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ในปจจุบันนี้ มีคําไทยอยูคําหนึ่ง ซึ่งเปนคําที่มีความหมายใหญยิ่ง ในชีวิตคน
ทั้งหลาย และคนไทยเกือบทุกคน ไดพูดไดฟงกันอยูเปนประจําตามประเพณี โดยไม
คอยไดทราบความมุงหมายของมัน คําวาสวัสดี
คนไทยเรา เมื่อแรกพบกันในวันหนึ่งๆ ก็กลาวคําวา สวัสดี ตอกันเปนการ
แสดงอัธยาศัยไมตรี ในระหวางกัน วา “สวัสดีครับ” แมศิษยพบครูก็พูดวา “สวัสดี
ครับคุณครู” สวัสดีคะ คุณครู จะจากกันก็พูดวา สวัสดีคะ อีกโดยถือเปนคําอําลา
ในเทศกาลขึ้นปใหม เมื่อพบกันเปนครั้งแรก ก็พูดวา "สวัสดีปใหม ค รั บ "
สวัสดีปใหม คะ” จะเริ่มตนปราศรัย ในที่ประชุมทั้งหลายก็เริ่มคําวา “สวัสดี” ทาน
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีทั้งหลาย หรือ สวัสดีสุภาพสตรี สุภาพบุรุษทั้งหลาย หรือ
สวัสดี ทานผูมีเกียรติทั้งหลาย ตามแตอัธยาศัย ที่พึงประสงค และเมื่อจะจบก็จบลง
ดวยคําวา สวัสดี แมในการปราศรัย หรือการพูดจาทางวิทยุกระจายเสียงก็เปนอยาง
นี้
ในวัน หนึ่งๆ ในที่ทั่ ว ๆ ไป จึง ไดยิ น คํา ว า สวัส ดี ไดใช คําว า “สวั สดี ” กัน อยู
ตลอดเวลาจนเปนความเคยชิน หรือเปนธรรมดา ไมรูสึกแปลกประหลาดประการใด
สวนมากก็มักเขาใจกันวา เปนคําเตือนใหเขาทราบวา เราจะพูดดวยเขาจะไดสนใจ
ฟง ในทํานองเปนคํา “อาลปนะ”
หรื อ เป น คํ า ทั ก ทาย คํ า ปราศรั ย ตาม
ประเพณี บางทีก็เขาใจวา เปนคําพูดหรือคํากลาว เพื่อแสดงอัธยาศัยอันดีงาม ซึ่ ง
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ก็ถือไดวาเปนการสมควร หรือเปนการกระทําที่ดีงาม
เปนจริงทุกประการ

ชอบดวยเหตุผลและความ

สําหรับผูเขียนเองยังมีความคิดเห็นตอไปอีกประการหนึ่งวา การกลาว คําวา
“สวัสดี” ตอกันในโอกาสตาง ที่วามานับ เปนการ เตือนความสํานึกที่ชอบหรือเปนการ
เสนอความสํานึกที่ถูกตองตอกัน คือเพื่อให เกิดความรําลึกทีทางชีวิตที่ประเสริฐ ซึ่ง
จัดไดวา เปนการสมควรยิ่งนัก
ชีวิตคนเหมือนรางกายอยูประการหนึ่ง ในประการที่วา รางกายจะไปไหนมา
ไหนตามที่ปรารถนาได จะตองอาศัยมี “หนทาง” หรือ “ทาง” ถาไดทางตรง ทาง
ดี ก็ไปไดสะดวก ไดรวดเร็ว ถาไมมีทางบางทีก็ไปไมได หรือไปก็ลาชาเสียเวลามาก
ตองประสบความยาก ความลําบาก ฟนฝาภัยอันตรายมาก
ทางไมดี ก็ไมสะดวก ทางออมก็ลาชา
ชีวิตคนก็เปนเชนนั้น
ทุกคนจะสามารถดําเนินชีวิตไปสูสถานะตางๆ ที่พึงประสงคได ก็ตองอาศัย
ทาง

ทางชีวิต “สายแรก” คือ สายโลก ก็คือ “สวัสดี” หรือความสวัสดี อันเปน
ทางที่ประเสริฐอยางยิ่ง
คําวา “สวัสดี” เปนคําไทยที่ไดนํามาจากภาษาสันสกฤต แตเดิม และบัดนี้ได
โอนเข า สั ง กั ด คํ า ไทยสมบู ร ณ แล ว แปลตามความหมายที่ ป ระสงค สํ า คั ญ ได ๒
ประการคือ
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๑ ความสะดวก
๒ ความปลอดโปรง
ความสะดวก คือความไมมีอุปสรรค ไมมีปญหา ไมมีอุบัติเหตุ ประการใดๆ ใน
การปฏิบัติภารกิจทังหลาย ซึ่งทําใหการปฏิบัติถึงเปาหมายที่พึงประสงคไดดวยดี
ความปลอดโปรง หมายถึงการมีแนวความคิดที่ราบรื่น จะคิดสิ่งใด ก็ทะลุปรุ
โปรงตลอดเวลา เปนความคิดที่ถูกตองยั่งยืนมั่นคง จนสามารถ ปฏิบัติจัดทําสําเร็จ
ผลดวยดี ตามที่ปรารถนา ไมติดขัดประการใด และไมลมเลิกในระหวางนั้น ชีวิต
ทุกชีวิตจะไปไดดี จําเปนตองมี ความสะดวกกับความปลอดโปรง ถาไมเชนนั้น ก็
จะไปไมตลอด ไปไมรอด ลมจมยอยยับ ในระหวางนั้นได
เพราะฉะนั้น ความสะดวก ความปลอดโปรง จึงเปนทางสายเอก ของชีวิต ชีวิต
จะสําเร็จเปาหมาย ตองอาศัยลักษณะ ๒ ประการนี้ คือตองมีทั้งความสะดวก ทั้ง
ความปลอดโปรงพรอมกัน
เรากลาวคําวา สวัสดี ตอกัน ก็พอเตือนกันหรือเสนอความสํานึกตอกัน ไมให
ลืมสัจธรรม สําคัญของชีวิต สําคัญของชีวิตอันนี้ จะจากกันไปก็ยังอุตสาหเตือนกัน
อีกครั้งหนึ่ง นับไดวา เปนเครื่องวัดความรักที่แทจริงที่มีตอกัน
รักกันจริง ก็ตองเตือนกันได แมในสิ่งที่สําคัญขนาดนั้น
คํ า พู ด ที่ ว า “สวั ส ดี ค รั บ ” “สวั ส ดี ค ะ ” เป น คํ า ที่ มี ค วามมุ ง หมายว า อย า ลื ม
ความสะดวก ความปลอดโปรงนะ
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คําวาสวัสดี ปใหม ก็มีความมุงหมายวา ชีวิตปใหมจะไปดี ก็เพราะมีความ
สวัสดี จึงไมควรลืมความสวัสดี
นี่คือ ความเมตตา ปราณี ที่มีคุณคาตอกัน ใ น สั ง ค ม ที่ มี ค ว า ม ห ม า ย
ความสวัสดีมิไดเกิดเพราะเสียงพูดที่พูดตอกัน คือ มอบความสวัสดีใหกัน ดวยเสียง
ไมได
ความสวัสดี ยอมเกิดจากการปฏิบัติชอบของตนเอง ใครปฏิบัติถูกแหงสวัสดี ก็
เกิดความสวัสดี สมประสงค
คําพูดวา "สวัสดี" เปนเพียง คําเสนอ หรือ คําเตือนเทานั้น
พระพุทธศาสนาไดแสดง ขอปฏิบัติเพื่อความ สวัสดีไว ๔ ประการ คือ

๑ ปญญา ความรูชัดเจนวา อะไรเปนอยางไร ไดแก
รูดี รูชั่ว รูถูก รูผิด รูความเจริญ รูความเสื่อม .
รูจักตัวเอง รูจักเด็ก รูจักผูไหญ
รูจักกาลเทศะ
รูจักความพอเหมาะ ตามฐานะ สภาวะ และความสามารถของตน
รูจักได รูจัก เสีย
รูจักเหตุ รูจักผล
ที่สําคัญที่สุด คือ รูจักรับผิดชอบตอหนาที่ ของตน ซึ่งเปนสิ่งศักดิสิทธิ์
เบื้องตนของชีวิต
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คนมีความรูเหลานี้ จะทําอะไร จะคิดอะไร ยอมสะดวก และปลอด
โปรงทุกประการทุกเวลา
อยูที่ไหนก็สะดวก และปลอดโปรง
จะไปไหน ก็สะดวก และปลอดโปรง
จะทําอะไร ก็สะดวก และปลอดโปรง สําเร็จเรียบรอยทันเหตุการณ ทัน
เวลา ทันความปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการ

๒ พยายามทํ า ลายล า งสิ่ ง ที่ เ ป น ความชั่ ว ช า ทั้ ง หลายให
หมดสิ้น
โดยเฉพาะก็คือ ความเบียดเบียน ซึ่งกันและกัน ตองทําลายใหหมดจง
ได เพราะการเบียดเบียนกัน เปนความชั่วชา แสนสาหัส ทําลายทั้งเราทั้งเขา
ทั้งทุกคนใหยอยยับไปดวยกัน
คนเราตองอยูดวยกัน ไดดวยกัน เสียดวยกัน สบายดวยกัน ลําบาก
ดวยกัน เจริญดวยกัน เสื่อมดวยกัน
ทําลายเขา จึงเทากับทําลายตัวเรา ในขณะเดียวกัน ชวยเขาก็เหมือน
ชวยเรา โลกเดือดรอน เพราะเบียดเบียนกัน โลกรมเย็น เพราะชวยกัน ทําลาย
การเบียดเบียนกันลงได เทาใด ความสะดวก ความสบาย ความปลอด
โปรงก็จะมีมากเทานั้น เพราะการเบียดเบียนเขา ยอมเปนอุปสรรคสําคัญที่
ยิ่งใหญ ของตัวเราเอง

๓. มีความระวังตัวเปนประจํา
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คนเรายอมมีศัตรูของชีวิต หรือสนิมของชีวิต อยูรอบดาน จากตัวเอง
เพราะความมักได ความมักโกรธ ความมักหลงก็มี จากความเลวทรามของคน
อื่นก็มี จากสิ่งแวดลอมที่ยั่วยุใหเกิดความคิดชั่วก็มี
สิ่ ง ทุ ก ทางทุ ก ประการ เป น เคราะห ร า ยทั้ ง นั้ น เคราะห ร า ยก็ เ หมื อ น
คนราย คนรายถาใครระวังตัวอยูเปนประจํา ก็ทํารายเขาไมได ถาใครขาด
ความระวังตัวก็ถูกทํารายไดงาย
เคราะหราย ก็เชนเดียวกัน จะทํารายคนที่ระวังตัวไดยาก แตจะทํารายคนที่ไม
ระวังตัวไดทุกเมื่อ
ความปลอดภัย จากเคราะหราย จึงอยูที่ความรูจักระวังตัว ระวังความคิด
ระวังการพูด ระวังทั่วไป ตามที่ทานสอนไววา
อยูคนเดียว ใหระวังความคิด
อยูกับญาติมิตร ใหระวังปาก
อยูกับคนหมูมาก ใหระวังทุกดาน

สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร
ระวังทุกดานดีทุกเมื่อ (พระพุทธภาษิต)
ความรูจักระวังตัว จึงสรางความสะดวก และความปลอดโปรงไดแน

๔ ความยอมเสียสละทุกอยาง
เสียสละสิ่งที่ไมเหมาะสมแกตัว
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เสียสละความชั่วเพื่อความดี
เสียสละความสบายสวนตัว เพื่อความสบายของสวนรวม
เสียสละสิ่งนอย เพื่อสิ่งมากในที่สุด
เสียสละทรัพย เพื่ออวัยวะ
เสียสละอวัยวะเพื่อชีวิต
เสียสละชีวิต เพื่อหนาที่ และความถูกตอง
เราเกิดมาเพื่อให และอยูเพื่อให ถาไมเกิดมาเพื่อให ไมอยูเพื่อให ก็ไมทราบ
วาจะเกิดมาทําไม จะอยูตอไปทําไม
จะได ตองให ยิ่งใหเทาใด ก็ยิ่งไดเทานั้น
คนให คนเสียสละ จะมีลักษณะ แหงความสะดวก และความปลอดโปรง
ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้น ขอทานผูรักตน จงดําเนินตนอยูบนเสนทางแหงความสะดวก
และความปลอดโปรง ตามพระพุทธดํารัสที่กลาวมา ซึ่ ง เป น ทางชี วิ ต สายเอก สาย
เดียวเทานั้น เพื่อสันติสุขแหงสังคมของเราโดยทั่วกัน
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