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ทางเดินของชีวิต
ชีวิตคนเรานั้น แทจริงคือ การเดินทางชนิดหนึ่ง
ซึ่งเดินจากความเต็มไปดวยความทุกข ไปยัง ที่สุดจบสิ้นของความทุกข
ที่ตนเคยผานมาแลวนั่นเอง ไมรูวา ผูนั้นจะทราบหรือไมทราบ รูสึกหรือไมรูสึก
ชีวิตก็ยังคงเปน การเดินทาง เรื่อยอยูนั่นเอง เมื่อเดินไป ทั้งไมทราบ ก็ยอมมี
ความระหกระเหิน บอบช้ําเปนธรรมดา
การเดินทางของชีวิตนี้ มิใชเปน การเดินทางดวยเทา
ทางของชีวิต จึงมิใช ทางที่จะเดินไดดวยเทา อีกเชนเดียวกัน
บัณฑิตทั้งหลายในกาลกอน ไดพากันสนใจใน "ทางชีวิต" กันมากเปนพิเศษ
ในฐานะที่เปนทางของจิต อันจะวิวัฒนไปในทางสูง
ซึ่งจะไปไดสูงกวาทางวัตถุหรือทางกาย อยางที่จะเทียบกันไมไดเลย
สิ่งที่เรียกกันวา ทางๆ นั้น แมจะมีสายเดียว ก็จริง ตามธรรมดา ตองประกอบ
อยูดวย องคคุณหลายประการเสมอ ทางเดินเทาทางไกลแรมเดือนสายหนึ่ง
จะตองประกอบดวย สะพาน รมเงา ที่พักอาศัยระหวางทาง การอารักขา
คุมครองในระหวางทาง การหาอาหารไดเสมอไปในระหวางทาง ฯลฯ
ดังนี้เปนตน ฉันใด ทางชีวิตแมจะสายเดียวดิ่งไปสูความพนทุกขก็จริง แต
ก็ตองประกอบไปดวย องคคุณหลายประการ ฉันนั้น
ศาสนา เปนองคคุณอันสําคัญ โดยชวยใหชีวิตนี้ มีความสดชื่น เยือกเย็น
พอที่จะเปนอยู ไมรอนเปนไฟ เชนเดียวกับน้ํา เปนเครื่องหลอเลี้ยงพฤกษาชาติ
ใหสดชื่น งอกงาม ตลอดเวลา ฉันใดฉันนั้น
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ปรัชญา เปนองคคุณที่ชวยใหเกิดอุดมคติ อันมีกําลังแรง ในการที่จะกระตุนให
ปฏิบัติตามศาสนา หรือหนาที่อื่นๆ ทําใหเกิดความเชื่อ ความเพียร และคุณธรรม
อื่นๆ ที่เปนตัวกําลังสําคัญดวยกันทั้งนั้นอยางมากพอ ที่จะไมเกิดการทอถอย หรือ
โลเล หรือหันหลังกลับ โดยสรุปก็คือ ชวยใหมีความเปนนักปราชญ หรือ มีปญญา
เครื่องดําเนินตน ไปจนลุถึงปลายทางที่ตนประสงค
วิทยาศาสตร ชวยใหเปน ผูรูจักเหตุผล ใหรูจัก ใชเหตุผล และใหอยูในอํานาจ
แหงเหตุผล เพื่อใหชีวิตนี้ ไมหลับหูหลับตา เดินไปอยาง โงเงา งมงาย ซึ่งจะ
ทําให เดินไมถึง หรือถึงชา และไมไดรับผลเปนที่พอใจ
ศิลปะ โดยเฉพาะก็คือ ศิลปะแหงการครองชีวิต หรือ การบังคับตัวเองได ชวยให
ชีวิตนี้ ดูแจมใสงดงามนาชื่นใจนารักใคร นํามาซึ่งความเพลิดเพลินในการกาวหนา
ไปดวยความรู และการกระทําที่ดงู าม ทั้งในเบื้องตน ทามกลาง และเบื้องปลาย
ภูมิธรรม คือ ธรรมสมบัติ หรือความดี ความจริง ความยุติธรรม ที่ประกอบอยูที่
เนื้อที่ตัว ชวยเหลือใหเกิดบุคลิกลักษณะ อันนํามาซึ่งความเลื่อมใส ความไววางใจ
ความนาคบหาสมาคมจากชีวิตรอบขาง ทําใหชีวิตนั้นตั้งอยูในฐานะเปน ปูชนียบุคคล เปนที่พึ่งแกตนเองได และเปนเครื่องยึดเหนี่ยวของชีวิตทั้งหลาย
ความรู ชวยใหมีความสามารถ ในการที่จะใชความคิด และการวินิจฉัยสิ่งตางๆ
ไดอยางกวางขวาง ในการตัดสินใจ การคนควาทดลอง การแกไขอุปสรรคและอื่นๆ
ในอันที่จะใหเกิด ผลในการครองชีพ การสมาคม และอื่นๆ ที่จําเปนทุกประการโดย
สมบูรณ
สติปญญา ชวยใหเกิดสมรรถภาพ หรือ ปฏิภาณในการดําเนินงานของชีวิตใหสําเร็จ
ลุลวงไปได ตามแนวของความรู ทําใหงานของชีวิตทุกชนิดทุกระดับ ดําเนินไปได
โดยงาย โดยเร็ว โดยสมบูรณ และปลอดภัย โดยประการทั้งปวง
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อนามัย ชวยใหมีกําลังกาย อันเปนบาทฐานแหงกําลังใจ มีความแคลวคลองวองไว
อาจหาญ ราเริง สะดวกกายสบายใจ ในการ เปนอยูของตน ทํากายนี้ใหเปนเหมือนมาที่
เจาของเลี้ยงดู อยางถูกตองที่สุดแลว สามารถเปนพาหนะนําเจาของไปสูที่มุง
หมายได ฉันใดก็ฉันนั้น
องคคุณ ๘ ประการนี้ กําลังรวมกันเปนทางสายเดียวของขาพเจา ชวยใหชีวิตของ
ขาพเจาดําเนินไปไดอยางเปนที่พอใจมาก จนถึงกับนึกอยากจะยืนยันแกเพื่อนรวม
เกิดแกเจ็บตายทั้งหลายวาจงลองเดินทางสายนี้อันประกอบดวยองคคุณ ๘ อยาง
นี้ดูบางเถิด ผลในโลกนี้ก็คือ ทรัพย ชื่อเสียงและมิตรภาพก็ตาม ผลในโลกหนาคือ
สุคติก็ตาม และผลอันสูงสุดพนจากโลกทั้งปวงคือ นิพพานก็ตาม จักเปนที่หวังได
ครบถวน โดยไมตองสงสัยเลย
องคคุณทั้ง ๘ นี้ตองมีครบถวนพอเหมาะสวนและเขากันสนิท พรอมที่จะสงเสริม
ซึ่งกันและกันอยูตลอดเวลา จึงจะสําเร็จเปนตัวทาง และเปนการเดินทางในตัวมัน
เองอยูแลวทุกขณะ ไมมีการถอยหลัง
โลกทุกวันนี้ มีอะไรๆ มากเกินไป ในทางที่จะผูกพันชีวิตนี้ ใหตกอยูภายใตอํานาจ
ของสิ่งที่บีบคั้นเผาลน เผลอไปเพียงนิดเดียว ก็จักลื่นไถลลงไปในกองเพลิง ชนิด
ที่ยากที่จะถอนตัวออกมาได และถึงกับตายอยูในกองเพลิงนั้นเปนที่สุด เพราะ
เหตุนั้นจึงเปนการสมควรหรือจําเปนสําหรับชีวิตทุกชีวิต ที่จะตองแสวงหาทาง
และมีทางของตนอันถูกตองปลอดภัย เพื่อกาวหนาไปสูความสะอาดหมดจด
สวางไสว และสงบเย็น สมตามความปรารถนา ไมเสียที ที่ไดเวียนมา ในเกลียว
แหงวัฎสงสาร จนกระทั่งมามีชีวิตในวันนี้ กะเขาดวยชีวิตหนึ่ง
โลกทุกวันนี้ มากไปดวยขวากหนามอันเปนอันตรายมากยิ่งขึ้นเพียงใด ชีวิตนี้ ก็ยิ่ง
ตองเพียบพรอม ไปดวยคุณธรรม และสมรรถภาพ อันจะเปน เครื่องปองกันและ
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แกไขอันตรายนั้นๆ มากขึ้นเพียงนั้น เพราะฉะนั้น อยางนอยที่สุด เขาจะตองมี
หนทาง อันประกอบไปดวย องคแปดประการ ดังกลาว ทางไปของชีวิต ในดานจิต
หรือวิญญาณ ของเขาผูนั้น จึงจะกาวไปดวยดี คูกันไปได กับการกาวหนา ในทาง
วัตถุ หรือทางกาย ของโลกแหงสมัยนี้ อันกําลังกาวไป อยางมากมาย จนเกินพอดี
หรือผิดสวน ไมสมประกอบ จนทําใหโลกระส่ําระสายเปนประจําวันอยูแลว
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ทางชีวิตแหงสมัยนี้โลดโผน โยกโคลง ขรุขระ ขึ้นๆ ลงๆ ยิ่งกวา สมัยเกากอน
เกินกวาที่จะ ดําเนินไปไดงายๆ โดยการใชวิธีการ ที่งายๆ สั้นๆ เหมือนที่แลวมา
นับวาเปนโชคดีของพุทธบริษัท ที่เรามีพระพุทธศาสนาอันแสนประเสริฐ ของเรา
ซึ่งอาจจะอํานวยสิ่งตางๆ อันเปน องคคุณ ๘ ประการนั้น ใหแกเรา ไดอยาง
ครบถวน พุทธศาสนาของเรามีเหลี่ยมพรายอันสมบูรณ แลวแตเราจะเพงดูกัน
ในเหลี่ยมไหน ก็มีใหดู เปนใหได ครบทุกอยาง ทุกเหลี่ยม
พุทธศาสนา ในฐานะที่ เปนทั้งศาสนา เปนทั้งปรัชญา เปนวิทยาศาสตร เปนศิลปะ
แหงการครองชีวิต เปนภูมิธรรม ที่พึงประสงค ของมนุษยชาติ เปนความรูที่
ครบถวน เปนสติปญญา ที่คลองแคลว และเปนอนามัย ทั้งทางกาย และทางจิต เหลานี้แตละ
เหลี่ยมๆ นั้น เอง นับเปน องคคุณ ครบทั้ง ๘ ประการ ที่รวมกันเขา
เปนตัวทาง และเปนการเดินทาง พรอมกันไปในตัว ดังที่กลาวแลว
ขาพเจาขอชักชวน เพื่อนรวม การเกิดแกเจ็บตาย ทั้งหลาย ใหสนใจ ในทางอันเอก
อันเปนทาง ดิ่งไปสูความสิ้นทุกข ของบุคคลผูเดียว แตละคนๆ ทางนี้ ขาพเจา
ขอชักชวน ใหพรอมใจกัน ตอสู โดยทุกวิถีทาง เพื่อใหทางๆ นี้ยังคงเปดเผย
ปรากฏอยู เปนทางเดินของสัตวทงั้ หลาย ขาพเจาขอชักชวน มิตรสหายทั้งหลาย
ใหสละแมกระทั่งชีวิตเพื่อปองกันหนทาง อันนี้เอาไว ใหยังคงอยูเปนทางรอด
ของตน และของเพื่อนสัตว ทั้งหลาย ตลอดกาล อันไมมีที่สิ้นสุด ในนามแหง
พระพุทธองค ผูทรงประกาศความจริงสากลแกมนุษยชาติทั้งมวล.
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