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คํานํ า
การฟังธรรม หรือการอ่านหนังสือธรรมะ คือการสร้างเกราะกําบังภัยให้กบั ใจ หรืออีก
ทางหนึ่งคือ สร้างภูมคิ มุ ้ กันให้กบั โรคทีค่ อยคุกคามดวงจิตของเรา พระธรรมทีซ่ มึ ซาบ
เข้าไปในความคิดขณะผูฟ้ งั รวมจิตมีสมาธิ จะก่อให้เกิดสติระลึกรู้ทนั กับคําสังสอนนั
่
น้ ๆ
แล้วสามารถทีจ่ ะจดจําถ้อยคําได้อย่างแม่นยํา จิตเกิดปัญญา มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง
รู้เหตุรู้ผลบนพื้นฐานแห่งธรรมทีแ่ ท้จริง
การนําพระธรรมคําสังสอนมาปฏิ
่
บตั จิ ริงในชีวติ ประจําวัน จึงเปรียบเสมือนการเสริมสร้าง
กําแพงทีแ่ ข็งแกร่งให้ใจได้อยู่อย่างปลอดภัย หรือการสรรหาธรรมโอสถมารับประทาน
เตรียมพร้อมทีจ่ ะต่อสูก้ บั ข้าศึก คือ กิเลส ตัณหา อวิชชา ทีก่ ่อตัวดังเชื
่ ้ อโรคร้าย มีกาํ ลัง
ทีจ่ ะจู่โจมและชอนไชให้ดวงจิตอ่อนแรง พาให้เราเดินหลงไปในทางทีม่ ชิ อบได้ทกุ เวลา
และเมือ่ จิตขาดสติ ขาดภูมคิ มุ ้ กัน ขาดเกราะกําบังทีแ่ ข็งแกร่ง ความพ่ายแพ้ก็เกิดขึ้นครัง้
แล้วครัง้ เล่าทุกเวลานาที ไม่มที างทีจ่ ะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งชีวติ ไปได้
การหาโอกาสเข้ามาฟังธรรม หรืออ่านหนังสือธรรมะ จึงจําเป็ นต้องกระทําอยู่เป็ นนิจให้
เกิดเป็ นนิสยั ทีใ่ ฝ่ รู้ เสริมปัญญาและมุง่ เน้นภาวนา เพือ่ แสวงหาแนวทางดับทุกข์ เพราะผู ้
ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้เท่านัน้ ถึงจะทราบได้วา่ คําสังสอนเหล่
่
านี้ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทาง
ปัญญาและสามารถพลิกผันเปลีย่ นวิถชี วี ติ ให้เราหลุดพ้นได้
คณะผูจ้ ดั ทําจึงยังยึดถือหลักเดิมทีจ่ ะช่วยบํารุงและจรรโลงพุทธศาสนาไว้ โดยการช่วย
เผยแผ่ธรรมะคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้าทีม่ คี ุณค่ายิง่ ให้กบั พวกเราทุกๆคนทีพ่ ร้อมด้วย
ความเพียรและกําลังศรัทธาทีจ่ ะฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆ เพือ่ หาทางออกให้กบั โรคร้ายและ
ความมืดบอดของจิต และนําพาเราขึ้นสู่ฝงั ่ ทีม่ แี ต่ความสุขสงบอยู่เป็ นนิจนิรนั ดร
คณะผูจ้ ดั ทํา
กุมภาพันธุ ์ ๒๕๔๔
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กัณฑ์ท่ี ๑๓

ปล่อยวาง

๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๓
วันนี้ ท่านคงจะทราบกันดีแล้ว ว่าเป็ นวันแรม ๑ คํา่ เดือน ๑๑ ซึง่ ตรงกับวันตักบาตรเท
โวฯ พิธีตกั บาตรเทโวฯนี้ ทางวัดได้จดั ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว หนึ่งวัน คือจัดตัง้ แต่เมือ่ วาน
นี้ คือ วันขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๑๑ เนื่องจากศรัทธาญาติโยม ทีม่ าทีว่ ดั นี้จาํ นวนมาก มี
ความปรารถนา ทีจ่ ะไปตักบาตรทัง้ ๒ วัดด้วยกัน คือ อยากจะมาตักบาตรทีว่ ดั ญาณฯ
และอยากจะไปตักบาตรทีว่ ดั ใกล้บ้านด้วย ถ้าจัดพร้อมกันแล้วญาติโยมจะไม่สามารถไป
ตักบาตรทัง้ ๒ วัดได้ ดังนัน้ ทางวัดญาณฯ เลยมีธรรมเนียมถือปฏิบตั มิ า ตัง้ แต่สร้างวัด
ขึ้นมา ให้จดั พิธีตกั บาตรเทโวฯขึ้นก่อนหนึ่งวัน คือวันพระ ขึ้น ๑๕ คํา่ คือเมือ่ วานนี้ เมือ่
วานนี้ญาติโยมส่วนใหญ่ ได้มาตักบาตรไปแล้ว ถ้าท่านมาเมือ่ วานนี้ ท่านจะไม่สามารถ
เข้ามานัง่ ในทีศ่ าลาแห่งนี้ได้ เพราะมีคนล้นศาลา แต่สาํ หรับวันนี้กาํ ลังพอดีๆ ได้นงั ่
สบายๆ ไม่ตอ้ งเบียดเสียดกัน
เพราะการทําบุญทีแ่ ท้จริงแล้วไม่ได้ข้นึ กับเวลา ไม่ได้ข้นึ กับสถานทีเ่ ป็ นหลัก หลักใหญ่
แล้ว อยู่ทจ่ี ติ ใจของเราว่าปล่อยวางหรือเปล่า หรือยังยึดมัน่ ถือมันอยู
่ ่ ถ้าจิตใจปล่อยวาง
ได้แล้ว จิตใจจะมีแต่ความสบายใจ แต่ถ ้าจิตใจยังยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าสิง่ นี้ จะต้องเป็ น
อย่างนี้ สิง่ นัน้ จะต้องเป็ นอย่างนัน้ เมือ่ สิง่ เหล่านี้ ไม่ได้เป็ นไปตามทีเ่ ราปรารถนา จิตใจ
ก็จะมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความไม่สบายใจ แต่ถา้ ปล่อยวางได้ เช่น วันนี้เราเอาข้าวของ
เอาอาหาร มาถวายพระ เราก็ปล่อยวาง คือ ข้าวของทีเ่ อามาทําบุญนัน้ เรายกให้คนอืน่
เขาไปแล้ว เขาจะเอาไปทําอะไรก็เรื่องของเขา เรามีของเหลือกิน เหลือใช้แล้ว ก็แบ่งปัน
ให้คนอืน่ ไป เก็บไว้ก็มแี ต่ความหวงแหน มีแต่ความเสียดาย มีแต่ความทุกข์ เวลาโดน
ขโมยลักของไปก็จะเสียใจ แต่ถา้ ได้ยกให้คนอืน่ เขาไปแล้ว ก็จะเกิดความสบายใจ ของ
เรานี้ไม่มคี วามหมายอะไร มันอยู่ทใ่ี จเราต่างหาก ถ้าพร้อมทีจ่ ะสละแล้ว ใครจะเอาไปทํา
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อย่างไร เราก็ไม่ทกุ ข์ใจ แต่ถา้ เรายังไม่ปล่อย ยังยึดติดอยู่ ว่าเป็ นของของเรา พอมีคน
อืน่ หยิบเอาไปเสียก่อน เราก็จะเสียใจมาก
พระพุทธเจ้าทรงรู้ ทรงเห็น เรื่องของความทุกข์ในจิตใจของพวกเรา จึงสังสอนพวกเรา
่
ไม่ให้ยดึ ติดกับอะไร เพราะว่าของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้นนั้ แท้ทจ่ี ริงแล้ว มันไม่ใช่เป็ น
ของของเรา มันเป็ นของทีม่ อี ยู่กบั โลกนี้มาแต่ดงั้ เดิม เราเพียงแต่มาอาศัยโลกนี้อยู่ พึง่ พา
อาศัยสิง่ เหล่านี้ ไปวันหนึ่งๆเท่านัน้ เอง ในความเป็ นจริงแล้ว สิง่ ของเหล่านี้ และบุคคล
ต่างๆทัง้ หมด จะต้องแยกกันไปในวันหนึ่งเมือ่ ถึงเวลา ไม่วา่ จะเป็ นสามีของเราก็ดี
ภรรยาของเราก็ดี บิดามารดาของเราก็ดี ลูกหลานของเราก็ดี เพือ่ นสนิทมิตรสหายของ
เราก็ดี ต้องมีอนั พลัดพรากจากกันไป เป็ นธรรมดา เพราะมันเป็ นธรรมชาติของโลกนี้ ที่
จะต้องเป็ นอย่างนี้
หลังจากทีพ่ วกเรา ได้ตายไปในภพก่อน ชาติก่อนแล้ว ดวงวิญญาณของพวกเรา ก็มา
เกิดในชาติน้ ี มายึดครองร่างกายอันนี้ แล้วก็อาศัยร่างกายอันนี้ ไปยึด ไปครองสิง่ ต่างๆ
ในโลกนี้ แล้วก็ทกุ ข์ไปกับสิง่ เหล่านี้ เพราะอยากให้ทกุ สิง่ ทุกอย่าง เป็ นไปตามความ
อยากของเรา แต่ก็ไม่เป็ นไปตามอย่างทีเ่ ราปรารถนากัน เพราะว่าโลกนี้เป็ นโลกของ
อนิ จจัง อนิ จจัง คือความไม่จรี งั ไม่ถาวร ไม่ยงยื
ั ่ นนัน้ เอง อยู่กบั เรา ชัว่ ประเดีย๋ ว
ประด๋าว สักระยะหนึ่ง แล้วก็จากไป เช่น วันนี้ญาติโยมได้มาทําบุญ ทีว่ ดั นี้ มาพบ
พระภิกษุ สามเณร ทีจ่ าํ พรรษาอยู่ในวัดนี้ เดีย๋ วอีกสักครู่หนึ่ง ท่านทัง้ หลายก็ตอ้ งแยก
ย้ายกันไป นี่คอื ลักษณะของโลกนี้
พระพุทธองค์จงึ ทรงสังสอน
่
ไม่ให้พวกเราไปยึดติดกับอะไร เพราะถ้าไปยึดติดปั๊บ พอ
ไม่เป็ นไปตามทีป่ รารถนา ตามทีต่ อ้ งการ ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ ท่านจึงทรงสอนให้
ปล่อยวาง ทําอะไรก็ให้ปล่อยวาง เวลามีทรัพย์สมบัติ ข้าวของ เงินทอง มากน้อยแค่ไหน
ก็ตาม จะรักษาเก็บไว้อย่างไรก็ได้ แต่ใจต้องพร้อมทีจ่ ะจากกันไป เพราะไม่รู้วา่ จะตาย
จากกันเมือ่ ไรนัน่ เอง วิธีหนึ่งทีจ่ ะตรวจสอบว่า ใจเรายังมีความยึดมัน่ ถือมัน่ กับข้าวของ
เงินทองหรือเปล่า ก็คอื การทําบุญให้ทานนัน้ เอง ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็จะทําบุญ ทําทานได้
อย่างสบายใจ แล้วก็มคี วามสุขใจ แต่ถา้ ยังยึดติดอยู่กบั เงินทอง ข้าวของแล้วละก้อ เวลา
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จะทําบุญ ให้ทานผูอ้ น่ื จะรู้สกึ ว่าเป็ นเรื่องยากลําบาก ถ้าเป็ นเช่นนี้ ต้องพยายามเอาชนะ
ใจให้ได้ ต้องพยายามฝื นใจ พยายามต่อสูก้ บั ความตระหนี่ ความยึดมัน่ ถือมัน่ ความ
หวงแหนทัง้ หลาย ต้องบอกตัวเราว่าอย่าไปยึด อย่าไปติด เกิดมีการพลัดพรากจากกัน
ก่อนทีเ่ ราจะทําใจได้ ก็จะเกิดความเสียใจเป็ นอย่างยิง่
นี่คอื เรื่องของการดูแลจิตใจของเราไม่ให้ทกุ ข์ ด้วยการปล่อยวาง ความยึดมัน่ ถือมันใน
่
สิง่ ต่างๆในโลกนี้ พยายามสอนใจว่า เราเกิดมาในโลกนี้ชวั ่ ประเดีย๋ วประด๋าว ในทีส่ ุดทุก
สิง่ ทุกอย่างก็ตอ้ งหมดไป เราก็ตอ้ งจากไป จะไปดี หรือไปไม่ดี ก็ข้นึ อยู่กบั จิตใจของเรา
ถ้าจิตใจมีแต่การปล่อยวาง จิตใจก็จะไปดี จะไปด้วยความสุข แต่ถา้ จิตใจ มีแต่ความยึด
มัน่ ถือมัน่ เวลาจากโลกนี้ไป จะมีแต่ความทรมานใจอย่างยิง่ มีแต่ความหวาดกลัว เกิด
ความทุกข์ เกิดความไม่อยากจะไปนัน้ เอง ถ้าเราไม่ยดึ ไม่ตดิ แล้ว เมือ่ ถึงเวลา ก็พร้อมที่
จะไป ก็ไปได้อย่างสบายใจ ไปอย่างไม่ทกุ ข์ใจ จิตทีไ่ ปด้วยความสบายใจ ก็จะไปสู่สุคติ
จิตทีไ่ ปด้วยความทุกข์ทรมานใจ ก็จะไปสูท่ คุ ติ ไปสู่อบาย เพราะความยึดมัน่ ถือมัน่
เป็ นเหตุนนั้ เอง
ดังนัน้ ถ้าอยากจะอยู่ในโลกนี้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข และตายจากโลกนี้ไปด้วยความ
สงบสุขละก้อ จงพยายามฝึ กหัดการปล่อยวาง อย่าไปยึด อย่าไปติด กับสิง่ ต่างๆในโลก
นี้ พยายามทําความเข้าใจว่า สิง่ ต่างๆทีร่ วมกันอยู่ เป็ นตัวเรานัน้ เป็ นของทีเ่ ขาให้ยมื เอา
มาใช้ ไปวันหนึ่งๆเท่านัน้ สักวันหนึ่ง เมือ่ ถึงเวลา เจ้าของจะมาเอาคืนไป เจ้าของนี้ก็ไม่ใช่
ใครทีไ่ หน ก็คอื ธรรมชาติน้ ีเอง คือความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนนัน่ เอง ท่านจึงทรงแสดงไว้
ว่า สัพเพ สังขารา อนิ จจา สังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่เทีย่ ง สัพเพ ธัมมา อนัตตา
หมายถึงทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่ เป็ นอยู่ แม้กระทังร่่ างกายของเรา ก็ไม่ได้เป็ นของเรา
อนัตตา แปลว่าไม่ใช่ของของเรา เป็ นของโลกนี้ ทุกๆอย่างเป็ นของยืมมาใช้ เมือ่ ถึงเวลา
เราก็ตอ้ งปล่อยคืนสิง่ เหล่านัน้ ไป
จึงขอให้พวกเราทุกๆคน จงสร้างบุญ สร้างกุศล ด้วยการพยายามสอนตัวเราอยู่เรื่อยๆ
ให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก ให้รู้วา่ สักวันหนึ่งเราก็จะต้องตาย และจะตาย
เมือ่ ไรก็ไม่รู้ อาจจะตายพรุ่งนี้ก็ได้ หรืออาจจะเป็ นเย็นนี้ก็ได้ หรืออาจจะเป็ นเทีย่ งนี้กไ็ ด้
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หรืออาจจะเป็ นอีกสิบปี ยีส่ บิ ปี ก็ได้ ไม่มใี ครสามารถทีจ่ ะไปรู้ในสิง่ เหล่านี้ได้ ถ้าไม่ได้
เตรียมตัว เตรียมใจเอาไว้ก่อนแล้ว เวลาเหตุการณ์เกิดขึ้น จะเกิดการตกอก ตกใจ เกิด
ความกลัวขึ้นมา แต่ถา้ ได้สอนใจอยู่เสมอว่า เราต้องไปสักวันหนึ่งไม่ชา้ ก็เร็ว เตือนสติอยู่
เรื่อยๆ ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ จนสามารถปล่อยวางได้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ เราก็จะมี
ความสุข มีความสบายใจ
สิง่ ของทัง้ หลายในโลกนี้ เป็ นของทีเ่ ราเอาติดตัวไปไม่ได้ เวลาตายไปไม่มใี ครเอาข้าวของ
เงินทองใส่โลงไปด้วย มีแต่เอาไปเผาทิ้ง เอาอะไรไปไม่ได้ เอาไปได้แต่ความสุขหรือความ
ทุกข์ ทีเ่ กิดจากบุญและบาปเท่านัน้ เอง ถ้ามีบญ
ุ มีธรรมะ ทีท่ าํ ให้ปล่อยวางได้ ก็ไปสบาย
ไปสู่สุคติ ไปสู่สวรรค์ ไปเป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคล ถ้าไปด้วยความยึดมัน่
ถือมัน่ ก็จะไปด้วยความทุกข์ แสดงว่าจะต้องไปสู่ทกุ คติ ไปสู่อบาย ไปสู่ความเป็ น
เดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย ไปสู่นรก
ถ้าปรารถนาทีจ่ ะอยู่ในโลกนี้ดว้ ยความสบายใจ ด้วยความร่มเย็น เป็ นสุข ไม่มคี วามทุกข์
ก็ขอให้สร้างธรรมะขึ้นมา ถ้าได้สอนตัวเราเองตลอดเวลาแล้ว ใจจะปล่อย ใจจะวาง และ
เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องจากโลกนี้ไป หรือจะต้องพลัดพรากจากใครก็ตาม จากสิง่ ของ
ทัง้ หลายก็ตาม เราจะไม่มคี วามทุกข์ใจ เช่นเวลาเรากลับไปบ้าน พบว่าขโมยได้ข้นึ บ้านเรา
ขโมยข้าวของไปหมด ถ้าได้ปล่อย ได้ปลงไว้ก่อนแล้ว ได้เตรียมใจไว้ก่อนแล้ว เราก็จะ
พูดว่า เออ! จะไปก็ไป ของทุกสิง่ ทุกอย่าง มันไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เราจะไม่ตกใจ ไม่
เสียใจ ไม่รอ้ งห่มร้องไห้ เพราะของเหล่านี้หายไปแล้ว ทําไมจะต้องเสีย ๒ ต่อ คือ เสีย
ของแล้ว ยังต้องมาเสียใจด้วยทําไม ของมันก็หายไปแล้ว ยังไงๆมันก็ไปแล้ว เราอย่าไป
เสียใจ เรารักษาใจได้ดว้ ยธรรมะ
จึงขอให้พวกเราพยายามน้อมคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามา ให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ น
อนิ จจัง เป็ นของไม่เทีย่ ง ทุกสิง่ ทุกอย่าง เป็ นอนัตตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของของเรา ถ้ามี
ความรู้ทงั้ ๒ อย่างนี้ ติดตัวติดใจเราแล้ว เราจะไม่ยดึ ไม่ตดิ เมือ่ ไม่ยดึ ไม่ตดิ แล้ว เรา
จะมีแต่ความสบายใจ ขอฝากธรรมะนี้ ให้กบั ญาติโยมนําไป สังสอนอบรมใจอยู
่
่อย่าง
สมํา่ เสมอ ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าสามารถทําได้ แล้วญาติโยมจะมีธรรมะเป็ นเครื่อง
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ปกป้ องคุม้ ครองรักษา ไม่ให้จติ ใจมีความทุกข์ ไม่ให้จติ ใจไปสู่ทต่ี าํ ่ การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๔

สิง่ มีค่าที่หายาก
๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๓

ในโลกของเรานี้ มีวตั ถุสง่ิ ของต่างๆ อยู่มากมาย หลายรูป หลายแบบ หลายชนิดด้วยกัน
มีทงั้ สิง่ ทีห่ าง่าย และมีทงั้ สิง่ ทีห่ ายาก สิง่ ทีห่ าได้งา่ ยเช่นพวกก้อนอิฐ ก้อนหิน ก้อนดิน
ก้อนกรวด และพวกทรายทัง้ หลาย เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่ทวไป
ั ่ หาได้งา่ ย ส่วนสิง่ ทีห่ าได้ยากนัน้
ก็ได้แก่พวก แก้ว แหวน เงิน ทอง เพชรนิลจินดา ในทางพระพุทธศาสนานัน้ ท่านได้
ทรงแสดงไว้ว่า นอกจากสิง่ ของทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนี้ ยังมีสง่ิ ของอยู่อกี ๔ อย่างด้วยกัน ที่
เป็ นของทีห่ าได้ยาก และเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่า ยิง่ กว่าพวกแก้ว แหวน เงิน ทอง เพชรนิล
จินดาทัง้ หลาย สิง่ ทัง้ ๔ ประเภทนี้ ถ้าบุคคลหนึ่ง บุคคลใดได้มาแล้ว ทัง้ ๔ อย่างนี้ จะ
เป็ นเหตุ เป็ นปัจจัย ให้บคุ คลนัน้ สามารถได้รบั สิง่ ทีป่ ระเสริฐ สิง่ ทีว่ เิ ศษทีส่ ุดในโลกนี้
นัน้ ก็คอื โลกุตระธรรม หรือจะเรียกว่า พระรัตนตรัยก็ได้ อันนี้เป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด ผู ้
ทีเ่ ข้าถึงพระรัตนตรัย หมายถึงผูท้ ไ่ี ด้บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ เป็ นผูท้ ส่ี ามารถ
อยู่เหนือความทุกข์ อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดได้ สิง่ เหล่านี้พระพุทธองค์ทรงถือว่า
เป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐอย่างยิง่
อะไรเป็ นสิง่ ทีห่ ายาก ๔ ประการ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ประการแรก คือ การ
ปรากฏขึ้นมาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ เป็ นสิง่ ทีป่ รากฏขึ้นได้ยาก ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีจ่ ะ
เกิดขึ้นทุกๆร้อยปี หรือพันปี หรือหมืน่ ปี แต่ตอ้ งใช้เวลาเป็ นกัปเป็ นกัลป์ ถึงจะมี
พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ สังสอนธรรมะ
่
และประกาศพระพุทธศาสนาให้แก่สตั ว์โลก
ประการทีส่ อง คือการได้เกิดมาเป็ นมนุษย์นนั้ ก็เป็ นของยาก ประการทีส่ าม การดํารงชีพ
ของมนุษย์น้ กี ็ยากเช่นเดียวกัน ประการสุดท้าย คือการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ ก็เป็ นของยาก
ทัง้ สีป่ ระการนี้ เป็ นของทีห่ าได้ยากในโลกนี้
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ประการที่ ๑ การปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นนั้ เป็ นของทีไ่ ม่ได้ปรากฏขึ้นมา
ได้งา่ ย เพราะการทีบ่ คุ คลหนึ่งบุคคลใด จะมาตรัสรู้ธรรมด้วยตนเองนัน้ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ที่
จะกระทําได้งา่ ยๆ ต้องสะสมบุญบารมีมาเป็ นกัปเป็ นกัลป์ ถึงจะสามารถตรัสรู้ธรรม เป็ น
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้ คําว่ากัปกัลป์ น้ ถี า้ เราเขียนด้วยตัวเลข จะมีตวั เลข
หลายตัวนับไม่ถว้ น เพราะมีจาํ นวนมาก ท่านเลยเปรียบเทียบให้ฟงั ว่า ระยะเวลากัปนี้
เท่ากับเวลาทีท่ กุ ๆร้อยปี มีบคุ คลหนึ่ง เอาผ้าผืนหนึ่ง มาลูบทีภ่ ูเขาหิมาลัยครัง้ หนึ่ง ทุกๆ
ร้อยปี ก็ให้ทาํ อย่างนัน้ หนึ่งครัง้ ทําไปจนกว่าภูเขาหิมาลัยนัน้ จะราบเรียบเท่าพื้นดิน นัน่
แหละคือเวลาหนึ่งกัลป์ ซึง่ เป็ นเวลาทีย่ าวนานมาก กว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ สังสอน
่
ธรรมะสักครัง้ หนึ่ง การทีม่ พี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครัง้ จึงถือเป็ นสิง่ ทีย่ ากเย็นมาก
ต้องใช้เวลาทีย่ าวนาน พวกเราก็ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิด ในภพชาติต่างๆอีกนับไม่ถว้ น นี่
คือสิง่ ทีห่ ายากประการแรก คือ การปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้า แต่ละพระองค์
ประการที่ ๒ การได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ ท่านก็บอกว่าเป็ นของยาก ไม่ใช่เป็ นของง่าย ทีจ่ ะ
ได้เกิดเป็ นมนุษย์ทกุ ครัง้ ไป เพราะถ้าเราลองเปรียบเทียบจํานวนมนุษย์กบั เดรัจฉานแล้ว
จํานวนของมนุษย์นนั้ มีนอ้ ยกว่าเดรัจฉานมาก จํานวนพลเมืองของโลกมีอยู่ประมาณหก
พันล้านคน แต่จาํ นวนของสัตว์เดรัจฉานนัน้ มีมากกว่าหลายเท่านับไม่ถว้ น เพราะพวก
สัตว์เดรัจฉานนี้ เวลาเกิดเขาไม่ได้เกิดทีละตัว สองตัว แต่เกิดเป็ นฝูง อย่างพวกมด พวก
แมลง พวกนก พวกสัตว์ต่างๆ มีมากมายก่ายกอง มากกว่ามนุษย์ หลายสิบ หลายร้อย
หลายพัน หลายหมืน่ เท่าทีเดียว ดวงวิญญาณทีค่ อยจะเกิดเป็ นมนุษย์นนั้ จึงเป็ นคิวที่
ยาวมาก ไม่เหมือนกับคิวทีม่ าเกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน เพราะการเกิดของมนุษย์ก็เกิดได้ที
ละคน หรืออย่างมากก็ สองสามคนในกรณีพเิ ศษ แต่ส่วนใหญ่เกิดได้ทลี ะคน ยิง่ เดีย๋ วนี้
พอมีลูกคนสองคน ก็คุมกําเนิดกันแล้ว ฉะนัน้ โอกาสทีจ่ ะได้มาเกิดเป็ นมนุษย์จงึ มีนอ้ ย
มาก
นอกจากจํานวนมนุษย์มนี อ้ ยแล้ว ผูท้ จ่ี ะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ได้ จะต้องมีศีลธรรมด้วย
ต้องมีศีลห้า คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ละเว้นจากกการลักทรัพย์ ละเว้นจากการ
ประพฤติผดิ ประเวณี ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ และละเว้นจากการดืม่ สุรายาเมา ถ้า
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ไม่สามารถรักษาสิง่ เหล่านี้ได้แล้ว จะไม่ได้เกิดเป็ นมนุษย์เพราะ สีเลนะ สุขติง ยันติ ศีล
เป็ นเหตุ เป็ นปัจจัยทีจ่ ะนําไปสู่สุคติ สุคติก็คอื ภพภูมขิ องมนุษย์ ภพภูมขิ องเทวดานัน้ เอง
ถ้าไม่รกั ษาศีลแล้ว โอกาสทีจ่ ะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์แทบจะไม่มี นี่คอื เหตุทท่ี าํ ให้การ
เกิดเป็ นมนุษย์นนั้ เป็ นของยาก
ประการที่ ๓ การดํารงชีพของมนุษย์เป็ นของยาก มนุษย์เรามีอายุขยั โดยเฉลีย่ ก็
ประมาณ ๗๐ ปี บางคนอาจจะอยู่เกิน บางคนอาจจะอยู่ไม่ถงึ ครึ่งหนึ่งอาจจะอยู่ไม่ถงึ
และอีกครึ่งหนึ่งอาจจะอยู่ถงึ ๗๐ ปี หรือเลยไปเล็กน้อย เป็ น ๘๐ ปี ๙๐ ปี ดังนัน้
คนเราทุกคนทีเ่ กิดมานี้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยูจ่ นแก่ตาย บางคนเกิดมาตอนเช้า
พอตกเย็นตายไปก็มี อาทิตย์หนึ่งตายไปก็มี เดือนหนึ่งตายไปก็มี ปี หนึ่งก็มี ๑๐ ปี ๒๐
ปี ๓๐ ปี ๔๐ ปี ๕๐ ปี ก็มี ตายได้ทกุ วัย ดูตามหน้าหนังสือพิมพ์เราจะเห็นได้วา่ การตาย
ของมนุษย์นนั้ ต่างรูปแบบกัน เพราะสาเหตุทท่ี าํ ให้มนุษย์ตายนัน้ มีหลายสาเหตุดว้ ยกัน
เช่นอุทกภัย ภัยทีเ่ กิดจากนํา้ ท่วม อัคคีภยั ภัยทีเ่ กิดจากไฟไหม้ วาตภัย ภัยทีเ่ กิดจาก
ลมพายุ อุบตั ภิ ยั ภัยทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุต่างๆ เช่นรถควํา่ รถชนกัน นอกจากนัน้ ยังมีภยั
ทีเ่ กิดจากตัวเอง คือเกิดจากการขาดสติ เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจ ทําใจไม่ได้ ก็ทาํ
ร้ายตัวเอง ฆ่าตัวตายไปก็มี หรือภัยทีเ่ กิดจากมนุษย์ทาํ ลายมนุษย์กนั เอง เวลาลุแก่
อํานาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง นี่คอื เหตุต่างๆ ทีท่ าํ ให้มนุษย์ไม่สามารถ
ดํารงชีพอยู่ไปได้ตลอดอายุขยั พระพุทธองค์จงึ แสดงว่า การทีม่ นุษย์จะอยู่ไปจนถึงแก่
ตายนัน้ จึงเป็ นของยาก
ประการที่ ๔ การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะก็เป็ นของยาก ทําไมถึงเป็ นของยาก สาเหตุมอี ยู่ ๒
ประการด้วยกัน ประการที่ ๑ อยู่ทค่ี นฟัง ประการที่ ๒ อยู่ทค่ี นสอน คนฟังทีเ่ ป็ น
ผูส้ นใจฟังธรรมะนัน้ หาได้ยาก เช่นเวลาเปิ ดโทรทัศน์ พอเจอพระท่านเทศน์อยู่ ส่วนใหญ่
ก็จะเปลีย่ นไปดูช่องอืน่ ไปดูหนัง ดูการ์ตูน หรือเวลาหมุนคลืน่ วิทยุ พอไปเจอพระท่าน
กําลังเทศน์อยู่ก็จะปิ ดวิทยุ ไม่ฟงั เลย อย่างนี้เป็ นต้น ส่วนหนังสือธรรมะก็มแี จกจ่ายเป็ น
ธรรมทานอยู่เยอะแยะ แต่ไม่มใี ครสนใจหยิบขึ้นมาอ่านกัน กลับไปเสียเงินเสียทอง ซื้อ
หนังสือทีเ่ ขาขายกัน เป็ นหนังสือทีไ่ ม่มสี าระ ไม่มคี ุณ ไม่มปี ระโยชน์ มาอ่านกัน ทัง้ นี้เป็ น
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เพราะจิตใจของมนุษย์ส่วนใหญ่ เป็ นจิตใจทีม่ คี วามมืดบอดครอบงําจิตใจ เลยทําให้เห็น
กงจักรเป็ นดอกบัว คือแทนทีจ่ ะเห็นธรรมะเป็ นดอกบัว กลับเห็นธรรมะเป็ นกงจักรไป
เห็นธรรมะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าปรารถนา ไม่น่ายินดี แต่กลับไปยินดีกบั รู ป เสียง กลิน่ รส
เครื่องสัมผัสต่างๆ เพราะว่าจิตใจนัน้ มีกเิ ลสครอบงําอยู่ มีความยินดี มีความอยากใน
กาม มากกว่าความยินดีในธรรมะนัน่ เอง จึงทําให้การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ เป็ นของยาก
เพราะผูฟ้ งั ไม่อยากจะฟังนัน่ เอง
ส่วนผูส้ อนทีจ่ ะแสดงธรรมะให้ได้ถูกต้องตามหลักธรรมนัน้
เป็ นบุคคลทีห่ าได้ยาก
เพราะผูท้ ส่ี ามารถแสดงธรรมได้ถูกต้องตามหลักธรรมนัน้ จะต้องเป็ นผูท้ ศ่ี ึกษา ประพฤติ
ปฏิบตั ิ จนกระทังบรรลุ
่
ธรรมขึ้นมา คือต้องเป็ นพระอริยบุคคลนัน้ เอง เป็ นผูม้ ดี วงตาเห็น
ธรรม เป็ นผูท้ ร่ี ู้วา่ อะไรคือบาป อะไรคือบุญ อะไรคือสิง่ ทีถ่ ูก อะไรเป็ นสิง่ ทีผ่ ดิ อะไรคือ
นรก และอะไรคือสวรรค์ เมือ่ ท่านรู้ ท่านเห็นสิง่ เหล่านี้แล้ว ท่านก็สามารถเอาสิง่ เหล่านี้
มาสังสอนได้
่
ด้วยความถูกต้อง แม่นยํา ด้วยความมันใจ
่ คือ ไม่สงสัย ผิดกับผูท้ ไ่ี ด้แต่
ศึกษารํา่ เรียนมา แต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบตั ิ สิง่ ต่างๆ เหล่านัน้ จึงเป็ นเพียงตัวหนังสือ
ไม่ใช่ความจริงทีเ่ ห็นอยู่ในจิตใจ
เหมือนอย่างเวลาได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับสถานทีใ่ ด
สถานทีห่ นึ่ง
เช่นประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้เพียงแต่อ่านหนังสือ แต่ไม่เคยไปทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไม่สามารถ
ทีจ่ ะรู้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําว่าประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ เป็ นอย่างไร เมือ่ มีคนถาม ก็
บอกไปแบบผิดๆ ถูกๆ เพราะไม่เคยไปเห็นมากับตานัน่ เอง แต่ผูท้ เ่ี คยไปอยู่ประเทศ
สหรัฐอเมริกามาแล้ว เมือ่ มีใครถามว่าเป็ นอย่างไร ก็สามารถบอกได้อย่างถูกต้อง และ
พูดได้อย่างน่าสนใจ เพราะว่าพูดตามความเป็ นจริงนัน่ เอง
การฟังเทศน์ ฟังธรรม กับผู ้ทีร่ ู้จริง และผู ้ทีไ่ ม่รู้จริง ก็เหมือนกัน ถ้าฟังเทศน์ จากผู ้ทีไ่ ม่
รู้จริง คนฟังก็อาจจะงง หรือคนพูดอาจจะพาให้หลงทางได้ เพราะว่าคนพูดไม่รู้จริง เมือ่
พูดไปแล้วไม่เกิดศรัทธา แต่กลับเกิดความสงสัย แต่ถา้ ได้ฟงั ธรรมะ จากท่านผู ้รู้จริง
เห็นจริง อย่างพระพุทธเจ้า เวลาทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะแต่ละครัง้ มีคนไปฟัง
กันเป็ นจํานวนมาก เมือ่ ฟังแล้วได้ประโยชน์ดว้ ย คือได้บรรลุธรรมเป็ นจํานวนมาก
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ในขณะทีฟ่ งั ธรรมนัน่ เอง การทีจ่ ะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ จึงเป็ นของทีย่ ากยิง่ ด้วยเหตุทงั้ ๒
ประการ คือผูฟ้ งั และผูแ้ สดง
นี่คอื สิง่ ๔ อย่างทีห่ ายากในโลกนี้ ถ้าใครได้พบทัง้ ๔ อย่างนี้แล้ว ถือว่าเป็ นบุคคลทีโ่ ชค
ดี เป็ นบุคคลทีไ่ ด้เหตุปจั จัย ทีจ่ ะนําเขาไปสู่ มรรค ผล นิพพาน ไปสู่ความสิ้นสุดแห่ง
การเวียนว่าย ตาย เกิด นัน่ เอง พวกเรานัน้ จะถือว่าโชคดีหรือไม่ ก็ให้พจิ ารณาดู อย่าง
น้อยถึงแม้ว่าพระพุทธองค์ จะเสด็จดับขันธ์ไปแล้วก็ตาม แต่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดง
ก่อนเสด็จดับขันธ์ไว้ว่า ธรรมวินัยนี้ จะเป็ นองค์ศาสดาแทนเรา นัน่ ก็คอื ธรรมะของพระ
พุทธองค์นนั้ จะเป็ นตัวแทนพระองค์ พวกเราได้เกิดเป็ นมนุษย์ และยังมีชวี ติ อยู่ ยัง
สามารถทีจ่ ะเอาประโยชน์จากสิง่ เหล่านี้ได้ ยังสามารถเข้าวัดเข้าวา ฟังเทศน์ ฟังธรรมได้
โดยสรุปแล้วสิง่ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ ในโลกนี้ ๔ ประการ คือการได้พบพระพุทธศาสนา
การได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ การทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ และการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม เมือ่ ได้พบแล้ว จึง
ควรน้อมเอาสิง่ ทีว่ เิ ศษทัง้ ๔ ประการนี้ มาทําประโยชน์ให้กบั ตนเองอย่างเต็มที่ เพราะว่า
ถ้าตายจากภพนี้ไปแล้ว โอกาสทีจ่ ะได้พบกับสิง่ เหล่านี้อกี ไม่เป็ นของง่าย เมือ่ มีโอกาส
แล้ว ดังทีโ่ บราณท่านบอกว่า นํา้ ขึ้นให้รีบตัก อย่าประมาท อย่าผลัดวันประกันพรุ่ง อย่า
ไปบอกว่า เรายังไม่แก่ เรายังมีเวลาเหลืออีกมาก รอให้แก่ก่อน แล้วค่อยมาฟังเทศน์ ฟัง
ธรรม ถึงตอนนัน้ มันจะสายไป เพราะว่าหลายคนทีแ่ ก่แล้วเข้าวัด แล้วมานัง่ ร้องไห้ เสีย
อกเสียใจ รู้อย่างนี้ เข้าวัดเข้าวาเสียแต่ยงั เป็ นหนุ่มเป็ นสาวดีกว่า จะได้รบั ประโยชน์
มากกว่า เพราะว่าเมือ่ แก่แล้ว สังขารร่างกายมันไม่อาํ นวย จะนัง่ กราบพระสักครัง้ ก็ยาก
แสนยาก จะเดินจงกรมหรือนัง่ สมาธิ จะสวดมนต์ไหว้พระ หรือทําอะไร สังขารร่างกายนี้
มันก็ไม่อาํ นวย ถ้าเป็ นหนุ่มเป็ นสาว โอกาสทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ เข้าสู่มรรค ผล
นิพพานนัน้ จะเป็ นไปได้อย่างง่ายดาย แต่ถา้ เมือ่ แก่ไปแล้ว โอกาสเหล่านัน้ จะยาก จึง
ขอให้ท่านทัง้ หลายจงตัง้ อยู่ในความไม่ประมาท ด้วยการน้อมเอาสิง่ ทีว่ เิ ศษทัง้ ๔
ประการนี้ มาทําประโยชน์ให้กบั ตนเองอย่างเต็มที่ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอ
ยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๕

การสืบทอดพระพุทธศาสนา
๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๓

พระพุทธศาสนา เป็ นมรดกอันลํา้ ค่าของชาวพุทธเรา เพราะว่าพระพุทธศาสนานัน้ เป็ นคํา
สอนทีเ่ ป็ นจริง ถูกต้อง ตัง้ อยูบ่ นพื้นฐานของความเป็ นจริง ทีเ่ รียกว่า สัจจธรรม เป็ นแสง
สว่างนําทางให้ผูท้ ย่ี งั มืดบอด ได้รู้จกั เรื่องผิด ถูก ดี ชัว่ เรื่องบาป เรื่องบุญ เรื่องนรก
เรื่องสวรรค์ เป็ นเครื่องนําพาไปสู่ทศิ ทางทีด่ ี ทีง่ าม มีแต่ความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง
ชาวพุทธทุกคน จึงสํานึกในคุณค่า ของพระพุทธศาสนา และได้ถ่ายทอด สืบทอด
พระพุทธศาสนา มาเป็ นเวลา ๒๕๐๐ กว่าปี แล้ว การทีพ่ ทุ ธศาสนามีอายุยนื ยาวมาได้
ขนาดนี้ เป็ นเพราะว่าพระบรมศาสดา คือ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้ ได้ทรงวาง
แนวทาง สําหรับการถ่ายทอด สืบทอด ไว้เป็ นอย่างดียง่ิ โดยมีพระอริยสาวกทัง้ หลาย
พุทธบริษทั สี่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนทัวไปได้
่ ยดึ ถือเป็ น
แนวทาง นํามาประพฤติปฏิบตั ิ มาถ่ายทอด พระธรรมคําสังสอนอั
่
นประเสริฐ จากรุ่น
หนึ่งไปสู่อกี รุ่นหนึ่งเป็ นเวลา ๒๕๐๐ กว่าปี แล้ววิธีการถ่ายทอด สืบทอด ทีพ่ ระพุทธองค์
ได้ทรงกําหนดไว้นัน้ มี ๔ ประการด้วยกัน
ประการแรก พระพุทธองค์ทรงสอนให้ พุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย หรือพุทธบริษทั สีน่ นั้
ศึกษาพระธรรมคําสอนก่อน อันนี้ท่านเรียกว่าปริยตั ธิ รรม ประการทีส่ อง ทรงสอนว่า
หลังจากทีไ่ ด้เรียน ได้ศึกษาแล้ว ให้เอาสิง่ ทีเ่ ราได้เรียน ได้รู้ มาประพฤติปฏิบตั กิ บั ตัวเรา
กับใจเรา กับกาย กับวาจาของเรา เรียกว่า ปฏิบตั ธิ รรม หลังจากทีไ่ ด้ปฏิบตั แิ ล้ว ขัน้
ต่อไป ก็จะเป็ นขัน้ ปฏิเวธธรรม คือการบรรลุเห็นผลจากการปฏิบตั ิ ขัน้ ทีส่ ่ี หลังจากทีไ่ ด้
บรรลุเห็นธรรมแล้ว จึงให้เอาไปเผยแผ่สงสอนผู
ั่
อ้ น่ื ต่อไป นี่คอื วิธีสบื ทอด ถ่ายทอด
ด้วยการศึกษา ปฏิบตั จิ นกระทังบรรลุ
่
เมือ่ บรรลุแล้ว จึงเอาไปเผยแผ่ต่อไป เป็ นวิธีทจ่ี ะ
สามารถรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กบั โลกเราไปได้อย่างยาวนาน
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แต่ถา้ พุทธบริษทั สี่ หรือพุทธศาสนิกชน ละเว้นหน้าทีอ่ นั นี้แล้ว ศาสนาก็จะค่อยๆเสือ่ ม
ไป จะค่อยๆหดไป และในทีส่ ุดก็จะไม่มเี หลืออยู่ ศาสนาไม่ได้ถูกทําลายจาก
บุคคลภายนอก ศาสตราวุธต่างๆ ไม่สามารถจะมาทําลายพระพุทธศาสนาได้ สิง่ ทีจ่ ะ
ทําลายพระพุทธศาสนา ก็คอื ความประมาทนอนใจ หรือความไม่สนใจ ไม่เอื้ออาทร ไม่
ประพฤติปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพุทธบริษทั สีน่ นั้ เอง
การไม่ดาํ เนินตามทางทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้
ไม่ประพฤติปฏิบตั ติ ามนัน้ เป็ น
อย่างไร เช่นเวลามาวัด มาบวชก็ดี หรือมาทําบุญตักบาตรก็ดี มาโดยไม่สนใจจะศึกษา
พระธรรมคําสอน ไม่รู้วา่ สิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธองค์ สังสอนให้
่
กระทํากันนัน้ มีอะไรบ้าง
เป็ นเหมือนกับคนหูหนวก ตาบอด ไม่รู้จกั เรื่องผิด ถูก ดี ชัว่ ไม่รู้วา่ อะไรควร อะไรไม่
ควร เมือ่ เป็ นเช่นนี้แล้ว การประพฤติปฏิบตั ธิ รรมตามพระพุทธศาสนาก็เป็ นไปแบบลุม่ ๆ
ดอนๆ เป็ นไปแบบผิดๆถูกๆ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หลักธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรง
สังสอนไว้
่
แต่เป็ นไปในลักษณะของความงมงาย มีความคิดของลัทธิอน่ื ปะปนกับคํา
สอนของพระพุทธศาสนา จนกระทังไม่
่ รู้วา่ พุทธศาสนานี้สอนอะไร อย่างทีเ่ ราเห็นกันอยู่
ทุกวันนี้
หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาทีแ่ ท้จริงนัน้ ท่านสอนในเรื่องหลักกรรม คือ ดี ชัว่ สุข
ทุกข์ นัน้ อยู่ทก่ี ารกระทํา กรรม คือการกระทํา กรรมมี ๓ อย่าง คือ กายกรรม วจีกรร
รม มโนกรรม กรรมทางกายเรียกว่ากายกรรม ทางวาจา เรียกว่า วจีกรรม ทางจิตใจ
ทางความคิดอ่าน คือ มโนกรรม เมือ่ ทําไปแล้ว ซึง่ ทําได้ ๒ ทาง คือ ทําดี หรือ ทําชัว่
คิดดี คิดชัว่ พูดดี หรือ พูดไม่ดี เมือ่ ทําไปแล้ว ผลก็จะต้องตามมา คือ ผลดี หรือ ผล
ไม่ดี ผลดี คือความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ผลไม่ดี คือความทุกข์ ความหายนะ นี้คอื
หลักของพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ชาวพุทธไปวิงวอน ไปอ้อนวอน หรือไปขอสิง่ ต่างๆ จาก
พระพุทธรูปก็ดี จากพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดี หรือจากต้นไม้ หรือจากอะไรทัง้ สิ้น
พระพุทธศาสนาสอนให้เราทําในสิง่ ทีด่ ี ทําด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
ด้วยขันติ ความอดทน ถ้าเรามีสง่ิ เหล่านี้แล้ว สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราปรารถนาในโลกนี้ไม่วา่ ลาภ
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ยศ สรรเสริญ สุข ก็จะตามมา เพราะว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขนัน้ เป็ นสิง่ ทีต่ ามมาจาก
การกระทํานัน่ เอง ไม่ใช่เกิดจากกการทีไ่ ปนัง่ จุดธู ป ๓ ดอก แล้วนัง่ หลับตาอธิฐานจิต
ขอให้สง่ิ ต่างๆปรากฏขึ้นมา หรือขอให้ลาภ ให้ยศต่างๆ ลอยมาหา หรือขอให้ความทุกข์
ทัง้ หลายมันหมดไปจากตัวเรา สิง่ เหล่านี้ มันไม่สามารถ ทีจ่ ะเป็ นไปได้จากการวิงวอน
จากการร้องขอ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึ้นกับตัวเรานัน้ เกิดจาก
การกระทําของตัวเราเอง ทัง้ ในอดีต และในปัจจุบนั ทีส่ ่งผลให้เราเป็ นอย่างทีเ่ ป็ นอยูท่ กุ
วันนี้
สิง่ แรกทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนควรกระทํา คือ สนใจศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคําสอน ด้วยการ
เข้าวัด เข้าวา ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรือศึกษาจากพระไตรปิ ฎก หรือศึกษาจากหนังสือของ
ครู บาอาจารย์ พระสุปฏิปนั โนทัง้ หลาย และเมือ่ ได้ศึกษาแล้ว จะได้รู้สง่ิ ต่างๆ ที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
ไว้ซึง่ สรุปลงได้ ๓ หัวข้อใหญ่ๆ คือ
๑. ทําแต่ความดี
๒. ละความชัว่
๓. ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด คือ ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีม่ อี ยู่ใน
จิตใจให้หมดสิ้นไป
นี่คอื คําสอนของพระพุทธเจ้า มีอยู่ ๓ ประการด้วยกัน เมือ่ เรารู้ในทัง้ ๓ สิง่ นี้แล้ว ให้
นําไปประพฤติปฏิบตั กิ บั ตัวเรา พยายามทําความดี พยายามละบาป ละความชัว่ และ
พยายามละความโลภ ความโกรธ ความหลงทัง้ หลาย เมือ่ ทําไปแล้ว ผลก็จะเกิดขึ้น คือ
ปฏิเวธก็จะตามมา
อย่างเช่นวันนี้ ท่านทัง้ หลายได้มาทําบุญให้ทาน รักษาศีล ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ได้
สัมผัสกับความสงบสุข ความร่มเย็นของจิตใจ อันนี้เกิดขึ้นจากการกระทําในสิง่ ทัง้ ๓
นัน่ เอง คือ การทําความดี ละความชัว่ ละความโลภ ความโกรธ ความหลง เมือ่ ทําสิง่
เหล่านี้ไปแล้ว ผลทีจ่ ะตามมาอันดับแรก คือ ผลทีเ่ กิดขึ้นภายในจิตใจ จิตใจจะเป็ นจิตใจ
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ทีม่ คี วามสงบ มีความสุข มีความสบายใจ ต่างกับเวลาทีท่ าํ บาปไปลักทรัพย์ ฆ่าสัตว์ตดั
ชีวติ จิตใจจะมีแต่ความรุ่มร้อน มีแต่ความทุกข์ใจ
ปริยตั ธิ รรม ปฏิบตั ธิ รรม และปฏิเวธธรรมนัน้ เป็ นธรรมทีต่ ่อเนื่องกัน เป็ นธรรมที่
จะต้องควบคู่กนั ไป ไม่แยกออกจากกัน ถ้าศึกษาอย่างเดียวแล้วไม่ประพฤติปฏิบตั ิ
ปฏิเวธก็จะไม่เกิดขึ้น ผลก็จะไม่เกิด ไม่บรรลุธรรม แต่ถา้ ปฏิบตั โิ ดยไม่ศึกษาก่อน ก็จะ
หลงทางได้ เพราะไม่ทราบว่าพระพุทธองค์นนั้ ทรงสอนให้ทาํ อะไร เมือ่ ทําไปแล้ว จะทํา
อย่าง ผิดๆ ถูกๆ ผลทีค่ วรจะได้รบั ก็ไม่ปรากฏขึ้นมา
ปริยตั ธิ รรมนี้ เปรียบเหมือนกับการศึกษาแผนที่ อย่างเวลาทีจ่ ะเดินทางไปทีแ่ ห่งใดแห่ง
หนึ่งทีเ่ ราไม่รู้จกั เราก็ตอ้ งถามคนทีเ่ ขาเคยไปมาแล้ว หรือหาแผนที่ ทีบ่ อกทางทีจ่ ะไป ว่า
ทีน่ นั้ อยู่ตรงไหน และจะไปได้อย่างไร เมือ่ ศึกษาแผนทีแ่ ล้ว อ่านแผนทีแ่ ล้ว ก็จะรู้วา่ จะ
ไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างไร
แต่ถา้ ไม่ออกเดินทางก็จะไม่สามารถไปถึงยัง
จุดหมายปลายทางได้ เมือ่ ได้ศึกษาทิศทางแล้ว รู้วา่ สถานทีท่ จ่ี ะต้องไปนัน้ อยู่ตรงไหน
ไปอย่างไร ขัน้ ต่อไป ต้องดําเนินการ ก็คอื ขัน้ ปฏิบตั ิ เราจะต้องออกเดินทาง ไปด้วย
รถไฟก็ดี หรือขึ้นรถยนต์ก็ดี ก็ตอ้ งไป ถ้าไม่ไปก็ไปไม่ถงึ ถ้าไปแล้วไม่หยุด ในทีส่ ุดก็จะ
ถึงจุดหมายปลายทาง เมือ่ เดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ก็จะรู้วา่ ที่ ทีต่ อ้ งการไปนัน้
เป็ นอย่างไร นี่ก็คอื การบรรลุธรรม
สิง่ วิเศษต่างๆ ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ ได้ทรงเห็น เช่น มรรค ผล นิพพาน นรกชัน้
ต่างๆ พรหมโลก และสวรรค์ พระพุทธองค์ทรงได้สมั ผัสผ่านมาแล้ว ได้ทรงเห็นมาแล้ว
พระพุทธองค์จงึ นํามาสอนพวกเรา บอกวิถที างทีจ่ ะไปให้ถงึ จุดหมายปลายทาง ถ้าพวก
เราศึกษาแล้ว นําเอาไปประพฤติปฏิบตั ติ าม เราก็จะถึงจุดหมายปลายทาง ทีพ่ ระพุทธ
องค์ได้ทรงรู้ ทรงเห็น แล้วก็เอามาบอกพวกเรา คือ มรรค ผล นิพพาน พระนิพพานคือ
แดนแห่งความสุขสันต์ เป็ นทีส่ ้นิ สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มคี วามทุกข์ เป็ น
สถานทีท่ ม่ี แี ต่บรมสุขอย่างเดียว เป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐ เป็ นความสุขทีไ่ ม่มคี วามสุขอืน่ ใดใน
โลกนี้ เสมอเหมือน เป็ นสุขทีไ่ ม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ไม่มกี ารสิ้นสุด เป็ นสุขทีเ่ รียกว่า…
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บรมสุข ตามหลักของความเป็ นจริง ใครได้ไปอยู่ตรงจุดนัน้ แล้ว ถือว่าได้ประสบกับ
ความสุขอย่างแท้จริง
ถ้าปรารถนาทีจ่ ะไปยังจุดหมายปลายทางนี้ จะต้องศึกษาและต้องปฏิบตั ิ แล้วก็จะบรรลุ
ถึงธรรมอันนัน้ ได้ ถ้าศึกษาอย่างเดียว แล้วไม่ปฏิบตั ิ ก็จะไม่รู้ ไม่เห็น เพราะว่าการ
เรียนรู้อย่างเดียวนัน้ มันไม่พอเพียง เพราะว่าสิง่ ทีจ่ ะไปนัน้ คือ ใจของเรา แต่ในขณะนี้
จิตใจของเรา ยังมองไม่เห็น เพราะจิตใจของเรามันมืดบอด ยังต้องชําระด้วยธรรมะ คือ
แสงสว่าง ทีใ่ ดมีแสงสว่าง ทีน่ นั ่ ก็จะไม่มคี วามมืด ถ้าเราไม่มแี สงสว่าง เราก็ตอ้ งอยู่ใน
ความมืด ความมืดกับแสงสว่างไม่สามารถอยู่ในทีเ่ ดียวกันได้ ถ้ามีกลางวันก็ไม่มี
กลางคืน ถ้ามีกลางคืนก็ไม่มกี ลางวัน ถ้ามีแสงสว่างก็ไม่มคี วามมืด ฉันใด จิตใจก็
เหมือนกัน ถ้าไม่ชาํ ระความมืดให้ออกไปจากจิตใจ ความสว่างภายในใจก็จะไม่เกิดขึ้น
เช่นเดียวกัน
ถ้าไม่ปฏิบตั ิ ก็จะไม่เห็น อย่างทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็น ถ้าปฏิบตั ิ ก็จะเห็น นี่คอื
หลักธรรมทีเ่ กี่ยวข้องกัน คือ ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ และ ปฏิเวธ เมือ่ ได้รู้ ได้เห็น อย่างไม่สงสัย
ตามหลักความเป็ นจริงแล้ว จึงควรก้าวไปสู่ขนั้ ที่ ๔ คือ เผยแผ่ สอนบอกผูอ้ น่ื ต่อไป
เหมือนกับทีพ่ ระพุทธองค์ พระสาวก พระอรหันต์ทงั้ หลายได้นาํ มาสังสอน
่
แต่ถา้ ยังไม่รู้
จริงเห็นจริง จะไม่สามารถสอนบอกได้ตามความเป็ นจริง
ถ้าญาติโยมทัง้ หลายยังไม่เคยมาทีว่ ดั นี้ ก็จะไม่สามารถบอกได้วา่ วัดนี้มลี กั ษณะอย่างไร
มีพระกี่รูป มีศาลากี่หลัง มีโบสถ์แบบใด มีเจดียท์ รงอะไร มีเจดียอ์ ยู่ก่อี งค์ ถ้าไม่ได้
มาถึงทีก่ ็จะไม่รู้ ต้องมาดูก่อน เมือ่ มาเห็นแล้ว ถึงจะบอกผูอ้ น่ื ได้ และบอกได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยํา ไม่ผดิ พลาด แต่ถา้ ยังไม่เคยมา แล้วไปบอกผูอ้ น่ื ก็จะบอกแบบผิดๆ
ถูกๆ ทําให้ผูร้ บั ฟังหลงได้ ฉันใดตามหลักศาสนาก็เหมือนกัน ก่อนทีจ่ ะไปสอนบอกผูอ้ น่ื
นัน้ ต้องศึกษา ต้องประพฤติปฏิบตั จิ นบรรลุแล้ว จึงจะไปสอนบอกผูอ้ น่ื ได้ ถ้าไม่เช่นนัน้
แล้ว ก็จะสอนบอกแบบผิดๆ ถูกๆ ทําให้คาํ สอนแบบผิดๆนัน้ เผยแผ่ต่อไปเรื่อยๆ
ต่อไปศาสนาก็จะหดหายไป เพราะสิง่ ทีส่ อนอยู่นนั้ ไม่ใช่ศาสนา ไม่ใช่พระธรรมคําสอน
แต่เป็ นการด้นเดาของผู ้ ทีไ่ ม่ได้ประพฤติปฏิบตั ิ ยังไม่บรรลุธรรมนัน่ เอง
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ดังนัน้ พวกเราชาวพุทธทัง้ หลาย ผูม้ คี วามศรัทธาเลือ่ มใส ผูเ้ ห็นคุณค่าอันยิง่ ใหญ่ของ
พระพุทธศาสนา ขอให้เรายึดแนวทางทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงให้กบั พวกเราไว้ ให้สบื ทอด
ถ่ายทอดมรดกอันลํา้ ค่าอันนี้ ด้วยการศึกษา ปฏิบตั ิ บรรลุธรรม แล้วจึงค่อยนําไปเผย
แผ่ ถ้าเราสามารถประพฤติปฏิบตั อิ ย่างนี้ได้แล้ว พระพุทธศาสนาก็จะอยู่กบั โลกของเรา
ไปอีกยาวนาน แต่ถา้ เราไม่ประพฤติปฏิบตั ติ าม ศาสนาของเราก็จะค่อยหดหายไป ใน
ทีส่ ุดก็จะไม่มศี าสนาเหลืออยู่ในโลกนี้อกี ต่อไป
จึงขอให้ท่านทัง้ หลายจงตัง้ อยู่ในความไม่ประมาท พยายามขวนขวายศึกษาและประพฤติ
ปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุธรรม แล้วจึงนําไปเผยแผ่ เพือ่ ความสุข ความเจริญ แก่สงั คมโลก
ต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๖

กฐิน

๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๓
วันนี้เป็ นวันทอดกฐินพระราชทาน ประจําปี ๒๕๔๓ ของวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคณะคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณ
ทหาร ลาดกระบัง ได้นาํ ผ้ากฐินพระราชทานมาทอด การถวายผ้ากฐินนัน้ เป็ นกุศลอัน
ยิง่ ใหญ่ เป็ นพุทธบัญญัตทิ พ่ี ระพุทธองค์ได้ทรงกําหนดขึ้น เนื่องจากว่าในสมัยทีพ่ ระ
พุทธองค์ได้ทรงประกาศสอนพระพุทธศาสนาใหม่ๆ
มีผูม้ จี ติ ศรัทธาเข้ามาบวชเป็ น
จํานวนมาก ทําให้การหาผ้ามาทําเป็ นผ้าจีวร เป็ นสิง่ ทีล่ าํ บากยากเย็นสําหรับพระภิกษุ
ประกอบกับพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบอกญาติโยม ว่าควรจะถวายอะไรให้กบั พระภิกษุ
บ้าง ญาติโยมก็เลยไม่ทราบ มีถวายอยู่อย่างเดียวก็คอื อาหารบิณฑบาต ทุกๆเช้า
พระภิกษุจะเข้าสู่ละแวกบ้านไปบิณฑบาต แต่ปจั จัยอีก ๓ ส่วน ทีป่ ระกอบเป็ นปัจจัย ๔
นัน้ คือ จีวร ยารักษาโรค ทีอ่ ยู่อาศัย พระพุทธองค์ไม่ได้กาํ หนดให้ญาติโยมถวาย
หรือไม่ อย่างไร เลยไม่ค่อยมีใครได้ถวายของเหล่านี้ พระภิกษุสงฆ์ท่านจึงต้องไปหาผ้า
ตามสถานทีต่ ่างๆ เช่น ตามป่ าช้าบ้าง หรือตามกองขยะบ้าง ผ้าทีเ่ ก็บตามป่ าช้านี้ เรียกว่า
ผ้าบังสุกลุ หรือทีเ่ รียกกันในสมัยนี้วา่ ผ้าป่ า คือผ้าทีเ่ ขาทิ้งไว้ในป่ าช้านัน่ เอง เมือ่ พระภิกษุ
ท่านได้ผา้ มาแต่ละชิ้น แต่ละอัน ท่านก็จะนํามาสะสมไว้ จนกว่าจะพอเพียง กับการตัด
เย็บเป็ นจีวร ท่านจึงนํามาปะ มาเย็บ มาซัก มาย้อมเป็ นผ้าจีวรขึ้นมา เป็ นความลําบาก
ยากเย็นของพระภิกษุ ในสมัยแรกๆ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงประกาศสอนพระพุทธศาสนา
พระพุทธองค์ทรงเห็นความจําเป็ น ทีจ่ ะต้องกําหนดการถวายผ้าให้กบั พระภิกษุสงฆ์ จึง
กําหนดการถวายผ้าขึ้นมา เรียกว่าผ้ากฐิน ประกอบด้วยเงือ่ นไขหลายอย่างด้วยกัน
เพือ่ ทีจ่ ะเป็ นเหตุทาํ ให้เกิดบุญ เกิดกุศลแก่ผูร้ บั และผูใ้ ห้ ทรงกําหนดเงือ่ นไขเกี่ยวกับตัว
บุคคล คือ พระภิกษุทจ่ี ะรับผ้าพระกฐินได้นนั้ จะต้องอยู่จาํ พรรษาครบ ๓ เดือน ใน
อาวาสนัน้ ๆ และในอาวาสนัน้ ๆจะต้องมีพระภิกษุจาํ พรรษาอยู่ ๕ รูปขึ้นไป ถ้ามีตาํ ่ กว่า ๕
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รูป ในอาวาสนัน้ ๆ ก็จะไม่สามารถรับผ้ากฐินได้ ในสมัยนี้จะเห็นว่ามีพระแค่รูป สองรูป
จําพรรษาอยู่ ก็ยงั มีการถวายผ้ากฐินกัน อันนี้ตอ้ งทําความเข้าใจว่าเป็ นการถวายผ้าพระ
กฐินทีไ่ ม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยั ถ้าปฏิบตั ติ ามหลักพระธรรมวินยั แล้ว ต้องมี
พระสงฆ์ ๕ รู ปขึ้นไป และต้องอยู่จาํ พรรษาครบทัง้ ๓ เดือน ถ้ามีการถวายผ้าแต่มพี ระ
น้อยกว่า ๕ รูป ต้องถือว่าเป็ นการถวายผ้าป่ า ถึงแม้จะเรียกเป็ นผ้ากฐินก็ตาม แต่ไม่ครบ
กับองค์ประกอบทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงกําหนดไว้ คือองค์ประกอบเกี่ยวกับบุคคลทีจ่ ะรับ
ผ้ากฐินได้
ทรงกําหนดเงือ่ นไขเกี่ยวกับเวลาไว้ด้วยว่า การถวายผ้าพระกฐินนี้ จะถวายได้ในเวลา ๑
เดือนเท่านัน้ คือ ตัง้ แต่วนั เพ็ญเดือน ๑๑ ถึงวันเพ็ญเดือน ๑๒ ทีเ่ ราเรียกว่าวันลอย
กระทง เป็ นเขตการถวายผ้ากฐิน ถ้าพ้นจากเวลานัน้ ไปแล้ว ก็ไม่สามารถทีจ่ ะถวายผ้า
กฐินได้ พระสงฆ์ก็ไม่สามารถจะรับผ้ากฐินได้เช่นเดียวกัน ถ้าถวายก็จะเป็ นผ้าป่ าไป ใน
วัดหนึ่งๆนัน้ สามารถรับผ้ากฐินได้เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะรับ ๒ ๓ ๔
หรือ ๕ ครัง้ ได้ ถึงแม้ว่าตามวัดต่างๆ อาจจะมีศรัทธาญาติโยม ทีม่ จี ติ ศรัทธา อยากจะ
ถวายผ้ากฐินกันมาก ก็ไม่สามารถจะแยกรับ เป็ นกฐินที่ ๑ กฐินที่ ๒ ได้ ถ้าอยากถวายก็
ต้องมารวมกันถวายในครัง้ เดียวกัน
ทรงกําหนดเงือ่ นไขเกี่ยวกับของทีจ่ ะนํามาถวายด้วย คือ ผ้าทีจ่ ะนํามาถวายนัน้ จะต้อง
เป็ นผ้าขาว และต้องเป็ นผ้าทีไ่ ม่ได้ตดั เย็บ หรือย้อมมาก่อน คือ เป็ นผ้าขาวชิ้นเดียว
สําหรับนํามาให้พระภิกษุสงฆ์ ได้นาํ มาตัดเย็บ ซัก ย้อม ให้เสร็จภายในวันนัน้ ถึงจะ
เรียกว่าเป็ นผ้ากฐิน ส่วนถ้าเป็ นผ้าไตรจีวรทีท่ าํ สําเร็จรูปนัน้ ให้ถอื เป็ นผ้าบริวารไป อย่าง
วันนี้ พอญาติโยมถวายผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว พระท่านก็จะรีบเอาผ้าพระกฐินผืนนัน้ ไป
ตัดเย็บเป็ นจีวร หรือสบง ผืนใด ผืนหนึ่ง เมือ่ ตัดเย็บเสร็จท่านก็จะเอาไปซักย้อม ซัก
ย้อมเสร็จจึงตากให้แห้ง แล้วถึงจะเอามาทําพิธีกรานผ้ากฐิน ทัง้ หมดจะต้องทําให้เสร็จ
ภายในคืนนี้ คือ ต้องเสร็จก่อนรุ่งอรุณของวันพรุ่งนี้ ถ้ายังไม่เสร็จก็ถอื ว่ากฐินนัน้ ไม่ครบ
องค์ประกอบ ไม่เป็ นไปตามพุทธบัญญัติ นี่คอื เงือ่ นไขต่างๆ ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรง
กําหนดไว้เกี่ยวกับการถวายผ้ากฐิน
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พระพุทธองค์ทรงคํานึงถึงธรรมะ ทีผ่ ูท้ ม่ี าถวาย และผูท้ ร่ี บั พึงจะได้ คือ ทุกคนจะต้องมี
ความสามัคคีกนั เป็ นอันดับแรก มีฉนั ทะ มีวริ ิยะ มีจติ ตะ มีวมิ งั สา คือมีอทิ ธิบาท ๔
ฉันทะ คือ ความยินดี ความพอใจ วิริยะ คือความอุตสาหะ ความพากเพียร จิตตะ คือ
ความจดจ่อ วิมงั สา คือปัญญา ต้องใช้เหตุ ใช้ผล จะต้องรู้วา่ ต้องทําอะไรบ้าง เพราะเป็ น
งานใหญ่ ทีไ่ ม่สามารถให้บคุ คลหนึ่ง บุคคลใด ทําโดยลําพังด้วยตัวเองได้ ต้องอาศัย
ความพร้อมเพียง ความสมัครสมานสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน ทางญาติโยมต้อง
สามัคคีกนั จัดเตรียมหาข้าวของต่างๆ มาถวายพระ ส่วนพระท่านเมือ่ ได้รบั ผ้ามาแล้ว ก็
จะต้องมีความสามัคคีพร้อมเพียงกัน มีอทิ ธิบาท ๔ มีฉนั ทะ มีจติ ตะ มีวริ ิยะ มีวมิ งั สา
ในการทีจ่ ะร่วมแรงร่วมใจกัน ทํางาน ทําผ้าผืนนี้ ให้เสร็จทันตามกําหนดเวลา ทีพ่ ระพุทธ
องค์ได้ทรงบัญญัตไิ ว้
การทีไ่ ด้มโี อกาสมาทําบุญทอดกฐิน จึงถือว่าเป็ นบุญเป็ นกุศลอย่างยิง่ เป็ นทานอัน
ยิง่ ใหญ่ เพราะถวายได้เพียงครัง้ เดียวในปี หนึ่งเท่านัน้ ผูท้ ม่ี าทําบุญทอดกฐิน จะได้รบั
บุญ รับกุศล อันเกิดจากความสามัคคี สังคมเรานัน้ จะอยู่กนั ได้ ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข
ถ้าบุคคลทีอ่ ยู่ในสังคม มีความสามัคคีกนั พร้อมเพียงกัน ทีจ่ ะสละเวลา สละทุนทรัพย์
สละข้าวของต่างๆ มาทําประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม แต่ถา้ ทุกคนมีแต่ความเห็นแก่ตวั คิดแต่
จะทําประโยชน์เพือ่ ตัวเองแล้ว สังคมนัน้ ก็จะเป็ นสังคมทีว่ ุน่ วาย คือ เป็ นสังคมทีม่ แี ต่
ความเบียดเบียนกัน แต่ถา้ สังคมไหน เป็ นสังคม ทีม่ แี ต่ความสามัคคี ทําประโยชน์เพือ่
ส่วนรวม เป็ นสาธารณประโยชน์ สังคมนัน้ จะเป็ นสังคมทีอ่ ยู่กนั ได้ ด้วยความร่มเย็นเป็ น
สุข
เพราะอะไร เพราะว่ามนุษย์เราทีเ่ กิดมาในโลกนี้ ทําบุญ ทํากรรม มาไม่เท่าเทียมกัน
วาระของบุญ ของกรรม ทีจ่ ะเกิดกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่เท่าเทียมกัน วันนี้เรามีความ
ผาสุก มีความเจริญรุ่งเรือง แต่มเี พือ่ นมนุษย์อกี หลายคน กําลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ ถ้าเรา
หันไปมองดูคนรอบข้างตัวเรา ว่าคนเหล่านัน้ เขาอยู่กนั อย่างไร เขาลําบากยากจนขนาด
ไหน แล้วไม่คิดสงเคราะห์ ไม่เอื้อเฟื้ อเขาแล้ว สังคมเราก็จะเป็ นสังคมทีไ่ ร้นาํ้ ใจ เป็ น
สังคมทีไ่ ม่มคี วามเมตตากรุณา แต่ถา้ เราให้ความสงเคราะห์ ช่วยเหลือกัน มีส่วนเหลือ
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ส่วนเกิน ก็ควรแบ่งปันให้ผูอ้ น่ื บ้าง จะทําให้สงั คมนี้ เป็ นสังคมทีพ่ อจะอยู่กนั ได้ พอจะ
มองหน้ากันได้
เราต้องเข้าใจด้วยว่า ถึงแม้วันนี้เราจะมีความผาสุก มีความเจริญรุ่งเรือง แต่เมือ่ ใดที่
วาระกรรมทีไ่ ม่ดตี ามมา เราอาจจะต้องตกทุกข์ได้ยาก อาจจะลําบากยากจนก็ได้ แต่ถา้
เราได้สร้างคุณงามความดีไว้ คุณงามความดีเหล่านี้น่ีแหละ จะเป็ นเหมือนเทวดามาดู แล
รักษาเรา ในยามตกทุกข์ได้ยาก
อยู่ดว้ ยกันก็ขอให้มเี มตตาต่อกัน มองดูทกุ ๆคนเป็ นมิตร เป็ นเพือ่ นกัน ให้ถอื หลักกรุณา
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ถ้าสังคมเรามีความเมตตากรุณาต่อกันแล้ว สังคมเราจะอยู่
ด้วยกันได้ ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข
ความสุขทีแ่ ท้จริง และความเจริญทีแ่ ท้จริงนัน้ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั วัตถุข ้าวของต่างๆ วัตถุ
ต่างๆนี้เป็ นเพียงเครื่องอํานวยความสะดวก ความสบายเท่านัน้ เอง แต่ถา้ จิตใจของเรา
ขาดคุณธรรม ขาดความเมตตากรุณาแล้ว จิตใจจะมีแต่ความเร่าร้อน เพราะตกอยู่
ภายใต้อาํ นาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเห็นแก่ตวั เมือ่ มีความโลภ
ความโกรธ ความหลง ครอบงําจิตใจแล้ว ต่อให้อยู่ในพระมหาราชวัง หรืออยู่บนตึกสูง
๕๐ ชัน้ ก็ตาม ก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ ความร้อนของจิตใจได้ เพราะความทุกข์
ความร้อนของจิตใจนัน้ มันจะดับได้ก็ตอ้ งมีธรรมะ คือ มีความเมตตากรุณานัน่ เอง
จึงขอให้เราทัง้ หลาย ซึง่ อยู่ในโลกของความเจริญทางด้านวัตถุ อย่าลืมความเจริญ
ทางด้านจิตใจเป็ นอันขาด เพราะว่าวัตถุนนั้ สร้างความสุขให้กบั เราไม่ได้ ดับความทุกข์
ภายในจิตใจของเราไม่ได้ ทุกวันนี้ มีคนกระโดดตึกตายกันมาก เพราะอะไร ก็เพราะว่า
จิตใจมีความทุกข์ ถึงแม้จะมีเงิน มีทอง มีข ้าวของตัง้ มากมาย แต่สง่ิ เหล่านี้นนั้ ดับความ
ทุกข์ของจิตใจไม่ได้
ขอให้พวกเราชาวพุทธทัง้ หลาย
จงเห็นความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา ซึง่ เปรียบเหมือนแสงสว่าง ส่องทางให้แก่ชวี ติ ของเรา อย่าปล่อยให้ตัว
เราอยู่ในความมืดสลัว พยายามขวนขวาย ศึกษาประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ตามคําสอนที่
พระพุทธองค์ทรงสังสอนไว้
่
แล้วเราจะมีเครื่องนําทางชีวติ เรา ไปสู่ทเ่ี จริญ ทีด่ ี ทีง่ าม
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เป็ นทีพ่ ง่ึ ของจิตใจ ถึงแม้จะตกทุกข์ได้ยาก เราก็จะมีทพ่ี ง่ึ ทีท่ าํ ให้จติ ใจของเรานัน้ สงบ
ร่มเย็น ไม่รุ่มร้อน
ในโอกาสทีท่ ่านทัง้ หลาย ได้สละเวลาอันมีค่าของท่าน มาทําประโยชน์อนั ใหญ่หลวงใน
วันนี้ คือ ได้ทาํ นุบาํ รุงพระพุทธศาสนา เพือ่ ให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรือง คู่ไปกับสังคม
ของเรา ก็ขอให้บญ
ุ กุศลนี้ ส่งผลสะท้อนกลับไปยังตัวของท่าน และญาติสนิทมิตรสหาย
ของท่าน ให้ท่านทัง้ หลาย มีแต่ความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ
พละ โดยทัวหน้
่ ากันเทอญ
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กัณฑ์ท่ี ๑๗

ความเป็ นจริงของโลก
๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

วันเดือนปี ก็ค่อยๆขยับผ่านพ้นไป เมือ่ ไม่ก่วี นั ก็เพิง่ ออกพรรษา ในช่วงเข้าพรรษา ญาติ
โยมก็ได้มาทําบุญกันเป็ นประจํา ตลอดเวลา ๓ เดือน หลังจากออกพรรษาแล้ว ต่างคน
ต่างมีภารกิจ มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีการเดินทางไป มา ตามสถานทีต่ ่างๆ เพือ่ ทําบุญ
บ้าง ทํากุศลบ้าง ด้วยการทอดผ้าป่ าบ้าง ทอดกฐินบ้าง หรืออาจจะมีธุระปะปังจากภารกิจ
ทางบ้าน หรือทางโลก แต่การออกพรรษานี้ ไม่ได้หมายความว่าญาติโยมจะได้ออกจาก
การทําบุญ ทํากุศล หรือการทําความดี เพียงแต่วา่ โอกาสทีจ่ ะทําบุญ ทํากุศลนัน้ อาจจะ
น้อยลงไปบ้าง แต่ไม่ควรละเว้นเรื่องของการทําบุญ ทํากุศล เพราะว่าการทําบุญ ทํากุศลนี้
เป็ นการให้อาหารแก่จติ ใจ
ร่างกายต้องการอาหารฉันใด จิตใจก็ตอ้ งการอาหารฉันนัน้ ร่างกายและจิตใจจึงต้องการ
อาหารเช่นเดียวกัน ถ้าร่างกายไม่ได้รบั ประทานอาหาร ร่างกายก็จะเกิดความหิวโหย เกิด
ความไม่สบาย เกิดความทุกข์ข้นึ มา จิตใจก็เช่น ถ้าจิตใจไม่ได้กระทําความดี ไม่ได้ทาํ บุญ
ทํากุศลแล้ว จิตใจก็จะเป็ นโรคขาดอาหาร จะมีแต่ความหิวโหย มีแต่ความกระหาย มีแต่
ความอยาก มีแต่ความทุกข์ ถึงแม้จะมีทรัพย์สมบัติ เงินทอง ข้าวของมากมาย แต่สง่ิ
เหล่านี้ ไม่สามารถทีจ่ ะทําให้จติ ใจมีความสุขได้ ถ้าไม่เอาข้าวของ เงินทองเหล่านี้ ไปทําให้
เกิดคุณ ให้เกิดประโยชน์ คือ หมายถึงข้าวของทีเ่ ป็ นส่วนเกิน เป็ นของทีเ่ หลือใช้ ควรเอา
ไปทําบุญ ทํากุศล ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ท่ตี กทุกข์ได้ยาก เมือ่ ได้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื แล้ว จะ
ทําให้จติ ใจมีความสุข มีความสุขเพราะได้ทาํ ความดี เพราะการทําความดีนนั้ เป็ นการ
ชําระเครื่องเศร้าหมองต่างๆ มีอยู่ภายในจิตใจของเรานัน่ เอง
เครื่องเศร้าหมองนัน้ พระพุทธองค์ให้ช่อื ว่ากิเลส กิเลสเป็ นเครื่องเศร้าหมอง ทีอ่ ยู่ใน
จิตใจ ได้แก่ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความหลงคือความเห็นแก่ตวั นัน่ เอง เห็นว่า
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มีตวั มีตน ซึง่ ในหลักความเป็ นจริงแล้ว พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ไม่มตี วั ไม่มตี น ทุก
สิง่ ทุกอย่าง เป็ นธรรมชาติทงั้ หมด ในโลกนี้มธี รรมชาติอยู่ ๖ ชนิดด้วยกัน เรียกว่าธาตุ
เดิม คือธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ อากาศธาตุ และวิญญาณธาตุ มี ๖ ธาตุ ซึง่ มีมาแต่ดงั้ เดิม
ของโลก เมือ่ ธาตุ ๔ ผสมกับอากาศธาตุ ผสมกับวิญญาณธาตุ คือธาตุรู้ ก็เกิดเป็ นมนุษย์
บ้าง เป็ นสัตว์เดรัจฉานบ้าง ถ้าไม่มวี ญิ ญาณธาตุ ก็เป็ นพวกต้นไม้ วัตถุข ้าวของต่างๆ อัน
นี้มี ๕ ธาตุ คือ ดิน นํา้ ลม ไฟ กับอากาศธาตุ สิง่ เหล่านี้เมือ่ ผสมกันเข้ามา แล้วก็
แปรปรวนเปลีย่ นแปลงไป ในทีส่ ุดก็ตอ้ งแตกสลายไป ทุกสิง่ ทุกอย่าง ก็กลับไปสู่ธาตุเดิม
ของมัน มาจากธาตุ ๖ ก็ตอ้ งกลับไปสู่ธาตุ ๖ ตามเดิม ส่วนธาตุรู้ หรือวิญญาณธาตุนนั้
ถ้าเป็ นธาตุรู้ของพระพุทธเจ้า ก็จะเป็ นผูร้ ู้ คือผูไ้ ม่หลง ผูร้ ู้ คือผูป้ ล่อยวางตัวตนนัน่ เอง
เมือ่ รู้วา่ ตัวตนเหล่านี้ เกิดขึ้นมาจากอวิชชา คือ ความหลง อวิชชา จะทําให้หายไปได้ ต้อง
อาศัยแสงสว่างแห่งธรรมะ ธรรมะนัน้ ก็คอื ปัญญา ทีส่ ามารถแยกแยะสิง่ ต่างๆได้ สามารถ
รู้วา่ ตัวตนนี้ เกิดจากความคิดปรุงของจิตใจ ของวิญญาณธาตุ ปรุงไปว่ามีตวั มีตน แล้ว
ไปยึดอยู่กบั ความมีตวั มีตน เมือ่ มีตวั มีตนขึ้นมาแล้ว ก็เกิดมีเรา มีเขา มีเรา มีเขาก็มี
การแก่งแย่งกันขึ้นมา เพราะตัวตน แต่ละคน ก็มคี วามปรารถนาทีจ่ ะให้ตวั ตนนัน้ มีมากๆ
มีความสุขมากๆ ไม่ตอ้ งการความทุกข์ ก็เลยต้องกอบโกยกัน เมือ่ กอบโกยในสิง่ ของทีม่ ี
อยู่ในจํานวนจํากัด มันก็ตอ้ งมีการแก่งแย่งกัน เมือ่ มีการแก่งแย่ง มันก็เกิดความทุกข์
เกิดการเบียดเบียนกันตามมา เป็ นผลทีเ่ กิดจากความหลง ทีเ่ กิดขึ้นในวิญญาณธาตุของ
แต่ละบุคคล
อย่างพวกเรานี้ ก็มวี ญิ ญาณธาตุ หรือจิตใจทีม่ อี วิชชา ความหลงครอบงําอยู่ หลงว่ามีตวั
มีตน มีเรา เมือ่ มีเราแล้ว ก็ตอ้ งมีของของเรา มีสง่ิ ต่างๆ ทัง้ ๆทีเ่ มือ่ มาเกิดใหม่ๆ มันก็ไม่มี
อะไร ร่างกายนี้ก็มาจากของพ่อ ของแม่ เมือ่ วิญญาณธาตุเข้ามาครอบครอง เข้ามายึดใน
ร่างกายอันนี้ ว่าเป็ นเรา เป็ นของของเรา และเมือ่ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งดูแลร่างกายนี้ มีการ
ขวนขวาย หาธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ในรู ปลักษณะของอาหาร เมือ่ รับประทานอาหารเข้า
ไปในร่างกาย ก็เปลีย่ นแปลงจากอาหารไป เป็ นอาการ ๓๒ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง นี่
คือเรื่องของธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ทีแ่ ปลงเป็ นอาหาร กับข้าว กับปลาต่างๆ เมือ่ เข้าสู่
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ร่างกาย ก็เปลีย่ นสภาพกลายเป็ นอาการ ๓๒ เป็ น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง อย่างนี้เป็ นต้น
มีการเจริญเติบโต และเมือ่ เจริญเติบโตเต็มทีแ่ ล้ว ก็มกี ารเสือ่ ม มันก็จะค่อยๆ เกิดอาการ
แก่ เกิดอาการเจ็บ และในทีส่ ุด ก็เกิดอาการแตกสลายของธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ที่
เรียกว่าความตาย
เมือ่ ร่างกายแตกสลาย อาการต่างๆก็กลับไปสู่ธาตุเดิม เวลาคนตายธาตุไฟก็หมดไป
ร่างกายก็จะเย็น ธาตุลมไม่เข้า มีแต่ระเหยออกไป ธาตุนาํ้ ทีอ่ ยู่ในร่างกาย ก็จะไหลออกมา
เช่นนํา้ เลือด นํา้ หนองต่างๆ และในทีส่ ุดร่างกายก็จะแห้ง เป็ นหนังหุม้ กระดูกแล้วก็จะ
ค่อยๆผุ ค่อยกร่อน และในทีส่ ุดก็จะกลายเป็ นฝุ่นไป ถ้าไม่ได้เอาไปเผาเสียก่อน ถ้าฝังไว้
๕ ปี ๑๐ ปี ก็จะกลายเป็ นดินไป นี่ก็คอื ลักษณะของธาตุเดิมทัง้ ๖ ทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ทีม่ ี
ปฏิกริ ิยาต่อกัน คือเมือ่ ธาตุรู้ไปยึดกับธาตุทงั้ ๕ มี ดิน นํา้ ลม ไฟ และอากาศธาตุ ก็จะ
กลายเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล มีการเจริญเติบโต แล้วก็มกี ารแก่ การเจ็บ การตายตามมา
หมุนเวียนไปเรื่อยๆ
ตราบใดทีว่ ญิ ญาณธาตุนนั้ ยังไม่รู้ธรรม ยังไม่เข้าถึงความเป็ นจริง ว่าการเกิดนี้นาํ ไปสู่การ
แก่ การเจ็บ การตาย มีการพลัดพรากจากของรัก ของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง เป็ น
ต้นเหตุของความทุกข์ทงั้ หลาย ถ้ามีสติ มีปญั ญา จะเริ่มใคร่ครวญ และคิดว่าการเกิดนี้
มีแต่การนํามาซึง่ ความทุกข์ แล้วจะทําให้ไม่อยากเกิด เมือ่ ไม่อยากเกิด ก็ตอ้ งศึกษา
ธรรมะ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้
่
วา่ การเวียนว่ายตายเกิดนี้ เกิดขึ้นเพราะความอยาก
๓ ประการ คือ กามตัณหา ความอยากในกาม ภวตัณหา ความอยากมี อยากเป็ น และ
วิภวตัณหา ความอยากไม่มี อยากไม่เป็ น
ถ้ายังมีความอยากทัง้ ๓ นี้ อยู่ในจิตใจหรือในวิญญาณธาตุน้ ี ก็ยงั จะต้องมีการขวนขวาย
มีการแสวงหาอยู่ เช่น ถ้ามีกามตัณหา คือ ความอยากในกาม ก็ตอ้ งไปหาร่างกายทีม่ ี ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ไว้เป็ นเครื่องมือ เพือ่ ดูรูป ฟังเสียง ดมกลิน่ ลิ้มรส สัมผัสต่างๆ ลอง
สังเกตดูตวั เรา พวกเรานี้มกั จะอยู่บา้ นกันไม่ค่อยได้ ถ้าอยู่บา้ นเฉยๆแล้ว เกิดความรู้สกึ
อึดอัดใจ เพราะใจอยากจะออก ใจอยากจะไปหาอาหารใจ คือกามรสนัน้ เอง อยากจะดูรูป
อยากจะฟังเสียง อยากจะดมกลิน่ อยากจะลิ้มรส อยากจะสัมผัสอะไรต่างๆ นานา ที่
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แปลกใหม่ อยู่กบั บ้านเห็นแต่ของเก่าๆ เห็นแล้วจําเจ ชินชา ไม่เกิดความยินดี จึงต้อง
ออกไปหาสิง่ ต่างๆ ข้างนอก ถ้าออกไปไม่ได้ ก็ตอ้ งหาเอาเข้ามาแทน เช่น เอาโทรทัศน์เข้า
มา เอาวิทยุเข้ามา เอาวิดโี อเข้ามา ม้วนเทป ม้วนวิดโี อต่างๆ เอามาเปิ ด เอามาดู เพื่อให้
เกิดความรื่นเริงเจริญใจ แล้วก็ตดิ สิง่ เหล่านี้ไปเรื่อยๆ จนกระทังแก่
่ เฒ่า จนกระทังตาย
่
เมือ่ ตายไปแล้ว ถ้าวิญญาณธาตุดวงนี้ ยังมีความอยากอยู่ ก็จะไปหาร่างใหม่ต่อไป จะได้
ร่างแบบไหนก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมทีไ่ ด้กระทําไว้ ถ้าได้ทาํ บุญ ทํากุศลไว้ ก็จะเกิดเป็ น
มนุษย์บา้ ง เป็ นเทวดาบ้าง ถ้าเป็ นเทวดาก็จะเสพ รู ปทิพย์ เสียงทิพย์ กลิน่ ทิพย์รสทิพย์
เครื่องสัมผัสทิพย์ ถ้าเกิดเป็ นมนุษย์ ก็สมั ผัสกับรู ปหยาบ เสียงหยาบ อย่างทีพ่ วกเรา
สัมผัสกัน แต่ถา้ ทําบาป ทํากรรม เบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็จะต้องเกิดเป็ นเดรัจฉาน บ้าง เป็ น
เปรตบ้าง เป็ นอสูรกายบ้าง เป็ นสัตว์นรกบ้าง ถ้ามีปญั ญา มีธรรมะ ย่อมขวนขวายทําแต่
คุณงามความดี ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื เมือ่ ทําแต่คุณงามความดี ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื แล้ว
ถึงแม้จะไม่ได้ทาํ ลายตัณหาทัง้ ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ให้ส้นิ ไปจากจิต
จากใจ เมือ่ ตายไปดวงวิญญาณ หรือวิญญาณธาตุนนั้ ก็จะไปสู่ภพชาติใหม่ ตามบุญตาม
กรรม ถ้าทําบุญไว้มาก ก็จะไปเสวยบุญเป็ นส่วนใหญ่ ถ้าทํากรรมไว้มาก ทําบาปไว้มาก ก็
ต้องเสวยบาปกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ไปเกิดในภพภูมทิ ต่ี าํ ่ ลงไป
พวกเราชาวพุทธทัง้ หลาย ถือว่าเป็ นผูโ้ ชคดี มีวาสนา ทีไ่ ด้มาเกิด และได้มาเจอกับพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ผูท้ รงรู้จริง เห็นจริง เป็ นโลกวิทู ผูร้ ู้โลก โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เรื่องของวิญญาณธาตุ คือ ดวงจิตของพวกเรา ทีเ่ วียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร โดยมี
ตัณหา ความอยากทัง้ ๓ เป็ นเหตุ ซึง่ พระพุทธองค์ทรงพยายามประพฤติปฏิบตั ิ ต่อสูก้ บั
ความอยากทัง้ ๓ นี้มาโดยตลอด ตัง้ แต่สมัยทีพ่ ระพุทธองค์ทรงเป็ นเจ้าชายอยู่ใน
พระราชวัง พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า ความอยากเหล่านี้มแี ต่โทษ จึงทรงสลัด ตัดทิ้ง โดย
วิธีแสวงหาความสงบของจิตใจ ด้วยการออกบวช เป็ นสมณะ แล้วก็พยายามต่อสู ้ กับ
ความอยากทัง้ ๓ นี้ ด้วยวิธีต่างๆ โดยอาศัยสติ อาศัยปัญญา สอนใจ เตือนใจอยู่เสมอ
ว่า ความอยากเหล่านี้เป็ นโทษมากกว่าเป็ นคุณ กามคุณนี้มนั ไม่ใช่เป็ นคุณ มันเป็ นโทษ
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ความจริงไม่น่าเรียกว่ากามคุณ น่าจะเรียกว่ากามโทษมากกว่า เพราะทําให้มแี ต่ความหิว
ความกระหาย ความอยาก ความไม่รู้จกั พอ
ถ้าตัดความอยากนี้ได้แล้ว จิตจะเข้าสู่ความสงบ จิตจะเข้าสู่ความพอนัน้ เอง ถ้าตราบใด
ยังตัดไม่ได้ ก็ยงั ไม่พอ อย่างวันนี้ อยากออกไปเทีย่ ว แล้วออกไป พรุ่งนี้ก็อยากจะไปอีก
แต่ถา้ อยากจะไป แล้วไม่ไป ตัดมันเสีย สูม้ นั คราวต่อๆไป ก็ทาํ อย่างนี้อกี ต่อไปก็จะหาย
อยากเอง จิตใจก็จะเข้าสู่ความสงบนิ่ง ความสงบของจิตใจจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมือ่ ได้ตดั
ความอยากทัง้ หลายออกไป ถ้ามีความอยาก จิตใจจะไม่สงบ ถ้าต้องการตัดความทุกข์
ทัง้ หลาย ต้องตัดต้นเหตุของความทุกข์ ก็คอื ความอยากทัง้ ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา
ถ้าสามารถตัดได้ จิตจะเป็ นจิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ เหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้า ของพระ
อรหันต์สาวกทัง้ หลาย ท่านเหล่านัน้ ท่านได้ตดั แล้ว เรื่องตัณหาทัง้ ๓ ด้วยการประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรม บําเพ็ญบุญ บําเพ็ญกุศล เริ่มต้นตัง้ แต่การทําบุญ ให้ทาน รักษาศีล และ
เจริญจิตภาวนา คือ การทําให้จติ เกิดสมาธิ แล้วเจริญวิปสั สนา ให้เห็นโทษของสิง่ ต่างๆ ที่
เข้ามาเกี่ยวข้องทัง้ หมดว่า เป็ นอนิ จจัง ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่
ของๆเรา ถ้ายึดในสิง่ เหล่านี้แล้ว จะนํามาซึง่ ความทุกข์ใจ เมือ่ สิง่ เหล่านี้แปรปรวน
เปลีย่ นแปลงไป แต่ถา้ ละสิง่ ต่างๆ เหล่านี้ได้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่หาความสุขจากสิง่ เหล่านี้
หาความสุขอย่างเดียว คือ ความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจจากการชําระความอยากทัง้ หลาย
เมือ่ ชําระได้แล้ว ใจจะมีแต่ความพอ มีความอิม่ มีความสุข มีความสงบ
จิตใจจะไม่มเี ชื้อทีจ่ ะทําให้เกิดอีกต่อไป จิตจะเป็ นจิตแบบเดียวกับของพระพุทธเจ้า และ
พระอรหันต์สาวกทัง้ หลาย ธาตุรู้แบบนี้ เรียกว่านิพพานธาตุ เป็ น นิ พพานัง ปรมัง สุขงั
นิ พพานัง ปรมัง สูญญัง คําว่าสูญนี้ ไม่ได้หมายความว่า จิตดวงนี้ ธาตุรู้ดวงนี้ ได้สูญไป
ไหน แต่หมายถึงว่าจิตดวงนี้ ไม่มอี ะไรอยูใ่ นนัน้ ไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลง
ไม่มตี ณั หาต่างๆ อยู่ในใจ ทีจ่ ะเป็ นเหตุ เป็ นเชื้อให้ไปเกิดอีกต่อไป สิง่ เหล่านี้ได้ถูกทําลาย
หมดไปแล้ว เป็ นจิตทีว่ า่ งเปล่า เป็ นจิตทีบ่ ริสุทธิ์ เป็ นจิตทีเ่ ป็ นปรมังสุขงั เป็ นบรมสุข
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นัน้ เอง นี้คอื จุดมุง่ หมายปลายทางทีพ่ วกเราทัง้ หมดสามารถไปถึงได้ ด้วยการสะสมบุญ
บารมี และการเห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิด ว่าเป็ นทุกข์อย่างยิง่
ตราบใดทีย่ งั เห็นว่าโลกนี้เป็ นโลกทีน่ ่าอยู่ เป็ นโลกทีเ่ ต็มไปด้วยความสุขเราจะไม่สามารถ
ตัดภพ ตัดชาติได้ ถ้าเป็ นโลกทีน่ ่าอยู่ ทําไมจึงมีคนกระโดดตึกตายกัน เป็ นเพราะอะไร
เป็ นเพราะมันทุกข์จนทนไม่ไหวนัน้ เอง ถ้าไม่ทกุ ข์ ทําไมต้องไปฆ่าตัวตาย เหตุการณ์
เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราก็ได้ แต่ถา้ ได้สะสมบุญ สะสมกุศลไว้ สิง่ เหล่านี้จะไม่เกิด
ขึ้นกับตัวเรา เพราะเรามีธรรมะ มีบญ
ุ กุศล ไว้ดับไฟในจิตใจเรา ไฟแห่งความทุกข์ จึงไม่
สามารถเผาผลาญ ทําให้เราต้องไปฆ่าตัวตายได้
ขอให้พวกเราทัง้ หลาย จงอย่าประมาทในบุญ ในกุศล ในพระธรรมคําสังสอนของ
่
พระพุทธเจ้า ขอให้พวกเราทัง้ หลายพยายามน้อมธรรมะเข้ามา ด้วยการศึกษา และนําเอา
ไปประพฤติปฏิบตั ใิ ห้มขี ้นึ ภายในจิตใจของเรา เพือ่ ทีจ่ ะได้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา ดังทีพ่ วกเรา
ทัง้ หลาย ได้กล่าวคําพุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ เรายึดเอาพระพุทธ ยึดเอาพระ
ธรรม ยึดเอาพระสงฆ์เป็ นสรณะ การทีเ่ ราจะยึดเอาพระรัตนตรัยเป็ นสรณะได้นนั้ เราต้อง
ศึกษาพระธรรมคําสอน และประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ฝงั ลึกอยู่ในจิตใจเรา เมือ่ มีพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นสรณะอยู่ในจิตใจของเราแล้ว เราจะไม่ทาํ บาป เราจะทําแต่สง่ิ ทีด่ ี
ทีง่ าม ทําบุญ ทํากุศล เมือ่ เราทําแต่บญ
ุ ทําแต่กศุ ล ไม่ทาํ บาปแล้ว จิตของเราจะมีแต่
ความสุข เพราะการกระทําทัง้ หลายนัน้ เป็ นเหตุ ทีจ่ ะนํามาซึง่ ความสุข และความทุกข์
ภายในจิตใจของเรา จึงขอฝากสิง่ เหล่านี้ให้ท่านทัง้ หลาย นําไปไปพินิจพิจารณาเพือ่
ประโยชน์อนั สูงสุด คือความสุข ความสงบของจิตใจ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอ
ยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๘

ความไม่ประมาท
๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

วันเวลาย่อมผ่านไปอย่างไม่หยุดยัง้ จากวันเป็ นอาทิตย์ จากอาทิตย์เป็ นเดือน จากเดือน
เป็ นปี เพิง่ เข้าพรรษาไปหยกๆ แล้วก็ผ่านไป งานกฐินก็มา แล้วก็ผ่านไป วันข้างหน้า ก็
จะมีงานลอยกระทง งานปี ใหม่ตามมาเหตุการณ์เหล่านี้ เป็ นไปตามกาลเวลา มันไหลไป
เรื่อยๆอย่างไม่หยุดยัง้ เวลาเปรียบเหมือนดังนํา้ ทีไ่ หลไปแล้วไม่ไหลกลับ สิง่ ทีล่ อยอยู่
บนนํา้ ก็ไหลตามไปด้วย ชีวติ จิตใจของพวกเราก็เหมือนกัน มันเป็ นเหมือนกับสิง่ ทีล่ อย
อยู่บนลําธารแห่งกาลเวลา เวลาจะพาให้สงั ขารร่างกายของเราร่วงโรยไป เมือ่ เกิดมาแล้ว
มีการเจริญเติบโต เจริญเติบโตแล้ว ก็มกี ารแก่ตามมา และในทีส่ ุด ก็ตอ้ งมีการแตกดับ
ของสังขาร นี้เป็ นสัจธรรม ความเป็ นจริงของโลก โลกนี้คอื โลกของอนิ จจัง คือความไม่
เทีย่ ง
พระพุทธองค์ จึงทรงสอนให้ชาวพุทธทัง้ หลาย จงพิจารณาสังขารอยู่เสมอ ว่าสังขารนี้
เป็ นของไม่เทีย่ ง เกิดขึ้นแล้ว มีการตัง้ อยู่และดับไป เมือ่ เป็ นเช่นนี้ ท่านจึงทรงสอนให้
พวกเราทัง้ หลาย จงตัง้ อยู่ในความไม่ประมาท พยายามประกอบคุณงาม ความดี ทํา
ประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถงึ พร้อม นี้เป็ นปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า ก่อนที่
พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินพิ พาน พระองค์ทรงให้สติ ว่าสังขารร่างกายของเรานั้น
เป็ นของไม่เที่ยง จงยังประโยชน์สว่ นตน และส่วนท่านให้ถงึ พร้อมด้วยความไม่
ประมาทเถิด ความไม่ประมาทนี้หมายถึงอะไร ก็หมายถึงความมีสติ คือให้มสี ติระลึกรู้
ในเรื่องสังขารร่างกายของเราอยู่เสมอ ว่าสังขารร่างกายของเรา ย่อมมีความแก่เป็ น
ธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้เป็ นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นจากสิง่
เหล่านี้ไปไม่ได้
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เมือ่ เป็ นเช่นนี้แล้ว เวลาทีจ่ ะอยู่ในโลกนี้มอี กี มากน้อยแค่ไหน เราก็ไม่ทราบได้ จะอยู่ไป
อีกนานเท่าไร ก็ไม่มใี ครทราบ คนบางคนมีอายุยนื อยู่ถงึ ๘๐ ปี ๙๐ ปี ๑๐๐ ปี ก็มี บาง
คน มีอายุอยู่เพียง ๒ วัน ๓ วัน ก็มี ชีวติ และสังขารของคนเรานัน้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน
พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้พวกเราอย่าประมาท อย่าไปคิดว่าเรามีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง เป็ นหนุ่ม เป็ นสาวอยู่อย่างนี้ไปตลอด เวลามองคนทีม่ อี ายุสูงกว่าเรา
ให้เราคิดว่า เมือ่ ก่อนนี้เขาก็เหมือนเรา เมือ่ ก่อนนี้ เขาก็เป็ นคนทีม่ กี าํ ลังวังชา เป็ นคนทีม่ ี
สุขภาพแข็งแรง แต่บดั นี้เวลาได้ค่อยๆ กลืนกินเขาเข้าไป ดังในสุภาษิตทีบ่ อกว่า เวลา
ย่อมกลืนกินสรรพสิ่งทัง้ หลายในโลกนี้ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ย่อมถูกเวลากลืนกินหมด
กลืนเข้าไปอย่างช้าๆช้าๆ เลยมีความรู้สกึ ว่ามันไม่ได้กนิ เราเข้าไป แต่ถา้ มองตัวเราย้อน
อดีตกลับไปสัก ๑๐ ปี หรือ ๒๐ ปี เราจะเห็นความแตกต่างของวันนี้กบั อดีตได้อย่าง
ชัดเจน และถ้าเรามองไปวันข้างหน้าสัก ๑๐ ปี ๒๐ ปี สภาพทีเ่ ราเป็ นอยู่ในวันนี้ กับ
สภาพทีเ่ ราจะเป็ นอยู่ในวันข้างหน้าก็จะไม่เหมือนกัน
ท่านจึงทรงสอนให้คดิ อยู่เสมอว่า เรามีความแก่เป็ นธรรมดา ย่อมล่วงพ้นความแก่ไป
ไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็ นธรรมดา ย่อมล่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็ น
ธรรมดา ย่อมล่วงความตายไปไม่ได้ สิง่ เหล่านี้นนั้ เป็ นเรื่องธรรมดาของสังขารทีเ่ กิดขึ้น
มาแล้ว ต้องเป็ นไปเช่นนัน้ ในขณะทีเ่ รายังมีกาํ ลังวังชาทีส่ มบูรณ์ แข็งแรงสามารถ
ประกอบสิง่ ต่างๆ ทัง้ หลายได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรา ทําแต่สง่ิ ทีด่ งี าม ทํา
ประโยชน์ส่วนตนให้เกิดขึ้น ซึง่ ก็คอื บุญและกุศลนัน้ เอง ให้ทาํ บุญกุศลให้ตดิ ตัวเราไป
เพราะบุญและกุศลนี้ จะติดไปกับจิตใจเรา และทําให้จติ ใจของเรามีความสุข ทัง้ ใน
ปัจจุบนั และในอนาคต ส่วนทรัพย์สมบัตขิ องโลกนี้ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นัน้
เป็ นสมบัตขิ องโลก เราไม่สามารถทีจ่ ะเอาติดตัวไปได้ หลังจากร่างกายได้แตกดับสลาย
ไปแล้ว ดวงจิต ดวงวิญญาณจะต้องไปต่อ ไปสู่ภพหน้า ชาติหน้า จะไปดี หรือไม่ดนี นั้
ขึ้นอยู่กบั บุญและกุศล ถ้าทําบุญ ทํากุศลไว้มากๆ เมือ่ ตายไป จิตใจก็จะไปสู่สุคติ ไปสู่
ภพทีด่ ี ไปสู่ความเจริญ แต่ถา้ ไม่ได้สะสมบุญบารมีไว้ มีแต่ทาํ บาป ทํากรรม เมือ่ ตายไป
ก็ไปสู่อบาย เป็ นสถานที่ ทีไ่ ม่มคี วามสุข มีแต่ความทุกข์ เป็ นสถานที่ ทีไ่ ม่มใี คร
ปรารถนาทีจ่ ะไป
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สิง่ เหล่านี้นนั้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากความปรารถนา หรือความไม่ปรารถนา ของมนุษย์เรา แต่
เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นจากการกระทํา ทีเ่ รียกว่ากรรม กรรมเป็ นเหตุ วิบากเป็ นผลของการ
กระทํา ถ้าไม่อยากประสบวิบากกรรมทีไ่ ม่ดี ไม่งาม ก็ตอ้ งละเว้นจากการกระทําเหตุ ที่
ไม่ดี ไม่งาม เรียกว่า อกุศลกรรมหรือบาป เช่นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การลักทรัพย์ การ
ประพฤติผดิ ประเวณี การพูดปดมดเท็จ การดืม่ สุรายาเมา สิง่ เหล่านี้ เมือ่ ทําไปแล้ว จะ
นํามาซึง่ ความเสือ่ มเสียทางด้านจิตใจ จิตใจจะมีแต่ความทุกข์ มีความหิว มีความ
กระหาย และจิตใจนี้แหละ เมือ่ ตายไป ออกจากร่างกายไปแล้ว ก็จะต้องไปสู่ทต่ี าํ ่ ไปสู่
อบาย ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่ ของเดรัจฉาน ของเปรต ของอสุรกาย ของสัตว์นรก นี่คอื ทีไ่ ปของผูท้ ่ี
ทําบาป ทํากรรม
ถ้าไม่ปรารถนาในสิง่ เหล่านี้แล้ว ต้องละเว้นจากการกระทําบาปทัง้ หลาย สิง่ เหล่านี้ไม่ได้
เกิดขึ้นด้วยการปรารถนา มันเกิดขึ้นจากการกระทํา ทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ
ของตัวเราเอง ถ้าเราทําแต่บญ
ุ แต่กศุ ล เช่นทําบุญ ให้ทาน รักษาศีล และบําเพ็ญจิตต
ภาวนา ชําระจิตใจของเราให้สะอาดอยู่เสมอ คือละความโลภ ความโกรธ และความหลง
จิตใจของเราก็จะเป็ นจิตใจทีด่ ี ทีส่ ะอาด เพราะได้ชาํ ระเครื่องเศร้าหมอง ให้ออกไปจาก
จิตจากใจ ถ้ามีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในจิตใจแล้ว จิตใจจะมีแต่ความดิ้น
รนทะยานอยาก ไม่สามารถอยู่เฉยๆได้และถ้าอยากมากๆ บางครัง้ บางคราว อาจจะต้อง
ไปกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง ถ้าหาด้วยความสุจริตไม่ได้ ก็ตอ้ งหามาด้วยความทุจริต เช่น
ไปลักขโมย ไปโกง ไปโกหกหลอกหลวงผูอ้ ่นื
เวลามีความโลภ หรือมีความโกรธ จิตใจจะมีความไม่สบายใจ พระพุทธองค์จงึ ทรงสอน
ให้พวกเรา พยายามตัด พยายามละเสีย วิธีทจ่ี ะตัดความโลภ ความโกรธ ความหลงได้
นัน้ ต้องอาศัย การทําบุญ ให้ทาน การรักษาศีล และการทําจิตตภาวนา การทําจิตต
ภาวนานัน้ หมายถึง การทําจิตใจให้สงบ ด้วยการไหว้พระ สวดมนต์ เจริญเมตตาภาวนา
เจริญอานาปานสติ คือการกําหนดดูลมหายใจ เข้า ออก มีเวลาว่าง ก็ให้หาสถานทีเ่ งียบๆ
ในห้องของเราก็ได้ ทีไ่ ม่มใี ครมารบกวน แล้วนัง่ หลับตา กําหนดจิตให้อยู่กบั ลมหายใจ
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เข้า ออก ระงับความคิดปรุงต่างๆ เพราะเมือ่ คิดปรุงไปแล้ว จะทําให้จติ ใจมีความไม่
สบายใจ มีความวุน่ วายใจ ถ้าทําจิตใจให้สงบ จิตใจจะมีความเย็น จิตใจจะมีความสุข
การทีจ่ ะทําให้จิตใจมีความสุขได้นนั้ ต้องควบคุมจิตใจ คือไม่ให้จติ ใจไปคิด ไปปรุง ใน
เรื่องราวต่างๆ วิธีหนึ่งทีจ่ ะทําให้จิตใจ หยุดคิดปรุงนัน้ คือการกําหนดดูลมหายใจ เข้า
ออก เวลาลมหายใจเข้า ก็ให้รู้วา่ ลมหายใจเข้า เวลาลมหายใจออก ก็ให้รู้วา่ ลมหายใจ
ออก โดยให้มสี ติรู้อยู่กบั จุดทีล่ มสัมผัสเด่นชัดทีส่ ุด ส่วนใหญ่จะอยู่แถวปลายจมูก หรือ
อยู่บริเวณเหนือริมฝี ปากขึ้นมา ให้รู้สกึ อยู่ทจ่ี ดุ นัน้ คือจุดทีล่ มสัมผัสลมจะหยาบ ก็ให้รู้
ว่าลมหยาบ ลมละเอียด ก็ให้รู้วา่ ลมละเอียด หายใจสัน้ ก็รู้วา่ หายใจสัน้ หายใจยาว ก็ให้
เรารู้วา่ หายใจยาว ไม่ตอ้ งไปบังคับลม ให้เฝ้ าดูลมอยู่เฉยๆ เหมือนกับเราเฝ้ าดูเด็กคน
หนึ่ง เวลาเด็กเล่น ก็รู้วา่ เด็กเล่นอยู่ เด็กนัง่ ก็รู้วา่ เด็กนัง่ เด็กนอนหลับ ก็รู้วา่ เด็กนอน
หลับ ไม่ตอ้ งไปทําอะไรกับเด็ก เพียงแต่เฝ้ ามองอยู่เฉยๆอย่างเดียวเท่านัน้ เอง
เช่นเดียวกับเวลาเรานัง่ ดูลม ไม่ตอ้ งไปบังคับลม ลมมันจะละเอียดหรือหยาบ จะหายใจ
สัน้ หรือหายใจยาว ก็ให้รู้อยู่เท่านัน้ เอง เพราะว่าเราต้องการอาศัยลมนี้เป็ นเครื่องผูกใจ
จิตใจเหมือนกับลิงตัวหนึ่ง ลิงนี่ ถ้าไม่ผูกไว้กับต้นไม้หรือเสา มันจะเพ่นพ่าน ไปเทีย่ ว
ไปเล่น ฉันใด จิตใจก็เหมือนกัน ถ้าไม่ผูกเอาไว้มันก็จะคิดไปเรื่อยๆ คิดไปแล้ว ก็เกิด
ความไม่สบายใจ เกิดความทุกข์ใจตามมา เกิดอารมณ์อะไรต่างๆตามมา
ถ้าผูกจิตใจไว้กับลม ลมนี้จะเปรียบเหมือนกับเสา สติเปรียบเหมือนกับเชือก ถ้ามีเสามี
เชือกผูกจิตใจเอาไว้แล้ว ใจก็จะไม่ไปไหน ให้ใจอยู่กบั ลม ด้วยความระลึกรู้ คือสติ ให้มี
สติระลึกรู้อยู่กบั ลม รู้อยู่ไปเรื่อยๆ ถึงแม้ว่า จิตจะพยายามไปคิดเรื่องราวต่างๆ เราก็ดงึ
กลับมา บางครัง้ เมือ่ ดึงกลับมา จิตจะอยู่กบั ลมได้สกั สองสามวินาที แล้วก็จะแวบไปคิด
อีก ถ้ามีสติ พอรู้สกึ ตัวว่าจิตไม่ได้อยู่กบั ลม ให้ดงึ จิตกลับมา ถ้าจิตอยู่กบั ลมไปเรื่อยๆ
แล้วจิตจะเข้าสู่ความสงบในทีส่ ุด เมือ่ จิตสงบเต็มที่ จิตจะรวมเป็ นเอกัคตารมณ์ จิตรวม
เป็ นหนึ่ง จิตจะปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง จิตจะไม่คดิ ไม่ปรุง ไม่ยุ่ง ไม่สนใจอะไรทัง้ สิ้น
ในขณะนัน้ จิตจะมีความนิ่งเฉย มีความสงบ มีความเย็นใจ มีความสบายใจ
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เปรียบเทียบแล้ว ลมนัน้ เหมือนกับรถยนต์ ทีพ่ าญาติโยมมาทีว่ ดั นี้ ถ้าญาติโยมนัง่ อยู่ใน
รถแล้วให้รถวิง่ มา ถ้าไม่ลงจากรถเสียก่อน ก็จะมาถึงวัดนี้ได้ แต่ถา้ นัง่ รถมา พอรถไป
ติดไฟแดงเข้า ญาติโยมก็ลงจากรถ ไม่ได้นงั ่ อยู่ในรถ ปล่อยให้รถวิง่ มาโดยทีไ่ ม่มเี รานัง่
มาในรถ เราก็ไม่สามารถมาถึงวัดได้ ฉันใด ลมก็เปรียบเหมือนกับรถทีจะพาจิตเข้าสู่
ความสงบ ทําให้จติ รวมเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคตารมณ์ ถ้าจิตไม่อยู่กบั ลมหายใจ จิตไปคิด
เรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ ก็เปรียบเหมือนกับจิต ไม่ได้อยู่ในรถ จิตลงจากรถแล้ว ลมหายใจก็
จะหายใจไปเรื่อยๆ แต่จะไม่ได้พาให้จติ เข้าสู่ความสงบ จะทําให้จติ เป็ นสมาธิ จะทําให้จิต
สงบได้ จะต้องมีสติรู้อยู่กบั ลมหายใจอย่างเดียว เหมือนกับเวลานัง่ อยู่ในรถ อย่าลงจาก
รถ อย่าแวะไปดูสง่ิ นัน้ แวะไปดูสง่ิ นี้ เวลาดูลม ก็ให้รู้อยู่กบั ลมอย่างเดียว อย่าไปคิดถึง
เรื่องราวต่างๆ ถ้าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ แล้ว ถึงแม้จะนัง่ ไปนานสักเท่าไรก็ตาม จิตใจ
จะไม่สงบ แต่ถ ้าจิตอยู่กบั ลมอย่างต่อเนื่อง บางทีไม่นานเพียง ๕ นาที ๑๐ นาที เท่านัน้
จิตก็ลงสู่ความสงบได้
สิง่ สําคัญทีส่ ุดคือความมีสติ ควบคุมใจให้อยู่กบั ลมหายใจเข้า ออก ให้รู้อยู่ทกุ ขณะเลย
พอหายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ อย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆ ถ้าฝึ กหัดทําอย่างนี้ได้แล้ว สัก
วันหนึ่งเราจะประสบกับสิง่ ทีป่ ระหลาดมหัศจรรย์อย่างยิง่
นัน่ ก็คอื ความสงบสุขของ
จิตใจนัน้ เอง เวลาจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว เราจะได้พบกับความสุขทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน
เป็ นความสุขทีส่ ุขมุ เยือกเย็น เป็ นความสุขทีล่ มุ่ ลึก เป็ นความสุขที่เมือ่ เกิดขึ้นในจิตใจ
เราแล้ว ทําให้เราสามารถปล่อยวางความสุขอย่างอืน่ ลงได้ แต่ถา้ เราไม่เคยพบกับ
ความสุข ทีเ่ กิดจากความสงบของจิตใจแล้ว เราก็ยงั จะต้องไปหาความสุขจากสิง่ อืน่ เช่น
กามสุขทัง้ หลาย คือหาความสุขจากการได้เห็น ได้ยนิ ได้สมั ผัส ได้กลิน่ ได้รสต่างๆ
เพราะว่าจิตใจเรานัน้ ยังติดอยู่กบั พวก รูป เสียง กลิน่ รส และสัมผัสทัง้ หลาย
แต่ถา้ จิตได้รวมลงสู่ความสงบเป็ นสมาธิแล้ว จิตจะมีความอิม่ มีความพอ และเป็ นจิตที่
ไม่ประสงค์ ไม่ปรารถนา ไม่สนใจกับรูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัสอย่างใด จะมีความ
ยินดี มีความชอบในความสงบ มักชอบหามุมสงบเงียบ นัง่ อยู่ตามลําพัง ทําจิตใจให้สงบ
เพราะนี้คอื ความสุขทีแ่ ท้จริง พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่า รสแห่งธรรมชนะรสทัง้ ปวง
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รสของธรรมะ ก็คอื รสของความสงบของจิตใจนัน้ เอง ทีเ่ ราเรียกว่าสันติสุข สุขอืน่ ใดใน
โลกนี้ ไม่มีความสุขอันใด จะเสมอเท่าความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจ นี่คอื สิง่ ที่
พระพุทธองค์ทรงสังสอนพวกเราชาวพุ
่
ทธทัง้ หลายให้แสวงหา เพราะว่าเป็ นประโยชน์ท่ี
แท้จริงกับตัวเรา เป็ นความสุขทีไ่ ม่ข้นึ อยู่กบั สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เป็ นความสุขทีอ่ ยู่กบั
ตัวเรา เป็ นความสุขทีเ่ ราสามารถมีได้ตลอดเวลา ไม่วา่ เราจะอยู่ทไ่ี หน ไม่เหมือนความสุข
ทางโลกเพราะต้องอาศัยเงินทอง ถ้าวันไหนไม่มเี งินแล้ว วันนัน้ ก็จะนํามาแต่ความทุกข์
แต่ความสุขทางด้านจิตใจนัน้ เพียงแต่ขอให้ได้อยู่ในสถานทีส่ งบ ทีไ่ ม่มใี ครรบกวน ก็
สามารถทําจิตใจให้สงบ ให้สุขได้
ขอให้พวกเราทัง้ หลาย จงตัง้ อยู่ในความไม่ประมาทเถิด เตือนตัวเองอยู่เสมอๆ ทุกเช้า
ทุกเย็น ตลอดเวลา ว่าเราเกิดมาแล้วสักวันหนึ่งเราต้องแก่ เราต้องเจ็บ เราต้องตาย แต่
ก่อนทีเ่ ราจะแก่ จะเจ็บ จะตาย ขอให้เราทําสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามทัง้ หลายให้ถงึ พร้อม คือสร้าง
ความสุขทีแ่ ท้จริงให้กบั ตัวเอง และเมือ่ เราตายไป เราจะสามารถเอาสิง่ เหล่านี้ตดิ ตัวไปได้
ทรัพย์สมบัติ เงินทอง ข้าวของ และบุคคลต่างๆนัน้ เวลาเราตายไป ไม่สามารถเอาไปได้
ถึงแม้จะรักกันมากแค่ไหนก็ตาม เมือ่ ถึงเวลาแล้วก็ตอ้ งแยกกันไปยังทีต่ ่างๆ แต่สมบัตทิ ่ี
แท้จริงของเรา คือบุญ คือกุศล จะติดตัวเราไปตลอด ขอให้ใช้ปญั ญาความฉลาด รู้จกั
เลือก อย่าสร้าง อย่าสะสมสิง่ ทีเ่ ราเอาไปไม่ได้ ขอให้สะสมในสิง่ ทีเ่ ราเอาไปได้ดกี ว่า
เพราะมีภพหน้า ชาติหน้า ทีจ่ ะต้องไปอีก เราสะสมสร้างสิง่ ทีด่ ี ทีง่ าม ต่อไปในภพ
ข้างหน้า ในชาติข ้างหน้า เราจะไปด้วยความสุข ความสบายใจ การแสดงเห็นว่าสมควร
แก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๙

พรหมวิหารธรรม
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

ทุกๆ ๖ วัน ๗วัน หรือ ๘ วัน พระพุทธองค์ได้ทรงกําหนดให้เป็ นวันพระหนึ่งวัน ให้ญาติ
โยมได้มเี วลาว่างเว้น จากการทําภารกิจการงาน การทํามาหากิน เลี้ยงปาก เลี้ยงท้อง ให้
มีเวลาว่าง เข้าสู่วดั สู่วา เข้าหาพระ เพือ่ ทีจ่ ะได้ให้อาหารแก่จติ ใจบ้าง ชีวติ ของคนเรานัน้
มีอยู่สอง ส่วน คือร่างกายและจิตใจ ร่างกายต้องอาศัยปัจจัยสี่ คือ อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็ นเครื่องอยู่ แต่ร่างกายเป็ นเพียงครึ่งหนึ่งของชีวติ เรา อีก
ครึ่งหนึ่งของชีวติ เรานัน้ คือ จิตใจ จิตใจนี้ ไม่ได้สุข ไม่ได้ทกุ ข์ ไปกับปัจจัยสี่ แต่จติ ใจ
จะสุข หรือจะทุกข์นนั้ ขึ้นอยู่กบั บุญ กุศล และธรรมะ ทีม่ อี ยู่ในจิตใจ มากน้อยแค่ไหน
เพราะว่าบุญ กุศล และธรรมะนัน้ เปรียบเสมือนปัจจัยสีข่ องจิตใจ
ถ้าจิตใจมีธรรมะ มีบญ
ุ มีกศุ ลแล้ว จิตใจจะมีอาหารหล่อเลี้ยง มีเครื่องนุ่งห่มใส่ มียา
รักษาโรค และมีทอ่ี ยู่อาศัย หรือมีทพ่ี ง่ึ ทีเ่ รียกว่า ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ธรรมะเป็ นทีพ่ ง่ึ
เป็ นสรณะของจิตใจ ถ้าจิตใจไม่มสี รณะ ทีพ่ ง่ึ แล้ว จิตใจจะมีแต่ความหิว มีแต่ความ
กระหาย มีแต่ความอยาก มีแต่ความรุ่มร้อน เพราะขาดนํา้ แห่งธรรม มาชโลมจิตใจ ให้
จิตใจมีความสงบสุขร่มเย็น พระพุทธองค์จงึ ได้ทรงกําหนดวันพระ ไว้ให้กบั ญาติโยม
เพือ่ ทีจ่ ะได้หยุดการทํามาหากินให้กบั ร่างกาย แล้วมาทํามาหากินให้กบั จิตใจบ้าง ในสมัย
นี้ วันพระมักจะไม่ค่อยตรงกับวันหยุด ของญาติโยม เพราะญาติโยมส่วนใหญ่ จะมีวนั
เสาร์ วันอาทิตย์ เป็ นวันหยุด ว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆ ดังนัน้ ในวันเสาร์ วัน
อาทิตย์ ญาติโยมจะถือ ว่าเป็ นวันพระก็ได้ เมือ่ มีเวลา ก็ควรจะหาเวลาว่างนัน้ เข้าสู่วดั สู่
วา เพือ่ ทีจ่ ะได้สร้างบุญ สร้างกุศล เอาธรรมะเข้าสู่จติ ใจ เพือ่ จิตใจ จะได้มคี วามอิม่ มี
ความสุข มีความร่มเย็นเป็ นสุข ระงับดับความรุ่มร้อนของจิตใจ ทีเ่ กิดจากกิเลส เครื่อง
เศร้าหมองทัง้ หลาย
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นี่เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราทุกคนพึงกระทํากัน เพราะไม่มใี ครสามารถจะทําให้กนั ได้ เราต้องทํา
ด้วยตัวเรา เหมือนกับการรับประทานอาหาร ถ้าเราไม่เอาอาหารเข้าปาก แล้วเคี้ยว แล้ว
กลืนเข้าไป ก็ไม่มใี ครสามารถทีจ่ ะเคี้ยว หรือกลืนอาหาร ให้กบั เราได้ ถ้าเราไม่
รับประทานอาหาร ร่างกายของเรา จะซูบผอม ขาดอาหาร จะมีแต่ความหิว มีแต่ความ
กระหาย ร่างกายมีความอ่อนเพลีย มีความทุกข์ มีความไม่สบาย เช่นเดียวกับจิตใจ ถ้า
เราไม่นาํ ธรรมะ คืออาหารใจ เข้าสู่จติ ใจแล้ว จิตใจของเรานัน้ จะมีแต่ความหิว มีแต่
ความกระหาย มีความรุ่มร้อน ทุกวันพระ เมือ่ มีเวลาว่าง จึงควรเข้าวัด เพือ่ จะได้ทาํ บุญ
ทํากุศล ถวายทานให้กบั พระ ถวายอาหารคาวหวาน จตุปจั จัยไทยทาน รักษาศีล ฟัง
เทศน์ ฟังธรรม ซึง่ ก็คอื อาหารของจิตใจ เมือ่ ได้รบั อาหารของจิตใจ อย่างสมํา่ เสมอแล้ว
จิตใจจะมีความอิม่ มีความสบายใจ มีความปี ติ และมีความสุข
พวกเราทัง้ หลายทีไ่ ด้เกิดเป็ นมนุษย์ เรียกว่าเป็ นสัตว์สงั คม ไม่สามารถทีจ่ ะอยู่โดดเดี่ยว
เดียวดาย ตามลําพังได้ ต้องอยู่รวมกันเป็ นสังคม ตัง้ แต่สงั คมเล็กไปสู่สงั คมใหญ่ คือ
เริ่มต้นจากสังคมครอบครัว ระหว่างสามี ภรรยา แล้วก็ลูกทีจ่ ะตามออกมา เรียกว่าอยู่
แบบสังคมครอบครัว หลายๆ ครอบครัวเข้าก็กลายเป็ นชุมชน เป็ นหมูบ่ า้ น เป็ นเมือง
เป็ นประเทศ ขึ้นมา และการทีส่ งั คมนัน้ ๆ จะอยู่กนั ได้ อย่างร่มเย็น เป็ นสุข จิตใจของ
คนในสังคมนัน้ จะต้องมีคุณธรรม คือ มีธรรมะคุม้ ครองปกครองจิตใจ จึงทําให้สงั คม
มนุษย์นนั้ อยู่กนั ได้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข ไม่เบียดเบียนกัน คุณธรรมทีจ่ ะปกครอง
จิตใจ ของคนในสังคมให้อยู่กนั ได้ ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุขนัน้ เรียกว่าพรหมวิหาร ๔
วิหาร แปลว่า ทีอ่ ยู่ พรหม คือ พระพรหม หรือผูท้ ป่ี ระเสริฐ พรหมวิหาร จึงแปลว่า ที่
อยู่ของพระพรหม หรือทีอ่ ยู่ของผูป้ ระเสริฐ พระพรหมท่านเป็ นผูป้ ระเสริฐ ท่านมีความ
เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา อยู่ในจิตใจของท่าน ถ้าปรารถนาทีจ่ ะมีพระพรหมอยู่ใน
จิตใจ เราก็ตอ้ งน้อมเอา พรหมวิหาร ๔ เข้ามาสู่จติ ใจของเรา
พรหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย ๑. เมตตา ๒. กรุณา ๓. มุทิตา ๔. อุเบกขา คุณธรรมทัง้
๔ ประการนี้ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ ต่อมนุษย์ทอ่ี ยูใ่ นสังคมเดียวกัน สังคมตัง้ แต่ ๒ คน
ขึ้นไป ถ้าขาดพรหมวิหาร ๔ แล้ว บ้านเมืองก็จะเกิดปัญหาขึ้นมา เกิดการทะเลาะเบาะ
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แว้ง เกิดการเบียดเบียนกันและกันขึ้นมา ถ้ามีพรหมวิหาร ๔ มนุษย์เราจะอยู่กนั ได้ดว้ ย
ความผาสุก เพราะพรหมวิหาร ๔ นัน้ สอนให้เราไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน ให้เราอยู่
กัน แบบฉันมิตร ฉันเพือ่ น ฉันพี่ ฉันน้อง พวกเราทุกคนนัน้ เปรียบเสมือนเพือ่ นเกิด แก่
เจ็บ ตาย ในโลกนี้ เป็ นพี่ เป็ นน้องกัน ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องเบียดเบียนกัน ไม่จาํ เป็ นทีต่ อ้ ง
เอาความทุกข์มาให้กนั และกัน ถ้าเราปรารถนาทีจ่ ะอยู่ในสังคม ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข
ก็ขอให้เราเจริญพรหมวิหาร ๔ ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา
เมตตาหมายถึง ความเป็ นมิตร มีไมตรีจติ ต่อกันและกัน มองกันเหมือนเพือ่ น ไม่มอง
กันแบบศัตรู ถือเป็ นพี่ เป็ นน้องกัน ดังในบทเมตตาภาวนา ทีท่ ่านแสดงว่า สัพเพ สัตตา
อเวรา โหนตุ ขอให้สตั ว์ทง้ั หลาย จงอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย เวรคือความไม่
อาฆาตพยาบาท เคียดแค้น ต่อกันและกัน จริงอยู่ คนเราอยู่ในสังคมด้วยกันนัน้ มันก็
เหมือนลิ้นกับฟัน อยู่ดว้ ยกันมันก็เป็ นเรื่องปกติ ทีล่ ้นิ กับฟันจะต้องมีการกระทบกันบ้าง
คนเราก็อาจจะมีการกระทบกระทังกั
่ นบ้าง มีการผิดใจกันบ้าง บาดหมางใจกันบ้าง เป็ น
เรื่องธรรมดา แต่เราก็สามารถทีจ่ ะควบคุมเรื่องเหล่านี้ ไม่ให้มนั ลุกลามเป็ นพิษ เป็ นภัย
ขึ้นมาได้ ถ้าเรามีเมตตา คือ รู้จกั ให้อภัย อเวรา ก็หมายถึง การให้อภัย แก่กนั และกัน
เวร ย่อมระงับ ด้วยการไม่จองเวร ถ้าไปจองเวรกัน ต่างฝ่ ายต่างตอบโต้กนั จากเรื่องเล็ก
ก็เลยกลายเป็ นเรื่องใหญ่ และในทีส่ ุดฆ่ากันตาย จากการทีไ่ ม่รู้จกั ให้อภัยต่อกันและกัน
เวลาเรามีความโกรธ พระพุทธองค์ทรงสอน ให้เราให้อภัยต่อผูท้ ส่ี ร้างความโกรธให้กับ
เรา ให้เอาชนะความโกรธ อย่าไปชนะผูอ้ น่ื ชนะตน นัน้ ประเสริฐ เพราะเมือ่ ชนะตน ชนะ
ความโกรธได้แล้ว ใจจะเย็น ใจจะสงบ เมือ่ ใจเย็น ใจสงบ เราก็จะไม่ไปสร้างความทุกข์
ให้แก่ผูอ้ น่ื ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี แต่ถา้ เราไม่สามารถระงับความโกรธได้ เราก็จะ
ออกไปด่า ออกไปว่า ออกไปทําร้ายผูอ้ น่ื เพราะความโกรธความเคียดแค้นของเรา เมือ่
ไปทําเขาแล้ว เขาก็เกิดความโกรธ ความเคียดแค้นขึ้นมาด้วยเหมือนกัน เพราะเขาก็เป็ น
ปุถชุ น คนธรรมดาสามัญ เหมือนอย่างเรา เมือ่ ตอบโต้กนั ไป ตอบโต้กนั มา มันก็เกิด
ความรุนแรงขึ้นมาเรื่อยๆ ในทีส่ ุดก็ถงึ กับฆ่ากันตายเลยทีเดียว นี่คอื ผลของการทีไ่ ม่ให้
อภัยกัน อเวราโหนตุ จึงขอให้เราให้อภัยต่อกันและกัน ถ้าให้อภัยกันแล้วทุกอย่างก็จะ
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สงบ ทุกอย่างก็ยตุ ิ ใครเขาจะด่าเรา ใครเขาจะทําอะไรเรา เอาข้าว เอาของ เอาเงิน เอา
ทองของเราไป เราไม่โกรธเคือง ให้คดิ ว่าใช้หนี้ไป ชาติก่อนเราเคยไปทําอะไรเขาไว้ ไป
ฉกชิงข้าวของของเขามา ไปสร้างความทุกข์ใจให้กบั เขา ชาติน้ ี เขาก็มาเอาคืน ถ้าเราไม่ไป
โต้ไปตอบเดีย๋ วมันก็จบ แต่ถา้ เราไปตอบโต้ มันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆ จากภพนี้ก็จะไปสู่
ภพหน้าไปเรื่อยๆไม่มที ส่ี ้นิ สุด
เมตตาหมายถึงการไม่เบียดเบียนกัน สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุ การเบียดเบียน
กันคือ การสร้างความทุกข์ให้แก่กนั ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี เช่น การฆ่ากัน การเอา
สมบัตขิ องผูอ้ น่ื ไป การประพฤติผดิ ประเวณี ล่วงเกินสามี ภรรยา บุตร ธิดา ของผู ้อืน่
เขา การโกหกหลอก ลวงผูอ้ น่ื ท่านทรงสอนให้ละเว้น ถ้าไม่ละเว้น มันก็จะทําให้ไม่
สามารถอยู่กนั ได้ ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข สังคมก็จะวุน่ วาย สังคมทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ เรา
จะเห็นได้วา่ ขาดความเมตตาต่อกันและกัน มีการเบียดเบียนกันอยู่เป็ นประจํา เวลาเปิ ด
หนังสือพิมพ์ข้นึ มา จะมีขา่ วปล้นกัน จี้กนั ฆ่ากัน ข่มขืนกัน อยู่ตลอดเวลา เพราะว่า
คนเราไม่ค่อยเข้าวัดกัน ไม่นาํ เอาธรรมะเข้าสู่จติ ใจ ไม่มพี รหมวิหารธรรมอยู่ในจิตใจ คือ
ไม่มคี วามเมตตานัน้ เอง เมือ่ ไม่มคี วามเมตตาแล้ว ก็มแี ต่ความโกรธแค้น โกรธเคือง ต่อ
กันและกัน คอยแต่จะเบียดเบียนกัน และสร้างความทุกข์ให้แก่กนั และกัน พระพุทธองค์
จึงทรงสอนให้พวกเรา มีเมตตาต่อกันและกัน เพือ่ ความสุข ความสงบร่มเย็นในสังคม
นัน้ เอง
กรุณาคือความสงสาร เวลาเห็นผูอ้ น่ื ตกทุกข์ได้ยาก ถ้าเรามีเงินทอง มีฐานะดี มีกาํ ลัง
พอทีจ่ ะช่วยเหลือได้ ก็ควรจะช่วยเหลือกัน คนเราเวลาล้มลงไปนี่ บางทีมนั ก็ลกุ ขึ้นเอง
ไม่ได้ ต้องอาศัย คนอืน่ ช่วยกันพยุงขึ้นมา ชีวติ ของคนเรานัน้ ก็เหมือนๆกัน เพราะเรา
อยู่ในโลกของความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน อาจจะมีวนั หนึ่งทีเ่ ราพลาดไป ชีวติ ของเราอาจจะ
ตกอับก็ได้ หรืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบอุบตั เิ หตุ ประสบปัญหาต่างๆ นานา เมือ่ มีผู ้
หนึ่งผูใ้ ดยืน่ มือมาช่วยเหลือเรา มันก็จะทําให้ความทุกข์ ซึง่ หนักหนาสาหัสนัน้ เบาบางลง
ทําให้เราเกิดความรู้สกึ สบายใจขึ้น มีความสุขขึ้น ถ้าเราเห็นผูอ้ น่ื ตกทุกข์ได้ยากแล้ว
ขอให้เราอย่าอยู่เฉย อย่าไปมองว่า ตัวใคร! ตัวมัน! จริงอยู่ พระพุทธองค์ทรงสอน
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อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่งึ ของตนนัน้ หมายถึงในกรณีทส่ี ามารถพึง่ ตัวเองได้
ถ้าสามารถทํามาหากิน เลี้ยงปาก เลี้ยงท้องได้ เราก็ไม่ควรไปขอผูอ้ น่ื เขา แต่ถา้ เราเจ็บไข้
ได้ป่วย พิกลพิการขึ้นมา ไม่สามารถทีจ่ ะช่วยเหลือตัวเองได้ ก็เป็ นหน้าทีข่ องพวกเรานี่
แหละ ทีจ่ ะต้องช่วยเหลือกัน
ทีไ่ หนมีความกรุณา ทีน่ นั้ ย่อมมีความสุข ทีไ่ หนขาดความกรุณา ทีน่ นั้ ย่อมมีแต่ความ
ทุกข์ยากลําบาก จึงขอให้เราใช้หลัก อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ให้ถูกต้อง ไม่ได้หมายความ
ว่าตัวใครตัวมัน ให้พง่ึ ตัวเองเมือ่ ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ถา้ ไม่สามารถจะ
ช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น บิดามารดา ยามท่านแก่ ท่านชรา ท่านไม่สามารถเลี้ยงดูตวั ท่าน
เองได้ พวกเราเป็ นลูกก็จะต้องทําหน้าทีด่ ูแลท่าน เป็ นความกรุณา และเป็ นความกตัญ�ู
กตเวทีดว้ ย นี่เป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐ ผูใ้ ดทําสิง่ เหล่านี้ ผูน้ นั้ ย่อมได้รบั การยกย่องว่าเป็ นคนดี
เป็ นผูป้ ระเสริฐ มีความสุขใจเพราะจิตใจเป็ นบุญเป็ นกุศลนัน้ เอง
มุทิตาหมายถึงความยินดีในความสุข ในความดีของผูอ้ น่ื เวลาเห็นคนอืน่ ได้ดบิ ได้ดี มี
ความเจริญรุ่งเรือง เช่นได้เงินเดือนขึ้น ได้ตาํ แหน่งทีส่ ูงขึ้น มีความสุข ถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่ ๑ อย่างนี้เป็ นต้น ให้แสดงความยินดีกบั เขา ไม่ควรอิจฉาริษยาเขา ขอให้ถอื ว่า
เป็ นบุญของเขา เขาได้ทาํ ความดีไว้ เมือ่ ถึงเวลา ความดีก็ส่งผลขึ้นมา ถ้าไม่มมี ทุ ติ าจิต
แล้ว จิตใจจะมีแต่ความรุ่มร้อน มีความอิจฉาริษยา เห็นคนอืน่ ได้ดบิ ได้ดี เรากลับเป็ น
ทุกข์เป็ นร้อนไป เพราะขาดมุทติ าจิตนัน้ เอง
อุเบกขาคือการปล่อยวาง วางเฉย ในกรณีทไ่ี ม่สามารถใช้เมตตา กรุณา และมุทติ าได้ ก็
ต้องใช้อเุ บกขา เช่นมีคนทีเ่ รารักเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วไม่มที างทีจ่ ะรักษาได้ อย่างนี้เรา
ต้องทําใจให้เป็ นอุเบกขา คืออย่าไปโศกเศร้าเสียใจกับความทุกข์ของเขา ถ้าช่วยเหลือได้
ก็ช่วยเหลือกันไป แต่ถา้ ช่วยไม่ได้ ก็ตอ้ งทําใจให้เป็ นอุเบกขา ขอให้ถอื ว่าเป็ นวิบากกรรม
ของเขา พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราระลึกอยู่เสมอว่า สัตว์ทงั้ หลาย มีกรรมเป็ นของของ
ตน เป็ นผูท้ ร่ี บั ผลของกรรม จะทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรม
นัน้ คนเราในอดีตชาติ หรือในอดีตทีผ่ ่านมานัน้ อาจจะไปกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามไว้
และเมือ่ ถึงเวลาทีผ่ ลของกรรมนี้ปรากฏผลขึ้นมาแล้ว ไม่มใี ครช่วยเหลือได้ ใครทํากรรม
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อะไรไว้ ก็ตอ้ งรับผลของกรรมนัน้ ไป ถ้าไม่ปรารถนา ทีจ่ ะประสบกับเคราะห์กรรม ก็
ขอให้ละเว้นจากการกระทําความชัว่ ทัง้ หลายเสีย ให้ทาํ แต่บญ
ุ ทําแต่กศุ ล ทําแต่สง่ิ ทีด่ ี ที่
งาม เมือ่ ทําแต่สง่ิ ทีด่ ี ทีง่ ามแล้ว เคราะห์กรรมต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรา แต่ถา้ เกิด
ขึ้นกับเรา หรือกับบุคคลหนึ่ง บุคคลใดก็ตาม เราก็ตอ้ งเจริญอุเบกขา อย่าไปโศกเศร้า
เสียใจกับเขา อย่าไปทุกข์กบั เขา เพราะความโศกเศร้าเสียใจของเรา จนกินไม่ได้ นอนไม่
หลับนัน้ มันไม่สามารถจะแก้ปญั หาของเขาได้ มีแต่ จะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆเท่านัน้ เอง
การใช้เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา จึงควรใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะ ให้เหมาะกับ
กาล กับเวลา กับโอกาส เหมือนกับการขับรถยนต์ เวลาขับรถต้องใช้เกียร์หลายเกียร์
ด้วยกัน คือต้องใช้ทงั้ เกียร์เดินหน้า ใช้ทงั้ เกียร์ถอยหลัง ทัง้ เกียร์สูง ทัง้ เกียร์ตาํ ่ เช่นเวลา
ออกรถถ้าใช้เกียร์สูง รถก็ออกวิง่ ไม่ได้ ต้องใช้เกียร์ตาํ ่ รถถึงจะออกวิง่ ไปได้ แล้วค่อย
ขยับเป็ นเกียร์สูงต่อไป ชีวติ เราก็เหมือนกัน บางครัง้ ก็ตอ้ งใช้เมตตา บางครัง้ ก็ตอ้ งใช้
กรุณา บางครัง้ ก็ตอ้ งใช้มทุ ติ า บางครัง้ บางคราวก็ตอ้ งใช้เบรกคืออุเบกขา ถ้าเราไม่รู้จกั
วิธีใช้ให้ถูกต้องแล้ว เราจะมีแต่ความสับสน วุน่ วายใจ มีความไม่สบายใจ แต่ถา้ รู้จกั ใช้
พรหมวิหาร ๔ ได้อย่างถูกต้อง ถูกกาลเทศะแล้ว เราจะมีแต่ความสุขใจ มีแต่ความ
สบายใจ
เวลาเจริญพรหมวิหาร ๔ อย่าไปพะวงถึงผู ้อืน่ ว่า ทําไมเขาไม่มเี มตตา ถ้าเขาไม่มเี มตตา
กับเรา เราก็จะไม่ให้ความเมตตากับเขา อันนี้เป็ นความคิดทีไ่ ม่ถูก ผูท้ เ่ี จริญพรหมวิหาร
๔ นัน้ ไม่ได้หวังผลจากผูอ้ น่ื แต่หวังผลทีจ่ ะเกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง เพราะผูม้ คี วาม
เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา จิตใจย่อมมีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข ไม่ทกุ ข์รอ้ น ไปกับ
เรื่องราวของบุคคลทีอ่ ยู่รอบตัว อย่าไปตัง้ ข้อแม้ว่าถ้าผูอ้ น่ื ไม่มเี มตตา เราก็จะไม่มเี มตตา
ด้วย แล้วถ้าเขาไม่กนิ ข้าว เราก็จะไม่กนิ ข้าวตามไปด้วยหรือเปล่า ถ้าเป็ นเช่นนัน้ เราก็อด
ตายพอดี คนอืน่ ไม่กนิ ข้าวมันก็เรื่องของเขา เรากินของเราไปก็แล้วกัน กินแล้วเราก็อม่ิ
การเจริญพรหมวิหาร ๔ ก็เช่นกัน เป็ นการให้อาหารกับจิตใจ ถ้ามีพรหมวิหาร ๔ แล้ว
จิตใจจะมีแต่ความสงบสุข มีแต่ความร่มเย็น ทําให้สงั คมนัน้ ร่มเย็นเป็ นสุขไปด้วย การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๐

ความสุขของฆราวาส
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

ความปรารถนาของมนุษย์เราทุกๆคนนัน้ มีอยู่เหมือนๆกัน คือปรารถนาทีจ่ ะมีความสุข
ด้วยกันทัง้ นัน้ แต่วธิ ีทห่ี าความสุขมานัน้ แต่ละคนอาจจะมีวธิ ีต่างๆกันไป ถูกบ้าง ผิด
บ้าง ผลทีต่ ามมาคือ มีสุขมากบ้าง น้อยบ้าง ต่างกันไป ทัง้ นี้เป็ นเพราะอะไรจึงเป็ นเช่นนี้
ก็เพราะความหลง หรือความมืดบอดของจิตใจนัน้ ทีไ่ ม่สามารถแยกแยะได้วา่ เหตุอนั ใด
เป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข เหตุอนั ใดเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความทุกข์ มีมากน้อย
ต่างกัน เมือ่ ยังเป็ นผูม้ ดื บอดอยู่ เราควรเข้าหาผูท้ ม่ี แี สงสว่าง คนทีไ่ ม่ฉลาด ยังไม่รู้จกั
เหตุ จักผล ทีด่ ี ทีค่ วร ควรเข้าหาคนทีฉ่ ลาดกว่า ทีม่ คี วามรู้มากกว่า ดังในสุภาษิตที่
แสดงว่า อเสวนา จ พาลานัง บัณฑิตานัญจ เสวนา เอตัมมังคลมุตตมัง อย่าคบคน
พาล คบบัณฑิต นี้ เป็ นมงคลอย่างยิ่งของชีวิต บัณฑิตเป็ นผูฉ้ ลาด เป็ นผูร้ ู้ถงึ เหตุทจ่ี ะ
นํามาซึง่ ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และรู้จกั เหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความทุกข์ ความเสื่อม
เสีย ความหายนะทัง้ หลาย ส่วนคนชัว่ หรือคนพาลนัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะแยกแนะในสิง่
เหล่านี้ได้
การเข้าหาบัณฑิตอย่างพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ทงั้ หลายนัน้ ถือเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น และ
เป็ นสิง่ ทีพ่ งึ กระทําอย่างยิง่ ชาวพุทธนัน้ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นสรณะ แต่
ไม่ค่อยได้เข้าหา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กันสักเท่าไร ได้แต่เพียงกราบไหว้เฉยๆ
เท่านัน้ ยังไม่เพียงพอ ผูท้ จ่ี ะเข้าถึงสรณะทัง้ ๓ นี้ จะต้องศึกษาพระธรรมคําสอน แล้ว
นําพระธรรมคําสอนนัน้ ไปประพฤติ ปฏิบตั ิ ชําระความมืดบอดทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ภายใน
จิตใจให้หมดสิ้นไป เมือ่ ความมืดบอดหมดไป ความสว่างก็จะเกิดขึ้น เมือ่ เกิดความสว่าง
ก็จะสามารถมองเห็นได้วา่ อะไร เป็ นเหตุนาํ มาซึง่ ความสุข อะไรเป็ นเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความ
ทุกข์ การทีไ่ ด้พบกับพระ ผู ้รู้ธรรมะ จึงเป็ นมงคลอย่างยิง่ สมณานัญจ ทัสสนัง
เอตัมมังคลมุตตมัง การได้เห็นสมณะ ผูป้ ระเสริฐ ผูท้ รงธรรม เป็ นมงคลอย่างยิ่ง
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เพราะจะได้ยนิ ได้ฟงั คําชี้แนะในเรื่องถูก เรื่องผิด เรื่องดี เรื่องชัว่ ทัง้ หลาย เพือ่ เป็ น
แนวทางประพฤติ ปฏิบตั ิ ทีน่ าํ พาไปสู่ความสุข ความเจริญ อย่างแท้จริง
อย่างความสุขของคฤหัสถ์ หรือฆราวาสผูค้ รองเรือนนัน้ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ ๔
ประการด้วยกันคือ ๑. การมีทรัพย์ ๒. การได้ใช้ทรัพย์ ๓. ความไม่มีหนี้ ๔.การกระทํา
ที่ไม่เป็ นโทษ ทัง้ ๔ ประการ นี้คอื ความสุขของผูค้ รองเรือน เพราะคฤหัสถ์ผูค้ รองเรือน
นัน้ ยังมีความจําเป็ นจะต้องอาศัยเงินทองเป็ นปัจจัย แลกสิง่ ของต่างๆทีจ่ าํ เป็ นต่อการยัง
ชีพของฆราวาส นัน้ ก็คอื ปัจจัย ๔ ส่วนสมณะนักบวชนัน้ ท่านไม่มคี วามจําเป็ นในเรื่อง
เงิน เรื่องทอง เพราะท่านมีสทิ ธิ์พเิ ศษสามารถรับสิง่ ต่างๆ จากญาติโยมได้ คือการออก
บิณฑบาตทุกๆเช้า ท่านเพียงถือบาตรเข้าไปในหมูบ่ า้ น ก็จะมีผูม้ ศี รัทธาคอยถวายอาหาร
คาวหวานต่างๆ นอกจากนัน้ แล้ว ยังมาทีศ่ าลาวัดนําจตุปจั จัยไทยทานอืน่ ๆเช่น ยารักษา
โรค จีวร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ แล้วยังสร้างกุฏทิ อ่ี ยู่อาศัยถวายแก่
พระภิกษุสงฆ์อกี ด้วย การมีทรัพย์จงึ ไม่ใช่ความสุขของสมณะเพศ กลับเป็ นพิษ เป็ นภัย
เพราะเมือ่ มีเงินทองแล้ว มักจะเอาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ ทีไ่ ม่ควร ดังทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ข่าว ได้
อ่านตามหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เสมอ การมีทรัพย์ของพระ จึงเป็ นเรื่องไม่สมควร เพราะ
เมือ่ มีทรัพย์ มากๆก็เกิดกิเลส เกิดปัญหาตามมา แต่สาํ หรับฆราวาสนัน้ การมีทรัพย์
กลับเป็ นความสุข เพราะเป็ นความจําเป็ น ถ้าฆราวาสไม่มที รัพย์จะไปซื้ออะไรก็ไม่ได้ ซื้อ
เสื้อผ้าก็ไม่ได้ สร้างบ้านอยู่ก็ไม่ได้ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องรักษาตัว ต้องเข้าโรงพยาบาล
ถ้าไม่มที รัพย์ก็ไม่สามารถจะรักษาตัวได้ การมีทรัพย์ของฆราวาสจึงเป็ นความสุขประการ
หนึ่ง
ประการที่ ๒ เมือ่ มีทรัพย์แล้ว ต้องรู้จกั ใช้ คืออย่าตระหนี่ อย่าเป็ นปู่โสมเฝ้ าทรัพย์ บาง
คนหาเงินหาทองมาได้ มีแต่เก็บไว้ ไม่กล้าใช้ กลัวหมด อยู่อย่างอดๆอยากๆ เพราะไม่
รู้จกั ใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สุขนัน้ เอง การใช้ทรัพย์นนั้ ต้องใช้ให้ถูก ต้องใช้ให้เป็ น คือ
ต้องใช้ทรัพย์ให้อยู่ในขอบเขตของรายได้ ไม่ให้รายจ่ายเกินรายได้ เพราะถ้าใช้มากกว่า
รายได้ปญั หาก็จะตามมา จะเอาเงินในส่วนทีม่ นั ขาดนัน้ มาจากไหน หนีไม่พน้ ต้องไปกูห้ นี้
ยืมสิน แล้วสร้างความทุกข์ให้กบั ตนเอง การใช้ทรัพย์ เพือ่ ให้เกิดความสุข ต้องรู้จกั
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ประมาณในการใช้ทรัพย์ คือให้มรี ายจ่ายพอดีกบั รายรับ ให้แบ่งรายรับออกเป็ นสามส่วน
ใหญ่ๆ ส่วนแรกเอาไว้เลี้ยงดูตวั เอง ส่วนที่ ๒ นําไปเลี้ยงดูผูอ้ น่ื เช่นถ้ามีครอบครัว ก็
ต้องเลี้ยงดูบตุ ร ธิดา สามี ภรรยา บิดา มารดา จากนัน้ จึงค่อยไปสงเคราะห์ผูอ้ น่ื เช่น
ทําบุญ ทําทาน กับสมณะ ชี พราหมณ์ ผูต้ กทุกข์ได้ยากทัง้ หลาย คนพิกล พิการ คนแก่
คนชรา สร้างโรงเรียน สร้างโรงพยาบาลเพือ่ ประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่วนที่ ๓ ให้เก็บ
รักษาไว้เป็ นทุนสํารอง ใน ยามตกทุกข์ได้ยาก เจ็บไข้ได้ป่วย นี่เป็ นวิธีใช้ทรัพย์ทเ่ี กิด
ประโยชน์สุขทัง้ กับตัวเราและผูอ้ น่ื สุขกายและสุขใจ สุขกายเกิดจากการเอาทรัพย์ไปซื้อ
สิง่ ของทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ สุขใจเกิดจากการเลี้ยงดู ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ทําบุญ ทํากุศล
เป็ นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจ ทําให้จติ ใจมีความสุข ความสงบ ความสบาย นําความสุขมา
ให้ทงั้ กายและใจ นี่คอื การใช้ทรัพย์ทท่ี าํ ให้เกิดความสุข
ประการที่ ๓ ความสุขคือการไม่มหี นี้ คนเราเวลามีหนี้สนิ นัน้ เปรียบเหมือนกับมีของ
หนักทีต่ อ้ งแบกอยู่บนบ่า เวลามีภาระ มีของทีต่ อ้ งแบกอยู่บนบ่านัน้ มันหนัก มันทุกข์
มันไม่สบาย การมีหนี้ก็เป็ นเช่นนัน้ เพราะเมือ่ ไปกูห้ นี้ยมื สินมาแล้ว มีภาระทีจ่ ะต้อง
ชดใช้เงินก้อนนัน้ ถ้าไม่ชดใช้ ก็จะถูกดําเนินคดี ถูกจับเข้าคุก เข้าตะราง เมือ่ มีหนี้สนิ
แล้ว จะมีปญั หาตามมา รายได้ทแ่ี บ่งไว้ ๓ ส่วน จะต้องแบ่งเพิม่ อีกส่วนหนึ่ง เพือ่ เอาไว้
ใช้หนี้ เงินทองทีไ่ ว้ใช้จ่ายก็ลดน้อยลงไป แทนทีจ่ ะเป็ นความสุขกลับกลายเป็ นความทุกข์
ไปเพราะมีหนี้สนิ นัน้ เอง
หนี้สนิ เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นเพราะการไม่รู้จกั หักห้ามจิตใจ ไม่รู้จกั หักห้ามความ
อยาก ความต้องการ เห็นคนอืน่ มีอะไร ก็อยากจะได้ อยากจะมีเหมือนเขา ทัง้ ๆทีฐ่ านะ
ไม่เอื้ออํานวยให้มสี ง่ิ เหล่านัน้ ได้ เลยต้องซื้อแบบเงินผ่อนบ้าง กูห้ นี้ยมื สินบ้าง กลายเป็ น
คนมีหนี้สนิ ขึ้นมา สิง่ ของต่างๆทีไ่ ด้มาแทนทีจ่ ะนํามาซึง่ ความสุข ความสบายใจ อย่างที่
เคยนึกวาดฝันไว้ กลับกลายเป็ นเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความทุกข์ เพราะได้ก่อหนี้ข้นึ เพือ่ จะได้สิง่
เหล่านี้มานัน้ เอง เช่นบางคนอยากจะได้รถยนต์ อยากจะได้บา้ น ก็ไปซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์
มาขับ เกินฐานะของตน ไม่สามารถจะผ่อนเงินได้ สิง่ ของเหล่านี้ก็ตอ้ งถูกยึดกลับไป เมือ่
สูญเสียสิง่ เหล่านี้ ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา
46

พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้พวกเรารู้จกั คําว่า มักน้อย สันโดษ คําว่า มักน้อย คือให้มี
ความเพียงพอ มีเท่าทีจ่ าํ เป็ น อย่ามีมากเกินความจําเป็ น เช่นให้มอี าหารรับประทานไป
วันหนึ่งๆ ให้มเี สื้อผ้าสักสองสามชุด ให้มบี า้ นอยู่ เป็ นของเราเองก็ได้ เช่าเขาก็ได้ ถ้ายัง
ไม่มฐี านะพอทีจ่ ะสร้างบ้านสร้างเรือนของเราได้ ยารักษาโรคก็รกั ษากันไปตามมีตามเกิด
ตามโรงพยาบาลรัฐบาล หรือโรงพยาบาลราษฎร์ แล้วแต่ฐานะ ให้พออยู่ได้ ไม่มคี วาม
จําเป็ นทีจ่ ะต้องไปดิ้นรนกูห้ นี้ยมื สิน มาสร้างความทุกข์ให้กบั ตน นี่คอื ความมักน้อย
สันโดษคือความยินดีตามฐานะ ตามมี ตามเกิด อย่ามองคนอืน่ ทีม่ มี ากกว่าเรา จะเกิด
กิเลส เกิดตัณหา เกิดความทุกข์ข้นึ มา ให้มองคนทีแ่ ย่กว่าเราบ้าง คนทีเ่ ขาทุกข์กว่าเรา
บ้าง จะเกิดความสบายใจ เพราะคนอืน่ ทีแ่ ย่กว่าเรา ยังอยู่ได้เลย แล้วทําไมเราจะอยู่
ไม่ได้ ต้องรู้จกั ใช้ปญั ญา มองคน ให้มองทัง้ ข้างล่างและมองทัง้ ข้างบน แล้วจะเกิด
ความรู้สกึ พอดีจะรู้สกึ พอใจ เมือ่ มีความพอใจแล้ว จะดับความอยาก ดับกิเลสตัณหาได้
เมือ่ ดับกิเลสตัณหาได้ การทีจ่ ะต้องไปกูห้ นี้ยมื สินก็หมดไป เมือ่ ไม่มหี นี้สนิ มันก็สบาย
ใจ
ประการที่ ๔ ความสุขทีเ่ กิดจากการกระทําทีไ่ ม่มโี ทษ ทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่า สิง่
ทีม่ โี ทษคืออบายมุขทัง้ หลาย เช่นการเล่นการพนัน การเสพสุรายาเมา การเทีย่ วเตร่กลาง
คํา่ กลางคืน การคบคนไม่ ดี ความเกียจคร้าน เมือ่ กระทําสิง่ เหล่านี้ไปแล้ว จะนํามาซึง่
ความเสือ่ มเสียแก่ผูก้ ระทํา คนทีเ่ สพสุรายาเมานัน้ เมือ่ เสพสุราเข้าไปแล้วจะกลายเป็ น
คนทีไ่ ม่สามารถประคับประคองดูแลตัวเองได้ ไม่สามารถทีจ่ ะควบคุมตัวเองให้ทาํ ในสิง่
ทีถ่ ูกต้องดีงามได้ แต่กลับไปทําในสิง่ ทีผ่ ดิ ศีล ผิดธรรมไปทะเลาะวิวาท ไปทําร้ายผู ้อืน่
ต้องเสียงานเสียการเพราะตื่นไปทํางานไม่ทนั เมือ่ ขาดงานอยู่เรื่อยๆ ก็ตอ้ งถูกไล่ออก
จากงาน ถ้าออกจากงานก็ไม่มที รัพย์ ไม่มเี งิน ไม่มที อง เป็ นปัญหาตามมา การเล่นการ
พนันก็เป็ นปัญหาเหมือนกัน การเทีย่ วเตร่ก็ เช่นกัน พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้ถอยห่าง
จากอบายมุขทัง้ หลาย
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ขอให้พวกเราจงใช้ปญั ญาทุกครัง้ เวลาจะทําอะไร จะใช้อะไร ขอให้ใช้เหตุ ใช้ผล ใช้
ธรรมะเป็ นตัวชี้นาํ ธรรมะก็คอื ปัญญา คือเหตุ คือผล นัน่ เอง ธรรมะทีแ่ สดงไว้ในวันนี้
คือความสุขของฆราวาสทัง้ ๔ ประการ มี
๑. การมีทรัพย์
๒. การใช้ทรัพย์
๓. การไม่มหี นี้
๔. การกระทําทีไ่ ม่เกิดโทษ
ถ้าท่านทัง้ หลายมีธรรมทัง้ ๔ ประการนี้ ชีวติ ของท่านจะมีแต่ความสุข ความ
เจริญรุ่งเรืองโดยถ่ายเดียว การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๑

ธรรมโอสถ

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
การได้เข้าวัดนัน้ ถือเป็ นโอกาสอันดี เป็ นบุญ เป็ นกุศลอย่างหนึ่ง เพราะการทีจ่ ะมาวัดได้
นัน้ ต้องอาศัยเหตุปจั จัยจึงจะมาได้ ผูใ้ ดไม่มอี ปุ นิสยั เป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว จะมาวัดนัน้
เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ได้ยาก เพราะจะเสียดาย เงินทอง เสียดายเวลาทํามาหากิน การเข้าวัดจะรู้สกึ
ว่า ไม่เกิดประโยชน์อะไร นัน่ เป็ นเพราะไม่เข้าใจ ถึงอานิสงส์ในบุญ ในกุศล ในการมาวัด
ว่ามีคุณค่ามากมาย ยิง่ กว่าเงินทองข้าวของทัง้ หลาย เพราะว่าการเข้าวัดนี้เป็ นการสะสม
บุญ บุญนี้เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ให้จติ ใจของคนเรา มีความสุข มีความเจริญ ถ้ามีความทุกข์ก็
สามารถระงับดับทุกข์ได้ เหมือนกับเวลามีเพลิงไหม้ ถ้ามีรถดับเพลิง มีนาํ้ เตรียมไว้ เราก็
สามารถดับไฟได้ แต่ถา้ ไม่มนี าํ้ ไม่มรี ถดับเพลิงเตรียมไว้ก่อน เวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมา ก็
ต้องปล่อยให้มนั ไหม้จนหมดไป
เงินทองไม่สามารถดับความทุกข์ของจิตใจได้ ความทุกข์นนั้ เกิดขึ้นได้กบั ทุกๆคน ไม่วา่
จะเป็ นคนรวยหรือคนจน ก็ทกุ ข์ได้เหมือนกัน ไม่ได้อยู่ทเ่ี งินทอง แต่อยู่ทบ่ี ญ
ุ กุศลหรือ
ธรรมะ การทีไ่ ด้มาวัด มาฟังเทศน์ ฟังธรรม มาทําบุญ ทํากุศล เท่ากับการสะสมนํา้ ไว้ดับ
ไฟนัน่ เอง เวลาเกิดความทุกข์ข้นึ มาจะได้มเี ครื่องดับไฟ บุญและกุศลจึงเปรียบเหมือน
นํา้ ดับไฟ คนทีเ่ ข้าวัดมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆนัน้ จะเป็ นคนทีม่ จี ติ ใจสดชื่นเบิก
บาน มีแต่ความสบายใจ ตรงกันข้ามกับคนทีไ่ ม่เข้าวัดจะเป็ นคนทีม่ แี ต่ความดํามืดอยู่
ตลอดเวลา ถึงแม้จะมีตาํ แหน่งหน้าทีก่ ารงานสูง มีเงินทองมากมาย มีปจั จัย ๔ ครบถ้วน
บริบูรณ์ มีบา้ นใหญ่โตมโหฬาร มีรถคันใหญ่ ราคาแพงๆ มีเพชรนิลจินดา มีอะไรต่างๆ
มากมายก็ตาม แต่จติ ใจนัน้ เป็ นจิตใจทีม่ แี ต่ความรุ่มร้อน เพราะว่าจิตใจนัน้ ไม่มี
เครื่องมือ ทีจ่ ะไปต่อต้าน สิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์ให้แก่จติ ใจนัน่ เอง
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สิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์ให้แก่จติ ใจ ก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก
ทัง้ หลาย ความยึดมันถื
่ อมัน่ สิง่ เหล่านี้นนั้ เมือ่ มีข้นึ มาในจิตใจแล้ว จะทําให้เราไม่สบาย
ใจ เวลามีอะไรทีถ่ ูกอกถูกใจ ก็อยากจะให้มไี ปนานๆ อยากจะให้สง่ิ เหล่านัน้ อยู่ไปนานๆ
อยากจะให้สง่ิ ทีม่ อี ยู่นนั้ ให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆ แต่คนเราไม่เข้าใจถึงหลักของความ
เป็ นจริง จะไปบังคับธรรมชาติ ให้เป็ นไปตามความต้องการของเราได้อย่างไร พระพุทธ
องค์ทรงแสดงไว้ว่า สิง่ ทัง้ หลายในโลกนี้นนั้ เป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา คือเป็ นของไม่
เที่ยง เป็ นสิง่ ทีจ่ ะทําให้เกิดทุกข์แก่จติ ใจ เป็ นอนัตตา เป็ นของทีไ่ ม่มีเจ้าของ ไม่มใี ครจะ
สามารถควบคุม หรือบังคับให้สง่ิ ต่างๆนัน้ เป็ นไปตามปรารถนาของจิตใจได้
ทุกสิง่ ทุกอย่างหมุนเวียนไปตามเหตุ ตามปัจจัย รวมกันเข้ามา ตัง้ อยู่ แล้วก็แยกสลาย
จากไป การทีเ่ ราไม่มธี รรมะ ไม่มแี สงสว่างแห่งปัญญา จึงไม่ข ้าใจถึงหลักธรรมชาติของ
สิง่ เหล่านี้ เราชอบและอยากทีจ่ ะให้สง่ิ ต่างๆเป็ นไปตามความอยากของเรา เช่นอยากจะ
อยู่ไปนานๆ เป็ นความอยากทีผ่ ดิ ธรรมชาติ เราอยากจะเป็ นหนุ่มเป็ นสาวไปเรื่อยๆ ไม่
อยากแก่ ก็เป็ นสิง่ ทีผ่ ดิ ธรรมชาติ เราอยากจะมีสุขภาพร่างกายพลานามัยทีส่ มบูรณ์ ไม่มี
โรคภัยเบียดเบียน ก็เป็ นสิง่ ทีฝ่ ื นกับหลักของความเป็ นจริง เพราะตามหลักของความ
เป็ นจริงแล้ว พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เสมอว่า คนเราเมือ่ เกิดมาแล้ว ต้องมีความแก่ มี
ความเจ็บ และมีความตายเป็ นธรรมดา นอกจากนัน้ แล้ว เรายังต้องพลัดพรากจากของ
รักของเจริญใจ ทัง้ หลายทัง้ ปวง ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุสง่ิ ของต่างๆหรือบุคคลต่างๆ และยัง
ต้องพบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาทัง้ หลาย เช่นภัยพิบตั ิ ความล่มจม ความสูญเสียต่างๆ
พบปะกับบุคคลหรือสิง่ ต่างๆทีเ่ ราไม่ปรารถนา สิง่ เหล่านี้นนั้ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งเกิดขึ้นกับตัวเรา
เพราะว่า นี่คอื เรื่องของโลก เรื่องของความเป็ นจริงในโลกนี้
โลกนี้มสี ง่ิ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามความปรารถนาของเรา ไม่เป็ นไปตามความต้องการของเรา
โลกเขาดําเนินไปตามเหตุตามปัจจัยของเขา มีทงั้ กลางวัน มีทงั้ กลางคืน มีอะไรหลาย
อย่างทีเ่ ปลีย่ นไปเรื่อยๆ ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้พวกเรา
ต้องทําความเข้าใจหลักธรรมชาติให้จงได้ ถ้าเราเข้าใจหลักธรรมชาติได้ แสดงว่าเรามี
ปัญญา เมือ่ มีปญั ญาแล้ว เราก็สามารถทีป่ ระพฤติปฏิบตั ิ ต่อสิง่ เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง
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วิธีการทีจ่ ะปฏิบตั กิ บั สิง่ เหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง คือต้องรู้จกั ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่
ต่างๆ ต้องเข้าใจว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ มีมาแล้ว สักวันหนึ่งก็ตอ้ งไป ช้าหรือเร็วเท่า
นัน้ เอง ทุกสิง่ ทุกอย่าง แม้กระทังร่่ างกายของเรานัน้ ในทีส่ ุดก็ตอ้ งแตกสลายไป
เมือ่ ร่างกายแตกสลายไป จิตใจก็ตอ้ งเดินทางต่อไป ก่อนหน้านี้เราได้เดินทางมาจากภพ
ก่อน ชาติก่อน แล้วมาเกิดชาติน้ ี ได้สะสมบุญ สะสมกรรมมามากมายก่ายกองในภพ
ชาติต่างๆในอดีต เมือ่ มาเกิดจึงมีความแตกต่างกัน มีฐานะต่างกัน เพราะมีบญ
ุ บารมีไม่
เท่ากัน บางคนมีรูปร่างหน้าตาทีส่ วยงาม บางคนมีรูปร่างหน้าตาทีอ่ ปั ลักษณ์ บางคนมี
ครบอาการ ๓๒ บางคนก็ไม่ครบ บางคนมีโรคภัยเบียดเบียน บางคนเกิดมาบนกองเงิน
กองทองรํา่ รวย ไม่ตอ้ งทุกข์ยากลําบาก บางคนถูกแม่เอาไปทิ้งถังขยะ เอาไปทิ้งตาม
ห้องนํา้ สาธารณะก็มี บางคนฉลาด บางคนก็ไม่ค่อยฉลาด สิง่ เหล่านี้ทาํ ไมถึงมีความ
แตกต่างกัน ก็เพราะว่าดวงจิตแต่ละดวงนัน้ ในแต่ละภพแต่ละชาติในอดีตนัน้ สะสมบุญ
บารมีมาไม่เท่าเทียมกัน
คนทีเ่ กิดมาแล้วฉลาด เป็ นอัจฉริยะ อายุเพียงแปดเก้าขวบก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้
นัน้ ทําไมถึงเป็ นอย่างนัน้ ก็เพราะจิตใจนัน้ ได้รบั การพัฒนามาโดยตลอด ทางด้าน
ปัญญา ในแต่ละภพ แต่ละชาติ เคยศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆ รู้จกั คิด รู้จกั ไตร่ตรอง
รู้จกั แยกแยะ ในเรื่องต่างๆ สามารถรู้ได้เอง คนประเภทนี้เป็ นอภิชาตบุตร คือเป็ นคนที่
ฉลาดกว่าบิดามารดา ไม่ตอ้ งให้บดิ ามารดา คอยสังสอน
่
เพราะฉลาดกว่าบิดามารดา
อย่างพระพุทธเจ้า ท่านฉลาดกว่าพระราชบิดามารดา พระราชบิดามารดาไม่สามารถจะ
สอนอะไรท่านได้ ถึงแม้จะหาครูบาอาจารย์มาสอนพระองค์ท่าน พระองค์ท่านกลับทรงรู้
มากกว่าครูบาอาจารย์เสียอีก นี่ก็เป็ นเพราะว่า พระพุทธองค์นนั้ ได้ทรงสะสมบุญบารมีใน
อดีตมามาก นัน่ เอง
บุญบารมีนนั้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สูญหายไปไหน เป็ นสิง่ ทีต่ ดิ ไปกับจิตใจ ไม่เหมือนกับทรัพย์
สมบัติ เงินทอง ข้าวของ ญาติพน่ี อ้ ง สิง่ เหล่านี้นนั้ เมือ่ เราตายไปแล้วมันไม่ไปกับเรา
ไม่ได้ตดิ ไปกับจิตใจเรา มันก็อยู่ในโลกนี้ต่อไป กลายเป็ นสมบัตขิ องคนอืน่ ไป ถ้าตายไป
ก่อนสามีหรือภรรยาเรา คนทีอ่ ยู่ต่อไป ก็อาจจะมีสามีหรือภรรยาใหม่ สามีหรือภรรยาเรา
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ก็ไม่ได้เป็ นของของเราแล้ว หมดสิ้น ผ่านไป นี่เป็ นเรื่องของความเป็ นจริงในโลกนี้
ระหว่างจิตใจกับร่างกาย ร่างกายนัน้ เป็ นสมบัตขิ องโลกนี้ แต่จติ ใจไม่ได้เป็ นสมบัตขิ อง
ใคร จิตใจนัน้ จะไปเรื่อยๆตามภาวะ ถ้ามีเหตุมปี จั จัยทีผ่ ลักไสให้ไปเกิด มันก็จะไปเกิด
ต่อไป แต่ถา้ ไม่มเี หตุไม่มปี จั จัยทีจ่ ะทําให้จติ ใจนัน้ ไปเกิดแล้ว จิตใจนี้ก็จะหยุดการเวียน
ว่ายตายเกิด
เหตุปจั จัยทีท่ าํ ให้พวกเราทุกคนนัน้ ต้องเวียนว่ายตายเกิด เรียกว่า ตัณหา มีกามตัณหา
ความอยากในกาม ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น วิภวตัณหา ความอยากไม่เป็ น
ความอยากไม่มี ถ้ามีทงั้ ๓ สิง่ นี้อยู่ในจิตใจแล้ว จะต้องเวียนว่ายตายเกิด ตายจากภพนี้
ก็ตอ้ งไปเกิดในภพหน้าต่อไป จะสูงหรือตํา่ ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรม ถ้าทําบุญไว้ เมือ่ ถึงเวลา
ทีบ่ ญ
ุ จะแสดงผลก็จะได้ไปเกิดทีด่ ี ถ้าทําบาปทํากรรมไว้ก็จะไปเกิดในภพชาติทไ่ี ม่ดดี งั ที่
เราได้เห็นกันอยู่
ถ้าปรารถนาทีจ่ ะไม่เกิดก็ตอ้ งพยายามทําลายอวิชชาความมืดบอด
โมหะความหลงทีเ่ ป็ นต้นเหตุของตัณหาทัง้ ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
ให้หมดออกไปจากจิตจากใจ เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระอรหันต์สาวกทัง้ หลาย
ได้ทาํ กัน ชีวติ ของท่านอยู่เพือ่ ตัดตัณหาทัง้ ๓ นี้เท่านัน้ เพราะท่านเห็นว่า ตราบใดถ้ายัง
มีการเกิด ก็ยงั มีความแก่ มีความเจ็บ มีความตาย มีการพลัดพรากจากของรักของเจริญ
ใจ มีการประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาเป็ นเงาตามตัว ทุกภพทุกชาติทเ่ี กิด แม้จะเกิดสูง
หรือตํา่ ขนาดไหนก็ตาม เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน หรือเป็ นพระมหากษัตริย ์ หรือเป็ นคน
สามัญ ก็ตอ้ งประสบกับสิง่ เหล่านี้เท่าๆกัน
คนทีม่ ปี ญั ญา คนทีฉ่ ลาดนัน้ เมือ่ เห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นเสมอ ก็จะหาวิธีทจ่ี ะตัด
ภพตัดชาติออกไป วิธีทจ่ี ะตัดภพตัดชาติได้นนั้ ก็คอื การละตัณหาทัง้ ๓ คือกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา การทีจ่ ะชําระสิง่ เหล่านี้ได้ก็ตอ้ งอาศัยธรรมะ คําสอนของ
พระพุทธเจ้า เพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่นนั้ ยังเป็ นคนทีไ่ ม่ฉลาดพอ ไม่สามารถทีจ่ ะคิด
ค้นหาวิธีทจ่ี ะนํามาทําลายสิง่ เหล่านี้ได้ เหมือนกับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เราไม่มคี วามรู้
พอทีจ่ ะรักษาตัวเองได้ เราก็ตอ้ งหาหมอผู ้ทีร่ ู้วธิ ีทป่ี ฏิบตั ริ กั ษา สามารถวิเคราะห์วนิ ิจฉัย
ได้วา่ จะให้ยาแบบไหน แล้วก็เอาหยูกยานัน้ มารักษาโรคนัน้ ให้หายได้ ฉันใดความทุกข์ท่ี
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มีอยู่ในจิตใจนัน้ ก็เปรียบเหมือนเป็ นโรคของจิตใจ เรียกว่าโรคจิต ความอยากทัง้ ๓
ประการ ก็เป็ นเหมือนเชื้อโรคของจิตใจ ถ้าตราบใดทีเ่ รามีเชื้อโรคทัง้ ๓ ประการนี้อยู่ใน
จิตใจ มันก็จะสร้างความทุกข์ให้กบั จิตใจเราไม่มสี ้นิ สุด แล้วยังจะผลักไสให้จติ ใจนี้
หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ แต่ถา้ สามารถเอาธรรมะยารักษาโรคนี้
เข้าสู่จติ ใจได้ เราก็จะสามารถทําลายตัณหาทัง้ ๓ นี้ ให้หมดไปได้ เหมือนกับการไปหา
หมอทีโ่ รงพยาบาล หมอก็ให้ยามารับประทาน เมือ่ รับประทานแล้ว ก็จะทําให้ร่างกาย
หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้
สําหรับโรคของจิตใจนัน้ ต้องหาหมออย่าง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ คือพระ
รัตนตรัย ไว้เป็ นหมอรักษาโรคของจิตใจ ท่านรู้จกั วิธี ทําลายเชื้อโรคคือความอยากทัง้ ๓
ให้หมดไปจากจิตใจ พวกเราชาวพุทธควรเข้าหาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ครูบา
อาจารย์ แล้วศึกษาจากท่านถึงแนวทางต่างๆทีท่ าํ ให้จติ ใจสะอาดหมดจด ปราศจากความ
ทุกข์ความเศร้าหมองทัง้ หลาย ให้เข้าวัดอย่างสมํา่ เสมอ อยู่บา้ นเปิ ดหนังสือธรรมะอ่านก็
ถือว่าได้เข้าวัด เพราะว่าการเข้าวัดก็คอื การเข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นัน่ เอง
อยู่ทไ่ี หนขอให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ระลึกถึงพระธรรมคําสังสอนของ
่
พระพุทธเจ้า และนําพระธรรมคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้านัน้ มาประพฤติปฏิบตั ิ ต่อสู ้
กับความอยากทัง้ หลาย อย่างนี้ถอื ว่ามีวดั อยู่ในตัวของเราแล้ว ได้เข้าวัดแล้ว ในทาง
ตรงกันข้าม ผูท้ เ่ี ข้าวัดแต่ไม่ได้แสวงหาพระธรรมคําสอนเลย ไม่รู้วา่ พระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอนให้ทาํ อะไร เข้ามาแบบงมงาย มากราบพระ จุดเทียนธู ป ๓ ดอก แล้วอธิษฐานขอให้
ตัวเองมีความสุข ความเจริญ เป็ นใช้ได้แล้ว คิดว่าได้เข้าวัดแล้ว ถ้าคิดอย่างนี้ ถือว่ายัง
เข้าไม่ถงึ พระพุทธศาสนา ผูท้ เ่ี ข้าถึงพระพุทธศาสนาได้นนั้ ต้องเข้าถึงพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าทีท่ รงสอน ให้ละความชัว่ ทัง้ หลาย ให้ทาํ ความดีทง้ั หลายให้ถงึ พร้อม
ให้ชําระตัณหาทัง้ หลายให้ออกไปจากจิตจากใจ ให้เป็ นจิตใจที่สะอาดหมดจด เมือ่ เข้าใจ
ในหลักสําคัญอันนี้แล้ว และได้ประพฤติปฏิบตั ทิ าํ ให้สง่ิ เหล่านี้เป็ นความจริงปรากฏขึ้นใน
จิตใจแล้ว จึงถือว่าได้เข้าถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้พระรัตนตรัย เป็ นสรณะ
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ถ้าเรานําพระธรรมคําสอน ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงมอบให้กบั เราชาวพุทธไปประพฤติปฏิบตั ิ
แล้ว ในทีส่ ุดเราก็จะสามารถชําระจิตใจให้สะอาดหมดจดได้ กลายเป็ นจิตทีบ่ ริสุทธิ์ข้นึ มา
เปรียบเหมือนกับคนไข้ เวลารับยามา จากหมอแล้ว แต่ไม่รบั ประทานยาโรคก็จะไม่หาย
ถ้ารับประทานยาทีห่ มอสังแล้ว
่
โรคภัยทีม่ อี ยู่ในร่างกายก็จะหายไป ฉันใดการได้ยนิ ได้
ฟัง ธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ ยังไม่เพียงพอ ต้องเอามาประพฤติ ปฏิบตั ติ ่อ
เหมือนกับการไปรับยา เมือ่ รับมาแล้วก็ตอ้ งเอามาใช้ เอามารับประทาน ธรรมะคําสอน
ของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ต้องเอามาประพฤติปฏิบตั ิ แล้วจิตใจจะค่อยๆสะอาด
ขึ้นๆ ความอยากทัง้ หลายก็จะค่อยๆหมดไป และหมดไปได้ในทีส่ ุด ถ้าไม่หมดในชาติน้ ี
ชาติหน้าเราก็ทาํ ต่อไปได้ เพราะสิง่ เหล่านี้มนั อยู่ในจิตใจเรา เมือ่ เราไปเกิดในชาติหน้า เรา
จะได้เปรียบคนอืน่ เวลาทีเราได้ฟงั เทศน์จากพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป ฟังเพียงครัง้ เดียว
จิตใจเราอาจจะบรรลุธรรมขึ้นมาก็ได้
เช่นเดียวกับกับบุคคลต่างๆทีไ่ ด้ฟงั ธรรมจาก
พระพุทธเจ้าในชาติน้ ี บางคนก็ได้บรรลุธรรม บางคนก็ไม่ได้บรรลุ เป็ นเพราะเหตุใด เป็ น
เพราะว่าได้สะสมธรรมะมา มากน้อยไม่เท่ากันในอดีตชาตินนั้ เอง เวลาฟังธรรม จึงมี
ความเข้าอกเข้าใจไม่เท่าเทียมกัน
ดังนัน้ ในชาติน้ ีอย่าปล่อยให้เวลาทีม่ คี ุณค่านัน้ ผ่านไปโดยทีไ่ ม่ได้สะสมบุญ ไม่ได้สะสม
ธรรมะ ไว้เป็ นเครื่องมือตัดภพตัดชาติให้ออกไปจากจิตจากใจของเรา เพราะนี่คอื สมบัติ
อันประเสริฐทีแ่ ท้จริง เป็ นสมบัตทิ จ่ี ะติดไปกับเราตลอด ไม่มใี ครจะมาพรากจากเราไปได้
ไม่มใี ครสามารถขโมย หรือลักพาเอาไปจากเราได้ เราอยู่ทไ่ี หน สิง่ เหล่านี้จะอยู่กบั เราไป
ตลอด เมือ่ เรามีธรรมะอยู่กบั เรา เราก็มสี รณะ มีทพ่ี ง่ึ ไปทีไ่ หนเราจะแต่มคี วามสุข มี
ความสบายใจ เราจะไม่มที กุ ข์ตดิ อยู่ในใจ เหมือนกับคนทีม่ หี ยูกยาอยู่ใกล้ตัว เราจะไม่
กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะเมือ่ เกิดเจ็บไข้ขึ้นมา เราก็รบั ประทานยาเข้าไป ไข้ก็หาย
ฉันใด ถ้าเรามีธรรมะในจิตใจ เวลาเรามีความทุกข์ เราก็สามารถเอาธรรมะเข้าไปเยียวยา
รักษาได้
ขอให้พวกเราทัง้ หลายจงน้อมเอาพระธรรมคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า เข้าสู่จติ ใจของเรา
ด้วยการศึกษา ด้วยการอ่าน เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั การเทศนาว่ากล่าวของพระสงฆ์องค์เจ้าแล้ว
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ขอให้เอาไปคิดทบทวนอยู่ในใจ อย่าฟังเสร็จแล้วพอออกจากวัดก็ท้งิ ไป ลืมไปเลยว่า
หลวงพ่อองค์น้ ีเทศน์อะไรไว้บ้าง เหมือนกับการท่องสูตรคูณ ถ้าไม่ท่องสูตรคูณอยู่
เรื่อยๆเดีย๋ วก็ลมื เวลาจําเป็ นจะเอาไปใช้ ก็ใช้ไม่ได้ เพราะลืม ธรรมะก็เหมือนกัน เมือ่ ได้
ยินได้ฟงั แล้ว ควรเอาไปคิดอ่าน เอาไปใคร่ครวญ เอาไปท่องจํา ให้เกิดความเข้าใจ เมือ่
ถึงเวลาทีจ่ ะใช้ จะใช้ได้ทนั ที เวลาไม่สบายใจ ใช้ธรรมะดับทุกข์ได้ทนั ที แต่ถ ้าไม่มธี รรมะ
อยู่ในใจเลย เมือ่ เกิดความทุกข์ข้นึ มา ก็ไม่รู้จะทําอย่างไร ก็ตอ้ งทุกข์อยู่เรื่อยไป การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๒

ให้แสงสว่างแก่ชีวิต
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

การได้มาทําบุญให้ทาน รักษาศีล ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะนัน้ ถือว่าเป็ น
การให้แสงสว่างแก่ชวี ติ และจิตใจ จิตใจของปุถชุ นถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับห้องทีม่ ดื
ทึบ เป็ นห้องทีแ่ สงสว่างภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้ ไม่สามารถทีจ่ ะมองเห็นอะไรต่างๆ
ทีอ่ ยู่ภายในห้องได้ แต่ถา้ จุดเทียนขึ้นมาสักเล่มหนึ่ง ก็จะมีแสงสว่างพอทีจ่ ะเห็นอะไรได้
สลัวๆ และถ้าจุดเทียนไว้หลายๆเล่ม สัก ๑๐ เล่ม ๒๐ เล่ม จุดให้รอบห้องก็จะสามารถ
เห็นทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ภายในห้องได้อย่างชัดเจน เมือ่ เห็นทุกสิง่ ทีอ่ ยู่ในห้องได้อย่าง
ชัดเจนแล้ว ก็สามารถทีจ่ ะทําอะไรได้โดยไม่ทาํ ให้เกิดผลเสียตามมา แต่ถา้ ในห้องนัน้ ไม่
มีแสงเลย ต้องเอามือคลําสิง่ ต่างๆ อาจจะทําอะไรผิดพลาดไปได้ เพราะไม่สามารถ
มองเห็นสิง่ ของทัง้ หลายทีอ่ ยู่ภายในห้องทีม่ ดื สนิทนัน้ ได้
ชีวติ จิตใจเราก็เหมือนกับห้องมืดๆนัน้ ถ้าไม่มบี ญ
ุ ไม่มกี ศุ ล ไม่ได้สร้างธรรมะ สร้างแสง
สว่างแห่งธรรมให้ปรากฏขึ้น จิตใจก็จะมืดบอด แต่ถา้ ได้ทาํ บุญทําทาน รักษาศีล ฟัง
เทศน์ ประพฤติปฏิบตั ธิ รรมแล้ว ก็เท่ากับได้จดุ เทียนให้กบั ชีวติ จิตใจ ถ้าทําบ่อยๆ ก็
เท่ากับจุดเทียนหลายเล่มขึ้นมา จุดขึ้นไปเรื่อยๆ ทีละเล่มๆ จิตใจก็จะสว่างไสวด้วยแสง
สว่างแห่งธรรม เมือ่ มีแสงสว่างแห่งธรรมในชีวติ จิตใจแล้ว ก็สามารถทีจ่ ะดําเนินชีวติ ไป
ได้อย่างถูกต้องดีงามราบรื่น นํามาซึง่ ความผาสุก ความสงบสุขและความเจริญ นัน่ เป็ น
เพราะว่ามีความคิดทีถ่ ูกต้อง รู้วา่ อะไรเป็ นสิง่ ทีถ่ ูก รู้วา่ อะไรเป็ นสิง่ ทีผ่ ดิ รู้วา่ อะไรเป็ น
คุณ อะไรเป็ นโทษ อะไรเป็ นบาปอะไรเป็ นบุญ แล้วก็รู้ถงึ ผลของสิง่ เหล่านี้วา่ เมือ่ ทําสิง่ ที่
ดีทง่ี ามไปแล้ว ผลทีต่ ามมาก็คอื ความผาสุกความเจริญ แต่ถา้ ทําสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามลงไป
ทําบาปทํากรรม ก็รู้วา่ สิง่ ทีจ่ ะตามมานัน้ คือสิง่ ทีไ่ ม่ดี เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็จะไม่ทาํ ในสิง่ ทีไ่ ม่ดี
ไม่งาม จะทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ชีวติ ก็จะเป็ นไปได้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข มีความ
เจริญรุ่งเรืองโดยถ่ายเดียว ไม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามเสือ่ มเสียตามมา เพราะว่าได้สร้าง
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แต่สง่ิ ทีด่ ไี ว้ และได้ระงับสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ว้ ผลทีด่ กี ็จะตามมา ผลทีไ่ ม่ดกี ็ไม่ตามมา นี่คอื
ลักษณะของการเพิม่ แสงสว่างให้ชวี ติ ชีวติ ก็จะดําเนินไปด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข ทัง้ ใน
ปัจจุบนั และในอนาคตคือภพชาติต่อไป ถ้ายังไม่บรรลุถงึ ขัน้ สูงสุดแห่งธรรม ก็จะไปสู่
สุคติ ไปสู่ภพภูมทิ ด่ี ตี ่อไป เรียกว่าไปสว่าง
คนเราไปสว่างหรือมาสว่างนัน้ ก็ข้นึ อยู่กบั ธรรมะ ขึ้นอยู่กบั บุญและกุศล ถ้าไม่ได้สะสม
บุญ ไม่ได้สะสมกุศล ไม่ได้สะสมธรรมะมา ก็จะมามืด คนทีม่ ามืด เมือ่ เกิดในโลกนี้ก็
มักจะไปเกิดในทีต่ าํ ่
เช่นเป็ นสัตว์เดรัจฉาน
ถ้าเกิดเป็ นมนุษย์ก็เป็ นมนุษย์ท่ไี ม่
สมประกอบ คือเป็ นคนทีม่ รี ่างกายทีพ่ กิ ลพิการ ไม่ครบอาการ ๓๒ หรือเป็ นคนทีม่ ี
โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน หรือเป็ นคนโง่ไม่ฉลาด หรือเป็ นคนทีต่ กทุกข์ได้ยากมีแต่ความ
ลําบากลําบนอยู่ตลอดเวลา นี่คอื ลักษณะของผูท้ ไ่ี ม่มแี สงสว่างนําพามา เมือ่ ตายไปก็ไป
แบบคนตาบอด ต้องคลําทางไป ผิดบ้างถูกบ้าง มักจะทําในสิง่ ทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ ทําใน
สิง่ ทีผ่ ดิ เมือ่ เป็ นเช่นนี้ผลของความไม่ดี ผลของความผิดก็ตามมา จึงส่งผลให้ไปเกิดใน
สถานทีไ่ ม่ค่อยดี แต่คนทีเ่ คยทําบุญทํากุศล ได้ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ได้ฟงั เทศน์ได้ฟงั
ธรรม ไม่ทาํ บาปทํากรรมในอดีตชาตินนั้ เมือ่ ได้มาเกิดในโลกนี้ ก็ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ทม่ี ี
ความสูงส่ง เป็ นมีรูปร่างหน้าตาทีส่ วยงาม มีอาการครบ ๓๒ บริบูรณ์ ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้
เจ็บเบียดเบียน มีสติ มีปญั ญา นี่ก็เป็ นเพราะแสงสว่างแห่งธรรมนําพามา
พระพุทธองค์จงึ ได้จาํ แนกบุคคลทีไ่ ด้มาเกิดในโลกนี้ไว้๔จําพวกด้วยกันคือ ๑. ผูท้ ม่ี า
สว่างแล้วไปสว่าง ๒. ผูท้ ม่ี าสว่างแล้วไปมืด ๓. ผูท้ ม่ี ามืดแล้วไปสว่าง ๔. ผูม้ าทีม่ ามืด
แล้วไปมืด
ผูท้ ม่ี ามืดแล้วไปมืดนัน้ หมายถึงผูท้ ท่ี าํ แต่บาป ไม่เคยทําบุญมาก่อนในอดีตชาติ เมือ่ มา
เกิดจะมีชวี ติ ทีแ่ สนลําเค็ญอดๆอยากๆ ไม่สนใจศึกษาธรรมะ ไม่สนใจกับการประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรม การทําบุญให้ทาน การรักษาศีล การละเว้นจากการทําบาปทัง้ ปวง มี
ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว ภายในจิตใจมีแต่ความมืดบอด ไม่มแี สง
สว่างแห่งธรรมนัน่ เอง คิดว่าจะทําอะไรก็ได้ตามอําเภอใจ อยากจะได้อะไรก็หามาโดยที่
ไม่คาํ นึงถึงศีลธรรม อยากจะโกหกก็โกหก อยากจะขโมยก็ขโมย อยากจะโกงก็โกง
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อยากจะประพฤติผดิ ประเวณีก็กระทําไป โดยคิดว่าสิง่ เหล่านี้เมือ่ ทําไปแล้วไม่มผี ลอะไร
ตามมา ตายไปแล้วก็สูญ ไม่ตอ้ งไปเกิดอีก นี่คอื ลักษณะของความมืดบอดนําพาให้
กระทํา เมือ่ ทําไปแล้วผลต่างๆทีไ่ ม่ดกี ็จะตามมาเหมือนเงาตามตัว เมือ่ ทําไปแล้วจะเกิด
ความรู้สกึ ไม่สบายใจ เกิดความทุกข์ เกิดความกังวลใจ และเมือ่ ตายไปก็ตอ้ งไปสู่ทคุ ติ
ไปสู่อบาย เพราะความมืดบอดเป็ นเหตุ
ส่วนผูท้ ไ่ี ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์แล้ว ถึงแม้จะยากจนทุกข์ยากขนาดไหนก็ตาม เมือ่ มีโอกาส
ได้พบปะกับนักปราชญ์ หรือคําสอนของนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้า ได้ยนิ ได้ฟงั ว่าการ
ทําบุญให้ทานเป็ นสิง่ ทีด่ ี ได้ยนิ ว่าการละเว้นจากการกระทําบาปทัง้ ปวงนัน้ เป็ นสิง่ ทีด่ ี เมือ่
เกิดศรัทธาแล้วประพฤติปฏิบตั ติ ามคําสอน บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไปก็ไปสว่าง ถึงแม้จะมา
มืดแต่ก็ไปสว่างเพราะว่าได้สะสมแสงสว่างแห่งธรรมะในภพปัจจุบนั นี้ เมือ่ ตายไปก็ไปดี
ไปสู่สุคติ นี่คอื ผูท้ ม่ี ามืดแล้วไปสว่าง
ผูท้ ม่ี าสว่างแล้วไปมืดหมายถึงผู ้ทีเ่ คยทําบุญมา
ได้สะสมแสงสว่างแห่งธรรมะมาใน
อดีตชาติ จึงได้มาเกิดทีด่ ี มีกาํ ลังทรัพย์ มีเงินมีทอง มีความฉลาด ได้ปริญญาตรี โท
เอก มีร่างกายทีส่ มบูรณ์สุขภาพทีด่ ี แต่กลับเกิดความประมาทขึ้นมา เห็นผิดเป็ นชอบ
กลับคิดว่าการกระทําทัง้ หลายนัน้ ไม่มผี ลตามมา คิดว่าตายแล้วสูญ เพราะไม่สามารถที่
จะมองเห็นอดีตชาติ หรือภพหน้าชาติหน้าได้ ก็เลยคิดว่าสิง่ เหล่านี้ไม่มี เป็ นสิง่ ทีค่ นกุ
ขึ้นมา สร้างขึ้นมาเพือ่ จะหลอกให้ทาํ บุญเท่านัน้ เอง เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็ตงั้ อยู่ในความ
ประมาท ตัง้ อยู่ในมิจฉาทิฐคิ วามเห็นผิด จึงไม่สนใจในเรื่องการทําบุญให้ทาน การรักษา
ศีล การประพฤติปฏิบตั ธิ รรม การฟังเทศน์ฟงั ธรรม แต่กลับไปใช้ชวี ติ แบบสํามะเลเทเมา
ชอบเทีย่ วเตร่เล่นการพนัน หาเงินหาทองมาด้วยวิธีทไ่ี ม่ชอบ เช่นโกงเขาบ้าง ไปปล้น ไป
จี้ ไปฆ่าเขาบ้าง ตายไปก็ไปสู่ทไ่ี ม่ดี ไปสู่ทคุ ติ ไปสู่อบาย มีแต่ความทุกข์ ความยาก
ความลําบาก บุคคลเหล่านี้ถอื ว่าเป็ นผูท้ ม่ี าสว่างแต่ไปมืด
นี่คอื ลักษณะของบุคคลทัง้ ๔ ประเภท ทีไ่ ด้กล่าวไว้เบื้องต้นคือ มีทงั้ ทีม่ าสว่างแล้วไป
สว่าง ทีม่ ามืดแต่กลับไปสว่าง ทีม่ าสว่างแล้วไปมืด และทีม่ ามืดไปมืด คือมาเกิดก็แย่อยู่
แล้ว แต่ก็ยงั ไม่เชื่อไม่ฟงั ไม่สนใจในพระธรรมคําสอนของนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้า
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ไม่ประพฤติปฏิบตั ติ าม ทําแต่บาปแต่กรรม ตายไปก็ไปสู่ทไ่ี ม่ดี เหมือนกับเวลาทีม่ าเกิด
ก็เกิดในสภาพทีไ่ ม่ดี มีแต่ความทุกข์ ความยาก ความลําบาก
บุคคลทัง้ ๔ ประเภทนี้มอี ยู่ในโลกนี้ มีอยู่ในศาลาแห่งนี้ เราจะเป็ นบุคคลประเภทไหน ก็
ขอให้เราพิจารณาดูตวั เราเอง เอาแสงสว่างแห่งธรรมะมาส่องดูหน้าเรา ดูจติ ใจของเราว่า
เราสะสมแสงสว่างกัน หรือสะสมความมืดกัน ถ้ารู้วา่ สะสมความมืดบอด ก็พยายามเลิก
เสีย แล้วพยายามสะสมแสงสว่างของธรรมะให้เกิดขึ้น ชีวติ ทีไ่ ด้เกิดมาในโลกนี้จะเป็ น
ชีวติ ทีไ่ ม่เสียเปล่า ถึงแม้จะมามืดหรือมาสว่างก็ตาม ขอให้เรามีความเชื่อในพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบตั ติ ามในสิง่ ทีพ่ ระองค์ทรงสังสอนให้
่
เราประพฤติปฏิบตั ิ
กัน คือให้หมันทํ
่ าบุญทําทาน หมันรั
่ กษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม
ไหว้พระสวดมนต์ ฝึ กหัดนัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา เจริญปัญญาอยู่อย่างต่อเนื่อง เมือ่
ตายไปจะเป็ นผู ้ทีไ่ ปสว่าง เป็ นชีวติ ทีไ่ ม่เสียเปล่า
เหมือนกับการรับประทานอาหาร เรารับประทานอาหารกันวันละ ๓ เวลา การให้แสง
สว่างหรือการให้อาหารแก่จติ ใจนัน้ อย่างน้อยทีส่ ุดอาทิตย์หนึ่งก็ควรทีจ่ ะเข้าวัดสักครัง้
หนึ่ง เพือ่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เจริญปัญญา อยู่ทบ่ี า้ นก็พยายามประพฤติปฏิบตั ติ ามกําลัง
ของเรา เท่าทีเ่ ราจะสามารถทําได้ คือไหว้พระสวดมนต์ ทําสมาธิ เจริญปัญญา จิตใจจะมี
ความสดชื่นเบิกบาน มีสติปญั ญาทีด่ ี กลับจากทํางานมาบ้าน ก่อนจะนอนก็ไหว้พระสวด
มนต์นงั ่ ฝึ กหัดทําจิต ทําสมาธิ ถ้ามีเทปธรรมะก็เปิ ดเทปธรรมะฟังก็ได้ หรือมีหนังสือ
ธรรมะก็เปิ ดหนังสือธรรมะอ่าน เมือ่ ได้ทาํ สิง่ เหล่านี้แล้วถือว่ามีแสงเทียน มีแสงสว่าง
ให้แก่ชวี ติ ของเรา เราย่อมเดินไปด้วยความถูกต้อง ไม่เหมือนคนทีข่ าดแสงสว่างส่องทาง
ย่อมเดินไปชนสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ไปเหยียบสิง่ นัน้ สิง่ นี้ สร้างความเจ็บปวด สร้างความทุกข์
ให้กบั ตนเอง
พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้พวกเรา จงตัง้ อยู่ในความไม่ประมาท จงเตือนตนอยู่เสมอว่า
พวกเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย เมือ่ ตายไปแล้วดวงจิตดวงใจจะต้องไปต่อ จะไปดี
หรือไปไม่ดกี ็ข้นึ อยู่กบั แสงสว่างในจิตใจจะพาไป ถ้ามีแสงสว่างมากก็จะพาไปทีด่ มี ากๆ
ถ้ามีแสงสว่างน้อยก็จะไปทีไ่ ม่ค่อยดีหรือดีนอ้ ย หรือถ้าไม่มแี สงสว่างเลยมีแต่ความมืดก็
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พาไปในสถานทีไ่ ม่ดที งั้ หลาย นี่เป็ นอริยสัจ เป็ นความจริง ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ทรง
เห็น และทรงนํามาสังสอนสั
่
ตว์โลกทัง้ หลาย ด้วยความกรุณา ด้วยความสงสาร เพราะ
พระพุทธองค์เคยประสบกับความทุกข์ ความยากลําบากมามากมายแสนสาหัสก่อนพวก
เราทัง้ หลาย เมือ่ พระพุทธองค์สามารถปฏิบตั นิ าํ พาพระองค์ท่านให้พน้ จากสิง่ เหล่านี้มา
ได้ พระองค์ก็เลยทรงนํามาสังสอนพวกเรา
่
ท่านเหมือนคนทีเ่ ดินทางไปสู่จดุ หมาย
ปลายทางทีด่ ี แล้วท่านก็กลับมาบอกพวกเราถึงทางอันนี้วา่ จะไปได้อย่างไร ถ้าเราเชื่อฟัง
พระพุทธเจ้า มีศรัทธา มีความเลือ่ มใส แล้วน้อมนําคําสังสอนของพระพุ
่
ทธองค์มา
ประพฤติปฏิบตั ิ กับกาย วาจา ใจ ของเราแล้ว ชีวติ เรานัน้ ก็จะเป็ นชีวติ ทีม่ แี ต่ความ
เจริญรุ่งเรือง มีความผาสุกมีแต่ความสงบร่มเย็นอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควร
แก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๓

กุสลา ธัมมา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
พระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนโรงเรียนๆหนึ่ง
พุทธศาสนิกชนจึงเปรียบเหมือนเป็ น
นักเรียน เวลามาวัดควรมาศึกษาหาวิชาความรู้ หาธรรมะ หาปัญญาไว้ดูแลจิตใจ เพือ่
เป็ นเครื่องดับความทุกข์ ความเศร้าโศก ความเสียใจ ถ้าไม่มธี รรมะอยู่ในจิตใจ ก็จะต้อง
แบกทุกข์ไปเรื่อยๆ ไม่มวี นั สิ้นสุดเพราะขาดธรรมะ ขาดแสงสว่างช่วยบอกว่าอะไรคือ
ความทุกข์ อะไรคือเหตุของความทุกข์ จึงทําให้มแี ต่ความทุกข์ในจิตใจ เพราะไม่รู้จกั เหตุ
และผลของความสุขว่าเป็ นอย่างไร ถ้ารู้จกั ธรรมะแล้วรับรองได้วา่ ความทุกข์ย่อมไม่
ปรากฏขึ้นมาในดวงจิตดวงใจ ถ้าปรารถนาความสุข ความสบายใจ ความปราศจากความ
ทุกข์ใจแล้ว ก็ตอ้ งเข้าหาธรรมะ เพราะมีธรรมะเท่านัน้ ทีส่ ามารถต่อสูก้ บั ความทุกข์ ความ
เศร้าโศก ความเสียใจได้ วิชาความรู้ทางโลกทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในโลกนี้นนั้ ไม่สามารถทีจ่ ะ
สอนพวกเราให้พน้ จากความทุกข์ได้ มีวชิ าธรรมะนี้วชิ าเดียวเท่านัน้ ทีท่ าํ ได้ ถ้าปรารถนา
ความสุขไม่ตอ้ งการประสบกับความทุกข์ ต้องเข้าหาธรรมะ เช่นมาวัดเพือ่ ทําบุญทํากุศล
บุญหมายถึงความสุขใจ กุศลหมายถึงความรู้ความฉลาด ถ้ามาถวายข้าวของให้กบั พระ
แล้วก็กลับบ้านไป ถือว่ามาวัดเพือ่ ทําบุญอย่างเดียวไม่ได้สร้างกุศล แต่ถา้ หลังจากทําบุญ
แล้วได้ฟงั เทศน์ ได้สนทนาธรรมกับพระ จึงจะถือได้วา่ ได้ทงั้ บุญและกุศล
พระพุทธองค์ทรงสอนให้สร้างกุศลในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ อย่ารอเวลาทีต่ ายไปแล้วนิมนต์
พระมาสวดกุสลาธัมมาให้ เวลาทีไ่ ปงานศพจะได้ยนิ พระท่านสวด กุสลา ธัมมา, อกุสลา
ธัมมา, อัพยากตา ธัมมา นี่พระท่านสวดให้คนเป็ นฟัง ไม่ได้สวดให้คนตายฟัง เพราะคน
ตายไปแล้วฟังไม่รู้เรื่อง เพราะจิตผู ้รู้ไม่ได้อยู่กบั ร่างกายแล้ว จิตได้ออกจากร่างกายไป
แล้ว ร่างกายเป็ นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟื นท่อนหนึ่ง รอให้สปั เหร่อเอาไปเผาไฟเท่านัน้ เอง
จะนิมนต์พระระดับไหนมาก็ตาม จะเป็ นเจ้าคุณ เป็ นสมเด็จ เป็ นพระอรหันต์มาสวดให้
ก็จะไม่ได้กศุ ล ไม่ได้กสุ ลา เพราะว่ากุศลนัน้ ต้องเกิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั เมือ่ ได้ยนิ ได้
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ฟังแล้วก็เอาไปคิดพินิจพิจารณา แล้วเอาไปประพฤติปฏิบตั ิ ถ้าได้ทาํ ทัง้ สามอย่างนี้แล้ว
คือ ฟัง คิด แล้วก็ทาํ ก็จะเกิดผลขึ้นมา เกิดประโยชน์ข้นึ มา เกิดกุศลขึ้นมาอย่างในสมัย
พุทธกาล เวลาทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนัน้ จะมีผู ้ทีฟ่ งั ธรรมแล้วได้บรรลุธรรมเป็ น
พระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ คือเป็ นพระโสดาบันบ้าง เป็ นพระสกิทาคามีบา้ ง เป็ นพระ
อนาคามีบา้ ง เป็ นพระอรหันต์บา้ ง เพราะว่าบุคคลเหล่านัน้ เวลาทีฟ่ งั ธรรมอยู่นนั้ จะคิด
พิจารณาไปด้วย จนปล่อยวางได้
พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นของไม่เทีย่ ง เกิดขึ้นมา ตัง้ อยู่ แล้ว
ก็ดบั ไป ไม่วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรือการเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นิ นทา ทุกข์ สิง่
เหล่านี้พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าเป็ นโลกธรรมแปด เป็ นของทีม่ อี ยู่กบั โลกนี้ เป็ น
ธรรมชาติของโลกนี้ ไม่วา่ ใครก็ตาม จะเป็ นปุถชุ นหรือพระอริยบุคคลก็ดี เมือ่ เกิดในโลก
นี้แล้วจะต้องสัมผัสกับโลกธรรมทัง้ แปดนี้ดว้ ยกันทัง้ นัน้ เหมือนกับคนทีก่ ระโดดลงไปใน
นํา้ จะต้องสัมผัสกับนํา้ เพราะนํา้ มันอยู่รอบตัว จะว่ายไปทางไหนก็หนีไม่พน้ ตราบใดที่
ยังอยู่ในนํา้ อยู่ ฉันใดเมือ่ อยู่ในโลกของอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ตอ้ งถูก อนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา ล้อมรอบ จึงไม่สามารถทีจ่ ะหนีโลกธรรมทัง้ แปดนี้ได้ เมื่อมีลาภย่อมเสื่อมลาภ
มียศย่อมเสื่อมยศ มีสรรเสริญย่อมมีนินทา มีสขุ ย่อมมีทกุ ข์เป็ นเงาตามกันไป เป็ น
ธรรมดาของโลก ถ้าเข้าใจว่าเป็ นสิง่ ธรรมดาแล้ว เมือ่ สิง่ หนึ่งสิง่ ใดเปลีย่ นแปลงไป
แปรปรวนไป หายไป ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ ปลงได้ ปล่อยวางได้ จะไม่ทกุ ข์กบั สิง่ นัน้ ๆ มัน
อยู่ก็ไม่ทกุ ข์กบั มัน เวลามันไปก็ไม่ทกุ ข์กบั มัน แต่ถา้ ไปยึดไปติดกับมัน อยากจะให้มัน
อยู่กบั เราไปตลอด แล้ววันหนึ่งเกิดพลัดพรากจากไป ก็ตอ้ งเศร้าโศกเสียใจ ร้องห่ม
ร้องไห้ เพราะว่าทุกสิง่ ในโลกนี้เป็ นของไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล วัตถุ สิง่ ของ
ต่างๆ จะต้องพลัดพรากจากกันไป ไม่ชา้ ก็เร็ว เราไม่จากเขา เขาก็ตอ้ งจากเราไป เมือ่ เกิด
การจากกันแล้วก็มานัง่ ร้องห่มร้องไห้ ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ไม่ได้ทาํ ให้สง่ิ เหล่านัน้
กลับคืนมา
พระพุทธองค์ทรงสอนว่า สัพเพ สังขารา อนิ จจา สังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่เที่ยงหนอ
สังขารคือร่างกายของสัตว์ของบุคคลทีม่ คี วามแปรปรวนเป็ นธรรมดา ถ้ายังไม่เข้าใจว่า
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สัพเพ สังขารา อนิ จจา เป็ นอย่างไร ก็จะมีความยึดติด ชอบสังขารไหนก็อยากให้สงั ขาร
นัน้ อยู่ไปนานๆ สังขารจากหายไป หรือสลายไป ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจ เพราะไม่มี
กุสลา ธัมมา คือไม่ได้ฟงั ไม่ได้คดิ แล้วก็ไม่ได้ปล่อยวางนัน่ เอง แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว
เอาไปคิดอยู่เรื่อยๆ สอนเตือนสติอยู่เสมอๆว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นของไม่เที่ยง
ถ้าไปยึดมันจะเกิดทุกข์ ถ้าปล่อยวางก็จะไม่ทกุ ข์ เป็ นอนัตตาคือไม่ได้เป็ นของๆเรา มัน
ไม่ใช่ตวั เรา อย่างร่างกายนี้พระพุทธองค์ทรงสอนว่า รู ปงั อนัตตา รู ปขันธ์น้ ีเป็ นอนัตตา
คือไม่ใช่ตวั ตน มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา แต่เป็ นการรวมตัวของธาตุดิน นํ้ า ลม ไฟ
ในรูปของอาหาร อาหารทีก่ นิ เข้าไปก็เปลีย่ นสภาพกลายเป็ นอาการ ๓๒ มีผม ขน เล็บ
ฟัน หนังเป็ นต้น
สังขารร่างกายเมือ่ เจริญเติบโตเต็มทีแ่ ล้วก็ค่อยๆเสือ่ มไป แปรสภาพไป ผมก็เริ่มขาว
หนังก็เริ่มเหีย่ วย่น สุขภาพร่างกายก็จะมีโรคภัยเบียดเบียน กําลังวังชาก็ค่อยๆถดถอย
ไป และในทีส่ ุดก็ตายจากไป ถูกแบกเข้าวัดเพือ่ บําเพ็ญกุศลต่อไป เข้าวัดแบบนี้ไม่ได้
กุศล ไม่ได้ประโยชน์ ถ้าจะให้ได้กศุ ล ได้ประโยชน์ เวลาเข้าวัดต้องเดินเข้าไปเอง เวลา
ไหว้พระต้องพนมมือเอง อย่าให้คนอืน่ พนมมือให้ เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรม ให้ฟงั ในขณะที่
ยังมีชวี ติ อยู่ เพราะจะได้กศุ ล ได้ประโยชน์ ได้อานิสงส์อย่างเต็มที่ ให้ดูคนในพุทธกาล
เป็ นตัวอย่าง คือฟังธรรมแล้วนําไปปฏิบตั จิ นบรรลุธรรมคนในสมัยพุทธกาลนัน้ มีโชค
วาสนามากทีไ่ ด้เกิดมาพบพระพุทธเจ้า ธรรมะทีพ่ ระองค์ทรงสังสอนนั
่
น้ ไม่ใช่ของยากเย็น
อะไร มันขึ้นอยู่กบั ผูส้ อนว่ารู้จริงหรือไม่จริง ถ้ารู้จริงพูดคําสองคํา คนฟังก็เข้าใจ
สามารถทําได้บรรลุได้ แต่ถา้ คนสอนไม่รู้จริง ก็เหมือนกับคนตาบอดนําทางคนตาบอด
ไป ต่างคนก็ต่างคลําทางกันไป ต่างคนต่างก็ไม่รู้วา่ เดินไปทางทิศเหนือหรือทางทิศใต้ ก็
เพราะตาบอดด้วยกันทัง้ คู่ ไม่รู้ดว้ ยกันทัง้ คู่นนั ่ เอง
สมัยนี้ฟงั ธรรมะไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไร เพราะว่าสอนกันไปแบบผิดๆถูกๆ เมือ่ ฟังแล้ว
ไม่เข้าใจก็ไม่เกิดผล ไม่บรรลุธรรมขึ้นมา อันนี้ข้นึ อยู่กบั ผูแ้ สดงธรรม ถ้าผูแ้ สดงเป็ นพระ
อริยบุคคล เป็ นผูร้ ู้จริงเห็นจริง ผู ้ฟังย่อมได้รบั ประโยชน์ เหมือนกับผูท้ เ่ี คยมาวัดญาณฯ
แล้ว เวลาบอกผูอ้ น่ื ว่าวัดญาณฯ เป็ นอย่างไร จะเดินทางมาวัดญาณฯมาได้อย่างไร ก็จะ
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สามารถบอกได้อย่างถูกต้องแม่นยํา ผูฟ้ งั ย่อมสามารถมาถึงวัดญาณฯได้อย่างรวดเร็ว
ไม่หลงทาง ส่วนผูท้ ไ่ี ม่เคยมาวัดญาณฯ เลย เพียงแต่เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับวัดญาณฯ
หรืออาจจะได้ยนิ ได้ฟงั จากผูอ้ น่ื แต่ไม่เคยมาเลย พอไปบอกผูอ้ น่ื เข้า ก็บอกไม่ถูก บอก
แบบผิดๆถูกๆ คนทีฟ่ งั ก็ฟงั แบบผิดๆถูกๆ พอจะมาก็มาแบบผิดๆถูกๆ อาจจะหลงทาง
ไปก็ได้ ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ขึ้นอยู่กบั ผูน้ าํ ทางเป็ นสําคัญ ถ้าผูน้ าํ ทางรู้จกั ทิศทางทีถ่ ูกต้องแล้ว ผูท้ ่ี
ได้รบั การบอกเล่าก็จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้อง ผูแ้ สดงธรรม ผู ้
สังสอนนั
่
น้ จึงถือว่าเป็ นบุคคลทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ในการชี้ทางให้แก่ผูอ้ น่ื
ก่อนทีจ่ ะไปสอนคนอืน่ พระพุทธองค์ทรงสอนให้สอนตัวเราก่อน ให้มปี ริยตั ิ ปฏิบตั ิ
ปฏิเวธ ปริยตั คิ อื การศึกษาเล่าเรียน เมือ่ ศึกษาเล่าเรียนแล้วให้เอาไปปฏิบตั จิ นบรรลุผล
เป็ นปฏิเวธขึ้นมา สิง่ ทีไ่ ด้ราํ ่ เรียนมาแล้วต้องพิสูจน์กบั ตัวเองก่อน เช่นสังขารทัง้ หลายเป็ น
ของไม่เทีย่ ง เราต้องเอาไปพิสูจน์กบั ตัวเราก่อนว่า ถ้าเราปล่อยวาง ไม่ยดึ สังขารนี้ได้ เรา
จะทุกข์หรือไม่ทกุ ข์ สิง่ นี้เราสามารถพิสูจน์รู้ได้ เช่นพิจารณาว่าร่างกายเกิดมาแล้วมัน
ต้องตายไป อย่าไปเสียดายมัน อย่าไปยึดมัน ถึงเวลาจะตายก็ตาย ไม่ตอ้ งไปห่วงไปยึด
ติดกับมัน ถ้าคิดอย่างนัน้ แล้วใจจะสบาย จะไม่ทกุ ข์กบั อะไร แต่ถา้ ยังห่วงยังอยากจะอยู่
ไปนานๆ ยังอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ใจมันจะทุกข์อยู่ตลอดเวลา นี่คอื การ
ปฏิบตั ิ หมายถึงการพิจารณา การปล่อยวาง ยอมรับสภาพความเป็ นจริงของสิง่ ทัง้ หลาย
ทีอ่ ยู่รอบตัวเรา ถ้าทําได้ก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมา ใจจะสบาย อยู่ไปวันๆ โดยไม่ยดึ ไม่
ติดกับอะไร
อย่ามัวแต่ใช้เวลาหาเงินหาทองอย่างเดียวโดยไม่คาํ นึงถึง สัพเพ สังขารา อนิ จจา เสีย
บ้างเลย วันนี้ได้มาเป็ นร้อยล้านพันล้าน แต่พรุ่งนี้อาจจะหัวใจวายตายไปก็ได้ เงินทองที่
มีอยู่ก็เลยไม่ได้ใช้ให้เป็ นประโยชน์ เป็ นบุญ เป็ นกุศล ปล่อยให้คนอืน่ เอาไปใช้สบาย
เพราะไม่มกี สุ ลา ธัมมาไม่เคยได้ฟงั เทศน์ ฟังธรรม ไม่เคยคิด ไม่เคยสนใจธรรมะนัน่ เอง
ถ้ามีกสุ ลา ธัมมาแล้ว มีรอ้ ยล้านพันล้าน ต้องรีบเอาไปทําประโยชน์ ดังทีม่ เี ศรษฐีคนหนึ่ง
บริจาคเงินหลายร้อยล้าน สร้างโรงพยาบาลตามถิน่ ทุรกันดาร โดยตัง้ ชื่อโรงพยาบาล
เหล่านี้วา่ โรงพยาบาลพระอาจารย์มนั ่ เพราะมีความเคารพ ศรัทธา ซาบซึ้งในธรรมะที่
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พระอาจารย์มนสั
ั ่ งสอน
่
ทําให้เขาอยู่ในโลกนี้ได้ดว้ ยความเป็ นสุข ไม่ทกุ ข์ไม่หวิ ไปกับ
เรื่องราวต่างๆนานา เงินทองทีม่ อี ยู่ก็ไม่รู้วา่ จะเอาไปทําอะไร เลยเอาไปสร้างสิง่ ทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ เป็ นบุญ เป็ นกุศล ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน ทําให้จติ ใจมีความสุข อย่าง
วันนี้ญาติโยมได้สละเงินทองซื้อกับข้าวกับปลามาถวายพระ ทําบุญกับพระ เพราะรู้วา่
พระไม่มอี าชีพทีจ่ ะหาเงินหาทองมาได้ ทุกสิง่ ทุกอย่างขึ้นอยู่กบั ญาติโยมเป็ นผูเ้ ลี้ยงดูพระ
เณร ถ้าญาติโยมไม่เลี้ยงดูพระเณร พระเณรก็จะลําบาก แต่เมือ่ มาเลี้ยงดูพระเณรแล้วก็
เกิดความสุขสบายใจขึ้นมา เพราะได้แบ่งปันความสุขให้แก่ผูอ้ น่ื เกิดความปลื้มใจ ความ
ปี ติ ความสบายใจ เป็ นอาหารของจิตใจ คือบุญนัน่ เอง
ศาสนาสอนให้คนฉลาด คนเราจะฉลาดได้ตอ้ งอาศัยผูอ้ น่ื ทีฉ่ ลาดกว่า มีความรู้ มีธรรมะ
มากกว่าเป็ นครู เป็ นอาจารย์ อย่าคบคนโง่ เพราะคนโง่ย่อมไม่สามารถสอนให้เราฉลาด
ได้ ดังในพระบาลีทแ่ี สดงไว้ว่า อเสวนา จ พาลานัง บัณฑิตานัญจ เสวนา เอตัมมังคล
มุตตมัง การได้คบบัณฑิต และการไม่คบคนชัว่ คนพาล คนโง่นนั ่ เป็นมงคลอย่างยิ่ง
พยายามเข้าหาผูท้ ม่ี ธี รรมะ มีปญั ญา แล้วเราจะได้ประโยชน์จากท่านเหล่านัน้ จะได้ทงั้
บุญ ทัง้ กุศล คือความสุขและความฉลาด ชีวติ จะดําเนินไปได้ดว้ ยความราบรื่นดีงาม อยู่
ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข ปราศจากความทุกข์ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๔

ความกตัญ�ูกตเวที
๕ ธันวาคม ๒๕๔๓

วันนี้เป็ นวันพ่อแห่งชาติ ทุกๆปี เมือ่ ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ซึง่ เป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ผูท้ รงเป็ นทีร่ กั และเคารพของพวกเรา รัฐบาลได้
กําหนดวันนี้ให้เป็ นวันพ่อแห่งชาติ มีวตั ถุประสงค์ให้ลูกๆ ทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของ
พ่อ และของแม่ดว้ ย เพราะว่าบิดามารดาผู ้บังเกิดเกล้านัน้ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสําคัญต่อลูกๆ
อย่างยิง่ เป็ นต้นเหตุทท่ี าํ ให้มลี ูกๆเกิดมาได้ ถ้าไม่มบี ดิ ามารดา ลูกๆทัง้ หลายย่อมไม่
สามารถปรากฏตัวขึ้นมาในโลกนี้ได้ พระคุณของพ่อแม่จงึ เป็ นพระคุณอันใหญ่หลวง
ยิง่ ใหญ่กว่านํา้ ในมหาสมุทร กว้างกว่าท้องฟ้ าอย่างมากมาย พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน
ไว้ว่า ถึงแม้จะเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีทส่ี ุด แบกหามท่านไว้บนบ่า บนไหล่ ให้ท่านขับถ่าย
อุจจาระปัสสาวะใส่ตวั เรา บุญคุณของท่านก็ยงั ทดแทนไม่หมด เพราะว่าพระคุณของท่าน
มาก ยิง่ กว่าทีล่ ูกๆจะสามารถทดแทนได้ จึงควรพยายามขวนขวายทดแทนพระคุณของ
บิดามารดาให้ได้เท่าทีจ่ ะสามารถทําได้
อย่าปล่อยให้ท่านต้องอยู่อย่างอดๆอยากๆ
ลําบากยากเข็ญ อย่าปล่อยให้ท่านไปอยู่ตามสถานทีส่ งเคราะห์คนชรา ท่านเลี้ยงดูเรามา
ได้ จะลําบากยากดีมจี นอย่างไรท่านก็เลี้ยงเรามาจนได้ เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ราต้องเลี้ยงดูท่าน
เราก็ตอ้ งเลี้ยงดูท่านเหมือนกัน อย่าปล่อยปละละเลยหน้าทีอ่ นั นี้ แล้วเราก็โยนหน้าทีน่ ้ ใี ห้
คนอืน่ เขาไป เช่นไปฝากไว้ตามสถานทีเ่ ลี้ยงคนแก่ คนชรา อันนี้แสดงถึงความไม่กตัญ�ู
กตเวที คนทีไ่ ม่มคี วามกตัญ�ูกตเวทีนนั้ เป็ นคนไม่ดี
คนจะมีความกตัญ�ูได้นนั้ ต้องเป็ นคนทีม่ คี วามสํานึกในบุญคุณของผูท้ ม่ี พี ระคุณกับ
เรา แล้วพยายามทดแทนบุญคุณของท่าน คนทีม่ คี วามกตัญ�ูกตเวทีนนั้ ไม่วา่ ไปอยู่ท่ี
ไหน กับใคร ย่อมประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง เพราะว่ามีแต่คนชื่นชมยินดี
ยินดีทจ่ี ะสงเคราะห์ช่วยเหลือต่างกับคนทีม่ คี วามอกตัญ�ู อยู่กบั ใครก็ไม่มใี ครอยากจะ
สงเคราะห์ เพราะว่าสงเคราะห์ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ดีไม่ดอี าจจะแว้งกัดเอาก็ได้
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เหมือนกับอสรพิษ เราคงได้ยนิ เรื่องชาวนากับงูเห่า ชาวนาไปพบงูเห่าตัวหนึ่งกําลัง
บาดเจ็บไม่สบาย ชาวนานัน้ ด้วยความสงสารจึงนํางูเห่าตัวนัน้ ไปดูแลรักษาจนงูเห่าหายดี
วันดีคนื ดีชาวนาเผลอไปเหยียบหางเข้า งูเห่าตัวนัน้ จึงกัดชาวนาจนถึงแก่ความตาย นี่
เป็ นลักษณะของผูท้ ไ่ี ม่มคี วามกตัญ�ู เหมือนกับเดรัจฉาน ไม่มปี ญั ญา ไม่มสี าํ นึกใน
เรื่องผิด ถูก ดี ชัว่ ไม่รู้วา่ ใครมีพระคุณต่อเขา ถ้าอยากเป็ นมนุษย์ทด่ี ี เป็ นคนทีด่ แี ล้ว
ต้องพยายามระลึกถึงพระคุณของท่านผูม้ พี ระคุณ ระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาอยู่
เสมอๆ แล้วพยายามทดแทนพระคุณท่านตามแต่กรณีทส่ี มควร
พระพุทธองค์ทรงให้ความสําคัญกับคุณของบิดามารดาอย่างยิง่ แม้กระทังเวลาที
่
บ่ วช
เป็ นพระภิกษุสงฆ์ ตามปกติแล้วเวลาพระท่านออกไปบิณฑบาต อาหารทีท่ ่านได้จากการ
บิณฑบาตนัน้ ท่านห้ามไม่ให้เอาไปแจกคนอืน่ ก่อน ให้เอาแจกกับพระภิกษุสงฆ์ก่อน แล้ว
ถึงค่อยเอาไปแจกคนอืน่ แจกลูกศิษย์ลูกหาได้ แต่ถา้ เป็ นกรณีของพ่อแม่แล้ว ท่าน
ยกเว้น ท่านไม่วา่ อาหารทีไ่ ด้มาจากการบิณฑบาตนี้ สามารถเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้
เพราะว่าพ่อแม่นนั้ เป็ นบุคคลทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ กับลูกๆ ท่านเปรียบเหมือนกับเป็ นพระ
อรหันต์ของลูกๆเลยทีเดียว ดังนัน้ เวลาอยากจะทําบุญกับพระอริยเจ้า พระอริยบุคคล
หรือพระอรหันต์ ไม่ตอ้ งไปหาทีไ่ หนไกล เรามีพระอรหันต์อยู่ทบ่ี า้ นเราแล้ว ทําบุญกับ
พระอรหันต์ทบ่ี ้านของเราก่อน ได้บญ
ุ มากมายก่ายกอง ไม่ตอ้ งไปหาพระทีอ่ น่ื ทําหรอก
นอกจากว่าหลังจากทีเ่ ราได้ทาํ บุญกับพ่อแม่ของเราแล้ว อยากจะทําบุญกับพระอรหันต์
ข้างนอกแล้วก็ค่อยไป แต่อย่าลืมพระอรหันต์ทบ่ี า้ นของเรา เลี้ยงดูท่านให้ดกี ่อน อย่าให้
ท่านต้องอยู่อย่างลําบากยากเย็นเข็ญใจแย่กว่าเรา เราอยู่อย่างไร เรามีความสุขอย่างไร ก็
ให้ท่านอยู่เหมือนกับเรา ไม่ใช่เราอยู่สุขอยู่สบาย เรารํา่ รวยแล้ว แต่ท่านต้องอยู่อย่าง
ลําบากยากจน มีความเป็ นอยู่อย่างอดๆอยากๆ อย่างนี้ไม่ถูก
พระพุทธเจ้าทรงแสดงสุภาษิตไว้ว่า มาตาปิตุอปุ ฎั ฐานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การได้เลี้ยง
ดูบิดามารดานั้นเป็ นมงคลอย่างยิ่ง เป็ นสิริมงคลกับตัวเรา ไม่มใี ครอยากจะประสบกับ
ความหายนะ ความทุกข์ ความฉิบหาย ความเสือ่ มเสีย ทุกคนปรารถนาความผาสุก
ความเจริญรุ่งเรือง ความมีสริ ิมงคล พระพุทธองค์จงึ ทรงชี้ทางแห่งความมีสริ ิมงคล ว่า
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อยู่ทก่ี ารกระทําของเรานัน่ เอง การกระทําทีด่ ที ง่ี าม ก็เริ่มจากความเป็ นผูม้ คี วามกตัญ�ู
กตเวที คอยเลี้ยงดูบดิ ามารดา นอกจากการเลี้ยงดูบดิ ามารดาแล้วนัน้ การทดแทน
พระคุณของบิดามารดา ยังมีอกี หลายวิธดี ว้ ยกันเช่น ถ้าเรายังเป็ นผูท้ ย่ี งั อยู่ในความ
ปกครองของท่าน ก็ขอให้เรามีความเคารพในโอวาทของท่าน ท่านอบรมสังสอนอะไร
่
ก็
ขอให้เราเชื่อฟัง ถึงแม้ว่าสิง่ ทีท่ ่านบอกเรา ท่านสอนเราอาจจะไม่เข้าหู ไม่ถูกใจเรา ก็
ขอให้เราระงับโทสะไว้ อย่าไปตอบโต้ อย่าไปเถียงท่าน เพราะว่าบิดามารดาสังสอนด้
่
วย
ความเมตตา ด้วยความหวังดี ท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนเรา ท่านรู้จกั สิง่ ผิดถูกดีชวั ่
ดีกว่าเรา เมือ่ ท่านเห็นว่าเรากําลังดําเนินชีวติ ของเราไปในทิศทางทีไ่ ม่ถูกต้อง ท่านก็ห ้าม
เรา ซึง่ มักจะไม่ค่อยถูกใจเราเพราะว่าใจเราถูกกิเลสครอบงําทําให้อยากไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี
ไม่งาม เช่นชอบออกไปเทีย่ วเตร่ ไปเล่นการพนัน กินเหล้าเมายาเป็ นต้น
เวลาบิดามารดาเห็นเรากําลังเดินไปในทิศทางทีไ่ ม่ถูกต้อง ท่านก็คอยให้สติ ว่ากล่าว
ตักเตือน แม้ว่าเราจะเกิดความไม่พอใจ เกิดโทสะขึ้นมา เพราะไปขัดกิเลสเรา ก็ตอ้ ง
พยายามตัง้ สติไว้ให้มนั ่ พยายามบอกตัวเองว่า นี่พ่อแม่เรา ท่านสอนเรา ชี้ขมุ ทรัพย์
ให้กบั เรา สิง่ ไหนทีไ่ ม่ถูก ไม่ดไี ม่งามนัน้ บางทีเรามองไม่เห็น มองข้ามไป เมือ่ ท่านเตือน
แล้ว เรารู้ เราจะได้แก้ไข ชีวติ เราก็จะปลอดภัย ถ้าเราดําเนินไปในวิถที างทีไ่ ม่ถูกต้อง
เช่นเอาแต่เทีย่ วเตร่ เกียจคร้าน ไม่ไปโรงเรียน ไม่เรียนหนังสือ ไม่ทาํ มาหากิน เอาแต่ใช้
เงินใช้ทอง ต่อไปเงินทองก็จะหมด แล้วชีวติ เราจะลําบาก เพราะว่าเมือ่ หมดเงินหมดทอง
แล้ว จะเอาเงินทีไ่ หนมาใช้จ่าย เมือ่ หาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่ได้ ก็ตอ้ งหาด้วยวิธีท่ี
ไม่สุจริต เช่นประกอบมิจฉาชีพทัง้ หลาย ขายยาเสพติด ขายตัวเป็ นต้น
ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ เกิดจากการทีด่ าํ เนินชีวติ ไปในทิศทางทีไ่ ม่ถูกต้อง ไม่รู้จกั เบรกตัวเอง เวลา
บิดามารดาคอยสังคอยสอนก็
่
ไม่เชื่อฟัง แล้วสุดท้ายใครจะเป็ นคนรับเคราะห์ถา้ ไม่ใช่ตวั
เราเอง พ่อแม่ก็ตอ้ งมาทุกข์ไปด้วยกับเรา แต่ถา้ เชื่อฟังและประพฤติปฏิบตั ติ วั ให้ดีให้
งามตามทีท่ า่ นสังสอน
่
ชีวติ ของเราก็จะเป็ นไปได้ดว้ ยความราบรื่นดีงาม มีแต่ความ
เจริญรุ่งเรือง พ่อแม่ก็มคี วามสุข เพราะว่าหัวใจของพ่อแม่นนั ่ ไม่ได้อยู่ทไ่ี หนหรอก ก็อยู่
ทีล่ ูกๆนัน่ เอง อยู่ทก่ี ารอยากจะให้ลูกๆ มีความสุข มีความเจริญ อยากให้ลูกได้ดบิ ได้ดี
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แต่ถา้ ลูกเกิดตกทุกข์ได้ยาก ตกระกําลําบาก ติดคุกติดตะราง ก็เหมือนกับพาจิตใจของ
พ่อแม่ให้ไปติดคุกติดตะรางด้วย ถ้าอยากให้พ่อแม่อยู่ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข ก็ขอให้
พยายามประพฤติตวั ให้ดงี าม คอยดูตวั เองอยู่เสมอ ว่าวิถชี ีวติ ของเรานัน้ เป็ นไปใน
ทิศทางทีด่ งี ามหรือเปล่า อยู่ห่างจากอบายมุขหรือเปล่า เช่นยาเสพติดก็ดี เล่นการพนันก็
ดี การคบคนทีไ่ ม่ดกี ็ดี ความเกียจคร้านก็ดี การเทีย่ วเตร่กลางคํา่ กลางคืนก็ดี เหล่านี้
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ทําไปแล้วจะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะแก่ตวั เราเอง และ
สร้างความไม่สบายใจให้กบั บิดามารดา สร้างความทุกข์ให้กบั พ่อแม่ของเรา
ถ้าอยากจะเป็ นคนดี มีความกตัญ�ูกตเวที ก็ขอให้พยายามน้อมเอาโอวาทของบิดา
มารดาเข้ามาใส่ใจ พยายามประพฤติปฏิบตั ติ วั เราให้อยู่ในทิศทางทีด่ งี าม แล้วชีวติ ของ
เราก็จะดําเนินไปได้อย่างราบรื่น พ่อแม่ก็จะมีความสุข เราก็จะเป็ นคนทีม่ คี วามกตัญ�ู
กตเวที ไปอยู่ทไ่ี หนย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองโดยถ่ายเดียว ขอฝาก
เรื่องความกตัญ�ูกตเวที เรื่องพระคุณของบิดามารดาให้กบั พวกเราทัง้ หลายทีเ่ ป็ นลูกๆ
จงระลึกอยู่เสมอทุกเมือ่ เชื่อวัน
อย่าลืมเป็ นอันขาดว่าการทีเ่ รามีตวั ตนขึ้นมาได้นนั้ ก็
เพราะบิดามารดาของเรา และหลังจากทีบ่ ดิ ามารดาได้ถงึ แก่กรรมตายไปแล้ว เรายัง
ทดแทนบุญคุณของท่านได้ดว้ ยการทําบุญอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กบั ท่าน เช่นวันนี้
เรามาทําบุญกัน ก็ขอให้เรากรวดนํา้ อุทศิ ส่วนกุศลให้กบั ท่าน ถ้าบิดามารดาได้ลว่ งลับไป
แล้วเผือ่ ท่านรออุทศิ ส่วนกุศลอันนี้อยู่ ท่านก็จะได้รบั ประโยชน์จากทีเ่ ราทําให้ในวันนี้
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๕

อจินไตย

๙ ธันวาคม ๒๕๔๓
พวกเราทุกคนนัน้ ถือว่าเป็ นผูม้ วี าสนา มีความดี มีโชคทีไ่ ด้มาพบกับพระพุทธศาสนา
แล้วก็มจี ติ ศรัทธา มีความเลือ่ มใสในพระพุทธเจ้า ในพระธรรมคําสอน และในพระอริย
สงฆ์สาวกทัง้ หลาย การทีเ่ ราได้มคี นอย่างพระพุทธเจ้าเป็ นผูน้ าํ ทาง ชี้ทางให้นนั้ ถือว่า
เป็ นสิง่ ทีห่ าได้ยาก เพราะคนอย่างพระพุทธเจ้าเป็ นคนแบบหนึ่งไม่มสี อง เป็ นคนทีไ่ ม่มี
ใครสามารถจะเทียบเท่าได้ ในเรื่องสติปญั ญา ความรู้ ความฉลาดทัง้ หลาย การทีเ่ ราได้
พระพุทธเจ้าเป็ นผูน้ าํ ทาง ก็เปรียบเหมือนคนตาบอดทีม่ คี นตาดีนาํ ทางให้ ถ้าไม่มคี นนํา
ทาง เวลาจะเดินไปไหนมาไหน ก็จะเป็ นความลําบากยากเย็น ไม่รู้วา่ จะเดินไปชนกับ
อะไรหรือเปล่า จะเดินตกหลุมตกบ่อทีไ่ หนบ้าง ก็ไม่สามารถจะรู้ได้ เวลาเดินก็ตอ้ งคลํา
ไป ค่อยๆไป ไม่สามารถจะไปไหนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เหมือนกับทีม่ คี นตาดีนาํ ทาง
ชีวติ จิตใจของเราก็เปรียบเหมือนคนตาบอด เพราะจิตใจเรานัน้ ยังมีอวิชชาความหลง
ความมืดบอดครอบงําจิตใจอยู่ ไม่สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆตามความเป็ นจริงได้ จึงต้อง
อาศัยคนทีต่ าดีอย่างพระพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวกทัง้ หลาย ผูท้ ม่ี ดี วงตาเห็นธรรม
สามารถทีจ่ ะรู้สง่ิ ต่างๆ ทีป่ ถุ ชุ นคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราทีย่ งั มีความมืดบอด มี
กิเลส มีอวิชชา ความหลงครอบงําจิตใจอยู่ ไม่สามารถทีจ่ ะรู้จะเห็นได้อย่างที่
พระพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวกทัง้ หลายทรงรู้ ทรงเห็นได้ เราจึงต้องพึง่ พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ เป็ นผูน้ าํ ทางพาเราไปสู่ทศิ ทางทีด่ ี ทีง่ าม คือนําไปสู่ความร่มเย็นเป็ นสุข
นัน่ เอง
สิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็นนัน้ หรือพระอริยสงฆ์สาวกทรงรู้ทรงเห็นนัน้ ท่าน
บอกว่ามีอยู่ ๔ อย่างด้วยกัน ทีเ่ หลือวิสยั ปุถชุ นคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราจะ
สามารถเข้าใจได้ คิดได้ดว้ ยตัวเอง คือคิดแล้วจะเกิดความเข้าใจได้นนั้ เป็ นไปไม่ได้ พระ
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พุทธองค์ทรงบอกว่าถ้าคิดไปแล้วจะทําให้เราเป็ นบ้าไปได้ หรือเสียสติไปได้ เพราะว่าเป็ น
เรื่องทีเ่ หนือความสามารถของสติปญั ญาของปุถชุ นคนธรรมดาจะสามารถเข้าใจได้ สิง่ ทัง้
๔ ประการนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า อจินไตย คือเหนือจินตนาการ เหนือความคิดอ่าน
ของปุถชุ นคนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราทีจ่ ะคิดแล้วเกิดความเข้าอกเข้าใจได้ อจินไตย
ทัง้ ๔ ประการนี้ประกอบไปด้วย
๑. พุทธวิสยั คือความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้านัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถทีจ่ ะ
หยังถึ
่ ง เข้าใจได้วา่ ทําไมพระพุทธเจ้าจึงทรงรู้ ทรงเห็น ทรงมีความสามารถมากมายก่าย
กอง ผิดจากมนุษย์คนธรรมดาสามัญ
๒. ฌานวิสยั คือเรื่องของฌานสมาบัติ เช่นทําไมคนเราบางคนถึงเข้าฌานนัง่ อยู่เฉยๆ ได้
เป็ นวันๆ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งกินข้าวไม่ตอ้ งหลับไม่ตอ้ งนอน สิง่ นี้เป็ นเรื่องของผูป้ ฏิบตั เิ ท่านัน้
จะรู้ จะเข้าใจได้ ถ้าคนทีไ่ ม่เคยประพฤติปฏิบตั มิ านัง่ คิด นอนคิดยังไงก็ไม่สามารถเข้าใจ
ได้ อย่างพวกเรานี้ เพียงแต่นงั ่ เฉยๆ แค่ ๑๕ นาที หรือครึ่งชัว่ โมงก็จะนัง่ กันไม่ได้อยู่
แล้ว แล้วทําไมคนบางคนจึงนัง่ หลับตานิ่งเฉยอยู่เป็ นวันๆได้ นี้คอื การเข้าฌานสมาบัติ
ซึง่ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีป่ ถุ ชุ นคนธรรมดาสามัญจะเข้าใจได้
๓. กรรมวิสยั เรื่องของกรรมนี้เป็ นเรื่องทีเ่ หนือวิสยั ของมนุษย์ปถุ ชุ นคนธรรมดาจะเข้าใจ
ได้วา่ เมือ่ ทํากรรมอันหนึ่งอันใดไว้แล้ว ผลทีจ่ ะตามมานัน้ จะเป็ นอย่างไร หรือการที่
มนุษย์หรือสัตว์ทงั้ หลายทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์หรือเป็ นสัตว์ในโลกนี้นนั้ ได้กระทําอะไร
มาในอดีต เรื่องนี้เราไม่สามารถทีจ่ ะรู้เห็นได้ เพราะเป็ นเรื่องข้ามภพข้ามชาติ พวกเราเห็น
ได้แต่สง่ิ ทีเ่ ป็ นอยู่ในชาติน้ ีเท่านัน้ เอง แต่เราไม่รู้วา่ ชาติก่อนมีจริงหรือเปล่า ชาติหน้ามีจริง
หรือเปล่า สิง่ เหล่านี้ไม่สามารถจะรู ไ้ ด้จากความนึกคิดของเราเอง แต่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะรู้ได้จาก
การประพฤติปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ คือต้องนัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนาเท่านัน้ จึงจะเข้าสู่ความ
จริงอันนี้ได้
๔. โลกวิสยั คือเรื่องของความเป็ นมาของโลกนี้ ว่าโลกนี้เป็ นมาอย่างไร เกิดขึ้นมาได้
อย่างไร มีใครเป็ นคนสร้างมาหรือเปล่า หรือไม่มคี นสร้าง เรื่องอย่างนี้เป็ นเรื่องทีเ่ หนือ
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วิสยั ของมนุษย์ทจ่ี ะสามารถรู้เห็นได้ เลยกลายเป็ นเรื่องทีถ่ กเถียงกันไปต่างๆนานา บาง
คนก็วา่ มีพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมา บางคนก็บอกว่าไม่มพี ระเจ้า ไม่มใี ครสร้างโลก เป็ นเรื่อง
ของเหตุ เป็ นเรื่องของปัจจัย เป็ นเรื่องของธาตุทง้ั ๖ คือ ดิน นํ้ า ลม ไฟ อากาศธาตุ
และวิญญาณธาตุ เมือ่ เกิดปฏิกริ ิยาขึ้นมาก็ทาํ ให้เกิดเป็ นโลก เป็ นดาว เป็ นเดือน เป็ น
สัตว์ เป็ นบุคคล อย่างนี้เป็ นต้น เป็ นเรื่องที่ถกเถียงกันมา
สิง่ เหล่านี้นนั้ ถ้าพวกเราปุถชุ นมานัง่ คิดกัน แล้วนํามาสนทนากัน มาถกเถียงกัน มันก็
เหมือนกับคนตาบอด ๕ คนทีไ่ ปลูบคลําตัวช้างในส่วนต่างกัน คนตาบอดคนหนึ่งไปคลํา
งวงช้างแล้วก็บอกว่าช้างนี้เหมือนงู อีกคนหนึ่งไปคลําทีห่ างช้างก็บอกว่าช้างนี้เหมือน
เชือก อีกคนหนึ่งไปคลําท้องช้างก็บอกว่าช้างนี้เหมือนฝาผนัง แต่ละคนนัน้ ก็ถูก เพราะ
สิง่ ทีต่ วั เองไปจับไปคลํามันก็เป็ นไปในลักษณะนัน้ ๆ แต่ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ เป็ นจริง
เพียงบางส่วนเท่านัน้ เอง เรื่องของอจินไตยนี้ก็เช่นกัน พวกเราเป็ นเหมือนกับคนตาบอด
ทีไ่ ปลูบคลําตัวช้าง ไปคลําถูกส่วนไหนก็บอกว่าช้างนัน้ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เป็ น
เหมือนกําแพงบ้าง เป็ นเหมือนเชือกบ้าง เป็ นเหมือนงูบา้ ง แต่มนั ไม่ตรงกับความเป็ นจริง
จะรู้จะเห็นความเป็ นจริงเหล่านี้ได้ ก็ต่อเมือ่ ได้ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม เจริญจิตตภาวนา
นัง่ ทําสมาธิ เจริญวิปสั สนาเท่านัน้ จึงจะสามารถเข้าอกเข้าใจได้ เพราะว่าการปฏิบตั จิ ติ ต
ภาวนานัน้ เป็ นการสร้างแสงสว่างให้เกิดขึ้นมาในจิตใจสร้างดวงตาแห่งธรรมให้เกิดขึ้น
ผูใ้ ดมีดวงตาเห็นธรรมแล้วผูน้ นั้ ย่อมเข้าใจ ย่อมรู้ในสิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้า พระอริย
สงฆ์สาวกทัง้ หลายท่านได้ทรงรู้ ทรงเห็น เพราะว่าสิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่ เพียงแต่วา่ จะมี
ตาดูหรือเปล่าเท่านัน้ เอง
ระหว่างคนตาดีกบั คนตาบอด
คนตาบอดย่อมไม่สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆทีค่ นตาดี
มองเห็นกันได้ แต่ถา้ มีใครบริจาคดวงตาให้เขา แล้วทําให้เขามองเห็นได้ เขาก็จะมองเห็น
สิง่ ต่างๆเหมือนกับคนตาดี ฉันใดสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวกทัง้ หลาย ทรง
รู้ทรงเห็นนัน้ ก็เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่เป็ นอยู่ แต่เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราปุถชุ นทัง้ หลายยังไม่สามารถเห็น
ได้ ยังไม่สามารถรู้ได้ เพราะว่าพวกเรายังขาดแสงสว่างแห่งธรรม ธัมโม ปทีโป หรือ
ดวงตาแห่งธรรมนัน่ เอง แต่สง่ิ เหล่านี้นนั้ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีส่ ุดวิสยั ของมนุษย์ปถุ ชุ นอย่าง
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พวกเรา เราจะเห็นสิง่ เหล่านี้ได้ถา้ มีศรัทธา คือเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอนว่
่
าเป็ น
สิง่ ทีเ่ ป็ นจริง พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจริง ไม่ได้ปนั้ ขึ้นมาหลอกพวกเรา ขอให้เราเชื่อ
แล้วน้อมเอาไปประพฤติปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระองค์ทรงสังสอน
่
คือทําแต่ความดี ละเว้นความ
ชัว่ ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ละความโลภ ความโกรธ ความหลง ด้วยการเจริญจิตต
ภาวนา นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา เมือ่ ได้บาํ เพ็ญจิตตภาวนา แล้ว จิตใจก็จะค่อยๆสะอาด
หมดจดขึ้นไปตามลําดับ จนกระทังในที
่ ส่ ดุ ก็จะชําระสิง่ สกปรก กิเลสเครื่องเศร้าหมอง
ความมืดบอดทีค่ รอบงําจิตใจให้หมดไปได้
เมือ่ ความมืดบอดหมดไปก็จะมีแต่ความสว่าง เพราะความสว่างและความมืดอยูด่ ว้ ยกัน
ไม่ได้ ถ้ามีสง่ิ หนึ่งต้องไม่มอี กี สิง่ หนึ่ง ถ้าไม่มสี ง่ิ หนึ่งก็ตอ้ งมีอกี สิง่ หนึ่ง คือถ้ามีความมืด
ก็ไม่มคี วามสว่าง ถ้ามีความสว่างก็ไม่มคี วามมืด เรื่องของจิตใจก็เช่นเดียวกัน พวกเรา
ปุถชุ นนัน้ ยังมีความมืดบอดอยู่ คือไม่สามารถรู้เห็นตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ ทรงเห็นได้
แต่ถา้ น้อมเอาสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนมาประพฤติปฏิบตั กิ บั ตัวเรา กับกาย วาจา ใจ
ของเราแล้ว จิตใจก็จะค่อยๆ สว่างขึ้นๆ แล้วก็จะค่อยๆเห็นสิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงรู้ ทรงเห็น จนในทีส่ ุดก็จะได้รู้ ได้เห็นทัง้ หมด เพราะเป็ นสิง่ ทีผ่ ูป้ ระพฤติปฏิบตั พิ งึ รู้
พึงเห็นได้
อย่างพระอรหันต์สาวกทัง้ หลาย เริ่มต้นท่านก็เป็ นปุถชุ นคนธรรมดาสามัญอย่างเราอย่าง
ท่านนี้เอง แต่หลังจากได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เกิดมีศรัทธา มี
วิริยะ คือมีความเชื่อ มีความขยันหมันเพี
่ ยรทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ติ ามในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอน
่
มีขนั ติ ความอดทน มีความอดกลัน้ เพราะการทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ติ ามใน
สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนได้
่
นนั้ ไม่ใช่เป็ นของง่าย แต่เป็ นเหมือนกับการปี นเขา
เหมือนกับการเข็นครกขึ้นภูเขา ไม่ใช่เป็ นการลงจากเขา ลงจากเขาเป็ นของง่าย แต่การ
ปี นขึ้นเขานี่เป็ นของยาก ฉันใดการกระทําความดี การละเว้นความชัว่ การบําเพ็ญจิตต
ภาวนานี้เป็ นของยาก แต่ไม่เหลือวิสยั ของปุถชุ นอย่างเราอย่างท่าน ซึง่ มีหลายท่านทัง้ ใน
อดีตและปัจจุบนั ทีส่ ามารถบรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั ได้ดว้ ยศรัทธาความเชื่อ ด้วยวิริยะ
ความขยันหมันเพี
่ ยร และด้วยขันติ ความอดทน
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ถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความฉลาดรู้เห็นอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้า และ
พระอรหันต์สาวกทัง้ หลายได้ทรงรู้ ทรงเห็น แล้วละก็ ขอให้พวกเราทัง้ หลายจงมีศรัทธา
ความเชื่อในพระธรรมคําสอน มีวริ ิยะ ความอุตสาหะ ความขยันหมันเพี
่ ยรทีจ่ ะประพฤติ
ปฏิบตั ิ ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า และมีขนั ติ มีความอดทน ต่อสูก้ บั ความยากลําบาก
ทัง้ หลาย แล้วในทีส่ ุด ผลอันประเสริฐทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระอรหันต์สาวกทัง้ หลายได้
พบ ก็จะเป็ นสิง่ ทีเ่ รา จะได้พบเหมือนกัน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๖

สัปปุรสิ ธรรม ๗
๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๓

มนุษย์กบั เดรัจฉานนัน้ มีทงั้ สิง่ ทีค่ ล้ายคลึงกันและมีสง่ิ ทีแ่ ตกต่างกัน สิง่ ทีค่ ล้ายคลึงมีอยู่
๔ ประการด้วยกันคือ ๑. สัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์ตอ้ งรับประทานอาหารเหมือนกัน ๒.
มีการขับถ่าย ๓. มีการพักผ่อนนอนหลับ ๔. มีการสืบพันธุ ์ นี่คอื สิง่ ทีม่ นุษย์และ
เดรัจฉานมีความคล้ายคลึงกัน สิง่ ทีแ่ ยกความเป็ นมนุษย์ออกจากเดรัจฉานนัน้ อยู่ท่ี
วิธีการกระทําสิง่ เหล่านี้ มนุษย์จะไม่เบียดเบียนกัน ไม่แก่งแย่งกัน ไม่ทาํ ร้ายกันในการ
ดํารงชีพ สัตว์เดรัจฉานต้องแก่งแย่งกันโดยการใช้กาํ ลังเป็ นหลัก ผูใ้ ดมีกาํ ลังมากกว่าผู ้
นัน้ ย่อมได้มากกว่า มนุษย์เป็ นสัตว์ทเ่ี จริญ เป็ นสัตว์ทป่ี ระเสริฐ เป็ นสัตว์ทร่ี ู้วา่ ทุกๆ ชีวติ
ทีเ่ กิดมาในโลกนี้นนั้ มีความปรารถนาทีจ่ ะมีความสุขด้วยกันทุกๆชีวติ ไม่มใี ครอยากจะ
เจอความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด มนุษย์จงึ มีความเคารพในสิทธิมนุษยชนของแต่ละ
บุคคล สิทธิทจ่ี ะอยู่ดว้ ยกันด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข ไม่วา่ จะเป็ นการดํารงชีพ การ
ขับถ่าย การพักผ่อนนอนหลับ การสืบพันธุก์ ็ดี หรือจะทําอะไรก็ดี ย่อมต้องทําด้วยความ
สุจริต ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื หรือกับตัวเอง
ความประเสริฐของมนุษย์นนั้ ไม่ได้อยู่ทร่ี ูปร่างหน้าตา
แต่อยู่ทค่ี ุณธรรมประจําจิตใจ
เรียกว่าสัปปุริสธรรม ธรรมของสัตบุรุษ ของคนดี มีอยู่ ๗ ประการคือ ๑. รู เ้ หตุ ๒. รู ้
ผล ๓. รู ต้ น ๔. รู บ้ คุ คล ๕. รู ส้ งั คม ๖. รู ป้ ระมาณ ๗. รู ก้ าล นี่คอื สิง่ ทีม่ นุษย์สามารถจะ
รู้ได้ เพราะมีผูค้ อยให้การอบรมสังสอนเช่
่
นบิดามารดา ครู บาอาจารย์ ซึง่ ต่างจากพวก
สัตว์เดรัจฉานทีข่ าดผูค้ อยให้การอบรมสังสอน
่
การทีจ่ ะเป็ นมนุษย์หรือเป็ นเดรัจฉานนัน้
ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั รูปร่างโดยถ่ายเดียว มนุษย์อาจจะไม่เป็ นมนุษย์ก็ได้ถา้ หากขาดคุณธรรม
ทัง้ ๗ ประการนี้ คือประเภททีม่ รี ่างกายเป็ นมนุษย์แต่จติ ใจไม่ได้เป็ นมนุษย์ บุคคลที่
ต้องการจะรักษาความเป็ นมนุษย์ เป็ นสัตบุรุษ เป็ นคนดีไว้ ต้องคอยรักษาสัปปุริสธรรม
ทัง้ ๗ ประการนี้ไว้ ด้วยการศึกษาแล้วนําเอาไปประพฤติปฏิบตั ิ
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๑. การรู้เหตุคอื รู้วา่ การกระทําทางกาย ทางวาจา ทางใจนัน้ เป็ นเหตุ เมือ่ กระทําไปแล้ว
ย่อมมีผลตามมา ถ้าอยากได้ผลทีด่ ี การกระทําต้องดี คือสุจริตกาย สุจริตวาจา และ
สุจริตใจ เช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการ
ประพฤติผดิ ประเวณี ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา นี้คอื
การกระทําทีส่ ุจริตเป็ นเหตุทด่ี ี เมือ่ ทําไปแล้วจะนํามาซึง่ ผลทีด่ ี นี่คอื การรู้เหตุ
๒. การรู้ผลคือรู้วา่ สิง่ ทีต่ ามมาจากเหตุคอื ผล ผลทีต่ ามมาจากการกระทํามีอยู่ ๓ อย่าง
คือความสุข ความทุกข์ และความไม่สุขไม่ทกุ ข์ ผูท้ ป่ี รารถนาความสุข ไม่ปรารถนา
ความทุกข์ ต้องรู้วา่ ความสุข ความทุกข์นนั้ เป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําทางกาย วาจา
ใจ การกระทําความชัว่ มีความทุกข์เป็ นผล การกระทําความดีมคี วามสุขเป็ นผล อย่าง
วันนี้ญาติโยมมาทําบุญถวายทานให้กบั พระสงฆ์องค์เจ้า ถือว่าเป็ นการกระทําทีด่ ี เพราะ
ทําไปแล้วไม่มใี ครเดือดร้อน ทุกคนสบายใจ ทุกคนมีความสุข ผูใ้ ห้ก็มคี วามสุข ผูร้ บั ก็มี
ความสุข ถือว่าเป็ นการทําความดี แต่ถา้ เมือ่ คืนนี้ไปกินเหล้าเมายา แล้วขับรถไปชนผู อ้ น่ื
เข้า ปัญหาก็ตามมา คนทีถ่ ูกรถชนก็มคี วามทุกข์ คนขับรถก็มคี วามทุกข์ นี่คอื การกระทํา
ทีไ่ ม่ดี เพราะทําไปแล้วทําให้ผูอ้ น่ื และตนเองเดือดร้อน ถ้ารู้จกั เหตุดชี วั ่ ย่อมทําดีละชัว่
ผลทีต่ ามมาย่อมเป็ นผลดีโดยถ่ายเดียว คือพยายามกระทําความดี นี่คอื การรู้ผล
๓. การรู้จกั ตนคือการรู้จกั ตัวเราเอง รู้วา่ เราเป็ นใคร เป็ นผูช้ ายหรือเป็ นผูห้ ญิง เป็ นเด็ก
หรือเป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นพระหรือเป็ นฆราวาส คนเราเกิดมาย่อมมีความแตกต่างกัน บางคน
เกิดมาเป็ นผูช้ าย บางคนเกิดมาเป็ นผูห้ ญิง เป็ นผูช้ ายต้องทําตัวอย่างไร เป็ นผูห้ ญิงต้อง
ทําตัวอย่างไร ถ้าเป็ นผูช้ ายแล้วทําตัวเป็ นผู ้หญิงก็เป็ นบุคคลทีผ่ ดิ เพี้ยน แปลกประหลาด
คนอืน่ ตําหนิตเิ ตียนได้ คนอืน่ ไม่คบค้าสมาคมด้วย เพราะคิดว่าเป็ นคนสติไม่ดี ต้องรู้จกั
ประพฤติตนให้สมควรแก่ฐานะของตน ต้องรู้จกั วางตัวให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน เป็ น
ผูห้ ญิงก็ตอ้ งวางตัวอย่างหนึ่ง เป็ นผูช้ ายก็ตอ้ งวางตัวอีกอย่างหนึ่ง เป็ นฆราวาสก็ตอ้ งวาง
ตัวอย่างหนึ่ง เป็ นพระก็ตอ้ งวางตัวอีกอย่างหนึ่ง เป็ นผูน้ าํ ก็ตอ้ งวางตัวอย่างหนึ่ง เป็ นผู ้
ตามก็ตอ้ งทําตัวอีกแบบหนึ่ง แต่ละคนนัน้ มีสมมุตไิ ม่เหมือนกัน ฐานะไม่เหมือนกัน
ทุกๆคนต้องรู้จกั ตัวเอง และประพฤติตนให้ถูกต้อง ถ้าประพฤติผดิ แล้วจะทําให้อยู่ใน
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สังคมไม่ได้ ต้องถูกขับออกจากสังคม หรือไม่ก็ถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง เพราะว่าเมือ่
กระทําตัวเองไม่เหมาะสมแล้วก็จะไปสร้างความวุน่ วาย สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผูอ้ น่ื
ทําให้สงั คมนัน้ ไม่อยู่เย็นเป็ นสุข เราจึงต้องรู้จกั ตน แล้วก็ประพฤติตนให้ถูกต้องตาม
ฐานะของตน นี่คอื การรู้ตน
๔. การรู้บคุ คล คือรู้ผูอ้ น่ื เช่นรู้พ่อ รู้แม่ รู้พ่ี รู้นอ้ ง รู้ญาติสนิทมิตรสหาย รู้บคุ คลต่างๆ
ทีม่ าเกี่ยวข้องกับเรา บุคคลต่างๆเหล่านี้มฐี านะแตกต่างกัน การประพฤติปฏิบตั ติ ่อ
บุคคลเหล่านี้ก็มคี วามแตกต่างกันไป บิดามารดา ครู บาอาจารย์ตอ้ งให้ความเคารพ
เพราะท่านสูงกว่าเรา ท่านมีพระคุณต่อเรา จะตีตวั เสมอท่านไม่ได้ บุคคลอืน่ ๆนัน้ ทีส่ ูง
กว่าเราก็มี เท่าเราก็มี ตํา่ กว่าเราก็มี เช่นเพือ่ นฝูงทัง้ หลายเป็ นบุคคลทีม่ ฐี านะเท่ากับเรา
ลูกหลานของเรามีฐานะตํา่ กว่าเรา วิธีทเ่ี ราจะประพฤติปฏิบตั ติ ่อบุคคลเหล่านี้ก็แตกต่าง
กันไป ไม่ปฏิบตั ติ ่อทุกๆคนเหมือนกัน เราต้องศึกษาและประพฤติปฏิบตั กิ บั บุคคล
เหล่านี้ให้ถูกต้องกับฐานะของเขา ถ้าทําได้เราจะเป็ นบุคคลทีส่ วยงาม จะอยู่กบั ใครทีไ่ หน
ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียว นี่คอื การรู้บคุ คล
๕. การรู้สงั คม หมายถึงการรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของสังคม สถานทีต่ ่างๆมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีแตกต่างกัน เวลามาวัดเจอพระพุทธรูปก็ตอ้ งกราบไหว้ ไม่ใช่
พอเห็นพระพุทธรูปแล้วเกิดความคึกคะนองขึ้นมา ก็ปีนขึ้นไปนัง่ บนตัก ปี นขึ้นไปนัง่ บน
ไหล่ เช่นชาวต่างประเทศบางคนทีไ่ ม่รู้จกั ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมไทย เวลา
พบเห็นพระพุทธรูป เกิดความคึกคะนองก็ปีนขึ้นไปนัง่ บนตักบนไหล่ พอคนไทยชาว
พุทธเห็นเขาก็ไม่พอใจ ไปแจ้งตํารวจมาจับ ทําให้ตอ้ งเสียค่าปรับไป นี่เป็ นเพราะว่าไม่
รู้จกั ขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม เมือ่ อยู่ในสังคมไหนก็ตอ้ งศึกษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคมนัน้ แล้วประพฤติปฏิบตั ติ าม จะทําให้อยู่ในสังคมนัน้ ได้ดว้ ยความ
สงบสุข นี่คอื การรู้สงั คม
๖. การรู้จกั กาลคือการรู้เวลา การกระทําสิง่ ต่างๆนัน้ จะต้องมีกาล มีเวลา เมือ่ มีกจิ กรรม
ทีจ่ ะต้องทํา ถ้าไปผิดเวลาก็ไม่สามารถทีจ่ ะทํากิจนัน้ ได้ เช่นเวลาทีจ่ ะเอาอาหารมาถวาย
กับพระทีว่ ดั นี้ ต้องมาแต่เช้าเพราะว่าพระทีน่ ่ีท่านจะฉันแต่เช้า ท่านฉันมื้อเดียว ถ้าเอา
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อาหารมาถวายตอนเพล จะไม่มพี ระมารับประเคนเพราะท่านไม่ฉนั เพล จึงต้องรู้จกั กาล
ต้องรู้วา่ จะทําอะไร ต้องทําเวลาไหน นี่คอื การรู้กาล
๗. การรู้จกั ประมาณคือการรู้จกั ความพอดีนนั ่ เอง เช่นในการรับประทานอาหารนี้ ถ้า
รับประทานมากเกินไปก็ไม่ดี ทําให้ร่างกายอ้วนเกินไป ทําให้เกิดโรคภัยเบียดเบียนได้
ถ้ารับประทานน้อยจนเกินไป ร่างกายก็ไม่ได้รบั สารอาหารเท่าทีค่ วร ทําให้ร่างกาย
อ่อนแอ ทําให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ ต้องรู้จกั ประมาณ รู้จกั ความพอดี ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่องอาหารก็ดี เรื่องเสื้อผ้าก็ดี เรื่องของใช้ต่างๆก็ดี ควรมีพอประมาณตามความจําเป็ น
ไม่ใช่ตามความอยาก พอมี พอใช้ พออยู่ พอเป็ น พอไป ไม่มากเกินไป ไม่นอ้ ยเกินไป มี
เท่าทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้ก็พอ ถ้ารู้จกั ประมาณ จะอยู่ได้อย่างสบาย เพราะกิเลสตัณหาความ
อยากไม่สามารถมารุมเร้าจิตใจเราได้
คนเราทุกวันนี้ทอ่ี ยู่กนั ไม่ค่อยมีความสุข เพราะถูกอํานาจของความโลภของความอยาก
ครอบงําจิตใจ มีเท่าไรก็ไม่รู้จกั พอ เห็นคนอืน่ เขามีอะไรก็อยากจะมีเหมือนเขา เพราะไม่
รู้จกั ประมาณนัน่ เอง เราต้องใช้เหตุใช้ผลถามตัวเองว่า การทีเ่ ราจะต้องมีอย่างนัน้ มี
อย่างนี้ มีความจําเป็ นหรือเปล่า ถ้าไม่มคี วามจําเป็ น ก็ขอให้ตดั ใจเสีย บอกว่าไม่มกี ็ไม่
เป็ นไร ไม่มกี ็ไม่ตาย ถามตัวเราเองว่าถ้าไม่ได้สง่ิ เหล่านี้แล้วเราจะตายหรือเปล่า เช่นสมัย
นี้มโี ทรศัพท์มอื ถือใช้กนั ใครๆก็อยากจะมีกนั เมือ่ ก่อนนี้ไม่มโี ทรศัพท์มอื ถือ เราอยู่กนั
ได้หรือเปล่า ไม่มโี ทรศัพท์มอื ถือนี่เราจะตายหรือเปล่า ถ้าไม่มกี าํ ลังทรัพย์ก็อย่าไปอยาก
สูเ้ ก็บเงินเก็บทองไว้ไม่ดกี ว่าหรือ เผือ่ วันข้างหน้าเกิดเราตกทุกข์ได้ยากไม่มงี านทํา เงิน
ฝากในธนาคารจะเป็ นทีพ่ ง่ึ ยามยากของเรา
ทุกครัง้ ทีจ่ ะใช้จ่ายเงินทอง ซื้อข้าวซื้อของนัน้ ขอให้รู้จกั ประมาณ ใช้เหตุ ใช้ผล ถาม
ตัวเองก่อนว่าจําเป็ นไหมทีต่ อ้ งมีสง่ิ เหล่านี้ ถ้าไม่มคี วามจําเป็ น สูเ้ อาเงินเก็บไว้จะไม่ดกี ว่า
หรือ เก็บไว้ในธนาคารก็ได้ดอกเบี้ย แต่ถา้ เอาไปซื้อของใช้มนั ก็หมดไป ของทีซ่ ้อื มาแล้ว
จะเอาไปขายก็ขายไม่ได้ราคา ถ้ารู้จกั ประมาณแล้วชีวติ ของเราจะอยู่ได้ดว้ ยความร่มเย็น
เป็ นสุขเพราะมีเงินมีทองเหลือใช้นนั ่ เอง ถ้าไม่รู้จกั ประมาณ เมือ่ เงินทองไม่พอใช้เพราะว่า
ใช้เงินเกินฐานะของตัวเอง เมือ่ รายรับไม่พอกับรายจ่ายก็ตอ้ งไปหามาให้พอ หาด้วย
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ความสุจริตไม่ได้ก็ตอ้ งหามาด้วยความทุจริต ต้องไปปล้น ไปจี้ ไปลักทรัพย์ ไปทําทุจริต
ผิดศีล
เมือ่ ทําสิง่ ทีท่ จุ ริตแล้วก็ตอ้ งถูกเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองจับเข้าคุกเข้าตะรางหมด
อิสรภาพ มีแต่ความทุกข์ นี่คอื การรู้ประมาณ
ถ้าอยากจะอยู่แบบไม่มคี วามทุกข์ก็ตอ้ งมีคณ
ุ ธรรมทัง้ ๗ ประการนี้ คือ รู เ้ หตุ รู ผ้ ล รู ้
ตน รูบ้ คุ คล รู ส้ งั คม รู ก้ าล รูป้ ระมาณ ถ้าสามารถประพฤติปฏิบตั ติ ามคุณธรรมทัง้ ๗
ประการนี้ได้ ก็ถอื ได้วา่ เป็ นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบ เป็ นสัตบุรุษ เป็ นคนดี แต่ถา้ ไม่
สามารถรักษาคุณธรรมเหล่านี้ได้ก็แสดงว่าจิตใจเริ่มเสือ่ มลงไปสู่ความเป็ นเดรัจฉาน
นัน่ เอง เมือ่ ตายไปย่อมไปสู่ความเป็ นเดรัจฉานอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่
เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๗

พระอริยบุคคล
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๓

พุทธศาสนิกชนคือบุคคลทีม่ คี วามเชื่อและความเลือ่ มใสในพุทธศาสนา ประกอบด้วย
พุทธบริษทั ๔ คือ อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ ภิกษุณี รวมทัง้ สามเณรและญาติโยมทัวๆไป
่
ตามหลักพระธรรมคําสอน ทุกๆคนทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน มีสทิ ธิ์ทจ่ี ะ
บรรลุเป็ นพระอริยบุคคล เป็ นพระอรหันต์ได้ดว้ ยกันทุกๆคน เราคงเคยได้ยนิ ว่าในสมัย
พุทธกาล มีผูบ้ รรลุธรรมเป็ นพระอริยบุคคลกันเป็ นจํานวนมาก มีทงั้ หญิง ชาย ฆราวาส
นักบวช เด็ก ผูใ้ หญ่ เพราะว่า การบรรลุธรรมเป็ นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้นนั้ ไม่ได้
ขึ้นอยู่ทเ่ี พศ ทีว่ ยั ทีอ่ ายุ ไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องเป็ นพระภิกษุเท่านัน้ ถึงจะเป็ นพระ
อริยบุคคลได้ ทุกๆคนทีป่ ระพฤติปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า คือ
ทําบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ เจริญวิปสั สนา
ทําให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง ในสภาวธรรมทัง้ หลายว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ เป็ น
ของทีไ่ ม่มตี วั ตน ย่อมบรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ใดขัน้ หนึ่งได้ดว้ ยกันทุกๆคน
มีคนทูลถามพระพุทธเจ้าว่า เมือ่ ไหร่พระอรหันต์จงึ จะหมดไปจากโลกนี้ พระพุทธองค์
ทรงตรัสตอบไปว่า ตราบใดที่ยงั มีผูป้ ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม ตราบนั้น พระอรหันต์
จะยังไม่หมดสิ้นไปจากโลกนี้ พระพุทธองค์ไม่ได้มอบความเป็ นพระอริยบุคคล ความ
เป็ นพระอรหันต์ไว้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ได้มอบไว้ให้กบั พระภิกษุสามเณร ภิกษุณี
ไม่ได้มอบไว้ให้แก่ฆราวาส ไม่ได้มอบไว้ให้กบั ผูช้ ายหรือผู ้หญิง ผูใ้ หญ่หรือเด็ก แต่ท่าน
ทรงมอบไว้ให้กบั ผู ้ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ ซึง่ เป็ นได้ทกุ เพศทุกวัย อย่างในสมัยพุทธกาล
สุภาพสตรีทเ่ี ป็ นพระอริยบุคคลก็มี อย่างนางวิสาขานี่ก็ได้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน เธอเป็ น
ผูม้ จี ติ ศรัทธาสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าไว้อยู่จาํ พรรษา เป็ นพระเจ้าแผ่นดินก็มี อย่าง
พระเจ้าสุทโธทนะซึง่ เป็ นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้า ก็ทรงบรรลุเป็ นพระอริยบุคคล
เหมือนกัน หรือแม้กระทังเทวดา
่
อย่างพระพุทธมารดาก็บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลเช่นกัน
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เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ทรงโปรดแสดงธรรมให้กบั พระพุทธมารดา
ตลอดเวลาหนึ่งพรรษา จนกระทังพระพุ
่
ทธมารดาได้บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขึ้นมา
หรือแม้กระทังฆราวาสผู
่
ช้ ายก็สามารถบรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์ได้ ดังทีม่ เี รื่องอยู่เรื่อง
หนึ่ง คือมีชายคนหนึ่ง ได้เข้ามากราบทูลถามธรรมะกับพระพุทธเจ้าในขณะทีพ่ ระพุทธ
องค์ทรงบิณฑบาต ให้พระพุทธองค์ทรงสังสอนธรรมะที
่
เ่ ป็ นแก่นของธรรม พระองค์จงึ
แสดงธรรมโปรดชายคนนัน้ ว่า เธอจงประพฤติปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้ ในสิ่งที่เธอเห็นนั้น จง
สักแต่ว่าเห็น ในสิ่งที่เธอได้ยิน จงสักแต่ว่าได้ยิน ในสิ่งที่เธอได้ดมกลิ่น จงสักแต่ว่าดม
กลิ่น ในสิ่งที่เธอได้ล้ มิ รส จงสักแต่ว่าได้ล้ มิ รส และในสิ่งต่าง ๆที่เธอได้สมั ผัสนั้น จง
สักแต่ว่าได้สมั ผัส อย่าได้มีตวั ตนของเธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ ให้เป็ นสักแต่ว่า
ให้เห็นว่าเป็ นสิ่ง ที่เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไป เสียงมากระทบหู รับรู้ แล้วก็ดบั ไป อย่า
เอาตัวตนไปรับรู้ ว่าเราได้ยนิ เราได้ฟงั เราได้เห็น ให้เอาตัวรู้เป็ นผูร้ บั รู้ คือ เวลาเห็น
อะไรก็สกั แต่วา่ เห็น ให้รู้วา่ ได้เห็น แล้วก็ปล่อยวางตามความเป็ นจริงไม่ไปยึดไปถือว่า
เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล ว่าเป็ นหญิง เป็ นชาย เป็ นเขา เป็ นเรา ว่าดีหรือชัว่ คือให้สกั แต่วา่
เห็นเฉยๆ ได้ยนิ เฉยๆ ได้ฟงั เฉยๆ ได้ดมกลิน่ เฉยๆ ได้สมั ผัสสิง่ เหล่านี้เฉยๆ ให้เห็นว่า
สิง่ เหล่านี้เป็ นของไม่เทีย่ ง เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไป ผ่านไป
หลังจากได้ฟงั ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้ทรงสังสอนแล้ว
่
ก็กราบทูลลา
พระพุทธเจ้าไป พระพุทธองค์ก็ทรงดําเนินบิณฑบาตต่อไป จนกระทังเสร็
่ จการบิณฑบาต
ขณะทีพ่ ระพุทธองค์ทรงดําเนินกลับสู่ทป่ี ระทับ ก็พบชายคนนัน้ นอนตายอยู่ข ้างถนน ถูก
วัวขวิดตาย พระพุทธองค์จงึ รับสังให้
่ นาํ ศพชายคนนี้ไปทําการฌาปนกิจ เสร็จแล้วทรง
รับสังให้
่ สร้างสถูปเพือ่ บรรจุอฐั ขิ องชายคนนี้ไว้ ในสมัยพุทธกาลนัน้ ผูท้ จ่ี ะได้รบั การ
บรรจุอฐั เิ ก็บไว้ในพระสถูปนัน้ มีบคุ คลเพียง ๔ ประเภทเท่านัน้ คือ ๑. พระมหา
จักรพรรดิ ๒. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๓. พระปัจเจกพุทธเจ้า ๔. พระอรหันต์
พระพุทธองค์ได้ทรงรับสังว่่ า ชายคนนัน้ ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์แล้ว เพราะเธอสามารถ
ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระองค์ทรงสังสอนได้
่
ชายคนนัน้ ก็เลยได้บรรลุธรรมขึ้น เพียงได้ฟงั
ธรรมะสัน้ ๆเท่านัน้ คือ ทรงสอนไม่ให้ยดึ ไม่ให้ตดิ ไม่ให้หลงว่ามีตวั ตนนัน่ เอง
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ทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ ไม่ใช่ตวั ตน ร่างกายของเราก็ไม่ใช่ตวั ตน ร่างกายของเราเป็ นมาจาก
อาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไป อาหารก็มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เมือ่ มารวมตัวขึ้นก็
เป็ นรูปร่าง มีอาการ ๓๒ มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็ นต้น อยู่ได้สกั
ระยะหนึ่ง ก็เกิดการเสือ่ ม เกิดการแตกสลาย กลับไปสู่ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ นี่คือ
ธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เป็ นธาตุทงั้ สิ้น สิง่ ต่างๆทีเ่ รารับรู้ผ่านมาทาง
ตาก็ดี ทางหูก็ดี ทางจมูกก็ดี ทางลิ้นก็ดี ทางร่างกายก็ดี ทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ ไม่มตี วั ตน
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่จรี งั ถาวร ไม่เป็ นสิง่ ทีค่ วรไปยึดไปติด ว่าเป็ นเรา เป็ นของๆเรา ถ้าสามารถ
ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอนสั
่
น้ ๆนี้ได้แล้ว จิตใจจะมีแต่ความสุข มีแต่ความ
สบายใจ เพราะจิตใจไม่ตดิ ไม่ยดึ กับสิง่ เหล่านี้
ทุกวันนี้พวกเราทุกข์กบั อะไร ก็ทกุ ข์กบั สิง่ ของทีเ่ ป็ นของๆเรา ถ้าเป็ นของคนอืน่ เราก็ไม่
เดือดร้อน เช่นเวลาบ้านคนอืน่ ไฟไหม้ เราก็ไม่เดือดร้อน แต่ถา้ เป็ นบ้านของเราเกิดไฟ
ไหม้ขึ้นมา เราก็รอ้ งห่มร้องไห้ ถ้ารถของเราหายไป เราก็เศร้าโศกเสียใจ ถ้าเป็ นรถของ
คนอืน่ หายไป เราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ ทัง้ ๆทีบ่ า้ นก็เป็ นบ้านเหมือนกัน รถก็เป็ นรถ
เหมือนกัน หายไปเหมือนกัน แต่ทาํ ไมบ้านของคนอืน่ เราไม่เดือดร้อน บ้านของเรา เรา
เดือดร้อน เวลาร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วย เราทําไมถึงทุกข์ใจ แต่เวลาคนอืน่ เขาเจ็บไข้
ได้ป่วย เราถึงไม่ทกุ ข์ใจ ก็เพราะว่า ใจของเราไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกายของเขา แต่ไปยึดไป
ติดกับร่างกายของเรา เมือ่ ร่างกายนี้ไม่เป็ นไปตามทีป่ รารถนา เราก็เกิดทุกข์ใจขึ้นมา เกิด
ความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา เพราะความหลง เพราะความไม่เข้าใจ ในสภาวธรรม
ทัง้ หลายทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า สัพเพธัมมาอนัตตา ธรรมทัง้ หลายไม่มีตวั ตน ไม่
มีอะไรทีเ่ ป็ นของๆเรา ทีเ่ รายึดว่าร่างกายนัน้ เป็ นของๆเรา ก็เพราะว่าเรามีความหลง มี
ความมืดบอด เหมือนคนตาบอดทีไ่ ปคลําท้องช้างก็วา่ เป็ นกําแพง ไปคลําหางช้าง ก็วา่
เป็ นเชือก ไปคลําทีง่ วง ก็วา่ เป็ นงู
พวกเราเมือ่ ตายไปจากภพก่อนชาติก่อนก็มาเกิดในชาติน้ ี โดยดวงวิญญาณของพวกเรา
เข้าไปครอบครองร่างกายทีอ่ ยู่ในท้องแม่ซง่ึ ไม่ได้เป็ นของๆเรา แต่เป็ นของพ่อของแม่ทม่ี า
ผสมกัน แล้วก็ยดึ ว่าเป็ นร่างกายของเรา เหมือนกับการซื้อรถยนต์มาคันหนึ่ง เมือ่ ก่อน
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มันไม่ใช่ของๆเรา แต่หลังจากทีซ่ ้อื มาแล้วก็กลายเป็ นของๆเรา และเมือ่ ได้มาเป็ นของๆ
เราปั๊บ เราก็ไปยึด ไปติด ไปหวง ไปห่วง เวลามันเกิดเป็ นอะไรขึ้นมา ก็เกิดความทุกข์ใจ
เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา นี่คือการสร้างความทุกข์ให้กบั ตัวเอง ด้วยความโง่เขลาเบา
ปัญญานัน่ เอง พระพุทธองค์จงึ ทรงสังสอนให้
่
พวกเรา ให้รู้เห็นสภาพความเป็ นจริงของสิง่
ทัง้ หลาย ให้ปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางแล้ว จะไม่ทกุ ข์กบั สิง่ นัน้ ๆ แล้วจะมีแต่ความสบาย
ใจ มีความสุขกับข้าวของเงินทอง กับบุคคลต่างๆทีม่ อี ยู่ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องพลัดพราก
จากสิง่ เหล่านี้ บุคคลเหล่านี้ไป จะไม่เดือดร้อน จะไม่ทกุ ข์ใจ เพราะไม่ได้ยดึ ว่าเป็ นของๆ
เรานัน่ เอง
พระพุทธองค์จงึ สอนให้พวกเรา ศึกษาสิง่ เหล่านี้อย่างต่อเนื่องและปฏิบตั ิ เพือ่ ปล่อยวาง
สิง่ เหล่านี้ โดย ๑. การทําบุญให้ทาน ๒. การรักษาศีล ๓. การเจริญจิตตภาวนา ทํา
สมาธิและเจริญวิปสั สนา พยายามปฏิบตั ิ เพราะการกระทําเหล่านี้เป็ นเครื่องมือ ทีจ่ ะ
ช่วยให้เราปล่อยวางได้ เหมือนเวลาขับรถไปแล้วเกิดยางแตกขึ้นมา ต้องเปลีย่ นยาง ถ้า
ไม่มเี ครื่องมือเราก็ไม่สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นยางได้ เพราะว่าการจะยกล้อขึ้นมา เพือ่ ถอดล้อ
ออกโดยลําพังย่อมเป็ นไปไม่ได้ แต่ถา้ มีเครื่องมือทีต่ ดิ มากับรถ เช่นมีแม่แรง มีเครื่องมือ
ทีจ่ ะมาขันน๊อตออก เราก็สามารถทีจ่ ะใช้แม่แรงนี้ยกล้อรถให้ลอยขึ้นมา แล้วใช้กญ
ุ แจ
ขันน๊อตต่างๆออกมา เราก็สามารถทีจ่ ะเปลีย่ นยางได้ โดยอาศัยเครื่องมือทีต่ ดิ มาในรถ
ฉันใด ถ้าเราต้องการทีจ่ ะปล่อยวาง ความยึดมัน่ ถือมัน่ ความเป็ นตัวเป็ นตน ความเป็ น
เรา เป็ นของๆเรานัน้ เราก็ตอ้ งอาศัยเครื่องมือ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้กบั พวกเรา
เครื่องมือนัน้ ก็คอื ทาน ศีล ภาวนานัน้ เอง
ขอให้ทาํ บุญทําทานอยู่อย่างสมํา่ เสมอ ไม่ได้ทาํ บุญเพือ่ หวังรํา่ หวังรวย หวังให้ได้อะไร
แต่ทาํ บุญเพือ่ ตัดความยึดติดในวัตถุ ข้าวของ เงินทอง ว่าเป็ นของๆเรา สิง่ ไหนทีเ่ ป็ น
ส่วนเกิน ก็เอาไปแจกจ่ายผูอ้ น่ื ช่วยเหลือผูอ้ น่ื โดยถือว่าสิง่ เหล่านี้ไม่ใช่เป็ นของๆเรา
อย่างแท้จริง ตายไปก็เอาไปไม่ได้สกั อย่างเดียว แต่ถา้ เราเอาไปให้ผูอ้ น่ื เอาไปแจกจ่ายให้
ผูอ้ น่ื เราจะได้ตดั กิเลส ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีอ่ ยู่ภายในจิตใจของเรา
เช่นเดียวกับการรักษาศีล ก็เป็ นการตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง และการทําให้
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จิตเป็ นสมาธิ ทําจิตให้สงบนัน้ ก็เป็ นการทําให้ความโลภ ความโกรธ และความหลงนัน้
สงบตัวลง ทําให้มนั เบาบางลง ทําให้มนั น้อยลง แล้วการเจริญวิปสั สนาปัญญา ก็
เหมือนกับเอามีด มาตัด มาฟัน ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดสิ้นไปจากจิต
จากใจ เมือ่ เราดําเนินตามทางแห่ง ทาน ศีล ภาวนา อย่างต่อเนื่อง ในทีส่ ุดเราก็จะ
สามารถปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้
ต่อไปเวลาได้สมั ผัสรับรู้อะไร ก็สกั แต่วา่ ได้เห็น สักแต่วา่ ได้ยนิ สักแต่วา่ ได้ดมกลิน่ สัก
แต่วา่ ได้ล้มิ รส สักแต่วา่ ได้สมั ผัส จะไม่มคี วามยินดียนิ ร้ายกับสิง่ เหล่านี้ จะปล่อยวางสิง่
เหล่านี้ได้ ถ้าปล่อยวางได้แล้ว จิตใจก็จะมีแต่ความสุข ความสบายใจ จึงขอฝากธรรมะ
เรื่องของการประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ให้บรรลุเป็ นพระอริยบุคคล ว่าการเป็ นอริยบุคคลนัน้
ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นพระภิกษุสงฆ์เท่านัน้
ขอให้เป็ นผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบทีเ่ รียกว่าสุ
ปฏิปนั โน ผูน้ นั้ แหละจะเป็ นพระอริยบุคคล ผูน้ นั้ แหละคือ สังฆรัตนะ คือพระสงฆ์ท่ี
เป็ นสรณังคัจฉามิ เป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรานัน่ เอง ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นผูน้ ุ่งเหลืองห่มเหลืองโดย
ถ่ายเดียว แต่ตอ้ งเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั ดิ ี ทีเ่ รียกว่าสุปฏิปนั โน จะเป็ นหญิง เป็ นชายก็ได้ เป็ น
เด็กหรือผูใ้ หญ่ก็ได้ มันขึ้นอยู่กบั ความสามารถทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ เอง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๘

มรรค ๔ ผล ๔ นิ พพาน ๑
๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๓

ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษาทีพ่ ระพุทธองค์ทรงอุทศิ ตนประกาศพระธรรมสังสอนโลก
่
นัน้ พระพุทธองค์ทรงประกาศสังสอนอยู
่
่ทกุ ๆวัน พระธรรมคําสอนจึงมีมากมาย ที่
รวบรวมไว้ในพระไตรปิ ฏกก็มถี งึ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แต่ถงึ แม้พระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าจะมีมากมายเท่าไรก็ตาม เนื้อหาสาระคําสอนของพระพุทธองค์นนั้ สรุป
รวมเป็ นหัวข้อใหญ่ๆได้ ๓ หัวข้อด้วยกัน คือ ๑. ละการกระทําบาปทัง้ ปวง ๒. ทําความ
ดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ๓. ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด คือชําระความโลภ ความโกรธ
ความหลง ให้ออกไปจากจิตจากใจ นี่คอื เนื้อหาสาระของพระธรรมคําสอนทีพ่ ระพุทธ
องค์ได้แสดงไว้ตลอด ๔๕ พรรษา ไม่วา่ จะไปแสดงธรรมให้กบั ใครทีไ่ หนก็จะแสดงแต่
เรื่องเหล่านี้
ผูใ้ ดสามารถประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ตามทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอนได้
่
แล้ว ผลทีจ่ ะพึง
หวังได้ คือความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง ความปราศจากทุกข์ในจิตใจ ความร่มเย็น
เป็ นสุข ซึง่ จะปรากฏเป็ นขัน้ ๆไป นําไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด คือการตัด
ภพ ตัดชาติ ให้เหลือน้อยลงไปตามลําดับ จนกระทังภพชาติ
่
หมดสิ้นไป นี่คอื ผลทีผ่ ู ้
ประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ จะสามารถบรรลุถงึ ได้ พระพุทธ
องค์ได้ทรงแยกผลเหล่านี้ไว้เป็ น ๙ ขัน้ ด้วยกัน เรียกว่า มรรค ๔ ผล ๔ นิ พพาน ๑ คือ
มีมรรคอยู่ ๔ ขัน้ มีผลอยู่ ๔ ขัน้ และพระนิพพานเป็ นสุดยอดของการประพฤติปฏิบตั ิ
ธรรม มรรคนี้หมายถึงการประพฤติปฏิบตั แิ ต่ละขัน้ นัน่ เอง เปรียบเหมือนกับการเดินทาง
เช่นเวลาญาติโยมมาจากบ้าน ขณะเดินทางนัง่ รถเข้ามาสู่วดั นี้ เรียกว่ากําลังเจริญมรรค
เมือ่ เข้าถึงตัววัดแล้ว เรียกว่าได้บรรลุถงึ ผลคือจุดหมายปลายทาง การเดินทางนัน้ เป็ น
มรรค เมือ่ มาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว เรียกว่าผล
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มรรคผลนี้ พระพุทธองค์ทรงจําแนกไว้อยู่ ๔ ขัน้ ด้วยกัน คือ มรรค ๔ ผล ๔ คือ ๑.
โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล ๒. สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล ๓. อนาคามิมรรค
อนาคามิผล ๔. อรหัตตมรรค อรหัตตผล แล้วจึงจะถึงพระนิ พพาน ทัง้ หมดนี้รวมเป็ น
๙ ขัน้ ด้วยกัน คือมรรค ๔ ผล ๔ นิ พพาน ๑ ผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ มรรคผลนิพพานต้องปฏิบตั ิ
ตามทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนไว้ คือละความชัว่ ทําความดี และชําระจิตใจให้สะอาดหมด
จด ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล และเจริญจิตตภาวนา เรียกสัน้ ๆว่า ทาน ศีล
ภาวนา นี่คอื วิธีดาํ เนินการเพือ่ ทีจ่ ะเข้าสู่มรรคผลนิพพาน เมือ่ ปุถชุ นคนธรรมดาอย่างเรา
อย่างท่าน เกิดมีศรัทธาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ ได้นอ้ มเอาสิง่ ต่างๆทีพ่ ระ
พุทธองค์ทรงสังสอนมาประพฤติ
่
ปฏิบตั ิ เริ่มด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล และเจริญ
จิตตภาวนา คือทําจิตให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์ หรือด้วยการนัง่ สมาธิ กําหนด
พุทโธ หรืออานาปานสติกาํ หนดดูลมหายใจเข้าออก ทําจิตใจให้สงบ จากนัน้ ก็เจริญ
วิปสั สนาปัญญา ให้เห็นว่าสภาพทัง้ หลายในโลกนี้มแี ต่ความทุกข์ มีแต่ความไม่เทีย่ ง มี
แต่ความไม่มตี วั ตน นี่คอื การเจริญมรรคของปุถชุ นเพือ่ ตัดสังโยชน์ เครื่องพันธนาการที่
ผูกมัดสัตว์โลกทัง้ หลายไว้ในวัฏสงสาร คือการเวียนว่ายตายเกิด
สังโยชน์เครื่องพันธนาการนี้มอี ยู่ ๑๐ ประการด้วยกัน แบ่งออกเป็ น ๒ ส่วนคือ
สังโยชน์เบื้องตํา่ ๕ ประการ สังโยชน์เบื้องสูง ๕ ประการ สังโยชน์เบื้องตํา่ ๓ ตัวแรกทีผ่ ู ้
เจริญโสดาปัตติมรรคจะต้องตัดให้ขาดนัน้ คือ ๑. สักกายทิฐิ ความเห็นว่ารู ป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเราเป็ นของๆเรา ๒. วิจกิ จิ ฉา ความสงสัย
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ๓. สีลพั พตปรามาส ความลูบคลําศีล
เป็ นปกติของปุถชุ นคนธรรมดาทีจ่ ะเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็ นตัวเป็ น
ตน เป็ นเราเป็ นของๆเรา ทีจ่ ะสงสัยว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มีจริงหรือเปล่า
ทีจ่ ะมีความไม่มนใจว่
ั ่ าการรักษาศีลนัน้ จะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่า ตายไปแล้วสูญ หรือ
ตายไปแล้วจะได้เกิดอีก ถ้าตายแล้วสูญการรักษาศีลก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร นี่คอื เครื่อง
ผูกมัดจิตใจของปุถชุ นให้ตดิ อยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิด แต่ถา้ ได้ศึกษาพระธรรมคํา
สอนและได้เจริญทาน ศีล ภาวนา ไปอย่างต่อเนื่องแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วแสงสว่างแห่งธรรมก็
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จะปรากฏขึ้นมาในดวงจิต คือมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมานัน่ เอง คือเห็นว่ารู ป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณนี้ไม่มตี วั มีตน เห็นว่าร่างกายนี้เป็ นมาจากอาหารทีร่ บั ประทาน
เข้าไป อาหารนัน้ นี้ก็มาจาก ดิน นํา้ ลม ไฟ เช่นข้าวทีป่ ลูกไว้ในดิน ถ้าไม่มนี าํ้ ไม่มแี ดด
ไม่มอี ากาศ ข้าวก็ไม่เจริญงอกงาม ร่างกายนี้ก็เหมือนกัน เมือ่ ธาตุทงั้ ๔ ได้เข้าไปใน
ร่างกายในรูปของอาหาร ก็เปลีย่ นเป็ นอาการ ๓๒ มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น
กระดูก เป็ นต้น เมือ่ ตายไปก็กลับคืนสู่ธาตุเดิม
การเจริญสมาธิและวิปสั สนาอย่างต่อเนื่องจะทําให้เห็นว่าทีแ่ ท้จริงแล้วร่างกายนัน้ เป็ นการ
รวมตัวของธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลมไฟ เท่านัน้ เอง ไม่มตี วั ตนอยู่ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ และเห็นว่ากรรมนัน้ มีจริง คือทําดีย่อมได้รบั ความสุข ทําชัว่ ย่อมได้รบั ความ
ทุกข์ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็จะไม่ลูบคลําศีล แต่จะรักษาศีลอย่างเคร่งครัด นี่คอื การเห็นธรรม
เมือ่ เห็นธรรมย่อมเห็นพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผู ้
นั้นเห็นเราตถาคต ผูท้ เ่ี ห็นพระตถาคตได้ต้องเป็ นพระสุปฏิปนั โน คือผูป้ ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ิ
ชอบ คือพระโสดาบัน พระอริยสงฆ์นนั ่ เอง นี่คอื เรื่องของโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล
อริยมรรค อริยผลขัน้ ทีห่ นึ่ง ทีผ่ ูป้ ระพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
จะบรรลุถงึ ได้
พระโสดาบันจะมีภพชาติเหลือเพียง ๗ ภพชาติเท่านัน้ เอง จะเกิดอยู่แต่ในสุคติภพ คือ
จะไม่ไปเกิดในอบายภูมอิ กี ต่อไป ไม่ตอ้ งเกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย
เป็ นสัตว์นรก เพราะมีธรรมะคอยป้ องกันไม่ให้ตกลงไปสู่ทต่ี าํ ่ พระโสดาบันนี้จะรักษาศีล
๕ ยิง่ กว่าชีวติ จะไม่ละเมิดศีล ๕ อย่างเด็ดขาดไม่วา่ ในกรณีใดทัง้ สิ้น พระโสดาบันเป็ น
บุคคลทีย่ งั ครองเรือนอยู่ เพราะยังไม่ได้ละสังโยชน์เครื่องพันธนาการอีก ๒ ตัว คือกาม
ราคะและปฏิฆะ กามราคะหมายถึงความยินดีในกาม ปฏิฆะหมายถึงความหงุดหงิดใจ
แสดงว่าพระโสดาบันยังยินดีกบั การครองเรือน มีสามี มีภรรยา จนกว่าจะละกามราคะ
และปฏิฆะได้ คือต้องเจริญสกิทาคามิมรรคและอนาคามิมรรคจนบรรลุอนาคามิผล
การเจริญสกิทาคามิมรรคและอนาคามิมรรค คือการพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็ นของ
ไม่สวยไม่งาม เรียกว่าการเจริญอสุภกรรมฐาน พิจารณาอาการ ๓๒ ของร่างกายทัง้ ส่วน
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ข้างนอกของผิวหนังและส่วนทีอ่ ยู่ใต้ผวิ หนังอวัยวะต่างๆ เช่นเนื้อ หนัง เอ็น กระดูก
หัวใจ ปอด ตับ ไต ไส้พงุ เป็ นต้น ทัง้ ขณะทีเ่ ป็ นอยู่และขณะทีต่ ายไป เป็ นซากศพใน
ลักษณะต่างๆ
ถ้าได้พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆต่อไปกามราคะความยินดีในกามก็จะค่อยๆ
คลายลงไปเรื่อยๆ จะค่อยๆเบาบางลงไป ปฏิฆะความหงุดหงิดใจ ก็จะค่อยๆเบาบาง
ตามไปด้วย เมือ่ ได้ทาํ ให้กามราคะและปฏิฆะเบาบางลงไป ก็จะบรรลุสกิทาคามีผล พระ
สกิทาคามีจะมีความรู้สกึ เบือ่ ๆอยากๆกับเรื่องของร่างกาย ถ้าเป็ นนํา้ ก็ไม่ใช่นาํ้ เย็น ไม่ใช่
นํา้ ร้อน แต่เป็ นนํา้ อุ่นๆ ภพชาติของพระสกิทาคามีจะเหลือเพียงภพชาติเดียวเท่านัน้ เอง
ถ้าปฏิบตั ติ ่อไป คือเจริญมรรคขัน้ ที่ ๓ คืออนาคามิมรรค พิจารณาเรื่องอสุภความไม่
สวยงามของร่างกายให้มากยิง่ ขึ้นไป พิจารณาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน จนเห็นอสุภ
ความไม่สวยงามของร่างกายได้ตลอดเวลา ก็จะบรรลุอนาคามิผล เพราะตัดกามราคะ
ความยินดีในกามและปฏิฆะความหงุดหงิดใจได้หมด
พระอนาคามีเมือ่ ตายไปจะไม่กลับมาเกิดในกามโลกนี้อกี จะไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ พรหม
โลก ชัน้ ใดชัน้ หนึ่ง มี ๕ ชัน้ ด้วยกัน แล้วก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ในสวรรค์ชนั้ พรหม
โลกต่อไป อนาคามีแปลว่าผูท้ ไ่ี ม่กลับมาเกิดในกามภพอีก คือไม่มาเกิดเป็ นเทวดา เป็ น
มนุษย์ เป็ นสัตว์เดรัจฉานเป็ นต้น ถ้าปฏิบตั ติ ่อไปได้ คือเจริญมรรคขัน้ ที่ ๔ คือ
อรหัตตมรรค จะต้องพยายามตัดสังโยชน์อกี ๕ ตัว คือรู ปราคะความยินดีในรู ปฌาน
อรู ปราคะความยินดีในอรูปฌาน มานะความถือตน อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน อวิชชาความ
ไม่รู้จริง
พระอนาคามีมจี ติ ทีล่ ะเอียดมาก สงบมาก และสุขมาก จนทําให้ท่านติดอยู่กบั ความสงบ
ของจิตใจ ไม่เจริญปัญญาเพือ่ ตัดกิเลสละเอียดทีย่ งั ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจ ต่อมาเมือ่ เห็นว่า
ยังมีความทุกข์ทเ่ี กิดจากมานะ จากอวิชชา จึงได้ออกจากการติดความสงบของรูปฌาน
และอรู ปฌาน มาสู่การเจริญปัญญา แต่ทาํ เลยเถิดไปเกินความพอดี เลยกลายเป็ นอุทธัจ
จะความฟุ้งซ่านไป ทางทีถ่ ูกควรจะยึดทางสายกลางระหว่างการเจริญสมาธิและปัญญา
สลับกันไป ปัญญาไว้ใช้ทาํ ลายกิเลส สมาธิไว้สําหรับพักผ่อนเติมพลัง เมือ่ ทําได้ดงั นี้กจ็ ะ
ตัดอุทธัจจะความฟุ้งซ่านไปได้
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มานะคือความถือตัว ถือว่าสูงกว่าเขาบ้าง ตํา่ กว่าเขาบ้าง เสมอเขาบ้าง อวิชชาคือยังไม่
เห็นไตรลักษณ์ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา อริยสัจสี่ ที่ยงั ซ่อนเร้นอยู่ในจิต จึงต้อง
พิจารณาเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และจิต ให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ น
อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วปล่อยวางความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิ่งเหล่านี้ เสีย เมือ่ ปล่อยวาง
ได้ก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ เมือ่ บรรลุเป็ นพระอรหันต์ก็เข้าสู่พระนิพพานไป
นี่คอื เรื่องของมรรค ๔ ผล ๔ นิ พพาน ๑ นิพพานนัน้ มีอยู่ ๒ ลักษณะด้วยกัน คือสอุ
ปาทิเสสนิ พพาน นิพพานในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ และอนุ ปาทิเสสนิ พพาน นิพพานทีไ่ ม่มี
ชีวติ อยู่แล้ว ดังทีพ่ ระพุทธองค์ขณะนัง่ บําเพ็ญจิตใต้ตน้ โพธิ์ในวันเพ็ญเดือน ๖ ได้ทรง
ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาในขณะนัน้ พระพุทธองค์ทรงบรรลุถงึ พระนิพพานแล้ว แต่เป็ นสอุปาทิ
เสสนิ พพาน นิพพานทีย่ งั มีเบญจขันธ์อยู่ ยังมีชวี ติ อยู่ หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงใช้
เวลาถึง ๔๕ พรรษา สังสอนสั
่
ตว์โลกจนกระทังครบอายุ
่
๘๐พรรษา จึงได้เสด็จดับขันธ์
ปรินิพพาน เป็ นอนุ ปาทิเสสนิ พพาน นิพพานทีไ่ ม่มเี บญจขันธ์ ไม่มชี ีวติ เหลืออยู่แล้ว จิต
นิพพานคือจิตทีม่ คี วามสะอาดหมดจด เป็ นจิตทีป่ ราศจากความโลภ ความโกรธ ความ
หลง เป็ นจิตทีเ่ ปี่ ยมด้วยบรมสุข ทีเ่ รียกว่า นิ พพานัง ปรมัง สุขงั นี่คอื ผลทีผ่ ูป้ ระพฤติ
ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน ด้วยการบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา จะพึงได้รบั คือ มรรค ๔
ผล ๔ นิ พพาน ๑ เป็ นผลทีน่ ่าพึงปรารถนาอย่างยิง่ เพราะเป็ นความสุขความเจริญอัน
สูงสุด
พวกเรายังอยู่ในโลกทีม่ แี ต่ความทุกข์ความวุน่ วายใจ ถ้าเราไม่เจริญรอยตามพระพุทธ
องค์ดว้ ยการบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนาแล้ว ชีวติ ของเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ
น้อยภพใหญ่ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ภพชาติของเรานี้ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามีมากมาย
จนกระทังไม่
่ สามารถนับได้ พระองค์ทรงเปรียบเทียบให้ฟงั ว่า ในแต่ละภพละชาติทพ่ี วก
เราเกิดมานัน้ ต้องมีความเศร้าโศกเสียใจ ต้องมีการร้องห่มร้องไห้กนั ถ้าเราเก็บนํา้ ตาที่
เราร้องห่มร้องไห้ในแต่ละภพแต่ละชาตินนั้ มารวบรวมกันแล้ว
จะมากกว่านํา้ ใน
มหาสมุทรเสียอีก คิดดูซวิ า่ ภพชาติจะมากมายแค่ไหน จึงขอให้ท่านทัง้ หลายจงเห็นโทษ
ของการเวียนว่ายตายเกิด ว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่ายินดี มีแต่ความทุกข์ จงเห็นคุณของพระ
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ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วน้อมเอามาประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ จะได้ตดั ภพตัดชาติ
ตัดความทุกข์ทงั้ หลายให้ออกไปจากจิตจากใจ เพือ่ ความร่มเย็นเป็ นสุขต่อไป การแสดง
เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๙

เป้ าหมายชีวติ

๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๓
ชีวติ ของพวกเราทุกคนนัน้ เปรียบเหมือนกับการเดินทางในมหาสมุทรทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล
การเดินทางของพวกเรานี้แบ่งได้เป็ น ๒ จําพวกด้วยกัน คือพวกทีน่ งั ่ อยู่ในเรือกับพวกที่
นัง่ อยู่ในแพ พวกทีน่ งั ่ อยู่ในเรือนัน้ สามารถบังคับเรือให้ไปในทิศทางทีต่ อ้ งการจะไปได้
พวกทีล่ อยอยู่ในแพต้องไปตามลมตามนํา้ พวกทีน่ งั ่ อยู่ในเรือมีความเห็นว่าการลอยอยู่
บนท้องทะเลนี้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่ายินดี ควรแสวงหาฝัง่ หาทีป่ ลอดภัย รู้วา่ ในโลกนี้มแี ต่ความ
ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีแต่ความทุกข์ เป็ นโลกทีไ่ ม่น่าอยู่ ควรจะหาวิธีหนีจากโลกนี้ไปให้
ได้ พวกทีล่ อยอยู่ในแพเป็ นพวกทีไ่ ม่รู้วา่ เกิดมาทําไม ไม่รู้วา่ อยู่ไปทําอะไร ก็เลยอยู่กนั
ไปแบบสบายๆตามอารมณ์ อยากจะทําอะไรก็ทาํ ไป อยากจะกินเหล้าก็กนิ อยากจะเล่น
การพนันก็เล่น อยากจะเข้าวัดทําบุญก็เข้าวัดทําบุญ นี่คอื ลักษณะของพวกทีล่ อยอยู่ใน
แพ คือลอยไปตามนํา้ ตามลม เลยไม่เคยถึงฝัง่ อันปลอดภัย
พวกทีน่ งั ่ อยู่ในเรือเปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวกทัง้ หลาย ทีร่ ู้จกั พิษ
ภัยของการเวียนว่ายตายเกิด รู้วา่ เมือ่ เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย หาความสุขที่
แท้จริงในโลกนี้ไม่ได้ เป็ นคนฉลาด ท่านมีจดุ หมายปลายทางทีจ่ ะดําเนินไป คือจะต้องไป
ให้พน้ จากการเวียนว่ายตายเกิด ต้องไปให้พ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้ได้ เพราะว่า
ตราบใดทีย่ งั มีการเกิดอยู่ ตราบนัน้ ก็ตอ้ งมีการแก่ การเจ็บ การตาย ต้องมีการพลัด
พรากจากของรักของชอบใจทัง้ หลาย ต้องประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบใจทัง้ หลาย นี่คอื
ลักษณะของโลกนี้ คนฉลาดเมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั คําสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมน้อมเอามา
ประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง ความพ้นจากทุกข์ภยั อันตราย
ทัง้ หลายทัง้ ปวง ถ้าไม่นอ้ มเอามาประพฤติปฏิบตั ิ แต่กลับปล่อยชีวติ ให้เป็ นไปตาม
ยถากรรม ปล่อยให้เป็ นไปตามความอยากต่างๆนานา สุดแท้แต่อารมณ์จะพาไป วันไหน
อารมณ์ดกี ็ทาํ ความดี วันไหนอารมณ์ไม่ดกี ็ทาํ ความชัว่ ชีวติ ก็จะเป็ นไปแบบลุม่ ๆดอนๆ
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สุขบ้าง ทุกข์บา้ ง ปะปนกันไป จะไม่สามารถไปถึงทีท่ พ่ี ระพุทธเจ้าทรงได้ไปถึง ทีพ่ ระ
อรหันต์สาวกทัง้ หลายได้ไปถึง คือไปสู่ความสงบสุข ไปสู่ความพ้นทุกข์ พ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิด ถ้าอยากจะไปทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปถึง พระอรหันต์สาวกทัง้ หลายได้ไป
ถึง ก็ตอ้ งเดินตามทางทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอน
่
คือให้มี เป้ าหมายชีวติ ทีม่ อี ยู่ ๓ ระดับ
ด้วยกัน คือระดับแรก ระดับกลาง และระดับปลาย
เป้ าหมายชีวติ ระดับแรกคือ เมือ่ เกิดมาแล้วต้องพยายามสร้างฐานะให้เป็ นผูส้ ามารถเลี้ยง
ปากเลี้ยงท้องตัวเองได้ ด้วยอาชีพทีส่ ุจริต ยืนบนลําแข้งลําขา บนสติปญั ญาความ
ขยันหมันเพี
่ ยรของตัวเอง เลี้ยงดูชวี ติ ให้เป็ นไปด้วยความราบรื่นดีงาม เวลาเป็ นเด็กยัง
ต้องพึง่ พาอาศัยบิดามารดาเป็ นผูเ้ ลี้ยงดู ควรขวนขวายเรียนหนังสือ หาความรู้ เมือ่ มีวชิ า
ความรู้แล้ว วิชาความรู้นนั้ จะเป็ นเครื่องมือใช้ประกอบอาชีพต่างๆทีส่ ุจริต เพือ่ ทีจ่ ะเป็ น
รายได้เข้ามาจุนเจือเลี้ยงชีวติ ต่อไป เป้ าหมายขัน้ แรกของชีวติ คือทําตนให้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของ
ตน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองให้ได้ก่อน ด้วยความขยันทํามาหากิน
เป้ าหมายชีวติ ระดับกลางคือ หลังจากทีส่ ามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้ว ถ้ามีเงินทองเหลือใช้
ให้เอาไปสร้างบุญสร้างกุศล ด้วยการสงเคราะห์ช่วยเหลือผูอ้ น่ื เป็ นการฝากบุญไว้กับ
ธนาคารบุญ คนทีท่ าํ บุญนัน้ เมือ่ ไปเกิดใหม่จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีพร้อมด้วยเงิน
ทองข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนานา การทําบุญให้ทานมีอยู่ ๔ อย่างด้วยกันคือ ๑. วัตถุทาน
๒. วิทยาทาน ๓. อภัยทาน ๔. ธรรมทาน
วัตถุทานคือการให้ข ้าวของ เช่นกับข้าวกับปลา อาหารคาวหวาน จตุปจั จัยไทยทาน
ทัง้ หลาย เครื่องใช้ไม้สอย เครื่องอุปโภคบริโภค การให้สง่ิ เหล่านี้เรียกว่าวัตถุทาน
วิทยาทานคือการให้วชิ าความรู้แก่ผูอ้ น่ื ด้วยการเป็ นวิทยากร หรือให้ทนุ การศึกษา เมือ่ มี
วิชาความรู้ก็สามารถพึง่ ตัวเองได้ ไม่ตอ้ งคอยพึง่ ผูอ้ น่ื ผูม้ คี วามรู้มวี ชิ าย่อมสามารถ
ประกอบอาชีพทีส่ ุจริต ไม่ตอ้ งไปลักทรัพย์ ไปปล้น ไปจี้ ไปทําร้ายผูอ้ น่ื การให้วชิ า
ความรู้จงึ เป็ นการช่วยทําให้สงั คมอยู่ดว้ ยความสงบร่มเย็น
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อภัยทานคือการให้อภัย ไม่ถอื โทษโกรธเคืองผูอ้ น่ื ไถ่ชวี ติ ช่วยเหลือชีวติ ผูอ้ น่ื บริจาคเงิน
ให้กบั โรงพยาบาลเพือ่ ทีจ่ ะได้มเี ครื่องไม้เครื่องมือ มียารักษาโรคไว้รักษาคนไข้ หรือการ
ปล่อยนก ปล่อยปลา ไถ่ชวี ติ โคกระบือเป็ นต้น
ธรรมทานคือการให้ธรรมะ ธรรมะนัน้ เปรียบเหมือนแสงสว่าง ธรรมะสอนให้คนรู้จกั
เรื่องผิด ถูก ดี ชัว่ บาป บุญ คุณ โทษ นรก สวรรค์ ถ้ามีธรรมะคนเราจะไม่เบียดเบียน
กัน ตัง้ มันอยู
่ ่ในศีล ๕ คือละเว้นจากการฆ่า ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการ
ประพฤติผดิ ประเวณี ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา ถ้าคน
ในสังคมมีศีล ๕ แล้ว สังคมก็จะอยู่กนั ได้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข ในบรรดาการให้ทงั้
๔ ชนิดนี้ การให้ธรรมะชนะการให้ทัง้ ปวง
เป้ าหมายชีวติ ระดับปลายคือการประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ ชําระจิตให้สะอาดหมดจด ตัดความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดไม่มที ส่ี ้นิ สุด ด้วยการรักษา
ศีล เจริญจิตตภาวนา ทําสมาธิ เจริญวิปสั สนา ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้า พระสงฆ์
สาวกทัง้ หลายได้บาํ เพ็ญ การทําสมาธิภาวนาทําได้หลายรู ปแบบ เช่นการไหว้พระสวด
มนต์ การกําหนดลมหายใจเข้าออก ยุบหนอ พองหนอ การบริกรรมคําว่า พุทโธ พุทโธ
อยู่ในใจ ให้สงบ ให้น่ิง เมือ่ จิตมีความสงบนิ่งแล้ว จึงเจริญวิปสั สนาปัญญา ให้เห็นว่าทุก
สิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นของไม่เทีย่ ง เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
จึงไม่ควรทีจ่ ะสะสมสมบัตขิ ้าวของเงินทองให้มากมายเกินความจําเป็ น มีแต่จะสร้าง
ความกังวล ความห่วงใย ความเสียดาย ความหวงแหน เป็ นความทุกข์ เงินทองนัน้ มีไว้
รับใช้ ไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ส่วนเกินก็ให้เอาไปช่วยเหลือผูท้ ต่ี กทุกข์ได้ยาก เอาไปทําบุญ
ทําทาน เพราะว่าตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ สิง่ ทีจ่ ะเอาไปได้ก็คอื บุญกุศล โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ บุญกุศลทีเ่ กิดจากการรักษาศีล การทําสมาธิ และการเจริญวิปสั สนา เพราะจะช่วย
ซักฟอกจิตให้สะอาดขึ้นไป ทําให้กเิ ลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ เบาบางลงไป
จนกระทังหมดสิ
่
้นไป เมือ่ สิ้นกิเลสก็ถอื ว่าการเดินทางในมหาสมุทรนัน้ ได้ถงึ ฝัง่ แล้ว การ
เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏได้ส้นิ สุดลงแล้ว ได้ไปถึงจุดหมายทีพ่ ระพุทธเจ้า พระสงฆ์
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สาวกได้ไปถึง คือพระนิพพานนัน่ เอง พระนิพพานแปลว่าดินแดนทีม่ แี ต่ความสุข เป็ น
ดินแดนทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ เพราะไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ทุกข์ย่อมไม่มีกบั ผูไ้ ม่เกิด ผูไ้ ม่เกิดเท่านัน้ ทีไ่ ม่มที กุ ข์ ตราบ
ใดยังเกิดอยู่ ตราบนัน้ ยังมีความแก่ ความเจ็บ ความตาย มีการพลัดพรากจากของรัก
ของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง มีการประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาทัง้ หลายตามมา บุคคล
ทีฉ่ ลาดทีต่ อ้ งการความผาสุกอย่างแท้จริง จึงต้องพยายามขวนขวายประพฤติปฏิบตั ติ าม
พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ เริ่มต้นด้วยการทําตนให้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนในการดํารง
ชีพ ขัน้ ต่อมาให้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื จากนัน้ จึงปฏิบตั ธิ รรม รักษาศีล เจริญสมาธิ วิปสั สนา
เพือ่ ตัดภพชาติ ให้หมดสิ้นไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๐

สัมปทา ๔

๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๓
การทีบ่ คุ คลหนึ่งบุคคลใดจะเรียกตัวเองว่าเป็ นทหารก็ดี เป็ นตํารวจก็ดี เป็ นข้าราชการก็
ดี เป็ นแพทย์เป็ นพยาบาลก็ดี เป็ นนักศึกษาก็ดี หรือว่าเป็ นพระก็ดี บุคคลนัน้ ๆจะต้องมี
คุณสมบัตติ ามทีส่ ถาบันหรือองค์กรนัน้ ๆได้กาํ หนดขึ้นมา คือถ้าเป็ นทหาร ก็ตอ้ งมี
คุณสมบัตขิ องทหาร เป็ นตํารวจ เป็ นข้าราชการ ก็ตอ้ งมีคุณสมบัตขิ องตํารวจของ
ข้าราชการครบบริบูรณ์ตามทีท่ างการได้กาํ หนดไว้และให้การรับรอง
เป็ นแพทย์เป็ น
พยาบาล เป็ นพระก็เช่นกัน คือต้องเป็ นไปตามคุณสมบัตทิ ไ่ี ด้กาํ หนดไว้ ได้รบั รองจาก
สถาบันนัน้ ๆ ถ้าไม่มคี ุณสมบัตแิ ละไม่ได้รบั การรับรองจากสถาบันนัน้ ๆ เช่นเวลา
อยากจะเป็ นทหาร ก็ไปซื้อชุดทหารมาแต่ง อยากจะเป็ นพระ ก็ไปโกนหัว ไปซื้อผ้าเหลือง
มาห่ม แบบนี้เรียกว่าทหารปลอม พระปลอม ไม่ใช่ของแท้ อานิสงส์และประโยชน์ทพ่ี งึ มี
พึงได้จากการเป็ นบุคคลนัน้ ๆย่อมไม่เกิดขึ้น
เช่นเดียวกันกับพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนทีเ่ รียกตัวเองว่าเป็ นชาวพุทธนัน้ แน่ ใจ
หรือไม่วา่ เป็ นชาวพุทธทีแ่ ท้จริง
หรือเป็ นชาวพุทธปลอม
เพราะว่าการทีจ่ ะเป็ น
พุทธศาสนิกชนนัน้ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าจะต้องมีความถึงพร้อมคุณสมบัตหิ รือ
คุณธรรมอยู่ ๔ ประการด้วยกัน คือสัมปทา ๔ ได้แก่ ๑. ศรัทธาสัมปทา ความถึงพร้อม
ด้วยศรัทธา ๒. จาคะสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยการเสียสละ ๓. ศีลสัมปทา ความถึง
พร้อมด้วยศีล ๔. ปัญญาสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยความรู้ความฉลาด นี่คือคุณธรรม
๔ ประการทีท่ าํ ให้เป็ นพุทธศาสนิกชนทีแ่ ท้จริง ผูท้ จ่ี ะเป็ นชาวพุทธทีแ่ ท้จริงจึงควรสร้าง
คุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์
ศรัทธาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศรัทธา มีความเชื่อในกรรมและวิบาก คือเชื่อใน
เหตุและในผล เหตุได้แก่กรรม คือการกระทํา ผลได้แก่วบิ าก คือผลของการกระทํา
95

กรรมมีทงั้ กรรมดีและกรรมชัว่ เรียกว่าบุญและบาป ผลของการกระทําบุญและบาป
ได้แก่สุขและทุกข์ ทําความดีทาํ บุญย่อมมีความสุขมีความเจริญไปสู่สวรรค์ ทําความชัว่
ทําบาปย่อมมีความทุกข์มคี วามเสือ่ มเสียไปสู่นรก นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เชื่อ
เพราะว่าเป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์รู้ทรงเห็นจากการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ชาวพุทธจึงควร
เชื่อในเรื่องกรรมและวิบาก เชื่อว่าสุขหรือทุกข์ เจริญหรือเสือ่ ม เกิดจากการกระทําของ
ตนเอง ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสิง่ อืน่ ๆ สิง่ อืน่ ๆเป็ นเพียงส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆเท่านัน้ เอง
ผูท้ ย่ี ดึ มันในคุ
่ ณงามความดีจะไม่ตกทุกข์ได้ยาก จะไม่ลาํ บาก สาเหตุทค่ี นเรายังต้องตก
ทุกข์ได้ยาก มีความลําบาก มีความไม่สบายใจ มีความทุกข์ ก็เป็ นเพราะว่าได้กระทํา
กรรมต่างๆในอดีตมามากมาย วิบากกรรมจากการกระทํากรรมนัน้ ๆเพิง่ ปรากฏผลขึ้นมา
ในวันนี้
จงอย่าปฏิเสธผลของกรรมเป็ นอันขาด อย่าท้อแท้ อย่าเสียใจ เวลาทําความดีแต่ยงั ไม่ได้
รับผลของความดี ต้องทําความเข้าใจว่าผลของการกระทําต่างๆนัน้
บางครัง้ ก็เร็ว
บางครัง้ ก็ตอ้ งใช้เวลา เหมือนกับการปลูกต้นไม้ ต้นไม้บางชนิดต้องใช้เวลานานกว่าจะ
เจริญเติบโตออกดอกออกผล ต้นไม้บางชนิดปลูกแค่เดือนสองเดือนก็ออกดอกออกผล
แล้ว ขอให้เชื่อว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อนัน้ เป็ นความจริง ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระองค์
ทรงแต่งขึ้นมา เพียงแต่วา่ อาจจะไม่ทนั ใจเรา เพราะโดยปกติใจของคนเรานัน้ อยากจะมี
ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ไม่อยากจะพบกับความเสือ่ มเสีย พบกับความ
ทุกข์ แต่สง่ิ เหล่านี้ไม่ได้เป็ นไปตามความอยาก ความต้องการ แต่เป็ นไปตามเหตุตาม
ปัจจัย ตามกรรมทีไ่ ด้กระทําไว้ทัง้ ในปัจจุบนั และในอดีต
จาคะสัมปทาคือการการเสียสละ แบ่งปันความสุข แบ่งปันผลประโยชน์ให้ผูอ้ น่ื เป็ นการ
ละความเห็นแก่ตวั ซึง่ เป็ นต้นเหตุของความยึดมันถื
่ อมัน่ ของความทุกข์ทงั้ ปวง ผูถ้ งึ
พร้อมด้วยความเสียสละย่อมอยู่เย็นเป็ นสุข ย่อมไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื เพราะไม่ยดึ ไม่ตดิ
กับอะไร
ศีลสัมปทาคือการถึงพร้อมด้วยศีล ได้แก่ ๑. การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ๒. ละ
เว้นจากการลักทรัพย์ ๓. ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ๔. ละเว้นจากการพูดปด
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มดเท็จ ๕. ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ฆ่าฟันกันแม้เพือ่ จะ
รักษาพระศาสนาไว้ เพราะศาสนาเป็ นนามธรรม เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครสามารถทําลายได้ เป็ น
ของทีอ่ ยู่ในใจ ส่วนโบสถ์ เจดีย ์ กุฏิ วิหารต่างๆเหล่านี้ เป็ นเพียงองค์ประกอบของพระ
ศาสนาเท่านัน้ พระศาสนาคือสัจจธรรมความจริง ทีว่ า่ การทําความดี ละความชัว่ และ
การชําระจิตให้สะอาดหมดจด คือละความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ เป็ นเหตุของ
ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง ไม่มใี ครสามารถทีจ่ ะทําลายสัจจธรรมความจริง นี้ได้ มีแต่
พุทธศาสนิกชนเท่านัน้ ทีจ่ ะทําลายพระศาสนานี้ได้ ด้วยการไม่ประพฤติปฏิบตั ติ ามคํา
สอนของพระพุทธเจ้า เพราะเมือ่ ไม่มผี ูท้ จ่ี ะประพฤติปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า
แล้ว ศาสนาย่อมหมดสิ้นไปโดยปริยาย พุทธศาสนิกชนจึงไม่เข่นฆ่ากันเพือ่ ทีจ่ ะรักษา
พระศาสนาไว้ แต่จะรักษาพระศาสนาด้วยการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบเท่านัน้ พระพุทธเจ้าไม่
เคยสอนให้ฆ่าใครทัง้ สิ้น แม้กระทังชี
่ วติ ของเราเองท่านก็หา้ มไม่ให้ฆ่า การฆ่าตัวตายนัน้
ท่านถือว่าเป็ นการกระทําบาปทีห่ นักมาก เพราะเมือ่ ฆ่าตัวตายแล้วก็ตอ้ งไปใช้กรรมใน
นรกเหมือนกับฆ่าผูอ้ น่ื ชาวพุทธจึงควรตัง้ มันอยู
่ ่ในศีลในธรรม ละเว้นจากการกระทํา
บาปทัง้ ปวง
ปัญญาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยความรู้ความฉลาด ได้แก่ความรู้ในเรื่องของกรรม
ของวิบาก เรื่องบุญ เรื่องบาป เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องสุข เรื่องทุกข์ พูดถึงเรื่อง
ปัญญากับศรัทธานี้ฟงั ดูแล้วคล้ายคลึงกัน แต่ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่าง ศรัทธาเปรียบ
เหมือนคนตาบอด ได้ยนิ คนตาดีบอกว่า สิ่งนัน้ เป็ นอย่างนัน้ สิง่ นี้เป็ นอย่างนี้ ก็เชื่อว่ามี
จริงตามทีเ่ ขาพูด นี่คอื ศรัทธาความเชื่อ เช่นถ้ายังไม่เคยมาทีว่ ดั ญาณฯ แล้วมีคนมาบอก
เกี่ยวกับวัดนี้วา่ มีอะไรบ้าง ถ้ารู้จกั คนนี้ดี รู้วา่ เป็ นคนทีพ่ ูดความจริง เราก็เชื่อในสิง่ ทีเ่ ขา
พูด แต่การเชื่อกับการเห็นด้วยตนเองนัน้ ไม่เหมือนกัน เวลาได้มาทีว่ ดั นี้แล้ว มาสัมผัส
ด้วยตา จะเห็นอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็ นอะไร เมือ่ เห็นแล้วก็ไม่จาํ เป็ นต้องเชื่อคนอืน่ อีก
ต่อไป นี่คอื ปัญญา ปัญญาเกิดจากการประพฤติปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วย
การให้ทาน รักษาศีล บําเพ็ญจิตตภาวนา เจริญสมาธิ เจริญวิปสั สนา จนบรรลุธรรมขัน้
ต่างๆและรู้เห็นสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็ไม่มคี วามจําเป็ นที่
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จะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอีกต่อไป เพราะสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เราก็ได้รู้ได้
เห็นแล้ว
การเป็ นชาวพุทธทีแ่ ท้จริงจึงต้องมีสมั ปทาทัง้ ๔ คือมีความถึงพร้อมด้วยศรัทธา จาคะ
ศีล และปัญญา แล้วอานิสงส์ทพ่ี งึ จะได้รบั ก็คอื การบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ การอยู่เหนือ
กิเลส เหนือการเวียนว่ายตายเกิด และการสิ้นสุดแห่งทุกข์ทงั้ หลาย ตามแบบ
พระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวกทัง้ หลายย่อมเป็ นของท่านทัง้ หลายอย่างแน่นอน การแสดง
เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๑

อโรคยา ปรมา ลาภา
๖ มกราคม ๒๕๔๔

อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็ นลาภอันประเสริฐ เป็ นกุญแจทีจ่ ะไขประตูไปสู่
ความสุข ปัดเป่ าความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีเ่ ป็ นเส้นผมบังภูเขาให้หลุดลอยไป
ทําให้เห็นลาภอันประเสริฐนี้ได้ ถ้าไม่พจิ ารณาก็จะไม่เข้าใจ จะไม่เห็นคุณค่าของสุภาษิต
บทนี้ การทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงว่า ความไม่มโี รคเป็ นลาภอันประเสริฐนัน้ ถ้ามองดู
คนอืน่ เช่นเวลาไปโรงพยาบาล เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่บนเตียง มีแต่ความทุกข์
ความทรมาน ทัง้ ทางกายและทางจิตใจ เพราะมีโรคภัยเบียดเบียน ไม่สามารถทีจ่ ะทํา
อะไรได้ มีแต่นอนให้หมอดูแลรักษา จะหายหรือจะตายก็ไม่รู้ ถ้าเปรียบเทียบเรากับคนที่
นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลนัน้ เราจะเห็นว่าเรามีลาภอันประเสริฐ คือมีร่างกายทีม่ ี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอาการครบ ๓๒ สามารถทีจ่ ะทําอะไรก็ได้ จะไปไหนมาไหนก็
ได้ ไม่มโี รคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน
จิตใจมีเส้นผมบังตาอยู่ ทําให้ไม่สามารถมองเห็นถึงลาภอันประเสริฐทีม่ อี ยู่ในตัวเรา แต่
กลับไปเห็นว่าถ้ามีอะไรเพิม่ ขึ้นมา จะมีความสุขมากขึ้น เรามักจะมองหาความสุขจากสิง่
ภายนอก เช่นถ้าอยู่ตวั คนเดียว ก็คดิ ว่าถ้ามีแฟนสักคนหนึ่ง มีสามีหรือมีภรรยา เราคง
จะมีความสุขมากขึ้น เมือ่ มีสามีหรือมีภรรยาแล้ว ก็คดิ ว่ามีลูกสักคนสองคน ก็จะมี
ความสุขมากยิง่ ขึ้น แต่เมือ่ มีสง่ิ เหล่านี้แล้วถึงได้รู้วา่ แทนทีจ่ ะมีความสุขกลับมีความทุกข์
เวลามีแฟนก็ทกุ ข์กบั แฟน มีสามีก็ทกุ ข์กบั สามี มีภรรยาก็ทกุ ข์กบั ภรรยา มีลูกก็ตอ้ งทุกข์
กับลูก เพราะอะไร ก็เพราะความรัก ความห่วงใย เมือ่ มีความรัก ความห่วงใย ก็มคี วาม
กังวลใจ มีความไม่สบายใจ มีความกระสับกระส่าย เวลาไม่เห็นลูก ไม่เห็นแฟน ไม่เห็น
สามี ไม่เห็นภรรยา ก็เกิดอาการวิตกกังวลขึ้นมา คิดว่าหายไปไหน เป็ นอะไรไปหรือเปล่า
นี่เป็ นเพราะว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้นนั้ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรือเป็ นวัตถุสง่ิ ของต่างๆ
ทุกสิง่ ทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา คําว่าอนิจจัง ทุก
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ขัง อนัตตา ชื่อก็บอกแล้วว่ามีทกุ ข์ ทุกขัง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีครอบครองอยู่ ถ้าเราไป
ยึดไปติดว่าเป็ นของๆเรา และอยากจะให้สง่ิ เหล่านี้อยู่กบั เราไปนานๆ มันก็จะสร้างความ
ทุกข์ใจให้เกิดขึ้นกับเรา
พระพุทธองค์จงึ ทรงแสดงไว้ว่าเราต้องรู้จกั ปลง รู้จกั ปล่อยวาง อย่าไปยึดอย่าไปติด อย่า
ไปอยากให้สง่ิ เหล่านี้อยู่กบั เราไปนานๆ ให้ถอื สันโดษ คือเอาตามมีตามเกิด เมือ่ ยังอยู่ก็
ให้อยู่ไป แต่พร้อมทีจ่ ะให้สง่ิ นัน้ หมดไป จากไป ถ้าไม่พร้อม จิตใจจะมีแต่ความกังวล มี
ความทุกข์ แต่ถา้ ปล่อยวางสิง่ เหล่านี้ได้ ใจก็จะไม่ทกุ ข์ โดยให้เห็นว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้นนั้
เป็ นของชัว่ คราว แม้กระทังชี
่ วติ ของเราก็เป็ นของชัว่ คราว ไม่ได้อยู่ไปตลอด เราเป็ นเพียง
เหมือนนักแสดงบนเวทีโรงละครโรงใหญ่เท่านัน้ เอง มีกรรมเป็ นผูก้ าํ กับ กรรมพาให้มา
เกิด ให้เป็ นบุคคล เป็ นหญิง เป็ นชาย เป็ นพระ เป็ นฆราวาส แล้วในทีส่ ดุ ก็ตอ้ งแก่ ต้อง
ตายจากโลกนี้ไป สังขารร่างกายก็ตอ้ งคืนเขาไป ทรัพย์สมบัตเิ งินทอง ข้าวของ บุคคล
ต่างๆทีม่ อี ยู่ก็ตอ้ งคืนเขาไป สิง่ ต่างๆเหล่านี้ไม่ได้อยู่กบั เราไปตลอด
พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าถ้าจะอยู่ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข ให้มคี วามพอใจกับสิง่ ทีม่ ี
อยู่ สิง่ ทีเ่ รามีอยู่น้ ีเป็ นลาภอันประเสริฐแล้ว คือร่างกายทีม่ อี าการ ๓๒ ครบบริบูรณ์ ไม่
เจ็บไม่ไข้ ไม่พกิ ลไม่พกิ าร สิง่ นี้เป็ นความสุขอย่างยิง่ แล้ว ไม่มคี วามสุขอันใดในโลกนี้จะ
มีมากไปกว่านี้ ต่อให้มเี งินมีทองมากมายก่ายกองแค่ไหนก็ตาม แต่ถา้ วันใดร่างกายเกิด
เจ็บไข้ได้ป่วยไป เกิดพิกลพิการไปแล้ว เงินทองทีม่ อี ยู่เป็ นร้อยล้านพันล้านก็ไม่มี
ประโยชน์อะไรกับเรา เพราะว่าเราไม่สามารถจะใช้เงินใช้ทองเหล่านัน้ ได้ พระพุทธองค์จงึ
ทรงสอนให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราไว้ให้ดี ด้วยการดูแลกายและดูแลจิตใจ
เพราะว่าทัง้ สองสิง่ นี้มสี ่วนเกี่ยวข้องกัน ถ้าจิตใจดีสภาพร่างกายก็ดตี ามไปด้วย ถ้าจิตใจ
ไม่ดกี ็จะสร้างปัญหา สร้างโรคภัยต่างๆให้กบั ร่างกายได้ ร่างกายจะดีได้ก็ตอ้ งมีอาหาร มี
อากาศ มีการออกกําลังกาย นี่คอื วิชาทางการแพทย์ทช่ี ้ วี า่ สุขภาพร่างกายจะดีได้ตอ้ งมี ๔
อ ได้แก่ ๑. อาหาร ๒. อากาศ ๓. ออกกําลังกาย ๔. อารมณ์
อาหารคือการรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ สารอาหารทีร่ ่างกายต้องการนัน้ มีอยู่ ๕
กลุม่ ด้วยกันอย่าให้ขาด เวลารับประทานอาหารเรามักจะรับประทานทีถ่ ูกปากถูกใจเรา
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แต่สง่ิ ทีเ่ ราชอบนัน้ บางทีก็ไม่ได้สารอาหารครบ
เราจึงควรรับประทานอาหารทีท่ าํ ให้
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง อย่าไปกินตามใจ ควรรับประทานให้ครบทัง้ ๕ หมู่
ด้วยกัน ให้มที งั้ ข้าว เนื้อ นม ปลา ไข่ ผักและผลไม้ อย่างนี้เป็ นต้น กินให้ครบร่างกาย
ถึงจะสมบูรณ์แข็งแรง ปริมาณทีจ่ ะรับประทานก็ตอ้ งพอประมาณ คือไม่มากจนเกินไป
และไม่นอ้ ยจนเกินไป ถ้ารับประทานมากเกินไปนํา้ หนักก็จะเกิน แล้วจะไปสร้างปัญหา
ให้กบั อวัยวะต่างๆของร่างกาย
ร่างกายก็เหมือนกับรถยนต์คนั หนึ่ง ตามปกติรถยนต์คนั หนึ่งสามารถบรรทุกคนได้ใน
ปริมาณจํากัด อย่างรถเก๋งนี่นงั ่ ได้ ๔ คน ๕ คน ก็กาํ ลังสบาย แต่ถา้ บรรทุกสัก ๑๐ คนนี่
รถมันก็จะลําบากเพราะว่าต้องรับนํา้ หนักมาก ยางต้องรับนํา้ หนักมาก เครื่องยนต์ก็ตอ้ ง
ทํางานหนักกว่าปกติฉนั ใดถ้านํา้ หนักตัวเกินพิกดั หัวใจก็ตอ้ งทํางานมากขึ้น กระเพาะ
ลําไส้ ตับไต อวัยวะต่างๆ ในร่างกายก็ตอ้ งทํางานหนักขึ้น เมือ่ ต้องทํางานหนักขึ้นอายุ
การใช้งานก็จะน้อยลง และจะทําเจ็บไข้ได้ป่วยตามมา คนทีม่ นี าํ้ หนักมากนัน้ มักจะมี
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจต่างๆ หลอดเลือดอุดตันทําให้
หัวใจวาย ให้เป็ นอัมพฤตอัมพาต เพราะเส้นโลหิตแตกในสมอง เพราะไม่รบั ประทาน
อาหารให้ถูกต้องตามสุขลักษณะนัน่ เอง
การรับประทานอาหารจึงไม่ควรให้ล้นิ ให้ใจพาไป ให้ใช้เหตุใช้ผล รับประทานอาหาร
พอประมาณ พอเหมาะพอควร แต่อย่ารับประทานน้อยจนเกินไป บางคนไม่อยากอ้วน
กลัวอ้วน ก็ไม่กล้ารับประทานอาหารทําให้ร่างกายซูบผอม รับประทานอาหารไม่พอเพียง
ทําให้ร่างกายเกิดโรคขาดสารอาหารขึ้นมาได้ ทําให้เกิดโรคภัยขึ้นมา ดังนัน้ ต้องรักษา
มัชฌิมาทางสายกลาง คือความพอดี ไม่มากจนเกินไป ไม่นอ้ ยจนเกินไป ให้พอประมาณ
ให้พอดีแล้วร่างกายจะอยู่ดี สุขภาพทีส่ มบูรณ์แข็งแรง
อากาศคืออากาศทีบ่ ริสุทธิ์ อย่าไปสูดอากาศทีเ่ ป็ นพิษ ถ้าอยู่ในสถานทีท่ อ่ี ากาศไม่ดกี ็
ควรจะหาทางขยับขยาย อย่าไปทนอยู่ อย่าไปโลภกับเรื่องเงินเรื่องทองให้มากจนเกินไป
เช่นอยู่ในสถานทีน่ นั้ เราได้เงินมากจากงานทีท่ าํ อยู่ แต่สุขภาพร่างกายจะชํารุดทรุดโทรม
เพราะสูดควันพิษเข้าไป ถ้าสถานทีท่ อ่ี ยู่ สิง่ แวดล้อมไม่ดี ก็ควรจะหาสถานทีท่ ด่ี ี เช่น
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ออกไปอยู่ตามชนบท อย่างบริเวณวัดญาณสังวรารามฯนี้ เวลามาเทีย่ วจะพูดกันว่า
อากาศทีน่ ่ีดี สดชื่น สูดอากาศเข้าไปแล้วรู้สกึ สบายใจสบายกาย
ปัญหาของอากาศอีกอย่างหนึ่งทีไ่ ม่ใช่เกิดจากสถานทีแ่ ต่เกิดจากจิตใจ คือคนบางคนไม่
ชอบสูดอากาศบริสุทธิ์ แต่กลับชอบสูดควันพิษ เช่นการสูบบุหรี่ ดมกาว สูดผงขาวไอ
ระเหย เมือ่ เสพเข้าไปแล้วก็เข้าไปทําลายอวัยวะ คือปอด ทําให้ปอดไม่สามารถขับถ่าย
อากาศเสียให้ออกจากร่างกายได้ เพราะเกิดมีอาการอุดตันของปอดขึ้นมา ควันบุหรี่ทส่ี ูด
ดมเข้าไป จะทําให้ถงุ ลมโป่ งพองอุดตัน ทําให้อากาศเข้าออกไม่สะดวก นี่คอื อากาศเป็ น
พิษทีเ่ กิดจากการกระทําของจิตใจ ถ้าต้องการทีจ่ ะมีสุขภาพร่างกายทีส่ มบูรณ์แข็งแรง มี
อายุยนื ยาวนาน ก็ตอ้ งแลดูเรื่องอากาศให้ดี
ออกกําลังกายคือการยืดเส้นยืดสาย
ถ้าไม่ได้ออกกําลังกายร่างกายจะไม่แข็งแรง
อ่อนแอ ไม่มภี ูมติ า้ นทานโรคภัยต่างๆ ถ้าออกกําลังกายอวัยวะต่างๆ เช่นปอด หัวใจ จะ
ได้ทาํ งานอย่างเต็มที่ เมือ่ อวัยวะทุกส่วนทํางานอย่างเต็มทีก่ จ็ ะทําให้ร่างกายมีสุขภาพที่
แข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมติ า้ นทานโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ คนทีไ่ ม่ได้ออกกําลังกายมักจะเป็ น
โรคอยู่เสมอๆ เช่นเป็ นโรคภูมแิ พ้อากาศหรือเป็ นหวัด อย่าปล่อยให้ร่างกายกินและนอน
อย่างเดียว ต้องหาเวลาออกกําลังกาย วันๆหนึ่งควรจะเดินสัก ๔ ถึง ๕ กิโลเป็ นอย่าง
น้อย ร่างกายถึงจะได้มสี ุขภาพทีส่ มบูรณ์แข็งแรง
อารมณ์คอื การมีอารมณ์ทด่ี ี เป็ นเรื่องของจิตใจ จะมีอารมณ์ดไี ด้ก็ตอ้ งมีธรรมะ คือต้อง
รู้จกั ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร อะไรเป็ นไปได้ อะไรเป็ นไปไม่ได้ อารมณ์ไม่ดเี กิดจาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลงครอบงําจิตใจ ทําให้ยดึ มันถื
่ อมัน่ มีความอยากในสิง่
ต่างๆ อยากให้สง่ิ นัน้ เป็ นอย่างนัน้ อยากให้สิง่ นี้เป็ นอย่างนี้ อยากให้สง่ิ ทีช่ อบอยู่ไปนานๆ
เมือ่ ไม่เป็ นไปตามทีป่ รารถนา ก็เกิดความเครียดขึ้นมา เกิดความทุกข์ข้นึ มา ทําให้
อารมณ์ไม่ดี แล้วส่งผลกระทบกับการทํางานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย โรคบางชนิด
เช่นโรคความดันโลหิตมีสาเหตุเกิดจากความเครียดของจิตใจ ไม่รู้จกั ปล่อยวาง ถ้า
ปล่อยวางได้ใจจะไม่เครียด ใจจะสบาย พยายามปล่อยวางเถิด อย่าไปยึดไปติดกับอะไร
เลย เพราะว่าในทีส่ ุดแล้วก็ไม่สามารถทีจ่ ะบังคับ ไม่สามารถทีจ่ ะควบคุมสิง่ ต่างๆได้ สิง่
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ต่างๆนัน้ เราอาจจะสามารถควบคุมได้เป็ นบางครัง้ บางคราว
เป็ นไปตามกระแสแห่งอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา

แต่ในทีส่ ุดแล้วมันก็ตอ้ ง

เมือ่ ปล่อยวางแล้วจะไม่ทกุ ข์ แต่ถา้ ยึดติด จะมีแต่ความเครียด มีแต่ความทุกข์ มีแต่
ความไม่สบายใจ แล้วก็จะไปกระทบกับการทํางานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย ทําให้มี
โรคภัยเบียดเบียน ทําให้ชวี ติ สัน้ ลงไป สังเกตดูเวลาทีไ่ ม่ได้มตี าํ แหน่งสูงๆ ไม่ตอ้ ง
รับผิดชอบมากๆนัน้ หน้าตาจะสดใสเบิกบาน แต่พอมีตาํ แหน่งหน้าทีส่ ูงๆแล้วจะเกิด
ความเครียดขึ้นมา เกิดความกังวล ร่างกายจะแก่ ผมจะหงอก จะสังเกตได้จากคนทีม่ า
เป็ นนายกฯ เวลาไม่ได้เป็ นนายกฯ หน้าตาจะสดใสเบิกบาน แต่พอเป็ นนายกฯเข้าปี สองปี
เท่านัน้ เอง ผมก็จะหงอก หน้าตาก็ครํา่ เครียด แก่ตวั ลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะอารมณ์ไม่
ดีนนั ่ เอง เพราะมีงานต่างๆ มาให้คดิ ให้แก้ไข มีปญั หารอบด้านทีจ่ ติ ใจจะต้องคอยกังวล
เลยทําให้แก่เร็วตายเร็ว
ถ้าอยากมีอายุทย่ี นื ยาวนานต้องทําจิตใจให้สบายๆ ให้ปลง ให้ปล่อย ให้วาง ให้มคี วาม
มักน้อยสันโดษ อย่าไปโลภมาก สิง่ ทีม่ อี ยู่น้ พี อเพียงอยู่แล้ว ความสุขทีม่ อี ยู่น้ พี อเพียง
แล้ว ไม่มอี ะไรสุขมากไปกว่านี้หรอก ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นเรื่องของความทุกข์
ทัง้ นัน้ สุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทจ่ี ติ ใจ จิตใจจะสุขได้เพราะจิตใจปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางแล้ว
จิตใจจะสงบ จะสุข จะเย็น นัน่ แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง ดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดง
ไว้ว่า สุขอืน่ ใดเหนื อความสุขที่เกิดจากจิตที่สงบนั้นไม่มีในโลกนี้
ความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีส่ ูงสุด คือความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิตใจ จิตจะสงบ
ได้ จิตต้องปล่อยวาง จิตจะปล่อยวางได้ จิตต้องมีสติ มีปญั ญา มีความมักน้อยสันโดษ
ไว้ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลงตัดความอยากต่างๆนานา เมือ่ ตัดได้ก็จะมี
ความสุข จึงขอฝากสุภาษิตบททีว่ า่ อโรคยา ปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็ นลาภอัน
ประเสริฐ ให้กบั ท่านทัง้ หลายเอาไปพินิจพิจารณาและนําไปประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่ ความสุข
เพือ่ ลาภอันประเสริฐทีแ่ ท้จริงต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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