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บทคัดย�อ 

 บทความน้ี ผู�เขียนเรียบเรียงข้ึนจากการศึกษาค�นคว�าเอกสารต#าง ๆ ภายใต�หัวเรื่อง “แง#งาม
แห#งชีวิต : มุมมองเชิงบุคลาธิษฐานสู#การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยุคโลกาภิวัตน” เพ่ือวัตถุประสงคดังน้ี (๑) 
ความงามคืออะไร (๒) ชีวิตท่ีงดงามต�องประกอบด�วยอะไร และ (๓) แนวปฏิบัติสู#แง#งามแห#งชีวิตมีวิธีการ
อย#างไร ซ่ึงจากการศึกษาค�นคว�าทําให�ได�ข�อสรุปบางประเด็นท่ีเติมเต็มให�เกิดความสมบูรณแห#งชีวิตท่ี
งดงามอย#างเปBCยวด�วยคุณค#าความหมาย โดยการท่ีชีวิตของมนุษยจะเกิดความเจริญงอกงามและดําเนินไป
ได�อย#างมีความสุขท่ียั่งยืนน้ัน เจ�าของชีวิตต�องมีความมุ#งมั่นขวนขวายท่ีสร�างองคประกอบทางดีงามทุกมิติ
ไว�เปEนทุนชีวิตของตนเองก#อนใครอ่ืนอย#างมีแบบแผน มองสรรพสิ่งท้ังหลายอย#างเข�าใจจริง ถูกต�อง และ
เปEนธรรม ดังท่ีพระสารีบุตรเถระให�แง#คิดแก#สามเณรน�อยรูปหน่ึงด�วยอุปมาอุปไมยง#าย ๆ ไว�ในอรรถกถา
ธรรมบทว#า ชาวนาไขนํ้าเข�านา ช#างศรดัดลูกศร ช#างไม�ถากไม� บัณฑิตฝGกตน เปEนคําพูดง#าย ๆ แต#ลึกซ้ึง ทํา
ให�สามเณรน�อยนําเอาไปคิดเปรียบเทียบว#า ชาวนา ช#างศร ช#างไม� ยังสามารถดัดแปลงสิ่งท่ีไม#มีชีวิตให�เปEน
ประโยชนได� ไฉนบัณฑิตจะฝGกตนให�สําเร็จประโยชนเช#นน้ันไม#ได�เล#า เมื่อได�ข�อเปรียบเทียบเช#นน้ี จึงได�
ฝGกฝนตนจนบรรลุพระอรหันต แง#คิดเพียงน้ี ทําให�สามเณรน�อยไม#ต�องกลับมาเวียนว#ายตายเกิด ข�ามพ�น
สังสารวัฏไปได�ด�วยบารมีธรรมท่ีตนอบรมสั่งสมมาอย#างเต็มเปBCยม อีกท้ังได�พระเถระ เปEนกัลยาณมิตรช้ี
ทิศทางสว#างให�ชีวิตของสามเณรน�อยน้ัน ผู�ปรารถนาชีวิตท่ีประเสริฐสูงสุดดีงาม ก็ไม#เหลือวิสัยท่ีสามัญชน
จะทําได�ดุจเดียวกัน ท้ังน้ี ต�องย�อนกลับมาพิจารณามิติรอบ ๆ ตัวของเราเสียก#อนว#า ในแง#ของการท่ีได�เกิด
มาเปEนมนุษยแล�วใช�ชีวิตประจําวันบนโลกใบน้ี ผ#านพบสภาพอุปสรรคมานานัปประการ เราประเมินคุณค#า
คุณภาพการใช�ชีวิตได�ดีเพียงใด ในแง#ของการอบรมสั่งสมบุญกุศลความดีบารมี ตามแบบอย#างรอยทาง
ปฏิปทาของปูชนียบุคคล กัลยาณชน หรือ อริยชนน้ัน ถึงเวลาสุกงอมเพียงพอเท#ากับท่ีท#านเหล#าน้ันสร�าง
สมเพ่ิมพูนไว�จนบรรลุเปIาหมายแล�วหรือยัง แง#คิดเพียงน้ี หากรู�ตัวตนของเราดีก็จะช#วยสร�างมุมมองชีวิต
ของผู�น้ันให�เกิดความดีงามตามมาเปEนส#วนสําคัญของ “แง#งามแห#งชีวิต” ได�ในท่ีสุด ส#งผลต#อการนําไปเผย
แผ#ประโยชนเกิดความสุขความเจริญอย#างกว�างขวางต#อไป 

Abstract 

This article was written from studying and searching some other 

related documents under the headlines “Beauty of Life: Personification 

Attitudes to the Change of Behavior in Globalization” with the objectives to 

study the meanings of (1) What does the Life Beauty means?; (2) What does 

the beautiful life contain?; and (3) What are the procedures leading to the 

Beauty of Life?. From the study, some findings are met to fulfill the perfect 

life with value and meanings. It is the fact that human life can be led to 

everlasting happiness, the owner of the life has to have determination to create 

goodness composition in every dimension. The goodness is the life capital and 
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life must be proceeded with tradition and custom. The owner must lead life 

with correct understanding and fairness like the comparative Teaching given 

to a young novice by Phra Sariputta. “A farmer has a duty to diverse water 

into their rice paddy. An arrow maker has a duty to make an arrow. A 

carpenter has a duty to whittle a timber. A pandit has a duty to study.” These 

words are just simple but meaningful. The young novice could then get some 

ideas thinking that the farmer, the arrow maker, a carpenter can apply 

inanimate things to be useful things. Then why can’t a pandit practice himself 

to be valuable. When this comparative Teaching was understood, then the 

novice could practice himself and study to be a Buddhist Saint. This Teaching 

could then made the novice out of the Birth and Death Circle and Dhamma 

which was studied seriously by the novice made him be a valuable Buddhist. 

Moreover, the novice was also taught by a Senior Buddhist and gave him the 

lightened way of life. He was the one who wished to have the Beauty of Life 

and to be without ordinary person. When all dimensions around us are 

considered, we were born on earth and lead our daily lives normally through 

difficulties and hardship. How valuable in ourselves are estimated by 

ourselves? When we answer this questions in the aspect of venerable person, 

beautiful person or noble person, some of the goodness to make our aims of 

lives are collected adequately or not. This point of view will make us consider 

the beauty of your life and when this has been reviewed repeatedly, your life 

will be led to happiness finally.  

 

บทนํา 

กระแสโลกาภิวัตน (Globalization Trend) ในศตวรรษท่ี ๒๑ เปลี่ยนแปลงไปอย#างรวดเร็วมาก 
ความเปEนจริง บางครั้งอาจไม#เปEนไปตามท่ีเข�าใจ สิ่งท่ีปรากฏ บางคราวก็ไม#เปEนอย#างท่ีเห็น และบางที สิ่งท่ี
ไร�สาระ อาจกลับกลายเปEนเรื่องราวสําคัญระดับชีวิตก็ได� แต#มนุษยก็จําต�องใช�ชีวิตอยู#ท#ามกลางความ
แปรเปลี่ยนวุ#นวายน้ี เพราะมนุษยเปEนสัตวสังคมท่ีรู� ๆ กันว#าไม#อาจอยู#อย#างเดียวดายได� ทุกชีวิตต�องมี
ความเคารพในชีวิตของสิ่งอ่ืนโดยไม#ทําลายล�างชีวิตซ่ึงกันและกัน หรือกล#าวอีกนัยหน่ึงคือไม#เบียดเบียนกัน 
เพราะการเบียดเบียนทําลายชีวิตกัน ย#อมทําให�ประสบในสิ่งท่ีไม#ดี หรือได�รับผลท่ีช่ัว แต#หากปฏิบัติในสิ่งท่ี
ตรงกันข�าม ก็จะประสบผลในด�านท่ีดีงามเช#นกัน๑ การเข�ามาของโลกสมัยใหม# ยิ่งทําให�วิถีชีวิตของคนใน
สังคมแบบเดิม ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย#างสิ้นเชิง ท้ังในแง#ของการอยู#รอดและในเชิงอารมณ เพ่ือสนองตอบต#อ
ความต�องการดั้งเดิม มนุษยจึงต�องรวบรวมสติสัมปชัญญะ เฝIาแสวงหาแนวทางในการดํารงชีวิตอัน
ประเสริฐล้ําค#ายิ่งของตน ให�ก�าวทันกระแสและเตรียมว#ายทวนท�าทายความเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ อย#างไม#
หลงปล#อยชีวิตให�โลกเสมือนจริงในยุคโลกาภิวัตนน้ีครอบงํา ชักจูง หรือพัดพาไปอย#างไร�ทิศทางให�ได�อย#าง
มั่นคง 

                                                           
๑ประเวศ อินทองปาน, พระพุทธศาสนากับส่ิงแวดล�อม. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๕๙, 

หน�า ๑๙๖. 
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๖๘๘ 

แง�งามแห�งชีวิต 

 แง#งามแห#งชีวิต คือ แนวทางจัดสรรชีวิตให�เกิดคุณค#าความหมายตามกรอบวิถีแห#งความดี 
ความงาม ความถูกต�อง ดําเนินไปสะดวกราบรื่นไร�สิ่งขัดข�องหมองใจ ใช�ชีวิตให�เกิดคุณประโยชน พัฒนา
อย#างมีคุณภาพ ประกอบด�วยคุณธรรม ปรากฏการณในวิถีชีวิตดังกล#าวเปEนเพียงส#วนเสี้ยวหน่ึงท่ีมนุษย
ต�องเรียนรู�พัฒนานํามาปฏิบัติให�เกิดกับชีวิต จึงเปEนอีกหน่ึงแง#มุมท่ีจะสามารถสร�างสรรชีวิตให�ประเสริฐ
เกิดความดี ความงามได�อย#างแท�จริง ในบทความน้ี ผู�เขียนมุ#งท่ีจะสื่อให�เห็นถึงบุคคลต�นแบบ นําปฏิปทา 
แง#คิด มุมมอง กระท่ังข�อผิดพลาดในการใช�ชีวิตของบุคคลต�นแบบน้ันมาศึกษา เพ่ือเปEนแนวทางฝGกฝน
พัฒนาวิถีชีวิตของตนเองให�บรรเทาพ�นจากทุกขท้ังมวลท่ีเกิดดับสลับกันไปทุกขณะในโลกแห#งสามัญวิสัย 
ส#วนจะพัฒนาสูงสุดไปสู#ระดับโลกพ�นสามัญวิสัยได�หรือไม#น้ัน หากพ้ืนฐานชีวิตของผู�น้ันติดเน่ืองอยู#กับ
กระแสแห#งความดี ความงาม ความถูกต�องเพียงแง#มุมใดแง#มุมหน่ึง ชีวิตของผู�น้ันย#อมสามารถผ#านเข�าสู#มิติ
แห#งอริยะคือมรรคผลนิพพานได� 
 แท�จริง การดําเนินชีวิตของมนุษยบางครั้งปรากฏเปEนทุกข บางขณะปรากฏเปEนสุข ในแง#ท่ี
ความสุขปรากฏข้ึน ก็ควรต�องมีสิ่งใดสิ่งหน่ึงมาเตือนไม#ให�เพลิดเพลินหลงไหลจนปล#อยชีวิตลอยตาม
กระแสจนเกินไป เพราะสิ่งท่ีเปEนปฏิป]กษต#อความสุขยังคอยจ�องไล#บดขยี้ความสุขน้ันให�แหลกเปEนผุยผงอยู#
ทุกขณะ เช#นเดียวกัน ในแง#ท่ีความทุกขปรากฏส#งสัญญาณเข�ามาแฝงตัวแทรกซ�อนอยู#ในวิถีชีวิต ก็จําต�อง
สร�างสติคว�าป]ญญามากุมไว�เพ่ือพิจารณาส#องทางท่ีจะบรรเทาผ#อนปรนความทุกขน้ันให�จางคลายไป หา
กุสโลบายสร�างกําลังใจในการบุกฝ^าวิกฤติน้ันอย#างชาญฉลาด คราวใดท่ีถูกทุกขถาโถมเข�ามาในชีวิต ให�
กําชับตนเองว#า ถึงเวลาฝGกความเข�มแข็งของจิตแล�ว ประคองกายใช�เปEนฐานท่ีมั่นร#วมกับจิตไม#ให�เกิด
อาการคลุ�มคลั่งกระวนกระวายจนเกินเหตุ เพราะมิใช#มีแต#เราท่ีประสบเคราะหกรรมน้ี สัตวโลกท้ังมวล
จะต�องได�เผชิญชะตากรรมเหมือนอย#างท่ีเราเจอ และก#อนท่ีความทุกขจะเวียนมาเล#นงานเรา คนอ่ืนท่ีเจอ
ก#อน ทําไมเขาจึงผ#านจุดน้ันมาได� 
 ด�วยปรารถนาให�ทุกชีวิตได�เสพสัมผัสต#อความสุขความเจริญอันดีงาม และด�วยตระหนักถึง
ความสําคัญยิ่งในชีวิตของมวลมนุษย ผู�เขียนจึงอยากจะสะท�อนเรื่องราวอิงหลักธรรมในอรรถกถาธรรมบท 
ซ่ึงถือเปEนดั่ง “ป_ยมิตร” ผู�ซ่ือสัตยคอยช้ีทางชีวิตสู#ความดีงาม และคอยปIองกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน คํา
สอนในอรรถกถาธรรมบทมีคุณค#า ประกอบด�วยสาระธรรม ให�ความสนุกสนานชวนติดตาม และเหมาะสม
กับคนทุกเพศทุกวัยทุกเช้ือชาติศาสนา ดังน้ัน อรรถกถาธรรมบทจึงได�ช่ือว#าเปEน “วรรณคดีโลก” (World 
Literature) สํานวนอุปมาในอรรถกถาธรรมบทก็ไพเราะจับใจ ง#ายแก#การจดจํา ชัดเจน แจ#มแจ�ง ให�
ภาพพจนสมเหตุสมผล และสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันได� อีกท้ังยังเปEนแหล#งประมวล
หลักธรรมท่ีมีเน้ือหาลึกซ้ึงให�แง#คิดมุมมองแห#งชีวิตได�อย#างดี ท่ีพระพุทธเจ�าทรงสั่งสอนไว�ในสมัยพุทธกาล 
อีกท้ังอรรถกถาธรรมบทยังเปEนปกรณท่ีพระพุทธโฆษาจารยรจนาไว� ในคราวเดินทางไปแปลและแต#งอรรถ
กถาท่ีมหาวิหาร เมืองอนุราธปุระเกาะลังกา ประมาณ พ.ศ. ๙๖๓ รจนาข้ึนโดยมีนิทานประกอบ เพ่ือ
อธิบายบทแห#งพระธรรม ๔๒๓ คาถา ในขุททกนิกาย พระสุตตันตป_ฎก เล#มท่ี ๒๕ ท่ีแต#งอธิบายในอรรถ
กถาธรรมบทมีท้ังหมด ๓๐๒ เรื่อง แต#ละเรื่องประกอบด�วยหลักธรรม คติธรรม แง#คิด มุมมอง และ
สาระประโยชนมากมาย เปEนข�อความท่ีเรียบเรียงเพ่ืออธิบายพุทธภาษิตของพระพุทธเจ�าไว�สั้นๆ๒ ซ่ึงมี
ความไพเราะ คมคาย ลึกซ้ึง เหมาะแก#การศึกษาเรียนรู�พัฒนาตนเอง และแก�ป]ญหาสังคมได�อีกด�วย โดยมี
นักวิชาการมีความเช่ือว#า คัมภีรธรรมบทได�รับการสืบทอดมาตั้งแต#ครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ�าตรัสไว�ด�วย
                                                           

๒พระมหาสังเวย ธมฺมเนตฺติโก, แต#งตามธรรมบท, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพประดิพัทธ, ๒๕๓๕), หน�า ๒๐. 
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พระองคเอง๓ ท้ังยังได�รับความนิยมอย#างมาก เพราะว#ามีความสมบูรณพร�อมท้ังอรรถและรสอย#างน�อย ๓ 
ประการ คือ๔ ๑. สาระทางธรรมท่ีสั้น เรียบง#าย ชัดเจน ลึกซ้ึง สะท�อนหลักพุทธธรรมท่ีแท� ช#วยให�จดจําได�
ง#าย และสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได� ๒. แม�ข�อธรรมสั้น เรียบง#าย แต#ทว#าลึกซ้ึงถึงแก#นพุทธ
ธรรม ได�นํามาจัดรวมเปEนหมวดหมู#อย#างเหมาะสม ทําให�ผู�สนใจสามารถเลือกอ#านได�ตามความต�องการ ๓. 
วิธีการสอนธรรมท่ีเด#นท่ีสุด คือ การใช�บทอุปมาอุปไมยอย#างคมคายชัดเจน เพ่ือเปEนแบบอย#างแนวทางใน
การรังสรรคพัฒนาชีวิตให�เกิดคุณค#าความดีงาม ต#อไป 

ความงาม คือ อะไร ? 

 ความงามของชีวิตมนุษย  อาจกล#าวได�ว#าเ ปEนความดีท่ีมีอยู#แล�วโดยธรรมชาติ มนุษยจึง
แสวงหาสิ่งท่ีดีงามเหนือธรรมชาติต#อไปอีก เพ่ือให�จิตได�สัมผัสเสพคุ�นกับความดีน้ัน แล�วนํามาเปEนแนวทาง
ให�ชีวิตสามารถแหวกว#ายข�ามทะเลแห#งสังสารวัฏไปสู#ความดีงามอันสูงสุด ความดีเปEนสิ่งท่ีทําได�ไม#ยาก ถ�า
เราเรียนรู�วิธีทําความดีและรู�จักจุดความพอดีว#าอยู#ท่ีใด “คนดี ทําความดีได�ง#าย ทําช่ัวได�ยาก ส#วนคนช่ัว 
ทําความช่ัวได�ง#าย ทําดีได�ยาก” (พระพุทธพจน) ถ�าเราเดินอยู#บนเส�นทางแห#งความดีอยู#เสมอ ด�วยจิตใจท่ี
มั่นคงว#าจะไม#ท้ิงความดีแล�ว ชีวิตของเราจะราบรื่นผาสุกตามสมควรแก#กําลังแห#งความดีท่ีจะอํานวยให�๕ 
 มนุษยโดยส#วนมากน้ันต#างวาดฝ]นชีวิตของตนเองให�ได�กินดีอยู#ดี มีความสุข  สะดวกสบาย  มี

เกียรติ  มีศักดิ์ศรี  และอะไรต#อมิอะไรอีกมากมาย  แต#สิ่งท่ีวาดฝ]นไว�ก็มิได�เปEนไปดั่งใจหวังซะทุกอย#าง 
กระน้ัน  มนุษยเราก็ย  ังไม#ลดละความพยายาม เพ่ือแสวงหาไขว#คว�า แนวทางในการถักทอหรือสานฝ]นให�

ชีวิตได�สมหวัง ท้ัง ๆ ท่ีบางสิ่งบางอย#างก็รู�ว#าเปEนไปได�ยาก ผู�เขียนมีทรรศนะคติว#า หากเจ�าของชีวิตยอมรับ
และเช่ือมั่นในหลักการและกระบวนวิธีทางพระพุทธศาสนา พร�อมกับจะต�องไม#เกิดความวิตกว#าพุทธธรรม
น้ันอยู#สูงเกินกว#าจะนํามาคลุกเคล�ากับชีวิตหรือเกลือกกลั้วกับสังคม เสมือนดังยาแก�โรคแต#ละชนิด เมื่อ
เวลาโรครุมเร�า บุคคลไม#รู�จักนํายามารับประทาน ยาก็คงเปEนได�แค#เพียงยา มิอาจแก�โรคน้ัน ๆ ได� พุทธ
ธรรมก็เฉกเช#นเดียวกัน ถ�าไม#มีการเลือกใช�ให�ถูกกับโรคคือป]ญหาต#าง ๆ แล�ว ก็ไม#มีประโยชนอันใด ฉันน้ัน 
พุทธธรรมจึงจัดเปEนแนวทางหรือจุดร#วมท่ีสําคัญในการหล#อเลี้ยงให�ชีวิตได�โลดแล#นตามเส�นทางฝ]นอัน
งดงามอย#างมีความสุขได� 
 การจุดประกายชีวิตให�เกิดมุมมองรอบด�านจากจุดเล็ก ๆ ท่ีผู�คนมองข�าม ในยามเสพสุขและ
ยามเสวยทุกข ย#อมถ#ายเทหรือบันดาลความสุขแก#ชีวิตได� เมื่อความสุขเช#นน้ีซึมลึกสู#กระแสวิถีชีวิตแล�ว ก็
แสดงว#าชีวิตได�สัมผัสรับกับความงามอย#างชัดเจน งามในแง#ท่ีเสริมย้ําคุณค#าหรือความหมายในการดําเนิน
ชีวิตบนบาทวิถีเชิงคุณภาพอย#างชัดเจน สามารถสร�างสิ่งถ#วงดุลให�กับชีวิตได�  

ชีวิตท่ีงดงามต0องประกอบด0วยอะไร ? 

 ชีวิตมีความสําคัญเปEนท่ีสุดเหนือสิ่งอ่ืนใด ทุกอย#างจะยังมีความหมายก็ต#อเมื่อยังมีชีวิต 
เพราะหากไร�ชีวิตเสียอย#างเดียว ทุกอย#างก็ไร�ความหมาย ดังน้ัน ทุกชีวิตจึงต#างต�องดิ้นรนพยายามร่ําไป 
เพ่ือรักษาชีวิตไว�ให�อยู#รอดยืนยาวท่ีสุด ให�ปลอดภัยท่ีสุด และให�สุขสบายท่ีสุด อย#างเช#น ตากแดดก็ทน

                                                           
๓ S. Radhakrishnan ed, The Dhammapada, (Delli : Oxford University, Press, 1996), p. 2.  
๔ สุภาพรรณณบางช�าง, ประวัติวรรณคดีบาลีในอินเดียและลังกา, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), หน�า๘๐–๘๒. 
๕ วศิน อินทสระ. ธรรมบททางแห�งความดี. พิมพคร้ังท่ี ๘ (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพธรรมดา, 

๒๕๕๕), หน�า ๕๓. 
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ไม#ได� ต�องเข�าร#มเพราะกลัวเจ็บป̂วย ตากฝนก็รีบหาท่ีหลบฝน ร�อนนักก็ต�องหาพัดลมมาเป̂า หนาวก็ต�องหา
ผ�าห#ม ทํางานเหน่ือยก็ต�องหยุดพัก หิวกระหายก็ต�องหาอาหารและนํ้ามาบริโภคมาดื่ม เมื่อเจ็บไข�ก็รีบ
รักษา ท่ีไหนมีอันตรายก็ไม#กล�าเข�าไป หรือแม�แต#เวลาเครียดก็ต�องหาท่ีพักผ#อนหย#อนใจ เหล#าน้ีเปEนต�น ก็
ด�วยหมายมุ#งจะรักษาชีวิตของตนน่ันเอง ยิ่งไปกว#าน้ันยังปรารถนาให�มีชีวิตยืนยาวอีกด�วย หลังจากตายไป
แล�วก็ยังขอให�ไปเกิดในสวรรคและนิพพาน เพ่ือให�ชีวิตมีความสุขยิ่ง ๆ ข้ึนไป จนมีความสุขถึงท่ีสุดช่ัวนิ
รันดร เพราะฉะน้ัน ชีวิตจึงมีคุณค#าท่ีน#าหวงแหนและประเสริฐล้ําค#ายิ่งเหนือสิ่งท้ังปวง น้ีว#าในส#วนของตน 
ในส#วนของชีวิตอ่ืนก็ดุจเดียวกัน ดังน้ันใครท่ีช#วยเหลือชีวิตของผู�อ่ืนจึงได�บุญมาก ในทํานองเดียวกัน ใครท่ี
ทําลายชีวิตผู�อ่ืน บาปก็สนองคืนมากเช#นกัน 
 ชีวิตท่ีหลงเพลินเสพสุขตามกระแสโลกเกินดีงาม หาใช#ทางแห#งความสุขไม# หนทางท่ีถูกต�อง
อยู#ท่ีการฝGกหัดพยายามข#มจิตใจให�เปEนนายวัตถุ ไม#ใช#วัตถุเปEนนายจิตใจ การฝGกหัดพัฒนาจิตใจทําให�คนมี
คุณธรรม คุณธรรมเท#าน้ันท่ีเปEนคุณค#าของชีวิต ใครจะมีค#ามากหรือน�อยอยู#ท่ีคุณธรรม เพราะผู�ท่ีไร�
คุณธรรม แม�จะมีอายุสัก ๑๐๐ ปB ก็สู�มีชีวิตอยู#วันเดียวของคนท่ีมีคุณธรรมไม#ได� คุณธรรมเท#าน้ันท่ีจะเปEน
หลักประกันความดีงามและความสุข ของมนุษย สังคม และโลก ตรงกันข�ามอธรรมก็เปEนเหตุแห#งความ
เสื่อม ความเดือดร�อน ของมนุษย สังคม และโลกเช#นเดียวกัน 
 ถ�ามนุษยเข�าใจเรื่องไกลตัวออกไปทุกที ไม#พยายามเข�าใจเรื่องตนเอง ตนคืออะไร? มาจาก
ไหน? จะไปไหน? อะไรเปEนคุณค#าความดีงามของตน? เมื่อเปEนเช#นน้ัน มนุษยก็จะมีชีวิตอยู#เพ่ือความโลภ 
เพ่ือผลประโยชนของตนกับพวกพ�อง การเบียดเบียนทําลายล�างกันจะหนักหน#วงยิ่งข้ึน โดยนัยตรงกันข�าม 
ถ�ามนุษยหันมาศึกษาให�เข�าใจอย#างแท�จริง ในเรื่องท่ีเปEนรากฐานแห#งความเจริญดีงาม และความสงบสุข 
น้ันคือเรื่องชีวิตของตนเองให�มากข้ึนแล�ว โลกก็จะสงบน#าอยู#น#าอภิรมยมากกว#าน้ี 
 ทุกคนย#อมปรารถนาจะให�ชีวิตมีความสุขและยืนยาว ชีวิตย#อมมีค#าเหนือสิ่งใด แต#ชีวิตจะมี
ความสุขและยั่งยืนได�ก็เพราะเครื่องรองรับคือกายและใจ ซ่ึงเปEนเสมือนเสาท่ีคอยคํ้ายันความสุขและความ
มั่นคงของชีวิต กายและใจจะมั่นคงก็เพราะได�รับการบํารุงด�วยอาหารท่ีดีและการพักผ#อนเพียงพอ กาย
และใจถึงแม�จะมีความสําคัญด�วยกัน แต#ใจน้ันสําคัญกว#า ศูนยกลางการรับความสุขความทุกขก็คือใจ ถ�าใจ
ได�รับการบํารุงด�วยอาหารท่ีดีและการพักผ#อนพอเพียง ก็จะทําให�ใจมีสุขภาพดี การคิดในทางดี เช#น รําลึก
ถึงพระรัตนตรัย การแผ#เมตตา การศึกษาประพฤติธรรม เปEนต�น เปEนอาหารท่ีมีประโยชนแก#จิตใจ การ
ยอมรับความจริงของโลกธรรม ๘ อย#าปล#อยให�โลกธรรมเข�าครอบงําจิตใจหรือจริงจังให�มากนัก อย#างน้ี
เรียกว#าการพักผ#อนของจิตใจ ทําให�ใจไม#เสียการทรงตัว ถ�ารักษาใจได�อย#างเดียว ก็เท#ากับเป_ดประตูรองรับ
ความสุข ผู�ท่ียึดมั่นในคําสั่งสอนของพระพุทธองค ย#อมสามารถแสวงหาความสุขใจได� และการหาความสุข
ก็ไม#จําเปEนต�องหาภายนอก แต#หาได�ท่ีจิตใจ เพราะความสุขก็อยู#ในท#ามกลางแห#งความทุกขน่ันเอง ผู�ใดทํา
ใจให�สงบและพิจารณาความจริง ย#อมจะหาความสุขได�แม�ในท#ามกลางแห#งความทุกข ชีวิตน้ีมีค#ายิ่งและ
เปEนท่ีรักยิ่งท่ีควรจะได�รับการเฝIาทนุถนอมเปEนอย#างดี  
 ความดีงามท่ีบุคคลสื่อออกด�วยจิตท่ีบริสุทธ์ิท้ังต#อตนเอง ผู�อ่ืนและสังคมน้ัน ส#งผลโดยตรง
ต#อความสุขและความทุกขของมนุษยทุกคนด�วย ท้ังสามารถยกระดับชีวิตของตนเองให�สูงค#าสู#เปIาหมายท่ี
สมบูรณแบบ จนบรรลุสู#ทางพ�นทุกขได� ความทุกขของมวลมนุษยในศตวรรษท่ี ๒๑ น้ี ส#วนสําคัญล�วนเกิด
จากความเจริญก�าวหน�า ท้ังทางด�านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศาสนา ไม#ว#าจะเปEนความ
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เจริญก�าวหน�าด�านไหน ๆ ต#างก็มุ#งเน�นไปท่ีความเจริญทางด�านวัตถุมากกว#าความเจริญทางด�านจิตใจ๖ ทํา
ให�กระแสป]ญหาต#าง ๆ เช#น ความเห็นแก#ตัว การแก#งแย#ง พฤติกรรมอันผิด ๆ เพ้ียน ๆ จากความเปEน
มนุษย เปEนต�น ตามมาเปEนระลอก ๆ เมื่อรู�ไม#ทัน เข�าไม#ถึง แก�ไม#ถูกจุด หรือปล#อยให�ทับถมกันจนจับต�นชน
ปลายไม#ถูกหรือกลายเปEนสนิมสังคมไปก็มาก ปรากฏการณเช#นน้ี ทําให�วิถีชีวิตของมนุษยส#วนมากต�อง
ดําเนินอยู#ท#ามกลางกระแสแห#งวัตถุนิยมอย#างเลี่ยงไม#ได�คือจําต�องยอมรับโดยดุษฏี แต#ด�วยสัญชาตญาณใน
ความเปEนมนุษย ทุกคนก็ต�องหาวิธีรับมือกับกระแสน้ัน ๆ ให�ได�อย#างมีสติรู�เท#าทัน ดังน้ัน การจะประครอง
ชีวิตในยุคสมัยน้ีให�เกิดปกติสุข จึงต�องอาศัยท้ังวัตถุ (รูปธรรม) และ จิตใจ (นามธรรม) ยึดโยงสัมพันธกันไป 
เพ่ือไม#ให�เกิดความรู�สึกว#าชีวิตน้ีช#างเดือดร�อนแสนทรมาน เปEนชนวนให�จิตถูกกิเลสฝ^ายต่ําครอบงําได�ง#าย 
แต#แม�ชีวิตจะถูกทุกขครอบงําสักปานใด ก็ต�องคอยประครองชีวิตให�ได�สัมผัสกับมุมแห#งความสุข ถ#วงดุลแค#
เพียงแง#หน่ึงแง#ใดก็กลายปEนชีวิตท่ีไม#ใช#มีแต#ทุกข ยังคงมีสุขหลงเหลือต#อชีวิตให�มีโอกาสได�ลุกฟ��นข้ึนสู�ต#อไป 

แนวปฏิบัติสู�แง�งามแห�งชีวิตมีวิธกีารอย�างไร ? 

 การได�เกิดมาเปEนมนุษย  ทําให�ทุกชีวิตมีคุณค#าเท#าเทียมกัน  แม�ในแง#ของความเปEนจริงท่ี
ดํารงอยู# ค#าของชีวิตจะไม#เท#าเที ยมกันก็ตาม เพราะผู�ท่ีสร�างชีวิตของตนให�เกิดคุณภาพ มีคุณค#าความดีงาม 

สามารถสร�างประโยชนตนและสังคมได�มาก ย#อมมีคุณค#าชีวิตสูงกว#าผู�ท่ีสร�างความเดือดร�อนแก#ตนและ
สังคม แต#หลาย ๆ คนก็เข�าใจชีวิตท่ีผิด ๆ บางคนปล#อยให�ชีวิตอันมีค#าเปEนไปตามยถากรรม หรือบางครั้ง
ถึงกับกระทําในลักษณะประชดชีวิต มั่วสิ่งเสพยติด ซ่ึงเปEนการกระทําท่ีซ้ําเติมชีวิตตนให�ลดค#าลง บางคนก็
พยายามประคองชีวิตให�เท#าเทียมคนอ่ืน แต#ก็ทําได�เพียงท่ีศักยภาพของตนมี บางคนก็รังสรรชีวิตของตนได�
อย#างดีงาม เกิดประโยชนคุ�มค#ากับการท่ีได�เกิดมาอย#างดียิ่ง ปรากฏการณท้ังมวลล�วนสะท�อนให�เห็น
ภาพรวมของการดําเนินชีวิตของมนุษยว#า มีความจําเปEนท่ีจะต�องเก่ียวข�องกับการฝGกฝนพัฒนาตนในด�าน
ต#าง ๆ อย#างมาก ท้ังในด�านร#างกาย สังคม อารมณ และป]ญญา พร�อมกันน้ันต�องเก่ียวโยงสัมพันธกับ
สิ่งแวดล�อมท้ังท่ีเปEนบุคคล วัตถุ และธรรมชาติ คนอ่ืน สิ่งอ่ืน สิ่งเหล#าน้ีล�วนมีอิทธิพลต#อคุณค#าความสุข
ความทุกขของเราอย#างปฏิเสธมิได� 
 ชีวิตท่ีได�รับการพัฒนาทางด�านร#างกายให�มีรูปลักษณท่ีสง#างามเหมาะสม ฉายพฤติกรรมท่ี
งาม เย็น สงบ สํารวม เรียบร�อย ไม#เบียดเบียนใครอ่ืน ดํารงตนตามกรอบของศีลและธรรม ปรากฏการณ
ต#อไปย#อมส#งผ#านถึงสภาวะจิตท่ีผ#องใสของบุคคน้ัน เมื่อจิตได�รับการพัฒนาให�เกิดความผ#องใส แช#มช่ืน 
เบิกบาน ปภัสสร คล#องตัวจนเปEนจิตท่ีควรแก#การงาน (กมฺมนียํ ) การดําเนินชีวิตของเขาก็จะมี
สติสัมปชัญญะออกหน�า รู�จักควบคุมอารมณต#อสถานการณท่ีเกิดข้ึน เปEนกระบวนการส#งผ#านสู#ความคิดท่ี
เปEนระบบ ประกอบด�วยเหตุผล รู�จักใช�ป]ญญาแยกแยะแก�ไขป]ญหา ตลอดถึงเข�าใจและยอมรับความ
แปรเปลี่ยนของสรรพสิ่งตามสภาพแห#งโลกิยป]ญญา เมื่อฝGกฝนอบรมพัฒนาตนเองตามแนวทางท่ี
พระพุทธเจ�าได�ตรัสแนะนําไว� ย#อมสามารถส#งผ#านโลกิยป]ญญาน้ันให�เกิดความละเอียดลึกซ้ึงถึงข้ันโลกุตตร
ป]ญญาอันเปEนเปIาหมายแห#งการบรรลุมรรคผลเบ้ืองสูงได�เช#นเดียวกัน 

เร่ืองราวเชิงบุคลาธิษฐานท่ีนํามาสู�การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

                                                           
๖พระมหาสิงห สวัสด์ิผล, “การประเมินผลโครงการฝGกอบรมหลักสูตรการพัฒนาจิตให�เกิดป]ญญาและสันติ

สุข”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม), (สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร), ๒๕๔๒. 
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 เรื่องราวเชิงบุคลาธิษฐานน้ี ปรากฏจากแหล#งต�นเดิมในอรรถกถาธร รมบท ซ่ึงพระอรรถกถา
จารยได�รจนาร�อยเรียงข้ึน โดยยกพระดํารัสของพระพุทธเจ�าท่ีตรัสกับภิกษุบ�าง กับพระราชาบ�าง กับบุคล
ทุกชนช้ันตลอดถึงเทวดาท้ังหลาย ยกเรื่องราวต#าง ๆ มาเปEนอุทาหรณเทียบเคียง เปEนคําสนทนาระหว#าง
กันและกัน มีคําเปรียบเทียบ มีคําอุปมา มีคําท่ีมีโวหารลึกซ้ึง เปEนนิทานและบางเรื่องยังมีนิทานในอรรถ
กถาชาดกมาประกอบ เปEนเรื่องท่ีทําให�เกิดความรู� ความเข�าใจแตกฉานในธรรมะของพระพุทธเจ�า ท้ังราชา
ศัพท ขนบธรรมเนียมประเพณี ทําให�เห็นว#าเรื่องราวท่ีกล#าวมาน้ีมีหลักฐานอันมีมาแต#โบราณ ต#อไปน้ีจะได�
ยกเรื่องราวท่ีปรากฏในอรรถกถาธรรมบทน้ัน มาเปEนสื่อสะท�อนแง#คิดมุมมองการใช�ชีวิตให�เกิดคุณค#าความ
ดีงาม ดังน้ี 
 มนุษยแม�จะยากจนเข็ญใจสักปานใด หากฉลาดขวนขวายอย#างไม#ย#อท�อต#อโอกาสท่ีผ#านเข�า
มา ไม#อยู#อย#างฆ#าเวลา แต#อยู#ให�เวลามีค#า สํานึกรักคุณค#าในตัวตนอย#างภาคภูมิแล�ว ย#อมสามารถพลิกผัน
ชีวิตให�เจริญก�าวหน�าได�อย#างไม#ไกลเกินหวัง ดังเรื่องราวของชายยากจนข�นแค�นผู�น้ี 
 ครั้งอดีตกาลนานโพ�น มีเศรษฐีผู�หน่ึงช่ือจุลลกะ เปEนผู�มีความสามารถพยากรณ วันหน่ึงจุล
ลกเศรษฐีน่ังรถม�าผ#านมาเห็นหนูตายตัวหน่ึงอยู#บนถนน จึงทํานายว#า ถ�าใครมีป]ญญาย#อมสามารถนําหนู
ตายตัวน้ีไปทําการค�าจนเปEนเศรษฐีได� 
  ชายหนุ#มยากจนคนหน่ึงได�ยินเข�า จึงนําหนูตายตัวน้ันไปขายให�ยายแก#คนหน่ึงเพ่ือเปEน
อาหารแมว ได�เงินมาเพียง ๑ กากณิกเท#าน้ัน วันรุ#งข้ึนเขาไปซ้ือนํ้าอ�อย เมื่อคนเก็บดอกไม�กลับจากป̂า
กําลังกระหายนํ้าผ#านมาได�ดื่ม คนเหล#าน้ันก็ให�ดอกไม�คนละกําเปEนการตอบแทน วันต#อมา ชายหนุ#มก็ทํา
เช#นเดิมอีก เขาทําอยู#อย#างน้ีไม#นานก็รวบรวมทรัพยได�ถึง ๘ กหาปณะ ต#อมาวันหน่ึง ฝนตกหนัก พายุพัด
แรง ต�นไม�หักโค#นระเนระนาด ผู�รักษาพระราชอุทยานไม#รู�ว#าจะขนไม�ไปท้ิงท่ีไหนดี ชายหนุ#มจึงขันอาสาทํา
ความสะอาดอุทยาน โดยขอต�นไม� ก่ิงไม�เหล#าน้ันเปEนของตอบแทน เขาเสนอขายไม�เหล#าน้ันทําฟ�น ก็ได�
ทรัพยเพ่ิมอีก ๑๖ กหาปณะ 
  ไม#ก่ีวันต#อมา เขาได�ข#าวว#าวันรุ#งข้ึนจะมีพ#อค�านําม�ามาท่ีเมืองน้ี จึงเอ#ยปากขอหญ�าจากคน
เก่ียวหญ�าคนละฟ̂อน เมื่อพ#อค�าม�าหาซ้ือหญ�าเลี้ยงม�าจากท่ีใดไม#ได�เลย จึงต�องซ้ือจากเขาเปEนเงินสูงถึง 
๑,๐๐๐ กหาปณะ ไม#ก่ีวันต#อมา ก็มีเรือบรรทุกสินค�ามาถึงท#า เขาจึงรีบหาเช#ารถม�าซ่ึงมีบริวารมาด�วย
อย#างโก�หรูขับไปท่ีท#าเรือ แล�วมัดจําสินค�าท้ังหมดไว� เมื่อพ#อค�านับร�อยคนของเมืองพาราณสีมาขอซ้ือสินค�า 
เขาจึงขายสินค�าน้ันให�ไป ได�กําไรทันที ๒๐๐,๐๐๐ กหาปณะ ชายหนุ#มมีฐานะร่ํารวยข้ึนทันตาเห็น สมดัง
คําพยากรณของจุลลกเศรษฐีภายในเวลา ๔ เดือนเท#าน้ัน เขาได�ไปขอบคุณท#านเศรษฐี ท#านเศรษฐีเห็น
ความดี จึงยกลูกสาวให�พร�อมกับมอบทรัพยสมบัติให�ครอบครอง และได�ตําแหน#งเศรษฐีสืบต#อมา 
 เรื่องราวของจุลลกเศรษฐีผู�น้ี ได�ปรากฏเปEนแบบอย#างของคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิต 
ในการใช�ปฏิภาณไหวพริบสร�างฐานะจากจุดต่ําสุด ไต#ระดับข้ึนจนเปEนเศรษฐี ได�สะท�อนมุมมองหลายแง#
ให�กับผู�ต�องการสร�างฐานะเพ่ือความเปEนอยู#ท่ีสะดวกสบายในการจับจ#ายใช�สอยอันเปEนความสุขจากการมี
ทรัพยของผู�ครองเรือน โดยเบ้ืองต�นต�องลงมือทําทันทีท่ีมีโอกาสโดยไม#เปEนคนเลือกงาน ยอมรับปรับตัว
ปรับใจท่ีจะรับฟ]งคําแนะนําสั่งสอนจากผู�อ่ืน เรียนรู�สู�งานไม#เกียจคร�าน ใช�ความรู�ความสามารถทํางานให�ดี
ท่ีสุด แม�อาจจะมีข�อผิดพลาดก็ถือเอาเปEนบทเรียนนําไปปรับปรุงแก�ไขทําให�ดีในครั้งต#อ ๆ ไป 
  จุดเน�นในการดําเนินชีวิตของคนยุคน้ี จําเปEนอย#างยิ่งท่ีจะต�องมีคุณธรรมเก่ียวพันจิตไว� 
เพ่ือให�การดําเนินชีวิตเปEนไปในทิศทางแห#งความดี ความงาม และความสุขท่ีแท�จริงอย#างยั่งยืน โดยท่ัวไป
แล�วท่ีมนุษยยังประสบกับป]ญหา เพราะเพียรพยายามไปโดยไม#รู�ไม#เข�าใจ ทําไปแบบมืดบอด เลยกลับ
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กลายเปEนการลงทุนท่ีสูญเปล#า เกิดความท�อแท�ต#อสิ่งท่ีทําน้ันไปในท่ีสุด ดังน้ัน เพ่ือช#วยให�ชีวิตดําเนินไปใน
โลกไร�พรมแดนน้ีอย#างราบรื่น ไร�ป]ญหา เปEนไปด�วยความสงบสุขและดีงาม จึงต�องหันมาพัฒนามิติภายใน 
คือ ความรู�สึกนึกคิดท่ีเปBCยมด�วยคุณธรรม อันเปEนตัวจุดประกายส#องทางชีวิตให�ดําเนินไปบนเส�นทางแห#ง
ความดีความงามอย#างแท�จริง 
 เรื่องราวเชิงบุคลาธิษฐานท่ีแล�ว ให�แง#คิดสะท�อนชีวิตท่ีเกิดมาพร�อมกับต�นทุนท่ีต่ํา แต#ด�วย
ความเพียรพยายามในสิ่งท่ีกําลังทํา ทําให�สําเร็จและทําให�ถูกดี สํานึกรักต#อตนเองบุคคลอ่ืนและการงาน 
ย#อมพลิกผันชีวิตให�ข�ามฝ]Cงจากไม#มีอะไรสู#ความมีอะไรได� แต#ในมุมมองท่ีกลับกัน มีหลาย ๆ คนท่ีไม#รู�คุณค#า
ของสิ่งท่ีตนมี หลงเพลิดเพลินไปตามจิตสํานึกต่ํา ๆ ทําให�ผลท่ีตามมา กว#าจะรู�ก็สายเกินแก� แก�ไขได�ยาก
หรือไม#ได�เอาเสียเลยก็มี อุทาหรณวิกฤติชีวิตในเรื่องน้ีมีอยู#ว#า 
 ในสมัยพุทธกาล มีเศรษฐีคนหน่ึง ร่ํารวยทรัพยถึง ๘๐ โกฏิ ในครอบครัวมีสมาชิกเพียง ๓ 
คน คือ พ#อ แม# และลูกชาย เขาทํามาหากิน ขยัน อดทน และอดออม ได�ทรัพยสินมาก็เก็บอย#างเดียว ไม#
สนใจทําบุญทําทาน ไม#สนใจหลักธรรมคําสอน เพราะคิดว#าฉันรวยแล�ว ฉันไม#เดือดร�อนแล�ว อย#างอ่ืนไม#สน 
แต#ก็ยังดีท่ีเศรษฐีสองผัวเมียสามารถครองทรัพยสินครองชีวิตอินทรียอยู#มาได�ด�วยความขยัน อดทน และ
อดออมมัธยัสถมานาน ครั้นสองสามีภรรยาตายไป ทรัพยมรดกท้ังหมดน้ันก็ตกเปEนของลูกชาย ด�วยความท่ี
ลูกชายเปEนคนใฝ^ต่ํา ชอบกิน ชอบ เท่ียวสนุกสนานเพลิดเพลินเหมือนเด็กวัยรุ#นสมัยน้ี เมื่อตอนท่ีพ#อแม#
ของเขายังมีชีวิตอยู#ก็ยังพอช#วย แนะนําห�ามปราม พร่ําสอนการใช�ทรัพยไม#ให�หมดเปลืองเสียหายได�  
 หลังจากท่ีพ#อแม#ของเขาเสียชีวิตไปหมดไม#มีใครคอยห�ามปราม จิตใจท่ีใฝ^ต่ํามันก็ยิ่งซํ้าหนัก 
ชอบคบหมู#พวกนักเลงเหล�า นักเลงการพนัน นักเลงหญิง นักเลงหัวไม�คบแต#คนช่ัวคนเลวมาเปEนหมู#เปEน
พวก ก็ปล#อยให�บ�านท่ีเคยเปEนธนาคารเก็บออมทรัพย กลับกลายเปEนบ#อนมั่วสุมนักเลงอบายมุขท้ังวันท้ัง
คืน เป_ดอิสระ เพราะเจ�าบ�านไม#มีหัวใจ เมาสลบไสลท้ังวันท้ังคืน คนท่ีแห#กันมามาก ๆ ก็ได�รับความ
สนุกสนานเสพสุขสนุกเมามัน พอตอนจะกลับบ�าน เขาอยากได�อะไรก็ขนไปตามต�องการ ทรัพยสินเงินทอง
ข�าวของเครื่องใช�ก็ค#อยสูญสลายไปทุกวัน ๆ  
 จากวันเปEนเดือน จากเดือนเปEนปB จากหน่ึงปBเปEน ๑๐ ปB ๒๐ ปB ก็ไม#มีอะไรเหลือ ผลท่ีสุด
บ�านก็ขายท้ิง ท่ีไร# ท่ีสวน ท่ีนา ก็ถูกทยอยขายเลหลังไปหมด หนักเข�าไม#มีแม�กระท่ังบ�านจะซุกหัวนอน 
ข�าวก็ต�องขอทานชาวบ�านเขากิน ไร�ญาติขาดมิตร ผิดกับเมื่อก#อนท่ีมีทรัพยสินเงินทองล�นฟIาล�นแผ#นดิน 
วิกฤติการณท่ีเกิดน้ี ก็เพราะหลวมตัวใฝ^ต่ําไปเล#นกับไฟบรรลัยกัลป� คือ อบายมุข จึงได�ประสบกับความ
หายนะ หนักเข�าหมดป]ญญาหาทางแก�ไขวิกฤติชีวิตครั้งน้ีไม#ได�ก็จึงต�องซวนเซเข�าไปอาศัยวัดอยู# ซ่ึง
เมื่อก#อนลูกชายคนน้ีเปEนคนเกลียดพระ ไม#ยอมเข�าวัด พอหมดป]ญญาหมดหนทางเลือกจริงๆ แม�ไม#อยาก
เข�าก็ต�องจํายอม เปEนบทเรียนชีวิตท่ีทําให�เขาได�สัมผัสสัจจะธรรมอย#างมิรู�ลืม  
 วันหน่ึง พระพุทธองคได�แสดงอาการแย�มพระโอษฐเปEนเลสนัย ในขณะท่ีทอดพระเนตรเห็น
ทุคคตะเศรษฐีกับเมียเดินขอรับเศษอาหารจากพระสงฆ และอาศัยนอนใต�ถุนศาลา พระอานนทจึงถามถึง
สาเหตุว#า ข�าแต#พระองคผู�เจริญ มีเหตุอันใดท่ีทําให�พระองคแสดงอาการแย�มพระโอษฐเปEนเลสนัย พระ
พุทธองคจึงทรงแสดงเหตุว#า ชายทุคคตะกับเมียท่ีมาอาศัยกินเศษอาหารและนอนใต�ถุนศาลา มิใช#ใครอ่ืน
เลย เมื่อก#อนเขาเปEนลูกชายเศรษฐีมีทรัพยถึง ๘๐ โกฏิ ฝ^ายหญิงเปEนลูกสาวเศรษฐีก็มีทรัพยถึง ๘๐ โกฏิ 
เช#นกัน ท้ังสองคนแต#งงานแล�วมีทรัพยรวมกันถึง ๑๖๐ โกฏิ แต#ท้ังสองมีนิสัยชอบใฝ^ต่ํา มอมเมาปรนปรือ
ตัวเองและพวกพ�องบริวารให�หลงใหลติดจมในเรื่องอบายมุข ชนิดท่ีว#าเปEนหนัก ออกไม#ได� ดิ้นก็ไม#หลุด 
เหมือนนกติดตัง เหมือนช�างติดหล#ม กาลบัดน้ี ท้ังสองได�สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย#าง ชนิดหมดอาลัยตายอยากใน
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ชีวิต ท่ีพ่ึงสุดท�ายคืออาศัยข�าวก�นบาตรและมีใต�ถุนศาลาเปEนท่ีซุกหัวนอน ถ�าตอนท่ีเขาท้ังสองยังมีทรัพย
อยู#แล�วออกบวช จักได�สําเร็จเปEนพระอรหันต แต#ถ�าออกบวชตอนท่ีมีทรัพยเหลืออยู#ก่ึงหน่ึง ก็จักสําเร็จเปEน
อนาคามีท้ังสองคน ถ�าออกบวชตอนท่ีมีทรัพยเหลือเศษ ๒ ส#วน ๕ จักได�สําเร็จเปEนพระสกทาคามี ถ�าออก
บวชตอนท่ีทรัพยสินยังเหลืออยู#เศษ ๑ ส#วน ๓ ก็จักได�สําเร็จเปEนพระโสดาบัน แต#อนิจจา บัดน้ี ทรัพยสิน
เงินทองของเธอท้ังสองสูญสลายหมดแล�ว เธอจึงเสื่อมจากมรรคผลนิพพานอย#างน#าเสียดาย๗ 
 ผู� ท่ีปล#อยใจไปตามกระแสฝ^ายต่ํา หันหลังเหินห#างเฉยเฉ่ือยต#อหลักธรรมคําสอนพึง
สําเหนียกสังวรให�ถ�วนถ่ี เศรษฐีทุคคตะคนน้ี ถ�าไม#ถึงข้ันตกยากจริง ๆ แกก็คงไม#เข�าวัด เพราะคนบาปน้ัน
มันไม#ชอบพระ ไม#อยากเข�าวัด เพราะพระสอนขัดกันกับท่ีเขาทําอยู# จึงมักทําตัวเปEนปฏิป]กษต#อหลักธรรม
คําสอน ถ�าหันหลังเหินห#างเฉยเฉ่ือยต#อหลักธรรมคําสอนแล�วจิตจะไหลลิ่วลงสู#ท่ีต่ําเหมือนนํ้าตกลงจากท่ี
สูง โบราณเตือนอยู#เสมอว#า โจรปล�น ๑๐ ครั้งก็ฉิบหายไม#สู�ไฟไหม�เพียงครั้งเดียว เพราะโจรจะปล�นเอา
เฉพาะของท่ีมีค#าเท#าน้ัน หากเทียบกับไฟไหม� แม�กระท่ังสากกระเบือตํานํ้าพริกก็ไม#เหลือ เพราะไฟไหม� 
๑๐ ครั้ง ฉิบหายไม#สู�ผีพนันเข�าสิง จึงอย#าเผลอหลงเข�าไปในวงจรอุบาทวน้ีอย#างเด็ดขาด บุคลาธิษฐาน
ธรรมท่ีพระพุทธเจ�าได�ทรงยกมาแสดงไขน้ี ฝากเปEนแง#คิดว#า ทําไมสูญสิ้นทรัพยสินเงินทองแล�ว จึงโชคร�าย
เสื่อมจากมรรคผลนิพพานอีก ก็เพราะทรงสอนไว�เองว#า มิให�ยึดมั่นถือมั่น ไม#ให�ยึดอะไรแม�แต#อัตตภาพ
ร#างกาย จะกล#าวไปใยถึงทรัพยสินเงินทองท่ีเราจะต�องยึดเอามาเปEนสาระในการดําเนินชีวิตบนเส�นทางอัน
ประเสริฐสุดเล#า 
 ชีวิตจะเจริญงอกงามและดําเนินไปได�อย#างมีความสุขอย#างยั่งยืนน้ัน  เจ�าของชีวิตต�องมีความ
มุ#งมั่นขวนขวายท่ีสร�างองคประกอบทางดีงามทุกมิติไว�เปEนทุนชีวิตของตนเองก#อนใครอ่ืนอย#างมีแบบแผน 
มองสรรพสิ่งท้ังหลายอย#างเข�าใจจริง ถูกต�อง และเปEนธรรม ดังท่ีพระสารีบุตรเถระให�แง#คิดแก#สามเณร
น�อยรูปหน่ึงด�วยอุปมาอุปไมยง#าย ๆ ไว�ในอรรถกถาธรรมบทว#า ชาวนาไขนํ้าเข�านา ช#างศรดัดลูกศร ช#างไม�
ถากไม� บัณฑิตฝGกตน เปEนคําพูดง#าย ๆ แต#ลึกซ้ึง ทําให�สามเณรน�อยนําเอาไปคิดเปรียบเทียบว#า ชาวนา 
ช#างศร ช#างไม� ยังสามารถดัดแปลงสิ่งท่ีไม#มีชีวิตให�เปEนประโยชนได� ไฉนบัณฑิตจะฝGกตนให�สําเร็จ
ประโยชนเช#นน้ันไม#ได�เล#า เมื่อได�ข�อเปรียบเทียบเช#นน้ี จึงได�ฝGกฝนตนจนบรรลุพระอรหันต แง#คิดเพียงน้ี 
ทําให�สามเณรน�อยไม#ต�องกลับมาเวียนว#ายตายเกิด ข�ามพ�นสังสารวัฏไปได�ด�วยบารมีธรรมท่ีตนอบรมสั่งสม
มาอย#างเต็มเปBCยม อีกท้ังได�พระเถระ เปEนกัลยาณมิตรช้ีทิศทางสว#างให�ชีวิตของสามเณรน�อยน้ัน ผู�
ปรารถนาชีวิตท่ีประเสริฐสูงสุดดีงาม ก็ไม#เหลือวิสัยท่ีสามัญชนจะทําได�ดุจเดียวกัน ท้ังน้ี ต�องย�อนกลับมา
พิจารณามิติรอบ ๆ ตัวของเราเสียก#อนว#า ในแง#ของการท่ีได�เกิดมาเปEนมนุษยแล�วใช�ชีวิตประจําวันบนโลก
ใบน้ี ผ#านพบสภาพอุปสรรคมานานัปประการ เราประเมินคุณค#าคุณภาพการใช�ชีวิตได�ดีเพียงใด ในแง#ของ
การอบรมสั่งสมบุญกุศลความดีบารมี ตามแบบอย#างรอยทางปฏิปทาของปูชนียบุคคล กัลยาณชน หรือ 
อริยชนน้ัน ถึงเวลาสุกงอมเพียงพอเท#ากับท่ีท#านเหล#าน้ันสร�างสมเพ่ิมพูนไว�จนบรรลุเปIาหมายแล�วหรือยัง 
แง#คิดเพียงน้ี หากรู�ตัวตนของเราดีก็จะช#วยสร�างมุมมองชีวิตของผู�น้ันให�เกิดความดีงามตามมาเปEนส#วน
สําคัญของ “แง#งามแห#งชีวิต” ได�ในท่ีสุด 
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