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ต้นฉบับดั้งเดิมของหนังสือนี้ เป็ นภาษาจีนโบราณ สมัยราชวงศ์หมิง (ค.ศ.
๑๓๖๘-๑๖๔๔ หรือ พ.ศ.๑๙๑๑-๒๑๘๗) ท่านผูน้ ิ พนธ์มีนามว่า เหลี่ยวฝาน
(สังเกตจากที่ท่านเล่าให้ลกู ฟั ง ท่านคงเกิดในราว ค.ศ.๑๕๔๙ หรือ พ.ศ.
๒๐๙๒ ท่านเขียนหนังสือนี้ เมื่ออายุ ๖๙ หนังสือนี้ จึงมีอายุประมาณ ๓๖๘
ปี )
*หนังสือเล่มนี้ ไม่มีลิขสิทธิ์ กรุณาระบุชื่อผูแ้ ปล เพื่อเป็ นเกียรติประวัติ
และการอ้างอิงที่ถูกต้อง ขอขอบคุณผูแ้ ปลที่ทาให้ได้พบ “ทางสว่าง”
แห่งชีวิตด้วยแง่คิดที่ดีงามแบบตะวันออก
คาแนะนา: ค่อยๆ อ่าน วันละ ๕ หน้า ๑๐ หน้า ไม่ตอ้ งเร่งรีบ
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แรกเริ่มเดิมที ท่านมีนามว่า เอวีย๋ นเสวียห่าย ท่านเป็ นขุนนางจีนใน
แผ่นดินหมิง ก่อนที่จะได้เข้ารับราชการ ท่านได้พบพระเถระ ที่ทรงคุณวิเศษ
ท่านหนึ่ ง ได้สอนให้ท่านเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ท่านเหลี่ยวฝาน
จึงตั้งปณิธาน ที่จะหลุดพ้นจากความเป็ นปุถุชนให้ได้ โดยพัฒนาตนเอง ด้วย
วิธีของพระผูม้ ีพระภาค คือการปฏิบตั ิอย่างจริงจัง ในศีล สมาธิและปั ญญา
แล้วเปลี่ยนชื่อตนเองเสียใหม่วา่ "เหลี่ยวฝาน" ซึ่งมีความหมาย ตรงตาม
ปณิธานที่ต้งั ไว้

เมื่อการปฏิวตั ิราชวงศ์แมนจูของท่านซุนยัดเซ็น ผ่านไปได้ ๓๐ ปี พ.ศ.
๒๔๘๕ เป็ นขณะที่วฒ
ั นธรรมตะวันตก ได้ไหลหลัง่ เข้ามา ท่วมท้นวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของจีน อย่างน่ ากลัว นักปราชญ์ชาวพุทธจีนท่านหนึ่ ง มีนามว่า ฮห
วางจื้ อห่าย ท่านเห็นว่า หนังสือของท่านเหลี่ยวฝานนี้ มีคุณค่าต่อชีวติ ของ
ท่านอย่างล้นเหลือ จึงใคร่จะให้อนุ ชนรุ่นต่อๆ ไป ได้ศึกษา และถือเป็ นแบบ
ฉบับ ในการประพฤติดี ปฏิบตั ิชอบอย่างทัว่ ถึง เพื่อหยุดยัง้ กระแสแห่ง
วัฒนธรรมตะวันตก เพื่ออนุ รกั ษ์ความเป็ นคนจีนดั้งเดิม ที่เต็มเปี่ ยมด้วย
คุณธรรม ความดีงาม ตามหลักธรรมคําสัง่ สอนของสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ให้คงอยูต่ ่อไป
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โดยที่ตน้ ฉบับ เป็ นหนังสือจีนโบราณ มีความหมายลึกซึ้ งยิง่ นัก ยากที่คนรุ่น
ปั จจุบนั จะเข้าถึงอรรถรสได้ท้งั หมด ความจริง ท่านฮหวาง ต้องการอนุ รกั ษ์
หนังสือจีนโบราณไว้ เพื่อให้ชาติจีนคงอยู่ ถึงกับสอนหนังสือจีนโบราณ ตั้งแต่
ชั้นเล็กๆ ในโรงเรียนของท่าน ภาษาสมัยใหม่ เพียงแต่ใช้ประกอบการ
อธิบาย ให้นักเรียนเข้าถึงอรรถรส ของหนังสือจีนโบราณยิง่ ขึ้ นเท่านั้น แต่มีผู้
ขอร้องท่านว่า การอ่านหนังสือที่ดี แต่ไม่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย ทําให้
ผูอ้ ่าน ขาดความกระตือรือร้น และเมื่อหมดความสนใจเสียแล้ว ก็ยอ่ มไม่
ได้ผล สมเจตนารมณ์ที่ท่านตั้งไว้ ท่านเห็นด้วย จึงเริ่มเรียบเรียงเสียใหม่เมื่อ
พ.ศ.๒๔๘๕ พิมพ์ดว้ ยหนังสือจีนปั จจุบนั ที่เป็ นภาษาพูดของชาวบ้าน เพื่อ
เปิ ดโอกาส ให้ผทู้ ี่ไม่รหู ้ นังสือเลย เมื่อมีคนอ่านให้ฟัง ก็จะเข้าใจ สามารถ
นําไปปฏิบตั ิ ให้ได้ผลดัง่ ผูท้ ี่รหู ้ นังสือเช่นกัน

สาธุ นักปราชญ์ที่เข้าถึงพุทธธรรม ย่อมไม่ถือความเห็นของตนเป็ นใหญ่
เสมอไป ท่านยอมโอนอ่อนตามความจําเป็ น เพื่อประโยชน์สุขของชนหมูม่ าก
เป็ นที่ต้งั ข้าพเจ้าก็เป็ นผูห้ นึ่ ง ที่ได้รบั ประโยชน์นี้เป็ นอย่างยิง่ จึงขอกราบ
ขอบพระคุณท่านฮหวาง มา ณ ที่นี้ด้วย

เมื่อท่านเรียบเรียงดีแล้ว ก็นําไปขอให้ท่านอาจารย์เจี่ยงเอว๋ยเฉียว ตรวจแก้
อีกครั้งหนึ่ ง ด้วยความไม่ประมาท เพราะท่านต้องการให้หนังสือนี้ ขาดตก
บกพร่องน้อยที่สุด
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ท่านอาจารย์เจี่ยง ก็เป็ นอีกท่านหนึ่ ง ที่ได้รบั อิทธิพลอันดีงาม จากหนังสือ
เล่มนี้ มากมาย ท่านเขียนเล่าไว้วา่ เมื่อท่านอายุได้ ๑๕-๑๖ ปี นั้น ร่างกาย
อ่อนแอ มักเจ็บไข้ได้ป่วย ทําให้ขาดเรียนเสมอ ท่านบิดา จึงนําหนังสือนี้ มา
ให้ท่านอ่าน ท่านยิง่ อ่าน ก็ยงิ่ ชอบใจ ถึงกับลงมือปฏิบตั ิตามคําแนะนํา ใน
หนังสือทันที โดยทําบัญชี บันทึกความดี ความชัว่ ของท่านเอง ที่เป็ นความ
นึ กคิด และพฤติกรรมในแต่ละวัน โดยไม่เข้าข้างตนเอง จากวัน เป็ นเดือน
จากเดือนเป็ นปี บันทึกอย่างละเอียดละออ ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงออกทาง
กาย วาจา หรือใจ เมื่อเวลาได้ผ่านไป ๒-๓ ปี ปรากฏว่า ความชัว่ ได้ลดน้อย
ถอยลง ความดีปรากฏมากขึ้ น นิ สยั ใจร้อน ขี้ โกรธก็หายไป จิตใจสงบ เยือก
เย็นเป็ นสุข หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยคุณความดี ของหนังสือนี้ โดยแท้ ทํา
ให้ท่านเปลี่ยนแปลงไป เป็ นคนละคน กับแต่ก่อน ท่านอาศัยแนวทาง ของ
หนังสือนี้ ดุจเข็มทิศ ดําเนิ นชีวติ ไปได้ อย่างสงบสุขราบรื่น ไม่มีอนั ต้องตกตํา่
เป็ นอันธพาล เพราะมิได้ก่ออกุศลกรรม ที่ทาํ ให้เกิดความเดือดร้อน ทั้งกาย
และใจ แต่อย่างใด ท่านจึงรับตรวจแก้ให้ ด้วยความเต็มอกเต็มใจยิง่ เพื่อบูชา
พระคุณ ของท่านเหลี่ยวฝาน เพื่อประโยชน์สุข ของอนุ ชนรุ่นหลัง เพื่อความ
ผาสุก ของประชาชาติท้งั มวลในโลกนี้

ในขณะที่หนังสือนี้ ออกสู่สายตาของชาวโลกอีกวาระหนึ่ ง ไม่ทราบว่า ท่านฮ
หวางอายุเท่าใด แต่ท่านเจี่ยงนั้น อายุ ๗๑ ปี และยังเป็ นอาจารย์ สอนที่
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ ง ถ้าท่านอายุยนื ถึงวันนี้ ก็จะมีอายุ ๑๐๙ ปี แล้ว สําหรับ
ท่านเหลี่ยวฝานนั้น ถ้าท่านมีอายุจนถึงวันนี้ ก็จะมีอายุ ๔๓๒ ปี
โดยประมาณ อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ ท่านทั้งสามจะสถิต ณ ภพใด ข้าพเจ้า ผู้
อ่อนทั้งคุณและวุฒิ ขอกราบคารวะท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูง และกราบ
ขออนุ ญาตท่านทางจิต ที่บงั อาจคิดถอดความหนังสือนี้ เป็ นภาษาไทย อีกทั้ง
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สมาคมพุทธธรรมแห่งฮ่องกงด้วย ด้วยกุศลเจตนา ของท่านทั้งหลาย ที่กล่าว
นามมานี้ และด้วยแรงกระตุน้ ของมิสเตอร์ และมิสซิสโฮ ที่มีเจตนารมณ์
เช่นเดียวกับท่าน เพียงปรารถนาให้พี่น้องชาวไทย ได้รจู ้ กั กับหนังสือนี้ มี
โอกาสนําไปประพฤติปฏิบตั ิได้ เพื่อให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม ความดีงาม
อันเป็ นนิ สยั ของบรรพชนไทย ที่ได้รบั อิทธิพล ของพระพุทธศาสนา อันชาว
ไทยรุ่นต่อๆ ไปควรรับไว้เป็ นแบบอย่าง ไม่ใช่ถูกคลื่นแห่งวัฒนธรรม
ตะวันตก พัดพาไปตามยถากรรม จนคนไทยไม่เป็ นตัวของตัวเอง ได้โปรด
หยุดทําตัวเป็ นฝรัง่ ดึงความเป็ นไทยกลับคืนมา ช่วยกันยังความผาสุก ให้
เกิดขึ้ นแก่ประเทศชาติ อันเป็ นที่รกั ของเราชาวไทยเถิด

หากการถอดความทั้งหมดนี้ จะมีขอ้ ขาดตกบกพร่องประการใด ขอท่านได้
โปรดให้อภัย แก่ขา้ พเจ้า ผูร้ นู ้ ้อยด้วยเถิด จักเป็ นพระคุณอย่างยิง่
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ประวัติทา่ นเหลี่ยวฝาน

ท่านเหลี่ยวฝานเป็ นชาวเจียงหนาน (กังหนํา) อายุ ๔๓๓ ปี ในปี นี้ หากท่าน
ยังมีชีวติ อยู่ ท่านสอบจิ้ นซื่อได้ และเข้ารับราชการเมื่ออายุ ๓๗ ปี คน
สมัยก่อน มีเวลารํา่ เรียนมากกว่าพวกเราสมัยนี้ ท่านจึงมีความรูก้ ว้างขวาง
ลึกซึ้ งยิง่ นัก เชี่ยวชาญในวิชาการเกือบทุกแขนง นอกจากพุทธธรรมที่ท่าน
สนใจมาก จนสามารถเข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้แล้ว ท่านยังเป็ น
นักปราชญ์ ในทางอักษรศาสตร์ โบราณคดี คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์
โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุทกศาสตร์ ธรณีวทิ ยา นิ ติศาสตร์
รัฐศาสตร์ ปรัชญา ฯลฯ แม้ยุทธศาสตร์ ท่านก็ชาํ ่ ชอง สามารถใช้ปัญญา
เอาชนะโจรสลัดญี่ปุ่น ที่โจมตีท่าน ในขณะปฏิบตั ิการทางทหารที่ชายแดน
ได้อย่างงดงาม ตําแหน่ ง หน้าที่ราชการของท่านนั้น ดํารงทั้งฝ่ ายบุ๋นและ
ฝ่ ายบู๊ ซึ่งน้อยคนนัก จักมีความสามารถเช่นนี้ เมื่อท่านถึงแก่อนิ จกรรม แม้
จะเป็ นเวลาที่มิได้รบั ราชการแล้ว ฮ่องเต้ก็ยงั ทรงระลึกถึง คุณงามความดีของ
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ท่านอยู่ จึงทรงสถาปนายศ และทรงประกาศเกียรติคุณของท่าน ให้ปรากฏ
ไปทัว่ แผ่นดิน
ท่านไม่หวงแหน หรือกลัวจะหลุดจากตําแหน่ งหน้าที่ ในราชการ ใครทําให้
ประเทศชาติเสื่อมเสียเกียรติภมู ิ ใครใช้อาํ นาจโดยไม่เป็ นธรรม ใครทําให้
ประชาราษฎร์เดือดร้อน ท่านจะต่อสูอ้ ย่างสุดกําลัง แม้ผนู้ ้ัน จะมีความ
ยิง่ ใหญ่เพียงใด ท่านก็ไม่ยอมสยบ แต่สาํ หรับตัวท่านเองแล้ว ใครจะใส่รา้ ย
ป้ายสี ท่านก็ไม่นําพา อิจฉากันนัก ท่านก็กราบถวายบังคมลา ไปอยูถ่ ิ่นเดิม
ของท่าน ท่านแต่งตํารับตําราไว้มากมาย เป็ นเพชรนํ้าหนึ่ งในสมัยหมิง

เมื่อครั้งท่านเริ่มรับราชการ เป็ นนายอําเภออยูท่ างเหนื อ ซึ่งเป็ นท้องที่ ที่
ประสบอุทกภัยเสมอ ท่านสามารถป้องกันนํ้าท่วมได้ ด้วยวิธีการแยกพลังนํ้า
ออกเป็ น ๓ ทิศทาง แม่น้ําสายเดียวแต่โบราณมา ก็กลายเป็ นสามสาย ด้วย
ปั ญญาของท่าน และความสามัคคีของชาวบ้าน ที่คิดพึ่งตนเองอย่างไม่ยอ่ ท้อ
ผนึ กพลังอันน้อยนิ ดของแต่ละคน รวมเป็ นพลังมหาศาล ยิง่ ใหญ่ เหนื อพลัง
นํ้าที่น่ากลัว แล้วท่านให้ปลูกต้นหลิ่ว (หลิว) ตามริมฝัง่ แม่น้ํา และริมฝัง่
ทะเล ยาวสุดสายตา คราใดที่คลื่นซัดเข้าฝัง่ ทรายจะติดอยูบ่ ริเวณต้นหลิ่ว
ทับถมกันนานเข้า ก็กลายเป็ นเขื่อนธรรมชาติ ป้องกันนํ้าท่วมได้เป็ นอย่างดี
ทางภาคเหนื อของประเทศจีน มักจะมีพายุ พัดทรายมาทีละมากๆ ก็ได้อาศัย
ต้นหลิ่วทั้งหลายนี้ ปะทะแรงลมและทรายไว้ได้

แม้ท่านจะกลับมาอยูถ่ ิ่นเดิม ในบั้นปลายของชีวติ ท่านก็ไม่นัง่ ดูดาย คอย
ช่วยเหลือ ดูแลทุกข์สุขของชาวบ้าน อย่างใกล้ชิด คิดค้นวิธีทาํ ไร่ไถนา ให้
ก้าวหน้ายิง่ ๆ ขึ้ น ให้แผ้วถางพื้ นดินที่รกชัฏ จนเกิดประโยชน์ แก่ผทู้ ี่ไม่มีที่ดิน
7

ของตนเอง นอกจากท่านจะสอน ให้ชาวบ้านมีความรูก้ ว้างขวาง มีรายได้
เพิ่มพูนแล้ว ท่านยังสอนให้ชาวบ้านรักกัน ช่วยเหลือกัน เสียสละ และหมัน่
บริจาคจนเป็ นนิ สยั แต่ละวัน ท่านจะทําตารางการทํางานส่วนตัว และส่วนที่
จะทําเพื่อผูอ้ ื่นไว้ล่วงหน้า ท่านไม่เคยอยูน่ ิ่ ง ทํางานตลอดวัน อย่างมีระเบียบ

ท่านฝึ กสมาธิเป็ นเวลา และสมํา่ เสมอ จนบรรลุฌาน และเจริญวิปัสสนา
กรรมฐาน จนบรรลุญาณ

ท่านถึงแก่อนิ จกรรม เมื่ออายุ ๗๔ ปี ในขณะที่บุตรของท่านอายุ ๔๒ ปี แล้ว
คือปี พ.ศ.๒๑๖๖ (ค.ศ.๑๖๒๓) ผิดจากที่ท่านผูเ้ ฒ่าข่งพยากรณ์ไว้ถึง ๒๑ ปี
โดยมิตอ้ งบนบวงต่อฟ้ าดิน และท่านผูศ้ กั ดิ์สิทธิ์ มิตอ้ งสะเดาะเคราะห์ ปล่อย
นกปล่อยปลา

อันคุณงามความดีนี้ ช่างมีอานุ ภาพ ต่อชีวติ มนุ ษย์ ให้เห็นถึงปานนี้ หนอ

ภรรยาของท่าน ก็ใจบุญสุนทร์ธรรม ไม่ยงิ่ หย่อนกว่ากันเลย เป็ นคู่ชีวติ ที่
คอยส่งเสริมแต่ในทางที่ดีงาม เป็ นปั จจัยในการทําดี เพื่อกันและกัน
ตลอดเวลา มีอยูค่ รั้งหนึ่ ง ภรรยาของท่านซื้ อฝ้ ายมาปั ่น เพื่อทําเสื้ อหนาว
ท่านเหลี่ยวฝานท้วงว่า บ้านเรามีเสื้ อหนาวอย่างดี ทําด้วยแพรเนื้ อดี สอดไส้
ด้วยนุ่ น อุ่นดีอยูแ่ ล้ว ไฉนจะให้ลกู ใส่เสื้ อหนาว ที่ทาํ ด้วยผ้าฝ้ ายถูกๆ เล่า
ภรรยาของท่านตอบว่า ก็เพราะฝ้ ายนั้นถูก จึงตัดใจขายเสื้ อหนาวดีๆ ของลูก
เสีย ได้เงินมามากๆ เพื่อทําเสื้ อหนาวแจกชาวบ้าน ที่กาํ ลังหนาวสัน่ อยูน่ ี้ ได้
8

ทัว่ ถึง ท่านเหลี่ยวฝานดีใจมาก พูดด้วยความตื้ นตันใจว่า ถ้าแม่ใจบุญถึงปาน
นี้ ลูกของเรา จะไม่มีวนั ลําบากเป็ นแน่ แท้

บุตรของท่าน ก็สอบจิ้ นซื่อได้เช่นท่าน และได้เป็ นนายอําเภอ ที่เมืองกว่างตง
(กวางตุง้ ) อีก ๒๑ ปี ต่อมา ก็สิ้นแผ่นดินหมิง ใน พ.ศ.๒๑๘๗ (ค.ศ.๑๖๔๔)
ประเทศจีน ตกอยูใ่ นเงื้ อมมือของชาวแมนจู ที่สถาปนาราชวงศ์ชิง (เช็ง)
ปกครองชาวจีน ตามวิสยั เชิงเช่นผูเ้ ป็ นนาย อยูน่ านถึง ๒๖๗ ปี ท่านซุนจง
ซาน (ดร.ซุนยัดเซ็น) กับคณะ จึงได้ลบความเป็ นเจ้าเข้าครอง ออกจาก
ประวัติศาสตร์ได้สาํ เร็จ ในปี พ.ศ.๒๔๕๔ (ค.ศ.๑๙๑๑)

เป็ นบุญของเราชาวไทย ที่ไม่ตอ้ งทนถูกเคี่ยวเข็ญเย็นคํา่ กรําไปถึง ๒๖๗ ปี
พระคุณของวีรกษัตริย์ และวีรชนของเรานั้น ใหญ่หลวงนัก แม้ประวัติศาสตร์
จะได้จารึกความยิง่ ใหญ่ไว้แล้ว แต่เราก็จะต้องสํานึ กในพระคุณ จดจําไว้ใน
ส่วนลึกของดวงใจ เพื่อเป็ นตัวอย่าง อันที่จะปกป้องแผ่นดินไทยต่อไป ด้วย
ชีวติ ของเราทุกคน

ท่านหานซานต้าซือ ศิษย์ของท่านอวิน๋ กุเถระ เขียนประวัติ เมื่อท่านอาจารย์
ได้จากไปแล้ว

ผูด้ อ้ ยปั ญญา ขอกราบคารวะท่านหานซานต้าซือ กราบขออนุ ญาตท่าน
จารึกประวัติของท่านอวิน๋ กุเถระ ผูพ้ ลิกชีวติ ของท่านเหลี่ยวฝาน ดังต่อไปนี้
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ท่านอวิน๋ กุเถระ เกิดเมื่อ ค.ศ.๑๕๐๐ (พ.ศ.๒๐๔๓) ในราชวงศ์หมิง ท่านเกิด
ก่อนท่านเหลี่ยวฝาน ๔๙ ปี ท่านคิดบวชตั้งแต่ยงั เป็ นเด็ก สมัครเป็ นศิษย์
กับอาจารย์ท่านหนึ่ ง ที่วดั ต้าอวิน๋ จื้ อ อายุ ๑๙ ปี เริ่มฝึ กฌาน อายุ ๒๕ ปี
บวชเป็ นภิกษุ ได้พบอาจารย์ที่ทรงคุณวิเศษ ณ วัดเทียนหนิ ง จึงฝากตัวเป็ น
ศิษย์ ได้ตดั ขาดจากกิจนิ มนต์ท้งั หมด นัง่ เข้าสมาธิอยูเ่ ป็ นระยะๆ จาก ๗ วัน
เป็ น ๑๔ วันครั้ง จนถึง ๔๙ วัน แล้วกําหนดใหม่จาก ๑ เดือนครั้งเป็ น ๒
เดือนครั้ง ถึงหนึ่ งปี เต็ม ไม่เคยก้าวล่วงธรณีกุฏิของท่านไปเลย จิตท่านใสใจ
สว่าง แต่ท่านอาจารย์อธิบายว่า การฝึ กจิตเช่นนี้ ไม่สามารถบรรลุมรรคผล
นิ พพานได้ แล้วสอนให้ท่านฝึ กมหาสติปัฏฐาน ๔ ติดตามการเกิด-ดับของ
จิต ให้ได้ทุกขณะ ไม่วา่ จะอยูใ่ นอิริยาบถใด จงตั้งกายานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน
ณ ที่น้ัน เมื่ออยูใ่ นความรูส้ ึกอย่างไร จงตั้งเวทนานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน ณ
ความรูส้ ึกนั้น เมื่ออยูใ่ นสภาพจิตอย่างไร จงตั้งจิตตานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน ณ
สภาพนั้น เมื่อเผชิญกับสภาวธรรมใด จงตั้งธัมมานุ ปัสสนาสติปัฏฐาน ณ
สภาวะนั้น ฝึ กให้สติและสัมปชัญญะ คอยกํากับบทบาททุกขณะ ของปั จจุบนั
ให้รเู ้ ท่าทัน ให้รทู ้ นั ท่วงที ให้รอู ้ ย่างไม่ยนิ ดียนิ ร้าย ให้รอู ้ ย่างหมอที่กาํ ลัง
ตรวจคนไข้ ให้รอู ้ ย่างผูพ้ ิพากษากําลังวินิจฉัยคดี ว่าขณะนี้ เรากําลังทําอะไร
อยู่ กําลังรูส้ ึกอย่างไรอยู่ กําลังมีสภาพจิตเป็ นเช่นไร กําลังเผชิญกับ
สภาวธรรมอะไร เมื่อกระแสแห่งกิเลสตัณหา อุปาทาน กําลังเกิด-ดับอยู่
ตลอดเวลา วันแล้ววันเล่า คืนแล้วคืนเล่า ชีวติ ก็ล่วงไปๆ จงเพียรพยายาม
อย่าท้อถอย แม้แต่กา้ วเดียว แม้แต่ขณะจิตเดียว ที่จะสํารวจตรวจดู
สติสมั ปชัญญะว่า ได้เจริญงอกงาม มีประสิทธิภาพเพียงพอ แก่การปฏิบตั ิ
ธรรมหรือยัง จนกว่าความรูค้ วามเข้าใจ จะถึงจุดอิ่มตัว ก็จกั หลุดพ้น จาก
อิทธิพลของกิเลสตัณหา อุปาทานได้เอง
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ท่านอวิน๋ กุเถระ จึงเริ่มฝึ กมหาสติปัฏฐาน ๔ อย่างจริงจังทันที บางครั้ง ไม่
ฉันไม่จาํ วัด ก็มีชีวติ อยูไ่ ด้อย่างเป็ นสุข อยูม่ าวันหนึ่ ง ขณะที่ท่านอิ่ม จากการ
ฉันอาหาร ท่านเผลอตัวเพียงขณะจิตเดียว ชามข้าวก็ตกลงบนพื้ น ทันใดนั้น
ท่านก็เข้าถึงความหมายของสติ และสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ ท่านรีบไป
กราบเล่าให้ท่านอาจารย์ฟัง ท่านอาจารย์ผงกศีรษะ รับรองวาระจิตของลูก
ศิษย์วา่ ได้เข้าถึงสภาวธรรมแล้วจริง ตั้งแต่น้ันมา จิตของท่านอวิน๋ กุเถระ
ได้รบั การพัฒนายิง่ ขึ้ น เป็ นลําดับ จนหลุดพ้นจากกามฉันทะ คือ ความพอใจ
ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทางกาย และกระทบทางใจ หลุดพ้นจากความ
พยาบาท อันเป็ นความคิดให้รา้ ยคน หรือสัตว์เสียได้ หลุดพ้นจากถีนมิทธะ
อันทําให้จิตมืดมัว กายง่วงโงกเสียได้ หลุดพ้นจากอุทธัจจกุกกุจจะ อันยัง
ความตื่นเต้น ฟุ้ งซ่าน หวาดหวัน่ รําคาญใจเสียได้ หลุดพ้นจากวิจิกิจฉา อัน
ยังความเคลือบแคลง สงสัย ไม่แน่ ใจ ในการประพฤติปฏิบตั ิธรรม ตามคํา
สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียได้ การล่วงพ้นนิ วรณ์ท้งั ๕ นี้ เป็ น
ปั จจัยให้ท่านเข้าถึงความหมาย ของอุปาทานขันธ์ ๕ เห็นความเกิดขึ้ น ตั้งอยู่ - ดับไปของรูป เห็นความไม่คงทน ต้องทรุดโทรม แปรปรวน ไปตาม
เหตุปัจจัยของรูป ของเวทนา ของสัญญา ของสังขาร และของวิญญาณ
(กระแสจิตที่รบู ้ ทบาทของรูป เวทนา สัญญา สังขาร เมื่อเกิดขึ้ น ตั้งอยู่ ดับ
ไป)

ท่านละสัญโญชน์ อันเป็ นเครื่องจองจําชีวติ ให้ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิด อยูใ่ น
วัฏสงสาร คอยเชื่อมโยงอายตนะภายนอก และภายในทั้ง ๖ ทวาร ให้เกิด
ความประมาท ติดใจใหลหลงในรูปธรรมเสียได้
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เมื่อท่านอวิน๋ กุเถระมีสติ และสัมปชัญญะ ตั้งอยูเ่ ฉพาะหน้าเช่นนี้ แล้ว กิเลส
ตัณหาอุปาทาน และความเห็นผิด ย่อมอาศัยนอนเนื่ อง อยูใ่ นจิตใจของท่าน
ไม่ได้อีกแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้ น ก็คือ องค์ธรรมอันยิง่ ใหญ่ คือโพชฌงค์ ๗ อันเป็ น
กลุ่มธรรมสามัคคี ที่เกิดขึ้ นด้วยกัน อิงอาศัย ให้คุณต่อกันและกัน นําไปสู่
องค์ปัญญาแห่งการตรัสรู ้ กลุ่มธรรมอันประเสริฐยิง่ นี้ เอง ที่ทาํ ให้ท่านอวิน๋ กุ
เถระ เห็นแจ้งในอริยสัจ ๔ ทุกแง่ทุกมุมอย่างหมดจด ข้ามพ้นความโศกและ
ความรํา่ ไร ดับได้ซึ่งความทุกข์และโทมนัส มีแต่ความกระปรี้ กระเปร่า ชื่น
บาน สงบสบายทั้งกายและใจ อยูอ่ ย่างเป็ นกลางในทุกสิ่ง แม้จะมีใครขอ ให้
ท่านขนสัตว์ให้หมดโลกเสียก่อน ก็เป็ นสิ่งที่ทาํ ไม่ได้ เพราะเมื่อจิตได้หลุดพ้น
จากกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเสียแล้ว ย่อมไม่มีทาง ที่จะห่วงหน้า
กังวลหลังได้อีก พระพุทธศาสนาจึงมิใช่สอนให้ชาวพุทธ ตัดช่องน้อยแต่พอ
ตัว ดังที่หลายท่านเข้าใจกันอยู่

มีอยูว่ นั หนึ่ ง ขณะที่ท่านอวิน๋ กุเถระ กําลังนัง่ เข้าสมาธิ จนกายไม่ไหวติงอยู่
นั้น ได้มีผทู้ รงอิทธิพลมาเที่ยววัด เห็นท่านนัง่ เฉย ไม่ลุกขึ้ นต้อนรับ ก็โกรธ
หาว่าท่านไม่มีสมั มาคารวะ ผรุสวาท อย่างไม่กลัวบาปกรรม ท่านจึงย้าย ไป
อยูท่ ี่วดั ชีเสียซาน อันเป็ นสถานที่ๆ ท่านเหลี่ยวฝานไปกราบนมัสการท่าน
ในเวลาต่อมา และท่านก็ได้สอน ให้ท่านเหลี่ยวฝาน ฝึ กมหาสติปัฏฐาน ๔
เช่นเดียวกับท่าน

เมื่อท่านหานซานต้าซือ ไปกราบลาท่าน เพื่อออกธุดงค์ ท่านให้โอวาทว่า
โบราณท่านเดินธุดงค์ เพื่อมองเห็นตนเอง ขูดเกลาตนเอง พัฒนาตนเอง
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เพื่อความหลุดพ้น เจ้าจงสําเหนี ยกอยูเ่ สมอว่า จะมีหน้ากลับมาพบพ่อแม่ พี่
น้อง ครูบาอาจารย์ ญาติสนิ ทมิตรสหายได้อย่างไร ถ้าเดินธุดงค์ โดยรองเท้า
สึกเสียเปล่า ไม่ได้รบั ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น เป็ นการสิ้ นเปลืองเงินทอง
ของผูท้ ี่ถวายรองเท้าเจ้ามา ท่านหานซานต้าซือประทับใจในโอวาท จนสะอื้ น
ไห้

ลูกศิษย์ของท่าน มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้ นทุกที อุบาสก อุบาสิกามาฟั งธรรมจาก
ท่านเนื องแน่ น ท่านพูดน้อย พูดแต่ที่เป็ นประโยชน์แก่ผฟู้ ั ง เสียงท่านชัดเจน
ก้องกังวาน ก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ ไป ท่านกลับไปยังบ้านเกิด โปรดผูค้ น
เป็ นจํานวนหมื่น จํานวนแสน อยูม่ าคืนหนึ่ ง เป็ นคืนขึ้ น ๕ คํา่ เดือนอ้าย ปี
ค.ศ.๑๕๗๕ (พ.ศ.๒๑๑๘) ชาวบ้านเห็นบนหลังคากุฏิที่ท่านอยูส่ ว่างไสว
เสมือนไฟกําลังลุกโชติช่วงฉะนั้น ครั้นรุ่งเช้า ชาวบ้านพากันไปที่วดั ปรากฏ
ว่า ท่านได้ดบั ขันธ์ไม่ไหวติงเสียแล้ว ทุกคนจึงลงความเห็นว่า ท่านดับขันธ์
ด้วยเตโชกสิณนัน่ เอง

ขณะนั้น ท่านอายุ ๗๕ ปี พรรษา ๕๐

ท่านหานซานต้าซือ รําพึงรําพันว่า ตั้งแต่ท่านออกธุดงค์ ได้พบพระเถระ
มากมาย แต่จะหาใครสักรูปหนึ่ ง ที่ทรงคุณวิเศษ เช่นท่านอวิน๋ กุเถระไม่มี
เลย แม้ต่อมา ท่านหานซานต้าซือพรรษามากขึ้ น ก็ไม่สามารถลืมคําสอน
ของท่านได้ แม้ปฏิปทา ในศีลาจารวัตรของท่าน ก็ได้นํามาประพฤติปฏิบตั ิ
ตาม อย่างเคร่งครัด
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ที่หลุมฝังศพ ของท่านอวิน๋ กุเถระ มีศิลาจารึก คุณธรรมอันสูงส่งของท่าน
โดยท่านเหลี่ยวฝาน ท่านหานซานต้าซือ เห็นว่า ควรมีประวัติจารึกไว้ ให้ชน
รุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบตั ิตาม จึงเขียนประวัติ และคําสัง่ สอนของท่านไว้
เป็ นหนังสือเล่มหนึ่ ง เสียดาย ผูด้ อ้ ยปั ญญาบันทึกไว้ได้เพียงนี้

ขอความหลุดพ้นจงเกิดแก่ท่านผูอ้ ่านเทอญ
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โอวาทข้อที่หนึ่ ง การสร้างอนาคต
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พ่อนั้น กําพร้าท่านบิดามาแต่อายุยงั ไม่ถึง ๒๐ ท่านย่าของลูกในเวลา
นั้น ก็มีอายุมากแล้ว ท่านได้บอกให้พอ่ เลิกคิดที่จะเป็ นขุนนางเสีย หันมา
เรียนแพทย์จะดีกว่า ท่านบอกพ่อว่า การเป็ นแพทย์น้ัน นอกจากจะยึดเป็ น
อาชีพได้ดีแล้ว ยังจะช่วยคนยากจนได้อีกด้วย ถ้ามีความสามารถดีก็จะเป็ น
แพทย์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็ นความปรารถนาของท่านบิดาที่เสียชีวติ ไปแล้ว
ต่อมา พ่อพบผูเ้ ฒ่าท่านหนึ่ ง ที่วดั ฉืออวิน๋ จื้ อ ท่านมีเครายาว มีราศี
ผ่องใสยิง่ นัก รูปร่างสูงใหญ่ สง่างามราวกับเทพยดา พ่อจึงคารวะท่านด้วย
ความเคารพ
ท่านพูดกับพ่อว่า เธอจะได้เป็ นขุนนางนะ ปี หน้าจะสอบผ่านได้ท้งั
สามขั้น ไฉนจึงไม่เรียนหนังสือเล่า
พ่อจึงเล่าสาเหตุให้ท่านฟั ง แล้วถามชื่อแซ่และที่อยูข่ องท่าน
ท่านตอบว่า ท่านแซ่ขง่ เป็ นชาวอวิน๋ หนาน ได้เล่าเรียนวิชา
โหราศาสตร์ อันเป็ นตําราดั้งเดิม ถ่ายทอดกันมาโดยมิได้แก้ไขเพิ่มเติมอันใด
ให้ไขว้เขวเลย ซึ่งเป็ นตําราของท่านบรมโหราจารย์ผยู้ งิ่ ใหญ่แห่งราชวงศ์ซอ้ ง
พ.ศ. ๑๕๐๓-๑๖๗๐ ท่านผูเ้ ฒ่าข่งต้องการจะถ่ายทอดวิชานี้ ให้แก่พอ่ พ่อจึง
พาท่านมาบ้าน เพื่อมาพบท่านย่าของลูก ท่านกําชับให้พอ่ ต้อนรับท่านผูเ้ ฒ่า
ให้ดี แล้วทดลองให้ท่านพยากรณ์ดู ปรากฏว่าแม่นยําไปเสียทุกสิ่ง แม้แต่
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่ผิดพลาดเลย
พ่อจึงเริ่มเรียนหนังสือใหม่ ก็ท่านลุงของลูก ที่เป็ นลูกพีล่ กู น้องของพ่อ
นี่ แหละ ท่านได้แนะนําให้พอ่ ไปเป็ นนักเรียนกินนอนที่สาํ นักเรียนแห่งหนึ่ ง
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ท่านผูเ้ ฒ่าข่งได้พยากรณ์พอ่ ไว้วา่ จะสอบผ่านทั้งสามขั้น ขั้นแรกจะได้
คะแนนมาเป็ นที่ ๑๔ ขั้นกลางจะได้ที่ ๗๑ และขั้นที่สามจะได้ที่ ๙ ปรากฏว่า
ผลออกมาเช่นนั้นจริงๆ
ต่อมา ท่านก็พยากรณ์อนาคตของพ่อไว้วา่ ปี ใดจะสอบได้เป็ น
นักเรียนหลวง ได้ขา้ วพระราชทานเป็ นจํานวนเท่านั้นถัง ปี ใดจะได้สอบขั้น
สุดท้าย ปี ใดจะได้เป็ นนายอําเภอ เมื่อเป็ นนายอําเภอแล้วสามปี ครึ่ง ก็ควร
ลาออกจากราชการ เพราะอายุ ๕๓ ปี ก็จะสิ้ นอายุขยั จะนอนตายอย่างสงบ
ในวันขึ้ น ๑๔ คํา่ เดือน ๘ เวลาระหว่างตี ๑-๓ น่ าเสียดายจะไม่มีบุตรไว้สืบ
สกุล พ่อได้บนั ทึกไว้ทุกคํา เพื่อกันลืม
ในกาลต่อๆ มา คําพยากรณ์ของท่านผูเ้ ฒ่าข่งก็ยงั คงแม่นยําเสมอมา
มีอยูค่ รั้งหนึ่ ง ท่านพยากรณ์ไว้วา่ จะได้รบั พระราชทานข้าวหลวงครบจํานวน
หนึ่ งแล้ว จึงจะได้สอบขั้นสุดท้าย เพื่อเตรียมตัวเข้าเมืองหลวงนั้น ยังไม่ทนั ที่
พ่อจะได้รบั พระราชทานข้าวหลวง ครบตามจํานวนที่ท่านพยากรณ์ไว้ พ่อก็
ได้รบั คําสัง่ ให้ไปสอบ คราวนี้ สอบตก พ่อเริ่มสงสัยในคําพยากรณ์อยูใ่ นใจ
แต่แล้วในปี ต่อมา มีอาจารย์ท่านหนึ่ ง ที่เคยเป็ นกรรมการตรวจข้อสอบให้พอ่
ท่านเคยชมพ่อว่า คําตอบทั้ง ๕ ข้อของพ่อนั้น เขียนได้ดี เหมือนขุนนาง
ผูใ้ หญ่ เขียนทูลเกล้าฯ ถวายความเห็นต่อฮ่องเต้นัน่ เทียว ท่านว่า ถ้าคนไม่มี
ความรูจ้ ริง ย่อมเขียนไม่ได้เช่นนี้ ความสามารถของพ่อย่อมจักเป็ นประโยชน์
ต่อแผ่นดิน ไฉนจึงจะถูกทําลายอนาคตเสียเล่า ท่านจึงสัง่ ให้พอ่ ไปทํางานกับ
ท่าน และให้รบั พระราชทานข้าวหลวงย้อนหลัง จนครบจํานวนที่ขาดไป
ปรากฏว่าเท่าจํานวนที่ท่านผูเ้ ฒ่าข่งคํานวณไว้พอดี
เมือ่ เป็ นเช่นนี้ ยิง่ ทําให้พอ่ เพิม่ ความเชื่อถือ ในคําพยากรณ์ของท่านผู้
เฒ่าข่งยิง่ ขึ้ น เพราะอุปสรรคที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้น ทําให้เห็นได้ชดั เจนยิง่ ขึ้ นว่า
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ชะตาชีวติ นั้น ได้ถูกลิขิตมาแล้วอย่างแน่ นอน ไม่ชา้ ก็เร็ว จะมีใครเป็ น
อุปสรรคอย่างไรก็หนี ไม่พน้ พ่อจึงปล่อยใจให้เป็ นไปตามยถากรรม ไม่มี
ความกระตือรือร้น ไม่ทะเยอทะยาน ขวนขวาย ไม่ดิ้นรนที่จะเอาดีไปกว่านี้
อีกต่อไป ทําให้จิตใจสงบดียงิ่ นัก
เมือ่ พ่อสอบได้แล้วเช่นนี้ ก็ตอ้ งเดินทางเข้าเมืองหลวง (ปั กกิ่ง) อยูใ่ น
มหาวิทยาลัยของหลวงหนึ่ งปี พ่อไม่ได้ดูหนังสือ หรือตําราเรียนใดๆ อีกเลย
เอาแต่นัง่ สมาธิ ไม่พดู ไม่จา ไม่คิดอะไรทั้งสิ้ น พอครบหนึ่ งปี พ่อก็ได้รบั คําสัง่
ให้ยา้ ยไปเข้ามหาวิทยาลัยของหลวงทางใต้ (นานกิง) อันเป็ นสถาบันสุดท้าย
ซึ่งนักศึกษาที่สอบไล่ได้ตามขั้นตอนต่างๆ ในภูมิลาํ เนาเดิมของตนมาแล้ว
จะต้องเข้ามาฝึ กฝนเตรียมตัวสอบ เพื่อออกรับราชการต่อไป แต่ก่อนที่พอ่ จะ
เข้าไปยังสถาบันนี้ ได้แวะไปที่วดั ชีเสียซาน เพื่อคารวะท่านอวิน๋ กุเถระ
เสียก่อน พ่อได้นัง่ สมาธิกบั ท่านสองต่อสอง เป็ นเวลานานถึงสามวันสามคืน
โดยมิได้หลับนอนเลย
พระเถระกล่าวกับพ่อด้วยความแปลกใจว่า อันธรรมดาปุถุชนนั้น
จิตใจว้าวุน่ สับสน จึงไม่สามารถบรรลุฌานได้ ส่วนพ่อนั้น ไฉนนัง่ สามวันแล้ว
ยังไม่เห็นจิตใจวอกแวกเลย
พ่อจึงเล่าสาเหตุให้ท่านฟั งว่า ท่านผูเ้ ฒ่าข่ง ได้พยากรณ์อนาคตของ
พ่อไว้แน่ นอนแล้ว คิดวุน่ วายไปก็ไร้ประโยชน์ จึงทําใจให้สบายไร้กงั วลดีกว่า
ท่านอวิน๋ กุเถระหัวเราะร้องว่า โธ่เอ๋ย นึ กว่าเป็ นผูว้ เิ ศษแล้วเสียอีก ที่
แท้ก็ยงั เป็ นปุถุชนอยูน่ ัน่ เอง
พ่อจึงกราบถามท่านว่า ทําไมจึงว่าพ่อเป็ นปุถุชน ท่านตอบว่า อันที่
จริง คนเรานั้นถ้าจิตใจไม่วา้ วุน่ ทําใจให้สงบได้แล้ว ก็เกือบจะสําเร็จเป็ นพระ
อรหันต์ พ้นจากความเป็ นปุถุชนได้แล้ว แต่คนธรรมดานั้นจิตใจยากที่จะสงบ
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ระงับได้ การฟุ้ งซ่านนี่ เอง ที่ทาํ ให้คนเราถูกผูกมัด ด้วยพลังอํานาจบวก และ
พลังลบของธรรมชาติ ทําให้ไม่มีอิสระเสรี ต้องขึ้ นกับดวงชะตาราศี และการ
โคจรของดวงดาวบนท้องฟ้ า ที่โหราจารย์ได้คิดค้นทําสถิติกนั ไว้ โหราศาสตร์
จึงมีขึ้นด้วยเหตุนี้ ก็มีแต่สามัญชนคนธรรมดาเท่านั้น ที่จะถูกกําหนดได้ตาม
วิชาโหราศาสตร์ แต่คนทําความดีมากๆ แล้ว ชะตาชีวติ จักทําอะไรได้
โหราศาสตร์น้ัน หยัง่ ไม่ถึงกรรมดีกรรมชัว่ ของคนเราหรอก วิชาโหราศาสตร์
จึงยึดถือเป็ นบรรทัดฐานไปหมดมิได้ เพราะคนดีน้ัน ถึงแม้ชะตาชีวติ จะบ่งไว้
ว่าไม่ดีอย่างไร แต่พลังแห่งกุศลกรรมนั้น ใหญ่หลวงนัก สามารถพลิกความ
คาดหมายของโหราศาสตร์ได้ คนจน ก็กลายเป็ นคนรวยได้ คนอายุส้นั ก็
กลายเป็ นคนอายุยนื ได้ ในทํานองเดียวกัน คนที่สร้างอกุศลกรรมอย่างหนัก
ไว้ ชะตาชีวติ ก็ไม่สามารถผูกมัดเขาไว้ได้เช่นกัน แม้จะถูกลิขิตมาว่า จะได้ดีมี
สุขอย่างไร แต่พลังแห่งอกุศลกรรมนั้นหนักนัก ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลง
ความสุขเป็ นความทุกข์ ความมีลาภยศ กลายเป็ นหมดลาภยศ ความอายุยนื
ก็กลายเป็ นอายุส้นั ได้เช่นกัน ท่านว่าพ่อนั้น ปล่อยชีวติ ให้ขึ้นอยูก่ บั ชะตา
กรรมมายีส่ ิบปี ไฉนจะไม่ใช่ปุถุชนเล่า
พ่อกราบถามท่านอีกว่า ถ้าเช่นนั้น ชะตาชีวติ เป็ นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้
หรือ
ท่านตอบว่า ชะตาชีวติ นั้นเป็ นสิ่งที่ไม่แน่ นอน อนาคตเราต้องสร้าง
ของเราเอง คนทําดีชะตาก็ดี คนทําชัว่ ชะตาก็ชวั ่ เมื่อต้องการอนาคตดีก็ตอ้ ง
ทําดี ถ้าทําแต่ความไม่ดี แม้ชะตาจะดีก็กลายเป็ นร้ายไปได้ ในพุทธธรรมก็
ได้กล่าวไว้วา่ ผูใ้ ดต้องการลาภยศ ย่อมได้ลาภยศ ผูใ้ ดต้องการบุตรธิดาย่อม
ได้บุตรธิดา ผูใ้ ดต้องการอายุยนื ย่อมได้อายุยนื หากประกอบแต่กรรมดี
ย่อมสมปรารถนาแล พระผูม้ ีภาคทรงกล่าวไว้เช่นนี้
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พ่อซักท่านต่อไปว่า ท่านนักปราชญ์เมิง่ จือ่ ได้กล่าวไว้วา่ หาก
ปรารถนาสิ่งใด ต้องได้สิ่งนั้น ท่านคงหมายถึง สิ่งที่กระทําได้ทางนามธรรม
ละกระมัง คุณธรรมความดีงามนั้น เป็ นสิ่งที่มนุ ษย์สร้างได้เองโดยไม่ตอ้ ง
ลงทุน ไม่ตอ้ งไปแสวงหาจากที่ไหน แต่ทางรูปธรรมนั้น ยศถาบรรดาศักดิ์
ชื่อเสียงและความมัง่ คัง่ จะแสวงหาได้อย่างไร ถ้าไม่มีผหู้ ยิบยืน่ ให้
ท่านอวิน๋ กุเถระตอบพ่อว่า ท่านเมิง่ จือ่ กล่าวไว้ไม่ผิดหรอก พ่อเอง ที่
เข้าใจคําสอนของท่านผิดไป ท่านลัก่ โจ๊วเคยกล่าวไว้วา่ "ความสุขความเจริญ
ทั้งมวล เกิดขึ้ นที่ใจก่อนทั้งสิ้ น การแสวงหาใดๆ ก็ตาม ต้องเริ่มต้นที่ใจก่อน
ไม่เพียงแต่จะได้คุณธรรมความดีงามทางธรรมเท่านั้น ความสุขความเจริญ
ลาภยศชื่อเสียงอันเป็ นความดีงามทางโลกก็จะติดตามมาเอง เพราะฉะนั้น
การแสวงหาแต่สิ่งที่ดีงามนั้น ย่อมได้สิ่งที่ดีงามตามปรารถนา ในทํานอง
เดียวกัน หากไม่สาํ รวจตนเอง ไม่เริ่มต้นทําความดีจากตัวเราเอง กลับดิ้ นรน
คิดแสวงหาจากภายนอก แม้จะแสวงหามาได้ ก็เป็ นเพียงได้ตามชะตา
กําหนดไว้เท่านั้น ไม่ใช่ได้เพราะความดีของเรา เพราะการแสวงหาจาก
ภายนอกนั้น อาจจะต้องใช้ความพยายามในทางที่ถูกบ้างผิดบ้าง ไม่ได้ดว้ ย
เล่หก์ ็เอาด้วยกล ไม่ได้ดว้ ยมนต์ก็เอาด้วยคาถา แสวงหาด้วยแรงขับของกิเลส
ตัณหา จึงไม่ทนั ได้คาํ นึ งถึงศีลธรรม เป็ นการสูญเปล่าทั้งสองทาง ทางธรรม
ก็เสียหายแล้ว ทางโลกก็เสียหายอีก การแสวงหาจากภายนอกนั้น จึงไม่ได้
ผลดีเท่าที่ควร"
ท่านถามพ่อว่า ท่านผูเ้ ฒ่าข่งพยากรณ์ไว้วา่ อย่างไรบ้าง พ่อก็เล่าให้
ท่านฟั ง อย่างละเอียด ท่านจึงถามพ่อว่า เธอลองทายดูเองสิวา่ จะสอบได้
เป็ นขุนนางหรือเปล่า จะมีบุตรได้ไหม
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พ่อคิดหาเหตุผลอยูน่ าน โดยสํารวจตนเองตั้งแต่อดีต จนถึงปั จจุบนั
แล้วจึงตอบท่านว่า เห็นทีจะสอบไม่ได้ และก็คงจะไม่มีบุตรอีกด้วย พ่อให้
เหตุผลท่านว่า คนที่จะได้เป็ นขุนนาง จะต้องมีบุญวาสนา ส่วนพ่อนั้น บุญ
วาสนาน้อย ตนเองก็มิได้สงั ่ สมกุศลกรรมอันใดไว้ ให้เป็ นพื้ นฐาน เพื่อ
เสริมสร้างบุญญาบารมีใดๆ นิ สยั ของพ่อก็ไม่ดี ไม่มีความอดทน งานหนักไม่
เอา งานเบาไม่สู ้ ใครทําให้ไม่ถูกใจก็โกรธ ไม่ยอมให้อภัย ใจคอคับแคบ
บางครั้งยังอวดดี ว่ามีความรูม้ ากมาย ยกตนข่มท่าน ใจคิดอย่างไรก็จะทํา
อย่างนั้น คนเช่นพ่อนี้ ไม่สมควรมาสอบเพื่อเป็ นขุนนางกับเขาเลย
แล้วพ่อก็สาธยายให้ท่านฟั งถึงเหตุผลที่คิดว่า ตนเองไม่สมควรมีบุตร
จริง ดังคําพยากรณ์ของท่านผูเ้ ฒ่าข่ง ให้ท่านอวิน๋ กุเถระฟั งต่อไปว่า อัน
ธรรมดานิ สยั ของพ่อนั้น ชอบความสะอาดมากเกินไป ไม่เป็ นไปตามทางแห่ง
มัชฌิมาปฏิปทา โบราณท่านว่าไว้ อันพื้ นดินนั้น ยิง่ ไม่สะอาดเพียงใด ก็ยอ่ ม
เจริญด้วยพืชพรรณนานาชนิ ด นํ้าที่ใสสะอาด มักจะไม่มีปลามาแหวกว่าย
ฉันใด พ่อนั้นชอบความสะอาดมากเกินไป จึงย่อมไม่มีบุตร ฉันนั้น นี่ เป็ น
เหตุผลประการที่หนึ่ ง
ธรรมชาติสรรค์สร้างสรรพสิ่งให้มคี วามสมดุล เพือ่ ให้ชีวติ
เจริญเติบโตด้วยดี แต่พอ่ มักโกรธ ทําให้ร่างกายและจิตใจเสียดุลอยูเ่ ป็ นนิ จ
ย่อมไม่สามารถมีบุตรได้ นี่ เป็ นเหตุผลประการที่สอง
ความเมตตาเท่านั้นที่ค้าํ จุนโลกไว้ แต่พอ่ นั้น จิตใจขาดความกรุณา
ปรานี ไม่ยอมลดตนลงช่วยผูอ้ ื่น เต็มไปด้วยอัสมิมานะ (การถือเขาถือเรา ไม่
ยอมลงให้ใคร) ไฉนจักมีบุตรได้เล่า นี่ คือเหตุผลประการที่สาม
การพูดมาก ทําให้สญ
ู เสียพลัง พ่ออดพูดมากไม่ได้ ทําให้รา่ งกายไม่
แข็งแรง นี่ คือเหตุผลประการที่สี่
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ชีวติ ต้องอาศัยพลัง ลมปราณ และความมีชีวติ ชีวา อันเกิดจาก
ชีวติ ินทรียท์ ี่ธาตุดิน นํ้า ไฟ ลม ผสมอิงอาศัยกันอยู่ สามสิ่งนี้ เป็ นปั จจัยซึ่งกัน
และกัน คอยผดุงชีวติ ไว้ให้ดาํ รงคงอยู่ พ่อดื่มเหล้ามาก เผาผลาญร่างกาย
ตนเองอยูเ่ สมอ ทําให้ปัจจัยทั้งสามนี้ ลดน้อยถอยลง จักมีบุตรได้อย่างไร แม้
จะมีได้ บุตรก็จะไม่แข็งแรงและอายุก็คงไม่ยนื นี่ คือเหตุผลประการที่หา้
ในยามกลางวัน คนเราไม่ควรนอน ในยามกลางคืน ก็ควรนอน
พักผ่อนให้สบาย แต่พอ่ ไม่ชอบนอนกลางคืน ชอบนัง่ เข้าที่เป็ นสมาธิอยู่
ตลอดคืนได้เสมอ ไฉนจักมีบุตรได้เล่า นี่ เป็ นเหตุผลประการที่หก ที่ทาํ ให้พอ่
คิดว่า ชาตินี้พ่อจะมีบุตรไม่ได้ สมจริงดังคําทํานายเป็ นแน่ แท้ และนอกจากนี้
แล้ว ก็ยงั มีสิ่งที่พอ่ ทําผิดๆ ไว้อีกมากมาย แม้จะพูดต่อไปก็คงไม่รจู ้ กั หมด
เป็ นแน่
ท่านอวิน๋ กุเถระฟั งพ่อพูดเสียยืดยาวแล้ว จึงกล่าวว่า ไม่เพียงแต่พอ่
ไม่สมควรจะเข้าสอบเป็ นขุนนางเท่านั้น ยังมีอีกหลายๆ สิ่ง ที่พอ่ ไม่สมควรจะ
ได้รบั ด้วย คนในโลกนี้ แม้จะอยูใ่ นภาวะแวดล้อมเดียวกัน ในเวลาที่ไม่
ต่างกัน แต่บางคนได้รบั แต่สิ่งดีมีสุข บางคนได้รบั แต่ความยากจนเป็ นทุกข์
มีความแตกต่างกันมากมาย ผูร้ ยู ้ อ่ มเข้าใจดีวา่ นัน่ ล้วนแต่เป็ นผลที่เกิดจาก
ใจตนเอง ทุกคนสร้างเหตุที่จะทําให้เกิดผลดีผลชัว่ จากใจตนเองทั้งสิ้ น ผูไ้ ม่รู ้
ย่อมถือว่า เป็ นชะตาชีวติ ที่ลิขิตมาแล้วอย่างแก้ไขไม่ได้ หารูไ้ ม่วา่ ก็ทุกสิ่ง
เกิดจากใจตนเองแล้ว ทําไมตนเองจะแก้ไขไม่ได้เล่า คนที่ทาํ บุญให้ทาน
มากมาย นัน่ เขากําลังสร้างเหตุปัจจัย เพื่อความเป็ นเศรษฐีมีเงินพันชัง่ ร้อย
ชัง่ ตามความมากน้อยที่เขาทําแล้ว บางคนจนถึงขนาดอดตาย นัน่ ก็เพราะ
เขาสร้างเหตุปัจจัยมาเช่นนั้น มีความตระหนี่ เหนี ยวแน่ น ไม่ยอมเกินเลยใคร
ทรมานกักขังสัตว์ให้อดอยาก และอดตายมาแล้ว ผลจึงเกิดแก่เขาเช่นนั้น หา
ใช่ฟ้าดินเกิดความลําเอียงไม่ ฟ้ าดินก็คือธรรมชาติ ย่อมปรานี คนดี ลงโทษ
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คนชัว่ เหมือนดังที่ปรานี ต่อพืชพรรณธัญญาหาร คอยหลัง่ ฝนมาให้ความชุ่ม
ชื้ น คอยส่องความสว่าง มาให้ความเจริญเติบโต และธรรมชาติก็จะดุดนั กับ
ความไร้คุณธรรม กระหนํา่ ทั้งฝน พายุและสายฟ้ า มนุ ษย์ตอ้ งตายไป
ท่ามกลางความดุดนั ของธรรมชาติก็มีไม่น้อย ทั้งนี้ ก็ยอ่ มขึ้ นกับความดีความ
ชัว่ ในตัวบุคคล ใครดีก็จะได้รบั การส่งเสริม ใครเลวก็ลงโทษเสียบ้าง เพื่อให้
เกิดความสมดุลกัน
มีความเชื่อกันมาแต่โบราณกาลว่า การจะมีบุตรหรือไม่น้ัน ก็ขึ้นกับ
เหตุผลเดียวกัน ผูท้ ี่ทาํ ความดีติดต่อกันมาแล้วร้อยชาติ ก็ยอ่ มมีบุตรหลานที่
ดี สามารถสืบสกุล ให้ยดื ยาวได้ถึงร้อยชัว่ คน ผูท้ ี่ทาํ ความดีมาสิบชาติ
ติดต่อกัน ก็ยอ่ มมีบุตรหลานที่ดี สามารถสืบสกุล ให้ยดื ยาวได้ถึงสิบชัว่ คน ผู ้
ที่ทาํ ดีติดต่อกันเพียงสองสามชาติ ก็ยอ่ มจะมีบุตรหลานสืบต่อไป สองสามชัว่
คนเท่านั้น ผูท้ ี่ไม่มีบุตรเลย ก็จะเห็นได้วา่ ไม่เคยสัง่ สมคุณธรรมความดี ที่
เป็ นชิ้ นเป็ นอันมาบ้างเลย
นอกจากบางคนเท่านั้น ที่ไม่ได้ขึ้นอยูก่ บั เหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว คือ
เป็ นผูท้ ี่ไม่มีหนี้ กรรมกับผูใ้ ดมา
ธรรมชาติแห่งการมีบุตรธิดา ถ้ามองตามทัศนะของกฎแห่งกรรมแล้ว
ก็คือการเปิ ดหน้าบัญชีลกู หนี้ เจ้าหนี้ ขึ้ นมาสะสางกันอีกวาระหนึ่ ง บุตรธิดา
บางคนเกิดมาทวงหนี้ ก็ทาํ ตัวดื้ อรั้นอวดดี ก่อความเดือดร้อนวุน่ วายเสียหาย
จนบิดามารดาไม่มีความสุขตลอดเวลา ส่วนที่เกิดมาใช้หนี้ บุญคุณ ที่ติดค้าง
กันอยูใ่ นภพก่อนๆ ก็มีความกตัญํูกตเวที ว่านอนสอนง่าย เป็ นที่พึ่งทั้งทาง
กาย และทางใจของบิดามารดา นําความปลื้ มปิ ติ ความภาคภูมิใจมาให้บิดา
มารดามีความสุข ความอิ่มใจอยูเ่ สมอ
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กุศลกรรมและอกุศลกรรมในอดีต ล้วนเป็ นเหตุปัจจัยให้ชีวติ ต้อง
เวียนว่าย มาพบกันอีก ตามกระแสของวิบากกรรม มาเป็ นพ่อแม่กนั ตาม
กรรมดีกรรมชัว่ ที่แต่ละคนได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กนั มาแต่อดีต ผูใ้ ดมิได้
ก่อหนี้ กรรมไว้กบั ใครเลย ก็ยอ่ มไม่มีผใู้ ดตามมาทวงหนี้ หรือมาใช้หนี้ ก็ทาํ ให้
ไม่มีบุตรธิดาในชาติปัจจุบนั ซึ่งในกรณีเช่นนี้ มีน้อยมาก ท่านเหลี่ยวฝานจึง
มิได้กล่าวไว้ (ผูถ้ อดความ)
แล้วท่านก็บอกพ่อว่า เมือ่ พ่อรูต้ วั เองว่าไม่ดีอย่างไรบ้างแล้วเช่นนี้
และเข้าใจความเป็ นไปของฟ้ าดินแล้วไซร้ ก็จงรีบเร่งสัง่ สมคุณธรรมความดี
งามทันที ไม่คอยแต่จบั ผิดผูอ้ ื่น สามารถให้อภัยได้ แม้ความผิดนั้นจะ
เทียบเท่าภูเขาก็ตาม มีขนั ติอดทนต่อความไม่พอใจ ไม่โกรธง่าย มีแต่ความ
เมตตากรุณา ไม่พดู มาก ไม่ดื่มสุรา รักษาสุขภาพให้ดีท้งั กายและใจ สิ่งที่แล้ว
มาแล้ว ก็ให้คิดว่าตายไปแล้ว เมื่อวานนี้ แล้วเริ่มต้นสร้างสิ่งที่ดีงามขึ้ นมา
แทนที่ เหมือนเกิดใหม่ในวันนี้ มีชีวติ ใหม่เพื่อสร้างสมคุณธรรมที่ดีใหม่
ไม่ใช่ชีวติ เก่าที่มีแต่เลือดเนื้ อ และเต็มไปด้วยความเป็ นปุถุชน สร้างชีวติ ให้
หลุดพ้นจากความครอบงํา ของกิเลสตัณหาอุปาทาน สามารถพัฒนาตนเอง
ให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง แล้วชีวติ ก็จะมีคุณค่า ผิดแผกแตกต่างจากชะตาชีวติ ที่ได้
กําหนดไว้แล้ว ในคําพยากรณ์
ก็รา่ งกายที่กอปรด้วยเลือดเนื้ อนี้ ยังเป็ นไปตามลิขิตของดินฟ้ า ทําไม
กับชีวติ ที่กอปรด้วยคุณธรรมความดีงาม ฟ้ าดินจะไม่หยัง่ รูไ้ ด้หรือ โชคชะตา
ที่ฟ้าดินลิขิตมา มนุ ษย์ยงั พอหลีกเลี่ยงได้บา้ ง แต่เคราะห์กรรม ที่เกิดจาก
การกระทําของมนุ ษย์เอง ก็จะหนี ไม่พน้ เลย มีผเู้ ขียนโคลงบทหนึ่ งไว้วา่
มนุ ษย์ตอ้ งคอยสํารวจตนเองเสมอ เพือ่ จักได้ดาํ เนิ นชีวติ ไปตาม
ครรลองคลองธรรม
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เมือ่ กระทําแต่ความดีงามแล้วไซร้ ไฉนจักไม่ได้ความดีอนั เป็ นผลเล่า
ความดีความชัว่ จึงล้วนแต่ขึ้นอยูก่ บั พฤติกรรมของมนุ ษย์เองทั้งสิ้ น
การที่ท่านผูเ้ ฒ่าข่งพยากรณ์ไว้ให้น้ัน เป็ นเพียงชะตาชีวติ ที่ลิขิตจากฟ้ าดิน
ย่อมมีทางแก้ไขได้ จงรีบสร้างคุณธรรมความดีงาม เริ่มด้วยการช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่น โดยไม่เห็นแก่ตวั เสียสละเพื่อผูอ้ ื่นโดยไม่หวังการตอบแทน อย่ามุง่ หวัง
แต่ชื่อเสียง ทําอย่างเงียบๆ การปิ ดทองหลังองค์พระปฏิมานั้น กลับได้บุญ
มากกว่า ถ้ามีคนรูเ้ ห็นกันมาก พากันสรรเสริญอนุ โมทนาสาธุการ ความมี
ชื่อเสียง ก็จะแบ่งความดีงามไปเสียมาก บุญก็จะน้อยลง เพราะได้ผลใน
ปั จจุบนั ไปเสียแล้วบ้าง แต่ถา้ ทําแล้วไม่โอ้อวดในความดีน้ัน ผลบุญก็จะเต็ม
ดุจวารีที่เปี่ ยมฝัง่ ใครเล่าจะแย่งหรือแบ่งบุญของเราไปได้ การทําดีเช่นนี้ มี
หรือจะไม่ได้เสวยผลแห่งความดีนี้
คัมภีรโ์ บราณชื่อว่า เอ็กเก็ง ก็ได้เน้นถึงความดีความชัว่ ไว้อย่าง
ละเอียดละออ สอนคนดีให้รจู ้ กั หลบหลีกจากกรรมชัว่ สัง่ สมแต่กรรมดี เพื่อ
จักได้ผลดีตอบแทน หากว่าลิขิตของชะตาชีวติ เป็ นสิ่งแน่ นอนแล้วไซร้ จัก
หลีกเลี่ยงกรรมชัว่ สัง่ สมแต่กรรมดีได้อย่างไร ในหน้าแรกของคัมภีรก์ ็กล่าว
ไว้วา่ ครอบครัวใดสัง่ สมแต่ความดีงาม ไม่เพียงแต่หวั หน้าครอบครัวเท่านั้น
ที่จะได้เสวยผลแห่งความดีน้ัน แม้แต่ลกู หลานเหลนโหลน ก็จะพลอยได้เสวย
ผลแห่งกรรมดีน้ันด้วย วิเคราะห์ดูให้ดีแล้ว จะเห็นได้วา่ ชะตาชีวติ ไม่
สามารถควบคุมมนุ ษย์ไว้ได้เสมอไป จิตใจมนุ ษย์สาํ คัญกว่า จิตใจที่ดีงาม
ย่อมกระทําแต่สิ่งที่ดีงาม และได้รบั ผลที่ดีงาม ผูม้ ีจิตใจทราม ย่อมกระทําแต่
สิ่งที่เลวทราม และได้ผลที่ทราม ท่านถามพ่อว่า เชื่อท่านหรือไม่เล่า
พ่อเชื่ออย่างมาก เพราะท่านพูดมีเหตุผล พ่อจึงคุกเข่าลงกราบท่าน
เพื่อแสดงว่ารับคําสัง่ สอนด้วยความเคารพอย่างสูง แล้วพ่อไปนัง่ ลง ณ
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หน้าที่บชู าพระรัตนตรัย สารภาพบาปในอดีตต่อพระพักตร์ สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างหมดเปลือก แล้วอธิษฐานขอให้ได้เป็ นขุนนาง ต่อนี้
ไปจะเริ่มกระทําความดีให้ครบสามพันครั้ง เพื่อตอบแทนพระคุณฟ้ าดิน และ
บรรพชนของพ่อ
ท่านอวิน๋ กุเถระ เห็นพ่อมีความตั้งใจทําความดีถึงปานนี้ จึงเอา
ตัวอย่างบัญชีกรรมดีกรรมชัว่ มาให้พอ่ ดู แล้วสอนพ่อ ให้จดบัญชีพฤติกรรม
ของตนเอง แต่ละวันอย่างละเอียดถี่ถว้ น โดยไม่เข้าข้างตนเอง ถ้าเป็ นกรรมดี
ก็จดไว้ขา้ งหนึ่ ง ถ้าเป็ นกรรมชัว่ ก็จดไว้อีกข้างหนึ่ ง เหมือนบัญชีรบั จ่าย ต้อง
นํากรรมชัว่ ไปลบกรรมดี ให้เหลือกรรมดีสามพันครั้ง โดยไม่มีกรรมชัว่ ที่
ไม่ได้หกั กลบลบหนี้ แล้ว จึงจะนับว่าทําความดีได้ครบสามพันครั้ง ต้องนํา
บัญชีมาทบทวนดูทุกวัน เพื่อเตือนใจให้รวู ้ า่ ในวันหนึ่ งๆ เราได้ทาํ อะไรไปบ้าง
ดีมากกว่าชัว่ หรือชัว่ มากกว่าดี อะไรผิดอะไรถูก จักได้แก้ไขปรับปรุงตนเอง
ไม่ทาํ ความผิดซํ้าแล้วซํ้าอีก กรรมชัว่ เบาๆ ก็ตอ้ งลบความดีออกเสียหนึ่ งครั้ง
กรรมชัว่ หนักๆ ก็ตอ้ งลบความดีออกหลายๆ ครั้ง จนกว่าความดี จะครบสาม
พันครั้งดังที่ได้อธิษฐานไว้ แล้วสอนพ่อสวดมนต์บริกรรมคาถา เพื่อช่วยให้มี
จิตมัน่ คง โดยอาศัยอํานาจคุณพระศรีรตั นตรัยเป็ นสรณะ เพื่อให้คาํ อธิษฐาน
หนักแน่ นสัมฤทธิ์ผลเร็ววัน
ท่านยังเล่าให้พอ่ ฟั งต่อไปว่า ผูท้ ่ีชาํ นาญการวาดฮู ้ (ลงเลขลงยันต์)
ได้กล่าวไว้วา่ หากมนุ ษย์ไม่รวู ้ ธิ ีวาดฮูไ้ ด้ถูกต้องแล้วไซร้ จะถูกผีสางเทวดา
หัวเราะเยาะเอาได้ เพราะฉะนั้น การวาดฮูก้ ็ตอ้ งหัดให้เป็ นไว้ เคล็ดลับของ
วิชานี้ อยูท่ ี่ตอ้ งทําใจให้เป็ นเอกัคตาให้ได้เท่านั้น เมื่อเริ่มจับพูก่ นั ก็ตอ้ งหยุด
ความรูส้ ึกนึ กคิดใดๆ ให้หมด ไม่วอกแวก ทําจิตให้นิ่ง รวมพลังจิตทั้งหมดพุง่
ตรงไปยังปลายพูก่ นั แล้วจรดปลายพูก่ นั ลงไปที่กระดาษ ผ้า หรือแพรก็ได้
ทิ้ งนํ้าหนักปลายพูก่ นั ให้แน่ นิ่ง เป็ นการเบิกทวารฟ้ าดินด้วยพลังจิต ที่พงุ่
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กระทบอย่างแหลมคม ฮูจ้ ะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ก็อยูท่ ี่จุดเริ่มต้นนี้ เอง เมื่อ
เริ่มต้นแล้ว ก็ตอ้ งเขียนให้จบขบวนการโดยไม่หยุดชะงัก ไม่ต่อเติม ไม่ยก
พูก่ นั ขึ้ น ต้องวาดให้ต่อเนื่ องเป็ นเส้นเดียวกัน จิตเป็ นเอกัคตาตลอดแนวทาง
ที่พกู่ นั ตวัดไปมา ฮูน้ ี้ ก็จะศักดิ์สิทธิ์ ไม่วา่ จะอธิษฐานใดๆ ต่อฟ้ าดิน ก็จะ
สัมฤทธิ์ผลอย่างแน่ นอนและรวดเร็ว
ผูท้ ่ีมกี ิเลสธุลีหนาแน่ นในใจ เหมือนตกอยูใ่ นความมืด ดังอยูใ่ นครรภ์
มารดา ไม่สามารถมองเห็นอะไรอื่น เมื่อจรดปลายพูก่ นั ลงไปครั้งแรก ก็
เท่ากับได้เจาะความมืดให้แสงสว่างส่องเข้าไปได้ และเมื่อตวัดพูก่ นั ไป ด้วย
จิตอันแหลมคมเป็ นสมาธิอยูน่ ้ัน ก็เป็ นการพุง่ พลังจิตไปตามพูก่ นั นั้น โดยมี
แสงสว่าง และชาดในพูก่ นั เป็ นสื่อนําพลังจิตไป พลังจิตประทับอยูต่ รงไหน
ความศักดิ์สิทธิ์ก็เกิดที่นัน่
การบริกรรมก็ตอ้ งทําสมํา่ เสมอ ขาดไม่ได้เช่นกัน ต้องบริกรรม จน
แม้ปากไม่บริกรรมแล้ว แต่ใจยังคงบริกรรมอยู่ บริกรรมจนไม่รสู ้ ึกว่า ตัวเรา
เป็ นผูบ้ ริกรรม เพราะมนต์ก็ดี การบริกรรมก็ดี ตัวเราผูบ้ ริกรรมก็ดี ได้
ผสมผสานเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันเสียแล้ว จนแยกไม่ออกเมื่อใด เมื่อนั้น
การบริกรรมก็ศกั ดิ์สิทธิ์
นักปราชญ์ท่านเมิง่ จือ่ ได้กล่าวไว้วา่ อันว่าอายุยนื หรืออายุส้นั หามี
ความแตกต่างกันไม่ ให้หมัน่ ฝึ กฝนตนเองไปจนกว่าจะถึงวันนั้น วัน้ นั้นคือ
วันที่เราจะได้พบความจริงว่า ใดๆ ในโลกนี้ หามีความแตกต่างกันไม่ ล้วน
แต่เป็ นสภาวะธรรม ที่มนุ ษย์สมมุติกนั ขึ้ นมา ผูท้ ี่ฝึกฝนตนเอง จนไม่เห็น
ความแตกต่าง ของสภาวะธรรมเมื่อใด ผูน้ ้ันก็เข้าถึงสภาวะธรรมเมื่อนั้น
และไม่ถูกความไม่รไู ้ ม่เข้าใจหลอกหลอน เบียดเบียนหลุดพ้นจากความร้อย
รัด ของกิเลสตัณหาอุปาทานได้หมดสิ้ น
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ถ้าคิดโดยผิวเผิน ก็จะรูส้ ึกแปลกใจ เพราะความมีอายุส้นั และอายุยนื
นั้น แตกต่างกันอย่างตรงกันข้ามทีเดียว แต่ถา้ คิดให้ลึกซึ้ งแล้ว ก็จะเห็นได้วา่
ท่านพูดไว้ไม่ผิดเลย ทุกสิ่งในโลกนี้ ล้วนเป็ นเพียงสภาวะธรรมหนึ่ งๆ เท่านั้น
มนุ ษย์มกั จัดเข้าพวกกันบ้าง แยกประเภทให้บา้ ง จนดูสบั สนสลับซับซ้อนไป
หมด ธรรมดาทารกที่เกิดมาใหม่ๆ นั้น หารูไ้ ม่วา่ อายุส้นั อายุยนื มี
ความหมายอย่างไรกัน ต่อเมื่อเติบโตแล้ว จึงสามารถแยกแยะความหมาย
เลือกคุณค่าของสรรพสิ่ง โดยคําสอนของผูใ้ หญ่บา้ ง จิตดั้งเดิมเป็ นเช่นน้
นบ้าง ตอนนี้ เอง ผลแห่งกรรมดีกรรมชัว่ ของเด็กนั้น ก็จะเริ่มมาให้ผล จึงได้
เห็นความอายุส้นั บ้าง อายุยนื บ้าง ความแตกต่างจึงบังเกิดขึ้ น ด้วยประการ
ฉะนี้
ฉะนั้น ถ้าเราไม่ให้ความแตกต่าง ระหว่างความรวยกับความจน
ความสุขกับความทุกข์ ความตกตํา่ กับความรุ่งเรือง หรือความมีอายุยนื กับ
อายุส้นั ก็จะสามารถสร้างสรรค์ชีวติ ให้เป็ นไปตามความต้องการของเราได้
ถ้าเราไปให้กบั ความแตกต่างกับสิ่งเหล่านี้ เสียก่อนแล้ว เราจะไม่
สามารถสร้างชีวติ ให้ดี ตามความต้องการของเราได้เลย
จะยกตัวอย่างให้ดู เด็กสองคน คนหนึ่ งเกิดมาเป็ นลูกคนรวย อีกคน
เกิดมาเป็ นลูกคนจน ถ้าเด็กรวยคิดว่าตนเองวิเศษกว่าผูอ้ ื่น เพราะความรวย
กว่าผูอ้ ื่นแล้วไซร้ ก็จะเกิดความลําพอง ถือเงินเป็ นอํานาจบาตรใหญ่ เที่ยว
ระรานข่มเหงเอาแต่ใจตนเอง ส่วนลูกคนจนนั้น ถ้าคิดว่าตนเองยากจน ไม่มี
เงินเหมือนลูกคนรวย ก็จะเกิดความน้อยเนื้ อตํา่ ใจ เมื่ออยากได้อะไรไม่ได้
ดัง่ ใจ ความกดดันก็จะเป็ นแรงขับ ให้เริ่มฉกชิงวิง่ ราว ลักเล็กขโมยน้อย
จนถึงปล้นจี้ ฆ่าเจ้าทรัพย์ รุนแรงขึ้ นทุกที แม้จะต้องโทษก็ไม่กลัว ได้กินข้าว
หลวงสบายไปเสียอีก
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ถ้าเราแยกแยะความรวยความจนเช่นนี้ ก็จะเป็ นคนดีไปไม่ได้เลย แต่
ถ้าไม่คิดว่าเรารวย จะทําอะไรก็ระมัดระวัง ไม่ให้กระทบกระเทือนถึงผูอ้ ื่น
คิดแต่จะช่วยเหลือเจือจานไปทัว่ หน้า ใช้เงินที่ตนเองมีมากให้เป็ นประโยชน์
แก่ผมู้ ีน้อย อาศัยความรวย ที่ตนเองได้เปรียบผูอ้ ื่นโดยสภาวะธรรม มา
เกื้ อกูลผูอ้ ื่นที่มีน้อย ถึงกับขาดแคลนตามสภาวะธรรม ความเมตตากรุณา ที่
เกิดจากความรูจ้ ริงในสภาวะธรรมนี้ ก็จะหล่อหลอมให้ช่องว่าง ระหว่าง
ความรวยความจนนั้นปิ ดสนิ ท ไม่สามารถเกิดความแตกต่างได้เลย ส่วนเด็ก
ที่เกิดมายากจน อันเป็ นสภาวะธรรมหนึ่ งนั้น ถ้าไม่ให้ความแตกต่าง ใน
ความรวยความจนแล้ว ก็จะไม่มีความรูส้ ึกน้อ ยเนื้ อตํา่ ใจ รูจ้ กั ขยันหมัน่ เพียร
สันโดษในความเป็ นอยู่ ซื่อตรงในความประพฤติ รูจ้ กั ใช้แรงกายช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่น แทนแรงเงินที่ตนขาดแคลน ไม่คอยคิดที่จะให้ผอู้ ื่นมาช่วยตน แต่ไม่
รังเกียจ ที่จะช่วยผูอ้ ื่น ตั้งหน้าทํามาหากิน หนักเอาเบาสู ้ อดออมถนอมตน
ไม่นานนัก คนจนก็จะกลายเป็ นคนรวย คนรวยก็จะไม่จน ถ้ามีนิสยั เหมือน
เด็กทั้งสองคนนี้ เมื่อถึงวันนั้น ความแตกต่างจักมีได้อย่างไร
แม้อายุส้นั อายุยาวก็เช่นกัน ถ้าเราไม่เชื่อว่าชะตาชีวติ ได้ลิขิตให้เรามี
อายุส้นั เราก็จะไม่พะวงถึงความตาย ตั้งหน้าประกอบกรรมดี ไม่ใช่อยูร่ อ
ความตายไปวันหนึ่ งๆ ผูท้ ี่ไม่เชื่อว่าชะตาชีวติ ได้ลิขิตมาให้อายุยนื ก็จะไม่
ทะนงตน ว่ายังมีชีวติ อยูอ่ ีกยาวนาน เกิดความประมาทเกียจคร้านที่จะ
ประกอบกรรมดี ผัดวันประกันพรุ่ง ดื่มสุราหานารี เล่นพาชีกีฬาบัตร เผา
ผลาญชีวติ ไปทุกวันๆ อายุจกั ยืนนานไปได้อย่างไร
ความเกิดความตายเป็ นสิ่งสําคัญที่สุดของมนุ ษย์ ถ้าเราไม่ให้ความ
แตกต่าง กับสิ่งที่กล่าวมาแล้วไซร้ เราจะเกิดในสภาวะธรรมใดก็ตาม ย่อมจัก
ดํารงชีวติ อยูไ่ ด้ ด้วยจิตใจที่ปราศจากความกดดัน รูจ้ กั ดํารงชีวติ ด้วยดี ตายดี
และไปเกิดในสภาวะธรรมที่ดีต่อไป
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ทําไมหรือ
เพราะความชัว่ ร้าย มิได้อยูท่ ่ีความรวยความจน มิได้อยูท่ ่ีความมีอายุ
สั้นหรือยาว ความสุขความทุกข์น้ัน ย่อมขึ้ นอยูท่ ี่ เราจะสามารถประกอบคุณ
งามความดี ได้มากน้อยเท่าใดต่างหากเล่า
การฝึ กฝนตนเองให้รจู ้ กั ประกอบกรรมทําดีน้ัน ย่อมเป็ นการสัง่ สม
บุญบารมีโดยแท้ เราจะต้องหมัน่ สังเกตพฤติกรรมของเราเอง มีสิ่งใด
ผิดพลาดก็พยายามแก้ไข เหมือนดังหมอ ที่พยายามรักษาคนไข้ให้หายจาก
โรคฉะนั้น การสัง่ สมบุญบารมี ต้องพยายามอยูท่ ุกขณะจิต ค่อยทําค่อยไป
ไม่หวังผลจนเกินกําลัง ไม่หย่อนยาน จนไม่กา้ วหน้า เมื่อจิตได้รบั การอบรม
ที่ดี บ่มใจจนได้ที่แล้ว นัน่ คือความสําเร็จ ที่จะได้รบั ในการประพฤติปฏิบตั ิ
ธรรม
ท่านบอกกับพ่อว่า จิตนั้นเกิดดับอยูท่ ุกขณะ ขอให้หมัน่ บริกรรม
อย่าได้หยุดยัง้ จะขาดการสืบต่อ เมื่อบริกรรมจนเกิดความชํานาญแล้ว ก็จะ
กลายเป็ นนิ สยั ไม่วา่ ปากจะบริกรรมหรือไม่ จิตก็จะทําไปเองโดยอัตโนมัติ
เมื่อจิตดิ่ง เป็ นเอกัคตาแล้วไซร้ ย่อมรวมมนต์คาถาที่บริกรรม ตัวคน
บริกรรม และจิตที่บริกรรมเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ไม่แยกออกจากกัน เมื่อ
นั้นการบริกรรม ก็จะประสบความสําเร็จทันที อธิษฐานไว้เช่นไร ก็จะสม
ปรารถนาเช่นนั้น
พ่อนั้น แต่กอ่ นมีช่ือว่า เสวียห่าย ในวันนั้นพ่อเปลี่ยนชื่อใหม่วา่ เหลี่
ยวฝาน เพราะพ่อรูซ้ ึ้ งแล้วว่า การสร้างอนาคตนั้นจะต้องเริ่มที่ตนเอง ใช่รอ
คอยโชคชะตา มาผลักดัน เป็ นไปตามยถากรรม พ่อจะต้องหลุดพ้นจาก
ความเป็ นปุถุชนให้ได้ ไม่ยอมตกอยูใ่ นอิทธิพล ของคําพยากรณ์อีกต่อไป นี่
คือความหมายในชื่อใหม่ของพ่อ ตั้งแต่น้ันมา พ่อสํารวมระวังบทบาทของ
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กายวาจาใจ อยูต่ ลอดเวลาที่ตื่นอยู่ ทําให้ผิดแผกไปกว่าแต่ก่อนมาก ความ
มักง่าย ตามใจตนเอง ความไม่สาํ รวมอินทรียไ์ ด้ลดน้อยลง มีแต่ความ
ระแวดระวังตั้งสติไม่ประมาท ดุจดัง่ เตรียมพร้อมตั้งรับภยันตราย ที่กาํ ลังคืบ
คลานมาหาพ่อฉะนั้น แม้จะอยูใ่ นที่มืดหรือในที่รโหฐาน ก็ยงั เกรงว่าผีสาง
เทวดา คอยจ้องจับตามองพ่ออยู่ ต่อหน้าและลับหลังคน จึงประพฤติตนไม่
ต่างกัน หากมีผใู้ ดแสดงความไม่พอใจพ่ออย่างไร วิพากษ์วจิ ารณ์รุนแรง
เพียงใด พ่อกลับรับฟั งได้โดยดุษณี ไม่เคยต่อล้อต่อเถียงกับผูใ้ ดอีกเลย
เมือ่ กาลเวลาผ่านไปอีกหนึ่ งปี พ่อได้โอกาสเข้าทําการสอบไล่อีกครั้ง
คราวนี้ ได้ที่หนึ่ ง พลิกความคาดหมายของท่านผูเ้ ฒ่าข่ง ที่พยากรณ์ไว้วา่ จะ
สอบได้ที่สาม ท่านว่าหลังจากสอบครั้งนี้ แล้ว ต่อไปจะสอบไม่ได้อีก แต่เมื่อ
พ่อไปสอบ ก็สอบได้อีก เป็ นอันว่าคําพยากรณ์ ไม่สามารถกุมวิถีชีวติ ของพ่อ
ได้อีกต่อไป
แต่การทําความดีน้ัน มิได้งา่ ยอย่างที่นึกไว้ สํารวจดูแล้ว ก็พบ
ข้อบกพร่องมากมาย เช่นไม่มีความอาจหาญพอ ที่จะเสี่ยงชีวติ เข้าช่วยเหลือผู้
ที่ประสบภัย บางทีจิตใจลังเล ไม่สามารถช่วยได้สุดกําลัง บางทีก็ช่วยไป บ่น
ว่าไป อดติเตียนเสียมิได้ เวลาปกติก็ยงั มีสติควบคุมตนเองได้ดีอยู่ บางทีดื่ม
เหล้าเมามาย ความประพฤติด้งั เดิมก็กลับมามีบทบาทอีก คะแนนของกรรม
ดี ถูกกรรมชัว่ ลบไปเสียมาก ทําให้ตอ้ งใช้เวลาเกือบ ๑๑ ปี คือตั้งแต่ พ.ศ.
๒๑๑๒-พ.ศ.๒๑๒๒ จึงสามารถรวบรวมการทําความดีได้ครบสามพันครั้ง
บังเอิญขณะนั้น พ่อไปเที่ยวนอกด่านกับเพือ่ น จึงมิได้ประกอบพิธี
อุทิศบุญกุศล ดังที่ต้งั จิตอธิษฐานไว้ จนกระทัง่ รุ่งขึ้ นอีกปี หนึ่ ง พ.ศ. ๒๑๒๓
เมื่อกลับมาทางใต้แล้ว จึงไปนิ มนต์ท่านซิ่งคงและท่านเฮว่ยคง ซึ่งล้วนเป็ น
พระเถระ ที่ทรงคุณวิเศษ มาประกอบพิธีอุทิศกุศลผลบุญ ที่ได้เพียรทํา
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ต่อเนื่ อง มาได้รวมสามพันครั้ง ตามที่ได้ต้งั จิตอธิษฐานไว้ แล้วเริ่มตั้งจิต
อธิษฐานใหม่ครั้งนี้ ขอให้ได้ลกู ที่ดี จะทําความดีอีกสามพันครั้ง พอรุ่งขึ้ นอีก
ปี พ.ศ. ๒๑๒๔ พ่อก็ได้เจ้ามา จึงตั้งชื่อให้วา่ เทียนชี่ แปลว่า ฟ้ าประทาน
เวลาใดที่พอ่ ได้กระทําความดีทางกายกรรมก็ดี มโนกรรมก็ดี
วจีกรรมก็ดี พ่อก็จะใช้พกู่ นั บันทึกไว้ทนั ที แต่แม่เจ้าเขียนหนังสือไม่เป็ น เมื่อ
ได้ช่วยพ่อกระทําความดีครั้งใด ก็ใช้กา้ นขนห่าน จิ้ มชาดกดวงไว้บนปฏิทิน
บางวันให้ทานคนยากจนหลายครั้ง ปล่อยสัตว์มีชีวติ มาก วันหนึ่ งๆ แม่เจ้าวง
ไว้ถึงสิบกว่าวงด้วยกัน เพียงสองปี กว่าก็ทาํ ได้ครบสามพันครั้งอีก คราวนี้ พ่อ
นิ มนต์พระเถระรูปก่อนๆ มาทําพิธีอุทิศบุญกุศลที่บา้ นเราเอง และเริ่มตั้งจิต
อธิษฐาน ขอให้สอบตําแหน่ งจิ้ นสือได้ จะทําความดีให้ครบหนึ่ งหมื่นครั้ง
ต่อมาอีกสามปี พ่อก็สอบได้และได้เป็ นนายอําเภอในปี นั้นเอง ประมาณ
พ.ศ. ๒๑๒๙ (ประมาณ ค.ศ. ๑๕๘๖)
พ่อได้ทาํ สมุดขึ้ นมาเล่มหนึ่ ง ให้ช่ือว่าสมุดบริหารใจตอนเช้า อันเป็ น
เวลา ที่พอ่ นัง่ ชําระความ พ่อก็ให้คนนําสมุดนี้ มาวางไว้บนบัลลังก์ดว้ ย ในแต่
ละวัน พ่อชําระคดีไว้อย่างไรบ้าง ก็จะบันทึกไว้ในสมุดเล่มนี้ อย่างละเอียด
เพื่อไว้ตรวจสอบดูวา่ จะมีอคติในการชําระความอย่างไรบ้างหรือไม่ มีความ
ยุติธรรมเพียงพอไหม ให้ความเมตตาปรานี เพียงพอไหม เพื่อจะได้ไว้แก้ไข
ในวันต่อไป พอตกกลางคืน พ่อก็ต้งั โต๊ะที่กลางลานบ้าน พ่อแต่งตัวเต็มยศ
เพื่อแสดงความเคารพต่อฟ้ าดิน แล้วจุดธูปเทียนบูชาฟ้ าดิน คุกเข่าลงอ่าน
บันทึกนั้น แล้วเผาถวายฟ้ าดินหนึ่ งชุด เก็บไว้หนึ่ งชุด ที่พอ่ ทําเช่นนี้ ก็เพราะ
พ่อเห็นตัวอย่างอันดีงามนี้ มาจากขุนนางผูใ้ หญ่ท่านหนึ่ ง ในสมัยราชวงศ์
ซ้อง ที่ได้รบั การจารึกไว้ ในประวัติศาสตร์จีน ด้วยความเคารพอย่างสูง ว่า
เป็ นผูท้ ี่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของท่าน เท่ากับ
ชีวติ ของท่านเอง ไม่ยอมสยบต่อขุนนางกังฉิน ดูแลความทุกข์สุขของราษฎร
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และขุนนางใหญ่น้อยอย่างไม่กลัวตาย ถ้ามีการฉ้อราษฎร์บงั หลวง มีการ
อาศัยหน้าที่หรืออิทธิพล ก่อกรรมทําเข็ญกับชาวบ้าน หรือขุนนางผูน้ ้อยแล้ว
ไซร้ แม้ผนู้ ้ันจะเป็ นขุนนางผูใ้ หญ่ เป็ นที่โปรดปรานของฮ่องเต้สกั เพียงไรก็
ตาม ท่านก็ไม่เกรงกลัว เป็ นต้องนําหลักฐานทูลเกล้าฯ ถวายฮ่องเต้ให้ได้รบั
โทษานุ โทษจงได้ เมื่อท่านสิ้ นอายุขยั แล้ว จึงได้รบั พระราชทานเกียรติยศอัน
สูงส่ง ได้รบั สถาปนาเป็ นที่ชิงเซี่ยงกง หมายถึงผูท้ ี่กราบทูลด้วยความสะอาด
บริสุทธิ์ใจ (เข้าใจว่าหมายถึง เปาบุน้ จิ้ น) พ่ออ่านชีวประวัติอนั เกริกเกียรติ
ของท่านแล้ว ประทับใจมาก จึงถือเป็ นตัวอย่างอันดีงามที่จะต้องปฏิบตั ิตาม
ให้ได้ เพื่อป้องกันการชําระความของพ่อ มิให้ด่างพร้อยเสียความยุติธรรมไป
ได้ พ่อจึงกระทําเช่นนี้ ทุกคืน
แม่ของเจ้าแสดงความวิตกกังวลให้พอ่ ฟั งว่า แต่กอ่ นนี้ อยูบ่ า้ นเราเอง
ก็ช่วยกันทําบุญทําทาน มีโอกาสประกอบกรรมดีมาก ไม่กี่ปีก็ได้ครบสามพัน
ครั้ง แต่ตอนนี้ เราอยูใ่ นสถานที่ราชการ ไม่มีโอกาสสัมผัสกับคนยากจน
เหมือนแต่ก่อน ความดีหนึ่ งหมื่นครั้ง เมื่อใดจะทําสําเร็จได้เล่า
พ่อก็ได้แต่รบั ฟั ง ในคืนวันนั้น จะว่าบังเอิญหรือไม่หนอ พ่อฝันเห็น
เทวดาองค์หนึ่ ง พ่อจึงปรับทุกข์กบั ท่าน ถึงเรื่องที่แม่เจ้าวิตกกังวล ท่านบอก
กับพ่อว่า พ่อนั้นไม่รตู ้ วั เลย พ่อได้ทาํ ความดีครบหนึ่ งหมื่นครั้งแล้ว เพียงแต่
ลดภาษีขา้ ว ให้แก่ราษฎรทั้งหมด ที่อยูใ่ นความปกครองของพ่อโดยทัว่ หน้า
กัน การบรรเทาภาระอันหนักของราษฎร เป็ นกุศลกรรมอันยิง่ ใหญ่ เพราะ
ทําให้ราษฎรเป็ นสุขขึ้ น พ่อตื่นขึ้ นมาก็นึกขึ้ นได้วา่ พ่อได้ทาํ ไปเช่นนั้นจริงๆ
เพราะสงสารราษฎรที่ตอ้ งเสียภาษีหนักเกินไป ทําไมเรื่องราวเหล่านี้ ซึ่งพ่อ
เห็นเป็ นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็ล่วงรูถ้ ึงเทวดาฟ้ าดินได้ และก็ยงั สงสัยอยูว่ า่ ทํา
เพียงแค่นี้น่ ะหรือ ก็เป็ นความดีได้ถึงหนึ่ งหมื่นครั้ง บังเอิญ ท่านฝานอวีย๋ ์
เถระ มาจากภูเขาอู่ถายซาน พ่อจึงกราบถามท่านเพื่อให้หายสงสัย
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ท่านตอบว่า กุศลกรรมใดก็ตาม ถ้าทําด้วยความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ ไม่
หวังตอบแทนเป็ นส่วนตัวแล้วไซร้ แม้กระทําครั้งเดียว ก็เท่ากับกระทําหมื่น
ครั้งได้ทีเดียว การที่พอ่ เห็นความทุกข์ยากของราษฎร หาทางแก้ไข ผ่อน
หนักเป็ นเบา ความสุขที่ราษฎรทั้งอําเภอได้รบั ย่อมเป็ นกุศลกรรมอัน
ยิง่ ใหญ่ พ่อจึงเอาเงินเดือนของพ่อเดือนนั้น ถวายแก่ท่านฝานอวีย๋ เ์ ถระ
เพื่อให้ทาํ อาหารมังสวิรตั ิ ถวายพระภิกษุ ในวัดของท่าน ซึ่งมีประมาณหนึ่ ง
หมื่นรูป และอุทิศกุศลกรรมทั้งมวลไปตามที่อธิษฐานเอาไว้
ท่านผูเ้ ฒ่าข่งเคยพยากรณ์พอ่ ไว้วา่ พ่อจะมีอายุอยูไ่ ด้ ๕๓ ปี เท่านั้น
พ่อก็มิได้อธิษฐาน ให้ตนเองมีอายุยนื ยาวแต่อย่างใด แต่ปีนั้นพ่อก็ไม่เป็ นไร
อยูม่ าจนบัดนี้ พ่อมีอายุได้ ๖๙ ปี แล้ว โบราณท่านกล่าวไว้วา่ ฟ้ าดินนั้น สุด
ที่จะหยัง่ รูไ้ ด้ ชะตาชีวติ จึงเอาแน่ ไม่ได้ ชีวติ ของใคร คนนั้น ก็ตอ้ งสร้าง
อนาคตเอาเอง จะให้คนอื่นสร้างให้หาได้ไม่ คําพูดนี้ เป็ นความจริง ที่พอ่
พิสจู น์ได้ดว้ ยตนเอง พ่อจึงเชื่อมัน่ ด้วยความประจักษ์แจ้งแก่ใจของพ่อเองว่า
ความสุขความทุกข์ ล้วนแต่เกิดจากการกระทําของตนเองทั้งสิ้ น ทําดีก็ดี ทํา
ชัว่ ก็ชวั ่ เป็ นคําที่ท่านนักปราชญ์โบราณกล่าวกันต่อๆ มาจนถึงบัดนี้ ถ้าใคร
ยังเชื่อว่า สุขทุกข์เป็ นสิ่งที่ถูกลิขิตมาแล้วอย่างแน่ นอน แก้ไขไม่ได้แล้วไซร้
แม้ผนู้ ้ันจะแสนฉลาดปราดเปรื่องอย่างไร เขาก็ยงั เป็ นปุถุชนอยู่ หา
ความก้าวหน้ามิได้เลย
สําหรับตัวของลูกนั้น พ่อก็ยงั ไม่ทราบว่า อนาคตจะเป็ นอย่างไร แต่
ขอให้ลกู จําไว้วา่ แม้ลกู จะมีบุญวาสนาชะตาสูงก็อย่ายึดมัน่ ว่า จะเป็ นเช่นนั้น
เสมอไป อาจจะมีวนั ที่ตกตํา่ ลงได้ ถ้าลูกไม่รจู ้ กั การระวังตัว ยามใดที่ลกู รูส้ ึก
ชีวติ มีแต่ความราบรื่น ปลอดโปร่งสะดวกสบายไปทุกสิ่ง ลูกก็อย่ายึดมัน่ ว่า
จะเป็ นเช่นนั้นตลอดไป อาจจะมีวนั ที่ตอ้ งประสบความยุง่ ยากเดือดร้อน ถ้า
ลูกไม่ต้งั ตนอยูใ่ นศีลในธรรมอยูเ่ สมอ ยามใดที่ลกู มีความเหลือเฟื อ เงินทอง
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ไหลมาเทมา มีความสมบูรณ์พนู สุขทุกประการ ก็อย่ายึดมัน่ ว่า จะเป็ น
เช่นนั้นเสมอไป อาจจะมีสกั วันหนึ่ ง ที่ลกู จะต้องตกระกําลําบาก ระหกระเหิน
แม้จะหาที่คา้ งกายสักคืน ก็ท้งั ยาก หากลูกไม่รจู ้ กั ใช้เงิน ให้เป็ นประโยชน์
ในทางที่ถูกที่ควร ทั้งแก่ตนเองและแก่ผอู้ ื่น ยามใดที่มีคนนิ ยมชมชอบ
เคารพนบนอบต่อลูก ลูกก็จะต้องยิง่ ทําตน ให้เป็ นที่น่าเคารพยิง่ ๆ ขึ้ น ถ่อม
เนื้ อถ่อมตัวด้วยความจริงใจ ใช่เสแสร้งแกล้งทํา ปากอย่างใจอย่าง อวดดี
วางอํานาจ ยามใดที่ลกู ได้รบั ยศถาบรรดาศักดิ์อนั สูงส่ง ลูกก็อย่ายึดมัน่ ใน
โลกธรรมนั้นว่า จะแน่ นอนเสมอไป ต้องเตือนสติตนเองอยูเ่ สมอว่า สักวัน
หนึ่ ง ยศศักดิ์ชื่อเสียง เงินทองและความสุขทั้งมวลอาจจะพังพินาศไปใน
พริบตาเดียวก็ได้ ถ้าลูกไม่หมัน่ ประกอบความดีให้ยงิ่ ๆ ขึ้ นไป แม้ลกู จะมี
ความรูค้ วามสามารถเพียงใด ก็จงอย่าทะนงตนว่าใครก็สไู ้ ม่ได้ ลูกจะต้อง
หมัน่ ฝึ กฝน เพื่อให้ความรูน้ ้ันแตกฉานยิง่ ขึ้ น ถ้าลูกทําได้เช่นนี้ ลูกก็จะเป็ น ผู ้
ที่มีคุณธรรมอันสูงส่ง และคงความสูงส่งนั้นไว้ได้ ไม่มีวนั ที่จะตกตํา่ นอกจาก
วิบากแห่งกรรมเก่า ซึ่งไม่มีใครรูว้ า่ ในชาติปางก่อนๆ นั้น ลูกได้เคยทํา
อกุศลกรรมอะไรไว้บา้ ง วิบากแห่งอกุศลกรรมนั้น ย่อมให้ผลเมื่อถึงเวลา
เสมอ แต่ถา้ ลูกมีความดีมากจริงๆ แล้ว อกุศลกรรมบางอย่าง จะกลายเป็ น
อโหสิกรรมไป คือกรรมตามไม่ทนั
ลูกต้องเคารพบูชาบรรพชน สรรเสริญคุณงามความดีของบรรพชน
ให้แผ่ไพศาล ลูกจะต้องปกปิ ดความผิดพลาดของพ่อแม่ไว้ อย่าให้เป็ นที่เสื่อม
เสียแก่วงศ์ตระกูลได้ ชาติบา้ นเมือง เป็ นสิ่งที่จะต้องเทิดทูนรักษาไว้ดว้ ยชีวติ
ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดีต่อองค์ฮ่องเต้ไม่เสื่อมคลาย ลูกจะต้อง
สร้างครอบครัวให้มีความสุข ความอบอุ่นใจตลอดจนคนรับใช้ ลูกจะต้อง
ช่วยเหลือเกื้ อกูลผูท้ ี่ยากไร้ให้ได้ทนั ท่วงที ลูกจะต้องมีจิตสํารวมระวังอินทรีย์
อยูต่ ลอดเวลา เพื่อป้องกันความผิดพลาด ที่จะเกิดขึ้ นทั้งทางกายวาจาและใจ
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ลูกจะต้องสํารวจตรวจข้อบกพร่องในตัวของลูกเองทุกๆ วันอย่าได้
ขาด และจะต้องแก้ไขความผิดพลาดให้ทนั ท่วงทีทุกๆ วันเช่นกัน วันใด ที่ลกู
มองไม่เห็นความผิดพลาดของลูก ก็แสดงว่าการปฏิบตั ิธรรมของลูก ไม่ได้
ก้าวหน้าไปเลย และกําลังถอยหลังแล้ว เพราะฉะนั้น ลูกจะต้องหาความ
ผิดพลาดของตนเองให้พบ และแก้ไขให้ได้ทนั ท่วงที มิฉะนั้นแล้ว ลูกจะ
ก้าวหน้าต่อไปไม่ได้ เป็ นการเสียชาติเกิด
คําสัง่ สอนของท่านอวิน๋ กุเถระนั้น ช่างลึกลํ้าตรงตามสภาวะธรรม
และเป็ นความจริงทุกประการ ซึ่งลูกจะต้องนํามาครุ่นคิดวิเคราะห์วจิ ยั หา
เหตุผล เพื่อให้ประจักษ์แจ้งแก่ใจของลูกเอง และยึดถือนํามาปฏิบตั ิตาม
คําสัง่ สอนของท่าน อย่างเคร่งครัด ให้เกิดเป็ นจริงเป็ นจังขึ้ นมาให้ได้ จึงจะไม่
เสียแรง ที่เกิดมาแล้วชาติหนึ่ ง มิได้ปล่อยเวลาอันมีค่าให้ผ่านไปโดยไร้
ประโยชน์เลย
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โอวาทข้อที่สอง วิธีแก้ไขความผิดพลาด

ในยุคชุนชิว ก่อน พ.ศ. ๒๒๗-พ.ศ. ๖๗ เป็ นระยะเวลาที่อาํ นาจของ
ราชวงศ์โจว (ก่อนศตวรรษที่ ๑๑-ก่อน พ.ศ. ๒๒๘) เสื่อมถอย หัวเมืองใหญ่
น้อยต่างแข็งข้อ ตั้งตนเป็ นใหญ่ จิตใจคนจีนในยุคนี้ เสื่อมทรามโหดเหี้ ยม
มาก ลูกฆ่าพ่อ ขุนนางฆ่าฮ่องเต้ ท่านนักปราชญ์ขงจื๊อก็เกิดในยุคนี้ ท่านเห็น
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ว่า เหตุการณ์จะรุนแรงยิง่ ขึ้ น ไม่เป็ นผลดีต่อประเทคชาติ จึงนําหนังสือเล่ม
หนึ่ งมีชื่อว่า ชุนชิว ซึ่งเป็ นของแคว้นหลู่ มาแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ส่วนที่ดี
คงไว้ ส่วนที่ขาดเพิ่มเติม บันทึกความชัว่ ร้ายในยุคนั้นไว้ในหนังสือ ชุนชิว นี้
อย่างละเอียดละออ เพื่อไว้เตือนใจคน ไม่ให้นํามาเป็ นเยีย่ งอย่าง ขุนนางใน
สมัยนั้น ช่างดูคน โดยสังเกตจากกิริยาวาจา ก็สามารถคาดคะเนอนาคตของ
คนๆ นั้นได้ สังคมขุนนางในสมัยนั้น จึงมักนําบุคลิกของใครต่อใคร มาเป็ น
หัวข้อในการสนทนา พ่อจึงอยากให้ลกู ค้นหาส่วนดีส่วนเสียของหนังสือเล่มนี้
แม้จะเป็ นของโบรํา่ โบราณ ห่างจากยุคเราเกือบสองพันปี ก็ตาม แต่ลกู ก็จะได้
ประโยชน์จากหนังสือนี้ อย่างเหลือล้น นอกจากเล่มนี้ แล้ว ก็ยงั มีอีกหลายเล่ม
ที่บนั ทึกประวัติศาสตร์ในระยะสองพันปี นี้ ลูกอ่านแล้วจะได้เข้าใจชีวติ ดีขึ้น
รูจ้ กั นําส่วนดีของอดีต มาเสริมสร้างชีวติ อนาคต ของลูกเอง ให้เพียบพร้อม
ด้วยความเป็ นคนที่มีศีลมีธรรม หลุดพ้น จากความเป็ นปุถุชนได้ในที่สุด
ธรรมดานิ มติ หรือลางสังหรณ์น้ัน มักจะเกิดทางใจ แล้วปรากฏให้
เห็นทางอิริยาบถ บุคลิกลักษณะจึงเปรียบประดุจกระจกเงา ฉายให้เห็นบุญ
วาสนาหรือเคราะห์กรรม ที่บุคคลนั้นๆ จะต้องได้รบั ในอนาคต ปุถุชนมัก
มองไม่เห็นบุคลิกลักษณะ อันน่ าศึกษานี้ กลับเห็นว่าเป็ นการคาดคะเนที่ไม่
แน่ นอน
ธรรมชาติน้ันมีความซื่อตรงยิง่ นัก หากเราเอาอย่างธรรมชาติได้
จิตใจของเรานี้ ก็จะผสมผสานเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกับธรรมชาติ ซึ่งก็คือฟ้ า
ดินนัน่ เอง ฉะนั้น ลูกจงสังเกตพฤติกรรมของบุคคลต่างๆ ว่าเขาชอบทํา
กรรมดีหรือกรรมชัว่ ถ้าเขาชอบทําแต่กรรมดี ทําได้ครบตามมาตรการ และ
สูงถึงมาตรฐานแล้วไซร้ จงแน่ ใจเถิด เขาจะต้องได้รบั ผลดีแน่ แต่ถา้ เขาชอบ
ทําแต่กรรมชัว่ ลูกก็จงแน่ ใจเถิด ว่าเขาจะต้องได้รบั ผลเลวร้ายตอบแทน หาก
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ลูกต้องการความสุข และห่างไกลจากความทุกข์ ลูกจะต้องรูจ้ กั วิธีแก้ไขความ
ผิดพลาดของตนเองเสียก่อน
ข้อ ๑ ลูกจะต้องมีความละอายต่อการทําชัว่ ไม่วา่ จะอยูต่ ่อหน้าหรือ
ลับหลังผูค้ น ลูกลองคิดดูสินักปราชญ์แต่ครั้งโบราณมา ท่านก็เป็ นชายอก
สามศอกเช่นลูกนี้ แต่ไฉนท่านเหล่านั้นจึงได้รบั ความเคารพบูชาเป็ นปูชนี ย
บุคคล แม้กาลเวลา จักได้ผ่านไปแล้วเป็ นร้อยชัว่ คนก็ตาม ส่วนลูกนั้นเล่า
ยังคงเป็ นกระเบื้ อง ที่แตกอยูเ่ ป็ นเสี่ยงๆ ในชีวติ ยังไม่ได้สร้างอะไร เป็ นชิ้ น
เป็ นอันเป็ นแก่นเป็ นสาร ให้ปรากฏเลย ทั้งนี้ ก็เพราะลูกมัวหลงระเริงอยูก่ บั
ความสุขทางโลก เหมือนผ้าขาวที่ถูกสีต่างๆ แปดเปื้ อนเสียแล้ว ย่อมหมด
ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง มักจะทําอะไรที่ไม่สมควรทํา แต่คิดว่าผูอ้ ื่นไม่ล่วงรู ้
ต่อไปก็ยงิ่ เหิมเกริม ทําผิดมากขึ้ นทุกที โดยไม่มีความละอายต่อบาป ลงท้าย
ก็จะเหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน ที่ไม่สามารถรูว้ า่ ตนเองกําลังทําอะไรอยู่ ใน
โลกนี้ จะมีสิ่งไรอีกเล่าที่จะน่ าละอายไปกว่า ที่ตนเองไม่รดู ้ ีรชู ้ วั ่ ท่าน
นักปราชญ์เมิ่งจื๊อ จึงได้กล่าวไว้วา่ ความละอาย และความเกรงกลัวต่อบาป
นั้น เป็ นความยิง่ ใหญ่ของมนุ ษย์ในโลกนี้ ผูใ้ ดมีไว้ยอ่ มได้ชื่อว่าเป็ นปราชญ์
ผูใ้ ดมิได้มีไว้ยอ่ มเหมือนสัตว์เดรัจฉาน ลูกจึงต้องเริ่มต้นแก้ไขความผิดพลาด
ของตนเองด้วยกุศลธรรมข้อนี้ ก่อน
ข้อ ๒ ลูกจะต้องมีความเกรงกลัวต่อการทําชัว่ เทพยดาอยูเ่ บื้ องบน ผี
สางวิญญาณล้วนมีร่างโปร่งแสง มีอยูเ่ กลื่อนกลาดทุกหนทุกแห่ง ซึ่งนัยน์ตา
ของมนุ ษย์ธรรมดาย่อมมองไม่เห็น ไม่วา่ ลูกจะทําผิดอะไรที่คนไม่รู ้ ผีสาง
เทวดาก็รหู ้ มด ถ้าลูกทําความผิดร้ายแรง ลูกก็จะต้องได้รบั เคราะห์กรรมไม่
เบา ทีเดียวละ ถ้าลูกทําผิดเพียงนิ ดหน่ อย ก็จะทําให้ลกู ได้รบั ความสุข ที่
กําลังให้ผลอยูใ่ นปั จจุบนั ลดน้อยลงทันที ลูกจะไม่กลัวได้หรือ
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ไม่เพียงเท่านั้น แม้เราจะอยูใ่ นบ้านของเราเอง ในที่รโหฐานก็ตาม ก็
หนี ไม่พน้ สายตาของผีสางเทวดาไปได้ แม้ลกู จะปกปิ ดความผิดไว้ดีเพียงไร
แต่จะปกปิ ดผีสางเทวดาหาได้ไม่ เพราะแม้แต่ในตัวลูกมีไส้กี่ขด ท่าน
เหล่านั้นก็มองเห็นทะลุปรุโปร่งอยูแ่ ล้ว หากวันใดบังเอิญมีคนแอบเห็นเข้า
ลูกก็จะกลายเป็ นคนไร้ค่าไปทีเดียว อย่างนี้ แล้วลูกยังจะไม่กลัวอีกหรือ
ไม่เพียงเท่านั้น หากลูกยังมีลมหายใจอยู่ แม้จะทําความผิดล้นฟ้ า ก็
ยังมีโอกาสแก้ตวั ได้ ถ้าลูกสํานึ กในความผิดนั้นได้ทนั ท่วงที ในกาลก่อน มี
ชายคนหนึ่ ง ตลอดชีวติ ของเขาชอบทําแต่กรรมชัว่ ครั้นพอใกล้จะตาย ได้
สํานึ กผิดเพียงขณะจิตเดียวและจิตสุดท้ายที่รจู ้ กั ผิดชอบชัว่ ดี ก็ยงั สามารถทํา
ให้จิตที่เกิดต่อจากจิตสุดท้าย (จุติจิต) ได้ปฏิสนธิในสุคติภพทันท่วงที รอด
จากการไปสู่ทุคติภพอย่างหวุดหวิด และเมื่อเขาได้ไปสู่สุคติภพเสียก่อนเช่นนี้
จิตที่รจู ้ กั ผิดชอบชัว่ ดีแล้วในวินาทีสุดท้ายนี้ ก็ยอ่ มเป็ นปั จจัย ให้เขาประกอบ
แต่กรรมดี หากเขาสามารถสัง่ สมความดีได้มากกว่ากรรมชัว่ ที่เคยกระทํามา
เป็ นหมื่นเท่าพันทวีแล้วไซร้ วิบากแห่งกรรมชัว่ ที่มิใช่กรรมหนัก จักติด
ตามมาให้ผลไม่ทนั เสียแล้ว ดุจในถํ้าที่มืดมิดมานานนับพันปี เพียงแต่จุดไฟ
ให้สว่างเพียงดวงเดียว ก็สามารถขับไล่ความมืด ที่มีมานานนับพันปี ให้หมด
สิ้ นไปในพริบตาเดียว ฉะนั้น ลูกจงจําไว้วา่ ความผิดที่ลกู กระทําไว้นานแล้ว
หรือเพิ่งกระทํา ขอให้รสู ้ าํ นึ กและแก้ไขเสียทันที จึงจะเอาตัวรอดได้ ไม่ตอ้ ง
ไปสู่ทุคติภพที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน
แต่ลกู จะต้องจําไว้ให้ดีวา่ แม้ความผิดนั้นเป็ นสิ่งที่แก้ไขได้ อย่านอน
ใจ ที่จะทําผิดบ่อยๆ อย่านึ กว่าวันนี้ เราทําผิดแค่นี้ไม่เป็ นไร พรุ่งนี้ เราจะ
แก้ไข ไม่ทาํ อีกก็แล้วกัน ถ้าคิดเช่นนี้ ก็ผิดจากวัตถุประสงค์ที่พอ่ พรํา่ สอนลูก
มา อันความผิดที่เกิดจากรูว้ า่ ผิดแล้วยังจงใจทํา เป็ นมโนกรรมที่มีโทษหนัก
แม้ลกู ตั้งใจจะแก้ไขในวันพรุ่ง ก็อาจจะสายไปเสียแล้ว เพราะในโลกแห่ง
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ความวุน่ วายนี้ ใครจะรับประกันได้วา่ เราจะมีชีวติ อยูจ่ นถึงวันพรุ่งนี้ มนุ ษย์มี
ชิวติ อยูไ่ ด้ดว้ ยลมหายใจ ถ้าลูกขาดหายใจเพียงครั้งเดียว ชีวติ นี้ ก็ไม่ใช่ของลูก
เสียแล้ว ทุกสิ่งลูกก็นําติดตัวไปด้วยไม่ได้ เพราะทุกสิ่งเป็ นรูปธรรม ไม่มีใคร
เป็ นเจ้าของรูปธรรมได้ชวั ่ นิ รนั ดร์ สิ่งที่ติดตามลูกไปได้ มีเพียงกรรมดีและ
กรรมชัว่ เท่านั้น อันเป็ นนามธรรมที่มนุ ษย์มองไม่เห็น จะสัมผัสได้ดว้ ยใจ
เท่านั้น หากบุญยังมีเหลือพอ ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุ ษย์อีก ก็จะเป็ นคนที่
ชื่อเสียงไม่ดีเป็ นร้อยปี พันปี แม้จะมีลกู หลานที่ดี ก็ไม่สามารถช่วยลูกได้ หาก
กรรมหนักไม่สามารถมาเกิดเป็ นมนุ ษย์อีก ก็จะต้องตกนรกหมกไหม้ ทน
ทุกข์ทรมานไปชัว่ กัปชัว่ กัลป์ แม้พระพุทธองค์ ก็ทรงโปรดไม่ได้ เพราะผูใ้ ด
ทํากรรมไว้ ผูน้ ้ันเองเป็ นผูไ้ ด้รบั ผลแห่งกรรมนั้น ลูกยังจะไม่กลัวได้หรือ
ข้อ ๓ ลูกจะต้องมีความกล้าที่จะแก้ไขตนเอง มีกาํ ลังใจที่จะแก้ไขอย่าง
จริงจัง ไม่ทอ้ ถอย มีความเพียรอย่างสมํา่ เสมอไม่ใช่ทาํ บ้างหยุดบ้าง
ความผิดเล็กๆ น้อยๆ นั้น เปรียบประดุจหนามตําอยูใ่ นเนื้ อ ถ้ารีบบ่งหนาม
ออกเสีย ก็จะหายเจ็บทันที หากเป็ นความผิดใหญ่หลวง ก็เปรียบประดุจถูกงู
พิษที่รา้ ยแรงขบกัดเอาที่นิ้ว ถ้าลูกไม่กล้าตัดนิ้ วทิ้ ง พิษก็จะลุกลามไปถึงหัวใจ
และตายได้ง่ายๆ ลูกจึงต้องมีจิตใจ ที่เด็ดเดี่ยว กล้าเผชิญความจริง รูต้ วั ว่า
ผิดตรงไหน ต้องแก้ตรงนั้นทันที อย่ารีรอลังเล จะเสียการในภายหลัง ลูกจง
ศึกษาวิชาโป๊ ยก่วย ที่วา่ ด้วยความแข็งแกร่งของฟ้ า ความอ่อนโยนของดิน
ความมีพลังของไฟ ความเย็นของนํ้า ความกึกก้องของเสียงฟ้ าร้อง ความแรง
กล้าของลม ความมัน่ คงของขุนเขา และความเป็ นกระแสของสายธาร แล้ว
ลูกจะเข้าใจ ถึงธรรมชาติแปดประการนี้ ซึ่งต่างก็เป็ นปั จจัยให้กนั และกัน ใน
ยามที่พายุมา เสียงฟ้ าร้อง ลมก็จะเป็ นปั จจัยช่วยให้ฟ้าร้องดังยิง่ ขึ้ น ฟ้ าก็จะ
ช่วยลม ให้มีกาํ ลังพัดรุนแรงขึ้ น ตัวอย่างเหล่านี้ ถ้าลูกศึกษาให้เข้าใจแล้ว ก็
จะสามารถนําวิชาโป๊ ยก่วยนี้ มาประยุกต์ในชีวติ ประจําวัน ให้เกิดประโยชน์
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สุขแก่ลกู เอง ความผิดถูกความดีชวั ่ ล้วนเป็ นปั จจัยแก่กนั และกัน เมื่อรูว้ า่ ผิด
รีบแก้ไขเสีย ความถูกก็จะกลับคืนมา เมื่อทําความดีอยูค่ วามชัว่ ไหนเลย จะ
กลํ้ากราย ทั้งหมดนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของลูกเองเท่านั้น จง
จําไว้
เมือ่ ลูกมีความละอาย มีความเกรงกลัว และมีความกล้าหาญเด็ด
เดี่ยว ที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองแล้วไซร้ ความผิดนั้นก็ยอ่ มจะลด
น้อยถอยลง จนหมดไปในที่สุด เปรียบประดุจสายนํ้าที่รวมตัว กลายเป็ น
นํ้าแข็งในฤดูใบไม้ผลิ เมื่อถูกแสงอาทิตย์ก็ยอ่ มละลายกลายเป็ นนํ้าดังเดิม
แต่ความผิดพลาดของมนุ ษย์น้ัน ไม่ง่ายดังว่าไปเสียทั้งหมด บางสิ่งต้องแก้ที่
เหตุการณ์ บางสิ่งต้องแก้ที่เหตุผล บางสิ่งต้องแก้ที่ใจ วิธีการแก้ไขย่อม
แตกต่างกันออกไป ผลที่ได้ก็ไม่เหมือนกัน ลูกจงฟั งให้ดี
เช่นเมือ่ วานนี้ เราฆ่าสัตว์ วันนี้ เราตั้งใจไม่ฆา่ อีกต่อไป หรือเมือ่ วาน
เราโกรธ ผรุสวาทไปมากมาย วันนี้ เราตั้งใจไม่โกรธอีกต่อไป นี่ คือการแก้ไข
ที่เหตุการณ์ ทําผิดแล้วจึงได้คิด ซึ่งไม่ค่อยจะได้ผล เพียงระงับได้ชวั ่ คราว
เผลอเมื่อใด เราก็จะทําผิดได้อีก
การแก้ไข จึงต้องแก้กอ่ นที่จะมีการกระทําผิดเกิดขึ้ น คือ ต้องรูเ้ หตุ ที่
จะก่อให้เกิดความผิดได้เสียก่อน เช่น การฆ่าสัตว์ ถ้าเราเข้าใจเสียก่อนว่า
ชีวติ ใครๆ ก็รกั ไฉนจึงฆ่าสัตว์อื่นเพื่อเลี้ ยงชีวติ เราให้ยนื ยาวเล่า ถ้ามีใครทํา
กับเราบ้างอย่างนี้ ลูกจะยอมหรือ อนึ่ งการฆ่าสัตว์น้ัน ทําให้เกิดความ
ทรมานเจ็บปวดแสนสาหัส นําสัตว์ตม้ ในกะทะร้อนๆ กว่าจะตายก็แสบร้อน
ไปทุกขุมขน แม้เราจะบริโภคอาหารสัตว์เอร็ดอร่อยเพียงไร เมื่อเข้าไปอยูใ่ น
ท้องเราแล้ว ก็จะเปลี่ยนเป็ นปฏิกลู ต่อไป ถ้าเราบริโภคแต่พืชผักผลไม้ เราก็
อยูไ่ ด้อย่างเป็ นสุขเช่นกัน ไม่เดือดร้อนอะไร ไฉนจึงต้องไปทําลายชีวติ ผูอ้ ื่น
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เพื่อความอิ่มเพียงชัว่ ยาม แต่ตอ้ งทําลายบุญที่มีอยูแ่ ล้วให้น้อยลง และเพิ่ม
บาปให้มากขึ้ นด้วยเล่า
ชีวติ ที่ประกอบขึ้ นด้วยเลือดเนื้ อนั้น ย่อมมีวญ
ิ ญาณ คือความรูส้ ึกนึ ก
คิด เช่นเดียวกับเรา ถ้าเราไม่สามารถทําให้สตั ว์เหล่านั้นมารักนับถือเรา
ไว้วางใจเรา และอยากอยูใ่ กล้เราแล้ว เราก็อย่าสร้างความเคียดแค้นชิงชัง
จนถึงจองเวรจองกรรมกันขึ้ นเลย ถ้าลูกคิดได้เช่นนี้ แล้ว ลูกก็จะกลืนเนื้ อสัตว์
เหล่านั้น ไม่ลงคอ เมื่อสมัยโบราณกาลในยุคหินใหม่ เรามีผนู ้ ําที่ทรงเปี่ ยม
ด้วยพระเมตตากรุณา และทรงปรีชาสามารถยิง่ พระองค์หนึ่ ง ซึ่งมีพระนาม
ว่า ตี้ ซุ่น ก่อนเสวยราชย์โดยราษฎรพร้อมใจกันเลือกท่าน ท่านเป็ นชาวนา
ระหว่างที่ทาํ นาอยูน่ ้ัน จะมีชา้ งมาช่วยท่านไถนา มีนกมาช่วยท่านถอนหญ้า
ซึ่งปั จจุบนั นี้ ภาพเช่นนี้ หาดูไม่ได้อีกแล้ว ก็เพราะมนุ ษย์ขาดความเมตตา
การุณย์ อย่างจริงใจนัน่ เอง
เรื่องความโกรธก็เช่นกัน ถ้าเรารูจ้ กั คิดสักนิ ดว่า คนนั้นแตกต่างกัน
ทั้งนิ สยั สติปัญญา กรรมในอดีตและปั จจุบนั ภูมิหน้าภูมิหลังของแต่ละคนจึง
ไม่เหมือนกัน บางอย่างเขาสูเ้ ราไม่ได้ บางอย่างเราสูเ้ ขาไม่ได้ เมื่อเขาพลาด
พลั้งไป ก็ดว้ ยความรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์ เป็ นความโง่เขลาเบาปั ญญา น่ าสงสาร
มากกว่า น่ าให้อภัยมากกว่า ถึงแม้เขาจะให้รา้ ยเรา ก็เป็ นเรื่องที่เขาทําผิด
เอง เราไม่เดือดร้อนนัก ก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้ นมาได้เลย
ลูกจะต้องคิดให้ได้วา่ ในโลกนี้ ไม่มใี ครเลยที่ไม่เคยทําความผิด คนที่
อวดดีอวดวิเศษนั้น หาใช่ปราชญ์ที่แท้จริงไม่ คนที่มีความรูส้ มเป็ น
นักปราชญ์น้ัน ท่านมักถ่อมตน คอยจับผิดตนเอง ไม่กล้าโกรธเคืองผูอ้ ื่น ไม่
จับผิดผูอ้ ื่น คอยสํารวจตนเอง ว่าได้ล่วงเกินใครอย่างไรบ้างหรือเปล่า ยามที่
มีคนล่วงเกินตน ก็จะถามตนเองเสียก่อน ว่า ได้เคยล่วงเกินเขาไว้ก่อน
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หรือไม่ ยามที่มีคนไม่จริงใจต่อตน ก็จะถามตนเองเสียก่อนว่า ได้เคยแสดง
ความไม่จริงใจต่อเขาก่อนหรือไม่ เรามัวคิดเสียเช่นนี้ เราก็จะไม่ทนั ได้โกรธ
ผูอ้ ื่น ยิง่ ถามตนเองแล้วปรากฏว่า ไม่เคยล่วงเกิน ไม่เคยไม่จริงใจต่อเขามา
ก่อน เราก็ยงิ่ สบายใจ รับเอาความผิดพลาดของผูอ้ ื่น มาเป็ นบทเรียนฝึ กฝน
ตนเองต่อไป เราก็จะกลายเป็ นคนดียงิ่ ๆ ขึ้ น เมื่อคิดได้เช่นนี้ ใครทําไม่ดีกบั
เรา เราก็รบั บทเรียนไว้ดว้ ยความยินดี จิตใจไม่ขุ่นมัว จักมีความโกรธมาแต่
ไหน
ถ้ามีคนนิ นทาว่าร้ายลูก ลูกก็จะต้องคิดให้ได้วา่ เหมือนคนจุดกองไฟ
เผาฟ้ า แม้กองไฟจะใหญ่มหึมาเพียงใด แต่ฟ้านั้นว่างเปล่า ไม่มีเชื้ อที่จะติด
ไฟได้ กองไฟจะลุกโชติช่วงสักเพียงใด ก็จะไหม้และมอดไปข้างเดียวในที่สุด
คนที่วา่ ร้ายลูก เห็นลูกอยูใ่ นความสงบ ไม่โกรธ ไม่ตอบโต้ เขาก็จะหยุดไป
เองเช่นกัน เพราะการนิ นทาว่าร้ายนั้น เหมือนนําสีมาป้ายที่ผา้ ขาวนั้น ย่อม
ยากที่จะขาวได้ดงั เดิม แม้ลกู จะมีเหตุผลดีอย่างไร ก็ไม่สามารถจะโต้แย้งให้
ขาวกระจ่างได้ เปรียบประดุจตัวไหมในฤดูใบไม้ผลิ หลงกินใบหม่อนไปดิ้ น
ไป ยิง่ กระดุกกระดิกมากเท่าไร ใยไหมก็ยงิ่ ผูกมัดตัวเองมากเท่านั้น ความ
โกรธก็เช่นกัน มีแต่โทษหามีคุณไม่ ถ้าลูกสามารถใช้เหตุผลใคร่ครวญดูแล้ว
ทุกสิ่งก็จะไม่น่าโกรธ ความโกรธก็จะไม่เกิดขึ้ นกับลูกอีกเลย
วิธีแก้ไขความผิดพลาดที่พดู ไปแล้วมี แก้ไขเมือ่ เกิดความผิดขึ้ นแล้ว
และแก้ไขเมื่อยังมิได้ทาํ ความผิด วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การแก้ที่ใจนัน่ เอง โบราณ
ท่านว่าไว้ กิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด ก็ลว้ นเกิดที่ใจทั้งสิ้ น ถ้าเราห้ามใจมิ
ให้เกิดกิเลสตัณหาได้ ความผิดใดๆ ก็เกิดขึ้ นไม่ได้ ดุจดัง่ ดวงตะวันสาดแสง
ส่องมาคราใด ความมืดก็หมดไป ปี ศาจก็ยงั ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ไม่กล้าออกมา
เพ่นพ่าน เปรียบได้กบั การโค่นล้มต้นไม้ที่มีพิษ ลูกจะต้องขุดรากถอนโคนให้
หมดสิ้ น ไม่ใช่ค่อยๆ ลิดกิ่งปลิดใบ ซึ่งไม่ทนั การ
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สรุปแล้ว การแก้ที่ใจ จึงจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้อย่างแท้จริง
เพียงเกิดความรูส้ ึกว่าจะทําผิด ก็รสู ้ ึกตัวเสียก่อนแล้วด้วยสติสมั ปชัญญะ
ความผิดจึงเกิดขึ้ นไม่ได้ นี่ คือการยับยัง้ ชัง่ ใจที่ตอ้ งอบรมบ่มเพาะ ให้สติ
ประคองใจเราไว้ตลอดเวลา ทั้งหมดนี้ ลูกจะต้องใช้วจิ ารณญาณให้ถูกต้อง
ว่าคราใดที่ควรจะใช้วธิ ีใด จึงจะเหมาะจะควร ถ้าลูกนําวิธีมาใช้ไม่เหมาะไม่
ควร ก็จะไม่ทนั การ แล้วลูกก็จะต้องตกอยูใ่ นความโง่ต่อไป ไม่มีทางได้ดี
การตั้งปณิธานอันแน่ วแน่ ท่ีจะแก้ไขความผิดพลาดของตนเองก็ดี การ
อธิษฐานจิตอยูบ่ ่อยๆ ตลอดวันตลอดคืนก็ดี ล้วนแต่จะช่วยกระชับ ความ
หนักแน่ นให้แก่ลกู นอกจากนี้ ยังต้องมีกลั ยาณมิตรคอยช่วยเหลือตักเตือน
มีผีสางเทวดาคอยช่วยดลใจจิตใจของลูกต้องเด็ดเดี่ยว แน่ วแน่ ทั้งกลางวัน
กลางคืน ทุกขณะจิต ทุกลมหายใจเข้าออก เพียงสักหนึ่ งหรือสองสัปดาห์
อย่างช้าก็ไม่เกินสามเดือน ย่อมปรากฏผลอย่างแน่ นอน
ลูกจงคอยสังเกตถึงจิตใจที่จะสงบขึ้ น สติปัญญาแจ่มใสสมองโปร่งไม่
ปวดศีรษะ ทําอะไรก็ดูจะง่ายขึ้ น เร็วขึ้ น ไม่ผิดพลาด ไม่เครียดจนหงุดหงิด
ถ้าลูกพบคน ที่ไม่ถูกโรคกันมาก่อนกลับรูส้ ึกเฉยๆ แทนที่จะเกิดความอิด
หนาระอาใจ อย่างที่เคยเป็ นมา กลางคืนอาจจะฝันว่า ตนเองได้อาเจียนของ
ดําๆ ออกมา บางทีก็จะฝันเห็นนักปราชญ์โบราณมาสัง่ สอนแนะนํา บางทีก็
จะฝันว่า ได้บินไปเที่ยวบนท้องฟ้ า บางก็จะเห็นเครื่องบูชาพระพุทธเจ้า ล้วน
เป็ นนิ มิตดี เพื่อให้ลกู รูว้ า่ บาปกรรมนั้นได้ลดน้อยถอยลงแล้ว แต่ลกู อย่าได้
ลําพองใจเป็ นอันขาด มิฉะนั้นความเพียรของลูกจะหยุดก้าวหน้าได้ทนั ที
แต่กอ่ นนี้ สมัยชุนชิว มีขุนนางในแคว้นเว่ยท่านหนึ่ ง เมือ่ อายุได้ยส่ี ิบปี
ท่านก็รสู ้ ึกตัวว่าตนเองได้ทาํ ผิดอะไรมาบ้าง และสามารถแก้ไขได้หมดสิ้ น
ครั้นเมื่อท่านอายุได้ ๒๑ ปี ท่านก็รอู ้ ีกว่าที่คิดว่าแก้ไขหมดแล้วนั้น ที่แท้ยงั ไม่
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หมดจดดี ครั้นเมื่อท่านอายุได้ ๒๒ ปี ท่านก็ยงั เห็นอีกว่ายังเหลือความผิด
อะไรอยูบ่ า้ ง เช่นนี้ ทุกปี มา จนเมื่อท่านอายุ ๕๐ ปี ก็ยงั รูว้ า่ เมื่อท่านอายุ ๔๙
ปี นั้น มีความผิดที่ยงั ไม่ได้แก้ไขอะไรบ้าง ลูกจงดูไว้เป็ นตัวอย่างว่าคนโบราณ
นั้น ท่านมีความจริงใจต่อการแก้ไขเพื่อพัฒนาตนเองเพียงไร
พวกเราสมัยนี้ ล้วนแต่เป็ นคนหยาบ มีความผิดติดตัวกันมากมาย ราว
กับตัวเหลือบที่เกาะเต็มไปหมด แต่เราก็ไม่เห็นไม่รสู ้ ึกว่าอดีตนั้น เราได้ทาํ
อะไรผิดพลาดมาบ้าง นี่ ก็เพราะความหยาบของจิตมีดวงตา ก็หามีแววไม่
นัน่ เอง
ลูกจงสังเกตคนที่บาปหนา มักจะปรากฏบุคลิกภาพที่อาภัพให้เห็นได้
ง่ายๆ เช่นเป็ นคนขี้ หลงขี้ ลืม ปวดหัว มึนงง ง่วงเหงาหาวนอน แม้จะไม่มี
เรื่องร้ายแรงอะไรเกิดขึ้ น ก็มีจิตใจที่หงุดหงิด เศร้าซึมเลื่อนลอย ขี้ หวาดกลัว
หาความสุขความร่าเริงไม่ได้ เห็นคนก็ไม่กล้าสบตาด้วย ไม่ชอบฟั งเทศน์ฟัง
ธรรม บางทีทาํ ดีกบั ใครก็กลับได้ผลในทางตรงกันข้าม กลางคืนนอนก็ฝัน
ร้าย พูดจาเลอะเลือน จิตใจท้อแท้ เหล่านี้ ล้วนเป็ นนิ มิต ของคนบาปหนา
ทั้งสิ้ น ถ้าลูกรูส้ ึกตัวว่าเป็ นเช่นนี้ ก็จงรีบหาทางแก้ไขโดยด่วน อย่าได้ร้งั รอ
อยูเ่ ลย
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โอวาทข้อที่สาม วิธีสร้างความดี

โอวาทข้อที่สองนั้น ท่านเหลี่ยวฝานได้สอนวิธีแก้ไขความผิดในชีวติ
ปั จจุบนั แต่การที่ไม่ทาํ ผิดในชาตินี้ ยังไม่สามารถที่จะทําให้ชีวติ เสวยผลดี มี
สุขได้ตลอดไปเพราะเหตุวา่ แม้ชาตินี้จะมิได้ก่อกรรมทําเข็ญเพิ่มขึ้ น แต่เรา
จะรูไ้ ด้อย่างไรว่า ชาติก่อนๆ นั้นเราทําความไม่ดีอะไรไว้บา้ ง ซึ่งจะต้องมี
แน่ ๆ เพียงแต่มากหรือน้อยเท่านั้น ที่เราไม่อาจจะทราบได้ ซึ่งก็จะต้องได้รบั
วิบากแห่งกรรมในชาตินี้ต่อไป ฉะนั้น ไม่เพียงแต่ เราจะต้องละการทําชัว่ แล้ว
เรายังต้องสร้างกรรมดีให้เพิ่มพูนยิง่ ๆ ขึ้ น โอวาทข้อที่สามนี้ ท่านเหลี่ยวฝาน
จึงสอนให้ลกู ท่านรูจ้ กั วิธีสร้างความดี
ลูกจะต้องอ่านคัมภีรเ์ อ็กเก็งให้เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง เพราะเป็ น
คัมภีรท์ ี่ดีมากเล่มหนึ่ ง เพียงหน้าแรก ก็ให้กาํ ลังใจแก่ผอู ้ ่านอย่างมหาศาล
โดยกล่าวไว้วา่ ครอบครัวที่สงั ่ สมแต่ความดี ไม่เพียงแต่หวั หน้าครอบครัว จะ
ได้รบั ผลดีเท่านั้น แม้ลกู หลานเหลนโหลน ก็พลอยได้เสวยผลแห่งความดีน้ัน
ด้วย เพราะเหตุนี้ท่านตาของท่านขงจื๊อ นักปราชญ์ผเู้ ลื่องชื่อของจีน ท่านจึง
ยกลูกสาวของท่าน ให้กบั ท่านพ่อของท่านขงจื๊อ เพราะท่านได้พิจารณาอย่าง
ถี่ถว้ นแล้วว่า ชายที่จะมาเป็ นบุตรเขยท่านนั้น ไม่เพียงแต่จะเป็ นผูป้ ระพฤติดี
ปฏิบตั ิชอบเท่านั้น ยังต้องมีบรรพชน ที่ประพฤติดีปฏิบตั ิชอบมาหลายชัว่
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อายุคนด้วย และก็เป็ นความจริง ตระกูลนี้ ได้ให้กาํ เนิ ดนักปราชญ์ที่ชาวจีนทั้ง
ประเทศต้องสักการะบูชา เป็ นปูชนี ยบุคคลที่หายากในโลกผูห้ นึ่ ง คือท่าน
ขงจื๊อไงล่ะลูก ต่อมา ท่านขงจื๊อได้สรรเสริญท่านตี้ ซุ่น ที่พอ่ ได้กล่าวให้ลกู ฟั ง
ไว้ทีหนึ่ งแล้ว ว่าท่านตี้ ซุ่นเป็ นผูท้ ี่มีความกตัญํูอย่างยอดเยีย่ ม หาใคร
เปรียบได้ยาก บรรพชนของท่านตี้ ซุ่น จะต้องยินดีปรีดาที่มีลกู หลานที่ดีเซ่น
ไหว้บชู า ส่วนลูกหลานที่กระทําตนไม่ดีน้ัน แม้จะเซ่นไหว้บชู าบรรพชน
บรรพชนก็ไม่ยนิ ดีดว้ ย และไม่ยอมรับการเซ่นไหว้บชู าด้วย ลูกศึกษา
ประวัติศาสตร์สมัยชุนชิวแล้ว ลูกก็จะเข้าใจดีวา่ ลูกหลานของท่านตี้ ซุ่น ก็คือ
แคว้นเฉินทั้งหมด ได้มีความรุ่งเรือง อยูน่ านหลายชัว่ อายุคนทีเดียว อดีตจึง
เป็ นตัวอย่างอันดี ที่ลกู จะได้ศึกษา ทําความเข้าใจให้รแู ้ จ้งเห็นจริง และจดจํา
มาแต่สิ่งที่ดีงาม เพื่อประยุกต์ใช้ ในชีวติ ประจําวันของลูกเอง
มีขุนนางตําแหน่ งพระอาจารย์ท่านหนึ่ ง มีหน้าที่ถวายพระอักษร
ฮ่องเต้ เมื่อยังทรงพระเยาว์ ท่านผูน้ ี้ มีบรรพชน ที่ยดึ อาชีพแจวเรือจ้างมา
หลายชัว่ คน มีอยูค่ รั้งหนึ่ ง ตั้งแต่พระอาจารย์ยงั ไม่เกิด ฝนตกนานจนท่วม
ตลิ่ง กระแสนํ้าได้พดั พาชีวติ ผูค้ นและทรัพย์สินลอยตามนํ้ามามากมาย
ชาวเรือจ้างต่างก็สาละวนเก็บทรัพย์สินขึ้ นเรือเป็ นของตน มีแต่ท่านทวด และ
ท่านปู่ ของพระอาจารย์ท่านนี้ เท่านั้น ที่ไม่ยอมแตะต้องสิ่งของใดๆ เลย ตั้ง
หน้าตั้งตาช่วยชีวติ คนที่ลอยตามกระแสนํ้าอันเชี่ยวกรากมา ใครๆ ก็พากัน
หัวเราะเยาะว่าท่านทั้งสองโง่ ไม่รจู ้ กั ฉวยโอกาสหาความรํา่ รวยใส่ตน แต่
การณ์หาเป็ นเช่นนั้นไม่ เมื่อท่านปู่ ได้ลกู ชายคือท่านบิดาของพระอาจารย์นี้
ความเป็ นอยูข่ องท่านกลับไม่ลาํ บากดังแต่ก่อน ครอบครัวมีความสุขสบาย
ขึ้ น ท่านทวดสิ้ นบุญไปแล้ว ต่อมาท่านปู่ ก็ถึงแก่กรรมลง มีเต้าหยินท่านหนึ่ ง
ซึ่งเชื่อกันมาว่าเป็ นเทวดาแปลงร่างมาปรากฏ ได้แนะนําให้ท่านพ่อของพระ
อาจารย์ นําศพของท่านทวดและท่านปู่ ไปฝังรวมกันในที่แห่งหนึ่ งใกล้บา้ น
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ซึ่งมีชยั ภูมิดีมาก เป็ นมงคลแก่ลกู หลานต่อไป ทุกวันนี้ ฮวงซุย้ กระต่ายขาวนี้
เป็ นที่เลื่องลือกล่าวขวัญกันทัว่ ทุกทิศ สดุดีในเกียรติคุณของคนแจวเรือจ้าง ที่
เป็ นท่านทวดและท่านปู่ ของอาจารย์ เมื่อพระอาจารย์ถือกําเนิ ดมา พออายุ
ได้ ๒๐ ปี ก็สอบไล่ได้ตามขั้นตอนทั้งหมด ได้รบั ราชการเป็ นขุนนาง จนได้
เป็ นพระอาจารย์ถวายอักษรแก่ฮ่องเต้ เมื่อฮ่องเต้ทรงทราบถึง คุณงามความ
ดีของท่านทวด และท่านปู่ ของพระอาจารย์ ก็ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ
ขุนนางให้กบั ท่านทวด ท่านปู่ และท่านพ่อของพระอาจารย์อีกด้วย เพื่อเป็ น
การแสดงให้ปรากฏว่าการทําความดีงามนั้น ย่อมได้รบั สิ่งดีงาม สมควรเป็ น
แบบอย่างแก่บุคคลทัว่ ไป แม้ลกู หลานของพระอาจารย์ ก็ได้รบั ราชการเป็ น
ใหญ่เป็ นโต ตราบจนทุกวันนี้ มากมาย
มีเสมียนอําเภอท่านหนึ่ ง แม้จะมีตาํ แหน่ งเล็กๆ แต่จติ ใจนั้นเปี่ ยม
ด้วยเมตตาธรรม เป็ นคนรักษาระเบียบวินัย ของราชการอย่างเคร่งครัด มี
ความยุติธรรมเป็ นที่ต้งั ไม่ทาํ สิ่งไรที่ผิดศีลธรรม ส่วนนายอําเภอนั้น เป็ นคน
ดุรา้ ย อยูม่ าวันหนึ่ งนายอําเภอ สัง่ เฆี่ยนผูต้ อ้ งหาที่ไม่ยอมรับสารภาพ ตีจน
เนื้ อแตกเลือดไหลนองพื้ น ก็ยงั ไม่หายโกรธ เสมียนอําเภอทนเห็นความ
ทารุณไม่ไหว จึงคุกเข่าต่อหน้านายอําเภอ ขอให้ปรานี นักโทษ หยุดตีเสียที
นายอําเภอตอบว่า ปรานี น่ะได้ แต่ผตู้ อ้ งหาคนนี้ ไม่รกั ษากฎหมาย ไม่มี
ศีลธรรม จะไม่ให้โกรธกระไรได้ เสมียนอําเภอ จึงโขกศีรษะลงกับพื้ น พลาง
พูดว่า ผูท้ ี่เป็ นขุนนาง ถ้าไม่ชาํ ระความตามเหตุผล ข้อเท็จจริง เอาแต่อารมณ์
ตนเป็ นใหญ่ ราษฎรย่อมไม่มีตวั อย่างอันดีงาม ให้ประพฤติปฏิบตั ิตาม จิตใจ
ของราษฎรหาที่ยดึ เหนี่ ยวเป็ นสรณะไม่ได้ การชําระความนั้น แม้จะสอบสวน
ได้ความจริงออกมาแล้ว ก็ไม่ควรดีใจ จะทําให้เกิดความประมาทเลินเล่อ
ไม่ได้ความจริงที่อยูล่ ึกกว่าความจริงธรรมดา ทําให้การชําระความผิดพลาด
ได้ง่าย แม้จะได้ความจริงทั้งหมดออกมาแล้ว ก็ยงั ไม่ควรดีใจ ควรจะเสียใจ
52

และสงสารที่เขาทําผิดไปโดยความจงใจก็ดี เพราะรูเ้ ท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ยัง
ต้องนําเมตตาธรรม มาร่วมกับการวินิจฉัยคดีความด้วย ทางใดที่จะผ่อน
หนักเป็ นเบาได้ ควรให้โอกาสเขาได้กลับตัวกลับใจ เป็ นคนดีต่อไป ถ้าแสดง
ความโกรธมากมายเช่นนี้ ผูต้ อ้ งหาเกรงอาญา ก็จะรีบยอมรับเสียก่อน ทั้งๆ
ที่ตนมิได้ทาํ ผิดดังที่ถูกกล่าวหา จะมิเป็ นการปรักปรําราษฎรไปหรือ ดีใจยัง
เป็ นการไม่บงั ควร จักโกรธได้ที่ไหน นายอําเภอสํานึ กในคําพูด ของเสมียน
อําเภอ แต่น้ันมาก็ไม่กล้าแสดงความโกรธ ความดีใจ ในขณะที่ชาํ ระความอีก
เลย
เสมียนอําเภอท่านนี้ มีความยากจนมาก เพราะมีแต่เงินเดือนขั้นตํา่
ไม่เคยขูดรีดราษฎร ไม่ยอมรับของกํานัลจากใคร มีแต่ช่วยเหลือผูต้ อ้ งหา
และนักโทษ วันหนึ่ ง มีผตู้ อ้ งหาหลายคนที่ไม่มีขา้ วจะกิน อดอยากมาตลอด
ทางจากหัวเมืองไกล หน้าตาซีดเซียว หมดเรี่ยวหมดแรง หน้าหาสีเลือด
ไม่ได้แล้ว เป็ นที่น่าสงสารยิง่ นัก บังเอิญที่บา้ นของเสมียนอําเภอท่านนี้
ข้าวสารก็กาํ ลังจะหมด เหลืออยูม่ อสุ
ื้ ดท้ายเท่านั้น ถ้านํามาให้ผตู้ อ้ งหา
เหล่านี้ แล้ว ท่านและภรรยา ก็จะต้องอดข้าวมื้ อนั้นด้วย ท่านจึงปรึกษากับ
ภรรยา เพื่อให้ภรรยาเป็ นผูต้ ดั สินใจ ตกลงทั้งสองคนยอมเสียสละข้าวมื้ อนั้น
นํามาต้มข้าวต้มเลี้ ยงผูต้ อ้ งหาทั้งหมด ต่อมา ภรรยาของท่านก็ให้กาํ เนิ ด
บุตรชายสองคน ล้วนแต่ได้เป็ นขุนนางผูใ้ หญ่ ในเวลาต่อมา และหลานของ
ท่านอีกสองคนก็ได้เป็ นขุนนางผูใ้ หญ่เช่นกัน
สมัยพระเจ้าเองจงเป็ นฮ่องเต้ พ.ศ. ๑๙๗๙-๑๙๙๒ มีขุนโจรก่อกวน
จลาจลขึ้ น ที่เมืองฮกเกี้ ยน มีราษฎรและนักศึกษาสนับสนุ นขุนโจรกัน
มากมาย ฮ่องเต้จึงโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารคุมทัพออกปราบปราม ท่าน
นายทหารผูน้ ี้ หาทางจับเป็ นขุนโจรได้ โดยไม่สญ
ู เสียชีวติ ไพร่พลและราษฎร
เลย ต่อมา ทางด้านตะวันออกของเมืองฮกเกี้ ยน ยังมีสมุนขุนโจรหลงเหลือ
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อยูม่ ากมาย นายทหารท่านนี้ จึงบัญชาให้ขุนนางในกรมมหาดไทยของเมือง
นั้น แซ่เจี่ย ให้ออกกวาดล้างแทนท่าน ถ้าจับได้ให้ฆ่าให้หมดสิ้ น แต่ท่านเจี่ย
ไม่ยอมปฏิบตั ิตาม ท่านกลับให้คนลอบไปแจ้งแก่ราษฎรว่า ถ้าใครไม่เข้าข้าง
โจร ก็ให้เอาผ้าขาวแขวนไว้ที่หน้าประตูบา้ น ในวันที่กองทหารจะเข้าไปตรวจ
ค้นโจร ในแต่ละบ้าน แล้วสัง่ ห้ามมิให้ทหารข่มเหงราษฎร ถ้าบ้านใครมีผา้
ขาวแขวนอยู่ ก็จะไม่ถูกลงโทษใดๆ ทั้งสิ้ น เป็ นอันว่าครั้งกระนั้น ราษฎรและ
นักศึกษา รอดตายประมาณหนึ่ งหมื่นคน ท่านเจี่ยมีคุณธรรมลํ้าเลิศ ต่อมา
บุตรชายสอบได้ที่ ๑ ได้เป็ นจอหงวน รับราชการจนได้เป็ นไจเสี่ยง ซึ่งเป็ น
ตําแหน่ งสูงสุด ในราชการฝ่ ายบุ๋น (ฝ่ ายบริหารประเทศ) และหลานชายของ
ท่านเจี่ย ต่อมาก็สอบได้เป็ นที่สาม ได้รบั ราชการเช่นกัน
ที่เมืองฮกเกี้ ยน มีตระกูลหนึ่ งแซ่หลิน บรรพสตรีท่านหนึ่ งเป็ นผูใ้ จ
บุญมาก ชอบทําขนมเลี้ ยงคนจน ใครมาขอขนมก็รีบกุลีกุจอตักให้ ไม่เคย
แสดงสีหน้ารังเกียจเดียดฉันท์ ต่อมามีเทวดาแปลงร่างเป็ นเต้าหยิน มาขอ
ขนมคุณยายท่านนี้ ทุกเช้าและขอมากๆ เสียด้วย ท่านก็ไม่เคยบ่นว่า ตักให้
มากๆ ทุกวันเป็ นเวลาสามปี ตลอดระยะสามปี นี้ ไม่เคยขาดเลยแม้แต่วนั
เดียว ไม่เคยให้น้อย ไม่เคยเบื่อหน่ ายต่อการให้ สามปี ประดุจหนึ่ งวัน เต้าหยิ
นแอบชมเชยนางอยูใ่ นใจว่า จะหาใครให้ทานได้สมํา่ เสมอ โดยไม่อิดหนา
ระอาใจเช่นนี้ ไม่ได้อีกแล้ว ท่านจึงพูดกับนางว่า อาตมาฉันขนมของท่านมา
สามปี แล้ว จึงใคร่จะขอตอบแทนพระคุณท่านเสียที ที่หลังบ้านของท่าน มี
ที่วา่ งอยู่ ถ้าท่านทําฮวงซุย้ ในบริเวณนี้ ได้ ต่อไปลูกหลานเหลนโหลนของท่าน
จะได้เป็ นขุนนาง ถ้าจะเปรียบก็พดู ได้วา่ จะเป็ นขุนนางมากมาย เท่ากับ
เมล็ดงาหนึ่ งถังใหญ่ทีเดียว ท่านลองคิดดูก็แล้วกันเมล็ดงานั้นเล็กเพียงไร อยู่
ในถังใหญ่ๆ จะมีปริมาณมากเพียงไร ต่อมา นางได้ถึงแก่กรรมลง บุตรชาย
จึงนําไปฝังไว้ในที่นี้ อีกไม่นาน ตระกูลนี้ เข้าสอบครั้งแรก ก็สอบได้ถึงเก้าคน
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และได้เป็ นขุนนางทั้งหมดเช่นกัน ได้เป็ นขุนนางทุกชัว่ คน จนมีคาํ รํา่ ลือกัน
ไปทัว่ ว่า ไม่เคยมีครั้งใด ที่การสอบไล่ จะไม่มีคนในตระกูลหลินติดอันดับ
อีกตระกูลหนึ่ งคือตระกูลเฝิ ง บุตรชายรับราชการในกอง
ประวัติศาสตร์แห่งชาติ ก่อนหน้านั้น บิดาสอบได้เป็ นที่ซิวจ๋ายทุกเช้าจะต้อง
ไปเรียนต่อที่อาํ เภอ อยูม่ าวันหนึ่ ง อากาศหนาวจัดมาก ท่านเดินไปตามทาง
พบคนนอนหนาวจมหิมะอยู่ คลําดูปรากฏว่าแข็งไปครึ่งตัวแล้ว ท่านรีบถอด
เสื้ อหนาวออกใส่ ให้พยุงให้ลุกขึ้ นพากลับมาบ้านของท่าน ช่วยประคบประ
หงมจนฟื้ นดีดงั เดิม คืนนั้น ท่านฝันไปว่า มีเทวดาองค์หนึ่ งมาพูดกับท่านว่า
เป็ นการยากยิง่ นัก ที่เจ้าสามารถช่วยเหลือคน ให้ฟื้นรอดตายได้อย่าง
หวุดหวิด เราจะให้หานฉี มาเกิดในตระกูลของเจ้า ต่อมา บุตรชายที่เดี๋ยวนี้
ทํางานกองประวัติศาสตร์ก็เกิดมา จึงขนานนามว่า ฉี ตามที่ฝันไป หานฉี
ท่านนี้ เกิดในสมัยราชวงศ์ซอ้ ง พ.ศ. ๑๕๐๓-๑๖๗๐ เป็ นขุนนางในตําแหน่ ง
ไจเสี่ยงถึงสองรัชกาล คือ พระเจ้าอิงจงฮ่องเต้ พ.ศ. ๑๖๐๗-๑๖๑๐ และพระ
เจ้าเสินจงฮ่องเต้ พ.ศ. ๑๖๑๑-๑๖๒๘ เป็ นที่รกั ของคนทัว่ ไป และเป็ นที่เกรง
ขามของชาวต่างประเทศยิง่ นัก เกียรดิคุณของท่านแผ่ไพศาล เมื่อถึงแก่
อนิ จกรรมแล้ว พระเจ้าเสินจงฮ่องเต้ ได้โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็ นที่จงเซี่ย
งกง เป็ นเกียรติยศอันสูงสุด ที่ได้รบั การขนานนามว่า เป็ นผูท้ ี่อุทิศตนเองเพื่อ
ความจงรักภักดี และรักชาติยงิ่
มีขุนนางท่านหนึ่ งแซ่อิ้ง เมือ่ ตอนที่ท่านอยูใ่ นวัยกลางคน ได้เป็ นซิว
จ๋ายแล้ว แต่ยงั ไม่ได้เป็ นขุนนาง จึงไปนัง่ ท่องตําราที่เขาแห่งหนึ่ ง ซึ่งปลอด
จากผูค้ นมารบกวน แต่เสียงปี ศาจร้องกันมากมาย ชุมนุ มกันอยูใ่ นบริเวณนั้น
ท่านแซ่อิ้งก็ไม่กลัว อยูม่ าคืนหนึ่ ง ท่านได้ยนิ เสียงปี ศาจคุยกันว่า มีผหู้ ญิงคน
หนึ่ ง สามีเดินทางไปหากินแดนไกล นานแล้วไม่กลับมา พ่อผัวแม่ผวั ก็เลย
บังคับให้ผหู้ ญิงคนนี้ แต่งงานเสียใหม่ ผูห้ ญิงไม่ยอม จะมาแขวนคอตายแถวนี้
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ในคืนพรุ่งนี้ ปี ศาจตนหนึ่ งซึ่งผูกคอตายมาเหมือนกัน ก็จะมีคนมาแทน และ
จักได้ไปเกิดใหม่เสียที ท่านแซ่อิ้งได้ยนิ เข้า ก็บงั เกิดความสงสารผูห้ ญิงคนนี้
ขึ้ นมาจับใจ จึงนําที่นาของตนไปขายอย่างเงียบๆ ได้เงินมาสี่ตาํ ลึง จึงเขียน
จดหมายขึ้ นฉบับหนึ่ ง แล้วส่งไปยังบ้าน ของแม่ผวั พ่อผัวของผูห้ ญิงคนนั้น
พ่อแม่เห็นจดหมาย ก็รวู ้ า่ ไม่ใช่ลายมือของบุตรตน พากันสงสัย แต่แล้วก็ลง
ความเห็นกันว่า จดหมายนั้นอาจจะปลอมกันได้ แต่เงินนั้น ถ้าไม่ใช่ลกู แล้ว
จะเป็ นใครส่งมาให้เล่า ก็เชื่อกันว่าลูกของตนคงสุขสบายดี จึงส่งเงินมาให้พอ่
แม่ใช้ เลยกลับใจไม่บงั คับให้ลกู สะใภ้ไปแต่งงานใหม่ ในกาลต่อมาเมื่อ
บุตรชายของตนกลับบ้าน สามีภรรยาก็ได้อยูก่ นั เป็ นปกติสุขตลอดมา
ครั้นอีกคืนหนึ่ ง ท่านแซ่อิ้งก็ได้ยนิ ปี ศาจพูดอีกว่า ฉันน่ ะจะมีคนมา
ตายแทนแล้วเทียวนา แต่ซิวจ๋ายนี่ ทาํ เสียเรื่องหมด ปี ศาจอีกตนหนึ่ งก็พดู ขึ้ น
ว่า งั้นเราก็ช่วยกันฆ่าเสียเถอะ ปี ศาจตนแรกบอกว่าไม่ได้หรอก เพราะเทพ
เจ้าเบื้ องบนเห็นเขาเป็ นคนใจดี จึงได้แต่งตั้งให้เขาเป็ นขุนนางในยมโลก จึง
ทําร้ายเขาไม่ได้เสียแล้ว ท่านแซ่อิ้งได้ฟังเช่นนั้น ก็ยงิ่ มีกาํ ลังใจที่จะทําดีให้
ยิง่ ๆ ขึ้ น ยามเกิดทุพภิกขภัย ก็นําข้าวไปแจกจ่ายแก่ผอู้ ดอยากยามเมื่อญาติ
มิตรเดือดร้อน ก็ช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ยามประสบภัยพิบตั ิ ก็ไม่
เคยโทษฟ้ าโทษดิน กลับโทษตนเองว่าได้ก่ออกุศลกรรมมา จึงยอมรับ
สถานการณ์อนั เลวร้ายได้อย่างสงบ เมื่อได้เป็ นขุนนางแล้ว ลูกหลานก็ยงั ได้
เป็ นขุนนางอีกมากมาย
มีซิวจ๋ายท่านหนึ่ ง แซ่ชื้อ บิดาเป็ นผูม้ งั ่ คัง่ ในเมืองซูโจว มีอยูป่ ี หนึ่ งฝน
แล้งมาก ท่านจึงให้ชาวนาทํานาของท่านฟรี ไม่เก็บค่าเช่านาเลย เป็ น
ตัวอย่างอันดีงาม ที่เจ้าของนาทั้งหลายก็ปฏิบตั ิตามเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้น
ท่านยังนําข้าวที่เก็บไว้ มาแจกจ่ายแก่คนยากไร้อีกด้วย พอตกกลางคืน ก็ได้
ยินเสียงปี ศาจมาร้องว่า แม้จะพูดสักพันครั้งหรือสักหมื่นครั้ง ข้าพเจ้าขอ
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ยืนยันว่าเป็ นความจริง ที่ซิวจ๋ายในตระกูลชื้ อนี้ จะได้เป็ นกือหยินแล้ว ปี ศาจ
ร้องอยูท่ ุกคืน ติดต่อกันนาน จนกระทัง่ วันหนึ่ ง เมื่อมีการสอบไล่ ซิวจ๋ายท่าน
นี้ ก็ไปสอบกับเขาด้วย ปรากฏว่าสอบได้เป็ นที่กือหยินจริงตามที่ปีศาจมาร้อง
บอก บิดาของท่านเห็นว่า การทําดีเพียงเท่านี้ ยังได้ผลดีถึงเพียงนี้ ท่านก็ยงิ่
มุมานะทําดียงิ่ ๆ ขึ้ น สะพานชํารุดท่านก็ให้คนไปซ่อมเสียให้ดี ถนนหนทาง
ขรุขระสัญจรไม่สะดวก ท่านก็ให้คนไปซ่อมให้เรียบร้อย ภิกษุ ที่ไม่มีโยม
อุปัฏฐาก ท่านก็ทาํ สํารับกับข้าว ไปถวายทุกวัน ใครขาดแคลนข้าวปลา
อาหารเสื้ อผ้า และอื่นๆ ท่านก็จุนเจืออยูเ่ สมอ ไม่ให้อดอยากยากไร้ ไม่วา่
ใครจะมีเรื่องทุกข์รอ้ นอย่างไร ท่านช่วยได้เป็ นช่วยทันที ต่อมาปี ศาจก็มาร้อง
อีกทุกคืนว่า แม้จะพูดสักพันครั้งหรือสักหมื่นครั้ง ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเป็ น
ความจริงที่กือหยินในตระกูลชื้ อนี้ จะได้เป็ นขุนนางผูใ้ หญ่ ที่มีตาํ แหน่ งสูงสุด
ในภูธร ต่อมาก็เป็ นเช่นนั้นจริงๆ
มีขุนนางอีกท่านหนึ่ งแซ่ถู รับราชการอยูใ่ นเรือนจําที่เมืองเกียฮง
ท่านพักอยูใ่ นเรือนจํา มีเวลาว่าง ท่านก็จะไปคุยกับพวกนักโทษ เพื่อจะได้รู ้
ความจริงว่า นักโทษนั้นทําความผิดจริงหรือเปล่า ปรากฏว่ามีนักโทษหลาย
คน ที่ไม่ได้กระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหา ท่านจึงทําบันทึกไปมอบให้
ผูบ้ งั คับบัญชา การพิจารณาโทษในสมัยนั้น ก็ตอ้ งผ่านการพิจารณาคดีสาม
ขั้นตอนด้วยกัน เมื่อสอบสวนได้ความอย่างไรในท้องที่ที่เกิดเหตุแล้ว ก็ส่งตัว
นักโทษ มายังคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ ง เพื่อสอบสวนอีกครั้งหนึ่ ง เมื่อได้
ความอย่างไรแล้ว ก็นําขึ้ นทูลเกล้าฯ ถวายฮ่องเต้ให้ทรงวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ ง
โดยแยกเสนอนักโทษออกเป็ นสามประเภท คือประเภทที่หนึ่ งกระทํา
ความผิดจริง ประเภทที่สองเป็ นนักโทษที่รอการลงอาญาไว้ ประเภทที่สาม
เป็ นนักโทษ ที่ควรให้อภัยโทษ ทั้งหมดนี้ ก็สุดแล้วแต่ฮ่องเต้จะทรงวินิจฉัย
อย่างไร ถ้ารับสัง่ ให้ประหารก็ประหารทันที ส่วนพวกที่รอการลงอาญาถ้า
57

โชคดี ก็อาจจะได้รบั พระราชทานอภัยโทษในวันสําคัญของฮ่องเต้ ท่านแซ่ถูนี้
เมื่อท่านสอบสวนได้ความจริงจากนักโทษแล้ว ท่านก็ทาํ บันทึกส่งให้
ผูบ้ งั คับบัญชา ธรรมเนี ยมในสมัยนั้น ถ้าผูใ้ ดสามารถสืบได้ความจริงว่า
นักโทษไม่ผิดแต่ถูกปรักปรํา ก็จะได้รบั ความดีความชอบ แต่ท่านแซ่ถูนี้ ท่าน
มิได้คิดเอาดีเอาชอบ กลับยกความดีความชอบให้แก่ผบู้ งั คับบัญชา มีความ
ประสงค์แต่จะช่วยแก้ทุกข์ ให้กบั นักโทษเท่านั้น นักโทษถูกปลดปล่อยเพราะ
ท่านในขณะนั้นสิบกว่าคน ราษฎรต่างพากันชื่นชมยินดี โดยไม่ทราบว่าที่แท้
เป็ นการปิ ดทองหลังพระ ของท่านแซ่ถูนัน่ เอง ท่านแซ่ถูยงั เสนอต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาว่า ในเมืองหลวงแท้ๆ ยังมีผถู ้ ูกปรักปรํามากมายเช่นนี้ ถ้าหัว
เมืองที่ไกลปื นเที่ยงออกไป จะได้รบั ความอยุติธรรมขนาดไหน ควรที่จะ
แต่งตั้งคนดี มีความยุติธรรมเป็ นผูต้ รวจการ ต่างพระเนตรพระกรรณ ทุกๆ
ห้าปี ควรมีผตู้ รวจการไปรื้ อฟื้ นคดีมาพิจารณากันใหม่ ถ้าเป็ นการกระทําผิด
จริง ก็ยงั จะต้องพิจารณาว่า ได้พิพากษาลงโทษสมควรแก่โทษหรือเปล่า ถ้า
หนักไป ก็ควรผ่อนให้เบาขึ้ น ถ้าเบาไปก็ตอ้ งเพิ่มให้หนักขึ้ นไปอีก เพื่อทรง
ความยุติธรรมไว้ ผูใ้ ดมิได้กระทําผิดก็สมควรปล่อยตัวไปเสีย ฮ่องเต้ทรง
เห็นชอบด้วย จึงทรงแต่งตั้งขุนนางแยกย้ายกันไปตามหัวเมืองน้อยใหญ่ ท่าน
แซ่ถูก็ได้รบั การแต่งตั้งด้วย อยูม่ าคืนหนึ่ ง ท่านฝันไปว่า มีเทวดามาชมเชย
ท่านว่า การกระทําของท่าน เป็ นที่ถูกใจของฟ้ าดินเป็ นอันมาก ความจริง
ท่านแซ่ถูมีชะตาชีวติ ที่ไร้บุตรสืบสกุล แต่เนื่ องจากความดีครั้งนี้ ใหญ่หลวงนัก
ฟ้ าดินจึงประทานบุตรชายให้ท่านสามคน ต่อไปจะได้เป็ นขุนนางผูใ้ หญ่
ทั้งสิ้ น ต่อมาความฝันนั้นก็กลายเป็ นความจริง
มีอีกท่านหนึ่ งแซ่เปา บิดาของท่านเป็ นขุนนางตําแหน่ งข้าหลวง ท่าน
มีพี่น้องเจ็ดคน ท่านเป็ นลูกคนสุดท้อง แต่งงานแล้วก็ไปอยูบ่ า้ นพ่อตาแม่
ยาย ท่านชอบพอกับท่านบิดาของพ่อมาก ไปมาหาสู่กนั เสมอ ท่านเป็ นคน
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เก่ง มีความรูม้ ากมาย แต่เสียดายที่สอบเป็ นกือหยินตกทุกปี ท่านสนใจ
พระพุทธศาสนา และลัทธิเต๋ามาก วันหนึ่ ง ท่านไปเที่ยวที่ทะเลสาบแห่งหนึ่ ง
ไปพบศาลเจ้าเก่าๆ มีสภาพทรุดโทรมมาก เข้าไปในศาลก็เห็นรูปพระ
โพธิสตั ว์กวนอิม ยืนตากฝนเปี ยกอยู่ ท่านจึงรีบหยิบเงินในกระเป๋าของท่าน
ซึ่งมีอยูส่ ิบตําลึง ถวายท่านเจ้าอาวาส ให้ซ่อมแซมศาลเจ้าให้ดีดว้ ย ท่านเจ้า
อาวาสบอกว่า เงินเพียงเท่านี้ ไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซมได้หมด ท่านจึงหยิบ
ผ้าที่เพิ่งซื้ อมาสี่พบั กับเสื้ อผ้าที่ติดตัวมาอีกเจ็ดชุดถวายแด่ท่านเจ้าอาวาส
คนใช้ได้หา้ มขึ้ นว่า เสื้ อผ้าเหล่านี้ ล้วนเพิ่งทํามาใหม่ๆ แล้วท่านจะใช้อะไรมา
แทนเล่า ท่านบอกว่า ช่างเถิด ขอให้พระโพธิสตั ว์กวนอิม ไม่ตอ้ งตากแดด
ตากฝนก็พอใจแล้ว เราไม่มีเสื้ อใส่จะเป็ นไรไป ท่านเจ้าอาวาสได้ฟังแล้ว
ประทับใจมาก ร้องไห้พลางพูดว่า ของที่ให้มานั้นหาไม่ยากดอก แต่น้ําใจ
เช่นนี้ สิจะหาได้จากที่ไหน ครั้นซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ท่านแซ่เปาก็ชวนท่าน
บิดาให้ไปไหว้เจ้าด้วยกัน คืนนั้นค้างอยูท่ ี่วดั ตกดึก ก็มีเทพเจ้ามาเข้าฝัน
ท่านบิดาว่า ขอบใจที่มาช่วยให้ไม่ตอ้ งเปี ยกฝนอีกแล้ว ต่อไปบุตรหลานของ
ท่าน จะได้เป็ นใหญ่เป็ นโตในราชการมากมาย ต่อมาก็เป็ นเช่นนั้นจริงๆ
อีกท่านหนึ่ งแซ่จอื ท่านบิดารับราชการอยูใ่ นกรมราชทัณฑ์ อยูม่ าวัน
หนึ่ ง มีนักโทษประหารคนหนึ่ ง ซึ่งถูกปรักปรําโดยไม่ได้ทาํ ผิดอันใดเลย ท่าน
บิดาสงสารมาก จึงปลอบใจนักโทษว่า อย่าเป็ นทุกข์ไปเลยจะช่วยเหลือ
นักโทษจึงปรับทุกข์กบั ภรรยาว่า เราซาบซึ้ งในบุญคุณอันนี้ ยิง่ นัก แต่น่า
ละอายใจ ที่เรายากจนมาก ไม่มีสิ่งของอันใดพอที่จะนํามาตอบแทนพระ
คุณท่าน ก็เห็นมีแต่เจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเราได้ พรุ่งนี้ เมื่อท่านไปทําการ
สอบสวนที่บา้ น เจ้าจงบอกกับท่านตามตรงว่า เราขอยกเจ้าให้เป็ นภรรยา
ของท่าน นางไม่อยากทําเช่นนี้ ก็ได้แต่รอ้ งไห้พลาง รับปากไปพลาง ด้วย
ความเศร้าสลดใจยิง่ แต่การณ์กลับผิดคาด ท่านบิดาของท่านแซ่จือไม่
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ยอมรับ และช่วยเหลือจนสําเร็จ เมื่อออกจากที่คุมขังแล้ว สองสามีภรรยา ก็
เดินทางมาขอบพระคุณท่าน และพูดว่า คุณธรรมของท่านที่มีต่อข้าพเจ้านั้น
หายากยิง่ แล้วในโลกนี้ หากข้าพเจ้า ไม่สามารถตอบแทนพระคุณของท่าน
เสียบ้าง คงจะไม่สบายใจไปตลอดชาติ จึงใคร่ขอยกลูกสาวให้เป็ นทาสช่วงใช้
ขอท่านอย่าได้ปฏิเสธเลย ท่านบิดาของท่านจือก็รบั ไว้ แต่มิได้ให้เป็ นทาสรับ
ใช้ ทําพิธีแต่งงานกันตามประเพณีนิยม ต่อมาจึงได้ให้กาํ เนิ ดท่านแซ่จือ พอ
อายุได้ ๒๐ ปี ท่านแซ่จือก็สอบไล่ได้เป็ นขุนนางในกรมประวัติศาสตร์ ต่อมา
ลูกหลานก็ได้เป็ นขุนนางทั้งนั้น
ที่พอ่ เล่ามาให้ฟังทั้งหมดนี้ มีอยูส่ ิบเรื่องด้วยกัน แม้เรื่องราวจะ
แตกต่างกัน แต่ก็ลว้ นเป็ นการประพฤติดีปฏิบตั ิชอบทั้งสิ้ น แต่ถา้ จะอธิบาย
ให้ละเอียดลึกซึ้ งกว่านี้ ก็ยงั จะต้องพิจารณาว่า การทําความดีน้ันดีจริงหรือดี
ปลอม บริสุทธิ์ใจ หรือไม่บริสุทธิ์ใจ ทําแล้วมีคนรูเ้ ห็นหรือไม่มีคนรูเ้ ห็น ทํา
ถูกหรือทําผิด ทําด้วยความสุจริตหรือทุจริต ทําครึ่งๆ กลางๆ หรือทําอย่าง
สมบูรณ์ ทําใหญ่หรือทําเล็ก ทํายากหรือทําง่าย ทั้งหมดนี้ จะต้องใคร่ครวญ
ให้ถ่องแท้ หากกระทําความดีโดยไม่อาศัยเหตุผลแล้วไซร้ ความดีน้ันอาจจะ
ให้ผลร้าย เป็ นบาปไปก็ได้ เป็ นการสูญเปล่า ไม่ได้ประโยชน์อนั ใดเลย
ทีนี้พ่อจะมาพูดให้ฟังทีละข้อ ข้อแรก การทําความดีน้ัน ทําแล้วดีจริง
หรือไม่ ในสมัยราชวงศ์หยวน พ.ศ. ๑๘๑๔-๑๙๑๑ มีพระเถระรูปหนึ่ งมีนาม
ว่าท่านจงฟง ฮ่องเต้ในสมัยนั้นได้สถาปนาท่านเป็ นถึงสังฆราช ท่านมี
คุณธรรมลํ้าเลิศ มีคนไปนมัสการท่านมากมาย อยูม่ าวันหนึ่ ง มีพวก
นักศึกษาลัทธิขงจื๊อ ได้พากันไปนมัสการท่าน กราบถามท่านถึงปั ญหาหนึ่ ง
ว่า พระพุทธศาสนานั้น เน้นหนักในเรื่องกฎแห่งกรรม ใครทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้
ชัว่ ดุจเงาตามตัว แต่บดั นี้ ปรากฏว่าบางคนทําความดี แต่ลกู หลานไม่
เจริญรุ่งเรือง ส่วนคนที่ทาํ ชัว่ นั้นเล่า กลับได้ดีมีหน้ามีตา เช่นนี้ แล้วจะเชื่อคํา
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สอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรกัน พระเถระจงฟงกล่าวตอบว่า หากเรา
จะวินิจฉัยสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง ถ้าใช้ทศั นะของชาวโลก ก็จะวินิจฉัยได้แง่มุมในทาง
โลก ถ้าใช้ทศั นะทางพุทธธรรม ก็จะวินิจฉัย ได้แง่มุมในทางธรรม อันปุถุชน
คนธรรมดา ไม่สามารถจะมองเห็นได้แจ่มแจ้งเท่า เพราะฉะนั้น การวินิจฉัย
ในทัศนะทางโลก จึงไม่อาจถูกต้องเสมอไป บางทีคนดีก็มองไปว่าเป็ นคนไม่
ดี ส่วนคนไม่ดีก็มองเห็นว่าเป็ นคนดีไปก็มี ชาวโลกจึงมักจะไม่สาํ รวจตนเอง
เอาแต่โทษฟ้ าดินลําเอียง แล้วท่านก็ให้พวกนักศึกษาลัทธิขงจื๊อ ลอง
ยกตัวอย่าง ที่พวกเขาเห็นว่าดีและไม่ดีออกมา จะได้เข้าใจความหมายของ
ความดีถ่องแท้ขึ้น บางคนก็ยกตัวอย่างว่า การตีคน ด่าคนไม่ดี การอ่อนน้อม
มีมรรยาทดีจึงจะดี บางคนก็ยกตัวอย่างว่า การละโมบ อยากได้ของเขาอื่นไม่
ดี การไม่โลภถือสันโดษเป็ นความดี ท่านจงฟงเถระก็ได้แต่ส่ายหน้าว่า ไม่ใช่
อย่างว่าเสมอไป
ท่านอธิบายว่า ถ้าเราทําประโยชน์เพือ่ ผูอ้ ่ืนเรียกว่า ทําความดี แต่ถา้
เราทําเพื่อตัวเราเองนัน่ คือความไม่ดี ถ้าเราทําเพื่อประโยชน์สุขของผูอ้ ื่น
ถึงแม้เราจะตีเขาก็ดี ดุด่าว่ากล่าวก็ดี ล้วนแต่เป็ นการกระทําดีท้งั นั้น ถ้าเพื่อ
ประโยชน์ของเราเอง เราจึงอ่อนน้อมต่อผูอ้ ื่น ทําความคารวะต่อผูอ้ ื่น นี่ เป็ น
ความดีปลอม ไม่ใช่ดีจริง ฉะนั้น การกระทําใดๆ ก็ตาม ถ้าทําเพื่อประโยชน์
สุขของผูอ้ ื่นแล้วไซร้ เป็ นความดีจริงทั้งนั้น ถ้าเราทําเพื่อผลประโยชน์ของเรา
เอง ก็เป็ นดีปลอมทั้งนั้น ถ้าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความจริงใจ ไม่หวัง
สิ่งตอบแทน จึงจะเป็ นความดีที่ดีแท้ หากยังต้องการอามิสสินจ้างรางวัล จึง
จะทําความดี ความดีน้ันก็เป็ นดีปลอม เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะกล่าวว่า สิ่งนั้น
ดี สิ่งนั้นไม่ดี คนนี้ ดี คนนี้ ไม่ดี ก็จะต้องพิจารณา ใคร่ครวญทุกแง่ทุกมุม
เสียก่อน มิฉะนั้น การวินิจฉัยของเราก็จะเกิดการผิดพลาดขึ้ นได้
61

ทีนี้พ่อจะพูดถึง ความดีขอ้ ที่สอง คือทําความดีโดยบริสุทธิ์ใจ หรือ
แฝงด้วยเจตนาใดๆ สมัยนี้ คนส่วนมาก ชอบคนที่มีนิสยั ไม่ดื้อรั้นว่าเป็ นคนดี
แต่นักปราชญ์ท่านมักจะชอบคนที่เป็ นตัวของตัวเอง เพราะคนชนิ ดนี้ มักจะ
สอนง่าย แต่หาได้ยากมาก คนที่วา่ นอนสอนง่าย ชักจูงอย่างไรก็ไปอย่างนั้น
ถึงแม้ใครต่อใครพากันชมเชย ว่าเป็ นคนดีนักหนาก็ตามที แต่ท่าน
นักปราชญ์กลับเห็นว่า คนชนิ ดนี้ เป็ นผูร้ า้ ยในคุณธรรม สอนให้ดีได้ยาก หา
ความก้าวหน้าไม่ได้ เพราะฉะนั้น ความดีความไม่ดี ชาวโลกมักเห็นตรงข้าม
กับนักปราชญ์เสมอ ส่วนเทวดาฟ้ าดินนั้น มีความเห็นตรงกับนักปราชญ์
เสมอ ดังนั้น การทําความดีจึงมิได้อาศัยที่ตาดู หูฟัง แต่ตอ้ งเริ่มที่ใจของ
ตนเอง เริ่มไตร่ตรอง สํารวจตนเองอย่างระแวดระวัง อาศัยกําลังใจของเรา
เองซักฟอกจิตใจให้ใสสะอาด ไม่วา่ จะทําอะไร ก็ให้คิดถึงประโยชน์สุขของ
ผูอ้ ื่นก่อน แล้วทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่แฝงไว้ดว้ ยเจตนาที่จะต้องการการ
ตอบแทนจากใคร จึงจะเป็ นความดีโดยบริสุทธิ์ หากเราทําความดีเพื่อเอาใจ
ผูอ้ ื่นก็ดี หวังการตอบแทนก็ดี ก็ไม่ใช่ความดีที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจแล้ว
เป็ นการเสแสร้งเพทุบาย เพื่อหวังประโยชน์ตนเป็ นที่ต้งั เป็ นเจตนาที่ไม่
บริสุทธิ์ จะถือเป็ นความดีแท้ไม่ได้
ส่วนความดีขอ้ ที่สาม คือการทําดีท่ีมผี รู ้ เู ้ ห็น และไม่มผี รู ้ เู ้ ห็น ถ้าเรา
ทําความดี มีคนรูเ้ ห็นมาก ก็กลายเป็ นความดีทางโลกไป แต่ทาํ แล้วไม่มีผรู้ ู ้
เห็น เหมือนการปิ ดทองหลังพระ นี่ เป็ นความดีทางธรรม ความดีทางธรรม
ฟ้ าดินย่อมประทานผลดีให้ ส่วนความดีทางโลก ก็จะได้รบั แต่ชื่อเสียง
เกียรติยศ ความมัง่ คัง่ เป็ นผลตอบแทน การมีชื่อเสียงโด่งดังนั้น ชาวโลก
มักจะเห็นว่า เป็ นผูม้ ีบุญวาสนา แต่ทางธรรมแล้วเห็นว่า ผูน้ ้ันมิได้ทาํ ความดี
มากพอกับการมีชื่อเสียง จึงมักจะได้รบั ผลไม่ดีในบั้นปลาย แต่คนดีที่ได้รบั
การปรักปรําจนเสียชื่อเสียงนั้น ลูกหลานกลับรุ่งเรืองได้ดีมีสุข เพราะผูท้ ี่
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ได้รบั การปรักปรํา สามารถอดทน ต่อการถูกประณามเหยียดหยาม หวาน
อมขมกลืน ก้มหนัารับความขมขื่น ด้วยความสงบ เป็ นการสัง่ สมกุศลกรรม
อย่างใหญ่หลวง ลูกหลานจึงมีโอกาสได้ดี เพราะฉะนั้น ลูกจะต้องเห็นความ
สลับซับซ้อนอันลํ้าลึก ของการทําความดีที่ดีแท้และดีปลอม จึงจะทําความดี
ได้ถูกต้อง
ความดีขอ้ ที่ส่ี คือความดีท่ีทาํ ผิดหรือทําถูก ในแคว้นหลูส่ มัยชุนชิวนั้น
มีกฎหมายอยูข่ อ้ หนึ่ งกําหนดว่า หากราษฎรในแคว้นหลู่ ถูกจับไปเป็ นเชลย
ในแคว้นอื่น หากมีคนไถ่ออกมาได้ ส่งคืนแคว้นหลู่ไป จะได้รบั เงินจํานวน
หนึ่ งเป็ นการตอบแทน เพราะสมัยชุนชิวนั้น ต่างคนต่างก็ต้งั ตัวเป็ นอ๋องกัน
รบราฆ่าฟั นเพื่อชิงเขตแดนกัน จับเชลยศึกได้ก็นําไปเป็ นข้าทาสทั้งหญิงชาย
แคว้นหลู่เป็ นแคว้นเล็กๆ ไม่ค่อยจะมีกาํ ลังไปสูร้ บกับใครนัก จึงมักถูกแคว้น
อื่น บุกเข้ามาจับราษฎรไปเป็ นทาสเสมอ ใครใจบุญอยากทําความดี ก็นําเงิน
ไปไถ่มาคืนเจ้าผูค้ รองแคว้นหลู่ ก็จะได้รบั เงินรางวัลทันที ต่อมา ท่านจื่อก้ง
ซึ่งเป็ นศิษย์เอกของท่านขงจื๊อ ท่านก็ไปไถ่เชลยศึกคืนมาให้แคว้นหลู่ โดยไม่
ยอมรับเงินรางวัล เพราะท่านมีฐานะดีอยูแ่ ล้ว ทําไปโดยมิหวังผลตอบแทน
ใดๆ แต่เมื่อท่านขงจื๊อทราบเรื่องเข้า ท่านก็โกรธลูกศิษย์ของท่านมาก ท่าน
บอกว่า แคว้นหลู่น้ันคนจนมาก คนรวยมีน้อย ต่อนี้ ไป คงจะไม่มีใครกล้าไป
ไถ่เชลยศึกอีกแล้ว เพราะท่านจื่อก้งไปทําตัวอย่างเอาไว้เช่นนี้ ก็มีแต่คนที่มี
ฐานะดี จึงจะกล้าเอาอย่างท่านจื่อก้งได้ ส่วนคนที่โลภเงินรางวัลก็ดี คนที่ไม่
ค่อยจะมีเงินนักก็ดี ต่างก็ไม่ทาํ ความดีอีกต่อไป เพราะไม่ได้เงินรางวัลจะทํา
ไปทําไม ดังนี้ จึงเห็นได้วา่ นักปราชญ์น้ัน ไม่วา่ จะทําอะไร ก็จะเป็ น
เยีย่ งอย่างแก่ผอู้ ื่น จึงต้องระมัดระวัง จะทําอะไรผิดไม่ได้ คนก็จะพากันทํา
ตามอย่างผิดๆ ไปด้วย ความดีก็เลยเป็ นความดีปลอมไป
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ต่อมาวันหนึ่ งท่านจือ่ ลู่ ซึ่งเป็ นศิษย์เอกของท่านขงจื๊อเช่นกัน ได้ชว่ ย
คนตกนํ้าไว้ได้ ชายคนนั้นให้ววั ตัวหนึ่ งเป็ นการตอบแทน ที่ได้ช่วยชีวติ ไว้
ท่านจื่อลู่ก็รบั เอาวัวนั้นมา ท่านขงจื๊อเมื่อทราบเรื่องก็ดีใจมาก ท่านพูดว่า ต่อ
นี้ ไปในแคว้นหลู่ของเรานี้ จะมีคนชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่นเพิ่มขึ้ นอีก เพราะเมื่อ
ทําความดีแล้ว มีคนเห็นความดีและได้รบั การตอบแทนทันที ใครๆ ก็
อยากจะทําความดีเช่นนี้ กันมากขึ้ น แต่ในสายตาชาวโลกแล้ว จะต้องมองใน
ทัศนะกลับกันกับท่านขงจื๊อเป็ นแน่ ชาวโลกจะต้องเห็นว่า ท่านจื่อก้งดี ช่วย
คนแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทน ส่วนท่านจื่อลู่น้ันไม่ดี ช่วยแล้วก็ไม่ปฏิเสธการ
ตอบแทน แต่นักปราชญ์ท่านมองไกล การทําความดีที่มีคนนําไปเป็ น
เยีย่ งอย่าง ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ จึงจะเป็ นความดีแท้ ส่วนการทํา
ความดีที่กลับทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงไป เป็ นผลร้ายต่อส่วนรวมแล้วไซร้
ก็หาชื่อว่าเป็ นความดีแท้ไม่ สมมุติวา่ มีคนไม่ดีคนหนึ่ ง เที่ยวเกะกะระราน
ผูค้ น ถ้าไม่มีคนถือสา เห็นว่าการให้อภัยเป็ นคุณธรรมที่ดี นี่ เป็ นการทํา
ความดีที่ผิด เพราะคนพาลนั้นก็ยงิ่ ได้ใจ กล้าทําความผิดหนักยิง่ ขึ้ น ผูค้ นก็
จะถูกทําร้ายหนักขึ้ น คนพาลนี้ ก็จะต้องถูกกฎหมายลงโทษอย่างหนัก แต่ถา้
เราไม่ปล่อยให้คนพาลเหิมเกริม หาทางกําราบเสียก่อนที่จะสายเกินแก้ ก็จะ
เป็ นผลดีแก่ทุกฝ่ าย เพราะฉะนั้น บางครั้งการไม่ให้อภัยคนพาล ช่วยกัน
กําราบให้กลับตัวได้ กลับจะเป็ นความดีแท้
ความดีขอ้ ที่หา้ คือการทําความดีแล้วผลทําให้ผอู้ ่ืนเป็ นอย่างไร แต่
ก่อนนี้ มีขุนนางไจเสี่ยงท่านหนึ่ งรับราชการ ในรัชกาลของพระเจ้าอิงจง
ฮ่องเต้ (พ.ศ. ๑๙๗๘-๑๙๙๒) ท่านรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มี
ด่างพร้อย เป็ นที่เคารพนับถือของคนทัว่ ไป ต่อมา ท่านปลดเกษียณตนเอง
กลับไปอยูภ่ มู ิลาํ เนาเดิมของท่านที่ชนบท ประชาชนก็พากันมาเคารพท่าน
ต่างก็เปรียบท่านดุจขุนเขาอันสูงสุดในแผ่นดินจีน คือไท่ซาน และเปรียบดุจ
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ดาวเหนื อที่สุกใสกว่าดาวใดๆ ในพิภพ แต่มีชายขี้ เมาคนหนึ่ ง มาด่าท่านซึ่งๆ
หน้า ท่านเห็นเป็ นคนเมาก็ไม่ถือโกรธ กลับบอกคนรับใช้วา่ อย่าไปเอาเรื่อง
กับคนเมาเลย ปิ ดประตูเสียเถิด ต่อมา ชายขี้ เมาคนนี้ ได้รบั โทษประหาร
ชีวติ เมื่อท่านไจเสี่ยงรูเ้ ข้าก็เสียใจมาก รําพึงว่า ถ้าเราเอาเรื่องเสียแต่แรกที่
ด่าเรา จับไปทําโทษสถานเบาเสียที่อาํ เภอ เขาก็จะไม่ตอ้ งรับโทษประหารใน
วันนี้ เพราะเราแท้ๆ กรุณาเขาผิดกาละไป ทําให้เขาเหิมเกริม ทําชัว่ จนตัว
ตาย นี่ คือตัวอย่างของความใจดี แต่กลับทําให้ผอู้ ื่นได้รบั ผลชัว่ ตอบแทน
ส่วนการกระทําที่เห็นว่าชัว่ แต่กลับเป็ นผลดีน้ัน ก็มตี วั อย่างเช่นกัน มี
อยูค่ รั้งหนึ่ ง บ้านเมืองเกิดทุพภิกขภัย ราษฎรต่างแย่งชิงกันกินในกลางวัน
แสกๆ เศรษฐีท่านหนึ่ ง จึงไปร้องต่อนายอําเภอขอให้ระงับเหตุก่อนที่จะเกิด
จลาจล แต่นายอําเภอไม่เอาเรื่อง คนยากจนก็เลยได้ใจ พากันยื้ อแย่งกัน
ยิง่ ขึ้ น เศรษฐีเห็นไม่เป็ นการ จึงระดมผูค้ นของตนออกปราบเอง เรื่องจึงสงบ
การกระทําของเศรษฐีท่านนี้ แม้จะรุนแรง แต่ก็ทาํ ด้วยความสุจริตใจ หวังมิ
ให้เกิดจลาจล จึงเป็ นการทําความดีแท้อีกวิธีหนึ่ ง
ความดีขอ้ ที่หก คือความดีท่ีกระทําครึ่งๆ กลางๆ และทําอย่าง
สมบูรณ์ ในคัมภีรเ์ อ็กเก็งได้กล่าวไว้วา่ ผูท้ ี่ไม่สงั ่ สมความดี จึงมีความดีไม่พอ
ที่จะได้รบั ชื่อเสียงดี ผูท้ ี่ไม่สงั ่ สมบาป ย่อมไม่รบั เคราะห์กรรมถึงตายได้ ใน
ประวัติศาสตร์ก็ได้กล่าวถึงราชวงศ์ซาง (ก่อน ค.ศ. ประมาณศตวรรษที่ ๑๖๑๑) ว่า ติ้ วอ๋องสัง่ สมแต่บาปกรรม ดุจการร้อยเงินเหรียญไว้เต็มพวง จึง
รักษาแผ่นดินและชีวติ ของตนเองไว้ไม่ได้ การสัง่ สมความดีความชัว่ นั้น ดุจ
นําของบรรจุลงในภาชนะ ถ้าสัง่ สมทุกวัน ก็จะเต็มเปี่ ยม ถ้าสัง่ สมบ้างไม่สงั ่
สมบ้าง หยุดๆ ทําๆ บุญหรือบาปนั้นก็พร่องอยูเ่ สมอ ไม่มีวนั เต็มได้เลย
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แต่กอ่ นนี้ มีเด็กสาวคนหนึ่ ง เข้าไปในวัดเพราะอยากทําบุญ แต่มเี งิน
เพียงสองอีแปะ ความจริงราคาของเงินนั้นน้อยนิ ดเดียว แต่ค่าของความมีใจ
อยากทําบุญนั้นเหลือหลาย ท่านเจ้าอาวาสจึงกล่าวอนุ โมทนาคาถาเอง ให้
ศีลให้พรเอง ต่อมาหญิงนั้นได้เข้าวัง เป็ นพระสนมของฮ่องเต้ มีเงินมากมาย
จึงนําเงินหลายพันตําลึงมาที่วดั นั้นอีก เพื่อทําบุญ คราวนี้ เจ้าอาวาสให้พระ
ลูกวัดกล่าวอนุ โมทนาและให้ศีลให้พรแทน พระสนมเกิดความสงสัยยิง่ นัก
จึงกราบถามท่านว่า เมื่อก่อนนี้ ข้าพเจ้ายากจน มีเงินทําบุญเพียงสองอีแปะ
แต่ท่านมากล่าวอนุ โมทนาคาถา และให้ศีลให้พรข้าพเจ้าด้วยตนเอง มาบัดนี้
ข้าพเจ้าพอจะมีเงินบ้าง จึงนํามาถวายหลายพันตําลึง แต่ทาํ ไมท่านกลับให้
พระลูกวัด ทําหน้าที่แทนท่านเล่า ท่านเจ้าอาวาสกล่าวว่า แต่ก่อนนี้ แม้ท่าน
จะทําบุญน้อย แต่ใจท่านนั้นเปี่ ยมไปด้วยเจตนาที่เป็ นกุศล มาบัดนี้ แม้ท่าน
จะมีเงินทําบุญมาก แต่ใจของท่านนั้นไม่เหมือนแต่ก่อนเสียแล้ว จึงไม่จาํ เป็ น
ที่จะต้องให้อาตมาไปกล่าวเอง นี่ คือตัวอย่างของการทําดี ที่ไม่จาํ เป็ นต้อง
อาศัยราคาของเงินมาวัดความดีน้ัน ทําบุญด้วยเงินน้อยนิ ด กลับเป็ นบุญที่
เต็มเปี่ ยม เพราะจิตใจที่เต็มไปด้วยกุศลเจตนา แม้ทาํ บุญด้วยเงินมากมาย
หากจิตใจมีศรัทธาเพียงครึ่งๆ กลางๆ การทําความดีน้ัน ก็จะให้ผลเพียง
ครึ่งๆ กลางๆ เท่านั้น
อีกตัวอย่างหนึ่ ง มีเซียนท่านหนึ่ งชื่อว่า จงหลี ท่านเป็ นชาวฮัน่ (ก่อน
พ.ศ. ๗๔๙-๕๕๑) เมื่อตายได้สาํ เร็จเป็ นผูว้ เิ ศษ เสวยสุขอยูบ่ นสวรรค์หลาย
ร้อยปี จนถึงสมัยราชวงศ์ถงั พ.ศ. ๑๑๖๑-๑๔๕๐ ท่านเซียนจงหลีก็รบั ลูก
ศิษย์ไว้คนหนึ่ ง มีชื่อว่าท่านลื่อต้งปิ ง ต่อมาจนถึงปั จจุบนั ผูค้ นเรียกท่านว่า
ลื่อโจ๊ว ท่านลื่อโจ๊วเป็ นขุนนางรับราชการเป็ นนายอําเภออยูส่ องครั้ง เมื่อมี
โอกาสพบเซียนผูว้ เิ ศษ ท่านก็ได้รบั ถ่ายทอดวิชาต่างๆ ในลัทธิเต๋า รวมทั้ง
การนัง่ สมาธิดว้ ย ท่านจึงลาออกจากราชการ ติดตามท่านเซียนผูว้ เิ ศษ ไป
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ฝึ กฌานสมาธิที่ภเู ขาแห่งหนึ่ ง จนสําเร็จได้เป็ นเซียนเช่นกัน ต่อมาท่านจงหลี
ได้สอนให้ท่านลื่อโจ๊ว รูจ้ กั ผสมยาวิเศษ เพียงแต่เอายานั้นหยดลงไปที่เหล็ก
เหล็กนั้นก็จะกลายเป็ นทอง สามารถนําไปช่วยเหลือความยากจนของผูค้ นได้
ท่านลื่อโจ๊วจึงกราบถามท่านอาจารย์วา่ เมื่อเปลี่ยนไปเป็ นทองแล้ว จะกลับ
เป็ นเหล็กดังเดิมอีกไหม ท่านจงหลีบอกว่า เมื่อครบห้าร้อยปี แล้ว ก็จะกลับ
สภาพเดิมได้ ท่านลื่อโจ๊วจึงปฏิเสธ ไม่ยอมทําเหล็กให้เป็ นทอง เพราะท่าน
เห็นว่าเมื่อครบห้าร้อยปี แล้ว ก็จะทําให้ผคู้ นเสียหายมากมาย เพราะอยูๆ่
ทองในมือก็กลายเป็ นเหล็กไปเสียแล้ว ย่อมนํามาซึ่งความสูญเสียอย่าง
มากมาย เป็ นการให้รา้ ยผูอ้ ื่นโดยไม่เป็ นธรรม การที่ท่านจงหลีลองใจท่าน
ลื่อโจ๊วครั้งนี้ ทําให้ท่านภูมิใจในลูกศิษย์ของท่านเป็ นอย่างยิง่ เพราะคําพูด
เพียงคําเดียว ก็แสดงให้เห็นความเป็ นคนของท่านลื่อโจ๊วว่าสูงส่งเพียงไร
ท่านจึงกล่าวกับศิษย์รกั ของท่านว่า การที่จะบรรลุความเป็ นเซียนนั้น จะต้อง
สัง่ สมคุณธรรมให้ได้ถึงสามพันอย่าง คําพูดของเจ้าเพียงคําเดียว ก็เท่ากับได้
สร้างคุณธรรมครบสามพันอย่างแล้ว ในพริบตาเดียว
การทําความดีน้ัน เมือ่ ทําแล้วก็แล้วกัน อย่าได้นํามาคิดถึงบ่อย ราว
กับว่า การทําดีน้ันช่างใหญ่ยงิ่ นัก ใครก็ทาํ ไม่ได้เหมือนเรา ถ้าคิดเช่นนี้
ความดีน้ันก็จะเหลือเพียงครึ่งเดียว แต่ถา้ ทําแล้วก็ไม่นํามาใส่ใจอีก คิดแต่จะ
ทําอะไรต่อไปอีกจึงจะดี จึงจะเป็ นความดีที่สมบูรณ์ ไม่ตกไม่หล่น เช่นการให้
เงินแก่คนยากจน ในใจของลูกจะต้องอย่าคิดว่า เราเป็ นผูใ้ ห้ ภายนอกก็อย่า
ไปสนใจว่าใครเป็ นผูร้ บั แม้แต่เงินที่เราบริจาคไปแล้ว ก็มองไม่เห็นว่าสําคัญ
ตรงไหน ให้แล้วก็แล้วกัน ลืมเสียให้ได้ ไม่กลับมาคิดอีกให้เสียเวลา เช่นนี้
เรียกว่าทําความดีดว้ ยจิตว่างเปล่า เมื่อไม่ได้บรรจุอะไรไว้ที่จิตเลย จิตนั้นก็
ย่อมเต็มเปี่ ยมไปด้วยกุศลผลบุญ พลังแห่งกุศลกรรมเช่นนี้ ใหญ่หลวงนัก
สามารถทําลายเคราะห์กรรมได้ ถึงหนึ่ งพันครั้ง เพราะฉะนั้นการทําความดี
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จึงมิได้ขึ้นอยูก่ บั ปริมาณของเงินทอง หรือวัตถุที่บริจาค แต่อยูท่ ี่ใจเราเท่านั้น
ที่จะทําจิตใจให้วา่ งเปล่า จนสามารถบรรจุบุญกุศลได้เพียงใดต่างหาก
ความดีขอ้ ที่เจ็ด คือความดีท่ีใหญ่หรือเล็ก มีขุนนางผูห้ นึ่ งมีนามว่า
เอว้ยจ้งต๊ะ รับราชการอยูใ่ นกรมประวัติศาสตร์ อยูม่ าวันหนึ่ ง ถูกจับวิญญาณ
ไปยังยมโลก พญายมได้สงั ่ ให้เสมียนในยมโลก นําบัญชีดีชวั ่ ของท่านเอว้ยมา
ให้ดู ปรากฏว่าบัญชีชวั ่ นั้นช่างมากมายก่ายกอง วางจนเต็มห้องไปหมด ส่วน
บัญชีความดีน้ันเล็กนิ ดเดียว มีขนาดพอๆ กับตะเกียบข้างหนึ่ งเท่านั้น พญา
ยมสัง่ ให้คนเอาตาชัง่ มา ปรากฏว่าบัญชีความดีน้ันแม้จะเล็กนิ ดเดียว แต่
กลับมีน้ําหนักมากกว่าบัญชีความชัว่ ที่รวมกันแล้วทั้งหมด ท่านเอว้ยมีความ
สงสัยเป็ นอันมาก จึงถามพญายมว่า ข้าพเจ้ามีอายุยงั ไม่ถึงสี่สิบปี ไฉนจึงมี
ความชัว่ มากมายเช่นนี้ พญายมตอบว่า เพียงแต่จิตคิดมิชอบเท่านั้น ก็เป็ น
บาปแล้ว เช่นเห็นผูห้ ญิงสาวสวย ก็มีจิตปฏิพทั ธ์ จิตที่คิดมิชอบเช่นนี้ ก็จะถูก
บันทึกในบัญชีความชัว่ ทันที ท่านเอว้ยถามต่อไปว่า ถ้าเช่นนั้นในบัญชีความ
ดีอนั น้อยนิ ดนี้ ได้บนั ทึกไว้วา่ อย่างไร พญายมตอบว่า มีอยูค่ รั้งหนึ่ ง ฮ่องเต้
ทรงดําริจะซ่อมสะพานหิน ที่เมืองฮกเกี้ ยน ท่านเกรงว่าราษฎรจะเดือดร้อน
จึงถวายความเห็น เพื่อยับยัง้ พระราชดําริน้ันเสีย บัญชีความดีนี้ก็คือสําเนาที่
ท่านทูลเกล้าฯ ถวายฮ่องเต้นัน่ เอง ท่านเอว้ยก็แย้งว่าแม้ขา้ พเจ้าจะกระทํา
ดังกล่าวจริง แต่ก็ไม่เป็ นผลสําเร็จ พระองค์ทรงดําเนิ นการไปแล้ว ไม่น่าเลย
ที่บญ
ั ชีความดีเพียงอย่างเดียว จะมีน้ําหนักมากกว่าบัญชีความชัว่ ที่กองอยู่
เต็มห้องนี้ พญายมจึงพูดว่า การที่ท่านมีเมตตาจิตต่อราษฎร เกรงจะได้รบั
ความลําบากกันมากมาย กุศลจิตนี้ ใหญ่หลวงนัก ถ้าหากท่านยับยัง้ ได้สาํ เร็จ
ก็จะยิง่ เพิ่มความหนักขึ้ นอีก พลังแห่งกุศลกรรมนี้ จะยิง่ ใหญ่อีกหลายเท่านัก
แม้จะเป็ นเรื่องเล็ก แต่ถา้ กระทําเพื่อชนหมูใ่ หญ่แล้วไซร้ ความดีน้ันก็ใหญ่
หลวงยิง่ นัก หากทําดีเพื่อตนเองแล้วไซร้ แม้จะทําดีขนาดไหน ก็ได้ผลน้อย
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มาก ลูกจงจําไว้วา่ การทําความดี ไม่วา่ จะเป็ นความดีมากหรือน้อยเพียงใด
ขึ้ นอยูก่ บั เจตนาในการทําความดีน้ัน เพื่อผูอ้ ื่นหรือเพื่อตนเอง
ข้อที่แปด คือความยากง่ายในการทําความดี สมัยก่อน ท่านผูค้ งแก่
เรียนมักจะพูดว่า ถ้าจะเอาชนะใจตนเองให้ได้ ต้องเริ่มจากจุดที่ข่มใจได้ยาก
ที่สุดเสียก่อน ถ้าสามารถเอาชนะได้จุดอื่นๆ ก็ไม่สาํ คัญเสียแล้ว ย่อมจัก
เอาชนะได้โดยง่าย ลูกศิษย์ของท่านขงจื๊อ ชื่อฝานฉือ ได้ถามท่านอาจารย์วา่
เมตตาธรรมนั้นเป็ นอย่างไร ท่านขงจื๊อตอบว่า การทําสิ่งที่ยากที่สุดได้
เสียก่อน จึงจะชนะใจตนเองได้ เมื่อชนะใจตนเองได้แล้ว ความเห็นแก่ตวั ก็
หมดไป จึงบังเกิดเมตตาธรรม พ่อจะยกตัวอย่างให้ฟัง ลูกจะได้เข้าใจง่ายเข้า
ที่มณฑลเจียงซี มีท่านผูเ้ ฒ่าแซ่ซู ท่านยังชีพด้วยการสอนหนังสือตามบ้าน
อยูม่ าวันหนึ่ ง มีชายคนหนึ่ ง เป็ นหนี้ เพราะความยากจน เมื่อไม่สามารถ
ชําระหนี้ ได้ เจ้าหนี้ ก็จะยึดภรรยาของชายผูน้ ี้ ไปเป็ นคนใช้ ท่านผูเ้ ฒ่าซู เกิด
ความสงสารสามีภรรยาคู่นี้ยิง่ นัก จึงยอมเสียสละเงิน ที่เก็บออมไว้ได้จาก
การสอนหนังสือ เป็ นเวลาสองปี นํามาใช้หนี้ แทนชายผูน้ ้ัน ทําให้สามีภรรยา
คู่นี้ไม่ตอ้ งแยกจากกัน
อีกตัวอย่างหนึ่ ง มีชายคนหนึ่ งด้วยความยากจนยิง่ นัก จึงนําภรรยา
และบุตรชายไปจํานําไว้ ได้เงินมาพอประทังชีวติ เมื่อถึงกําหนดไม่มีเงินจะไป
ไถ่คืน ภรรยาก็เดือดร้อนคิดจะฆ่าตัวตาย บังเอิญท่านผูเ้ ฒ่าจางรูเ้ รื่องเข้า มี
ความสงสารเป็ นยิง่ นัก จึงนําเงินที่เก็บสะสมมาแล้วถึงสิบปี มาใช้หนี้ แทนให้
พ่อแม่ลกู จึงได้มีโอกาสกลับมาอยูร่ ่วมกันอีกครั้ง
ทั้งท่านผูเ้ ฒ่าซูและท่านผูเ้ ฒ่าจาง ล้วนแต่ได้กระทําในสิ่งที่ทาํ ได้ยาก
ยิง่ เงินที่ท่านสะสมไว้คนละสองปี และสิบปี นั้นท่านก็หวังว่า เมื่อทํามาหากิน
ไม่ได้แล้ว ก็จะได้พึ่งเงินจํานวนนี้ ประทังชีวติ ต่อไป เป็ นเงินที่ตอ้ งใช้เวลาอัน
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ยาวนานสะสมไว้วนั ละเล็กละน้อย แต่ท่านทั้งสอง ก็สามารถตัดใจช่วยเหลือ
คนที่ไม่รจู ้ กั กันเลยแม้แต่นิดได้ในพริบตาเดียว นี่ คือการทําความดีที่ยากยิง่
จริงๆ
อีกตัวอย่างหนึ่ งของผูท้ ่ีชนะใจตนเองได้ คือท่านผูเ้ ฒ่าจิน ท่านอายุ
มากแล้ว ยังไม่มีบุตรไว้สืบสกุล ด้วยความหวังดีของเพื่อนบ้านคนหนึ่ ง ได้ยก
บุตรสาวของตนให้เป็ นอนุ ภรรยาของท่านผูเ้ ฒ่า แต่ท่านกลับไม่ยอมรับ
ความหวังดีนี้ ท่านให้เหตุผลว่า ท่านนั้นชราภาพแล้ว ส่วนเด็กสาวนั้นอายุยงั
ไม่ถึงยีส่ ิบ ควรจะได้สามีที่มีอายุไล่เลี่ยกัน ท่านจึงไม่ควรที่จะไปทําลาย
ความสุข และอนาคตของเด็กสาวนี้ เสีย ด้วยความเห็นแก่ตวั เพียงเพื่อจะมี
บุตรไว้สืบสกุล เป็ นการไม่สมควรอย่างยิง่ ท่านผูเ้ ฒ่าทั้งสามท่านนี้ ล้วนแต่
ทําในสิ่งที่ยากยิง่ จริงๆ ฟ้ าดินจึงประทานความสุขความเจริญให้กบั ท่านทั้ง
สาม ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้าเป็ นแน่ แท้ ส่วนคนที่มีเงินมีอาํ นาจนั้น ถ้าจะ
กระทําความดีก็ยอ่ มง่ายกว่า ผูท้ ี่ไม่มีท้งั เงินและอํานาจ แต่พวกนี้ ไม่ค่อย
ชอบทําความดี เพราะฉะนั้น ผูท้ ี่มีโอกาสทําความดีได้ง่าย เพราะมีท้งั เงิน
และอํานาจกลับไม่ยอมทําความดี ส่วนผูท้ ี่ไม่มีเงินไม่มีอาํ นาจ กว่าจะทํา
ความดีได้ก็ดว้ ยความยากลําบากยิง่ นี่ คือความแตกต่างกัน ในคุณค่าของ
ความดี
การทําความดีต่อผูอ้ ่ืนนั้น ก็จะต้องแล้วแต่โอกาส จังหวะเวลาก็มี
ความสําคัญเช่นกัน การช่วยเหลือผูอ้ ื่นนั้น มีวธิ ีการมากมาย ประมวลแล้วก็
สามารถแยกออกได้ ๑๐ วิธีดว้ ยกัน คือ
๑. ช่วยเหลือผูอ้ ื่นทําความดี
๒. รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้า
๓. สนับสนุ นผูอ้ ื่นให้เป็ นผูม้ ีความดีพร้อม
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๔. ชี้ ทางให้ผอู้ ื่นทําความดี
๕. ช่วยเหลือผูท้ ี่อยูใ่ นความคับขัน
๖. กระทําสิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ
๗. ไม่ทาํ ตนเป็ นปู่ โสมเฝ้ าทรัพย์ หมัน่ บริจาค
๘. ธํารงไว้ซึ่งความเป็ นธรรมะ
๙. เคารพผูม้ ีอาวุโสกว่า
๑๐. รักชีวติ ผูอ้ ื่นดุจรักชีวติ ตนเอง
ข้อ ๑ การช่วยเหลือผูอ้ ื่นทําความดีน้ันเป็ นอย่างไร
เมือ่ ครั้งท่านตี้ ซุน่ ยังมิได้เป็ นพระเจ้าแผ่นดินจีน สมัยโบราณ (ก่อน
พ.ศ. ๑๗๑๒-๑๖๖๕) ท่านไปยังหนองนํ้าแห่งหนึ่ ง เห็นชาวบ้านกําลังจับ
ปลากันอยู่ คนที่แข็งแรงก็พากันไปยังที่ๆ มีน้ําลึกปลาชุม ส่วนพวกที่ไม่
แข็งแรงและผูช้ รา ถูกกันให้ไปจับปลายังที่ๆ มีกระแสนํ้าไหลเชี่ยว และที่มีน้ํา
ตื้ น ซึ่งปลาจะไม่ชอบมาในบริเวณนั้น ทําให้จบั ปลาไม่ได้ ท่านตี้ ซุ่นเห็น
ดังนั้น ก็บงั เกิดความสงสารจับใจ ท่านจึงเข้าไปช่วยคนที่ไม่แข็งแรง และผู้
ชราหาปลา ใครที่เห็นแก่ตวั ชอบแย่งที่น้ําลึกท่านก็นิ่งเสียไม่ไปว่าเขา ใครที่
ไม่เห็นแก่ตวั ท่านก็จะนําพฤติกรรมของเขาไปสรรเสริญจนทัว่ ท่านเองก็ทาํ
ตัวอย่างอันดี ให้เป็ นที่ปรากฏอยูท่ ุกวันๆ จนกาลเวลาได้ผ่านไปหนึ่ งปี
ชาวบ้านพากันสํานึ กในความเห็นแก่ตวั ของตน ต่างก็ทาํ ดีต่อกันและกัน ใน
ที่นี้ พ่อจะต้องบอกให้ลกู รูว้ า่ พ่อไม่สนับสนุ นในเรื่องการจับปลามาเป็ น
อาหาร เพราะการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ นั้นเป็ นบาปอย่างยิง่ แต่ที่พอ่ ยกเรื่องนี้ มา
เป็ นอุทาหรณ์ ก็เพื่อให้ลกู เข้าใจว่า การช่วยให้ผอู้ ื่นทําความดีน้ัน ต้องใช้
ความอดทนพยายามเพียงไร ท่านตี้ ซุ่นนั้น เป็ นผูฉ้ ลาดหลักแหลมยิง่ นัก
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เพียงแต่ท่านใช้คาํ พูดกล่อมเกลาจิตใจ ผูค้ นก็จะเชื่อท่าน เพราะต่างก็มีความ
เคารพท่านอยูแ่ ล้ว แต่ท่านอุตส่าห์ใช้เวลาถึงหนึ่ งปี เต็ม ก็เพื่อจะให้ทุกคน
กลับตัวกลับใจได้หมด และจะไม่กลับไปเป็ นคนเห็นแก่ตวั อีก ไม่วา่ ในกรณีใด
และเป็ นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ดว้ ยบังคับหรือขอร้อง ให้ทุกคนตระหนัก
ถึงความดี ที่ตอ้ งกระทําร่วมกัน เพื่อความผาสุกของพวกเขาเอง พ่อจึง
สรรเสริญในความอุตสาหะของท่านยิง่ นัก
พ่อและลูก ต่างก็มชี ีวติ อยูใ่ นยุคแห่งความมืดมน ผูค้ นไม่ค่อยมี
ศีลธรรม เหมือนดังยุคก่อน เพราะฉะนั้น ลูกจะต้องเจียมเนื้ อเจียมตัว อย่าได้
อวดดี ว่าวิเศษกว่าผูอ้ ื่น อย่านําความสามารถของลูก ไปข่มผูอ้ ื่นที่ดอ้ ยกว่า
ให้เขาได้อาย จงเก็บความรู ้ ความสามารถของเจ้าไว้ในใจ อย่าได้แสดงออก
ให้ปรากฏแก่สายตาผูอ้ ื่น ใครพลาดพลั้งล่วงเกินลูก ก็จงรูจ้ กั ให้อภัย อย่าได้
แพร่งพรายความไม่ดีออกไป เพื่อให้โอกาสเขากลับตัวกลับใจ และเมื่อไม่มี
ใครรู ้ และก็ทาํ ให้เขา ไม่กล้ากําเริบเสิบสาน เพราะทุกคนย่อมรักหน้ารักตา
ไม่อยากเป็ นคนเสียชื่อเสียง จึงไม่วจิ ารณ์ ให้ความลับของเขาเป็ นที่เปิ ดเผย
ออกไป เขาจึงไม่กล้าที่จะทําผิดอีก บางคนนั้น เมื่อมีคนรูว้ า่ เขาเป็ นคนไม่ดี
เสียแล้ว เขาก็ทาํ ตัวเหลวแหลกยิง่ ขึ้ น เมื่อเป็ นคนดีไม่ได้ก็ยอมเป็ นคนชัว่
เสียเลย คนเช่นนี้ มีให้เห็นๆ อยู่ ลูกจะต้องคอยสังเกต ว่าผูอ้ ื่นนั้นเขามี
ความสามารถอะไรบ้าง ถ้าเป็ นสิ่งที่ลกู ยังไม่มี จงรีบรับเอาความดีน้ันมาใส่
ตนเถิด อย่าได้รีรอเลย ลูกจะต้องรูจ้ กั ชมเชยสรรเสริญความดีงาม
ความสามารถของผูอ้ ื่นให้แผ่ไพศาลไป อย่าได้มีจิตริษยา ในชีวติ ประจําวัน
ของลูก ไม่วา่ จะพูดสักคํา จะทําอะไรสักอย่าง จงอย่าทําเพื่อประโยชน์ตนเอง
ต้องถือประโยชน์ส่วนรวมเป็ นสําคัญ ลูกจงจําไว้ให้ดี
ข้อ ๒ รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้านั้นเป็ นอย่างไร
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ผูด้ ีน้ัน คือคนที่มคี ุณงามความดี และกระทําแต่คุณงามความดีอย่าง
สมํา่ เสมอ ส่วนคนเลวนั้น บางทีก็ซ่อนอยูใ่ นคราบของผูด้ ี ปะปนกันจนบางที
ก็ดูไม่ออก แต่ถา้ ลูกสังเกตให้ดีแล้ว ก็จะเห็นความแตกต่าง ราวกับขาวและ
ดําทีเดียว ผูด้ ีที่มีขอ้ แตกต่างจากคนทัว่ ไปนั้น คือมีน้ําใจรักและเคารพทุกคน
อย่างเสมอหน้ากัน ธรรมดา คนที่เราได้พบเห็นในชีวติ ประจําวันนั้น บาง
คนเราก็เคยใกล้ชิดด้วย บางคนก็หา่ งเหินกันไป บางคนสูงศักดิ์ บางคนตํา่
ต้อย บางคนฉลาดหลักแหลม บางคนโง่เขลาเบาปั ญญา บางคนมีคุณธรรม
ประจําใจ บางคนก็รา้ ย จนได้ชื่อว่าเป็ นคนพาล แม้ทุกคนจะมีสถานภาพและ
จิตใจไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนก็เป็ นเพื่อนมนุ ษย์ ที่ตอ้ งเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน
นักปราชญ์ท้งั ปวง จึงไม่ชอบให้คนเกลียดกันดูถูกกัน ต้องรักกันเคารพกัน
อย่างเสมอหน้า จึงจะมีสนั ติสุขเกิดขึ้ นได้
ข้อ ๓ สนับสนุ นผูอ้ ื่นให้เป็ นผูม้ ีความดีพร้อมนั้น อย่างไร
หยกนั้นย่อมมาจากหินชนิ ดหนึ่ ง ถ้าเราทิ้ งขว้าง ไม่สนใจ ก็เป็ นเพียง
หินธรรมดาก้อนหนึ่ ง แม้ภายในจะมีหยกเร้นอยู่ ก็ไม่สามารถปรากฏความมี
ค่าของมันได้ แต่ถา้ มนุ ษย์นํามาเจียระไน เอาความเป็ นหยกออกมาจากหิน
และสลักให้สวยงาม ก็จะเป็ นของมีค่าสําหรับฮ่องเต้ และขุนนาง กลายเป็ น
สัญลักษณ์ ที่จะต้องติดตัวไว้แสดงถึงความบุญหนักศักดิ์ใหญ่ ยามที่ฮ่องเต้
ออกขุนนาง ก็ตอ้ งมีหยกไว้แสดงความเป็ นใหญ่ในแผ่นดิน ขุนนางเข้าเฝ้ า
ฮ่องเต้ ก็ตอ้ งถือหยกพระราชทานไว้ในมือ เพื่อแสดงความเคารพ และ
จงรักภักดีต่อฮ่องเต้ หยกยังนํามาใช้ในพิธีกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ลูกต้อง
อย่าลืมว่าหยกมีความงาม และความสําคัญขึ้ นมาได้ เพราะฝี มือของมนุ ษย์
เอง คนก็เช่นกัน ถ้ามีคนคอยช่วยเหลือให้คาํ แนะนําที่ดี คนธรรมดาๆ ก็จะ
กลายเป็ นคนดีพร้อมไปได้ เพราะฉะนั้น ลูกจงใส่ใจในคนที่รกั ดี มุง่ มัน่ จะ
เป็ นคนดี ลูกจงให้ความช่วยเหลือ สนับสนุ น ให้กาํ ลังใจ ประคับประคอง
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เพื่อให้เขาเป็ นคนดีพร้อมให้ได้ แม้เขาจะถูกผูค้ นปรักปรํา จงช่วยชี้ แจง
ปกป้อง และยอมรับข้อปรักปรํานั้นว่า ลูกก็มีส่วนผิดอยูด่ ว้ ย เพื่อผ่อนคลาย
ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้ นกับตัวเขา จนกว่า เขาจะยืนอยูบ่ นขาของเขาเองได้
แล้ว ก็นับว่า ลูกได้พยายามจนถึงที่สุดแล้ว
คนดีคนเลวนั้น มักจะคบหากันไม่ได้ คนดียอ่ มคบกับคนดี คนชัว่ ก็
ชอบมัว่ สุมกับคนชัว่ คนชัว่ มักเกลียดชังคนดี ยิง่ ในชนบทที่หา่ งไกลความ
เจริญด้วยแล้ว คนชัว่ มีมากกว่าคนดี ชอบข่มเหงคนดีอยูเ่ สมอ จนตั้งตัวไม่ติด
คนดีมกั จะเป็ นคนตรง และไม่กลัวตาย ไม่ชอบการแต่งตัวที่หรูหรา ไม่ชอบมี
ความเป็ นอยูท่ ี่ฟุ่มเฟื อย จึงมักตกเป็ นขี้ ปากคนชัว่ ที่ชอบวิพากษ์วจิ ารณ์คน
ผิดๆ เพราะฉะนั้น เมื่อลูกพบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ ก็จงช่วยปกป้องคนดี และ
ช่วยชี้ ทาง ให้คนชัว่ กลับใจเป็ นคนดีเสีย นี่ เป็ นมหากุศลที่ลกู จะต้องทําให้ได้
ข้อ ๔ ชี้ ทางให้ผอู้ ื่นทําความดีน้ันอย่างไร
เกิดมาเป็ นมนุ ษย์ทุกคน ย่อมมีศีลธรรมประจําใจอยูบ่ า้ ง มากบ้าง
น้อยบ้าง ที่จะไม่มีเลยนั้นคงหายาก นอกจากมนุ ษย์จะมัวสาละวน อยูก่ บั การ
แสวงหา ลาภยศเงินทองชื่อเสียง โดยไม่คาํ นึ งถึงศีลธรรม ทําให้ตอ้ งตกอยูใ่ น
ความหายนะ ถ้าลูกพบคนเช่นนี้ ลูกจงพยายามช่วยเขา ฉุดเขาให้พน้ จาก
ความหายนะให้จงได้ ดุจคนฝันร้าย ลูกปลุกเขาให้ตื่นจากความฝัน ให้
ความรูค้ วามคิดที่ดีงามแก่เขา เขาก็จะตื่นจากฝันร้าย กลายเป็ นคนดีได้เมื่อ
ครั้งราชวงศ์ถงั (พ.ศ. ๑๑๖๑-๑๔๕๐) มีขุนนางท่านหนึ่ ง ท่านเขียนหนังสือ
สอนใจคนได้ดีมาก เป็ นที่แพร่หลายไปทัว่ ประเทศจีน ชาวจีนมีความเคารพ
นับถือท่านมาก เมื่อท่านถึงแก่อนิ จกรรมยังได้รบั เกียรติยศอันสูงส่ง ได้รบั
การสถาปนาจากฮ่องเต้ให้เป็ นที่ "เอวิน๋ " เป็ นการเชิดชูผลงาน อันมีท้งั ร้อย
แก้วร้อยกรองที่เยีย่ มยอดนัน่ เอง ชาวบ้านพากันเรียกท่านว่า "หานเอวิน๋ กง"
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ท่านเคยกล่าวไว้วา่ การตักเตือนผูอ้ ื่นด้วยคําพูดนั้น ไม่ชา้ ก็จะถูกลืมเลือนไป
ผูอ้ ยูไ่ กล ก็ไม่สามารถได้ยนิ คําเตือนนั้นได้ หากบันทึกไว้เป็ นหนังสือ แม้สกั
ร้อยชัว่ คน คําสอนนั้นก็ยงั คงอยู่ สามารถแพร่ไปไกลกว่าพันลี้ หมื่นลี้ เสียอีก
ข้อที่หนึ่ ง พ่อได้ยกตัวอย่าง ให้ช่วยเหลือผูอ้ ื่น ด้วยการทําตนเป็ นเยีย่ งอย่าง
แก่ผอู้ ื่น นานวันเข้า ก็จะมีคนตามอย่างโดยไม่รตู ้ วั ส่วนข้อนี้ พ่อขอ
ยกตัวอย่างให้ใช้คาํ พูด ใช้หนังสือเป็ นตัวอย่าง ลูกก็จะต้องใช้ให้เหมาะสม
มิฉะนั้นก็จะไม่ได้ผลเลย ดุจดัง่ คนป่ วย ถ้าได้ยาตรงกับโรค ก็จะหายวันหาย
คืน เหมือนคนที่มีนิสยั แข็งกระด้าง ถ้าเราใช้คาํ พูดตักเตือน เขาจะไม่เชื่อ
โดยง่าย พูดไปก็เสียเวลาเปล่า ถ้าเป็ นคนที่มีนิสยั อ่อนโยน การตักเตือนด้วย
คําพูดมักจะได้ผล ลูกไม่ควรพลาดโอกาสอันดีนี้เสีย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ลูกต้องดู
คนเป็ น ต้องอ่านนิ สยั ได้ถูกต้อง แล้วจึงจะวินิจฉัยได้วา่ คนเช่นไร สมควร
ตักเตือนด้วยคําพูด คนเช่นไร สมควรให้เขาอ่านหนังสือ เพื่อแก้ไขตัวเขาเอง
ข้อที่ ๕ จะช่วยเหลือผูท้ ี่อยูใ่ นความคับขันได้อย่างไร
เคราะห์กรรมย่อมเกิดขึ้ นได้เสมอ ไม่วา่ กับใครๆ หากลูกพบเห็นคนที่
กําลังตกทุกข์ได้ยาก ลูกจะต้องเข้าช่วยเหลือให้ทนั ท่วงที และจะต้องช่วย
แก้ไขสถานการณ์ ด้วยสติปัญญาของลูกอย่างรอบคอบ เพื่อให้การช่วยนั้น
ประสบความสําเร็จ ท่านชุยจื่อ ซึ่งเป็ นขุนนางในราชวงศ์หมิง ในปลายสมัย
พระเจ้าเซี่ยวจงฮ่องเต้ (พ.ศ. ๒๐๓๑-๒๐๔๘) ท่านกล่าวไว้วา่ การช่วยเหลือ
นั้น ไม่ควรคํานึ งว่า จะได้บุญได้คุณสักเพียงไร ขอให้ช่วยให้ได้ทนั ท่วงทีจึงจะ
ควร ช่างเป็ นคําพูดที่เปี่ ยมไปด้วยเมตตาการุณย์เสียนี่ กระไร
ข้อที่ ๖ กระทําสิ่งที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ อย่างไร
ไม่วา่ ลูกจะอยูใ่ นชนบทเล็กๆ หรือในเมืองใหญ่ๆ หากเป็ นเรื่องที่
เกี่ยวกับ ประโยชน์สุขของส่วนรวมแล้ว ลูกจะต้องไม่ทอ้ ถอยในการเป็ น
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อาสาสมัคร เช่น ขุดคูส่งนํ้า เพื่อไว้ใช้ในนายามหน้าแล้ง หรือสร้างทํานบเพื่อ
ป้องกันนํ้าท่วม หรือซ่อมสะพานที่ชาํ รุด เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก และ
ปลอดภัยยิง่ ขึ้ น หรือให้ทานอาหารแก่คนอดอยาก หรือให้น้ําแก่คนกระหาย
แล้ว ลูกก็ควรชักชวนชาวบ้าน ให้ร่วมแรงร่วมใจกันกระทําความดีร่วมกัน
ใครมีเงินก็ออกเงิน ใครมีแรงก็ออกแรง ผนึ กกําลังให้เข้มแข็ง จะได้ช่วยเหลือ
คนได้มากขึ้ น หากใครมาว่าร้าย ลูกก็จงอย่าใส่ใจ ถ้าเราทําดีโดยสุจริตแล้ว
ใครๆ ก็ยอ่ มเข้าใจ และช่วยป้องกันลูกเสียอีก ลูกจงอย่าท้อถอยไม่วา่ จะ
ประสบอุปสรรคใดๆ อย่าได้วางมือเป็ นอันขาด
ข้อ ๗ ไม่ทาํ ตนเป็ นปู่ โสมเฝ้ าทรัพย์ หมัน่ บริจาค อย่างไร
คําสอนในพระพุทธศาสนานั้นมากมาย พระผูม้ พี ระภาค ทรงแนะนํา
ให้รจู ้ กั ให้ทานเสียก่อน การให้คือการเสียสละ ท่านที่บรรลุธรรมแล้ว ท่าน
เสียสละได้หมด ทั้งอายตนะภายใน (ตา หู จมูก ลิ้ น กาย ใจ) และอายตนะ
ภายนอก (รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ์) ก็สิ่งที่ประกอบกัน
ขึ้ นมาเป็ นชีวติ ท่านยังเสียสละได้ เรื่องทรัพย์สินเงินทองของนอกกาย ไฉนจัก
เสียสละไม่ได้ ถ้าเราสามารถเสียสละได้ทุกอย่างเช่นนี้ แล้ว เราก็จะรูส้ ึกว่า
เรามิได้แบกภาระอันใดไว้ทาํ ให้จิตใจปลอดโปร่ง ไม่หว่ งหน้ากังวลหลัง ใคร
ทําของเราเสีย ใครขโมยของเราไปก็ไม่เดือดร้อนเลยแม้แต่นิด เพราะเรา
เสียสละได้หมดจริงๆ ผูท้ ี่ไม่สามารถเสียสละได้ท้งั หมด ก็ตอ้ งเริ่มต้นด้วยการ
ให้ทานบริจาคทรัพย์เสียก่อน คนในโลกนี้ เห็นว่าปั จจัยสี่น้ันเป็ นสิ่งสําคัญ
ของชีวติ และเงินเท่านั้น ที่จะบันดาลให้ได้มาซึ่งปั จจัยสี่ เพราะฉะนั้น คน
ส่วนมาก จึงให้ความสําคัญแก่เงินเท่าชีวติ หาได้คิดสักนิ ดไม่วา่ หากยังมีลม
หายใจก็ดีอยูห่ รอก ถ้าหมดลมเมื่อใด มีใครเคยเอาอะไรติดตัวไปได้บา้ ง ผูท้ ี่
รักเงินยิง่ ชีวติ จึงควรฝึ กตนให้รจู ้ กั การบริจาคทรัพย์ให้ทานเสียบ้าง ใหม่ๆ
จะเกิดความเสียดาย เพราะคนรักเงินยิง่ ชีวติ มักเป็ นคนตระหนี่ ใจคอคับแคบ
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แต่ถา้ หมัน่ บริจาคก็จะเกิดเป็ นนิ สยั อันดีงามขึ้ น สามารถบริจาคได้มากขึ้ น
และไม่นึกเสียดายดังแต่แรก
ข้อ ๘ ธํารงไว้ซึ่งความเป็ นธรรมได้อย่างไร
ธรรมะคือประทีปที่สอ่ งวิถีทางแห่งชีวติ เมือ่ หนทางข้างหน้าสว่างไสว
ชีวติ ย่อมดําเนิ นไปตามทิศทางอันถูกต้อง ดุจดัง่ คนที่มีนัยน์ตาดี ย่อม
สามารถเลือกทางเดินที่สะดวกที่สุด และดีที่สุดได้ โบราณท่านจึงว่า ธรรมะ
คือการธํารงไว้ซึ่งฟ้ าดินและมนุ ษย์ ให้เกิดความสมดุล ผสมผสานกลมกลืน
เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน จะขาดไปแม้แต่สิ่งหนึ่ งสิ่งใดก็หามิได้ ต้องเป็ นปั จจัย
อิงอาศัยซึ่งกันและกัน ทําให้เกิดสรรพสิ่งด้วยธรรมะ ธรรมะทําให้ชีวติ หลุด
พ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ มีอิสระเสรีที่จะอยูใ่ นโลกต่อไปก็ได้ จะไปให้พน้
โลกเสียก็ได้ ฉะนั้น เมื่อลูกเห็นศาลที่บชู านักปราชญ์ราชบัณฑิต หรือเห็น
คัมภีรโ์ บราณ ที่เป็ นธรรมะอันสูงส่ง ลูกจะต้องถนอมด้วยความเคารพ หากมี
สิ่งขาดตกบกพร่อง ลูกจะต้องซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพดีดงั เดิม เพื่อเป็ น
ประโยชน์แก่อนุ ชนรุ่นหลังต่อไป ลูกจะต้องเผยแผ่ธรรมะ ธํารงไว้ซึ่งธรรมะ
ปฏิบตั ิตนด้วยธรรมะ สอนให้ผอู้ ื่นรูจ้ กั ธรรมะ จึงจะเรียกว่าเป็ นพุทธศาสนิ ก
ที่รซู ้ ึ้ งในพระกรุณาคุณ พระปั ญญาคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระผูม้ ีพระ
ภาคเจ้า ถ้าลูกทําได้เช่นนี้ จึงจะได้ชื่อว่า เป็ นผูร้ พู ้ ระคุณของพระผูม้ ีพระภาค
อย่างแท้จริง และได้ถวายความกตัญํูกตเวทีแด่พระองค์อย่างถูกต้องแล้ว
ข้อ ๙ เคารพผูม้ ีอาวุโสกว่าอย่างไร
ในครอบครัว ย่อมมีบิดามารดา พีช่ ายพีส่ าว ที่มอี าวุโสกว่าเรา เรา
ต้องเคารพรักรูจ้ กั ปรนนิ บตั ิเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุข ให้ความสุขความสําราญแก่
ท่าน ให้ความสนิ ทสนมกลมเกลียว ยิ้ มแย้มแจ่มใสเข้าหากัน พูดจากันด้วย
วาจาอันไพเราะ นานไปก็จะเป็ นผูม้ ีนิสยั อันดีงาม
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ในประเทศ ย่อมมีฮ่องเต้เป็ นประมุข ที่เราจะต้องแสดงความ
จงรักภักดี รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษากฎหมายยิง่ กว่าชีวติ ของ
ลูกเอง อย่าอวดดีทาํ ผิดโดยคิดว่าพระองค์จะไม่ทรงทราบ การลงโทษคน
โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย อย่าเมาอํานาจจนตัดสินโทษด้วยอารมณ์
อย่านึ กว่าพระองค์ไม่ทรงทราบ แล้วทําไปด้วยความลําพองใจ โบราณท่านว่า
การรับใช้ฮ่องเต้ ก็คือการรับใช้สวรรค์ สวรรค์ยอ่ มประทานความเจริญ
ความสุขสมบูรณ์ให้ ถ้าลูกทําดีพอ
ข้อ ๑๐ รักชีวติ ผูอ้ ื่นดุจรักชีวติ ตนเองอย่างไร
มนุ ษย์จกั ทรงความเป็ นมนุ ษย์อยูไ่ ด้ ด้วยจิตที่มเี มตตากรุณา การ
เอาชนะสิ่งที่ยากที่สุดคือใจของตนเอง ต้องเริ่มปลูกฝังจิต ให้มีเมตตากรุณา
ก่อน การสัง่ สมคุณธรรมใดๆ ก็ตอ้ งเริ่มที่จิตอันกอปรด้วยเมตตากรุณา
เช่นกัน ในสมัยราชวงศ์โจวนั้น (ก่อน ค.ศ. ๑๑๐๐-ก่อน ค.ศ. ๗๗๑) ท่านโจ
วกง ซึ่งเป็ นไจเสี่ยง ของพระเจ้าเฉิงอ๋อง ได้แต่งหนังสือขึ้ นเล่มหนึ่ งให้ชื่อว่า
โจวหลี่ อันเป็ นต้นตํารับที่ราชวงศ์ต่อๆ มา ถือเป็ นแบบฉบับว่าด้วยการ
บริหารประเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ กฎหมายและจารีต
ประเพณี รวมทั้งพิธีกรรมต่างๆ มีอยูข่ อ้ หนึ่ งท่านกําหนดไว้วา่ เดือนแรกของ
ปี เป็ นเวลาที่พืชพันธุธ์ ญ
ั ญาหารมีโอกาสเจริญเติบโต ง่ายแก่การตั้งครรภ์
ของสรรพสัตว์ ฉะนั้น การเซ่นสรวงบูชาในเดือนนี้ จึงห้ามฆ่าสัตว์ตวั เมีย
เพราะเกรงว่า อาจจะกําลังตั้งครรภ์อยู่ นี่ ก็เป็ นความเมตตากรุณาของท่านโจ
วกง ท่านนักปราชญ์เมิ่งจื๊อได้กล่าวไว้วา่ ผูด้ ี ย่อมอยูห่ า่ งไกลจากโรงครัว ที่มี
การฆ่าสัตว์ เพราะเพียงแต่ได้ยนิ เสียงผูอ้ ื่นฆ่าสัตว์ ก็ทาํ ให้จิตใจหดหูเ่ ศร้า
หมองได้ ท่านผูใ้ หญ่แต่กาลก่อน จึงไม่ยอมบริโภคเนื้ อสัตว์สี่ประเภท คือ
๑. สัตว์ที่ได้ยนิ เสียงเขาฆ่า
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๒. สัตว์ที่เห็นเขากําลังฆ่า
๓. สัดว์ที่เลี้ ยงอยูเ่ อง
๔. สัตว์ที่เขาจงใจฆ่าเพื่อให้เราบริโภค
ลูกเห็นใครที่ไม่อยากบริโภคเนื้ อสัตว์ แต่ยงั ทําไม่ได้ทนั ที ก็จงแนะนํา
เขา ให้เริ่มไม่แตะต้องเนื้ อสัตว์สี่ประเภทนี้ ให้ได้เสียก่อน
เริ่มฝึ กเสียแต่เดี๋ยวนี้ ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิธรรมย่อมติดตาม
มา เมื่อกระแสจิต ได้ถูกฝึ กฝนให้เจริญด้วยเมตตาธรรม และกรุณาธรรมแล้ว
ไซร้ ก็จะไม่นึกอยากฆ่าสัตว์ สัตว์ท้งั มวลล้วนมีชีวติ จิตใจเช่นเราเหมือนกัน
การนําตัวไหมลงไปต้มในนํ้าร้อนๆ เพื่อทําเครื่องนุ่ งห่มที่นิยมกันว่า สวยงาม
มีค่ามาก ที่แท้เป็ นบาปกรรมโดยไม่รตู ้ วั ความจริงผ้าไหม มิใช่เป็ นสิ่งจําเป็ น
สําหรับชีวติ มนุ ษย์ เราน่ าจะใช้ผา้ ฝ้ าย ที่ไม่ตอ้ งเบียดเบียนสัตว์จะมิดีกว่า
หรือ แม้กระทัง่ การถางดินฆ่าหนอน ก็ลว้ นแต่เป็ นบาปกรรมทั้งสิ้ น ดูดู
มนุ ษย์เกือบทั้งหมด ล้วนแต่เบียดเบียนชีวติ ผูอ้ ื่น เพื่อความมีชีวติ ของตนเอง
ต้องทําปาณาติบาตอยูต่ ลอดเวลาที่มีชีวติ อยู่ แม้กระทัง่ มือที่ตบยุงบี้ มด เท้า
ที่เหยียบลงไปบนตัวสัตว์โดยไม่เจตนา ก็ไม่รตู ้ วั ว่าวันหนึ่ งๆ ได้ทาํ ไปกี่ครั้ง
ลูกจงระวังให้ดี ป้องกันให้ได้ นอกจากจะสุดวิสยั จริงๆ มีโคลงโบราณอยูบ่ ท
หนึ่ ง ซึ่งเป็ นที่ประทับใจพ่อจนบัดนี้ ท่านว่าไว้วา่ เพราะรักหนูจึงเก็บข้าวไว้ให้
กิน เพราะสงสารแมลง จึงไม่จุดตะเกียงในยามคํา่ คืน ดูเถิดว่า คนโบราณนั้น
ท่านมีเมตตากรุณาเพียงไร
การทําความดีน้ันไม่มที ่ีสิ้นสุด อธิบายเท่าไรก็คงไม่หมด จงถือหลัก
สิบประการนี้ แล้ว ลูกก็จะแผ่ขยายการทําดีให้กว้างขวางออกไปเอง การสัง่ สม
คุณธรรม ให้ครบหนึ่ งหมื่นครั้ง ก็จะอยูเ่ พียงแค่เอื้ อม
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โอวาทข้อที่สี่ ความถ่อมตน

โอวาททั้งสามข้อที่กล่าวจบไปแล้วนั้น ล้วนแต่สอนให้ทาํ ความดี ส่วน
โอวาทข้อสุดท้ายนี้ ท่านสอนให้รจู ้ กั วางตน ในการคบหาสมาคมกับบุคคล
ทัว่ ไป โดยให้ยดึ คุณธรรมข้อนี้ ไว้ คือการถ่อมคน ไม่อวดดีวา่ คนเองวิเศษกว่า
ผูอ้ ื่น จะได้ไม่มีเรื่องกับใคร ไม่กล้าทําความชัว่ สํานึ กอยูเ่ สมอว่า ตนเองยัง
ทําความดีไม่เพียงพอ แล้วจะมีความก้าวหน้าในการฝึ กตน และไม่เพียงแต่
จะหาความรูเ้ พิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลา แต่ยงั ต้องรูจ้ กั ฝึ กตน ให้เข้ากับคนใน
สังคมได้ จะได้ไม่มีศตั รูท้งั ต่อหน้าและลับหลัง ไม่มีอุปสรรคในการสัง่ สม
คุณธรรมความดีงาม
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คัมภีรเ์ อ็กเก็งได้กล่าวไว้วา่ ผูใ้ ดยกตนข่มท่าน อวดวิเศษกว่าผูอ้ ่ืน
ย่อมต้องประสบความเสียหาย ผูใ้ ดอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่จองหองลําพองตน
ย่อมต้องประสบความสุขความเจริญ
แม้แต่แผ่นดินก็หนี กฎนี้ ไม่พน้ ดูแต่ขุนเขาที่สงู ตระหง่าน ยืนทะมึน
เย้ยฟ้ าท้าดิน ก็ยงั ต้องพังทลายอยูเนื องๆ ส่วนแอ่งนํ้าที่ตาํ ่ ต้อยนั้น กลับมีน้ํา
ขังอยูต่ ลอดเวลา แม้แต่ปีศาจก็ชอบให้รา้ ยคนทระนง และอภิบาลคนที่อ่อน
น้อมถ่อมตน วิชาโป๊ ยก่วยนั้น ได้แบ่งออกเป็ น ๖๔ หน่ วย หน่ วยอื่นๆ ล้วน
สอนให้เห็นผลดี และผลชัว่ ในพฤติกรรมของมนุ ษย์ แต่หน่ วยแห่งการอ่อน
น้อมถ่อมตนนี้ ไม่มีผลชัว่ เลย มีแต่ผลดีท้งั สิ้ น จึงเห็นได้วา่ ฟ้ าดินเทพยดาผี
ปี ศาจและมนุ ษย์ ล้วนนิ ยมชมชอบความอ่อนน้อมถ่อมตนกันทั้งสิ้ น
ในคัมภีรอ์ ่ืนๆ ก็กล่าวเหมือนกันว่า ทะนงตนย่อมนํามาซึ่งความวิบตั ิ
ถ่อมตนย่อมนํามาซึ่งความเจริญ พ่อได้ไปร่วมสอบไล่กบั นักศึกษาอื่นๆ ตั้ง
หลายครั้ง ทุกครั้ง พ่อสังเกตเห็นนักศึกษาที่ยากจนบางคน บนใบหน้ามักทอ
ประกายแห่งความถ่อมตน จนบางครั้ง พ่อคิดอยากจะเอามือทั้งสองของพ่อ
ไปประคองประกายแห่งความถ่อมตนนั้น มาประดับบนใบหน้าของพ่อเสีย
บ้าง และไม่ตอ้ งสงสัยเลย พวกเขาเหล่านี้ สอบไล่ได้ทุกทีไป
เมือ่ ตอนที่พอ่ เข้ามาสอบในเมืองหลวง มีเพือ่ นนักศึกษาร่วมเดินทาง
มาด้วย รวมทั้งหมดสิบคนด้วยกัน พ่อสังเกตดูเห็นมีคนที่อายุน้อยที่สุด มีชื่อ
ว่าปิ ง เป็ นคนเดียวที่มีความสงบเสงี่ยมเจียมตน มีความถ่อมตนอยูเ่ ป็ นนิ จ
พ่อจึงบอกกับเพื่อนว่า คนๆ นี้ ต้องสอบไล่ได้แน่ นอน เพื่อนถามว่า ทําไมพ่อ
จึงรูล้ ่วงหน้าได้เล่า พ่อบอกเขาว่า ความถ่อมตนย่อมนํามาซึ่งความเจริญ ใน
หมูพ่ วกเราทั้งสิบคนนี้ มีใครบ้างที่ซื่อและจริงใจเหมือนเขา คอยเอาใจเพื่อน
ฝูง ไม่เคยเอาเปรียบใครเลย แม้ใครจะหยอกล้อก็ไม่โกรธตอบ ใครนิ นทาว่า
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ร้าย ก็ไม่โต้เถียงสํารวมระวัง ไม่ยอมปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์
เหมือนคนอื่นคนเช่นนี้ แม้แต่ผีสางเทวดาฟ้ าดิน ก็ยงั ต้องให้ความคุม้ ครอง
และช่วยเหลือ เมื่อผลการสอบไล่ครั้งนั้นปรากฏออกมา ก็เป็ นจริง ดังที่พอ่
คาดไว้ทุกประการ
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๑๒๐ พ่ออยูใ่ นเมืองหลวง พักกับเพื่อนชื่อไคจือ แซ่เผิง
พ่อสังเกตดูรสู ้ ึกเขาเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อเด็กๆ เขาขี้ เล่นซุกซน และเจ้า
อารมณ์ แต่บดั นี้ ดูเขามีสติควบคุมอารมณ์ได้ดีมาก เขามีเพื่อนอยูค่ นหนึ่ ง
เป็ นคนดีมาก ฉลาด ซื่อตรง ชอบช่วยเหลือเพื่อน คุณธรรมสามประการนี้
สมแล้วที่จกั ขนานนามเขาว่ากัลยาณมิตร เขามักจะติเตียนไคจือต่อหน้า
ไคจือไม่เคยโกรธ หรือโต้ตอบเขาเลย รับฟั งอย่างอารมณ์ดีเสมอ พ่อจึงบอก
เขาว่า นิ สยั อันดีงามของเขานี้ ย่อมเป็ นปั จจัย นําเขาไปสู่ความมีบุญวาสนา
ส่วนคนที่ตอ้ งประสบเคราะห์กรรม ก็เป็ นเพราะเขาสร้างนิ สยั ไม่ดีงาม เป็ น
เหตุปัจจัยนําเขาไปสู่ความหายนะเช่นกัน สําหรับเพื่อนนั้น แม้ฟ้าดินก็ตอ้ ง
ประทานความช่วยเหลือ ปี นี้ เพื่อนจะต้องสอบไล่ได้อย่างแน่ นอน ต่อมา ก็
เป็ นจริงดังที่พอ่ พูดกับเขาไว้
มีเด็กหนุ่ มคนหนึ่ งแซ่จา้ ว สอบไล่ได้ในภูมลิ าํ เนาของตนเมือ่ อายุยงั ไม่
ถึง ๒๐ ปี แต่ต่อจากนั้นไปจะสอบกี่ครั้ง ก็ไม่เคยสอบไล่ได้อีกเลย ต่อมา ได้
ติดตามท่านบิดา ที่ตอ้ งย้ายไปรับราชการที่อาํ เภออื่น ในอําเภอนั้น มีบณ
ั ฑิต
ที่มีความรูส้ งู อยูท่ ่านหนึ่ ง แซ่เฉีย เด็กหนุ่ มได้ทราบข่าว ก็รีบนําบทประพันธ์
ของตนไปหา เพื่อขอคําแนะนํา โดยไม่คาดฝัน ท่านบัณฑิตจับพูก่ นั ได้ ก็ตวัด
ข้อความในบทประพันธ์น้ันทิ้ งเกือบหมด ถ้าเป็ นบางคนก็จะโกรธมาก แต่
เด็กหนุ่ มคนนี้ นอกจากจะไม่โกรธแล้ว ยังขอบพระคุณท่านบัณฑิต รีบแก้ไข
บทความแล้วนํามาให้ท่านแก้ไขให้อีก ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้ เป็ นสิ่ง
ที่หาได้ยากยิง่ พอรุ่งขึ้ นอีกปี หนึ่ ง เด็กหนุ่ มนี้ ก็สอบไล่ได้
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เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๑๓๕ พ่อได้ไปเมืองหลวงเพื่อเข้าเฝ้ าฮ่องเต้ ได้พบกับ
เพื่อนคนหนึ่ ง ดูเขาช่างมีความจริงใจและอารมณ์ดีเสียนี่ กระไร ประกายแห่ง
ความอ่อนน้อมถ่อมตน อยูท่ วั ่ บรรยากาศที่รอบๆ ตัวเขา ทําให้พอ่ ได้สมั ผัส
กับประกายนี้ ด้วยความชื่นชม พ่อกลับจากเข้าเฝ้ า ได้เล่าให้เพื่อนๆ ฟั งว่า
หากฟ้ าจะประทานความเจริญรุ่งเรืองแก่ใคร มักจะประทานสติปัญญาให้
ก่อน เมื่อมีสติปัญญาแล้ว คนที่เจ้าอารมณ์ ก็จะเปลี่ยนเป็ นคนที่ควบคุม
อารมณ์ได้ คนที่อวดดี กลายเป็ นคนถ่อมตนได้ เมื่อพัฒนาตนเองได้แล้ว ฟ้ า
ย่อมประทานบุญวาสนามาให้ และก็เป็ นจริงดังว่า เขาสอบไล่ได้ในปี นั้นเอง
เมือ่ ปี พ.ศ. ๒๐๗๗ มีนักศึกษาแซ่จางคนหนึ่ ง มีความรูด้ ี เขียน
บทความก็ดี เป็ นคนเด่นคนหนึ่ งในบรรดานักศึกษาทั้งหมด เขาเดินทางมา
นานกิงเพื่อเข้าสอบ พักอยูท่ ี่วดั ๆ หนึ่ งเมื่อผลการสอบประกาศออกมา
ปรากฏว่าสอบตก แทนที่จะโทษตนเองว่า ความรูย้ งั ไม่ถึงจึงสอบไม่ได้ กลับ
โกรธกรรมการคุมสอบ หาว่าไม่ยุติธรรม มีตาก็หามีแววไม่ บทประพันธ์ดีๆ
ก็หาว่าไม่ดี หลวงจีนในวัดท่านหนึ่ งได้ยนิ เข้า จึงยืนยิ้ มอยู่ เขาก็เลยพาลโกรธ
ท่านหลวงจีนไปด้วย หลวงจีนจึงกล่าวกับเขาว่า ดูดูแล้วเห็นทีบทประพันธ์
ของท่านไม่ดีจริง เขายิง่ โกรธใหญ่ ตวาดหลวงจีนว่า ยังไม่ทนั เห็นบท
ประพันธ์ จะรูว้ า่ ดีไม่ดีได้อย่างไร หลวงจีนจึงพูดว่า การประพันธ์ ต้องอาศัย
ความสงบทางใจ จิตเป็ นสมาธิจึงจะเขียนได้ดี ท่านควบคุมอารมณ์ไม่ได้
หวัน่ ไหวอยูต่ ลอดเวลา จะเขียนบทประพันธ์ได้ดีอย่างไรได้ นักศึกษาจางได้
สติ จึงคุกเข่าขอขมา และมอบตัวเป็ นศิษย์
หลวงจีนจึงสอนว่า การสอบไล่ได้หรือไม่ ล้วนขึ้ นอยูก่ บั ชะตาชีวติ ถ้า
ชะตาไม่ดี แม้จะเขียนบทประพันธ์ได้ดีอย่างไร ก็สอบไม่ได้ จึงต้องแก้ไขที่
ตนเองเสียก่อน นักศึกษาจางกราบถามท่านว่า หากขึ้ นอยูก่ บั ชะตาชีวติ แล้ว
จะแก้ไขได้หรือ หลวงจีนพูดว่า ฟ้ าประทานชีวติ ให้เรา แต่ชะตาชีวติ เราต้อง
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สร้างสมเอง หากกระทําแต่กรรมดี มีศีลมีธรรม ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่น ยิง่ ไม่มี
ผูร้ เู ้ ห็น ก็ยงิ่ เป็ นกุศลมหาศาล เมื่อเราสัง่ สมความดีจนเต็มเปี่ ยมแล้ว เราจะ
ต้องการชะตาชีวติ อย่างไร ได้ท้งั นั้น นักศึกษาจางจึงปรารภว่า ข้าพเจ้าเป็ น
คนจน จะมีปัญญาช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างไร ท่านชี้ แจงว่า การทําความดี
ต้องเริ่มที่ใจ มุง่ แก้ไขตนเองเสียก่อน เช่นการอ่อนน้อมถ่อมตน ก็ไม่ตอ้ งใช้
เงินเลย ทําไมท่านไม่ตาํ หนิ ตนเองว่า ความรูย้ งั ไม่เพียงพอจึงสอบตก แต่
กลับไปด่ากรรมการควบคุมสอบเล่า
นักศึกษาจางเพิง่ ได้คิด จึงเริ่มปฏิบตั ิตนเสียใหม่ ลดความหยิง่ ผยอง
ลงไปทุกวันๆ เพิ่มคุณธรรมให้กบั ตนเองมากยิง่ ขึ้ นทุกวันๆ ครั้นอีกสามปี
ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๐๘๐ ในคืนวันหนึ่ งได้ฝันไปว่า ได้ไปในตึกสูงใหญ่หลัง
หนึ่ ง เห็นบัญชีรายชื่อนักศึกษาที่สอบไล่วางอยูห่ นึ่ งเล่ม เมื่อเปิ ดออกดู เห็น
ทุกหน้ามีช่องว่าง เกิดความสงสัยจึงถามคนที่ยนื อยูใ่ กล้ๆ ว่า ทําไมบัญชี
รายชื่อนักศึกษาที่สอบไล่ได้แล้ว จึงมีการคัดออกอีกเล่า ได้รบั คําตอบว่า
เนื่ องจากผูท้ ี่สอบไล่ได้แล้ว จะต้องผ่านการตรวจสอบในยมโลกทุกๆ ๓ ปี ถ้า
ใครมีความประพฤติไม่ดี ไม่อยูใ่ นธรรมก็จะถูกคัดชื่อออก จะสอบอีกอย่างไร
ก็สอบไม่ได้ แล้วชี้ ไปที่วา่ งบนสมุดบัญชีน้ันว่า สามปี มานี้ เจ้าตั้งใจฝึ กตนให้
ก้าวหน้าไปมาก จะเอาชื่อเจ้าไว้ตรงนี้ ขอให้เจ้ารักตนสงวนตัว อย่าได้ววู่ าม
ทําผิดเหมือนดังแต่ก่อนอีก ปี นั้น เขาก็สอบไล่ได้ที่ ๑๐๕
เมือ่ ดูเหตุการณ์ท่ีผ่านมาแล้ว ย่อมจะเห็นได้วา่ สูงจากศีรษะมนุ ษย์ไป
เพียง ๓ ฟุต มีเทพเจ้าคอยเฝ้ าดูอยูแ่ ล้ว เราจะต้องทําแต่สิ่งที่เป็ นมงคล
หลีกเลี่ยงการกระทํา อันเป็ นอัปมงคลเสีย จะดีจะชัว่ จึงอยูท่ ี่ตวั เราเอง ถ้า
ควบคุมจิตใจ และความประพฤติของเราให้ดี ไม่ทาํ สิ่งที่ฟ้าดิน และผีสาง
เทวดาไม่พอใจ ไม่หยิง่ ไม่โอหัง ไม่ววู่ าม อดทนในสิ่งที่ทนได้ยาก ฟ้ าดินและ
ผีสางเทวดา ก็ยอ่ มจะสงสารเรา เห็นใจเรา ประทานความช่วยเหลือแก่เรา
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คนที่จะเป็ นใหญ่เป็ นโตในอนาคต ย่อมไม่ทาํ จิตใจคับแคบ เห็นแก่ตวั ย่อม
ไม่เป็ นผูท้ าํ ลายความสุข ความเจริญของตนเอง ความถ่อมตน ทําให้มีโอกาส
ที่จะได้รบั การอบรมสัง่ สอนจากท่านผูร้ ู ้ ได้รบั ประโยชน์จากท่านเหล่านั้น ไม่
จบสิ้ น นักศึกษาจึงควรทําตัวเช่นนี้ ลูกจงจําไว้วา่ คนที่ยกตนข่มท่าน ถือดี
อวดเบ่งนั้น แม้จะได้ดิบได้ดี ไม่ยงั ่ ยืนนาน
โบราณท่านว่าไว้ ปรารถนาชื่อเสียง ย่อมได้ช่ือเสียง ปรารถนาความ
รํา่ รวย ก็ยอ่ มได้เป็ นเศรษฐี ความปรารถนาของมนุ ษย์ เปรียบประดุจราก
แก้วของต้นไม้ เมื่อหยัง่ ลึกลงดินแล้ว ต้นไม้ก็จะมีกิ่งก้านไพศาล ออกดอก
ออกผลตามฤดูกาล รากแก้วของมนุ ษย์ ก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่วา่ จะ
เป็ นเรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องใหญ่ เราจะต้องยึดมัน่ ในคุณธรรมข้อนี้ ถ่อมตน
ไว้เสมอ ให้ความสะดวกแก่ผอู้ ื่น เมื่อไม่ทาํ ให้ผอู้ ื่นสะเทือนใจ เพราะความ
อวดดีของเราแล้ว ฟ้ าดินย่อมประทับใจในความดีของเรา พวกนักศึกษามัก
บนบวงเทพยดาฟ้ าดิน ขอให้สอบไล่ได้ แต่พวกนี้ ไม่ค่อยมีความจริงใจ การ
บนบวงจึงไม่ได้ผล ท่านนักปราชญ์เมิ่งจื๊อ พูดกับพระเจ้าฉีเซวียนอ๋องว่า
พระองค์โปรดดนตรี ถ้าโปรดด้วยความจริงใจแล้วไซร้ ชะตาของประเทศฉี ก็
จักรุ่งเรืองสุกใสเป็ นแน่ แต่นี่พระองค์โปรดดนตรี เพื่อความสุขของพระองค์
เอง หากพระองค์ สามารถขยายความสุขส่วนพระองค์นี้ ให้แผ่ไพศาลไปใน
ดวงใจ ของราษฎรทุกคนแล้วไซร้ ราษฎรก็จะมีความสุขเหมือนดัง่ พระองค์
และทุกคนก็จะจงรักภักดีต่อพระองค์ อย่างสุดหัวใจ เมื่อนั้นชะตาของ
บ้านเมืองฉี จะไม่รุ่งเรืองสุกใสอย่างไรได้ เมื่อลูกต้องการสอบไล่ได้เป็ นขุน
นาง ลูกก็จะต้องตั้งความปรารถนาไว้ ดุจรากแก้วของต้นไม้ แน่ วแน่ ที่จะทํา
ความดี ไม่ทอ้ ถอย สัง่ สมความดีงามให้ได้ทุกๆ วัน ลดความถือดีอวดดีให้
หมดสิ้ นไป สร้างอนาคตด้วยตัวลูกเองชะตาชีวติ จักทําอะไรได้ ขอให้ลกู จง
เพียรพยายามต่อไปเถิด ความสําเร็จย่อมรอลูกอยูแ่ ล้วอย่างแน่ นอน
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