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คุณคาแหงชีวิต

รศ.นฤมล สินสุพรรณ พท.บ.*

 ความหมายของคําวา “คุณ” และ “คา” คําวา 

“คุณ” หมายถึงประโยชนที่มีอยูในตัวสิ่งนั้นหรือการ

กระทําน้ันๆ สาํหรับ “คา” หมายถึงราคา จะมมีากหรือนอย

ตามทีส่ิง่นัน้มคีณุมากหรอืนอย คอื มคีณุมาก กม็คีามาก1

 ความหมายของคาํวา “คณุสมบตั”ิ คาํวา “คณุสมบัต”ิ
แปลวา ถึงพรอมดวยคุณคาและดวยส่ิงที่มีคุณและมีคา 

นั่นคือสิ่งที่เราประสงค เราประสงค “คุณสมบัติ”

 สมบัติ แปลวา ถึงพรอมหรือครบถวน มีคุณคา

ครบถวน มอียูทีส่ิง่ใด ผูใด กเ็รยีกวาสิง่นัน้ ผูนัน้ มคีณุสมบตัิ
ที่นาสนใจ และเปนที่ตั้งแหงความเคารพนับถือ บูชา เชน 

เราจะบูชาใครสักคนหนึ่ง มาก–นอย สูง-ตํ่า เทาไร อาศัย

สิ่งที่เรียกวา คุณสมบัติที่เขามี

 “คณุสมบตัขิองมนษุย อยูทีม่คีวามถกูตอง” และ 

“คุณคาแหงชีวิต ก็คือ ตองมีความถูกตอง”

 ความหมายที่แทจริงของคําวา “ถูกตอง” คือ 

ตองมีประโยชน ไมมีโทษแกทุกฝาย 

 ฉะนั้น อะไรก็ตามที่ไมใหโทษและมีประโยชน
แกทกุฝาย เรยีกวา “ความถกูตอง” เรือ่งปรมิาณนัน้กใ็หมี

มากพอ ใหมีสมควรแกความรอด ปญหามีอยูมากใน

ชีวิตนี้ ความถูกตองก็ตองมีอยางพอสมกันคือ มากพอ ก็จะมี
ความถูกตองอันมากพอ ชีวิตนี้ก็จะหมดปญหา นี่เรียกวา 

“คุณคา” วา “คุณ” วา “คา” วา “คุณสมบัติ” สําหรับ
จะใชเปนหลกัเกณฑสาํหรบักาํหนดเพือ่ศกึษา เพือ่แสวงหา

เพื่อประพฤติปฏิบัติอะไรก็ตาม

 ความหมายของชีวิต 3 แง
 คําวา “ชีวิต” ก็เหมือนกับสิ่งอื่นๆมีความหมาย

เปนชั้นๆ คือ

 1. ชีวิตในแงของวัตถุ หรือรางกาย
 2. ชีวิตในแงของจิตใจ คือจิต

 3. ชีวิตในแงที่ลึกลงไป เรียกวาทางสติปญญา 

หรอืมกัจะเรยีกวาทางวญิญาณเราจะใชใน 3 ความหมาย

วา ทางกาย ทางจิต และทางวิญญาณ คือ ความรูแจง

ทางสตปิญญา ซึง่เปนสมบตัขิองจติ หาใชตวัเดยีวกบัสิง่ที่

เรียกวาจิตไม

 1. ดูชีวิตแงวัตถุ ในทางวัตถุรางกายประกอบ
ไปดวยวัตถหุลายอยาง เชน ธาตุดนิ ธาตุนํา้ ธาตุไฟ ธาตลุม

ธาตุตางๆ เหลาน้ีมีลักษณะของวัตถุ ประกอบกันขึ้นเปน

เซลลเล็กๆ กลุมแหงเซลลประกอบกันเขาแลวเปน

สวนแหงรางกาย

  ทางวิทยาศาสตรถือวาถาเยื่อศูนยกลางของ

เซลลแตละเซลลยงัม ีProtoplast ซึง่ยงัสดดีอยู กเ็รยีกวา

เซลลนั้นมีนิวเคลียสที่ยังมีชีวิต แตถา Protoplast นั้น

สูญเสียไปแลว ก็ไมมีชีวิต เมื่อแตละเซลลไมมีชีวิตก็คือ 
ตายในแงของรางกาย แงของชวีติ เราตองรูจกัรกัษา สรางสรรค

ใหยงัคงมีชวีติถูกตองและพอเพียง โดยหาความรูในสวนน้ี 
ในแงนี้ ทําใหถูกตอง ทําใหมีคุณคา หรือคุณสมบัติ 

ตรงตามทีเ่ราประสงค กเ็รยีกไดวา เรามคีณุสมบตัทิางกาย

เหมาะสม จะเปนเร่ืองบํารงุรกัษา เรือ่งอนามัย เรือ่งอะไร

ก็ตามใหรางกายสบาย เขมแข็ง สามารถมีชีวิตทางกาย 
ก็หมดปญหาไป

 2. ดูชีวิตในแงจิต ชีวิตทางจิตโดยเฉพาะ จิตนี้
คือสิ่งที่คิดได รูสึกได ตามธรรมชาติของจิตจะคิด รูสึก 

มคีวามรูสกึท่ีดิน้รน ทีจ่ะใหกาวหนา ทีจ่ะใหมาก ใหสงูขึน้ไป

นี่เปนเรื่องของจิตลวนๆ มีระบบอยางตายตัวที่วาจะตอง
เปนปกติ ถาผิดปกติก็เรียกวาบา นี่ยังถูกตองอยู ถูกตอง

อยางดี ถูกตองอยางท่ีจะมีประโยชน แลวก็มีคุณสมบัติ

ในทางจิตถูกตอง ไมตองไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลจิตเวช 

แลวก็มีจิตที่สามารถคิดนึกอะไรไดดี คิดนึกอะไรไดดี

เทาน้ีก็พอ 

* อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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 3. ดชูวีติในแงทางวญิญาณ ทางวญิญาณ หมาย

ความวา สมบัติของจิต สติปญญา ความรู ความเจนจัด 

สารพัดขึ้นไปถึง ความเชื่อ ความถือเปนหลักเกณฑตางๆ 

เหลานี้เรียกวา เปนเร่ืองทางวิญญาณ ที่ตองมีสติปญญา

ทีถ่กูตอง มาจากความรูทีถ่กูตอง ยดึถอืไวเปนหลกัเกณฑ

สําหรับปฏิบัติใหกาวหนายิ่งๆข้ึนไป นี้เรียกวา เปนฝาย

ทางวิญญาณ

  รวมกันแลวทางกายถูกตอง ทางจิตถูกตอง 

ทางวิญญาณก็ถูกตอง ก็มีชีวิตที่สมบูรณ จะมีไดอยางไร

ก็ควรจะศึกษาใหถึงที่สุด2

  ดูใหเห็นวาชีวิตทั้ง 3 แง มีทั้งอยางดิบ และ

สุก ตองพัฒนาใหสุกจึงจะมีประโยชน รางกาย จิตใจ 

สตปิญญา ทีย่งัไมไดพฒันากย็งัดบิ ตองมกีารพัฒนาใหสกุ 

ใหพรอมท่ีจะใชประโยชน นี่คือความจําเปนที่เราจะตอง

ศึกษาหาความรูในการพัฒนาชีวิต ใหถึงขนาดที่จะสําเร็จ

ประโยชนไดจริง

  ธรรมชาติของชีวิต เปนของดิบแตพัฒนาได 

ตัวอยาง วัตถุดิบเมื่อผานโรงงานอุตสาหกรรมไปแลว

ก็ออกมาเปนวัตถุสุก เปนวัตถุสําเร็จรูป เปนวัตถุที่ลอใจ 
ลอความอยากของคนทั้งหลาย แลวก็ซื้อขายกันใหญ

  เรื่องอุตสาหกรรม กําลังจะทําใหโลกวุนวาย

หรือฉิบหายในที่สุด ถาไมรูจักความถูกตองและเพียงพอ 
ตองรูจักความถูกตองและเพียงพอ ชีวิตนี้ก็เหมือนกัน 

ถายงัดบิ กท็าํอะไรไดนอยมาก ถาสกุก็ด ีจงึเปนหนาทีข่องเรา

ที่จะพัฒนาไปตามที่จะพัฒนาไดอยางไร

  ความจริงทั้งชีวิตและการพัฒนาชีวิตก็เปน

เรื่องเกี่ยวของกันอยู ใครจะมีความรูในการพัฒนา? ทาง

กาย ก็พวกหมอธรรมดา ทางจิต ก็ผูรอบรูทางจิต แตทาง
สตปิญญาเราตองอาศยับคุคลพเิศษสงูสดุ เชน พระพทุธเจา

  พระพุทธเจาก็ถูกสมมุติหรือถูกเรียกกันวา 

เปนหมอทางวิญญาณ ทางสติปญญา “เปนนายแพทย

ผูเยียวยาโรคของสัตวโลกทั้งปวง” โรคนี้ หมายถึง โรค

ทางจิตชั้นสูง คือทางวิญญาณ ไมใชโรคทางจิตที่ไป
โรงพยาบาลประสาท จติเวช แตเปนโรคทางสติปญญา ทีจ่ะ

ทาํใหเกดิความเห็นผดิ เขาใจผดิ จนกระท่ังเหน็กงจกัรเปน

ดอกบัว ทําลายตัวเองอยูก็ไมรู ไมรูสึก เรียกวา โรคทาง

จติวิญญาณ ทางสติปญญา เราก็ตองการหมอท้ังสามอยาง 

คอื หมอทางรางกาย หมอทางจติโดยเฉพาะและหมอทาง

สตปิญญา ถาแสวงหาไดทัง้สามอยางกบ็รบิรูณ นาเลือ่มใส

  ทีเ่กีย่วกบัชวีติท่ีจะพฒันา พฒันาเยยีวรกัษา 

ปรบัปรุงอะไรก็ตาม เสร็จแลวก็มผีลเต็มที ่ตามท่ีควรจะมี

ไดตามท่ีธรรมชาติกําหนดไว ถาพัฒนาชีวิตไดจริงแลว ก็

เปนชวีติทีไ่มมปีญหา ถาเรายังมปีญหายุงยากลําบากจิตใจ 

เปนทุกขอะไรอยู ก็ยังไมใชถึงที่สุด ยังไมหมดปญหา

แหงชีวิต ถาวาพัฒนาไดถึงที่สุดมันเปนชีวิตท่ีหมดปญหา 

ไมมีสิ่งรบกวน มันก็เย็น เย็น เย็น ใชคําวา “เย็น” คือ 

“นิพพาน”

เขาใจ มองเห็นนิพพานใหถูกตอง

 นิพพาน เปนชีวิตท่ีประเสริฐ เปนชีวิตที่เย็น 

คาํวา “นพิพาน” แปลวา ความดับแหงความรอน นพิพาน 

แปลวา เย็น ภาษาท่ีเหมาะที่สุดก็คือ ทําใหเย็นนั่นแหละ

เปนเร่ืองของนิพพาน ภาษาอังกฤษ คือคําวา Quench 

คําน้ีเหมาะสมที่สุดสําหรับเปนคําแปลของคําวา นิพพาน 

คอื ทาํใหมนัหยดุ ทาํใหมนัสงบ ทาํใหมนัระงบั ทาํใหหมด

ปญหา
 ทาํใหหมดปญหานีแ่หละคอืเปนชวีติชนดิทีส่งูสดุ 

คุณคาแหงชีวิตที่ถึงที่สุด เปนนิพพานนั้นมันเย็นๆ ไมมี

ความรอน ไมมีปญหา พูดงายๆวา “เปนชีวิตที่ไมกัด
เจาของ”

ชีวิตอยางไรท่ีกัด - ไมกัดเจาของ?

 ชีวิตที่ไมไดพัฒนาใหถึงความสมบูรณแหงชีวิต 

มันกัดเจาของอยูตลอดเวลา ถาชีวิตไมกัดเจาของน่ันคือ 
ชีวิตท่ีถึงนิพพาน หมดปญหาท่ีสุดของชีวิต

 ชวีติทีไ่มมอีะไรกัดนัน่แหละยอดสุดของชีวติ เมือ่

พูดถึง “คุณคาแหงชีวิต” มันก็ตองมาถึงสวนนี้ ระดับนี้ 

จึงจะเรียกวา เปนคุณคาท่ีแทจริง
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วิธีที่ทําใหไดชีวิตที่ไมกัดเจาของ

 ชีวิตชนิดนี้ จะไดมาอยางไร? จะเกิดขึ้นมาได

อยางไร? เปนเรื่องที่ทําหนาที่ใหถูกตอง คําวา “หนาที่” 

เปนภาษาไทย ภาษาบาลี เรียกวา “ธฺมม” ธรรมะน้ัน

แปลวา หนาที่

 เรือ่งหนาที ่ทีจ่ะตองรูเพือ่ดบัทกุข หนาท่ีดบัทุกข

 ธรรมะกับสิ่งที่เรียกวาหนาที่นี้ เปนสิ่งเดียวกัน 

คําเดียวกัน แลวแตวาจะใชภาษาอะไร

 สิ่งที่เราจะยกชีวิตขึ้นไวใหปลอดภัยจากความ

ทุกข สิ่งนั้นคือ “หนาที่” ในภาษาไทย หรือ“ธฺมม”
ในภาษาบาลี เราตองรูจกัวา สิง่ทีช่วยทําใหชวีตินีห้มดปญหา 

เขาถึงความหมาย หรอืคุณคาอนัสงูสุดนัน้ก็คอืสิง่ท่ีเรียกวา 

“ธรรมะหรือหนาที่”

 “เราตองไมบกพรองในหนาที่ทําใหชีวิตมีหนา

ที่ หรือทําใหชีวิตกับหนาท่ีนั่นเปนส่ิงเดียวกันเสีย” 

ตัวอยางเชน  การเปนอาจารย ในโรงเรียนแพทย  

หรือโรงเรียนพยาบาล การวางแผนการสอน เราก็ใชวิธี 

 “การเรยีน การสอน การบริการ การวจิยั ควบคู

กันไป” เพราะจะทําใหเราเรียนรูสิ่งดี ไมดี ในการเรียน 

การสอน การบริการ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมตอไป

 จะใหชีวิตเย็นถึงที่สุดแหงคุณคา ก็ทําใหมันเปน

หนาที ่หนาทีใ่ดๆไมมผีดิพลาด ไมบกพรอง ถกูตองไปหมด 

ก็เรียกวา เปนชีวิตที่ถูกตอง ก็เปนชีวิตที่เย็น

 พิจารณาตนเองวา หนาที่บริหารกาย บริหารจิต 

บริหารสติปญญา หนาท่ีตอตนเองจะตองทําเพ่ือตนเอง 

หนาทีท่ีจ่ะตองทาํเพือ่ผูอืน่ เพราะวาเราอยูในโลกคนเดยีว

ไมได แปลวา หนาทีท่ีจ่ะตองทําเพ่ือผูกพนักนัระหวางเรา

กับผูอื่น

 พระพุทธเจาตรัสไวดีแลว จําไวเปนหลักดีกวา 

งายกวาที่จะมาคิดเอาเอง หนาที่เพ่ือตนเองอยางหน่ึง 
หนาทีเ่พือ่ผูอืน่อยางหนึง่ หนาทีท่ีผ่กูพันกนัอยางแยกจาก

กันไมไดนี่อีกอยางหนึ่ง เปนสามหนาที่ ขอใหทําให

ครบถวน

 ขอทีเ่ปนหนาทีผ่กูพนักนันัน่แหละสําคญัมาก เรา

ตองมองดูใหกวางในข้ันมูลฐานเลย วาเราอยูคนเดียวใน

โลกไมได ตองมีอยูดวยกันกต็องทํางานรวมกัน ทาํงานตาม

หนาท่ีรวมกันในลักษณะที่เรียกกันวา “สหกรณ”

การสหกรณตามแบบชาวพุทธ

(ความรอดแทจริงอยูที่ความมีสหกรณที่ถูกตอง)

 มคีวามลับอยูวา“ความรอด” มอียูเพราะสหกรณ 

ดทูีร่างกายนี ้รางกายเรานีเ้ปนสหกรณของเซลลทัง้หลาย 

ทีป่ระกอบกันเปนชีวตินีไ้มรูกีล่านๆลานๆ มนัตองสหกรณ 

ทาํงานรวมกนัเปนสหกรณ มนัจึงจะเกดิสวนประกอบของ

รางกายท่ีถูกตองแลวสวนประกอบของรางกายกี่สวน

กีส่วน มนัก็ตองสหกรณแยกกนัไมได ผม ขน เล็บ ฟน หนงั 

กระดูก เอ็น เนื้อ อะไรก็ตามมันตองสหกรณ ตับ ปอด ไส 

พุง หัวใจ มันจะตองสหกรณ มันจึงเปนชีวิตอยูได 

ปราศจากสหกรณนี้แลวก็คือตาย

 ชีวิตแทมันตองการสหกรณ ธรรมชาติแทๆมัน

ตองการสหกรณ โลกทั้งโลกนี้ตองครบทุกอยางรวมกัน

แลวเปนสหกรณใหญ มีอะไรในโลกครบ แลวโลกนี้จึงจะ

เปนโลกอยูได นี้เปนโลกแหงสหกรณ

 ปญหาท่ีกําลังเผชิญกันอยูอยางหนัก เรื่อง

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

ภายในรางกายของเราเปนสหกรณที่ถูกตองในสวน

รางกาย แลวใหสหกรณถูกตองกับสวนที่เปนจิต แลวให
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สหกรณกันถูกตองกับสวนที่เปนสติปญญา หรือวิญญาณ 

คือใหทางกาย ทางจิต ทางวิญญาณ สามอยางนี้สหกรณ

กันใหดี แลวชีวิตนี้ก็จะมีคุณคาสูงสุด มีคุณคาแหงชีวิต มี

คุณสมบัติแหงชีวิตสูงสุด เพราะวาในระบบชีวิตนี้มัน

สหกรณกนัด ีทัง้ทางรางกาย ทางจิต และท้ังทางวิญญาณ

ความเห็นแกตัวเปนอุปสรรคทําใหชีวิตสมบูรณไมได

 อุปสรรคท่ีทํ า ให เปนอยาง น้ันไม ได  ก็คือ 

“ความเห็นแกตัว” ความเห็นแกตัวนี้เรามีโดยท่ีเรา
ไมรูสกึวาเรามี ซึง่ความเห็นแกตวัแทนท่ีจะชวยทําความเจริญ 

มนักลบัทําความพนิาศ คาํพูดนีม้คีวามหมายเฉพาะความเหน็แกตวั
ดวยอํานาจของกิเลส

 ถาความเคารพตัว นบัถอืตัว พฒันาตัว อยางน้ัน

เปนเรื่องของสติปญญาไมใชกิเลส

 “ความเหน็แกตวั เปนเรือ่งของกเิลส คอื ความโง 
ถาพัฒนาตัว สรางตัว ยกตัวนี้ เปนเรื่องของสติปญญา 

เปนเรื่องของความฉลาด”

 พอเห็นแกตัวขี้เกียจทํางาน ทิ้งงานไปนอน คน

เห็นแกตัวจะหลีกงานไปนอน แลวก็คอยเอาประโยชน 

คอยแยงชิงประโยชน

 “คนเห็นแกตัวไมทําหนาที่ แลวคอยเรียกรอง
สทิธิๆ  กเิลสของคนมนัตองการจะเรยีกรองสทิธ ิโดยไมตอง
ทําหนาที่”

 สักวันหนึ่งคนจะทํามอบกันทั้งโลก ไมทําหนาท่ี

การงาน แตจะเอาประโยชน นี่คือความเห็นแกตัว ทําให

ไมทํางาน ทําใหขี้เกียจ ความเห็นแกตัวทําใหไมสามัคคี 
ทีเ่ราเรยีกรองความสามคัค ีอยางทีเ่รยีกรองกนัอยูทกุวนันี ้

ในหลวงเรียกรองมากที่สุด เรียกรองใหสามัคคีนี้ แตคน

เห็นแกตัวไมสามัคคี ถาจะใหเห็นสามัคคีมันตองกําจัด

ความเห็นแกตัว

 ความเห็นแกตัว คนเห็นแกตัวจะอิจฉาริษยา 
คอยทําลายผูอื่น

 มลภาวะท้ังหลายเกิดข้ึนมาในโลกเร่ือยๆก็เพราะ

ความเห็นแกตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นิเวศวิทยาเสียหายหมด 

กเ็พราะคนเห็นแกตวั รถจะชนกันหรอืรถจะติดแนนถนน

ก็เพราะเห็นแกตัว ถาไมเห็นแกตัวจะปรองดองกันไดโดย

ไมตองชนกัน โดยเลื่อนกันไปได

 ถาเหน็แกตวัรอยเปอรเซน็ตเมือ่ไร โลกนีก้ล็กุเปน

ไฟและวินาศ ไมมอีะไรดีในเร่ืองของความเห็นแกตวั นีค่อื

อุปสรรคที่ชีวิตพัฒนาไมได เพราะเราเห็นแกตัวผิดทาง
ถาเหน็แกตวัถกูทาง ตองเคารพตวัและพฒันาตัวเหน็แกตวั

ที่เรียกวา Selfi shness, Selfi sh นั่นเปนตัวทําลาย

 ศาสนาทุกศาสนาเลยสอนใหไมเห็นแกตัว

 การเหน็แกตวัอยางโงเขลา จงึตกไปเปนทาสของ

กิเลส รับใชกิเลส ใหกิเลสไสหัวไปหาสิ่งที่สนองกิเลส

โลกน้ีกาํลังหลงวัตถ ุกาํลังบชูาวัตถ ุซึง่เปนเร่ืองสนองกิเลส

ทัง้สิน้ เดีย๋วนีก้าํลงัเปนปญหา เรือ่งอตุสาหกรรม สิง่ทีผ่ลติ

ออกมาแตละส่ิงลวนสนองกิเลสท้ังนัน้ ยคุไมมอีตุสาหกรรม

เขาไมยุงยากลําบากกันเหมือนอยางนี้ พอมีอุตสาหกรรม 

ผลิตแตเคร่ืองสนองกิเลส แปลกออกมาจนทนไมได 

ตองซื้อ

 ตวัอยาง ทวี ีเคร่ืองนีม้อียูแลว ถาของใหมออกมา

ดีกวานี้ก็ตองซื้อใหม ไมมีที่สิ้นสุด อยางนี้ มันเปน

เคร่ืองจกัรทีผ่ลติศตัรขูองมนษุยออกมา คอืเหยือ่ของกเิลส

หรือความเห็นแกตัว ถาเปนอยางนี้แลวก็ไมไหว ชีวิตก็ดิ่ง

ไปหาความวินาศ ความรอน ความทุกข ความเปนปญหา

เปนเหยือ่ของกเิลส เปนทาสของกเิลสเทาไร กส็รางปญหา
ชวีติเทานัน้ ไมมคีวามสมบรูณแหงชวีติ ไมมคีวามเยอืกเยน็

แหงชีวิต

 ขอใหระวังกันไว ถาตองการความเยือกเย็นแหง
ชีวิต ก็อยาเห็นแกตัว จนเปนทาสของกิเลส รับใชกิเลส 

บูชาวัตถุนิยม

 สิ่งเดียวที่จะแกปญหาไดก็คือ หนาที่ที่ถูกตอง 

คือ ธรรมะ
 ธรรมะ คอื หนาที ่หนาทีท่ีถ่กูตอง มนษุยพดูคาํนี้
มาต้ังแตกอนพระพุทธเจาเกิด วิวัฒนาการของมนุษย 

เปนมาถึงขัน้ท่ีเรยีกวา รูจกัหนาที ่คาํวา หนาที ่เปนภาษา

ไทย เปนภาษาบาล ีธมฺม ธรรมะ แปลวา หนาท่ี สิง่นัน้คือ 

ความถกูตองของสิง่ทีจ่ะตองกระทํา ทาํใหถกูตองแลวมนั

ก็ไมมีปญหา
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 ฉะนั้น เมื่อเกิดมาเปนมนุษยควรแสวงหาธรรมะ

ไวใหมากพอ ใหมีความถูกตอง ทุกหนาที่การงาน หนาท่ี

ที่บานเรือนก็ถูกตอง หนาที่ที่ออฟฟศก็ถูกตอง หนาท่ีตอ

สังคมทั้งประเทศ ทั้งโลกก็ถูกตอง

 หนาที่ในบานเรือนก็คือบริหารชีวิต จะบริโภค

อาหาร จะบริหารรางกายอยางไร ใหมแีตความถกูตอง คอื

มีสติสัมปชัญญะใหมันถูกตอง แลวรูสึกวาพอใจ ก็มีความ

สุขทุกวินาที ทุกกระเบียดนิ้ว

 ตัวอยาง ตื่นขึ้นมาจะลางหนา แปรงฟน ถาย

อุจจาระ ปสสาวะ อาบน้ํา ก็มีสติสัมปชัญญะ ทําใหมัน
ถกูตอง แลวสนใจกับความถูกตอง กพ็อใจ เมือ่พอใจก็เปนสขุ

ตลอดเวลาท่ีลางหนา แปรงฟน ถายอุจจาระ ปสสาวะ 

อาบน้ํา เวลาไปไหนก็มีความสุข สุขไดตลอดเวลา

 หรือไมวาจะไปกินอาหาร จะตักขาวใสจาน 

ตกัขาวใสปาก กลนื ถามธีรรมะจะเยือกเย็น เปนสขุตลอด

เวลาที่กินอาหาร ถาเราจะชวยลางถวย ลางจาน 

กวาดบาน ถเูรอืน แทนคนใชเสียบางกไ็ด กย็ิง่ด ีถาทําดวย

สติสัมปชัญญะ สมาธิแลวก็ทําใหเปนสุข พอใจ ถูกตอง 

ทําสมาธิ ลางถวย ลางจาน กวาดบาน ถูเรือน สมาธิอยูที่

ปลายไมกวาด ขีฝุ้น ละอองมันตดิไปกับปลายไมกวาดแลว

สูญหายไป ก็ถูกตองพอใจ

 ซึ่งเราหาความสุขไดแมแตลางถวย ลางจาน 
กวาดบาน ถูเรือน

 ขอใหจดัการกบัเรือ่งนี ้ทาํใหมคีวามถกูตองพอใจ
ไปเสยีทุกระเบียดนิว้ ทกุวนิาท ีทีบ่านกถ็กูตอง ทีอ่อฟฟศ 

คือหนาที่การงานก็ถูกตอง เปนที่พอใจของตนเอง

และผูอืน่ เมือ่คบหาสมาคมกบับคุคลทีส่องออกไปจากเรา

เรียกวา สังคม ประพฤติตอเขาใหถูกตอง

 “เบือ้งหนา บดิา มารดา เบ้ืองหลงับตุร ภรรยา 

เบื้องซายมิตรสหาย ขางขวาครูบาอาจารย ขางบน
ผูบังคับบัญชา ขางลางผูใตบังคับบัญชา ทําตอเขาให

ถูกตองทุกทิศทาง อยางนี้เรียกวาถูกตองทางสังคม”

 ถูกตองที่บานเรือน ถูกตองที่ออฟฟศทํางาน 

ถูกตองที่การสังคมทั่วไปแลว นั่นคือ ความสมบูรณแหง

ชีวิต คุณคาแหงชีวิตก็มีอยูเทานี้ มันก็สมบูรณมหาศาล 

ครอบงําจักรวาลเลย และมีความถูกตองในเรื่องของชีวิต

ดังที่กลาวมา

 สรุป เราตองรูจัก ความหมายของคําวา “คุณ” 

ของคําวา “คา” ของคําวา “คุณคา” ของคําวา 

“คุณสมบัติ” ของสิ่งที่เรียกวา “ชีวิต”

 ชีวิตนี้ตองพัฒนา ไมพัฒนาก็ไมมีคุณคาอะไร 

คนโงพฒันาไมเปนและพัฒนาผิดๆจนกลายเปนความทุกข

เกิดขึ้นมา ผูฉลาด ผูมีปญญา พัฒนาถูกตองใหชีวิตนี้มัน

เยน็ลงไป เยน็ลงไป เยน็ลงไป ไมมปีญหาใดๆ เปนนพิพาน 

จบเร่ืองเย็นสูงสุด คือ “นิพพาน” ไมไดเกิดมาเพียง
เล้ียงปากเล้ียงทอง อยางนีส้ตัวกท็าํเปน สนุขั และแมวกท็าํเปน 

หาใสปากใสทอง ตองเพื่อแสดงความเปนมนุษย

 มนุษยธรรมแสดงออกมาดวยหนาท่ีการงาน เรา

ไมไดเกดิมาเพียงเพ่ือหาเล้ียงปากเล้ียงทอง แตเกดิมาเพ่ือ

ทําหนาที่ของมนุษย แสดงความเปนมนุษยที่ถูกตองและ

สมบรูณ แลวเรากไ็ดรบัประโยชนของการเกดิมา ไมเสยีที

ที่เกิดมา ไดมีคุณคาหรือคุณสมบัติแหงชีวิตเต็มความ

หมาย ตามท่ีธรรมชาติกําหนดไว ธรรมชาติกําหนดไวให

เราพฒันาเอาเอง ใหทนุรอน คอืชวีติ มาสาํหรบัเปนเดมิพนั
แลวก็พัฒนาเอาเอง จนถึงที่สุดแหงคุณคาของชีวิต3

 ขอใหใครครวญพินิจพิจารณาดูแลวในท่ีสุดทาน

กจ็ะตองเชือ่ตัวเองวา ตองพัฒนา ตองทําหนาท่ีใหถกูตอง 
คือการประพฤติธรรม การทําหนาท่ี คือการปฏิบัติธรรม 

การปฏิบัติธรรมคือ การทําหนาที่ใหถูกตอง ธรรมะกับ
หนาทีค่อืสิง่เดียวกัน การทาํหนาที ่คอืการปฏบิตัธิรรมเกดิ

มาเปนมนษุย ถารูจกั “พดูด ีทาํด ีคดิด ีทาํหนาทีข่องเรา

ใหถูกตองแลวความเศราหมองไมมี”
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