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พรหมวหิาร 4 

หลวงปู่ เปล่ียน ปัญญาปทีโป 

เม่ือโอกาสแตนี่ต้อ่ไป พวกเราท่านทัง้หลายไดพ้ากนัตัง้จติ

ตัง้ใจ ตัง้โสตะเป็นถาดทองรองรบัพระธรรมเทศนาอนัพระบรม

ศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงสรรเสรญิวา่บคุคลเราท่ีเกิดมา

ไดเ้ป็นมนษุย ์เม่ือไดม้าเป็นมนษุยต์อ้งการตัง้แตค่วามสขุความ

เจรญิมาสูต่นเองกนัทัง้นัน้ แตเ่หตไุฉนเลา่พวกเราทา่นทัง้หลาย

ท่ียงัไมเ่ขา้จิตเขา้ใจวา่เราจะทาํอยา่งไรจงึจะทาํใหต้นเองมี

ความสขุความสบายทัง้กายและทัง้ใจ อยู่ในปัจจบุนัและอนาคต

ตอ่ไปในภายภาคขา้งหนา้  

เหตฉุะนัน้พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงสรรเสรญิ

วา่บคุคลตัง้อยู่ในพรหมวิหาร ๔ อยู่ในจติในใจของบคุคลใด

แลว้จะนาํตัง้แตค่วามสขุความเจรญิมาใหท้ัง้นัน้ เหตฉุะนัน้

คนเราทกุคนก็ตอ้งการความสขุกนัทัง้นัน้แหละ แตเ่รายงัไม่เขา้

จิตเขา้ใจวา่เราจะทาํอยา่งไรใหต้นเองมีความสขุจรงิๆ เม่ือบาง

ส่ิงบางอย่างท่ีเราทาํไปแลว้ กระทาํดว้ยกายก็ดี พดูดว้ยวาจาก็ดี 
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คิดอยู่ภายในจิตในใจนัน้ก็ดี เม่ือไม่ถกูตามทาํนองคลองธรรม

คาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ แลว้ทาํใหคิ้ดก็คิดผิด พดูก็พดูผิด 

ทาํก็ทาํผิดศีลธรรมนัน้แหละ ก็นาํความทกุข ์ความเดือดรอ้นมา

ใหต้นและบคุคลอ่ืน  

เราก็ยงัไม่เขา้จิตเขา้ใจ การท่ีเราไม่เขา้จิตเขา้ใจในธรรม

คาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้น่ีแหละ ทาํใหเ้ราทัง้หลายวุน่วาย 

กระเสือกกระสนดิน้รน เดือดรอ้น เป็นทกุข ์ไม่มีความสขุอยู่ทกุ

วนันี ้ก็เพราะเหตเุราทา่นทัง้หลายท่ีไม่เขา้ใจในธรรมคาํสั่งสอน

ของพระพทุธเจา้ การท่ีธรรมคาํสั่งสอนของพระสมัมาสมัพทุธ

เจา้นี ้พระพทุธเจา้สรรเสรญิบคุคลตัง้อยู่ในความเมตตา ความ

กรุณา ความมุทติา อุเบกขา ธรรมทัง้ ๔ อย่างนี ้หากบคุคลใด

ไดต้ัง้จิตตัง้ใจเอาไวใ้นดวงจติดวงใจของตนเองแลว้ จงึจะมี

ความสขุสบายทัง้กายและทัง้ใจ นาํใหมี้ความสขุทัง้ตนและ

บคุคลอ่ืนเกิดขึน้ น่ีแหละเราอยู่ดว้ยกนัในโลกนี ้ทกุคนก็ตอ้งการ

ความสขุ แตไ่ดร้บัผลตัง้แตค่วามทกุข ์ความเดือดรอ้น วุน่วาย 
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ไม่มีความสขุความสบายทัง้กายและทัง้ใจ เพราะเหตเุราไม่ได้

ตัง้อยู่ในธรรมทัง้ ๔ อยา่งนี ้ 

เม่ือไม่ไดต้ัง้อยู่ในธรรมทัง้ ๔ อย่างนี ้ไมมี่เมตตาแก่สรรพ

สตัวท์ัง้หลาย ทัง้ตวัเลก็ตวัใหญ่ สงูตํ่าดาํขาว ยาวสัน้ก็ดี หรอื

มนษุยด์ว้ยกนันัน้ก็ดี เราไม่มีเมตตาซึง่กนัและกนัแลว้ ก็จะเป็น

เหตทุาํใหเ้บยีดเบียนซึง่กนัและกนั ฆา่ฟันรนัแทงทบุตีกนั รบรา

ฆา่ฟันกนั ไมห่ยดุไม่หย่อน ไม่ผ่อนไม่ผนั จนชีวิตนัน้ขาดสะบัน้

หั่นแหลก หรอืลว่งลบัดบัจากกนัไป ใหมี้ความวุน่วายอยูท่กุวนันี ้

ก็เพราะเหตอุะไร เพราะเหตเุราขาดเมตตาธรรมนั่นเอง เมตตา

ซึง่กนัและกนันั่นแหละ มนัจงึมีความทกุขเ์ดือดรอ้น  

ไม่มีกรุณาสงสารซึง่กนัและกนั ไม่สงสารแก่สตัวท์ัง้หลาย 

ไม่สงสารแก่เพ่ือนมนษุย ์จะทาํกิจการงานอะไร ใชง้านอะไรแก่

สตัวท์ัง้หลาย ก็ไม่รูว้า่หนกัวา่เบา วา่มีกาํลงัแคไ่หน ก็ใชใ้หมี้

ความทกุขทานจนเหนือบา่กวา่แรง จนสตัวน์ัน้มีความทกุขค์วาม

เดือดรอ้น จนถึงตายไปก็มี อนันีค้นท่ีขาดความสงสารแก่สตัว์

ทัง้หลาย แตม่นษุยก็์ดี การใชง้านซึง่กนัและกนั ไม่คิดเหน็อก
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เห็นใจ เหน็กาํลงัของกนัและกนั ใชก้นัทกุขทานจนเหนือบา่กวา่

แรง จนจะโรคภยัไขเ้จ็บ จนจะลว่งลบัดบัไป จนทาํไม่ไหว จนถึง

แก่ความตายนั่นก็มี เพราะเหตอุะไร เพราะเหตขุาดความสงสาร

ซึง่กนัและกนันั่นแหละ  

ขอ้ท่ีสาม ความมุทติา ไม่มีความพอยินดีในเม่ือผูอ่ื้นไดดี้ 

คิดอยากจะตดัรอนซึง่กนัและกนั และเบียดเบียนซึง่กนัและกนั 

หาหนทางขดัแยง้ซึง่กนัและกนั เราจะเห็นไดอ้ย่างนี ้เห็นมัย้ 

การคา้การขายก็ดี การเรยีนรูว้ิชาอนัใดก็ดี แก่งแยง่ซึง่กนัและ

กนั เม่ือเหน็ผูอ่ื้นไดดี้ ก็ไม่เหน็พลอยยินดีดว้ย หาจะตดัรอนกนั

ซึง่กนัและกนัอยู่ตลอด น่ีแหละ ความขาดการพลอยยนิดีถึง

ความดีของผูอ่ื้น อยา่งนีแ้หละ ก็ทาํใหมี้ความทกุขค์วาม

เดือดรอ้น  

อีกอย่างหนึ่ง การท่ีบคุคลเราไม่รูจ้กัหนกัจกัเบา ไม่รูจ้กัวาง

เป็นอุเบกขา การท่ีไปยดึมั่นถือมั่นในส่ิงใดส่ิงหนึ่ง แลว้ไม่รูจ้กั

ปลอ่ยจกัวางในส่ิงนัน้ ทา่นวา่เมตตาก็เมตตาซะจนตนเองมี

ความทกุขเ์ดือดรอ้นเกินไปนั่น ก็ไม่ได ้ความสงสารก็สงสารจน
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ตนเองมีความทกุขค์วามเดือดรอ้นเกิดขึน้ มทุติาความพลอย

ยินดี ก็ยินดีคนอ่ืนตนเองจนไม่รูจ้กัปฏิบติัตนเอง อเุบกขาความ

วางเฉย ไม่รูจ้กัการวางเฉย ไปยดึไปติด ไม่รูจ้กัของนั่นตัง้อยู่

อย่างไร เส่ือมไปอย่างไร เป็นธรรมดา ก็ใหต้นเองติดในเมตตา

จนมีความทกุขอี์กก็ได ้น่ีอยา่งหนึง่ มนัก็มีความทกุขค์วาม

เดือดรอ้นเกิดขึน้ 

เหตฉุะนัน้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้จงึกลา่ววา่ การ

ท่ีบคุคลขาดจากเมตตา ขาดจากกรุณา ขาดจากมทุิตา ขาดจาก

อเุบกขาความวางเฉยอยา่งนี ้ทาํใหต้นเองมีความทกุขค์วาม

เดือดรอ้น ทัง้ตนเองและบคุคลอ่ืนก็เดือดรอ้นดว้ย เหตฉุะนัน้

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้จงึกลา่ววา่มนัมีความทกุข ์ถา้

บคุคลไม่ตัง้อยู่ในธรรม ๔ อย่าง เราเหน็ไดช้ดัเจนตัง้แต่

ประเทศชาติบา้นเมือง บา้นเราก็ดี เมืองเราก็ดี ประเทศอ่ืนก็ดี 

หากขาดเมตตากนัแลว้ ตอ้งแตกสามคัคีกนั รบราฆา่ฟันกนัไม่

หยดุไม่หย่อน ไม่สงบ มนัก็มีความทกุขค์วามเดือดรอ้นเกิดขึน้ น่ี

เราใหเ้หน็ชดั น่ีอีกอยา่งหนึง่ 
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ถา้จะกลา่วถึงหมู่ชนกลุม่ใดไม่มีความเมตตาซึง่กนัและกนั 

ทาํอนัใดก็ทาํใหมี้ความทกุข ์ความเดือดรอ้นเหมือนกนั พดูถึง

ครอบครวัก็ดี ถา้บิดามารดาไม่มีเมตตาแกบ่ตุร ธิดาของตนเอง

แลว้นัน้ก็ดี น่ี ไม่มีเมตตาซึง่กนัและกนั ทบุตีกนั ฆา่ฟันรนัแทง

กนัอยู่ไมห่ยดุไม่หย่อน ก็ทาํใหมี้ความทกุขค์วามเดือดรอ้นใน

ครอบครวันัน้อีกอย่างหนึง่ เรยีกวา่ขาดตัง้อยู่ในพรหมวหิาร 

ทัง้ครูบาอาจารยก็์ดี อยู่ในวดัวาอาวาสใด สาํนกัใดก็ดี ท่ี

ขาดจากพรหมวิหาร ๔ ขาดจากการตัง้เมตตาเอาไวแ้ก่

สทัธิงวิหารกิก็ดี หรอืศิษยานศิุษยข์องตนเองนั่นก็ดี ไม่มีกรุณา

สงสารแก่ศิษยข์องตนเองนั่นก็ดี มทุิตา เม่ือศิษยไ์ดดี้ก็ไม่พลอย

ยินดีดว้ย นั่นก็ดี ไม่มีการอเุบกขาวางเฉย ยดึมั่นถือมั่นเกินไป ก็

ทาํใหต้นเองมีความทกุข ์บคุคลท่ีไม่ตัง้อยู่ในอย่างนี ้น่ีแหละเป็น

อาจารยก็์ดี ก็ทาํใหมี้ความทกุขค์วามเดือดรอ้น ทัง้ในวดัวา

อาวาสศาสนานี ้ก็ไมมี่ความสขุความเจรญิ  

น่ีแหละเรามาพินิจพิจารณาใหเ้ขา้ใจ อนับคุคลขาดจาก

ความเมตตาธรรมคํา้จนุโลก เหตฉุะนัน้พระบรมศาสดา
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สมัมาสมัพทุธเจา้ของเราจงึอยากใหพ้วกเราท่านทัง้หลายพากนั

มาใครค่รวญพินิจพิจารณาหรอืตรกึตรองหาเหตหุาผล คน้ควา้

หาความสขุมาไวเ้ป็นท่ีพึ่งของตนเอง จงึอยากใหพ้วกเราเหลา่

ท่านทัง้หลายน่ีแหละพากนัตัง้ตนอยู่ในพรหมวหิาร ๔ คือ 

เมตตา ความรกัใคร ่ความสนิทสนมกลมเกลียวใหเ้ป็นอนัหนึ่ง

อนัเดียวกนั น่ีขอ้หนึ่ง กรุณา ความสงสารแก่สตัวท์ัง้หลาย หวั่น

ใจเม่ือสตัวท์ัง้หลายตกทกุขไ์ดย้ากอยู่ ก็อยากใหส้ตัวท์ัง้หลาย

นัน้พน้จากทกุขไ์ป ใหมี้ความสขุเหมือนอย่างตนเอง มทุิตา 

ความพลอยยนิดีเม่ือบคุคลอ่ืนไดดี้ ไดก้ระทาํคณุงามความดี

หรอืไดล้าภสกัการะอนัใดก็ดี ยศถาบรรดาศกัดิอ์นัใดก็ดี ไดเ้งิน

ไดท้อง ไดส่ิ้งไดข้องก็ดี ก็พลอยยินดีกบัคนอ่ืนท่ีไดค้ณุงามความ

ดีอนันัน้ อเุบกขา ความวางเฉย ทาํใจใหเ้ป็นกลางๆ ไมห่ลงรกั

หลงชงั ไมห่ลงโกรธหลงเกลียดแก่สรรพสตัวท์ัง้หลายและมนษุย ์

เพ่ือนมนษุยด์ว้ยกนั น่ีเรยีกวา่อเุบกขาความวางเฉย ทาํใหใ้จ

เป็นกลางๆอยูอ่ย่างนี ้ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 8 
 

น่ีแหละการท่ีเรามาพนิิจพิจารณา ถา้หากบคุคลเราทกุคน

ตัง้อยู่ในความเมตตา ในพรหมวหิารนี ้การเมตตาจะใหท้าํ

อย่างไรแก่สรรพสตัวท์ัง้หลาย จงึจะไดช่ื้อวา่เป็นผูมี้ตัง้อยูใ่น

ความเมตตาแก่สตัวท์ัง้หลายและเพ่ือนมนษุยท์ัง้หลายดว้ยกนันี ้

พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ทา่นทรงสรรเสรญิวา่ ผูต้ัง้อยู่

ในเมตตาธรรมนี ้เป็นผูมี้ความแช่มช่ืนเบิกบาน ทัง้นั่ง ทัง้นอน 

ทัง้ยืน ทัง้เดิน หลบัต่ืนขึน้มาก็เป็นสขุ หนา้ยิม้แยม้แจ่มใสแ่ช่ม

ช่ืนเบิกบานอยู่ตลอดบคุคลท่ีมีเมตตา  

การท่ีบคุคลตัง้อยู่ในประเทศชาติบา้นเมืองอนัใด ทัง้เมือง

นอกและเมืองใน ประเทศของตนเองก็ดี หากมีเมตตาซึง่กนัและ

กนัแลว้ มีความรกัสนิทสนมกลมเกลียวซึง่กนัและกนัแลว้ ทัง้

เพ่ือนมนษุยท์ัง้หลายก็รกัชีวติของมนษุย ์เพ่ือนมนษุยท์ัง้หลาย

และของตนเอง นอ้มมาพิจารณาแลว้ตอ้งการความสขุกนัทัง้นัน้ 

ตอ้งการอยู่ดว้ยมีความสขุ ไม่อยากใหเ้บียดเบียนซึง่กนัและกนั 

ไม่ทบุตีฆา่ฟันรนัแทงซึง่กนัและกนั ไม่ลา้งผลาญชีวิตซึง่กนัและ

กนัแลว้ มีความรกัชีวิตของคนอ่ืนเหมือนชีวิตของตนเอง ทัง้อยู่
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ในเมตตาแก่เพ่ือนมนษุยท์ัง้หลายและสตัวท์ัง้หลายอยา่งนี ้แลว้

ก็ไม่มีการท่ีจะเบียดเบียนซึง่กนัและกนั ฆา่ฟันรนัแทงซึง่กนัและ

กนั บา้นเมืองก็มีความสขุ ความสบาย  

น่ีสาํหรบัความสงสาร หากบคุคลไดส้งสาร และมีความหวั่น

ใจ เหน็คนอ่ืนมีความทกุขเ์ดือดรอ้นก็ดี ก็อยากชว่ยใหพ้น้จาก

ทกุข ์อยากใหมี้ความสขุเหมือนอย่างตนเองถา้ตนเองมีความสขุ 

จะช่วยดว้ยวธีิไหนก็ดี ชว่ยดว้ยการใหเ้งินใหท้องก็ดี ชว่ยในการ

แนะนาํสั่งสอนปฏิบติัเป็นคนดีนั่นก็ดี จะชว่ยเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย 

ใหห้ยกูใหย้าก็ดี หรอืใหเ้อาเขา้โรงพยาบาลนั่นก็ดี ท่ีมีความ

สงสาร หรอืคนตกนํา้อยู่ก็ดี สตัวท์ัง้หลายตกอยู่ในนํา้ ตกอยู่ใน

ห่วงความทกุข ์ก็อยากช่วยใหพ้น้จากทกุข ์มีความสงสารอยู่ 

หวั่นใจอยู่ อยากใหส้ตัวท์ัง้หลายพน้จากกองทกุขน์ั่นไป ใหมี้

ความสขุเหมือนอย่างตนเอง น่ี กรุณาคือความสงสาร หาก

บคุคลสงสารซึง่กนัและกนัแลว้ตอ้งช่วยกนัดแูลกนั แนะนาํสั่ง

สอนกนั ใหมี้ความสขุช่วยเหลือกนัจนสดุความสามารถ น่ี

เรยีกวา่กรุณา คือความสงสาร เม่ือสงสารซึง่กนัและกนัแลว้ ก็
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ย่อมไม่เบียดเบียนซึง่กนัและกนั มีแตช่่วยอยากจะใหมี้ความสขุ

เท่านัน้ น่ีแหละเรามาพิจารณาดใูหเ้ขา้ใจอย่างนี ้การท่ีบคุคลมี

ความหวั่นใจสงสารซึง่กนัและกนัแลว้ เราจะเหน็ไดช้ดัอย่างนี ้

แหล น่ีอย่างหนึ่ง 

มทุิตาความพลอยยินดีเม่ือผูอ่ื้นไดดี้ หากบคุคล จะเป็น

นกัศกึษาเลา่เรยีนนั่นก็ดี เคา้สอบไลไ่ด ้ไดช้ัน้ขึน้ไปเรื่อยๆ เราก็

มีความพลอยยินดีดว้ย หากลกูหลานของเราปฏิบติัตนเอง เคา้

เป็นคนดี ก็ใหพ้ลอยยนิดีดว้ย หรอืคนอ่ืนก็ตาม ถา้เคา้ทาํตนเอง 

เคา้เป็นคนดี ก็ใหพ้ลอยยนิดีดว้ย หรอืการคา้ขายก็ดี บคุคล

คา้ขายไดเ้งนิไดท้อง ร ํ่ารวยมั่งมีศรสีขุสมบรูณ ์อยู่เป็นสขุ มีทัง้

รถทัง้เรอื ตกึราบา้นช่อง ส่ิงของอนัใดมากมายกา่ยกองก็ดี ก็ให้

มีความพลอยยินดีดว้ย หากบคุคลไดย้ศถาบรรดาศกัดิก็์ดี ชัน้

โนน้ชัน้นีก็้ดีอย่างนี ้มีเงนิเดือนสงูๆอยา่งนัน้ ก็ใหมี้ความพลอย

ยินดีดว้ยแก่บคุคลอ่ืนท่ีไดดี้อย่างนัน้ นั่นอย่างหนึง่ เรยีกวา่

มทุิตา ความพลอยยินดี 
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แตข่อ้นีเ้ป็นขอ้ท่ีทาํไดย้าก หากบคุคลเราไม่ตัง้อยู่ในพรหม

วิหารแลว้ ก็ไมอ่าจสามารถท่ีจะมีความพลอยยินดีเม่ือคนอ่ืนได้

ดีได ้ถา้หากเรามีความตัง้จติตัง้ใจเจตนาพิจารณาถึงอกเราอก

เขาท่ีเราเกิดมาตอ้งการมีความสขุ หากคนอ่ืนมีความสขุเราก็

พลอยยนิดีดว้ย แตใ่นขอ้นีมี้คนท่ีขดัขอ้งมาก เพราะไมเ่ขา้ใจวา่

ตนเองไดส้รา้งความดีอะไร หรอืมทุิตาความพลอยยินดีอะไร ได้

สงเคราหแ์กก่ลุบตุร กลุธิดาลกูหลานใหศ้กึษาเลา่เรยีนก็ดี สอบ

ไดช้ัน้สงูๆขึน้ไปก็ดี หรอืสงเคราะหก์ลุบตุร กลุธิดาลกูคนอ่ืนก็ดี 

หรอืคนอ่ืนใหศ้กึษาเลา่เรยีนจนสอบไดช้ัน้สงูๆ จนสอบไดเ้ขา้ทาํ

การทาํงานก็ดี ช่วยเขาจนหมดเงินหมดทอง หลายบาทหลาย

สตางคอ์ย่างนี ้ช่วยเขาจนเขาไดดิ้บไดดี้ เขาได้

ยศถาบรรดาศกัดิ ์ 

แลว้เม่ือเขาไดฐ้านะดี ไดเ้งินเดือนดี อยู่เยน็เป็นสขุแลว้ เคา้

ไม่ถามเรา เคา้ไม่พดูกบัเรา หรอืเคา้ไม่ไดใ้หเ้งนิคืนมาใหแ้ก่เรา 

แลว้ก็เสียใจ โศกเศรา้ใจอยา่งนีก็้มี น่ีเรยีกวา่คนขาดความมทุิตา 

ความพลอยยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดดี้ เพราะเขาเหลา่นัน้ เขายงัไม่รูจ้กั
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คณุของเราเป็นผูส้งเคราะห ์เป็นผูอ้ปุถมัภบ์าํรุง เป็นผูส้ง่เสรมิ 

เป็นผูใ้หค้วามสขุแก่เขา เขาจงึสาํเรจ็ได ้เขายงัไม่เขา้ใจอย่างนัน้ 

เขาจงึไม่รูจ้กับญุคณุของเรา  

เม่ือเขาไม่รูจ้กับญุคณุของเราอยู่ เราก็อยา่ไปเสียใจซิ เรา

เป็นผูมี้เมตตา เราเป็นผูมี้กรุณา เราสงสารแก่เขา เราจงึชว่ยเขา

ใหพ้น้จากทกุข ์ใหมี้ยศถาบรรดาศกัดิ ์ช่วยคนใหเ้ป็นคนดี ช่วย

คนใหเ้ป็นคนมั่งมี ช่วยคนใหเ้ป็นคนมีความสขุความสบาย น่ีเรา

ทาํความดี เราสั่งสอนคนใหเ้ป็นคนดี เราชว่ยเขาใหเ้ป็นคนดี 

ช่วยเขาใหมี้ความสขุ เราทาํความดี คือเราช่วยคนใหพ้น้จาก

ทกุข ์ใหเ้ขามีความสขุ เรายนิดีในความดีของตนเองตรงนี ้อย่า

ไปคิดรงัเกียจเขา อย่าไปคิดเสียใจ วา่ทาํไมเขาจงึไม่รูว้า่เราเป็น

ผูช้่วยสงเคราะหแ์ลว้ เขาจงึไม่รูจ้กัเราเป็นผูมี้บญุมีคณุแก่เขา 

เราอย่าไปเศรา้ใจอย่างนัน้ ใหเ้ราคิดเสียวา่เราน่ีแหละ ไดส้รา้ง

ความดีและแนะนาํใหค้นเป็นคนดี ไดช้่วยเขาใหพ้น้จากทกุข ์ให้

เขามีความสขุ  
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น่ี มทุิตา ความพลอยยนิดีถงึความดีของตนเองท่ีไดช้่วยคน

อ่ืนใหพ้น้จากทกุขแ์ละมีความสขุ เราจงึจะเป็นผูมี้มทุิตา ความ

พลอยยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดดี้ได ้ใจก็สบาย ใจก็แช่มช่ืนเบกิบาน วา่

ตนเองไดแ้นะนาํคนใหเ้ป็นคนดี ช่วยคนใหเ้ป็นคนดี พน้จาก

ทกุข ์มีความสขุอยู่สบาย น่ีแหละจงึจะตัง้อยู่ในมทุิตาได ้น่ีเหน็

ผูอ่ื้นไดดี้ เราควรพลอยยนิดีดว้ย อยา่ไปรงัเกียจเขา เราจงึจะ

ตัง้อยู่ในมทุิตา ความพลอยยินดีแก่สตัวอ่ื์นไดดี้ หรอืบคุคลอ่ืนได้

ดี แมเ้ราไม่ไดช้่วยก็ดี บางบคุคล แตเ่ขาไดดี้มีเงินทอง มี

ยศถาบรรดาศกัดิส์งู เราควรพลอยยนิดีดว้ย อนโุมทนาดว้ย วา่

บคุคลนัน้ไดค้วามดี ไดมี้ความสขุ น่ีจงึจดัไดเ้ป็นผูต้ัง้อยูใ่น

มทุิตา ความพลอยยินดีได ้ 

อเุบกขาความวางเฉย คาํวา่ความวางเฉย ทาํใจใหเ้ป็น

กลางๆในขอ้นี ้นัน้เราจะทาํอย่างไรจงึจะทาํได ้ทาํใจใหเ้ป็น

กลางๆ เหตวุา่เรามีเมตตา มีความรกัใครแ่ก่สตัวท์ัง้หลายแลว้ 

เรามีกรุณา ความสงสาร หวั่นใจ อยากใหส้ตัวพ์น้จากทกุขไ์ป 

เม่ือสตัวก์าํลงัตอ้งทกุขอ์ยู ่หรอืเพ่ือนมนษุยก์าํลงัตอ้งทกุขอ์ยู่ 
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อยากชว่ยใหพ้น้จากทกุขน์ัน้ เรามาพินิจพิจารณาดแูลว้วา่ เราก็

รกัชีวิตเขา เหมือนกบัชีวิตของเรา เม่ือถกูเขาเจ็บป่วยนั่นก็ดี เรา

พยายามช่วยใหไ้ปหาหมอ หรอืช่วยหาหยกูหายามาพยาบาล

ช่วยเหลือ จนสดุความสามารถ หากเขานัน้ลว่งลบัดบัไป เราก็

ตอ้งวางเฉย เป็นธรรมดาในชีวิตท่ีเกิดมาแลว้ จะวา่ความเกิด

มาแลว้ ความตายก็ติดตามมา เป็นธรรมดาของสงัขารรา่งกาย

มนษุย ์และสตัวท์ัง้หลายยอ่มเป็นไปอย่างนี ้เราก็วางเฉยเพราะ

เราช่วยไม่ได ้ 

น่ีอย่างหนึง่ หรอืวา่หากคนเราถกูวิบติัอยา่งใดอย่างหนึ่ง 

แขง้หกัขาหกัก็ดีอย่างนีท่ี้ใดท่ีหนึ่งชาํรุดทรุดโทรมในรา่งกาย 

สตัวท์ัง้หลายและมนษุยด์ว้ยกนัอยา่งนี ้เราก็ช่วยเขาไปตาม

กาํลงัความสามารถ จะหาหยกูหายาหรอืไปหาหมอก็ดี 

เขา้เฝือกก็ดี ขอนํา้มนตอ์นัใดก็ดีท่ีจะตอ่กระดกูใหเ้คา้ เราก็ช่วย

อย่างเต็มท่ี แตม่นัก็ไม่ดีเหมือนอย่างเดิม สดุความสามารถของ

เรา เราก็วางอเุบกขาเป็นธรรมดาของสงัขารรา่งกายถกูวบิติั

ตา่งๆ ก็ย่อมมีความชาํรุดทรุดโทรมหกัไปอย่างนี ้ไม่อยู่ใต้
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อาํนาจของบคุคลผูใ้ด ก็เป็นไปอย่างนี ้เราช่วยสดุสามารถ ถา้

ช่วยไม่ไหวก็วางทาํใจใหเ้ป็นกลางเฉยๆ เพราะเป็นธรรมดา ก็สดุ

ความสามารถ  

มีอีกอย่างหนึง่ หากกลา่วถงึวา่การเราแนะนาํสั่งสอนคนอ่ืน

ก็ดี หรอืฝึกหดัสตัวท์ัง้หลายนัน้ก็ดี ฝึกหดัไม่ได ้เราก็ตอ้งปลอ่ย

วางหรอืเราแนะนาํสั่งสอนคนอ่ืน จะเป็นอาจารย ์เป็นครูสอน

โรงเรยีน สอนนกัเรยีนก็ดี สอนแลว้ มนัก็ไม่เช่ือฟัง มนัก็ไม่เขา้ใจ 

สอนเทา่ไหรม่นัก็ยงัไม่เขา้ใจ สอนใหม้นัทาํดี มนัก็ยงัไมท่าํดี 

เพราะมนัไม่เขา้ใจ อยา่งนีเ้ราสดุความสามารถท่ีเราสอนอยู่ ก็

เป็นธรรมดา ปัญญาของเขาออ่น ชว่ยเทา่ไหรก็่ไม่ไหว ไม่เขา้ใจ

อย่างนี ้เราก็วางเป็นกลาง  

เป็นธรรมดาของคนท่ีเกิดมาในโลกนี ้บางคนก็มีปัญญา

วอ่งไว บางคนก็ขนาดกลาง บางคนก็ปัญญาออ่น ย่อมแตกตา่ง

กนัอยา่งนีแ้หละ เราก็วางกลางไวเ้ป็นธรรมดา เหมือนกบัหดั

บคุคลท่ีคนทาํบาปหยาบชา้ดว้ยกาย วาจา ใจของเขา ฆา่สตัว์

ตดัชีวิต เบียดเบียนสตัวท์ัง้หลายอนัใดทกุส่ิงทกุอย่าง กินเหลา้
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เมาสรุา กญัชายาฝ่ืน เอฟเฮโรอีนผงขาวหรอือะไรก็ดี เป็นคน

เหีย้มโหด ใจเป็นผูต้ัง้อยู่ในตัง้แตค่วามโกรธ หรอืความ

เบียดเบียนแกส่รรพสตัวท์ัง้หลายอยา่งนี ้คือเป้ือนไปดว้ยโลหิต

อยู่ตลอด เราก็แนะนาํสั่งสอนใหเ้คา้ละความชั่วอนันัน้  

แตเ่คา้ก็ไม่ยอมละความชั่วนัน้ จะสอนเทา่ไหร ่เคา้ก็ไม่

เขา้ใจ สอนใหล้ะความโกรธ เคา้ก็ไม่ละ สอนใหล้ะความโลภ 

เคา้ก็ไม่ละ สอนใหเ้คา้มีปัญญา เคา้ไมห่ลงอย่างนัน้ เคา้ก็ไม่ละ 

เคา้ก็ทาํอยู่อยา่งเดิม น่ีเราสอน และเราปรารถนา อยากใหเ้คา้มี

ความสขุ แตส่อนเทา่ไหร ่เคา้ก็ไม่เขา้ใจ ก็ยงัเหีย้มโหดอยู่นั่น

แหละอยู่อยา่งเดิม น่ีถา้เราสอนอย่างนัน้ เขาก็ยงัไม่เขา้ใจอยู่ 

เราก็อเุบกขา ความวางเฉย ทาํใจใหเ้ป็นกลางๆ เพราะกรรมของ

เขาทาํ เขาก็จะรบัผลของกรรมของเขาเอง เขาจะไดร้บัทกุขเ์อง 

อนันีเ้ราก็วางใจเป็นกลาง เราก็ไม่ทกุขด์ว้ย เรยีกวา่อเุบกขา

ความวางเฉย ทาํใจใหเ้ป็นกลาง  

น่ีแหละ อนับคุคลตัง้อยู่ในธรรมทัง้ ๔ อยา่งนี ้เราจงึจะมี

ความสขุความสบาย เหตฉุะนัน้องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธ
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เจา้ทา่นจงึกลา่ววา่บคุคลตัง้อยู่ในความเมตตา ในพรหมวิหาร 

เป็นธรรมของผูใ้หญ่ แมจ้ะคนอยู่ในประเทศชาติก็ดีอยา่งนี ้ถา้

หากคนตัง้อยู่ในธรรมขอ้นีแ้ลว้ ก็จะนาํใหมี้ความสขุ ความสบาย

ใจ น่ีอยา่งหนึง่ มีอีกอย่างหนึ่งถา้กลา่วถึงวา่ ในหมู่ใดกลุม่ใดก็ดี

มีแตค่วามตัง้อยู่ในความเมตตาพรหมวิหารแลว้ กลุม่นัน้ก็จะมี

ความสขุความสบาย ครอบครวัใดก็ดี ถา้บิดามารดาตัง้อยู่ใน

พรหมวิหาร เป็นผูใ้หญ่อยู่ในครอบครวัคุม้ครองอยู่แลว้ ก็จะทาํ

ใหค้รอบครวันัน้มีความสขุความสบายเกิดขึน้ ตนเองก็มี

ความสขุความสบาย  

หากครูบาอาจารยอ์ยู่ในวดัวาอาวาสใดก็ดี ตัง้อยู่ในพรหม

วิหาร ๔ มีเมตตาความรกัใครแ่ก่ศิษยานศิุษยข์องตนเอง มี

กรุณาความสงสาร ความหวั่นใจแก่ศิษยข์องตนเองอยู ่มีมทุิตา 

ความพลอยยนิดีแก่ศิษยข์องตนเองท่ีเม่ือปฏิบติัไดดี้นัน้อยู่หนึง่ 

อเุบกขาความวางเฉยแก่ศิษยข์องตนเองท่ีช่วยไม่ได ้สดุกาํลงั 

นัน้ตนเองก็ตัง้อยู่ในพรหมวหิาร ๔ ท่ีจะนาํใหมี้ความสขุความ

เจรญิ มีความสขุ ความสบาย  
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เหตฉุะนัน้พทุธบรษัิททัง้หลาย ท่ีเราตอ้งการความสขุความ

สบาย ก็ใหพ้ากนัตัง้อยู่ในพรหมวหิาร ๔ เราจงึจะมีความสขุ

ความสบาย อนันีแ้หละ ถา้บคุคลขาดจากการตัง้อยู่ในพรหม

วิหาร ๔ ผูใ้หญ่ก็ไม่เป็นผูใ้หญ่ ผูน้อ้ยก็ไม่เป็นผูน้อ้ย โลกมนัก็มี

ความทกุขค์วามเดือดรอ้น โลกก็วุน่วาย มีแตจ่ะแตกสลาย

พงัทลายเทา่นัน้แหละโลก เพราะขาดอะไร ขาดเมตตาธรรม คน

ไม่มีเมตตาธรรมนัน้โลกจงึจะแตกสลาย วุน่วายอยู่ไม่มีความสขุ 

ทกุคนก็ตอ้งการความสขุความสบายกนัทัง้นัน้แหละ แตเ่ราไม่

เขา้จิตเขา้ใจในการปฏิบติัของตนเองใหมี้ความสขุอนัแทจ้รงิ น่ี! 

ถา้หากเรารูจ้กัการปฏิบติัตนเอง ใหต้ัง้อยูใ่นธรรม ในพรหมวหิาร

แลว้ เราจงึจะมีความสขุความสบาย 

เหตฉุะนัน้พทุธบรษัิททัง้หลาย ท่ีธรรมเทศนาขององค์

สมเด็จพระศาสดาพระสมัมาสมัพทุธเจา้ วา่เมตตาธรรมคํา้จนุ

โลก จรรโลงโลกใหอ้ยู่มีความสขุความสบาย เหตฉุะนัน้การ

ธรรมเทศนามาแตต่น้นี ้จนจะอวสานสิน้สดุลงไปนี ้ใหพ้ากนัตัง้

จิตตัง้ใจ ตัง้อยู่ในพรหมวหิาร ๔ หากบคุคลมีพรหมวิหาร ๔ 
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ตัง้อยู่ในจิตในใจของตนเองแลว้ พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธ

เจา้กลา่ววา่ สรรเสรญิเอาไวว้า่ ยืนก็เป็นสขุ นั่งก็เป็นสขุ นอนก็

เป็นสขุ หลบัแลว้ต่ืนขึน้มาก็เป็นสขุ เดินไปท่ีไหนก็มีแตค่วามสขุ 

หนา้ยิม้แยม้แจ่มใสแช่มช่ืนเบิกบานอยู่ตลอด บคุคลตัง้อยู่ใน

ความเมตตา ดงัองคส์มเด็จพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจา้ได้

สรรเสรญิวา่เมตตาธรรมคํา้จนุโลก จรรโลงโลกใหมี้ความสขุ

ความสบาย 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/Q-giO_-zNco 

 

https://youtu.be/Q-giO_-zNco

