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บทที่ ๑
เมตตาผูอ้ื่น คือดูแลตน

เมื่อความสำานึกในอุปการคุณแห่งสัมพันธภาพในสรรพชีวิต
รินไหลอยู่ทั่วกายใจอย่างมีสติ เห็นตามความเป็นจริง

การตระเตรียมที่จะดูแลตนเอง  คือการเมตตาผู้อื่นในทุกสถาน
ย่อมไม่มีความเดือดร้อนใจน้อยนิดให้ปรากฏในแต่ละวัน

เหมือนสรวงสวรรค์ประดิษฐานอยู่ภายในตลอดเวลา
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ภิกษุ  ท.!  เมื่อรักษาผู้อื่น ก็คือรักษาตนนั้น เป็นอย่างไรเล่า ?

ข้อนี้หมายความว่า รักษาผู้อื่นด้วยการอดทน ด้วยการไม่เบียดเบียน  

ด้วยเมตตาจิต ด้วยความรักใคร่เอ็นดู.  

นี้แหละคือ เมื่อรักษาผู้อื่นอยู่ จะมีผลเป็นการรักษาตนด้วย.

(มหาวาร. ส�. ๑๙/๒๒๔-๒๒๕/๗๕๘-๗๖๒)
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...เมตตาผู้อื่น คอืดูแลตน...

ในขณะที่เกดิเมตตาจติ เหมอืนสวรรค์มาประดษิฐานภายใน

เมื่อบัลลังก์ใจมเีมตตาจติสถติอยู่

ย่อมไม่มพีื้นที่ในเก้าอี้ใจเพยีงพอที่ความชั่วจะเข้ามาอาศัยได้

ความเมตตาจงึเป็นสะพานพาดไปสู่ฝั่งอันเกษม

หากชักสะพานที่จะเมตตาผู้อื่นออก

เท่ากับท�าลายสะพานพาดไปสู่สรวง ไม่ลุล่วงสู่ฝั่งอมตสุขได้

   ๑. รักษาผู้อื่นด้วยความอดทน คอือดทนต่อกเิลสภายใน

   ๒. ไม่เบยีดเบยีน คอืไม่ท�าให้เดอืดร้อน

   ๓. ด้วยเมตตาจติ คอืปรารถนาให้มสีุข พ้นทุกข์

   ๔. รักใคร่เอ็นดู คอืเกื้อกูลไม่มจีติปองร้าย

เมตตาผู้อื่น มผีลเป็นการรักษาใจตนให้มสีุข พ้นทุกข์ใจ
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การเจริญเมตตาจิตอย่างน้อยชั่วสูดดมกล่ินหอม 

มีผลมากกว่าการที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท

 (องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๗๓/๒๐)
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การเจรญิเมตตาชั่วสูดดมกลิ่นหอม 

ดั่งการโผบนิของผเีสื้อจรดจดจ่อลงบนกลบีบุปผา คอืการจดจ่ออยู่กับเมตตา

การคลุกเคล้ากับละอองเกสรอันหอมหวานในอ้อมกอดของดอกไม้ คอืวจิาร

...การเจรญิเมตตาจติก็เป็นเช่นนัน้ เป็นการคลุกเคล้าจติสถติในสรวง

ย่อมเอบิอิ่มด้วยปีต ิและผลบิานเป็นความสุขภายใน

การแนบสนทิกับเมตตาจตินั้น เป็นความตัง้มั่น เกื้อกูลให้ปัญญามพีลัง

ในขณะมเีมตตาชั่วสูดดมกลิ่นดอกไม้หอม

มผีลมากกว่าสมาทานศลี เพราะเมตตาจติแนบสนทิเป็นหนึ่งในใจ

มคีวามฟูกายฟูใจในรัศม ีดั่งขอบเขตของร่างกายสลาย โปร่งเบา

 ๑. การเจรญิเมตตาจติในสรรพชวีติ

 ๒. เป็นการวางใจไว้อย่างถูกต้อง

 ๓. ไม่ไปวางผดิที่ผดิทางอย่างขาดสต ิด�ารริ้ายให้ใจเดอืดร้อน

 ๔. การคดิ พูด ท�า ที่ไม่เดอืดร้อนตนเองและผู้อื่น

 ๕. มคีวามเอบิอิ่ม ฉ�่าเย็น เป็นสุข เป็นบทพสิูจน์การวางใจอย่างถูกวธิี
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 พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงเมตตาภาวนาด้วยอุปมา :-

 มารดาพึงอนุรักษ์บุตรในตน คือบุตรท่ีเกิดในตน เกิดแต่อก พึงทะนุถนอมบุตรน้ัน 

ซ่ึงมีคนเดียวน้ันด้วยชีวิต คือยอมสละแม้ชีวิตของตนถนอมบุตรน้ัน เพ่ือห้ามกันทุกข์ 

มาถึงบุตรนั้น ฉันใด, 

 ภิกษุพึงท�ามนสิการที่ประกอบด้วยเมตตานี้ให้เจริญ คือให้เกิดบ่อย ๆ  ให้ขยายไป 

และยังเมตตาภาวนานั้นให้เจริญไม่มีประมาณ โดยถือสัตว์ไม่มีประมาณเป็นอารมณ ์

หรือโดยแผ่ไปไม่เหลือเลยแม้แต่ในสัตว์ผู้หนึ่ง

  (ขุ. ขุ. ๓๙,๑/๓๕๑/๑๐)
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...อุปมานี้...

มบี้างไหมสักวนิาท ีที่จติแม่จะไม่แนบสนทิกับลูกในท้อง

เมื่อจติแม่แนบแน่นกับลูกในท้องด้วยเมตตาอย่างซาบซึ้ง

แม่ย่อมซาบซึ้งต่อสรรพสิ่งที่ดูแลแม่ด้วยเมตตาอันกว้างใหญ่ไพศาล

เป็นไปไม่ได้ที่เมื่อจติแนบสนทิกับเมตตาจะมพีื้นที่ใจส�าหรับความชั่วร้าย

การมเีมตตา เป็นการรักษาใจให้พ้นจากการมาถงึของสิ่งไม่มปีระโยชน์

ไม่เหลอืโทษอยู่ภายในรัศมแีห่งเมตตาอันหาประมาณมไิด้นั้น

การมเีมตตาจงึเป็นการเข้าถงึประโยชน์สุขโดยตรง

การมสีตเิห็นจติในปัจจุบันขณะที่มเีมตตา

วาระจตินัน้ละเอยีด ประณตี เป็นการห้ามกันทุกข์ไม่ให้มาถงึ

เมื่อเกดิเมตตาบ่อย ๆ ทุกขณะจติ แผ่ขยายไปไม่มปีระมาณ

สภาวะจติที่ไม่มขีอบเขตแห่งทุกข์ภัย ย่อมปรากฏแก่ใจ

อุปมามารดาพงึอนุรักษ์บุตรในตนด้วยชวีติ

จงึรู้จักรักเมตตาผู้อื่นให้เหมอืนเช่นเดยีวกัน

ไม่ใช่รักบุตรตน แต่ขาดเมตตาผู้อื่น

เมื่อเมตตาผู้อื่นโดยถอืสัตว์ไม่มปีระมาณเป็นอารมณ์เช่นนัน้ได้

จงึรู้สกึถงึจติไม่มปีระมาณกว้างใหญ่ไพศาลได้
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เมตตาผู้อื่น คือดูแลตน

เมื่อแม่ให้นมลูก จงึรู้ว่าท�าไมผลไม้ทุกมุมโลกจงึเกื้อกูลสรรพชวีติ

เมื่อมารดาเมตตาบุตรในอก จงึล่วงรู้ความจรงิว่า

ได้อยู่ในท่ามกลางอ้อมกอดของลมหายใจ 

จากมวลหมู่พฤกษาบุปผาชาตแิละสรรพชวีติ

เมตตาจติที่ประมาณมไิด้ดุจอ้อมกอดแห่งหมู่ดารกิา

ที่โอบกอดสัมพันธภาพแห่งเหตุปัจจัยในโลก

ไว้ด้วยแฉกสุวรรณรัศมยีามรุ่งอรุณอันหอมกรุ่น

และความละมุนละไมแห่งแสงดาวยามราตรทีี่ผลบิานสะพรั่ง

การเรยีนรู้อันงดงามในทุกช่อดอกไม้แห่งมาลัยกระแสเหตุปัจจัยในชวีติ

ผสานกับทุกท่วงท�านองแห่งสรรพชวีติ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม

การตระหนักรู้ความจรงิเช่นนี้... 

ย่อมเกดิเป็น ‘เมตตาจติ’ น้อยนดิก็ไม่ด�ารทิี่จะเบยีดเบยีนผู้อื่น

ในทุกก้าวย่างแห่งชวีติผลบิานด้วยกาย วาจา ใจ 

ที่มแีต่ความรักความเมตตาเอ็นดูสรรพชวีติ  

รางวัลแห่งความรัก ความสุขที่มอบให้แด่ผู้คนในทุกที่ผลแิย้มเป็นปีต ิ

แนบด้วยสตอิันเป็นฐานที่ตัง้เพื่อเห็นความจรงิในเหตุปัจจัย

สนทิกับความสุขตัง้มั่นอยู่ภายในจติ  

นฤมติแดนทพิย์ในทุกที่ ในทุกช่วงเวลาของชวีติมรีัศมอีันงดงาม
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เมื่อหย่อนเมล็ดพันธุ์ลงบนรอยยิ้มของผนืดนิ

ได้เปิดโอกาสให้สัมพันธภาพแห่งบรรพกาลได้เปิดเผย

เมื่อผลแิย้มรอยยิ้มกลบีบุปผาบนรมิฝีปาก

ก�าแพงแห่งอุปสรรคตรงหน้าก็พังทลายกลายเป็นมติรภาพ

เมื่อละอองน�้าหวานแห่งเมตตาโปรยปลวิผ่านกาย วาจา ใจ

ได้เคาะประตูใจแห่งสันตสิุขที่มอียู่แล้วในทุกชวีติให้ต้อนรับ

ดุจเดยีวกับคนสวนเมตตาต่อพชื ผัก ผลไม้

ความบรบิูรณ์แห่งสตภิายในย่อมน�าความอิ่มกายอิ่มใจมาสู่ใจ

เมื่อสวนแห่งสตภิายในบรบิูรณ์ ชื่อว่า ‘ดูแลตนเอง’

เมื่อดูแลตนเอง ชื่อว่า ดูแลผู้อื่น

เมื่อเมตตาผู้อื่น ชื่อว่า ดูแลตนเอง

เพราะในขณะที่จติมเีมตตา 

   ๑. ย่อมคดิประทุษร้ายใครไม่ได้ เป็นการปิดอบายภูมใิห้แก่ตนเอง

   ๒. จติที่มเีมตตาย่อมมคีวามสุข ประดุจอยู่ในสวรรค์ในขณะนัน้



10

คนสวนที่ฉลาดระลกึรู้ในหน้าที่ดูแลสวน

ในสวนแห่งสตภิายในมหีน้าที่รักษาจติประภัสสร

เมื่อดอกไม้แห่งเมตตาผลบิาน

ดุจ ‘การโผลงแห่งผเีสื้อ’ คอื จติที่ตรกึถงึเมตตานัน้อยู่ในใจ

ดั่ง ‘การคลอเคล้าอยู่กับละอองเกสรอันหอมหวาน’ คอื รสชาตขิองเมตตา

ความเอบิอิ่ม คอื ‘ปีต’ิ เป็นสนามพลังสลายธุลอีันเศร้าหมองภายใน

ชื่นบานด้วย ‘สุข’ เป็นรัศมพีลังงานยกระดับจติให้พ้นจากการตกลงในอบาย

การแนบแน่นอยู่กับสุขในเมตตานัน้ ‘เป็นอารมณ์หนึ่ง’

เมื่อจติมเีมตตา...เป็นไปไม่ได้ที่จะมจีติคดิประทุษร้ายใคร

ชื่อว่า “เมื่อเมตตาตนเอง คอืดูแลผู้อื่น”

เมื่อมสีต ิจงึรู้จักเมตตาผู้อื่น คอืดูแลตนเอง

ดุจคนสวนที่ฉลาดเมตตาต่อมวลพฤกษาในอุทยาน 

แม้สรรพชวีติเหล่านัน้จะรู้หรอืไม่ก็ตาม

การมเีมตตาที่ฉลาด ดูแลสะพานแห่งเมตตาที่พาดไปสู่ฝั่งอันเกษม

การท�าลายสะพานเมตตาต่อผู้อื่น เป็นไปไม่ได้แม้แต่จะมสีรวงสวรรค์ภายใน
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     การเจริญเมตตา มิใช่เพียงแค่กล่าวว่า “ขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุข” แต่...พึงท�า

ในใจด้วยว่า ไม่พึงข่มเหง คิดร้ายต่อใครให้เจ็บช�้า. ไม่มีพฤติกรรมล่อลวงด้วย

ความโลภ ขาดเมตตา; ไม่ดูหมิ่นบุคคลอื่น ไม่ว่าใคร ๆ ไม่ว่าในประเทศไหน ๆ 

ด้วยวัตถุแห่งมานะ ๙; และไม่พึงปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน เพราะความกริ้วโกรธ

ผุนผัน อีกด้วย.

     การเจริญเมตตา เป็นผู้อภัยในความผิดพลาด (อวิชชา) ของสรรพสัตว์ ในความ

มีน�้าใจเมตตาด้วยอัธยาศัยเกื้อกูล ไม่จองเวร. โดยอรรถปรารถนาให้เขาออกไปจาก

สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์. ดังนั้น การรักษาใจด้วยเมตตา ให้พ้นจากการมาถึงของ

สิ่งไม่มีประโยชน์.

     การมีเมตตา ไม่แข่งดีที่จะชนะใคร... และไม่พึงชักชวนผู้อื่นช่วยตนให้

ชนะระราน ความพโิรธอนัได้แก่เวรในบคุคล ย่อมไม่มแีก่ผูม้เีมตตาเป็นวิหารธรรม.

(ขุ. ขุ. ๑/๓๕๑,  ขุ. อิติ. ๑/๔/๑๗๗-๑๘๒)
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ขยันทำาความดี จนไม่มีเวลาทำาชั่ว

ถ้าเธออธษิฐานจติขอให้ได้เป็นผู้มคีวามปรารถนาดตี่อสรรพชวีติ

ค�าอธษิฐานของเธอก็จะเป็นจรงิได้ ณ บัดนี้

เมื่อทะนุถนอมประคองความปรารถนาดไีว้ในใจอย่างกล้าหาญ

ความคดิที่ผลบิานความปรารถนาดนีัน้ เป็นความขยันอันยอดเยี่ยม

ค�าพูดที่โปรยปลวิละอองเกสรแห่งความปรารถนาดนีัน้หวานหอม

การกระท�าที่ความปรารถนาดเีป็นรากที่จะงอกงามเป็นต้นไม้แห่งความสุข

ความขยันในความปรารถนาดนีัน้ไม่มเีวลาที่จะท�าความชั่ว

ต้นไม้แห่งกุศลจงึงอกงามขึ้นในใจ

และเจรญิงอกงามเป็นทพิยสถานอยู่ในใจ

การเจรญิเมตตาย่อมมผีลเป็นการพ้นจากสิ่งไม่มปีระโยชน์

ไม่มคีวามโลภอย่างขาดเมตตา 

ไม่มมีานะข่มเหงใครให้เจ็บช�้า

ไม่ชักชวนผู้อื่นช่วยตนให้ชนะระรานใคร

มสีตขิยันเจรญิเมตตาปรารถนาดจีนไม่มเีวลาท�าความชั่ว

อยู่ในเมตตาวหิารธรรม ชื่อว่า ‘สวรรค์ประดษิฐานอยู่ภายในใจ’
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ความงดงามแห่งเมตตา เป็นทรัพย์ประจ�าตัวที่ทุกคนมอียู่ก่อนแล้ว

การเจยีระไนทรัพย์ภายในให้เพรศิแพร้วเปล่งประกายล�้าค่า

เหมอืนช่างเพชรที่ขุดเพชรในธรรมชาตมิาเจยีระไน

เมื่อมองโลกผ่านหน้าต่างดอกไม้แห่งเมตตา

อุปการคุณแห่งสรรพชวีติมอิาจทดแทนได้หมดสิ้น

นอกจากแทนค�าขอบคุณนัน้ ด้วยการไม่ท�าให้ครอบครัวและสังคมเดอืดร้อน

หน้าต่างดอกไม้ดวงเนตรแห่งเมตตา

ย่อมแผ่รัศมขียายกว้างไปสู่การไม่ท�าให้โลกเดอืดร้อน

ในทุกขณะจติจงึเสมอืนสถติอยู่ในสรวง

และยังเป็นสะพานพาดไปสู่ฝั่งอันเกษม

ซึ่งเป็นสิ่งประเสรฐิสูงสุดที่การเกดิมาเป็นมนุษย์อันวสิุทธิ์วเิศษจะพงึท�าได้
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...ตื่นขึ้นมาในยามรุ่งอรุณ...

เหมอืนดวงตะวันคลี่ผ้าก�ามะหยี่ที่ปักเลื่อมด้วยดวงดาว

แย้มกลบีเมฆด้วยดวงเนตรพริ้มแห่งเมตตาจุมพติทุกสรรพสิ่ง

มสีตกิ้าวย่างดุจหนทางในสวนดอกไม้แห่งยามเช้า  

ที่มขีองขวัญแห่งอุปการคุณดารดาษ

กลิ่นหอมของรุ่งอรุณจาง ๆ เสยีงนกร้องกระซบิอยู่ในพุ่มไม้

ผลแิย้มวาจาดั่งดอกไม้เจรจากับผเีสื้อด้วยน�้าหวานแห่งความเมตตา

ช่วงเวลาแห่งการต้อนรับของขวัญวันใหม่มทีุกวัน ดุจงานฉลองเทศกาลอันล�า้ค่า

น้อมใจพจิารณาอปุการคณุของทุกสิง่ทีไ่ด้เกื้อกลูชวีติให้งอกงามมาจนถงึทกุวันนี้

มสีตริะลกึอยูใ่นใจ ดจุถ้อยค�าของพระพทุธองค์ไหลแผ่ซ่านอยูด้่วยความบรสุิทธิ์

ชือ่ของแต่ละคนทีผุ่ดขึ้นมาในจติ พจิารณาแต่บญุคณุ  

ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม มแีต่ความสุขเป็นก�าไร  

เพราะเราไม่ได้เกดิมาโดยคาบทรพัย์สนิเงนิทองออกมาด้วย

ดงันัน้ ไม่ว่าจะรูห้รอืไม่รู ้ยอมรับหรอืไม่ยอมรบัความจรงิของอปุการคณุเหล่านัน้  

อุปการคุณเหล่านัน้ย่อมเป็นจรงิเสมอ

ความมสีตเิช่นนี้... ไม่มอีะไรจะตอบแทนคุณได้ 

นอกจากความเมตตาปรารถนาดใีห้เขามคีวามสุข

เป็นการตระเตรยีมทีจ่ะดแูลตวัเอง ไม่ใช่คดิว่าจะต่อสู้กับผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อนใจตน

แต่การเมตตาผู้อืน่ด้วยสต ิมคีวามปรารถด ีเป็นความสง่างามในการดแูลตนในทกุที่

ส�ารวจดใูจในทุกขณะ ทกุวัน ทีไ่ม่มคีวามคดิปองร้ายกนั ไม่มคีวามคดิทีเ่ดอืดร้อนใจ

กาย วาจา ใจ ที่ไม่เดอืดร้อนในทุกวัน ประหนึ่งสถติอยู่ในสรวงสวรรค์ 

แทนค�าขอบคุณทกุสรรพสิง่ด้วยเมตตา จงึเป็นการวางใจอย่างถกูวธิใีนการดแูลตน

ส่วนการวางใจด้วยการเพ่งโทษผูอ้ืน่ท�าให้ใจตนเดอืดร้อนนัน้ ไม่ได้ดแูลตนเองเลย
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การภาวนาด้วยเมตตา มไิด้แบ่งเวลาเป็นช่วง ๆ

ทุกขณะแห่งเมตตา... เป็นเรอืงรองแห่งสุขในสมาธิ

เพราะจติที่สถติด้วยเมตตา ไม่มพีื้นที่ใจแบ่งให้ความประทุษร้าย

เมตตาภาวนาจงึมติ้องตัง้ท่าว่า จะเมตตาเมื่อใดถงึจะดี

แต่เมตตาเป็นฤกษ์งามยามดใีนทุกที่ทุกสถาน 

ทุกขณะที่มเีมตตา... ฝั่งอบายจงึอยู่ห่างไกล

ไม่อาจกล�้ากรายใกล้ชดิเมตตาได้

การแนบสนทิชดิใกล้อยู่กับเมตตาภายในจติ

มสีทิธทิี่จะมโีชควาสนาโดยชอบธรรม

พสิูจน์ได้ในยามนี้ ไม่มธีุลแีห่งทุคตภิูม.ิ.. ซึ่งย่อมรู้ได้เฉพาะตน

สะพานแห่งเมตตาย่อมพาดสู่สรวงหรอืลุล่วงสู่ฝั่งอันเกษม 
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สรุปบทที่ ๑ 
เมตตาผู้อื่นคือดูแลตนได้อย่างไร ?

๑) ผลที่เด่นชัด คือในขณะที่มีเมตตาย่อมไม่คิดชั่วร้าย

    จึงดูแลใจตนให้พ้นจากอบายได้ และยังเป็นสะพานพาดสู่สรวง

๒) ในขณะที่เจริญเมตตา จิตปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข 

 • ย่อมไม่มีความโลภล่อลวง  

   เพราะการอยากได้ของผู้อื่น จะเมตตาได้อย่างไร ?

 • ย่อมไม่มีความโกรธ

   เพราะขณะมีความโกรธ จะเรียกว่าเมตตาไม่ได้

 • ย่อมไม่ข่มเหงดูหมิ่นใครให้เจ็บช�้า 

   เพราะการท�าเช่นนั้นขาดเมตตา

     เมื่อไม่มีกิริยาเช่นนั้น ย่อมชื่อว่า ดูแลใจตนมิให้เศร้าหมองได้ทั้งวัน

๓) การยังอยู่ในสังสารวัฏฏ์ร่วมกัน เกิดจากอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ฯลฯ

    จนถงึตัณหา —> อุปาทาน —> ภพ —> ชาต ิ... คร�่าครวญคับแค้นใจ

    มีแต่พระอรหันต์จึงจะละอวิชชาได้ 

    ดังน้ัน ความผิดพลาดจากอวิชชาพาปรุงแต่งเร่ืองไม่จริงให้ทุกข์ใจ จึงดารดาษ   

    การมีเมตตาให้อภัยต่อความไม่รู้อวิชชาเหล่านั้นอย่างอ่อนโยน

    ด้วยน�า้ใจเกื้อกูลท�าให้พ้นทุกข์ จงึมคีวามอดทนต่อกเิลสได้

    เพราะหากมีจิตคิดประทุษร้ายต่อความผิดพลาดนั้น 

    จิตที่ประทุษร้ายนั่นเอง ที่ท�าร้ายใจตนให้เศร้าหมอง 

    การเมตตาไม่คิดประทุษร้ายผู้อื่น จึงดูแลใจตนให้พ้นอบาย
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๔) การเมตตาผู้อื่นคือดูแลตน แท้จริงคือผลของการเจริญสติอย่างถูกวิธี

    โดยเฉพาะการเห็นจิตในจิต เพราะเพียงคิดไม่เมตตา จิตก็ไม่ผ่องใส

    ผู้ที่เห็นธรรมในธรรมได้อย่างแท้จริง ย่อมประจักษ์ผลลัพธ์นั้นได้ด้วยตนเอง

    เมตตาผู้อื่นคือดูแลตน ให้คิด พูด ท�า แต่เรื่องสบายใจไม่เดือดร้อน 

    เป็นการเจริญสติกับชีวิตประจ�าวันอย่างถูกวิธี

    ย่อมเกิดปีติ สุข งอกงามไปตามล�าดับ

๕) ผลปรากฏในใจ ย่อมไม่มีความเดือดร้อนแม้น้อยนิด

    ไม่มีสภาวะจิตอยู่ในอบายภูมิให้ปรากฏ

    เป็นความมั่นใจที่พ้นจากสิ่งที่เป็นโทษภายในจิตน้อยนิดก็ไม่มี
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๑) เวลาตื่นในตอนเช้า มีสติ ฝึกเจริญเมตตาเหมือนท่องพุทโธ

    แต่ภาวนาในใจว่า “จงเป็นสขุเถดิ” จะสงัเกตเห็นจติทีผ่่องใส ใบหน้าผ่องใส 

    มองดูเงาในกระจกและผลแิย้มรอยยิ้มอ่อนโยนบอกตนเองว่า  

    “จงเป็นสุขเถดิ” ซ�้า ๆ

๒) ไม่มองคนอื่นในแง่ร้าย จ้องหาความผิดพลาดของผู้อื่น

    เพราะเหตุว่า หากจะเกลียดตัณหา -> อุปาทาน -> ภพ -> ชาติ ของผู้คน

    คงต้องเกลียดคนท้ังโลกท่ีล้วนต้องการภาวะท่ีดี  

    อยากพ้นจากภาวะท่ีไม่น่าปรารถนา

๓) พิจารณาเห็นคุณค่าของผู้อื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องล้วนมีอุปการคุณ 

    ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเสมอ เมื่อยอมรับกับใจอย่างซื่อสัตย์ 

    ย่อมมีแต่ความปรารถนาดีต่อบุคคลเหล่านั้น 

    ชื่อใดที่ปรากฏในใจ ให้ต่อท้ายชื่อนั้นว่า เช่น ขอให้ “นาย ก.” จงเป็นสุขเถิด

    ชื่อใดปรากฏอีก เช่น ขอให้ “นาย ข.” จงเป็นสุขเถิด ฯลฯ

    วิธีเช่นน้ี จะท�าให้ความคิดร้ายต่อบุคคลเหล่าน้ันเกิดข้ึนไม่ได้  

    โดยเฉพาะกับคนท่ีไม่ชอบ

๔) มีสติ ระมัดระวังใจไม่ให้คิดร้ายและไม่ข่มเหงผู้ใด มีแต่ความเมตตา

    มีสติ เวลาจะคิด ก็ไม่คิดเร่ืองท่ีเดือดร้อนใจ อันน้ีส�าคัญมากเพราะเป็นด่านแรก

    มีสติ เวลาจะพูด พูดเรื่องที่สบายใจ หากเห็นว่าไม่สบายใจให้หยุดทันที

    มสีต ิเวลาจะท�าอะไร ให้มนี�้าใจเมตตาก่อนทัง้ต่อหน้าลับหลัง โดยไม่หวังผล

    เพราะผลจากเมตตานั้น น�าความสุขใจมาให้แล้ว

การฝึกในบทที่ ๑ 
วิธีฝึกเจริญเมตตา
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๕) ส�ารวจดูในแต่ละวันว่า คิด พูด ท�า ในเร่ืองท่ีเดือดร้อนตนเองและผู้อ่ืน หรือไม่ ?

    หากไม่มี จะเกิดความมั่นใจในผลของการด�าเนินชีวิตว่ามาถูกทาง

    เพราะรู้อยู่แก่ใจว่า ไม่ไปอบายภูมิแน่ จากผลของเมตตาที่บริสุทธิ์ในใจนั้น

๖) เมื่อลับหลังใคร ไม่คิดร้าย มีแต่ปรารถนาดี ใจย่อมไม่เดือดร้อน

    เมื่อไม่เศร้าหมอง ย่อมเหมือนอยู่ในบุญที่เกิดจากการภาวนา

    ดังนั้น บุญจากเมตตาจึงมากกว่าการให้ทาน สมาทานศีล

    เพราะเป็นบุญจากการภาวนาโดยอัตโนมัติในขณะที่มีเมตตาจิต

    หากยังไม่ถึงนิพพาน เวลาตายคล้ายหลับแล้วตื่นขึ้นบนสวรรค์  
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บทที่ ๒
อยา่งไรเรียกวา่เมตตา

วหิารธรรมแห่งเมตตา เหมอืนซุ้มของทวยเทพตามรักษาประดษิฐาน

ดั่งการแย้มบานของดอกปทุม โปรยปลวิความปรารถนาดไีปสู่สวน

ผู้ให้เมล็ดพันธ์ุแห่งความด ีมสีุขแล้วยามให้

การคดิ พูด ทำา ที่ไม่ก่อความเดอืดร้อนตนเองและผู้อื่น

เมตตาจงึเข้าถงึประโยชน์สุข ไม่เข้าถงึโทษทุกข์

เพราะเหตุนัน้ จงึเรยีกว่า “เมตตา” 
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 ผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่สัตว์ทั้งปวงด้วยอาการ ๘ อย่างนี้ คือ :-

  ๑. ด้วยเว้นความบีบคั้น ไม่บีบคั้นสัตว์ทั้งปวง

  ๒. ด้วยเว้นการฆ่า ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวง

  ๓. ด้วยเว้นการท�าให้เดือดร้อน ไม่ท�าสัตว์ทั้งปวงให้เดือดร้อน

  ๔. ด้วยเว้นความย่�ายี ไม่ย่�ายีสัตว์ทั้งปวง

  ๕. ด้วยเว้นการเบียดเบียน ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง

  ๖. ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร อย่าได้มีเวรกัน

  ๗. จงเป็นผู้มีสุข อย่ามีทุกข์

  ๘. จงมีตนเป็นสุข อย่ามีตนเป็นทุกข์

เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า “เมตตา”  

จิตคิดถึงธรรมนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า “เจโต”  

จิตพ้นจากพยาบาทและกิเลสที่กลุ้มรุมจิตทั้งปวง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า “วิมุตติ”  

เมตตาด้วย เป็นเจโตวิมุตติด้วย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า “เมตตาเจโตวิมุตติ”

 ผู้เจริญเมตตาน้อมใจเช่ือด้วยศรัทธาว่า “ขอวินิปาติกสัตว์ท้ังปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร  

มีความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่า อบรมแล้วด้วยสัทธินทรีย์ 

ฯลฯ ย่อมให้รุ่งเรือง ให้โชติช่วง ให้สว่างไสว 

(ฯ วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา อยู่ในลักษณะเดียวกัน)

 (ขุ. ป. ๓๑/๔๗๐/๒๗)
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เมตตาเป็นเจตจ�านงที่อ่อนโยนแห่งชวีติด้านใน ที่ปรารถนาดกีับโลกภายนอก

ดั่งสวรรค์โอบประคองสรรพชวีติในโลกไว้ด้วยอ้อมแขนแห่งเมตตา

เมตตาจงึเป็นชวีติด้านในที่เข้าถงึสรวงสวรรค์

ขณะที่เข้าถงึสวรรค์ ย่อมไม่เข้าถงึอบาย

๑. เพราะเหตุใดจงึชื่อว่า เมตตา

 เพราะเว้นความบีบเค้น เว้นการฆ่า เว้นการท�าให้เดือดร้อน เว้นความย�่ายี,  

 เว้นความเบยีดเบยีน เว้นการจองเวร จงเป็นผู้มสีุข จงมตีนเป็นสุข

๒. เพราะเหตุใดจงึชื่อว่า เจโต

 เจโต แปลว่า ‘วาระจติ’ คอืวาระจติทีแ่นบอยู่กับเมตตา ๘ ประการ ดงักล่าว

๓. เพราะเหตุใดจงึชื่อว่า วมิุตติ

 วาระจติที่แนบกับเมตตา วาระนัน้เป็นวาระแห่งการพ้นทุกข์

พื้นที่แห่งเมตตาจติภายในจงึเป็นเวิ้งแห่งความรู้ที่สงบงาม

เป็นการหลอมรวมความเต็มเปี่ยมแห่งปัญญาต่อประสบการณ์ชวีติ

มคีวามปลอดโปร่ง โล่งเบา รุ่งเรอืง โชตชิ่วง สว่างไสว

ดั่งจุตจิากสวรรค์โอบประคองสรรพชวีติไว้ด้วยจติแห่งเมตตา
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จุดเริ่มต้นและจุดหมายในชีวิต 

ความงดงามแห่งการด�าเนนิชวีติที่ไม่เดอืดร้อนตนและผู้อื่น

เป็นนยิามอันส�าคัญต่อวสิัยทัศน์ที่มองโลกและสรรพชวีติรอบข้างอย่างถูกวธิี

ผู้คนในโลกทุกคนจงึย่อมมศีรัทธาในทางใดทางหนึ่ง 

เป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจเสมอ

ค�าว่า “ศรัทธา” แปลว่า ความเชื่ออย่างมเีหตุผล ไม่งมงาย

ดังนัน้ เมื่อมคีวามเชื่ออย่างมเีหตุผลว่า เมตตาท�าให้เกดิความสุขทางใจ

โดยมลีักษณะการด�าเนนิชวีติที่ไม่บบีเค้น 

คอื ไม่บบีเอาผลประโยชน์จากผู้อื่นด้วยกาย วาจา ใจ

ด้วยความเห็นแก่ตวัจนก่อความเดอืดร้อน ย�า่ยจีติใจ ฆ่า เบยีดเบยีน ปองร้ายกนั

เพราะการกระท�าเหล่านัน้เป็นชวีติที่ขาดเมตตา 

และไม่ได้ท�าให้เกดิความสุขแก่จติใจตนและผู้อื่น

เมตตาจติ จงึตั้งความปรารถนาในใจให้ผู้อื่นจงเป็นสุข อย่ามทีุกข์

ซึง่เป็นหนทางทีเ่ลอืกได้ ด้วยการไม่ก่อความเดอืดร้อนให้แก่จติใจอย่างขาดเมตตา

ค�าว่า “เจโต” หมายถงึ การก�าหนดใจ หรอืวาระแห่งจติ

เมื่อรวมกับค�าว่า เมตตา หมายถงึ การก�าหนดทางใจ วาระแห่งจติที่คดิด้วยเมตตา

ค�าว่า “วมิุตต”ิ หมายถงึ ความหลุดพ้น

เมื่อรวมกัน ๓ ค�า “เมตตาเจโตวมิุตต”ิ

จงึได้ความหมายในการใช้ชวีติว่า หลุดพ้นจากทุกข์ด้วยวาระจติมเีมตตา

ศรัทธาหรอืความเชื่ออย่างมเีหตุผลเช่นนี้ 

เป็นหน้าต่างดอกไม้แห่งเมตตาภายใน

ท�าให้เกดิจุดเริ่มต้นในการใช้ชวีติอย่างมหีลักการในเมตตา ๘ อย่าง
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เช่น ท�าให้ครอบครัวเดอืดร้อนหรอืไม่ ?

คนที่ท�างาน องค์กร สังคม ประเทศ โลก

เมือ่มจีดุเริม่ต้นอย่างมเีหตุและผล มจุีดหมาย ย่อมท�าให้ใช้เวลาขยนัอย่างถูกวธิี

คอื ไม่ขยันผดิ ไปก่อความเดอืดร้อนให้กับตนและผู้อื่น

แต่ขยันที่จะปรารถนาดใีนทุกเวลา ทุกสถานที่ กับทุกบุคคล

ซึ่งรวมถงึการให้อภัยต่อความผดิพลาดของความไม่รู้เหล่านัน้

เพราะหากขาดเมตตา ปองร้าย ย่อมน�าความทุกข์ใจมาสู่ผู้ขาดเมตตาเอง

การตัง้สตริะลกึรู้อยู่ภายในแต่ความปรารถนาด ีไม่เดอืดร้อนใจเป็นหลัก

ย่อมมสีตใินการคดิ พูด ท�า อย่างสุขุมนุ่มนวล อ่อนโยน ไม่ปองร้าย

ผลของเมตตาย่อมให้ความสุขใจ

การแนบกับความสุขภายใน ท�าใจตัง้มั่น ไม่แส่ส่าย 

เพราะมคีวามสุขแล้วจะดิ้นรนให้เกดิทุกข์ท�าไม 

ปรชีาญาณที่เห็นเหตุและผลแห่งเมตตาเช่นนี้ ...

ย่อมท�าให้เกดิปัญญาทัง้ในเชงิกว้างและเชงิลกึ 

 ในเชิงกว้าง คือ เกิดความปรารถนาดีต่อสรรพชีวิตทั้งมวล รวมถึงความ

ปรารถนาที่จะให้เขาได้เข้าถงึประโยชน์แห่งการใช้ชวีติด้วยเมตตา 

 ในเชงิลกึ หมายถงึ การมองเห็นโครงสร้างของเหตปัุจจยัในชวีติด้านใน ว่า :

 เมตตา “นาย ก.” ท�าให้ขึ้นสวรรค์ 

ส่วนการปองร้าย “นาย ก.” ท�าให้ตกนรก 

ส่วนการไม่มั่นหมายโดยความเป็น “นาย ก.” นัน้ ดุจนพิพาน
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มีจุดเริ่มต้นชีวิตอย่างถูกวิธี 

วญิญาณพเนจรเร่ร่อนท่องอยู่ในเนื้อเรื่องที่คดิอย่างไร้ทศิทาง

วญิญาณที่มศีรัทธาในเมตตาจติ มุ่งหน้าไปยังทศิที่ไม่เดอืดร้อน

ไม่ถูกหลอกหลอนด้วยเนื้อเรื่องปรุงแต่งร้ายมากมายระยบิระยับ

• ศรัทธาจงึมคีวามเชื่ออย่างมเีหตุผลว่า

หากมเีมตตาปรารถนาด ีไม่ก่อความเดอืดร้อน

ย่อมเข้าถงึประโยชน์สุขในชวีติด้านในผสานกับชวีติด้านนอก

ย่อมไม่เข้าถงึสิ่งที่เป็นโทษทุกข์

• เมื่อรู้จักเหตุและผลลัพธ์ ย่อมท�าให้เกดิจุดเริ่มต้นทศิทางในการใช้ชวีติ

ย่อมขยันอย่างถูกวธิทีี่จะมเีมตตาทัง้กาย วาจา ใจ ไม่เบยีดเบยีนตนและผู้อื่น

• ย่อมระลกึในใจแต่ความปรารถนาดทีี่ไม่เดอืดร้อนใจ เป็นหลักคดิอยู่ในใจ

• จติย่อมแนบแน่นกับความสุขจากความเมตตานัน้  

ไม่พเนจรอย่างไร้ทศิทางไร้จุดหมาย

• ปรชีาญาณย่อมหยั่งรู้ถงึเหตุปัจจัยที่ให้ผลตามครรลองเหล่านัน้

ด้วยจติอันเปิดกว้างรื่นรมย์ คงไว้ด้วยปีตสิุขอันมั่นคงในการด�ารงชวีติ
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เมตตาเป็นเกสรอันละเมยีดละไมแห่งลมหายใจ

ในเมื่อร่างกายในโลกล้วนเกดิจากธาตุ ๔ ใช้ลมหายใจเหมอืนกัน

ต่างกันเพยีงชวีติด้านใน ที่จะเลอืกจัดองค์ประกอบจติทางดหีรอืร้าย

เมตตาเป็นอลังการของชวีติด้านในที่เข้าถงึสวรรค์

ส่วนชวีติด้านนอกอาจใช้วัตถุอันอลังการ แต่ไม่อาจหลอกลวงสวรรค์ได้ 

 ดังนัน้ :

 ๑.  จงมศีรัทธาเชื่อในเมตตาจิตว่า ปิดอบาย ไม่งมงาย ขาดเหตุผล

 ๒.  มคีวามขยันในความปรารถนาดจีนไม่มเีวลาท�าชั่ว ไม่เกยีจคร้าน

 ๓.  มสีตริะลกึรู้ถงึเมตตา ไม่มคีวามประมาทก่อความเดอืดร้อนใจ

 ๔.  มสีมาธแินบกับเมตตา ไม่ปล่อยจติพเนจรเร่ร่อนไปอบาย

 ๕.  มปีัญญาในเมตตาเข้าถงึประโยชน์สุข ไม่เข้าถงึโทษทุกข์ด้วยความหลง

เมตตาจงึเป็นชวีติด้านในที่ง่าย งาม ปลอดโปร่ง สว่างไสว

การมสีตจิดจ้องภายในด้วยความปรารถนาด ี“จงเป็นสุขเถดิ”

เป็นการให้พรแก่ผู้อื่นและให้พรแก่ตัวเอง “จงมตีนเป็นสุข”

อลังการแห่งวัตถุภายนอกที่ประดับชวีติอาจจะเลอืกไม่ได้

แต่อลังการแห่งชวีติด้านในที่ประดับด้วยเมตตา

เป็นการเลอืกก�าหนดชวีติด้านใน ให้มสีุขประดุจอยู่ในสรวง
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 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! อริยสาวกนั้นนั่นแล เป็นผู้ปราศจากความโลภ ความ

โกรธ ความลุ่มหลง มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหน้า มีใจประกอบด้วยเมตตา แผ่ไป

ตลอดทิศหนึ่งอยู่ ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่ี่สี่ ก็เหมือนกัน

 โดยนัยนี้ ทั้งทิศเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า 

ในที่ทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ หาประมาณมิได้ 

ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่. อริยสาวกนั้น ย่อมรู้อย่างนี้ว่า ในกาลก่อนแล  

จิตของเรานี้ เป็นจิตเล็กน้อย เป็นจิตไม่ได้อบรมแล้ว แต่บัดนี้ จิตของเรานี้

เป็นจิตหาประมาณมิได ้ เป็นจิตอบรมดีแล้ว. ก็กรรมที่ท�าแล้วพอประมาณ 

อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ย่อมไม่เหลืออยู่ ไม่ตั้งอยู่ ในจิตของเรานั้น.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลายจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉน คือหาก 

ในเวลายังเป็นเด็ก เด็กนี้พึงเจริญเมตตาเจโตวิมุตติไซร้ จะพึงท�าบาปกรรม

บ้างหรือ ?

 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ไม่เป็นเช่นนั้น พระเจ้าข้า”

 พ. ก็ทุกข์จะพึงถูกต้องบุคคลผู้ไม่ท�าบาปกรรมแลหรือ ?

 ภิ. “ไม่ใช่เช่นนั้น พระเจ้าข้า” “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! ด้วยว่าทุกข์จักถูกต้อง

บุคคลผู้ไม่ท�าบาปกรรมได้ที่ไหน”

 พ. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ก็เมตตาเจโตวิมุตตินี้ อันสตรีหรือบุรุษพึงเจริญแล  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! กายนี้ มิได้มีส่วนอันสตรีหรือบุรุษจะพึงพาเอาไปได้ ดูก่อน

ภิกษุทั้งหลาย ! สัตว์ผู้มีอันจะต้องตายเป็นสภาพนี้ เป็นผู้มีจิตเป็นเหตุ สัตว์นั้นย่อม

รู้อย่างนี้ว่า บาปกรรมไร ๆ ของเรา อันกรัชกายนี้ท�าแล้วในกาลก่อน บาปกรรมนั้น

ทั้งหมด เป็นกรรมอันเราพึงเสวยในอัตภาพนี้ จักไม่ติดตามไป ดังนี้.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! เมตตาเจโตวิมุตตินี้ อันภิกษุผู้มีปัญญา ผู้ยังไม่แทงตลอด

วิมุตติอันยิ่งในธรรมวินัยนี้ อบรมแล้วด้วยประการอย่างนี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อความ

เป็นอนาคามี

 (องฺ. ทสก. ๒๔/๓๖๕/๒๑๙)
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ความงดงามแห่งจติที่หาประมาณมไิด้ด้วยเมตตา

เป็นนยิามส�าคัญอันล�้าค่าแห่งชวีติที่เปิดกว้างรื่นรมย์

ส่วนจติที่ขาดเมตตา เป็นจติที่ขาดการอบรม เป็นจติเล็กน้อย ใจแคบ

จติคับแคบเพราะถูกครอบง�าด้วยความโลภและพยาบาท

เหมอืนกบในกะลา ไม่อาจเห็นฟ้ากว้างไร้ขอบเขต

เมื่อตัง้สตเิฉพาะหน้า ระลกึรู้ลงไปทั่วสรรพางค์กาย

รู้สกึตัวชัดตัง้แต่ศรีษะจรดปลายเท้าในกายอันธุล ี(กรัชกาย)

จะหาชื่อสมมตวิ่าเป็นขอบเขตอวัยวะส่วนไหนไม่พบ

จะโลภหรอืพยาบาท ผม ขน เล็บ ฟัน ฯลฯ ที่ไม่ใช่ของใครได้หรอื ?

การเผชญิหน้ากับประสบการณ์ตรงเฉพาะหน้าของความจรงิในใจ

ความงามของจติที่ไหลผ่านการสะพรั่งบานแห่งเมตตาภายใน

“ทุกข์จักถูกต้องบุคคลผู้ไม่ท�าบาปกรรมได้ที่ไหน”

เพราะกายอันเป็นธาตุ ๔ นัน้ ไม่มใีครพงึพาเอาไปได้เบื้องหลังความตาย

ดอกไม้ผลบิานแล้วโรยรา แต่ปราศจากการก่อบาปกรรมในบุปผา

...ร่างกายก็เป็นเช่นนัน้...

เมื่อมแีต่จติที่ปราศจากบาปกรรม ย่อมไม่ทุกข์ใจ

ความเข้าใจเช่นนี้ ย่อมอบรมจติประดุจประดษิฐานอยู่ในสรวง
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  ผู้เจริญเมตตาเห็นโดยชอบว่า 

  “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” 

  เมตตาเจโตวิมุตติ ชื่อว่า อบรมแล้วด้วยสัมมาทิฏฐิ 

    ผู้เจริญเมตตาตรึกตรองโดยชอบว่า 

  “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด”

  เมตตาเจโตวิมุตติ ชื่อว่า อบรมแล้วด้วยสัมมาสังกัปปะ 

    ผู้เจริญเมตตาก�าหนดโดยชอบว่า 

  “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด”

  เมตตาเจโตวิมุตติ ชื่อว่า อบรมแล้วด้วยสัมมาวาจา 

    ผู้เจริญเมตตาตั้งการงานไว้โดยชอบว่า 

  “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด”

  เมตตาเจโตวิมุตติ ชื่อว่า อบรมแล้วด้วยสัมมากัมมันตะ 

  

เมตตาเกิดพร้อมกับมรรคมีองค์ ๘
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  ผู้เจริญเมตตาช�าระอาชีวะให้ผ่องแผ้วโดยชอบว่า 

  “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด”  

  เมตตาเจโตวิมุตติ ชื่อว่า อบรมแล้วด้วยสัมมาอาชีวะ 

    ผู้เจริญเมตตาประคองความเพียรไว้โดยชอบว่า 

  “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” 

  เมตตาเจโตวิมุตติ ชื่อว่า อบรมแล้วด้วยสัมมาวายามะ 

    ผู้เจริญเมตตาตั้งสติไว้โดยชอบว่า 

  “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” 

  เมตตาเจโตวิมุตติ ชื่อว่า อบรมแล้วด้วยสัมมาสต ิ

    ผู้เจริญเมตตาตั้งจิตไว้โดยชอบว่า 

  “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” 

  เมตตาเจโตวิมุตติ ชื่อว่า อบรมแล้วด้วยสัมมาสมาธิ 

    องค์มรรค ๘ ประการนี้เป็นอาเสวนะ เป็นภาวนา เป็นพหุลีกรรม เป็น

อลังการ เป็นบริขาร เป็นบริวาร เป็นความเต็มรอบ เป็นสหรคต เป็นสหชาติ 

เป็นความเกี่ยวข้อง เป็นสัมปยุตตะ เป็นความแล่นไป เป็นความผ่องใส 

เป็นความตั้งอยู่ด้วยดี เป็นความพ้นวิเศษ เป็นความเห็นว่า “นี้ละเอียด” 

ของเมตตาเจโตวิมุตติ. เมตตาเจโตวิมุตติท่ีบุคคลท�าให้เป็นดุจยาน ท�าให้เป็นท่ีต้ัง 

ตั้งไว้เนือง ๆ สั่งสมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้ว เจริญดีแล้ว อธิษฐานดีแล้ว ด�าเนินไป

ดีแล้ว พ้นวิเศษแล้ว ย่อมยังเมตตานั้นให้เกิด ให้โชติช่วง ให้สว่างไสว

 (ขุ. ป. ๓๑/๔๖๘/๒๖)

นายตัวแปร สิทธิธมฺโม_IPAD

นายตัวแปร สิทธิธมฺโม_IPAD

นายตัวแปร สิทธิธมฺโม_IPAD

นายตัวแปร สิทธิธมฺโม_IPAD

นายตัวแปร สิทธิธมฺโม_IPAD

นายตัวแปร สิทธิธมฺโม_IPAD

นายตัวแปร สิทธิธมฺโม_IPAD
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...เมตตานั้น... เป็นอลังการแห่งหลกัการของชวีติด้านในอันสงบงาม 

ผสานกบัชวีติด้านนอก ที่เกดิพร้อมกับทุก ๘ แฉกรัศมขีองชวีติ  

ด้วยวาระจติของการพ้นทุกข์

๑. ทุกความเห็นชอบนัน้ เกดิพร้อมกับความเมตตา 

  ในวาระจติขณะนัน้ย่อมเป็นการพ้นทุกข์

๒. ทุกความด�ารติรกึตรอง ต้องเกดิพร้อมกับความเมตตา 

  ในวาระจติขณะนัน้ย่อมพ้นทุกข์

๓. ทุกค�าพูดนัน้ เกดิพร้อมกันกับความเมตตาดุจภาษาสวรรค์ 

  ในวาระจตินัน้ไม่มทีุกข์

๔. ทุกการงาน มคีวามเมตตาเกดิพร้อมด้วยเสมอ

  ในวาระจตินัน้ปราศจากทุกข์

๕. การช�าระอาชพีการงานให้ผ่องแผ้ว เกดิพร้อมกับเมตตา

  ในวาระจตินัน้ย่อมพ้นทุกข์

๖. การโอบประคองความเพยีร เกดิพร้อมด้วยเมตตา

  ในวาระจตินัน้ย่อมไม่มทีุกข์

๗. การตัง้สต ิที่เกดิพร้อมกับความเมตตา

  ในวาระจตินัน้เป็นการพ้นทุกข์

๘. การตัง้จติไว้โดยชอบ เกดิพร้อมกับเมตตา 

  ในวาระจตินัน้ย่อมพ้นทุกข์

 ทางด�าเนนิชวีติอันประเสรฐิอลังการ มเีมตตาเป็นบรวิารของทุกพฤตกิรรม 

คอืมแีต่จติปรารถนาดไีม่มคีวามเดอืดร้อนอยู่ภายใน

...วาระจตินัน้จะมทีุกข์ได้แต่ที่ไหน...

การสั่งสมให้เต็มทุกรอบด้านของการด�าเนนิชวีติจะเห็นชัดเจนว่า “นี้ละเอยีด” 

“เมตตาเจโตวมิุตต”ิ จงึเป็นดุจสนามพลังในการขับเคลื่อนชวีติ 

ซึ่งอธษิฐานจติว่าจะด�าเนนิชวีติด้วยเมตตา 

ย่อมหลุดพ้นสู่ความวเิศษ โชตชิ่วง สว่างไสว
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เมตตาเป็นอลังการของชีวิต

ชวีติที่ยิ่งใหญ่แต่ไร้เมตตาจะงดงามหรอืมปีระโยชน์อะไร 

ส่วนการมเีมตตาเป็นอลังการของการใช้ชวีติในทุกด้าน

การสัมผัสถงึสภาวะแห่งเมตตาภายใน เป็นหลักในการด�าเนนิชวีติ 

เหมอืนมเีสาหลักแห่งแสงที่บรสิุทธิ์สถติเป็นแกนกลางชวีติด้านใน

และแสงงามนัน้แผ่เป็นรัศม ี๘ แฉก เหมอืนรัศมสีรีุ้ง

ไม่ว่าจะสัมผัสสิ่งใดสิ่งนัน้ย่อมกลายเป็นมณรีุ้ง 

แฉกรัศมแีห่งเมตตาก็เป็นเช่นนัน้...

ยามแสงงามนัน้ส่องต้องไปที่ทัศนวสิัยที่เกดิร่วมกับเมตตา 

วสิัยทัศน์นัน้ก็ดูอลังการผ่องใส โชตชิ่วง โชนรัศม ี

ความคดิที่เกดิร่วมกับเมตตานัน้ ดูอลังการ ยิ่งใหญ่ งดงาม

ค�าพูดที่เต็มไปด้วยเมตตาช่างสวยสด สว่างไสว ในทศิทางแห่งอลังการ

เช่นเดยีวกับการกระท�าและการเลี้ยงชพีด้วยเมตตานัน้ เป็นความงามอันอลงัการ

แม้การขยันโอบประคองความเพยีร ดุจวรีชนผู้อาจหาญอลังการ

สตทิี่เกดิพร้อมกับเมตตา อลังการกว่าการใช้สตทิี่ไร้เมตตา

การตัง้จติไว้ด้วยเมตตา ย่อมอลังการโชตชิ่วง สว่างไสว

เป็นการเต็มทุกรอบด้านของชวีติที่แสงงามทัง้ ๘ แฉกรัศมเีรอืงรอง

เหมอืนชวีติที่มเีมตตาเป็นบรวิารโชนรังสแีห่งแสงงามอลังการตระการตา
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๑) สุขทลีะขณะจติที่มเีมตตา เป็นวาระจติที่พ้นทุกข์

    สภาวะของเมตตา คอืความปรารถนาดไีม่ปองร้ายกัน

    เจโต หมายถงึ วาระของจติ 

    เมื่อแนบกับเมตตา คอืวาระแห่งสุข

    ดังนัน้ เพยีงแค่รู้วาระแห่งจติตนว่ามเีมตตาก็พอ ไม่ต้องรู้วาระจติใครก็ได้

    เพราะการรู้วาระจติที่มเีมตตาในขณะนัน้ เป็นวาระแห่งการพ้นทุกข์

    จงึรวมความหมายหรอืสภาวะนัน้ว่า “เมตตาเจโตวมิุตต”ิ

    คอืการหลุดพ้นจากทุกข์ด้วยวาระจติที่แนบสนทิกับเมตตา

๒) ดังนัน้ อย่าให้การปฏบิัตธิรรมเป็นภาระของความอยากสงบ คาดหวัง     

    อยากรู้อะไร ตั้งใจเพยีงแค่หนึ่งขณะจตินั้น มเีมตตาขณะนั้น ... 

    ไม่มทีุกข์ก็พอแล้ว...เพราะสภาวะของเมตตาไม่ก่อบาปกรรม  

    ทุกข์จะมาจากไหนได้ ?

๓) เมื่อมวีสิัยทัศน์ที่แจ่มชัดด้วยเหตุและผลเช่นนัน้แล้ว

    เพยีงขณะจติที่ก�าลังคดิแนบสนทิกับเมตตา ย่อมไม่ทุกข์ใจ พสิูจน์ได้ในขณะจตินี้

    เพยีงขณะจติที่ก�าลังพูดแนบสนทิกับเมตตา ย่อมไม่ก่อทุกข์

    เพยีงขณะจติที่ก�าลังกระท�าการสิ่งใดแนบสนทิกับเมตตาไว้ ย่อมไม่มทีุกข์

    เพยีงขณะจติที่ก�าลังโอบประคองความเพยีรด้วยเมตตา ย่อมพ้นทุกข์

    เพยีงขณะจติที่มสีตริะลกึอยู่แต่เมตตา ทุกข์ย่อมก่อตัวไม่ได้

    เพยีงขณะจติที่ตัง้มั่นแนบสนทิกับเมตตา ทุกข์ใจย่อมไม่มี

๔) การปฏบิัตธิรรมทลีะขณะจติเดยีวที่เกดิพร้อมเมตตา ย่อมพ้นทุกข์

    ความสุขทลีะขณะ คอืทุกวาระจติแนบสนทิกับเมตตาทุกรอบด้านของชวีติ 

    ย่อมสัมผัสได้ถงึสภาวะจติอันวเิศษ โชตชิ่วง สว่างไสว

สรุปบทที่ ๒
อย่างไรเรียกว่าเมตตา
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๑) มสีต ิเห็นความคดิ การพูด การกระท�า ว่าเดอืดร้อนตนเอง ผู้อื่น หรอืไม่ ? 

    หากก่อความเดอืดร้อน ให้หยุดพฤตกิรรมนัน้ทันท ี

    แล้วหันมาทบทวนดูลักษณะของเมตตา ๘ ประการดังกล่าว

    ว่า ‘ขาดเมตตา’ หรอื ‘มเีมตตา’ ?

๒) มสีต ิสังเกตสภาวะของเมตตา ๘ ประการ 

    ว่าเกดิจากสมอง หรอืสภาวะนัน้ประกอบอยู่กับจติ ? 

    หากสภาวะนัน้ประกอบอยู่กับจติ “จงเป็นสุขเถดิ” ดังนี้,

    จติย่อมเข้าถงึประโยชน์สุข ไม่เข้าถงึโทษทุกข์เดอืดร้อน

๓) การฝึกฝนใจให้ประกอบด้วยเมตตา ๘ ประการ  

    ใช้ได้ในทุกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชวีติ  

    โดยสังเกตเห็นสภาวะเมตตานัน้มผีลต่อผู้มเีมตตาโ่ดยตรง    

    ส่วนสรรพชวีติต่าง ๆ จะรู้หรอืไม่รู้นัน้ไม่ส�าคัญ 

    ข้อส�าคัญอยู่ที่ผู้เจรญิเมตตาในขณะนัน้ ไม่ได้สร้างเหตุแห่งอบายภูมิ

    ผลแห่งอบายภูมจิงึไม่มี

๔) มสีตสิังเกตเห็นในปลกีย่อย แม้เล็กน้อยก็ไม่ควรประมาท 

    เช่น ความคดิ ค�าพูด การกระท�า ว่าบบีเค้นจติใจผู้ใดหรอืเปล่า ? 

    หากบบีเค้น แปลว่า ขาดเมตตา จนถงึความย�่ายขี่มเหงด้วยมานะระราน

    ก่อความเดอืดร้อนให้ครอบครัว องค์กร สังคม หรอืไม่ ทุกขณะจติ ?

    ไม่เบยีดเบยีนครอบครัว บุคคลที่เกี่ยวข้อง  

    จนถงึการไม่ก่อเวรปองร้ายกันทัง้ต่อหน้าและลับหลัง

การฝึกฝนในบทที่ ๒ 
อย่างไรเรียกว่าเมตตา



38

  

 

ส่วนการวางใจด้วยความปรารถนาดตี่อผู้อื่น  

“จงเป็นสุขเถดิ อย่ามทีุกข์เลย”  

ในทุกขณะที่ต้องเกี่ยวข้องกับสรรพชวีติ สัตว์ ผู้คน  

และบอกกับใจว่า “จงเป็นสุขเถดิ อย่ามทีุกข์”  

จนเกดิการเสพคุ้นชนิเป็นอัตโนมัต ิโดยไม่ต้องก�าหนด 

แต่เห็นจติท�างานเอง คอืเห็นเมตตาประกอบร่วมอยู่กับจติเสมออย่างนัน้  

จงึเรยีกว่า เข้าถงึเมตตาแล้ว
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บทที่ ๓
ผลของเมตตา

เมตตาจิตเหมือนประดิษฐานอยู่ในสรวง
ความเมตตาอันหวานหอมของดอกไม้ ไม่จำาเป็นต้องตามหาผเีสื้อ

รมิฝีปากของเด็กน้อยควานหานำ้านมจากมารดาที่สะเทิ้นอาย

เหมอืนรวงผึ้งที่เฝ้ากอบเก็บหยาดละอองเกสรแห่งนำ้าหวานไว้ในรวงรัง

พลังของเมตตาถูกค้นพบเสมอ

แม้ว่าจะซ่อนอยู่ในใจที่เหนยีมอายสักปานใด

ทวยเทพก็มไิด้ลำาบากใจที่จะดิ้นรนค้นหา

ประหนึ่งเสมอืนว่าเป็นใจดวงเดยีวกันในทพิย์แห่งสรวง
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     พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของท่านอนาถบณิฑติเศรษฐี 

กรุงสาวัตถี ... พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ผู้ใดพึงให้ทาน

ประมาณ ๑๐๐ หม้อใหญ่ในเวลาเช้า, ผู้ใดพึงให้ทานประมาณ ๑๐๐ หม้อใหญ่ใน

เวลาเที่ยง, ผู้ใดพึงให้ทานประมาณ ๑๐๐ หม้อใหญ่ในเวลาเย็น;

     ผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้า โดยที่สุดแม้เพียงชั่วขณะการหยดน�้านม

แห่งแม่โค

     ผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยง โดยที่สุดแม้เพียงชั่วขณะการหยดน�้านม

แห่งแม่โค

     ผู้ใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็น โดยที่สุดแม้เพียงชั่วขณะการหยดน�้านม 

แห่งแม่โค

     การเจริญเมตตาจิตนี้ มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้ว ๓ ครั้งในวัน

หนึ่งนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า “เราจักเจริญเมตตา 

เจโตวิมุตติ กระท�าให้มาก กระท�าให้เป็นประดุจยาน กระท�าให้เป็นที่ตั้งอาศัย  

ให้ม่ันคง สั่งสม ปรารภด้วยดี” ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่าง

นี้แหละ.

 (ส�. นิ. ๒๖/๗๓๐/๖๖๗)
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ความอ่อนโยนอันเบิกบานของดอกไม้

ยิ้มรับความเวิ้งกว้างแห่งอมตสุข

อ้อมกอดแห่งความเข้าใจ เป็นการสิ้นขอบเขตแห่งศัตรู

หน้าต่างของกลีบบุปผาในความด�าริชอบ

กลั่นกรองออกมาจากความสุดห้วงลึกของปัญญาที่เห็นความจริง

สู่ทัศนียภาพของวาจา ดั่งหนทางของสวนดอกไม้ในรุ่งอรุณ

ความแจ่มชัดเจิดจรัสเจียระไนทุกการกระท�ายิ่งกว่าเพชร

มีสติรู้ชัดและตั้งมั่น แนบแน่นแก่นแกนของผลึกอันลึกซึ้งแห่งเมตตาอันสงบงาม

การเจรญิเมตตาเพยีงหยดน�้านมแห่งแม่โค

มีผลมากกว่าทานที่ให้วันละ ๓ ครั้ง

๑. เพราะเมตตาจิตปรารถนาดี ย่อมป้องกันจิตให้พ้นจากความเดือดร้อน

๒. การแนบสนิทจิตกับเมตตา เป็นสมาธิ ตั้งมั่น สงบงาม

๓. จิตที่เป็นสมาธิ ย่อมหลุดพ้นจากความเศร้าหมอง

ความอ่อนโยนอันเบิกบานของเมตตา

จึงเป็นการสิ้นขอบเขตแห่งศัตรู

มีสติตั้งไว้ในเมตตา มีจิตหาประมาณมิได้

เป็นการหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์โดยประการทั้งปวง
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     ภิกษุ ท.! เมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลปฏิบัติแล้ว เจริญแล้ว ท�าให้มากแล้ว ท�าให้

เป็นดุจยาน ท�าให้เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้เนือง ๆ สั่งสมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้ว. พึงหวังได้

อานิสงส์ ๑๑ ประการ อานิสงส์ ๑๑ ประการ อะไรบ้าง คือ :-

     ๑. หลับเป็นสุข  ๗. ไฟ ยาพิษ หรือศัสตรา กล�้ากรายไม่ได้

     ๒. ตื่นเป็นสุข   ๘. จิตตั้งมั่นเร็ว

     ๓. ไม่ฝันร้าย   ๙. สีหน้าสดใส

     ๔. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย ๑๐. ไม่หลงลืมสติตาย

     ๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย

     ๖. เทวดาทั้งหลายรักษา ๑๑. เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษ 

         อันยอดยิ่ง ย่อมเข้าถึงพรหมโลก

  (ขุ. ป. ๓๑/๔๖๐/๒๒)
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การโอบประคองเมตตาจิตไว้ภายใน

ท�าให้หลับเป็นสุข คล้ายอยู่ในสมบัติพัสถานแห่งเมตตา

ตื่นเป็นสุข ดุจกลีบดอกไม้ผลิแย้มรับรัศมีสีทองแห่งอรุณ

ไม่ฝันร้าย คล้ายขณะตื่นและฝันมีความเหมือนกันในจิตเมตตา

อยู่ในสถานที่ใด ย่อมเป็นที่รักใคร่ของมนุษย์และอมนุษย์

ดั่งการเบ่งบานของดอกไม้ไม่ต้องตามหาผีเสื้อ

เทวดาย่อมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลรักษาผู้มีเมตตา ดุจจิตดวงเดียวกัน

อันตรายใด ๆ ไม่อาจกล�า้กรายจติที่มีเมตตาปราศจากโทษ

จิตที่ไม่เดือดร้อนย่อมตั้งมั่นได้ง่าย เพราะไม่มีความเศร้าหมอง

จิตที่ไม่เศร้าหมอง ใบหน้าย่อมผ่องใสไปตามครรลอง

ความผ่องใส ย่อมไม่เลอะเลือน ไม่ขาดสติแม้ยามตาย

...ผลสุดท้าย... ยามตายคล้ายหลับแล้วตื่นขึ้นในชั้นพรหม
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รางวัลแห่งความเมตตาที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้ดู

ท�าลายประตูซี่กรงแห่งอัตตา อันแบกไว้ด้วยเปลือกอันแข็งแกร่ง

เหมือนเมล็ดพันธุ์ภายในที่ได้รับการจุมพิตจากเมตตาอันอบอุ่นและแสนหวาน

ผลิบานความหอมหวานอันอบอุ่น โดยมิต้องอัญเชิญหมู่ทวยเทพมารักษา

ดุจบุปผาผลิบานไม่ต้องตามหาผีเสื้อ

แต่ผีเสื้อย่อมค้นพบดอกไม้บานจากความหอมหวานของเกสร 

การปรากฏในท่ามกลางความเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์

ประดุจโชควาสนา ซึ่งเป็นทาสรับใช้อันซื่อสัตย์ของเมตตา 

โดยมิได้เรียกร้องการสยบยอม

รางวัลแห่งเมตตาย่อมให้ของขวัญ เป็นความผลิบานแห่งปีติสุขภายใน

เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอันตั้งมั่นได้เร็วพลัน 

...ในบาทฐานจิต ที่แนบสนิทกับเมตตานั้น...

ท�าให้ความประทุษร้ายใด ๆ มอิาจกล�้ากราย

หนทางแห่งเมตตาย่อมสว่างไสวถึงพรหมโลก

ละโศกาอาลัยในกระแสช่อดอกไม้แห่งเหตุปัจจัย

แทงตลอดบรรลุคุณวิเศษอันยอดยิ่ง  

ถึงสิ่งประเสริฐที่สุดของมนุษย์จะพึงท�าได้
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(๑)      ราหุล ! เธอใคร่จะท�ากรรมใดด้วยวาจา พึงพิจารณากรรมนั้นเสียก่อนว่า 

“วจีกรรมที่เราใคร่จะกระท�านี้ เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง เบียดเบียน

ผู้อื่นบ้าง เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศล มีทุกข์เป็นก�าไร  

มีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอ ? “ ดังนี้, ราหุล ! ถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ไซร้, 

เธอไม่พึงกระท�าวจีกรรมชนิดนั้นโดยถ่ายเดียว. ราหุล ! ถ้าเธอพิจารณา รู้สึกดังนี้

ว่า “วจีกรรมที่เราใคร่จะกระท�านี้ ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้าง ไม่เป็นไป

เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้าง เป็นวจีกรรมที่

เป็นกุศล มีสุขเป็นก�าไร มีสุขเป็นวิบาก” ดังนี้ไซร้, ราหุล ! เธอพึงกระท�าวจีกรรม

ชนิดนั้น.

(๒)   ...วจีกรรมที่เราก�าลังกระท�าอยู่นี้...

(๓)    ...วจีกรรมที่เรากระท�าแล้วนี้... มีสุขเป็นก�าไร... พึงอยู่ด้วยปีติ ปราโมทย์ 

ตามศึกษากุศลทั้งหลายอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน

(ในหมวดกายกรรม และมโนกรรม ก็ได้ทรงตรัสไว้อย่างเดียวกัน)

(ม. ม. ๑๓/๑๐๙/๑๓๐)
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    ชีวิตนี้มีสุขเป็นกำาไร

มีสุขเป็นก�าไร อยู่ด้วยปีติ เบิกบานทั้งทิวาและราตรี

ชีวิตนี้เลือกได้ที่จะก่อเจตนาเป็นที่ตั้งของสุขเวทนา

การลงทุนวาจาที่ไม่เบียดเบียน มีความสุขเป็นก�าไร ลงทุนน้อย ก�าไรมาก

การลงทุนวาจายาพิษ คิดประทุษร้าย ลงทุนมาก ทั้งล�าบากและขาดทุน

ความฉลาดเห็นกรรม คือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนา

เห็นปัญญาอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ส�าเร็จสมประสงค์ ซื่อตรงต่อผลลัพธ์

เจตนาทางกายที่ไม่เบียดเบียน มีความสุขเป็นก�าไรในทุกสถาน

เป็นความสง่างามในท่ามกลางมรรคาสู่สัมมาสมาธิได้โดยง่าย

ถ้าภายในร่างกายจะก่อเจตนาให้เป็นอะไรก็ได้ ...ควรเลือกก่อเมตตาจิตเถิด...

เพราะเป็นการแนบสนิทอยู่ด้วยปีติ สุข อันเป็นผลของเมตตานั้น

จิตที่ตั้งมั่นย่อมมีรัศมีผ่องใสทั้งในกายและนอกกาย

แบ่งปันก�าไรแห่งความสุขได้ในทุกที่ทุกเวลา
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     ปุณณะ ! กรรมขาวมีวิบากขาว ก็มีอยู่; ... คนบางคนในกรณีนี้ ย่อมปรุงแต่ง

ซึ่งกายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร อันไม่เป็นไปเพื่อทุกข์ แล้วย่อมเข้าถึงซึ่งโลกอัน

ไม่ประกอบด้วยทุกข์ ถูกต้องผัสสะอันไม่ประกอบด้วยทุกข์; ย่อมเสวยเวทนาอัน

ประกอบด้วยสุขโดยส่วนเดียว ดังเช่น พวกเทพสุภกิณหา...ฯลฯ... 

      ปุณณะ ! นี้เรียกว่า กรรมขาวมีวิบากขาว....

(ม. ม. ๑๓/๖๗/๘๘)
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ฉลาดขั้นเทพไม่เบียดเบียนใคร

การเสวยเวทนาอันเป็นสุขโดยส่วนเดียวก็มีอย ู

่ประดุจเทพประดับประดาวิสุทธิ์วิเศษด้วยเจตนาไม่เบียดเบียนในทุกสถาน

เบิกบาน มีสติอยู่เป็นปกติสุข ทั้งกาย วาจา ใจ ประณีตอุเบกขา

รัศมีเรืองรองตลอดร่างดั่งเทพย่างกรายบนพื้นหล้า

เพราะมีปัญญาเห็นกรรม คือ ‘เจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนา’

เมื่อมีเจตนาไม่เบียดเบียน ย่อมเสวยสุขเวทนาโดยส่วนเดียว

ท่องเที่ยวจาริกไปในกาย วาจา ใจ ที่ไม่มีเศษเสี้ยวแห่งความเบียดเบียน
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“บัณทิตพึงศึกษาบุญที่ดีเลิศ มีความสุขเป็นก�าไรเท่านั้น คือพึงบ�าเพ็ญทาน 

ประพฤติธรรมสม�่าเสมอ และเจริญเมตตาจิต บัณฑิตบ�าเพ็ญธรรม ๓ ประการ  

อันเป็นเหตุเกิดความสุขเหล่านี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุข  

ซึ่งไม่มีการเบียดเบียนกัน”

 (ขุ. ขุ. ๒๕/๓๖๗/๒๓)
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จุมพิตจากแฉกสุวรรณรัศมีแสงอรุณ

เห็นเลื่อมรุ้งมณใีนทุกเม็ดน�้าค้าง

จุมพิตด้วยดวงเนตรแห่งเมตตา

มีปัญญาหาความสุขเป็นก�าไรได้ในทุกขณะ

ประพฤตธิรรมสม�่าเสมอ

คือเห็นชอบตามเป็นจริงว่า ‘สิ่งทั้งปวงในโลกไม่ใช่ของเรา’

การบ�าเพ็ญทาน คือการสละออก

ดั่งผลไม้สุกงอมหอมหวานสละจากกิ่งก้าน

เมื่อสละสิ่งไม่ใช่ของตนเสีย ย่อมมีความสุขตลอดกาลนาน



54

     “ภิกษุท้ังหลาย ! เธอทัง้หลายอย่ากลวับญุเลย ค�าว่า ‘บญุ’ นี ้เป็นชือ่ของความ

สุข ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่ารัก น่าพอใจ เรารู้ชัดผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่ารัก  

น่าพอใจ ของบุญท่ีเราท�าไว้ตลอดกาลนาน เราเจริญเมตตาพรหมวิหาร มาถึง 

๗ ปี จึงไม่มาเกิดในโลกนี้อีกถึง ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัปป์ ทราบมาว่าเมื่อกัปป์พินาศไป 

เราบงัเกดิอยูใ่นพรหมโลกชัน้อาภสัสระ เมือ่กปัป์เจรญิขึน้ใหม่ เราบงัเกดิอยูใ่นพรหม

วิมานท่ีว่างเปล่า. ภิกษุทั้งหลาย ณ พรหมวิมานนั้น เราเป็นพรหม เป็นผู้ยิ่งใหญ่ 

ไม่มีใครเทียบได้ด้วยคุณธรรม เป็นผู้สามารถเห็นอดีต อนาคต และปัจจุบันได้อย่าง

แจ่มแจ้ง เป็นผู้บังคับจิตให้เป็นไปในอ�านาจของตนได้ ภิกษุท้ังหลาย ! เราเคยเป็น

ท้าวสักกะจอมเทพ ถึง ๓๖ ชาติติดต่อกัน เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็น

ธรรมราชามีอ�านาจแผ่ไปทัว่มหาสมุทรทัง้ ๔ เป็นผูพ้ชิติชัยได้ทัง้ภายในและภายนอก 

มีแว่นแคว้นมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ นับได้หลายร้อย

ครั้ง ไม่จ�าเป็นต้องกล่าวถึงการเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินประเทศราชเลย เราน้ันได้มี

ความคิดอย่างนี้ว่า ‘บัดนี้ เราเป็นผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากถึงเพียงนี้ ด้วยผลของ

กรรมและวิบากของกรรมอะไรหนอ ?’ 

     ภิกษุทั้งหลาย ! เราตอบตนเองได้ว่า ‘บัดนี้ เราเป็นผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก

ถึงเพียงนี้ด้วยผลของกรรมและวิบากของกรรม ๓ ประการ คือ :-

 ๑. ทาน (การให้)

  ๒. ทมะ (การฝึกตน)

  ๓. สัญญมะ (การส�ารวม) (การยับยั้ง) (การงดเว้น)” 

 (ขุ. ขุ. ๒๕/๓๖๖/๒๒)
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บุญเป็นชื่อของความสุข

ประดุจสรวงสวรรค์ประดิษฐานอยู่ในใจด้วยเมตตา

...ในขณะเมตตา... ความเดือดร้อนใจจากการปองร้ายย่อมมีไม่ได้

เมตตาเป็นการด�าเนินชีวิตที่ไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น

คุณธรรมที่งอกงามตามเมล็ดพันธุ์แห่งเมตตา

๑. ผู้เมตตาย่อมให้ได้ เพื่อเกื้อกูลให้สรรพชีวิตได้รับความสุข

๒. ใจผู้เมตตาย่อมไม่มีพื้นที่ใจส�าหรับปองร้าย เป็นการฝึกตนพ้นจากอบาย

๓. ความเมตตาเพ่ือพ้นจากการเดือดร้อนจากตัณหา ๖ ย่อมมีได้ด้วยการส�ารวม

ผลของเมตตาจึงเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ

มีอานุภาพด้วยบุญฤทธิ์

วิสุทธิ์กว่าวิเศษแสงเพชรมณีใด

เพราะแสงแห่งเมตตาขจัดกิเลสธุลีอันมืดมัว

สุกสกาวสว่างทั่วในดวงใจ
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เมตตาสูตร มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้.

๑.  ชื่อว่าหลับเป็นสุข ไม่กระสับกระส่ายหลับเป็นทุกข์; แม้เม่ือหยั่งลงสู่ความหลับ  

ก็เป็นสุขเหมือนผู้เข้าสมาบัติ.

๒.  ผู้เสพเมตตาเจโตวิมุตติ ตื่นเป็นสุข เหมือนดอกปทุมก�าลังแย้มอยู่.

๓.  บุคคลผู้เสพเมตตาเจโตวิมุตติ แม้เมื่อฝันเห็น ก็ฝันเห็นแต่เรื่องท่ีเจริญเท่านั้น 

เหมือนฟังธรรมอยู่ ฉันนั้น

๔.  บุคคลผู้เสพเมตตาเจโตวิมุตติ ย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของมนุษย์ท้ังหลาย 

เหมือนแก้วมุกดาหารที่สวมไว้ที่อก และเหมือนพวงมาลัยประดับไว้ที่ศีรษะ ฉันนั้น.

๕.  บุคคลผู้เสพเมตตาเจโตวิมุตติ ย่อมเป็นที่รักของอมนุษย์ท้ังหลาย เหมือนเป็น

ที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย ดุจพระวิสาขเถระ.

๖.   เทวดาทั้งหลายย่อมรักษาเหมือนมารดาและบิดารักษาบุตร ฉันนั้น.

๗.  ไฟย่อมไม่กล�้ากราย คือไม่เข้าไปพ้องพานร่างกายของผู้อยู่ด้วยเมตตา ก็ในข้อนี้ 

ท่านอาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวเรื่องแม่โคนมไว้

ได้ยินว่า แม่โคนมตัวหนึ่ง ก�าลังยืนหลั่งน�้านมให้แก่ลูกโคอยู่ นายพรานคนหนึ่งคิดว่า เราจัก

แทงแม่โคนั้น จึงใช้มือพลิกไปมาพุ่งหอกด้ามยาวไป หอกนั้นแหละ หมุนไปกระทบร่างแม่

โคนมนั้น เหมือนใบตาลปลิวไปกระทบฉันนั้น. เพราะก�าลังอุปจารภาวนาก็หามิได้ เพราะก�าลัง 

อปัปนาภาวนากห็ามไิด้ เป็นเพราะแม่โคนมน้ันมีจิตเกือ้กลูอย่างแรงในลกูโคอย่างเดยีว. เมตตา

มีอนุภาพมากถึงอย่างนี้.

๘.  จิตของบุคคลผู้อยู่ด้วยเมตตา ย่อมตั้งมั่นได้รวดเร็ว. ความที่จิตนั้นตั้งมั่นช้าไม่มี.

๙.  และหน้าของผู้นั้นย่อมมีสีผ่องใส เหมือนผลตาลสุกหลุดจากขั้ว ฉันนั้น.

๑๐.  ชื่อว่าหลงตายของผู้อยู ่ด้วยเมตตาไม่มี. ย่อมไม่หลงท�ากาละ เหมือนกับ 

ก้าวลงสู่ความหลับ.

๑๑.  บคุคลผูอ้ยู่ด้วยเมตตา เมือ่ไม่บรรลพุระอรหนัต์อนัเป็นคณุวิเศษทีย่ิง่กว่าเมตตา

สมาบัติ จุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในพรหมโลก เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้น.

 (อ�. ทสก. ๓๘/๕๕๑/๒๒๒)
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ความเมตตาอันบริสุทธิ์ พิสูจน์ได้ว่าเพริศแพร้วกว่า

วิสุทธิ์วิเศษกว่าเพชรมณีทั้งโลกมารวมกัน

เพราะการมีเมตตาเป็นวิหารธรรม ปวงเทพตามประดิษฐานคุ้มครองรักษาเก้ือกูล

ด้วยการพิจารณา คิด พูด ท�า แต่เรื่องที่ไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น

เพราะกาย วาจา ใจ ที่เดือดร้อนตนเองผู้อื่นไม่มีประโยชน์อะไรเลย

ใครเลยจะบังคับเราให้ท้ิงความคิด พูด ท�า เรือ่งเมตตา แล้วคิดเร่ืองเดือดร้อนได้

แม้ใครจะเฆี่ยนตีด้วยวาจาที่ไม่จริง ก็ไม่ยอมทิ้งความเมตตาต่อผู้นั้น

เพราะการไม่เมตตาต่อผู้อื่น แสงสุกสกาวแห่งสุขภายในจะดับพลัน

ทวยเทพที่ประดิษฐานคุ้มครองเกื้อกูลอันตรธานหายไปจากชีวิต

ความเมตตาอันบริสุทธิ์จึงพิสูจน์ให้ประจักษ์ได้กับตนเอง

คิด พูด ท�า แต่เรื่องเมตตาเป็นที่สบายใจ  

วันทั้งวันจะเอาเรื่องเดือดร้อนใจมาแต่ไหน

ไม่หว่ันกลัวแม้แต่ยามตาย เพราะเหตุปัจจัยท่ีเป็นกุศลน้ัน

ย่อมให้ผลเป็นความสุข ประดุจหลับแล้วต่ืนข้ึนในสรวงสวรรค์

เหตุผลท่ีสมควรมีเมตตาจึงมีคุณประโยชน์มากมาย

ส่วนเหตุผลท่ีสมควรขาดเมตตากัน ไม่มีคุณประโยชน์อะไรเลย
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 คหบดี.! ท่านอาจจะมีความคิดอย่างน้ีว่า ‘สมัยน้ัน เวลามพราหมณ์ผู้ให้ทานเป็น 

มหาทาน เป็นคนอื่นแน่แท้; แต่ท่านไม่พึงเห็นอย่างน้ัน เพราะเวลามพราหมณ์ผู้ให้ทาน

เป็นมหาทาน ในสมัยนั้นก็คือเรานั่นเอง; แต่ในทานนั้น ไม่มีใครเป็นพระทักขิไณยบุคคล,  

ใคร ๆ ก็ช�าระทักษิณานั้นให้หมดจดไม่ได้.

 คหบดี.! การที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิผู้เดียวให้บริโภค มีผลมากกว่า

การที่เวลามพราหมณ์ได้ให้ทานเป็นมหาทาน; 

  การที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นสกทาคามีผู้เดียวให้บริโภค มีผลมากกว่าการที่บุคคล

เชื้อเชิญบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิตั้งร้อยให้บริโภค;

  การทีบ่คุคลเชือ้เชญิบคุคลผูเ้ป็นอนาคามผีูเ้ดยีวให้บรโิภค มผีลมากกว่าการทีบ่คุคลเชือ้

เชิญบุคคลผู้เป็นสกทาคามีตั้งร้อยให้บริโภค; 

 การที่บุคคลเชือ้เชญิบุคคลผู้เป็นอรหันต์ผู้เดียวให้บริโภค มีผลมากกว่าการทีบุ่คคลเชื้อ

เชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีตั้งร้อยให้บริโภค;

 การที่บุคคลเชื้อเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์เดียวให้บริโภค มีผลมากกว่าการที่บุคคล

เชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันต์ตั้งร้อยให้บริโภค;

 การที่บุคคลเชื้อเชิญตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริโภค มีผลมากกว่าการที่

บุคคลเชื้อเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้าตั้งร้อยให้บริโภค; 

 การทีบ่คุคลเชือ้เชญิภกิษสุงฆ์มีพระพทุธเจ้าเป็นประธานให้บรโิภค มผีลมากกว่าการที่

บุคคลเชื้อเชิญตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริโภค; 

 การที่บุคคลสร้างวิหารอุทิศถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศท้ัง ๔ มีผลมากกว่าการท่ีบุคคลเชื้อ

เชิญภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้บริโภค; 

  การท่ีบคุคลมจีติเลือ่มใสถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ มีผลมากกว่า

การที่บุคคลสร้างวิหารอุทิศถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้ง ๔;

  การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสสมาทานสิกขาบท คือ การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ การงดเว้น

จากการลกัทรพัย์ การงดเว้นจากการประพฤตผิดิในกาม การงดเว้นจากการพดูเทจ็ การงด

เว้นจากการเสพของมึนเมา คือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท มีผลมากกว่า
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การที่บุคคลมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นสรณะ;

  การที่บุคคลเจริญเมตตาจิตอย่างน้อยช่ัวสูดดมกล่ินหอม มีผลมากกว่าการท่ี

บคุคลมจีติเลือ่มใสสมาทานสกิขาบท คอืการงดเว้นจากการฆ่าสตัว์ เป็นต้นนัน้.

 *คหบดี.! การที่บุคคลเจริญอนิจจสัญญาชั่วลัดนิ้วมือเดียว* มีผลมากกว่าการที่

เวลามพราหมณ์ได้ให้ทานเป็นมหาทาน; มากกว่าการทีบ่คุคลเช้ือเชญิบคุคลผูถ้งึพร้อมด้วย

ทิฏฐิให้บริโภค; มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิตั้งร้อยให้บริโภค; 

มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นสกทาคามีผู้เดียวให้บริโภค; มากกว่าการที่บุคคล

เชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นสกทาคามีตั้งร้อยให้บริโภค; มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็น

อนาคามีผู้เดียวให้บริโภค; มากกว่าการท่ีบุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอนาคามีตั้งร้อยให้

บริโภค; มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญบุคคลผู้เป็นอรหันต์ผู้เดียวให้บริโภค; มากกว่าการที่

บคุคลเชือ้เชญิบคุคลผูเ้ป็นอรหนัต์ตัง้ร้อยให้บรโิภค; มากกว่าการทีบุ่คคลเช้ือเชิญพระปัจเจก

พุทธเจ้าองค์เดียวให้บริโภค; มากกว่าการท่ีบุคคลเชื้อเชิญพระอรหันต์ตั้งร้อยให้บริโภค; 

มากกว่าการที่บุคคลเชื้อเชิญตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริโภค; มากกว่าการท่ี

บุคคลเช้ือเชิญภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้บริโภค; มากกว่าการที่บุคคลสร้าง

วิหารอุทิศถวายสงฆ์ผู้มาจากทิศท้ัง ๔;  มากกว่าการท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใสถึงพระพุทธเจ้า 

พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นสรณะ; มากกว่าการท่ีบุคคลมีจิตเล่ือมใสสมาทานสิกขาบท 

คือ การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ การงดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย

อันเป็นเหตุแห่งความประมาท; และมากกว่าการที่บุคคลเจริญเมตตาจิตอย่างน้อย

ชั่วสูดดมกลิ่นหอมนั้น” 

 (องฺ. สตฺตก. ๒๓/๔๗๒/๒๐)
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การตรวจสอบจิตว่ามีเมตตาหรือไม่ ?
เมตตาเป็นความง่าย งามที่สง่า

มิได้หรูหราด้วยการโอ้อวดเพื่อสยบยอม

๑) เพราะเมตตาจิต มีหลักคิดอยู่ทีค่วามไม่เดือดร้อน

    ความอ่อนโยนอ่อนหวานจึงผลิบานเรียบง่ายผ่านกาย วาจา ใจ

๒) มีสติสังเกตดูจิตในจิต ว่ามีความเดือดร้อนใจหรือไม่ ?

    หากวันทั้งวันไม่มีความเดือดร้อนใจแม้น้อยนิดก็ไม่ปรากฏ

    จิตชนิดนั้นย่อมอยู่ในกุศลวิถี

๓) จิตที่อยู่ในกุศล ย่อมอยู่ในภพภูมิภาวะที่ไม่มีความเดือดร้อน

    เหมือนขอวีซ่า (visa) ไปอยู่ต่างประเทศที่ไม่มีความเดือดร้อน

    จะรู้ว่าวีซ่า (visa) ผ่านหรือไม่ ย่อมรู้อยู่แก่ใจที่ไม่มีความเดือดร้อน

๔) เมื่อตรวจสอบวีซ่าใจ ว่าไม่มีความเศร้าหมองเดือดร้อน

    เป็นอันมั่นใจได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ว่า 

    ถึงยังไม่ตายก็อยู่ในภพภูมิใจที่ไม่เดือดร้อนแล้ว

    คือเหมือนสวรรค์ประดิษฐานภายใน ตั้งแต่ยังไม่ตาย

    ย่อมมั่นใจได้ว่า ไม่ขาดสติยามตาย คล้ายตื่นขึ้นในสวรรค์ชั้นพรหม
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สรุปบทที่ ๓ 
สรุปผลของเมตตาทั้ง ๑๑ ข้อ พอประมวลได้ดังนี้

๑) มีเหตุผลมากมายที่สมควรมีเมตตา ส่วนการขาดเมตตาไม่สมควรเลย

    ผลของเมตตานั้น เกิดขึ้นโดยตรงแก่ผู้เมตตา

    ดั่งเช่น เมตตาลับหลังด้วยกาย วาจา ใจ แม้ผู้อื่นไม่รู้ ก็รู้สุขนั้นอยู่แก่ตน

    หรือในขณะเมตตาภาวนา ไม่มีใครอยู่ต่อหน้า อยู่ล�าพังผู้เดียวในที่สงัด

    ก็ไม่จ�าเป็นต้องตั้งท่าปฏิบัติ 

    เพราะในเมตตาไม่มีจิตประทุษร้ายด้วยความโลภ โกรธ หลง

    เท่ากับนิวรณ์ ๕ ไม่อาจเข้ามาครอบง�าได้ จึงใช้ชีวิตประดุจพรหม

๒) ค�าว่า “ตื่นเป็นสุข” เหมือนดอกปทุมแรกแย้ม 

  “หลับเป็นสุข” เหมือนเข้าสมาบัติ

            “ไม่ฝันร้าย” คือฝันเห็นแต่เรื่องเจริญใจในนิมิต 

              เหมือนได้ปฏิบัติธรรมยามหลับด้วย

๓) เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ คือการประดับประดาจิตด้วยเมตตา

    ย่อมมีรัศมีผ่องใส หรือผลที่ใบหน้าผ่องใส 

    ย่อมน�าความสบายใจปลอดภัยมาสู่ผู้พบเห็น

    โดยไม่ต้องป่าวประกาศเรียกร้องความรักเหล่านั้น

๔) เทวดารักษา เหมือนมารดาบิดารักบุตร 

    เพราะความประพฤติด้วยเมตตา เหมือนอัญเชิญเทวดา

    เช่น คนที่ประพฤติเมตตาในที่ใด คนดีทั้งหลายย่อมเกื้อกูลคุ้มครองเสมอ

๕) ความหลงขาดสติตอนตาย ย่อมไม่มีแก่ผู้เจริญเมตตา

    หากยังไม่สิ้นอาสวะ ย่อมเคลื่อนจากอัตตภาพนี้

    เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นในพรหมโลก
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การฝึกในบทที่ ๓ 
การฝึกให้เกิดผลของเมตตา

๑) มองโลกผ่านหน้าต่างดอกไม้แห่งเมตตา

    ต้องเข้าใจให้ถูกต้องก่อนว่า อวิชชา (ความไม่รู้) เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร (การปรุงแต่ง)

    ดังนั้น คนเจ็ดพันล้านคนที่ยังไม่ดับอวิชชา ย่อมมีแต่เรื่องปรุงแต่งมากมาย

    คล้ายกลีบดอกไม้หลากสีสัน โปรยปลิวพริ้วไสวไปทุกมุมโลก

    การเจริญเมตตาจึงเป็นองค์ประกอบจิตอันหนึ่ง 

    ที่ประกาศความงามแผ่ขยายรัศมีจิตในกุศลวิถี ทางกาย วาจา ใจ

    จิตที่ประกอบด้วยเมตตาไม่มีโทษภายใน อีกทั้งยังไม่ปล่อยให้จิตใช้เวลาผิด

    ไปสนใจเร่ืองปรุงแต่งท่ีไม่จริงของคนภายนอกซ่ึงมากมาย หาสาระแก่นสารไม่ได้

๒) การมีสติแนบอยู่กับเมตตาภาวนาภายใน เช่นเดียวกับค�าภาวนา ‘พุทโธ’

    แต่เป็น “จงเป็นสุขเถิด” เป็นการยึดพื้นที่จิตไว้ด้วยกุศล ไม่ให้อกุศลเข้ามา

    และเป็นการยืนยันกับจิตว่า จะไม่ใช้ชีวิตปองร้ายใครให้เดือดร้อนใจ

    ฝึกมีสติจดจ่อกับค�าภาวนา “จงเป็นสุขเถิด” ทุกลมหายใจเข้าออก

    จนค�าภาวนานั้นเกิดขึ้นกับจิตโดยอัตโนมัติ โดยมิได้บังคับ

๓) การมีสติแนบกับเมตตานั้น จะส่งผลออกมาสู่กาย วาจา ใจ

    ที่ดูแลให้ผู้อื่นได้รับความสุข ไม่ได้รับความเดือดร้อน

    ซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงแก่ผู้เมตตา ส่วนผู้รับจะรู้หรือจะไม่ซาบซึ้งนั้น

    แล้วแต่วุฒิภาวะของแต่ละคน บังคับกันไม่ได้
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๔) การมีสติแนบกับเมตตา ย่อมตามมาด้วยคุณธรรม

     ๔.๑ การเสียสละ การเป็นผู้ให้ ซึ่งผลแห่งความสุขนั้นเกิดขึ้นภายในใจแล้ว

     ๔.๒ เพราะเหตุที่อวิชชา -> สังขารภายนอกมากมาย

  การรู้จักอดทนอดกลั้น เพราะเมตตานั้น

  ป้องกันโทษอันเศร้าหมองมิให้เข้ามา เป็นการฝึกดูแลใจตนและผู้อื่น

     ๔.๓ การส�ารวมในอายตนะ ๖ นั้น เป็นการเมตตาตนเอง  

            มิให้ตัณหา ๖ มาก่อความเดือดร้อนให้แก่ใจ

๕) เมื่อใดทีก่ารเจริญเมตตาแนบสนิทกับจิตเป็นอัตโนมัติ  

    ผลลัพธ์ท้ัง ๑๑ ประการดังกล่าว ย่อมเจริญงอกงามตามครรลองของเหตุปัจจัย  

    ที่ต้องเป็นเช่นนั้น จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้

๖) การเจริญเมตตาในทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง หรือยามนอน

    ก็ภาวนาว่า “ขอจงเป็นสุขเถิด”

    แม้ฝันก็เหมือนก�าลังปฏิบัติธรรม หรือฝันเห็นครูบาอาจารย์มาสอน

    หากฝันร้ายหลงไปในความมืดมิด ให้กลับมาส�ารวจดูว่า

    มีสติเจริญเมตตาจิตทางกาย วาจา ใจ ให้เดือดร้อนหรือไม่ ?

๗) การฝึกเมตตาภาวนาจิตทีจ่ดจ่ออยู่ภายในกับความปรารถนาดี

    ย่อมไม่มีความเดือดร้อน ไม่เศร้าหมอง เป็นเมตตาภาวนาวิหารธรรม

    ย่อมมีสติเห็นจิตในจิตว่า เหมือนสวรรค์ประดิษฐานอยู่ภายใน

    ถ้าท�าตามค�าสอนได้จริง ยามตายย่อมคล้ายหลับแล้วตื่นในพรหมโลก
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อยู่ร่วมกัน มีกายต่างกัน
อย่างมีจิตดวงเดียวกัน

บทที่ ๔
มีเมตตา...ในการอยูร่่วมกัน

เด็กน้อยตาใส ถามคุณครูคณติศาสตร์ว่า

“นำา้ค้าง ๑ หยด +  นำา้ค้าง ๑ หยด เป็นนำ้าค้างกี่หยด”

คุณครูตาใสดงึเด็กน้อยเข้ามากอด หอมแก้มด้วยรอยยิ้มแห่งความรัก

เด็กน้อยตอบว่า “ทำาไมคุณครูถงึรู้”

คุณครูแทนคำาตอบด้วยการหอมแก้มเด็กน้อยอกีข้าง พลางบอกว่า

“หัวใจหนูเหมอืนหยาดน�้าค้าง หัวใจของครูก็เหมอืนหยาดน�้าค้าง

เมื่อรวมกันก็เป็นใจดวงเดยีวกัน”
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   “อนุรุทธะ นันทิยะ และกิมพิละ ก็พวกเธอยังพร้อมเพรียงกัน ร่วมใจกัน ไม่

ทะเลาะกัน เป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกัน ดุจนมสดกับน�้า มองหน้ากันด้วยความชื่นบาน

อยู่ด้วยวิธีใด” 

 ท่านพระอนรุทุธะกราบทลูว่า “พระพทุธเจ้าข้า ! ในเรือ่งนี ้พวกข้าพระองค์มคีวาม

คดิอย่างนีว่้า ‘เป็นลาภของเราหนอ เราได้ดแีล้วหนอ ทีไ่ด้อยูร่่วมกบัเพือ่นพรหมจารี

เช่นนี้ พระพุทธเจ้าข้า’ ข้าพระองค์นั้น เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมท้ังต่อหน้า

และลับหลัง เข้าไปตั้งเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง เข้าไปตั้ง

เมตตามโนกรรมทัง้ต่อหน้าและลบัหลงัในท่านเหล่านี.้ ข้าพระองค์นัน้มคีวาม

คิดอย่างนี้ว่า ‘ไฉนหนอ เราพึงวางจิตตนไปตามอ�านาจจิตของท่านทั้งสองนี้เท่านั้น’ 

แล้ววางจิตตนให้เป็นไปตามอ�านาจจิตของท่านเหล่านี้แล กายของพวกข้า

พระพทุธเจ้าต่างกนักจ็รงิแล แต่จติเป็นเหมอืนดวงเดยีวกัน พระพทุธเจ้าข้า” 

 (วิ. มหา. ๕/๓๕๗/๔๖๖)
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แสงตะวันแอบจุมพติหยาดเหงื่อที่อ้อยอิ่งอยู่บนพวงแก้มแห่งการงาน

ความมเีมตตาต่อกันและกัน เป็นของขวัญอันล�า้ค่า

ดุจการบรรจบกันของอัญมณแีห่งหยาดเหงื่อ

กับอัญมณแีห่งหยาดน�้านมจากทรวงอก

ชวีติย่อมต้อนรับของขวัญอันล�า้ลกึที่ผลกึแห่งเมตตาเจดิจ้า

ผลแิย้มกลบีอันปีต ิท่วมท้นด้วยความสุข

แนบสนทิกับความเป็นหนึ่งในจติประภัสสรของกันและกัน
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เงาตะวันในหยาดน�้าค้างไม่เคยรษิยากันและกัน ดุจสัมพันธภาพแห่งเมตตา  

ไม่ว่าจะอยู่ในจติดวงใด ย่อมดื่มด�่าปีตสิุขอันอบอุ่นหอมหวานรสเดยีวกัน

ความเมตตาทัง้กาย วาจา ใจ ต่อหน้าและลับหลัง

ย่อมมองหน้ากันด้วยความชื่นบาน

ดั่งรัศมตีะวันในทุกเพชรเม็ดน�า้ค้าง

ทอแสงระยบิระยับพร่างพราวอยู่ในสวน

สังคมอุดมคตแิห่งเมตตา ย่อมงดงามดั่งอุทยานนัน้

เราทุกคนต่างปรารถนาที่จะได้อยู่ท่ามกลางสังคมที่เปี่ยมด้วยเมตตา

พร้อมเพรยีง ร่วมใจ ไม่ทะเลาะกัน มองหน้ากันด้วยความชื่นบาน

เป็นน�้าหนึ่งใจเดยีวกัน ดุจน�า้นมกับสายน�า้

รสชาตแิห่งเมตตาจงึมรีสเดยีวกัน

ดั่งทุกหยดหยาดอันบรสิุทธิ์ของน�้าฝน

แม้จะดูดซับเป็นน�า้หวานในผลไม้หรอืน�้านม

แม้เมื่อหยาดลงสู่แม่น�า้

ความเมตตาย่อมผสานเป็นน�้าหนึ่งใจเดยีวกัน

ดั่งหยาดน�้าหวานในดอกไม้รนิสู่มหาสมุทร

หยั่งถงึความลกึล�้าอันหาประมาณมไิด้
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ของขวัญแห่งเมตตาได้ถูกส่งมอบไปแล้ว

มันงอกงามเป็นสวนดอกไม้อยู่ภายใน

ในสวนแห่งเมตตา มไิด้ตดิตามผลพวงภายนอก

มันสมบูรณ์แบบด้วยตัวมันเอง

ที่ไม่มเีวลาและเนื้อที่ในใจให้บทเพลงยาพษิ

เมตตาจติน้อยนดิก็ไม่มโีทษในจติให้เดอืดร้อน

...เท่านัน้ก็เพยีงพอแล้วไม่ใช่หรอื...

ส�าหรับสทิธใินการใช้ชวีติร่วมกับความเมตตาในสรรพสิ่ง
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 ภิกษุ ท.! เจตนา เราเรียกว่า กรรม 

 (องฺ. ฉกุก. ๒๒/๓๒๘/๒๔๖)

 ภิกษุ ท.! ...ฯ กรรม อันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา... 

(องฺ. ติก. ๒๐/๕๔๐/๓๒๐)

 อานนท์ ! ...ฯ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม อนัประกอบด้วยเมตตา เป็นประโยชน์

เกื้อกูล เป็นความสุขไม่มีสอง หาประมาณมิได้ มาช้านาน เธอได้กระท�าบุญไว้แล้ว.  

 อานนท์ ! จงประกอบความเพียรเถิด เธอจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยพลัน

 (ที. ม. ๑๓/๓๑๒/๑๓๕)

 ...กระท�าไปเพื่อความเจริญแห่งประโยชน์เกื้อกูล ท�าไปด้วยอ�านาจความสุขกาย 

สุขใจ ไม่ทุกข์กาย ทุกข์ใจ เพราะกายกรรมที่ท่านท�ามา

 (ที. ม. ๑๓/๔๓๐/๑๖๒)
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ชะตากรรมไม่เคยคดโกงโชควาสนาของใคร

เช่นเดยีวกับลมพายุ มไิด้รังแกหลังคาวหิารที่รั่วให้เปียกชื้น

เมื่อวหิารคุ้มภัยจติด้วยเมตตา

โชควาสนาจะเป็นทาสรับใช้ที่ซื่อสัตย์อย่างไม่เดอืดร้อน

การเข้าใจความหมายที่ถูกต้องว่า “กรรม คอืเจตนาเป็นที่ตัง้ของเวทนา”

คอื เจตนาด ีมเีมตตา ย่อมมคีวามสุข

เจตนาร้าย ปองร้าย ย่อมมคีวามทุกข์

ดังนัน้ การมเีจตนาเมตตาต่อ “นาย ก.” ถงึเขาจะไม่รู้ ผู้มเีมตตาย่อมมสีุข

ส่วนการปองร้าย มเีจตนาปองร้ายต่อ “นาย ก.” ถงึเขาจะไม่รู ้ผูป้องร้ายย่อมมทีกุข์

ดังนัน้ จงึไม่ต้องรอโชควาสนาที่จะมคีวามสุข

เพราะความสุขเป็นทาสรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของเมตตา
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 เมื่อมิได้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม...  

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมื่อเป็นดังนั้น จึงเกิดขัดใจ ทะเลาะวิวาท ทิ่มแทงกันด้วย

หอกคือปากอยู่ ... จักมีเพื่อไม่เป็นประโยชน์ เพื่อทุกข์ แก่เธอทั้งหลาย.

 (ม. มู. ๑๙/๔๑๑/๕๔๑-๕๔๒)

 ไม่ควรข่มเหง ไม่ควรดูหมิ่นกันและกันในทุกโอกาส

 ไม่ควรปรารถนาทุกข์แก่กันและกัน

 (ขุ. ขุ. ๓๙/๓๕๑/๑๐)

 พวกพรหมมีจิตไม่ประทุษร้าย ฉันใด, ผู้ประกอบด้วยวิหารธรรมเหล่านี้ ก็เป็น 

ผู้เสมอด้วยพรหม ฉันนั้น.

 (ขุ. อิติ. ๔๕/๑๗๖/๒๐๕)
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ไม่มชีวีติใดอยู่ล�าพัง โดยไม่พึ่งพาสัมพันธภาพจากชวีติผู้อื่นได้

ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดยทางอ้อม ตัง้แต่วัยเยาว์จนถงึปัจจุบันขณะนี้

สัมพันธภาพแห่งความเหมอืนบนความต่างกันในเอกลักษณ์แห่งความสามารถ

การแบ่งปันนัน้เต็มไปด้วยอุปการะ จงึไม่ควรมสีกัขณะทีค่วรปองร้ายให้เดอืดร้อน

การมเีมตตาทัง้ต่อหน้าและลับหลัง

เป็นภูมคิุ้มกันเนื้องอกร้ายทางใจมใิห้เกดิขึ้น

เพราะการขาดเมตตา มุ่งร้าย เป็นส่วนเกนิของจติใจไร้ประโยชน์

มแีต่โทษดุจเนื้อร้ายที่ไม่มมีาก่อน

ในขณะที่มเีมตตาจติ เป็นการปิดกัน้เนื้องอกร้ายทางใจไม่ให้เกดิ

เพราะในเมตตาวหิารแผ่รัศมซีาบซ่าน ซาบซึ้งอยู่ด้วยปีตสิุข

การใช้ชวีติที่ปราศจากการประทุษร้ายผู้ใด มแีต่ความสุขเป็นก�าไร

ดุจพรหมย่างกรายอยู่บนพื้นพภิพ
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พระศาสดาตรัสว่า...

 เพราะความมุ่งหมายในการรอคอยดูโทษของบุคคลอื่น

 บรรดาคุณวิเศษ มีฌาน เป็นต้น คุณวิเศษแม้อย่างหนึ่ง ย่อมไม่เกิด

 อาสวะทั้งหลาย ย่อมเจริญอย่างเดียว

 อาสวะทั้งหลาย ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้คอยดูโทษของผู้อื่น

 ผู้มีปกติเพ่งโทษเป็นนิจนั้น

 เขาย่อมห่างไกลจากธรรม เป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะ.

 (ขุ. คาถาธรรมบท. ๔๓/๖๐/๒๘)

 อาสวะทั้งหลาย ซ่านออกจากตาบ้าง ... จากใจบ้าง ฯ

 อาสวะน�าสัตว์ไปนรกก็มี, ก�าเนิดเดรัจฉานก็มี,... เปรตวิสัยก็มี ฯ

 (ขุ. อิติ. ๔๕/๒๒๓/๒๑๕)
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สิ่งเล็กน้อย สร้างความงดงาม

แต่ความงดงาม ไม่ใช่สิ่งเล็กน้อย

ความเมตตาในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

ไม่คอยแส่ส่ายจ้องหาเรื่องเพ่งโทษกัน

เป็นการป้องกันอบายภูม ิมใิห้ปรากฏในจติ

พษิโทษที่ซ่านออกทางตา จงึไม่มี

พษิโทษที่ซ่านออกทางใจ ก็ไม่มี

มแีต่จุมพติด้วยดวงเนตรแห่งเมตตา

ประพรมด้วยปีต ิสุข เป็นรัศมี

การอยู่ในเมตตา จติไม่ประทุษร้ายฉันใด

การมเีมตตาในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

ก็ท�าให้ได้คุณวเิศษมากมาย ฉันนัน้
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เมตตา... เป็นผู้ให้อภัยในความผิดพลาดของสรรพสัตว ์

   แม้เพราะได้ท�าอุปการะก่อน ก็ไม่หวังการตอบแทน

 (ขุ. อิติ. ๔๕/๑๗๗/๒๐๕)

บุคคลท�าตนให้เดือดร้อน ฯ

 เขาย่อมท�าตนซึ่งรักสุข เกลียดทุกข์ ให้เดือดร้อน

บุคคลท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน ฯ

 เขาย่อมท�าผู้อื่นซึ่งรักสุข เกลียดทุกข์ ให้เดือดร้อน

บุคคลผู้ไม่ท�าตนให้เดือดร้อน ฯ

 ไม่ขวนขวายในการประกอบเหตุท�าตนให้เดือดร้อน

บุคคลผู้ไม่ท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน ฯ

 ไม่ขวนขวายในการประกอบเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อน

เสวยความสุข มีตนเป็นเสมือนพรหมอยู่ในปัจจุบันนี้

 (ม. ม. ๒๐/๕/๕-๖)



77

เมตตาไม่หวังผลตอบแทน

...ไม่มชีวีติใดดอก... 

ที่อยากหลอกหลอนตนจมอยู่ในมหาสมุทรแห่งทุกข์ในสังสารวัฏฏ์

ทุกชวีติล้วนรักสุข เกลยีดทุกข์ ไม่ว่าจะบอกเล่าให้ใครฟังหรอืไม่

ภาระหน้าที่ซึ่งต้องรับผดิชอบสัมพันธภาพที่เกื้อกูลกัน ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง

ไม่มใีครที่อยากจะอยู่กับอวชิชา (ความไม่รู้)  

แต่เพราะก�าลังสตปิัญญายังไม่บรบิูรณ์พอ

พวกเขาไม่รู้ด้วยซ�้าไปว่า 

‘การส�าคัญว่ามตีนอยู่ในสังสารวัฏฏ์ เป็นเรือ่งปรงุแต่ง ไม่จรงิ’

ความผดิพลาดของอวชิชา (ความไม่รู)้  

จงึปรุงแต่งเรือ่งไม่จรงิกระซบิกระซาบระยบิระยับ

...การมจีติเมตตาให้อภยั...

เป็นทัง้ค�าขอบคณุต่อบทเรยีนทีท่ัง้สอนและสอบอารมณ์

แม้จะได้เกื้อกลูผู้ใด กไ็ม่เท่ากบัสมัพันธภาพแห่งสรรพชวีติได้เกื้อกูลให้มา

มไิด้หวงัผลตอบแทน เพราะไม่เคยมอีะไรในโลกนี้เป็นของเราอยูก่่อนแล้ว

ทกุชวีติจติใจล้วนประกอบด้วยองค์ประกอบเหตุปัจจยัทัง้สิ้น

การมปัีญญาใช้เหตุปัจจยั ไม่ก่อองค์ประกอบทีท่�าให้ตนเดอืดร้อน

ไม่ก่อองค์ประกอบเหต ุให้เกดิผลลพัธ์เดอืดร้อนผูอ้ืน่

ความมสีตเิจรญิเมตตา

เป็นวหิารธรรมทัง้กาย วาจา ใจ ต่อกันและกัน

ย่อมเสวยความสุขเสมอืนพรหมอยูใ่นปัจจบุนัขณะนี้
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มีจิตไม่ปองร้ายด้วยตนเอง 

ชักชวนผู้อื่นในการไม่ปองร้าย 

ยินดีในการไม่ปองร้าย 

กล่าวสรรเสริญการไม่ปองร้าย

(ในมุมตรงกันข้าม...ชักชวนผู้อื่นให้ปองร้าย ฯ)

 (องฺ. ทสก. ๒๔/๒๘๐/๒๐๑)

ฯ พยาบาทปองร้ายเขาด้วยตนเอง 

ชักชวนให้ผู้อื่นปองร้ายเขาด้วย ฯ 

เรียกว่า คนลามกยิ่งกว่าลามก

ฯ ไม่พยาบาทปองร้ายเขาด้วยตนเอง 

ไม่ชักชวนให้ผู้อื่นพยาบาทปองร้ายเขาด้วย ฯ 

เรียกว่า คนดียิ่งกว่าคนดี

ฯ ชักชวนให้ผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้าย 

เรียกว่า คนมีธรรมงามยิ่งกว่าคนมีธรรมงาม 

 (อภิ.ธา. ปุ ๑๔/๑-๒/๑๐๕-๑๐๖)
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คนดียิ่งกว่าคนดี

ดอกชบาและดอกบัว ใช้ภาษาเดยีวกันในการเจรจาต่อหมู่ภมร

การไม่ปองร้ายผู้อื่นให้เดอืดร้อน

และไม่ชักชวนกันปองร้ายใครทัง้สิ้น

ดั่งกลิ่นไอละอองเกสรอันหอมหวานแห่งความสุขในอุทยาน

การอยู่ด้วยความรักปรารถนาดตี่อกัน ไม่ใช่การยอมสยบดั่งทาส

และไม่ควรใช้มติรภาพนัน้ชักชวนปองร้ายผู้อื่น เพื่อชัยชนะอันขาดเมตตา

การผลแิย้มวาจาดั่งละอองเกสรแห่งแสงสว่างอันหวานหอม

ย่อมเกดิได้จากเมตตาจติอันวเิศษกว่าเพชรวมิานมากมายใด ๆ

เพราะหากเพชรวมิานสถานเหล่านัน้ น�ามาแต่ตณัหาเดอืดร้อนจะมปีระโยชน์อนัใด 

เมตตาจติเพยีงแค่สูดดมกลิ่นหอมยังมคีุณค่ากว่า  ด้วยปราศจากนวิรณ์

การชักชวนผู้คนไม่ให้ปองร้ายกันและกันได้ในสังคมที่อยู่ร่วมกัน

เป็นคนดยีิ่งกว่าคนด ี 

เป็นคนมคีุณธรรมยิ่งกว่าคนมคีุณธรรม
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 ภิกษุ ท. !  ธรรมเป็นเครื่องอยู่ผาสุก ห้าอย่างเหล่านี้.  ห้าอย่างอะไรบ้างเล่า ? 

ห้าอย่างคือ :-

 (๑) การท�า ซึ่งประกอบด้วยเมตตา ที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เข้าไปตั้งไว้เฉพาะ

แล้ว ในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ.

 (๒) การพูด ซึ่งประกอบด้วยเมตตา ที่เธอเข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้ว ในเพื่อนผู้

ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ.

 (๓) การคิด ซึ่งประกอบด้วยเมตตา ที่เธอเข้าไปตั้งไว้เฉพาะแล้ว ในเพื่อนผู้

ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ.

 (๔) ศีลเหล่าใด ซึ่งเป็นศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ผู้รู้สรรเสริญ 

ไม่ถูกแตะต้องด้วยตัณหาทิฏฐิ และเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิ, เธอเป็นอยู่อย่างผู้

มีศีลเสมอกัน ด้วยศีลทั้งหลายเช่นนั้น ในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน 

ทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ.

 (๕) ความเห็นอันใดซึ่งเป็นความเห็นอันประเสริฐ เป็นความเห็นที่ผลักดัน 

ไปในทางที่ถูก ย่อมน�าไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ท�าตามความเห็นนั้น, เธอ

เป็นอยู่อย่างผู้มีความเห็นเสมอกัน ด้วยความเห็นเช่นนั้น ในเพื่อนผู้ประพฤติ

พรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับ.

 ภิกษุ ท. !  ธรรมเป็นเครื่องอยู่ผาสุกห้าอย่างเหล่านี้แล.

(ปญฺจก.อ� ๒๒/๑๔๙/๑๐๕)
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น�า้ค้างยามบ่ายอ้อยอิ่งอยู่ในใยแมงมุมบนกอหญ้า

ละเอยีดอ่อนต่อการก้าวย่างก่อนจุดหมายแห่งการเดนิทางจะไปถงึ

ซาบซึ้งต่อการทะนุถนอมประคับประคองอย่างอ่อนโยนในใจ

จติที่งดงามประภัสสรกว่าเพชรน�้าค้าง

ไม่ต้องรบีเร่งต่อจุดหมายที่ไม่อาจไปถงึได้ด้วยแรงปรารถนา

ดื่มด�่ากับเมตตาทุกการกระท�าทัง้ต่อหน้าและลับหลัง

ค�าพูดที่เมตตามแีต่ความปรารถนาด ีย่อมมคีวามสุขเป็นก�าไร

หน้าต่างความคดิด้วยกลบีบุปผาแห่งเมตตา ไม่มโีทษ

มคีวามไม่เบยีดเบยีนเสมอกัน ด้วยการไม่ก่อความเดอืดร้อนแก่กัน

มปีัญญาเห็นชอบตามความเป็นจรงิเสมอกันในสิ่งไม่ใช่ของตน

จงึไม่มเีหตุผลอะไรที่สมควรขาดเมตตาต่อกันและกัน

ส่วนเหตุผลที่สมควรมเีมตตา ย่อมอยู่อย่างผาสุกในทุกทวิาราตรี
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นอกหน้าต่างพระราชวัง ... เสยีงหนึ่งดังขึ้น ...

“นี่ของขวัญแด่เธอที่รัก”

พระราชาทรงหยุดชะงักการปกครอง

และเดนิไปมองที่หน้าต่าง

ทรงเห็นหญงิชราผู้เมตตาก�าลังยื่นแอปเปิ้ลให้ลาแก่

พระองค์รู้สกึได้ถงึความเมตตาจติอันไม่เดอืดร้อนนัน้

และเข้าใจได้โดยทันทถีงึการปกครอง
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การปลอมตัวของจติประภัสสรที่เหมอืนกัน

สวมหน้ากากแห่งกเิลสจรที่ดูแตกต่าง

การใส่ใจในเมตตาเพยีงชั่วขณะ

ท�าให้จดจ�าจติประภัสสรของกันและกันได้
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...รอยยิ้มอันอิ่มสุขด้วยเมตตา...

เป็นทัง้การให้และการต้อนรับกลับของรอยยิ้ม

ดุจรอยยิ้มของดอกไม้ต้อนรับรอยยิ้มของผเีสื้อในอุทยานแห่งเมตตา  

แนบสนทิปีตสิุขในทุกอริยิาบถ ทัง้อยู่ต่อหน้าหรอือยู่ล�าพังลับหลัง  

ย่อมเป็นประโยชน์ต่อตนและผู้อื่น

เมตตาในมโนกรรมย่อมไม่เศร้าหมองด้วยอกุศล

แนบแน่นอยู่ด้วย ปีต ิสุข เป็นอารมณ์หนึ่ง

ศลีพรตที่ขาดเมตตา จะนับว่าเป็นสมณะได้อย่างไร ?
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ศลีพรตที่ขาดเมตตา ยังห่างไกลจากสามัญคุณ

เมตตามไิด้โอ้อวดรักด้วยวาจา เพื่อเรยีกร้องการยอมสยบ...

ดอกไม้และผลไม้จงึไร้ภาษา 

กิ่งก้านที่งดงามด้วยของขวัญมไิด้ร�าพงึร�าพันว่า

สูญเสยีสิ่งใดในสิ่งไม่ใช่ของตน

เพราะอุปการคุณแห่งสรรพสิ่งและสรรพชวีติ 

ตอบแทนด้วยเมตตาอย่างไรก็ไม่รู้สิ้น

รางวัลแห่งเกยีรตยิศที่ได้มโีอกาสเจรญิเมตตาจติ

อันไม่มเีวร ไม่มคีวามเบยีดเบยีน ร่วมเรยีนรู้ในสังสารวัฏฏ์

ศักดิ์ศรอีันสูงสุดยุตธิรรมด้วยปัญญา 

เห็นความจรงิว่า “ทุกสิ่งไม่ใช่ของเรา”
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     ดูกรกัสสปะ !  แม้หากว่าสมณพราหมณ์นั้น เป็นผู้มีผักดองเป็นภักษา,  

มีข้าวฟ่างเป็นภักษา, มีลูกเดือยเป็นภักษา, มีกากข้าวเป็นภักษา, มียางเป็นภักษา,  

มีสาหร่ายเป็นภักษา, มีร�าเป็นภักษา มีข้าวตังเป็นภักษา, มีก�ายานเป็นภักษา,  

มีหญ้าเป็นภักษา, มีโคมัยเป็นภักษา, มีเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหาร, บริโภคผล

ไม้หล่นเยียวยาอัตภาพ. สีลสัมปทา จิตตสัมปทา หรือปัญญาสัมปทาน้ี ก็ยังไม่

ช่ือว่า อันสมณพราหมณ์นั้นอบรมแล้ว กระท�าให้แจ้งแล้ว ที่แท้เขายังห่าง

จากสามัญคุณและพรหมัญคุณ. 

     ดูกรกัสสปะ ! ต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิต อันไม่มีเวร ไม่มีความ

เบียดเบียน และท�าให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได้ 

เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่ง ด้วยตนเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ภิกษุ

นี้เราเรียกว่า สมณะบ้าง พราหมณ์บ้าง.

    (ที. สี. ๙/๒๒๗/๒๖๗)

(หรือไม่กินปลา, เนื้อ, ไม่ดื่มสุรา, ใช้ผ้าบังสกุลบ้าง, นอนบนแผ่นกระดาน ฯ ก็ตรัสท�านองเดียวกัน)
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สรุปบทที่ ๔
มีเมตตาในการอยู่ร่วมกัน

๑) ในเมื่อทุกชีวิตต้องอาศัยความเกื้อกูลจากผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

    การคิด พูด ท�า แต่เรื่องสบายใจแก่กันในการอยู่ร่วมกัน

    เป็นลาภอันประเสริฐยิ่งกว่าการได้เดือนดาวในฟากฟ้า

    ท้าพิสูจน์ดูได้ แม้คิดเรื่องสบายใจลับหลังกันก็ยังเป็นสุข

    วันทั้งวันไม่คิดเรื่องปองร้ายกัน ค�าพูดจากิริยาร้ายจะมาจากไหน ?

    วันทัง้วันจงึเบกิบานฉ�่าเย็นด้วยปีตสิุข  

    จงึไม่มเีหตุผลใดสมควรที่จะขาดเมตตากัน

๒) หากเจริญเมตตาจริง ย่อมใคร่ครวญเห็น ‘กรรม คือเจตนาเป็นท่ีต้ังของเวทนา’

    เจตนาดีมีความสุข ใบหน้าผ่องใส เป็นเหตุปัจจัยที่ท�าได้ง่าย

    พิจารณาดูซิว่า การคิดเรื่องที่สบายใจทั้งวัน ใครจะบังคับให้คิดร้ายได้ ?

    การมีสติเห็นจิตในจิต ย่อมคิดเรื่องสบายใจ ไม่ขาดสติคิดร้าย

    การมีสติเห็นธรรมในธรรม ย่อมเจริญเมตตา มิให้พยาบาทเข้ามาได้

    จึงไม่มีเหตุผลใดสมควรอยู่ร่วมกันด้วยการปองร้ายกันให้เดือดร้อน

๓) เพียงคิด พูด ท�า แต่เรื่องสบายใจ ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่กัน

    ย่อมให้ผลเป็นรางวัลแห่งความสุขเป็นก�าไร ไม่ว่าในอิริยาบถไหน เวลาไหน

    พิสูจน์ดูได้ วันทั้งวันความไม่สบายใจน้อยนิดก็ไม่ปรากฏในใจแม้ยามหลับ

๔) การอยู่ด้วยกัน ด้วยศีลที่เสมอกัน 

    ไม่ปองร้ายด้วยตนเอง ไม่ชักชวนให้ผู้อื่นปองร้าย 

    มีแต่ความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน เรียกว่า “คนดียิ่งกว่าคนดี”

๕) การอยู่ด้วยกัน ผลักดันกันไปในทางที่ถูกเพื่อความสิ้นทุกข์

    ชักชวนกันเจริญเมตตาด้วยกาย วาจา ใจ ชักชวนกันไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

    ในสังคมเรียกว่า “เป็นคนมีธรรมงามยิ่งกว่าคนมีธรรมงาม”
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การฝึกในบทที่ ๔ 
ฝึกมีเมตตาในการอยู่ร่วมกัน

๑) การเข้าใจว่าทุกชีวิตรักสุข เกลียดทุกข์ 

    จึงควรมีเมตตา ไม่ประกอบเหตุให้ใครเดือดร้อน

    เมตตาในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้น ท�าให้ชีวิตงดงามยิ่งใหญ่

    แค่การเริ่มต้นคิดว่า จะไม่ท�าอะไรให้ครอบครัวเดือดร้อน

    จะเกิดมาเป็นของขวัญให้กับครอบครัว 

    ด้วยการตอบแทนค�าขอบคุณนั้นด้วยเมตตา กาย วาจา ใจ 

    ...แค่นั้นชีวิตนี้ก็ไม่เป็นโมฆะแล้ว...

๒) จะเกิดมาเป็นของขวัญให้กับโลกในทุกย่างกรายแห่งชีวิต

    ด้วยการมีสติแนบเมตตาจิตไว้ภายใน กับเพื่อน...เพื่อนร่วมงาน...

    ไม่มองลูกค้าหรือผู้ต้องเกี่ยวข้องในกิจการงานเป็นเหยื่อ

    แต่มองด้วยความรัก เมตตา ปรารถนาให้เขามีความสุข

    ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งรักเมตตาขึ้นในผู้อื่น  

    ความสุขของเขาคือก�าไรชีวิตของเรา

๓) พวกพรหมมีจิตไม่ประทุษร้ายอันใด การมีเมตตาวิหารธรรม 

    ก็เป็นเสมอด้วยการเสวยสุขเหมือนพรหมอยู่ในปัจจุบันขณะนี้

    ดังนั้น จึงควรชักชวนผู้อื่นไม่ให้ปองร้ายใครให้เดือดร้อน  

    ...เป็นการชักชวนสู่สวรรค์

    ส่วนการชักชวนผู้อื่นก่อความเดือดร้อนให้ใคร  

    ...เท่ากับส่งการ์ดเชิญให้เขาไปอบาย

    การชักชวนให้ผู้อื่นมีเมตตาจิตเป็นวิหารธรรม  

    น้อยนิดก็ไม่มีความเดือดร้อนใจภายใน

    หากท�าได้ทั้งวัน ทุกวัน เท่ากับเชื้อเชิญพวกเขาสู่สวรรค์ชั้นพรหม
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๔) ตื่นขึ้นมาในยามเช้า...  

    ดุจการผลิแย้มของดอกบัวจุมพิตตะวันต้อนรับของขวัญแห่งวันใหม่ 

    ตั้งสติสัญญากับใจตนเองว่า จะใช้ชีวิตให้มีความสุข  

    ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ใจอย่างเด็ดขาด 

    ถ้าพวกพรหมมีจิตไม่ปองร้ายใคร ก็ไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับเรา 

    จะท�าให้ใครเดือดร้อนไปท�าไม ? 

    เพราะการปองร้ายผู้อื่น เท่ากับท�าร้ายใจตนให้เศร้าหมอง  

    จึงควรชักชวนผู้อื่นไม่ท�าให้สังคมเดือดร้อน  

    ส�ารวจดูผลของเมตตา ๑๑ ประการว่าเป็นการลงทุนน้อย  

    มีก�าไรเป็นความสุขมากทั้งตนเองและผู้อื่น  

    เพราะหากยังไม่ถึงนิพพาน ยามตายคล้ายหลับแล้วตื่นขึ้นในชั้นพรหม
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บทที่ ๕
เมตตาวาจาภาษานำา้ผึ้ง

ผลแิย้มวาจาเหมอืนบุปผาเจรจาต่อผเีสื้อ

เอื้อเฟื้อเกื้อกูลคุณประโยชน์ ปราศจากโทษเดอืดร้อน

ชักชวนไม่ก่อความเดอืดร้อนให้สังคมใด ๆ ในโลกได้

...วาจานัน้ประเสรฐิสุด...
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 ภิกษุ ท.! บุคคล ๓ จ�าพวกนี้ มีปรากฏอยู่ในโลก

  ๑. บุคคลผู้พูดภาษาคูถ (กล่าวเท็จโดยรู้ว่าเท็จ)

  ๒. บุคคลผู้พูดภาษาดอกไม้ (ไม่กล่าวค�าเท็จโดยรู้ว่าเท็จ)

  ๓. บุคคลผู้พูดภาษาน้�าผึ้ง (ค�าที่ไม่มีโทษ ไพเราะ สบายหู)

  (องฺ. เอกก. ๒๐/๑๗๗/๒๘)
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 บุคคลผู้มีวาทะเหมือนคูถ เป็นไฉน ?

 บุคคลบางคนในโลกนี้ ชอบพูดเท็จ ไปอยู่ในที่ประชุม ไปอยู่ในบริษัท ไปอยู่

ในท่ามกลางญาติ ไปอยู่ในท่ามกลางอ�ามาตย์ หรือไปอยู่ในท่ามกลางราชตระกูล  

ถูกเขาน�าไปซักถาม ถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่า “ดูก่อนบุรุษผู้เจริญ ท่านรู้

อย่างไร จงพูดอย่างนั้น” บุคคลนั้นไม่รู้ กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้; หรือรู้อยู่ กล่าวว่าข้าพเจ้า

ไม่รู้; ไม่เห็น กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็น; หรือเห็นอยู่ กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เห็น; เป็นผู้กล่าว

ค�าเท็จโดยรู้อยู่ว่าเท็จ ดังว่ามานี้. เพราะเหตุแห่งตน หรือเพราะเหตุแห่งคนอื่น หรือ

เพราะเหตุเห็นแก่อามิสเล็กน้อย บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีวาจาเหมือนคูถ.

 บุคคลผู้มีวาจาเหมือนดอกไม้ เป็นไฉน ?

 ... ... บุคคลนั้นไม่รู้ กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่รู้; หรือรู้อยู่ กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้; ไม่เห็น 

กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เห็น; เห็นอยู่ กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็น; ไม่เป็นผู้กล่าวค�าเท็จโดยรู้อยู่

ว่าเท็จ ดังว่ามานี้. เพราะเหตุแห่งตน หรือเพราะเหตุแห่งผู้อื่น หรือเพราะเห็นแก่

อามิสเล็กน้อย บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีวาจาเหมือนดอกไม้.

 บุคคลผู้มีวาจาเหมือนน้�าผึ้ง เป็นไฉน ?

 บุคคลบางคนในโลกนี้ วาจานั้นใดไม่มีโทษ สะดวกหู เป็นที่ตั้งแห่งความรัก

ถึงใจ เป็นของชาวเมืองอันคนมากใคร่ เป็นที่ชอบใจของคนมาก เป็นผู้กล่าววาจา

เช่นนั้น บุคคลนี้เรียกว่า ผู้มีวาจาเหมือนน้�าผึ้ง.

 (อภิ. ธา. ๓๖/๑๒๗/๘๘-๘๙)
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ถ้าเธอมโีสตทพิย์สดับฟังการปรุงแต่งของผู้คนในโลกได้ทุกขณะ

เสยีงปรุงแต่งกระซบิระยบิระยับนัน้... 

มากกว่าเสยีงฟองคลื่นที่กระเซ็นอยู่ในมหาสมุทร

จะใช้ตะแกรงใหญ่ขนาดไหนที่จะร่อนกรองหาค�าสัจจ์อันแท้จรงิอันสูงสุดได้ ?

     วาจาภาษาคูถ ที่กล่าวเท็จโดยรู้อยู่แก่ใจ ที่ไม่เห็นความจริง แล้วบอกว่า

เห็น มกีลิ่นเหม็นจากพษิภายใน เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวตนที่ไม่ม ี

อยู่จรงิ มุ่งร้ายผู้อื่น

     วาจาภาษาดอกไม้ ยงัพอเป็นทีพ่กัพงิ ดัง่ค�าพพิากษาของศาลสถติยตุธิรรม

    วาจาภาษาน�้าผึ้ง คู่ควรต่อการเก็บทะนุถนอมไว้ในรวงรังแห่งบ้านเดมิของ

จิตประภัสสร คือวาจาที่เปี่ยมด้วยเมตตาจิต ไม่มียาพิษแห่งความปองร้ายกัน

ให้เดือดร้อน วาจาที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น มีความสุขเป็นก�าไรทั้งสอง

ฝ่าย เพราะสัมมาวาจาที่แท้ย่อมประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ และ

สัมมาสติ หากก�าลังแสดงวาจาให้ร้ายผู้อื่น แสดงว่าช่วงนั้นไม่ได้อยู่ในสัมมาสต ิ

สมัมาสมาธเิลย

...เมื่อเจรญิเมตตาจติ... 

พจิารณาแต่พระวาจาแห่งพระพุทธองค์เปี่ยมล้นอยู่ในใจ 

จนไม่มเีนื้อที่เพยีงพอให้วาจาที่ปองร้ายเดอืดร้อนกล�้ากรายเข้ามาได้ 

จติจงึแนบแน่นเป็นความตัง้มั่นอันสงบลกึล�้าต่อความจรงิอยู่ภายใน

ผู้ฉลาดเมตตา จงึไม่มเีหตุใดที่สมควรปองร้ายวาจาภาษาคูถ  

ให้ใจเศร้าหมองโดยที่เขาไม่ได้เป็นคนท�า

ส่วนเหตุผลที่จะเมตตาวาจาภาษาคูถ  

ย่อมได้รับความสุขจากผู้ที่เมตตาเอง
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 เป็นผู้ละค�าส่อเสียด เว้นขาดจากค�าส่อเสียด ได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอก

ฝ่ายโน้น เพื่อให้ฝ่ายนี้แตกร้าวกัน หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่น�ามาบอกแก่ฝ่าย

นี้ เพื่อให้ฝ่ายโน้นแตกร้าวกัน; แต่จะสมานคนที่แตกกันแล้ว ให้กลับพร้อมเพรียง

กัน, อุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่ ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้น, เป็นคนชอบในการ

พร้อมเพรียง, เป็นคนยินดีในการพร้อมเพรียง, เป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียง, 

กล่าวแต่วาจาที่ท�าให้พร้อมเพรียงกัน; แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง. 

 เป็นผู้ละการกล่าวค�าหยาบเสีย เว้นขาดจากการกล่าวค�าหยาบ; กล่าวแต่วาจาที่

ไม่มีโทษ เสนาะโสต ให้เกิดความรัก เป็นค�าฟูใจ เป็นค�าสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกัน 

เป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชน; แม้นี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง.

 เป็นผู้ละค�าพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสีย เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ; กล่าวแต่ใน

เวลาอันสมควร กล่าวแต่ค�าจริง เป็นประโยชน์ เป็นธรรม เป็นวินัย กล่าวแต่วาจามี

ที่ตั้ง มีหลักฐานที่อ้างอิง มีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์ สมควรแก่เวลา; แม้นี้  

ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง ๆ.

(ที. สี. ๙/๘๓/๒๕๒-๒๗๒, ๓๑๘-๓๓๗)

 ที่ชื่อว่า “ปีติ” เพราะอรรถว่า เอิบอิ่ม. ปีตินั้นมีการแผ่ไปเป็นลักษณะ หรือมี

ความยินดีเป็นลักษณะ; มีการเอิบอิ่มของกายและจิตเป็นกิจ; มีการฟูขึ้นแห่งกาย

และจิตเป็นเครื่องปรากฏ.

 (ม. มู. ๑๗/๑๙๔/๑๙)
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ถ้อยค�าเมตตา คอืค�าอัญเชญิสรวงสวรรค์มาประดษิฐานในชวีติ

ค�าฟูใจ เป็นการแผ่รัศมแีห่งปีตสิุขให้เอบิอิ่ม ฟูกาย ฟูใจ

ค�าฟูใจ จงึเป็นที่ตัง้แห่งศลี สมาธ ิและปัญญา

เป็นศลี เพราะไม่ประทุษร้ายใจ

เป็นสมาธ ิที่แนบสนทิกับปีต ิสุข

เป็นปัญญา ที่ชาญฉลาดในการเห็นเหตุปัจจัยให้มคีวามสุขเป็นก�าไรในชวีติ

เป็นการประดษิฐานแห่งสวรรค์ในปัจจุบันขณะ ที่รู้ได้เฉพาะตน

และเป็นสะพานสู่ความหลุดพ้นจากอบาย สู่ฝั่งอันเกษมศานต์นริันดร์
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ทุกขณะนี้ในโลกหล้า

ล้วนมบีุปผาเบ่งบานโปรยปลวิละอองเกสรอันหอมหวาน

ผลแิย้มวาจาแต่ละขณะอย่าให้อายดอกไม้ที่ยังท�าคุณประโยชน์ได้

มสีตปิระกอบด้วยเมตตาจติ ผลแิย้มถ้อยค�าอันน�ามาซึ่งประโยชน์สุข

ซึ่งย่อมรู้ได้อยู่แก่ใจในขณะพูดว่า เดอืดร้อนใจตนเองอยู่หรอืไม่ ?

อย่าท�าตวัแค่เป็นดอกไม้งามแต่ส ีแต่ไร้กลิน่ละอองเกสรแห่งความดงีามอยูภ่ายใน

วาจาเมตตาจติที่บรสิุทธิ์วเิศษ แท้จรงิย่อมไม่ปองร้ายและไม่ก่อความเดอืดร้อน

เมตตาเป็นเครื่องประดับของวาจา

วาจาที่ก่อนวิรณ์ ๕ ท�าให้ปัญญาถอยหลัง อย่าท�าเช่นนัน้กับตนและผู้อื่นเลย

แต่วาจาที่ฟูใจ เป็นปีต ิสุข สมาธ ิเป็นบาทฐานให้เกดิปัญญาญาณ

อย่าทะเลาะกันเลยว่าใครท�าให้ปัญญาของใครดับ

ช่วยกันจุดประทปีโคมไฟแห่งเมตตาให้ส่องสว่างด้วยปัญญา 

กเิลสอันมดืมดิย่อมสลายไปในขณะนัน้
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ฝุ่นธุลทีี่กังขา กังวลสงสัยต่อปรชีาญาณ

ว่าการเดนิทางไหนจงึจะถูกต้องเป็นจรงิ

ในเมื่อการประกาศหนทางผ่านวจสีังขารช่างมากมายนัก

แต่บทพสิูจน์หนทางแห่งความจรงิช่างซื่อตรงกว่า

ดั่งเช่น หากไม่มกีลิ่นเหม็น วญิญาณการรับรู้กลิ่นเหม็นจะมขีึ้นมาไม่ได้

...หากไม่มคีวามคดิที่มกีลิ่นเหม็น...  

วญิญาณจะรับรู้กลิ่นเหม็นของความคดิได้อย่างไร

และอารมณ์ที่บูดจากความคดิเหม็น ๆ นัน้ ย่อมมไีม่ได้

หากอารมณ์บูดไม่ม ีหน้าตาที่เศร้าหมองจากอารมณ์เสยีก็ไม่มี

บทพสิูจน์นี้ใช้ได้ไม่จ�ากัดกาล 

ไม่ว่าหลายพันปีที่ผ่านมาหรอืในปัจจุบัน ไม่ว่าที่ไหน ๆ ในสังสารวัฏฏ์

...เช่นเดยีวกับ... ความเมตตาจติสถติในดวงใจ

วญิญาณย่อมรับรู้ความปรารถนาดทีี่ไม่มคีวามคดิเดอืดร้อน

อารมณ์แช่มชื่นอิ่มเอมอยู่ภายใน

ผู้มอีารมณ์ชื่นบาน ใบหน้าย่อมผ่องใส

กฎแห่งความซื่อตรงนี้ จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ จะต้องเป็นอย่างนี้เท่านัน้

ความกังขาในปรชีาญาณย่อมปราศจากฝุ่นธุลสีงสัย

...เช่นเดยีวกับ...ค�าพูดที่สบายใจ วญิญาณย่อมรับรู้ความสบายใจ

วาจาภาษาดอกไม้และน�า้ผึ้ง

จงึเกดิวญิญาณการรับรู้วาจาอันหวานหอมนัน้

ถ้าสิ่งนี้ไม่ม ีสิ่งนี้ ๆ จะมขีึ้นมาได้อย่างไร

ย่อมหายสงสัยในหนทางที่พสิูจน์ได้ด้วยปรชีาญาณ
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ความอิ่มเอมของเมตตา ไม่มรีาคาใดจะประเมนิได้ว่าเท่าไร ?

ให้ได้หมดหัวใจที่ไร้ขอบเขต

เพราะค�าว่า “ขอบเขต” หมายถงึ ศัตรูที่มปี้อมปราการป้องกันตัว

เพราะในหัวใจแห่งเมตตา ป้องกันความเดอืดร้อนให้ก่อตัวไม่ได้อยู่แล้ว

จงึไม่มเีหตุผลใด ๆ เลย ที่สมควรก่อความเดอืดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่น

บทพสิูจน์ว่าค�าสอนใดจรงิหรอืไม่จรงิ ย่อมรู้อยู่แก่ใจ

หากไม่คดิเดอืดร้อน วญิญาณย่อมไม่เดอืดร้อน

ผัสสะที่เดอืดร้อนจากภายในใจไม่ม ีเวทนาอารมณ์เดอืดร้อนจะมาจากไหน

ความอิ่มเอมของเมตตาที่บรสิุทธิ์ ย่อมให้รสชาตเิป็นสุขไม่เดอืดร้อน

พสิูจน์ง่าย ๆ หากไม่มคีวามคดิ พูด ท�า ที่เดอืดร้อน

ความรู้สกึเวทนาที่เดอืดร้อนย่อมไม่มี

ชวีติที่ไม่เดอืดร้อนตนและผู้อื่น ย่อมมเีหตุผลที่พสิูจน์ได้ไม่จ�ากัดกาล
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 พระองค์ตรัสถึงค�าที่กระท�าความสมัครสมานอันเว้นจากโทษ 

 ตรัสถึงค�าประกอบด้วยเมตตา 

 ตรัสถึงการกล่าวค�าสัตย์ที่น่ารัก 

 เว้นวาจาทุพภาษิต เพราะน�าความเสียหายมาให้ทั้งแก่ตน ทั้งแก่ชนเหล่าอื่น

 วาจาที่ประกอบด้วยองค์ ๔ นี้ แม้ถ้าเป็นวาจานับเนื่องในภาษามิลักขะก็ดี 

เป็นวาจานับเนื่องในเพลงขับของเด็กหญิงผู้น�าหม้อน้�าก็ดี วาจาเห็นปานนั้น ชื่อว่า 

เป็นวาจาสุภาษิต เพราะน�ามาซึ่งความสุขทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตตระ.

 จริงอย่างนั้น ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนาประมาณ ๖๐ รูป ก�าลังเดินทาง ได้ยินเพลง

ขับของเด็กหญิงชาวสีหล ผู้รักษาไร่ข้าวกล้าข้างทาง ก�าลังขับเพลงขับที่เกี่ยวด้วย

ชาติ ชราและมรณะ ด้วยภาษาสีหล ก็บรรลุพระอรหันต์.

 อนึ่ง ภิกษุผู้ปรารภวิปัสสนา ชื่อว่า ติสสะ ก�าลังเดินทางใกล้สระปทุม ได้ยิน

เพลงขับของเด็กหญิงผู้หักดอกปทุมในสระปทุม พลางขับเพลงนี้่ว่า

ดอกปทุมชื่อโกกนทะ บานแต่เช้าตรู ่

ย่อมเหี่ยวไปด้วยแสงอาทิตย์ ฉันใด 

สัตว์ทั้งหลายผู้ถึงความเป็นมนุษย์ ย่อมเหี่ยวแห้งไป 

ด้วยก�าลังกล้าแห่งชรา ฉันนั้น

แล้วบรรลุพระอรหันต์.

 วาจาประกอบด้วยองค์ ๔ เหล่านี้ แม้ถ้านับเนื่องในภาษาของชาวมิลักขะ หรือ

นับเนื่องในเพลงขับของสตรีผู้ถือหม้อน้�าไปไซร้ ถึงกระนั้น ก็พึงทราบว่า เป็นวาจา

สุภาษิต. วาจาชื่อว่า ไม่มีโทษ ทั้งวิญญูชนผู้มุ่งประโยชน์ อาศัยแต่ใจความ ไม่ใช่

อาศัยแต่พยัญชนะ ไม่พึงติเตียน เพราะเป็นวาจาสุภาษิต.

 (ส�. ส. ๒๕/๓๑๙/๗๔๐)
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ใบไม้และดอกไม้ร่วงสลายรูปลักษณ์ ประจักษ์อยู่กับผนืดนิ

กลายเป็นส่วนหนึ่งของสรรพชวีติที่สลายรูปลักษณ์ด้วยท�านองเพลงเดยีวกัน

สิ่งที่อาศัยกันเกดิขึ้น ย่อมไม่มตีัวตนด้วยตนเอง

ทุกบทเพลงมแีต่ท�านองของไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลา

ไม่พงึตเิตยีนให้เกดิโทษในใจ แต่ควรหาประโยชน์ให้พบจากลักษณะเกดิดับ

การยดึพื้นที่ใจไว้ด้วยเมตตา ท�าให้สิ่งเป็นโทษเข้ามาไม่ได้

หากจะพูด... ก็พูดให้เกดิความสมัครสมาน เป็นประโยชน์ เป็นความจรงิ

เว้นค�าพูดที่น�าความเดอืดร้อนมาสู่ตนและผู้อื่น

เป็นล�าน�าแห่งกุศลวถิเีพื่อยดึพื้นที่จิตไม่ให้อกุศลเข้ามาได้

ความฉลาดที่เข้าใจในหนทางเดนิของจติเช่นนี้

น้อยนดิก็ไม่เลี้ยวเข้าไปหาโทษในตรอกซอกซอยแห่งอกุศล

ในอุทยานแห่งวาจามแีต่ภาษาดอกไม้และรวงรังแห่งน�้าผึ้ง

วาจาเมตตาไม่มโีทษแห่งความเดอืดร้อนตนและผู้อื่น

วันทัง้วันพสิูจน์ได้ จะมคีวามเดอืดร้อนใจมาได้อย่างไร ?

เป็นความมั่นใจอย่างไม่หวั่นไหวว่า อบายภูมทิี่มิได้สร้าง ย่อมไม่ม ี
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 ภิกษุ ท. !  วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๕ ประการ เป็นวาจาสุภาษิต ไม่เป็นวาจา

ทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษและวิญญูชนไม่ติเตียน. องค์ห้าประการ อย่างไรเล่า ?  

ห้าประการ คือ :- 

 กล่าวแล้วโดยกาลอันควร (กาเลน ภาสิตา โหติ), 

 กล่าวแล้วตามสัจจ์จริง (สจฺจา ภาสิตา โหติ),

 กล่าวแล้วอย่างอ่อนหวาน (สณฺหา ภาสิตา โหติ), 

 กล่าวแล้วอย่างประกอบด้วยประโยชน์ (อตฺถสญฺหิตา ภาสิตา โหติ),

 กล่าวแล้วด้วยเมตตาจิต (เมตฺตจิตฺเตน ภาสิตา โหติ).

 ภิกษุ ท. !  วาจาอันประกอบด้วยองค์ ๕ ประการเหล่านี้แล เป็นวาจาสุภาษิต ไม่

เป็นวาจาทุพภาษิต เป็นวาจาไม่มีโทษ และวิญญูชนไม่ติเตียน. 

(ปญฺจก.อ� ๒๒/๒๗๑/๑๙๘)
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มาลัยแห่งเมตตา มไิด้ร้อยข้อเท้าด้วยพันธนาการ

แม้มันจะถูกบดขยี้แหลกลาญอยู่ใต้ฝ่าเท้าผู้ไม่รับของขวัญจากเมตตานัน้

รางวัลแห่งเมตตา คอืความปรารถนาดทีี่ไม่เดอืดร้อนเจ้าของ

ท่วงท�านองแห่งเมตตานัน้หวานล�้าด้วย “จงเป็นสุขเถดิ”

เป็นการมสีตอิยู่กับรู้ กับความงามของเมตตาจติภายใน

การมสีตใินวหิารธรรมอยู่กับฐาน “จงเป็นสุขเถดิ”

เพื่อเห็นความเผลอเมื่อจติไม่อยู่ในฐาน ก่อความคดิในทางลบ

ผลจากท่วงท�านองร้ายในใจไม่มปีระโยชน์ มแีต่โทษที่เดอืดร้อน

เมื่อมสีตอิยู่กับรู้ อยู่กับเมตตา

คอือยู่กับปีต ิสุข ไม่เศร้าหมอง

ย่อมตัง้มั่นดั่งสวรรค์ประดษิฐานอยู่ภายใน



106

ฟองคลื่นที่ช่างจ�านรรจา

เล่าถงึกาลเวลาที่ไม่เคยหยุดลื่นไหว

ตราบใดที่สังขารภายในยังไม่หยุดจ�านรรจา

ให้ค�าหวานแห่งเมตตาเป็นภาษาใจไร้ยาพษิ

จนจติแนบสนทิเป็นหนึ่งและค�าหวานนัน้หมดหน้าที่

เหลอืแต่สภาวะปีต ิสุข ที่เกดิจากเมตตาจตินัน้
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สรุปบทที่ ๕
เมตตาวาจาภาษาน้ำาผึ้ง

๑) พระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านดับอวิชชา ตัณหา อุปาทานได้ ภพ ชาติ จึงดับ

    ...ตราบใดที่อวชิชายังไม่ดับ ความส�าคัญโดยความเป็นตัวตน 

ย่อมมอียู่ในหมู่สรรพชวีติ...

    ดังนั้น การไม่ก้าวล่วงละเมิดโดยความเป็นตนของใครให้เดือดร้อนแม้แต่

สรรพสัตว์ เมตตาจิตนี้จึงรวมถึงการไม่เหยียดหยาม ดูหมิ่น ดูแคลน พูดจา

เสยีดส ีคอืค�าพูดนดินงึที่ท�าให้ผู้ฟังรู้สกึไม่สบายใจ เศร้าหมอง ดูต�่าต้อยด้อยค่า

ลง เจบ็ช�า้น�า้ใจ แม้ศาสนาพทุธจะสอนเรือ่ง “ไม่มตีวัตน” แต่การทีส่รรพชวีติยงั

ละโดยความเป็นตนไม่ได้ จงึไม่ควรขาดเมตตา ใช้ค�าพูดให้ถูกตามความเหมาะ

สม เห็นอกเห็นใจโดยความเป็นตนที่เขายังละไม่ได้ ไม่เพิ่มความทุกข์ให้กับผู้ที่มี

ทุกข์อยู่แล้ว

๒) การกล่าวความจรงิ ในที่นี้รวมถงึ การไม่กล่าวค�าเท็จ   

    เพราะเห็นแก่ประโยชน์ตนและพวกตน 

   เช่น เมื่อมีใครเขากล่าวหาใคร เมื่อไม่ได้ยินด้วยหู หรือไม่ได้เห็นด้วยตนเอง  

ก็ไม่สมควรตัดสนิลงโทษ ต�าหนติเิตยีนใคร โดยยังไม่รู้ความจรงิ รวมถงึการไม่

โอ้อวดสิ่งไม่มใีนตนว่าม ีอนัเป็นการย�า่ยผีูอ้ืน่ให้รูส้กึต�า่ต้อย เป็นการขาดเมตตา 

ขาดความสจัจ์ ที่ไม่ควรมองข้าม

๓) แม้จะรู้ว่าสรรพชีวิตยังละอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ไม่ได้  

    ก็ควรมีเมตตาวาจาอ่อนหวาน เกื้อกูลให้เกิดความสบายใจ ฟูใจ  

    เพื่อให้เกิดปีติ สุข อันเป็นเหตุใกล้ให้ใจตั้งมั่นได้ ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง
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๔) วาจาที่เป็นประโยชน์ ย่อมไม่เดือดร้อนผู้พูดและผู้ฟัง  

    ทั้งในขณะปัจจุบัน อนาคต และน�าไปใช้ต่อยอดประโยชน์สูงสุดได้ 

    อย่างไม่เสียหายทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม 

๕) การกล่าวด้วยเมตตานั้น มีความไม่เดือดร้อนใจเป็นหลัก 

    เพราะเมตตาจิตนั้น ปิดกั้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ให้เข้ามาถึงใจได้  

    จิตที่แนบกับเมตตานั้นเป็นสมาธิ  

    ดังนั้น เมตตานี้ย่อมตามมาด้วยกรุณา มุทิตา อุเบกขา ไม่มีส่วนอันเป็นโทษ  

    จึงควรให้ความละเอียดต่อเมตตานั้นในทุกมุม  

    เพราะการพูดจาเสียดสีให้ผู้ฟังหดหู่ ก็ขาดเมตตา  

    แม้แต่ค�าโอ้อวดว่าตนดีกว่า ก็ขาดเมตตา  

    มุ่งแต่เอาชนะ ก็ขาดเมตตา  

    ซึ่งคุณวิเศษแม้น้อยนิด ก็ย่อมไม่มี 

... ... ...

เมตตาจิตนี้ พิสูจน์รู้ได้เฉพาะตนง่าย ๆ ว่า  

    วันทั้งวันไม่มีความเดือดร้อนใจ ใบหน้าผ่องใส  

    เข้าฌานได้ง่ายโดยไม่ต้องตั้งท่าแต่อย่างใด

... ... ...
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การฝึกในบทที่ ๕ 
วิธีฝึกเมตตาวาจา

๑) เมื่อตื่นขึ้นมาด้วยเมตตาจิต.... 

    สมบัติแห่งเมตตาจะประดับประดาทุกสรรพสิ่งให้งดงาม 

   สมบัติที่ประดับวาจาเมตตา ผลิแย้มด้วยความไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น

เป็นหลัก คือไม่ล่วงละเมิดสิทธิโดยความเป็นตนของผู้อื่น ทั้งคนรักของเขาหรือ

ครอบครัวของเขา เป็นการเคารพสิทธิโดยความเป็นตนในโลกสมมติสัจจะ

อย่างชาญฉลาด

๒) พูดแต่เรื่องที่สบายใจ ซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้พูด  

    ที่สบายใจเพราะไม่เดือดร้อนในขณะพูด  

    ผู้ฟังสบายใจ ได้รับก�าลังใจ แรงบันดาลใจในการด�าเนินชีวิต 

    ที่ต้องประสบกับทุกขลักษณะเหมือนกัน คือ :-

  • ลักษณะคงที่อยู่ไม่ได้ 

  • ลักษณะที่เกิดจากเหตุปัจจัย 

  • ลัักษณะที่แปรปรวน 

     ดังนั้น การมีสติที่เข้มแข็งพอจะรับมือกับทุกข์  

       ก�าลังใจ ความสบายใจ ค�าฟูใจ จึงเป็นสมบัติที่ประดับวาจา 

       ให้มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น

๓) ทบทวนความหมาย ความเข้าใจ  

    “โดยความเป็นตนของสรรพสัตว์” ไว้เสมอ ๆ  

    จะได้ไม่ขาดสติ เผลอไปก่อความเดือดร้อนให้ใคร  

    แม้แต่ค�าดูหมิ่นเสียดสี ก็ไม่ควรเด็ดขาด  

    ระมัดระวังค�าที่ส่อเค้าไปในทางโอ้อวด  

    อันเป็นมลทินให้เปื้อนใจผู้พูดและระคายหูผู้ฟัง
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    ...โดยความเป็นตน” นัน้... 

    ไม่มผีู้ใดอยากถูกระรานให้รู้สกึว่า “มตีัวตนที่ต�่าต้อย”  

    ดังนัน้ หากมเีมตตาจรงิ ย่อมเข้าใจชัดเจนต่อความลกึซึ้งนี้  

    ไม่ใช่แค่ขอจงเป็นสุขเถดิ แต่มใีจโอ้อวด ยกตนข่ม ด้วยค�าพูดซึ่งไม่ควรท�า 

๔) การภาวนาในใจว่า “จงเป็นสุขเถิด” นี้ จะช่วยยืนยันคุ้มครอง  

    ป้องกันไม่ให้ความเดือดร้อนน้อยนิดเข้ามาในจิต  

    คือหากเผลอคิดไม่ดีต่อใครนิดหนึ่งในทุกแง่มุม  

    คือ ดูหมิ่น ... เพ่่งโทษ ... ฯลฯ ...  

    จะดับอย่างรวดเร็วจากรัศมีเมตตาที่แผ่ออกจากใจ  

    ปิดกั้นอกุศลนิดนึงไม่ให้มี

๕) ฝึกหัดค�าพูดที่อ่อนหวาน เช่น “ค�าขอบคุณ”  

    ด้วยความซาบซึ้งต่ออุปการคุณในสรรพชีวิตซึ่งได้เกื้อกูล  

    ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

    ผลที่เกิดกับจิตที่มีเมตตานั้น พิสูจน์ได้จากการไม่มีความเดือดร้อนภายใน  

    ซึ่งท�าให้มั่นใจได้ว่า แม้ยังไม่ถึงนิพพาน  

    ก็สามารถอยู่ได้ในภพที่ไม่มีความเดือดร้อน  

    ‘ภพ’ หมายถึง สภาวะภายในจิตที่มีเจตนาไม่เดือดร้อน

๖) ค�าพูดที่ไม่ชักชวนให้ใครไปก่อความเดือดร้อนให้ใครนั้น 

    ...เป็นคนดียิ่งกว่าคนดี... 

    ค�าพูดที่ชักชวนกันไม่ก่อความเดือดร้อนให้สังคม  

    ...เป็นคนมีคุณธรรมยิ่งกว่าคนมีคุณธรรม...
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บทที่ ๖
ใสใ่จในเมตตา

อยูไ่มห่่างจากฌาน

ต้นไม้ชูแขนขึ้นสู่ฟ้าสูง เพื่อหยบิยื่นสัมพันธภาพแห่งดวงดาว 

แนบเป็นความหวานในผลไม้

การแนบสนทิอยู่กับสัมพันธภาพแห่งเมตตาอันอ่อนโยนละเอยีดอ่อนเท่านัน้  

จงึจะไม่ห่างจากฌานที่ตัง้มั่น พ้นจากความเศร้าหมอง

ท่วงทำานองแห่งความไม่เดอืดร้อนใจนัน้เอง คอื “เมตตา”

เป็นท่วงทำานองอันละเอยีดอ่อน ไร้ขอบเขต ว่างจากศัตรู

จติที่แนบกับเมตตาจงึเป็นฌานได้ ไม่มธีุลแีห่งความเศร้าหมอง
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 ดูก่อนภิกษุ ท.! จิตนี้ผุดผ่อง และจิตนั้นพ้นจากอุปกิเลสท่ีจรมา พระอริยสาวก

ผู้ได้สดับแล้ว ย่อมทราบจิตนั้นตามเป็นจริง. ฉะนั้น เราจึงกล่าวว่า พระอริยสาวก 

ผู้ได้สดับ ย่อมมีการอบรมจิต.

 ...ถ้าภิกษุใส่ใจเมตตาจิต แม้ชั่วกาลเพียงลัดนิ้วมือเดียวเท่านั้น. ภิกษุนี้เรา

กล่าวว่า อยู่ไม่ห่างจากฌาน ท�าตามค�าสอนของพระศาสดา ปฏิบัติตามโอวาท  

ฉันอาหารของชาวบ้านอย่างไม่สูญเปล่า จะกล่าวไปไยถึงผู้ท�าเมตตาจิตนั้นให้มาก

เล่า.

 (องฺ. เอกก. ๓๒/๑๐๖/๕๒-๕๕)
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ธรรมชาตจิตินี้ผุดผ่องประภัสสรอยู่ก่อน

กเิลสจรผ่านมาจากอวชิชาปรุงสังขาร แต่งเรื่องไม่จรงิไม่รู้สิ้น

จะเอาใจไปใส่ไว้ในเรื่องปรุงแต่งที่ไม่จรงิให้ทุกข์ท�าไมให้เสยีเวลา

...เอาใจใส่ไว้ในเมตตา... ย่อมประดษิฐานปีตสิุขอันเบกิบานอยู่ภายใน

การภาวนาที่ฉลาดรู้ว่า... อวชิชาไม่รู้ว่าอายตนะ ๖ ล้วนเป็นอื่น

อวชิชาจงึน�าเอารปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสักาย ธมัมารมณ์ ปรงุใจให้เศร้าหมอง 

การมปีัญญาไม่มั่นหมายในมหาสมุทรแห่งอายตนะ ๖

พรากจติเอาใจไปใส่ไว้ในเมตตาจติ แนบสนทิให้เป็นอารมณ์หนึ่ง

ย่อมดื่มด�่าปีตสิุขอันลกึซึ้งจติประภัสสร
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 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ‘ข้าพเจ้าได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติ

แล้ว ท�าให้มากแล้ว ท�าให้เป็นดุจยานแล้ว ท�าให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสม

แล้ว ปรารภดีแล้ว แต่พยาบาท (ความคิดร้าย) ก็ยังครอบง�าจิตของข้าพเจ้าอยู่’ ภิกษุ

ทัง้หลายพงึกล่าวตกัเตือนเธอว่า ‘อย่าได้กล่าวอย่างนีเ้ลยผูม้อีาย ุ! อย่าได้กล่าวอย่าง

น้ีผูมี้อาย ุ! อย่าได้กล่าวตูพ่ระผูม้พีระภาค เพราะการกล่าวตูพ่ระผูม้พีระภาคไม่ดเีลย 

พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสอย่างนี้เลย. ผู้มีอายุ ! เป็นไปไม่ได้เลยท่ีเมื่อภิกษุได้เจริญ

เมตตาเจโตวิมุตติแล้ว ท�าให้มากแล้ว ท�าให้เป็นดุจยานแล้ว ท�าให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้

ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว แต่พยาบาทก็ยังครอบง�าจิตของภิกษุนั้นอยู่’ ข้อ

นั้นเป็นไปไม่ได้เลย เพราะเมตตาเจโตวิมุตตินี้ เป็นธาตุที่สลัดพยาบาท

 (ที. ปา. ๑๑/๓๒๕/๓๒๖)
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คงจะเข้าใจค�าสอนของพระพุทธองค์ผดิไปหรอืเปล่า

หากเล่นบทเมตตาเพื่อตอบสนองอัตตา แต่ว่ามคีวามพยาบาท ?

เพราะเมตตาจติที่แท้ ไม่ปองร้ายกัน ไม่แก้แค้นใคร

และที่ส�าคัญเหนอืสิ่งอื่นที่เห็นได้ชัด คอืความไม่เดอืดร้อน

คอืความคดิที่ไม่เดอืดร้อน ค�าพูดที่ไม่เดอืด ไม่ร้อน

การกระท�านัน้อาจดูเหมอืนยิ่งใหญ่ แต่ถ้าท�าแล้วเดอืดร้อน

นั่นไม่ใช่เมตตาจติอันเพรศิแพร้ว วสิุทธิ์ ผ่องใส

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมตตานัน้ไม่ห่างจากฌาน

ฌานนัน้ละนวิรณ์ ๕ แต่มพียาบาทนวิรณ์เดอืดร้อน นั่นไม่ได้ภาวนาเลย

...พสิูจน์กับใจตนอย่างซื่อสัตย์...

มสีตริู้สกึตัวชัดในขณะคดิ พูด ท�า แสดงอาการเดอืดร้อนหรอืไม่ ?

ถ้าไม่เดอืดร้อน ถงึคนอื่นไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจ

ย่อมรู้อยู่แก่ใจที่สถติอยู่กับสภาวะไม่เดอืดร้อน 

ไม่มฉีากละครเมตตา มแีต่เมตตาจติประดษิฐานสวรรค์อยู่ภายใน
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 ภิกษุใด เจริญให้มากซึ่งเมตตาจิตนี้;

    ภิกษุเหล่านั้น ย่อมบริโภคข้าวของชาวแว่นแคว้นไม่เสียเปล่า... ไม่เป็นหนี้เป็น

ทายาทบริโภค

 (อ�. เอกก. ๓๒/๑๒๓/๖๑)



119

กินข้าวอย่างไรไม่เป็นหนี้

เราทุกคนล้วนดื่มกินหยาดเหงื่อแรงงานผู้อื่นอยู่เสมอ

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะรู้หรือไม่รู้ ยอมรับหรือไม่ยอมรับ

มีชาวนาในโลกมากมายที่ปลูกข้าวให้เรากิน

ผู้ใช้แรงงานที่ท�าถนน สร้างอาคารบ้านเรือน ท�าประปา ไฟฟ้า ยานพาหนะ ฯลฯ

คนสวนที่ปลูกพืช ผัก ผลไม้ พ่อแม่ลูกหลานของพวกเขา

กว่าจะปรากฏเป็นปัจจัย ๔ ตรงหน้า

เราคงตามทดแทนอุปการคุณเหล่านั้นได้ไม่หมดสิ้น 

...นอกเสียจากเมตตา...

คือ ‘กินข้าวไม่เป็นหน้ี’ ด้วยการมีกาย วาจา ใจ ไม่บีบเค้นหยาดเหง่ือแรงงานใคร

ไม่ฆ่า ไม่ก่อความเดอืดร้อน ไม่ย�่าย ีไม่เบยีดเบยีน ไม่จองเวร 

ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข อย่ามีทุกข์

และจงมีตนเป็นสุข อย่าเป็นทุกข์

การวางใจเช่นนี้ได้ จึงกินข้าวไม่เป็นหนี้
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ไม่เป็นหนี้

อยู่ด้วยวหิารธรรมแห่งเมตตา

ตื่นขึ้นมาดุจดอกบัวแย้มยิ้มรับอรุณอันอบอุ่น

ชุ่มฉ�่าด้วยหยาดน�้าค้างและลมหายใจที่โอบกอดโลก

รอยเท้าที่ผนืดนิจุมพติด้วยเมตตา

หนี้สนิแห่งกาลเวลาในสรรพชวีติทัง้ทางตรงและทางอ้อม

เพยีงเจรญิเมตตา ก็ไม่บรโิภคอาหารให้เสยีเปล่า

จุมพติด้วยมาลัยดอกไม้ในดวงเนตรแห่งเมตตา

ย่อมไม่เป็นหนี้สรรพชวีติที่อุทศิหยาดเหงื่อแรงงาน

ไม่ว่าจะรู้หรอืไม่รู้ แต่ละค�าข้าวนัน้ใช้หนี้ด้วยเมตตาวหิารธรรม

เพราะชวีติที่ประพฤตดิ้วยเมตตา เป็นการพ้นจากสิ่งไม่เป็นประโยชน์

และเข้าถงึประโยชน์สุขภายในดุจทพิยสถาน

รัศมแีห่งเมตตาเป็นปีต ิสุข ดั่งประดับเพชรมณอีันเรอืงรองอยู่ในใจ

เพราะกาย วาจา ใจ แห่งเมตตา ย่อมน�ามาซึ่งความสุขสบายใจแก่ผู้พบเห็น

ไม่เป็นหนี้หยาดเหงื่อแรงงานของผู้ใด
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กุฏิหลวงพ่ออ�านาจ  โอภาโส



122

 พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาในสัตว์ทั้งหลายโดย :-

๑. ปรารถนาแต่จะให้เข้าถึงประโยชน์สุขของภิกษุเหล่านั้น

๒. เมื่อทรงแสดงภาวนานั้น แม้โดยปรารถนาให้ออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน ์

    และทุกข์

 (ขุ. ขุ. ๑/๓๕๐/๑๐)
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ความอ่อนโยนที่เบิกบาน ปรารถนาดี

เป็นบานหน้าต่างดอกไม้แห่งเมตตาที่ไม่เดือดร้อน

เพื่อเข้าถึงประโยชน์ภายในแห่งปีติสุข

การแนบสนิทอยู่กับเมตตา เป็นการออกจากทุกข์อันเศร้าหมอง

เกสรอันละเอียดอ่อนหวานแห่งเมตตา

เป็นการจัดเรียงระเบียบแห่งกุศลวิถีอันอ่อนโยน

จิตจะตั้งมั่นเป็นอัปปนาสมาธิได้ต้องแนบกับความอ่อนโยนเท่านั้น

ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่การเสพติดความรุนแรงอันหยาบจะเป็นสมาธิ

เพราะเมตตาภาวนาเป็นภพภูมิที่ไม่เบียดเบียน ไม่เดือดร้อน

เป็นสะพานพาดไปสู่ฝั่งอันเกษม
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  ๑. ก�าหนดนิมิตในเมตตาเป็นอารมณ ์

  ๒. ประกอบเนือง ๆ ซึ่งเมตตาภาวนา 

  ๓. พิจารณาถึงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของ ๆ ตน 

  ๔. การท�าให้มากซึ่งการพิจารณา 

  ๕. มีกัลยาณมิตร 

  ๖. พูดแต่เรื่องเป็นที่สบาย

 ภิกษุย่อมรู้ชัดว่า พยาบาทที่ละได้แล้ว ด้วยธรรม ๖ ประการ ย่อมไม่เกิดต่อไป

ด้วยอนาคามิมรรค

 (ที. ม. ๑๔/๓๒๐/๓๐๐)
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       นิมิตของเมตตาภาวนา

“สมีาสัมเภท” คอื นมิติส�าหรับเมตตาภาวนา

เมื่อใดท�าใจให้เมตตาปรารถนาดตี่อคน ๔ กลุ่มได้เสมอกันหมด

(๑) ต่อตนเอง (๒) คนรัก (๓) คนที่เป็นกลาง ๆ (๔) ต่อศัตรู

เมื่อนัน้เรยีกว่า “สมีาสัมเภท”

คอืจติหมดความแบ่งแยก (เส้นกราฟของจติเรยีบเสมอกันได้) นวิรณ์ ๕ ระงับไป

สมาธยิังไม่ดิ่งถงึที่สุด เกดิเป็น “อุปจารสมาธ”ิ

จติที่แนบสนทิกับนมิตินัน้ เป็นวติก วจิาร

เกดิปีต ิสุข เอกัคคตารมณ์ เป็น “อัปปนาสมาธ”ิ แน่วแน่ ดิ่งลกึ ตัง้มั่น 

ตัง้แต่ปฐมฌาน จนถงึ ฌาน ๔ ซึ่งละเอยีดประณตีขึ้นไปตามล�าดับ

อนึง่ เมือ่รกัษานมิติในสมีาสมัเภท  

จติจะไม่เสือ่มจากอปุจารสมาธทิัง้วนั ในทกุอริยิาบถ

อุปจารสมาธแิล่นอยู่ในกุศลวถิ ี

หยั่งลงสู่ภวังค์ คอืเห็นสภาวะการท�างานของจติชัด

ไม่พ้นจากรัศมขีองใจว่าเดอืดร้อนหรอืไม่เดอืดร้อน

เมื่อไม่เดอืดร้อน ย่อมเกดิปีต ิสุข ตัง้มั่น

จงึแนบแน่นเป็นหนึ่ง คอือัปปนาสมาธ ิตัง้แต่ปฐมฌานขึ้นไป
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๑) ก�าหนดนิมิต ในเมตตาเป็นอารมณ์

    นิมิตของเมตตา คือ “สีมาสัมเภท” คือมีความปรารถนาดี

    ไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับคน ๔ กลุ่มอย่างเสมอกัน

 ๑.ต่อตนเอง   ๒.คนรัก   ๓.คนที่เป็นกลาง ๆ   ๔.ศัตรู

๒) ประกอบเนือง ๆ ซึ่งเมตตาภาวนา

    การที่จิตอยู่ด้วยเมตตา เป็นอุปจารสมาธิ พิจารณาเห็นแต่ความไม่เดือดร้อนในใจ 

๓) พิจารณาถึงความที่สัตว์มีกรรม เป็นของ ๆ ตน

    การเข้าใจว่า “กรรม คือเจตนา” ซึ่งส่งผลสู่เวทนา 

    เช่น เจตนาดี เป็นสุขเวทนา เจตนาร้าย เป็นทุกขเวทนา เป็นต้น

๔) การท�าให้มากซึ่งการพิจารณา เมื่อเข้าใจความหมายของกรรม คือเจตนา 

    ย่อมไม่ก่อเจตนาร้ายให้เกิดทุกขเวทนาทางใจ มีแต่เจตนาดีท่ีท�าให้เกิดสุขเวทนา   

    ถึงผู้อื่นจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจ เช่น ผู้ก่อเจตนาร้ายย่อมเป็นทุกข์ใจ 

    ย่อมมีแต่เมตตาสงสาร แต่ไม่ก่อเจตนาปองร้ายให้ใจเดือดร้อนแก่ตนเอง 

    และไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

๕) มีกัลยาณมิตร จึงจ�าเป็นต้องมีกัลยาณมิตรหรือสังคมอุดมคติ  

    ที่เข้าใจความหมายของเมตตาเหมือนกัน 

    เพราะเมตตาไม่ใช่แค่ปรารถนาให้เป็นสุขเถิด 

    แต่รวมถึงการไม่ดูหมิ่น ข่มเหงด้วยกาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

๖) พูดแต่เรื่องเป็นที่สบาย       ค�าว่า ‘สบาย’ หมายถึงไม่เดือดร้อนใจ 

    วันทั้งวันจึงไม่มีความเดือดร้อน ไม่ปองร้ายกัน

ผล : พยาบาทย่อมละไป คือ ธรรม ๖ ประการ  

ไม่ก่อเหตุปัจจัยให้ความปองร้ายกันเกิดขึ้น  

ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่เมื่อมีเมตตา จะมีความปองร้ายให้เดือดร้อนใจ  

จึงควรทบทวนธรรม ๖ ประการไว้เสมอ และประกอบให้เกิดข้ึนซ่ึงเมตตาภาวนาน้ี 

จะรู้สึกว่า ได้อยู่ในภพภูมิ (สภาวะของใจ) ที่ไม่มีความเดือดร้อน
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หลักการเจริญเมตตา
๑) “เมตตา”  นั้น เน้นที่สภาวะความไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่นเป็นส�าคัญ 

    เมื่อตั้งสติว่า จะไม่ก่อความเดือดร้อนใจทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง

    ผลทั้ง ๘ ข้อดังกล่าว จะติดตามมาตามครรลองอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง

๒) “เจโต” คือ การที่จิตแนบอยู่กับ เมตตาภาวนา นั้น ซึ่งเป็นสมาธิ

    เช่นเดียวกับการแนบแน่นในกรรมฐาน ๔๐ หมวดอื่น ๆ

๓) “วิมุตติ” คือ การหลุดพ้น (จากการฟังธรรม, พูดธรรม, สาธยายธรรม, ตรึกตรอง, สมาธินิมิต)     

    ในที่นี้หมายเอาการตรึกตรองตามเพ่งด้วยใจ ซึ่งเมตตาจิตที่ไม่มีความเดือด

ร้อนใจ จิตจึงหลุดพ้นจากพยาบาท คือการปองร้ายกันและกันให้เดือดร้อน ซึ่ง

ความไม่เดือดร้อนนี้ จึงพ่วงเอาการหลุดพ้นจากนิวรณ์ ๕ ไปด้วยโดยอัตโนมัติ 

ดังนั้น การบริกรรมภาวนาในการเจริญเมตตาที่ใช้กันทั่วไป :-

     • ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุขเถิด... 
ความรู้สึกในใจเช่นนี้ ที่ก�าลังตรึกตรองอยู่ด้วยกุศล ผลย่อมเป็นสุข

     • อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย...
ค�าว่า “เวร” หมายถึง การไม่ปองร้ายกัน ผลย่อมเป็นสุข

     • อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย...
ไม่เบียดเบียน หมายถึง ไม่ท�าให้เดือดร้อนด้วยกาย วาจา ใจ 

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ผลย่อมเป็นสุข

 ดังนั้น “เมตตาเจโตวิมุตติ” คือ การแนบจิตไว้กับเมตตาภาวนาเป็น 

อัปปนาสมาธิ คือ สภาวะที่แนบแน่น แน่วแน่ แนบสนิทกับจิตที่ไม่มีความ 

ปองร้าย ไม่เดือดร้อน เป็นเอกัคคตารมณ์ (เป็นอารมณ์หนึ่ง) ไม่ถูกแทรกด้วย 

อารมณ์กิเลส เช่น นิวรณ์ ๕ ดับไป ผลจึงเป็นความหลุดพ้นจากทุกข์ได้ด้วยการ

เจริญเมตตา ดังนี้.
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 ภิกษุมีใจประกอบด้วยเมตตา...

 ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน ... ตลอดโลก

 ทั่วสัตว์ทุกเหล่าโดยความมีตนทั่วไป

 (ม. ม. ๒๐/๓๒/๒๑)

ทรงแสดงเมตตาภาวนา... เพราะเหตุที่จิตถูกสะสมในอารมณ์มาก

ย่อมไม่หยุดอยู่ในอารมณ์เดียวในเบื้องต้นเท่านั้น

แต่จะแล่นติดตามประเภทอารมณ์โดยล�าดับ...

อารมณ์ที่ปรากฏชัด... ตั้งอยู่เป็นสุข ให้จิตของภิกษุตั้งอยู่ในอารมณ์นั้น...

จึงทรงตรัสอย่างนี้ว่า... อาการแห่งเมตตาภาวนา

จึงควรเจริญเมตตาว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุข... ดังนี้บ้าง...

 (ขุ. ขุ. ๓๙/๓๔๖-๓๔๗/๑๐)

 เมตตาภาวนานั้น... รักษาให้พ้นจากการมาถึงของสิ่งไม่เป็นประโยชน์

    เว้นจากการคับแคบ คือมีขอบเขตอันแตกแล้ว (ไม่มีขอบเขต)

    ข้าศึก ท่านเรียกชื่อว่า ‘ขอบเขต’

 ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า... การอยู่อย่างพรหม ... การอยู่อย่างเมตตานั้น  

ท�าประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น เพราะเหตุที่ ความสงบติดต่อกัน ไม่ถูกแทรก 

แซง. ฉะนั้น ผู้เจริญเมตตาขณะยืน เดิน นั่ง นอน ยังไม่ง่วงนอนเพียงใด ก็พึงตั้งสติ

ไว้เพียงนั้น

 (ขุ. ขุ. ๓๙/๓๕๒-๓๕๕/๑๐)
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ประทปีโคมไฟในพธิกีรรม เผากเิลสโลภ โกรธ หลง ไม่ได้

แต่แสงแห่งเมตตาที่เจดิจ้าอยู่ในใจ ท�าให้ความคดิประทุษร้ายไม่กรายกล�้า

ความคดิเบยีดเบยีนสลายหาย เพราะมแีต่ความสงสารเอ็นดูต่อความไม่รู้

ความไม่ยนิดไีม่ชื่นชมก็ละไป รู้สกึถงึแต่คุณความดใีนสรรพชวีติที่เกื้อกูล

ความหงุดหงดิที่ไม่เป็นดังใจก็ไม่บังเกดิ เมื่อใจเป็นกลาง

แสงแห่งเมตตาที่แผดเผากเิลสอันเศร้าหมองจากโลภ โกรธ หลง

มั่นคงแนบสนทิอยู่กับเมตตานั้น เห็นวติก วจิาร ปีต ิสุข เอกัคคตารมณ์

หยาดหยดแห่งความรู้สกึตัวที่แนบกับเมตตาท่วมท้น มสีภาวะดุจปุยเมฆ

จติที่แทรกอยู่ในกายไม่ตดิกัน ฟูขึ้นเหมอืนช่องว่างในปุยเมฆนั้น

ผู้ปฏบิัตยิ่อมสัมผัสได้ชัดว่า ขอบเขตของร่างกายไม่มี

ปีต ิสุข เอกัคคตารมณ์ จะเด่นชัดแนบกับสุข

เอกัคคตารมณ์ที่ประณตีขึ้นจนเป็นอุเบกขา

เอกัคคตารมณ์แนบแน่นอยู่กับความเป็นกลาง

การเจรญิเมตตาเพยีงลัดนิ้วมอืเดยีว

เสี้ยววนิาทกี็ไม่ห่างจากฌาน

เพ่งอยู่ที่เมตตา แนบสนทิอยู่ภายใน

ไม่มคีวามประทุษร้าย

ผู้ท�าตามค�าสอนของพระพุทธองค์ ย่อมมผีลเช่นนัน้

จะกล่าวไปไยถงึผู้ที่มากด้วยเมตตาจติ
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สรุปบทที่ ๖
   เมตตาไม่ห่างจากฌาน

๑) ความอ่อนโยนละเอียดอ่อนเป็นสภาวะของเมตตา ด่ังสวรรค์ประดิษฐานภายใน  

    เพราะจิตที่เป็นสมาธิได้จะต้องแนบกับความละเอียด  

    จิตจึงเข้าถึงความละเอียดของจิต 

    เช่นเดียวกับลมหายใจหยาบ - เป็นวิตก : ลมหายใจละเอียด - เป็นวิจาร, 

    เสียงระฆังดัง - เป็นวิตก : เสียงครวญของระฆังที่ก�าลังจาง - เป็นวิจาร

 • การบริกรรม “จงเป็นสุขเถิด” เป็นวิตก

 • การเข้าถึงความละเอียดของสภาวะเมตตา เป็นวิจาร

             ท�าให้นิวรณ์ ไม่ก่อเหตุอกุศล ผลย่อมไม่เศร้าหมอง 

    ดังนั้น จิตจะเป็นอัปปนาสมาธิได้ ต้องแนบกับสภาวะที่ละเอียดอ่อนโยนเท่านั้น

    ความอ่อนโยนละเอียดอ่อนของกุศลที่ละอกุศล ความเศร้าหมองเดือดร้อนหายไป 

    เหมือนขจัดฝุ่นธุลีในที่ว่างก�าลังเลือนลางหายออกไป ช่องว่างนั้นจึงเกิดซาบซ่าน

  • เป็นปีต ิมคีวามฟูกาย ฟูใจ ปลอดโปร่ง โล่งเบา สบาย  

    จากกฎธรรมชาตนิัน้ ขอบเขตของร่างกายจงึเหมอืนไร้น�้าหนัก 

    เพราะจตินัน้ไม่มนี�้าหนักอยู่แล้ว

  • จงึแช่มชื่นชุ่มฉ�่าด้วยความสุข

  • จติที่แนบสนทิอยู่กับสภาวะของเมตตา จงึตัง้มั่นเป็นหนึ่ง ไม่เดอืดร้อน 

    คอืไม่เอารูป เสยีง กลิ่น รส สัมผัสกาย ธัมมารมณ์ ไปก่ออารมณ์อื่นให้เดอืดร้อน

    เป็นฌานที่ ๑ มวีติก วจิาร ปีต ิสุข เอกัคคตารมณ์

๒) แนบสนิทกับสิ่งที่ละเอียดอ่อน ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีก

    คือแนบสนิทอยู่กับปีติ สุข เอกัคคตารมณ์ เป็นฌานที่ ๒

๓) แนบสนิทกับสิ่งที่ละเอียดอ่อน ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีก

    คือแนบสนิทอยู่กับสุข เอกัคคตารมณ์ เป็นฌานที่ ๓
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๔) แนบสนิทกับสิ่งที่ละเอียดอ่อน ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีก

    คือแนบสนิทอยู่กับอุเบกขา เอกัคคตารมณ์ เป็นฌานที่ ๔

• ประโยชน์ที่ส�าคัญในการละนิวรณ์ ๕ 

คือ กามฉันทะ พยาบาท หดหู่ซึมเซา ฟุ้งซ่านกังวล ลังเลสงสัย 

: นิวรณ์ ๕ นั้น ท�าให้ปัญญาถอยก�าลัง เป็นเครื่องเศร้าหมองเดือดร้อนใจ 

: เมตตาภาวนา  ท�าให้ใจไม่เศร้าหมอง แต่ท�าให้ใจผ่องใส ตั้งมั่น 

  ท�าให้เกิดปัญญาที่ละเอียดอ่อนขึ้นไปตามล�าดับ
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พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อตรัสว่า 

เมตตาเจโตวิมุตตินี้ ควรทั้งอุปจาร ทั้งอัปปนา

แต่เมื่อตรัสว่า เจโตวิมุตติ ควรแก่อัปปนาอย่างเดียว

 (ที. สี. ๑๒/๒๘๕/๓๘๕) 

ก็เพราะเหตุที่จิตประกอบด้วยเมตตานั้น

ย่อมหลุดพ้นจากธรรมอันเป็นข้าศึก มีนิวรณ์เป็นต้น

 (องฺ. เอกฺก. ๓๒/๗๔/๒๑)

 ธรรมเป็นกุศล เป็นไฉน ?

    โยคาวจรบุคคล เจริญมรรคปฏิปทาเพื่อเข้าถึงรูปภูมิ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล

ธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌาน ที่สหรคตด้วยเมตตา ฯลฯ อยู่ในสมัยใด ผัสสะ 

...ฯลฯ... อวิกเขปะ มีในสมัยนั้น ฯลฯ

     สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า ธรรมเป็นกุศล.

 (อภิ. สงฺ. ๓๔/๗๘/๑๘๙-๑๙๐)
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การฝึกในบทที่ ๖
ฝึกเมตตาไม่ให้ห่างจากฌาน

๑) อัปปนาสมาธิ ต้องแนบสนิทกับความอ่อนโยนละเอียดอ่อนเท่านั้น

    ก่อนอื่นต้องเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนว่า เมตตาภาวนา นั้น

    มีผลโดยตรงต่อใจผู้ปฏิบัติอันดับแรก ที่ป้องกันไม่ให้ใจเดือดร้อนเป็นทุกข์ 

    คือเป็นการยึดพื้นที่ใจไว้ด้วยเมตตา  

    ซึ่งเป็นกุศลวิถี จนอกุศลไม่มีโอกาสแทรกเข้ามาได้

 การบริกรรมนั้นต้องไม่ให้ขาดตอน 
 โดยมีปัญญารู้วัตถุประสงค์ให้ใจอยู่กับอารมณ์หนึ่ง 
 ซึ่งความหมายที่ลึกซึ้งนั้นอยู่ที่ใจไม่ปองร้าย ไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่น 
 การบริกรรมภาวนานั้น 
 ตัดตัณหาที่อยากสงบ อยากรู้ อยากหลุดพ้น ออกไป 
 เพราะความอยากเป็นเหตุแห่งการเกิดทุกข์ 

 มีหน้าที่บริกรรมภาวนาจนเป็นอัตโนมัติ.

๒) ในขั้นอุปจารสมาธิ
    จะมภีวังค์ ซึ่งท�าหน้าที่ไม่ให้จติส่งออกไปข้างนอก เรื่องอื่น 

    เส้นกราฟของจติจะราบเรยีบเป็นสนามพลังของจติ 

    ซึ่งช่วงนี้หากพริ้มตาลง ขอบเขตของร่างกายจะไม่ปรากฏ 

    มแีต่สนามพลังงานของจติล้วน ๆ การบรกิรรมภาวนาจะกลายเป็นสิ่งถูกรู้ 

    มสีตเิป็นนมิติของการภาวนานัน้ตลอดเวลา ไม่ขาดตอน นวิรณ์ ๕ จะระงบัไป 

    สนามพลังงานของจตินี้ไม่มนี�้าหนัก รู้สกึโปร่งเบา 

    ดิ่งลงสู่ภายในสนามพลังงานนัน้ชัดขึ้น ๆ 
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๓) ในขั้นอัปปนาสมาธิ
    จิตที่แนบสนิท แนบแน่น แน่วแน่ อยู่กับการภาวนานั้น 

    เกิดเป็นองค์ประกอบของปฐมฌาน

          ๑. วิตก คือ ตรึกอยู่กับค�าภาวนานั้น ไม่ขาดตอน เหมือนผีเสื้อโผลงลงบนกลีบดอกไม้ 

          ๒. วิจาร คือ คลุกเคล้าอยู่กับค�าภาวนาน้ัน ไม่ส่งออก เหมือนผีเส้ือคลุกเคล้ากับเกสรดอกไม้ 

          ๓. ปีติ เป็นสนามพลังงานที่ซาบซ่านซาบซึ้ง จากการที่นิวรณ์ ๕ อันเศร้าหมองถูกละไป 

          ๔. สุข การแผ่ซ่านของปีติ ผลิบานเป็นความสุขแช่มชื่น ผ่องใสอยู่ภายใน 

          ๕. เอกัคคตารมณ์ อารมณ์เป็นหนึ่ง แนบอยู่กับวิตก วิจาร ปีติ สุข นั้น จนตั้งมั่น

    จิตพัฒนาขึ้นไปสู่ฌานที่ ๒ ค�าบริกรรมภาวนาจะไม่ถูกก�าหนด  

    ถึงจะมีอยู่โดยอัตโนมัติ ก็มิได้บังคับให้จิตก�าหนดหรือให้หยุด 

    แต่จิตจะแนบสนิทกับปีติ สุข เอกัคคตารมณ์ 

    ความสุขขั้นนี้จะประณีตขึ้น 

    จนถึงฌานที่ ๓ มีแต่ความสุข และเอกัคคตารมณ์ 

    จติแนบสนทิกับสุข เหมอืนละอองน�้าที่ชุ่มฉ�่าแนบอยู่ในทุกเส้นใยของกลบีบัว

    ฌานที่ ๔ จติแนบแน่นอยู่กับอุเบกขา เป็นเอกัคคตารมณ์

 เห็นการพ้นจากภพภูมทิี่มคีวามเดอืดร้อน  

    สู่ภพภูม ิ(สภาวะในใจ) ที่ไม่มคีวามเดอืดร้อน  

    ผู้ปฏบิัตทิี่เจรญิเมตตาภาวนา ย่อมสัมผัสผลลัพธ์ได้ด้วยตนเอง 

    ในความรู้สกึหรอืสภาวะที่ไม่มคีวามเดอืดร้อนใด ๆ
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วาระจติที่มเีมตตา

วาระนัน้เป็นวาระแห่งการพ้นทุกข์

บทที่ ๗
เมตตาเจโตวิมุตติ
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จติที่แนบกับเมตตา ท�าให้นวิรณ์เข้ามาท�างานไม่ได้ อกุศลที่เศร้าหมองไม่มี

วติกอยู่กับเมตตา เหมอืนผเีสื้อโผลงจรดจดจ่อตรงดอกไม้ (เมตตา)

วจิารอยู่กับเมตตา เหมอืนผเีสื้อคลุกเคล้าอยู่กับเกสรดอกไม้ (เมตตา)

ปีต ิเอบิอิ่ม ปลาบปลื้มยนิด ีฟูกายฟูใจ เพราะเมตตาไม่มโีทษภายใน

สุข แช่มชื่นผ่องใส เป็นสุข เพราะเมตตามสีุขเป็นก�าไร

เอกัคคตารมณ์ ใจเป็นกลาง ไม่ฟุ้งซ่าน แนบแน่นเป็นอัปปนาสมาธิ

 

สมถะเป็นบาทฐานวปิัสสนา จติตัง้มั่นแนบแน่นอยู่ที่ฐาน

แนบสนทิเหมอืนยนืมั่นคงบนยอดเขา

เห็นกระแสเกลยีวปัจจยาการโอบล้อมรอบเขา

แม้เมตตาเจโตวมิุตตนิี้ ล้วนเกดิจากเหตุปัจจัย ย่อมไม่เที่ยง ดับไปได้

ความตั้งมั่นโดยไม่ก่อเจตนา (กรรมภพ) 

ย่อมเข้าถงึโลกุตตรญาณเหนอืความปรุงแต่งได้

เพราะยังมคีวามเพลนิในธรรม ย่อมเป็นโอปาตกิะ นพิพานในที่นัน้
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พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาแก่ภิกษุ...

    บัดนี้ เพราะเหตุที่เมตตาใกล้ต่ออัตตานุทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็นตน เพราะ

มีสัตว์เป็นอารมณ์ ฉะนั้น เมื่อทรงแสดงการบรรลุอริยภูมิ ท�าเมตตาฌาน 

นั้นนั่นแหละให้เป็นบาท.

     ก�าหนดธรรม มีวิตกวิจาร เป็นต้น ในที่นั้น... ... และด้วยการก�าหนดนามรูป ไม่

ยึดทิฏฐิอย่างนี้ว่า... นี้กองสังขาร... บุคคลย่อมถือไม่ได้ว่าสัตว์ในสังขาร ดังนี้. 

     ถึงพร้อมด้วยทัสสนะที่เข้าใจกันว่า สัมมาทิฏฐิรู้ในโสดาปัตติมรรค

  ขจัดระงับความหมกมุ่นในกาม... ด้วยการท�าให้เบาบางด้วยสกทาคามิมรรค... 

และอนาคามีมรรค และด้วยการละไม่ให้เหลือเลย... ได้แก่ บังเกิดในหมู่เทพชั้น

สุทธาวาสทั้งหลาย บรรลุพระอรหันต์แล้วปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นนั่นเอง

     ภิกษุแม้เหล่านั้น ก็พากันเจริญเมตตา ท�าเมตตาให้เป็นบาท เริ่มวิปัสสนาแล้ว

ก็บรรลุพระอรหันต์อันเป็นผลเลิศ ภายในไตรมาสนั้นนั่นเอง

 (ขุ. ขุ. ๓๙/๓๕๕/๑๐)
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การเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ

๑) ผู้เจรญิเมตตาภาวนา “จงเป็นสุขเถดิ” ไว้ในใจ ด้วยอาการ ๘ อย่าง

    คอื ไม่บบีเค้น ไม่ย�่าย ีไม่เดอืดร้อน ไม่ฆ่า ไม่เบยีดเบยีน ไม่จองเวร 

    ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข และตนจงเป็นสุข

๒) ผู้เจริญเมตตาภาวนา ด้วยเมตตานิมิตในคน ๔ กลุ่ม ให้เสมอกัน

    คือ ตนเอง คนที่รัก คนที่เป็นกลาง และศัตรู

    จิตย่อมไม่ถูกครอบง�าให้คับแคบ  

    เป็นจิตหาประมาณมิได้ (จิตสงบสุขด้วยเมตตาฌาน) 

๓) สมาธิ ปัญญา พิจารณาเรื่องกรรมภายใน เห็นสภาวธรรมว่า

    เมตตา “นาย ก.” มีความสุขประดุจสวรรค์

    ปองร้าย “นาย ก.” มีทุกข์ดุจอบายภูมิ

    ไม่มั่นหมาย “นาย ก.” เป็นนิพพาน

    “นาย ก.” จะรู้หรือไม่รู้ ผลสุข-ทุกข์เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย

    คือไม่ใช่เราท�า หรือบุคคลอื่นท�า

๔) การเจริญเมตตาฌานเป็นบาทฐานวิปัสสนา คือเห็นกองสังขารอันบริสุทธ์ิ 

    คือเป็นสังขตธาตุ อันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นล้วน ๆ

    ไม่ใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา ด้วยการพิจารณาเห็นว่า

 เหตุของเมตตา -> ผลเป็นสุข

 เหตุของการปองร้าย -> ผลเป็นทุกข์

แต่สุขและทุกข์นั้น ไม่ใช่เราท�า หรือเขาท�า

    เป็นสภาวธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น ซึ่งเห็นได้ในขณะเจริญเมตตาฌาน
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การเมตตาโดยความเป็นตนของสรรพสัตว์

การส�าคัญโดยความเป็นตนนัน้เป็น

สังขารที่เกดิจากตัณหา (ซึ่งเกดิขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ)  

อันเวทนาที่อวชิชาสัมผัส

   แม้สังขารนัน้ ก็ไม่เที่ยง เกดิจากเหตุปัจจัย,

   แม้ตัณหานัน้ ก็ไม่เที่ยง เกดิจากเหตุปัจจัย,

   แม้เวทนานัน้ ก็ไม่เที่ยง เกดิจากเหตุปัจจัย,

   แม้ผัสสะนัน้ ก็ไม่เที่ยง เกดิจากเหตุปัจจัย,

   แม้อวชิชานัน้ ก็ไม่เที่ยง เกดิจากเหตุปัจจัย

(จติสงบสุขด้วยวปิัสสนา)
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     ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า  “สุขและทุกข์ ตนท�าเอง”  

    “สุขและทุกข์ ผู้อื่นท�าให้” ...ฯลฯ

(ฉกฺก. อ�. ๒๒/๔๘๙/๓๖๖.)

๑) ในขณะเจริญเมตตาภาวนา ผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ตรง เห็นสภาวะเป็น

    จะเห็นว่า ขณะเจริญเมตตาภาวนา “จงเป็นสุขเถิด” 

    หรือ “นาย ก. จงเป็นสุขเถิด” สภาวะจิตในขณะนั้นมีความสุข

    หากขาดสติ “เผลอคิดร้ายต่อนาย ก.” สภาวะจิตในขณะนั้นเป็นทุกข์

๒) การพิจารณาเหตุปัจจัยในวิปัสสนาญาณ เห็นสภาวะสุข-ทุกขเวทนา

    ไม่ใช่ตนท�าเอง และไม่ใช่ผู้อื่นท�าให้ โดยพิจารณาตามพุทธพจน์ที่ว่า

“ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เวทนาเป็นของใคร ? พระเจ้าข้า”

ดูก่อนภิกษุ ! เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี ดังนี้

(นิทาน. ส�. ๑๖/๗๒/๑๒๘)

ภิกษุ ท.! เวทนา (๖ ทาง) เป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติ มีความ

เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติ บุคคลใดย่อมรู้ ย่อมเห็น ซึ่งธรรม ๖ อย่างเหล่านี ้

ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลนี้เราเรียกว่า โสดาบัน...

(ขนฺธ. ส�. ๑๗/๒๗๘/๔๖๘)

๓) ถึงจะรู้ในพระสูตรเหล่านี้ดังกล่าวแล้ว 

    ก็ใช่ว่าทุกคนจะท�าได้จริงในชีวิตประจ�าวันตลอดเวลา

    แต่ก็พอเป็นเค้าโครงให้ได้เข้าใจความจริง 

    หรือละมุมมองที่ผิดเกี่ยวกับสุข-ทุกขเวทนา ออกไปได้ในระดับหนึ่ง

    เห็นกระแสปฏิจจสมุปบาทที่อาศัยกันเกิดขึ้น

    ซึ่งหากท�าได้จริงก็จะมีผล คือ :

ขยายความพระสูตร : เรื่องสัมมาทิฏฐิในโสดาปัตติมรรค
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•  ละสักกายทิฏฐิ คือละความเห็นว่าขันธ์ ๕ เป็นตัวตน

    เพราะเห็นความจริงว่า เป็นสิ่งอาศัยกันเกิดขึ้น เช่น ร่างกายที่มีอายตนะ ๖

    เวทนา ๖ ทางเกิดจากผัสสะ ๖ อายตนะ ๖ ที่ไม่ใช่ตัวตน 

    ในมุมของสัญญา ๖ เกิดจากผัสสะ ๖

    สังขาร (คือสัญเจตนา ๖)  เกิดจากผัสสะ ๖

    วิญญาณ ๖ เกิดจากอายตนะภายนอก - ภายใน ๖ กระทบกัน

•  ละวิจิกิจฉา หายสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

    ว่ามีทางดับทุกข์ได้จริง

•  ละสีลัพพตปรามาส ไม่งมงายในการแก้ปัญหาทุกข์ที่มาจากผัสสะ ๖

    ไม่เท่ียง แปรปรวน เป็นอ่ืน คือไม่ม่ันหมายโดยความเป็นเวทนา ๖ ‘ว่าของเรา’
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สังขารมุมที่ ๑ : ปรุงแต่งว่ามีตัวตนในขันธ์ ๕

ดูก่อนภิกษุ ท.! การส�าคัญเห็นซึ่งรูปโดยความเป็นตนนั้น การส�าคัญเห็นอันนั้น

เป็นสังขาร...เป็นสิ่งที่เกิดจากตัณหา (ซึ่งเกิดขึ้นแล้วแก่ปุถุชนผู้มิได้สดับ)  

ผู้อันเวทนาที่เกิดแต่อวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้ว.

(ขนฺธ. ส�. ๑๗/๑๑๖/๑๗๔)

ในมุมอื่นคือ การส�าคัญตนว่ามีรูป, รูปในตน, ตนในรูป;

    และ เวทนาเป็นตน,  ตนมีเวทนา,  เวทนาในตน,  ตนในเวทนา;

          สัญญาเป็นตน,  ตนมีสัญญา,  สัญญาในตน,  ตนในสัญญา;

          สังขารเป็นตน,  ตนมีสังขาร,  สังขารในตน,  ตนในสังขาร;

          วิญญาณเป็นตน,  ตนมีวิญญาณ,  วิญญาณในตน,  ตนในวิญญาณ;

เหล่านี้ล้วนเป็นสังขาร คือการปรุงแต่งจากอวิชชาสัมผัสไปที่รูป  

แล้วไม่รู้ว่ารูปเป็นอื่น คือไม่ใช่รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย ธัมมารมณ์  

ไม่ใช่อายตนะภายใน ๖ ไม่ใช่วิญญาณ ๖ ไม่ใช่ผัสสะ ๖ ไม่ใช่เวทนา ๖  

คือล้วนเป็นโดยประการอื่นจากที่ยึดไว้

สังขารมุมที่ ๒ : เมื่อปรุงแต่งว่ามีตัวตนในขันธ์ ๕  

                      จึงปรุงแต่งอภิสังขาร ๓ ขึ้นมา คือ :-

 • ปุญญาภิสังขาร (ปรุงแต่งกรรมฝ่ายดี)

 • อปุญญาภิสังขาร (ปรุงแต่งกรรมฝ่ายชั่ว)

 • อเนญชาภิสังขาร (ปรุงแต่งกุศลเจตนา ที่เป็นอรูปาวจร ๔)

ขยายความพระสูตร : เรื่องย่อมถือไม่ได้ว่าสัตว์ในสังขาร
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สังขารมุมที่ ๓ : เมื่อปรุงแต่งว่ามีตัวตนในขันธ์ ๕ ที่เป็นกรรมฝ่ายดี - ชั่ว 

และอเนญชา แล้วจึงน�าพาเอากาย วาจา ใจ ไปก่อกรรมตามนั้น คือ :-

     • กายสังขาร ปรุงแต่งการกระท�าทางกายฝ่ายบุญ เช่น พากายไปแช่แม่น�า้คงคา   

               หรอืฝ่ายอปุญญา เช่น พากายไปฆ่ากัน โดยที่กายมันทะเลาะกันไม่ได้ 

               หรอืฝ่ายอเนญชา เช่น พากายไปข่มอารมณ์ไว้ด้วยฌาน เป็นต้น

     • วจสีังขาร ปรุงแต่งการกระท�าทางวาจา ว่ามตีัวตน “เรา” “เขา” ในขันธ์ ๕

               ในแง่ด ี- ชั่ว และอเนญชา ดังกล่าว

     • มโนสังขาร ปรุงแต่งการกระท�าทางใจ ในแง่มุมว่ามตีัวตนในขันธ์ ๕               

               ที่เป็นบุญ - อปุญญา - อเนญชา

สังขารมุมที่ ๔ : การถูกกระตุ้น  

สุข-ทุกข์ภายในย่อมเกิดขึ้น เพราะกายสัญเจตนา   

ถูกกระตุ้นจากภายนอกบ้าง, ภายในบ้าง, รู้สึกตัวบ้าง, ไม่รู้สึกตัวบ้าง,  

วจีสัญเจตนา ๔ ทาง, มโนสัญเจตนา ๔ ทาง ก็เช่นเดียวกัน

อวิชชาแทรกแซงแล้วในธรรมทั้งหลายเหล่านั้น
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ในสังขารทั้ง ๔ แง่มุมดังกล่าว : 

ย่อมถือไม่ได้ว่าเป็นสัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา ในสังขาร (การปรุงแต่ง) เหล่านั้น 

ที่อวิชชาสัมผัส หรืออวิชชาแทรกแซงอยู่ตลอดเวลา

๑) การเจริญเมตตาภาวนา เป็นบาทฐานวิปัสสนา

     คือเมื่อใจสงบ ตั้งมั่น อ่อนโยน ควรแก่การงาน แม้ในขั้นอุปจารสมาธิ  

     ที่จิตตรึกตรองตามเพ่งธรรมนั้นด้วยใจ ตามพระสูตร “วิมุตติ ๕ ประการ”  

     ซึ่งในประการที่ ๔ คือ :-

ดูก่อนภิกษุ ท.! ...เธอตรึกตาม ตรองตามด้วยใจ ตามเพ่งด้วยใจ ซึ่งธรรม... เมื่อ

รู้พร้อมเฉพาะซึ่งอรรถ...ซึ่งธรรม... ปราโมทย์ย่อมเกิด...ปีติย่อมเกิด...กายย่อม

ร�างับ...ย่อมเสวยสุข...จิตย่อมตั้งมั่น...จิตที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้น...

(ปญฺจก. อ�. ๒๒/๒๒-๒๕/๒๖)

ในขณะอยู่ในอุปจารสมาธิ ตรึกตรองตามเพ่งด้วยใจในสภาวธรรมของสังขาร

ทั้ง ๔ แง่มุมดังกล่าว คือรู้สึกไปในแต่ละส่วนของกาย เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน ฯลฯ 

เห็นความจริงว่า ไม่มีตัวตนอยู่ในเล็บ หรือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

น้อมไปถึงคนที่ตายไปแล้ว จะมีตัวตนใครอยู่ในผม ขน เล็บ ฟัน ฯลฯ  

หรือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไปได้อย่างไร ?

๒) จะพบความจริงว่า การปรุงแต่งว่ามีตัวตนในขันธ์ ๕ น้ัน เป็นสภาวธรรม 

ตามพุทธพจน์ที่ว่า

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สังขารเป็นของใคร พระเจ้าข้า ?

ภิกษุ ท.! เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย”

(นิทาน. ส�. ๑๖/๗๐/๑๒๘)

คือ เห็นสภาวธรรมของสังขารว่า ไม่ใช่เราปรุงแต่งหรือเขาปรุงแต่ง  

ในเจ็ดพันล้านคน จนถึง ๓๑ ภพภูมิเหล่านั้นที่อวิชชายังไม่ดับ
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๓) การเห็นกระแสปฏิจจสมุปบาทตลอดสาย จะหายสงสัยในเรื่องว่ามี

ตัวตนหรือไม่ ซึ่งต้องเห็นสภาวธรรมเหล่านั้นว่า เป็นแค่คลื่นพลังงานถักทอ 

อยู่ในสังสารวัฏฏ์ที่ว่างเปล่าจากตัวตน เป็นแค่พลังงานที่อาศัยกันเกิดขึ้น

๑. จากอวิชชาที่ไม่รู้ว่าอายตนิกธรรม ๓๐ เป็นอื่น คือไม่ใช่รูป เสียง กลิ่น   

    รส สััมผัสกาย ธัมมารมณ์ จึงปรุงแต่งว่ามีอายตนะ ๖ ในขันธ์ ๕  

    ปรุงดี - ชั่ว - ข่มอารมณ์, ปรุงกาย - วาจา - ใจ

๒. จึงท�าให้ยึดมั่นว่ามีวิญญาณ ๖ ที่รับรู้การปรุงแต่งนั้น

๓. วิญญาณเป็นปัจจัย ให้เกิดนามรูป

    วิญญาณซึ่งเกิดจากการรับรู้เรื่องปรุงแต่งดี - ชั่ว ภายใน

    เช่น ปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งฝ่ายดี มีเมตตาปรารถนาดี

    ‘นามธรรม’ คือ เวทนา จึงมีความสุข

    ความจ�า, เจตนา, ผัสสะในใจ, การกระท�าในใจ จึงมีผลเป็นสุขไปด้วย

    ‘รูปธรรม’ ย่อมมีความสุข ใบหน้าผ่องใส เป็นต้น

    หรือหากปรุงแต่งฝ่ายชั่ว เป็นอปุญญาภิสังขาร

    ‘นามธรรม’ คือ เวทนา จึงเป็นทุกข์

    ความจ�า, เจตนา, ผัสสะในใจ, การกระท�าในใจ จึงมีผลเป็นทุกข์

    ‘รูปธรรม’ บุคลิกภาพย่อมเศร้าหมอง

    ซ่ึงการเห็นสภาวธรรมภายในของกระแสเหตุปัจจัยท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนน้ี  

    ย่อมกระจายปัญญาออกไปได้ในเชิงกว้างและเชิงลึก

    คือ ท้ังนามรูปของรูปแบบชีวิตคนและสัตว์ต่าง ๆ กระจ่างข้ึนด้วยปัญญา

๔. นามรูปเป็นปัจจัย ให้เกิดรูปแบบของสฬายตนะที่แตกต่างกัน 

    ในหมู่สรรพสัตว์ ตามการปรุงแต่งบุญ - อปุญ - อเนญชา เหล่านั้น
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๕. รูปแบบของสฬายตนะที่แตกต่างของสรรพสัตว์  

    ท�าให้ผัสสะ ๖ ทาง ต่างกันออกไป

๖. ผัสสะเป็นปัจจัย ให้เกิดเวทนา ๖ ทาง เช่น 

    ถ้าผัสสะจากรสชาติของสิ่งนั้นไม่มี เวทนาจากสิ่งนั้นก็ไม่มี 

    ถ้าผัสสะจากขนมไหว้พระจันทร์มี เวทนาจากขนมไหว้พระจันทร์จึงมี    

    หรือผัสสะจากเมตตามี   สุขเวทนาจากเมตตาจึงมี 

    ผัสสะจากพยาบาทมี      ทุกขเวทนาจากพยาบาทจึงมี เป็นต้น

๗. เวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี

    แสดงให้เห็นว่า ตัณหาไม่ได้มีมาก่อน 

    เช่น ถ้าคนเยอรมัน (หรือม้า) ไม่มีเวทนาจากขนมไหว้พระจันทร์

    ถ้าสุขเวทนาจากขนมไหว้พระจันทร์ไม่มี 

    ตัณหาที่อยากกินขนมไหว้พระจันทร์ก็ไม่มี เป็นต้น... 

    ...ในกรณีของเมตตาก็เช่นเดียวกัน...

๘. ตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี

    เป็นการเห็นสภาวะของอุปาทาน ๔ ว่าไม่มีมาก่อน  

    และไม่มีตัวตนด้วยตนเอง อาศัยตัณหาเกิดขึ้น เช่น

       เพราะอยากกินขนมไหว้พระจันทร์ 

          จึงยึดไว้ด้วยราคะ ชอบใจด้วยความก�าหนัด (กามุปาทาน)

       เพราะอยากกินขนมไหว้พระจันทร์ 

           จึงยึดไว้ด้วยความคิดความเห็นนั้น (ทิฏฐุปาทาน)

       เพราะอยากกินขนมไหว้พระจันทร์ 

          จึงยึดไว้ด้วยศีลพรตพิธีกรรม (สีลัพพตุปาทาน)

       เพราะอยากกินขนมไหว้พระจันทร์ 

          จึงยึดไว้ด้วยอัตตาตัวตนในขันธ์ ๕ (อัตตวาทุปาทาน)

 เหล่าน้ีเป็นตัวอย่างของสภาวธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน ไม่ใช่ใครมีอุปาทาน
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๙. เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี 

    คือมีการก่อกุศลกรรม อกุศลกรรม จากสิ่งที่ยึดไว้ เช่น 

    เพราะยึดไว้ด้วยความอยากกินขนมไหว้พระจันทร์  

    จึงก่อกุศลกรรม ฝ่ายดี เมตตาจัดซ้ือด้วยเจตนากุศลไปให้คนท่ีรัก เป็นต้น

    หรือก่ออกุศลกรรม ฝ่ายร้าย เบียดเบียนเพ่ือให้ได้ขนมไหว้พระจันทร์มา

    หรือก่อกรรมที่ไม่ดีไม่ชั่ว เป็นต้น

๑๐. เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี

      คือการเกิดของขันธ์ ๕ จากกรรมเจตนานั้น ๆ

      ซึ่งให้ผลทันควัน ให้ผลในเวลาต่อมา และต่อมาอีก เช่น

เมื่อก่อกุศลกรรม เจตนาซื้อขนมไหว้พระจันทร์ไปให้คนที่รัก จึงเกิด

: หน้าตาผ่องใส เกิดสุขเวทนาจากเจตนาที่ดี เกิดความจ�า 

จากเจตนาที่ดีนั้น เกิดสังขารคิดปรุงแต่งดี เกิดวิญญาณรับรู้

จากเมตตาที่ดีภายในใจนั้น :  คือให้ผลในปัจจุบันขณะ 

      ขันธ์ ๕ ในขณะนั้น เป็นสุขคติภูมิประดุจอยู่บนสวรรค์ 

หรือ หากก่ออกุศลกรรม จึงเกิด 

: หน้าตาเศร้าหมอง เวทนาเป็นทุกข์ ความจ�าที่ไม่ดี ความคิด

ปรุงแต่งไม่ดี วิญญาณรับรู้เรื่องมโนกรรมที่เศร้าหมอง : 

      ประดุจอยู่ในอบายภูมิทันควัน ในเวลาต่อมา และต่อมา เป็นต้น

๑๑. เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปยาส

      จึงเกิดขึ้น คือความเสื่อมของขันธ์และอายตนะต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่ตัวตน  

      ของใคร
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เมตตาฌานเป็นบาทฐานให้เกิดวิปัสสนา

พิจารณาเห็นกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้น
ในสภาวะของการเจริญเมตตาอยู่ภายใน 

โดยการเห็นสภาวะของเมตตาตามความเป็นจริง ว่าเป็น “ปุญญาภิสังขาร”

   ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร

   สุขคติภูมิ อบายภูมิ

อวิชชา เป็นปัจจัยจึงมี สังขาร (คิดเมตตา)  ปองร้าย

สังขาร ” วิญญาณ เมตตา ”

วิญญาณ ” นามรูป เมตตา ”

นามรูป ” อายตนะ ๖ เมตตา ”

อายตนะ ๖ ” ผัสสะ เมตตา ”

ผัสสะ ” เวทนา เมตตา ”

เวทนา ” ตัณหา เมตตา ”

ตัณหา ” อุปาทาน เมตตา ”

อุปาทาน ” ภพ (เจตนา,กรรม) เมตตา ”

ภพ ” ชาติ (เวทนา ฯ) เมตตา ”

ชาติ ” ชรามรณะ เมตตา ”
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๑) ตราบใดที่อวชิชายังไม่ดับ; การส�าคัญโดยความเป็นตน ย่อมมอียู่

๒) เมตตาเป็นสนามพลังของชวีติด้านใน (สังขาร)

๓) ที่เป็นปัจจัยท�าให้จติวญิญาณ รับรู้ต่อรสแห่งความปรารถนาดนีัน้ (วิญญาณ)

๔) ส่งผลสู่เวทนาอารมณ์อันเป็นสุข 

    ชูช่อหล่อน�า้เลี้ยงอันผ่องใสทั่วสรรพางค์กาย (นามรูป)

๕) ประกายตาและวาจาภาษาดอกไม้จงึแผ่รัศม ี๖ ทศิทาง

    ในการปฏสิัมพันธ์กับโลกภายนอก (สฬายตนะ)

๖) ดุจละอองรุ้งยามกระทบกับสิ่งใด ย่อมกลายเป็นรัศมสีรีุ้ง 

    ผัสสะด้วยเมตตาก็เป็นเช่นนัน้ (ผัสสะ)

๗) เวทนาอารมณ์จงึผลบิาน เป็นละอองเกสรแห่งความสุข (เวทนา)

๘) ปลุกความปรารถนาไปในทศิทางต้องการให้ผู้อื่นมคีวามสุขและพ้นทุกข์ (ตัณหา)

๙) แรงเหนี่ยวน�าในใจจงึยดึอยู่กับหลักเมตตาจติ 

    เป็นแกนกลางของชวีติด้านใน (อุปาทาน)

๑๐) เป็นเหตุปัจจัยให้เกดิการก่อพฤตกิรรมด้วยเจตจ�านงแห่งความปรารถนาด ี(ภพ)

๑๑) กรรมนัน้จงึส่งผลสู่วบิากตามครรลองของกุศลเจตนา 

      ท�าให้เกดิปรากฏการณ์ของเทพจุต ิ(ชาติ)

๑๒) แต่เพราะเมตตาก็ยังเป็นกระแสองค์ประกอบที่อาศัย 

      จงึมไิด้เสถยีรเป็นอมตะ (ชรามรณะ)

๑๓) ปัญญาญาณที่เห็นสิ่งไม่คงที่ อาศัยเหตุปัจจัยแปรปรวนไป (ทุกข์)

๑๔) ย่อมท�าให้เกดิศรัทธา ความเชื่อในเหตุและผลลัพธ์ (ศรัทธา)

๑๕) ก่อความปราโมทย์ เบกิบานใจต่อกฎของความจรงิ (ปราโมทย์)

๑๖) เอบิอิ่มเป็นปีต ิซาบซึ้ง ซาบซ่าน (ปีติ)

๑๗) ไม่ดิ้นรนแส่ส่ายออกไปอย่างไร้ทศิทาง (ปัสสัทธิ)

๑๘) จงึชุ่มชื่นใจอยู่กับความสุขอันลกึซึ้ง (สุข)

๑๙) เข้าถงึความตัง้มั่นอยู่ภายใน (สมาธิ)

๒๐) เห็นสภาวะของเหตุปัจจัยด้วยปัญญาตามความเป็นจรงิ (ยถาภูตญาณทัสสนะ)
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๒๑) ย่อมเกดิความหน่ายต่อความที่ต้องอาศัยปัจจัยปรุงแต่ง (นิพพิทา)

๒๒) จติมุ่งสู่ความคลายจากความผูกพันในราคะ (วิราคะ)

๒๓) ก่อวสิัยทัศน์คลายพ้นจากความผูกพันนัน้ (วิมุตติ)

๒๔) เกดิปรชีาญาณแห่งความสิ้นไป คอืการสิ้นอาสวะทัง้ปวง คอืการละอวชิชา
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 ดูกรคฤหบดี ! อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีใจประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปสู่ทิศที่ ๑ 

อยู่ ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ เป็น

มหัคคตะ ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน แผ่ไปทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง 

เบื้องขวาง ตลอดโลก ทั่วสัตว์ทุกเหล่า โดยความมีตนทั่วไปในที่ทุกสถาน อยู่ด้วย

ประการฉะนี้. เธอพิจารณาอยู่อย่างนี้ ย่อมรู้ชัดว่า แม้เมตตาเจโตวิมุตตินี้ 

อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ก่อสร้างขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่ง

ขึ้น ก่อสร้างขึ้น สิ่งนั้นไม่เที่ยง มีความดับไปเป็นธรรมดา ดังนี้. เธอตั้งอยู่

ในเมตตาเจโตวิมุตตินั้น ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ถ้าไม่ถึง

ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือสมถะและ

วิปัสสนานั้น เพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ เธอย่อมเป็นโอปปาติ

กะ จะปรินิพพานในที่นั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา. ดูกรคฤหบดี ! แม้

ธรรมอันหนึ่งนี้แล ที่เมื่อภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปอยู่ จิตที่ยังไม่

หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะทั้งหลายที่ยังไม่สิ้น ย่อมถึงความสิ้นไป ย่อมบรรลุ

ธรรมที่ปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้ อันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าที่ยังไม่

บรรลุ อันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ ผู้เห็น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้เองโดยชอบพระองค์นั้น 

ตรัสไว้.

 (ม. ม. ๑๓/๑๗/๒๑)
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ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง ตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่า  

โดยความมีตนทั่วไป

พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนา...

เบื้องบน ทรงถือเอา อรูปภพ

เบื้องล่าง ทรงถือเอา กามภพ

เบื้องขวาง ทรงถือเอา รูปภพ

เว้นจากเวร คือเว้นจากเจตนาก่อเวร

(สุ. ขุ. ขุ. ๑/๓๕๓/๑๐)

การเจริญวิปัสสนาญาณ เห็นเป็นกระแสปฏิจจสมุปบาท สิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้น

คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ดังค�าตรัสของพระพุทธองค์

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภพ เป็นของใคร พระเจ้าข้า ?

ดูก่อนภิกษุ ! เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี”

“...อุปทาน เป็นของใคร พระเจ้าข้า ?

เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี”

“...ตัณหา เป็นของใคร พระเจ้าข้า ?

เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี”

... ฯลฯ...

(นิทาน. ส�. ๑๖/๗๒/๑๒๘)

ดังนั้น การเจริญเมตตาเจโตวิมุตติที่ถูกวิธี

ย่อมเห็นเหตุปัจจัยปรุงแต่ง เป็นสภาวธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น

คือเห็นสรรพสัตว์ที่ส�าคัญโดยความเป็นตัวตนเหล่านั้น ล้วนเป็น ภพ -> ชาติ

ที่เกิดจาก อุปาทาน <- ตัณหา <- เวทนา <- ผัสสะ <- สฬายตนะ <- 

นามรูป <- วิญญาณ <- สังขาร <- อวิชชา

ขยายความพระสูตร : มีใจประกอบด้วยเมตตาไม่มีประมาณ
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 ถ้าอุปาทาน จักไม่ได้มี ... โดยทุกชนิด โดยทุกอาการ คือ กามุปาทาน ทิฏฐุ-

ปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน ... ภพ จะมีขึ้นมาให้เห็นได้ไหมหนอ ?

 “ข้อนั้นหามิได้ พระเจ้าข้า”

(มหา. ที. ๑๐/๖๗/๕๘)

 ‘ภพ’ มีกรรมและผลแห่งกรรม เป็นลักษณะ 

 มีการเกิดและการให้เกิด เป็นกิจ 

 มีกุศล  อกุศล  และอัพยากฤต เป็นอาการปรากฏ 

 มีอุปาทาน เป็นเหตุใกล้

 (ขุ.อุ. ๔๔/๖๗/๓๘)

 พระสารีบุตร ได้ตอบว่า “ภพ เป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองก็ไม่ใช่ เป็นสิ่งที่บุคคล

อื่นกระท�าก็ไม่ใช่ ฯ... เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี;

(นิทาน.ส�. ๑๖/๑๓๖/๒๖๓)

 ถูกภพบังหน้า มีภพโดยความเป็นอย่างอื่น

(อุ.ขุ. ๒๕/๑๒๑/๘๔)

 ภิกษุ ท.! เรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรม

(ฉกฺก. อ�. ๒๒/๔๕๘-๔๖๔/๓๓๔)

 วิบากแห่งกรรม ๓ อย่าง คือ :-  

    ๑. ทันควัน ๒. ในเวลาต่อมา ๓. ในเวลาต่อมาอีก

(ฉกฺก. อ�. ๒๒/๔๕๘-๔๖๔/๓๓๔)
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อย่า! พึงสำาคัญคำาสั่งสอนของพระศาสดาอย่างสะเพร่า 

 ล�าดับนั้นแล มีภิกษุรูปหนึ่ง เกิดความปริวิตกแห่งใจขึ้นอย่างนี้ว่า “จ�าเริญล่ะ  

เท่าที่ว่ามานี้เป็นอันว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตา กรรมที่

อนัตตาท�าแล้ว จักถูกตนได้อย่างไร!...”

 คร้ังนั้นแล พระผู ้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของภิกษุนั้น 

ด้วยพระหฤทัย จึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า : 

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! ข้อที่โมฆะบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้ ไม่รู้แล้วตกอยู่ใน

อวิชชา ใจมีตัณหาเป็นใหญ่ พึงส�าคัญค�าสั่งสอนของศาสดาอย่างสะเพร่า ด้วย

ความปริวิตกว่า “จ�าเริญล่ะ เท่าที่ว่ามานี้เป็นอันว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ เป็นอนัตตา กรรมที่อนัตตาท�าแล้ว จักถูกตนได้อย่างไร!...” เราจะขอ

สอบถาม.

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! เราได้แนะน�าพวกเธอในธรรมนั้นๆ แล้วแล พวกเธอจะ

ส�าคัญความข้อนั้น เป็นไฉน ?

     “รูป เที่ยงหรือไม่เที่ยง ?” 

 ภิกษุเหล่านั้นทูลว่า “ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า”

 พ. “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ?” 

 ภิ. “เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า”

 พ. “ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ควรหรือหนอที่

จะเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา นั่นเรา นั่นอัตตาของเรา ?” 

 ภิ. “ไม่ควรเลย พระเจ้าข้า”

(ในกรณีแห่ง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ทรงตรัสไว้โดยนัยอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูป)

(อุปริ. ม. ๑๔/๘๒-๘๔/๑๒๙)
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การเข้าใจสภาวธรรมของปฏิจจสมุปบาท มีหลักส�าคัญอยู่ที่ว่า

สภาวธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นนั้น :

     ๑) ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง เพราะอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้น

     ๒) สิ่งที่อาศัยปัจจัยอื่นเกิดขึ้น ย่อมแปรปรวนไปตามปัจจัยนั้น ไม่เที่ยง

     ๓) สิ่งที่ไม่เที่ยง ย่อมเป็นทุกขลักษณะ ๓ ประการ

 • ลักษณะทนอยู่กับที่ไม่ได้

 • ลักษณะเกิดจากเหตุปัจจัย

 • ลักษณะแปรปรวน

     ๔) ส่ิงท่ีไม่เท่ียง แปรปรวน (คือเป็นโดยประการอ่ืน) ย่อมไม่มีสภาพตัวตนแท้จริง

ดังนั้น “ภพ” เป็นปัจจัย “ชาติ” จึงมี ...ฯลฯ...

การท่ีพระพุทธองค์ทรงตรัสถามตอบ เร่ืองขันธ์ ๕ ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา น้ัน

เป็นการแสดงให้เห็นถึง ‘ชาติ’ คือการเกิดของขันธ์ ๕

ซึ่งเกิดมาจากปัจจัย คือ ‘ภพ’

ภพน้ัน มีการก่อกรรมเป็นลักษณะ ท่ีปรากฏให้เห็นเป็นกุศลกรรม อกุศลกรรม ฯ

และภพนั้น เกิดจากเหตุปัจจัย คือ ‘อุปาทาน’

     ภพ           จึงไม่มีตัวตนด้วยตนเอง  เพราะมี อุปาทาน เป็นปัจจัย

     อุปาทาน  ก็ไม่มีตัวตนด้วยตนเอง  เพราะมี ตัณหา เป็นปัจจัย

     ตัณหา ก็ไม่มีตัวตนด้วยตนเอง เพราะมี เวทนา เป็นปัจจัย

     เวทนา ก็ไม่มีตัวตนด้วยตนเอง เพราะมี ผัสสะ เป็นปัจจัย

     ผัสสะ ก็ไม่มีตัวตนด้วยตนเอง เพราะมี ผัสสะ เป็นปัจจัย 

                      <- นามรูป <- วิญญาณ <- สังขาร <- อวิชชา

ดังค�ากล่าวของพระสารีบุตร ภพ (กรรม) ไม่ใช่บุคคลท�าเอง ไม่ใช่บุคคลอื่นท�า

ภพเป็นปัจจัย ชาติ (ขันธ์ ๕) จึงมี ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ดังกล่าว

การเข้าใจว่า กรรมเป็นอนัตตา จึงถูกต้องตามค�าตรัสของพระพุทธองค์

ขยายความพระสูตร : กรรมเป็นอนัตตา
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พระมุนีทรงมีพระหทัยสม่�าเสมอในสัตว์ทั้งปวง  

คือ พระเทวทัต นายขมังธนู โจรองคุลีมาร พระราหุล และช้างธนบาล

 (ขุ. อุ. ๓๒/๘๙/๕๘๐-๕๘๖)
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จิตที่เมตตาไม่มีประมาณขอบเขต

เพราะเห็นเหตุปัจจัยในภพ เป็นปัจจัยให้เกดิชาต ิปราศจากตัวตน

ดั่งค�าพระสารบีุตร ‘ภพ’ (การก่อกรรม) ไม่ใช่บุคคลท�าเอง ไม่ใช่ผู้อื่นท�า 

เพราะ ‘ภพ’ เป็นปัจจัย   ‘ชาต’ิ จงึมี

คอืการเกดิของขันธ์ ๕ ที่ผ่องใสด้วยกุศล

หรอืขันธ์ ๕ ที่เศร้าหมองเพราะอกุศล

จติที่มเีมตตา จงึมปีัญญารู้ว่า 

แม้แต่พระเทวทัตที่เกดิในอเวจมีหานรก ก็เป็นเพยีงกระแสเหตุปัจจัย 

ภพ (ก่ออกุศลกรรม) เป็นปัจจัยให้เกดิชาต ิ(ขันธ์ ๕ เศร้าหมอง)

และ ภพ ก็ไม่ใช่พระเทวทัตท�า ไม่ใช่ผู้อื่นท�า 

เกดิจากเหตุปัจจัย คอือุปาทาน

อุปาทาน ก็ไม่ใช่พระเทวทัตท�า ไม่ใช่ผู้อื่นท�า

เกดิจากเหตุปัจจัย คอืตัณหา

ตัณหา ก็ไม่ใช่พระเทวทัตท�า ไม่ใช่ผู้อื่นท�า

เกดิจากเหตุปัจจัย คอืเวทนา

เวทนา ก็ไม่ใช่พระเทวทัตท�า ไม่ใช่ผู้อื่นท�า

เกดิจากเหตุปัจจัย คอืผัสสะ

การมปัีญญาเข้าใจเวทนาทีอ่วชิชาสมัผสั แล้วไม่มัน่หมายในอายตนกิยธรรม ๓๐

จติจงึมเีมตตาได้ตลอดโลก สังสารวัฏฏ์ ทุกทศิทาง
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ย่อมรู้ชัดว่า แม้เมตตาเจโตวิมุตตินี้ อันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ก่อสร้างขึ้น 

ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ก่อสร้างขึ้น สิ่งนั้นไม่เที่ยง

มีความดับไปเป็นธรรมดา ดังนี้. เธอตั้งอยู่ในเมตตาเจโตวิมุตตินั้น ย่อม

ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย; ถ้าไม่ถึงความสิ้นอาสวะทั้งหลาย 

เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือสมถะและวิปัสสนานั้น ฯ

(การสิ้นอาสวะ คือ กามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ)

ความเข้าใจเรือ่งเมตตาเจโตวมุิตตอิย่างถูกวธิ ีย่อมดกีว่าไม่รู้ความหมายของเมตตา 

การเจรญิเมตตาเจโตวมิุตตเิป็นของละเอยีดอ่อนมาก 

จะได้ผลมากน้อยนัน้ ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอย่างสม�่าเสมอ 

ซึ่งผู้ปฏบิัตทิี่มปีระสบการณ์ตรง ดูสภาวธรรมเป็น “มใีจประกอบด้วยเมตตา” 

ย่อมรูช้ดัว่า เมตตาเจโตวมุิตตนิี้ เป็นสภาวะปรงุแต่งทางใจทีป่ระกอบเข้ามาภายหลงั

สิ่งที่อาศัยปัจจัยเกดิขึ้น ย่อมไม่เที่ยง ดับไปเป็นธรรมดา

แม้กามภพ รูปภพ อรูปภพ ที่แผ่เมตตาไปนัน้ 

ก็ไม่ได้มสีัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา อยู่จรงิ

เห็น “เมตตา” เป็นองค์ประกอบของจติ

เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจงึม ีเป็นการน้อมใจเห็นอรยิสัจ ๔ ว่า :

 • อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์

 • ซึ่งสมุทัย คอืตัณหา เกดิจากเวทนาที่อวชิชาสัมผัส

 • นโิรธ คอืความสิ้นตัณหา ๖ เพราะไม่มั่นหมายในเวทนา ๖

 • มรรค คอืเห็นถูกว่า เวทนา ๖ เกดิจากผัสสะ ๖  

      อายตนะภายนอก ๖ - ภายใน ๖ ไม่ใช่ตัวตน

ขยายความพระสูตร : 
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สมดังพุทธพจน์ที่ว่า

“ภิกษุ ท.! ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จักมีได้ คือ :

ฉันไม่ต้องรู้จักความจริงอันประเสริฐ (อริยสัจ)  

แต่จักกระท�าความสิ้นสุดแห่งทุกข์ได้...

* ในมุมตรงข้าม เป็นฐานะที่จักมีได้ *

(มหาวาร ส�. ๑๙/๕๖๔/๑๗๓๕-๖)

การศึกษาให้รู้ความจริงไว้ก่อนย่อมดีกว่า 

ดังนั้น ความรู้เรื่องอริยสัจ ๔ นี้ ชาวพุทธทุกท่านล้วนรู้จักดี 

อยู่ที่ว่าจะปฏิบัติได้ผลมากน้อยแค่ไหน

เช่น การเห็นสภาวะว่า อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ไม่ใช่คนเป็นทุกข์

         ตัณหา เป็นเหตุแห่งทุกข์ ไม่ใช่คนมีตัณหา

     การแจ้งซึ่งนิโรธ จากสมาธิหรือวิปัสสนา

     การเจริญมรรค ซึ่งมีความละเอียดต่างกันไป 
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ดูก่อนอานนท์ ! เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั่นเทียว

ธรรมชาติทางฝ่ายจิต ย่อมปรุงแต่ง … กายสังขาร

ย่อมปรุงแต่ง … วจีสังขาร

ย่อมปรุงแต่ง … มโนสังขาร

ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้น

๑) โดยตนเองบ้าง   ๒) โดยผู้อื่นบ้าง

๓) โดยรู้สึกตัวบ้าง  ๔) โดยไม่รู้สึกตัวบ้าง

…ฯลฯ…

เพราะความจางคลายแห่งอวิชชา 

สัญเจตนา (เครื่องมือท�าให้เกิดสุขทุกข์ภายใน) ย่อมไม่มี 

(นิทาน. ส�. ๑๖/๔๖/๘๒) 

ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ ส�าเร็จแล้วด้วยใจ ฯ

 (ขุ. คาถาธรรมบท ๔๐/๘/๑๑)

 

ฯ ไม่มั่นหมายโดยความเป็นใจ... ไม่มั่นหมายใจว่าของเรา... ฯ

(สฬา.ส�. ๑๘/๒๖/๓๓)

 

ฯ มั่นหมายสิ่งใดว่าของเรา สิ่งนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่น ฯ

ฯ ไม่มั่นหมายโดยความเป็นขันธ์ - ธาตุ - อายตนะ...ฯ 

ก็ไม่สะดุ้ง... ปรินิพพานเฉพาะตน

ฯ กิจที่ควรท�าได้ท�าส�าเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องท�า... มิได้มีอีก... 

(สฬา.ส�. ๑๘/๒๘/๓๔)

ขอต้อนรับสู่โลกของจิต
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ความอ่อนแอของอวชิชาดูน่ากลัว

เมื่อความไม่รู้พยายามปรุงแต่งเรื่องไม่จรงิอย่างพลุ่งพล่าน

เพื่อให้ดูเสมอืนว่ามตีัวตนแบบใดแบบหนึ่ง

กระตุ้นกันไปมาด้วยการปรุงแต่งดรี้าย คล้ายมตีัวตน

การเจรญิเมตตาภาวนาตัดปัญหาว่าใคร ? อะไร ? อย่างไร ?

เมตตาได้แม้อวชิชาที่ดารดาษปรุงแต่งเรื่องไม่จรงิให้เป็นทุกข์

วปิัสสนาจงึมใีห้เห็นได้ตลอดเวลา ว่าสภาวะใดเกดิจากสภาวะใด

มไิด้เที่ยวจารกิค้นหาว่าใคร ? อะไร ? อย่างไร ?

ถ้าจะทุกข์ว่าใครปรุงแต่งอะไร ก็มใีห้ทุกข์ได้ตลอดเวลา

จุดสิ้นสุดของปัญหา คอืเห็นสภาวะที่เกดิจากสภาวะ ไม่มั่นหมายในสิ่งนั้น

ดุจหยาดฝนจากช่อกลบีเมฆเสกสรรเป็นหมู่พฤกษา

ดอกไม้ผลไม้ที่ไร้ภาษามไิด้เสยีเวลาว่า ผู้คนจะปรุงแต่งชื่อมันว่าอะไร

นก ผเีสื้อ กระรอก ก็มไิด้เสยีเวลาในชื่อดอกไม้ ผลไม้

วปิัสสนาที่เห็นสภาวะไม่ใช่ตัวตน เกดิจากสภาวะที่ไม่ใช่ตัวตน

เป็นสะพานแห่งปรชีาญาณพาดพ้นสู่ฝั่งอันเกษม

... เพราะอวิชชาไม่มี สังขารทั้งหลายจึงไม่มี; ...

 (นิทาน.สฺ. ๑๖/๙๗/๑๘๘)

ดูสภาวะใด เกิดจากสภาวะใด
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อย่าทุ่มเถยีงกันเลยว่าการปรุงแต่งของใครจรงิ เที่ยงแท้กว่า

ปัญหาจติปรุงแต่งล้วนขัดแย้งกันได้อย่างไม่สิ้นสุดในวัฏฏสงสาร

จุดสิ้นสุดอยู่ที่ความไม่ปรุงแต่ง 

ไม่มั่นหมายว่าเป็น “ใจ” หรอื “จติ”

มสีตเิห็นจติมั่นหมายสิ่งใด สิ่งนัน้ล้วนเป็นอื่น

ปัญหาทัง้หมดจบลงเมื่อไม่มั่นหมายในขันธ์ - ธาตุ - อายตนะ

 แต่เพราะอวชิชาอันดารดาษในสังสารวัฏฏ์ยังไม่ดับ

 การปรุงแต่งทางจติจงึระยบิระยับเกดิดับ 

 มากกว่ากะพรบิพราวของแสงดาวในฟ้าว่าง

เมื่อการละเล่นที่นับเวลานานของการปรุงแต่งทางจติจบลง

อมตกาลมอิาจนับความเป็นนริันดร์ที่ความปรุงแต่ง

เรื่องไม่จรงิล้วนไร้ความมั่นหมาย
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 ภิกษุ ท.! ... บุญกิริยาวัตถุ ที่มีอุปธิเป็นเหตุทั้งหมด ไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งเมตตา

เจโตวิมุตติ. เมตตาเจโตวิมุตติเท่านั้น แผ่แสงบริสุทธิ์ แผดเผากิเลส รุ่งเรือง

เหนือกว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้น; 

 แสงดาวทุกดวงรวมกัน ก็ยังสว่างไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งแสงจันทร์. แสงจันทร์

เท่านั้นกระจ่างสว่างไสว รุ่งเรืองข่มแสงดาวทั้งหมดนั้น ฉันใด; บุญกิริยาวัตถุที่มี

อุปธิเป็นเหตุทั้งหมดนั้น ไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งเมตตาเจโตวิมุตติ ฉันนั้นเหมือนกัน. 

เมตตาเจโตวิมุตติเท่านั้น แผ่แสงบริสุทธิ์ แผดเผากิเลส รุ่งเรืองเหนือกว่า

บุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้น.

  (ขุ. ขุ. ๒๕/๓๗๓/๒๐๕)
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แสงแห่งเมตตาเจิดจ้า แผดเผากิเลสได้

ฟองอัญมณแีห่งดวงดาวอันสว่างไสวในจักรวาล

มารวมกันยังมเิทยีมทันแสงแห่งเมตตาอันเรอืงรองผ่องใส

เพราะแสงดาวในฟากฟ้า มอิาจแผดเผากเิลสอันมดืด�า

แต่แสงแห่งเมตตาเจโตวมิุตต ิสาดส่องครรลองของเหตุปัจจัยด้วยปัญญา

สลายกเิลสอันเป็นสภาวธรรมที่อาศัยกันเกดิขึ้น ไม่ใช่ตัวตน

แสงแห่งประทปีไฟในยัญพธิมีากมายระยบิไสวไปทั่วโลก

มไิด้แผดเผาความโลภ โกรธ หลง ในอัตตาให้สลาย

แต่แสงแห่งเมตตาเจโตวมิุตต ิไม่มเีวร ไม่มคีวามเบยีดเบยีนในทุกสถาน

แผดเผากเิลสอันมดืมนให้อันตรธานจากใจด้วยวปิัสสนาญาณ

เห็นเหตุปัจจัยไม่เที่ยง ดับไป

ย่อมถงึได้การสิ้นกเิลสอาสวะทั้งหลายได้

หากเพลดิเพลนิในธรรม ย่อมบังเกดิในแดนสรวง
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มาลัยดอกไม้ในดวงเนตรแห่งเมตตา

สว่างไสวกว่ามาลัยดอกไม้แห่งดวงดาวทุกดวงมารวมกัน

การมองทุกสรรพชวีติด้วยความเคารพเกื้อกูลไม่ประทุษร้าย

เป็นการฉลาดที่จะเมตตาตน ไม่ให้ใจเศร้าหมองไปอบาย

มสีตเิห็นมาลัยดอกไม้แห่งกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกดิขึ้น

ดั่งฝนสุดท้ายหายไป เมื่อได้ช�าระล้างฝุ่นธุลใีนอากาศ

เปิดโอกาสให้ดวงตะวันฉายแสงรัศมเีจดิจ้า ขจัดความมดืให้หายไป

เมตตาเจโตวมิุตต ิมอีานุภาพแผ่แสงบรสิุทธิ์แผดเผากเิลส

รุ่งเรอืงกว่า เหนอืกว่าบุญกริยิาวัตถุทัง้หมดนัน้

ผู้มเีมตตาไม่ชนะเอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นชนะ

เพราะชัยชนะที่ขาดเมตตา จะมปีระโยชน์อันใด

คล้องมาลัยดอกไม้ให้ทุกสรรพชวีติด้วยดวงเนตรแห่งเมตตา
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สรุปบทที่ ๗
เมตตาเจโตวิมุตติ

๑) การที่อวิชชายังไม่ดับ (สังขาร) การปรุงแต่งว่ามีตัวตนในขันธ์ ๕, การปรุงดี   

    ปรุงชั่ว, ปรุงกายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร ย่อมเข้ามาประกอบกับจิต

    ซึ่งสังขาร เกิดจากตัณหาอันเวทนาที่อวิชชาสัมผัส 

    ตัณหา ๑๐๘ ที่พันกันยุ่ง จนท�าให้ส่วนประกอบของจิตไม่สงบ

    การน�าเมตตามาประกอบกับจิตให้เป็นอารมณ์หนึ่ง

    จึงเป็นหลักการอันชาญฉลาดที่ไม่มีโทษทุกข์ ท�าให้เกิดประโยชน์สุขสงบได้

๒) เมื่อจิตสงบตั้งมั่น คือมีเมตตาเป็นบาทฐานในการเจริญวิปัสสนาญาณ

    เห็นสภาวธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหล่านั้น ไม่มีตัวตนด้วยตนเอง

    สิ่งที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่ง ย่อมไม่เที่ยง ดับไปได้

    คือเห็นกระแสปฏิจจสมุปบาทในขณะท่ีแผ่เมตตาไปในกามภพ รูปภพ อรูปภพ

    โดยความเป็นตนของภพภูมิเหล่านั้น

    เพราะทุกภพภูมิเหล่านั้นยังไม่ละอุปาทาน ยึดมั่นว่ามีตัวตนอยู่

๓) การที่จิตแนบกับเมตตาภาวนาจนตั้งมั่น ย่อมเห็นสภาวะของอริยสัจ ๔

ทุกข์ คือ สภาวะของอุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ไม่ใช่คนเป็นทุกข์

สมุทัย คือ สภาวะของอวิชชา -> สังขาร ...ฯลฯ... ตัณหา -> อุปาทาน ...ฯลฯ...

นิโรธ ที่สามารถสัมผัสได้ ๕ ระดับ ตามก�าลังของสมถะและวิปัสสนา

• วิขัมภนนิโรธ   ดับด้วยการข่มในองค์ฌาน ตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้น

• ตทังคนิโรธ     ดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับในวิปัสสนา ตามกรณีนั้น ๆ 

                     เช่น สังขารเกิดจากตัณหาอันเวทนาที่อวิชชาสัมผัส เป็นต้น

• สมุจเฉทนิโรธ  ดับด้วยการตัดขาด ด้วยโลกุตตรมรรค

• ปฏิปัสสัทธินิโรธ ดับด้วยความสงบระงับ ขณะแห่งผลเมื่อกิเลสสงบระงับแล้ว

• นิสสรณนิโรธ  ดับด้วยการสลัดออกได้ ภาวะที่กิเลสดับแล้วยั่งยืนตลอดไป

มรรคมีองค์ ๘ ตั้งแต่การเห็นถูกในขันธ์ ๕ ว่าไม่ใช่ตัวตน ส่งผลไปสู่สัมมา

สมาธิได้ในที่สุด
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๔) เมื่อมีปัญญาเห็นกระแสเหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท 

    ปราศจากตัวตน “นาย ก. ข. ค.” แต่เพราะอวิชชายังไม่ดับ

    การเจริญเมตตาภาวนาจึงเป็นการป้องกันโทษภัย

    จากการปรุงร้าย “นาย ก. ข. ค.” ฯลฯ ไม่ให้เกิด 

    และการเจริญเมตตานั้น “นาย ก. ข. ค.” ฯลฯ จะรู้หรือไม่ไม่ส�าคัญ 

    เพราะประโยชน์สุขเกิดแต่การเจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้ว
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ความแตกต่างระหว่าง 
‘อุปจารสมาธิ’ กับ ‘อัปปนาสมาธิ’

...อุปจารสมาธิ...
ท่องค�าว่า ‘จงเป็นสุขเถิด’ ในใจ

แต่เผลอคิดมีค�าอื่น ๆ เข้ามาแทรก ๔๐% ๓๐%  ๒๐% ๑๐%

คือไม่เห็นหนึ่งค�าเท่านั้น ไม่แน่วแน่ ไม่แนบแน่นอยู่แค่หนึ่งค�า (จงเป็นสุขเถิด)

แต่ก็เห็นอยู่ว่าจวนเจียนจะแน่วแน่

...อัปปนาสมาธิ...
ท่องค�าว่า ‘จงเป็นสุขเถิด’ ในใจ

ไม่เผลอมีค�าอื่น ๆ เข้ามาแทรกเลย แม้สัก ๑% ก็ไม่มี

แนบแน่น แน่วแน่อยู่ที่หนึ่งค�า (จงเป็นสุขเถิด) อยู่ในหนึ่งค�าเท่านั้น

จิตจึงเป็นหนึ่ง ไม่ถูกรบกวนด้วยนิวรณ์ ๕ ให้เศร้าหมอง

นั่นคือผลลัพธ์ที่ต้องการ คือสงบจากกิเลส

อนึ่ง นิวรณ์ ๕ ท�าให้ปัญญาถอยก�าลัง คือไม่มีก�าลังปัญญา

เมื่อนิวรณ์ ๕ ถูกละไปแล้ว เกิดความสงบ จึงเป็นบาทฐานให้เกิดปัญญาได้
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การฝึกฝนในบทที่ ๗
เมตตาเจโตวิมุตติ

๑) อุปจารสมาธิ สามารถใช้ประกอบกับจิตได้ท้ังวัน โดยไม่ต้องอยากให้สงบ

    เพราะความอยากเป็นตัณหา (เหตุแห่งทุกข์)

    ดังน้ัน สลัดท้ิงความอยากสงบ อยากหลุดพ้น ออกไปจากวิถีจิต

    ด�าเนินวิถีจิตท่ีประกอบด้วยเมตตา 

    สังเกตดูใจท่ีสบายไม่เดือดร้อน ในขณะคิด พูด ท�า มีใจท่ีเดือดร้อนหรือไม่ ?

๒) หากยังไม่สงบ ให้ตรวจสอบ

    เมตตา ท่ีความพยาบาทย่อมละไป

    กรุณา ท่ีความเบียดเบียนย่อมละไป

    มุทิตา ท่ีความไม่ยินดีกับใคร ๆ ย่อมละไป

    อุเบกขา ท่ีความไม่เป็นดังใจ ย่อมละไป

๓) เม่ือเจริญเมตตาได้อย่างต่อเน่ือง ไม่มีความเดือดร้อนใจเข้าแทรก

    ในข้ันแรก จิตมักจะพลุ่งพล่านไปในรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัสกาย ธัมมารมณ์

    อย่าท้อใจ เพียงเจริญค�าภาวนา “จงเป็นสุข” สัก ๕ นาทีก็สงบแล้ว

    จนจิตมีค�าภาวนาอยู่ในใจเป็นอัตโนมัติ เป็นเคร่ืองอยู่ให้ใจเป็นอารมณ์หน่ึง

    ไม่พลุ่งพล่านไปในอารมณ์ ๖ ซ่ึงต้องมีอินทรียสังวรกับชีวิตประจ�าวัน

    เป็นองค์ประกอบร่วมจึงจะได้ผล

๔) อัปปนาสมาธิ คือการท่ีจิตแนบแน่น แน่วแน่ แนบสนิท อยู่กับเมตตาจิต

    ซ่ึงผู้ปฏิบัติท่ีมีประสบการณ์ตรง จะเห็นความเป็นสหชาติของเมตตา

    ท่ีเกิดร่วมกับจิต ปลอดโปร่ง โล่งเบา ไม่มีประมาณ ไม่มีขอบเขต 

    มีความฟูกายฟูใจ เป็นสุข และต้ังม่ัน
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๕) วิปัสสนา การใช้เมตตาเป็นบาทฐานวิปัสสนา

    คือเห็นสภาวธรรมท่ีปรากฏ เกิดจากสภาวธรรมใดในขณะน้ัน

    จนช่ือท่ีจะเรียกสภาวธรรมเหล่าน้ันไม่มี เพราะสภาวธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน

    ย่อมไม่เท่ียง ดับไปได้

๖) การเข้าใจความจริงในกระแสเหตุปัจจัยท่ีอาศัยกันเกิดข้ึน อนัตตาย่อมปรากฏ 

    การเข้าใจว่ากามภพ รูปภพ อรูปภพ ล้วนส�าคัญโดยความเป็นตน จากอุปาทาน ฯ

    ความเมตตา จึงเป็นองค์ประกอบร่วมกับจิต 

    ท่ีต้องใช้ชีวิตร่วมกันในขณะท่ียังอยู่ในสังสารวัฏฏ์

๗) ถงึจะหลกีเร้นไปอยู่ในถ�า้ หรอือยู่ล�าพังในห้อง ไม่มใีครอยู่ด้วย

    ก็สามารถเข้าใจได้ว่า  เมตตา “นาย ก.”  ขึ้นสวรรค์

    ปองร้าย “นาย ก.”  ตกนรก

    ไม่มั่นหมาย “นาย ก.”  เป็นนพิพาน

ดังนัน้ การหลกีเร้นในบางเวลาที่ท�าได้ จะพบว่า 

“นาย ก.” มอียู่แต่ในความคดิปรุงแต่ง คอืเป็นสังขาร (การส�าคญัว่ามตัีวตนในขนัธ์ ๕)  

ที่เกดิจากตัณหาอันเวทนาที่อวชิชาสัมผัส คอือวชิชาสัมผัสไปที่รูป แล้วปรุง

แต่งว่าเป็นตัวตน มตีัวตน “นาย ก.” อยู่ในรูป หรอืสัมผัสไปที่เสยีง แล้วปรุง

แต่งว่าเป็นเสยีง “นาย ก.” เป็นต้น คอืถูกกระตุ้นด้วยสัญเจตนาจากอวชิชา

การเห็นว่าการปรุงแต่ง “นาย ก.” นัน้ก็ไม่เที่ยง เกดิจากเหตุปัจจัย

ตณัหาทีอ่ยากให้ “นาย ก.” เป็นอย่างนัน้อย่างนี้ ก็ไม่เทีย่ง เกดิจากเหตุปัจจยั

เวทนาที่เกดิจาก “นาย ก.” ก็ไม่เที่ยง เกดิจากเหตุปัจจัย

ผัสสะที่เกดิจาก “นาย ก.” ก็ไม่เที่ยง เกดิจากเหตุปัจจัย

คอื อายตนะนัน้ก็ไม่ใช่ของ “นาย ก.” ไม่เที่ยง เกดิจากเหตุปัจจัย

อวชิชาก็ไม่ใช่ของ “นาย ก.” ไม่เที่ยง เกดิจากเหตุปัจจัย

กระบวนการปรุงแต่งเหล่านัน้จะดับลงได้ในระดับใดระดับหนึ่ง ท�าให้ทุกข์จาก

ความยดึมั่นเหล่านัน้ดับลงไปด้วย เป็นนโิรธในแต่ละล�าดับดังกล่าว
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๘) การเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ

    ให้สังเกตดูสภาวะตามเป็นจริง จนใจยอมรับความจริงว่า

    วาระจิตที่เกิดพร้อมกับเมตตา วาระนั้นเป็นวาระแห่งการพ้นทุกข์

    เมื่อปฏิบัติได้ต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติ โดยไม่ได้ตั้งใจ แต่จิตท�างานเอง

    การภาวนาที่เป็นอัตโนมัตินั้น เสพคุ้นจนเกิดจิตหาประมาณมิได้

    คือสภาวะนั้นเหมือนตัวหายไป เห็นความจริงว่า 

    ไม่มีอะไรในสังสารวัฏฏ์นี้ ที่เป็นของเรา 

    ย่อมแปลว่า มีปัญญาเห็นชอบตามเป็นจริงแล้ว
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บทที่ ๘
การมีเมตตา

ในทา่มกลางอุปสรรคปัญหา

หากจะพสิูจน์ตัวเองต่อโลกหล้า

เมตตาเจโตวมิุตต ิบรสิุทธิ์ วเิศษ ปราศจากกเิลสเศร้าหมอง

เป็นชัยชนะด้วยเมตตาจติ ไม่มพีษิโทษอยู่ภายใน

ส่วนชัยชนะที่ปราศจากเมตตา จะมปีระโยชน์อันใด 

ไม่มปีระโยชน์ใดเลยที่สมควรปองร้ายกัน

แต่มปีระโยชน์มากมายที่สมควรมเีมตตา
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ภิกษุ ท.! ฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้ ๖ ประการเหล่านี้ มีอยู่. หกประการ เหล่าไหนเล่า ?  

หกประการ คือ :-

 ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า “สุขและทุกข์ ตนท�าเอง”

 ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า “สุขและทุกข์ ผู้อื่นท�าให้”

 ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า “สุขและทุกข์ ตนท�าเองก็มี ผู้อื่นท�าให้ก็มี”

 ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า “สุขและทุกข์ ไม่ต้องท�าเอง เกิดขึ้นได้ตาม

ล�าพัง”

 ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า “สุขและทุกข์ ไม่ต้องใครอื่นท�าให้ เกิดขึ้นได้

ตามล�าพัง”

 ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่า “สุขและทุกข์ ไม่ต้องท�าเองและไม่ต้องใครอื่น

ท�าให้ เกิดขึ้นได้ตามล�าพัง”

 ข้อนั้น เพราะเหตุไรเล่า ? ภิกษุ ท.! ข้อนั้นเพราะเหตุว่า เหตุ (แห่งสุขและทุกข์) อันผู้ถึง

พร้อมด้วยทิฏฐิ เห็นแล้วโ่ดยแท้จริง และธรรมทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่เกิดมาแต่เหตุด้วย
 (ฉกก. อ�. ๒๒/๔๘๙/๓๖๖)

“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ สุขและทุกข์... บุคคลท�าเองหรือ พระเจ้าข้า”

 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสตอบว่า “อย่ากล่าวอย่างนั้นเลย”

“... สุขและทุกข์... บุคคลอื่นท�าให้หรือ พระเจ้าข้า”

 ... “อย่ากล่าวอย่างนั้นเลย”
 (นิทาน. ส�. ๑๖/๒๖/๕๔)

พระสารีบุตร... เวทนาเป็นสิ่งที่บุคคลกระท�าเองก็ไม่ใช่... บุคคลอื่นกระท�าก็ไม่ใช่...

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
 (นิทาน. ส�. ๑๖/๑๓๖/๒๖๓)

... ชื่อว่า เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาด�าเนินไปตรง

  เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนา
 (ม. มู. ๑๒/๘๗/๑๐๑/๑๑๓-๑๓๐)
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เพราะสุขทุกข์ไม่ใช่เราท�า หรอืเขาท�า

มาลัยดอกไม้แห่งกระแสเหตุปัจจัยจงึงดงามทุกช่อ

ในทุกช่วงเวลาของชวีติ ไม่มสีิ่งใดจะมาทดแทนช่วงเวลานัน้ได้

ดั่งต้นไม้ต้อนรับทุกฤดูกาลด้วยการเรยีนรู้

หยั่งลกึรากฐานให้เพิ่มพูนความตัง้มั่นได้

ผ่านทวิาราตรบี่มเพาะด้วยฤดูกาลต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามา

ความเข้าใจในอุปการคุณแห่งสรรพสิ่งสรรพชวีติ

จงึสมควรแทนค�าขอบคุณเหล่านัน้...ด้วยเมตตา...

คอืการตอบแทนด้วยความไม่เดอืดร้อนตนเองและผู้อื่น

จงึไม่มเีหตุผลใดสมควรปองร้ายต่อสิ่งไม่มตีัวตน ซึ่งมผีลเป็นอบาย

การมสีัมมาทฏิฐติ่อสุขทุกข์ ว่าเกดิจากผัสสะ

ย่อมผัสสะต่อเมตตาจติภายในอันไม่มโีทษ

มคีุณประโยชน์ต่อตน ต่อผู้อื่น ต่อส่วนรวม
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การมปีัญญาในสัมมาทฏิฐ ิไม่อาจมาสู่ทฏิฐวิ่า

“สุข ทุกข์ ตนท�าเอง” “สุข ทุกข์ ผู้อื่นท�าให้” ...ฯลฯ...

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จงึมเีวทนา 

ดังนัน้ เวทนาจงึเป็นอนัตตา ไม่ใช่ของเรา...

การมปีัญญา (สัมมาทฏิฐ)ิ เห็นกระแสปฏจิจสมุปบาทตามความเป็นจรงิ

“ชาติ (การเกิดของขันธ์ ๕) เป็นสิ่งที่บุคคลท�าเองก็ไม่ใช่ บุคคลอื่นท�าก็ไม่ใช่ 

เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ”

“...ภพ เป็นสิ่งที่บุคคลท�าเองก็ไม่ใช่ บุคคลอื่นท�าก็ไม่ใช่

เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จึงมีภพ”

(นิทาน. ส�. ๑๖/๑๓๖/๒๖๓)

ภพ มกีารก่อกรรมเป็นลักษณะ

เมื่อเข้าใจความหมายของชาต ิคอืการเกดิของขันธ์ ๕

และเข้าใจความหมายของภพ คอืการก่อกรรม

ย่อมเข้าใจความหมายที่ถูกต้องในเรื่องของภพ (กรรม)

ว่าบุคคลท�าเองก็ไม่ใช่ บุคคลอื่นท�าก็ไม่ใช่

เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย จงึมภีพ

อุปาทานบุคคลท�าเองก็ไม่ใช่ บุคคลอื่นท�าก็ไม่ใช่

เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จงึมอีุปาทาน

ตัณหาบุคคลท�าเองก็ไม่ใช่ บุคคลอื่นท�าก็ไม่ใช่

เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จงึมตีัณหา

เวทนาบุคคลท�าเองก็ไม่ใช่ บุคคลอื่นท�าก็ไม่ใช่

เพราะผัสสะเป็นปัจจัย จงึมเีวทนา

           ...ฯลฯ...

เพราะอวชิชาเป็นปัจจัย จงึมสีังขาร

ปัญญา สัมมาทฏิฐทิี่เห็นถูกต้องตามความเป็นจรงิเช่นนี้ จงึควรแก่ค�าตอบ

ที่ถูกต้องว่า “นั่นไม่ใช่ของเรา นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา”
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เพราะทุกขเวทนา เพื่อสุขเวทนา

อย่าบบีคัน้อย่างสุดแรงเพื่อเค้นเอาน�้าหวานแห่งความสุข

เพราะการบบีเค้นจติใจ เหมอืนบบีเค้นศัตรูเพื่อปล้นเอาความไม่ยนิยอม

เจตนาบบีเค้นนัน้เป็นความเดอืดร้อน ท�ากับตนเหมอืนเป็นศัตรู

เป็นเจตนาปองร้ายโดยขาดสตสิัมปชัญญะ ไม่รู้สกึตัวต่อผลอันเผ็ดร้อน

        ๑. การปองร้ายกันเป็นการขาดสตซิ�้าซ้อน ที่ปองร้ายสิ่งไม่มตีัวตน

        ๒. และซ�า้ซ้อนลงที่ผลแห่งกรรมชั่วนัน้ ให้ผลทันควันที่เผ็ดร้อน

การวางเมตตาไว้ในใจ เป็นการยดึพื้นที่ให้ใจมปีระโยชน์สุข

และเมตตาภาวนา เป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่มปีระโยชน์ กั้นทุกข์ไม่ให้เข้ามา

กาย วาจา ใจ ที่ไม่มโีทษ เหมอืนเชญิสวรรค์มาประดษิฐานอยู่ภายใน
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  ผัคคุนะ ! ถ้ามีใครกล่าวติเตียนเธอต่อหน้า; ผัคคุนะ ! ในกรณีเช่นนั้น เธอ

พึงละฉันทะและวิตก ชนิดที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้านเสีย. ผัคคุนะ ! ในกรณีเช่นนั้น 

เธอพึงท�าความส�าเหนียกอย่างนี้ว่า “จิตของเราจักไม่วิปริต เราจักไม่เปล่งวาจา

ชั่วหยาบ และเราจักยังคงเป็นผู้มีความเอ็นดูเกื้อกูล มีเมตตาจิต ไม่มีโทษอยู่ใน

ภายใน” ดังนี้. ผัคคุนะ ! เธอพึงส�าเหนียกอย่างนี้. 

  ผัคคุนะ ! ถ้ามีใครประหารเธอด้วยฝ่ามือ ด้วยก้อนหิน ด้วยท่อนไม้ หรือด้วย

ศาสตรา; ผัคคุนะ ! ในกรณีแม้เช่นนั้น เธอพึงละฉันทะและวิตก ชนิดที่เป็นวิสัยแห่ง

ชาวบ้านเสีย. ผัคคุนะ ! ในกรณีเช่นนั้น เธอพึงท�าความส�าเหนียกอย่างนี้ว่า 

“จิตของเราจักไม่วิปริต เราจักไม่เปล่งวาจาชั่วหยาบ และเราจักยังคงเป็น

ผู้มีความเอ็นดูเกื้อกูล มีเมตตาจิต ไม่มีโทษอยู่ในภายใน” ดังนี้. ผัคคุนะ ! 

เธอพึงท�าการส�าเหนียกอย่างนี้ แล. 

(มู. ม. ๑๒/๒๕๐/๒๖๔)

(ฉันทะและวิตก ที่เป็นวิสัยแห่งชาวบ้าน เมื่อถูกประทุษร้ายนั้น คือพอใจที่จะแก้แค้น คิดที่จะแก้แค้น; 
ส่วนที่เป็นวิสัยแห่งบรรพชิตนั้น กลับท�าอย่างที่ตรัสไว้ในพระบาลีนี้ 

ซึ่งจัดว่า เป็นความมีสติด้วยเหมือนกัน)
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ไม่มเีหตุใดสมควรปองร้าย

เพราะผู้ถูกปองร้ายไม่มตีัวตน

และการปองร้ายนั้นให้ผลไปอบายภูมิ

ยามถูกตเิตยีนหรอืประหารด้วยศาสตรา

อย่าถอนสะพานเมตตา แม้การประทุษร้ายทัง้กาย วาจา ก�าลังถาโถม

เพราะการถอนสะพานเมตตา เป็นการถอนสะพานสู่สรวง...

การมสีตริู้ชัดว่า การประทุษร้ายไม่มปีระโยชน์ต่อใจตนเองและผู้อื่น

ส่วนเมตตาจติหาโทษภายในมไิด้ ย่อมรู้ได้เฉพาะตนทุกขณะ

การประทุษร้ายจากภายนอกจงึมอิาจท�าลายสะพานสู่สรวงของใครได้

แต่การขาดสต ิประทุษร้ายด้วยกาย วาจา ท�าลายสรวงสวรรค์ภายใน

ไม่มเีหตุผลใดที่สมควรใช้ชวีติอย่างขาดเมตตา ตราบใดที่เมตตาจติยังสถติ

สวรรค์ย่อมประดษิฐานรัศมภีาพอันเรอืงรองเป็นแดนทพิย์ ณ ที่นัน้

ปรชีาญาณที่เห็นเหตุปัจจัยในภพ เป็นปัจจัยให้เกดิชาติ

‘ภพ’ มกีารก่อกุศล อกุศล อัพยากฤตกรรม จงึมีชาตใิน ๓๑ ภูมิ

ภพ-ชาต ิจงึไม่ใช่บุคคลท�าเอง หรอืบุคคลอื่นท�า

ปัญญาที่ฉลาดล�้าในเมตตาจติ ไม่มโีทษอยู่ภายใน

ย่อมสถติอยู่ในภพที่ไม่เดอืดร้อนอยู่ตลอดเวลา
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 พิจารณาเห็นว่าตนและคนอื่นมีกรรมเป็นของตนอย่างนี้ว่า “เจ้าโกรธเขาแล้ว

จักท�าอะไรได้ เจ้าจักสามารถท�าคุณธรรม มีศีลเป็นต้น ของเขาให้พินาศได้หรือ ?  

เจ้ามาตามกรรมของตนแล้ว ก็จักไปตามกรรมของตนนั่นเอง มิใช่หรือ ? ชื่อว่า 

การโกรธคนอื่นเป็นเหมือนกับการที่บุคคลประสงค์จะคว้าเอาเถ้าที่ปราศจากเปลว 

หลาวเหล็กที่ร้อน และคูถเป็นต้น ขว้างปาบุคคลอื่น ถึงเขาโกรธเจ้าแล้วก็จักท�า

อะไรให้ได้ เขาจักสามารถให้คุณธรรมมีศีลเป็นต้นของเจ้าพินาศได้หรือ ? เขามาตา

มกรรมของตน ก็จักไปตามกรรมของตนเหมือนกัน ความโกรธนั้นก็จักรดหัวเขา

นั่นแหละ เหมือนของที่ส่งไปไม่มีใครรับ (ก็จะกลับมาหาผู้ส่ง) และเหมือนก�าฝุ่นที่ซัด

ไปทวนลม (ก็จะปลิวกลับมาถูกผู้ขว้าง)”. ฉะนั้นบ้าง พิจารณาเห็นทั้งตน ทั้งคนอื่น มี

กรรมเป็นของตน และด�ารงอยู่ในการพิจารณาบ้าง; คบหากัลยาณมิตรผู้ยินดีใน

เมตตาภาวนา เช่น พระอัสสคุตตะเถระบ้าง, พยาบาทอันเธอย่อมละได้.

 เธอย่อมละพยาบาทได้ แม้ด้วยการสนทนาถึงสิ่งที่เป็นสัปปายะ เกี่ยวเนื่องด้วย

เมตตาในอิริยาบถทั้งหลาย มีอิริยาบถยืนและนั่ง เป็นต้น

 (ม. มู. ๑๗/๗๔๔/๑๕๒)
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การเจริญเมตตา 
และพิจารณาเรื่องกรรมอย่างถูกวิธี
ในมุมมองของปฏจิจสมุปบาท คอื ภพเป็นปัจจัยให้เกดิชาติ

แม้ในบทสนทนาธรรมที่ใช้กันทั่วไปว่า “มกีรรมเป็นของตน” 

ก็ขอให้เข้าใจความหมายในสมมตโิวหาร

ซึ่งในระดับลกึ ค�าว่า “ตน” หมายถงึ การเกดิของขันธ์ ๕ ภายใน

ค�าว่า “คนอื่น” หมายถงึ การเกดิของขันธ์ ๕ ภายนอก

ซึ่งเกดิมาจากภพเป็นปัจจัย 

คอืการก่อกุศลกรรม อกุศลกรรม อัพยากฤตกรรม เป็นต้น

ดังนัน้ ในชวีติประจ�าวันที่ยังต้องเกี่ยวข้องอยู่ในสังสารวัฏฏ์ของปฏจิจสมุปบาท

      คอื กเิลสวัฏฏ์ (อวชิชา - ตัณหา - อุปาทาน)

 กรรมวัฏฏ์ (สังขาร - ภพ)

 วบิากวัฏฏ์ (ชาต ิการเกดิของขันธ์ ๕ มสีุข-ทุกขเวทนา จากกรรมเหล่านัน้)

ถ้าถูกตเิตยีน ประหารด้วยศาสตรา ในกรณเีช่นนัน้

“จติของเราจักไม่วปิรติ... ...มเีมตตาจติ ไม่มโีทษอยู่ภายใน”

เป็นการเข้าใจธรรมและน�าธรรมมาใช้อย่างถูกวธิี

เพราะการมเีมตตาจติคอืกุศลกรรม ไม่มโีทษ ไม่ไปอบายภูมิ

แต่การปองร้ายคอือกุศลกรรม มโีทษ ไปอบายภูมิ

โดยที่ ภพภูมเิหล่านัน้      บุคคลท�าเองก็ไม่ใช่ บุคคลอื่นท�าก็ไม่ใช่

ชาต ิคอืการเกดิเหล่านัน้  บุคคลท�าเองก็ไม่ใช่ บุคคลอื่นท�าก็ไม่ใช่

แต่เพราะ “ภพเป็นปัจจัย ชาตจิงึม”ี

คอืเป็นกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกดิขึ้น ไม่มตีัวตนด้วยตนเอง

ดังนัน้ หากยังละอวชิชาไม่ได้ เพราะศลี สมาธ ิปัญญา ต้องบรบิูรณ์ จงึจะละได้

จงึควรใช้เมตตาภาวนาเป็นเครื่องอยู่ ไม่มโีทษอยู่ภายใน

แต่เหมอืนสวรรค์ประดษิฐานอยู่ภายใน
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อย่าท�าให้ชวีติผู้อื่นดูต�่าต้อย ไม่คู่ควรได้รับเมตตา

การลงทัณฑ์ผู้อื่นด้วยการชักสะพานเมตตา คอืการลงทัณฑ์ตนเอง

เมื่อขาดเมตตา ย่อมถอนสะพานสู่สรวง

เมตตาจติมไิด้ลงทุนมากมายสักปานใด และไม่ต้องสูญเสยีสิ่งใด

ได้โปรดอย่าถอนสะพานเมตตาด้วยการท�าร้ายใจตน

และไม่มเีหตุและผลที่ดอีะไรเลย ที่สมควรคดิร้ายต่อการประทุษร้ายนัน้

เพราะอันดับแรก ไม่มตีัวตนผู้กระท�าให้ทุกข์จากภายนอกอยู่จรงิ

การคดิร้ายต่อสิ่งภายนอก เหมอืนการคดิประทุษร้ายต่อความว่างเปล่า

เหมอืนสาดฝุ่นทวนลม

คอืผลจากคดิร้ายนัน้ ย่อมเกดิขึ้นแก่ใจที่ประภัสสรอยู่ก่อน

การปรุงแต่งร้ายจงึเป็นเรื่องไม่สมควรท�าให้ใจเศร้าหมอง

เป็นการปรุงแต่งโกรธเกลยีดตัวตนที่ไม่มอียู่จรงิ

เป็นสิ่งที่ไม่มปีระโยชน์ต่อตนเอง ทัง้ในปัจจุบันขณะนัน้ก็ไม่มปีระโยชน์

เป็นการสร้างความเดอืดร้อนให้แก่ใจจากเรื่องปรุงแต่งที่ไม่จรงิ

ปิดประตูสุคตภิูม ิและเปิดประตูอบายภูม ิอย่างไม่มเีหตุผลที่สมควรเลย

การมจีติประกอบด้วยเมตตา

คอืใช้เมตตาความปรารถนาดเีป็นองค์ประกอบของจติ เมตตาแผ่ไปยงับคุคลนัน้ 

คอือาศัยบุคคลที่ก�าลังกล่าวร้ายนัน้ เป็นค�าบรกิรรมภาวนาในใจ

ซึ่งจะประกอบด้วยเมตตาปรารถนาดจีรงิ ๆ ให้เขามสีุข 

และพ้นทกุข์จากเวร (การปองร้าย) จากการเบยีดเบยีน (เดอืดร้อน) ทีเ่ขาก�าลงัประสบอยู่

และประโยชน์สูงสุด คอืเป็นการปิดอบายภูมใิห้แก่ตนเอง

จากการสอนและสอบอารมณ์ตรงปัจจุบันขณะถูกปองร้าย
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ภิกษุ ท. ! สรวงสวรรค์เหมือนเชิญมาประดิษฐาน ไว้ในธรรม ๔ ประการ เป็น

ไฉน ? คือ :-

 ๑. กายกรรมอันไม่มีโทษ

 ๒. วจีกรรมอันไม่มีโทษ

 ๓. มโนกรรมอันไม่มีโทษ

 ๔. ทิฏฐิอันไม่มีโทษ

 บุคคลประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล ย่อมเกิดในสวรรค์เหมือนเชิญมา

ประดิษฐานไว้

 (องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๒๔/๒๔๐-๒๔๑)
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ดอกไม้ไม่เคยตามหาผเีสื้อ

แต่ผเีสื้อรู้ทุกครัง้ที่มดีอกไม้บาน

เมตตาไม่ต้องตามหาสวรรค์

แต่มสีวรรค์ประดษิฐานภายในยามมเีมตตา

ความลับของดอกไม้ถูกเปิดเผยเบา ๆ ด้วยรอยยิ้มของกลบีดอกไม้

หมู่ภมรล่วงรู้ความลับนัน้ เมื่อจุมพติแรกบนเกสรน�้าหวาน

ความเมตตาเสมอืนอัญเชญิสวรรค์มาประดษิฐานไว้ในวหิารใจอันอภริมย์

ด้วยกาย วาจา ใจ และทฏิฐ ิอันปราศจากโทษใด ๆ
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ไม่มเีหตุผลใดสมควรปองร้ายกัน

ส่วนเหตุผลที่สมควรมเีมตตา มปีระโยชน์นับอนันต์

การชักสะพานเมตตาออก

คอืการถอนสะพานที่พาดสู่สรวงสวรรค์

เทมันลงสู่อบายอย่างน่าใจหาย เมื่อมจีติคดิเบยีดเบยีน

อย่าท�าร้ายตนเองด้วยการขาดเมตตาต่อผู้อื่นเลย

วาจายาพษิเผาไหม้ใจมากกว่าเผาไหม้ปลายลิ้นที่ขาดเมตตา

พระพุทธองค์ทรงตรัส กาย วาจา ใจ และทฏิฐ ิอันเบยีดเบยีน

ย่อมเกดิในนรก เหมอืนน�ามาทิ้งลง

ส่วนกาย วาจา ใจ และทฏิฐ ิอันไม่เบยีดเบยีน

เหมอืนเชญิสวรรค์มาประดษิฐานไว้

และในทันททีันใดที่ยังมทิันตัง้ตัว

เมตตาที่ท่วมท้นขึ้นในใจ ...สรวงสวรรค์ประดษิฐานขึ้นในใจ...

ผู้เจรญิเมตตาภาวนา ย่อมรู้ได้เฉพาะตน
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คนพาลมีปัญญาทราม ท�ากับตนเองเหมือนเป็นศัตร ู

ย่อมท�ากรรมชั่วให้ผลเผ็ดร้อน

 (ส�. ส. ๑๕/๑๑๐/๑๐๓)
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ผู้คนฉลาดพอที่จะชื่นชมกุหลาบโดยไม่เกลยีดชังหนามของมัน

เช่นเดยีวกับพายุร้ายในมหาสมุทร ที่ไม่ได้ประทุษร้ายใจใคร

การโกรธปรากฏการณ์เหตุปัจจัยว่าเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์

ท�าให้ตัวเองมอดไหม้คล้ายเป็นศัตรู

การโกรธเกลยีดนั่นต่างหาก ที่ประทุษร้ายใจตนอย่างไม่ฉลาดเลย

กหุลาบและหนามให้ของขวญัทัง้ความเบกิบาน และความไม่ประมาทไปพร้อมกนั

ไม่มเีหตุผลใดเลยที่สมควรปองร้ายกันให้เดอืดร้อน

เหตุผลที่สมควรมเีมตตาล้วนมคีุณประโยชน์มากมาย
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 พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้ แก่อตุลอุบาสก พร้อมบริวาร ๕๐๐

อตุละเอ๋ย .! การนินทาและสรรเสริญนี้ มีมานานแล้ว; มิใช่เพิ่งมีในวันนี้เท่านั้น 

คนนั่งอยู่เฉย ๆ เขาก็นินทา 

คนพูดมาก เขาก็นินทา 

แม้คนพูดน้อย เขาก็นินทา 

ไม่มีใครในโลกนี้ ไม่ถูกนินทา

 (ขุ. ท. คาถาธรรมบท ๒๕/๑๐๓/๒๒๗)
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เมื่อเรอืใบกระดาษของเด็กน้อยไม่เรงิแล่น

เขาลงโทษสายลมที่ไม่ร�าเพยพัด

 เมื่อรูปปั้นในเทวาลัยนั่งเฉย ๆ ไม่มอบพรความส�าเร็จให้

 เขาก็ตฉินินนิทาแท่งหนิสลักเหล่านัน้

เมื่อเสยีงคลื่นเจรจาไม่หยุดหย่อน

เขาก็หงุดหงดิร�าคาญ ตัดพ้อ นนิทาว่าร้าย

 เมื่อสายฝนเอาแต่กระซบิแผ่ว ๆ ไม่ชุ่มฉ�่า

 เขาก็โหมกระหน�่าสาบแช่ง นนิทา ว่าโชคชะตาคดโกง

เมื่อเขาเตบิโตภายในด้วยเมตตา

เขาก�าหนดโชคชะตาด้วยเมตตาจติสถติสรวงสวรรค์อยู่ภายใน

ก็ไม่มผีู้ใดคดโกงโชควาสนาของเขาได้

เพราะไม่มเีหตผุลใดทีส่มควรท�าให้ใจเดอืดร้อน ด้วยการปรงุร้ายต่อสิง่ไม่มตีวัตน

ส่วนเหตุผลที่ได้ประโยชน์สุขจากเมตตาปรารถนาดมีนีับอนันต์
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ภิกษุ ท.! ทางแห่งถ้อยค�าที่บุคคลอื่นจะพึงกล่าวหาเธอ ๕ อย่างเหล่านี้ มีอยู่ คือ :-

 ๑. กล่าวโดยกาล หรือมิใช่กาล

 ๒. กล่าวโดยเรื่องจริง หรือโดยเรื่องไม่จริง

 ๓. กล่าวโดยอ่อนหวาน หรือโดยหยาบคาย

 ๔. กล่าวด้วยเรื่องมีประโยชน์ หรือไม่มีประโยชน์

 ๕. กล่าวด้วยมีจิตเมตตา หรือมีโทสะในภายใน

 ภิกษุ ท.! เมื่อเขากล่าวอยู่อย่างนั้น ในกรณีนั้น ๆ เธอพึงท�าการส�าเหนียกอย่าง

นี้ว่า “จิตของเราจักไม่แปรปรวน, เราจักไม่กล่าววาจาอันเป็นบาป, เราจัก

เป็นผู้มีจิตเอ็นดูเกื้อกูล มีจิตประกอบด้วยเมตตา ไม่มีโทสะในภายในอยู่, 

จักมีสหรคตด้วยเมตตา แผ่ไปยังบุคคลนั้นอยู่, และจักมีจิตสหรคตด้วย

เมตตา อันเป็นจิตไพบูลย์ ใหญ่หลวง ไม่มีประมาณ ไม่มีเวร ไม่มีพยาบาท 

แผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทาง มีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ แล้วแลอยู่” ดังนี้. 

ภิกษุ ท.! เธอพึงท�าการส�าเหนียก อย่างนี้แล.

 (ม. มู. ๑๒/๒๕๕-๒๘๐/๒๖๗-๒๗๓)
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การถูกกล่าวหาด้วยเรื่องไม่จรงิ เป็นสิ่งคู่โลก

การเจรญิเมตตาโดยมบีุคคลที่กล่าวหาเป็นองค์ภาวนา

จงึเป็นสิ่งจ�าเป็นในขณะนัน้ ที่ป้องกันจติไม่ให้ไปอบายภูมิ

เสยีงกล่าวหาเรื่องไม่จรงิที่ลอยมาในอากาศ

ไม่อาจปล้นสรวงสวรรค์ในใจของผู้ใดได้

เพราะเจตนาร้าย ย่อมเกดิทุกขเวทนา ณ ที่นัน้ แก่ผู้นัน้

เจตนาด ีย่อมมสีวรรค์สถติ ณ ที่นัน้ แก่ผู้นัน้

ผู้มเีจตนาเมตตา ย่อมมสีวรรค์ทันท ีณ เวลานัน้

ถงึผู้ที่ได้รับเมตตาไม่รับ ก็ช่วยเขารังสรรค์สวรรค์ไม่ได้

ขณะเดยีวกัน ผู้ด่าทอก็ท�าลายสวรรค์ของผู้เมตตาไม่ได้

กลยุทธ์แห่งปรชีาญาณ ย่อมยดึพื้นที่จติด้วยเมตตา

เป็นการเข้าถงึประโยชน์สุขดุจสรวงสวรรค์สถติภายใน

เป็นการเข้าไม่ถงึของสิ่งไม่เป็นประโยชน์ เป็นทุกข์

เจตนาร้ายภายนอกใด ๆ ก็ไม่สามารถท�าลายสวรรค์ภายในของผู้เมตตาได้

จงึไม่มเีหตุผลใดสมควรเลยที่จะขาดเมตตา

และไม่มเีหตุผลใดเลยที่สมควรปองร้ายสิ่งไม่มตีัวตน

เพราะการปองร้ายให้ผลเป็นอบายภูมอิย่างไม่มตีัวตนผู้กระท�า
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ความเมตตาในละอองเกสรแห่งบุปผา

มไิด้รษิยาหนามแหลมอันน่าเกรงขามของต้นไม้ใด ๆ

เมื่อมสีมาธปิระดษิฐานเมตตาไว้ภายใน

สถติกลางรัตนบัลลังก์ไม่ออกมาต่อสู้ความประทุษร้ายในไตรลักษณ์

เมื่อเมตตาผู้อื่น ย่อมชื่อว่า ก�าลังดูแลตนอยู่ในขณะนั้น

เพราะในเมตตาขณะนัน้ ย่อมมไีม่ได้ซึ่งจติคดิประทุษร้าย

เป็นความฉลาดที่จะไม่ประทุุษร้ายใจประภัสสร ไม่คว้ากเิลสจร

การแนบสนทิกับเมตตา มปีัญญาใช้เหตุปัจจัยอย่างชาญฉลาด

มสีตริะลกึรู้, รู้สกึตัวถงึเมตตาจติ เป็นประโยชน์หรอืไม่ ย่อมรู้สกึได้อยู่ที่ใจ

มคีวามเพยีรในเมตตา ปิดกัน้อกุศล ขยันมเีมตตา ย่อมผ่องใส

สมาธ ิจงึแนบกับเมตตาหยั่งรากมั่นคง ไม่หวั่นไหว ไม่ขุ่นมัว

มเีมตตาภาวนาต่อคนที่ก�าลังกล่าวร้ายนั้นเป็นองค์ภาวนา

เพื่อป้องกันการคดิปองร้ายเดอืดร้อนไม่ให้เกดิขึ้นแก่จติ

เพราะไม่มปีระโยชน์อะไรเลยในการปองร้ายสิ่งไม่มตีัวตน

ส่วนผลของการมเีมตตาวเิศษวสิุทธิ์ดุจสวรรค์ในปัจจุบัน
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พระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระโกณฑธานเถระ

 เธออย่าได้กล่าวค�าหยาบต่อใคร ๆ

 คนที่ดูถูกว่ากล่าว จะกล่าวโต้ตอบเธอ

 เพราะว่าถ้อยค�าที่โต้เถียงกัน ก่อให้เกิดทุกข์

 และการท�าร้ายโต้ตอบกันจะมาถึงเธอ

 ถ้าเธอท�าตนให้นิ่งเงียบได้ เหมือนกังสดาลที่ตัดขอบปากแล้ว เธอก็จะบรรลุ

นิพพานได้ การโต้เถียงกันก็จะไม่มีแก่เธอ

 (ขุ. คาถาธรรมบท. ๒๕/๗๓/๑๓๓)

ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์

ผู้ละทั้งความชนะและความพ่ายแพ้ได้แล้ว 

มีใจสงบ ย่อมนอนเป็นสุข

 (ขุ. คาถาธรรมบท. ๒๕/๙๕/๒๐๒)
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เมื่อไม่มั่นหมายโดยความเป็นเสยีง

จะถูกเสยีงนัน้ทิ่มแทงให้วปิรติได้อย่างไร ?

เมื่อไม่มั่นหมายว่ารูปของเรา หรอืของผู้อื่น

ย่อมเมตตาต่อความไม่รู้ที่ปรุงสังขาร

เพราะการปรุงร้าย ท�าลายสะพานสู่สรวงของใครไม่ได้

นอกจากก�าลังท�าลายสะพานสู่สรวงของตนเทลงสู่อบาย

จงึไม่มเีหตุผลใดสมควรปองร้ายกัน

การมปีัญญารู้ว่าสุข-ทุกข์ ไม่ใช่บุคคลท�าเอง หรอืบุคคลอื่นท�า 

ย่อมมสีต ิยามถูกประทุษร้ายด้วยกาย วาจา ใด ๆ 

เห็นการประทุษร้ายนัน้ก่อภพ-ชาต ิ ไปอบายโดยไม่มใีครท�า 

ส่วนเหตุผลที่สมควรมเีมตตามมีากมาย

เมตตาจติไม่มโีทษอยู่ภายใน ย่อมรู้ได้เฉพาะตน  

เหมอืนสวรรค์ประดษิฐานอยู่ภายใน
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พระผู้มีพระภาคตรัส...

 ผู้ขวนขวายในพรหมวิหาร ไม่เบียดเบียนสัตว์ใด ๆ หรือไม่ท�าร้าย ...

 ไม่ชักชวนผู้อ่ืนให้ฆ่า ... ไม่ชักชวนผู้อ่ืนให้ชนะ ... ได้แก่ ไม่ชนะใครด้วยการแข่งดี 

พูดหาเรื่องทะเลาะกัน อกุศลเวรของผู้นั้น ย่อมไม่มี

 (ขุ. อิติ. ๔๕/๑๘๒/๒๐๕)
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ชัยชนะที่ขาดเมตตา มไิด้ชนะกเิลสแต่ประการใด

อย่าท�าให้ผู้อื่นดูไร้ค่า เพราะการชักสะพานเมตตาของท่านเลย

การเมตตามไิด้แข่งดเีพื่อเอาชนะใคร

และมไิด้ชักชวนผู้อื่นให้ข่มเหงใคร

เมตตาจตินัน้... ย่อมรวมไปถงึการไม่ดูหมิ่นใครด้วยมานะเพื่อชัยชนะ

กเิลสทัง้หลายเป็นสิ่งที่ไม่มปีระโยชน์อันใดต่อใจประภัสสร

เมตตาย่อมรักษาใจให้พ้นจากการมาถงึของสิ่งไม่มปีระโยชน์

เมตตาที่สบัดด้วยปลายลิ้นโบยบนิไป  ไม่อาจหาที่พ�านักได้แม้ในสวรรค์

ใจที่มวีหิารธรรมแห่งเมตตา  สรวงสวรรค์ประดษิฐาน ณ ที่นัน้



206

 ราหุล ! เธอจงเจริญ เมตตาภาวนา เถิด; เมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่  

พยาบาท จักละไป.

 ราหุล ! เธอจงเจริญ กรุณาภาวนา เถิด; เมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่  

วิหิงสา (ความคิดเบียดเบียน) จักละไป.

 ราหุล ! เธอจงเจริญ มุทิตาภาวนา เถิด; เมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่  

อรติ (ความไม่ยินดีด้วยใคร ๆ) จักละไป.

 ราหุล ! เธอจงเจริญ อุเบกขาภาวนา เถิด; เมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่ 

ปฏิฆะ (ความหงุดหงิดแห่งจิต) จักละไป.

 ราหุล ! เธอจงเจริญ อสุภภาวนา เถิด; เมื่อเธอเจริญอสุภภาวนาอยู่  

ราคะ จักละไป.

 ราหุล ! เธอจงเจริญ อนิจจสัญญาภาวนา เถิด; เมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญา 

ภาวนาอยู่ อัสมิมานะ (ความส�าคัญว่าตัวตนและของตน) จักละไป.

(ม. ม. ๑๓/๑๔๐/๑๔๕)
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ดอกไม้และผลไม้ ไม่เคยป่าวประกาศถงึความเมตตา

รางวัลแห่งเมตตาย่อมดูแลใจให้พ้นทุกข์จากพยาบาท

แม้รางวัลแห่งกรุณา คอืความคดิเบยีดเบยีน ย่อมเข้ามาไม่ได้

รางวัลแห่งความยนิดใีนคุณความดขีองผู้อื่น ความไม่ยนิดดี้วยใคร ๆ ย่อมละไป

ของขวัญแห่งการวางใจเป็นกลาง ย่อมปราศจากความหงุดหงดิไม่เป็นดั่งใจ

เพราะดอกไม้และผลไม้ มไิด้เมตตาเฉพาะนกสสีวยที่ใคร ๆ สมมตกิัน

การเห็นเหตุปัจจัยอันผุสลายในทุกขณะ ราคะย่อมไม่มี

ดอกผลที่เกดิจากเหตุปัจจัยที่ไม่เที่ยง

จะเป็นตัวตนเรา เป็นของเรา ไปได้อย่างไร ?

...การภาวนาเช่นนี้... 

 ย่อมฉลาดในการเมตตาผู้อื่น

 จงึดูแลใจตนให้พ้นอกุศลทัง้ปวง
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 ... ... เป็นไปไม่ได้เลย ที่ภิกษุเมื่อได้เจริญเมตตาเจโตวิมุตติแล้ว ท�าให้มากแล้ว 

ท�าให้เป็นดุจยานแล้ว ท�าให้เป็นที่ตั้งแล้ว ให้ตั้งมั่นแล้ว สั่งสมแล้ว ปรารภดีแล้ว แต่

พยาบาทก็ยังครอบง�าจิตของภิกษุนั้นอยู่” ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลย เพราะเมตตา 

เจโตวิมุตตินี้ เป็นธาตุที่สลัดพยาบาท.

 (ที. ปา. ๑๑/๓๒๕/๓๒๖)
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เมตตาผู้อื่น...คอืดูแลตนให้ปลอดภัยจากพยาบาท

ความสุขแบบนี้มไีด้ในทุกวัน ทุกเวลา ทุกสถานที่

เพราะความเมตตาสถติในบัลลังก์ใจ

สลัดโอกาสที่จะให้ความคดิร้ายเข้ามานั่งบัลลังก์ใจ

หยดหยาดแห่งเมตตาที่แผ่ซ่านภายในใจ

ท�าให้ขอบเขตแห่งความประทุษร้ายไม่ปรากฏขึ้นในจติให้เศร้าหมอง

ความชุ่มฉ�่าแห่งปีตสิุขปิดโอกาสแห่งอกุศล ปิดโอกาสแห่งอบายภูมิ

เป็นการมสีตดิูแลใจอย่างชาญฉลาด ที่มผีลรู้ได้เฉพาะตนภายใน

จุมพติด้วยดวงเนตรพริ้มสุกสกาวด้วยเมตตาในทุกชวีติ

เรอืงรองอยู่ด้วยรัศมฟีูเบา ห่อหุ้มมใิห้ความชั่วใดกล�้ากราย

ความสุขในทุกขณะแห่งเมตตา... แนบเป็นอัปปนาสมาธภิายใน

พสิูจน์ได้แม้ในยามนี้ ที่มเีมตตาแนบสนทิ

อบายภูมยิ่อมไม่ปรากฏสักธุลี
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 ภิกษุ ท. ! ถ้าหากพวกโจรผู้ท�าโจรกรรม พึงเลื่อยอวัยวะใหญ่น้อยทั้งหลาย 

ด้วยเลื่อยมีที่ส�าหรับจับทั้งสองข้างไซร้; แม้ในกาลที่ถูกท�าเช่นนั้น ภิกษุใดมีใจ

ประทุษร้ายต่อโจรนั้น ภิกษุนั้นชื่อว่า มิได้ท�าตามค�าสั่งสอนของเราเพราะเหตุนั้น. 

 ภิกษุ ท. ! แม้ในเรื่องนั้น พวกเธอทั้งหลายพึงตั้งใจส�าเหนียกไว้ว่า “จิตของเรา 

ต้องไม่ผิดปรกติด้วย, เราจักไม่เปล่งออกซึ่งวาจาอันเป็นบาปด้วย, เราจักเป็นผู้อยู่

อย่างผู้ที่มีความเอ็นดู คิดจะท�าประโยชน์เกื้อกูล มีจิตเมตตา หาโทษจิตแทรกมิได้

ด้วย, เราจักอยู่ด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปยังบุคคลนั้นด้วย, และ

จักอยู่ด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์ ใหญ่หลวง หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร 

ปราศจากพยาบาท แผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวง โดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ด้วย.” 

ดังนี้. 

 ภิกษุ ท. ! พวกเธอทั้งหลายพึงตั้งใจส�าเหนียกไว้ อย่างนี้แล. 

(มู. ม. ๑๒/๒๖๐/๒๗๒)
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ดอกไม้จากทรวงอกแห่งเมตตาที่ยื่นออกไป

ถูกบดขยี้อยู่ใต้ฝ่าเท้าของผู้ก�าลังท�าร้าย

แต่กลบีดอกไม้แห่งเมตตาภายใน ก็มไิด้แหลกรานไปด้วย

เมตตาจติได้ทะนุถนอมรักษาใจประภัสสรนัน้ได้อย่างฉลาด

มไิด้ประกาศชัยชนะภายนอกจากการชนะกเิลสภายใน

ใครจะล่วงรู้หรอืมลิ่วงรู้

ประตูเมตตาที่ไร้ขอบเขต

เปิดไปสู่ธรรมชาตเิดมิของใจที่ไร้ขอบเขตจากความเดอืดร้อน

แม้พวกโจรพงึเลื่อยอวัยวะใหญ่น้อย

ก็มไิด้ผลักผู้เมตตาให้ลงนรกได้

การเมตตาต่อผู้ท�าร้ายตนในขณะนั้น

เป็นการป้องกันจติมใิห้ปองร้าย ป้องกันใจจากความเดอืดร้อน

เมื่อใจอยู่ในภพที่ไม่เดอืดร้อนในปัจจุบัน

ย่อมไม่ถูกอวชิชาหลอกให้ปรุงร้าย ย่อมไม่ไปอบาย

ดังนัน้ ไม่ว่าจะถูกปองร้ายในทางใด ก็ไม่มเีหตุผลใดสมควรปองร้าย

เพราะผู้ถูกปองร้าย ไม่ได้มตีัวตนอยู่จรงิ

และการปองร้ายนัน้ให้ผลตกนรก โดยไม่มตีัวตนผู้กระท�า

ส่วนเหตุผลในการเจรญิเมตตาจติมมีากมาย ซึ่งรู้ได้เฉพาะตนว่าพ้นอบาย

เป็นสะพานพาดสู่สรวงล่วงถงึฝั่งอันเกษมได้
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 ภิกษุ ท. ! ย่อมเห็นซึ่ง จักษุ โดยประการอื่น

       ย่อมเห็นซึ่ง รูปทั้งหลาย โดยประการอื่น

       ย่อมเห็นซึ่ง จักขุวิญญาณ โดยประการอื่น

       ย่อมเห็นซึ่ง จักขุสัมผัส โดยประการอื่น

        ย่อมเห็นซึ่ง เวทนาสุข ทุกข์ และไม่ทุกข์ไม่สุข ที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็น 

               ปัจจัย โดยประการอื่น

 อวิชชาจึงจะละไป วิชชาจึงจะเกิดขึ้น

(ในกรณีของอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ ผัสสะ ๖ เวทนา ๖ ทุกมุม
รวมเป็นอายตนิกยธรรม ๓๐ ตรัสไว้แบบเดียวกัน)

(สฬา. ส�. ๑๘/๖๒/๙๖)

 ภิกษุ ท. ! ไม่มั่นหมายซึ่ง กาย ... ว่าของเรา

       ไม่มั่นหมายซึ่ง โผฏฐัพพะ ...ว่าของเรา

       ไม่มั่นหมายซึ่ง กายวิญญาณ ...ว่าของเรา

       ไม่มั่นหมายซึ่ง กายสัมผัส ...ว่าของเรา

       ไม่มั่นหมายซึ่ง เวทนา อันเป็นสุข ทุกข์ อทุกขมสุข ... ว่าของเรา

(ในกรณีของอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ ผัสสะ ๖ เวทนา ๖ ทุกมุม 
รวมเป็นอายตนิกยธรรม ๓๐ ตรัสไว้แบบเดียวกันใน ๔ มุม คือ ทรงใช้ค�าว่า  

...ซึ่ง... ...ใน... ...โดย... ว่าของเรา รวมเป็น ๔ สถาน)

 เมื่อไม่มั่นหมาย... ไม่ถือมั่น... ก็ปรินิพพานเฉพาะตน...

 กิจที่ควรท�าได้ส�าเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องท�าเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มีอีก

(สฬา. ส�ง ๑๘/๒๖/๓๓)
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การอยู่ในสังสารวัฏฏ์ คอืการอยู่ในท่ามกลางอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ 

กระทบกันตลอดเวลา ไม่มใีครหนผีัสสะเหล่านัน้ไปได้พ้น

นอกจากจะไม่มั่นหมายในอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖

เห็นเป็นประการอื่น คอืไม่ใช่อย่างที่มั่นหมายไว้ 

จงึจะละอวชิชาได้ ซึ่งต้องอาศัย ศลี สมาธ ิปัญญาที่บรบิูรณ์

ดังนัน้ การกระทบเอาเปรยีบเบยีดเบยีนจากเวทนา -> ตัณหา ->อุปาทาน -> 

ภพ -> ชาต ิ-> ชรามรณะ จงึเป็นเรื่องปกตขิองสังสารวัฏฏ์

แต่หากพลาดขาดสต ิมใีจประทุษร้าย 

ภกิษุนัน้ชื่อว่า มไิด้ท�าตามค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์

“...จติของเราต้องไม่ผดิปกตดิ้วย... จักอยู่ด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตา  

แผ่ไปยังบุคคลนั้นด้วย...”

ซึง่การจะท�าเช่นนัน้ได้จรงิ ต้องใช้ธรรมแวดล้อมในวชิชาเกื้อกูลเป็นประการส�าคญั 

คอืเห็นเวทนาจากผัสสะ ๖ เหล่านัน้ เป็นโดยประการอื่น

ซึ่งในท�านองเดยีวกัน คอืไม่มั่นหมายโดยความเป็นเวทนา ๖ ผัสสะ ๖ 

เหล่านัน้ว่าของเรา

ความรู้นี้แม้ยังปฏบิัตไิม่ได้จรงิ ก็ยังดกีว่าไม่รู้ 

เมื่อรู้แล้วก็พยายามน�ามาใช้โดยอาศัยเมตตา  จนหาโทษแทรกในจติมไิด้  

จงึจะปลอดภัยจากทุคตภิูมใินสังสารวัฏฏ์ได้
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 ภิกษุ ท. !  รูป ที่เห็นด้วยตา อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา...

   เสียง ที่ฟังด้วยหู ...ฯ

   กลิ่น ที่ดมด้วยจมูก ...ฯ

   รส ที่ล้ิมด้วยลิ้น ...ฯ

   โผฏฐัพพะ ที่สัมผัสด้วยกาย ...ฯ

   ธัมมารมณ์ ที่รู้ด้วยใจ ...ฯ

 ...เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดา

และมนุษย์ โดยมากตกอยู่ในสมุทรนั้น จึงไม่ล่วงพ้นอบาย ทุคติ วินิบาต และ

สังสารวัฏฏ์ไปได้

(สฬา. ส�. ๑๘/๑๙๖/๑๘๗-๒๘๘)

จะเห็นได้ว่า สมุทรแห่งสังสารวัฏฏ์ที่เทวดาและมนุษย์ หมู่สัตว์ ฯ จมอยู่

คอืการมั่นหมายโดยความเป็นอายตนะภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ นั่นเอง

ซึ่งหากจะละอวชิชา พงึเห็นอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วญิญาณ ๖ 

ผัสสะ ๖ เวทนา ๖ เป็นโดยประการอื่น, 

หรอืไม่มั่นหมายโดยความเป็นอายตนกิยธรรม ๓๐ ว่าของเรา 

กจิอื่นที่ยิ่งกว่านี้ก็ไม่ม ี

แต่ถ้ายังมั่นหมายอยู่ ก็ยังจมอยู่ในสมุทรแห่งสังสารวัฏฏ์นี้
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     นมิติ ๕ วธิกีาร ฝึกฝนเพือ่ละวติกอกศุลได้ เกดิความสงบมธีรรมเอกผดุขึ้น

     ๑. ละอกุศลวติก ด้วยการเจรญิกุศล

     ๒. หากยังเกดิอกุศลอยู่ ให้พจิารณาเห็นโทษของอกุศลเหล่านัน้

     ๓. หากพจิารณาเห็นโทษยังไม่ดับ ให้ละความใส่ใจ

     ๔. หากเปลี่ยนอารมณ์แล้วยังละอกุศลไม่ได้  

         ให้พจิารณาเหตุปัจจัยของอกุศลนั้น

     ๕. หากพจิารณาเหตปัุจจยัแล้ว แต่ยังละไม่ได้ ให้ข่มแล้วประคองไว้ 

     เพราะการละวติกอกุศลได้ จติย่อมตัง้อยู่ด้วยด ีสงบ เป็นธรรมเอกผุดขึ้น  

ตัง้มั่นอยู่ภายใน

  (ม. มู. ๑๘/๒๔๖/๒๖๒)

การเจรญิสตปิัฏฐาน ๔ ก็เช่นกัน

เมื่อตามดูกายในกาย, เวทนาในเวทนา, จติในจติ, ธรรมในธรรม

หากยังเร่าร้อน ฟุ้งซ่าน หดหู่

พงึตั้งจติในนมิติที่จติเลื่อมใส (ยอมรับความจรงิของสิ่งนัน้ เช่น  ไม่มตีัวตนในร่างกาย)

ปราโมทย์ย่อมเกดิ ... ปีตยิ่อมมขีึ้น ... 

กายย่อมร�างับ ... เป็นสุข ... จติย่อมตัง้มั่น ...

 (ส�. ม. ๑๙/๑๗๓/๗๑๕-๗๑๗)

   มปีัญญาเห็นชอบ ตามที่เป็นจรงิ
...นั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่เป็นเรา นั่นไม่ใช่ของเรา...

อาศัยนิมิตใด แต่ละอกุศลไม่ได้
ให้ใช้ ๕ วิธีนี้
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การท�าให้จิตตั้งมั่นเป็นหนึ่ง ไม่พลุ่งพล่านไปในอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ 

วิญญาณ ๖ ผัสสะ ๖ เวทนา ๖ ถึงจะรู้ความจริงของสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้น 

...ว่าไม่ใช่ตัวตน... แต่ก็จ�าเป็นต้องฝึกฝน เพื่อละวิตกอกุศล

จนเกิดความสงบ มีธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นอยู่ภายใน

     ๑) ละอกุศล ด้วยการเจริญกุศล

         เช่น การเจริญเมตตาภาวนาเป็นเครื่องอยู่ ยึดพื้นที่ใจไว้แต่แรก  

         ไม่ให้เกิดอกุศล

     ๒) พิจารณาเห็นโทษของอกุศล คืออกุศลนั้นพาไปอบาย

         โดยที่ไม่ใช่เราท�า หรือบุคคลอื่นท�า 

         แต่เกิดจากอุปาทาน <- ตัณหา <- เวทนา
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     ๓) หากอกุศลยังไม่ดับ ให้ละความใส่ใจ

         เช่น อยู่ในห้องล�าพัง ลืมตาดูว่าในห้องนั้นว่างเปล่า 

         ไม่มีใครมาท�าร้ายให้เกิดทุกขเวทนา มีแต่อวิชชาพาให้เกิดการปรุงแต่ง

         ว่ามีตัวตนในขันธ์ ๕ ภายนอก - ภายใน ซึ่งไม่มีตัวตนอยู่จริง

     ๔) หากยังละอกุศลไม่ได้ ให้พิจารณาเหตุปัจจัยของอกุศลนั้น

         คือการปรุงแต่งว่ามีตัวตนเราเขาอยู่ในความคิด ว่าใครถูก ผิด ดี ชั่ว

         เป็นสังขารที่เกิดจากตัณหา (ซึ่งเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้มิได้สดับ) 

         ผู้อันเวทนาที่อวิชชาสัมผัส

         ที่ผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบัน การปรุงแต่งในเจ็ดพันล้านคนเหล่านั้น

 สังขารนั้น ก็ไม่เที่ยง เกิดจากเหตุปัจจัย

 ตัณหา  ก็ไม่เที่ยง เกิดจากเหตุปัจจัย

 เวทนา  ก็ไม่เที่ยง เกิดจากเหตุปัจจัย

 ผัสสะ  ก็ไม่เที่ยง เกิดจากเหตุปัจจัย

 อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ ก็ไม่เที่ยง เกิดจากเหตุปัจจัย

 อวิชชา  ก็ไม่เที่ยง เกิดจากเหตุปัจจัย

         กระบวนการการปรุงแต่งอกุศลย่อมละไป

     ๕) หากยังละไม่ได้ ให้ข่ม แล้วประคองไว้

         เช่น บริกรรมภาวนาถี่ๆ จนอกุศลแทรกไม่ได้ 

         โดยเจริญเมตตา “จงเป็นสุขเถิด” เป็นต้น
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สรุปบทที่ ๘
การมีเมตตาในท่ามกลางอุปสรรคปัญหา

๑) ไม่มีเหตุผลใดสมควรขาดเมตตา และไม่มีเหตุผลสมควรปองร้ายกัน

    เมื่อมองผ่านหน้าต่างดอกไม้แห่งความคิด

 • หากคิดเมตตา “นาย ก.” ความเมตตานั้นเป็นสุข เหมือนอยู่บนสวรรค์

 • หากคิดปองร้าย “นาย ก.” ความปองร้ายนั้นเดือดร้อน เหมือนตกนรก

 • หากไม่ยึดมั่นโดยความเป็น “นาย ก.” ความไม่ยึดมั่นนั้นเป็นนิพพาน

๒) แต่เพราะยังละความยึดมั่น คืออุปาทานไม่ได้  

    จึงต้องยึดพื้นที่จิตเอาไว้ก่อนด้วยเมตตา 

    เพราะเป็นการเข้าถึงประโยชน์สุข และเป็นการเข้าไม่ถึงของโทษทุกข์

๓) การที่อวิชชายังไม่ดับ ย่อมปรุงสังขาร 

    ที่เกิดจากตัณหา (ซึ่งเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้มิได้สดับ) ผู้อันเวทนาที่อวิชชาสัมผัส 

    ไปที่รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย ธัมมารมณ์ 

    แล้วมั่นหมายโดยความเป็นรูปเขา รูปเรา 

    หรือมั่นหมายโดยความเป็นเสียง 

    ปรุงแต่งวจีสังขาร กระตุ้นกันไปมาด้วยวจีสัญเจตนา ๔

    การยึดพื้นที่จิตด้วยเมตตา เป็นการพ้นจากความเดือดร้อนใจยามถูกท�าร้าย

๔) ดังนั้น หากคิดปองร้าย “นาย ก.” 

    ความปองร้ายนั้นตกนรก โดยที่ “นาย ก.” ไม่ได้เป็นคนท�า 

    จึงควรบริกรรมว่า “ขอให้นาย ก. จงเป็นสุขเถิด”

    จึงจะพ้นจากการปรุงแต่งร้าย ไม่พาไปอบายภูมิด้วยการถูกกระตุ้นจากภายนอก
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๕) การสั่งสมเมตตาไว้เสมอ ๆ จนเป็นนิสัย 

    ย่อมท�าให้การคิดปองร้ายเข้ามาไม่ได้ ถึงจะถูกกระตุ้นจากเร่ืองร้ายภายนอก 

    ก็ไม่ถูกหลอกให้ปรุงร้ายไปอบายภูมิ

    และเพื่อยืนยันกับใจว่า จะไม่มีพื้นที่ใจปองร้าย “นาย ก.” แน่นอน

    เวลาถูกกระตุ้นจาก “นาย ก.” จึงควรภาวนา “ขอให้นาย ก. จงเป็นสุขเถิด”

    เพ่ือมีฐานเอาไว้เห็นเวลาเผลอ หากค�าภาวนาหาย ไปคิดปองร้ายจะได้เห็นจิตทัน   

    และตราบใดที่การเจริญเมตตาภาวนายังอยู่ ก็ปิดประตูอบายภูมิในขณะนั้น 

๖) พิจารณาใคร่ครวญไว้เสมอว่า 

    เหตุผลใดสมควรปองร้ายสิ่งไม่มีตัวตน ? ซึ่งส่งผลให้ไปอบาย 

    และไม่มีเหตุผลใดสมควรท่ีจะใช้ชีวิตอย่างขาดเมตตาจิต  หรือไม่ให้เมตตาใคร

    เพราะการมีเมตตา เป็นการมีสติรักษาจิตประภัสสร

    เป็นแดนสรวงภายในที่ท�าให้สิ้นกิเลสอันเศร้าหมอง

๗) หากเจริญเมตตาเจโตวิมุตติ ตามค�าตรัสของพระพุทธองค์

    ทั้ง ๘ อาการ มีผล ๑๑ อย่าง มีองค์การปฏิบัติอีก ๖ คือ :-

 • เรียนรู้เมตตานิมิต

 • เจริญเมตตา

 • เห็นกรรม เข้าใจกรรม คือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนา

 • น�าเอากรรมที่มีเมตตาและปองร้าย มาพิจารณาเสมอ ๆ

 • คบกัลยาณมิตร

 • พูดแต่เรื่องเป็นที่สบาย

    ย่อมละพยาบาทและท�าได้ถึงอนาคามีมรรค

๘) การเจริญเมตตาเจโตวิมุตติได้จริงตามพุทธพจน์

    ผลย่อมท�าให้สิ้นอาสวะได้ หรือละสังโยชน์ ๕

    เกิดชั้นสุทธาวาส และนิพพาน ณ ที่นั้น
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การฝึกในบทที่ ๘
เมตตายามถูกทำาร้าย

๑) พิจารณากรรม คือเจตนาเป็นที่ตั้งของเวทนา 

    ไม่มีเหตุผลใดสมควรก่อเจตนาร้าย  

 เมื่อถูกปองร้าย เจ้าโกรธเขาแล้ว จักท�าอะไรได้
 เจ้าจักสามารถท�าคุณธรรมของเขา ให้พินาศได้หรือ ?
 หากเจ้าก่อเจตนาร้าย ย่อมไปอบายอย่างไม่สมควร
 ถึงโกรธเขาแล้ว เขาจักท�าอะไรให้ได้
 เขาจักสามารถท�าให้คุณธรรมของเจ้า พินาศได้หรือ ?
 เขาก่อเจตนาร้าย ย่อมไปอบายอย่างไม่สมควร

    พิจารณาถึงเหตุผลที่สมควรมีเมตตา ซึ่งมีคุณประโยชน์เป็นสุข

๒) ดังนั้น เวลาที่เผลอขาดสติมีชื่อ “นาย ก.” แล้วเผลอคิดปองร้าย

     ให้ภาวนา “ขอให้นาย ก. จงเป็นสุขเถิด” ในช่ืออ่ืน ๆ ท่ีเผลอคิดไม่ชอบก็เช่นกัน

     จนความรู้สึกปรุงไม่ชอบ หรือปรุงปองร้ายให้เดือดร้อน สลายหายไป

     จนเกิดความม่ันใจว่า ความปรุงแต่งปองร้ายให้เดือดร้อนใจจะไม่ปรากฏอีก

     เพราะไม่มีเหตุผลสมควรปรุงปองร้ายใด ๆ เลย ให้ผู้ปรุงต้องไปอบาย

๓) เวลาถูกปองร้าย 

    มีสติจดจ่อ จับจ้องใจไว้ตลอดเวลาที่ความปรารถนาดี ไม่เดือดร้อน 

    จ้องอยู่ที่ใจเวลาจะพูด พูดด้วยถ้อยค�าปรารถนาดี ไม่เปล่งค�าหยาบไปอบาย   

    จ้องอยู่ที่ใจปรารถนาดีเวลาจะแสดงกิริยา ไม่ปองร้าย ไม่เดือดร้อนใจ
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๔) เมตตาผู้อื่นคือดูแลตน คืออดทนต่อการปองร้ายได้ 

    เพราะใจอยู่ในวิหารธรรมแห่งความปรารถนาดี 

    ซึ่งผลคือดูแลใจตนให้พ้นจากความเดือดร้อน  

    หลักคิดด้วยความปรารถนาดีทางกาย วาจา ใจ ต่อหน้า ลับหลัง 

    เห็นการขยันท�าความดีจนไม่มีเวลาให้ความชั่วเข้ามาในใจได้ 

    วันทั้งวันที่ไม่มีความเดือดร้อน ย่อมรู้ได้เฉพาะตนว่าพ้นอบาย 

    ผู้ที่รับเมตตาจะรู้หรือไม่รู้ไม่ส�าคัญ ใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจ 

    ผู้เจริญเมตตาภาวนา ย่อมรู้ได้เฉพาะตนว่า เหมือนสวรรค์ประดิษฐานอยู่ภายใน

๕) ไม่มีเหตุผลใดเลยที่สมควรปองร้าย

    เพราะผู้ถูกปองร้าย ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง

    เพราะการปองร้ายนั้น ให้ผลตกนรก

    ส่วนเหตุผลที่สมควรมีเมตตามีคุณประโยชน์มากมายทั้ง ๑๑ ประการ

๖) หากมีก�าลังปัญญามากพอ

    ไม่มั่นหมายในอายตนิกธรรม ๓๐

    เห็นเป็นโดยประการอื่น

    ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดจมอยู่ในสังสารวัฏฏ์แห่งอายตนะ ๖ อีกต่อไป

๗) จะพึงเห็นนิพพานได้ ก็ต่อเมื่อละความเพลิดเพลินในอุปาทานขันธ์ ๕ 

    ในเมื่อนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ส่วนอุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ 

    แล้วความเพลินในรูป เวทนา ๖ สัญญา ๖ สังขาร ๖ วิญญาณ ๖

    มีคุณค่าส�าคัญมากแค่ไหน ที่จะบังนิพพาน ?

    เมื่อไม่ส�าคัญมั่นหมายว่าเป็นรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย ธัมมารมณ์

    มีสติ สมาธิ ปัญญา ไม่เพลินในอุปาทานขันธ์ ๕  

    ความจริงแท้ที่ไม่ปรุงแต่งย่อมปรากฏ
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บทสรุปท้ายเล่ม 
เมตตาเจโตวิมุตติ
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บทสรุปท้ายเล่ม 
เมตตาเจโตวิมุตติ

๑) เมตตาใช้ได้กับคนทุกระดับ  

    เปลี่ยนท�านองเพลงในใจให้ประกอบด้วยเมตตา 

    ตราบใดที่สังขารยังจ�านรรจา และอวิชชายังไม่ดับ 

    การยึดพื้นที่จิตไว้ด้วยเมตตา

 • มีผลเป็นการเข้าถึงประโยชน์และสุขในทุกเวลา ทุกสถาน 

 • การมีเมตตาภาวนา เป็นการเข้าไม่ถึงสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และทุกข์

    ไม่มีเหตุผลใดสมควรปองร้าย เพราะผู้ถูกปองร้ายไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง 

    และการปองร้ายนั้น มีผลเป็นอบายภูมิ 

    เพราะในสังสารวัฏฏ์เต็มไปด้วยสังขารการปรุงแต่งที่เกิดจากอวิชชา

๒) ตราบใดที่สังขารยังไม่ดับ ยังต้องอยู่ร่วมกับความปรุงแต่งในสังสารวัฏฏ์ 

    ความอ่อนโยนของเมตตา มีผลท�าให้ใจไม่เดือดร้อนในอปุญญาภิสังขาร 

    จึงมีเหตุผลมากมายที่สมควรเจริญเมตตาวิหารธรรม 

    เมตตาจิต ไม่มีโทษอยู่ภายใน

 • จึงเป็นประโยชน์สุขต่อผู้เจริญเมตตาโดยตรง 

 • ประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่เดือดร้อน 

 • ประโยชน์ต่อส่วนรวม ครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ 

 • ประโยชน์ต่อปัจจุบัน มีความสุขดุจอยู่ในสวรรค์ 

 • ประโยชน์ต่ออนาคต พัฒนาความสุขภายในให้งอกงาม 

 • ประโยชน์ที่น�าไปต่อยอดการปฏิบัติไปสู่ความเป็นอริยะ
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๓) เมตตาเจโตวิมุตติ ที่ใช้กับการเจริญอุปจารสมาธิ 

    ในขั้นอุปจารสมาธิ สามารถใช้ได้ทั้งวัน เพื่อจัดวิถีจิตให้มีระเบียบ 

    อยู่ในกุศล ไม่นอกลู่นอกทางในอกุศล  

    โดยการทบทวนเมตตาใน ๘ ประการ 

    และเห็นผลภายในที่เกิดขึ้น ๑๑ ประการ 

    เป็นการน�ามาใช้กับชีวิตประจ�าวัน คือเห็นใจอยู่ในรัศมีของเมตตา 

    โดยสังเกตเห็นความอลังการของชีวิตด้านใน  

    คือ คิด พูด ท�า เกิดพร้อมกับเมตตาเสมอ 

    หากยังอยู่ในกามภพ ก็ประดุจอยู่บนสรวงสวรรค์

๔) เมตตาเจโตวิมุตติ ที่ใช้กับการเจริญอัปปนาสมาธิ 

    คือการที่จิตแนบสนิท แนบแน่น แน่วแน่ อยู่กับเมตตาจิต 

    จนเป็นอารมณ์หนึ่ง ไม่แส่ส่าย ฟุ้งซ่านไปที่อารมณ์ ๖ 

    เพราะละนิวรณ์ ๕ มีกามฉันทะ เป็นต้น 

    ย่อมใช้ชีวิตอยู่บนโลกประดุจพรหม หรือภพที่ไม่มีความเดือดร้อน

๕) เมตตาเจโตวิมุตติ เป็นบาทฐานวิปัสสนา 

    เห็นกระแสเหตุปัจจัยที่อาศัยกันเกิดขึ้น ไม่ใช่ตัวตน 

    ย่อมปฏิบัติขึ้นสู่สัมมาทิฏฐิในอริยบุคคลได้ 

    ถ้าไม่สิ้นอาสวะ ย่อมถึงพระอนาคามี แล้วนิพพานบนสวรรค์ชั้นนั้น

๖) เมตตาเจโตวิมุตติ ที่ละความเพลินในธรรม 

    จะพึงเห็นนิพพานได้ เมื่อละความเพลินในอุปาทานขันธ์ ๕ 

    คือ เมื่อไม่เพลินในรูป เวทนา ๖ สัญญา ๖ สังขาร ๖ วิญญาณ ๖ 

    ย่อมปราศจากราคะ โทสะ โมหะ
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อย่างไรเรียกว่าสันติภาพ ?

เมื่อเมตตาในคน ๔ กลุ่มเท่ากัน ไม่มีประมาณขอบเขต (เพราะค�าว่า ‘ศัตรู’ คือขอบเขต)

มีจิตความเสมอภาคราบเรียบในธรรมชาติเดิมของใจที่ปราศจากการปรุงแต่ง

ว่าเป็นคนไทย, เยอรมนี, อเมริกา, รัสเซีย ...ฯลฯ...

จะเข้าถึงสันติภาพได้อย่างไร ?

การเจริญเมตตาเจโตวิมุตติเป็นสมถะ ท�าให้เกิดความสงบ

มีจิตตั้งมั่น แน่วแน่เป็นหนึ่ง เป็นบาทฐานวิปัสสนาสู่โลกุตตรญาณ

ปราศจากชื่อสมมติว่า ใคร ? อะไร ? อย่างไร ?

สภาวะนั้นจึงเป็น “สันติ”

สันติภาพนั้น เป็นธรรมชาติเดิมของใจที่ปราศจากการปรุงแต่ง

สันติภาพนั้น จึงมิได้หายไปไหน ไม่ได้จากไป และมิได้กลับมา

มีอยู่ตลอดเวลาในธรรมชาติเดิมแท้ของใจในสรรพชีวิต
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วาระจิตที่มีเมตตา

วาระนั้นเป็นวาระแห่งการพ้นทุกข์

จุมพิตด้วยเนตรพริ้มแห่งเมตตา

เจรจาภาษาดอกไม้

จิตย่อมไม่ห่างจากฌาน

ถ้ายังไม่ถึงนิพพาน

ย่อมเหมือนสวรรค์ประดิษฐานภายใน
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