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คุณคาแหงชีวิต
รศ.นฤมล สินสุพรรณ พท.บ.*
ความหมายของคําวา “คุณ” และ “คา” คําวา
“คุณ” หมายถึงประโยชนที่มีอยูในตัวสิ่งนั้นหรือการ
กระทํานัน้ ๆ สําหรับ “คา” หมายถึงราคา จะมีมากหรือนอย
ตามทีส่ งิ่ นัน้ มีคณ
ุ มากหรือนอย คือ มีคณ
ุ มาก ก็มคี า มาก1
ความหมายของคําวา “คุณสมบัต”ิ คําวา “คุณสมบัต”ิ
แปลวา ถึงพรอมดวยคุณคาและดวยสิ่งที่มีคุณและมีคา
นั่นคือสิ่งที่เราประสงค เราประสงค “คุณสมบัติ”
สมบัติ แปลวา ถึงพรอมหรือครบถวน มีคุณคา
ครบถวน มีอยูท สี่ งิ่ ใด ผูใ ด ก็เรียกวาสิง่ นัน้ ผูน นั้ มีคณ
ุ สมบัติ
ที่นาสนใจ และเปนที่ตั้งแหงความเคารพนับถือ บูชา เชน
เราจะบูชาใครสักคนหนึ่ง มาก–นอย สูง-ตํ่า เทาไร อาศัย
สิ่งที่เรียกวา คุณสมบัติที่เขามี
“คุณสมบัตขิ องมนุษย อยูท มี่ คี วามถูกตอง” และ
“คุณคาแหงชีวิต ก็คือ ตองมีความถูกตอง”
ความหมายที่แทจริงของคําวา “ถูกตอง” คือ
ตองมีประโยชน ไมมีโทษแกทุกฝาย
ฉะนั้น อะไรก็ตามที่ไมใหโทษและมีประโยชน
แกทกุ ฝาย เรียกวา “ความถูกตอง” เรือ่ งปริมาณนัน้ ก็ใหมี
มากพอ ใหมีสมควรแกความรอด ปญหามีอยูมากใน
ชีวิตนี้ ความถูกตองก็ตองมีอยางพอสมกันคือ มากพอ ก็จะมี
ความถูกตองอันมากพอ ชีวิตนี้ก็จะหมดปญหา นี่เรียกวา
“คุณคา” วา “คุณ” วา “คา” วา “คุณสมบัติ” สําหรับ
จะใชเปนหลักเกณฑสาํ หรับกําหนดเพือ่ ศึกษา เพือ่ แสวงหา
เพื่อประพฤติปฏิบัติอะไรก็ตาม
ความหมายของชีวิต 3 แง
คําวา “ชีวิต” ก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆมีความหมาย
เปนชั้นๆ คือ
1. ชีวิตในแงของวัตถุ หรือรางกาย
2. ชีวิตในแงของจิตใจ คือจิต

3. ชีวิตในแงที่ลึกลงไป เรียกวาทางสติปญญา
หรือมักจะเรียกวาทางวิญญาณเราจะใชใน 3 ความหมาย
วา ทางกาย ทางจิต และทางวิญญาณ คือ ความรูแจง
ทางสติปญ
 ญา ซึง่ เปนสมบัตขิ องจิต หาใชตวั เดียวกับสิง่ ที่
เรียกวาจิตไม
1. ดูชีวิตแงวัตถุ ในทางวัตถุรางกายประกอบ
ไปดวยวัตถุหลายอยาง เชน ธาตุดนิ ธาตุนาํ้ ธาตุไฟ ธาตุลม
ธาตุตางๆ เหลานี้มีลักษณะของวัตถุ ประกอบกันขึ้นเปน
เซลล เ ล็ ก ๆ กลุ ม แห ง เซลล ป ระกอบกั น เข า แล ว เป น
สวนแหงรางกาย
ทางวิทยาศาสตรถือวาถาเยื่อศูนยกลางของ
เซลลแตละเซลลยงั มี Protoplast ซึง่ ยังสดดีอยู ก็เรียกวา
เซลลนั้นมีนิวเคลียสที่ยังมีชีวิต แตถา Protoplast นั้น
สูญเสียไปแลว ก็ไมมีชีวิต เมื่อแตละเซลลไมมีชีวิตก็คือ
ตายในแงของรางกาย แงของชีวติ เราตองรูจ กั รักษา สรางสรรค
ใหยงั คงมีชวี ติ ถูกตองและพอเพียง โดยหาความรูใ นสวนนี้
ในแง นี้ ทํ า ให ถู ก ต อ ง ทํ า ให มี คุ ณ ค า หรื อ คุ ณ สมบั ติ
ตรงตามทีเ่ ราประสงค ก็เรียกไดวา เรามีคณ
ุ สมบัตทิ างกาย
เหมาะสม จะเปนเรือ่ งบํารุงรักษา เรือ่ งอนามัย เรือ่ งอะไร
ก็ตามใหรางกายสบาย เขมแข็ง สามารถมีชีวิตทางกาย
ก็หมดปญหาไป
2. ดูชีวิตในแงจิต ชีวิตทางจิตโดยเฉพาะ จิตนี้
คือสิ่งที่คิดได รูสึกได ตามธรรมชาติของจิตจะคิด รูสึก
มีความรูส กึ ทีด่ นิ้ รน ทีจ่ ะใหกา วหนา ทีจ่ ะใหมาก ใหสงู ขึน้ ไป
นี่เปนเรื่องของจิตลวนๆ มีระบบอยางตายตัวที่วาจะตอง
เปนปกติ ถาผิดปกติก็เรียกวาบา นี่ยังถูกตองอยู ถูกตอง
อยางดี ถูกตองอยางที่จะมีประโยชน แลวก็มีคุณสมบัติ
ในทางจิตถูกตอง ไมตองไปหาหมอที่โรงพยาบาลจิตเวช
แลวก็มีจิตที่สามารถคิดนึกอะไรไดดี คิดนึกอะไรไดดี
เทานี้ก็พอ

* อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

8

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2557

3. ดูชวี ติ ในแงทางวิญญาณ ทางวิญญาณ หมาย
ความวา สมบัติของจิต สติปญญา ความรู ความเจนจัด
สารพัดขึ้นไปถึง ความเชื่อ ความถือเปนหลักเกณฑตางๆ
เหลานี้เรียกวา เปนเรื่องทางวิญญาณ ที่ตองมีสติปญญา
ทีถ่ กู ตอง มาจากความรูท ถี่ กู ตอง ยึดถือไวเปนหลักเกณฑ
สําหรับปฏิบัติใหกาวหนายิ่งๆขึ้นไป นี้เรียกวา เปนฝาย
ทางวิญญาณ
รวมกันแลวทางกายถูกตอง ทางจิตถูกตอง
ทางวิญญาณก็ถูกตอง ก็มีชีวิตที่สมบูรณ จะมีไดอยางไร
ก็ควรจะศึกษาใหถึงที่สุด2
ดูใหเห็นวาชีวิตทั้ง 3 แง มีทั้งอยางดิบ และ
สุก ตองพัฒนาใหสุกจึงจะมีประโยชน รางกาย จิตใจ
สติปญ
 ญา ทีย่ งั ไมไดพฒ
ั นาก็ยงั ดิบ ตองมีการพัฒนาใหสกุ
ใหพรอมที่จะใชประโยชน นี่คือความจําเปนที่เราจะตอง
ศึกษาหาความรูในการพัฒนาชีวิต ใหถึงขนาดที่จะสําเร็จ
ประโยชนไดจริง
ธรรมชาติของชีวิต เปนของดิบแตพัฒนาได
ตัวอยาง วัตถุดิบเมื่อผานโรงงานอุตสาหกรรมไปแลว
ก็ออกมาเปนวัตถุสุก เปนวัตถุสําเร็จรูป เปนวัตถุที่ลอใจ
ลอความอยากของคนทั้งหลาย แลวก็ซื้อขายกันใหญ
เรื่องอุตสาหกรรม กําลังจะทําใหโลกวุนวาย
หรือฉิบหายในที่สุด ถาไมรูจักความถูกตองและเพียงพอ
ตองรูจักความถูกตองและเพียงพอ ชีวิตนี้ก็เหมือนกัน
ถายังดิบ ก็ทาํ อะไรไดนอ ยมาก ถาสุกก็ดี จึงเปนหนาทีข่ องเรา
ที่จะพัฒนาไปตามที่จะพัฒนาไดอยางไร
ความจริงทั้งชีวิตและการพัฒนาชีวิตก็เปน
เรื่องเกี่ยวของกันอยู ใครจะมีความรูในการพัฒนา? ทาง
กาย ก็พวกหมอธรรมดา ทางจิต ก็ผูรอบรูทางจิต แตทาง
สติปญ
 ญาเราตองอาศัยบุคคลพิเศษสูงสุด เชน พระพุทธเจา
พระพุทธเจาก็ถูกสมมุติหรือถูกเรียกกันวา
เปนหมอทางวิญญาณ ทางสติปญญา “เปนนายแพทย
ผูเยียวยาโรคของสัตวโลกทั้งปวง” โรคนี้ หมายถึง โรค
ทางจิ ต ชั้ น สู ง คื อ ทางวิ ญ ญาณ ไม ใ ช โ รคทางจิ ต ที่ ไ ป
โรงพยาบาลประสาท จิตเวช แตเปนโรคทางสติปญ
 ญา ทีจ่ ะ

ทําใหเกิดความเห็นผิด เขาใจผิด จนกระทัง่ เห็นกงจักรเปน
ดอกบัว ทําลายตัวเองอยูก็ไมรู ไมรูสึก เรียกวา โรคทาง
จิตวิญญาณ ทางสติปญ
 ญา เราก็ตอ งการหมอทัง้ สามอยาง
คือ หมอทางรางกาย หมอทางจิตโดยเฉพาะและหมอทาง
สติปญ
 ญา ถาแสวงหาไดทงั้ สามอยางก็บริบรู ณ นาเลือ่ มใส
ทีเ่ กีย่ วกับชีวติ ทีจ่ ะพัฒนา พัฒนาเยียวรักษา
ปรับปรุงอะไรก็ตาม เสร็จแลวก็มผี ลเต็มที่ ตามทีค่ วรจะมี
ไดตามที่ธรรมชาติกําหนดไว ถาพัฒนาชีวิตไดจริงแลว ก็
เปนชีวติ ทีไ่ มมปี ญ
 หา ถาเรายังมีปญ
 หายุง ยากลําบากจิตใจ
เปนทุกขอะไรอยู ก็ยังไมใชถึงที่สุด ยังไมหมดปญหา
แหงชีวิต ถาวาพัฒนาไดถึงที่สุดมันเปนชีวิตที่หมดปญหา
ไมมีสิ่งรบกวน มันก็เย็น เย็น เย็น ใชคําวา “เย็น” คือ
“นิพพาน”
เขาใจ มองเห็นนิพพานใหถูกตอง
นิ พ พาน เป น ชี วิ ต ที่ ป ระเสริ ฐ เป น ชี วิ ต ที่ เ ย็ น
คําวา “นิพพาน” แปลวา ความดับแหงความรอน นิพพาน
แปลวา เย็น ภาษาที่เหมาะที่สุดก็คือ ทําใหเย็นนั่นแหละ
เปนเรื่องของนิพพาน ภาษาอังกฤษ คือคําวา Quench
คํานี้เหมาะสมที่สุดสําหรับเปนคําแปลของคําวา นิพพาน
คือ ทําใหมนั หยุด ทําใหมนั สงบ ทําใหมนั ระงับ ทําใหหมด
ปญหา
ทําใหหมดปญหานีแ่ หละคือเปนชีวติ ชนิดทีส่ งู สุด
คุณคาแหงชีวิตที่ถึงที่สุด เปนนิพพานนั้นมันเย็นๆ ไมมี
ความรอน ไมมีปญหา พูดงายๆวา “เปนชีวิตที่ไมกัด
เจาของ”
ชีวิตอยางไรที่กัด - ไมกัดเจาของ?
ชีวิตที่ไมไดพัฒนาใหถึงความสมบูรณแหงชีวิต
มันกัดเจาของอยูตลอดเวลา ถาชีวิตไมกัดเจาของนั่นคือ
ชีวิตที่ถึงนิพพาน หมดปญหาที่สุดของชีวิต
ชีวติ ทีไ่ มมอี ะไรกัดนัน่ แหละยอดสุดของชีวติ เมือ่
พูดถึง “คุณคาแหงชีวิต” มันก็ตองมาถึงสวนนี้ ระดับนี้
จึงจะเรียกวา เปนคุณคาที่แทจริง
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วิธีที่ทําใหไดชีวิตที่ไมกัดเจาของ
ชีวิตชนิดนี้ จะไดมาอยางไร? จะเกิดขึ้นมาได
อยางไร? เปนเรื่องที่ทําหนาที่ใหถูกตอง คําวา “หนาที่”
เปนภาษาไทย ภาษาบาลี เรียกวา “ธฺมม” ธรรมะนั้น
แปลวา หนาที่
เรือ่ งหนาที่ ทีจ่ ะตองรูเ พือ่ ดับทุกข หนาทีด่ บั ทุกข
ธรรมะกับสิ่งที่เรียกวาหนาที่นี้ เปนสิ่งเดียวกัน
คําเดียวกัน แลวแตวาจะใชภาษาอะไร
สิ่งที่เราจะยกชีวิตขึ้นไวใหปลอดภัยจากความ
ทุกข สิ่งนั้นคือ “หนาที่” ในภาษาไทย หรือ“ธฺมม”
ในภาษาบาลี เราตองรูจ กั วา สิง่ ทีช่ ว ยทําใหชวี ติ นีห้ มดปญหา
เขาถึงความหมาย หรือคุณคาอันสูงสุดนัน้ ก็คอื สิง่ ทีเ่ รียกวา
“ธรรมะหรือหนาที่”
“เราตองไมบกพรองในหนาที่ทําใหชีวิตมีหนา
ที่ หรือทําใหชีวิตกับหนาที่นั่นเปนสิ่งเดียวกันเสีย”
ตั ว อย า งเช น การเป น อาจารย ใ นโรงเรี ย นแพทย
หรือโรงเรียนพยาบาล การวางแผนการสอน เราก็ใชวิธี
“การเรียน การสอน การบริการ การวิจยั ควบคู
กันไป” เพราะจะทําใหเราเรียนรูสิ่งดี ไมดี ในการเรียน
การสอน การบริการ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป
จะใหชีวิตเย็นถึงที่สุดแหงคุณคา ก็ทําใหมันเปน
หนาที่ หนาทีใ่ ดๆไมมผี ดิ พลาด ไมบกพรอง ถูกตองไปหมด
ก็เรียกวา เปนชีวิตที่ถูกตอง ก็เปนชีวิตที่เย็น
พิจารณาตนเองวา หนาที่บริหารกาย บริหารจิต
บริหารสติปญญา หนาที่ตอตนเองจะตองทําเพื่อตนเอง
หนาทีท่ จี่ ะตองทําเพือ่ ผูอ นื่ เพราะวาเราอยูใ นโลกคนเดียว
ไมได แปลวา หนาทีท่ จี่ ะตองทําเพือ่ ผูกพันกันระหวางเรา
กับผูอื่น
พระพุทธเจาตรัสไวดีแลว จําไวเปนหลักดีกวา
งายกวาที่จะมาคิดเอาเอง หนาที่เพื่อตนเองอยางหนึ่ง
หนาทีเ่ พือ่ ผูอ นื่ อยางหนึง่ หนาทีท่ ผี่ กู พันกันอยางแยกจาก
กั น ไม ไ ด นี่ อี ก อย า งหนึ่ ง เป น สามหน า ที่ ขอให ทํ า ให
ครบถวน
ขอทีเ่ ปนหนาทีผ่ กู พันกันนัน่ แหละสําคัญมาก เรา
ตองมองดูใหกวางในขั้นมูลฐานเลย วาเราอยูคนเดียวใน
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โลกไมได ตองมีอยูด ว ยกันก็ตอ งทํางานรวมกัน ทํางานตาม
หนาที่รวมกันในลักษณะที่เรียกกันวา “สหกรณ”
การสหกรณตามแบบชาวพุทธ
(ความรอดแทจริงอยูที่ความมีสหกรณที่ถูกตอง)
มีความลับอยูว า “ความรอด” มีอยูเ พราะสหกรณ
ดูทรี่ า งกายนี้ รางกายเรานีเ้ ปนสหกรณของเซลลทงั้ หลาย
ทีป่ ระกอบกันเปนชีวติ นีไ้ มรกู ลี่ า นๆลานๆ มันตองสหกรณ
ทํางานรวมกันเปนสหกรณ มันจึงจะเกิดสวนประกอบของ
รางกายที่ถูกตองแลวสวนประกอบของรางกายกี่สวน
กีส่ ว น มันก็ตอ งสหกรณแยกกันไมได ผม ขน เล็บ ฟน หนัง
กระดูก เอ็น เนื้อ อะไรก็ตามมันตองสหกรณ ตับ ปอด ไส
พุ ง หั ว ใจ มั น จะต อ งสหกรณ มั น จึ ง เป น ชี วิ ต อยู ไ ด
ปราศจากสหกรณนี้แลวก็คือตาย
ชีวิตแทมันตองการสหกรณ ธรรมชาติแทๆมัน
ตองการสหกรณ โลกทั้งโลกนี้ตองครบทุกอยางรวมกัน
แลวเปนสหกรณใหญ มีอะไรในโลกครบ แลวโลกนี้จึงจะ
เปนโลกอยูได นี้เปนโลกแหงสหกรณ
ป ญ หาที่ กํ า ลั ง เผชิ ญ กั น อยู อ ย า งหนั ก เรื่ อ ง
มลภาวะ เรื่องยาเสพติด เรื่องตางๆมากมาย ลวนแลวแต
มาจากความเห็นแกตัว ไมมีสหกรณ ถามีสหกรณกันใน
โลก รักใครกันดีแลว มลภาวะจะไมเกิดขึ้นในโลก ขอให
ใครครวญวา
“ความรอดอันแทจริงของโลก มันอยูที่ความมี
สหกรณที่ถูกตอง”
ชีวิตนี้อยูเดี่ยวไมได มันตองอยูรวมกัน มันจึงจะ
เปนโลกอยูได แมแตตนไม ตนไร ในโลกนี้ ถามีตนเดียว
มันก็อยูไมได อยูกันเปนตนไมไปทั้งโลก จึงจะเปนโลกอยู
ได มันเปนสหกรณ
“ความเห็นแกผูอื่นนั้น เปนคุณธรรมที่นิยมวา
เปนหลัก ความรักผูอื่นนั่นแหละจะชวยใหรอด”
ฉะนั้น ขอใหนึกถึงความเปนสหกรณ ความมี
สหกรณที่ถูกตอง มันมาจากความไมเห็นแกตัว เราจัดให
ภายในร า งกายของเราเป น สหกรณ ที่ ถู ก ต อ งในส ว น
รางกาย แลวใหสหกรณถูกตองกับสวนที่เปนจิต แลวให
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สหกรณกันถูกตองกับสวนที่เปนสติปญญา หรือวิญญาณ
คือใหทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ สามอยางนี้สหกรณ
กันใหดี แลวชีวิตนี้ก็จะมีคุณคาสูงสุด มีคุณคาแหงชีวิต มี
คุณสมบัติแหงชีวิตสูงสุด เพราะวาในระบบชีวิตนี้มัน
สหกรณกนั ดี ทัง้ ทางรางกาย ทางจิต และทัง้ ทางวิญญาณ
ความเห็นแกตัวเปนอุปสรรคทําใหชีวิตสมบูรณไมได
อุ ป สรรคที่ ทํ า ให เ ป น อย า งนั้ น ไม ไ ด ก็ คื อ
“ความเห็ น แก ตั ว ” ความเห็ น แก ตั ว นี้ เ รามี โ ดยที่ เ รา
ไมรสู กึ วาเรามี ซึง่ ความเห็นแกตวั แทนทีจ่ ะชวยทําความเจริญ
มันกลับทําความพินาศ คําพูดนีม้ คี วามหมายเฉพาะความเห็นแกตวั
ดวยอํานาจของกิเลส
ถาความเคารพตัว นับถือตัว พัฒนาตัว อยางนัน้
เปนเรื่องของสติปญญาไมใชกิเลส
“ความเห็นแกตวั เปนเรือ่ งของกิเลส คือ ความโง
ถาพัฒนาตัว สรางตัว ยกตัวนี้ เปนเรื่องของสติปญญา
เปนเรื่องของความฉลาด”
พอเห็นแกตัวขี้เกียจทํางาน ทิ้งงานไปนอน คน
เห็นแกตัวจะหลีกงานไปนอน แลวก็คอยเอาประโยชน
คอยแยงชิงประโยชน
“คนเห็นแกตัวไมทําหนาที่ แลวคอยเรียกรอง
สิทธิๆ กิเลสของคนมันตองการจะเรียกรองสิทธิ โดยไมตอ ง
ทําหนาที่”
สักวันหนึ่งคนจะทํามอบกันทั้งโลก ไมทําหนาที่
การงาน แตจะเอาประโยชน นี่คือความเห็นแกตัว ทําให
ไมทํางาน ทําใหขี้เกียจ ความเห็นแกตัวทําใหไมสามัคคี
ทีเ่ ราเรียกรองความสามัคคี อยางทีเ่ รียกรองกันอยูท กุ วันนี้
ในหลวงเรียกรองมากที่สุด เรียกรองใหสามัคคีนี้ แตคน
เห็นแกตัวไมสามัคคี ถาจะใหเห็นสามัคคีมันตองกําจัด
ความเห็นแกตัว
ความเห็นแกตัว คนเห็นแกตัวจะอิจฉาริษยา
คอยทําลายผูอื่น
มลภาวะทัง้ หลายเกิดขึน้ มาในโลกเรือ่ ยๆก็เพราะ
ความเห็นแกตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นิเวศวิทยาเสียหายหมด
ก็เพราะคนเห็นแกตวั รถจะชนกันหรือรถจะติดแนนถนน

ก็เพราะเห็นแกตัว ถาไมเห็นแกตัวจะปรองดองกันไดโดย
ไมตองชนกัน โดยเลื่อนกันไปได
ถาเห็นแกตวั รอยเปอรเซ็นตเมือ่ ไร โลกนีก้ ล็ กุ เปน
ไฟและวินาศ ไมมอี ะไรดีในเรือ่ งของความเห็นแกตวั นีค่ อื
อุปสรรคที่ชีวิตพัฒนาไมได เพราะเราเห็นแกตัวผิดทาง
ถาเห็นแกตวั ถูกทาง ตองเคารพตัวและพัฒนาตัวเห็นแกตวั
ที่เรียกวา Selfishness, Selfish นั่นเปนตัวทําลาย
ศาสนาทุกศาสนาเลยสอนใหไมเห็นแกตัว
การเห็นแกตวั อยางโงเขลา จึงตกไปเปนทาสของ
กิเลส รับใชกิเลส ใหกิเลสไสหัวไปหาสิ่งที่สนองกิเลส
โลกนีก้ าํ ลังหลงวัตถุ กําลังบูชาวัตถุ ซึง่ เปนเรือ่ งสนองกิเลส
ทัง้ สิน้ เดีย๋ วนีก้ าํ ลังเปนปญหา เรือ่ งอุตสาหกรรม สิง่ ทีผ่ ลิต
ออกมาแตละสิง่ ลวนสนองกิเลสทัง้ นัน้ ยุคไมมอี ตุ สาหกรรม
เขาไมยุงยากลําบากกันเหมือนอยางนี้ พอมีอุตสาหกรรม
ผลิ ต แต เ ครื่ อ งสนองกิ เ ลส แปลกออกมาจนทนไม ไ ด
ตองซื้อ
ตัวอยาง ทีวี เครือ่ งนีม้ อี ยูแ ลว ถาของใหมออกมา
ดี ก ว า นี้ ก็ ต อ งซื้ อ ใหม ไม มี ที่ สิ้ น สุ ด อย า งนี้ มั น เป น
เครือ่ งจักรทีผ่ ลิตศัตรูของมนุษยออกมา คือเหยือ่ ของกิเลส
หรือความเห็นแกตัว ถาเปนอยางนี้แลวก็ไมไหว ชีวิตก็ดิ่ง
ไปหาความวินาศ ความรอน ความทุกข ความเปนปญหา
เปนเหยือ่ ของกิเลส เปนทาสของกิเลสเทาไร ก็สรางปญหา
ชีวติ เทานัน้ ไมมคี วามสมบูรณแหงชีวติ ไมมคี วามเยือกเย็น
แหงชีวิต
ขอใหระวังกันไว ถาตองการความเยือกเย็นแหง
ชีวิต ก็อยาเห็นแกตัว จนเปนทาสของกิเลส รับใชกิเลส
บูชาวัตถุนิยม
สิ่งเดียวที่จะแกปญหาไดก็คือ หนาที่ที่ถูกตอง
คือ ธรรมะ
ธรรมะ คือ หนาที่ หนาทีท่ ถี่ กู ตอง มนุษยพดู คํานี้
มาตั้งแตกอนพระพุทธเจาเกิด วิวัฒนาการของมนุษย
เปนมาถึงขัน้ ทีเ่ รียกวา รูจ กั หนาที่ คําวา หนาที่ เปนภาษา
ไทย เปนภาษาบาลี ธฺมม ธรรมะ แปลวา หนาที่ สิง่ นัน้ คือ
ความถูกตองของสิง่ ทีจ่ ะตองกระทํา ทําใหถกู ตองแลวมัน
ก็ไมมีปญหา
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ฉะนั้น เมื่อเกิดมาเปนมนุษยควรแสวงหาธรรมะ
ไวใหมากพอ ใหมีความถูกตอง ทุกหนาที่การงาน หนาที่
ที่บานเรือนก็ถูกตอง หนาที่ที่ออฟฟศก็ถูกตอง หนาที่ตอ
สังคมทั้งประเทศ ทั้งโลกก็ถูกตอง
หนาที่ในบานเรือนก็คือบริหารชีวิต จะบริโภค
อาหาร จะบริหารรางกายอยางไร ใหมแี ตความถูกตอง คือ
มีสติสัมปชัญญะใหมันถูกตอง แลวรูสึกวาพอใจ ก็มีความ
สุขทุกวินาที ทุกกระเบียดนิ้ว
ตัวอยาง ตื่นขึ้นมาจะลางหนา แปรงฟน ถาย
อุจจาระ ปสสาวะ อาบนํ้า ก็มีสติสัมปชัญญะ ทําใหมัน
ถูกตอง แลวสนใจกับความถูกตอง ก็พอใจ เมือ่ พอใจก็เปนสุข
ตลอดเวลาที่ลางหนา แปรงฟน ถายอุจจาระ ปสสาวะ
อาบนํ้า เวลาไปไหนก็มีความสุข สุขไดตลอดเวลา
หรื อ ไม ว า จะไปกิ น อาหาร จะตั ก ข า วใส จ าน
ตักขาวใสปาก กลืน ถามีธรรมะจะเยือกเย็น เปนสุขตลอด
เวลาที่ กิ น อาหาร ถ า เราจะช ว ยล า งถ ว ย ล า งจาน
กวาดบาน ถูเรือน แทนคนใชเสียบางก็ได ก็ยงิ่ ดี ถาทําดวย
สติสัมปชัญญะ สมาธิแลวก็ทําใหเปนสุข พอใจ ถูกตอง
ทําสมาธิ ลางถวย ลางจาน กวาดบาน ถูเรือน สมาธิอยูที่
ปลายไมกวาด ขีฝ้ นุ ละอองมันติดไปกับปลายไมกวาดแลว
สูญหายไป ก็ถูกตองพอใจ
ซึ่ ง เราหาความสุ ข ได แ ม แ ต ล า งถ ว ย ล า งจาน
กวาดบาน ถูเรือน
ขอใหจดั การกับเรือ่ งนี้ ทําใหมคี วามถูกตองพอใจ
ไปเสียทุกระเบียดนิว้ ทุกวินาที ทีบ่ า นก็ถกู ตอง ทีอ่ อฟฟศ
คื อ หน า ที่ ก ารงานก็ ถู ก ต อ ง เป น ที่ พ อใจของตนเอง
และผูอ นื่ เมือ่ คบหาสมาคมกับบุคคลทีส่ องออกไปจากเรา
เรียกวา สังคม ประพฤติตอเขาใหถูกตอง
“เบือ้ งหนา บิดา มารดา เบือ้ งหลังบุตร ภรรยา
เบื้องซายมิตรสหาย ขางขวาครูบาอาจารย ขางบน
ผูบังคับบัญชา ขางลางผูใตบังคับบัญชา ทําตอเขาให
ถูกตองทุกทิศทาง อยางนี้เรียกวาถูกตองทางสังคม”
ถู ก ต อ งที่ บ า นเรื อ น ถู ก ต อ งที่ อ อฟฟ ศ ทํ า งาน
ถูกตองที่การสังคมทั่วไปแลว นั่นคือ ความสมบูรณแหง
ชีวิต คุณคาแหงชีวิตก็มีอยูเทานี้ มันก็สมบูรณมหาศาล
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ครอบงําจักรวาลเลย และมีความถูกตองในเรื่องของชีวิต
ดังที่กลาวมา
สรุป เราตองรูจัก ความหมายของคําวา “คุณ”
ของคํ า ว า “ค า ” ของคํ า ว า “คุ ณ ค า ” ของคํ า ว า
“คุณสมบัติ” ของสิ่งที่เรียกวา “ชีวิต”
ชีวิตนี้ตองพัฒนา ไมพัฒนาก็ไมมีคุณคาอะไร
คนโงพฒ
ั นาไมเปนและพัฒนาผิดๆจนกลายเปนความทุกข
เกิดขึ้นมา ผูฉลาด ผูมีปญญา พัฒนาถูกตองใหชีวิตนี้มัน
เย็นลงไป เย็นลงไป เย็นลงไป ไมมปี ญ
 หาใดๆ เปนนิพพาน
จบเรื่องเย็นสูงสุด คือ “นิพพาน” ไมไดเกิดมาเพียง
เลีย้ งปากเลีย้ งทอง อยางนีส้ ตั วกท็ าํ เปน สุนขั และแมวก็ทาํ เปน
หาใสปากใสทอง ตองเพื่อแสดงความเปนมนุษย
มนุษยธรรมแสดงออกมาดวยหนาที่การงาน เรา
ไมไดเกิดมาเพียงเพือ่ หาเลีย้ งปากเลีย้ งทอง แตเกิดมาเพือ่
ทําหนาที่ของมนุษย แสดงความเปนมนุษยที่ถูกตองและ
สมบูรณ แลวเราก็ไดรบั ประโยชนของการเกิดมา ไมเสียที
ที่เกิดมา ไดมีคุณคาหรือคุณสมบัติแหงชีวิตเต็มความ
หมาย ตามที่ธรรมชาติกําหนดไว ธรรมชาติกําหนดไวให
เราพัฒนาเอาเอง ใหทนุ รอน คือชีวติ มาสําหรับเปนเดิมพัน
แลวก็พัฒนาเอาเอง จนถึงที่สุดแหงคุณคาของชีวิต3
ขอใหใครครวญพินิจพิจารณาดูแลวในที่สุดทาน
ก็จะตองเชือ่ ตัวเองวา ตองพัฒนา ตองทําหนาทีใ่ หถกู ตอง
คือการประพฤติธรรม การทําหนาที่ คือการปฏิบัติธรรม
การปฏิบัติธรรมคือ การทําหนาที่ใหถูกตอง ธรรมะกับ
หนาทีค่ อื สิง่ เดียวกัน การทําหนาที่ คือการปฏิบตั ธิ รรมเกิด
มาเปนมนุษย ถารูจ กั “พูดดี ทําดี คิดดี ทําหนาทีข่ องเรา
ใหถูกตองแลวความเศราหมองไมมี”
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