
 

 

 

 

 

โดย พระจลุนายก (สุชาต ิอภชิาโต) 

วดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร 

  ในพระบรมราชูปถมัภ ์

อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 

พมิพแ์จกเป็นธรรมทาน 

www.kammatthana.com 

กาํลงัใจ ๒ 

http://www.kammatthana.com/


1 
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โดยใหถ้อืตามหลกัธรรมทีแ่สดงไวว้า่ การใหธ้รรมะ ชนะการใหท้ ัง้ปวง 
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คาํนํา 

การฟงัธรรม หรือการอ่านหนงัสอืธรรมะ คอืการสรา้งเกราะกาํบงัภยัใหก้บัใจ หรอือกี

ทางหน่ึงคอื สรา้งภูมคุิม้กนัใหก้บัโรคทีค่อยคุกคามดวงจติของเรา พระธรรมทีซ่มึซาบ

เขา้ไปในความคดิขณะผูฟ้งัรวมจติมสีมาธ ิ จะก่อใหเ้กดิสตริะลกึรูท้นักบัคาํส ัง่สอนนัน้ๆ 

แลว้สามารถทีจ่ะจดจาํถอ้ยคาํไดอ้ย่างแมน่ยาํ จติเกดิปญัญา มคีวามเขา้ใจอย่างแจ่มแจง้ 

รูเ้หตรูุผ้ลบนพื้นฐานแห่งธรรมทีแ่ทจ้ริง  

การนาํพระธรรมคาํส ัง่สอนมาปฏบิตัจิรงิในชวีติประจาํวนั จงึเปรียบเสมอืนการเสริมสรา้ง

กาํแพงทีแ่ขง็แกร่งใหใ้จไดอ้ยู่อย่างปลอดภยั หรือการสรรหาธรรมโอสถมารบัประทาน

เตรียมพรอ้มทีจ่ะต่อสูก้บัขา้ศึก คอื กเิลส ตณัหา อวชิชา ทีก่่อตวัด ัง่เชื้อโรครา้ย มกีาํลงั

ทีจ่ะจู่โจมและชอนไชใหด้วงจติอ่อนแรง พาใหเ้ราเดนิหลงไปในทางทีม่ชิอบไดท้กุเวลา 

และเมือ่จติขาดสต ิขาดภูมคุิม้กนั ขาดเกราะกาํบงัทีแ่ขง็แกร่ง ความพ่ายแพก้็เกดิขึ้นครัง้

แลว้ครัง้เลา่ทกุเวลานาท ีไมม่ทีางทีจ่ะหลดุพน้จากกองทกุขแ์หง่ชวีติไปได ้ 

การหาโอกาสเขา้มาฟงัธรรม หรืออ่านหนงัสอืธรรมะ จงึจาํเป็นตอ้งกระทาํอยู่เป็นนิจให ้

เกดิเป็นนิสยัทีใ่ฝ่รู ้เสริมปญัญาและมุง่เนน้ภาวนา เพือ่แสวงหาแนวทางดบัทกุข ์เพราะผู ้

ทีป่ฏบิตัไิดเ้ท่านัน้ถงึจะทราบไดว้า่ คาํส ัง่สอนเหลา่น้ีก่อใหเ้กดิความคิดสรา้งสรรคท์าง

ปญัญาและสามารถพลกิผนัเปลีย่นวถิชีวีติใหเ้ราหลดุพน้ได ้ 

คณะผูจ้ดัทาํจงึยงัยดึถอืหลกัเดมิทีจ่ะช่วยบาํรุงและจรรโลงพทุธศาสนาไว ้ โดยการช่วย

เผยแผ่ธรรมะคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ทีม่คุีณค่ายิง่ใหก้บัพวกเราทกุๆคนทีพ่รอ้มดว้ย

ความเพยีรและกาํลงัศรทัธาทีจ่ะฟนัฝ่าอปุสรรคต่างๆ เพือ่หาทางออกใหก้บัโรครา้ยและ

ความมดืบอดของจติ และนาํพาเราขึ้นสู่ฝัง่ทีม่แีต่ความสุขสงบอยู่เป็นนิจนิรนัดร  

คณะผูจ้ดัทาํ 

กมุภาพนัธุ ์๒๕๔๔ 



5 
 

กณัฑท์ี่ ๑๓ 

ปลอ่ยวาง 
๑๔ ตลุาคม ๒๕๔๓ 

วนัน้ี ท่านคงจะทราบกนัดแีลว้ วา่เป็นวนัแรม ๑ คํา่ เดอืน ๑๑ ซึง่ตรงกบัวนัตกับาตรเท

โวฯ พธิีตกับาตรเทโวฯน้ี ทางวดัไดจ้ดัไวล้ว่งหนา้ก่อนแลว้ หน่ึงวนั คอืจดัต ัง้แต่เมือ่วาน

น้ี คอื วนัขึ้น ๑๕ คํา่ เดอืน ๑๑ เน่ืองจากศรทัธาญาตโิยม ทีม่าทีว่ดัน้ีจาํนวนมาก มี

ความปรารถนา ทีจ่ะไปตกับาตรท ัง้ ๒ วดัดว้ยกนั คอื อยากจะมาตกับาตรทีว่ดัญาณฯ 

และอยากจะไปตกับาตรทีว่ดัใกลบ้า้นดว้ย ถา้จดัพรอ้มกนัแลว้ญาตโิยมจะไมส่ามารถไป

ตกับาตรท ัง้ ๒ วดัได ้ดงันัน้ ทางวดัญาณฯ เลยมธีรรมเนียมถอืปฏบิตัมิา ต ัง้แต่สรา้งวดั

ขึ้นมา ใหจ้ดัพธิีตกับาตรเทโวฯขึ้นก่อนหน่ึงวนั คอืวนัพระ ขึ้น ๑๕ คํา่ คอืเมือ่วานน้ี เมือ่

วานน้ีญาตโิยมส่วนใหญ่ ไดม้าตกับาตรไปแลว้ ถา้ท่านมาเมือ่วานน้ี ท่านจะไมส่ามารถ

เขา้มานัง่ในทีศ่าลาแห่งน้ีได ้ เพราะมคีนลน้ศาลา แต่สาํหรบัวนัน้ีกาํลงัพอดีๆ  ไดน้ ัง่

สบายๆ ไมต่อ้งเบยีดเสยีดกนั  

เพราะการทาํบญุทีแ่ทจ้ริงแลว้ไมไ่ดข้ึ้นกบัเวลา ไมไ่ดข้ึ้นกบัสถานทีเ่ป็นหลกั หลกัใหญ่

แลว้ อยู่ทีจ่ติใจของเราวา่ปลอ่ยวางหรือเปลา่ หรือยงัยดึม ัน่ ถอืม ัน่อยู่ ถา้จติใจปลอ่ยวาง

ไดแ้ลว้ จติใจจะมแีต่ความสบายใจ แต่ถา้จติใจยงัยดึม ัน่ ถอืม ัน่ วา่สิง่น้ี จะตอ้งเป็น

อย่างน้ี สิง่นัน้ จะตอ้งเป็นอย่างนัน้ เมือ่สิง่เหลา่น้ี ไมไ่ดเ้ป็นไปตามทีเ่ราปรารถนา จติใจ

ก็จะมแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความไมส่บายใจ แต่ถา้ปลอ่ยวางได ้ เช่น วนัน้ีเราเอาขา้วของ 

เอาอาหาร มาถวายพระ เราก็ปลอ่ยวาง คอื ขา้วของทีเ่อามาทาํบญุนัน้ เรายกใหค้นอืน่

เขาไปแลว้ เขาจะเอาไปทาํอะไรก็เรื่องของเขา เรามขีองเหลอืกนิ เหลอืใชแ้ลว้ ก็แบ่งปนั

ใหค้นอืน่ไป เก็บไวก้็มแีต่ความหวงแหน มแีต่ความเสยีดาย มแีต่ความทกุข ์ เวลาโดน

ขโมยลกัของไปก็จะเสยีใจ แต่ถา้ไดย้กใหค้นอืน่เขาไปแลว้ ก็จะเกดิความสบายใจ ของ

เราน้ีไมม่คีวามหมายอะไร มนัอยู่ทีใ่จเราต่างหาก ถา้พรอ้มทีจ่ะสละแลว้ ใครจะเอาไปทาํ
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อย่างไร เราก็ไมท่กุขใ์จ แต่ถา้เรายงัไมป่ลอ่ย ยงัยดึตดิอยู ่ วา่เป็นของของเรา พอมคีน

อืน่หยบิเอาไปเสยีก่อน เราก็จะเสยีใจมาก  

พระพทุธเจา้ทรงรู ้ ทรงเหน็ เรื่องของความทกุขใ์นจติใจของพวกเรา จงึส ัง่สอนพวกเรา 

ไมใ่หย้ดึตดิกบัอะไร เพราะวา่ของทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีนัน้ แทท้ีจ่ริงแลว้ มนัไมใ่ช่เป็น

ของของเรา มนัเป็นของทีม่อียู่กบัโลกน้ีมาแต่ด ัง้เดมิ เราเพยีงแต่มาอาศยัโลกน้ีอยู่ พึง่พา

อาศยัสิง่เหลา่น้ี ไปวนัหน่ึงๆเท่านัน้เอง ในความเป็นจริงแลว้ สิง่ของเหลา่น้ี และบคุคล

ต่างๆท ัง้หมด จะตอ้งแยกกนัไปในวนัหน่ึงเมือ่ถงึเวลา ไมว่า่จะเป็นสามขีองเราก็ด ี

ภรรยาของเราก็ด ี บดิามารดาของเราก็ด ี ลูกหลานของเราก็ด ี เพือ่นสนิทมติรสหายของ

เราก็ด ีตอ้งมอีนัพลดัพรากจากกนัไป เป็นธรรมดา เพราะมนัเป็นธรรมชาตขิองโลกน้ี ที่

จะตอ้งเป็นอย่างน้ี  

หลงัจากทีพ่วกเรา ไดต้ายไปในภพก่อน ชาตก่ิอนแลว้ ดวงวญิญาณของพวกเรา ก็มา

เกดิในชาตน้ีิ มายดึครองร่างกายอนัน้ี แลว้ก็อาศยัร่างกายอนัน้ี ไปยดึ ไปครองสิง่ต่างๆ

ในโลกน้ี แลว้ก็ทกุขไ์ปกบัสิง่เหลา่น้ี เพราะอยากใหท้กุสิง่ทกุอย่าง เป็นไปตามความ

อยากของเรา แต่ก็ไมเ่ป็นไปตามอย่างทีเ่ราปรารถนากนั เพราะวา่โลกน้ีเป็นโลกของ

อนิจจงั อนิจจงั คอืความไมจ่รีงั ไมถ่าวร ไมย่ ัง่ยนืนัน้เอง อยู่กบัเรา ช ัว่ประเดีย๋ว 

ประดา๋ว สกัระยะหน่ึง แลว้ก็จากไป เช่น วนัน้ีญาตโิยมไดม้าทาํบญุ ทีว่ดัน้ี มาพบ

พระภกิษุ สามเณร ทีจ่าํพรรษาอยู่ในวดัน้ี เดีย๋วอกีสกัครู่หน่ึง ท่านท ัง้หลายก็ตอ้งแยก

ยา้ยกนัไป น่ีคอืลกัษณะของโลกน้ี  

พระพทุธองคจ์งึทรงส ัง่สอน ไมใ่หพ้วกเราไปยดึตดิกบัอะไร เพราะถา้ไปยดึตดิปับ๊ พอ

ไมเ่ป็นไปตามทีป่รารถนา ตามทีต่อ้งการ ก็จะมแีต่ความทกุขใ์จ ท่านจงึทรงสอนให ้

ปลอ่ยวาง ทาํอะไรก็ใหป้ลอ่ยวาง เวลามทีรพัยส์มบตั ิขา้วของ เงนิทอง มากนอ้ยแค่ไหน

ก็ตาม จะรกัษาเก็บไวอ้ย่างไรก็ได ้ แต่ใจตอ้งพรอ้มทีจ่ะจากกนัไป เพราะไมรู่ว้า่จะตาย

จากกนัเมือ่ไรนัน่เอง วธิีหน่ึงทีจ่ะตรวจสอบวา่ ใจเรายงัมคีวามยดึม ัน่ ถอืม ัน่ กบัขา้วของ 

เงนิทองหรือเปลา่ ก็คอืการทาํบญุใหท้านนัน้เอง ถา้ไมย่ดึไมต่ดิ ก็จะทาํบญุ ทาํทานได ้

อย่างสบายใจ แลว้ก็มคีวามสุขใจ แต่ถา้ยงัยดึตดิอยู่กบัเงนิทอง ขา้วของแลว้ละกอ้ เวลา
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จะทาํบญุ ใหท้านผูอ้ืน่ จะรูส้กึวา่เป็นเรื่องยากลาํบาก ถา้เป็นเช่นน้ี ตอ้งพยายามเอาชนะ

ใจใหไ้ด ้ ตอ้งพยายามฝืนใจ พยายามต่อสูก้บัความตระหน่ี ความยดึม ัน่ ถอืม ัน่ ความ

หวงแหนท ัง้หลาย ตอ้งบอกตวัเราวา่อย่าไปยดึ อย่าไปตดิ เกดิมกีารพลดัพรากจากกนั 

ก่อนทีเ่ราจะทาํใจได ้ก็จะเกดิความเสยีใจเป็นอย่างยิง่  

น่ีคอืเรื่องของการดูแลจติใจของเราไมใ่หท้กุข ์ดว้ยการปลอ่ยวาง ความยดึม ัน่ ถอืม ัน่ใน

สิง่ต่างๆในโลกน้ี พยายามสอนใจวา่ เราเกิดมาในโลกน้ีช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว ในทีสุ่ดทกุ

สิง่ทกุอย่างก็ตอ้งหมดไป เราก็ตอ้งจากไป จะไปด ี หรือไปไมด่ ี ก็ขึ้นอยู่กบัจติใจของเรา 

ถา้จติใจมแีต่การปลอ่ยวาง จติใจก็จะไปด ีจะไปดว้ยความสุข แต่ถา้จติใจ มแีต่ความยดึ

ม ัน่ ถอืม ัน่ เวลาจากโลกน้ีไป จะมแีต่ความทรมานใจอย่างยิง่ มแีต่ความหวาดกลวั เกดิ

ความทกุข ์ เกดิความไมอ่ยากจะไปนัน้เอง ถา้เราไมย่ดึไมต่ดิแลว้ เมือ่ถงึเวลา ก็พรอ้มที่

จะไป ก็ไปไดอ้ย่างสบายใจ ไปอย่างไมท่กุขใ์จ จติทีไ่ปดว้ยความสบายใจ ก็จะไปสู่สุคติ 

จติทีไ่ปดว้ยความทกุขท์รมานใจ ก็จะไปสู่ทคุต ิ ไปสู่อบาย เพราะความยดึม ัน่ ถอืม ัน่ 

เป็นเหตนุัน้เอง  

ดงันัน้ถา้อยากจะอยู่ในโลกน้ีดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข และตายจากโลกน้ีไปดว้ยความ

สงบสุขละกอ้ จงพยายามฝึกหดัการปลอ่ยวาง อย่าไปยดึ อย่าไปตดิ กบัสิง่ต่างๆในโลก

น้ี พยายามทาํความเขา้ใจวา่ สิง่ต่างๆทีร่วมกนัอยู่ เป็นตวัเรานัน้ เป็นของทีเ่ขาใหย้มืเอา

มาใช ้ไปวนัหน่ึงๆเท่านัน้ สกัวนัหน่ึง เมือ่ถงึเวลา เจา้ของจะมาเอาคนืไป เจา้ของน้ีก็ไม่ใช่

ใครทีไ่หน ก็คอืธรรมชาตน้ีิเอง คอืความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนนัน่เอง ท่านจงึทรงแสดงไว ้

วา่ สพัเพ สงัขารา อนิจจา สงัขารท ัง้หลายเป็นของไมเ่ทีย่ง สพัเพ ธมัมา อนัตตา 

หมายถงึทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่ เป็นอยู่ แมก้ระท ัง่ร่างกายของเรา ก็ไมไ่ดเ้ป็นของเรา 

อนัตตา แปลวา่ไมใ่ช่ของของเรา เป็นของโลกน้ี ทกุๆอย่างเป็นของยมืมาใช ้ เมือ่ถงึเวลา

เราก็ตอ้งปลอ่ยคนืสิง่เหลา่นัน้ไป  

จงึขอใหพ้วกเราทกุๆคน จงสรา้งบญุ สรา้งกศุล ดว้ยการพยายามสอนตวัเราอยู่เรื่อยๆ 

ใหร้ะลกึถงึความตายทกุลมหายใจเขา้ออก ใหรู้ว้า่สกัวนัหน่ึงเราก็จะตอ้งตาย และจะตาย

เมือ่ไรก็ไมรู่ ้ อาจจะตายพรุ่งน้ีก็ได ้หรืออาจจะเป็นเยน็น้ีก็ได ้ หรืออาจจะเป็นเทีย่งน้ีกไ็ด ้
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หรืออาจจะเป็นอกีสบิปี ยีส่บิปีก็ได ้ ไมม่ใีครสามารถทีจ่ะไปรูใ้นสิง่เหลา่น้ีได ้ ถา้ไมไ่ด ้

เตรียมตวั เตรียมใจเอาไวก่้อนแลว้ เวลาเหตกุารณ์เกดิขึ้น จะเกดิการตกอก ตกใจ เกดิ

ความกลวัขึ้นมา แต่ถา้ไดส้อนใจอยู่เสมอว่า เราตอ้งไปสกัวนัหน่ึงไมช่า้ก็เร็ว เตอืนสตอิยู่

เรื่อยๆ ระลกึถงึความตายอยู่เรื่อยๆ จนสามารถปลอ่ยวางได ้ ไมย่ดึ ไมต่ดิ เราก็จะมี

ความสุข มคีวามสบายใจ  

สิง่ของท ัง้หลายในโลกน้ี เป็นของทีเ่ราเอาตดิตวัไปไมไ่ด ้ เวลาตายไปไมม่ใีครเอาขา้วของ

เงนิทองใส่โลงไปดว้ย มแีต่เอาไปเผาทิ้ง เอาอะไรไปไมไ่ด ้เอาไปไดแ้ต่ความสุขหรือความ

ทกุข ์ทีเ่กดิจากบญุและบาปเท่านัน้เอง ถา้มบีญุ มธีรรมะ ทีท่าํใหป้ลอ่ยวางได ้ก็ไปสบาย 

ไปสู่สุคต ิไปสู่สวรรค ์ไปเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยบคุคล ถา้ไปดว้ยความยดึม ัน่ 

ถอืม ัน่ ก็จะไปดว้ยความทกุข ์ แสดงวา่จะตอ้งไปสู่ทกุคต ิ ไปสู่อบาย ไปสู่ความเป็น

เดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย ไปสู่นรก  

ถา้ปรารถนาทีจ่ะอยู่ในโลกน้ีดว้ยความสบายใจ ดว้ยความร่มเยน็ เป็นสุข ไมม่คีวามทกุข ์

ก็ขอใหส้รา้งธรรมะขึ้นมา ถา้ไดส้อนตวัเราเองตลอดเวลาแลว้ ใจจะปลอ่ย ใจจะวาง และ

เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งจากโลกน้ีไป หรือจะตอ้งพลดัพรากจากใครกต็าม จากสิง่ของ

ท ัง้หลายก็ตาม เราจะไมม่คีวามทกุขใ์จ เช่นเวลาเรากลบัไปบา้น พบวา่ขโมยไดข้ึ้นบา้นเรา 

ขโมยขา้วของไปหมด ถา้ไดป้ลอ่ย ไดป้ลงไวก่้อนแลว้ ไดเ้ตรียมใจไวก่้อนแลว้ เราก็จะ

พูดวา่ เออ! จะไปก็ไป ของทกุสิง่ทกุอย่าง มนัไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เราจะไมต่กใจ ไม่

เสยีใจ ไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ เพราะของเหลา่น้ีหายไปแลว้ ทาํไมจะตอ้งเสยี ๒ ต่อ คอื เสยี

ของแลว้ ยงัตอ้งมาเสยีใจดว้ยทาํไม ของมนัก็หายไปแลว้ ยงัไงๆมนัก็ไปแลว้ เราอย่าไป

เสยีใจ เรารกัษาใจไดด้ว้ยธรรมะ  

จงึขอใหพ้วกเราพยายามนอ้มคาํสอนของพระพทุธเจา้เขา้มา ใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างเป็น

อนิจจงั เป็นของไม่เทีย่ง ทกุสิง่ทกุอย่าง เป็นอนัตตา ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของของเรา ถา้มี

ความรูท้ ัง้ ๒ อย่างน้ี ตดิตวัตดิใจเราแลว้ เราจะไมย่ดึ ไมต่ดิ เมือ่ไมย่ดึ ไมต่ดิแลว้ เรา

จะมแีต่ความสบายใจ ขอฝากธรรมะน้ี ใหก้บัญาตโิยมนาํไป ส ัง่สอนอบรมใจอยู่อย่าง

สมํา่เสมอ ทกุลมหายใจเขา้ออกถา้สามารถทาํได ้ แลว้ญาตโิยมจะมธีรรมะเป็นเครื่อง
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ปกป้องคุม้ครองรกัษา ไมใ่หจ้ติใจมคีวามทกุข ์ ไมใ่หจ้ติใจไปสู่ทีต่ ํา่ การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๔ 

สิง่มีค่าที่หายาก 
๑๕ ตลุาคม ๒๕๔๓ 

ในโลกของเราน้ี มวีตัถสุิง่ของต่างๆ อยู่มากมาย หลายรูป หลายแบบ หลายชนิดดว้ยกนั 

มที ัง้สิง่ทีห่างา่ย และมที ัง้สิง่ทีห่ายาก สิง่ทีห่าไดง้า่ยเช่นพวกกอ้นอฐิ กอ้นหนิ กอ้นดนิ 

กอ้นกรวด และพวกทรายท ัง้หลาย เป็นสิง่ทีม่อียู่ท ัว่ไป หาไดง้า่ย ส่วนสิง่ทีห่าไดย้ากนัน้ 

ก็ไดแ้ก่พวก แกว้ แหวน เงนิ ทอง เพชรนิลจนิดา ในทางพระพทุธศาสนานัน้ ท่านได ้

ทรงแสดงไวว้า่ นอกจากสิง่ของทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้น้ี ยงัมสีิง่ของอยู่อกี ๔ อย่างดว้ยกนั ที่

เป็นของทีห่าไดย้าก และเป็นสิง่ทีม่คุีณค่า ยิง่กวา่พวกแกว้ แหวน เงนิ ทอง เพชรนิล

จนิดาท ัง้หลาย สิง่ท ัง้ ๔ ประเภทน้ี ถา้บคุคลหน่ึง บคุคลใดไดม้าแลว้ ท ัง้ ๔ อย่างน้ี จะ

เป็นเหต ุ เป็นปจัจยั ใหบ้คุคลนัน้ สามารถไดร้บัสิง่ทีป่ระเสริฐ สิง่ทีว่เิศษทีสุ่ดในโลกน้ี 

นัน้ก็คอื โลกตุระธรรม หรือจะเรียกวา่ พระรตันตรยัก็ได ้อนัน้ีเป็นสิง่ทีป่ระเสริฐทีสุ่ด ผู ้

ทีเ่ขา้ถงึพระรตันตรยั หมายถงึผูท้ีไ่ดบ้รรลเุป็นพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆ เป็นผูท้ีส่ามารถ

อยู่เหนือความทกุข ์ อยู่เหนือการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ สิง่เหลา่น้ีพระพทุธองคท์รงถอืวา่

เป็นสิง่ทีป่ระเสริฐอย่างยิง่  

อะไรเป็นสิง่ทีห่ายาก ๔ ประการ พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ประการแรก คอื การ

ปรากฏขึ้นมาของพระพทุธเจา้แต่ละพระองค ์เป็นสิง่ทีป่รากฏขึ้นไดย้าก ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีจ่ะ

เกดิขึ้นทกุๆรอ้ยปี หรือพนัปี หรือหมืน่ปี แต่ตอ้งใชเ้วลาเป็นกปัเป็นกลัป์ ถงึจะมี

พระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ ส ัง่สอนธรรมะ และประกาศพระพทุธศาสนาใหแ้ก่สตัวโ์ลก 

ประการทีส่อง คอืการไดเ้กดิมาเป็นมนุษยน์ัน้ ก็เป็นของยาก ประการทีส่าม การดาํรงชพี

ของมนุษยน้ี์ก็ยากเช่นเดยีวกนั ประการสุดทา้ย คอืการไดย้นิไดฟ้งัธรรมะ ก็เป็นของยาก 

ท ัง้สีป่ระการน้ี เป็นของทีห่าไดย้ากในโลกน้ี  
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ประการที ่๑ การปรากฏของพระพทุธเจา้แต่ละพระองคน์ัน้ เป็นของทีไ่มไ่ดป้รากฏขึ้นมา

ไดง้า่ย เพราะการทีบ่คุคลหน่ึงบคุคลใด จะมาตรสัรูธ้รรมดว้ยตนเองนัน้ ไมใ่ช่เป็นสิง่ที่

จะกระทาํไดง้า่ยๆ ตอ้งสะสมบญุบารมมีาเป็นกปัเป็นกลัป์ ถงึจะสามารถตรสัรูธ้รรม เป็น

พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ขึ้นมาได ้คาํวา่กปักลัป์น้ีถา้เราเขยีนดว้ยตวัเลข จะมตีวัเลข

หลายตวันบัไมถ่ว้น เพราะมจีาํนวนมาก ท่านเลยเปรียบเทยีบใหฟ้งัวา่ ระยะเวลากปัน้ี 

เท่ากบัเวลาทีท่กุๆรอ้ยปี มบีคุคลหน่ึง เอาผา้ผนืหน่ึง มาลูบทีภู่เขาหมิาลยัครัง้หน่ึง ทกุๆ

รอ้ยปีก็ใหท้าํอย่างนัน้หน่ึงครัง้ ทาํไปจนกวา่ภูเขาหมิาลยันัน้จะราบเรียบเท่าพื้นดนิ นัน่

แหละคอืเวลาหน่ึงกลัป์ ซึง่เป็นเวลาทีย่าวนานมาก กวา่จะมพีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ส ัง่สอน

ธรรมะสกัครัง้หน่ึง การทีม่พีระพทุธเจา้มาตรสัรูแ้ต่ละครัง้ จงึถอืเป็นสิง่ทีย่ากเยน็มาก 

ตอ้งใชเ้วลาทีย่าวนาน พวกเราก็ตอ้งเวยีนว่ายตายเกดิ ในภพชาตต่ิางๆอกีนบัไมถ่ว้น น่ี

คอืสิง่ทีห่ายากประการแรก คอื การปรากฏขึ้นของพระพทุธเจา้ แต่ละพระองค ์ 

ประการที ่๒ การไดเ้กดิมาเป็นมนุษย ์ท่านก็บอกวา่เป็นของยาก ไมใ่ช่เป็นของงา่ย ทีจ่ะ

ไดเ้กดิเป็นมนุษยท์กุครัง้ไป เพราะถา้เราลองเปรียบเทยีบจาํนวนมนุษยก์บัเดรจัฉานแลว้ 

จาํนวนของมนุษยน์ัน้มนีอ้ยกวา่เดรจัฉานมาก จาํนวนพลเมอืงของโลกมอียู่ประมาณหก

พนัลา้นคน แต่จาํนวนของสตัวเ์ดรจัฉานนัน้มมีากกวา่หลายเท่านบัไมถ่ว้น เพราะพวก

สตัวเ์ดรจัฉานน้ี เวลาเกดิเขาไม่ไดเ้กดิทลีะตวั สองตวั แต่เกดิเป็นฝูง อย่างพวกมด พวก

แมลง พวกนก พวกสตัวต่์างๆ มมีากมายก่ายกอง มากกวา่มนุษย ์หลายสบิ หลายรอ้ย 

หลายพนั หลายหมืน่เท่าทเีดยีว ดวงวญิญาณทีค่อยจะเกดิเป็นมนุษยน์ัน้ จงึเป็นคิวที่

ยาวมาก ไมเ่หมอืนกบัควิทีม่าเกดิเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน เพราะการเกดิของมนุษยก์็เกดิไดท้ี

ละคน หรืออย่างมากก็ สองสามคนในกรณีพเิศษ แต่ส่วนใหญ่เกดิไดท้ลีะคน ยิง่เดีย๋วน้ี

พอมลูีกคนสองคน ก็คุมกาํเนิดกนัแลว้ ฉะนัน้โอกาสทีจ่ะไดม้าเกดิเป็นมนุษยจ์งึมนีอ้ย

มาก  

นอกจากจาํนวนมนุษยม์นีอ้ยแลว้ ผูท้ีจ่ะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยไ์ด ้จะตอ้งมศีีลธรรมดว้ย 

ตอ้งมศีีลหา้ คอืละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ละเวน้จากกการลกัทรพัย ์ละเวน้จากการ

ประพฤตผิดิประเวณี ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ และละเวน้จากการดืม่สุรายาเมา ถา้
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ไมส่ามารถรกัษาสิง่เหลา่น้ีไดแ้ลว้ จะไมไ่ดเ้กดิเป็นมนุษยเ์พราะ สเีลนะ สขุติง ยนัต ิศีล

เป็นเหต ุเป็นปจัจยัทีจ่ะนาํไปสู่สุคต ิสุคตกิ็คอืภพภูมขิองมนุษย ์ภพภูมขิองเทวดานัน้เอง 

ถา้ไมร่กัษาศีลแลว้ โอกาสทีจ่ะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยแ์ทบจะไมม่ ี น่ีคอืเหตทุีท่าํใหก้าร

เกดิเป็นมนุษยน์ัน้ เป็นของยาก  

ประการที ่ ๓ การดาํรงชพีของมนุษยเ์ป็นของยาก มนุษยเ์รามอีายุขยัโดยเฉลีย่ ก็

ประมาณ ๗๐ ปี บางคนอาจจะอยู่เกนิ บางคนอาจจะอยู่ไมถ่งึ ครึ่งหน่ึงอาจจะอยู่ไมถ่งึ 

และอกีครึ่งหน่ึงอาจจะอยู่ถงึ ๗๐ ปี หรือเลยไปเลก็นอ้ย เป็น ๘๐ ปี ๙๐ ปี ดงันัน้

คนเราทกุคนทีเ่กดิมาน้ี ไมไ่ดห้มายความว่าจะตอ้งอยูจ่นแก่ตาย บางคนเกดิมาตอนเชา้ 

พอตกเยน็ตายไปก็ม ีอาทติยห์น่ึงตายไปกม็ ี เดอืนหน่ึงตายไปก็ม ี ปีหน่ึงก็ม ี๑๐ ปี ๒๐ 

ปี ๓๐ ปี ๔๐ ปี ๕๐ ปีก็ม ีตายไดท้กุวยั ดูตามหนา้หนงัสอืพมิพเ์ราจะเหน็ไดว้า่การตาย

ของมนุษยน์ัน้ต่างรูปแบบกนั เพราะสาเหตทุีท่าํใหม้นุษยต์ายนัน้ มหีลายสาเหตดุว้ยกนั 

เช่นอทุกภยั ภยัทีเ่กดิจากนํา้ท่วม อคัคภียั ภยัทีเ่กดิจากไฟไหม ้ วาตภยั ภยัทีเ่กดิจาก

ลมพายุ อบุตัภิยัภยัทีเ่กดิจากอบุตัเิหตตุ่างๆ เช่นรถควํา่ รถชนกนั นอกจากนัน้ ยงัมภียั

ทีเ่กดิจากตวัเอง คอืเกดิจากการขาดสต ิ เกดิจากความเศรา้โศกเสยีใจ ทาํใจไมไ่ด ้ ก็ทาํ

รา้ยตวัเอง ฆ่าตวัตายไปก็ม ี หรือภยัทีเ่กดิจากมนุษยท์าํลายมนุษยก์นัเอง เวลาลุแก่

อาํนาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง น่ีคอืเหตตุ่างๆ ทีท่าํใหม้นุษยไ์มส่ามารถ

ดาํรงชพีอยู่ไปไดต้ลอดอายุขยั พระพทุธองคจ์งึแสดงวา่ การทีม่นุษยจ์ะอยู่ไปจนถงึแก่

ตายนัน้ จงึเป็นของยาก  

ประการที ่ ๔ การไดย้นิไดฟ้งัธรรมะก็เป็นของยาก ทาํไมถงึเป็นของยาก สาเหตมุอียู่ ๒ 

ประการดว้ยกนั ประการที ่ ๑ อยู่ทีค่นฟงั ประการที ่ ๒ อยู่ทีค่นสอน คนฟงัทีเ่ป็น

ผูส้นใจฟงัธรรมะนัน้หาไดย้าก เช่นเวลาเปิดโทรทศัน ์พอเจอพระท่านเทศนอ์ยู่ ส่วนใหญ่

ก็จะเปลีย่นไปดูช่องอืน่ ไปดูหนงั ดูการตู์น หรือเวลาหมนุคลืน่วทิยุ พอไปเจอพระท่าน

กาํลงัเทศนอ์ยู่ก็จะปิดวทิยุ ไมฟ่งัเลย อย่างน้ีเป็นตน้ ส่วนหนงัสอืธรรมะก็มแีจกจ่ายเป็น

ธรรมทานอยู่เยอะแยะ แต่ไมม่ใีครสนใจหยบิขึ้นมาอ่านกนั กลบัไปเสยีเงนิเสยีทอง ซื้อ

หนงัสอืทีเ่ขาขายกนั เป็นหนงัสอืทีไ่มม่สีาระ ไมม่คุีณ ไมม่ปีระโยชน ์มาอ่านกนั ท ัง้น้ีเป็น
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เพราะจติใจของมนุษยส่์วนใหญ่ เป็นจติใจทีม่คีวามมดืบอดครอบงาํจติใจ เลยทาํใหเ้หน็

กงจกัรเป็นดอกบวั คอืแทนทีจ่ะเหน็ธรรมะเป็นดอกบวั กลบัเหน็ธรรมะเป็นกงจกัรไป 

เหน็ธรรมะเป็นสิง่ทีไ่มน่่าปรารถนา ไมน่่ายนิด ี แต่กลบัไปยนิดกีบัรูป เสยีง กลิน่ รส 

เครื่องสมัผสัต่างๆ เพราะวา่จติใจนัน้มกีเิลสครอบงาํอยู่ มคีวามยนิด ี มคีวามอยากใน

กาม มากกวา่ความยนิดใีนธรรมะนัน่เอง จงึทาํใหก้ารไดย้นิ ไดฟ้งัธรรมะ เป็นของยาก 

เพราะผูฟ้งัไมอ่ยากจะฟงันัน่เอง  

ส่วนผูส้อนทีจ่ะแสดงธรรมะใหไ้ดถู้กตอ้งตามหลกัธรรมนัน้ เป็นบคุคลทีห่าไดย้าก 

เพราะผูท้ีส่ามารถแสดงธรรมไดถู้กตอ้งตามหลกัธรรมนัน้จะตอ้งเป็นผูท้ีศึ่กษา ประพฤติ

ปฏบิตั ิจนกระท ัง่บรรลธุรรมขึ้นมา คอืตอ้งเป็นพระอริยบคุคลนัน้เอง เป็นผูม้ดีวงตาเหน็

ธรรม เป็นผูท้ีรู่ว้า่อะไรคอืบาป อะไรคอืบญุ อะไรคอืสิง่ทีถู่ก อะไรเป็นสิง่ทีผ่ดิ อะไรคอื

นรก และอะไรคอืสวรรค ์ เมือ่ท่านรู ้ ท่านเหน็สิง่เหลา่น้ีแลว้ ท่านก็สามารถเอาสิง่เหลา่น้ี 

มาส ัง่สอนได ้ดว้ยความถูกตอ้ง แมน่ยาํ ดว้ยความม ัน่ใจ คอื ไมส่งสยั ผดิกบัผูท้ีไ่ดแ้ต่

ศึกษารํา่เรียนมา แต่ไมไ่ดป้ระพฤตปิฏบิตั ิ สิง่ต่างๆ เหลา่นัน้จงึเป็นเพยีงตวัหนงัสอื 

ไมใ่ช่ความจริงทีเ่หน็อยู่ในจติใจ  

เหมอืนอย่างเวลาไดอ่้านหนงัสอืเกี่ยวกบัสถานทีใ่ด สถานทีห่น่ึง เช่นประเทศ

สหรฐัอเมริกา ไดเ้พยีงแต่อ่านหนงัสอื แต่ไมเ่คยไปทีป่ระเทศสหรฐัอเมริกา ก็ไมส่ามารถ

ทีจ่ะรูไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งแมน่ยาํวา่ประเทศสหรฐัอเมริกานัน้ เป็นอย่างไร เมือ่มคีนถาม ก็

บอกไปแบบผดิๆ ถูกๆ เพราะไมเ่คยไปเหน็มากบัตานัน่เอง แต่ผูท้ีเ่คยไปอยู่ประเทศ

สหรฐัอเมริกามาแลว้ เมือ่มใีครถามวา่เป็นอย่างไร ก็สามารถบอกไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ

พูดไดอ้ย่างน่าสนใจ เพราะวา่พูดตามความเป็นจริงนัน่เอง  

การฟงัเทศน ์ฟงัธรรม กบัผูท้ีรู่จ้ริง และผูท้ีไ่มรู่จ้รงิ ก็เหมอืนกนั ถา้ฟงัเทศน ์จากผูท้ีไ่ม่

รูจ้รงิ คนฟงัก็อาจจะงง หรือคนพูดอาจจะพาใหห้ลงทางได ้ เพราะวา่คนพูดไมรู่จ้ริง เมือ่

พูดไปแลว้ไมเ่กดิศรทัธา แต่กลบัเกดิความสงสยั แต่ถา้ไดฟ้งัธรรมะ จากท่านผูรู้จ้ริง 

เหน็จริง อย่างพระพทุธเจา้ เวลาทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงธรรมะแต่ละครัง้ มคีนไปฟงั

กนัเป็นจาํนวนมาก เมือ่ฟงัแลว้ไดป้ระโยชนด์ว้ย คอืไดบ้รรลธุรรมเป็นจาํนวนมาก 
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ในขณะทีฟ่งัธรรมนัน่เอง การทีจ่ะไดย้นิไดฟ้งัธรรมะ จงึเป็นของทีย่ากยิง่ ดว้ยเหตทุ ัง้ ๒ 

ประการ คอืผูฟ้งั และผูแ้สดง  

น่ีคอืสิง่ ๔ อย่างทีห่ายากในโลกน้ี ถา้ใครไดพ้บท ัง้ ๔ อย่างน้ีแลว้ ถอืวา่เป็นบคุคลทีโ่ชค

ด ี เป็นบคุคลทีไ่ดเ้หตปุจัจยั ทีจ่ะนาํเขาไปสู่ มรรค ผล นิพพาน ไปสู่ความสิ้นสุดแห่ง

การเวยีนวา่ย ตาย เกดิ นัน่เอง พวกเรานัน้จะถอืวา่โชคดหีรือไม ่ก็ใหพ้จิารณาดู อยา่ง

นอ้ยถงึแมว้า่พระพทุธองค ์ จะเสดจ็ดบัขนัธไ์ปแลว้ก็ตาม แต่พระพทุธองคไ์ดท้รงแสดง

ก่อนเสดจ็ดบัขนัธไ์วว้า่ ธรรมวินัยน้ี จะเป็นองคศ์าสดาแทนเรา นัน่ก็คอื ธรรมะของพระ

พทุธองคน์ัน้จะเป็นตวัแทนพระองค ์ พวกเราไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ และยงัมชีวีติอยู่ ยงั

สามารถทีจ่ะเอาประโยชนจ์ากสิง่เหลา่น้ีได ้ยงัสามารถเขา้วดัเขา้วา ฟงัเทศน ์ฟงัธรรมได ้ 

โดยสรุปแลว้สิง่ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ในโลกน้ี ๔ ประการ คอืการไดพ้บพระพทุธศาสนา 

การไดเ้กดิมาเป็นมนุษย ์การทีย่งัมชีวีติอยู่ และการไดย้นิไดฟ้งัธรรม เมือ่ไดพ้บแลว้ จงึ

ควรนอ้มเอาสิง่ทีว่เิศษท ัง้ ๔ ประการน้ี มาทาํประโยชนใ์หก้บัตนเองอย่างเต็มที ่เพราะวา่

ถา้ตายจากภพน้ีไปแลว้ โอกาสทีจ่ะไดพ้บกบัสิง่เหลา่น้ีอกี ไมเ่ป็นของงา่ย เมือ่มโีอกาส

แลว้ ดงัทีโ่บราณทา่นบอกวา่ นํา้ขึ้นใหร้ีบตกั อย่าประมาท อย่าผลดัวนัประกนัพรุ่ง อย่า

ไปบอกวา่ เรายงัไมแ่ก่ เรายงัมเีวลาเหลอือกีมาก รอใหแ้ก่ก่อน แลว้ค่อยมาฟงัเทศน ์ฟงั

ธรรม ถงึตอนนัน้ มนัจะสายไป เพราะวา่หลายคนทีแ่ก่แลว้เขา้วดั แลว้มานัง่รอ้งไห ้เสยี

อกเสยีใจ รูอ้ย่างน้ี เขา้วดัเขา้วาเสยีแต่ยงัเป็นหนุ่มเป็นสาวดกีวา่ จะไดร้บัประโยชน์

มากกวา่ เพราะวา่เมือ่แก่แลว้ สงัขารร่างกายมนัไมอ่าํนวย จะนัง่กราบพระสกัครัง้กย็าก

แสนยาก จะเดนิจงกรมหรือนัง่สมาธ ิจะสวดมนตไ์หวพ้ระ หรือทาํอะไร สงัขารร่างกายน้ี 

มนัก็ไมอ่าํนวย ถา้เป็นหนุ่มเป็นสาว โอกาสทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัธิรรม เพือ่เขา้สู่มรรค ผล 

นิพพานนัน้ จะเป็นไปไดอ้ย่างงา่ยดาย แต่ถา้เมือ่แก่ไปแลว้ โอกาสเหลา่นัน้จะยาก จงึ

ขอใหท้่านท ัง้หลายจงต ัง้อยู่ในความไมป่ระมาท ดว้ยการนอ้มเอาสิง่ทีว่เิศษท ัง้ ๔ 

ประการน้ี มาทาํประโยชนใ์หก้บัตนเองอย่างเต็มที ่ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอ

ยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๕ 

การสบืทอดพระพทุธศาสนา 
๒๘ ตลุาคม ๒๕๔๓ 

พระพทุธศาสนา เป็นมรดกอนัล ํา้ค่าของชาวพทุธเรา เพราะวา่พระพทุธศาสนานัน้ เป็นคาํ

สอนทีเ่ป็นจริง ถูกตอ้ง ต ัง้อยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริง ทีเ่รียกวา่ สจัจธรรม เป็นแสง

สวา่งนาํทางใหผู้ท้ีย่งัมดืบอด ไดรู้จ้กัเรื่องผดิ ถูก ด ี ช ัว่ เรื่องบาป เรื่องบญุ เรื่องนรก 

เรื่องสวรรค ์ เป็นเครื่องนาํพาไปสู่ทศิทางทีด่ ีทีง่าม มแีต่ความผาสุก ความเจริญรุ่งเรอืง 

ชาวพทุธทกุคน จงึสาํนึกในคุณค่า ของพระพทุธศาสนา และไดถ้่ายทอด สบืทอด

พระพทุธศาสนา มาเป็นเวลา ๒๕๐๐ กว่าปีแลว้ การทีพ่ทุธศาสนามอีายุยนืยาวมาได ้

ขนาดน้ี เป็นเพราะวา่พระบรมศาสดา คอื พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้นัน้ ไดท้รงวาง

แนวทาง สาํหรบัการถ่ายทอด สบืทอด ไวเ้ป็นอย่างดยีิง่ โดยมพีระอริยสาวกท ัง้หลาย 

พทุธบริษทัสี ่ ภกิษุ ภกิษุณี อบุาสก อบุาสกิา และพทุธศาสนิกชนท ัว่ไปไดย้ดึถอืเป็น

แนวทาง นาํมาประพฤตปิฏบิตั ิ มาถ่ายทอด พระธรรมคาํส ัง่สอนอนัประเสริฐ จากรุ่น

หน่ึงไปสู่อกีรุ่นหน่ึงเป็นเวลา ๒๕๐๐ กวา่ปีแลว้วธิีการถ่ายทอด สบืทอด ทีพ่ระพทุธองค์

ไดท้รงกาํหนดไวน้ ัน้ ม ี๔ ประการดว้ยกนั  

ประการแรก พระพทุธองคท์รงสอนให ้ พทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย หรือพทุธบริษทัสีน่ ัน้ 

ศึกษาพระธรรมคาํสอนก่อน อนัน้ีท่านเรียกวา่ปริยตัธิรรม ประการทีส่อง ทรงสอนวา่ 

หลงัจากทีไ่ดเ้รียน ไดศึ้กษาแลว้ ใหเ้อาสิง่ทีเ่ราไดเ้รียน ไดรู้ ้มาประพฤตปิฏบิตักิบัตวัเรา 

กบัใจเรา กบักาย กบัวาจาของเรา เรียกวา่ ปฏบิตัธิรรม หลงัจากทีไ่ดป้ฏบิตัแิลว้ ข ัน้

ต่อไป ก็จะเป็นข ัน้ปฏเิวธธรรม คอืการบรรลเุหน็ผลจากการปฏบิตั ิ ข ัน้ทีส่ี ่หลงัจากทีไ่ด ้

บรรลเุหน็ธรรมแลว้ จงึใหเ้อาไปเผยแผ่ส ัง่สอนผูอ้ืน่ต่อไป น่ีคอืวธิีสบืทอด ถ่ายทอด 

ดว้ยการศึกษา ปฏบิตัจินกระท ัง่บรรล ุ เมือ่บรรลแุลว้ จงึเอาไปเผยแผต่่อไป เป็นวธิีทีจ่ะ

สามารถรกัษาพระพทุธศาสนาใหค้งอยู่กบัโลกเราไปไดอ้ย่างยาวนาน 
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แต่ถา้พทุธบริษทัสี ่ หรือพทุธศาสนิกชน ละเวน้หนา้ทีอ่นัน้ีแลว้ ศาสนาก็จะค่อยๆเสือ่ม

ไป จะค่อยๆหดไป และในทีสุ่ดก็จะไมม่เีหลอือยู่ ศาสนาไม่ไดถู้กทาํลายจาก

บคุคลภายนอก ศาสตราวุธต่างๆ ไมส่ามารถจะมาทาํลายพระพทุธศาสนาได ้ สิง่ทีจ่ะ

ทาํลายพระพทุธศาสนา ก็คอื ความประมาทนอนใจ หรือความไมส่นใจ ไมเ่อื้ออาทร ไม่

ประพฤตปิฏบิตัหินา้ทีข่องพทุธบริษทัสีน่ ัน้เอง  

การไมด่าํเนินตามทางทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงสอนไว ้ ไมป่ระพฤตปิฏบิตัติามนัน้เป็น

อย่างไร เช่นเวลามาวดั มาบวชก็ด ี หรือมาทาํบญุตกับาตรก็ด ี มาโดยไมส่นใจจะศึกษา

พระธรรมคาํสอน ไมรู่ว้า่สิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธองค ์ ส ัง่สอนใหก้ระทาํกนันัน้ มอีะไรบา้ง 

เป็นเหมอืนกบัคนหูหนวก ตาบอด ไมรู่จ้กัเรื่องผดิ ถูก ด ี ช ัว่ ไมรู่ว้า่อะไรควร อะไรไม่

ควร เมือ่เป็นเช่นน้ีแลว้ การประพฤตปิฏบิตัธิรรมตามพระพทุธศาสนาก็เป็นไปแบบลุม่ๆ

ดอนๆ เป็นไปแบบผดิๆถูกๆ ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์หลกัธรรมทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รง

ส ัง่สอนไว ้ แต่เป็นไปในลกัษณะของความงมงาย มคีวามคดิของลทัธิอืน่ ปะปนกบัคาํ

สอนของพระพทุธศาสนา จนกระท ัง่ไมรู่ว้า่พทุธศาสนาน้ีสอนอะไร อย่างทีเ่ราเหน็กนัอยู่

ทกุวนัน้ี  

หลกัคาํสอนของพระพทุธศาสนาทีแ่ทจ้รงินัน้ ท่านสอนในเรื่องหลกักรรม คอื ด ีช ัว่ สุข 

ทกุข ์นัน้อยู่ทีก่ารกระทาํ กรรม คอืการกระทาํ กรรมม ี๓ อย่าง คอื กายกรรม วจกีรร

รม มโนกรรม กรรมทางกายเรียกวา่กายกรรม ทางวาจา เรียกวา่ วจกีรรม ทางจติใจ 

ทางความคดิอ่าน คอื มโนกรรม เมือ่ทาํไปแลว้ ซึง่ทาํได ้๒ ทาง คอื ทาํด ีหรือ ทาํช ัว่ 

คดิด ีคดิช ัว่ พูดด ีหรือ พูดไมด่ ีเมือ่ทาํไปแลว้ ผลก็จะตอ้งตามมา คอื ผลด ีหรือ ผล

ไมด่ ีผลด ี คือความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ผลไมด่ ีคอืความทกุข ์ความหายนะ น้ีคอื

หลกัของพระพทุธศาสนา  

พระพทุธศาสนาไมไ่ดส้อนใหช้าวพทุธไปวงิวอน ไปออ้นวอน หรือไปขอสิง่ต่างๆ จาก

พระพทุธรูปก็ด ี จากพระสงฆอ์งคเ์จา้กด็ ี หรือจากตน้ไม ้ หรือจากอะไรท ัง้สิ้น 

พระพทุธศาสนาสอนใหเ้ราทาํในสิง่ทีด่ ีทาํดว้ยสต ิดว้ยปญัญา ดว้ยความวริิยะ อตุสาหะ 

ดว้ยขนัต ิความอดทน ถา้เรามสีิง่เหลา่น้ีแลว้ สิง่ต่างๆ ทีเ่ราปรารถนาในโลกน้ีไมว่า่ ลาภ 
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ยศ สรรเสริญ สุข ก็จะตามมา เพราะวา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขนัน้ เป็นสิง่ทีต่ามมาจาก

การกระทาํนัน่เอง ไมใ่ช่เกดิจากกการทีไ่ปนัง่จดุธูป ๓ ดอก แลว้นัง่หลบัตาอธิฐานจติ

ขอใหส้ิง่ต่างๆปรากฏขึ้นมา หรือขอใหล้าภ ใหย้ศต่างๆ ลอยมาหา หรือขอใหค้วามทกุข ์

ท ัง้หลายมนัหมดไปจากตวัเรา สิง่เหลา่น้ี มนัไมส่ามารถ ทีจ่ะเป็นไปไดจ้ากการวงิวอน 

จากการรอ้งขอ พระพทุธองคท์รงตรสัวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่กดิขึ้นกบัตวัเรานัน้ เกดิจาก

การกระทาํของตวัเราเอง ท ัง้ในอดตี และในปจัจบุนั ทีส่่งผลใหเ้ราเป็นอย่างทีเ่ป็นอยูท่กุ

วนัน้ี  

สิง่แรกทีพ่ทุธศาสนิกชนควรกระทาํ คอื สนใจศึกษาเลา่เรียนพระธรรมคาํสอน ดว้ยการ

เขา้วดั เขา้วา ฟงัเทศน ์ฟงัธรรม หรือศึกษาจากพระไตรปิฎก หรือศึกษาจากหนงัสอืของ

ครูบาอาจารย ์ พระสุปฏปินัโนท ัง้หลาย และเมือ่ไดศึ้กษาแลว้ จะไดรู้ส้ิง่ต่างๆ ที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน ไวซ้ึง่สรุปลงได ้๓ หวัขอ้ใหญ่ๆ คอื  

  ๑. ทาํแต่ความด ี 

  ๒. ละความชัว่  

๓. ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด คอื ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีม่อียู่ใน

จติใจใหห้มดสิ้นไป 

น่ีคอืคาํสอนของพระพทุธเจา้ มอียู่ ๓ ประการดว้ยกนั เมือ่เรารูใ้นท ัง้ ๓ สิง่น้ีแลว้ ให ้

นาํไปประพฤตปิฏบิตักิบัตวัเรา พยายามทาํความด ี พยายามละบาป ละความชัว่ และ

พยายามละความโลภ ความโกรธ ความหลงท ัง้หลาย เมือ่ทาํไปแลว้ ผลก็จะเกดิขึ้น คือ

ปฏเิวธก็จะตามมา  

อย่างเช่นวนัน้ี ท่านท ัง้หลายไดม้าทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ประพฤตปิฏบิตัธิรรม ได ้

สมัผสักบัความสงบสุข ความร่มเยน็ของจติใจ อนัน้ีเกดิขึ้นจากการกระทาํในสิง่ท ัง้ ๓ 

นัน่เอง คอื การทาํความด ี ละความชัว่ ละความโลภ ความโกรธ ความหลง เมือ่ทาํสิง่

เหลา่น้ีไปแลว้ ผลทีจ่ะตามมาอนัดบัแรก คอื ผลทีเ่กดิขึ้นภายในจติใจ จติใจจะเป็นจติใจ
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ทีม่คีวามสงบ มคีวามสุข มคีวามสบายใจ ต่างกบัเวลาทีท่าํบาปไปลกัทรพัย ์ ฆ่าสตัวต์ดั

ชวีติ จติใจจะมแีต่ความรุ่มรอ้น มแีต่ความทกุขใ์จ  

ปริยตัธิรรม ปฏบิตัธิรรม และปฏเิวธธรรมนัน้ เป็นธรรมทีต่่อเน่ืองกนั เป็นธรรมที่

จะตอ้งควบคู่กนัไป ไมแ่ยกออกจากกนั ถา้ศึกษาอย่างเดยีวแลว้ไมป่ระพฤตปิฏบิตั ิ

ปฏเิวธก็จะไมเ่กดิขึ้น ผลก็จะไมเ่กดิ ไมบ่รรลธุรรม แต่ถา้ปฏบิตัโิดยไมศึ่กษาก่อน ก็จะ

หลงทางได ้ เพราะไมท่ราบวา่พระพทุธองคน์ัน้ทรงสอนใหท้าํอะไร เมือ่ทาํไปแลว้ จะทาํ

อย่าง ผดิๆ ถูกๆ ผลทีค่วรจะไดร้บัก็ไมป่รากฏขึ้นมา  

ปริยตัธิรรมน้ี เปรียบเหมอืนกบัการศึกษาแผนที ่ อย่างเวลาทีจ่ะเดนิทางไปทีแ่หง่ใดแห่ง

หน่ึงทีเ่ราไมรู่จ้กั เราก็ตอ้งถามคนทีเ่ขาเคยไปมาแลว้ หรือหาแผนที ่ทีบ่อกทางทีจ่ะไป วา่

ทีน่ ัน้อยู่ตรงไหน และจะไปไดอ้ย่างไร เมือ่ศึกษาแผนทีแ่ลว้ อ่านแผนทีแ่ลว้ ก็จะรูว้า่จะ

ไปยงัจดุหมายปลายทางไดอ้ย่างไร แต่ถา้ไมอ่อกเดนิทางก็จะไมส่ามารถไปถงึยงั

จดุหมายปลายทางได ้ เมือ่ไดศึ้กษาทศิทางแลว้ รูว้า่สถานทีท่ีจ่ะตอ้งไปนัน้ อยู่ตรงไหน 

ไปอย่างไร ข ัน้ต่อไป ตอ้งดาํเนินการ ก็คอืข ัน้ปฏบิตั ิ เราจะตอ้งออกเดนิทาง ไปดว้ย

รถไฟก็ด ีหรือขึ้นรถยนตก์็ด ีก็ตอ้งไป ถา้ไมไ่ปก็ไปไมถ่งึ ถา้ไปแลว้ไมห่ยุด ในทีสุ่ดก็จะ

ถงึจดุหมายปลายทาง เมือ่เดนิทางถงึจดุหมายปลายทางแลว้ ก็จะรูว้า่ที ่ทีต่อ้งการไปนัน้

เป็นอย่างไร น่ีก็คอืการบรรลธุรรม  

สิง่วเิศษต่างๆ ทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรู ้ไดท้รงเหน็ เช่น มรรค ผล นิพพาน นรกชัน้

ต่างๆ พรหมโลก และสวรรค ์พระพทุธองคท์รงไดส้มัผสัผ่านมาแลว้ ไดท้รงเหน็มาแลว้ 

พระพทุธองคจ์งึนาํมาสอนพวกเรา บอกวถิทีางทีจ่ะไปใหถ้งึจดุหมายปลายทาง ถา้พวก

เราศึกษาแลว้ นาํเอาไปประพฤตปิฏบิตัติาม เราก็จะถงึจดุหมายปลายทาง ทีพ่ระพทุธ

องคไ์ดท้รงรู ้ทรงเหน็ แลว้ก็เอามาบอกพวกเรา คอื มรรค ผล นิพพาน พระนิพพานคอื 

แดนแห่งความสุขสนัต ์ เป็นทีส่ิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมม่คีวามทกุข ์ เป็น

สถานทีท่ีม่แีต่บรมสุขอย่างเดยีว เป็นสิง่ทีป่ระเสริฐ เป็นความสุขทีไ่มม่คีวามสุขอืน่ใดใน

โลกน้ี เสมอเหมอืน เป็นสุขทีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลง ไมม่กีารสิ้นสุด เป็นสุขทีเ่รียกวา่…
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บรมสุข ตามหลกัของความเป็นจรงิ ใครไดไ้ปอยู่ตรงจดุนัน้แลว้ ถอืวา่ไดป้ระสบกบั

ความสุขอย่างแทจ้ริง 

ถา้ปรารถนาทีจ่ะไปยงัจดุหมายปลายทางน้ี จะตอ้งศึกษาและตอ้งปฏบิตั ิ แลว้ก็จะบรรลุ

ถงึธรรมอนันัน้ได ้ ถา้ศึกษาอย่างเดยีว แลว้ไมป่ฏบิตั ิ ก็จะไมรู่ ้ ไมเ่หน็ เพราะวา่การ

เรียนรูอ้ย่างเดยีวนัน้ มนัไมพ่อเพยีง เพราะวา่สิง่ทีจ่ะไปนัน้ คอื ใจของเรา แต่ในขณะน้ี

จติใจของเรา ยงัมองไมเ่หน็ เพราะจติใจของเรามนัมดืบอด ยงัตอ้งชาํระดว้ยธรรมะ คอื

แสงสวา่ง ทีใ่ดมแีสงสวา่ง ทีน่ ัน่ก็จะไมม่คีวามมดื ถา้เราไมม่แีสงสวา่ง เราก็ตอ้งอยู่ใน

ความมดื ความมดืกบัแสงสวา่งไมส่ามารถอยู่ในทีเ่ดยีวกนัได ้ ถา้มกีลางวนัก็ไม่มี

กลางคนื ถา้มกีลางคนืก็ไมม่กีลางวนั ถา้มแีสงสวา่งก็ไมม่คีวามมดื ฉนัใด จติใจก็

เหมอืนกนั ถา้ไม่ชาํระความมดืใหอ้อกไปจากจติใจ ความสวา่งภายในใจก็จะไมเ่กดิขึ้น 

เช่นเดยีวกนั  

ถา้ไมป่ฏบิตั ิก็จะไมเ่หน็ อย่างทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงรูท้รงเหน็ ถา้ปฏบิตั ิกจ็ะเหน็ น่ีคอื

หลกัธรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกนั คอื ปริยตั ิปฏบิตั ิและ ปฏเิวธ เมือ่ไดรู้ ้ไดเ้หน็ อย่างไมส่งสยั 

ตามหลกัความเป็นจริงแลว้ จงึควรกา้วไปสู่ข ัน้ที ่ ๔ คอื เผยแผ่ สอนบอกผูอ้ืน่ต่อไป 

เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธองค ์ พระสาวก พระอรหนัตท์ ัง้หลายไดน้าํมาส ัง่สอน แต่ถา้ยงัไมรู่ ้

จริงเหน็จริง จะไมส่ามารถสอนบอกไดต้ามความเป็นจริง  

ถา้ญาตโิยมท ัง้หลายยงัไมเ่คยมาทีว่ดัน้ี ก็จะไมส่ามารถบอกไดว้า่ วดัน้ีมลีกัษณะอย่างไร 

มพีระกี่รูป มศีาลากี่หลงั มโีบสถแ์บบใด มเีจดยีท์รงอะไร มเีจดยีอ์ยู่กี่องค ์ ถา้ไม่ได ้

มาถงึทีก่็จะไมรู่ ้ ตอ้งมาดูก่อน เมือ่มาเหน็แลว้ ถงึจะบอกผูอ้ืน่ได ้ และบอกไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งแมน่ยาํ ไมผ่ดิพลาด แต่ถา้ยงัไมเ่คยมา แลว้ไปบอกผูอ้ืน่ ก็จะบอกแบบผดิๆ 

ถูกๆ ทาํใหผู้ร้บัฟงัหลงได ้ฉนัใดตามหลกัศาสนาก็เหมอืนกนั ก่อนทีจ่ะไปสอนบอกผูอ้ืน่

นัน้ ตอ้งศึกษา ตอ้งประพฤตปิฏบิตัจินบรรลแุลว้ จงึจะไปสอนบอกผูอ้ืน่ได ้ถา้ไมเ่ช่นนัน้

แลว้ ก็จะสอนบอกแบบผดิๆ ถูกๆ ทาํใหค้าํสอนแบบผดิๆนัน้ เผยแผ่ต่อไปเรื่อยๆ 

ต่อไปศาสนาก็จะหดหายไป เพราะสิง่ทีส่อนอยู่นัน้ไมใ่ช่ศาสนา ไมใ่ช่พระธรรมคาํสอน 

แต่เป็นการดน้เดาของผู ้ทีไ่มไ่ดป้ระพฤตปิฏบิตั ิยงัไมบ่รรลธุรรมนัน่เอง  
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ดงันัน้ พวกเราชาวพทุธท ัง้หลาย ผูม้คีวามศรทัธาเลือ่มใส ผูเ้หน็คุณค่าอนัยิง่ใหญ่ของ

พระพทุธศาสนา ขอใหเ้รายดึแนวทางทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงใหก้บัพวกเราไว ้ ใหส้บืทอด 

ถ่ายทอดมรดกอนัล ํา้ค่าอนัน้ี ดว้ยการศึกษา ปฏบิตั ิ บรรลธุรรม แลว้จงึค่อยนาํไปเผย

แผ่ ถา้เราสามารถประพฤตปิฏบิตัอิย่างน้ีไดแ้ลว้ พระพทุธศาสนาก็จะอยู่กบัโลกของเรา

ไปอกียาวนาน แต่ถา้เราไมป่ระพฤตปิฏบิตัติาม ศาสนาของเราก็จะค่อยหดหายไป ใน

ทีสุ่ดก็จะไมม่ศีาสนาเหลอือยู่ในโลกน้ีอกีต่อไป 

จงึขอใหท้่านท ัง้หลายจงต ัง้อยู่ในความไมป่ระมาท พยายามขวนขวายศึกษาและประพฤติ

ปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลธุรรม แลว้จงึนาํไปเผยแผ่ เพือ่ความสุข ความเจริญ แก่สงัคมโลก

ต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๖ 

กฐนิ 
๒๙ ตลุาคม ๒๕๔๓ 

วนัน้ีเป็นวนัทอดกฐนิพระราชทาน ประจาํปี ๒๕๔๓ ของวดัญาณสงัวรารามวรมหาวหิาร 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์โดยมคีณะคณาจารยจ์ากสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณ

ทหาร ลาดกระบงั ไดน้าํผา้กฐนิพระราชทานมาทอด การถวายผา้กฐนินัน้ เป็นกศุลอนั

ยิง่ใหญ่ เป็นพทุธบญัญตัทิีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงกาํหนดขึ้น เน่ืองจากวา่ในสมยัทีพ่ระ

พทุธองคไ์ดท้รงประกาศสอนพระพทุธศาสนาใหม่ๆ  มผูีม้จีติศรทัธาเขา้มาบวชเป็น

จาํนวนมาก ทาํใหก้ารหาผา้มาทาํเป็นผา้จวีร เป็นสิง่ทีล่าํบากยากเยน็สาํหรบัพระภกิษุ 

ประกอบกบัพระพทุธองคไ์มไ่ดท้รงบอกญาตโิยม วา่ควรจะถวายอะไรใหก้บัพระภกิษุ

บา้ง ญาตโิยมก็เลยไมท่ราบ มถีวายอยู่อย่างเดยีวก็คอือาหารบณิฑบาต ทกุๆเชา้

พระภกิษุจะเขา้สู่ละแวกบา้นไปบณิฑบาต แต่ปจัจยัอกี ๓ ส่วน ทีป่ระกอบเป็นปจัจยั ๔ 

นัน้ คอื จวีร ยารกัษาโรค ทีอ่ยู่อาศยั พระพทุธองคไ์มไ่ดก้าํหนดใหญ้าตโิยมถวาย

หรือไม ่ อย่างไร เลยไมค่่อยมใีครไดถ้วายของเหลา่น้ี พระภกิษุสงฆท์่านจงึตอ้งไปหาผา้ 

ตามสถานทีต่่างๆ เช่น ตามป่าชา้บา้ง หรือตามกองขยะบา้ง ผา้ทีเ่ก็บตามป่าชา้น้ี เรียกวา่ 

ผา้บงัสุกลุ หรือทีเ่รียกกนัในสมยัน้ีวา่ผา้ป่า คอืผา้ทีเ่ขาทิ้งไวใ้นป่าชา้นัน่เอง เมือ่พระภกิษุ

ท่านไดผ้า้มาแต่ละชิ้น แต่ละอนั ท่านก็จะนาํมาสะสมไว ้ จนกวา่จะพอเพยีง กบัการตดั

เยบ็เป็นจวีร ท่านจงึนาํมาปะ มาเยบ็ มาซกั มายอ้มเป็นผา้จวีรขึ้นมา เป็นความลาํบาก

ยากเยน็ของพระภกิษุ ในสมยัแรกๆ ทีพ่ระพทุธองคท์รงประกาศสอนพระพทุธศาสนา 

พระพทุธองคท์รงเหน็ความจาํเป็น ทีจ่ะตอ้งกาํหนดการถวายผา้ใหก้บัพระภกิษุสงฆ ์ จงึ

กาํหนดการถวายผา้ขึ้นมา เรียกวา่ผา้กฐนิ ประกอบดว้ยเงือ่นไขหลายอย่างดว้ยกนั 

เพือ่ทีจ่ะเป็นเหตทุาํใหเ้กดิบญุ เกดิกศุลแก่ผูร้บัและผูใ้ห ้ ทรงกาํหนดเงือ่นไขเกี่ยวกบัตวั

บคุคล คอื พระภกิษุทีจ่ะรบัผา้พระกฐนิไดน้ ัน้จะตอ้งอยู่จาํพรรษาครบ ๓ เดอืน ใน

อาวาสนัน้ๆ และในอาวาสนัน้ๆจะตอ้งมพีระภกิษุจาํพรรษาอยู่ ๕ รูปขึ้นไป ถา้มตีํา่กวา่ ๕ 
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รูป ในอาวาสนัน้ๆ ก็จะไมส่ามารถรบัผา้กฐนิได ้ ในสมยัน้ีจะเหน็วา่มพีระแค่รูป สองรูป 

จาํพรรษาอยู่ ก็ยงัมกีารถวายผา้กฐนิกนั อนัน้ีตอ้งทาํความเขา้ใจวา่เป็นการถวายผา้พระ

กฐนิทีไ่มถู่กตอ้งตามหลกัพระธรรมวนิยั ถา้ปฏบิตัติามหลกัพระธรรมวนิยัแลว้ ตอ้งมี

พระสงฆ ์๕ รูปขึ้นไป และตอ้งอยู่จาํพรรษาครบท ัง้ ๓ เดอืน ถา้มกีารถวายผา้แต่มพีระ

นอ้ยกวา่ ๕ รูป ตอ้งถอืวา่เป็นการถวายผา้ป่า ถงึแมจ้ะเรียกเป็นผา้กฐนิก็ตาม แต่ไมค่รบ

กบัองคป์ระกอบทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงกาํหนดไว ้คอืองคป์ระกอบเกี่ยวกบับคุคลทีจ่ะรบั

ผา้กฐนิได ้

ทรงกาํหนดเงือ่นไขเกี่ยวกบัเวลาไวด้ว้ยวา่ การถวายผา้พระกฐนิน้ี จะถวายไดใ้นเวลา ๑ 

เดอืนเท่านัน้ คอื ต ัง้แต่วนัเพญ็เดอืน ๑๑ ถงึวนัเพญ็เดอืน ๑๒ ทีเ่ราเรียกวา่วนัลอย

กระทง เป็นเขตการถวายผา้กฐนิ ถา้พน้จากเวลานัน้ไปแลว้ ก็ไมส่ามารถทีจ่ะถวายผา้

กฐนิได ้ พระสงฆก์็ไมส่ามารถจะรบัผา้กฐนิไดเ้ช่นเดยีวกนั ถา้ถวายก็จะเป็นผา้ป่าไป ใน

วดัหน่ึงๆนัน้ สามารถรบัผา้กฐนิไดเ้พยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ ไมส่ามารถทีจ่ะรบั ๒ ๓ ๔ 

หรือ ๕ ครัง้ได ้ถงึแมว้า่ตามวดัต่างๆ อาจจะมศีรทัธาญาตโิยม ทีม่จีติศรทัธา อยากจะ

ถวายผา้กฐนิกนัมาก ก็ไมส่ามารถจะแยกรบั เป็นกฐนิที ่๑ กฐนิที ่๒ ได ้ถา้อยากถวายก็

ตอ้งมารวมกนัถวายในครัง้เดยีวกนั 

ทรงกาํหนดเงือ่นไขเกี่ยวกบัของทีจ่ะนาํมาถวายดว้ย คอื ผา้ทีจ่ะนาํมาถวายนัน้จะตอ้ง

เป็นผา้ขาว และตอ้งเป็นผา้ทีไ่มไ่ดต้ดัเยบ็ หรือยอ้มมาก่อน คอื เป็นผา้ขาวชิ้นเดยีว 

สาํหรบันาํมาใหพ้ระภกิษุสงฆ ์ ไดน้าํมาตดัเยบ็ ซกั ยอ้ม ใหเ้สร็จภายในวนันัน้ ถงึจะ

เรียกวา่เป็นผา้กฐนิ ส่วนถา้เป็นผา้ไตรจวีรทีท่าํสาํเร็จรูปนัน้ใหถ้อืเป็นผา้บริวารไป อย่าง

วนัน้ี พอญาตโิยมถวายผา้พระกฐนิเสร็จแลว้ พระท่านก็จะรีบเอาผา้พระกฐนิผนืนัน้ไป

ตดัเยบ็เป็นจวีร หรือสบง ผนืใด ผนืหน่ึง เมือ่ตดัเยบ็เสร็จท่านก็จะเอาไปซกัยอ้ม ซกั

ยอ้มเสร็จจงึตากใหแ้หง้ แลว้ถงึจะเอามาทาํพธิีกรานผา้กฐนิ ท ัง้หมดจะตอ้งทาํใหเ้สร็จ

ภายในคนืน้ี คอื ตอ้งเสร็จก่อนรุ่งอรุณของวนัพรุ่งน้ี ถา้ยงัไมเ่สร็จก็ถอืวา่กฐนินัน้ไมค่รบ

องคป์ระกอบ ไมเ่ป็นไปตามพทุธบญัญตั ิ น่ีคอืเงือ่นไขต่างๆ ทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รง

กาํหนดไวเ้กี่ยวกบัการถวายผา้กฐนิ 
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พระพทุธองคท์รงคาํนึงถงึธรรมะ ทีผู่ท้ีม่าถวาย และผูท้ีร่บัพงึจะได ้คอื ทกุคนจะตอ้งมี

ความสามคัคกีนัเป็นอนัดบัแรก มฉีนัทะ มวีริิยะ มจีติตะ มวีมิงัสา คอืมอีทิธิบาท ๔ 

ฉนัทะ คอื ความยนิด ีความพอใจ วิริยะ คอืความอตุสาหะ ความพากเพยีร จติตะ คอื 

ความจดจ่อ วิมงัสา คอืปญัญา ตอ้งใชเ้หต ุใชผ้ล จะตอ้งรูว้า่ตอ้งทาํอะไรบา้ง เพราะเป็น

งานใหญ่ ทีไ่มส่ามารถใหบ้คุคลหน่ึง บคุคลใด ทาํโดยลาํพงัดว้ยตวัเองได ้ ตอ้งอาศยั

ความพรอ้มเพยีง ความสมคัรสมานสามคัค ี ร่วมแรงร่วมใจกนั ทางญาตโิยมตอ้ง

สามคัคกีนั จดัเตรียมหาขา้วของต่างๆ มาถวายพระ ส่วนพระท่านเมือ่ไดร้บัผา้มาแลว้ ก็

จะตอ้งมคีวามสามคัคพีรอ้มเพยีงกนั มอีทิธิบาท ๔ มฉีนัทะ มจีติตะ มวีริิยะ มวีมิงัสา 

ในการทีจ่ะร่วมแรงร่วมใจกนั ทาํงาน ทาํผา้ผนืน้ี ใหเ้สร็จทนัตามกาํหนดเวลา ทีพ่ระพทุธ

องคไ์ดท้รงบญัญตัไิว ้ 

การทีไ่ดม้โีอกาสมาทาํบญุทอดกฐนิ จงึถอืวา่เป็นบญุเป็นกศุลอย่างยิง่ เป็นทานอนั

ยิง่ใหญ่ เพราะถวายไดเ้พยีงครัง้เดยีวในปีหน่ึงเท่านัน้ ผูท้ีม่าทาํบญุทอดกฐนิ จะไดร้บั

บญุ รบักศุล อนัเกดิจากความสามคัค ีสงัคมเรานัน้จะอยู่กนัได ้ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข 

ถา้บคุคลทีอ่ยู่ในสงัคม มคีวามสามคัคกีนั พรอ้มเพยีงกนั ทีจ่ะสละเวลา สละทนุทรพัย ์

สละขา้วของต่างๆ มาทาํประโยชนเ์พือ่ส่วนรวม แต่ถา้ทกุคนมแีต่ความเหน็แก่ตวั คดิแต่

จะทาํประโยชนเ์พือ่ตวัเองแลว้ สงัคมนัน้ก็จะเป็นสงัคมทีวุ่น่วาย คอื เป็นสงัคมทีม่แีต่

ความเบยีดเบยีนกนั แต่ถา้สงัคมไหน เป็นสงัคม ทีม่แีต่ความสามคัค ี ทาํประโยชนเ์พือ่

ส่วนรวม เป็นสาธารณประโยชน ์สงัคมนัน้จะเป็นสงัคมทีอ่ยู่กนัได ้ดว้ยความร่มเยน็เป็น

สุข 

เพราะอะไร เพราะวา่มนุษยเ์ราทีเ่กดิมาในโลกน้ี ทาํบญุ ทาํกรรม มาไมเ่ท่าเทยีมกนั 

วาระของบญุ ของกรรม ทีจ่ะเกดิกบับคุคลหน่ึงบคุคลใดไมเ่ท่าเทยีมกนั วนัน้ีเรามคีวาม

ผาสุก มคีวามเจริญรุ่งเรือง แต่มเีพือ่นมนุษยอ์กีหลายคน กาํลงัตกทกุขไ์ดย้ากอยู่ ถา้เรา

หนัไปมองดูคนรอบขา้งตวัเรา วา่คนเหลา่นัน้เขาอยู่กนัอย่างไร เขาลาํบากยากจนขนาด

ไหน แลว้ไมค่ิดสงเคราะห ์ ไมเ่อื้อเฟ้ือเขาแลว้ สงัคมเราก็จะเป็นสงัคมทีไ่รน้ํา้ใจ เป็น

สงัคมทีไ่มม่คีวามเมตตากรุณา แต่ถา้เราใหค้วามสงเคราะห ์ ช่วยเหลอืกนั มส่ีวนเหลอื 
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ส่วนเกนิ ก็ควรแบ่งปนัใหผู้อ้ืน่บา้ง จะทาํใหส้งัคมน้ี เป็นสงัคมทีพ่อจะอยู่กนัได ้ พอจะ

มองหนา้กนัได ้ 

เราตอ้งเขา้ใจดว้ยวา่ ถงึแมว้นัน้ีเราจะมคีวามผาสุก มคีวามเจริญรุ่งเรือง แต่เมือ่ใดที่

วาระกรรมทีไ่มด่ตีามมา เราอาจจะตอ้งตกทกุขไ์ดย้าก อาจจะลาํบากยากจนก็ได ้ แต่ถา้

เราไดส้รา้งคุณงามความดไีว ้ คุณงามความดเีหลา่น้ีน่ีแหละ จะเป็นเหมอืนเทวดามาดูแล

รกัษาเรา ในยามตกทกุขไ์ดย้าก 

อยู่ดว้ยกนัก็ขอใหม้เีมตตาต่อกนั มองดูทกุๆคนเป็นมติร เป็นเพือ่นกนั ใหถ้อืหลกักรุณา 

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ถา้สงัคมเรามคีวามเมตตากรุณาต่อกนัแลว้ สงัคมเราจะอยู่

ดว้ยกนัได ้ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข  

ความสุขทีแ่ทจ้ริง และความเจริญทีแ่ทจ้รงินัน้ ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัวตัถขุา้วของต่างๆ วตัถุ

ต่างๆน้ีเป็นเพยีงเครื่องอาํนวยความสะดวก ความสบายเท่านัน้เอง แต่ถา้จติใจของเรา

ขาดคุณธรรม ขาดความเมตตากรุณาแลว้ จติใจจะมแีต่ความเร่ารอ้น เพราะตกอยู่

ภายใตอ้าํนาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเหน็แก่ตวั เมือ่มคีวามโลภ 

ความโกรธ ความหลง ครอบงาํจติใจแลว้ ต่อใหอ้ยู่ในพระมหาราชวงั หรืออยู่บนตกึสูง 

๕๐ ช ัน้ก็ตาม กจ็ะไมส่ามารถดบัความทกุข ์ ความรอ้นของจติใจได ้ เพราะความทกุข ์

ความรอ้นของจติใจนัน้ มนัจะดบัไดก้็ตอ้งมธีรรมะ คอื มคีวามเมตตากรุณานัน่เอง  

จงึขอใหเ้ราท ัง้หลาย ซึง่อยู่ในโลกของความเจริญทางดา้นวตัถ ุ อย่าลมืความเจริญ

ทางดา้นจติใจเป็นอนัขาด เพราะวา่วตัถนุ ัน้สรา้งความสุขใหก้บัเราไมไ่ด ้ ดบัความทกุข ์

ภายในจติใจของเราไมไ่ด ้ ทกุวนัน้ี มคีนกระโดดตกึตายกนัมาก เพราะอะไร ก็เพราะวา่ 

จติใจมคีวามทกุข ์ถงึแมจ้ะมเีงนิ มทีอง มขีา้วของต ัง้มากมาย แต่สิง่เหลา่น้ีนัน้ ดบัความ

ทกุขข์องจติใจไมไ่ด ้ ขอใหพ้วกเราชาวพทุธท ัง้หลาย จงเหน็ความสาํคญัของ

พระพทุธศาสนา ซึง่เปรียบเหมอืนแสงสวา่ง ส่องทางใหแ้ก่ชวีติของเรา อย่าปลอ่ยใหต้วั

เราอยู่ในความมดืสลวั พยายามขวนขวาย ศึกษาประพฤตปิฏบิตัธิรรม ตามคาํสอนที่

พระพทุธองคท์รงส ัง่สอนไว ้ แลว้เราจะมเีครื่องนาํทางชวีติเรา ไปสู่ทีเ่จริญ ทีด่ ี ทีง่าม 
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เป็นทีพ่ึง่ของจติใจ ถงึแมจ้ะตกทกุขไ์ดย้าก เราก็จะมทีีพ่ึง่ ทีท่าํใหจ้ติใจของเรานัน้ สงบ

ร่มเยน็ ไมรุ่่มรอ้น  

ในโอกาสทีท่่านท ัง้หลาย ไดส้ละเวลาอนัมค่ีาของท่าน มาทาํประโยชนอ์นัใหญ่หลวงใน

วนัน้ี คอื ไดท้าํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา เพือ่ใหพ้ระศาสนาเจริญรุ่งเรือง คู่ไปกบัสงัคม

ของเรา ก็ขอใหบ้ญุกศุลน้ี ส่งผลสะทอ้นกลบัไปยงัตวัของท่าน และญาตสินิทมติรสหาย

ของท่าน ใหท้่านท ัง้หลาย มแีต่ความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง ดว้ยอายุ วรรณะ สุขะ 

พละ โดยท ัว่หนา้กนัเทอญ 
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กณัฑท์ี่ ๑๗ 

ความเป็นจรงิของโลก 
๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ 

วนัเดอืนปีก็ค่อยๆขยบัผ่านพน้ไป เมือ่ไมก่ี่วนัก็เพิง่ออกพรรษา ในช่วงเขา้พรรษา ญาติ

โยมก็ไดม้าทาํบญุกนัเป็นประจาํ ตลอดเวลา ๓ เดอืน หลงัจากออกพรรษาแลว้ ต่างคน

ต่างมภีารกจิ มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารเดนิทางไป มา ตามสถานทีต่่างๆ เพือ่ทาํบญุ

บา้ง ทาํกศุลบา้ง ดว้ยการทอดผา้ป่าบา้ง ทอดกฐนิบา้ง หรืออาจจะมธุีระปะปงัจากภารกจิ

ทางบา้น หรือทางโลก แต่การออกพรรษาน้ี ไมไ่ดห้มายความวา่ญาตโิยมจะไดอ้อกจาก

การทาํบญุ ทาํกศุล หรือการทาํความด ี เพยีงแต่วา่โอกาสทีจ่ะทาํบญุ ทาํกศุลนัน้อาจจะ

นอ้ยลงไปบา้ง แต่ไมค่วรละเวน้เรื่องของการทาํบญุ ทาํกศุล เพราะวา่การทาํบญุ ทาํกศุลน้ี 

เป็นการใหอ้าหารแก่จติใจ  

ร่างกายตอ้งการอาหารฉนัใด จติใจก็ตอ้งการอาหารฉนันัน้ ร่างกายและจติใจจงึตอ้งการ

อาหารเช่นเดยีวกนั ถา้ร่างกายไมไ่ดร้บัประทานอาหาร ร่างกายก็จะเกดิความหวิโหย เกดิ

ความไมส่บาย เกดิความทกุขข์ึ้นมา จติใจก็เช่น ถา้จติใจไมไ่ดก้ระทาํความด ีไมไ่ดท้าํบญุ 

ทาํกศุลแลว้ จติใจก็จะเป็นโรคขาดอาหาร จะมแีต่ความหวิโหย มแีต่ความกระหาย มแีต่

ความอยาก มแีต่ความทกุข ์ ถงึแมจ้ะมทีรพัยส์มบตั ิ เงนิทอง ขา้วของมากมาย แต่สิง่

เหลา่น้ี ไมส่ามารถทีจ่ะทาํใหจ้ติใจมคีวามสุขได ้ถา้ไมเ่อาขา้วของ เงนิทองเหลา่น้ี ไปทาํให ้

เกดิคุณ ใหเ้กดิประโยชน ์คอื หมายถงึขา้วของทีเ่ป็นส่วนเกนิ เป็นของทีเ่หลอืใช ้ควรเอา

ไปทาํบญุ ทาํกศุล ช่วยเหลอืเพือ่นมนุษยท์ี่ตกทกุขไ์ดย้าก เมือ่ไดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่แลว้ จะ

ทาํใหจ้ติใจมคีวามสุข มคีวามสุขเพราะไดท้าํความด ี เพราะการทาํความดนีัน้ เป็นการ

ชาํระเครื่องเศรา้หมองต่างๆ มอียู่ภายในจติใจของเรานัน่เอง  

เครื่องเศรา้หมองนัน้ พระพทุธองคใ์หช้ื่อวา่กเิลส กเิลสเป็นเครื่องเศรา้หมอง ทีอ่ยู่ใน

จติใจ ไดแ้ก่ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความหลงคอืความเหน็แก่ตวันัน่เอง เหน็ว่า
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มตีวั มตีน ซึง่ในหลกัความเป็นจริงแลว้ พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ไมม่ตีวัไมม่ตีน ทกุ

สิง่ทกุอย่าง เป็นธรรมชาตทิ ัง้หมด ในโลกน้ีมธีรรมชาตอิยู่ ๖ ชนิดดว้ยกนั เรียกวา่ธาตุ

เดมิ คอืธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ อากาศธาต ุและวญิญาณธาต ุม ี๖ ธาต ุซึง่มมีาแต่ด ัง้เดมิ

ของโลก เมือ่ธาต ุ๔ ผสมกบัอากาศธาต ุผสมกบัวญิญาณธาต ุคอืธาตรูุ ้ก็เกดิเป็นมนุษย์

บา้ง เป็นสตัวเ์ดรจัฉานบา้ง ถา้ไมม่วีญิญาณธาต ุก็เป็นพวกตน้ไม ้วตัถขุา้วของต่างๆ อนั

น้ีม ี ๕ ธาต ุ คอื ดนิ นํา้ ลม ไฟ กบัอากาศธาต ุ สิง่เหลา่น้ีเมือ่ผสมกนัเขา้มา แลว้ก็

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไป ในทีสุ่ดก็ตอ้งแตกสลายไป ทกุสิง่ทกุอย่าง ก็กลบัไปสู่ธาตเุดมิ

ของมนั มาจากธาต ุ ๖ ก็ตอ้งกลบัไปสู่ธาต ุ ๖ ตามเดมิ ส่วนธาตรูุ ้ หรือวญิญาณธาตนุัน้ 

ถา้เป็นธาตรูุข้องพระพทุธเจา้ ก็จะเป็นผูรู้ ้คอืผูไ้มห่ลง ผูรู้ ้คอืผูป้ลอ่ยวางตวัตนนัน่เอง  

เมือ่รูว้า่ตวัตนเหลา่น้ี เกดิขึ้นมาจากอวชิชา คอื ความหลง อวชิชา จะทาํใหห้ายไปได ้ตอ้ง

อาศยัแสงสวา่งแห่งธรรมะ ธรรมะนัน้ก็คอืปญัญา ทีส่ามารถแยกแยะสิง่ต่างๆได ้สามารถ

รูว้า่ตวัตนน้ี เกดิจากความคดิปรุงของจติใจ ของวญิญาณธาต ุปรุงไปวา่มตีวั มตีน แลว้

ไปยดึอยู่กบัความมตีวั มตีน เมือ่มตีวั มตีนขึ้นมาแลว้ ก็เกดิมเีรา มเีขา มเีรา มเีขาก็มี

การแก่งแยง่กนัขึ้นมา เพราะตวัตน แต่ละคน ก็มคีวามปรารถนาทีจ่ะใหต้วัตนนัน้มมีากๆ 

มคีวามสุขมากๆ ไมต่อ้งการความทกุข ์ ก็เลยตอ้งกอบโกยกนั เมือ่กอบโกยในสิง่ของทีม่ ี

อยู่ในจาํนวนจาํกดั มนัก็ตอ้งมกีารแก่งแยง่กนั เมือ่มกีารแก่งแย่ง มนัก็เกดิความทกุข ์

เกดิการเบยีดเบยีนกนัตามมา เป็นผลทีเ่กิดจากความหลง ทีเ่กดิขึ้นในวญิญาณธาตขุอง

แต่ละบคุคล  

อย่างพวกเราน้ี ก็มวีญิญาณธาต ุหรือจติใจทีม่อีวชิชา ความหลงครอบงาํอยู่ หลงวา่มตีวั 

มตีน มเีรา เมือ่มเีราแลว้ ก็ตอ้งมขีองของเรา มสีิง่ต่างๆ ท ัง้ๆทีเ่มือ่มาเกดิใหม่ๆ  มนัก็ไม่มี

อะไร ร่างกายน้ีก็มาจากของพ่อ ของแม ่ เมือ่วญิญาณธาตเุขา้มาครอบครอง เขา้มายดึใน

ร่างกายอนัน้ี วา่เป็นเรา เป็นของของเรา และเมือ่เกดิมาแลว้ก็ตอ้งดูแลร่างกายน้ี มกีาร

ขวนขวาย หาธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ในรูปลกัษณะของอาหาร เมือ่รบัประทานอาหารเขา้

ไปในร่างกาย ก็เปลีย่นแปลงจากอาหารไป เป็นอาการ ๓๒ เช่น ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั น่ี

คอืเรื่องของธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ทีแ่ปลงเป็นอาหาร กบัขา้ว กบัปลาต่างๆ เมือ่เขา้สู่
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ร่างกาย ก็เปลีย่นสภาพกลายเป็นอาการ ๓๒ เป็น ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั อย่างน้ีเป็นตน้ 

มกีารเจริญเตบิโต และเมือ่เจริญเตบิโตเต็มทีแ่ลว้ ก็มกีารเสือ่ม มนัก็จะค่อยๆ เกดิอาการ

แก่ เกดิอาการเจ็บ และในทีสุ่ด ก็เกดิอาการแตกสลายของธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ที่

เรียกวา่ความตาย   

เมือ่ร่างกายแตกสลาย อาการต่างๆก็กลบัไปสู่ธาตเุดมิ เวลาคนตายธาตไุฟก็หมดไป 

ร่างกายก็จะเยน็ ธาตลุมไมเ่ขา้ มแีต่ระเหยออกไป ธาตนุํา้ทีอ่ยู่ในร่างกาย ก็จะไหลออกมา 

เช่นนํา้เลอืด นํา้หนองต่างๆ และในทีสุ่ดร่างกายก็จะแหง้ เป็นหนงัหุม้กระดูกแลว้ก็จะ

ค่อยๆผุ ค่อยกร่อน และในทีสุ่ดก็จะกลายเป็นฝุ่ นไป ถา้ไมไ่ดเ้อาไปเผาเสยีก่อน ถา้ฝงัไว ้

๕ ปี ๑๐ ปี ก็จะกลายเป็นดนิไป น่ีก็คอืลกัษณะของธาตเุดมิท ัง้ ๖ ทีม่อียู่ในโลกน้ี ทีม่ี

ปฏกิริิยาต่อกนั คอืเมือ่ธาตรูุไ้ปยดึกบัธาตทุ ัง้ ๕ ม ีดนิ นํา้ ลม ไฟ และอากาศธาต ุก็จะ

กลายเป็นสตัว ์ เป็นบคุคล มกีารเจริญเตบิโต แลว้ก็มกีารแก่ การเจบ็ การตายตามมา 

หมนุเวยีนไปเรื่อยๆ  

ตราบใดทีว่ญิญาณธาตนุัน้ยงัไมรู่ธ้รรม ยงัไมเ่ขา้ถงึความเป็นจริง วา่การเกดิน้ีนาํไปสู่การ

แก่ การเจ็บ การตาย มกีารพลดัพรากจากของรกั ของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวง เป็น

ตน้เหตขุองความทกุขท์ ัง้หลาย ถา้มสีต ิ มปีญัญา จะเริ่มใคร่ครวญ และคดิวา่การเกดิน้ี 

มแีต่การนาํมาซึง่ความทกุข ์ แลว้จะทาํใหไ้มอ่ยากเกดิ เมือ่ไมอ่ยากเกดิ ก็ตอ้งศึกษา

ธรรมะ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไวว้า่ การเวยีนวา่ยตายเกดิน้ี เกดิขึ้นเพราะความอยาก 

๓ ประการ คอื กามตณัหา ความอยากในกาม ภวตณัหา ความอยากม ีอยากเป็น และ

วภิวตณัหา ความอยากไมม่ ีอยากไมเ่ป็น   

ถา้ยงัมคีวามอยากท ัง้ ๓ น้ี อยู่ในจติใจหรอืในวญิญาณธาตน้ีุ ก็ยงัจะตอ้งมกีารขวนขวาย 

มกีารแสวงหาอยู่ เช่น ถา้มกีามตณัหา คอื ความอยากในกาม ก็ตอ้งไปหาร่างกายทีม่ ีตา 

หู จมกู ลิ้น กาย ไวเ้ป็นเครื่องมอื เพือ่ดูรูป ฟงัเสยีง ดมกลิน่ ลิ้มรส สมัผสัต่างๆ ลอง

สงัเกตดูตวัเรา พวกเราน้ีมกัจะอยู่บา้นกนัไมค่่อยได ้ ถา้อยู่บา้นเฉยๆแลว้ เกดิความรูส้กึ

อดึอดัใจ เพราะใจอยากจะออก ใจอยากจะไปหาอาหารใจ คอืกามรสนัน้เอง อยากจะดูรูป 

อยากจะฟงัเสยีง อยากจะดมกลิน่ อยากจะลิ้มรส อยากจะสมัผสัอะไรต่างๆ นานา ที่
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แปลกใหม ่ อยู่กบับา้นเหน็แต่ของเก่าๆ เหน็แลว้จาํเจ ชนิชา ไมเ่กิดความยนิด ี จงึตอ้ง

ออกไปหาสิง่ต่างๆ ขา้งนอก ถา้ออกไปไมไ่ด ้ก็ตอ้งหาเอาเขา้มาแทน เช่น เอาโทรทศันเ์ขา้

มา เอาวทิยุเขา้มา เอาวดิโีอเขา้มา มว้นเทป มว้นวดิโีอต่างๆ เอามาเปิด เอามาดู เพื่อให ้

เกดิความรื่นเริงเจริญใจ แลว้ก็ตดิสิง่เหลา่น้ีไปเรื่อยๆ จนกระท ัง่แก่เฒ่า จนกระท ัง่ตาย  

เมือ่ตายไปแลว้ ถา้วญิญาณธาตดุวงน้ี ยงัมคีวามอยากอยู่ ก็จะไปหาร่างใหมต่่อไป จะได ้

ร่างแบบไหนก็ขึ้นอยู่กบับญุกรรมทีไ่ดก้ระทาํไว ้ ถา้ไดท้าํบญุ ทาํกศุลไว ้ ก็จะเกดิเป็น

มนุษยบ์า้ง เป็นเทวดาบา้ง ถา้เป็นเทวดาก็จะเสพ รูปทพิย ์ เสยีงทพิย ์ กลิน่ทพิยร์สทพิย ์

เครื่องสมัผสัทพิย ์ ถา้เกดิเป็นมนุษย ์ ก็สมัผสักบัรูปหยาบ เสยีงหยาบ อย่างทีพ่วกเรา

สมัผสักนั แต่ถา้ทาํบาป ทาํกรรม เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็จะตอ้งเกดิเป็นเดรจัฉาน บา้ง เป็น

เปรตบา้ง เป็นอสูรกายบา้ง เป็นสตัวน์รกบา้ง ถา้มปีญัญา มธีรรมะ ย่อมขวนขวายทาํแต่

คุณงามความด ี ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ เมือ่ทาํแต่คุณงามความด ี ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่แลว้ 

ถงึแมจ้ะไมไ่ดท้าํลายตณัหาท ัง้ ๓ คอื กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา ใหส้ิ้นไปจากจติ

จากใจ เมือ่ตายไปดวงวญิญาณ หรือวญิญาณธาตนุัน้ ก็จะไปสู่ภพชาตใิหม ่ตามบญุตาม

กรรม ถา้ทาํบญุไวม้าก ก็จะไปเสวยบญุเป็นส่วนใหญ่ ถา้ทาํกรรมไวม้าก ทาํบาปไวม้าก ก็

ตอ้งเสวยบาปกรรมทีไ่ดท้าํไว ้ไปเกดิในภพภูมทิีต่ ํา่ลงไป  

พวกเราชาวพทุธท ัง้หลาย ถอืวา่เป็นผูโ้ชคด ี มวีาสนา ทีไ่ดม้าเกดิ และไดม้าเจอกบัพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ผูท้รงรูจ้ริง เหน็จริง เป็นโลกวิทู ผูรู้โ้ลก โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ เรื่องของวญิญาณธาต ุคอื ดวงจติของพวกเรา ทีเ่วยีนวา่ยตายเกดิในวฏัสงสาร โดยมี

ตณัหา ความอยากท ัง้ ๓ เป็นเหต ุซึง่พระพทุธองคท์รงพยายามประพฤตปิฏบิตั ิต่อสูก้บั

ความอยากท ัง้ ๓ น้ีมาโดยตลอด ต ัง้แต่สมยัทีพ่ระพทุธองคท์รงเป็นเจา้ชายอยู่ใน

พระราชวงั พระพทุธองคท์รงเหน็วา่ ความอยากเหลา่น้ีมแีต่โทษ จงึทรงสลดั ตดัทิ้ง โดย

วธิีแสวงหาความสงบของจติใจ ดว้ยการออกบวช เป็นสมณะ แลว้ก็พยายามต่อสู ้ กบั

ความอยากท ัง้ ๓ น้ี ดว้ยวธิีต่างๆ โดยอาศยัสต ิอาศยัปญัญา สอนใจ เตอืนใจอยู่เสมอ

วา่ ความอยากเหลา่น้ีเป็นโทษมากกวา่เป็นคุณ กามคุณน้ีมนัไมใ่ช่เป็นคุณ มนัเป็นโทษ 
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ความจริงไมน่่าเรียกวา่กามคุณ น่าจะเรียกวา่กามโทษมากกวา่ เพราะทาํใหม้แีต่ความหวิ 

ความกระหาย ความอยาก ความไมรู่จ้กัพอ  

ถา้ตดัความอยากน้ีไดแ้ลว้ จติจะเขา้สู่ความสงบ จติจะเขา้สู่ความพอนัน้เอง ถา้ตราบใด

ยงัตดัไมไ่ด ้ก็ยงัไมพ่อ อย่างวนัน้ี อยากออกไปเทีย่ว แลว้ออกไป พรุ่งน้ีก็อยากจะไปอกี 

แต่ถา้อยากจะไป แลว้ไมไ่ป ตดัมนัเสยี สูม้นั คราวต่อๆไป ก็ทาํอย่างน้ีอกี ต่อไปก็จะหาย

อยากเอง จติใจก็จะเขา้สู่ความสงบน่ิง ความสงบของจติใจจะเกดิขึ้นได ้ ก็ต่อเมือ่ไดต้ดั

ความอยากท ัง้หลายออกไป ถา้มคีวามอยาก จติใจจะไมส่งบ ถา้ตอ้งการตดัความทกุข ์

ท ัง้หลาย ตอ้งตดัตน้เหตขุองความทกุข ์ก็คอืความอยากท ัง้ ๓ คอื กามตณัหา ภวตณัหา 

วิภวตณัหา  

ถา้สามารถตดัได ้ จติจะเป็นจติทีส่ะอาดบรสุิทธิ์ เหมอืนกบัจติของพระพทุธเจา้ ของพระ

อรหนัตส์าวกท ัง้หลาย ท่านเหลา่นัน้ท่านไดต้ดัแลว้ เรื่องตณัหาท ัง้ ๓ ดว้ยการประพฤติ

ปฏบิตัธิรรม บาํเพญ็บญุ บาํเพญ็กศุล เริ่มตน้ต ัง้แต่การทาํบญุ ใหท้าน รกัษาศีล และ

เจริญจติภาวนา คอื การทาํใหจ้ติเกดิสมาธ ิแลว้เจริญวปิสัสนา ใหเ้หน็โทษของสิง่ต่างๆ ที่

เขา้มาเกี่ยวขอ้งท ัง้หมดวา่ เป็นอนิจจงั ไม่เทีย่ง เป็นทกุข ์ เป็นอนัตตา ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่

ของๆเรา ถา้ยดึในสิง่เหลา่น้ีแลว้ จะนาํมาซึง่ความทกุขใ์จ เมือ่สิง่เหลา่น้ีแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไป แต่ถา้ละสิง่ต่างๆ เหลา่น้ีได ้ ไมย่ดึ ไมต่ดิ ไมห่าความสุขจากสิง่เหล่าน้ี 

หาความสุขอย่างเดยีว คอื ความสุขที่เกิดขึ้นในจติใจจากการชาํระความอยากท ัง้หลาย 

เมือ่ชาํระไดแ้ลว้ ใจจะมแีต่ความพอ มคีวามอิม่ มคีวามสุข มคีวามสงบ  

จติใจจะไมม่เีชื้อทีจ่ะทาํใหเ้กดิอกีต่อไป จติจะเป็นจติแบบเดยีวกบัของพระพทุธเจา้ และ

พระอรหนัตส์าวกท ัง้หลาย ธาตรูุแ้บบน้ี เรียกวา่นิพพานธาต ุ เป็น นิพพานัง ปรมงั สขุงั 

นิพพานัง ปรมงั สูญญงั คาํวา่สูญน้ี ไมไ่ดห้มายความวา่ จติดวงน้ี ธาตรูุด้วงน้ี ไดสู้ญไป

ไหน แต่หมายถงึวา่จติดวงน้ี ไมม่อีะไรอยูใ่นนัน้ ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลง 

ไมม่ตีณัหาต่างๆ อยู่ในใจ ทีจ่ะเป็นเหต ุเป็นเชื้อใหไ้ปเกดิอกีต่อไป สิง่เหลา่น้ีไดถู้กทาํลาย

หมดไปแลว้ เป็นจติทีว่า่งเปลา่ เป็นจติทีบ่ริสุทธิ์ เป็นจติทีเ่ป็นปรมงัสุขงั เป็นบรมสุข
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นัน้เอง น้ีคอื จดุมุง่หมายปลายทางทีพ่วกเราท ัง้หมดสามารถไปถงึได ้ ดว้ยการสะสมบญุ

บารม ีและการเหน็โทษของการเวยีนวา่ยตายเกดิ วา่เป็นทกุขอ์ย่างยิง่  

ตราบใดทีย่งัเหน็วา่โลกน้ีเป็นโลกทีน่่าอยู่ เป็นโลกทีเ่ต็มไปดว้ยความสุขเราจะไมส่ามารถ

ตดัภพ ตดัชาตไิด ้ ถา้เป็นโลกทีน่่าอยู่ ทาํไมจงึมคีนกระโดดตกึตายกนั เป็นเพราะอะไร 

เป็นเพราะมนัทกุขจ์นทนไมไ่หวนัน้เอง ถา้ไมท่กุข ์ ทาํไมตอ้งไปฆ่าตวัตาย เหตกุารณ์

เหลา่น้ีอาจจะเกดิขึ้นกบัตวัเราก็ได ้ แต่ถา้ไดส้ะสมบญุ สะสมกศุลไว ้ สิง่เหลา่น้ีจะไมเ่กดิ

ขึ้นกบัตวัเรา เพราะเรามธีรรมะ มบีญุกศุล ไวด้บัไฟในจติใจเรา ไฟแห่งความทกุข ์จงึไม่

สามารถเผาผลาญ ทาํใหเ้ราตอ้งไปฆ่าตวัตายได ้  

ขอใหพ้วกเราท ัง้หลาย จงอย่าประมาทในบญุ ในกศุล ในพระธรรมคาํส ัง่สอนของ

พระพทุธเจา้ ขอใหพ้วกเราท ัง้หลายพยายามนอ้มธรรมะเขา้มา ดว้ยการศึกษา และนาํเอา

ไปประพฤตปิฏบิตัใิหม้ขีึ้นภายในจติใจของเรา เพือ่ทีจ่ะไดเ้ป็นทีพ่ึง่ของเรา ดงัทีพ่วกเรา

ท ัง้หลาย ไดก้ลา่วคาํพทุธงั ธมัมงั สงัฆงั สรณัง คจัฉามิ เรายดึเอาพระพทุธ ยดึเอาพระ

ธรรม ยดึเอาพระสงฆเ์ป็นสรณะ การทีเ่ราจะยดึเอาพระรตันตรยัเป็นสรณะไดน้ัน้เราตอ้ง

ศึกษาพระธรรมคาํสอน และประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่ใหฝ้งัลกึอยู่ในจติใจเรา เมือ่มพีระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์เป็นสรณะอยู่ในจติใจของเราแลว้ เราจะไมท่าํบาป เราจะทาํแต่สิง่ทีด่ี

ทีง่าม ทาํบญุ ทาํกศุล เมือ่เราทาํแต่บญุ ทาํแต่กศุล ไมท่าํบาปแลว้ จติของเราจะมแีต่

ความสุข เพราะการกระทาํท ัง้หลายนัน้ เป็นเหต ุ ทีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข และความทกุข ์

ภายในจติใจของเรา จงึขอฝากสิง่เหลา่น้ีใหท้่านท ัง้หลาย นาํไปไปพนิิจพจิารณาเพือ่

ประโยชนอ์นัสูงสุด คอืความสุข ความสงบของจติใจ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอ

ยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๘ 

ความไม่ประมาท 
๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ 

วนัเวลาย่อมผ่านไปอย่างไมห่ยุดย ัง้ จากวนัเป็นอาทติย ์จากอาทติยเ์ป็นเดอืน จากเดอืน

เป็นปี เพิง่เขา้พรรษาไปหยกๆ แลว้ก็ผ่านไป งานกฐนิก็มา แลว้ก็ผ่านไป วนัขา้งหนา้ ก็

จะมงีานลอยกระทง งานปีใหมต่ามมาเหตกุารณ์เหลา่น้ี เป็นไปตามกาลเวลา มนัไหลไป

เรื่อยๆอย่างไมห่ยุดย ัง้ เวลาเปรียบเหมอืนดงันํา้ทีไ่หลไปแลว้ไมไ่หลกลบั สิง่ทีล่อยอยู่

บนนํา้ ก็ไหลตามไปดว้ย ชวีติจติใจของพวกเราก็เหมอืนกนั มนัเป็นเหมอืนกบัสิง่ทีล่อย

อยู่บนลาํธารแหง่กาลเวลา เวลาจะพาใหส้งัขารร่างกายของเราร่วงโรยไป เมือ่เกดิมาแลว้ 

มกีารเจริญเตบิโต เจริญเตบิโตแลว้ ก็มกีารแก่ตามมา และในทีสุ่ด ก็ตอ้งมกีารแตกดบั

ของสงัขาร น้ีเป็นสจัธรรม ความเป็นจริงของโลก โลกน้ีคอืโลกของอนิจจงั คอืความไม่

เทีย่ง  

พระพทุธองค ์ จงึทรงสอนใหช้าวพทุธท ัง้หลาย จงพจิารณาสงัขารอยู่เสมอ วา่สงัขารน้ี

เป็นของไมเ่ทีย่ง เกดิขึ้นแลว้ มกีารต ัง้อยู่และดบัไป เมือ่เป็นเช่นน้ี ท่านจงึทรงสอนให ้

พวกเราท ัง้หลาย จงต ัง้อยู่ในความไมป่ระมาท พยายามประกอบคุณงาม ความด ี ทาํ

ประโยชนส่์วนตนและส่วนท่านใหถ้งึพรอ้ม น้ีเป็นปจัฉิมโอวาทของพระพทุธเจา้ ก่อนที่

พระพทุธเจา้จะเสดจ็ดบัขนัธป์รินิพพาน พระองคท์รงใหส้ต ิ วา่สงัขารร่างกายของเรานั้น

เป็นของไม่เที่ยง จงยงัประโยชน์สว่นตน และสว่นท่านใหถ้งึพรอ้มดว้ยความไม่

ประมาทเถดิ ความไมป่ระมาทน้ีหมายถงึอะไร ก็หมายถงึความมสีต ิ คอืใหม้สีตริะลกึรู ้

ในเรื่องสงัขารร่างกายของเราอยู่เสมอ ว่าสงัขารร่างกายของเรา ย่อมมคีวามแก่เป็น

ธรรมดา ย่อมมคีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ย่อมมคีวามตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้จากสิง่

เหลา่น้ีไปไมไ่ด ้ 
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เมือ่เป็นเช่นน้ีแลว้ เวลาทีจ่ะอยู่ในโลกน้ีมอีกีมากนอ้ยแค่ไหน เราก็ไมท่ราบได ้ จะอยู่ไป

อกีนานเท่าไร ก็ไมม่ใีครทราบ คนบางคนมอีายุยนื อยู่ถงึ ๘๐ ปี ๙๐ ปี ๑๐๐ ปีก็ม ีบาง

คน มอีายุอยู่เพยีง ๒ วนั ๓ วนั ก็ม ีชวีติและสงัขารของคนเรานัน้ เป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน 

พระพทุธองคจ์งึทรงสอนใหพ้วกเราอย่าประมาท อย่าไปคดิวา่เรามสุีขภาพพลานามยั

สมบูรณ์ แขง็แรง เป็นหนุ่ม เป็นสาวอยู่อย่างน้ีไปตลอด เวลามองคนทีม่อีายุสูงกวา่เรา 

ใหเ้ราคดิวา่ เมือ่ก่อนน้ีเขาก็เหมอืนเรา เมือ่ก่อนน้ี เขาก็เป็นคนทีม่กีาํลงัวงัชา เป็นคนทีม่ ี

สุขภาพแขง็แรง แต่บดัน้ีเวลาไดค่้อยๆ กลนืกนิเขาเขา้ไป ดงัในสุภาษติทีบ่อกวา่ เวลา

ย่อมกลนืกนิสรรพสิ่งท ัง้หลายในโลกน้ี ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีย่อมถูกเวลากลนืกินหมด 

กลนืเขา้ไปอย่างชา้ๆชา้ๆ เลยมคีวามรูส้กึว่ามนัไมไ่ดก้นิเราเขา้ไป แต่ถา้มองตวัเรายอ้น

อดตีกลบัไปสกั ๑๐ ปี หรือ ๒๐ ปี เราจะเหน็ความแตกต่างของวนัน้ีกบัอดตีไดอ้ย่าง

ชดัเจน และถา้เรามองไปวนัขา้งหนา้สกั ๑๐ ปี ๒๐ ปี สภาพทีเ่ราเป็นอยู่ในวนัน้ี กบั

สภาพทีเ่ราจะเป็นอยู่ในวนัขา้งหนา้ก็จะไมเ่หมอืนกนั  

ท่านจงึทรงสอนใหค้ดิอยู่เสมอวา่ เรามคีวามแก่เป็นธรรมดา ย่อมลว่งพน้ความแก่ไป

ไมไ่ด ้ เรามคีวามเจ็บไขเ้ป็นธรรมดา ย่อมลว่งความเจ็บไขไ้ปไมไ่ด ้ เรามคีวามตายเป็น

ธรรมดา ย่อมลว่งความตายไปไมไ่ด ้สิง่เหลา่น้ีนัน้ เป็นเรื่องธรรมดาของสงัขารทีเ่กดิขึ้น

มาแลว้ ตอ้งเป็นไปเช่นนัน้ ในขณะทีเ่รายงัมกีาํลงัวงัชาทีส่มบูรณ์ แขง็แรงสามารถ

ประกอบสิง่ต่างๆ ท ัง้หลายได ้ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้วกเรา ทาํแต่สิง่ทีด่งีาม ทาํ

ประโยชนส่์วนตนใหเ้กดิขึ้น ซึง่ก็คอืบญุและกศุลนัน้เอง ใหท้าํบญุกศุลใหต้ดิตวัเราไป 

เพราะบญุและกศุลน้ี จะตดิไปกบัจติใจเรา และทาํใหจ้ติใจของเรามคีวามสุข ท ัง้ใน

ปจัจบุนัและในอนาคต ส่วนทรพัยส์มบตัขิองโลกน้ี เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นัน้ 

เป็นสมบตัขิองโลก เราไมส่ามารถทีจ่ะเอาตดิตวัไปได ้ หลงัจากร่างกายไดแ้ตกดบัสลาย

ไปแลว้ ดวงจติ ดวงวญิญาณจะตอ้งไปต่อ ไปสู่ภพหนา้ ชาตหินา้ จะไปด ีหรือไมด่นี ัน้ 

ขึ้นอยู่กบับญุและกศุล ถา้ทาํบญุ ทาํกศุลไวม้ากๆ เมือ่ตายไป จติใจก็จะไปสู่สุคต ิ ไปสู่

ภพทีด่ ีไปสู่ความเจริญ แต่ถา้ไมไ่ดส้ะสมบญุบารมไีว ้มแีต่ทาํบาป ทาํกรรม เมือ่ตายไป 

ก็ไปสู่อบาย เป็นสถานที ่ ทีไ่มม่คีวามสุข มแีต่ความทกุข ์ เป็นสถานที่ ทีไ่มม่ใีคร

ปรารถนาทีจ่ะไป  
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สิง่เหลา่น้ีนัน้ ไมไ่ดเ้กดิขึ้นจากความปรารถนา หรือความไมป่รารถนา ของมนุษยเ์รา แต่

เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นจากการกระทาํ ทีเ่รียกวา่กรรม กรรมเป็นเหต ุ วบิากเป็นผลของการ

กระทาํ ถา้ไมอ่ยากประสบวบิากกรรมทีไ่มด่ ี ไมง่าม ก็ตอ้งละเวน้จากการกระทาํเหต ุ ที่

ไมด่ ี ไมง่าม เรียกวา่ อกศุลกรรมหรือบาป เช่นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ การลกัทรพัย ์ การ

ประพฤตผิดิประเวณี การพูดปดมดเทจ็ การดืม่สุรายาเมา สิง่เหลา่น้ี เมือ่ทาํไปแลว้ จะ

นาํมาซึง่ความเสือ่มเสยีทางดา้นจติใจ จติใจจะมแีต่ความทกุข ์ มคีวามหวิ มคีวาม

กระหาย และจติใจน้ีแหละ เมือ่ตายไป ออกจากร่างกายไปแลว้ ก็จะตอ้งไปสู่ทีต่ ํา่ ไปสู่

อบาย ซึง่เป็นทีอ่ยู่ ของเดรจัฉาน ของเปรต ของอสุรกาย ของสตัวน์รก น่ีคอืทีไ่ปของผูท้ี่

ทาํบาป ทาํกรรม  

ถา้ไมป่รารถนาในสิง่เหลา่น้ีแลว้ ตอ้งละเวน้จากการกระทาํบาปท ัง้หลาย สิง่เหลา่น้ีไมไ่ด ้

เกดิขึ้นดว้ยการปรารถนา มนัเกดิขึ้นจากการกระทาํ ทางกาย ทางวาจา และทางจติใจ 

ของตวัเราเอง ถา้เราทาํแต่บญุ แต่กศุล เช่นทาํบญุ ใหท้าน รกัษาศีล และบาํเพญ็จติต

ภาวนา ชาํระจติใจของเราใหส้ะอาดอยู่เสมอ คอืละความโลภ ความโกรธ และความหลง 

จติใจของเราก็จะเป็นจติใจทีด่ ี ทีส่ะอาด เพราะไดช้าํระเครื่องเศรา้หมอง ใหอ้อกไปจาก

จติจากใจ ถา้มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในจติใจแลว้ จติใจจะมแีต่ความดิ้น

รนทะยานอยาก ไมส่ามารถอยู่เฉยๆไดแ้ละถา้อยากมากๆ บางครัง้บางคราว อาจจะตอ้ง

ไปกระทาํในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง ถา้หาดว้ยความสุจริตไมไ่ด ้ก็ตอ้งหามาดว้ยความทจุริต เช่น

ไปลกัขโมย ไปโกง ไปโกหกหลอกหลวงผูอ้ื่น  

เวลามคีวามโลภ หรือมคีวามโกรธ จติใจจะมคีวามไมส่บายใจ พระพทุธองคจ์งึทรงสอน

ใหพ้วกเรา พยายามตดั พยายามละเสยี วธิีทีจ่ะตดัความโลภ ความโกรธ ความหลงได ้

นัน้ ตอ้งอาศยั การทาํบญุ ใหท้าน การรกัษาศีล และการทาํจติตภาวนา การทาํจติต

ภาวนานัน้ หมายถงึ การทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการไหวพ้ระ สวดมนต ์เจริญเมตตาภาวนา 

เจริญอานาปานสต ิคอืการกาํหนดดูลมหายใจ เขา้ ออก มเีวลาวา่ง ก็ใหห้าสถานทีเ่งยีบๆ 

ในหอ้งของเราก็ได ้ ทีไ่มม่ใีครมารบกวน แลว้นัง่หลบัตา กาํหนดจติใหอ้ยู่กบัลมหายใจ 
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เขา้ ออก ระงบัความคดิปรุงต่างๆ เพราะเมือ่คดิปรุงไปแลว้ จะทาํใหจ้ติใจมคีวามไม่

สบายใจ มคีวามวุน่วายใจ ถา้ทาํจติใจใหส้งบ จติใจจะมคีวามเยน็ จติใจจะมคีวามสุข  

การทีจ่ะทาํใหจ้ติใจมคีวามสุขไดน้ัน้ ตอ้งควบคุมจติใจ คอืไมใ่หจ้ติใจไปคดิ ไปปรุง ใน

เรื่องราวต่างๆ วธิีหน่ึงทีจ่ะทาํใหจ้ติใจ หยดุคดิปรุงนัน้ คอืการกาํหนดดูลมหายใจ เขา้ 

ออก เวลาลมหายใจเขา้ ก็ใหรู้ว้า่ ลมหายใจเขา้ เวลาลมหายใจออก ก็ใหรู้ว้า่ลมหายใจ

ออก โดยใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัจดุทีล่มสมัผสัเด่นชดัทีสุ่ด ส่วนใหญ่จะอยู่แถวปลายจมกู หรอื

อยู่บริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมา ใหรู้ส้กึอยู่ทีจ่ดุนัน้ คอืจดุทีล่มสมัผสัลมจะหยาบ ก็ใหรู้ ้

วา่ลมหยาบ ลมละเอยีด ก็ใหรู้ว้า่ลมละเอยีด หายใจส ัน้ ก็รูว้า่หายใจส ัน้ หายใจยาว กใ็ห ้

เรารูว้า่หายใจยาว ไมต่อ้งไปบงัคบัลม ใหเ้ฝ้าดูลมอยู่เฉยๆ เหมอืนกบัเราเฝ้าดูเดก็คน

หน่ึง เวลาเดก็เลน่ ก็รูว้า่เดก็เล่นอยู่ เดก็นัง่ก็รูว้า่เดก็นัง่ เดก็นอนหลบั ก็รูว้า่เดก็นอน

หลบั ไมต่อ้งไปทาํอะไรกบัเดก็ เพยีงแต่เฝ้ามองอยู่เฉยๆอย่างเดยีวเท่านัน้เอง  

เช่นเดยีวกบัเวลาเรานัง่ดูลม ไมต่อ้งไปบงัคบัลม ลมมนัจะละเอยีดหรือหยาบ จะหายใจ

ส ัน้หรือหายใจยาว ก็ใหรู้อ้ยู่เท่านัน้เอง เพราะวา่เราตอ้งการอาศยัลมน้ีเป็นเครื่องผูกใจ 

จติใจเหมอืนกบัลงิตวัหน่ึง ลงิน่ี ถา้ไมผู่กไวก้บัตน้ไมห้รือเสา มนัจะเพ่นพ่าน ไปเทีย่ว 

ไปเลน่ ฉนัใด จติใจก็เหมอืนกนั ถา้ไมผู่กเอาไวม้นัก็จะคดิไปเรื่อยๆ คดิไปแลว้ ก็เกิด

ความไมส่บายใจ เกดิความทกุขใ์จตามมา เกดิอารมณ์อะไรต่างๆตามมา  

ถา้ผูกจติใจไวก้บัลม ลมน้ีจะเปรียบเหมอืนกบัเสา สตเิปรียบเหมอืนกบัเชอืก ถา้มเีสามี

เชอืกผูกจติใจเอาไวแ้ลว้ ใจก็จะไมไ่ปไหน ใหใ้จอยู่กบัลม ดว้ยความระลกึรู ้คอืสต ิใหม้ี

สตริะลกึรูอ้ยู่กบัลม รูอ้ยู่ไปเรื่อยๆ ถงึแมว้า่ จติจะพยายามไปคดิเรื่องราวต่างๆ เรากด็งึ

กลบัมา บางครัง้ เมือ่ดงึกลบัมา จติจะอยู่กบัลมไดส้กัสองสามวนิาท ีแลว้ก็จะแวบไปคดิ

อกี ถา้มสีต ิ พอรูส้กึตวัวา่จติไมไ่ดอ้ยู่กบัลม ใหด้งึจติกลบัมา ถา้จติอยู่กบัลมไปเรื่อยๆ

แลว้จติจะเขา้สู่ความสงบในทีสุ่ด เมือ่จติสงบเต็มที ่ จติจะรวมเป็นเอกคัตารมณ์ จติรวม

เป็นหน่ึง จติจะปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง จติจะไมค่ดิไมป่รุง ไมยุ่่ง ไมส่นใจอะไรท ัง้สิ้น 

ในขณะนัน้ จติจะมคีวามน่ิงเฉย มคีวามสงบ มคีวามเยน็ใจ มคีวามสบายใจ  
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เปรียบเทยีบแลว้ ลมนัน้เหมอืนกบัรถยนต ์ทีพ่าญาตโิยมมาทีว่ดัน้ี ถา้ญาตโิยมนัง่อยู่ใน

รถแลว้ใหร้ถวิง่มา ถา้ไมล่งจากรถเสยีก่อน ก็จะมาถงึวดัน้ีได ้ แต่ถา้นัง่รถมา พอรถไป

ตดิไฟแดงเขา้ ญาตโิยมก็ลงจากรถ ไมไ่ดน้ ัง่อยู่ในรถ ปลอ่ยใหร้ถวิง่มาโดยทีไ่มม่เีรานัง่

มาในรถ เราก็ไมส่ามารถมาถงึวดัได ้ ฉนัใด ลมก็เปรียบเหมอืนกบัรถทจีะพาจติเขา้สู่

ความสงบ ทาํใหจ้ติรวมเป็นหน่ึง เป็นเอกคัตารมณ์ ถา้จติไมอ่ยู่กบัลมหายใจ จติไปคดิ

เรื่องนัน้ คดิเรื่องน้ี ก็เปรียบเหมอืนกบัจติ ไมไ่ดอ้ยู่ในรถ จติลงจากรถแลว้ ลมหายใจก็

จะหายใจไปเรื่อยๆ แต่จะไมไ่ดพ้าใหจ้ติเขา้สู่ความสงบ จะทาํใหจ้ติเป็นสมาธิ จะทาํใหจ้ติ

สงบได ้จะตอ้งมสีตรูิอ้ยู่กบัลมหายใจอย่างเดยีว เหมอืนกบัเวลานัง่อยู่ในรถ อย่าลงจาก

รถ อย่าแวะไปดูสิง่นัน้ แวะไปดูสิง่น้ี เวลาดูลม ก็ใหรู้อ้ยู่กบัลมอย่างเดยีว อย่าไปคดิถงึ

เรื่องราวต่างๆ ถา้ไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ แลว้ ถงึแมจ้ะนัง่ไปนานสกัเท่าไรกต็าม จติใจ

จะไมส่งบ แต่ถา้จติอยู่กบัลมอย่างต่อเน่ือง บางทไีมน่านเพยีง ๕ นาท ี๑๐ นาท ีเทา่นัน้ 

จติก็ลงสู่ความสงบได ้ 

สิง่สาํคญัทีสุ่ดคอืความมสีต ิ ควบคุมใจใหอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ ออก ใหรู้อ้ยู่ทกุขณะเลย 

พอหายใจเขา้ก็รู ้ หายใจออกก็รู ้ อย่าไปคดิเรื่องราวต่างๆ ถา้ฝึกหดัทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ สกั

วนัหน่ึงเราจะประสบกบัสิง่ทีป่ระหลาดมหศัจรรยอ์ย่างยิง่ นัน่ก็คอืความสงบสุขของ

จติใจนัน้เอง เวลาจติเขา้สู่ความสงบแลว้ เราจะไดพ้บกบัความสุขทีไ่มเ่คยพบมาก่อน 

เป็นความสุขทีสุ่ขมุ เยอืกเยน็ เป็นความสุขทีลุ่ม่ลกึ เป็นความสุขที่เมือ่เกดิขึ้นในจติใจ

เราแลว้ ทาํใหเ้ราสามารถปลอ่ยวางความสุขอย่างอืน่ลงได ้ แต่ถา้เราไมเ่คยพบกบั

ความสุข ทีเ่กดิจากความสงบของจติใจแลว้ เราก็ยงัจะตอ้งไปหาความสุขจากสิง่อืน่ เช่น

กามสุขท ัง้หลาย คอืหาความสุขจากการไดเ้หน็ ไดย้นิ ไดส้มัผสั ไดก้ลิน่ ไดร้สต่างๆ 

เพราะวา่จติใจเรานัน้ ยงัตดิอยู่กบัพวก รูป เสยีง กลิน่ รส และสมัผสัท ัง้หลาย  

แต่ถา้จติไดร้วมลงสู่ความสงบเป็นสมาธิแลว้ จติจะมคีวามอิม่ มคีวามพอ และเป็นจติที่

ไมป่ระสงค ์ไมป่รารถนา ไมส่นใจกบัรูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสัอย่างใด จะมคีวาม

ยนิด ีมคีวามชอบในความสงบ มกัชอบหามมุสงบเงยีบ นัง่อยู่ตามลาํพงั ทาํจติใจใหส้งบ 

เพราะน้ีคอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ พระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงไวว้า่ รสแหง่ธรรมชนะรสทัง้ปวง 
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รสของธรรมะ ก็คอืรสของความสงบของจติใจนัน้เอง ทีเ่ราเรียกวา่สนัตสุิข สขุอืน่ใดใน

โลกน้ีไม่มีความสขุอนัใด จะเสมอเท่าความสขุที่เกดิจากความสงบของจติใจ น่ีคอืสิง่ที่

พระพทุธองคท์รงส ัง่สอนพวกเราชาวพทุธท ัง้หลายใหแ้สวงหา เพราะวา่เป็นประโยชนท์ี่

แทจ้รงิกบัตวัเรา เป็นความสุขทีไ่มข่ึ้นอยู่กบัสิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี เป็นความสุขทีอ่ยู่กบั

ตวัเรา เป็นความสุขทีเ่ราสามารถมไีดต้ลอดเวลา ไมว่า่เราจะอยู่ทีไ่หน ไมเ่หมอืนความสุข

ทางโลกเพราะตอ้งอาศยัเงนิทอง ถา้วนัไหนไมม่เีงนิแลว้ วนันัน้ก็จะนาํมาแต่ความทกุข ์

แต่ความสุขทางดา้นจติใจนัน้ เพยีงแต่ขอใหไ้ดอ้ยู่ในสถานทีส่งบ ทีไ่มม่ใีครรบกวน ก็

สามารถทาํจติใจใหส้งบ ใหสุ้ขได ้ 

ขอใหพ้วกเราท ัง้หลาย จงต ัง้อยู่ในความไม่ประมาทเถดิ เตอืนตวัเองอยู่เสมอๆ ทกุเชา้ 

ทกุเยน็ ตลอดเวลา วา่เราเกดิมาแลว้สกัวนัหน่ึงเราตอ้งแก่ เราตอ้งเจ็บ เราตอ้งตาย แต่

ก่อนทีเ่ราจะแก่ จะเจ็บ จะตาย ขอใหเ้ราทาํสิง่ทีด่ทีีง่ามท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม คอืสรา้ง

ความสุขทีแ่ทจ้ริงใหก้บัตวัเอง และเมือ่เราตายไป เราจะสามารถเอาสิง่เหลา่น้ีตดิตวัไปได ้

ทรพัยส์มบตั ิ เงนิทอง ขา้วของ และบคุคลต่างๆนัน้ เวลาเราตายไป ไมส่ามารถเอาไปได ้

ถงึแมจ้ะรกักนัมากแค่ไหนก็ตาม เมือ่ถงึเวลาแลว้ก็ตอ้งแยกกนัไปยงัทีต่่างๆ แต่สมบตัทิี่

แทจ้รงิของเรา คอืบญุ คอืกศุล จะตดิตวัเราไปตลอด ขอใหใ้ชป้ญัญาความฉลาด รูจ้กั

เลอืก อย่าสรา้ง อย่าสะสมสิง่ทีเ่ราเอาไปไมไ่ด ้ ขอใหส้ะสมในสิง่ทีเ่ราเอาไปไดด้กีวา่ 

เพราะมภีพหนา้ ชาตหินา้ ทีจ่ะตอ้งไปอกี เราสะสมสรา้งสิง่ทีด่ ี ทีง่าม ต่อไปในภพ

ขา้งหนา้ ในชาตขิา้งหนา้ เราจะไปดว้ยความสุข ความสบายใจ การแสดงเหน็วา่สมควร

แก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๙ 

พรหมวิหารธรรม 
๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ 

ทกุๆ ๖ วนั ๗วนั หรือ ๘ วนั พระพทุธองคไ์ดท้รงกาํหนดใหเ้ป็นวนัพระหน่ึงวนั ใหญ้าติ

โยมไดม้เีวลาวา่งเวน้ จากการทาํภารกจิการงาน การทาํมาหากนิ เลี้ยงปาก เลี้ยงทอ้ง ให ้

มเีวลาวา่ง เขา้สู่วดั สู่วา เขา้หาพระ เพือ่ทีจ่ะไดใ้หอ้าหารแก่จติใจบา้ง ชวีติของคนเรานัน้ 

มอียู่สอง ส่วน คอืร่างกายและจติใจ ร่างกายตอ้งอาศยัปจัจยัสี ่ คอื อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั 

เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค เป็นเครื่องอยู่ แต่ร่างกายเป็นเพยีงครึ่งหน่ึงของชวีติเรา อกี

ครึ่งหน่ึงของชวีติเรานัน้ คอื จติใจ จติใจน้ี ไมไ่ดสุ้ข ไมไ่ดท้กุข ์ไปกบัปจัจยัสี ่แต่จติใจ

จะสุข หรือจะทกุขน์ ัน้ ขึ้นอยู่กบั บญุ กศุล และธรรมะ ทีม่อียู่ในจติใจ มากนอ้ยแค่ไหน 

เพราะวา่บญุ กศุล และธรรมะนัน้ เปรียบเสมอืนปจัจยัสีข่องจติใจ  

ถา้จติใจมธีรรมะ มบีญุ มกีศุลแลว้ จติใจจะมอีาหารหลอ่เลี้ยง มเีครื่องนุ่งห่มใส่ มยีา

รกัษาโรค และมทีีอ่ยู่อาศยั หรือมทีีพ่ึง่ ทีเ่รยีกวา่ ธมัมงั สรณงั คจัฉาม ิธรรมะเป็นทีพ่ึง่ 

เป็นสรณะของจติใจ ถา้จติใจไมม่สีรณะ ทีพ่ึง่แลว้ จติใจจะมแีต่ความหวิ มแีต่ความ

กระหาย มแีต่ความอยาก มแีต่ความรุ่มรอ้น เพราะขาดนํา้แหง่ธรรม มาชโลมจติใจ ให ้

จติใจมคีวามสงบสุขร่มเยน็ พระพทุธองคจ์งึไดท้รงกาํหนดวนัพระ ไวใ้หก้บัญาตโิยม 

เพือ่ทีจ่ะไดห้ยุดการทาํมาหากนิใหก้บัร่างกาย แลว้มาทาํมาหากนิใหก้บัจติใจบา้ง ในสมยั

น้ี วนัพระมกัจะไมค่่อยตรงกบัวนัหยุด ของญาตโิยม เพราะญาตโิยมส่วนใหญ่ จะมวีนั

เสาร ์ วนัอาทติย ์ เป็นวนัหยุด วา่งเวน้จากภารกจิการงานต่างๆ ดงันัน้ ในวนัเสาร ์ วนั

อาทติย ์ญาตโิยมจะถอื วา่เป็นวนัพระก็ได ้เมือ่มเีวลา ก็ควรจะหาเวลาวา่งนัน้ เขา้สู่วดั สู่

วา เพือ่ทีจ่ะไดส้รา้งบญุ สรา้งกศุล เอาธรรมะเขา้สู่จติใจ เพือ่จติใจ จะไดม้คีวามอิม่ มี

ความสุข มคีวามร่มเย็นเป็นสุข ระงบัดบัความรุ่มรอ้นของจติใจ ทีเ่กดิจากกเิลส เครื่อง

เศรา้หมองท ัง้หลาย  
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น่ีเป็นสิง่ทีพ่วกเราทกุคนพงึกระทาํกนั เพราะไมม่ใีครสามารถจะทาํใหก้นัได ้ เราตอ้งทาํ

ดว้ยตวัเรา เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร ถา้เราไมเ่อาอาหารเขา้ปาก แลว้เคี้ยว แลว้

กลนืเขา้ไป ก็ไมม่ใีครสามารถทีจ่ะเคี้ยว หรือกลนือาหาร ใหก้บัเราได ้ ถา้เราไม่

รบัประทานอาหาร ร่างกายของเรา จะซูบผอม ขาดอาหาร จะมแีต่ความหวิ มแีต่ความ

กระหาย ร่างกายมคีวามอ่อนเพลยี มคีวามทกุข ์มคีวามไมส่บาย เช่นเดยีวกบัจติใจ ถา้

เราไมน่าํธรรมะ คอือาหารใจ เขา้สู่จติใจแลว้ จติใจของเรานัน้ จะมแีต่ความหวิ มแีต่

ความกระหาย มคีวามรุ่มรอ้น ทกุวนัพระ เมือ่มเีวลาวา่ง จงึควรเขา้วดั เพือ่จะไดท้าํบญุ 

ทาํกศุล ถวายทานใหก้บัพระ ถวายอาหารคาวหวาน จตปุจัจยัไทยทาน รกัษาศีล ฟงั

เทศน ์ฟงัธรรม ซึง่ก็คอือาหารของจติใจ เมือ่ไดร้บัอาหารของจติใจ อย่างสมํา่เสมอแลว้ 

จติใจจะมคีวามอิม่ มคีวามสบายใจ มคีวามปีต ิและมคีวามสุข  

พวกเราท ัง้หลายทีไ่ดเ้กดิเป็นมนุษย ์ เรียกว่าเป็นสตัวส์งัคม ไมส่ามารถทีจ่ะอยู่โดดเดี่ยว

เดยีวดาย ตามลาํพงัได ้ ตอ้งอยู่รวมกนัเป็นสงัคม ตัง้แต่สงัคมเลก็ไปสู่สงัคมใหญ่ คอื 

เริ่มตน้จากสงัคมครอบครวั ระหวา่งสาม ี ภรรยา แลว้ก็ลูกทีจ่ะตามออกมา เรียกวา่อยู่

แบบสงัคมครอบครวั หลายๆ ครอบครวัเขา้ก็กลายเป็นชมุชน เป็นหมูบ่า้น เป็นเมอืง 

เป็นประเทศ ขึ้นมา และการทีส่งัคมนัน้ๆ จะอยู่กนัได ้ อย่างร่มเยน็ เป็นสุข จติใจของ

คนในสงัคมนัน้ จะตอ้งมคุีณธรรม คอื มธีรรมะคุม้ครองปกครองจติใจ จงึทาํใหส้งัคม

มนุษยน์ัน้ อยู่กนัไดด้ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ไมเ่บยีดเบยีนกนั คุณธรรมทีจ่ะปกครอง

จติใจ ของคนในสงัคมใหอ้ยู่กนัได ้ ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุขนัน้ เรียกวา่พรหมวหิาร ๔ 

วหิาร แปลวา่ ทีอ่ยู ่พรหม คอื พระพรหม หรือผูท้ีป่ระเสริฐ พรหมวหิาร จงึแปลวา่ ที่

อยู่ของพระพรหม หรือทีอ่ยู่ของผูป้ระเสริฐ พระพรหมทา่นเป็นผูป้ระเสริฐ ท่านมคีวาม

เมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขา อยู่ในจติใจของท่าน ถา้ปรารถนาทีจ่ะมพีระพรหมอยู่ใน

จติใจ เราก็ตอ้งนอ้มเอา พรหมวหิาร ๔ เขา้มาสู่จติใจของเรา  

พรหมวิหาร ๔ ประกอบดว้ย ๑. เมตตา ๒. กรุณา ๓. มทุิตา ๔. อเุบกขา คุณธรรมท ัง้ 

๔ ประการน้ี เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ต่อมนุษยท์ีอ่ยู่ในสงัคมเดยีวกนั สงัคมตัง้แต่ ๒ คน

ขึ้นไป ถา้ขาดพรหมวหิาร ๔ แลว้ บา้นเมอืงก็จะเกดิปญัหาขึ้นมา เกดิการทะเลาะเบาะ
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แวง้ เกดิการเบยีดเบยีนกนัและกนัขึ้นมา ถา้มพีรหมวหิาร ๔ มนุษยเ์ราจะอยู่กนัไดด้ว้ย

ความผาสุก เพราะพรหมวหิาร ๔ นัน้ สอนใหเ้ราไมเ่บยีดเบยีนซึง่กนัและกนั ใหเ้ราอยู่

กนั แบบฉนัมติร ฉนัเพือ่น ฉนัพี ่ฉนันอ้ง พวกเราทกุคนนัน้เปรียบเสมอืนเพือ่นเกดิ แก่ 

เจ็บ ตาย ในโลกน้ี เป็นพี ่เป็นนอ้งกนั ไม่จาํเป็นทีจ่ะตอ้งเบยีดเบยีนกนั ไมจ่าํเป็นทีต่อ้ง

เอาความทกุขม์าใหก้นัและกนั ถา้เราปรารถนาทีจ่ะอยู่ในสงัคม ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข 

ก็ขอใหเ้ราเจริญพรหมวหิาร ๔ ใหเ้กดิขึ้นในจติใจของเรา  

เมตตาหมายถงึ ความเป็นมติร มไีมตรจีติต่อกนัและกนั มองกนัเหมอืนเพือ่น ไมม่อง

กนัแบบศตัรู ถอืเป็นพี ่เป็นนอ้งกนั ดงัในบทเมตตาภาวนา ทีท่่านแสดงวา่ สพัเพ สตัตา 

อเวรา โหนต ุ ขอใหส้ตัวท์ ัง้หลาย จงอย่าไดมี้เวรต่อกนัและกนัเลย เวรคอืความไม่

อาฆาตพยาบาท เคยีดแคน้ ต่อกนัและกนั จริงอยู่ คนเราอยู่ในสงัคมดว้ยกนันัน้ มนัก็

เหมอืนลิ้นกบัฟนั อยู่ดว้ยกนัมนัก็เป็นเรื่องปกต ิ ทีล่ ิ้นกบัฟนัจะตอ้งมกีารกระทบกนับา้ง 

คนเราก็อาจจะมกีารกระทบกระท ัง่กนับา้ง มกีารผดิใจกนับา้ง บาดหมางใจกนับา้ง เป็น

เรื่องธรรมดา แต่เราก็สามารถทีจ่ะควบคุมเรื่องเหลา่น้ี ไมใ่หม้นัลกุลามเป็นพษิ เป็นภยั 

ขึ้นมาได ้ ถา้เรามเีมตตา คอื รูจ้กัใหอ้ภยั อเวรา ก็หมายถงึ การใหอ้ภยั แก่กนัและกนั 

เวร ย่อมระงบั ดว้ยการไมจ่องเวร ถา้ไปจองเวรกนั ต่างฝ่ายต่างตอบโตก้นั จากเรื่องเลก็ 

ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ และในทีสุ่ดฆ่ากนัตาย จากการทีไ่มรู่จ้กัใหอ้ภยัต่อกนัและกนั  

เวลาเรามคีวามโกรธ พระพทุธองคท์รงสอน ใหเ้ราใหอ้ภยัต่อผูท้ีส่รา้งความโกรธใหก้บั

เรา ใหเ้อาชนะความโกรธ อย่าไปชนะผูอ้ืน่ ชนะตน นัน้ประเสริฐ เพราะเมือ่ชนะตน ชนะ

ความโกรธไดแ้ลว้ ใจจะเยน็ ใจจะสงบ เมือ่ใจเยน็ ใจสงบ เราก็จะไมไ่ปสรา้งความทกุข ์

ใหแ้ก่ผูอ้ืน่ ทางกายก็ด ี ทางวาจาก็ด ี แต่ถา้เราไมส่ามารถระงบัความโกรธได ้ เราก็จะ

ออกไปด่า ออกไปวา่ ออกไปทาํรา้ยผูอ้ืน่ เพราะความโกรธความเคยีดแคน้ของเรา เมือ่

ไปทาํเขาแลว้ เขาก็เกดิความโกรธ ความเคียดแคน้ขึ้นมาดว้ยเหมอืนกนั เพราะเขาก็เป็น

ปถุชุน คนธรรมดาสามญั เหมอืนอย่างเรา เมือ่ตอบโตก้นัไป ตอบโตก้นัมา มนัก็เกดิ

ความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆ ในทีสุ่ดก็ถงึกบัฆ่ากนัตายเลยทเีดยีว น่ีคอืผลของการทีไ่มใ่ห ้

อภยักนั อเวราโหนต ุ จงึขอใหเ้ราใหอ้ภยัต่อกนัและกนั ถา้ใหอ้ภยักนัแลว้ทกุอย่างก็จะ
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สงบ ทกุอย่างก็ยตุ ิ ใครเขาจะด่าเรา ใครเขาจะทาํอะไรเรา เอาขา้ว เอาของ เอาเงนิ เอา

ทองของเราไป เราไมโ่กรธเคอืง ใหค้ดิวา่ใชห้น้ีไป ชาตก่ิอนเราเคยไปทาํอะไรเขาไว ้ ไป

ฉกชงิขา้วของของเขามา ไปสรา้งความทกุขใ์จใหก้บัเขา ชาตน้ีิ เขาก็มาเอาคนื ถา้เราไมไ่ป

โตไ้ปตอบเดีย๋วมนัก็จบ แต่ถา้เราไปตอบโต ้ มนัก็จะต่อกนัไปเรื่อยๆ จากภพน้ีก็จะไปสู่

ภพหนา้ไปเรื่อยๆไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

เมตตาหมายถงึการไมเ่บยีดเบยีนกนั สพัเพ สตัตา อพัยาปชัฌา โหนต ุการเบยีดเบยีน

กนัคอื การสรา้งความทกุขใ์หแ้ก่กนั ทางกายก็ด ี ทางวาจาก็ด ี เช่น การฆ่ากนั การเอา

สมบตัขิองผูอ้ืน่ไป การประพฤตผิดิประเวณี ลว่งเกนิสาม ี ภรรยา บตุร ธิดา ของผูอ้ืน่

เขา การโกหกหลอก ลวงผูอ้ืน่ ท่านทรงสอนใหล้ะเวน้ ถา้ไมล่ะเวน้ มนัก็จะทาํใหไ้ม่

สามารถอยู่กนัได ้ดว้ยความร่มเย็นเป็นสุข สงัคมก็จะวุน่วาย สงัคมทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ี เรา

จะเหน็ไดว้า่ขาดความเมตตาต่อกนัและกนั มกีารเบยีดเบยีนกนัอยู่เป็นประจาํ เวลาเปิด

หนงัสอืพมิพข์ึ้นมา จะมขีา่วปลน้กนั จี้กนั ฆ่ากนั ขม่ขนืกนั อยู่ตลอดเวลา เพราะวา่

คนเราไมค่่อยเขา้วดักนั ไมน่าํเอาธรรมะเขา้สู่จติใจ ไมม่พีรหมวหิารธรรมอยู่ในจติใจ คอื

ไมม่คีวามเมตตานัน้เอง เมือ่ไมม่คีวามเมตตาแลว้ ก็มแีต่ความโกรธแคน้ โกรธเคอืง ต่อ

กนัและกนั คอยแต่จะเบยีดเบยีนกนั และสรา้งความทกุขใ์หแ้ก่กนัและกนั พระพทุธองค์

จงึทรงสอนใหพ้วกเรา มเีมตตาต่อกนัและกนั เพือ่ความสุข ความสงบร่มเยน็ในสงัคม

นัน้เอง  

กรุณาคอืความสงสาร เวลาเหน็ผูอ้ืน่ตกทกุขไ์ดย้าก ถา้เรามเีงนิทอง มฐีานะด ี มกีาํลงั

พอทีจ่ะช่วยเหลอืได ้ ก็ควรจะช่วยเหลอืกนั คนเราเวลาลม้ลงไปน่ี บางทมีนัก็ลกุขึ้นเอง

ไมไ่ด ้ ตอ้งอาศยั คนอืน่ช่วยกนัพยุงขึ้นมา ชวีติของคนเรานัน้ ก็เหมอืนๆกนั เพราะเรา

อยู่ในโลกของความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน อาจจะมวีนัหน่ึงทีเ่ราพลาดไป ชวีติของเราอาจจะ

ตกอบัก็ได ้หรืออาจจะเจ็บไขไ้ดป่้วย ประสบอบุตัเิหต ุประสบปญัหาต่างๆ นานา เมือ่มผูี ้

หน่ึงผูใ้ดยืน่มอืมาช่วยเหลอืเรา มนัก็จะทาํใหค้วามทกุข ์ ซึง่หนกัหนาสาหสันัน้เบาบางลง 

ทาํใหเ้ราเกดิความรูส้กึสบายใจขึ้น มคีวามสุขขึ้น ถา้เราเหน็ผูอ้ืน่ตกทกุขไ์ดย้ากแลว้ 

ขอใหเ้ราอย่าอยู่เฉย อย่าไปมองวา่ ตวัใคร! ตวัมนั! จริงอยู่ พระพทุธองคท์รงสอน 
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อตัตาห ิ อตัตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนนัน้ หมายถงึในกรณีทีส่ามารถพึง่ตวัเองได ้

ถา้สามารถทาํมาหากนิ เลี้ยงปาก เลี้ยงทอ้งได ้เราก็ไมค่วรไปขอผูอ้ืน่เขา แต่ถา้เราเจ็บไข ้

ไดป่้วย พกิลพกิารขึ้นมา ไมส่ามารถทีจ่ะช่วยเหลอืตวัเองได ้ ก็เป็นหนา้ทีข่องพวกเราน่ี

แหละ ทีจ่ะตอ้งช่วยเหลอืกนั  

ทีไ่หนมคีวามกรุณา ทีน่ ัน้ย่อมมคีวามสุข ทีไ่หนขาดความกรุณา ทีน่ ัน้ย่อมมแีต่ความ

ทกุขย์ากลาํบาก จงึขอใหเ้ราใชห้ลกั อตัตาห ิอตัตโน นาโถ ใหถู้กตอ้ง ไม่ไดห้มายความ

วา่ตวัใครตวัมนั ใหพ้ึง่ตวัเองเมือ่ยงัสามารถช่วยเหลอืตวัเองได ้ แต่ถา้ไมส่ามารถจะ

ช่วยเหลอืตวัเองได ้เช่น บดิามารดา ยามท่านแก่ ท่านชรา ท่านไมส่ามารถเลี้ยงดูตวัทา่น

เองได ้พวกเราเป็นลูกก็จะตอ้งทาํหนา้ทีดู่แลท่าน เป็นความกรุณา และเป็นความกตญั�ู

กตเวทดีว้ย น่ีเป็นสิง่ทีป่ระเสริฐ ผูใ้ดทาํสิง่เหลา่น้ี ผูน้ ัน้ย่อมไดร้บัการยกย่องวา่เป็นคนด ี

เป็นผูป้ระเสริฐ มคีวามสุขใจเพราะจติใจเป็นบญุเป็นกศุลนัน้เอง  

มทุิตาหมายถงึความยนิดใีนความสุข ในความดขีองผูอ้ืน่ เวลาเหน็คนอืน่ไดด้บิไดด้ ี มี

ความเจริญรุ่งเรือง เช่นไดเ้งนิเดอืนขึ้น ไดต้าํแหน่งทีสู่งขึ้น มคีวามสุข ถูกลอตเตอรี่

รางวลัที ่๑ อย่างน้ีเป็นตน้ ใหแ้สดงความยนิดกีบัเขา ไมค่วรอจิฉาริษยาเขา ขอใหถ้อืวา่ 

เป็นบญุของเขา เขาไดท้าํความดไีว ้ เมือ่ถงึเวลา ความดกี็ส่งผลขึ้นมา ถา้ไมม่มีทุติาจติ

แลว้ จติใจจะมแีต่ความรุ่มรอ้น มคีวามอจิฉาริษยา เหน็คนอืน่ไดด้บิไดด้ ี เรากลบัเป็น

ทกุขเ์ป็นรอ้นไป เพราะขาดมทุติาจตินัน้เอง  

อเุบกขาคอืการปลอ่ยวาง วางเฉย ในกรณีทีไ่มส่ามารถใชเ้มตตา กรุณา และมทุติาได ้ก็

ตอ้งใชอ้เุบกขา เช่นมคีนทีเ่รารกัเกดิเจ็บไขไ้ดป่้วย แลว้ไมม่ทีางทีจ่ะรกัษาได ้ อย่างน้ีเรา

ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา คอือย่าไปโศกเศรา้เสยีใจกบัความทกุขข์องเขา ถา้ช่วยเหลอืได ้

ก็ช่วยเหลอืกนัไป แต่ถา้ช่วยไม่ได ้ก็ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ขอใหถ้อืวา่เป็นวบิากกรรม

ของเขา พระพทุธองคท์รงสอนใหเ้ราระลกึอยู่เสมอวา่ สตัวท์ ัง้หลาย มกีรรมเป็นของของ

ตน เป็นผูท้ีร่บัผลของกรรม จะทาํกรรมอนัใดไว ้ดหีรือช ัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรม

นัน้ คนเราในอดตีชาต ิ หรือในอดตีทีผ่่านมานัน้ อาจจะไปกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่ามไว ้

และเมือ่ถงึเวลาทีผ่ลของกรรมน้ีปรากฏผลขึ้นมาแลว้ ไมม่ใีครช่วยเหลอืได ้ ใครทาํกรรม
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อะไรไว ้ ก็ตอ้งรบัผลของกรรมนัน้ไป ถา้ไมป่รารถนา ทีจ่ะประสบกบัเคราะหก์รรม ก็

ขอใหล้ะเวน้จากการกระทาํความชัว่ท ัง้หลายเสยี ใหท้าํแต่บญุ ทาํแต่กศุล ทาํแต่สิง่ทีด่ ีที่

งาม เมือ่ทาํแต่สิง่ทีด่ ี ทีง่ามแลว้ เคราะหก์รรมต่างๆก็จะไมเ่กดิขึ้นกบัเรา แต่ถา้เกดิ

ขึ้นกบัเรา หรือกบับคุคลหน่ึง บคุคลใดก็ตาม เราก็ตอ้งเจริญอเุบกขา อย่าไปโศกเศรา้

เสยีใจกบัเขา อย่าไปทกุขก์บัเขา เพราะความโศกเศรา้เสยีใจของเรา จนกนิไม่ได ้นอนไม่

หลบันัน้ มนัไมส่ามารถจะแกป้ญัหาของเขาได ้มแีต่ จะทาํใหเ้ราทกุขไ์ปเปลา่ๆเท่านัน้เอง  

การใชเ้มตตา กรุณา มทุิตา และอเุบกขา จงึควรใชใ้หเ้หมาะกบักาลเทศะ ใหเ้หมาะกบั

กาล กบัเวลา กบัโอกาส เหมอืนกบัการขบัรถยนต ์ เวลาขบัรถตอ้งใชเ้กยีรห์ลายเกยีร์

ดว้ยกนั คอืตอ้งใชท้ ัง้เกยีรเ์ดนิหนา้ ใชท้ ัง้เกยีรถ์อยหลงั ท ัง้เกยีรสู์ง ท ัง้เกยีรต์ํา่ เช่นเวลา

ออกรถถา้ใชเ้กยีรสู์ง รถก็ออกวิง่ไมไ่ด ้ ตอ้งใชเ้กยีรต์ํา่รถถงึจะออกวิง่ไปได ้ แลว้ค่อย

ขยบัเป็นเกยีรสู์งต่อไป ชวีติเราก็เหมอืนกนั บางครัง้ก็ตอ้งใชเ้มตตา บางครัง้ ก็ตอ้งใช ้

กรุณา บางครัง้ก็ตอ้งใชม้ทุติา บางครัง้บางคราวก็ตอ้งใชเ้บรกคอือเุบกขา ถา้เราไมรู่จ้กั

วธิีใชใ้หถู้กตอ้งแลว้ เราจะมแีต่ความสบัสน วุน่วายใจ มคีวามไม่สบายใจ แต่ถา้รูจ้กัใช ้

พรหมวหิาร ๔ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ถูกกาลเทศะแลว้ เราจะมแีต่ความสุขใจ มแีต่ความ

สบายใจ  

เวลาเจริญพรหมวหิาร ๔ อย่าไปพะวงถงึผูอ้ืน่วา่ ทาํไมเขาไมม่เีมตตา ถา้เขาไมม่เีมตตา

กบัเรา เราก็จะไมใ่หค้วามเมตตากบัเขา อนัน้ีเป็นความคดิทีไ่มถู่ก ผูท้ีเ่จริญพรหมวหิาร 

๔ นัน้ ไมไ่ดห้วงัผลจากผูอ้ืน่ แต่หวงัผลทีจ่ะเกดิขึ้นในจติใจของตนเอง เพราะผูม้คีวาม

เมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขา จติใจย่อมมแีต่ความร่มเยน็เป็นสุข ไมท่กุขร์อ้น ไปกบั

เรื่องราวของบคุคลทีอ่ยู่รอบตวั อย่าไปต ัง้ขอ้แมว้า่ถา้ผูอ้ืน่ไมม่เีมตตา เราก็จะไมม่เีมตตา

ดว้ย แลว้ถา้เขาไมก่นิขา้ว เราก็จะไมก่นิขา้วตามไปดว้ยหรือเปลา่ ถา้เป็นเช่นนัน้เราก็อด

ตายพอด ี คนอืน่ไมก่นิขา้วมนัก็เรื่องของเขา เรากนิของเราไปก็แลว้กนั กนิแลว้เราก็อิม่ 

การเจริญพรหมวหิาร ๔ ก็เช่นกนั เป็นการใหอ้าหารกบัจติใจ ถา้มพีรหมวหิาร ๔ แลว้ 

จติใจจะมแีต่ความสงบสุข มแีต่ความร่มเยน็ ทาํใหส้งัคมนัน้ร่มเยน็เป็นสุขไปดว้ย การ

แสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี ่๒๐ 

ความสขุของฆราวาส 
๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ 

ความปรารถนาของมนุษยเ์ราทกุๆคนนัน้ มอียู่เหมอืนๆกนั คอืปรารถนาทีจ่ะมคีวามสุข

ดว้ยกนัท ัง้นัน้ แต่วธิีทีห่าความสุขมานัน้ แต่ละคนอาจจะมวีธิีต่างๆกนัไป ถูกบา้ง ผดิ

บา้ง ผลทีต่ามมาคอื มสุีขมากบา้ง นอ้ยบา้ง ต่างกนัไป ท ัง้น้ีเป็นเพราะอะไรจงึเป็นเช่นน้ี 

ก็เพราะความหลง หรือความมดืบอดของจติใจนัน้ ทีไ่มส่ามารถแยกแยะไดว้า่ เหตอุนัใด

เป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข เหตอุนัใดเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความทกุข ์ มมีากนอ้ย

ต่างกนั เมือ่ยงัเป็นผูม้ดืบอดอยู่ เราควรเขา้หาผูท้ีม่แีสงสวา่ง คนทีไ่มฉ่ลาด ยงัไมรู่จ้กั

เหต ุ จกัผล ทีด่ ี ทีค่วร ควรเขา้หาคนทีฉ่ลาดกวา่ ทีม่คีวามรูม้ากกวา่ ดงัในสุภาษติที่

แสดงวา่ อเสวนา จ พาลานัง บณัฑติานัญจ เสวนา เอตมัมงัคลมตุตมงั อย่าคบคน

พาล คบบณัฑติ น้ีเป็นมงคลอย่างย่ิงของชีวิต บณัฑติเป็นผูฉ้ลาด เป็นผูรู้ถ้งึเหตทุีจ่ะ

นาํมาซึง่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และรูจ้กัเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความทกุข ์ ความเสื่อม

เสยี ความหายนะท ัง้หลาย ส่วนคนชัว่หรือคนพาลนัน้ ไมส่ามารถทีจ่ะแยกแนะในสิง่

เหลา่น้ีได ้ 

การเขา้หาบณัฑติอย่างพระพทุธเจา้ พระอริยสงฆท์ ัง้หลายนัน้ ถอืเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น และ

เป็นสิง่ทีพ่งึกระทาํอย่างยิง่ ชาวพทุธนัน้ มพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นสรณะ แต่

ไมค่่อยไดเ้ขา้หา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์กนัสกัเท่าไร ไดแ้ต่เพยีงกราบไหวเ้ฉยๆ

เท่านัน้ ยงัไมเ่พยีงพอ ผูท้ีจ่ะเขา้ถงึสรณะท ัง้ ๓ น้ี จะตอ้งศึกษาพระธรรมคาํสอน แลว้

นาํพระธรรมคาํสอนนัน้ ไปประพฤต ิ ปฏบิตั ิ ชาํระความมดืบอดท ัง้หลาย ทีม่อียู่ภายใน

จติใจใหห้มดสิ้นไป เมือ่ความมดืบอดหมดไป ความสวา่งก็จะเกดิขึ้น เมือ่เกดิความสว่าง

ก็จะสามารถมองเหน็ไดว้า่อะไร เป็นเหตนุาํมาซึง่ความสุข อะไรเป็นเหตทุีน่าํมาซึง่ความ

ทกุข ์ การทีไ่ดพ้บกบัพระ ผูรู้ธ้รรมะ จงึเป็นมงคลอย่างยิง่ สมณานัญจ ทสัสนัง 

เอตมัมงัคลมตุตมงั การไดเ้หน็สมณะ ผูป้ระเสริฐ ผูท้รงธรรม เป็นมงคลอย่างย่ิง 
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เพราะจะไดย้นิ ไดฟ้งั คาํชี้แนะในเรื่องถูก เรื่องผดิ เรื่องด ี เรื่องช ัว่ท ัง้หลาย เพือ่เป็น

แนวทางประพฤต ิปฏบิตั ิทีน่าํพาไปสู่ความสุข ความเจริญ อย่างแทจ้ริง  

อย่างความสุขของคฤหสัถ ์หรือฆราวาสผูค้รองเรือนนัน้ พระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงไว ้๔ 

ประการดว้ยกนัคอื ๑. การมีทรพัย ์๒. การไดใ้ชท้รพัย ์๓. ความไม่มีหน้ี ๔.การกระทาํ

ที่ไม่เป็นโทษ ท ัง้ ๔ ประการ น้ีคอืความสุขของผูค้รองเรือน เพราะคฤหสัถผู์ค้รองเรอืน

นัน้ ยงัมคีวามจาํเป็นจะตอ้งอาศยัเงนิทองเป็นปจัจยั แลกสิง่ของต่างๆทีจ่าํเป็นต่อการยงั

ชพีของฆราวาส นัน้ก็คอืปจัจยั ๔ ส่วนสมณะนกับวชนัน้ ท่านไมม่คีวามจาํเป็นในเรื่อง

เงนิ เรื่องทอง เพราะท่านมสีทิธิ์พเิศษสามารถรบัสิง่ต่างๆ จากญาตโิยมได ้ คอืการออก

บณิฑบาตทกุๆเชา้ ท่านเพยีงถอืบาตรเขา้ไปในหมูบ่า้น ก็จะมผูีม้ศีรทัธาคอยถวายอาหาร

คาวหวานต่างๆ นอกจากนัน้แลว้ ยงัมาทีศ่าลาวดันาํจตปุจัจยัไทยทานอืน่ๆเช่น ยารกัษา

โรค จวีร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอปุโภคบริโภคต่างๆ แลว้ยงัสรา้งกฏุทิีอ่ยู่อาศยัถวายแก่

พระภกิษุสงฆอ์กีดว้ย การมทีรพัยจ์งึไมใ่ช่ความสุขของสมณะเพศ กลบัเป็นพษิ เป็นภยั 

เพราะเมือ่มเีงนิทองแลว้ มกัจะเอาไปใชใ้นทางทีผ่ดิ ทีไ่มค่วร ดงัทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัขา่ว ได ้

อ่านตามหนา้หนงัสอืพมิพอ์ยู่เสมอ การมทีรพัยข์องพระ จงึเป็นเรื่องไมส่มควร เพราะ

เมือ่มทีรพัย ์ มากๆก็เกดิกเิลส เกดิปญัหาตามมา แต่สาํหรบัฆราวาสนัน้ การมทีรพัย์

กลบัเป็นความสุข เพราะเป็นความจาํเป็น ถา้ฆราวาสไมม่ทีรพัยจ์ะไปซื้ออะไรก็ไมไ่ด ้ซื้อ

เสื้อผา้ก็ไมไ่ด ้ สรา้งบา้นอยู่ก็ไมไ่ด ้ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยตอ้งรกัษาตวั ตอ้งเขา้โรงพยาบาล 

ถา้ไมม่ทีรพัยก์็ไมส่ามารถจะรกัษาตวัได ้การมทีรพัยข์องฆราวาสจงึเป็นความสุขประการ

หน่ึง  

ประการที ่๒ เมือ่มทีรพัยแ์ลว้ ตอ้งรูจ้กัใช ้คอือย่าตระหน่ี อย่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรพัย ์บาง

คนหาเงนิหาทองมาได ้ มแีต่เก็บไว ้ ไมก่ลา้ใช ้ กลวัหมด อยู่อย่างอดๆอยากๆ เพราะไม่

รูจ้กัใชท้รพัยใ์หเ้กดิประโยชนสุ์ขนัน้เอง การใชท้รพัยน์ ัน้ ตอ้งใชใ้หถู้ก ตอ้งใชใ้หเ้ป็น คอื

ตอ้งใชท้รพัยใ์หอ้ยู่ในขอบเขตของรายได ้ ไมใ่หร้ายจ่ายเกนิรายได ้ เพราะถา้ใชม้ากกวา่

รายไดป้ญัหาก็จะตามมา จะเอาเงนิในส่วนทีม่นัขาดนัน้มาจากไหน หนีไมพ่น้ตอ้งไปกูห้น้ี

ยมืสนิ แลว้สรา้งความทกุขใ์หก้บัตนเอง การใชท้รพัย ์ เพือ่ใหเ้กดิความสุข ตอ้งรูจ้กั
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ประมาณในการใชท้รพัย ์คอืใหม้รีายจ่ายพอดกีบัรายรบั ใหแ้บ่งรายรบัออกเป็นสามส่วน

ใหญ่ๆ ส่วนแรกเอาไวเ้ลี้ยงดูตวัเอง ส่วนที่ ๒ นาํไปเลี้ยงดูผูอ้ืน่ เช่นถา้มคีรอบครวั ก็

ตอ้งเลี้ยงดูบตุร ธิดา สาม ี ภรรยา บดิา มารดา จากนัน้จงึค่อยไปสงเคราะหผู์อ้ืน่ เช่น

ทาํบญุ ทาํทาน กบัสมณะ ช ีพราหมณ์ ผูต้กทกุขไ์ดย้ากท ัง้หลาย คนพกิล พกิาร คนแก่ 

คนชรา สรา้งโรงเรียน สรา้งโรงพยาบาลเพือ่ประโยชนต่์อส่วนรวม ส่วนที ่ ๓ ใหเ้ก็บ

รกัษาไวเ้ป็นทนุสาํรอง ใน ยามตกทกุขไ์ดย้าก เจ็บไขไ้ดป่้วย น่ีเป็นวธิีใชท้รพัยท์ีเ่กดิ

ประโยชนสุ์ขท ัง้กบัตวัเราและผูอ้ืน่ สุขกายและสุขใจ สุขกายเกดิจากการเอาทรพัยไ์ปซื้อ

สิง่ของทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี สุขใจเกดิจากการเลี้ยงดู ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ทาํบญุ ทาํกศุล 

เป็นอาหารหลอ่เลี้ยงจติใจ ทาํใหจ้ติใจมคีวามสุข ความสงบ ความสบาย นาํความสุขมา

ใหท้ ัง้กายและใจ น่ีคอืการใชท้รพัยท์ีท่าํใหเ้กดิความสุข  

ประการที ่ ๓ ความสุขคอืการไมม่หีน้ี คนเราเวลามหีน้ีสนินัน้ เปรียบเหมอืนกบัมขีอง

หนกัทีต่อ้งแบกอยู่บนบา่ เวลามภีาระ มขีองทีต่อ้งแบกอยู่บนบ่านัน้ มนัหนกั มนัทกุข ์

มนัไมส่บาย การมหีน้ีก็เป็นเช่นนัน้ เพราะเมือ่ไปกูห้น้ียมืสนิมาแลว้ มภีาระทีจ่ะตอ้ง

ชดใชเ้งนิกอ้นนัน้ ถา้ไมช่ดใช ้ ก็จะถูกดาํเนินคด ี ถูกจบัเขา้คุก เขา้ตะราง เมือ่มหีน้ีสนิ

แลว้ จะมปีญัหาตามมา รายไดท้ีแ่บ่งไว ้๓ ส่วน จะตอ้งแบง่เพิม่อกีส่วนหน่ึง เพือ่เอาไว ้

ใชห้น้ี เงนิทองทีไ่วใ้ชจ่้ายก็ลดนอ้ยลงไป แทนทีจ่ะเป็นความสุขกลบักลายเป็นความทกุข ์

ไปเพราะมหีน้ีสนินัน้เอง  

หน้ีสนิเกดิขึ้นไดอ้ย่างไร เกดิขึ้นเพราะการไมรู่จ้กัหกัหา้มจติใจ ไมรู่จ้กัหกัหา้มความ

อยาก ความตอ้งการ เหน็คนอืน่มอีะไร ก็อยากจะได ้อยากจะมเีหมอืนเขา ท ัง้ๆทีฐ่านะ

ไมเ่อื้ออาํนวยใหม้สีิง่เหลา่นัน้ได ้ เลยตอ้งซื้อแบบเงนิผ่อนบา้ง กูห้น้ียมืสนิบา้ง กลายเป็น

คนมหีน้ีสนิขึ้นมา สิง่ของต่างๆทีไ่ดม้าแทนทีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข ความสบายใจ อย่างที่

เคยนึกวาดฝนัไว ้กลบักลายเป็นเหตทุีน่าํมาซึง่ความทกุข ์เพราะไดก่้อหน้ีขึ้นเพือ่จะไดส้ิง่

เหลา่น้ีมานัน้เอง เช่นบางคนอยากจะไดร้ถยนต ์อยากจะไดบ้า้น ก็ไปซื้อบา้น ซื้อรถยนต์

มาขบั เกนิฐานะของตน ไมส่ามารถจะผ่อนเงนิได ้สิง่ของเหลา่น้ีก็ตอ้งถูกยดึกลบัไป เมือ่

สูญเสยีสิง่เหลา่น้ี ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา  
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พระพทุธองคจ์งึทรงสอนใหพ้วกเรารูจ้กัคาํวา่ มกันอ้ย สนัโดษ คาํวา่ มกันอ้ย คอืใหม้ี

ความเพยีงพอ มเีท่าทีจ่าํเป็น อย่ามมีากเกนิความจาํเป็น เช่นใหม้อีาหารรบัประทานไป

วนัหน่ึงๆ ใหม้เีสื้อผา้สกัสองสามชดุ ใหม้บีา้นอยู่ เป็นของเราเองก็ได ้ เช่าเขาก็ได ้ถา้ยงั

ไมม่ฐีานะพอทีจ่ะสรา้งบา้นสรา้งเรือนของเราได ้ ยารกัษาโรคก็รกัษากนัไปตามมตีามเกดิ 

ตามโรงพยาบาลรฐับาล หรือโรงพยาบาลราษฎร ์ แลว้แต่ฐานะ ใหพ้ออยู่ได ้ ไมม่คีวาม

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปดิ้นรนกูห้น้ียมืสนิ มาสรา้งความทกุขใ์หก้บัตน น่ีคอืความมกันอ้ย  

สนัโดษคอืความยนิดตีามฐานะ ตามม ี ตามเกดิ อย่ามองคนอืน่ทีม่มีากกวา่เรา จะเกิด

กเิลส เกดิตณัหา เกดิความทกุขข์ึ้นมา ใหม้องคนทีแ่ย่กวา่เราบา้ง คนทีเ่ขาทกุขก์วา่เรา

บา้ง จะเกดิความสบายใจ เพราะคนอืน่ทีแ่ย่กวา่เรา ยงัอยู่ไดเ้ลย แลว้ทาํไมเราจะอยู่

ไมไ่ด ้ ตอ้งรูจ้กัใชป้ญัญา มองคน ใหม้องท ัง้ขา้งลา่งและมองท ัง้ขา้งบน แลว้จะเกดิ

ความรูส้กึพอดจีะรูส้กึพอใจ เมือ่มคีวามพอใจแลว้ จะดบัความอยาก ดบักเิลสตณัหาได ้

เมือ่ดบักเิลสตณัหาได ้ การทีจ่ะตอ้งไปกูห้น้ียมืสนิก็หมดไป เมือ่ไมม่หีน้ีสนิ มนัก็สบาย

ใจ  

ประการที ่๔ ความสุขทีเ่กดิจากการกระทาํทีไ่มม่โีทษ ทางพระพทุธศาสนาแสดงไวว้า่ สิง่

ทีม่โีทษคอือบายมขุท ัง้หลาย เช่นการเลน่การพนนั การเสพสุรายาเมา การเทีย่วเตร่กลาง

คํา่กลางคนื การคบคนไม ่ ด ี ความเกยีจครา้น เมือ่กระทาํสิง่เหลา่น้ีไปแลว้ จะนาํมาซึง่

ความเสือ่มเสยีแก่ผูก้ระทาํ คนทีเ่สพสุรายาเมานัน้ เมือ่เสพสุราเขา้ไปแลว้จะกลายเป็น

คนทีไ่มส่ามารถประคบัประคองดูแลตวัเองได ้ ไมส่ามารถทีจ่ะควบคุมตวัเองใหท้าํในสิง่

ทีถู่กตอ้งดงีามได ้ แต่กลบัไปทาํในสิง่ทีผ่ดิศีล ผดิธรรมไปทะเลาะววิาท ไปทาํรา้ยผูอ้ืน่ 

ตอ้งเสยีงานเสยีการเพราะตื่นไปทาํงานไมท่นั เมือ่ขาดงานอยู่เรื่อยๆ ก็ตอ้งถูกไลอ่อก

จากงาน ถา้ออกจากงานก็ไมม่ทีรพัย ์ ไมม่เีงนิ ไมม่ทีอง เป็นปญัหาตามมา การเลน่การ

พนนัก็เป็นปญัหาเหมอืนกนั การเทีย่วเตร่ก็ เช่นกนั พระพทุธองคจ์งึทรงสอนใหถ้อยหา่ง

จากอบายมขุท ัง้หลาย  
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ขอใหพ้วกเราจงใชป้ญัญาทกุครัง้เวลาจะทาํอะไร จะใชอ้ะไร ขอใหใ้ชเ้หต ุ ใชผ้ล ใช ้

ธรรมะเป็นตวัชี้นาํ ธรรมะก็คอืปญัญา คอืเหต ุ คอืผล นัน่เอง ธรรมะทีแ่สดงไวใ้นวนัน้ี 

คอืความสุขของฆราวาสท ัง้ ๔ ประการ ม ี 

๑. การมทีรพัย ์ 

๒. การใชท้รพัย ์ 

๓. การไมม่หีน้ี  

๔. การกระทาํทีไ่มเ่กดิโทษ  

ถา้ท่านท ัง้หลายมธีรรมท ัง้ ๔ ประการน้ี ชวีติของท่านจะมแีต่ความสุข ความ

เจริญรุ่งเรืองโดยถ่ายเดยีว การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๑ 

ธรรมโอสถ 
๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ 

การไดเ้ขา้วดันัน้ถอืเป็นโอกาสอนัด ี เป็นบุญ เป็นกศุลอย่างหน่ึง เพราะการทีจ่ะมาวดัได ้

นัน้ ตอ้งอาศยัเหตปุจัจยัจงึจะมาได ้ ผูใ้ดไมม่อีปุนิสยัเป็นทนุเดมิอยู่แลว้ จะมาวดันัน้

เป็นสิง่ทีท่าํไดย้าก เพราะจะเสยีดาย เงนิทอง เสยีดายเวลาทาํมาหากนิ การเขา้วดัจะรูส้กึ

วา่ ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร นัน่เป็นเพราะไมเ่ขา้ใจ ถงึอานิสงสใ์นบญุ ในกศุล ในการมาวดั

วา่มคุีณค่ามากมาย ยิง่กวา่เงนิทองขา้วของท ัง้หลาย เพราะวา่การเขา้วดัน้ีเป็นการสะสม

บญุ บญุน้ีเป็นสิง่ทีท่าํใหจ้ติใจของคนเรา มคีวามสุข มคีวามเจริญ ถา้มคีวามทุกขก์็

สามารถระงบัดบัทกุขไ์ด ้เหมอืนกบัเวลามเีพลงิไหม ้ถา้มรีถดบัเพลงิ มนีํา้เตรียมไว ้เราก็

สามารถดบัไฟได ้ แต่ถา้ไมม่นีํา้ ไมม่รีถดบัเพลงิเตรียมไวก่้อน เวลาเกดิไฟไหมข้ึ้นมา ก็

ตอ้งปลอ่ยใหม้นัไหมจ้นหมดไป  

เงนิทองไมส่ามารถดบัความทกุขข์องจติใจได ้ ความทกุขน์ ัน้เกดิขึ้นไดก้บัทกุๆคน ไม่วา่

จะเป็นคนรวยหรือคนจน ก็ทกุขไ์ดเ้หมอืนกนั ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่งนิทอง แต่อยู่ทีบ่ญุกศุลหรือ

ธรรมะ การทีไ่ดม้าวดั มาฟงัเทศน ์ฟงัธรรม มาทาํบญุ ทาํกศุล เท่ากบัการสะสมนํา้ไวด้บั

ไฟนัน่เอง เวลาเกดิความทกุขข์ึ้นมาจะไดม้เีครื่องดบัไฟ บญุและกศุลจงึเปรียบเหมอืน

นํา้ดบัไฟ คนทีเ่ขา้วดัมาฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆนัน้ จะเป็นคนทีม่จีติใจสดชื่นเบกิ

บาน มแีต่ความสบายใจ ตรงกนัขา้มกบัคนทีไ่มเ่ขา้วดัจะเป็นคนทีม่แีต่ความดาํมดือยู่

ตลอดเวลา ถงึแมจ้ะมตีาํแหน่งหนา้ทีก่ารงานสูง มเีงนิทองมากมาย มปีจัจยั ๔ ครบถว้น

บริบูรณ์ มบีา้นใหญ่โตมโหฬาร มรีถคนัใหญ่ ราคาแพงๆ มเีพชรนิลจนิดา มอีะไรต่างๆ 

มากมายก็ตาม แต่จติใจนัน้เป็นจติใจทีม่แีต่ความรุ่มรอ้น เพราะวา่จติใจนัน้ไมม่ี

เครื่องมอื ทีจ่ะไปต่อตา้น สิง่ทีส่รา้งความทกุขใ์หแ้ก่จติใจนัน่เอง  
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สิง่ทีส่รา้งความทกุขใ์หแ้ก่จติใจ ก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก

ท ัง้หลาย ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ สิง่เหลา่น้ีนัน้เมือ่มขีึ้นมาในจติใจแลว้ จะทาํใหเ้ราไมส่บาย

ใจ เวลามอีะไรทีถู่กอกถูกใจ ก็อยากจะใหม้ไีปนานๆ อยากจะใหส้ิง่เหลา่นัน้อยู่ไปนานๆ 

อยากจะใหส้ิง่ทีม่อียู่น ัน้ ใหค้วามสุขกบัเราไปเรื่อยๆ แต่คนเราไมเ่ขา้ใจถงึหลกัของความ

เป็นจริง จะไปบงัคบัธรรมชาต ิ ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเราไดอ้ย่างไร พระพทุธ

องคท์รงแสดงไวว้า่ สิง่ท ัง้หลายในโลกน้ีนัน้ เป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา คอืเป็นของไม่

เที่ยง เป็นสิง่ทีจ่ะทาํใหเ้กดิทกุขแ์ก่จติใจ เป็นอนัตตา เป็นของทีไ่ม่มีเจา้ของ ไมม่ใีครจะ

สามารถควบคุม หรือบงัคบัใหส้ิง่ต่างๆนัน้ เป็นไปตามปรารถนาของจติใจได ้ 

ทกุสิง่ทกุอย่างหมนุเวยีนไปตามเหต ุ ตามปจัจยั รวมกนัเขา้มา ต ัง้อยู่ แลว้ก็แยกสลาย

จากไป การทีเ่ราไมม่ธีรรมะ ไมม่แีสงสวา่งแห่งปญัญา จงึไมข่า้ใจถงึหลกัธรรมชาตขิอง

สิง่เหลา่น้ี เราชอบและอยากทีจ่ะใหส้ิง่ต่างๆเป็นไปตามความอยากของเรา เช่นอยากจะ

อยู่ไปนานๆ เป็นความอยากทีผ่ดิธรรมชาต ิ เราอยากจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆ ไม่

อยากแก่ ก็เป็นสิง่ทีผ่ดิธรรมชาต ิเราอยากจะมสุีขภาพร่างกายพลานามยัทีส่มบูรณ์ ไมม่ี

โรคภยัเบยีดเบยีน ก็เป็นสิง่ทีฝื่นกบัหลกัของความเป็นจริง เพราะตามหลกัของความ

เป็นจริงแลว้ พระพทุธองคท์รงสอนไวเ้สมอวา่ คนเราเมือ่เกดิมาแลว้ ตอ้งมคีวามแก่ มี

ความเจ็บ และมคีวามตายเป็นธรรมดา นอกจากนัน้แลว้ เรายงัตอ้งพลดัพรากจากของ

รกัของเจริญใจ ท ัง้หลายท ัง้ปวง ไมว่า่จะเป็นวตัถสุิง่ของต่างๆหรือบคุคลต่างๆ และยงั

ตอ้งพบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนาท ัง้หลาย เช่นภยัพบิตั ิ ความลม่จม ความสูญเสยีต่างๆ 

พบปะกบับคุคลหรือสิง่ต่างๆทีเ่ราไมป่รารถนา สิง่เหลา่น้ีนัน้เป็นสิง่ทีต่อ้งเกดิขึ้นกบัตวัเรา 

เพราะวา่ น่ีคอืเรื่องของโลก เรื่องของความเป็นจริงในโลกน้ี  

โลกน้ีมสีิง่ทีไ่มเ่ป็นไปตามความปรารถนาของเรา ไมเ่ป็นไปตามความตอ้งการของเรา 

โลกเขาดาํเนินไปตามเหตตุามปจัจยัของเขา มที ัง้กลางวนั มที ัง้กลางคนื มอีะไรหลาย

อย่างทีเ่ปลีย่นไปเรื่อยๆ ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน พระพทุธองคจ์งึทรงสอนใหพ้วกเรา 

ตอ้งทาํความเขา้ใจหลกัธรรมชาตใิหจ้งได ้ ถา้เราเขา้ใจหลกัธรรมชาตไิด ้ แสดงวา่เรามี

ปญัญา เมือ่มปีญัญาแลว้ เราก็สามารถทีป่ระพฤตปิฏบิตั ิ ต่อสิง่เหลา่น้ีไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
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วธิีการทีจ่ะปฏบิตักิบัสิง่เหลา่น้ีไดอ้ย่างถูกตอ้ง คอืตอ้งรูจ้กัปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่

ต่างๆ ตอ้งเขา้ใจวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างนัน้ มมีาแลว้ สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งไป ชา้หรือเร็วเท่า

นัน้เอง ทกุสิง่ทกุอย่าง แมก้ระท ัง่ร่างกายของเรานัน้ ในทีสุ่ดก็ตอ้งแตกสลายไป  

เมือ่ร่างกายแตกสลายไป จติใจก็ตอ้งเดนิทางต่อไป ก่อนหนา้น้ีเราไดเ้ดนิทางมาจากภพ

ก่อน ชาตก่ิอน แลว้มาเกดิชาตน้ีิ ไดส้ะสมบญุ สะสมกรรมมามากมายก่ายกองในภพ

ชาตต่ิางๆในอดตี เมือ่มาเกดิจงึมคีวามแตกต่างกนั มฐีานะต่างกนั เพราะมบีญุบารมไีม่

เท่ากนั บางคนมรูีปร่างหนา้ตาทีส่วยงาม บางคนมรูีปร่างหนา้ตาทีอ่ปัลกัษณ์ บางคนมี

ครบอาการ ๓๒ บางคนก็ไมค่รบ บางคนมโีรคภยัเบยีดเบยีน บางคนเกดิมาบนกองเงนิ

กองทองรํา่รวย ไมต่อ้งทกุขย์ากลาํบาก บางคนถูกแมเ่อาไปทิ้งถงัขยะ เอาไปทิ้งตาม

หอ้งนํา้สาธารณะก็ม ี บางคนฉลาด บางคนก็ไมค่่อยฉลาด สิง่เหลา่น้ีทาํไมถงึมคีวาม

แตกต่างกนั ก็เพราะวา่ดวงจติแต่ละดวงนัน้ ในแต่ละภพแต่ละชาตใินอดตีนัน้ สะสมบญุ

บารมมีาไมเ่ท่าเทยีมกนั  

คนทีเ่กดิมาแลว้ฉลาด เป็นอจัฉริยะ อายุเพยีงแปดเกา้ขวบก็สามารถเขา้มหาวทิยาลยัได ้

นัน้ ทาํไมถงึเป็นอย่างนัน้ ก็เพราะจติใจนัน้ไดร้บัการพฒันามาโดยตลอด ทางดา้น

ปญัญา ในแต่ละภพ แต่ละชาต ิ เคยศึกษาหาความรูอ้ยู่เรื่อยๆ รูจ้กัคดิ รูจ้กัไตร่ตรอง 

รูจ้กัแยกแยะ ในเรื่องต่างๆ สามารถรูไ้ดเ้อง คนประเภทน้ีเป็นอภชิาตบตุร คอืเป็นคนที่

ฉลาดกวา่บดิามารดา ไมต่อ้งใหบ้ดิามารดา คอยส ัง่สอน เพราะฉลาดกวา่บดิามารดา 

อย่างพระพทุธเจา้ ท่านฉลาดกวา่พระราชบดิามารดา พระราชบดิามารดาไมส่ามารถจะ

สอนอะไรท่านได ้ ถงึแมจ้ะหาครูบาอาจารยม์าสอนพระองคท์่าน พระองคท์่านกลบัทรงรู ้

มากกวา่ครูบาอาจารยเ์สยีอกี น่ีก็เป็นเพราะวา่ พระพทุธองคน์ัน้ไดท้รงสะสมบญุบารมใีน

อดตีมามาก นัน่เอง  

บญุบารมนีัน้ เป็นสิง่ทีไ่มสู่ญหายไปไหน เป็นสิง่ทีต่ดิไปกบัจติใจ ไมเ่หมอืนกบัทรพัย์

สมบตั ิ เงนิทอง ขา้วของ ญาตพิีน่อ้ง สิง่เหลา่น้ีนัน้ เมือ่เราตายไปแลว้มนัไมไ่ปกบัเรา 

ไมไ่ดต้ดิไปกบัจติใจเรา มนัก็อยู่ในโลกน้ีต่อไป กลายเป็นสมบตัขิองคนอืน่ไป ถา้ตายไป

ก่อนสามหีรือภรรยาเรา คนทีอ่ยู่ต่อไป ก็อาจจะมสีามหีรือภรรยาใหม ่สามหีรือภรรยาเรา 
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ก็ไมไ่ดเ้ป็นของของเราแลว้ หมดสิ้น ผ่านไป น่ีเป็นเรื่องของความเป็นจริงในโลกน้ี 

ระหวา่งจติใจกบัร่างกาย ร่างกายนัน้เป็นสมบตัขิองโลกน้ี แต่จติใจไมไ่ดเ้ป็นสมบตัขิอง

ใคร จติใจนัน้จะไปเรื่อยๆตามภาวะ ถา้มเีหตมุปีจัจยัทีผ่ลกัไสใหไ้ปเกดิ มนัก็จะไปเกดิ

ต่อไป แต่ถา้ไมม่เีหตไุมม่ปีจัจยัทีจ่ะทาํใหจ้ติใจนัน้ไปเกดิแลว้ จติใจน้ีก็จะหยุดการเวยีน

วา่ยตายเกดิ  

เหตปุจัจยัทีท่าํใหพ้วกเราทกุคนนัน้ ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ เรียกวา่ ตณัหา มกีามตณัหา 

ความอยากในกาม ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น วิภวตณัหา ความอยากไม่เป็น 

ความอยากไมม่ ีถา้มที ัง้ ๓ สิง่น้ีอยู่ในจติใจแลว้ จะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ ตายจากภพน้ี 

ก็ตอ้งไปเกดิในภพหนา้ต่อไป จะสูงหรือตํา่ก็ขึ้นอยู่กบับญุกรรม ถา้ทาํบญุไว ้เมือ่ถงึเวลา

ทีบ่ญุจะแสดงผลก็จะไดไ้ปเกดิทีด่ ี ถา้ทาํบาปทาํกรรมไวก้็จะไปเกดิในภพชาตทิีไ่มด่ดีงัที่

เราไดเ้หน็กนัอยู่ ถา้ปรารถนาทีจ่ะไมเ่กดิก็ตอ้งพยายามทาํลายอวิชชาความมดืบอด 

โมหะความหลงทีเ่ป็นตน้เหตขุองตณัหาท ัง้ ๓ คอื กามตณัหา ภวตณัหา และวิภวตณัหา 

ใหห้มดออกไปจากจติจากใจ เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ และพระอรหนัตส์าวกท ัง้หลาย 

ไดท้าํกนั ชวีติของท่านอยู่เพือ่ตดัตณัหาท ัง้ ๓ น้ีเท่านัน้ เพราะท่านเหน็วา่ ตราบใดถา้ยงั

มกีารเกดิ ก็ยงัมคีวามแก่ มคีวามเจ็บ มคีวามตาย มกีารพลดัพรากจากของรกัของเจรญิ

ใจ มกีารประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนาเป็นเงาตามตวั ทกุภพทกุชาตทิีเ่กดิ แมจ้ะเกดิสูง

หรือตํา่ขนาดไหนก็ตาม เป็นพระเจา้แผ่นดนิ หรือเป็นพระมหากษตัริย ์ หรือเป็นคน

สามญั ก็ตอ้งประสบกบัสิง่เหลา่น้ีเท่าๆกนั  

คนทีม่ปีญัญา คนทีฉ่ลาดนัน้ เมือ่เหน็วา่สิ่งเหลา่น้ีจะตอ้งเกดิขึ้นเสมอ ก็จะหาวธิีทีจ่ะตดั

ภพตดัชาตอิอกไป วธิีทีจ่ะตดัภพตดัชาตไิดน้ ัน้ก็คอืการละตณัหาท ัง้ ๓ คอืกามตณัหา 

ภวตณัหา วภิวตณัหา การทีจ่ะชาํระสิง่เหลา่น้ีไดก้็ตอ้งอาศยัธรรมะ คาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เพราะวา่พวกเราส่วนใหญ่นัน้ยงัเป็นคนทีไ่มฉ่ลาดพอ ไมส่ามารถทีจ่ะคดิ

คน้หาวธิีทีจ่ะนาํมาทาํลายสิง่เหลา่น้ีได ้ เหมอืนกบัเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย เราไมม่คีวามรู ้

พอทีจ่ะรกัษาตวัเองได ้ เราก็ตอ้งหาหมอผูท้ีรู่ว้ธิีทีป่ฏบิตัริกัษา สามารถวเิคราะหว์นิิจฉยั

ไดว้า่จะใหย้าแบบไหน แลว้ก็เอาหยูกยานัน้มารกัษาโรคนัน้ใหห้ายได ้ ฉนัใดความทกุขท์ี่
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มอียู่ในจติใจนัน้ ก็เปรียบเหมอืนเป็นโรคของจติใจ เรียกวา่โรคจติ ความอยากท ัง้ ๓ 

ประการ ก็เป็นเหมอืนเชื้อโรคของจติใจ ถา้ตราบใดทีเ่รามเีชื้อโรคท ัง้ ๓ ประการน้ีอยู่ใน

จติใจ มนัก็จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัจติใจเราไมม่สีิ้นสุด แลว้ยงัจะผลกัไสใหจ้ติใจน้ี 

หมนุเวยีนไปเรื่อยๆ ใหไ้ปเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ แต่ถา้สามารถเอาธรรมะยารกัษาโรคน้ี

เขา้สู่จติใจได ้ เราก็จะสามารถทาํลายตณัหาท ัง้ ๓ น้ี ใหห้มดไปได ้ เหมอืนกบัการไปหา

หมอทีโ่รงพยาบาล หมอก็ใหย้ามารบัประทาน เมือ่รบัประทานแลว้ ก็จะทาํใหร่้างกาย

หายจากโรคภยัไขเ้จ็บได ้ 

สาํหรบัโรคของจติใจนัน้ ตอ้งหาหมออย่าง พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ คอืพระ

รตันตรยั ไวเ้ป็นหมอรกัษาโรคของจติใจ ท่านรูจ้กัวธิ ีทาํลายเชื้อโรคคอืความอยากท ัง้ ๓ 

ใหห้มดไปจากจติใจ พวกเราชาวพทุธควรเขา้หาพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ครูบา

อาจารย ์แลว้ศึกษาจากท่านถงึแนวทางต่างๆทีท่าํใหจ้ติใจสะอาดหมดจด ปราศจากความ

ทกุขค์วามเศรา้หมองท ัง้หลาย ใหเ้ขา้วดัอย่างสมํา่เสมอ อยู่บา้นเปิดหนงัสอืธรรมะอ่านก็

ถอืวา่ไดเ้ขา้วดั เพราะวา่การเขา้วดัก็คอืการเขา้หาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์นัน่เอง 

อยู่ทีไ่หนขอใหร้ะลกึถงึ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ระลกึถงึพระธรรมคาํส ัง่สอนของ

พระพทุธเจา้ และนาํพระธรรมคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้นัน้ มาประพฤตปิฏบิตั ิ ต่อสู ้

กบัความอยากท ัง้หลาย อย่างน้ีถอืวา่มวีดัอยู่ในตวัของเราแลว้ ไดเ้ขา้วดัแลว้ ในทาง

ตรงกนัขา้ม ผูท้ีเ่ขา้วดัแต่ไมไ่ดแ้สวงหาพระธรรมคาํสอนเลย ไมรู่ว้า่พระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอนใหท้าํอะไร เขา้มาแบบงมงาย มากราบพระ จดุเทยีนธูป ๓ ดอก แลว้อธิษฐานขอให ้

ตวัเองมคีวามสุข ความเจริญ เป็นใชไ้ดแ้ลว้ คดิวา่ไดเ้ขา้วดัแลว้ ถา้คดิอย่างน้ี ถอืวา่ยงั

เขา้ไมถ่งึพระพทุธศาสนา ผูท้ีเ่ขา้ถงึพระพทุธศาสนาไดน้ัน้ ตอ้งเขา้ถงึพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ทีท่รงสอน ใหล้ะความชัว่ท ัง้หลาย ใหท้าํความดีท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม 

ใหชํ้าระตณัหาท ัง้หลายใหอ้อกไปจากจติจากใจ ใหเ้ป็นจติใจที่สะอาดหมดจด เมือ่เขา้ใจ

ในหลกัสาํคญัอนัน้ีแลว้ และไดป้ระพฤตปิฏบิตัทิาํใหส้ิง่เหลา่น้ีเป็นความจรงิปรากฏขึ้นใน

จติใจแลว้ จงึถอืวา่ไดเ้ขา้ถงึ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ไดพ้ระรตันตรยั เป็นสรณะ  
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ถา้เรานาํพระธรรมคาํสอน ทีพ่ระพทุธองคท์รงมอบใหก้บัเราชาวพทุธไปประพฤตปิฏบิตัิ

แลว้ ในทีสุ่ดเราก็จะสามารถชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจดได ้กลายเป็นจติทีบ่ริสุทธิ์ขึ้นมา 

เปรียบเหมอืนกบัคนไข ้ เวลารบัยามา จากหมอแลว้ แต่ไมร่บัประทานยาโรคก็จะไมห่าย 

ถา้รบัประทานยาทีห่มอส ัง่แลว้ โรคภยัทีม่อียู่ในร่างกายก็จะหายไป ฉนัใดการไดย้นิได ้

ฟงั ธรรมะทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ยงัไมเ่พยีงพอ ตอ้งเอามาประพฤต ิ ปฏบิตัต่ิอ 

เหมอืนกบัการไปรบัยา เมือ่รบัมาแลว้ก็ตอ้งเอามาใช ้ เอามารบัประทาน ธรรมะคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ก็เช่นเดยีวกนั ตอ้งเอามาประพฤตปิฏบิตั ิ แลว้จติใจจะค่อยๆสะอาด

ขึ้นๆ ความอยากท ัง้หลายก็จะค่อยๆหมดไป และหมดไปไดใ้นทีสุ่ด ถา้ไมห่มดในชาตน้ีิ 

ชาตหินา้เราก็ทาํต่อไปได ้เพราะสิง่เหลา่น้ีมนัอยู่ในจติใจเรา เมือ่เราไปเกดิในชาตหินา้ เรา

จะไดเ้ปรียบคนอืน่ เวลาทเีราไดฟ้งัเทศนจ์ากพระพทุธเจา้องคต่์อไป ฟงัเพยีงครัง้เดยีว

จติใจเราอาจจะบรรลธุรรมขึ้นมาก็ได ้ เช่นเดยีวกบักบับคุคลต่างๆทีไ่ดฟ้งัธรรมจาก

พระพทุธเจา้ในชาตน้ีิ บางคนก็ไดบ้รรลธุรรม บางคนก็ไมไ่ดบ้รรล ุเป็นเพราะเหตใุด เป็น

เพราะวา่ไดส้ะสมธรรมะมา มากนอ้ยไมเ่ท่ากนัในอดตีชาตนิัน้เอง เวลาฟงัธรรม จงึมี

ความเขา้อกเขา้ใจไมเ่ท่าเทยีมกนั  

ดงันัน้ในชาตน้ีิอย่าปลอ่ยใหเ้วลาทีม่คุีณค่านัน้ ผ่านไปโดยทีไ่มไ่ดส้ะสมบญุ ไมไ่ดส้ะสม

ธรรมะ ไวเ้ป็นเครื่องมอืตดัภพตดัชาตใิหอ้อกไปจากจติจากใจของเรา เพราะน่ีคอืสมบตัิ

อนัประเสริฐทีแ่ทจ้ริง เป็นสมบตัทิีจ่ะตดิไปกบัเราตลอด ไมม่ใีครจะมาพรากจากเราไปได ้

ไมม่ใีครสามารถขโมย หรือลกัพาเอาไปจากเราได ้ เราอยู่ทีไ่หน สิง่เหลา่น้ีจะอยู่กบัเราไป

ตลอด เมือ่เรามธีรรมะอยู่กบัเรา เราก็มสีรณะ มทีีพ่ึง่ ไปทีไ่หนเราจะแต่มคีวามสุข มี

ความสบายใจ เราจะไมม่ทีกุขต์ดิอยู่ในใจ เหมอืนกบัคนทีม่หียูกยาอยู่ใกลต้วั เราจะไม่

กลวัความเจ็บไขไ้ดป่้วย เพราะเมือ่เกดิเจ็บไขข้ึ้นมา เราก็รบัประทานยาเขา้ไป ไขก้็หาย 

ฉนัใด ถา้เรามธีรรมะในจติใจ เวลาเรามคีวามทกุข ์เราก็สามารถเอาธรรมะเขา้ไปเยยีวยา

รกัษาได ้ 

ขอใหพ้วกเราท ัง้หลายจงนอ้มเอาพระธรรมคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ เขา้สู่จติใจของเรา 

ดว้ยการศึกษา ดว้ยการอ่าน เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัการเทศนาวา่กลา่วของพระสงฆอ์งคเ์จา้แลว้ 
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ขอใหเ้อาไปคดิทบทวนอยู่ในใจ อย่าฟงัเสร็จแลว้พอออกจากวดัก็ทิ้งไป ลมืไปเลยวา่

หลวงพ่อองคน้ี์เทศนอ์ะไรไวบ้า้ง เหมอืนกบัการท่องสูตรคูณ ถา้ไมท่่องสูตรคูณอยู่

เรื่อยๆเดีย๋วก็ลมื เวลาจาํเป็นจะเอาไปใช ้ก็ใชไ้มไ่ด ้เพราะลมื ธรรมะก็เหมอืนกนั เมือ่ได ้

ยนิไดฟ้งัแลว้ ควรเอาไปคดิอ่าน เอาไปใคร่ครวญ เอาไปท่องจาํ ใหเ้กดิความเขา้ใจ เมือ่

ถงึเวลาทีจ่ะใช ้จะใชไ้ดท้นัท ีเวลาไมส่บายใจ ใชธ้รรมะดบัทกุขไ์ดท้นัท ีแต่ถา้ไมม่ธีรรมะ

อยู่ในใจเลย เมือ่เกดิความทกุขข์ึ้นมา ก็ไมรู่จ้ะทาํอย่างไร กต็อ้งทกุขอ์ยู่เรื่อยไป การ

แสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๒ 

ใหแ้สงสว่างแกชี่วิต 
๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ 

การไดม้าทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ประพฤตปิฏบิตัธิรรม ไดย้นิไดฟ้งัธรรมะนัน้ ถอืวา่เป็น

การใหแ้สงสวา่งแก่ชวีติและจติใจ จติใจของปถุชุนถา้เปรียบเทยีบก็เหมอืนกบัหอ้งทีม่ดื

ทบึ เป็นหอ้งทีแ่สงสวา่งภายนอกไมส่ามารถเขา้มาได ้ ไมส่ามารถทีจ่ะมองเหน็อะไรต่างๆ

ทีอ่ยู่ภายในหอ้งได ้ แต่ถา้จดุเทยีนขึ้นมาสกัเลม่หน่ึง ก็จะมแีสงสวา่งพอทีจ่ะเหน็อะไรได ้

สลวัๆ และถา้จดุเทยีนไวห้ลายๆเลม่ สกั ๑๐ เลม่ ๒๐ เล่ม จดุใหร้อบหอ้งก็จะสามารถ

เหน็ทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ภายในหอ้งไดอ้ย่างชดัเจน เมือ่เหน็ทกุสิง่ทีอ่ยู่ในหอ้งไดอ้ย่าง

ชดัเจนแลว้ ก็สามารถทีจ่ะทาํอะไรไดโ้ดยไมท่าํใหเ้กดิผลเสยีตามมา แต่ถา้ในหอ้งนัน้ไม่

มแีสงเลย ตอ้งเอามอืคลาํสิง่ต่างๆ อาจจะทาํอะไรผดิพลาดไปได ้ เพราะไมส่ามารถ

มองเหน็สิง่ของท ัง้หลายทีอ่ยู่ภายในหอ้งทีม่ดืสนิทนัน้ได ้ 

ชวีติจติใจเราก็เหมอืนกบัหอ้งมดืๆนัน้ ถา้ไมม่บีญุไมม่กีศุล ไมไ่ดส้รา้งธรรมะ สรา้งแสง

สวา่งแห่งธรรมใหป้รากฏขึ้น จติใจก็จะมดืบอด แต่ถา้ไดท้าํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงั

เทศน ์ ประพฤตปิฏบิตัธิรรมแลว้ ก็เท่ากบัไดจ้ดุเทยีนใหก้บัชวีติจติใจ ถา้ทาํบ่อยๆ ก็

เท่ากบัจดุเทยีนหลายเลม่ขึ้นมา จดุขึ้นไปเรื่อยๆ ทลีะเลม่ๆ จติใจก็จะสวา่งไสวดว้ยแสง

สวา่งแห่งธรรม เมือ่มแีสงสวา่งแหง่ธรรมในชวีติจติใจแลว้ ก็สามารถทีจ่ะดาํเนินชวีติไป

ไดอ้ย่างถูกตอ้งดงีามราบรื่น นาํมาซึง่ความผาสุก ความสงบสุขและความเจริญ นัน่เป็น

เพราะวา่มคีวามคดิทีถู่กตอ้ง รูว้า่อะไรเป็นสิง่ทีถู่ก รูว้า่อะไรเป็นสิง่ทีผ่ดิ รูว้า่อะไรเป็น

คุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นบาปอะไรเป็นบญุ แลว้ก็รูถ้งึผลของสิง่เหลา่น้ีวา่ เมือ่ทาํสิง่ที่

ดทีีง่ามไปแลว้ ผลทีต่ามมาก็คอืความผาสุกความเจริญ แต่ถา้ทาํสิง่ทีไ่มด่ไีมง่ามลงไป 

ทาํบาปทาํกรรม ก็รูว้า่สิง่ทีจ่ะตามมานัน้คอืสิง่ทีไ่มด่ ีเมือ่เป็นเช่นนัน้ก็จะไมท่าํในสิง่ทีไ่มด่ี

ไมง่าม จะทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม ชวีติก็จะเป็นไปไดด้ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข มคีวาม

เจริญรุ่งเรืองโดยถ่ายเดยีว ไมม่คีวามทกุข ์ ไมม่คีวามเสือ่มเสยีตามมา เพราะวา่ไดส้รา้ง



57 
 

แต่สิง่ทีด่ไีว ้ และไดร้ะงบัสิง่ทีไ่มด่ไีว ้ ผลทีด่กี็จะตามมา ผลทีไ่มด่กี็ไมต่ามมา น่ีคอื

ลกัษณะของการเพิม่แสงสวา่งใหช้วีติ ชวีติก็จะดาํเนินไปดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ท ัง้ใน

ปจัจบุนัและในอนาคตคอืภพชาตต่ิอไป ถา้ยงัไมบ่รรลถุงึข ัน้สูงสุดแห่งธรรม ก็จะไปสู่

สุคต ิไปสู่ภพภูมทิีด่ต่ีอไป เรียกวา่ไปสวา่ง  

คนเราไปสวา่งหรือมาสวา่งนัน้ก็ขึ้นอยู่กบัธรรมะ ขึ้นอยู่กบับญุและกศุล ถา้ไมไ่ดส้ะสม

บญุ ไมไ่ดส้ะสมกศุล ไม่ไดส้ะสมธรรมะมา ก็จะมามดื คนทีม่ามดื เมือ่เกดิในโลกน้ีก็

มกัจะไปเกดิในทีต่ ํา่ เช่นเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน ถา้เกดิเป็นมนุษยก์็เป็นมนุษยท์ี่ไม่

สมประกอบ คอืเป็นคนทีม่ร่ีางกายทีพ่กิลพกิาร ไมค่รบอาการ ๓๒ หรือเป็นคนทีม่ ี

โรคภยัไขเ้จ็บเบยีดเบยีน หรือเป็นคนโงไ่มฉ่ลาด หรือเป็นคนทีต่กทกุขไ์ดย้ากมแีต่ความ

ลาํบากลาํบนอยู่ตลอดเวลา น่ีคอืลกัษณะของผูท้ีไ่มม่แีสงสวา่งนาํพามา เมือ่ตายไปก็ไป

แบบคนตาบอด ตอ้งคลาํทางไป ผดิบา้งถกูบา้ง มกัจะทาํในสิง่ทีไ่มเ่กดิประโยชน ์ ทาํใน

สิง่ทีผ่ดิ เมือ่เป็นเช่นน้ีผลของความไม่ด ี ผลของความผดิก็ตามมา จงึส่งผลใหไ้ปเกดิใน

สถานทีไ่มค่่อยด ี แต่คนทีเ่คยทาํบญุทาํกศุล ไดป้ระพฤตปิฏบิตัธิรรม ไดฟ้งัเทศนไ์ดฟ้งั

ธรรม ไมท่าํบาปทาํกรรมในอดตีชาตนิัน้ เมือ่ไดม้าเกดิในโลกน้ี ก็ไดม้าเกดิเป็นมนุษยท์ีม่ ี

ความสูงส่ง เป็นมรูีปร่างหนา้ตาทีส่วยงาม มอีาการครบ ๓๒ บริบูรณ์ ไมค่่อยมโีรคภยัไข ้

เจ็บเบยีดเบยีน มสีต ิมปีญัญา น่ีก็เป็นเพราะแสงสวา่งแห่งธรรมนาํพามา  

พระพทุธองคจ์งึไดจ้าํแนกบคุคลทีไ่ดม้าเกดิในโลกน้ีไว๔้จาํพวกดว้ยกนัคอื ๑. ผูท้ีม่า

สวา่งแลว้ไปสวา่ง ๒. ผูท้ีม่าสวา่งแลว้ไปมดื ๓. ผูท้ีม่ามดืแลว้ไปสวา่ง ๔. ผูม้าทีม่ามดื

แลว้ไปมดื  

ผูท้ีม่ามดืแลว้ไปมดืนัน้ หมายถงึผูท้ีท่าํแต่บาป ไมเ่คยทาํบญุมาก่อนในอดตีชาต ิ เมือ่มา

เกดิจะมชีวีติทีแ่สนลาํเค็ญอดๆอยากๆ ไม่สนใจศึกษาธรรมะ ไมส่นใจกบัการประพฤติ

ปฏบิตัธิรรม การทาํบญุใหท้าน การรกัษาศีล การละเวน้จากการทาํบาปท ัง้ปวง มี

ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั ภายในจติใจมแีต่ความมดืบอด ไมม่แีสง

สวา่งแห่งธรรมนัน่เอง คดิวา่จะทาํอะไรก็ไดต้ามอาํเภอใจ อยากจะไดอ้ะไรก็หามาโดยที่

ไมค่าํนึงถงึศีลธรรม อยากจะโกหกก็โกหก อยากจะขโมยก็ขโมย อยากจะโกงก็โกง 
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อยากจะประพฤตผิดิประเวณีก็กระทาํไป โดยคดิวา่สิง่เหลา่น้ีเมือ่ทาํไปแลว้ไม่มผีลอะไร

ตามมา ตายไปแลว้ก็สูญ ไมต่อ้งไปเกดิอกี น่ีคอืลกัษณะของความมดืบอดนาํพาให ้

กระทาํ เมือ่ทาํไปแลว้ผลต่างๆทีไ่มด่กี็จะตามมาเหมอืนเงาตามตวั เมือ่ทาํไปแลว้จะเกดิ

ความรูส้กึไมส่บายใจ เกดิความทกุข ์ เกดิความกงัวลใจ และเมือ่ตายไปก็ตอ้งไปสู่ทคุติ

ไปสู่อบาย เพราะความมดืบอดเป็นเหต ุ 

ส่วนผูท้ีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษยแ์ลว้ ถงึแมจ้ะยากจนทกุขย์ากขนาดไหนก็ตาม เมือ่มโีอกาส

ไดพ้บปะกบันกัปราชญ ์ หรือคาํสอนของนกัปราชญอ์ย่างพระพทุธเจา้ ไดย้นิไดฟ้งัวา่การ

ทาํบญุใหท้านเป็นสิง่ทีด่ ี ไดย้นิวา่การละเวน้จากการกระทาํบาปท ัง้ปวงนัน้เป็นสิง่ทีด่ ี เมือ่

เกดิศรทัธาแลว้ประพฤตปิฏบิตัติามคาํสอน บคุคลนัน้เมือ่ตายไปก็ไปสวา่ง ถงึแมจ้ะมา

มดืแต่ก็ไปสวา่งเพราะวา่ไดส้ะสมแสงสวา่งแห่งธรรมะในภพปจัจบุนัน้ี เมือ่ตายไปก็ไปดี

ไปสู่สุคต ิน่ีคอืผูท้ีม่ามดืแลว้ไปสวา่ง  

ผูท้ีม่าสวา่งแลว้ไปมดืหมายถงึผูท้ีเ่คยทาํบญุมา ไดส้ะสมแสงสวา่งแห่งธรรมะมาใน

อดตีชาต ิ จงึไดม้าเกดิทีด่ ี มกีาํลงัทรพัย ์ มเีงนิมทีอง มคีวามฉลาด ไดป้ริญญาตรี โท 

เอก มร่ีางกายทีส่มบูรณ์สุขภาพทีด่ ี แต่กลบัเกดิความประมาทขึ้นมา เหน็ผดิเป็นชอบ 

กลบัคดิวา่การกระทาํท ัง้หลายนัน้ไมม่ผีลตามมา คดิวา่ตายแลว้สูญ เพราะไมส่ามารถที่

จะมองเหน็อดตีชาต ิ หรือภพหนา้ชาตหินา้ได ้ ก็เลยคดิวา่สิง่เหลา่น้ีไม่ม ี เป็นสิง่ทีค่นกุ

ขึ้นมา สรา้งขึ้นมาเพือ่จะหลอกใหท้าํบญุเท่านัน้เอง เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็ต ัง้อยู่ในความ

ประมาท ต ัง้อยู่ในมจิฉาทฐิคิวามเหน็ผดิ จงึไมส่นใจในเรื่องการทาํบญุใหท้าน การรกัษา

ศีล การประพฤตปิฏบิตัธิรรม การฟงัเทศนฟ์งัธรรม แต่กลบัไปใชช้วีติแบบสาํมะเลเทเมา 

ชอบเทีย่วเตร่เลน่การพนนั หาเงนิหาทองมาดว้ยวธิีทีไ่มช่อบ เช่นโกงเขาบา้ง ไปปลน้ ไป

จี้ ไปฆ่าเขาบา้ง ตายไปก็ไปสู่ทีไ่มด่ ี ไปสู่ทคุต ิ ไปสู่อบาย มแีต่ความทกุข ์ ความยาก 

ความลาํบาก บคุคลเหลา่น้ีถอืวา่เป็นผูท้ีม่าสวา่งแต่ไปมดื  

น่ีคอืลกัษณะของบคุคลท ัง้ ๔ ประเภท ทีไ่ดก้ลา่วไวเ้บื้องตน้คอื มที ัง้ทีม่าสวา่งแลว้ไป

สวา่ง ทีม่ามดืแต่กลบัไปสวา่ง ทีม่าสวา่งแลว้ไปมดื และทีม่ามดืไปมดื คอืมาเกดิก็แย่อยู่

แลว้ แต่ก็ยงัไมเ่ชื่อไมฟ่งัไมส่นใจในพระธรรมคาํสอนของนกัปราชญอ์ย่างพระพทุธเจา้ 
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ไมป่ระพฤตปิฏบิตัติาม ทาํแต่บาปแต่กรรม ตายไปก็ไปสู่ทีไ่มด่ ี เหมอืนกบัเวลาทีม่าเกิด

ก็เกดิในสภาพทีไ่มด่ ีมแีต่ความทกุข ์ความยาก ความลาํบาก  

บคุคลท ัง้ ๔ ประเภทน้ีมอียู่ในโลกน้ี มอียู่ในศาลาแห่งน้ี เราจะเป็นบคุคลประเภทไหน ก็

ขอใหเ้ราพจิารณาดูตวัเราเอง เอาแสงสวา่งแห่งธรรมะมาส่องดูหนา้เรา ดูจติใจของเราวา่

เราสะสมแสงสวา่งกนั หรือสะสมความมดืกนั ถา้รูว้า่สะสมความมดืบอด ก็พยายามเลกิ

เสยี แลว้พยายามสะสมแสงสวา่งของธรรมะใหเ้กดิขึ้น ชีวติทีไ่ดเ้กดิมาในโลกน้ีจะเป็น

ชวีติทีไ่มเ่สยีเปลา่ ถงึแมจ้ะมามดืหรือมาสวา่งก็ตาม ขอใหเ้รามคีวามเชื่อในพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ แลว้ปฏบิตัติามในสิง่ทีพ่ระองคท์รงส ัง่สอนใหเ้ราประพฤตปิฏบิตัิ

กนั คอืใหห้ม ัน่ทาํบญุทาํทาน หม ัน่รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ประพฤตปิฏบิตัธิรรม 

ไหวพ้ระสวดมนต ์ ฝึกหดันัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา เจริญปญัญาอยู่อย่างต่อเน่ือง เมือ่

ตายไปจะเป็นผูท้ีไ่ปสวา่ง เป็นชวีติทีไ่มเ่สยีเปลา่  

เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร เรารบัประทานอาหารกนัวนัละ ๓ เวลา การใหแ้สง

สวา่งหรือการใหอ้าหารแก่จติใจนัน้ อย่างนอ้ยทีสุ่ดอาทติยห์น่ึงก็ควรทีจ่ะเขา้วดัสกัครัง้

หน่ึง เพือ่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เจริญปญัญา อยู่ทีบ่า้นก็พยายามประพฤตปิฏบิตัติามกาํลงั

ของเรา เท่าทีเ่ราจะสามารถทาํได ้คอืไหวพ้ระสวดมนต ์ทาํสมาธิ เจริญปญัญา จติใจจะมี

ความสดชื่นเบกิบาน มสีตปิญัญาทีด่ ีกลบัจากทาํงานมาบา้น ก่อนจะนอนก็ไหวพ้ระสวด

มนตน์ัง่ฝึกหดัทาํจติ ทาํสมาธิ ถา้มเีทปธรรมะก็เปิดเทปธรรมะฟงัก็ได ้ หรือมหีนงัสอื

ธรรมะก็เปิดหนงัสอืธรรมะอ่าน เมือ่ไดท้าํสิง่เหลา่น้ีแลว้ถอืวา่มแีสงเทยีน มแีสงสว่าง

ใหแ้ก่ชวีติของเรา เราย่อมเดนิไปดว้ยความถูกตอ้ง ไมเ่หมอืนคนทีข่าดแสงสวา่งส่องทาง 

ย่อมเดนิไปชนสิง่นัน้สิง่น้ี ไปเหยยีบสิง่นัน้สิง่น้ี สรา้งความเจ็บปวด สรา้งความทกุข ์

ใหก้บัตนเอง  

พระพทุธองคจ์งึทรงสอนใหพ้วกเรา จงต ัง้อยู่ในความไม่ประมาท จงเตอืนตนอยู่เสมอวา่ 

พวกเราทกุคนเกดิมาแลว้ตอ้งตาย เมือ่ตายไปแลว้ดวงจติดวงใจจะตอ้งไปต่อ จะไปดี

หรือไปไมด่กี็ขึ้นอยู่กบัแสงสวา่งในจติใจจะพาไป ถา้มแีสงสวา่งมากก็จะพาไปทีด่มีากๆ 

ถา้มแีสงสวา่งนอ้ยก็จะไปทีไ่มค่่อยดหีรือดนีอ้ย หรือถา้ไมม่แีสงสวา่งเลยมแีต่ความมดืก็
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พาไปในสถานทีไ่มด่ที ัง้หลาย น่ีเป็นอริยสจั เป็นความจริง ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้ทรง

เหน็ และทรงนาํมาส ัง่สอนสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ดว้ยความกรุณา ดว้ยความสงสาร เพราะ

พระพทุธองคเ์คยประสบกบัความทกุข ์ ความยากลาํบากมามากมายแสนสาหสัก่อนพวก

เราท ัง้หลาย เมือ่พระพทุธองคส์ามารถปฏบิตันิาํพาพระองคท์่านใหพ้น้จากสิง่เหลา่น้ีมา

ได ้ พระองคก์็เลยทรงนาํมาส ัง่สอนพวกเรา ท่านเหมอืนคนทีเ่ดนิทางไปสู่จดุหมาย

ปลายทางทีด่ ี แลว้ท่านก็กลบัมาบอกพวกเราถงึทางอนัน้ีวา่จะไปไดอ้ย่างไร ถา้เราเชื่อฟงั

พระพทุธเจา้ มศีรทัธา มคีวามเลือ่มใส แลว้นอ้มนาํคาํส ัง่สอนของพระพทุธองคม์า

ประพฤตปิฏบิตั ิ กบักาย วาจา ใจ ของเราแลว้ ชวีติเรานัน้ก็จะเป็นชวีติทีม่แีต่ความ

เจริญรุ่งเรือง มคีวามผาสุกมแีต่ความสงบร่มเยน็อย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควร

แก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๓ 

กสุลา ธมัมา 
๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๔๓ 

พระพทุธศาสนาเปรียบเหมอืนโรงเรียนๆหน่ึง พทุธศาสนิกชนจงึเปรียบเหมอืนเป็น

นกัเรียน เวลามาวดัควรมาศึกษาหาวชิาความรู ้ หาธรรมะ หาปญัญาไวดู้แลจติใจ เพือ่

เป็นเครื่องดบัความทกุข ์ความเศรา้โศก ความเสยีใจ ถา้ไมม่ธีรรมะอยู่ในจติใจ ก็จะตอ้ง

แบกทกุขไ์ปเรื่อยๆ ไมม่วีนัสิ้นสุดเพราะขาดธรรมะ ขาดแสงสวา่งช่วยบอกวา่อะไรคอื

ความทกุข ์อะไรคอืเหตขุองความทกุข ์จงึทาํใหม้แีต่ความทกุขใ์นจติใจ เพราะไมรู่จ้กัเหตุ

และผลของความสุขวา่เป็นอย่างไร ถา้รูจ้กัธรรมะแลว้รบัรองไดว้า่ความทกุขย์่อมไม่

ปรากฏขึ้นมาในดวงจติดวงใจ ถา้ปรารถนาความสุข ความสบายใจ ความปราศจากความ

ทกุขใ์จแลว้ ก็ตอ้งเขา้หาธรรมะ เพราะมธีรรมะเท่านัน้ทีส่ามารถต่อสูก้บัความทกุข ์ความ

เศรา้โศก ความเสยีใจได ้ วชิาความรูท้างโลกท ัง้หลายทีม่อียู่ในโลกน้ีนัน้ไมส่ามารถทีจ่ะ

สอนพวกเราใหพ้น้จากความทกุขไ์ด ้ มวีชิาธรรมะน้ีวชิาเดยีวเท่านัน้ทีท่าํได ้ ถา้ปรารถนา

ความสุขไมต่อ้งการประสบกบัความทกุข ์ ตอ้งเขา้หาธรรมะ เช่นมาวดัเพือ่ทาํบญุทาํกศุล 

บญุหมายถงึความสุขใจ กศุลหมายถงึความรูค้วามฉลาด ถา้มาถวายขา้วของใหก้บัพระ

แลว้ก็กลบับา้นไป ถอืวา่มาวดัเพือ่ทาํบญุอย่างเดยีวไมไ่ดส้รา้งกศุล แต่ถา้หลงัจากทาํบญุ

แลว้ไดฟ้งัเทศน ์ไดส้นทนาธรรมกบัพระ จงึจะถอืไดว้า่ไดท้ ัง้บญุและกศุล  

พระพทุธองคท์รงสอนใหส้รา้งกศุลในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ อย่ารอเวลาทีต่ายไปแลว้นิมนต์

พระมาสวดกสุลาธมัมาให ้ เวลาทีไ่ปงานศพจะไดย้นิพระท่านสวด กสุลา ธมัมา, อกสุลา 

ธมัมา, อพัยากตา ธมัมา น่ีพระท่านสวดใหค้นเป็นฟงั ไมไ่ดส้วดใหค้นตายฟงั เพราะคน

ตายไปแลว้ฟงัไมรู่เ้รื่อง เพราะจติผูรู้ไ้มไ่ดอ้ยู่กบัร่างกายแลว้ จติไดอ้อกจากร่างกายไป

แลว้ ร่างกายเป็นเหมอืนท่อนไมท้่อนฟืนท่อนหน่ึง รอใหส้ปัเหร่อเอาไปเผาไฟเท่านัน้เอง 

จะนิมนตพ์ระระดบัไหนมากต็าม จะเป็นเจา้คุณ เป็นสมเดจ็ เป็นพระอรหนัตม์าสวดให ้

ก็จะไมไ่ดก้ศุล ไมไ่ดก้สุลา เพราะวา่กศุลนัน้ตอ้งเกดิจากการไดย้นิไดฟ้งั เมือ่ไดย้นิได ้
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ฟงัแลว้ก็เอาไปคดิพนิิจพจิารณา แลว้เอาไปประพฤตปิฏบิตั ิ ถา้ไดท้าํท ัง้สามอย่างน้ีแลว้ 

คอื ฟงั คดิ แลว้ก็ทาํ ก็จะเกดิผลขึ้นมา เกดิประโยชนข์ึ้นมา เกดิกศุลขึ้นมาอย่างในสมยั

พทุธกาล เวลาทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงธรรมนัน้ จะมผูีท้ีฟ่งัธรรมแลว้ไดบ้รรลธุรรมเป็น

พระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆ คอืเป็นพระโสดาบนับา้ง เป็นพระสกทิาคามบีา้ง เป็นพระ

อนาคามบีา้ง เป็นพระอรหนัตบ์า้ง เพราะวา่บคุคลเหลา่นัน้ เวลาทีฟ่งัธรรมอยู่นัน้จะคดิ

พจิารณาไปดว้ย จนปลอ่ยวางได ้ 

พระพทุธองคท์รงแสดงวา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นของไม่เทีย่ง เกดิขึ้นมา ต ัง้อยู่ แลว้

ก็ดบัไป ไมว่า่ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ หรือการเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทกุข ์ สิง่

เหลา่น้ีพระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่เป็นโลกธรรมแปด เป็นของทีม่อียู่กบัโลกน้ี เป็น

ธรรมชาตขิองโลกน้ี ไมว่า่ใครก็ตาม จะเป็นปถุชุนหรือพระอริยบคุคลก็ด ีเมือ่เกดิในโลก

น้ีแลว้จะตอ้งสมัผสักบัโลกธรรมท ัง้แปดน้ีดว้ยกนัท ัง้นัน้ เหมอืนกบัคนทีก่ระโดดลงไปใน

นํา้ จะตอ้งสมัผสักบันํา้ เพราะนํา้มนัอยู่รอบตวั จะวา่ยไปทางไหนกห็นีไมพ่น้ตราบใดที่

ยงัอยู่ในนํา้อยู่ ฉนัใดเมือ่อยู่ในโลกของอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ก็ตอ้งถูก อนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา ลอ้มรอบ จงึไมส่ามารถทีจ่ะหนีโลกธรรมท ัง้แปดน้ีได ้ เม่ือมีลาภย่อมเสื่อมลาภ 

มียศย่อมเสื่อมยศ มีสรรเสริญย่อมมีนินทา มีสขุย่อมมีทกุขเ์ป็นเงาตามกนัไป เป็น

ธรรมดาของโลก ถา้เขา้ใจวา่เป็นสิง่ธรรมดาแลว้ เมือ่สิง่หน่ึงสิง่ใดเปลีย่นแปลงไป 

แปรปรวนไป หายไป ก็จะไมย่ดึไมต่ดิ ปลงได ้ ปลอ่ยวางได ้ จะไมท่กุขก์บัสิง่นัน้ๆ มนั

อยู่ก็ไมท่กุขก์บัมนั เวลามนัไปก็ไมท่กุขก์บัมนั แต่ถา้ไปยดึไปตดิกบัมนั อยากจะใหม้นั

อยู่กบัเราไปตลอด แลว้วนัหน่ึงเกดิพลดัพรากจากไป ก็ตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่ม

รอ้งไห ้ เพราะวา่ทกุสิง่ในโลกน้ีเป็นของไมเ่ทีย่งท ัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็นบคุคล วตัถ ุ สิง่ของ

ต่างๆ จะตอ้งพลดัพรากจากกนัไป ไมช่า้ก็เร็ว เราไมจ่ากเขา เขาก็ตอ้งจากเราไป เมือ่เกดิ

การจากกนัแลว้ก็มานัง่รอ้งห่มรอ้งไห ้ ไมไ่ดเ้กดิประโยชนอ์ะไร ไมไ่ดท้าํใหส้ิง่เหลา่นัน้

กลบัคนืมา  

พระพทุธองคท์รงสอนวา่ สพัเพ สงัขารา อนิจจา สงัขารท ัง้หลายเป็นของไม่เที่ยงหนอ 

สงัขารคอืร่างกายของสตัวข์องบคุคลทีม่คีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ถา้ยงัไมเ่ขา้ใจวา่ 
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สพัเพ สงัขารา อนิจจา เป็นอย่างไร ก็จะมคีวามยดึตดิ ชอบสงัขารไหนก็อยากใหส้งัขาร

นัน้อยู่ไปนานๆ สงัขารจากหายไป หรือสลายไป ก็เกดิความเศรา้โศกเสยีใจ เพราะไมม่ ี

กสุลา ธมัมา คอืไมไ่ดฟ้งั ไมไ่ดค้ดิ แลว้ก็ไมไ่ดป้ลอ่ยวางนัน่เอง แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัแลว้

เอาไปคดิอยู่เรื่อยๆ สอนเตอืนสตอิยู่เสมอๆวา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นของไมเ่ที่ยง 

ถา้ไปยดึมนัจะเกดิทกุข ์ ถา้ปลอ่ยวางก็จะไมท่กุข ์ เป็นอนตัตาคอืไมไ่ดเ้ป็นของๆเรา มนั

ไมใ่ช่ตวัเรา อย่างร่างกายน้ีพระพทุธองคท์รงสอนวา่ รูปงั อนัตตา รูปขนัธน้ี์เป็นอนตัตา 

คอืไมใ่ช่ตวัตน มนัไมใ่ช่เราไมใ่ช่ของของเรา แต่เป็นการรวมตวัของธาตดิุน น้ํา ลม ไฟ 

ในรูปของอาหาร อาหารทีก่นิเขา้ไปก็เปลีย่นสภาพกลายเป็นอาการ ๓๒ มผีม ขน เลบ็ 

ฟนั หนงัเป็นตน้  

สงัขารร่างกายเมือ่เจริญเตบิโตเต็มทีแ่ลว้ก็ค่อยๆเสือ่มไป แปรสภาพไป ผมก็เริ่มขาว 

หนงัก็เริ่มเหีย่วย่น สุขภาพร่างกายก็จะมโีรคภยัเบยีดเบยีน กาํลงัวงัชาก็ค่อยๆถดถอย

ไป และในทีสุ่ดก็ตายจากไป ถูกแบกเขา้วดัเพือ่บาํเพญ็กศุลต่อไป เขา้วดัแบบน้ีไมไ่ด ้

กศุล ไมไ่ดป้ระโยชน ์ ถา้จะใหไ้ดก้ศุล ไดป้ระโยชน ์ เวลาเขา้วดัตอ้งเดนิเขา้ไปเอง เวลา

ไหวพ้ระตอ้งพนมมอืเอง อย่าใหค้นอืน่พนมมอืให ้เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรม ใหฟ้งัในขณะที่

ยงัมชีวีติอยู่ เพราะจะไดก้ศุล ไดป้ระโยชน ์ ไดอ้านิสงสอ์ย่างเต็มที ่ ใหดู้คนในพทุธกาล

เป็นตวัอย่าง คอืฟงัธรรมแลว้นาํไปปฏบิตัจินบรรลธุรรมคนในสมยัพทุธกาลนัน้มโีชค

วาสนามากทีไ่ดเ้กดิมาพบพระพทุธเจา้ ธรรมะทีพ่ระองคท์รงส ัง่สอนนัน้ไมใ่ช่ของยากเยน็

อะไร มนัขึ้นอยู่กบัผูส้อนวา่รูจ้ริงหรือไมจ่ริง ถา้รูจ้ริงพูดคาํสองคาํ คนฟงัก็เขา้ใจ 

สามารถทาํไดบ้รรลไุด ้ แต่ถา้คนสอนไมรู่จ้ริง ก็เหมอืนกบัคนตาบอดนาํทางคนตาบอด

ไป ต่างคนก็ต่างคลาํทางกนัไป ต่างคนต่างก็ไมรู่ว้า่เดนิไปทางทศิเหนือหรือทางทศิใต ้ ก็

เพราะตาบอดดว้ยกนัท ัง้คู่ ไมรู่ด้ว้ยกนัท ัง้คู่นัน่เอง  

สมยัน้ีฟงัธรรมะไมค่่อยเขา้ใจกนัสกัเท่าไร เพราะวา่สอนกนัไปแบบผดิๆถูกๆ เมือ่ฟงัแลว้

ไมเ่ขา้ใจก็ไมเ่กดิผล ไมบ่รรลธุรรมขึ้นมา อนัน้ีขึ้นอยู่กบัผูแ้สดงธรรม ถา้ผูแ้สดงเป็นพระ

อริยบคุคล เป็นผูรู้จ้ริงเหน็จรงิ ผูฟ้งัย่อมไดร้บัประโยชน ์เหมอืนกบัผูท้ีเ่คยมาวดัญาณฯ 

แลว้ เวลาบอกผูอ้ืน่วา่วดัญาณฯ เป็นอย่างไร จะเดนิทางมาวดัญาณฯมาไดอ้ย่างไร กจ็ะ
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สามารถบอกไดอ้ย่างถูกตอ้งแมน่ยาํ ผูฟ้งัย่อมสามารถมาถงึวดัญาณฯไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ไมห่ลงทาง ส่วนผูท้ีไ่มเ่คยมาวดัญาณฯ เลย เพยีงแต่เคยอ่านหนงัสอืเกี่ยวกบัวดัญาณฯ 

หรืออาจจะไดย้นิไดฟ้งัจากผูอ้ืน่ แต่ไมเ่คยมาเลย พอไปบอกผูอ้ืน่เขา้ ก็บอกไมถู่ก บอก

แบบผดิๆถูกๆ คนทีฟ่งัก็ฟงัแบบผดิๆถูกๆ พอจะมาก็มาแบบผดิๆถูกๆ อาจจะหลงทาง

ไปก็ได ้ท ัง้น้ีท ัง้นัน้ขึ้นอยู่กบัผูน้าํทางเป็นสาํคญั ถา้ผูน้าํทางรูจ้กัทศิทางทีถู่กตอ้งแลว้ ผูท้ี่

ไดร้บัการบอกเลา่ก็จะเดนิทางไปถงึจดุหมายปลายทางไดอ้ย่างถูกตอ้ง ผูแ้สดงธรรม ผู ้

ส ัง่สอนนัน้ จงึถอืวา่เป็นบคุคลทีส่าํคญัอย่างยิง่ในการชี้ทางใหแ้ก่ผูอ้ืน่  

ก่อนทีจ่ะไปสอนคนอืน่พระพทุธองคท์รงสอนใหส้อนตวัเราก่อน ใหม้ปีริยตัิ ปฏิบตัิ 

ปฏิเวธ ปริยตัคิอืการศึกษาเลา่เรียน เมือ่ศึกษาเลา่เรียนแลว้ใหเ้อาไปปฏบิตัจินบรรลผุล

เป็นปฏเิวธขึ้นมา สิง่ทีไ่ดร้ํา่เรียนมาแลว้ตอ้งพสูิจนก์บัตวัเองก่อน เช่นสงัขารท ัง้หลายเป็น

ของไมเ่ทีย่ง เราตอ้งเอาไปพสูิจนก์บัตวัเราก่อนวา่ ถา้เราปลอ่ยวาง ไมย่ดึสงัขารน้ีได ้ เรา

จะทกุขห์รือไมท่กุข ์ สิง่น้ีเราสามารถพสูิจนรู์ไ้ด ้ เช่นพจิารณาวา่ร่างกายเกดิมาแลว้มนั

ตอ้งตายไป อย่าไปเสยีดายมนั อย่าไปยดึมนั ถงึเวลาจะตายก็ตาย ไมต่อ้งไปห่วงไปยดึ

ตดิกบัมนั ถา้คดิอย่างนัน้แลว้ใจจะสบาย จะไมท่กุขก์บัอะไร แต่ถา้ยงัห่วงยงัอยากจะอยู่

ไปนานๆ ยงัอยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ใจมนัจะทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา น่ีคอืการ

ปฏบิตั ิหมายถงึการพจิารณา การปลอ่ยวาง ยอมรบัสภาพความเป็นจรงิของสิง่ท ัง้หลาย

ทีอ่ยู่รอบตวัเรา ถา้ทาํไดก้็จะเกดิความสุขใจขึ้นมา ใจจะสบาย อยู่ไปวนัๆ โดยไมย่ดึ ไม่

ตดิกบัอะไร  

อย่ามวัแต่ใชเ้วลาหาเงนิหาทองอย่างเดยีวโดยไมค่าํนึงถงึ สพัเพ สงัขารา อนิจจา เสยี

บา้งเลย วนัน้ีไดม้าเป็นรอ้ยลา้นพนัลา้น แต่พรุ่งน้ีอาจจะหวัใจวายตายไปก็ได ้ เงนิทองที่

มอียู่ก็เลยไมไ่ดใ้ชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ เป็นบญุ เป็นกศุล ปลอ่ยใหค้นอืน่เอาไปใชส้บาย 

เพราะไมม่กีสุลา ธมัมาไมเ่คยไดฟ้งัเทศน ์ฟงัธรรม ไมเ่คยคดิ ไมเ่คยสนใจธรรมะนัน่เอง 

ถา้มกีสุลา ธมัมาแลว้ มรีอ้ยลา้นพนัลา้น ตอ้งรีบเอาไปทาํประโยชน ์ดงัทีม่เีศรษฐคีนหน่ึง 

บริจาคเงนิหลายรอ้ยลา้น สรา้งโรงพยาบาลตามถิน่ทรุกนัดาร โดยตัง้ชื่อโรงพยาบาล

เหลา่น้ีวา่ โรงพยาบาลพระอาจารยม์ ัน่ เพราะมคีวามเคารพ ศรทัธา ซาบซึ้งในธรรมะที่
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พระอาจารยม์ ัน่ส ัง่สอน ทาํใหเ้ขาอยู่ในโลกน้ีไดด้ว้ยความเป็นสุข ไมท่กุขไ์มห่วิไปกบั

เรื่องราวต่างๆนานา เงนิทองทีม่อียู่ก็ไมรู่ว้า่จะเอาไปทาํอะไร เลยเอาไปสรา้งสิง่ทีเ่ป็น

ประโยชน ์เป็นบญุ เป็นกศุล ช่วยเหลอืเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั ทาํใหจ้ติใจมคีวามสุข อย่าง

วนัน้ีญาตโิยมไดส้ละเงนิทองซื้อกบัขา้วกบัปลามาถวายพระ ทาํบญุกบัพระ เพราะรูว้า่

พระไมม่อีาชพีทีจ่ะหาเงนิหาทองมาได ้ทกุสิง่ทกุอย่างขึ้นอยู่กบัญาตโิยมเป็นผูเ้ลี้ยงดูพระ

เณร ถา้ญาตโิยมไมเ่ลี้ยงดูพระเณร พระเณรก็จะลาํบาก แต่เมือ่มาเลี้ยงดูพระเณรแลว้ก็

เกดิความสุขสบายใจขึ้นมา เพราะไดแ้บ่งปนัความสุขใหแ้ก่ผูอ้ืน่ เกดิความปลื้มใจ ความ

ปีต ิความสบายใจ เป็นอาหารของจติใจ คอืบญุนัน่เอง  

ศาสนาสอนใหค้นฉลาด คนเราจะฉลาดไดต้อ้งอาศยัผูอ้ืน่ทีฉ่ลาดกวา่ มคีวามรู ้มธีรรมะ

มากกวา่เป็นครู เป็นอาจารย ์ อย่าคบคนโง ่ เพราะคนโงย่่อมไมส่ามารถสอนใหเ้ราฉลาด

ได ้ดงัในพระบาลทีีแ่สดงไวว้า่ อเสวนา จ พาลานัง บณัฑติานัญจ เสวนา เอตมัมงัคล

มตุตมงั การไดค้บบณัฑติ และการไม่คบคนชัว่ คนพาล คนโงน่ัน่เป็นมงคลอย่างย่ิง 

พยายามเขา้หาผูท้ีม่ธีรรมะ มปีญัญา แลว้เราจะไดป้ระโยชนจ์ากท่านเหลา่นัน้ จะไดท้ ัง้

บญุ ท ัง้กศุล คอืความสุขและความฉลาด ชวีติจะดาํเนินไปไดด้ว้ยความราบรื่นดงีาม อยู่

ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ปราศจากความทกุข ์การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๔ 

ความกตญั�ูกตเวท ี
๕ ธนัวาคม ๒๕๔๓ 

วนัน้ีเป็นวนัพ่อแห่งชาต ิทกุๆปีเมือ่ถงึวนัที ่๕ ธนัวาคม ซึง่เป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ผูท้รงเป็นทีร่กัและเคารพของพวกเรา รฐับาลได ้

กาํหนดวนัน้ีใหเ้ป็นวนัพ่อแห่งชาต ิมวีตัถปุระสงคใ์หลู้กๆ ทกุคนไดร้ะลกึถงึพระคุณของ

พ่อ และของแมด่ว้ย เพราะวา่บดิามารดาผูบ้งัเกดิเกลา้นัน้ เป็นผูท้ีม่คีวามสาํคญัต่อลูกๆ 

อย่างยิง่ เป็นตน้เหตทุีท่าํใหม้ลูีกๆเกดิมาได ้ ถา้ไมม่บีดิามารดา ลูกๆท ัง้หลายย่อมไม่

สามารถปรากฏตวัขึ้นมาในโลกน้ีได ้ พระคุณของพ่อแมจ่งึเป็นพระคุณอนัใหญ่หลวง 

ยิง่ใหญ่กวา่นํา้ในมหาสมทุร กวา้งกวา่ทอ้งฟ้าอย่างมากมาย พระพทุธองคท์รงตรสัสอน

ไวว้า่ ถงึแมจ้ะเลี้ยงดูพ่อแมอ่ย่างดทีีสุ่ด แบกหามท่านไวบ้นบ่า บนไหล ่ ใหท้่านขบัถา่ย

อจุจาระปสัสาวะใส่ตวัเรา บญุคุณของท่านก็ยงัทดแทนไมห่มด เพราะวา่พระคุณของทา่น

มาก ยิง่กวา่ทีลู่กๆจะสามารถทดแทนได ้ จงึควรพยายามขวนขวายทดแทนพระคุณของ

บดิามารดาใหไ้ดเ้ท่าทีจ่ะสามารถทาํได ้ อย่าปลอ่ยใหท้่านตอ้งอยู่อย่างอดๆอยากๆ 

ลาํบากยากเขญ็ อย่าปลอ่ยใหท้่านไปอยู่ตามสถานทีส่งเคราะหค์นชรา ท่านเลี้ยงดูเรามา

ได ้ จะลาํบากยากดมีจีนอย่างไรท่านก็เลี้ยงเรามาจนได ้ เมือ่ถงึเวลาทีเ่ราตอ้งเลี้ยงดูท่าน 

เราก็ตอ้งเลี้ยงดูท่านเหมอืนกนั อย่าปลอ่ยปละละเลยหนา้ทีอ่นัน้ี แลว้เราก็โยนหนา้ทีน้ี่ให ้

คนอืน่เขาไป เช่นไปฝากไวต้ามสถานทีเ่ลี้ยงคนแก่ คนชรา อนัน้ีแสดงถงึความไมก่ตญั�ู

กตเวท ีคนทีไ่มม่คีวามกตญั�ูกตเวทนีัน้เป็นคนไมด่ ี 

คนจะมคีวามกตญั�ูไดน้ัน้ ตอ้งเป็นคนทีม่คีวามสาํนึกในบญุคุณของผูท้ีม่พีระคุณกบั

เรา แลว้พยายามทดแทนบญุคุณของท่าน คนทีม่คีวามกตญั�ูกตเวทนีัน้ไม่วา่ไปอยู่ที่

ไหน กบัใคร ย่อมประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง เพราะวา่มแีต่คนชื่นชมยนิด ี

ยนิดทีีจ่ะสงเคราะหช่์วยเหลอืต่างกบัคนทีม่คีวามอกตญั�ู อยู่กบัใครก็ไมม่ใีครอยากจะ

สงเคราะห ์ เพราะวา่สงเคราะหไ์ปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ดไีมด่อีาจจะแวง้กดัเอาก็ได ้
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เหมอืนกบัอสรพษิ เราคงไดย้นิเรื่องชาวนากบังูเห่า ชาวนาไปพบงูเห่าตวัหน่ึงกาํลงั

บาดเจ็บไมส่บาย ชาวนานัน้ดว้ยความสงสารจงึนาํงูเห่าตวันัน้ไปดูแลรกัษาจนงูเห่าหายด ี

วนัดคีนืดชีาวนาเผลอไปเหยยีบหางเขา้ งูเห่าตวันัน้จงึกดัชาวนาจนถงึแก่ความตาย น่ี

เป็นลกัษณะของผูท้ีไ่มม่คีวามกตญั�ู เหมอืนกบัเดรจัฉาน ไมม่ปีญัญา ไมม่สีาํนึกใน

เรื่องผดิ ถูก ด ี ช ัว่ ไมรู่ว้า่ใครมพีระคุณต่อเขา ถา้อยากเป็นมนุษยท์ีด่ ี เป็นคนทีด่แีลว้ 

ตอ้งพยายามระลกึถงึพระคุณของท่านผูม้พีระคุณ ระลกึถงึพระคุณของบดิามารดาอยู่

เสมอๆ แลว้พยายามทดแทนพระคุณท่านตามแต่กรณีทีส่มควร  

พระพทุธองคท์รงใหค้วามสาํคญักบัคุณของบดิามารดาอย่างยิง่ แมก้ระท ัง่เวลาทีบ่วช

เป็นพระภกิษุสงฆ ์ ตามปกตแิลว้เวลาพระท่านออกไปบณิฑบาต อาหารทีท่่านไดจ้ากการ

บณิฑบาตนัน้ท่านหา้มไมใ่หเ้อาไปแจกคนอืน่ก่อน ใหเ้อาแจกกบัพระภกิษุสงฆก่์อน แลว้

ถงึค่อยเอาไปแจกคนอืน่ แจกลูกศิษยลู์กหาได ้ แต่ถา้เป็นกรณีของพ่อแมแ่ลว้ ท่าน

ยกเวน้ ท่านไมว่า่ อาหารทีไ่ดม้าจากการบณิฑบาตน้ี สามารถเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแมไ่ด ้

เพราะวา่พ่อแมน่ัน้เป็นบคุคลทีส่าํคญัอย่างยิง่กบัลูกๆ ท่านเปรียบเหมอืนกบัเป็นพระ

อรหนัตข์องลูกๆเลยทเีดยีว ดงันัน้เวลาอยากจะทาํบญุกบัพระอริยเจา้ พระอริยบคุคล 

หรือพระอรหนัต ์ ไมต่อ้งไปหาทีไ่หนไกล เรามพีระอรหนัตอ์ยู่ทีบ่า้นเราแลว้ ทาํบญุกบั

พระอรหนัตท์ีบ่า้นของเราก่อน ไดบ้ญุมากมายก่ายกอง ไมต่อ้งไปหาพระทีอ่ืน่ทาํหรอก 

นอกจากวา่หลงัจากทีเ่ราไดท้าํบญุกบัพ่อแมข่องเราแลว้ อยากจะทาํบญุกบัพระอรหนัต์

ขา้งนอกแลว้ก็ค่อยไป แต่อย่าลมืพระอรหนัตท์ีบ่า้นของเรา เลี้ยงดูท่านใหด้ก่ีอน อย่าให ้

ท่านตอ้งอยู่อย่างลาํบากยากเยน็เขญ็ใจแย่กวา่เรา เราอยู่อย่างไร เรามคีวามสุขอย่างไร ก็

ใหท้่านอยู่เหมอืนกบัเรา ไมใ่ช่เราอยู่สุขอยู่สบาย เรารํา่รวยแลว้ แต่ท่านตอ้งอยู่อย่าง

ลาํบากยากจน มคีวามเป็นอยู่อย่างอดๆอยากๆ อย่างน้ีไมถู่ก  

พระพทุธเจา้ทรงแสดงสุภาษติไวว้า่ มาตาปิตอุปุฎัฐานัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การไดเ้ลี้ยง

ดูบิดามารดานั้นเป็นมงคลอย่างย่ิง เป็นสริิมงคลกบัตวัเรา ไมม่ใีครอยากจะประสบกบั

ความหายนะ ความทกุข ์ ความฉิบหาย ความเสือ่มเสยี ทกุคนปรารถนาความผาสุก 

ความเจริญรุ่งเรือง ความมสีริิมงคล พระพทุธองคจ์งึทรงชี้ทางแห่งความมสีริิมงคล วา่
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อยู่ทีก่ารกระทาํของเรานัน่เอง การกระทาํทีด่ทีีง่าม ก็เริ่มจากความเป็นผูม้คีวามกตญั�ู

กตเวท ี คอยเลี้ยงดูบดิามารดา นอกจากการเลี้ยงดูบดิามารดาแลว้นัน้ การทดแทน

พระคุณของบดิามารดา ยงัมอีกีหลายวธิดีว้ยกนัเช่น ถา้เรายงัเป็นผูท้ีย่งัอยู่ในความ

ปกครองของท่าน ก็ขอใหเ้รามคีวามเคารพในโอวาทของท่าน ท่านอบรมส ัง่สอนอะไร ก็

ขอใหเ้ราเชื่อฟงั ถงึแมว้า่สิง่ทีท่่านบอกเรา ท่านสอนเราอาจจะไมเ่ขา้หู ไมถู่กใจเรา ก็

ขอใหเ้ราระงบัโทสะไว ้ อย่าไปตอบโต ้ อย่าไปเถยีงท่าน เพราะวา่บดิามารดาส ัง่สอนดว้ย

ความเมตตา ดว้ยความหวงัด ีท่านผ่านรอ้นผ่านหนาวมาก่อนเรา ท่านรูจ้กัสิง่ผดิถูกดชี ัว่ 

ดกีวา่เรา เมือ่ท่านเหน็วา่เรากาํลงัดาํเนินชวีติของเราไปในทศิทางทีไ่มถู่กตอ้ง ท่านกห็า้ม

เรา ซึง่มกัจะไมค่่อยถูกใจเราเพราะวา่ใจเราถูกกเิลสครอบงาํทาํใหอ้ยากไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ี

ไมง่าม เช่นชอบออกไปเทีย่วเตร่ ไปเลน่การพนนั กนิเหลา้เมายาเป็นตน้  

เวลาบดิามารดาเหน็เรากาํลงัเดนิไปในทศิทางทีไ่มถู่กตอ้ง ท่านก็คอยใหส้ต ิ วา่กลา่ว

ตกัเตอืน แมว้า่เราจะเกดิความไมพ่อใจ เกดิโทสะขึ้นมา เพราะไปขดักเิลสเรา ก็ตอ้ง

พยายามตัง้สตไิวใ้หม้ ัน่ พยายามบอกตวัเองวา่ น่ีพ่อแมเ่รา ท่านสอนเรา ชี้ขมุทรพัย์

ใหก้บัเรา สิง่ไหนทีไ่มถู่ก ไมด่ไีมง่ามนัน้ บางทเีรามองไมเ่หน็ มองขา้มไป เมือ่ท่านเตอืน

แลว้ เรารู ้ เราจะไดแ้กไ้ข ชวีติเราก็จะปลอดภยั ถา้เราดาํเนินไปในวถิทีางทีไ่มถู่กตอ้ง 

เช่นเอาแต่เทีย่วเตร่ เกยีจครา้น ไมไ่ปโรงเรียน ไม่เรียนหนงัสอื ไมท่าํมาหากนิ เอาแต่ใช ้

เงนิใชท้อง ต่อไปเงนิทองก็จะหมด แลว้ชวีติเราจะลาํบาก เพราะวา่เมือ่หมดเงนิหมดทอง

แลว้ จะเอาเงนิทีไ่หนมาใชจ่้าย เมือ่หาเงนิหาทองดว้ยความสุจริตไมไ่ด ้ก็ตอ้งหาดว้ยวธิีที่

ไมสุ่จริต เช่นประกอบมจิฉาชพีท ัง้หลาย ขายยาเสพตดิ ขายตวัเป็นตน้  

ท ัง้น้ีท ัง้นัน้เกดิจากการทีด่าํเนินชวีติไปในทศิทางทีไ่มถู่กตอ้ง ไมรู่จ้กัเบรกตวัเอง เวลา

บดิามารดาคอยส ัง่คอยสอนก็ไมเ่ชื่อฟงั แลว้สุดทา้ยใครจะเป็นคนรบัเคราะหถ์า้ไมใ่ช่ตวั

เราเอง พ่อแมก่็ตอ้งมาทกุขไ์ปดว้ยกบัเรา แต่ถา้เชื่อฟงัและประพฤตปิฏบิตัติวั ใหด้ใีห ้

งามตามทีท่า่นส ัง่สอน ชวีติของเราก็จะเป็นไปไดด้ว้ยความราบรื่นดงีาม มแีต่ความ

เจริญรุ่งเรือง พ่อแมก่็มคีวามสุข เพราะวา่หวัใจของพ่อแมน่ัน่ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หนหรอก ก็อยู่

ทีลู่กๆนัน่เอง อยู่ทีก่ารอยากจะใหลู้กๆ มคีวามสุข มคีวามเจริญ อยากใหลู้กไดด้บิไดด้ ี
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แต่ถา้ลูกเกดิตกทกุขไ์ดย้าก ตกระกาํลาํบาก ตดิคุกตดิตะราง ก็เหมอืนกบัพาจติใจของ

พ่อแมใ่หไ้ปตดิคุกตดิตะรางดว้ย ถา้อยากใหพ้่อแมอ่ยู่ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ก็ขอให ้

พยายามประพฤตติวัใหด้งีาม คอยดูตวัเองอยู่เสมอ วา่วถิชีีวติของเรานัน้เป็นไปใน

ทศิทางทีด่งีามหรือเปลา่ อยู่ห่างจากอบายมขุหรือเปลา่ เช่นยาเสพตดิก็ด ี เลน่การพนนัก็

ด ี การคบคนทีไ่มด่กี็ด ี ความเกยีจครา้นก็ด ี การเทีย่วเตร่กลางคํา่กลางคนืก็ด ี เหลา่น้ี

เป็นสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม ทาํไปแลว้จะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี ความหายนะแก่ตวัเราเอง และ

สรา้งความไมส่บายใจใหก้บับดิามารดา สรา้งความทกุขใ์หก้บัพ่อแมข่องเรา  

ถา้อยากจะเป็นคนด ี มคีวามกตญั�ูกตเวท ี ก็ขอใหพ้ยายามนอ้มเอาโอวาทของบดิา

มารดาเขา้มาใส่ใจ พยายามประพฤตปิฏบิตัติวัเราใหอ้ยู่ในทศิทางทีด่งีาม แลว้ชวีติของ

เราก็จะดาํเนินไปไดอ้ย่างราบรื่น พ่อแมก่็จะมคีวามสุข เราก็จะเป็นคนทีม่คีวามกตญั�ู

กตเวท ี ไปอยู่ทีไ่หนย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองโดยถ่ายเดยีว ขอฝาก

เรื่องความกตญั�ูกตเวท ี เรื่องพระคุณของบดิามารดาใหก้บัพวกเราท ัง้หลายทีเ่ป็นลูกๆ 

จงระลกึอยู่เสมอทกุเมือ่เชื่อวนั อย่าลมืเป็นอนัขาดวา่การทีเ่รามตีวัตนขึ้นมาไดน้ัน้ก็

เพราะบดิามารดาของเรา และหลงัจากทีบ่ดิามารดาไดถ้งึแก่กรรมตายไปแลว้ เรายงั

ทดแทนบญุคุณของท่านไดด้ว้ยการทาํบญุอทุศิส่วนบญุส่วนกศุลไปใหก้บัท่าน เช่นวนัน้ี

เรามาทาํบญุกนั ก็ขอใหเ้รากรวดนํา้อทุศิส่วนกศุลใหก้บัท่าน ถา้บดิามารดาไดล้ว่งลบัไป

แลว้เผือ่ท่านรออทุศิส่วนกศุลอนัน้ีอยู่ ท่านก็จะไดร้บัประโยชนจ์ากทีเ่ราทาํใหใ้นวนัน้ี 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๕ 

อจนิไตย 
๙ ธนัวาคม ๒๕๔๓ 

พวกเราทกุคนนัน้ถอืวา่เป็นผูม้วีาสนา มคีวามด ี มโีชคทีไ่ดม้าพบกบัพระพทุธศาสนา 

แลว้ก็มจีติศรทัธา มคีวามเลือ่มใสในพระพทุธเจา้ ในพระธรรมคาํสอน และในพระอรยิ

สงฆส์าวกท ัง้หลาย การทีเ่ราไดม้คีนอย่างพระพทุธเจา้เป็นผูน้าํทาง ชี้ทางใหน้ ัน้ ถอืวา่

เป็นสิง่ทีห่าไดย้าก เพราะคนอย่างพระพทุธเจา้เป็นคนแบบหน่ึงไมม่สีอง เป็นคนทีไ่มม่ี

ใครสามารถจะเทยีบเทา่ได ้ ในเรื่องสตปิญัญา ความรู ้ ความฉลาดท ัง้หลาย การทีเ่ราได ้

พระพทุธเจา้เป็นผูน้าํทาง ก็เปรียบเหมอืนคนตาบอดทีม่คีนตาดนีาํทางให ้ ถา้ไมม่คีนนาํ

ทาง เวลาจะเดนิไปไหนมาไหน ก็จะเป็นความลาํบากยากเยน็ ไมรู่ว้า่จะเดนิไปชนกบั

อะไรหรือเปลา่ จะเดนิตกหลมุตกบ่อทีไ่หนบา้ง ก็ไมส่ามารถจะรูไ้ด ้ เวลาเดนิก็ตอ้งคลาํ

ไป ค่อยๆไป ไมส่ามารถจะไปไหนไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว เหมอืนกบัทีม่คีนตาดนีาํทาง  

ชวีติจติใจของเราก็เปรียบเหมอืนคนตาบอด เพราะจติใจเรานัน้ยงัมอีวชิชาความหลง

ความมดืบอดครอบงาํจติใจอยู่ ไมส่ามารถมองเหน็สิง่ต่างๆตามความเป็นจรงิได ้จงึตอ้ง

อาศยัคนทีต่าดอีย่างพระพทุธเจา้ พระอรหนัตส์าวกท ัง้หลาย ผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรม 

สามารถทีจ่ะรูส้ิง่ต่างๆ ทีป่ถุชุนคนธรรมดาสามญัอย่างพวกเราทีย่งัมคีวามมดืบอด มี

กเิลส มอีวชิชา ความหลงครอบงาํจติใจอยู่ ไมส่ามารถทีจ่ะรูจ้ะเหน็ไดอ้ย่างที่

พระพทุธเจา้ พระอรหนัตส์าวกท ัง้หลายทรงรู ้ ทรงเหน็ได ้ เราจงึตอ้งพึง่พระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ เป็นผูน้าํทางพาเราไปสู่ทศิทางทีด่ ี ทีง่าม คอืนาํไปสู่ความร่มเยน็เป็นสุข

นัน่เอง  

สิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธองคท์รงรูท้รงเหน็นัน้ หรือพระอริยสงฆส์าวกทรงรูท้รงเหน็นัน้ทา่น

บอกวา่มอียู่ ๔ อย่างดว้ยกนั ทีเ่หลอืวสิยัปถุชุนคนธรรมดาสามญัอย่างพวกเราจะ

สามารถเขา้ใจได ้คดิไดด้ว้ยตวัเอง คอืคดิแลว้จะเกดิความเขา้ใจไดน้ัน้เป็นไปไมไ่ด ้พระ
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พทุธองคท์รงบอกวา่ถา้คดิไปแลว้จะทาํใหเ้ราเป็นบา้ไปได ้หรือเสยีสตไิปได ้เพราะวา่เป็น

เรื่องทีเ่หนือความสามารถของสตปิญัญาของปถุชุนคนธรรมดาจะสามารถเขา้ใจได ้ สิง่ท ัง้ 

๔ ประการน้ีพระพทุธเจา้ทรงเรียกวา่ อจนิไตย คอืเหนือจนิตนาการ เหนือความคดิอ่าน

ของปถุชุนคนธรรมดาสามญัอย่างพวกเราทีจ่ะคดิแลว้เกดิความเขา้อกเขา้ใจได ้ อจนิไตย

ท ัง้ ๔ ประการน้ีประกอบไปดว้ย  

๑. พทุธวิสยั คอืความรูค้วามสามารถของพระพทุธเจา้นัน้เป็นสิง่ทีเ่ราไมส่ามารถทีจ่ะ

หย ัง่ถงึ เขา้ใจไดว้า่ทาํไมพระพทุธเจา้จงึทรงรู ้ ทรงเหน็ ทรงมคีวามสามารถมากมายก่าย

กอง ผดิจากมนุษยค์นธรรมดาสามญั  

๒. ฌานวิสยั คอืเรื่องของฌานสมาบตั ิเช่นทาํไมคนเราบางคนถงึเขา้ฌานนัง่อยู่เฉยๆ ได ้

เป็นวนัๆ โดยทีไ่มต่อ้งกนิขา้วไมต่อ้งหลบัไมต่อ้งนอน สิง่น้ีเป็นเรื่องของผูป้ฏบิตัเิท่านัน้

จะรู ้จะเขา้ใจได ้ถา้คนทีไ่มเ่คยประพฤตปิฏบิตัมิานัง่คดิ นอนคดิยงัไงก็ไมส่ามารถเขา้ใจ

ได ้ อย่างพวกเราน้ี เพยีงแต่นัง่เฉยๆ แค่ ๑๕ นาท ี หรือครึ่งช ัว่โมงก็จะนัง่กนัไมไ่ดอ้ยู่

แลว้ แลว้ทาํไมคนบางคนจงึนัง่หลบัตาน่ิงเฉยอยู่เป็นวนัๆได ้ น้ีคอืการเขา้ฌานสมาบตั ิ

ซึง่ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีป่ถุชุนคนธรรมดาสามญัจะเขา้ใจได ้ 

๓. กรรมวิสยั เรื่องของกรรมน้ีเป็นเรื่องทีเ่หนือวสิยัของมนุษยป์ถุชุนคนธรรมดาจะเขา้ใจ

ไดว้า่ เมือ่ทาํกรรมอนัหน่ึงอนัใดไวแ้ลว้ ผลทีจ่ะตามมานัน้จะเป็นอย่างไร หรือการที่

มนุษยห์รือสตัวท์ ัง้หลายทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษยห์รือเป็นสตัวใ์นโลกน้ีนัน้ ไดก้ระทาํอะไร

มาในอดตี เรื่องน้ีเราไมส่ามารถทีจ่ะรูเ้หน็ได ้เพราะเป็นเรื่องขา้มภพขา้มชาต ิพวกเราเหน็

ไดแ้ต่สิง่ทีเ่ป็นอยู่ในชาตน้ีิเท่านัน้เอง แต่เราไมรู่ว้า่ชาตก่ิอนมจีริงหรือเปลา่ ชาตหินา้มจีริง

หรือเปลา่ สิง่เหลา่น้ีไมส่ามารถจะรูไ้ดจ้ากความนึกคดิของเราเอง แต่เป็นสิง่ทีจ่ะรูไ้ดจ้าก

การประพฤตปิฏบิตัธิรรมเท่านัน้ คอืตอ้งนัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนาเท่านัน้ จงึจะเขา้สู่ความ

จริงอนัน้ีได ้ 

๔. โลกวิสยั คอืเรื่องของความเป็นมาของโลกน้ี วา่โลกน้ีเป็นมาอย่างไร เกดิขึ้นมาได ้

อย่างไร มใีครเป็นคนสรา้งมาหรือเปลา่ หรือไมม่คีนสรา้ง เรื่องอย่างน้ีเป็นเรื่องทีเ่หนือ
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วสิยัของมนุษยท์ีจ่ะสามารถรูเ้หน็ได ้ เลยกลายเป็นเรื่องทีถ่กเถยีงกนัไปต่างๆนานา บาง

คนก็วา่มพีระเจา้สรา้งโลกขึ้นมา บางคนก็บอกวา่ไมม่พีระเจา้ ไมม่ใีครสรา้งโลก เป็นเรื่อง

ของเหต ุ เป็นเรื่องของปจัจยั เป็นเรื่องของธาตทุ ัง้ ๖ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศธาต ุ

และวิญญาณธาต ุ เมือ่เกดิปฏกิริิยาขึ้นมาก็ทาํใหเ้กดิเป็นโลก เป็นดาว เป็นเดอืน เป็น

สตัว ์เป็นบคุคล อย่างน้ีเป็นตน้ เป็นเรื่องที่ถกเถยีงกนัมา  

สิง่เหลา่น้ีนัน้ถา้พวกเราปถุชุนมานัง่คดิกนั แลว้นาํมาสนทนากนั มาถกเถยีงกนั มนัก็

เหมอืนกบัคนตาบอด ๕ คนทีไ่ปลูบคลาํตวัชา้งในส่วนต่างกนั คนตาบอดคนหน่ึงไปคลาํ

งวงชา้งแลว้ก็บอกวา่ชา้งน้ีเหมอืนงู อกีคนหน่ึงไปคลาํทีห่างชา้งก็บอกวา่ชา้งน้ีเหมอืน

เชอืก อกีคนหน่ึงไปคลาํทอ้งชา้งก็บอกวา่ชา้งน้ีเหมอืนฝาผนงั แต่ละคนนัน้ก็ถูก เพราะ

สิง่ทีต่วัเองไปจบัไปคลาํมนัก็เป็นไปในลกัษณะนัน้ๆ แต่ไมค่รบถว้นบริบูรณ์ เป็นจริง

เพยีงบางส่วนเท่านัน้เอง เรื่องของอจนิไตยน้ีก็เช่นกนั พวกเราเป็นเหมอืนกบัคนตาบอด

ทีไ่ปลูบคลาํตวัชา้ง ไปคลาํถูกส่วนไหนก็บอกวา่ชา้งนัน้เป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างน้ี เป็น

เหมอืนกาํแพงบา้ง เป็นเหมอืนเชอืกบา้ง เป็นเหมอืนงูบา้ง แต่มนัไมต่รงกบัความเป็นจริง 

จะรูจ้ะเหน็ความเป็นจริงเหลา่น้ีได ้ ก็ต่อเมือ่ไดป้ระพฤตปิฏบิตัธิรรม เจริญจติตภาวนา 

นัง่ทาํสมาธิ เจริญวปิสัสนาเท่านัน้ จงึจะสามารถเขา้อกเขา้ใจได ้ เพราะวา่การปฏบิตัจิติต

ภาวนานัน้ เป็นการสรา้งแสงสวา่งใหเ้กดิขึ้นมาในจติใจสรา้งดวงตาแห่งธรรมใหเ้กดิขึ้น 

ผูใ้ดมดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ผูน้ ัน้ย่อมเขา้ใจ ย่อมรูใ้นสิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ พระอริย

สงฆส์าวกท ัง้หลายท่านไดท้รงรู ้ทรงเหน็ เพราะวา่สิง่เหลา่น้ีเป็นสิง่ทีม่อียู่ เพยีงแต่วา่จะมี

ตาดูหรือเปลา่เท่านัน้เอง  

ระหวา่งคนตาดกีบัคนตาบอด คนตาบอดย่อมไมส่ามารถมองเหน็สิง่ต่างๆทีค่นตาดี

มองเหน็กนัได ้แต่ถา้มใีครบริจาคดวงตาใหเ้ขา แลว้ทาํใหเ้ขามองเหน็ได ้เขาก็จะมองเหน็

สิง่ต่างๆเหมอืนกบัคนตาด ีฉนัใดสิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ พระอรหนัตส์าวกท ัง้หลาย ทรง

รูท้รงเหน็นัน้ ก็เป็นสิง่ทีม่อียู่เป็นอยู่ แต่เป็นสิง่ทีพ่วกเราปถุชุนท ัง้หลายยงัไมส่ามารถเหน็

ได ้ ยงัไมส่ามารถรูไ้ด ้ เพราะวา่พวกเรายงัขาดแสงสวา่งแห่งธรรม ธมัโม ปทีโป หรือ

ดวงตาแห่งธรรมนัน่เอง แต่สิง่เหลา่น้ีนัน้ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีสุ่ดวสิยัของมนุษยป์ถุชุนอย่าง
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พวกเรา เราจะเหน็สิง่เหลา่น้ีไดถ้า้มศีรทัธา คอืเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอนวา่เป็น

สิง่ทีเ่ป็นจริง พระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็จรงิ ไมไ่ดป้ัน้ขึ้นมาหลอกพวกเรา ขอใหเ้ราเชื่อ

แลว้นอ้มเอาไปประพฤตปิฏบิตัติามทีพ่ระองคท์รงส ัง่สอน คอืทาํแต่ความด ีละเวน้ความ

ชัว่ ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ละความโลภ ความโกรธ ความหลง ดว้ยการเจริญจติต

ภาวนา นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา เมือ่ไดบ้าํเพญ็จติตภาวนา แลว้ จติใจกจ็ะค่อยๆสะอาด

หมดจดขึ้นไปตามลาํดบั จนกระท ัง่ในทีสุ่ดก็จะชาํระสิง่สกปรก กเิลสเครื่องเศรา้หมอง 

ความมดืบอดทีค่รอบงาํจติใจใหห้มดไปได ้ 

เมือ่ความมดืบอดหมดไปก็จะมแีต่ความสว่าง เพราะความสวา่งและความมดือยู่ดว้ยกนั

ไมไ่ด ้ถา้มสีิง่หน่ึงตอ้งไมม่อีกีสิง่หน่ึง ถา้ไมม่สีิง่หน่ึงก็ตอ้งมอีกีสิง่หน่ึง คอืถา้มคีวามมดื

ก็ไมม่คีวามสวา่ง ถา้มคีวามสวา่งก็ไมม่คีวามมดื เรื่องของจติใจก็เช่นเดยีวกนั พวกเรา

ปถุชุนนัน้ยงัมคีวามมดืบอดอยู่ คอืไมส่ามารถรูเ้หน็ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรู ้ ทรงเหน็ได ้

แต่ถา้นอ้มเอาสิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนมาประพฤตปิฏบิตักิบัตวัเรา กบักาย วาจา ใจ

ของเราแลว้ จติใจก็จะค่อยๆ สวา่งขึ้นๆ แลว้ก็จะค่อยๆเหน็สิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ทรงรู ้ทรงเหน็ จนในทีสุ่ดก็จะไดรู้ ้ ไดเ้หน็ท ัง้หมด เพราะเป็นสิง่ทีผู่ป้ระพฤตปิฏบิตัพิงึรู ้

พงึเหน็ได ้ 

อย่างพระอรหนัตส์าวกท ัง้หลาย เริ่มตน้ท่านก็เป็นปถุชุนคนธรรมดาสามญัอย่างเราอยา่ง

ท่านน้ีเอง แต่หลงัจากไดย้นิไดฟ้งัธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ ก็เกดิมศีรทัธา มี

วริิยะ คอืมคีวามเชื่อ มคีวามขยนัหม ัน่เพยีรทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัติามในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอน มขีนัต ิ ความอดทน มคีวามอดกล ัน้ เพราะการทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัติามใน

สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไดน้ัน้ ไมใ่ช่เป็นของงา่ย แต่เป็นเหมอืนกบัการปีนเขา 

เหมอืนกบัการเขน็ครกขึ้นภูเขา ไม่ใช่เป็นการลงจากเขา ลงจากเขาเป็นของงา่ย แต่การ

ปีนขึ้นเขาน่ีเป็นของยาก ฉนัใดการกระทาํความด ี การละเวน้ความชัว่ การบาํเพญ็จติต

ภาวนาน้ีเป็นของยาก แต่ไมเ่หลอืวสิยัของปถุชุนอย่างเราอย่างท่าน ซึง่มหีลายท่านท ัง้ใน

อดตีและปจัจบุนัทีส่ามารถบรรลเุป็นพระอรหนัตก์นัไดด้ว้ยศรทัธาความเชื่อ ดว้ยวริิยะ 

ความขยนัหม ัน่เพยีร และดว้ยขนัต ิความอดทน  
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ถา้เราปรารถนาความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความฉลาดรูเ้หน็อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ และ

พระอรหนัตส์าวกท ัง้หลายไดท้รงรู ้ ทรงเหน็ แลว้ละก็ ขอใหพ้วกเราท ัง้หลายจงมศีรทัธา 

ความเชื่อในพระธรรมคาํสอน มวีริิยะ ความอตุสาหะ ความขยนัหม ัน่เพยีรทีจ่ะประพฤติ

ปฏบิตั ิตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ และมขีนัต ิมคีวามอดทน ต่อสูก้บัความยากลาํบาก

ท ัง้หลาย แลว้ในทีสุ่ด ผลอนัประเสริฐทีพ่ระพทุธเจา้ และพระอรหนัตส์าวกท ัง้หลายได ้

พบ ก็จะเป็นสิง่ทีเ่รา จะไดพ้บเหมอืนกนั การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๖ 

สปัปรุสิธรรม ๗ 
๑๐ ธนัวาคม ๒๕๔๓ 

มนุษยก์บัเดรจัฉานนัน้มที ัง้สิง่ทีค่ลา้ยคลงึกนัและมสีิง่ทีแ่ตกต่างกนั สิง่ทีค่ลา้ยคลงึมอียู่ 

๔ ประการดว้ยกนัคอื ๑. สตัวเ์ดรจัฉานกบัมนุษยต์อ้งรบัประทานอาหารเหมอืนกนั ๒. 

มกีารขบัถ่าย ๓. มกีารพกัผ่อนนอนหลบั ๔. มกีารสบืพนัธุ ์ น่ีคอืสิง่ทีม่นุษยแ์ละ

เดรจัฉานมคีวามคลา้ยคลงึกนั สิง่ทีแ่ยกความเป็นมนุษยอ์อกจากเดรจัฉานนัน้ อยู่ที่

วธิีการกระทาํสิง่เหลา่น้ี มนุษยจ์ะไมเ่บยีดเบยีนกนั ไมแ่ก่งแย่งกนั ไมท่าํรา้ยกนัในการ

ดาํรงชพี สตัวเ์ดรจัฉานตอ้งแก่งแย่งกนัโดยการใชก้าํลงัเป็นหลกั ผูใ้ดมกีาํลงัมากกวา่ผู ้

น ัน้ย่อมไดม้ากกวา่ มนุษยเ์ป็นสตัวท์ีเ่จริญ เป็นสตัวท์ีป่ระเสริฐ เป็นสตัวท์ีรู่ว้า่ทกุๆ ชวีติ

ทีเ่กดิมาในโลกน้ีนัน้ มคีวามปรารถนาทีจ่ะมคีวามสุขดว้ยกนัทกุๆชวีติ ไมม่ใีครอยากจะ

เจอความทกุขท์รมาน ความเจ็บปวด มนุษยจ์งึมคีวามเคารพในสทิธิมนุษยชนของแต่ละ

บคุคล สทิธิทีจ่ะอยู่ดว้ยกนัดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ไมว่า่จะเป็นการดาํรงชพี การ

ขบัถ่าย การพกัผ่อนนอนหลบั การสบืพนัธุก์็ด ีหรือจะทาํอะไรก็ด ีย่อมตอ้งทาํดว้ยความ

สุจริต ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ หรือกบัตวัเอง  

ความประเสริฐของมนุษยน์ัน้ไมไ่ดอ้ยู่ทีรู่ปร่างหนา้ตา แต่อยู่ทีคุ่ณธรรมประจาํจติใจ 

เรยีกวา่สปัปรุิสธรรม ธรรมของสตับรุุษ ของคนด ีมอียู่ ๗ ประการคอื ๑. รูเ้หต ุ๒. รู ้

ผล ๓. รูต้น ๔. รูบ้คุคล ๕. รูส้งัคม ๖. รูป้ระมาณ ๗. รูก้าล น่ีคอืสิง่ทีม่นุษยส์ามารถจะ

รูไ้ด ้ เพราะมผูีค้อยใหก้ารอบรมส ัง่สอนเช่นบดิามารดา ครูบาอาจารย ์ ซึง่ต่างจากพวก

สตัวเ์ดรจัฉานทีข่าดผูค้อยใหก้ารอบรมส ัง่สอน การทีจ่ะเป็นมนุษยห์รือเป็นเดรจัฉานนัน้ 

ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัรูปร่างโดยถ่ายเดยีว มนุษยอ์าจจะไมเ่ป็นมนุษยก์็ไดถ้า้หากขาดคุณธรรม

ท ัง้ ๗ ประการน้ี คอืประเภททีม่ร่ีางกายเป็นมนุษยแ์ต่จติใจไมไ่ดเ้ป็นมนุษย ์ บคุคลที่

ตอ้งการจะรกัษาความเป็นมนุษย ์ เป็นสตับรุุษ เป็นคนดไีว ้ ตอ้งคอยรกัษาสปัปรุิสธรรม

ท ัง้ ๗ ประการน้ีไว ้ดว้ยการศึกษาแลว้นาํเอาไปประพฤตปิฏบิตั ิ 
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๑. การรูเ้หตคุอืรูว้า่การกระทาํทางกาย ทางวาจา ทางใจนัน้เป็นเหต ุ เมือ่กระทาํไปแลว้

ย่อมมผีลตามมา ถา้อยากไดผ้ลทีด่ ี การกระทาํตอ้งด ี คอืสุจริตกาย สุจรติวาจา และ

สุจริตใจ เช่นละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ ละเวน้จากการ

ประพฤตผิดิประเวณี ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา น้ีคอื

การกระทาํทีสุ่จริตเป็นเหตทุีด่ ีเมือ่ทาํไปแลว้จะนาํมาซึง่ผลทีด่ ีน่ีคอืการรูเ้หต ุ 

๒. การรูผ้ลคอืรูว้า่สิง่ทีต่ามมาจากเหตคุอืผล ผลทีต่ามมาจากการกระทาํมอียู่ ๓ อย่าง 

คอืความสุข ความทกุข ์ และความไมสุ่ขไมท่กุข ์ ผูท้ีป่รารถนาความสุข ไมป่รารถนา

ความทกุข ์ ตอ้งรูว้า่ความสุข ความทกุขน์ ัน้ เป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํทางกาย วาจา 

ใจ การกระทาํความชัว่มคีวามทกุขเ์ป็นผล การกระทาํความดมีคีวามสุขเป็นผล อย่าง

วนัน้ีญาตโิยมมาทาํบญุถวายทานใหก้บัพระสงฆอ์งคเ์จา้ ถอืวา่เป็นการกระทาํทีด่ ี เพราะ

ทาํไปแลว้ไมม่ใีครเดอืดรอ้น ทกุคนสบายใจ ทกุคนมคีวามสุข ผูใ้หก้็มคีวามสุข ผูร้บัก็มี

ความสุข ถอืวา่เป็นการทาํความด ีแต่ถา้เมือ่คนืน้ีไปกนิเหลา้เมายา แลว้ขบัรถไปชนผูอ้ืน่

เขา้ ปญัหาก็ตามมา คนทีถู่กรถชนก็มคีวามทกุข ์คนขบัรถก็มคีวามทกุข ์น่ีคอืการกระทาํ

ทีไ่มด่ ี เพราะทาํไปแลว้ทาํใหผู้อ้ืน่และตนเองเดอืดรอ้น ถา้รูจ้กัเหตดุชี ัว่ ย่อมทาํดลีะช ัว่ 

ผลทีต่ามมาย่อมเป็นผลดโีดยถ่ายเดยีว คอืพยายามกระทาํความด ีน่ีคอืการรูผ้ล  

๓. การรูจ้กัตนคอืการรูจ้กัตวัเราเอง รูว้า่เราเป็นใคร เป็นผูช้ายหรือเป็นผูห้ญงิ เป็นเด็ก

หรือเป็นผูใ้หญ่ เป็นพระหรือเป็นฆราวาส คนเราเกดิมาย่อมมคีวามแตกต่างกนั บางคน

เกดิมาเป็นผูช้าย บางคนเกดิมาเป็นผูห้ญงิ เป็นผูช้ายตอ้งทาํตวัอย่างไร เป็นผูห้ญงิตอ้ง

ทาํตวัอย่างไร ถา้เป็นผูช้ายแลว้ทาํตวัเป็นผูห้ญงิก็เป็นบคุคลทีผ่ดิเพี้ยน แปลกประหลาด 

คนอืน่ตาํหนิตเิตยีนได ้คนอืน่ไมค่บคา้สมาคมดว้ย เพราะคดิวา่เป็นคนสตไิมด่ ีตอ้งรูจ้กั

ประพฤตตินใหส้มควรแก่ฐานะของตน ตอ้งรูจ้กัวางตวัใหเ้หมาะสมแก่ฐานะของตน เป็น

ผูห้ญงิก็ตอ้งวางตวัอย่างหน่ึง เป็นผูช้ายก็ตอ้งวางตวัอกีอย่างหน่ึง เป็นฆราวาสก็ตอ้งวาง

ตวัอย่างหน่ึง เป็นพระก็ตอ้งวางตวัอกีอย่างหน่ึง เป็นผูน้าํก็ตอ้งวางตวัอย่างหน่ึง เป็นผู ้

ตามก็ตอ้งทาํตวัอกีแบบหน่ึง แต่ละคนนัน้มสีมมตุไิมเ่หมอืนกนั ฐานะไมเ่หมอืนกนั 

ทกุๆคนตอ้งรูจ้กัตวัเอง และประพฤตตินใหถู้กตอ้ง ถา้ประพฤตผิดิแลว้จะทาํใหอ้ยู่ใน
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สงัคมไมไ่ด ้ ตอ้งถูกขบัออกจากสงัคม หรือไมก่็ถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะราง เพราะวา่เมือ่

กระทาํตวัเองไมเ่หมาะสมแลว้ก็จะไปสรา้งความวุน่วาย สรา้งความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ผูอ้ืน่ 

ทาํใหส้งัคมนัน้ไมอ่ยู่เยน็เป็นสุข เราจงึตอ้งรูจ้กัตน แลว้ก็ประพฤตตินใหถู้กตอ้งตาม

ฐานะของตน น่ีคอืการรูต้น  

๔. การรูบ้คุคล คอืรูผู้อ้ืน่ เช่นรูพ้่อ รูแ้ม ่รูพ้ี ่ รูน้อ้ง รูญ้าตสินิทมติรสหาย รูบ้คุคลต่างๆ

ทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัเรา บคุคลต่างๆเหลา่น้ีมฐีานะแตกต่างกนั การประพฤตปิฏบิตัต่ิอ

บคุคลเหลา่น้ีก็มคีวามแตกต่างกนัไป บดิามารดา ครูบาอาจารยต์อ้งใหค้วามเคารพ 

เพราะท่านสูงกวา่เรา ท่านมพีระคุณต่อเรา จะตตีวัเสมอท่านไมไ่ด ้ บคุคลอืน่ๆนัน้ ทีสู่ง

กวา่เราก็ม ี เท่าเราก็ม ี ตํา่กวา่เราก็ม ี เช่นเพือ่นฝูงท ัง้หลายเป็นบคุคลทีม่ฐีานะเท่ากบัเรา 

ลูกหลานของเรามฐีานะตํา่กวา่เรา วธิีทีเ่ราจะประพฤตปิฏบิตัต่ิอบคุคลเหลา่น้ีก็แตกต่าง

กนัไป ไมป่ฏบิตัต่ิอทกุๆคนเหมอืนกนั เราตอ้งศึกษาและประพฤตปิฏบิตักิบับคุคล

เหลา่น้ีใหถู้กตอ้งกบัฐานะของเขา ถา้ทาํไดเ้ราจะเป็นบคุคลทีส่วยงาม จะอยู่กบัใครทีไ่หน

ก็จะมแีต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดยีว น่ีคอืการรูบ้คุคล  

๕. การรูส้งัคม หมายถงึการรูข้นบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของสงัคม สถานทีต่่างๆมี

ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างกนั เวลามาวดัเจอพระพทุธรูปกต็อ้งกราบไหว ้ ไมใ่ช่

พอเหน็พระพทุธรูปแลว้เกดิความคกึคะนองขึ้นมา ก็ปีนขึ้นไปนัง่บนตกั ปีนขึ้นไปนัง่บน

ไหล ่ เช่นชาวต่างประเทศบางคนทีไ่มรู่จ้กัขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคมไทย เวลา

พบเหน็พระพทุธรูป เกดิความคกึคะนองก็ปีนขึ้นไปนัง่บนตกับนไหล ่ พอคนไทยชาว

พทุธเหน็เขาก็ไมพ่อใจ ไปแจง้ตาํรวจมาจบั ทาํใหต้อ้งเสยีค่าปรบัไป น่ีเป็นเพราะวา่ไม่

รูจ้กัขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคม เมือ่อยู่ในสงัคมไหนก็ตอ้งศึกษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีของสงัคมนัน้แลว้ประพฤตปิฏบิตัติาม จะทาํใหอ้ยู่ในสงัคมนัน้ไดด้ว้ยความ

สงบสุข น่ีคอืการรูส้งัคม  

๖. การรูจ้กักาลคอืการรูเ้วลา การกระทาํสิง่ต่างๆนัน้จะตอ้งมกีาล มเีวลา เมือ่มกีจิกรรม

ทีจ่ะตอ้งทาํ ถา้ไปผดิเวลาก็ไมส่ามารถทีจ่ะทาํกจินัน้ได ้ เช่นเวลาทีจ่ะเอาอาหารมาถวาย

กบัพระทีว่ดัน้ี ตอ้งมาแต่เชา้เพราะวา่พระทีน่ี่ท่านจะฉนัแต่เชา้ ท่านฉนัมื้อเดยีว ถา้เอา
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อาหารมาถวายตอนเพล จะไมม่พีระมารบัประเคนเพราะท่านไมฉ่นัเพล จงึตอ้งรูจ้กักาล 

ตอ้งรูว้า่จะทาํอะไร ตอ้งทาํเวลาไหน น่ีคอืการรูก้าล  

๗. การรูจ้กัประมาณคอืการรูจ้กัความพอดนีัน่เอง เช่นในการรบัประทานอาหารน้ี ถา้

รบัประทานมากเกนิไปก็ไมด่ ี ทาํใหร่้างกายอว้นเกนิไป ทาํใหเ้กดิโรคภยัเบยีดเบยีนได ้

ถา้รบัประทานนอ้ยจนเกนิไป ร่างกายกไ็มไ่ดร้บัสารอาหารเท่าทีค่วร ทาํใหร่้างกาย

อ่อนแอ ทาํใหเ้กดิการเจ็บไขไ้ดป่้วยได ้ ตอ้งรูจ้กัประมาณ รูจ้กัความพอด ี ไมว่า่จะเป็น

เรื่องอาหารก็ด ี เรื่องเสื้อผา้ก็ด ี เรื่องของใชต่้างๆก็ด ี ควรมพีอประมาณตามความจาํเป็น 

ไมใ่ช่ตามความอยาก พอม ีพอใช ้พออยู่ พอเป็น พอไป ไมม่ากเกนิไป ไม่นอ้ยเกนิไป มี

เท่าทีจ่าํเป็นตอ้งใชก้็พอ ถา้รูจ้กัประมาณ จะอยู่ไดอ้ย่างสบาย เพราะกเิลสตณัหาความ

อยากไมส่ามารถมารุมเรา้จติใจเราได ้ 

คนเราทกุวนัน้ีทีอ่ยู่กนัไมค่่อยมคีวามสุข เพราะถูกอาํนาจของความโลภของความอยาก

ครอบงาํจติใจ มเีท่าไรก็ไมรู่จ้กัพอ เหน็คนอืน่เขามอีะไรก็อยากจะมเีหมอืนเขา เพราะไม่

รูจ้กัประมาณนัน่เอง เราตอ้งใชเ้หตใุชผ้ลถามตวัเองวา่ การทีเ่ราจะตอ้งมอีย่างนัน้ มี

อย่างน้ี มคีวามจาํเป็นหรือเปลา่ ถา้ไมม่คีวามจาํเป็น ก็ขอใหต้ดัใจเสยี บอกวา่ไมม่กี็ไม่

เป็นไร ไมม่กี็ไมต่าย ถามตวัเราเองวา่ถา้ไม่ไดส้ิง่เหลา่น้ีแลว้เราจะตายหรือเปลา่ เช่นสมยั

น้ีมโีทรศพัทม์อืถอืใชก้นั ใครๆก็อยากจะมกีนั เมือ่ก่อนน้ีไมม่โีทรศพัทม์อืถอื เราอยู่กนั

ไดห้รือเปลา่ ไมม่โีทรศพัทม์อืถอืน่ีเราจะตายหรือเปลา่ ถา้ไมม่กีาํลงัทรพัยก์็อย่าไปอยาก 

สูเ้ก็บเงนิเก็บทองไวไ้มด่กีวา่หรือ เผือ่วนัขา้งหนา้เกดิเราตกทกุขไ์ดย้ากไมม่งีานทาํ เงนิ

ฝากในธนาคารจะเป็นทีพ่ึง่ยามยากของเรา  

ทกุครัง้ทีจ่ะใชจ่้ายเงนิทอง ซื้อขา้วซื้อของนัน้ ขอใหรู้จ้กัประมาณ ใชเ้หต ุ ใชผ้ล ถาม

ตวัเองก่อนวา่จาํเป็นไหมทีต่อ้งมสีิง่เหลา่น้ี ถา้ไมม่คีวามจาํเป็น สูเ้อาเงนิเก็บไวจ้ะไมด่กีวา่

หรือ เก็บไวใ้นธนาคารก็ไดด้อกเบี้ย แต่ถา้เอาไปซื้อของใชม้นัก็หมดไป ของทีซ่ื้อมาแลว้

จะเอาไปขายก็ขายไมไ่ดร้าคา ถา้รูจ้กัประมาณแลว้ชวีติของเราจะอยู่ไดด้ว้ยความร่มเย็น

เป็นสุขเพราะมเีงนิมทีองเหลอืใชน้ ัน่เอง ถา้ไมรู่จ้กัประมาณ เมือ่เงนิทองไมพ่อใชเ้พราะวา่

ใชเ้งนิเกนิฐานะของตวัเอง เมือ่รายรบัไมพ่อกบัรายจ่ายกต็อ้งไปหามาใหพ้อ หาดว้ย
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ความสุจริตไมไ่ดก้็ตอ้งหามาดว้ยความทจุรติ ตอ้งไปปลน้ ไปจี้ ไปลกัทรพัย ์ไปทาํทจุริต

ผดิศีล เมือ่ทาํสิง่ทีท่จุริตแลว้ก็ตอ้งถูกเจา้หนา้ทีบ่า้นเมอืงจบัเขา้คุกเขา้ตะรางหมด

อสิรภาพ มแีต่ความทกุข ์น่ีคอืการรูป้ระมาณ  

ถา้อยากจะอยู่แบบไมม่คีวามทกุขก์็ตอ้งมคุีณธรรมท ัง้ ๗ ประการน้ี คอื รูเ้หต ุ รูผ้ล รู ้

ตน รูบ้คุคล รูส้งัคม รูก้าล รูป้ระมาณ ถา้สามารถประพฤตปิฏบิตัติามคุณธรรมท ัง้ ๗ 

ประการน้ีได ้ ก็ถอืไดว้า่เป็นมนุษยอ์ย่างสมบูรณ์แบบ เป็นสตับรุุษ เป็นคนด ี แต่ถา้ไม่

สามารถรกัษาคุณธรรมเหลา่น้ีไดก้็แสดงวา่จติใจเริ่มเสือ่มลงไปสู่ความเป็นเดรจัฉาน

นัน่เอง เมือ่ตายไปย่อมไปสู่ความเป็นเดรจัฉานอย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่

เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๗ 

พระอรยิบคุคล 
๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๓ 

พทุธศาสนิกชนคอืบคุคลทีม่คีวามเชื่อและความเลือ่มใสในพทุธศาสนา ประกอบดว้ย

พทุธบริษทั ๔ คอื อบุาสก อบุาสกิา ภกิษุ ภกิษุณี รวมท ัง้สามเณรและญาตโิยมท ัว่ๆไป 

ตามหลกัพระธรรมคาํสอน ทกุๆคนทีป่ระพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน มสีทิธิ์ทีจ่ะ

บรรลเุป็นพระอริยบคุคล เป็นพระอรหนัตไ์ดด้ว้ยกนัทกุๆคน เราคงเคยไดย้นิวา่ในสมยั

พทุธกาล มผูีบ้รรลธุรรมเป็นพระอริยบคุคลกนัเป็นจาํนวนมาก มที ัง้หญงิ ชาย ฆราวาส 

นกับวช เดก็ ผูใ้หญ่ เพราะวา่ การบรรลธุรรมเป็นพระอริยบคุคลขึ้นมาไดน้ัน้ ไมไ่ด ้

ขึ้นอยู่ทีเ่พศ ทีว่ยั ทีอ่ายุ ไมจ่าํเป็นวา่จะตอ้งเป็นพระภกิษุเท่านัน้ถงึจะเป็นพระ

อริยบคุคลได ้ ทกุๆคนทีป่ระพฤตปิฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ คอื 

ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล เจริญจติตภาวนา ไหวพ้ระสวดมนต ์นัง่ทาํสมาธิ เจริญวปิสัสนา 

ทาํใหเ้กดิความรูแ้จง้เหน็จริง ในสภาวธรรมท ัง้หลายวา่เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ เป็น

ของทีไ่มม่ตีวัตน ย่อมบรรลเุป็นพระอริยบคุคลข ัน้ใดข ัน้หน่ึงไดด้ว้ยกนัทกุๆคน  

มคีนทูลถามพระพทุธเจา้วา่ เมือ่ไหร่พระอรหนัตจ์งึจะหมดไปจากโลกน้ี พระพทุธองค์

ทรงตรสัตอบไปวา่ ตราบใดที่ยงัมีผูป้ฏิบตัธิรรมสมควรแกธ่รรม ตราบนั้น พระอรหนัต ์

จะยงัไม่หมดสิ้นไปจากโลกน้ี พระพทุธองคไ์มไ่ดม้อบความเป็นพระอริยบคุคล ความ

เป็นพระอรหนัตไ์วก้บับคุคลหน่ึงบคุคลใด ไมไ่ดม้อบไวใ้หก้บัพระภกิษุสามเณร ภกิษุณี 

ไมไ่ดม้อบไวใ้หแ้ก่ฆราวาส ไมไ่ดม้อบไวใ้หก้บัผูช้ายหรือผูห้ญงิ ผูใ้หญ่หรือเดก็ แต่ท่าน

ทรงมอบไวใ้หก้บัผูป้ฏบิตัดิ ี ปฏบิตัชิอบ ซึง่เป็นไดท้กุเพศทกุวยั อย่างในสมยัพทุธกาล

สุภาพสตรีทีเ่ป็นพระอริยบคุคลก็ม ีอย่างนางวสิาขาน่ีก็ไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั เธอเป็น

ผูม้จีติศรทัธาสรา้งวดัถวายพระพทุธเจา้ไวอ้ยู่จาํพรรษา เป็นพระเจา้แผ่นดนิก็ม ี อย่าง

พระเจา้สุทโธทนะซึง่เป็นพระราชบดิาของพระพทุธเจา้ ก็ทรงบรรลเุป็นพระอริยบคุคล

เหมอืนกนั หรือแมก้ระท ัง่เทวดา อย่างพระพทุธมารดากบ็รรลเุป็นพระอริยบคุคลเช่นกนั 
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เพราะวา่พระพทุธเจา้ไดเ้สดจ็ขึ้นไปบนสวรรคท์รงโปรดแสดงธรรมใหก้บัพระพทุธมารดา

ตลอดเวลาหน่ึงพรรษา จนกระท ัง่พระพทุธมารดาไดบ้รรลเุป็นพระอริยบคุคลขึ้นมา  

หรือแมก้ระท ัง่ฆราวาสผูช้ายก็สามารถบรรลธุรรมเป็นพระอรหนัตไ์ด ้ ดงัทีม่เีรื่องอยู่เรื่อง

หน่ึง คอืมชีายคนหน่ึง ไดเ้ขา้มากราบทูลถามธรรมะกบัพระพทุธเจา้ในขณะทีพ่ระพทุธ

องคท์รงบณิฑบาต ใหพ้ระพทุธองคท์รงส ัง่สอนธรรมะทีเ่ป็นแก่นของธรรม พระองคจ์งึ

แสดงธรรมโปรดชายคนนัน้วา่ เธอจงประพฤติปฏิบตัิดงัต่อไปน้ี ในสิ่งที่เธอเหน็นั้น จง

สกัแต่ว่าเหน็ ในสิ่งที่เธอไดยิ้น จงสกัแต่ว่าไดยิ้น ในสิ่งที่เธอไดด้มกลิ่น จงสกัแต่ว่าดม

กลิ่น ในสิ่งที่เธอไดล้ิ้มรส จงสกัแตว่่าไดล้ิ้มรส และในสิ่งต่าง ๆที่เธอไดส้มัผสันั้น จง

สกัแต่ว่าไดส้มัผสั อย่าไดมี้ตวัตนของเธอเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัสิ่งเหลา่น้ี ใหเ้ป็นสกัแตว่่า 

ใหเ้หน็ว่าเป็นสิ่ง ที่เกดิข้ึน ต ัง้อยู่ แลว้กด็บัไป เสยีงมากระทบหู รบัรู ้แลว้ก็ดบัไป อย่า

เอาตวัตนไปรบัรู ้ วา่เราไดย้นิ เราไดฟ้งั เราไดเ้หน็ ใหเ้อาตวัรูเ้ป็นผูร้บัรู ้ คอื เวลาเห็น

อะไรก็สกัแต่วา่เหน็ ใหรู้ว้า่ไดเ้หน็ แลว้ก็ปลอ่ยวางตามความเป็นจริงไมไ่ปยดึไปถอืวา่

เป็นสตัว ์ เป็นบคุคล วา่เป็นหญงิ เป็นชาย เป็นเขา เป็นเรา วา่ดหีรือช ัว่ คอืใหส้กัแต่วา่

เหน็เฉยๆ ไดย้นิเฉยๆ ไดฟ้งัเฉยๆ ไดด้มกลิน่เฉยๆ ไดส้มัผสัสิง่เหลา่น้ีเฉยๆ ใหเ้ห็นวา่

สิง่เหลา่น้ีเป็นของไมเ่ทีย่ง เกดิขึ้น ต ัง้อยู ่แลว้ก็ดบัไป ผ่านไป  

หลงัจากไดฟ้งัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีไ่ดท้รงส ัง่สอนแลว้ ก็กราบทูลลา

พระพทุธเจา้ไป พระพทุธองคก์็ทรงดาํเนินบณิฑบาตต่อไป จนกระท ัง่เสร็จการบณิฑบาต 

ขณะทีพ่ระพทุธองคท์รงดาํเนินกลบัสู่ทีป่ระทบั ก็พบชายคนนัน้นอนตายอยู่ขา้งถนน ถูก

ววัขวดิตาย พระพทุธองคจ์งึรบัส ัง่ใหน้าํศพชายคนน้ีไปทาํการฌาปนกจิ เสร็จแลว้ทรง

รบัส ัง่ใหส้รา้งสถูปเพือ่บรรจอุฐัขิองชายคนน้ีไว ้ ในสมยัพทุธกาลนัน้ ผูท้ีจ่ะไดร้บัการ

บรรจอุฐัเิก็บไวใ้นพระสถูปนัน้ มบีคุคลเพยีง ๔ ประเภทเท่านัน้ คอื ๑. พระมหา

จกัรพรรด ิ ๒. พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ๓. พระปจัเจกพทุธเจา้ ๔. พระอรหนัต ์

พระพทุธองคไ์ดท้รงรบัส ัง่วา่ ชายคนนัน้ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตแ์ลว้ เพราะเธอสามารถ

ปฏบิตัติามทีพ่ระองคท์รงส ัง่สอนได ้ ชายคนนัน้ก็เลยไดบ้รรลธุรรมขึ้น เพยีงไดฟ้งั

ธรรมะส ัน้ๆเท่านัน้ คอื ทรงสอนไมใ่หย้ดึ ไมใ่หต้ดิ ไมใ่หห้ลงวา่มตีวัตนนัน่เอง  
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ทกุสิง่ทกุอย่างนัน้ไมใ่ช่ตวัตน ร่างกายของเราก็ไมใ่ช่ตวัตน ร่างกายของเราเป็นมาจาก

อาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไป อาหารก็มาจากธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เมือ่มารวมตวัขึ้นก็

เป็นรูปร่าง มอีาการ ๓๒ มผีม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เป็นตน้ อยู่ไดส้กั

ระยะหน่ึง ก็เกดิการเสือ่ม เกดิการแตกสลาย กลบัไปสู่ธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ น่ีคือ

ธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ี เป็นธาตทุ ัง้สิ้น สิง่ต่างๆทีเ่รารบัรูผ้่านมาทาง

ตาก็ด ีทางหูก็ด ีทางจมกูก็ด ีทางลิ้นก็ด ีทางร่างกายก็ด ีทกุสิง่ทกุอย่างนัน้ ไมม่ตีวัตน 

เป็นสิง่ทีไ่มจ่รีงัถาวร ไมเ่ป็นสิง่ทีค่วรไปยดึไปตดิ วา่เป็นเรา เป็นของๆเรา ถา้สามารถ

ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอนส ัน้ๆน้ีไดแ้ลว้ จติใจจะมแีต่ความสุข มแีต่ความ

สบายใจ เพราะจติใจไมต่ดิไมย่ดึกบัสิง่เหลา่น้ี  

ทกุวนัน้ีพวกเราทกุขก์บัอะไร ก็ทกุขก์บัสิง่ของทีเ่ป็นของๆเรา ถา้เป็นของคนอืน่เราก็ไม่

เดอืดรอ้น เช่นเวลาบา้นคนอืน่ไฟไหม ้ เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น แต่ถา้เป็นบา้นของเราเกดิไฟ

ไหมข้ึ้นมา เราก็รอ้งห่มรอ้งไห ้ ถา้รถของเราหายไป เราก็เศรา้โศกเสยีใจ ถา้เป็นรถของ

คนอืน่หายไป เราก็ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ ท ัง้ๆทีบ่า้นก็เป็นบา้นเหมอืนกนั รถก็เป็นรถ

เหมอืนกนั หายไปเหมอืนกนั แต่ทาํไมบา้นของคนอืน่เราไมเ่ดอืดรอ้น บา้นของเรา เรา

เดอืดรอ้น เวลาร่างกายของเราเจ็บไขไ้ดป่้วย เราทาํไมถงึทกุขใ์จ แต่เวลาคนอืน่เขาเจ็บไข ้

ไดป่้วย เราถงึไมท่กุขใ์จ ก็เพราะวา่ ใจของเราไมย่ดึไมต่ดิกบัร่างกายของเขา แต่ไปยดึไป

ตดิกบัร่างกายของเรา เมือ่ร่างกายน้ีไมเ่ป็นไปตามทีป่รารถนา เราก็เกดิทกุขใ์จขึ้นมา เกดิ

ความเศรา้โศกเสยีใจขึ้นมา เพราะความหลง เพราะความไมเ่ขา้ใจ ในสภาวธรรม

ท ัง้หลายทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนไวว้า่ สพัเพธมัมาอนัตตา ธรรมทัง้หลายไม่มีตวัตน ไม่

มอีะไรทีเ่ป็นของๆเรา ทีเ่รายดึวา่ร่างกายนัน้เป็นของๆเรา ก็เพราะวา่เรามคีวามหลง มี

ความมดืบอด เหมอืนคนตาบอดทีไ่ปคลาํทอ้งชา้งก็วา่เป็นกาํแพง ไปคลาํหางชา้ง กว็า่

เป็นเชอืก ไปคลาํทีง่วง ก็วา่เป็นงู  

พวกเราเมือ่ตายไปจากภพก่อนชาตก่ิอนก็มาเกดิในชาตน้ีิ โดยดวงวญิญาณของพวกเรา

เขา้ไปครอบครองร่างกายทีอ่ยู่ในทอ้งแมซ่ึง่ไมไ่ดเ้ป็นของๆเรา แต่เป็นของพ่อของแมท่ีม่า

ผสมกนั แลว้ก็ยดึวา่เป็นร่างกายของเรา เหมอืนกบัการซื้อรถยนตม์าคนัหน่ึง เมือ่ก่อน
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มนัไมใ่ช่ของๆเรา แต่หลงัจากทีซ่ื้อมาแลว้ก็กลายเป็นของๆเรา และเมือ่ไดม้าเป็นของๆ

เราปับ๊ เราก็ไปยดึ ไปตดิ ไปหวง ไปห่วง เวลามนัเกดิเป็นอะไรขึ้นมา ก็เกดิความทกุขใ์จ 

เกดิความไมส่บายใจขึ้นมา น่ีคือการสรา้งความทกุขใ์หก้บัตวัเอง ดว้ยความโงเ่ขลาเบา

ปญัญานัน่เอง พระพทุธองคจ์งึทรงส ัง่สอนใหพ้วกเรา ใหรู้เ้หน็สภาพความเป็นจริงของสิง่

ท ัง้หลาย ใหป้ลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ จะไมท่กุขก์บัสิง่นัน้ๆ แลว้จะมแีต่ความสบาย

ใจ มคีวามสุขกบัขา้วของเงนิทอง กบับคุคลต่างๆทีม่อียู่ เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งพลดัพราก

จากสิง่เหลา่น้ี บคุคลเหลา่น้ีไป จะไมเ่ดอืดรอ้น จะไมท่กุขใ์จ เพราะไมไ่ดย้ดึวา่เป็นของๆ

เรานัน่เอง  

พระพทุธองคจ์งึสอนใหพ้วกเรา ศึกษาสิง่เหลา่น้ีอย่างต่อเน่ืองและปฏบิตั ิ เพือ่ปลอ่ยวาง

สิง่เหลา่น้ี โดย ๑. การทาํบญุใหท้าน ๒. การรกัษาศีล ๓. การเจริญจติตภาวนา ทาํ

สมาธิและเจริญวิปสัสนา พยายามปฏบิตั ิ เพราะการกระทาํเหลา่น้ีเป็นเครื่องมอื ทีจ่ะ

ช่วยใหเ้ราปลอ่ยวางได ้ เหมอืนเวลาขบัรถไปแลว้เกดิยางแตกขึ้นมา ตอ้งเปลีย่นยาง ถา้

ไมม่เีครื่องมอืเราก็ไมส่ามารถทีจ่ะเปลีย่นยางได ้เพราะวา่การจะยกลอ้ขึ้นมา เพือ่ถอดลอ้

ออกโดยลาํพงัย่อมเป็นไปไมไ่ด ้แต่ถา้มเีครื่องมอืทีต่ดิมากบัรถ เช่นมแีมแ่รง มเีครื่องมอื

ทีจ่ะมาขนันอ๊ตออก เราก็สามารถทีจ่ะใชแ้มแ่รงน้ียกลอ้รถใหล้อยขึ้นมา แลว้ใชก้ญุแจ

ขนันอ๊ตต่างๆออกมา เราก็สามารถทีจ่ะเปลีย่นยางได ้ โดยอาศยัเครื่องมอืทีต่ดิมาในรถ 

ฉนัใด ถา้เราตอ้งการทีจ่ะปลอ่ยวาง ความยดึม ัน่ ถอืม ัน่ ความเป็นตวัเป็นตน ความเป็น

เรา เป็นของๆเรานัน้ เราก็ตอ้งอาศยัเครื่องมอื ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบไวใ้หก้บัพวกเรา 

เครื่องมอืนัน้ก็คอื ทาน ศีล ภาวนานัน้เอง  

ขอใหท้าํบญุทาํทานอยู่อย่างสมํา่เสมอ ไมไ่ดท้าํบญุเพือ่หวงัรํา่หวงัรวย หวงัใหไ้ดอ้ะไร 

แต่ทาํบญุเพือ่ตดัความยดึตดิในวตัถ ุ ขา้วของ เงนิทอง วา่เป็นของๆเรา สิง่ไหนทีเ่ป็น

ส่วนเกนิ ก็เอาไปแจกจ่ายผูอ้ืน่ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ โดยถอืวา่สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่เป็นของๆเรา

อย่างแทจ้ริง ตายไปก็เอาไปไมไ่ดส้กัอย่างเดยีว แต่ถา้เราเอาไปใหผู้อ้ืน่ เอาไปแจกจ่ายให ้

ผูอ้ืน่ เราจะไดต้ดักเิลส ตดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีอ่ยู่ภายในจติใจของเรา 

เช่นเดยีวกบัการรกัษาศีล ก็เป็นการตดัความโลภ ความโกรธ ความหลง และการทาํให ้
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จติเป็นสมาธ ิ ทาํจติใหส้งบนัน้ ก็เป็นการทาํใหค้วามโลภ ความโกรธ และความหลงนัน้ 

สงบตวัลง ทาํใหม้นัเบาบางลง ทาํใหม้นันอ้ยลง แลว้การเจริญวปิสัสนาปญัญา ก็

เหมอืนกบัเอามดี มาตดั มาฟนั ความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดสิ้นไปจากจติ

จากใจ เมือ่เราดาํเนินตามทางแหง่ ทาน ศีล ภาวนา อย่างต่อเน่ือง ในทีสุ่ดเราก็จะ

สามารถปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างได ้ 

ต่อไปเวลาไดส้มัผสัรบัรูอ้ะไร ก็สกัแต่วา่ไดเ้หน็ สกัแต่วา่ไดย้นิ สกัแต่วา่ไดด้มกลิน่ สกั

แต่วา่ไดล้ิ้มรส สกัแต่วา่ไดส้มัผสั จะไมม่คีวามยนิดยีนิรา้ยกบัสิง่เหลา่น้ี จะปลอ่ยวางสิง่

เหลา่น้ีได ้ถา้ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ จติใจก็จะมแีต่ความสุข ความสบายใจ จงึขอฝากธรรมะ

เรื่องของการประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่ใหบ้รรลเุป็นพระอริยบคุคล วา่การเป็นอริยบคุคลนัน้ 

ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นพระภกิษุสงฆเ์ท่านัน้ ขอใหเ้ป็นผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบทีเ่รียกวา่สุ

ปฏิปนัโน ผูน้ ัน้แหละจะเป็นพระอริยบคุคล ผูน้ ัน้แหละคอื สงัฆรตันะ คอืพระสงฆท์ี่

เป็นสรณังคจัฉามิ เป็นทีพ่ึง่ของเรานัน่เอง ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นผูนุ่้งเหลอืงห่มเหลอืงโดย

ถ่ายเดยีว แต่ตอ้งเป็นผูท้ีป่ฏบิตัดิ ี ทีเ่รียกวา่สปุฏิปนัโน จะเป็นหญงิ เป็นชายก็ได ้ เป็น

เดก็หรือผูใ้หญ่ก็ได ้ มนัขึ้นอยู่กบัความสามารถทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้เท่านัน้เอง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๘ 

มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ 
๑๗ ธนัวาคม ๒๕๔๓ 

ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษาทีพ่ระพทุธองคท์รงอทุศิตนประกาศพระธรรมส ัง่สอนโลก

นัน้ พระพทุธองคท์รงประกาศส ัง่สอนอยู่ทกุๆวนั พระธรรมคาํสอนจงึมมีากมาย ที่

รวบรวมไวใ้นพระไตรปิฏกก็มถีงึ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ แต่ถงึแมพ้ระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้จะมมีากมายเท่าไรก็ตาม เน้ือหาสาระคาํสอนของพระพทุธองคน์ัน้สรุป

รวมเป็นหวัขอ้ใหญ่ๆได ้๓ หวัขอ้ดว้ยกนั คอื ๑. ละการกระทาํบาปท ัง้ปวง ๒. ทาํความ

ดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ๓. ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด คอืชาํระความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ใหอ้อกไปจากจติจากใจ น่ีคอืเน้ือหาสาระของพระธรรมคาํสอนทีพ่ระพทุธ

องคไ์ดแ้สดงไวต้ลอด ๔๕ พรรษา ไมว่า่จะไปแสดงธรรมใหก้บัใครทีไ่หนก็จะแสดงแต่

เรื่องเหลา่น้ี  

ผูใ้ดสามารถประพฤตปิฏบิตัธิรรม ตามทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอนไดแ้ลว้ ผลทีจ่ะพงึ

หวงัได ้ คอืความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง ความปราศจากทกุขใ์นจติใจ ความร่มเยน็

เป็นสุข ซึง่จะปรากฏเป็นข ัน้ๆไป นาํไปสู่การสิ้นสุดของการเวยีนวา่ยตายเกดิ คอืการตดั

ภพ ตดัชาต ิ ใหเ้หลอืนอ้ยลงไปตามลาํดบั จนกระท ัง่ภพชาตหิมดสิ้นไป น่ีคอืผลทีผู่ ้

ประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธองค ์จะสามารถบรรลถุงึได ้พระพทุธ

องคไ์ดท้รงแยกผลเหลา่น้ีไวเ้ป็น ๙ ข ัน้ดว้ยกนั เรียกวา่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ คอื

มมีรรคอยู่ ๔ ข ัน้ มผีลอยู่ ๔ ข ัน้ และพระนิพพานเป็นสุดยอดของการประพฤตปิฏบิตัิ

ธรรม มรรคน้ีหมายถงึการประพฤตปิฏบิตัแิต่ละข ัน้นัน่เอง เปรียบเหมอืนกบัการเดนิทาง 

เช่นเวลาญาตโิยมมาจากบา้น ขณะเดนิทางนัง่รถเขา้มาสู่วดัน้ี เรียกวา่กาํลงัเจริญมรรค 

เมือ่เขา้ถงึตวัวดัแลว้ เรียกวา่ไดบ้รรลถุงึผลคอืจดุหมายปลายทาง การเดนิทางนัน้เป็น

มรรค เมือ่มาถงึจดุหมายปลายทางแลว้ เรียกวา่ผล  
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มรรคผลน้ี พระพทุธองคท์รงจาํแนกไวอ้ยู่ ๔ ข ัน้ดว้ยกนั คอื มรรค ๔ ผล ๔ คอื ๑. 

โสดาปตัติมรรค โสดาปตัติผล ๒. สกทิาคามิมรรค สกทิาคามิผล ๓. อนาคามิมรรค 

อนาคามิผล ๔. อรหตัตมรรค อรหตัตผล แลว้จงึจะถงึพระนิพพาน ท ัง้หมดน้ีรวมเป็น 

๙ ข ัน้ดว้ยกนั คอืมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ ผูป้ฏบิตัเิพือ่มรรคผลนิพพานตอ้งปฏบิตัิ

ตามทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนไว ้คอืละความชัว่ ทาํความดี และชําระจติใจใหส้ะอาดหมด

จด ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล และเจริญจติตภาวนา เรียกส ัน้ๆวา่ ทาน ศีล 

ภาวนา น่ีคอืวธิีดาํเนินการเพือ่ทีจ่ะเขา้สู่มรรคผลนิพพาน เมือ่ปถุชุนคนธรรมดาอย่างเรา

อย่างท่าน เกดิมศีรทัธาในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธองค ์ ไดน้อ้มเอาสิง่ต่างๆทีพ่ระ

พทุธองคท์รงส ัง่สอนมาประพฤตปิฏบิตั ิ เริ่มดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล และเจรญิ

จติตภาวนา คอืทาํจติใหส้งบดว้ยการไหวพ้ระสวดมนต ์ หรือดว้ยการนัง่สมาธิ กาํหนด

พทุโธ หรืออานาปานสตกิาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก ทาํจติใจใหส้งบ จากนัน้ก็เจริญ

วปิสัสนาปญัญา ใหเ้หน็วา่สภาพท ัง้หลายในโลกน้ีมแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความไมเ่ทีย่ง มี

แต่ความไมม่ตีวัตน น่ีคอืการเจริญมรรคของปถุชุนเพือ่ตดัสงัโยชน ์ เครื่องพนัธนาการที่

ผูกมดัสตัวโ์ลกท ัง้หลายไวใ้นวฏัสงสาร คอืการเวยีนวา่ยตายเกดิ  

สงัโยชน์เครื่องพนัธนาการน้ีมอียู่ ๑๐ ประการดว้ยกนั แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคอื 

สงัโยชนเ์บื้องตํา่ ๕ ประการ สงัโยชนเ์บื้องสูง ๕ ประการ สงัโยชนเ์บื้องตํา่ ๓ ตวัแรกทีผู่ ้

เจริญโสดาปตัตมิรรคจะตอ้งตดัใหข้าดนัน้คอื ๑. สกักายทิฐ ิ ความเหน็วา่รูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณ เป็นตวัเป็นตน เป็นเราเป็นของๆเรา ๒. วิจกิจิฉา ความสงสยั

ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์๓. สลีพัพตปรามาส ความลูบคลาํศีล  

เป็นปกตขิองปถุชุนคนธรรมดาทีจ่ะเหน็รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นตวัเป็น

ตน เป็นเราเป็นของๆเรา ทีจ่ะสงสยัวา่พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์มจีริงหรือเปลา่ 

ทีจ่ะมคีวามไมม่ ัน่ใจวา่การรกัษาศีลนัน้จะไดป้ระโยชนจ์รงิหรือเปลา่ ตายไปแลว้สูญ หรือ

ตายไปแลว้จะไดเ้กดิอกี ถา้ตายแลว้สูญการรกัษาศีลก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร น่ีคอืเครื่อง

ผูกมดัจติใจของปถุชุนใหต้ดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ แต่ถา้ไดศึ้กษาพระธรรมคาํ

สอนและไดเ้จริญทาน ศีล ภาวนา ไปอย่างต่อเน่ืองแลว้ ไมช่า้ก็เร็วแสงสวา่งแห่งธรรมก็
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จะปรากฏขึ้นมาในดวงจติ คอืมดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมานัน่เอง คอืเหน็วา่รูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณน้ีไมม่ตีวัมตีน เหน็วา่ร่างกายน้ีเป็นมาจากอาหารทีร่บัประทาน

เขา้ไป อาหารนัน้น้ีก็มาจาก ดนิ นํา้ ลม ไฟ เช่นขา้วทีป่ลูกไวใ้นดนิ ถา้ไมม่นีํา้ ไมม่แีดด 

ไมม่อีากาศ ขา้วก็ไม่เจริญงอกงาม ร่างกายน้ีก็เหมอืนกนั เมือ่ธาตทุ ัง้ ๔ ไดเ้ขา้ไปใน

ร่างกายในรูปของอาหาร ก็เปลีย่นเป็นอาการ ๓๒ ม ี ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ 

กระดูก เป็นตน้ เมือ่ตายไปก็กลบัคนืสู่ธาตเุดมิ  

การเจริญสมาธิและวปิสัสนาอย่างต่อเน่ืองจะทาํใหเ้หน็วา่ทีแ่ทจ้รงิแลว้ร่างกายนัน้เป็นการ

รวมตวัของธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลมไฟ เท่านัน้เอง ไมม่ตีวัตนอยู่ในรูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ และเหน็วา่กรรมนัน้มจีริง คอืทาํดยี่อมไดร้บัความสุข ทาํช ัว่ย่อมไดร้บัความ

ทกุข ์เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็จะไมลู่บคลาํศีล แต่จะรกัษาศีลอย่างเคร่งครดั น่ีคอืการเหน็ธรรม 

เมือ่เหน็ธรรมย่อมเหน็พระพทุธเจา้ เพราะพระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผู ้

นั้นเหน็เราตถาคต ผูท้ีเ่หน็พระตถาคตไดต้อ้งเป็นพระสุปฏปินัโน คอืผูป้ฏบิตัดิ ี ปฏบิตัิ

ชอบ คอืพระโสดาบนั พระอริยสงฆน์ัน่เอง น่ีคอืเรื่องของโสดาปตัติมรรค โสดาปตัตผิล 

อริยมรรค อริยผลข ัน้ทีห่น่ึง ทีผู่ป้ระพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้

จะบรรลถุงึได ้ 

พระโสดาบนัจะมภีพชาตเิหลอืเพยีง ๗ ภพชาตเิท่านัน้เอง จะเกดิอยู่แต่ในสุคตภิพ คอื

จะไมไ่ปเกดิในอบายภูมอิกีต่อไป ไมต่อ้งเกดิเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย 

เป็นสตัวน์รก เพราะมธีรรมะคอยป้องกนัไมใ่หต้กลงไปสู่ทีต่ ํา่ พระโสดาบนัน้ีจะรกัษาศีล 

๕ ยิง่กวา่ชวีติ จะไมล่ะเมดิศีล ๕ อย่างเด็ดขาดไมว่า่ในกรณีใดท ัง้สิ้น พระโสดาบนัเป็น

บคุคลทีย่งัครองเรือนอยู่ เพราะยงัไมไ่ดล้ะสงัโยชนเ์ครื่องพนัธนาการอกี ๒ ตวั คอืกาม

ราคะและปฏิฆะ กามราคะหมายถงึความยนิดใีนกาม ปฏฆิะหมายถงึความหงดุหงดิใจ 

แสดงวา่พระโสดาบนัยงัยนิดกีบัการครองเรอืน มสีาม ี มภีรรยา จนกวา่จะละกามราคะ

และปฏฆิะได ้คอืตอ้งเจริญสกทิาคามิมรรคและอนาคามิมรรคจนบรรลอุนาคามิผล  

การเจริญสกทิาคามิมรรคและอนาคามิมรรค คอืการพจิารณาร่างกายใหเ้หน็วา่เป็นของ

ไมส่วยไมง่าม เรียกวา่การเจริญอสุภกรรมฐาน พจิารณาอาการ ๓๒ ของร่างกายท ัง้ส่วน



88 
 

ขา้งนอกของผวิหนงัและส่วนทีอ่ยู่ใตผ้วิหนงัอวยัวะต่างๆ เช่นเน้ือ หนงั เอน็ กระดูก 

หวัใจ ปอด ตบั ไต ไสพ้งุ เป็นตน้ ท ัง้ขณะทีเ่ป็นอยู่และขณะทีต่ายไป เป็นซากศพใน

ลกัษณะต่างๆ ถา้ไดพ้จิารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปกามราคะความยนิดใีนกามก็จะค่อยๆ 

คลายลงไปเรื่อยๆ จะค่อยๆเบาบางลงไป ปฏิฆะความหงดุหงดิใจ ก็จะค่อยๆเบาบาง

ตามไปดว้ย เมือ่ไดท้าํใหก้ามราคะและปฏฆิะเบาบางลงไป ก็จะบรรลสุกทิาคามผีล พระ

สกทิาคามจีะมคีวามรูส้กึเบือ่ๆอยากๆกบัเรื่องของร่างกาย ถา้เป็นนํา้ก็ไมใ่ช่นํา้เยน็ ไม่ใช่

นํา้รอ้น แต่เป็นนํา้อุ่นๆ ภพชาตขิองพระสกทิาคามจีะเหลอืเพยีงภพชาตเิดยีวเท่านัน้เอง 

ถา้ปฏบิตัต่ิอไป คอืเจริญมรรคข ัน้ที ่ ๓ คอือนาคามมิรรค พจิารณาเรื่องอสุภความไม่

สวยงามของร่างกายใหม้ากยิง่ขึ้นไป พจิารณาอย่างต่อเน่ืองไมห่ยุดหย่อน จนเหน็อสุภ

ความไมส่วยงามของร่างกายไดต้ลอดเวลา ก็จะบรรลอุนาคามผิล เพราะตดักามราคะ

ความยนิดใีนกามและปฏฆิะความหงดุหงดิใจไดห้มด  

พระอนาคามเีมือ่ตายไปจะไมก่ลบัมาเกดิในกามโลกน้ีอกี จะไปเกดิบนสวรรคช์ ัน้พรหม

โลก ช ัน้ใดช ัน้หน่ึง ม ี ๕ ช ัน้ดว้ยกนั แลว้ก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัตใ์นสวรรคช์ ัน้พรหม

โลกต่อไป อนาคามแีปลวา่ผูท้ีไ่มก่ลบัมาเกดิในกามภพอกี คอืไมม่าเกดิเป็นเทวดา เป็น

มนุษย ์ เป็นสตัวเ์ดรจัฉานเป็นตน้ ถา้ปฏบิตัต่ิอไปได ้ คอืเจริญมรรคข ัน้ที ่ ๔ คอื

อรหตัตมรรค จะตอ้งพยายามตดัสงัโยชนอ์กี ๕ ตวั คอืรูปราคะความยนิดใีนรูปฌาน 

อรูปราคะความยนิดใีนอรูปฌาน มานะความถอืตน อทุธจัจะ ความฟุ้ งซ่าน อวิชชาความ

ไมรู่จ้ริง  

พระอนาคามมีจีติทีล่ะเอยีดมาก สงบมาก และสุขมาก จนทาํใหท้่านตดิอยู่กบัความสงบ

ของจติใจ ไมเ่จริญปญัญาเพือ่ตดักเิลสละเอยีดทีย่งัซ่อนเรน้อยู่ในจติใจ ต่อมาเมือ่เห็นวา่

ยงัมคีวามทกุขท์ีเ่กดิจากมานะ จากอวชิชา จงึไดอ้อกจากการตดิความสงบของรูปฌาน

และอรูปฌาน มาสู่การเจรญิปญัญา แต่ทาํเลยเถดิไปเกนิความพอด ีเลยกลายเป็นอทุธจั

จะความฟุ้ งซา่นไป ทางทีถู่กควรจะยดึทางสายกลางระหวา่งการเจริญสมาธิและปญัญา 

สลบักนัไป ปญัญาไวใ้ชท้าํลายกเิลส สมาธิไวส้าํหรบัพกัผ่อนเตมิพลงั เมือ่ทาํไดด้งัน้ีกจ็ะ

ตดัอทุธจัจะความฟุ้ งซ่านไปได ้ 
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มานะคอืความถอืตวั ถอืวา่สูงกวา่เขาบา้ง ตํา่กวา่เขาบา้ง เสมอเขาบา้ง อวิชชาคอืยงัไม่

เหน็ไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา อริยสจัสี่ ที่ยงัซ่อนเรน้อยู่ในจติ จงึตอ้ง

พิจารณาเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ และจติ ใหเ้หน็ว่าเป็นไตรลกัษณ์ เป็น

อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา แลว้ปลอ่ยวางความยึดมัน่ถอืมัน่ในสิ่งเหลา่น้ีเสยี เมือ่ปลอ่ยวาง

ไดก้็จะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์เมือ่บรรลเุป็นพระอรหนัตก์็เขา้สู่พระนิพพานไป  

น่ีคอืเรื่องของมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ นิพพานนัน้มอียู่ ๒ ลกัษณะดว้ยกนั คือสอุ

ปาทิเสสนิพพาน นิพพานในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ และอนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานทีไ่มม่ี

ชวีติอยู่แลว้ ดงัทีพ่ระพทุธองคข์ณะนัง่บาํเพญ็จติใตต้น้โพธิ์ในวนัเพญ็เดอืน ๖ ไดท้รง

ตรสัรูธ้รรมขึ้นมาในขณะนัน้ พระพทุธองคท์รงบรรลถุงึพระนิพพานแลว้ แต่เป็นสอปุาทิ

เสสนิพพาน นิพพานทีย่งัมเีบญจขนัธอ์ยู่ ยงัมชีวีติอยู่ หลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงใช ้

เวลาถงึ ๔๕ พรรษา ส ัง่สอนสตัวโ์ลกจนกระท ัง่ครบอายุ ๘๐พรรษา จงึไดเ้สดจ็ดบัขนัธ์

ปรินิพพาน เป็นอนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานทีไ่มม่เีบญจขนัธ ์ไมม่ชีีวติเหลอือยู่แลว้ จติ

นิพพานคอืจติทีม่คีวามสะอาดหมดจด เป็นจติทีป่ราศจากความโลภ ความโกรธ ความ

หลง เป็นจติทีเ่ป่ียมดว้ยบรมสุข ทีเ่รียกวา่ นิพพานัง ปรมงั สขุงั น่ีคอืผลทีผู่ป้ระพฤติ

ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน ดว้ยการบาํเพญ็ทาน ศีล ภาวนา จะพงึไดร้บั คอื มรรค ๔ 

ผล ๔ นิพพาน ๑ เป็นผลทีน่่าพงึปรารถนาอย่างยิง่ เพราะเป็นความสุขความเจริญอนั

สูงสุด  

พวกเรายงัอยู่ในโลกทีม่แีต่ความทกุขค์วามวุน่วายใจ ถา้เราไมเ่จริญรอยตามพระพทุธ

องคด์ว้ยการบาํเพญ็ทาน ศีล ภาวนาแลว้ ชวีติของเราก็จะเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในภพ

นอ้ยภพใหญ่ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ภพชาตขิองเราน้ี พระพทุธองคท์รงตรสัวา่มมีากมาย

จนกระท ัง่ไมส่ามารถนบัได ้พระองคท์รงเปรียบเทยีบใหฟ้งัวา่ ในแต่ละภพละชาตทิีพ่วก

เราเกดิมานัน้ตอ้งมคีวามเศรา้โศกเสยีใจ ตอ้งมกีารรอ้งห่มรอ้งไหก้นั ถา้เราเก็บนํา้ตาที่

เรารอ้งห่มรอ้งไหใ้นแต่ละภพแต่ละชาตนิัน้มารวบรวมกนัแลว้ จะมากกวา่นํา้ใน

มหาสมทุรเสยีอกี คดิดูซวิา่ภพชาตจิะมากมายแค่ไหน จงึขอใหท้่านท ัง้หลายจงเหน็โทษ

ของการเวยีนวา่ยตายเกดิ วา่เป็นสิง่ทีไ่มน่่ายนิด ี มแีต่ความทกุข ์ จงเหน็คุณของพระ
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ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นอ้มเอามาประพฤตปิฏบิตัเิพือ่จะไดต้ดัภพตดัชาต ิ

ตดัความทกุขท์ ัง้หลายใหอ้อกไปจากจติจากใจ เพือ่ความร่มเยน็เป็นสุขต่อไป การแสดง

เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๙ 

เป้าหมายชีวติ 
๒๓ ธนัวาคม ๒๕๔๓ 

ชวีติของพวกเราทกุคนนัน้ เปรียบเหมอืนกบัการเดนิทางในมหาสมทุรทีก่วา้งใหญ่ไพศาล 

การเดนิทางของพวกเราน้ีแบง่ไดเ้ป็น ๒ จาํพวกดว้ยกนั คอืพวกทีน่ ัง่อยู่ในเรือกบัพวกที่

น ัง่อยู่ในแพ พวกทีน่ ัง่อยู่ในเรือนัน้สามารถบงัคบัเรือใหไ้ปในทศิทางทีต่อ้งการจะไปได ้

พวกทีล่อยอยู่ในแพตอ้งไปตามลมตามนํา้ พวกทีน่ ัง่อยู่ในเรือมคีวามเหน็วา่การลอยอยู่

บนทอ้งทะเลน้ี เป็นสิง่ทีไ่มน่่ายนิด ีควรแสวงหาฝัง่หาทีป่ลอดภยั รูว้า่ในโลกน้ีมแีต่ความ

ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มแีต่ความทกุข ์ เป็นโลกทีไ่มน่่าอยู่ ควรจะหาวธิีหนีจากโลกน้ีไปให ้

ได ้ พวกทีล่อยอยู่ในแพเป็นพวกทีไ่มรู่ว้า่เกดิมาทาํไม ไมรู่ว้า่อยู่ไปทาํอะไร ก็เลยอยู่กนั

ไปแบบสบายๆตามอารมณ์ อยากจะทาํอะไรก็ทาํไป อยากจะกนิเหลา้ก็กนิ อยากจะเลน่

การพนนัก็เลน่ อยากจะเขา้วดัทาํบญุก็เขา้วดัทาํบญุ น่ีคอืลกัษณะของพวกทีล่อยอยู่ใน

แพ คอืลอยไปตามนํา้ตามลม เลยไมเ่คยถงึฝัง่อนัปลอดภยั  

พวกทีน่ ัง่อยู่ในเรือเปรียบเหมอืนกบัพระพทุธเจา้ พระอรหนัตส์าวกท ัง้หลาย ทีรู่จ้กัพษิ

ภยัของการเวยีนวา่ยตายเกดิ รูว้า่เมือ่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย หาความสุขที่

แทจ้รงิในโลกน้ีไมไ่ด ้เป็นคนฉลาด ท่านมจีดุหมายปลายทางทีจ่ะดาํเนินไป คอืจะตอ้งไป

ใหพ้น้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ตอ้งไปใหพ้น้จากการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ใหไ้ด ้เพราะวา่

ตราบใดทีย่งัมกีารเกดิอยู่ ตราบนัน้ก็ตอ้งมกีารแก่ การเจบ็ การตาย ตอ้งมกีารพลดั

พรากจากของรกัของชอบใจท ัง้หลาย ตอ้งประสบกบัสิง่ทีไ่มช่อบใจท ัง้หลาย น่ีคอื

ลกัษณะของโลกน้ี คนฉลาดเมือ่ไดย้นิไดฟ้งัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ย่อมนอ้มเอามา

ประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่ความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง ความพน้จากทกุขภ์ยัอนัตราย

ท ัง้หลายท ัง้ปวง ถา้ไมน่อ้มเอามาประพฤตปิฏบิตั ิ แต่กลบัปลอ่ยชวีติใหเ้ป็นไปตาม

ยถากรรม ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความอยากต่างๆนานา สุดแทแ้ต่อารมณ์จะพาไป วนัไหน

อารมณ์ดกี็ทาํความด ี วนัไหนอารมณ์ไมด่กี็ทาํความชัว่ ชวีติก็จะเป็นไปแบบลุม่ๆดอนๆ 
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สุขบา้ง ทกุขบ์า้ง ปะปนกนัไป จะไมส่ามารถไปถงึทีท่ีพ่ระพทุธเจา้ทรงไดไ้ปถงึ ทีพ่ระ

อรหนัตส์าวกท ัง้หลายไดไ้ปถงึ คอืไปสู่ความสงบสุข ไปสู่ความพน้ทกุข ์พน้จากการเวยีน

วา่ยตายเกดิ ถา้อยากจะไปทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเสดจ็ไปถงึ พระอรหนัตส์าวกท ัง้หลายไดไ้ป

ถงึ ก็ตอ้งเดนิตามทางทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอน คอืใหม้ ีเป้าหมายชวีติทีม่อียู่ ๓ ระดบั

ดว้ยกนั คอืระดบัแรก ระดบักลาง และระดบัปลาย  

เป้าหมายชวีติระดบัแรกคอื เมือ่เกดิมาแลว้ตอ้งพยายามสรา้งฐานะใหเ้ป็นผูส้ามารถเลี้ยง

ปากเลี้ยงทอ้งตวัเองได ้ ดว้ยอาชพีทีสุ่จริต ยนืบนลาํแขง้ลาํขา บนสตปิญัญาความ

ขยนัหม ัน่เพยีรของตวัเอง เลี้ยงดูชวีติใหเ้ป็นไปดว้ยความราบรื่นดงีาม เวลาเป็นเดก็ยงั

ตอ้งพึง่พาอาศยับดิามารดาเป็นผูเ้ลี้ยงดู ควรขวนขวายเรียนหนงัสอื หาความรู ้เมือ่มวีชิา

ความรูแ้ลว้ วชิาความรูน้ ัน้จะเป็นเครื่องมอืใชป้ระกอบอาชพีต่างๆทีสุ่จริต เพือ่ทีจ่ะเป็น

รายไดเ้ขา้มาจนุเจอืเลี้ยงชวีติต่อไป เป้าหมายข ัน้แรกของชวีติ คอืทาํตนใหเ้ป็นทีพ่ึง่ของ

ตน เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งตวัเองใหไ้ดก่้อน ดว้ยความขยนัทาํมาหากนิ  

เป้าหมายชวีติระดบักลางคอื หลงัจากทีส่ามารถเลี้ยงตวัเองไดแ้ลว้ ถา้มเีงนิทองเหลอืใช ้

ใหเ้อาไปสรา้งบญุสรา้งกศุล ดว้ยการสงเคราะหช่์วยเหลอืผูอ้ืน่ เป็นการฝากบญุไวก้บั

ธนาคารบญุ คนทีท่าํบญุนัน้เมือ่ไปเกดิใหมจ่ะมรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม มพีรอ้มดว้ยเงนิ

ทองขา้วของเครื่องใชต่้างๆนานา การทาํบญุใหท้านมอียู่ ๔ อย่างดว้ยกนัคอื ๑. วตัถทุาน 

๒. วิทยาทาน ๓. อภยัทาน ๔. ธรรมทาน  

วตัถทุานคอืการใหข้า้วของ เช่นกบัขา้วกบัปลา อาหารคาวหวาน จตปุจัจยัไทยทาน

ท ัง้หลาย เครื่องใชไ้มส้อย เครื่องอปุโภคบริโภค การใหส้ิง่เหลา่น้ีเรียกวา่วตัถทุาน  

วิทยาทานคอืการใหว้ชิาความรูแ้ก่ผูอ้ืน่ดว้ยการเป็นวทิยากร หรือใหท้นุการศึกษา เมือ่มี

วชิาความรูก้็สามารถพึง่ตวัเองได ้ ไมต่อ้งคอยพึง่ผูอ้ืน่ ผูม้คีวามรูม้วีชิาย่อมสามารถ

ประกอบอาชพีทีสุ่จริต ไมต่อ้งไปลกัทรพัย ์ ไปปลน้ ไปจี้ ไปทาํรา้ยผูอ้ืน่ การใหว้ชิา

ความรูจ้งึเป็นการช่วยทาํใหส้งัคมอยู่ดว้ยความสงบร่มเยน็  
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อภยัทานคอืการใหอ้ภยั ไมถ่อืโทษโกรธเคอืงผูอ้ืน่ ไถ่ชวีติช่วยเหลอืชวีติผูอ้ืน่ บริจาคเงนิ

ใหก้บัโรงพยาบาลเพือ่ทีจ่ะไดม้เีครื่องไมเ้ครื่องมอื มยีารกัษาโรคไวร้กัษาคนไข ้ หรือการ

ปลอ่ยนก ปลอ่ยปลา ไถ่ชวีติโคกระบอืเป็นตน้  

ธรรมทานคอืการใหธ้รรมะ ธรรมะนัน้เปรียบเหมอืนแสงสวา่ง ธรรมะสอนใหค้นรูจ้กั

เรื่องผดิ ถูก ด ีช ัว่ บาป บญุ คุณ โทษ นรก สวรรค ์ถา้มธีรรมะคนเราจะไมเ่บยีดเบยีน

กนั ต ัง้ม ัน่อยู่ในศีล ๕ คอืละเวน้จากการฆ่า ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ ละเวน้จากการ

ประพฤตผิดิประเวณี ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา ถา้คน

ในสงัคมมศีีล ๕ แลว้ สงัคมก็จะอยู่กนัไดด้ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ในบรรดาการใหท้ ัง้ 

๔ ชนิดน้ี การใหธ้รรมะชนะการใหท้ ัง้ปวง  

เป้าหมายชวีติระดบัปลายคอืการประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ชาํระจติใหส้ะอาดหมดจด ตดัความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ตน้เหตขุองการเวยีนวา่ยตายเกดิไมม่ทีีส่ิ้นสุด ดว้ยการรกัษา

ศีล เจริญจติตภาวนา ทาํสมาธิ เจริญวปิสัสนา ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ พระสงฆ์

สาวกท ัง้หลายไดบ้าํเพญ็ การทาํสมาธิภาวนาทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่นการไหวพ้ระสวด

มนต ์การกาํหนดลมหายใจเขา้ออก ยุบหนอ พองหนอ การบริกรรมคาํวา่ พทุโธ พทุโธ 

อยู่ในใจ ใหส้งบ ใหน่ิ้ง เมือ่จติมคีวามสงบน่ิงแลว้ จงึเจริญวปิสัสนาปญัญา ใหเ้หน็วา่ทกุ

สิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นของไมเ่ทีย่ง เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย  

จงึไมค่วรทีจ่ะสะสมสมบตัขิา้วของเงนิทองใหม้ากมายเกนิความจาํเป็น มแีต่จะสรา้ง

ความกงัวล ความห่วงใย ความเสยีดาย ความหวงแหน เป็นความทกุข ์ เงนิทองนัน้มไีว ้

รบัใช ้ไวเ้ลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ส่วนเกนิก็ใหเ้อาไปช่วยเหลอืผูท้ีต่กทกุขไ์ดย้าก เอาไปทาํบญุ 

ทาํทาน เพราะวา่ตายไปแลว้ก็เอาไปไมไ่ด ้สิง่ทีจ่ะเอาไปไดก้็คอืบญุกศุล โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่บญุกศุลทีเ่กดิจากการรกัษาศีล การทาํสมาธิ และการเจริญวปิสัสนา เพราะจะช่วย

ซกัฟอกจติใหส้ะอาดขึ้นไป ทาํใหก้เิลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้เบาบางลงไป

จนกระท ัง่หมดสิ้นไป เมือ่สิ้นกเิลสก็ถอืวา่การเดนิทางในมหาสมทุรนัน้ไดถ้งึฝัง่แลว้ การ

เวยีนวา่ยตายเกดิในสงัสารวฏัไดส้ิ้นสุดลงแลว้ ไดไ้ปถงึจดุหมายทีพ่ระพทุธเจา้ พระสงฆ์
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สาวกไดไ้ปถงึ คอืพระนิพพานนัน่เอง พระนิพพานแปลวา่ดนิแดนทีม่แีต่ความสุข เป็น

ดนิแดนทีไ่มม่คีวามทกุข ์เพราะไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป  

พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ทกุขย่์อมไม่มีกบัผูไ้ม่เกดิ ผูไ้มเ่กดิเท่านัน้ทีไ่มม่ทีกุข ์ตราบ

ใดยงัเกดิอยู่ ตราบนัน้ยงัมคีวามแก่ ความเจ็บ ความตาย มกีารพลดัพรากจากของรกั

ของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวง มกีารประสบกบัสิง่ทีไ่มพ่งึปรารถนาท ัง้หลายตามมา บคุคล

ทีฉ่ลาดทีต่อ้งการความผาสุกอย่างแทจ้ริง จงึตอ้งพยายามขวนขวายประพฤตปิฏบิตัติาม

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธองค ์ เริ่มตน้ดว้ยการทาํตนใหเ้ป็นทีพ่ึง่ของตนในการดาํรง

ชพี ข ัน้ต่อมาใหช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ จากนัน้จงึปฏบิตัธิรรม รกัษาศีล เจริญสมาธิ วปิสัสนา 

เพือ่ตดัภพชาต ิใหห้มดสิ้นไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๐ 

สมัปทา ๔ 
๒๔ ธนัวาคม ๒๕๔๓ 

การทีบ่คุคลหน่ึงบคุคลใดจะเรียกตวัเองวา่เป็นทหารก็ด ี เป็นตาํรวจก็ด ี เป็นขา้ราชการก็

ด ี เป็นแพทยเ์ป็นพยาบาลก็ด ี เป็นนกัศึกษาก็ด ีหรือวา่เป็นพระก็ด ีบคุคลนัน้ๆจะตอ้งมี

คุณสมบตัติามทีส่ถาบนัหรือองคก์รนัน้ๆไดก้าํหนดขึ้นมา คอืถา้เป็นทหาร ก็ตอ้งมี

คุณสมบตัขิองทหาร เป็นตาํรวจ เป็นขา้ราชการ ก็ตอ้งมคุีณสมบตัขิองตาํรวจของ

ขา้ราชการครบบรบูิรณ์ตามทีท่างการไดก้าํหนดไวแ้ละใหก้ารรบัรอง เป็นแพทยเ์ป็น

พยาบาล เป็นพระก็เช่นกนั คอืตอ้งเป็นไปตามคุณสมบตัทิีไ่ดก้าํหนดไว ้ ไดร้บัรองจาก

สถาบนันัน้ๆ ถา้ไมม่คุีณสมบตัแิละไมไ่ดร้บัการรบัรองจากสถาบนันัน้ๆ เช่นเวลา

อยากจะเป็นทหาร ก็ไปซื้อชดุทหารมาแต่ง อยากจะเป็นพระ ก็ไปโกนหวั ไปซื้อผา้เหลอืง

มาห่ม แบบน้ีเรียกวา่ทหารปลอม พระปลอม ไมใ่ช่ของแท ้อานิสงสแ์ละประโยชนท์ีพ่งึมี

พงึไดจ้ากการเป็นบคุคลนัน้ๆย่อมไมเ่กิดขึ้น  

เช่นเดยีวกนักบัพระพทุธศาสนา พทุธศาสนิกชนทีเ่รียกตวัเองวา่เป็นชาวพทุธนัน้ แน่ใจ

หรือไมว่า่เป็นชาวพทุธทีแ่ทจ้ริง หรือเป็นชาวพทุธปลอม เพราะวา่การทีจ่ะเป็น

พทุธศาสนิกชนนัน้ พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่จะตอ้งมคีวามถงึพรอ้มคุณสมบตัหิรือ

คุณธรรมอยู่ ๔ ประการดว้ยกนั คอืสมัปทา ๔ ไดแ้ก่ ๑. ศรทัธาสมัปทา ความถงึพรอ้ม

ดว้ยศรทัธา ๒. จาคะสมัปทา ความถงึพรอ้มดว้ยการเสยีสละ ๓. ศีลสมัปทา ความถงึ

พรอ้มดว้ยศีล ๔. ปญัญาสมัปทา ความถงึพรอ้มดว้ยความรูค้วามฉลาด น่ีคือคุณธรรม 

๔ ประการทีท่าํใหเ้ป็นพทุธศาสนิกชนทีแ่ทจ้ริง ผูท้ีจ่ะเป็นชาวพทุธทีแ่ทจ้ริงจงึควรสรา้ง

คุณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีใหค้รบถว้นบริบูรณ์  

ศรทัธาสมัปทาคอืความถงึพรอ้มดว้ยศรทัธา มคีวามเชื่อในกรรมและวบิาก คอืเชื่อใน

เหตแุละในผล เหตไุดแ้ก่กรรม คอืการกระทาํ ผลไดแ้ก่วบิาก คอืผลของการกระทาํ 
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กรรมมที ัง้กรรมดแีละกรรมชัว่ เรียกวา่บญุและบาป ผลของการกระทาํบญุและบาป

ไดแ้ก่สุขและทกุข ์ ทาํความดทีาํบญุย่อมมคีวามสุขมคีวามเจริญไปสู่สวรรค ์ ทาํความชัว่

ทาํบาปย่อมมคีวามทกุขม์คีวามเสือ่มเสยีไปสู่นรก น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ชื่อ

เพราะวา่เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธองครู์ท้รงเหน็จากการตรสัรูข้องพระพทุธองค ์ ชาวพทุธจงึควร

เชื่อในเรื่องกรรมและวบิาก เชื่อวา่สุขหรือทกุข ์ เจริญหรือเสือ่ม เกดิจากการกระทาํของ

ตนเอง ไมไ่ดเ้กดิขึ้นเพราะสิง่อืน่ๆ สิง่อืน่ๆเป็นเพยีงส่วนประกอบเลก็ๆนอ้ยๆเท่านัน้เอง 

ผูท้ีย่ดึม ัน่ในคุณงามความดจีะไมต่กทกุขไ์ดย้าก จะไมล่าํบาก สาเหตทุีค่นเรายงัตอ้งตก

ทกุขไ์ดย้าก มคีวามลาํบาก มคีวามไม่สบายใจ มคีวามทกุข ์ ก็เป็นเพราะวา่ไดก้ระทาํ

กรรมต่างๆในอดตีมามากมาย วบิากกรรมจากการกระทาํกรรมนัน้ๆเพิง่ปรากฏผลขึ้นมา

ในวนัน้ี  

จงอย่าปฏเิสธผลของกรรมเป็นอนัขาด อย่าทอ้แท ้อย่าเสยีใจ เวลาทาํความดแีต่ยงัไมไ่ด ้

รบัผลของความด ี ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ผลของการกระทาํต่างๆนัน้ บางครัง้ก็เร็ว 

บางครัง้ก็ตอ้งใชเ้วลา เหมอืนกบัการปลูกตน้ไม ้ ตน้ไมบ้างชนิดตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะ

เจริญเตบิโตออกดอกออกผล ตน้ไมบ้างชนิดปลูกแค่เดอืนสองเดอืนก็ออกดอกออกผล

แลว้ ขอใหเ้ชื่อวา่สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้สอนใหเ้ชื่อนัน้ เป็นความจริง ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีพ่ระองค์

ทรงแต่งขึ้นมา เพยีงแต่วา่อาจจะไมท่นัใจเรา เพราะโดยปกตใิจของคนเรานัน้อยากจะมี

ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ไมอ่ยากจะพบกบัความเสือ่มเสยี พบกบัความ

ทกุข ์ แต่สิง่เหลา่น้ีไมไ่ดเ้ป็นไปตามความอยาก ความตอ้งการ แต่เป็นไปตามเหตตุาม

ปจัจยั ตามกรรมทีไ่ดก้ระทาํไวท้ ัง้ในปจัจบุนัและในอดตี  

จาคะสมัปทาคอืการการเสยีสละ แบ่งปนัความสุข แบ่งปนัผลประโยชนใ์หผู้อ้ืน่ เป็นการ

ละความเหน็แก่ตวั ซึง่เป็นตน้เหตขุองความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ของความทกุขท์ ัง้ปวง ผูถ้งึ

พรอ้มดว้ยความเสยีสละย่อมอยู่เยน็เป็นสุข ย่อมไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ เพราะไมย่ดึไมต่ดิ

กบัอะไร  

ศีลสมัปทาคอืการถงึพรอ้มดว้ยศีล ไดแ้ก่ ๑. การละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ๒. ละ

เวน้จากการลกัทรพัย ์๓. ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ๔. ละเวน้จากการพูดปด
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มดเทจ็ ๕. ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา พระพทุธศาสนาสอนไมใ่หฆ่้าฟนักนัแมเ้พือ่จะ

รกัษาพระศาสนาไว ้เพราะศาสนาเป็นนามธรรม เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครสามารถทาํลายได ้เป็น

ของทีอ่ยู่ในใจ ส่วนโบสถ ์ เจดยี ์ กฏุ ิ วหิารต่างๆเหลา่น้ี เป็นเพยีงองคป์ระกอบของพระ

ศาสนาเท่านัน้ พระศาสนาคอืสจัจธรรมความจริง ทีว่า่การทาํความด ี ละความชัว่ และ

การชาํระจติใหส้ะอาดหมดจด คอืละความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ เป็นเหตขุอง

ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง ไมม่ใีครสามารถทีจ่ะทาํลายสจัจธรรมความจริง น้ีได ้มแีต่

พทุธศาสนิกชนเท่านัน้ทีจ่ะทาํลายพระศาสนาน้ีได ้ ดว้ยการไมป่ระพฤตปิฏบิตัติามคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ เพราะเมือ่ไมม่ผูีท้ีจ่ะประพฤตปิฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้

แลว้ ศาสนาย่อมหมดสิ้นไปโดยปริยาย พทุธศาสนิกชนจงึไมเ่ขน่ฆ่ากนัเพือ่ทีจ่ะรกัษา

พระศาสนาไว ้แต่จะรกัษาพระศาสนาดว้ยการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบเท่านัน้ พระพทุธเจา้ไม่

เคยสอนใหฆ่้าใครท ัง้สิ้น แมก้ระท ัง่ชวีติของเราเองท่านก็หา้มไมใ่หฆ่้า การฆ่าตวัตายนัน้

ท่านถอืวา่เป็นการกระทาํบาปทีห่นกัมาก เพราะเมือ่ฆ่าตวัตายแลว้ก็ตอ้งไปใชก้รรมใน

นรกเหมอืนกบัฆ่าผูอ้ืน่ ชาวพทุธจงึควรต ัง้ม ัน่อยู่ในศีลในธรรม ละเวน้จากการกระทาํ

บาปท ัง้ปวง  

ปญัญาสมัปทาคอืความถงึพรอ้มดว้ยความรูค้วามฉลาด ไดแ้ก่ความรูใ้นเรื่องของกรรม

ของวบิาก เรื่องบญุ เรื่องบาป เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ เรื่องสุข เรื่องทกุข ์ พูดถงึเรื่อง

ปญัญากบัศรทัธาน้ีฟงัดูแลว้คลา้ยคลงึกนั แต่ไมเ่หมอืนกนั ยกตวัอย่าง ศรทัธาเปรียบ

เหมอืนคนตาบอด ไดย้นิคนตาดบีอกวา่ สิ่งนัน้เป็นอย่างนัน้ สิง่น้ีเป็นอย่างน้ี ก็เชื่อวา่มี

จริงตามทีเ่ขาพูด น่ีคอืศรทัธาความเชื่อ เช่นถา้ยงัไมเ่คยมาทีว่ดัญาณฯ แลว้มคีนมาบอก

เกี่ยวกบัวดัน้ีวา่มอีะไรบา้ง ถา้รูจ้กัคนน้ีด ี รูว้า่เป็นคนทีพู่ดความจริง เราก็เชื่อในสิง่ทีเ่ขา

พูด แต่การเชื่อกบัการเหน็ดว้ยตนเองนัน้ไมเ่หมอืนกนั เวลาไดม้าทีว่ดัน้ีแลว้ มาสมัผสั

ดว้ยตา จะเหน็อย่างชดัเจนวา่อะไรเป็นอะไร เมือ่เหน็แลว้ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งเชื่อคนอืน่อกี

ต่อไป น่ีคอืปญัญา ปญัญาเกดิจากการประพฤตปิฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ดว้ย

การใหท้าน รกัษาศีล บาํเพญ็จติตภาวนา เจริญสมาธิ เจริญวปิสัสนา จนบรรลธุรรมข ัน้

ต่างๆและรูเ้หน็สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็ไมม่คีวามจาํเป็นที่
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จะตอ้งเชื่อพระพทุธเจา้อกีต่อไป เพราะสิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ เราก็ไดรู้ไ้ด ้

เหน็แลว้  

การเป็นชาวพทุธทีแ่ทจ้ริงจงึตอ้งมสีมัปทาท ัง้ ๔ คอืมคีวามถงึพรอ้มดว้ยศรทัธา จาคะ 

ศีล และปญัญา แลว้อานิสงสท์ีพ่งึจะไดร้บัก็คอืการบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆ การอยู่เหนือ

กเิลส เหนือการเวยีนวา่ยตายเกดิ และการสิ้นสุดแห่งทกุขท์ ัง้หลาย ตามแบบ

พระพทุธเจา้ พระสงฆส์าวกท ัง้หลายย่อมเป็นของท่านท ัง้หลายอย่างแน่นอน การแสดง

เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 



99 
 

กณัฑท์ี่ ๓๑ 

อโรคยา ปรมา ลาภา 
๖ มกราคม ๒๕๔๔ 

อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ เป็นกญุแจทีจ่ะไขประตูไปสู่

ความสุข ปดัเป่าความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีเ่ป็นเสน้ผมบงัภูเขาใหห้ลดุลอยไป 

ทาํใหเ้หน็ลาภอนัประเสริฐน้ีได ้ ถา้ไมพ่จิารณาก็จะไมเ่ขา้ใจ จะไมเ่หน็คุณค่าของสุภาษติ

บทน้ี การทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงวา่ ความไมม่โีรคเป็นลาภอนัประเสริฐนัน้ ถา้มองดู

คนอืน่ เช่นเวลาไปโรงพยาบาล เหน็คนเจ็บไขไ้ดป่้วยนอนอยู่บนเตยีง มแีต่ความทกุข ์

ความทรมาน ท ัง้ทางกายและทางจติใจ เพราะมโีรคภยัเบยีดเบยีน ไมส่ามารถทีจ่ะทาํ

อะไรได ้มแีต่นอนใหห้มอดูแลรกัษา จะหายหรือจะตายก็ไมรู่ ้ถา้เปรียบเทยีบเรากบัคนที่

นอนอยู่บนเตยีงในโรงพยาบาลนัน้ เราจะเหน็วา่เรามลีาภอนัประเสริฐ คอืมร่ีางกายทีม่ ี

สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรงมอีาการครบ ๓๒ สามารถทีจ่ะทาํอะไรก็ได ้ จะไปไหนมาไหนก็

ได ้ไมม่โีรคภยัไขเ้จ็บเบยีดเบยีน 

จติใจมเีสน้ผมบงัตาอยู่ ทาํใหไ้มส่ามารถมองเหน็ถงึลาภอนัประเสริฐทีม่อียู่ในตวัเรา แต่

กลบัไปเหน็วา่ถา้มอีะไรเพิม่ขึ้นมา จะมคีวามสุขมากขึ้น เรามกัจะมองหาความสุขจากสิง่

ภายนอก เช่นถา้อยู่ตวัคนเดยีว ก็คดิวา่ถา้มแีฟนสกัคนหน่ึง มสีามหีรือมภีรรยา เราคง

จะมคีวามสุขมากขึ้น เมือ่มสีามหีรือมภีรรยาแลว้ ก็คดิวา่มลูีกสกัคนสองคน ก็จะมี

ความสุขมากยิง่ขึ้น แต่เมือ่มสีิง่เหลา่น้ีแลว้ถงึไดรู้ว้า่แทนทีจ่ะมคีวามสุขกลบัมคีวามทกุข ์

เวลามแีฟนก็ทกุขก์บัแฟน มสีามกี็ทกุขก์บัสาม ีมภีรรยาก็ทกุขก์บัภรรยา มลูีกก็ตอ้งทกุข ์

กบัลูก เพราะอะไร ก็เพราะความรกั ความห่วงใย เมือ่มคีวามรกั ความห่วงใย ก็มคีวาม

กงัวลใจ มคีวามไมส่บายใจ มคีวามกระสบักระส่าย เวลาไมเ่หน็ลูก ไมเ่หน็แฟน ไมเ่ห็น

สาม ีไมเ่หน็ภรรยา ก็เกดิอาการวติกกงัวลขึ้นมา คดิวา่หายไปไหน เป็นอะไรไปหรือเปลา่ 

น่ีเป็นเพราะวา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีนัน้ ไมว่า่จะเป็นบคุคลหรือเป็นวตัถสุิง่ของต่างๆ 

ทกุสิง่ทกุอย่างอยู่ภายใตก้ฎของธรรมชาต ิ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา คาํวา่อนิจจงั ทกุ
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ขงั อนตัตา ชื่อก็บอกแลว้วา่มทีกุข ์ทกุขงั ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามคีรอบครองอยู่ ถา้เราไป

ยดึไปตดิวา่เป็นของๆเรา และอยากจะใหส้ิง่เหลา่น้ีอยู่กบัเราไปนานๆ มนัก็จะสรา้งความ

ทกุขใ์จใหเ้กดิขึ้นกบัเรา  

พระพทุธองคจ์งึทรงแสดงไวว้า่เราตอ้งรูจ้กัปลง รูจ้กัปลอ่ยวาง อย่าไปยดึอย่าไปตดิ อย่า

ไปอยากใหส้ิง่เหลา่น้ีอยู่กบัเราไปนานๆ ใหถ้อืสนัโดษ คอืเอาตามมตีามเกดิ เมือ่ยงัอยู่ก็

ใหอ้ยู่ไป แต่พรอ้มทีจ่ะใหส้ิง่นัน้หมดไป จากไป ถา้ไมพ่รอ้ม จติใจจะมแีต่ความกงัวล มี

ความทกุข ์แต่ถา้ปลอ่ยวางสิง่เหลา่น้ีได ้ใจก็จะไมท่กุข ์โดยใหเ้หน็วา่สิง่ต่างๆในโลกน้ีนัน้

เป็นของช ัว่คราว แมก้ระท ัง่ชวีติของเราก็เป็นของช ัว่คราว ไมไ่ดอ้ยู่ไปตลอด เราเป็นเพยีง

เหมอืนนกัแสดงบนเวทโีรงละครโรงใหญ่เทา่นัน้เอง มกีรรมเป็นผูก้าํกบั กรรมพาใหม้า

เกดิ ใหเ้ป็นบคุคล เป็นหญงิ เป็นชาย เป็นพระ เป็นฆราวาส แลว้ในทีสุ่ดก็ตอ้งแก่ ตอ้ง

ตายจากโลกน้ีไป สงัขารร่างกายกต็อ้งคนืเขาไป ทรพัยส์มบตัเิงนิทอง ขา้วของ บคุคล

ต่างๆทีม่อียู่ก็ตอ้งคนืเขาไป สิง่ต่างๆเหลา่น้ีไมไ่ดอ้ยู่กบัเราไปตลอด  

พระพทุธองคท์รงสอนไวว้า่ถา้จะอยู่ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ใหม้คีวามพอใจกบัสิง่ทีม่ ี

อยู่ สิง่ทีเ่รามอียู่น้ีเป็นลาภอนัประเสริฐแลว้ คอืร่างกายทีม่อีาการ ๓๒ ครบบริบูรณ์ ไม่

เจ็บไมไ่ข ้ ไมพ่กิลไมพ่กิาร สิง่น้ีเป็นความสุขอย่างยิง่แลว้ ไมม่คีวามสุขอนัใดในโลกน้ีจะ

มมีากไปกวา่น้ี ต่อใหม้เีงนิมทีองมากมายก่ายกองแค่ไหนก็ตาม แต่ถา้วนัใดร่างกายเกดิ

เจ็บไขไ้ดป่้วยไป เกดิพกิลพกิารไปแลว้ เงนิทองทีม่อียู่เป็นรอ้ยลา้นพนัลา้นก็ไมม่ี

ประโยชนอ์ะไรกบัเรา เพราะวา่เราไมส่ามารถจะใชเ้งนิใชท้องเหลา่นัน้ได ้พระพทุธองคจ์งึ

ทรงสอนใหดู้แลรกัษาสุขภาพร่างกายของเราไวใ้หด้ ี ดว้ยการดูแลกายและดูแลจติใจ 

เพราะวา่ท ัง้สองสิง่น้ีมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกนั ถา้จติใจดสีภาพร่างกายก็ดตีามไปดว้ย ถา้จติใจ

ไมด่กี็จะสรา้งปญัหา สรา้งโรคภยัต่างๆใหก้บัร่างกายได ้ ร่างกายจะดไีดก้็ตอ้งมอีาหาร มี

อากาศ มกีารออกกาํลงักาย น่ีคอืวชิาทางการแพทยท์ีช่ี้วา่สุขภาพร่างกายจะดไีดต้อ้งม ี๔ 

อ ไดแ้ก่ ๑. อาหาร ๒. อากาศ ๓. ออกกาํลงักาย ๔. อารมณ์  

อาหารคอืการรบัประทานอาหารใหค้รบ ๕ หมู ่ สารอาหารทีร่่างกายตอ้งการนัน้มอียู่ ๕ 

กลุม่ดว้ยกนัอย่าใหข้าด เวลารบัประทานอาหารเรามกัจะรบัประทานทีถู่กปากถูกใจเรา 
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แต่สิง่ทีเ่ราชอบนัน้บางทกี็ไมไ่ดส้ารอาหารครบ เราจงึควรรบัประทานอาหารทีท่าํให ้

สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แขง็แรง อย่าไปกนิตามใจ ควรรบัประทานใหค้รบท ัง้ ๕ หมู่

ดว้ยกนั ใหม้ที ัง้ขา้ว เน้ือ นม ปลา ไข ่ผกัและผลไม ้อย่างน้ีเป็นตน้ กนิใหค้รบร่างกาย

ถงึจะสมบูรณ์แขง็แรง ปริมาณทีจ่ะรบัประทานก็ตอ้งพอประมาณ คอืไมม่ากจนเกนิไป

และไมน่อ้ยจนเกนิไป ถา้รบัประทานมากเกนิไปนํา้หนกัก็จะเกนิ แลว้จะไปสรา้งปญัหา

ใหก้บัอวยัวะต่างๆของร่างกาย  

ร่างกายก็เหมอืนกบัรถยนตค์นัหน่ึง ตามปกตริถยนตค์นัหน่ึงสามารถบรรทกุคนไดใ้น

ปริมาณจาํกดั อย่างรถเกง๋น่ีนัง่ได ้๔ คน ๕ คน ก็กาํลงัสบาย แต่ถา้บรรทกุสกั ๑๐ คนน่ี 

รถมนัก็จะลาํบากเพราะวา่ตอ้งรบันํา้หนกัมาก ยางตอ้งรบันํา้หนกัมาก เครื่องยนตก์็ตอ้ง

ทาํงานหนกักวา่ปกตฉินัใดถา้นํา้หนกัตวัเกนิพกิดั หวัใจก็ตอ้งทาํงานมากขึ้น กระเพาะ 

ลาํไส ้ ตบัไต อวยัวะต่างๆ ในร่างกายกต็อ้งทาํงานหนกัขึ้น เมือ่ตอ้งทาํงานหนกัขึ้นอายุ

การใชง้านก็จะนอ้ยลง และจะทาํเจบ็ไขไ้ดป่้วยตามมา คนทีม่นีํา้หนกัมากนัน้มกัจะมี

ปญัหาเกี่ยวกบัเรื่องความดนัโลหติสูง เบาหวาน โรคหวัใจต่างๆ หลอดเลอืดอุดตนัทาํให ้

หวัใจวาย ใหเ้ป็นอมัพฤตอมัพาต เพราะเสน้โลหติแตกในสมอง เพราะไมร่บัประทาน

อาหารใหถู้กตอ้งตามสุขลกัษณะนัน่เอง  

การรบัประทานอาหารจงึไมค่วรใหล้ิ้นใหใ้จพาไป ใหใ้ชเ้หตใุชผ้ล รบัประทานอาหาร

พอประมาณ พอเหมาะพอควร แต่อย่ารบัประทานนอ้ยจนเกนิไป บางคนไมอ่ยากอว้น 

กลวัอว้น ก็ไมก่ลา้รบัประทานอาหารทาํใหร่้างกายซูบผอม รบัประทานอาหารไมพ่อเพยีง

ทาํใหร่้างกายเกดิโรคขาดสารอาหารขึ้นมาได ้ ทาํใหเ้กดิโรคภยัขึ้นมา ดงันัน้ตอ้งรกัษา

มชัฌมิาทางสายกลาง คอืความพอด ีไมม่ากจนเกนิไป ไมน่อ้ยจนเกนิไป ใหพ้อประมาณ 

ใหพ้อดแีลว้ร่างกายจะอยู่ด ีสุขภาพทีส่มบูรณ์แขง็แรง  

อากาศคอือากาศทีบ่ริสุทธิ์ อย่าไปสูดอากาศทีเ่ป็นพษิ ถา้อยู่ในสถานทีท่ีอ่ากาศไมด่กี็

ควรจะหาทางขยบัขยาย อย่าไปทนอยู่ อย่าไปโลภกบัเรื่องเงนิเรื่องทองใหม้ากจนเกนิไป 

เช่นอยู่ในสถานทีน่ ัน้เราไดเ้งนิมากจากงานทีท่าํอยู่ แต่สุขภาพร่างกายจะชาํรุดทรุดโทรม

เพราะสูดควนัพษิเขา้ไป ถา้สถานทีท่ีอ่ยู่ สิง่แวดลอ้มไมด่ ี ก็ควรจะหาสถานทีท่ีด่ ี เช่น
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ออกไปอยู่ตามชนบท อย่างบริเวณวดัญาณสงัวรารามฯน้ี เวลามาเทีย่วจะพูดกนัวา่

อากาศทีน่ี่ด ีสดชื่น สูดอากาศเขา้ไปแลว้รูส้กึสบายใจสบายกาย  

ปญัหาของอากาศอกีอย่างหน่ึงทีไ่มใ่ช่เกดิจากสถานทีแ่ต่เกดิจากจติใจ คอืคนบางคนไม่

ชอบสูดอากาศบริสุทธิ์ แต่กลบัชอบสูดควนัพษิ เช่นการสูบบหุรี่ ดมกาว สูดผงขาวไอ

ระเหย เมือ่เสพเขา้ไปแลว้ก็เขา้ไปทาํลายอวยัวะ คอืปอด ทาํใหป้อดไมส่ามารถขบัถ่าย

อากาศเสยีใหอ้อกจากร่างกายได ้ เพราะเกดิมอีาการอดุตนัของปอดขึ้นมา ควนับหุรี่ทีสู่ด

ดมเขา้ไป จะทาํใหถ้งุลมโป่งพองอดุตนั ทาํใหอ้ากาศเขา้ออกไมส่ะดวก น่ีคอือากาศเป็น

พษิทีเ่กดิจากการกระทาํของจติใจ ถา้ตอ้งการทีจ่ะมสุีขภาพร่างกายทีส่มบูรณ์แขง็แรง มี

อายุยนืยาวนาน ก็ตอ้งแลดูเรื่องอากาศใหด้ ี 

ออกกาํลงักายคอืการยดืเสน้ยดืสาย ถา้ไมไ่ดอ้อกกาํลงักายร่างกายจะไมแ่ขง็แรง 

อ่อนแอ ไมม่ภูีมติา้นทานโรคภยัต่างๆ ถา้ออกกาํลงักายอวยัวะต่างๆ เช่นปอด หวัใจ จะ

ไดท้าํงานอย่างเต็มที ่ เมือ่อวยัวะทกุส่วนทาํงานอย่างเต็มทีก่จ็ะทาํใหร่้างกายมสุีขภาพที่

แขง็แรงสมบูรณ์ มภูีมติา้นทานโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ คนทีไ่มไ่ดอ้อกกาํลงักายมกัจะเป็น

โรคอยู่เสมอๆ เช่นเป็นโรคภูมแิพอ้ากาศหรือเป็นหวดั อย่าปลอ่ยใหร่้างกายกนิและนอน

อย่างเดยีว ตอ้งหาเวลาออกกาํลงักาย วนัๆหน่ึงควรจะเดนิสกั ๔ ถงึ ๕ กโิลเป็นอย่าง

นอ้ย ร่างกายถงึจะไดม้สุีขภาพทีส่มบูรณ์แขง็แรง  

อารมณ์คอืการมอีารมณ์ทีด่ ี เป็นเรื่องของจติใจ จะมอีารมณ์ดไีดก้็ตอ้งมธีรรมะ คอืตอ้ง

รูจ้กัวา่อะไรควร อะไรไมค่วร อะไรเป็นไปได ้ อะไรเป็นไปไมไ่ด ้ อารมณ์ไมด่เีกดิจาก

ความโลภ ความโกรธ ความหลงครอบงาํจติใจ ทาํใหย้ดึม ัน่ถอืม ัน่ มคีวามอยากในสิง่

ต่างๆ อยากใหส้ิง่นัน้เป็นอย่างนัน้ อยากใหส้ิง่น้ีเป็นอย่างน้ี อยากใหส้ิง่ทีช่อบอยู่ไปนานๆ 

เมือ่ไมเ่ป็นไปตามทีป่รารถนา ก็เกดิความเครียดขึ้นมา เกิดความทกุขข์ึ้นมา ทาํให ้

อารมณ์ไมด่ ี แลว้ส่งผลกระทบกบัการทาํงานของอวยัวะต่างๆของร่างกาย โรคบางชนิด 

เช่นโรคความดนัโลหติมสีาเหตเุกดิจากความเครียดของจติใจ ไมรู่จ้กัปลอ่ยวาง ถา้

ปลอ่ยวางไดใ้จจะไมเ่ครียด ใจจะสบาย พยายามปลอ่ยวางเถดิ อย่าไปยดึไปตดิกบัอะไร

เลย เพราะวา่ในทีสุ่ดแลว้ก็ไมส่ามารถทีจ่ะบงัคบั ไมส่ามารถทีจ่ะควบคุมสิง่ต่างๆได ้ สิง่
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ต่างๆนัน้เราอาจจะสามารถควบคุมไดเ้ป็นบางครัง้บางคราว แต่ในทีสุ่ดแลว้มนัก็ตอ้ง

เป็นไปตามกระแสแห่งอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา  

เมือ่ปลอ่ยวางแลว้จะไมท่กุข ์ แต่ถา้ยดึตดิ จะมแีต่ความเครียด มแีต่ความทกุข ์ มแีต่

ความไมส่บายใจ แลว้ก็จะไปกระทบกบัการทาํงานของอวยัวะต่างๆของร่างกาย ทาํใหม้ี

โรคภยัเบยีดเบยีน ทาํใหช้วีติส ัน้ลงไป สงัเกตดูเวลาทีไ่มไ่ดม้ตีาํแหน่งสูงๆ ไมต่อ้ง

รบัผดิชอบมากๆนัน้ หนา้ตาจะสดใสเบกิบาน แต่พอมตีาํแหน่งหนา้ทีสู่งๆแลว้จะเกดิ

ความเครียดขึ้นมา เกดิความกงัวล ร่างกายจะแก่ ผมจะหงอก จะสงัเกตไดจ้ากคนทีม่า

เป็นนายกฯ เวลาไมไ่ดเ้ป็นนายกฯ หนา้ตาจะสดใสเบกิบาน แต่พอเป็นนายกฯเขา้ปีสองปี

เท่านัน้เอง ผมก็จะหงอก หนา้ตาก็ครํา่เครยีด แก่ตวัลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะอารมณ์ไม่

ดนี ัน่เอง เพราะมงีานต่างๆ มาใหค้ดิ ใหแ้กไ้ข มปีญัหารอบดา้นทีจ่ติใจจะตอ้งคอยกงัวล 

เลยทาํใหแ้ก่เร็วตายเร็ว  

ถา้อยากมอีายุทีย่นืยาวนานตอ้งทาํจติใจใหส้บายๆ ใหป้ลง ใหป้ลอ่ย ใหว้าง ใหม้คีวาม

มกันอ้ยสนัโดษ อย่าไปโลภมาก สิง่ทีม่อียู่น้ีพอเพยีงอยู่แลว้ ความสุขทีม่อียู่น้ีพอเพยีง

แลว้ ไมม่อีะไรสุขมากไปกวา่น้ีหรอก ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นเรื่องของความทกุข ์

ท ัง้นัน้ สุขทีแ่ทจ้ริงนัน้อยู่ทีจ่ติใจ จติใจจะสุขไดเ้พราะจติใจปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้

จติใจจะสงบ จะสุข จะเยน็ นัน่แหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง ดงัทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดง

ไวว้า่ สขุอืน่ใดเหนือความสขุที่เกดิจากจติที่สงบนั้นไม่มีในโลกน้ี  

ความสุขทีแ่ทจ้ริง ความสุขทีสู่งสุด คอืความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติใจ จติจะสงบ

ได ้จติตอ้งปลอ่ยวาง จติจะปลอ่ยวางได ้จติตอ้งมสีต ิมปีญัญา มคีวามมกันอ้ยสนัโดษ 

ไวต้ดัความโลภ ความโกรธ ความหลงตดัความอยากต่างๆนานา เมือ่ตดัไดก้็จะมี

ความสุข จงึขอฝากสุภาษติบททีว่า่ อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอนั

ประเสริฐ ใหก้บัท่านท ัง้หลายเอาไปพนิิจพจิารณาและนาํไปประพฤตปิฏบิตั ิเพือ่ความสุข 

เพือ่ลาภอนัประเสริฐทีแ่ทจ้รงิต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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