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พดูใหฟงในเรื่องของพรหมวิหารทั้งสี่ประการสืบตอไป พรหมวิหารนั้นเปนสิ่งที่มีความสํ าคัญมาก มีคํ า
สอนในทางศาสนาวา โลโกปตถัมภิกา เมตตา เมตตาเปนเครื่องคํ้ าจุนโลก  ทานทั้งหลายคงจะเคยไดยินคํ า
วา ถาศีลธรรมไมกลับมาโลกาจะพินาศ ก็ตรงกับคํ าวาเมตตาเปนเครื่องคํ้ าจุนโลก มนุษยโลกเราที่
สามารถมีชีวิตอยูรอดไดนี่ก็เพราะอํ านาจเมตตา

ทานทัง้หลายลองคิดดู ถาผูหญิงคนหนึ่งที่ไดนามวาแม ไมมีความรักความสงสารในตัวพวกเราผู
ไดนามวาลูก แมหวง ตระหนี่ไมยอมใหเราใชทองของทานเปนที่อยูอาศัย แมขี้เหนียวไมยอมใหเลือดใน
อกคอืนํ ้านม ลองพิจารณาดูเถิดวา พวกเราจะอยูรอดจนกระทั่งเติบใหญและนั่งกันอยูในขณะนี้ไดหรือไม

เพราะฉะนัน้ คํ าวาเมตตาเปนเครื่องคํ้ าจุนโลกนี่ เปนเครื่องแสดงใหเห็นชัดแลววา ถามนุษยโลก
ไมมเีมตตา มนุษยทั้งหลายก็จะมองกันเหมือนผักเหมือนปลา อยางที่เขาเรียกวาดินแดนมิคสัญญี คํ าวา
มคิสญัญ ีหมายความวา มนุษยจะมองเห็นกันเหมือนผักเหมือนปลา เหมือนเนื้อ ฆาฟนทํ าลายกันโดยไมมี
ความรกัความเมตตา  มีส่ิงที่นาคิดอยูก็คือวา ทํ าไมพระพุทธเจาจึงตองตรัสเรื่องพรหมวิหาร เร่ืองของ
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  แสดงวาจะตองมีอะไรที่ลึกซึ้งแอบแฝงอยูในนั้น

ทานทัง้หลายจงพิจารณาดูธรรมชาติของมนุษยที่เกิดมาในโลกนี้ ขอตั้งคํ าถามกอนวามนุษยนี่
โดยธรรมชาติดีหรือเลว ทานทั้งหลายก็อาจตอบแตกตางกันไป บางทานก็อาจจะตอบวามนุษยนี่ดี บาง
ทานกบ็อกวามนุษยเลว ฝายที่วาเลวก็ใหเหตุผลโดยใหพิจารณาดูจากขาวตามหนาหนังสือพิมพ ถามนุษย
ดจีริง ๆ คงไมมีขาว การฆา การลักทรัพย การผิดลูกผิดเมีย  แตนี่เพราะมนุษยเลวโดยธรรมชาติ ฝายที่วาดี
กค็งหาเหตผุลมาโตแยงวา ถามนุษยเลวจริง ๆ พวกเราคงไมไดเกิดมา แมก็คงจะไปทํ าแทงกันหมดแลว
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แตนีท่ีพ่วกเราอยูรอดจนกลายเปนผูใหญ ก็เพราะวามาจากความรัก ความสงสารที่พอแมมีใหลูก ก็ตอบ
กนัแตกตางกันไป

แตถาถามในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาตรัสวา โดยธรรมชาติมนุษยก็มีทั้งดีทั้งเลว จะ
สังเกตไดจากเวลาที่เราไปฟงพระสวดอภิธรรมในงานศพ บทแรกที่พระสวดคือ กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัม-
มา กุสลา ธัมมา แปลวา โดยธรรมชาติมนุษยก็มีทั้งดี อกุสลา ธัมมา แปลวา โดยธรรมชาติมนุษยก็มีความ
เลวอยู เพราะจิตมนุษยยอมคิดทั้งดีทั้งเลว เวลาคิดเลวคิดอยางไร ทานจํ าแนกความคิดของมนุษยไววา
โดยธรรมชาติปกติของมนุษยปุถุชนนี่ มนุษยก็จะคิดหมกมุนในกาม แสวงหากาม กามก็คือ ส่ิงที่เรา
ปรารถนา เราพอใจใน รูป เสียง กล่ิน รส และสัมผัส ซ่ึงทางภาษาพระเรียกวา กามคุณทั้ง 5 มนุษยทั้ง
หมดทีเ่กดิมาในโลกนี้ลวนมีกามเปนเปาหมาย เปนสรณะ มนุษยก็เลยวุนวายอยูกับกาม แยงอาหารกันกิน
แยงถ่ินกนัอยู แยงคูกันครอง วุนวายเดือดรอนสับสน ทะเลาะเบาะแวงฆาฟนทํ าลายกัน เพราะกาม
เปนตนเหต ุ มนษุยในโลกนี้มักจะคิดที่จะเบียดเบียนกัน มักจะคิดที่จะทํ าลายกันนี่คือความเปนจริงที่เรา
พบกันอยู

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงสอนเรื่องของพรหมวิหาร เพื่อที่ตองการจะชักจูงเปลี่ยนธรรม
ชาตขิองมนุษยจากความเปนธรรมชาติที่เลวใหกลายมาเปนธรรมชาติที่ดี

ขอที ่ 1 เมตตา ความรักปรารถนาดีตอมนุษย ปกติมนุษยไมคอยจะหวังดีตอกัน เห็นแกตัว พระ
พทุธเจาจงึสอนใหมีเมตตา ใหรักกัน หวังดีตอกัน ถาเราไมรักไมหวังดีตอกัน โลกนี้มันก็จะเรารอนเปน
เปลวไฟ โลกนีจ้ะไมนาอยูเพราะมีแตคนเห็นแกตัว มีแตคนโกรธ พยาบาท อาฆาต

 ขอที ่2 กรุณา ความสงสาร ทรงสอนใหมนุษยชวยเหลือกันใหพนจากความทุกข เพราะโดยปกติ
มนษุยกจ็ะเบียดเบียนกัน ถาเรามองไปในธรรมชาติของสัตวโลก เราจะพบวาปลาใหญกินปลาเล็ก สัตว
ใหญกนิสัตวเล็ก ผูเขมแข็งกวาเทานั้นจึงจะสามารถอยูรอดได ตามหลักชีววิทยา ของชารล ดารวิน ที่พวก
เราเรยีนกนัมา ดงันั้น เมื่อเราเปนมนุษย เปนสัตวที่ประเสริฐ เราก็ควรที่จะไมเบียดเบียนกัน ควรที่จะชวย
เหลือกนั ทํ าใหโลกมันนาอยูดวยการเกื้อกูลกัน

ขอที ่ 3 มทุิตา ความชื่นชมในคุณความดีของผูอ่ืน เพราะโดยปกติมนุษยไมคอยจะชื่นชมในคุณ
ความดขีองผูอ่ืน เห็นคนอื่นไดดีตามันรอน รอนดวยความริษยา ทํ างานดวยกัน เราทํ างานทั้งหนักและ
เหนือ่ยมาถึงที่ทํ างานตั้งแต 7 โมงเชา กลับหาหกโมงเย็น พอถึงเวลาพิจารณาความดีความชอบ เพื่อนรวม
งานทีป่ระจบเกง ๆ  อยูใกลชิดเจานายได 2 ขั้น แบบนี้มันก็ไมรูจะมุทิตาจิตไดอยางไร โดยธรรมชาติแลว
เวลาเหน็คนอืน่ไดดีนี่มนุษยไมคอยจะชื่นชมหรอก เมื่อริษยามาก ๆ ตามันจะรอน พระพุทธเจาจึงสอนให
เรามมีทุติา พลอยช่ืนชมยินดีไปกับคุณงามความดีของผูอ่ืน ไมเห็นมีใครไปริษยานักโทษในคุกบางเลย
เพราะนัน่ไมใชคุณความดี เปนทุกขเปนโทษ ไมเห็นมีคนริษยาคนขอทานหรือคนพิการ

ขอที ่4 อุเบกขา ความที่จิตตั้งมั่นไมหวั่นไหว เพราะเขาใจวาสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรมทํ าไม
พระพทุธเจาจึงสอนใหเรารูจักอุเบกขา ก็เพราะวาโดยธรรมชาติ มนุษยนี่เปนสัตวโลกที่มีกิเลส เมื่อเปน
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สัตวโลกที่มีกิเลส มนุษยก็มีความลํ าเอียงภาษาอังกฤษเขาใชคํ าวาไบแอส bias ภาษาบาลีใชคํ าวา อคติ
คอื ความไมเที่ยงธรรม เอียง ไมเปนตราชั่ง ทานทั้งหลายลองถามตัวเองก็แลวกันวา เรารักลูกเทากันหรือ
ไม ?  เคยแกลงถามผูชายคนหนึ่งวา ปา รักลูกเทากันหรือเปลา ? ปรากฎวา ผูชายคนนั้นสะดุงนิ่งไปสักครู
หนึง่แลวกอ็อมแอมตอบวา โดยปกติพอแมทุกคนรักลูกเทากัน แตความประพฤติของลูกทํ าใหพอแมรัก
ลูกไมเทากัน แกก็หาเหตุผลมาตอบแมจะดูเปนการแกตัวก็ตาม

ใหถามตวัเองดูวา ความเที่ยงธรรม  เกณฑมาตรฐานในการตัดสินความดีของเรานี่มันเที่ยงธรรม
หรือไม เพราะปกติแลวมนุษยก็จะเอียง เอียงเพราะความรักบาง ภาษาพระเรียกวา ฉันทาคติ เอยีงเพราะ
โกรธ ไมชอบใจ ไมสบอารมณก็เลยเอียงไปเขาขางคนที่เรารัก ไมเขาขางคนที่เราเกลียด เรียกวา โทสาคติ
เอยีงเพราะความกลัว เรียกวา ภยาคติ เขามอิีทธิพล มีอํ านาจเราก็เลยตองเอียงเขาเปนพวกเขา ไมอยางนั้น
จะเดอืดรอน ตองรูจักลูไปตามลม ขาดความเที่ยงธรรม และก็เอียงเพราะความหลง ความโง  ความไมเขา
ใจ เรียกวา โมหาคติ

ค ําวาอเุบกขาในอีกความหมายหนึ่ง ไมไดหมายความวา เปนการนิ่งอยูเฉย ๆ เหมือนกับกอนหิน
หรือวานิ่งแบบไมรูเร่ือง อุเบกขา แปลวา การนิ่งแบบฉลาด วางเฉยแบบฉลาดเขาใจความเปนจริง ในการ
เจริญพรหมวิหารตองปฎบิัติใหครบ 4 ประการ เรามีเมตตา ปรารถนาดีตอผูอ่ืน เรามีกรุณาคือความ
สงสารตองการชวยเหลือสัตวทั้งหลายใหพนทุกข มีมุทิตา ไมริษยา ช่ืนชมยินดีในคุณงามความดีของผู
อ่ืน เมื่อเรามีพรหมวิหาร 3 อยางครบแลว เราก็ตองมีอุเบกขา

ค ําวา อุเบกขา หมายถึงความเขาใจความเปนจริงวา สัตวโลกทั้งหลายมีกรรมเปนของตัว สัตว
โลกทัง้หลาย จะดีหรือช่ัวก็เพราะกรรมที่ตัวเองสรางไว เมื่อเกินวิสัยอํ านาจของเรา เราก็วางเฉย เพราะเรา
ไมรูจะชวยอยางไร มันเกินกํ าลัง อํ านาจ ที่เราจะไปชวยได เราก็ตองวางใจใหเปนอุเบกขาโดยนึกวา สัตว
ทัง้หลายท ํากรรมอยางใดไว เขาจะเปนไปตามกรรมของเขา แตถาเรามีโอกาสที่พอชวยเหลือไดเราก็ชวย
เราไมใจไมไสระกํ า

บางทพีวกเราอาจไมเชื่อวามนุษยโลกนี่สามารถที่จะมีพรหมวิหารได  คนเปนพอเปนแมนี่แหละ
เจรญิพรหมวิหารในลูกไดดีนักแล  พวกเราจะเกิดมาไมได  ถาพอแมไมมีความรัก ความสงสารเรา ป ๆ
หนึง่นีม่ผูีหญิงทั่วโลกทํ าแทงกันมากมาย ไมรูกี่ลานเฉพาะเมืองไทยก็มากมาย แตที่เราไมถูกพอแมฆานี่ก็
เพราะมาจากความรัก ความสงสาร ผูหญิงคนหนึ่งจึงยอมที่จะใหเราอาศัยทองอยูตั้งแปดเกาเดือน มัน
หนกันะ ไมใชไมหนัก คนเปนผูชายนี่ไมคอยจะรูหรอกวาการอุมทองเด็ก มันหนักขนาดไหน ยิ่งสาว ๆ ที่
ยงัไมเคยแตงงานยังไมเคยผานการมีลูกก็คงไมทราบ ลองไปซื้อแตงโมมาซะลูกหนึ่ง แลวก็อุมอยูซักชั่ว
โมงสงสัยจะขวางแตงโมแตกแน ๆ

คนทีรู่เร่ืองนี้ดีก็คือผูชายที่นุงผาถุงสีเหลืองมีศีรษะโลนที่ไดนามวาพระภิกษุและสามเณร จะรูดี
ทีสุ่ด เพราะวาทานตองไปอุมบาตร ผูหญิงอุมทอง พระอุมบาตร เวลาไปบวชนี่จะรูรสชาติของชีวิต อุม
แลวมนัเมือ่ย มันไมใชเมื่อยอยางเดียว มันรอนอีกตางหาก ผูบรรยายนี่เคยไปบวชเปนสามเณรตอนอายุ 7
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ขวบ ปดเทอมชั้น ป.2 ปรากฏวาเณรนอย อายุ 7 ขวบนี่ รูสึกวาชาวบานเขาจะเมตตาเอ็นดูมากเปนพิเศษ
เขาเหน็เปนเณรนอยนารัก เขาไมบอกวานารักอยางเดียว ทั้งขาวและกับขาวที่เหลือจากใสพระองคหนา มี
เหลือเทาไหรเขากใ็สลงไปในบาตรเณรนอยจนหมดเลย ปรากฏวาเณรนอยยิ้มกริ่มเลย คิดวา เรามีบุญมาก
โยมรมุกนัใสบาตรเยอะเลย เดินไปเดินมารูสึกเณรนอยหนาจะรองไห มันรอน มันหนัก แทบจะทุมบาตร
ทิ้ง

ทนีีใ้หเรามาพิจารณาดูวา แมเรา อุมทองเรามากี่ช่ัวโมง วันหนึ่ง 24 ช่ัวโมง เดือนหนึ่งเทาไหรคูณ
เขาไป เกาเดือนเทาไหร ทานจะหนักขาดไหน แตทานก็ทน เพราะความรัก ความสงสาร ถนอมกลอม
เกลีย้งเลีย้งดูเรามา ศึกหนักอีกประการหนึ่งของคนที่เปนหญิงก็คือการคลอดลูก ยิ่งสมัยกอนการแพทยไม
เจรญิ สูตนิารีแพทยยังไมมีเหมือนปจจุบันนี้ ก็เหมือนหนังเรื่องแมนาคพระโขนง ที่เขาเอาผาไปผูกไวกับ
ขือ่ใหแมนาคจับดึงไปดึงมา ลูกเวรลูกกรรมเวลาจะออก ก็ไมยอมเอาหัวออก อยากจะเอาเทาออก สุดทาย
แมนาคก็ตองตาย

 ป ๆ หนึง่กม็ีมารดาตองตายเพราะคลอดลูกก็เยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นเราจะพบวาโลกเรา
จะอยูรอดไดก็ดวยความรักความสงสาร พอแมมีความรักความสงสารในตัวลูกนอย ตอนลูกคลอดมาใหม
ๆ พอแมนีทุ่กขทรมานมาก ดึกดื่นเที่ยงคืน พอไดยินเสียงลูกนอยรองไห แมจะเหน็ดเหนี่อยงวงนอน
ขนาดไหน ก็ตองลุกขึ้นมาดูลูก สงสารลูก ลูกเอาแตรองไห ทํ าอยางไรจะใหลูกนอยมีใบหนาที่ยิ้มระร่ืน
หวัเราะ เวลาลูกรองไหกระจองอแงก็เปนทุกข

เวลาลกูประกวดไดเปนนางงาม นางสาวไทย หรือไดเปนนางงามจักรวาล ไมเห็นมีแมคนไหน
คอนลูกควบั ๆ ดวยความริษยาลูกเลย ลูกสอบไดที่หนึ่งก็ดีใจ  ลูกสอบเขามหาวิทยาลัยไดก็ก็ดีใจ พอลูก
เรียนจบ แตงงาน มีครอบครัวพอแมก็เร่ิมรูสึกวา โลงใจ วางอุเบกขา บัดนี้ ลูกนอยของเราเจริญเติบโตมี
ครอบครวัแลว เราก็คอยดูหาง ๆ ใชอุเบกขาคือ คอยดูอยูหาง ๆ ถามีโอกาสชวยไดก็ชวย ชวยไมไดก็ถือวา
ลูกโตแลวตองพึ่งลํ าแขงของตนเอง

นีค่อืพรหมวหิารที่มีอยูในโลกแหงความเปนจริง ก็คือทานยกตัวอยางของคนที่เปนพอแมนั่นเอง
จากสามภีรรยาทีรั่กกัน เปนความรักระหวางหนึ่งตอหนึ่งและความรักนั้นก็แฝงไปดวยความหึง ความ
หวง ความหวง เลยทํ าใหตองตกอยูในบวงเสนหา เราไมเคยเจือจานความรักในตัวสามีหรือภรรยาใหคน
อ่ืนเลย เพราะฉะนั้น เราเลยไมยอมแบงสามีภรรยาเราใหคนอื่น แตพอเวลาสามีภรรยาคูนี้พัฒนาตัวเอง
จากความเปนสามีภรรยาไปสูความเปนพอเปนแม ความรักจากหนึ่งตอหนึ่ง One by one นีม่ันเปลี่ยนไป
มนัเริม่บริสุทธิ์มากขึ้น มันสามารถที่จะแบงความรักไปในลูกคนที่หนึ่ง หวงลูกคนที่สอง สงสารลูกคนที่
สาม อยากจะชวยเหลือลูกคนที่ส่ี ไปจนถึงคนที่หก เจ็ด แปด และคนที่สิบ ถึงจะรักมากบางนอยบาง เราก็
ไมวากัน แตอยางนอยก็ถือวาเปนการพัฒนาเมตตา กรุณาไปโดยลํ าดับชั้น

ถามวา แลวความรักของพอแมที่เปนความรักแบบพรหมวิหาร เปนความรักสุดยอดแลวหรือยัง ?
ค ําตอบกค็อื ยัง ยังไมถึงขั้นนั้น เพราะพอแมก็ยังเปนผูมีกิเลสอยู เคยอธิบายใหทานทั้งหลายฟงไปแลววา
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ตวัเมตตาความรักนี่ มันไมสามารถจะเปนเมตตาที่ลอยเดนไดในดวงจิตได ก็เพราะวามันมีราคะ คือ
ความรกั ความหวง ความยึดมั่นถือมั่น และมันมีโทสะ คือ ความโกรธ มาทํ าใหเมตตาไมปลอดภัย ไมใส
สะอาด เมือ่ยามใดก็ตามที่เมตตาเปลี่ยนไปเปนความโกรธ เมตตาก็ไมใชเมตตาแลว ยามใดที่เมตตา
เปลีย่นไปเปนราคะ  ความกํ าหนัด ความหวง ก็ไมใชเมตตา

เพราะฉะนัน้ตวัเมตตานี่มันจะไปเดนชัดมากอีกทีหนึ่ง ในสภาวะจิตของพระอริยบุคคลขั้นที่ 3
คอื พระอนาคามี ซ่ึงในโอกาสตอไปก็จะหยิบยกเอาพระอริยบุคคลมาอธิบายใหทานทั้งหลายไดรับฟง
ในจติของพระอนาคามีนั้น ทานสามารถตัดกิเลสได 2 ตัวก็คือ กามราคะ ความกํ าหนัด ยินดี ในรูป เสียง
กล่ิน รส สัมผัส และทานก็ตัด ปฏิฆะ กค็อืความโกรธได ดวงจิตของพระอนาคามีนี่จึงเปนดวงจิตที่มี
เมตตา  ลอยเดนงดงามมาก แตพระอนาคามีก็มีขอจํ ากัดอยูนิดหนึ่งตรงที่วา ในการบํ าเพ็ญประโยชนเพื่อ
ชาวโลกนัน้ก็ยังไมสามารถทํ าไดอยางเต็มที่ เนื่องจากวาทานยังมีกิเลสละเอียดเบื้องสูงที่ยังทํ าลายไมได
จงึตองมีหนาที่โดยสวนตัวที่ยังตองทํ าเพื่อตัวเองอยู

เพราะฉะนัน้ เมตตา กรุณา ที่จะแสดงออกมาในภาคปฏิบัติดวยการชวยเหลือเจือจานเกื้อกูลชาว
โลก มนัจะเปนภาคปฏิบัติไดชัดเจนก็ตอนบรรลุเปนอรหันต อันเปนพระอริยบุคคลระดับที่สูงสุด พอถึง
ระดบันีไ้มมกีารทํ าเพื่อประโยชนสวนตัวแลว เพราะประโยชนสวนตัวไดทํ าสํ าเร็จครบบริบูรณหมดแลว
ไดมอบความสุขที่สูงสุดคือพระนิพพานใหตัวเองไดครบหมดแลว ดังนั้น หนาที่และชีวิตที่เหลืออยูจึง
เปนหนาทีเ่พื่อมวลชน เปนหนาที่ที่จะชวยเหลือและเกื้อกูลสัตวโลกทั้งหลาย วันนี้ก็ถือวาเปนตอนจบ
ของพรหมวหิาร สํ าหรับในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลา ขอใหทานทั้งหลายตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสอง
ขาง  ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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