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พระราชสุทธิญาณมงคล
D053

โดย พระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
งานสําคัญ - เพื่อชีวิตของทุกคน ๆ อยางหนึ่ง ซึ่งทําดวยตัวเองชั่วชีวิต
เพราะเปนงานกําหนดชาตาชีวิต ก็คือ งานพัฒนาตัวเอง
งานพัฒนาตัวเอง ไดแก
๑. การสรางสรรคสิ่งที่ตัวจําเปนตองมี หรือสิ่งที่ตัวควรจะมี แตยังไมมี ใหมีขึ้น
๒. การปรับปรุงสิ่งที่ตัวมีอยูแลวทั้งโดยการกระทํา ทั้งโดยธรรมชาติ แตไม
เหมาะสม ดวยสภาพปจจุบัน ใหมีความเหมาะสม
๓. การแกไขสิ่งที่ตัวทําผิดพลาด ไมถูกตอง ใหมีความถูกตองตามสภาพที่พึง
ประสงค
งานพัฒนาตัวเอง เปนสิ่งที่ทุกคน ตองทําดวยตัวเอง เพราะไมมใี คร
สามารถจะทําใหใครได เหมือนการรับประทานอาหาร คนที่ตองการอาหาร ตอง
รับประทานดวยตนเอง
ไมมที างที่จะใหใครรับประทานแทนได
การรับการ
รักษาพยาบาล เมื่อเวลาปวยไข คนปวยตองรับเอง คนปวยตองรับประทานยาเอง
ตองรับการฉีดยาเอง แมมีความจําเปนจะตองผาตัด ก็ตองรับการผาตัดเอง จะ
ลําบากจะเจ็บปวดประการใด ก็จําตองทนรับ จะใหใครรับแทนไมได เพราะตนปวย
คนอื่นไมไดปวยดวย
นอกจากนี้ งานพัฒนาตัวเอง ยังเปนงานที่ตองทําตลอดชีวิต ไมมีใครทํา
แลว ไมมีใครทําเสร็จ จะหยุดพักก็ไมไดตองทําเรื่อยไป เพราะเราอยูกับความ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเปนอยูเมื่อวานนี้หลายอยางไมเหมือนความเปนอยูใน
วันนี้ ในเดือนนี้ปนี้ ก็มีหลายอยางที่ไมเหมือนกับเดือนที่แลว ปที่แลว
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๑

ความเปลี่ยนแปลงเทานั้น ที่ทําใหคนเราและสิ่งทั้งหลายอยูได ถาหยุด
เปลี่ยนแปลงเมื่อใด จะไมมีใครหรือมีสิ่งใดอยูไดทั้งหมดจะตองสิ้นสุดยุติทันที ชีวิตนี้
อยูไดดวยความเปลี่ยนแปลง
การรูจักควบคุมการเปลี่ยนแปลง ใหอยูในภาวะที่พึงปรารถนาเปนลักษณะ
ของการพัฒนา
พัฒนา จึงแปลวา เจริญ คือสนองความปรารถนาที่พึงประสงค การ
พัฒนาตัวเอง หมายถึง การปฏิบัติตัวเพื่อใหเกิด สวนประกอบที่สําคัญของคน ๔
ประการ คือ
๑. ธรรม หรือ คุณธรรม
๒. อาชีพ
๓. หนาที่
๔. สังคม
คน เปนคนตามความหมาย เพราะสวนประกอบสี่ประการนี้ นําไปสูชีวติ
คนตามวิถที างของความเปนคน เหมือนเรือนมีความเปนเรือน สําหรับใชเปนที่อยู
อาศัยไดสบาย เพราะมีสวนประกอบเรือนครบ คือมี
๑. เสา
๒. หลังคา
๓. ฝา
๔. พื้น
สวนประกอบของเรือนทั้งสี่นี้ เปนประโยชนในการอยูอาศัย ก็มีเพียง ๓ คือ
หลังคา - ฝา - พื้น อีกสวนหนึ่งคือ เสา ไมมปี ระโยชนในการอยูอาศัยเลย เพราะไมมี
ใครไปทําอะไรไดที่เสา นั่งนอนก็ไมได เก็บวางอะไรก็ไมได จะทําธุระกิจอะไรก็ไมได
เมื่อเปนเชนนี้ ถาจะถามวา เรือนไมตองมีเสาจะไดหรือไม ทุกคนก็ตอง
ตอบวาไมได เพราะถาไมมีเสา หลังคา ฝา และพื้น จะอยูกับอะไร หลังคาก็ดี ฝา
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๒

ก็ดี พื้นก็ดี ตองอยูกับเสาทั้งนั้น ถาเสาดี สวนอื่นอยูได สวนไหนชํารุดก็ซอมแซม
บูรณะได ถาเสาไมดี สวนอื่นจะดีก็อยูไมได
การปลูกเรือนตองฝงเสากอน และตองฝงใหถูกตองเหมาะสม จึงจะทํา
สวนอื่นตอไปได ไมมเี สา หรือมีแตไมถูกตอง ก็ทําสวนอื่นไมได เสาจึงเปนสําคัญยิ่ง
ของเรือน ทั้งในการปลูกสราง ทั้งในความมัน่ คง ทั้งในการอยูอาศัย
ขอเท็จจริง เรื่องเรือนเปนฉันใด ขอเท็จจริงเรื่องคนก็เปนฉันนั้น
สวนประกอบของคนที่คนไดพึงอาศัยก็มีเพียง ๓ คือ อาชีพ - หนาที่ - สังคม
สวนธรรมหรือคุณธรรมนั้น คนไมไดอาศัยโดยตรง ประการใด ๆ คือ ไมไดกิน ไมได
ใชธรรมหรือคุณธรรมเลย แตธรรมหรือคุณธรรม ก็เปนหลักสําคัญ หรือสวนสําคัญ
ที่สุดของคน ซึ่งจะขาดไมได จะบกพรองไมได เพราะคนที่มีธรรมะหรือมีคุณธรรม
เทานั้น จะสามารถประกอบอาชีพไดสําเร็จมีความเจริญมั่นคง สามารถปฏิบัติหนาที่
ไดเรียบรอย และสามารถเขาสังคมได สรางสังคมสําเร็จ บริหารสังคมไดราบรื่น
คนขาดคุณธรรม หรือ มีคุณธรรมไมพอ เปนคนไรโอกาส ไร
ความสามารถในทุกกรณี เรื่องของคนจึงขาดคุณธรรมไมได ปญหาเรื่องคน เรื่อง
สังคม ที่สาํ คัญอยูตรงนี้
การปลูกเรือนจะทําสําเร็จเปนที่อยูที่อาศัยได ตองเริ่มดวยการทําเสาใหมี
ลักษณะสมควร จะเปนที่รองรับหลังคา ฝา พื้น อยางมั่นคงกอน ถาไมเชนนั้น ก็
ไมอาจจะปลูกสําเร็จเปนที่อยูอาศัยไดฉันใด
การพัฒนาตัวเอง ใหมีความเจริญกาวหนาพอที่จะเปนที่พึ่งของตนได ตอง
เริ่มปลูกฝงธรรมะคือคุณธรรม ศีลธรรม ภูมิธรรม จริยธรรม ตลอดถึงวินัย ใหมีขึ้น
ในตน พอที่จะกํากับอาชีพ - หนาที่ - และสังคมได ถาไมเชนนั้น ก็ไมมีทางจะพัฒนา
ตัวเองสําเร็จไดเชนเดียวกัน
ขอทุกทานไดโปรดยอมรับสัจจะธรรมอันนี้
จึงจะพบความสําเร็จแหง
ความหวังได คําวา “ธรรม” หมายถึง พฤติกรรม หรือสิ่งที่ใหเกิดอานุภาพคุมครองผู
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๓

ปฏิบัติใหอยูในสถานะที่ดีงามดวยความมั่นคง ถาหมายถึง สิ่งที่ใหเกิดความดีงาม
แกชีวิต เรียกวาคุณธรรม ถาหมายถึง พื้นฐานสําคัญของชีวิต เรียกวาภูมิธรรม ถา
หมายถึง เครื่องควบคุมวงจรของชีวิต เรียกวาศีลธรรม ถาหมายถึง ระเบียบเพื่อ
ความราบรืน่ ของสังคม ซึ่งเปนที่ยอมรับ เรียกวาวัฒนธรรม ธรรมที่จําเปนพื้นฐาน
ไดแก
๑. ความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบดวย
(๑)
ความรูจักตน - รูจักตําแหนงของตน
(๒)
รูจักหนาที่ของตน มีความพรอมในการปฏิบัติหนาทีด่ วยความ
บริสุทธิ์ใจ
(๓)
ความสํานึกวา การละเลยตอการปฏิบัติตามตําแหนงหนาที่เปน
ความผิดความเสียหาย
๒. ความมีวินัย คือ
(๑) คือ ระเบียบแบบแผน
(๒) คือ มารยาท
(๓) คือ ประเพณี
ซึ่งจะทําใหสามารถกาวหนาไปตามวิถีทางที่ถูกตอง บรรลุถึงจุดหมายที่พึง
ประสงค
ชีวิตเริ่มตนถูก - ดําเนินไปถูก - เพราะความรับผิดชอบ กับความมีวินัย
ถาไมมีทั้งสองนี้ เปนพื้นฐาน สิ่งอื่นทั้งหลายจะมีไมได ซึ่งมีตวั อยางใน
ปจจุบันนี้มากมาย ผูท ี่พัฒนาตัวเองไดตามแนวนี้ ยอมไดรับผลดี ตามที่ปรารถนา ๔
ประการ คือ
๑. มีทรัพยสมควรแกฐานะ เพื่อความสดวกในความเปนอยู ถามีนอยอาจไมสดวก
ถามีมากก็อาจเกิดปญหา เปนที่มาของความเดือดรอนได
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๔

๒. มีเกียรติ เปนที่ยอมรับของคนทั้งหลาย ทําใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน
การปฏิบัตหิ นาที่ ทั้งเพื่อตัวและเพื่อสวนรวมได
๓. มีไมตรี เปนที่รักใครของคนทั้งปวง ทําใหเกิดความราบรื่น จะอยูที่ไหนก็
สบาย จะไปที่ไหนก็สดวก จะทําอะไรก็สําเร็จงาย มีคนคอยตอนรับ ใหความ
ชวยเหลือ ดวยความศรัทธาเลื่อมใส
๔. มีความสบายใจ ใหเกิดความสดชื่นตลอดเวลา เปนยอดปรารถนาชั่วนิรันดร
ความสบายใจเปนจุดมุงหมายสุดยอดของคนทั่วไป เมื่อถึงความสบายใจ
ก็เปนอันถึงหลักชัยของชีวิต เพราะชีวิตประสพความสําเร็จความสมหวังที่ตรงนี้
ความสบายใจ คือ ความปลอดโปรง แจมใสของความคิด มีสติปญญา
มองเห็นสิ่งทั้งหลาย ทั้งที่เปนสัจจะธรรม ทัง้ ที่เปนมายาทุกประการ
ความสบายใจ จึงเปนสิ่งที่ควรใฝหาของคนทั่วไป เพราะเมื่อไดความ
สบายแลว ก็เปนอันไดสิ่งที่ดีที่พึงไดครบทุกประการ
ความสบายใจ เกิดจากทางเดียวคือ “ความสงบ” ซึ่งมีลักษณะ
(๑) เปนความถูกตอง
(๒) เปนความปรกติ
ความถูกตอง คือภาวะอันเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาเหมาะสม ใชได
กอใหเกิดความเจริญงอกงาม ความคงทน ความสดวกสบาย ความไมมีปญหา
เปนธรรมประการหนึ่ง
ความถูกตองคือปฏิบัติการที่เปนไปตาม
(๑) ตําแหนงหนาที่ สภาพความเปนอยูที่แทจริง
(๒) ระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณี
(๓) คุณธรรมที่จําเปน
(๔) เหตุผล คือ ภาวะที่ควรจะเปน
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๕

(๕) ขอเท็จจริง คือ ภาวะที่กาํ ลังเปน ปฏิบัติการใดที่ไมเปนไปตามนี้ ปฏิบัติการ
นั้นไมใชความถูกตอง อาจเปนความถูกใจ ซึ่งเปนกิเลสที่เลวราย
ความปรกติ คือ ความเปนไปตามกฎธรรมดา เปนไปตามวาระตามโอกาส
ตามกาละเทศะ และตามสภาพ ซึ่งแตละอยางมีระยะมีอายุมีกฎเกณฑในตัวของมัน
เอง ถาปลอยใหเปนไปตามเรื่องของมันก็ไมเปนไร
ควรแกในสิ่งที่จําเปนตองแก และสามารถจะแกได อยาพยายามแกในสิ่งที่
แกไมได
อยาเอาสัจจะธรรมไปปนกับมายา สัจจะธรรมตองเปนสัจจะธรรม มายา
ตองเปนมายา
ทําตนใหเปนมิตรกับสัจจะธรรม เปนปรปกษกับมายา อยูกับสัจจะธรรม
เพื่อความยึดถือ อยูกับมายาเพื่อความปลอยวาง จงรูสึกวา เพราะสัจจะธรรม จึงมี
มายา และก็เพราะมีมายา จึงมีสจั จะธรรม
ชีวิตที่อยูกับความสงบ เปนชีวิตที่มีแตความสบายใจ บริสุทธิ์ใจแจมใส
เปนบอเกิดแหงสติปญญา สามารถปองกันและระงับปญหาทั้งปวงได พระบรม
ศาสดาจึงใหทรงชักชวนพุทธบริษัทวา สตฺตมิ คฺคเมวพรูหย ทานจงเพิ่มพูนทางแหง
ความสงบเทานั้น ทางอื่นไมตองเพิ่มพูนก็ได และทรงยืนยันวา นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ
ความสุขทีน่ อกจากความสงบหาไมได เพราะมีแตความสุขประสมเทานั้น
ความสงบตามที่กลาวนี้ โดยนัยหนึ่ง แบงไดเปน ๓ คือ
(๑) ความสงบสวนตัวคนแตละคน ซึ่งทุกคนควรทําเปนอันดับแรก
(๒) ความสงบสวนหมูค ณะ ที่ทุกคนในหมูคณะควรทําเปนอันดับตอมา
(๓) ความสงบขั้นสุดยอด ที่ผูปรารถนาควรทําเปนอันดับสุดทาย
การจะไปสูความสงบไดนั้น ตองปฏิบัติธรรม ที่อาตมาเสนอในโอกาสนี้ ๖
ประการ คือ
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(๑) อตฺตญุตา ความรูจ ักตนเอง คือ รูจักสภาพของตนทุกดาน ทั้งสภาพ
ความเปนอยู ทั้งสภาพเศรษฐกิจ ทั้งสภาพสังคม ทั้งเพศ ทั้งวัย การงาน หนาที่ อาชีพ
วงศตระกูล สติปญญา ความรู ความสามารถ ทุกประการวา เปนอยางไรแน
(๒) มตฺตญุตา ความรูจักความเหมาะสม ความพอดีตามฐานะและอัตภาพ
ของตน
(๓) สจฺจ ความซื่อตรง ความจริงใจ
(๔) เมตตา ความรัก ความปรารถนาดีตอคนทั่วไป
(๕) สามัคคี ความปรองดองในระหวางกันและกัน
(๖) อุเบกขา ความวางเฉย ไมดีใจ ไมเสียใจ ไมวาจะเปนอยางไร ไมวา อะไรจะ
เกิดขึ้น โดยมีหลักเกณฑดังนี้
(๑) ใช อตฺตญุตา มตฺตญุตา เปนเครื่องสรางความสงบในตนเอง
(๒) ใช สจฺจ - เมตตา - สามัคคี เปนเครื่องสรางความสงบใหหมูคณะของตน
(๓) ใช อุเบกขา เปนเครื่องสรางความสงบชั้นสุดยอดใหแกตน คนที่รูจัก
ตัวเอง และรูจักความพอเหมาะ เปนคนไมมีปญหาหรือแมอาจมีปญหา ปญหาก็
รบกวนไดยาก เพราะเปนคนไมคอ ยมีความผิดพลาด ไมเสียความปรกติไดงาย แต
ถาขาดความรูจักตนเอง ขาดความรูจักพอเหมาะเมื่อไร ความไมถูกตอง ความ
ผิดพลาด บกพรอง ความเสียปกติจะเกิดขึ้นทันที ทําใหมีปญหา แมไมมากมาย
แตก็ตองพายแพปญหางาย ๆ นี่เปนสัจจะธรรมที่เห็นกันในปจจุบัน
ความพอใจในสภาพปจจุบันของตนเปนแดนแหงความสงบภายในตนที่
ประเสริฐ
ความรูจักตนเอง เปนจุดเริ่มตนแหงความแจมใสของชีวิต และเปน
มัคคุเทศกแหงชีวิตที่ราบรื่นตลอดเวลา พระพุทธเจาเขาสูระบบแหงความตรัสรูที่ปุพ
เพนิวาสานุสสติญาณ คือความรูจ ักตนเองอยางครบถวนนั่นเอง ความรูจักพอเหมาะ
ใหเกิดประโยชนทุกเมื่อ มตฺตฺุตา สาธุ เปนความจริงที่ใคร ๆ ก็คัดคานไมได
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อยูดวยกันทํางานดวยกัน มีความจริงใจตอกัน ซื่อตรงตอกัน จะไมมี
ปญหา ไมมีความวุนวาย มีแตความสงบ เรียบรอย
ความซื่อสัตย คือ ความจริง ความซื่อตรง เปนรสชีวิตที่ประเสริฐ ตาม
พระพุทธดํารัส ที่วา สจฺจํหเว สาธุตรํ รสานํ ความซื่อสัตยเทานั้น เปนรสประเสริฐ
กวารสใด
ความเปนทีเ่ ชื่อถือ เปนที่ไววางใจ ซึ่งเปนคุณธรรมสําคัญ ของคนใน
สังคม ก็มาจากความซื่อสัตย
ความซื่อสัตย ก็คือ จริงใจ ซื่อตรงนั้นปรากฏโดยอาการ ๔ อยาง คือ
(๑) ซื่อตรงตอหนาที่
(๒) ซื่อตรงตอคนทั้งหลาย มีความเปนธรรมตอคนทั่วไป
(๓) จงรักภักดีตอผูใหญ
(๔) กตัญูกตเวทีตอผูมีคุณ ไมวาใคร ซึ่งเปนทางประเสริฐของชีวิตชั่วนิรันดร
ความเมตตา ปรารถนาดีตอกัน เปนสิ่งสําคัญของสังคมประการหนึ่ง เพราะ
(๑) กอใหเกิดความนับถือกัน
(๒) ทําใหเกิดความชวยเหลือกัน
ชีวิตคนในโลกเปนชีวิตคู คือ เราคูกับเขา เขาคูกับเรา มีแตเรา ไมมีเขา
เราอยูไมได หรือมีแตเขา ไมมีเรา เขาก็อยูไมได เราจะสบายได ก็เพราะเขาสบาย
ดวย เขาไมสบาย เราจะสบายคนเดียวเปนไปไมได แมเขาก็เหมือนกัน
โปรดนึกถึงความเปนอยูที่แทจริงในครอบครัว ก็จะทราบขอเท็จจริงนี้ได
ความรักกันนับถือกัน ชวยเหลือกัน เปนสายสัมพันธที่แนนแฟน ยิ่งกวาสิง่
ใด ๆ
สิ่งดีที่สุด คือการชวยเหลือกัน เพราะที่ไหนมีการชวยเหลือกันดวยความ
บริสุทธิ์ใจ ที่นั้นคือ สวรรคสุขาวดี มีแต
(๑) ความสะดวก
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(๒) ความสบาย
(๓) ความปลอดภัย
(๔) ความอบอุน
การใหที่มีคุณมากยิ่งคือ
(๑) ใหเกียรติ
(๒) ใหอภัย
ฝงอยูในจิตใจตลอดนิตยกาล การเห็นใจผูที่ทําผิด จะทําใหสามารถลดคน
ทําผิด และลดปริมาณความผิดลงได
ความสามัคคีปรองดอง
เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งในการสรางและ
รักษาความสงบของสังคม
คนที่อยูรวมกัน หรือทํางานดวยกัน สามัคคีกันไวจะไมมีปญหา ถา
สามัคคีกันไมได มีปญ
 หาแน คําวาสามัคคี หมายถึงมีความคิดถึงประโยชนของหมู
คณะ ซึ่งเปนประโยชนใหญรวมกัน เอาประโยชนของหมูคณะเปนจุดรวมกัน
ความสามัคคียอมเกิดจาก
(๑) ความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน
(๒) พูดจาออนนอมออนหวานตอกัน
(๓) ชวยเหลือกันในยามยาก
(๔) วางตนเสมอกันในความเปนอยู
(๕) ไมใชความรุนแรงตอกัน
(๖) ไมถือความขัดแยงกันทางความคิด เปนเรื่องสําคัญ
(๗) ไมเอาแพเอาชนะกัน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่สุด เพราะชนะเขาก็ตองไดรับการ
จองเวร แพเขาก็ช้ําใจ ไมแพไมชนะใคร สงบ สบาย ไมวุนวายประการใด
ความชนะที่มีคุณคาคือ ความชนะใจตัวเอง
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การที่คนเรา มีความคิดเห็นไมตรงกันหรือขัดแยงกัน เปนเรื่องธรรมดา
เพราะคนเรายอมมีความคิดเห็นตางกันได ตามสภาพของจิตใจของใครของมัน ถามี
ความปรารถนาดีตอการงานของหมูคณะ มีความรักหมูคณะ ก็สามารถทํางาน
ดวยกันได ไมมีปญหา เหมือนชอบรสอาหารไมเหมือนกัน เปนเรื่องธรรมดา มีความ
รักกันก็สามารถรับประทานรวมกันไดดวยดี เพลิดเพลินสนุกสนาน โปรดเขาใจวา
คนที่มีความคิดเห็นไมเหมือนคน ไมใชคนเลวทรามเสียหาย เปนคนดีเหมือนเรา
นั่นเอง การทําใหคนที่มีความคิดเห็นไมตรงกัน ทํางานดวยกันได มีความสามัคคี
ปรองดองกัน เปนความสามารถของการปกครอง และการบังคับบัญชาบุคคลของ
นักบริหาร เครื่องวัดความคิดเห็นวาจะตรงจุดหมายหรือไมนั้น ไดแก
(๑) ระเบียบแบบแผน
(๒) ขนบธรรมเนียมประเพณี
(๓) เหตุผล
(๔) ขอเท็จจริง
(๕) กฎธรรมดา
(๖) ความยอมรับของมหาชน
ความสงบชั้นสุดยอด หมายถึง ความสงบของจิตใจ คือ ใจอยูในปกติ
ภาพ และอิสระภาพตามธรรมชาติของมัน เวลามีอารมณมากระทบก็ไมหวัน่ ไหว ไม
กระเทือนประการใด ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มาถึงก็ไมดีใจ ความเสื่อมลาภ เสื่อม
ยศ นินทา ทุกข มาถึงก็ไมเสียใจมีอุเบกขา คือ ความวางเฉย หรือความรูสึกเฉย ๆ
เหมือนไมมอี ะไรเกิดขึ้นมาถึง เมื่อไมมีอารมณเปนอยางไร มีอารมณมาถึง ก็เปน
อยางนั้น เปนเครื่องบังคับ คือ สติสัมปชัญญะ
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