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จดัพิมพเ์ผยแพร่เป็นธรรมทาน ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดย 

 

www.druthit.com 

www.dba.or.th 

www.demingbusinessschool.com 

 

ตน้ฉบบัดั้งเดิมของหนังสือน้ี เป็นภาษาจีนโบราณ สมยัราชวงศห์มิง (ค.ศ.

๑๓๖๘-๑๖๔๔ หรือ พ.ศ.๑๙๑๑-๒๑๘๗) ท่านผูนิ้พนธม์ีนามวา่ เหล่ียวฝาน 

(สงัเกตจากท่ีท่านเล่าใหล้กูฟัง ท่านคงเกิดในราว ค.ศ.๑๕๔๙ หรือ พ.ศ.

๒๐๙๒ ท่านเขียนหนังสือน้ีเมื่ออายุ ๖๙ หนังสือน้ี จึงมีอายุประมาณ ๓๖๘ 

ปี) 

*หนังสือเล่มน้ี ไม่มีลิขสิทธ์ิ กรุณาระบุช่ือผูแ้ปล เพ่ือเป็นเกียรติประวตัิ

และการอา้งอิงที่ถูกตอ้ง ขอขอบคุณผูแ้ปลที่ท  าใหไ้ดพ้บ “ทางสว่าง” 

แห่งชีวิตดว้ยแง่คิดที่ดีงามแบบตะวนัออก 

ค าแนะน า: ค่อยๆ อ่าน วนัละ ๕ หนา้ ๑๐ หนา้ ไม่ตอ้งเร่งรีบ 

http://www.druthit.com/
http://www.dba.or.th/
http://www.demingbusinessschool.com/
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แรกเร่ิมเดิมที ท่านมีนามวา่ เอวีย๋นเสวยีหา่ย ท่านเป็นขุนนางจีนใน

แผ่นดินหมิง ก่อนท่ีจะไดเ้ขา้รบัราชการ ท่านไดพ้บพระเถระ ท่ีทรงคุณวเิศษ

ท่านหน่ึง ไดส้อนใหท่้านเขา้ถึงพระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริง ท่านเหล่ียวฝาน 

จึงตั้งปณิธาน ท่ีจะหลุดพน้จากความเป็นปุถุชนใหไ้ด ้โดยพฒันาตนเอง ดว้ย

วธีิของพระผูม้ีพระภาค คือการปฏิบติัอยา่งจริงจงั ในศีล สมาธิและปัญญา 

แลว้เปล่ียนช่ือตนเองเสียใหมว่า่ "เหล่ียวฝาน" ซ่ึงมีความหมาย ตรงตาม

ปณิธานท่ีตั้งไว ้

 

เมื่อการปฏิวติัราชวงศแ์มนจขูองท่านซุนยดัเซ็น ผ่านไปได ้๓๐ ปี พ.ศ.

๒๔๘๕ เป็นขณะท่ีวฒันธรรมตะวนัตก ไดไ้หลหลัง่เขา้มา ท่วมทน้วฒันธรรม

ดั้งเดิมของจีน อยา่งน่ากลวั นักปราชญช์าวพุทธจีนท่านหน่ึง มีนามวา่ ฮห

วางจื้ อหา่ย ท่านเห็นวา่ หนังสือของท่านเหล่ียวฝานน้ี มีคุณค่าต่อชีวติของ

ท่านอยา่งลน้เหลือ จึงใคร่จะใหอ้นุชนรุ่นต่อๆ ไป ไดศึ้กษา และถือเป็นแบบ

ฉบบั ในการประพฤติดี ปฏิบติัชอบอยา่งทัว่ถึง เพื่อหยุดยัง้กระแสแหง่

วฒันธรรมตะวนัตก เพื่ออนุรกัษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม ท่ีเต็มเป่ียมดว้ย

คุณธรรม ความดีงาม ตามหลกัธรรมคาํสัง่สอนของสมเด็จพระสมัมาสมั

พุทธเจา้ ใหค้งอยูต่่อไป 
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โดยท่ีตน้ฉบบั เป็นหนังสือจีนโบราณ มีความหมายลึกซ้ึงยิง่นัก ยากท่ีคนรุ่น

ปัจจุบนั จะเขา้ถึงอรรถรสไดท้ั้งหมด ความจริง ท่านฮหวาง ตอ้งการอนุรกัษ์

หนังสือจีนโบราณไว ้เพื่อใหช้าติจีนคงอยู ่ถึงกบัสอนหนังสือจีนโบราณ ตั้งแต่

ชั้นเล็กๆ ในโรงเรียนของท่าน ภาษาสมยัใหม ่เพียงแต่ใชป้ระกอบการ

อธิบาย ใหนั้กเรียนเขา้ถึงอรรถรส ของหนังสือจีนโบราณยิง่ข้ึนเท่าน้ัน แต่มีผู ้

ขอรอ้งท่านวา่ การอ่านหนังสือท่ีดี แต่ไมส่ามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย ทาํให้

ผูอ้่าน ขาดความกระตือรือรน้ และเมื่อหมดความสนใจเสียแลว้ ก็ยอ่มไม่

ไดผ้ล สมเจตนารมณท่ี์ท่านตั้งไว ้ท่านเห็นดว้ย จึงเร่ิมเรียบเรียงเสียใหมเ่มื่อ 

พ.ศ.๒๔๘๕ พิมพด์ว้ยหนังสือจีนปัจจุบนั ท่ีเป็นภาษาพดูของชาวบา้น เพื่อ

เปิดโอกาส ใหผู้ท่ี้ไมรู่ห้นังสือเลย เมื่อมีคนอ่านใหฟั้ง ก็จะเขา้ใจ สามารถ

นําไปปฏิบติั ใหไ้ดผ้ลดัง่ผูท่ี้รูห้นังสือเช่นกนั 

 

สาธุ นักปราชญท่ี์เขา้ถึงพุทธธรรม ยอ่มไมถื่อความเห็นของตนเป็นใหญ่

เสมอไป ท่านยอมโอนอ่อนตามความจาํเป็น เพื่อประโยชน์สุขของชนหมูม่าก

เป็นท่ีตั้ง ขา้พเจา้ก็เป็นผูห้น่ึง ท่ีไดร้บัประโยชน์น้ีเป็นอยา่งยิง่ จึงขอกราบ

ขอบพระคุณท่านฮหวาง มา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

เมื่อท่านเรียบเรียงดีแลว้ ก็นําไปขอใหท่้านอาจารยเ์จี่ยงเอวย๋เฉียว ตรวจแก้

อีกครั้งหน่ึง ดว้ยความไมป่ระมาท เพราะท่านตอ้งการใหห้นังสือน้ี ขาดตก

บกพร่องน้อยท่ีสุด 
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ท่านอาจารยเ์จี่ยง ก็เป็นอีกท่านหน่ึง ท่ีไดร้บัอิทธิพลอนัดีงาม จากหนังสือ

เล่มน้ีมากมาย ท่านเขียนเล่าไวว้า่ เมื่อท่านอายุได ้๑๕-๑๖ ปีน้ัน ร่างกาย

อ่อนแอ มกัเจ็บไขไ้ดป่้วย ทาํใหข้าดเรียนเสมอ ท่านบิดา จึงนําหนังสือน้ีมา

ใหท่้านอ่าน ท่านยิง่อ่าน ก็ยิง่ชอบใจ ถึงกบัลงมือปฏิบติัตามคาํแนะนํา ใน

หนังสือทนัที โดยทาํบญัชี บนัทึกความดี ความชัว่ของท่านเอง ท่ีเป็นความ

นึกคิด และพฤติกรรมในแต่ละวนั โดยไมเ่ขา้ขา้งตนเอง จากวนั เป็นเดือน 

จากเดือนเป็นปี บนัทึกอยา่งละเอียดละออ ไมว่า่จะเป็นการแสดงออกทาง

กาย วาจา หรือใจ เมื่อเวลาไดผ่้านไป ๒-๓ ปี ปรากฏวา่ ความชัว่ไดล้ดน้อย

ถอยลง ความดีปรากฏมากข้ึน นิสยัใจรอ้น ข้ีโกรธก็หายไป จิตใจสงบ เยอืก

เย็นเป็นสุข หายจากโรคภยัไขเ้จ็บ ดว้ยคุณความดี ของหนังสือน้ีโดยแท ้ทาํ

ใหท่้านเปล่ียนแปลงไป เป็นคนละคน กบัแต่ก่อน ท่านอาศยัแนวทาง ของ

หนังสือน้ี ดุจเข็มทิศ ดาํเนินชีวติไปได ้อยา่งสงบสุขราบร่ืน ไมม่ีอนัตอ้งตกตํา่ 

เป็นอนัธพาล เพราะมิไดก้่ออกุศลกรรม ท่ีทาํใหเ้กิดความเดือดรอ้น ทั้งกาย

และใจ แต่อยา่งใด ท่านจึงรบัตรวจแกใ้ห ้ดว้ยความเต็มอกเต็มใจยิง่ เพื่อบชูา

พระคุณ ของท่านเหล่ียวฝาน เพื่อประโยชน์สุข ของอนุชนรุ่นหลงั เพื่อความ

ผาสุก ของประชาชาติทั้งมวลในโลกน้ี 

 

ในขณะท่ีหนังสือน้ี ออกสู่สายตาของชาวโลกอีกวาระหน่ึง ไมท่ราบวา่ ท่านฮ

หวางอายุเท่าใด แต่ท่านเจี่ยงน้ัน อายุ ๗๑ ปี และยงัเป็นอาจารย ์สอนท่ี

มหาวทิยาลยัแหง่หน่ึง ถา้ท่านอายุยนืถึงวนัน้ี ก็จะมีอายุ ๑๐๙ ปีแลว้ สาํหรบั

ท่านเหล่ียวฝานน้ัน ถา้ท่านมีอายุจนถึงวนัน้ี ก็จะมีอายุ ๔๓๒ ปี 

โดยประมาณ อยา่งไรก็ตาม ไมว่า่ท่านทั้งสามจะสถิต ณ ภพใด ขา้พเจา้ ผู ้

อ่อนทั้งคุณและวุฒิ ขอกราบคารวะท่าน ดว้ยความเคารพอยา่งสงู และกราบ

ขออนุญาตท่านทางจิต ท่ีบงัอาจคิดถอดความหนังสือน้ี เป็นภาษาไทย อีกทั้ง
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สมาคมพุทธธรรมแหง่ฮ่องกงดว้ย ดว้ยกุศลเจตนา ของท่านทั้งหลาย ท่ีกล่าว

นามมาน้ี และดว้ยแรงกระตุน้ของมิสเตอร ์และมิสซิสโฮ ท่ีมีเจตนารมณ์

เช่นเดียวกบัท่าน เพียงปรารถนาใหพ้ี่น้องชาวไทย ไดรู้จ้กักบัหนังสือน้ี มี

โอกาสนําไปประพฤติปฏิบติัได ้เพื่อใหถึ้งพรอ้มดว้ยคุณธรรม ความดีงาม 

อนัเป็นนิสยัของบรรพชนไทย ท่ีไดร้บัอิทธิพล ของพระพุทธศาสนา อนัชาว

ไทยรุ่นต่อๆ ไปควรรบัไวเ้ป็นแบบอยา่ง ไมใ่ช่ถูกคล่ืนแหง่วฒันธรรม

ตะวนัตก พดัพาไปตามยถากรรม จนคนไทยไมเ่ป็นตวัของตวัเอง ไดโ้ปรด

หยุดทาํตวัเป็นฝรัง่ ดึงความเป็นไทยกลบัคืนมา ช่วยกนัยงัความผาสุก ให้

เกิดขึ้ นแก่ประเทศชาติ อนัเป็นท่ีรกัของเราชาวไทยเถิด 

 

หากการถอดความทั้งหมดน้ี จะมีขอ้ขาดตกบกพร่องประการใด ขอท่านได้

โปรดใหอ้ภยั แก่ขา้พเจา้ ผูรู้น้้อยดว้ยเถิด จกัเป็นพระคุณอยา่งยิง่ 
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ประวตัิทา่นเหล่ียวฝาน 

 

ท่านเหล่ียวฝานเป็นชาวเจียงหนาน (กงัหนํา) อายุ ๔๓๓ ปีในปีน้ี หากท่าน

ยงัมีชีวติอยู ่ท่านสอบจิ้ นซ่ือได ้และเขา้รบัราชการเมื่ออายุ ๓๗ ปี คน

สมยัก่อน มีเวลารํา่เรียนมากกวา่พวกเราสมยัน้ี ท่านจึงมีความรูก้วา้งขวาง 

ลึกซ้ึงยิง่นัก เช่ียวชาญในวชิาการเกือบทุกแขนง นอกจากพุทธธรรมท่ีท่าน

สนใจมาก จนสามารถเขา้ถึงพระพุทธศาสนาอยา่งถ่องแทแ้ลว้ ท่านยงัเป็น

นักปราชญ ์ในทางอกัษรศาสตร ์โบราณคดี คณิตศาสตร ์ดาราศาสตร ์

โหราศาสตร ์ไสยศาสตร ์เกษตรศาสตร ์อุทกศาสตร ์ธรณีวทิยา นิติศาสตร ์

รฐัศาสตร ์ปรชัญา ฯลฯ แมยุ้ทธศาสตร ์ท่านก็ชํา่ชอง สามารถใชปั้ญญา

เอาชนะโจรสลดัญ่ีปุ่น ท่ีโจมตีท่าน ในขณะปฏิบติัการทางทหารท่ีชายแดน 

ไดอ้ยา่งงดงาม ตาํแหน่ง หน้าท่ีราชการของท่านน้ัน ดาํรงทั้งฝ่ายบุ๋นและ

ฝ่ายบู ๊ซ่ึงน้อยคนนัก จกัมีความสามารถเช่นน้ี เมื่อท่านถึงแก่อนิจกรรม แม้

จะเป็นเวลาท่ีมิไดร้บัราชการแลว้ ฮ่องเตก็้ยงัทรงระลึกถึง คุณงามความดีของ
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ท่านอยู ่จึงทรงสถาปนายศ และทรงประกาศเกียรติคุณของท่าน ใหป้รากฏ

ไปทัว่แผ่นดิน 

ท่านไมห่วงแหน หรือกลวัจะหลุดจากตาํแหน่งหน้าท่ี ในราชการ ใครทาํให้

ประเทศชาติเส่ือมเสียเกียรติภมู ิใครใชอ้าํนาจโดยไมเ่ป็นธรรม ใครทาํให้

ประชาราษฎรเ์ดือดรอ้น ท่านจะต่อสูอ้ยา่งสุดกาํลงั แมผู้น้ั้น จะมีความ

ยิง่ใหญ่เพียงใด ท่านก็ไมย่อมสยบ แต่สาํหรบัตวัท่านเองแลว้ ใครจะใส่รา้ย

ป้ายสี ท่านก็ไมนํ่าพา อิจฉากนันัก ท่านก็กราบถวายบงัคมลา ไปอยูถ่ิ่นเดิม

ของท่าน ท่านแต่งตาํรบัตาํราไวม้ากมาย เป็นเพชรน้ําหน่ึงในสมยัหมิง 

 

เมื่อครั้งท่านเร่ิมรบัราชการ เป็นนายอาํเภออยูท่างเหนือ ซ่ึงเป็นทอ้งท่ี ท่ี

ประสบอุทกภยัเสมอ ท่านสามารถป้องกนัน้ําท่วมได ้ดว้ยวธีิการแยกพลงัน้ํา 

ออกเป็น ๓ ทิศทาง แมน้ํ่าสายเดียวแต่โบราณมา ก็กลายเป็นสามสาย ดว้ย

ปัญญาของท่าน และความสามคัคีของชาวบา้น ท่ีคิดพึ่งตนเองอยา่งไมย่อ่ทอ้ 

ผนึกพลงัอนัน้อยนิดของแต่ละคน รวมเป็นพลงัมหาศาล ยิง่ใหญ่ เหนือพลงั

น้ําท่ีน่ากลวั แลว้ท่านใหป้ลกูตน้หล่ิว (หลิว) ตามริมฝัง่แมน้ํ่า และริมฝัง่

ทะเล ยาวสุดสายตา คราใดท่ีคล่ืนซดัเขา้ฝัง่ ทรายจะติดอยูบ่ริเวณตน้หล่ิว 

ทบัถมกนันานเขา้ ก็กลายเป็นเข่ือนธรรมชาติ ป้องกนัน้ําท่วมไดเ้ป็นอยา่งดี 

ทางภาคเหนือของประเทศจีน มกัจะมีพายุ พดัทรายมาทีละมากๆ ก็ไดอ้าศยั

ตน้หล่ิวทั้งหลายน้ี ปะทะแรงลมและทรายไวไ้ด ้

 

แมท่้านจะกลบัมาอยูถ่ิ่นเดิม ในบั้นปลายของชีวติ ท่านก็ไมนั่ง่ดูดาย คอย

ช่วยเหลือ ดูแลทุกขสุ์ขของชาวบา้น อยา่งใกลชิ้ด คิดคน้วธีิทาํไร่ไถนา ให้

กา้วหน้ายิง่ๆ ข้ึน ใหแ้ผว้ถางพ้ืนดินท่ีรกชฏั จนเกิดประโยชน์ แก่ผูท่ี้ไมม่ีท่ีดิน
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ของตนเอง นอกจากท่านจะสอน ใหช้าวบา้นมีความรูก้วา้งขวาง มีรายได้

เพิ่มพนูแลว้ ท่านยงัสอนใหช้าวบา้นรกักนั ช่วยเหลือกนั เสียสละ และหมัน่

บริจาคจนเป็นนิสยั แต่ละวนั ท่านจะทาํตารางการทาํงานส่วนตวั และส่วนท่ี

จะทาํเพื่อผูอ่ื้นไวล้่วงหน้า ท่านไมเ่คยอยูน่ิ่ง ทาํงานตลอดวนั อยา่งมีระเบียบ 

 

ท่านฝึกสมาธิเป็นเวลา และสมํา่เสมอ จนบรรลุฌาน และเจริญวปัิสสนา

กรรมฐาน จนบรรลุญาณ 

 

ท่านถึงแก่อนิจกรรม เม่ืออายุ ๗๔ ปี ในขณะท่ีบุตรของท่านอายุ ๔๒ ปีแลว้ 

คือปี พ.ศ.๒๑๖๖ (ค.ศ.๑๖๒๓) ผิดจากท่ีท่านผูเ้ฒ่าข่งพยากรณไ์วถึ้ง ๒๑ ปี 

โดยมิตอ้งบนบวงต่อฟ้าดิน และท่านผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ มิตอ้งสะเดาะเคราะห ์ปล่อย

นกปล่อยปลา 

 

อนัคุณงามความดีน้ี ช่างมีอานุภาพ ต่อชีวติมนุษย ์ใหเ้ห็นถึงปานน้ีหนอ 

 

ภรรยาของท่าน ก็ใจบุญสุนทรธ์รรม ไมย่ิง่หยอ่นกวา่กนัเลย เป็นคู่ชีวติ ท่ี

คอยส่งเสริมแต่ในทางท่ีดีงาม เป็นปัจจยัในการทาํดี เพื่อกนัและกนั

ตลอดเวลา มีอยูค่รั้งหน่ึง ภรรยาของท่านซ้ือฝ้ายมาป่ัน เพื่อทาํเสื้ อหนาว 

ท่านเหล่ียวฝานทว้งวา่ บา้นเรามีเส้ือหนาวอยา่งดี ทาํดว้ยแพรเน้ือดี สอดไส้

ดว้ยนุ่น อุ่นดีอยูแ่ลว้ ไฉนจะใหล้กูใส่เส้ือหนาว ท่ีทาํดว้ยผา้ฝ้ายถูกๆ เล่า 

ภรรยาของท่านตอบวา่ ก็เพราะฝ้ายน้ันถูก จึงตดัใจขายเส้ือหนาวดีๆ ของลกู

เสีย ไดเ้งินมามากๆ เพื่อทาํเสื้ อหนาวแจกชาวบา้น ท่ีกาํลงัหนาวสัน่อยูน้ี่ ได้
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ทัว่ถึง ท่านเหล่ียวฝานดีใจมาก พดูดว้ยความต้ืนตนัใจวา่ ถา้แมใ่จบุญถึงปาน

น้ี ลกูของเรา จะไมม่ีวนัลาํบากเป็นแน่แท ้

 

บุตรของท่าน ก็สอบจิ้ นซ่ือไดเ้ช่นท่าน และไดเ้ป็นนายอาํเภอ ท่ีเมืองกวา่งตง 

(กวางตุง้) อีก ๒๑ ปีต่อมา ก็ส้ินแผ่นดินหมิง ใน พ.ศ.๒๑๘๗ (ค.ศ.๑๖๔๔) 

ประเทศจีน ตกอยูใ่นเง้ือมมือของชาวแมนจ ูท่ีสถาปนาราชวงศชิ์ง (เช็ง) 

ปกครองชาวจีน ตามวสิยัเชิงเช่นผูเ้ป็นนาย อยูน่านถึง ๒๖๗ ปี ท่านซุนจง

ซาน (ดร.ซุนยดัเซ็น) กบัคณะ จึงไดล้บความเป็นเจา้เขา้ครอง ออกจาก

ประวติัศาสตรไ์ดส้าํเร็จ ในปี พ.ศ.๒๔๕๔ (ค.ศ.๑๙๑๑) 

 

เป็นบุญของเราชาวไทย ท่ีไมต่อ้งทนถูกเค่ียวเข็ญเย็นคํา่ กราํไปถึง ๒๖๗ ปี 

พระคุณของวรีกษัตริย ์และวรีชนของเราน้ัน ใหญ่หลวงนัก แมป้ระวติัศาสตร ์

จะไดจ้ารึกความยิง่ใหญ่ไวแ้ลว้ แต่เราก็จะตอ้งสาํนึกในพระคุณ จดจาํไวใ้น

ส่วนลึกของดวงใจ เพื่อเป็นตวัอยา่ง อนัท่ีจะปกป้องแผ่นดินไทยต่อไป ดว้ย

ชีวติของเราทุกคน 

 

ท่านหานซานตา้ซือ ศิษยข์องท่านอวิน๋กุเถระ เขียนประวติั เมื่อท่านอาจารย์

ไดจ้ากไปแลว้ 

 

ผูด้อ้ยปัญญา ขอกราบคารวะท่านหานซานตา้ซือ กราบขออนุญาตท่าน 

จารึกประวติัของท่านอวิน๋กุเถระ ผูพ้ลิกชีวติของท่านเหล่ียวฝาน ดงัต่อไปน้ี 
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ท่านอวิน๋กุเถระ เกิดเมื่อ ค.ศ.๑๕๐๐ (พ.ศ.๒๐๔๓) ในราชวงศห์มิง ท่านเกิด

ก่อนท่านเหล่ียวฝาน ๔๙ ปี ท่านคิดบวชตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก สมคัรเป็นศิษย ์

กบัอาจารยท่์านหน่ึง ท่ีวดัตา้อวิน๋จื้ อ อายุ ๑๙ ปี เร่ิมฝึกฌาน อายุ ๒๕ ปี 

บวชเป็นภิกษุ ไดพ้บอาจารยท่ี์ทรงคุณวเิศษ ณ วดัเทียนหนิง จึงฝากตวัเป็น

ศิษย ์ไดต้ดัขาดจากกิจนิมนตท์ั้งหมด นัง่เขา้สมาธิอยูเ่ป็นระยะๆ จาก ๗ วนั 

เป็น ๑๔ วนัครั้ง จนถึง ๔๙ วนั แลว้กาํหนดใหมจ่าก ๑ เดือนครั้งเป็น ๒ 

เดือนครั้ง ถึงหน่ึงปีเต็ม ไมเ่คยกา้วล่วงธรณีกุฏิของท่านไปเลย จิตท่านใสใจ

สวา่ง แต่ท่านอาจารยอ์ธิบายวา่ การฝึกจิตเช่นน้ี ไมส่ามารถบรรลุมรรคผล

นิพพานได ้แลว้สอนใหท่้านฝึกมหาสติปัฏฐาน ๔ ติดตามการเกิด-ดบัของ

จิต ใหไ้ดทุ้กขณะ ไมว่า่จะอยูใ่นอิริยาบถใด จงตั้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 

ณ ท่ีน้ัน เมื่ออยูใ่นความรูสึ้กอยา่งไร จงตั้งเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ณ 

ความรูสึ้กน้ัน เมื่ออยูใ่นสภาพจิตอยา่งไร จงตั้งจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ณ 

สภาพน้ัน เมื่อเผชิญกบัสภาวธรรมใด จงตั้งธมัมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ณ 

สภาวะน้ัน ฝึกใหส้ติและสมัปชญัญะ คอยกาํกบับทบาททุกขณะ ของปัจจุบนั 

ใหรู้เ้ท่าทนั ใหรู้ท้นัท่วงที ใหรู้อ้ยา่งไมย่นิดียนิรา้ย ใหรู้อ้ยา่งหมอท่ีกาํลงั

ตรวจคนไข ้ใหรู้อ้ยา่งผูพ้ิพากษากาํลงัวนิิจฉยัคดี วา่ขณะน้ี เรากาํลงัทาํอะไร

อยู ่กาํลงัรูสึ้กอยา่งไรอยู ่กาํลงัมีสภาพจิตเป็นเช่นไร กาํลงัเผชิญกบั

สภาวธรรมอะไร เม่ือกระแสแหง่กิเลสตณัหา อุปาทาน กาํลงัเกิด-ดบัอยู่

ตลอดเวลา วนัแลว้วนัเล่า คืนแลว้คืนเล่า ชีวติก็ล่วงไปๆ จงเพียรพยายาม 

อยา่ทอ้ถอย แมแ้ต่กา้วเดียว แมแ้ต่ขณะจิตเดียว ท่ีจะสาํรวจตรวจดู

สติสมัปชญัญะวา่ ไดเ้จริญงอกงาม มีประสิทธิภาพเพียงพอ แก่การปฏิบติั

ธรรมหรือยงั จนกวา่ความรูค้วามเขา้ใจ จะถึงจุดอ่ิมตวั ก็จกัหลุดพน้ จาก

อิทธิพลของกิเลสตณัหา อุปาทานไดเ้อง 
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ท่านอวิน๋กุเถระ จึงเร่ิมฝึกมหาสติปัฏฐาน ๔ อยา่งจริงจงัทนัที บางครั้ง ไม่

ฉนัไมจ่าํวดั ก็มีชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสุข อยูม่าวนัหน่ึง ขณะท่ีท่านอ่ิม จากการ

ฉนัอาหาร ท่านเผลอตวัเพียงขณะจิตเดียว ชามขา้วก็ตกลงบนพ้ืน ทนัใดน้ัน 

ท่านก็เขา้ถึงความหมายของสติ และสมัปชญัญะอยา่งสมบรูณ ์ท่านรีบไป

กราบเล่าใหท่้านอาจารยฟั์ง ท่านอาจารยผ์งกศีรษะ รบัรองวาระจิตของลกู

ศิษยว์า่ ไดเ้ขา้ถึงสภาวธรรมแลว้จริง ตั้งแต่น้ันมา จิตของท่านอวิน๋กุเถระ 

ไดร้บัการพฒันายิง่ข้ึน เป็นลาํดบั จนหลุดพน้จากกามฉนัทะ คือ ความพอใจ

ในรปู เสียง กล่ิน รส สมัผสัทางกาย และกระทบทางใจ หลุดพน้จากความ

พยาบาท อนัเป็นความคิดใหร้า้ยคน หรือสตัวเ์สียได ้หลุดพน้จากถีนมิทธะ

อนัทาํใหจ้ิตมืดมวั กายง่วงโงกเสียได ้หลุดพน้จากอุทธจัจกุกกุจจะ อนัยงั

ความต่ืนเตน้ ฟุ้งซ่าน หวาดหวัน่ ราํคาญใจเสียได ้หลุดพน้จากวจิิกิจฉา อนั

ยงัความเคลือบแคลง สงสยั ไมแ่น่ใจ ในการประพฤติปฏิบติัธรรม ตามคาํ

สอนของสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้เสียได ้การล่วงพน้นิวรณท์ั้ง ๕ น้ี เป็น

ปัจจยัใหท่้านเขา้ถึงความหมาย ของอุปาทานขนัธ ์๕ เห็นความเกิดขึ้ น - 

ตั้งอยู ่- ดบัไปของรปู เห็นความไมค่งทน ตอ้งทรุดโทรม แปรปรวน ไปตาม

เหตุปัจจยัของรปู ของเวทนา ของสญัญา ของสงัขาร และของวญิญาณ 

(กระแสจิตท่ีรูบ้ทบาทของรปู เวทนา สญัญา สงัขาร เมื่อเกิดขึ้ น ตั้งอยู ่ดบั

ไป) 

 

ท่านละสญัโญชน์ อนัเป็นเครื่องจองจาํชีวติ ใหต้อ้งเวยีนวา่ยตายเกิด อยูใ่น

วฏัสงสาร คอยเช่ือมโยงอายตนะภายนอก และภายในทั้ง ๖ ทวาร ใหเ้กิด

ความประมาท ติดใจใหลหลงในรปูธรรมเสียได ้
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เมื่อท่านอวิน๋กุเถระมีสติ และสมัปชญัญะ ตั้งอยูเ่ฉพาะหน้าเช่นน้ีแลว้ กิเลส

ตณัหาอุปาทาน และความเห็นผิด ยอ่มอาศยันอนเน่ือง อยูใ่นจิตใจของท่าน 

ไมไ่ดอี้กแลว้ ส่ิงท่ีเกิดขึ้ น ก็คือ องคธ์รรมอนัยิง่ใหญ่ คือโพชฌงค ์๗ อนัเป็น

กลุ่มธรรมสามคัคี ท่ีเกิดขึ้ นดว้ยกนั อิงอาศยั ใหคุ้ณต่อกนัและกนั นําไปสู่

องคปั์ญญาแหง่การตรสัรู ้กลุ่มธรรมอนัประเสริฐยิง่น้ีเอง ท่ีทาํใหท่้านอวิน๋กุ

เถระ เห็นแจง้ในอริยสจั ๔ ทุกแง่ทุกมุมอยา่งหมดจด ขา้มพน้ความโศกและ

ความรํา่ไร ดบัไดซ่ึ้งความทุกขแ์ละโทมนัส มีแต่ความกระปร้ีกระเปร่า ช่ืน

บาน สงบสบายทั้งกายและใจ อยูอ่ยา่งเป็นกลางในทุกส่ิง แมจ้ะมีใครขอ ให้

ท่านขนสตัวใ์หห้มดโลกเสียก่อน ก็เป็นส่ิงท่ีทาํไมไ่ด ้เพราะเมื่อจิตไดห้ลุดพน้ 

จากกระแสแหง่การเวยีนวา่ยตายเกิดเสียแลว้ ยอ่มไมม่ีทาง ท่ีจะหว่งหน้า 

กงัวลหลงัไดอี้ก พระพุทธศาสนาจึงมิใช่สอนใหช้าวพุทธ ตดัช่องน้อยแต่พอ

ตวั ดงัท่ีหลายท่านเขา้ใจกนัอยู ่

 

มีอยูว่นัหน่ึง ขณะท่ีท่านอวิน๋กุเถระ กาํลงันัง่เขา้สมาธิ จนกายไมไ่หวติงอยู่

น้ัน ไดม้ีผูท้รงอิทธิพลมาเท่ียววดั เห็นท่านนัง่เฉย ไมลุ่กขึ้ นตอ้นรบั ก็โกรธ 

หาวา่ท่านไมม่ีสมัมาคารวะ ผรุสวาท อยา่งไมก่ลวับาปกรรม ท่านจึงยา้ย ไป

อยูท่ี่วดัชีเสียซาน อนัเป็นสถานท่ีๆ ท่านเหล่ียวฝานไปกราบนมสัการท่าน 

ในเวลาต่อมา และท่านก็ไดส้อน ใหท่้านเหล่ียวฝาน ฝึกมหาสติปัฏฐาน ๔ 

เช่นเดียวกบัท่าน 

 

เมื่อท่านหานซานตา้ซือ ไปกราบลาท่าน เพื่อออกธุดงค ์ท่านใหโ้อวาทวา่ 

โบราณท่านเดินธุดงค ์เพื่อมองเห็นตนเอง ขดูเกลาตนเอง พฒันาตนเอง 
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เพื่อความหลุดพน้ เจา้จงสาํเหนียกอยูเ่สมอวา่ จะมีหน้ากลบัมาพบพอ่แม ่พ่ี

น้อง ครบูาอาจารย ์ญาติสนิทมิตรสหายไดอ้ยา่งไร ถา้เดินธุดงค ์โดยรองเทา้

สึกเสียเปล่า ไมไ่ดร้บัปรบัปรุงแกไ้ขตนเองใหดี้ข้ึน เป็นการส้ินเปลืองเงินทอง 

ของผูท่ี้ถวายรองเทา้เจา้มา ท่านหานซานตา้ซือประทบัใจในโอวาท จนสะอ้ืน

ไห ้

 

ลกูศิษยข์องท่าน มีจาํนวนเพิ่มมากข้ึนทุกที อุบาสก อุบาสิกามาฟังธรรมจาก

ท่านเนืองแน่น ท่านพดูน้อย พดูแต่ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูฟั้ง เสียงท่านชดัเจน 

กอ้งกงัวาน ก่อนท่ีท่านจะจากโลกน้ีไป ท่านกลบัไปยงับา้นเกิด โปรดผูค้น

เป็นจาํนวนหม่ืน จาํนวนแสน อยูม่าคืนหน่ึง เป็นคืนข้ึน ๕ คํา่ เดือนอา้ย ปี 

ค.ศ.๑๕๗๕ (พ.ศ.๒๑๑๘) ชาวบา้นเห็นบนหลงัคากุฏิท่ีท่านอยูส่วา่งไสว 

เสมือนไฟกาํลงัลุกโชติช่วงฉะน้ัน ครั้นรุ่งเชา้ ชาวบา้นพากนัไปท่ีวดั ปรากฏ

วา่ ท่านไดด้บัขนัธไ์มไ่หวติงเสียแลว้ ทุกคนจึงลงความเห็นวา่ ท่านดบัขนัธ ์

ดว้ยเตโชกสิณนัน่เอง 

 

ขณะน้ัน ท่านอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๕๐ 

 

ท่านหานซานตา้ซือ ราํพึงราํพนัวา่ ตั้งแต่ท่านออกธุดงค ์ไดพ้บพระเถระ

มากมาย แต่จะหาใครสกัรปูหน่ึง ท่ีทรงคุณวเิศษ เช่นท่านอวิน๋กุเถระไมม่ี

เลย แมต่้อมา ท่านหานซานตา้ซือพรรษามากขึ้ น ก็ไมส่ามารถลืมคาํสอน

ของท่านได ้แมป้ฏิปทา ในศีลาจารวตัรของท่าน ก็ไดนํ้ามาประพฤติปฏิบติั

ตาม อยา่งเคร่งครดั 
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ท่ีหลุมฝังศพ ของท่านอวิน๋กุเถระ มีศิลาจารึก คุณธรรมอนัสงูส่งของท่าน 

โดยท่านเหล่ียวฝาน ท่านหานซานตา้ซือ เห็นวา่ ควรมีประวติัจารึกไว ้ใหช้น

รุ่นหลงัไดป้ระพฤติปฏิบติัตาม จึงเขียนประวติั และคาํสัง่สอนของท่านไว ้

เป็นหนังสือเล่มหน่ึง เสียดาย ผูด้อ้ยปัญญาบนัทึกไวไ้ดเ้พียงน้ี 

 

ขอความหลุดพน้จงเกิดแก่ท่านผูอ้่านเทอญ 
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โอวาทขอ้ท่ีหน่ึง การสรา้งอนาคต 
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        พอ่น้ัน กาํพรา้ท่านบิดามาแต่อายุยงัไมถึ่ง ๒๐ ท่านยา่ของลกูในเวลา

น้ัน ก็มีอายุมากแลว้ ท่านไดบ้อกใหพ้อ่เลิกคิดท่ีจะเป็นขุนนางเสีย หนัมา

เรียนแพทยจ์ะดีกวา่ ท่านบอกพอ่วา่ การเป็นแพทยน้ั์น นอกจากจะยดึเป็น

อาชีพไดดี้แลว้ ยงัจะช่วยคนยากจนไดอี้กดว้ย ถา้มีความสามารถดีก็จะเป็น

แพทยท่ี์มีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นความปรารถนาของท่านบิดาท่ีเสียชีวติไปแลว้ 

         ต่อมา พ่อพบผูเ้ฒ่าท่านหน่ึง ท่ีวดัฉืออวิน๋จ้ือ ท่านมีเครายาว มีราศี

ผ่องใสยิง่นัก รปูร่างสงูใหญ่ สง่างามราวกบัเทพยดา พอ่จึงคารวะท่านดว้ย

ความเคารพ 

         ท่านพดูกบัพ่อวา่ เธอจะไดเ้ป็นขุนนางนะ ปีหน้าจะสอบผ่านไดท้ั้ง

สามขั้น ไฉนจึงไมเ่รียนหนังสือเล่า 

         พอ่จึงเล่าสาเหตุใหท่้านฟัง แลว้ถามช่ือแซ่และท่ีอยูข่องท่าน 

         ท่านตอบวา่ ท่านแซ่ขง่ เป็นชาวอวิน๋หนาน ไดเ้ล่าเรียนวิชา

โหราศาสตร ์อนัเป็นตาํราดั้งเดิม ถ่ายทอดกนัมาโดยมิไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมอนัใด

ใหไ้ขวเ้ขวเลย ซ่ึงเป็นตาํราของท่านบรมโหราจารยผ์ูย้ิง่ใหญ่แหง่ราชวงศซ์อ้ง 

พ.ศ. ๑๕๐๓-๑๖๗๐ ท่านผูเ้ฒ่าข่งตอ้งการจะถ่ายทอดวชิาน้ีใหแ้ก่พอ่ พอ่จึง

พาท่านมาบา้น เพื่อมาพบท่านยา่ของลกู ท่านกาํชบัใหพ้อ่ตอ้นรบัท่านผูเ้ฒ่า

ใหดี้ แลว้ทดลองใหท่้านพยากรณด์ู ปรากฏวา่แมน่ยาํไปเสียทุกส่ิง แมแ้ต่

เร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ก็ไมผิ่ดพลาดเลย 

         พอ่จึงเร่ิมเรียนหนังสือใหม่ ก็ท่านลุงของลกู ท่ีเป็นลกูพ่ีลกูน้องของพอ่

น่ีแหละ ท่านไดแ้นะนําใหพ้อ่ไปเป็นนักเรียนกินนอนท่ีสาํนักเรียนแหง่หน่ึง 
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         ท่านผูเ้ฒ่าขง่ไดพ้ยากรณพ์อ่ไวว้า่ จะสอบผ่านทั้งสามขั้น ขั้นแรกจะได้

คะแนนมาเป็นท่ี ๑๔ ขั้นกลางจะไดท่ี้ ๗๑ และขั้นท่ีสามจะไดท่ี้ ๙ ปรากฏวา่

ผลออกมาเช่นน้ันจริงๆ 

         ต่อมา ท่านก็พยากรณอ์นาคตของพอ่ไวว้า่ ปีใดจะสอบไดเ้ป็น

นักเรียนหลวง ไดข้า้วพระราชทานเป็นจาํนวนเท่าน้ันถงั ปีใดจะไดส้อบขั้น

สุดทา้ย ปีใดจะไดเ้ป็นนายอาํเภอ เมื่อเป็นนายอาํเภอแลว้สามปีคร่ึง ก็ควร

ลาออกจากราชการ เพราะอายุ ๕๓ ปี ก็จะส้ินอายุขยั จะนอนตายอยา่งสงบ

ในวนัข้ึน ๑๔ คํา่เดือน ๘ เวลาระหวา่งตี ๑-๓ น่าเสียดายจะไมม่ีบุตรไวสื้บ

สกุล พอ่ไดบ้นัทึกไวทุ้กคาํ เพื่อกนัลืม 

         ในกาลต่อๆ มา คาํพยากรณข์องท่านผูเ้ฒ่าขง่ก็ยงัคงแมน่ยาํเสมอมา 

มีอยูค่รั้งหน่ึง ท่านพยากรณไ์วว้า่ จะไดร้บัพระราชทานขา้วหลวงครบจาํนวน

หน่ึงแลว้ จึงจะไดส้อบขั้นสุดทา้ย เพื่อเตรียมตวัเขา้เมืองหลวงน้ัน ยงัไมท่นัท่ี

พอ่จะไดร้บัพระราชทานขา้วหลวง ครบตามจาํนวนท่ีท่านพยากรณไ์ว ้พอ่ก็

ไดร้บัคาํสัง่ใหไ้ปสอบ คราวน้ีสอบตก พอ่เร่ิมสงสยัในคาํพยากรณอ์ยูใ่นใจ 

แต่แลว้ในปีต่อมา มีอาจารยท่์านหน่ึง ท่ีเคยเป็นกรรมการตรวจขอ้สอบใหพ้อ่ 

ท่านเคยชมพอ่วา่ คาํตอบทั้ง ๕ ขอ้ของพอ่น้ัน เขียนไดดี้ เหมือนขุนนาง

ผูใ้หญ่ เขียนทลูเกลา้ฯ ถวายความเห็นต่อฮ่องเตนั้น่เทียว ท่านวา่ ถา้คนไมม่ี

ความรูจ้ริง ยอ่มเขียนไมไ่ดเ้ช่นน้ี ความสามารถของพอ่ยอ่มจกัเป็นประโยชน์

ต่อแผ่นดิน ไฉนจึงจะถูกทาํลายอนาคตเสียเล่า ท่านจึงสัง่ใหพ้อ่ไปทาํงานกบั

ท่าน และใหร้บัพระราชทานขา้วหลวงยอ้นหลงั จนครบจาํนวนท่ีขาดไป 

ปรากฏวา่เท่าจาํนวนท่ีท่านผูเ้ฒ่าข่งคาํนวณไวพ้อดี 

         เม่ือเป็นเช่นน้ี ยิง่ทาํใหพ้อ่เพ่ิมความเช่ือถือ ในคาํพยากรณข์องท่านผู้

เฒ่าข่งยิง่ข้ึน เพราะอุปสรรคท่ีเพิ่งผ่านพน้ไปน้ัน ทาํใหเ้ห็นไดช้ดัเจนยิง่ข้ึนวา่ 
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ชะตาชีวติน้ัน ไดถู้กลิขิตมาแลว้อยา่งแน่นอน ไมช่า้ก็เร็ว จะมีใครเป็น

อุปสรรคอยา่งไรก็หนีไมพ่น้ พอ่จึงปล่อยใจใหเ้ป็นไปตามยถากรรม ไมม่ี

ความกระตือรือรน้ ไมท่ะเยอทะยาน ขวนขวาย ไมด้ิ่นรนท่ีจะเอาดีไปกวา่น้ี

อีกต่อไป ทาํใหจ้ิตใจสงบดียิง่นัก 

         เม่ือพอ่สอบไดแ้ลว้เช่นน้ี ก็ตอ้งเดินทางเขา้เมืองหลวง (ปักก่ิง) อยูใ่น

มหาวทิยาลยัของหลวงหน่ึงปี พอ่ไมไ่ดดู้หนังสือ หรือตาํราเรียนใดๆ อีกเลย 

เอาแต่นัง่สมาธิ ไมพ่ดูไมจ่า ไมคิ่ดอะไรทั้งส้ิน พอครบหน่ึงปี พอ่ก็ไดร้บัคาํสัง่ 

ใหย้า้ยไปเขา้มหาวทิยาลยัของหลวงทางใต ้(นานกิง) อนัเป็นสถาบนัสุดทา้ย 

ซ่ึงนักศึกษาท่ีสอบไล่ไดต้ามขั้นตอนต่างๆ ในภมูิลาํเนาเดิมของตนมาแลว้ 

จะตอ้งเขา้มาฝึกฝนเตรียมตวัสอบ เพื่อออกรบัราชการต่อไป แต่ก่อนท่ีพอ่จะ

เขา้ไปยงัสถาบนัน้ี ไดแ้วะไปท่ีวดัชีเสียซาน เพื่อคารวะท่านอวิน๋กุเถระ

เสียก่อน พอ่ไดนั้ง่สมาธิกบัท่านสองต่อสอง เป็นเวลานานถึงสามวนัสามคืน 

โดยมิไดห้ลบันอนเลย 

         พระเถระกล่าวกบัพ่อดว้ยความแปลกใจวา่ อนัธรรมดาปุถุชนน้ัน 

จิตใจวา้วุน่สบัสน จึงไมส่ามารถบรรลุฌานได ้ส่วนพอ่น้ัน ไฉนนัง่สามวนัแลว้

ยงัไมเ่ห็นจิตใจวอกแวกเลย 

         พอ่จึงเล่าสาเหตุใหท่้านฟังวา่ ท่านผูเ้ฒ่าขง่ ไดพ้ยากรณอ์นาคตของ

พอ่ไวแ้น่นอนแลว้ คิดวุน่วายไปก็ไรป้ระโยชน์ จึงทาํใจใหส้บายไรก้งัวลดีกวา่ 

         ท่านอวิน๋กุเถระหวัเราะรอ้งวา่ โธ่เอ๋ย นึกวา่เป็นผูว้เิศษแลว้เสียอีก ท่ี

แทก็้ยงัเป็นปุถุชนอยูนั่น่เอง 

         พอ่จึงกราบถามท่านวา่ ทาํไมจึงวา่พอ่เป็นปุถุชน ท่านตอบวา่ อนัท่ี

จริง คนเราน้ันถา้จิตใจไมว่า้วุน่ ทาํใจใหส้งบไดแ้ลว้ ก็เกือบจะสาํเร็จเป็นพระ

อรหนัต ์พน้จากความเป็นปุถุชนไดแ้ลว้ แต่คนธรรมดาน้ันจิตใจยากท่ีจะสงบ
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ระงบัได ้การฟุ้งซ่านน่ีเอง ท่ีทาํใหค้นเราถูกผกูมดั ดว้ยพลงัอาํนาจบวก และ

พลงัลบของธรรมชาติ ทาํใหไ้มม่ีอิสระเสรี ตอ้งข้ึนกบัดวงชะตาราศี และการ

โคจรของดวงดาวบนทอ้งฟ้า ท่ีโหราจารยไ์ดคิ้ดคน้ทาํสถิติกนัไว ้โหราศาสตร์

จึงมีข้ึนดว้ยเหตุน้ี ก็มีแต่สามญัชนคนธรรมดาเท่าน้ัน ท่ีจะถูกกาํหนดไดต้าม

วชิาโหราศาสตร ์แต่คนทาํความดีมากๆ แลว้ ชะตาชีวติจกัทาํอะไรได ้

โหราศาสตรน้ั์น หยัง่ไมถึ่งกรรมดีกรรมชัว่ ของคนเราหรอก วชิาโหราศาสตร ์

จึงยดึถือเป็นบรรทดัฐานไปหมดมิได ้เพราะคนดีน้ัน ถึงแมช้ะตาชีวติจะบ่งไว ้

วา่ไมดี่อยา่งไร แต่พลงัแหง่กุศลกรรมน้ัน ใหญ่หลวงนัก สามารถพลิกความ

คาดหมายของโหราศาสตรไ์ด ้คนจน ก็กลายเป็นคนรวยได ้คนอายุสั้นก็

กลายเป็นคนอายุยนืได ้ในทาํนองเดียวกนั คนท่ีสรา้งอกุศลกรรมอยา่งหนัก

ไว ้ชะตาชีวติก็ไมส่ามารถผกูมดัเขาไวไ้ดเ้ช่นกนั แมจ้ะถูกลิขิตมาวา่ จะไดดี้มี

สุขอยา่งไร แต่พลงัแหง่อกุศลกรรมน้ันหนักนัก ยอ่มสามารถเปล่ียนแปลง

ความสุขเป็นความทุกข ์ความมีลาภยศ กลายเป็นหมดลาภยศ ความอายุยนื

ก็กลายเป็นอายุสั้นไดเ้ช่นกนั ท่านวา่พอ่น้ัน ปล่อยชีวติใหข้ึ้นอยูก่บัชะตา

กรรมมายีสิ่บปี ไฉนจะไมใ่ช่ปุถุชนเล่า 

         พอ่กราบถามท่านอีกวา่ ถา้เชน่น้ัน ชะตาชีวติเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงได้

หรือ 

         ท่านตอบวา่ ชะตาชีวติน้ันเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน อนาคตเราตอ้งสรา้ง

ของเราเอง คนทาํดีชะตาก็ดี คนทาํชัว่ชะตาก็ชัว่ เมื่อตอ้งการอนาคตดีก็ตอ้ง

ทาํดี ถา้ทาํแต่ความไมดี่ แมช้ะตาจะดีก็กลายเป็นรา้ยไปได ้ในพุทธธรรมก็

ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูใ้ดตอ้งการลาภยศ ยอ่มไดล้าภยศ ผูใ้ดตอ้งการบุตรธิดายอ่ม

ไดบุ้ตรธิดา ผูใ้ดตอ้งการอายุยนื ยอ่มไดอ้ายุยนื หากประกอบแต่กรรมดี 

ยอ่มสมปรารถนาแล พระผูม้ีภาคทรงกล่าวไวเ้ช่นน้ี 
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         พอ่ซกัท่านต่อไปวา่ ท่านนักปราชญเ์ม่ิงจ่ือไดก้ล่าวไวว้า่ หาก

ปรารถนาส่ิงใด ตอ้งไดส่ิ้งน้ัน ท่านคงหมายถึง ส่ิงท่ีกระทาํไดท้างนามธรรม

ละกระมงั คุณธรรมความดีงามน้ัน เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์รา้งไดเ้องโดยไมต่อ้ง

ลงทุน ไมต่อ้งไปแสวงหาจากท่ีไหน แต่ทางรปูธรรมน้ัน ยศถาบรรดาศกัด์ิ 

ช่ือเสียงและความมัง่คัง่ จะแสวงหาไดอ้ยา่งไร ถา้ไมม่ีผูห้ยบิยืน่ให ้

         ท่านอวิน๋กุเถระตอบพ่อวา่ ท่านเม่ิงจ่ือกล่าวไวไ้ม่ผิดหรอก พอ่เอง ท่ี

เขา้ใจคาํสอนของท่านผิดไป ท่านลัก่โจว๊เคยกล่าวไวว้า่ "ความสุขความเจริญ

ทั้งมวล เกิดขึ้ นท่ีใจก่อนทั้งส้ิน การแสวงหาใดๆ ก็ตาม ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีใจก่อน 

ไมเ่พียงแต่จะไดคุ้ณธรรมความดีงามทางธรรมเท่าน้ัน ความสุขความเจริญ 

ลาภยศช่ือเสียงอนัเป็นความดีงามทางโลกก็จะติดตามมาเอง เพราะฉะน้ัน 

การแสวงหาแต่ส่ิงท่ีดีงามน้ัน ยอ่มไดส่ิ้งท่ีดีงามตามปรารถนา ในทาํนอง

เดียวกนั หากไมส่าํรวจตนเอง ไมเ่ร่ิมตน้ทาํความดีจากตวัเราเอง กลบัด้ินรน 

คิดแสวงหาจากภายนอก แมจ้ะแสวงหามาได ้ก็เป็นเพียงไดต้ามชะตา

กาํหนดไวเ้ท่าน้ัน ไมใ่ช่ไดเ้พราะความดีของเรา เพราะการแสวงหาจาก

ภายนอกน้ัน อาจจะตอ้งใชค้วามพยายามในทางท่ีถูกบา้งผิดบา้ง ไมไ่ดด้ว้ย

เล่หก็์เอาดว้ยกล ไมไ่ดด้ว้ยมนตก็์เอาดว้ยคาถา แสวงหาดว้ยแรงขบัของกิเลส

ตณัหา จึงไมท่นัไดค้าํนึงถึงศีลธรรม เป็นการสญูเปล่าทั้งสองทาง ทางธรรม

ก็เสียหายแลว้ ทางโลกก็เสียหายอีก การแสวงหาจากภายนอกน้ัน จึงไมไ่ด้

ผลดีเท่าท่ีควร" 

         ท่านถามพอ่วา่ ท่านผูเ้ฒ่าขง่พยากรณไ์วว้า่อยา่งไรบา้ง พอ่ก็เล่าให้

ท่านฟัง อยา่งละเอียด ท่านจึงถามพอ่วา่ เธอลองทายดูเองสิวา่ จะสอบได้

เป็นขุนนางหรือเปล่า จะมีบุตรไดไ้หม 
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         พอ่คิดหาเหตุผลอยูน่าน โดยสาํรวจตนเองตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั 

แลว้จึงตอบท่านวา่ เห็นทีจะสอบไมไ่ด ้และก็คงจะไมม่ีบุตรอีกดว้ย พอ่ให้

เหตุผลท่านวา่ คนท่ีจะไดเ้ป็นขุนนาง จะตอ้งมีบุญวาสนา ส่วนพอ่น้ัน บุญ

วาสนาน้อย ตนเองก็มิไดส้ัง่สมกุศลกรรมอนัใดไว ้ใหเ้ป็นพ้ืนฐาน เพื่อ

เสริมสรา้งบุญญาบารมีใดๆ นิสยัของพอ่ก็ไมดี่ ไมม่ีความอดทน งานหนักไม่

เอา งานเบาไมสู่ ้ใครทาํใหไ้มถู่กใจก็โกรธ ไมย่อมใหอ้ภยั ใจคอคบัแคบ 

บางครั้งยงัอวดดี วา่มีความรูม้ากมาย ยกตนข่มท่าน ใจคิดอยา่งไรก็จะทาํ

อยา่งน้ัน คนเช่นพอ่น้ี ไมส่มควรมาสอบเพื่อเป็นขุนนางกบัเขาเลย 

         แลว้พ่อก็สาธยายใหท่้านฟังถึงเหตุผลท่ีคิดวา่ ตนเองไมส่มควรมีบุตร

จริง ดงัคาํพยากรณข์องท่านผูเ้ฒ่าข่ง ใหท่้านอวิน๋กุเถระฟังต่อไปวา่ อนั

ธรรมดานิสยัของพอ่น้ัน ชอบความสะอาดมากเกินไป ไมเ่ป็นไปตามทางแหง่

มชัฌิมาปฏิปทา โบราณท่านวา่ไว ้อนัพ้ืนดินน้ัน ยิง่ไมส่ะอาดเพียงใด ก็ยอ่ม

เจริญดว้ยพืชพรรณนานาชนิด น้ําท่ีใสสะอาด มกัจะไมม่ีปลามาแหวกวา่ย 

ฉนัใด พอ่น้ันชอบความสะอาดมากเกินไป จึงยอ่มไมม่ีบุตร ฉนัน้ัน น่ีเป็น

เหตุผลประการท่ีหน่ึง 

         ธรรมชาติสรรคส์รา้งสรรพส่ิงใหมี้ความสมดุล เพ่ือใหชี้วติ

เจริญเติบโตดว้ยดี แต่พอ่มกัโกรธ ทาํใหร้่างกายและจิตใจเสียดุลอยูเ่ป็นนิจ 

ยอ่มไมส่ามารถมีบุตรได ้น่ีเป็นเหตุผลประการท่ีสอง 

         ความเมตตาเท่าน้ันท่ีคํ้าจุนโลกไว ้แต่พอ่น้ัน จิตใจขาดความกรุณา

ปรานี ไมย่อมลดตนลงช่วยผูอ่ื้น เต็มไปดว้ยอสัมิมานะ (การถือเขาถือเรา ไม่

ยอมลงใหใ้คร) ไฉนจกัมีบุตรไดเ้ล่า น่ีคือเหตุผลประการท่ีสาม 

         การพดูมาก ทาํใหส้ญูเสียพลงั พอ่อดพดูมากไมไ่ด ้ทาํใหร่้างกายไม่

แข็งแรง น่ีคือเหตุผลประการท่ีส่ี 
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         ชีวติตอ้งอาศยัพลงั ลมปราณ และความมีชีวติชีวา อนัเกิดจาก

ชีวติินทรียท่ี์ธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม ผสมอิงอาศยักนัอยู ่สามส่ิงน้ีเป็นปัจจยัซ่ึงกนั

และกนั คอยผดุงชีวติไวใ้หด้าํรงคงอยู ่พอ่ด่ืมเหลา้มาก เผาผลาญร่างกาย

ตนเองอยูเ่สมอ ทาํใหปั้จจยัทั้งสามน้ีลดน้อยถอยลง จกัมีบุตรไดอ้ยา่งไร แม้

จะมีได ้บุตรก็จะไมแ่ข็งแรงและอายุก็คงไมย่นื น่ีคือเหตุผลประการท่ีหา้ 

         ในยามกลางวนั คนเราไมค่วรนอน ในยามกลางคืน ก็ควรนอน

พกัผ่อนใหส้บาย แต่พอ่ไมช่อบนอนกลางคืน ชอบนัง่เขา้ท่ีเป็นสมาธิอยู่

ตลอดคืนไดเ้สมอ ไฉนจกัมีบุตรไดเ้ล่า น่ีเป็นเหตุผลประการท่ีหก ท่ีทาํใหพ้อ่

คิดวา่ ชาติน้ีพอ่จะมีบุตรไม่ได ้สมจริงดงัคาํทาํนายเป็นแน่แท ้และนอกจากน้ี

แลว้ ก็ยงัมีส่ิงท่ีพอ่ทาํผิดๆ ไวอี้กมากมาย แมจ้ะพดูต่อไปก็คงไมรู่จ้กัหมด

เป็นแน่ 

         ท่านอวิน๋กุเถระฟังพอ่พดูเสียยดืยาวแลว้ จึงกล่าววา่ ไมเ่พียงแต่พอ่ 

ไมส่มควรจะเขา้สอบเป็นขุนนางเท่าน้ัน ยงัมีอีกหลายๆ ส่ิง ท่ีพอ่ไมส่มควรจะ

ไดร้บัดว้ย คนในโลกน้ี แมจ้ะอยูใ่นภาวะแวดลอ้มเดียวกนั ในเวลาท่ีไม่

ต่างกนั แต่บางคนไดร้บัแต่ส่ิงดีมีสุข บางคนไดร้บัแต่ความยากจนเป็นทุกข ์

มีความแตกต่างกนัมากมาย ผูรู้ย้อ่มเขา้ใจดีวา่ นัน่ลว้นแต่เป็นผลท่ีเกิดจาก

ใจตนเอง ทุกคนสรา้งเหตุท่ีจะทาํใหเ้กิดผลดีผลชัว่จากใจตนเองทั้งส้ิน ผูไ้มรู่ ้

ยอ่มถือวา่ เป็นชะตาชีวติ ท่ีลิขิตมาแลว้อยา่งแกไ้ขไมไ่ด ้หารูไ้มว่า่ ก็ทุกส่ิง

เกิดจากใจตนเองแลว้ ทาํไมตนเองจะแกไ้ขไมไ่ดเ้ล่า คนท่ีทาํบุญใหท้าน

มากมาย นัน่เขากาํลงัสรา้งเหตุปัจจยั เพื่อความเป็นเศรษฐีมีเงินพนัชัง่รอ้ย

ชัง่ ตามความมากน้อยท่ีเขาทาํแลว้ บางคนจนถึงขนาดอดตาย นัน่ก็เพราะ

เขาสรา้งเหตุปัจจยัมาเช่นน้ัน มีความตระหน่ีเหนียวแน่น ไมย่อมเกินเลยใคร 

ทรมานกกัขงัสตัวใ์หอ้ดอยาก และอดตายมาแลว้ ผลจึงเกิดแก่เขาเช่นน้ัน หา

ใช่ฟ้าดินเกิดความลาํเอียงไม ่ฟ้าดินก็คือธรรมชาติ ยอ่มปรานีคนดี ลงโทษ
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คนชัว่ เหมือนดงัท่ีปรานี ต่อพืชพรรณธญัญาหาร คอยหลัง่ฝนมาใหค้วามชุ่ม

ช้ืน คอยส่องความสวา่ง มาใหค้วามเจริญเติบโต และธรรมชาติก็จะดุดนักบั

ความไรคุ้ณธรรม กระหนํา่ทั้งฝน พายุและสายฟ้า มนุษยต์อ้งตายไป

ท่ามกลางความดุดนัของธรรมชาติก็มีไมน่้อย ทั้งน้ีก็ยอ่มข้ึนกบัความดีความ

ชัว่ในตวับุคคล ใครดีก็จะไดร้บัการส่งเสริม ใครเลวก็ลงโทษเสียบา้ง เพื่อให้

เกิดความสมดุลกนั 

         มีความเช่ือกนัมาแต่โบราณกาลวา่ การจะมีบุตรหรือไมน้ั่น ก็ข้ึนกบั

เหตุผลเดียวกนั ผูท่ี้ทาํความดีติดต่อกนัมาแลว้รอ้ยชาติ ก็ยอ่มมีบุตรหลานท่ี

ดี สามารถสืบสกุล ใหย้ดืยาวไดถึ้งรอ้ยชัว่คน ผูท่ี้ทาํความดีมาสิบชาติ

ติดต่อกนั ก็ยอ่มมีบุตรหลานท่ีดี สามารถสืบสกุล ใหย้ดืยาวไดถึ้งสิบชัว่คน ผู ้

ท่ีทาํดีติดต่อกนัเพียงสองสามชาติ ก็ยอ่มจะมีบุตรหลานสืบต่อไป สองสามชัว่

คนเท่าน้ัน ผูท่ี้ไมม่ีบุตรเลย ก็จะเห็นไดว้า่ ไมเ่คยสัง่สมคุณธรรมความดี ท่ี

เป็นช้ินเป็นอนัมาบา้งเลย 

         นอกจากบางคนเท่าน้ัน ท่ีไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัเหตุผลดงัท่ีกล่าวมาแลว้ คือ

เป็นผูท่ี้ไมม่ีหน้ีกรรมกบัผูใ้ดมา 

         ธรรมชาติแหง่การมีบุตรธิดา ถา้มองตามทศันะของกฎแหง่กรรมแลว้ 

ก็คือการเปิดหน้าบญัชีลกูหน้ีเจา้หน้ี ข้ึนมาสะสางกนัอีกวาระหน่ึง บุตรธิดา

บางคนเกิดมาทวงหน้ี ก็ทาํตวัด้ือรั้นอวดดี ก่อความเดือดรอ้นวุน่วายเสียหาย 

จนบิดามารดาไมม่ีความสุขตลอดเวลา ส่วนท่ีเกิดมาใชห้น้ีบุญคุณ ท่ีติดคา้ง

กนัอยูใ่นภพก่อนๆ ก็มีความกตญัํกูตเวที วา่นอนสอนง่าย เป็นท่ีพึ่งทั้งทาง

กาย และทางใจของบิดามารดา นําความปล้ืมปิติ ความภาคภมูิใจมาใหบิ้ดา

มารดามีความสุข ความอ่ิมใจอยูเ่สมอ 
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         กุศลกรรมและอกุศลกรรมในอดีต ลว้นเป็นเหตุปัจจยัใหชี้วติตอ้ง

เวยีนวา่ย มาพบกนัอีก ตามกระแสของวบิากกรรม มาเป็นพอ่แมก่นัตาม

กรรมดีกรรมชัว่ ท่ีแต่ละคนไดก้่อใหเ้กิดความสมัพนัธก์นัมาแต่อดีต ผูใ้ดมิได้

ก่อหน้ีกรรมไวก้บัใครเลย ก็ยอ่มไมม่ีผูใ้ดตามมาทวงหน้ีหรือมาใชห้น้ี ก็ทาํให้

ไมม่ีบุตรธิดาในชาติปัจจุบนั ซ่ึงในกรณีเช่นน้ีมีน้อยมาก ท่านเหล่ียวฝานจึง

มิไดก้ล่าวไว ้(ผูถ้อดความ) 

         แลว้ท่านก็บอกพอ่วา่ เม่ือพอ่รูต้วัเองวา่ไมดี่อยา่งไรบา้งแลว้เช่นน้ี 

และเขา้ใจความเป็นไปของฟ้าดินแลว้ไซร ้ก็จงรีบเร่งสัง่สมคุณธรรมความดี

งามทนัที ไมค่อยแต่จบัผิดผูอ่ื้น สามารถใหอ้ภยัได ้แมค้วามผิดน้ันจะ

เทียบเท่าภเูขาก็ตาม มีขนัติอดทนต่อความไมพ่อใจ ไมโ่กรธง่าย มีแต่ความ

เมตตากรุณา ไมพ่ดูมาก ไมด่ื่มสุรา รกัษาสุขภาพใหดี้ทั้งกายและใจ ส่ิงท่ีแลว้

มาแลว้ ก็ใหคิ้ดวา่ตายไปแลว้ เมื่อวานน้ี แลว้เร่ิมตน้สรา้งส่ิงท่ีดีงามข้ึนมา

แทนท่ี เหมือนเกิดใหมใ่นวนัน้ี มีชีวติใหมเ่พื่อสรา้งสมคุณธรรมท่ีดีใหม ่

ไมใ่ช่ชีวติเก่าท่ีมีแต่เลือดเน้ือ และเต็มไปดว้ยความเป็นปุถุชน สรา้งชีวติให้

หลุดพน้จากความครอบงาํ ของกิเลสตณัหาอุปาทาน สามารถพฒันาตนเอง

ใหบ้ริสุทธ์ิผุดผ่อง แลว้ชีวติก็จะมีคุณค่า ผิดแผกแตกต่างจากชะตาชีวติ ท่ีได้

กาํหนดไวแ้ลว้ ในคาํพยากรณ ์

         ก็ร่างกายท่ีกอปรดว้ยเลือดเน้ือน้ี ยงัเป็นไปตามลิขิตของดินฟ้า ทาํไม

กบัชีวติท่ีกอปรดว้ยคุณธรรมความดีงาม ฟ้าดินจะไมห่ยัง่รูไ้ดห้รือ โชคชะตา

ท่ีฟ้าดินลิขิตมา มนุษยย์งัพอหลีกเล่ียงไดบ้า้ง แต่เคราะหก์รรม ท่ีเกิดจาก

การกระทาํของมนุษยเ์อง ก็จะหนีไมพ่น้เลย มีผูเ้ขียนโคลงบทหน่ึงไวว้า่ 

         มนุษยต์อ้งคอยสาํรวจตนเองเสมอ เพ่ือจกัไดด้าํเนินชีวติไปตาม

ครรลองคลองธรรม 
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         เม่ือกระทาํแต่ความดีงามแลว้ไซร ้ไฉนจกัไมไ่ดค้วามดีอนัเป็นผลเล่า 

         ความดีความชัว่ จึงลว้นแต่ข้ึนอยูก่บัพฤติกรรมของมนุษยเ์องทั้งส้ิน 

การท่ีท่านผูเ้ฒ่าข่งพยากรณไ์วใ้หน้ั้น เป็นเพียงชะตาชีวติท่ีลิขิตจากฟ้าดิน 

ยอ่มมีทางแกไ้ขได ้จงรีบสรา้งคุณธรรมความดีงาม เร่ิมดว้ยการช่วยเหลือ

ผูอ่ื้น โดยไมเ่ห็นแก่ตวั เสียสละเพื่อผูอ่ื้นโดยไมห่วงัการตอบแทน อยา่มุง่หวงั

แต่ช่ือเสียง ทาํอยา่งเงียบๆ การปิดทองหลงัองคพ์ระปฏิมาน้ัน กลบัไดบุ้ญ

มากกวา่ ถา้มีคนรูเ้ห็นกนัมาก พากนัสรรเสริญอนุโมทนาสาธุการ ความมี

ช่ือเสียง ก็จะแบ่งความดีงามไปเสียมาก บุญก็จะน้อยลง เพราะไดผ้ลใน

ปัจจุบนัไปเสียแลว้บา้ง แต่ถา้ทาํแลว้ไมโ่ออ้วดในความดีน้ัน ผลบุญก็จะเต็ม

ดุจวารีท่ีเป่ียมฝัง่ ใครเล่าจะแยง่หรือแบ่งบุญของเราไปได ้การทาํดีเช่นน้ี มี

หรือจะไมไ่ดเ้สวยผลแหง่ความดีน้ี 

         คมัภีรโ์บราณช่ือวา่ เอ็กเก็ง ก็ไดเ้น้นถึงความดีความชัว่ไวอ้ยา่ง

ละเอียดละออ สอนคนดีใหรู้จ้กัหลบหลีกจากกรรมชัว่ สัง่สมแต่กรรมดี เพื่อ

จกัไดผ้ลดีตอบแทน หากวา่ลิขิตของชะตาชีวติเป็นส่ิงแน่นอนแลว้ไซร ้จกั

หลีกเล่ียงกรรมชัว่ สัง่สมแต่กรรมดีไดอ้ยา่งไร ในหน้าแรกของคมัภีรก็์กล่าว

ไวว้า่ ครอบครวัใดสัง่สมแต่ความดีงาม ไมเ่พียงแต่หวัหน้าครอบครวัเท่าน้ัน 

ท่ีจะไดเ้สวยผลแหง่ความดีน้ัน แมแ้ต่ลกูหลานเหลนโหลน ก็จะพลอยไดเ้สวย

ผลแหง่กรรมดีน้ันดว้ย วเิคราะหด์ูใหดี้แลว้ จะเห็นไดว้า่ ชะตาชีวติไม่

สามารถควบคุมมนุษยไ์วไ้ดเ้สมอไป จิตใจมนุษยส์าํคญักวา่ จิตใจท่ีดีงาม 

ยอ่มกระทาํแต่ส่ิงท่ีดีงาม และไดร้บัผลท่ีดีงาม ผูม้ีจิตใจทราม ยอ่มกระทาํแต่

ส่ิงท่ีเลวทราม และไดผ้ลท่ีทราม ท่านถามพอ่วา่ เช่ือท่านหรือไมเ่ล่า 

         พอ่เช่ืออยา่งมาก เพราะท่านพดูมีเหตุผล พอ่จึงคุกเข่าลงกราบท่าน 

เพื่อแสดงวา่รบัคาํสัง่สอนดว้ยความเคารพอยา่งสงู แลว้พอ่ไปนัง่ลง ณ 
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หน้าท่ีบชูาพระรตันตรยั สารภาพบาปในอดีตต่อพระพกัตร ์สมเด็จพระ

สมัมาสมัพุทธเจา้อยา่งหมดเปลือก แลว้อธิษฐานขอใหไ้ดเ้ป็นขุนนาง ต่อน้ี

ไปจะเร่ิมกระทาํความดีใหค้รบสามพนัครั้ง เพื่อตอบแทนพระคุณฟ้าดิน และ

บรรพชนของพอ่ 

         ท่านอวิน๋กุเถระ เห็นพอ่มีความตั้งใจทาํความดีถึงปานน้ี จึงเอา

ตวัอยา่งบญัชีกรรมดีกรรมชัว่มาใหพ้อ่ดู แลว้สอนพอ่ ใหจ้ดบญัชีพฤติกรรม

ของตนเอง แต่ละวนัอยา่งละเอียดถ่ีถว้น โดยไมเ่ขา้ขา้งตนเอง ถา้เป็นกรรมดี

ก็จดไวข้า้งหน่ึง ถา้เป็นกรรมชัว่ ก็จดไวอี้กขา้งหน่ึง เหมือนบญัชีรบัจา่ย ตอ้ง

นํากรรมชัว่ไปลบกรรมดี ใหเ้หลือกรรมดีสามพนัครั้ง โดยไมม่ีกรรมชัว่ท่ี

ไมไ่ดห้กักลบลบหน้ีแลว้ จึงจะนับวา่ทาํความดีไดค้รบสามพนัครั้ง ตอ้งนํา

บญัชีมาทบทวนดูทุกวนั เพื่อเตือนใจใหรู้ว้า่ในวนัหน่ึงๆ เราไดท้าํอะไรไปบา้ง 

ดีมากกวา่ชัว่ หรือชัว่มากกวา่ดี อะไรผิดอะไรถูก จกัไดแ้กไ้ขปรบัปรุงตนเอง 

ไมท่าํความผิดซํ้าแลว้ซํ้าอีก กรรมชัว่เบาๆ ก็ตอ้งลบความดีออกเสียหน่ึงครั้ง 

กรรมชัว่หนักๆ ก็ตอ้งลบความดีออกหลายๆ ครั้ง จนกวา่ความดี จะครบสาม

พนัครั้งดงัท่ีไดอ้ธิษฐานไว ้แลว้สอนพอ่สวดมนตบ์ริกรรมคาถา เพื่อช่วยใหม้ี

จิตมัน่คง โดยอาศยัอาํนาจคุณพระศรีรตันตรยัเป็นสรณะ เพื่อใหค้าํอธิษฐาน

หนักแน่นสมัฤทธ์ิผลเร็ววนั 

         ท่านยงัเล่าใหพ้อ่ฟังต่อไปวา่ ผูท่ี้ชาํนาญการวาดฮู ้(ลงเลขลงยนัต)์ 

ไดก้ล่าวไวว้า่ หากมนุษยไ์มรู่ว้ธีิวาดฮูไ้ดถู้กตอ้งแลว้ไซร ้จะถูกผีสางเทวดา

หวัเราะเยาะเอาได ้เพราะฉะน้ัน การวาดฮูก็้ตอ้งหดัใหเ้ป็นไว ้เคล็ดลบัของ

วชิาน้ี อยูท่ี่ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นเอกคัตาใหไ้ดเ้ท่าน้ัน เมื่อเร่ิมจบัพูก่นั ก็ตอ้งหยุด

ความรูสึ้กนึกคิดใดๆ ใหห้มด ไมว่อกแวก ทาํจิตใหน่ิ้ง รวมพลงัจิตทั้งหมดพุง่

ตรงไปยงัปลายพูก่นั แลว้จรดปลายพูก่นัลงไปท่ีกระดาษ ผา้ หรือแพรก็ได ้

ท้ิงน้ําหนักปลายพูก่นัใหแ้น่น่ิง เป็นการเบิกทวารฟ้าดินดว้ยพลงัจิต ท่ีพุง่
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กระทบอยา่งแหลมคม ฮูจ้ะศกัด์ิสิทธ์ิหรือไมก็่อยูท่ี่จุดเร่ิมตน้น้ีเอง เม่ือ

เร่ิมตน้แลว้ ก็ตอ้งเขียนใหจ้บขบวนการโดยไมห่ยุดชะงกั ไมต่่อเติม ไมย่ก

พูก่นัข้ึน ตอ้งวาดใหต่้อเน่ืองเป็นเสน้เดียวกนั จิตเป็นเอกคัตาตลอดแนวทาง 

ท่ีพูก่นัตวดัไปมา ฮูน้ี้ก็จะศกัด์ิสิทธ์ิ ไมว่า่จะอธิษฐานใดๆ ต่อฟ้าดิน ก็จะ

สมัฤทธ์ิผลอยา่งแน่นอนและรวดเร็ว 

         ผูท่ี้มีกิเลสธุลีหนาแน่นในใจ เหมือนตกอยูใ่นความมืด ดงัอยูใ่นครรภ์

มารดา ไมส่ามารถมองเห็นอะไรอ่ืน เมื่อจรดปลายพูก่นัลงไปครั้งแรก ก็

เท่ากบัไดเ้จาะความมืดใหแ้สงสวา่งส่องเขา้ไปได ้และเมื่อตวดัพูก่นัไป ดว้ย

จิตอนัแหลมคมเป็นสมาธิอยูน้ั่น ก็เป็นการพุง่พลงัจิตไปตามพูก่นัน้ัน โดยมี

แสงสวา่ง และชาดในพูก่นัเป็นส่ือนําพลงัจิตไป พลงัจิตประทบัอยูต่รงไหน 

ความศกัด์ิสิทธ์ิก็เกิดท่ีนัน่ 

         การบริกรรมก็ตอ้งทาํสมํา่เสมอ ขาดไม่ไดเ้ช่นกนั ตอ้งบริกรรม จน

แมป้ากไมบ่ริกรรมแลว้ แต่ใจยงัคงบริกรรมอยู ่บริกรรมจนไมรู่สึ้กวา่ ตวัเรา

เป็นผูบ้ริกรรม เพราะมนตก็์ดี การบริกรรมก็ดี ตวัเราผูบ้ริกรรมก็ดี ได้

ผสมผสานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเสียแลว้ จนแยกไมอ่อกเมื่อใด เมื่อน้ัน 

การบริกรรมก็ศกัด์ิสิทธ์ิ 

         นักปราชญท่์านเม่ิงจ่ือไดก้ล่าวไวว้า่ อนัวา่อายุยนืหรืออายุสั้น หามี

ความแตกต่างกนัไม ่ใหห้มัน่ฝึกฝนตนเองไปจนกวา่จะถึงวนัน้ัน วัน้น้ันคือ

วนัท่ีเราจะไดพ้บความจริงวา่ ใดๆ ในโลกน้ี หามีความแตกต่างกนัไม ่ลว้น

แต่เป็นสภาวะธรรม ท่ีมนุษยส์มมุติกนัข้ึนมา ผูท่ี้ฝึกฝนตนเอง จนไมเ่ห็น

ความแตกต่าง ของสภาวะธรรมเมื่อใด ผูน้ั้นก็เขา้ถึงสภาวะธรรมเมื่อน้ัน 

และไมถู่กความไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจหลอกหลอน เบียดเบียนหลุดพน้จากความรอ้ย

รดั ของกิเลสตณัหาอุปาทานไดห้มดส้ิน 
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         ถา้คิดโดยผิวเผิน ก็จะรูสึ้กแปลกใจ เพราะความมีอายุสั้นและอายุยนื

น้ัน แตกต่างกนัอยา่งตรงกนัขา้มทีเดียว แต่ถา้คิดใหลึ้กซ้ึงแลว้ ก็จะเห็นไดว้า่ 

ท่านพดูไวไ้มผิ่ดเลย ทุกส่ิงในโลกน้ี ลว้นเป็นเพียงสภาวะธรรมหน่ึงๆ เท่าน้ัน 

มนุษยม์กัจดัเขา้พวกกนับา้ง แยกประเภทใหบ้า้ง จนดูสบัสนสลบัซบัซอ้นไป

หมด ธรรมดาทารกท่ีเกิดมาใหม่ๆ  น้ัน หารูไ้มว่า่อายุสั้นอายุยนืมี

ความหมายอยา่งไรกนั ต่อเมื่อเติบโตแลว้ จึงสามารถแยกแยะความหมาย 

เลือกคุณค่าของสรรพส่ิง โดยคาํสอนของผูใ้หญ่บา้ง จิตดั้งเดิมเป็นเช่นน้

นบา้ง ตอนน้ีเอง ผลแหง่กรรมดีกรรมชัว่ของเด็กน้ัน ก็จะเร่ิมมาใหผ้ล จึงได้

เห็นความอายุสั้นบา้ง อายุยนืบา้ง ความแตกต่างจึงบงัเกิดขึ้ น ดว้ยประการ

ฉะน้ี 

         ฉะน้ัน ถา้เราไมใ่หค้วามแตกต่าง ระหวา่งความรวยกบัความจน 

ความสุขกบัความทุกข ์ความตกตํา่กบัความรุ่งเรือง หรือความมีอายุยนืกบั

อายุสั้น ก็จะสามารถสรา้งสรรคชี์วติ ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเราได ้

         ถา้เราไปใหก้บัความแตกต่างกบัส่ิงเหล่าน้ีเสียก่อนแลว้ เราจะไม่

สามารถสรา้งชีวติใหดี้ ตามความตอ้งการของเราไดเ้ลย 

         จะยกตวัอยา่งใหดู้ เด็กสองคน คนหน่ึงเกิดมาเป็นลกูคนรวย อีกคน

เกิดมาเป็นลกูคนจน ถา้เด็กรวยคิดวา่ตนเองวเิศษกวา่ผูอ่ื้น เพราะความรวย

กวา่ผูอ่ื้นแลว้ไซร ้ก็จะเกิดความลาํพอง ถือเงินเป็นอาํนาจบาตรใหญ่ เท่ียว

ระรานข่มเหงเอาแต่ใจตนเอง ส่วนลกูคนจนน้ัน ถา้คิดวา่ตนเองยากจน ไมม่ี

เงินเหมือนลกูคนรวย ก็จะเกิดความน้อยเน้ือตํา่ใจ เมื่ออยากไดอ้ะไรไมไ่ด้

ดัง่ใจ ความกดดนัก็จะเป็นแรงขบั ใหเ้ร่ิมฉกชิงวิง่ราว ลกัเล็กขโมยน้อย 

จนถึงปลน้จี้  ฆ่าเจา้ทรพัย ์รุนแรงขึ้ นทุกที แมจ้ะตอ้งโทษก็ไมก่ลวั ไดกิ้นขา้ว

หลวงสบายไปเสียอีก 
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         ถา้เราแยกแยะความรวยความจนเช่นน้ี ก็จะเป็นคนดีไปไมไ่ดเ้ลย แต่

ถา้ไมคิ่ดวา่เรารวย จะทาํอะไรก็ระมดัระวงั ไมใ่หก้ระทบกระเทือนถึงผูอ่ื้น 

คิดแต่จะช่วยเหลือเจือจานไปทัว่หน้า ใชเ้งินท่ีตนเองมีมากใหเ้ป็นประโยชน์

แก่ผูม้ีน้อย อาศยัความรวย ท่ีตนเองไดเ้ปรียบผูอ่ื้นโดยสภาวะธรรม มา

เก้ือกลูผูอ่ื้นท่ีมีน้อย ถึงกบัขาดแคลนตามสภาวะธรรม ความเมตตากรุณา ท่ี

เกิดจากความรูจ้ริงในสภาวะธรรมน้ี ก็จะหล่อหลอมใหช้่องวา่ง ระหวา่ง

ความรวยความจนน้ันปิดสนิท ไมส่ามารถเกิดความแตกต่างไดเ้ลย ส่วนเด็ก

ท่ีเกิดมายากจน อนัเป็นสภาวะธรรมหน่ึงน้ัน ถา้ไมใ่หค้วามแตกต่าง ใน

ความรวยความจนแลว้ ก็จะไมม่ีความรูสึ้กน้อ ยเน้ือตํา่ใจ รูจ้กัขยนัหมัน่เพียร 

สนัโดษในความเป็นอยู ่ซ่ือตรงในความประพฤติ รูจ้กัใชแ้รงกายช่วยเหลือ

ผูอ่ื้น แทนแรงเงินท่ีตนขาดแคลน ไมค่อยคิดท่ีจะใหผู้อ่ื้นมาช่วยตน แต่ไม่

รงัเกียจ ท่ีจะช่วยผูอ่ื้น ตั้งหน้าทาํมาหากิน หนักเอาเบาสู ้อดออมถนอมตน 

ไมน่านนัก คนจนก็จะกลายเป็นคนรวย คนรวยก็จะไมจ่น ถา้มีนิสยัเหมือน

เด็กทั้งสองคนน้ี เมื่อถึงวนัน้ัน ความแตกต่างจกัมีไดอ้ยา่งไร 

         แมอ้ายุสั้นอายุยาวก็เช่นกนั ถา้เราไมเ่ช่ือวา่ชะตาชีวติ ไดลิ้ขิตใหเ้รามี

อายุสั้น เราก็จะไมพ่ะวงถึงความตาย ตั้งหน้าประกอบกรรมดี ไมใ่ช่อยูร่อ

ความตายไปวนัหน่ึงๆ ผูท่ี้ไมเ่ช่ือวา่ชะตาชีวติไดลิ้ขิตมาใหอ้ายุยนื ก็จะไม่

ทะนงตน วา่ยงัมีชีวติอยูอี่กยาวนาน เกิดความประมาทเกียจครา้นท่ีจะ

ประกอบกรรมดี ผดัวนัประกนัพรุ่ง ด่ืมสุราหานารี เล่นพาชีกีฬาบตัร เผา

ผลาญชีวติไปทุกวนัๆ อายุจกัยนืนานไปไดอ้ยา่งไร 

         ความเกิดความตายเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุดของมนุษย ์ถา้เราไมใ่หค้วาม

แตกต่าง กบัส่ิงท่ีกล่าวมาแลว้ไซร ้เราจะเกิดในสภาวะธรรมใดก็ตาม ยอ่มจกั

ดาํรงชีวติอยูไ่ด ้ดว้ยจิตใจท่ีปราศจากความกดดนั รูจ้กัดาํรงชีวติดว้ยดี ตายดี 

และไปเกิดในสภาวะธรรมท่ีดีต่อไป 
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         ทาํไมหรือ 

         เพราะความชัว่รา้ย มิไดอ้ยูท่ี่ความรวยความจน มิไดอ้ยูท่ี่ความมีอายุ

สั้นหรือยาว ความสุขความทุกขน้ั์น ยอ่มข้ึนอยูท่ี่ เราจะสามารถประกอบคุณ

งามความดี ไดม้ากน้อยเท่าใดต่างหากเล่า 

         การฝึกฝนตนเองใหรู้จ้กัประกอบกรรมทาํดีน้ัน ยอ่มเป็นการสัง่สม

บุญบารมีโดยแท ้เราจะตอ้งหมัน่สงัเกตพฤติกรรมของเราเอง มีส่ิงใด

ผิดพลาดก็พยายามแกไ้ข เหมือนดงัหมอ ท่ีพยายามรกัษาคนไขใ้หห้ายจาก

โรคฉะน้ัน การสัง่สมบุญบารมี ตอ้งพยายามอยูทุ่กขณะจิต ค่อยทาํค่อยไป 

ไมห่วงัผลจนเกินกาํลงั ไมห่ยอ่นยาน จนไมก่า้วหน้า เมื่อจิตไดร้บัการอบรม

ท่ีดี บ่มใจจนไดท่ี้แลว้ นัน่คือความสาํเร็จ ท่ีจะไดร้บั ในการประพฤติปฏิบติั

ธรรม 

         ท่านบอกกบัพ่อวา่ จิตน้ันเกิดดบัอยูทุ่กขณะ ขอใหห้มัน่บริกรรม

อยา่ไดห้ยุดยัง้ จะขาดการสืบต่อ เมื่อบริกรรมจนเกิดความชาํนาญแลว้ ก็จะ

กลายเป็นนิสยั ไมว่า่ปากจะบริกรรมหรือไม ่จิตก็จะทาํไปเองโดยอตัโนมติั 

เมื่อจิตด่ิง เป็นเอกคัตาแลว้ไซร ้ยอ่มรวมมนตค์าถาท่ีบริกรรม ตวัคน

บริกรรม และจิตท่ีบริกรรมเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั ไมแ่ยกออกจากกนั เมื่อ

น้ันการบริกรรม ก็จะประสบความสาํเร็จทนัที อธิษฐานไวเ้ช่นไร ก็จะสม

ปรารถนาเช่นน้ัน 

         พอ่น้ัน แต่ก่อนมีช่ือวา่ เสวยีหา่ย ในวนัน้ันพอ่เปล่ียนช่ือใหม่วา่ เหล่ี

ยวฝาน เพราะพอ่รูซ้ึ้งแลว้วา่ การสรา้งอนาคตน้ันจะตอ้งเร่ิมท่ีตนเอง ใช่รอ

คอยโชคชะตา มาผลกัดนั เป็นไปตามยถากรรม พอ่จะตอ้งหลุดพน้จาก

ความเป็นปุถุชนใหไ้ด ้ไมย่อมตกอยูใ่นอิทธิพล ของคาํพยากรณอี์กต่อไป น่ี

คือความหมายในช่ือใหมข่องพอ่ ตั้งแต่น้ันมา พอ่สาํรวมระวงับทบาทของ
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กายวาจาใจ อยูต่ลอดเวลาท่ีต่ืนอยู ่ทาํใหผิ้ดแผกไปกวา่แต่ก่อนมาก ความ

มกัง่าย ตามใจตนเอง ความไมส่าํรวมอินทรียไ์ดล้ดน้อยลง มีแต่ความ

ระแวดระวงัตั้งสติไมป่ระมาท ดุจดัง่เตรียมพรอ้มตั้งรบัภยนัตราย ท่ีกาํลงัคืบ

คลานมาหาพอ่ฉะน้ัน แมจ้ะอยูใ่นท่ีมืดหรือในท่ีรโหฐาน ก็ยงัเกรงวา่ผีสาง

เทวดา คอยจอ้งจบัตามองพอ่อยู ่ต่อหน้าและลบัหลงัคน จึงประพฤติตนไม่

ต่างกนั หากมีผูใ้ดแสดงความไมพ่อใจพอ่อยา่งไร วพิากษ์วจิารณรุ์นแรง

เพียงใด พอ่กลบัรบัฟังไดโ้ดยดุษณี ไมเ่คยต่อลอ้ต่อเถียงกบัผูใ้ดอีกเลย 

         เม่ือกาลเวลาผ่านไปอีกหน่ึงปี พอ่ไดโ้อกาสเขา้ทาํการสอบไล่อีกครั้ง 

คราวน้ีไดท่ี้หน่ึง พลิกความคาดหมายของท่านผูเ้ฒ่าข่ง ท่ีพยากรณไ์วว้า่จะ

สอบไดท่ี้สาม ท่านวา่หลงัจากสอบครั้งน้ีแลว้ ต่อไปจะสอบไมไ่ดอี้ก แต่เมื่อ

พอ่ไปสอบ ก็สอบไดอี้ก เป็นอนัวา่คาํพยากรณ ์ไมส่ามารถกุมวถีิชีวติของพอ่

ไดอี้กต่อไป 

         แต่การทาํความดีน้ัน มิไดง่้ายอยา่งท่ีนึกไว ้สาํรวจดูแลว้ ก็พบ

ขอ้บกพร่องมากมาย เช่นไมม่ีความอาจหาญพอ ท่ีจะเส่ียงชีวติเขา้ช่วยเหลือผู ้

ท่ีประสบภยั บางทีจิตใจลงัเล ไมส่ามารถช่วยไดสุ้ดกาํลงั บางทีก็ช่วยไป บ่น

วา่ไป อดติเตียนเสียมิได ้เวลาปกติก็ยงัมีสติควบคุมตนเองไดดี้อยู ่บางทีด่ืม

เหลา้เมามาย ความประพฤติดั้งเดิมก็กลบัมามีบทบาทอีก คะแนนของกรรม

ดี ถูกกรรมชัว่ลบไปเสียมาก ทาํใหต้อ้งใชเ้วลาเกือบ ๑๑ ปี คือตั้งแต่ พ.ศ.

๒๑๑๒-พ.ศ.๒๑๒๒ จึงสามารถรวบรวมการทาํความดีไดค้รบสามพนัครั้ง 

         บงัเอิญขณะน้ัน พอ่ไปเท่ียวนอกด่านกบัเพ่ือน จึงมิไดป้ระกอบพิธี

อุทิศบุญกุศล ดงัท่ีตั้งจิตอธิษฐานไว ้จนกระทัง่รุ่งข้ึนอีกปีหน่ึง พ.ศ. ๒๑๒๓ 

เมื่อกลบัมาทางใตแ้ลว้ จึงไปนิมนตท่์านซ่ิงคงและท่านเฮวย่คง ซ่ึงลว้นเป็น

พระเถระ ท่ีทรงคุณวเิศษ มาประกอบพิธีอุทิศกุศลผลบุญ ท่ีไดเ้พียรทาํ
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ต่อเน่ือง มาไดร้วมสามพนัครั้ง ตามท่ีไดต้ั้งจิตอธิษฐานไว ้แลว้เร่ิมตั้งจิต

อธิษฐานใหมค่รั้งน้ี ขอใหไ้ดล้กูท่ีดี จะทาํความดีอีกสามพนัครั้ง พอรุ่งข้ึนอีก

ปี พ.ศ. ๒๑๒๔ พอ่ก็ไดเ้จา้มา จึงตั้งช่ือใหว้า่ เทียนช่ี แปลวา่ ฟ้าประทาน 

         เวลาใดท่ีพอ่ไดก้ระทาํความดีทางกายกรรมก็ดี มโนกรรมก็ดี 

วจีกรรมก็ดี พอ่ก็จะใชพู้ก่นับนัทึกไวท้นัที แต่แมเ่จา้เขียนหนังสือไมเ่ป็น เมื่อ

ไดช้่วยพอ่กระทาํความดีครั้งใด ก็ใชก้า้นขนหา่น จิ้ มชาดกดวงไวบ้นปฏิทิน 

บางวนัใหท้านคนยากจนหลายครั้ง ปล่อยสตัวม์ีชีวติมาก วนัหน่ึงๆ แมเ่จา้วง

ไวถึ้งสิบกวา่วงดว้ยกนั เพียงสองปีกวา่ก็ทาํไดค้รบสามพนัครั้งอีก คราวน้ี พอ่

นิมนตพ์ระเถระรปูก่อนๆ มาทาํพิธีอุทิศบุญกุศลท่ีบา้นเราเอง และเร่ิมตั้งจิต

อธิษฐาน ขอใหส้อบตาํแหน่งจิ้ นสือได ้จะทาํความดีใหค้รบหน่ึงหมื่นครั้ง 

ต่อมาอีกสามปี พอ่ก็สอบไดแ้ละไดเ้ป็นนายอาํเภอในปีน้ันเอง ประมาณ 

พ.ศ. ๒๑๒๙ (ประมาณ ค.ศ. ๑๕๘๖) 

         พอ่ไดท้าํสมุดข้ึนมาเล่มหน่ึง ใหช่ื้อวา่สมุดบริหารใจตอนเชา้ อนัเป็น

เวลา ท่ีพอ่นัง่ชาํระความ พอ่ก็ใหค้นนําสมุดน้ีมาวางไวบ้นบลัลงักด์ว้ย ในแต่

ละวนั พอ่ชาํระคดีไวอ้ยา่งไรบา้ง ก็จะบนัทึกไวใ้นสมุดเล่มน้ีอยา่งละเอียด 

เพื่อไวต้รวจสอบดูวา่จะมีอคติในการชาํระความอยา่งไรบา้งหรือไม ่มีความ

ยุติธรรมเพียงพอไหม ใหค้วามเมตตาปรานีเพียงพอไหม เพื่อจะไดไ้วแ้กไ้ข

ในวนัต่อไป พอตกกลางคืน พอ่ก็ตั้งโต๊ะท่ีกลางลานบา้น พอ่แต่งตวัเต็มยศ

เพื่อแสดงความเคารพต่อฟ้าดิน แลว้จุดธูปเทียนบชูาฟ้าดิน คุกเข่าลงอ่าน

บนัทึกน้ัน แลว้เผาถวายฟ้าดินหน่ึงชุด เก็บไวห้น่ึงชุด ท่ีพอ่ทาํเช่นน้ี ก็เพราะ

พอ่เห็นตวัอยา่งอนัดีงามน้ี มาจากขุนนางผูใ้หญ่ท่านหน่ึง ในสมยัราชวงศ์

ซอ้ง ท่ีไดร้บัการจารึกไว ้ในประวติัศาสตรจ์ีน ดว้ยความเคารพอยา่งสงู วา่

เป็นผูท่ี้มีความซ่ือสตัยสุ์จริต มีความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ีของท่าน เท่ากบั

ชีวติของท่านเอง ไมย่อมสยบต่อขุนนางกงัฉิน ดูแลความทุกขสุ์ขของราษฎร 



33 

 

และขุนนางใหญ่น้อยอยา่งไมก่ลวัตาย ถา้มีการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง มีการ

อาศยัหน้าท่ีหรืออิทธิพล ก่อกรรมทาํเข็ญกบัชาวบา้น หรือขุนนางผูน้้อยแลว้

ไซร ้แมผู้น้ั้นจะเป็นขุนนางผูใ้หญ่ เป็นท่ีโปรดปรานของฮ่องเตส้กัเพียงไรก็

ตาม ท่านก็ไมเ่กรงกลวั เป็นตอ้งนําหลกัฐานทลูเกลา้ฯ ถวายฮ่องเตใ้หไ้ดร้บั

โทษานุโทษจงได ้เมื่อท่านส้ินอายุขยัแลว้ จึงไดร้บัพระราชทานเกียรติยศอนั

สงูส่ง ไดร้บัสถาปนาเป็นท่ีชิงเซ่ียงกง หมายถึงผูท่ี้กราบทลูดว้ยความสะอาด

บริสุทธ์ิใจ (เขา้ใจวา่หมายถึง เปาบุน้จิ้ น) พอ่อ่านชีวประวติัอนัเกริกเกียรติ

ของท่านแลว้ ประทบัใจมาก จึงถือเป็นตวัอยา่งอนัดีงามท่ีจะตอ้งปฏิบติัตาม

ใหไ้ด ้เพื่อป้องกนัการชาํระความของพอ่ มิใหด่้างพรอ้ยเสียความยุติธรรมไป

ได ้พอ่จึงกระทาํเช่นน้ีทุกคืน 

         แมข่องเจา้แสดงความวติกกงัวลใหพ้อ่ฟังวา่ แต่ก่อนน้ีอยูบ่า้นเราเอง 

ก็ช่วยกนัทาํบุญทาํทาน มีโอกาสประกอบกรรมดีมาก ไมก่ี่ปีก็ไดค้รบสามพนั

ครั้ง แต่ตอนน้ี เราอยูใ่นสถานท่ีราชการ ไมม่ีโอกาสสมัผสักบัคนยากจน 

เหมือนแต่ก่อน ความดีหน่ึงหมื่นครั้ง เมื่อใดจะทาํสาํเร็จไดเ้ล่า 

         พอ่ก็ไดแ้ต่รบัฟัง ในคืนวนัน้ัน จะวา่บงัเอิญหรือไมห่นอ พอ่ฝันเห็น

เทวดาองคห์น่ึง พอ่จึงปรบัทุกขก์บัท่าน ถึงเร่ืองท่ีแมเ่จา้วติกกงัวล ท่านบอก

กบัพอ่วา่ พอ่น้ันไมรู่ต้วัเลย พอ่ไดท้าํความดีครบหน่ึงหมื่นครั้งแลว้ เพียงแต่

ลดภาษีขา้ว ใหแ้ก่ราษฎรทั้งหมด ท่ีอยูใ่นความปกครองของพอ่โดยทัว่หน้า

กนั การบรรเทาภาระอนัหนักของราษฎร เป็นกุศลกรรมอนัยิง่ใหญ่ เพราะ

ทาํใหร้าษฎรเป็นสุขขึ้ น พอ่ต่ืนข้ึนมาก็นึกขึ้ นไดว้า่ พอ่ไดท้าํไปเช่นน้ันจริงๆ 

เพราะสงสารราษฎรท่ีตอ้งเสียภาษีหนักเกินไป ทาํไมเร่ืองราวเหล่าน้ี ซ่ึงพอ่

เห็นเป็นเร่ืองเล็กน้อย แต่ก็ล่วงรูถึ้งเทวดาฟ้าดินได ้และก็ยงัสงสยัอยูว่า่ ทาํ

เพียงแค่น้ีน่ะหรือ ก็เป็นความดีไดถึ้งหน่ึงหมื่นครั้ง บงัเอิญ ท่านฝานอวีย๋์

เถระ มาจากภเูขาอู่ถายซาน พอ่จึงกราบถามท่านเพื่อใหห้ายสงสยั 
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         ท่านตอบวา่ กุศลกรรมใดก็ตาม ถา้ทาํดว้ยความจริงใจ บริสุทธ์ิใจ ไม่

หวงัตอบแทนเป็นส่วนตวัแลว้ไซร ้แมก้ระทาํครั้งเดียว ก็เท่ากบักระทาํหมื่น

ครั้งไดที้เดียว การท่ีพอ่เห็นความทุกขย์ากของราษฎร หาทางแกไ้ข ผ่อน

หนักเป็นเบา ความสุขท่ีราษฎรทั้งอาํเภอไดร้บั ยอ่มเป็นกุศลกรรมอนั

ยิง่ใหญ่ พอ่จึงเอาเงินเดือนของพอ่เดือนน้ัน ถวายแก่ท่านฝานอวีย๋เ์ถระ 

เพื่อใหท้าํอาหารมงัสวริติั ถวายพระภิกษุในวดัของท่าน ซ่ึงมีประมาณหน่ึง

หมื่นรปู และอุทิศกุศลกรรมทั้งมวลไปตามท่ีอธิษฐานเอาไว ้

         ท่านผูเ้ฒ่าขง่เคยพยากรณพ์อ่ไวว้า่ พอ่จะมีอายุอยูไ่ด ้๕๓ ปีเท่าน้ัน 

พอ่ก็มิไดอ้ธิษฐาน ใหต้นเองมีอายุยนืยาวแต่อยา่งใด แต่ปีน้ันพอ่ก็ไมเ่ป็นไร 

อยูม่าจนบดัน้ี พอ่มีอายุได ้๖๙ ปี แลว้ โบราณท่านกล่าวไวว้า่ ฟ้าดินน้ัน สุด

ท่ีจะหยัง่รูไ้ด ้ชะตาชีวติจึงเอาแน่ไมไ่ด ้ชีวติของใคร คนน้ัน ก็ตอ้งสรา้ง

อนาคตเอาเอง จะใหค้นอ่ืนสรา้งใหห้าไดไ้ม ่คาํพดูน้ีเป็นความจริง ท่ีพอ่

พิสจูน์ไดด้ว้ยตนเอง พอ่จึงเช่ือมัน่ ดว้ยความประจกัษ์แจง้แก่ใจของพอ่เองวา่ 

ความสุขความทุกข ์ลว้นแต่เกิดจากการกระทาํของตนเองทั้งส้ิน ทาํดีก็ดี ทาํ

ชัว่ก็ชัว่ เป็นคาํท่ีท่านนักปราชญโ์บราณกล่าวกนัต่อๆ มาจนถึงบดัน้ี ถา้ใคร

ยงัเช่ือวา่ สุขทุกขเ์ป็นส่ิงท่ีถูกลิขิตมาแลว้อยา่งแน่นอน แกไ้ขไมไ่ดแ้ลว้ไซร ้

แมผู้น้ั้นจะแสนฉลาดปราดเปร่ืองอยา่งไร เขาก็ยงัเป็นปุถุชนอยู ่หา

ความกา้วหน้ามิไดเ้ลย 

         สาํหรบัตวัของลกูน้ัน พอ่ก็ยงัไมท่ราบวา่ อนาคตจะเป็นอยา่งไร แต่

ขอใหล้กูจาํไวว้า่ แมล้กูจะมีบุญวาสนาชะตาสงูก็อยา่ยดึมัน่วา่ จะเป็นเช่นน้ัน

เสมอไป อาจจะมีวนัท่ีตกตํา่ลงได ้ถา้ลกูไมรู่จ้กัการระวงัตวั ยามใดท่ีลกูรูสึ้ก

ชีวติ มีแต่ความราบร่ืน ปลอดโปร่งสะดวกสบายไปทุกส่ิง ลกูก็อยา่ยดึมัน่ วา่

จะเป็นเช่นน้ันตลอดไป อาจจะมีวนัท่ีตอ้งประสบความยุง่ยากเดือดรอ้น ถา้

ลกูไมต่ั้งตนอยูใ่นศีลในธรรมอยูเ่สมอ ยามใดท่ีลกูมีความเหลือเฟือ เงินทอง
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ไหลมาเทมา มีความสมบรูณพ์นูสุขทุกประการ ก็อยา่ยดึมัน่วา่ จะเป็น

เช่นน้ันเสมอไป อาจจะมีสกัวนัหน่ึง ท่ีลกูจะตอ้งตกระกาํลาํบาก ระหกระเหิน 

แมจ้ะหาท่ีคา้งกายสกัคืน ก็ทั้งยาก หากลกูไมรู่จ้กัใชเ้งิน ใหเ้ป็นประโยชน์

ในทางท่ีถูกท่ีควร ทั้งแก่ตนเองและแก่ผูอ่ื้น ยามใดท่ีมีคนนิยมชมชอบ 

เคารพนบนอบต่อลกู ลกูก็จะตอ้งยิง่ทาํตน ใหเ้ป็นท่ีน่าเคารพยิง่ๆ ข้ึน ถ่อม

เน้ือถ่อมตวัดว้ยความจริงใจ ใช่เสแสรง้แกลง้ทาํ ปากอยา่งใจอยา่ง อวดดี

วางอาํนาจ ยามใดท่ีลกูไดร้บัยศถาบรรดาศกัด์ิอนัสงูส่ง ลกูก็อยา่ยดึมัน่ใน

โลกธรรมน้ันวา่ จะแน่นอนเสมอไป ตอ้งเตือนสติตนเองอยูเ่สมอวา่ สกัวนั

หน่ึง ยศศกัด์ิช่ือเสียง เงินทองและความสุขทั้งมวลอาจจะพงัพินาศไปใน

พริบตาเดียวก็ได ้ถา้ลกูไมห่มัน่ประกอบความดีใหย้ิง่ๆ ข้ึนไป แมล้กูจะมี

ความรูค้วามสามารถเพียงใด ก็จงอยา่ทะนงตนวา่ใครก็สูไ้มไ่ด ้ลกูจะตอ้ง

หมัน่ฝึกฝน เพื่อใหค้วามรูน้ั้นแตกฉานยิง่ข้ึน ถา้ลกูทาํไดเ้ช่นน้ี ลกูก็จะเป็น ผู ้

ท่ีมีคุณธรรมอนัสงูส่ง และคงความสงูส่งน้ันไวไ้ด ้ไมม่ีวนัท่ีจะตกตํา่ นอกจาก

วบิากแหง่กรรมเก่า ซ่ึงไมม่ีใครรูว้า่ในชาติปางก่อนๆ น้ัน ลกูไดเ้คยทาํ

อกุศลกรรมอะไรไวบ้า้ง วบิากแหง่อกุศลกรรมน้ัน ยอ่มใหผ้ลเมื่อถึงเวลา

เสมอ แต่ถา้ลกูมีความดีมากจริงๆ แลว้ อกุศลกรรมบางอยา่ง จะกลายเป็น

อโหสิกรรมไป คือกรรมตามไมท่นั 

         ลกูตอ้งเคารพบชูาบรรพชน สรรเสริญคุณงามความดีของบรรพชน 

ใหแ้ผ่ไพศาล ลกูจะตอ้งปกปิดความผิดพลาดของพอ่แมไ่ว ้อยา่ใหเ้ป็นท่ีเส่ือม

เสียแก่วงศต์ระกลูได ้ชาติบา้นเมือง เป็นส่ิงท่ีจะตอ้งเทิดทนูรกัษาไวด้ว้ยชีวติ 

ตอ้งมีความซ่ือสตัยสุ์จริต จงรกัภกัดีต่อองคฮ่์องเตไ้มเ่ส่ือมคลาย ลกูจะตอ้ง

สรา้งครอบครวัใหม้ีความสุข ความอบอุ่นใจตลอดจนคนรบัใช ้ลกูจะตอ้ง

ช่วยเหลือเก้ือกลูผูท่ี้ยากไรใ้หไ้ดท้นัท่วงที ลกูจะตอ้งมีจิตสาํรวมระวงัอินทรีย์

อยูต่ลอดเวลา เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด ท่ีจะเกิดขึ้ นทั้งทางกายวาจาและใจ 
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         ลกูจะตอ้งสาํรวจตรวจขอ้บกพร่องในตวัของลกูเองทุกๆ วนัอยา่ได้

ขาด และจะตอ้งแกไ้ขความผิดพลาดใหท้นัท่วงทีทุกๆ วนัเช่นกนั วนัใด ท่ีลกู

มองไมเ่ห็นความผิดพลาดของลกู ก็แสดงวา่การปฏิบติัธรรมของลกู ไมไ่ด้

กา้วหน้าไปเลย และกาํลงัถอยหลงัแลว้ เพราะฉะน้ัน ลกูจะตอ้งหาความ

ผิดพลาดของตนเองใหพ้บ และแกไ้ขใหไ้ดท้นัท่วงที มิฉะน้ันแลว้ ลกูจะ

กา้วหน้าต่อไปไมไ่ด ้เป็นการเสียชาติเกิด 

         คาํสัง่สอนของท่านอวิน๋กุเถระน้ัน ช่างลึกลํ้าตรงตามสภาวะธรรม 

และเป็นความจริงทุกประการ ซ่ึงลกูจะตอ้งนํามาครุ่นคิดวเิคราะหว์จิยัหา

เหตุผล เพื่อใหป้ระจกัษ์แจง้แก่ใจของลกูเอง และยดึถือนํามาปฏิบติัตาม

คาํสัง่สอนของท่าน อยา่งเคร่งครดั ใหเ้กิดเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมาใหไ้ด ้จึงจะไม่

เสียแรง ท่ีเกิดมาแลว้ชาติหน่ึง มิไดป้ล่อยเวลาอนัมีค่าใหผ่้านไปโดยไร้

ประโยชน์เลย 
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โอวาทขอ้ท่ีสอง วธีิแกไ้ขความผิดพลาด 

 

   ในยุคชุนชิว ก่อน พ.ศ. ๒๒๗-พ.ศ. ๖๗ เป็นระยะเวลาท่ีอาํนาจของ

ราชวงศโ์จว (ก่อนศตวรรษท่ี ๑๑-ก่อน พ.ศ. ๒๒๘) เส่ือมถอย หวัเมืองใหญ่

น้อยต่างแข็งขอ้ ตั้งตนเป็นใหญ่ จิตใจคนจีนในยุคน้ีเส่ือมทรามโหดเหี้ ยม

มาก ลกูฆ่าพอ่ ขุนนางฆ่าฮ่องเต ้ท่านนักปราชญข์งจื๊อก็เกิดในยุคน้ี ท่านเห็น
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วา่ เหตุการณจ์ะรุนแรงยิง่ข้ึน ไมเ่ป็นผลดีต่อประเทคชาติ จึงนําหนังสือเล่ม

หน่ึงมีช่ือวา่ ชุนชิว ซ่ึงเป็นของแควน้หลู่ มาแกไ้ขปรบัปรุงเสียใหมส่่วนท่ีดี

คงไว ้ส่วนท่ีขาดเพิ่มเติม บนัทึกความชัว่รา้ยในยุคน้ันไวใ้นหนังสือ ชุนชิว น้ี 

อยา่งละเอียดละออ เพื่อไวเ้ตือนใจคน ไมใ่หนํ้ามาเป็นเยีย่งอยา่ง ขุนนางใน

สมยัน้ัน ช่างดูคน โดยสงัเกตจากกิริยาวาจา ก็สามารถคาดคะเนอนาคตของ

คนๆ น้ันได ้สงัคมขุนนางในสมยัน้ัน จึงมกันําบุคลิกของใครต่อใคร มาเป็น

หวัขอ้ในการสนทนา พอ่จึงอยากใหล้กูคน้หาส่วนดีส่วนเสียของหนังสือเล่มน้ี 

แมจ้ะเป็นของโบรํา่โบราณ หา่งจากยุคเราเกือบสองพนัปีก็ตาม แต่ลกูก็จะได้

ประโยชน์จากหนังสือน้ีอยา่งเหลือลน้ นอกจากเล่มน้ีแลว้ ก็ยงัมีอีกหลายเล่ม 

ท่ีบนัทึกประวติัศาสตรใ์นระยะสองพนัปีน้ี ลกูอ่านแลว้จะไดเ้ขา้ใจชีวติดีข้ึน 

รูจ้กันําส่วนดีของอดีต มาเสริมสรา้งชีวติอนาคต ของลกูเอง ใหเ้พียบพรอ้ม

ดว้ยความเป็นคนท่ีมีศีลมีธรรม หลุดพน้ จากความเป็นปุถุชนไดใ้นท่ีสุด  

         ธรรมดานิมิตหรือลางสงัหรณน้ั์น มกัจะเกิดทางใจ แลว้ปรากฏให้

เห็นทางอิริยาบถ บุคลิกลกัษณะจึงเปรียบประดุจกระจกเงา ฉายใหเ้ห็นบุญ

วาสนาหรือเคราะหก์รรม ท่ีบุคคลน้ันๆ จะตอ้งไดร้บัในอนาคต ปุถุชนมกั

มองไมเ่ห็นบุคลิกลกัษณะ อนัน่าศึกษาน้ี กลบัเห็นวา่เป็นการคาดคะเนท่ีไม่

แน่นอน  

         ธรรมชาติน้ันมีความซ่ือตรงยิง่นัก หากเราเอาอยา่งธรรมชาติได ้

จิตใจของเราน้ี ก็จะผสมผสานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัธรรมชาติ ซ่ึงก็คือฟ้า

ดินนัน่เอง ฉะน้ัน ลกูจงสงัเกตพฤติกรรมของบุคคลต่างๆ วา่เขาชอบทาํ

กรรมดีหรือกรรมชัว่ ถา้เขาชอบทาํแต่กรรมดี ทาํไดค้รบตามมาตรการ และ

สงูถึงมาตรฐานแลว้ไซร ้จงแน่ใจเถิด เขาจะตอ้งไดร้บัผลดีแน่ แต่ถา้เขาชอบ

ทาํแต่กรรมชัว่ ลกูก็จงแน่ใจเถิด วา่เขาจะตอ้งไดร้บัผลเลวรา้ยตอบแทน หาก
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ลกูตอ้งการความสุข และหา่งไกลจากความทุกข ์ลกูจะตอ้งรูจ้กัวธีิแกไ้ขความ

ผิดพลาดของตนเองเสียก่อน  

         ขอ้ ๑ ลกูจะตอ้งมีความละอายต่อการทาํชัว่ ไมว่า่จะอยูต่่อหน้าหรือ

ลบัหลงัผูค้น ลกูลองคิดดูสินักปราชญแ์ต่ครั้งโบราณมา ท่านก็เป็นชายอก

สามศอกเช่นลกูน้ี แต่ไฉนท่านเหล่าน้ันจึงไดร้บัความเคารพบชูาเป็นปชูนีย

บุคคล แมก้าลเวลา จกัไดผ่้านไปแลว้เป็นรอ้ยชัว่คนก็ตาม ส่วนลกูน้ันเล่า

ยงัคงเป็นกระเบ้ือง ท่ีแตกอยูเ่ป็นเส่ียงๆ ในชีวติยงัไมไ่ดส้รา้งอะไร เป็นช้ิน

เป็นอนัเป็นแก่นเป็นสาร ใหป้รากฏเลย ทั้งน้ี ก็เพราะลกูมวัหลงระเริงอยูก่บั

ความสุขทางโลก เหมือนผา้ขาวท่ีถูกสีต่างๆ แปดเป้ือนเสียแลว้ ยอ่มหมด

ความบริสุทธ์ิผุดผ่อง มกัจะทาํอะไรท่ีไมส่มควรทาํ แต่คิดวา่ผูอ่ื้นไมล่่วงรู ้

ต่อไปก็ยิง่เหิมเกริม ทาํผิดมากข้ึนทุกที โดยไมม่ีความละอายต่อบาป ลงทา้ย 

ก็จะเหมือนกบัสตัวเ์ดรจัฉาน ท่ีไมส่ามารถรูว้า่ตนเองกาํลงัทาํอะไรอยู ่ใน

โลกน้ี จะมีส่ิงไรอีกเล่าท่ีจะน่าละอายไปกวา่ ท่ีตนเองไมรู่ดี้รูช้ัว่ ท่าน

นักปราชญเ์มิ่งจื๊ อ จึงไดก้ล่าวไวว้า่ ความละอาย และความเกรงกลวัต่อบาป

น้ัน เป็นความยิง่ใหญ่ของมนุษยใ์นโลกน้ี ผูใ้ดมีไวย้อ่มไดช่ื้อวา่เป็นปราชญ ์

ผูใ้ดมิไดม้ีไวย้อ่มเหมือนสตัวเ์ดรจัฉาน ลกูจึงตอ้งเร่ิมตน้แกไ้ขความผิดพลาด

ของตนเองดว้ยกุศลธรรมขอ้น้ีก่อน  

         ขอ้ ๒ ลกูจะตอ้งมีความเกรงกลวัต่อการทาํชัว่ เทพยดาอยูเ่บ้ืองบน ผี

สางวญิญาณลว้นมีร่างโปร่งแสง มีอยูเ่กล่ือนกลาดทุกหนทุกแหง่ ซ่ึงนัยน์ตา

ของมนุษยธ์รรมดายอ่มมองไมเ่ห็น ไมว่า่ลกูจะทาํผิดอะไรท่ีคนไมรู่ ้ผีสาง

เทวดาก็รูห้มด ถา้ลกูทาํความผิดรา้ยแรง ลกูก็จะตอ้งไดร้บัเคราะหก์รรมไม่

เบา ทีเดียวละ ถา้ลกูทาํผิดเพียงนิดหน่อย ก็จะทาํใหล้กูไดร้บัความสุข ท่ี

กาํลงัใหผ้ลอยูใ่นปัจจุบนัลดน้อยลงทนัที ลกูจะไมก่ลวัไดห้รือ  
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         ไม่เพียงเท่าน้ัน แมเ้ราจะอยูใ่นบา้นของเราเอง ในท่ีรโหฐานก็ตาม ก็

หนีไมพ่น้ สายตาของผีสางเทวดาไปได ้แมล้กูจะปกปิดความผิดไวดี้เพียงไร 

แต่จะปกปิดผีสางเทวดาหาไดไ้ม ่เพราะแมแ้ต่ในตวัลกูมีไสก่ี้ขด ท่าน

เหล่าน้ันก็มองเห็นทะลุปรุโปร่งอยูแ่ลว้ หากวนัใดบงัเอิญมีคนแอบเห็นเขา้ 

ลกูก็จะกลายเป็นคนไรค้่าไปทีเดียว อยา่งน้ีแลว้ลกูยงัจะไมก่ลวัอีกหรือ  

         ไม่เพียงเท่าน้ัน หากลกูยงัมีลมหายใจอยู ่แมจ้ะทาํความผิดลน้ฟ้า ก็

ยงัมีโอกาสแกต้วัได ้ถา้ลกูสาํนึกในความผิดน้ันไดท้นัท่วงที ในกาลก่อน มี

ชายคนหน่ึง ตลอดชีวติของเขาชอบทาํแต่กรรมชัว่ ครั้นพอใกลจ้ะตาย ได้

สาํนึกผิดเพียงขณะจิตเดียวและจิตสุดทา้ยท่ีรูจ้กัผิดชอบชัว่ดี ก็ยงัสามารถทาํ

ใหจ้ิตท่ีเกิดต่อจากจิตสุดทา้ย (จุติจิต) ไดป้ฏิสนธิในสุคติภพทนัท่วงที รอด

จากการไปสู่ทุคติภพอยา่งหวุดหวดิ และเม่ือเขาไดไ้ปสู่สุคติภพเสียก่อนเช่นน้ี 

จิตท่ีรูจ้กัผิดชอบชัว่ดีแลว้ในวนิาทีสุดทา้ยน้ี ก็ยอ่มเป็นปัจจยั ใหเ้ขาประกอบ

แต่กรรมดี หากเขาสามารถสัง่สมความดีไดม้ากกวา่กรรมชัว่ ท่ีเคยกระทาํมา

เป็นหม่ืนเท่าพนัทวแีลว้ไซร ้วบิากแหง่กรรมชัว่ท่ีมิใช่กรรมหนัก จกัติด

ตามมาใหผ้ลไมท่นัเสียแลว้ ดุจในถํ้าท่ีมืดมิดมานานนับพนัปี เพียงแต่จุดไฟ

ใหส้วา่งเพียงดวงเดียว ก็สามารถขบัไล่ความมืด ท่ีมีมานานนับพนัปีใหห้มด

ส้ินไปในพริบตาเดียว ฉะน้ัน ลกูจงจาํไวว้า่ ความผิดท่ีลกูกระทาํไวน้านแลว้ 

หรือเพิ่งกระทาํ ขอใหรู้ส้าํนึกและแกไ้ขเสียทนัที จึงจะเอาตวัรอดได ้ไมต่อ้ง

ไปสู่ทุคติภพท่ีเต็มไปดว้ยความทุกขท์รมาน  

         แต่ลกูจะตอ้งจาํไวใ้หดี้วา่ แมค้วามผิดน้ันเป็นส่ิงท่ีแกไ้ขได ้อยา่นอน

ใจ ท่ีจะทาํผิดบ่อยๆ อยา่นึกวา่วนัน้ี เราทาํผิดแค่น้ีไมเ่ป็นไร พรุ่งน้ีเราจะ

แกไ้ข ไมท่าํอีกก็แลว้กนั ถา้คิดเช่นน้ี ก็ผิดจากวตัถุประสงคท่ี์พอ่พรํา่สอนลกู

มา อนัความผิดท่ีเกิดจากรูว้า่ผิดแลว้ยงัจงใจทาํ เป็นมโนกรรมท่ีมีโทษหนัก 

แมล้กูตั้งใจจะแกไ้ขในวนัพรุ่ง ก็อาจจะสายไปเสียแลว้ เพราะในโลกแหง่



42 

 

ความวุน่วายน้ี ใครจะรบัประกนัไดว้า่เราจะมีชีวติอยูจ่นถึงวนัพรุ่งน้ี มนุษยม์ี

ชิวติอยูไ่ดด้ว้ยลมหายใจ ถา้ลกูขาดหายใจเพียงครั้งเดียว ชีวติน้ีก็ไมใ่ช่ของลกู

เสียแลว้ ทุกส่ิงลกูก็นําติดตวัไปดว้ยไมไ่ด ้เพราะทุกส่ิงเป็นรปูธรรม ไมม่ีใคร

เป็นเจา้ของรปูธรรมไดช้ัว่นิรนัดร ์ส่ิงท่ีติดตามลกูไปได ้มีเพียงกรรมดีและ

กรรมชัว่เท่าน้ัน อนัเป็นนามธรรมท่ีมนุษยม์องไมเ่ห็น จะสมัผสัไดด้ว้ยใจ

เท่าน้ัน หากบุญยงัมีเหลือพอ ไดก้ลบัมาเกิดเป็นมนุษยอี์ก ก็จะเป็นคนท่ี

ช่ือเสียงไมดี่เป็นรอ้ยปีพนัปี แมจ้ะมีลกูหลานท่ีดี ก็ไมส่ามารถช่วยลกูได ้หาก

กรรมหนักไมส่ามารถมาเกิดเป็นมนุษยอี์ก ก็จะตอ้งตกนรกหมกไหม ้ทน

ทุกขท์รมานไปชัว่กปัชัว่กลัป์ แมพ้ระพุทธองค ์ก็ทรงโปรดไม่ได ้เพราะผูใ้ด

ทาํกรรมไว ้ผูน้ั้นเองเป็นผูไ้ดร้บัผลแหง่กรรมน้ัน ลกูยงัจะไมก่ลวัไดห้รือ  

         ขอ้ ๓ ลกูจะตอ้งมีความกลา้ท่ีจะแกไ้ขตนเอง มีกาํลงัใจท่ีจะแกไ้ขอยา่ง

จริงจงั ไมท่อ้ถอย มีความเพียรอยา่งสมํา่เสมอไมใ่ช่ทาํบา้งหยุดบา้ง 

ความผิดเล็กๆ น้อยๆ น้ัน เปรียบประดุจหนามตาํอยูใ่นเน้ือ ถา้รีบบ่งหนาม

ออกเสีย ก็จะหายเจ็บทนัที หากเป็นความผิดใหญ่หลวง ก็เปรียบประดุจถูกงู

พิษท่ีรา้ยแรงขบกดัเอาท่ีน้ิว ถา้ลกูไมก่ลา้ตดัน้ิวท้ิง พิษก็จะลุกลามไปถึงหวัใจ 

และตายไดง้่ายๆ ลกูจึงตอ้งมีจิตใจ ท่ีเด็ดเด่ียว กลา้เผชิญความจริง รูต้วัวา่

ผิดตรงไหน ตอ้งแกต้รงน้ันทนัที อยา่รีรอลงัเล จะเสียการในภายหลงั ลกูจง

ศึกษาวชิาโป๊ยก่วย ท่ีวา่ดว้ยความแข็งแกร่งของฟ้า ความอ่อนโยนของดิน 

ความมีพลงัของไฟ ความเย็นของน้ํา ความกึกกอ้งของเสียงฟ้ารอ้ง ความแรง

กลา้ของลม ความมัน่คงของขุนเขา และความเป็นกระแสของสายธาร แลว้

ลกูจะเขา้ใจ ถึงธรรมชาติแปดประการน้ี ซ่ึงต่างก็เป็นปัจจยัใหก้นัและกนั ใน

ยามท่ีพายุมา เสียงฟ้ารอ้ง ลมก็จะเป็นปัจจยัช่วยใหฟ้้ารอ้งดงัยิง่ข้ึน ฟ้าก็จะ

ช่วยลม ใหม้ีกาํลงัพดัรุนแรงขึ้ น ตวัอยา่งเหล่าน้ี ถา้ลกูศึกษาใหเ้ขา้ใจแลว้ ก็

จะสามารถนําวชิาโป๊ยก่วยน้ี มาประยุกตใ์นชีวติประจาํวนั ใหเ้กิดประโยชน์
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สุขแก่ลกูเอง ความผิดถูกความดีชัว่ ลว้นเป็นปัจจยัแก่กนัและกนั เมื่อรูว้า่ผิด 

รีบแกไ้ขเสีย ความถูกก็จะกลบัคืนมา เมื่อทาํความดีอยูค่วามชัว่ไหนเลย จะ

กลํ้ากราย ทั้งหมดน้ีข้ึนอยูก่บัความเด็ดเด่ียวกลา้หาญของลกูเองเท่าน้ัน จง

จาํไว ้ 

         เม่ือลกูมีความละอาย มีความเกรงกลวั และมีความกลา้หาญเด็ด

เด่ียว ท่ีจะแกไ้ขความผิดพลาดของตนเองแลว้ไซร ้ความผิดน้ันก็ยอ่มจะลด

น้อยถอยลง จนหมดไปในท่ีสุด เปรียบประดุจสายน้ําท่ีรวมตวั กลายเป็น

น้ําแข็งในฤดูใบไมผ้ลิ เมื่อถูกแสงอาทิตยก็์ยอ่มละลายกลายเป็นน้ําดงัเดิม 

แต่ความผิดพลาดของมนุษยน้ั์น ไมง่่ายดงัวา่ไปเสียทั้งหมด บางส่ิงตอ้งแกท่ี้

เหตุการณ ์บางส่ิงตอ้งแกท่ี้เหตุผล บางส่ิงตอ้งแกท่ี้ใจ วธีิการแกไ้ขยอ่ม

แตกต่างกนัออกไป ผลท่ีไดก็้ไมเ่หมือนกนั ลกูจงฟังใหดี้  

         เช่นเม่ือวานน้ีเราฆ่าสตัว ์วนัน้ีเราตั้งใจไม่ฆ่าอีกต่อไป หรือเม่ือวาน

เราโกรธ ผรุสวาทไปมากมาย วนัน้ีเราตั้งใจไมโ่กรธอีกต่อไป น่ีคือการแกไ้ข

ท่ีเหตุการณ ์ทาํผิดแลว้จึงไดคิ้ด ซ่ึงไมค่่อยจะไดผ้ล เพียงระงบัไดช้ัว่คราว 

เผลอเมื่อใด เราก็จะทาํผิดไดอี้ก  

         การแกไ้ข จึงตอ้งแกก่้อนท่ีจะมีการกระทาํผิดเกิดข้ึน คือ ตอ้งรูเ้หตุ ท่ี

จะก่อใหเ้กิดความผิดไดเ้สียก่อน เช่น การฆ่าสตัว ์ถา้เราเขา้ใจเสียก่อนวา่ 

ชีวติใครๆ ก็รกั ไฉนจึงฆ่าสตัวอ่ื์นเพื่อเล้ียงชีวติเราใหย้นืยาวเล่า ถา้มีใครทาํ

กบัเราบา้งอยา่งน้ี ลกูจะยอมหรือ อน่ึงการฆ่าสตัวน้ั์น ทาํใหเ้กิดความ

ทรมานเจ็บปวดแสนสาหสั นําสตัวต์ม้ในกะทะรอ้นๆ กวา่จะตายก็แสบรอ้น

ไปทุกขุมขน แมเ้ราจะบริโภคอาหารสตัวเ์อร็ดอร่อยเพียงไร เม่ือเขา้ไปอยูใ่น

ทอ้งเราแลว้ ก็จะเปล่ียนเป็นปฏิกลูต่อไป ถา้เราบริโภคแต่พืชผกัผลไม ้เราก็

อยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสุขเช่นกนั ไมเ่ดือดรอ้นอะไร ไฉนจึงตอ้งไปทาํลายชีวติผูอ่ื้น 
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เพื่อความอ่ิมเพียงชัว่ยาม แต่ตอ้งทาํลายบุญท่ีมีอยูแ่ลว้ใหน้้อยลง และเพิ่ม

บาปใหม้ากข้ึนดว้ยเล่า  

         ชีวติท่ีประกอบข้ึนดว้ยเลือดเน้ือน้ัน ยอ่มมีวญิญาณ คือความรูสึ้กนึก

คิด เช่นเดียวกบัเรา ถา้เราไมส่ามารถทาํใหส้ตัวเ์หล่าน้ันมารกันับถือเรา 

ไวว้างใจเรา และอยากอยูใ่กลเ้ราแลว้ เราก็อยา่สรา้งความเคียดแคน้ชิงชงั 

จนถึงจองเวรจองกรรมกนัข้ึนเลย ถา้ลกูคิดไดเ้ช่นน้ีแลว้ ลกูก็จะกลืนเน้ือสตัว์

เหล่าน้ัน ไมล่งคอ เมื่อสมยัโบราณกาลในยุคหินใหม ่เรามีผูนํ้าท่ีทรงเป่ียม

ดว้ยพระเมตตากรุณา และทรงปรีชาสามารถยิง่พระองคห์น่ึง ซ่ึงมีพระนาม

วา่ ต้ีซุ่น ก่อนเสวยราชยโ์ดยราษฎรพรอ้มใจกนัเลือกท่าน ท่านเป็นชาวนา 

ระหวา่งท่ีทาํนาอยูน้ั่น จะมีชา้งมาช่วยท่านไถนา มีนกมาช่วยท่านถอนหญา้ 

ซ่ึงปัจจุบนัน้ี ภาพเช่นน้ีหาดูไมไ่ดอี้กแลว้ ก็เพราะมนุษยข์าดความเมตตา

การุณย ์อยา่งจริงใจนัน่เอง  

         เร่ืองความโกรธก็เช่นกนั ถา้เรารูจ้กัคิดสกันิดวา่ คนน้ันแตกต่างกนั

ทั้งนิสยั สติปัญญา กรรมในอดีตและปัจจุบนัภมูิหน้าภมูิหลงัของแต่ละคนจึง

ไมเ่หมือนกนั บางอยา่งเขาสูเ้ราไมไ่ด ้บางอยา่งเราสูเ้ขาไมไ่ด ้เมื่อเขาพลาด

พลั้งไป ก็ดว้ยความรูเ้ท่าไมถึ่งการณ ์เป็นความโง่เขลาเบาปัญญา น่าสงสาร

มากกวา่ น่าใหอ้ภยัมากกวา่ ถึงแมเ้ขาจะใหร้า้ยเรา ก็เป็นเร่ืองท่ีเขาทาํผิด

เอง เราไมเ่ดือดรอ้นนัก ก็จะไมเ่กิดความโกรธข้ึนมาไดเ้ลย  

         ลกูจะตอ้งคิดใหไ้ดว้า่ ในโลกน้ี ไม่มีใครเลยท่ีไม่เคยทาํความผิด คนท่ี

อวดดีอวดวเิศษน้ัน หาใช่ปราชญท่ี์แทจ้ริงไม ่คนท่ีมีความรูส้มเป็น

นักปราชญน้ั์น ท่านมกัถ่อมตน คอยจบัผิดตนเอง ไมก่ลา้โกรธเคืองผูอ่ื้น ไม่

จบัผิดผูอ่ื้น คอยสาํรวจตนเอง วา่ไดล้่วงเกินใครอยา่งไรบา้งหรือเปล่า ยามท่ี

มีคนล่วงเกินตน ก็จะถามตนเองเสียก่อน วา่ ไดเ้คยล่วงเกินเขาไวก้่อน
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หรือไม ่ยามท่ีมีคนไมจ่ริงใจต่อตน ก็จะถามตนเองเสียก่อนวา่ ไดเ้คยแสดง

ความไมจ่ริงใจต่อเขาก่อนหรือไม ่เรามวัคิดเสียเช่นน้ี เราก็จะไมท่นัไดโ้กรธ

ผูอ่ื้น ยิง่ถามตนเองแลว้ปรากฏวา่ ไมเ่คยล่วงเกิน ไมเ่คยไมจ่ริงใจต่อเขามา

ก่อน เราก็ยิง่สบายใจ รบัเอาความผิดพลาดของผูอ่ื้น มาเป็นบทเรียนฝึกฝน

ตนเองต่อไป เราก็จะกลายเป็นคนดียิง่ๆ ข้ึน เมื่อคิดไดเ้ช่นน้ี ใครทาํไมดี่กบั

เรา เราก็รบับทเรียนไวด้ว้ยความยนิดี จิตใจไมขุ่่นมวั จกัมีความโกรธมาแต่

ไหน  

         ถา้มีคนนินทาวา่รา้ยลกู ลกูก็จะตอ้งคิดใหไ้ดว้า่ เหมือนคนจุดกองไฟ

เผาฟ้า แมก้องไฟจะใหญ่มหึมาเพียงใด แต่ฟ้าน้ันวา่งเปล่า ไมม่ีเช้ือท่ีจะติด

ไฟได ้กองไฟจะลุกโชติช่วงสกัเพียงใด ก็จะไหมแ้ละมอดไปขา้งเดียวในท่ีสุด 

คนท่ีวา่รา้ยลกู เห็นลกูอยูใ่นความสงบ ไมโ่กรธ ไมต่อบโต ้เขาก็จะหยุดไป

เองเช่นกนั เพราะการนินทาวา่รา้ยน้ัน เหมือนนําสีมาป้ายท่ีผา้ขาวน้ัน ยอ่ม

ยากท่ีจะขาวไดด้งัเดิม แมล้กูจะมีเหตุผลดีอยา่งไร ก็ไมส่ามารถจะโตแ้ยง้ให้

ขาวกระจา่งได ้เปรียบประดุจตวัไหมในฤดูใบไมผ้ลิ หลงกินใบหมอ่นไปด้ิน

ไป ยิง่กระดุกกระดิกมากเท่าไร ใยไหมก็ยิง่ผกูมดัตวัเองมากเท่าน้ัน ความ

โกรธก็เช่นกนั มีแต่โทษหามีคุณไม ่ถา้ลกูสามารถใชเ้หตุผลใคร่ครวญดูแลว้ 

ทุกส่ิงก็จะไมน่่าโกรธ ความโกรธก็จะไมเ่กิดขึ้ นกบัลกูอีกเลย  

         วธีิแกไ้ขความผิดพลาดท่ีพดูไปแลว้มี แกไ้ขเม่ือเกิดความผิดข้ึนแลว้ 

และแกไ้ขเมื่อยงัมิไดท้าํความผิด วธีิท่ีดีท่ีสุดก็คือ การแกท่ี้ใจนัน่เอง โบราณ

ท่านวา่ไว ้กิเลสพนัหา้ตณัหารอ้ยแปด ก็ลว้นเกิดท่ีใจทั้งส้ิน ถา้เราหา้มใจมิ

ใหเ้กิดกิเลสตณัหาได ้ความผิดใดๆ ก็เกิดขึ้ นไมไ่ด ้ดุจดัง่ดวงตะวนัสาดแสง

ส่องมาคราใด ความมืดก็หมดไป ปีศาจก็ยงัตอ้งหลบๆ ซ่อนๆ ไมก่ลา้ออกมา

เพน่พา่น เปรียบไดก้บัการโค่นลม้ตน้ไมท่ี้มีพิษ ลกูจะตอ้งขุดรากถอนโคนให้

หมดส้ิน ไมใ่ช่ค่อยๆ ลิดก่ิงปลิดใบ ซ่ึงไมท่นัการ  
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         สรุปแลว้ การแกท่ี้ใจ จึงจะเขา้ถึงความบริสุทธ์ิผุดผ่องไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

เพียงเกิดความรูสึ้กวา่จะทาํผิด ก็รูสึ้กตวัเสียก่อนแลว้ดว้ยสติสมัปชญัญะ 

ความผิดจึงเกิดขึ้ นไมไ่ด ้น่ีคือการยบัยัง้ชัง่ใจท่ีตอ้งอบรมบ่มเพาะ ใหส้ติ

ประคองใจเราไวต้ลอดเวลา ทั้งหมดน้ี ลกูจะตอ้งใชว้จิารณญาณใหถู้กตอ้ง 

วา่คราใดท่ีควรจะใชว้ธีิใด จึงจะเหมาะจะควร ถา้ลกูนําวธีิมาใชไ้มเ่หมาะไม่

ควร ก็จะไมท่นัการ แลว้ลกูก็จะตอ้งตกอยูใ่นความโง่ต่อไป ไมม่ีทางไดดี้  

         การตั้งปณิธานอนัแน่วแน่ท่ีจะแกไ้ขความผิดพลาดของตนเองก็ดี การ

อธิษฐานจิตอยูบ่่อยๆ ตลอดวนัตลอดคืนก็ดี ลว้นแต่จะช่วยกระชบั ความ

หนักแน่นใหแ้ก่ลกู นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีกลัยาณมิตรคอยช่วยเหลือตกัเตือน 

มีผีสางเทวดาคอยช่วยดลใจจิตใจของลกูตอ้งเด็ดเด่ียว แน่วแน่ ทั้งกลางวนั 

กลางคืน ทุกขณะจิต ทุกลมหายใจเขา้ออก เพียงสกัหน่ึงหรือสองสปัดาห ์

อยา่งชา้ก็ไมเ่กินสามเดือน ยอ่มปรากฏผลอยา่งแน่นอน  

         ลกูจงคอยสงัเกตถึงจิตใจท่ีจะสงบข้ึน สติปัญญาแจม่ใสสมองโปร่งไม่

ปวดศีรษะ ทาํอะไรก็ดูจะง่ายข้ึน เร็วข้ึน ไมผิ่ดพลาด ไมเ่ครียดจนหงุดหงิด 

ถา้ลกูพบคน ท่ีไมถู่กโรคกนัมาก่อนกลบัรูสึ้กเฉยๆ แทนท่ีจะเกิดความอิด

หนาระอาใจ อยา่งท่ีเคยเป็นมา กลางคืนอาจจะฝันวา่ ตนเองไดอ้าเจียนของ

ดาํๆ ออกมา บางทีก็จะฝันเห็นนักปราชญโ์บราณมาสัง่สอนแนะนํา บางทีก็

จะฝันวา่ ไดบิ้นไปเท่ียวบนทอ้งฟ้า บางก็จะเห็นเครื่องบชูาพระพุทธเจา้ ลว้น

เป็นนิมิตดี เพื่อใหล้กูรูว้า่ บาปกรรมน้ันไดล้ดน้อยถอยลงแลว้ แต่ลกูอยา่ได้

ลาํพองใจเป็นอนัขาด มิฉะน้ันความเพียรของลกูจะหยุดกา้วหน้าไดท้นัที  

         แต่ก่อนน้ีสมยัชุนชิว มีขุนนางในแควน้เวย่ท่านหน่ึง เม่ืออายุไดย้ีสิ่บปี 

ท่านก็รูสึ้กตวัวา่ตนเองไดท้าํผิดอะไรมาบา้ง และสามารถแกไ้ขไดห้มดส้ิน 

ครั้นเมื่อท่านอายุได ้๒๑ ปี ท่านก็รูอี้กวา่ท่ีคิดวา่แกไ้ขหมดแลว้น้ัน ท่ีแทย้งัไม่
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หมดจดดี ครั้นเมื่อท่านอายุได ้๒๒ ปี ท่านก็ยงัเห็นอีกวา่ยงัเหลือความผิด

อะไรอยูบ่า้ง เช่นน้ีทุกปีมา จนเมื่อท่านอายุ ๕๐ ปี ก็ยงัรูว้า่เมื่อท่านอายุ ๔๙ 

ปีน้ัน มีความผิดท่ียงัไมไ่ดแ้กไ้ขอะไรบา้ง ลกูจงดูไวเ้ป็นตวัอยา่งวา่คนโบราณ

น้ัน ท่านมีความจริงใจต่อการแกไ้ขเพื่อพฒันาตนเองเพียงไร  

         พวกเราสมยัน้ีลว้นแต่เป็นคนหยาบ มีความผิดติดตวักนัมากมาย ราว

กบัตวัเหลือบท่ีเกาะเต็มไปหมด แต่เราก็ไมเ่ห็นไมรู่สึ้กวา่อดีตน้ัน เราไดท้าํ

อะไรผิดพลาดมาบา้ง น่ีก็เพราะความหยาบของจิตมีดวงตา ก็หามีแววไม่

นัน่เอง  

         ลกูจงสงัเกตคนท่ีบาปหนา มกัจะปรากฏบุคลิกภาพท่ีอาภพัใหเ้ห็นได้

ง่ายๆ เช่นเป็นคนข้ีหลงข้ีลืม ปวดหวั มึนงง ง่วงเหงาหาวนอน แมจ้ะไมม่ี

เร่ืองรา้ยแรงอะไรเกิดขึ้ น ก็มีจิตใจท่ีหงุดหงิด เศรา้ซึมเล่ือนลอย ข้ีหวาดกลวั 

หาความสุขความร่าเริงไมไ่ด ้เห็นคนก็ไมก่ลา้สบตาดว้ย ไมช่อบฟังเทศน์ฟัง

ธรรม บางทีทาํดีกบัใครก็กลบัไดผ้ลในทางตรงกนัขา้ม กลางคืนนอนก็ฝัน

รา้ย พดูจาเลอะเลือน จิตใจทอ้แท ้เหล่าน้ีลว้นเป็นนิมิต ของคนบาปหนา

ทั้งส้ิน ถา้ลกูรูสึ้กตวัวา่เป็นเช่นน้ี ก็จงรีบหาทางแกไ้ขโดยด่วน อยา่ไดร้ั้งรอ

อยูเ่ลย 
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โอวาทขอ้ท่ีสาม วธีิสรา้งความดี 

 

      โอวาทขอ้ท่ีสองน้ัน ท่านเหล่ียวฝานไดส้อนวธีิแกไ้ขความผิดในชีวติ

ปัจจุบนั แต่การท่ีไมท่าํผิดในชาติน้ี ยงัไมส่ามารถท่ีจะทาํใหชี้วติเสวยผลดี มี

สุขไดต้ลอดไปเพราะเหตุวา่ แมช้าติน้ีจะมิไดก้่อกรรมทาํเข็ญเพิ่มข้ึน แต่เรา

จะรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่ ชาติก่อนๆ น้ันเราทาํความไมดี่อะไรไวบ้า้ง ซ่ึงจะตอ้งมี

แน่ๆ เพียงแต่มากหรือน้อยเท่าน้ัน ท่ีเราไมอ่าจจะทราบได ้ซ่ึงก็จะตอ้งไดร้บั

วบิากแหง่กรรมในชาติน้ีต่อไป ฉะน้ัน ไมเ่พียงแต่ เราจะตอ้งละการทาํชัว่แลว้ 

เรายงัตอ้งสรา้งกรรมดีใหเ้พิ่มพนูยิง่ๆ ข้ึน โอวาทขอ้ท่ีสามน้ีท่านเหล่ียวฝาน

จึงสอนใหล้กูท่านรูจ้กัวธีิสรา้งความดี  

         ลกูจะตอ้งอ่านคมัภีรเ์อ็กเก็งใหเ้ขา้ใจอยา่งทะลุปรุโปร่ง เพราะเป็น 

คมัภีรท่ี์ดีมากเล่มหน่ึง เพียงหน้าแรก ก็ใหก้าํลงัใจแก่ผูอ้่านอยา่งมหาศาล 

โดยกล่าวไวว้า่ ครอบครวัท่ีสัง่สมแต่ความดี ไมเ่พียงแต่หวัหน้าครอบครวั จะ

ไดร้บัผลดีเท่าน้ัน แมล้กูหลานเหลนโหลน ก็พลอยไดเ้สวยผลแหง่ความดีน้ัน

ดว้ย เพราะเหตุน้ีท่านตาของท่านขงจื๊อ นักปราชญผ์ูเ้ล่ืองช่ือของจีน ท่านจึง

ยกลกูสาวของท่าน ใหก้บัท่านพอ่ของท่านขงจื๊อ เพราะท่านไดพ้ิจารณาอยา่ง

ถ่ีถว้นแลว้วา่ ชายท่ีจะมาเป็นบุตรเขยท่านน้ัน ไมเ่พียงแต่จะเป็นผูป้ระพฤติดี

ปฏิบติัชอบเท่าน้ัน ยงัตอ้งมีบรรพชน ท่ีประพฤติดีปฏิบติัชอบมาหลายชัว่
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อายุคนดว้ย และก็เป็นความจริง ตระกลูน้ีไดใ้หก้าํเนิดนักปราชญท่ี์ชาวจีนทั้ง

ประเทศตอ้งสกัการะบชูา เป็นปชูนียบุคคลท่ีหายากในโลกผูห้น่ึง คือท่าน

ขงจื๊อไงล่ะลกู ต่อมา ท่านขงจื๊อไดส้รรเสริญท่านต้ีซุ่น ท่ีพอ่ไดก้ล่าวใหล้กูฟัง

ไวที้หน่ึงแลว้ วา่ท่านต้ีซุ่นเป็นผูท่ี้มีความกตญัํอูยา่งยอดเยีย่ม หาใคร

เปรียบไดย้าก บรรพชนของท่านต้ีซุ่น จะตอ้งยนิดีปรีดาท่ีมีลกูหลานท่ีดีเซ่น

ไหวบ้ชูา ส่วนลกูหลานท่ีกระทาํตนไมดี่น้ัน แมจ้ะเซ่นไหวบ้ชูาบรรพชน 

บรรพชนก็ไมย่นิดีดว้ย และไมย่อมรบัการเซ่นไหวบ้ชูาดว้ย ลกูศึกษา

ประวติัศาสตรส์มยัชุนชิวแลว้ ลกูก็จะเขา้ใจดีวา่ ลกูหลานของท่านต้ีซุ่น ก็คือ

แควน้เฉินทั้งหมด ไดม้ีความรุ่งเรือง อยูน่านหลายชัว่อายุคนทีเดียว อดีตจึง

เป็นตวัอยา่งอนัดี ท่ีลกูจะไดศึ้กษา ทาํความเขา้ใจใหรู้แ้จง้เห็นจริง และจดจาํ

มาแต่ส่ิงท่ีดีงาม เพ่ือประยุกตใ์ช ้ในชีวติประจาํวนัของลกูเอง  

         มีขุนนางตาํแหน่งพระอาจารยท่์านหน่ึง มีหน้าท่ีถวายพระอกัษร

ฮ่องเต ้เมื่อยงัทรงพระเยาว ์ท่านผูน้ี้มีบรรพชน ท่ียดึอาชีพแจวเรือจา้งมา

หลายชัว่คน มีอยูค่รั้งหน่ึง ตั้งแต่พระอาจารยย์งัไมเ่กิด ฝนตกนานจนท่วม

ตล่ิง กระแสน้ําไดพ้ดัพาชีวติผูค้นและทรพัยสิ์นลอยตามน้ํามามากมาย 

ชาวเรือจา้งต่างก็สาละวนเก็บทรพัยสิ์นข้ึนเรือเป็นของตน มีแต่ท่านทวด และ

ท่านปู่ ของพระอาจารยท่์านน้ีเท่าน้ัน ท่ีไมย่อมแตะตอ้งส่ิงของใดๆ เลย ตั้ง

หน้าตั้งตาช่วยชีวติคนท่ีลอยตามกระแสน้ําอนัเช่ียวกรากมา ใครๆ ก็พากนั

หวัเราะเยาะวา่ท่านทั้งสองโง่ ไมรู่จ้กัฉวยโอกาสหาความรํา่รวยใส่ตน แต่

การณห์าเป็นเช่นน้ันไม ่เมื่อท่านปู่ ไดล้กูชายคือท่านบิดาของพระอาจารยน้ี์ 

ความเป็นอยูข่องท่านกลบัไมล่าํบากดงัแต่ก่อน ครอบครวัมีความสุขสบาย

ข้ึน ท่านทวดส้ินบุญไปแลว้ ต่อมาท่านปู่ ก็ถึงแก่กรรมลง มีเตา้หยนิท่านหน่ึง 

ซ่ึงเช่ือกนัมาวา่เป็นเทวดาแปลงร่างมาปรากฏ ไดแ้นะนําใหท่้านพอ่ของพระ

อาจารย ์นําศพของท่านทวดและท่านปู่ ไปฝังรวมกนัในท่ีแหง่หน่ึงใกลบ้า้น 



52 

 

ซ่ึงมีชยัภมูิดีมาก เป็นมงคลแก่ลกูหลานต่อไป ทุกวนัน้ีฮวงซุย้กระต่ายขาวน้ี 

เป็นท่ีเล่ืองลือกล่าวขวญักนัทัว่ทุกทิศ สดุดีในเกียรติคุณของคนแจวเรือจา้ง ท่ี

เป็นท่านทวดและท่านปู่ ของอาจารย ์เมื่อพระอาจารยถื์อกาํเนิดมา พออายุ

ได ้๒๐ ปี ก็สอบไล่ไดต้ามขั้นตอนทั้งหมด ไดร้บัราชการเป็นขุนนาง จนได้

เป็นพระอาจารยถ์วายอกัษรแก่ฮ่องเต ้เมื่อฮ่องเตท้รงทราบถึง คุณงามความ

ดีของท่านทวด และท่านปู่ ของพระอาจารย ์ก็ไดโ้ปรดเกลา้ฯ พระราชทานยศ

ขุนนางใหก้บัท่านทวด ท่านปู่  และท่านพอ่ของพระอาจารยอี์กดว้ย เพื่อเป็น

การแสดงใหป้รากฏวา่การทาํความดีงามน้ัน ยอ่มไดร้บัส่ิงดีงาม สมควรเป็น

แบบอยา่งแก่บุคคลทัว่ไป แมล้กูหลานของพระอาจารย ์ก็ไดร้บัราชการเป็น

ใหญ่เป็นโต ตราบจนทุกวนัน้ีมากมาย  

         มีเสมียนอาํเภอท่านหน่ึง แมจ้ะมีตาํแหน่งเล็กๆ แต่จิตใจน้ันเป่ียม

ดว้ยเมตตาธรรม เป็นคนรกัษาระเบียบวนัิย ของราชการอยา่งเคร่งครดั มี

ความยุติธรรมเป็นท่ีตั้ง ไมท่าํส่ิงไรท่ีผิดศีลธรรม ส่วนนายอาํเภอน้ัน เป็นคน

ดุรา้ย อยูม่าวนัหน่ึงนายอาํเภอ สัง่เฆ่ียนผูต้อ้งหาท่ีไมย่อมรบัสารภาพ ตีจน

เน้ือแตกเลือดไหลนองพ้ืน ก็ยงัไมห่ายโกรธ เสมียนอาํเภอทนเห็นความ

ทารุณไมไ่หว จึงคุกเข่าต่อหน้านายอาํเภอ ขอใหป้รานีนักโทษ หยุดตีเสียที 

นายอาํเภอตอบวา่ ปรานีน่ะได ้แต่ผูต้อ้งหาคนน้ี ไมร่กัษากฎหมาย ไมม่ี

ศีลธรรม จะไมใ่หโ้กรธกระไรได ้เสมียนอาํเภอ จึงโขกศีรษะลงกบัพ้ืน พลาง

พดูวา่ ผูท่ี้เป็นขุนนาง ถา้ไมช่าํระความตามเหตุผล ขอ้เท็จจริง เอาแต่อารมณ์

ตนเป็นใหญ่ ราษฎรยอ่มไมม่ีตวัอยา่งอนัดีงาม ใหป้ระพฤติปฏิบติัตาม จิตใจ

ของราษฎรหาท่ียดึเหน่ียวเป็นสรณะไมไ่ด ้การชาํระความน้ัน แมจ้ะสอบสวน

ไดค้วามจริงออกมาแลว้ ก็ไมค่วรดีใจ จะทาํใหเ้กิดความประมาทเลินเล่อ 

ไมไ่ดค้วามจริงท่ีอยูลึ่กกวา่ความจริงธรรมดา ทาํใหก้ารชาํระความผิดพลาด

ไดง้่าย แมจ้ะไดค้วามจริงทั้งหมดออกมาแลว้ ก็ยงัไมค่วรดีใจ ควรจะเสียใจ
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และสงสารท่ีเขาทาํผิดไปโดยความจงใจก็ดี เพราะรูเ้ท่าไมถึ่งการณก็์ดี ยงั

ตอ้งนําเมตตาธรรม มาร่วมกบัการวนิิจฉยัคดีความดว้ย ทางใดท่ีจะผ่อน

หนักเป็นเบาได ้ควรใหโ้อกาสเขาไดก้ลบัตวักลบัใจ เป็นคนดีต่อไป ถา้แสดง

ความโกรธมากมายเช่นน้ี ผูต้อ้งหาเกรงอาญา ก็จะรีบยอมรบัเสียก่อน ทั้งๆ 

ท่ีตนมิไดท้าํผิดดงัท่ีถูกกล่าวหา จะมิเป็นการปรกัปราํราษฎรไปหรือ ดีใจยงั

เป็นการไมบ่งัควร จกัโกรธไดท่ี้ไหน นายอาํเภอสาํนึกในคาํพดู ของเสมียน

อาํเภอ แต่น้ันมาก็ไมก่ลา้แสดงความโกรธ ความดีใจ ในขณะท่ีชาํระความอีก

เลย  

         เสมียนอาํเภอท่านน้ีมีความยากจนมาก เพราะมีแต่เงินเดือนขั้นตํา่ 

ไมเ่คยขดูรีดราษฎร ไมย่อมรบัของกาํนัลจากใคร มีแต่ช่วยเหลือผูต้อ้งหา

และนักโทษ วนัหน่ึง มีผูต้อ้งหาหลายคนท่ีไมม่ีขา้วจะกิน อดอยากมาตลอด

ทางจากหวัเมืองไกล หน้าตาซีดเซียว หมดเร่ียวหมดแรง หน้าหาสีเลือด

ไมไ่ดแ้ลว้ เป็นท่ีน่าสงสารยิง่นัก บงัเอิญท่ีบา้นของเสมียนอาํเภอท่านน้ี 

ขา้วสารก็กาํลงัจะหมด เหลืออยูม่ื้ อสุดทา้ยเท่าน้ัน ถา้นํามาใหผู้ต้อ้งหา

เหล่าน้ีแลว้ ท่านและภรรยา ก็จะตอ้งอดขา้วม้ือน้ันดว้ย ท่านจึงปรึกษากบั

ภรรยา เพื่อใหภ้รรยาเป็นผูต้ดัสินใจ ตกลงทั้งสองคนยอมเสียสละขา้วม้ือน้ัน 

นํามาตม้ขา้วตม้เล้ียงผูต้อ้งหาทั้งหมด ต่อมา ภรรยาของท่านก็ใหก้าํเนิด

บุตรชายสองคน ลว้นแต่ไดเ้ป็นขุนนางผูใ้หญ่ ในเวลาต่อมา และหลานของ

ท่านอีกสองคนก็ไดเ้ป็นขุนนางผูใ้หญ่เช่นกนั  

         สมยัพระเจา้เองจงเป็นฮ่องเต ้พ.ศ. ๑๙๗๙-๑๙๙๒ มีขุนโจรก่อกวน

จลาจลข้ึน ท่ีเมืองฮกเกี้ ยน มีราษฎรและนักศึกษาสนับสนุนขุนโจรกนั

มากมาย ฮ่องเตจ้ึงโปรดเกลา้ฯ ใหน้ายทหารคุมทพัออกปราบปราม ท่าน

นายทหารผูน้ี้ หาทางจบัเป็นขุนโจรได ้โดยไมส่ญูเสียชีวติไพร่พลและราษฎร

เลย ต่อมา ทางดา้นตะวนัออกของเมืองฮกเกี้ ยน ยงัมีสมุนขุนโจรหลงเหลือ
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อยูม่ากมาย นายทหารท่านน้ี จึงบญัชาใหขุ้นนางในกรมมหาดไทยของเมือง

น้ัน แซ่เจี่ย ใหอ้อกกวาดลา้งแทนท่าน ถา้จบัไดใ้หฆ้่าใหห้มดส้ิน แต่ท่านเจี่ย

ไมย่อมปฏิบติัตาม ท่านกลบัใหค้นลอบไปแจง้แก่ราษฎรวา่ ถา้ใครไมเ่ขา้ขา้ง

โจร ก็ใหเ้อาผา้ขาวแขวนไวท่ี้หน้าประตบูา้น ในวนัท่ีกองทหารจะเขา้ไปตรวจ

คน้โจร ในแต่ละบา้น แลว้สัง่หา้มมิใหท้หารข่มเหงราษฎร ถา้บา้นใครมีผา้

ขาวแขวนอยู ่ก็จะไมถู่กลงโทษใดๆ ทั้งส้ิน เป็นอนัวา่ครั้งกระน้ัน ราษฎรและ

นักศึกษา รอดตายประมาณหน่ึงหมื่นคน ท่านเจี่ยมีคุณธรรมลํ้าเลิศ ต่อมา

บุตรชายสอบไดท่ี้ ๑ ไดเ้ป็นจอหงวน รบัราชการจนไดเ้ป็นไจเส่ียง ซ่ึงเป็น

ตาํแหน่งสงูสุด ในราชการฝ่ายบุ๋น (ฝ่ายบริหารประเทศ) และหลานชายของ

ท่านเจี่ย ต่อมาก็สอบไดเ้ป็นท่ีสาม ไดร้บัราชการเช่นกนั  

         ท่ีเมืองฮกเก้ียน มีตระกลูหน่ึงแซ่หลิน บรรพสตรีท่านหน่ึงเป็นผูใ้จ

บุญมาก ชอบทาํขนมเล้ียงคนจน ใครมาขอขนมก็รีบกุลีกุจอตกัให ้ไมเ่คย

แสดงสีหน้ารงัเกียจเดียดฉนัท ์ต่อมามีเทวดาแปลงร่างเป็นเตา้หยนิ มาขอ

ขนมคุณยายท่านน้ีทุกเชา้และขอมากๆ เสียดว้ย ท่านก็ไมเ่คยบ่นวา่ ตกัให้

มากๆ ทุกวนัเป็นเวลาสามปี ตลอดระยะสามปีน้ี ไมเ่คยขาดเลยแมแ้ต่วนั

เดียว ไมเ่คยใหน้้อย ไมเ่คยเบ่ือหน่ายต่อการให ้สามปีประดุจหน่ึงวนั เตา้หยิ

นแอบชมเชยนางอยูใ่นใจวา่ จะหาใครใหท้านไดส้มํา่เสมอ โดยไมอิ่ดหนา

ระอาใจเช่นน้ีไมไ่ดอี้กแลว้ ท่านจึงพดูกบันางวา่ อาตมาฉนัขนมของท่านมา

สามปีแลว้ จึงใคร่จะขอตอบแทนพระคุณท่านเสียที ท่ีหลงับา้นของท่าน มี

ท่ีวา่งอยู ่ถา้ท่านทาํฮวงซุย้ในบริเวณน้ีได ้ต่อไปลกูหลานเหลนโหลนของท่าน 

จะไดเ้ป็นขุนนาง ถา้จะเปรียบก็พดูไดว้า่ จะเป็นขุนนางมากมาย เท่ากบั

เมล็ดงาหน่ึงถงัใหญ่ทีเดียว ท่านลองคิดดูก็แลว้กนัเมล็ดงาน้ันเล็กเพียงไร อยู่

ในถงัใหญ่ๆ จะมีปริมาณมากเพียงไร ต่อมา นางไดถึ้งแก่กรรมลง บุตรชาย

จึงนําไปฝังไวใ้นท่ีน้ี อีกไมน่าน ตระกลูน้ีเขา้สอบครั้งแรก ก็สอบไดถึ้งเกา้คน 



55 

 

และไดเ้ป็นขุนนางทั้งหมดเช่นกนั ไดเ้ป็นขุนนางทุกชัว่คน จนมีคาํรํา่ลือกนั

ไปทัว่วา่ ไมเ่คยมีครั้งใด ท่ีการสอบไล่ จะไมม่ีคนในตระกลูหลินติดอนัดบั  

         อีกตระกลูหน่ึงคือตระกลูเฝิง บุตรชายรบัราชการในกอง

ประวติัศาสตรแ์หง่ชาติ ก่อนหน้าน้ัน บิดาสอบไดเ้ป็นท่ีซิวจ๋ายทุกเชา้จะตอ้ง

ไปเรียนต่อท่ีอาํเภอ อยูม่าวนัหน่ึง อากาศหนาวจดัมาก ท่านเดินไปตามทาง 

พบคนนอนหนาวจมหิมะอยู ่คลาํดูปรากฏวา่แข็งไปคร่ึงตวัแลว้ ท่านรีบถอด

เส้ือหนาวออกใส่ ใหพ้ยุงใหลุ้กขึ้ นพากลบัมาบา้นของท่าน ช่วยประคบประ

หงมจนฟ้ืนดีดงัเดิม คืนน้ัน ท่านฝันไปวา่ มีเทวดาองคห์น่ึงมาพดูกบัท่านวา่ 

เป็นการยากยิง่นัก ท่ีเจา้สามารถช่วยเหลือคน ใหฟ้ื้นรอดตายไดอ้ยา่ง

หวุดหวดิ เราจะใหห้านฉี มาเกิดในตระกลูของเจา้ ต่อมา บุตรชายท่ีเด๋ียวน้ี

ทาํงานกองประวติัศาสตรก็์เกิดมา จึงขนานนามวา่ ฉี ตามท่ีฝันไป หานฉี

ท่านน้ีเกิดในสมยัราชวงศซ์อ้ง พ.ศ. ๑๕๐๓-๑๖๗๐ เป็นขุนนางในตาํแหน่ง

ไจเส่ียงถึงสองรชักาล คือ พระเจา้อิงจงฮ่องเต ้พ.ศ. ๑๖๐๗-๑๖๑๐ และพระ

เจา้เสินจงฮ่องเต ้พ.ศ. ๑๖๑๑-๑๖๒๘ เป็นท่ีรกัของคนทัว่ไป และเป็นท่ีเกรง

ขามของชาวต่างประเทศยิง่นัก เกียรดิคุณของท่านแผ่ไพศาล เมื่อถึงแก่

อนิจกรรมแลว้ พระเจา้เสินจงฮ่องเต ้ไดโ้ปรดเกลา้ฯ สถาปนาเป็นท่ีจงเซ่ีย

งกง เป็นเกียรติยศอนัสงูสุด ท่ีไดร้บัการขนานนามวา่ เป็นผูท่ี้อุทิศตนเองเพื่อ

ความจงรกัภกัดี และรกัชาติยิง่  

         มีขุนนางท่านหน่ึงแซ่อ้ิง เม่ือตอนท่ีท่านอยูใ่นวยักลางคน ไดเ้ป็นซิว

จ๋ายแลว้ แต่ยงัไมไ่ดเ้ป็นขุนนาง จึงไปนัง่ท่องตาํราท่ีเขาแหง่หน่ึง ซ่ึงปลอด

จากผูค้นมารบกวน แต่เสียงปีศาจรอ้งกนัมากมาย ชุมนุมกนัอยูใ่นบริเวณน้ัน 

ท่านแซ่อ้ิงก็ไมก่ลวั อยูม่าคืนหน่ึง ท่านไดย้นิเสียงปีศาจคุยกนัวา่ มีผูห้ญิงคน

หน่ึง สามีเดินทางไปหากินแดนไกล นานแลว้ไมก่ลบัมา พอ่ผวัแมผ่วั ก็เลย

บงัคบัใหผู้ห้ญิงคนน้ีแต่งงานเสียใหม ่ผูห้ญิงไมย่อม จะมาแขวนคอตายแถวน้ี
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ในคืนพรุ่งน้ี ปีศาจตนหน่ึงซ่ึงผกูคอตายมาเหมือนกนั ก็จะมีคนมาแทน และ

จกัไดไ้ปเกิดใหมเ่สียที ท่านแซ่อ้ิงไดย้นิเขา้ ก็บงัเกิดความสงสารผูห้ญิงคนน้ี

ข้ึนมาจบัใจ จึงนําท่ีนาของตนไปขายอยา่งเงียบๆ ไดเ้งินมาส่ีตาํลึง จึงเขียน

จดหมายข้ึนฉบบัหน่ึง แลว้ส่งไปยงับา้น ของแมผ่วัพอ่ผวัของผูห้ญิงคนน้ัน 

พอ่แมเ่ห็นจดหมาย ก็รูว้า่ไมใ่ช่ลายมือของบุตรตน พากนัสงสยั แต่แลว้ก็ลง

ความเห็นกนัวา่ จดหมายน้ันอาจจะปลอมกนัได ้แต่เงินน้ัน ถา้ไมใ่ช่ลกูแลว้

จะเป็นใครส่งมาใหเ้ล่า ก็เช่ือกนัวา่ลกูของตนคงสุขสบายดี จึงส่งเงินมาใหพ้อ่

แมใ่ช ้เลยกลบัใจไมบ่งัคบัใหล้กูสะใภไ้ปแต่งงานใหม ่ในกาลต่อมาเม่ือ

บุตรชายของตนกลบับา้น สามีภรรยาก็ไดอ้ยูก่นัเป็นปกติสุขตลอดมา  

         ครั้นอีกคืนหน่ึง ท่านแซ่อ้ิงก็ไดย้นิปีศาจพดูอีกวา่ ฉนัน่ะจะมีคนมา

ตายแทนแลว้เทียวนา แต่ซิวจ๋ายน่ีทาํเสียเร่ืองหมด ปีศาจอีกตนหน่ึงก็พดูขึ้ น

วา่ งั้นเราก็ช่วยกนัฆ่าเสียเถอะ ปีศาจตนแรกบอกวา่ไมไ่ดห้รอก เพราะเทพ

เจา้เบ้ืองบนเห็นเขาเป็นคนใจดี จึงไดแ้ต่งตั้งใหเ้ขาเป็นขุนนางในยมโลก จึง

ทาํรา้ยเขาไมไ่ดเ้สียแลว้ ท่านแซ่อ้ิงไดฟั้งเช่นน้ัน ก็ยิง่มีกาํลงัใจท่ีจะทาํดีให้

ยิง่ๆ ข้ึน ยามเกิดทุพภิกขภยั ก็นําขา้วไปแจกจา่ยแก่ผูอ้ดอยากยามเมื่อญาติ

มิตรเดือดรอ้น ก็ช่วยเหลืออยา่งเต็มความสามารถ ยามประสบภยัพิบติั ก็ไม่

เคยโทษฟ้าโทษดิน กลบัโทษตนเองวา่ไดก้่ออกุศลกรรมมา จึงยอมรบั

สถานการณอ์นัเลวรา้ยไดอ้ยา่งสงบ เมื่อไดเ้ป็นขุนนางแลว้ ลกูหลานก็ยงัได้

เป็นขุนนางอีกมากมาย  

         มีซิวจ๋ายท่านหน่ึง แซ่ช้ือ บิดาเป็นผูม้ัง่คัง่ในเมืองซโูจว มีอยูปี่หน่ึงฝน

แลง้มาก ท่านจึงใหช้าวนาทาํนาของท่านฟรี ไมเ่ก็บค่าเช่านาเลย เป็น

ตวัอยา่งอนัดีงาม ท่ีเจา้ของนาทั้งหลายก็ปฏิบติัตามเช่นกนั ไมเ่พียงเท่าน้ัน 

ท่านยงันําขา้วท่ีเก็บไว ้มาแจกจา่ยแก่คนยากไรอี้กดว้ย พอตกกลางคืน ก็ได้

ยนิเสียงปีศาจมารอ้งวา่ แมจ้ะพดูสกัพนัครั้งหรือสกัหมื่นครั้ง ขา้พเจา้ขอ
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ยนืยนัวา่เป็นความจริง ท่ีซิวจ๋ายในตระกลูช้ือน้ีจะไดเ้ป็นกือหยนิแลว้ ปีศาจ

รอ้งอยูทุ่กคืน ติดต่อกนันาน จนกระทัง่วนัหน่ึง เมื่อมีการสอบไล่ ซิวจ๋ายท่าน

น้ีก็ไปสอบกบัเขาดว้ย ปรากฏวา่สอบไดเ้ป็นท่ีกือหยนิจริงตามท่ีปีศาจมารอ้ง

บอก บิดาของท่านเห็นวา่ การทาํดีเพียงเท่าน้ี ยงัไดผ้ลดีถึงเพียงน้ี ท่านก็ยิง่

มุมานะทาํดียิง่ๆ ข้ึน สะพานชาํรุดท่านก็ใหค้นไปซ่อมเสียใหดี้ ถนนหนทาง

ขรุขระสญัจรไมส่ะดวก ท่านก็ใหค้นไปซ่อมใหเ้รียบรอ้ย ภิกษุท่ีไมม่ีโยม

อุปัฏฐาก ท่านก็ทาํสาํรบักบัขา้ว ไปถวายทุกวนั ใครขาดแคลนขา้วปลา

อาหารเสื้ อผา้ และอ่ืนๆ ท่านก็จุนเจืออยูเ่สมอ ไมใ่หอ้ดอยากยากไร ้ไมว่า่

ใครจะมีเร่ืองทุกขร์อ้นอยา่งไร ท่านช่วยไดเ้ป็นช่วยทนัที ต่อมาปีศาจก็มารอ้ง

อีกทุกคืนวา่ แมจ้ะพดูสกัพนัครั้งหรือสกัหมื่นครั้ง ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่เป็น

ความจริงท่ีกือหยนิในตระกลูช้ือน้ี จะไดเ้ป็นขุนนางผูใ้หญ่ ท่ีมีตาํแหน่งสงูสุด

ในภธูร ต่อมาก็เป็นเช่นน้ันจริงๆ  

         มีขุนนางอีกท่านหน่ึงแซ่ถ ูรบัราชการอยูใ่นเรือนจาํท่ีเมืองเกียฮง 

ท่านพกัอยูใ่นเรือนจาํ มีเวลาวา่ง ท่านก็จะไปคุยกบัพวกนักโทษ เพื่อจะไดรู้ ้

ความจริงวา่ นักโทษน้ันทาํความผิดจริงหรือเปล่า ปรากฏวา่มีนักโทษหลาย

คน ท่ีไมไ่ดก้ระทาํผิดตามท่ีถูกกล่าวหา ท่านจึงทาํบนัทึกไปมอบให้

ผูบ้งัคบับญัชา การพิจารณาโทษในสมยัน้ัน ก็ตอ้งผ่านการพิจารณาคดีสาม

ขั้นตอนดว้ยกนั เมื่อสอบสวนไดค้วามอยา่งไรในทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุแลว้ ก็ส่งตวั

นักโทษ มายงัคณะกรรมการอีกชุดหน่ึง เพื่อสอบสวนอีกครั้งหน่ึง เมื่อได้

ความอยา่งไรแลว้ ก็นําข้ึนทลูเกลา้ฯ ถวายฮ่องเตใ้หท้รงวนิิจฉยัอีกครั้งหน่ึง 

โดยแยกเสนอนักโทษออกเป็นสามประเภท คือประเภทท่ีหน่ึงกระทาํ

ความผิดจริง ประเภทท่ีสองเป็นนักโทษท่ีรอการลงอาญาไว ้ประเภทท่ีสาม

เป็นนักโทษ ท่ีควรใหอ้ภยัโทษ ทั้งหมดน้ีก็สุดแลว้แต่ฮ่องเตจ้ะทรงวนิิจฉยั

อยา่งไร ถา้รบัสัง่ใหป้ระหารก็ประหารทนัที ส่วนพวกท่ีรอการลงอาญาถา้
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โชคดี ก็อาจจะไดร้บัพระราชทานอภยัโทษในวนัสาํคญัของฮ่องเต ้ท่านแซ่ถูน้ี 

เมื่อท่านสอบสวนไดค้วามจริงจากนักโทษแลว้ ท่านก็ทาํบนัทึกส่งให้

ผูบ้งัคบับญัชา ธรรมเนียมในสมยัน้ัน ถา้ผูใ้ดสามารถสืบไดค้วามจริงวา่ 

นักโทษไมผิ่ดแต่ถูกปรกัปราํ ก็จะไดร้บัความดีความชอบ แต่ท่านแซ่ถูน้ี ท่าน

มิไดคิ้ดเอาดีเอาชอบ กลบัยกความดีความชอบใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชา มีความ

ประสงคแ์ต่จะช่วยแกทุ้กข ์ใหก้บันักโทษเท่าน้ัน นักโทษถูกปลดปล่อยเพราะ

ท่านในขณะน้ันสิบกวา่คน ราษฎรต่างพากนัช่ืนชมยนิดี โดยไมท่ราบวา่ท่ีแท้

เป็นการปิดทองหลงัพระ ของท่านแซ่ถูนัน่เอง ท่านแซ่ถูยงัเสนอต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาวา่ ในเมืองหลวงแท้ๆ  ยงัมีผูถู้กปรกัปราํมากมายเช่นน้ี ถา้หวั

เมืองท่ีไกลปืนเท่ียงออกไป จะไดร้บัความอยุติธรรมขนาดไหน ควรท่ีจะ

แต่งตั้งคนดี มีความยุติธรรมเป็นผูต้รวจการ ต่างพระเนตรพระกรรณ ทุกๆ 

หา้ปี ควรมีผูต้รวจการไปร้ือฟ้ืนคดีมาพิจารณากนัใหม ่ถา้เป็นการกระทาํผิด

จริง ก็ยงัจะตอ้งพิจารณาวา่ ไดพ้ิพากษาลงโทษสมควรแก่โทษหรือเปล่า ถา้

หนักไป ก็ควรผ่อนใหเ้บาข้ึน ถา้เบาไปก็ตอ้งเพิ่มใหห้นักขึ้ นไปอีก เพื่อทรง

ความยุติธรรมไว ้ผูใ้ดมิไดก้ระทาํผิดก็สมควรปล่อยตวัไปเสีย ฮ่องเตท้รง

เห็นชอบดว้ย จึงทรงแต่งตั้งขุนนางแยกยา้ยกนัไปตามหวัเมืองน้อยใหญ่ ท่าน

แซ่ถูก็ไดร้บัการแต่งตั้งดว้ย อยูม่าคืนหน่ึง ท่านฝันไปวา่ มีเทวดามาชมเชย

ท่านวา่ การกระทาํของท่าน เป็นท่ีถูกใจของฟ้าดินเป็นอนัมาก ความจริง

ท่านแซ่ถูมีชะตาชีวติท่ีไรบุ้ตรสืบสกุล แต่เน่ืองจากความดีครั้งน้ีใหญ่หลวงนัก 

ฟ้าดินจึงประทานบุตรชายใหท่้านสามคน ต่อไปจะไดเ้ป็นขุนนางผูใ้หญ่

ทั้งส้ิน ต่อมาความฝันน้ันก็กลายเป็นความจริง  

         มีอีกท่านหน่ึงแซ่เปา บิดาของท่านเป็นขุนนางตาํแหน่งขา้หลวง ท่าน

มีพ่ีน้องเจ็ดคน ท่านเป็นลกูคนสุดทอ้ง แต่งงานแลว้ก็ไปอยูบ่า้นพอ่ตาแม่

ยาย ท่านชอบพอกบัท่านบิดาของพอ่มาก ไปมาหาสู่กนัเสมอ ท่านเป็นคน
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เก่ง มีความรูม้ากมาย แต่เสียดายท่ีสอบเป็นกือหยนิตกทุกปี ท่านสนใจ

พระพุทธศาสนา และลทัธิเต๋ามาก วนัหน่ึง ท่านไปเท่ียวท่ีทะเลสาบแหง่หน่ึง 

ไปพบศาลเจา้เก่าๆ มีสภาพทรุดโทรมมาก เขา้ไปในศาลก็เห็นรปูพระ

โพธิสตัวก์วนอิม ยนืตากฝนเปียกอยู ่ท่านจึงรีบหยบิเงินในกระเป๋าของท่าน

ซ่ึงมีอยูสิ่บตาํลึง ถวายท่านเจา้อาวาส ใหซ้่อมแซมศาลเจา้ใหดี้ดว้ย ท่านเจา้

อาวาสบอกวา่ เงินเพียงเท่าน้ี ไมเ่พียงพอท่ีจะซ่อมแซมไดห้มด ท่านจึงหยบิ

ผา้ท่ีเพิ่งซ้ือมาส่ีพบั กบัเส้ือผา้ท่ีติดตวัมาอีกเจ็ดชุดถวายแด่ท่านเจา้อาวาส 

คนใชไ้ดห้า้มข้ึนวา่ เส้ือผา้เหล่าน้ีลว้นเพิ่งทาํมาใหม่ๆ  แลว้ท่านจะใชอ้ะไรมา

แทนเล่า ท่านบอกวา่ ช่างเถิด ขอใหพ้ระโพธิสตัวก์วนอิม ไมต่อ้งตากแดด

ตากฝนก็พอใจแลว้ เราไมม่ีเส้ือใส่จะเป็นไรไป ท่านเจา้อาวาสไดฟั้งแลว้ 

ประทบัใจมาก รอ้งไหพ้ลางพดูวา่ ของท่ีใหม้าน้ันหาไมย่ากดอก แต่น้ําใจ

เช่นน้ีสิจะหาไดจ้ากท่ีไหน ครั้นซ่อมแซมเรียบรอ้ยแลว้ ท่านแซ่เปาก็ชวนท่าน

บิดาใหไ้ปไหวเ้จา้ดว้ยกนั คืนน้ันคา้งอยูท่ี่วดั ตกดึก ก็มีเทพเจา้มาเขา้ฝัน

ท่านบิดาวา่ ขอบใจท่ีมาช่วยใหไ้มต่อ้งเปียกฝนอีกแลว้ ต่อไปบุตรหลานของ

ท่าน จะไดเ้ป็นใหญ่เป็นโตในราชการมากมาย ต่อมาก็เป็นเช่นน้ันจริงๆ  

         อีกท่านหน่ึงแซ่จือ ท่านบิดารบัราชการอยูใ่นกรมราชทณัฑ ์อยูม่าวนั

หน่ึง มีนักโทษประหารคนหน่ึง ซ่ึงถูกปรกัปราํโดยไมไ่ดท้าํผิดอนัใดเลย ท่าน

บิดาสงสารมาก จึงปลอบใจนักโทษวา่ อยา่เป็นทุกขไ์ปเลยจะช่วยเหลือ 

นักโทษจึงปรบัทุกขก์บัภรรยาวา่ เราซาบซ้ึงในบุญคุณอนัน้ียิง่นัก แต่น่า

ละอายใจ ท่ีเรายากจนมาก ไมม่ีส่ิงของอนัใดพอท่ีจะนํามาตอบแทนพระ

คุณท่าน ก็เห็นมีแต่เจา้เท่าน้ันท่ีจะช่วยเหลือเราได ้พรุ่งน้ีเมื่อท่านไปทาํการ

สอบสวนท่ีบา้น เจา้จงบอกกบัท่านตามตรงวา่ เราขอยกเจา้ใหเ้ป็นภรรยา

ของท่าน นางไมอ่ยากทาํเช่นน้ี ก็ไดแ้ต่รอ้งไหพ้ลาง รบัปากไปพลาง ดว้ย

ความเศรา้สลดใจยิง่ แต่การณก์ลบัผิดคาด ท่านบิดาของท่านแซ่จือไม่
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ยอมรบั และช่วยเหลือจนสาํเร็จ เมื่อออกจากท่ีคุมขงัแลว้ สองสามีภรรยา ก็

เดินทางมาขอบพระคุณท่าน และพดูวา่ คุณธรรมของท่านท่ีมีต่อขา้พเจา้น้ัน 

หายากยิง่แลว้ในโลกน้ี หากขา้พเจา้ ไมส่ามารถตอบแทนพระคุณของท่าน

เสียบา้ง คงจะไมส่บายใจไปตลอดชาติ จึงใคร่ขอยกลกูสาวใหเ้ป็นทาสช่วงใช ้

ขอท่านอยา่ไดป้ฏิเสธเลย ท่านบิดาของท่านจือก็รบัไว ้แต่มิไดใ้หเ้ป็นทาสรบั

ใช ้ทาํพิธีแต่งงานกนัตามประเพณีนิยม ต่อมาจึงไดใ้หก้าํเนิดท่านแซ่จือ พอ

อายุได ้๒๐ ปี ท่านแซ่จือก็สอบไล่ไดเ้ป็นขุนนางในกรมประวติัศาสตร ์ต่อมา 

ลกูหลานก็ไดเ้ป็นขุนนางทั้งน้ัน  

         ท่ีพอ่เล่ามาใหฟั้งทั้งหมดน้ี มีอยูสิ่บเร่ืองดว้ยกนั แมเ้ร่ืองราวจะ

แตกต่างกนั แต่ก็ลว้นเป็นการประพฤติดีปฏิบติัชอบทั้งส้ิน แต่ถา้จะอธิบาย

ใหล้ะเอียดลึกซ้ึงกวา่น้ี ก็ยงัจะตอ้งพิจารณาวา่ การทาํความดีน้ันดีจริงหรือดี

ปลอม บริสุทธ์ิใจ หรือไมบ่ริสุทธ์ิใจ ทาํแลว้มีคนรูเ้ห็นหรือไมมี่คนรูเ้ห็น ทาํ

ถูกหรือทาํผิด ทาํดว้ยความสุจริตหรือทุจริต ทาํคร่ึงๆ กลางๆ หรือทาํอยา่ง

สมบรูณ ์ทาํใหญ่หรือทาํเล็ก ทาํยากหรือทาํง่าย ทั้งหมดน้ี จะตอ้งใคร่ครวญ

ใหถ่้องแท ้หากกระทาํความดีโดยไมอ่าศยัเหตุผลแลว้ไซร ้ความดีน้ันอาจจะ

ใหผ้ลรา้ย เป็นบาปไปก็ได ้เป็นการสญูเปล่า ไมไ่ดป้ระโยชน์อนัใดเลย  

         ทีน้ีพอ่จะมาพดูใหฟั้งทีละขอ้ ขอ้แรก การทาํความดีน้ัน ทาํแลว้ดีจริง

หรือไม ่ในสมยัราชวงศห์ยวน พ.ศ. ๑๘๑๔-๑๙๑๑ มีพระเถระรปูหน่ึงมีนาม

วา่ท่านจงฟง ฮ่องเตใ้นสมยัน้ันไดส้ถาปนาท่านเป็นถึงสงัฆราช ท่านมี

คุณธรรมลํ้าเลิศ มีคนไปนมสัการท่านมากมาย อยูม่าวนัหน่ึง มีพวก

นักศึกษาลทัธิขงจื๊อ ไดพ้ากนัไปนมสัการท่าน กราบถามท่านถึงปัญหาหน่ึง

วา่ พระพุทธศาสนาน้ัน เน้นหนักในเร่ืองกฎแหง่กรรม ใครทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ได้

ชัว่ ดุจเงาตามตวั แต่บดัน้ี ปรากฏวา่บางคนทาํความดี แต่ลกูหลานไม่

เจริญรุ่งเรือง ส่วนคนท่ีทาํชัว่น้ันเล่า กลบัไดดี้มีหน้ามีตา เช่นน้ีแลว้จะเช่ือคาํ
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สอนของพระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งไรกนั พระเถระจงฟงกล่าวตอบวา่ หากเรา

จะวนิิจฉยัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ถา้ใชท้ศันะของชาวโลก ก็จะวนิิจฉยัไดแ้ง่มุมในทาง

โลก ถา้ใชท้ศันะทางพุทธธรรม ก็จะวนิิจฉยั ไดแ้ง่มุมในทางธรรม อนัปุถุชน

คนธรรมดา ไมส่ามารถจะมองเห็นไดแ้จม่แจง้เท่า เพราะฉะน้ัน การวนิิจฉยั

ในทศันะทางโลก จึงไมอ่าจถูกตอ้งเสมอไป บางทีคนดีก็มองไปวา่เป็นคนไม่

ดี ส่วนคนไมดี่ก็มองเห็นวา่เป็นคนดีไปก็มี ชาวโลกจึงมกัจะไมส่าํรวจตนเอง 

เอาแต่โทษฟ้าดินลาํเอียง แลว้ท่านก็ใหพ้วกนักศึกษาลทัธิขงจื๊อ ลอง

ยกตวัอยา่ง ท่ีพวกเขาเห็นวา่ดีและไมดี่ออกมา จะไดเ้ขา้ใจความหมายของ

ความดีถ่องแทข้ึ้น บางคนก็ยกตวัอยา่งวา่ การตีคน ด่าคนไมดี่ การอ่อนน้อม 

มีมรรยาทดีจึงจะดี บางคนก็ยกตวัอยา่งวา่ การละโมบ อยากไดข้องเขาอ่ืนไม่

ดี การไมโ่ลภถือสนัโดษเป็นความดี ท่านจงฟงเถระก็ไดแ้ต่ส่ายหน้าวา่ ไมใ่ช่

อยา่งวา่เสมอไป  

         ท่านอธิบายวา่ ถา้เราทาํประโยชน์เพ่ือผูอ่ื้นเรียกวา่ ทาํความดี แต่ถา้ 

เราทาํเพื่อตวัเราเองนัน่คือความไมดี่ ถา้เราทาํเพื่อประโยชน์สุขของผูอ่ื้น 

ถึงแมเ้ราจะตีเขาก็ดี ดุด่าวา่กล่าวก็ดี ลว้นแต่เป็นการกระทาํดีทั้งน้ัน ถา้เพื่อ

ประโยชน์ของเราเอง เราจึงอ่อนน้อมต่อผูอ่ื้น ทาํความคารวะต่อผูอ่ื้น น่ีเป็น

ความดีปลอม ไมใ่ช่ดีจริง ฉะน้ัน การกระทาํใดๆ ก็ตาม ถา้ทาํเพื่อประโยชน์

สุขของผูอ่ื้นแลว้ไซร ้เป็นความดีจริงทั้งน้ัน ถา้เราทาํเพื่อผลประโยชน์ของเรา

เอง ก็เป็นดีปลอมทั้งน้ัน ถา้เราทาํดว้ยความบริสุทธ์ิใจ มีความจริงใจ ไมห่วงั

ส่ิงตอบแทน จึงจะเป็นความดีท่ีดีแท ้หากยงัตอ้งการอามิสสินจา้งรางวลั จึง

จะทาํความดี ความดีน้ันก็เป็นดีปลอม เพราะฉะน้ัน ก่อนท่ีจะกล่าววา่ ส่ิงน้ัน

ดี ส่ิงน้ันไมดี่ คนน้ีดี คนน้ีไมดี่ ก็จะตอ้งพิจารณา ใคร่ครวญทุกแง่ทุกมุม

เสียก่อน มิฉะน้ัน การวนิิจฉยัของเราก็จะเกิดการผิดพลาดขึ้ นได ้ 
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         ทีน้ีพอ่จะพดูถึง ความดีขอ้ท่ีสอง คือทาํความดีโดยบริสุทธ์ิใจ หรือ

แฝงดว้ยเจตนาใดๆ สมยัน้ีคนส่วนมาก ชอบคนท่ีมีนิสยัไมด้ื่อรั้นวา่เป็นคนดี 

แต่นักปราชญท่์านมกัจะชอบคนท่ีเป็นตวัของตวัเอง เพราะคนชนิดน้ี มกัจะ

สอนง่าย แต่หาไดย้ากมาก คนท่ีวา่นอนสอนง่าย ชกัจงูอยา่งไรก็ไปอยา่งน้ัน 

ถึงแมใ้ครต่อใครพากนัชมเชย วา่เป็นคนดีนักหนาก็ตามที แต่ท่าน

นักปราชญก์ลบัเห็นวา่ คนชนิดน้ีเป็นผูร้า้ยในคุณธรรม สอนใหดี้ไดย้าก หา

ความกา้วหน้าไมไ่ด ้เพราะฉะน้ัน ความดีความไมดี่ ชาวโลกมกัเห็นตรงขา้ม

กบันักปราชญเ์สมอ ส่วนเทวดาฟ้าดินน้ัน มีความเห็นตรงกบันักปราชญ์

เสมอ ดงัน้ัน การทาํความดีจึงมิไดอ้าศยัท่ีตาดู หฟัูง แต่ตอ้งเร่ิมท่ีใจของ

ตนเอง เร่ิมไตร่ตรอง สาํรวจตนเองอยา่งระแวดระวงั อาศยักาํลงัใจของเรา

เองซกัฟอกจิตใจใหใ้สสะอาด ไมว่า่จะทาํอะไร ก็ใหคิ้ดถึงประโยชน์สุขของ

ผูอ่ื้นก่อน แลว้ทาํดว้ยความบริสุทธ์ิใจ ไมแ่ฝงไวด้ว้ยเจตนาท่ีจะตอ้งการการ

ตอบแทนจากใคร จึงจะเป็นความดีโดยบริสุทธ์ิ หากเราทาํความดีเพ่ือเอาใจ

ผูอ่ื้นก็ดี หวงัการตอบแทนก็ดี ก็ไมใ่ช่ความดีท่ีเกิดจากความบริสุทธ์ิใจแลว้ 

เป็นการเสแสรง้เพทุบาย เพ่ือหวงัประโยชน์ตนเป็นท่ีตั้ง เป็นเจตนาท่ีไม่

บริสุทธ์ิ จะถือเป็นความดีแทไ้มไ่ด ้ 

         ส่วนความดีขอ้ท่ีสาม คือการทาํดีท่ีมีผูรู้เ้ห็น และไมมี่ผูรู้เ้ห็น ถา้เรา

ทาํความดี มีคนรูเ้ห็นมาก ก็กลายเป็นความดีทางโลกไป แต่ทาํแลว้ไมม่ีผูรู้ ้

เห็น เหมือนการปิดทองหลงัพระ น่ีเป็นความดีทางธรรม ความดีทางธรรม 

ฟ้าดินยอ่มประทานผลดีให ้ส่วนความดีทางโลก ก็จะไดร้บัแต่ช่ือเสียง

เกียรติยศ ความมัง่คัง่เป็นผลตอบแทน การมีช่ือเสียงโด่งดงัน้ัน ชาวโลก

มกัจะเห็นวา่ เป็นผูม้ีบุญวาสนา แต่ทางธรรมแลว้เห็นวา่ ผูน้ั้นมิไดท้าํความดี

มากพอกบัการมีช่ือเสียง จึงมกัจะไดร้บัผลไมดี่ในบั้นปลาย แต่คนดีท่ีไดร้บั

การปรกัปราํจนเสียช่ือเสียงน้ัน ลกูหลานกลบัรุ่งเรืองไดดี้มีสุข เพราะผูท่ี้
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ไดร้บัการปรกัปราํ สามารถอดทน ต่อการถูกประณามเหยยีดหยาม หวาน

อมขมกลืน กม้หนัารบัความขมข่ืน ดว้ยความสงบ เป็นการสัง่สมกุศลกรรม

อยา่งใหญ่หลวง ลกูหลานจึงมีโอกาสไดดี้ เพราะฉะน้ัน ลกูจะตอ้งเห็นความ

สลบัซบัซอ้นอนัลํ้าลึก ของการทาํความดีท่ีดีแทแ้ละดีปลอม จึงจะทาํความดี

ไดถู้กตอ้ง  

         ความดีขอ้ท่ีส่ี คือความดีท่ีทาํผิดหรือทาํถูก ในแควน้หลูส่มยัชุนชิวน้ัน 

มีกฎหมายอยูข่อ้หน่ึงกาํหนดวา่ หากราษฎรในแควน้หลู่ ถูกจบัไปเป็นเชลย

ในแควน้อ่ืน หากมีคนไถ่ออกมาได ้ส่งคืนแควน้หลู่ไป จะไดร้บัเงินจาํนวน

หน่ึงเป็นการตอบแทน เพราะสมยัชุนชิวน้ัน ต่างคนต่างก็ตั้งตวัเป็นอ๋องกนั 

รบราฆ่าฟันเพื่อชิงเขตแดนกนั จบัเชลยศึกไดก็้นําไปเป็นขา้ทาสทั้งหญิงชาย 

แควน้หลู่เป็นแควน้เล็กๆ ไมค่่อยจะมีกาํลงัไปสูร้บกบัใครนัก จึงมกัถูกแควน้

อ่ืน บุกเขา้มาจบัราษฎรไปเป็นทาสเสมอ ใครใจบุญอยากทาํความดี ก็นําเงิน

ไปไถ่มาคืนเจา้ผูค้รองแควน้หลู่ ก็จะไดร้บัเงินรางวลัทนัที ต่อมา ท่านจื่อกง้ 

ซ่ึงเป็นศิษยเ์อกของท่านขงจื๊อ ท่านก็ไปไถ่เชลยศึกคืนมาใหแ้ควน้หลู่ โดยไม่

ยอมรบัเงินรางวลั เพราะท่านมีฐานะดีอยูแ่ลว้ ทาํไปโดยมิหวงัผลตอบแทน

ใดๆ แต่เมื่อท่านขงจื๊อทราบเร่ืองเขา้ ท่านก็โกรธลกูศิษยข์องท่านมาก ท่าน

บอกวา่ แควน้หลู่น้ันคนจนมาก คนรวยมีน้อย ต่อน้ีไป คงจะไมม่ีใครกลา้ไป

ไถ่เชลยศึกอีกแลว้ เพราะท่านจื่อกง้ไปทาํตวัอยา่งเอาไวเ้ช่นน้ี ก็มีแต่คนท่ีมี

ฐานะดี จึงจะกลา้เอาอยา่งท่านจื่อกง้ได ้ส่วนคนท่ีโลภเงินรางวลัก็ดี คนท่ีไม่

ค่อยจะมีเงินนักก็ดี ต่างก็ไมท่าํความดีอีกต่อไป เพราะไมไ่ดเ้งินรางวลัจะทาํ

ไปทาํไม ดงัน้ี จึงเห็นไดว้า่ นักปราชญน้ั์น ไมว่า่จะทาํอะไร ก็จะเป็น

เยีย่งอยา่งแก่ผูอ่ื้น จึงตอ้งระมดัระวงั จะทาํอะไรผิดไมไ่ด ้คนก็จะพากนัทาํ

ตามอยา่งผิดๆ ไปดว้ย ความดีก็เลยเป็นความดีปลอมไป  
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         ต่อมาวนัหน่ึงท่านจ่ือลู ่ซ่ึงเป็นศิษยเ์อกของท่านขงจ๊ือเชน่กนั ไดช่้วย

คนตกน้ําไวไ้ด ้ชายคนน้ันใหว้วัตวัหน่ึงเป็นการตอบแทน ท่ีไดช้่วยชีวติไว ้

ท่านจื่อลู่ก็รบัเอาววัน้ันมา ท่านขงจื๊อเมื่อทราบเร่ืองก็ดีใจมาก ท่านพดูวา่ ต่อ

น้ีไปในแควน้หลู่ของเราน้ี จะมีคนชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นเพิ่มข้ึนอีก เพราะเม่ือ

ทาํความดีแลว้ มีคนเห็นความดีและไดร้บัการตอบแทนทนัที ใครๆ ก็

อยากจะทาํความดีเช่นน้ีกนัมากขึ้ น แต่ในสายตาชาวโลกแลว้ จะตอ้งมองใน

ทศันะกลบักนักบัท่านขงจื๊อเป็นแน่ ชาวโลกจะตอ้งเห็นวา่ ท่านจื่อกง้ดี ช่วย

คนแลว้ไมห่วงัส่ิงตอบแทน ส่วนท่านจื่อลู่น้ันไมดี่ ช่วยแลว้ก็ไมป่ฏิเสธการ

ตอบแทน แต่นักปราชญท่์านมองไกล การทาํความดีท่ีมีคนนําไปเป็น

เยีย่งอยา่ง ใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได ้จึงจะเป็นความดีแท ้ส่วนการทาํ

ความดีท่ีกลบัทาํใหส้ถานการณเ์ลวรา้ยลงไป เป็นผลรา้ยต่อส่วนรวมแลว้ไซร ้

ก็หาช่ือวา่เป็นความดีแทไ้ม ่สมมุติวา่มีคนไมดี่คนหน่ึง เท่ียวเกะกะระราน

ผูค้น ถา้ไมม่ีคนถือสา เห็นวา่การใหอ้ภยัเป็นคุณธรรมท่ีดี น่ีเป็นการทาํ

ความดีท่ีผิด เพราะคนพาลน้ันก็ยิง่ไดใ้จ กลา้ทาํความผิดหนักยิง่ข้ึน ผูค้นก็

จะถูกทาํรา้ยหนักขึ้ น คนพาลน้ีก็จะตอ้งถูกกฎหมายลงโทษอยา่งหนัก แต่ถา้

เราไมป่ล่อยใหค้นพาลเหิมเกริม หาทางกาํราบเสียก่อนท่ีจะสายเกินแก ้ก็จะ

เป็นผลดีแก่ทุกฝ่าย เพราะฉะน้ัน บางครั้งการไมใ่หอ้ภยัคนพาล ช่วยกนั

กาํราบใหก้ลบัตวัได ้กลบัจะเป็นความดีแท ้ 

         ความดีขอ้ท่ีหา้ คือการทาํความดีแลว้ผลทาํใหผู้อ่ื้นเป็นอยา่งไร แต่

ก่อนน้ี มีขุนนางไจเส่ียงท่านหน่ึงรบัราชการ ในรชักาลของพระเจา้อิงจง

ฮ่องเต ้(พ.ศ. ๑๙๗๘-๑๙๙๒) ท่านรบัราชการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตไมม่ี

ด่างพรอ้ย เป็นท่ีเคารพนับถือของคนทัว่ไป ต่อมา ท่านปลดเกษียณตนเอง 

กลบัไปอยูภ่มูิลาํเนาเดิมของท่านท่ีชนบท ประชาชนก็พากนัมาเคารพท่าน 

ต่างก็เปรียบท่านดุจขุนเขาอนัสงูสุดในแผ่นดินจีน คือไท่ซาน และเปรียบดุจ
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ดาวเหนือท่ีสุกใสกวา่ดาวใดๆ ในพิภพ แต่มีชายข้ีเมาคนหน่ึง มาด่าท่านซ่ึงๆ 

หน้า ท่านเห็นเป็นคนเมาก็ไมถื่อโกรธ กลบับอกคนรบัใชว้า่ อยา่ไปเอาเร่ือง

กบัคนเมาเลย ปิดประตเูสียเถิด ต่อมา ชายข้ีเมาคนน้ี ไดร้บัโทษประหาร

ชีวติ เมื่อท่านไจเส่ียงรูเ้ขา้ก็เสียใจมาก ราํพึงวา่ ถา้เราเอาเร่ืองเสียแต่แรกท่ี

ด่าเรา จบัไปทาํโทษสถานเบาเสียท่ีอาํเภอ เขาก็จะไมต่อ้งรบัโทษประหารใน

วนัน้ี เพราะเราแท้ๆ  กรุณาเขาผิดกาละไป ทาํใหเ้ขาเหิมเกริม ทาํชัว่จนตวั

ตาย น่ีคือตวัอยา่งของความใจดี แต่กลบัทาํใหผู้อ่ื้นไดร้บัผลชัว่ตอบแทน  

         ส่วนการกระทาํท่ีเห็นวา่ชัว่แต่กลบัเป็นผลดีน้ัน ก็มีตวัอยา่งเช่นกนั มี

อยูค่รั้งหน่ึง บา้นเมืองเกิดทุพภิกขภยั ราษฎรต่างแยง่ชิงกนักินในกลางวนั

แสกๆ เศรษฐีท่านหน่ึง จึงไปรอ้งต่อนายอาํเภอขอใหร้ะงบัเหตุก่อนท่ีจะเกิด

จลาจล แต่นายอาํเภอไมเ่อาเร่ือง คนยากจนก็เลยไดใ้จ พากนัยื้ อแยง่กนั

ยิง่ข้ึน เศรษฐีเห็นไมเ่ป็นการ จึงระดมผูค้นของตนออกปราบเอง เร่ืองจึงสงบ

การกระทาํของเศรษฐีท่านน้ี แมจ้ะรุนแรง แต่ก็ทาํดว้ยความสุจริตใจ หวงัมิ

ใหเ้กิดจลาจล จึงเป็นการทาํความดีแทอี้กวธีิหน่ึง  

         ความดีขอ้ท่ีหก คือความดีท่ีกระทาํคร่ึงๆ กลางๆ และทาํอยา่ง

สมบรูณ ์ในคมัภีรเ์อ็กเก็งไดก้ล่าวไวว้า่ ผูท่ี้ไมส่ัง่สมความดี จึงมีความดีไมพ่อ 

ท่ีจะไดร้บัช่ือเสียงดี ผูท่ี้ไมส่ัง่สมบาป ยอ่มไมร่บัเคราะหก์รรมถึงตายได ้ใน

ประวติัศาสตรก็์ไดก้ล่าวถึงราชวงศซ์าง (ก่อน ค.ศ. ประมาณศตวรรษท่ี ๑๖-

๑๑) วา่ ต้ิวอ๋องสัง่สมแต่บาปกรรม ดุจการรอ้ยเงินเหรียญไวเ้ต็มพวง จึง

รกัษาแผ่นดินและชีวติของตนเองไวไ้มไ่ด ้การสัง่สมความดีความชัว่น้ัน ดุจ

นําของบรรจุลงในภาชนะ ถา้สัง่สมทุกวนั ก็จะเต็มเป่ียม ถา้สัง่สมบา้งไมส่ัง่

สมบา้ง หยุดๆ ทาํๆ บุญหรือบาปน้ันก็พร่องอยูเ่สมอ ไมม่ีวนัเต็มไดเ้ลย  
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         แต่ก่อนน้ี มีเด็กสาวคนหน่ึง เขา้ไปในวดัเพราะอยากทาํบุญ แต่มีเงิน

เพียงสองอีแปะ ความจริงราคาของเงินน้ันน้อยนิดเดียว แต่ค่าของความมีใจ

อยากทาํบุญน้ันเหลือหลาย ท่านเจา้อาวาสจึงกล่าวอนุโมทนาคาถาเอง ให้

ศีลใหพ้รเอง ต่อมาหญิงน้ันไดเ้ขา้วงั เป็นพระสนมของฮ่องเต ้มีเงินมากมาย 

จึงนําเงินหลายพนัตาํลึงมาท่ีวดัน้ันอีก เพื่อทาํบุญ คราวน้ีเจา้อาวาสใหพ้ระ

ลกูวดักล่าวอนุโมทนาและใหศี้ลใหพ้รแทน พระสนมเกิดความสงสยัยิง่นัก 

จึงกราบถามท่านวา่ เมื่อก่อนน้ี ขา้พเจา้ยากจน มีเงินทาํบุญเพียงสองอีแปะ 

แต่ท่านมากล่าวอนุโมทนาคาถา และใหศี้ลใหพ้รขา้พเจา้ดว้ยตนเอง มาบดัน้ี 

ขา้พเจา้พอจะมีเงินบา้ง จึงนํามาถวายหลายพนัตาํลึง แต่ทาํไมท่านกลบัให้

พระลกูวดั ทาํหน้าท่ีแทนท่านเล่า ท่านเจา้อาวาสกล่าววา่ แต่ก่อนน้ี แมท่้าน

จะทาํบุญน้อย แต่ใจท่านน้ันเป่ียมไปดว้ยเจตนาท่ีเป็นกุศล มาบดัน้ี แมท่้าน

จะมีเงินทาํบุญมาก แต่ใจของท่านน้ันไมเ่หมือนแต่ก่อนเสียแลว้ จึงไมจ่าํเป็น

ท่ีจะตอ้งใหอ้าตมาไปกล่าวเอง น่ีคือตวัอยา่งของการทาํดี ท่ีไมจ่าํเป็นตอ้ง

อาศยัราคาของเงินมาวดัความดีน้ัน ทาํบุญดว้ยเงินน้อยนิด กลบัเป็นบุญท่ี

เต็มเป่ียม เพราะจิตใจท่ีเต็มไปดว้ยกุศลเจตนา แมท้าํบุญดว้ยเงินมากมาย 

หากจิตใจมีศรทัธาเพียงคร่ึงๆ กลางๆ การทาํความดีน้ัน ก็จะใหผ้ลเพียง

คร่ึงๆ กลางๆ เท่าน้ัน  

         อีกตวัอยา่งหน่ึง มีเซียนท่านหน่ึงช่ือวา่ จงหลี ท่านเป็นชาวฮัน่ (ก่อน 

พ.ศ. ๗๔๙-๕๕๑) เมื่อตายไดส้าํเร็จเป็นผูว้เิศษ เสวยสุขอยูบ่นสวรรคห์ลาย

รอ้ยปี จนถึงสมยัราชวงศถ์งั พ.ศ. ๑๑๖๑-๑๔๕๐ ท่านเซียนจงหลีก็รบัลกู

ศิษยไ์วค้นหน่ึง มีช่ือวา่ท่านล่ือตง้ปิง ต่อมาจนถึงปัจจุบนัผูค้นเรียกท่านวา่ 

ล่ือโจว๊ ท่านล่ือโจว๊เป็นขุนนางรบัราชการเป็นนายอาํเภออยูส่องครั้ง เมื่อมี

โอกาสพบเซียนผูว้เิศษ ท่านก็ไดร้บัถ่ายทอดวชิาต่างๆ ในลทัธิเต๋า รวมทั้ง

การนัง่สมาธิดว้ย ท่านจึงลาออกจากราชการ ติดตามท่านเซียนผูว้เิศษ ไป
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ฝึกฌานสมาธิท่ีภเูขาแหง่หน่ึง จนสาํเร็จไดเ้ป็นเซียนเช่นกนั ต่อมาท่านจงหลี

ไดส้อนใหท่้านล่ือโจว๊ รูจ้กัผสมยาวเิศษ เพียงแต่เอายาน้ันหยดลงไปท่ีเหล็ก 

เหล็กน้ันก็จะกลายเป็นทอง สามารถนําไปช่วยเหลือความยากจนของผูค้นได ้

ท่านล่ือโจว๊จึงกราบถามท่านอาจารยว์า่ เมื่อเปล่ียนไปเป็นทองแลว้ จะกลบั

เป็นเหล็กดงัเดิมอีกไหม ท่านจงหลีบอกวา่ เมื่อครบหา้รอ้ยปีแลว้ ก็จะกลบั

สภาพเดิมได ้ท่านล่ือโจว๊จึงปฏิเสธ ไมย่อมทาํเหล็กใหเ้ป็นทอง เพราะท่าน

เห็นวา่เมื่อครบหา้รอ้ยปีแลว้ ก็จะทาํใหผู้ค้นเสียหายมากมาย เพราะอยู่ๆ  

ทองในมือก็กลายเป็นเหล็กไปเสียแลว้ ยอ่มนํามาซ่ึงความสญูเสียอยา่ง

มากมาย เป็นการใหร้า้ยผูอ่ื้นโดยไมเ่ป็นธรรม การท่ีท่านจงหลีลองใจท่าน

ล่ือโจว๊ครั้งน้ี ทาํใหท่้านภมูิใจในลกูศิษยข์องท่านเป็นอยา่งยิง่ เพราะคาํพดู

เพียงคาํเดียว ก็แสดงใหเ้ห็นความเป็นคนของท่านล่ือโจว๊วา่สงูส่งเพียงไร 

ท่านจึงกล่าวกบัศิษยร์กัของท่านวา่ การท่ีจะบรรลุความเป็นเซียนน้ัน จะตอ้ง

สัง่สมคุณธรรมใหไ้ดถึ้งสามพนัอยา่ง คาํพดูของเจา้เพียงคาํเดียว ก็เท่ากบัได้

สรา้งคุณธรรมครบสามพนัอยา่งแลว้ ในพริบตาเดียว  

         การทาํความดีน้ัน เม่ือทาํแลว้ก็แลว้กนั อยา่ไดนํ้ามาคิดถึงบ่อย ราว

กบัวา่ การทาํดีน้ันช่างใหญ่ยิง่นัก ใครก็ทาํไมไ่ดเ้หมือนเรา ถา้คิดเช่นน้ี 

ความดีน้ันก็จะเหลือเพียงคร่ึงเดียว แต่ถา้ทาํแลว้ก็ไมนํ่ามาใส่ใจอีก คิดแต่จะ

ทาํอะไรต่อไปอีกจึงจะดี จึงจะเป็นความดีท่ีสมบรูณ ์ไมต่กไมห่ล่น เช่นการให้

เงินแก่คนยากจน ในใจของลกูจะตอ้งอยา่คิดวา่ เราเป็นผูใ้ห ้ภายนอกก็อยา่

ไปสนใจวา่ใครเป็นผูร้บั แมแ้ต่เงินท่ีเราบริจาคไปแลว้ ก็มองไมเ่ห็นวา่สาํคญั

ตรงไหน ใหแ้ลว้ก็แลว้กนั ลืมเสียใหไ้ด ้ไมก่ลบัมาคิดอีกใหเ้สียเวลา เช่นน้ี

เรียกวา่ทาํความดีดว้ยจิตวา่งเปล่า เมื่อไมไ่ดบ้รรจุอะไรไวท่ี้จิตเลย จิตน้ันก็

ยอ่มเต็มเป่ียมไปดว้ยกุศลผลบุญ พลงัแหง่กุศลกรรมเช่นน้ีใหญ่หลวงนัก 

สามารถทาํลายเคราะหก์รรมได ้ถึงหน่ึงพนัครั้ง เพราะฉะน้ันการทาํความดี 



68 

 

จึงมิไดข้ึ้นอยูก่บัปริมาณของเงินทอง หรือวตัถุท่ีบริจาค แต่อยูท่ี่ใจเราเท่าน้ัน 

ท่ีจะทาํจิตใจใหว้า่งเปล่า จนสามารถบรรจุบุญกุศลไดเ้พียงใดต่างหาก  

         ความดีขอ้ท่ีเจ็ด คือความดีท่ีใหญ่หรือเล็ก มีขุนนางผูห้น่ึงมีนามวา่

เอวย้จง้ต๊ะ รบัราชการอยูใ่นกรมประวติัศาสตร ์อยูม่าวนัหน่ึง ถูกจบัวญิญาณ

ไปยงัยมโลก พญายมไดส้ัง่ใหเ้สมียนในยมโลก นําบญัชีดีชัว่ของท่านเอวย้มา

ใหดู้ ปรากฏวา่บญัชีชัว่น้ันช่างมากมายก่ายกอง วางจนเต็มหอ้งไปหมด ส่วน

บญัชีความดีน้ันเล็กนิดเดียว มีขนาดพอๆ กบัตะเกียบขา้งหน่ึงเท่าน้ัน พญา

ยมสัง่ใหค้นเอาตาชัง่มา ปรากฏวา่บญัชีความดีน้ันแมจ้ะเล็กนิดเดียว แต่

กลบัมีน้ําหนักมากกวา่บญัชีความชัว่ท่ีรวมกนัแลว้ทั้งหมด ท่านเอวย้มีความ

สงสยัเป็นอนัมาก จึงถามพญายมวา่ ขา้พเจา้มีอายุยงัไมถึ่งส่ีสิบปี ไฉนจึงมี

ความชัว่มากมายเช่นน้ี พญายมตอบวา่ เพียงแต่จิตคิดมิชอบเท่าน้ัน ก็เป็น

บาปแลว้ เช่นเห็นผูห้ญิงสาวสวย ก็มีจิตปฏิพทัธ ์จิตท่ีคิดมิชอบเช่นน้ี ก็จะถูก

บนัทึกในบญัชีความชัว่ทนัที ท่านเอวย้ถามต่อไปวา่ ถา้เช่นน้ันในบญัชีความ

ดีอนัน้อยนิดน้ี ไดบ้นัทึกไวว้า่อยา่งไร พญายมตอบวา่ มีอยูค่รั้งหน่ึง ฮ่องเต้

ทรงดาํริจะซ่อมสะพานหิน ท่ีเมืองฮกเกี้ ยน ท่านเกรงวา่ราษฎรจะเดือดรอ้น 

จึงถวายความเห็น เพื่อยบัยัง้พระราชดาํริน้ันเสีย บญัชีความดีน้ีก็คือสาํเนาท่ี

ท่านทลูเกลา้ฯ ถวายฮ่องเตนั้น่เอง ท่านเอวย้ก็แยง้วา่แมข้า้พเจา้จะกระทาํ

ดงักล่าวจริง แต่ก็ไมเ่ป็นผลสาํเร็จ พระองคท์รงดาํเนินการไปแลว้ ไมน่่าเลย 

ท่ีบญัชีความดีเพียงอยา่งเดียว จะมีน้ําหนักมากกวา่บญัชีความชัว่ท่ีกองอยู่

เต็มหอ้งน้ี พญายมจึงพดูวา่ การท่ีท่านมีเมตตาจิตต่อราษฎร เกรงจะไดร้บั

ความลาํบากกนัมากมาย กุศลจิตน้ีใหญ่หลวงนัก ถา้หากท่านยบัยัง้ไดส้าํเร็จ

ก็จะยิง่เพิ่มความหนักขึ้ นอีก พลงัแหง่กุศลกรรมน้ี จะยิง่ใหญ่อีกหลายเท่านัก 

แมจ้ะเป็นเร่ืองเล็ก แต่ถา้กระทาํเพื่อชนหมูใ่หญ่แลว้ไซร ้ความดีน้ันก็ใหญ่

หลวงยิง่นัก หากทาํดีเพื่อตนเองแลว้ไซร ้แมจ้ะทาํดีขนาดไหน ก็ไดผ้ลน้อย
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มาก ลกูจงจาํไวว้า่ การทาํความดี ไมว่า่จะเป็นความดีมากหรือน้อยเพียงใด 

ข้ึนอยูก่บัเจตนาในการทาํความดีน้ัน เพื่อผูอ่ื้นหรือเพื่อตนเอง  

         ขอ้ท่ีแปด คือความยากง่ายในการทาํความดี สมยัก่อน ท่านผูค้งแก่

เรียนมกัจะพดูวา่ ถา้จะเอาชนะใจตนเองใหไ้ด ้ตอ้งเร่ิมจากจุดท่ีข่มใจไดย้าก

ท่ีสุดเสียก่อน ถา้สามารถเอาชนะไดจุ้ดอ่ืนๆ ก็ไมส่าํคญัเสียแลว้ ยอ่มจกั

เอาชนะไดโ้ดยง่าย ลกูศิษยข์องท่านขงจื๊อ ช่ือฝานฉือ ไดถ้ามท่านอาจารยว์า่ 

เมตตาธรรมน้ันเป็นอยา่งไร ท่านขงจื๊อตอบวา่ การทาํส่ิงท่ียากท่ีสุดได้

เสียก่อน จึงจะชนะใจตนเองได ้เมื่อชนะใจตนเองไดแ้ลว้ ความเห็นแก่ตวัก็

หมดไป จึงบงัเกิดเมตตาธรรม พอ่จะยกตวัอยา่งใหฟั้ง ลกูจะไดเ้ขา้ใจง่ายเขา้ 

ท่ีมณฑลเจียงซี มีท่านผูเ้ฒ่าแซ่ซ ูท่านยงัชีพดว้ยการสอนหนังสือตามบา้น 

อยูม่าวนัหน่ึง มีชายคนหน่ึง เป็นหน้ีเพราะความยากจน เมื่อไมส่ามารถ

ชาํระหน้ีได ้เจา้หน้ีก็จะยดึภรรยาของชายผูน้ี้ไปเป็นคนใช ้ท่านผูเ้ฒ่าซ ูเกิด

ความสงสารสามีภรรยาคู่น้ียิง่นัก จึงยอมเสียสละเงิน ท่ีเก็บออมไวไ้ดจ้าก

การสอนหนังสือ เป็นเวลาสองปี นํามาใชห้น้ีแทนชายผูน้ั้น ทาํใหส้ามีภรรยา

คู่น้ีไมต่อ้งแยกจากกนั  

         อีกตวัอยา่งหน่ึง มีชายคนหน่ึงดว้ยความยากจนยิง่นัก จึงนําภรรยา

และบุตรชายไปจาํนําไว ้ไดเ้งินมาพอประทงัชีวติ เมื่อถึงกาํหนดไมม่ีเงินจะไป

ไถ่คืน ภรรยาก็เดือดรอ้นคิดจะฆ่าตวัตาย บงัเอิญท่านผูเ้ฒ่าจางรูเ้ร่ืองเขา้ มี

ความสงสารเป็นยิง่นัก จึงนําเงินท่ีเก็บสะสมมาแลว้ถึงสิบปี มาใชห้น้ีแทนให ้

พอ่แมล่กู จึงไดม้ีโอกาสกลบัมาอยูร่่วมกนัอีกครั้ง  

         ทั้งท่านผูเ้ฒ่าซแูละท่านผูเ้ฒ่าจาง ลว้นแต่ไดก้ระทาํในส่ิงท่ีทาํไดย้าก

ยิง่ เงินท่ีท่านสะสมไวค้นละสองปี และสิบปีน้ันท่านก็หวงัวา่ เมื่อทาํมาหากิน

ไมไ่ดแ้ลว้ ก็จะไดพ้ึ่งเงินจาํนวนน้ีประทงัชีวติต่อไป เป็นเงินท่ีตอ้งใชเ้วลาอนั
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ยาวนานสะสมไวว้นัละเล็กละน้อย แต่ท่านทั้งสอง ก็สามารถตดัใจช่วยเหลือ 

คนท่ีไมรู่จ้กักนัเลยแมแ้ต่นิดไดใ้นพริบตาเดียว น่ีคือการทาํความดีท่ียากยิง่

จริงๆ  

         อีกตวัอยา่งหน่ึงของผูท่ี้ชนะใจตนเองได ้คือท่านผูเ้ฒ่าจิน ท่านอายุ

มากแลว้ ยงัไมม่ีบุตรไวสื้บสกุล ดว้ยความหวงัดีของเพื่อนบา้นคนหน่ึง ไดย้ก

บุตรสาวของตนใหเ้ป็นอนุภรรยาของท่านผูเ้ฒ่า แต่ท่านกลบัไมย่อมรบั

ความหวงัดีน้ี ท่านใหเ้หตุผลวา่ ท่านน้ันชราภาพแลว้ ส่วนเด็กสาวน้ันอายุยงั

ไมถึ่งยีสิ่บ ควรจะไดส้ามีท่ีมีอายุไล่เล่ียกนั ท่านจึงไมค่วรท่ีจะไปทาํลาย

ความสุข และอนาคตของเด็กสาวน้ีเสีย ดว้ยความเห็นแก่ตวั เพียงเพ่ือจะมี

บุตรไวสื้บสกุล เป็นการไมส่มควรอยา่งยิง่ ท่านผูเ้ฒ่าทั้งสามท่านน้ี ลว้นแต่

ทาํในส่ิงท่ียากยิง่จริงๆ ฟ้าดินจึงประทานความสุขความเจริญใหก้บัท่านทั้ง

สาม ทั้งในโลกน้ีและโลกหน้าเป็นแน่แท ้ส่วนคนท่ีมีเงินมีอาํนาจน้ัน ถา้จะ

กระทาํความดีก็ยอ่มง่ายกวา่ ผูท่ี้ไมม่ีทั้งเงินและอาํนาจ แต่พวกน้ี ไมค่่อย

ชอบทาํความดี เพราะฉะน้ัน ผูท่ี้มีโอกาสทาํความดีไดง้่าย เพราะมีทั้งเงิน

และอาํนาจกลบัไมย่อมทาํความดี ส่วนผูท่ี้ไมม่ีเงินไมม่ีอาํนาจ กวา่จะทาํ

ความดีไดก็้ดว้ยความยากลาํบากยิง่ น่ีคือความแตกต่างกนั ในคุณค่าของ

ความดี  

         การทาํความดีต่อผูอ่ื้นน้ัน ก็จะตอ้งแลว้แต่โอกาส จงัหวะเวลาก็มี

ความสาํคญัเช่นกนั การช่วยเหลือผูอ่ื้นน้ัน มีวธีิการมากมาย ประมวลแลว้ก็

สามารถแยกออกได ้๑๐ วธีิดว้ยกนั คือ  

         ๑. ช่วยเหลือผูอ่ื้นทาํความดี  

         ๒. รกัและเคารพทุกคนอยา่งเสมอหน้า  

         ๓. สนับสนุนผูอ่ื้นใหเ้ป็นผูม้ีความดีพรอ้ม  
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         ๔. ช้ีทางใหผู้อ่ื้นทาํความดี  

         ๕. ช่วยเหลือผูท่ี้อยูใ่นความคบัขนั  

         ๖. กระทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  

         ๗. ไมท่าํตนเป็นปู่ โสมเฝ้าทรพัย ์หมัน่บริจาค  

         ๘. ธาํรงไวซ่ึ้งความเป็นธรรมะ  

         ๙. เคารพผูม้ีอาวุโสกวา่  

         ๑๐. รกัชีวติผูอ่ื้นดุจรกัชีวติตนเอง  

         ขอ้ ๑ การช่วยเหลือผูอ่ื้นทาํความดีน้ันเป็นอยา่งไร  

         เม่ือครั้งท่านต้ีซุ่น ยงัมิไดเ้ป็นพระเจา้แผ่นดินจีน สมยัโบราณ (ก่อน 

พ.ศ. ๑๗๑๒-๑๖๖๕) ท่านไปยงัหนองน้ําแหง่หน่ึง เห็นชาวบา้นกาํลงัจบั

ปลากนัอยู ่คนท่ีแข็งแรงก็พากนัไปยงัท่ีๆ มีน้ําลึกปลาชุม ส่วนพวกท่ีไม่

แข็งแรงและผูช้รา ถูกกนัใหไ้ปจบัปลายงัท่ีๆ มีกระแสน้ําไหลเช่ียว และท่ีมีน้ํา

ต้ืน ซ่ึงปลาจะไมช่อบมาในบริเวณน้ัน ทาํใหจ้บัปลาไมไ่ด ้ท่านต้ีซุ่นเห็น

ดงัน้ัน ก็บงัเกิดความสงสารจบัใจ ท่านจึงเขา้ไปช่วยคนท่ีไมแ่ข็งแรง และผู ้

ชราหาปลา ใครท่ีเห็นแก่ตวั ชอบแยง่ท่ีน้ําลึกท่านก็น่ิงเสียไมไ่ปวา่เขา ใครท่ี

ไมเ่ห็นแก่ตวั ท่านก็จะนําพฤติกรรมของเขาไปสรรเสริญจนทัว่ ท่านเองก็ทาํ

ตวัอยา่งอนัดี ใหเ้ป็นท่ีปรากฏอยูทุ่กวนัๆ จนกาลเวลาไดผ่้านไปหน่ึงปี 

ชาวบา้นพากนัสาํนึกในความเห็นแก่ตวัของตน ต่างก็ทาํดีต่อกนัและกนั ใน

ท่ีน้ี พอ่จะตอ้งบอกใหล้กูรูว้า่ พอ่ไมส่นับสนุนในเร่ืองการจบัปลามาเป็น

อาหาร เพราะการฆ่าสตัวต์ดัชีวติน้ันเป็นบาปอยา่งยิง่ แต่ท่ีพอ่ยกเร่ืองน้ีมา

เป็นอุทาหรณ ์ก็เพื่อใหล้กูเขา้ใจวา่ การช่วยใหผู้อ่ื้นทาํความดีน้ัน ตอ้งใช้

ความอดทนพยายามเพียงไร ท่านต้ีซุ่นน้ัน เป็นผูฉ้ลาดหลกัแหลมยิง่นัก 
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เพียงแต่ท่านใชค้าํพดูกล่อมเกลาจิตใจ ผูค้นก็จะเช่ือท่าน เพราะต่างก็มีความ

เคารพท่านอยูแ่ลว้ แต่ท่านอุตส่าหใ์ชเ้วลาถึงหน่ึงปีเต็ม ก็เพื่อจะใหทุ้กคน

กลบัตวักลบัใจไดห้มด และจะไมก่ลบัไปเป็นคนเห็นแก่ตวัอีก ไมว่า่ในกรณีใด 

และเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ไมใ่ช่ดว้ยบงัคบัหรือขอรอ้ง ใหทุ้กคนตระหนัก

ถึงความดี ท่ีตอ้งกระทาํร่วมกนั เพื่อความผาสุกของพวกเขาเอง พอ่จึง

สรรเสริญในความอุตสาหะของท่านยิง่นัก  

         พอ่และลกู ต่างก็มีชีวติอยูใ่นยุคแหง่ความมืดมน ผูค้นไมค่่อยมี

ศีลธรรม เหมือนดงัยุคก่อน เพราะฉะน้ัน ลกูจะตอ้งเจียมเน้ือเจียมตวั อยา่ได้

อวดดี วา่วเิศษกวา่ผูอ่ื้น อยา่นําความสามารถของลกู ไปข่มผูอ่ื้นท่ีดอ้ยกวา่ 

ใหเ้ขาไดอ้าย จงเก็บความรู ้ความสามารถของเจา้ไวใ้นใจ อยา่ไดแ้สดงออก

ใหป้รากฏแก่สายตาผูอ่ื้น ใครพลาดพลั้งล่วงเกินลกู ก็จงรูจ้กัใหอ้ภยั อยา่ได้

แพร่งพรายความไมดี่ออกไป เพ่ือใหโ้อกาสเขากลบัตวักลบัใจ และเมื่อไมม่ี

ใครรู ้และก็ทาํใหเ้ขา ไมก่ลา้กาํเริบเสิบสาน เพราะทุกคนยอ่มรกัหน้ารกัตา 

ไมอ่ยากเป็นคนเสียช่ือเสียง จึงไมว่จิารณ ์ใหค้วามลบัของเขาเป็นท่ีเปิดเผย

ออกไป เขาจึงไม่กลา้ท่ีจะทาํผิดอีก บางคนน้ัน เมื่อมีคนรูว้า่เขาเป็นคนไมดี่

เสียแลว้ เขาก็ทาํตวัเหลวแหลกยิง่ข้ึน เมื่อเป็นคนดีไมไ่ดก็้ยอมเป็นคนชัว่

เสียเลย คนเช่นน้ี มีใหเ้ห็นๆ อยู ่ลกูจะตอ้งคอยสงัเกต วา่ผูอ่ื้นน้ันเขามี

ความสามารถอะไรบา้ง ถา้เป็นส่ิงท่ีลกูยงัไมม่ี จงรีบรบัเอาความดีน้ันมาใส่

ตนเถิด อยา่ไดรี้รอเลย ลกูจะตอ้งรูจ้กัชมเชยสรรเสริญความดีงาม 

ความสามารถของผูอ่ื้นใหแ้ผ่ไพศาลไป อยา่ไดม้ีจิตริษยา ในชีวติประจาํวนั

ของลกู ไมว่า่จะพดูสกัคาํ จะทาํอะไรสกัอยา่ง จงอยา่ทาํเพื่อประโยชน์ตนเอง 

ตอ้งถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาํคญั ลกูจงจาํไวใ้หดี้  

         ขอ้ ๒ รกัและเคารพทุกคนอยา่งเสมอหน้าน้ันเป็นอยา่งไร  
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         ผูดี้น้ัน คือคนท่ีมีคุณงามความดี และกระทาํแต่คุณงามความดีอยา่ง

สมํา่เสมอ ส่วนคนเลวน้ัน บางทีก็ซ่อนอยูใ่นคราบของผูดี้ ปะปนกนัจนบางที

ก็ดูไมอ่อก แต่ถา้ลกูสงัเกตใหดี้แลว้ ก็จะเห็นความแตกต่าง ราวกบัขาวและ

ดาํทีเดียว ผูดี้ท่ีมีขอ้แตกต่างจากคนทัว่ไปน้ัน คือมีน้ําใจรกัและเคารพทุกคน 

อยา่งเสมอหน้ากนั ธรรมดา คนท่ีเราไดพ้บเห็นในชีวติประจาํวนัน้ัน บาง

คนเราก็เคยใกลชิ้ดดว้ย บางคนก็หา่งเหินกนัไป บางคนสงูศกัด์ิ บางคนตํา่

ตอ้ย บางคนฉลาดหลกัแหลม บางคนโง่เขลาเบาปัญญา บางคนมีคุณธรรม

ประจาํใจ บางคนก็รา้ย จนไดช่ื้อวา่เป็นคนพาล แมทุ้กคนจะมีสถานภาพและ

จิตใจไมเ่หมือนกนั แต่ทุกคนก็เป็นเพื่อนมนุษย ์ท่ีตอ้งเกิดแก่เจ็บตายดว้ยกนั 

นักปราชญท์ั้งปวง จึงไมช่อบใหค้นเกลียดกนัดูถูกกนั ตอ้งรกักนัเคารพกนั

อยา่งเสมอหน้า จึงจะมีสนัติสุขเกิดขึ้ นได ้ 

         ขอ้ ๓ สนับสนุนผูอ่ื้นใหเ้ป็นผูม้ีความดีพรอ้มน้ัน อยา่งไร  

         หยกน้ันยอ่มมาจากหนิชนิดหน่ึง ถา้เราท้ิงขวา้ง ไมส่นใจ ก็เป็นเพียง

หินธรรมดากอ้นหน่ึง แมภ้ายในจะมีหยกเรน้อยู ่ก็ไมส่ามารถปรากฏความมี

ค่าของมนัได ้แต่ถา้มนุษยนํ์ามาเจียระไน เอาความเป็นหยกออกมาจากหิน 

และสลกัใหส้วยงาม ก็จะเป็นของมีค่าสาํหรบัฮ่องเต ้และขุนนาง กลายเป็น

สญัลกัษณ ์ท่ีจะตอ้งติดตวัไวแ้สดงถึงความบุญหนักศกัด์ิใหญ่ ยามท่ีฮ่องเต้

ออกขุนนาง ก็ตอ้งมีหยกไวแ้สดงความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ขุนนางเขา้เฝ้า

ฮ่องเต ้ก็ตอ้งถือหยกพระราชทานไวใ้นมือ เพื่อแสดงความเคารพ และ

จงรกัภกัดีต่อฮ่องเต ้หยกยงันํามาใชใ้นพิธีกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ลกูตอ้ง

อยา่ลืมวา่หยกมีความงาม และความสาํคญัขึ้ นมาได ้เพราะฝีมือของมนุษย์

เอง คนก็เช่นกนั ถา้มีคนคอยช่วยเหลือใหค้าํแนะนําท่ีดี คนธรรมดาๆ ก็จะ

กลายเป็นคนดีพรอ้มไปได ้เพราะฉะน้ัน ลกูจงใส่ใจในคนท่ีรกัดี มุง่มัน่จะ

เป็นคนดี ลกูจงใหค้วามช่วยเหลือ สนับสนุน ใหก้าํลงัใจ ประคบัประคอง
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เพื่อใหเ้ขาเป็นคนดีพรอ้มใหไ้ด ้แมเ้ขาจะถูกผูค้นปรกัปราํ จงช่วยช้ีแจง 

ปกป้อง และยอมรบัขอ้ปรกัปราํน้ันวา่ ลกูก็มีส่วนผิดอยูด่ว้ย เพื่อผ่อนคลาย

ความรุนแรงท่ีจะเกิดขึ้ นกบัตวัเขา จนกวา่ เขาจะยนือยูบ่นขาของเขาเองได้

แลว้ ก็นับวา่ ลกูไดพ้ยายามจนถึงท่ีสุดแลว้  

         คนดีคนเลวน้ัน มกัจะคบหากนัไม่ได ้คนดียอ่มคบกบัคนดี คนชัว่ก็

ชอบมัว่สุมกบัคนชัว่ คนชัว่มกัเกลียดชงัคนดี ยิง่ในชนบทท่ีหา่งไกลความ

เจริญดว้ยแลว้ คนชัว่มีมากกวา่คนดี ชอบข่มเหงคนดีอยูเ่สมอ จนตั้งตวัไมติ่ด 

คนดีมกัจะเป็นคนตรง และไมก่ลวัตาย ไมช่อบการแต่งตวัท่ีหรหูรา ไมช่อบมี

ความเป็นอยูท่ี่ฟุ่มเฟือย จึงมกัตกเป็นข้ีปากคนชัว่ ท่ีชอบวพิากษ์วจิารณค์น

ผิดๆ เพราะฉะน้ัน เมื่อลกูพบเห็นเหตุการณเ์ช่นน้ี ก็จงช่วยปกป้องคนดี และ

ช่วยช้ีทาง ใหค้นชัว่กลบัใจเป็นคนดีเสีย น่ีเป็นมหากุศลท่ีลกูจะตอ้งทาํใหไ้ด ้ 

         ขอ้ ๔ ช้ีทางใหผู้อ่ื้นทาํความดีน้ันอยา่งไร  

         เกิดมาเป็นมนุษยทุ์กคน ยอ่มมีศีลธรรมประจาํใจอยูบ่า้ง มากบา้ง

น้อยบา้ง ท่ีจะไมม่ีเลยน้ันคงหายาก นอกจากมนุษยจ์ะมวัสาละวน อยูก่บัการ

แสวงหา ลาภยศเงินทองช่ือเสียง โดยไมค่าํนึงถึงศีลธรรม ทาํใหต้อ้งตกอยูใ่น

ความหายนะ ถา้ลกูพบคนเช่นน้ี ลกูจงพยายามช่วยเขา ฉุดเขาใหพ้น้จาก

ความหายนะใหจ้งได ้ดุจคนฝันรา้ย ลกูปลุกเขาใหต่ื้นจากความฝัน ให้

ความรูค้วามคิดท่ีดีงามแก่เขา เขาก็จะต่ืนจากฝันรา้ย กลายเป็นคนดีไดเ้มื่อ

ครั้งราชวงศถ์งั (พ.ศ. ๑๑๖๑-๑๔๕๐) มีขุนนางท่านหน่ึง ท่านเขียนหนังสือ

สอนใจคนไดดี้มาก เป็นท่ีแพร่หลายไปทัว่ประเทศจีน ชาวจีนมีความเคารพ

นับถือท่านมาก เมื่อท่านถึงแก่อนิจกรรมยงัไดร้บัเกียรติยศอนัสงูส่ง ไดร้บั

การสถาปนาจากฮ่องเตใ้หเ้ป็นท่ี "เอวิน๋" เป็นการเชิดชผูลงาน อนัมีทั้งรอ้ย

แกว้รอ้ยกรองท่ีเยีย่มยอดนัน่เอง ชาวบา้นพากนัเรียกท่านวา่ "หานเอวิน๋กง" 
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ท่านเคยกล่าวไวว้า่ การตกัเตือนผูอ่ื้นดว้ยคาํพดูน้ัน ไมช่า้ก็จะถูกลืมเลือนไป 

ผูอ้ยูไ่กล ก็ไมส่ามารถไดย้นิคาํเตือนน้ันได ้หากบนัทึกไวเ้ป็นหนังสือ แมส้กั

รอ้ยชัว่คน คาํสอนน้ันก็ยงัคงอยู ่สามารถแพร่ไปไกลกวา่พนัล้ีหมื่นล้ีเสียอีก 

ขอ้ท่ีหน่ึง พอ่ไดย้กตวัอยา่ง ใหช้่วยเหลือผูอ่ื้น ดว้ยการทาํตนเป็นเยีย่งอยา่ง

แก่ผูอ่ื้น นานวนัเขา้ ก็จะมีคนตามอยา่งโดยไมรู่ต้วั ส่วนขอ้น้ีพอ่ขอ

ยกตวัอยา่งใหใ้ชค้าํพดู ใชห้นังสือเป็นตวัอยา่ง ลกูก็จะตอ้งใชใ้หเ้หมาะสม 

มิฉะน้ันก็จะไมไ่ดผ้ลเลย ดุจดัง่คนป่วย ถา้ไดย้าตรงกบัโรค ก็จะหายวนัหาย

คืน เหมือนคนท่ีมีนิสยัแข็งกระดา้ง ถา้เราใชค้าํพดูตกัเตือน เขาจะไมเ่ช่ือ

โดยง่าย พดูไปก็เสียเวลาเปล่า ถา้เป็นคนท่ีมีนิสยัอ่อนโยน การตกัเตือนดว้ย

คาํพดูมกัจะไดผ้ล ลกูไมค่วรพลาดโอกาสอนัดีน้ีเสีย ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บั ลกูตอ้งดู

คนเป็น ตอ้งอ่านนิสยัไดถู้กตอ้ง แลว้จึงจะวนิิจฉยัไดว้า่ คนเช่นไร สมควร

ตกัเตือนดว้ยคาํพดู คนเช่นไร สมควรใหเ้ขาอ่านหนังสือ เพื่อแกไ้ขตวัเขาเอง  

         ขอ้ท่ี ๕ จะช่วยเหลือผูท่ี้อยูใ่นความคบัขนัไดอ้ยา่งไร  

         เคราะหก์รรมยอ่มเกิดข้ึนไดเ้สมอ ไม่วา่กบัใครๆ หากลกูพบเห็นคนท่ี

กาํลงัตกทุกขไ์ดย้าก ลกูจะตอ้งเขา้ช่วยเหลือใหท้นัท่วงที และจะตอ้งช่วย

แกไ้ขสถานการณ ์ดว้ยสติปัญญาของลกูอยา่งรอบคอบ เพื่อใหก้ารช่วยน้ัน 

ประสบความสาํเร็จ ท่านชุยจื่อ ซ่ึงเป็นขุนนางในราชวงศห์มิง ในปลายสมยั

พระเจา้เซ่ียวจงฮ่องเต ้(พ.ศ. ๒๐๓๑-๒๐๔๘) ท่านกล่าวไวว้า่ การช่วยเหลือ

น้ัน ไมค่วรคาํนึงวา่ จะไดบุ้ญไดคุ้ณสกัเพียงไร ขอใหช้่วยใหไ้ดท้นัท่วงทีจึงจะ

ควร ช่างเป็นคาํพดูท่ีเป่ียมไปดว้ยเมตตาการุณยเ์สียน่ีกระไร  

         ขอ้ท่ี ๖ กระทาํส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อยา่งไร  

         ไม่วา่ลกูจะอยูใ่นชนบทเล็กๆ หรือในเมืองใหญ่ๆ หากเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวกบั ประโยชน์สุขของส่วนรวมแลว้ ลกูจะตอ้งไมท่อ้ถอยในการเป็น
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อาสาสมคัร เช่น ขุดคูส่งน้ํา เพื่อไวใ้ชใ้นนายามหน้าแลง้ หรือสรา้งทาํนบเพ่ือ

ป้องกนัน้ําท่วม หรือซ่อมสะพานท่ีชาํรุด เพื่อใหก้ารสญัจรไปมาสะดวก และ

ปลอดภยัยิง่ข้ึน หรือใหท้านอาหารแก่คนอดอยาก หรือใหน้ํ้าแก่คนกระหาย

แลว้ ลกูก็ควรชกัชวนชาวบา้น ใหร้่วมแรงร่วมใจกนักระทาํความดีร่วมกนั 

ใครมีเงินก็ออกเงิน ใครมีแรงก็ออกแรง ผนึกกาํลงัใหเ้ขม้แข็ง จะไดช้่วยเหลือ

คนไดม้ากข้ึน หากใครมาวา่รา้ย ลกูก็จงอยา่ใส่ใจ ถา้เราทาํดีโดยสุจริตแลว้ 

ใครๆ ก็ยอ่มเขา้ใจ และช่วยป้องกนัลกูเสียอีก ลกูจงอยา่ทอ้ถอยไมว่า่จะ

ประสบอุปสรรคใดๆ อยา่ไดว้างมือเป็นอนัขาด  

         ขอ้ ๗ ไมท่าํตนเป็นปู่ โสมเฝ้าทรพัย ์หมัน่บริจาค อยา่งไร  

         คาํสอนในพระพุทธศาสนาน้ันมากมาย พระผูมี้พระภาค ทรงแนะนํา

ใหรู้จ้กัใหท้านเสียก่อน การใหคื้อการเสียสละ ท่านท่ีบรรลุธรรมแลว้ ท่าน

เสียสละไดห้มด ทั้งอายตนะภายใน (ตา ห ูจมกู ล้ิน กาย ใจ) และอายตนะ

ภายนอก (รปู เสียง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ และธมัมารมณ์) ก็ส่ิงท่ีประกอบกนั

ข้ึนมาเป็นชีวติท่านยงัเสียสละได ้เร่ืองทรพัยสิ์นเงินทองของนอกกาย ไฉนจกั

เสียสละไมไ่ด ้ถา้เราสามารถเสียสละไดทุ้กอยา่งเช่นน้ีแลว้ เราก็จะรูสึ้กวา่ 

เรามิไดแ้บกภาระอนัใดไวท้าํใหจ้ิตใจปลอดโปร่ง ไมห่ว่งหน้ากงัวลหลงั ใคร

ทาํของเราเสีย ใครขโมยของเราไปก็ไมเ่ดือดรอ้นเลยแมแ้ต่นิด เพราะเรา

เสียสละไดห้มดจริงๆ ผูท่ี้ไมส่ามารถเสียสละไดท้ั้งหมด ก็ตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยการ

ใหท้านบริจาคทรพัยเ์สียก่อน คนในโลกน้ี เห็นวา่ปัจจยัส่ีน้ันเป็นส่ิงสาํคญั

ของชีวติ และเงินเท่าน้ัน ท่ีจะบนัดาลใหไ้ดม้าซ่ึงปัจจยัส่ี เพราะฉะน้ัน คน

ส่วนมาก จึงใหค้วามสาํคญัแก่เงินเท่าชีวติ หาไดคิ้ดสกันิดไมว่า่ หากยงัมีลม

หายใจก็ดีอยูห่รอก ถา้หมดลมเม่ือใด มีใครเคยเอาอะไรติดตวัไปไดบ้า้ง ผูท่ี้

รกัเงินยิง่ชีวติ จึงควรฝึกตนใหรู้จ้กัการบริจาคทรพัยใ์หท้านเสียบา้ง ใหม่ๆ  

จะเกิดความเสียดาย เพราะคนรกัเงินยิง่ชีวติมกัเป็นคนตระหน่ี ใจคอคบัแคบ 
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แต่ถา้หมัน่บริจาคก็จะเกิดเป็นนิสยัอนัดีงามข้ึน สามารถบริจาคไดม้ากข้ึน 

และไมนึ่กเสียดายดงัแต่แรก  

         ขอ้ ๘ ธาํรงไวซ่ึ้งความเป็นธรรมไดอ้ยา่งไร  

         ธรรมะคือประทีปท่ีส่องวถีิทางแหง่ชีวติ เม่ือหนทางขา้งหน้าสวา่งไสว 

ชีวติยอ่มดาํเนินไปตามทิศทางอนัถูกตอ้ง ดุจดัง่คนท่ีมีนัยน์ตาดี ยอ่ม

สามารถเลือกทางเดินท่ีสะดวกท่ีสุด และดีท่ีสุดได ้โบราณท่านจึงวา่ ธรรมะ

คือการธาํรงไวซ่ึ้งฟ้าดินและมนุษย ์ใหเ้กิดความสมดุล ผสมผสานกลมกลืน

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั จะขาดไปแมแ้ต่ส่ิงหน่ึงส่ิงใดก็หามิได ้ตอ้งเป็นปัจจยั

อิงอาศยัซ่ึงกนัและกนั ทาํใหเ้กิดสรรพส่ิงดว้ยธรรมะ ธรรมะทาํใหชี้วติหลุด

พน้จากหว้งแหง่ความทุกข ์มีอิสระเสรีท่ีจะอยูใ่นโลกต่อไปก็ได ้จะไปใหพ้น้

โลกเสียก็ได ้ฉะน้ัน เมื่อลกูเห็นศาลท่ีบชูานักปราชญร์าชบณัฑิต หรือเห็น

คมัภีรโ์บราณ ท่ีเป็นธรรมะอนัสงูส่ง ลกูจะตอ้งถนอมดว้ยความเคารพ หากมี

ส่ิงขาดตกบกพร่อง ลกูจะตอ้งซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพดีดงัเดิม เพื่อเป็น

ประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลงัต่อไป ลกูจะตอ้งเผยแผ่ธรรมะ ธาํรงไวซ่ึ้งธรรมะ 

ปฏิบติัตนดว้ยธรรมะ สอนใหผู้อ่ื้นรูจ้กัธรรมะ จึงจะเรียกวา่เป็นพุทธศาสนิก 

ท่ีรูซ้ึ้งในพระกรุณาคุณ พระปัญญาคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระผูม้ีพระ

ภาคเจา้ ถา้ลกูทาํไดเ้ช่นน้ี จึงจะไดช่ื้อวา่ เป็นผูรู้พ้ระคุณของพระผูม้ีพระภาค

อยา่งแทจ้ริง และไดถ้วายความกตญัํกูตเวทีแด่พระองคอ์ยา่งถูกตอ้งแลว้  

         ขอ้ ๙ เคารพผูม้ีอาวุโสกวา่อยา่งไร  

         ในครอบครวั ยอ่มมีบิดามารดา พ่ีชายพ่ีสาว ท่ีมีอาวุโสกวา่เรา เรา

ตอ้งเคารพรกัรูจ้กัปรนนิบติัเอาใจใส่ดูแลทุกขสุ์ข ใหค้วามสุขความสาํราญแก่

ท่าน ใหค้วามสนิทสนมกลมเกลียว ยิ้ มแยม้แจม่ใสเขา้หากนั พดูจากนัดว้ย

วาจาอนัไพเราะ นานไปก็จะเป็นผูม้ีนิสยัอนัดีงาม  
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         ในประเทศ ยอ่มมีฮ่องเตเ้ป็นประมุข ท่ีเราจะตอ้งแสดงความ

จงรกัภกัดี รบัราชการดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต รกัษากฎหมายยิง่กวา่ชีวติของ

ลกูเอง อยา่อวดดีทาํผิดโดยคิดวา่พระองคจ์ะไมท่รงทราบ การลงโทษคน 

โดยอาศยัอาํนาจของกฎหมาย อยา่เมาอาํนาจจนตดัสินโทษดว้ยอารมณ ์

อยา่นึกวา่พระองคไ์มท่รงทราบ แลว้ทาํไปดว้ยความลาํพองใจ โบราณท่านวา่ 

การรบัใชฮ่้องเต ้ก็คือการรบัใชส้วรรค ์สวรรคย์อ่มประทานความเจริญ 

ความสุขสมบรูณใ์ห ้ถา้ลกูทาํดีพอ  

         ขอ้ ๑๐ รกัชีวติผูอ่ื้นดุจรกัชีวติตนเองอยา่งไร  

         มนุษยจ์กัทรงความเป็นมนุษยอ์ยูไ่ด ้ดว้ยจิตท่ีมีเมตตากรุณา การ

เอาชนะส่ิงท่ียากท่ีสุดคือใจของตนเอง ตอ้งเร่ิมปลกูฝังจิต ใหม้ีเมตตากรุณา

ก่อน การสัง่สมคุณธรรมใดๆ ก็ตอ้งเร่ิมท่ีจิตอนักอปรดว้ยเมตตากรุณา

เช่นกนั ในสมยัราชวงศโ์จวน้ัน (ก่อน ค.ศ. ๑๑๐๐-ก่อน ค.ศ. ๗๗๑) ท่านโจ

วกง ซ่ึงเป็นไจเส่ียง ของพระเจา้เฉิงอ๋อง ไดแ้ต่งหนังสือข้ึนเล่มหน่ึงใหช่ื้อวา่ 

โจวหล่ี อนัเป็นตน้ตาํรบัท่ีราชวงศต่์อๆ มา ถือเป็นแบบฉบบัวา่ดว้ยการ

บริหารประเทศ หน้าท่ีความรบัผิดชอบของขา้ราชการ กฎหมายและจารีต

ประเพณี รวมทั้งพิธีกรรมต่างๆ มีอยูข่อ้หน่ึงท่านกาํหนดไวว้า่ เดือนแรกของ

ปี เป็นเวลาท่ีพืชพนัธุธ์ญัญาหารมีโอกาสเจริญเติบโต ง่ายแก่การตั้งครรภ์

ของสรรพสตัว ์ฉะน้ัน การเซ่นสรวงบชูาในเดือนน้ี จึงหา้มฆ่าสตัวต์วัเมีย 

เพราะเกรงวา่ อาจจะกาํลงัตั้งครรภอ์ยู ่น่ีก็เป็นความเมตตากรุณาของท่านโจ

วกง ท่านนักปราชญเ์มิ่งจื๊ อไดก้ล่าวไวว้า่ ผูดี้ ยอ่มอยูห่า่งไกลจากโรงครวั ท่ีมี

การฆ่าสตัว ์เพราะเพียงแต่ไดย้นิเสียงผูอ่ื้นฆ่าสตัว ์ก็ทาํใหจ้ิตใจหดหูเ่ศรา้

หมองได ้ท่านผูใ้หญ่แต่กาลก่อน จึงไมย่อมบริโภคเน้ือสตัวส่ี์ประเภท คือ  

         ๑. สตัวท่ี์ไดย้นิเสียงเขาฆ่า  



79 

 

         ๒. สตัวท่ี์เห็นเขากาํลงัฆ่า  

         ๓. สดัวท่ี์เล้ียงอยูเ่อง  

         ๔. สตัวท่ี์เขาจงใจฆ่าเพื่อใหเ้ราบริโภค  

         ลกูเห็นใครท่ีไม่อยากบริโภคเน้ือสตัว ์แต่ยงัทาํไมไ่ดท้นัที ก็จงแนะนํา

เขา ใหเ้ร่ิมไมแ่ตะตอ้งเน้ือสตัวส่ี์ประเภทน้ี ใหไ้ดเ้สียก่อน  

         เร่ิมฝึกเสียแต่เด๋ียวน้ี ความกา้วหน้าในการปฏิบติัธรรมยอ่มติดตาม

มา เมื่อกระแสจิต ไดถู้กฝึกฝนใหเ้จริญดว้ยเมตตาธรรม และกรุณาธรรมแลว้

ไซร ้ก็จะไมนึ่กอยากฆ่าสตัว ์สตัวท์ั้งมวลลว้นมีชีวติจิตใจเช่นเราเหมือนกนั 

การนําตวัไหมลงไปตม้ในน้ํารอ้นๆ เพื่อทาํเคร่ืองนุ่งหม่ท่ีนิยมกนัวา่ สวยงาม

มีค่ามาก ท่ีแทเ้ป็นบาปกรรมโดยไมรู่ต้วั ความจริงผา้ไหม มิใช่เป็นส่ิงจาํเป็น

สาํหรบัชีวติมนุษย ์เราน่าจะใชผ้า้ฝ้าย ท่ีไมต่อ้งเบียดเบียนสตัวจ์ะมิดีกวา่

หรือ แมก้ระทัง่การถางดินฆ่าหนอน ก็ลว้นแต่เป็นบาปกรรมทั้งส้ิน ดูดู

มนุษยเ์กือบทั้งหมด ลว้นแต่เบียดเบียนชีวติผูอ่ื้น เพื่อความมีชีวติของตนเอง 

ตอ้งทาํปาณาติบาตอยูต่ลอดเวลาท่ีมีชีวติอยู ่แมก้ระทัง่มือท่ีตบยุงบ้ีมด เทา้

ท่ีเหยยีบลงไปบนตวัสตัวโ์ดยไมเ่จตนา ก็ไมรู่ต้วัวา่วนัหน่ึงๆ ไดท้าํไปก่ีครั้ง 

ลกูจงระวงัใหดี้ ป้องกนัใหไ้ด ้นอกจากจะสุดวสิยัจริงๆ มีโคลงโบราณอยูบ่ท

หน่ึง ซ่ึงเป็นท่ีประทบัใจพอ่จนบดัน้ี ท่านวา่ไวว้า่ เพราะรกัหนูจึงเก็บขา้วไวใ้ห้

กิน เพราะสงสารแมลง จึงไมจุ่ดตะเกียงในยามคํา่คืน ดูเถิดวา่ คนโบราณน้ัน 

ท่านมีเมตตากรุณาเพียงไร  

         การทาํความดีน้ันไม่มีท่ีส้ินสุด อธิบายเท่าไรก็คงไม่หมด จงถือหลกั

สิบประการน้ีแลว้ ลกูก็จะแผ่ขยายการทาํดีใหก้วา้งขวางออกไปเอง การสัง่สม

คุณธรรม ใหค้รบหน่ึงหมื่นครั้ง ก็จะอยูเ่พียงแค่เอ้ือม 
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โอวาทขอ้ท่ีส่ี ความถ่อมตน  

 

       โอวาททั้งสามขอ้ท่ีกล่าวจบไปแลว้น้ัน ลว้นแต่สอนใหท้าํความดี ส่วน

โอวาทขอ้สุดทา้ยน้ี ท่านสอนใหรู้จ้กัวางตน ในการคบหาสมาคมกบับุคคล

ทัว่ไป โดยใหย้ดึคุณธรรมขอ้น้ีไว ้คือการถ่อมคน ไมอ่วดดีวา่คนเองวเิศษกวา่

ผูอ่ื้น จะไดไ้มม่ีเร่ืองกบัใคร ไมก่ลา้ทาํความชัว่ สาํนึกอยูเ่สมอวา่ ตนเองยงั

ทาํความดีไมเ่พียงพอ แลว้จะมีความกา้วหน้าในการฝึกตน และไมเ่พียงแต่ 

จะหาความรูเ้พิ่มเติมอยูต่ลอดเวลา แต่ยงัตอ้งรูจ้กัฝึกตน ใหเ้ขา้กบัคนใน

สงัคมได ้จะไดไ้มม่ีศตัรทูั้งต่อหน้าและลบัหลงั ไมม่ีอุปสรรคในการสัง่สม

คุณธรรมความดีงาม  
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         คมัภีรเ์อ็กเก็งไดก้ล่าวไวว้า่ ผูใ้ดยกตนขม่ท่าน อวดวเิศษกวา่ผูอ่ื้น 

ยอ่มตอ้งประสบความเสียหาย ผูใ้ดอ่อนน้อมถ่อมตน ไมจ่องหองลาํพองตน 

ยอ่มตอ้งประสบความสุขความเจริญ  

         แมแ้ต่แผ่นดินก็หนีกฎน้ีไม่พน้ ดูแต่ขุนเขาท่ีสงูตระหง่าน ยนืทะมึน

เยย้ฟ้าทา้ดิน ก็ยงัตอ้งพงัทลายอยเูนืองๆ ส่วนแอ่งน้ําท่ีตํา่ตอ้ยน้ัน กลบัมีน้ํา

ขงัอยูต่ลอดเวลา แมแ้ต่ปีศาจก็ชอบใหร้า้ยคนทระนง และอภิบาลคนท่ีอ่อน

น้อมถ่อมตน วชิาโป๊ยก่วยน้ัน ไดแ้บ่งออกเป็น ๖๔ หน่วย หน่วยอ่ืนๆ ลว้น

สอนใหเ้ห็นผลดี และผลชัว่ในพฤติกรรมของมนุษย ์แต่หน่วยแหง่การอ่อน

น้อมถ่อมตนน้ี ไมม่ีผลชัว่เลย มีแต่ผลดีทั้งส้ิน จึงเห็นไดว้า่ฟ้าดินเทพยดาผี

ปีศาจและมนุษย ์ลว้นนิยมชมชอบความอ่อนน้อมถ่อมตนกนัทั้งส้ิน  

         ในคมัภีรอ่ื์นๆ ก็กล่าวเหมือนกนัวา่ ทะนงตนยอ่มนํามาซ่ึงความวบิติั 

ถ่อมตนยอ่มนํามาซ่ึงความเจริญ พอ่ไดไ้ปร่วมสอบไล่กบันักศึกษาอ่ืนๆ ตั้ง

หลายครั้ง ทุกครั้ง พอ่สงัเกตเห็นนักศึกษาท่ียากจนบางคน บนใบหน้ามกัทอ

ประกายแหง่ความถ่อมตน จนบางครั้ง พอ่คิดอยากจะเอามือทั้งสองของพอ่ 

ไปประคองประกายแหง่ความถ่อมตนน้ัน มาประดบับนใบหน้าของพอ่เสีย

บา้ง และไมต่อ้งสงสยัเลย พวกเขาเหล่าน้ีสอบไล่ไดทุ้กทีไป  

         เม่ือตอนท่ีพอ่เขา้มาสอบในเมืองหลวง มีเพ่ือนนักศึกษาร่วมเดินทาง

มาดว้ย รวมทั้งหมดสิบคนดว้ยกนั พอ่สงัเกตดูเห็นมีคนท่ีอายุน้อยท่ีสุด มีช่ือ

วา่ปิง เป็นคนเดียวท่ีมีความสงบเสง่ียมเจียมตน มีความถ่อมตนอยูเ่ป็นนิจ 

พอ่จึงบอกกบัเพ่ือนวา่ คนๆ น้ีตอ้งสอบไล่ไดแ้น่นอน เพ่ือนถามวา่ ทาํไมพอ่

จึงรูล้่วงหน้าไดเ้ล่า พอ่บอกเขาวา่ ความถ่อมตนยอ่มนํามาซ่ึงความเจริญ ใน

หมูพ่วกเราทั้งสิบคนน้ี มีใครบา้งท่ีซ่ือและจริงใจเหมือนเขา คอยเอาใจเพ่ือน

ฝงู ไมเ่คยเอาเปรียบใครเลย แมใ้ครจะหยอกลอ้ก็ไมโ่กรธตอบ ใครนินทาวา่
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รา้ย ก็ไมโ่ตเ้ถียงสาํรวมระวงั ไมย่อมปล่อยตวัปล่อยใจไปตามอารมณ ์

เหมือนคนอ่ืนคนเช่นน้ี แมแ้ต่ผีสางเทวดาฟ้าดิน ก็ยงัตอ้งใหค้วามคุม้ครอง 

และช่วยเหลือ เมื่อผลการสอบไล่ครั้งน้ันปรากฏออกมา ก็เป็นจริง ดงัท่ีพอ่

คาดไวทุ้กประการ  

         เม่ือปี พ.ศ. ๒๑๒๐ พอ่อยูใ่นเมืองหลวง พกักบัเพ่ือนช่ือไคจือ แซ่เผิง 

พอ่สงัเกตดูรูสึ้กเขาเปล่ียนแปลงไปมาก เม่ือเด็กๆ เขาขี้ เล่นซุกซน และเจา้

อารมณ ์แต่บดัน้ี ดูเขามีสติควบคุมอารมณไ์ดดี้มาก เขามีเพื่อนอยูค่นหน่ึง 

เป็นคนดีมาก ฉลาด ซ่ือตรง ชอบช่วยเหลือเพื่อน คุณธรรมสามประการน้ี 

สมแลว้ท่ีจกัขนานนามเขาวา่กลัยาณมิตร เขามกัจะติเตียนไคจือต่อหน้า 

ไคจือไมเ่คยโกรธ หรือโตต้อบเขาเลย รบัฟังอยา่งอารมณดี์เสมอ พอ่จึงบอก

เขาวา่ นิสยัอนัดีงามของเขาน้ี ยอ่มเป็นปัจจยั นําเขาไปสู่ความมีบุญวาสนา 

ส่วนคนท่ีตอ้งประสบเคราะหก์รรม ก็เป็นเพราะเขาสรา้งนิสยัไมดี่งาม เป็น

เหตุปัจจยันําเขาไปสู่ความหายนะเช่นกนั สาํหรบัเพ่ือนน้ัน แมฟ้้าดินก็ตอ้ง

ประทานความช่วยเหลือ ปีน้ี เพื่อนจะตอ้งสอบไล่ไดอ้ยา่งแน่นอน ต่อมา ก็

เป็นจริงดงัท่ีพอ่พดูกบัเขาไว ้ 

         มีเด็กหนุ่มคนหน่ึงแซ่จา้ว สอบไล่ไดใ้นภมิูลาํเนาของตนเม่ืออายุยงัไม่

ถึง ๒๐ ปี แต่ต่อจากน้ันไปจะสอบก่ีครั้ง ก็ไมเ่คยสอบไล่ไดอี้กเลย ต่อมา ได้

ติดตามท่านบิดา ท่ีตอ้งยา้ยไปรบัราชการท่ีอาํเภออ่ืน ในอาํเภอน้ัน มีบณัฑิต

ท่ีมีความรูส้งูอยูท่่านหน่ึง แซ่เฉีย เด็กหนุ่มไดท้ราบข่าว ก็รีบนําบทประพนัธ์

ของตนไปหา เพื่อขอคาํแนะนํา โดยไมค่าดฝัน ท่านบณัฑิตจบัพูก่นัได ้ก็ตวดั

ขอ้ความในบทประพนัธน้ั์นท้ิงเกือบหมด ถา้เป็นบางคนก็จะโกรธมาก แต่

เด็กหนุ่มคนน้ีนอกจากจะไมโ่กรธแลว้ ยงัขอบพระคุณท่านบณัฑิต รีบแกไ้ข

บทความแลว้นํามาใหท่้านแกไ้ขใหอี้ก ดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตนน้ี เป็นส่ิง

ท่ีหาไดย้ากยิง่ พอรุ่งข้ึนอีกปีหน่ึง เด็กหนุ่มน้ีก็สอบไล่ได ้ 
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         เม่ือปี พ.ศ. ๒๑๓๕ พอ่ไดไ้ปเมืองหลวงเพื่อเขา้เฝ้าฮ่องเต ้ไดพ้บกบั

เพื่อนคนหน่ึง ดูเขาช่างมีความจริงใจและอารมณดี์เสียน่ีกระไร ประกายแหง่

ความอ่อนน้อมถ่อมตน อยูท่ัว่บรรยากาศท่ีรอบๆ ตวัเขา ทาํใหพ้อ่ไดส้มัผสั

กบัประกายน้ี ดว้ยความช่ืนชม พอ่กลบัจากเขา้เฝ้า ไดเ้ล่าใหเ้พื่อนๆ ฟังวา่ 

หากฟ้าจะประทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ใคร มกัจะประทานสติปัญญาให้

ก่อน เมื่อมีสติปัญญาแลว้ คนท่ีเจา้อารมณ ์ก็จะเปล่ียนเป็นคนท่ีควบคุม

อารมณไ์ด ้คนท่ีอวดดี กลายเป็นคนถ่อมตนได ้เมื่อพฒันาตนเองไดแ้ลว้ ฟ้า

ยอ่มประทานบุญวาสนามาให ้และก็เป็นจริงดงัวา่ เขาสอบไล่ไดใ้นปีน้ันเอง  

         เม่ือปี พ.ศ. ๒๐๗๗ มีนักศึกษาแซ่จางคนหน่ึง มีความรูดี้ เขียน

บทความก็ดี เป็นคนเด่นคนหน่ึงในบรรดานักศึกษาทั้งหมด เขาเดินทางมา

นานกิงเพื่อเขา้สอบ พกัอยูท่ี่วดัๆ หน่ึงเมื่อผลการสอบประกาศออกมา 

ปรากฏวา่สอบตก แทนท่ีจะโทษตนเองวา่ ความรูย้งัไมถึ่งจึงสอบไมไ่ด ้กลบั

โกรธกรรมการคุมสอบ หาวา่ไมยุ่ติธรรม มีตาก็หามีแววไม ่บทประพนัธดี์ๆ 

ก็หาวา่ไมดี่ หลวงจีนในวดัท่านหน่ึงไดย้นิเขา้ จึงยนืยิ้ มอยู ่เขาก็เลยพาลโกรธ

ท่านหลวงจีนไปดว้ย หลวงจีนจึงกล่าวกบัเขาวา่ ดูดูแลว้เห็นทีบทประพนัธ์

ของท่านไมดี่จริง เขายิง่โกรธใหญ่ ตวาดหลวงจีนวา่ ยงัไมท่นัเห็นบท

ประพนัธ ์จะรูว้า่ดีไมดี่ไดอ้ยา่งไร หลวงจีนจึงพดูวา่ การประพนัธ ์ตอ้งอาศยั

ความสงบทางใจ จิตเป็นสมาธิจึงจะเขียนไดดี้ ท่านควบคุมอารมณไ์มไ่ด ้

หวัน่ไหวอยูต่ลอดเวลา จะเขียนบทประพนัธไ์ดดี้อยา่งไรได ้นักศึกษาจางได้

สติ จึงคุกเข่าขอขมา และมอบตวัเป็นศิษย ์ 

         หลวงจีนจึงสอนวา่ การสอบไล่ไดห้รือไม ่ลว้นข้ึนอยูก่บัชะตาชีวติ ถา้

ชะตาไมดี่ แมจ้ะเขียนบทประพนัธไ์ดดี้อยา่งไร ก็สอบไมไ่ด ้จึงตอ้งแกไ้ขท่ี

ตนเองเสียก่อน นักศึกษาจางกราบถามท่านวา่ หากขึ้ นอยูก่บัชะตาชีวติแลว้ 

จะแกไ้ขไดห้รือ หลวงจีนพดูวา่ ฟ้าประทานชีวติใหเ้รา แต่ชะตาชีวติเราตอ้ง
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สรา้งสมเอง หากกระทาํแต่กรรมดี มีศีลมีธรรม ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น ยิง่ไมม่ี

ผูรู้เ้ห็น ก็ยิง่เป็นกุศลมหาศาล เม่ือเราสัง่สมความดีจนเต็มเป่ียมแลว้ เราจะ

ตอ้งการชะตาชีวติอยา่งไร ไดท้ั้งน้ัน นักศึกษาจางจึงปรารภวา่ ขา้พเจา้เป็น

คนจน จะมีปัญญาช่วยเหลือคนอ่ืนไดอ้ยา่งไร ท่านช้ีแจงวา่ การทาํความดี

ตอ้งเร่ิมท่ีใจ มุง่แกไ้ขตนเองเสียก่อน เช่นการอ่อนน้อมถ่อมตน ก็ไมต่อ้งใช้

เงินเลย ทาํไมท่านไมต่าํหนิตนเองวา่ ความรูย้งัไมเ่พียงพอจึงสอบตก แต่

กลบัไปด่ากรรมการควบคุมสอบเล่า  

         นักศึกษาจางเพ่ิงไดคิ้ด จึงเร่ิมปฏิบติัตนเสียใหม่ ลดความหยิง่ผยอง

ลงไปทุกวนัๆ เพิ่มคุณธรรมใหก้บัตนเองมากยิง่ข้ึนทุกวนัๆ ครั้นอีกสามปี

ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๐๘๐ ในคืนวนัหน่ึงไดฝั้นไปวา่ ไดไ้ปในตึกสงูใหญ่หลงั

หน่ึง เห็นบญัชีรายช่ือนักศึกษาท่ีสอบไล่วางอยูห่น่ึงเล่ม เมื่อเปิดออกดู เห็น

ทุกหน้ามีช่องวา่ง เกิดความสงสยัจึงถามคนท่ียนือยูใ่กล้ๆ  วา่ ทาํไมบญัชี

รายช่ือนักศึกษาท่ีสอบไล่ไดแ้ลว้ จึงมีการคดัออกอีกเล่า ไดร้บัคาํตอบวา่ 

เน่ืองจากผูท่ี้สอบไล่ไดแ้ลว้ จะตอ้งผ่านการตรวจสอบในยมโลกทุกๆ ๓ ปี ถา้

ใครมีความประพฤติไมดี่ ไมอ่ยูใ่นธรรมก็จะถูกคดัช่ือออก จะสอบอีกอยา่งไร 

ก็สอบไมไ่ด ้แลว้ช้ีไปท่ีวา่งบนสมุดบญัชีน้ันวา่ สามปีมาน้ี เจา้ตั้งใจฝึกตนให้

กา้วหน้าไปมาก จะเอาช่ือเจา้ไวต้รงน้ี ขอใหเ้จา้รกัตนสงวนตวั อยา่ไดวู้ว่าม

ทาํผิดเหมือนดงัแต่ก่อนอีก ปีน้ัน เขาก็สอบไล่ไดท่ี้ ๑๐๕  

         เม่ือดูเหตุการณท่ี์ผ่านมาแลว้ ยอ่มจะเห็นไดว้า่ สงูจากศีรษะมนุษยไ์ป

เพียง ๓ ฟุต มีเทพเจา้คอยเฝ้าดูอยูแ่ลว้ เราจะตอ้งทาํแต่ส่ิงท่ีเป็นมงคล 

หลีกเล่ียงการกระทาํ อนัเป็นอปัมงคลเสีย จะดีจะชัว่จึงอยูท่ี่ตวัเราเอง ถา้

ควบคุมจิตใจ และความประพฤติของเราใหดี้ ไมท่าํส่ิงท่ีฟ้าดิน และผีสาง

เทวดาไมพ่อใจ ไมห่ยิง่ ไมโ่อหงั ไมวู่ว่าม อดทนในส่ิงท่ีทนไดย้าก ฟ้าดินและ

ผีสางเทวดา ก็ยอ่มจะสงสารเรา เห็นใจเรา ประทานความช่วยเหลือแก่เรา 
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คนท่ีจะเป็นใหญ่เป็นโตในอนาคต ยอ่มไมท่าํจิตใจคบัแคบ เห็นแก่ตวั ยอ่ม

ไมเ่ป็นผูท้าํลายความสุข ความเจริญของตนเอง ความถ่อมตน ทาํใหม้ีโอกาส 

ท่ีจะไดร้บัการอบรมสัง่สอนจากท่านผูรู้ ้ไดร้บัประโยชน์จากท่านเหล่าน้ัน ไม่

จบส้ิน นักศึกษาจึงควรทาํตวัเช่นน้ี ลกูจงจาํไวว้า่ คนท่ียกตนข่มท่าน ถือดี

อวดเบ่งน้ัน แมจ้ะไดดิ้บไดดี้ ไมย่ัง่ยนืนาน  

         โบราณท่านวา่ไว ้ปรารถนาช่ือเสียง ยอ่มไดช่ื้อเสียง ปรารถนาความ

รํา่รวย ก็ยอ่มไดเ้ป็นเศรษฐี ความปรารถนาของมนุษย ์เปรียบประดุจราก

แกว้ของตน้ไม ้เมื่อหยัง่ลึกลงดินแลว้ ตน้ไมก็้จะมีก่ิงกา้นไพศาล ออกดอก

ออกผลตามฤดูกาล รากแกว้ของมนุษย ์ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตน ไมว่า่จะ

เป็นเร่ืองเล็กน้อย หรือเร่ืองใหญ่ เราจะตอ้งยดึมัน่ในคุณธรรมขอ้น้ี ถ่อมตน

ไวเ้สมอ ใหค้วามสะดวกแก่ผูอ่ื้น เมื่อไมท่าํใหผู้อ่ื้นสะเทือนใจ เพราะความ

อวดดีของเราแลว้ ฟ้าดินยอ่มประทบัใจในความดีของเรา พวกนักศึกษามกั

บนบวงเทพยดาฟ้าดิน ขอใหส้อบไล่ได ้แต่พวกน้ีไมค่่อยมีความจริงใจ การ

บนบวงจึงไมไ่ดผ้ล ท่านนักปราชญเ์มิ่งจื๊ อ พดูกบัพระเจา้ฉีเซวยีนอ๋องวา่ 

พระองคโ์ปรดดนตรี ถา้โปรดดว้ยความจริงใจแลว้ไซร ้ชะตาของประเทศฉี ก็

จกัรุ่งเรืองสุกใสเป็นแน่ แต่น่ีพระองคโ์ปรดดนตรี เพื่อความสุขของพระองค์

เอง หากพระองค ์สามารถขยายความสุขส่วนพระองคน้ี์ ใหแ้ผ่ไพศาลไปใน

ดวงใจ ของราษฎรทุกคนแลว้ไซร ้ราษฎรก็จะมีความสุขเหมือนดัง่พระองค ์

และทุกคนก็จะจงรกัภกัดีต่อพระองค ์อยา่งสุดหวัใจ เมื่อน้ันชะตาของ

บา้นเมืองฉี จะไมรุ่่งเรืองสุกใสอยา่งไรได ้เมื่อลกูตอ้งการสอบไล่ไดเ้ป็นขุน

นาง ลกูก็จะตอ้งตั้งความปรารถนาไว ้ดุจรากแกว้ของตน้ไม ้แน่วแน่ท่ีจะทาํ

ความดี ไมท่อ้ถอย สัง่สมความดีงามใหไ้ดทุ้กๆ วนั ลดความถือดีอวดดีให้

หมดส้ินไป สรา้งอนาคตดว้ยตวัลกูเองชะตาชีวติจกัทาํอะไรได ้ขอใหล้กูจง

เพียรพยายามต่อไปเถิด ความสาํเร็จยอ่มรอลกูอยูแ่ลว้อยา่งแน่นอน 
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