ไมเอาหลักเกณฑ ไมรักษากติกา
ทางสังคม ในสังคมแบบนี้คนจะชวยกันเปนสวนตัวไปหมด มี
ความเอื้ออารีกันดี อยูกันดวยนํ้ าใจ มีเรื่องอะไรก็ชวยกันเปนสวน
ตัว แตหลักการ กฎเกณฑ กติกาของสังคมไมเอา ไมรักษา อยางนี้
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ก็เสียธรรม และหลักการจะถูกทํ าลาย และคนจะออนแอ เพราะไม
ดิ้นรนขวนขวาย คอยหวังพึ่งคนอื่น ไมพึ่งตนเอง

สวนในบางสังคม คนไมมีความเอื้อเฟอสวนตัว ไมคอยมี
เมตตากรุณากัน เอาแตหลักการ กฎเกณฑ และกติกาของสังคม 
ใหทุกคนทํ าใหตรงตามนั้น ทุกคนตองรับผิดชอบตอกฎเกณฑ 
กฎหมายมีอยู เธอทํ าใหตรงตามนั้น ถาไมทํ าตามฉันไมเอาดวย 
ตัวใครตัวมัน สังคมแบบนี้ก็รักษาหลักการ และรักษาธรรมไวได 
แตขาดความชุมช่ืน ขาดนํ้ าใจ ขาดความรูสึกที่ดีงามทางจิตใจ 
บางทีรักษาสังคมได อยูในหลักการ และกฎเกณฑ แตจิตใจคน
เครียด มีปญหาจิตใจมาก มีทุกข เปนโรคจิตกันมาก

ฉะนั้นจะตองปฏิบัติใหถูกตองกับสถานการณอยางไดสัด
สวนมีดุลยภาพ ธรรมในพระพุทธศาสนาทานตรัสเปนชุด เพราะ
เปนระบบ holistic คือระบบองครวม หมายความวา ตองทํ าให
ครบชุด มีดุลยภาพ ท้ัง ๔ ดานอยางนี้ ถาขาดเสียอยางหนึ่งอยาง
ใด ก็ยุงไมจบ

สังคมที่มีดุลยภาพที่จะปรับตัวใหพอดีไดหายาก อยางสังคม
ไทยนี่นาจะเอียงไปขางที่มีการชวยเหลือในระหวางบุคคลมาก จน
กระทั่งบางทีไมรักษากฎเกณฑ กติกา น่ีแสดงวาขาดอุเบกขา สวน
บางสังคม อยางสังคมฝรั่งก็จะเอาแตอุเบกขา ตัวใครตัวมัน คือ 
ทุกคนรับผิดชอบตัวเอง เอากฎหมาย หรือกฎเกณฑกติกาเปนหลัก
ตายตัว เธออยาพลาด ถาพลาดก็โดน แตขาดนํ้ าใจตอกันระหวาง
บุคคล แลงนํ้ าใจ ก็มีแตความแหงแลงและเครียด
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เปนอันวา หลักพรหมวิหาร ๔ น้ีตองใหครบถวน ถูกตอง  
พอดีตรงตามสถานการณ โดยเฉพาะขอ ๔ คือ อุเบกขานี่เพื่อ
รักษาธรรม เพื่อรักษากฎเกณฑกติกาใหคงอยู เรียกงายๆ วา 
รักษาธรรมนั่นเอง

สามขอแรกเพื่อรักษาคน สวนขอ ๔ เพื่อรักษาธรรม เมื่อคน
ไปกระทบธรรม ตองรักษาธรรม ใหคนหยุด สังคมมนุษยเราก็อยูได
อยางนี้

ทานที่อยูในโรงพยาบาล ก็ตองใชพรหมวิหาร ๔ ใหครบ
เหมือนกัน ตองดูวากรณีไหนจะใชเมตตา กรณีไหนใชกรุณา กรณี
ไหนใชมุทิตา กรณีไหนใชอุเบกขา โดยมีอุเบกขาเปนตัวคุม
กระบวนใหความสัมพันธของคนทุกอยางอยูในขอบเขตของธรรม 
คือความจริง ความถูกตองดีงาม ระหวางนั้น คือเมื่ออยูในขอบเขต
ของธรรม ก็มีเมตตา กรุณา มุทิตากันใหมาก




