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คาํนํา 

ความสุข สงบ น่ิง ทีไ่ดร้บัจากการฟงัเทศน ์ฟงัธรรม เป็นเสมอืนนํา้เยน็ทีช่โลมจติใหต้ื่น 

เบกิบาน และชุ่มชื่น เป็นอาหารทีห่ลอ่เลี้ยงใหด้วงจติน้ี มกีาํลงั มสีมาธแิละเกดิปญัญาที่

จะต่อสูก้บัความทกุข ์ ทีค่นเราพบอยู่ทกุขณะในชวีติประจาํวนั เมือ่ผูฟ้งัไดน้อ้มนาํคาํส ัง่

สอนมาพนิิจพจิารณา และปฏบิตัติาม กส็ามารถหาทางแกไ้ขปญัหาต่างๆ ออกไปไดอ้ย่าง

ดยีิง่ และสามารถใชช้วีติใหอ้ยู่ เหนือสุข เหนือทกุข ์ได ้ 

จากการทีเ่ขา้ถงึรสพระธรรม และรูถ้งึผลบญุแห่งการฟงัธรรม จงึมคีวามปรารถนาทีจ่ะ

ใหบ้คุคลอืน่ๆ ไดม้โีอกาสฟงัธรรมอยู่เสมอๆดว้ยเช่นกนั แต่ไมต่อ้งจาํกดัดว้ย ฐานะ 

เพศ วยั กาล เวลา และสถานที ่จงึเป็นทีม่าของการจดัพมิพห์นงัสอืเลม่น้ีขึ้น โดยนาํมา

จากการเทศนาทีไ่ดโ้ปรดญาตโิยม ทีเ่ขา้มาปฏบิตัธิรรม และทาํบญุใส่บาตรทีว่ดัญาณฯ 

อยู่เป็นประจาํ เป็นเวลาหลายปี  

การไดฟ้งัธรรม การเผยแผ่ธรรมะ การไดพ้จิารณาปฏบิตัติามหลกัธรรมทีถ่กูตอ้ง ลว้น

เป็นเรื่องของการส ัง่สมบญุดว้ยกนัท ัง้สิ้น ทางคณะผูจ้ดัทาํจงึมคีวามเชื่อม ัน่วา่ท ัง้ผูใ้ห ้คอื

ผูท้ีไ่ดม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในงานน้ี และผูร้บั คอืพวกเราทกุคน จะสรา้งสานบทบาทผูใ้หแ้ละ

ผูร้บักนัสบืต่อไป เพือ่จะโยงใยเป็นสายบญุทีส่าดแสงดุจดวงประทปี อนัจะนาํพาพวกเรา

ใหไ้ดเ้หน็ทางแห่ง มรรค ผล นิพพาน ในทีสุ่ด  

                    คณะผูจ้ดัทาํ 

พฤศจกิายน ๒๕๔๓ 
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กณัฑท์ี่ ๑ 

กามสขุเป็นทกุข ์
พรรษา ๒๕๔๐ 

การทีญ่าตโิยมมาอยู่ปฏบิตัธิรรมน้ีถอืวา่มาปฏบิตัเินกขมัมะ คาํวา่เนกขมัมะก็คอืการออก

จากกามสุขนัน่เอง กามสุขกอ็ย่างทีพู่ด คอืความสุขทีเ่ราจะตอ้งใชต้า หู จมกู ลิ้น กาย 

สมัผสักบั รูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสั ต่างๆ นานา แลว้กเ็กดิการบนัเทงิรื่นเรงิใจ 

แต่ไมเ่กดิความอิม่ใจ ไมเ่กดิความพอ ไมเ่กดิความเยน็ใจ เป็นความสุขทีม่คีวามเร่ารอ้น

จติใจ เพราะไดส้มัผสัสิง่ไหนทีเ่ป็นสิง่ทีถ่กูอกถกูใจ เป็นรูปกด็ ี เป็นเสยีงกด็ ี กเ็กิด

อปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ เกดิความหวงแหน เกดิความเสยีดาย อยากจะใหส้ิง่น ัน้ๆ ที่

ตวัเองสมัผสัทีช่อบนัน้ ใหอ้ยู่กบัตวัเองไปนานๆ กเ็ลยมคีวามกงัวล กลวัวา่มนัจะไมอ่ยู่

กบัตวัเองไปนาน ความสุขทีไ่ดเ้ลยตอ้งเสยีไปกบัความทกุขท์ีเ่กดิจากความห่วง ความ

เสยีดาย ความหวงแหน กเ็ลยเป็นความสุขทีป่นไปกบัความทกุข ์ ไดส้ิง่ทีต่วัเองชอบมา

แต่กต็อ้งระวงัรกัษาและกม็คีวามกงัวลวา่มนัจะหมดไปเมือ่ไหร่ และในทีสุ่ดมนักต็อ้ง

หมดไป เพราะโดยธรรมชาตขิองสิง่ท ัง้หลายในสากลโลกมนัเป็นของไมเ่ทีย่ง ดว้ยเหตุ

ทีว่า่มนัเป็นของไมเ่ทีย่งและเป็นสิง่ทีไ่มอ่ยู่ในความควบคุมของเรา ทีจ่ะบงัคบัใหม้นัอยู่

กบัเราไปไดต้ลอด มนักเ็ลยเป็นทกุข ์

แต่สิง่ทีเ่ราสามารถควบคุมบงัคบัใหอ้ยู่กบัเราไปไดต้ลอด สามารถใหค้วามสุขกบัเราไป

ไดต้ลอด และเป็นสิง่ทีจ่รีงัถาวรไมเ่ปลีย่นแปลงกม็อียู่ ตวัน้ีแหละทีเ่ราแสวงหากนั และ

ตวัน้ีทีเ่ราตอ้งการพบมนั ตวัน้ีกค็อืจติใจของเรานัน่เอง จติใจน้ีมนัเป็นของไมต่าย มนั

เหมอืนกบันํา้ นํา้น่ีทาํลายยงัไงมนักไ็มสู่ญ ตม้มนัมนักร็ะเหยขึ้นไปเป็นไอ พอมนัขึ้นเป็น

ไอมนักก็ลายไปเป็นเมฆ พอไปสมัผสัความเยน็เขา้มนักต็กลงมาเป็นนํา้อกี มนักว็นไป

เวยีนมาอย่างน้ี จติของมนุษยเ์รากเ็ช่นกนั มนัก็ไมต่าย ไมสู่ญสลายหายไป มนักว็นไป

เวยีนมา เวยีนวา่ยตายเกดิ ออกจากร่างน้ีมนักไ็ปสู่อกีร่างหน่ึง สุดแทแ้ต่เหตปุจัจยัทีจ่ะ

พาไป 
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เหตปุจัจยัส่วนใหญ่เราเรยีกวา่กรรม กรรมก็คอืการกระทาํของเรา ทางกาย ทางวาจา 

และทางใจ ถา้เราทาํไปในทางทีด่อียู่ในทาํนองคลองธรรมอยู่ในศีลธรรม กจ็ะไปสู่ทีด่ทีี่

เรยีกวา่สุคตหิรอืสวรรค ์ พระพทุธเจา้บอกวา่ผูใ้ดมศีีลหา้ ผูน้ ัน้ไปสวรรค ์ และผูใ้ด

ละเมดิศีลหา้อยู่เป็นอาจณิกต็อ้งไปนรก น่ีกเ็ป็นภาษาพระ สวรรคก์บันรก จติใจพอออก

จากร่างกายกไ็ปอยู่อกีร่างหน่ึงหรอือกีภพหน่ึงอกีภมูหิน่ึง แต่จติใจนัน้ก็ไมสู่ญสลายไป

ไหนไปตามวาระแห่งกรรมบญุทีจ่ะพาไป 

ทน้ีีคนเราไมไ่ดท้าํแต่บญุอย่างเดยีว และกไ็มไ่ดท้าํแต่บาปอย่างเดยีว ทาํท ัง้บญุท ัง้บาป 

และทีไ่มใ่ช่บญุและไมใ่ช่บาป สลบัผลดัเปลีย่นไปตามอารมณ ์ ตามเหตกุารณ ์ เวลาทีผ่ล

บญุผลกรรมมนัแสดงขึ้น กเ็ลยสลบักนัไป บางทบีางคนรูส้กึวา่ทาํบญุมากในชาตน้ีิ แต่

รูส้กึวา่ไมค่่อยไดร้บัความสุขเท่าไหร่ กเ็พราะวา่บญุทีต่วัเองทาํอยู่นัน้ยงัไมส่่งผลให ้ผลที่

ตวัเองไดร้บันัน้มนัเป็นผลของกรรมทีท่าํมาในอดตี มนักเ็ลยเหมอืนกบัวา่ทาํดไีมไ่ดด้ ี

ส่วนบางคนทาํความชัว่อยู่ตลอดเวลา แต่รูส้กึวา่ไดด้อียู่เรื่อย นัน่กเ็ป็นเพราะวา่กรรมชัว่

ทีเ่ขาทาํในปจัจบุนัน้ีมนัยงัไมส่่งผล ส่วนความดต่ีางๆ ทีเ่กดิขึ้นกบัเขานัน้มนัเกดิขึ้นมา

จากบญุหรอืความดทีีเ่ขาเคยทาํไวใ้นอดตี มนัส่งผลใหใ้นปจัจบุนัน้ี มนักเ็ลยเกดิ

ความรูส้กึวา่คนทาํช ัว่กลบัไดด้ ีคนทาํดกีลบัไมไ่ดด้อีย่างน้ีเป็นตน้ 

เรากต็อ้งเขา้ใจวา่การกระทาํน้ี มที ัง้อดตี ท ัง้ปจัจบุนั และกจ็ะมต่ีอไปในอนาคต และการ

ทีผ่ลของสิง่เหลา่น้ีจะปรากฏขึ้น ผลบางอย่างกป็รากฏขึ้นเรว็ ผลบางอย่างก็ปรากฏขึ้นชา้ 

ขึ้นอยู่กบักรรมบญุแต่ละอย่างทีก่ระทาํกนั เหมอืนกบัตน้ไมห้รอืพชืต่างๆ บางอย่างก็

ออกดอกออกผลเรว็ บางอย่างกอ็อกดอกออกผลชา้ ถา้ปลูกตน้ไมย้นืตน้ใชเ้วลาหลายปี

กวา่จะออกดอกออกผล แต่ถา้ปลูกพวกพชืลม้ลกุต่างๆ เช่น ขา้ว ขา้วโพดน้ี ปลูกสาม

เดอืนก็ออกผลใหแ้ลว้ อย่างน้ีเป็นตน้ การกระทาํต่างๆ กเ็หมอืนกนั บางอย่างกอ็อกผล

เรว็ บางอย่างกอ็อกผลชา้ แต่ลกัษณะโดยรวมแลว้มนักอ็อกผลใหด้ว้ยกนัท ัง้น ัน้ และผูท้ี่

จะรบัผลนัน้กไ็มใ่ช่ใครทีไ่หน กค็อืจติใจผูท้ีก่ระทาํกรรมกระทาํบญุนัน้ๆ 

ดงันัน้กส็รุปไดว้า่ผลของกรรมนัน้กเ็หมอืนกบัรอยของเกวยีน เวลาเกวยีนมนัหมนุไปบน

ดนิน่ี กจ็ะมรีอยตามไปตลอดเวลาฉนัใด การกระทาํของเรากม็ผีลตามมาฉนันัน้ จะชา้
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หรอืจะเรว็เท่านัน้เอง แต่ถา้ทาํดกีไ็ดด้ ี ทาํช ัว่กไ็ดร้บัแต่สิง่ทีไ่มด่ไีมง่ามเป็นเครื่องตอบ

แทนไป ทาํด ี ทาํบญุกไ็ดร้บัความสุขใจ ถา้ทาํความชัว่ทาํบาปทาํกรรมเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ก็

จะไดร้บัความไมส่บายใจ ผลทีเ่กดิทางดา้นจติใจน้ีมนัเรว็ มนัเกดิขึ้นไดท้นัท ี ทนัตาเหน็ 

เช่นเราทาํบญุน้ีช่วยเหลอืผูใ้ดและเราเกดิความอิม่เอบิใจ สุขใจ น่ีแหละผลบญุมนัเกดิขึ้น

แลว้ และถา้เราทาํความชัว่ไปด่าใคร ไปวา่ใคร ประทษุรา้ยผูห้น่ึงผูใ้ด หรอืไปกล ัน่แกลง้

ผูห้น่ึงผูใ้ดใหเ้ขาไดร้บัความทกุข ์เรากม็คีวามไมส่บายใจเกดิขึ้นมา และผลทีม่นัปรากฏที่

ใจน้ีมนัเรว็ 

ผลพวงทีต่ามมาทหีลงั คอืถกูเขาจบัเขา้ตะราง หรอืวา่ทาํดแีลว้ มคีนอืน่เขามาสรรเสรญิ 

ใหล้าภ ใหย้ศกบัเรา น่ีมนัอาจจะชา้ หรอืบางทอีาจจะไมม่าเลยกไ็ด ้แต่สิง่เหลา่น้ีไมถ่อืวา่

เป็นเรื่องสาํคญั คนเราถา้มคีวามสุขอยู่ในจติใจเสยีอย่างแลว้ไมต่อ้งการอะไรหรอก ใคร

จะมาสรรเสรญิเยนิยอ ใครจะเอาเงนิมากองใหต่้อหนา้ มนักไ็มม่ปีระโยชนส์าํหรบัคนๆ 

นัน้ เพราะคนนัน้เขามคีวามอิม่ มคีวามพออยู่ในใจ บญุหรอืความสุขน่ี ทาํใหเ้รารูจ้กักบั

คาํวา่พอ แต่ถา้มคีวามอยากแลว้ มเีท่าไหร่กไ็มรู่จ้กัพอ ความทกุขเ์กดิจากความอยาก 

อยากเท่าไหร่กไ็มรู่จ้กัพอ ไดม้าเท่าไหร่กไ็มรู่จ้กัพอ 

เช่นวนัน้ีโยมเอาของมาใหห้า้รอ้ยบาท พอพรุ่งน้ีเอามาใหส้ามรอ้ยบาท มนัจะรูส้กึวา่นอ้ย

เหลอืเกนิ เคยใหต้ ัง้หา้รอ้ย วนัน้ีใหแ้ค่สามรอ้ย เรื่องของกเิลสมนัเป็นอย่างนัน้ เรื่องของ

ความอยากมนัไมรู่จ้กัคาํวา่พอ แต่เรื่องของความสุขทีเ่กดิจากการใหน้ ัน้ พอเราใหเ้ขาไป

แลว้ เราสบายใจ มเีงนิมทีอง มขีา้วมขีอง ทีม่นัเหลอืใช ้ เกนิความจาํเป็น บางทเีกบ็ไวก้็

รูส้กึเกดิความราํคาญใจ ตอ้งมาคอยห่วง คอยดูแลรกัษา ถา้ใหไ้ปเสยี สละไปเสยี หมด

เรื่องหมดราวไป มนักลบัสบายใจ อยู่ตวัเปลา่ๆ น่ีมนัแสนสบาย มนัไมต่อ้งไปห่วงหนา้

ห่วงหลงั การห่วงหนา้ห่วงหลงักเ็ป็นความทกุขอ์ย่างหน่ึง ฉะนัน้การทีเ่ราเสยีสละ เราให ้

สิง่ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นสาํหรบัเรา มนัทาํใหเ้ราเกดิความสุขใจขึ้นมา ฉะนัน้การใหก้เ็ป็นวธิี

หน่ึงทีจ่ะทาํใหเ้ราพบความสุขใจ 

เช่นเดยีวกบัการไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ คือการทีเ่ราไมไ่ปทาํรา้ยผูอ้ืน่ ไปฆ่าเขากด็ ีหรอืวา่ไป

ทาํรา้ยจติใจเขาดว้ยการ เอาขา้วเอาของทีเ่ขารกัเขาหวงมา หรอืไปประพฤตผิดิประเวณี
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กบัสามเีขากด็ ี ภรรยาเขากด็ ี ลูกเขากด็ ี ซึง่เป็นสมบตัขิองเขาโดยทีเ่ขาไม่อนุญาต โดยที่

เขาไมเ่หน็ชอบ มนักส็รา้งความทกุขใ์หก้บัเขา หรอืวา่เราไปโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ใหเ้ขา

เกดิความหลงเชื่อเรา และเขามารูท้ีห่ลงัวา่สิง่ทีเ่ราพดูนัน้ไมเ่ป็นความจรงิ กท็าํใหเ้ขาเกดิ

ความเสยีใจ และกเ็กดิความอาฆาตพยาบาท บางทเีขากต็ามลา่เรา ไปแจง้ความกบั

ตาํรวจใหม้าจบัเรา พอเราทาํผดิศีลแลว้ จติใจเรากอ็ยู่ไมส่งบ อยู่ไมสุ่ข วุน่วายใจ ภาษา

ชาวบา้นเขากว็า่เป็นววัสนัหลงัหวะ มแีผล พอเหน็ตาํรวจกต็กใจท ัง้ๆ ทีต่าํรวจเขาไมรู่จ้กั

เรา เขาไมไ่ดม้าจบัเราสกัหน่อย พอเราเหน็ตาํรวจเขา้ เรากช็กัจะระแวงไมแ่น่ใจ น่ีแหละ

เรยีกวา่เกดิความทกุขข์ึ้นมา ไมส่บายใจขึ้นมา ถา้เรามศีีล เราไมล่ะเมดิศีลแลว้ ปญัหา

เหลา่น้ีกไ็มเ่กดิขึ้น ความสุขใจทีเ่กดิจากการมศีีลก็ตามมา 

ส่วนความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติ ทีเ่ราปรารถนากนันกักนัหนาเรยีกวา่สนัตสุิข 

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบนัน้ ตอ้งอาศยัการควบคุมจติใจใหอ้ยู่น่ิง เหมอืนกบัทีเ่รามา

นัง่อยู่น่ี เราสามารถควบคุมร่างกายเราได ้ ร่างกายเรานัน้ ไมใ่ช่เป็นของยากทีจ่ะบงัคบั 

สามารถใหน้ ัง่น่ิงได ้ ช ัว่โมง สองช ัว่โมงน่ี พอบงัคบักนัได ้ แต่จติใจน่ี ใหม้นัน่ิงได ้

แมก้ระท ัง่เพยีงสองสามนาทกีรู็ส้กึวา่ยากเหลอืเกนิ ใหม้นัอยู่กบัคาํวา่พทุโธ พทุโธ ไมใ่ห ้

ไปคดิเรื่องราวต่างๆ กรู็ส้กึวา่มนัแสนจะยาก ทีม่นัยากกเ็พราะวา่เราขาดเหตปุจัจยั คือ

ตวัทีจ่ะควบคุมจติใจนัน่เอง 

ตวัทีจ่ะควบคุมจติใจเราเรยีกวา่สต ิ ความระลกึรู ้ ความระลกึรูห้มายถงึ ทาํใหรู้อ้ยู่กบั

ปจัจบุนั ใหรู้อ้ยู่ทีน่ี่ เดีย๋วน้ี รูอ้ยู่วา่ใจกาํลงัคดิอะไรอยู่ ถา้เรานัง่อยู่ กใ็หใ้จรูอ้ยู่กบัการนัง่ 

ใหรู้อ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ทีเ่ราเรยีกวา่อานาปานสต ิ ถา้รูอ้ยู่ตรงน้ี รูอ้ยู่กบัลมหายใจ

เขา้ออก ก็ถอืวา่เรามสีตคิวบคุมใจ โดยใชก้ารกาํหนดรูล้มเป็นเครื่องควบคุมใจ อานา

ปานะ แปลวา่ลมเขา้ลมออก สตแิปลวา่การระลกึรู ้ อานาปานสตคิอืการกาํหนดรูล้ม

หายใจเขา้ออก อนัน้ีกเ็ป็นวธิคีวบคุมจติใจใหม้นัน่ิง 

ถา้จติใจถกูควบคุมอยู่กบัลมไดโ้ดยสมํา่เสมอต่อเน่ืองกนั จติกจ็ะค่อยๆ สงบตวัลง 

ค่อยๆ น่ิง ค่อยๆ น่ิง และในทีสุ่ดมนักจ็ะหยุดน่ิงไปเลย เมือ่หยุดน่ิงแลว้ กจ็ะเกดิ

ความรูส้กึทีแ่ปลกประหลาดมหศัจรรย ์ เกดิขึ้นมาภายในจติใจ ซึง่เราไมเ่คยสมัผสัมา
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ก่อน เป็นความรูส้กึทีม่นัวา่งเปลา่ เวิ้งวา้ง เบาอกเบาใจ เกดิความปีต ิ เกดิความสุข บาง

ทขีนลกุซ่าขึ้นมาในขณะนัน้ หรอืนํา้ตาอาจจะไหลออกมา เพราะเป็นความรูส้กึทีม่นั

อศัจรรยใ์จ เป็นสิง่ทีไ่มเ่คยสมัผสัมาก่อนในชวีติ น่ีคือความสุขทีเ่กดิจากความสงบ 

พระพทุธเจา้จงึตรสัไวว้า่ นตัถ ิสนัต ิปรมงั สุขงั ไมม่สุีขไหนจะเท่ากบัความสงบ สุขอืน่ที่

จะเหนือกวา่ความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติ ไมม่ใีนโลกน้ี ต่อใหม้เีงนิมทีองกี่รอ้ย

ลา้นกี่พนัลา้น สามารถซื้อขา้วซื้อของ สรา้งตกึสูงเป็นรอ้ยๆชัน้ มรีถยนตร์าคาคนัละสบิๆ

ลา้นกต็าม ความสุขทีไ่ดจ้ากสิง่เหลา่นัน้ไมเ่ท่าธุลเีมือ่เปรยีบเทยีบกบัความสุขทีเ่กดิจาก

ความสงบของจติใจ พระพทุธเจา้จงึตรสัวา่ รสแห่งธรรมชนะรสท ัง้ปวง 

สมาธกิเ็ป็นธรรมอย่างหน่ึง เป็นธรรมเบื้องตน้เท่านัน้เอง ยงัมคีวามสุขทีเ่หนือกวา่สมาธิ

อกี คอืสุขทีเ่กดิจากปญัญา สุขทีเ่กดิจากการหลดุพน้วมิตุติ อนัน้ีเป็นข ัน้ตอนของการ

ปฏบิตัทิีเ่ราตอ้งไต่ขึ้นไป จากสุขทีเ่ราไดร้บัจากการใหท้าน สู่ความสุขทีเ่กดิจากการรกัษา

ศีล ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ สู่ความสุขของสมาธ ิ ขณะทีจ่ติสงบตวัอยู่นัน้ จติจะไมม่อีาการ

ดิ้น จติจะไมห่นีไปไหนโดยทีเ่ราไมต่อ้งบงัคบั คือหลงัจากทีเ่รากาํหนดลมหายใจและจติ

ค่อยๆ สงบเขา้ไป จนกระท ัง่จติเขา้ไปรวมตวัลง เราเรยีกวา่จติรวมลงเป็นสมาธิ พอ

รวมตวัลงเป็นสมาธแิลว้ ในขณะนัน้เราไมต่อ้งไปกาํหนดสต ิ เราไมต่อ้งไปกาํหนดลมอกี

ต่อไป ขณะนัน้เรากป็ลอ่ยวางลมไป ลมกห็ายไป จติรวมอยู่เฉยๆ ตัง้น่ิงอยู่ในขณะนัน้ 

ถา้เป็นนกัโทษ นกัโทษตอนนัน้กไ็มว่ิง่หนีแลว้ นกัโทษเหน่ือยวิง่ไมไ่หวกน็ ัง่อยู่เฉยๆ 

ตาํรวจผูท้ีจ่ะตอ้งคอยตามจบันกัโทษกไ็มต่อ้งคอยมานัง่เฝ้า 

เพราะฉะนัน้ขณะทีจ่ติเขา้สู่สมาธ ิจงึเป็นขณะทีม่คีวามสบาย ไมม่คีวามเครยีด จากการที่

ตอ้งคอยควบคุมจติใจ เหมอืนกบัขณะทีเ่รากาํลงัเจรญิอานาปานสต ิ ขณะทีเ่ราเจรญิอา

นาปานสต ิ จะเกดิความรูส้กึการต่อสูก้นั ระหวา่งการมสีตกิบัการเผลอสต ิ เวลามสีตกิ็

รูอ้ยู่กบัลม เวลาเผลอสต ิกไ็ปคดิอยู่กบัเรื่องราวต่างๆ นานา คดิเรื่องโนน้บา้ง คดิเรื่องน้ี

บา้ง พอไดส้ต ิ กด็งึกลบัมาหาลม ช่วงนัน้มนัเป็นเหมอืนกบัการชกัคะเย่อกนั เกดิความ

ตงึเครยีดระหวา่งการต่อสูก้นัสองฝ่าย ฝ่ายทีพ่ยามจะดงึจติไว ้ กบัฝ่ายทีพ่ยามจะฉุดจติ

ใหไ้ปตามอารมณต่์างๆ แต่ถา้ฝ่ายทีม่กีาํลงัมากกวา่เป็นฝ่ายสต ิ คอืฝ่ายธรรมะ ถา้
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สามารถร ัง้จติไวใ้หอ้ยู่ได ้ กระท ัง่ฝ่ายทีจ่ะฉุดจติใหไ้ปตามกระแสอารมณต่์างๆนัน้ หมด

กาํลงัลง จติกจ็ะรวมตวัลง พอรวมตวัลงปับ๊ กเ็หมอืนกบัทมีสองทมีทีช่กัคะเย่อกนั พอ

ทมีหน่ึงยอมแพ ้ ไมม่กีาํลงัทีจ่ะตา้นทานแลว้ ฝ่ายทีม่กีาํลงัมากกวา่กไ็มต่อ้งออกกาํลงัอกี

แลว้ พอเขาปลอ่ย ความตงึเครยีดมนักห็มดไป จติเวลาเขา้สูส่มาธกิเ็ป็นในลกัษณะนัน้ 

มนัหมดความตงึเครยีดไมต่อ้งมาคอยควบคุมจติอกีต่อไป ไมต่อ้งต ัง้สตแิลว้ในขณะนัน้ 

คอืขณะนัน้สตมิแีลว้โดยอตัโนมตั ิ มนัรูอ้ยู่กบัจติ ตวัสตกิบัจติตอนนัน้มนัรวมกนัเป็น

หน่ึง ทีเ่ราเรยีกวา่จติรวม หรอืสกัแต่วา่รู ้ จติรูอ้ยู่ตามลาํพงัของตวัเอง รูอ้ยู่วา่ขณะน้ีจติ

ไมค่ดิไมป่รุง จติไมค่ดิอยากจะไปโน่นมาน่ี จติสงบอยู่ จติอยู่เฉยๆ 

อนัน้ีแหละเป็นความอศัจรรยใ์จเป็นความสุขทีผู่ใ้ดเมือ่ไดส้มัผสักบัความสุขแบบน้ีแลว้ 

จะยนิดทีีจ่ะสละความสุขต่างๆ ทีเ่คยมมีาก่อน เคยมคีวามสุขอยู่กบัการอยู่บา้นใหญ่โต 

อยู่ในพระราชวงั มบีรษิทับรวิาร มขีา้วของเงนิทองต่างๆ ทีจ่บัจ่ายใชส้อยเหลอืเฟือ แต่

สิง่เหลา่นัน้ไมไ่ดม้คีวามหมายกบัจติดวงนัน้อกีต่อไป จติดวงนัน้จะพยายามแสวงหาแต่ที่

สงบ ทีว่เิวก ทีส่งดั พยายามหลบหลกีคน เมือ่ก่อนน้ีเป็นคนทีช่อบสงัคม เดีย๋วน้ีกลบั

กลายเป็นคนเบือ่สงัคม ไมอ่ยากจะพูดคุย ไมอ่ยากจะเจอใคร เพราะเสยีเวลา พดูไปมนั

กเ็ท่านัน้ ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ไมเ่หมอืนกบัหลบไปอยู่ตามลาํพงัทีไ่หนเงยีบๆ นัง่

กาํหนดจติ นัง่ดูลมหายใจเขา้ออก ไมใ่หจ้ติไปคดิ ไปปรุง แลว้จติกร็วมลงเป็นสมาธ ิอนั

นัน้แหละเป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ 

แต่ความสุขทีเ่กดิจากสมาธนิ ัน้ มนัอยู่ไดเ้พยีงช ัว่คร ัง้ ช ัว่คราว คือจติเมือ่รวมลงแลว้อยู่

ไดไ้มน่าน ใหม่ๆ  น่ีอาจจะอยู่เพยีงวูบเดยีวเท่านัน้ ขณะหน่ึง หรอื สองขณะ เราถงึ

เรยีกวา่ ขณิกสมาธ ิ จติรวมตวัลงแลว้ อยู่ไดเ้พยีงขณะสองขณะ แต่ขณะสองขณะนัน้ 

มนักเ็ป็นสิง่ทีม่หศัจรรยใ์จเหลอืเกนิ เป็นสิง่ทีจ่ะไมท่าํใหล้มืไปตลอดชวีติ เป็นสิง่ทีจ่ะ

สามารถดงึคนใหอ้อกจากกามสุขไดอ้ย่างสบาย จากผูท้ีเ่คยเป็นผูท้ีช่อบแต่งหนา้ทาปาก 

ใส่เสื้อผา้สวยๆ งามๆ ออกงานสงัคมต่างๆ กลบักลายเป็นคนทีเ่บือ่หน่ายกบัสิง่เหลา่นัน้ 

ชอบอยู่แบบงา่ยๆ เรยีบๆ ชอบอยู่ตามลาํพงั หาความสงบจากจติใจ น่ีก็คอืลกัษณะของ

ความสุขทีเ่กดิจากสมาธ ิแต่อย่างทีพู่ดน่ี มนัเป็นช ัว่ขณะหน่ึงเท่านัน้เอง 
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พอมนัถอนออกมากเ็ริ่มกลบัไปสู่สภาพเดมิๆ มนักจ็ะเริ่มคดิปรุงต่อไป คดิไปโน่น คดิมา

น่ี คดิเรื่องโนน้ คดิเรื่องน้ีแลว้ จติมนักจ็ะเริ่มฟุ้ งซ่านแต่อย่างนอ้ยมนัจะอยู่ในวงของ

ศีลธรรม อยู่ในวงของการทาํบญุทาํทานคอืคดิอยากจะทาํบญุทาํทาน อะไรอย่างนัน้ แต่

บางทกีารทาํบญุทาํทานมนักวุ็น่วายสาํหรบัคนทีม่สีมาธ ิ เวลาจะไปทาํบญุทกีต็อ้งไป

เตรยีมขา้วเตรยีมของ ซื้อขา้วซื้อของ ตอ้งตดิต่อกบัคนนัน้ ตดิต่อกบัคนน้ี บางทตีดิต่อ

แลว้ พดูกนัแลว้ นดักนัแลว้ กไ็มเ่ป็นตามนดั มนัก็เกดิความวุน่วายขึ้นมาในจติใจ 

เพราะฉะนัน้ผูท้ีม่สีมาธแิลว้ ถา้ไมม่ปีญัญากย็งัไมม่โีอกาสที่จะเจรญิกา้วหนา้ต่อไปได ้

เท่าไหร่ 

แต่ถา้เป็นผูม้ปีญัญา จะตอ้งรูจ้กัรกัษาจติ คือเมือ่จติออกมาจากสมาธแิลว้ตอ้งมปีญัญา

คอยประกบทกุขณะ ตอ้งรูว้า่ขณะน้ีจติเรากาํลงัคดิอะไรอยู่คดิไปเพือ่ใหจ้ติสงบ หรอื

เพือ่ใหจ้ติวุน่วาย ถา้คดิไปเพือ่ทีจ่ะไปทาํโน่นทาํน่ี ถา้มปีญัญามนักจ็ะดงึกลบัมา จะตดั

ได ้แต่ถา้ไมม่ปีญัญา มนักจ็ะถกูกเิลสหลอกพาไปอกี หลอกพาใหไ้ปทาํบญุน่ีแหละ การ

ทาํบญุน่ี เมือ่ก่อนทีจ่ะมสีมาธเิป็นสิง่ทีด่ ี เพราะวา่เป็นบนัไดทีจ่ะนาํไปสู่ธรรมะข ัน้ทีสู่งขึ้น

ไป แต่เมือ่ขึ้นไปถงึข ัน้ทีสู่งแลว้ กลบัโดนกเิลสหลอกใหล้งบนัไดมาข ัน้ทีต่ ํา่อกี ไปวุน่วาย

เกี่ยวกบัเรื่องการทาํบญุทาํทานอกี ทาํใหไ้มม่เีวลามาทาํสมาธ ิ เลยหลดุจากธรรมข ัน้สูง 

กลบัลงไปสูธ่รรมข ัน้ตํา่ 

เพราะฉะนัน้ผูท้ีเ่จรญิไดส้มาธแิลว้ ตอ้งใชส้ตปิญัญาสงัเกตดูวา่กริยิาอาการเคลือ่นไหว

ของจติใจนัน้ จะเป็นไปเพือ่ใหเ้จรญิขึ้นสู่ธรรมทีสู่งขึ้นไป หรอืถกูดงึ ถกูหลอกใหก้ลบัลง

ไปสู่ธรรมทีอ่ยู่ตํา่กวา่ ถา้มสีตปิญัญาคอยแยกแยะ กจ็ะสามารถทีจ่ะตดัการทาํบญุทีเ่ป็น

เรื่องของความวุน่วายได ้คอืถา้จะทาํบญุกท็าํแบบงา่ยๆ มเีชค็กเ็ขยีนชื่อ เซน็ชื่อลงไปเลย 

หมดเรื่อง ไมต่อ้งไปจดัการเรื่องโนน้ เรื่องน้ี ไปเตรยีมขา้ว เตรยีมของต่างๆ นานา เป็น

การทาํบญุแบบตดัภาระ ตดัความกงัวล ตดัเวลาทีเ่ราจะตอ้งเสยีไปกบัเรื่องราวต่างๆ เอา

เวลาทีม่ค่ีามาเจรญิธรรมะข ัน้สูงต่อไปดกีวา่ 

ธรรมะข ัน้ทีสู่งนัน้ กค็อืการเจรญิดว้ยปญัญา ใหจ้ติทีย่งัมกีเิลสครอบงาํอยู่ ทีม่กีเิลส คือ

อปุาทาน ยงัยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆอยู่นัน้ ใหใ้ชป้ญัญาเขา้ไปทาํลายเสยี ทาํลายความ
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ยดึม ัน่ถอืม ัน่ ทีเ่ราเรยีกวา่การเจรญิวปิสัสนา คอืการพยามกาํหนดดูสภาวธรรมท ัง้หลาย 

ใหเ้หน็วา่เป็นของทีไ่มน่่ายดึไว ้ ไมน่่าตดิพนั เช่นขนัธห์า้ คอืเป้าหมายอนัใหญ่โตทีก่เิลส

นัน้ลากใจผูกใจไว ้ ใหต้ดิอยู่กบัขนัธห์า้ คอือปุาทานความยดึม ัน่ในขนัธห์า้ ความยดึม ัน่ 

ถอืม ัน่ในขนัธห์า้ วา่เป็นเราเป็นของเรา 

ขนัธห์า้ประกอบดว้ยรูปขนัธ ์ รูปขนัธก์ค็อืร่างกาย เวทนาขนัธก์ค็อืความรูส้กึ สุข ทกุข ์

ไมสุ่ข ไมท่กุข ์สญัญาขนัธ ์กค็อืการจาํไดห้มายรู ้เราเหน็รูปเรากจ็าํไดว้า่ อนัน้ีเป็นรูปของ

ใคร เป็นรูปของนายก. รูปของนายข. ไดย้นิเสยีง เรากจ็าํเสยีงน้ีไดว้า่ เป็นเสยีงของใคร 

อนัน้ีกเ็ป็นหนา้ทีข่องสญัญาคอืการจาํไดห้มายรู ้ สงัขารคอืความคดิปรุงแต่ง คดิไปได ้

สองทางดว้ยกนั คดิไปทางธรรมะกไ็ด ้คดิไปทางโลกกไ็ด ้ถา้คดิไปทางโลก กค็ดิไปแบบ

วา่ เออเดีย๋ววนัน้ีไปเทีย่วสกัหน่อย ไปกนิเลี้ยงสกัหน่อยอะไรอย่างน้ี ถา้คดิไปทางธรรมะ

ก ็ออ้วนัน้ีวนัพระ เราไปเขา้วดัดกีวา่ไปจาํศีล ไปอดขา้วเยน็ ไปทรมานใจตวัเอง เพือ่ทีจ่ะ

พฒันาจติใจใหเ้กดิความเขม้แขง็ ใหเ้กดิกาํลงัทีจ่ะต่อตา้น ต่อสูก้บักเิลส ความโลภ 

ความอยากท ัง้หลาย ถา้เราไมม่กีาํลงั ไมม่ขีนัต ิไมม่ศีีล เป็นเครื่องช่วยแลว้ กย็ากทีจ่ะสู ้

กบัความโลภ ความอยากท ัง้หลายได ้

ดงันัน้ สงัขารกเ็ป็นสงัขารทีเ่ป็นธรรมะกไ็ด ้ เป็นกเิลสกไ็ด ้ ทีเ่ราเรยีกวา่เป็นมรรค หรอื

เป็นสมทุยั ถา้คดิไปในทางส ัง่สมกเิลส ไปทางความโลภความโกรธ ไปทางทีอ่ยากจะ

สนุกสนานเฮฮากบัเรื่องกามสุขท ัง้หลาย อนัน้ีกถ็อืวา่เป็นสงัขารไปทางสมทุยั เป็นการไป

ส ัง่สมความทกุขใ์จ ถา้สงัขารทีค่ดิวา่ไปหาทีส่งบๆดกีวา่ ไปอยู่ตามสถานที ่ทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอน คอืใหห้าทีน่ ัง่ทีน่อนอนัสงบสงดัวเิวก อย่าไปคลกุคลกีนั อย่าไปนัง่จบักลุม่

คุยกนั คุยกนัไปกฟ็ุ้ งไป และกไ็มเ่กดิประโยชนอ์ะไร สูไ้ปอยู่ตามลาํพงัของเรา แลว้กต็ ัง้

สตอิยู่กบัลมหายใจเขา้ออก อนัน้ีเรยีกวา่เป็นผูท้ีม่สีมัมาสต ิ เป็นผูท้ี่เจรญิเขา้สู่

สมัมาสมาธ ิเป็นผูท้ีเ่จรญิมรรคนัน่เอง 

ความคดิอนัน้ีจงึเป็นตวัสาํคญั ถา้คิดในทางธรรมะเรากเ็รยีกวา่ปญัญา ถา้คดิไปในทาง

โลกเรากเ็รยีกวา่กเิลส ทน้ีีโดยธรรมดาแลว้ จติใจของเรานัน้ ไมค่่อยคิดไปทางมรรค

เท่าไหร่ ไมค่ดิไปทางปญัญาเท่าไหร่ เพราะโดยนิสยัเดมิแลว้ จติใจของเรานัน้ ถกูกเิลส
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ครอบงาํมานานมาก จนกระท ัง่ฝงัเป็นนิสยัลกึเขา้ไป จนกระท ัง่เป็นถงึสนัดานเลยกว็า่ได ้

เรื่องของการไปเทีย่วรูส้กึวา่มนัรวดเร็วมาก ใครโทรศพัทม์าชวนน่ี แทบไมต่อ้งรอเลย 

แต่ถา้ใครจะมาชวนเขา้วดัเขา้วาน่ี ตอ้งตัง้หลกัต ัง้ท่ากนัเป็นเดอืน เป็นปี กวา่จะเขา้วดักนั

ไดส้กัคร ัง้หน่ึง นัน่กเ็ป็นเพราะวา่เราขาดธรรมะ เราไมค่่อยไดพ้ฒันา ไมไ่ดส้่งเสรมิใหค้ิด

ไปทางดา้นธรรมะ นัน่กเ็ป็นเพราะเราไมเ่คยสมัผสัผลของธรรมะมาก่อน เราไมเ่คยได ้

สมัผสักบัความสุขอนัเกดิจากการทาํบญุทาํทาน เราไมเ่คยสมัผสักบัความสุขจากการ

รกัษาศีล เราไมเ่คยสมัผสักบัความสุขทีเ่กดิจากความสงบของสมาธนิ ัน่เอง แต่เมือ่เราได ้

เริ่มสมัผสักบัสมาธแิลว้ เราตอ้งพยายามระมดัระวงั ควบคุม ดูสงัขารความคดิปรุงของ

เราน้ี ใหไ้ปในทางทีเ่ราตอ้งการใหไ้ป 

ขณะทีเ่ราออกจากสมาธแิลว้ เราควรทีจ่ะดูจติใจเรา ดูสงัขารตวัน้ี ดูวา่สงัขารตวัน้ีจะพา

ใหเ้ราคดิไปในทางไหน ถา้คดิวา่เมือ่ก่อนน้ีเคยเขา้วดัแค่วนัพระ อาทติยห์น่ึงกเ็ขา้จาํศีล

อยู่เพยีงคร ัง้เดยีว ต่อไปน้ีอยากจะขอลองอยู่สกัอาทติยห์น่ึงเลย หรอือยู่สกัสบิวนั สกั

เดอืนหน่ึงหรอืพรรษาหน่ึง อะไรอย่างน้ีเป็นตน้ เพิม่เวลาใหก้บัตวัเองในการประพฤติ

ปฏบิตัธิรรม ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ แสดงวา่เราเริ่มจะเดนิทางไปในทางทีถ่กู ทางทีเ่ราเรยีกวา่

มรรคผลนิพพานนัน่เอง เราตอ้งการไปสู่ความสงบ เราตอ้งเจรญิรอยตามทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงกาํหนดไว ้คอืทางแห่งศีล สมาธ ิและ ปญัญา 

พยายามหาทีส่งบวเิวก อย่างทีว่ดัน้ีเรากม็หีอ้งพกั ทีเ่ราเรยีกวา่หอ้งอนิทรยีสงัวรนัน่

แหละ เป็นสถานทีส่าํหรบัผูท้ีอ่ยากจะควบคุมจติใจ ควบคุมอนิทรยี ์อนิทรยีก์ค็อื ตา หู 

จมกู ลิ้น กาย น้ี ไมใ่หไ้ปดู ไปสมัผสักบั รูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสั ต่างๆ ทีไ่ป

ย ัว่ยวนกวนใจ ใหเ้กดิกเิลส ใหเ้กดิความอยาก ถา้ไปเหน็สิง่เหลา่นัน้แลว้ บางทอียู่วดัได ้

ไมก่ี่วนั กท็นอยู่ไมไ่ด ้ตอ้งออกไป เพราะคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ทีต่วัเองเคยสมัผสัมา เคย

มคีวามสุขกบัสิง่เหลา่นัน้มา แต่ลมืนึกถงึความทกุขท์ีม่นัมอียู่กบัสิง่เหลา่นัน้ไป เพราะ

ความสุขของกามสุขนัน้ มนัเป็นความสุข แบบยาขมเคลอืบนํา้ตาล เวลาอมเขา้ไปใหม่ๆ  

กห็วานแต่พอนํา้ตาลทีเ่คลอืบอยู่หมดไป กเ็จอแต่ความขมขืน่ ความสุขของทางโลกมนัก็
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เป็นอย่างนัน้ เวลาไดอ้ะไรมาใหม่ๆ  กรู็ส้กึวา่มนัมคีวามสุขด ี มนัเพลดิเพลนิด ีพอต่อไป

เมือ่เกดิความจาํเจแลว้มนักเ็ริ่มเกิดความเบือ่หน่ายขึ้นมาเป็นตน้ 

เพราะฉะนัน้เวลาเรามสีมาธแิลว้ ท่านบอกใหเ้จรญิปญัญาต่อไป ใหพ้จิารณาใหเ้หน็โทษ

ของสิง่เหลา่น้ี ใหเ้หน็โทษของกามสุข เพราะขณะทีเ่ราไดส้มาธนิ ัน้ มนัเป็นเพยีงช ัว่ขณะ

เดยีว พอเราออกจากสมาธแิลว้ กเิลสทีม่นัเคยชอบเรื่องกามสุข มนัยงัมอีาํนาจ ทีจ่ะฉุด

ลากเรากลบัไปไดอ้ย่าคดิวา่ คนทีน่ ัง่ทาํสมาธแิลว้ จะไมไ่ปเทีย่วผบันะ ไปได ้ ถา้เราลอง

ปลอ่ยมนัไป มนักอ็า้งวา่ เพือ่นมาชวนไป เกรงใจกต็อ้งไป มนีะ เพราะทาํแต่สมาธ ิไมใ่ช ้

ปญัญา ถา้ใชป้ญัญาแลว้ มนัจะมกีาํลงัตา้นทาน จติมนัสามารถที่จะดงึ ไมใ่หถ้กูฉุด

กระชากไปได ้

ตอ้งพยายามเจรญิวปิสัสนา คอืไตรลกัษณอ์ยู่เสมอ ใหเ้หน็วา่ ความสุขของทางโลก มนั

เป็นของไมเ่ทีย่ง มนัเป็นทกุข ์ เป็นเหมอืนยาขมเคลอืบนํา้ตาล มนัสุขช ัว่ประเดีย๋ว

ประดา๋ว แลว้มนักเ็บือ่ มนักเ็ซง็ ตอ้งหาความสุขใหม่ๆ  แปลกๆ อยู่เรื่อย ซึง่ความจรงิ

แลว้ มนักไ็มม่อีะไรใหมใ่นโลกน้ี ของต่างๆ มนัก็มอียู่ในโลกน้ีต ัง้แต่ด ัง้เดมิ มนัประกอบ

ขึ้นดว้ยดนิ นํา้ ลม ไฟ แลว้เรากเ็อามาผสมปรุงแต่ง ใหเ้ป็นรูปร่างแปลกๆ ใหม้เีสยีง

แปลกๆ แลว้กเ็กดิความลุม่หลง สนุกสนาน ไปกบัมนัเท่านัน้เอง พอเพลดิเพลนิกบัมนั

สกัระยะ กจ็ะเกดิความเบือ่หน่าย ก็ตอ้งหาของแปลกๆ ใหม่ๆ  ขึ้นมาอกี เหมอืนเสื้อผา้ 

แฟชัน่ ทีเ่ราใส่กนัน้ี เดีย๋วมนักส็ ัน้เดีย๋วมนักย็าวขึ้นๆ ลงๆ อยู่อย่างน้ี แฟชัน่ของคนเรา

มนักห็มนุไป เวยีนมาอยู่อย่างน้ี มนัไมม่ทีีส่ิ้นสุด มนัวนไป เวยีนมา เหมอืนกบัวฏัฏะ วน

ไป วนไป เปลีย่นไปเรื่อยๆ แต่มนัไมไ่ดเ้ปลีย่นไป เพือ่ใหเ้ราดขีึ้น ใหเ้ราไดห้ลดุพน้จาก

สิง่เหลา่น้ี มนักลบัวนไป เพือ่จะผูกเรา มดัเรา ใหต้ดิอยู่กบัสิง่เหลา่น้ี 

แต่สงัขารร่างกายของเราน้ี มนัไมเ่ทีย่งแท ้ แน่นอน มนัค่อย ๆ แก่ลงไปเสือ่มลงไป เรา

จะไปตามสงัคม ตามแฟชัน่ กไ็มไ่หว พอแก่เขา้ แก่เขา้มนักรู็ส้กึวา่ มนัอยู่กนัคนละโลก

กบัเขาแลว้ ตอนนัน้บางทกีต็อ้งทาํใจแลว้ ทาํใจตอนนัน้บางทกีอ็าจจะลาํบาก เพระไมเ่คย

ทาํมาก่อน ก็อาจจะทาํไมไ่ด ้บางคนอายุ ๗๐ หรอื ๘๐ กย็งัเขา้สงัคมอยู่ ยงัแต่งหนา้ทา

ปากอยู่เพราะวา่จติใจ มนัถกูสิง่เหลา่น้ีดูดไว ้ดงึไว ้มนักต็อ้งทาํอย่างนัน้ จนกระท ัง่ถงึวนั
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ตาย ผลกค็ือ เวลาตาย ระดบัจติกย็งัอยู่ในระดบัเดมิ ไมไ่ดร้บัการพฒันาใหสู้งขึ้น ใหด้ี

ขึ้น ใหเ้ป็นจติทีไ่ดส้มัผสักบัความสุข ทีม่คีวามละเอยีด เป็นความสุขแท ้ๆ  ความสุข

ลว้นๆ กไ็มเ่คยไดม้โีอกาส ไดป้รากฏขึ้นมา 

แต่ถา้เราไดเ้ขา้วดั เขา้วา ไดเ้ขา้มาศึกษาและปฏบิตัธิรรมไดย้นิ ไดฟ้งัธรรม อย่างทีญ่าติ

โยมไดม้าฟงักนัในวนัน้ี ญาตโิยมกพ็อรูอ้ยู่วา่ สิง่ไหนทีญ่าตโิยมจะตอ้งทาํ กค็อืการรกัษา

จติใจ พยายามรกัษาจติใจใหส้งบ ใหน่ิ้ง ใหไ้ดม้ากเท่าไหร่ยิง่ด ี ถา้วนัหน่ึง ทาํแต่สอง

อย่างเท่านัน้ ไดก้เ็ป็นสิง่ทีเ่ลศิเลยทเีดยีว กค็ือนัง่สมาธกิบัเดนิจงกรม พอลกุจากนัง่

สมาธ ิ กเ็ดนิจงกรมต่อ กาํหนดควบคุมจติใจต่อ คอืไมป่ลอ่ยใหใ้จไปคดิ ไปปรุงเหมอืน

สมยัก่อน คิดวา่อยากจะไปโน่น อยากจะมาน่ี อยากจะทาํโน่นอยากจะทาํน่ี บอกไมเ่อา 

มนัเป็นของไมเ่ทีย่งท ัง้น ัน้ มนัเป็นทกุขท์ ัง้น ัน้เคยทาํมามากต่อมากแลว้ เคยไปมามากต่อ

มากแลว้ มนัไมม่อีะไรดขีึ้นหรอก 

แต่ถา้เราควบคุมจติใจ ใหน่ิ้ง ใหส้งบ ใหป้ลอ่ย ใหว้าง ไมไ่ปยดึ ไปเกาะ ไมไ่ปวุน่วายกบั

เรื่องของใคร อนันัน้แหละ คอืสิง่ทีว่เิศษสาํหรบัจติใจของเรา ถา้เราสามารถทาํอย่างน้ีได ้

ในวนัๆ หน่ึง แต่ไมไ่ดห้มายความวา่จะใหท้าํเพยีงสองอย่างน้ีเท่านัน้ เพราะวา่หนา้ที ่

รบัผดิชอบ ของแต่ละคนกม็อียู่เช่น ดูแลรกัษาร่างกาย ของเราน้ี แต่สิง่เหลา่น้ี เรา

สามารถทาํควบคู่ ไปกบัการปฏบิตัธิรรมได ้คอืทกุขณะทีเ่ราทาํงานเหลา่น้ี ใหเ้รามสีตอิยู่

กบัสิง่ทีเ่ราทาํ มนักเ็หมอืนกบัเราปฏบิตัธิรรมอยู่ เหมอืนกบัเราเดนิจงกรมอยู่ ขณะเรา

เดนิกวาดบา้น ถา้เรามสีต ิ อยู่กบัไมก้วาด ทีเ่รากวาดอนัน้ีก็ถอืวา่ เป็นการปฏบิตัธิรรม 

เป็นการตัง้สต ิรกัษาจติใจ ไมใ่หจ้ติใจลอยไปหาความวุน่วาย ไมใ่หจ้ิตใจคดิปรุง ใหเ้กดิ

ความฟุ้ งซ่าน 

ถา้เราพยายามรกัษาใจ ใหอ้ยู่กบัตวัเรา ใหม้นัน่ิงอยู่ ไมใ่หไ้ปไหน จติก็จะไมฟุ่้ งซ่าน จติก็

จะสงบ จะสบาย ไมว่า่จะทาํอะไร ในอริยิาบถสี ่จติกจ็ะมแีต่ความสุข ความสบาย เพราะ

จติใจ มสีต ิ คอยควบคุมอยู่ มปีญัญาคอยต่อสูก้บักเิลส ไมป่ลอ่ยใหก้เิลสหลอก ฉุด

ลาก ไปหาสิง่ทีไ่มเ่กดิประโยชน ์หรอืสิง่ทีเ่ราเคยสมัผสัมาแลว้ ผ่านมาแลว้ มนักไ็มไ่ด ้มี
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ดอีะไรเท่าไหร่ สูส้ิง่ทีเ่รากาํลงัทาํอยู่ขณะน้ีไมไ่ด ้ คอืพยายามรกัษาใจใหส้งบอยู่

ตลอดเวลานัน้เอง เพราะความสงบนัน้กค็อืความสุขทีแ่ทจ้รงิ 

คนเรามคีวามสงบน่ี มนัอิม่นะ บางทขีา้วปลาอาหาร เมือ่ก่อนเคยรบัประทานมาก ตอน

หลงัน้ีจะไมค่่อยหวิเท่าไร รบัประทานพอมนัอยู่ทอ้งกพ็อแลว้ เพราะเดีย๋วน้ี เวลา

รบัประทานอาหาร จติใจไมไ่ดไ้ปสมัผสักบัรสกบัชาติ รสชาตเิหลา่นัน้ มนัไมไ่ดม้ี

ความหมาย เมือ่เปรยีบเทยีบกบัความสุข ทีม่อียู่กบัจติใจ ของผูท้ีม่คีวามสงบ มนั

ต่างกนัมาก เพราะฉะนัน้การรบัประทานอาหาร เมือ่ก่อนรบัประทานอาหารเพือ่ความสุข

จรงิๆ รบัประทานเพือ่รสชาต ิเพือ่สสีนัของมนั อาหารน่ีจะตอ้งจดัใหม้นัสวย ใหม้นังาม 

พระทีท่่านฉนัในบาตร บางทที่านกค็ลกุมนัเขา้ไปเลย เอาแกงใส่เขา้ไป เอาขา้วใส่เขา้ไป 

เอาของหวาน ทองหยบิ ฝอยทอง องุน่ แอปเป้ิลผลไมห้ ัน่เป็นชิ้นๆ แลว้กค็นเขา้ไป ให ้

เป็นอนัเดยีวกนั อร่อยนะ ลองรบัประทานดูซ ิ เดีย๋วมนักล็งไปรวมกนัอยู่ในทอ้ง มนั

ไมไ่ดไ้ปไหนหรอก จะไดล้องกนิอาหารทีแ่ปลกๆ อย่างน้ีเขาเรยีกวา่เปิบพสิดาร แลว้เรา

จะสบาย กบัเรื่องอาหาร การกนิ ไมต่อ้งไปแย่งอะไรกบัใครเขา เพราะเรารูว้า่ มนักม็แีค่ 

เปรี้ยว หวาน มนั เค็ม มอียู่แค่ สีร่สเท่าน้ีเอง กนิกไ็มไ่ดก้นิเพือ่รสชาติ เพือ่ความอร่อย

อะไร เรากนิ เพือ่ทีจ่ะรกัษาร่างกายน้ี ใหอ้ยู่ไปวนัๆหน่ึง ไมใ่หไ้ดเ้จบ็ไขไ้ดป่้วย กนิเพือ่

ระงบัความหวิทีเ่กดิขึ้น เน่ืองจากการขาดอาหาร เรารบัประทานครัง้เดียวก็สามารถอยู่ได ้

ถงึ ๒๔ ช ัว่โมง 

เรื่องของกเิลสน่ีแปลก รบัประทานอาหารเพิง่เสรจ็ใหม่ๆ  พอมใีครมาพดูเรื่องอาหาร

ขึ้นมา บางทกีอ็ดทีอ่ยากจะกนิอกีไมไ่ด ้ อนัน้ีมนัเป็นความอยากของกเิลสมนั ไมม่คีวาม

จาํเป็น ทีน้ี่เราจะแก ้เราจะทาํลาย กเิลสน่ี กต็อ้งใชเ้หตผุล บอกวา่กนิไปทาํไม เพิง่กนิไป

อิม่ๆ เมือ่กี้ น้ีเอง ทอ้งมนัยงัย่อยไมเ่สรจ็เลย จะกนิอะไรอกี ไวพ้รุ่งน้ีค่อยกนิกแ็ลว้กนั 

ถา้อยากจะกนิ อนัน้ีเป็นการใชเ้หต ุ ใชผ้ล ดบักเิลส ปญัญาเป็นเหต ุ เป็นผล เป็นความ

จรงิ แต่กเิลสเป็นความปลอม ไมม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งกนิ แต่หวิ แต่อยากจะกนิ อนัน้ี

เป็นความปลอม เป็นตวัทีส่รา้งปญัหาใหก้บัคนเราท ัง้หลาย 
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ถา้ทกุคนมเีหต ุ มผีลแลว้ โลกเราสามารถอยู่กนัได ้ ดว้ยความผาสุก เพราะวา่ของต่างๆ 

ในโลกน้ีมนัมมีาก มากเสยีกวา่ทีเ่ราจะตอ้งการ แต่เพราะความอยากของกเิลส มนัมี

ความรูส้กึวา่ ไมพ่อ มนัคดิวา่ มมีากเท่าไหร่ ยิง่มคีวามสุขมากขึ้นเท่านัน้ มนักเ็ลยสรา้ง

ปญัหา ใหส้งครามเกดิขึ้นกเ็พราะกเิลสพาใหเ้กดิขึ้น ถา้ทกุคนเป็นชาวพทุธ เชื่อไดว้า่โลก

เราน้ี จะอยู่กนัไดอ้ย่างสนัตสุิข ไมม่เีหตทุีจ่ะตอ้งไปรุกรานผูอ้ืน่ ไมม่เีหตทุีจ่ะไป

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เพราะชาวพทุธเรานัน้ อยู่งา่ย กนิงา่ย แลว้กก็นินอ้ยดว้ยเรยีกวา่ มกั

นอ้ยสนัโดษ กนิเท่าทีจ่าํเป็น บรโิภคเท่าทีจ่าํเป็น เสื้อผา้มสีกัสองชดุ ก็อยู่ไดแ้ลว้ ชดุขาว

น่ีสลบัผลดัเปลีย่นกนั วนัน้ีใส่ชดุน้ี อกีชดุหน่ึงกเ็อาไปซกั พอพรุ่งน้ี เรากเ็ปลีย่นมนั 

อย่างของพระน่ี ท่านกม็แีค่สามผนืก็อยู่ไดแ้ลว้ เรยีกผา้ไตรจวีร มผีา้นุ่งผนืหน่ึง ผา้ห่ม

ผนืหน่ึง แลว้กผ็า้ห่มกนัหนาวอกีผนืหน่ึง ความจรงิใชแ้ค่สองผนืเท่านัน้เอง ผา้ห่มกนั

หนาวใชเ้วลาหนา้หนาว ฤดูหนาว โดยปกตมิอียู่สองผนืกอ็ยู่ไดแ้ลว้ อย่างทีอ่าตมาห่มน่ี 

ผา้จวีรน่ีเรยีกวา่ผา้ห่ม แลว้กผ็า้นุ่งอกีผนืหน่ึง พดูถงึความจาํเป็น ของเรื่องเหลา่น้ีแลว้ 

มนัไมม่าก มนุษยเ์ราน่ี ถา้อยู่กนั ตามคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ อยู่ตามความจาํเป็น 

ไมต่อ้งมอีะไรมากมาย ตูเ้สื้อผา้ไมต่อ้งมหีรอก รา้นขายตูเ้สื้อผา้กเ็จง๊ไปเลย ไมรู่จ้ะเอา

เสื้อผา้ทีไ่หนมาเกบ็ แต่สงัคมเรามนักแ็ปลก ตอ้งมหีลายชดุดว้ยกนั วนัหน่ึงม ี ชดุเชา้ 

ชดุกลางวนั ชดุเยน็ ชดุนอน ใส่กนัเป็นแบบวา่เลน่ไปเลย แลว้กต็อ้งมาลาํบาก กบัการ

ดูแล รกัษา ตอ้งซกักนัอยู่อย่างน้ี ปญัหาต่างๆ นานา จงึเกดิขึ้นมา เพราะวา่ ขาดความ

พอดขีาดปญัญา 

ถา้เรา ใชเ้หต ุใชผ้ล ใชป้ญัญาแลว้ สงัคมเราจะอยู่กนัได ้ดว้ยความสงบผาสุก เพราะวา่ 

ความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้ มนัมอียู่ในตวัของเราแลว้ คอืความสงบของจติใจนัน้เอง เพยีงแต่

วา่ เราไมเ่คยมาควบคุมตวัน้ีเลย ปลอ่ยใหต้วัน้ี ถกูฉุด กระชาก ลากไป ดว้ยพลงัอาํนาจ

ของกเิลส มนักเ็ลยหาความสุขไมไ่ด ้ มแีต่ความรุ่มรอ้นอยู่ตลอดเวลา รอ้นเพราะความ

โลภ รอ้นเพราะความโกรธ รอ้นเพราะความหลง พระพทุธเจา้บอกวา่จติใจของคนเรานัน้

รอ้นเพราะรูป รอ้นเพราะเสยีง รอ้นเพราะกลิน่ รอ้นเพราะรส รอ้นเพราะเครื่องสมัผสั 

เหน็แลว้ตาลกุวาว ไดย้นิแลว้ตาลกุวาว อยากจะไดข้ึ้นมา มนัทาํใหเ้กดิความรอ้นขึ้นมา 
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เมือ่เกดิความอยากแลว้ กอ็ยู่ไมสุ่ขนัน่เอง แต่ถา้เราใชป้ญัญา ใชธ้รรมะ เขา้มาสอนจติใจ 

และบอกเราวา่อย่าไปหลงเลย ในโลกน้ีน่ะ ต่อใหม้เีงนิ กี่รอ้ยลา้น กี่พนัลา้น มนัก็ซื้อ

ความสุข ทีพ่ระพทุธเจา้สอนพวกเราไมไ่ด ้ เรามอียู่แลว้ในตวัเราเอง เพยีงแต่ทาํใหม้นั

เกดิขึ้นเถดิ แลว้เราจะไมต่อ้งไปวุน่วายกบัอะไรท ัง้สิ้น 

เราจะมคีวามสุขตลอดไปเลยทเีดยีว เพราะความสุขอนัน้ีเมือ่เรามแีลว้ เรามสีตปิญัญา 

เราสามารถรกัษามนัไวไ้ด ้ มนัเป็นสมบตัขิองเราอย่างแทจ้รงิ สมบตัภิายนอกนัน้ มนัถกู

เขาขโมยไปไดน้ะ มนัเสือ่มได ้รถจอดทิ้งไวเ้ดีย๋วน้ี คนก็ยงัขโมยไปได ้ขา้วของทีเ่รามอียู่ 

ขโมยกย็งัเขา้ไปขโมยไดถ้งึในบา้น สามขีองเรา ภรรยาของเรา ยงัเสยีไปไดเ้ลย อย่าวา่

แต่อะไร แต่อนัน้ีแหละ ทีไ่มม่ใีครสามารถ จะเอาจากเราไปได ้ ความสุขทีเ่กดิจากความ

สงบสุขอนัน้ี กข็อฝากญาตโิยม ใหพ้ยายามผูกใจไว ้ คดิถงึเรื่องน้ี และพยายามทุ่มเท 

ชวีติ จติใจ สต ิปญัญา ความพากเพยีร เพือ่ทีจ่ะยดึครองความสุข คอืความสงบของจติ

อนัน้ี ไวใ้หไ้ด ้การแสดงกเ็หน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒ 

ศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธิ ปญัญา 
พรรษา ๒๕๔๐ 

ฟงัเทศนเ์รื่อยๆ มปีระโยชน ์เพราะวา่การฟงัธรรมะนัน้ ท่านก็บอกวา่ อานิสงสน์ ัน้จะเกดิ

ไดถ้งึ ๕ อย่างดว้ยกนั คือ 

๑  เราจะไดย้นิ ไดฟ้งั ในสิง่ทีเ่ราไมเ่คยไดย้นิ ไดฟ้งัมาก่อน  

๒  ในสิง่ทีเ่ราไดย้นิ ไดฟ้งั มาแลว้ กจ็ะเกดิความเขา้ใจทีด่ขีึ้น  

๓  สามารถทาํความเหน็ใหถ้กูตอ้ง  

๔  สามารถขจดัความสงสยัได ้ 

๕  ทาํใหเ้กดิความสงบในจติใจ 

เพราะวา่ธรรมะของพระพทุธเจา้นัน้เป็นสิง่ทีเ่ยน็ เหมอืนกบัเรากนินํา้เยน็เขา้ไปในร่างกาย 

เรากเ็กดิความรูส้กึเยน็สบาย ถา้เราไดย้นิไดฟ้งัธรรมะ หรอือ่านหนงัสอืธรรมะ เรากจ็ะ

เกดิความเยน็ใจ เกดิความสบายใจขึ้นมา 

ขอ้สาํคญัเวลาทีเ่ราทีฟ่งัธรรมะนัน้ ขอใหเ้รามสีตอิยู่กบัตวัเรา คอืเราไมต่อ้งส่งใจเราไปหา

ผูแ้สดง ไมต่อ้งไปกงัวลวา่ ผูพ้ดูเขาจะพดูอะไร แลว้เราจะจาํไดห้รอืเปลา่ ขอใหเ้ราต ัง้ใจ

ฟงั ใหใ้จเราอยู่กบัเสยีง ทีม่าสมัผสักบัหู แลว้เรากฟ็งัไป เรากพ็จิารณาตามทีท่่านพูด 

ท่านแสดงไป ถงึเหตถุงึผลทีท่่านแสดงไว ้อนัไหนทีเ่ราเขา้ใจ เรากจ็ะจาํไดไ้ปเอง อนัไหน

ทีเ่ราจาํไมไ่ด ้ เราไมเ่ขา้ใจ เรากจ็ะจาํไมไ่ด ้ กไ็มเ่ป็นไร เพราะวา่การฟงัแต่ละคร ัง้น ัน้ ไม่

สามารถทีจ่ะจาํได ้ทกุสิง่ ทกุอย่าง เพราะเวลาพดูกพ็ดูมาก พดูไปเรื่อยๆ คนฟงักฟ็งัไป

เรื่อยๆ อนัไหนเขา้ใจกจ็ะไดร้บัประโยชน ์บางทกีร็อ้งออ๋ขึ้นมา แสดงวา่เขา้ใจแลว้ ถงึบาง
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ออ้ เมือ่ก่อนฟงัไมค่่อยเขา้ใจ แต่ถา้ไดฟ้งัซ ํา้ๆ บอ่ยๆเขา้ กจ็ะเกดิความเขา้ใจ จะสามารถ

ขจดัความสงสยัไปได ้ทาํความคดิเหน็ ความเขา้ใจใหถ้กูตอ้ง 

การทีเ่รามาวดั มาประพฤตปิฏบิตัธิรรมน้ี กเ็หมอืนกบัการทีเ่ราเดนิทางจากจดุหน่ึงไปสู่

อกีจดุหน่ึง เรามาจากบา้นมาทีว่ดัน้ี เรากต็อ้งอาศยัรถยนตเ์ป็นพาหนะพาเรามาทีน่ี่ การที่

เราจะไปจากจดุน้ี คอืเราไมม่คีวามพอใจในชวีติของเรา ในสภาพทีเ่รามอียู่ เป็นอยู่น้ี เรา

คดิวา่ เราน่าจะไดส้ิง่ทีด่ขีึ้นกวา่น้ี เช่นเราอยากจะเป็นคนทีด่ขีึ้น ตอนน้ีเราอาจจะไมค่่อย

มศีีล มธีรรม ขาดศีล ขาดธรรม ถา้เราเหน็วา่ เราขาดศีล ขาดธรรม เราอยากจะใหต้วัเรา

นัน้ มศีีล มธีรรม มคุีณงาม ความด ี มากขึ้นกวา่ทีเ่ราเป็นอยู่ เราอยากจะเป็นคนด ี เรา

อยากเป็นคนทีม่คีวามสุขทางดา้นจติใจ อนัน้ีเราตอ้งยกระดบัจติใจในตวัเราใหสู้งขึ้น 

ดว้ยการพฒันา โดยอาศยัธรรมะเป็นเครื่องพฒันา 

ฉะนัน้จติใจของเราน้ี จะเดนิทางจากจดุหน่ึง ไปสู่อกีจดุหน่ึงไดน้ ัน้ จติใจตอ้งมเีชื้อเพลงิ

เหมอืนกบัรถยนต ์ รถยนตจ์ะเดนิทางจากจดุหน่ึง ไปสู่อกีจดุหน่ึง ตอ้งอาศยันํา้มนั 

สาํหรบัขบัเคลือ่นเครื่องยนต ์อาศยันํา้มนัเครื่อง สาํหรบัหลอ่ลืน่ อาศยันํา้ สาํหรบัระบาย

ความรอ้น อาศยันํา้กล ัน่ทีใ่ส่ไวใ้นแบตเตอรี่ อาศยันํา้มนัหลายๆอย่าง ทีม่อียู่ใน

เครื่องยนต ์ถา้ขาดนํา้มนั อย่างใด อย่างหน่ึง ในเครื่องยนตแ์ลว้ รถยนตก์ไ็มส่ามารถที่

จะแลน่ไปไดโ้ดยราบรื่น ไมส่ามารถทีจ่ะพาเราไป ถงึจดุหมาย ปลายทาง ไดอ้ย่าง

สะดวกสบาย อย่างทีโ่ยมขบัไป เกดินํา้หมด นํา้แหง้ขึ้นมา เครื่องมนักร็อ้น กว็ิง่ไมไ่ด ้

แลว้ หรอืถา้วิง่ไป นํา้มนัหมด รถกไ็มว่ิง่ หรอืวา่นํา้มนัเครื่องไหลออกหมด รถไมม่ี

นํา้มนัหลอ่ลืน่ ลูกสูบวิง่ไปเดีย๋วมนัก็ตดิ มนักไ็ปไมไ่ด ้

ฉนัใด การทีเ่ราจะเดนิทาง จากสภาพทีเ่รามอียู่ เป็นอยู่ ในขณะน้ี ไปสู่อกีสภาพหน่ึง ทีด่ี

ขึ้นกวา่น้ี เช่นเป็นคนทีม่ศีีล มธีรรม เป็นคนทีม่ปีญัญา มคีวามฉลาดรอบรู ้ เรากต็อ้ง

อาศยัธรรม ทีเ่รยีกวา่นํา้มนัแห่งธรรมะ นํา้มนัแห่งธรรมะน้ีประกอบขึ้นดว้ย ๕ อย่าง

ดว้ยกนั 
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อย่างที ่๑ เรยีกวา่ศรทัธา คอืความเชื่อ 

อย่างที ่๒ เรยีกวา่วริยิะ ความหม ัน่เพยีร 

อย่างที ่๓ เรยีกวา่สต ิการระลกึรู ้

อย่างที ่๔ เรยีกวา่สมาธ ิความตัง้ม ัน่ของจติใจ 

อย่างที ่๕ เรยีกวา่ปญัญา ความฉลาด 

น้ีคอืนํา้มนั ๕ ชนิด ทีเ่ราจะตอ้งมไีว ้ สาํหรบัขบัเคลือ่นจติใจเรา ใหไ้ปสูท่ีด่ทีีง่าม ไปสู่

สวรรค ์ ไปสู่มรรคผลนิพพาน กต็อ้งอาศยัสิง่เหลา่น้ี เหมอืนกบัพระพทุธเจา้ และ

พระสงฆอ์รยิสาวกท ัง้หลาย ทีท่่านไดเ้ดนิทางกนัไป ท่านก็ตอ้งมสีิง่เหลา่น้ี นํา้มนัแห่ง

ธรรมะเป็นเครื่องขบัเคลือ่นผลกัดนัจติใจของท่านนัน้ ใหส้ามารถเดนิทาง ไปถงึจดุหมาย

ปลายทาง ทีท่่านตอ้งการจะไปได ้

สิง่แรกทีพ่ดูถงึกค็อืศรทัธา เราจะตอ้งมศีรทัธา ความเชื่อในพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ คอืเราตอ้งเชื่อในการตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ เชื่อวา่พระพทุธเจา้นัน้เป็นพระ

อรหนัต ์ สมัมาสมัพทุธเจา้ พระอรหนัตน้ี์หมายถงึผูท้ีส่ิ้นกเิลส ปถุชุนเป็นคนทีย่งัมกีเิลส

อยู่ ปถุชุนกบัพระอรหนัตเ์ปรยีบเป็นคนละฟากกนั พวกเรายงัเป็นปถุชุนอยู่ เรายงัมี

ความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ ทาํใหเ้รามคีวามทกุข ์ มคีวามไมส่บายใจ แต่พระ

อรหนัตท์่านสิ้นกเิลสแลว้ ท่านไมม่คีวามทกุขใ์จ สาเหตทุาํใหเ้กดิความทกุขใ์จนัน้มนัได ้

หมดสิ้นไปแลว้ น่ีก็คอืคุณสมบตัขิองพระพทุธเจา้อย่างหน่ึง ขอใหเ้ราเชื่อไวว้า่ท่านบรรลุ

แลว้ สาํเรจ็แลว้ เมือ่ท่านบรรลแุลว้สาํเรจ็แลว้ ท่านกรู็ว้ธิทีีจ่ะมาถา่ยทอดความรูน้ี้ใหก้บั

พวกเรา ท่านถงึส ัง่สอน ประกาศสอนพระศาสนา ใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลาย สอนท ัง้มนุษย ์

สอนท ัง้เทวดา 

สอนมนุษยน้ี์เรากรู็อ้ยู่ อย่างพระอรยิสาวก ท่านกไ็ดร้บัคาํสอนพระพทุธเจา้มาใช ้ มา

ปฏบิตั ิ และนาํพาท่านไปสู่จดุสูงสุด เป็นพระอรหนัตเ์หมอืนกบัพระพทุธเจา้ทรงสาํเรจ็ 
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อนัน้ีไมใ่ช่เป็นเรื่องทีจ่ะตอ้งสงสยั เป็นเรื่องทีพ่วกเราควรจะเชื่อวา่ พระธรรมคาํสอนที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ เป็นคาํสอนทีถ่กูตอ้ง แมน่ยาํ พระพทุธเจา้นอกจากสอน

มนุษยแ์ลว้นัน้ ท่านยงัสอนเทวดาดว้ย ไมท่ราบวา่ท่านเชื่อหรอืเปลา่วา่เทวดากม็ ี เขา

เรยีกวา่พวกกายทพิย ์ เราไมส่ามารถมองเหน็พวกกายทพิยไ์ดด้ว้ยตาเปลา่ ตอ้งใช ้

นยันต์าทพิย ์ นยันต์าทพิยจ์ะเหน็ได ้ ตอ้งมสีมาธก่ิอน อย่างพระพทุธเจา้ท่านมสีมาธิ 

ท่านสามารถส่งกระแสจติ ใหไ้ปรบัรูเ้กี่ยวกบัเรื่องกายทพิยไ์ด ้ เพราะฉะนัน้เวลา

พระพทุธเจา้ทรงเขา้สมาธนิ ัน้ จะมเีทวดาเขา้มาฟงัธรรมกบัพระพทุธเจา้โดยเสมอ 

พระพทุธเจา้นัน้วนัหน่ึงๆทรงทาํกจิอยู่ ๕ อย่างดว้ยกนั ตอนบา่ยท่านทรงอบรมส ัง่สอน

ฆราวาส ญาตโิยม ดงัทีพ่วกเรามาฟงัเทศนฟ์งัธรรมในวนัน้ี พระพทุธเจา้ทกุตอนบา่ย ก็

จะส ัง่สอนญาตโิยมเกี่ยวกบัธรรมะ พอตอนคํา่ท่านกจ็ะทรงส ัง่สอนพระเณร พอตกดกึ

ท่านจะทรงส ัง่สอนเทวดาโดยการเขา้สูส่มาธิ แลว้กแ็สดงสอนธรรมะ ใหก้บัเทวดา

ท ัง้หลายทีม่าฟงัเทศน ์ ฟงัธรรมกบัพระพทุธเจา้ พอตอนเชา้ก่อนออกบณิฑบาต ท่านจะ

ทรงเลง็ญาณดูวา่วนัน้ีจะไปโปรดใครก่อน โปรดญาตโิยมคนไหนด ี คนไหนสามารถทีจ่ะ

บรรล ุ รูธ้รรมไดเ้รว็ หรอืวา่กาํลงัจะตอ้งมเีหตอุนัเป็นไป ท่านจะไปโปรดผูน้ ัน้ก่อน แลว้

ท่านจะไปบณิฑบาตโปรดสตัว ์น่ีคือกจิวตัรประจาํ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกอบตลอด ๔๕ 

พรรษาทีพ่ระองคท์รงมพีระชนมช์พีอยู่ หลงัจากทีพ่ระองคท์รงตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้

แลว้ 

เพราะฉะนัน้ทางพระพทุธศาสนานัน้ จะเหน็ไดว้า่ มกีารส ัง่สอน ถา่ยทอดวชิาธรรมะ 

ใหก้บัผูท้ีส่นใจ เพือ่ทีจ่ะไดน้าํไปประพฤตปิฏบิตั ิ ผูท้ีฟ่งัแลว้นาํไปปฏบิตักิจ็ะไดร้บั

ผลประโยชนจ์ากธรรมะ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไว ้ น่ีคอืหลกัของธรรมะ หลกัของ

พระพทุธเจา้ น่ีคอืคุณของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ไดท้รงประกอบคุณงามความดี

เหลา่น้ีไว ้ถา้เรามคีวามเชื่อม ัน่วา่ สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกาศ ทรงส ัง่สอนนัน้ เป็นสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงรูจ้รงิ เหน็จรงิ มคุีณ มปีระโยชน ์ นาํมาถา่ยทอดใหก้บัพวกเรา เราเชื่อ

อนัน้ีไว ้เราก็จะไมส่งสยัในสิง่ต่างๆ ในธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้ 



22 
 

ความศรทัธาในพระพทุธเจา้ กเ็ชื่อมต่อมาในคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีเ่ราเรยีกวา่ 

ศรทัธาในพระธรรมคาํสอน คอืคาํสอนของพระพทุธเจา้ ท่านทรงส ัง่สอน ใหพ้วกเรา

ประกอบคุณงามความด ีละความชัว่ ทาํจติใจใหส้ะอาด น่ีคอืวถิทีางทีจ่ะนาํไปสู่ความสุข 

ความเจรญิอย่างแทจ้รงิ ถา้พวกเราเชื่อในพระพทุธเจา้ เรากต็อ้งเชื่อในคาํสอนของท่าน 

วา่คาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นคาํสอนทีถ่กูตอ้ง แมน่ยาํ ไมม่อีะไรจะดกีวา่น้ี ต่อใหเ้รามี

เงนิ มทีอง รํา่รวย มเีงนิเป็นลา้นๆกต็ามเถอะ เราจะไมไ่ดพ้บความสุขทีแ่ทจ้รงิ เพราะ

ความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่งนิทอง ไมไ่ดอ้ยู่ทีข่องภายนอก ไมไ่ดอ้ยู่ทีบ่คุคลอืน่ 

เช่นไดแ้ฟนมา ไดคู่้รกัมา อย่าไปคิดวา่นัน่ คอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ เพราะสิง่เหลา่น้ี เป็น

ของไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เวลาไดม้าใหม่ๆ  กม็คีวามรูส้กึ ดอีกดใีจ แต่ต่อไปสกัระยะหน่ึง

สิง่ทีเ่ราไดม้า กเ็ริ่มเปลีย่นแปลงไป แปรสภาพ จากใหมก่ก็ลายเป็นเก่า จากหวานก็

กลายเป็นขม อนัน้ีเป็นหลกัของธรรมชาติ 

คนทีม่เีงนิ มทีอง คนทีม่ ีทกุสิง่ ทกุอย่าง ทีเ่งนิทองสามารถจะซื้อได ้ เขาไมม่คีวามสุขที่

แทจ้รงิหรอก เพราะสิง่เหลา่นัน้ไมใ่ช่เป็นเหต ุหรอืเป็นสิง่ทีจ่ะทาํใหจ้ติใจของคนนัน้ เกดิ

ความสุขทีแ่ทจ้รงิ เราจะเหน็ไดว้า่ ในสมยัพทุธกาล คนทีเ่ป็นมหาเศรษฐ ี เป็นถงึ

พระราชา มหากษตัรยิ ์ สามารถสละเงนิ สละทอง สละราชสมบตั ิ แลว้ออกบวชกนั 

เพราะเขาเชื่อในพระธรรม คาํสอนของพระพทุธเจา้วา่ ความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้ มนัอยู่ที่

จติใจของเรา มนัอยู่ทีจ่ติใจทีส่ิ้นกเิลส ทีห่มดกเิลส ทกุวนัน้ีทีเ่ราไมม่คีวามสุขกนันัน้ ที่

เรามคีวามทกุขก์นันัน้ สาเหตกุเ็กดิจากกเิลสนัน่เอง ตวัโลภ ตวัโกรธ ตวัหลง มนัเป็นตวั

ก่อกวน รงัควานจติใจเรา ทาํใหเ้ราไมม่คีวามรูส้กึอิม่ ไมม่คีวามรูส้กึสบาย ใหค้วามรูส้กึ

เหมอืนวา่เรากาํลงัขาดอะไร เรากาํลงัตอ้งการอะไร น่ีคอืผลของกเิลส ถา้เราสามารถชาํระ

กเิลส ออกไปไดห้มด จากจติจากใจแลว้ เราจะไมม่ตีวัมาก่อกวน ยุยงหลอกเรา ใหเ้รา

เกดิความอยาก อยากไดอ้ย่างโนน้อยากไดอ้ย่างน้ี อยากไปโน่น อยากมา น่ีอยากไดเ้งนิ

เยอะๆ ไดเ้งนิเยอะแลว้ จะไดเ้อาไปซื้อโน่น ซื้อน่ี พอซื้อมาแลว้ กจ็ะมคีวามสุข มนักสุ็ข

อยู่หรอก แต่มนัสุขอยู่แค่ประเดีย๋ว ประดา๋ว แลว้เดีย๋วมนักเ็บือ่ เมือ่มนัเกดิความชนิชา

ขึ้นมามนัก็อยากจะไดอ้ย่างอืน่อกี น่ีคือลกัษณะของความอยาก ไดเ้ท่าไหร่มนักไ็มพ่อ 
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พระธรรมคาํสอนจงึสอนวา่ ความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้ ไมไ่ดอ้ยู่กบัการมเีงนิมทีอง ทีส่ามารถ

จะซื้อสิง่น ัน้ สิง่น้ี เพราะสิง่ต่างๆในโลกน้ี มนัต ัง้อยู่บนพื้นฐานของความไมเ่ทีย่งแท ้

แน่นอน ตัง้อยู่บนพื้นฐานของความทกุข ์ ต ัง้อยู่บนพื้นฐานของสภาพ ทีไ่มอ่ยู่ในความ

ควบคุมของเรา เราคดิวา่ เรามสีิง่โนน้ สิง่น้ี แลว้เราจะมคีวามสุข แต่พอเราไดม้าสกั

ระยะหน่ึง เรากเ็บือ่กบัสิง่น ัน้ไป หรอืสิง่ไหนทีเ่ราชอบอยู่ เกดิสิง่น ัน้เกดิชาํรุด ทรุดโทรม 

หรอืพงั หรอืเสยีหายไป หรอืตายจากเราไป หรอืพลดัพรากจากเราไป เรากจ็ะเกดิความ

ทกุขข์ึ้นมา ฉะนัน้ขอใหจ้าํไวว้า่ ทกุสิง่ ทกุอย่างในโลกน้ี ทีเ่ราเหน็ดว้ยตากด็ ี ไดย้นิดว้ย

หูกด็ ี สมัผสัดว้ยลิ้น หรอืดว้ยจมกู หรอืดว้ยกายของเรากด็นี ัน้ ท ัง้หมดน้ี เป็นของไม่

เทีย่งแท ้ แน่นอน ตอ้งมกีารพลดัพราก จากเราไปในทีสุ่ด เพราะฉะนัน้เวลาเราชอบสิง่

ไหน เรารกัสิง่ไหนแลว้ สิง่น ัน้เกดิสูญสลายดบัไป มนักจ็ะสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา 

ดว้ยเหตน้ีุเอง พระพทุธเจา้ถงึสละพระราชสมบตัทิ ัง้หมด ทีพ่ระองคท์รงมอียู่ แลว้ออก

บวช เพือ่ทีจ่ะหาความสุขทีแ่ทจ้รงิ ทีไ่มต่อ้งพึง่พาอาศยัสิง่ภายนอก ไมต่อ้งอาศยัเงนิทอง 

ไมต่อ้งอาศยั ลาภ ยศ สรรเสรญิ สุข เป็นความสุข ทีเ่กดิจากความสงบของใจนัน่เอง 

เป็นความสงบระงบัของกเิลส เมือ่กเิลสตณัหาสงบระงบัลง ใจกเ็ยน็ ใจก็สบาย ใจกม็ี

ความอิม่เอบิ ใจกม็คีวามสุข แต่ถา้กเิลสมนัออกมา ออกอาการทไีร ใจน้ีรอ้นเป็นไฟ 

กลายเป็นหนา้ยกัษห์นา้มารไป เวลาโกรธแคน้ใครน่ี หนา้ตาดูไมไ่ดห้รอก แลว้เวลาโลภ

เป็นไง หนา้ตาของคนเรานัน่แหละอาการของกเิลส แต่ถา้สิง่เหลา่น้ีสงบลงแลว้ อาการ

เมตตากรุณากจ็ะปรากฏออกมา มแีต่ความร่มเยน็มแีต่ความให ้ใหท้กุสิง่ทกุอย่างทีจ่ะให ้

ได ้ ใหแ้มก้ระท ัง่ใหอ้ภยั น่ีคอืลกัษณะของจติใจทีป่ราศจากกเิลส เป็นจติใจทีม่คีวามสุข

อย่างยิง่ 

เพราะฉะนัน้ขอใหเ้รามศีรทัธา เชื่อในพระธรรมคาํสอนอนัน้ี และขอใหเ้ชื่อในพระสงฆ์

อรยิเจา้ ซึง่เป็นผูถ้า่ยทอดธรรมะอนัน้ี จากพระพทุธเจา้มาสู่พวกเราอกีทอดหน่ึง อย่าง

ครูบาอาจารยท์ ัง้หลายทีเ่ราเหน็นัง่ประทบัอยู่ขา้งหนา้เราน้ี เรามคีวามเชื่อม ัน่วา่ท่านเหลา่น้ี

เป็นพระอรยิสงฆ ์ เป็นพระอรหนัต ์ เป็นผูท้ีส่าํเรจ็แลว้ บรรลแุลว้ ท่านปฏบิตั ิ ประพฤติ

ชอบ เอาธรรมะของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ จนกระท ัง่ทาํลายลา้งกเิลสทีม่อียู่ภายในจติใจ
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ใหห้มดไป ทีท่่านเรยีกว่าเป็นอรยิสาวก เป็นเน้ือนาบญุของโลก ทาํบญุกบัท่านน้ี มแีต่จะ

ไดบ้ญุโดยถ่ายเดยีว เพราะวา่ทาํบญุกบัท่านแลว้ จะไดย้นิไดฟ้งัคาํสอนของท่านดว้ย 

ท่านจะสอนเราในเรื่องทีด่ ี ทีง่าม ทีถ่กูทีต่อ้ง เมือ่เราไดย้นิไดฟ้งัแลว้ เราเอาไปประพฤติ

ปฏบิตั ิ เรากจ็ะไดป้ระโยชนอ์นัสูงสุด ดไีมด่ ี เรากอ็าจจะกลายเป็นพระอรหนัตข์ึ้นมาอกี

คนในทีสุ่ด 

น่ีคอืจดุมุง่หมายทีแ่ทจ้รงิ ของการเขา้วดั เพือ่ทีจ่ะทาํจติใจของเราใหส้ะอาดบรสุิทธิ์ ทาํ

จติใจเราใหป้ราศจากกเิลส เครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย เราไมไ่ดม้าเขา้วดั เพือ่ทีจ่ะมาขอ

ลูก ขอสามนีะ ขอใหส้ามซีือ่สตัยก์บัเรา ขอใหลู้กเราด ี สิง่เหลา่น้ีเราขอไมไ่ดห้รอก มนั

เป็นเรื่องของเขา เขาจะดจีะช ัว่ มนัเป็นเวร เป็นกรรม เป็นบญุ เป็นกศุล ของเขา เขาทาํ

มาอย่างไรเขากต็อ้งเป็นอย่างนัน้ มนัเป็นกรรมของเราต่างหาก ทีเ่ราไปหลงตดิกบัเขา ถา้

เราฉลาด เรากต็ดัเสยี ทิ้งเสยี อยู่คนเดยีวสบายกวา่เยอะแยะ ถา้ไปหลงตดิกบัเขาแลว้ 

ทน้ีีใจกต็อ้งกลุม้อกกลุม้ใจ ไมรู่ว้า่เขาจะไปทาํอะไร ใจเราอยากจะใหเ้ขาด ี แต่เขาไมด่ี

ดว้ย เราจะทาํอย่างไร เรากจ็ะมแีต่ความทกุขโ์ดยถา่ยเดยีว เพราะฉะนัน้การมาวดัน้ี ไม่

ไดม้าขออะไรมาเพือ่ฟงัเหต ุ ฟงัผล ฟงัวธิ ี วา่จะทาํอย่างไร ทาํใหต้วัเราน้ีอยู่อย่างสุข

สบายอย่างแทจ้รงิ โดยทีเ่ราไมต่อ้งไปขออะไรจากใคร 

ศาสนาพทุธน้ีไมไ่ดส้อนใหค้นขอ ศาสนาพทุธน้ีสอนใหค้นทาํ ทีท่่านเรยีกวา่ อตัตาห ิ

อตัตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน อย่าไปนัง่จดุธูปสามดอกแลว้ไปนัง่ขอโน่น ขอน่ีเลย 

ขอจนตายกไ็มไ่ดห้รอก ถา้ขอไดเ้มอืงไทยน่ีเจรญิ เจรญิเพราะอะไร เจรญิเพราะวา่ ขาย

ธูป ขายดบิ ขายด ีไมต่อ้งทาํอะไรหรอก ผลติแต่ธูปอย่างเดยีว คนกซ็ื้อแต่ธูป แลว้กไ็ป

นัง่จดุขอ อยากจะไดเ้งนิกี่ลา้น กี่แสน กล็อยมา แมก้ระท ัง่เดีย๋วน้ี ประเทศจะลม่จมทกุ

วนัน้ี กเ็พราะขอกนัน่ี อนัน้ีตอ้งไปกูห้น้ี ยมืสนิเขาเท่าไหร่ ลองคดิดูซ ิ เพราะคนไทยเรา 

ขาดศีลธรรม ขาดความซือ่สตัย ์ สุจรติ ทกุคนร่วมกนั กนิบา้น กนิเมอืง บา้นเมอืงเราก็

เลยกลายเป็นอย่างน้ี แลว้กม็านัง่ขอกนั ขอไมไ่ดห้รอก เราตอ้งสรา้งมนัขึ้นมา เราตอ้งมี

ความขยนัหม ัน่เพยีร 
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ทน้ีีมาถงึธรรมะขอ้ทีส่อง ถา้เราหวงัผลอนัเลศิจากการปฏบิตัธิรรม เราจะตอ้งมคีวาม

ขยนั หม ัน่เพยีร พากเพยีร ขยนัมาวดั ขยนัใส่บาตร ขยนัรกัษาศีล ขยนัฟงัเทศน ์ ฟงั

ธรรม ขยนัทาํบญุตามฐานะของเรา คอืพยายามทาํใหม้าก อย่าขี้เกยีจ ขี้ครา้น เพราะวา่

เราทาํไดท้าํไหร่ กเ็ป็นของเราเท่านัน้ ถา้เราไมท่าํ เรากไ็มไ่ด ้ของอย่างน้ี คนอืน่ทาํใหเ้รา

ไมไ่ด ้ แมแ้ต่พระพทุธเจา้ พระอรยิสาวก ท่านกท็าํใหเ้ราไมไ่ด ้ ท่านเป็นเพยีงแต่ผูช้ี้แนะ

แนวทาง เป็นผูบ้อกวธิวีา่ทาํอย่างไรเราถงึจะรวย 

แต่อนัน้ีไมไ่ดร้วยทางเงนิทอง แต่รวยทางดา้นสมบตัภิายใน ทีเ่รยีกวา่อรยิสมบตั ิรวยดว้ย

ศีล รวยดว้นทาน รวยดว้ยความสุขใจ รวยดว้ยความอิม่เอบิใจ อนัน้ีเราสามารถทีจ่ะ

รํา่รวยได ้ เป็นสมบตัทิีไ่มสู่ญหายไป ไมม่ใีครสามารถจะมาแย่ง มาขโมย จากเราไปได ้

ไมเ่หมอืนสมบตัภิายนอกอย่างสามเีรา หรอืภรรยาของเราน่ี คนอืน่มาแย่งของเราไปได ้

ลูกเราขา้วของเราน่ี กอ็าจจะโดนคนอืน่มาลกัขโมยไปได ้แต่สมบตัทิีแ่ทจ้รงิของเรา ทีอ่ยู่

ในใจของเรานัน้ ไมม่ใีครจะสามารถขโมยจากเราไปได ้

บญุกศุลน่ีแหละ เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของเรา บญุกศุลอนัน้ี จะเป็นเครื่องปกป้อง รกัษา 

คุม้ครอง เป็นผูท้ีใ่หค้วามสุข ความสบายกบัเรา ท ัง้ในปจัจบุนั และในอนาคต ถา้ตายไป 

กไ็ปสู่สุคต ิสู่ทีด่ ีไมไ่ปสูท่ีต่ ํา่ ไมไ่ปอบาย ไมไ่ปเกดิเป็นเดรจัฉาน ไมไ่ปเป็นเปรต ไมเ่ป็น

สตัวน์รก ถา้มบีญุกศุลแลว้ อย่างนอ้ยทีสุ่ด กไ็ดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ถา้เกดิเป็น

มนุษย ์กเ็ป็นมนุษย ์ทีม่รูีปร่าง หนา้ตา ทีส่วยงาม มเีงนิ มทีอง มคีวามฉลาดรอบรู ้ไมม่ี

ความทกุข ์ทรุนทรุาย เป็นคนทีม่าสวา่งเพราะบญุพามา แต่ถา้ไมม่บีญุไมม่กีศุลแลว้ กไ็ป

แบบคนไปมดืๆ ไปมดืก็ไปสู่ทีต่ ํา่น ัน่เอง ไปสู่อบาย ไปเป็นเดรจัฉาน ไปเป็นแมวบา้ง 

เป็นนกบา้ง เป็นววัเป็นควายบา้ง อย่างน้ีเป็นตน้ สาเหตเุพราะวา่ไมม่บีญุไมม่กีศุลไมไ่ด ้

ทาํบญุทาํทาน ไมไ่ดร้กัษาศีล น่ีคอืหลกัของธรรมะ หลกัของความเป็นจรงิ 

ท่านจงึบอกวา่ ถา้เราอยากไดด้บิไดด้ ีเราอยากไปสูท่ีด่ ีสู่สุคต ิสู่สวรรค ์ไปสู่อรยิภมู ิเรา

จะตอ้งมคีวามขยนั หม ัน่เพยีร ความอตุสาหะ พยายามเร่งพยายามทาํแต่ความดี ท่าน

สอนวา่ ใหพ้ยายามรกัษาความด ี ทีเ่รามอียู่ไว ้ ไมใ่หม้นัเสือ่มถอยไป และพยายามสรา้ง

ความด ีทีเ่รายงัไมม่ ีใหเ้กดิขึ้น เช่นสมมตุวิา่ ตอนน้ีเรามศีีลหา้แลว้ พยายามรกัษาศีลหา้
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ไวใ้หด้อีย่าใหม้นัขาดอย่าใหม้นัหายไป แลว้ต่อไปเรากพ็ยายามเพิม่ขึ้นมา จากศีลหา้ ให ้

เป็นศีลแปด คอืรกัษาความด ี ทีเ่รามไีว ้ คอืศีลหา้ แลว้กพ็ยายามสรา้งความดใีหม ่ ให ้

เพิม่พนูขึ้นมา คอืพยายามสรา้งใหเ้ป็นศีลแปดขึ้นมา จากศีลแปดใหเ้พิม่เป็นศีลสบิ จาก

ศีลสบิใหเ้ป็น ๒๒๗ บวชพระไปเลย 

อนัน้ีแหละเป็นสิง่ทีด่ ี ทีง่าม ทาํไปแลว้กใ็หพ้ยายามเพยีรรกัษา ป้องกนัไมใ่หบ้าป ทีเ่รา

ละแลว้เกดิขึ้นอกี เช่นเมือ่ก่อนน้ี เราเป็นคนโลภโมโทสนั โมโหเก่ง ใชอ้ารมณ์ แต่เดีย๋วน้ี

เราเป็นคนใจเยน็ มเีหต ุ มผีล ใครเขาจะวา่อะไรเรา เรากใ็หอ้ภยั ไมถ่อืโทษ โกรธเคอืง 

อนัน้ีคือความชัว่ทีเ่ราไดล้ะแลว้ คอืความโกรธ แลว้กพ็ยายามรกัษาไว ้ อย่าใหม้นั

กลบัคนืขึ้นมาอกี ส่วนความชัว่อนัไหนทีเ่รายงัมอียู่ เช่นอาจจะมคีวามงอน ความดื้อดงึ 

อะไรอย่างน้ี เรากพ็ยายามแกไ้ขเสยี พยายามตดัเสยี ใหม้นัหมดไป ทาํใหเ้ป็นคน ทีม่แีต่

เหต ุมแีต่ผล ละความโลภ ความโกรธ ความหลง ถา้เรายงัไมไ่ดล้ะ กล็ะมนัเสยี สิง่ไหน

ทีเ่ราละไดแ้ลว้ เรากพ็ยายาม อย่าใหม้นักลบัฟ้ืนขึ้นมาอกี น่ีคอืลกัษณะของการมคีวาม

เพยีรพยายาม เพยีรพยายามทาํความด ี เพยีรพยายามละความชัว่ เพยีรพยายามทาํ

จติใจใหส้ะอาดบรสุิทธิ์ ดว้ยการชาํระจติใจ ใหป้ราศจากความโลภ ความโกรธ ความ

หลง น่ีคอืธรรมะขอ้ทีส่องทีไ่ดพ้ดูไว ้

ข ัน้ตน้ใหม้ศีรทัธา ใหม้คีวามเชื่อ ถา้เรามคีวามเชื่อในพระธรรมคาํสอน เชื่อใน

พระพทุธเจา้ เชื่อในพระอรยิสงฆแ์ลว้ เรากจ็ะมคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะประกอบ 

กระทาํ ตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ของพระสงฆเ์พราะรูว้า่ เมือ่ทาํไปแลว้ มแีต่ผลดี

ตามมาโดยถ่ายเดยีว คนทีไ่มเ่ชื่อน้ีมกัจะเกดิความเคลอืบแคลง สงสยั เช่นวา่ตายไป

แลว้ จะไดไ้ปสวรรคจ์รงิหรอืเปลา่ มสีวรรคจ์ริงหรอืเปลา่ นรกมหีรอืเปลา่ หรอืวา่เขา

หลอกเราใหเ้ราทาํความด ี แลว้เรากไ็มไ่ดอ้ะไรขึ้นมา สูเ้ราไปเทีย่วสนุกสนานเฮฮา กนิ

เหลา้เมายา ไมด่กีวา่หรอื นรกมนัไมม่ ี ไมเ่หน็จะเป็นอะไร ดกีวา่มานัง่หลบัตา อดๆ 

อยากๆ ขา้วเยน็กไ็มไ่ดก้นิ อย่างน้ีไมไ่ดอ้ะไรเลย ถา้เราคดิอย่างน้ี แสดงวา่เรามคีวาม

สงสยั เราไมม่ ัน่ใจ ในคาํสอนของพระพทุธเจา้ 
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แต่ถา้เราเชื่อวา่ การทีเ่รามาจาํศีล อดขา้วเยน็อย่างน้ี ถงึแมจ้ะทกุข ์จะยาก จะลาํบาก แต่

ผลทีด่มีนัจะเกดิขึ้นตามมา มนัมาทหีลงั เพราะวา่พระพทุธเจา้ พระสงฆส์าวกน้ี ท่านเป็น

ผูพ้สูิจนแ์ลว้ ท่านเป็นผูร้บัรองแลว้วา่สิง่เหลา่น้ี เป็นสิง่ทีด่ ี ทาํใหเ้รามคีวามสุขทีแ่ทจ้รงิ 

เมือ่เราเชื่ออย่างน้ีแลว้ เราจะมคีวามขยนั หม ัน่เพยีร ทีจ่ะประกอบคุณงามความดี จะมา

อยู่วดัทกุวนัพระ เมือ่ก่อนน้ี ไมเ่คยเขา้วดั เขา้วาเลย แต่พอเริ่มมาเขา้วดัเขา้วา ไดย้นิ ได ้

ฟงัธรรมะแลว้ เริ่มเหน็ถงึคุณทีเ่รามาวดัมาวา เราไดร้บัสิง่ทีเ่ราไมเ่คยไดร้บัมาก่อน คอื

ธรรมะ ซึง่เป็นของไมเ่หมอืนกบัวตัถสุิง่ของ ไมเ่หมอืนกบัรถยนต ์รถยนตน่ี์เราเหน็กบัตา

ได ้ แต่ธรรมะน้ีเป็นนามธรรม มนัค่อยๆ ซมึซาบเขา้ไปในจติใจเรา บางทเีขา้วดัต ัง้หลาย

หนกย็งัไมรู่ส้กึไดอ้ะไร แต่มนัค่อยๆ ซมึซาบเขา้ไปเรื่อยๆ แลว้ดไีมด่วีนัหน่ึง มนักจ็ะเกดิ

ความรูส้กึเยน็ขึ้นมาทนัท ีแลว้มนักจ็ะรูว้า่ทีเ่รามาวดัทกุวนัๆ น้ีกเ็พือ่อนัน้ีเอง 

หรอืวา่บางทต่ีอไป ในชวีติของเราขา้งหนา้ เราอาจจะไปประสบมรสุมทางชวีติอาจจะ

ประสบสิง่ทีเ่ราไมพ่งึปรารถนา เกดิเคราะหก์รรม สูญเสยีในสิง่ทีเ่รารกั ทีเ่ราชอบ แต่พอ

เรามธีรรมะ นึกถงึธรรมะ นึกถงึพระพทุธเจา้ขึ้นมาได ้ใจเรากเ็ยน็ แทนทีเ่ราจะโศกเศรา้ 

เสยีใจ ทกุขท์รมาน รอ้งห่ม รอ้งไห ้ กนิไมไ่ด ้ นอนไมห่ลบั พอเรานึกถงึธรรมะของ

พระพทุธเจา้บอกวา่มนัเป็นเรื่องธรรมดา เกดิกบัคนทกุคน เป็นเรื่องธรรมดา ไมต่อ้งไป

เสยีอก เสยีใจอะไรเลย ชวีติเรายงัม ีเราตอ้งดาํเนินต่อไป เราตอ้งทาํตวัของเรา ทาํใจของ

เรา ใหเ้ป็นปกต ิเราไมต่อ้งเสยีหลกั ลม้ลงไป ถา้เราไดส้ต ิไดธ้รรมะเกดิขึ้นมาน้ี เรากจ็ะ

เหน็คุณค่าของธรรมะ วา่ทีเ่ราเขา้วดั เขา้วามาน้ี เมือ่ก่อนเราไมรู่ห้รอกวา่ เราเขา้เพือ่อะไร 

ต่อเมือ่เราประสบเคราะหก์รรม เกดิความทกุขข์ึ้นมา แลว้ธรรมะทีเ่ราไดย้นิ ไดฟ้งัมาช่วย

เรา ช่วยทาํใหจ้ติใจเรานัน้เยน็ จติใจเราสบาย จติใจเราไมท่กุข ์จติใจเราไมร่อ้น เรากจ็ะ

เหน็คุณค่าของธรรมะขึ้นมา เรากจ็ะมคีวามขยนั 

ทน้ีีจะชอบทาํบญุ บางคนน่ี เราสงัเกตดูส ิ คนน้ีชอบทาํบญุ คนน้ีชอบรกัษาศีล ไมท่ราบ

วา่ทาํไมเขาถงึชอบ กเ็พราะวา่ เขาเหน็ผล เขารู ้ เขาไดส้มัผสัมาแลว้ แต่คนทีไ่มเ่คยทาํ 

จะไมรู่ถ้งึ จะไมเ่ขา้ใจ เพราะฉะนัน้ถงึแมว้า่ เรายงัไมไ่ดส้มัผสักบัผลเหลา่น้ี กพ็ยายาม

ทาํไปก่อน มนัเหมอืนกบัการปลูกตน้ไม ้ เราปลูกตน้ไมใ้นวนัน้ี เราไมไ่ดห้วงัผล ใหม้นั
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เกดิขึ้นในวนัพรุ่งน้ี เราปลูกตน้ทเุรยีน ตน้มะมว่ง เราตอ้งรอหา้ปี สบิปี กวา่จะไดก้นิลูก

ของมนั ฉนัใดการทีเ่รามาทาํบญุ ทาํทาน มารกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม มนักแ็บบ

เดยีวกบัการปลูกตน้ไม ้ บางทผีลมนัจะไมป่รากฏขึ้นแบบทนัททีนัใด มนัตอ้งใชเ้วลา

อบรม ตอ้งใชเ้วลาบม่ ขอใหเ้ราพยายามมคีวามเชื่อ ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน และ

พยายามมคีวามพากเพยีร พยายามปฏบิตัติาม แลว้ผลมนัจะค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาใหเ้รา

เหน็เอง 

ทน้ีีธรรมะขอ้ทีส่าม ทีอ่ยากจะพดูในวนัน้ีกค็ือ นอกจากมศีรทัธา มวีริยิะแลว้ ถา้เรา

อยากจะใหธ้รรมะ เกดิผลขึ้นอย่างรวดเรว็ เราจะตอ้งมสีตคิอืจะทาํอะไร จะตอ้งมสีติ 

สตเิป็นตวัทีจ่ะควบคุมจติใจ เหมอืนกบัรถยนต ์ ถา้คนขบัรถไมม่สีตขิบัไป เช่นคนกนิ

เหลา้เมายาขบัไป มนักจ็ะชนแหลก ถงึไฟแดงมนักจ็ะผ่า มนัไมรู่จ้กัเบรก เพราะ

คนขบัรถขาดสต ิ ไมม่สีตคิวบคุมรถยนตฉ์นัใด จติใจของเรากเ็หมอืนกนั ถา้จติใจเราไม่

มสีต ิ จติใจเรากเ็หมอืนกบัไมม่เีบรก อย่างทีค่นเขาเรยีกวา่สตแิตก คนสตแิตกเป็น

อย่างไร เวลาโกรธกด่็ากราดคนท ัว่ไปหมดเลย แสดงอาการทีค่นธรรมดาปกตแิลว้ จะไม่

กลา้ทาํ แต่คนทีไ่มม่สีตน้ีิ เขาสามารถทาํได ้ถา้สตแิตกมากๆ เรากเ็รยีกวา่คนบา้ อยู่กบั

คนในสงัคมไมไ่ด ้ ตอ้งจบัเขา้ไปอยู่ในโรงพยาบาลรกัษาคนบา้ เพราะขาดสตนิัน่เอง 

เพราะฉะนัน้สตเิป็นเรื่องสาํคญัมาก เพราะวา่เราจะทาํอะไร ทาํความดที ัง้หลาย เช่น

ประพฤต ิปฏบิตัธิรรม รกัษาศีล ทาํทาน นัง่ทาํสมาธ ิ เราจะตอ้งมสีติ ถา้เราไมม่สีตแิลว้ 

เราจะไมส่ามารถควบคุมจติใจได ้

การมสีตคิวบคุมจติใจ เปรยีบเหมอืนกบัลงิทีม่เีชอืกผูกไวก้บัตน้ไม ้ ถา้ลงิมนัไมม่เีชอืก

ผูกไวก้บัตน้ไม ้มนักต็อ้งไปซนของมนัท ัว่ไปหมด มนัไมย่อมอยู่กบัทีห่รอก แต่ถา้เราเอา

เชอืกผูกคอมนัไว ้แลว้ผูกมดัไวก้บัตน้ไม ้มนักไ็ปไหนไมไ่ด ้ตอนตน้มนัก็อาจจะดิ้น มนั

อาจจะสู ้แต่ต่อไปสกัระยะหน่ึง มนัก็จะเหน่ือย จะหมดแรง เมือ่มนัหมดแรงแลว้ มนัก็

จะยอม น่ีแหละคอืสต ิ เราสามารถใชส้ตเิป็นเครื่องควบคุมจติใจเราได ้ เวลาเรามคีวาม

โกรธ ถา้มสีตรูิอ้ยู่ เรากจ็ะสามารถระงบัความโกรธได ้ ถา้เรามคีวามโลภ เรามสีตรูิอ้ยู่ 

เรากส็ามารถระงบัความโลภได ้
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สตจิงึเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัอย่างยิง่ มคุีณประโยชนอ์ย่างยิง่ ถา้เราไมม่สีตแิลว้ เราจะ

เป็นคน เหมอืนกบัรถ ทีไ่มม่เีบรก จะทาํอะไรทีม่กัจะเลยเถดิไปเรื่อย แลว้กส็รา้งผล

เสยีหายใหก้บัตวัเราเอง เป็นคนทีไ่มน่่าเลือ่มใส คนเหน็หนา้กเ็บือ่หนา้ บอกคนน้ีเป็นคน

สตแิตก นึกอยากจะพดูอะไรกพ็ดู นึกอยากจะวา่ใครกว็า่ โดยทีไ่มค่าํนึงถงึเหต ุ ถงึผล 

วา่ควรจะพดูอะไร หรอืไมค่วรพดูอะไร ปลอ่ยใหอ้ารมณพ์าไป เป็นคนทีไ่มน่่าคบคา้

สมาคมดว้ย เพราะฉะนัน้ถา้เราตอ้งการ จะประกอบคุณงามความด ี ทาํตวัเราใหเ้ป็นคน

ด ีไปทีสู่ง ทีส่่งไดน่ี้ เราตอ้งอาศยัการมสีติ 

การมสีตน้ีิหมายถงึวา่ เราจะตอ้งมสีต ิ ระลกึรูอ้ยู่กบัตวัเรา เช่นวา่เรากาํลงัทาํอะไรอยู่ 

ขอใหเ้รารูอ้ยู่กบัสิง่ทีเ่รากาํลงัทาํอยู่ เรากาํลงัพดูอะไร ขอใหรู้อ้ยู่วา่ เรากาํลงัพดูอะไร คอื

ใหใ้จเราอยู่กบัปจัจบุนั อยู่ทีต่รงน้ีเดีย๋วน้ี ไมใ่หใ้จลอยไปทีอ่ื่น ถา้ใจลอยไปทีอ่ืน่แลว้ เรา

กาํลงัทาํอะไรอยู่น้ี บางทเีรากเ็ผลอ ถา้กาํลงัห ัน่เน้ือ ห ัน่อะไรอยู่ ดไีมด่กีห็ ัน่ไปทีน้ิ่วเรา

แทนทีจ่ะห ัน่ไปทีเ่น้ือ ทีเ่รากาํลงัห ัน่อยู่ แทนทีจ่ะห ัน่ผกั ห ัน่เน้ือ กไ็ปห ัน่น้ิวตวัเองแทน 

เพราะใจเรากาํลงัคดิถงึเรื่องโนน้ เรื่องน้ีอยู่ อย่างน้ีแสดงวา่ไมม่สีต ิ ถา้มสีตแิลว้เรา

จะตอ้งรูอ้ยู่ทกุขณะ วา่เรากาํลงัทาํอะไรอยู่อย่างเวลาเราจะรอ้ยดา้ยใส่รูเขม็ ถา้เราไมม่สีติ

ม ัน่ ใจเราไมม่ ัน่ เราจะไมส่ามารถทีจ่ะรอ้ยดา้ยเขา้รูเขม็ได ้เพราะใจเราจะวอกแวก ใจเรา

จะลอยไป ลอยมา แต่ถา้เรามสีตคิวบคุมจติใจใหม้ ัน่ เรากส็ามารถทีจ่ะรอ้ยดา้ยเขา้สู่รู

เขม็ไดอ้ย่างงา่ยดาย 

น่ีคอืลกัษณะของการมสีต ิ อนัน้ีเป็นธรรมะทีส่าํคญัอย่างยิง่ ควรพยายามเจรญิใหม้าก 

ควรพยายามใหม้สีตอิยู่กบัตวัของเราเองกไ็ด ้ หรอืวา่เราจะเอาสตผูิกไวก้บัพทุโธกไ็ด ้ เรา

จะทาํอะไรกข็อใหร้ะลกึถงึคาํวา่พทุโธ พทุโธ พทุโธ อยู่ในใจของเรา อย่าใหใ้จเราลอยไป

ในทีต่่างๆ นานา อย่าใหล้งิของเรา คอืใจของเรานัน้ลอยไป ผูกมนัไวก้บัตน้ไม ้ตน้ไมต้น้

น้ีกค็อืพทุโธ พทุโธ พทุโธ ถา้เราสามารถผูกใจไวไ้ด ้ ในทีสุ่ดใจเรากจ็ะสงบตวัลงเป็น

สมาธ ิ คาํวา่สมาธกิค็อืใจตัง้ม ัน่ ใจไมล่อยไป ลอยมา ใจอยู่ตรงน้ีกต็ ัง้อยู่ตรงน้ี 

เหมอืนกบันํา้แกว้น้ี ทีใ่หต้ ัง้อยู่ตรงน้ี กจ็ะอยู่ตรงน้ี มนัไมไ่ปไหน แสดงวา่มนัอยู่กบัที ่ใจ
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เรากเ็หมอืนกนั ถา้ใจเรามสีมาธโิดยอาศยัสตเิป็นเครื่องควบคุม ใจเรากจ็ะตัง้ม ัน่ เมือ่ใจ

เราตัง้ม ัน่แลว้ เรากจ็ะสามารถทาํอะไรได ้หลายอย่าง 

เพราะฉะนัน้นอกจากมศีรทัธาแลว้ มคีวามพากเพยีรแลว้ มสีตแิลว้ ข ัน้ต่อมาเราตอ้งมี

สมาธดิว้ย ใจเราจะตอ้งตัง้ม ัน่ ต ัง้ม ัน่ในสิง่อะไร ต ัง้ม ัน่ในเรื่องของคุณงามความด ี โดย

ปกตคินเราน้ีมกัจะตัง้ม ัน่อยู่ในคุณงามความดไีมค่่อยได ้ เพราะอะไร เพราะใจเรามนั

ชอบลอย ไปลอยมา ตามอารมณ์ บางอารมณ์กท็าํได ้ บางวนัถา้อารมณด์ ี ถา้อยากจะ

ทาํบญุกท็าํได ้แต่บางวนั ถา้มนัเกดิอารมณไ์มอ่ยากเสยีอย่าง มนัไมท่าํ แต่ถา้ใจมสีมาธิ

แลว้ ใจมนัตัง้ม ัน่อยู่แลว้ มนัจะทาํอยู่ตลอดเวลา เรื่องของคุณงามความด ีการละความ

ชัว่ กจ็ะงา่ย เพราะใจมนัตัง้ม ัน่อยู่ทีจ่ะละความชัว่ กจ็ะละความชัว่อยู่เสมอ ความดกี็จะ

ทาํอยู่เสมอ เพราะฉะนัน้การทีเ่ราจะทาํอะไรทีจ่ะใหไ้ดผ้ลจรงิๆแลว้ เราจะตอ้งมคีวามตัง้

ม ัน่ กค็ือการมสีมาธิ 

ฉะนัน้การฝึกหดัทาํสมาธโิดยสมํา่เสมอนัน้ จงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างยิง่ เราตอ้งพยายาม

ทาํอยู่เสมอ ทาํอยู่เรื่อยๆ อย่างนอ้ยวนัละคร ัง้ สองคร ัง้ เชา้ตื่นขึ้นมาลา้งหนา้ลา้งตาเสรจ็

แลว้ กไ็หวพ้ระสวดมนต ์ การสวดมนตก์เ็ป็นวธิทีาํสมาธอิย่างหน่ึง สวดไปนานๆ ถา้เรา

สวดได ้สวดสกัครึ่งช ัว่โมง สกัช ัง่โมงหน่ึง ใจจะเยน็ ใจจะตัง้ม ัน่อยู่ ใจจะไมล่อยไปไหน 

หรอืวา่ถา้เราไมอ่ยากสวด เราอยากจะนัง่ทาํจติใหส้งบ โดยการบรกิรรมคาํวา่พทุโธ พุ

ทโธอยู่ภายในใจเรา เรากท็าํได ้ นัง่หลบัตาแลว้ภาวนา พทุโธ พทุโธ พทุโธ ใหน้านทีสุ่ด 

เท่าทีจ่ะนานได ้ ครึ่งช ัว่โมง ช ัว่โมงหน่ึงหรอืสองช ัว่โมง แลว้แต่เราจะทาํได ้ มากนอ้ยแค่

ไหน เราทาํไป อนัน้ีเป็นการฝึกหดัทาํใจใหต้ ัง้ม ัน่ พยายามฝึกหดั ไมใ่หใ้จลอยไป ลอย

มา โดยตอ้งอาศยัสตเิป็นตวัคอยดงึใจไว ้

ถา้เราทาํไป โดยทีเ่ราไมม่สีต ิ ใจจะลอยไป เช่นถา้เราสวดมนตแ์ลว้ใจเราไปคดิเรื่องอืน่

ดว้ย แสดงวา่ ใจเราลอยไปแลว้ แสดงวา่เราไมม่สีมาธิ เราไมม่สีต ิ เช่นเราสวดอรหงั

สมัมาสมัพทุโธ แลว้กค็ิดวา่ เดีย๋ววนัน้ีเราจะไปทาํอะไรด ี ถา้มอีย่างน้ีแทรกเขา้มา ก็

แสดงวา่ใจเราไมม่สีต ิ เราสวดมนตไ์ป แต่ใจเราไปคดิอกีอย่างหน่ึง อนัน้ีจะทาํใหไ้ม่

เกดิผล ใจจะไมต่ ัง้ม ัน่ ถา้จะใหต้ ัง้ม ัน่ จะตอ้งมสีตอิยู่กบัสิง่ทีเ่ราสวด ถา้เราสวดอรหงั
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สมัมาสมัพทุโธ กใ็หม้แีต่อรหงัสมัมาสมัพทุโธ อยู่ในใจอย่างเดยีว อย่าใหม้อีย่างอืน่อยู่

ในใจ ใหม้นัเป็นหน่ึง อย่าใหม้นัเป็นสอง เรยีกวา่ใจเป็นหน่ึง ใจมอีารมณเ์ดยีว ถา้ใจมี

อารมณเ์ดยีว ใจกต็ ัง้ม ัน่ ถา้ใจมสีอง มสีาม มนัก็วอกแวก มนักล็อยไป ลอยมา ใจก็จะ

ไมเ่ป็นสมาธิ ใจกจ็ะไมส่งบ เมือ่ใจไมเ่ป็นสมาธ ิ ใจไมส่งบ ใจกไ็มเ่ยน็ ใจกร็อ้น รอ้น

เพราะอารมณข์องกเิลสนัน่เอง อารมณร์กั อารมณช์งั อารมณเ์บือ่หน่าย อารมณอ์ะไร

ต่างๆ ท ัง้หลายแหล ่ แลว้มนักจ็ะทาํใหเ้ราไขวเ้ขวไป ไมส่ามารถทีจ่ะประกอบคุณงาม 

ความดไีด ้ต ัง้ใจไวว้า่ วนัน้ีจะไปทาํบญุ แต่พอไปเหน็อะไรเขา้สกัอย่าง ไมถ่กูใจเขา้ เกดิ

เสยีอารมณ ์ไมไ่ปซะแลว้วนัน้ี อย่างน้ีเป็นตน้ กเ็กดิขึ้นได ้เพราะวา่ใจเรามนัไมม่ ัน่ ใจเรา

ไมม่สีมาธนิ ัน่เอง เพราะฉะนัน้พยายามฝึกหดัทาํสมาธอิยู่เรื่อยๆ 

เราสามารถทาํสมาธไิดต้อดเวลา ไมว่า่เราจะอยู่ทีไ่หน ในอริยิาบถไหน ขบัรถเรากท็าํได ้

แต่อย่าไปหลบัตา ขบัรถไป กพ็ทุโธไปในใจ ใหม้สีมาธอิยู่กบัการขบัรถ อย่างน้ีกเ็ป็นการ

ทาํสมาธ ิ กนิขา้วเรากม็สีมาธอิยู่กบัการกนิขา้ว อ่านหนงัสอืกม็สีมาธอิยู่กบัการอ่าน

หนงัสอื ทาํงานกใ็หม้สีมาธอิยู่กบัการทาํงาน น่ีกค็อืการฝึกหดัทาํสมาธ ิ เราไมต่อ้งรอเขา้

วดั ไมต่อ้งรอหาทีส่งบ ทีเ่งยีบตรงไหนหรอก ไมต่อ้งมานัง่หนา้หอ้งพระก่อนถงึจะทาํได ้

อย่างนัน้มนัไมท่นัการ เพราะเหตใุด เพราะกเิลสมนัทาํงานอยู่ตลอดเวลา กเิลสทีเ่รา

พยายามจะต่อสูก้บัมนั มนัอยู่ทีไ่หนมนักท็าํได ้ ความโลภมนัเกดิไดท้กุแห่งหน ทกุขณะ 

ทกุเวลา ความโกรธกเ็ช่นกนั ความโกรธมนัไมไ่ดบ้อกวา่ เดีย๋วขอรอใหข้ึ้นเวทก่ีอนแลว้

ค่อยโกรธ ขอขึ้นเวทก่ีอนแลว้ค่อยโลภ มนัไมค่ิดอย่างนัน้หรอก เหน็อะไรปุ๊ บมนักโ็ลภ 

เหน็อะไรมนักโ็กรธเลย ฉนัใดเรากต็อ้งเอาธรรมะเขา้ไปแก ้เราตอ้งเอาสตเิขา้ไปเบรก เอา

สตเิอาสมาธไิปเบรก 

ฉะนัน้การต่อสูก้บักเิลส มนัตอ้งต่อสูก้นัตลอด ๒๔ ช ัว่โมงเลย คอืตัง้แต่ตื่นขึ้นมาถงึ

เวลาหลบัเลย เราตอ้งพยายามตัง้ท่า การตัง้ท่าของเราคอืการตัง้สตนิ ัน่เอง พยายามให ้

รูอ้ยู่ทกุขณะ วา่ใจเรากาํลงัคดิอะไร ใจกาํลงัโลภอยู่หรอืเปลา่ กาํลงัโกรธอยู่หรอืเปลา่ ถา้

โลภหรอืโกรธ เราตอ้งมสีตริะงบัมนัเสยี บอกวา่สิง่เหลา่น้ีไมด่ ี สิง่เหลา่น้ีเป็นฟืนเป็นไฟ 

เมือ่โลภแลว้มนัรอ้น เมือ่โกรธแลว้มนัรอ้น เมือ่อยากแลว้มนัรอ้น เมือ่ไมโ่ลภไมโ่กรธ
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แลว้มนัเยน็ มนัสบาย มนัจะไมโ่ลภไมโ่กรธ กต่็อเมือ่มสีตริะงบัมนั เพราะฉะนัน้

พยายามฝึกหดัตัง้สตติลอดเวลา ทาํสมาธอิยู่ตลอดเวลา เวลาอยู่วา่งๆ แทนทีจ่ะไปหา

หนงัสอืแฟชัน่อ่าน หนงัสอืการตู์นอ่าน กเ็อาพทุโธขึ้นมาอยู่ในใจดกีวา่ พทุโธ พทุโธ พทุ

โธ อยู่ในใจ แลว้ใจจะเยน็ ใจจะสบาย ใจจะมคีวามสุข ใจจะตัง้ม ัน่อยู่ในคุณงาม ความดี 

กค็อืธรรมะทีเ่ราเรยีกวา่สมาธ ิความตัง้ม ัน่ของจติใจ ทีจ่ะเป็นเครื่องช่วยทาํใหก้ารปฏบิตัิ

ของเรากา้วหนา้เจรญิ ทาํใหจ้ติใจของเรานัน้เจรญิสูงขึ้นไปเรื่อยๆ 

ส่วนธรรมะขอ้สุดทา้ย ทีเ่ป็นเครื่องช่วยหนุน ใหจ้ติใจเรานัน้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ คอืปญัญา 

ปญัญากค็อืความฉลาด ต่างกบัความโง ่ความโงก่บัความฉลาดนัน้ต่างกนั เรากรู็ว้า่ความ

ฉลาดเป็นอย่างไร คนฉลาดกบัคนโงเ่ป็นอย่างไร เรากรู็ ้คนโงก่ต็อ้งไปเป็นคนกวาดถนน 

ลา้งถว้ย ลา้งชามเพราะไมฉ่ลาด คนฉลาดนัน้ ก็ไปทาํงานสบาย นัง่อยู่ในออฟฟิศ หอ้ง

แอร ์กระดกิน้ิว กดโทรศพัท ์ส ัง่คนโนน้ ใชค้นน้ี เพราะเขามปีญัญา มคีวามฉลาด เขามี

ความรู ้ วา่เขาควรจะทาํอะไร ไมค่วรทาํอะไร แต่คนโงน่ี่ ไมรู่ ้ ใหไ้ปพมิพด์ดี ก็พมิพไ์ม่

เป็น เลยตอ้งไปลา้งถว้ย ลา้งจาน เป็นคนตดัหญา้ ถางหญา้ ไปกวาดถนน เพราะงาน

อย่างน้ี ไมต่อ้งใชป้ญัญาใช่ไหม แต่ถา้จะไปทาํงานทีพ่เิศษขึ้น ละเอยีดลออขึ้น ทีต่อ้ง

อาศยัความรู ้ความสามารถ กจ็ะตอ้งใชป้ญัญา น่ีคอืลกัษณะของคนทีม่ปีญัญา คอืคนที่

มคีวามรู ้รูใ้นเรื่องราวต่างๆ 

แต่ปญัญาในทางพระพทุธศาสนาน้ี เราเนน้ถงึความรูใ้นเรื่องของทกุข ์ ในเรื่องของพระ

อรยิสจัสี ่ คือใหรู้ว้า่ใจเราทกุขเ์พราะอะไร อะไรคอืความทกุขใ์จ ใหรู้ว้า่ขณะทีเ่กดิความ

ทกุขน์ ัน้ เรารูอ้ยู่หรอืเปลา่ บางคนไมรู่ว้า่ตวัเองกาํลงัทกุข ์ เวลาทกุขเ์กดิขึ้นมาตวัเองไมรู่ ้

วา่ทกุข ์ หรอืวา่รูก้ไ็มรู่ว้า่ อะไรทาํใหม้นัเกดิความทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้คนทีม่ปีญัญา กจ็ะรู ้

ทนัท ี เวลาเกดิความทกุขข์ึ้นมา มนัจะรอ้นขึ้นมาทีใ่จ ขณะน้ีญาตโิยมนัง่อยู่น่ีมนัเยน็

สบาย แต่ถา้เกดิใครมาทาํใหเ้ราไมส่บายใจขึ้น ใจมนัจะรอ้นขึ้นมา แต่ถา้เราไมม่ี

สตปิญัญา บางทเีรากไ็มรู่ว้า่เราทกุข ์ แต่ถา้เรามสีตปิญัญา เราไดย้นิไดฟ้งัธรรมะอยู่

เรื่อยๆ เรากจ็ะรูว้า่เวลาเราไมส่บายใจ น่ีแหละคอืความทกุข ์
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ความทกุขใ์นใจของเรามนักม็เีหตขุองมนัดว้ย เหตมุนัไมไ่ดเ้กดิจากภายนอก เหตทุี่

แทจ้รงิมนัเกดิจากภายในใจของเรานัน่เอง เหตขุองความทกุขก์ม็อียู่สาม คอืตณัหาท ัง้

สาม ความอยากไดใ้นรูปในเสยีง ในกลิน่ ในรส อยากจะไดข้า้วของต่างๆนานา เหน็

เสื้อผา้สวยๆ งามๆ กอ็ยากจะได ้ พอมนัอยากปับ๊ มนักร็อ้นขึ้นมา อยู่ไมสุ่ขแลว้ อยู่

เฉยๆไมไ่ดแ้ลว้ ถา้เปิดโทรทศันเ์หน็เขาโฆษณาอะไร เขาบอกเบอรโ์ทรศพัทว์า่ โทรมา

เบอรน้ี์นะ ซื้อของอนัน้ี จะลดราคาให ้ อยู่เฉยๆ ไมไ่ดแ้ลว้ รบีโทรกนัวุน่ไปหมดเลย 

เพราะใจมนัรอ้นแลว้ ใจมนัไมน่ิ่งใจมนัไมส่งบ เกดิความทกุขข์ึ้นมาแลว้ ทกุขอ์กีอย่างก็

คอืทกุข ์ทีเ่กดิจากความอยากม ีอยากเป็น เพราะรูว้า่ ถา้มโีอกาสทีจ่ะไดเ้ป็นนายกขึ้นมา 

นัง่อยู่เฉยๆไมไ่ดต้อ้งรบีไปหาเสยีง ไปเลอืกตัง้ เลอืกอะไรกนัวุน่ไปหมด เพือ่ทีจ่ะไดเ้ป็น

นายก แทนทีจ่ะอยู่เฉยๆ แลว้ใหม้นัมาหาเราเอง เรากลบัทาํใจไมไ่ด ้ แต่ถา้เป็นคนไม่

อยาก เขาอยู่เฉยๆ เขานัง่เฉยๆ มากไ็ดไ้มม่ากไ็ด ้ เขาไมเ่ดอืดรอ้น เขาอยู่เป็นสุขเพราะ

ไมม่คีวามอยากแต่ถา้อยากแลว้มนัอยู่เฉยๆไมไ่ด ้มนัทกุขแ์ลว้ มนัรอ้นแลว้ 

ความทกุขม์นัเกดิทีใ่จเรา สาเหตขุองความทกุขม์นักเ็กดิในใจเรา กค็อืความอยาก

ท ัง้หลาย ถา้เราไมม่คีวามอยากแลว้ เรากไ็มท่กุขห์รอก สมมตุวิา่เราอิม่แลว้ กนิขา้วอิม่

แลว้ จะกนิเขา้ไปอกีสกัคาํกไ็มไ่ด ้ต่อใหย้กโตะ๊จนีมาตัง้อยู่ขา้งหนา้เรา เรากก็นิไมล่ง เรา

กไ็มอ่ยาก เรากเ็ฉยๆ แต่ถา้เราไมไ่ดก้นิขา้วมาสกัสองสามมื้อ อย่าวา่แต่โตะ๊จนีเลย ขา้ว

เปลา่ๆ กบักลว้ยยงัรบีเขา้ตะครุบหา เพราะความอยากมนัพาไป ความทกุขห์มายความ

วา่ ความอยู่ไมสุ่ขนัน่เอง คนเราถา้อยู่น่ิงๆ เฉยๆได ้กม็คีวามสุขแลว้ คนนัน้กไ็มม่คีวาม

ทกุข ์ เพราะฉะนัน้ความทกุขม์นัอยู่ทีใ่จและสาเหตขุองความทกุขม์นัก็เกดิภายในใจเรา 

การดบัทกุขน์ ัน้กด็บัทีใ่จเรา สิง่ทีจ่ะดบัทกุข ์ มนักอ็ยู่ในใจเรา สิง่ทีด่บัทกุขเ์ราเรยีกวา่

มรรค มรรคคอือะไร มรรคกค็อืสตปิญัญาทีเ่ราพดูถงึ ขอใหเ้รารูว้า่ ความทกุขข์องเรา 

มนัเกดิขึ้นเพราะความอยาก ดงันัน้เรากด็บัความอยากเสยี พอเรารู ้ ไดส้ต ิ วา่เรากาํลงั

ทกุข ์ เราอย่าไปอยากกบัมนั เรากด็บัได ้ เช่นเราอยากจะกนิอะไรขึ้นมาท ัง้ๆ ทีเ่ราอิม่แลว้

น้ี พอเหน็เขาโฆษณาวา่อาหารน้ีอร่อย กอ็ยากจะวิง่ไปเปิดตูเ้ยน็หยบิมากนิ แต่พอเราได ้

สต ิบอกวา่เราเพิง่กนิไปหยกๆนะ กินแลว้เดีย๋วมนัอว้น เดีย๋วนํา้หนกัมนัจะเพิม่นะ เดีย๋ว
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ไขมนัจะเพิม่ เดีย๋วความดนัมนัจะเพิม่ เดีย๋วจะตายเรว็ มนัคิดอย่างน้ีมนัจะหยุดได ้มนั

เบรกได ้มนักร็ะงบัความอยากได ้เมือ่ระงบัไดใ้จกต็ ัง้ม ัน่อยู่ มนักส็งบ 

น่ีแหละคอืปญัญาในทางพทุธศาสนา ขอใหดู้วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นของไมเ่ทีย่ง 

เป็นทกุข ์อย่าไปหลง อย่าไปตดิมนั พวกรูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสั ขา้วของ เงนิ

ทอง ลาภ ยศ สรรเสรญิ สุข ทีเ่ราชอบกนันกั ไดเ้งนิ ไดท้องแลว้ รูส้กึวา่มคีวามสุข

เหลอืเกนิ แต่ทางศาสนา ทางของคนทีม่ปีญัญา กลบัเหน็วา่เงนิทอง เป็นตน้เหตุของ

ความทกุข ์ ถา้มเีกนิความจาํเป็น ถา้เรามไีวส้าํหรบัเลี้ยงปาก เลี้ยงทอ้งเรา เลี้ยงอตัภาพ

ร่างกายเรา กเ็ป็นสิง่จาํเป็น มนักไ็มเ่ป็นความทกุข ์แต่ถา้มนัมมีากกวา่นัน้ มนัวุน่วาย มนั

รอ้น มนัอยู่เฉยๆไมไ่ด ้มเีงนิทองอยู่ในกระเป๋าแลว้มนัรอ้น มนัตอ้งออกไปใช ้มนัรูส้กึวา่ 

ถา้มนัอยู่ในกระเป๋าแลว้ มนัรอ้นไปหมดท ัง้ตวั แต่ถา้ไดอ้อกไปซื้อขา้ว ซื้อของ ไปใชใ้ห ้

หมดแลว้ ทน้ีีมนัสบายแลว้ หมดเมือ่ไร่กก็ลบัมานอนก่ายหนา้ผากเพราะไม่มเีงนิทีจ่ะใช ้

ทกุขม์นักห็มดไป 

อย่าไปคดิวา่ เงนิ ทอง ลาภ ยศ สรรเสรญิ สุขน้ี เป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ เพราะสุขเหลา่น้ี

เป็นของไมเ่ทีย่ง ไมแ่น่นอน มนัมเีกดิขึ้นได ้ มนัมดีบัได ้ คนเราเวลารวยขึ้นมา ก็มี

ความสุข แต่พอจนลงมา กท็กุขม์าก เวลาเงนิทองหมดไป ไมม่อีะไรจะทกุขเ์ท่า แต่ถา้

เคยอยู่แบบไมม่เีงนิ มทีอง อยู่ แบบพระท่าน กไ็มเ่หน็เดอืดรอ้นอะไร กอ็ยู่ได ้เพยีงแต่

ขอใหม้ขีา้วกนิไปวนัๆ กพ็อแลว้ ขอใหใ้ชป้ญัญา ใหเ้กดิความเขา้ใจวา่ ความสุขทีแ่ทจ้รงิ

นัน้ กค็ือการไมอ่ยากในอะไรท ัง้สิ้น ท ัง้ปวง นัน่เอง ละความโลภ ละความโกรธ ละความ

หลง ละตณัหาท ัง้หลาย ละกามตณัหา ความอยากในรูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสั 

ละความอยากม ี อยากเป็น อย่าไปอยากเป็นนายรอ้ย อยากเป็นนายพนั อยากจะเป็น

อธบิด ีอยากจะเป็นนางงามจกัรวาล เพราะถา้เราอยากกต็อ้งวิง่ไปหาสิง่เหลา่นัน้ ถา้เราไม่

อยาก เรากอ็ยู่เฉยๆ เรากม็คีวามสุข 

เหตขุองความทกุขก์ค็อืความอยากท ัง้หลายนัน่เอง วธิจีะดบัทกุข ์ กใ็ชส้ตปิญัญา ใหเ้หน็

วา่สิง่เหลา่น้ี ไมใ่ช่เป็นความสุขอย่างแทจ้รงิ ความสุขทีแ่ทจ้รงิอยู่ทีใ่นใจของเรา ใจทีส่งบ 

ระงบั ดบัตณัหาท ัง้หลายนัน่เอง เพราะฉะนัน้ ถา้เรามธีรรมท ัง้หา้ทีไ่ดแ้สดงไวก้ค็อื มี
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ศรทัธา มวีริยิะ มสีต ิมสีมาธ ิมปีญัญาแลว้ เราจะมเีครื่องมอื ทีส่ามารถใชด้บักเิลส ดบั

ความทกุขไ์ด ้ ภายในจติใจของเรา ฉะนัน้ขอฝากธรรมะท ัง้หา้น้ี ใหญ้าตโิยมนาํกลบัไป

เจรญิใหม้าก เพือ่ผลคอืความสุข ความเจรญิทีแ่ทจ้รงิ ย่อมเป็นแก่ญาตโิยมโดยท ัว่กนั

อย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓ 

อตัตาห ิอตัตโน นาโถ 
๒ กนัยายน ๒๕๔๓ 

การทาํบญุนัน้ เป็นการใหอ้าหารแก่จติใจ เพราะคนเรานัน้ มสี่วนประกอบสองส่วน

ดว้ยกนั คือร่างกายและจติใจ ร่างกายเรากต็อ้งใหป้จัจยัสี ่ เพือ่ทีจ่ะไดอ้ยู่อย่างสุขสบาย 

จติใจกต็อ้งใหบ้ญุ ใหก้ศุล หรอืใหธ้รรมะ ถา้จติใจไมม่บีญุ ไมม่กีศุล ไมม่ธีรรมะ ต่อให ้

มเีงนิทองเยอะแยะ ขา้วของเยอะแยะ จติใจกไ็มม่คีวามสุข เพราะวา่เงนิทอง ขา้วของ 

ปจัจยัสีน่ ัน้ ไมส่ามารถระงบัดบัความรอ้นใจ ความกงัวลใจ ความทกุขใ์จได ้ ตอ้งอาศยั

ธรรมะ พระธรรมคาํส ัง่สอน ของพระพทุธเจา้เท่านัน้ ถา้เรามธีรรมะ คาํสอนหลอ่เลี้ยง

จติใจเราแลว้ จติใจเราจะมคีวามสบาย จติใจเราจะมคีวามสุข จติใจเราจะมคีวามอิม่ มี

ความพอ เพราะวา่ธรรมะนัน้ สอนใหเ้รารูจ้กัวา่ ความทกุขน์ ัน้อยู่ตรงไหน ความสุขนัน้

อยู่ตรงไหน 

ถา้เราไมรู่ ้เรากห็ลง คนเราในโลกน้ี มอียู่สองพวกดว้ยกนั พวกรู ้กบัพวกหลง พวกหลง

กจ็ะไปหา ของทีไ่มเ่ป็นคุณ ไมเ่ป็นประโยชน ์ทีไ่มใ่หค้วามสุขกบัตวัเอง กลบัไปหาสิง่ ที่

ใหค้วามทกุขก์บัตวัเอง พวกเราในโลกน้ี ส่วนใหญ่ยงัถอืวา่เป็นพวกทีห่ลงอยู่ เพราะมี

โลภ มโีกรธ มหีลง ความหลงมนัทาํใหเ้ราโลภ ทาํใหเ้ราโกรธ และทาํใหเ้ราไมรู่ว้า่ ความ

โลภ ความโกรธน้ี มนัเปรยีบเหมอืนกบัไฟ เวลาเกดิขึ้นมาในจติใจของเราแลว้ จติใจของ

เราจะรอ้น กระวนกระวาย หาความสบาย หาความสุขไมไ่ด ้ เพราะวา่จติใจเรามดืบอด

นัน้เอง จติใจขาดธรรมะ ขาดแสงสวา่ง ถา้เราเขา้หาธรรมะ เขา้หาพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ ศึกษาพระธรรม คาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ เรากจ็ะสามารถแยกแยะไดว้า่ 

อะไรคอืเหตทุีน่าํมาซึง่ความสุข อะไรคอืเหตทุีน่าํมาซึง่ความทกุขท์ ัง้หลาย ถา้เรามธีรรมะ

เป็นแสงสวา่งแลว้ เรากจ็ะสามารถดาํเนินชวีติของเราไปได ้ดว้ยความราบรื่นดงีาม 
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พระพทุธเจา้ท่านจงึตรสัสอนไวว้า่ คนเรานัน้จะด ีจะช ัว่ จะสุข จะทกุข ์จะเจรญิ หรอืไม่

เจรญิ กอ็ยู่ทีต่วัเราเอง ส่วนประกอบ ทีจ่ะเป็นเหตนุาํมาซึง่ความสุขกด็ ี นาํมาซึง่ความ

ทกุขก์ด็ ีมอียู่ ๓ คอื กายกรรม วจกีรรม และ มโนกรรม คอื การกระทาํ ทางกาย ทาง

วาจา และทางจติใจ รวมกนัเรยีกวา่กรรม กรรมน้ีเป็นคาํกลางๆ เป็นคาํทีไ่มเ่ป็นฝ่ายดี

หรอืฝ่ายช ัว่ กรรมดเีรยีกวา่ กศุลกรรม หรอื บญุ กรรมชัว่ คอืการกระทาํทีไ่มด่ ี ท่านก็

เรยีกวา่ อกศุลกรรม หรอื บาป สองตวัน้ี เป็นตวัสาํคญั ทีจ่ะพาเราไป ยงัทศิทางใด 

ทศิทางหน่ึง เหมอืนกบัเวลาทีเ่รามาถงึสามแยก มทีางใหเ้ลี้ยวซา้ย กบัเลี้ยวขวา เราจะไป

ทางไหน ถา้ออกจากวดัญาณฯไปถนนสุขมุวทิ เลี้ยวซา้ยกไ็ปสตัหบี ถา้เลี้ยวขวาก็ไป

พทัยา หรอืไปกรุงเทพฯ 

ฉนัใด กรรม หรอืการกระทาํของเรา ทางกาย ทางวาจา กฉ็นันัน้ ถา้เราไปทางกศุลกรรม 

มนักจ็ะพาเราไปสู่สุคต ิ พาเราไปสู่ความสุข พาเราไปสูส่วรรค ์ พาเราไปสู่ มรรค ผล 

นิพพาน ถา้เราไปทางอกศุลกรรม คือ บาปกรรม มนักจ็ะพาเราไปสู่อบาย พาเราไปสู่

นรก พาเราไปสู่ความทกุข ์ความยาก ความลาํบากท ัง้หลาย อนัน้ีเป็นของตายตวั ถงึแม ้

จะมพีระพทุธเจา้ มาตรสัรู ้ส ัง่สอนโลก เกี่ยวกบัเรื่องเหลา่น้ี หรอื ไม ่กต็าม เรื่องเหลา่น้ี

กเ็ป็นเรื่องตายตวั มนัมอียู่ เป็นอยู่ ของมนัตามกฏของธรรมชาต ิ เหมอืนกบัเรื่องของ

ดวงอาทติย ์ดวงอาทติยม์นัจะตอ้งขึ้นในตอนเชา้ แลว้กต็อ้งตกตอนเยน็ จะมใีครมาบอก 

มาเลา่ใหเ้ราฟงั หรอืไม ่วา่ดวงอาทติยน์ ัน้ ขึ้นตอนเชา้ ตกตอนเยน็ กไ็มส่าํคญั เพราะวา่ 

เรื่องของดวงอาทติย ์มนักจ็ะตอ้งเป็นไปตามเรื่องของมนั 

ฉนัใด เรื่องของกรรม คอืการกระทาํของเรา กบัเรื่องของวบิาก คอืผลของการกระทาํของ

เรา มนักจ็ะเป็นเช่นนัน้ มนักจ็ะตามมา เหมอืนกบัเงาตามตวั ถา้เราทาํด ีความสุข ความ

เจรญิ กจ็ะตามมา ตายไป กไ็ปสู่สวรรค ์ไปสู่นิพพาน เป็นตน้ ทาํบาป ทาํอกศุล ตายไป

จะตอ้งไปสู่อบาย ไปสู่นรก อนัน้ีไมม่ใีครสามารถทีจ่ะมาช่วยเราได ้เพราะวา่ คนทีจ่ะช่วย

เราไดน้ ัน้ ก็คอื กาย วาจา ใจ ของเราเท่านัน้ พระพทุธเจา้จงึตรสัวา่ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน 

อตัตาห ิ อตัตโน นาโถ หมายถงึวา่ ตวัเรานัน่แหละ การกระทาํของเรานัน่แหละ จะเป็น

ตวัทีจ่ะช่วย ใหเ้ราดขีึ้นกไ็ด ้ ใหเ้ลวลงกไ็ด ้ พระพทุธองคท์รงช่วยบอก ช่วยแนะ ไดเ้ท่า
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นัน้เอง แต่ถา้บอกแลว้ ชี้แลว้ แนะแลว้ ยงัทาํเป็นหูทวนลม ทาํเป็นไมส่นใจ ไมเ่ชื่อ ไม่

ฟงั อนันัน้ก็ช่วยไมไ่ด ้

มพีราหมณม์าเฝ้าพระพทุธองค ์ กราบทูลถามวา่ พระองคท์่าน เป็นผูส้ ัง่สอน ใหค้นไปสู่

สวรรค ์ ไปสู่มรรค ผล นิพพาน แต่ทาํไมสาวกท ัง้หลายทีพ่ระองคท่์านทรงส ัง่สอนนัน้ 

บางท่าน บางองค ์ กไ็ปสู่ มรรค ผล นิพพานกนั แต่บางท่าน บางองคก์ไ็ปไมถ่งึ 

พระพทุธเจา้กเ็ลยยอ้นถามกลบัไปทีพ่ราหมณ ์ คนทีถ่ามปญัหานัน้วา่ พราหมณ ์ คุณก็

เป็นคน ทีรู่จ้กัทศิทางต่างๆ เวลามคีนเขามาถามวา่ เวลาจะไปกรุงเทพฯ จะไปทางไหน 

คุณกบ็อกเขาวา่ ไปทางน้ี ใหเ้ลี้ยวซา้ย ไปทางนัน้ ใหเ้ลี้ยวขวา ถงึตรงน้ีใหต้รงไป และใน

ทีสุ่ด กจ็ะไปถงึกรุงเทพฯเอง แต่ทาํไม คนทีคุ่ณบอกทางไปนัน้ บางคนไปถงึ บางคนไป

ไมถ่งึ พราหมณก์ต็อบวา่ อนัน้ีมนัไมไ่ดอ้ยู่ในวสิยัของเรา เราเป็นเพยีงผูบ้อกทางเท่า

นัน้เอง แต่คนทีเ่ขามาถามทางนัน้ เขาจะไปทางทีเ่ราบอกหรอืไม ่ มนัขึ้นอยู่กบัเขา ถา้เขา

ไปตามทางทีเ่ราบอก เขากจ็ะตอ้งไปถงึจดุหมาย ปลายทาง อย่างแน่นอน พระพทุธเจา้

ทรงตรสั ตอบวา่ ฉนัใดก็ฉนันัน้ บญุกด็ ี สวรรคก์ด็ ีมรรค ผล นิพพาน กด็นี ัน้ กเ็ป็น

ของทีม่อียู่ และวธิทีีจ่ะดาํเนินไป เรากบ็อกกบัเขาไปแลว้ แต่เขาจะไปถงึ หรอืไมไ่ปถงึนัน้ 

กข็ึ้นอยู่กบัตวัของเขาเอง เขาเป็นผูป้ระพฤตปิฏบิตั ิ เขาเป็นคนดาํเนิน เขาเป็นทีพ่ึง่ของ

เขา เราเป็นแต่ผูช้ี้บอก เป็นผูท้ีรู่ท้าง กบ็อกทางเขาไป ถา้เขาไปไมผ่ดิทาง ไมเ่ลี้ยวผดิทาง 

ไมห่ลงผดิทาง เขากจ็ะไปถงึยงัจดุหมาย ปลายทางอย่างแน่นอน น่ีแหละคอืเรื่องของ

มนุษยเ์รา 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ กรรมเป็นเครื่องจาํแนกแยกสตัว ์คอืมนุษยเ์ราน้ีมคีวามแตกต่าง

กนั มสูีง มตีํา่ มฉีลาด มโีง ่มขียนั มขีี้เกยีจ มดี ีมชี ัว่ ไมเ่หมอืนกนั กเ็พราะวา่สิง่เหลา่น้ี

เรากระทาํกนัมาไมเ่ท่ากนั อย่างพวกเราในอดตี อาจจะทาํบญุไวม้าก มคีวามขยนัมาก มี

ความฉลาดมาก ขยนัศึกษาเลา่เรยีน คบหาผูรู้ ้ ชอบฟงัธรรมะอยู่เสมอๆ พอมาเกดิใน

ชาตน้ีิ กจ็ะเป็นคนทีข่ยนั มคีวามเก่ง มคีวามฉลาดอย่างน้ี เป็นตน้ แต่ถา้ชาตก่ิอนๆ เรา

ชอบสะสมความเกยีจครา้น ไมช่อบทาํอะไร ชอบงอมอืงอเทา้ ชอบอาศยักนิของคนอืน่

เขา ไมช่อบไปโรงเรยีน เวลาไปเรยีนหนงัสอืกไ็มส่นใจ ครูอาจารยพ์ดูก็ใจลอย คดิไป
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ต่างๆ นานา หรอืไมก่ว็าดการตู์นเลน่ไปเรื่อยๆ สิง่ทีค่รูอาจารยส์อน อาจารยส์ ัง่กไ็มรู่ ้

เรื่อง ฟงัเขา้หูซา้ยออกทางหูขวา เมือ่ไมไ่ดร้บัความรู ้ ความฉลาดกไ็มเ่กดิขึ้น พอมาเกดิ

ในภพน้ีชาตน้ีิ กเ็ลยเป็นคนทีไ่มฉ่ลาด เป็นคนทีไ่มค่่อยมปีญัญาเท่าไร อนัน้ีกเ็ป็น

เพราะวา่ บญุกรรมของเรา ทีเ่รากระทาํกนัมาในอดตีนัน้ ไมเ่ท่าเทยีบกนันัน่เอง 

สิง่ทีเ่กดิขึ้นในอดตีนัน้ มนัผ่านไปแลว้ เราแกไ้ขมนัไมไ่ด ้ สิง่ทีเ่ราจะแกไ้ขไดก้ค็อื ใน

ปจัจบุนัน้ี เราสามารถทีจ่ะแกไ้ขได ้ ถา้เราเป็นคนขี้เกยีจ ตอนน้ี เรากจ็ะมาฝึกเป็นคน

ขยนั เอาความขยนั ชนะความขี้เกยีจ ถา้เราเป็นคนโง ่ เรากพ็ยายามศึกษาหาความรู ้ เขา้

หาผูรู้ ้ คบบณัฑติ อย่าไปคบคนพาล บณัฑติเขาฉลาดกวา่เรา เขากจ็ะส ัง่จะสอนเรา จะ

บอกเรา เรื่องราวต่างๆ ทเีราไมรู่ ้ เรากจ็ะไดรู้จ้ากเขา ถา้ไปคบคนพาล คนโง่ เขากไ็ม่

สามารถทีจ่ะสอนอะไรทีแ่ปลก ทีใ่หม่ ใหก้บัเราได ้ คบกบัเขากไ็มเ่กดิประโยชน ์ ไมเ่กดิ

ความรูอ้ะไร อย่างน้ีเป็นตน้ เราตอ้งพยายามคบบณัฑติ คบผูรู้ ้คบคนด ีคนดชีอบเขา้วดั 

เขา้วา ชอบทาํบญุ ชอบรกัษาศีล เขาจะชวนใหเ้ราไปทาํความด ี อย่างน้ีเป็นตน้ อดตีเรา

แกไ้มไ่ด ้ แต่ปจัจบุนัเราแกไ้ด ้ เราทาํใหมข่ึ้นมาได ้ ดงันัน้เมือ่เราทาํขึ้นมาใหมม่ากๆแลว้ 

ต่อไปผลกจ็ะตามมาในอนาคตนัน้เอง ภพหนา้ ชาตหินา้ แมก้ระท ัง่พรุ่งน้ี เดอืนหนา้ ปี

หนา้ มนักจ็ะดขีึ้นกวา่น้ี เพราะเราไดใ้ชช้วีติของเรา ไปในทศิทางทีด่ขีึ้นนัน้เอง 

พระพทุธเจา้จงึตรสัวา่ คนเรามคีวามแตกต่างกนั ไมเ่สมอกนั อย่างลูกทีม่าเกดิ ใน

ครอบครวัเดยีวกนั มพีอ่แมเ่ดยีวกนั แต่จะมคีวามแตกต่างกนั บางคนก็ฉลาด บางคนก็

ไมค่่อยฉลาด บางคนกโ็ง ่ บางคนกข็ยนั บางคนกข็ี้เกยีจ บางคนกด็ ี บางคนกไ็มค่่อยด ี

พระพทุธองคจ์งึทรงจาํแนกลูกไวอ้ยู่ ๓ ชนิดดว้ยกนั ลูกทีม่าเกดิในครอบครวัของพอ่แม่

มอียู่ ๓ แบบ คอื ลูกทีเ่ก่ง ทีด่ ีทีฉ่ลาด กวา่พอ่กบัแม ่อนัน้ีพวกหน่ึง ลูกทีเ่ก่ง ทีด่ ีที่

ฉลาดเท่ากบัพอ่กบัแม ่พวกน้ีก็อกีพวกหน่ึง แลว้พวกที ่๓ พวกทีเ่ก่ง ทีด่ ีทีฉ่ลาด นอ้ย

กวา่พอ่กบัแม ่อนัน้ีมอียู่ ๓ พวกดว้ยกนั 

เวลาพอ่แมม่ลูีก ทีด่ ีกด็ไีป คอืเป็นลูกทีฉ่ลาด ทีเ่ก่ง กวา่พอ่ กวา่แม ่ถา้มลูีกแบบน้ีแลว้ 

พอ่แมแ่ทบไมต่อ้งส ัง่สอน ไมต่อ้งบอกอะไรเลย พวกน้ีเขาจะรูข้องเขาเอง เพราะเขารูม้า

ก่อนแลว้ อย่างพระพทุธเจา้เป็นตน้ พระพทุธเจา้น้ี เป็นตวัอย่างของลูกทีฉ่ลาดกวา่พ่อ
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แม ่พอ่แมน่ี่จะไปส ัง่สอนอะไรท่านไมไ่ด ้แมก้ระท ัง่ครูอาจารยต่์างๆ ทีพ่ระราชบดิาหามา 

เพือ่ส ัง่สอนพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ท่านกลบัรูม้ากกวา่ครูทีม่าส ัง่สอนท่านเสยีอกี อย่าง

น้ีเป็นตน้ ส่วนลูกทีฉ่ลาดนอ้ยกวา่พอ่แม่ ดนีอ้ยกวา่พ่อแม ่ พ่อแมก่็ตอ้งอาศยัความ

อดทน อาศยัขนัต ิ พยายามส ัง่สอนเขา พยายามบอกเขาไป เรื่องด ี เรื่องช ัว่ เรื่องบาป 

เรื่องบญุ เรื่องคุณเรื่องโทษ ถา้พอ่แมม่เีงนิ มทีอง กพ็ยายามส่งเสยี ใหเ้ขาไดร้บั

การศึกษา ไดเ้รยีนหนงัสอื ถา้เขามคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ชอบรํา่เรยีน เขาอาจจะมคีวามรู ้

มากกวา่พอ่ กวา่แม ่กไ็ด ้

แต่ถา้เขาเป็นคนไมเ่อาถา่น เป็นคนไมช่อบเรยีน ชอบแต่เทีย่วเตร่ ชอบกนิเหลา้ เมายา 

เลน่การพนนั ไปโรงเรยีน กไ็มเ่รยีนหนงัสอื เรยีนกเ็รยีนไมเ่ก่ง พอ่แมก่็อย่าไปทกุขก์บั

เขา พอ่กบัแมต่อ้งรูจ้กัแยกแยะ วา่เขาเป็นเขา เราเป็นเรา ดงัภาษติทีว่า่ สตัวท์ ัง้หลายนัน้ 

มกีรรมเป็นของตน จะทาํกรรมอนัใดไว ้ ดหีรอืช ัว่ จะตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัผล ของกรรมนัน้ 

ลูกถงึแมจ้ะออกมาจากทอ้งของเรา เป็นลูกของเรา แต่กเ็ป็นลูกแต่เพยีงร่างกาย คอืเขา

อาศยัร่างกาย ของพอ่ ของแมเ่ท่านัน้เอง แต่จติใจของเขานัน้ ไมไ่ดม้าจากพอ่ จากแม ่

จติใจของเขานัน้ มาจากกรรมในอดตี คอื กรรมทีเ่ขาทาํไวใ้นอดตี เวลาทีพ่อ่แมม่ลูีก ที่

ไมค่่อยเอาถ่าน เป็นลูกทีแ่ย่ พอ่แมก่ท็กุขใ์จไปกบัลูก อนัน้ีไมถ่กู พอ่แมไ่มต่อ้งทกุขใ์จ

ไปกบัเขาหรอก เราทาํหนา้ทีข่องเราใหส้มบูรณก์แ็ลว้กนั เลี้ยงดูเขา ใหค้วามรูเ้ขา 

พยายามสอนเขา บอกเขา ใหเ้ขาเป็นคนด ี แต่ถา้เขายงัไปหาสิง่ทีไ่มด่ี อนัน้ีก็ถอืวา่เป็น

กรรม อนัน้ีเป็นเรื่องทีไ่มม่ใีครช่วยใครได ้ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ อตัตาห ิ อตัตโน 

นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน 

ดงันัน้ พวกเราท ัง้หลาย ถา้อยากมคีวามผาสุก ความเจรญิรุ่งเรอืง ไมอ่ยากทีจ่ะไปพบ

กบัความทกุข ์ ความหายนะ ความเสือ่มเสยีท ัง้หลาย กข็อใหเ้ราบาํรุงกาย วาจา และใจ 

ของเราใหด้ ีคอยสงัเกตดูวา่ กาย วาจา และใจ เรานัน้ ไปทางกศุลกรรม หรอืเปลา่ หรอื

ไปทางอกศุลกรรม ถา้ไปทางกศุลกรรม กพ็ยายามส่งเสรมิ ใหม้มีากยิง่ๆขึ้นไป ถา้ไมรู่ว้า่

กศุลกรรมคืออะไร กใ็หเ้ขา้หาผูรู้ ้ เขา้หาพระสงฆอ์งคเ์จา้ หาพระสุปฏปินัโน หาครู
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อาจารย ์ ทีรู่ใ้นเรื่องเหลา่น้ี และพยายามศึกษากบัท่าน เรากจ็ะรูเ้รื่องกศุลกรรมท ัง้หลาย 

เรากจ็ะสามารถเอาไปประพฤติปฏบิตั ิเพือ่ทีจ่ะสรา้งความสุขความเจรญิรุ่งเรอืงใหก้บัเรา 

แต่ถา้จติใจของเรา เป็นไปในทศิทางของอกศุลกรรม กพ็ยายามฝืน พยายามต่อสู ้ อย่า

ใหม้นัไป เช่น ถา้เราชอบกนิเหลา้เมายา ชอบเทีย่วเตร่ ชอบเลน่การพนนั อย่างน้ีเป็นสิง่ที่

ไมด่ ีหรอืชอบผดิศีล ชอบโกหก ชอบลกัเลก็ ขโมยนอ้ย ชอบยงินกตกปลา สิง่เหลา่น้ีก็

พยายามฝืนเสยี อย่าไปทาํ ถา้คบกบัคน ทีเ่ขาชอบทาํสิง่เหลา่น้ี กพ็ยายามปลกีตวั

ออกไปจากเขา อย่าไปคบกบัเขา ถา้อยู่กบัเขา เขากจ็ะชวนเราไป ทาํในสิง่เหลา่น้ี แลว้เรา

กจ็ะตอ้งรบัผลกรรม คอืความทกุข ์ความหายนะ ความเสือ่มเสยี นัน่เอง 

จงึขอฝากเรื่อง อตัตาห ิอตัตโน นาโถ คอื การกระทาํทางกาย ทางวาจา และทางจติใจ 

ไวใ้หก้บัท่านท ัง้หลาย เอาไปพนิิจพจิารณา เพือ่จะไดน้าํเอาไปประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่ความ

ถกูตอ้งดงีามต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 



42 
 

กณัฑท์ี่ ๔ 

บญุ ๑๐ ประการ 
๓ กนัยายน ๒๕๔๓ 

หลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ คือ อตัตาห ิ อตัตโน นาโถ น้ี เป็นคาํสอนทีส่าํคญั

อย่างยิง่ ในพระพทุธศาสนาเรา ทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอน ใหพ้วกเรา เป็นทีพ่ึง่ของตวั

เราเอง เพราะเหตทุีว่า่ ความดกีต็าม ความชัว่ก็ตามนัน้ เราเป็นผูส้รา้งขึ้นมา ความสุข 

ความทกุข ์จงึเป็นผลจากการกระทาํของเรา องคป์ระกอบทีส่รา้ง ความสุข ทกุข ์ด ีช ัว่ น้ี 

มนัอยู่ทีต่วัเรา นรก สวรรค ์ กเ็กดิขึ้นทีต่วัเรา เกดิขึ้นจากจติใจของเรา จติใจเป็น

ผูก้ระทาํ พระพทุธองคจ์งึแสดงวา่ ใจน้ีเป็นใหญ่ ใจน้ีเป็นตน้เหต ุใจเป็นผูส้รา้งเหต ุและ

ใจเป็นผูร้บัผล ดงัคาํบาลทีีท่รงแสดงไวว้า่ มโนปพุพงัคมา มโนมยา มโนเสฏฐา คอื ใจน่ี

แหละเป็นผูก้ระทาํ ทาํแลว้กส็ ัง่การไปทีก่าย และทีว่าจา 

การกระทาํจงึมอียู่สามอย่าง เรยีกวา่ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม เมือ่กระทาํท ัง้สาม

สิง่น้ีแลว้ ในทศิทางใด ทศิทางหน่ึง กจ็ะมผีลตอบกลบัมา ถา้ไปในทางกศุล ทีเ่รยีกวา่

บญุ กจ็ะมแีต่ความสุข ความเจรญิตามมา สวรรคก์จ็ะตามมา แต่ถา้เราทาํในทาง

อกศุลกรรม คอืไปทาํบาป ผลกค็อื ความทกุข ์ ความรอ้นใจ ความหายนะ ความเสือ่ม

เสยีกต็ามมา ถา้ตายไปกไ็ปสู่อบาย ไปสู่นรก อย่างน้ีเป็นตน้ ดงันัน้ พระพทุธองคจ์งึทรง

ส ัง่สอนวา่ เราจะตอ้งเป็นทีพ่ึง่ของเราเอง เราจะคอยใหค้นอืน่เขามาสรา้งสวรรคนิ์พพาน

ใหก้บัเราไมไ่ด ้ สรา้งความสุข ความความเจรญิ ใหก้บัเราไมไ่ด ้ เราจะตอ้งเป็นผู ้ สรา้ง

ความสุข ความเจรญิใหก้บัเราเอง 

เรากราบพระ ไหวพ้ระ แลว้เรากอ็ธฐิาน ขอใหพ้ระท่านเสก ท่านเป่า ใหเ้รามคีวามเจรญิ 

รุ่งเรอืง อย่างน้ี ไมใ่ช่หลกัธรรม คาํสอนของพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้นัน้ เป็นแต่เพยีง 

ผูท้ีช่ี้บอกทางกบัเรา บอกถงึเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความผาสุก ความเจรญิรุ่งเรอืง บอกถงึเหต ุ

ทีจ่ะนาํมาซึง่ความทกุข ์ความหายนะ ท ัง้หลาย ดงันัน้ ท่านจงึสอน ใหพ้วกเรา พยายาม
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สรา้งเหตทุีด่ ี คอืพยายามทาํบญุ ทาํกศุล ใหม้าก และพยายามหลกีเลีย่งบาป อกศุล 

ท ัง้หลาย เพราะวา่ บาป อกศุล ทาํไปแลว้ จะมแีต่ความทกุขต์ามมา 

ถา้เปรยีบเทยีบกบัสมยัปจัจบุนัน้ี การทาํบญุ กเ็หมอืนกบัเอาเงนิไปฝากไวใ้นธนาคาร ถา้

นาํเอาไปฝากธนาคารอยู่เรื่อยๆ เรากจ็ะมเีงนิมากขึ้นๆ เรื่อยๆ ดอกผลกจ็ะมเีพิม่ขึ้น

อย่างมากมาย ต่อไปเรากจ็ะกลายเป็นเศรษฐ ี ฉนัใด การทาํบญุ กเ็หมอืนกบัการสะสม 

คุณงาม ความด ีทีจ่ะเป็นทีพ่ึง่ของเราต่อไป ตรงกนัขา้ม ถา้เราทาํบาป กเ็หมอืนกบัการที่

เราไปกูห้น้ี ยมืสนิ จากทางธนาคาร เมือ่เรากูห้น้ี ยมืสนิ มาแลว้ เรากต็อ้งจ่ายเงนิดอก

ใหก้บัเขา นอกจากนัน้แลว้ ยงัจะตอ้งจ่ายเงนิตน้ ทีเ่ราไปกูเ้ขามาดว้ย เป็นภาระอย่างยิง่ 

คนเรานัน้ เวลามหีน้ีมสีนิแลว้ เราจะรูส้กึอย่างไร มคีวามทกุข ์ มคีวามกงัวลใจ อยู่

ตลอดเวลา ไมเ่หมอืนกบัคนทีม่เีงนิฝากอยู่ในธนาคาร เวลาทีเ่ขาเอาสมดุไปทีธ่นาคาร 

เขากจ็ะมแีต่ความยิ้มแยม้ เพราะเขารูว้า่เงนิทีฝ่ากนัน้ มแีต่จะงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆ 

ฉนัใด การทาํบญุ กฉ็นันัน้ ทาํบญุไปแลว้ จะทาํใหจ้ติใจของเรา มคีวามเบกิบาน มคีวาม

สงบ มคีวามสุข มคีวามสบายใจ มคีวามอิม่เอบิ แต่ถา้ทาํบาปแลว้ กท็าํใหจ้ติใจของเรา 

มคีวามรุ่มรอ้นใจ มคีวามกงัวลใจ มคีวามทกุข ์อนัน้ีเราเหน็ได ้เราสงัเกตไดท้ีต่วัเรา อยู่

ทีใ่จเรา ผลอนัน้ีเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นทนัท ีทนัตาเหน็ เกดิขึ้นทนัท ีทนัใด ไมต่อ้งรอไปถงึภพ

หนา้ ชาตหินา้ อนัน้ีเราสามารถเหน็ได ้ ในปจัจบุนัน้ี ดงันัน้ ถา้พวกเราอยากจะมคีวาม

ผาสุก มคีวามเจรญิรุ่งเรอืง กนิไดน้อนหลบัอย่างสบาย ไมต่อ้งมคีวามทกุข ์ กพ็ยายาม

ทาํแต่บญุ อย่าไปทาํบาป 

บญุทีพ่ระพทุธองคท์รงสอน ใหพ้วกเราทาํนัน้ มอียู่ถงึ ๑๐ ประการดว้ยกนั อย่างทีว่นัน้ี 

ญาตโิยมไดม้าทาํกนันัน้ เรยีกวา่ทาน ทานกค็อืการให ้ อนัน้ีกเ็ป็นบญุอย่างหน่ึง การให ้

ทานน้ีถา้ใหไ้ปแลว้ จติใจเราจะมแีต่ความอิม่เอบิ เพราะวา่จติใจเราไดช้นะความเหน็แก่

ตวั ชนะความโลภชนะความตระหน่ี ถา้เรามคีวามเหน็แก่ตวั มคีวามโลภ มคีวามตระหน่ี

อยู่ในจติใจของเรา จติใจของเราจะมคีวามหวิ มแีต่ความกระหาย แต่ถา้เราเอาชนะ ๓ 

ตวัน้ีได ้ จติใจของเรากจ็ะมแีต่ความ อิม่เอบิใจ เกดิความ ปีตขิึ้นมา อนัน้ีเป็นบญุอย่าง

หน่ึง 
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ประการทีส่อง ท่านบอกใหเ้รามศีีล ศีลหมายถงึวา่ ใหเ้ราละเวน้จากการกระทาํ ทีเ่ป็นการ

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ทางกาย และ ทางวาจา เช่น การฆ่าสตัว ์ ตดัชวีติ การลกัทรพัย ์ การ

ประพฤตผิดิประเวณี การพดูปดมดเทจ็ และการดืม่สุรายาเมา น่ีเป็นการกระทาํ ทีท่าํ

แลว้ สรา้งความเดอืดรอ้นใหเ้รา และ ใหก้บัผูอ้ืน่ ถา้เราไมท่าํ เรากเ็ป็นผูม้ศีีล ศีลก็จะ

ระงบัดบัทกุขท์ีเ่กดิจาก การประพฤตผิดิศีลนัน่เอง คนทีไ่ปลกัขโมย กจ็ะมคีวามรูส้กึ

วติกวา่ เจา้หนา้ทีต่าํรวจ จะมาจบัเขา้คุก เขา้ตะราง คนทีไ่ปโกหกเขา กจ็ะตอ้งคอย

ระแวง วา่คนอืน่เขาจะจบัได ้ วา่เราเป็นคนพูดปด มดเทจ็ อย่างน้ีเป็นตน้ ความทกุข ์

เหลา่น้ีจะไมม่ ีถา้เรามศีีล เรากจ็ะมแีต่ความสบายใจ 

ประการทีส่าม ท่านบอกใหเ้ราทาํภาวนา ภาวนาน้ีแปลวา่ การซกัฟอกจติใจ จติใจของเรา

นัน้ ไมค่่อยมคีวามสุขกนั กเ็พราะวา่ จติใจมเีครื่องเศรา้หมองอยู่ในใจเรา เครื่องเศรา้

หมองน้ีท่านเรยีกวา่ กเิลสตณัหา ความอยากต่างๆ นานา ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง อนัน้ี เวลามนัแสดงตวัขึ้นมาแลว้ มนัทาํใหจ้ติใจเรา มคีวามเศรา้หมอง มคีวามไม่

สบายใจ ดงันัน้ ท่านจงึบอก ใหเ้ราเจริญจติตภาวนา การภาวนาคอื การสรา้งฐาน ๒ 

อย่าง เพือ่ทีจ่ะไปซกัฟอกจติใจ เวลาเราซกัเสื้อผา้ เราจะตอ้งมนีํา้ มสีบู ่มผีงซกัฟอก ไว ้

สาํหรบัซกัเสื้อผา้ เวลาเราซกัฟอกจติใจของเรา เรากต็อ้งมผีงซกัฟอก คอืมนีํา้ คอืธรรมะ 

คอืจะตอ้งมสีมาธ ิ ตอ้งมปีญัญา ถา้เรามสีมาธ ิ และ มปีญัญาแลว้ เราจะสามารถชาํระ 

หรอืซกัฟอก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตณัหา ความอยากท ัง้หลาย ใหอ้อกไป

จากจติ จากใจได ้เหมอืนกบัจติของพระพทุธเจา้ พระอรหนัต ์

หลงัจากที ่พระพทุธองคท์รงเจรญิจติตภาวนา จนกระท ัง้เกดิมสีมาธิ เกดิมปีญัญาขึ้นมา 

กส็ามารถทาํจติใจของท่าน ใหส้ะอาดบริสุทธิ์ เมือ่จติของพระพทุธองคบ์รสุิทธิ์แลว้ ก็

กลายเป็นจติของพระพทุธเจา้ จติของพระอรหนัตข์ึ้นมา เป็นผูไ้มม่คีวามเศรา้หมอง อยู่

ในจติใจ มแีต่ความเป็นผูเ้บกิบาน เป็นผูต้ื่น เป็นผูรู้ ้เป็นผูท้ีส่ิ้นแลว้ ซึง่เหตทุีจ่ะนาํมาซึง่

ความทกุขใ์จ ความเศรา้ใจ เหตทุีจ่ะนาํมาซึง่การเวยีนวา่ย ตายเกดิ กไ็ดถ้กูชาํระออกไป

จากจติจากใจ จติกเ็ป็นจติพทุธะ คอืจติบรสุิทธิ์ ไมต่อ้งเวยีนวา่ย ตายเกดิอกีต่อไป เป็น

จติทีม่แีต่ความสุขอย่างเดยีว ทีเ่รยีกวา่ ปรมงั สุขงั เป็นความสุขทีป่ระเสรฐิอย่างยิง่ สุข
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น้ีเป็นความสุข ทีไ่มม่อีะไรในโลกน้ี สามารถสรา้งใหเ้กดิขึ้นได ้ ในจติใจ ไมว่า่ ลาภ ยศ 

สรรเสรญิ สุข ขนาดไหนกต็าม กไ็มส่ามารถจะสรา้งสุขแบบน้ีได ้ และการทีจ่ะทาํให ้

เกดิขึ้นได ้ ก็จากการทาํจติภาวนา บาํเพญ็ใหเ้กดิสมาธ ิ และเกดิปญัญาขึ้นมา แลว้จะทาํ

ใหจ้ติของเราเป็นจติวมิตุต ิหลดุพน้จากเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย 

ประการที ่๔ ท่านบอกวา่ หลงัจากทีเ่ราทาํบญุแลว้ ท่านกบ็อกใหเ้ราอทุศิส่วนบญุของเรา 

ใหแ้ก่ผูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ บญุทีเ่ราทาํน้ี เราสามารถจะแบง่ปนัใหก้บัผูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ได ้

แต่ผูท้ีม่ชีวีติอยู่ เราไมส่ามารถอทุศิบญุใหไ้ด ้ ผูม้ชีวีติอยู่นัน้ จะตอ้งสรา้งบญุ สรา้งกศุล

ของเขาเอง ผูล้ว่งลบัไปแลว้ มพีวกหน่ึง ทีเ่ราเรยีกวา่พวกเปรต เปรตน้ีเป็นพวกทีจ่ะตอ้ง

คอยรบัผลบญุ เพราะตวัเขาเองไมส่ามารถ ทีจ่ะสรา้งบญุใหเ้กดิขึ้นกบัตวัเขาเองได ้ ส่วน

ภพภมูอิืน่นัน้ ถา้เกดิเป็นมนุษย ์หรอืเทวดา เป็นเทพ เป็นพรหม บคุคลเหลา่น้ี เขามบีญุ

พอทีจ่ะอยู่ได ้ ดว้ยลาํแขง้ ลาํขาของตวัเขาเองได ้ ส่วนพวกทีไ่ปสู่นรก กไ็มส่ามารถรบั

ส่วนบญุน้ีได ้เพราะตกอยู่ในกองเพลงิแห่งความทกุขน์ ัน่เอง 

มพีวกเดยีวเท่านัน้ ทีเ่รยีกวา่ สมัภเวส ี หรอืพวกเปรต พวกน้ีมแีต่ความหวิ มแีต่ความ

กระหาย จะตอ้งคอยบญุทีเ่ขาอทุศิให ้ เปรยีบเหมอืนกบัเป็นขอทาน บญุทีเ่ขาอทุศิให ้ ก็

ไมไ่ดม้มีากมายนกั มเีพยีงเสี้ยวเดยีวเท่านัน้เอง ทีเ่ราทาํไปในวนัน้ี บญุทีเ่ราอทุศิใหก้บั

เขาได ้ ถา้เปรยีบเทยีบกเ็หมอืนกบัเป็นเงนิ ค่ารถ ค่ารา หรอืเป็นค่าอาหาร มื้อหน่ึงเท่า

นัน้เอง ดงันัน้ เวลาเราทาํบญุแลว้ ถา้เราคดิถงึญาต ิพีน่อ้ง เพือ่นสนิทมติรสหายของเรา 

เผือ่เขาจะรอบญุอทุศิส่วนน้ีอยู่ เรากอ็ทุศิใหเ้ขาไป แต่พวกเราทีย่งัมชีวีติอยู่นัน้ เราไม่

ควรประมาท อย่าไปคดิวา่ ตายไปแลว้ จะมคีนเขาอทุศิบญุใหก้บัเรา เพราะวา่บญุทีอ่ทุศิ

นัน้ เป็นเพยีงบญุส่วนนอ้ย บญุส่วนใหญ่กวา่น้ี เราสามารถทาํไดใ้นขณะที่เรายงัมชีวีติอยู่ 

อย่างวนัน้ี ท่านมาเขา้วดัเขา้วา มาทาํบญุใหท้าน มาฟงัเทศน ์ ฟงัธรรม อนัน้ีเป็นบญุที่

ยิง่ใหญ่กวา่ แต่ถา้มกีารทาํบญุแลว้ เราอทุศิส่วนกศุลน้ีไป เผือ่ผูท้ีย่งัรออยู่ เขากจ็ะไดร้บั

ส่วนกศุลน้ี เราเองกจ็ะไดร้บับญุเพิม่ขึ้นอกีส่วนหน่ึง ทีเ่กดิจากการอทุศิบญุนัน้เอง 

ประการที ่๕ ท่านสอนใหม้กีารอนุโมทนาบญุ การอนุโมทนาบญุนัน้ คือ การแสดงความ

ยนิด ี หรอืชื่นชม กบัการกระทาํความด ี ของผูอ้ืน่ เวลาเราเหน็คนอืน่เขาทาํความด ี เรา
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ควรทีจ่ะชื่นชมยนิดไีปกบัเขาดว้ย เพราะจะทาํใหเ้ราเกดิความสุขใจ เวลาทีค่นเขาทาํ

ความดนีัน้ เขาไมไ่ดไ้ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ใคร ความดนีัน้มแีต่คุณ มแีต่

ประโยชนโ์ดยถา่ยเดยีว ถงึแมว้า่เราจะไมไ่ดร้บัผลของความดอีนันัน้กต็าม เรากไ็มค่วรที่

จะไปแสดงอาการอจิฉารษิยา เพราะวา่การอจิฉารษิยานัน้ เป็นกเิลส เป็นเครื่องเศรา้

หมอง เวลาเกดิความอจิฉารษิยานัน้ เกดิความทกุขข์ึ้นมาในจติใจ แต่ถา้เราแสดงความ

ยนิด ี อนุโมทนาบญุกบัเขาแลว้ เรากจ็ะมคีวามสุขไปกบัเขาดว้ย เพราะวา่เมือ่ทาํความดี

ไปแลว้ มนักเ็หมอืนกบัคลืน่ทีม่ากระทบฝัง่ ไมช่า้กเ็รว็ มนัก็จะกลบัมาหาเรา เมือ่คนใน

สงัคมทาํความดกีนัแลว้ มนักจ็ะทาํใหส้งัคมนัน้ เป็นสงัคมทีด่ี เป็นสงัคมทีม่คีวามสงบ 

เมือ่สงัคมมคีวามสงบ เราเป็นคนอยู่ในสงัคม เรากจ็ะไดร้บัผลประโยชนข์องสงัคมนัน้

ดว้ย ดงันัน้ เวลาทีเ่ราเหน็ผูอ้ืน่เขาทาํ ความด ีก็ขอใหเ้ราช่วยกนัใหก้าํลงัใจกบัเขา ดว้ย

การอนุโมทนาบญุ ในการทาํความดขีองเขา 

ประการที ่๖ ท่านสอนใหเ้รา ช่วยเหลอื รบัใชผู้อ้ืน่ 

ประการที ่ ๗ ท่านสอนใหเ้รา เป็นผูม้คีวามอ่อนนอ้ม ถ่อมตน ความเป็นผูอ่้อนนอ้ม 

ถอ่มตนน้ี ไปอยู่กบัใคร กจ็ะเป็นทีร่กัใคร่ ของผูอ้ืน่ เป็นผูท้ีม่กัจะไดร้บัการอนุเคราะห์

ช่วยเหลอื ไดร้บัการประคบัประคอง เป็นประโยชนก์บัผูน้ ัน้โดยตรง แต่ถา้เราเป็นคนที่

หยิง่ผยอง เป็นคนทีถ่อืเน้ือ ถอืตวั ทาํตวัเป็นผูย้ิง่ใหญ่ ไมม่ใีครอยู่เหนือเราได ้ ถา้เรา

เป็นคนอย่างน้ีแลว้ เราจะเป็นคนทีจ่ะไมไ่ดร้บัการช่วยเหลอื การสงเคราะหจ์ากผูอ้ืน่ และ

จะไมม่ใีครเขาอยากคบคา้ สมาคมดว้ย เพราะเป็นคนเจา้อารมณ ์ ดงันัน้ ถา้เราไม่

อยากจะเป็นคน ทีอ่ยู่โดดเดีย่วเดยีวดาย ยงัตอ้งพึง่พาผูอ้ืน่อยู่ เราตอ้งทาํตวัใหเ้ป็น

ผูน้อ้ย เป็นผูอ่้อนนอ้มถ่อมตน อยู่กบัใคร กจ็ะไดร้บัความอนุเคราะหจ์ากท่านเหลา่นัน้ 

อนัน้ี เป็นบญุกศุลอย่างหน่ึง 

ประการที ่ ๘ ท่านสอนใหเ้รา ทาํความเหน็ใหถ้กูตอ้ง คาํวา่ ทาํความเหน็ใหถ้กูตอ้งก็คอื 

เราตอ้งรูจ้กักฎของธรรมชาติ กฎของความถกู ความจรงิ อย่างเมือ่กี้ น้ี ไดแ้สดงเบื้องตน้

ไวว้า่ อตัตาห ิอตัตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน สุข ทกุข ์ ด ี ช ัว่น ัน้ อยู่ทีต่วัเรา อนัน้ี

เป็นความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง ถา้เราเขา้ใจไดอ้ย่างน้ีแลว้ เรากจ็ะสามารถดาํเนินชวีติของเราให ้
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เป็นไปไดด้ว้ยด ี เพราะเรารูว้า่ ถา้เราอยากจะไดค้วามสุข ความเจรญิ เรากต็อ้งพยายาม

ทาํความด ีถา้เราไมต่อ้งการ ความทกุข ์ความหายนะ เรากต็อ้งหลกีเลีย่ง การทาํบาป ทาํ

กรรมท ัง้หลาย ถา้เราทาํตาม เรากจ็ะไดร้บัประโยชน ์ อนัน้ีเป็นกฎตายตวั เป็นกฎ

ธรรมชาต ิใครจะเชื่อหรอืไมเ่ชื่อกต็าม กฎน้ีมอียู่ 

คนเชื่อแลว้ทาํความด ีกจ็ะไดร้บัผลของความด ีคนทีไ่มเ่ชื่อ แต่ทาํความด ีกจ็ะไดร้บัผล

ของความด ี เหมอืนกนั คนไมเ่ชื่อ เมือ่ทาํความชัว่ กจ็ะตอ้งรบัผลของความชัว่ แต่คน

เชื่อย่อมไมก่ลา้ทาํความชัว่อย่างแน่นอน ดงันัน้ คนเชื่อตอ้งไดร้บัประโยชนม์ากกวา่คน

ไมเ่ชื่อ เพราะคนไมเ่ชื่อนัน้ มกัจะชอบทาํสิง่ทีไ่มด่ ี ชอบทาํบาป เพราะเหตใุด เพราะวา่

จติใจนัน้มกีเิลส คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึง่มอีาํนาจมากอยู่ในจติใจของเขา 

จงึชอบทีจ่ะทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี ชอบทาํความชัว่นัน่เอง ยิง่เขามคีวามเชื่ออยู่แลว้ จะทาํใหเ้ขา

ทาํความชัว่ไดอ้ย่างสบาย เพราะคนไมเ่ชื่อนัน้ ย่อมคดิวา่เมือ่ตายไปแลว้ กจ็ะสูญไป ไม่

มอีะไรตามมา บาป บญุ คุณโทษ นรก สวรรค ์ นัน้ ไมม่ตีามมา มอียู่แต่ภพน้ีชาตน้ีิ

เท่านัน้ 

อนัน้ีเป็นลกัษณะของคนทีม่คีวามเหน็ผดิ ทีเ่ราเรยีกวา่มจิฉาทฐิ ิ เกดิมากี่ภพกี่ชาต ิ ก็

จะตอ้งเวยีนวา่ยอยู่กบัความทกุข ์ ดว้ยการกระทาํบาปอยู่เสมอ เพราะจติใจนัน้ ไม่

สามารถทีจ่ะชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกไปไดน้ ัน้เอง แต่ถา้เป็นคนทีม่ี

ความเชื่อ มคีวามเหน็ทีถ่กูตอ้ง วา่บาปกรรมนัน้อยู่กบัเรา อยู่ทีต่วัเรา ผลของวบิากกรรม

กค็อืตวัเราตอ้งเป็นผูร้บั เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ เรากจ็ะพยายามทาํแต่ความดี เพราะเราไม่

ตอ้งการ ทีจ่ะรบัผลของกรรมท ัง้หลายนัน้เอง และเมือ่เราทาํอย่างน้ีต่อไปเรื่อยๆ จติใจ

ของเรา กจ็ะค่อยพฒันาสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระท ัง่ในทีสุ่ด เรากจ็ะไดไ้ปอยู่ ในสถานภาพ

เดยีวกนั กบัของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัตสาวก อนัจะเกดิขึ้นไดก้ต่็อเมือ่เราพฒันา 

จติใจ จะเกดิขึ้นไดก้ต่็อเมือ่เรามคีวามเหน็ชอบนัน้เอง 

ประการที ่ ๙ ท่านตรสัวา่ การไดย้นิไดฟ้งัธรรมน้ี เป็นเป็นประโยชนอ์ย่ายิง่ เพราะวา่

ธรรมะนัน้ เปรยีบเหมอืนแสงสวา่ง จติใจของพวกเรานัน้ เปรยีบเหมอืนกบัคนตาบอด 

คนตาบอดถา้ไปคบกบัคนตาบอด มนักไ็มเ่กดิประโยชนอ์ะไร เพราะฉะนัน้คนตาบอด 
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ตอ้งไปหาคนตาด ี คนตาดใีนทางพระพทุธศาสนา กห็มายถงึ พระพทุธเจา้ และพระ

อรหนัต ์ พระอรยิสงฆส์าวกท ัง้หลาย ท่านเหลา่น้ีท่านมดีวงตาเหน็ธรรม ท่านมแีสงสวา่ง 

ท่านรูจ้กัวา่อะไรถกู อะไรผดิ อะไรด ีอะไรช ัว่ ถา้เราไปฟงัเทศน ์ฟงัธรรม กบัท่านเหลา่น้ี

อยู่เรื่อยๆ จติใจของเรานัน้จะไดร้บัความรู ้ ไดป้ญัญา ไดว้ปิสัสนา แลว้เรากจ็ะสามารถ

พฒันาตวัเรา ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีด่ขีึ้น เป็นคนทีฉ่ลาดขึ้น ทาํแต่สิง่ทีด่ ีเมือ่ทาํแต่สิง่ทีด่ี 

ผลทีด่กีจ็ะตามมา อนัน้ีเรยีกวา่ การฟงัธรรมเป็นบญุอย่างหน่ึง 

ประการสุดทา้ยคอื การใหธ้รรมะกบัผูอ้ืน่ ถา้เรารูธ้รรมะ ถงึแมจ้ะไมม่ากเท่าไร ถา้เราม ี

เรากส็ามารถจะใหค้นอืน่เขาได ้ เพราะวา่คนเรานัน้ บางคร ัง้ บางคราว เวลาตกทกุข ์ ได ้

ยาก บางทีม่นัมดืแปดดา้น ไมรู่จ้ะไปหาใคร บางทเีขามาปรกึษากบัเรา ถา้เรามธีรรมะ 

เรากพ็ดูใหก้าํลงัใจกบัเขาได ้ คนเราทกุวนัน้ีขาดธรรมะ เวลาเกดิความเศรา้โศก เสยีใจ 

ไมรู่จ้ะไปทางไหน เพราะขาดการใหก้าํลงัใจซึง่กนัและกนั เพราะขาดการเขา้วดั เขา้วา 

ขาดการฟงัเทศน ์ ฟงัธรรม อบรม บม่นิสยั ประพฤต ิ ปฏบิตัธิรรมกนั พอไปประสบ

ปญัหาขึ้นมา กไ็มรู่จ้กัวธิีแก ้

ปญัหานัน้มนัมทีางแก ้ ทีง่า่ยมาก เพยีงแต่เราบอกตวัเองวา่ อะไรมนัจะเกดิกเ็กดิ 

เตรยีมพรอ้มยอมรบัความเป็นจรงิ อะไรมนัจะเกดิกเ็กดิ เราทาํอะไรไว ้ มนักต็อ้งเกดิ

ขึ้นกบัตวัเรา ผดิแลว้ก็ผดิ เราตอ้งยอมรบัใหม้นัเกดิ ถงึเวลาอะไรมนัหมด มนักต็อ้ง

หมด ถา้คิดไดอ้ย่างน้ีแลว้ มนักไ็มเ่กดิการฆ่าตวัตาย แต่คนเราส่วนใหญ่นัน้ สมยัน้ี พอ

เวลาเจอสภาพ ทีต่วัเองรบัไมไ่ด ้ ไมรู่จ้ะทาํยงัไง กเ็ลยคิดจะหนีมนัดว้ยการฆ่าตวัตาย 

แต่ฆ่าไดก้เ็พยีงแต่ร่างกาย จติใจทีม่คีวามทกุขน์ ัน้ มนักไ็มห่ายไปไหน มนักจ็ะมทีกุข ์

ต่อไปในนรก และเมือ่ไดม้าเกดิเป็นมนุษยอ์กี มนักจ็ะมาฆ่าตวัตายอกี ท่านตรสับอกวา่ 

การฆ่าตวัตายแต่ละคร ัง้ ทาํใหฆ่้าตวัตายอกีหา้รอ้ยคร ัง้ เพราะมนัจะเป็นนิสยั เป็นความ

เคยชนิ เวลามคีวามทกุขใ์จ ความไมส่บายใจ เคยแกป้ญัหาอย่างไร มนัก็จะตอ้ง

แกป้ญัหาอย่างนัน้ ถา้ชาตก่ิอนเคยฆ่าตวัตาย ชาตน้ีิเวลามปีญัหากจ็ะฆ่าตวัตายอกี 

วธิทีีเ่ราจะตดัวงจรอบุาทวน้ี์ได ้ คือเราตอ้งเขา้หาธรรมะ ตอ้งใชธ้รรมะ เขา้มาต่อสูก้บั

ปญัหา ใหเ้อาขนัต ิความอดทน ความอดกล ัน้ เขา้ต่อสู ้ถงึแมจ้ะทกุขย์าก ลาํบาก ขนาด
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ไหน กพ็ยายามประคบั ประคองมนั ไป อย่าหนีมนั ถงึแมจ้ะตอ้งเขา้คุกเขา้ตะราง ถงึแม ้

จะถกูเขาด่าวา่กลา่ว ประณามต่างๆ นานา กป็ลอ่ยใหเ้ขาวา่ไป อนัน้ีเป็นเรื่องของวบิาก

กรรมที ่ เราทาํเอาไว ้ เมือ่เราใชม้นัไปแลว้…..กห็มด เรากไ็มต่อ้งทกุขก์บัมนัอกี ต่อไป น่ี

คอืเรื่องของบญุท ัง้หลายทีเ่รยีกวา่ บญุกริยิาวตัถ ุ๑๐ ประการ 

ญาตโิยมส่วนใหญ่เขา้ใจวา่ การทาํบญุในพทุธศาสนา กค็อืการใหท้านอย่างเดยีวเท่า

นัน้เอง ไมท่ราบหรอกวา่ ยงัมบีญุอกีเยอะแยะ ทีเ่ราตอ้งทาํกนั เหมอืนกบัการ

รบัประทานอาหาร เราไมไ่ดก้นิขา้วอย่างเดยีว เราตอ้งกนิผกั กนิผลไม ้กนิอาหารใหค้รบ 

๕ หมู ่ ร่างกายของเราจงึจะมคีวามผาสุก ไมม่คีวามทกุข ์ ไมม่โีรคภยั ไขเ้จบ็ ฉนัใด 

จติใจคนเราก็เช่นกนั จติใจของเรา จะเจรญิรุ่งเรอืงได ้กต่็อเมือ่ไดท้าํบญุท ัง้ ๑๐ ประการ

น้ี จงึขอฝากการทาํบญุ ๑๐ ประการน้ี ใหก้บัท่านท ัง้หลาย นาํไปคดิ พนิิจ พจิารณา และ

ประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่ความผาสุก ความเจรญิรุ่งเรอืงต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่

เวลา จงึขอยุตไิวแ้ต่เพยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๕ 

การเจรญิสมาธิ กบั การเจรญิปญัญา 
๙ กนัยายน ๒๕๔๓ 

การทีท่่านไดเ้ขา้วดัเขา้วา มาประพฤต ิปฏบิตัธิรรม มาทาํบญุใหท้านรกัษาศีล และ เจรญิ

จติตภาวนาน้ี ถอืวา่เป็นการมาหาความสุขใหก้บัตวัเอง เป็นความสุขทีเ่ราเรยีกวา่ 

ความสุขของจติใจ ความสุขนัน้กม็อียู่ ๒ แบบดว้ยกนั สุขกายและสุขใจ สุขกายนัน้เป็น

ของหาไดไ้มย่าก ถา้เรามปีจัจยัสีไ่วค้อยบาํรุง คอื อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั ยา

รกัษาโรค ร่างกายกจ็ะสามารถดาํเนินไปได ้ดว้ยความเป็นปกตสุิข ร่างกายไมเ่จบ็ ไมไ่ข ้

ไมห่วิ ไมก่ระหาย ไมอ่ยาก เพราะมปีจัจยั ๔ ไวค้อยดูแลบาํรุงรกัษาร่างกาย อนัน้ีก็ถอื

วา่เป็นความสุข แต่สุขกายนัน้ ก็ยงัถอืวา่เป็นความสุขส่วนย่อย หรอืเป็นสุข ทีย่งัเป็นรอง

ความสุขของใจ ใจนัน้สาํคญักวา่ ความสุขของใจน้ีสาํคญักวา่ความสุขของกาย 

ถงึแมร่้างกายจะเป็นปกต ิ แต่จติใจเรากลบัไมส่บาย จติใจเรามคีวามทกุข ์ เวลาจติใจเรา

มคีวามทกุข ์ ความทกุขม์นักจ็ะไปกดความสุขทางดา้นร่างกาย ความสุขทางดา้นร่างกาย

กจ็ะหายไป เพราะมคีวามทกุขท์างดา้นจติใจมาครอบงาํ ในทางตรงกนัขา้ม ร่างกายเรา

อาจจะไมค่่อยสุข คอือาจจะมโีรคภยัไขเ้จบ็ เจบ็ตรงนัน้ ปวดตรงน้ี แต่ถา้ใจเรานัน้มี

ความสุข ความสุขของจติใจ กส็ามารถทาํใหค้วามเจบ็ ความทกุขข์องร่างกายนัน้บางเบา

ลงไป มนัไมรุ่นแรง มนัไมส่ามารถทาํใหจ้ติใจของเราหว ัน่ไหวได ้ พระพทุธองคจ์งึชี้ไปที่

การดูแลส่วนทีส่าํคญั กค็อืจติใจ 

กายนัน้ ถงึแมจ้ะทกุขบ์า้ง จะเจบ็บา้ง กไ็มเ่ป็นไร ขอใหใ้จสบายกพ็อแลว้ ใจอยู่เหนือ

ความทกุขท์างดา้นร่างกายได ้ ถา้เราเกดิทกุขใ์จขึ้นมา ถงึแมร่้างกายจะสุขสบาย จะเป็น

ปกต ิ ไมเ่จบ็ ไมป่วดตรงไหน แต่ถา้มคีวามทกุข ์ ทางดา้นจติใจเกดิขึ้น มนักจ็ะไปกด

ความสบาย ความสุขทางร่างกายใหห้มดไป จะมแีต่ความทกุขใ์จ ไมส่บายใจครอบงาํ

จติใจของเรา พระพทุธองคจ์งึตรสับอก ใหเ้ราดูแลจิตใจของเราใหม้าก ใหม้ากยิง่กวา่
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ดูแลกาย การดูแลกายนัน้ดูไมย่าก อย่างทีบ่อก ขอใหม้ปีจัจยั ๔ กพ็อเพยีงแลว้ มี

อาหารรบัประทาน มบีา้นพกัอาศยั มเีครื่องนุ่งห่ม และมยีารกัษาโรคไวใ้นกรณีทีเ่กดิการ

เจบ็ไขไ้ดป่้วย ร่างกายกส็ามารถทีจ่ะดาํเนินไปได ้ดว้ยความเป็นปกตสุิข 

แต่ทางดา้นจติใจนัน้ จะตอ้งมธีรรมะ มบีญุกศุล ทีจ่ะทาํใหจ้ติใจของเรามคีวามสุข ถา้ไม่

มธีรรมะ ไมม่บีญุ ไมม่กีศุลแลว้ เราจะหาความสุขทางจติใจไมไ่ดเ้ลย อย่างทีญ่าตโิยม

มาวนัน้ี ญาตโิยมเขา้มาประพฤตปิฏบิตัิ เอาธรรมะเขา้สู่จติใจ ธรรมะน่ีเปรยีบเหมอืนยา

รกัษาโรค รกัษาโรคความทกุขใ์จ ความไมส่บายใจ ซึง่เกดิจากกเิลส เครื่องเศรา้หมอง 

กเิลส เครื่องเศรา้หมองน้ี มนัฝงัลกึอยู่ในจติใจของมนุษย ์ ของสตัวโ์ลกท ัง้หลาย มาตัง้

นมนานแลว้ มนัตดิมากบัเราทกุภพ ทกุชาติ ถา้เราไมใ่ชธ้รรมะ ไมใ่ช่บญุ ใช่กศุล เขา้ไป

ชาํระสะสางแลว้ มนักจ็ะไมห่ายขาดไปจากจติ จากใจ ถา้ตราบใด จติใจเรามกีเิลส 

เครื่องเศรา้หมอง อยู่ในจติใจแลว้ กเิลสมนักจ็ะสรา้งความเศรา้หมอง ความไมส่บายใจ 

ความทกุขใ์จใหก้บัเรา 

การทีพ่ระพทุธเจา้มาตรสัรูธ้รรมะนัน่ เป็นสิง่ทีเ่ลศิ เป็นสิง่ทีว่เิศษ เป็นสิง่ทีม่คุีณค่ามาก 

สาํหรบัสตัวโ์ลก เพราะวา่มเีพยีงพระพทุธเจา้พระองคเ์ดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะรูถ้งึเคลด็ลบั วา่

ความสุขของจติใจนัน้เกดิขึ้นไดอ้ย่าไร ความสุขของจติใจ จะเกดิขึ้นได ้ ตอ้งมบีญุ มี

กศุล มธีรรมะเขา้ไปซกัฟอกจติใจ ใหป้ราศจาก ความเศรา้หมอง ก็คือกเิลสตณัหา

ท ัง้หลายนัน่เอง กเิลสกเ็หมอืนกบัเชื้อโรค ทีอ่ยู่ในร่างกายของเรา ถา้ร่างกายมเีชื้อโรค

ขึ้นมา มนัก็เจบ็ไขไ้ดป่้วย บางทอีาจจะถงึแก่ความตาย อย่างในสมยัน้ี มโีรครา้ยแรงที่

เราเรยีกวา่โรคเอดส ์โรคเอดสน์ัน้ ถา้ใครไดร้บัเชื้อเขา้ไปในร่างกายแลว้ กม็แีต่จะตายลูก

เดยีว ยงัไมม่ใีครหายามารกัษาโรคน้ีใหห้ายได ้ฉนัใด กเิลสกเ็ป็นเหมอืนกบัเชื้อโรคเอดส ์

ทีเ่กดิขึ้น ในจติใจของสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ถา้ตราบใด ยงัไมม่ยีามารกัษาโรคน้ีได ้มาทาํให ้

กเิลสออกไป จากจติจากใจของสตัวโ์ลกอย่างพวกเรา พวกเรากจ็ะตอ้งอยู่กบัความทกุข ์

ไปตลอดเวลา 

แต่เรามพีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ พระพทุธเจา้ท่านเปรยีบเหมอืนกบัเป็นหมอ เป็นผูค้น้ควา้ 

ยารกัษาโรคน้ีขึ้นมาได ้ ยารกัษาโรคจติใจ กค็อืธรรมะ ถา้มใีครสามารถคน้ควา้ยารกัษา
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โรคเอดสไ์ด ้ ใหค้นทีเ่ป็นโรคเอดสก์นิเขา้ไป โรคเอดสก์จ็ะหาย แต่ตอนน้ียงัไมม่ยีามา

รกัษาโรคเอดส ์เมือ่ไดร้บัเชื้อ กม็แีต่จะตายถา่ยเดยีว ทางดา้นจติใจของพวกเรานัน้ โชค

ดทีีเ่รามพีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้มารูจ้กัวธิรีกัษาโรค ทางจติใจมาปราบ มาสะสางกเิลส คอื 

เครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย ใหห้มดไปจากจติจากใจของเรา การตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ จงึ

เป็นสิง่ทีป่ระเสรฐิ เป็นสิง่ทีว่เิศษสาํหรบัสตัวโ์ลก 

ก่อนหนา้น้ี ไมม่ใีครสามารถบอกเราไดว้า่ ทาํอย่างไรทีจ่ะทาํใหจ้ติใจของเรานัน้ มแีต่

ความสุข แต่พอพระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ เรามท่ีานมาบอกเราแลว้วา่ ความสุขทางดา้นจติใจ

ของเรานัน้ เกดิจากการชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดไปจากจติจากใจ

ของเรานัน่เอง และสิง่ทีจ่ะชาํระ ความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ได ้ กม็สีิ่งเดยีว ก็

คอืธรรมะ หรอื บญุและกศุลนัน้เอง พระพทุธเจา้ทรงประกาศพระธรรมคาํสอน ใหแ้ก่

สตัวโ์ลกมาตลอดเวลา ๔๕ พระพรรษา กท็รงสอนวธิเีจรญิธรรมะ วธิเีจรญิบญุ เจรญิ

กศุลนัน้เอง 

การทีญ่าตโิยมท ัง้หลาย ไดเ้ขา้มาสู่วดัสู่วาในวนัน้ี เพือ่ทีจ่ะมาเจรญิบญุ เจรญิกศุล เจรญิ

ธรรม ระดบัต่างๆกนั สุดแทแ้ต่ภมูจิติ ภมูธิรรม สุดแทแ้ต่กาํลงั แห่งสตปิญัญา ของแต่

ละบคุคล แต่ละท่าน บางคนกท็าํไดแ้ต่การใหท้าน เช่นมาทาํบญุตกับาตร ถวายขา้ว 

ถวายของใหก้บัพระสงฆอ์งคเ์จา้ บางคนกท็าํไดม้ากกวา่นัน้ คอืทาํบญุแลว้ ยงัรกัษาศีล

ไดอ้กี สามารถรกัษาศีล ขอ้หน่ึง ขอ้ใดใน ๕ ขอ้ หรอืใน ๘ ขอ้ หรอืหมดท ัง้ ๕ ขอ้ ท ัง้ 

๘ ขอ้ อนัน้ีกข็ึ้นอยู่กบัอนิทรยีพ์ละ ของแต่ละคน วา่จะมมีากแค่ไหน ถา้มอีนิทรยีพ์ละ

มาก กส็ามารถทีจ่ะรกัษาศีลใหม้ากขึ้น ถา้มอีนิทรยีพ์ละมากยิง่ขึ้นไปกวา่น้ี ก็สามารถที่

จะเจรญิธรรม เจรญิจติตภาวนา คือ การพฒันาจติใจใหสู้งขึ้น ใหเ้ป็นจติใจทมีคีวาม

สะอาด ใหม้คีวามสงบ เพราะวา่ความสุขนัน้ เกดิจากความสงบ ความสะอาดของจติใจ 

จติใจทีไ่มม่คีวามสุข เพราะวา่จติใจ มเีครื่องเศรา้หมองนัน้เอง เครื่องเศรา้หมองจะ

ออกไป จากจติ จากใจของเราได ้กต็อ้งอาศยัการเจรญิจติตภาวนา จติตภาวนากค็อืการ

ชาํระจติใจ ชาํระกเิลสเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย ใหอ้อกไปจากจติจากใจ นัน้เอง 
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ท่านสอนวา่ ใหท้าํจติใจใหส้งบเสยีก่อน จติใจเรานัน้วุน่วาย ไมรู่จ้กัเหนือ จกัใต ้ ไมรู่จ้กั

เหต ุจกัผล ไมรู่จ้กัวา่อะไรเป็นสิง่ทีถ่กู อะไรเป็นสิง่ทีผ่ดิ อะไรคอืบญุ อะไรคอืบาป อะไร

คอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ อะไรคอืความทกุขท์ีแ่ทจ้รงิ เวลาจติใจมคีวามวุน่วายใจ มคีวาม

ทกุขค์รอบงาํอยู่ จติใจจะมแีต่ความหลง เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็

กามสุข วา่เป็นความสุขอนัแทจ้รงิ อย่างน้ีเป็นตน้ ความจรงิกามสุขนัน้ กค็อืความทกุข ์

น ัน้เอง ผูใ้ดตดิอยู่ในกามสุข ผูน้ ัน้ก็จะมแีต่ความทกุข ์ เช่น คนทีเ่สพสุรายาเมากค็ดิวา่

ตนเองมคีวามสุข แต่ผูท้ีไ่มเ่สพสุรายาเมากจ็ะรูว้า่ คนทีเ่สพสุรายาเมานัน้ มแีต่ความ

ทกุข ์ เพราะเวลาทีไ่มไ่ดเ้สพสุรา กจ็ะมแีต่ความกระวนกระวายใจ มคีวามหวิ มคีวาม

กระหาย มคีวามอยาก เทยีบกบัคนทีไ่มเ่สพสุรา อยู่เฉยๆ ก็มคีวามสุขแลว้ 

ฉนัใด คนทีม่กีเิลส มคีวามหลงครอบงาํอยู่ จติใจจะมแีต่ความเหน็ผดิเป็นชอบ ดงันัน้

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้รา ทาํจติใหส้งบก่อน ใหร้ะงบัอารมณท์ ัง้หลาย ทีค่รอบงาํ

จติใจ ใหม้นัตกตะกอนลงไป เหมอืนกบันํา้ขุน่ทีอ่ยู่ในตุ่ม เราเอาสารสม้เขา้ไปแก่วง 

สารสม้กจ็ะทาํใหพ้วกอนุมลูท ัง้หลาย ทีอ่ยู่ในนํา้เกาะตวักนั แลว้กต็กตะกอน แยกออก

จากนํา้ เมือ่พวกอนุมลูท ัง้หลายทีอ่ยู่ในนํา้ แยกตวัออกไป ตกตะกอนลงไป นํา้กจ็ะใส

ขึ้นมา เรากส็ามารถมองเหน็สิง่ต่างๆ ทีอ่ยู่ในนํา้ อยู่ในตุ่มได ้

ฉนัใด จติใจของเรากเ็หมอืนกนั ขณะทีจ่ติของเรา มคีวามเศรา้หมอง จติใจของเรา จะมี

ความขุน่มวั ไมม่คีวามผ่องใส ไมส่ะอาด มองอะไรไมเ่หน็ ไมส่มารถแยกแยะไดว้า่ อะไร

เป็นสิง่ทีปิ่ดบงัจติใจอยู่ แต่ถา้จติสามารถเขา้สูค่วามสงบไดแ้ลว้ จติใจจะเป็นจติใจที่

สะอาด เพราะขณะทีจ่ติสงบตวัลงนัน้ พวกกเิลส พวกอารมณค์วามเศรา้หมองต่างๆ 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ต่างๆ นัน้ จะตกตะกอน จะสงบตวัลงไป จะแยก

ออกไป ช ัว่ขณะหน่ึง ในขณะนัน้ จติใจจะเป็นจติใจ ทีม่คีวามสะอาด มคีวามสุข มคีวาม

เบกิบาน มคีวามผ่องใส สามารถเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนในจติใจวา่ อะไรคอืความสุข อะไร

คอืความทกุข ์ จติใจมองเหน็แลว้วา่ ความสุขนัน้ เกดิขึ้นจากความสงบ ของจติใจ 

นัน้เอง 
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ข ัน้ต่อไป เรากใ็ชป้ญัญาแยกแยะ กรองออก เหมอืนกบัเรากรองนํา้ เมือ่นํา้กบัตะกอน 

มนัแยกตวัออกไปแลว้ ตะกอนมนัอยู่ตรงกน้ นํา้ลอยอยู่ เรากเ็อานํา้ทีส่ะอาดไปใส่อกีตุ่ม 

ส่วนตะกอนทีเ่หลอื เรากท็ิ้งมนัไป ฉนัใด กเิลสทีต่กตะกอน คอื ความโลภ ความโกรธ 

ความหลงน้ี เราจะเหน็ไดช้ดัวา่ มนัเป็นพษิ เป็นภยั เพราะวา่ขณะทีจ่ติใจของเรา มคีวาม

สงบนัน้ กเิลสจะหดตวัลงไป เราจะมแีต่ความสบายใจ แต่พอกเิลสเริ่มขยบัตวั คือมี

ความโลภเกดิขึ้น มคีวามโกรธเกดิขึ้น เราจะเหน็พษิ เหน็ภยัของมนัทนัท ี เพราะวา่เวลา

เกดิความโลภ มนัจะรอ้นวูบขึ้นมา เวลาเกดิความโกรธ จะรอ้นวูบขึ้นมา อนัน้ีจะเหน็ได ้

ชดั ถา้จติเป็นจติทีม่คีวามสงบ มสีมาธ ิจติไดแ้ยกออกจากกเิลสแลว้ เวลากเิลสแสดงตวั

ออกมานัน้ จะเหน็ไดช้ดัเลยวา่ ออ้……น่ีคอืพษิภยั น่ีคอืตน้เหตแุห่งความทกุขท์ ัง้หลาย 

ถงึแมเ้ราจะไมรู่จ้กัชื่อของมนั วา่มนัชื่อโลภ ชื่อโกรธ ชื่อหลง แต่เราจะรู ้ โดยทีไ่มต่อ้งมี

ใครมาบอกเรา วา่ไอต้วัน้ี เป็นตวัรอ้น ไอต้วัน้ีเป็นพษิ เป็นภยั เวลามนัแสดงตวั แสดง

อาการออกมาแลว้ มนัสรา้งความทกุข ์ใหก้บัจติใจเราอย่างไร 

เมือ่เราไดเ้หน็อย่างน้ีแลว้ เรากใ็ชป้ญัญาตดัมนัออกไป ปญัญาทีใ่ช ้ คอื ปญัญาใน

อรยิสจั หรอืปญัญาในไตรลกัษณ์ คอืสตปิญัญาทีเ่หน็สิง่ต่างๆ ในโลก วา่เป็นของไม่

เทีย่ง เป็นทกุข ์ไมใ่ช่เป็นสุข ของท ัง้หลายทีม่นัไมเ่ทีย่งนัน้ ถา้เราไปยดึไปตดิกบัมนั เวลา

มนัเปลีย่นแปลงไป แปรปรวนไป หรอืสูญเสยีไป ซึง่เกดิจากสภาพความเป็นจรงิของมนั

นัน้ มนักจ็ะสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา อนัน้ีเราเหน็ไดช้ดั อย่างร่างกายของเราน้ี เรากรู็อ้ยู่

วา่ เกดิแลว้มนักแ็ก่ แลว้มนักเ็จบ็ แลว้มนักต็าย ถา้เราไปยนิด ี ไปยดึไปตดิในร่างกาย 

เท่ากบัเรามคีวามโลภในร่างกาย อยากใหร่้างกายอยู่กบัเราไปนานๆ อยากใหร่้างกายเป็น

ของของเรา แต่ความเป็นจรงิพระพทุธองคท์รงแสดงวา่ รูปงัอนิจจงั รูปงัทกุขงั รูปงั

อนตัตา รูปเป็นของไมเ่ทีย่ง รูปเป็นทกุข ์รูปเป็นอนตัตา น้ีเป็นสจัธรรม เป็นความจรงิ ที่

เราจะตอ้งเอามาใชส้อนจติใจของเรา เพือ่ทีจ่ะไดร้ะงบัความยนิดี ความโลภ ความยดึตดิ

ในร่างกายนัน้เอง 

ถา้เรามธีรรมะ ส ัง่สอนตวัเราเองแลว้ เรากส็ามารถ ดบัความโลภได ้ เพราะเหน็วา่ สิง่

เหลา่น้ีเป็นทกุข ์ ไมใ่ช่เป็นสุข ร่างกายมนัเหมอืนกอ้นฟืนกอ้นไฟ ถา้เราไปจบักอ้นฟืน
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กอ้นไฟ มนักจ็ะไหมม้อืเรา แต่ถา้เราเพยีงแต่มองดูมนั มนักไ็มส่ามารถ สรา้งความ

เดอืดรอ้น ใหก้บัเราได ้ ฉนัใด ร่างกายของเรากเ็ช่นกนั ร่างกายของเราเป็นธาต ุ ๔ ดนิ 

นํา้ ลม ไฟ ทีจ่ติใจของเราไปยดึ ไปครอบครอง เหมอืนกบัไปยดึ ไปครอบครอง ทีด่นิ

ผนืหน่ึง เดมิท ีทีด่นิในโลกน้ี ไมม่ใีครเป็นเจา้ของ แต่พอเราเกดิขึ้นมาในโลกน้ี เรากไ็ป

จบัจองทีด่นิ ๕ ไร่ ๑๐ ไร่ แลว้กไ็ปออกโฉนดกนั กลายเป็นของของเราขึ้นมา พอมใีคร

มาแย่งไป มาโกงไป เรากเ็กดิทกุขข์ึ้นมา เพราะเราไปยดึตดิกบัของ ทีไ่มใ่ช่ของของเรา 

เราไปยดึ ไปตดิ กบัของทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ฉนัใดร่างกายเรา กเ็ปรยีบเหมอืนกบัทีด่นิ

ผนืหน่ึง ทีเ่รามายดึ มาครอบครองไว ้ แลว้กเ็รยีกวา่มนัเป็นของของเรา ไปยนิดกีบัมนั 

ไปโลภกบัมนั เวลามนัเจบ็ เวลามนัแก่ เวลามนัตาย กเ็ศรา้โศกเสยีใจ ก็เกดิทกุขข์ึ้นมา 

น่ีแหละ…คอืลกัษณะของการขาดปญัญา 

ถา้เราเจรญิปญัญา เจรญิวปิสัสนาอยู่เรื่อยๆ สอนตวัเราเองใหเ้ขา้ใจตามหลกั อนิจจงั 

ทกุขงั อนตัตา จนเราเขา้ใจวา่ทกุอย่าง เป็น อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา แลว้ เรากจ็ะไมก่ลา้ 

ไปยดึ ไปเกาะไปตดิ ไปโลภ ไปอยาก เราจะปลอ่ยวางตามสภาพความเป็นจรงิ ถงึแมเ้รา

จะมสีิง่ของเหลา่น้ีครอบครองอยู่ เมือ่ถงึเวลาของมนั ยนิดทีีจ่ะใหม้นัพลดัพรากจากเรา

ไป ถา้เราทาํใจใหไ้ดใ้นระดบัน้ี จติใจของเรากจ็ะไมม่คีวามทกุข ์ เพราะจติใจของเรามี

ปญัญา จติใจของเรามวีปิสัสนา จติใจของเราสามารถตดักเิลสออกไป จากจติจากใจของ

เราได ้ เมือ่ไมม่กีเิลสอยู่ในจติใจของเราแลว้ มนัก็จะไมม่เีรื่อง ทีจ่ะสรา้งความเศรา้หมอง 

ความทกุข ์ ความฟุ้ งซ่านใหแ้ก่จติใจเรา จติใจเรากจ็ะเป็นจติใจ ทีม่แีต่ความสงบ มแีต่

ความสุข อนัน้ีเป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ ดงัทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ สุขใดทีจ่ะ

เหนือกวา่ความสุข ทีเ่กดิจากความสงบของจติใจนัน้ไมม่ ี และการสงบของจติใจ ทีจ่ะ

เป็นความสงบทีถ่าวร กต็อ้งเป็นความสงบทีเ่กดิจากการชาํระกเิลส ใหห้มดไป จากจติ 

จากใจ อนัน้ีเป็นความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขของสมาธิ 

ความสุขของสมาธนิ ัน้ เป็นความสุขช ัว่คราว เมือ่จติออกจากสมาธแิลว้ กเิลสทีถ่กูกด 

ถกูทบัอยู่ ดว้ยกาํลงัของสมาธิ กจ็ะออกมาเช่นกนั มาสรา้งความทกุข ์ ความเศรา้หมอง

ใหแ้ก่เราอกี ต่างกบัความสุข ความสงบทีเ่กดิจากปญัญา ทีไ่ดต้ดักเิลส ใหห้มดออกไป 
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จากจติใจ จากใจแลว้ ถา้มปีญัญาตดักเิลส ใหอ้อกไปจากใจไดแ้ลว้ กเิลสจะไมส่ามารถ

กลบัมาเกดิใหมไ่ดอ้กี เหมอืนจติของพระพทุธเจา้ จติพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย จติใจ

ท่านนัน้ ไมม่ทีางทีก่เิลสจะกลบัฟ้ืนขึ้นมาไดอ้กี เพราะถกูปญัญาตดัขาดไปหมดแลว้ ถกู

ทาํลายไปหมดสิ้น 

ดงันัน้ พวกเราชาวพทุธท ัง้หลาย ทีป่รารถนาความสุขทีแ่ทจ้รงิ ขอใหเ้ราเจรญิกศุลธรรม

ท ัง้ ๒ ระดบั คอืธรรมะข ัน้สมาธิ และ ธรรมะข ัน้ปญัญา อย่าไปหยุดแค่สมาธิ พอทาํจติ

ใหส้งบแลว้ จติมสีมาธแิลว้กพ็อ อนัน้ียงัไมพ่อ เพราะวา่สมาธนิ ัน้ เปรยีบเหมอืนกบัหนิ

ทบัหญา้ เวลาทีเ่ราเอาหนิไปทบัหญา้ไว ้ หญา้มนักไ็มง่อกออกมา แต่พอเอาหนิออกจาก

หญา้ พอหญา้มนัไดแ้ดด ไดน้ํา้ ไดฝ้น สกัพกัหน่ึง มนัจะเจรญิงอกงามขึ้นมาอกี 

เพราะวา่รากมนั ไมไ่ดถ้กูทาํลาย ฉนัใด รากเหงา้ของกเิลสกเ็ช่นกนั มนัไมไ่ดถ้กูทาํลาย

ดว้ยสมาธ ิมนัจะถกูทาํลายได ้กจ็ากปญัญา วปิสัสนาเท่านัน้เอง 

ฉะนัน้ หลงัจากเราไดส้มาธแิลว้ ไดค้วามสงบแลว้ ท่านสอนใหเ้จรญิวปิสัสนา เจรญิ

ปญัญาใหม้าก ใหพ้จิารณาธาตขุนัธ ์ พจิารณาขนัธ ์ ๕ คือรูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ ใหเ้หน็วา่ เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา อยู่อย่างต่อเน่ือง ถา้พจิารณา

อยู่เรื่อยๆ ปญัญาน้ี จะพฒันาจากจนิตามยปญัญา ขึ้นไปสู่ภาวนามยปญัญา มนัจะคอย

ดู คอยบอก คอยสอน ใหค้อยดู ใหค้อยคิดอยู่เรื่อยๆ อนัน้ีเป็นจนิตามยปญัญา แลว้ถา้

คดิบอ่ยๆ เขา้ กเ็หมอืนกบัวา่มนัจาํได ้พอมนัเกดิเหตกุารณข์ึ้นมา เวลาร่างกายเจบ็ไข ้ได ้

ป่วย มนัก็จะคดิปับ๊ และบอกเราวา่ ทีเ่ราเป็นทกุข ์ เพราะเราไปยดึมนั ถา้เราปลอ่ยวาง 

เรากเ็ป็นปกต ิ อนัน้ีจะเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นตามกนัมา เพราะฉะนัน้อย่าประมาทในการ

พจิารณาธรรมะ พระพทุธเจา้ทรงตรสัสอน ใหพ้วกเราพจิารณาอยู่เรื่อยๆ ใหเ้จรญิ

ปญัญา หลงัจากทีเ่ราออกจากสมาธแิลว้ 

เวลาเจรญิปญัญาน้ี จติจะตอ้งเหน่ือย เรากพ็กัจติ หยุดพกัจติ กลบัเขา้สู่สมาธ ิพกัผ่อน

จติ เมือ่พกัพอแลว้ กอ็อกมาพจิารณาธรรมะต่อไป น่ีคอืธรรมข ัน้สมาธแิละปญัญา ที่

จะตอ้งทาํควบคู่กนัไป เหมอืนกบัการเดนิ เราตอ้งใช ้ ท ัง้เทา้ซา้ยและเทา้ขวา เราย่างเทา้

ซา้ยแลว้ เรากต็อ้งย่างเทา้ขวา เรากา้วเทา้ซา้ยแลว้ เรากก็า้วเทา้ขวา สลบักนัไป สมาธกิบั
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ปญัญากเ็ช่นเดยีวกนั ตอ้งไปควบคู่กนั อย่าไปฟงัคนทีเ่ขาบอกวา่ สมาธไิมต่อ้งทาํหรอก 

ใหเ้จรญิปญัญาเลย อนัน้ีไมถ่กู บางคนกบ็อกวา่ เจรญิสมาธแิลว้ จะเกดิปญัญาขึ้นมาเอง 

อนัน้ีไมถ่กูอกีเหมอืนกนั แต่เป็นธรรมทีต่อ้งเจรญิท ัง้สองอย่าง เพยีงแต่การกระทาํ ต่าง

หนา้ทีก่นั สมาธใิหค้วามสงบ ใหก้าํลงั ใหก้ารพกัผ่อน ของจติใจ ส่วนปญัญานัน้ เปรยีบ

เหมอืนกบัมดี สาํหรบัใชฟ้นั ใชต้ดัสิง่ต่างๆ ทีม่ารบกวนในจติใจ ใหห้มดไป 

พวกเราท ัง้หลายทีเ่ป็นนกัปฏบิตั ิ ขอใหพ้งึสงัเกตวา่ จติใจของเรานัน้ตดิอยู่กบัธรรมะข ัน้

ไหน ถา้เราตดิสมาธิ กข็อใหเ้ราหนัมาเจรญิปญัญา ถา้เราตดิปญัญา พจิารณาอย่างเดยีว 

พจิารณามากไป เกดิอารมณฟ์ุ้ งซ่าน กลายเป็นวปิสัสนูขึ้นมา เกดิความเครยีดทาง

วปิสัสนา กข็อใหเ้ราหนัมาเจรญิสมาธ ิ สลบัไปกบัการเจรญิปญัญา บางคนพจิารณาทาง

ปญัญาแลว้ เกดิอาการตดิวปิสัสนา หลงตน คิดวา่ตวัเองรูจ้รงิขึ้นมา อนัน้ีก็อาจจะเป็นไป

ได ้ เพราะฉะนัน้ ตอ้งอาศยัธรรม ท ัง้ ๒ อย่าง เป็นเครื่องถว่งดุลกนั เป็นเครื่อง

สนบัสนุนกนั แลว้การเดนิทางสู่ มรรค ผล นิพพาน จะเป็นไปดว้ยความราบรื่นดงีาม 

จนกระท ัง่ถงึวาระสุดทา้ยแห่งธรรม คอืพระนิพพานนัน้เอง ดงันัน้ จึงขอฝากธรรมบทน้ี 

ใหไ้วก้บัญาตโิยม ผูเ้ป็นนกัปฏบิตัทิ ัง้หลายไดน้าํไปพนิิจ พจิารณา เพือ่ความเจรญิ 

รุ่งเรอืง กา้วหนา้ในทางธรรม ต่อไป การแสดงธรรมเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๖ 

อกศุล ๑๐ 
๑๐ กนัยายน ๒๕๔๓ 

พระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงธรรมไวว้า่ สตัวท์ ัง้หลายนัน้ มกีรรมเป็นของของตน จะทาํ

กรรมอนัใดไว ้ด ีหรอื ช ัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้ เพราะวา่ ความสุขกด็ ีความ

ทกุขก์ด็ ีความชัว่กด็ ีความดกีด็นี ัน้ พระพทุธองคท์รงเหน็แลว้วา่ มนัเกดิจากการกระทาํ 

ของพวกเราเอง คอื การกระทาํทางกาย ทางวาจา และทางจติใจ ถา้ทาํด ีทาํบญุ ทาํกศุล 

กจ็ะนาํมาซึง่ความสุข ความเจรญิ แต่ถา้ทาํบาป ทาํกรรม ทาํความชัว่ กจ็ะนาํมาซึง่ความ

ทกุข ์ความเสือ่มเสยี ความหายนะท ัง้หลาย 

พระพทุธองคท์รงรู ้ ทรงเหน็วา่ สตัวโ์ลกท ัง้หลายนัน้ มแีต่ปรารถนาความสุขดว้ยกนั

ท ัง้น ัน้ ไมม่ใีครปรารถนาความทกุข ์พระพทุธองคจ์งึทรงส ัง่สอน ใหส้ตัวโ์ลกท ัง้หลาย ทาํ

แต่ความด ี ทาํบญุ ทาํกศุลใหถ้งึพรอ้ม ละบาปกรรมท ัง้หลาย อย่าไปกระทาํกนั เพราะ

การทาํความดนีัน้ นาํความสุข ความสบาย มาใหก้บัเรา บญุกศุล ความดที ัง้หลายนัน้ 

เป็นของเยน็ ทาํไปแลว้ จะเกดิความเยน็ ท ัง้ผูท้ีก่ระทาํ และผูท้ีไ่ดร้บัการกระทาํ ส่วน

บาปนัน้เป็นของรอ้น เมือ่ทาํไปแลว้ กส็รา้งความรอ้นรนจติใจ ใหท้ ัง้ผูท้ีก่ระทาํ และ ผูท้ี่

ถกูกระทาํ 

ถา้พวกเราไมส่ามารถจะทาํความด ีทาํบญุกนัได ้อย่างนอ้ยก็อย่าไปทาํบาป เวลาเราไมไ่ด ้

ทาํบญุ ทาํกศุล ทาํความด ีจติใจเราจะไมเ่ยน็ แต่อย่างนอ้ย จติใจเรากไ็มร่อ้น บาปกรรม

นัน้ทาํได ้๓ ทาง คอื ทางกาย ทางวาจา และทางจติใจ เรยีกวา่ อกศุลกรรม หมายถงึ 

การกระทาํทีต่รงขา้มกบักศุลกรรม อกศุลกรรมทาํแลว้ นาํมาซึง่ความรอ้นรน กระวน

กระวาย ความทกุขเ์ผารนจติใจ 

อกศุลกรรมทางกายม ี๓ ประการ ประการแรกคอื การฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ประการที ่๒ คอื

การลกัทรพัย ์ ประการที ่ ๓ คอื การประพฤตผิดิประเวณี ท ัง้ ๓ ประการน้ี คอื 
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อกศุลกรรมทางกาย ถา้ทาํไปแลว้ กเ็กดิความทกุขค์วามรอ้นรน ตามมา ส่วนทางวาจา ม ี

๔ ประการดว้ยกนั คอื ๑ การพดูปดมดเทจ็ ๒ การพดูคาํหยาบ ๓ การพดูส่อเสยีด ๔ 

การพดูเพอ้เจอ้ น่ีคืออกศุลกรรมทางวาจา พดูไปแลว้ กน็าํมาซึง่ความเสือ่มเสยีแก่ผูพู้ด 

ทาํความไมส่บายใจ ใหแ้ก่ผูฟ้งั อกศุลกรรมทางใจ ม ี๓ ประการดว้ยกนั คอื ความโลภ 

ความโกรธ และ ความหลง ท ัง้หมดน้ีเรยีกวา่ อกศุลกรรม ๑๐ ประการ 

พระพทุธองคท์รงส ัง่สอน ใหพ้วกเรา ลด ละ อกศุลกรรม ท ัง้ ๑๐ ประการ อย่าไปทาํกนั 

เพราะวา่ทาํแลว้ จะมแีต่ผลเสยีเกดิขึ้นกบัตวัเรา และกบัผูท้ีถ่กูกระทาํ เช่น การฆ่าสตัว ์

ตดัชวีติน้ี ถา้เราทาํไปแลว้ ผูถ้กูกระทาํ จะมคีวามทกุขม์าก เพราะชวีติเป็นสิง่ทีท่กุคนรกั 

ทกุคนหวงแหน ไมม่ใีครอยากจะสูญเสยีชวีติของตวัไป แมแ้ต่ชวีติของสตัวเ์ลก็ สตัว ์

นอ้ย กม็คุีณค่าเท่าเทยีมกนั การรกัชวีติของสตัว ์ ของบคุคลนัน้ มคีวามเท่าเทยีมกนั 

คุณค่าชวีติ ของแต่ละบคุคล กเ็ท่าเทยีมกนั ถา้เราไมอ่ยากถกูผูอ้ืน่เขาทาํลายชวีติเรา เรา

กอ็ย่าไปทาํลายชวีติผูอ้ืน่ 

ประการที ่ ๒ อย่าไปลกัทรพัย ์ เพราะการลกัทรพัยน์ ัน้ เมือ่ทาํไปแลว้ นาํความทกุข ์

ใหก้บัผูท้ีสู่ญเสยีทรพัย ์ ผูท้ีล่กัทรพัย ์ จะมคีวามไมส่บายใจ เพราะกลวัจะถกูจบัไปทาํ

โทษ ประการที ่ ๓ อย่าประพฤตผิดิประเวณี สาม ีภรรยา บตุร ธดิา เป็นของมเีจา้ของ 

เป็นของรกั ของหวงแหน ถา้เราไปละเมดิในเรื่องเหลา่น้ี จะสรา้งความไมส่บายใจ สรา้ง

ความทกุขใ์จ สรา้งความโกรธแคน้ ใหก้บัผูท้ีถ่กูกระทาํ 

วธิทีีจ่ะต่อสูก้บัสิง่เหลา่น้ี ท่านสอนใหเ้รามเีมตตา รกักนั อย่าเบยีดเบยีนกนั ผูม้คีวาม

เมตตา ย่อมเป็นผูไ้มฆ่่า ไมท่าํลายชวีติผูอ้ืน่ เพราะมเีมตตา มกีารใหอ้ภยักนั ไมจ่องเวร 

จองกรรมกนั การทีเ่ราสามารถฆ่าผูอ้ืน่ไดน้ ัน้ เพราะมคีวามโกรธแคน้ เกดิความพยาบาท 

อยากใหเ้ขาตายจากไป แต่ถา้เรามคีวามเมตตา เราจะใหอ้ภยั เมือ่ใหอ้ภยัแลว้ เขาก็

ปลอดภยั เรากป็ลอดภยั ถา้ไมม่คีวามเมตตาแลว้ เราจะละการเขน่ฆ่ากนัไมไ่ด ้จงึขอให ้

พวกเราเจรญิเมตตาใหม้ากๆ พยายามมองทกุคน เหมอืนเป็นพี ่ เป็นนอ้งกนั ใหค้ิดวา่

เป็นเพือ่นเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ในวฏัสงสารดว้ยกนั ความทกุขข์องเรามมีากกนัอยู่ทกุคน

แลว้ อย่าเพิม่ความทกุขใ์หก้บัผูอ้ืน่ ดว้ยการกระทาํของเราเลย 
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การลกัทรพัยน์ ัน้ ท่านสอนใหเ้ราละดว้ยการมสีมัมาอาชพี คอืใหม้อีาชพีทีสุ่จรติ เลี้ยง

ปาก เลี้ยงทอ้ง ถา้เราทาํมาหากนิดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติแลว้ การที่เราจะไปลกัขโมย ไป

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ย่อมไมม่ ี

ส่วนการประพฤตผิดิประเวณี ท่านก็สอนใหเ้ราละ ดว้ยการมคีวามสาํรวมในกาม คอืให ้

รูจ้กัประมาณ รูจ้กัพอด ีใหม้คีวามพอใจ กบัสิง่ทีม่อียู่ ใหพ้อใจกบัสามขีองเรา ใหพ้อใจ

กบัภรรยาของเรา ถา้เรามคีวามพอใจในสิง่เหลา่น้ีแลว้ ความอยากจะมเีพิม่ มนักจ็ะไมม่ี 

ความอยากจะมเีพิม่น้ี เป็นความหลงของจติใจ คดิวา่ไดค้นน้ีแลว้จะดขีึ้น แต่แทนทีม่นั

จะด ีกลบัมปีญัหาตามมาอกีมากมาย วธิทีีจ่ะตดัปญัหาความทกุขด์า้นจิตใจเกี่ยวกบัเรื่อง

การประพฤตผิดิประเวณีน้ี เราตอ้งมคีวามสาํรวมในกามารมณ ์ อย่าปลอ่ยใหเ้ป็นไปตาม

ความอยาก ความตอ้งการ ถา้ปลอ่ยไปแลว้ จะไมม่คีวามพอ 

บางคนมภีรรยาเป็นรอ้ยก็ม ี เพราะขาดการควบคุมจติใจนัน่เอง ถอืวา่มเีงนิชะอย่าง ซื้อ

ได ้ กซ็ื้อ แต่ไมม่คีวามสุขหรอก เพราะไมอ่ิม่ ไมพ่อนัน้เอง จงึขอใหพ้วกเรา มคีวาม

พอใจกบัสาม ี กบัภรรยาของเรา มคีนเดยีวก็พอแลว้ จะมคีวามสุขยิง่กวา่มเีป็นสบิๆคน 

เพราะจะไมม่ปีญัหาบา้นเลก็ บา้นนอ้ย ทะเลาะกนั ตกีนัวุน่วาย คนทีอ่ยู่ตรงกลางกนิ

ไมไ่ด ้นอนไมห่ลบั รกัพีเ่สยีดายนอ้ง ไมรู่จ้ะทาํอย่างไร ควรตดัใจเสยี รกัหน่ึง รกัเดยีว 

ใจหน่ึง ใจเดยีว คอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ 

อกศุลกรรมทางวาจา คอื การพดูปดมดเทจ็ ท่านสอนใหล้ะดว้ยการเจรญิสจัจะ คอื ให ้

พดูความจรงิ พดูแต่สิง่ทีเ่ป็นจรงิ อย่าพดูโกหกหลอกลวงกนั ทกุคร ัง้ก่อนทีจ่ะพดูอะไร

ออกไป ขอใหค้ดิก่อนวา่ สิง่ทีเ่ราจะพดูนัน้เป็นความจรงิหรอืเปลา่ ถา้เป็นเรื่องไมจ่รงิ ก็

อย่าไปพดู ใหน่ิ้งเสยี ถา้จะพดู ขอใหเ้ป็นความจรงิ แลว้การโกหก กจ็ะไมเ่กดิขึ้น เวลา

พดูปดเรื่อยๆนัน้ ต่อไปคาํพดูจะไมม่คีวามหมาย ไมม่ค่ีาไมม่รีาคา พระพทุธเจา้ทรงสอน

พระราหลุ ซึง่เป็นพระโอรส สมยัทีพ่ระราหลุบวชเป็นสามเณร ท่านทรงสอนเกี่ยวกบัเรื่อง

การพดูวา่ คุณค่าของคนเรากอ็ยู่ทีส่จัจวาจา 
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พระพทุธเจา้ทรงยกตวัอย่าง โดยการตกันํา้ใส่ขนัใหเ้ตม็ แลว้ทรงเทนํา้ออกจากขนัทลีะ

นิด ทีล่ะหน่อย แลว้ตรสักบัพระราหลุวา่ ทกุคร ัง้ทีเ่ธอพดูเทจ็ คุณค่าของเธอจะลดลงไป

เรื่อยๆ เหมอืนกบันํา้ทีถ่กูเทออกจากขนัน้ี ถา้เธอพดูเทจ็ไปเรื่อยๆ ต่อไปคุณค่าของเธอ

จะหมดไป เหมอืนกบันํา้ในขนัทีถ่กูเททิ้งหมด การพดูเทจ็จงึเป็นการทาํลายคุณค่าของ

เธอนัน่เอง ทกุคร ัง้ทีเ่ธอพดูปด ความน่าเชื่อถอืในตวัเธอ ก็จะนอ้ยลงไปเรื่อยๆ ถา้พดู

ปด พดูเทจ็ จนเป็นนิสยั ต่อไปจะไมม่ใีครเชื่อคาํพดูของเธอ เธอจะกลายเป็นคนไมม่ี

คุณค่า ไปในทีสุ่ด 

เหมอืนเดก็เลี้ยงแกะ คร ัง้แรกทีต่ะโกนขอความช่วยเหลอื คนกว็ิง่มาช่วย แต่พอมาถงึก็

พบวา่ถกูหลอก ครัง้ต่อไป เกดิเหตกุารณจ์รงิๆขึ้น พอรอ้งขอความช่วยเหลอืออกไป ก็

ไมม่ใีครมาช่วยเหลอื เพราะวา่คาํพดูไมม่ค่ีาไมม่รีาคาอะไรแลว้ ดงันัน้ ขอใหเ้ราเหน็

คุณค่าของสจัจะ เหน็คุณค่าของคาํพดู เหน็โทษของการพูดโกหกมดเทจ็ แลว้ละเสยี 

เลกิเสยี ถา้พดูความจรงิไมไ่ด ้ กข็อใหน่ิ้งไว ้ จะดกีวา่ หรอืเลีย่งไปพดูเรื่องอืน่เสยี พูด

เรื่องฝน พดูเรื่องฟ้า พดูเรื่องแดด พูดเรื่องลม พูดอะไรกพ็ดูไป จะดกีวา่ไปพดูโกหก 

ประการต่อมา อย่าพดูคาํหยาบ เมือ่พูดไปแลว้ จะทาํใหเ้ราเป็นคนหยาบคาย เป็นคนไม่

สวยงาม ความสวยมอียู่สองแบบ รูปสวย และ วาจาสวย ถา้รูปสวย แต่เวลาพดูแลว้ฟงั

ไมไ่ด ้ จะไมม่ใีครอยากอยู่ดว้ย คนแบบน้ี เวลามสีาม ี มแีฟน จะอยู่กนัไมย่ดื ตอ้งเลกิ

รา้งกนัไป เพราะพดูจาหยาบคาย เวลาโกรธขึ้นมา กด่็าพอ่ลอ่แม ่ อย่างน้ีสามจีะอยู่ดว้ย

ไดย้งัไง ต่อใหส้วยเหมอืนนางงามจกัรวาล กไ็มส่ามารถทีจ่ะลบลา้งความหยาบคายนัน้

ได ้ถา้อยากเป็นทีร่กัใคร่ ยนิด ีของผูอ้ืน่ กข็อใหส้วยท ัง้รูป สวยท ัง้วาจา ถา้รูปไมส่วย ก็

ขอใหส้วยดว้ยวาจา เพราะปากเป็นต่อ รูปเป็นรองนัน้เอง วาจาทีไ่พเราะ ใครไดย้นิก็

อยากฟงั อยากเขา้หา เวลาฟงัเทศน ์ ฟงัธรรมของพระพทุธเจา้ รูส้กึมคีวามอิม่อกอิม่ใจ 

เพราะพระธรรมเทศนาของพระพทุธองคน์ ัน้ สวยท ัง้เบื้องตน้ สวยท ัง้เบื้องกลาง สวยท ัง้

เบื้องปลาย ฟงัแลว้ไพเราะหู ฟงัแลว้เกดิปีต ิมคีวามสุข มสีาระ มปีญัญา ดงันัน้ ขอให ้

ตรวจตราดูคาํพดู เหมอืนกบัเวลาทีเ่ราจะออกจากบา้น เรายงัส่องกระจก ดูหนา้ ดูตา 
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ตรวจตรา ดูความเรยีบรอ้ย ทกุคร ัง้ทีจ่ะพดู ขอใหใ้ชธ้รรมะ ใชส้ติ สอดส่อง ดูการพดู

ของเรา วา่พดูไปในทศิทางใด ไปในทางทีสุ่ภาพเรยีบรอ้ย หรอืพดูไปทางหยาบคาย 

ประการต่อมา อย่าไปพดูส่อเสยีด การพดูส่อเสยีดนัน้ ไมไ่ดห้มายถงึการพดูเสยีดสี แต่

การพดูส่อเสยีดน้ีแปลวา่ คาํพดูทีท่าํใหเ้กดิการแตกแยกกนั เช่นพดูยุแหย่ ใหส้าม ี

ภรรยาทีร่กักนั ใหแ้ตกแยกกนั บอกภรรยาวา่ สามไีปยุ่งกบัคนน้ี บอกสามวีา่ ภรรยาไป

ยุ่งกบัคนนัน้ อย่างน้ีเป็นตน้ ทาํใหเ้กดิความแตกแยก สรา้งความทกุขใ์หแ้ก่ผูอ้ืน่ เมือ่เขา

มารูท้หีลงั วา่เราเป็นคนอย่างน้ี เรากจ็ะเป็นคนทีไ่มม่ใีครเขาอยากคบคา้สมาคมดว้ย อยู่

ทีไ่หนกบัใครมแีต่จะสรา้งความแตกแยก 

เวลาพดูอะไร ใหพ้ดูดว้ยความเมตตา คาํนึงถงึประโยชนข์องผูฟ้งั ถา้พดูแลว้ ไมเ่กดิ

ประโยชนก์อ็ย่าไปพดู นกัปราชญ ์ เวลาพดูเรื่องของตวัเองมกัจะพดูเรื่องความไมด่ขีอง

ตน แมจ้ะมนีอ้ยนิด ส่วนความดขีองตนนัน้ ถงึแมจ้ะมมีากมายเท่าภเูขา กจ็ะไมค่่อยพดู

เท่าไร ในทางกลบักนัเวลาพดูถงึผูอ้ืน่ มกัจะพดูแต่ความดขีองเขา แมจ้ะมไีมม่าก เพราะ

เมือ่พดูไปแลว้ มแีต่จะด ี แต่ถา้พดูถงึความไมด่ขีองเขา มแีต่จะเสยี คนเรานัน้ มที ัง้ดี

และไมด่ ี ทาํไมถงึพดูแต่สิง่ทีไ่มด่ ี ทาํไมไมพ่ดูในสิง่ทีด่ ี ถา้พดูสิง่ทีด่แีลว้ ทกุคนจะมี

ความสุข ท ัง้คนพดู ท ัง้คนทีถ่กูพูดถงึ ฉะนัน้ เวลาพดูอะไร ขอใหร้ะมดัระวงั พดูแต่สิง่ที่

ด ีทีง่าม อย่าพดูทาํลายลา้งกนั มนัไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร 

ประการต่อมา อย่าพดูเพอ้เจอ้ เพราะคาํพดูเพอ้เจอ้นัน้ ไมม่สีาระ ไมม่ปีระโยชน ์ เรื่อง

นินทากาเล เป็นเรื่องเพอ้เจอ้ เวลาพดู ควรพดูเรื่องทีม่ปีระโยชน ์มสีาระ เช่น พดูเรื่องทาํ

ไร่ ทาํนา ทาํมา หากนิ หรอืพดูเรื่องศีล เรื่องธรรม ฟงัแลว้ไดค้วามรู ้มสีาระ มปีระโยชน ์

ใหร้ะวงัคาํพดู อย่าพดูเพอ้เจอ้ หาสารประโยชนไ์มไ่ด ้

ส่วนอกศุลกรรมทางจติใจ มอียู่ ๓ คอื ความโลภ ความโกธร ความหลง เมือ่มคีวาม

โลภเกดิขึ้นแลว้ จะมคีวามทกุขต์ามมา เพราะอยู่ไมเ่ป็นสุขเหน็อะไร กอ็ยากจะเอา 

อยากจะไดข้ึ้นมาทนัท ีและถา้มคีวามโลภมากๆ ถา้ไมส่ามารถหามาไดด้ว้ยความสุจรติ ก็

จะตอ้งหามา ดว้ยความมชิอบ ดว้ยความทจุรติ เช่นไปลกัไปขโมย แต่ถา้เรามคีวามมกั
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นอ้ย สนัโดษ พออยู่ พอกนิ พอเป็น พอไป พอใจในสิง่ทีเ่ราม ีพอใจในสิง่ทีไ่ดร้บัความ

โลภน้ีกจ็ะเหลอืนอ้ยลงไป หรอือาจจะหมดไปกไ็ด ้ ถา้เราไมม่คีวามโลภ เรากจ็ะมี

ความสุข เพราะวา่ไมม่กีเิลสเหลอือยู่ในจติใจ 

ความโกรธก็เช่นกนั เวลามคีวามโกรธ จติใจจะรอ้นรน กระวนกระวาย เกดิความอาฆาต 

เกดิความพยาบาท เกดิความแคน้ขึ้นมา อยากจะใหเ้ขานัน้ตายไปต่างๆ นานา อย่างน้ี

เป็นตน้ เราตอ้งใหอ้ภยั มคีวามเมตตา ใหอ้ภยัอยู่เสมอ แลว้เราจะเอาชนะตวัเอง เวลา

ชนะผูอ้ืน่ ก็จะสรา้งความเคยีดแคน้ใหก้บัเขา เวลาผูอ้ืน่ชนะ กจ็ะทาํใหเ้กดิความเคียด

แคน้ในตวัเรา แต่ถา้ชนะตวัเราเองได ้คอื ชนะความโกรธ จติใจของเรากจ็ะเยน็ จะสบาย 

อย่างในขณะน้ี ญาตโิยมนัง่อยู่น่ี ไมม่คีวามโกรธ มแีต่ความสบายใจ แต่ถา้มคีวามโกรธ

เกดิขึ้นมา จะรูส้กึอย่างไร มนักจ็ะรอ้นรนกระวนกระวายใจ 

ดงันัน้ เวลามคีวามโกรธ ขอใหต้ ัง้สตไิวใ้หม้ ัน่ แลว้บอกตวัเองวา่ ปลอ่ยเขาไปเกดิ สิง่ที่

เขาพดู สิง่ทีเ่ขาทาํไปแลว้ มนัผ่านไปแลว้ แกไ้ขอะไรไมไ่ด ้จะใหเ้ขาทาํใหถ้กูใจเราเสยีทกุ

เรื่องนัน้ ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ แต่เรื่องทีท่าํไดก้ค็อื การใหอ้ภยั เมือ่ใหอ้ภยัแลว้มนัจะเยน็ 

เพราะไดข้บัสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยั ออกไปจากจติ จากใจ เหมอืนกบัวา่ไมม่อีะไรเกดิขึ้น แต่

ถา้ไปด่าเขา หรอืไปคดิถงึเขาอยู่เรื่อยๆ ยิง่คดิกย็ิง่รุ่มรอ้นใจ คดิโกรธ คิดแคน้ คิดไป

เรื่อยๆ น่ีคือ ความไมส่บายใจ เวลาเราโกรธ กเ็หมอืนกบัเอาคอ้นมาทบุหวัเรา อย่าคดิวา่ 

เวลาเราโกรธแลว้ คนอืน่จะทกุขไ์ปกบัเราดว้ย คนทีเ่ราโกรธ เขาไมรู่เ้รื่องหรอก เขาสบาย 

แต่ผูท้ีเ่ดอืดรอ้น กค็ือใจเรานัน้เอง ฉะนัน้ เวลาเราเกดิความโกรธ พยายามใหอ้ภยั อย่า

ไปถอืโทษโกรธเคอืงเขา แลว้จติใจเราจะเยน็ 

ประการสุดทา้ย คอื ความหลง ความหลงคอือะไร กค็อืความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็

กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็บญุเป็นสิง่ทีไ่มน่่ากระทาํ กลบัเหน็บาปเป็นสิง่ทีน่่ากระทาํ เป็น

เพราะเหตใุด กเ็ป็นเพราะวา่ คนเรายงัไมเ่คยเหน็ผลของบญุนัน้เอง เวลาทาํบญุแลว้ ยงั

ไมเ่หน็ผลบญุ มนักไ็มม่กีาํลงัใจทีอ่ยากจะทาํ สูก้ารทาํบาปไมไ่ด ้ เช่น เวลาจะเอาเงนิไป

ทาํบญุน้ี สูเ้อาเงนิไปกนิเหลา้ เอาไปเทีย่ว สนุกกวา่ เหน็ผลทนัท ีเพราะในขณะนัน้เราจะ
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มคีวามสุข ไมเ่หน็ความทกุขท์ีซ่่อนอยู่ในความสุขนัน้ เพราะเวลาทีเ่ราไมม่เีงนิ เกดิอยาก

ไปเทีย่วขึ้นมา จะทาํอย่างไร มนักเ็กดิความทกุขข์ึ้นมา อย่างน้ีเป็นตน้ 

ดงันัน้ เราตอ้งพยายามศึกษาธรรมะ ใหเ้หน็วา่บญุคอืบญุ บาปคอืบาป ทาํบญุแลว้ จะทาํ

ใหสุ้ขใจ ทาํบาปแลว้ จะทาํใหร้อ้นใจ เมือ่เราเหน็ผลบญุทีเ่กดิขึ้นในใจแลว้ ต่อไปเราจะมี

กาํลงัใจในการทาํบญุ คนชัว่ชอบทาํบาป ไมช่อบทาํบญุ เพราะไมเ่หน็ผลของบญุและบาป 

คนดชีอบทาํบญุ ไมช่อบทาํบาป เพราะเหน็ผลของบญุและบาป วธิทีีจ่ะทาํใหเ้หน็ผลของ

บญุและบาป คอืการศึกษา ฟงัเทศน ์ฟงัธรรม อยู่เรื่อยๆ เขา้หาผูรู้ ้ศึกษาธรรมะ แลว้จะ

เกดิปญัญา แลว้จะรูว้า่การทาํบญุ ทาํกศุล เป็นสิง่ทีด่สีาํหรบัเรา รูว้า่การทาํบาป ทาํกรรม 

เป็นอนัตราย เป็นโทษกบัตวัเรา ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไวว้า่ ทาํด ีไดด้ ีทาํช ัว่ ได ้

แต่ความหายนะ ดงันัน้ ขอใหท้่านท ัง้หลาย จงทาํแต่ความด ี ละความชัว่ท ัง้หลาย แลว้

ท่านจะมแีต่ความผาสุก ความเจรญิรุ่งเรอืงโดยถา่ยเดยีว การแสดงธรรมเหน็วา่สมควร

แก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๗ 

ศรทัธา 
๒๓ กนัยายน ๒๕๔๓ 

การทีเ่ราจะเชื่อสิง่หน่ึงสิง่ใด หรอืบคุคลหน่ึงบคุคลใด เราจะตอ้งม ีความม ัน่ใจในบคุคล

นัน้ๆ วา่เขามสีจัจะในสิง่ทีเ่ขาพดู ในสิง่ทีเ่ขาบอกเรา เป็นสิง่ทีเ่ป็นความจรงิ เพราะคนเรา

นัน้ ไมช่อบใหใ้ครมาหลอก ไมช่อบถกูหลอกลวง เพราะการหลอกลวงน้ี ทาํใหเ้กดิความ

ผดิหวงั ทาํใหเ้กดิความเสยีใจ ถา้เราจะเชื่อใคร ขอใหเ้ราพจิารณาดว้ยปญัญา ใชเ้วลา

ตรกึตรอง ใชเ้วลาดูบคุคล ทีเ่ขาบอกอะไรกบัเรา อย่างโบราณทีท่่านบอกวา่ระยะทางเป็น

เครื่องพสูิจนม์า้ เวลาเป็นเครื่องพสูิจนค์น 

คนเรานัน้ จะรูว้า่เป็นคนด ีหรอืคนไมด่ ี เป็นคนพดูจรงิ หรอืพดูโกหกหลอกลวงนัน้ เรา

ตอ้งอาศยัเวลา เพราะวา่คนเราส่วนใหญ่มกัจะพูดในสิง่ทีต่รงกนัขา้ม พดูคร ัง้ สองคร ัง้ 

เราไมแ่น่ใจ วา่เขาพดูจรงิหรอืเปลา่ เพราะวา่คนเราสามารถหลอกลวงกนัได ้เวลารูจ้กักนั

ใหม่ๆ  จะพดูแต่สิง่ทีด่ีๆ  ไมพ่ดูในสิง่ทีไ่มด่ ี ใหเ้ราตายใจ ใหเ้ราหลงเชื่อ พอเราไปคบคา้

สมาคมกบัเขาแลว้ ต่อไปเขากจ็ะแสดงธาตแุท ้ สิง่ทีเ่ขาเป็นจรงิๆ ออกมา ถา้เราไม่

ระมดัระวงัตวั เราเชื่อเขาไปหมด เวลาเขาพลกิจากหนา้มอืเป็นหลงัมอื พลกิจากสิง่ทีเ่ขา

พดู พลกิจากความจรงิ เป็นความเทจ็ มนักจ็ะทาํใหเ้ราเกดิความเศรา้โศกเสยีใจ เกดิ

ความผดิหวงัถงึกบัหมดเน้ือ หมดตวัไปกไ็ด ้ ถา้ไมร่ะมดัระวงัเรื่องเหลา่น้ี จะเสยีใจ

ภายหลงั ท่านจงึสอนบอกวา่ เวลาจะฟงัใคร จะเชื่อใคร อย่าไปฟงั อย่าไปเชื่อ ถงึรอ้ย

เปอรเ์ซน็ต ์ใหฟ้งัดว้ยเหต ุฟงัดว้ยผล ฟงัดว้ยการพสูิจน ์คอืใหเ้วลาเป็นเครื่องพสูิจน ์วา่

จะทาํอย่างทีพ่ดูหรอืเปลา่ ทาํไดก้ี่คร ัง้ กี่คราว อนัน้ีตอ้งใชเ้วลาดูไปเรื่อยๆ แลว้เราจะรู ้

เราจะม ัน่ใจ 

อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัสอนไวก้เ็หมอืนกนั เรากไ็มรู่ว้า่ จะเชื่อท่านไดเ้พยีงใด แต่ถา้

เราดูกาลเวลาทีผ่่านมา สิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอนนัน้ มรีะยะเวลายาวนานถงึ 
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๒๕๐๐ กวา่ปี และตลอดระยะเวลา ๒๕๐๐ กวา่ปีทีผ่่านมา กม็ผูีพ้ยายามจะพสูิจน ์

พยายามจะลบลา้งพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ วา่เป็นสิง่ทีไ่มม่อีย่างทีพ่ระพทุธ

องคไ์ดท้รงส ัง่สอนไว ้ แต่เวลากไ็ดพ้สูิจนแ์ลว้วา่ คาํสอนของพระพทุธองคย์งัอยู่มาไดถ้งึ 

๒๕๐๐ กวา่ปี เพราะเป็นความจรงิ มคีนไดพ้สูิจน ์ ผูท้ีส่ามารถพสูิจน ์พระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ วา่เป็นสิง่ทีถ่กูตอ้ง ตามหลกัของความเป็นจรงิ กค็อืผูท้ีไ่ดศึ้กษา ไดย้นิ 

ไดฟ้งั พระธรรมคาํสอนของพระพทุธองคแ์ลว้ ไดน้าํหลกัธรรมคาํสอนนัน้ไปประพฤติ

ปฏบิตั ิ นาํไปพสูิจนดู์ วา่สิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รงสอน ทรงบอกไวน้ ัน้ มจีรงิหรอืไม ่ จน

ปรากฏเป็นพระอรยิสาวกข ัน้ต่างๆ เป็นพระอรยิบคุคลขึ้นมาอย่างมากมาย ในสมยั

พทุธกาลจนถงึสมยัปจัจบุนัน้ี พระอรยิสาวกทกุรูป ทกุองค ์ ไมม่อีงคห์น่ึง องคใ์ด มา

ประกาศหรอืคดัคา้น พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แมแ้ต่องคเ์ดยีว วา่พระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้นัน้ เป็นคาํสอนทีไ่มต่รงกบัหลกัความเป็นจรงิ 

ถา้เราจะเชื่ออะไรในโลกน้ี ขอใหเ้ราเชื่อในพระพทุธเจา้ เชื่อในพระธรรมคาํสอน เชื่อใน

พระอรยิสงฆส์าวก และเชื่อไดอ้ย่างม ัน่ใจรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ ไมว่า่ในสมยัพทุธกาล หรอืใน

สมยัน้ี สิง่ทีท่่านทรงสอนใหก้บัพวกเรานัน้ เป็นสิง่ทีม่อียู่ เป็นอยู่ ตามหลกัของความเป็น

จรงิ ไมใ่ช่เป็นเรื่องทีก่ขุึ้นมา ไมใ่ช่เป็นนิยายทีเ่ขยีนขึ้นมา แลว้เอามาขายกนั อนัน้ี ไมใ่ช่

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพราะวา่พระพทุธเจา้กด็ ีพระสงฆส์าวกกด็นี ัน้ การที่

ท่านออกมาส ัง่สอนธรรมะใหก้บัพวกเรานัน้ ท่านไมไ่ดส้อนเพือ่ตอ้งการอะไรเป็นสิง่ตอบ

แทนจากพวกเราเลย แต่ท่านสอนออกมาจากความเมตตา กรุณา คอืมคีวามสงสาร 

เพราะเหน็พวกเรายงัตกอยู่ในกองฟืนกองไฟแห่งความทกุขอ์ยู่ 

พวกเราน้ี ถงึจะมเีงนิ มทีอง มยีศ มตีาํแหน่งสูงขนาดไหน มเีงนิมากมายขนาดไหน มี

กามสุข สามารถซื้อขา้ว ซื้อของ ไปเทีย่วเตร่ ไปเสพ ไปกนิอะไรต่างๆ นานาได ้ใช่วา่จะมี

ความสุข ยงัหนีไมพ่น้ความทกุข ์ความทกุขน้ี์ตดิตามเรามา เหมอืนเงาตามตวั พระองค์

ทรงเหน็ความทกุขข์องเรา พระองคเ์คยเสพมาก่อน เคยอยู่ เคยกนิ เคยสุข เคยทกุข ์

เหมอืนกบัพวกเรามาก่อน พระองคท์รงรูว้า่ ความทกุขข์องพวกเรานัน้หนกัหนาสาหสั

ขนาดไหน ดงันัน้ หลงัจากทีพ่ระพทุธองคท์รงตรสัรูธ้รรมแลว้ ทรงสามารถดงึพระองค ์
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ออกจากกองเพลงิของความทกุขไ์ด ้แลว้ พระพทุธองคจ์งึเกดิความสงสาร เป็นห่วงเป็น

ใย อยากจะช่วยใหพ้วกเราไดพ้น้จากกองฟืน กองไฟ ของความทกุข ์ พระองคจ์งึสละ

เวลา ตลอดเวลา ๔๕ พรรษา หลงัจากทีไ่ดต้รสัรู ้ จนกระท ัง่ถงึวนัเสดจ็ดบัขนัธ์

ปรนิิพพาน เอาธรรมะทีพ่ระพทุธองคท์รงรู ้ทรงเหน็ มาส ัง่สอนพวกเรา เพือ่ทีพ่วกเราซึง่

เปรยีบเหมอืนคนตาบอด จะไดล้มืตาขึ้นได ้

พระพทุธองคเ์ปรยีบเหมอืนกบัหมอรกัษาโรคตา รกัษาความมดืบอดของเรา ให ้

กลายเป็นดวงตาทีส่วา่งไสวขึ้นมาภายในจติใจของเรา โดยการนอ้มนาํเอาธรรมะ ทีพ่ระ

พทุธองคท์รงส ัง่สอน มาประพฤตปิฏบิตั ิ เรากจ็ะสามารถ ทาํใหด้วงตาของเรานัน้ 

กลายเป็นดวงตาของธรรมขึ้นมาได ้เป็นผูม้แีสงสวา่งแห่งธรรม เป็นผูส้ามารถทีจ่ะดาํเนิน

ชวีติไปไดอ้ย่างราบรื่นดงีาม 

สิง่ต่างๆ ทีเ่รายงัไมเ่หน็นัน้ พระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็มาก่อน ท ัง้ๆ ทีเ่รากม็ตีาเหมอืนกนั 

แต่ตาเรานัน้มองไดแ้ค่รูปอย่างเดยีว ไมส่ามารถมองสิง่ทีล่ะเอยีดยิง่กวา่รูปท ัง้หลายได ้

นัน่คอืเรื่องของนรกกด็ ี สวรรคก์ด็ ี ภพภมูต่ิางๆ กด็ ี ตายไปแลว้ตอ้งไปเวยีนวา่ยตาย

เกดิกด็ ีมรรค-ผล-นิพพานกด็ ีเป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือวสิยัของเรา ทีจ่ะสามารถเหน็ได ้เราตอ้ง

อาศยัคนอย่างพระพทุธเจา้ คอยชี้ คอยบอกเรา เพราะฉะนัน้ ขอใหเ้ราเชื่อในสิง่ต่างๆ ที่

พระองคท์รงส ัง่สอนเรา วา่นรกนัน้มจีรงิ สวรรคน์ ัน้มจีรงิ บาปบญุมจีรงิ ความด ีความ

ชัว่นัน้มจีรงิ 

ถา้เราอยากจะปฏเิสธเรื่องนรก เรื่องสวรรคแ์ลว้ละก ็ เรากป็ฏเิสธเสยีก่อนวา่ ความโลภ 

ความโกรธ และความหลงนัน้ ไมม่ใีนจติใจของเรา เพราะวา่ความโลภ ความโกรธ ความ

หลงนัน้ มนัเป็นตน้เหตทุีจ่ะพาเราไปสูน่รกนัน่เอง ถา้เราไมส่ามารถทีจ่ะปฏเิสธวา่ ความ

โลภ ความโกรธ ความหลงน้ี ไมม่อียู่ในจติใจของเราแลว้ เรากไ็มส่ามารถปฏเิสธนรก 

ปฏเิสธสวรรคไ์ด ้ เพราะวา่นรกสวรรคน์ ัน้ มนัเป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํของเราทาง

จติใจจรงิๆ เวลาเรามคีวามโลภ มคีวามโกรธ มคีวามหลง อยู่ในจติใจของเรา จติใจของ

เราจะมอีารมณท์ีจ่ะนาํไปสู่การกระทาํ ทีเ่ป็นอกศุลท ัง้หลาย เช่นไปฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ไปลกั

ทรพัย ์ไปประพฤตผิดิประเวณี ไปเสพสุรายาเมา อย่างน้ีเป็นตน้ 
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เวลาทีเ่ราไมม่คีวามหลงแลว้ เราจะไปเสพสุรา ใหม้นัเสยีเงนิเสยีทองทาํไม จะไปเสพสุรา 

ใหม้นักลายเป็นคนไมม่สีตสิตงัทาํไม เพราะวา่เวลาทีเ่ราเสพสุราไปแลว้ ทาํใหเ้ราไม่

สามารถควบคุมจติใจของเราได ้ ไมม่สีตทิีจ่ะยบัย ัง้ความคดิต่างๆได ้ ไมม่สีตทิีจ่ะยบัย ัง้

คาํพดู และการกระทาํต่างๆได ้ถา้เราสงัเกตดู เราจะเหน็วา่ เวลาเสพสุราเขา้ไปแลว้ เรา

จะทาํความชัว่ไดง้า่ย แต่เวลาทีไ่มเ่สพสุรา เรายงัมคีวามเกรงกลวัต่อบาป มคีวามอาย 

แต่พอเสพสุราเขา้ไปในร่างกายแลว้ กเ็กดิความเมาขึ้นมา เกดิความบา้ระหํา่ขึ้นมา เกดิ

ความไมก่ลวับาปขึ้นมา เกดิความไมม่ยีางอายขึ้นมา กจ็ะพดูเลอะเทอะ พดูจาหยาบคาย 

ถอ้ยคาํทีพู่ดเมือ่พดูออกไปแลว้ ฟงัแลว้ไมร่ื่นหู ไม่น่าฟงั คนอืน่กไ็มอ่ยากเขา้ใกล ้

เวลาทีไ่มไ่ดเ้สพสุรา จะพดูอะไรกจ็ะมคีวามระมดัระวงั ใหส้ิง่ทีพ่ดูออกไปนัน้ เป็นคาํพูด

ทีสุ่ภาพเรยีบรอ้ย ไมพ่ดูถอ้ยคาํทีห่ยาบคาย แลว้ทาํไมถงึตอ้งไปเสพสุรา ก็เพราะความ

หลงนัน้เอง หลงคดิวา่ เสพสุราเขา้ไปแลว้ มนัจะสบายใจ เวลามคีวามทกุข ์ไดด้ืม่สุราเขา้

ไป มนัจะดบัทกุขไ์ด ้เวลาวา่งไมรู่จ้ะทาํอะไรด ีเบือ่ เซง็ กด็ืม่สุราเขา้ไป พอกนิเขา้ไปแลว้ 

มนักก็ลายเป็นการกระทาํ ทีจ่ะนาํไปสู่อกศุลกรรมท ัง้หลาย คอืเหตซุึง่จะนาํมาซึง่ความ

ทกุข ์นาํไปสูอ่บาย นาํไปสู่นรก นัน้เอง 

พระพทุธเจา้ไมไ่ดท้รงสรา้งอะไรขึ้นมา ไมไ่ดท้รงเสกอะไรขึ้นมา ไมไ่ดท้รงเป็นผูท้ีท่าํอะไร

ขึ้นมา แลว้เอามามอบใหก้บัพวกเรา พระพทุธองคเ์พยีงแต่เป็นผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรม คอื

เป็นผูท้ีม่ปีญัญา สามารถทีจ่ะเขา้ใจท ัง้เหตแุละผล เหตุกค็อืการกระทาํ ทางกาย ทาง

วาจา และทางจติใจ เมือ่ทาํไปแลว้ ผลกจ็ะตามมาในจติใจ และทางร่างกาย และในภพ

ชาตต่ิอๆไป เวลาเราทาํความชัว่ ทาํไมด่ ี จติใจเราจะมคีวามทกุข ์ ร่างกายจะถกูทาํรา้ย 

เวลาเราทาํความด ี จติใจเรากม็คีวามสุข จติใจเรากด็ ี ร่างกายเรากส็บาย เพราะไมม่ใีคร

มาทาํรา้ย อนัน้ีเป็นผลทีจ่ะตามมา และต่อไป เวลาทีเ่ราตายไปแลว้ จติใจเรากจ็ะไปสูภ่พ

หนา้ ชาตหินา้ จะตอ้งไปเกดิต่อไป เป็นพรหมบา้ง เป็นเทพบา้ง เป็นมนุษยบ์า้ง เป็นเดยีร

ฉานบา้ง ขึ้นอยู่กบับญุกรรม ทีไ่ดท้าํไว ้

แมจ้ะมพีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ มาส ัง่สอนเรื่องเหลา่น้ีหรอืไมก่็ตาม สิง่เหลา่น้ีกย็งัมอียู่ สิง่

เหลา่น้ีเป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครสามารถปฏเิสธได ้ เหมอืนกบัไมม่ใีครสามารถปฏเิสธไดว้า่ โลกน้ี 
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ไมใ่ช่โลกกลม โลกน้ีมนัแบน อนัน้ีเราไมส่ามารถปฏเิสธได ้แต่ในอดตีนัน้ ไมม่ผูีท้ีรู่ ้ ผูท้ี่

ศึกษาเรื่องเหลา่น้ี คนส่วนใหญ่กเ็ชื่อวา่โลกน้ีแบน เวลานัง่เรอืไปสุดขอบทะเล กก็ลวัวา่

จะตกไปนอกโลก อย่างน้ีเป็นตน้ อนัน้ีเป็นความเชื่อ ทีไ่มถ่กูกบัหลกัความเป็นจรงิ และ

ต่อมากไ็ดม้กีารพสูิจนแ์ลว้ วา่โลกน้ีมนัไมแ่บน โลกน้ีมนักลม หลงัจากไดพ้สูิจนแ์ลว้ วา่

โลกน้ีกลม ความเชื่อทีว่า่ โลกแบน กไ็มส่ามารถจะลบลา้ง ความจรงิทีว่า่โลกกลมได ้ฉนั

ใด เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ เรื่องบาป บญุ คุณ โทษ เรื่องการเวยีนวา่ยตายเกดิ เรื่องด ี

เรื่องช ัว่น้ี กเ็ป็นความจรงิ จะมใีครมาบอกมาสอนเราหรอืไมก่ต็าม สิง่เหลา่น้ีกย็งัคงอยู่ 

ไมม่ใีครสามารถมาลบลา้งได ้ พระพทุธศาสนาสามารถอยู่มาไดก้วา่ ๒๕๐๐ ปี เพราะ

พระพทุธศาสนา สอนตามหลกัของความเป็นจรงินัน่เอง 

ผูท้ีม่ศีรทัธา มคีวามเชื่อ ในพระธรรมคาํสอน ของพระพทุธองค ์ย่อมนอ้มเอาธรรมะนัน้ 

มาประพฤตปิฏบิตั ิคอืทาํแต่ความด ีละความชัว่ และชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจน ชาํระ

ความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดไปจากจติใจ กจ็ะไดร้บัแต่ผลทีด่ ี มแีต่ความ

ผาสุก ความเจรญิรุ่งเรอืง ในทางตรงกนัขา้ม ผูท้ีไ่มเ่ชื่อ มกัชอบทาํแต่สิง่ทีต่รงกนัขา้ม

กบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คือ พระองคส์อนใหท้าํความด ี เขากไ็มท่าํความดกีนั 

พระพทุธเจา้สอนใหล้ะความชัว่ กม็กัจะไมล่ะกนั กลบัชอบทาํความชัว่ พระพทุธเจา้สอน

ใหช้าํระจติใจ เอาความโลภ ความโกรธ ความหลงใหอ้อกไปจากจติจากใจกไ็มช่อบทาํ

กนั กลบัชอบสะสมความโลภ ความโกรธ ความหลง คอืโลภใหม้ากขึ้น โกรธใหม้ากขึ้น 

สรา้งความหลงใหม้มีากยิง่ขึ้นกวา่เดมิ เมือ่ทาํในสิง่เหลา่น้ีแลว้ ผูท้ีไ่มเ่ชื่อในคาํสอนของ

พระพทุธองค ์ กม็กัจะตกอยู่ในทีน่ ัง่ลาํบาก มกัจะมแีต่ความทกุข ์ ความหายนะ ความ

เสือ่มเสยี อนัน้ีเราเหน็กนัได ้ลองไปดูทีคุ่กทีต่ะราง คนทีต่ดิคุก ตดิตะราง ส่วนใหญ่นัน้

เพราะไปทาํผดิศีล ผดิธรรม ไมเ่ชื่อวา่ จะมผีลตามมา 

ถา้จะเชื่อใคร กข็อใหเ้ชื่อใน พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เชื่อไดอ้ย่างรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์

วา่เป็นสิง่ทีส่ามารถนาํประโยชนข์ ัน้สูงสุด มาใหก้บัชวีติเรา ชวีติของเราจะมคีวาม

เจรญิรุ่งเรอืง มคีวามผาสุก มคีวามสบาย ไมม่คีวามทกุข ์ กเ็พราะวา่เราไดป้ฏบิตัติาม

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ คอืละความชัว่ ทาํความด ี และชาํระจติใจใหส้ะอาด
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หมดจด ดว้ยการละความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้เอง จงึขอฝากศรทัธาความเชื่อ

อนัน้ี ใหก้บัท่านท ัง้หลายไปศึกษา พนิิจพจิารณา และนาํไปประพฤตปิฏบิตัิ เพือ่ความ

ผาสุกและความเจรญิรุ่งเรอืงต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๘ 

ฆราวาสธรรม ๔ 
๒๔ กนัยายน ๒๕๔๓ 

เวลาทีพ่ระพทุธองค ์ทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดญาตโิยม หรอื โปรดพระภกิษุ สามเณร 

ทกุคร ัง้พระพทุธองคจ์ะทรงพจิารณา เลอืกเฟ้นธรรมะทีเ่หมาะสมกบัผูท้ีก่าํลงัฟงัอยู่ 

เพราะวา่ธรรมะนัน้เปรยีบเหมอืนกบัยารกัษาโรค เป็นยารกัษาโรคทางจติใจ คอื โรคเศรา้

หมอง โรคของความทกุข ์ ความไมส่บายใจ ความกงัวลใจ ความเศรา้โศกเสยีใจ สิง่

เหลา่น้ีนัน้ เป็นโรคของจติใจ ต่างจากโรคของร่างกาย โรคของร่างกาย กม็ปีวดหวั ตวั

รอ้น เป็นไข ้ เป็นหวดั เจบ็เทา้ ปวดทอ้ง อย่างน้ีเป็นตน้ มคีวามแตกต่างกนั เวลาที่

พระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรม พระพทุธองคจ์งึเลอืกยาทีเ่หมาะสมกบัผูฟ้งัธรรมนัน้ๆ ถา้

เป็นฆราวาส กจ็ะแสดงธรรมแบบหน่ึง ถา้เป็นพระภกิษุ เป็นนกับวช ท่านกจ็ะแสดง

ธรรมอกีแบบหน่ึง เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเพศ กบัวยั ใหเ้หมาะสมกบัภมูจิติ ภมูธิรรม ของ

แต่ละบคุคล เวลาทีเ่ราไปหาหมอ หมอกจ็ะตอ้งใหย้าทีเ่หมาะสมกบัโรค ถา้เราเป็นโรค

ปวดทอ้ง แต่หมอใหย้ารกัษาโรคปวดหวัมา โรคปวดทอ้งก็จะไมห่าย กนิยาเขา้ไปกไ็ม่

เกดิประโยชน ์ ดไีมด่ ี อาจจะเกดิโทษขึ้นมากไ็ด ้ เพราะใหย้าผดิ คนไขด้ไีมด่อีาจจะเกดิ

อาการแพย้า หรอือาจจะตายไปกไ็ด ้

การแสดงธรรมของพระพทุธเจา้แต่ละคร ัง้น ัน้ พระองคจ์งึทรงเลอืกธรรมทีเ่หมาะสมกบั

ผูฟ้งั สมยัทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงธรรมะคร ัง้แรกนัน้ มผูีฟ้งัธรรมะอยู่ ๕ รูปดว้ยกนั 

คอื พระปญัจวคัคีย ์ พระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ น้ี ท่านเป็นนกับวช ท่านเป็นผูแ้สวงหา

ความสุขทางดา้นจติใจ ท่านไมไ่ดแ้สวงหาความสุขจาก รูป เสยีง กลิน่ รส และ เครื่อง

สมัผสั คอื กามสุข อนันัน้ เป็นความสุขของฆราวาส ความสุขของสมณะเพศ คือการหา

ความสงบของจติใจ ทน้ีี จติใจจะสงบ หรอืไมส่งบ กข็ึ้นอยู่กบัความสามารถทีจ่ะกาํจดั

เหต ุ ทีจ่ะนาํมาซึง่ความไมส่งบของจติใจไดห้รอืไม ่ เหตทุีน่าํมาซึง่ความไมส่งบของจติใจ
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นัน้ พระพทุธองคท์รงแสดงไว ้ในอรยิสจั 4 คอื สมทุยั ไดแ้ก่กามตณัหา ภวตณัหา และ

วภิวตณัหา คอื ความอยากท ัง้หลายนัน้เอง 

ความอยากสมัผสัรูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสั อนัน้ีเป็นกามตณัหา ความอยากม ี

ความอยากเป็น เช่น อยากเป็น ส.ส. อยากเป็นนายก อยากเป็นรฐัมนตร ี อนัน้ีเรยีกวา่

ภวตณัหา ส่วนวภิวตณัหา กค็อื ความอยากไมม่ ีอยากไมเ่ป็น เช่น ไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยาก

เจบ็ ไมอ่ยากตาย คอืความกลวันัน้เอง วภิวตณัหากค็อื ความกลวั กลวัแก่ กลวัเจบ็ 

กลวัตาย พระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงใหเ้หน็ ใหเ้ขา้ใจวา่ สิง่เหลา่น้ีเป็นตน้เหต ุทีจ่ะนาํมาซึง่

ความทกุขท์างดา้นจติใจของนกับวช ของสมณะท ัง้หลาย ถา้อยากจะทาํใหจ้ติสงบ จติใจ

ไมม่คีวามทกุข ์ กต็อ้งละกามสุข ละกามตณัหา ละความอยากม ี อยากเป็น เป็นพระ

ลูกวดั กอ็ย่าไปอยากเป็นเจา้อาวาส อย่าไปอยากเป็นเจา้ฟ้า เจา้คุณ ถา้ไมม่คีวามอยาก

แลว้ จะไมม่คีวามดิ้นรน จะไมม่คีวามทกุข ์

ส่วนความแก่ ความเจบ็ ความตาย ท่านบอกวา่อย่าไปกลวัมนั ถา้กลวัมนัแลว้ มนัก็มแีต่

ความทกุขอ์ย่างเดยีว เพราะวา่ ความแก่ ความเจบ็ ความตาย มนัเป็นเรื่องของร่างกาย 

ไมใ่ช่เรื่องของจติใจ จติใจน้ี ไมแ่ก่ตามร่างกาย ไมไ่ดเ้จบ็ตามร่างกาย ไมไ่ดต้ายตาม

ร่างกาย แต่จติใจหลง เลยไปผูกตดิกบัร่างกาย ทาํใหค้ดิวา่ เวลาร่างกาย แก่ เจบ็ ตาย 

จติใจจะ แก่ เจบ็ ตาย ไปดว้ย ถา้สามารถระงบัความกลวัน้ีได ้จะทาํใหเ้ราอยู่ในโลกน้ีได ้

ดว้ยความผาสุก ความสบายใจ เพราะวา่เขา้ใจแลว้วา่ อะไรคอืสิง่ทีจ่ะตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ 

ตอ้งตาย อะไรคอืสิง่ทีไ่มต่อ้งแก่ ไมต่อ้งเจบ็ ไมต่อ้งตาย สามารถแยกแยะไดร้ะหวา่ง

กายกบัจติ กายนัน้ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย เป็นธรรมดา ส่วนจติใจ ไมแ่ก่ ไมเ่จบ็ ไม่

ตาย ร่างกายตายไปแลว้ จติตอ้งไปเกดิใหม่ 

เวลาทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงธรรมะใหก้บัฆราวาสผูค้รองเรอืน จะแสดงธรรมะทีต่่าง

จากธรรมะของสมณะ เพราะวา่ธรรมะของผูค้รองเรอืนนัน้ มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องขา้ว

ของเงนิทอง และบคุคลต่างๆ ทีเ่กี่ยวพนักนั ดงันัน้ ธรรมะของฆราวาสจงึไมเ่หมอืนกบั

ธรรมะของสมณะ พระพทุธองคท์รงแสดงธรรมะของฆราวาสไว ้ ๔ ประการดว้ยกนั 

เรยีกวา่ฆราวาสธรรม ๔ คอื ธรรมทีฆ่ราวาสผูค้รองเรอืน ควรจะมไีวเ้ป็นเครื่องนาํพา
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จติใจ เป็นเครื่องนาํพาความประพฤตปิฏบิตั ิถา้มฆีราวาสธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ ผูท้ี่

อยู่ครองเรอืน จะอยู่อย่างมคีวามสุขตามฐานะ ตามอตัภาพของตน 

ธรรมะท ัง้ ๔ ประการคอื ๑. จาคะ การเสยีสละ ๒. สจัจะ ความจรงิใจ ๓. ขนัต ิความ

อดทน ๔. ทมะ ความอดกล ัน้ การขม่จติขม่ใจ ชนะตนดกีวา่ชนะผูอ้ืน่ ผูท้ีม่ธีรรมะท ัง้ ๔ 

ประการน้ีแลว้ กเ็ปรยีบเหมอืนกบัทหารทีม่อีาวุธครบมอื พรอ้มจะเขา้สู่สมรภมู ิ ต่อสูก้บั

ศตัรูท ัง้หลาย ทีจ่ะมาสรา้งความเสือ่มเสยี ความหายนะ ความทกุขต่์างๆ ท่านจงึสอน

ฆราวาสท ัง้หลาย ใหร้ะลกึถงึธรรมะท ัง้ ๔ ประการน้ี ตรวจตราดูวา่ ธรรมะท ัง้ ๔ 

ประการน้ี มอียู่ภายในใจหรอืเปลา่ ถา้ไมม่ ี กพ็ยายามสรา้งใหม้นัเกดิขึ้น เพือ่ประโยชน์

สุขของตนเอง 

จาคะ คอื การเสยีสละ การแบง่ปนัความสุข แบง่ปนัประโยชนข์องเราใหแ้ก่ผูอ้ืน่บา้ง มี

มาก กแ็บง่มาก มนีอ้ย กแ็บง่นอ้ย เวลาทานอาหารร่วมกนั เรากแ็บง่ปนัอาหารกนั ไม่

ตอ้งคดิวา่ เราจะกนิแต่เราคนเดยีว ใหค้ดิถงึคนอืน่ดว้ย เพราะทกุคนกม็ปีาก มทีอ้ง

เหมอืนกนั มคีวามหวิ มคีวามตอ้งการเหมอืนกนั ถา้ไดแ้บง่ปนัตามอตัราส่วนแลว้ ทกุ

คนกจ็ะอยู่กนัได ้ดว้ยความร่มเยน็ เป็นสุข ไมว่า่จะเป็นสงัคมใหญ่ หรอืสงัคมเลก็กต็าม 

ถา้มกีารแบง่ปนั มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัแลว้ สงัคมนัน้ กจ็ะเป็นสงัคม ทีอ่ยู่กนัได ้

ดว้ยความสงบสุขเช่นในขณะน้ี มอีทุกภยัเกดิขึ้นตามภาคต่างๆ มคีวามเดอืนรอ้นในเรื่อง

ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และอาหารการกนิต่างๆ มกีารบรจิาคปจัจยั ๔ 

เป็นขา้ว เป็นของ เป็นเงนิ เป็นทอง เพือ่เอาไปช่วยเหลอืเพือ่นร่วมชาต ิ ทีไ่ดร้บัความ

เดอืดรอ้น ไดบ้รรเทาคลายความทกุขท์ีม่อียู่ ใหห้นกัเป็นเบา ถา้ต่างฝ่ายต่างมจีาคะ คอื 

มกีารเสยีสละ มกีารบรจิาค มกีารใหซ้ึง่กนัและกนัแลว้ สงัคมนัน้กจ็ะอยู่กนัดว้ยความ

ร่มเยน็ผาสุก ทกุคนกพ็อม ีพออยู่ พอกนิเพราะวา่ปจัจยั ๔ น้ี มนัไมใ่ช่ตวัสาํคญั ตวัที่

สาํคญั คอื ธรรมะทีอ่ยู่ในจติใจของเรา บางคนกนิไดเ้ยอะ กนิไดม้าก แต่กนิคนเดยีว ไม่

แบง่คนอืน่เขา กไ็มม่คีวามสุขใจ แต่พอมกีารเสยีสละ แบง่ปนัอาหารกนั ร่างกายกพ็ออยู่

ได ้ใจกอ็ิม่ ใจมคีวามสุข เพราะมกีารเสยีสละ มจีาคะนัน้เอง 
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สจัจะ คอืความจรงิใจ คนเราอยู่ดว้ยกนั ตอ้งมคีวามจรงิใจต่อกนั ปากกบัใจตอ้งตรงกนั

ไมค่วรอยู่ดว้ยการโกหก หลอกลวงกนั ระหวา่งสามแีละภรรยา ควรจะมสีจัจะ มคีวาม

จรงิใจต่อกนัและกนั คอื มคีวามซือ่สตัยต่์อกนันัน่เอง ไมน่อกใจกนั มรีกัหน่ึง ใจเดยีว 

ถา้มสีิง่เหลา่น้ีแลว้ จะมคีวามสบายใจ ทกุคนไมต่อ้งหวาดระแวงกนั ไมต่อ้งกงัวลวา่จะ

ถกูหลอกลวงหรอืเปลา่ ลูกกบัพอ่แมก่เ็หมอืนกนั ตอ้งมสีจัจะ เวลาบอกพอ่แมว่า่จะไป

โรงเรยีน กต็อ้งไปโรงเรยีน ไมใ่ช่บอกไปโรงเรยีน แลว้กไ็ปเทีย่วเตร่ ตามผบั ตามบาร ์

ตามสถานทีท่ีไ่มค่วรไป ไมค่วรโกหกหลอกลวงพ่อแม ่พอ่แมท่ราบเขา้จะเสยีใจ 

คนไมม่สีจัจะ มกัจะทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม เป็นทีน่่ารงัเกยีจ ไมน่่าคบคา้สมาคมดว้ย เป็น

คนทีไ่มม่ใีครอยากรูจ้กัมกัคุน้ ไมอ่ยากขอ้งเกี่ยวดว้ย คนพูดปดเป็นคนไมส่วย ไมง่าม 

อยู่ในสงัคมใดกจ็ะมแีต่จะสรา้งความไมไ่วว้างใจใหเ้กดิขึ้นกบัสงัคมนัน้ ทาํใหเ้กดิความ

ระแวง เกดิความทกุข ์ ความไมส่บายใจตามมา ถา้อยากใหส้งัคมเป็นสงัคมทีด่งีาม อยู่

แลว้สบายใจ กข็อใหม้สีจัจะ พดูความจรงิ ถา้พดูความจรงิไมไ่ด ้ กใ็หน่ิ้งเสยี หรอื

หลกีเลีย่งไปพดูเรื่องอืน่ ไมจ่าํเป็นตอ้งมาโกหกหลอกลวงกนั สรา้งความไมส่บายใจต่อ

กนัและกนั เมือ่เราพดูโกหกหลอกลวง เราจะไมส่บายใจ เพราะกลวัถกูจบัผดิ วา่เป็นคน

พดูปดมดเทจ็ เป็นคนไมม่ ีคุณค่าทางวาจา ทาํใหท้กุขใ์จ หาความสุขทางใจไมไ่ด ้

ขนัต ิคอื ความอดทน อยู่ในโลกน้ี ตอ้งอดทนกบัความยากลาํบาก บางคร ัง้บางคราวขาด

อาหารไปบา้ง เวลารบัประทานอาหาร บางทกีช็า้ไปบา้ง สายไปบา้ง เกดิความหวิโหย

ขึ้นมา กต็อ้งอดทน ถา้ไมอ่ดทน กจ็ะทกุขม์าก เวลาเหน็สิง่ต่างๆ ทีค่นอืน่เขามกีนั เราก็

อยากได ้ถา้ไมม่คีวามอดทน บางทอีาจไปลกัขโมยสิง่ของเหลา่นัน้มา การลกัขโมย เราก็

ทราบแลว้วา่ ผลทีจ่ะตามมาเป็นอย่างไร เราไดอ่้านขา่วทางหนา้หนงัสอืพมิพอ์ยู่เสมอวา่ 

คนทีไ่ปขโมย ไปลกัทรพัย ์จะตอ้งถูกตาํรวจจบัเขา้คุกเขา้ตะราง แต่ถา้มคีวามอดทน วา่

ตอนน้ี ถงึแมจ้ะหวิขนาดไหนกต็าม จะไมล่กัขโมยอาหารของคนอืน่เขา จะทนไปก่อน 

จนกวา่จะหาอาหารมาไดด้ว้ยความชอบธรรม แลว้เราจงึค่อยกนิ ถา้มคีวามอดทน 

โอกาสทีจ่ะไปทาํผดิทางดา้นศีลธรรม จะมนีอ้ย โอกาสทีจ่ะไปตดิคุกตดิตะรางกม็นีอ้ย

เช่นกนั 
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ทมะ คอื ความอดกล ัน้ ขม่ใจ เวลาจติใจไมม่คีวามสุข เหน็อะไร ไมถ่กูใจ ไมพ่อใจ หรอื

เหน็อะไร ไดย้นิอะไร เกดิความอยากได ้ อยากมขีึ้นมา เกดิความทกุขร์อ้นใจ ท่านสอน

ใหข้ม่ใจ คอืชนะอารมณเ์หลา่นัน้เสยี ไมว่า่จะเป็นความโลภกด็ ี ความโกรธกด็ ี ใหร้ะงบั

มนัเสยี อย่าปลอ่ยใหม้นัมฤีทธิ์ มอีาํนาจ ส ัง่ใหเ้ราไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี ไมง่าม เช่น พอเกดิ

ความโกรธขึ้นมา กร็ะบายออกทางวาจา ไปด่า ไปวา่ หรอื ไปทบุ ไปต ีไปทาํรา้ยร่างกาย

ผูอ้ืน่ ถา้สามารถขม่ใจได ้อดกล ัน้ได ้ เอาชนะความโกรธได ้กไ็มต่อ้งไปพดู ไปด่า ไปวา่ 

ไปทะเลาะเบาะแวง้ ถา้ไปด่าเขาแลว้ เขากจ็ะตอ้งโตต้อบกลบัมา พอโตก้นัไป โตก้นัมา 

ข ัน้ต่อไป กจ็ะตอ้งลงไมล้งมอื ทบุตกีนั มกีารเจบ็ตาย คนตายกต็อ้งถกูเอาไปเผา คนที่

ฆ่าเขาตายกจ็ะตอ้งเขา้คุกเขา้ตะรางต่อไป อนัน้ีเป็นเพราะวา่ไมม่ทีมะ คอื การขม่ใจ ขม่

อารมณ ์ขม่ตนนัน่เอง 

พระพทุธเจา้ท่านจงึสอน ใหม้ทีมะ คอื การขม่ใจ ความอดกล ัน้ ชนะตน ดกีวา่ชนะผูอ้ืน่ 

ชนะผูอ้ืน่กส็รา้งความเคยีดแคน้ใหก้บัเขา ถา้ผูอ้ืน่ชนะเรา เขากส็รา้งความเคยีดแคน้ 

ความอาฆาตพยาบาทใหแ้ก่เรา ไมม่ทีีส่ิ้นสุด แต่ถา้เราชนะตวัเราไดแ้ลว้ ทกุอย่างจะสงบ 

ทกุอย่างจะเยน็ เวลาเราโกรธ เราเอาชนะความโกรธได ้ เรากส็บายใจ คนทีถ่กูเราโกรธก็

จะไมเ่ดอืดรอ้น กบัการทีต่อ้งฟงัการดุด่าจากเรานัน้เอง การมทีมะ คอื การขม่ใจนัน้ เป็น

สิง่ทีด่ ี เป็นสิง่ทีส่าํคญั สาํหรบัฆราวาส ไมว่า่ใครกต็าม ทีจ่ะตอ้งเกี่ยวขอ้งกบับคุคลอืน่ 

ควรมทีมะ ไวส้าํหรบัดูแล ควบคุมอารมณ ์ไมใ่หร้ะเบดิออกมา 

ถา้อยากจะมคีวามผาสุก ความสบายในชวีติ ขอใหน้าํธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีคอื จาคะ 

การเสยีสละ แบง่ปนั สจัจะ ความจรงิใจ ขนัต ิความอดทน และ ทมะ การอดกล ัน้ ขม่

ใจ เป็นธรรมะประจาํใจ ท่านจะอยู่ในสงัคมไดด้ว้ยความร่มเยน็ผาสุก และบคุคลทีอ่ยู่

ใกลก้บัท่าน กจ็ะมคีวามร่มเยน็ผาสุกตามไปดว้ย การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๙ 

การทาํบญุใหท้าน 
๓๐ กนัยายน ๒๕๔๓ 

เวลาทีญ่าตโิยมมาทาํบญุกนันัน้ ถา้ปรารถนาจะไดบ้ญุมากๆ ตอ้งใชป้ญัญา ตอ้งรูจ้กั

แยกแยะ วา่ควรจะทาํบญุกบัใคร วา่ควรจะใหอ้ะไรกบัใคร และเจตนาของตวัเราเองนัน้ 

เป็นอย่างไร คอืใหดู้ท ัง้ ๓ จดุน้ี คอื ๑ ดูทีใ่จเรา ดูทีเ่จตนาของเรา วา่เรามาทาํบญุดว้ย

เรื่องอะไร ๒ สิง่ของทีเ่ราเอามาถวายพระนัน้ หรอืของทีเ่อามาใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงนัน้ 

เป็นของชนิดไหน ไดม้าอย่างไร ๓ บคุคลทีเ่ราไปทาํบญุดว้ยนัน้ เป็นบคุคลแบบไหน 

เป็นคนดหีรอืไมด่ ี เป็นคนฉลาดหรอืเป็นคนโง ่ ท ัง้ ๓ ประการน้ี จะมอีทิธพิลส่งใหผ้ล

ของการทาํบญุ ทาํทานนัน้ มอีานิสงส ์มผีลประโยชนม์ากนอ้ยไมเ่ท่าเทยีมกนั 

ประการแรก ใหดู้ทีต่วัเรา เวลาเราทาํบญุนัน้ เราทาํบญุเพือ่อะไร เราทาํบญุเพือ่หวงั

ผลตอบแทน จากผูท้ีเ่ราไปทาํบญุดว้ยหรอืเปลา่ เช่นเราทาํบญุ ๑๐๐ บาท แลว้เราอยาก

ไดพ้ระ ๑ รูป ๑ องค ์อย่างน้ีเป็นตน้ อนัน้ีถอืวา่เป็นการทาํบญุแบบแลกเปลีย่นกนั แบบ

ซื้อขาย แบบยืน่หมยูืน่แมวใหก้นั เป็นการทาํบญุทีย่งัไมบ่รสุิทธิ์ ถา้ทาํดว้ยความบรสุิทธิ์

อย่างแทจ้รงิแลว้ ตอ้งเป็นการทาํบญุทีไ่มป่รารถนาทีจ่ะรบัผลตอบแทนจากผูท้ีเ่ราไป

ทาํบญุดว้ย เช่นถา้ใหไ้ปแลว้ แมก้ระท ัง่คาํขอบคุณกไ็มส่นใจ ไมใ่ยด ี ไมป่รารถนา 

เพราะอยากจะทาํความด ีอยากจะใหโ้ดยไมม่ขีอ้แมใ้ดๆท ัง้สิ้น อย่างเช่นเวลาทาํบญุสรา้ง

กฏุ ิถวายแทง็ก ์นํา้ใหแ้ก่วดัแก่วา กไ็มจ่าํเป็นจะตอ้งมชีื่อนาย ก นาย ข 

แต่การเขยีนชื่อกไ็มผ่ดิอะไร เพยีงแต่ไดบ้ญุนอ้ยลงไป มนันอ้ยลงไปทีต่รงไหน มนั

นอ้ยลงไปทีจ่ติใจเรา เพราะจติใจของเรายงัยดึตดิอยู่กบัตวัเรา ทาํอะไรกอ็ยากใหค้นอืน่

เขารูว้า่เราทาํบญุ ส่งเสรมิอตัตา อตัตาน้ีตามหลกัพระพทุธศาสนา เป็นของปลอม เป็น

ของไมจ่รงิ เป็นของไมม่อียู่ เป็นของทีเ่กดิจากอวชิชา ความหลงสรา้งขึ้นมา ถา้ผูใ้ดไปยดึ

ตดิกบัตวัอตัตามากนอ้ยแค่ไหน ผูน้ ัน้ย่อมมคีวามทกุขม์ากนอ้ยตามไปดว้ย เพราะอตัตา
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น้ีเป็นตน้เหตุ ทีจ่ะนาํมาซึง่ความปรารถนา คอืความอยากต่างๆ นานา เมือ่มตีวัตนแลว้ก็

อยากมตีวัตนทีด่ ีทีว่เิศษ อยากจะเป็นนายกฯ อยากจะเป็นรฐัมนตร ีอยากจะเป็น ส.ส. 

อย่างน้ีเป็นตน้ อนัน้ีเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่อตัตาตวัตน จะทาํอะไร กอ็ยากใหค้นอืน่เขารู ้

เพราะวา่ต่อไปจะไดร้บัผลตอบแทน เวลาไปหาเสยีง จะไดใ้หค้นอืน่เขารูว้า่ ออ้ คนน้ีนะ 

ไดม้าช่วยเหลอืหมูบ่า้นน้ี สรา้งถนน สรา้งสะพาน เพือ่ทีเ่ขาจะไดล้งคะแนนเสยีงให ้ เขา

จะไดเ้ลอืกบคุคลนัน้เขา้มา ใหไ้ปเป็นตวัแทนของเขา อนัน้ี ตามหลกัศาสนานัน้ ไมถ่อืวา่

เป็นการทาํบญุ ถอืวา่เป็นการคา้ขายในเชงิพาณิชย ์ เป็นการยืน่หม ูยืน่แมวใหแ้ก่กนั ฉนั

ใหเ้ธอแลว้ เธอตอ้งใหฉ้นัมา แลว้กท็าํใหจ้ติใจมแีต่ความโลภ มคีวามอยากเกดิขึ้น ทาํให ้

จติใจมคีวามไมส่บายใจ มคีวามหวิ มคีวามกระหาย มคีวามทกุขน์ ัน่เอง 

แต่ถา้เราทาํบญุดว้ยความบรสุิทธิ์ใจ คอืทาํบญุโดยทีไ่มห่วงัผลตอบแทนจากผูร้บั เราจะ

มคีวามสบายใจ มคีวามอิม่ใจ มคีวามสุขใจ มคีวามภมูใิจ เป็นผลตอบแทนทีไ่ดร้บั จาก

การทาํบญุดว้ยความบรสุิทธิ์ใจ เหมอืนปิดทองหลงัพระ ไดบ้ญุยิง่กวา่ปิดทองหนา้พระ 

คอืการทาํบญุโดยไมม่อีตัตา ไมม่ตีวัตน ไมต่อ้ง การใหค้นอืน่รูว้า่เราทาํบญุ ไมไ่ดท้าํ

เพือ่ใหค้นอืน่เขาขอบอก ขอบใจเรา เพือ่แสดงความยนิดกีบัเรา แต่เรากไ็มป่ฏเิสธ เมือ่

ทาํไปแลว้ถา้คนอืน่รู ้จะอนุโมทนาบญุ แสดงความยนิด ีกเ็ป็นเรื่องของเขา เขาอนุโมทนา

บญุ เขากไ็ดร้บัความสุขใจนัน้ดว้ย แต่ถา้เขาไมอ่นุโมทนาบญุ เขากไ็มไ่ดร้บัความสุขใจ

นัน้ เวลาเราทาํบญุเราจงึไมป่ฏเิสธ ถา้คนอืน่จะขอร่วมทาํบญุดว้ย อย่างการทอดผา้ป่า 

หรอืทอดกฐนิ ถา้เราเป็นเจา้ภาพ แต่เขาเป็นคนทีไ่มม่ทีรพัยม์ากมายอะไร และอยากจะ

ไดบ้ญุ จากการทาํความดนีัน้ดว้ย เรากใ็หเ้ขาร่วมบรจิาค เขากจ็ะไดอ้านิสงส ์ เขากจ็ะได ้

บญุดว้ย บญุทีเ่ราทาํกไ็มไ่ดสู้ญเสยีไปไหน ยงัมคีรบเตม็รอ้ยอยู่ ตราบใดทีเ่ราไมไ่ดแ้จก

ซองใหผู้อ้ืน่ ไมไ่ดบ้อกเรี่ยไรใหม้าช่วยทาํบญุ ซึง่เป็นเจตนาทีไ่มบ่รสุิทธิ์ เพราะทาํใหเ้กดิ

ความโลภ อยากจะทาํใหไ้ดม้ากๆ เกนิกาํลงัฐานะของตวัเอง การทาํบญุควรทาํตามกาํลงั

ฐานะของตวัเอง มมีากมนีอ้ยแค่ไหน กท็าํไป บอกคนอืน่ได ้แต่ไมใ่หข้อเขา ไมใ่หเ้รี่ยไร 

จะไปทาํบญุทีไ่หน กบ็อกได ้ แต่อย่าไปเรี่ยไร อย่าไปบงัคบักนั แต่ถา้เขาทราบ เขามี

ศรทัธา เขาอยากจะร่วมทาํบญุดว้ย กเ็ป็นบญุของเขา เป็นการไดช่้วยใหผู้อ้ืน่ไดท้าํบญุ 
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การทาํบญุทีแ่ทจ้รงิแลว้ ควรทาํดว้ยความบรสุิทธิ์ใจ โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทนใดๆท ัง้สิ้น 

หวงัผลอย่างเดยีว กค็ือผลทีเ่กดิขึ้นภายในจติใจ จติใจมคีวามบรสุิทธิ์ใจเราไดช้นะกเิลส 

คอืความโลภ ความตระหน่ี ความหวงแหน ขา้วของต่างๆ นัน้ เป็นสิง่ทีท่กุคนรกั ทกุคน

หวงแหน ไมม่ใีครทีอ่ยู่ดีๆ  จะตอ้งการสูญเสยีเงนิทอง ขา้วของต่างๆทีม่ค่ีาไป การทีเ่รา

สามารถเสยีสละทรพัยส์นิเงนิทอง เพือ่ประโยชนข์องผูอ้ืน่ไดน้ ัน้ แสดงถงึความสูงส่งของ

จติใจ เป็นการแสดงถงึคุณธรรมทีม่อียู่ในจติใจ ทีส่ามารถเอาชนะความตระหน่ี ความ

หวงแหนไดน้ ัน่เอง 

ตราบใดทีย่งัมคีวามตระหน่ี ความหวงแหนอยู่ในจติใจ จติใจจะมแีต่ความไมส่บายใจ 

เพราะจติใจจะตอ้งห่วง ตอ้งกงัวลกบัขา้วของต่างๆ เวลาไปไหน กห็่วงบา้น ห่วง

ทรพัยส์นิเงนิทอง ไมค่่อยกลา้ออกไป กลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรพัยไ์ป มทีรพัยม์าก แต่ไม่

กลา้ใช ้ เสยีดาย รกั หวงแหนทรพัยส์มบตัต่ิางๆ ซึง่ความจรงิแลว้ มไีวเ้พือ่ทีจ่ะรบัใชเ้รา 

เพือ่ทีจ่ะใหค้วามสุขกาย สุขใจกบัเรา ทรพัยส์มบตัเิหลา่นัน้ กลบัไมไ่ดท้าํหนา้ทีข่องมนั 

แต่กลบักลายเป็นภาระ เป็นผูท้ีส่รา้งความไมส่บายใจใหก้บัตวัเจา้ของ ซึง่เกดิจากความ

โงเ่ขลา เบาปญัญาของบคุคลนัน้ๆ เพราะไมเ่คยเขา้วดัเขา้วาไมเ่คยไดย้นิ ไดฟ้งัธรรมะ 

เลยคดิวา่ มทีรพัยส์มบตัขิา้วของ เงนิทองมากแลว้ ตนเองจะมคีวามสุข แต่กลบั

กลายเป็นยามเฝ้าสมบตันิ ัน้ไป แทนทีจ่ะใหเ้งนิทองเป็นผูร้บัใชต้น กลบักลายเป็นผูร้บัใช ้

ขา้วของเงนิทองเสยีเอง 

หลวงพอ่องคห์น่ึงท่านบอกวา่ เงนิทองมไีวใ้ช ้ ไมใ่ช่ไปรบัใชม้นั ใชม้นัเขา้ไป ไมต่อ้งไป

ปราณีมนั เพยีงแต่เวลาใช ้ ขอใหม้นัเกดิประโยชนท์ ัง้ต่อตวัเราและต่อผูอ้ืน่ คอืถา้เราเอา

เงนิไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ผูอ้ืน่จะไดร้บัประโยชน ์ เราจะไดค้วามสุขใจ สบายใจ ไดธ้รรมะ 

ไดบ้ญุกศุลนัน่เอง แต่ถา้เสยีดาย มวัแต่นัง่เฝ้าทรพัยส์มบตั ิ จะไมไ่ดร้บัประโยชน ์ จาก

เงนิทองทีม่อียู่มากมายก่ายกอง ตายไปกไ็มไ่ดร้บัประโยชน ์ เงนิทองทีม่อียู่ ไมส่ามารถ

ส่งเราไปสู่สุคต ิสู่ภพภมูทิีด่ไีด ้เพราะไมไ่ดใ้ชเ้งนิไปในทางทีถ่กูทีค่วรนัน่เอง 

การทาํบญุจงึควรดูทีต่วัเราเป็นข ัน้ตน้ ใหดู้ทีจ่ติใจเรา วา่เราทาํบญุดว้ยความบรสุิทธิ์ใจ

หรอืเปลา่ ถา้ทาํบญุดว้ยความบรสุิทธิ์ใจแลว้ จะมคีวามสุขอย่างยิง่ เราทาํบญุ เรารูค้น
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เดยีวก็พอ คนอืน่จะรูห้รอืไม ่ ไมใ่ช่เป็นเรื่องสาํคญั สาํคญัทีต่วัเรารูห้รอืเปลา่ เมือ่รูแ้ลว้ 

เราชมตวัเองได ้ ยนิดกีบัตวัเองได ้ ทกุคร ัง้ทีเ่รานึกถงึการทาํบญุน้ี เรากจ็ะมคีวามสุข 

แมก้ระท ัง่บญุทีเ่คยทาํไปแลว้ ผ่านมาหลายเดอืน หลายปีกต็าม พอนึกถงึการกระทาํนัน้ 

เรากม็คีวามสุขกบัมนั การทาํบญุจงึใหดู้ทีใ่จ จะไดบ้ญุเยอะๆ 

ประการที ่ ๒ ใหดู้สิง่ของทีจ่ะใชท้าํบญุ วา่เป็นของทีไ่ดม้าดว้ยความบรสุิทธิ์หรอืเปลา่ 

หรอืเป็นสิง่ของทีไ่ปขโมยเขามา ถา้เอาของๆคนอืน่เขามาทาํบญุ เราจะไมไ่ดบ้ญุ เพราะ

เป็นของๆคนอืน่เขา เขาต่างหากทีจ่ะไดบ้ญุ ถา้เขาทราบแลว้เขาอนุโมทนา เขากจ็ะไดบ้ญุ 

เช่น เวลาไปขโมยขา้วของเขามา พอเจา้ของรูเ้ขา้กเ็กดิความเสยีใจ แต่พอมาทราบ

ภายหลงั วา่เราเอาไปทาํบญุ เขาอนุโมทนาเขายนิดดีว้ย เขากจ็ะเป็นผูไ้ดบ้ญุอนัน้ีไป 

เพราะวา่ของอนันัน้เป็นของๆเขา ตอนตน้เขาเศรา้โศกเสยีใจ อาลยัอาวรณก์บัของที่

หายไป แต่พอมาทราบภายหลงั วา่ของทีห่ายไปนัน้ ไดเ้อาไปทาํบญุ เขาตดัใจได ้ เขา

อนุโมทนา เขากม็คีวามสุข เพราะบญุเป็นเครื่องดบัทกุขน์ ัน่เอง 

ควรจะพจิารณาดว้ยทกุคร ัง้ วา่สิง่ทีเ่ราเอาไปทาํบญุนัน้ มคุีณประโยชนห์รอืไม ่ อย่างไร 

เช่นเวลาทีจ่ะถวายของใหก้บัพระภกิษุสงฆ ์ ใหถ้วายปจัจยั ๔ คอื จวีรเครื่องนุ่งห่ม ยา

รกัษาโรค อาหารบณิฑบาต ทีอ่ยู่อาศยั สิง่เหลา่น้ีเป็นคุณ เป็นประโยชนก์บัผูร้บั ถา้ใหไ้ป

แลว้ จะทาํใหเ้ขาอยู่ไดด้ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข อย่างวนัปีใหม ่ เราจดักระเชา้ไปใหก้นั 

มกัจะมสุีราอยู่ในกระเชา้นัน้ดว้ย เราควรจะเปลีย่นประเพณีน้ีเสยี อย่าใหสุ้รากนั คอื

แทนทีจ่ะใหสุ้รา กเ็อาหนงัสอืธรรมะดีๆ สกัเลม่ ใส่เขา้ไปแทน การใหธ้รรมะน้ี คอืการให ้

แสงสวา่งแก่ชวีติ ทาํใหรู้จ้กั ถกู ผดิ ด ีช ัว่ ทาํใหม้ดีวงตาเหน็ธรรม ทาํใหม้ปีญัญา ทาํให ้

เป็นคนฉลาด ทาํใหส้ามารถดาํเนินชวีติไปได ้ ดว้ยความราบรื่นดงีาม มแีต่ความผาสุก 

ความเจรญิโดยถา่ยเดยีว 

ดกีวา่ใหสุ้รา เพราะสุรานัน้ เมือ่กนิเขา้ไปแลว้ กเ็กดิอาการมนึเมา ขาดสต ิ เมือ่ไมม่สีติ

แลว้ กจ็ะกระทาํผดิศีลขอ้ต่างๆ เช่น พดูจาหยาบคาย ทะเลาะววิาท มเีรื่องมรีาว ชกต่อย 

ฆ่ารนัฟนัแทงกนั ประพฤตผิดิประเวณี ลว่งเกนิสามภีรรยาของผูอ้ืน่ ลกัทรพัยเ์อาขา้ว

ของๆผูอ้ืน่ คนไมม่สีตนิ ัน้ เป็นคนไมม่ยีางอาย ปกตแิลว้ เวลาไมไ่ดด้ืม่สุรายาเมา จะ
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เป็นคนเรยีบรอ้ย สุภาพ แต่พอเสพสุราเขา้ไปแลว้ ไมม่สีตคิวบคุมจติใจ สนัดานหยาบ

ต่างๆ กจ็ะโผลข่ึ้นมา จะแสดงออกมา วาจาต่างๆ กเ็ป็นวาจาทีห่ยาบคาย พดูจาสกปรก

เลอะเทอะ ไมม่ใีครอยากจะเขา้ใกล ้ เพราะกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี ไมง่าม ทางกาย ทางวาจา 

และทางจติใจ เวลาทีจ่ะใหข้า้ว ใหข้องกบัใคร ควรพจิารณาถงึผลทีจ่ะตามมา วา่จะนาํมา

ในสิง่ทีด่ ี หรอืสิง่ทีไ่มด่ ี ใหห้นงัสอืธรรมะแลว้มแีต่ด ีจะทาํใหค้นไมเ่สพสุรายาเมา จะทาํ

ใหค้นไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ไมเ่บยีดเบยีนซึง่กนัและกนั 

ประการสุดทา้ย การใหข้องนัน้ ตอ้งดูบคุคลทีเ่ราให ้ วา่เป็นคนชนิดไหน โดยปกตแิลว้ 

ควรทาํบญุกบัคนด ีใหก้บัคนด ี เพราะคนดนีัน้ สรา้งความด ีสรา้งประโยชนใ์หก้บัตวัเขา

เอง ใหก้บัผูอ้ืน่ ใหก้บัสงัคม อย่าไปช่วยเหลอืคนทีไ่มด่ ี เพราะคนทีไ่มด่นี ัน้ มกัจะไป

สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ใหก้บัสงัคม เช่นถา้เราไปช่วยเหลอืพวกโจร พวกขโมย 

พวกชอบกนิเหลา้เมายา เสพสิง่เสพติดท ัง้หลาย กจ็ะมแีต่ไปสรา้งความเดอืดรอ้นวุน่วาย

ใหก้บัสงัคม แต่ถา้ช่วยคนด ีอย่างเช่นเวลามาวดั มาทาํบญุกบัพระสงฆอ์งคเ์จา้ พระสงฆ์

ท่านตัง้อยู่ในศีล ในธรรม ท่านไมไ่ดไ้ปสรา้งความเดอืดรอ้น ใหก้บัผูห้น่ึงผูใ้ด ท่านมแีต่

ทาํประโยชน ์เพราะท่านศึกษาธรรมะ ปฏบิตัธิรรม เมือ่ท่านรู ้ท่านเขา้ใจธรรมะแลว้ ทา่น

กเ็อามาอบรม เอามาส ัง่สอน เผยแผ่ใหก้บัพวกเรา ทาํใหพ้วกเรารูจ้กั ผดิ ถกู ด ีช ัว่ เมือ่

พวกเรารูจ้กัสิง่ ผดิ ถกู ด ีช ัว่ แลว้ พวกเรากจ็ะทาํแต่สิง่ทีด่ ีไมท่าํสิง่ทีไ่มด่ที ัง้หลาย เมือ่

ทกุคนทาํแต่สิง่ทีด่ ีไมท่าํความชัว่ สงัคมกจ็ะมแีต่ความสงบสุข 

ทกุวนัน้ี สงัคมของเรานัน้ มคีวามวุน่วาย เพราะเหตไุร กเ็พราะวา่ คนเราชอบทาํความชัว่ 

มากกวา่ชอบทาํความด ี เราคงไดอ่้านตามหนา้หนงัสอืพมิพเ์สมอ เรื่องฆ่ารนัฟนัแทง 

เรื่องขม่ขืน่ เรื่องการลกัทรพัย ์ เรื่องปลน้ เรื่องจี้ เรื่องคด เรื่องโกง เรื่องเหลา่น้ีนัน้ มนั

เกดิขึ้นได ้ เพราะจติใจของคนเหลา่นัน้ ไมม่ธีรรมะนัน่เอง ไมม่ศีีล ไมม่ธีรรม ไมม่คีน

บอก ไมม่ใีครมาส ัง่สอน หรอืเมือ่มคีนบอก คนส ัง่สอนแลว้ กลบัเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็

กงจกัรเป็นดอกบวั คดิวา่ทาํอะไรกไ็ด ้ ขอใหไ้ดด้ ัง่ใจ เมือ่ไดด้ ัง่ใจ ตวัเองจะมคีวามสุข 

คนอืน่จะทกุข ์ จะยากลาํบากอย่างไร กไ็มส่นใจ แต่หารูไ้มว่า่เมือ่ทาํไปแลว้ ตวัเองนัน้

แหละ จะตอ้งเป็นผูท้ีร่บัผลกรรม รบัทกุขต่์อไป ถกูเจา้หนา้ทีบ่า้นเมอืง จบัเขา้คุก เขา้
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ตะราง เอาไปประหารชวีติในทีสุ่ด เรื่องเหลา่น้ี มเีกดิขึ้นในสงัคมเรา เพราะฉะนัน้เวลาเรา

จะทาํบญุ ควรทาํกบัคนด ีอย่างพระสงฆอ์งคเ์จา้ เพราะท่านปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ ท่านมี

ธรรมะมาสอนเรา ทาํใหพ้วกเราอยู่ในสงัคม ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข 

โดยหลกัแลว้บคุคลต่างๆนัน้ มคีวามสาํคญั มปีระโยชนม์ากนอ้ยแตกต่างกนัไป 

ยกตวัอย่างเช่นเวลาใหท้านกบัพวกเดรจัฉาน ใหข้า้วสุนขั สมมตุวิา่จะไดบ้ญุสบิบาท ถา้

ทาํกบัมนุษย ์กจ็ะไดร้อ้ยบาท ถา้ทาํกบัพระอรยิบคุคล เช่นพระโสดาบนั กจ็ะไดพ้นับาท 

กบัพระสกทิาคาม ี กจ็ะไดห้มืน่บาท กบัพระอนาคาม ี กจ็ะได ้ แสนบาท ทาํกบัพระ

อรหนัต ์กจ็ะไดล้า้นบาท ทาํกบัพระปจัเจกพทุธเจา้ กจ็ะไดเ้ป็นสบิลา้นบาท และถา้ทาํกบั

พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ กจ็ะไดเ้ป็น หมืน่ลา้น แสนลา้นบาทขึ้นไป ทีเ่ป็นเช่นน้ีก็

เพราะวา่ ความสามารถของแต่ละบคุคลนัน้ไมเ่ท่าเทยีมกนั อย่างพระพทุธเจา้ของเราน้ี 

ท่านทาํคุณประโยชน ์ ใหก้บัโลกเราอย่างมากมาย ถงึแมพ้ระพทุธองคจ์ะเสดจ็ดบัขนัธ์

ปรนิิพพานไปนานถงึสองพนัหา้รอ้ยกวา่ปีแลว้กต็าม พระธรรมคาํสอนของพระพทุธองค์

กย็งัมคุีณ มปีระโยชนก์บัสตัวโ์ลกอย่างนบัไมถ่ว้น ไมใ่ช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านัน้ 

เดีย๋วน้ีเกอืบทกุประเทศท ัว่โลก มพีระพทุธศาสนาเผยแผ่ไปถงึหมดแลว้ ไมว่า่จะไปที่

ไหน กจ็ะพบผูท้ีม่ศีรทัธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนา เพราะเขาเหลา่นัน้เหน็คุณ เหน็

ประโยชนใ์นคาํส ัง่สอนของพระพทุธองคน์ ัน้เอง 

การทาํบญุจงึควรเลอืกดูบคุคลดว้ย วา่ควรทาํกบับคุคลใดบา้ง เช่นการทาํบญุกบัพระ

เป็นตน้ แต่ถา้ไมค่่อยมโีอกาสไดเ้ขา้วดั เขา้วา ท่านกส็อนใหท้าํกบัพระทีบ่า้น พระทีบ่า้น

กม็อียู่ ๒ รูปดว้ยกนั คือพอ่และแมข่องเรา พอ่แมข่องเรานัน้ ท่านแสดงไวว้า่เป็นพระ

พรหมของบตุรธดิา เป็นพระอรหนัตข์องลูกๆ ไมค่วรมองขา้มบดิามารดาไป เวลาอยู่บา้น 

คอยช่วยเหลอืพอ่แม่ เหน็พอ่แมท่าํอะไรกช่็วยเหลอืท่าน ลา้งถว้ย ลา้งจาน กวาดถบูา้น 

ซกัเสื้อผา้ อย่าใหพ้อ่แมท่าํใหเ้รา ถา้ทาํแทนท่านได ้ กค็วรทาํแทนท่าน หากท่านเกดิเจบ็

ไขไ้ดป่้วย หรอืชราภาพ ไมส่ามารถดูแลตวัท่านเองได ้ เรากค็วรดูแลท่าน หาขา้วปลา

อาหาร หาหยูก หายา มารกัษา ดูแลท่านอย่างด ีใหเ้หมอืนกบัทีท่่านไดเ้ลี้ยงดูเรามาอย่าง

ด ี อนัน้ีถอืวา่เป็นการทาํบญุทีถ่กูตอ้ง เป็นการเลอืกบคุคลทีถ่กูตอ้ง เวลาทีจ่ะไปทาํบญุ
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ขา้งนอก ไปทาํบญุกบัพระขา้งนอก ก็ควรจะทาํบญุกบัพระในบา้นเสยีก่อน อย่ามองขา้ม

พระในบา้นเป็นอนัขาด ไมเ่ช่นนัน้แลว้จะกลายเป็นคนทรพ ี เป็นคนไมม่คีวามกตญั�ู

กตเวท ีจะหาความเจรญิไมไ่ด ้หาความสุขไมไ่ด ้

เวลาทาํบญุ จงึควรพจิารณาเหตปุจัจยัท ัง้ ๓ ประการน้ี คอื ใหดู้ใจเรา วา่มเีจตนาที่

บรสุิทธิ์หรอืเปลา่ ใหดู้ของทีใ่หไ้ป วา่เป็นของทีห่ามาไดด้ว้ยความสุจรติหรอืเปลา่ เป็นสิง่

ทีม่คุีณ มปีระโยชนห์รอืเปลา่ และใหดู้บคุคลทีท่าํบญุดว้ย วา่เป็นคนดหีรอืคนไมด่ ี ถา้

สามารถเลอืกเหตปุจัจยัท ัง้ ๓ ประการน้ีไดด้แีลว้ บญุทีท่าํจะเป็นบญุทีม่อีานิสงส์

มากมายอย่างยิง่ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๐ 

อทิธิบาท ๔ 
๑ ตลุาคม ๒๕๔๓ 

คงเป็นทีท่ราบกนัดวีา่ ในระยะน้ีมกีารแขง่ขนักฬีาระดบัโลก ระดบันานาชาต ิ มนีกักฬีา

จากประเทศต่างๆท ัว่โลก ไดม้ารวมกนัแขง่ขนักฬีา เพือ่พสูิจนค์วามสามารถของแต่ละ

คน ในกฬีาชนิดต่างๆ การแขง่ขนักฬีาน้ี เราเรยีกวา่กฬีาโอลมิปิค เป็นมหกรรมกฬีาที่

พสูิจนค์วามยอดเยีย่มของนกักฬีาแต่ละประเภท ทีจ่ะตอ้งเขา้ไปแขง่ขนักนั ดูวา่ผูใ้ดจะ

สามารถควา้ชยัชนะ ไดเ้หรยีญทอง เป็นคนทีม่คีวามสามารถเลศิทีสุ่ด ในกฬีานัน้ๆ 

ในการทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ไดเ้หรยีญทองขึ้นมานัน้ ตอ้งอาศยัเหตแุละปจัจยั คือ

ไมไ่ดเ้กดิจากความปรารถนา ความอยากทีจ่ะไดเ้หรยีญทองแต่เพยีงอย่างเดยีว ยงัตอ้ง

อาศยัเหตปุจัจยัอย่างอืน่ดว้ย คอืความพรอ้มของร่างกายและจติใจ ร่างกายตอ้งมี

สุขภาพทีส่มบูรณแ์ขง็แรง ไมพ่กิลพกิาร ไมเ่จบ็ไขไ้ดป่้วย มกีารรบัประทานอาหารอย่าง

ครบถว้น มกีาํลงัวงัชาทีส่มบูรณ ์ แขง็แรง จงึจะสามารถพาร่างกายอนัน้ี ไปแขง่ขนัใน

กฬีาประเภทต่างๆได ้อนัน้ีเป็นปจัจยัส่วนหน่ึง เรยีกวา่ ทางดา้นร่างกาย 

เหตปุจัจยัทีส่าํคญัมากเท่าๆกนั กค็อืทางดา้นจติใจ จติใจทีจ่ะสามารถทาํอะไร หรอื

สามารถบรรลผุล ใหป้ระสบกบัความสาํเรจ็ เป็นทีห่น่ึงไดน้ ัน้ ตอ้งมคุีณธรรมอยู่ ๔ 

ประการดว้ยกนั เรยีกวา่ อทิธบิาท ๔ ประกอบดว้ย ๑. ฉนัทะ คอื ความชอบใจ ความ

รกั ความพอใจในงาน ในสิง่ทีเ่ราจะกระทาํ ๒. วริยิะ คอืความขยนัหม ัน่เพยีร ความ

อตุสาหะพยามยาม กระทาํงานของเราใหส้มบูรณ์ ๓. จติตะ แปลวา่ ความจดจ่อ ใส่ใจ 

หรอืความตัง่ม ัน่ของจติใจ คอืการมสีมาธใินการทาํงานนัน้ๆ หรอืทาํสิง่น ัน้ๆ ดว้ยความ

จดจ่อ เอาใจใส่ และ ๔. วมิงัสา คอื ความใคร่ครวญ การใชเ้หตผุล ใชส้ต ิใชป้ญัญา 

ถา้มคุีณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ ไมว่า่จะทาํอะไร กจิอนัใดกต็าม จะเป็นทางโลกก็ด ี

เช่น การแขง่ขนักฬีา หรอืวา่การประกอบอาชพี ทาํมาหากนิ ทาํมาคา้ขาย หรอืการเรยีน
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หนงัสอื อยากจะเรยีนใหจ้บ กต็อ้งอาศยัคุณธรรมเหลา่น้ี หรอืในทางธรรม จะประพฤติ

ปฏบิตัติน เพือ่ใหบ้รรลถุงึ มรรค ผล นิพพาน ไดน้ ัน้ กต็อ้งอาศยัอทิธบิาท ๔ น้ี คอืตอ้ง

ม ีฉนัทะ คือ มคีวามรกั ความชอบ ในสิง่ทีเ่ราปรารถนา วริยิะ มคีวามขยนัเหม ัน่เพยีร 

ทีจ่ะทาํหนา้ทีก่ารงานของเรา ใหบ้รรลลุว่งไปได ้ จติตะ มคีวามตัง้ม ัน่ อยู่ในการงานของ

เรา ไมป่ลอ่ยใหจ้ติใจของเราลอยไปลอยมา คดิจะทาํแต่เรื่องโนน้ เรื่องน้ี งานหลกัทีค่วร

ลงมอืทาํ กลบัไมท่าํ ถา้ไมท่าํแลว้ กจ็ะไม่สามารถบรรลถุงึผลทีป่รารถนาได ้ และวมิงัสา 

คอื ความเฉลยีวฉลาด รูว้า่สิง่ต่างๆทีก่าํลงัทาํอยู่นัน้ ถกูหรอืผดิอย่างไร ถา้มคุีณธรรม

ท ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ ไมว่า่จะทาํอะไร ย่อมจะประสบความสาํเรจ็ เพราะ อทิธ ิ แปลวา่

ความยิง่ใหญ่ บาท แปลวา่ทางเดนิ อทิธบิาท จงึแปลวา่ทางเดนิทีจ่ะนาํไปสู่ความยิง่ใหญ่

นัน่เอง ถา้เราปรารถนา จะประสบความสาํเรจ็ในชวีติ ไมว่า่จะเป็นการงานกด็ ีการศึกษา

กด็ ีหรอืกจิการงานใดๆกต็าม เราตอ้งใช ้อทิธบิาท ๔ 

สิง่แรก เราตอ้งถามตวัเองเสยีก่อน วา่เราชอบอะไร เรารกัอะไร เพราะวา่การทีเ่ราจะไป

ทาํอะไร ถา้ทาํในสิง่ทีเ่ราไมช่อบ เราไมร่กัแลว้ บางทมีนัจะทาํใหเ้ราไมม่คีวามยนิด ี ไม่มี

ความพออกพอใจ มนัก็จะทาํใหเ้ราไมม่คีวามขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะประกอบภารกจิ การ

งานนัน้ๆ ดงันัน้ ใหเ้ราถามตวัเองเสยีก่อน วา่เราชอบอะไร บางคนชอบเลน่กฬีา บางคน

อยากเป็นหมอ บางคนชอบเป็นพยาบาล บางคนชอบเป็นดารา นกัรอ้ง นกัแสดง หรอื

บางคนชอบเป็นนกัเรยีน อนัน้ีเป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งถามตวัเองดูเสยีก่อน ใหเ้รามคีวามม ัน่ใจ 

ถา้เรารูแ้ลว้วา่ เราชอบอะไร เราจะมคีวามขยนัหม ัน่เพยีร มนัจะงา่ย ถา้เราไปเลอืกทาํใน

สิง่ทีเ่ราไมช่อบแลว้ มนัจะฝืนตวัเอง เมือ่ฝืนตวัเองแลว้ จะไปทาํมนักไ็มป่ระสบ

ความสาํเรจ็เท่าทีค่วร 

บางคร ัง้ พอ่แมม่ลูีก อยากใหลู้กเป็นหมอ เป็นทนายความ เป็นครู แต่บางทลูีกกลบัไม่

ชอบเป็นครู ไมช่อบเป็นหมอ หรอืไมช่อบเป็นทนายความ พอ่แมก่ไ็มค่วรไปบงัคบัลูก 

เพราะวา่ถา้ไปบงัคบัลูกแลว้ ลูกไมส่ามารถจะทาํในสิง่ทีเ่ขาไมช่อบได ้ เพราะไปฝืนใจเขา 

ทาํไปแลว้กไ็มเ่กดิผลดอีะไร ควรเปิดโอกาส ใหลู้กเลอืกทาํในสิง่ทีเ่ขาชอบ เพราะวา่สิง่ที่



85 
 

เขาชอบ ทาํไปแลว้ มนังา่ย มนัสนุก แลว้เขาจะมคีวามพากเพยีร มคีวามขยนั มคีวามตัง้

อก ตัง้ใจ และจะพยายามทาํในสิง่น ัน้ๆ จนประสบความสาํเรจ็ขึ้นมาได ้

ยกเวน้สิง่ทีเ่ขาชอบนัน้ เป็นสิง่ทีไ่มถ่กู ไมค่วร เช่น เขาชอบอาชพีการทาํงาน เปิดบาร ์

เปิดผบั เปิดโรงเหลา้ โรงยา อย่างน้ีเป็นตน้ ถอืวา่เป็นอาชพีทีไ่มเ่หมาะสม เป็นอบายมขุ 

ไมค่วรกระทาํ เป็นสิง่ทีพ่อ่แมต่อ้งหา้มลูก ไมค่วรส่งเสรมิ เพราะทาํไปแลว้ จะมแีต่ความ

เสือ่มเสยีตามมา มแีต่ความวุน่วาย มแีต่เรื่องราวต่างๆ อนัน้ี พอ่แมต่อ้งบอกเขา สอน

เขา ใหเ้ขาเปลีย่นใจ ใหเ้ขาทาํในสิง่ทีถ่กูตอ้ง ทาํอาชพีทีสุ่จรติ เป็น สมัมาอาชวีะ พอ่แม่

ควรส่งเสรมิลูกใหไ้ปในทศิทางน้ี น่ีคือเรื่องของฉนัทะ ความชอบใจ ความพอใจ ถา้

คนเรานัน้ ไดท้าํในสิง่ทีต่นเองชอบแลว้ เวลาจะทาํอะไรกง็า่ย ความขยนัหม ัน่เพยีรกจ็ะ

ตามมา เป็นเหตทุีจ่ะทาํใหป้ระสบกบัความสาํเรจ็ในทีสุ่ด 

เหตปุจัจยัที ่๒ กค็อื วริยิะ ความขยนัหม ัน่เพยีร ถา้เราชอบอะไรแลว้ ไมต่อ้งมคีนบอก 

ไมต่อ้งมคีนใช ้ ถงึเวลาเรากจ็ะทาํเองเลย เพราะเราชอบ จติใจจะอยู่กบัสิง่น ัน้ๆ การ

กระทาํจะเป็นไปไดอ้ย่างด ี ผลต่างๆที ่ ปรารถนากจ็ะตามมา เช่น ถา้อยากจะไดป้รญิญา

ตร ี โท เอก กต็อ้งชอบเรยีนหนงัสอื ถา้ชอบแลว้ กจ็ะขยนัเรยีนหนงัสอื ขยนัเขา้

หอ้งเรยีน ขยนัฟงัอาจารย ์ขยนัดูหนงัสอื ขยนัทาํการบา้น อย่างน้ีเป็นตน้ ถา้เราขยนัแลว้ 

ผลทีป่รารถนากจ็ะตอ้งตามมาอย่างแน่นอน เพราะวา่ความพยายามอยู่ทีไ่หน 

ความสาํเรจ็ย่อมอยู่ทีน่ ัน่ นัน่เอง ตรงขา้มกบัคนทีม่แีต่ความเกยีจครา้น ถงึแมจ้ะไป

โรงเรยีน กไ็มช่อบเรยีน เวลาเรยีนกไ็มต่ ัง้ใจเรยีน ไมต่ ัง้ใจฟงั การบา้นกไ็มท่าํ หนงัสอืก็

ไมอ่่าน อย่างน้ียากทีจ่ะเรยีนจบได ้ หรอืเรยีนไดก้ไ็มด่ ี เพราะขาดวริิยะ ความ

ขยนัหม ัน่เพยีร นัน่เอง ถา้อยากจะประสบความสาํเรจ็ในชวีติไมว่า่จะทาํธุรกจิการงาน

อะไรกต็าม ทางโลกหรอืทางธรรม เราตอ้งมวีริยิะ ความขยนัหม ัน่เพยีร 

เหตปุจัจยัที ่๓ คอื จติตะ แปลวา่ความใส่ใจ ความจดจ่อ ทาํใจใหอ้ยู่กบัหนา้ทีก่ารงาน 

ไมเ่ถลไถลนัน่เอง ทาํแต่หนา้ทีข่องเราอย่างเดยีว เวลาทาํงาน กต็อ้งทาํอย่างเตม็ที ่ไมเ่ถล

ไถลไปนัง่อ่านหนงัสอืพมิพบ์า้ง นัง่กนิกาแฟบา้ง คุยกบัคนโนน้ คุยกบัคนน้ี ผลงานกไ็ม่

ม ี ต่อไปบรษิทักเ็จง๊ ก็ตอ้งตกงาน ตอ้งออกจากงาน ถา้เป็นเจา้ของบรษิทักต็อ้งลาํบาก 
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ในทางตรงกนัขา้ม ถา้มจีติตะ ความใส่ใจ มคีวามจดจ่อ มสีมาธ ิ ความแน่วแน่กบัการ

ทาํงาน จะไมเ่กยีจครา้น ไมห่นีเทีย่ว ไมเ่ถลไถลไปไหน ผลงานกจ็ะเกดิขึ้น มรีายได ้ มี

ความเจรญิรุ่งเรอืง ประสบกบัความสาํเรจ็ในชวีติ 

เหตปุจัจยัที ่๔ คอื วมิงัสา การใคร่ครวญ การใชส้ตปิญัญา รูจ้กัคดิ รูจ้กัอ่าน วา่สิง่ทีท่าํ

ไปนัน้ ถกูหรอืผดิอย่างไร ถา้สิง่ทีท่าํไปไดผ้ลด ี กค็วรจะทาํใหม้ากขึ้น ถา้สิง่ไหนผดิ ก็

ควรจะแกไ้ข อย่างเช่น การคา้ขาย บางทอีาจจะขายไมไ่ด ้กต็อ้งถามตวัเองก่อนวา่ ทาํไม

ของถงึขายไมอ่อก เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะของไมด่ ี ไมม่คุีณภาพหรอืเปลา่ ถา้เป็น

เช่นนัน้ กค็วรพฒันาคุณภาพ พฒันาสนิคา้ใหด้ขีึ้น หรอืถา้สนิคา้ด ี มคุีณภาพ แต่ไมม่ี

ใครซื้อ กต็อ้งเปลีย่นสนิคา้ใหม ่เรยีกวา่ใชว้มิงัสา ใชส้ต ิใชป้ญัญา ใชค้วามฉลาดนัน่เอง 

คอื ตอ้งรูจ้กัคดิ ไมใ่ช่ทาํแบบ หลบัหูหลบัตา ไมรู่ว้า่ อะไรผดิ อะไรถกู ไมใ่ชส้ต ิ ไมใ่ช ้

ปญัญา ผลทีจ่ะเกดิตามมา จะไมด่อีย่างทีอ่ยากจะใหเ้ป็น แต่ถา้ใชส้ตปิญัญา รูจ้กัเลอืก 

รูว้า่ สิง่ไหนควรทาํ สิง่ไหนไมค่วรทาํ มนักจ็ะนาํไปสู่ผล คอืความสาํเรจ็นัน่เอง 

ถา้พวกเราทกุคน ปรารถนาทีจ่ะประสบกบัความสาํเรจ็ในชวีติ ไมว่า่จะเป็นในหนา้ทีก่าร

งาน การเรยีน การกฬีา การกระทาํอะไรต่างๆ ขอใหใ้ชคุ้ณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีคือ 

ฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา คอืหน่ึงตอ้งมคีวามรกั ความชอบใจ ในสิง่ทีท่าํ สอง ตอ้งมี

ความขยนั สาม ตอ้งมคีวามจดจ่อ มคีวามใส่ใจ จติใจตอ้งมสีมาธิ ไมเ่ถลไถลไปทาํอย่าง

อืน่ และสี ่ตอ้งมคีวามฉลาด ถา้ไมรู่ ้ กต็อ้งไปศึกษาจากผูรู้ ้ หรอืหาหนงัสอืมาอ่าน หรอื

จา้งผูท้ีม่คีวามรู ้ มาเป็นทีป่รกึษา อย่างน้ีเป็นตน้ แลว้เรากจ็ะมคีวามรู ้ มสีตปิญัญา 

สามารถทีจ่ะดาํเนินไปสู่จดุหมายปลายทางทีเ่ราปรารถนาได ้ ไปสู่ความสาํเรจ็ ไปสู่ความ

ยิง่ใหญ่ได ้

ขอฝากคุณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ี ใหก้บัญาตโิยมนาํไปพนิิจพจิารณา ถา้ปรารถนา

ความสาํเรจ็ในชวีติ กข็อใหม้ ี ฉนัทะ วริยิะ จติตะ วมิงัสา หรอื อทิธบิาท ๔ แลว้

ความสาํเรจ็จะเป็นของทกุท่านอย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๑ 

คณุค่าของพระพทุธศาสนา 
๗ ตลุาคม ๒๕๔๓ 

ถา้จะนบัอายุของพระพทุธศาสนา วา่มคีวามยาวนานสกัแค่ไหน กต็อ้งเริ่มนบัต ัง้แต่วนัที่

พระพทุธองค ์ทรงประกาศสอนธรรมะเป็นคร ัง้แรก ก็คอืวนัเพญ็ เดอืน ๘ ทีเ่รยีกวา่ วนั

อาสาฬหบูชา เป็นวนัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกาศสอนธรรมะ ใหก้บัสตัวโ์ลกเป็นคร ัง้แรก 

โดยมพีระปญัจวคัคียท์ ัง้ ๕ เป็นผูร้บัฟงัธรรม หลงัจากนัน้พระพทุธองคก์ท็รงแสดง

ธรรมมาตลอด จนกระท ัง่ถงึวนัดบัขนัธป์รนิิพพาน เป็นเวลา ๔๕ พรรษา ปีน้ีเป็นปี

พทุธศกัราชที ่๒๕๔๓ ถา้จะนบัอายุของพระพทุธศาสนา กเ็ริ่มนบัจาก วนัทีพ่ระพทุธองค์

ทรงประกาศสอนธรรมะ จนถงึวนัเสดจ็ดบัขนัธป์รนิิพพาน เป็นเวลา ๔๕ ปี บวกเขา้กบัปี

พทุธศกัราช ซึง่ปีน้ีเป็นปีที ่ ๒๕๔๓ เพราะวา่พทุธศกัราชเริ่มนบัจากวนัทีพ่ระพทุธเจา้ 

เสดจ็ดบัขนัธป์รนิิพพาน รวมกนัแลว้จะได ้๒๕๘๘ ปี น่ีคอือายุของพระพทุธศาสนา 

การทีพ่ระพทุธศาสนา สามารถดาํรงมาไดย้าวนาน เป็นเพราะอานุภาพของพระธรรม

คาํส ัง่สอน ของพระพทุธองคน์ ัน้เอง ทีม่อีานุภาพสามารถดงึดูดจติใจ ดงึดูดศรทัธาของผู ้

ทีไ่ดย้นิ ไดฟ้งั สามารถทาํใหผู้ท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งันัน้ เหน็คุณค่าของพระพทุธศาสนา และมี

ความปรารถนาทีจ่ะสบืทอด ถา่ยทอด ใหก้บัอนุชนรุ่นหลงัต่อไป นบัตัง้แต่พระอรหนัต์

รุ่นแรก คอืพระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ หลงัจากทีท่่านเหลา่นัน้ไดฟ้งัธรรมะ คาํสอนของพระ

พทุธองคแ์ลว้ ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ท่านเหลา่นัน้กท็าํหนา้ทีช่่วยพระพทุธองคเ์ผยแผ่

คาํสอน ใหผู้อ้ืน่ไดรู้จ้กั ทาํใหผู้อ้ืน่ทีไ่ดรู้จ้กัแลว้ ช่วยกนัเผยแผ่สบืทอดกนัมา จนกระท ัง่

ถงึปจัจบุนัน้ี 

อานุภาพของพระธรรมคาํสอน ทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงนัน้ มอียู่หลายประการดว้ยกนั 

ประการหน่ึง ทีเ่ราสวดในบทพระธรรมคุณอยู่เสมอๆ คอื สวากขาโต ภควตา ธมัโม 

แปลวา่ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้ เป็นธรรมทีต่รสัไวช้อบแลว้ คอืถกูตอ้ง
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ตามหลกัของความเป็นจรงิ พระพทุธองคไ์มไ่ดป้ลกุ ไมไ่ดเ้สกสิง่ต่างๆ ขึ้นมาส ัง่สอน

พวกเรา ทกุสิง่ ทกุอย่าง ทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอน ใหก้บัพวกเรานัน้ เป็นสิง่ทีม่อียู่ 

เป็นอยู่ เพยีงแต่วา่พวกเรา อาจจะมองไมเ่หน็ อาจจะไมรู่ ้เพราะวา่จติใจของพวกเรา กบั

จติใจของพระพทุธเจา้นัน้ ไมเ่หมอืนกนั จติใจของพระพทุธเจา้ มธีรรมะ มดีวงตาเหน็

ธรรม มแีสงสวา่ง ส่วนจติใจของพวกเรานัน้มอีวชิชา ความหลง ความมดืบอด ทาํให ้

มองไมเ่หน็สิง่ต่างๆตามความเป็นจริง แต่มองไปตามความหลงของเรา มองไปตามความ

อยากทีม่อียู่ในใจเรา ความเหน็ของเรา กบัความเหน็ของพระพทุธเจา้ จงึไมเ่หมอืนกนั 

พระพทุธเจา้ท่านเหน็ตามความจรงิ พวกเราเหน็ตามจนิตนาการ ตามความคิดของเรา ซึง่

เปรยีบเหมอืนคนตาบอด 

คนตาบอดนัน้ เหมอืนคนหลบัตา ตอ้งใชจ้นิตนาการ เวลาญาตโิยมเดนิหลบัตาเขา้มาใน

วดั ในศาลาน้ี จะมองไมเ่หน็สิง่ต่างๆ ทีม่อียู่ในศาลาน้ีได ้ตอ้งใชจ้นิตนาการ วา่ศาลาหลงั

น้ี กวา้งขนาดไหน สูงขนาดไหน มเีสากี่ตน้ มหีนา้ต่างกี่บาน มพีระพทุธรูปกี่องค ์ ซึง่

อาจจะไมต่รงกบัความเป็นจรงิกไ็ด ้ เพราะมองไมเ่หน็ดว้ยตาของเราเอง ส่วนพระพทุธ

องคน์ ัน้ เปรยีบเหมอืนกบัคนทีม่ตีา ไมใ่ช่เป็นคนตาบอด เวลาเดนิเขา้ในศาลาน้ี สามารถ

มองเหน็วา่ ศาลาน้ีมขีนาดกวา้ง ยาว ขนาดไหน มพีระประธานตัง้อยู่ทีไ่หน หนา้ตกักวา้ง

เท่าไร มพีระพทุธรูปองคร์องกี่องค ์ มพีระสงฆท์ีน่ ัง่อยู่ในศาลาแห่งน้ีกี่รูปดว้ยกนั สิง่

เหลา่น้ีสามารถเหน็ได ้เพราะตาไมบ่อด 

ความบอดของปถุชุนนัน้ ทาํใหไ้มส่ามารถมองเหน็นามธรรมท ัง้หลาย ซึง่ เป็นสิง่ที่

ละเอยีดกวา่รูปธรรมท ัง้หลาย ซึง่สามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตาเน้ือธรรมดา นามธรรม

ท ัง้หลายน้ี ถา้ไมม่ปีญัญา ไมม่ธีรรมะ ดวงตาทีเ่หน็ธรรมแลว้ จะไมส่ามารถเหน็ได ้ ใน

เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ เรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ เรื่องมรรค ผล นิพพาน เรื่องบาป บญุ 

เรื่องกรรม สิง่เหลา่น้ีปถุชุนอย่างเราๆท่านๆ มกัจะไมค่่อยเหน็กนั ไมรู่จ้กักนั เพราะเป็น

เรื่องของนามธรรม ไมใ่ช่เรื่องของรูปธรรม ทีส่ามารถมองได ้เหน็ไดด้ว้ยตาเน้ือ 

ผูท้ีจ่ะเหน็สิง่เหลา่น้ีได ้ จะตอ้งเป็นผูท้ีป่ระพฤต ิปฏบิตัธิรรม จนกระท ัง่เกดิมดีวงตาเหน็

ธรรมขึ้นมา คอืพระอรยิบคุคลท ัง้ ๔ ประเภท นบัตัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไป ต่อดว้ยพระ
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สกทิาคาม ี พระอนาคาม ี และพระอรหนัต ์ ท่านเหลา่น้ีสามารถเหน็สิ่งต่างๆ ทีเ่ราปถุชุน

คนธรรมดาสามญั ไมส่ามารถเหน็ได ้ ท่านเหน็ตามภมูจิติ ภมูธิรรมของท่าน พระ

โสดาบนัจะเหน็ส่วนหน่ึง แต่ยงัเหน็ไมห่มด พระสกทิาคาม ี จะเหน็เพิม่ขึ้นมาอกี พระ

อนาคาม ี จะเหน็เพิม่มากขึ้นไปอกี จนกระท ัง่ถงึพระอรหนัต ์ และพระอรหนัตสมัมาสมั

พทุธเจา้ ท่านจะเหน็ครบทกุสิง่ ครบทกุอย่าง เหน็การเวยีนวา่ยตายเกดิของสตัวโ์ลก

ท ัง้หลาย เหน็กรรมต่างๆทีท่าํมาในอดตีจนถงึปจัจบุนั รูผ้ลของกรรมทีจ่ะตามมาใน

อนาคต สิง่เหลา่น้ี ท่านสามารถเหน็ได ้เพราะท่านมปีญัญา มดีวงตาเหน็ธรรม 

เมือ่ท่านเหน็สิง่เหลา่น้ีแลว้ ท่านกเ็อาสิง่เหลา่น้ีมาประกาศส ัง่สอน ใหก้บัพวกเรา ผูท้ี่

เปรยีบเหมอืนกบัคนตามดืบอด จะไดรู้ ้ จะไดเ้หน็ เวลาคนตาบอดเดนิไปไหนตามลาํพงั

จะลาํบากมาก ไมรู่ว้า่จะไปตกหลมุ ตกบอ่ทีไ่หน หรอืไปชนกบัอะไรบา้ง ถา้มคีนตาดี 

เดนินาํหนา้ พาคนตาบอดไป คนตาบอดนัน้จะสบาย สามารถเดนิไปไดด้ว้ยความ

ปลอดภยั ไมต่อ้งไปตกหลมุ ตกบอ่ ไมต่อ้งไปชนกบัอะไร ต่างๆ นานาคนตาบอดนัน้ จงึ

ตอ้งอาศยัคนตาด ี เป็นเครื่องนาํทางฉนัใด พวกเราผูย้งัเป็นปถุชุน มคีวามหลง มอีวชิชา 

มคีวามมดืบอดครอบงาํจติใจอยู่ จงึตอ้งอาศยัผูท้ีม่ตีาดนีาํทางฉนันัน้ ผูท้ีต่าดกีค็อื พระ

อรยิบคุคลท ัง้หลายนัน้เอง ท่านไดศึ้กษา ประพฤต ิปฏบิตัธิรรมของพระพทุธเจา้ และได ้

เหน็สิง่ต่างๆแลว้ท่านจงึนาํเอาสิง่เหลา่น้ี มาส ัง่สอนพวกเรา สอนใหเ้รารูจ้กักรรม คอืการ

กระทาํ วา่การกระทาํนัน้ มที ัง้ทางกาย ทางวาจา และทางจติใจ มที ัง้ดมีที ัง้ช ัว่ ถา้ทาํด ีก็

มผีลดตีามมา คอืความสุขของจติใจ ถา้ตายไป กจ็ะไปสู่สุคต ิ ไดไ้ปเกดิทีด่ ี ทีง่าม เป็น

มนุษย ์ เป็นเทวดา เป็นพรหม เป็นพระอรยิบคุคลต่อไป ถา้กระทาํความไมด่ ี กระทาํ

ความชัว่ จติใจจะมแีต่ความทกุขร์อ้น ตายไปกจ็ะไปสู่นรกอเวจ ี ไปเกดิเป็นเดรจัฉาน 

เป็นเปรต อสุรกาย ไปสูอ่บายภมูทิ ัง้ ๔ ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของผูท้ีก่ระทาํความชัว่ ผูท้ีช่อบฆ่า

สตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พดูปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา 

พวกเราท ัง้หลายทีไ่ดเ้กดิมาเป็นมนุษยใ์นชาตน้ีิ เป็นเพราะเราไดเ้คยทาํความด ี ใน

อดตีชาตนิ ัน้เอง เราเคยทาํบญุ เราเคยรกัษาศีล เราเคยไหวพ้ระสวดมนต ์ เจรญิจติ

ภาวนา อนัเป็นเหตทุาํใหเ้ราไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ แต่ท ัง้น้ีท ัง้น ัน้ การเกดิมาเป็นมนุษยก์็มี
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ความไมเ่ท่าเทยีมกนั เพราะวา่บญุวาสนาทีเ่ราทาํมาไมเ่ท่ากนั บางคนทาํมาก กไ็ด ้

อานิสงสผ์ลบญุมาก มชีวีติทีสุ่ขสบายมาก คนทีท่าํนอ้ย ก็มชีวีติทีสุ่ขสบายนอ้ย อย่างน้ี

เป็นเรื่องของผลกรรมทีท่าํกนัมา ถา้เราเอาประสบการณใ์นชวีติของเราในปจัจบุนัน้ีมา

เป็นครูสอนเรา วา่สิง่ต่างๆ ทีเ่ราทาํมาในอดตีนัน้ มนักท็าํใหเ้ราเป็นอยู่อย่างในปจัจบุนัน้ี 

ถา้เราอยากจะไดว้าสนาบารมทีีย่ิง่ขึ้นไป เรากค็วรประพฤต ิปฏบิตั ิตามพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธองค ์ ทีส่อนใหเ้รากระทาํความด ี ละความชัว่ท ัง้หลาย ชาํระจติใจ ชาํระ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหอ้อกไปจากจติใจของเรา ถา้เราเชื่อในเรื่องเหลา่น้ี 

เรากจ็ะทาํแต่ความด ี

พระพทุธเจา้ และพระอรยิสงฆน์ัน้ ท่านเป็นบคุคลทีม่ศีีล มธีรรม เป็นคนซือ่สตัย ์สุจรติ 

เป็นคนทีไ่มห่วงัผลประโยชนต์อบแทน จากการกระทาํของทา่น ท่านช่วยเหลอืพวกเรา 

ดว้ยความเมตตา กรุณา สงสารพวกเรา เหน็พวกเรายงัเป็นคนมดืบอด ตอ้งเวยีนวา่ย

ตายเกดิ บนกองทกุขแ์บบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น กม็คีวามปรารถนาด ีอยากจะช่วยใหพ้วกเรา

ไดพ้น้จากทกุข ์ ไดพ้น้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ เมือ่ท่านมดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ ท่าน

ทรงสละเวลาตลอดชวีติของท่าน มาส ัง่สอนพวกเรา เพือ่พวกเราจะไดม้ดีวงตาทีส่วา่งขึ้น 

นาํพาพวกเราไปสู่ทางทีด่ ีดงึพวกเราออกจากความชัว่ท ัง้หลาย 

ถา้พวกเรามศีรทัธา เชื่อในพระธรรม คาํส ัง่สอนของพระพทุธองคแ์ลว้ พวกเราจะมแีต่ได ้

อย่างเดยีว ไมม่ขีาดทนุ เพราะทกุสิง่ทกุอย่าง ทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอนนัน้ เป็นความ

เป็นจรงิท ัง้น ัน้ เราจะเหน็ไดจ้ากพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ก่อนทีท่่านจะบรรลเุป็นพระ

อรหนัตสาวก ท่านกเ็ป็นปถุชุน คนธรรมดาสามญัอย่างพวกเราน่ีแหละ เมือ่ไดย้นิ ไดฟ้งั

ธรรมะ คาํสอนของพระพทุธองคแ์ลว้ กเ็กดิความศรทัธา นอ้มเอาธรรมะคาํสอนของพระ

พทุธองคม์าประพฤต ิปฏบิตั ิและบรรลธุรรมขึ้นมา มดีวงตาเหน็ธรรม สามารถยกจติใจ

ใหพ้น้จากกองทกุขไ์ด ้ พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ เขา้สู่ความสุขอย่างยิง่ ทีเ่รยีกวา่ 

ปรมงั สุขงั คอื ความสุขในพระนิพพานนัน้เอง 

น่ีเป็นสิง่ทีเ่ราสามารถเชื่อไดอ้ย่างตายใจ รอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ แต่ความเชื่ออย่างเดยีว ยงัไม่

พอ นอกจากเชื่อแลว้ เราตอ้งนอ้มเอาสิง่ต่างๆ ทีท่่านทรงส ัง่สอน มาประพฤตปิฏบิตักิบั 
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กาย วาจา ใจ ของเรา ดงัทีท่่านไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี ท่านไดม้าทาํบญุทาํทาน ฟงัเทศน ์

ฟงัธรรม ถงึแมพ้ระสงฆจ์ะไมไ่ดใ้หศี้ลกบัเรา เรากส็ามารถตัง้จติ ต ัง้ใจ รบัศีลในจติใจ

ของเราได ้คอืเรารูแ้ลว้วา่ ศีล ๕ ศีล ๘ มอีะไร เรากต็ ัง้จติอธฐิาน วา่เราจะรกัษาศีลท ัง้ ๕ 

ขอ้ หรอื ๘ ขอ้น้ี กเ็หมอืนกบัวา่ไดร้บัศีลกบัพระมาแลว้ เราเพยีงแต่รกัษาไป ศีลน้ีกจ็ะ

เป็นเครื่องปกป้องคุม้ครองรกัษา ไมใ่หเ้ราตกไปสู่อบายภมูนิ ัน่เอง เพราะวา่อานิสงสข์อง

ศีลนัน้ ท่านแสดงไวว้า่ สเีลนะ สุคตงิ ยนัต ิ ผูม้ศีีลย่อมไปสู่สุคต ิไปสู่ภพภมูขิองมนุษย ์

ของเทวดา ของพระพรหม ของพระอรยิบคุคลนัน่เอง 

ส่วนอบายภูมนิ ัน้ ผูม้ศีีลจะไมไ่ป เพราะศีลน้ีเป็นเหมอืนกบักาํแพงกัน้เอาไว ้หรอืเป็นตา

ขา่ยมารองรบัเอาไว ้ ไมใ่หต้กไปสู่ทีต่ ํา่ เวลาเราไปดูการแสดงกายกรรม จะเหน็มตีาขา่ย

ขงึเอาไวข้า้งลา่ง เผือ่เวลานกักายกรรมพลาดตกลงมา ยงัมตีาขา่ยไวร้องรบั ร่างกายจะ

ไดไ้มก่ระแทกกบัพื้น ศีลน้ีกเ็ป็นเหมอืนกบัตาขา่ยทีร่องรบัดวงวญิญาณ ดวงจติ ดวงใจ 

ของพวกเราท ัง้หลายไว ้หลงัจากร่างกายเราแตกสลายไปแลว้ ถา้เรามศีีล จติใจของเราก็

ไมไ่ปเกดิในทีต่ ํา่ ไมไ่ปเกดิเป็นสุนขั ไมไ่ปเกดิเป็นแมว เป็นนก เป็นกา เพราะมศีีลคอย

ป้องกนัไวน้ ัน่เอง 

ถา้พวกเราอยากจะเหน็ผลของธรรม เราตอ้งนอ้มธรรมเขา้มาดว้ยความศรทัธา นอ้มเขา้

มาประพฤตปิฏบิตั ิเมือ่เราปฏบิตัแิลว้ เราจะเหน็ผลทีพ่ระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ทรงไดรู้ ้ ทรงไดเ้หน็มาก่อน เพราะวา่พระธรรม คาํสอนของพระพทุธองคน้ี์ 

เป็น อกาลโิก คอื เป็นของทีไ่มข่ึ้นอยู่กบักาล กบัเวลา ไมเ่สือ่มสภาพ ความจรงิต่างๆ ที่

พระพทุธองคไ์ดท้รงส ัง่สอน ในสมยัพทุธกาลนัน้ กย็งัเป็นจรงิอยู่ในสมยัปจัจบุนัน้ี 

อานิสงสห์รอืผลต่างๆ ทีผู่ป้ฏบิตัจิะพงึไดร้บัจากการประพฤตปิฏบิตัธิรรม ในอดตีเป็น

อย่างไร ในปจัจบุนัก็จะเป็นเช่นนัน้ เป็นของทีไ่มเ่สือ่มคุณภาพ ไมเ่สือ่มประสทิธภิาพ ไม่

เหมอืนกบัขา้วของต่างๆ ทีม่อียู่ในปจัจบุนัน้ี เช่นอาหารหรอืยาต่างๆ เป็นของทีม่อีายุขยั 

พอหมดอายุ มนักจ็ะเสยี จะเสือ่ม จะหมดคุณภาพ เวลาไปซื้อของตามตลาด จะมฉีลาก

ตดิไวต้ามกลอ่ง วา่ควรบรโิภคก่อนวนัทีเ่ท่านัน้ๆ เพราะถา้บรโิภคหลงัจากวนัน้ีไปแลว้ 

ไมร่บัรองวา่จะมอีะไรเกดิขึ้นกบัผูบ้รโิภคหรอืไม่ 
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แต่เรื่องธรรมะ คาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้ ไมเ่ป็นเช่นนัน้ พระธรรมคาํสอนของพระ

พทุธองค ์ไมม่ฉีลากตดิไว ้วา่จะเสือ่มในยุคใด ในเวลา ๑๐๐ ปี ๕๐๐ ปี ๑๐๐๐ ปี หรอื 

๕๐๐๐ ปี พวกเราคงเคยไดย้นิวา่ พระพทุธศาสนาของเรา จะมอีายุเพยีง ๕๐๐๐ ปี

เท่านัน้ แต่กไ็มไ่ดห้มายความวา่ พระพทุธศาสนาจะเสือ่ม หมดอายุ หมดคุณภาพไป 

การทีม่กีารทาํนายวา่ พระพทุธศาสนาจะอยู่ไปไดแ้ค่ ๕๐๐๐ ปีนัน้ เป็นเพราะวา่ ผูท้ีจ่ะ

ฟงั ผูท้ีจ่ะเชื่อ ผูท้ีจ่ะนาํไปประพฤต ิปฏบิตันิ ัน้ จะไมม่เีหลอือยู่ หลงัจาก ๕๐๐๐ ปีผ่าน

ไปแลว้ คอืหลงัจากนัน้ไปแลว้ ผูท้ีจ่ะศึกษาธรรมะ จะไมค่่อยเขา้อก เขา้ใจ ไมค่่อยรู ้

เท่าไร เพราะวา่จติใจของมนุษยไ์ดเ้ปลีย่นไปเรื่อยๆ เสือ่มไปเรื่อยๆ ตามอาํนาจของความ

โลภ ความโกธร ความหลง 

คนสมยัน้ีกบัคนสมยัก่อน ถา้เปรยีบเทยีบกนั คนสมยัก่อน สมยัทีเ่รายงัเป็นเดก็อยู่นัน้ 

จะมศีีลธรรมมากกวา่คนสมยัน้ี ศึกษาธรรมะมากกวา่ คนสมยัน้ี คนทีจ่ะบวชนัน้ จะบวช

ท ัง้พรรษา แต่สมยัน้ีบวชกนัแค่ ๑๕ วนับา้ง ๑๐ วนับา้ง บางทบีวชเชา้ สกึเยน็ก็ม ีคือ

บวชหนา้ไฟ บวชเป็นประเพณีแค่นัน้เอง แสดงใหเ้หน็วา่ จติใจของคนเราเริ่มห่างเหนิจาก

พระพทุธศาสนา เพราะอาํนาจของกเิลส อาํนาจของวตัถใุนโลกน้ีมมีาก คนส่วนใหญ่ทกุ

วนัน้ี แทนทีจ่ะบูชาบญุกศุลกนั กลบัไปบูชาเงนิ บูชาทอง บูชาตาํแหน่งต่างๆ นานา 

เดีย๋วน้ีลงทนุกนัทใีชเ้งนิหมดไปเป็นรอ้ยลา้นกม็ ี เพราะอะไร เพราะวา่เมือ่ไดต้าํแหน่ง

แลว้ จะสามารถกอบโกยเงนิทองได ้จงึยนิดทีีจ่ะลงทนุแบบน้ี ไมค่่อยทาํเพือ่ศีลธรรม ไม่

คาํนึงถงึคุณงาม ความด ี ไมเ่คยคดิวา่เขา้ไปแลว้ จะทาํประโยชน ์จะทาํความด ีมแีต่คิด

วา่ เขา้ไปแลว้จะกอบโกย เอาเงนิ เอาทอง ใหไ้ดม้ากๆ เพราะวา่สมยัน้ี มวีตัถสุิง่ของ

ต่างๆ ทีจ่ะซื้อมานัน้มอียู่เยอะ เช่นโทรศพัทม์อืถอื โทรทศัน ์วดิโีอ คอมพวิเตอร ์ เครื่อง

เลน่ต่างๆ บา้นเรอืน เสื้อผา้อาภรณ ์ อาหาร ยารกัษาโรค ยาบาํรุง เครื่องสาํอาง ของ

ฟุ่มเฟือยท ัง้หลาย คอยย ัว่ยวน ลอ่กเิลสตณัหาอยู่ ตลอดเวลา จงึทาํใหไ้มอ่ยาก

เขา้วดัเขา้วา เพราะเสยีเวลา เสยีเงนิเสยีทอง ซื้อขา้วของมาถวายพระ 

คนทีม่กีเิลสตณัหาอยู่ในจติใจมาก จะไมอ่ยากใหอ้ะไรกบัใคร อยากแต่จะไดอ้ย่างเดยีว 

เพราะตณัหาคอืความอยาก อยากม ีอยากเหน็ อยากดูอยากจะได ้ไมอ่ยากจะให ้แต่หา
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รูไ้มว่า่ ตามหลกัของความเป็นจรงิแลว้ ความอยากน้ีกค็อืตน้เหตขุองความทกุขน์ ัน่เอง 

อยากไดเ้ท่าไร กย็ิง่อยากไดม้ากขึ้นไปอกี แทนทีม่มีากแลว้จะด ีมนักลบัไมด่ ีมนักลบัไม่

พอ มหาเศรษฐมีเีงนิเป็นพนัลา้น หมืน่ลา้น ยงัอยากจะมใีหม้ากๆขึ้นไปอกี จะเหน็ไดช้ดั

เลย วา่ตณัหา ความอยาก คอืเหตูทาํใหไ้มอ่ิม่ ไมพ่อ การทีจ่ะทาํใหอ้ิม่ ใหพ้อ ไดน้ ัน้ 

จะตอ้งลดตณัหา ดว้ยการทาํบญุใหท้านนัน้เอง อย่างทีว่นัน้ีญาตโิยมไดม้าทาํบญุกนั 

เวลาไดใ้หอ้ะไรไปแลว้ ใจมนัอิม่ ใจมนัมคีวามสุข เพราะใจเอาชนะกเิลส ชนะตณัหา 

ชนะความโลภ ชนะความตระหน่ีไดน้ ัน้เอง เวลาใจมคีวามโลภ มคีวามตระหน่ี ใจจะมี

ความหวิ มคีวามกระหาย แต่พอไดท้าํบญุ ใหท้าน ความหวิความกระหายต่างๆ กจ็ะถกู

ดบัไป ทาํใหจ้ติใจมคีวามอิม่ขึ้นมา 

จงึขอใหพ้วกเราท ัง้หลาย จงเหน็คุณค่าของธรรมะ คาํสอนของพระพทุธองค ์ อย่าปลอ่ย

ใหก้ารทีเ่ราไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ และไดพ้บพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นสิง่ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่

น ัน้ หลดุลอยออกไปจากจติ จากใจของเราเลย เพราะวา่ไมม่อีะไรในสากลโลกน้ี ในภพ

ท ัง้สามน้ี ทีจ่ะมคุีณค่า มปีระโยชนแ์ก่ตวัเรา มากยิง่กว่าพระธรรม คาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เพราะพระธรรม คาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้ จะทาํใหเ้ราพน้จากทกุขภ์ยั

ท ัง้หลายได ้ส่วนทรพัยส์มบตั ิขา้วของ เงนิทองท ัง้หลายนัน้ มนัช่วยอะไรเราไมไ่ด ้ เวลา

มคีวามทกุขึ้นมา เงนิทองทีม่อียู่น ัน้ไมไ่ดช่้วยดบัทกุข ์ ทาํใหเ้รามคีวามสุข มคีวามสบาย

ใจขึ้นมาไดเ้ลย พวกเราชาวพทุธท ัง้หลาย จงึควรเหน็คุณค่าของพระพทุธศาสนา แลว้

นาํเอามาศึกษา และประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่ทีเ่ราจะไดม้ธีรรมะเป็นทีพ่ึง่ต่อไป การแสดง

เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๒ 

วนัเกดิ 
๘ ตลุาคม ๒๕๔๓ 

พวกเราทกุๆคนทีเ่กดิมาในโลกน้ี จะมวีนัสาํคญัอย่างยิง่สาํหรบัตวัเองอยู่วนัหน่ึง เรยีกวา่

วนัเกดิ ทกุๆปีจะมวีนัคลา้ยวนัเกดิ เวยีนมาบรรจบ เช่นถา้เกดิวนัที ่ ๘ ตลุาคม เมือ่ถงึ

วนัที ่๘ ตลุาคม กจ็ะเป็นวนัครบรอบวนัเกดิ วนัน้ี จงึถอืเป็นวนัสาํคญัอย่างยิง่สาํหรบัตวั

ของเราเอง เราจงึทาํสิง่ทีพ่เิศษกนั เช่นมาทาํบญุกนั เพือ่ความเป็นสริมิงคลแก่ชวีติของ

เรา เพือ่ความสุข ความเจรญินัน่เอง การทีจ่ะทาํบญุ ใหเ้กดิความเป็นสริมิงคล เกดิ

ความสุข เกดิความเจรญิอย่างแทจ้รงิ ตอ้งทาํบญุใหเ้กดิปญัญา คอืทาํบญุแลว้ ตอ้งได ้

ธรรมะดว้ย ไมใ่ช่สกัแต่เพยีงการมาใหท้าน ถวายของพระแลว้กก็ลบับา้น โดยทีไ่มรู่เ้รื่อง

เกี่ยวกบัวนัเกดิของเราเลย วา่เราเกดิ มาไดอ้ย่างไร ชวีติของมนุษยน้ี์มคีวามสาํคญั

อย่างไร จะทาํประโยชน ์ ใหแ้ก่ชวีติของเรานัน้ไดอ้ย่างไร ถา้ศึกษาธรรมะ ฟงัเทศน ์ ฟงั

ธรรม จะเกดิความเขา้ใจ เกี่ยวกบัเรื่องการเกดิของเรา เมือ่ทราบแลว้ จะสามารถดาํเนิน

ชวีติ ไปในทศิทางทีถ่กูตอ้งดงีาม นาํความผาสุก ความเจรญิรุ่งเรอืง ความเป็นสริมิงคล

มาใหก้บัเราได ้

การทีเ่รามาเกดิไดน้ี้ ตอ้งอาศยัปจัจยัใหญ่ๆอยู่ ๒ ประการดว้ยกนั คอื ปจัจยัทางดา้น

ร่างกาย และปจัจยัทางดา้นจติใจ ปจัจยัทางดา้นร่างกายนัน้เกี่ยวกบัผูใ้หก้าํเนิด คอืตอ้ง

มพีอ่กบัมแีม่ ถา้ไมม่พีอ่ ไมม่แีม ่ ย่อมไมส่ามารถมาเกดิได ้ดงันัน้ บคุคลทีส่าํคญัทีสุ่ด

ในชวีติของเรา กค็อื พอ่และแมน่ัน้เอง ถา้ไมม่พีอ่ ไมม่แีม่ ชวีติเรากไ็มม่ ีร่างกายเรากไ็ม่

มพีอ่แมจ่งึเป็นบคุคลทีม่คีวามสาํคญัอย่างยิง่กบัชวีติเรา ท่านเป็นผูใ้หช้วีติเรา ท่านจงึ

เป็นผูม้พีระคุณอนัใหญ่หลวง ลูกๆจงึตอ้งสาํนึกในบญุคุณของท่านอยู่เสมอ 

อย่างวนัน้ีเป็นวนัเกดิของเรา เราไดท้าํบญุกบัพระของเราแลว้หรอืยงั พระของเรากค็อืพอ่

แมข่องเรานัน้เอง พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ พอ่แมน่ัน้เปรยีบเหมอืนพระพรหม พระ
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อรหนัตข์องลูกๆ ดงันัน้ พวกลูกๆจงึตอ้งพยายามดูแลพอ่แมใ่หด้ ี ถา้พอ่แมแ่ก่ชรา ไม่

สามารถเลี้ยงดูตวัเองได ้ ก็ตอ้งเป็นหนา้ทีข่องลูกๆ ทีจ่ะตอ้งคอยเลี้ยงดูท่าน เหมอืนกบั

ท่านเคยดูแลเรา อนัน้ีเป็นสิง่ทีเ่ราไมค่วรลมื ไมค่วรทีจ่ะละเลย ถา้เราเลี้ยงดูพอ่แมแ่ลว้ 

เราจะเป็นคนด ี ความเจรญิรุ่งเรือง ความเป็นสริมิงคลท ัง้หลายกจ็ะตามมา เพราะพระ

พทุธองคท์รงตรสัวา่ ผูท้ีม่คีวามกตญั�ูกตเวท ี มคีวามสาํนึกในบญุคุณ และทดแทน

บญุคุณแก่ท่านผูม้พีระคุณนัน้ ไปอยู่ทีไ่หน จะมแีต่ความเจรญิรุ่งเรอืง 

ในทางตรงกนัขา้ม ผูไ้มม่คีวามกตญั�ูกตเวท ี ไปอยู่ทีไ่หน มกัไมค่่อยประสบ

ความสาํเรจ็ในชวีติสกัเท่าไร เมือ่ผูอ้ืน่รูว้า่คนน้ีเป็นคนไมม่คีวามกตญั�ู จะไมม่ใีคร

อยากใหค้วามช่วยเหลอื หรอืใหก้ารส่งเสรมิ เพราะส่งเสรมิไปแลว้กไ็มเ่กดิประโยชน์

อะไร เพราะไมรู่จ้กัสาํนึกบญุคุณของผูอ้ืน่ในเวลาทีผู่อ้ืน่ทาํบญุทาํคุณให ้ดไีมด่ ีนอกจาก

จะไมม่คีวามกตญั�ูแลว้ อาจจะทาํรา้ยผูม้พีระคุณอกีดว้ยกเ็ป็นได ้อย่างน้ีกม็ ีแต่คนทีม่ี

ความกตญั�ูกตเวท ี ไปอยู่ทีไ่หนก็จะมแีต่คนสรรเสรญิ ยกย่อง ไดร้บัความช่วยเหลอื

อปุการะ จากบคุคลต่างๆอยู่เสมอ 

ถา้เราอยากจะใหว้นัเกดิของเรานัน้มคีวามหมายอย่างแทจ้รงิ และเรามคีวามสุข ขอให ้

พวกเราระลกึถงึบญุคุณของบดิามารดาเป็นอนัดบัแรก มหีนา้ทีก่จิกรรม จะทาํอะไร

ใหก้บับดิามารดาของเราได ้ กข็อใหก้ระทาํเสยี ถา้ท่านแก่เฒ่าชรา กค็วรเลี้ยงดูท่านดว้ย

ปจัจยั ๔ ถา้ท่านยงัมกีาํลงัวงัชาอยู่ หรอืเรายงัเป็นเดก็ กข็อใหเ้รามคีวามเคารพ เชื่อฟงั

ในคาํสอนของท่าน เพราะวา่ท่านมแีต่ความปรารถนาดกีบัเรา ท่านรกัเรา ทา่นอยากจะให ้

เราเป็นคนด ี เราจงึควรทีจ่ะประพฤตติวัเอง ใหด้ ี ใหง้าม อย่าทาํตวัเป็นคนเกกมะเหรก

เกเร เวลาเรยีนหนงัสอื กใ็หต้ ัง้ใจเรยีน ขยนัไปโรงเรยีน อย่าหนีไปดูหนงั ดูการตู์น อย่า

ไปเทีย่วเตร่ใหม้ากจนเกนิไป เชื่อฟงัคุณครู กลบัมาบา้นกช่็วยทาํงานบา้น เชื่อฟงัพอ่แม่ 

ประพฤตปิฏบิตัติวัเป็นคนด ีแลว้พ่อแมจ่ะมคีวามสุข การทาํความสุขใหก้บัพอ่แมน้ี่ เป็น

บญุเป็นกศุลอย่างหน่ึง 

เหมอืนกบัการทีเ่ราไดม้าอยู่วดั มาบวชเป็นพระ หรอืเป็นคฤหสัถป์ฏบิตัธิรรม จะทาํให ้

พอ่แมม่คีวามสุขใจ เพราะท่านรูว้า่ ผูท้ีม่าอยู่ในวดันัน้ จะทาํแต่ความด ี นาํมาซึง่ความ
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เจรญิรุ่งเรอืง ทาํใหพ้อ่แมส่บายใจ ถา้อยากจะใหพ้อ่แมม่คีวามสุข เรากค็วรประพฤตติวั

เราใหด้ ีอย่าไปทาํตวัเป็นคนเกเร อย่าใหผู้อ้ืน่เขาตาํหนิตเิตยีน เมือ่พอ่แมไ่ดย้นิขา่วคราว

ไมด่ขีองเรา จะไมส่บายใจ ถา้เราประพฤตผิดิจนเขา้คุกเขา้ตะราง มนักเ็หมอืนกบัจบัพ่อ

แมเ่ขา้คุก เขา้ตะรางไปดว้ย เพราะวา่พอ่แมร่กัเรา ห่วงใยเรา เวลาเราตดิคุกตดิตะราง 

พอ่แมก่็จะตอ้งไปเยีย่มเราถงึคุกถงึตะราง จงึขอใหเ้ราระลกึถงึพระคุณของบดิามารดา

อยู่เสมอ แลว้ประพฤตติวัเราใหด้ ี

เหตปุจัจยัทางดา้นร่างกาย ไมใ่ช่เป็นเหตปุจัจยัเดยีว ทีจ่ะทาํใหเ้รามาเกดิเป็นมนุษยไ์ด ้

พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ การทีจ่ะมาเกดิเป็นมนุษยไ์ดน้ ัน้ บคุคลนัน้ตอ้งสะสมบญุ

บารมมีาดว้ย คอืจะตอ้งเป็นผูม้ศีีลธรรม อย่างนอ้ยกม็ศีีล ๕ ตอ้งเคยรกัษาศีลมาก่อน 

เคยละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ ละเวน้จากการประพฤตผิดิ

ประเวณี ละเวน้จากการพดูปดมดเทจ็ ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา ถา้ไมม่สีิง่เหลา่น้ี

แลว้ จติใจของเรา จะไมส่ามารถเกดิเป็นมนุษยไ์ด ้ จะตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน อย่างน้ี

เป็นตน้ อนัน้ีพระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงไวอ้ย่างแน่ชดัแลว้วา่ ศีลนัน้เป็นเครื่องประกนั

ความเป็นมนุษยข์องผูร้กัษาศีล ผูใ้ดทีเ่กดิเป็นมนุษย ์จะตอ้งมศีีล อย่างพวกเราท ัง้หลาย

ทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษยน้ี์ เพราะวา่ในอดตีเราเคยรกัษาศีล เราเคยละเวน้การกระทาํบาป

ท ัง้ปวงนัน้เอง จงึเป็นเหต ุเป็นปจัจยัใหพ้วกเราไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์

การทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษยน้ี์จงึเป็นของยาก ไมใ่ช่เป็นของงา่ย งมเขม็ในมหาสมทุร ยงั

งา่ยกวา่การไดม้าเกดิเป็นมนุษยเ์สยีอกี เพราะเหตใุด เพราะวา่การทีจ่ะไดเ้กดิเป็นมนุษย ์

จะตอ้งมที ัง้ศีล ท ัง้ธรรม และโอกาสอาํนวย อย่างมนุษยน้ี์เปรยีบเทยีบกบัจาํนวนสตัว ์

อืน่ๆ พวกมดและแมลง พวกสตัวต่์างๆ จะมมีากกวา่มนุษย ์เวลาออกลูกท ีไมไ่ดอ้อกมา

ทลีะตวัแต่ออกมาเป็นสบิ เป็นรอ้ย การเกดิเป็นมนุษยม์จีาํนวนนอ้ย ถา้เปรยีบเทยีบก็

เหมอืนกบัเวลาซื้อสลากกนิแบง่รฐับาล รางวลัทีห่น่ึงมอียู่รางวลัเดยีว โอกาสทีจ่ะถกู

รางวลัทีห่น่ึงนัน้ยากมาก เพราะมอียู่ฉบบัเดยีว สลากท ัง้หมดมเีป็นลา้นฉบบั แต่มฉีบบั

เดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะถกูรางวลัทีห่น่ึงได ้ ไมเ่หมอืนรางวลัอืน่ๆ รางวลัที ่๒ ที ่๓ ที ่๔ ที ่๕ 

หรอืเลขทา้ยนัน้ มมีากกวา่ โอกาสทีจ่ะถกูรางวลัต่างๆ กจ็ะมมีากกวา่ ทีจ่ะถกูรางวลัที ่๑ 
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ฉนัใด การทีจ่ะไดเ้กดิเป็นมนุษย ์กฉ็นันัน้ โอกาสทีจ่ะไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ก็เหมอืนกบัการ

ซื้อสลากกนิแบง่แลว้ถกูรางวลัที ่๑ มนัมนีอ้ยมาก เมือ่ไดเ้กิดมาเป็นมนุษย ์จงึถอืวา่เป็น

โชคดอีย่างยิง่ เป็นบญุวาสนาอย่างยิง่ 

สิง่สาํคญัอกีสิง่หน่ึง และเป็นสิง่ทีห่ายากในโลกน้ี กค็อืการเกดิขึ้นของพระพทุธเจา้แต่ละ

พระองค ์พระพทุธเจา้แต่ละพระองคท์ีจ่ะไดต้รสัรู ้ และมาส ัง่สอนธรรมะใหก้บัสตัวโ์ลกน้ี 

ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นไดง้า่ยๆ เวลาทีพ่ระพทุธเจา้จะไดม้าเกดินัน้ ตอ้งใชเ้วลาเป็นกปั 

เป็นกลัป์ทเีดยีว กปัหน่ึง กลัป์หน่ึงน้ี เป็นเวลาทีย่าวนานมาก มากกวา่ลา้นๆปีขึ้นไป ลา้น

เดยีวน้ีกย็าวนานแค่ไหนแลว้ แต่ลา้นๆปี ลองคดิดู จะยาวนานขนาดไหน ดงันัน้โอกาสที่

ไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ไดม้าเจอพระพทุธเจา้ ไดม้าเจอพระพทุธศาสนา จงึเป็นโอกาสทีย่าก

อย่างยิง่ พวกเราน้ีถอืวา่เป็นผูท้ีม่โีชควาสนามาก ไดเ้กดิมาเป็นมนุษยแ์ลว้ กย็งัไดเ้กดิมา

พบกบัพระพทุธศาสนาอกี อนัน้ีเท่ากบัซื้อสลากใบเดยีว แลว้ถกูท ัง้รางวลัที ่ ๑ และ

รางวลัที ่๒ พรอ้มๆกนัไปเลย 

เมือ่ไดเ้กดิเป็นมนุษยแ์ลว้ และไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ควรจะถามตวัเองวา่ แลว้เราจะ

ทาํอะไรต่อไป เราควรทีจ่ะศึกษาใหรู้ว้า่ พระพทุธเจา้ท่านทรงสอนใหท้าํอะไร ท่านทรง

สอนใหเ้ราทาํความด ีใหเ้ราละเวน้ความชัว่ และชาํระจติใจของเรา ใหส้ะอาดหมดจด ละ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง การทาํบญุจะนาํความสุขมาใหก้บัเรา เช่นเรามาวดัมา

ทาํบญุ เอาอาหารคาว หวาน เอาขา้ว เอาของ มาถวายพระสงฆ ์องคเ์จา้ ทาํไปแลว้ เราก็

มคีวามสุขใจ เพราะเราไดช้นะความตระหน่ี ชนะความโลภ ชนะความหลงทีม่อียู่ในจติใจ

ของเรา ถา้เรามคีวามโลภ มคีวามตระหน่ีอยู่ในจติใจของเรา จติใจเรากจ็ะมคีวามแต่

ความทกุข ์มแีต่ความไมส่บายใจ แต่ถา้เราสามารถชาํระสิง่เหลา่น้ี ใหอ้อกไปจากจติ จาก

ใจ ของเราไดแ้ลว้ เรากจ็ะมคีวามสุข มคีวามสบายใจ 

เช่นเดยีวกบัการละเวน้จากการทาํบาป ถา้เราไมไ่ดส้รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ไมไ่ป

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมไ่ปลกัทรพัย ์ ไมไ่ปประพฤตผิดิประเวณี ไมไ่ปฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ไมไ่ป

โกหกหลอกลวงผูอ้ืน่แลว้ เรากจ็ะสบายใจ เราไมต่อ้งกลวัคนอืน่จะมาจบัเราไปขงัคุก แต่

ถา้เราไปทาํผดิ ไปทาํบาปแลว้ มนักจ็ะมโีทษตามมา มคีวามไมส่บายใจตามมา 
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เช่นเดยีวกบัการชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลงทีม่อียู่ในจติ ถา้เราชาํระสิง่เหลา่น้ี

ได ้ จติใจของเราจะมแีต่ความสุข อย่างตอนน้ี ญาตโิยมนัง่อยู่ในศาลาแห่งน้ี มคีวามสุข 

มคีวามสบายใจ กเ็พราะวา่ ในขณะน้ีไมม่คีวามโลภ ไมม่คีวามโกรธ ไมม่คีวามหลง

นัน้เอง สงัเกตดู เวลาทีม่คีวามโกรธอยู่นัน้ จติใจจะรอ้น จะนัง่อยู่ไมไ่ด ้ จะตอ้งระบาย

ออกไปดว้ยการไปด่า ไปวา่ ไปทบุตผูีอ้ืน่ เพราะวา่เวลาทีม่คีวามโลภ ความโกรธ ความ

หลงเกดิขึ้นมาแลว้ จะนาํความทกุขม์าใหก้บัเรา แต่ถา้เราสามารถเอาชนะความโลภ 

ความโกรธ ความหลงได ้นัง่อยู่เฉยๆ เรากม็คีวามสุขแลว้ 

เมือ่ไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ และไดย้นิไดฟ้งัธรรมะ กข็อใหเ้รานอ้มเอาธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ มาประพฤตปิฏบิตักิบัตวัเรา จะทาํใหก้ารทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษยน์ัน้ ไดร้บั

ผลประโยชนอ์ย่างสูงสุด เพราะวา่มนุษยน์ ัน้ สามารถทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัตินใหห้ลดุพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ หลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดใ้ชช้ีวติของมนุษยใ์หเ้กดิประโยชนอ์ย่างสูงสุด ดว้ยการทาํ

ความด ี ละเวน้ความชัว่ และชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหอ้อกไปจากจติ 

จากใจ กลายเป็นจติใจทีส่ะอาดบรสุิทธิ์ เป็นจติทีบ่รรลถุงึพระนิพพาน อนัเป็นแดนเกษม

สนัตท์ีเ่รยีกวา่ ปรมงัสุขงั เป็นความสุขอย่างยิง่ยวด เป็นความสุขอนัสูงสุด เป็นความสุข

อนัประเสรฐิ ซึง่เราสามารถบรรลถุงึได ้ จากการทีเ่ราไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา และ

ประพฤตปิฏบิตัติาม 

จงึขอใหท้่านท ัง้หลาย จงใชป้ระโยชนข์องการเป็นมนุษย ์ และใชป้ระโยชนข์อง

พระพทุธศาสนา ใหเ้ตม็กาํลงัสตปิญัญา ถงึแมจ้ะไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตใ์นชาติน้ีก็

ตาม อย่างนอ้ยกไ็ดส้ะสมบญุบารมทีีจ่ะค่อยๆ นาํเราไปสูจ่ดุหมายปลายทางอนัดงีาม

ต่อไป ขอใหร้ะลกึถงึคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ ระลกึถงึคุณค่าของพระพทุธศาสนา 

แลว้ดาํเนินชวีติไปตามรอยพระพทุธบาท ทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงดาํเนินมา แลว้ท่านจะ

ประสบกบัความสุข ความเจรญิรุ่งเรอืง และความเป็นสริมิงคลในชวีติต่อไป การแสดง

เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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