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การบรรยายครั้งที่ 8∗∗   พรหมวิหารสี่
ลํ าดบัตอไปขอใหทานทั้งหลายตั้งใจแนวทางแหงการเจริญพระกรรมฐาน สํ าหรับในวันนี้จะขอ

หยบิยกเอาพรหมวิหารทั้งสี่ประการ ซ่ึงเมือ่สักครูนี้ทานทั้งหลายก็ไดพากันสวดมนตในสวนที่วาดวย
พรหมวหิาร คือการแผความรักความปรารถนาดีไปในสัตวโลกทั้งปวง ดวยการเริ่มที่คํ าวา อะหัง สุขิโต
โหมิ ขอใหขาพเจาจงเปนสุขเถิด ซ่ึงพรหมวิหารนี้จัดอยูในดานของสมถกรรมฐาน คือการฝกจิตใหเกิด
ความสงบมี 4 ขอดวยกัน

เคยบรรยายใหทานทั้งหลายฟงไปแลววา มนุษยเราทุกคนมีความโกรธเปนเรื่องธรรมชาติ เพราะ
ฉะนัน้ เมือ่ความโกรธเกิดขึ้น ทานจึงสอนใหใชกรรมฐานแปดกองเขาไประงับความโกรธ นั่นก็คือ กสิณ
4 โดยเฉพาะกสิณที่เปนสีตาง ๆ เรียกวา วรรณกสิณ คอืการเพงสีแดง สีเขียว สีเหลือง สีขาว แลวก็ให
เจริญพรหมวิหารทั้ง 4 ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา กรรมฐานแปดกองนี้จะเปนตัวที่ทํ าให
จติเกดิความสงบ เมื่อเกิดความโกรธขึ้นคราวใดใหใชกรรมฐานแปดกอง ๆ หนึ่งเขาไปคิดพิจารณาหรือ
น ําไปปฏิบัติ จิตก็จะเกิดความสงบ

อาจจะมีคํ าถามสอดแทรกมาวา ทํ าไมตองใชกสิณ สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีขาว อันนี้ถาจะ
สันนษิฐานในเชิงจิตวิทยาก็อาจเปนไปไดวา สีทั้งสี่ประการนี้คงมีอิทธิพลตอจิตใจมากในดานความ
สัมพนัธกบัอารมณที่รุนแรงแบบความโกรธ สวนในรายละเอียดลึก ๆ นั้นคงจะหาเหตุผลกันตอไป

แตในวนันี ้จะยกเอาพรหมวิหารทั้งสี่ประการมาอธิบายใหทานทั้งหลายไดฟงกอน คํ าวา พรหม
นัน้หมายถงึ พระพรหมก็ได จะแปลวา ประเสริฐก็ได หรือจะแปลวา ผูใหญก็ได  วิหาร กแ็ปลวา ที่อยู
เพราะฉะนั้น พรหมวิหาร จงึมหีลายความหมาย เชน คุณธรรมเปนเครื่องอยูของผูประเสริฐ อันเปนคุณ
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ธรรมของคนที่เปนผูใหญ เปนคุณธรรมของพระพรหมก็ได หมายความวา คนที่เปนผูใหญ คนประเสริฐ
หรือพระพรหม จะตองมีคุณธรรมทั้ง 4 ประการดังตอไปนี้

ขอที ่1 คือ เมตตา แปลวา ความรัก ความปรารถนาดี  ความหวังดีตอผูอ่ืนอยางจริงใจ ขอที่ 2 คือ
กรุณา ความสงสาร ตองการที่จะชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข ขอที่ 3 ก็คือ มุทิตา แปลวา ความชื่น
ชมยนิด ีไปกับคุณความดีของผูอ่ืน ไมริษยาในคุณความดีของผูอ่ืน ขอที่ 4 คือ อุเบกขา แปลวา การวางจิต
ใหเปนกลาง ไมเอียงซาย เอียงขวา ไมเอียงไปในความโกรธ ความโลภ ความหลง เปนจิตที่สงบนิ่งแต
แฝงไปดวยความฉลาด

 พรหมวหิารทั้ง 4 ประการนี้ ถาทานทั้งหลายปฏิบัติอยูเปนประจํ า จะทํ าใหทานทั้งหลายเปนผูที่
มสุีขภาพจติทีด่ี ไปอยูที่ไหนก็มีแตคนรัก อยูเขาก็รัก จากเขาก็อาลัย ตายจากไป เขาก็คิดถึง โดยเฉพาะ
เมตตาขอเดียวนี่ ถามองในดานของการคา ลงทุน 1 บาท กํ าไร 11 บาท ถือวาเปนการคาที่นาลงทุน เพราะ
ไดก ําไรสูง เมตตาคือความรัก ความปรารถนาดีตอผูอ่ืน ไมโกรธไมเกลียดผูอ่ืน แมวาผูอ่ืนจะโกรธจะ
เกลียดเรา

 พระพุทธเจาตรัสวา บุคคลผูเจริญเมตตาอยูเปนประจํ า ยอมทํ าใหไดรับอานิสงส 11 ประการดัง
ตอไปนี้คือ  1. สขุัง สุปะติ  หลับก็เปนสุข  2. สุขัง ปะฏิพุชฌะติ ตืน่ก็เปนสุข  3. น ปาปะกัง สุปนัง ปสสะ
ติ ไมฝนราย  4. มนุสสานัง ปโย โหติ เปนที่รักของพวกมนุษย  5. อมนุสสานัง ปโย โหติ เปนที่รักของ
พวกภูติผีปศาจ  6. เทวดา รักขันติ พวกเทวดาคอยปองกันรักษา  7. นาสสะ อัคคิ วา วิสงั วา สัตถัง วา กม
ติ ไฟ ยาพิษ ศาสตรา อาวุธ ไมสามารถทํ ารายบุคคลนั้นได พูดงาย ๆ คือ ตกนํ้ าไมไหล ตกไฟไมไหม ใน
สุภาษิตไทยนั่นแหละ  8. ตุวฏงั จิตตัง สมาธิยติ จติเขาสมาธิไดไว  9. มุขวัณโณ วิปปสีทติ ใบหนาผอง
ใสอิม่เอบิเบกิบาน หนาตาก็ไมเหี่ยวกอนวัย อันนี้เหมาะสํ าหรับพวกผูหญิง เมตตาคงจะดีกวาเครื่อง
สํ าอางทั้งหลายแหล  10. อสัมมุฬโห กาลัง กโรติ เวลาตายไมหลงขาดสติ  11. อุตตรึง อัปปฏวิิชฌันโต
พรหมโลกูปโค โหติ ถาไมบรรลุคุณธรรมขั้นสูง ตายแลวจะเขาไปสูพรหมโลก

 รวมความวา แคเจริญพรหมวิหารคือเมตตาขอเดียวกํ าไรถึง 11 อยาง ถือวาเปนการลงทุนที่คุมคา
จริง ๆ และการเจริญเมตตานั้น ก็ไมไดเปนสิ่งที่หนักเกินความสามารถแตประการใด นั่นคือการคิดวา
สัตวทัง้หลายทีเ่กิดมาในโลกนี้ เปนเพื่อนรวมทุกข เปนเพื่อนรวมชะตากรรมเดียวกัน เรามาเกิดในโลกใบ
นีเ้หมือนกับเราลงเรือไททานกินัน่แหละ สุดทายเราก็ตองพบชะตากรรมเหมือนกัน นั่นคือความตาย

เวลาแผเมตตาใหนึกวาเราและสัตวโลกเปนเพื่อนรวมเกิด แก เจ็บ ตาย เราอยูใตชะตากรรมเดียว
กนั เพราะฉะนั้น เมื่อเราพิจารณาแลววาตัวเราก็เปนทุกข ผูอ่ืนก็เปนทุกข แลวเราจะไปโกรธไปเกลียดกัน
เพือ่อะไร โกรธคือโง โมโหคือบา โกรธเขาก็เหมือนกับจุดไฟเผาตัวเรา พอเกิดความโกรธขึ้นมาระบบ
อวยัวะในรางกายก็เกิดความรวนเร ผิดปกติ กินไมได นอนไมหลับ อาหารไมยอย บางคนที่เปนโรคความ
ดนัโลหติสงู เสนโลหิตในสมองอาจจะแตก ถาคนที่เปนโรคหัวใจ อาจจะหัวใจวายตายเอาไดงาย ๆ ผิว
พรรณกเ็ศราหมองทํ าใหแกไว ความโกรธนี่จึงเปนอันตรายมาก มีความโกรธจึงไมเปนประโยชนเลย
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การฆาสัตวทุกประเภท พระพุทธเจาตรัสวาเปนบาป แตมีการฆาอยูอยางหนึ่งที่ฆาแลวไดบุญ

กุศลนั่นคือ โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ ฆาความโกรธไดอยูเปนสุข นอนหลับสบาย เมตตานั้นมีศัตรูอยู 2
ประการที่ผูเจริญเมตตาควรจะเขาใจก็คือ ศัตรูที่อยูใกลที่สุดที่ทํ าใหเมตตาไมสามารถกลายเปนเมตตาได
คือ ราคะ แปลวา ความรัก ความกํ าหนัดยินดี อันเปนเรื่องของกิเลส ราคะนี่เปนศัตรูใกลของเมตตา
เมตตาจะเปนความรักที่สดใสสะอาดไมไดถามีราคะ  แตในขณะเดียวกันเมตตาก็มีโทสะ คือความโกรธ
เปนศตัรูที่อยูหางไกล  การเจริญเมตตาก็คือ การฝกเพื่อจะระงับความโกรธซึ่งเปนศัตรูไกล แตในขณะ
เดยีวกนั เมตตานั้นอาจจะแปรเปลี่ยนไปเปนราคะ ไปเปนความรัก ความกํ าหนัดยินดี ความรักที่ตองการ
เอามาเปนเจาเขาเจาของ

 เพราะฉะนัน้ เมื่อเราจะนิยามความรักแบบเมตตานี่ อาจจะนิยามเปนภาษาอังกฤษไดวา Love  is
giving, not taking. รักคอืการให รักไมใชคือการเอามาเปนสมบัติของเรา รักแบบเมตตาเปนรักที่มีคุณคา
และเปนการเกื้อกูลโลก โลกเราจะรมเย็นไดก็เพราะพลังแหงเมตตา โดยเฉพาะพระพุทธเจาซึ่งเปนผูเต็ม
เปยมไปดวยความรักแหงเมตตา ก็ทรงมีบุคคลที่ตั้งตัวเปนศัตรูกับพระองคคือพระเทวทตั ที่คอยปองราย
พระพทุธเจาอยูตลอดเวลา กล้ิงหินเพื่อจะใหทับพระองค จางนายขมังธนูใหมารอบยิง ปลอยชางนาราคีฬี
เพือ่ที่จะมาใหแทงพระพุทธเจา

พระเทวทตัเปนผูที่ตั้งตัวเปนศัตรูกับพระพุทธองค แตพระพุทธเจาไมเคยคิดวาพระเทวทัตเปน
ศตัรูเลย เพราะวาในนํ้ าพระทยัของพระพุทธเจานั้น พระเทวทตัก็ดี สัตวเดรัจฉานอยางชาง นาราคีฬีก็ดี
หรือแมแตพระราหุลซ่ึงเปนโอรสของพระองคก็ดี นํ้ าพระทยัของพระพุทธเจาทรงรักเทาเทียมกันหมด
เพราะฉะนัน้ ดวยอํ านาจความรักที่สุดขอบฟาของพระพุทธเจา ก็เลยทํ าใหสุดทายพระเทวทัตก็กลายเปน
เสอืสํ านึกบาปได ในคัมภีรที่เราศึกษามาจะพบวา พระเทวทตัถูกธรณีสูบไปเรื่อย ๆ อันนี้ก็แลวแตทานทั้ง
หลายจะตคีวามวาถูกธรณีสูบจริง ๆ หรือวา ถูกรุมประชาทัณฑกระทืบก็แลวแตทานทั้งหลายจะวิเคราะห
กนัไป แตเอาตามคัมภีรก็แลวกันเขาบอกวา ทานถูกธรณีสูบไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงกระดูก ถึงคางแลว
เขาใจวาทานคงรูตัววาไมรอดแน ทานก็เลยกลาวคาถาวา

 ขาพเจามีแตจิตคิดมุงรายตอพระพุทธเจาตลอดเวลา แตพระพุทธเจาไมเคยท่ีจะมีจิตโกรธใน
ขาพเจาเลยแมแตเพียงนิดเดียว บัดนี้ มือท้ังสองขางของขาพเจา ก็ไมสามารถที่จะยกขึ้นถวายอภิวาทตอ
พระพุทธเจาได เหลือแตกระดูกคาง จึงขอเอากระดูกคาง กระดูกศีรษะที่เหลือท้ังหมดนี้ถวายเปนพระ
พทุธบูชาแดพระพุทธเจา

นีก่เ็รียกวาเสือสํ านึกบาป เพราะอํ านาจคุณงามความดี ถาอาคารพุทธเกษตรแหงนี้ เต็มไปดวย
ของสกปรก เต็มไปดวยโคลนตม เลอะเทอะ ทานทั้งหลายลองคิดดูวา ถาเราเอาของนํ้ าสกปรกเอานํ้ า
โคลน นํ้ าครํ ามาลางสถานที่แหงนี้ จะทํ าใหสถานที่นี้หายจากความสกปรกไดหรือไม ?

อุปมานีก้เ็ฉกเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้น เมื่อเขารายมาแลว เขาเปนไฟมาแลว เราเอาความราย
ความไมดเีขาโตตอบ มันก็ยิ่งทํ าใหสถานการณกลายเปนความเลวรายเขาไปใหญ การฆาความโกรธนี่จึง



4
เปนสิง่ทีด่เีปนสิ่งที่วิเศษ เขาดามา เราดาตอบ พระพุทธเจาตรัสวาเราเลวกวาคนที่ดา ทํ าไมเปนอยางนั้น
กเ็พราะเขาขาดสติ ลืมตัว เขาถูกอํ านาจกิเลสเขาบงการ ตัวเราทั้ง ๆ ที่รูวาเขาเปนไฟ เราก็ยังเปนไฟโต
ตอบเขา แทนทีจ่ะเปนนํ้ าเย็น ๆ ดับไฟที่รอน มันก็เลยทํ าใหไฟลุกไหมมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งกลายเปนไฟ
เผาโลก อยางที่เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สอง เปนตน เพราะฉะนั้น ในเรื่องของเมตตานี่เปน
ส่ิงทีสํ่ าคญัมาก โดยเฉพาะพวกเราที่เปนชาวพุทธ ถาเราขาดเมตตา เราไมไดช่ือวาเปนสาวกของพระพุทธ
เจาเลย

ใน กกจูปมสูตร สูตรที่เปรียบดวยเล่ือย พระพุทธเจาตรัสสอนสาวกของพระองควา ดูกรลูกของ
พอทัง้หลาย ถาจะมีโจรใจดํ าอํ ามหิต จับเธอมัดที่มือและเทาทั้งสอง แลวเอาเลื่อย ๆ กลางลํ าตัวของเธอ ถา
เธอมจีติโกรธในโจรนั้นแมแตเพียงนิดเดียว เธอไมไดช่ือวาเปนสาวกของเรา หนาที่ของเธอก็คือ จะตอง
แผความรัก ความปรารถนาดี ไปในโจรคนนั้น เหมือนกับมารดาแผความรักไปในบุตรนอย ฉะนั้น

ในศาสนาอืน่ เราก็จะพบตัวอยางที่คลายกันนี้ไดในศาสนาคริสต พระเยซูบอกวา ถาใครตบแกม
ขางซายของทาน ก็จงเอียงแกมขางขวาไปใหเขาตบ ในสูตรที่เปรียบดวยเล่ือยนี้ ขอใหทานทั้งหลาย
จนิตนาการนึกภาพดูวา ถาเราถูกโจรใจดํ าอํ ามหิต จับเรามัดที่มือและเทา ปลดทรัพยสมบัติทั้งหมดของ
เราไปแลว ยังไมพอใจ ยังจะเอาเลื่อยมาเลื่อยที่กลางลํ าตัวนี่ มันจะทรมานขนาดไหน พระพุทธเจากลับ
ทรงสอนใหเราแผความรัก ความเมตตาไปในโจรนั้น รูสึกจะทํ าไดยากลํ าบากเหลือเกิน แตคงจะไมเกิน
ความสามารถของพวกเราที่เปนชาวพุทธ

 เราจะพบวาแมแตพระพุทธรูปที่ถูกพวกตาลีบันทํ าลาย ชาวพุทธก็ไมมีปฏิกิริยาอะไรมากมาย
อยางมากกแ็คประทวง และเมื่อประทวงไปแลวเขาไมเชื่อฟงเขาทํ าลาย ชาวพุทธก็ทํ าใจใหยอมรับวา
สรรพสิง่เกดิขึ้นแลวยอมดับไปเปนธรรมดา แตเร่ืองนี้รูสึกวาพวกฮินดูไมยอม เราอาจจะแปลกใจเวลาดู
ขาววา ท ําไมฮินดูซ่ึงเปนพวกศาสนาพราหมณ ตองออกมาประทวงแทนชาวพุทธ พวกฮินดูประทวงดวย
การเอาคัมภีรอัลกรุอานมาเผาเลย ทํ าใหพวกมุสลิมไมพอใจ

พวกตาลบีนัใหเหตุผลตอนที่จะทํ าลายพระพุทธรูปวา เขาไมเขาใจเลยวาทํ าไมคนทั้งโลกตองมา
เดอืดรอนอะไรกับการที่เราจะระเบิดแคกอนหินธรรมดากอนหนึ่งเทานั้นเอง พวกฮินดูก็เลยเอาบางบอก
วา ไอก็ไมเขาใจเลยวาทํ าไมพวกมุสลิมตองโกรธอะไรนักหนา ก็แคอัลกรุอานกระดาษไมกี่ใบเทานั้น อัน
นีก้เ็ลยท ําใหเกิดความไมพอใจมากขึ้น เหตุผลที่ฮินดูเขาออกมาโตตอบพวกตาลีบันก็เพราะวา พวกเขาถือ
วาพระพุทธเจาเปนอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ เขาเรียกวาเปน พทุธาวตาร เขาก็เลยโกรธแคนไม
พอใจพวกมุสลิม มันเปนการตอบสนองกันดวยเกลือจิ้มเกลือ face to face, teeth to teeth ฟนตอฟน ทํ าให
ตองเกิดเรื่องราวที่ไมจบสิ้น

 เพราะฉะนัน้ ในลักษณะของการเจริญเมตตานี่ พระพุทธเจาทานแสดงตัวอยางใหไวมากมาย มี
วธีิการฝกทีจ่ะทํ าใหเราไมโกรธหลายประการ แตสํ าหรับในวันนี้ก็คงจะพอสมควรแกเวลา ขอใหทานทั้ง
หลายตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขาง ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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