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เรียนทานผูอาน 
 
 ผูพิมพไดหยิบยืมหนังสือเลมน้ีจากเพ่ือนผูหน่ึง เมื่อไดอานแลว
เห็นวามีประโยชน ประกอบกับเห็นวาผูแปล (มิสโจ) มีจุดประสงค      
ท่ีจะ ให พิมพ เผยแพร เปนวิทยาทานโดยไม จํากัด  จึงไดคัดลอก    
หนังสือ เลม น้ีจากตนฉบับของโรงเจลั้ ง เ ต็ก ต้ึง  ท่ีจัด พิมพ โดย         
ทพ . บัญชา ศิริไกร เ พ่ือเผยแพรแกผูสนใจ โดยผู พิมพพยายาม   
รักษาขอความใหเหมือนตนฉบับเดิมมากท่ีสุด จะมียกเวนขอความ
บางสวนท่ีเปนภาษาจีนไดถูกตัดออก รวมท้ังมีการปรับเปลี่ยน     
การเวนวรรคและจัดยอหนาบางสวน นอกจากน้ีผูพิมพไดแนบคาถา
ชินบัญชรและบทแผเมตตา เพ่ิมเติมไวตอนทายของหนังสือดวย 
 
 หากมีความผิดพลาดประการใด ผู พิมพขออภัยไว ณ ท่ี น้ี      
และหากจะมีความดีอยูบาง ก็ขออุทิศกุศลผลบุญท่ีบังเกิดจงมีแด      
ผูแตง ผูแปล ผูจัดพิมพตนฉบับ เจาของหนังสือ บุพการี ครอบครัว 
ญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูง เจากรรมนายเวร และอื่นๆ ท้ังท่ีเอยถึงและ  
ไมไดเอยถึง 
 
 

ผูพิมพ 
มกราคม 2550 
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คํานํา 

 
 หนังสือ โอวาทสี่ของทานเหลี่ยวฝาน เปนหนังสือท่ีทรงคุณคา      
มีคติสอนใจท่ีใหสาระมากมายสําหรับการดําเนินชี วิตท่ีถูกตอง        
แมจะเปนหนังสือคอนขางโบราณก็ตาม แตก็เปนโอวาทท่ียังใชได     
ทุกยุคทุกสมัย และดวยความเมตตาของทานเจือจันทน อัชพรรณ  
(มิสโจ) ท่ีไดบรรจงถอดความเรียบเรียงเปนบทภาษาไทยท่ีสละสลวย 
กอปรดวยภูมิปญญาทางภาษาศาสตรระดับมหาวิทยาลัย แหง  
Hong Kong จึงทําใหหนังสือเลมน้ีสมบูรณท้ังเน้ือหาและสํานวน     
ท่ีหาผู เปรียบไดยาก หนังสือเลมน้ีไดถูกตีพิมพคร้ังแลวคร้ังเลา       
จนไมอาจหาสถิติยอดพิมพได เพราะทาน มิสโจ มีจิตเมตตาอนุญาต 
ใหพิมพเปนวิทยาทานโดยไมจํากัด จึงทําใหหนังสือเลมน้ีมีการพิมพ
ออกมาแจกจายตลอดเวลาเสมอมา 
 
 ขาพเจา ก็เปนอีกผูหน่ึงท่ีตระหนักเห็นถึงคุณคาของหนังสือน้ี 
เปนอยางดี และไดรวบรวมจํานวนเงินท่ีเหลาญาติธรรมบริจาคสมทบ
พิมพข้ึนอีกคร้ัง ขออานิสงสจากการพิมพคร้ังน้ี จงเปนพลวะปจจัย  
ใหท้ังผูแปลและรวมพิมพ จงประสบในสิ่งพึงปรารถนาดวยเทอญ 
 

ดวยความนับถือ 
ทพ. บัญชา ศิริไกร 
1 มิถุนายน 2542 

 
 
 
 

 
บทนํา 

 
 ตนฉบับด้ังเดิมของหนังสือน้ี เปนภาษาจีนโบราณสมัยราชวงศ 
หมิง (ค.ศ. 1368-1644 หรือ พ.ศ. 1911-2187) ทานผูนิพนธ      
มีนามวา เหลี่ยวฝาน (สังเกตจากที่ทานเลาใหลูกฟง ทานคงเกิดในราว 
ค.ศ. 1549 หรือ พ.ศ. 2092 ทานเขียนหนังสือน้ีเมื่ออายุ 69 หนังสอื
น้ีจึงมีอายุประมาณ 363 ป) 
 
 แรกเร่ิมเดิมที ทานมีนามวา เอว๋ียนเสวียหาย ทานเปนขุนนางจีน
ในแผนดินหมิง กอนท่ีจะไดเขารับราชการ ทานไดพบพระเถระท่ีทรง
คุณวิเศษทานหน่ึง ไดสอนใหทานเขาถึงพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
ทานเหลี่ยวฝานจึงต้ังปณิธานท่ีจะหลุดพนจากความเปนบุถุชนใหได 
โดยพัฒนาตนเองดวยวิธีของพระผูมีพระภาค คือการปฏิบัติอยาง
จริงจังในศีล สมาธิและปญญา แลวเปลี่ยนชื่อตนเองเสียใหมวา      
“เหลี่ยวฝาน” ซึ่งมีความหมายตรงตามปณิธานท่ีต้ังไว 
 
 เมื่อการปฏิวัติราชวงศแมนจูของทานซุนยัดเซ็นผานไปได 30 ป 
พ.ศ. 2485 เปนขณะท่ีวัฒนธรรมตะวันตกไดไหลหลั่งเขามาทวมทน
วัฒนธรรมด้ังเดิมของจีนอยางนากลัว  นักปราชญชาวพุทธจีน     
ทานหน่ึง มีนามวา ฮหวางจื้อหาย ทานเห็นวาหนังสือของทาน        
เหลี่ยวฝานน้ี มีคุณคาตอชีวิตของทานอยางลนเหลือ จึงใครจะให
อนุชนรุนตอๆ ไป ไดศึกษาและถือเปนแบบฉบับในการประพฤติดี
ปฏิบัติชอบอยางท่ัวถึง เพ่ือหยุดย้ังกระแสแหงวัฒนธรรมตะวันตก 
เพ่ืออนุรักษความเปนคนจีนด้ังเดิมที่เต็มเปยมดวยคุณธรรมความ    
ดีงามตามหลักธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา     
ใหคงอยูตอไป 
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 โดยท่ีตนฉบับเปนหนังสือจีนโบราณ มีความหมายลึกซึ้งย่ิงนัก 
ยากท่ีคนรุนปจจุบันจะเขาถึงอรรถรสไดท้ังหมด ความจริง ทานฮหวาง
ตองการอนุรักษหนังสือจีนโบราณไวเพ่ือใหชาติจีนคงอยู ถึงกับสอน
หนังสือจีนโบราณต้ังแตชั้นเล็กๆ ในโรงเรียนของทาน ภาษาสมัยใหม
เพียงแตใชประกอบการอธิบายใหนักเรียนเขาถึงอรรถรสของหนังสือ
จีนโบราณยิ่งข้ึนเทาน้ัน แตมีผูขอรองทานวา การอานหนังสือท่ีดี    
แตไมสามารถเขาใจไดโดยงาย ทําใหผูอานขาดความกระตือรือรน และ
เมื่อหมดความสนใจเสียแลว ก็ยอมไมไดผลสมเจตนารมณท่ีทานต้ังไว 
ทานเห็นดวย จึงเริ่มเรียบเรียงเสียใหม เมื่อ พ.ศ. 2485 พิมพดวย
หนังสือจีนปจจุบันท่ีเปนภาษาพูดของชาวบาน เพ่ือเปดโอกาสใหผูท่ี  
ไมรูหนังสือเลย เมื่อมีคนอานใหฟงก็จะเขาใจ สามารถนําไปปฏิบัติ    
ใหไดผลด่ังผูท่ีรูหนังสือเชนกัน 
 
 สาธุ นักปราชญท่ีเขาถึงพุทธรรม ยอมไมถือความเห็นของตน
เปนใหญเสมอไป ทานยอมโอนออนตามความจําเปนเพ่ือประโยชนสุข
ของชนหมูมากเปนท่ีต้ัง ขาพเจาก็เปนผูหน่ึง ท่ีได รับประโยชน น้ี       
เปนอยางย่ิง จึงขอกราบขอบพระคุณทานฮหวางมา ณ ท่ีน้ีดวย 
 
 เมื่อทานเรียบเรียงดีแลว ก็นําไปขอใหทานอาจารยเจีย่งเอวยเฉยีว 
ตรวจแกอีกคร้ังหน่ึงดวยความไมประมาท เพราะทานตองการให
หนังสือน้ีขาดตกบกพรองนอยท่ีสุด 
 
 ทานอาจารยเจี่ยงก็เปนอีกทานหน่ึงที่ไดรับอิทธิพลอันดีงาม  
จากหนังสือเลม น้ีมากมาย  ทานเขียนเลาไววา  เมื่อทานอายุได         
15-16 ป น้ัน รางกายออนแอ มักเจ็บไขไดปวย ทําใหขาดเรียนเสมอ 
ทานบิดาจึงนําหนังสือนี้มาใหทานอาน ทานย่ิงอานก็ย่ิงชอบใจ ถึงกับ
ลงมือปฏิบัติตามคําแนะนําในหนังสือทันที โดยทําบัญชีบันทึกความดี

ความชั่วของทานเอง ท่ีเปนความนึกคิดและพฤติกรรมในแตละวัน  
โดยไมเขาขางตนเอง จากวันเปนเดือน จากเดือนเปนป บันทึกอยาง
ละเอียดลออ ไมวาจะเปนการแสดงออกทางกาย วาจา หรือใจ       
เมื่อเวลาไดผานไป 2 - 3 ป ปรากฏวาความชั่วไดลดนอยถอยลง 
ความดีปรากฏมากข้ึน นิสัยใจรอนข้ีโกรธก็หายไป จิตใจสงบเยือกเย็น
เปนสุข หายจากโรคภัยไขเจ็บ ดวยคุณความดีของหนังสือน้ีโดยแท  
ทําใหทานเปลี่ยนแปลงไปเปนคนละคนกับแตกอน ทานอาศัยแนวทาง
ของหนังสือน้ีดุจเข็มทิศ ดําเนินชีวิตไปไดอยางสงบสุขราบรื่น ไมมีอัน
ตองตกตํ่าเปนอันธพาล เพราะมิไดกออกุศลกรรมที่ทําใหเกิดความ
เดือนรอนท้ังกายและใจแตอยางใด ทานจึงรับตรวจแกใหดวยความ
เต็มอกเต็มใจย่ิง เพ่ือบูชาพระคุณของทานเหลี่ยวฝาน เพ่ือประโยชนสุข
ของอนุชนรุนหลัง เพ่ือความผาสุกของประชาชาติท้ังมวลในโลกน้ี 
 
 ในขณะท่ีหนังสือ น้ีออกสูสายตาของชาวโลกอีกวาระหนึ่ง         
ไมทราบวาทานฮหวางอายุเทาใด  แตทานเ จ่ียงน้ันอายุ  71 ป         
และยังเปนอาจารยสอนท่ีมหาวิทยาลัยแหงหน่ึง ถาทานอายุยืน      
ถึงวันน้ี ก็จะมีอายุ 109 ป แลว สําหรับทานเหลี่ยวฝานน้ัน ถาทาน   
มีอายุจนถึงวันน้ี ก็จะมีอายุ 432 ป โดยประมาณ อยางไรก็ตาม      
ไมวาทานท้ังสามจะสถิต ณ ภพใด ขาพเจาผูออนท้ังคุณและวุฒ ิ     
ขอกราบคารวะทานดวยความเคารพอยางสูง และกราบขออนุญาต
ท านทาง จิต  ท่ี บังอาจคิดถอดความหนังสือนี้ เป นภาษาไทย            
อีก ท้ังสมาคมพุทธรรมแหงฮองกงดวย  ดวยกุศลเจตนาของ        
ทานทั้งหลายท่ีกลาวนามมาน้ี และดวยแรงกระตุนของมิสเตอร     
และมิสซิสโฮ  ท่ีมี เจตนารมณเชนเดียวกับทาน เพียงปรารถนา         
ให พ่ีน องชาวไทยได รู จักกับหนังสือ น้ี มี โอกาสนําไปประพฤติ      
ปฏิบัติได เพ่ือใหถึงพรอมดวยคุณธรรมความดีงาม อันเปนนิสัย   
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ของบรรพชนไทยท่ีไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนา อันชาวไทย         
รุนตอๆ ไป ควรรับไวเปนแบบอยาง ไมใชถูกคลื่นแหงวัฒนธรรม
ตะวันตกพัดพาไปตามยถากรรม จนคนไทยไมเปนตัวของตัวเอง      
ไดโปรดหยุดทําตัวเปนฝรั่ง ดึงความเปนไทยกลับคืนมา ชวยกัน     
ยังความผาสุกใหเกิดข้ึนแกประเทศชาติอันเปนท่ีรักของเราชาวไทยเถิด 
 
 หากการถอดความท้ังหมดน้ี จะมีขอขาดตกบกพรองประการใด 
ขอทานไดโปรดใหอภัยแกขาพเจาผูรูนอยดวยเถิด จักเปนพระคุณ
อยางย่ิง 
 

เจือจันทน อชัพรรณ 
(มิสโจ) 

วันวิสาขบูชา 
จันทรท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 
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กอนเร่ิมเร่ือง 
 
 ลัทธิท่ีมีอิทธิพลอยางย่ิงในประเทศจีน ก็คือลัทธิของทานขงจ่ือ 
กับทานเหลาจ่ือ 
 
 ทานขงจ่ือ ทานดึงคนให เขามาอยู ในกรอบแหงจริยธรรม 
ประเพณีและพิธีกรรม เพ่ือใหสังคมอยูเย็นเปนสุขชั่วนิรันดร 
 
 ทานเหลาจื่อ ทานแกคนใหหลุดจากขอบขายท้ังมวลในสังคม    
ใหดํารงชีวิตผสมกลมกลืนเปนอันหน่ึงอันเดียวกับธรรมชาติอันเสรี  
ใหชีวิตเปนอมตะชั่วนิรันดร 
 
 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของชาวพุทธ ทรงเห็นวาแมจะ     
รอยรัดชีวิตใหอยูในขอบเขตไดดีเพียงไร หากเกิดความขัดแยงทาง
จิตใจ ซึ่งเปนปกติวิสัยของชาวโลก ความทุกขยอมเขาครอบงําทันที 
คร้ันเมื่อแกคนใหหลุดพนจากพันธนาการของสังคมไดแลว ก็ยังหนี
ความทุกขอันเปนไปตามกฎแหงไตรลักษณหาพนไม ตราบใดท่ียังตอง
เวียนวายตายเกิดในวัฏสงสาร ตราบน้ันก็ยอมหนีความทุกขในวัฏจักร
แหงกรรมไปมิไดเลย นอกจากจะพัฒนาตนเองตามขบวนการของศีล 
สมาธิ และปญญา ดวยวิปสสนากรรมฐาน จึงจะหลุดพนจากความ
ทุกขท้ังมวลไดโดยสิ้นเชิง 
 
 ทานเหลี่ยวฝานเปนผูหน่ึง ท่ีเขาใจและเขาถึงคําสั่งสอนของ    
พระบรมศาสดา ทานจึงนิพนธหนังสือน้ีอันเปนประสบการณของ  
ทานเอง เพ่ือชี้ใหลูกทานเห็นวา ชีวิตท่ีอยูในกรอบแหงจริยธรรมก็ดี  
หรือจะหลุดจากขอบขายท้ังมวลในสังคมก็ ดี ลวนแต เกิดจาก
เจตนารมณของตนเองทั้งสิ้น มิไดขึ้นอยูกับลิขิตของฟาดิน ชาตาชีวิต

มิใชขอชี้ขาดท่ีจะแกไขมิได จะดีจะชั่วมิใชฟาดินจะบันดาลใหโดยไม
คํานึงถึงเหตุผล ตัวเราเองตางหากคือผูกําหนดอนาคตของตนเอง 
บุถุชนมักมองชีวิตวาถูกลิขิตมาแลวแนนอนกอนเกิดเสียอีก ความจน
ความรวย ความสูงศักด์ิความตํ่าตอย ความบุญมั่นขวัญยืนหรือไม 
ลวนแตเกิดจากผลแหงกรรม อันเปนการกระทําดวยเจตนาท่ีดีบาง  
ชั่วบาง ท่ีตนเองไดสรางสมไวแตชาติปางกอน วิบากยอมสงผล     
ของชาติท่ีแลวมาบาง ท่ียอนขึ้นไปอีกหลายๆ ชาติบาง ทัศนคติ        
ท่ีมีตอกรรมเชนน้ี แมจะถูกตอง แตก็มิใชท้ังหมด 
 
 ทานเขียนหนังสือน้ีเพ่ือสั่ งสอนอบรมบุตรของทาน ตอมา     
ทานเห็นควรพิมพแจกเปนธรรมทาน  หนังสือ น้ี จึงแพรหลาย          
มาจนทุกวันน้ี คําวา “พอ” ในหนังสือนี ้จึงหมายถึงทานเหลี่ยวฝาน
น่ันเอง 
 
 

เจือจันทน อชัพรรณ 
(มิสโจ) 

อังคารท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 
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คุยกับทานผูอาน 
 
 7 กรกฎาคม ร.ศ . 199 เทียนเลมแรกไดถูกจุดข้ึนโดยคุณ   
จรูญ โหราทัย และครอบครัว เปนปจจัยใหเทียนดวงตอๆ มาถูกจุด
สวางไสวและยังไมขาดสาย ซึ่งเปนหนังสือธรรมท่ีไมสงวนลิขสิทธิ์  
ใครใครพิมพ... พิมพ ใครใครแจก... แจก ใครใครขาย... ขาย สบายใจ
กันดีทุกฝาย 
 
 คุณจรูญสงหนังสือชีวประวัติของทานเหลี่ยวฝานและทาน  
อว๋ินกุ เถระมาให จึงไดยอมาเปนอภินันทนาการแดทานผูอ าน          
ในโอกาสปทองฉลองความเปนเอกราชของชาติไทย ท่ียืนยงคงอยู  
และจะคงอยูคู โลก เพราะชาติไทยใฝธรรม ชาวไทยสวนมากยังคง
ประพฤติดีปฏิบัติชอบ คุณงามความดีของทุกทานเมื่อรวมกันแลว 
ยอมเปนเกราะปองกันผองภัย เปนพลังกําจัดอธรรม เปนกุศลวิบาก  
ท่ีจักสงผลใหประเทศไทยบังเกิดความผาสุก และไพรฟาหนาใส       
อีกวาระหน่ึงอยางแนนอน 
 
 ทานผูจารึกชีวประวัติของทานเหลี่ยวฝาน มีนามวาเผิงซาวเซิง 
ทานเปนพุทธศาสนิกท่ีเครงครัดในศีล จริงจังในการฝกกรรมฐาน   
ชอบอยูตามปาเขาลํา เนาไพรและ วัดวาอาราม  ทานแตงตํารา         
ทางพระพุทธศาสนาไวมากมาย  ทานเกิดและสอบจิ้นซื่อ ได ใน          
รัชสมัยพระเจาเฉียนหลงฮองเต ระหวาง พ.ศ . 2275 – 2338    
(ค .ศ .  1732 – 1795) ทานมีความเฉียบแหลมในสรรพวิทยา
ท้ังหลาย เมื่อทานอายุ 20 เศษๆ ทานมีความมุงมั่นจะประกอบ
วีรกรรมใหชื่อเสียงเกียรติคุณปรากฏในประวัติศาสตร เหมือน   
บรรพชนท้ังหลาย ตอมา ทานกลับเห็นวาทางธรรมดีกวาทางโลก 

หากปฏิบัติไดตามท่ีรูแจงเห็นจริงแลว ยอมจักเปนผูท่ีไมตองวกกลับ 
ทานจึงถือศีลกินเจ กลางคืนนอนวัด กลางวันเขียนหนังสือธรรม  
วันท่ีทานจะจากโลกไป ทานสวดมนต หันหนาสูทิศตะวันตก สวดจน
หมดลมไปดวยอาการน่ังอยางสงบ ทานมีชีวิตอยูในโลกเพียง 57 ป 
แตก็เปน 57 ป ท่ีทรงคุณคา ผลงานของทานเปนคุณประโยชน       
ตอชนรุนหลังอยางมหาศาล ผูดอยปญญาขอนอมคารวะตอทาน   
และกราบขออนุญาตยอประวัติทานเหลี่ยวฝาน ณ บัดน้ี 
 
 ทานเหลี่ยวฝานเปนชาวเจียงหนาน (กังหนํา) อายุ 433 ปในปน้ี
หากทานยังมีชีวิตอยู ทานสอบจ้ินซื่อไดและเขารับราชการเมื่ออาย ุ 
37 ป คนสมัยกอนมีเวลารํ่าเรียนมากกวาพวกเราสมัยน้ี ทานจึง      
มีความรูกวางขวางลึกซึ้งยิ่งนัก เชี่ยวชาญในวิชาการเกือบทุกแขนง 
นอกจากพุทธรรมท่ีทานสนใจมากจนสามารถเขาถึงพระพุทธศาสนา
อยางถองแทแลว ทานยังเปนนักปราชญในทางอักษรศาสตร 
โบราณคดี คณิตศาสตร ดาราศาสตร โหราศาสตร ไสยศาสตร 
เกษตรศาสตร อุทกศาสตร ธรณีวิทยา นิติศาสตร รัฐศาสตร 
ปรัชญา ฯลฯ แมยุทธศาสตรทานก็ช่ําชอง สามารถใชปญญาเอาชนะ
โจรสลัดญ่ีปุนท่ีโจมตีทานในขณะปฏิบัติการทางทหารท่ีชายแดน      
ไดอยางงดงาม ตําแหนงหนาท่ีราชการของทานน้ัน ดํารงท้ังฝายบุน
และฝายบู ซึ่งนอยคนนักจักมีความสามารถเชนน้ี เมื่อทานถึงแก
อนิจกรรม แมจะเปนเวลาท่ีมิได รับราชการแลว ฮองเตก็ยังทรง   
ระลึกถึงคุณงามความดีของทานอยู จึงทรงสถาปนายศ และทรง
ประกาศเกียรติคุณของทานใหปรากฏไปท่ัวแผนดิน 
 
 ทานไมหวงแหนหรือกลัวจะหลุดจากตําแหนงหนาท่ีในราชการ 
ใครทําใหประเทศชาติเสื่อมเสยีเกยีรติภูมิ ใครใชอาํนาจโดยไมเปนธรรม 



 

 8 

ใครทําใหประชาราษฎรเดือดรอน ทานจะตอสูอยางสุดกําลัง แมผูน้ัน
จะมีความย่ิงใหญเพียงใดทานก็ไมยอมสยบ แตสําหรับตัวทานเองแลว 
ใครจะใสรายปายสีทานก็ไมนําพา อิจฉากันนักทานก็กราบถวายบังคม
ลาไปอยูถิ่นเดิมของทาน ทานแตงตํารับตําราไวมากมาย เปนเพชร   
นํ้าหน่ึงในสมัยหมิง 
 
 เมื่อคร้ังทานเร่ิมรับราชการ เปนนายอําเภออยูทางเหนือ ซึ่งเปน
ทองท่ีท่ีประสบอุทกภัยเสมอ ทานสามารถปองกันนํ้าทวมไดดวย
วิธีการแยกพลังนํ้าออกเปน 3 ทิศทาง แมนํ้าสายเดียวแตโบราณมา  
ก็กลายเปนสามสาย  ดวยปญญาของท านและความสามัคค ี         
ของชาวบานท่ีคิดพ่ึงตนเองอยางไมยอทอ ผนึกพลังอันนอยนิด     
ของแตละคน รวมเปนพลังมหาศาล ย่ิงใหญเหนือพลังนํ้าท่ีนากลัว 
แลวทานใหปลูกตนหลิ่ว (หลิว) ตามริมฝงแม นํ้าและริมฝงทะเล     
ยาวสุดสายตา คราใดท่ีคลื่นซัดเขาฝง ทรายจะติดอยูบริเวณตนหลิ่ว 
ทับถมกันนานเขาก็กลายเปนเขื่อนธรรมชาติ ปองกันนํ้าทวมได     
เปนอยางดี ทางภาคเหนือของประเทศจีน มักจะมีพายุพัดทรายมาทีละ
มากๆ ก็ไดอาศัยตนหลิ่วท้ังหลายน้ีปะทะแรงลมและทรายไวได 
 
 แมทานจะกลับมาอยูถิ่นเดิมในบ้ันปลายของชีวิต ทานก็ไมน่ังดูดาย 
คอยชวย เหลือดูแล ทุกขสุขของชาวบานอยางใกล ชิด คิดคน           
วิธี ทําไร ไถนาใหก าวหน าย่ิงๆ  ขึ้น  ให แผ วถาง พ้ืนดิน ท่ีรกชัฏ               
จนเกิดประโยชนแกผูที่ไมมีท่ีดินของตนเอง นอกจากทานจะสอน      
ใหชาวบานมีความรูกวางขวาง มีรายไดเพ่ิมพูนแลว ทานยังสอน     
ใหชาวบานรักกัน ชวยเหลือกัน เสียสละและหมั่นบริจาคจนเปนนิสัย 
แตละวันทานจะทําตารางการทํางานสวนตัว และสวนท่ีจะทําเพ่ือผูอื่น
ไวลวงหนา ทานไมเคยอยูน่ิง ทํางานตลอดวันอยางมีระเบียบ 
 

 ทานฝกสมาธิเปนเวลาและสม่ําเสมอจนบรรลุฌาน และเจริญ
วิปสนากรรมฐานจนบรรลุฌาณ ทานถึงแกอนิจกรรมเมื่ออายุ 74 ป 
ในขณะท่ีบุตรของทานอายุ 42 ป แลว คือป พ.ศ. 2166 (ค.ศ. 1623)    
ผิดจากท่ีทานผูเฒาขงพยากรณไวถึง 21 ป โดยมิตองบนบวงตอฟาดิน
และทานผูศักดิ์สิทธิ์  มิตองสะ เดาะเคราะหปลอยนกปลอยปลา         
อันคุณงามความดีน้ี ชางมีอานุภาพตอชีวิตมนุษยใหเห็นถึงปานน้ีหนอ 
 
 ภรรยาของทานก็ใจบุญสุนทรธรรมไมย่ิงหยอนกวากันเลย   
เปนคูชีวิตที่คอยสงเสริมแตในทางท่ีดีงาม เปนปจจัยในการทําดีเพ่ือกัน  
และกันตลอดเวลา มีอยูคร้ังหน่ึงภรรยาของทานซื้อฝายมาปน      
เพ่ือทําเสื้อหนาว ทานเหลี่ยวฝานทวงวา บานเรามีเสื้อหนาวอยางดี 
ทําดวยแพรเนื้อดี สอดไสดวยนุน อุนดีอยูแลว ไฉนจะใหลูกใสเสื้อหนาว
ท่ีทําดวยผาฝายถูกๆ เลา ภรรยาของทานตอบวา ก็เพราะฝายน้ันถูก    
จึงตัดใจขายเสื้อหนาวดีๆ ของลูกเสีย ไดเงินมามากๆ  เ พ่ือทํา        
เสื้อหนาวแจกชาวบานท่ีกําลังหนาวสั่นอยูน้ีไดท่ัวถึง ทานเหลี่ยวฝาน 
ดีใจมาก พูดดวยความต้ืนตันใจวา ถาแมใจบุญถึงปานน้ี ลูกของเรา 
จะไมมีวันลําบากเปนแนแท 
 
 บุตรของทานก็สอบจ้ินซื่อไดเชนทาน และได เปนนายอําเภอ        
ท่ี เมืองกวางตง (กวางตุง)  อีก 21 ป ตอมาก็สิ้นแผนดินหมิง        
ใน พ.ศ . 2187 (ค.ศ . 1644) ประเทศจีนตกอยูในเงื้อมมือของ      
ชาวแมนจูท่ีสถาปนาราชวงศชิง (เช็ง) ปกครองชาวจีนตามวิสัยเชงิเชน
ผูเปนนายอยูนานถึง 267 ป ทานซุงจงซาน (ดร. ซุนยัดเซ็น) กับคณะ
จึงไดลบความเปนเจาเขาครองออกจากประวัติศาสตรไดสําเร็จในป 
พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) 
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 เปนบุญของเราชาวไทย ที่ไมตองทนถูกเคี่ยวเข็ญเย็นค่ํากรําไป
ถึง 267 ป พระคุณของวีรกษัตริยและวีรชนของเรานั้นใหญหลวงนัก 
แมประวัติศาสตรจะไดจารึกความยิ่ง ใหญไวแลว แตเราก็จะตอง  
สํานึกในพระคุณ จดจําไวในสวนลึกของดวงใจ เพ่ือเปนตัวอยาง     
อันท่ีจะปกปองแผนดินไทยตอไปดวยชีวิตของเราทุกคน 
 
 ทานหานซานตาซือ ศิษยของทานอว๋ินกุ เถระ เขียนประวัติ       
เมื่อทานอาจารยไดจากไปแลว ผูดอยปญญาขอกราบคารวะทาน     
หานซานตาซือ กราบขออนุญาตทานจารึกประวัติของทานอว๋ินกุเถระ 
ผูพลิกชีวิตของทานเหลี่ยวฝาน ดังตอไปน้ี 
 
 ทานอว๋ินกุเถระเกิดเมื่อ ค.ศ. 1500 (พ.ศ. 2043) ในราชวงศหมงิ 
ทานเกิดกอนทานเหลี่ยวฝาน 49 ป ทานคิดบวชต้ังแตยังเปนเด็ก 
สมัครเปนศิษยกับอาจารยทานหน่ึงท่ีวัดตาอว๋ินจ้ือ อายุ 19 ป      
เร่ิมฝกฌาน อายุ 25 ป บวชเปนภิกษุ ไดพบอาจารยท่ีทรงคุณวิเศษ 
ณ วัดเทียนหนิง จึงฝากตัวเปนศิษย ไดตัดขาดจากกิจนิมนตท้ังหมด 
น่ังเขาสมาธิอยูเปนระยะๆ จาก 7 วัน เปน 14 วันคร้ัง จนถึง 49 วัน 
แลวกําหนดใหมจาก 1 เดือนคร้ังเปน 2 เดือนคร้ัง จนถึงหน่ึงปเต็ม  
ไมเคยกาวลวงธรณีกุฏิของทานไปเลย จิตทานใสใจสวาง แตทาน
อาจารยอธิบายวา การฝกจิตเชนน้ีไมสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได 
แลวสอนใหทานฝกมหาสติปฏฐาน 4 ติดตามการเกิด-ดับ ของจติใหได 
ทุกขณะไมวาจะอยูในอิริยาบถใด จงต้ังกายานุปสสนาสติปฏฐาน ณ  
ท่ีน้ัน เมื่ออยูในความรูสึกอยางไร จงต้ังเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ณ 
ความรูสึกน้ัน เมื่ออยู ในสภาพจิตอยางไร จงต้ังจิตตานุปสสนา       
สติปฏฐาน ณ สภาพน้ัน เมื่อเผชิญกับสภาวธรรมใด จงต้ังธัมมานุ 
ปสสนาสติปฏฐาน ณ สภาวะน้ัน ฝกใหสติและสัมปชัญญะคอยกํากับ

บทบาททุกขณะของปจจุบัน ใหรูเทาทันใหรูทันทวงที ใหรูอยางไม 
ยินดียินราย ใหรูอยางหมอท่ีกําลังตรวจคนไข ใหรูอยางผูพิพากษา
กําลังวินิจฉัยคดี วาขณะน้ีเรากําลังทําอะไรอยู กําลังรูสึกอยางไรอยู 
กําลังมีสภาพจิตเปนเชนไร กําลังเผชิญกับสภาวธรรมอะไร เมื่อกระแส
แหงกิเลสตัณหาอุปาทานกําลังเกิด-ดับอยูตลอดเวลา วันแลววันเลา 
คืนแลวคืนเลา ชีวิตก็ลวงไปๆ จงเพียรพยายามอยาทอถอยแมแต  
กาวเดียว แมแตขณะจิตเดียว ท่ีจะสํารวจตรวจดูสติสัมปชัญญะวาได
เจริญงอกงามมีประสิทธิภาพเพียงพอแกการปฏิบัติธรรมหรือยัง 
จนกวาความรูความเขาใจจะถึงจุดอิ่มตัว ก็จักหลุดพนจากอิทธิพลของ
กิเลสตัณหาอุปาทานไดเอง 
 
 ทานอว๋ินกุเถระ จึงเร่ิมฝกมหาสติปฏฐาน 4 อยางจริงจังทันที 
บางครั้งไมฉันไมจําวัด ก็มีชีวิตอยูไดอยางเปนสุข อยูมาวันหน่ึงขณะท่ี
ทานอิ่มจากการฉันอาหาร ทานเผลอตัวเพียงขณะจิตเดียว ชามขาวก็
ตกลงบนพ้ืน ทันใดน้ัน ทานก็เขาถึงความหมายของสติและสมัปชญัญะ
อยางสมบูรณ ทานรีบไปกราบเลาใหทานอาจารยฟง ทานอาจารย
ผงกศีรษะ รับรองวาระจิตของลูกศิษยวาไดเขาถึงสภาวธรรมแลวจริง 
ต้ังแตน้ันมา จิตของทานอวิ๋นกุเถระไดรับการพัฒนาย่ิงข้ึนเปนลําดับ 
จนหลุดพนจากกามฉันทะ คือ ความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
ทางกายและกระทบทางใจ หลุดพนจากความพยาบาทอันเปนความคิด
ใหรายคนหรือสัตวเสียได หลุดพนจากถีนมิทธะ อันทําใหจิตมืดมัว 
กายงวงโงกเสียได หลุดพนจากอุทธัจจกุกกุจจะ อันยังความต่ืนเตน 
ฟุงซาน หวาดหว่ัน รําคาญใจเสียได หลุดพนจากวิจิกิจฉา อันยังความ
เคลือบแคลงสงสัยไมแนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคําสอน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสียได การลวงพนนิวรณท้ัง 5 น้ี   
เปนปจจัยใหทานเขาถึงความหมายของอุปาทานขันธ 5 เห็นความ
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เกิดข้ึน-ต้ังอยู-ดับไปของรูป เห็นความไมคงทน ตองทรุดโทรม 
แปรปรวนไปตามเหตุปจจัยของรปู ของเวทนา ของสญัญา ของสงัขาร 
และของวิญญาณ (กระแสจิตท่ีรูบทบาทของรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร เมื่อเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป) ทานละสัญโญชน อันเปนเคร่ือง  
จองจําชีวิตใหตองเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสาร คอยเชื่อมโยง
อายตนะภายนอกและภายในท้ัง 6 ทวาร ใหเกิดความประมาท ติดใจ
ใหลหลงในรูปธรรมเสียได 
 
 เมื่อทานอว๋ินกุเถระมีสติและสัมปชัญญะตั้งอยูเฉพาะหนาเชนน้ีแลว 
กิเสสตัณหาอุปาทานและความเห็นผิดยอมอาศัยนอนเน่ืองอยูใน  
จิตใจของทานไมไดอีกแลว สิ่งท่ีเกิดข้ึนก็คือองคธรรมอันย่ิงใหญ    
คือ โพชฌงค 7 อันเปนกลุมธรรมสามัคคีท่ีเกิดขึ้นดวยกัน อิงอาศัย 
ใหคุณตอกันและกัน นําไปสูองคปญญาแหงการตรัสรู กลุมธรรม   
อันประเสริฐย่ิงน้ีเอง ท่ีทําใหทานอวิ๋นกุเถระเห็นแจงในอริยสัจ 4 ทุกแง
ทุกมุมอยางหมดจด ขามพนความโศกและความรํ่าไร ดับไดซึ่งความ
ทุกขและโทมนัส มีแตความกระปรี้กระเปราชื่นบาน สงบสบายท้ังกาย
และใจ อยูอยางเปนกลางในทุกสิ่ง แมจะมีใครขอใหทานขนสัตวใหหมด
โลกเสียกอน ก็เปนสิ่งท่ีทําไมได เพราะเมื่อจิตไดหลุดพนจากกระแสแหง
การเวียนวายตายเกิดเสียแลว ยอมไมมีทางที่จะหวงหนากังวลหลัง  
ไดอีก พระพุทธศาสนาจึงมิใชสอนใหชาวพุทธตัดชองนอยแตพอตัว 
ดังท่ีหลายทานเขาใจกันอยู 
 
 มีอยูวันหน่ึง ขณะท่ีทานอว๋ินกุเถระกําลังนั่งเขาสมาธิจนกายไม
ไหวติงอยูน้ัน ไดมีผูทรงอิทธิพลมาเท่ียววัด เห็นทานน่ังเฉยไมลุกข้ึน
ตอนรับก็โกรธ หาวาทานไมมีสัมมาคารวะ ผรุสวาทอยางไมกลัวบาป 
กรรม ทานจึงยายไปอยูที่วัดชีเสียซาน อันเปนสถานท่ีท่ีทานเหลีย่วฝาน

ไปกราบนมสัการทานในเวลาตอมา และทานก็ไดสอนใหทานเหลีย่วฝาน 
ฝกมหาสติปฏฐาน 4 เชนเดียวกับทาน 
 
 เมื่อทานหานซานตาซือไปกราบลาทานเพ่ือออกธุดงค ทานให
โอวาทวา โบราณทานเดินธุดงคเพ่ือมองเห็นตนเอง ขูดเกลาตนเอง 
พัฒนาตนเอง เพ่ือความหลุดพน เจาจงสําเหนียกอยูเสมอวา จะมีหนา
กลับมาพบพอแมพ่ีนองครูบาอาจารยญาติสนิทมิตรสหายไดอยางไร  
ถาเดินธุดงคโดยรองเทาสึกเสียเปลา ไมไดรับปรับปรุงแกไขตนเอง   
ให ดี ข้ึน เปนการสิ้นเปลืองเงินทองของผู ท่ีถวายรองเทาเจามา       
ทานหานซานตาซือประทับใจในโอวาทจนสะอื้นไห 
 
 ลูกศิษยของทานมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นทุกที อุบาสกอุบาสิกา     
มาฟงธรรมจากทานเนืองแนน ทานพูดนอย พูดแตท่ีเปนประโยชน   
แกผูฟง เสียงทานชัดเจนกองกังวาน กอนท่ีทานจะจากโลกน้ีไป     
ทานกลับไปยังบานเกิด โปรดผูคนเปนจํานวนหมื่นจํานวนแสน 
 
 อยูมาคืนหน่ึง เปนคืนขึ้น 5 ค่ํา เดือนอาย ป ค.ศ. 1575 (พ.ศ. 
2118) ชาวบานเห็นบนหลังคากุฏิท่ีทานอยูสวางไสว เหมือนไฟกําลัง
ลุกโชติชวงฉะน้ัน คร้ันรุงเชาชาวบานพากันไปท่ีวัด ปรากฏวาทานได   
ดับขันธไมไหวติงเสียแลว ทุกคนจึงลงความเห็นวาทานดับขันธดวย
เตโชกสิณนั่นเอง ขณะน้ันทานอายุ 75 ป พรรษา 50 
 
 ทานหานซานตาซือรําพึงรําพันวา ต้ังแตทานออกธุดงค ไดพบ
พระเถระมากมาย แตจะหาใครสักรูปหน่ึงท่ีทรงคุณวิเศษเชนทาน 
อวิ๋นกุ เถระไมมี เลย แมตอมาทานหานซานตาซือพรรษามากขึ้น         
ก็ไมสามารถลืมคําสอนของทานได แมปฏิปทาในศีลาจารวัตรของทาน 
ก็ไดนํามาประพฤติปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
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 ท่ีหลุมฝงศพของทานอว๋ินกุเถระ มีศิลาจารึกคุณธรรมอันสูงสง
ของทาน โดยทานเหลี่ยวฝาน ทานหานซานตาซือเห็นวาควรมีประวัติ
จารึกไวใหชนรุนหลังไดประพฤติปฏิบัติตาม จึงเขียนประวัติและ   
คําสั่งสอนของทานไวเปนหนังสือเลมหน่ึง เสียดายผูดอยปญญา
บันทึกไวไดเพียงน้ี 
 

ขอความหลุดพนจงเกิดแกทานผูอานเทอญ 
เจือจันทน อชัพรรณ 

(มิสโจ) 
วันทายสงกรานตในปทองฉลองสองรอยปแหงกรุงรัตนโกสินทร 

(16 – 4 – ร.ศ. 200) 
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โอวาทขอที่หน่ึง 
การสรางอนาคต 

 
 พอน้ัน กําพราทานบิดามาแตอายุยังไมถึง 20 ทานยาของลูก   
ในเวลาน้ันก็มีอายมุากแลว ทานไดบอกใหพอเลกิคิดท่ีจะเปนขุนนางเสยี 
หันมาเรียนแพทยดีกวา ทานบอกพอวา การเปนแพทยน้ัน นอกจาก 
จะยึดเปนอาชีพไดดีแลว ยังจะชวยคนยากจนไดอีกดวย ถามีความ 
สามารถดีก็จะเปนแพทยท่ีมีชื่อเสียง ซึ่งเปนความปรารถนาของทาน
บิดาที่เสียชีวิตไปแลว 
 
 ตอมา พอพบผู เฒาทานหน่ึงท่ีวัดฉืออว๋ินจ้ือ ทานมีเครายาว     
มีราศีผองใสย่ิงนัก รูปรางสูงใหญ สงางามราวกับเทพยดา พอจึง
คารวะทานดวยความเคารพ ทานพูดกับพอวา เธอจะไดเปนขุนนางนะ 
ปหนาจะสอบผานไดท้ังสามข้ัน ไฉนจึงไมเรียนหนังสือเลา พอจึงเลา
สาเหตุใหทานฟง แลวถามชื่อแซและท่ีอยูของทาน 
 
 ทานตอบวา ทานแซขง เปนชาวอว๋ินหนาน ไดเลาเรียนวิชา
โหราศาสตรอันเปนตําราด้ังเดิม ถายทอดกันมาโดยมิไดแกไขเพ่ิมเติม
อันใดใหไขวเขวเลย ซึ่งเปนตําราของทานบรมโหราจารยผูย่ิงใหญ  
แหงราชวงศซอง พ.ศ .  1503 – 1670 ทานผู เฒาขงตองการ         
จะถายทอดวิชาน้ีใหแกพอ พอจึงพาทานมาบานเพ่ือมาพบทานยา  
ของลูก ทานกําชับใหพอตอนรับทานผูเฒาใหดี แลวทดลองใหทาน
พยากรณดู ปรากฏวาแมนยําไปเสียทุกสิ่ง แมแตเร่ืองเล็กๆ นอยๆ   
ก็ไมผิดพลาดเลย 

 พอจึงเร่ิมเรียนหนังสือใหม ก็ทานลุงของลูก ท่ีเปนลูกพ่ีลูกนอง
ของพอน่ีแหละ ทานไดแนะนําใหพอไปเปนนักเรียนกินนอนท่ีสํานักเรียน
แหงหน่ึง 
 
 ทานผูเฒาขงไดพยากรณพอไววาจะสอบผานทั้งสามขั้น ข้ันแรก
จะไดคะแนนมาเปนท่ี 14 ข้ันกลางจะไดท่ี 71 และข้ันท่ีสามจะไดท่ี 9 
ปรากฏวาผลออกมาเชนน้ันจริงๆ 
 
 ตอมา ทานก็พยากรณอนาคตของพอไววา ปใดจะสอบไดเปน
นักเรียนหลวง ไดขาวพระราชทานเปนจํานวนเทาน้ันถัง ปใดจะไดสอบ
ขั้นสุดทาย ปใดจะไดเปนนายอําเภอ เมื่อเปนนายอําเภอแลวสามปคร่ึง
ก็ควรลาออกจากราชการ เพราะอายุ 53 ป ก็จะสิ้นอายุขัย จะนอนตาย
อยางสงบในวันข้ึน 14 ค่ํา เดือน 8 เวลาระหวางตี 1 – 3 นาเสียดาย
จะไมมีบุตรไวสืบสกุล พอไดบันทึกไวทุกคําเพ่ือกันลืม 
 
 ในกาลตอๆ มา คําพยากรณของทานผูเฒาขงก็ยังคงแมนยํา
เสมอมา มีอยูคร้ังหน่ึง ทานพยากรณไววาจะไดรับพระราชทาน     
ขาวหลวงครบจํานวนหน่ึงแลวจึงจะไดสอบข้ันสุดทายเพ่ือเตรียมตัว
เขาเมืองหลวงน้ัน ยังไมทันท่ีพอจะได รับพระราชทานขาวหลวง     
ครบตามจํานวนท่ีทานพยากรณไว พอก็ไดรับคําสั่งใหไปสอบ คราวน้ี
สอบตก พอเริ่มสงสัยในคําพยากรณอยู ในใจ แตแลวในปตอมา        
มีอาจารยทานหน่ึงท่ีเคยเปนกรรมการตรวจขอสอบใหพอ ทานเคยชม
พอวา คําตอบท้ัง 5 ขอของพอน้ันเขียนไดดีเหมือนขุนนางผูใหญ  
เขียนทูลเกลาฯ ถวายความเห็นตอฮองเตน่ันเทียว ทานวา ถาคนไมมี
ความรูจริงยอมเขียนไมไดเชนน้ี ความสามารถของพอยอมจักเปน
ประโยชนตอแผนดิน ไฉนจึงจะถูกทําลายอนาคตเสียเลา ทานจึงสั่งให
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พอไปทํางานกับทาน และใหรับพระราชทานขาวหลวงยอนหลังจนครบ
จํานวนท่ีขาดไป ปรากฏวาเทาจํานวนท่ีทานผูเฒาขงคํานวณไวพอดี 
 
 เมื่อเปนเชนน้ี ย่ิงทําใหพอเพ่ิมความเชื่อถือในคําพยากรณของ 
ทานผูเฒาขงย่ิงข้ึน เพราะอุปสรรคท่ีเพ่ิงผานพนไปน้ัน ทําใหเห็นได
ชัดเจนย่ิงขึ้นวา ชาตาชีวิตน้ันไดถูกลขิิตมาแลวอยางแนนอน จะชาจะเร็ว 
จะมีใครเปนอุปสรรคอยางไรก็หนีไมพน พอจึงปลอยใจใหเปนไปตาม
ยถากรรม ไมมีความกระตือรือรน ไมทะเยอทะยานขวนขวาย ไมด้ินรน
ท่ีจะเอาดีไปกวาน้ีอีกตอไป ทําใหจิตใจสงบดีย่ิงนัก 
 
 เมื่อพอสอบไดแลวเชนน้ี ก็ตองเดินทางเขาเมืองหลวง (ปกกิ่ง   
ในปจจุบัน) อยูในมหาวิทยาลัยของหลวงหน่ึงป พอไมไดดูหนังสือหรือ
ตําราเรียนใดๆ อีกเลย เอาแตน่ังสมาธิ ไมพูดไมจา ไมคิดอะไรท้ังสิ้น 
พอครบหน่ึงป พอก็ไดรับคําสั่งใหยายไปเขามหาวิทยาลัยของหลวง 
ทางใต (นานกิงในปจจุบัน) อันเปนสถาบันสุดทายซึ่งนักศึกษาท่ีสอบไล 
ไดตามขั้นตอนตางๆ ในภูมิลําเนาเดิมของตนมาแลว จะตองเขามา
ฝกฝนเตรียมตัวสอบเพ่ือออกรับราชการตอไป แตกอนท่ีพอจะเขาไป
ยังสถาบันน้ี ไดแวะไปท่ีวัดชีเสียซานเพ่ือคารวะทานอวิ๋นกุเถระเสียกอน 
พอไดน่ังสมาธิกับทานสองตอสองเปนเวลานานถึงสามวันสามคืน  
โดยมิไดหลับนอนเลย 
 
 พระเถระกลาวกับพอดวยความแปลกใจวา อันธรรมดาบุถุชนน้ัน
จิตใจวาวุนสับสน จึงไมสามารถบรรลุฌานได สวนพอน้ัน ไฉนน่ัง  
สามวันแลวยังไมเห็นจิตใจวอกแวกเลย พอจึงเลาสาเหตุใหทานฟงวา 
ทานผูเฒาขงไดพยากรณอนาคตของพอไวแนนอนแลว คิดวุนวายไปก็
ไรประโยชน จึงทําใจใหสบายไรกังวลดีกวา 

 ทานอว๋ินกุเถระหัวเราะแลวก็รองวา โธเอยนึกวาเปนผูวิเศษแลว
เสียอีก ท่ีแทก็ยังเปนบุถุชนอยูน่ันเอง พอจึงกราบถามทานวา ทําไมจึง
วาพอเปนบุถุชน ทานตอบวา อันท่ีจริง คนเราน้ันถาจิตใจไมวาวุน    
ทําใจใหสงบไดแลว ก็เกือบจะสําเร็จเปนพระอรหันต พนจากความเปน
บุถุชนไดแลว แตคนธรรมดาน้ันจิตใจยากท่ีจะสงบระงับได การฟุงซาน
น่ีเองท่ีทําใหคนเราถูกผูกมัดดวยอํานาจพลังบวกและพลังลบของ
ธรรมชาติ ทําใหไมมีอิสระเสรี ตองข้ึนกับดวงชาตาราศี และการโคจร
ของดวงดาวบนทองฟาท่ีโหราจารยท้ังหลายไดคิดคนทําสถิติกันไว 
โหราศาสตรจึงมีขึ้นดวยเหตุน้ี ก็มีแตสามัญชนคนธรรมดาเทาน้ันท่ีจะ
ถูกกําหนดไดตามวิชาโหราศาสตร แตคนท่ีทําความดีมากๆ แลว 
ชาตาชีวิตจักทําอะไรได โหราศาสตรน้ันหยั่งไมถึงกรรมดีกรรมชั่ว 
ของคนเราหรอก วิชาโหราศาสตรจึงยึดถือเปนบรรทัดฐานไปหมด
มิได เพราะคนดีน้ัน ถึงแมชาตาชีวิตจะบงไววาไมดีอยางไร แตพลัง 
แหงกุศลกรรมนั้นใหญหลวงนัก สามารถพลิกความคาดหมายของ
โหราศาสตรได คนจนก็กลายเปนคนรวยได คนอายุสั้นก็กลายเปนคน
อายุยืนได ในทํานองเดียวกัน คนท่ีสรางอกุศลกรรมอยางหนักไว 
ชาตาชีวิตก็ไมสามารถผูกมัดเขาไวไดเชนกัน แมจะถูกลิขิตมาวาจะ    
ไดดีมีสุขอยางไร แตพลังแหงอกุศลกรรมนั้นหนักนัก ยอมสามารถ
เปลี่ยนความสุขเปนความทุกข ความมีลาภยศกลายเปนหมดลาภยศ     
ความอายุยืนก็กลายเปนอายุสั้นไดเชนกัน ทานวาพอน้ัน ปลอยชีวิต 
ใหขึ้นอยูกับชาตากรรมมาย่ีสิบป ไฉนจะไมใชบุถุชนเลา 
 
 พอกราบถามทานอีกวา ถาเชนน้ัน ชาตาชีวิตเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยง 
ไดหรือ ทานตอบวา ชาตาชีวิตน้ันเปนสิ่งไมแนนอน อนาคตเราตอง
สรางของเราเอง คนทําดีชาตาก็ดี คนทําชั่วชาตาก็ชั่ว เมื่อตองการ
อนาคตดีก็ตองทําดี ถาทําแตความไมดี แมชาตาจะดีก็กลายเปนรายไปได 
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ในพุทธรรมก็ไดกลาวไววา ผู ใดตองการลาภยศยอมไดลาภยศ      
ผูใดตองการบุตรธิดายอมไดบุตรธิดา ผูใดตองการอายุยืนยอมได
อายุยืน หากประกอบแตกรรมดียอมสมปรารถนาแล พระผูมีพระภาค
ทรงกลาวไวเชนน้ี 
 
 พอซักทานตอไปวา ทานนักปราชญเมิ่งจื่อไดกลาวไววา หาก
ปรารถนาสิ่งไรตองไดสิ่งน้ัน ทานคงหมายถึงสิ่งท่ีกระทําไดทาง
นามธรรมละกระมัง คุณธรรมความดีงามน้ัน เปนสิ่งท่ีมนุษยสรางได
เองโดยไมตองลงทุน ไมตองไปแสวงหาจากท่ีไหน แตทางรูปธรรมน้ัน 
ยศถาบรรดาศักด์ิ ชื่อเสียงและความมั่งคั่งจะแสวงหาไดอยางไรถาไมมี
ผูหยิบย่ืนให 
 
 ทานอว๋ินกุเถระตอบพอวา ทานเมิ่ง จ่ือกลาวไว ไมผิดหรอก      
พอเองท่ีเขาใจคําสอนของทานผิดไป ทานลั่กโจวเคยกลาวไววา 
ความสุขความเจริญท้ังมวล เกิดข้ึนท่ีใจกอนท้ังสิ้น การแสวงหาใดๆ 
ก็ตาม ตองเริ่มตนท่ีใจกอน ไมเพียงแตจะไดคุณธรรมความดีงาม  
ทางธรรมเทาน้ัน ความสุขความเจริญลาภยศชื่อเสียงเงินทอง       
อันเปนความดีงามทางโลก ก็จะติดตามมาเอง เพราะฉะน้ัน การแสวงหา
แตสิ่งท่ีดีงามน้ันยอมไดสิ่งท่ีดีงามตามปรารถนา ในทํานองเดียวกัน 
หากไมสํารวจตนเอง ไมเริ่มตนทําความดีจากตัวเราเอง กลับด้ินรน 
คิดแสวงหาจากภายนอก แมจะแสวงหามาได ก็เปนเพียงไดตามชาตา
กําหนดไวเทาน้ัน ไมใชไดเพราะความดีของเรา เพราะการแสวงหา  
จากภายนอกน้ัน อาจจะตองใชความพยายามในทางท่ีถูกบางผิดบาง 
ไมไดดวยเลหก็เอาดวยกล ไมไดดวยมนตก็เอาดวยคาถา แสวงหา 
ดวยแรงขับของกิเลสตัณหา จึงไมทันไดคํานึงถึงศีลธรรม เปนการ      

สูญเปลาท้ังสองทาง ทางธรรมก็เสียหายแลว ทางโลกก็เสียหายอีก 
การแสวงหาจากภายนอกนั้น จึงไมไดผลดีเทาท่ีควร 
 
 ทานถามพอวา ทานผูเฒาขงพยากรณไววาอยางไรบาง พอก็เลา
ใหทานฟงอยางละเอียด ทานจึงถามพอวา เธอลองทายดูเองสิวา     
จะสอบไดเปนขุนนางหรือเปลา จะมีบุตรไดไหม 
 
 พอคิดหาเหตุผลอยูนาน โดยสํารวจตนเองต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน แลวจึงตอบทานวา เห็นทีจะสอบไมได และก็คงจะไมมีบุตร   
อีกดวย พอใหเหตุผลทานวา คนท่ีจะไดเปนขุนนางจะตองมีบุญวาสนา 
สวนพอน้ันบุญวาสนานอย ตนเองก็มิไดสั่งสมกุศลกรรมอันใดไว     
ใหเปนพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสรางบุญญาบารมีใดๆ นิสัยของพอก็ไมดี        
ไมมีความอดทน งานหนักไมเอา งานเบาไมสู ใครทําใหไมถูกใจก็โกรธ     
ไมยอมใหอภัย ใจคอคับแคบ บางคร้ังยังอวดดีวามีความรูมากมาย     
ยกตนขมทาน ใจคิดอยางไรก็จะทําอยางน้ัน คนเชนพอน้ีไมสมควร  
มาสอบเพ่ือเปนขุนนางกับเขาเลย 
 
 แลวพอก็สาธยายใหทานฟงถึงเหตุผลท่ีคิดวา ตนเองไมสมควร    
มีบุตรจริงด่ังคําพยากรณของทานผู เฒาขงใหทานอว๋ินกุเถระฟง    
ตอไปวา อันธรรมดานิสัยของพอน้ัน ชอบความสะอาดมากเกินไป    
ไมเปนไปตามทางแหงมัชฌิมาปฏิปทา โบราณทานวาไว อันพ้ืนดินน้ัน
ย่ิงไมสะอาดเพียงใด ก็ยอมเจริญดวยพืชพันธุนานาชนิด นํ้าท่ีใสสะอาด
มักจะไมมีปลามาแหวกวายฉันใด พอน้ันชอบความสะอาดมากเกินไป 
จึงยอมไมมีบุตรฉันน้ัน น่ีเปนเหตุผลประการท่ีหน่ึง 
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 ธรรมชาติสรรคสรางสรรพสิ่งใหมีความสมดุล เ พ่ือใหชีวิต
เจริญเติบโตดวยดี แตพอมักโกรธ ทําใหรางกายและจิตใจเสียดุล     
อยูเปนนิตย ยอมไมสามารถมีบุตรได น่ีเปนเหตุผลประการท่ีสอง 
 
 ความเมตตาเทาน้ันท่ีค้ําจุนโลกไว แตพอน้ัน จิตใจขาดความ
กรุณาปรานี ไมยอมลดตนลงชวยผูอื่น เต็มไปดวยอัสมิมานะ (การถือ
เขาถือเรา ถือดีไมยอมลงใคร) ไฉนจักมีบุตรไดเลา น่ีคือเหตุผล
ประการท่ีสาม 
 
 การพูดมากทําใหสูญเสียพลัง พออดพูดมากไมได ทําใหรางกาย
ไมแข็งแรง น่ีคือเหตุผลประการท่ีสี่ 
 
 ชีวิตตองอาศัยพลัง ลมปราณและความมีชีวิตชีวา อันเกิดจาก
ชีวิตินทรียท่ีธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม ผสมอิงอาศัยกันอยู สามสิ่งน้ีเปน
ปจจัยซึ่งกันและกัน คอยผดุงชีวิตไวใหดํารงคงอยู พอด่ืมเหลามาก 
เผาผลาญรางกายตนเองอยูเสมอ ทําใหปจจัยท้ังสามน้ีลดนอยถอยลง 
จักมีบุตรไดอยางไร แมจะมีได บุตรก็จะไมแข็งแรงและอายุก็คงไมยืน  
น่ีคือเหตุผลประการท่ีหา 
 
 ในยามกลางวัน คนเราไมควรนอน ในยามกลางคืน ก็ควรนอน
พักผอนใหสบาย แตพอไมชอบนอนกลางคืน ชอบน่ังเขาท่ีเปนสมาธิ 
อยูตลอดคืนไดเสมอ ไฉนจักมีบุตรไดเลา น่ีเปนเหตุผลประการท่ีหก    
ท่ีทําใหพอคิดวาชาติน้ีพอจะมีบุตรไมไดสมจริงด่ังคําทํานายเปนแนแท 
และนอกจากน้ีแลวก็ยังมีสิ่งท่ีพอทําผิดๆ ไวอีกมากมาย แมจะพูดตอไป   
ก็คงไมรูจักหมดเปนแน 
 

 ทานอว๋ินกุเถระฟงพอพูดเสียยืดยาวแลว จึงกลาววา ไมเพียงแต
พอไมสมควรจะเขาสอบเปนขุนนางเทาน้ัน ยังมีอีกหลายๆ สิ่งท่ีพอ    
ก็ไมสมควรจะไดรับดวย คนในโลกน้ี แมจะอยูในภาวะแวดลอมเดียวกัน   
ในเวลาท่ีไมตางกัน แตบางคนไดรับแตสิ่งดีมีสุข บางคนกลับไดรับแต
ความยากจนเปนทุกข มีความแตกตางกันมากมาย ผูรูยอมเขาใจดีวา 
น่ันลวนแตเปนผลท่ีเกิดจากใจตนเอง ทุกคนสรางเหตุท่ีจะทําใหเกิด 
ผลดีผลชั่วจากใจตนเองท้ังสิ้น ผูไมรูยอมถือวาเปนชาตาชีวิตท่ีลิขิต
มาแลวอยางแกไขไมได หารูไมวาก็ทุกสิ่งเกิดจากใจตนเอง แลวทําไม
ตนเองจะแกไขไมไดเลา คนท่ีทําบุญใหทานมากมายนั่นเขากําลังสราง
เหตุปจจัยเพ่ือความเปนเศรษฐีมีเงินพันชั่งรอยชั่ง ตามความมากนอย   
ท่ีเขาทําแลว บางคนจนถึงขนาดอดตาย น่ันก็เพราะเขาสรางเหตุปจจัย
มาเชนน้ัน มีความตระหน่ีเหนียวแนน ไมยอมเกนิเลยใคร ทรมานกกัขัง
สัตวใหอดอยากและอดตายมาแลว ผลจึงเกิดแกเขาเชนน้ัน หาใชฟาดิน
เกิดความลําเอียงไม ฟาดินก็คือธรรมชาต ิยอมปรานีคนดี ลงโทษคนชั่ว 
เหมือนด่ังท่ีปรานีตอพืชพันธุธัญญาหาร คอยหลัง่ฝนมาใหความชุมชื้น 
คอยสองความสวางมาใหความเจริญเติบโต และธรรมชาติก็จะดุดัน
กับความไรคุณธรรม กระหนํ่าท้ังฝน พายุและสายฟา มนุษยตองตายไป
ทามกลางความดุดันของธรรมชาติก็มีไมนอย ท้ังน้ียอมข้ึนกับความดี
ความชั่วในตัวบุคคล ใครดีก็จะไดรับการสงเสริม ใครเลวก็ลงโทษเสียบาง 
เพ่ือใหเกิดความสมดุลกัน 
 
 มีความเชื่อกันมาแตโบราณกาลวา การจะมีบุตรหรือไมน้ัน กข้ึ็นกับ 
เหตุผลเดียวกัน ผู ท่ีทําความดีติดตอกันมาแลวรอยชาติ ก็ยอมม ี  
บุตรหลานที่ดีสามารถสืบสกุลใหยืดยาวไดถึงรอยชั่วคน ผู ท่ีทําดี    
มาสิบชาติติดตอกัน ก็ยอมมีบุตรหลานท่ีดีสามารถสืบสกุลใหยืดยาว
ไดถึงสิบชั่วคน ผู ท่ีทําดีติดตอกันเพียงสองสามชาติ ก็ยอมจะม ี     
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บุตรหลานสืบตอไปสองสามชั่วคนเทาน้ัน ผูท่ีไมมีบุตรเลยกจ็ะเหน็ไดวา
ไมเคยสั่งสมคุณธรรมความดีท่ีเปนชิ้นเปนอันมาบางเลย 
 
 นอกจากบางคนเทาน้ันท่ีไมไดข้ึนอยูกับเหตุผลดังท่ีกลาวมาแลว 
คือเปนผู ท่ีไมมีหน้ีกรรมกับผูใดมา ธรรมชาติแหงการมีบุตรธิดา     
ถามองตามทัศนะของกฎแหงกรรมแลว ก็คือการเปดหนาบัญชีลูกหน้ี
เจาหน้ีข้ึนมาสะสางกันอีกวาระหน่ึง บุตรธิดาบางคนเกิดมาทวงหน้ี   
ก็ทําตัวด้ือรั้นอวดดี กอความเดือนรอนวุนวายเสียหาย จนบิดามารดา
ไมมีความสุขตลอดเวลา สวนบุตรธิดาท่ีเกิดมาใชหน้ีบุญคุณท่ีติดคาง
กันอยูในภพกอนๆ ก็มีความกตัญูกตเวที วานอนสอนงาย เปนท่ีพ่ึง
ท้ังทางกายและทางใจของบิดามารดา นําความปลื้มปติความภาคภูมิใจ
มาใหบิดามารดามีความสุขความอิ่มใจอยูเสมอ 
 
 กุศลกรรมและอกุศลกรรมในอดีต ลวนเปนเหตุปจจัยใหชีวิตตอง
เวียนวายมาพบกันอีกตามกระแสของวิบากกรรม มาเปนพอแมลูกกัน
ตามกรรมดีกรรมชั่วท่ีแตละคนไดกอใหเกิดความสัมพันธกนัมาแตอดีต 
ผูใดมิไดกอหน้ีกรรมไวกับใครเลย ก็ยอมไมมีผูใดตามมาทวงหน้ีหรือ
มาใชหน้ี ก็ทําใหไมมีบุตรธิดาในชาติปจจุบัน ซึ่งในกรณเีชนน้ีมนีอยมาก 
ทานเหลี่ยวฝานจึงมิไดกลาวไว (ผูถอดความ) 
 
 แลวทานก็บอกพอวา เมื่อพอรูตัวเองวาไมดีอยางไรบางแลวเชนน้ี 
และเขาใจความเปนไปของฟาดินแลวไซร ก็จงรีบเรงสั่งสมคุณธรรม
ความดีงามทันที ไมคอยแตจับผิดผูอื่น สามารถใหอภัยไดแมความผดิน้ัน 
จะเทียบเทาภูเขาก็ตาม มีขันติอดทนตอความไมพอใจ ไมโกรธงาย     
มีแตความเมตตากรุณา ไมพูดมาก ไมด่ืมสุรา รักษาสุขภาพใหดี     
ท้ังกายและใจ  สิ่ ง ท่ีแลวมาแลวก็ ใหคิดวาตายไปแลวเมื่อวานน้ี        
แลวเริ่มตนสรางสิ่งท่ีดีงามขึ้นมาแทนท่ี เหมือนเกิดใหมในวันน้ี         

มีชีวิตใหมเพ่ือสรางสมคุณธรรมท่ีดีใหม ไมใชชีวิตเกาที่มีแตเลือดเน้ือ
และเต็มไปดวยความเปนบุถุชน สรางชีวิตใหหลุดพนจากความ
ครอบงําของกิเลสตัณหาอุปาทาน สามารถพัฒนาตนเองใหบริสุทธิ์
ผุดผอง แลวชีวิตก็จะมีคุณคาผิดแผกแตกตางจากชาตาชีวิตท่ีได
กําหนดไวแลวในคําพยากรณ 
 
 ก็รางกายท่ีกอปรดวยเลือดเน้ือน้ี ยังเปนไปตามลิขิตของดินฟา 
ทําไมกับชีวิตท่ีกอปรดวยคุณธรรมความดีงาม ฟาดินจะไมหย่ังรู    
ไดหรือ โชคชาตาท่ีฟาดินลิ ขิตมา มนุษยยังพอหลีกเลี่ยงไดบาง       
แตเคราะหกรรมท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยเองก็จะหนีไมพนเลย 
มีผูเขียนโคลงบทหน่ึงไววา 
 
 มนุษยตองคอยสํารวจตนเองเสมอ เพ่ือจักไดดําเนินชีวิตไปตาม
ครรลองคลองธรรม เมื่อกระทําแตความดีงามแลวไซร ไฉนจักไมได
ความดีอันเปนผลเลา 
 
 ความดีความชั่วจึงลวนแตข้ึนอยูกับพฤติกรรมของมนุษยเอง
ท้ังสิ้น การท่ีทานผูเฒาขงพยากรณไวใหน้ัน เปนเพียงชาตาชีวิตท่ีลิขิต
จากฟาดิน ยอมมีทางแกไขได จงรีบสรางคุณธรรมความดีงาม     
เริ่มดวยการชวยเหลือผูอื่นโดยไม เห็นแกตัว เสียสละเ พ่ือผูอื่น        
โดยไมหวังการตอบแทน อยามุงหวังแตชื่อเสียง ทําอยางเงียบๆ   
การปดทองหลังองคพระปฏิมาน้ัน กลับไดบุญมากกวา ถามีคนรูเห็น
กันมาก พากันสรรเสริญอนุโมทนาสาธุการ ความมีชื่อเสียงก็จะแบง
ความดีงามไปเสียมาก บุญก็จะนอยลงเพราะไดผลในปจจุบัน          
ไปเสียแลวบาง แตถาทําแลวไมโออวดในความดีน้ัน ผลบุญก็จะเต็ม  
ดุจวารีที่เปยมฝง ใครเลาจะแยงหรือแบงบุญของเราไปได การทําดี
เชนน้ี มีหรือจะไมไดเสวยผลแหงความดีน้ี 
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 คัมภีร โบราณชื่อวา เอกเก็ง  ก็ ได เนนถึงความดีความชั่ ว          
ไวอยางละเอียดลออ สอนคนดีใหรูจักหลบหลีกจากกรรมชั่ว สั่งสมแต
กรรมดี เพ่ือจักไดผลดีตอบแทน หากวาลิขิตของชาตาชีวิตเปนสิ่ง
แนนอนแลวไซร จักหลีกเลี่ยงกรรมชั่วสั่งสมแตกรรมดีไดอยางไร    
ในหนาแรกของคัมภีรก็กลาวไววา ครอบครัวใดสั่งสมแตความดีงาม 
ไมเพียงแตหัวหนาครอบครัวเทานั้นท่ีจะไดเสวยผลแหงความดีน้ัน 
แมแตลูกหลานเหลนโหลนก็จะพลอยไดเสวยผลแหงกรรมดีน้ันดวย 
วิเคราะหดูใหดีแลว จะเห็นไดวาชาตาชีวิตไมสามารถควบคุมมนุษย   
ไวไดเสมอไป จิตใจมนุษยสําคัญกวา จิตใจท่ีดีงาม ยอมกระทําแตสิ่งท่ี
ดีงาม และไดรับผลท่ีดีงาม ผูมีจิตใจทราม ยอมกระทําแตสิง่ท่ีเลวทราม 
และไดผลท่ีทราม ทานถามพอวาเชื่อทานหรือไมเลา 
 
 พอเชื่ออยางมาก เพราะทานพูดมีเหตุผล พอจึงคุกเขาลงกราบทาน
เพ่ือแสดงวารับคําสั่งสอนดวยความเคารพอยางสูง แลวพอไปน่ังลง 
ณ หนาท่ีบูชาพระรัตนตรัย สารภาพบาปในอดีตตอพระพักตรสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาอยางหมดเปลือก แลวอธิษฐานขอใหไดเปนขุนนาง 
ตอน้ีไปจะเร่ิมกระทําความดีใหครบสามพันคร้ังเพ่ือตอบแทนพระคุณ
ฟาดินและบรรพชนของพอ 
 
 ทานอวิ๋นกุ เถระ เห็นพอมีความ ต้ัง ใจทําความดีถึ งปานน้ี          
จึงเอาตัวอยางบัญชกีรรมดีกรรมชั่วมาใหพอดู แลวสอนพอใหจดบัญชี
พฤติกรรมของตนเองแตละวันอยางละเอียดถี่ถวน โดยไมเขาขาง
ตนเอง ถาเปนกรรมดีก็จดไวขางหน่ึง ถาเปนกรรมชั่วก็จดไวอีกขางหน่ึง
เหมือนบัญชีรับจาย ตองนํากรรมชั่วไปลบกรรมดี ใหเหลือกรรมดี
สามพันคร้ังโดยไมมีกรรมชั่วท่ีไมไดหักกลบลบหน้ีแลว จึงจะนับวา   
ทําความดีไดครบสามพันคร้ัง ตองนําบัญชีมาทบทวนดูทุกวัน      

เพ่ือเตือนใจใหรูวาในวันหน่ึงๆ เราไดทําอะไรไปบาง ดีมากกวาชั่ว  
หรือชั่วมากกวาดี อะไรผิดอะไรถูก จักไดแก ไขปรับปรุงตนเอง         
ไมทําความผิดซ้ําแลวซ้ําอีก กรรมชั่วเบาๆ ก็ตองนํามาลบกรรมดีออก
เสียหน่ึงครั้ง กรรมชั่วหนักๆ ก็ตองลบความดีออกหลายๆ คร้ัง 
จนกวาความดีจะครบสามพันครั้งดังท่ีไดอธิษฐานไว แลวสอนพอ  
สวดมนตบริกรรมคาถาเพ่ือชวยใหมี จิตมั่นคง  โดยอาศัยอํานาจ    
คุณพระศรีรัตนตรยัเปนสรณะ เพ่ือใหคําอธษิฐานหนักแนนสมัฤทธผิล
เร็ววัน 
 
 ทานยังเลาใหพอฟงตอไปวา ผูที่ชํานาญการวาดฮู (ลงเลข      
ลงยันต) ไดกลาวไววา หากมนุษยไมรู วิธีวาดฮูไดถูกตองแลวไซร     
จะถูกผีสางเทวดาหัวเราะเยาะเอาได เพราะฉะน้ันการวาดฮูก็ตองหัด  
ใหเปนไว เคล็ดลับของวิชาน้ี อยูที่ตองทําใจใหเปนเอกัคตาใหไดเทาน้ัน 
เมื่อเร่ิมจับพูกัน ก็ตองหยุดความรูสึกนึกคิดใดๆ ใหหมด ไมวอกแวก 
ทําจิตใหน่ิง รวมพลังจิตท้ังหมดพุงตรงไปยังปลายพูกัน แลวจรด
ปลายพูกันลงไปท่ีกระดาษ ผา หรือแพรก็ได ท้ิงนํ้าหนักปลายพูกัน   
ใหแนน่ิง เปนการเบิกทวารฟาดินดวยพลังจิตท่ีพุงกระทบอยาง  
แหลมคม ฮูจะศักด์ิสิทธิ์หรือไมก็อยูท่ีจุดเริ่มตนน้ีเอง เมื่อเร่ิมตนแลว  
ก็ตองเขียนใหจบขบวนการโดยไมหยุดชะงัก ไมตอเติม ไมยกพูกันขึ้น 
ตองวาดใหตอเนื่องเปนเสนเดียวกัน จิตเปนเอกัคตาตลอดแนวทาง    
ท่ีพูกันตวัดไปมา ฮูน้ีก็จะศักด์ิสิทธิ์ ไมวาจะอธิษฐานใดๆ ตอฟาดิน     
ก็จะสัมฤทธิผลอยางแนนอนและรวดเร็ว 
 
 ผูท่ีมีกิเลสธุลีหนาแนนในใจ เหมือนตกอยูในความมืดด่ังอยูใน
ครรภมารดา ไมสามารถมองเห็นอะไรอื่น เมื่อจรดปลายพูกันลงไป 
ครั้งแรก ก็เทากับไดเจาะความมืดใหแสงสวางสองเขาไปได และเมื่อ
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ตวัดพูกันไปดวยจิตอันแหลมคมเปนสมาธิอยูน้ัน ก็เปนการพุงพลังจิต
ไปตามพูกันน้ัน โดยมีแสงสวางและชาดในพูกันเปนสื่อนําพลังจิตไป 
พลังจิตประทับอยูตรงไหนความศักด์ิสิทธิ์ก็เกิดท่ีนั่น 
 
 การบริกรรมก็ตองทําสม่ําเสมอ ขาดไมไดเชนกัน ตองบริกรรมจน
แมปากไมบริกรรมแลว แตใจยังคงบริกรรมอยู บริกรรมจนไมรูสึกวา
ตัวเราเปนผูบริกรรม เพราะมนตก็ดี การบริกรรมก็ดี ตัวเราผูบริกรรม
ก็ดี ไดผสมผสานเปนอันหน่ึงอันเดียวกันเสียแลว จนแยกไมออกเมื่อใด 
เมื่อน้ันการบริกรรมก็ศักด์ิสิทธิ์ 
 
 ทานนักปราชญเมิ่งจื่อไดกลาวไววา อันวาอายุยืนหรืออายุสั้น  
หามีความแตกตางกันไม ใหหมั่นฝกฝนตนเองไปจนกวาจะถึงวันน้ัน 
วันน้ันคือวันท่ีเราจะไดพบความจริงวา ใดๆ ในโลกน้ีหามคีวามแตกตาง
กันไม ลวนแตเปนสภาวธรรมท่ีมนุษยสมมุติกันข้ึนมา ผู ท่ีฝกฝน
ตนเอง จนไมเห็นความแตกตางของสภาวธรรมเมื่อใด ผูน้ันก็เขาถึง
สภาวธรรมเมื่อน้ัน และไมถูกความไมรูไมเขาใจหลอกหลอนเบียดเบียน 
หลุดพนจากความรอยรัดของกิเลสตัณหาอุปาทานไดหมดสิ้น 
 
 ถาคิดโดยผิวเผินก็จะรูสึกแปลกใจ เพราะความมีอายุสั้นและ   
อายุยืนน้ัน แตกตางกันอยางตรงกันขามทีเดียว แตถาคิดใหลึกซึ้งแลว
ก็จะเห็นไดวาทานพูดไวไมผิดเลย ทุกสิ่งในโลกน้ีลวนเปนสภาวธรรม
หน่ึงๆ เทาน้ัน มนุษยมักจัดเขาพวกกันบาง แยกประเภทใหบาง      
จนดูสับสนสลับซับซอนไปหมด ธรรมดาทารกท่ีเกิดมาใหมๆ น้ัน    
หารูไมวาอายุสั้นอายุยืนมีความหมายอยางไรกัน ตอเมื่อเติบโตแลว 
จึงสามารถแยกแยะความหมาย เลือกคุณคาของสรรพสิ่งโดยคําสอน
ของผูใหญบาง จิตด้ังเดิมเปนเชนน้ันบาง ตอนน้ีเองผลแหงกรรมดี

กรรมชั่วของเด็กน้ันก็จะเร่ิมมาใหผล จึงไดเห็นความอายุสั้นบาง    
อายุยืนบาง ความแตกตางจึงบังเกิดข้ึนดวยประการฉะน้ี 
 
 ฉะน้ัน ถาเราไมใหความแตกตางระหวางความรวยกับความจน 
ความสขุกับความทุกข ความตกตํ่ากับความรุงเรือง หรือความมอีายุยืน
กับอายุสั้น ก็จะสามารถสรางสรรคชีวิตใหเปนไปตามความตองการ
ของเราได ถาเราไปใหความแตกตางกับสิ่งเหลาน้ีเสียกอนแลว เราจะ
ไมสามารถสรางชีวิตใหดีตามความตองการของเราไดเลย 
 
 จะยกตัวอยางใหดู เด็กสองคน คนหน่ึงเกิดมาเปนลูกคนรวย  
อีกคนเกิดมาเปนลูกคนจน ถาเด็กรวยคิดวาตนเองวิเศษกวาผูอื่น
เพราะความรวยกวาผูอื่นแลวไซร ก็จะเกิดความลําพอง ถือเงินเปน
อํานาจบาตรใหญ เท่ียวระรานขมเหงเอาแตใจตนเอง สวนลูกคนจนน้ัน 
ถาคิดวาตนเองยากจนไมมีเงินเหมือนลูกคนรวย ก็จะเกิดความ    
นอยเน้ือตํ่าใจ เมื่ออยากไดอะไรไมไดด่ังใจ ความกดดันก็จะเปนแรงขับ
ให เร่ิมฉกชิงว่ิงราว ลักเล็กขโมยนอย จนถึงปลนจ้ีฆาเจาทรัพย  
รุนแรงข้ึนทุกที แมจะตองโทษก็ไมกลัว ไดกินขาวหลวงสบายไปเสียอีก 
 
 ถาเราแยกแยะความรวยความจนเชนน้ี ก็จะเปนคนดีไปไมไดเลย 
แตถาไมคิดวาเรารวย จะทําอะไรก็ระมัดระวังไมใหกระทบกระเทือน  
ถึงผูอื่น คิดแตจะชวยเหลือเจือจานไปท่ัวหนา ใชเงินท่ีตนเองมีมาก    
ใหเปนประโยชนแกผูมีนอย อาศัยความรวยท่ีตนเองไดเปรียบผูอื่นโดย
สภาวธรรม มาเกื้อกูลผูอื่นท่ีมีนอยถึงกับขาดแคลนตามสภาวธรรม 
ความเมตตากรุณาท่ีเกิดจากความรูจริงในสภาวธรรมน้ี  ก็จะ      
หลอหลอมใหชองวางระหวางความรวยความจนน้ันปดสนิท          
ไมสามารถเกิดความแตกตางได เลย สวนเด็กท่ี เกิดมายากจน        
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อันเปนสภาวธรรมหน่ึงน้ัน ถาไม ใหความแตกตางในความรวย   
ความจนแลว ก็จะไมมีความรูสึกนอยเน้ือตํ่าใจ รูจักขยันหมั่นเพียร 
สันโดษในความเปนอยู ซื่อตรงในความประพฤติ รู จักใชแรงกาย
ชวยเหลือผูอื่นแทนแรงเงินท่ีตนขาดแคลน ไมคอยคิดท่ีจะใหผูอื่น     
มาชวยตน แตไมรังเกียจที่จะชวยผูอื่น ต้ังหนาทํามาหากิน หนักเอาเบาสู 
อดออมถนอมตน ไมนานนัก คนจนก็จะกลายเปนคนรวย คนรวยก็จะ
ไมจน ถามีนิสัยเหมือนเด็กท้ังสองคนน้ี เมื่อถึงวันน้ัน ความแตกตาง
จักมีไดอยางไร 
 
 แมอายุสั้นอายุยาวก็เชนกัน ถาเราไมเชื่อวาชาตาชีวิตไดลิขิต     
ใหเรามีอายุสั้น เราก็จะไมพะวงถึงความตาย ต้ังหนาประกอบกรรมดี 
ไมใชอยูรอความตายไปวันหน่ึงๆ ผูท่ีไมเชื่อวาชาตาชีวิตไดลิขิตมา    
ใหอายุยืน ก็จะไมทะนงตนวายังมีชี วิตอยูอีกยาวนาน เกิดความ
ประมาทเกียจครานท่ีจะประกอบกรรมดี ผัดวันประกันพรุง ดื่มสุรา 
หานารี เลนพาชีกีฬาบัตร เผาผลาญชีวิตไปทุกวันๆ อายุจักยืนนาน  
ไปไดอยางไร 
 
 ความเกิดความตายเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดของมนุษย ถาเราไมให
ความแตกตางกับสิ่งท่ีกลาวมาแลวไซร เราจะเกิดในสภาวธรรมใด    
ก็ตาม ยอมจักดํารงชีวิตอยูไดดวยจิตใจที่ปราศจากความกดดัน   
รูจักดํารงชีวิตดวยดี ตายดี และไปเกิดในสภาวธรรมท่ีดีตอไป 
 
 ทําไมหรือ 
 เพราะความชั่วรายมิไดอยูท่ีความรวยความจน มิไดอยูที่ความมี
อายุสั้นหรือยาว ความสุขความทุกขน้ันยอมข้ึนอยูท่ีเราจะสามารถ
ประกอบคุณงามความดีไดมากนอยเทาใดตางหากเลา 

 การฝกฝนตนเองใหรูจักประกอบกรรมทําดีน้ัน ยอมเปนการ   
สั่งสมบุญบารมีโดยแท เราจะตองหมั่นสังเกตพฤติกรรมของเราเอง  
มีสิ่งใดผิดพลาดก็พยายามแกไข เหมือนด่ังหมอที่พยายามรักษาคนไข
ใหหายจากโรคฉะน้ัน การสั่งสมบุญบารมีตองพยายามอยูทุกขณะจิต 
คอยทําคอยไป ไมหวังผลจนเกินกําลัง ไมหยอนยานจนไมกาวหนา  
เมื่อจิตไดรับการอบรมท่ีดี บมใจจนไดท่ีแลว น่ันคือความสาํเร็จท่ีจะไดรบั
ในการประพฤติปฏิบัติธรรม 
 
 ทานบอกกับพอวา จิตน้ันเกิดดับอยูทุกขณะ ขอใหหมั่นบริกรรม
อยาไดหยุดย้ัง จะขาดการสืบตอ เมื่อบรกิรรมจนเกิดความชาํนาญแลว 
ก็จะกลายเปนนิสัย ไมวาปากจะบริกรรมหรือไม จิตก็จะทําไปเอง    
โดยอัตโนมัติ เมื่อจิตด่ิงเปนเอกัคตาแลวไซร ยอมรวมมนตคาถาท่ี
บริกรรม ตัวคนบริกรรมและจิตท่ีบริกรรมเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  
ไมแยกออกจากกัน เมื่อน้ันการบริกรรมก็จะประสบความสําเร็จทันที 
อธิษฐานไวเชนไรก็จะสมปรารถนาเชนน้ัน 
 
 พอน้ัน แตกอนมีชื่อวา “เสวียหาย” ในวันน้ันพอเปลี่ยนชื่อใหมวา 
เหลี่ยวฝาน เพราะพอรูซึ้งแลววา การสรางอนาคตน้ันจะตองเร่ิม      
ท่ีตนเอง มิใชรอคอยโชคชาตามาผลักดันใหเปนไปตามยถากรรม    
พอจะตองหลุดพนจากความเปนบุถุชนใหได ไมยอมตกอยูในอิทธิพล
ของคําพยากรณอีกตอไป น่ีคือความหมายในชื่อใหมของพอ ต้ังแตน้ันมา 
พอสํารวมระวังบทบาทของกายวาจาใจอยูตลอดเวลาท่ีต่ืนอยู        
ทําใหผิดแผกไปกวาแตกอนมาก ความมักงาย ตามใจตนเอง ความไม
สํารวมอินทรียไดลดนอยลง มีแตความระแวดระวังต้ังสติไมประมาท 
ดุจด่ังเตรียมพรอมต้ังรับภยันตรายท่ีกําลังคืบคลานมาหาพอฉะน้ัน 
แมจะอยูในท่ีมืดหรือในที่รโหฐานก็ยังเกรงวาผีสางเทวดาคอยจอง   
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จับตามองพออยู ตอหนาและลับหลังคนจึงประพฤติตนไมตางกัน  
หากมีผูใดแสดงความไมพอใจพออยางไร วิพากษวิจารณรุนแรง
เพียงใด พอกลับรับฟงไดโดยดุษณ ีไมเคยตอลอตอเถียงกับผูใดอีกเลย 
 
 เมื่อกาลเวลาผานไปอกีหน่ึงป พอไดโอกาสเขาทําการสอบไลอกีครัง้ 
คราวนี้ไดท่ีหน่ึง พลิกความคาดหมายของทานผูเฒาขง ท่ีพยากรณไววา
จะสอบไดท่ีสาม ทานวาหลังจากสอบครั้งน้ีแลว ตอไปจะสอบไมไดอีก 
แตเมื่อพอไปสอบก็สอบไดอีก เปนอันวาคําพยากรณ ไมสามารถ     
กุมวิถีชีวิตของพอไดอีกตอไป 
 
 แตการทําความดีน้ัน มิไดงายอยางท่ีนึกไว สํารวจดูแลวก็พบ  
ขอบกพรองมากมาย เชน ไมมีความอาจหาญพอท่ีจะเสี่ยงชี วิต        
เขาชวยเหลือผู ท่ีประสบภัย บางทีจิตใจลังเล ไมสามารถชวยได
สุดกําลัง บางทีก็ชวยไปบนวาไป อดติเตียนเสียมิได เวลาปกติกยั็งมสีติ
ควบคุมตนเองไดดีอยู บางทีด่ืมเหลาเมามาย ความประพฤติด้ังเดิมก็
กลับมามีบทบาทอีก คะแนนของกรรมดีถูกกรรมชั่วลบไปเสียมาก   
ทําใหตองใชเวลาเกือบ 11 ป คือต้ังแต พ.ศ. 2112 – พ.ศ. 2122   
จึงสามารถรวบรวมการทําความดีไดครบสามพันคร้ัง 
 
 บังเอญิขณะน้ัน พอไปเท่ียวนอกดานกับเพ่ือน จึงมิไดประกอบพิธี
อุทิศบุญกุศลดังท่ีต้ังจิตอธิษฐานไว จนกระท่ังรุงข้ึนอีกปหน่ึง พ.ศ. 
2123 เมื่อกลับมาทางใตแลวจึงไปนิมนตทานซิ่งคงและทานเฮวยคง 
ซึ่งลวนเปนพระเถระท่ีทรงคุณวิเศษ มาประกอบพิธีอุทิศกุศลผลบุญ  
ท่ีไดเพียรทําตอเน่ืองมาไดรวมสามพันครั้งตามท่ีไดต้ังจิตอธิษฐานไว 
แลวเร่ิมต้ังจิตอธิษฐานใหม คร้ังน้ีขอใหไดลูกท่ีดี จะทําความดีอีก  

สามพันคร้ัง พอรุงขึ้นอีกป พ.ศ. 2124 พอก็ไดเจามา จึงต้ังชื่อใหวา 
“เทียนชี่” แปลวา ฟาประทาน 
 
 เวลาใดท่ีพอไดกระทําความดีทางกายกรรมก็ดี มโนกรรมก็ดี 
วจีกรรมก็ดี พอก็จะใชพูกันบันทึกไวทันที แตแมเจาเขียนหนังสือไมเปน 
เมื่อไดชวยพอกระทําความดีคร้ังใด ก็ใชกานขนหานจ้ิมชาด กดวงไว
บนปฏิทิน บางวันใหทานคนยากจนหลายครั้ง ปลอยสัตวมีชีวิตมาก  
วันหน่ึงๆ แมเจาวงไวถึงสิบกวาวงดวยกัน เพียงสองปกวาก็ทําไดครบ
สามพันคร้ังอีก คราวน้ี พอนิมนตพระเถระรูปกอนๆ มาทําพิธีอุทิศ
บุญกุศลท่ีบานเราเอง และเริ่มต้ังจิตอธิษฐานขอใหสอบตําแหนงจ้ินสือ
ได จะทําความดีใหครบหน่ึงหมื่นคร้ัง ตอมาอีกสามป พอก็สอบได    
และไดเปนนายอําเภอในปนั้นเอง ประมาณ พ.ศ. 2129 (ประมาณ 
ค.ศ. 1586) 
 
 พอไดทําสมุดข้ึนมาเลมหน่ึง ใหชื่อวาสมุดบริหารใจ ตอนเชา    
อันเปนเวลาท่ีพอน่ังชําระความ พอก็ใหคนนําสมุดน้ีมาวางไวบน
บัลลังกดวย ในแตละวัน พอชําระคดีไวอยางไรบาง ก็จะบันทึกไวใน
สมุดเลมน้ีอยางละเอียด เพ่ือไวตรวจสอบดูวาจะมีอคติในการชําระความ
อยางไรบางหรือไม มีความยุติธรรมเพียงพอไหม ใหความเมตตา
ปรานีเพียงพอไหม เพ่ือจะได ไวแก ไขในวันตอไป พอตกกลางคืน      
พอก็ต้ังโตะท่ีกลางลานบาน พอแตงตัวเต็มยศเพ่ือแสดงความเคารพ
ตอฟาดิน แลวจุดธูปเทียนบูชาฟาดิน คุกเขาลงอานบันทึกน้ัน แลวเผา
ถวายฟาดินหน่ึงชุด เก็บไวหน่ึงชุด ท่ีพอทําเชนนี้ก็ เพราะพอเห็น
ตัวอยางอันดีงามน้ีมาจากขุนนางผูใหญทานหน่ึงในสมัยราชวงศซอง 
ท่ีไดรับการจารึกไวในประวัติศาสตรจีนดวยความเคารพอยางสูงวา
เปนผูท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของทาน
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เทากับชีวิตของทานเอง ไมยอมสยบตอขุนนางกังฉิน ดูแลความ   
ทุกขสุขของราษฎรและขุนนางใหญนอยอยางไมกลัวตาย ถามีการ  
ฉอราษฎรบังหลวง มีการอาศัยหนาท่ีหรืออิทธิพลกอกรรมทําเข็ญ 
กับชาวบานหรือขุนนางผูนอยแลวไซร แมผูนั้นจะเปนขุนนางผูใหญ 
เปนท่ีโปรดปรานของฮองเตสักเพียงไรก็ตาม ทานก็ไมเกรงกลัว    
เปนตองนําหลักฐานทูลเกลาฯ ถวายฮองเตใหไดรับโทษานุโทษจงได 
เมื่อทานสิ้นอายุขัยแลว จึงไดรับพระราชทานเกียรติยศอันสูงสง  
ไดรับสถาปนาเปนท่ีชิงเซี่ยงกง หมายถึงผูท่ีกราบทูลดวยความสะอาด
บริสุทธิ์ใจ พออานชีวประวัติอันเกริกเกียรติของทานแลวประทับใจ
มาก จึงถือเปนตัวอยางอันดีงามท่ีจะตองปฏิบัติตามใหได เพ่ือปองกัน
การชําระความของพอมิใหด างพรอยเสียความยุติธรรมไปได        
พอจึงกระทําเชนน้ีทุกคืน 
 
 แมของเจาแสดงความวิตกกังวลใหพอฟงวา แตกอนน้ีอยูบาน 
เราเองก็ชวยกันทําบุญทําทาน มีโอกาสประกอบกรรมดีมาก ไมกี่ป    
ก็ไดครบสามพันครั้ง แตตอนน้ีเราอยูในสถานท่ีราชการ ไมมีโอกาส
สัมผัสกับคนยากจนเหมือนแตกอน ความดีหนึ่งหมื่นคร้ัง เมื่อใดจะทํา
สําเร็จไดเลา 
 
 พอก็ไดแตรับฟง ในคืนวันน้ัน จะวาบังเอญิหรือไมหนอ พอฝนเหน็
เทวดาองคหน่ึง พอจึงปรับทุกขกับทานถึงเร่ืองที่แมเจาวิตกกังวล 
ทานบอกกับพอวา พอน้ันไมรูตัวเลย พอไดทําความดีครบหน่ึงหมื่นคร้ัง
แลว เพียงแตลดภาษีขาวใหแกราษฎรท้ังหมดท่ีอยูในความปกครอง
ของพอโดยท่ัวหนากัน  การบรรเทาภาระอันหนักของราษฎร         
เปนกุศลกรรมอันย่ิงใหญ เพราะทําใหราษฎรเปนสุขขึ้น พอตื่นขึ้นมา 
ก็นึกข้ึนไดวา พอไดทําไปเชนน้ันจริงๆ เพราะสงสารราษฎรท่ีตอง   

เสียภาษีหนักเกินไป ทําไมเร่ืองราวเหลาน้ีซึ่งพอเห็นเปนเรื่องเล็กนอย 
แตก็ลวงรูถึงเทวดาฟาดินได และก็ยังสงสัยอยูวา ทําเพียงแคน้ีนะหรือ
ก็เปนความดีไดถึงหน่ึงหมื่นคร้ัง บังเอิญทานฝานอวี๋ยเถระมาจาก
ภูเขาอูถายซาน พอจึงกราบถามทานเพ่ือใหหายสงสัย 
 
 ทานตอบวา กุศลกรรมใดก็ตาม ถาทําดวยความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ 
ไมหวังตอบแทนเปนสวนตัวแลวไซร แมกระทําคร้ังเดียว ก็เทากับ
กระทําหมื่นครั้งไดทีเดียว การท่ีพอเห็นความทุกขยากของราษฎร 
หาทางแกไขผอนหนักเปนเบา ความสุขที่ราษฎรท้ังอําเภอไดรับ    
ยอมเปนกุศลกรรมอันยิ่งใหญ พอจึงเอาเงินเดือนของพอเดือนน้ัน
ถวายแกทานฝานอว๋ียเถระ เพ่ือใหทําอาหารมังสวิรัติถวายพระภิกษุ 
ในวัดของทาน ซึ่งมีประมาณหน่ึงหมื่นรูป และอุทิศกุศลกรรมท้ังมวล
ไปตามท่ีอธิษฐานเอาไว 
 
 ทานผู เฒาขงเคยพยากรณพอไววา พอจะมีอายุอยูได 53 ป
เทาน้ัน พอก็มิไดอธิษฐานใหตนเองมีอายุยืนยาวแตอยางใด แตปน้ัน
พอก็ไมเปนไร อยูมาจนบัดน้ี พอมีอายุได 69 ป แลว โบราณทานกลาว
ไววา ฟาดินน้ันสุดท่ีจะหย่ังรูได ชาตาชีวิตจึงเอาแนไมได ชีวิตของใคร 
คนนั้นก็ตองสรางอนาคตเอาเอง จะใหคนอื่นสรางใหหาไดไม คําพูดน้ี
เปนความจริง ท่ีพอพิสูจน ไดดวยตนเอง  พอจึงเชื่อมั่นดวยความ
ประจักษแจงแกใจของพอเองวา ความสุขความทุกข ลวนแตเกิดจาก
การกระทําของตนเองท้ังสิ้น ทําดีก็ดี  ทําชั่วก็ชั่ ว เปนคํา ท่ีทาน
นักปราชญโบราณกลาวกันตอๆ มาจนถึงบัดน้ี ถาใครยังเชื่อวา     
สุขทุกขเปนสิ่ง ท่ีถูกลิ ขิตมาแลวอยางแนนอน แกไขไมไดแลวไซร       
แมผู น้ันจะแสนฉลาดปราดเปร่ืองอยางไร เขาก็ยังเปนบุถุชนอยู       
หาความกาวหนามิไดเลย 
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 สําหรับตัวของลูกน้ัน พอก็ยังไมทราบวาอนาคตจะเปนอยางไร 
แตขอใหลูกจําไววา แมลูกจะมีบุญวาสนาชาตาสูง ก็อยายึดมั่นวาจะ
เปนเชนน้ันเสมอไป อาจจะมีวันท่ีตกต่ําลงไดถาลูกไมรูจักการระวังตัว   
ยามใดท่ีลูกรูสึกชีวิตมีแตความราบร่ืนปลอดโปรงสะดวกสบายไปทุกสิ่ง 
ลูกก็อยายึดมั่นวาจะเปนเชนน้ันตลอดไป อาจจะมีวันท่ีตองประสบ
ความยุงยากเดือดรอน ถาลูกไมต้ังตนอยูในศีลในธรรมอยูเสมอ   
ยามใดท่ีลูกมีความเหลือเฟอ เงินทองไหลมาเทมา มีความสมบูรณ  
พูนสุขทุกประการ ก็อยายึดมั่นวาจะเปนเชนน้ันเสมอไป อาจจะมี     
สักวันหน่ึง ท่ีลูกจะตองตกระกําลําบาก ระหกระเหินแมจะหาท่ีคางกาย
สักคืนก็ท้ังยาก หากลูกไมรูจักใชเงินใหเปนประโยชนในทางท่ีถูกท่ีควร 
ท้ังแกตนเองและแกผูอื่น ยามใดที่มีคนนิยมชมชอบ เคารพนบนอบตอลกู 
ลูกก็จะตองย่ิงทําตนใหเปนท่ีนาเคารพย่ิงๆ ข้ึน ถอมเน้ือถอมตัว   
ดวยความจริงใจ มิใชเสแสรงแกลงทํา ปากอยางใจอยาง อวดดี
วางอํานาจ ยามใดท่ีลูกไดรับยศฐาบรรดาศักด์ิอันสูงสง ลูกก็อยา   
ยึดมั่นในโลกธรรมน้ันวาจะแนนอนเสมอไป ตองเตือนสติตนเอง      
อยูเสมอวา สักวันหน่ึงยศศักด์ิชื่อเสียง เงินทองและความสุขท้ังมวล
อาจจะพังพินาศไปในพริบตาเดียวก็ได ถาลูกไมหมั่นประกอบความดี 
ใหย่ิงๆ ขึ้นไป แมลูกจะมีความรูความสามารถเพียงใด ก็จงอยาทะนงตน
วาใครก็สูไมได ลูกจะตองหมั่นฝกฝนเพ่ือใหความรูน้ันแตกฉานย่ิงข้ึน 
ถาลูกทําไดเชนน้ีลูกก็จะเปนผูท่ีมีคุณธรรมอนัสูงสง และคงความสงูสง
น้ันไวได ไมมีวันท่ีจะตกตํ่า นอกจากวิบากแหงกรรมเกา ซึ่งไมมใีครรูวา
ในชาติปางกอนๆ น้ัน ลูกไดเคยทําอกุศลกรรมอะไรไวบาง วิบาก   
แหงอกุศลกรรมน้ันยอมใหผลเมื่อถึงเวลาเสมอ แตถาลูกมีความดี 
มากจริงๆ แลว อกุศลกรรมบางอยางก็จะกลายเปนอโหสิกรรมไป  
คือกรรมตามไมทัน 

 ลูกตองเคารพบูชาบรรพชน สรรเสริญคุณงามความดีของ
บรรพชนใหแผไพศาล ลูกจะตองปกปดความผิดพลาดของพอแมไว 
อยาใหเปนท่ีเสื่อมเสียแกวงศตระกูลได ชาติบานเมืองเปนสิ่งท่ีจะตอง
เทิดทูนรักษาไวดวยชีวิต ตองมีความซื่อสัตยสุจริตจงรักภักดีตอองต
ฮองเต ไม เสื่อมคลาย ลูกจะตองสรางครอบครัวใหมีความสุข      
ความอบอุนใจตลอดจนคนรับใช ลูกจะตองชวยเหลือเกื้อกูลผูท่ียากไร
ใหไดทันทวงที ลูกจะตองมีจิตสํารวมระวังอินทรียอยูตลอดเวลา    
เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นท้ังทางกายวาจาและใจ 
 
 ลูกจะตองสํารวจตรวจขอบกพรองในตัวของลูกเองทุกๆ วัน 
อยาไดขาด และจะตองแกไขความผิดพลาดใหทันทวงทีทุกๆ วันเชนกัน 
วันใดท่ีลูกมองไมเห็นความผิดพลาดของลูก ก็แสดงวาการปฏิบัติ
ธรรมของลูกไมไดกาวหนาไปเลย และกําลังถอยหลังแลว เพราะฉะน้ัน
ลูกจะตองหาความผิดพลาดของตนเองใหพบ และแกไขใหไดทันทวงที 
มิฉะน้ันแลว ลูกจะกาวหนาตอไปไมได เปนการเสียชาติเกิด 
 
 คําสั่งสอนของทานอวิ๋นกุเถระน้ัน ชางลึกล้ําตรงตามสภาวธรรม
และเปนความจริงทุกประการ ซึ่งลูกจะตองนํามาครุนคิดวิเคราะหวิจัย
หาเหตุผล เพ่ือใหประจักษแจงแกใจของลูกเอง และยึดถือนํามาปฏิบัติ
ตามคําสั่งสอนของทานอยางเครงครัด ใหเกิดเปนจริงเปนจังข้ึนมา  
ใหได จึงจะไมเสียแรงท่ีเกิดมาแลวชาติหน่ึง มิไดปลอยเวลาอันมีคา   
ใหผานไปโดยไรประโยชนเลย 
 
 
 
 
 



 

 23 

โอวาทขอที่สอง 
วิธีแกไขความผิดพลาด 

 
 ในยุคชุนชิว กอน พ.ศ. 227 – พ.ศ. 67 เปนระยะเวลาท่ีอํานาจ
ของราชวงศจิว (กอนศตวรรษท่ี 11 กอน พ.ศ. 228) เสื่อมถอย    
หัวเมืองใหญนอยตางแข็งขอต้ังตนเปนใหญ จิตใจคนจีนในยุคน้ี   
เสื่อมทรามโหดเหี้ยมมาก ลูกฆาพอ ขุนนางฆาฮองเต ทานนักปราชญ
ขงจ่ือก็เกิดในยุคน้ี ทานเห็นวาเหตุการณจะรุนแรงยิ่งข้ึน ไมเปนผลดี
ตอประเทศชาติ จึงนําหนังสือเลมหน่ึงมีชื่อวา ชุนชิว ซึ่งเปนของ  
แควนหลู มาแกไขปรับปรุงเสียใหม สวนท่ีดีคงไว สวนท่ีขาดเพ่ิมเติม 
บันทึกความชั่วรายในยุคน้ันไวในหนังสือ ชุนชิว น้ีอยางละเอียดลออ 
เพ่ือไวเตือนใจคนไมใหนํามาเปนเย่ียงอยาง ขุนนางในสมัยน้ันชางดูคน
โดยสังเกตจากกิริยาวาจา ก็สามารถคาดคะเนอนาคตของคนๆ น้ันได 
สังคมขุนนางในสมัยนั้น จึงมักนําบุคคลิกของใครตอใครมาเปนหัวขอ
ในการสนทนา พอจึงอยากใหลูกคนหาสวนดีสวนเสียของหนังสือ   
เลมน้ี แมจะเปนของโบรํ่าโบราณ หางจากยุคเราเกือบสองพันปก็ตาม 
แตลูกก็จะไดประโยชนจากหนังสือน้ีอยางเหลือลน นอกจากเลมนี้แลว 
ก็ยังมีอกีหลายเลมท่ีบันทึกประวัติศาสตรในระยะสองพันปน้ี ลูกอานแลว
จะไดเขาใจชีวิตดีขึ้น รูจักนําสวนดีของอดีตมาเสริมสรางชีวิตอนาคต
ของลกูเองใหเพียบพรอมดวยความเปนคนท่ีมีศีลมีธรรม หลุดพนจาก
ความเปนบุถุชนไดในท่ีสุด 
 
 ธรรมดานิมิตหรือลางสังหรณน้ัน มักจะเกิดทางใจ แลวปรากฏ
ใหเห็นทางอิริยาบถ บุคคลิกลักษณะจึงเปรียบประดุจกระจกเงา    
ฉายใหเห็นบุญวาสนาหรือเคราะหกรรมที่บุคคลน้ันๆ จะตองไดรับ   

ในอนาคต บุถุชนมักมองไมเห็นบุคคลิกลักษณะอันนาศึกษาน้ี กลับเห็นวา
เปนการคาดคะเนท่ีไมแนนอน 
 
 ธรรมชาติน้ันมีความซื่อตรงย่ิงนัก หากเราเอาอยางธรรมชาติได 
จิตใจของเราน้ีก็จะผสมผสานเปนอันหน่ึงอันเดียวกับธรรมชาติ       
ซึ่งก็คือฟาดินน่ันเอง ฉะน้ัน ลูกจงสังเกตพฤติกรรมของบุคคลตางๆ 
วาเขาชอบทํากรรมดีหรือกรรมชั่ว ถาเขาชอบทําแตกรรมดี ทําไดครบ
ตามมาตรการ และสูงถึงมาตรฐานแลวไซร ก็จงแนใจเถิด เขาจะตอง
ได รับผลดีแน แตถาเขาชอบทําแตกรรมชั่ว ลูกก็จงแนใจเถิดวา       
เขาจะตองได รับผลเลวรายตอบแทน หากลูกตองการความสุข       
และหางไกลจากความทุกข ลูกจะตองรูจักวิธีแกไขความผิดพลาด  
ของตนเองเสียกอน 
 
 ขอ 1.   ลูกจะตองมีความละอายตอการทําชั่ว ไมวาจะอยูตอหนา
หรือลับหลังผูคน  ลูกลองคิดดูสิ นักปราชญแตครั้ง โบราณมา       
ทานก็เปนชายอกสามศอกเชนลูกนี้ แตไฉนทานเหลาน้ันจึงไดรับ  
ความเคารพบูชาเปนปูชนียบุคคล แมกาลเวลาจักไดผานไปแลว     
เปนรอยชั่วคนก็ตาม สวนลูกน้ันเลา ยังคงเปนกระเบ้ืองท่ีแตกอยู    
เปนเสี่ยงๆ ในชีวิตยังไมไดสรางอะไรเปนชิ้นเปนอันเปนแกนเปนสาร  
ใหปรากฏเลย ท้ังน้ี ก็เพราะลูกมัวหลงละเลิงอยูกับความสุขทางโลก 
เหมือนผาขาวท่ีถูกสีตางๆ แปดเปอนเสียแลว ยอมหมดความบริสุทธิ์
ผุดผอง มักจะทําอะไรที่ไมสมควรทํา แตคิดวาผูอื่นไมลวงรู ตอไปก็ย่ิง
เหิมเกริมทําผิดมากข้ึนทุกทีโดยไมมีความละอายตอบาป ลงทายก็จะ
เหมือนกับสัตวเดรัจฉานที่ไมสามารถรูวาตนเองกําลังทําอะไรอยู      
ในโลกน้ี จะมีสิ่งไรอีกเลาท่ีจะนาละอายไปกวาท่ีตนเองไมรูดีรูชั่ว     
ทานนักปราชญเมิ่งจื่อจึงไดกลาวไววา ความละอายและความเกรงกลวั
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ตอบาปน้ัน เปนความยิ่งใหญของมนุษยในโลกน้ี ผูใดมีไวยอมไดชื่อวา
เปนปราชญ ผูใดมิไดมีไวยอมเหมือนสัตวเดรัจฉาน ลูกจึงตองเร่ิมตน
แกไขความผิดพลาดของตนเองดวยกุศลธรรมขอน้ีกอน 
 
 ขอ 2.   ลูกจะตองมีความเกรงกลัวตอการทําชั่ว เทพยดา      
อยูเบ้ืองบน ผีสางวิญญาณลวนมีรางโปรงแสง มีอยูเกลื่อนกลาด   
ทุกหนทุกแหง ซึ่งนัยนตาของมนุษยธรรมดายอมมองไมเห็น ไมวา  
ลูกจะทําผิดอะไรท่ีคนไมรู ผีสางเทวดาก็รูหมด ถาลูกทําความผิด
รายแรง ลูกก็จะตองไดรับเคราะหกรรมไมเบาทีเดียวละ ถาลูกทําผิด
เพียงนิดหนอย ก็จะทําใหลูกไดรับความสุขท่ีกําลังใหผลอยูในปจจุบัน
ลดนอยลงทันที ลูกจะไมกลัวไดหรือ 
 
 ไมเพียงเทาน้ัน แมเราจะอยูในบานของเราเอง ในท่ีรโหฐานก็ตาม 
ก็หนีไมพนสายตาของผีสางเทวดาไปได แมลูกจะปกปดความผิด      
ไวดีเพียงไร แตจะปกปดผีสางเทวดาหาไดไม เพราะแมแตในตัวลูก     
มีไสกี่ขด ทานเหลานั้นก็มองเห็นทะลุปุโปรงอยูแลว หากวันใดบังเอิญ 
มีคนแอบรูเห็นเขา ลูกก็จะกลายเปนคนไรคาไปทีเดียว อยางน้ีแลว   
ลูกยังจะไมกลัวอีกหรือ 
 
 ไมเพียงเทาน้ัน หากลูกยังมีลมหายใจอยู แมจะทําความผิดลนฟา 
ก็ ยังมี โอกาสแก ตัวไดถ าลูกสํานึกในความผิดน้ันได ทันทวง ที            
ในกาลกอน มีชายคนหน่ึง ตลอดชีวิตของเขาชอบทําแตกรรมชั่ว   
คร้ันพอใกลจะตาย ไดสํานึกผิดเพียงขณะจิตเดียว และจิตสุดทาย      
ท่ีรู จักผิดชอบชั่วดี ก็ยังสามารถทําใหจิตท่ีเกิดตอจากจิตสุดทาย      
(จุติจิต) ไดปฏิสนธิในสุคติภพทันทวงที รอดจากการไปสูทุคติภพ  
อยางหวุดหวิด และเมื่อเขาไดไปสูสุคติภพเสียกอนเชนน้ี จิตท่ีรูจัก    
ผิดชอบชั่วดีแลวในวินาทีสุดทายน้ี ก็ยอมเปนปจจัยใหเขาประกอบแต

กรรมดี หากเขาสามารถสั่งสมความดีไดมากกวากรรมชั่วท่ีเคย
กระทํามาเปนหมื่นเทาพันทวีแลวไซร วิบากแหงกรรมชั่วท่ีมิ ใช    
กรรมหนัก จักติดตามมาใหผลไมทันเสียแลว ดุจในถ้ําท่ีมืดมิดมานาน
นับพันป เพียงแตจุดไฟใหสวางเพียงดวงเดียว ก็สามารถขับไล   
ความมืดท่ีมีมานานนับพันปใหหมดสิ้นไปในพริบตาเดียว ฉะน้ัน      
ลูกจงจําไววา ความผิดท่ีลูกกระทําไวนานแลวหรือเพ่ิงกระทํา      
ขอใหรูสํานึกและแกไขเสียทันที จึงจะเอาตัวรอดได ไมตองไปสูทุคติภพ
ท่ีเต็มไปดวยความทุกขทรมาน 
 
 แตลูกจะตองจําไว ให ดีวา แมความผิดน้ันเปนสิ่ งท่ีแก ไขได         
ก็อยานอนใจท่ีจะทําผิดบอยๆ อยานึกวาวันนี้เราทําผิดแคน้ีไมเปนไร 
พรุงน้ีเราจะแกไขไมทําอีกก็แลวกัน ถาคิดเชนน้ี ก็ผิดจากวัตถุประสงค
ท่ีพอพรํ่าสอนลูกมา อันความผิดท่ีเกิดจากรูวาผิดแลวยังจงใจทํา  
เปนมโนกรรมท่ีมีโทษหนัก แมลูกต้ังใจจะแกไขในวันพรุง ก็อาจจะสาย
ไปเสียแลว เพราะในโลกแหงความวุนวายน้ี ใครจะรับประกันไดวา    
เราจะมีชีวิตอยูจนถึงวันพรุง น้ี มนุษยมีชีวิตอยูไดดวยลมหายใจ      
ถาลูกขาดหายใจเพียงครั้ง เดียว ชี วิตน้ีก็ ไม ใชของลูกเสียแลว         
ทุกสิ่งลูกก็นําติดตัวไปดวยไมได เพราะทุกสิ่งเปนรูปธรรม ไมมีใคร
เปนเจาของรูปธรรมไดชั่วนิรันดร สิ่งท่ีติดตามลูกไปไดมีเพียงกรรมดี
และกรรมชั่วเทาน้ัน อันเปนนามธรรมท่ีมนุษยมองไมเห็น จะสัมผัสได  
ดวยใจเทาน้ัน หากบุญยังมีเหลือพอ ไดกลับมาเกิดเปนมนุษยอีก ก็จะ
เปนคนท่ีชื่อเสียงไมดีเปนรอยปพันป แมจะมีลูกหลานท่ีดีก็ไมสามารถ  
ชวยลูกได หากกรรมหนักไมสามารถมาเกิดเปนมนุษยอีก ก็จะตอง 
ตกนรกหมกไหม ทนทุกขทรมานไปชั่วกัปชั่วกัลป แมพระพุทธองค    
ก็ทรงโปรดไมได เพราะผูใดทํากรรมไว ผู น้ันเองเปนผู ไดรับผล      
แหงกรรมนั้น ลูกยังจะไมกลัวไดหรือ 
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 ขอ 3.   ลูกจะตองมคีวามกลาท่ีจะแกไขตนเอง มีกําลังใจท่ีจะแกไข
อยางจริงจังไมทอถอย มีความเพียรอยางสม่ําเสมอ ไมใชทําบาง  
หยุดบาง ความผิดเล็กๆ นอยๆ น้ัน เปรียบประดุจหนามตําอยูในเน้ือ  
ถารีบบงหนามออกเสยี ก็จะหายเจ็บทันที หากเปนความผิดใหญหลวง 
ก็เปรียบประดุจถูกงูพิษท่ีรายแรงขบกดัเอาที่น้ิว ถาลูกไมกลาตัดน้ิวท้ิง 
พิษก็จะลุกลามไปถึงหัวใจและตายไดงายๆ ลูกจึงตองมจิีตใจท่ีเด็ดเด่ียว
กลาเผชิญความจริง รูตัววาผิดตรงไหน ตองแกตรงน้ันทันที อยารีรอ
ลังเล จะเสียการในภายหลัง ลูกจงศึกษาวิชาโปยกวย ท่ีวาดวย   
ความแข็งแกรงของฟา ความออนโยนของดิน ความมีพลังของไฟ 
ความเย็นของนํ้า ความกึกกองของเสียงฟารอง ความแรงกลาของลม 
ความมั่นคงของขุนเขา และความเปนกระแสของสายธาร แลวลูก     
จะเขาใจถึงธรรมชาติแปดประการน้ี ซึ่งตางก็เปนปจจัยใหกันและกัน 
ในยามท่ีพายุมา เสียงฟารอง ลมก็จะเปนปจจัยชวยใหฟารองดังย่ิงข้ึน 
ฟาก็จะชวยลมใหมีกําลังพัดรุนแรงขึ้น ตัวอยางเหลาน้ี ถาลูกศึกษา  
ใหเขาใจแลวก็จะสามารถนําวิชาโปยกวยน้ีมาประยุกตในชีวิตประจําวัน
ใหเกิดประโยชนสุขแกลูกเอง ความผิดถูกความดีชั่ว ลวนเปนปจจัย  
แกกันและกัน เมื่อรูวาผิดรีบแกไขเสีย ความถูกก็จะกลับคืนมา       
เมื่อทําความดีอยูความชั่วไหนเลยจะกล้ํากราย ท้ังหมดน้ีข้ึนอยูกับ
ความเด็ดเด่ียวกลาหาญของลูกเองเทาน้ัน จงจําไว 
 
 เมื่อลูกมีความละอาย มีความเกรงกลัว และมีความกลาหาญ 
เด็ดเด่ียวท่ีจะแกไขความผิดพลาดของตนเองแลวไซร ความผิดน้ัน     
ก็ยอมจะลดนอยถอยลงจนหมดไปในท่ีสุด เปรียบประดุจสายนํ้า       
ท่ีรวมตัวกลายเปนนํ้าแข็ง ในฤดูใบไมผลิเมื่อถูกแสงอาทิตยก็ยอม
ละลายกลายเปนนํ้าดังเดิม แตความผิดพลาดของมนุษยน้ันไมงาย   
ดังวาไปเสียท้ังหมด บางสิ่งตองแกท่ีเหตุการณ บางสิ่งตองแก         

ท่ีเหตุผล บางสิ่งตองแกท่ีใจ วิธีการแกไขยอมแตกตางกันออกไป    
ผลท่ีไดก็ไมเหมือนกัน ลูกจงฟงใหดี 
 
 เชนเมื่อวานน้ีเราฆาสัตว วันน้ีเราต้ังใจไมฆาอีกตอไป หรือ      
เมื่อวานเราโกรธ ผรุสวาทไปมากมาย วันน้ีเราต้ังใจไมโกรธอีกตอไป  
น่ีคือการแกไขท่ีเหตุการณ ทําผิดแลวจึงไดคิด ซึ่งไมคอยจะไดผล   
เพียงระงับไดชั่วคราว เผลอเมื่อใดเราก็จะทําผิดไดอีก 
 
 การแกไขจึงตองแกกอนท่ีจะมีการกระทําผิดเกิดข้ึน คือ ตองรู
เหตุท่ีจะกอใหเกิดความผิดไดเสียกอน เชน การฆาสัตว ถาเราเขาใจ
เสียกอนวา ชีวิตใครๆ ก็รัก ไฉนจึงฆาสัตวอื่นเพ่ือเลี้ยงชี วิตเรา        
ใหยืนยาวเลา ถามีใครทํากับเราบางอยางน้ี ลูกจะยอมหรือ อน่ึง   
การฆาสัตวนั้น ทําใหเกิดความทรมานเจ็บปวดแสนสาหัส นําสัตวตม
ในกะทะรอนๆ กวาจะตายก็แสบรอนไปทุกขุมขน แมเราจะบริโภค
อาหารสัตวเอร็ดอรอยเพียงไร เมื่อเขาไปอยูในทองเราแลว ก็จะ
เปลี่ยนเปนปฏิกูลตอไป ถาเราบริโภคแตพืชผักผลไม เราก็อยูไดอยาง
เปนสุขเชนกัน ไมเดือดรอนอะไร ไฉนจึงตองไปทําลายชี วิตผูอื่น      
เพ่ือความอิ่มเพียงชั่วยาม แตตองทําลายบุญท่ีมีอยูแลวใหนอยลง  
และเพ่ิมบาปใหมากข้ึนดวยเลา 
 
 ชีวิตท่ีประกอบข้ึนดวยเลือดเน้ือน้ัน ยอมมีวิญญาณ คือความรูสึก
นึกคิดเชนเดียวกับเรา ถาเราไมสามารถทําใหสัตวเหลาน้ันมารัก     
นับถือเรา ไววางใจเรา และอยากอยูใกลเราแลว เราก็อยาสรางความ
เคียดแคนชิงชัง จนถึงจองเวรจองกรรมกันข้ึนเลย ถาลูกคิดได    
เชนน้ีแลว ลูกก็จะกลืนเน้ือสัตวเหลาน้ันไมลงคอ เมื่อสมัยโบราณกาล
ในยุคหินใหม เรามีผูนําท่ีทรงเปยมดวยพระเมตตากรุณาและทรง
ปรีชาสามารถย่ิงพระองคหนึ่ง ซึ่งมีพระนามวา ต้ีซุน กอนเสวยราชย
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โดยราษฎรพรอมใจกันเลือกทาน ทานเปนชาวนา ระหวางท่ีทํานา    
อยูน้ัน จะมีชางมาชวยทานไถนา มีนกมาชวยทานถอนหญา ซึ่งปจจุบันน้ี 
ภาพเชนน้ีหาดูไมไดอีกแลว ก็เพราะมนุษยขาดความเมตตาการุณย
อยางจริงใจน่ันเอง 
 
 เ ร่ืองความโกรธก็ เชนกัน  ถาเรารู จักคิดสักนิดวา คนน้ัน  
แตกตางกันท้ังนิสัย สติปญญา กรรมในอดีตและปจจุบัน ภูมิหนา   
ภูมิหลังของแตละคนจึงไมเหมือนกัน บางอยางเขาสูเราไมได บางอยาง
เราสูเขาไมได เมื่อเขาพลาดพลั้งไป ก็ดวยความรูเทาไมถึงการณ    
เปนความโงเขลาเบาปญญา นาสงสารมากกวา นาใหอภัยมากกวา 
ถึงแมเขาจะใหรายเรา ก็เปนเรื่องท่ีเขาทําผิดเอง เราไมเดือดรอนนัก   
ก็จะไมเกิดความโกรธขึ้นมาไดเลย 
 
 ลูกจะตองคิดใหไดวา ในโลกน้ี ไมมีใครเลยท่ีไมเคยทําความผิด 
คนท่ีอวดดีอวดวิเศษน้ัน หาใชปราชญท่ีแทจริงไม คนท่ีมคีวามรูสมเปน
นักปราชญน้ัน ทานมักถอมตน คอยจับผิดตนเอง ไมกลาโกรธเคือง
ผูอื่น ไมจับผิดผูอื่น คอยสํารวจตนเองวาไดลวงเกินใครอยางไรบาง
หรือเปลา ยามท่ีมีคนลวงเกินตน ก็จะถามตนเองเสียกอนวาไดเคย
ลวงเกินเขาไวกอนหรือไม ยามท่ีมีคนไมจริงใจตอตน ก็จะถามตนเอง
เสียกอนวาไดเคยแสดงความไมจริงใจตอเขากอนหรือไม เรามัวคิดเสีย
เชนน้ี เราก็จะไมทันไดโกรธผูอื่น ย่ิงถามตนเองแลวปรากฏวาไมเคย
ลวงเกิน ไมเคยไมจริงใจตอเขามากอน เราก็ย่ิงสบายใจ รับเอาความ
ผิดพลาดของผูอื่นมาเปนบทเรียนฝกฝนตนเองตอไป เรากจ็ะกลายเปน
คนดีย่ิงๆ ข้ึน เมื่อคิดไดเชนน้ี ใครทําไมดีกับเรา เราก็รับบทเรียนไว
ดวยความยินดี จิตใจไมขุนมัว จักมีความโกรธมาแตไหน 

 ถามีคนนินทาวารายลูก ลูกก็จะตองคิดใหไดวา เหมือนคน      
จุดกองไฟเผาฟา แมกองไฟจะใหญมหึมาเพียงใด แตฟาน้ันวางเปลา  
ไมมีเชื้อท่ีจะติดไฟได กองไฟจะลุกโชติชวงสักเพียงใด ก็จะไหมและ  
มอดไปขางเดียวในท่ีสุด คนท่ีวารายลูก เห็นลูกอยูในความสงบ       
ไมโกรธ ไมตอบโต เขาก็จะหยุดไปเองเชนกัน เพราะการนินทาวาราย
น้ัน  เหมือนนําสีมาปายท่ีผาขาวน้ันยอมยากที่จะขาวไดดังเดิม         
แมลูกจะมีเหตุผลดีอยางไร ก็ไมสามารถจะโตแยงใหขาวกระจางได 
เปรียบประดุจตวัไหมในฤดูใบไมผลิหลงกินใบหมอนไปด้ินไป ย่ิงกระดุก 
กระดิกมากเทาไร ใยใหมก็ย่ิงผูกมัดตัวเองมากเทาน้ัน ความโกรธ     
ก็เชนกัน มีแตโทษหามีคุณไม ถาลูกสามารถใชเหตุผลใครครวญดูแลว 
ทุกสิ่งก็จะไมนาโกรธ ความโกรธก็จะไมเกิดขึ้นกับลูกอีกเลย 
 
 วิธีแกไขความผิดพลาดท่ีพูดไปแลวมี แกไขเมื่อเกิดความผิดขึ้นแลว 
และแกไขเมื่อยังมิไดทําความผิด วิธีท่ีดีท่ีสุดก็คือ การแกท่ีใจน่ันเอง 
โบราณทานวาไว กิเลสพันหาตัณหารอยแปด ก็ลวนเกิดท่ีใจท้ังสิ้น   
ถาเราหามใจมิใหเกิดกิเลสตัณหาได ความผิดใดๆ ก็เกิดข้ึนไมได     
ดุจด่ังดวงตะวันสาดแสงสองมาคราใด ความมืดก็หมดไป ปศาจก็ยัง
ตองหลบๆ ซอนๆ ไมกลาออกมาเพนพาน เปรียบไดกับการโคนลม
ตนไมท่ีมีพิษ ลูกจะตองขุดรากถอนโคนใหหมดสิ้น ไมใชคอยๆ ลิดกิ่ง
ปลิดใบ ซึ่งไมทันการ 
 
 สรุปแลว การแกท่ีใจ จึงจะเขาถึงความบริสุทธิ์ผุดผองไดอยาง
แทจริง เพียงเกิดความรูสึกวาจะทําผิด ก็รูสึกตัวเสียกอนแลวดวยสติ 
สัมปชัญญะ ความผิดจึงเกิดขึ้นไมได น่ีคือการยับยั้งชั่งใจท่ีตองอบรม
บมเพาะ ใหสติประคองใจเราไวตลอดเวลา ท้ังหมดนี้ ลูกจะตองใช
วิจารณญาณใหถูกตองวาคราใดท่ีควรจะใชวิธีใดจึงจะเหมาะจะควร 
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ถาลูกนําวิธีมาใชไมเหมาะไมควรก็จะไมทันการ แลวลูกก็จะตองตกอยู
ในความโงตอไปไมมีทางไดดี 
 
 การต้ังปณิธานอันแนวแนท่ีจะแกไขความผิดพลาดของตนเองก็ดี 
การอธิษฐานจิตอยูบอยๆ ตลอดวันตลอดคืนก็ดี ลวนแตจะชวย
กระชับความหนักแนนใหแกลูก นอกจากน้ี ยังตองมีกัลยาณมิตร  
คอยชวยเหลือตักเตือน มีผีสางเทวดาคอยชวยดลใจ จิตใจของลูก 
ตองเด็ดเด่ียวแนวแน ท้ังกลางวันกลางคืน ทุกขณะจิต ทุกลมหายใจ     
เขาออก เพียงสักหน่ึงหรือสองสัปดาห อยางชาก็ไมเกินสามเดือน 
ยอมปรากฏผลอยางแนนอน 
 
 ลูกจงคอยสังเกตถึงจิตใจท่ีจะสงบข้ึน สติปญญาแจมใสสมอง
โปรงไมปวดศีรษะ ทําอะไรก็ดูจะงายขึ้น เร็วข้ึน ไมผิดพลาด ไมเครียด
จนหงุดหงิด ถาลูกพบคนท่ีไมถูกโรคกันมากอนกลับรูสึกเฉยๆ แทนท่ี
จะเกิดความอิดหนาระอาใจอยางท่ีเคยเปนมา กลางคืนอาจจะฝนวา
ตนเองไดอาเจียนของดําๆ ออกมา บางทีก็จะฝนเห็นนักปราชญ
โบราณมาสั่งสอนแนะนํา บางทีก็จะฝนวาไดบินไปเท่ียวบนทองฟา  
บางทีก็จะเห็นเคร่ืองบูชาพระพุทธเจา ลวนเปนนิมิตดี เพ่ือใหลูกรูวา
บาปกรรมน้ันไดลดนอยถอยลงแลว แตลูกอยาไดลําพองใจเปนอันขาด 
มิฉะน้ันความเพียรของลูกจะหยุดกาวหนาไดทันที 
 
 แตกอนน้ีสมัยชุนชิว มีขุนนางในแควนเอวยทานหน่ึง เมื่ออายุได
ย่ีสิบป ทานก็รูสึกตัววาตนเองไดทําผิดอะไรมาบาง และสามารถแกไข
ไดหมดสิ้น คร้ันเมื่อทานอายุได 21 ป ทานก็รูสึกอีกวาท่ีคิดวาแกไข
หมดแลวน้ัน ท่ีแทยังไมหมดจดดี ครั้นเมื่อทานอายุได 22 ป ทานก็ยัง
เห็นอีกวายังเหลือความผิดอะไรอยูบาง เชนน้ีทุกปมา จนเมื่อทานอายุ 
50 ป ก็ยังรูวาเมื่อทานอายุ 49 ป น้ัน มีความผิดท่ียังไมไดแกไข

อะไรบาง ลูกจงดูไวเปนตัวอยางวาคนโบราณน้ัน ทานมีความจริงใจ 
ตอการแกไขเพ่ือพัฒนาตนเองเพียงไร 
 
 พวกเราสมัยน้ีลวนแตเปนคนหยาบ มีความผิดติดตัวกันมากมาย 
ราวกับตัวเหลือบท่ีเกาะเต็มไปหมด แตเราก็ไมเห็นไมรูสึกวาอดีตน้ัน
เราไดทําอะไรผิดพลาดมาบาง น่ีก็เพราะความหยาบของจิต มีดวงตา 
ก็หามีแววไมน่ันเอง 
 
 ลูกจงสังเกตคนท่ีบาปหนา มักจะปรากฏบุคลิกภาพท่ีอาภัพใหเห็น
ไดงายๆ เชน เปนคนข้ีหลงข้ีลืม ปวดหัว มึนงง งวงเหงาหาวนอน    
แมจะไมมีเร่ืองรายแรงอะไรเกิดข้ึน ก็มีจิตใจท่ีหงุดหงิด เศราซึม   
เลื่อนลอย ขี้หวาดกลัว หาความสุขความราเริงไมได เห็นคนก็ไมกลา
สบตาดวย ไมชอบฟงเทศนฟงธรรม บางทีทําดีกับใครก็กลับไดผล
ในทางตรงกันขาม กลางคืนนอนกฝ็นราย พูดจาเลอะเลอืน จติใจทอแท 
เหลาน้ีลวนเปนนิมิตของคนบาปหนาท้ังสิ้น ถาลูกรูสึกตัววาเปนเชนน้ี 
ก็จงรีบหาทางแกไขโดยดวน อยาไดร้ังรออยูเลย 
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โอวาทขอที่สาม 
วิธีสรางความด ี

 
 โอวาทขอที่สองน้ัน ทานเหลี่ยวฝานไดสอนวิธีแกไขความผิด     
ในชีวิตปจจุบัน แตการท่ีไมทําผิดในชาติน้ี ยังไมสามารถท่ีจะทําใหชีวิต
เสวยผลดีมีสุขไดตลอดไป เพราะเหตุวาแมชาติน้ีจะมิไดกอกรรม      
ทําเข็ญเพ่ิมขึ้น แตเราจะรูไดอยางไรวาชาติกอนๆ น้ันเราทําความไมดี
อะไรไวบาง ซึ่งจะตองมีแนๆ เพียงแตมากหรือนอยเทาน้ันท่ีเรา        
ไมอาจจะทราบได ซึ่งก็จะตองไดรับวิบากแหงกรรมในชาติน้ีตอไป 
ฉะน้ัน ไมเพียงแตเราจะตองละการทําชั่วแลว เรายังตองสรางกรรมดี
ใหเพ่ิมพูนย่ิงๆ ขึ้น โอวาทขอท่ีสามน้ี ทานเหลี่ยวฝานจึงสอนใหลูกทาน
รูจักวิธีสรางความดี 
 
 ลูกจะตองอานคัมภีรเอกเก็งใหเขาใจอยางทะลุปรุโปรง เพราะ 
เปนคัมภีรท่ีดีมากเลมหน่ึง เพียงหนาแรกก็ใหกําลังใจแกผูอานอยาง
มหาศาล โดยกลาวไววา ครอบครัวท่ีสั่งสมแตความดี ไมเพียงแต
หัวหนาครอบครัวจะไดรับผลดีเทาน้ัน แมลูกหลานเหลนโหลนก็พลอย
ไดเสวยผลแหงความดีน้ันดวย เพราะเหตุน้ีทานตาของทานขงจ่ือ 
นักปราชญผูเลื่องชื่อของจีน ทานจึงยกลูกสาวของทานใหกับทานพอ
ของทานขงจ่ือ เพราะทานไดพิจารณาอยางถี่ถวนแลววา ชายท่ีจะมา
เปนบุตรเขยทานน้ัน ไมเพียงแตจะเปนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบเทาน้ัน 
ยังตองมีบรรพชนท่ีประพฤติดีปฏิบัติชอบมาหลายชั่วอายุคนดวย  
และก็เปนความจริง  ตระกูล น้ี ได ใหกํา เนิดนักปราชญท่ีชาวจีน          
ท้ังประเทศตองสักการบูชา เปนปูชนียบุคคลท่ีหายากในโลกผูหน่ึง   
คือทานขงจื่อไงละลูก ตอมา ทานขงจ่ือไดสรรเสริญทานต้ีซุนท่ีพอได
กลาวใหลูกฟงไวทีหน่ึงแลว วาทานต้ีซุนเปนผูท่ีมีความกตัญูอยาง

ยอดเย่ียม หาใครเปรียบไดยาก บรรพชนของทานต้ีซุนจะตองยินดี
ปรีดาท่ีมีลูกหลานท่ีดีเซนไหวบูชา สวนลูกหลานท่ีกระทําตนไมดีน้ัน   
แมจะเซนไหวบูชาบรรพชน บรรพชนก็ไมยินดีดวย และไมยอมรับการ
เซนไหวบูชาดวย ลูกศึกษาประวัติศาสตรสมัยชุนชิวแลว ลูกก็จะเขาใจ
ดีวา ลูกหลานของทานต้ีซุนก็คือแควนเฉินท้ังหมด ไดมีความรุงเรือง
อยูนานหลายชั่วอายุคนทีเดียว อดีตจึงเปนตัวอยางอันดีท่ีลูกจะได
ศึกษาทําความเขาใจใหรูแจงเห็นจริง และจดจํามาแตสิ่งท่ีดีงาม      
เพ่ือประยุกตใชในชีวิตประจําวันของลูกเอง 
 
 มีขุนนางตําแหนงพระอาจารยทานหน่ึง มีหนาท่ีถวายพระอักษร
ฮองเตเมื่อยังทรงพระเยาว ทานผูน้ีมีบรรพชนท่ียึดอาชีพแจวเรือจาง   
มาหลายชั่วคน มีอยูคร้ังหน่ึง ต้ังแตพระอาจารยยังไมเกิด ฝนตกนาน 
จนทวมตลิ่ง กระแสนํ้าไดพัดพาชีวิตผูคนและทรัพยสินลอยตามนํ้า   
มามากมาย ชาวเรือจางตางก็สาละวนเก็บทรัพยสินข้ึนเรือเปนของตน  
มีแตทานทวดและทานปูของพระอาจารยทานนี้เทานั้นท่ีไมยอมแตะตอง
สิ่งของใดๆ เลย ต้ังหนาต้ังตาชวยชี วิตคนท่ีลอยตามกระแสนํ้า       
อันเชี่ยวกรากมา ใครๆ ก็พากันหัวเราะเยาะวาทานท้ังสองโง ไมรูจัก
ฉวยโอกาสหาความรํ่ารวยใสตน แตการณหาเปนเชนน้ันไม เมื่อทานปู
ไดลูกชายคือทานบิดาของพระอาจารย น้ี ความเปนอยูของทาน     
กลับไมลําบากดังแตกอน ครอบครัวมีความสุขสบายข้ึน ทานทวด
สิ้นบุญไปแลว ตอมาทานปูก็ถึงแกกรรมลง มีเตาหยินทานหนึ่ง       
ซึ่งเชื่อกันมาวาเปนเทวดาแปลงรางมาปรากฏ ไดแนะนําใหทานพอ     
ของพระอาจารย นําศพของทานทวดและทานปูไปฝงรวมกันในท่ี   
แหงหนึ่งใกลบานซึ่งมีชัยภูมิดีมาก เปนมงคลแกลูกหลานตอไป       
ทุกวันนี้ฮวงซุยกระตายขาวน้ีเปนท่ีเลื่องลือกลาวขวัญกันทั่วทุกทิศ 
สดุดีในเกียรติคุณของคนแจวเรือจาง ท่ีเปนทานทวดและทานปู      
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ของอาจารย เมื่อพระอาจารยถือกําเนิดมา พออายุได 20 ป ก็สอบไล
ไดตามข้ันตอนท้ังหมด ไดรับราชการเปนขุนนาง จนไดเปนพระอาจารย
ถวายอักษรแกฮองเต เมื่อฮองเตทรงทราบถึงคุณงามความดีของ 
ทานทวดและทานปูของพระอาจารย ก็ไดโปรดเกลาฯ พระราชทานยศ    
ขุนนางใหกับทานทวด ทานปู และทานพอของพระอาจารยอีกดวย  
เพ่ือเปนการแสดงใหปรากฏวาการทําความดีงามน้ัน ยอมไดรับสิ่งท่ี  
ดีงาม  สมควรเปนแบบอยางแกบุคคลท่ัวไป  แมลูกหลานของ        
พระอาจารยก็ไดรับราชการเปนใหญเปนโตตราบจนทุกวันน้ีมากมาย 
 
 มีเสมียนอําเภอทานหน่ึง แมจะมีตําแหนงเล็กๆ แตจิตใจน้ัน  
เปยมดวยเมตตาธรรม เปนคนรักษาระเบียบวินัยของราชการ    
อยางเครงครัด มีความยุติธรรมเปนท่ีต้ัง ไมทําสิ่งไรท่ีผิดศีลธรรม       
สวนนายอําเภอน้ันเปนคนดุราย อยูมาวันหน่ึงนายอําเภอสั่งเฆ่ียน
ผูตองหาท่ีไมยอมรับสารภาพ ตีจนเน้ือแตกเลือดไหลนองพ้ืน           
ก็ยังไมหายโกรธ เสมียนอําเภอทนเห็นความทารุณไมไหว จึงคุกเขา 
ตอหนานายอําเภอ ขอใหปรานีนักโทษ หยุดตีเสียที นายอําเภอตอบวา 
ปรานีนะได แตผูตองหาคนนี้ไมรักษากฎหมาย ไมมีศีลธรรม จะไมให
โกรธกระไรได เสมียนอาํเภอจึงโขกศรีษะลงกับพ้ืน พลางพูดวา ผูท่ีเปน   
ขุนนาง ถาไมชําระความตามเหตุผลขอเท็จจริง เอาแตอารมณตน   
เปนใหญ ราษฎรยอมไมมีตัวอยางอันดีงามใหประพฤติปฏิบัติตาม 
จิตใจของราษฎรหาท่ียึดเหน่ียวเปนสรณะไมได การชําระความน้ัน   
แมจะสอบสวนไดความจริงออกมาแลว ก็ไมควรดีใจ จะทําใหเกิดความ
ประมาทเลินเลอ ไมไดความจริงท่ีอยูลึกกวาความจริงธรรมดา       
ทําใหการชําระความผิดพลาดไดงาย แมจะไดความจริง ท้ังหมด 
ออกมาแลว ก็ยังไมควรดีใจ ควรจะเสียใจและสงสารท่ีเขาทําผิดไป  
โดยความจงใจก็ดี เพราะรูเทาไมถึงการณก็ดี ยังตองนําเมตตาธรรม

มารวมกับการวินิจฉัยคดีความดวย ทางใดท่ีจะผอนหนักเปนเบาได   
ก็ควรใหโอกาสเขาไดกลับตัวกลับใจเปนคนดีตอไป ถาแสดงความโกรธ
มากมายเชนน้ี ผูตองหาเกรงอาญา ก็จะรีบยอมรับเสียกอน ท้ังๆ ท่ี
ตนมิไดทําผิดดังท่ีถูกกลาวหา จะมิเปนการปรักปรําราษฎรไปหรือ    
ดีใจยังเปนการไมบังควร จักโกรธไดท่ีไหน นายอําเภอสํานึกในคําพูด
ของเสมียนอําเภอ แตนั้นมาก็ไมกลาแสดงความโกรธความดีใจ     
ในขณะท่ีชําระความอีกเลย 
 
 เสมียนอําเภอทานน้ีมีความยากจน เพราะมีแตเงินเดือนข้ันตํ่า   
ไมเคยขูดรีดราษฎร ไมยอมรับของกํานัลจากใคร มีแตชวยเหลือ
ผูตองหาและนักโทษ วันหน่ึง มีผูตองหาหลายคนท่ีไมมีขาวจะกิน     
อดอยากมาตลอดทางจากหัวเมืองไกล หนาตาซีดเซียว หมดเร่ียว    
หมดแรง หนาหาสีเลือดไมไดแลว เปนที่นาสงสารย่ิงนัก บังเอิญท่ีบาน
ของเสมียนอําเภอทานน้ี ขาวสารก็กําลังจะหมด เหลืออยูมื้อสุดทาย
เทาน้ัน ถานํามาใหผูตองหาเหลาน้ีแลว ทานและภรรยาก็จะตองอดขาว
มื้อน้ันดวย ทานจึงปรึกษากับภรรยา เพ่ือใหภรรยาเปนผูตัดสินใจ  
ตกลงท้ังสองคนยอมเสียสละขาวมื้อน้ัน นํามาตมขาวตมเลี้ยง
ผูตองหาท้ังหมด ตอมาภรรยาของทานก็ใหกําเนิดบุตรชายสองคน 
ลวนแตไดเปนขุนนางผูใหญในเวลาตอมา และหลานของทานอีกสองคน
ก็ไดเปนขุนนางผูใหญเชนกัน 
 
 สมัยพระเจาเองจงเปนฮองเต พ.ศ. 1979 – 1992 มีขุนโจร
กอกวนจลาจลขึ้นท่ีเมืองฮกเกี้ยน มีราษฎรและนักศึกษาสนับสนุน   
ขุนโจรกันมากมาย  ฮองเตจึง โปรดเกลาฯ ใหนายทหารคุมทัพ       
ออกปราบปราม ทานนายทหารผูน้ีหาทางจับเปนขุนโจรไดโดยไม
สูญเสียชีวิตไพรพลและราษฎรเลย ตอมา ทางดานตะวันออกของเมือง
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ฮกเกี้ยนยังมีสมุนขุนโจรหลงเหลืออยูมากมาย นายทหารทานน้ี      
จึงบัญชาใหขุนนางในกรมมหาดไทยของเมืองน้ัน แซเจ่ีย ใหออกกวาด
ลางแทนทาน ถาจับไดใหฆาใหหมดสิ้น แตทานเจี่ยไมยอมปฏิบัติตาม 
ทานกลับใหคนลอบไปแจงแกราษฎรวา ถาใครไมเขาขางโจรก็ใหเอา  
ผาขาวแขวนไวท่ีหนาประตูบานในวันท่ีกองทหารจะเขาไปตรวจคนโจร
ในแตละบาน แลวสั่งหามมิใหทหารขมเหงราษฎร ถาบานใครมีผาขาว
แขวนอยู ก็จะไมถูกลงโทษใดๆ ท้ังสิ้น เปนอันวาคร้ังกระน้ันราษฎรและ
นักศึกษารอดตายประมาณหน่ึงหมื่นคน ทานเจ่ียมีคุณธรรมล้ําเลิศ 
ตอมาบุตรชายสอบไดท่ี 1 ไดเปนจอหงวน รับราชการจนไดเปนไจเสีย่ง 
ซึ่งเปนตําแหนงสูงสุดในราชการฝายบุน (ฝายบริหารประเทศ) และ
หลานชายของทานเจ่ีย ตอมาก็สอบไดเปนท่ีสาม ไดรับราชการเชนกัน 
 
 ท่ีเมืองฮกเกี้ยน มีตระกูลหน่ึงแซหลิน บรรพสตรีทานหน่ึง     
เปนผูใจบุญมาก ชอบทําขนมเลี้ยงคนจน ใครมาขอขนมก็รีบกุลีกุจอ
ตักให ไมเคยแสดงสีหนารังเกียจเดียดฉันท ตอมามีเทวดาแปลงราง
เปนเตาหยินมาขอขนมคุณยายทานน้ีทุกเชาและขอมากๆ เสียดวย 
ทานก็ไมเคยบนวา ตักใหมากๆ ทุกวันเปนเวลาสามป ตลอดระยะสามปน้ี
ไมเคยขาดเลยแมแตวันเดียว ไมเคยใหนอย ไมเคยเบ่ือหนายตอการให 
สามปประดุจหน่ึงวัน เตาหยินแอบชมเชยนางอยูในใจวา จะหาใคร    
ใหทานไดสม่ําเสมอโดยไมอิดหนาระอาใจเชนน้ีไมไดอีกแลว ทานจึง  
พูดกับนางวา อาตมาฉันขนมของทานมาสามปแลว จึงใครจะขอ   
ตอบแทนพระคุณทานเสียที ท่ีหลังบานของทานมีที่วางอยู ถาทาน   
ทําฮวงซุยในบริเวณน้ีได ตอไปลูกหลานเหลนโหลนของทานจะไดเปน
ขุนนาง ถาจะเปรียบก็พูดไดวาจะเปนขุนนางมากมายเทากับเมล็ดงา
หน่ึงถังใหญทีเดียว ทานลองคิดดูก็แลวกันเมล็ดงาน้ันเล็กเพียงไร   
อยูในถังใหญๆ จะมีปริมาณมากเพียงไร ตอมา นางไดถึงแกกรรมลง 

บุตรชายจึงนําไปฝงไวในท่ีน้ี อีกไมนาน ตระกูลน้ีเขาสอบคร้ังแรก      
ก็สอบไดถึงเกาคน และไดเปนขุนนางท้ังหมดเชนกัน ไดเปนขุนนาง   
ทุกชั่วคน จนมีคําร่ําลือกันไปท่ัววา ไมเคยมีคร้ังใดท่ีการสอบไลจะไมมี
คนในตระกูลหลินติดอันดับ 
 
 อีกตระกูลหน่ึงคือตระกูลเฝง  บุตรชายรับราชการในกอง 
ประวัติศาสตรแหงชาติ กอนหนานั้นบิดาสอบได เปนที่ซิวจาย         
ทุกเชาจะตองไปเรียนตอท่ีอําเภอ อยูมาวันหน่ึงอากาศหนาวจัดมาก 
ทานเดินไปตามทางพบคนนอนหนาวจมหิมะอยู คลําดูปรากฏวา    
แข็งไปคร่ึงตัวแลว ทานรีบถอดเสื้อหนาวออกใสให พยุงใหลุกขึ้น     
พากลับมาบานของทาน ชวยประคบประหงมจนฟนดีดังเดิม คืนน้ัน
ทานฝนไปวา มีเทวดาองคหน่ึงมาพูดกับทานวา เปนการยากย่ิงนัก   
ท่ี เจ าสามารถชวย เหลือคนใหฟ นรอดตายไดอยางหวุดห วิด           
เราจะใหหานฉีมาเกิดในตระกูลของเจา ตอมา บุตรชายท่ีเด๋ียวน้ี 
ทํางานกองประวัติศาสตรก็เกิดมา จึงขนานนามวา ฉี ตามท่ีฝนไป 
หานฉีทานน้ีเกิดในสมัยราชวงศซอง พ.ศ. 1503 – 1670 เปนขุนนาง 
ในตําแหนงไจเสี่ยงถึงสองรัชกาล คือ พระเจาอิงจงฮองเต พ.ศ .  
1607 – 1610 และ พระเจาเสินจงฮองเต พ.ศ. 1611 – 1628    
เปนที่รักของคนท่ัวไป และเปนท่ีเกรงขามของชาวตางประเทศย่ิงนัก 
เกียรติคุณของทานแผไพศาล เมื่อถึงแกอนิจกรรมแลว พระเจา      
เสินจงฮองเตไดโปรดเกลาฯ สถาปนาเปนท่ีจงเซี่ยงกง เปนเกียรติยศ 
อันสูงสุดท่ีไดรับการขนานนามวาเปนผูที่อุทิศตนเองเพ่ือความ
จงรักภักดีและรักชาติย่ิง 
 
 มีขุนนางทานหน่ึงแซอิ้ง เมื่อตอนท่ีทานอยูในวัยกลางคน ไดเปน
ซิวจายแลวแตยังไมไดเปนขุนนาง จึงไปน่ังทองตําราท่ีเขาแหงหน่ึง   
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ซึ่งปลอดจากผูคนมารบกวน แตเสียงปศาจรองกันมากมาย ชุมนุมกัน
อยูในบริเวณน้ัน ทานแซอิ้งก็ไมกลัว อยูมาคืนหน่ึง ทานไดยินเสียง
ปศาจคุยกันวา มีผูหญิงคนหน่ึงสามีเดินทางไปหากินแดนไกลนานแลว
ไมกลับมา พอผัวแมผัวก็เลยบังคับใหผูหญิงคนน้ีแตงงานเสียใหม 
ผูหญิงไมยอม จะมาแขวนคอตายแถวน้ีในคืนพรุงน้ี ปศาจตนหน่ึง     
ซึ่งผูกคอตายมาเหมือนกันก็จะมีคนมาแทน และจักไดไปเกิดใหมเสียที 
ทานแซอิ้งไดยินเขาก็บังเกิดความสงสารผูหญิงคนน้ีข้ึนมาจับใจ      
จึงนําท่ีนาของตนไปขายอยางเงียบๆ ไดเงินมาสี่ตําลึง จึงเขียน
จดหมายข้ึนฉบับหน่ึง แลวสงไปยังบานของแมผัวพอผัวของผูหญิง 
คนน้ัน พอแมเห็นจดหมายก็รูวาไมใชลายมือของบุตรตน พากันสงสัย 
แตแลวก็ลงความเห็นกันวา จดหมายน้ันอาจจะปลอมกันได แตเงินน้ัน
ถาไมใชลกูแลวจะเปนใครสงมาใหเลา ก็เชื่อกนัวาลูกของตนคงสขุสบายดี 
จึงสงเงินมาใหพอแมใช เลยกลับใจไมบังคับใหลูกสะใภไปแตงงานใหม 
ในกาลตอมาเมื่อบุตรชายของตนกลับบาน สามีภรรยาก็ไดอยูกัน   
เปนปกติสุขตลอดมา 
 
 คร้ันอีกคืนหน่ึง ทานแซอิ้งก็ไดยินปศาจพูดอีกวา ฉันนะจะมีคน 
มาตายแทนแลวเทียวนา แตซิวจายน่ีทําเสียเรื่องหมด ปศาจอีกตนหน่ึง  
ก็พูดข้ึนวา งั้นเราก็ชวยกันฆาเสียเถอะ ปศาจตนแรกบอกวาไมได
หรอก เพราะเทพเจาเบ้ืองบนเห็นเขาเปนคนใจดี จึงไดแตงต้ังใหเขาเปน
ขุนนางในยมโลก จึงทํารายเขาไมไดเสียแลว ทานแซอิ้งไดฟงเชนน้ัน    
ก็ย่ิงมีกําลังใจท่ีจะทําดีให ย่ิงๆ ข้ึน ยามเกิดทุพภิกขภัยก็นําขาว        
ไปแจกจายแกผูอดอยาก ยามเมื่อญาติมิตรเดือดรอน ก็ชวยเหลือ
อยางเต็มความสามารถ ยามประสบภัยพิบัติก็ไมเคยโทษฟาโทษดิน 
กลับโทษตนเองวาไดกออกุศลกรรมมา จึงยอมรับสถานการณ      

อันเลวรายไดอยางสงบ เมื่อไดเปนขุนนางแลว ลูกหลานก็ยังไดเปน  
ขุนนางอีกมากมาย 
 
 มีซิวจายทานหนึ่ง แซชื้อ บิดาเปนผูมั่งคั่งในเมืองซโูจว มอียูปหน่ึง
ฝนแลงมาก ทานจึงใชใหชาวนาทํานาของทานฟรี ไมเก็บคาเชานาเลย 
เปนตัวอยางอันดีงามท่ีเจาของนาท้ังหลายก็ปฏิบัติตามเชนกัน        
ไมเพียงเทาน้ัน ทานยังนําขาวท่ีเก็บไวมาแจกจายแกคนยากไรอีกดวย 
พอตกกลางคืนก็ไดยินเสียงปศาจมารองวา แมจะพูดสักพันคร้ังหรือ  
สักหมื่นคร้ัง ขาพเจาขอยืนยันวาเปนความจริง ท่ีซิวจายในตระกูลชื้อน้ี
จะไดเปนกือหยินแลว ปศาจรองอยูทุกคืนติดตอกันนาน จนกระท่ัง   
วันหน่ึง เมื่อมีการสอบไล ซิวจายทานน้ีก็ไปสอบกับเขาดวย ปรากฏวา
สอบไดเปนท่ีกือหยินจริงตามที่ปศาจมารองบอก บิดาของทานเห็นวา
การทําดีเพียงเทาน้ียังไดผลดีถึงเพียงน้ี ทานก็ย่ิงมุมานะทําดีย่ิงๆ ขึ้น 
สะพานชํารุดทานก็ใหคนไปซอมเสียใหดี ถนนหนทางขรุขระสัญจร   
ไมสะดวก ทานก็ใหคนไปซอมใหเรียบรอย ภิกษุท่ีไมมีโยมอุปฏฐาก 
ทานก็ทําสํารับกับขาวไปถวายทุกวัน ใครขาดแคลนขาวปลาอาหาร
เสื้อผาและอื่นๆ ทานก็จุนเจืออยูเสมอไมใหอดอยากยากไร ไมวาใคร  
จะมีเร่ืองทุกขรอนอยางไร ทานชวยไดเปนชวยทันที ตอมาปศาจก็มา
รองอีกทุกคืนวา แมจะพูดสักพันคร้ังหรือสักหมื่นคร้ัง ขาพเจา       
ขอยืนยันวาเปนความจริงท่ีกือหยินในตระกูลชื้อน้ีจะไดเปนขุนนาง
ผูใหญท่ีมีตําแหนงสูงสุดในภูธร ตอมาก็เปนเชนน้ันจริงๆ 
 
 มีขุนนางอีกทานหน่ึงแซถู รับราชการอยูในเรือนจําท่ีเมืองเกียฮง 
ทานพักอยู ในเรือนจํา  มีเวลาวางทานก็จะไปคุยกับพวกนักโทษ       
เพ่ือจะไดรูความจริงวานักโทษน้ันทําความผิดจริงหรือเปลา ปรากฏวา       
มีนักโทษหลายคนท่ีไมไดกระทําผิดตามท่ีถูกกลาวหา ทานจึงทําบันทึก
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ไปมอบใหผูบังคับบัญชา การพิจารณาโทษในสมัยน้ันกต็องผานการ
พิจารณาคดีสามข้ันตอนดวยกนั เมื่อสอบสวนไดความอยางไรในทองท่ี
ท่ีเกิดเหตุแลว  ก็สงตัวนักโทษมายังคณะกรรมการอีกชุดหน่ึง        
เพ่ือสอบสวนอีกคร้ังหน่ึง เมื่อไดความอยางไรแลวก็นําข้ึนทูลเกลาฯ 
ถวายฮองเตใหทรงวินิจฉัยอีกครั้งหน่ึง โดยแยกเสนอนักโทษออกเปน    
สามประเภท คือประเภทท่ีหน่ึงกระทําความผิดจริง ประเภทท่ีสอง  
เปนนักโทษท่ีรอการลงอาญาไว ประเภทท่ีสามเปนนักโทษท่ีควรให 
อภัยโทษ ท้ังหมดน้ีก็สุดแลวแตฮองเตจะทรงวินิจฉัยอยางไร ถารับสั่ง
ใหประหารก็ประหารทันที สวนพวกท่ีรอการลงอาญา ถาโชคดี        
ก็อาจจะไดรับพระราชทานอภัยโทษในวันสําคัญของฮองเต ทานแซถูน้ี 
เมื่อทานสอบสวนไดความจริงจากนักโทษแลว ทานก็ทําบันทึกสงให
ผูบังคับบัญชา ธรรมเนียมในสมัยน้ัน ถาผูใดสามารถสืบไดความจริง
วานักโทษไมผิดแตถูกปรักปรํา ก็จะไดรับความดีความชอบ แตทาน  
แซถูน้ีทานมิไดคิดเอาดีเอาชอบ กลับยกความดีความชอบใหแก
ผูบังคับบัญชา มีความประสงคแตจะชวยแกทุกขใหกับนักโทษเทาน้ัน 
นักโทษถูกปลดปลอยเพราะทานในขณะน้ันสิบกวาคน ราษฎรตางพากัน
ชื่นชมยินดี โดยไมทราบวาท่ีแทเปนการปดทองหลังพระของทานแซถู
น่ันเอง ทานแซถูยังเสนอตอผูบังคับบัญชาวา ในเมืองหลวงแทๆ     
ยังมีผูถูกปรักปรํามากมายเชนนี้ ถาหัวเมืองท่ีไกลปนเท่ียงออกไป    
จะไดรับความอยุติธรรมขนาดไหน ควรท่ีจะแตงต้ังคนดีมีความ
ยุติธรรมเปนผูตรวจการตางพระเนตรพระกรรณ ทุกๆ หาปควรมี
ผูตรวจการไปร้ือฟนคดีมาพิจารณากันใหม ถาเปนการกระทําผิดจริง 
ก็ยังจะตองพิจารณาวาไดพิพากษาลงโทษสมควรแกโทษหรือเปลา   
ถาหนักไปก็ควรผอนใหเบาข้ึน ถาเบาไปก็ตองเพ่ิมใหหนักข้ึนไปอีก  
เพ่ือทรงความยุติธรรมไว ผูใดมิไดกระทําผิดก็สมควรปลอยตัวไปเสีย 
ฮองเตทรงเห็นชอบดวย จึงทรงแตงต้ังขุนนางแยกยายกันไปตาม   

หัวเมืองนอยใหญ ทานแซถูก็ไดรับการแตงต้ังดวย อยูมาคืนหน่ึง  
ทานฝนไปวามีเทวดามาชมเชยทานวาการกระทําของทานเปนท่ีถูกใจ
ของฟาดินเปนอันมาก ความจริงทานแซถูมีชาตาชีวิตท่ีไรบุตรสืบสกุล 
แตเน่ืองจากความดีคร้ังน้ีใหญหลวงนัก ฟาดินจึงประทานบุตรชายให
ทานสามคน ตอไปจะไดเปนขุนนางผูใหญท้ังสิ้น ตอมาความฝนน้ัน    
ก็กลายเปนความจริง 
 
 มีอีกทานหน่ึงแซเปา บิดาของทานเปนขุนนางตําแหนงขาหลวง 
ทานมีพ่ีนองเจ็ดคน ทานเปนลูกคนสุดทอง แตงงานแลวก็ไปอยูบาน
พอตาแมยาย ทานชอบพอกับทานบิดาของพอมาก ไปมาหาสูกันเสมอ 
ทานเปนคนเกงมีความรูมากมาย แตเสียดายท่ีสอบเปนกือหยิน      
ตกทุกป ทานสนใจพระพุทธศาสนาและลัทธิเตามาก วันหน่ึงทานไปเท่ียว
ท่ีทะเลสาบแหงหน่ึง ไปพบศาลเจาเกาๆ มีสภาพทรุดโทรมมาก       
เขาไปในศาลก็เห็นรูปพระโพธิสัตวกวนอิมยืนตากฝนเปยกอยู ทานจึง
รีบหยิบเงินในกระเปาของทานซึ่งมีอยูสิบตําลึง ถวายทานเจาอาวาส 
ใหซอมแซมศาลเจาใหดีดวย ทานเจาอาวาสบอกวา เงินเพียงเทาน้ี    
ไมเพียงพอท่ีจะซอมแซมไดหมด ทานจึงหยิบผาท่ีเพ่ิงซื้อมาสี่พับ      
กับเสื้อผาท่ีติดตัวมาอีกเจ็ดชุดถวายแดทานเจาอาวาส คนใชไดหามขึ้น
วาเสื้อผาเหลาน้ีลวนเพ่ิงทํามาใหมๆ แลวทานจะใชอะไรมาแทนเลา 
ทานบอกวาชางเถิด ขอใหพระโพธิสัตวกวนอิมไมตองตากแดดตากฝน
ก็พอใจแลว เราไมมี เสื้อใสจะเปนไรไป ทานเจาอาวาสไดฟงแลว
ประทับใจมาก รองไหพลางพูดวา ของท่ีใหมาน้ันหาไมยากดอก       
แตน้ําใจเชน น้ีสิจะหาไดจาก ท่ีไหน  ครั้นซอมแซมเรียบรอยแลว       
ทานแซเปาก็ชวนทานบิดาใหไปไหวเจาดวยกัน คืนน้ันคางอยูท่ีวัด    
ตกดึกก็มีเทพเจามาเขาฝนทานบิดาวา ขอบใจที่มาชวยใหไมตอง  
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เปยกฝนอีกแลว ตอไปบุตรหลานของทานจะได เปนใหญเปนโต         
ในราชการมากมาย ตอมาก็เปนเชนน้ันจริงๆ 
 
 อีกทานหน่ึงแซจือ ทานบิดารับราชการอยูในกรมราชทัณฑ อยูมา
วันหน่ึง มีนักโทษประหารคนหน่ึงซึ่งถูกปรักปรําโดยไมไดทําผิด      
อนัใดเลย ทานบิดาสงสารมากจึงปลอบใจนักโทษวาอยาเปนทุกขไปเลย          
จะชวยเหลือ นักโทษจึงปรับทุกขกับภรรยาวา เราซาบซึ้งในบุญคุณ 
อันน้ีย่ิงนัก แตนาละอายใจท่ีเรายากจนมาก ไมมีสิ่งของอันใดพอท่ีจะ
นํามาตอบแทนพระคุณทาน ก็เห็นมีแตเจาเทาน้ันท่ีจะชวยเหลือเราได 
พรุงนี้เมื่อทานไปทําการสอบสวนที่บาน เจาจงบอกกับทานตามตรงวา 
เราขอยกเจาใหเปนภรรยาของทาน นางไมอยากทําเชนน้ี ก็ไดแต
รองไหพลางรับปากไปพลางดวยความเศราสลดใจยิ่ง แตการณกลับ
ผิดคาด ทานบิดาของทานแซจือไมยอมรับ และชวยเหลือจนสําเร็จ   
เมื่อออกจากท่ีคุมขังแลว สองสามีภรรยาก็เดินทางมาขอบพระคุณ
ทาน และพูดวา คุณธรรมของทานท่ีมีตอขาพเจาน้ัน หายากย่ิงแลว  
ในโลกน้ี หากขาพเจาไมสามารถตอบแทนพระคุณของทานเสียบาง   
คงจะไมสบายใจไปตลอดชาติ จึงใครขอยกลูกสาวใหเปนทาสชวงใช   
ขอทานอยาไดปฏิเสธเลย ทานบิดาของทานจือก็รับไว แตมิไดใหเปน
ทาสรับใช ทําพิธีแตงงานกันตามประเพณีนิยม ตอมาจึงไดใหกําเนิด
ทานแซจือ พออายุได 20 ป ทานแซจือก็สอบไลไดเปนขุนนางในกรม
ประวัติศาสตร ตอมาลูกหลานก็ไดเปนขุนนางท้ังน้ัน 
 
 ท่ีพอเลามาใหฟงท้ังหมดน้ี มีอยูสิบเร่ืองดวยกัน แมเร่ืองราวจะ
แตกตางกัน แตก็ลวนเปนการประพฤติดีปฏิบัติชอบท้ังสิ้น แตถาจะ
อธิบายใหละเอียดลึกซึ้งกวาน้ี ก็ยังจะตองพิจารณาวา การทําความดี
น้ันดีจริงหรือดีปลอม บริสุทธิ์ใจหรือไมบริสุทธิ์ใจ ทําแลวมีคนรูเห็น

หรือไมมีคนรูเห็น ทําถูกหรือทําผิด ทําดวยความสุจริตหรือทุจริต   
ทําคร่ึงๆ กลางๆ หรือทําอยางสมบูรณ ทําใหญหรือทําเล็ก ทํายาก
หรือทํางาย ท้ังหมดน้ีจะตองใครครวญใหถองแท หากกระทําความดี
โดยไมอาศัยเหตุผลแลวไซร ความดีน้ันอาจจะใหผลราย เปนบาป     
ไปก็ได เปนการสูญเปลา ไมไดประโยชนอันใดเลย 
 
 ทีน้ีพอจะมาพูดใหฟงทีละขอ ขอแรก การทําความดีน้ันทําแลว    
ดีจริงหรือไม ในสมัยราชวงศหยวน พ.ศ. 1814 – 1911 มีพระเถระ     
รูปหน่ึงมีนามวาทานจงฟง ฮองเตในสมัยน้ันไดสถาปนาทานเปนถึง
สังฆราช ทานมีคุณธรรมล้ําเลิศ มีคนไปนมัสการทานมากมาย       
อยูมาวันหน่ึง มีพวกนักศึกษาลัทธิขงจ่ือไดพากันไปนมัสการทาน 
กราบถามทานถึงปญหาหน่ึงวา พระพุทธศาสนาน้ันเนนหนักในเร่ือง
กฎแหงกรรม ใครทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ดุจเงาตามตัว แตบัดน้ีปรากฏวา
บางคนทําความดี แตลูกหลานไมเจริญรุงเรือง สวนคนท่ีทําชั่วน้ันเลา
กลับไดดีมีหนามีตา เชนน้ีแลวจะเชื่อคําสอนของพระพุทธศาสนา      
ไดอยางไรกัน พระเถระจงฟงกลาวตอบวา หากเราจะวินิจฉัยสิ่งใด   
สิ่งหน่ึง ถาใชทัศนะของชาวโลก ก็จะวินิจฉัยไดแงมุมในทางโลก        
ถาใชทัศนะทางพุทธรรม ก็จะวินิจฉัยไดแงมุมในทางธรรม อันบุถุชน
คนธรรมดาไมสามารถจะมองเห็นไดแจมแจงเทา เพราะฉะน้ัน       
การวินิจฉัยในทัศนะทางโลกจึงไมอาจถูกตองเสมอไป บางทีคนดีก็มอง
ไปวาเปนคนไมดี สวนคนไมดีก็มองเห็นวาเปนคนดีไปก็มี ชาวโลก     
จึงมักจะไมสํารวจตนเอง  เอาแตโทษฟาดินลําเอียง แลวทานก็ให    
พวกนักศึกษาลัทธิขงจ่ือลองยกตัวอยางท่ีพวกเขาเห็นวาดีและไมดี
ออกมา จะได เขาใจความหมายของความดีถองแท ข้ึน บางคนก็
ยกตัวอยางวา การตีคน ดาคนไมดี การออนนอมมีมรรยาทดีจึงจะดี 
บางคนก็ยกตัวอยางวา การละโมบอยากไดของเขาอื่นไมดี การไมโลภ
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ถือสันโดษเปนความดี ทานจงฟงเถระก็ไดแตสายหนาวาไมใชอยางวา
เสมอไป 
 
 ทานอธิบายวา ถาเราทําประโยชนเพ่ือผูอื่น เรียกวาทําความดี  
แตถาเราทําเพ่ือตัวเราเอง น่ันคือความไมดี ถาเราทําเพ่ือประโยชนสุข
ของผูอื่น ถึงแมเราจะตีเขาก็ดี ดุดาวากลาวก็ดี ลวนแตเปนการกระทําดี
ท้ังน้ัน ถาเพ่ือประโยชนของเราเอง เราจึงออนนอมตอผูอื่น ทําความ
คารวะตอผูอื่น น่ีเปนความดีปลอม ไมใชดีจริง ฉะน้ันการกระทําใดๆ  
ก็ตาม ถาทําเพ่ือประโยชนสุขของผูอื่นแลวไซร เปนความดีจริงท้ังน้ัน 
ถาเราทําเพ่ือประโยชนของเราเอง ก็เปนดีปลอมท้ังน้ัน ถาเราทํา   
ดวยความบริสุทธิ์ใจ มีความจริงใจ ไมหวังสิ่งตอบแทน จึงจะเปน
ความดีที่ดีแท หากยังตองการอามิสสินจางรางวัลจึงจะทําความดี 
ความดีน้ันก็เปนดีปลอม เพราะฉะน้ัน กอนท่ีจะกลาววาสิ่งน้ันดี สิ่งน้ัน
ไมดี คนน้ีดี คนน้ีไมดี ก็จะตองพิจารณาใครครวญทุกแงทุกมุม
เสียกอน มิฉะน้ัน การวินิจฉัยของเราก็จะเกิดการผิดพลาดข้ึนได 
 
 ทีน้ีพอจะพูดถึง ความดีขอท่ีสอง คือทําความดีโดยบริสุทธิ์ใจ 
หรือแฝงดวยเจตนาใดๆ สมัยน้ีคนสวนมากชอบคนท่ีมีนิสัยไมด้ือร้ัน 
วาเปนคนดี แตนักปราชญทานมักจะชอบคนท่ีเปนตัวของตัวเอง  
เพราะคนชนิดน้ีมักจะสอนงาย แตหาไดยากมาก คนท่ีวานอนสอนงาย 
ชักจูงอยางไรก็ไปอยางน้ัน ถึงแมใครตอใครพากันชมเชยวาเปนคนดี
นักหนาก็ตามที แตทานนักปราชญกลับเห็นวาคนชนิดน้ีเปนผูราย    
ในคุณธรรม สอนใหดีไดยาก หาความกาวหนาไมได เพราะฉะน้ัน 
ความดีความไมดี ชาวโลกมักเห็นตรงขามกับนักปราชญเสมอ      
สวนเทวดาฟาดินน้ัน มีความเห็นตรงกับนักปราชญเสมอ ดังน้ัน   
การทําความดีจึงมิไดอาศัยท่ีตาดู หูฟง แตตองเร่ิมท่ีใจของตนเอง  

เร่ิมไตรตรอง สํารวจตนเองอยางระแวดระวงั อาศยักําลงัใจของเราเอง
ซักฟอกจิตใจใหใสสะอาด ไมวาจะทําอะไร ก็ใหคิดถึงประโยชนสุข    
ของผูอื่นกอน แลวทําดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมแฝงไวดวยเจตนาท่ีจะ 
ตองการการตอบแทนจากใคร จึงจะเปนความดีโดยบริสุทธิ์ หากเรา 
ทําความดีเพ่ือเอาใจผูอื่นก็ดี หวังการตอบแทนก็ดี ก็ไมใชความดีที่เกิด
จากความบริสุทธิ์ใจแลว เปนการเสแสรงเพทุบายเพ่ือหวังประโยชนตน
เปนที่ตั้ง เปนเจตนาท่ีไมบริสุทธิ์ จะถือเปนความดีแทไมได 
 
 สวนความดีขอท่ีสาม คือการทําดีที่มีผู รู เห็น และไมมีผู รูเห็น    
ถาเราทําความดี มีคนรู เห็นมาก ก็กลายเปนความดีทางโลกไป        
แตทําแลวไมมีผู รู เห็น เหมือนการปดทองหลังพระ น่ีเปนความดี    
ทางธรรม ความดีทางธรรม ฟาดินยอมประทานผลดีให สวนความดี
ทางโลก ก็จะไดรับแตชื่อเสียงเกียรติยศความมั่งคั่งเปนผลตอบแทน 
การมีชื่อเสียงโดงดังน้ัน ชาวโลกมักจะเห็นวาเปนผูมีบุญวาสนา       
แตทางธรรมแลวเห็นวา ผูน้ันมิไดทําความดีมากพอกับการมีชื่อเสียง 
จึงมักจะไดรับผลไมดีในบ้ันปลาย แตคนดีท่ีไดรับการปรักปรําจน   
เสียชื่อเสียงน้ัน ลูกหลานกลับรุงเรืองไดดีมีสุข เพราะผูท่ีไดรับการ
ปรักปรํา สามารถอดทนตอการถูกประนามเหยียดหยาม หวานอม 
ขมกลืน กมหนารับความขมขื่นดวยความสงบ เปนการสั่งสมกุศล
กรรมอยางใหญหลวง ลูกหลานจึงมีโอกาสไดดี เพราะฉะน้ัน ลกูจะตอง
เห็นความสลับซับซอนอันล้ําลึกของการทําความดีท่ีดีแทและดีปลอม 
จึงจะทําความดีไดถูกตอง 
 
 ความดีขอ ท่ีสี่  คือความดีท่ีทําผิดหรือทําถูก  ในแควนหลู       
สมัยชุนชิวน้ัน มีกฎหมายอยูขอหน่ึงกําหนดวา หากราษฎรในแควนหลู
ถูกจับไปเปนเชลยในแควนอื่น หากมีคนไถออกมาได สงคืนแควนหลูไป 
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จะไดรับเงินจํานวนหน่ึงเปนการตอบแทน เพราะสมัยชุนชิวนั้น       
ตางคนตางก็ ต้ังตัวเปนอองกัน  รบราฆาฟนเพ่ือชิง เขตแดนกัน        
จับเชลยศึกไดก็นําไปเปนขาทาสท้ังหญิงชาย แควนหลูเปนแควนเล็กๆ 
ไมคอยจะมีกําลังไปสูรบกับใครนัก จึงมักถูกแควนอื่นบุกเขามาจับ
ราษฎรไปเปนทาสเสมอ ใครใจบุญอยากทําความดี ก็นําเงินไปไถมาคืน
เจาผูครองแควนหลู ก็จะไดรับเงินรางวัลทันที ตอมา ทานจ่ือกง      
ซึ่งเปนศิษยเอกของทานขงจ่ือ ทานก็ไปไถเชลยศึกคืนมาใหแควนหลู 
โดยไมยอมรับเงินรางวัลเพราะทานมีฐานะดีอยูแลว ทําไปโดยมิหวัง
ผลตอบแทนใดๆ แตเมื่อทานขงจ่ือทราบเรื่องเขา ทานก็โกรธลูกศิษย
ของทานมาก ทานบอกวา แควนหลูนั้นคนจนมาก คนรวยมีนอย    
ตอน้ีไปคงจะไมมีใครกลาไปไถ เชลยศึกอีกแลว เพราะทานจ่ือกง        
ไปทําตัวอยางเอาไวเชนน้ี ก็มีแตคนท่ีมีฐานะดีจึงจะกลาเอาอยาง    
ทานจ่ือกงได สวนคนท่ีโลภเงินรางวัลก็ดี คนท่ีไมคอยจะมีเงินนักก็ดี 
ตางก็ไมทําความดีอีกตอไป เพราะไมไดเงินรางวัลจะทําไปทําไม ดังน้ี 
จึงเห็นไดวา นักปราชญน้ันไมวาจะทําอะไร ก็จะเปนเย่ียงอยางแกผูอื่น 
จึงตองระมัดระวังจะทําอะไรผิดไมได คนก็จะพากันทําตามอยางผิดๆ 
ไปดวย ความดีก็เลยเปนความดีปลอมไป 
 
 ตอมาวันหน่ึง ทานจื่อลูซึ่งเปนศิษยเอกของทานขงจ่ือเชนกัน     
ไดชวยคนตกนํ้าไวได ชายคนน้ันใหวัวตัวหน่ึงเปนการตอบแทนท่ีได
ชวยชีวิตไว ทานจ่ือลูก็รับเอาวัวน้ันมา ทานขงจ่ือเมื่อทราบเรื่องก็ดีใจ
มาก ทานพูดวา ตอน้ีไปในแควนหลูของเราน้ี จะมีคนชอบชวยเหลือผูอื่น
เพ่ิมข้ึนอีก เพราะเมื่อทําความดีแลว มีคนเห็นความดีและไดรับการ
ตอบแทนทันที ใครๆ ก็อยากจะทําความดีเชนน้ีกันมากขึ้น แตใน
สายตาชาวโลกแลว จะตองมองในทัศนะกลับกันกับทานขงจื่อเปนแน 
ชาวโลกจะตองเห็นวาทานจื่อกงด ีชวยคนแลวไมหวังสิ่งตอบแทน สวน

ทานจ่ือลูน้ันไมดี ชวยแลวก็ไมปฏิเสธการตอบแทน แตนักปราชญทาน
มองไกล การทําความดีท่ีมีคนนําไปเปนเยี่ยงอยางใหเกิดประโยชน   
ตอสวนรวมไดจึงจะเปนความดีแท สวนการทําความดีที่กลับทําให
สถานการณเลวรายลงไป เปนผลรายตอสวนรวมแลวไซร ก็หาชื่อวา
เปนความดีแทไม สมมติวามีคนไมดีคนหน่ึง เท่ียวเกะกะระรานผูคน  
ถาไมมีคนถือสา เห็นวาการใหอภัยเปนคุณธรรมท่ีดี น่ีเปนการทํา
ความดีท่ีผิด เพราะคนพาลน้ันก็ย่ิงไดใจ กลาทําความผิดหนักย่ิงขึ้น 
ผูคนก็จะถูกทํารายหนักข้ึน คนพาลน้ีก็จะตองถูกกฎหมายลงโทษอยาง
หนัก แตถาเราไมปลอยใหคนพาลเหิมเกริม หาทางกําราบเสียกอนท่ีจะ
สายเกินแก ก็จะเปนผลดีแกทุกฝาย เพราะฉะน้ัน บางคร้ังการไมใหอภัย
คนพาล ชวยกันกําราบใหกลับตัวได กลับจะเปนความดีแท 
 
 ความดีขอท่ีหา คือการทําความดีแลวผลทําใหผูอื่นเปนอยางไร  
แตกอนน้ี มีขุนนางไจเสี่ยงทานหน่ึง รับราชการในรัชกาลของพระเจา
อิงจงฮองเต (พ.ศ . 1979 – 1992) ทานรับราชการดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตไมมีดางพรอย เปนท่ีเคารพนับถือของคนท่ัวไป ตอมา
ทานปลดเกษียณตนเองกลับไปอยูภูมิลําเนาเดิมของทานท่ีชนบท 
ประชาชนก็พากันมาเคารพทาน ตางก็เปรียบทานดุจขุนเขาอันสูงสุด 
ในแผนดินจีน คือทายซาน และเปรียบดุจดาวเหนือท่ีสุกใสกวาดาวใดๆ 
ในพิภพ แตมีชายข้ีเมาคนหนึ่งมาดาทานซึ่งๆ หนา ทานเห็นเปนคนเมา
ก็ไมถือโกรธ กลับบอกคนรับใชวาอยาไปเอาเร่ืองกับคนเมาเลย      
ปดประตูเสียเถิด ตอมา ชายข้ีเมาคนน้ีไดรับโทษประหารชีวิต เมื่อทาน
ไจเสี่ยงรูเขาก็เสียใจมาก รําพึงวาถาเราเอาเร่ืองเสียแตแรกท่ีดาเรา  
จับไปทําโทษสถานเบาเสียท่ีอําเภอ เขาก็จะไมตองรับโทษประหาร      
ในวันน้ี เพราะเราแทๆ กรุณาเขาผิดกาละไป ทําใหเขาเหิมเกริมทําชั่ว
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จนตัวตาย น่ีคือตัวอยางของความใจดี แตกลับทําใหผูอื่นไดรับผลชั่ว
ตอบแทน 
 
 สวนการกระทําท่ีเห็นวาชั่วแตกลับเปนผลดีน้ัน ก็มีตัวอยางเชนกัน 
มีอยูคร้ังหน่ึง บานเมืองเกิดทุพภิกขภัย ราษฎรตางแยงชิงกันกิน     
ในกลางวันแสกๆ เศรษฐีทานหน่ึงจึงไปรองตอนายอําเภอขอให   
ระงับเหตุกอนท่ีจะเกิดจลาจล แตนายอําเภอไมเอาเร่ือง คนยากจน     
ก็เลยไดใจ พากันย้ือแยงกันย่ิงข้ึน เศรษฐีเห็นไมเปนการ จึงระดมผูคน
ของตนออกปราบเอง เรื่องจึงสงบ การกระทําของเศรษฐีทานน้ีแมจะ
รุนแรง แตก็ทําดวยความสุจริตใจ หวังมิใหเกิดจลาจล จึงเปนการทํา
ความดีแทอีกวิธีหน่ึง 
 
 ความดีขอท่ีหก คือความดีท่ีกระทําครึ่งๆ กลางๆ และทําอยาง
สมบูรณ ในคัมภีรเอกเก็งไดกลาวไววา ผูท่ีไมสั่งสมความดี จึงมีความดี
ไมพอท่ีจะไดรับชื่อเสียงดี ผูท่ีไมสั่งสมบาป ยอมไมรับเคราะหกรรม  
ถึงตายได ในประวัติศาสตรก็ไดกลาวถึงราชวงศเซียง (กอน ค.ศ . 
ประมาณศตวรรษท่ี 16 – 11 กอนพุทธศักราชระหวาง 967 – 467) 
วา ต้ิวอองสั่งสมแตบาปกรรม ดุจการรอยเงินเหรียญไวเต็มพวง    
จึงรักษาแผนดินและชี วิตของตนเองไว ไม ได การสั่งสมความดี     
ความชั่วน้ัน ดุจนําของบรรจุลงในภาชนะ ถาสั่งสมทุกวันก็จะเต็มเปยม 
ถาสั่งสมบางไมสั่งสมบาง หยุดๆ ทําๆ บุญหรือบาปนั้นก็พรอง     
อยูเสมอ ไมมีวันเต็มไดเลย 
 
 แตกอนน้ี มีเด็กสาวคนหน่ึงเขาไปในวัดเพราะอยากทําบุญ       
แตมีเงินเพียงสองอีแปะ ความจริงราคาของเงินน้ันนอยนิดเดียว     
แตคาของความมีใจอยากทําบุญน้ันเหลือหลาย ทานเจาอาวาสจึงกลาว
อนุโมทนาคาถาเอง ใหศีลใหพรเอง ตอมาหญิงน้ันไดเขาวงัเปนพระสนม

ของฮองเต มีเงินมากมาย จึงนําเงินหลายพันตําลึงมาท่ีวัดน้ันอีก   
เพ่ือทําบุญ คราวน้ีเจาอาวาสใหพระลูกวัดกลาวอนุโมทนาและใหศีล  
ใหพรแทน พระสนมเกิดความสงสัยย่ิงนัก จึงกราบถามทานวา 
เมื่อกอนน้ีขาพเจายากจน มีเงินทําบุญเพียงสองอีแปะ แตทานมากลาว
อนุโมทนาคาถาและใหศีลใหพรขาพเจาดวยตนเอง มาบัดน้ี ขาพเจา
พอจะมีเงินบาง จึงนํามาถวายหลายพันตําลึง แตทําไมทานกลับให 
พระลูกวัดทําหนาท่ีแทนทานเลา ทานเจาอาวาสกลาววา แตกอนน้ี    
แมทานจะทําบุญนอย แตใจทานน้ันเปยมไปดวยเจตนาท่ีเปนกุศล     
มาบัดน้ี แมทานจะมีเงินทําบุญมาก แตใจของทานน้ันไมเหมือนแตกอน
เสียแลว จึงไมจําเปนท่ีจะตองใหอาตมาไปกลาวเอง น่ีคือตัวอยาง   
ของการทําดี ที่ไมจําเปนตองอาศัยราคาของเงินมาวัดความดีน้ัน 
ทําบุญดวยเงินนอยนิด กลับเปนบุญท่ีเต็มเปยม เพราะจิตใจท่ีเต็มไปดวย
กุศลเจตนา แมทําบุญดวยเงินมากมาย หากจิตใจมีศรัทธาเพียงครึ่งๆ 
กลางๆ การทําความดีน้ันก็จะใหผลเพียงคร่ึงๆ กลางๆ เทาน้ัน 
 
 อีกตัวอยางหน่ึง มีเซียนทานหน่ึงชื่อวา จงหลี ทานเปนชาวฮั่น 
(กอน พ.ศ . 749 – 551) เมื่อตายไดสําเร็จเปนผู วิเศษ เสวยสุข      
อยูบนสวรรคหลายรอยป จนถึงสมัยราชวงศถงั พ.ศ. 1161 – 1450 
ทานเซียนจงหลีก็ รับลูกศิษย ไวคนหน่ึง  มีชื่ อว าทานลื่อตงปง       
ตอมาจนถึงปจจุบันผูคนเรียกทานวา ลื่อโจว ทานลื่อโจวเปนขุนนาง 
รับราชการเปนนายอําเภออยูสองคร้ัง เมื่อมีโอกาสพบเซียนผูวิเศษ 
ทานก็ไดรับถายทอดวิชาตางๆ ในลัทธิเตา รวมท้ังการน่ังสมาธิดวย 
ทานจึงลาออกจากราชการติดตามทานเซียนผูวิเศษไปฝกฌานสมาธิ 
ท่ีภูเขาแหงหน่ึงจนสําเร็จไดเปนเซียนเชนกัน ตอมาทานจงหลีไดสอน 
ใหทานลื่อโจวรูจักผสมยาวิเศษ เพียงแตเอายาน้ันหยดลงไปท่ีเหล็ก  
เหล็กน้ันก็จะกลายเปนทอง สามารถนําไปชวยเหลือความยากจน   
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ของผูคนได ทานลื่อโจวจึงกราบถามทานอาจารยวา เมื่อเปลี่ยน      
ไปเปนทองแลวจะกลับเปนเหล็กดังเดิมอีกไหม ทานจงหลีบอกวา    
เมื่อครบหารอยปแลว ก็จะกลับสภาพเดิมได ทานลื่อโจวจึงปฏิเสธ    
ไมยอมทําเหล็กใหเปนทอง เพราะทานเห็นวาเมื่อครบหารอยปแลว    
ก็จะทําใหผูคนเสียหายมากมาย เพราะอยูๆ ทองในมอืกก็ลายเปนเหลก็
ไปเสียแลว ยอมนํามาซึ่งความสูญเสียอยางมากมาย เปนการใหราย
ผูอื่นโดยไมเปนธรรม การท่ีทานจงหลีลองใจทานลื่อโจวคร้ังน้ี ทําให
ทานภูมิใจในลูกศิษยของทานเปนอยางยิ่ง เพราะคําพูดเพียงคําเดียว  
ก็แสดงใหเห็นความเปนคนของทานลื่อโจววาสูงสงเพียงไร ทานจึง
กลาวกับศิษยรักของทานวา การท่ีจะบรรลุความเปนเซียนน้ัน จะตอง
สั่งสมคุณธรรมใหไดถึงสามพันอยาง คําพูดของเจาเพียงคําเดียว     
ก็เทากับไดสรางคุณธรรมครบสามพันอยางแลวในพริบตาเดียว 
 
 การทําความดีน้ัน เมื่อทําแลวก็แลวกัน อยาไดนํามาคิดถึงบอย  
ราวกับวาการทําดี น้ันชางใหญย่ิงนัก  ใครก็ทําไม ไดเหมือนเรา         
ถาคิดเชน น้ี ความดีน้ันก็จะ เหลือเพียงคร่ึงเดียว แตถาทําแลว           
ก็ไมนํามาใสใจอีก คิดแตจะทําอะไรตอไปอีกจึงจะดี จึงจะเปนความดี   
ท่ีสมบูรณ ไมตกไมหลน เชนการใหเงินแกคนยากจน ในใจของลูก
จะตองอยาคิดวาเราเปนผูให ภายนอกก็อยาไปสนใจวาใครเปนผูรับ 
แมแตเงินท่ีเราบริจาคไปแลวก็มองไมเห็นวาสําคัญตรงไหน ใหแลวก็
แลวกัน ลืมเสียใหได ไมกลับมาคิดอีกใหเสียเวลา เชนน้ี เรียกวา      
ทําความดีดวยจติวางเปลา เมื่อไมไดบรรจุอะไรไวที่จิตเลย จิตน้ันกย็อม
เต็มเปยมไปดวยกุศลผลบุญ พลังแหงกุศลธรรมเชนน้ีใหญหลวงนัก 
สามารถทําลายเคราะหกรรมไดถึงหน่ึงพันคร้ัง เพราะฉะน้ันการ     
ทําความดี จึงมิไดขึ้นอยูกับปริมาณของเงินทองหรือวัตถุท่ีบริจาค      

แตอยูท่ีใจเราเทาน้ันท่ีจะทําจิตใจใหวางเปลาจนสามารถบรรจุบุญกุศล
ไดเพียงใดตางหาก 
 
 ความดีขอท่ีเจ็ด คือความดีท่ีใหญหรือเล็ก มีขุนนางผูหนึ่ง        
มีนามวาเอวยจงตะ รับราชการอยูในกรมประวัติศาสตร อยูมาวันหน่ึง
ถูกจับวิญญาณไปยังยมโลก พญายมไดสั่งใหเสมียนในยมโลกนําบัญชี
ดีชั่วของทานเอวยมาใหดู ปรากฏวาบัญชีชั่วนั้น ชางมากมายกายกอง 
วางจนเต็มหองไปหมด สวนบัญชีความดีน้ันเล็กนิดเดียว มีขนาดพอๆ 
กับตะเกียบขางหน่ึงเทาน้ัน พญายมสั่งใหคนเอาตาชั่งมา ปรากฏวา
บัญชีความดีน้ันแมจะเล็กนิดเดียว แตกลับมีนํ้าหนักมากกวาบัญชี
ความชั่วท่ีรวมกันแลวท้ังหมด ทานเอวยมีความสงสัยเปนอันมาก   
จึงถามพญายมวา ขาพเจามีอายุยังไมถึงสี่สิบป ไฉนจึงมีความชั่ว
มากมายเชนน้ี พญายมตอบวา เพียงแตจิตคิดมิชอบเทาน้ันก็เปนบาป
แลว เชนเห็นผูหญิงสาวสวย ก็มีจิตปฏิพัทธ จิตท่ีคิดมิชอบเชนน้ี       
ก็จะถูกบันทึกในบัญชีความชั่วทันที ทานเอวยถามตอไปวา ถาเชนน้ัน     
ในบัญชีความดีอันนอยนิดน้ีไดบันทึกไววาอยางไร พญายมตอบวา    
มีอยูคร้ังหน่ึง ฮองเตทรงดําริจะซอมสะพานหินท่ีเมืองฮกเกี้ยน     
ทานเกรงวาราษฎรจะเดือดรอน จึงถวายความเห็นเพ่ือยับยั้ง
พระราชดําริน้ันเสีย บัญชีความดีนี้ก็คือสําเนาท่ีทานทูลเกลาฯ ถวาย
ฮองเตน่ันเอง ทานเอวยก็แยงวา แมขาพเจาจะกระทําดังกลาวจริง   
แตก็ไมเปนผลสําเร็จ พระองคทรงดําเนินการไปแลว ไมนาเลยท่ีบัญชี
ความดีเพียงอยางเดียว จะมีนํ้าหนักมากกวาบัญชีความชั่วท่ีกองอยู
เต็มหองน้ี พญายมจึงพูดวา การท่ีทานมีเมตตาจิตตอราษฎร เกรงจะ
ไดรับความลําบากกันมากมาย กุศลจิตน้ีใหญหลวงนัก ถาหากทาน
ยับย้ังไดสําเร็จก็จะย่ิงเพ่ิมความหนักข้ึนอีก พลังแหงกุศลกรรมน้ี     
จะย่ิงใหญอีกหลายเทานัก แมจะเปนเร่ืองเล็ก แตถากระทําเพ่ือชน   
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หมูใหญแลวไซร ความดีน้ันก็ใหญหลวงย่ิงนัก หากทําดีเพ่ือตนเอง
แลวไซร แมจะทําดีขนาดไหนก็ไดผลนอยมาก ลูกจงจําไววา การทํา
ความดี ไมวาจะเปนความดีมากหรือนอยเพียงใด ก็ข้ึนอยูกับเจตนา  
ในการทําความดีน้ัน เพ่ือผูอื่นหรือเพ่ือตนเอง 
 
 ขอ ท่ีแปด  คือความยากง ายในการทําความดี  สมัยกอน        
ทานผูคงแกเรียนมักจะพูดวา ถาจะเอาชนะใจตนเองใหได ตองเริ่มจาก
จุดท่ีขมใจไดยากท่ีสุดเสียกอน ถาสามารถเอาชนะได จุดอื่นๆ           
ก็ไมสําคัญเสียแลว ยอมจักเอาชนะไดโดยงาย ลูกศิษยของทานขงจ่ือ     
ชื่อฝานฉือ ไดถามทานอาจารยวา เมตตาธรรมน้ันเปนอยางไร      
ทานขงจื่อตอบวา การทําสิ่งท่ียากท่ีสุดไดเสยีกอน จึงจะชนะใจตนเองได 
เมื่อชนะใจตนเองไดแลว ความเห็นแกตัวก็หมดไป จึงบังเกิดเมตตาธรรม 
พอจะยกตัวอยางใหฟง ลูกจะ ได เขาใจงายเขา ท่ีมณฑลเจียงซี           
มีทานผูเฒาแซซู ทานยังชีพดวยการสอนหนังสือตามบาน อยูมาวันหน่ึง 
มีชายคนหน่ึงเปนหน้ีเพราะความยากจน เมื่อไมสามารถชําระหน้ีได 
เจาหน้ีก็จะยึดภรรยาของชายผูน้ีไปเปนคนใช ทานผูเฒาซูเกิดความ
สงสารสามีภรรยาคู น้ี ย่ิงนัก จึงยอมเสียสละเงินท่ีเก็บออมไวได     
จากการสอนหนังสือเปนเวลาสองป นํามาใชหน้ีแทนชายผูน้ัน ทําให
สามีภรรยาคูน้ีไมตองแยกจากกัน 
 
 อีกตัวอยางหน่ึง มีชายคนหน่ึง ดวยความยากจนย่ิงนัก จึงนํา
ภรรยาและบุตรชายไปจํานําไว ไดเงินมาพอประทังชีวิต เมื่อถึงกําหนด
ไมมีเงินจะไปไถคืน ภรรยาก็เดือดรอนคิดจะฆาตัวตาย บังเอิญทาน    
ผูเฒาจางรูเร่ืองเขา มีความสงสารเปนย่ิงนัก จึงนําเงินที่เก็บสะสม
มาแลวถึงสิบป มาใชหน้ีแทนให พอแมลูกจึงไดมีโอกาสกลับมาอยู
รวมกันอีกคร้ัง 

 ท้ังทานผูเฒาซูและทานผูเฒาจาง ลวนแตไดกระทําในสิ่งท่ีทําได
ยากย่ิง เงินท่ีทานสะสมไวคนละสองปและสิบปน้ัน ทานก็หวังวาเมื่อ 
ทํามาหากินไมไดแลว ก็จะไดพ่ึงเงินจํานวนน้ีประทังชีวิตตอไป เปนเงินท่ี
ตองใชเวลาอันยาวนานสะสมไววันละเล็กละนอย แตทานท้ังสองก็
สามารถตัดใจชวยเหลือคนท่ีไมรูจักกันเลยแมแตนิด ไดในพริบตาเดียว 
น่ีคือการทําความดีท่ียากยิ่งจริงๆ 
 
 อีกตัวอยางหน่ึงของผูที่ชนะใจตนเองได คือทานผู เฒาจิน      
ทานอายุมากแลว ยังไมมี บุตรไวสืบสกุล  ดวยความหวังดีของ     
เพ่ือนบานคนหน่ึง ไดยกบุตรสาวของตนใหเปนอนุภรรยาของทาน    
ผูเฒา แตทานกลับไมยอมรับความหวังดีนี้ ทานใหเหตุผลวา ทานน้ัน
ชราภาพแลว สวนเด็กสาวน้ันอายุยังไมถึงย่ีสิบ ควรจะไดสามีท่ีมีอายุ
ไล เลี่ยกัน ทานจึงไมควรที่จะไปทําลายความสุขและอนาคตของ      
เด็กสาวน้ีเสียดวยความเห็นแกตัวเพียงเพ่ือจะมีบุตรไวสืบสกุล      
เปนการไมสมควรอยางย่ิง ทานผูเฒาท้ังสามทานน้ี ลวนแตทําในสิ่งท่ี
ยากย่ิงจริงๆ ฟาดินจึงประทานความสุขความเจริญใหกับทานท้ังสาม 
ท้ังในโลกน้ีและโลกหนาเปนแนแท สวนคนท่ีมีเงินมีอํานาจน้ัน ถาจะ
กระทําความดี ก็ยอมงายกวาผูท่ีไมมีท้ังเงินและอํานาจ แตพวกน้ีก็     
ไมคอยชอบทําความดี เพราะฉะน้ัน ผูท่ีมีโอกาสทําความดีไดงายเพราะ
มีท้ังเงินและอํานาจกลับไมยอมทําความดี สวนผูท่ีไมมีเงินไมมีอํานาจ 
กวาจะทําความดีไดก็ดวยความยากลําบากย่ิง น่ีคือความแตกตางกัน
ในคุณคาของความดี 
 
 การทําความดีตอผูอื่นน้ัน ก็จะตองแลวแตโอกาส จังหวะเวลา    
ก็มีความสําคัญเชนกัน การชวยเหลือผูอื่นน้ันมีวิธีการมากมาย 
ประมวลแลวก็สามารถแยกออกได 10 วิธีดวยกัน คือ 
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 1. ชวยเหลือผูอื่นทําความดี 
 2. รักและเคารพทุกคนอยางเสมอหนา 
 3. สนับสนุนผูอื่นใหเปนผูมีความดีพรอม 
 4. ชี้ทางใหผูอื่นทําความดี 
 5. ชวยเหลือผูท่ีอยูในความคับขัน 
 6. กระทําสิ่งท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะ 
 7. ไมทําตนเปนปูโสมเฝาทรัพย หมั่นบริจาค 
 8. ธํารงคไวซึ่งความเปนธรรมะ 
 9. เคารพผูมีอาวุโสกวา 
 10. รักชีวิตผูอื่นดุจรักชีวิตตนเอง 
 
 ขอ 1.  การชวยเหลือผูอื่นทําความดีน้ันเปนอยางไร 
 เมื่อครั้งทานต้ีซุนยังมิไดเปนพระเจาแผนดินจีนสมัยโบราณ  
(กอน พ.ศ. 1712 – 1665) ทานไปยังหนองน้ําแหงหน่ึง เห็นชาวบาน
กําลังจับปลากันอยู คนที่แข็งแรงก็พากันไปยังท่ีท่ีมีนํ้าลึกปลาชุม  
สวนพวกท่ีไมแข็งแรงและผูชรา ถูกกันใหไปจับปลายังท่ีท่ีมีกระแสนํ้า
ไหลเชี่ยวและท่ีมีนํ้าต้ืนซึ่งปลาจะไมชอบมาในบริเวณน้ัน ทําใหจับปลา
ไมได ทานต้ีซุนเห็นดังน้ัน ก็บังเกิดความสงสารจับใจ ทานจึงเขาไปชวย
คนท่ีไมแข็งแรงและผูชราหาปลา ใครท่ีเห็นแกตัว ชอบแยงท่ีนํ้าลึก  
ทานก็น่ิงเสียไมไปวาเขา ใครท่ีไมเห็นแกตัว ทานก็จะนําพฤติกรรม  
ของเขาไปสรรเสริญจนท่ัว ทานเองก็ทําตัวอยางอันดีใหเปนท่ีปรากฏ
อยู ทุกวันๆ จนกาลเวลาไดผ านไปหน่ึงป ชาวบานพากันสํานึก         
ในความเห็นแกตัวของตน ตางก็ทําดีตอกันและกัน ในท่ีน้ีพอจะตอง
บอกใหลูกรูวา พอไมสนับสนุนในเรื่องการจับปลามาเปนอาหาร  
เพราะการฆาสัตวตัดชีวิตน้ันเปนบาปอยางยิ่ง แตท่ีพอยกเรื่องน้ีมา
เปนอุทาหรณ ก็เพ่ือใหลูกเขาใจวาการชวยใหผูอื่นทําความดีน้ัน    

ตองใชความอดทนพยายามเพียงไร ทานต้ีซุนนั้นเปนผูฉลาดหลักแหลม
ย่ิงนัก เพียงแตทานใชคําพูดกลอมเกลาจิตใจ ผูคนก็จะเชื่อทานเพราะ
ตางก็มีความเคารพทานอยูแลว แตทานอุตสาหใชเวลาถึงหน่ึงปเต็ม  
ก็เพ่ือจะใหทุกคนกลับตัวกลับใจไดหมด และจะไมกลับไปเปนคน      
เห็นแกตัวอีกไมวาในกรณีใด และเปนไปดวยความสมัครใจ ไมใชดวย
บังคับหรือขอรอง ใหทุกคนตระหนักถึงความดีท่ีตองกระทํารวมกัน 
เพ่ือความผาสุกของพวกเขาเอง พอจึงสรรเสริญในความอุตสาหะ 
ของทานย่ิงนัก 
 
 พอและลูกตางก็มีชีวิตอยูในยุคแหงความมืดมน ผูคนไมคอยมี
ศีลธรรมเหมือนดังยุคกอน เพราะฉะน้ันลูกจะตองเจียมเน้ือเจียมตัว 
อยาไดอวดดีวาวิเศษกวาผูอื่น อยานําความสามารถของลูกไปขมผูอื่น  
ท่ีดอยกวาใหเขาไดอาย จงเก็บความรูความสามารถของเจาไวในใจ 
อยาไดแสดงออกใหปรากฏแกสายตาผูอื่น ใครพลาดพลั้งลวงเกินลูก 
ก็จงรูจักใหอภัยอยาไดแพรงพรายความไมดีออกไป เพ่ือใหโอกาสเขา
กลับตัวกลับใจ และเมื่อไมมีใครรูและก็ทําใหเขาไมกลากําเริบเสิบสาน 
เพราะทุกคนยอมรักหนารักตาไมอยากเปนคนเสียชื่อเสียง จึงไม
วิจารณใหความลับของเขาเปนท่ีเปดเผยออกไป เขาจึงไมกลาท่ีจะ    
ทําผิดอีก บางคนน้ัน เมื่อมีคนรูวาเขาเปนคนไมดีเสียแลวเขาก็ทําตัว
เหลวแหลกย่ิงขึ้น เมื่อเปนคนดีไมไดก็ยอมเปนคนชั่วเสียเลย คนเชนน้ี 
ก็มีใหเห็นๆ อยู ลูกจะตองคอยสังเกตวาผูอื่นนั้นเขามีความสามารถ
อะไรบาง ถาเปนสิ่งท่ีลูกยังไมมี ก็จงรีบรับเอาความดีน้ันมาใสตนเถิด 
อยาไดรีรอเลย ลูกจะตองรูจักชมเชยสรรเสริญความดีงามความ 
สามารถของผูอื่นใหแผไพศาลไป อยาไดมีจิตริษยา ในชีวิตประจําวัน
ของลูก ไมวาจะพูดสักคํา จะทําอะไรสักอยาง จงอยาทําเพ่ือประโยชน
ตนเอง ตองถือประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ลูกจงจําไวใหดี 
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 ขอ 2.  รักและเคารพทุกคนอยางเสมอหนาน้ันเปนอยางไร 
 ผูดีน้ัน คือคนท่ีมีคุณงามความดี และกระทําแตคุณงามความดี
อยางสม่ําเสมอ สวนคนเลวน้ันบางทีก็ซอนอยูในคราบของผูดี ปะปนกัน
จนบางทีก็ดูไมออก แตถาลูกสังเกตใหดีแลว ก็จะเห็นความแตกตาง
ราวกับขาวและดําทีเดียว ผูดีท่ีมีขอแตกตางจากคนท่ัวไปน้ัน คือมีนํ้าใจ
รักและเคารพทุกคนอยางเสมอหนากัน ธรรมดาคนท่ีเราไดพบเห็น   
ในชีวิตประจําวันน้ัน บางคนเราก็เคยใกลชิดดวย บางคนก็หางเหินกันไป 
บางคนสูงศักด์ิ บางคนตํ่าตอย บางคนฉลาดหลักแหลม บางคนโงเขลา
เบาปญญา บางคนมีคุณธรรมประจําใจ บางคนก็รายจนไดชื่อวา   
เปนคนพาล แมทุกคนจะมีสถานภาพและจิตใจไมเหมือนกัน แตทุกคนก็
เปนเพ่ือนมนุษยท่ีตองเกิดแกเจ็บตายดวยกัน นักปราชญท้ังปวงจึง  
ไมชอบใหคนเกลียดกันดูถูกกัน ตองรักกันเคารพกันอยางเสมอหนา 
จึงจะมีสันติสุขเกิดข้ึนได 
 
 ขอ 3.  สนับสนุนผูอื่นใหเปนผูมีความดีพรอมนั้นอยางไร 
 หยกน้ันยอมมาจากหินชนิดหน่ึง ถาเราท้ิงขวางไมสนใจก ็     
เปนเพียงหินธรรมดากอนหน่ึง  แมภายในจะมีหยกเรนอยูก็ไม  
สามารถปรากฏความมีคาของมันได แตถามนุษยนํามาเจียระไนเอา
ความเปนหยกออกมาจากหิน และสลักใหสวยงามก็จะเปนของมีคา 
สําหรับฮองเตและขุนนาง กลายเปนสัญลักษณท่ีจะตองติดตัวไว  
แสดงถึงความบุญหนักศักด์ิใหญ ยามท่ีฮองเตออกขุนนาง ก็ตองมีหยก
ไวแสดงความเปนใหญในแผนดิน ขุนนางเขาเฝาฮองเต ก็ตองถือหยก
พระราชทานไวในมือเพ่ือแสดงความเคารพและจงรักภักดีตอฮองเต 
หยกยังนํามาใชในพิธีกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ลูกตองอยาลืมวา   
หยกมีความงามและความสําคัญข้ึนมาไดเพราะฝมือของมนุษยเอง  
คนก็เชนกัน ถามีคนคอยชวยเหลือใหคําแนะนําท่ีดี คนธรรมดาๆ      

ก็จะกลายเปนคนดีพรอมไปได เพราะฉะน้ัน ลูกจงใสใจในคนท่ีรักดี 
มุงมั่นจะเปนคนดี ลูกจงใหความชวยเหลือสนับสนุน ใหกําลังใจ 
ประคับประคองเพ่ือใหเขาเปนคนดีพรอมใหได แม เขาจะถูกผูคน
ปรักปรํา ก็จงชวยชี้แจงปกปองและยอมรับขอปรักปรําน้ันวาลูกก็มี
สวนผิดอยูดวย เพ่ือผอนคลายความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนกับตัวเขา 
จนกวาเขาจะยืนอยูบนขาของเขาเองไดแลว ก็นับวาลูกไดพยายาม
จนถึงท่ีสุดแลว 
 
 คนดีคนเลวน้ัน มักจะคบหากันไมได คนดียอมคบกับคนดี คนชั่ว
ก็ชอบมั่วสุมกับคนชั่ว คนชั่วมักเกลียดชังคนดี ย่ิงในชนบทท่ีหางไกล
ความเจริญดวยแลว คนชั่วมีมากกวาคนดี ชอบขมเหงคนดีอยูเสมอ
จนตั้งตัวไมติด คนดีมักจะเปนคนตรงและไมกลัวตาย ไมชอบการ
แตงตัวท่ีหรูหรา ไมชอบมีความเปนอยูท่ีฟุมเฟอย จึงมักตกเปนข้ีปาก
คนชั่วที่ชอบวิพากษวิจารณคนผิดๆ เพราะฉะน้ัน เมื่อลูกพบเห็น
เหตุการณเชนน้ี ก็จงชวยปกปองคนดี และชวยชี้ทางใหคนชั่วกลับใจ
เปนคนดีเสีย น่ีเปนมหากุศลท่ีลูกจะตองทําใหได 
 
 ขอ 4.  ชี้ทางใหผูอื่นทําความดีน้ันอยางไร 
 เกดิมาเปนมนุษย ทุกคนยอมมศีีลธรรมประจําใจอยูบาง มากบาง
นอยบาง ท่ีจะไมมีเลยน้ันคงหายาก นอกจากมนุษยจะมัวสาละวน    
อยูกับการแสวงหาลาภยศเงินทองชื่อเสียง โดยไมคํานึงถึงศีลธรรม 
ทําใหตองตกอยูในความหายนะ ถาลูกพบคนเชนน้ี ลูกจงพยายาม 
ชวยเขา ฉุดเขาใหพนจากความหายนะใหจงได ดุจคนฝนราย ลูกปลุก
เขาใหต่ืนจากความฝน ใหความรูความคิดท่ีดีงามแกเขา เขาก็จะต่ืน
จากฝนรายกลายเปนคนดีได เมื่อครั้งราชวงศถัง (พ.ศ. 1161 – 
1450) มีขุนนางทานหน่ึง ทานเขียนหนังสือสอนใจคนไดดีมาก     
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เปนท่ีแพรหลายไปท่ัวประเทศจีน ชาวจีนมีความเคารพนับถือทานมาก 
เมื่อทานถึงแกอนิจกรรมยังไดรับเกียรติยศอันสูงสง ได รับการ
สถาปนาจากฮองเตใหเปนท่ี “เอว๋ิน” เปนการเชิดชูผลงานอันมีท้ัง 
รอยแกวรอยกรองท่ีเยี่ยมยอดน่ันเอง ชาวบานพากันเรียกทานวา 
“หานเอว๋ินกง” ทานเคยกลาวไววา การตักเตือนผูอื่นดวยคําพูดน้ัน 
ไมชาก็จะถูกลืมเลือนไป ผูอยูไกลก็ไมสามารถไดยินคําเตือนนั้นได   
หากบันทึกไวเปนหนังสือ แมสักรอยชั่วคนคําสอนน้ันก็ยังคงอยู 
สามารถแพรไปไกลกวาพันลี้หมื่นลี้เสียอีก ขอท่ีหน่ึง พอไดยกตัวอยาง
ใหชวยเหลือผูอื่นดวยการทําตนเปนเย่ียงอยางแกผูอื่น นานวันเขาก็จะ
มีคนตามอยางโดยไมรูตัว สวนขอน้ีพอขอยกตัวอยางใหใชคําพูด     
ใชหนังสือเปนตัวอยาง ลูกก็จะตองใชใหเหมาะสมมิฉะน้ันก็จะไมไดผลเลย 
ดุจด่ังคนปวย ถาไดยาตรงกับโรคก็จะหายวันหายคืน เหมือนคนท่ีมี
นิสัยแข็งกระดาง ถาเราใชคําพูดตักเตือน เขาจะไมเชื่อโดยงาย พูดไปก็
เสียเวลาเปลา ถาเปนคนที่มีนิสัยออนโยน การตักเตือนดวยคําพูด
มักจะไดผล ลูกไมควรพลาดโอกาสอันดีน้ีเสีย ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับลูกตอง  
ดูคนเปน ตองอานนิสัยไดถูกตอง แลวจึงจะวินิจฉัยไดวา คนเชนไร
สมควรตักเตือนดวยคําพูด คนเชนไรสมควรใหเขาอานหนังสือเพ่ือ
แกไขตัวเขาเอง 
 
 ขอ 5.  จะชวยเหลือผูท่ีอยูในความคับขันไดอยางไร 
 เคราะหกรรมยอมเกิดขึ้นไดเสมอไมวากับใครๆ หากลูกพบเห็น
คนท่ีกําลังตกทุกขไดยาก ลูกจะตองเขาชวยเหลือใหทันทวงที และ
จะตองชวยแกไขสถานการณดวยสติปญญาของลูกอยางรอบคอบ 
เพ่ือใหการชวยน้ันประสบความสําเร็จ ทานชุยจ่ือซึ่งเปนขุนนาง       
ในราชวงศหมิง ในปลายสมัยพระเจาเซี่ยวจงฮองเต (พ.ศ. 2031 – 
2048) ทานกลาวไววา การชวยเหลือน้ันไมควรคํานึงวาจะไดบุญ    

ไดคุณสักเพียงไร ขอใหชวยใหไดทันทวงทีจึงจะควร ชางเปนคําพูดท่ี
เปยมไปดวยเมตตาการุณยเสียน่ีกระไร 
 
 ขอ 6.  กระทําสิ่งท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะอยางไร 
 ไมวาลูกจะอยูในชนบทเล็กๆ หรือในเมืองใหญๆ หากเปนเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับประโยชนสุขของสวนรวมแลว ลูกจะตองไมทอถอยในการ 
เปนอาสาสมัคร เชน ขุดคูสงนํ้าเพ่ือไวใชในนายามหนาแลง หรือสราง
ทํานบเพ่ือปองกันนํ้าทวม หรือซอมสะพานที่ชํารุดเพ่ือใหการสัญจร  
ไปมาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน หรือใหทานอาหารแกคนอดอยาก 
หรือใหนํ้าแกคนกระหาย แลวลูกก็ควรชักชวนชาวบานใหรวมแรง  
รวมใจกันกระทําความดีรวมกัน ใครมีเงินก็ออกเงิน ใครมีแรงก ็  
ออกแรง ผนึกกําลังใหเขมแข็ง จะไดชวยเหลือคนไดมากข้ึน หากใครมา
วารายลูก ก็จงอยาใสใจ ถาเราทําดีโดยสุจริตแลว ใครๆ ก็ยอมเขาใจ
และชวยปองกันลูกเสียอีก ลูกจงอยาทอถอย ไมวาจะประสบอุปสรรค
ใดๆ ก็อยาไดวางมือเปนอันขาด 
 
 ขอ 7.  ไมทําตนเปนปูโสมเฝาทรัพย หมั่นบริจาค อยางไร 
 คําสอนในพระพุทธศาสนาน้ันมากมาย พระผูมีพระภาคทรงแนะนํา
ใหรูจักใหทานเสียกอน การใหคือการเสียสละ ทานท่ีบรรลุธรรมแลว
ทานเสียสละไดหมด ท้ังอายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) และ
อายตนะภายนอก (รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธัมมารมณ)      
ก็สิ่งท่ีประกอบกันข้ึนมาเปนชีวิตทานยังเสียสละได เรื่องทรัพยสิน   
เงินทองของนอกกาย ไฉนจักเสียสละไมได ถาเราสามารถเสียสละได
ทุกอยางเชนน้ีแลว เราก็จะรูสึกวา เรามิไดแบกภาระอันใดไว ทําใหจิตใจ
ปลอดโปรง ไมหวงหนากังวลหลัง ใครทําของเราเสีย ใครขโมยของ 
เราไปก็ไมเดือดรอนเลยแมแตนิด เพราะเราเสียสละไดหมดจริงๆ ผูท่ี 
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ไมสามารถเสียสละไดท้ังหมด ก็ตองเริ่มตนดวยการใหทานบริจาค
ทรัพยเสียกอน คนในโลกน้ีเห็นวาปจจัยสี่น้ันเปนสิ่งสําคัญของชีวิต 
และเงินเทาน้ันท่ีจะบันดาลใหไดมาซึ่งปจจัยสี่ เพราะฉะน้ันคนสวนมาก
จึงใหความสําคัญแกเงินเทาชี วิต หาไดคิดสักนิดไมวา หากยังมี      
ลมหายใจก็ดีอยูหรอก ถาหมดลมเมื่อใดมีใครเคยเอาอะไรติดตัวไป   
ไดบาง ผู ท่ีรักเงินย่ิงชีวิต จึงควรฝกตนใหรูจักการบริจาคทรัพย      
ใหทานเสียบาง ใหมๆ ก็จะเกิดความเสียดาย เพราะคนรักเงินย่ิงชีวิต
มักเปนคนตระหน่ี ใจคอคับแคบ แตถาหมั่นบริจาคก็จะเกิดเปนนิสัย 
อันดีงามข้ึน สามารถบริจาคไดมากข้ึน และไมนึกเสียดายดังแตแรก 
 
 ขอ 8.  ธํารงไวซึ่งความเปนธรรมไดอยางไร 
 ธรรมะคือประทีปท่ีสองวิถีทางแหงชีวิต เมื่อหนทางขางหนา 
สวางไสว ชีวิตยอมดําเนินไปตามทิศทางอันถูกตอง ดุจด่ังคนท่ีมี
นัยนตาดี ยอมสามารถเลือกทางเดินท่ีสะดวกท่ีสุดและดีท่ีสุดได 
โบราณทานจึงวา ธรรมะคือการธํารงไวซึ่งฟาดินและมนุษย ใหเกิด
ความสมดุลผสมผสานกลมกลืนเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน จะขาดไป
แมแตสิ่งหน่ึงสิ่งใดก็หามิได ตองเปนปจจัยอิงอาศัยซึ่งกันและกัน     
ทําใหเกิดสรรพสิ่งดวยธรรมะ ธรรมะทําใหชีวิตหลุดพนจากหวงแหง
ความทุกข มีอิสระเสรีท่ีจะอยูในโลกตอไปก็ได จะไปใหพนโลกเสียก็ได 
ฉะน้ัน เมื่อลูกเห็นศาลท่ีบูชานักปราชญราชบัณฑิต หรือเห็นคัมภีร
โบราณท่ีเปนธรรมะอันสูงสง  ลูกจะตองถนอมดวยความเคารพ    
หากมีสิ่งขาดตกบกพรอง ลูกจะตองซอมแซมใหอยูในสภาพดีดังเดิม 
เพ่ือเปนประโยชนแกอนุชนรุนหลังตอไป ลูกจะตองเผยแผธรรมะ  
ธํารงไวซึ่งธรรมะ ปฏิบัติตนดวยธรรมะ สอนใหผูอื่นรูจักธรรมะ     
จึงจะเรียกวาเปนพุทธศาสนิกท่ีรูซึ้งในพระกรุณาคุณ พระปญญาคุณ 
และพระบริสุทธิคุณ ของพระผูมีพระภาคเจา ถาลูกทําไดเชนน้ี จึงจะได

ชื่อวาเปนผูรูพระคุณของพระผูมีพระภาคอยางแทจริง และไดถวาย
ความกตัญูกตเวทีแดพระองคอยางถูกตองแลว 
 
 ขอ 9.  เคารพผูมีอาวุโสกวาอยางไร 
 ในครอบครัว ยอมมีบิดามารดา พ่ีชายพ่ีสาว ท่ีมีอาวุโสกวาเรา   
เราตองเคารพรักรูจักปรนนิบัติเอาใจใสดูแลทุกขสุข ใหความสุข  
ความสําราญแกทาน ใหความสนิทสนมกลมเกลียว ย้ิมแยมแจมใส  
เขาหากัน พูดจากันดวยวาจาอันไพเราะ นานไปก็จะเปนผูมีนิสัยอันดีงาม 
 
 ในประเทศ ยอมมีฮองเตเปนประมุขท่ีเราจะตองแสดงความ
จงรักภักด ีรับราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษากฎหมายย่ิงกวา
ชีวิตของลูกเอง อยาอวดดีทําผิดโดยคิดวาพระองคจะไมทรงทราบ 
การลงโทษคนโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย ก็อยาเมาอํานาจจน
ตัดสินโทษดวยอารมณ อยานึกวาพระองคไมทรงทราบ แลวทําไปดวย
ความลําพองใจ โบราณทานวาการรับใชฮองเตก็คือการรับใชสวรรค 
สวรรคยอมประทานความเจริญความสุขสมบูรณให ถาลูกทําดีพอ 
 
 ขอ 10.  รักชีวิตผูอื่นดุจรักชีวิตตนเองอยางไร 
 มนุษยจักทรงความเปนมนุษยอยูได ก็ดวยจิตท่ีมีเมตตากรุณา   
การเอาชนะสิ่งท่ียากท่ีสุดคือใจของตนเอง ตองเร่ิมปลูกฝงจิตใหมี
เมตตากรุณากอน การสั่งสมคุณธรรมใดๆ ก็ตองเร่ิมท่ีจิตอันกอปร
ดวยเมตตากรุณาเชนกัน ในสมัยราชวงศโจวน้ัน (กอน ค.ศ. 1100 - 
กอน ค.ศ. 771, กอน พ.ศ. 457 - กอน พ.ศ. 329) ทานโจวกงซึ่งเปน
ไจเสี่ยงของพระเจาเฉิงออง ไดแตงหนังสือข้ึนเลมหนึ่งใหชื่อวา โจวหลี ่
อันเปนตนตํารับท่ีราชวงศตอๆ มา ถือเปนแบบฉบับวาดวยการ
บริหารประเทศ หนาท่ีความรับผิดชอบของขาราชการ กฎหมายและ
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จารีตประเพณี รวมท้ังพิธีกรรมตางๆ มีอยูขอหน่ึงท่ีทานกําหนดไววา 
เดือนแรกของป เปนเวลาท่ีพืชพันธุธัญญาหารมีโอกาสเจริญเติบโต 
งายแกการต้ังครรภของสรรพสัตว ฉะน้ัน การเซนสรวงบูชาในเดือนน้ี
จึงหามฆาสัตวตัวเมีย เพราะเกรงวาอาจจะกําลังต้ังครรภอยู น่ีก็เปน
ความเมตตากรุณาของทานโจวกง ทานนักปราชญเมิ่งจ่ือไดกลาวไววา 
ผู ดียอมอยูหางไกลจากโรงครัวท่ีมีการฆาสัตว เพราะเพียงแต         
ไดยินเสียงผูอื่นฆาสัตวก็ทําใหจิตใจหดหูเศราหมองได ทานผูใหญ    
แตกาลกอนจึงไมยอมบริโภคเน่ือสัตวสี่ประเภท คือ 
 
 1. สัตวท่ีไดยินเสียงเขาฆา 
 2. สัตวท่ีเห็นเขากําลังฆา 
 3. สัตวท่ีเลี้ยงอยูเอง 
 4. สัตวท่ีเขาจงใจฆาเพ่ือใหเราบริโภค 
 
 ลูกเห็นใครท่ีไมอยากบริโภคเน้ือสัตว แตยังทําไมไดทันที ก็จง
แนะนําเขาใหเร่ิมไมแตะตองเน้ือสัตวสี่ประเภทน้ีใหไดเสียกอน 
 
 เร่ิมฝกเสียแตเด๋ียวน้ี ความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมยอม
ติดตามมา เมื่อกระแสจิตไดถูกฝกฝนใหเจริญดวยเมตตาธรรมและ
กรุณาธรรมแลวไซร ก็จะไมนึกอยากฆาสัตว สัตวท้ังมวลลวนมีชีวิต
จิตใจเชนเราเหมือนกัน การนําตัวไหมลงไปตมในนํ้ารอนๆ เพ่ือทํา
เคร่ืองนุงหมท่ีนิยมกันวาสวยงามมีคามาก ท่ีแทเปนบาปกรรมโดย   
ไมรูตัว ความจริงผาไหมมิใชเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตมนุษย เรานาจะ
ใชผาฝายท่ีไมตองเบียดเบียนสัตวจะมิดีกวาหรือ แมกระท่ังการถางดิน
ฆาหนอน ก็ลวนแตเปนบาปกรรมท้ังสิ้น ดูดูมนุษย เกือบทั้งหมด   
ลวนแตเบียดเบียนชีวิตผูอื่นเพ่ือความมีชีวิตของตนเอง ตองทํา
ปาณาติบาตอยูตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยู แมกระท่ังมือท่ีตบยุงบ้ีมด    

เทาท่ีเหยียบลงไปบนตัวสัตวโดยไมเจตนา ก็ไม รูตัววาวันหน่ึงๆ       
ไดทําไปกี่ครั้ง ลูกจงระวังใหดี ปองกันใหได นอกจากจะสุดวิสัยจริงๆ 
มีโคลงโบราณอยูบทหนึ่งซึ่งเปนท่ีประทับใจพอจนบัดน้ี ทานวาไววา 
เพราะรักหนูจึงเก็บขาวไวใหกิน เพราะสงสารแมลงจึงไมจุดตะเกียง   
ในยามค่ําคืน ดูเถิดวา คนโบราณน้ันทานมีเมตตากรุณาเพียงไร 
 
 การทําความดีน้ันไมมี ท่ีสิ้นสุด อธิบายเทาไรก็คงไมหมด         
จงถือหลักสิบประการน้ี แลวลูกก็จะแผขยายการทําดีใหกวางขวาง
ออกไปเอง การสั่งสมคุณธรรมใหครบหน่ึงหมื่นคร้ังก็จะอยูเพียง    
แคเอื้อม 
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โอวาทขอที่ส่ี 
ความถอมตน 

 
 โอวาทท้ังสามขอท่ีกลาวจบไปแลวน้ัน ลวนแตสอนใหทําความดี 
สวนโอวาทขอสุดทายน้ี ทานสอนใหรูจักวางตนในการคบหาสมาคม
กับบุคคลท่ัวไป โดยใหยึดคุณธรรมขอน้ีไวคือการถอมตน ไมอวดดี  
วาตนเองวิเศษกวาผูอื่น จะไดไมมีเร่ืองกับใคร ไมกลาทําความชั่ว 
สํานึกอยูเสมอวาตนเองยังทําความดีไมเพียงพอ แลวจะมีความกาวหนา
ในการฝกตน และไมเพียงแตจะหาความรูเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา      
แตยังตองรูจักฝกตนใหเขากับคนในสังคมได จะไดไมมีศัตรูท้ังตอหนา
และลับหลัง ไมมีอุปสรรคในการสั่งสมคุณธรรมความดีงาม 
 
 คัมภีรเอกเก็งไดกลาวไววา ผูใดยกตนขมทาน อวดวิเศษกวาผูอื่น 
ยอมตองประสบความเสียหาย ผูใดออนนอมถอมตน ไมจองหอง
ลําพองตน ยอมตองประสบความสุขความเจริญ 
 
 แมแตแผนดินก็หนีกฎน้ีไมพน ดูแตขุนเขาท่ีสูงตระหงาน ยืนทะมึน 
เยยฟาทาดิน ก็ยังตองพังทลายอยูเนืองๆ สวนแองนํ้าท่ีตํ่าตอยน้ัน 
กลับมี นํ้าขังอยูตลอดเวลา แมแตปศาจก็ชอบใหรายคนทระนง       
และอภิบาลคนท่ีออนนอมถอมตน วิชาโปยกวยน้ันไดแบงออกเปน   
64 หนวย หนวยอื่นๆ ลวนสอนใหเห็นผลดีและผลชั่วในพฤติกรรม 
ของมนุษย แตหนวยแหงการออนนอมถอมตนน้ีไมมีผลชั่วเลย มีแต
ผลดีท้ังสิ้น จึงเห็นไดวาฟาดินเทพยดาผีปศาจและมนุษย ลวนนิยม
ชมชอบความออนนอมถอมตนกันท้ังสิ้น 
 

 ในคัมภีรอื่นๆ ก็กลาวเหมือนกันวา ทะนงตนยอมนํามาซึ่ง   
ความวิบัติ ถอมตนยอมนํามาซึ่งความเจริญ พอไดไปรวมสอบไลกับ
นักศึกษาอื่นๆ ต้ังหลายคร้ัง ทุกคร้ังพอสังเกตเห็นนักศึกษาท่ียากจน
บางคน บนใบหนามักทอประกายแหงความถอมตน จนบางคร้ังพอ  
คิดอยากจะเอามือท้ังสองของพอไปประคองประกายแหงความถอมตน
น้ันมาประดับบนใบหนาของพอเสียบาง และไมตองสงสัยเลย พวกเขา
เหลาน้ีสอบไลไดทุกทีไป 
 
 เมื่อตอนท่ีพอ เข ามาสอบในเมืองหลวง  มี เ พ่ือนนักศึกษา        
รวมเดินทางมาดวย รวมท้ังหมดสิบคนดวยกัน พอสังเกตดูเห็นมีคน 
ท่ีอายุนอยท่ีสุด มีชื่อวาปง เปนคนเดียวที่มีความสงบเสง่ียมเจียมตน  
มีความถอมตนอยูเปนนิจ พอจึงบอกกับเพ่ือนวา คนๆ น้ีตองสอบไล
ไดแนนอน เพ่ือนถามวาทําไมพอจึงรูลวงหนาไดเลา พอบอกเขาวา 
ความถอมตนยอมนํามาซึ่งความเจริญ ในหมูพวกเราท้ังสิบคนน้ี      
มีใครบางท่ีซื่อและจริงใจเหมือนเขา คอยเอาใจเพ่ือนฝูง ไมเคยเอาเปรียบ
ใครเลย แมใครจะหยอกลอก็ไมโกรธตอบ ใครนินทาวารายก็ไมโตเถียง 
สํารวมระวังไมยอมปลอยตัวปลอยใจไปตามอารมณเหมือนคนอื่น  
คนเชนน้ีแมแตผีสางเทวดาฟาดินก็ยังตองใหความคุมครองและ
ชวยเหลือ เมื่อผลการสอบไลคร้ังน้ันปรากฏออกมา ก็เปนจริงดังท่ีพอ
คาดไวทุกประการ 
 
 เมื่อป พ.ศ. 2120 พออยูในเมืองหลวง พักกบัเพ่ือนชื่อไคจือ แซเผงิ 
พอสังเกตดูรูสึกเขาเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อเด็กๆ เขาข้ีเลนซุกซน   
และเจาอารมณ แตบัดน้ี ดูเขามีสติควบคุมอารมณไดดีมาก เขามีเพ่ือน
อยูคนหนึ่ง  เปนคนดีมาก  ฉลาด  ซื่อตรง ชอบชวยเหลือเพ่ือน 
คุณธรรมสามประการน้ีสมแลวท่ีจักขนานนามเขาวากัลยาณมิตร   
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เขามักจะติเตียนไคจือตอหนา ไคจือไมเคยโกรธหรือโตตอบเขาเลย   
รับฟงอยางอารมณดีเสมอ พอจึงบอกเขาวา นิสัยอันดีงามของเขาน้ี 
ยอมเปนปจจัยนําเขาไปสูความมีบุญวาสนา สวนคนท่ีตองประสบ
เคราะหกรรม ก็เปนเพราะเขาสรางนิสัยไมดีงาม เปนเหตุปจจัยนําเขา
ไปสูความหายนะเชนกัน สําหรับเพ่ือนน้ัน แมฟาดินก็ตองประทาน
ความชวยเหลือ ปน้ี เพ่ือนจะตองสอบไลไดอยางแนนอน ตอมาก ็   
เปนจริงดังท่ีพอพูดกับเขาไว 
 
 มีเด็กหนุมคนหน่ึงแซจาว สอบไลไดในภูมิลําเนาของตนเมื่ออายุ
ยังไมถึง 20 ป แตตอจากน้ันไปจะสอบกี่คร้ังก็ไมเคยสอบไลไดอีกเลย 
ตอมาไดติดตามทานบิดาที่ตองยายไปรับราชการท่ีอํา เภออื่น          
ในอําเภอน้ัน มีบัณฑิตท่ีมีความรูสูงอยูทานหน่ึงแซเฉีย เด็กหนุม      
ไดทราบขาวก็ รีบนําบทประพันธของตนไปหาเ พ่ือขอคําแนะนํา       
โดยไมคาดฝน ทานบัณฑิตจับพูกันไดก็ตวัดขอความในบทประพันธน้ัน
ท้ิงเกือบหมด ถาเปนบางคนก็จะโกรธมาก แตเด็กหนุมคนน้ีนอกจาก 
จะไมโกรธแลว ยังขอบพระคุณทานบัณฑิต รีบแกไขบทความแลวนํามา
ใหทานแกไขใหอีก ดวยความออนนอมถอมตนน้ี เปนสิ่งท่ีหาไดยากย่ิง 
พอรุงขึ้นอีกปหน่ึง เด็กหนุมน้ีก็สอบไลได 
 
 เมื่อป พ.ศ. 2135 พอไดไปเมืองหลวงเพ่ือเขาเฝาฮองเต ไดพบ
กับเพ่ือนคนหน่ึง ดูเขาชางมีความจริงใจและอารมณดีเสียน่ีกระไร 
ประกายแหงความออนนอมถอมตนอยูท่ัวบรรยากาศท่ีรอบๆ ตัวเขา 
ทําใหพอไดสัมผัสกับประกายน้ีดวยความชื่นชม พอกลับจากเขาเฝา  
ไดเลาใหเพ่ือนๆ ฟงวา หากฟาจะประทานความเจริญรุงเรืองแกใคร 
มักจะประทานสติปญญาใหกอน เมื่อมีสติปญญาแลว คนท่ีเจาอารมณ
ก็จะเปลี่ยนเปนคนท่ีควบคุมอารมณได คนท่ีอวดดีก็กลายเปนคน  

ถอมตนได เมื่อพัฒนาตนเองไดแลว ฟายอมประทานบุญวาสนามาให 
และก็เปนจริงดังวา เขาสอบไลไดในปน้ันเอง 
 
 เมื่อป พ .ศ . 2077 มี นักศึกษาแซจางคนหน่ึง  มีความรู ดี      
เขียนบทความก็ดี เปนคนเดนคนหนึ่งในบรรดานักศึกษาท้ังหมด     
เขาเดินทางมานานกิงเพ่ือเขาสอบ พักอยูท่ีวัดๆ หน่ึง เมื่อผลการสอบ
ประกาศออกมา ปรากฏวาสอบตก แทนที่จะโทษตนเองวาความรู    
ยังไมถึงจึงสอบไมได กลับโกรธกรรมการคุมสอบหาวาไมยุติธรรม   
มีตาก็หามีแววไม บทประพันธดีๆ ก็หาวาไมดี หลวงจีนในวัดทานหน่ึง
ไดยินเขา จึงยืนย้ิมอยู เขาก็ เลยพาลโกรธทานหลวงจีนไปดวย    
หลวงจีนจึงกลาวกับเขาวา ดูดูแลวเห็นทีบทประพันธของทานไมดีจริง 
เขายิ่งโกรธใหญ ตวาดหลวงจีนวา ยังไมทันเห็นบทประพันธจะรูวาดี
ไมดีไดอยางไร หลวงจีนจึงพูดวา การประพันธตองอาศัยความสงบ
ทางใจ จิตเปนสมาธิจึงจะเขียนไดดี ทานควบคุมอารมณไมได หว่ันไหว
อยูตลอดเวลา จะเขียนบทประพันธไดดีอยางไรได นักศึกษาจางไดสติ 
จึงคุกเขาขอขมาและมอบตัวเปนศิษย 
 
 หลวงจีนจึงสอนวา การสอบไลไดหรือไม ลวนขึ้นอยูกับชาตาชวิีต 
ถาชาตาไมดี แมจะเขียนบทประพันธไดดีอยางไรก็สอบไมได จึงตอง
แกไขท่ีตนเองเสียกอน นักศึกษาจางกราบถามทานวา หากข้ึนอยูกับ
ชาตาชีวิตแลวจะแกไขไดหรือ หลวงจีนพูดวา ฟาประทานชีวิตใหเรา  
แตชาตาชีวิตเราตองสรางสมเอง หากกระทําแตกรรมดีมีศีลมีธรรม 
ชอบชวยเหลือผูอื่น ย่ิงไมมีผูรูเห็นก็ย่ิงเปนกุศลมหาศาล เมื่อเราสั่งสม
ความดีจนเต็มเปยมแลว เราจะตองการชาตาชีวิตอยางไรก็ไดท้ังน้ัน 
นักศึกษาจางจึงปรารภวา ขาพเจาเปนคนจน จะมีปญญาชวยเหลือ 
คนอื่นไดอยางไร ทานชี้แจงวา การทําความดีตองเร่ิมท่ีใจ มุงแกไข
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ตนเองเสียกอน เชนการออนนอมถอมตนก็ไมตองใชเงินเลย ทําไมทาน
ไมตําหนิตนเองวาความรูยังไมเพียงพอจึงสอบตก แตกลับไปดา
กรรมการควบคุมสอบเลา 
 
 นักศึกษาจางเพ่ิงไดคิด จึงเริ่มปฏิบัติตนเสียใหม ลดความ     
หย่ิงผยองลงไปทุกวันๆ เพ่ิมคุณธรรมใหกับตนเองมากย่ิงข้ึนทุกวันๆ    
คร้ันอีกสามปตอมา ในป พ.ศ. 2080 ในคืนวันหน่ึงไดฝนไปวา ไดไปใน
ตึกสูงใหญหลังหน่ึง เห็นบัญชีรายชื่อนักศึกษาท่ีสอบไลวางอยูหน่ึงเลม 
เมื่อเปดออกดูเห็นทุกหนามีชองวาง เกิดความสงสัยจึงถามคนท่ียืนอยู
ใกลๆ วา ทําไมบัญชีรายชื่อนักศึกษาท่ีสอบไลไดแลวจึงมีการคัดออก
อีกเลา ไดรับคําตอบวา เน่ืองจากผูท่ีสอบไลไดแลว จะตองผานการ
ตรวจสอบในยมโลกทุกๆ 3 ป ถาใครมีความประพฤติไมดี ไมอยูใน
ธรรมก็จะถูกคัดชื่อออก จะสอบอีกอยางไรก็สอบไมได แลวชี้ไปท่ีวาง 
บนสมุดบัญชีน้ันวา สามปมาน้ี เจาต้ังใจฝกตนใหกาวหนาไปมาก     
จะเอาชื่อเจาไวตรงน้ี ขอใหเจารักตนสงวนตัว อยาไดวูวามทําผิด
เหมือนดังแตกอนอีก ปน้ัน เขาก็สอบไลไดท่ี 105 
 
 เมื่อดูเหตุการณท่ีผานมาแลว ยอมจะเห็นไดวา สูงจากศีรษะ
มนุษยไปเพียง 3 ฟุตก็มีเทพเจาคอยเฝาดูอยูแลว เราจะตองทําแตสิ่ง 
ท่ีเปนมงคล หลีกเลี่ยงการกระทําอันเปนอัปมงคลเสีย จะดีจะชั่ว      
จึงอยูท่ีตัวเราเอง ถาควบคุมจิตใจและความประพฤติของเราใหดี     
ไมทําสิ่งที่ฟาดินและผีสางเทวดาไมพอใจ ไมหยิ่ง ไมโอหัง ไมวูวาม 
อดทนในสิ่งท่ีทนไดยาก ฟาดินและผีสางเทวดาก็ยอมจะสงสารเรา  
เห็นใจเรา ประทานความชวยเหลือแกเรา คนท่ีจะเปนใหญเปนโต      
ในอนาคตยอมไมทําจิตใจคับแคบเห็นแกตัว ยอมไมเปนผูทําลาย
ความสุขความเจริญของตนเอง ความถอมตนทําใหมีโอกาสท่ีจะไดรับ

การอบรมสั่งสอนจากทานผูรู ไดรับประโยชนจากทานเหลาน้ันไมจบสิ้น 
นักศึกษาจึงควรทําตัวเชนน้ี ลูกจงจําไววา คนท่ียกตนขมทาน ถือดี
อวดเบงน้ัน แมจะไดดิบไดดีก็ไมย่ังยืนนาน 
 
 โบราณทานวาไว ปรารถนาชื่อเสียงยอมไดชื่อเสียง ปรารถนา
ความรํ่ารวยก็ยอมไดเปนเศรษฐี ความปรารถนาของมนุษยเปรียบ
ประดุจรากแกวของตนไม เมื่อหยั่งลึกลงดินแลวตนไมก็จะมีกิ่งกาน
ไพศาล ออกดอกออกผลตามฤดูกาล รากแกวของมนุษยก็คือการ     
ออนนอมถอมตน ไมวาจะเปนเร่ืองเล็กนอยหรือเรื่องใหญ เราจะตอง 
ยึดมั่นในคุณธรรมขอน้ี ถอมตนไวเสมอ ใหความสะดวกแกผูอื่น      
เมื่อไมทําใหผูอื่นสะเทือนใจเพราะความอวดดีของเราแลว ฟาดินยอม
ประทับใจในความดีของเรา พวกนักศึกษามักบนบวงเทพยดาฟาดิน
ขอใหสอบไลได แตพวกน้ีไมคอยมีความจริงใจ การบนบวงจึงไมไดผล 
ทานนักปราชญเมิ่งจ่ือพูดกับพระเจาฉีเซวียนอองวา พระองคโปรด
ดนตรี ถาโปรดดวยความจริงใจแลวไซร ชาตาของประเทศฉี ก็จัก
รุงเรืองสุกใสเปนแน แตน่ีพระองคโปรดดนตรีเพ่ือความสุขของ
พระองคเอง หากพระองคสามารถขยายความสุขสวนพระองคน้ีให  
แผไพศาลไปในดวงใจของราษฎรทุกคนแลวไซร ราษฎรก็จะมีความสุข
เหมือนด่ังพระองค และทุกคนก็จะจงรักภักดีตอพระองคอยางสุดหัวใจ 
เมื่อน้ันชาตาของบานเมืองฉีจะไมรุงเรืองสุกใสอยางไรได เมื่อลูก
ตองการสอบไลไดเปนขุนนาง ลูกก็จะตองต้ังความปรารถนาไวดุจ 
รากแกวของตนไม แนวแนท่ีจะทําความดีไมทอถอย สั่งสมความดีงาม
ใหไดทุกๆ วัน ลดความถือดีอวดดีใหหมดสิ้นไป สรางอนาคตดวยตัว
ลูกเอง ชาตาชีวิตจักทําอะไรได ขอใหลูกจงเพียรพยายามตอไปเถิด 
ความสําเร็จยอมรอลูกอยูแลวอยางแนนอน 
 



 

 47 

บัญชีกรรมประจําวัน 
 
วัน/เดือน/ป กุศลกรรม หมายเหต ุ อกุศลกรรม หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 บัญชีน้ีจะชวยกระตุนเตือนใหเราพ่ึงไดเมื่อยามท่ีจะโนมเอียง     
ไปในทางมิชอบ ทําบัญชีน้ีใหไดสม่ําเสมอ ความดีจะเพ่ิมข้ึน ความชั่ว    
จะลดนอยลง จนในท่ีสุดเหลือแตความดีลวนๆ การบรรลุธรรมยอม
บังเกิดข้ึนตามข้ันตอนของการประพฤติดีปฏิบัติชอบอยางแนนอน 
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ลําดับการสอบไลของจีนโบราณ 
 
 
ซิวจาย นักศึกษาท่ีสอบไลไดครั้งแรกในภูมิลําเนาของตน หมายถึง  
  ผูฉลาดท่ีคัดมาแลว 
 
กือหยิน ซิวจายท่ีสอบไลไดอีกคร้ัง หมายถึง ผูฉลาดท่ีสมควร 
  สนับสนุนตอไป 
 
จ้ินสือ กือหยินท่ีสอบไลไดอีกคร้ัง เปนบัณฑิตท่ีควรสงเสริม 
  ใหเขาสอบรับราชการไดแลว 
 
 
 ทานเหลี่ยวฝานสอบไดจ้ินสือแลว ก็สอบเขารับราชการเลย     
จึงมิไดเขาสอบชิงตําแหนงจอหงวนอีก และเปนเพราะความสันโดษ 
ของทานดวย เมื่อนักศึกษาไดผานบันได 3 ข้ันเปนบัณฑิตแลว        
ถาจะสอบตอไปก็ตองเดินทางเขาเมืองหลวง เขาสอบในพระราชวัง 
ฮองเตทรงคัดเลือกดวยพระองคเอง 
 
 
จอหงวน ผูท่ีมีลักษณะเปนเลิศ ไดเปนท่ีหน่ึง 
 
ปงหงัน ผูท่ีพลาดไปนิด แมเปนรองก็มีสองตาท่ีฉลาดไดเปนท่ีสอง 
 
ถัมฮวย ผูเขาใจเก็บดอกไม ไดเปนท่ีสาม 
 
 

 สมัยราชวงศถัง ผูสอบจ้ินสือไดแลว จะไดรับพระราชทานเลี้ยง 
เรียกวางานเก็บดอกไม โดยคัดเลือกจิ้นสือท่ีมีอายุนอย 2 ทาน         
ไปเลือกเก็บดอกไมงามและมีชื่อในอุทยานตางๆ เพ่ือมาเปนหัวขอ     
ในการแตงโคลงฉันทกาพยกลอนของบัณฑิตในงานเลี้ยง ตอมาผูท่ี
สอบไลไดท่ีสามก็จะไดรับพระราชทานนามน้ีจนถึงสมัยราชวงศเช็ง 
 
 
ถวนหลู ผูท่ีสอบไลไดท่ี 4 ไมไดเขาเฝา หมายถึงผูที่รับทราบวา 
  สอบไลไดโดยพระบรมราชโองการท่ีขุนนางประกาศตอๆ 
  กันออกมาจากทองพระโรง 
 
ฮ่ันหลิม ผูท่ีสอบไลไดท่ี 5 ไมไดเขาเฝาเชนกัน หมายถึงบัณฑิต 
  ท่ีสอบไลไดในข้ันน้ีมากมาย ประดุจไมยืนตนตระหงานในปา 
  เปรียบประดุจกําลังของแผนดิน 
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ชีวิตม ี2 ระบบ คือ 
 ระบบรูปธรรม ไดแกวิถีชีวิตทางกาย 
 ระบบนามธรรม ไดแกวิถีชีวิตทางจิต 
 ท้ัง 2 ระบบน้ี เสมือนเสนขนาน 2 เสน ท่ีไมมีวันพบกันท่ีจุดบรรจบ
ไดเลยหากไมมีอายตนะ ซึ่งเปนกลุมธรรมท่ีเชื่อมโยงวิถีชีวิตท้ัง 2 ระบบ 
ใหมาอยูในวงจรเดียวกัน ความสัมพันธระหวางอายตนะภายในและ
อายตนะภายนอก เปนปจจัยสําคัญย่ิงท่ีกระตุนใหชีวิตเกิดบทบาทและ
พลังงานมากมาย ต้ังแตเกิดจนตาย ชาติแลวชาติเลา 
ทานเปรียบธรรม 2 กลุมน้ีไววา 
อายตนะภายใน 6 กลุม 
 คือขบวนการสื่อความหมายทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (สมอง) 
เสมือนวิถีทางที่นําอาคันตุกะไปสูการพบปะอยางมีเงื่อนไข 
อายจนะภายนอก 6 กลุม 
 คือขบวนการรุกเราจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ 
เสมือนแขกผูมาเยือน 
 ท่ีวามีเง่ือนไข ก็เพราะรูปตองผานวิถีทางตาเทาน้ัน จึงจะเขาถึง
ศูนยการเห็นไดอยางมีระเบียบ รูปท่ีอยูนอกทัศนวิสัยก็ดี ไมมีเหตุ
ปจจัยท่ีเหมาะสมสนับสนุนก็ดี ยอมไมอยูในเง่ือนไขท่ีจะเกิดการเห็น  
ข้ึนไดอยางเปนขบวนการ อายตนะอีก 5 คูก็เชนกัน เสียงตองผาน
วิถีทางหู จึงจะเขาถึงศูนยการไดยิน กลิ่นตองโชยเขาวิถีทางจมูก     
รสตองมาเยือนตามวิถีทางลิ้น โผฏฐัพพะคือสิ่งเราท่ีตองสัมผัสผาน
วิถีทางกาย เชน ลมกระทบผิวหนังผานวิถีทางกายเขาสูศูนยกาย
สัมผัส ธรรมารมณคือสรรพสิ่งท้ังปวงท่ีผานวิถีทางใจ (สมอง)     
เราใหเกิดความนึกคิดจิตไมวาง 

 กลุมธรรมท้ัง 6 คูน้ี มาประจวบกันท่ีจุดบรรจบคราใด ก็เปน
ปจจัยใหเกิดขันธ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทุกคร้ังไป 
ขันธ 5 ก็จะเปนปจจัยใหระบบท้ัง 2 ของชีวิตแสดงบทบาทออกมาทาง
กาย วาจา ใจ เปนกุศลกรรมบาง เปนอกศุลกรรมบาง เปนกลางบาง 
สุดแตระดับการฟงรู ดูออก บอกถูก ทําเปน เห็นแจง แสดงออก ฯลฯ 
ของแตละบุคคลยอมแตกตางกันตามแรงขับของกิ เลส  ตัณหา 
อุปาทาน ฯลฯ ขบวนการดังกลาวจักเกิดข้ึน ต้ังอยู ดับไป ดวยความ
ไมคงทน แปรปรวนไปตามเหตุปจจัยคืออนิจจตา เปนปญหาเดือนรอน
วุนวายคือทุกขตา กําหนดตามความตองการของเราเสมอไปไมได   
คืออนัตตา ชีวิตตองเปนไปตามกฎแหงไตรลักษณน้ีตลอดเวลาท่ียังไม
สิ้นชาติสิ้นภพ 
 ทานผูอานท่ีมีสมาธิจิตเปนไปตามมาตรการและสูงถึงมาตรฐาน 
สามารถเขาสูวิปสสนากรรมฐานแลวไซร ยอมแจมแจงในความหมาย
ของอายตนะท่ีละเอียดออนลึกซึ้งซับซอนยิ่งกวาน้ีไดดวยตนเอง 
 ชวงเวลาของชี วิตน้ันมี จํากัดนัก ชี วิตตองขึ้นอยูกับปจจัย
ภายนอก มากกวาท่ีจะมีโอกาสเปนตัวกําหนดความเปนไปของตนเอง 
พระบรมศาสดาจึงทรงพรํ่าสอนตลอด 45 พรรษาของพระองค     
แมในปจฉิมพจนวา 
 จงตั้งตนอยูในความไมประมาท 
 การบรรลุเปาหมายของชีวิต จะทันเวลาหรือไม อยูท่ีความ      
ไมประมาทในอายตนะน้ีแล 
 

เจือจันทน  อชัพรรณ 
(มิสโจ) 

จันทรท่ี 28 กันยายน 2524 
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