
สิ่งที่ประเสริฐส�ำหรับชีวิต
     พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.

 

 รศ.รวีโรจน์ ศรีค�ำภำ
 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตแพร่ 

บทน�ำ

 ในเบื้องต้นแห่งบทควำมนี้ ขอท�ำควำมเข้ำใจถึงค�ำส�ำคัญ ๒ คือ สิ่งที่ประเสริฐ และชีวิต ค�ำแรก 

ได้แก่ “ประเสริฐ” หมำยถึง วิเศษ, ดีเลิศ, ดีที่สุด
1
 ส่วนค�ำว่ำ “ชีวิต” หมำยถึง ควำมเป็น

2
  

รวมควำมหมำยทั้ง ๒ ค�ำจึงหมำยถึง ควำมเป็นส่ิงท่ีวิเศษ,ส่ิงท่ีดีเลิศ,ส่ิงท่ีดีท่ีสุด ฉะนั้น เมื่อเรำพูดถึง 

สิ่งที่ประเสริฐส�ำหรับชีวิตในที่นี้จึงมีควำมหมำยครอบคลุมเกี่ยวกับกำรประพฤติในสิ่งท่ีเป็นสำระ 

แก่นสำรก่อให้เกิดควำมดีงำมและคุณค่ำที่สุดแก่ชีวิตตนเองและผู้อื่น ถึงแม้มนุษย์มีปัญหำของมนุษย์ 

เทวดำมีปัญหำของเทวดำ ลิงมีปัญหำของลิง แมวก็มีปัญหำของแมว สรุปว่ำ เกิดเป็นอะไรล้วนมีปัญหำ

ทัง้นัน้
3
 ทัง้น้ี กำรประพฤตสิิง่ทีป่ระเสรฐิเพือ่เป็นกำรเบีย่งเบนมใิห้หมกมุน่ครุน่คดิแต่เรือ่งทกุข์ และเพือ่

เป้ำหมำยที่ส�ำคัญของชีวิต คือ เป็นอุบำยสร้ำงควำมสุข นั่นเอง 

 ส�ำหรับผู้ที่ด�ำเนินชีวิตอย่ำงประเสริฐจะต้องประพฤติสุจริตด้วยกำย วำจำ และใจอยู่ตลอดเวลำ

ด้วยควำมไม่ประมำท นอกจำกต้องอำศัยกำรประพฤติเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์สุขแก่ตนเอง และคน

ทั่วไปดังกล่ำวในเบื้องต้นอย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์ในภำพรวมแล้ว ในควำมเห็นของข้ำพเจ้ำนั้น

กำรปฏิบัติตน ๖ ประกำร ได้แก่ 

  ๑. กำรฝึกฝนอบรมตนเอง  ๒. ควำมกตัญญูกตเวที 

  ๓. กำรรู้จักพอเพียง   ๔. กำรเสียสละเพื่อส่วนรวม 

  ๕. กำรรู้จักให้อภัยผู้อื่น   ๖. กำรได้บรรลุธรรม 

 เป็นกรอบและเกณฑ์ชี้วัดที่ตัดสินกำรประพฤติสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เกิดควำมประเสริฐส�ำหรับชีวิต

นั่นเอง มีรำยละเอียดที่จะได้อธิบำยตำมล�ำดับ ดังนี้

 1 รำชบัณฑิตยสถำน, พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.๒๕๕๔, (กรุงเทพมหำนคร: บริษัท ศิริวัฒนำ
อินเตอร์พริ้นท์ จ�ำกัด (มหำชน), ๒๕๕๖, หน้ำ ๗๑๓.
 2 เรื่องเดียวกัน, หน้ำ ๓๘๓.
 3 พระรำชปริยัติกวี, ศ.ดร. ปรัชญำโลก, (กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๖๑),  
หน้ำ ๑.
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กำรฝึกฝนอบรมตนเอง

 กำรฝึกฝนอบรมตนเองเป็นกิจวัตรท่ีส�ำคัญประกำรหนึ่งที่จะเริ่มต้นส�ำหรับชีวิตที่จะก้ำวไปสู่ 

ควำมประเสรฐิหำกจะพฒันำตนเองให้มคีวำมเจรญิก้ำวหน้ำและประสบควำมส�ำเรจ็ในชวีติเรำจะต้องมี

ควำมรู้หลักกำรพื้นฐำนของกำรพัฒนำตนเองเสียก่อน หลักกำรนี้ง่ำย ๆ มีอยู่เพียง ๓ ประกำรเท่ำนั้น
4
 

คือ

  ๑. เข้ำใจตนเอง   ๒. เข้ำใจผู้อื่น

  ๓. เข้ำใจงำน

 ทัง้ ๓ ประกำรน้ี จะต้องมคีวำมเข้ำใจ ซ่ึงก่อนจะเข้ำใจกจ็ะต้องมคีวำมรูใ้นเรือ่งนัน้ ๆ  หรอืสิง่นัน้ ๆ  

เสียก่อนอย่ำงเข้ำใจตนเอง และเข้ำใจผู้อื่น ฟังดูเหมือนเรื่องง่ำย ๆ แต่บำงทีก็ไม่งำยนักโดยเฉพำะเรื่อง

ของตนเองทั้ง ๆ ท่ีเป็นตัวของเรำ อยู่ใกล้ชิดกับเรำ เรำน่ำจะเข้ำใจง่ำยแทบไม่ต้องศึกษำเลย แต่เอำ 

เข้ำจริงตำมหลักวิชำกำร เขำบอกว่ำเข้ำใจยำกกว่ำเข้ำใจผู้อื่นเสียอีก

 ถำมว่ำท�ำไมถงึเป็นเช่นนัน้ ตอบว่ำ มนัเป็นไปตำมหลักจิตวทิยำ กล่ำวคอื เหตุทีเ่รำมกัรู้บำงอย่ำง

และไม่รู้บำงอย่ำงในตัวเรำก็เพรำะว่ำ เรำไม่เคยมองตัวเองหรือศึกษำตัวเองอย่ำงจริงจัง พระพุทธองค์

จึงตรัสให้เรำต้องรู้จักตัวเรำหลำย ๆ อย่ำง เช่น อตฺตนำ โจทยตฺตำน�
5
 แปลว่ำ จงเตือนตนด้วยตนเอง  

เรำรู้แต่เรำว่ำ เรำเป็นเรำให้ลึกลงไปกว่ำน้ันเรำอำจไม่รู้ทั้งหมดหรอก และบำงทีเรำก็หลอกตัวเองด้วย 

ว่ำเรำเป็นอย่ำงโน้น ว่ำเรำเป็นอย่ำงนี้ไม่เชื่อลองพิจำรณำให้ลึก ๆ เถอะเรำรู้ไหมว่ำ จริง ๆ เรำเป็นคน

อย่ำงไร เรำเป็นคนใจร้ำยใจด�ำหรือเปล่ำ เรำขี้เหนียวขี้งกหรือเปล่ำ เรำปำกเสียปำกร้ำยหรือเปล่ำ ฯลฯ

 สิง่เหล่ำนีโ้ดยเฉพำะด้ำนลบ ส่วนใหญ่เรำมกัไม่ค่อยรู้ ยิง่ควำมไม่ดีไม่งำมมมีำกเท่ำไหร่ ยิง่ไม่รู้มำก 

เท่ำนั้น และอนิจจังอนิจจำควำมไม่ดีไม่งำมเหล่ำนั้น ก็ไม่มีใครกล้ำบอกเรำด้วย เช่น เรำกลิ่นตัวเหม็น  

มีใครกล้ำบอกเรำไหม หรือคุณกล้ำ จะทดลองดูก็ได้กับเจ้ำนำยของคุณ

 “ท่ำนครับ ผมขอเรียนท่ำนด้วยควำมจริงใจนะครับ ว่ำท่ำนขี้เต่ำเหม็นเหลือเกิน” กล้ำบอก 

ไหมครับ ร้อยทั้งร้อย ไม่มีใครกล้ำบอก เห็นไหมว่ำแม้เรำจะหวังดี บอกควำมจริงแก่เขำก็ไม่แน่ว่ำเขำจะ

ยอมรับหรือรับได้หรือเปล่ำ เอำเป็นว่ำ เหตุที่เรำ ไม่เคยมองตัวเอง อย่ำงจริงจังนี้เอง จึงท�ำให้เรำไม่รู้

และไม่เข้ำใจตัวเอง

 4 สุเมธ แสงนิ่มนวล, พัฒนำชีวิตอย่ำงไรให้ประสบผลส�ำเร็จ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหำนคร: บุ๊คแบงค์), 
ม.ป.ป., หน้ำ ๓๓-๔๐.
 5 ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๕๑.
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 นอกจำกนัน้ เขำว่ำอกีสำเหตหุนึง่ทีท่�ำให้เรำเข้ำใจตัวเองยำก กค็อื เรำคุน้เคยกบัตัวเองมำกเกินไป

ข้อนี้ก็เป็นเรื่องจริงเขำบอกอะไรท่ีมันใกล้จนเกินไปมักจะไม่เห็น ดังนั้น จึงมีค�ำภำษิตและค�ำพังเพยว่ำ 

“เส้นผมบังภูเขำ” หรือ “ใกล้เกลือกินด่ำง” อะไรประเภทนี้ ซ่ึงเป็นเรื่องจริงเรื่องของควำมคุ้นเคย  

ควำมชิน น้ีมันท�ำให้เรำไม่รูค้วำมจรงิอย่ำงมำก อย่ำงเช่นหมูบ้่ำนประมงตำมรมิทะเลท่ำนเคยสงัเกตไหม 

เขำตำกปลำกันกลิ่นนี้เหม็นมำกพอนั่งรถผ่ำนเท่ำนั้นเอง แทบแย่ หรืออย่ำงโรงงำนผลิตปุ๋ยโดยใช ้

กระดูกสัตว์ ก็เหมือนกันพอนั่งรถผ่ำนทีไรกลิ่นกระดูกโชยมำแทบอ้วกทุกครั้ง เหตุกำรณ์อย่ำงนี ้

ท่ำนเชื่อไหม คนที่อยู่ริมทะเลที่ตำกปลำหรือคนบ้ำนอยู่ข้ำง ๆ โรงงำนผลิตปุ๋ยโดยใช้กระดูกสัตว์กลับ 

ไม่เหม็น รู้สึกเฉย ๆ บำงทีก็หอมซะด้วยซ�้ำ เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพรำะอะไร ก็เพรำะควำมคุ้นเคย และ 

ควำมเคยชิน นั่นเอง นอกจำกเรำไม่เคยมองตัวเองจริงจังหรือเรำคุ้นเคยกับตัวเองมำกเกินไปแล้ว  

อีกประกำรหนึ่งที่ท�ำให้เรำไม่เข้ำใจตัวเรำอย่ำงถ่องแท้ก็คือ เรำรู้สึกตัวเรำว่ำตัวเรำมีควำมพอดีอยู่เสมอ 

เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ในควำมเป็นตัวของเรำนั้น เรำจะมีควำมรู้สึกพอดีอยู่เสมอทั้ง ๆ ที่สูงไปต�่ำไปเรำก็

ว่ำสูงพอดี ต�่ำพอดี ไม่ได้หล่อไม่ได้สวยเลยเรำก็ว่ำ ก�ำลังหล่อก�ำลังสวยพอดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่

ว่ำ
6
 “โลกภำยในตัวเรำเป็นเรื่องรำวที่เรำควรรู้มำกที่สุด คนที่รู้เรื่องตัวเองดีชื่อว่ำมีวิชชำ ส่วนคนที่ไม่รู้

เรื่องเกี่ยวกับตัวเองช่ือว่ำมีอวิชชำ ปัญญำคือควำมรู้ลึกและรู้รอบที่ว่ำรู้ลึกคือรู้เรื่องตัวเองด้วยกำรมอง

ด้ำนใน ส่วนที่ว่ำรู้รอบคือรู้โลกภำยนอกรอบตัวเรำ

     โลกภำยนอก กว้ำงไกล ใครใครรู้

     โลกภำยใน ลึกซึ้งอยู่ รู้บ้ำงไหม

     จะมองโลก ภำยนอก มองออกไป

     จะมองโลก ภำยใน ให้มองตน.

 ดังนั้น ตัวเรำเองเป็นเรื่องที่ต้องรู้ลึก ควำมรู้ตนเป็นจุดเร่ิมต้นของควำมรู้ ควำมรู้ตนจะช่วยให้

พัฒนำตนจนเป็นที่พึ่งของตนเองได้ตำมหลักกำรที่ว่ำ 

 “อตฺตำ หิ อตฺตำโน นำโถ โก หิ นำโถ ปโร สิยำ อตฺตนำ หิ สุทนฺเตน นำโถ ลภติ ทุลฺลภ�.” 

 แปลว่ำ ตนแล เป็นที่พึ่งของตน คนอื่น ใคร่เล่ำจะเป็นที่พึ่งได้ ก็บุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได ้

ที่พึ่งที่ได้ยำก.
7

 

 6
 พระรำชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ขอบฟ้ำแห่งควำมรู,้ (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณ- 

รำชวิทยำลัย, ๒๕๔๐), หน้ำ ๑๕-๑๖. 
 7 ขุ.ธ. (บำลี) ๒๕/๓๖.
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 รวมควำมว่ำ เมื่อเรำรู้จักตนเอง ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่อง และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ ข้อนี้

จะท�ำให้เป็นผู้ที่มีควำมเพรียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมและได้ชื่อว่ำ เป็นบุคคล 

ผู้ประเสริฐประกำรหนึ่ง

ควำมกตัญญูกตเวที
 คุณธรรมที่เป็นพื้นฐำนของมนุษย์ที่เป็นเครื่องหมำยแห่งคนดีหรือควำมดี ได้แก่ ควำมกตัญญู

กตเวที ควำมกตัญญูกตเวที แปลว่ำ ผู้รู้อุปกำระที่ท่ำนท�ำแล้วและตอบแทน แยกออกเป็น ๒ คือ กตัญญู 

รูคุ้ณท่ำน กตเวท ีตอบแทนหรอืสนองคณุท่ำน ;ควำมกตญัญกูตเวท ีว่ำโดยขอบเขต แยกได้เป็น ๒ ระดบั 

คือกตัญญูต่อบุคคลผู้มีคุณควำมดีหรืออุปกำระต่อตนเป็นส่วนตัว อย่ำงหนึ่ง กตัญญูกตเวทีต่อบุคคล 

ผู้ได้บ�ำเพ็ญคุณประโยชน์หรือมีคุณควำมดีเกื้อกูลแก่ส่วนรวม เช่น ที่พระเจ้ำประเสนทิโกศลทรงแสดง

ควำมกตญัญูต่อพระพทุธเจ้ำโดยฐำนทีไ่ด้ทรงประกำศธรรมยงัหมู่ชนให้ตัง้อยูใ่นกศุลกลัยำณธรรม เป็นต้น 

อย่ำงหนึ่ง
8

 กำรรู้อุปกำรคุณที่ผู้ใดผู้หนึ่งท�ำแล้ว น้อยหรือมำกก็ตำม โดยกำรระลึกถึงบ่อย ๆ ชื่อว่ำ กตัญญู 

อีกอย่ำงหนึ่งบุญท้ังหลำย ชื่อว่ำ มีอุปกำระมำกแก่สัตว์ เพรำะสำมำรถป้องกันทุกข์ในนรก เป็นต้น
9
  

กำรระลึกถึงอุปกำรคุณแห่งบุญเหล่ำนั้นเป็นผู้หำได้ยำก พระพุทธเจ้ำจึงตรัสว่ำ ภิกษุทั้งหลำย บุคคล  

๒ จ�ำพวก หำได้ยำกในโลก

 “พวกไหนบ้ำง”

 “บุคคลผู้เป็นบุพพกำรี”

 “บุคคลผู้เป็นกตัญญูกตเวที”

 “บุคคล ๒ จ�ำพวกนั้น หำได้ยำกในโลก” 

 โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ควำมกตญัญกูตเวทต่ีอพ่อแม่นัน้นบัว่ำเป็นเร่ืองส�ำคญัทีสุ่ดค�ำว่ำ “พ่อและแม่” 

เป็นค�ำที่มีคุณค่ำและควำมหมำยทำงจิตใจของเรำทุกคนมำกท่ีสุด เพรำะท่ีเรำมีชีวิตอยู่ได้จนถึง 

ปัจจุบันนี้ก็เพรำะท่ำนท้ังสองได้ให้ก�ำเนิดและกล่อมเกล้ียงเลี้ยงเรำมำ จึงเป็นควำมผูกพันที่ไม่สำมำรถ

ลบเลือนออกจำกจิตใจของลูกได้ ในที่นี้ขอเรียงร้อยถ้อยค�ำพรรณนำให้เห็นว่ำ พระคุณของพ่อแม่นั้น

ประเสริฐเพียงใด เมื่อเอ่ยถึงบุคคลคู่หนึ่งท่ีเป็นผู้ให้ก�ำเนิดทุกชีวิตในโลกนี้โดยเฉพำะมนุษย์เรำนี้คงจะ

 8
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพ- 

มหำนคร : โรงพิมพ์มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๓๘), หน้ำ ๒. 
 9

 บุณย์ นิลเกษ (เปรียญ), คัมภีร์มงคลทีปนีส�ำหรับประชำชน, (เชียงใหม่ : บี.เอส.กำรพิมพ์, ๒๕๔๑), หน้ำ 
๕๓๕-๕๓๖. 
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ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่ำท่ำนผู้นั้นคือคุณแม่และคุณพ่อของเรำนั่นเอง และเป็นที่ทรำบกันดีอยู่แล้วว่ำ  

ทัง้สองท่ำนเป็นผูท่ี้มพีระคณุสูงสดุในบรรดำบุคคลทัง้หลำยทีต้ั่งอยูใ่นฐำนะบพุกำรชีน จึงเป็นหน้ำทีข่อง

ลูกทุก ๆ คนที่ต้องร�ำลึกนึกถึงและตอบแทนพระคุณอันประเสริฐของท่ำน อีกทั้งเป็นกำรบูชำในสิ่งที่

มนุษย์ทั้งหลำยต้องถือเป็นหน้ำที่ของตน ดังท่ีมีผู้รู้เปรียบท่ำนไว้ในฐำนะต่ำง ๆ เช่น เป็นพระพรหม  

เป็นหมอคนแรก เป็นครูคนแรก และเป็นพระอรหันต์ของลูกบ้ำง ท่ีว่ำเป็นพระพรหมนั้น เพรำะท่ำน 

ตั้งอยู่ในพรหมวิหำร ๔ คือ 

  ๑. เมตตำ ควำมรักใคร่ปรำรถนำให้ลูกเป็นสุข 

  ๒. กรุณำ ควำมสงสำรคิดอยำกให้ลูกพ้นทุกข์ 

  ๓. มุทิตำ ควำมพลอยยินดี เมื่อลูกได้ดี 

  ๔. อุเบกขำ ควำมวำงเฉย เมื่อลูกถึงครำววิบัติ มีเครำะห์กรรมมำซ�้ำเติมให้ได้รับทุกขเวทนำ 

ท่ำนก็ไม่คิดต�ำหนิหรือเหยียบย�่ำซ�้ำเติมเหมือนคนทั้งหลำย ท่ำนตั้งอยู่ในอุเบกขำธรรมนั่นเอง

 หลักแห่งควำมกตัญญู กำรรู้คุณค่ำหรือควำมกตัญญูท่ีหมำยถึง ควำมเป็นผู้มีใจกระจ่ำง มีสติ

ปัญญำรู้ถึงอุปกำรคุณที่ผู้อื่นกระท�ำแล้วแก่ตนไม่ว่ำจะมำกหรือน้อยก็ตำม แล้วระลึกนึกถึงด้วยควำม

ซำบซึ้งกับคุณค่ำของสิ่งน้ัน ๆ หรือของบุคคลนั้นย่อมจะท�ำให้บุคคลได้กระท�ำหรือสร้ำงสรรค์สิ่งดีงำม

ต่อกัน ควำมกตญัญตู่อสรรพสิง่ว่ำจะเป็นบคุคล สตัว์ สิง่ของและกำรกระท�ำของตนเอง เป็นสิง่ทีม่คีณุค่ำ

ท�ำให้บุคคลได้ตระหนักต่อสิ่งตำ่ง ๆด้วยจิตเมตตำและมีควำมปรำรถนำที่จะกระท�ำตอบคืนด้วยควำม 

ดีงำม ฉะนั้น หลักแห่งควำมกตัญญูท�ำให้บุคคลมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำกขึ้น และเป็นแนวทำง 

ในกำรสร้ำงควำมตระหนักต่อคุณค่ำกำรกระท�ำในทุกสถำนะและโอกำส
10

 ดังนั้น นอกจำกจะกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่แล้ว บุคคลพึงกตัญญูต่อครูอำจำรย์ ผู้มีอุปกำระคุณ

ต่ำง ๆ  ตลอดจนถึงต่อสถำนที่ สถำบันและแผ่นดินเกิด ล้วนแล้วแต่ต้องตระหนักถึงและพึงแสดงกตัญญู

กตเวทเีป็นอย่ำงยิง่ เพรำะควำมกตญัญแูละกตเวทติำ หมำยถงึ ผู้รู้อปุกำระทีเ่ขำท�ำแล้วตอบแทน ผู้รู้จัก

คณุค่ำแห่งกำรกระท�ำควำมดขีองผูอ้ืน่ และแสดงออกเพ่ือกำรบชูำควำมดี
11

 นัน้เป็นส่ิงทีป่ระเสริฐ และ

เป็นสัญลกัษณ์หรอืเครือ่งหมำยของคนดอีย่ำงแท้จรงิ ดงัพทุธสภุำษติบททีว่่ำ “นมิติตฺ� สำธรุปูำน� กตญญฺู 

กตเวทิตำ แปลว่ำ ควำมกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมำยของคนดี
12

ไม่ว่ำเป็นใคร มีฐำนะภำวะเช่นใด

 10
 พระมหำสุทิตย์ อำภำกโร(อบอุ่น) (และคณะ), “แปลงทุนให้เป็นบุญ สร้ำงบุญด้วยปัญญำ”, รำยงำน 

กำรวิจัย สถำบันวิจัยพุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, ๒๕๕๗, ๕๙. 
 11

 พระพรหมคณุำภรณ์ (ป. อ. ปยตุโฺต), พจนำนกุรม ฉบบัประมวลธรรม, พมิพ์ครัง้ที ่๒๐, (กรุงเทพมหำนคร: 
บริษัทสหธรรมิก จ�ำกัด), ๒๕๕๔), หน้ำ ๓๘๔ . 
 12

 นัย.ส.ส. 
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ก็ตำมย่อมไม่มีข้อยกเว้น ส่วนคนที่ตรงกันข้ำม เรียกว่ำ คนอกตัญญูหรือคนเนรคุณนั้นเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ 

ไม่มีคุณค่ำ สังคมไม่ต้องกำร เพรำะไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ของควำมดี ขนำดผู้ที่

มีพระคุณต่อตนเองแท้ ๆ ยังไม่รู้จักตอบแทนคุณเลย แล้วจะหวังให้ท�ำดีกับคนทั่วไปได้อย่ำงไรกัน  

ย่อมไม่มีเครื่องหมำย หรือยี่ห้อให้ปรำกฏ ถ้ำเป็นสินค้ำอุปโภคเรียกว่ำไม่มี อย.รับรองหรือเครื่องหมำย

แห่งคุณภำพต่ำง ๆ ฉะนั้น พึงหำโอกำสท�ำหน้ำที่ให้สมบูรณ์นี้ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ เต็มใจ ตั้งใจ 

 อีกประกำรหนึ่ง ทุกคนที่เกิดมำในโลกน้ีย่อมมีชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินหรือปฐพีนี้ด้วยกันท้ังส้ิน  

ข้ำวปลำอำหำร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อำศัย ยำรักษำโรค อันเป็นปัจจัย ๔ ที่เรำพึงมีพึงได้ ควำมคุ้มครอง

ด้ำนกฎหมำย สิทธิและหน้ำที่ควำมเสรีภำพที่เป็นประชำธิปไตย กำรดูแลเอำใจใส่ในด้ำนกำรศึกษำ  

กำรประกอบอำชีพ และสวัสดิกำรอื่น ๆ  ที่รัฐบำลจัดให้ในฐำนะพลเมืองของประเทศตั้งแต่เรำเกิดมำถึง

บัดนี้ ลองคิดดูเถิดว่ำมำกมำยขนำดไหน ซึ่งบำงอย่ำงอำจจะหำไม่ได้ในต่ำงประเทศ เรำได้ใช้สอย

ทรพัยำกรธรรมชำตใินวนัหนึง่ ๆ  มำกมำยเหลอืเกนิ ทัง้น�ำ้ อำหำร อำกำศ ไฟฟ้ำ พลังงำน เคร่ืองอปุโภค

บริโภคมำหลำยสิบปีซึ่งประมำณค่ำไม่ได้ ถำมว่ำ เรำเคยคิดที่จะตอบแทนแผ่นดินเกิดกันบ้ำงหรือเปล่ำ 

แล้วจะตอบแทนกันอย่ำงไร และเมื่อไหร่จะถึงเวลำนั้น คงไม่ต้องตอบในตอนนี้เรำก็คงทรำบกันแล้วว่ำ 

ตอนนี้เวลำนี้แหละท�ำง่ำย ๆ ด้วยกำรคิดดี พูดดี และท�ำดีตำมกฎหมำยและหลักศำสนำที่ตนเคำรพ

นับถือ ที่ผ่ำนมำเรำคิดกันอย่ำงนี้หรือเปล่ำ ถำมต่อไปว่ำ ลูกหลำน ญำติพี่น้อง สมำชิกในหมู่บ้ำน ต�ำบล 

อ�ำเภอ จังหวัด และประเทศของเรำเขำคิดกันบ้ำงหรือเปล่ำ เมื่อคิดได้แล้ว ช่วยกันพูด ช่วยกันท�ำในสิ่ง

ที่ดีนี้มำกน้อยแค่ไหนและท�ำเพื่อใคร ก็เพ่ือเรำทั้งผองนั่นแหละ ปัญหำที่เรำได้ยินได้ฟังและสัมผัสกัน 

ทุกวันนี้จะคลี่คลำยหำยไปถ้ำทุกคนเห็นพ้องต้องกันและเอำจริงเอำจังในกำรท�ำหน้ำที่ทั้ง ๒ ประกำร 

คือกำรตอบแทนบุญคุณบุพกำรีและแผ่นดินเกิดและจะส่งผลเป็นควำมภำคภูมิใจที่ส�ำคัญและยิ่งใหญ่

ที่สุดของชีวิตมนุษย์ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรตระหนักอยู่เสมอว่ำ ชีวิตและควำมส�ำเร็จท่ีเรำเป็นอยู่ใน 

ขณะน้ีน้ันเป็นผลสบืเนือ่งมำจำกเหตแุห่งควำมดงีำมร่วมกนั เมือ่บคุคลใดด�ำรงตนอยูใ่นหลกัแห่งกตญัญู

กตเวทีย่อมได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประเสริฐอีกประกำรหนึ่ง

กำรรู้จักพอเพียง
 กำรรู้จักพอเพียง มีควำมหมำยนัยเดียวกับ สันโดษ ซึ่งแปลว่ำ ควำมยินดี ควำมพอใจ ควำมยินดี

ด้วยของของตนซึ่งได้มำด้วยเร่ียวแรงควำมเพียรโดยชอบธรรม ควำมยินดีด้วยปัจจัยส่ีตำมมีตำมได้  

ควำมรู้จักอิ่มรู้จักพอ แบ่งออกเป็น ๓ อย่ำง
13

 คือ

 13
 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนำนุกรมพุทธศำสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้ำ ๑๒๕ (ที.อ. (บำลี) 

๑/๒๕๓)
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 ๑. ยถำลำภสันโดษ ได้แก่ ยินดีตำมที่ได้ ยินดีตำมที่พึงได้ คือ ตนได้สิ่งใดมำหรือเพียรหำสิ่งใด 

มำได้ เมื่อเป็นสิ่งที่ตนพึงได้ ไม่ว่ำจะหยำบหรือประณีตแค่ไหน ก็ยินดีพอใจด้วยสิ่งนั้น ไม่ติดใจอยำกได้

สิ่งอื่น ไม่เดือดร้อนกระวนกระวำยเพรำะสิ่งที่ตนไม่ได้ ไม่ปรำรถนำสิ่งที่ตนไม่พึงได้หรือเกินไปกว่ำที่ตน

พึงได้โดยถูกต้องชอบธรรม ไม่เพ่งเล็งปรำรถนำของที่คนอื่นได้ ไม่ริษยำเขำ

 ๒. ยถำพลสนัโดษ ได้แก่ ยนิดตีำมก�ำลงั คอื ยนิดแีต่พอแก่ก�ำลงัร่ำงกำยสขุภำพและวสิยัแห่งกำร

ใช้สอยของตน ไม่ยินดีอยำกได้เกินก�ำลัง ตนมีหรือได้สิ่งใดมำอันไม่ถูกกับก�ำลังร่ำงกำยหรือสุขภำพ เช่น 

ภิกษุได้อำหำรบิณฑบำตที่แสลงต่อโรคของตนหรือเกินก�ำลังบริโภคใช้สอย ก็ไม่หวงแหนเสียดำยเก็บไว้

ให้เสียเปล่ำหรือฝืนใช้ให้เป็นโทษแก่ตน ย่อมสละให้แก่ผู้อ่ืนที่จะใช้ได้ และรับหรือแลกเอำสิ่งที่ถูกโรค 

กับตนแต่เพียงที่พอแก่ก�ำลังกำรบริโภคใช้สอยของตน

 ๓. ยถำสำรปุปสนัโดษ ได้แก่ ยนิดตีำมสมควร คอื ยนิดีตำมท่ีเหมำะสมกับตน อนัสมควรแก่ภำวะ 

ฐำนะ แนวทำงชีวิต และจุดหมำยแห่งกำรบ�ำเพ็ญกิจของตน เช่น ภิกษุไม่ปรำรถนำสิ่งของอันไม่สมควร

แก่สมณภำวะ หรอืภกิษบุำงรปูได้ปัจจัยสีท่ีม่ค่ีำมำกเหน็ว่ำเป็นส่ิงสมควรแก่ท่ำนผู้ทรงคณุสมบติัน่ำนบัถอื 

ก็น�ำไปมอบให้แก่ท่ำนผู้นั้น ตนเองใช้แต่สิ่งพอประมำณ หรือภิกษุบำงรูปก�ำลังประพฤติวัตรขัดเกลำตน

ได้ของประณีตมำ ก็สละให้แก่เพื่อนภิกษุรูปอื่น ๆ ตนเองเลือกหำของปอน ๆ มำใช้หรือตนเองมีโอกำส

จะได้ลำภอย่ำงหนึ่ง แต่รู้ว่ำสิ่งนั้นเหมำะสมหรือเป็นประโยชน์แก่ท่ำนผู้อื่นที่เชี่ยวชำญถนัดสำมำรถ 

ด้ำนนั้น ก็สละให้ลำภถึงแก่ท่ำนผู้นั้น ตนรับเอำแต่สิ่งที่เหมำะสมกับตน 

 ดงัจะได้ยกตวัอย่ำงปฐมบทปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง
14

 ดังเป็นทีป่ระจักษ์แก่ประชำคมโลก

โดยทั่วกันแล้วว่ำ ปวงชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำและทุกระดับต่ำงถวำยควำมจงรักภักดีและเคำรพรัก 

อย่ำงแรงกล้ำแด่ “พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทร มหำภมูพิลอดลุยเดช” ทรงเป็นศนูย์รวมแห่งจติใจและ

เชื่อมควำมรักสำมัคคีของปวงชนทั้งชำติให้สมำนฉันท์เป็นหนึ่งเดียวกัน ทรงเป็นองค์ศำสนูปถัมภกและ

ทรงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ระหว่ำง”ควำมรักชำติ” และ”ควำมศรัทธำในศำสนำ” ตลอดทั้งทรงเป็น

สัญลักษณ์ของควำมดีเลิศแห่งเอกลักษณ์ของชำติ กำรสืบทอดจำรีตประเพณี ควำมมั่นคงแห่งระบอบ

กำรปกครอง และควำมหวังแห่งอนำคตของชำติไทยและของโลก

 นับตั้งแต่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙ เสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติ 

เมือ่วนัที ่๙ มถินุำยน พทุธศกัรำช ๒๔๙๘ ถงึปัจจุบนั(๒๕๖๒) กว่ำ ๗๐ ปี ยัง่ยนืนำนท่ีสดุในประวตัศิำสตร์

ของชำติไทย ถึงแม้จะเสด็จสู่สรรคำลัยไปแล้ว พระองค์ทรงด�ำรงไว้ซึ่ง “ธรรม” ท้ังปวงและทรง 

 14
 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษเพือ่ประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร,ิ หลกักำรทรงงำนใน

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว, (กรุงเทพมหำนคร: เซ็นจูรี่, ๒๕๔๘), หน้ำ ๑๕. 
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เปรยีบประดจุแสงชชัวำลทีค่อยส่องน�ำทำงกำรพัฒนำประเทศให้เกดิควำมมัน่คงและยัง่ยนืมำโดยตลอด

เวลำอนัยำวนำนนี ้ด้วยมพีระปณธิำนอนัแกร่งกล้ำท่ีจะทรงเสียสละประโยชน์ส่วนพระองค์เพ่ือพสกนกิร

ชำวไทยทั้งมวล โดยไม่ทรงแบ่งแยกสถำนะ ศำสนำ ชำติพันธุ์หรือหมู่เหล่ำ และทรงถือว่ำทุกข์ของ 

พสกนิกรคือทกุข์ของพระองค์ จงึได้ทรงอทุศิพระวรกำย ทุม่เทพระสตปัิญญำ และพระรำชทรพัย์ในกำร

บ�ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจหลำกหลำยนำนัปกำรด้วยพระวิริยะ อุตสำหะ ทั้งพระรำชทำนค�ำสอนและมี

พระจริยำวัตรอันเป็นแบบอย่ำงที่ดีงำม ซึ่งล้วนแต่น�ำประโยชน์สุขมำสู่พสกนิกรชำวไทยทั้งชำติ สมดัง

ที่ได้พระรำชทำนพระปฐมรำชโองกำรเป็นพระรำชสัตยำธิษฐำน เนื่องในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก  

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภำคม ๒๔๙๓ ท่ีว่ำ “เรำจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหำชน 

ชำวสยำม”

 อันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร ิ“เศรษฐกจิพอเพยีง” พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัทรงตระหนกัว่ำ

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมโดยพืน้ฐำนและเป็นอำชพีหลกัของประชำชนส่วนใหญ่ทีอ่ำศยัอยู่

ในพืน้ทีช่นบท พระองค์จงึได้เสดจ็พระรำชด�ำเนนิไปทรงเยีย่มเยยีนและศกึษำควำมเป็นอยูข่องพสกนกิร

ในพื้นที่ชนบททุกภูมิภำคทั่วประเทศได้ทอดพระเนตรสภำพภูมิประเทศที่ทุรกันดำรและทรงรับทรำบ

ปัญหำควำมทุกข์ยำกเดือดร้อนของประชำชนทั่วทุกท้องถิ่น ซึ่งน�ำไปสู่พระบรมรำชวินิจฉัยในปัญหำ 

สำเหตุและแนวทำงแก้ไขปัญหำท่ีเหมำะสมและประสิทธิผลต่อกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน  

โดยพระรำชทำนแนวทำงพระรำชด�ำริ”เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เน้นกำรพัฒนำให้ประชำชนและชุมชน 

ในชนบทมีควำมเป็นอยูท่ีดี่ขึน้และสำมำรถพึง่ตนเองได้ อนัเป็นแนวทำงกำรพฒันำสูค่วำมยัง่ยนืได้อย่ำง

แท้จริง นี้เป็นแบบอย่ำงท่ีดีท่ีสุดส�ำหรับกำรน�ำหลักควำมพอเพียงมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่สังคม ประเทศชำติ ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช รัชกำลที่ ๙ ผู้ทรง

พระคุณอันประเสริฐได้ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจให้เป็นท่ีประจักษ์ชัดเจน ซ่ึงรับกำรยอมรับกัน 

ทั่วโลกและสืบทอดในนำมว่ำ “ศำสตร์แห่งพระรำชำ” 

 ดังน้ัน กำรท่ีเรำน�ำหลักกำรของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ให้รู้จักพอดีและมีเหตุผล  

โดยมีควำมเข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ จะเป็นเหตุให้กำรด�ำเนินชีวิตมีควำมสมดุล คือ ไม่เคว้งคว้ำงหรือ

ล่องลอยไปมำตำมกระแสกำรเปลีย่นแปลงของสงัคมและส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ท�ำให้กำรด�ำเนนิชวีติมคีวำม

สอดคล้องกับหลักกำรทำงพระพุทธศำสนำ เรียกว่ำ มัชฌิมำปฏิปทำหรือทำงสำยกลำงนั่นเอง
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กำรเสียสละเพื่อส่วนรวม

 กำรเสียสละเพื่อส่วนรวมนี้ เป็นเครื่องค�้ำจุนที่ส�ำคัญของสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย เป็นคุณธรรม 

ทีจ่ะน�ำสงัคมไปสูก่ำรพฒันำท่ีเข้มแข็งและยัง่ยนื สงัคมใดถ้ำมคีนเสยีสละจ�ำนวนมำก สงัคมนัน้กจ็ะเจรญิ

รุ่งเรืองกว่ำสังคมอื่น บ้ำนเมืองเรำขณะนี้ก�ำลังต้องกำรคนดีมีน�้ำใจและเสียสละด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ  

เพือ่เชือ่มโยงผูค้นทีแ่ตกต่ำงกนัและหลำกหลำยควำมคดิจิตใจ อำย ุกำรศกึษำ อำชพี และประสบกำรณ์ 

ดังนั้น จึงขอยกตัวอย่ำงบุคคลผู้ที่เป็นแบบอย่ำงแห่งควำมเสียสละ เช่น

 ๑. พระพทุธเจ้ำ ทรงเป็นแบบอย่ำงทีส่มบูรณ์ทีส่ดุของบคุคลทีม่คีวำมเสยีสละ ดงัทีท่รำบกนัดีว่ำ 

พระองค์ทรงประกอบด้วยพระปัญญำคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหำกรุณำคุณ ทรงออกผนวชและได้

ตรัสรู ้และน�ำหลกัธรรมสัง่สอนเวไนยสตัว์ตลอดระยะเวลำยำวนำนถงึ ๔๕ พรรษำ เพือ่ปลดเปลือ้งควำม

ทุกข์ให้แก่เหล่ำเวไนยสัตว์ทั้งหลำยโดยไม่ได้นึกถึงควำมเหนื่อยยำกล�ำบำกของพระองค์แม้แต่น้อยดังที่

พุทธศำสนิกชนได้ศึกษำในพุทธประวัติมำแล้วนั้น

 ๒. พระเจ้ำแผ่นดนิและผูป้กครองทุกระดับ ทีท่รงต้ังพระองค์อยูใ่นทศพธิรำชธรรม และคณุธรรม

อื่น ๆ ของพระรำชำและผู้ปกครอง เช่น พรหมวิหำร ๔ สังคหวัตถุ ๔ เป็นต้น นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

กำรด�ำรงชีวติของมนุษย์ไม่ว่ำจะอยูใ่นสถำนท่ีใดในโลกนี ้เป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ะอยูอ่ย่ำงโดดเด่ียวเดยีวดำย 

เพรำะมนุษย์เป็นสตัว์สงัคม ต้องมกีจิกรรมทีแ่สดงถงึควำมสมัพนัธ์ และเกีย่วข้องกนัในฐำนะทีเ่ป็นสมำชกิ

ของสังคม ทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม และประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งกำรเมืองกำรปกครองก็ตำม

 ประเทศชำติด�ำรงอยู่อย่ำงเป็นเอกรำชและได้จำรึกไว้ในประวัติศำสตร์ตรำบจนถึงทุกวันนี้ เป็น

ควำมภำคภูมิใจที่ปรำกฏอยู่ในดวงใจของคนไทยทั่วหล้ำ ที่พระเจ้ำแผ่นดินทุกพระองค์ และผู้ปกครอง

ทุกต�ำแหน่งในอดีตถึงปัจจุบันได้เสียสละควำมสุขส่วนพระองค์และส่วนตัว เพื่อควำมสงบสุข ร่มเย็น 

ของคนหมู่มำก ซึ่งปรำกฏให้เห็นเป็นอนุสำวรีย์บ้ำง ประวัติบุคคลส�ำคัญบ้ำง ตำมที่ทั่วไป ในฐำนะ 

เป็นวีรชนคนเก่ง สมควรได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นบุคคลส�ำคัญในประวัติศำสตร์อย่ำงแท้จริง

 ๓.  พ่อแม่ซึ่งเป็นบุพกำรีท่ีส�ำคัญท่ีสุดในชีวิต เพรำะพ่อเป็นผู้ท�ำให้เกิด ส่วนแม่คือผู้ให้ก�ำเนิด  

ถ้ำไม่มีท่ำนทั้งสอง ก็ไม่มีเรำในวันนี้ ท่ำนจึงเปรียบพ่อแม่เป็นทุกสิ่งทุกอย่ำงของลูก เช่น เป็นพระพรหม

ของลูก เป็นพระอรหันต์ของลูก เป็นครูอำจำรย์ของลูก เป็นแพทย์พยำบำลของลูก เป็นอะไรก็ได้ 

ทีป่รำรถนำจะให้ลกูมคีวำมสขุ ปรำศจำกทกุข์ภยัทัง้ปวง จึงนบัได้ว่ำ พ่อแม่สมควรได้รับกำรยกย่องเป็น

บุคคลที่มีควำมเสียสละที่ยิ่งใหญ่ส�ำหรับลูกทุกคนด้วย

 นอกจำกนี้ยังมีผู้เสียสละอีกมำกมำย เช่น ครูอำจำรย์ที่เสียสละกำรถ่ำยทอดศิลปะวิทยำเพื่อให้

ศิษย์ได้เรียนรู้อย่ำงเฉลียวฉลำด โดยไม่เห็นแก่อำมิสสินจ้ำงรำงวัล เป็นต้น บุคคลทั้งหลำยที่มีควำม 
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เสียสละตนเพ่ือผู้อื่นก็เช่นกัน สมควรได้รับกำรเคำรพ ยกย่อง บูชำและจำรึกไว้ว่ำเป็นผู้ประเสริฐ 

เพรำะท่ำนเหล่ำนี้ได้สร้ำงสิ่งท่ีประเสริฐให้เกิดขึ้นในสังคมตลอดเวลำนั่นเอง ผู้เสียสละถ้ำหำกว่ำอยู่ 

ในฐำนะผู้น�ำ รอบบิน (Robbin)
15

 ได้กล่ำวว่ำ ผู้น�ำคือบุคคลที่คอยท�ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ

ให้กับผู้ตำม โดยจะสำมำรถกระท�ำให้ผู้ตำมปฏิบัติงำนแบบไม่ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน เมื่อเป็น 

เช่นนัน้ ผูเ้ขยีนจงึให้ข้อสงัเกตว่ำ พระพทุธเจ้ำ พระเจ้ำแผ่นดนิและผูป้กครอง พ่อแม่ รวมทัง้ครบูำอำจำรย์

และบุคคลที่แม้มิได้กล่ำวถึง หำกมีพฤติกรรมที่มุ่งท�ำควำมดีแก่บุคคลและสังคมย่อมอยู่ในประเด็น 

แห่งกำรเสียสละเพื่อส่วนรวมทั้งสิ้น

 สรุปได้ว่ำ กำรที่เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมด้วยจิตอำสำ เป็นสิ่งหนึ่งที่ท�ำให้ได้ชื่อว่ำ ได้ประพฤติ

ในสิง่ทีป่ระเสรฐิส�ำหรบัชวีติ เพรำะเป็นสิง่ยำกส�ำหรบับำงคนหรอืหลำยคนท่ีไม่อำจท�ำได้ ด้วยคุณลกัษณะ

ที่ต้องอำศัยน�้ำใจไมตรีที่งดงำม ต้องทุ่มเทและเสียสละ โดยไม่มีสิ่งใดมำตอบแทน จึงนับได้ว่ำเป็นควำม

ท้ำทำยอย่ำงยิ่งใหญ่ เมื่อบุคคลใดก็ตำมสำมำรถด�ำรงตนอยู่ในคุณธรรมข้อนี้ จึงได้ชื่อว่ำ เป็นบุคคลท่ี

ประเสริฐยิ่งนัก

กำรรู้จักให้อภัยผู้อื่น
 กำรให้อภัยผู้อื่นถึงแม้จะท�ำได้ยำก แต่ก็ควรใส่ใจไว้ เพรำะเป็นคุณธรรมชั้นสูง จัดเป็นทำน 

ชนิดหน่ึง เรียกว่ำ อภัยทำน ด้วยกำรไม่ถือโทษโกรธเคืองจองเวรจองกรรมซึ่งกันและกันหรือที่เข้ำใจ 

โดยทัว่ไปว่ำอโหสกิรรมให้กนั เพรำะถ้ำเรำไม่รูจ้กัให้อภยัผูอ้ืน่ ยงัถอืโทษโกรธเคือง กจ็ะเป็นเหตใุห้จติใจ

เศร้ำหมอง อำฆำตพยำบำทกันอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น บุคคลพึงสละควำมขุ่นเคืองที่เกิดขึ้นให้ออกไป

จำกจติใจเสยีให้เรว็ทีส่ดุ ด้วยกำรแผ่เมตตำหรอืวธิกีำรใดกแ็ล้วแต่ทีจ่ะท�ำให้ไม่ถอืสำหำควำมด้วยควำม

บริสุทธ์ิใจ ถึงแม้กำรให้อภัยนี้จะท�ำได้ยำกดังท่ีกล่ำวแล้ว เพรำะคนท่ีจะให้อภัยเหมือนเสียเปรียบ 

หลำยอย่ำง อีกทั้งยังถูกกดขี่ข่มเหง เบียดเบียนด้วยทรัพย์ เป็นต้น จู่ ๆ จะให้อภัยกันง่ำยเหมือนไม่มี

ควำมรู้สึก เหมือนพระอรหันต์หรือพระอิฐพระปูนได้อย่ำงไร ซ่ึงอำจจะเป็นเหตุผลท่ียกมำอ้ำงอย่ำงไร 

กแ็ล้วแต่กร็ูส้กึเห็นใจกนัอยูบ้่ำง นีแ่หละจงึกล่ำวว่ำเป็นเร่ืองยำก จิตใจของคนเรำมหีลำยระดับทัง้หยำบ 

ปำนกลำงและประณีต ดังนั้น บุคคลที่ถูกกระทบกระทั่งด้วยกำยก็ดี วำจำก็ดี จิตใจก็ดี ที่ท�ำให้เกิด 

ควำมไม่พอใจ โกรธเคือง เกลียดชัง เป็นต้น ถ้ำรู้จักปล่อยวำงเสียได้และฝึกให้อภัยผู้อื่นอยู่เนือง ๆ 

ท�ำควำมเพยีรอย่ำงนีเ้ป็นนติย์จนจติว่ำงจำกอำสวะกเิลสทัง้ปวงก็ได้ชือ่ว่ำเป็นผูป้ระเสริฐท่ีสดุในหมูม่นษุย์ 

ดังพุทธภำษิตว่ำ “ทนฺโต เสฏฺโ มนุสฺเสสุ แปลว่ำ ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด
16

 

 15
 Robbin,S.P., Organization behavior, (11

th
 ed.). ND. : Prentice-Hall, 2004, pp. 367. 

 16
ขุ.ธ. (บำลี) ๒๕/๕๗. 
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 ดังมีเร่ืองเล่ำอยู่ว่ำ
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 มีเศรษฐีใจดีท่ำนหนึ่ง มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลได้สร้ำงศำลำไว้เป็นท่ีส�ำหรับ 

ให้คนทั้งหลำยใช้เป็นที่พักอำศัยยำมสัญจรไปมำ ต้ังหม้อน�้ำส�ำหรับด่ืม และคอยปัดกวำดเช็ดถูอยู่ 

เป็นประจ�ำ อยู่มำวันหนึ่ง ปรำกฏว่ำมีชำยคนหนึ่งเป็นนักเลงสุรำและมีนิสัยอันธพำลเมำไม่ได้สติ  

เนื้อตัวสกปรก มอมแมมมำนอนที่ศำลำแห่งนั้น เผอิญว่ำท่ำนเศรษฐีดังกล่ำวมำท�ำหน้ำที่เช่นเคยปฏิบัติ

อยู่เป็นประจ�ำมำเห็นเข้ำ เจ้ำเป็นใครกัน มำนอนท่ีตรงนี้ เนื้อตัวมอมแมมเลอะเทอะเปรอะเปื้อน 

สงสัยจะเมำเหล้ำอีกต่ำงหำกสงสัยเป็นคนไม่ดีไม่มีหลักฐำน เรำจะปัดกวำดศำลำนี้ให้สะอำด ขอให้เจ้ำ

ลุกขึ้นก่อน แล้วค่อยนอนต่อ หวังเพื่อให้ชำยคนนั้นได้สติและเกิดควำมละอำยแก่ใจและออกไปจำก 

ทีน้ั่น แต่หำเป็นเช่นนัน้ไม่ ด้วยเหตท่ีุชำยคนดงักล่ำวเป็นคนพำล แทนทีจ่ะรบีลกุหนไีปและรูส้กึขอบคณุ

เศรษฐีที่มำปลุกให้ตื่น กลับรู้สึกร�ำคำญ หงุดหงิด และโกรธเคืองท่ำนเศรษฐีอย่ำงรุนแรง เลยไม่พอใจ

เป็นอย่ำงมำก จิตใจจึงถูกโทสะครอบง�ำทันที แล้วจึงลุกเดินหนีจำกไป ส่วนท่ำนเศรษฐีก็ท�ำหน้ำที่ 

ปัดกวำดเช็ดถูศำลำนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จโดยไม่ได้คิดอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น

 อยู่ต่อมำประมำณหนึ่งอำทิตย์เศรษฐีท่ำนนั้นได้รับข่ำวร้ำยว่ำ ม้ำของท่ำนที่เลี้ยงไว้ถูกคนใจร้ำย

เอำมีดไปตัดขำจนได้รับบำดเจ็บอย่ำงทำรุณ ซึ่งคนเลี้ยงม้ำก็ไม่ได้ระวังเพรำะไม่เคยมีเหตุกำรณ์เช่นนี้ 

มำก่อน และท่ำนเศรษฐีเองก็ไม่เคยมีศัตรูมำก่อน เมื่อท่ำนเศรษฐีทรำบก็ใช้ขันติธรรมไม่หวั่นไหวท�ำใจ

ให้เป็นปกติ อยู่ต่อมำอีกหนึ่งอำทิตย์ ข่ำวร้ำยก็เกิดขึ้นกับท่ำนเศรษฐีอีกครั้งเนื่องจำกว่ำเกิดเหตุกำรณ์

ไฟไหม้บ้ำนของท่ำนเศรษฐีไม่มีเหลือ ดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรำยแม้แต่คนเดียว พอท่ำนเศรษฐีทรำบข่ำว

ก็รู้สึกว่ำต้องท�ำใจอีกครั้งในเรื่องที่เกิดขึ้นและยังคงปฏิบัติปัดกวำดเช็ดถูศำลำนั้นต่อไป

 เหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้ทัง้สองครัง้เป็นทีก่ล่ำวขำนกนัในหมูบ้่ำนแห่งนัน้ จนกระทัง่ผูใ้หญ่บ้ำนได้เรยีก

ให้ทุกคนมำประชุมกันเพื่อหำเบำะแสของคนร้ำย และแจ้งเรื่องส�ำคัญต่ำง ๆ ให้ชำวบ้ำนได้รับทรำบ  

พอถึงช่วงเวลำส�ำคัญตอนหนึ่งในที่ประชุมแห่งนั้น ผู้ใหญ่บ้ำนได้พูดขึ้นเชิงปลอบใจท่ำนเศรษฐีว่ำ  

เรำทั้งหลำยขอแสดงควำมเสียใจกับท่ำนเศรษฐีด้วยที่เกิดเหตุร้ำยขึ้น ถ้ำรู้เบำะแสและจับตัวคนร้ำยได้

ท่ำนเศรษฐีจะท�ำอย่ำงไร ข้ำพเจ้ำอยำกทรำบควำมในใจของท่ำน ปรำกฏว่ำเป็นที่อัศจรรย์ใจของคน 

ทัง้หลำยในทีน่ัน้เพรำะท่ำนเศรษฐีพดูด้วยรอยยิม้อย่ำงนิม่นวลและสภุำพว่ำข้ำพเจ้ำไม่รูส้กึสะทกสะท้ำน

หวัน่ไหวแต่ประกำรใด เพรำะทกุสิง่ทกุอย่ำงย่อมมกีำรพลัดพรำกจำกเรำไปเป็นของธรรมดำด้วยเหตุใด

ก็ตำม ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องเสียใจกับเหตุกำรณ์ที่ผ่ำนไปแล้วในอดีต ข้ำพเจ้ำใช้ขันติธรรม และ

อภยัทำนเป็นทีต่ัง้ด้วยควำมไม่ประมำท อกีทัง้บ�ำเพญ็บญุกศุลด้วยกำรให้ทำน รกัษำศลี และเจรญิภำวนำ

 17
 เรือ่งเล่ำจำกพระมหำโพธวิงศำจำรย์ (สจุ ีกตสำโร) อดตีทีป่รกึษำเจ้ำคณะภำค ๖ อดตีเจ้ำอำวำสวดัพระบำท    

มิ่งเมืองวรวิหำร จ.แพร่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๓. 
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มำเป็นเวลำช้ำนำน ไม่เคยก่อกรรมท�ำเข็ญท�ำผิดศีลธรรมใดมำก่อน ไฉนเลยข้ำพเจ้ำต้องมำเศร้ำโศก

เสียใจกับสิ่งที่ไร้สำระเพียงเท่ำนี้ ซึ่งบำงคนอำจคิดว่ำเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬำร ขุ่นเคือง ขัดข้องหมองใจ

และทุกข์ทรมำนจนกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ข้ำพเจ้ำรู้สึกเฉย ๆ และดีด้วยซ�้ำไป เพรำะเหตุว่ำจะได้เป็น

เครือ่งทดสอบบำรมธีรรมของข้ำพเจ้ำให้แก่กล้ำขึน้ไปอกีระดับหนึง่ ถ้ำเหตุกำรณ์เช่นนีไ้ม่เกดิข้ึน ข้ำพเจ้ำ

จะรูไ้ด้อย่ำงไรว่ำจติใจของข้ำพเจ้ำนัน้ท่ีแท้จรงิเป็นเช่นไร จงึไม่มปีระโยชน์อนัใดเท่ำกบักำรให้อภยัในส่ิง

ที่เกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพูดจำกใจอันบริสุทธิ์ ม้ำท่ีข้ำพเจ้ำเลี้ยงไว้มีเป็นร้อยตัว ตอนนี้ให้คนเลี้ยงพำหมอมำ

รกัษำอำกำรปลอดภยัใกล้หำยเป็นปกติแล้ว ส่วนบ้ำนหลังท่ีไฟไหม้นัน้ อยูอ่ำศยัมำหลำยปี หลำยวนัก่อน

ได้ให้ลกูน้องขนเอำข้ำวของสมบัตแิละสิง่ของเครือ่งใช้ไปไว้อกีทีห่นึง่ เพือ่ท�ำกำรรือ้และสร้ำงใหม่ในไม่ช้ำ

แต่มำถกูวำงเพลิงจนไฟไหม้เสยีก่อน โชคดท่ีีไม่มอีะไรเสยีหำย คนกป็ลอดภยั ข้ำพเจ้ำต้ังใจอยูว่่ำจะสร้ำง

ขึน้มำใหม่ด้วยทรพัย์ส่วนหนึง่ให้เป็นบ้ำนหลงัใหญ่กว่ำเดิม ตกแต่งให้สวยงำมกว่ำเดิมจะท�ำบญุสุนทำน 

ที่บ้ำนแห่งนี้ทุกเดือนและบ่อยๆ ตำมที่จะหำโอกำสและเวลำเหมำะสม ถ้ำข้ำพเจ้ำรู้ว่ำใครเป็นผู้ที่มีส่วน

ท�ำให้บำรมธีรรมของข้ำพเจ้ำได้เจรญิข้ึนด้วยเหตกุำรณ์สองครัง้ทีผ่่ำนมำนี ้ข้ำพเจ้ำพร้อมทีจ่ะให้อภยัเขำ 

จะขอบคุณเขำ และจะเล้ียงดูและตอบแทนเขำที่ท�ำให้ข้ำพเจ้ำรู้แจ้งเห็นจริงในกฎไตรลักษณ์นี้ ทุกคน

รู้สึกพึงพอใจและสุขใจเมื่อได้รับฟังจำกค�ำพูดของท่ำนเศรษฐี

 ในขณะนัน้เองมชีำยคนหนึง่ซึง่นัง่อยูใ่นทีแ่ห่งนัน้ ได้ยกมอืข้ึน แล้วลกุขึน้เดนิตรงมำทีท่่ำนเศรษฐี

นั่งอยู่แล้วคุกเข่ำพนมมือกรำบท่ำนเศรษฐีด้วยอำกำรเสียใจน�้ำตำไหลเปียกปอนออกจำกตำจนเห็นได้

ชัดเจน ได้กล่ำวขึ้นว่ำ ท่ำนเศรษฐีครับ ข้ำพเจ้ำขอสำรภำพควำมผิด ที่ได้ท�ำกรรมชั่วช้ำอย่ำงใหญ่หลวง 

ท่ำนเศรษฐีจึงถำมขึ้นว่ำ ที่เจ้ำท�ำผิดเช่นนี้เพรำะเหตุใด ชำยผู้น้ันตอบว่ำ ข้ำพเจ้ำคือคนข้ีเมำท่ีเคยมำ

นอนเกะกะบนศำลำของท่ำนเมื่อหลำยวันก่อน ข้ำพเจ้ำไม่พอใจที่ท่ำนมำรบกวนกำรนอนหลับ และ

ถ้อยค�ำท่ีท่ำนพดูวันน้ัน จงึท�ำให้เกดิควำมแค้นข้ึนมำจงึได้ตดัข้ำม้ำและเผำบ้ำนของท่ำนยงัไงล่ะ จงึอยำก

ขอสำรภำพและให้ท่ำนได้ลงโทษข้ำพเจ้ำสุดแท้แต่จะพิจำรณำ เศรษฐีได้ฟังดังนั้น จึงพูดขึ้นว่ำ ข้ำไม่

ลงโทษเจ้ำดอก เพรำะอย่ำงน้อยเจ้ำก็ได้ยอมรบัสำรภำพควำมผดิคร้ังนี ้ถอืว่ำได้กลบัตวักลบัใจข้ำก็พร้อม

จะให้อภยัเจ้ำในขณะนี ้ต่อไปภำยภำคหน้ำอย่ำได้ท�ำตัวเช่นนีอ้กี เพรำะเป็นส่ิงไม่ดี ไม่ถูกต้องตำมท�ำนอง

คลองธรรม ชำยคนนั้นดีใจมำกที่ท่ำนเศรษฐีให้อภัย ได้กรำบท่ำนเศรษฐีพร้อมกับขออำสำเป็นคนรับใช้

เศรษฐีเพื่อตอบแทนน�้ำใจอันประเสริฐของท่ำนตลอดชีวิต ทุกคนท่ีอยู่ในเหตุกำรณ์ต่ำงรู้สึกชื่นชมและ

สรรเสริญในคุณธรรมอันสูงส่งของท่ำนเศรษฐีต่ำงปรบมือแสดงควำมยินดีเพื่อให้เกียรติและเป็นกำรให้

ก�ำลังใจแก่ท่ำนเศรษฐีอย่ำงพร้อมเพรียงเนืองแน่น และกลับบ้ำนตนเองด้วยควำมสุขใจ 
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 ดังนั้น เรื่องที่ได้เล่ำมำนี้ เป็นตัวอย่ำงของบุคคลท่ีต้ังอยู่ในในอภัยทำน คือ กำรรู้จักให้อภัยแก ่

ผู้อื่นด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำเป็นส่ิงประเสริฐอย่ำงมำกในชีวิต กำรรู้จักให้อภัยยังจัดว่ำ

เป็นกำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักธรรมค�ำสอนในทำงพระพุทธศำสนำ ข้อที่ว่ำ อภัยทำน ซึ่งหมำยถึง 

ทำนอันให้ผลที่เป็นเลิศ ดังพระบำลี บทที่ว่ำ “สพฺพำทำน� ธมฺมทำน� ชินำติ. แปลว่ำ กำรให้ธรรมะ 

เป็นทำน ชนะกำรให้ทั้งปวง
18

 นั่นเอง

กำรได้บรรลุธรรม

 กำรได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งแห่งโลกุตตรธรรม นับเป็นเป้ำหมำยที่ส�ำคัญอันประเสริฐสูงสุด

ของชีวิตกว่ำสิ่งที่กล่ำวมำทั้งหมด ได้แก่ กำรปฏิบัติขัดเกลำกิเลสอย่ำงละเอียดจนยกจิตเข้ำสู่อริยธรรม

อันไพบูลย์สู่ควำมพ้นทุกข์ คือ มรรค ผล และนิพพำน โดยจ�ำแนกเป็น อริยบุคคล ๔ สรุปให้เข้ำใจ 

พอสังเขป ดังนี้

พระอริยบุคคล ๔

 บุคคลที่ปฏิบัติตำมอริยมรรคมีองค์ ๘ ได้ครบถ้วน สำมำรถดับสมุทัยได้เป็นบำงส่วนหรือทั้งหมด 

ท่ำนเรียกว่ำพระอริยบุคคล แปลว่ำ “บุคคลผู้ประเสริฐ” แบ่งเป็น ๔ ชั้น ตำมปริมำณกิเลสที่ละได้  

และตำมคุณภำพจิตชั้นสูงท่ีเกิดข้ึน คือถ้ำละกิเลสได้น้อยเกิดคุณภำพจิตชั้นสูงน้อยก็จักเป็นชั้นหนึ่ง  

ถ้ำละได้มำกเกิดคุณภำพจิตสูงมำกก็เป็นอีกชั้นหนึ่ง

 ๑. พระโสดำบัน (The stream - winner) แปลว่ำผู้ถึงกระแสแห่งนิพพำนแล้วเป็นบำงส่วน  

พระโสดำบันสำมำรถละสังโยชน์ได้ ๓ คือ

  ๑) สกักำยทฏิฐ ิควำมเหน็ว่ำกำยเป็นของตน กำยในทีน่ีท่้ำนหมำยถงึชวีติร่ำงกำยซึง่ประกอบ

ด้วยร่ำงกำย (รูป) และจิตใจ (นำม) ด้วย หมำยถึงกำรยึดถือว่ำขันธ์เป็นของตนเอง พระโสดำบันไม่เห็น

ว่ำ ขันธ์ ๕ เป็นตัวตนเป็นเพียงกระแสธรรมชำติซึ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปตำมธรรมชำติของมัน

  ๒) วิจิกิจฉำ ควำมสงสัยในธรรมชำติของชีวิตในเป้ำหมำยสูงสุดของชีวิต และในหนทำงไปสู่

เป้ำหมำยสูงสุดนั้น พระโสดำบันหมดควำมสงสัยในสิ่งเหล่ำนี้ จึงมีศรัทธำม่ันคงในพระรัตนตรัยและ

ปฏิบัติจริงในศีลในธรรม 

  ๓) สีลััพพตปรำมำส ควำมหลงใหลในควำมเชื่อและกำรปฏิบัติที่มิใช่ทำงไปสู่ควำมดับทุกข์ 

เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และข้อวัตรปฏิบัติที่ไม่มีเหตุผลต่ำง ๆ

 18
ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๓๕๔/๒๔๙. 
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 ๒. พระสกทิำคำมีหรอืพระสกทำคำม ี(The once - returner) ได้แก่ พระอริยบคุคล ทีล่ะสังโยชน์ 

๓ เบื้องต้นได้เช่นเดียวกับพระโสดำบัน แต่ยังสำมำรถบรรเทำโลภะ โทสะ โมหะ ลงได้อีกด้วย

 ๓. พระอนำคำมี (The non - returner) ได้แก่พระอริยบุคคลที่สำมำรถละสังโยชน์เบื้องต�่ำได้

ครบทั้ง ๕ ประกำร คือ ๓ อย่ำงแรกดังกล่ำวนั้น และอีก ๒ อย่ำง คือ

  ๑) กำมรำคะ ควำมก�ำหนดยินดีในกำม

  ๒) ปฏิฆะ ควำมขัดเคืองใจเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่น่ำพอใจ

 ๔. พระอรหันต์ (The worthy one, the noble one) เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุด สำมำรถ

ละสังโยชน์ชั้นสูงได้อีก ๕ อย่ำง รวมเป็น ๑o อย่ำง คือ

  ๑) รูปรำคะ ควำมยินดีในรูปธรรมอันละเอียดและควำมพอใจในรูปภพ

  ๒) อรูปรำคะ ควำมยินดีในอรูปธรรมอันละเอียดและควำมพอใจในอรูปภพ

  ๓) มำนะ ควำมส�ำคัญตน ควำมตีค่ำโดยกำรน�ำตนเข้ำไปเทียบกับคนอื่น

  ๔) อุทธัจจะ ควำมฟุ้งซ่ำน

  ๕) อวิชชำ ควำมไม่รู้แจ้ง

สถำนะและอนำคตของพระอริยบุคคล
 ๑. พระโสดำบัน ละสังโยชน์ได้เพียง ๓ เท่ำนั้นจึงดับกิเลสได้ประมำณ ๒๕% เกิดประสบกำรณ์

ทำงจิตชั้นสูงเพียง ๒๕ % จึงยังด�ำรงเพศเป็นฆรำวำส ยังบริโภคกำม แต่ท่ำนว่ำจะเดินทำงต่อไปสู ่

พระอรหันตภูมิ ไม่มีวันถอยหลัง ท่ำนสิ้นชีพแล้ว จะเกิดอีกอย่ำงมำกเพียง ๗ ชำติเท่ำนั้น

 ๒. พระสกิทำคำมี ละสังโยชน์ได้ประมำณ ๓๕% และเกิดประสบกำรณ์ทำงจิตชั้นสูงประมำณ 

๓๕ % ยังด�ำรงอยู่ในฆรำวำสวิสัย สิ้นชีพแล้ว จะเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียงชำติเดียวเท่ำนั้น จึงเรียกว่ำ  

“ผู้มำอีกครั้งเดียว”

 ๓. พระอนำคำม ีละกเิลสได้ถึง ๕o % เกดิประสบกำรณ์ทำงจติชัน้สงู ๕o % ตำมปกตมิกับ�ำเพญ็

ตนเป็นอนำคำริกแบบใดแบบหนึ่ง รักษำศีล ๘ ได้บริบูรณ์ เพรำะหมดควำมยินดีในกำมแล้ว สิ้นชีพแล้ว 

จะเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธำวำสและจะปรินิพพำนที่นั่น จึงเรียกว่ำอนำคำมี แปลว่ำ ผู้ไม่กลับมำ

 ๔. พระอรหันต์ ละกิเลสได้ถึง ๑oo % เกิดประสบกำรณ์ทำงจิตชั้นสูง ๑oo % บ�ำเพ็ญตน 

เป็นนักบวชอย่ำงเดียว ปรินิพพำนแล้วไม่เกิดในภพใดภูมิใดอีก

 ดังน้ัน กำรได้บรรลุธรรมตำมที่ได้กล่ำวข้ำงต้นนี้ เป็นสิ่งที่เป้ำหมำยที่ส�ำคัญและสูงสุดในทำง

พระพุทธศำสนำ ซึ่งไม่ต้องกลับมำเวียนว่ำยตำยเกิดในสังสำรวัฏอีกต่อไป ทั้งนี้ อำจกล่ำวอีกอย่ำงหนึ่ง

ว่ำ กำรได้บรรลุโลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล และนิพพำน ก็ได้
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บทสรุป

 โดยควำมเข้ำใจทัว่ไปว่ำมนษุย์นัน้เป็นสตัว์ประเสรฐิกว่ำสตัว์เดรจัฉำนท้ังหลำย เหน็จะต้องทบทวน

กันให้ชัดเจนและประพฤติตนให้สมกับนิยำมหรือควำมหมำยนี้ ดีกว่ำหลงยึดติดและมีอคติคิดล�ำพอง 

อยู่ตลอดไป เป็นเรื่องท่ีข้ำพเจ้ำและทุกคนต้องยอมรับและเห็นพ้องต้องกันว่ำ กำรเกิดเป็นมนุษย์นั้น 

เป็นภพภูมิที่สูงและประเสริฐกว่ำสัตว์เดรัจฉำน ตำมวิถีของกรรมที่จ�ำแนกสัตว์ให้ก�ำเนิด ๔
19

 ประกำร 

คือ

 ๑. ชลำพุชะ   เกิดในครรภ์ เช่น คน หมู แมว เป็นต้น

 ๒. อัณฑชะ   เกิดจำกไข่ เช่น ไก่ นก เป็ด เป็นต้น

 ๓. สังเสทชนะ  เกิดในเถ้ำไคล เช่น ยีสต์ เป็นต้น

 ๔. โอปปำติกะ  ผุดเกิดขึ้น เช่น สัมภเวสี เปรต เป็นต้น

 มข้ีอทีพ่งึสงัเกตอยูว่่ำ สตัว์แต่ละชนดิมวีถิชีวีติท่ีเป็นไปตำมธรรมชำติ เช่น ปลำบำงชนดิกนิอำหำร

เฉพำะตระไคร้น�้ำ พืชผักที่อยู่ในแม่น�้ำหรือในสระน�้ำนั้น บำงชนิดอำจจะกินกุ้ง หอย ปลำหรือสัตว์น�้ำ

บำงชนิดเท่ำนั้นซึ่งมีพื้นที่จ�ำกัด หรือ ช้ำง ม้ำ วัว ควำย ก็กินแต่หญ้ำกับน�้ำเพียง ๒ อย่ำง ตลอดชีวิต 

ของมัน ทีนี้มนุษย์เรำที่เรียกตนเองว่ำสัตว์ประเสริฐแต่กินสิงห์สำลำสัตว์แทบทุกชนิด ไม่เพียงแค่นั้น  

ยังกินแม้กระทั่งเหล็ก หิน ดิน ทรำย คอรัปชั่น กินบ้ำนกินเมือง ไม่เว้นแม้แต่กินเลือดกินเนื้อมนุษย์ 

ด้วยกันคือมีพฤติกรรมที่เป็นกำรเบียดเบียนตัวเอง ญำติพ่ีน้องและผู้อื่นทั้งกำย วำจำ และใจอย่ำง 

คุ้มคลั่ง บ้ำบิ่น ไร้สติสัมปชัญญะขำดปัญญำพิจำรณำในส่ิงท่ีผิดชอบชั่วดี เรำลองนึกดูเถิดว่ำ สมควร 

จะเรียกตัวเองว่ำเป็นสัตว์ประเสริฐหรือไม่ ผู้อื่น สัตว์อื่นจะเรียกว่ำสัตว์ประเสริฐหรือไม่ โดยควำม 

เป็นธรรมแล้ว เหมือนกับเป็นกำรสรุปเหมำกันเอำเองเสียมำกกว่ำ ถ้ำสมมติว่ำสัตว์บำงชนิดรวมตัวกัน

ประท้วงได้เหมอืนอย่ำงกำรเมอืง มนษุย์ต้องท�ำงำนหนกัอย่ำงแน่นอน ทีต้่องถกูตรวจสอบในพฤติกรรม

ทีไ่ม่น่ำไว้วำงใจ และไม่สมเหตผุลในสิง่ทีท่�ำ ค�ำทีพู่ดว่ำเป็นผู้ประเสริฐจำกบรรดำสัตว์เดรัจฉำนเหล่ำนัน้

 สรุปได้ว่ำ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจและบริสุทธิ์ใจไม่หวั่นไหวในส่ิงที่เป็นข้อสังเกตดังกล่ำวและ 

เป็นเหตใุห้สำมำรถเรยีกตนเองว่ำเป็นสตัว์ประเสริฐอย่ำงแท้จริงก็ควรส�ำเหนยีกไว้เสมอว่ำกำรแสดงออก

ทำงสุจริตทั้ง ๓ คือ กำยสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เป็นต้นนั้น และกำรท�ำตนให้ครบถ้วนทั้ง ๖ 

ประกำร เป็นสิง่ทีคู่ค่วรเหมำะสมโดยประกำรทัง้ปวงแก่มนษุย์ทีไ่ด้ชือ่ว่ำประเสรฐิกว่ำสตัว์ทัง้หลำยและ

เป็นเครื่องกำรันตีว่ำเป็นสิ่งที่ประเสริฐส�ำหรับชีวิตอย่ำงแท้จริงนั่นเอง 
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