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คํานํ า
พระพุทธศาสนาจะยังคงอยู่คู่กบั โลกเราไปอีกนาน หากเรายังคงมีสง่ิ แรกทีส่ าํ คัญนี้อยูค่ อื
“ผูร้ ู้ ผูป้ ฏิบตั ิ ผูถ้ ่ายทอด” เป็ นผูส้ บื ทอดพระธรรมวินยั ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผูน้ ้ คี อื พระอริยสงฆ์สาวกผูเ้ ป็ นแบบอย่างทีม่ คี วามประพฤติดี ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ
ดําเนินรอยตามคําสังสอนขององค์
่
พระศาสดาอย่างเคร่งครัด
เมือ่ ท่านได้ศึกษาพุทธธรรมจนรู้แจ้ง บรรลุธรรมจากการปฏิบตั จิ ริง ก็สามารถเผยแผ่สงั ่
สอนถ่ายทอดความจริงในวิธีทเ่ี รียบง่าย ชัดเจน ช่วยให้พทุ ธบริษทั ทัง้ หลายทีพ่ ร้อมด้วย
กาย วาจา ใจ ทีจ่ ะศึกษาเล่าเรียน มีกาํ ลังศรัทธา เชื่อมัน่ จิตรู้ซ้งึ ในคําสอน นําไปปฏิบตั ิ
ตามจนรู้หนทางแห่งการดับทุกข์ทถ่ี ูกต้อง
พวกเราคือ “ผูท้ ไ่ี ด้รบั การถ่ายทอด” คือสิ่งทีส่ องทีจ่ ะช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนานี้ จึง
ต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ทิ เ่ี คร่งครัดด้วยเช่นกัน โดยนําคําสังสอนที
่
ไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ได้อ่าน ได้รู้ มา
กลันกรองทบทวนวิ
่
เคราะห์ศึกษา ด้วยความมุมานะ อดทนทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามให้สาํ เร็จ
ผูท้ ใ่ี ฝ่ ศึกษาหาทางหลุดพ้น หรือ “ผูท้ ห่ี ลงทาง” จะใช้พระธรรมเทศนาเป็ นแผนทีเ่ ดินทาง
แห่งชีวติ เป็ นเข็มทิศชี้ทางเดินทีถ่ ูกต้อง แสงสว่างแห่งธรรมะจากการทีผ่ ู ้ปฏิบตั หิ มันเติ
่ ม
พลังจากการปฏิบตั บิ ูชา ทําสมาธิ บําเพ็ญจิตตภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อน จะให้แสงสว่าง
แก่ปญั ญา จิตรู้จกั การปล่อยวาง ดําเนินอยู่บนทางสายกลางแห่งชีวติ เพือ่ ทีจ่ ะพบกับ
หนทางทีส่ ุดแห่งทุกข์ในบัน้ ปลาย
พวกเราทุกคนมีทงั้ “ผูร้ ู้” และ “ผูห้ ลง” ยังยึดมันที
่ จ่ ะช่วยเหลือให้กาํ ลังใจแก่กนั ในการที่
จะสร้างแสงสว่างแก่ชวี ติ เพือ่ ผูห้ ลงจะได้มี “ดวงตาเห็นธรรม” เป็ นส่วนช่วยสืบทอด
พุทธศาสนาและได้เป็ นผูร้ ู้ในสัจธรรมของชีวติ ได้ดว้ ยตนเองในทีส่ ุด
คณะผูจ้ ดั ทํา
พฤษภาคม ๒๕๔๔
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กัณฑ์ท่ี ๓๒

สุภาษิ ต

๗ มกราคม ๒๕๔๔
มีสุภาษิตอยู่บทหนึ่งทีว่ า่ คารมเป็ นต่อ รูปหล่อเป็ นรอง เป็ นการเปรียบเทียบระหว่าง
รูปร่างหน้าตาทีส่ วยงามกับวาจาทีส่ วยงาม ว่าสิง่ ไหนเป็ นสิง่ ทีน่ ่าดึงดูด น่าประทับใจ
มากกว่ากัน กาลเวลาก็ได้พสิ ูจน์แล้วว่าวาจาทีส่ วยงามนัน้ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามหมายมากกว่า
รู ปร่างหน้าตาทีส่ วยงาม เพราะเหตุใดจึงเป็ นเช่นนัน้ เพราะว่ารูปร่างหน้าตาทีส่ วยงามนัน้
เมือ่ เห็นครัง้ แรกก็เป็ นทีป่ ระทับใจ แต่ถา้ ได้เห็นบ่อยๆเข้า จะเกิดความเคยชิน เกิดความ
จําเจ แล้วก็เกิดความเบือ่ หน่ายขึ้นมาได้ เหมือนกับอาหารทีร่ บั ประทาน ชนิดไหนทีเ่ รา
ชอบแต่ถา้ ต้องทานซํา้ ซากอยู่ทกุ ๆวัน มันก็เกิดความเบือ่ หน่ายได้ แต่ตรงกันข้ามกับวาจา
ทีส่ วยงาม ทุกครัง้ ทีเ่ ราฟังเราจะเกิดความประทับใจ ไม่วา่ ครัง้ แรก ครัง้ ทีส่ อง ครัง้ ทีส่ าม
หรือกี่ครัง้ ก็ตาม เพราะว่าสิง่ ทีพ่ ูดนัน้ เป็ นสิง่ ทีด่ งี าม เป็ นสิง่ ทีน่ ่าฟัง ฟังแล้วก็เกิดความชื่น
อก ชื่นใจ สบายใจ
เรื่องของรูปร่างหน้าตานัน้ มีการเปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา เมือ่ อายุมากขึ้นหน้าตาที่
เคยสวยงามก็จะค่อยๆเสือ่ มลง ค่อยๆเหีย่ วลง ผิวหนังก็จะเหีย่ วย่น ผมก็จะกลายเป็ นสี
ขาว รู ปร่างทีม่ ที รวดทรงย่อมหมดไปตามอายุขยั ส่วนวาจานัน้ ไม่ได้แก่ไปตามวัย ไม่ได้
แก่ไปตามเวลา ไม่ได้เปลีย่ นแปลง ไม่ได้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ถ้าพูดดีความ
สวยงามก็จะปรากฏขึ้นเป็ นเงาตามตัว ผู ้ทีม่ วี าจาสวยงามจึงเป็ นทีช่ ่นื ชมยินดีของผูท้ ไ่ี ด้
ยินได้ฟงั ตลอดกาล จึงขอให้พวกเราจงรักษาความสวยงามของวาจาให้มากกว่ารักษา
ความสวยงามของร่างกาย รู ปร่างหน้าตาเป็ นสิง่ ทีฝ่ ื นธรรมชาติไม่ได้ จะต้องเป็ นไปตาม
กาลตามเวลา จะค่อยๆแก่ลงไปเรื่อยๆ ความสวยงามทีเ่ คยมีในวัยหนุ่มสาวก็จะค่อยๆ
หมดไป
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วาจาทีส่ วยงามนัน้ ไม่ได้เสือ่ มไปกับกาลเวลา แต่ข้นึ อยู่กบั ผูพ้ ูดว่ามีสติหรือเปล่า รู้วา่
กําลังพูดอะไรอยู่หรือเปล่า รู้วา่ เป็ นสิง่ ทีค่ วรพูดหรือเปล่า ถ้ามีสติและรู้จกั แยกแยะว่า
คําพูดทีส่ วยงามนัน้ เป็ นอย่างไร ผูพ้ ูดจะสามารถรักษาวาจาทีส่ วยงามไปได้ตลอดชีวติ
เลยทีเดียว คําพูดทีส่ วยงามเรียกว่าสุภาษิต ประกอบไปด้วย ๑. สัจจะ ความจริง ๒.
สุภาพ อ่อนโยน ๓. มีคุณประโยชน์ มีสาระ ๔. ประกอบไปด้วยความเมตตา ๕. ถูก
กาลเทศะ
๑. สัจจะ ความจริง เวลาจะพูดอะไรต้องมีสติพจิ ารณาก่อน ว่าสิง่ ทีจ่ ะพูดนัน้ เป็ นความ
จริงหรือเปล่า ถ้าไม่เป็ นความจริงก็อย่าพูดออกไป ให้น่งิ เสีย หรือปฏิเสธไปด้วยคําสุภาพ
ว่าขอไม่พูดเรื่องนี้ ไม่จาํ เป็ นต้องพูดคําเท็จ จะทําให้เราไม่สวยงาม ลดคุณค่าในตัวเราลง
ไป คุณค่าของคนอยู่ทค่ี าํ พูด ดังในนิทานอีสปเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ ครัง้ แรกก็ไปหลอกว่ามี
หมาป่ ามากัดฝูงแกะ พอคนได้ยนิ ก็วง่ิ มาช่วย พอรู้วา่ ถูกเด็กเลี้ยงแกะหลอกคนทีว่ ง่ิ มา
ช่วยก็เกิดความเสียใจและไม่พอใจ คําพูดของเด็กเลี้ยงแกะต่อไปจึงไม่มคี วามหมาย ไม่
มีคุณค่า ต่อมาเวลามีหมาป่ ามาทําร้ายฝูงแกะเขาก็ตะโกนขอความช่วยเหลือ แต่คราวนี้
ไม่มใี ครเชื่อ ไม่มใี ครฟัง ไม่มใี ครให้ความช่วยเหลือ เพราะกลัวจะถูกหลอกอีก นิทาน
เรื่องนี้สอนให้เห็นโทษของการพูดปดมดเท็จ
๒. สุภาพ อ่อนโยน คําสุภาพนัน้ เวลาใครได้ยนิ ได้ฟงั ก็เกิดความสบายใจ ตรงกันข้ามกับ
คําหยาบคาย ใครได้ยนิ ได้ฟงั ก็ไม่สบายใจ เป็ นการส่อให้เห็นถึงนิสยั สันดาน ฐานะ
ตระกูลว่าสูงหรือตํา่ ดีหรือชัว่ ผูท้ ม่ี วี าจาสุภาพเป็ นผูส้ ูงเป็ นผูป้ ระเสริฐ ผูท้ พ่ี ูดคําหยาบ
คายเป็ นคนตํา่ ทราม เวลาพูดอะไรต้องระวัง อย่าพูดคําหยาบ ให้พูดคําทีส่ ุภาพ
๓. มีคุณประโยชน์ มีสาระ ควรคํานึงทุกครัง้ ทีจ่ ะพูดว่ามีประโยชน์ มีสาระหรือไม่ มีโทษ
หรือไม่ ถ้ามีโทษก็อย่าไปพูด ถ้ามีคุณมีประโยชน์จงึ ค่อยพูดออกไป
๔. ประกอบไปด้วยความเมตตา ความเมตตาหมายถึงไมตรีจติ ไม่อาฆาตพยาบาท ไม่
เกลียดชัง ไม่โกรธแค้น เวลามีความโกรธอย่าพูดอะไรออกไป เพราะมักจะพูดคําทีไ่ ม่
สวยงาม ไม่สุภาพ เวลาทีค่ นโกรธพูดจะไม่มใี ครอยากจะฟัง มีแต่อยากจะเดินหนี
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เพราะว่าเป็ นคําพูดทีอ่ อกมาจากอารมณ์ทเ่ี คียดแค้น เป็ นคําพูดทีไ่ ม่น่าฟัง ทําให้คนฟังมี
อารมณ์โกรธแค้นตอบโต้กลับมา การรักษาวาจาทีส่ วยงามนัน้ จึงขึ้นอยู่กบั ความมีเมตตา
ควรเจริญเมตตาอยู่เสมอๆ มองทุกคนว่าเป็ นพี่ เป็ นน้อง เป็ นเพือ่ นเกิดแก่เจ็บตาย
ด้วยกัน มีอะไรก็พูดกันได้ เวลามีความโกรธความเคียดแค้นครอบงําอยู่ อย่าเพิง่ ไปพูด
กับใคร ให้สงบสติอารมณ์ให้ดเี สียก่อน รอให้จติ ใจเป็ นปกติ เป็ นจิตใจทีม่ เี หตุมผี ลเสีย
ก่อนแล้วจึงค่อยพูดออกไป
ถ้าพูดออกไปในขณะทีม่ คี วามโกรธ
ความเกลียด
ความแค้นแล้ว จะเสียคนได้ พูดไปแล้วจะเสียใจภายหลัง ควรจําใส่ใจอยู่เสมอว่า ก่อน
พูดเราเป็ นนายของคําพูดเรา พูดไปแล้วคําพูดเป็ นนายเรา
๕. ถูกกาลเทศะ คือรู้จกั เวลาทีค่ วรจะพูดหรือไม่พูด ถ้าพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ หรือ
เกิดโทษ ก็ควรนิ่งเสีย รอโอกาสทีเ่ หมาะทีค่ วรแล้วค่อยพูดจะดีกว่า
การรักษาวาจาทีส่ วยงามจึงต้องมีสติระลึกรู้อยู่เสมอๆ ก่อนจะพูดต้องรู้วา่ กําลังจะพูด
อะไร ต้องรู้วา่ ขณะนี้มคี วามโกรธหรือเปล่า ถ้ามีอารมณ์โกรธอารมณ์แค้นอยู่ ก็อย่าเพิง่
พูด ให้หยุดไว้ก่อน รอให้สบายใจแล้วค่อยพูดก็ได้ ไม่ตอ้ งรีบร้อน มีเวลาเยอะแยะไปที่
จะพูดกันได้ เวลาพูดด้วยความสบายใจ คนฟังก็ฟงั ด้วยความสบายใจ ย่อมรับเหตุรบั
ผลได้ เวลาทีพ่ ่อแม่จะสังสอนลู
่
กนัน้ ขอให้ทาํ ในขณะทีม่ คี วามสบายใจ อย่าไปดุ อย่าไป
ด่าลูกในขณะทีม่ คี วามโกรธ เพราะตอนนัน้ จะเป็ นการเอาแพ้เอาชนะกัน ลูกจะไม่ยอมรับ
เพราะรู้วา่ กําลังใช้อารมณ์อยู่ ไม่ได้ใช้เหตุผล สิง่ ทีพ่ ่อแม่พูดจะไม่มนี าํ้ หนัก เพราะไม่มี
เหตุไม่มผี ล มีแต่อารมณ์ เวลาสอนจึงต้องสอนด้วยเหตุดว้ ยผล คําสอนของพ่อแม่จะมี
นํา้ หนักต่อเมือ่ มีเหตุมผี ลและการกระทําของผูส้ อนก็ตอ้ งสอดคล้องกับสิง่ ทีส่ อนด้วย
ถ้าไม่อยากให้ลูกสูบบุหรี่ ไม่อยากให้ลูกกินเหล้าเมายา ไม่อยากให้ลูกเทีย่ วเตร่ ไม่อยาก
ให้ลูกเล่นการพนัน ตัวเราก็ตอ้ งทําอย่างนัน้ ด้วย เราต้องไม่สูบบุหรี่ เราต้องไม่เสพสุรา
เราต้องไม่เทีย่ วเตร่ เราต้องไม่เล่นการพนัน ถ้าเรายังทําสิง่ เหล่านี้อยู่ลูกก็จะไม่เชื่อฟังเรา
เพราะว่าสิง่ ทีเ่ ราต้องการให้เขาทํานัน้ ตัวเราเองยังทําไม่ได้เลย เมือ่ ตัวเราเองยังทําไม่ได้
แล้วจะให้คนอืน่ ทําตามคําสอนเราได้อย่างไร มันก็เหมือนกับแม่ปูสอนลูกปู แม่ปูเห็นลูก
ปูเดินเฉไปเฉมาก็อยากให้ลูกปูเดินตรงๆ จึงสอนลูกว่าอย่าเดินเฉไปเฉมา แต่ตวั แม่เอง
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ยังเดินตรงไม่ได้เลย แล้วจะให้ลูกเดินตรงๆได้อย่างไร ถ้าอยากจะให้ลูกดําเนินชีวติ ไปใน
กรอบทีด่ ที ง่ี ามตามทํานองคลองธรรม พ่อแม่ตอ้ งสอนลูกๆด้วยความเมตตา ด้วยเหตุ
ด้วยผลด้วยความรู้ความฉลาด และทําในสิง่ ทีส่ อน เวลาสอนควรสอนในขณะทีม่ ี
อารมณ์ดี ใจสบาย อย่าสอนในขณะทีม่ อี ารมณ์ มีความโกรธ เพราะจะไม่ได้ผล
ถ้าอยากจะเป็ นทีร่ กั ทีช่ ่นื ชมของบุคคลอืน่ ๆ ไม่วา่ จะเป็ นสามีของเราก็ดี ภรรยาของเราก็ดี
ลูกของเราก็ดี มิตรสหายของเราก็ดนี นั้ เราต้องเดินตามสุภาษิตทีส่ อนว่า คารมเป็ นต่อ
รูปหล่อเป็ นรอง ไม่ตอ้ งพะวงถึงเรื่องแต่งหน้าแต่งตัว เรื่องเสื้อผ้าอาภรณ์ จะเสียเงินไป
เปล่าๆกับสิง่ ทีไ่ ม่น่าจะเสีย กับสิง่ ทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ ถึงแม้จะสวยด้วยรู ปร่างหน้าตา
เสื้อผ้าอาภรณ์ ถ้าวาจาไม่สวยงามก็ไม่มใี ครอยากจะเข้าใกล้หรอก ไม่มใี ครอยากฟังคํา
หยาบคาย คําพูดปดมดเท็จ คําพูดทีอ่ อกมาจากอารมณ์โกรธแค้นอาฆาตพยาบาทเหล่านี้
ความสวยงามของรูปร่างหน้าตาจะถูกความไม่สวยงามทางวาจาบดบังทําลายไปหมด จง
พยายามสร้างความสวยงามทีว่ าจาเถิด เพราะว่าวาจาไม่เสือ่ มไปกับกาลกับเวลา รู ปร่าง
หน้าตามีแต่ทจ่ี ะเสือ่ มลงไปเรื่อยๆ ผิวหนังจะเหีย่ วลงไปเรื่อยๆ ทําศัลยกรรมตกแต่งก็ทาํ
ได้เพียงครัง้ สองครัง้ เท่านัน้ เอง แต่ในทีส่ ุดก็ตอ้ งแพ้กาลเวลา สูไ้ ม่ได้ การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๓

วันเด็ก

๑๓ มกราคม ๒๕๔๔
วันนี้เป็ นวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ของทุกๆปี ทางการได้
กําหนดไว้ให้เป็ นวันเด็กแห่งชาติ
เพราะเห็นความสําคัญของเด็กว่าต่อไปจะเป็ น
ผูป้ กครองประเทศชาติ เด็กในวันนี้จะต้องเป็ นผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้า จะเป็ นผูใ้ หญ่ทด่ี ไี ด้ก็
ต้องอาศัยการอบรมสังสอนในสิ
่
ง่ ทีด่ ที ง่ี ามตัง้ แต่ยงั อยู่ในวัยเด็ก โบราณท่านแสดงไว้ว่า
ไม้ออ่ นดัดง่าย ไม้แก่ดดั ยาก เด็กๆเมือ่ ได้รบั การอบรมสังสอนแล้ว
่
สามารถนําไป
ประพฤติปฏิบตั ไิ ด้งา่ ยกว่าผูใ้ หญ่ เวลาโตแล้วจะสังสอนลํ
่
าบากเพราะเป็ นเหมือนไม้แก่มี
ความแข็งกระด้าง ถ้าไปดัดมากๆก็อาจจะหักได้ โบราณจึงให้สงสอนเด็
ั่
กตัง้ แต่ยงั
เยาว์วยั
วิธีทผ่ี ูใ้ หญ่จะสังสอนเด็
่
กนัน้ ต้องสังสอนด้
่
วยวาจาและการประพฤติตนเป็ นตัวอย่าง ถ้า
สังสอนแต่
่
วาจาอย่างเดียวแต่ความประพฤติกลับเป็ นตรงกันข้าม เด็กจะไม่เชื่อฟัง จะไม่
ทําตาม เด็กจะดูการประพฤติเป็ นหลัก เพราะว่าการพูดการสังสอนนั
่
น้ พูดไปไม่ก่วี นั ก็ลมื
แล้ว แต่การกระทําลืมยาก เวลาเห็นก็จะประทับตาประทับใจไปนาน เวลาสังสอน
่
ลูกหลานจึงต้องดูตวั เองเสียก่อน ว่าตัวเราเองกระทําในสิง่ ทีเ่ ราสังสอนลู
่
กหลานให้กระทํา
หรือเปล่า เช่นอยากให้ลูกหลานเป็ นเด็กดี ไม่ข ้องเกี่ยวกับสิง่ มอมเมาอบายมุขทัง้ หลาย
เช่นการเสพสุรายาเมา การเล่นการพนัน การเทีย่ วเตร่ ความเกียจคร้าน ถ้าเพียงแต่สอน
บอกลูกว่าอย่าไปกินเหล้าเมายานะ อย่าไปเล่นการพนันนะ อย่าไปเทีย่ วเตร่นะ อย่าเป็ น
คนเกียจคร้านนะ แต่ผูส้ งสอนกลั
ั่
บกลายเป็ นคนทําเสียเอง เล่นการพนันเสียเอง เสพสุรา
เสียเอง เทีย่ วเตร่เสียเอง เป็ นคนเกียจคร้านเสียเอง ถ้าเป็ นเช่นนี้จะสังสอนไปเท่
่
าไรเด็กก็
จะไม่เชื่อไม่ฟงั เพราะว่าเด็กจะดูตวั อย่างจากพ่อแม่ผูใ้ หญ่นนั ่ เอง พ่อแม่ผูใ้ หญ่เปรียบ
เหมือนเป็ นแม่พมิ พ์ของลูกๆ พ่อแม่เป็ นอย่างไรลูกๆมักเป็ นอย่างนัน้ ลูกไม้หล่นไม่ไกล
ต้น
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การสังสอนจึ
่
งควรสังสอนทั
่
ง้ ทางวาจาและการกระทําให้เห็นเป็ นตัวอย่าง การสังสอนทาง
่
วาจาก็สาํ คัญ ต้องคอยบอก คอยอธิบายถึงเหตุผลว่าทําไมจะต้องทําในสิง่ เหล่านี้ ทําไม
ถึงไม่ให้ทาํ ในสิง่ เหล่านัน้ ทุกสิง่ ทุกอย่างอธิบายได้ดว้ ยเหตุดว้ ยผล การกระทําเป็ นเหตุ
นํามาได้ทงั้ ความสุขความเจริญ นํามาได้ทงั้ ความทุกข์และความเสือ่ มเสีย ขึ้นอยู่กบั ว่า
การกระทํานัน้ กระทําไปในทิศทางใด พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่า อบายมุขเป็ นทางสู่
ความเสื่อมเสีย อบายแปลว่าภพภูมทิ ม่ี แี ต่ความทุกข์ความยากลําบาก เป็ นทีอ่ ยู่ของ
เดรัจฉาน เปรต อสูรกาย และสัตว์นรก มุขแปลว่าทวาร ประตู ทางเข้า ผูใ้ ดทีไ่ ป
เกีย่ วข้องกับอบายมุขก็เป็ นผูเ้ ข้าไปสู่อบายภูมิ ไปสู่ความเสื่อมเสียทัง้ หลายนัน่ เอง
ถ้าปรารถนาจะให้ลูกๆเป็ นคนดี ผูป้ กครองต้องทําตัวให้เป็ นตัวอย่างทีด่ ี อยากจะให้ลูกๆ
เป็ นเด็กทีพ่ ูดจาแต่คาํ สุภาพไม่พูดคําหยาบ เวลาอยู่ต่อหน้าเด็กต้องคอยดูวา่ เรากําลังพูด
อะไรอยู่ อย่าพูดคําหยาบต่อหน้าเด็ก ควรพูดจาให้สุภาพเรียบร้อย เด็กจะได้เอาไปเป็ น
ตัวอย่าง ถ้าอยากให้ลูกๆเป็ นเด็กทีม่ สี มั มาคารวะ มีความเคารพ มีความกตัญ�ูกตเวที
ผูใ้ หญ่ก็ตอ้ งทําตัวเป็ นตัวอย่าง ต้องมีสมั มาคารวะ มีความกตัญ�ูกตเวทีทดแทน
พระคุณของท่านผูม้ อี ปุ การคุณทัง้ หลาย เลี้ยงดูบดิ ามารดาอย่างดี เมือ่ ได้สอนและ
กระทําเป็ นตัวอย่างแล้ว ลูกๆก็จะเจริญรอยตาม เมือ่ เราเลี้ยงดูบดิ ามารดาอย่างดี มี
ความเคารพต่อบิดามารดา ต่อผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ลูกๆจะมีความเคารพในตัวเรา มีความ
กตัญ�ูกตเวที จะเลี้ยงดูเราในยามแก่เฒ่า เพราะผูใ้ หญ่ได้ทาํ เป็ นตัวอย่างให้เด็กๆได้
เห็น เป็ นตัวอย่างทีป่ ระทับใจเด็ก เด็กๆมักชอบทําตามพ่อแม่
ถ้ารักลูก อยากจะให้ลูกเป็ นคนดี ต้องพยายามสังสอนทั
่
ง้ ทางวาจาและประพฤติตนเป็ น
ตัวอย่าง ถ้าทําสิง่ เหล่านี้ได้แล้วเชื่อได้วา่ ลูกๆจะเป็ นคนดีต่อไป ยกเว้นลูกทีม่ กี รรมติดตัว
มามาก คือในอดีตชาติได้กระทําแต่สง่ิ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามจนฝังลึกลงไปในสันดาน ถ้าเป็ น
เช่นนี้ก็จะลําบากหน่อย
จะสังสอนอย่
่
างไรก็ไม่สามารถรับไปประพฤติปฏิบตั ติ ามได้
เหมือนกับสาดนํ้ าใส่หลังสุนัข สาดไปเท่าไหร่กจ็ ะสลัดทิ้งหมด ต้องยอมรับเรื่องของ
วิบากกรรม ว่าสัตว์ทงั้ หลายมีกรรมเป็ นของๆตน จะทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ จะต้อง
เป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้
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เวลาอยากให้ลูกเป็ นคนดี ทําความดีให้เขาเห็นเป็ นตัวอย่าง แต่ทาํ เท่าไร ก็ไม่สามารถที่
จะซึมซาบเข้าไปในจิตใจของเขาได้ เพราะจิตใจของเขาหนาทึบไปด้วยโมหะอวิชชา ความ
โลภ ความโกรธ ความหลงครอบงําอยู่อย่างหนาแน่น สังสอนอย่
่
างไรก็ไม่เชื่อไม่ฟงั ชอบ
กระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ถ้าเป็ นเช่นนี้แล้วพ่อแม่อย่าไปเสียใจ ให้ทาํ ความเข้าใจว่าได้ทาํ
หน้าทีด่ ที ส่ี ุดแล้ว ลูกเขารับได้เท่าไรก็เป็ นเรื่องของเขา เหมือนกับเวลาเอาสิง่ ของไปแจก
ถ้าผูร้ บั ไม่ยนิ ดีทจ่ี ะรับ เราก็ไม่เสียใจ เอาของเก็บไว้ใช้ประโยชน์อย่างอืน่ หรือเอาไปให้
ผูอ้ น่ื ก็ได้ เมือ่ ผูร้ บั ไม่ยนิ ดีจะรับก็ไม่ตอ้ งไปยัดเยียดให้กบั เขา ไม่เกิดประโยชน์อะไร
อย่ารักลูกจนเกิดความเศร้าโศกเสียใจ เวลาลูกไม่เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการให้เป็ น เรา
ต้องทําความเข้าใจว่าเป็ นกรรมของเขา เราไม่มอี าํ นาจไปฝื น มันเป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่เหนือวิสยั เรา
เราแก้ให้เขาไม่ได้ เราต้องทําใจเท่านัน้ เอง แต่เราจะคอยดูแลช่วยเหลือเขาเท่าทีเ่ ราจะทํา
ได้ เช่นถ้าเขาเกิดตกทุกข์ได้ยาก ไปติดคุกติดตะราง เราก็ไปเยีย่ มไปดูแลเขา ส่งนํา้ ส่ง
อาหารให้กบั เขา ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาพยาบาลเขาไป แต่ไม่ตอ้ งให้เงินให้ทอง
มากมายเกินความจําเป็ น ถ้าเขาไม่รู้จกั ใช้เงินใช้ทองให้เป็ นประโยชน์ เงินทองจะ
กลายเป็ นเครื่องทําลายเขาถ้าเอาไปเล่นการพนัน เอาไปเทีย่ วเตร่ เอาไปเสพสุรายาเมา
เป็ นการเสียเงินเสียทอง ทีเ่ ราอุตส่าห์หามาได้ดว้ ยความยากลําบากไปโดยเปล่าประโยชน์
เวลาทีเ่ ขาช่วยตัวเองไม่ได้ เช่นในยามเจ็บไข้ได้ป่วย เลี้ยงดูปากท้องของตัวเองไม่ได้ ก็
ต้องเป็ นภาระของเราทีจ่ ะต้องให้ความเมตตากรุณา ถือว่าเป็ นการทําบุญทํากุศล แต่จติ
ต้องเป็ นอุเบกขา ต้องรู้จกั ปล่อยวาง ต้องยอมรับความจริง ว่าเขาเป็ นอย่างนี้ เราทําได้
เท่านี้ ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเขาเอง ก็ไม่มใี ครจะช่วยเขาได้ แม้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็
ช่วยเขาไม่ได้ เพราะเป็ นเรื่องของกรรม
นี่คอื เรื่องของการดูแลอบรมสังสอนลู
่
กๆหลานๆ ผูป้ กครองต้องเลี้ยงดูจนกว่าลูกหลาน
จะช่วยเหลือตัวเขาเองได้ ให้วชิ าความรู้ ให้เรียนหนังสือเท่าทีเ่ ขาสามารถจะเรียนได้
เรียนได้แค่ไหนก็ส่งเขาไป ถ้าเขาเรียนไม่ได้มนั ก็เป็ นกรรมของเขา เขาจะเป็ นอย่างไร ก็
ต้องเป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย ทําดีกจ็ ะได้รับผลดีตามมา ทําไม่ดกี ็ตอ้ งรับกรรมไป พ่อ
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แม่ตอ้ งรู้จกั ทําใจให้เป็ นอุเบกขา ไปเศร้าโศกเสียใจ ไปทุกข์ ไปกังวลกับเขา มันก็ไม่
แก้ปญั หาของเขาได้ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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ทําบุญแผ่นดินไทย
๑๔ มกราคม ๒๕๔๔

วันนี้เป็ นวันทําบุญแผ่นดินไทย ทุกๆวันอาทิตย์ท่ี ๒ ของเดือนมกราคมในปี น้ ีตรงกับ
วันที่ ๑๔ มกราคม ทางวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จดั
พิธีทาํ บุญเพือ่ แผ่นดินไทย โดยนิมนต์พระภิกษุจากวัดต่างๆ ในจังหวัดชลบุรีและใน
จังหวัดระยอง มารับสังฆทานจํานวน ๙๙๙ รูป โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช ทรงเป็ นประธานในพิธีถวายสังฆทานนี้ เจตนารมณ์เพือ่ ทีจ่ ะอุทศิ ส่วนบุญ
ส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ นักต่อสู ้ นักรบชาวไทยทัง้ หลาย ทีไ่ ด้ช่วยกันรักษาปกป้ อง
แผ่นดินไทยมา ให้เราได้อยู่เป็ นอิสระเป็ นไทยจนกระทังทุ
่ กวันนี้ พวกเราทัง้ หลายเปรียบ
เหมือนกับเป็ นลูกหลานของท่าน มีความสํานึกในพระคุณของท่านเหล่านี้ จึงได้ร่วมจิต
ร่วมใจกันมาทีว่ ดั วันนี้เพือ่ ทําบุญถวายสังฆทาน แล้วอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กบั ท่าน
ทีล่ ว่ งลับไปแล้ว
การทําบุญอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้กบั ผูล้ ว่ งลับไปแล้ว ถ้าผูล้ ว่ งลับไปแล้วไปเกิดใน
สุคติ คือไปเป็ นมนุษย์ก็ดี เป็ นเทวดา เป็ นพรหม หรือเป็ นพระอริยบุคคลก็ดี ท่านจะ
ไม่ได้รบั บุญอุทศิ ของเรา เพราะว่าท่านมีบญ
ุ มากกว่าบุญทีเ่ ราอุทศิ ไปให้ท่าน ถ้าท่าน
ทราบท่านจะอนุโมทนาบุญของเรา ส่วนผูท้ ต่ี ายไปแล้วไปสู่นรกไปเป็ นอสุรกาย ไปเป็ น
เดรัจฉาน พวกนี้ก็ไม่ได้รบั บุญเหมือนกัน มีอยู่พวกเดียวทีร่ อรับส่วนบุญของพวกเรา
คือพวกเปรต ถ้าเราอุทศิ ส่วนบุญไปให้เขา เขาก็จะได้รบั แต่ถา้ ไม่มใี ครรอรับ บุญส่วนนี้
จะไปไหน บุญส่วนนี้มนั ก็กลับมาหาเรา มันยังเป็ นของๆเราอยู่ เหมือนกับเวลาทีเ่ ราแจก
เงินให้คนอืน่ แต่ไม่มใี ครรับเงินนี้ เงินนี้ก็กลับมาหาเรา
เรื่องการอุทศิ ส่วนบุญนัน้ มีความเป็ นมาตัง้ แต่ในสมัยพุทธกาล คือมีพระเจ้าแผ่นดินอยู่
พระองค์หนึ่ง ท่านมีปญั หาในยามคํา่ คืนอยูค่ นื หนึ่ง คือไม่ทราบว่ามีเสียงอะไรร้องดังลัน่
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อยู่ในห้องบรรทมของพระองค์ ทําให้ท่านไม่สามารถบรรทมหลับได้ ท่านก็เลยไปกราบ
ทูลถามพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้น ว่าเป็ นเพราะเหตุอนั ใดจึงมีเสียงร้องดังในห้องบรรทม
ของพระองค์ พระพุทธองค์ทรงกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินพระองค์น้ วี า่ ผูท้ ม่ี าส่งเสียงร้อง
นัน้ เป็ นดวงวิญญาณของอํามาตย์ของท่านนัน่ เอง แต่ไม่ใช่อาํ มาตย์ในชาติน้ ี เป็ นใน
อดีตชาติทท่ี ่านได้เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน ท่านมีอาํ มาตย์คอยรับใช้ท่านอยู่คนหนึ่ง ท่านทรง
โปรดใช้อมาตย์คนนี้ให้ไปทําบุญแทนท่าน คือท่านจะให้เงินเขาแล้วรับสังให้
่ เอาไปซื้อข้าว
ซื้อของไปทําบุญถวายพระ ทีน้ อี าํ มาตย์คนนี้ยงั เป็ นคนใจตํา่ อยู่ มีความโลภก็เลยยักยอก
เอาเงินบางส่วนไป
เมือ่ อํามาตย์คนนี้ตายไปก็ไปเสวยกรรมอยู่ในนรก พอหมดกรรมได้พน้ จากนรกก็มาเป็ น
เปรต ซึง่ เปรียบเหมือนกับคนทีถ่ ูกขังอยู่ในคุก พอออกมาจากคุกก็ไม่มงี านทํา ไม่มเี งิน
ทอง จึงนึกถึงคนทีเ่ คยรู้จกั กัน ก็เลยนึกถึงพระเจ้าแผ่นดินพระองค์น้ ีทเ่ี ป็ นเจ้านายเก่า
จึงมาหาเพือ่ ทีจ่ ะขอส่วนบุญ
นี่คอื เรื่องทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าให้พระเจ้าแผ่นดิน
พระองค์น้ ีฟงั พระเจ้าแผ่นดินจึงทูลถามว่าจะให้ทาํ อย่างไร พระพุทธเจ้าทรงทูลตอบไป
ว่า ให้ทาํ บุญถวายทานให้กบั พระภิกษุสงฆ์ แล้วก็กรวดนํา้ อุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้กบั
เปรตตนนี้ไป
นี่ก็คอื ความเป็ นมาของเรื่องการทําบุญอุทศิ ส่วนบุญส่วนกุศลให้กบั ผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแล้ว แต่
บุญอุทศิ นัน้ เป็ นบุญส่วนน้อย อุทศิ ได้เพียงเสี้ยวเดียวเท่านัน้ เอง สมมุตทิ าํ บุญ ๑๐๐
บาท อุทศิ ได้เพียงบาทเดียว เป็ นเพียงค่ารถค่าราเพือ่ ทีจ่ ะได้ไปผุดไปเกิดต่อไปเท่า
นัน้ เอง ไม่ได้เป็ นบุญมากมายก่ายกองอะไร ถ้าอยากจะมีบญ
ุ มากๆ พระพุทธองค์ทรง
สอนให้ทาํ บุญในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ เพราะว่าเมือ่ ตายไปแล้วจะได้อาศัยบุญเหล่านี้พา
ไปสู่สุคติ ไปเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทวดา เป็ นพรหม เป็ นอริยบุคคล แต่ถา้ ไม่ได้ทาํ บุญ
เลยมีแต่ทาํ บาป ตายไปก็ไปสู่อบาย เป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรตเป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก
นี่คอื เรื่องกรรม ทําอะไรไว้ จะต้องได้รบั ผลของกรรมนัน้ ๆ เพียงแต่ผลของกรรมอาจจะ
ส่งผลช้า ไม่ได้ปรากฏขึ้นในชาติน้ ี ก็เลยดูเหมือนว่าทํากรรมอะไรไว้จะไม่มผี ลตามมา
เลยทําให้ประมาทได้
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พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนว่า จงอย่าประมาทในเรื่องบุญเรื่องกุศล เรื่องบาปเรื่องกรรม
และอย่าประมาทในเรื่องกาลเวลา เพราะว่าเวลานัน้ เป็ นของมีค่า ไหลไปเหมือนกับ
กระแสนํา้ ไหลไปแล้วไม่ไหลกลับมา ชีวติ ของเราก็เหมือนกับกระแสนํา้ จะค่อยๆหมด
ไปๆ วันหนึ่งผ่านไปชีวติ ก็สนั้ ลงไปเรื่อยๆ ไม่มใี ครรู้วา่ ชีวติ ของตนจะเหลืออยู่อกี กี่วนั
สําหรับบางคนอาจจะเหลืออยู่เพียงวันเดียวก็ได้ วันนี้มาทําบุญแล้ว พอกลับไปบ้านหัวใจ
วายตายไปก็มี พวกเราทุกๆคนก็อยู่ในข่ายเดียวกัน จึงไม่ควรประมาท ควรรีบขวนขวาย
ทําบุญทํากุศลเสียในขณะทีย่ งั มีโอกาสอยู่
เรื่องบุญเรื่องกุศลนัน้ ไม่มใี ครทําให้เราได้ พ่อแม่ก็ทาํ ให้เราไม่ได้ พระสงฆ์องค์เจ้าครูบา
อาจารย์ก็ทาํ ให้เราไม่ได้ พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็เพียงแต่เป็ นผูส้ งสอน
ั่
ผูแ้ นะนําชี้ทาง
ให้กบั เรา เราเป็ นผูด้ าํ เนินเดินตาม ถ้าทําตามทีท่ ่านชี้เราก็จะไปสู่ทด่ี งี าม ถ้านัง่ อยู่เฉยๆก็
จะไม่ไปถึงไหน การทําความดี การทําบุญ ทํากุศล คนอืน่ ทําให้เราไม่ได้ เราต้องทําเอง
พระพุทธองค์จงึ สอนให้ทาํ ความดี ละความชัว่ ในขณะทีย่ งั มีกาํ ลังวังชาอยู่ อย่าไป
ผัดวันประกันพรุ่ง เพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มสี าํ หรับเราก็เป็ นได้ การแสดงเห็นว่าสมควร
แก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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เกิด แก่ เจ็บ ตาย
๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๔

สถานทีส่ งบสงัดวิเวกตามป่ าตามเขานัน้ เป็ นสถานทีเ่ หมาะสมกับการเจริญจิตตภาวนา
คือการทําจิตให้สงบ ให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็ นจริงของโลกทีม่ าสัมผัสกับจิต
ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เช่น รูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส เรียกว่าโลกธรรม
คือเป็ นของทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เมือ่ จิตได้มาเกิด มาอาศัยร่างกายอันนี้แล้วก็ได้อายตนะ
ภายในทัง้ ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใช้เป็ นเครื่องมือรับกับอายตนะภายนอก คือรูป
เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัสต่างๆ ทีเ่ ข้ามาทางทวารเหล่านี้ เมือ่ เข้ามาแล้วจิตก็มี
ความรู้สกึ นึกคิดกับสิง่ เหล่านัน้ ทําให้เกิดอารมณ์ เกิดความสุขบ้าง เกิดความทุกข์บา้ ง
เกิดความไม่สุขความไม่ทกุ ข์บา้ งกับสิง่ นัน้ ๆ สิง่ ไหนทีใ่ ห้ความสุขก็เกิดตัณหา ความ
อยากทีจ่ ะให้สง่ิ นัน้ มีอยู่นานๆ ได้สมั ผัสกับสิง่ นัน้ อยู่เรื่อยๆ สิง่ ไหนเป็ นของไม่ถูกอก
ถูกใจก็มคี วามอยากตรงกันข้าม คืออยากให้สง่ิ เหล่านัน้ หายไปหมดไปโดยเร็ว ไม่
อยากจะเข้าใกล้ ก็เลยทําให้จติ ต้องแกว่งไปแกว่งมาเมือ่ ถูกสิง่ เหล่านัน้ มากระทบ ทําให้
จิตไม่สงบไม่น่ิง เมือ่ จิตไม่สงบไม่น่งิ จิตก็มแี ต่ความหิว มีแต่ความกระหาย กระทบกัน
ไปกระทบกันมา ส่งเสริมกันไปส่งเสริมกันมา ความไม่สงบทําให้จติ หิว จิตหิวก็ยง่ิ ทําให้
จิตไม่สงบมากขึ้นไป ทําให้เกิดความอยาก ความขวนขวาย ความคิดความปรุงทีจ่ ะหาสิง่
ต่างๆมาให้จติ นัน้ เกิดความอิม่ เกิดความพอ
ความหลงของจิตทีเ่ รียกว่าโมหะอวิชชา เป็ นเหตุทาํ ให้จติ ออกไปแสวงหาสิง่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ น
ความสุขทีแ่ ท้จริง คือรู ป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัสทีจ่ ติ ชอบจิตปรารถนา แต่ไม่ทราบ
หรอกว่าได้มาเท่าไรก็ไม่มคี วามอิม่ ไม่มคี วามพอ เพราะว่าความสุขทีแ่ ท้จริงของจิตนัน้
ต้องเกิดจากการสงบระงับความคิดปรุงแต่งต่างๆของจิต แต่จติ จะไม่หยุดความคิดความ
ปรุงแต่งของจิตเอง เพราะมีตวั คอยกระตุน้ ให้จติ คอยคิดคอยปรุงอยู่เสมอ เช่นรู ป เสียง
กลิน่ รส เครื่องสัมผัสต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัสทีถ่ ูกอก
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ถูกใจนัน้ จะทําให้จติ มีความอยาก ความขวนขวาย ความกระตือรือร้น ทีจ่ ะไปแสวงหา
นํามารักษาไว้ เมือ่ ต้องทําสิง่ นัน้ จิตก็ตอ้ งทํางาน จิตก็ตอ้ งหมุนไปเรื่อยๆ หมุนไปเรื่อยๆ
ไม่มที ส่ี ้นิ สุด
แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะคําสังสอนของนั
่
กปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าแล้ว จะเกิดความ
เข้าใจว่า ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ ไม่ใช่อยู่กบั การได้สมั ผัส รูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส
ต่างๆนานา ทีเ่ ป็ นทีถ่ ูกอกถูกใจ แต่ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ เกิดจากความสงบของจิต จิตจะ
สงบได้จติ ต้องอยู่หา่ งไกลจาก รูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัสต่างๆนานา เพราะว่าถ้าได้
เห็นสิง่ เหล่านี้อยู่เรื่อยๆ ก็จะกระตุน้ ให้จิตมีความดิ้นรนทะยานอยาก พระพุทธองค์จงึ
ทรงสังสอนให้
่
ผู ้ปฏิบตั แิ สวงหาทีส่ งบสงัดวิเวก เพราะสถานทีส่ งบสงัดวิเวกจะไม่กระตุน้
ให้จติ เกิดความดิ้นรนทะยานอยาก
แต่กลับจะช่วยให้จติ นัน้ ค่อยๆสงบตัวลง
เพราะฉะนัน้ ต้องนําตา หู จมูก ลิ้น กาย ให้ห่างจาก รูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส
ต่างๆ ทีเ่ ป็ นเครื่องยัวยวนกวนใจ
่
เช่น ให้แสวงหาทีส่ งบสงัดตามป่ าตามเขา เพราะว่ารูป
เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส ตามป่ าตามเขานัน้ ไม่เป็ นสิง่ ทีค่ อยกระตุน้ ยัวยวนกวนใจให้
่
เกิดความทะยานอยากตามสิง่ ต่างๆ ทีม่ าสัมผัสกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย เมือ่ เป็ นเช่นนัน้
แล้วการทําความสงบจะง่ายกว่าขณะทีอ่ ยูท่ า่ มกลางรู ป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัสที่
ยัวยวนกวนใจทั
่
ง้ หลาย
ในป่ าในเขานัน้ รูปก็ดี เสียงก็ดี กลิน่ รส เครื่องสัมผัสต่างๆก็ดี ไม่ได้เป็ นสิง่ ยัวยวน
่
กวนใจให้เกิดตัณหาความทะยานอยาก แต่ภายในใจยังมีตณั หาทีฝ่ งั ลึกอยู่ในจิต จะ
เรียกว่าวิบากก็ได้
คือกิเลสตัณหาทีไ่ ด้ถูกสะสมมาเป็ นเวลานานหลายภพหลายชาติ
ถึงแม้จะไม่ได้เห็นรู ป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัสต่างๆ มันก็ยงั สามารถกระตุน้ ให้จติ มี
จินตนาการ ให้คดิ ไปถึงสิง่ ต่างๆเหล่านัน้ ได้ การทีจ่ ะระงับกิเลสตัณหาเหล่านี้ได้นนั้ ต้อง
อาศัยการเจริญจิตตภาวนา คือต้องมีการควบคุมจิต ไม่ปล่อยให้จติ คิดไปตามกําลังของ
กิเลสตัณหาทัง้ หลายทีย่ งั มีอยู่ภายในจิต ต้องอาศัยสติ สติน่เี ป็ นเหมือนเบรกทีจ่ ะยับยัง้
จิตไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆนานาตามจินตนาการของความคิดของกิเลสตัณหาทัง้ หลาย
ได้ พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้ผู ้ปฏิบตั จิ ติ ตภาวนาพัฒนาสติเป็ นเบื้องต้น
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สติแปลว่าความระลึกรู้ ให้ระลึกรู้อยู่ทต่ี รงไหน พระพุทธองค์ทรงสอนให้ระลึกอยู่ใน
ปัจจุบนั อยู่ทน่ี ่ีเดีย๋ วนี้ อย่าให้จติ ไปในอดีต อย่าให้จติ ไปทีอ่ นาคต อย่าให้จิตไปทีโ่ น่นที่
นัน่ ให้ดงึ จิตมาอยู่ทน่ี ่ี ทีน่ ่ีมอี ะไร ก็มรี ่างกาย มีเวทนา มีความรู้สกึ นึกคิด มีอารมณ์
ต่างๆ อารมณ์โลภ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง อารมณ์ดใี จ อารมณ์เสียใจ อารมณ์พอใจ
อารมณ์ไม่พอใจ อารมณ์เหล่านี้มอี ยู่ภายในจิต อยู่ในปัจจุบนั แล้วก็ยงั มีธรรมะต่างๆ ที่
ปรากฏขึ้นมาในจิต เช่น ความคิดความปรุงต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปทีป่ รากฏ
ขึ้นมาภายในใจ เหล่านี้คอื ทีต่ งั้ ของสติ ให้ระลึกรู้อยู่กบั สิง่ เหล่านี้ คือ กาย เวทนา จิต
ธรรม เพราะสิง่ เหล่านี้มอี ยู่ในปัจจุบนั ขึ้นอยู่กบั ว่าจะมีสติมองเห็นหรือไม่เท่านัน้ เอง
ตัวเราประกอบขึ้นด้วย ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือรู ปกับนาม รู ปประกอบด้วยร่างกายมีอาการ
๓๒ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เป็ นต้น หรือลมหายใจเข้าออก ส่วนนี้
เป็ นส่วนของรูป ส่วนนามได้แก่เวทนา คือความรู้สกึ ต่างๆ เช่นสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทกุ ข์ จิต
คืออารมณ์ต่างๆ ธรรม คือความคิดปรุงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบาปเรื่องบุญต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ น
ใจ
พระพุทธองค์จงึ สอนให้ผูป้ ฏิบตั ติ งั้ สติให้อยู่กบั รู ปนามเหล่านี้เพราะถ้าอยู่กบั สิง่
เหล่านี้แล้วจิตจะไม่ลอยไปไหน จิตจะไม่ไปสร้างอารมณ์ต่างๆ ขึ้นมา จิตจะไม่ฟ้ งุ ซ่าน
จิตจะน้อมเข้าสู่ความสงบ
ควรควบคุมจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั เช่นกําหนดดูลมหายใจ
เข้าออก ซึง่ เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่ทกุ ขณะ เราหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลา ตัง้ แต่วนั เกิดมาเรา
ไม่ได้หยุดหายใจเลย แต่จติ ของเราหรือสติของเราได้ระลึกรู้อยู่กบั ลมหายใจของเรามาก
น้อยสักแค่ไหน แทบจะไม่มเี ลย แทบจะไม่รู้เลยว่าเรากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออก
เพราะว่าจิตของเรานัน้ ไม่มสี ติควบคุม ปล่อยให้จติ คิดไปเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ก็จะออกไป
ภายนอกสู่เรื่องราวต่างๆ เรื่องราวทีป่ รากฏขึ้นตามรูปเสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัสนัน่
แหละ เป็ นเรื่องของบุคคลบ้าง เรื่องงานบ้าง เรื่องการทํามาหากินบ้าง เรื่องการแสวงหา
ผลประโยชน์บา้ ง เรื่องการแสวงหาความสุขบ้าง ด้วยการเทีย่ วเตร่ไปตามสถานทีต่ ่างๆ
ออกไปด้วยอํานาจกิเลสตัณหา โมหะ อวิชชา แล้วก็วนุ่ วายกับเรื่องเหล่านี้ไปไม่มที ส่ี ้นิ สุด
ตัง้ แต่เกิดมาจนกระทังถึ
่ งวันตาย ก็วนุ่ วายอยู่กบั เรื่องเหล่านี้ แต่ก็ไม่เคยพบกับความสุข
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ทีแ่ ท้จริงจนกระทังวั
่ นตาย ตายไปก็ไปเกิดใหม่ แล้วก็ไปทําแบบนี้อกี ซํา้ ๆซากๆไม่มที ่ี
สิ้นสุด
ทางทีถ่ ูกควรดําเนินตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
คือให้มสี ติดงึ ใจไว้ให้อยู่กบั
ปัจจุบนั ให้อยู่ทน่ี ่ีเดีย๋ วนี้ ให้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก พยายามควบคุมให้จติ รู้อยู่กบั ลม
หายใจเข้าออก เวลาหายใจเข้าก็รู้วา่ หายใจเข้า เวลาหายใจออกก็รู้วา่ หายใจออก ให้รู้แค่
นัน้ แหละไม่ตอ้ งไปรู้เรื่องอืน่ ในสายตาของชาวโลกก็อาจจะคิดว่ามันเป็ นเรื่องไร้สาระ ดู
ลมหายใจเข้าออกเท่านัน้ มันจะฉลาดขึ้นมาได้อย่างไร มันจะเกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาได้
อย่างไร นัน่ เป็ นความคิด ความเห็นของคนทีม่ กี เิ ลสครอบงําจิตใจ เป็ นคนคิดทีจ่ ะ
แสวงหาสิง่ ต่างๆจากภายนอก เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็จะไม่เห็นคุณค่าของการดูลมหายใจเข้า
ออก หารู้ไม่วา่ วิธีการดูลมหายใจเข้าออกนัน้ เป็ นอุบายวิธีเพือ่ ทีจ่ ะดึงจิตให้เข้าสู่ความ
สงบ ถ้าจิตสามารถเพ่งรู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่อง โดยทีไ่ ม่ส่งจิตใจไป
ทางไหน ไม่ชา้ ก็เร็วจิตจะรวมลงเข้าสู่ความสงบ เมือ่ จิตรวมลงสู่ความสงบแล้วจิตจะมี
ความสุข มีความเย็น มีความสบาย จิตตัง้ มันอยู
่ ่น่งิ ในขณะนัน้ ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
คอยควบคุมจิต เพราะจิตไม่ไปไหน เปรียบเหมือนกับลูกฟุตบอล ในขณะทีม่ กี ารเล่นกัน
นักเล่นฟุตบอลก็ตอ้ งแย่งกันเตะลูกฟุตบอลเพือ่ ทีจ่ ะเอาลูกฟุตบอลนัน้ เข้าไปตุงอยู่ในตา
ข่าย แต่เมือ่ ลูกฟุตบอลเข้าไปตุงอยู่ในตาข่ายแล้ว ก็ไม่มใี ครไปตามเตะมันอีก ก็ปล่อยให้
มันนิ่งอยู่อย่างนัน้ ฉันใด จิตก็เหมือนกัน ถ้ายังไม่ได้รวมลงสู่ความสงบ จิตก็จะถูกกิเลส
กับธรรมแย่งกัน ถูกสติกบั การเผลอสติแย่งกัน ขณะทีม่ สี ติ สติก็จะดึงจิตให้เข้าสู่ตาข่าย
ของธรรมะ แต่ถา้ ถูกกิเลส ความโลภ ความอยากดึงไป มันก็จะพาไปสู่เรื่องราวต่างๆ
ภายนอก ไปสู่ความวุน่ วาย ไปสู่ความทุกข์ แต่ถา้ สติดงึ จิตเข้ามาสู่ความสงบได้ ก็ดงึ จิต
เข้าสู่ความสุข ความอิม่ ความพอ
นี่คอื สิง่ ทีผ่ ูป้ ฏิบตั ติ อ้ งพยายามกระทํา ต้องเข้าใจวิธีการ ต้องรู้จกั แสวงหาสถานทีท่ ่ี
เอื้ออํานวย เช่นตามป่ าตามเขาเป็ นสถานทีท่ ส่ี งบสงัด ไม่มรี ู ป เสียง กลิน่ ต่างๆ ทีจ่ ะมา
คอยยัวยวนกวนใจ
่
ขึ้นอยู่กบั ว่าผูป้ ฏิบตั สิ ามารถทีจ่ ะบังคับตัวเอง บังคับใจให้อยูก่ บั
สถานทีอ่ ย่างนัน้ ได้หรือไม่ เพราะว่าเมือ่ มาอยู่ในสถานทีเ่ หล่านี้แล้ว จะถูกความกดดัน
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จากกิเลสภายในจิตให้ออกไปหิว ออกไปอยากเห็นรูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัสต่างๆ
ทีเ่ คยได้สมั ผัสมา แต่เมือ่ มาอยู่ในสถานทีท่ จ่ี ะต้องเห็นรูป เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัส
ต่างๆทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจก็ทนอยู่ไม่ได้ มันก็ตอ้ งพยามยามกดดันให้จติ รู้สกึ อึดอัด เกิด
ความทุกข์ เกิดความเบือ่ หน่าย เกิดความรู้สกึ อยากจะออกไปทําอะไรสักอย่าง ถ้าอยาก
ทราบว่าเป็ นอย่างไร ท่านผู ้ปฏิบตั ลิ องทําดู ลองไปอยู่ตามสถานทีส่ งบสงัดตามป่ าตามเขา
เช่นตามวัดป่ าวัดเขาต่างๆ ลองดูวา่ จะอยู่ได้สกั กี่วนั แล้วจะเห็นการต่อสูร้ ะหว่างกิเลสกับ
ธรรมเกิดขึ้นมาทันที ธรรมะก็คอื สติและความเห็นทีว่ า่ การทีไ่ ด้อยู่ในสถานทีส่ งบสงัดนัน้
เป็ นสิง่ ทีด่ ตี ่อจิตใจ แต่จะสูก้ บั เล่หเ์ พทุบายของกิเลสตัณหาได้หรือเปล่านัน้ ก็ตอ้ งดูกนั
ต่อไป
เวลาเริ่มต้นปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ทุกคนจะมีความกระตือรือร้น มีศรัทธามาก แต่เมือ่ ปฏิบตั ิ
ไปแล้ว เริ่มถูกความกดดันทีไ่ ม่เคยเจอมาก่อนในจิตทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์มาก ก็จะทํา
ให้ไม่สามารถทนอยู่ได้ถา้ ไปอยู่เฉยๆ จะอยู่ได้นนั้ ต้องขยันหมันตั
่ ง้ สติอยู่เสมอ คือ
พยายามเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตัง้ แต่ต่นื จนกระทังถึ
่ งเวลาหลับ พอตื่นขึ้นมาสิง่ แรกที่
จะต้องทําก็คอื ตัง้ สติ ให้บอกกับตัวเองว่าต่อไปนี้เราต้องรู้อยู่ทกุ อิริยาบถ รู้อยู่ทกุ ขณะว่า
กําลังทําอะไรอยู่ พอตื่นขึ้นมาจะลุกก็รู้วา่ กําลังจะลุก พอลุกขึ้นมาแล้วก็ตอ้ งรู้วา่ ลุกขึ้น
มาแล้ว เมือ่ กําลังจะยืนจะเดินจะทําอะไรก็ตอ้ งมีสติควบคุมร่างกายนัน้ อยู่ตลอดเวลา
และต้องคอยมันดึ
่ งใจไว้ไม่ให้ไปสนใจ ไปคิดกับเรื่องราวต่างๆ นานา ทีผ่ ่านไปแล้ว เช่น
ชีวติ นอกวัดเป็ นต้น
เมือ่ ก่อนนี้เวลาอยู่ในบ้านในเมืองมีภารกิจการงาน ทําโน่นทํานี่ สัมผัสสิง่ โน้นสิง่ นี้ แต่
ตอนนี้มาอยู่ในสถานทีส่ งบสงัดตามป่ าตามเขาแล้ว ตอนนี้ตอ้ งตัดสิง่ นัน้ ออกไป อย่าไป
คิดถึงมัน เพราะเมือ่ คิดถึงมันแล้วจะทําให้อยากกลับไปหาสิง่ เหล่านัน้ อีก ซึง่ ผิด
เจตนารมณ์ทอ่ี ตุ ส่าห์ออกมาปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ทีจ่ ะให้จติ เข้าสู่ความสงบ ต้องพยายามต่อสู ้
กับความคิดความอยากต่างๆ ทีจ่ ะดึงให้เราออกไปข้างนอก ต้องพยายามผูกดึงจิตไว้ให้
อยู่กบั ลมหายใจก็ได้ อยู่กบั อิริยาบถ ๔ ของร่างกายก็ได้ หรือจะท่องเทีย่ วดูอวัยวะต่างๆ
ของร่างกายก็ได้ เช่นดู ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก หัวใจ
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ปอด ตับ ไต เป็ นต้น ถ้าได้เจริญอยู่เรื่อยๆ พิจารณาอยู่เรื่อยๆ จะทําให้จติ มีความสงบ
ทําให้เกิดปัญญาขึ้นมา ทําให้เห็นสภาพความเป็ นจริงของร่างกายนัน้ ว่าเป็ นอย่างไร ว่า
เป็ นสิง่ ทีส่ วยงามหรือว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สวยงาม เป็ นสุภหรือเป็ นอสุภ
คนทัวไปในโลกนี
่
้ ส่วนใหญ่จะมองเห็นร่างกายแต่เพียงผิวเผิน คือเห็นแต่อาการห้าอย่าง
คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนังเท่านัน้ เอง แล้วก็ไม่ได้เห็นในลักษณะทีใ่ ห้เกิดปัญญา แต่เห็น
ในลักษณะทีเ่ กิดความลุม่ หลง เช่นเห็นว่าผมสวย เห็นว่าหนังสวย เห็นว่าเล็บสวย ฟัน
สวยเป็ นต้น แทนทีจ่ ะเห็นว่าสิง่ เหล่านี้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นปฏิกูล เป็ นสิง่ ทีส่ กปรก เช่นผมก็
ต้องคอยสระคอยล้างอยู่เสมอ มิฉะนัน้ ก็จะมีกลิน่ เหม็นเพราะมีเหงือ่ ออกมาตามหนัง
ศีรษะ หนังก็ตอ้ งคอยดูแลรักษาต้องคอยอาบนํา้ ถ้าไม่ได้อาบนํา้ สักสองสามวันก็จะส่ง
กลิน่ เหม็นออกมา ถ้ามองด้วยธรรมะมองด้วยปัญญาแล้ว จะเห็นว่าสิง่ เหล่านี้ไม่ใช่เป็ น
สิง่ ทีน่ ่ายินดี ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีน่ ่าลุม่ หลงรักชอบเลย กลับเป็ นสิง่ ทีน่ ่าเบือ่ หน่าย น่าถอยห่าง
น่าปล่อยวาง
เคยได้ยนิ คําว่าขี้ไคลไหม ขี้มกู ไหม ของเหล่านี้มนั ก็ออกมาจากร่างกายของเรา มันไม่ได้
มาจากทีไ่ หน มันเป็ นของสกปรก แต่เราไม่เคยพิจารณาอย่างนี้ เพราะขาดปัญญา ขาด
การใคร่ครวญ ขาดโยนิโสมนสิการ คือการพิจารณาด้วยความรอบคอบให้เห็นตามความ
เป็ นจริงของสิง่ เหล่านี้วา่ เป็ นปฏิกูลเป็ นของสกปรก จิตกลับมองในลักษณะลุม่ หลงแล้ว
เสริมด้วยการปรุงแต่งต่างๆ มีการเสริมสวย แต่งผม แต่งหน้าแต่งเล็บ แม้กระทังการ
่
แต่งฟัน คือการฟอกฟันให้ขาว ในความเป็ นจริงแล้วสิง่ เหล่านี้มนั ไม่สวยไม่งาม ถ้าไม่ได้
แปรงฟันสักวันสองวัน กลิน่ ปากก็จะเหม็น ถ้าได้พจิ ารณาอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะเข้าใจถึง
ธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของร่างกาย แล้วจะเกิดความเบือ่ หน่าย ปล่อยวาง คลายความ
กําหนัดยินดีกบั สิง่ เหล่านี้ จิตก็จะเข้าสู่ความสงบ
จิตไม่สงบเพราะถูกราคะตัณหากิเลสทัง้ หลายคอยผลักดันให้เกิดความอยาก ความยินดี
ความห่วง ความอาลัยกับสิง่ ต่างๆ ก็เลยทําให้จติ ไม่สงบ แต่ถ ้าได้เจริญกายคตาสติปฏั
ฐาน คือการมีสติอยู่ทก่ี าย ใช้ปญั ญาพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็ นจริงของร่างกาย
ว่าเป็ นปฏิกูลของสกปรก เป็ นอสุภไม่สวยไม่งาม จิตก็จะค่อยๆ คลายความกําหนัด
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คลายความยินดี เพราะเริ่มเห็นความเป็ นจริงของร่างกายว่าเป็ นอย่างไร เมือ่ เห็นแล้วไม่มี
ใครจะหลงยึดติดอยู่กบั ร่างกายนี้ไปหรอก เพราะไม่มใี ครชอบสิง่ ทีไ่ ม่สวยไม่งาม ดังนัน้
ความสวยงามของร่างกายจึงไม่มี มันมีเพราะจิตหลงไปต่างหาก เพราะขาดความ
พิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญานัน่ เอง แต่เมือ่ ได้รบั การอบรมด้วยปัญญาอย่างสมํา่ เสมอ
จิตจะค่อยๆเกิดความเข้าอกเข้าใจในสภาพทีแ่ ท้จริงของร่างกาย
จิตก็จะปล่อยวาง
ร่างกาย จะไม่มคี วามยินดียนิ ร้ายกับร่างกาย ในเรื่องของความสวยงามหรือไม่สวยงาม
อีกต่อไป เข้าใจแล้วก็ปล่อยวาง
เมือ่ ปล่อยวางร่างกายได้แล้ว การทีจ่ ะต้องพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกายนัน้ ก็
ไม่มคี วามจําเป็ นอีกต่อไป เพราะการพิจารณานัน้ เปรียบเหมือนการรับประทานยาแก้โรค
ความหลง เมือ่ ยาได้ทาํ ลายความหลงหมดไปแล้ว จิตตาสว่างขึ้นมา จิตปล่อยวาง จิตไม่
ยึดไม่ตดิ ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับร่างกายแล้ว ก็ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องพิจารณาอสุภความ
ไม่สวยไม่งาม ปฏิกูลความสกปรกของร่างกายอีกต่อไป เพราะจิตหมดความกําหนัดยินดี
ได้ระงับดับราคะตัณหาอย่างแท้จริงแล้ว การพิจารณาร่างกายก็หมดไป เพราะจิตไม่
ไขว่คว้าหาร่างกายอีกต่อไป ไม่คดิ ทีจ่ ะหาร่างกายของบุคคลนัน้ หรือบุคคลนี้ มาเป็ น
เครื่องให้ความสุขกับจิตอีกต่อไป เพราะรู้อย่างแท้จริงแล้วว่ามันไม่ใช่เป็ นของสวยงาม
เลย นี่คอื การเจริญวิปสั สนา การเจริญปัญญา
การเจริญวิปสั สนาเจริญปัญญาทําให้เกิดการรู้แจ้งเห็นจริง ทําให้ตดั ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง อุปาทานได้อย่างถาวร แต่ถา้ ใช้การบริกรรมพุทโธ หรือการกําหนดลม
หายใจเข้าออกเพือ่ ทําให้จติ สงบ จิตจะสงบเป็ นระยะๆไป แต่ไม่ได้ตดั ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง อุปาทานออกไปจากจิต เวลาถอนออกมาก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้
อีก เมือ่ ไปเห็นรู ปทีช่ อบ ทีย่ นิ ดี ก็จะเกิดการกระตุน้ ให้เกิดราคะ เกิดตัณหา เกิดความ
กําหนัดยินดีข้นึ มา แต่ถา้ ใช้วธิ ีเจริญด้วยวิปสั สนาปัญญา ให้เห็นตามสภาพความเป็ นจริง
ของร่างกายว่าเป็ นปฏิกูล เป็ นของไม่สวยไม่งามแล้ว จิตจะปล่อยวางร่างกายนี้ จะสงบ
สงัดจากความยินดียนิ ร้ายกับเรื่องของร่างกาย หมดความใคร่ ความอยากกับร่างกายนี้
อย่างถาวร
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นอกจากการพิจารณาดูอสุภความไม่สวยงาม ปฏิกูลความสกปรกของร่างกายแล้ว ก็ยงั
ต้องพิจารณาดูความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย และความแตกสลายของร่างกายด้วย
เช่นกัน เพือ่ ทีจ่ ะได้คลายความวิตกเกี่ยวกับความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย และความตาย
ทุกครัง้ ทีร่ ะลึกถึงความแก่ ความเจ็บ และความตายนัน้ จิตจะมีความรู้สกึ หดหู่ ความ
หดหู่น้ เี กิดจากอะไร เกิดจากอวิชชาโมหะความหลง ความหลงทีค่ ดิ ว่าร่างกายนี้ควรจะ
อยู่ไปตลอดไม่มที ส่ี ้นิ สุด คือเกิดมาแล้วต้องไม่แก่ ต้องไม่เจ็บ และต้องไม่ตาย แต่หารู้
ไม่วา่ ความเป็ นจริงนัน้ มันตรงกันข้ามกัน เป็ นธรรมดาของร่างกายนี้ทเ่ี กิดมาแล้ว ต้องมี
ความแก่เป็ นธรรมดา มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา มีความตายเป็ นธรรมดา แต่ถา้
ไม่ได้รบั การอบรมสังสอนให้
่
พจิ ารณา ให้มองร่างกายในลักษณะนี้ ก็จะคิดอยากให้
ร่างกายนี้ตอ้ งไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายอยู่เสมอไป ทัง้ ๆทีร่ ู้อยู่วา่ ทุกคนเกิดมาแล้ว ต้องแก่
ต้องเจ็บ ต้องตายด้วยกัน แต่ไม่ชอบคิดถึงเรื่องเหล่านี้ เพราะถือว่าการคิดถึงเรื่องเหล่านี้
เป็ นอัปมงคล คิดไปแล้วสร้างความไม่สบายใจให้เกิดขึ้น แต่หารู้ไม่วา่ ความไม่สบายใจที่
เกิดขึ้นนัน้ มันเกิดจากโมหะความหลง เกิดจากวิภวตัณหาความกลัว กลัวความแก่ กลัว
ความเจ็บ กลัวความตาย ซึง่ ขัดกับความปรารถนาของจิตทีอ่ ยากให้ร่างกายนี้ ไม่แก่ ไม่
เจ็บ ไม่ตาย เป็ นการฝื นธรรมชาติ ฝื นความจริง เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ ความไม่
สบายใจ ทุกครัง้ ทีค่ ดิ ถึงเรื่องของความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ผูป้ ฏิบตั ทิ แ่ี สวงหาความจริง เพือ่ ทีจ่ ะเอาความจริงนี้มาตัด มาช่วยทําให้จิตหลุดพ้นจาก
ความกลัวสิง่ เหล่านี้ ผูป้ ฏิบตั กิ ็ตอ้ งใจกล้า ต้องไม่กลัวเรื่องการพิจารณาความแก่ ความ
เจ็บ ความตาย เมือ่ เริ่มพิจารณาอาจจะมีความรู้สกึ ทีไ่ ม่ค่อยชอบ ไม่ค่อยอยากจะคิด แต่
ถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆ แล้ว ต่อไปจิตจะเริ่มยอมรับ ค่อยๆเกิดความชินกับสิง่ เหล่านี้ และ
ในทีส่ ุดก็จะเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีด่ เี สียอีก เพราะว่าเมือ่ จิตยอมรับแล้วจิตจะไม่กลัวสิง่ เหล่านี้
จิตก็จะดับวิภวตัณหาได้ ความไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตายจะถูกขจัดให้หมด
สิ้นไปจากจิตจากใจ ด้วยอํานาจของวิปสั สนาปัญญาคือความจริง คนเราฝื นความจริงไป
ไม่ได้หรอก ความจริงเป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนในทีส่ ุดต้องยอมรับ อยู่ทว่ี า่ จะรับช้าหรือรับเร็วเท่า
นัน้ เอง ถ้ารับเร็วแล้วก็สบายเร็ว ถ้ารับช้าก็สบายช้า ถ้าไม่รบั ไม่อยากรับความเป็ นจริง
เหล่านี้ก็จะทุกข์ไปไม่มที ส่ี ้นิ สุด ตายจากชาติน้ แี ล้วไปเกิดใหม่ก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้อง
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ตาย ก็ตอ้ งไปกลัวความแก่ กลัวความเจ็บ กลัวความตายต่อไปอีกเรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด
แต่ถา้ ยอมรับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ว่าเป็ นเรื่องธรรมดา ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งกลัว
ต้องรังเกียจ ถ้ายอมรับความเป็ นจริง ก็จะดับความกลัวความรังเกียจนี้ได้ ดับ
วิภวตัณหาได้ จิตก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความ แก่ เจ็บ ตาย อีกต่อไป
นี่คอื ผลทีจ่ ะเกิดจากการทีเ่ ราพิจารณาร่างกาย ธรรมชาติของร่างกายอยู่อย่างสมํา่ เสมอ
อยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ชา้ ก็เร็วจิตจะปลงได้จะวางได้ พยายามรับความเป็ นจริง เมือ่ ยอมรับ
ความเป็ นจริงแล้ว ความแก่ความเจ็บความตายมันก็ยงั เหมือนเดิมอีกของร่างกาย มันก็
ยังต้องแก่ตอ้ งเจ็บต้องตาย แต่คนทีย่ อมรับความเป็ นจริงแล้วจะอยู่ไปจนกระทังถึ
่ งวัน
แก่ วันเจ็บวันตายโดยไม่มคี วามทุกข์ใจ สบายใจ ก็อยู่ไปเป็ นปกติ แต่เมือ่ ยอมรับแล้วก็
ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องไปคิดอีกต่อไปเรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย เพราะ
เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายนัน้ มันไม่ได้เป็ นปัญหาต่อไปกับจิตใจ
ทีต่ อ้ ง
พิจารณาในเบื้องต้นอยู่เรื่อย ๆ ก็เพือ่ ทีจ่ ะให้จติ เกิดความคุน้ เคย ให้ยอมรับในความเป็ น
จริงของสภาพของร่างกายอันนี้เท่านัน้ เอง เมือ่ ยอมรับได้แล้ว ปลงได้แล้ว วางได้แล้ว
ปัญหามันก็หมดไป ผูพ้ จิ ารณาไม่ตอ้ งไปคิดพิจารณาเรื่องเหล่านี้อกี ต่อไป เพราะการ
พิจารณาดังทีไ่ ด้แสดงไว้ว่า มันเป็ นเหมือนกับยามาแก้โรคความหลง โรคของความกลัว
แก้ตณั หานัน่ เอง
เมือ่ พิจารณาไปจนกระทังถึ
่ งจุดทีจ่ ติ ยอมรับความเป็ นจริง ยอมรับความแก่ ความเจ็บ
ความตาย แล้วมันก็จบกัน ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มันก็เป็ นเหมือนกันทุกคน ไม่
ว่าคนทีจ่ ะได้พจิ ารณาหรือคนทีไ่ ม่ได้พจิ ารณา ต่างกันตรงทีว่ า่ คนทีไ่ ด้พจิ ารณาแล้วปลง
ได้ วางได้ คนนัน้ สบาย อยู่สบาย แก่ก็สบาย เจ็บก็สบาย ตายก็สบาย ไม่เดือดร้อนกับ
สิง่ เหล่านี้ ตรงกันข้ามกับคนทีไ่ ม่ยอมรับสิง่ เหล่านี้ ไม่ได้พจิ ารณาเรื่องเหล่านี้อยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ปล่อยให้มแี ต่ความกลัว ความไม่ตอ้ งการ ความรังเกียจในเรื่องของความแก่
ความเจ็บ ความตาย มาครอบงําอยู่ มันก็จะสร้างความทุกข์ใจอยู่ไปเรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด
แต่ถา้ คิดพิจารณาให้ยอมรับให้ได้วา่ เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ท่องมันอยู่
อย่างนัน้ คิดมันอยู่อย่างนัน้ ทัง้ วันทัง้ คืน ยืน เดิน นัง่ นอนจนกว่าจิตจะยอมรับ ยอม
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ปล่อย เมือ่ ปล่อยแล้วจะเกิดความโล่งอก เบาใจขึ้นมา นี่คอื สันทิฏฐิโก ผูป้ ฏิบตั จิ ะรู้เอง
เห็นเอง ขอให้ทาํ ไปตามแนวนี้เถิด พยายามเจริญไปเรื่อยๆ คิดไปเรื่อยๆ เกิดมาแล้ว
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย มีใครบ้างทีเ่ กิดมาแล้ว ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ให้พจิ ารณาทัง้
กายในและกายนอก
กายในคือกายของเรา กายนอกคือกายของบุคคลอืน่ พิจารณาคนใกล้ชิดก่อนก็ได้ เช่น
บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้ า น้า อา พี่ น้อง ญาติสนิทมิตรสหาย แล้วค่อย
พิจารณาไปถึงกายของบุคคลอืน่ ๆทีเ่ ราไม่รู้จกั รวมไปถึงสัตว์เดียรัจฉาน ทัง้ หมดนี้เป็ น
กายเหมือนกันหมด เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเหมือนกัน เราไม่ได้
ตายคนเดียว เวลาพิจารณาเรื่องกายนี้เราอาจจะคิดว่า โอ๊ยเราต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
คนเดียว แต่หารู้ไม่วา่ ทุกๆคนเป็ นเหมือนกันหมด ไม่มยี กเว้น ควรพิจารณาทัง้ กายใน
และกายนอก ถ้าคิดพิจารณาแต่กายในอย่างเดียว จะทําให้หลงเผลอไป คิดว่าเราเป็ นคน
ทีจ่ ะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไปคนเดียว ก็สร้างความหดหู่ความทุกข์ใจ ถ้าพิจารณา
กายนอกอย่างเดียวว่าเขาต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ก็จะเกิดความหดหู่ใจ เกิดความ
เสียดาย อาลัยอาวรณ์ในบุคคลเหล่านัน้ แต่ถา้ ได้พจิ ารณากายในและกายนอกสลับกัน
ไปและควบคู่กนั ไป จะเห็นว่าทุกๆคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายด้วยกัน
หมด อีกร้อยปี คนทีม่ ชี วี ติ อยู่ในโลกในวันนี้ก็จะไม่มเี หลืออยู่ในโลกนี้ จะมีแต่ผูท้ เ่ี กิดมา
ทีหลัง พวกเขาเหล่านัน้ ก็ตอ้ งเดินตามรอยของผูท้ ม่ี าก่อน คือต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ไปด้วยกันทัง้ นัน้
เรื่องแก่เจ็บตายจึงเป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นเรื่องปกติ การพิจารณานี้ไม่ได้พจิ ารณาเพือ่
สาปแช่งตัวเอง หรือสาปแช่งผูอ้ น่ื ให้แก่ ให้เจ็บ ให้ตาย แต่มนั เป็ นยารักษาโรคจิต กิน
มันเข้าไปเถิด พิจารณามันเข้าไปเถิด พิจารณาอยู่เนืองๆ พระพุทธองค์ทรงสอนให้
พิจารณาสิง่ เหล่านี้อยู่เนืองๆ คําว่าเนืองๆหมายถึงให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ พิจารณา
ไปจนกระทังปล่
่ อยวางนัน่ เอง เมือ่ ปลงได้แล้ว ยอมรับได้แล้ว ปัญหาก็หมดไป จิตจะ
เย็น จิตจะสบาย ร่างกายจะเป็ นอะไรไป ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของเราหรือของคนอืน่ ก็ตาม
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เราก็จะไม่เดือดร้อนใจ ถือว่าเป็ นเรื่องธรรมดาๆ ทุกๆ คนในทีส่ ุดก็ตอ้ งพลัดพรากจาก
กัน ในทีส่ ุดก็ตอ้ งไปคนละทิศคนละทาง
ผูท้ พ่ี จิ ารณาและปล่อยวางได้เป็ นผูท้ จ่ี ะไปดี เพราะบุคคลทีส่ ามารถปล่อยวางกายได้น่ี
เป็ นผูท้ ไ่ี ด้เข้าสู่อริยมรรค สู่อริยผล เป็ นอริยบุคคลคือพระโสดาบัน พระสกิทาคามี และ
พระอนาคามีตามลําดับ ท่านเหล่านี้ใช้การพิจารณากายเป็ นมรรควิถี ทางดําเนินสู่อริยผล
ทัง้ ๓ ขัน้ นี้ ผูท้ จ่ี ะบรรลุเป็ นพระโสดาบัน พระสกิทาคามี และพระอนาคามีนนั้ จะต้อง
พิจารณากายไปตามสัดส่วนต่างๆของธรรม แต่ละลําดับไปจนกระทังถึ
่ งลําดับสุดท้าย
พระโสดาบันได้ละสักกายทิฏฐิ การเห็นว่ามีตวั มีตนอยู่ในร่างกายนี้ ท่านเห็นว่าไม่มี
ตัวตนในร่างกาย ร่างกายไม่ใช่ตวั ตน ร่างกายนี้เป็ นเพียงแต่ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เกิด
มาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเป็ นธรรมดา ดังทีพ่ ระอัญญาโกณฑัณญะได้ทรงอุทาน
ไว้หลังจากได้ฟงั ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า
ธรรมอันใดมีการเกิดขึ้นมาเป็น
ธรรมดา ธรรมอันนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา นัน่ ก็คอื ร่างกายนี้เมือ่ เกิดมาแล้วก็
ต้องตายไปเป็ นธรรมดา นี่เป็ นเรื่องทีพ่ ระโสดาบันท่านยอมรับ ท่านปลงได้ ท่านเข้าใจ
แล้วท่านก็ปล่อยวาง เมือ่ ท่านปล่อยวางแล้วท่านก็เจริญธรรมะขัน้ ต่อไป คือการพิจารณา
ให้เห็นอสุภความไม่สวยงาม ความเป็ นปฏิกูลของร่างกายนี้ เพือ่ จะได้ระงับดับราคะ
ตัณหาความกําหนัดยินดี ในร่างกายนี้
เมือ่ ได้ทาํ ให้ราคะตัณหาความกําหนัดยินดีเบาบางลงไป ก็จะบรรลุเป็ นพระสกิทาคามี ผู ้
ได้ทาํ ให้กามราคะและปฏิฆะเบาบางลงไป
คือละกามราคะและปฏิฆะได้ประมาณ
ครึ่งหนึ่ง ทําให้ราคะตัณหานัน้ เบาบางลงไป แต่ยงั ไม่สามารถทําให้มนั หมดไปได้ เมือ่ ได้
เจริญธรรมต่อไปเรื่อยๆ พิจารณาเรื่องความเป็ นอสุภ ความไม่สวยงาม เรื่องความเป็ น
ปฏิกูลของร่างกายต่อไปเรื่อยๆ จนกระทังในที
่ ส่ ุดเห็นว่าร่างกายนี้เป็ นอสุภไม่สวยงาม
เป็ นปฏิกูล เป็ นสิง่ สกปรก ไม่น่ายินดี ไม่น่ารักใคร่ ก็จะสามารถตัดราคะตัณหาใน
ร่างกายนี้ได้ ถ้าตัดได้แล้วก็จะบรรลุเป็ นพระอนาคามี
พระอนาคามีเป็ นผูท้ ห่ี มดเยือ่ ใยต่อเรื่องของร่างกาย ไม่วา่ เรื่องราคะตัณหาก็ดี เรื่อง
วิภวตัณหา คือความกลัวแก่ กลัวเจ็บ กลัวตายก็ดี สิง่ เหล่านี้พระอนาคามีตดั ได้หมด ถ้า
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ต้องมรณภาพหรือเสียชีวติ ไปก่อน ทีท่ ่านจะปฏิบตั ถิ งึ ธรรมขัน้ สูงสุด ท่านก็จะไปเกิดบน
สวรรค์ชนั้ พรหมโลก เรียกว่าสุทธาวาสมีอยู่ ๕ ชัน้ ด้วยกัน จากนัน้ ท่านก็จะบรรลุเป็ น
พระอรหันต์ในสวรรค์พรหมโลกนัน้ ต่อไป ท่านจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกามโลก
อีกต่อไป กามโลกนัน้ เป็ นทีอ่ ยู่ของสัตว์ทย่ี งั มีความยินดีในกาม แต่พระอนาคามีนนั้ ท่าน
สิ้นแล้วในเรื่องความยินดีในร่างกาย เรื่องราคะตัณหา เรื่องกามราคะ สิง่ นี้ไม่มใี นจิตของ
ท่าน ท่านจะเป็ นผู ้ทีไ่ ม่กลับมาเกิดในกามภพอีกต่อไป
พระโสดาบันกับพระสกิทาคามียงั ต้องกลับมาเกิดในกามภพอีก ถ้าเป็ นพระโสดาบันก็ยงั
จะกลับมาเกิดอีก ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก ถ้าเป็ นพระสกิทาคามีกจ็ ะกลับมาเกิดอีกเพียง
ชาติเดียวเท่านัน้ ถ้าเป็ นพระอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดอีกเลย ท่านหมดปัญหา หมด
ความยินดีเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนี้แล้ว เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ท่านก็ไม่จาํ เป็ นต้องมาเกิดมี
ร่างกายนี้ เพราะผูท้ เ่ี กิดเพือ่ มีร่างกายนี้ ก็เพือ่ ทีจ่ ะอาศัยร่างกายนี้เป็ นเครื่องมือในการหา
กามสุขนัน่ เอง คือความสุขทีเ่ กิดจากการเห็นรู ป ได้ยนิ เสียง ดมกลิน่ ลิ้มรส สัมผัส
ความรู้สกึ หนาว เย็น ร้อน อุ่น แข็ง นิ่ม อย่างนี้เป็ นต้น นี่เรียกว่ากามคุณห้า ผูท้ ย่ี งั มี
ความยินดีในสิง่ เหล่านี้อยู่ ยังเป็ นผูท้ ย่ี งั มีกามราคะ กามตัณหาอยู่
พระอริยบุคคลทีไ่ ด้พจิ ารณาร่างกายนี้อย่างถ่องแท้แล้วด้วยอสุภกรรมฐานก็ดี
ด้วย
ปฏิกูลกรรมฐานก็ดี ย่อมมองเห็นร่างกายนี้เป็ นสิง่ ทีม่ แี ต่ความสกปรกโสโครก เป็ นสิง่ ที่
ไม่สวยงาม เป็ นอสุภ เช่นพิจารณาดูคนตาย ดูคนเป็ น ว่าเป็ นอย่างไร เปรียบเทียบกันดู
คนตายก็มรี ูปลักษณะหนึ่ง คนเป็ นก็มรี ู ปลักษณะหนึ่ง ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นคนๆเดียวกัน คนที่ยงั
เป็ นอยู่น้ ี ก็เป็ นเหมือนกับเป็ นผีดบิ ผีทย่ี งั ไม่ตาย ส่วนคนทีต่ ายก็เป็ นผีตายทีต่ ายไปแล้ว
ร่างกายก็จะต้องเน่าเปื่ อยไปเรื่อยๆ ความสวยงามต่างๆ ความน่าดูต่างๆ มันก็หมดไป
ถ้าพิจารณาดูสง่ิ เหล่านี้อยู่เรื่อยๆแล้ว จิตจะค่อยๆ เห็นสภาพความเป็ นจริงของร่างกาย
แล้วในทีส่ ุดก็จะเห็นเต็มที่ เมือ่ เห็นเต็มทีแ่ ล้วก็ไม่มใี ครจะทนทีจ่ ะไปยินดีกบั ซากศพนัน้
ได้ ขณะทีม่ ลี มหายใจอยู่ก็ยงั ถือว่าเป็ นซากศพเดินได้เท่านัน้ เอง เมือ่ ไม่มลี มหายใจแล้วก็
เป็ นซากศพทีเ่ ดินไม่ได้ มีแต่จะสลาย มีแต่จะส่งกลิน่ เหม็นออกมา งานศพก็ไม่มใี คร
อยากจะไปกัน ทัง้ ๆทีค่ นๆนัน้ เมือ่ ยังไม่ตายก็เป็ นบุคคลทีช่ อบไปหา ไปพบอยู่ แต่พอ
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ตายแล้วบุคคลนัน้ กลับกลายเป็ นอีกอย่างหนึ่งไปเลย แล้วเราทําไมถึงไม่เห็นขณะทีย่ งั มี
ชีวติ อยู่ ว่าร่างกายก็เป็ นอย่างนี้แหละ จะไปหลงยินดีกบั สิง่ นี้ทาํ ไม เพราะอะไรเป็ นเหตุ
ให้ไปหลงยินดี เพราะว่าจิตมีโมหะ อวิชชา ความหลงครอบงําจิตอยู่ ทําให้ไม่คดิ ไม่มอง
ในความเป็ นอสุภของร่างกายนัน่ เอง ให้มองแต่เรื่องสวยเรื่องงาม ก็เลยทําให้เกิดความ
ยินดี เกิดความกําหนัดความชอบขึ้นมา แต่ถา้ ได้เจริญอสุภกรรมฐาน พิจารณาไปเรื่อยๆ
แล้ว ความจริงของร่างกายก็จะต้องปรากฎขึ้นมาให้เห็น เมือ่ เห็นอย่างเต็มทีแ่ ล้วอวิชชา
โมหะทีเ่ กี่ยวกับร่างกายย่อมถูกทําลายไป เมือ่ ถูกทําลายไปกามตัณหาก็หมดไป เมือ่ หมด
ไปแล้วความจําเป็ นทีต่ อ้ งพิจารณาร่างกายนี้ก็หมดไป กายคตาสติปฏั ฐานก็ไม่มคี วาม
จําเป็ นอีกต่อไป
แต่มนั ยังมีตณั หาอืน่ อยู่อกี นี่เป็ นเพียงครึ่งหนึ่งของการปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ เอง เพราะว่า
ผลของการพิจารณากายได้อย่างสูงสุดก็แค่ขนั้ พระอนาคามีเท่านัน้ เอง ถ้าจะไปสู่ขนั้ พระ
อรหันต์จะต้องพิจารณานามธรรมต่อไปอีก คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และ จิต
นี่เป็ นสิง่ ทีย่ งั ต้องพิจารณา เพราะว่ากิเลสตัณหายังมีความยึดมัน่ ยังหลงติดอยู่กบั
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และ จิต จะต้องอาศัยวิปสั สนาปัญญาเข้าไปพิจารณา
ให้เห็นว่า เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และ จิตนัน้ ก็เป็ นไตรลักษณ์ คือเป็ นอนิ จจัง
เป็ นของไม่เทีย่ ง แปรปรวน เป็ นทุกข์ ถ้าไปยึด ไปติด ไปยินดี เป็ นอนัตตา ไม่มตี วั ไม่มี
ตน ไม่มใี ครเป็ นเจ้าของ เป็ นธรรมชาติ อาศัยเหตุปจั จัยทําให้สง่ิ เหล่านี้เกิดขึ้นมา
เหมือนกับฟ้ าแลบในท้องฟ้ า เวลาฟ้ าแลบมีใครไปทําให้ฟ้ามันแลบหรือเปล่า มีบคุ คลอยู่
ในสายฟ้ านัน้ หรือเปล่า มันไม่มี มันเป็ นเหตุเป็ นปัจจัยทีเ่ กิดขึ้นโดยธรรมชาติ
ฉันใด เวทนา สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี ไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็ดี มันก็เป็ นเหมือนกับฟ้ าแลบ มันแลบขึ้น
มาแล้วมันก็หายไป สุขแปล๊บแล้วมันก็หายไป ทุกข์แปล๊บแล้วก็หายไป ไม่สุขไม่ทกุ ข์
แปล๊บแล้วก็หายไป สลับผลัดเปลีย่ นกันไป สัญญาความจําก็เช่นกัน เวลาได้ยนิ เสียงก็
เกิดความจําขึ้นมาว่าเสียงนัน้ คือเสียงอะไร เห็นรู ปก็เกิดสัญญาความจําขึ้นมาว่ารู ปนัน้ คือ
รูปอะไร เสียง กลิน่ รส ก็เช่นกัน นี่เป็ นเรื่องของสัญญา เกิดขึ้นมาแล้วก็ดบั ไป
เหมือนกับฟ้ าแลบ วิญญาณรับทราบสิง่ เหล่านี้ก็เช่นกัน เมือ่ มีรูปมาสัมผัสกับตา ก็
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รับทราบว่ามีรูปเกิดขึ้นมาในมโนภาพแล้วก็หายไป เมือ่ รู ปนัน้ ผ่านไป หรือหลับตารูปนัน้
ก็หายไป วิญญาณทีร่ บั ทราบรูปนัน้ ก็หายไปด้วย เมือ่ มีรูปใหม่ข้นึ มาแทนที่ มันก็มี
วิญญาณตัวอืน่ ขึ้นมารับทราบแทนต่อเนื่องกันไป
เมือ่ มีการเกิดดับๆของรูปเหล่านี้
วิญญาณก็เกิดดับๆตามไปด้วย เช่นเดียวกับ เสียง กลิน่ รส เครื่องสัมผัสต่างๆ สังขาร
คือความคิดต่างๆในจิตทีค่ ดิ เรื่องนัน้ แล้วก็คดิ เรื่องนี้ คิดขึ้นมาแล้วก็หายไป เท่ากับเกิด
ดับไปเรื่องหนึ่ง แล้วก็มเี รื่องใหม่เกิดขึ้นมา แล้วก็ดบั ไป เกิดขึ้นมาแล้วก็ดบั ไป คิดไปก็
หายไป เกิดดับ เกิดดับ เรียกว่าสังขารความคิดปรุงแต่ง จิตคืออารมณ์ต่างๆ เช่น ดีใจ
เสียใจ ยินดี ยินร้าย รัก ชัง โลภ โกรธ หลง เป็ นต้น
นามธรรมทัง้ ๔ นี้คอื เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอารมณ์ต่างๆในจิต เป็ น
อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ให้รู้ตามความเป็ นจริงของสิง่ เหล่านี้แล้วปล่อยวาง อย่าไปยึดไป
ติด ถ้าไปยึดไปติดแล้วมันจะทุกข์ เช่นไปติดกับสุขเวทนา พอสุขเวทนานัน้ หายไปก็เกิด
ความไม่พอใจ เกิดความหิวความกระหายทีอ่ ยากจะสัมผัสกับสุขเวทนานัน้ อีก หรือเมือ่
ได้สมั ผัสกับทุกข์เวทนาแล้วก็ไม่ชอบ เกิดวิภวตัณหาอยากจะหนีจากทุกข์เวทนานี้ไป ก็
เกิดทุกข์ข้นึ มาอีก เพราะไม่อยากจะเจอกับทุกขเวทนา ต้องฝึ กทําใจให้เป็ นกลางๆ คือสุข
ก็ได้ทกุ ข์ก็ได้ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็ได้ เหมือนกับฟ้ าแลบ ใครจะไปห้ามฟ้ าแลบได้ ไม่ตอ้ งไป
ยินดีกบั ฟ้ าแลบ มันจะแลบก็ให้มนั แลบไป มันจะไม่แลบก็เรื่องของมัน เวทนาก็
เหมือนกัน มันจะสุขก็ให้มนั สุขไป มันจะทุกข์ก็ให้มนั ทุกข์ไป มันจะไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็ปล่อย
มันไปตามเรื่องของมัน ไม่ตอ้ งไปยินดีอะไรกับมัน
พยายามพิจารณาปล่อยวางนามธรรมทัง้ ๔ นี้และอารมณ์ต่างๆในจิต พิจารณาปล่อยวาง
เวทนา ปล่อยวางสัญญา ปล่อยวางสังขาร ปล่อยวางวิญญาณ ปล่อยวางอารมณ์ต่างๆใน
จิต รู้วา่ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา แล้วก็ปล่อยวาง ถ้าปล่อยวางไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปสิง่
เหล่านี้ก็จะไม่เป็ นปัญหากับจิต จิตก็จะปล่อยวางไปเรื่อยๆ ปล่อยวางไปเรื่อยๆ
จนกระทังหมดความยึ
่
ดมันถื
่ อมัน่ ก็ถอื ว่าจิตได้หลุดพ้นจากขันธ์ทงั้ ห้าและอารมณ์ต่างๆ
ในจิต ตอนต้นได้พจิ ารณากายแล้วปล่อยวางกาย แล้วมาพิจารณาและปล่อยวางนาม
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ขันธ์ทงั้ ๔ และอารมณ์ต่างๆในจิต ก็ถอื ได้วา่ ปล่อยวางอุปาทานในขันธ์หา้ และอารมณ์
ต่างๆในจิตนัน่ เอง
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระอริยสัจ ๔ ว่า ทุกข์คอื อุปาทานความยึดมันถื
่ อมันใน
่
ขันธ์หา้ นัน่ เอง ผูต้ อ้ งการความพ้นทุกข์จะต้องปล่อยวางอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันใน
่
ขันธ์ทงั้ ห้าคือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ให้พจิ ารณาให้เห็นว่า รูป เวทนา
สัญญา สังขาร และวิญญาณ นัน้ เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา ปราศจากตัวตน
ถ้าพิจารณาสิง่ เหล่านี้แล้วปล่อยวางได้หมดสิ้น จิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ดงั ทีพ่ ระ
พุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในพระอริยสัจ ๔
ทุกข์คอื ความเกิดแก่เจ็บตาย การได้สมั ผัสกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ การพลัดพรากจากของรักของ
เจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง ความยึดมันในขั
่ นธ์หา้ พิจารณาให้รู้ กําหนดให้เห็นว่าสิง่ เหล่านี้
เป็ นทุกข์ เหตุทท่ี าํ ให้สง่ิ เหล่านี้เป็ นทุกข์คอื ตัณหาความอยาก มีกามตัณหา ภวตัณหา
และวิภวตัณหา เป็ นต้น ต้องละกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา เครื่องมือทีจ่ ะใช้ละ
ตัณหาก็คอื มรรค มรรคคือการเจริญจิตตภาวนา สมาธิ และปัญญาเป็ นตัวหลักโดยมีศีล
เป็ นเครื่องสนับสนุน รวมกันเป็ นศีล สมาธิ ปัญญา ถ้าขยายความออกไปก็เป็ นมรรคที่มี
องค์แปด เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง นี่คอื สิง่ ทีต่ อ้ งเจริญให้มาก ต้องพัฒนา
ให้มาก ต้องรักษาศีล ต้องเจริญสมาธิ ต้องเจริญวิปสั สนา ตามแนวทีไ่ ด้แสดงไว้ คือ
พิจารณากาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และอารมณ์ต่างๆในจิต ให้เห็นว่าเป็ นไตร
ลักษณ์ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เมือ่ เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์แล้วก็จะปล่อยวาง เพราะ
ไปยึดไปติดกับของไม่เทีย่ งไม่ได้ จะบังคับมันได้อย่างไร เหมือนกับฟ้ าแลบ บังคับให้มัน
แลบได้หรือเปล่า เวลามันจะไม่แลบมันก็ไม่แลบ เวลามันจะแลบมันก็แลบ แลบแล้วมัน
ก็หายไป
ทุกสิง่ ทุกอย่างในร่างกายในตัวเราคือนามกับรู ปนัน้ ก็เช่นกัน กายมันก็เป็ นเหมือนกับฟ้ า
แลบ เดีย๋ วมันก็สูญเดีย๋ วมันก็สลาย กลับคืนสู่ธาตุเดิมคือธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ส่วน
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็ผลัดกันเกิด ผลัดกันดับ สลับกันไปอยู่ตลอดเวลา
ไม่มที ส่ี ้นิ สุด แล้วก็เปลีย่ นแปลงไป จากสุขเป็ นทุกข์ จากทุกข์เป็ นไม่สุขไม่ทกุ ข์
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หมุนเวียนกันไปอยู่อย่างนัน้ สุดแท้แต่เหตุปจั จัยทีจ่ ะมาทําให้สง่ิ เหล่านัน้ เกิดขึ้น ใจผูร้ ู้ไม่
สามารถทีจ่ ะบังคับมันได้ ใจต้องยอมรับความเป็ นจริง ใจต้องยอมต้องปล่อยวางสิง่
เหล่านี้ ไม่ตอ้ งไปยินดียนิ ร้ายกับสิง่ เหล่านี้ มันจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้มนั เป็ นไป ไม่มี
ปัญหาอะไร ถ้าทําใจอย่างนี้ได้แล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบทีแ่ ท้จริง ใจจะไม่มคี วามวุน่ วาย
กับสิง่ เหล่านี้ต่อไป มันจะเป็ นอย่างไรก็ไม่เดือดร้อน
นี่คอื เรื่องของการประพฤติปฏิบตั ธิ รรม เรียกว่าเจริญมรรค มรรคนี่ตอ้ งเจริญให้มาก ใน
พระอริยสัจ ๔ พระพุทธองค์ได้แสดงไว้ว่า ทุกข์ตอ้ งกําหนดรู้ สมุทยั ต้นเหตุของความ
ทุกข์ตอ้ งละให้ได้ นิ โรธความดับทุกข์ตอ้ งทําให้แจ้ง มรรคต้องเจริญให้มาก การทีจ่ ะ
กําหนดรู ท้ กุ ข์ ละสมุทยั ทํานิ โรธให้แจ้งได้นนั้ จะต้องอาศัยการเจริญมรรคให้มาก
นัน่ เอง จะต้องเจริญมรรคให้สมบูรณ์ ถ้ามรรคสมบูรณ์แล้ว ก็เท่ากับได้กาํ หนดรู ท้ กุ ข์
ได้ละตัณหา ได้ทาํ นิ โรธความดับทุกข์ให้แจ้งนัน่ เอง เพราะมรรคจะต้องกําหนดดูความ
เกิดแก่เจ็บตาย พิจารณาเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเป็ นเรื่องธรรมดา พิจารณาให้เห็นว่า
รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนัน้ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เมือ่ พิจารณาได้อย่าง
เต็มทีแ่ ล้วก็จะปล่อย แล้วก็จะละตัณหาได้ ละกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาได้ เมือ่
ละกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหาได้แล้ว นิ โรธความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้น
เรื่องของพระอริยสัจ ๔ เป็ นเรื่องของกิริยา คือผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องดําเนินตามทีพ่ ระพุทธองค์
ได้ทรงดําเนินไปก่อน พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ทุกข์ท่ตี อ้ งกําหนดรู ้ เราได้กาํ หนดรู แ้ ล้ว
สมุทยั ที่จะต้องละเราได้ละแล้ว นิ โรธที่ตอ้ งทําให้แจ้งเราได้ทาํ ให้แจ้งแล้ว มรรคที่ตอ้ ง
เจริญเราได้เจริญแล้ว เมือ่ ได้กระทําในกิจทัง้ ๔ นี้แล้ว ก็ถอื ได้วา่ ได้บรรลุพระอริยสัจ ๔
ผูท้ ไ่ี ด้บรรลุพระอริยสัจ ๔ ย่อมเป็ นผูท้ อ่ี ยู่เหนือความทุกข์ เพราะได้บรรลุถงึ นิโรธการ
ดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงด้วยการเจริญมรรคนัน่ เอง
ชาวพุทธเราจึงต้องเจริญมรรคให้มากนัน่ เอง เจริญมรรคด้วยการรักษาศีล ด้วยการ
บําเพ็ญจิตตภาวนา นัง่ สมาธิ กําหนดดูลมหายใจเข้า ออก ทําจิตให้สงบ เมือ่ จิตมีความ
สงบแล้วก็ให้เจริญวิปสั สนา พิจารณาดูร่างกาย พิจารณาความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ให้เห็นว่าเป็ นธรรมดา พิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็ นปฏิกูล เป็ นของสกปรก เป็ นอสุภ
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เป็ นของไม่สวยไม่งาม พิจารณาดูเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็ นเหมือนกับฟ้ า
แลบ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อยู่ในความควบคุมของใจ ใจควบคุมสิง่ เหล่านี้ไม่ได้ ใจไม่สามารถ
บังคับให้มสี ุขเวทนาไปได้ตลอด ไม่สามารถขับไล่ทกุ ขเวทนาเมือ่ มันเกิดขึ้นให้มนั หายไป
ได้ เพราะสิง่ เหล่านี้มเี หตุมปี จั จัย บางทีก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทีร่ ่างกาย เวลาเดินไปเตะ
หินก็เกิดการเจ็บปวดขึ้นมา ใจก็ตอ้ งรับทราบ ใจก็ตอ้ งรับรู้วา่ นี่คอื เวทนาทางกาย หรือว่า
ได้ยนิ เสียงทีค่ นเขาพูดแล้ว เกิดความไม่พอใจขึ้นมา ก็ตอ้ งยอมรับว่าเราบังคับเสียงนัน้
ไม่ได้ จะเป็ นสรรเสริญหรือนินทา เราต้องยอมรับ แล้วปล่อยวาง รับรู้แล้วปล่อยวาง
อย่าไปมีอารมณ์กบั มัน อย่าไปมีความยินดียนิ ร้าย เพราะความยินดียนิ ร้ายก็คอื ตัณหา
นัน่ เอง
ถ้าไม่มตี ณั หา ไม่มคี วามยินดียนิ ร้ายแล้ว เราก็สามารถควบคุมทุกข์ทางด้านจิตใจได้ แต่
เราควบคุมคนทีพ่ ูดไม่ได้ ควบคุมเสียงไม่ได้ ยังไงๆเสียงมันก็ตอ้ งมาสัมผัสกับหู แต่ใจ
เราควบคุมได้ ควบคุมด้วยการใช้สติใช้ปญั ญา อย่าไปยินดียนิ ร้ายกับเสียง ต้องยอมรับ
ความจริงว่าเราบังคับเสียงนัน้ ไม่ได้ เมือ่ สามารถควบคุมใจไม่ให้ไปยินดียนิ ร้ายได้ ความ
ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นในใจ นี่เป็ นเรื่องทีน่ กั ปฏิบตั จิ ะต้องพยายามประพฤติปฏิบตั อิ ยู่อย่าง
สมํา่ เสมอ และการทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้อย่างสมํา่ เสมอนัน้ ก็ตอ้ งมีสถานทีๆ่ สงบเงียบ เช่นตาม
ป่ าตามเขา พยายามขวนขวายให้มคี วามยินดีในสถานทีเ่ หล่านี้เถิด สถานทีเ่ หล่านี้เป็ นที่
เกิดของพระอริยบุคคลทัง้ หลาย พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ส่วนใหญ่บรรลุธรรมในป่ าใน
เขาทัง้ นัน้ น้อยมากทีจ่ ะบรรลุในบ้านในเมืองกัน ส่วนใหญ่จะอยู่ตามป่ าตามเขากัน จะ
ประพฤติปฏิบตั ธิ รรมแล้วก็บรรลุธรรมตามป่ าตามเขากันทัง้ นัน้
แม้ในปัจจุบนั นี้พระ
ต่างๆทีเ่ ป็ นพระสุปฏิปนั โน ทีเ่ รามีความศรัทธาเคารพเลือ่ มใส ก็มกั จะเป็ นพระป่ าทัง้ นัน้
ท่านอยู่ตามป่ าตามเขา ประพฤติปฏิบตั อิ ยูใ่ นป่ าในเขา แล้วก็บรรลุธรรมในป่ าในเขากัน
ทัง้ นัน้ มีนอ้ ยมากทีจ่ ะบรรลุธรรมในบ้านในเมือง แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าท่านได้
บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์ วิธีหนึ่งก็คอื การดูอฐั ขิ องท่าน ถ้าอัฐขิ องท่านกลายเป็ นพระ
ธาตุก็ถอื ว่าท่านได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ไปแล้ว การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๖

พระพุทธเจ้า

๒๐ มกราคม ๒๕๔๔
เวลาทีน่ ึกถึงนํา้ ตาล เราย่อมนึกถึงความหวาน เวลาทีน่ ึกถึงเกลือ เราย่อมนึกถึงความ
เค็ม ฉันใดเวลาทีน่ ึกถึงพระพุทธศาสนา เราย่อมนึกถึงพระพุทธเจ้า เพราะว่าสิง่ เหล่านี้
เป็ นของคู่กนั นํา้ ตาลย่อมมีรสหวาน เกลือย่อมมีรสเค็ม พระพุทธศาสนาย่อมมี
พระพุทธเจ้าเป็ นพระศาสดา ดังนัน้ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เราจึง
ตัง้ นะโม ๓ จบ นะโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมา สัมพุทธัสสะ แปลความว่า ขอนอบ
น้อมนมัสการในองค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึง่ เป็ นพระนามทีท่ รงใช้หลังจากทีไ่ ด้
ทรงตรัสรู้ธรรมในวันเพ็ญเดือน ๖ เมือ่ สองพันห้าร้อยกว่าปี มาแล้ว แต่ก่อนนี้พระพุทธ
องค์ไม่ได้ทรงเรียกพระองค์เองว่าเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เริ่มแรกทีเดียว
พระองค์ทรงมีพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร ทรงเป็ นพระราชโอรสของพระเจ้า
แผ่นดิน หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงออกผนวช พระองค์ทรงได้พระนามใหม่เป็ น
สมณโคดม หลังจากทีท่ รงประพฤติปฏิบตั ธิ รรมอยู่ประมาณ ๖ ปี จึงทรงตรัสรู้ธรรม
จากนัน้ ทรงเรียกพระองค์เองว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
การทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้นนั้
มีสาเหตุมาตัง้ แต่สมัยที่
พระพุทธองค์ทรงเป็ นเจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร พระองค์ทรงได้พบเห็นเทวทูต ๔ คือ ๑.
คนแก่ ๒. คนเจ็บ ๓. คนตาย ๔. สมณะนักบวช หลังจากทีไ่ ด้ทรงเห็นเทวทูตทัง้ ๔ นี้
แล้ว พระองค์ทรงได้สติเกิดปัญญาขึ้นมาว่า คนเราทุกคนไม่วา่ จะสูงหรือตํา่ จะเป็ น
ขอทานหรือพระเจ้าแผ่นดินก็ตาม เมือ่ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายด้วยกันทุก
คน ไม่มใี ครหนีพน้ ความแก่ ความเจ็บ ความตายไปได้ เมือ่ ตายไปแล้ว ของทุกสิง่ ทุก
อย่างทีม่ อี ยู่ไม่วา่ จะเป็ นลาภ ยศ สรรเสริญ สุขทัง้ หลายย่อมหมดไป ไม่สามารถเอาติด
ตัวไปได้
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เมือ่ ยังมีกเิ ลสตัณหาอยู่ในจิต ยังมีความอยากอยู่ในใจ ก็ยงั ต้องไปเกิดใหม่อกี เมือ่ เกิด
แล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เป็ นสัจจะของสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิด พระองค์
ทรงมีปญั ญา มีความเข้าใจในเรื่องนี้ดี ทรงเห็นว่ามีวธิ ีเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะไม่แก่ ไม่เจ็บ และ
ไม่ตาย นัน่ ก็คอื ต้องไม่เกิด การทีจ่ ะไม่เกิดได้นนั้ ก็ตอ้ งระงับต้นเหตุของการเกิด คือ
กิเลสตัณหาทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในจิตใจ เมือ่ เห็นสมณะนักบวชจึงทรงเกิดศรัทธาอยากจะ
ออกบวชเป็ นสมณะเพือ่ แสวงหาโมกขธรรม การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ใน
คืนหนึ่งทรงได้ทราบข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระโอรส พระองค์ทรงเปล่งอุทานว่าราหุล
แปลว่าบ่วง ลูกเป็ นบ่วงผูกมัดพ่อแม่ไว้ติดกับลูก พ่อแม่กบั ลูกย่อมมีความผูกพันต่อกัน
และกัน พระองค์เปรียบเหมือนกับกวางเนื้อทีฉ่ ลาด เมือ่ เห็นนายพรานเอากับดักมาวาง
ไว้ก็จะไม่เข้าไปใกล้กับดักนัน้
ฉันใดพระองค์ก็ทรงเห็นว่าพระโอรสก็เป็ นเหมือนบ่วง
เป็ นเหมือนกับดัก
จึงทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกจากพระราชวังในคืนนัน้ โดยมี
มหาดเล็กตามส่งเสด็จ หลังจากได้ทรงปลงพระเกศาและทรงเครื่องของสมณะแล้ว ทรง
มอบเครื่องทรงของราชกุมารให้มหาดเล็กนํากลับพระราชวังไป
จากนัน้ พระองค์ทรงพยายามศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ทม่ี ชี ่อื เสียงทัง้ หลาย แต่
ครูบาอาจารย์เหล่านัน้ สอนได้แต่ศีลกับสมาธิเท่านัน้ ไม่มใี ครรู้จกั วิชาวิปสั สนาปัญญาที่
จะทําให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ในสมัยนัน้ ไม่มใี ครรู้จกั วิชานี้ เมือ่ ไม่มใี คร
รู้จกั วิชานี้พระองค์ก็เลยต้องศึกษาด้วยพระองค์เอง ลองผิดลองถูก ไปๆมาๆ จนกระทัง่
ในทีส่ ุดก็พบวิชาวิปสั สนาปัญญาขึ้นมา ทรงค้นพบพระอริยสัจ ๔ สัจธรรมทีน่ าํ พาสัตว์
โลกทัง้ หลายให้พน้ จากการเกิดแก่เจ็บตาย การเวียนว่ายตายเกิด หลังจากทีพ่ ระพุทธ
องค์ทรงบรรลุถงึ พระอริยสัจ ๔ พระหทัยของพระองค์ก็สะอาดหมดจด ปราศจาก
กามตัณหา ความอยากในกาม ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น วิภวตัณหา ความ
อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ต้นเหตุทท่ี าํ ให้สตั ว์ทงั้ หลายไปเกิดนัน้ เอง ถ้าไม่มตี ณ
ั หาทัง้ ๓ นี้
แล้ว ก็ไม่มเี หตุทจ่ี ะให้ไปเกิดอีกต่อไป เหมือนกับรถยนต์ทไ่ี ม่มนี าํ้ มันเหลืออยู่ในถัง
รถยนต์ก็ไม่สามารถวิง่ ไปไหนได้
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พระพุทธองค์ทรงสามารถปฏิบตั ติ ามหลักพระอริยสัจ ๔ ได้ครบถ้วน คือ ๑. ทุกข์ท่ี
จะต้องกําหนดรู้ ได้ทรงกําหนดรู้แล้ว ๒. สมุทยั ทีจ่ ะต้องละ ได้ทรงละแล้ว ๓. นิ โรธที่
จะต้องทําให้แจ้ง ได้ทรงทําให้แจ้งแล้ว ๔. มรรคทีจ่ ะต้องเจริญให้มาก ได้ทรงเจริญอย่าง
สมบูรณ์แล้ว นี่คอื ภารกิจในพระอริยสัจ ๔ เครื่องมือทีใ่ ช้กาํ หนดดูทกุ ข์ ละตัณหา ทํา
นิ โรธให้แจ้ง ก็คอื มรรค เมือ่ ได้เจริญมรรคอย่างเต็มทีแ่ ล้ว ย่อมเห็นทุกข์วา่ เป็ นเรื่อง
ธรรมดา คือความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็ นเรื่องธรรมดา เมือ่ เกิดแล้วก็
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ยอมรับความจริงนี้ได้ คือไม่ฝืน ไม่หนี ไม่ต่อสูก้ บั ความแก่
ไม่ต่อสูก้ บั ความเจ็บ ไม่ต่อสูก้ บั ความตาย และก็ไม่กลัวความแก่ ความเจ็บ ความตาย
เพราะรู้วา่ กลัวอย่างไร ต่อสูอ้ ย่างไร ก็ไม่สามารถจะเอาชนะความแก่ ความเจ็บ ความ
ตายนี้ไปได้ เมือ่ เป็ นเช่นนี้ก็ปลง เมือ่ ปลงได้ก็ละตัณหาได้ คือละความไม่อยากแก่ ความ
ไม่อยากเจ็บ ความไม่อยากตายลงได้ เมือ่ สามารถละตัณหาได้ ความทุกข์ทเ่ี กิดจาก
ความกลัวความแก่ กลัวความเจ็บ กลัวความตาย ก็หมดไป นิ โรธก็ปรากฏขึ้นมา นัน่ ก็
คือได้นิโรธทําให้แจ้ง
นี่คอื กิริยาทัง้ ๔ ในพระอริยสัจ ๔ ทีม่ คี วามต่อเนื่องกัน อยู่ทม่ี รรคเป็ นองค์สาํ คัญ ผูใ้ ด
สามารถเจริญมรรคให้ได้มากๆจนเห็นอย่างชัดแจ้งว่าการแก่ การเจ็บ การตาย เป็ นผลที่
ตามมาจากการเกิด หนีจากการแก่ การเจ็บ การตาย ไปไม่ได้ ก็ยอมรับการแก่ การเจ็บ
การตาย ไม่กลัวการแก่ การเจ็บ การตาย ไม่มคี วามอยากทีจ่ ะหนีการแก่ การเจ็บ การ
ตาย เมือ่ ยอมรับการแก่ การเจ็บ การตาย ก็เท่ากับได้ละสมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์
เมือ่ ละสมุทยั ได้แล้ว นิ โรธการดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมา
พระพุทธองค์ทรงอุตส่าห์ประพฤติปฏิบตั อิ ยู่เป็ นเวลานานถึง ๖ ปี ดว้ ยกัน ในทีส่ ุดก็
ค้นพบพระอริยสัจ ๔ ทรงปฏิบตั กิ จิ ในพระอริยสัจ ๔ ได้อย่างครบถ้วน ทรงสามารถตัด
ตัณหาทัง้ สามได้ คือกามตัณหา ความอยากในกาม ได้แก่รูป เสียง กลิน่ รส เครื่อง
สัมผัส ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ถ้า
ละตัณหาทัง้ ๓ นี้ได้ก็เท่ากับตัดภพชาติได้ เหมือนกับการตัดไฟ ต้องตัดด้วยการนําเอา
เชื้อไฟออกจากกองไฟ ถ้ามีฟืนอยู่ในกองไฟ ก็ตอ้ งเอาฟื นออกจากกองไฟ แล้วไฟก็จะ
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ค่อยๆดับไป เพราะว่าไม่มเี ชื้อทีจ่ ะทําให้ไฟลุกต่อไปได้ ภพชาติก็เช่นเดียวกัน จะไม่มกี บั
ผูท้ ล่ี ะตัณหาทัง้ ๓ นี้ได้ การทีจ่ ะละตัณหาทัง้ ๓ นี้ได้ ก็ตอ้ งอาศัยเครื่องมือก็คอื มรรค
นัน้ เอง มรรคเป็ นเครื่องดับไฟ มรรค ทีม่ อี งค์ ๘ เรียกย่อๆว่า ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ
ทาน ศีล ภาวนา นี่คอื มรรค ผูท้ เ่ี จริญมรรคนี้อย่างต่อเนื่อง เท่ากับเป็ นผูก้ าํ หนดรู้ทกุ ข์
เป็ นผูล้ ะตัณหาความอยากทัง้ ๓ เป็ นผูท้ ไ่ี ด้ทาํ นิ โรธการดับทุกข์ให้แจ้งขึ้นมา ผูท้ ่ี
สามารถทํากิจทัง้ ๔ นี้ได้ จะเป็ นผูท้ ห่ี ลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทงั้ หลาย เพราะทุกข์ย่อมไม่มีกบั ผูไ้ ม่เกิด
ผูบ้ รรลุพระอริยสัจ ๔ ได้ดว้ ยตนเองโดยไม่มผี ูใ้ ดสังสอน
่
เรียกตนเองว่าพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าเรียนรู้จากผูอ้ น่ื เช่นนําเอาคําสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ไปประพฤติปฏิบตั ิ ด้วยการทําบุญทําทาน รักษาศีล เจริญสมาธิวปิ สั สนาอย่างต่อเนื่อง
จนจิตหลุดพ้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลง จากกามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา กลายเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มา บุคคลนัน้ จะไม่เรียกตนเองว่าเป็ นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า แต่จะเรียกตนเองว่าเป็ นพระอรหันตสาวก สาวกแปลว่าผูฟ้ งั ต้องได้
ฟังเรื่องพระอริยสัจ ๔ จากผูอ้ น่ื ไม่ได้เรียนรู้พระอริยสัจ ๔ ด้วยตัวเอง แต่รู้จากการได้
ยินได้ฟงั คําเทศนาของพระพุทธเจ้า เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็เอามาประพฤติปฏิบตั ติ าม
จนกระทังชํ
่ าระจิตใจให้สะอาดหมดจด ก็กลายเป็ นพระอรหันตสาวกขึ้นมา
ในแต่ละพระพุทธศาสนาจะมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว นอกนัน้
เป็ นพระอรหันตสาวก ท่านจะไม่เรียกตนเองว่าเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะ
คําว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงผูต้ รัสรู้ธรรมด้วยตนเองโดยชอบ เป็ นผู ้
ศึกษาค้นคว้า ลองผิดลองถูก จนกระทังบรรลุ
่
พระอริยสัจ ๔ ขึ้นมา จึงได้เรียกตนเองว่า
เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําไป
ประพฤติปฏิบตั จิ นบรรลุเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มา จะเรียกตนเองว่าพระอรหันตสาวก แต่
ความบริสุทธิ์ของจิตใจของพระพุทธเจ้ากับของพระอรหันตสาวกนัน้ เท่ากัน ความสิ้นสุด
แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็เท่ากัน ความสิ้นกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็
เท่ากัน ไม่มอี ะไรแตกต่างกันเลย นิพพานของพระพุทธเจ้ากับนิพพานของพระอรหันต
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สาวกก็เหมือนกัน เพราะนิพพานก็คอื การสิ้นกิเลสนัน่ เอง สิ้นแห่งความโลภ ความโกรธ
ความหลง เป็ นปรมังสุญญัง เป็ นจิตทีส่ ะอาดหมดจด ไม่มเี ชื้อแห่งภพชาติเหลืออยู่ในจิต
พระนิพพานมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ ๑. สอุปาทิเสสนิ พพาน นิพพานในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่
๒. อนุ ปาทิเสสนิ พพาน นิพพานทีไ่ ม่มชี วี ติ เหลืออยู่แล้ว ตอนทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสรู้
เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีใ่ ต้ตน้ โพธิ์นนั้
พระพุทธองค์ทรงบรรลุถงึ สอุปาทิ
เสสนิ พพาน คือได้บรรลุถงึ นิพพานในขณะยังมีชวี ติ อยู่ ส่วนตอนทีพ่ ระพุทธองค์ทรง
เสด็จดับขันธปรินิพพานนัน้ พระองค์ทรงเข้าสู่อนุ ปาทิเสสนิ พพาน คือนิพพานทีไ่ ม่มี
ชีวติ เหลืออยู่แล้ว
พระพุทธเจ้าก็มี ๒ ลักษณะเช่นกันคือ ๑. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าที่
ประกาศสังสอนธรรมะให้
่
กบั สัตว์โลก เหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราพระองค์น้ ี พระองค์
ทรงเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือหลังจากทีท่ รงตรัสรู้ธรรมแล้ว ก็ไม่ได้อยู่
เฉยๆ ทรงนําเอาธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสรู้มาเผยแผ่ มาสังสอนผู
่
อ้ น่ื ทําให้
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา ๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า เป็ นพระพุทธเจ้าทีห่ ลังจากตรัสรู้แล้ว
ไม่ได้สงสอนธรรมะให้
ั่
กบั ผู ้หนึ่งผูใ้ ดเลย
นี่คอื เรื่องราวความเป็ นมาของพระพุทธเจ้า ทุกๆครัง้ ทีร่ ะลึกถึงพระพุทธเจ้าจะเป็ นสิริ
มงคลอย่างยิง่ เมือ่ ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะทําให้เกิดกําลังใจทีจ่ ะประกอบคุณงาม
ความดี เกิดกําลังใจทีจ่ ะละความชัว่ ทัง้ หลาย เกิดกําลังใจทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ิ ชําระ
ความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ เพือ่ การสิ้นสุดแห่งการ
เวียนว่ายตายเกิด การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๗

สวากขาตธรรม
๒๑ มกราคม ๒๕๔๔

ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ตัง้ แต่วนั ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จนถึงวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระ
พุทธองค์ได้ทรงอุทศิ เวลาทัง้ หมดให้กบั การอบรมสังสอนสั
่
ตว์โลก พระพุทธองค์ทรงสอน
อยู่ทกุ ๆวันจนได้รบั พระฉายาว่า สัตถา เทวะมนุ สสานัง เป็ นครู ของมนุษย์และเทวดา
ทัง้ หลาย ในช่วงบ่ายๆพระพุทธองค์ทรงสังสอนบรรดาศรั
่
ทธาญาติโยม ในยามคํา่ ทรง
อบรมสังสอนพระเณร
่
ในยามดึกทรงอบรมสังสอนเทวดาทั
่
ง้ หลาย และในตอนเช้าก่อนที่
จะเสด็จออกบิณฑบาต ทรงเล็งญาณดูวา่ ในวันนัน้ จะมีบคุ คลใดบ้าง ทีม่ จี ติ พร้อมทีจ่ ะรับ
ประโยชน์จากพระธรรมคําสอน ถ้ามีพระพุทธองค์ก็จะทรงเสด็จไปโปรดคนๆนัน้ นี่คอื
กิจทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงกระทําอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ๔๕ พรรษา
เมือ่ ใกล้เวลาทีพ่ ระพุทธองค์จะทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
ได้มผี ูก้ ราบทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่า หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้ว พระพุทธ
องค์จะทรงมอบให้ใครเป็ นศาสดาแทนพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ทรงตอบว่าธรรมวินัย
ที่ตถาคตตรัสไว้ชอบแล้วนั้นแล จะเป็ นศาสดาแทนเรา ขอให้พวกเธอทัง้ หลายจงยึดเอา
ธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ชอบแล้วนั้นแล เป็ นครู เป็ นอาจารย์ของพวกเธอต่อไปทําไม
พระพุทธองค์จงึ ไม่มอบให้กบั พระสาวกองค์ใดองค์หนึ่งเป็ นศาสดาแทนพระพุทธองค์ ที่
เป็ นเช่นนัน้ ก็เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระญาณทรงมองเห็นกาลไกล รู้วา่ บุคคลแต่ละ
คนนัน้ มีอายุไม่ยนื ยาวนาน อายุอย่างมากแค่ ๘๐ กว่าปี ก็ตอ้ งถึงแก่การมรณภาพ ถ้า
มอบให้กบั บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็จะต้องมีการมอบให้กนั อยู่ต่อๆไป และบุคคลทีจ่ ะมาสืบ
ทอดต่อไปนัน้ ก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็ นพระอรหันต์ผูส้ ้นิ กิเลสเสมอไป
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ส่วนพระธรรมวินยั ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วนัน้
เป็ นทีร่ วมของพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้ันเห็นเราตถาคต
ผูท้ จ่ี ะเห็นธรรมเห็นตถาคตได้ตอ้ งเป็ นผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบทีเ่ รียกว่า สุปฏิปนั โน ผู ้
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบก็ไม่ใช่ใครทีไ่ หนก็คอื พระอริยสาวกทัง้ หลายนัน่ เอง ดังนัน้ ถ้าผูใ้ ดได้
ศึกษาธรรมะ แล้วประพฤติปฏิบตั ติ ามจนได้บรรลุธรรม มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา ผู ้นัน้
ย่อมเข้าถึงพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะผูม้ ดี วงตาเห็นธรรม
ย่อมเห็นพระพุทธเจ้า ผูจ้ ะเห็นพระพุทธเจ้าได้จะต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบสุปฏิปนั
โน คือพระอริยสงฆ์สาวกนัน่ เอง
นี่คอื เหตุผลทีพ่ ระพุทธองค์
ไม่ทรงมอบความเป็ นศาสดาให้กบั บุคคลหนึ่งบุคคลใด
เพราะศาสดาแทนพระพุทธเจ้านัน้ มีอยู่แล้ว คือพระธรรมวินยั ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสไว้
ชอบแล้วเรียกว่า สวากขาโต ภควตาธัมโม เป็ นธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่าง
ถูกต้องแม่นยํา เป็ นความจริงล้วนๆ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องนรกก็ดี เรื่อง
สวรรค์ก็ดี เรื่องบาปก็ดี เรื่องบุญก็ดี เรื่องมรรคผลนิพพานก็ดี เรื่องการเวียนว่ายตาย
เกิดก็ดี สิง่ เหล่านี้เป็ นเรื่องจริงทัง้ นัน้ ดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสรุปไว้ว่า ทําดีย่อมได้ดี ทํา
ชัว่ ย่อมได้ชวั ่ เป็ นหลักตายตัว เป็ นสัจธรรมความจริงของโลกนี้ ไม่มใี ครลบล้างกฎแห่ง
กรรมนี้ได้
กรรมเป็ นเหตุ วิบากเป็ นผล เป็ นของคู่กนั เหมือนกับความสว่างคู่กบั กลางวัน ความมืด
คู่กบั กลางคืน กลางวันก็สว่าง กลางคืนก็มดื เหตุและผลก็เป็ นลักษณะนัน้ ทําอะไรไว้
แล้วผลก็ตอ้ งตามมา เหมือนลอยเกวียนที่ตามล้อเกวียนไป ฉันใดผลของกรรมก็เช่นกัน
เป็ นเงาตามตัว นี่เป็ นสวากขาตธรรม เป็ นคําสอนทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ แล้วก็
นํามาสอนพวกเรา ให้กระทําแต่ความดี ละความชัว่ ชําระความโลภ ความโกรธ ความ
หลงให้ออกไปจากจิตจากใจ เพราะว่าความโลภ ความโกรธ ความหลงนี้เป็ นต้นเหตุของ
การกระทําความชัว่ ทัง้ หลาย ผู ้จะละความชัว่ ได้อย่างถาวรจะต้องชําระความโลภ ความ
โกรธ ความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ถ้ายังชําระไม่หมดก็ยงั จะมีเชื้อนําพาไปทํา
ความชัว่ ได้อกี พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด
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นอกจากจะเป็ นสวากขาตธรรมแล้ว พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ยงั เป็ น อกาลิโก
ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา ไม่สูญสลายไม่เปลีย่ นแปลงตามกาลตามเวลาเหมือนกับสิง่ ต่างๆ
ในโลกนี้ เช่นร่างกายของเรานี้เมือ่ เกิดขึ้นมาแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องเสือ่ ม และใน
ทีส่ ุดก็ตอ้ งตาย ต้องแตกสลายไป เป็ นของไม่เทีย่ งแท้แน่นอน หมดไปตามกาลตามเวลา
เช่นเดียวกันกับวัตถุสง่ิ ของต่างๆทีอ่ ยู่ในศาลานี้หรือในโลกนี้ เมือ่ เวลาผ่านไปทุกสิง่ ทุก
อย่างก็จะค่อยๆเสือ่ มสลายไปหมด แต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านัน้ กลับไม่
เสือ่ มไม่สลายไปตามกาลตามเวลาสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงไว้
มีอานุภาพ
อย่างไรในสมัยพุทธกาล ในสมัยปัจจุบนั นี้อานุภาพของพระธรรมก็ยงั มีอยู่เหมือนเดิม
ไม่สูญสลาย ไม่เสือ่ มไป ไม่เหมือนกับยารักษาโรคในสมัยนี้ จะมีสลากกํากับไว้ว่าควรจะ
บริโภคก่อนวันทีเ่ ท่านัน้ ๆ เพราะว่าบริโภคหลังจากวันทีก่ าํ หนดไว้ประสิทธิภาพของยานัน้
จะหมดไปจะเสือ่ มไป ไม่สามารถใช้รกั ษาโรคได้ต่อไป ดีไม่ดอี าจจะกลายเป็ นยาพิษ
ขึ้นมา แต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็ นอกาลิโก เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สูญสลายหมดไป
มีอานุภาพอย่างไรในสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนมชีพอยู่ ในสมัยนี้ก็เป็ นเช่นนัน้
สามารถนําพาผู ้ปฏิบตั ติ ามให้หลุดจากความทุกข์ได้
สามารถนําความสุขมาให้กบั ผู ้
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบได้ นี่เป็ นหลักตายตัวของพระธรรมคําสอน
พระพุทธเจ้าจึงได้ฝากพระธรรมคําสอนไว้ให้เป็ นศาสดาแทนพระพุทธองค์ พวกเราชาว
พุทธจึงควรมีความมันใจว่
่ า
การมีศรัทธา
มีความเชื่อในพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้านัน้ เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง เพราะว่าพระพุทธธรรมนี่แหละเป็ นสิง่ ทีพ่ ง่ึ ได้ เป็ นสิง่ ที่
นําพาเราไปสู่ทด่ี ที ง่ี าม พวกเราเปรียบเหมือนกับคนตาบอด ส่วนพระธรรมคําสอนนัน้
เปรียบเหมือนกับแสงสว่างหรือเปรียบเหมือนกับคนตาดี พระธรรมคําสอนจะพาให้เรา
พ้นจากภัยอันตรายทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในโลกนี้
จะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญอย่าง
แท้จริง
จงน้อมจิตน้อมใจเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเถิด ให้เชื่ออย่าง ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์วา่ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านัน้ เป็ นความจริงล้วนๆ เป็ นความจริง
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่มคี วามเท็จแปลกปลอมอยู่ในพระธรรมคําสอนแม้แต่นอ้ ยนิด สิง่ ใด
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ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอน สิง่ นัน้ ย่อมมีอยู่ เช่นสวรรค์มี นรกมี ทําบุญขึ้นสวรรค์ ทําบาป
ตกนรก อันนี้เป็ นความจริง ทําบุญแล้วจิตใจจะมีความสุข ถ้าทําความชัว่ ไปปล้น ไปจี้
ไปโกงผูอ้ น่ื ได้เงินมาเป็ นแสนเป็ นล้าน แต่จติ ใจไม่มคี วามสุขเพราะไปทําบาปมานัน่ เอง
เมือ่ ทําบาปแล้วผลย่อมเกิดในจิตใจก่อน คือมีความทุกข์ใจ มีความไม่สบายใจ ถ้า
ตํารวจจับตัวได้ก็ตอ้ งถูกจับเข้าคุกเข้าตะรางไป นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ ห็นกันอยู่ เมือ่ ตายไปก็จะไปสู่
อบาย ไปสู่นรกต่อไป เรื่องผลของการทําความชัว่ นี้มจี ริง ขออย่าได้มคี วามเคลือบแคลง
สงสัยในคําสอนของพระพุทธองค์แม้แต่นอ้ ยเลย เพราะว่าความเคลือบแคลงสงสัยนี้เป็ น
กิเลส เป็ นเครื่องกีดขวางความเจริญ จึงขอให้ตดั ความสงสัยออกไปเสีย แล้วพยายาม
น้อมใจเข้าสู่พระธรรมคําสอน เข้าหาผูร้ ู้ธรรมะ เข้าหาพระไตรปิ ฏกซึง่ เป็ นพระธรรมคํา
สอนทีไ่ ด้ถูกจารึกไว้และถ่ายทอดมาตัง้ แต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบนั นี้ เพือ่ นําพาไปสู่
ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๘

กรรม

๒๘ มกราคม ๒๕๔๔
ทุกๆคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ไม่มใี ครทีไ่ ม่ได้กระทํากรรมกัน การกระทํากรรมนี้กระทํากัน
ทุกๆคน จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาก็เริ่มกระทํากรรมกัน
แล้ว เพราะเหตุใดจึงว่ากระทํากรรมกัน ก็เพราะคําว่ากรรมนี้หมายถึงการกระทํา การ
กระทําทางกายเรียกว่ากายกรรม การกระทําทางวาจาเรียกว่าวจีกรรม การกระทําทางใจ
เรียกว่ามโนกรรม แม้แต่เวลานัง่ อยู่เฉยๆ ร่างกายไม่ขยับเขยื้อน ปากไม่พูดอะไร แต่ใจ
กําลังกระทํากรรมอยู่ ใจยังคิดอยู่ ความนึกคิดของใจเรียกว่ามโนกรรม ตัวมโนกรรมนี้
เป็ นต้นเหตุของการกระทําทางกายและทางวาจา คือใจจะเป็ นผูส้ งการออกไป
ั่
กายและ
วาจาจึงเคลือ่ นไหวได้ ใจจึงเป็ นต้นเหตุของกรรมทัง้ หลาย อย่างวันนี้ญาติโยมมาทีว่ ดั กัน
ก่อนจะพาร่างกายมาถึงทีว่ ดั นี้ได้ใจต้องสังการก่
่ อน ใจต้องนึกคิดไว้ก่อนว่าจะไปวัด ไป
ทําบุญ คิดแล้วก็ใช้วจีกรรมชวนเพือ่ นฝูง ถามกันว่าจะไปวัดไหม แล้วก็พากันมา นี่คอื
การกระทํากรรมอย่างหนึ่ง ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ เราทํากรรมกันอยู่ตลอดเวลา แม้กระทัง่
เวลาหลับ ใจก็ยงั ทํากรรมอยู่ ความฝันก็เป็ นการทํางานของใจเรียกว่ามโนกรรม
กรรมนี้ทาํ ได้ ๓ ทางด้วยกัน ดี ชัว่ ไม่ดีไม่ชวั ่ กรรมดีเรียกว่ากุศล กุสลาธัมมา กรรมชัว่
เรียกว่าอกุศล อกุสลาธัมมา กรรมไม่ดไี ม่ชวั ่ เรียกว่าอัพยากฤต อัพยากตาธัมมา กุศล
เกิดจากความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เมือ่ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ก็รกั ทีจ่ ะทําบุญให้
ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นกุศล อกุศลเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความ
หลง เมือ่ มีความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี เช่นฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลัก
ทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา
เมือ่ ทํากรรมไปแล้วก็มผี ลตามมา เรียกว่าวิบาก ทํากรรมไปแล้วก็ตอ้ งมีผลตามมา
เพราะกรรมเป็ นเหตุ วิบากเป็ นผล เมือ่ ทําอะไรไปแล้วย่อมมีผลตามมา ในอันดับแรกก็
42

คือความรู้สกึ ในจิตใจ คือความสุขและความทุกข์ ถ้าทําความดีจติ ใจก็จะมีความสุข ถ้า
ทําความชัว่ ทําบาป จิตใจก็จะมีความทุกข์ มีความไม่สบายใจ อันนี้เป็ นผลทีเ่ กิดขึ้นใน
จิตใจทันที อย่างวันนี้มาทําบุญให้ทาน มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน จิตใจสบาย จิตใจเย็น
จิตใจมีความสุข จิตใจมีความสงบ แต่ถา้ ไปทําอย่างอืน่ เช่นไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไปทะเลาะ
วิวาท ไปทุบตี ไปกลันแกล้งกั
่
น ไปโกงกัน ไปลักทรัพย์ จิตใจก็มคี วามไม่สบายใจ เกิด
ความทุกข์ใจตามมา
นี่เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถเห็นได้ทนั ทีทนั ใดในปัจจุบนั ชาติน้ ี ในขณะทีก่ ระทํากรรมนัน้ ๆอยู่
ส่วนผลอย่างอืน่ ทีจ่ ะตามมาภายหลังนัน้ อาจจะเป็ นผลทีเ่ กิดขึ้นช้าหรือเร็วต่างกัน เช่น
กระทําความดีแล้วก่อนทีค่ นอืน่ จะเห็นความดี ก่อนทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนจากผูอ้ น่ื ได้
เลือ่ นเงินเดือน ได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นยศ ได้คาํ สรรเสริญ อาจจะใช้เวลานาน หรือทําชัว่ ไป
แล้ว อาจจะยังไม่ถูกตํารวจจับเข้าคุกไปทันทีทนั ใดก็ได้ เพราะว่าผลของกรรมยังไม่
ปรากฏขึ้นมา ยังตามมาไม่ถงึ ยังตามมาไม่ทนั แต่เมือ่ ตามมาทันแล้วก็ตอ้ งถูกตํารวจจับ
เข้าคุกเข้าตะราง ต้องถูกคนอืน่ เขาสาปแช่ง อย่างนี้เป็ นต้น
ผลของกรรมมีอยู่ ๒ อย่างด้วยกัน คือภายในจิตใจและภายนอกจิตใจ ภายในจิตใจ
เกิดขึ้นทันทีทนั ใด ส่วนภายนอกจิตใจอาจจะช้าบ้าง อาจจะเร็วบ้าง การกระทําใน
อดีตชาติทเ่ี พิง่ เกิดผลขึ้นมาในชาติน้ กี ็มี เหตุใดคนทีท่ าํ ความดีแล้วกลับรู้สกึ ว่าไม่ได้รบั
ผลของการกระทําความดีเลย รู้สกึ มีแต่สง่ิ ชัว่ ร้ายเกิดขึ้นกับตัวเองเสมอ ส่วนนี้ตอ้ งยกให้
เป็ นวิบากกรรม หรือผลของกรรมทีไ่ ด้ทาํ มาก่อนในอดีตชาติ ผลมันถึงตามมาในชาติน้ ี
ส่วนความดีทไ่ี ด้กระทําในชาติน้ ผี ลยังตามไม่ถงึ ยังไม่ปรากฏก็เลยทําให้คดิ ว่าทําดีแล้ว
ไม่ได้ดี ทําความดีแล้วไม่ได้ผลตอบแทน เห็นคนอืน่ เขาทําความชัว่ กลับได้ดบิ ได้ดกี นั นี่
เป็ นเพราะยังไม่เข้าใจในเรื่องวิบากกรรม การแสดงผลของกรรมนัน้ ไม่เกิดขึ้นทันทีทนั ใด
เสมอไป แล้วแต่ชนิดของการกระทํา เปรียบเหมือนกับต้นไม้ต่างๆ บางชนิดก็ออกดอก
ออกผลได้เร็ว บางชนิดก็ตอ้ งใช้เวลานานถึงจะออกดอกออกผล อย่างข้าวนี้ปลูกไป ๓
เดือน ก็ออกรวงแล้ว แต่ถา้ เป็ นต้นมะม่วง ต้นส้ม ต้นทุเรียน ก็ตอ้ งใช้เวลาเป็ นปี ถงึ จะ
เกิดผลขึ้นมา
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เมือ่ ยังไม่เห็นผลทีเ่ กิดจากการกระทําในปัจจุบนั ก็เลยมีความคิดว่ากรรมไม่มี วิบากไม่มี
ทําไปแล้วไม่มผี ลตามมา ถ้าคิดเช่นนี้แล้วก็เป็ นความคิดผิด เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ ซึง่ จะ
นําไปกระทํากรรมทีไ่ ม่ดี ให้ไปทําความชัว่ อยู่เสมอ เมือ่ เกิดผลของกรรมชัว่ ตามมาทีห่ ลัง
ก็จะมีแต่ความทุกข์ความยากลําบาก วิบากกรรมจะตามติดตัวไปทัง้ ในชาติน้ ีและชาติ
หน้า เป็ นเหตุให้ไปเกิดทีส่ ูง ทีต่ าํ ่ ไปสวรรค์หรือไปนรก ไปสู่สุคติหรือทุคติ ไปเกิดเป็ น
เดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก หรือไปเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทวดา เป็ น
พรหม เป็ นพระอริยบุคคล นี่คอื ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมาต่อไปในภพหน้าชาติหน้า ซึง่
ขึ้นอยู่กบั กรรมต่างๆทีก่ ระทํากันในชาติน้ ี ถ้าทํากรรมดีไว้มาก ทําบุญทํากุศลไว้มาก
โอกาสทีจ่ ะได้ไปเกิดในสุคติ บนสวรรค์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคลก็มมี าก
แต่ถา้ ทําบาปทํากรรมไว้มาก โอกาสทีจ่ ะได้ไปเกิดในอบาย ไปเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต
เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก ก็มมี ากเช่นเดียวกัน
ถ้าปรารถนาทีจ่ ะอยู่ในโลกนี้ดว้ ยความสุขใจ ตายไปก็ได้ไปสู่สุคติ ก็ขอให้กระทําแต่
กรรมดี ทําบุญทํากุศลไว้ แต่ถา้ ปรารถนาทีจ่ ะไปเกิดในอบาย ไปเป็ นเปรต เป็ นเดรัจฉาน
เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก ก็ขอให้หมันทํ
่ าบาป ทํากรรมไว้ แล้วผลของกรรมจะต้อง
ตามมาอย่างแน่นอน เพราะหลักของกรรมนัน้ เป็ นหลักธรรมชาติ เป็ นของจริง จะมีใคร
เข้าใจในหลักกรรมนี้หรือไม่ก็ตาม สิง่ เหล่านี้มนั ก็มอี ยู่ในตัวของมัน เหมือนกับเกลือทีม่ ี
รสเค็ม จะมีใครรู้วา่ มีรสเค็มหรือไม่ก็ตาม เกลือมันก็เค็มอยู่อย่างนัน้ นํา้ ตาลมันก็หวาน
อยู่อย่างนัน้ ไม่มใี ครไปเปลีย่ นแปลงให้เกลือมันหวานได้ ให้นาํ้ ตาลมันเค็มได้ ต้อง
เป็ นไปตามหลักธรรมชาติของเขา หลักกรรมและวิบากกรรมก็เช่นกัน เป็ นหลักธรรมชาติ
ตายตัวไม่มใี ครเปลีย่ นแปลงได้
ถ้าเข้าใจในหลักกรรมแล้ว ย่อมขวนขวายกระทําแต่ความดี ระงับความชัว่ ทัง้ หลาย
พยายามชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึง่ เป็ นต้นเหตุของบาปกรรมทัง้ หลายให้
หมดไป ตราบใดยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในจิตใจ ก็ยงั ต้องทําบาปกรรม
กันอยู่ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ถ้าไม่ตอ้ งการทําบาปทํากรรมก็ตอ้ งชําระความโลภ ความโกรธ ความ
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หลงให้ออกไปจากจิตใจให้หมดสิ้นไป ถ้าชําระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ ก็ถงึ ทีส่ ุดสิ้นแห่งการ
เวียนว่ายตายเกิด
ถ้ายังไม่หมดสิ้นกิเลสก็ยงั ต้องไปเกิด ไปเสวยสุขเสวยทุกข์ต่อไป จึงขอให้ดูความโลภ
ความโกรธ ความหลงในจิตใจเป็ นหลัก คอยเฝ้ าดูอยู่ตลอดเวลา อย่าให้มนั เกิดขึ้นมา
เวลามันเกิดขึ้นมาก็ทาํ ลายมันเสียด้วยการไม่ทาํ ตาม เวลาโลภก็อย่าโลภตาม เวลาโกรธก็
อย่าโกรธตาม เวลาหลงก็อย่าหลงตาม ถ้าทําได้ ต่อไปความโลภ ความโกรธ ความหลง
จะน้อยลงไป แล้วในทีส่ ุดก็จะหมดไป กลายเป็ นจิตทีส่ ะอาดบริสทุ ธิ์ เมือ่ จิตสะอาด
บริสุทธิ์แล้วก็เป็ นปรมังสุขงั เป็ นบรมสุข เป็ นสุดยอดของความสุข การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๓๙

ปัญญา

๒๘ มกราคม ๒๕๔๔
คนทุกคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้มคี วามปรารถนาอยากจะเป็ นคนฉลาด เป็ นคนมีความรู้มี
ปัญญาด้วยกันทุกคน แต่ความฉลาดความรู้มปี ญั ญาไม่ได้เกิดจากความปรารถนาโดย
ถ่ายเดียว แต่เกิดจากการกระทําของแต่ละคน เกิดจากความขยันหมันเพี
่ ยร ความ
อดทน ความใฝ่ รู้ ใฝ่ ศึกษาหาความรู้ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ถ้ามีความขยันหมันเพี
่ ยร มี
ความอดทน มีความใฝ่ รู้ ใฝ่ ศึกษา พยายามแสวงหาความรู้จากผู ้รู้ทงั้ หลายแล้ว ในทีส่ ุด
ก็จะเป็ นคนฉลาดได้
ความรู้ทม่ี ใี นโลกนี้แบ่งเป็ นสองประเภทใหญ่ๆ คือความรู ท้ างโลกและความรู ท้ างธรรม
ความรู้ทางโลกได้แก่เรื่องราวต่างๆ ภายนอกตัวเรา เช่นวิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์
พาณิชยศาสตร์ หรือความรู้อะไรก็ตามทีเ่ กี่ยวกับเรื่องราวภายนอกทัง้ หลายเรียกว่าวิชา
ทางโลก ส่วนวิชาทางธรรมจะเกี่ยวข้องกับความรู้ทงั้ สองประเภท คือทัง้ เรื่องในตัวเรา
และเรื่องนอกตัวเรา เรื่องราวอะไรก็ตามทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจ มาสัมผัสกับจิตใจ
และปฏิกริ ิยาทีเ่ กิดขึ้นภายในจิตใจเช่นสุขทุกข์เป็ นต้น เรียกว่าวิชาทางธรรม
ถึงแม้จะได้ศึกษาวิชาทางโลกมามากมายเพียงไรก็ตาม
แต่ความรู้ทางโลกกลับไม่
สามารถใช้เป็ นเครื่องดับความทุกข์ในจิตใจได้เลย สังเกตดูได้กบั คนบางคนทีไ่ ด้เรียน
สูงๆจนสําเร็จปริญญาตรี โท เอก เวลามีความทุกข์ข้นึ มากลับไม่รู้จกั วิธีระงับดับความ
ทุกข์นนั้ ๆ มักจะใช้วธิ ีผดิ ๆ เช่นฆ่าตัวตายเป็ นต้น โดยคิดว่าการฆ่าตัวตายนัน้ เป็ นการดับ
ทุกข์ ถ้าหากได้ศึกษาวิชาทางธรรมจะรู้วา่ ความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจ ไม่ได้เกิดทีร่ ่างกาย
ทําลายร่างกายไม่ได้ดบั ทุกข์ในจิตใจไปด้วย จิตใจก็ยงั ทุกข์อยู่ เพราะว่าร่างกายและ
จิตใจเป็ นคนละอย่างกัน ร่างกายเป็ นอย่างหนึ่ง จิตใจเป็ นอย่างหนึ่ง จิตใจเป็ นนาย
ร่างกายเป็ นบ่าว จิตใจเป็ นผูส้ งการให้ร่
ั่
างกายไปกระทําสิง่ ต่างๆ ให้พูดก็ดี ให้เดินก็ดี
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จิตใจเป็ นผูส้ งงาน
ั ่ และเป็ นผูร้ บั ผล ถ้าทําในสิง่ ทีด่ งี ามก็เกิดความสุขใจ ถ้าทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี
ไม่งามก็เกิดความทุกข์ใจ
การทีจ่ ะแก้ปญั หาความทุกข์ของจิตใจจึงต้องหาสาเหตุวา่ ความทุกข์ของจิตใจเกิดขึ้นมา
จากอะไร ร่างกายไม่ใช่ตน้ เหตุของความทุกข์ทางจิตใจ หลักธรรมแสดงไว้ว่าความทุกข์
ของจิตใจเกิดจากตัณหา ความอยากทัง้ หลาย ตัณหามีอยู่ ๓ ประเภท คือกามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา กามตัณหาคือความอยากในกาม หมายถึงกามคุณทัง้ ๕ คือ รู ป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็ นสิง่ ทีจ่ ติ ใจปรารถนาอยากทีจ่ ะได้สมั ผัสอยู่เสมอๆ ถ้า
ไม่ได้สมั ผัสจะเกิดอาการทุกข์ใจขึ้นมา อย่างเวลาทีอ่ ยู่บา้ นเฉยๆ จิตใจจะมีความ
หงุดหงิด มีความกระวนกระวาย ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไร แต่ถา้ ได้ออกไปนอกบ้าน ได้
ไปดู ได้ไปฟัง ได้ไปดมกลิน่ ได้ไปลิ้มรส ได้ไปสัมผัสกับอะไรต่างๆ จิตใจจะมีความเบิก
บาน มีความสุขใจ เป็ นการติดกามสุข มีกามตัณหาเป็ นต้นเหตุ ถ้าไม่ได้สมั ผัสก็เกิด
ความทุกข์ข้นึ มา ต่างกับคนทีไ่ ม่มคี วามอยากในกาม ไม่มกี ามตัณหา สามารถอยู่บา้ นได้
อยู่เฉยๆได้ ไม่ตอ้ งดูหนังดูละคร ไม่ตอ้ งฟังเพลงก็มคี วามสุขได้ เพราะจิตใจไม่มคี วาม
อยากในเรื่องกามทัง้ หลาย ไม่มีกามตัณหาก็ไม่มีความทุกข์ ถ้ามีกามตัณหาก็ตอ้ งมี
ความทุกข์
วิชาทางธรรมสอนว่า ความสุขความทุกข์ท่แี ท้จริงอยู่ทใ่ี จ ไม่ได้อยู่ภายนอก ภายนอกนัน้
เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดความทุกข์หรือความสุขขึ้นมาภายในใจ ถ้าใจไม่อยาก ใจก็สุข ถ้าใจ
อยาก ใจก็ทกุ ข์ วิชาทางโลกเป็ นความรู้ทใ่ี ช้เป็ นเครื่องมือทํามาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
เพราะว่าร่างกายต้องอาศัยปัจจัย ๔ คืออาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ ยู่อาศัย และยารักษาโรค
ถ้าขาดปัจจัย ๔ ร่างกายก็อยู่ไม่ได้ เมือ่ เป็ นเช่นนี้จงึ ต้องศึกษาวิชาทางโลกเพือ่ จะได้มวี ชิ า
ไว้ใช้ประกอบสัมมาอาชีพ อาชีพทีส่ ุจริต เพือ่ จะได้มปี จั จัย ๔ ไว้เยียวยาดูแลร่างกาย แต่
วิชาทางโลกโดยลําพังไม่เพียงพอกับการดูแลรักษาจิตใจ จึงต้องศึกษาวิชาทางธรรมด้วย
โดยเข้าหาพระพุทธศาสนาเพือ่ ศึกษาให้เกิดปัญญา
ปัญญาทางพระพุทธศาสนามีอยู่ ๓ ระดับคือ ๑. สุตมยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการได้
ยินได้ฟงั เช่นการฟังเทศน์ฟงั ธรรม เรื่องเหตุเรื่องผล เรื่องบาปเรื่องบุญ เรื่องคุณเรื่อง
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โทษ เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องกรรมเรื่องวิบาก เป็ นปัญญา
ความรู้ เมือ่ เกิดความเข้าใจขึ้นมา ก็สามารถใช้แก้ปญั หาระงับดับทุกข์ได้ในระดับหนึ่ง ๒.
จินตามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการคิดพิจารณาไตร่ตรอง เช่นเวลาไปทําอะไรไม่ดมี า
ไปพูดโกหกหลอกลวง ก็เกิดรู้สกึ ไม่สบายใจขึ้นมา เลยนัง่ คิดว่าวันนี้ไม่สบายใจเพราะ
อะไร ทีไ่ ม่สบายใจเพราะไปพูดโกหกหลอกลวง เลยเกิดความกังวลว่าจะถูกเขาจับได้ ก็
เลยเกิดความไม่สบายใจ เมือ่ พิจารณาดูแล้วเห็นว่าการโกหกหลอกลวงเป็ นการกระทําที่
ไม่ดี เพือ่ เป็ นการระงับดับความไม่สบายใจ จึงต้องไปสารภาพบาป เมือ่ ได้สารภาพขอ
อภัยแล้วใจก็สบายเพราะไม่มคี วามกังวลอีกต่อไป การคิดพิจารณาว่าการกระทําทางกาย
วาจาใจเป็ นเหตุของความสุขความทุกข์ในจิตใจ เรียกว่าจินตามยปัญญา คือคิดไปในทาง
เหตุทางผล เป็ นปัญญาใช้ระงับดับทุกข์ภยั ในใจได้ ๓. ภาวนามยปัญญา เป็ นปัญญาที่
เกิดจากการปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา เป็ นปัญญาทีร่ ะงับดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง ปัญญาระดับนี้
ต้องมีความสงบเป็ นพื้นฐาน เพราะว่าความสงบเป็ นทีป่ ลง ทีป่ ล่อยวาง ทีด่ บั ทุกข์ได้อย่าง
สิ้นเชิง ถ้าไม่มคี วามสงบ ก็จะไม่สามารถปลงและปล่อยวางได้อย่างสิ้นเชิง
ภาวนามยปัญญาจะต้องเกิดจากการปฏิบตั โิ ดยอาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน ให้รู้จกั ว่า
อะไรคือสิง่ ทีถ่ ูกทีผ่ ดิ
อะไรเป็ นสิง่ ทีด่ ที ช่ี วั ่ เมือ่ รู้แล้วก็เอามาสังสอนจิ
่
ตใจด้วยการ
ใคร่ครวญคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆ เช่นการไปโกหกหลอกลวง ไปคดไปโกงเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี
ทําไปแล้วก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา จึงพยายามละเสียด้วยการทําจิตใจให้สงบ ไหว้พระ
สวดมนต์ บริกรรม พุทโธ พุทโธ พุทโธ โดยมีสติระลึกรู้อยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้จติ ไปคิด
เรื่องอืน่ ให้อยู่กบั พุทโธ พุทโธ พุทโธ อย่างเดียว ถ้าดูลมหายใจเข้าออก ก็ให้รู้อยู่กบั ลม
หายใจเข้าออกอย่างเดียว อย่าไปคิดเรื่องอื่น ถ้าไปคิดเรื่องอืน่ จิตจะไม่สงบ นัง่ ไปนานสัก
เท่าไรก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมา ผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ มีสติควบคุมใจให้รู้อยู่กบั งานทีท่ าํ
อยู่เท่านัน้ ถ้ากําหนดรู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ก็ให้รู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว
ถ้าใช้คาํ บริกรรมพุทโธ ก็กาํ หนดรู้อยู่กบั พุทโธ พุทโธ พุทโธ อย่างเดียว อย่าไปคิดเรื่อง
อืน่ ถ้าสามารถทําอย่างนี้ได้แล้ว ไม่ชา้ ก็เร็ว จิตจะรวมลงเป็ นสมาธิ จิตจะตัง้ มัน่ ไม่ลอย
ไปไหน มีความสงบ มีความนิ่ง มีความอิ่ม มีความพอ มีความสุข เมือ่ มีความสุขแล้ว
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เวลาจิตจะไปทําอะไรในทางทีไ่ ม่ดไี ม่ชอบ จะเห็นความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาทันที เมือ่ เห็น
ทุกข์ก็จะละการกระทําทีไ่ ม่ดนี นั้ ทันที นี่คอื การทํางานของภาวนามยปัญญา
เวลาจิตมีความสงบจิตจะไม่ไปก่อกรรมก่อเวรกับใคร เพราะจิตมีความสุข เป็ นความสุข
ทีเ่ หนือความสุขทัง้ หลาย เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีม่ อี ยู่ในจิตทีส่ งบ ไม่
เหมือนกับความสุขทีเ่ กิดจากการได้รบั ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ซึง่ เป็ นความสุขทีป่ นไป
ด้วยความทุกข์ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่น่าพิศวาส ไม่น่าปรารถนา จึงควรตัด
ความยินดี ความอยากใน ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ให้หมดไป ด้วยการเจริญจิตตภาวนา
จะได้อยู่เย็นเป็ นสุข หมดเวรหมดกรรม เพราะไม่ก่อเวรก่อกรรมกับใครอีกต่อไป
ดํารงชีวติ อยู่ในศีลในธรรม ทําประโยชน์ให้แก่ผูอ้ น่ื โดยถ่ายเดียว ดังพระพุทธเจ้าทรง
บําเพ็ญประโยชน์ให้กบั โลกตลอดเวลา ๔๕ พรรษา โดยการประกาศพระศาสนาให้กับ
สัตว์โลกทัง้ หลาย เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ให้กบั โลกมาจนถึงทุกวันนี้
นี่คอื ปัญญาในพระพุทธศาสนา สุตมยปัญญา จินตามยปัญญา ภาวนามยปัญญา เป็ น
ธรรมอันประเสริฐทีไ่ ด้รบั การสืบทอดกันมายาวนาน ขอให้ท่มุ เทชีวติ จิตใจสร้างปัญญานี้
ให้เกิดขึ้นเถิด เพราะปัญญานี่แหละคือสรณะทีแ่ ท้จริง เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง จะพ้นทุกข์ได้
ด้วยปัญญา การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๔๐

มรรค ๘

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
เป็ นธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชนทัง้ หลายเวลามาวัด มาทีศ่ าลาก็ดี มาทีพ่ ระ
อุโบสถก็ดี จะทําความเคารพบูชาพระพุทธรู ป พระบรมสารีริกธาตุ พระรัตนตรัย เพราะ
การบูชาสิง่ ทีส่ มควรแก่การบูชาเป็ นมงคลอย่างยิง่ ดังในพระบาลีทแ่ี สดงไว้ว่า ปูชา จ
ปูชณี ยานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาพระพุทธองค์ได้ทรงจําแนกไว้สองแบบด้วยกัน
คือ ๑. อามิสบูชา ๒. ปฏิบตั ิบูชา อามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการะ เช่นดอกไม้
ธู ปเทียน ปฏิบตั ิบูชาคือการบูชาด้วยการประพฤติปฏิบตั ิ กาย วาจา ใจ ให้เป็ นไปตาม
แนวทางทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงสังสอน
่
การบูชาด้วยการประพฤติปฏิบตั เิ ป็ นการบูชาที่
แท้จริง เป็ นการบูชาทีเ่ ลิศ เพราะผู ้ทีป่ ระพฤติปฏิบตั ติ รงตามแนวทางทีพ่ ระพุทธองค์ได้
ทรงวางไว้แล้ว ย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญ ความเป็ นสิริมงคลแก่ชวี ติ เป็ นสิ่งที่
พระพุทธองค์ทรงปรารถนา ในการประกาศพระศาสนาให้แก่สตั ว์โลก
ผูท้ ป่ี รารถนาความสุขความเจริญความเป็ นสิริมงคลแก่ชวี ติ จึงควรดําเนินตามแนวทางที่
พระพุทธองค์ทรงวางไว้เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางทีไ่ ม่เคร่งจนเกินไปและไม่
หย่อนจนเกินไป พอดีๆกับมนุษย์อย่างเราอย่างท่านทัง้ หลายสามารถประพฤติปฏิบตั ไิ ด้
แต่ผูป้ ระพฤติปฏิบตั จิ ะต้องประกอบด้วยขันติความอดทน วิริยะความขยันหมันเพี
่ ยร
ถ้าเป็ นคนเกียจคร้านไม่มคี วามอดทนแล้ว แนวทางนี้จะรู้สกึ ว่าเป็ นแนวทางทีย่ ากเย็น
แสนสาหัส แต่ถา้ มีวิริยะความขยันหมันเพี
่ ยร ขันติ ความอดทน มัชฌิมาปฏิปทาทาง
สายกลางนี้จะไม่เป็ นหนทางทีย่ ากลําบากเลย พวกเราสามารถประพฤติปฏิบตั ิ แล้วนํา
ความสุขความเจริญทีป่ รารถนามาสู่ตวั เราได้อย่างแน่นอน
เราจึงควรศึกษาทําความเข้าใจว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี้มอี ะไรบ้าง พระพุทธ
องค์แสดงไว้ ๘ ประการด้วยกัน เรียกว่ามรรค ๘ ประกอบไปด้วย ๑. สัมมาทิฏฐิ ความ
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เห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปโป ความดําริชอบ ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ๔. สัมมากัมมัน
โต การกระทําชอบ ๕. สัมมาอาชีโว อาชีพชอบ ๖. สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ ๗.
สัมมาสติ สติชอบ ๘. สัมมาสมาธิ การตัง้ มันของจิ
่
ตชอบ นี่คอื มรรคที่มีองค์ ๘ คําว่า
ชอบแปลว่าถูกต้อง
๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง คือความเห็นว่า การกระทําของเรานัน้
ไม่วา่ ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี เมือ่ ทําไปแล้วย่อมมีผลตามมา การกระทํานี้
เรียกว่ากรรม ทางกายเรียกว่ากายกรรม ทางวาจาเรียกว่าวจีกรรม ทางใจเรียกว่า
มโนกรรม เมือ่ ทําไปแล้ว พูดไปแล้ว คิดไปแล้ว ย่อมมีผลตามมา ขึ้นอยู่กบั การกระทํา
นัน้ ๆว่าดีหรือชัว่ ถูกหรือผิด ทําดีเรียกว่าบุญ ผลทีต่ ามมาคือความสุขความสบายใจ
ตายไปก็ไปสู่สุคติ ทําชัว่ เรียกว่าบาป ผลทีต่ ามมาคือความทุกข์ ตายไปก็ไปสู่ทคุ ติ เป็ น
ความเห็นทีถ่ ูกต้อง บาปบุญมีจริง นรกสวรรค์มจี ริง พระพุทธเจ้าเป็ นผูต้ รัสรู้ธรรมจริง
ผูม้ ศี รัทธาประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน
ก็สามารถไปถึงจุดหมายปลายทาง
เดียวกันกับทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงไปถึงได้
นี่คอื ความเห็นชอบ คือเห็นว่าสิง่ ทีก่ ล่าวมานี้เป็ นของจริง ตรงกันข้ามกับมิจฉาทิฏฐิ
ความเห็นผิด เห็นผิดเป็ นชอบ ผูม้ มี จิ ฉาทิฏฐิจะเห็นว่า นรกสวรรค์เป็ นเรื่องหลอกลวง
เป็ นของไม่จริง เกิดมาแล้วตายก็สูญ ไม่มกี ารเกิดอีก จะทําบุญทํากรรมอะไรไว้ก็ไม่มี
การเสวยผลบุญกรรมนัน้ ๆ นี่คอื มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด ต้องแยกแยะให้ออกระหว่าง
ความเห็นทัง้ สองนี้ เหมือนกับการเห็นว่าโลกนี้กลมหรือโลกนี้แบน ถ้าเห็นว่าโลกนี้แบนก็
เป็ นความเห็นผิด เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าเห็นว่าโลกนี้กลม ก็เป็ นความเห็นทีถ่ ูกต้อง เป็ น
สัมมาทิฏฐิ ถูกต้องตามหลักความเป็ นจริงนัน่ เอง
สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนเป็ นความจริงทัง้ นัน้ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม จะเห็น
หรือไม่เห็นก็ตาม สิง่ เหล่านี้เราไม่สามารถปฏิเสธได้ เรากับพระพุทธเจ้านัน้ ต่างกันตรง
ทีว่ า่ พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แต่พวกเรายังไม่รู้ไม่เห็น เพราะจิตใจของพวกเรายังมืด
บอดอยู่ ยังมีอวิชชา มีโมหะ ความหลงครอบงําจิตใจอยู่ เหมือนกับคนทีถ่ ูกเครื่อง
พันธนาการปิ ดตาไว้ ทําให้เห็นแต่ความมืด เหมือนคนตาดีอยู่ในทีม่ ดื ถึงแม้จะมีสายตา
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ดีแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นอะไรในทีม่ ดื ได้ การทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ก็เหมือนกับ
พระพุทธองค์ได้ทรงถอดเครื่องพันธนาการออกจากพระจักขุของพระองค์แล้ว ทําให้พระ
พุทธองค์สามารถเห็นสิง่ ต่างๆ ทีป่ ถุ ชุ นคนธรรมดาสามัญอย่างเราอย่างท่าน ทีย่ งั มีอวิชชา
โมหะครอบงําจิตใจอยู่ ไม่สามารถมองเห็นได้ พวกเราจึงไม่เห็นเรื่องบาปบุญคุณโทษ ไม่
เห็นเรื่องนรกสวรรค์อยู่จนกระทังทุ
่ กวันนี้ ถ้าเป็ นคนฉลาดก็ควรจะเริ่มต้นด้วยการมี
ศรัทธาคือเชื่อไว้ก่อน เพราะว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ให้เชื่อเฉยๆ
ท่านให้เอาไปพิสูจน์ เป็ นสันทิฏฐิโก ผูป้ ฏิบตั พิ งึ รู้พงึ เห็นได้ ขอให้ลองประพฤติปฏิบตั ิ
ตามทีท่ ่านทรงสอนเถิด แล้วสิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็นก็จะเป็ นสิง่ ทีเ่ รารู้เห็น
ได้เช่นเดียวกัน นี่คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นทีถ่ ูกต้อง
๒. สัมมาสังกัปโป ความดําริชอบ คิดในสิ่งทีด่ ที ง่ี าม คิดทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม
ละบาปทัง้ หลาย ทําจิตใจให้สะอาดหมดจด ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้
หมดไปจากจิตจากใจ นี่เป็ นความคิดทีถ่ ูกต้อง
๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ ๑. ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ๒. ละเว้นจากการพูดคํา
หยาบ ๓. ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ๔. ละเว้นจากการพูดส่อเสียด พูดส่อเสียด
หมายถึงคําพูดทีส่ ร้างความแตกแยกสามัคคี เช่นพูดให้คนทีร่ กั กัน แตกกัน โกรธเกลียด
กัน สามีภรรยารักกันดีอยู่ก็พูดยุยงให้เกิดความบาดหมางใจกัน โกรธกัน เกลียดกัน
แตกสามัคคี หรือพูดให้คนในสังคม ในครอบครัว ในบ้าน ในเมือง เกิดการแตกสามัคคี
พระพุทธองค์ทรงสอนให้ละเว้นจากการพูดเหล่านี้ ให้ละเว้นจากการพูดปด ละเว้นจาก
การพูดคําหยาบ ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ละเว้นจากการพูดส่อเสียด นี่คอื สัมมาวาจา
๔. สัมมากัมมันโต การกระทําชอบ คือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ละเว้นจากการ
ลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ถ้าละเว้นได้ เราก็ไม่ไปสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ผูอ้ น่ื เมือ่ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ความเดือดร้อนก็ไม่มาหา
เรา ไม่ให้ทกุ ข์แก่ท่านทุกข์นนั้ ย่อมไม่ถงึ ตัวเรา
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๕. สัมมาอาชีโว อาชีพชอบ คือการเลี้ยงชีพทีถ่ ูกต้องด้วยอาชีพสุจริต ไม่สร้างความทุกข์
ให้กบั ผูอ้ น่ื ในการทํามาหากินเลี้ยงชีพ ให้ละเว้นจากอาชีพทีม่ กี ารฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ เช่นยิง
นกตกปลา เลี้ยงสัตว์เพือ่ ทีจ่ ะฆ่าขาย ให้ละเว้นจากการค้าสุรายาเมา ค้ายาพิษ ค้า
ศาสตราวุธ อาชีพเหล่านี้เป็ นอาชีพทีไ่ ม่สุจริต ควรละเว้นอาชีพเหล่านี้เสีย อาชีพอืน่ ยังมี
อีกมากมาย เช่นอาชีพครู อาชีพอาจารย์ อาชีพพยาบาล อาชีพหมอ อาชีพทีไ่ ม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื เป็ นสัมมาอาชีวะ
๖. สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ ความเพียรมีทงั้ ทีถ่ ูกและทีผ่ ดิ ทีผ่ ดิ ก็คอื ขยันทําความ
ชัว่ เช่นขยันกินเหล้าเมายา ขยันเทีย่ วเตร่ ขยันเล่นการพนัน นี่คอื ความขยันทีไ่ ม่ถูกต้อง
ความเพียรชอบคือ ๑. เพียรกระทําความดี ๒. เพียรรักษาความดีทม่ี อี ยู่ไม่ให้สูญหายไป
๓. เพียรละการกระทําความชัว่ ๔. เพียรไม่ให้ความชัว่ ทีล่ ะได้แล้วกลับฟื้ นขึ้นมาอีก นี่
คือความเพียรชอบ
๗. สัมมาสติ สติชอบ สติคอื การระลึกรู้ ให้ระลึกรู้อยู่กบั อะไร ก็ให้ระลึกรู้อยู่กบั พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เรียกว่าพุทธานุ สสติ ธัมมานุ สสติ สังฆานุ สสติ หรือระลึก
รู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก เรียกว่าอานาปานสติ พยายามควบคุมใจไม่ให้ไปคิดปรุง
เรื่องราวต่างๆทีจ่ ะนําความทุกข์มาสู่ตวั เรา พวกเราไม่ค่อยควบคุมจิตใจกัน ไม่มสี ติ
ปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยๆ จนเกิดความฟุ้งซ่าน ความเศร้าโศกเสียใจ ถ้าคิดมากๆจะทําให้
เสียสติไปได้ เป็ นบ้าไปเลยก็มเี พราะไม่มสี ติทช่ี อบนัน่ เอง ไม่รู้จกั ระลึกในสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ถ้า
ระลึกอยู่กบั พุทโธ ธัมโม สังโฆ หรือสวดบท อิติปิโส สวากขาโต สุปฏิปนั โน อยู่ในใจ
ไปเรื่อยๆ ใจจะร่มเย็นเป็ นสุข เพราะบทธรรมเหล่านี้เป็ นเหมือนนํา้ เย็นหล่อเลี้ยงจิตใจ
ถ้าระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยู่อย่างสมํา่ เสมอแล้ว จิตใจจะเย็นสบาย ไม่
ฟุ้งซ่าน ไม่ลอยไป ลอยมา ตัง้ มันอยู
่ ่กบั ปัจจุบนั เป็ นสัมมาสติ
๘. สัมมาสมาธิ การตัง้ มันของจิ
่
ตชอบ จิตไม่วอกแวก ไม่ลอยไปลอยมา เป็ นจิตที่
เหมือนกับหิน ไม่เคลือ่ นไหวไปไหน ลมพัดขนาดไหนก็ไม่ไปตามลม ไม่เหมือนกับนุ่น
เวลาลมพัดก็จะลอยไปตามลม จิตทีม่ สี มั มาสมาธิเป็ นจิตทีไ่ ม่ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ
การทีจ่ ะทําจิตนิ่งให้ได้เป็ นสมาธิทช่ี อบ ต้องระลึกรู้อยู่กบั บุญกุศลเช่นพระพุทธ พระ
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ธรรม พระสงฆ์ ระลึกรู้อยูท่ ล่ี มหายใจเข้าออก อย่าให้จติ ไปคิดเรื่องอืน่ ๆ ถ้าระลึกรู้อยู่
กับธรรมเหล่านี้ไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ชา้ ก็เร็วจิตจะรวมลงสู่ความสงบเป็ นสมาธิ นี่แหละ
คือสัมมาสมาธิ คือความสงบนิ่งของจิตใจ จิตมีอารมณ์เป็ นหนึ่ง สักแต่วา่ รู้ เป็ นอุเบกขา
ปล่อยวาง ไม่หวันไหวกั
่
บสิง่ ต่างๆ นี่คอื สัมมาสมาธิ
สมาธิทไ่ี ม่ถูกต้องคือสมาธิทเ่ี มือ่ รวมลงไปแล้วไม่อยู่กบั ที่ กลับไปรู้เรื่องราวต่างๆ เช่น
นิมติ ต่างๆทีป่ รากฏขึ้นมา จากภายในก็ดี จากภายนอกก็ดี เช่นพวกผีเทวดา หรือไป
เทีย่ วสวรรค์ เทีย่ วนรก นี่คอื เรื่องของนิมติ ทีเ่ กิดขึ้นกับจิตทีไ่ ม่หยุดนิ่ง สมาธิแบบนี้จะ
เป็ นอยู่นานสักเท่าไร เมือ่ ออกจากสมาธิแล้ว จิตจะไม่มคี วามหนักแน่น ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะไป
ต่อสูก้ บั ความโลภ ความโกรธ ความหลง กับอารมณ์ต่างๆทีม่ ากระทบกับจิตได้ ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้าเป็ นสมาธิทน่ี ่งิ สงบ ไม่รบั รู้เรื่องราวต่างๆ สักแต่วา่ รู้อยู่ตามลําพัง
หลังจากทีอ่ อกจากสมาธินนั้ แล้ว จิตจะมีความเยือกเย็น มีความสดชื่น มีความเบิกบาน
มีความหนักแน่น ไม่หวันไหวกั
่
บอารมณ์ต่างๆทีม่ ากระทบ ไม่วา่ รู ป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ เมือ่ ได้สมั ผัสก็ไม่เกิดอารมณ์ข้นึ มา ไม่เกิดความยินดียนิ ร้าย ไม่เกิดความ
โลภ ความโกรธ ความหลง นี่แหละคือสมาธิทถ่ี ูกต้อง
นี่คอื มรรคทีม่ อี งค์ ๘ คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปโป ความดําริ
ชอบ ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ๔. สัมมากัมมันโต การกระทําชอบ ๕. สัมมาอาชีโว
อาชีพชอบ ๖. สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ ๗. สัมมาสติ สติชอบ ๘. สัมมาสมาธิ การ
ตัง้ มันของจิ
่
ตชอบ เป็ นทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ให้ชาวพุทธทีม่ คี วามศรัทธามี
ความเลือ่ มใสในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ น้อมเอามาประพฤติปฏิบตั กิ บั กาย
วาจาใจ เพือ่ ความสงบสุข ความสบายใจ ความเป็ นสิริมงคล ถ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผล
นิพพาน ตายไปก็จะไปสู่สุคติ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๔๑

บารมี ๑๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
ทําไมคนเราเกิดมาในโลกนี้จงึ มีความไม่เสมอภาคกัน มีความแตกต่างกันในหลายๆด้าน
เช่นในเรื่องรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ สุขภาพร่างกาย อาการ ๓๒ สติปญั ญา ความรู้
ความฉลาด มีความแตกต่างกันในเรื่องอายุ บางคนเกิดมาอยู่ได้ไม่ก่เี ดือนกี่ปี ก็ตอ้ งถึง
แก่กรรมไป ไม่สามารถประคับประคองชีวติ ให้อยู่ไปได้ยาวนานจนกระทังถึ
่ งวัยชรา มี
ความแตกต่างกันในด้านฐานะ บางคนได้เกิดในครอบครัวทีม่ ฐี านะดี ได้เกิดเป็ นโอรส
ของพระเจ้าแผ่นดิน เป็ นลูกของมหาเศรษฐี เป็ นลูกของคนจน ความแตกต่างเหล่านี้ทาง
พระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่า เป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําของแต่ละบุคคลในแต่ละภพละ
ชาติในอดีตทีย่ าวนานนับไม่ถว้ น ในแต่ละภพชาตินนั้ ได้สะสมเหตุทท่ี าํ ให้เกิดมามีฐานะ
ความเป็ นอยู่ทแ่ี ตกต่างกัน เหตุทไ่ี ด้สะสมกันมานี้เรียกว่าบุญบารมี ถ้าได้สะสมบุญบารมี
มามาก ภพชาติทต่ี ามมาก็จะดีข้นึ สูงขึ้นไปตามลําดับ ดังทีพ่ วกเราได้เป็ นอยู่ในขณะนี้
แสดงว่าได้สะสมบุญบารมีมาในระดับหนึ่ง แต่ยงั ไม่ถงึ ระดับทีส่ ูงสุดของมนุษย์ ระดับ
สูงสุดของมนุษย์ในทางโลกคือพระมหาจักรพรรดิ ในทางธรรมคือพระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าเมือ่ พระองค์ทรงประสูตใิ หม่ๆ โหรหลวงได้เห็นลักษณะของพระพุทธองค์
แล้วรู้วา่ พระพุทธองค์นนั้ เป็ นผูม้ บี ญ
ุ บารมีมาก จึงทํานายอนาคตของพระพุทธองค์วา่ ถ้า
อยู่ในทางโลกจะได้เป็ นพระมหาจักรพรรดิผูย้ ง่ิ ใหญ่ ถ้าออกบวชจะได้บรรลุพระอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณได้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หลายปี ต่อมาพระพุทธองค์ทรง
เลือกเดินทางธรรม ได้ทรงตัดสินพระทัยออกบวช เพราะทรงเห็นว่าการเกิด แก่ เจ็บ
ตาย เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา เป็ นสิง่ ทีค่ วรตัดให้ได้ ในทีส่ ุดพระพุทธองค์กป็ ระสบ
ความสําเร็จในวันเพ็ญเดือน ๖ ในขณะทีพ่ ระพุทธองค์ทรงมีพระชนม์ ๓๕ พรรษา ได้
ตรัสรู้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยบุญบารมีทพ่ี ระพุทธองค์ได้ทรงสะสมมา
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หลายกัปหลายกัลป์ บุญบารมีทพ่ี ระพุทธองค์ได้ทรงสะสมไว้มีอยู่ ๑๐ ประการด้วยกัน
คือ ๑. ทานบารมี ๒. ศีลบารมี ๓. เนกขัมมบารมี ๔. อธิษฐานบารมี ๕. สัจจบารมี ๖.
วิริยะบารมี ๗. ขันติบารมี ๘. เมตตาบารมี ๙. ปัญญาบารมี ๑๐. อุเบกขาบารมี นี่คอื
บุญบารมีทพ่ี ระพุทธองค์ได้ทรงสะสมมาแต่ละภพแต่ละชาติในอดีตอันยาวนาน จนได้
ตรัสรู้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ถ้าปรารถนาความเจริญรุ่งเรือง ปรารถนาภพชาติทด่ี ี ได้เกิดเป็ นคนรํา่ รวย มีรูปร่าง
หน้าตาสวยงาม มีผวิ พรรณผ่องใส มีสติปญั ญาฉลาดแหลมคม มีอาการครบ ๓๒ มีอายุ
มันขวั
่ ญยืน มีแต่ความสุข ไม่มคี วามทุกข์ เราควรสะสมบารมีทงั้ ๑๐ ประการนี้ ซึง่ เป็ น
เหตุทจ่ี ะทําให้สง่ิ ต่างๆ ทีป่ รารถนาเกิดขึ้นมาได้ สิง่ ทีป่ รารถนาไม่ได้เกิดจากการนัง่ อ้อน
วอนขอจากสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ทงั้ หลาย เช่นขอให้เป็ นอย่างนัน้ ขอให้เป็ นอย่างนี้ นี่ไม่ใช่วสิ ยั ที่
สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ทงั้ หลายจะดลบันดาลให้ได้ สิง่ เหล่านี้จะเป็ นไปได้ก็ข้นึ อยู่กบั การกระทําทาง
กาย วาจา ใจ เท่านัน้ ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ควรจะถามตัวเองว่าวันนี้ได้สร้างบุญบารมี
หรือยัง ถ้ายังไม่ได้สร้างก็รบี สร้างเสีย อย่าไปผัดวันประกันพรุ่ง เพราะไม่มใี ครทราบว่า
จะมีโอกาสอยู่ในโลกนี้อกี นานเท่าไร
และเมือ่ ตายจากภพนี้ไปแล้วเราก็ไม่ทราบ
เหมือนกันว่าจะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี หรือเปล่า จึงไม่ควรตัง้ อยู่ในความประมาท
ควรทีจ่ ะรีบเร่งสะสมบุญบารมีให้มากๆ เพราะว่าบุญบารมีนนั้ มีคุณทัง้ ในปัจจุบนั และใน
อนาคต คือในชาติน้ ีถา้ ได้สะสมบุญบารมี ชีวติ จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง สุข
กายสบายใจ พบแต่สง่ิ ทีเ่ ป็ นสิริมงคล ตายไปก็ไปเกิดภพชาติทด่ี ี ทุกวันทุกเวลาจึงควร
ตัง้ สติเตือนตัวเองอยู่เสมอๆ ว่าวันหนึ่งๆขอให้ได้สร้างบุญบารมีอย่างต่อเนื่อง
๑. ทานบารมี คือการให้ มีอยู่ ๔ ชนิด ๑. วัตถุทาน คือการให้วตั ถุสง่ิ ของต่างๆ เช่นข้าว
ของเงินทอง อาหารคาวหวาน จตุปจั จัยไทยทาน จีวรเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ๒.
วิทยาทาน คือการให้วชิ าความรู้แก่ผูอ้ น่ื ถ้าเป็ นครู อาจารย์สอนหนังสือทีโ่ รงเรียนแล้ว
ได้รบั เงินเดือน ไม่ถอื ว่าเป็ นวิทยาทาน แต่ถา้ สอนโดยไม่เรียกค่าตอบแทนจึงจะถือว่า
เป็ นวิทยาทาน ๓. อภัยทาน คือการให้อภัย ไม่ถอื โทษโกรธเคืองบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่
สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กบั เรา ไม่อาฆาตพยาบาท ๔. ธรรมทาน คือการให้
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ธรรมะ ธรรมะคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ความถูกต้องดีงาม คําสอนเกี่ยวกับ
เรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องนรกสวรรค์ เช่นการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็ นธรรมทาน
การให้ธรรมะเป็ นการให้ท่ีชนะการให้ทง้ั ปวง เพราะเป็ นการให้แสงสว่างแก่ชวี ติ ทําให้
ชีวติ ทีม่ แี สงสว่างแห่งธรรมนําพาไป ดําเนินไปด้วยความราบรื่นดีงาม มีแต่ความสุข
ความเจริญ
๒. ศีลบารมี คือการละเว้นจากการกระทําบาป ด้วยการรักษาศีล มีศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐
ศีล ๒๒๗ จะรักษามากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กบั กําลังศรัทธาสติปญั ญา ถ้ารักษาไม่ได้ทงั้ ๕
ข้อ รักษาได้ข ้อเดียวก็ยงั ดี จะรักษาข้อหนึ่งข้อใดก่อนก็ได้ ศีล ๕ ประกอบไปด้วย ๑.
ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ๒. ละเว้นจากการลักทรัพย์ ๓. ละเว้นจากการประพฤติ
ผิดประเวณี ๔. ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ๕. ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา รักษา
เท่าทีจ่ ะรักษาได้ จากน้อยไปหามาก รักษาไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะเกิดความเคยชิน แล้ว
ของยากก็จะกลายเป็ นของง่าย
๓. เนกขัมมบารมี คือการออกจากกามสุข ความสุขจากกามคุณทัง้ ๕ คือ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทีไ่ ด้รบั จากการไปเทีย่ วเตร่ดูหนังดูละคร แสงสีเสียง งานเลี้ยงงาน
สังคมเนื่องในโอกาสต่างๆ การบันเทิงชนิดต่างๆ เป็ นการแสวงหาความสุขทางโลกีย ์ สิง่
เหล่านี้พระพุทธองค์ทรงชี้บอกว่าเป็ นเหมือนยาเสพติด ถ้าได้เสพสิง่ เหล่านี้แล้วจะติดอก
ติดใจ เวลาอยากแล้วไม่ได้เสพ จะเกิดอาการทุรนทุราย เกิดความหงุดหงิด เกิดความไม่
สบายใจ เกิดความทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ ละได้จะมีแต่ความสบายใจ อยู่เป็ นสุข
พระพุทธองค์ทรงสอนให้หาความสุขทีม่ อี ยูใ่ นตัวเรา เรียกว่า สันติสขุ คือความสุขทีเ่ กิด
จากการทําจิตใจให้สงบ เช่นการไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ บริกรรม พุทโธ พุทโธ
พุทโธ ให้ใจรู้อยู่กบั พุทโธ พุทโธ พุทโธ หรือให้รู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก แล้วจิตใจจะ
ค่อยๆสงบลงจนกระทังสงบนิ
่
่งเป็ นสมาธิ เมือ่ จิตนิ่งเป็ นสมาธิแล้ว จิตจะมีความสุข มี
ความอิม่ มีปีติ มีความสุข เป็ นความสุขที่เลิศกว่าความสุขทีไ่ ด้จากการไปเทีย่ วเตร่ กิน
เหล้าเมายา ดูหนังดูละคร ซึง่ เป็ นความสุขประเดีย๋ วประด๋าว ไม่ได้ให้ความอิม่ ความพอ
กลับให้เกิดความอยากเพิม่ ขึ้นมาอีก เป็ นโทษมากกว่าเป็ นคุณ ทําให้ตดิ แต่ความสุขทาง
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จิตใจเป็ นความสุขทีม่ อี ยู่ในตัวแล้ว เกิดจากความสงบของจิต เป็ นความสุขทีเ่ หนือ
ความสุขทัง้ หลาย ไม่ตอ้ งเสียเงินเสียทอง อยู่ทไ่ี หนก็สามารถทําให้เกิดขึ้นได้ การทําจิต
ให้เกิดความสงบเรียกว่าเนกขัมมบารมี เป็ นการออกจากกามสุขสู่สนั ติสุข
๔. อธิษฐานบารมี การอธิษฐานไม่ได้หมายถึงการขอสิง่ นัน้ สิง่ นี้ แต่หมายถึงการตัง้ ใจ
เช่นญาติโยมตัง้ ใจไว้ว่าวันนี้จะมาทําบุญทีว่ ดั นี่คอื อธิษฐานการตัง้ จิตตัง้ ใจ ถ้าไม่มกี าร
ตัง้ ใจแล้วชีวติ ก็เปรียบเหมือนเรือทีไ่ ม่มหี างเสือ ลอยไปตามกระแสนํา้ ไปตามกระแสลม
ไม่สามารถนําพาชีวติ ไปสู่จดุ หมายปลายทางทีด่ ที ง่ี ามได้ แต่ถา้ มีการอธิษฐานเช่นตัง้ ใจว่า
ต่อไปนี้จะทําแต่คุณงามความดี จะสะสมแต่บญ
ุ บารมี นี่เป็ นการตัง้ เป้ าหมายไว้ให้กบั
ชีวติ แล้วก็ดาํ เนินไปตามวิถที างนัน้ ผลทีป่ รารถนาก็จะปรากฏขึ้นมา นี่คอื ความหมาย
ของการอธิษฐาน คือการตัง้ ใจ
๕. สัจจบารมี คือความจริงใจ การเอาจริงเอาจัง ลองได้ตงั้ ใจไว้ว่าจะทําอะไรแล้วจะต้อง
ทําให้ได้ เช่นตัง้ ใจไว้ว่าพรุ่งนี้จะมาวัดก็ตอ้ งมาให้ได้ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามยกเว้นเหตุ
สุดวิสยั ไม่ใช่วา่ พอมีเพือ่ นฝูงชวนออกไปเทีย่ วกลับบ้านดึกนอนตื่นสาย เลยไม่ได้มาวัด
ตามทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ นี่เป็ นเพราะไม่มสี จั จะ ไม่มคี วามจริงใจ แต่ถา้ มีสจั จะ เวลาตัง้ ใจจะทํา
อะไรก็ตอ้ งทําให้ได้ นี่คอื ลักษณะของการมีสจั จบารมี เหมือนกับทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรง
ตัง้ สัจจะอธิษฐานไว้ในขณะทีน่ งั ่ บําเพ็ญเพียรอยู่ใต้ตน้ ศรีมหาโพธิ์ ก่อนทีพ่ ระพุทธองค์
จะทรงตรัสรู้ พระองค์ได้ทรงตัง้ สัจจะอธิษฐานไว้ว่า ถ้าตราบใดทีพ่ ระพุทธองค์ยงั ไม่ได้
บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระพุทธองค์จะไม่ลกุ จากทีป่ ระทับนัน้ ไปถึงแม้
ร่างกายจะเหลือแต่หนังหุม้ กระดูก เลือดในกายจะเหือดแห้งไปก็ตาม ถ้าพระพุทธองค์
ไม่ได้ตรัสรู้ธรรมพระพุทธองค์จะไม่ลกุ จากทีป่ ระทับนัน้ เป็ นอันขาด นี่คอื สัจจบารมี
อธิษฐานบารมีและสัจจบารมีมกั จะไปด้วยกัน ถ้ามีบารมีทงั้ ๒ นี้แล้ว ไม่วา่ จะทําสิง่ หนึ่ง
สิง่ ใดจะกลายเป็ นของง่ายไปหมด เช่นอยากจะเลิกสูบบุหรี่เลิกเหล้า ถ้ามีสจั จะอธิษฐาน
แล้วจะสามารถเลิกได้อย่างง่ายดาย แต่ถ ้าไม่มสี จั จะ ไม่มคี วามจริงใจ เวลาตัง้ จิต
อธิษฐานตอนขึ้นปี ใหม่วา่ ปี น้ ีจะทําแต่สง่ิ ทีด่ ี เช่นไม่กนิ เหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่เทีย่ วเตร่ แต่
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ทําไปได้เพียงวันสองวัน อาทิตย์สองอาทิตย์ หรือเดือนสองเดือน แล้วก็จะกลับไป
ประพฤติตามแบบเดิมๆ เป็ นเพราะขาดอธิษฐานบารมีและสัจจบารมีนนั ่ เอง
๖. วิริยะบารมี คือความขยันหมันเพี
่ ยร หลังจากทีไ่ ด้ตงั้ สัจจะอธิษฐานไว้แล้วสิง่ ทีจ่ ะต้อง
ทําต่อไปก็คอื ความพากเพียรบากบัน่ กระทําในกิจทีไ่ ด้ตงั้ ใจเอาไว้ เช่นตัง้ ใจจะมาวัดใน
วันนี้ก็ตอ้ งมาให้ได้ ฝนจะตก แดดจะออก จะมืดฟ้ ามัวดิน จะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไร ถ้า
ยังลุกขึ้นมาได้ก็ตอ้ งมาให้ได้ นี่คอื ความพากเพียร ผูม้ คี วามพากเพียรย่อมประสบ
ความสําเร็จในชีวติ ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความสําเร็จย่อมอยู่ท่ีนัน่ ปรารถนาสิง่ หนึ่ง
สิง่ ใดถ้าไม่มคี วามขยันหมันเพี
่ ยร
มีแต่ความเกียจคร้าน
จะไม่มที างได้พบกับ
ความสําเร็จในสิง่ นัน้ ๆเลย
๖. ขันติบารมี คือความอดทน การทําความดีเหมือนกับการปี นขึ้นเขา ถ้าไม่มคี วาม
อดทนจะปี นขึ้นเขาไม่ไหว แต่ถา้ มีความอดทนก็จะสามารถขึ้นเขาได้อย่างสบาย การทํา
ความดีถา้ ไม่อดทนจะเกิดความท้อแท้ เช่นวันนี้เวลาตืน่ นอนขึ้นมาเห็นว่าอากาศเย็น
สบายดี สูน้ อนต่อดีกว่าไม่อยากลุกขึ้นมาเพราะไม่มคี วามอดทน ถ้ามีความอดทน พอถึง
เวลาก็จะลุกขึ้นมาเลย จะง่วงขนาดไหนก็ตอ้ งฝื นมัน ถ้ามีบารมีทงั้ ๔ คือสัจจบารมี
อธิษฐานบารมี ขันติบารมี วิระยะบารมี จะทําอะไรไม่วา่ ในทางโลกหรือทางธรรมย่อม
ประสบกับความสําเร็จอย่างแน่นอน
๘. เมตตาบารมี คือการมีไมตรีจติ ไม่เบียดเบียนกัน ไม่จองเวรจองกรรมกัน ให้อภัยกัน
เพราะการอยู่ในโลกนี้จะต้องเจอกับคนหลากหลายชนิด มีความคิดความเห็น ความ
ประพฤติทแ่ี ตกต่างกัน ย่อมมีการกระทบกระทังกั
่ นเป็ นธรรมดา ถ้าไม่มเี มตตาไว้
ควบคุมความโลภโกรธหลง ชีวติ จะมีแต่ความวุน่ วาย จะมีแต่เรื่องราวกับคนนัน้ คนนี้
คนเราต่างมีความต้องการเหมือนๆกัน จึงเกิดการแก่งแย่งชิงดีกนั เกิดการทะเลาะเบาะ
แว้งกัน แต่ถา้ มีความเมตตาก็จะไม่ไปแก่งแย่งชิงดีกบั ใคร ใครต้องการอะไรก็ให้เขาไป
ไม่สร้างศัตรูกบั ใคร ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใคร ไม่มเี รื่องมีราวกับใคร ด้วยการไม่ไป
เบียดเบียน ด้วยการให้อภัย ดังในบทเมตตาทีว่ า่ สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุ ขอให้สตั ว์
ทัง้ หลายทัง้ ปวงจงเป็ นผูไ้ ม่มเี วรกันเถิด สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุ ขอให้สตั ว์
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ทัง้ หลายทัง้ ปวงจงเป็ นผูไ้ ม่เบียดเบียนกันเถิด สัพเพ สัตตา อนี ฆา โหนตุ ขอให้สตั ว์
ทัง้ หลายทัง้ ปวงจงอย่าได้มคี วามทุกข์กายทุกข์ใจเลยเถิด สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
ขอให้สตั ว์ทงั้ หลายทัง้ ปวงจงมีความสุขรักษาตนเถิด นี่คอื เมตตาบารมี
๙. ปัญญาบารมี คือความฉลาด ใช้เหตุใช้ผล ไม่ใช้อารมณ์ ทุกสิง่ ทุกอย่างมีเหตุมผี ล
เวลามีใครมาทําให้ไม่สบายใจ ต้องใช้เหตุใช้ผลถามว่าเราไปห้ามเขาได้หรือเปล่า เราไป
บังคับเขาได้หรือเปล่า สิง่ ต่างๆทีเ่ ขาทําไปนัน้ เราห้ามเขาไม่ได้หรอก แต่สง่ิ ทีเ่ ราห้ามได้ก็
คือจิตใจของเราเอง เวลาโกรธใจของเราจะมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความไม่สบายใจ ถ้า
ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา เราก็จะสบายใจ สิง่ ทีเ่ ราห้ามได้ก็คอื ใจเรา ห้ามความโกรธ
ได้เราก็สบายใจ นี่คอื ปัญญา การใช้เหตุผลแก้ไขปัญหาด้วยสันติวธิ ี
๑๐. อุเบกขาบารมี คือการวางเฉย ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์
คือ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา คนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย จะรักกันขนาด
ไหนก็ตาม เมือ่ ถึงเวลาต้องพลัดพรากจากกัน ก็ตอ้ งจากกัน ถึงเวลาแก่ก็ตอ้ งแก่ ถึงเวลา
เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตอ้ งเจ็บไข้ได้ป่วย เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครบังคับได้ จะรักกันขนาดไหนก็ไม่
สามารถห้ามสิง่ เหล่านี้ได้ พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้มอี เุ บกขา ให้วางเฉย ปล่อยวาง ให้
ยอมรับตามสภาพความเป็ นจริง ใช้ปญั ญาพิจารณาตามเหตุตามผล ให้เห็นสภาพของ
โลกนี้วา่ ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา
ถ้ารู้จกั ปล่อยวาง รู้จกั ปลง จะไม่มคี วามทุกข์ แต่ถา้ ไม่รู้จกั ปล่อยวาง มีแต่อปุ าทานความ
ยึดมันถื
่ อมัน่ ก็จะมีแต่ความทุกข์ เช่นอยากจะรวย แต่ไม่รวย จะทําอย่างไร ถ้าไม่
ยอมรับความจริงว่าจน ก็จะมีแต่ความทุกข์ แต่ถา้ ยอมรับความจริง ถือว่ายาก ดี มี จน
เป็ นเรื่องธรรมดา รวยได้ก็จนได้ จนได้ก็รวยได้ ก็ยงั มีความสุขได้ ถ้าคิดอย่างนี้ได้ ก็
ปล่อยวางได้ มีอเุ บกขา ถ้ามีอเุ บกขาก็จะมีแต่ความสบายใจ ไม่มคี วามทุกข์ ไม่วา่ จะอยู่
ในสภาพใดก็สามารถรับได้ เช่นพรุ่งนี้ตอ้ งไปเข้าคุกเข้าตะรางก็ไม่เป็ นไร อยู่ในคุกก็ได้
อยู่ในคุกก็มขี ้าวฟรีกนิ ไม่ตอ้ งเสียค่าเช่าบ้าน มองอย่างนี้ก็มคี วามสุข แต่ถา้ มองว่าไม่ได้
นะ อยู่ในคุกในตะรางไม่ได้ จะเป็ นจะตายเอา ก็เท่ากับไปสร้างความทุกข์ให้กบั จิตใจ
การทีจ่ ะมีอเุ บกขาได้ตอ้ งมีปญั ญา คือยอมรับความจริงว่า ขณะนี้ชวี ติ เป็ นอย่างไร ก็
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ยอมรับแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวติ จะต้องเป็ นอย่างนี้ไปตลอด ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นของไม่
เทีย่ งทัง้ นัน้ มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป ไม่วา่ ดีหรือชัว่ จงพยายามทําความดีดว้ ย
การสะสมบารมีทงั้ ๑๐ ประการนี้เอาไว้เถิด แล้วบารมีทงั้ ๑๐ ประการนี้แหละจะช่วยพา
ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ตอ้ งกลับมาเกิด
แก่เจ็บตายอีกต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๔๒

มาฆบูชา

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
วันนี้เป็ นวันมาฆบูชา ความหมายของคํามาฆบูชาคือการบูชาเนื่องในวันมาฆะ มาฆะเป็ น
ชื่อเดือนในสมัยพุทธกาล อย่างในสมัยปัจจุบนั นี้เราเรียกชื่อเดือนต่างๆว่า มกราคม
กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน แต่ในสมัยพุทธกาลเรียกอีกอย่างหนึ่ง เช่นเดือน ๓
เรียกว่า มาฆะ เดือน ๖ วิสาขะ เดือน ๘ อาสาฬหะ นี่เป็ นชื่อของเดือนในสมัยพุทธกาล
เรียกกันมาอย่างนี้ ในสมัยพุทธกาลได้มเี หตุการณ์อนั มหัศจรรย์ปรากฏขึ้นในวันเพ็ญ
เดือน ๓ วันมาฆปุณมี มีพระอรหันต์ ๑๒๕๐ รู ป เป็ นผูส้ ้นิ กิเลสแล้วทัง้ หมด เป็ นผูท้ ไ่ี ม่
มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็ นผูท้ ไ่ี ด้บรรลุถงึ พระนิพพานแล้ว ได้มาประชุมกัน
เพือ่ จะเฝ้ าพระพุทธเจ้าโดยทีไ่ ม่ได้นดั หมายกันมาก่อน เป็ นพระทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเป็ นผู ้
บวชให้ดว้ ยวิธี เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา จงมาเป็ นภิกษุเถิด
ในบ่ายวันนัน้ พระพุทธองค์ได้ทรงประทานพระโอวาทเรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ แก่พระ
อรหันต์ทงั้ ๑๒๕๐ รูป เป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทไ่ี ด้มา
ตรัสรู้ในโลกนี้จะสอนเหมือนๆกันคือ ๑. สัพพปาปัสส อกรณัง การไม่กระทําบาปทัง้ ปวง
๒. กุสลัสสูปสัมปทา การทําความดีให้ถงึ พร้อม ๓. สจิตตปริโยทปนัง การชําระจิตใจให้
สะอาดหมดจด ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เอตังพุทธานสาสนังนี่คอื คํา
สอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ เพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จงึ สอนอย่าง
นี้ เพราะนี่คอื เหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง
ความเจริญรุ่งเรืองทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่ทค่ี วามเจริญของวัตถุ ไม่ได้อยู่ทต่ี กึ รามบ้านช่อง
ถนนหนทาง รถรา ข้าวของทัง้ หลายว่ามีมากน้อยแค่ไหน สิง่ เหล่านี้ไม่ใช่เป็ นเครื่องวัด
ความเจริญ ความสุขความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในจิตใจต่างหากทีเ่ ป็ นเครื่องวัดความเจริญและ
ความเสือ่ ม ถ้าจิตใจมีความสงบ มีความเย็น มีความสุข มีความสบาย นี่แหละคือความ
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เจริญ แต่ถา้ จิตใจไม่สงบ ไม่มคี วามเย็น ไม่มคี วามสุข ไม่มคี วามสบาย จิตใจจะมีแต่
ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็ นเหตุของการเบียดเบียนกัน อย่างทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ตาม
ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์วทิ ยุโทรทัศน์ มีการฆ่ากัน มีการข่มขืนกัน มีการทําร้ายกัน มีการ
โกงกัน นี่ไม่ใช่ความเจริญ ถึงแม้จะมีวตั ถุข ้าวของมากมาย มีตกึ รามบ้านช่องทีส่ ูงๆ มีรถ
รามากมายก็ตาม แต่สงั คมไม่มคี วามสงบสุขเพราะจิตใจของคนทีอ่ ยู่ในสังคมนัน้ มีความ
เสือ่ ม ด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง เมือ่ มีความโลก ความโกรธ ความหลง
มากๆ ก็จะนําไปสู่การกระทําผิดศีลธรรม เบียดเบียนต่อกันและกัน สร้างความ
เดือดร้อนวุน่ วายให้แก่สงั คม
จึงอย่าหลงประเด็นโดยคิดว่าความเจริญอยู่ทว่ี ตั ถุข ้าวของเงินทอง เพราะวัตถุข ้าวของ
เงินทองเมือ่ มีเกินความจําเป็ นแล้วไม่ได้ช่วยดับความทุกข์ในจิตใจเลย เพราะเหตุของ
ความทุกข์เกิดจากความโลภโกรธหลง ถ้าอยากจะมีความสุขใจ ไม่มคี วามทุกข์ใจ ก็ตอ้ ง
ยึดแนวทางทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนไว้ คือละการทําบาปทัง้ ปวง ทําความดีทงั้ หลายให้ถึง
พร้อม และชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ชําระกิเลสในจิตใจให้หมดไป ถ้าทําได้ความสุข
ความเจริญรุ่งเรืองจะเป็ นผลตามมาอย่างแน่นอน ดังทีพ่ ระพุทธองค์ และพระอรหันต์
สาวกทัง้ หลายได้ปฏิบตั กิ นั ท่านมีแต่ความสุขความเจริญในจิตใจ ท่านจึงไม่มคี วาม
จําเป็ นจะต้องมีข ้าวของเงินทองอะไร เพราะข้าวของเงินทองไม่ได้สร้างความสุขให้แก่
จิตใจเลย ความสุขทีแ่ ท้จริงเกิดจากความสงบของจิตใจ
ในวันมาฆบูชานี้ จึงเป็ นวันทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลายได้ น้อมจิตน้อมใจมาทีว่ ดั เพือ่ ทํา
พิธีบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา การบูชานี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้อยู่สองวิธีดว้ ยกัน คือ
อามิสบูชาและปฏิบตั บิ ูชา อามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการะ เช่นดอกไม้ธู ปเทียน
ดังทีท่ ่านได้มากระทํากันในศาลาแห่งนี้ ด้วยการกราบพระ จุดธู ปเทียน ถวายดอกไม้
เรียกว่าอามิสบูชา เป็ นการบูชาอย่างหนึ่ง การบูชาทีพ่ ระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็ นการ
บูชาทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ เป็ นการบูชาทีจ่ ะนําความเป็ นสิริมงคลให้แก่ชวี ติ จิตใจ คือการบูชา
ด้วยการประพฤติปฏิบตั ติ นให้อยู่ในศีลในธรรม เรียกว่าปฏิบตั บิ ูชา
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ปฏิบตั อิ ย่างไรจึงเรียกว่าปฏิบตั บิ ูชา ก็คอื การปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธ
องค์นนั ่ เอง มีสามหัวข้อใหญ่ๆ คือ ๑. ละบาปทัง้ ปวง ๒. ทําความดีทง้ั หลายให้ถงึ พร้อม
๓. ทําจิตใจให้สะอาด ถ้าทําตามคําสอนนี้ ถือว่าได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้ว ถือว่าได้นาํ
ความสิริมงคลให้แก่ชวี ติ ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และได้นาํ มาสอนนี่แหละคือ
เคล็ดลับของความสุขของชีวติ อย่ามัวไปติดอยู่กบั ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เพราะสิง่
เหล่านี้พระพุทธองค์ทรงสอนว่าไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง เป็ นความทุกข์ เพราะลาภ ยศ
สรรเสริญ สุขนี้จะต้องมีการเสือ่ ม มีการหมดไป มีการสูญสลายไป โดยธรรมชาติแล้ว
เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นของทีไ่ ม่ใช่ของของเราอย่างแท้จริง สักวันหนึ่งจะต้องหมดไป แต่สง่ิ
ทีเ่ ป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา ทีอ่ ยู่กบั เราไปตลอด ก็คอื ความสงบสุขทีเ่ กิดจากคุณงาม
ความดีทเ่ี ราได้สร้างไว้ภายในจิตใจ ความสงบสุขที่เกิดจากการชําระความโลภ ความ
โกรธ ความหลงนี่ แหละ จะเป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่กบั เราไปตลอด อนันตกาล
ถ้าชําระกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในจิตใจให้หมดสิ้นไปแล้ว
ก็จะบรรลุถงึ พระนิพพาน
คุณลักษณะของพระนิพพานนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้สองนัย คือ นิ พพานัง ปรมัง สุ
ขัง และ นิ พพานัง ปรมัง สุญญัง สุดยอดของความสุขคือพระนิ พพาน สุดยอดของ
ความว่างก็คือพระนิ พพาน คําว่าว่างนี้หมายถึงว่างจากความทุกข์ ว่างจากความเศร้าโศก
เสียใจ ว่างจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ว่างจากกิเลสตัณหาทัง้ หลายนัน่ เอง ถ้า
ปรารถนาความสุขความเจริญ ความเป็ นสิริมงคล ก็ขอให้นอ้ มเอาพระธรรมคําสอนที่
พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ใน วันมาฆปุณมีเมือ่ ๒๕๐๐ กว่าปี มาแล้วมาปฏิบตั ิ คือให้
ละบาปทัง้ หลายเสีย ให้ทาํ ความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม และชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด
เมือ่ ได้กระทําสิง่ เหล่านี้แล้ว ถือว่าได้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้ให้ความเป็ น
สิริมงคลแก่ชวี ติ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๔๓

การทําพระนิ พพานให้แจ้ง
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

มีธรรมอยู่บทหนึ่งทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนใช้สวดเป็ นประจําทุกๆวันคือ เราทัง้ หลายมีกรรม
เป็ นของๆตน จะทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ จะเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น กรรมนี้ก็
หมายถึงการกระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ มีการกระทําอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
แม้กระทังเวลาหลั
่
บ เวลาหลับแม้จะไม่ได้พูดไม่ได้ขยับตัวแต่ก็ยงั ฝันได้ ใจยังทํางานอยู่
การทํางานของใจเรียกว่ามโนกรรม การทํางานของกายเรียกว่ากายกรรม ทํางานของวาจา
เรียกว่าวจีกรรม กรรมนี้ทาํ ได้สามทางด้วยกัน ทําดีเรียกว่ากุศล ทําชัว่ เรียกว่าอกุศล ทํา
ไม่ดไี ม่ชวั ่ เรียกว่าอัพยกฤต นี่คอื กรรมทีท่ าํ กันอย่างต่อเนื่องทุกๆวัน ทุกๆเวลา ทางกาย
วาจา ใจ เมือ่ ทําไปแล้วก็มวี ิบาก คือผลของกรรมตามมา ทําดีก็มคี วามสุขใจ ตายไปก็ไป
สวรรค์ ทําชัว่ ก็มคี วามทุกข์ใจ ตายไปก็ไปนรก นี่คอื วิบากผลของกรรม
กรรมดีหมายถึงการกระทําทาง กาย วาจา ใจ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ปราศจากโทษ กับตัวเราก็
ดี กับผูอ้ น่ื ก็ดี หรือทัง้ กับตัวเราและผูอ้ น่ื ก็ดี เรียกว่า กรรมดี เป็ นบุญ เป็ นกุศล กรรม
ชัว่ หมายถึงการกระทําทาง กาย วาจา ใจ ทีเ่ ป็ นโทษปราศจากคุณ กับตัวเราก็ดี กับผู ้อืน่
ก็ดี หรือทัง้ กับตัวเราและผูอ้ น่ื ก็ดี เรียกว่ากรรมชัว่ เป็ นบาป เป็ นอกุศล วิบากคือผลที่
ตามมา มีสุข มีทกุ ข์ มากน้อยสลับกันไป ดังทีก่ าํ ลังสัมผัสกันอยู่ ไม่เท่าเทียมกัน เพราะ
ต่างกรรม ต่างวาระกัน บางวันตื่นขึ้นมามีความรู้สกึ สดชื่นเบิกบาน มีความสุขมีความ
สบายใจ แต่บางวันตื่นขึ้นมากลับมีความหงุดหงิดใจ มีความไม่สบายใจ นี่คอื วิบากผล
ของกรรมทีก่ ระทํามาในอดีต จะเป็ นเมือ่ คืนนี้ เมือ่ วานนี้ อาทิตย์ทแ่ี ล้ว เดือนทีแ่ ล้ว หรือ
ปี ทแ่ี ล้ว ก็สุดแท้แต่ การกระทําทัง้ หมดนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ผูก้ ระทํากรรม
จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรม ไม่ชา้ ก็เร็ว
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กรรมทีม่ โี ทษมากทีส่ ุด เป็ นบาปมากทีส่ ุด เรียกว่าอนันตริยกรรมมีอยู่ ๕ ชนิดคือ ๑.
มาตุฆาต การฆ่ามารดา ๒. ปิ ตุฆาต การฆ่าบิดา ๓. อรหันตฆาต การฆ่าพระ
อรหันต์ ๔. โลหิตปุ บาท
การกระทําให้พระพุทธเจ้าห้อเลือด ๕. สังฆเภท การ
ทําให้สงฆ์แตกแยก แตกความสามัคคี อนันตริยกรรมทัง้ ๕ นี้ เป็ นกรรมหนัก เพราะ
บุคคลทีถ่ ูกกระทําเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณมีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงกับผูก้ ระทํา เช่นบิดา
มารดามีพระคุณกับลูกมาก เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดและเป็ นผูเ้ ลี้ยงดูลูก ทีล่ ูกเกิดมาอยู่ในโลกได้
ทุกวันนี้ก็เพราะมีบดิ ามารดาเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด เป็ นผูใ้ ห้การเลี้ยงดู พระคุณของท่านมีมาก
จนลูกไม่สามารถจะชดใช้ได้หมด
ต่อให้เลี้ยงดูท่านอย่างดีตลอดอายุขยั ของท่าน
พระคุณของท่านก็ชดใช้ไม่หมด การฆ่าบิดามารดาจึงเป็ นกรรมหนัก เป็ นอนันตริยกรรม
ต้องไปชดใช้กรรมในนรกเป็ นเวลาอันยาวนาน
โทษของการฆ่ามนุษย์มไี ม่เท่ากัน ฆ่าคนอื่นโทษไม่หนักเท่ากับการฆ่าบิดามารดา เพราะ
คนอืน่ ไม่มบี ญ
ุ คุณเหมือนบิดามารดา โทษจะหนักไม่หนักขึ้นอยู่กบั บุคคลทีถ่ ูกทําร้าย ว่า
บุคคลคนนัน้ มีพระคุณกับผูก้ ระทํามากน้อยเพียงใด ถ้ามีพระคุณมากโทษก็มาก อย่าง
พระพุทธเจ้าไม่ตอ้ งไปฆ่าท่าน เพียงแต่ทาํ ให้ท่านห้อพระโลหิตก็เป็ นอนันตริยกรรมแล้ว
เท่ากับฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ ทําให้สงฆ์แตกแยก เพราะพระพุทธเจ้ามีพระคุณ
อย่างใหญ่หลวงกับสัตว์โลกทัง้ ปวง นี่คอื สิง่ ทีค่ วรศึกษาสําเหนียกไว้ให้ดี ตัง้ สติไว้ให้มนั ่
อย่าให้อารมณ์ทไ่ี ม่ดมี าฉุดกระชากลากให้ไปกระทําอนันตริยกรรมทัง้ ๕ นี้ เพราะเมือ่
กระทําไปแล้วไฟนรกจะเผาจิตใจไปอีกนานแสนนาน
แล้วการทําบุญอันใดเล่าทีไ่ ด้บญ
ุ มากได้กศุ ลมาก มีการถามกันอยู่เสมอว่าทําบุญอะไรถึง
จะได้บญ
ุ มาก ถึงจะได้กศุ ลมาก ถ้าศึกษาในพระมงคลสูตร จะเห็นว่า นิ พพานสัจฉ
กิริยา จ เอตัมมังคลมุตตมัง การทําพระนิ พพานให้แจ้ง เป็ นมงคลอย่างยิ่ง เพราะการ
ทําพระนิพพานให้แจ้งหมายถึงการชําระจิตให้สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เมือ่ จิตบริสทุ ธิ์แล้วก็ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป เมือ่ ไม่เกิดก็ไม่ทกุ ข์เพราะ
ทุกข์ย่อมไม่มีกบั ผูไ้ ม่เกิด ผูไ้ ม่เกิดย่อมไม่มที กุ ข์กบั ความ แก่ เจ็บ ตาย ตราบใดทีย่ งั
ต้องกลับมาเกิดอีก ไม่วา่ จะเป็ นภพของเทวดาอินทร์พรหมทีม่ คี วามสุขมากมายขนาด
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ไหนก็ตาม แต่เป็ นความสุขทีไ่ ม่จริ งั ยังยื
่ น ต้องเสือ่ มไปตามกาลเวลา เมือ่ หมดไปก็ตอ้ ง
กลับลงมาเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นสัตว์เดรัจฉานอีก แล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายอีก การ
กระทําพระนิพพานให้แจ้งจึงเป็ นการทําบุญทีไ่ ด้บญ
ุ มากทีส่ ุด
ทําอย่างไรจึงจะทําพระนิพพานให้แจ้งได้ การจะทําพระนิพพานให้แจ้งได้ตอ้ งละอุปาทาน
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในเบญจขันธ์ เบญจขันธ์คอื อะไร คือขันธ์ ๕ ได้แก่ รู ป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปคือร่างกาย เวทนาคือความรู้สกึ สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทุกข์
ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี สัญญาคือการจําได้หมายรู้ เช่นจําได้วา่ เมือ่ วานนี้ไปทําอะไรมา
จําได้วา่ คนนัน้ ชื่ออะไร จําได้วา่ รูปร่างอย่างนี้เป็ นผูห้ ญิงหรือเป็ นผูช้ าย สังขารในทีน่ ้ ไี ม่ได้
หมายถึงร่างกาย แต่หมายถึงความคิดปรุงแต่งของจิตใจ ก่อนจะทําอะไรลงไปทางกาย
หรือทางวาจา สังขารต้องคิดปรุงก่อน คิดไปในทางทีด่ กี ็มคี วามสุข เป็ นบุญเป็ นกุศล
เป็ นมรรค เครื่องดับทุกข์ อย่างวันนี้คดิ ว่าจะมาวัดเพือ่ ทีจ่ ะมาทําบุญ มาฟังเทศน์ เป็ น
บุญเป็ นกุศล เพราะทําแล้วใจมีความสุข ถ้าคิดไปในทางชัว่ เช่นไปยิงนกตกปลา ไปเล่น
การพนัน ไปกินเหล้าเมายา แล้วก็เกิดปัญหาต่างๆตามมา เวลาเมาแล้วขับรถก็เกิด
อุบตั เิ หตุทาํ ให้เสียชีวติ หรือร่างกายพิกลพิการ เป็ นบาปเป็ นกรรม เป็ นสมุทยั เหตุให้เกิด
ทุกข์
วิญญาณในทีน่ ้ ีไม่ได้หมายถึงวิญญาณทีอ่ อกจากร่างกายไป ร่างกายเมือ่ ตายไปแล้ว จิต
จะออกจากร่างไปเรียกว่าดวงวิญญาณ ส่วนวิญญาณในขันธ์ ๕ นี้หมายถึงการรับรู้ รู ป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทีม่ าสัมผัสกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วมีการรับรู้ทใ่ี จ เช่น
เวลามีรูปมาสัมผัสกับตา จักษุวญิ ญาณก็จะรับรู้รูปนัน้ แล้วสัญญาก็แปลความหมายว่า
รู ปทีไ่ ด้เห็นนัน้ เป็ นรูปใคร เป็ นเพือ่ น เป็ นพี่ เป็ นน้อง เป็ นพ่อ หรือเป็ นแม่ อย่างนี้เป็ น
ต้น ถ้าชอบรูปนัน้ ก็เกิดสุขเวทนา สังขารก็จะปรุงอยากอยู่กบั รูปนัน้ ไปนานๆ ถ้าไม่ชอบ
รูปนัน้ ก็เกิดทุกขเวทนา สังขารก็จะปรุงอยากหนีให้ไกลจากรู ปนัน้
นี่คอื การทํางานของขันธ์ ๕ เป็ นสภาวธรรมทีไ่ ม่มตี วั ตน เป็ นไตรลักษณ์ เป็ น อนิ จจัง
ทุกขัง อนัตตา เป็ นของไม่เทีย่ ง ถ้าไปยึดไปติดก็เป็ นทุกข์ เช่นร่างกายเมือ่ เกิดมาแล้ว ก็
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องสลายกลับไปสู่ธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ ส่วนเวทนา
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สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เกิดๆ ดับๆอยู่ทกุ ขณะ เวทนาเปลีย่ นไปเรื่อย เดีย๋ วสุข เดีย๋ ว
ทุกข์ เดีย๋ วไม่สุขไม่ทกุ ข์ ขึ้นอยู่กบั เหตุปจั จัยทีท่ าํ ให้เกิดให้ดบั เวลาได้ยนิ เสียงพูด
สรรเสริญเยินยอก็เกิดความสุขขึ้นมา พอเป็ นเสียงนินทาว่ากล่าวตําหนิตเิ ตียนก็เกิด
ความทุกข์ข้นึ มา เกิดแล้วก็ดบั ไป สลับกันไปสลับกันมา เป็ นเหมือนกับหิง่ ห้อย เคยเห็น
แสงหิง่ ห้อยในเวลากลางคืนไหม แสงหิง่ ห้อยมันจะติดๆดับๆ สลับกันไป นามขันธ์ทงั้ ๔
ก็เหมือนกันเกิดๆดับๆ เวทนา สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็สลับกันไป สัญญาจําได้หมายรู้
ในเรื่องนี้ ในเรื่องนัน้ สลับกันไปเรื่อยๆ วิญญาณก็รบั รู้รูปแล้วก็ดบั ไป รับรู้เสียงแล้วก็ดบั
ไป รับรู้กลิน่ แล้วก็ดบั ไป รับรู้รสแล้วก็ดบั ไป รับรู้ ร้อน เย็น อ่อน แข็ง ทีม่ าสัมผัสแล้วก็
ดับไป
สิง่ เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็ นสภาวธรรม ไม่มตี วั ตน เวลาสุขก็ไม่ใช่เราสุข เวลา
ทุกข์ก็ไม่ใช่เราทุกข์ แต่เป็ นสักแต่ว่าสุข สักแต่ว่าทุกข์ เป็ นธรรมชาติ พระพุทธองค์ทรง
สอนไม่ให้ไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็ นเรา เป็ นของๆเรา แต่เป็ นอนัตตา สัพเพธัมมา
อนัตตา ธรรมทัง้ หลายเป็ นอนัตตา เหมือนแดด ลม ฝน ฟ้ า มีตวั ตนในแดด ในลม ใน
ฝน ในฟ้ าหรือเปล่า มีตวั ตนในต้นเทียน ในแสงเทียนหรือเปล่า ฉันใดขันธ์ ๕ ก็ฉนั นัน้
ต้นเทียนเปรียบเหมือนรูปขันธ์ ส่วนแสงเทียนเปรียบเหมือนนามขันธ์ทงั้ ๔ เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็ นสภาวธรรม มีเหตุมปี จั จัยทีท่ าํ ให้เป็ นไป เมือ่ เหตุปจั จัย
หมดไปก็สลายไป เหมือนกับต้นเทียนเมือ่ จุดแล้วไฟย่อมกลืนต้นเทียนนัน้ ไปจนหมด
แสงเทียนกับความร้อนก็หมดไปด้วยกัน
เมือ่ ร่างกายนี้แตกดับสลายไป ใจก็จะไปปฏิสนธิ ไปเกิดใหม่ จะสูงจะตํา่ ขึ้นอยู่ทก่ี รรม
เพราะมีกรรมเป็ นของของตน จะทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลของ
กรรมนัน้ เมือ่ ถึงเวลากรรมก็คดิ บัญชีเหมือนกับเปิ ดบัญชีไว้ในธนาคาร มีทงั้ เงินฝากและ
เงินกู ้ เมือ่ ถึงเวลาก็ตอ้ งคิดบัญชีกนั เวลาตายไปเป็ นเวลาปิ ดบัญชี บวก ลบ คูณ หาร
แล้ว ก็ส่งไปเกิดยังทีส่ ูงทีต่ าํ ่ อาจจะไปสวรรค์ อาจจะไปนรก อาจจะไปเป็ นเทวดา อาจจะ
ไปเป็ นเดรัจฉาน อาจจะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ขึ้นอยู่กบั บุญกรรมทีก่ ระทํากันไว้ พระ
พุทธองค์จงึ ทรงสอนว่า ถ้าอยากจะสร้างความสุขให้กบั ตัวเองก็จงพยายามละอุปาทานใน
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ขันธ์หา้ เสีย ละรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่าไปยึด อย่าไปติด พยายามมอง
ขันธ์หา้ ให้เหมือนกับต้นเทียน เวลากราบพระ ให้คดิ ว่าร่างกายธาตุขนั ธ์น้ เี ปรียบ
เหมือนกับต้นเทียนต้นหนึ่ง มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วในทีส่ ุดก็ดบั ไป ถ้าปล่อยวางจิตก็
จะสบาย จิตก็จะสงบ จิตก็จะเย็น
ยกตัวอย่างเรื่องการปล่อยวางให้ฟังเรื่องหนึ่ง มีพระสองรูป รูปหนึ่งเป็ นอาจารย์ เป็ น
หลวงพ่อ อีกรูปหนึ่งเป็ นพระหนุ่ม ทัง้ สองรูปกําลังจะเดินกลับวัดทีอ่ ยู่ในป่ า จะต้องข้าม
ลําห้วยอยู่ลาํ ห้วยหนึ่ง ในขณะนัน้ เป็ นหน้าฝน ลําห้วยนัน้ มีนาํ้ ไหลเชี่ยวกราก มีหญิงชรา
คนหนึ่งนัง่ อยู่ข ้างลําห้วย หลวงพ่อเลยถามว่าโยมนัง่ ทําอะไร โยมบอกว่าอยากจะข้ามลํา
ห้วยกลับบ้าน แต่กระแสนํา้ ไหลเชี่ยวเหลือเกินกลัวจะถูกนํา้ พัดจมนํา้ ตาย หลวงพ่อก็เลย
บอกว่าไม่เป็ นไรหรอกเดีย๋ วหลวงพ่อจะช่วย เสร็จแล้วท่านก็ช่วยอุม้ หญิงชรานัน้ ขึ้นมา
แล้วอุม้ พาข้ามลําห้วยนัน้ ไป เมือ่ ถึงฝัง่ แล้วหลวงพ่อท่านก็วางหญิงชรานัน้ ลงแล้วหลวง
พ่อกับพระหนุ่มก็เดินกลับวัดไป พระหนุ่มท่านศึกษาพระธรรมวินยั มาอย่างเคร่งครัด
เกิดความวิตกห่วงใยขึ้นมาว่า หลวงพ่อทําไมถึงมาทําอย่างนี้ เพราะว่าพระวินยั ได้หา้ ม
ไม่ให้พระถูกตัวสีกา ไม่ให้สมั ผัสตัวผูห้ ญิง ก็เลยมีความไม่สบายใจ พอ กลับถึงวัดก็เลย
ถามหลวงพ่อว่า ทําไมเมือ่ กี้น้ ีหลวงพ่อถึงไปอุม้ ผูห้ ญิงคนนัน้ ผิดพระวินยั มิใช่หรือ หลวง
พ่อตอบว่าท่านยังแบกหญิงคนนัน้ อยู่อกี หรือ เราปล่อยวางเธอไว้ทีล่ าํ ห้วยตัง้ นานแล้ว
ท่านยังแบกเธออยู่อกี หรือ
นี่คอื เรื่องของการปล่อยวาง เรื่องมันเกิดตัง้ แต่เมือ่ เช้านี้แล้วยังจะมานัง่ บ่นหาอะไรอยู่
อย่างเมือ่ เช้ามีคนมาพูดว่าวันนี้หน้าตาไม่สวยเลย ก็มาคิดว่าไปแต่งหน้าดีไหม ไปอาบนํา้
ดีไหม หรือคิดไปร้อยแปด นี่แหละคือการหาความทุกข์ให้กบั ตัวเอง คิดไปแล้วก็ไม่มี
ความสุขไม่มคี วามสบายใจ เพราะว่าไปยึดติดกับสังขารความคิดปรุงแต่ง ทัง้ ๆทีพ่ ระ
พุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า อนิ จจา วต สังขารา อุปปาทวยธัมมิโน อุปปัชชิตวา นิ รุชชันติ
เตสัง วูปสโมสุโข สังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่เที่ยงหนอ เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไป การ
ปล่อยวางสังขารเป็ นสุขอย่างยิ่งหนอ สังขารในทีน่ ้ ไี ม่ได้หมายถึงสังขารร่างกาย แต่
หมายถึงสังขารความคิดปรุงแต่ง
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อดีตก็ผ่านไปแล้ว อนาคตก็ยงั มาไม่ถงึ ปัจจุบนั ก็ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน การปล่อยวางก็คอื
การรู้เท่าอดีต รู้ทนั อนาคต ปัจจุบนั ก็ไม่ยดึ ไม่ตดิ ให้ขนั ธ์หา้ เป็ นไปตามสภาพของเขา
เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป เมือ่ ถึงเวลาก็ตอ้ งแยกสลายไป ดินกลับคืนสู่ดนิ นํา้ กลับคืนสู่
นํา้ ลมกลับคืนสู่ลม ไฟกลับคืนสู่ไฟ การปล่อยวางต้องปล่อยวางด้วยปัญญา ต้องรู้วา่
อะไรเป็ นอะไร ต้องรู้วา่ สิง่ ไหนอยู่ในวิสยั สิ่งไหนไม่ได้อยู่ในวิสยั สิง่ ไหนไม่อยู่ในวิสยั ก็
ต้องปล่อยวาง เพราะทําอะไรไม่ได้ แต่สง่ิ ไหนอยู่ในวิสยั ทําได้ก็ทาํ ไป แก้ได้ก็แก้ไป
ไม่ใช่ปล่อยวางทัง้ หมด อย่างกุฏริ วั ่ หลังคารัว่ ก็ปล่อยวาง ปล่อยให้นาํ้ หยดท่วมบ้าน ไม่
คิดจะทําอะไร ปล่อยวางเกินไป เป็ นความเกียจคร้านเสียมากกว่า ต้องมีเหตุมผี ลกับการ
ปล่อยวาง
การทําพระนิพพานให้แจ้ง คือการทําให้จติ ใจมีความสุข ปราศจากความทุกข์ดว้ ยการตัด
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัดอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันในขั
่ นธ์ ๕ ทีม่ อี ยู่ภายใน
จิตใจ จะทําได้กต็ อ้ งอาศัยการศึกษาพระธรรมคําสอน แล้วนํามาประพฤติปฏิบตั ดิ ว้ ย
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิปญั ญา เครื่องมือทีท่ าํ พระนิพพานให้แจ้ง การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๔๔

พุทธคุณ

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
ประเพณีอนั ดีงามทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนปฏิบตั กิ นั ทุกครัง้ เมือ่ มาวัด คือการไหว้พระด้วยการ
จุดธู ปเทียน แล้วก็กราบสามครัง้ เป็ นการนําความเป็ นสิริมงคลมาให้กบั ชีวติ ดังในพระ
บาลีทแ่ี สดงไว้ว่า ปูชา จ ปูชนี ยานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การได้บูชาบุคคลสมควรแก่
การบูชา เป็ นสิริมงคลอย่างยิ่ง บุคคลทีค่ วรแก่การบูชาก็คอื พระพุทธเจ้า การบูชาพระ
พุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้อยู่สองลักษณะด้วยกัน คือ อามิสบูชา และปฏิบตั ิบูชา อามิส
บูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการบูชา ด้วยดอกไม้ธู ปเทียน ปฏิบตั บิ ูชา คือการบูชาด้วย
การประพฤติปฏิบตั ทิ างกาย วาจา ใจ พระพุทธองค์ทรงยกย่องการปฏิบตั บิ ูชาเป็ นการ
บูชาทีเ่ ลิศทีส่ ุด
การบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบตั บิ ูชา คือการเจริญพุทธานุ สติ การระลึกถึงพระคุณ
อันประเสริฐของพระพุทธเจ้า มีอยู่ ๙ ประการด้วยกัน การระลึกถึงพระพุทธคุณอย่าง
ต่อเนื่อง จะทําให้จติ ใจมีความยินดี มีความรัก มีความชอบ ทีจ่ ะคิดแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ทีจ่ ะ
ทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม และจะพูดแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม เมือ่ คิดดี ทําดี พูดดี ผลทีจ่ ะตามมาย่อม
เป็ นความสุขความเจริญ เพราะเหตุและผลเป็ นของต่อเนื่องกัน เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครปฏิเสธ
ได้ เช่นแสงสว่างเกิดจากพระอาทิตย์ ถ้าไม่มพี ระอาทิตย์กจ็ ะมีแต่ความมืด ฉันใด
ความสุขความเจริญก็เป็ นผลทีเ่ กิดจากการคิดดี พูดดี ทําดี ทุกๆครัง้ ทีก่ ราบพระจึงควร
เจริญพุทธานุสติ คือพระพุทธคุณอันประเสริฐทัง้ ๙ ประการ คือ ๑. อรหัง พระอรหันต์
ผูส้ ้นิ กิเลส ๒. สัมมาสัมพุทโธ ผูต้ รัสรู้ดว้ ยตนเองโดยชอบ ๓. วิชชา จรณะ สัมปันโน
ผูถ้ งึ พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ ๔. สุคโต เป็ นผูไ้ ปดีแล้ว ๕. โลกวิทู ผูร้ ู้แจ้งโลก ๖.
อนุ ตตโร ปุริสทัมมสารถิ เป็ นสารถีฝึกคนทีฝ่ ึ กได้ไม่มใี ครยิง่ กว่า ๗. สัตถา เทว
มนุ สสานัง เป็ นศาสดาของมนุษย์และเทวดาทัง้ หลาย ๘. พุทโธ ผูต้ ่นื ผูเ้ บิกบาน ๙.
ภควา ผูม้ โี ชค
71

๑. อรหัง พระอรหันต์ผูส้ ้นิ กิเลส คือผูไ้ ม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในจิตใจ
บรรลุถงึ พระนิพพานแดนเกษมสันต์ เป็ นปรมังสุขงั สุดยอดของความสุข คือพระ
นิพพาน ไม่ตอ้ งมาเกิดอีกต่อไป เมือ่ ไม่เกิดก็ไม่มกี ารแก่ การเจ็บ การตาย ตราบใดยัง
เกิดอยู่ ตราบนัน้ ก็ยงั มีการแก่ การเจ็บ การตาย ตามมาเสมอ ผูไ้ ม่ปรารถนาความทุกข์
จึงต้องเป็ นผูไ้ ม่เกิด เพราะว่าทุกข์ย่อมไม่มีกบั ผูไ้ ม่เกิดนัน่ เอง ตราบใดทีย่ งั มีการเกิดอยู่
ตราบนัน้ ย่อมมีการแก่ การเจ็บ การตาย ตามมาเป็ นธรรมดา เป็ นเหมือนเงาตามตัว
๒. สัมมาสัมพุทโธ คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นผูต้ รัสรู้ธรรมบรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ดว้ ยตนเอง ไม่มคี รูบาอาจารย์คอยสังสอน
่
เป็ นผูศ้ ึกษาหาวิถที างทีจ่ ะทําให้จติ ใจ
สะอาดหมดจด ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ด้วยตนเอง ไม่มใี ครสอน ไม่
มีใครแนะวิธี เป็ นผูต้ รัสรู้เองโดยชอบ พระอรหันตสาวกคือผูท้ ไ่ี ด้บรรลุเป็ นพระอรหันต์
โดยอาศัยการสังสอนจากผู
่
อ้ น่ื คือจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมคําสอน สาวก
แปลว่าผูฟ้ งั ผูไ้ ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะจากพระพุทธเจ้า แล้วก็เอามาประพฤติปฏิบตั จิ นบรรลุ
เป็ นพระอรหันต์
๓. วิชชา จรณะ สัมปันโน คือผูถ้ งึ พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ วิชาทีว่ เิ ศษทีผ่ ูป้ ฏิบตั ิ
ธรรมจะบรรลุได้ เช่น ๑. การระลึกชาติได้ ๒. รู้การเกิดการดับของสัตว์ทงั้ หลาย ๓. รู้
การสิ้นของอาสวะทัง้ หลาย ๔. รู้จติ ใจของผูอ้ น่ื รู้ความคิดของผูอ้ น่ื เช่นในขณะทีญ
่ าติ
โยมกําลังคิดอะไรอยู่ บุคคลทีม่ วี ชิ าวิเศษนี้ก็จะอ่านความคิดของญาติโยมได้ ๕. ตาทิพย์
สามารถเห็นรูปทิพย์ต่างๆเช่นบรรดาทวยเทพทัง้ หลายทีค่ นธรรมดาสามัญมองไม่เห็น ๖.
หูทพิ ย์ ได้ยนิ เสียงทิพย์ทค่ี นธรรมดาสามัญไม่ได้ยนิ กัน คือเสียงของเทวดาทัง้ หลาย ๗.
รู้ไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ๘. อิทธิฤทธิ์ ดําดิน เหาะเหินเดินอากาศ จรณะคือ
ความประพฤติทด่ี งี าม มีศีล มีธรรม
๔. สุคโต เป็ นผูไ้ ปดีแล้ว ไปทีป่ ลอดภัย ไปทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามแก่ ไม่มคี วามเจ็บ
ไม่มคี วามตาย คือพระนิพพานนัน่ เอง
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๕.โลกวิทู ผูร้ ู้แจ้งโลก คือผูร้ ู้โลกธรรม ๘ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ
เสื่อมยศ นิ นทา ทุกข์ เป็ นธรรมทีส่ ตั ว์โลกทัง้ หลายจะต้องประสบกัน ผู ้รู้แจ้งโลกย่อมไม่
ยึดไม่ตดิ กับธรรมเหล่านี้ เพราะรู้วา่ ธรรมเหล่านี้เป็ นของไม่เทีย่ ง มีความเจริญกับความ
เสือ่ มควบคู่กนั ไป พวกทีย่ งั ไม่รู้แจ้งโลก ย่อมหลงติดอยู่กบั ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เมือ่
เกิดการเสือ่ มลาภ เสื่อมยศ มีนินทา มีทกุ ข์ตามมา ย่อมทําใจไม่ได้ เมือ่ ทําใจไม่ได้ก็มี
ความทุกข์ เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ผูร้ ู้แจ้งในโลกธรรม ๘ ย่อมไม่ยดึ ไม่
ติดในธรรมเหล่านี้ เมือ่ ไม่ยดึ ติดในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เวลาเกิดการเสือ่ มลาภ เสื่อม
ยศ นินทา ทุกข์ข้นึ มา ก็ไม่เดือดร้อน ไม่ทกุ ข์ ไม่เศร้าโศก ไม่เสียใจ ไม่เสียดายในสิง่
เหล่านี้ มีก็มไี ป ไม่มกี ็ไม่เดือดร้อน นี่คอื ลักษณะของผูท้ ร่ี ู้แจ้งในโลกนี้ เป็ นโลกวิทู ไม่
ยึดไม่ตดิ ในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เมือ่ ไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็จะไม่ทกุ ข์กบั สิง่ เหล่านี้
๖. อนุ ตตโร ปุริสทัมมสารถิ เป็ นสารถีฝึกคนทีฝ่ ึ กได้ไม่มใี ครยิง่ กว่า พระพุทธองค์ทรง
สามารถฝึ กมหาโจรให้กลายเป็ นพระอรหันต์ได้ เช่นองคุลมิ าล เป็ นมหาโจร ฆ่าคนให้
ครบหนึ่งพันคนแล้วเอานิ้วมือของคนทีถ่ ูกฆ่าตายมาร้อยเป็ นพวงมาลัย เพราะอาจารย์สงั ่
สอนว่าถ้าอยากจะได้วชิ าวิเศษ จะต้องฆ่าคนให้ครบ ๑๐๐๐ คน องคุลมิ าลได้ฆ่าคน
มาแล้ว ๙๙๙ คน ขาดอยู่เพียงคนเดียวก็จะได้วชิ าวิเศษจากอาจารย์ เมือ่ มาพบพระพุทธ
องค์ก็เลยพยายามจะฆ่าให้ได้ แต่พยายามไล่พระพุทธองค์เท่าไรก็ไล่ไม่ทนั ยิง่ วิง่ เร็ว
ขนาดไหนพระพุทธเจ้าก็วง่ิ เร็วกว่า องคุลมิ าลวิง่ ไล่ตามไม่ทนั จึงร้องให้พระพุทธองค์ให้
ทรงหยุดเถิด ข้าพเจ้าตามท่านไม่ทนั พระพุทธองค์ทรงตอบองคุลมิ าลว่าเราได้หยุดแล้ว
เธอต่างหากทีย่ งั ไม่ได้หยุด องคุลมิ าลก็แปลกใจ จึงทูลถามพระพุทธองค์วา่ ได้หยุด
อย่างไร ข้าพเจ้าพยายามวิง่ ตามพระพุทธองค์แทบเป็ นแทบตายก็ยงั วิง่ ตามไม่ทนั พระ
พุทธองค์ทรงตรัสตอบไปว่า เราได้หยุดแล้วจากความโลภ ความโกรธ ความหลง พอ
พระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนี้ องคุลมิ าลก็ได้สติข้นึ มา รู้สกึ ตัวขึ้นมาว่าตัวเองกําลังหลง
เพราะการทีจ่ ะเป็ นผูว้ เิ ศษนัน้ ไม่ได้เกิดจากการฆ่าฟันกัน การฆ่าฟันกันไม่ใช่บญ
ุ ไม่ใช่
กุศล เมือ่ ได้ฟงั ว่าพระพุทธองค์ทรงหยุดแล้ว จากความโลภ ความโกรธ ความหลง องคุ
ลิมาลจึงได้สติ ก็เลยขอพระพุทธเจ้าบวชเป็ นพระ หลังจากนัน้ ไม่นาน ได้ปฏิบตั ธิ รรมจน
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ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ เป็ นผูส้ ้นิ จากความโลภ ความโกรธ ความหลง นี่คอื การเป็ น
สารถีฝึกคนทีฝ่ ึ กได้ไม่มใี ครยิง่ กว่า
๗. สัตถา เทวมนุ สสานัง เป็ นศาสดาของมนุษย์และเทวดาทัง้ หลาย พระพุทธองค์ทรง
สามารถสังสอนได้
่
ทงั้ มนุษย์และเทวดา เพราะพระพุทธองค์นอกจากจะมีหูตาธรรมดา
แล้ว พระพุทธองค์ยงั มีหูทพิ ย์ ตาทิพย์ สามารถติดต่อกับเทวดาพวกกายทิพย์ทงั้ หลาย
ได้ ในพุทธกิจ ๕ กิจวัตรประจําวันของพระพุทธองค์ประกอบไปด้วย ๑. เวลาเช้าเสด็จ
ออกบิณฑบาต ๒.ในเวลาเย็นจะทรงสังสอนศรั
่
ทธาญาติโยมทัง้ หลาย ๓. ในยามคํา่ จะ
ทรงสอนพระภิกษุ ๔.ในยามดึกจะตอบปัญหาของเทวดา ๕.จวนสว่างจะทรงเล็งญาณดู
ว่าบุคคลใดสมควรแก่การสังสอนและการบรรลุ
่
ธรรม ก็จะทรงเสด็จไปโปรดบุคคลนัน้
ต่อไป นี่คอื ความเป็ นศาสดาของมนุษย์และเทวดาทัง้ หลายของพระพุทธเจ้า เป็ นสิง่
มหัศจรรย์อย่างยิง่
สําหรับพวกเราเองขนาดสอนมนุษย์ดว้ ยกันยังสอนไม่ได้เลย
นับประสาอะไรกับการสอนเทวดา เลยทําให้คดิ กันไปเองว่าเรื่องเทวดา เป็ นเรื่องทีแ่ ต่ง
ขึ้นมาเพือ่ ให้พระพุทธเจ้าดูเป็ นผูว้ เิ ศษเหนือมนุษย์ทงั้ หลาย แต่เรื่องเหล่านี้ล ้วนแต่เป็ น
ความจริงทัง้ นัน้ ไม่มพี ระอรหันต์สาวกแม้แต่รูปเดียวทีจ่ ะปฏิเสธเรื่องราวเหล่านี้ ทีจ่ ะ
ปฏิเสธว่าเทวดาไม่มใี นโลกนี้ นี่เป็ นเรื่องของคนทีม่ ตี าทิพย์หูทพิ ย์เท่านัน้ จึงจะรู้ได้
คนทีไ่ ม่มตี าทิพย์ หูทพิ ย์นนั้ เปรียบเหมือนกับคนตาบอด คนตาบอดหรือคนหลับตาจะ
ไปปฏิเสธสิง่ ทีค่ นตาดีมองเห็นย่อมเป็ นไปไม่ได้ ทําอย่างไรก็ปฏิเสธไม่ได้ คนทีม่ ตี าทิพย์
หูทพิ ย์เหมือนกับคนตาดีทส่ี ามารถมองเห็นสิง่ ทีค่ นตาบอดมองไม่เห็น คนตาบอดจะ
ปฏิเสธว่า สิง่ ทีค่ นตาดีเห็นนัน้ ไม่มี ย่อมไม่ใช่ฐานะ พูดไปก็ไร้ความหมาย คนตาดีย่อม
เข้าใจ แล้วก็เกิดความสมเพชเวทนากับคนตาบอดนัน้ ทีไ่ ปปฏิเสธสิง่ ทีค่ นตาดีมองเห็น
ฉันใดการทีป่ ถุ ชุ นคนมีกเิ ลสอย่างเราอย่างท่านไปปฏิเสธในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรง
เห็นก็เท่ากับการอวดความโง่เขลาเบาปัญญาของเราเท่านัน้ เอง จึงอย่าไปปฏิเสธในสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็ นอันขาด ถ้ายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ อย่างน้อยทีส่ ุดก็อยู่
เฉยๆไว้จะดีกว่า แต่อย่าไปปฏิเสธ ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็ นไร อย่าไปลบหลู่ เพราะยังไม่รู้ไม่
เห็น แต่อย่าไปปฏิเสธเป็ นอันขาดเพราะจะปิ ดกัน้ ทางทีน่ าํ ไปสู่ความเจริญ
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๘. พุทโธ ผูต้ ่นื ผูเ้ บิกบาน ตื่นจากอะไร ก็ต่นื จากความหลง ตื่นจากความมืดบอด ตื่น
จากการเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เช่นเห็นการโกหกกันเล็กๆน้อยๆว่าไม่
เป็ นไร การโกงกันเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็ นไร การเสพสุรายาเมาก็ไม่เป็ นไร การเล่นการพนัน
ก็ไม่เป็ นไร แล้วผลเป็ นอย่างไร ก็มแี ต่ความทุกข์ความเสือ่ มเสียตามมา แต่ก็ทาํ สิง่ เหล่านี้
กันเสมอมา ถ้าเป็ นผูต้ ่นื ย่อมเห็นว่าสิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ไม่ดี ควรเลิกเสีย ย่อมตื่นจากความ
ลุม่ หลง จากความเห็นผิดเป็ นชอบ ย่อมเห็นกงจักรเป็ นกงจักร เห็นดอกบัวเป็ นดอกบัว
เห็นผิดเป็ นผิด เห็นชอบเป็ นชอบ เห็นว่าการพูดปดมดเท็จ การเสพสุรายาเมา การเล่น
การพนัน การเทีย่ วเตร่กลางคํา่ กลางคืนไม่ดี ควรละเว้น ถ้าต้องการความสุขทีแ่ ท้จริง
๙. ภควา ผูม้ โี ชค พระพุทธองค์เป็ นผูม้ โี ชค เหมือนกับคนทีถ่ ูกล็อตเตอรี่รางวัลทีห่ นึ่ง
ในสลากล้านฉบับจะมีฉบับเดียวทีจ่ ะถูกรางวัลทีห่ นึ่งได้ ผูท้ ถ่ี ูกล็อตเตอรี่รางวัลทีห่ นึ่งจึง
เป็ นผูม้ โี ชคทีส่ ุด ฉันใดผูท้ ส่ี ามารถปฏิบตั จิ นบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ก็ฉนั นัน้ เป็ น
สิง่ ทีย่ ากเย็นอย่างยิง่
การปรากฎขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็ นสิง่ ทีย่ ากมาก
ต้องใช้เวลายาวนานเป็ นกัปเป็ นกัลป์ ในการบําเพ็ญบารมี ผูท้ ไ่ี ด้สร้างบุญบารมีจนตรัสรู้
เป็ นพระพุทธเจ้าได้ จึงเป็ นผูม้ โี ชคอย่างยิง่
เช่นเดียวกับผูท้ ไ่ี ด้พบพระพุทธเจ้า หรือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เป็ นผูม้ โี ชค
เช่นกัน เช่นพวกเราทัง้ หลายถึงแม้พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วถึง
๒๕๐๐ กว่าปี ก็ตาม แต่ศาสดาทีเ่ ป็ นองค์แทนพระพุทธองค์นนั้ ยังมีอยู่ คือพระธรรมวินยั
ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ชอบแล้ว พระธรรมคําสอนทีต่ รัสไว้ดีแล้วยังมีอยู่ ยังมีพระ
ไตรปิ ฏก ยังมีพระธรรมคําสอน ยังมีพระอริยสงฆสาวกสังสอนพระธรรมคํ
่
าสอนของ
พระพุทธเจ้าอยู่ พวกเราจึงเป็ นผู ้ทีโ่ ชคดีเช่นกัน ทีย่ งั อยู่ในยุคทีม่ คี าํ สอนอยู่ ยังมีแสง
สว่างอยู่ ยังสามารถพออาศัยแสงสว่างนี้พาเราไปสู่สุคติ ทีด่ ที ง่ี ามได้
นี่คอื พระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ ทุกครัง้ ทีก่ ราบไหว้พระควรกราบ
พระด้วยอามิสบูชา คือจุดธู ปเทียนและดอกไม้ถวายพระ แล้วก็ปฏิบตั บิ ูชาคือเจริญ
พุทธานุสติ เจริญพุทธคุณทัง้ ๙ ประการนี้คอื อรหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจรณะสัมปัน
โน สุคโต โลกวิทู อนุ ตตโร ปุริสทัมมสารถิ สัตถา เทวมนุ สสานัง พุทโธ ภควา นี่คอื
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พุทธคุณ ๙ ทีค่ วรระลึกในจิตใจ ควรเข้าใจความหมายด้วย จะทําให้มคี วามรัก มีความ
ยินดีในพระพุทธองค์ ในการประพฤติปฏิบตั ติ ามพระพุทธองค์ เอาพระพุทธองค์เป็ น
เยีย่ งอย่าง จะคิดแต่สง่ิ ทีด่ ี จะพูดแต่สง่ิ ทีด่ ี และจะทําแต่สง่ิ ทีด่ ี ถ้าคิดดี พูดดี ทําดีแล้ว
ผลคือความสุขความเจริญย่อมตามมาอย่างแน่นอน ดังพระบาลีได้แสดงไว้ว่า ปูชา จ ปู
ชนี ยานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การได้บูชาบุคคลสมควรแก่การบูชา เป็ นมงคลอย่างยิ่ง
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๔๕

บัณฑิต กับ คนพาล
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

มนุษย์ทกุ ๆคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ ย่อมมีความปรารถนาทีค่ ล้ายๆกัน คือปรารถนาทีจ่ ะ
ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ไม่มใี ครปรารถนาทีจ่ ะพบกับความทุกข์ ความ
ยาก ความลําบาก ความเสือ่ มเสีย สิง่ ทีม่ นุ ษย์ทงั้ หลายปรารถนานัน้ ทางพระพุทธศาสนา
แสดงไว้ว่าเป็ นผล เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นจากการกระทําของแต่ละบุคคล ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะเกิด
ขึ้นมาจากความปรารถนาโดยถ่ายเดียว ถ้าปรารถนาอะไรแล้วนัง่ อยู่เฉยๆ งอมืองอเท้า
รอให้สง่ิ ทีป่ รารถนาเกิดขึ้นเองย่อมไม่ใช่ฐานะ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เพราะสิง่ ทีป่ รารถนากัน
ไม่วา่ จะเป็ นความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็ นสิริมงคลนัน้ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมือ่
บุคคลนัน้ ๆได้กระทําเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็ นสิริมงคล
เท่านัน้
ในมงคลสูตร พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข ความเจริญ ความ
เป็ นสิริมงคลแก่ชวี ติ เช่น อเสวนา จ พาลานัง ปัณฑิตานัญจ เสวนา ปูชา จ ปูชนี ยานัง
เอตัมมังคลมุตตมัง การคบบัณฑิต การไม่คบคนพาล การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็ น
มงคลอย่างยิ่ง เพราะคนนัน้ มีอยู่สองประเภทด้วยกัน คือบัณฑิตและคนพาล บัณฑิต
หมายถึงคนฉลาดคนดี ซือ่ สัตย์สุจริต คนพาลหมายถึงคนโง่เขลาเบาปัญญา คนชัว่
พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้รู้จกั เลือกเฟ้ นคบค้าสมาคมกับคนต่างๆ อยู่ในสังคม ต้อง
พบปะรู้จกั มักคุน้ กับคนหลากหลายชนิดด้วยกัน มีทงั้ คนในครอบครัว เช่นบิดามารดา พี่
น้อง ญาติสนิทมิตรสหาย มีทงั้ คนภายนอกเช่นเพือ่ นร่วมเรียน เพือ่ นร่วมงาน เพือ่ นใน
สังคม บุคคลเหล่านี้มคี ุณสมบัตไิ ม่เหมือนกัน มีทงั้ ดี มีทงั้ เลว เวลาทีจ่ ะคบค้าสมาคมกับ
ใครจึงควรรู้จกั เลือกเฟ้ น รู้จกั แยกแยะบัณฑิตและคนพาล แล้วเลือกคบกับบัณฑิต
หลีกเลีย่ งการคบค้าสมาคมกับคนพาล บัณฑิตจะมีสมั มาทิฏฐิ คือความเห็นชอบ
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ความเห็นทีถ่ ูกต้อง คนพาลจะมีมิจฉาทิฏฐิ คือความเห็นผิด เห็นผิดเป็ นชอบ เห็น
กงจักรเป็ นดอกบัว บัณฑิตจะมีหริ ิโอตตัปปะ คือความละอายและความกลัวในการ
กระทําความชัว่ คนพาลจะไม่มีหริ ิโอตตัปปะ คือปราศจากยางอาย ปราศจากความกลัว
บาป นี่คอื คุณลักษณะของบัณฑิตและคนพาล
สัมมาทิฏฐิ คือการรู้จกั ผิดถูกดีชวั ่ รู้ผดิ เป็ นผิด ถูกเป็ นถูก ดีเป็ นดี ชัว่ เป็ นชัว่ บาปเป็ น
บาป บุญเป็ นบุญ เมือ่ รู้วา่ อะไรไม่ดี ย่อมหลีกเลีย่ งจากสิง่ นัน้ เช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์
ตัดชีวติ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ละเว้นจากการพูด
ปดมดเท็จ โกหกหลอก ลวง ละเว้นจากอบายมุขต่างๆ เช่นการเสพสุรายาเมา การเล่น
การพนัน การเทีย่ วเตร่ ความเกียจคร้าน สิง่ เหล่านี้เมือ่ ทําไปแล้วย่อมนํามาซึง่ ความ
เสือ่ มเสีย ไม่นาํ ความสุขความเจริญมาให้ บัณฑิตผูม้ สี มั มาทิฏฐิความเห็นชอบ ย่อมเห็น
สิง่ เหล่านี้เป็ นพิษเป็ นภัย ย่อมเห็นสิง่ เหล่านี้เป็ นเหมือนอสรพิษ เวลาเจองูพษิ ย่อมไม่กล้า
เข้าใกล้ฉันใด การกระทําความชัว่ ทําบาปทัง้ หลาย ย่อมเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าเข้าใกล้ฉันนัน้ แต่
คนพาลจะเห็นตรงข้ามกัน เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นว่าการกระทํา
บาปไม่มผี ลตามมา ตายไปก็สูญ ตายไปก็จบ ไม่ตอ้ งไปใช้เวรใช้กรรมต่อไปอีก ไม่มภี พ
หน้า ไม่มชี าติหน้า จะทําอะไรก็ได้ไม่ตอ้ งคํานึงว่าถูกหรือผิด คนพาลมักจะฆ่าสัตว์ตดั
ชีวติ ลักทรัพย์พูดปดมดเท็จโกหก หลอกลวง คอรัปชัน่ ต่างๆนานา ประพฤติผดิ
ประเวณี มัวสุ
่ มอยู่กบั อบายมุข เสพสุรายาเมา เทีย่ วเตร่ เล่นการพนัน เกียจคร้าน คบ
คนชัว่ เป็ นมิตร นี่เป็ นลักษณะของคนพาล
ส่วนบัณฑิตย่อมรู้วา่ อะไรดี อะไรชัว่ จึงมีหริ ิโอตตัปปะ หิริแปลว่าความอาย อายในการ
กระทําความชัว่ โอตตัปปะแปลว่าความกลัว กลัวการกระทําความชัว่ โดยปกติแล้ว
คนเราทุกคนชอบให้ผูอ้ น่ื ชื่นชมยินดี เคารพนับถือ แต่คนเราจะเป็ นทีเ่ คารพนับถือ จะ
เป็ นทีช่ ่นื ชมยินดีได้นนั้ จะต้องเป็ นคนดี ไม่กระทําความชัว่ คนทีท่ าํ ความชัว่ ย่อมไม่มี
ใครนับถือ ชื่นชมยินดี คบค้าสมาคมด้วย เพราะคนชัว่ อยู่ทไ่ี หนย่อมนํามาซึง่ ความเสือ่ ม
เสีย พิษภัยทัง้ หลายย่อมเกิดจากคนประพฤติมชิ อบ ถ้าอยากให้ผูอ้ น่ื ชื่นชมยินดีเคารพ
นับถือ ศรัทธาเลือ่ มใส ควรมีความละอายในการทําบาป ในการกระทําความชัว่ ทัง้ ต่อ
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หน้าและลับหลัง เวลาญาติโยมออกจากบ้าน ญาติโยมก็ตอ้ งมองกระจกดูหน้าตาว่า
สะอาดเรียบร้อยหรือเปล่า เสื้อผ้าเป็ นอย่างไร ผมเผ้าเป็ นอย่างไร พอไปวัดไปวาได้หรือ
เปล่า เพราะอายถ้าอยู่ในสภาพทีไ่ ม่เรียบร้อยฉันใด ความละอายบาปก็ฉนั นัน้
การกระทําบาปทําให้คนไม่สวยงาม ความสวยงามทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่ทร่ี ู ปร่างหน้าตา ไม่ได้
อยู่ทเ่ี สื้อผ้าอาภรณ์ ความสวยงามเหล่านี้เป็ นส่วนย่อยเป็ นส่วนประกอบ ความสวยงามที่
แท้จริงอยู่ทค่ี ุณงามความดีของคน ไม่กระทําความชัว่ กระทําแต่ความดีนนั้ แหละทําให้
เป็ นคนสวยงาม เปรียบเหมือนกับดอกไม้ ดอกไม้ทีส่ วยงามมีกลิน่ หอมย่อมเป็ นทีช่ ่นื ชม
ยินดี เป็ นทีป่ ระทับใจของคนทุกคน คนดีก็ฉนั นัน้ ความดีของคนก็เปรียบเหมือนกับ
กลิน่ หอมของดอกไม้ แต่ดกี ว่ากลิน่ หอมของดอกไม้ตรงทีว่ า่ เกียรติคุณของคนดีนนั้
กระจายไปทุกทิศทุกทางทัง้ ตามลมและทวนลม แต่กลิน่ หอมของดอกไม้นัน้ ต้องลอยไป
ตามลมเท่านัน้ ไม่สามารถลอยทวนกระแสลมได้
ถ้าอยากสวยอยากงามก็ตอ้ งมีหริ ิ มีความอายบาป ไม่กระทําความชัว่ ทัง้ หลาย ไม่วา่ ต่อ
หน้าหรือลับหลัง แล้วจะเป็ นคนทีส่ วยงาม ถึงแม้คนอืน่ จะรู้วา่ เราสวยงามหรือไม่ก็ตาม
แต่ตวั เราเองจะรู้วา่ เราสวยงามหรือไม่ เมือ่ เรารู้วา่ เราสวยเรางามเราก็จะมีความสุข มี
ความชื่นชมยินดีกบั ตัวเราเอง มีความภูมใิ จ ไม่วา่ คนอืน่ จะรู้หรือไม่ก็ตาม จะสรรเสริญ
เยินยอหรือไม่ก็ตาม เราจะไม่กงั วล เพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเป็ นคนดี นอกจากมีหริ ิ
ความอายแล้ว ยังต้องมีโอตตัปปะมีความกลัวบาปด้วย พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเมือ่
กระทําบาปไปแล้วย่อมมีผลตามมา ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต ปัจจุบนั จะไม่สบายใจ มี
แต่ความทุกข์ เวลาทําผิดศีลเช่น ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี โกหกหลอกลวง จะมี
แต่ความไม่สบายใจ มีความกังวลใจ เพราะกลัวคนอืน่ จะรู้ กลัวถูกตํารวจจับ ต้องไปใช้
โทษในคุกในตะราง เมือ่ ตายไป ต้องไปเกิดในอบาย เป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ น
อสุรกาย เป็ นสัตว์นรก เป็ นสิง่ ทีน่ ่ากลัวอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องไปอยู่ในสภาพแบบนัน้ ไม่มใี คร
อยากจะอยู่ในคุกในตะราง ไม่มใี ครอยากเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นแมลง เป็ นสุนขั เป็ นนก
เป็ นกา เพราะสภาพอย่างนัน้ ไม่มคี วามสุขเท่าไหร่ สูเ้ ป็ นมนุษย์ไม่ได้
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ควรคบบัณฑิต เพราะบัณฑิตจะชักจูงเราไปในทางทีด่ ี เช่นเข้าวัดทําบุญทําทาน รักษาศีล
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไหว้พระสวดมนต์ ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม เมือ่ ได้ทาํ สิง่ เหล่านี้แล้ว
ความสุขความเจริญรุ่งเรืองย่อมตามมา ไม่ควรคบคนพาล เพราะคนพาลจะชักจูงเราไป
ในทางทีไ่ ม่ดี เช่นชวนไปเทีย่ วเตร่ ไปกินเหล้า ไปเล่นการพนัน ไปลักทรัพย์ ไปกระทําสิง่
ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม เมือ่ ทําไปแล้วความเสียหาย ความเสื่อมเสียย่อมตามมา ดังในพระบาลีท่ี
แสดงไว้ว่า อเสวนา จ พาลานัง ปัณฑิตานัญจ เสวนา เอตัมมังคลมุตตมัง การไม่คบ
คนพาล การคบบัณฑิต เป็ นมงคลอย่างยิ่ง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๔๖

ธรรมคุณ

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
ถึงแม้พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไป ๒๕๐๐ กว่าปี แล้วก็ตาม แต่พระธรรม
คําสังสอนซึ
่
ง่ พระพุทธองค์ทรงมอบไว้เป็ นศาสดาแทนพระองค์ก็ยงั มีอยู่ จึงเหมือนกับว่า
พระพุทธเจ้ายังอยู่กบั เรา ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ดว้ ยอาการ ๓๒ มีเนื้อหนังมังสาอยู่ก็ตาม
แต่พระวรกายของพระองค์ไม่ได้เป็ นองค์พระทีแ่ ท้จริง พระพุทธเจ้าทีแ่ ท้จริงคือพระ
ธรรม ดังทีพ่ ระพุทธองค์เคยแสดงไว้เสมอว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ตอน
ทีพ่ ระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้มผี ูถ้ ามพระพุทธองค์วา่ จะทรงมอบให้ใคร
เป็ นศาสดาแทนพระพุทธองค์หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว
พระพุทธองค์ทรงตอบไปว่า พระธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ชอบแล้ว จะเป็ นศาสดาของ
พวกเธอทัง้ หลาย
จึงควรมีความมันใจว่
่ าพวกเราไม่ได้อยู่ไกลจากพระพุทธเจ้าเลย พระธรรมอยู่ทไ่ี หน
พระพุทธเจ้าก็อยู่ทน่ี นั ่ ผูจ้ ะบรรลุธรรมได้ตอ้ งเป็ นสุปฏิปนั โน เป็ นผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
คือพระอริยสงฆ์ ซึง่ มาจากผูท้ ม่ี ศี รัทธา เชื่อคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า มีวิริยะ ความ
อุตสาหะหมันเพี
่ ยร มีสติ มีสมาธิ มีปญั ญา ทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระ
พุทธองค์ ด้วยขันติความอดทน จนกระทังบรรลุ
่
มรรคผลขึ้นมากลายเป็ นพระอริยบุคคล
ถึงพระรัตนะทัง้ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เมือ่ เห็นธรรมแล้วย่อมเห็น
พระพุทธเจ้า ผู ้ทีจ่ ะบรรลุเห็นธรรมได้ตอ้ งเป็ นสุปฏิปนั โน คือพระอริยสงฆ์นนั ่ เอง พระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็ นกุญแจสู่พระรัตนตรัย สรณะอันสูงสุด
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ตราบใดยังมีการประพฤติปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรมอยู่
ตราบนั้นพระอรหันต์จะไม่ส้ นิ ไปจากโลกนี้ ชาวพุทธจึงควรน้อมพระธรรมคําสอนเข้ามา
ปฏิบตั เิ พราะเป็ นพระธรรมคําสอนทีม่ อี านุภาพมาก ดังในบทพระธรรมคุณทีแ่ สดงไว้ว่า
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๑. สวากขาโต ภควตา ธัมโม ๒. สันทิฏฐิโก ๓. อกาลิโก ๔. เอหิปสั สิโก ๕. โอปนยิโก
๖. ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญ�ูหิ นี่คอื ธรรมคุณอันประเสริฐ ๖ ประการทีพ่ งึ ศึกษาทํา
ความเข้าใจไว้ เพราะเมือ่ ได้ศึกษาทําความเข้าใจแล้ว เราจะได้ยดึ เอาพระธรรมคําสอนมา
เป็ นเครื่องนําทาง พาชีวติ เราไปสู่ทด่ี งี าม มีความสุข มีความเจริญอย่างแท้จริง
๑. สวากขาโต ภควตา ธัมโม พระธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบแล้ว ถูกต้อง
ตามหลักความเป็ นจริง เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่เป็ นอยู่ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสมมุติ
ขึ้นมา แต่งขึ้นมาแต่เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่ เช่น นรกสวรรค์ บาป บุญ กรรม วิบาก การเวียนว่าย
ตายเกิด ตายไปแล้วต้องไปเกิดใหม่ เช่นพวกเราทีไ่ ด้ตายมาแล้วในอดีตชาติ จึงได้มา
เกิดใหม่ เป็ นมนุษย์บา้ ง เป็ นเดรัจฉานบ้าง เป็ นเทวดาบ้าง สุดแท้แต่บญ
ุ แต่กรรมจะพา
ไป นี่คอื ความเป็ นจริงทีม่ อี ยู่ในโลกธาตุทงั้ ๓ นี้
พวกเราปุถชุ นคนธรรมดาเป็ นเหมือนคนตาบอด ส่วนพระพุทธองค์ผูต้ รัสรู้ธรรม เป็ น
เหมือนคนตาดี สามารถมองเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างได้ เห็นในสิง่ ทีค่ นตาบอดไม่สามารถเห็น
ได้ คนตาบอดทีฉ่ ลาดก็ตอ้ งเชื่อคนตาดีเพราะคนตาดีสามารถนําพาคนตาบอดไปสู่ทด่ี ที ่ี
ปลอดภัยได้ ดีกว่าการคลําทางไปตามลําพัง ลองคิดดูซวิ า่ เวลาคนตาบอดคลําทางจะ
ลําบากขนาดไหน ไม่รู้เหนือรู้ใต้ ไม่รู้วา่ อะไรเป็ นอะไร ต่างกับเวลาทีม่ ใี ครนําไปแม้จะเป็ น
สุนขั ก็ยงั ดี ถ้าหาคนตาดีนาํ ทางไม่ได้ มีสุนขั นําทางให้ก็ยงั ดี เพราะสุนขั มีตามองเห็น
อะไรๆได้ พระพุทธองค์ทรงรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องนรกสวรรค์ เรื่องการทําดีได้ดี
เรื่องการทําชัว่ ได้ชวั ่ แล้วก็นาํ มาสังสอนพวกเรา
่
ถ้าปรารถนาความสุขความเจริญ ไม่
ปรารถนาความทุกข์ความหายนะทัง้ หลายก็ตอ้ งเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
เพราะพระธรรมคําสอนเป็ น สวากขาโต ภควตา ธัมโม เป็ นของจริง
๒. สันทิฏฐิโก หมายถึงผูป้ ฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนเท่านัน้ ทีจ่ ะรู้จะเห็นอย่างประจักษ์
แจ้งกับตนเอง คือเมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนแล้ว ถ้าไม่ได้นาํ ไปปฏิบตั กิ ็จะไม่เห็น
ผล จะไม่เห็นในสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็น เหมือนกับการได้ยนิ ได้ฟงั เกี่ยวกับ
สถานทีท่ ใ่ี ดทีห่ นึ่งทีเ่ รายังไม่เคยไป พอมีคนมาเล่าให้ฟงั ว่าสถานทีน่ นั้ เป็ นอย่างนัน้ เป็ น
อย่างนี้ เราก็ได้แต่จนิ ตนาการไป จะเหมือนของจริงหรือไม่ก็ยงั ไม่รู้ จนกว่าไปเห็นกับตา
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ตัวเองเท่านัน้ จึงจะรู้วา่ สถานทีน่ นั้ เป็ นอย่างไร ดังสุภาษิตทีว่ า่ “สิบปากพูด ไม่เท่ากับ
หนึ่ งตาเห็น” ต่อให้ได้ยนิ ได้ฟงั มากสักเท่าไร ก็ไม่เหมือนกับการไปเห็นด้วยตนเอง
เรื่องต่างๆทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็น เช่น นรกสวรรค์ก็ดี การเวียนว่ายตายเกิดก็ดี
สิง่ เหล่านี้ถา้ ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงสังสอนไว้
่
คือ ให้ละการกระทําบาป
ทัง้ หลาย ให้ทาํ ความดีให้ถงึ พร้อม ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ละความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เราจะไม่สามารถรู้เห็นได้เลย แต่ถา้ ได้ปฏิบตั ติ ามแล้ว สิง่ ต่างๆทีพ่ ระ
พุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็น เช่น นรกสวรรค์ การเวียนว่ายตายเกิด มรรคผลนิพพาน ก็จะ
เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะได้รู้ได้เห็นเหมือนกัน เพราะธรรมเป็ น สันทิฏฐิโก ผูป้ ฏิบตั เิ ท่านัน้ จะรู้จะ
เห็นได้
๓. อกาลิโก ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา คือไม่เสือ่ มไปกับกาลกับเวลา
ไม่เหมือนกับสิง่ ของต่างๆในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็ นสิง่ ทีม่ ชี วี ติ เช่นร่างกายของเรา หรือสิง่ ที่
ไม่มชี วี ติ เช่นวัตถุสง่ิ ของต่างๆ เป็ นอนิจจัง ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการแปรปรวน
เปลีย่ นแปลง เสือ่ มสลายไปตามกาลตามเวลา แต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านัน้
ไม่เสือ่ มไปกับกาลกับเวลา สมัยพุทธกาลเป็ นอย่างไร สมัยนี้ก็ยงั เป็ นอย่างนัน้ อยู่ สมัย
พุทธกาลสามารถทําให้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันต์ บรรลุถงึ พระนิพพานได้
ฉันใด สมัยนี้ก็ยงั เป็ นเช่นนัน้ อยู่ ยังเป็ นของใหม่ถอดด้าม ยังใหม่อยู่เสมอ เป็ นของไม่
เก่า ทีว่ า่ ธรรมเป็ นของเก่าของโบราณเพราะเห็นว่าธรรมอยู่มากับโลกเป็ นเวลายาวนาน
เลยกลายเป็ นของเก่าล้าสมัยไป เสือ่ มประสิทธิภาพไป ถึงกับคิดไปว่าพระพุทธเจ้าได้
เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้ว ธรรมของพระพุทธองค์ย่อมไม่สามารถทีจ่ ะยังผลได้
เหมือนกับสมัยทีพ่ ระพุทธองค์ยงั ทรงมีพระชนมชีพอยู่ ปฏิบตั ไิ ปก็จะไม่ได้ผลอะไร นี่
เป็ นเพราะไม่เข้าใจถึงความเป็ น อกาลิโกของธรรมนัน่ เอง โดยความเป็ นจริงแล้วธรรมไม่
ขึ้นกับกาลกับเวลา แต่สถิตอยู่กบั โลกนี้อยู่ตลอดเวลา เป็ นธรรมทีท่ นั สมัย เพียงแต่วา่ จะ
มีใครสามารถนําธรรมนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่เท่านัน้ เอง
พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์น้ ีจะค่อยๆเสือ่ มหมดไปเพราะขาดการสืบทอด เสือ่ ม
ไปจากความสนใจของมนุษย์ คนเราจะห่างจากธรรมไปเรื่อยๆ จนกระทังในที
่ ส่ ุดจะไม่มี
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ใครรู้จกั พระธรรมคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า หลังจากนัน้ ก็จะมีแต่ความมืดบอด ไม่รู้จกั
เรื่องศีลเรื่องธรรม เรื่องบาปเรื่องบุญ เรื่องคุณเรื่องโทษ เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ จนกว่าจะ
มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มาค้นพบธรรมนี้ มาตรัสรู้ธรรมนี้ แล้วเอามาสังสอน
่
เอามา
เผยแผ่ให้กบั สัตว์โลก ธรรมไม่ได้สูญหายไปไหน ยังมีอยู่ เหมือนกับวัดทีถ่ ูกปล่อยทิ้งให้
ร้างไป ปล่อยให้ตน้ ไม้ต่างๆมาปกคลุมไว้ จนทําให้มองไม่เห็น แล้วอยู่ดๆี วันหนึ่งก็มคี น
ไปพบไปเจอเข้า วัดนัน้ ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนฉันใด พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็
ฉันนัน้ ไม่ได้สูญหายไปไหน ยังมีอยู่ เป็ น อกาลิโก อยู่คู่กบั โลกตลอดไป ธรรมไม่ใช่
วัตถุ แต่เป็ นนามธรรมทีไ่ ม่สามารถถูกทําลายไปได้ นี่เป็ นหลักของความจริง เพียงแต่วา่
จะมีใครรู้ธรรมหรือไม่เท่านัน้ เอง ผูท้ ร่ี ู้แจ้งด้วยตนเองเรียกว่าพระพุทธเจ้า ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้
ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วนําเอามาประพฤติปฏิบตั จิ นบรรลุธรรม
เรียกว่าพระ
อรหันตสาวก จึงขอให้มคี วามมันใจว่
่ าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เสือ่ มไปกับ
กาลกับเวลา สามารถทําให้ผูป้ ระพฤติปฏิบตั บิ รรลุธรรมได้อย่างแน่นอน
๔. เอหิปสั สิโก หมายถึงพระธรรมเป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษอัศจรรย์ เป็ นสิง่ ทีใ่ ครพบเห็นแล้วย่อม
เกิดความชื่นชมยินดี ถ้าเป็ นบุคคลก็เหมือนกับดาราภาพยนตร์ หรือนางงามจักรวาล
เวลาบุคคลเหล่านี้ไปทีไ่ หนจะมีคนอยากจะเข้าใกล้ อยากจะดูอยากจะมองฉันใด พระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ก็ฉนั นัน้ เพราะพระธรรมคําสอนคือ รสของธรรม ชนะรส
ทัง้ ปวง ผูใ้ ดได้สมั ผัสรสของธรรมแล้วจะติดอกติดใจชื่นชมยินดี เพราะว่าธรรมนํา
ความสุขทีแ่ ท้จริงให้กบั จิตใจ เป็ นความสุขทีเ่ กิดจากความสงบนัน่ เอง ผูท้ ไ่ี ม่เคยพบกับ
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิตใจจะไม่เข้าใจ แต่ถา้ ได้พบกับความสงบของจิตใจที่
เกิดจากการปฏิบตั แิ ล้ว จะรู้ทนั ทีวา่ นี่แหละคือสิง่ ทีเ่ ลิศทีส่ ุดในโลกนี้ เป็ นสิง่ ทีอ่ ยากจะมี
อยู่ตลอดเวลา เป็ นเหมือนยาเสพติด แต่เป็ นยาเสพติดทีไ่ ม่มโี ทษ มีแต่คุณอย่างเดียว นี่
คือความหมายของเอหิปสั สิโก รสแห่งธรรมชนะรสทัง้ ปวง ท้าทายต่อการพิสูจน์เพราะ
เป็ นของจริงทีด่ เี ลิศ
๕. โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามาสู่ตวั เพราะพระธรรมเป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐอย่างยิง่ มีคุณค่า
ยิง่ กว่าเพชรนิลจินดาเงินทองทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เป็ นอริยทรัพย์ทจ่ี ะนําความสุข
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ความเจริญทีแ่ ท้จริง เป็ นแสงสว่างแห่งปัญญาทีน่ าํ ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตาย
เกิดและความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง พึงน้อมเข้ามาด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอน แล้วก็
นํามาปฏิบตั เิ พือ่ จะนําไปสู่ปฏิเวธคือการบรรลุธรรม เรียกว่า ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ
ปริยตั หิ มายถึงการศึกษาพระธรรมคําสอน ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพือ่ จะได้เกิด
ความรู้ความเข้าใจว่าจะต้องประพฤติปฏิบตั อิ ย่างไร เมือ่ รู้แล้วก็นาํ ไปประพฤติปฏิบตั ิ
เช่นวันนี้หลังจากทีไ่ ด้รบั ศีลแล้ว กลับไปบ้านก็รกั ษาศีลกัน ด้วยการละเว้นจากการฆ่า
สัตว์ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ละเว้นจากการจาก
การพูดปดมดเท็จ ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา ละเว้นจากการเล่นการพนัน ละเว้นจาก
การเทีย่ วเตร่ ละเว้นจากความเกียจคร้าน นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงสังสอนให้ละ
่
เพราะเมือ่ ทําไปแล้วจะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะ ละเว้นจากสิง่ เหล่านี้ได้แล้ว
ก็จะไม่ทกุ ข์ ไม่เดือดร้อน มีแต่ความสงบสุข เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วจะเห็นผลขึ้นมาทันที
จึงควรน้อมเอาพระธรรมคําสอนเข้ามาสู่ตน ด้วยการศึกษาประพฤติปฏิบตั จิ นกระทัง่
บรรลุผล ถ้าไม่ได้มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมทีว่ ดั ฟังทีบ่ ้านหรือทีไ่ หนก็ได้ เพราะเดีย๋ วนี้มกี าร
เทศน์ผ่านทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ ผ่านทางสือ่ ต่างๆมากมาย สามารถเปิ ดฟัง เปิ ดดูได้
หนังสือธรรมะทีแ่ จกเป็ นธรรมทานก็มอี ยู่มากมายก่ายกองเช่นกัน ขอให้มคี วามยินดีใน
ธรรมเถิด เพราะ การยินดีในธรรม ชนะการยินดีทง้ั ปวง อย่าให้เป็ นในลักษณะทีเ่ วลา
หมุนคลืน่ ไปเจอพระกําลังเทศน์ กําลังแสดงธรรมในจอโทรทัศน์หรือในวิทยุอยู่ ก็ไป
เปลีย่ นเป็ นช่องอืน่ ไปสถานีอน่ื เสีย นัน่ เป็ นเพราะไม่นอ้ มธรรมเข้ามา กลับผลักธรรม
ออกไป ตัดธรรมทิ้งไปเหมือนกับตัดสิง่ ทีม่ คี ่ายิง่ กว่าเงินทองทิ้งไป เป็ นสิง่ ทีค่ นโง่เท่านัน้ ที่
จะกระทํากัน ถ้าเป็ นคนฉลาดแล้วย่อมรู้จกั แยกแยะ ถ้าสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ทีเ่ ป็ นประโยชน์กจ็ ะ
น้อมเข้ามาเพือ่ ความสุขความเจริญของตนต่อไป
๖. ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญ�ูหิ เป็ นธรรมทีว่ ญิ �ูชนพึงรู้เฉพาะตน ปุถชุ นคนธรรมดา
สามัญอย่างพวกเรานี้ยงั ถือได้วา่ เป็ นวิญ�ูชนคนฉลาด ถ้าไม่ฉลาดย่อมไม่เห็นคุณค่า
ของการทําบุญให้ทาน การรักษาศีล การปฏิบตั ธิ รรม เดินจงกรม นัง่ สมาธิ เจริญ
วิปสั สนา
การฟังเทศน์ฟงั ธรรม
จึงเป็ นบุคคลทีค่ ู่ควรกับพระธรรมคําสอนของ
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พระพุทธเจ้า สามารถรู้เห็นธรรมของพระพุทธองค์ได้ พระพุทธองค์ทรงแยกบุคคลไว้ ๔
จําพวกด้วยกัน เปรียบเหมือนบัว ๔ เหล่า คือ ๑. อุคฆฏิตญั �ู ๒. วิปจิตญั �ู ๓. เนย
ยะ ๔. ปทปรมะ
๑. อุคฆฏิตญั �ู เป็ นบุคคลทีฉ่ ลาดมาก รู้เข้าใจอะไรได้โดยฉับพลัน เพียงได้ยนิ หัวข้อที่
แสดงเท่านัน้ พอได้ยนิ คําว่าบาปบุญ คุณโทษ นรกสวรรค์เท่านัน้ ก็จะรู้จะเข้าใจได้อย่าง
ฉับพลัน
บุคคลประเภทนี้เปรียบเหมือนดอกบัวทีอ่ ยู่พน้ นํา้
เพียงแต่รอสัมผัส
แสงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นในวันนี้
๒. วิปจิตญั �ู เป็ นบุคคลทีต่ อ้ งขยายความถึงจะรู้ ถึงจะเข้าใจ คือเมือ่ ได้ฟงั หัวข้อธรรม
แล้วยังไม่เข้าใจ ต้องอธิบาย ต้องขยายความ เช่นบุญคืออะไร บาปคืออะไร นรกคือ
อะไร สวรรค์คอื อะไร เมือ่ ได้ฟงั คําอธิบายแล้วถึงจะรู้ ถึงจะเข้าใจ บุคคลประเภทนี้
เปรียบเหมือนกับดอกบัวทีอ่ ยูเ่ สมอนํา้ ทีจ่ ะบานในวันพรุ่งนี้
๓. เนยยะ เป็ นบุคคลทีพ่ อจะสังสอนได้
่
คือต้องสังสอนอยู
่
่เรื่อยๆ ต้องพูดอยู่เรื่อยๆ
ต้องบอกอยู่เรื่อยๆ พูดครัง้ เดียวยังไม่เข้าใจ ต้องพูด ๒ ครัง้ ๓ ครัง้ ๔ ครัง้ ๕ ครัง้ ถึง
จะรู้ ถึงจะเข้าใจ ต้องพูดไปเรื่อยๆ สอนไปเรื่อยๆ อธิบายไปเรื่อยๆ ถึงจะรู้ ถึงจะเข้าใจ
บุคคลประเภทนี้เปรียบเหมือนกับดอกบัวทีย่ งั อยู่ในนํา้ ยังไม่โผล่พน้ นํา้ จะบานในวัน
ต่อๆไป
๔. ปทปรมะ เป็ นบุคคลทีไ่ ด้แต่ตวั บทคือถ้อยคําเท่านัน้ ไม่สามารถเข้าใจความหมายได้
เหมือนนกแก้วทีร่ อ้ ง แก้วจ๋าๆๆ แต่ไม่รู้จกั ตัวแก้วว่าเป็ นอย่างไร พอยืน่ แก้วให้กลับไม่
รับ จะรับแต่กล้วยแต่พริกเท่านัน้ เป็ นพวกหูหนวกตาบอด พูดไปก็ไม่ได้ยนิ พูดไปก็ไม่
เข้าใจ พูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องบาปบุญคุณโทษ ก็คดิ ว่าเป็ นเรื่องโกหกหลอกลวง
พวกนี้มแี ต่ความมืดบอด ไม่มโี อกาสจะเข้าถึงพระธรรมคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้าได้
เลย เปรียบเหมือนบัวทีจ่ มอยู่ในนํา้ ทีก่ ลายเป็ นอาหารของปลาและเต่า ไม่มโี อกาสทีจ่ ะ
โผล่พน้ นํา้ ขึ้นมา
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บุคคลทัง้ ๔ ประเภทนี้ มี ๓ ประเภทแรกทีจ่ ดั อยู่ในวิญ�ูชน พอจะรับประโยชน์จาก
พระธรรมคําสอนได้ ต่างกันทีร่ ู้ชา้ รู้เร็วเท่านัน้ ถ้ามีความพยายาม มีความขยันหมันเพี
่ ยร
มีความอดทนทีจ่ ะศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบตั ิ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะบรรลุธรรมตาม
พระพุทธเจ้าได้ แต่จะรู้ได้เฉพาะตนเท่านัน้ ไม่สามารถรู้แทนผูอ้ น่ื ได้ ทําได้แต่เพียงสัง่
สอนแนะนําอธิบายให้รู้ให้เข้าใจ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงกระทํา ถ้าผู ้ฟังนําไปประพฤติ
ปฏิบตั กิ ็จะรู้ได้ เพราะเป็ นสิง่ ทีถ่ ่ายทอดกันได้ จากใจหนึ่งสู่อกี ใจหนึ่ง จากพระพุทธเจ้าสู่
พระอรหันตสาวก จากอาจารย์สู่ลูกศิษย์
นี่คอื พระธรรมคุณ ๖ ประการ คือ ๑. สวากขาโต ภควตา ธัมโม ๒. สันทิฏฐิโก ๓. อกา
ลิโก ๔. เอหิปสั สิโก ๕. โอปนยิโก ๖. ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญ�ูหิ ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน
ควรเจริญอยู่เนืองๆเพือ่ ปลูกฝัง ศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความเลือ่ มใส วิริยะความ
ขยันหมันเพี
่ ยร ฉันทะ ความยินดี ในการประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน ให้หยัง่
ลึกลงไปในจิตใจ เพือ่ ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๔๗

เบญจธรรม

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
เวลารับประทานอาหารต้องมีภาชนะต่างๆ เช่นจาน ชาม ช้อน ส้อม ถ้วย เพือ่ อํานวย
ความสะดวกในการรับประทานอาหารให้เป็ นไปอย่างง่ายดายและเรียบร้อย ศีลธรรมคือ
อาหารของจิตใจ การจะรักษาศีล ๕ ได้อย่างสะดวกง่ายดายจําเป็ นต้องมี เบญจธรรม
เป็ นเครื่องมือช่วย ประกอบไปด้วย ๑. เมตตา ๒. สัมมาอาชีพ ๓. สํารวมในกาม ๔.
สัจจะ ๕. สติ
ศีลข้อที่ ๑ การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ต้องใช้เมตตาธรรมเป็ นเครื่องมือ ความ
เมตตาคือการไม่เบียดเบียนกัน ดังในบทแผ่เมตตาทีว่ า่ สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
ขอให้สตั ว์ทงั้ หลายทัง้ ปวงจงเป็ นผูไ้ ม่มเี วรกันเถิด สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุ
ขอให้สตั ว์ทงั้ หลายทัง้ ปวงจงเป็ นผูไ้ ม่เบียดเบียนกันเถิด สัพเพ สัตตา อนี ฆา โหนตุ
ขอให้สตั ว์ทงั้ หลายทัง้ ปวงจงเป็ นผูไ้ ม่มที กุ ข์กายทุกข์ใจเถิด สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงเป็ นผูม้ คี วามสุขรักษาตนเถิด นี่คอื สิง่ ทีค่ วรเจริญในจิตใจอยู่เสมอๆ คืออย่ามีเวรมี
กรรมกัน อย่าเบียดเบียนกัน มีแต่ความปรารถนาดีให้แก่กนั และกัน ปรารถนาให้ผูอ้ น่ื มี
ความสุข ให้มองว่าจิตใจของคนเรานัน้ เหมือนกัน มีความปรารถนาความสุข ไม่
ปรารถนาความทุกข์ดว้ ยกันทุกคน จึงไม่ควรเบียดเบียนกัน อาฆาตพยาบาทจองเวรจอง
กรรมกัน ควรให้อภัยกัน
อยู่ร่วมกันอาจจะล่วงเกินกันบ้างด้วยการกระทําทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ให้ถอื เสียว่า
เหมือนลิ้นกับฟัน อยู่ดว้ ยกันในสังคมเป็ นธรรมดาทีต่ อ้ งมีการกระทบกระทังกั
่ นบ้าง แต่
จะไม่มปี ญั หาถ้ามีการให้อภัยกัน เรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว ผ่านไปแล้ว ไม่จาํ เป็ นจะต้องไปต่อ
ความยาวสาวความยืดด้วยความเคียดแค้นอาฆาตพยาบาท ไม่เกิดประโยชน์อะไรทัง้ ๒
ฝ่ าย ผูจ้ องเวรก็ทกุ ข์เพราะความร้อนทีเ่ กิดจากความเกลียดชังอาฆาตพยาบาท เผาไหม้
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จิตใจ ผูถ้ ูกจองเวรก็ทกุ ข์จากการถูกทําร้ายร่างกายและจิตใจ พระพุทธองค์จงึ ทรงสอน
ให้เจริญเมตตาธรรมด้วยการไม่จองเวรกัน ด้วยการให้อภัยกัน ให้ชนะตนอย่าไปชนะ
ผูอ้ น่ื ชนะผูอ้ น่ื กี่รอ้ ยกี่พนั กี่แสนครัง้ ก็ไม่สู ้ชนะตนเพียงครัง้ เดียว เพราะเมือ่ ชนะตนแล้ว
ปัญหาทัง้ หลายก็หมดไป ยุตไิ ป เมือ่ ไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วใจก็สบาย ผูอ้ น่ื ก็สบายไป
ด้วย แต่ถา้ มีการจองเวรจองกรรมกัน ด่าว่ากัน ทุบตีกนั ก็ตอ้ งตอบโต้กนั ไม่มที ส่ี ้นิ สุด
ถ้าเราชนะ ก็สร้างความเคียดแค้น ความอาฆาตพยาบาทให้กบั เขา เราเองก็มคี วาม
หวาดระแวงว่าเขาจะต้องมาชําระแค้นไม่วนั ใดก็วนั หนึ่ง จึงควรระงับความโกรธในตัวเอง
เสียด้วยการให้อภัย ไม่ถอื โทษโกรธเคือง เรื่องจะได้จบ ใจจะได้เย็น ได้สงบ ได้สบาย
การรักษาศีลข้อ ๑ คือการไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ จึงต้องอาศัยการเจริญเมตตาธรรมอยู่
เสมอๆ ผูม้ คี วามเมตตาย่อมไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื
ศีลข้อที่ ๒ การละเว้นจากการลักทรัพย์ ต้องอาศัยการมีสมั มาอาชีพ เป็ นเครื่องมือรักษา
ด้วยการทํามาหากินด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ไม่คดไม่โกง ไม่ลกั ไม่ขโมย ไม่ทาํ ในสิ่งที่
ผิดกฎหมาย หารายได้ดว้ ยลําแข้งลําขา ด้วยสติปญั ญาของตน มีความมักน้อยสันโดษ
ยินดีกบั สิง่ ทีไ่ ด้มา พอใจกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ อย่าโลภมาก อย่าอยากมีมาก ให้ใช้เท่าทีม่ คี วาม
จําเป็ นเท่านัน้ สิง่ จําเป็ นต่อการดํารงชีพ คือ อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค
เครื่องนุ่งห่ม ก็ไม่จาํ เป็ นต้องมีมากมายเกินความจําเป็ น ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นของแพงๆ
ของฟุ่มเฟื อย แต่สาํ หรับผู ้ทีม่ เี งินมาก มีเงินเหลือเฟื อ จะกินจะใช้ของแพงๆ จะมีเสื้อผ้า
อาภรณ์มากๆ ก็ไม่มปี ญั หาอะไร สําหรับผูไ้ ม่มฐี านะอย่างนัน้ รายได้ไม่มาก ก็ควรใช้
จ่ายเงินทองตามฐานะของตน ให้อยู่ในกรอบของรายได้ อย่าใช้มากกว่าทีห่ ามาได้ ปัญหา
การขาดเงินขาดทองก็จะไม่เกิดขึ้น ทําให้ไม่ตอ้ งไปหามาเพิม่ ในทางทุจริต ด้วยการลัก
ขโมยก็ดี การฉ้อโกงก็ดี การฉ้อราษฎร์บงั หลวงก็ดี ความสุขของคนเราอยู่ทจ่ี ติ ใจ ถึงแม้
จะยากจนก็มคี วามสุขได้ ถ้ามีความเจียมเนื้อเจียมตัว มีความมักน้อยสันโดษ มีความ
ซือ่ สัตย์สุจริต ไม่ลกั ไม่ขโมย ไม่คด ไม่โกง เพราะมีความภูมใิ จในความดีของตน ศีล
ข้อที่ ๒ การละเว้นจากการลักทรัพย์ จึงต้องอาศัยการมีสมั มาอาชีพเป็ นเครื่องมือรักษา
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ศีลข้อที่ ๓ การละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ต้องอาศัยการสํารวมในกามเป็ น
เครื่องมือรักษา มีการควบคุมอารมณ์ความอยากในกามให้อยู่ในขอบเขตของความพอดี
ไม่มกั มาก ไม่อยากมาก เวลามีอารมณ์ก็พยายามควบคุมด้วยสติ ด้วยธรรมะ อย่าคิด
หมกมุน่ อยู่กบั เรื่องเสพกามให้มากจนเกินไป ควรเจริญอสุภกรรมฐาน พิจารณาความไม่
สวยไม่งาม ความเป็ นปฏิกูลของร่างกาย เพือ่ บันทอนความอยากในกามให้
่
เบาบางลงไป
ถ้าจําเป็ นต้องเสพก็ให้อยู่ในกรอบของประเพณีทด่ี งี าม คือกับสามีของเรา ภรรยาของเรา
อย่าไปร่วมประเวณีกบั สามีภรรยาของผูอ้ น่ื เพราะจะเกิดปัญหาตามมา ควรมีรกั เดียวใจ
เดียว มีสามีคนเดียว มีภรรยาคนเดียว มีความมักน้อยสันโดษ ไม่จาํ เป็ นต้องมีมาก ไม่
ต้องมีสามีหลายคน ภรรยาหลายคน มีคนเดียวก็พอ มีคนเดียวก็มคี วามสุขแล้ว มี
ความสุขมากกว่าคนทีม่ ภี รรยามีสามีหลายคนเสียอีก เพราะไม่มปี ญั หาบ้านน้อยบ้าน
ใหญ่ ศีลข้อ ๓ การละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี จึงต้องอาศัยการสํารวมในกาม
เป็ นเครื่องมือรักษา
ศีลข้อที่ ๔ การละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ต้องใช้สจั จะเป็ นเครื่องมือรักษา มีความ
ซือ่ ตรงต่อความสัตย์ความจริง จะพูดอะไรก็ให้พูดตามความเป็ นจริง ถ้าไม่สามารถพูด
ความจริงได้ก็ให้น่งิ เสีย อย่าไปพูดอะไร อย่าไปคิดว่าการมีสจั จะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สาํ คัญ
เพราะสัจจะเป็ นเครื่องรับประกันคุณงามความดีของคน คุณค่าของคนอยู่ทส่ี จั จะ คงเคย
ได้ยนิ นิทานอีสปเรื่องเด็กเลี้ยงแกะมาแล้ว
คงไม่ตอ้ งขยายความว่าการมีสจั จะมี
ความสําคัญแค่ไหน คุณค่าของคนนัน้ อยู่ท่คี าํ พูด ถ้าคําพูดไม่น่าเชื่อถือแล้ว ต่อไปจะไม่
มีใครเชื่อถือ เวลาจะพูดอะไรใคร่ครวญให้ดเี สียก่อนเวลาที่ยงั ไม่ได้พูด เราเป็ นนายของ
คําพูดเรา แต่หลังจากที่พูดไปแล้ว คําพูดจะเป็ นนายของเรา เพราะเมือ่ พูดอะไรไปแล้ว
คําพูดนัน้ ๆจะผูกมัดเรา จะบังคับให้เราต้องทําตามทีเ่ ราพูดไว้ เป็ นเหมือนนายเรา
ต้องมีสจั จะถ้าอยากจะเป็ นคนทีม่ คี ุณค่า เป็ นคนทีม่ คี วามน่าเชื่อถืออย่างพระพุทธเจ้า
ถึงแม้พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปถึง ๒๕๐๐ กว่าปี แล้ว แต่พระธรรมคํา
สอนของพระพุทธองค์ ทุกบททุกบาททีบ่ รรจุอยู่ในพระไตรปิ ฎก เป็ นความจริงทัง้ นัน้
พระพุทธองค์จงึ เป็ นผูน้ ่าเคารพนับถือเลือ่ มใสศรัทธามาตลอด เพราะคําพูดของพระองค์
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นัน้ สามารถพิสูจน์ได้ ดังในบทพระธรรมคุณทีว่ า่ สันทิฏฐิโก ผูป้ ฏิบตั จิ ะรู้เห็นได้
ประจักษ์แจ้งกับตน ศีลข้อที่ ๔ การละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ จึงต้องอาศัยสัจจะเป็ น
เครื่องมือรักษา
ศีลข้อที่ ๕ การละเว้นจากการเสพสุรายาเมา จะต้องรักษาด้วยสติ คือต้องมีสติระลึกอยู่
เสมอว่ากําลังคิดอะไรอยู่ กําลังทําอะไรอยู่ กําลังพูดอะไรอยู่ ถ้าเป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ก็
คิดไปได้ ทําไปได้ พูดไปได้ ถ้าเป็ นโทษก็ให้ระงับความคิด การกระทํา การพูดนัน้ เสีย
เช่นการเสพสุรายาเมาเป็ นโทษเพราะทําให้เกิดความประมาทขาดสติ ก็ควรละเว้นเสีย
เพราะเมือ่ ดืม่ สุราเข้าไปแล้วจะทําให้ไม่มสี ติประคับประคองกาย วาจา ใจ เวลาไม่ดม่ื สุรา
กับเวลาดืม่ สุราคนๆเดียวกันจะต่างกันราวฟ้ ากับดิน เวลาไม่เสพสุราจะเป็ นคนเรียบร้อย
สุภาพ แต่พอดืม่ สุราเข้าไปแล้ว กิริยาอาการไม่น่าดู พูดจาเลอะเทอะ ไม่มใี ครอยากเข้า
ใกล้ ศีลข้อ ๕ จึงต้องอาศัยสติเป็ นเครื่องมือรักษา
ผูป้ รารถนาจะมีศีล ๕ เป็ นสมบัตปิ ระจําใจจึงควรเจริญ เบญจธรรม ทัง้ ๕ ประการ คือ
๑. เมตตา ๒. สัมมาอาชีพ ๓. สํารวมในกาม ๔. สัจจะ ๕. สติ เป็ นเครื่องมือ แล้ว
อานิสงส์ของการรักษาศีล คือ การไปสู่สุคติ การเป็ นผูพ้ ร้อมด้วยโภคทรัพย์ และการเป็ น
ผูไ้ ม่มคี วามทุกข์ ย่อมเป็ นของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๔๘

สรณะ

๓ มีนาคม ๒๕๔๔
ทีพ่ ง่ึ ในพระพุทธศาสนามีอยู่ ๒ ลักษณะด้วยกัน ประกอบด้วย ๑. ทีพ่ ง่ึ ทีเ่ ป็ นสรณะอัน
สูงสุด ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นสรณะทีพ่ ง่ึ ของจิตใจ ๒. อัตตาหิ อัตต
โน นาโถ ตนเป็ นที่พ่งึ ของตน ทีพ่ ง่ึ ทัง้ ๒ นี้ เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีช่ าวพุทธทุกคนควรน้อมเข้ามาสู่
ตัว เพราะถ้ามีทพ่ี ง่ึ ทัง้ ๒ แบบนี้แล้ว ชีวติ ย่อมเป็ นไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง มีแต่
ความสุข ความเป็ นสิริมงคล ทีพ่ ง่ึ อย่างแรกคือการมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ น
สรณะ เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีย่ ดึ เหนี่ยวของจิตใจ เหตุใดจึงต้องมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เป็ นทีพ่ ง่ึ เพราะจิตใจของเรากับจิตใจของพระพุทธเจ้า ของพระอริยสงฆ์สาวก มีความ
แตกต่างกัน จิตใจของพวกเรา ยังมี กิเลส ตัณหา อวิชชา ความหลง ความมืดบอด
ครอบงําจิตใจอยู่ เหมือนคนตาบอดทีพ่ ง่ึ ตัวเองไม่ได้ ส่วนจิตใจของพระพุทธเจ้า พระ
อริยสงฆ์สาวกนัน้ เป็ นจิตใจทีไ่ ม่มี กิเลส ตัณหา อวิชชา ความหลงปกปิ ดหุม้ ห่อ ไม่มี
ความมืดบอดครอบงํา เป็ นจิตใจทีม่ แี สงสว่างแห่งธรรม ทีร่ ู้ทงั้ เหตุและรู้ทงั้ ผล รู้วา่ การ
กระทําทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ เป็ นเหตุให้มผี ลเกิดขึ้นมา การกระทํามีทงั้ ดีและ
ชัว่ บาปและบุญ เมือ่ ทําไปแล้วจะมีผลตามมา ถ้าทําบุญ ทําความดี ก็มคี วามสุข ความ
เจริญตามมา ถ้าตายไปก็ได้ไปสู่สวรรค์ ถ้าทําความชัว่ ทําบาป ทํากรรม ก็จะมีแต่ความ
ทุกข์ ความหายนะ ความเสือ่ มเสียตามมา ถ้าตายไปก็ตอ้ งไปสู่นรก ไปสู่อบาย
นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์และพระอริยสงฆ์สาวก เห็นแจ้งชัดเหมือนกับคนทีม่ ตี ามองเห็น
สิง่ ต่างๆในโลกนี้ พวกเราทีอ่ ยู่ในห้องนี้เวลาลืมตา เราจะเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างในห้องนี้วา่ มี
อะไรบ้าง แต่ถา้ ปิ ดตาเราจะไม่เห็นอะไรเลย จะเห็นแต่ความมืด ไม่สามารถเห็นสิง่ ต่างๆ
ทีม่ อี ยู่ในห้องได้ จิตใจของปุถชุ นคนธรรมดาอย่างเราอย่างท่าน ก็เหมือนกับคนทีป่ ิ ดตา
ไว้ เหมือนกับคนตาบอด ย่อมไม่สามารถเห็นสิง่ ต่างๆทีค่ นตาดีเห็นได้ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ สิง่
ต่างๆทีค่ นตาดีเห็น ย่อมเป็ นสิง่ ทีเ่ หลือเชื่อเหลือวิสยั ของคนตาบอดทีจ่ ะรู้เห็นตามได้ จะ
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ทําได้อย่างเดียวก็คอื จะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านัน้ เช่น นรก สวรรค์ กรรม การเวียนว่ายตาย
เกิด สิง่ เหล่านี้พระพุทธองค์ และพระอริยสงฆ์สาวก ทรงรู้ทรงเห็นอย่างแจ้งชัด เพราะมี
ตามองเห็น แล้วก็เอามาแสดงให้พวกเราฟัง แต่พวกเราตาบอดก็เลยไม่ทราบว่าสิง่ เหล่านี้
เท็จจริงอย่างไร
สิง่ แรกทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนควรจะมีคอื ศรัทธาความเชื่อใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
หมายถึงให้เอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มาเป็ นผูน้ าํ ทาง คนตาบอดต้องอาศัยคน
ตาดีนาํ ทาง ถ้าไม่มคี นตาดีนาํ ทางก็ตอ้ งเดินแบบสะเปะสะปะ เตะสิง่ นัน้ บ้าง สะดุดสิง่ นี้
บ้าง ตกหลุมตกบ่อบ้าง เพราะไม่มตี าเห็นสิง่ ต่างๆ แต่ถา้ มีคนตาดีนาํ การเดินทางย่อม
เป็ นไปด้วยความราบรื่นดีงามมีแต่ผลดีโดยถ่ายเดียว เพราะว่าสิง่ ไหนเป็ นสิง่ ไม่ดี ก็หลบ
หลีกได้ หลีกเลีย่ งได้ เมือ่ ทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี ามแล้ว ผลทีด่ กี ็จะตามมา เราจึงต้องยึดพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นสรณะ เป็ นผูช้ ้ที างให้กบั เรา แต่พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้กบั เราได้ เราต้องประพฤติปฏิบตั เิ อง เราจึงต้องมีทพ่ี ง่ึ
ในตัวของเราเอง คือ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่งึ ของตน จะทํากรรมอันใดไว้ ดี
หรือชัว่ เราจะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้ พระพุทธองค์ไม่สามารถเสกความสุขความ
เจริญให้กบั เราได้ เราต้องประพฤติปฏิบตั ดิ ว้ ย กาย วาจา ใจ ของเรา ถ้าไม่ประพฤติ
ปฏิบตั แิ ล้ว ผลดีทงั้ หลายจะไม่เกิดขึ้นมา ตนต้องเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน พระพุทธเจ้า พระอริย
สงฆ์สาวก ครูบาอาจารย์ บิดามารดา ปู่ย่าตายาย มีเพียงหน้าทีส่ งสอนอบรมให้รู้
ั่
จกั ผิด
ถูก ดี ชัว่ เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วเราควรน้อมมาประพฤติปฏิบตั ิ คือ ทําแต่สง่ิ ทีด่ ี ละเว้นสิง่
ทีไ่ ม่ดี ผลดีย่อมเกิดขึ้นตามมา
ถ้าปรารถนาให้ชวี ติ มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความเป็ นสิริมงคล เราต้องน้อมเอา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เข้าสู่จติ ใจ ให้เป็ นแสงสว่างนําทาง พาเราไปสู่ทด่ี ที ง่ี าม
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีอยู่ ๒ ลักษณะด้วยกัน คือ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ทีอ่ ยู่ภายนอก และ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทีอ่ ยู่ภายใน พระพุทธทีอ่ ยู่
ภายนอก หมายถึงพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้มาประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานเมือ่ ๒๕๐๐ กว่าปี
มาแล้ว เป็ นผูป้ ระเสริฐ ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ ต่อสูก้ บั สิง่ ชัว่ ร้ายต่างๆทีม่ อี ยู่ในพระทัย
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ของพระพุทธองค์ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ ขันติ
ความอดทน จนจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ เป็ น พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ของโลกขึ้นมา พระ
ธรรมภายนอก คือ คําสังสอนของพระพุ
่
ทธองค์ ทีส่ อน ให้ทาํ แต่ความดี ละความชัว่
และชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็ น ธัมมัง
สรณัง คัจฉามิ พระสงฆ์ภายนอก คือ ผูท้ ม่ี ศี รัทธาน้อมเอาพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า มาประพฤติปฏิบตั ิ ด้วยการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ชําระจิตใจให้สะอาดหมด
จด ปราศจากกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง กลายเป็ น สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
สรณะทัง้ ๓ นี้ เป็ นสรณะภายนอก ยังไม่ใช่สรณะทีแ่ ท้จริง เพราะยังไม่ได้เข้ามาอยู่
ภายในจิตใจ ยังไม่ได้ดบั ความโลภ ความโกรธ ความหลงทีม่ อี ยู่ในใจของเรา
สิง่ ทีจ่ ะชําระ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ในจิตใจได้นนั้ ต้องเป็ นสรณะภายใน คือ
ต้องเป็ น พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ภายในใจ จะเกิดขึ้นได้ก็ตอ้ งอาศัยการประพฤติปฏิบตั ิ
ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า คือ ทาน ศีล ภาวนา ทําจิตให้เป็ นสมาธิ มีความ
สงบ และเจริญวิปสั สนา เจริญปัญญาให้เห็นตามสภาพความเป็ นจริงของสภาวธรรม
ทัง้ หลาย ว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่มตี วั มีตน เรียกว่า อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา โดย
อาศัยหลัก อัตตาหิ อัตตโน นาโถ คือ เป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั เิ อง ไม่มใี ครปฏิบตั ใิ ห้เราได้ จิตใจ
ไม่เหมือนกับเสื้อผ้า เวลาสกปรกถ้าไม่มเี วลาซักเองก็ยงั พอจะจ้างให้คนอืน่ ซักให้ เช่น ส่ง
เสื้อผ้าไปร้านซักรีด ให้เขาซักฟอกให้สะอาด กับเสื้อผ้าก็พอจะทําได้ แต่กบั จิตใจที่
สกปรกไปด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย ไม่มใี ครจะซักฟอกชําระจิตใจให้สะอาด
หมดจดแทนกันได้ ต้องเป็ นตัวของเราเองเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็ นผู ้ซักฟอกให้สะอาดหมดจด จึง
ต้องอาศัย อัตตาหิ อัตตโน นาโถ คือ ตนเป็ นที่พ่งึ ของตนเราจะต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั เิ อง
พระพุทธเจ้าไม่สามารถปฏิบตั ธิ รรมให้เราได้ พระสงฆ์สาวกก็ไม่สามารถปฏิบตั ธิ รรม
ให้กบั เราได้ เราต้องเป็ นผู ้ประพฤติปฏิบตั ิ ด้วยศรัทธา ความเชื่อ คือ เชื่อสิง่ ต่างๆ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ว่าเป็ นของจริงไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงเสกขึ้นมา แต่ง
ขึ้นมา เพือ่ หลอกให้พวกเราทําตามโดยไม่มผี ลดีตามมา ด้วยวิริยะ ความขยันหมันเพี
่ ยร
ด้วยความอดทน ด้วยสติ ด้วยปัญญา ไม่ชา้ ก็เร็ว จิตใจก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นมา
ตามลําดับ ความโลภ ความโกรธ ความหลงภายในจิตก็จะค่อยๆหมดไปๆ จนกระทังใน
่
94

ทีส่ ุดจิตก็จะเป็ นจิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ เพราะจิตมีธรรมเข้าไปชําระซักฟอก เป็ นจิตทีเ่ ป็ น
ธรรมล้วนๆ
นี่คอื การเข้าสู่ทพ่ี ง่ึ ทีแ่ ท้จริง สรณะทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่ภายนอก แต่อยู่ภายในจิตใจของเรา
เพียงแต่เราต้องพยายามขุดขึ้นมา ด้วยการประพฤติปฏิบตั ธิ รรม พระพุทธองค์ทรง
แสดงไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ผูใ้ ดปฏิบตั จิ นบรรลุธรรม ผูน้ นั้ จะเห็น
พระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าทีแ่ ท้จริงก็คอื ความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจนัน่ เอง
จิตใจของพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภ ความโกรธ
ความหลงอย่างไร จิตใจของผู ้ปฏิบตั ทิ ไ่ี ด้ชาํ ระจิตใจจนสะอาดบริสุทธิ์ หมดสิ้นจากความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ก็เป็ นจิตแบบเดียวกัน เหมือนกับเสื้อผ้าทีส่ ่งไปซักทีร่ า้ นซัก
รีด เมือ่ ได้ซกั ทําความสะอาดแล้ว ก็เป็ นเสื้อผ้าทีส่ ะอาดเหมือนกันหมด เมือ่ ได้ประพฤติ
ปฏิบตั ิ จนจิตใจสะอาดหมดจดแล้ว จิตใจของบุคคลคนนัน้ ก็เหมือนกับจิตใจของ
พระพุทธเจ้า เป็ นจิตใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์เหมือนกัน ผูท้ ม่ี จี ติ ใจบริสุทธิ์แล้วย่อมรู้วา่ จิตใจ
ของพระพุทธเจ้าเป็ นอย่างไร ดังทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้นั
เห็นเราตถาคต ผูท้ จ่ี ะเห็นธรรมได้ เห็นพระพุทธเจ้าได้ก็ตอ้ งเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
สุปฏิปนั โน ก็คอื พระอริยสงฆ์สาวกนัน่ เอง ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ก็คอื พวกเราทัง้ หลายที่
ประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน จนกระทังจิ
่ ตใจสะอาดหมดจด ผูป้ ฏิบตั เิ ท่านัน้ ที่
จะบรรลุธรรมได้ กลายเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มา กลายเป็ นผูม้ พี ระรัตนตรัยครบถ้วน
บริบูรณ์อยู่ภายในจิตใจ คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สรณะทีส่ ูงสุดอยู่ภายใน
จิตใจ
พระรัตนตรัยทีอ่ ยู่ในจิตใจไม่มใี ครสามารถทําลายล้างได้ ไม่เหมือนกับพระรัตนตรัยทีอ่ ยู่
ภายนอก เช่น พระพุทธรูปก็ตอ้ งเสือ่ มไปตามกาลตามเวลา ผุกร่อนไป ถูกบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดทําลายไป ทุบทิ้งไปก็ได้ ดังทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ข่าวว่ามีประเทศหนึ่งไม่ปรารถนาที่
จะให้มพี ระพุทธรูปอยู่ในประเทศของเขา เรื่องอย่างนี้เราไปห้ามไม่ได้ เพราะอยู่ภายใต้
กฎของอนิ จจัง ของอนัตตา อนิจจังคือความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ต้องแปรปรวนไป หมด
สิ้นไปในทีส่ ุด อนัตตาคือความไม่เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของผูห้ นึ่งผูใ้ ด ธรรมชาติทข่ี ้นึ อยู่
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กับเหตุปจั จัย มีเหตุปจั จัยให้ตงั้ อยู่ ก็จะตัง้ อยู่ ถ้าไม่มเี หตุปจั จัยให้อยู่ต่อไป ก็ไม่ได้อยู่
ต่อไป ชาวพุทธเราทีม่ ปี ญั ญา จะไม่โกรธ จะไม่วติ ก จะไม่เกิดความรู้สกึ ทีไ่ ม่ดกี บั เรื่อง
เหล่านี้
เพราะถือว่าเป็ นเรื่องธรรมดาของสังขารทัง้ หลายทีจ่ ะต้องเสือ่ มสลายหมดไป
ถึงแม้พระพุทธรูปจะมีความสําคัญต่อจิตใจของชาวพุทธทัง้ หลาย แต่พระพุทธรู ปไม่ใช่
เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุด เพราะสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดนัน้ อยู่ภายในจิตใจ คือ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ที่เกิดจากการปฏิบตั ิธรรมนัน่ เอง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทีอ่ ยู่ภายนอกเป็ นเพียงเครื่องเตือนสติ ให้ระลึกถึงการ
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ พระพุทธรูปเป็ นพุทธานุ สสติ พระคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า
พระธรรมคําสอนเป็ นธัมมานุ สสติ พระคุณอันประเสริฐของพระธรรมคําสอน พระอริย
สงฆ์สาวก พระทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบเป็ นสังฆานุ สสติ พระคุณอันประเสริฐของพระอริย
สงฆ์สาวก สิง่ เหล่านี้เป็ นเครื่องเตือนสติ ให้รู้วา่ จะต้องทําอะไร เตือนให้ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้
สมบูรณ์นนั ่ เอง ถ้ามีสง่ิ เหล่านี้ไว้เตือนสติแล้ว จะไม่ลมุ่ หลงไปกับความโลภ ความโกรธ
ความหลง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จึงเป็ นสิง่ สําคัญ มีความจําเป็ นที่
พุทธศาสนิกชนจะต้องมีไว้เป็ นเครื่องเตือนสติ เช่น มีพระพุทธรู ป มีหนังสือธรรมะ มี
การแสดงและการฟังพระธรรมเทศนา มีพระอริยสงฆ์ เป็ นเครื่องเตือนใจ เป็ นเครื่อง
ปลุกใจให้เกิด ศรัทธา ความเชื่อ วิริยะ ความขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ิ
ประกอบคุณงามความดี ละเว้นความชัว่ ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ปราศจากความ
โลภ ความโกรธ ความหลง แต่ไม่ตอ้ งเสียใจ ถ้าสรณะทีอ่ ยู่ภายนอกถูกทําลายไป เพราะ
หามาทดแทนกันได้ หาใหม่ได้ สร้างขึ้นมาใหม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สร้างจากการปฏิบตั ิ
ดีปฏิบตั ชิ อบ จะได้ไม่ตอ้ งกลัวว่าศาสนาจะสูญหายไป เพราะเป็ นศาสนาภายในใจทีไ่ ม่มี
ใครทําลายได้ ศาสนวัตถุไม่ใช่ศาสนาทีแ่ ท้จริง ศาสนธรรมทีอ่ ยู่ในจิตใจต่างหากทีเ่ ป็ น
ศาสนาทีแ่ ท้จริง ทีจ่ ะเป็ นผูส้ บื ทอดพระศาสนาได้อย่างแท้จริง
พุทธศาสนิกชนจึงควรยึดมันในพระรั
่
ตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ทเ่ี ป็ นสรณะ
อยู่ภายนอก แล้วน้อมเข้ามาด้วยการประพฤติปฏิบตั ิ จนเกิดเป็ นพระรัตนตรัยขึ้นมา
ภายในใจ ด้วย อัตตาหิ อัตตโน นาโถ คือ ด้วยการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบจนบรรลุธรรม
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ขึ้นมา กลายเป็ นผูท้ ม่ี สี รณะพร้อมสมบูรณ์ในตัวของเรา เป็ นพระรัตนตรัยทีไ่ ม่มใี คร
ทําลายได้ หรือพรากไปจากตัวเราได้ เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา เป็ นสมบัตทิ ท่ี าํ ให้เราอยู่
ได้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข ปราศจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๔๙

พระอริยสัจ ๔
๔ มีนาคม ๒๕๔๔

หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว พระพุทธองค์ได้
ทรงอุทศิ เวลาทัง้ หมดทีเ่ หลืออยู่ ตลอดเวลา ๔๕ พรรษา เพือ่ การเผยแผ่พระธรรมคํา
สอน พระพุทธองค์ทรงสังสอนผู
่
ม้ จี ติ ศรัทธาทัง้ หลาย มีทงั้ บรรพชิตและคฤหัสถ์ มีทงั้
มนุษย์และเทวดา พระธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงสังสอนมี
่
จาํ นวนมากมาย เท่าที่
สามารถรวบรวมและบรรจุไว้ในพระไตรปิ ฏกก็มอี ยู่ถงึ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ดว้ ยกัน
ถึงแม้พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์จะมีมากมายขนาดไหนก็ตาม พระพุทธองค์
ทรงแสดงว่าธรรมของพระพุทธองค์นนั้ มีรสชาติ มีเนื้อหาสาระเหมือนๆกัน เปรียบ
เหมือนกับนํา้ ในมหาสมุทรทีก่ ว้างใหญ่ไพศาลทีม่ อี ยู่มากมายทัวโลก
่
แต่ก็มรี สชาติ
เหมือนๆกัน คือรสเค็ม ฉันใดพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ทไ่ี ด้ทรงประกาศสัง่
สอนให้แก่สตั ว์โลกก็มเี นื้อหาสาระเหมือนๆกัน คือ เรื่องทุกข์และการดับทุกข์ ทุกๆบท
ทุกๆบาทจะเกี่ยวกับเรื่องทุกข์และการดับทุกข์
เวลาพูดถึงทุกข์และการดับทุกข์ ต้องไม่มองข้ามพระอริยสัจ ๔ เพราะพระอริยสัจ ๔ คือ
ทีร่ วมเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ เป็ นธรรมของพระพุทธเจ้าโดยตรง เป็ นธรรมทีไ่ ม่มใี คร
สามารถรู้เห็นได้ นอกจากผูท้ ไ่ี ด้สะสมบุญบารมีมามากมายอย่างพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ที่
จะสามารถค้นพบพระธรรม คือ พระอริยสัจ ๔ ได้ ถ้าผูใ้ ดสามารถบรรลุถงึ พระอริยสัจ
๔ ได้โดยทีไ่ ม่ได้เรียนรู้จากใครมาก่อน บุคคลนัน้ ก็จะเรียกตนเองว่า อรหันตสัมมา
สัมพุทธะ ผูต้ รัสรูด้ ว้ ยตนเองโดยชอบ จะมีผูม้ ารู้พระอริยสัจ ๔ อยู่เรื่อยๆ หลังจากที่
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าองค์ ปัจจุบนั นี้หมดสิ้นไปแล้ว ต่อไปก็จะมีบคุ คลที่
เรียกว่า พระโพธิสตั ว์ ทีไ่ ด้สะสมบุญบารมีมาศึกษาค้นคว้าหาจนบรรลุถงึ พระอริยสัจ ๔
ด้วยตนเองโดยไม่มใี ครสังสอน
่
เป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ถ้าหลังจากได้ตรัสรู้ธรรมแล้ว
แต่ไม่ได้สงสอนใคร
ั่
ก็จะเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า รู้เฉพาะตน ถ้าประกาศพระธรรมคํา
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สอนให้แก่สตั ว์โลก ก็จะเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจ้าองค์ปจั จุบนั นี้ ทีพ่ วกเราให้ความเคารพนับถือเลือ่ มใส
หลังจากได้ตรัสรู้ในพระอริยสัจ ๔ แล้ว พระพุทธองค์ก็ได้สละเวลาทีเ่ หลือในชีวติ ของ
พระพุทธองค์ ประกาศพระศาสนาให้แก่สตั ว์โลกด้วยพระปัญญาคุณ พระวิสทุ ธิคุณ
พระมหากรุณาคุณ เพือ่ ให้ผูอ้ น่ื ได้รู้ได้เข้าถึงพระอริยสัจ ๔ เพราะว่าผูใ้ ดก็ตามที่
สามารถบรรลุถงึ พระอริยสัจ ๔ ได้แล้ว จะเป็ นผูท้ อ่ี ยู่เหนือความทุกข์ทงั้ หลาย อยู่เหนือ
การเวียนว่ายตายเกิด อยู่เหนือภัยทัง้ หลายทีจ่ ะมาทําร้ายจิตใจ จะมีแต่บรมสุข ปรมังสุ
ขัง เท่านัน้ หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว ด้วยพระคุณทัง้ ๓ พระพุทธองค์จงึ
ได้ประกาศพระศาสนาสังสอนแก่
่
สตั ว์โลกทัง้ หลายทีย่ งั ตกอยู่ภายใต้อาํ นาจของอวิชชา
ความมืดบอด โมหะ ความหลง ยังไม่รู้จกั วิธีปลดเปลื้องตนเองให้พน้ จากความทุกข์
ทัง้ หลายด้วยตนเอง ถ้าไม่มผี ูแ้ นะนําสังสอนวิ
่
ธีการดับทุกข์แล้ว ก็จะไม่มโี อกาสทีจ่ ะพ้น
ทุกข์ไปได้ เพราะขาดบุญบารมีทจ่ี ะบรรลุถงึ พระอริยสัจ ๔ ได้ดว้ ยตนเอง
ผูใ้ ดก็ตามทีไ่ ด้เข้าถึงพระอริยสัจ ๔ แล้ว ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง เข้าถึงพระ
นิพพาน สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าตราบใดยังมีการ
เกิดอยู่ ตราบนัน้ ก็ยงั ต้องมี การแก่ การเจ็บ การตาย เป็ นธรรมดา ผู ้ปรารถนาความพ้น
ทุกข์จะต้องยับยัง้ การเกิดให้ได้ นี่เป็ นสัจธรรม เป็ นความจริง ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ตอ้ ง
หยุดการเกิดให้ได้ เพราะทุกข์ย่อมไม่มีกบั ผูไ้ ม่เกิด ถ้าเกิดมาแล้ว ก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง เป็ นธรรมดา นี่คอื ทุกข
สัจ เป็ นพระอริยสัจข้อที่ ๑
พระอริยสัจข้อที่ ๒ คือ สมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ ได้แก่ ตัณหา ความอยากทัง้ ๓
ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ความอยากในกาม ความอยากมีอยากเป็ น
ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น คือความเกลียดชัง ความกลัวต่างๆ ไม่อยากจะพบ ไม่
อยากจะเจอ ตัณหาทัง้ ๓ นี้ เป็ นเหตุทส่ี ร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาในจิตใจ ถ้าไม่มี
ตัณหาก็จะไม่มคี วามทุกข์
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พระอริยสัจข้อที่ ๓ คือ นิ โรธ ความดับทุกข์ ทุกข์น้ ีเราสามารถดับได้ ความดับทุกข์เป็ น
สัจจะ เป็ นความจริง ไม่จาํ เป็ นต้องทนกับความทุกข์ไปตลอดอนันตกาล เพราะเรา
สามารถดับทุกข์ได้
พระอริยสัจข้อที่ ๔ คือ มรรค ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์ มรรคมีองค์ ๘ คือ ๑.
สัมมาทิฎฐิ ความเห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ ๓. สัมมาวาจา การเจรจา
ชอบ ๔. สัมมากัมมันตะ การกระทําชอบ ๕. สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ ๖.
สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ ๗. สัมมาสติ การระลึกชอบ ๘. สัมมาสมาธิ การตัง้ จิต
มันโดยชอบ
่
นี่คอื มรรค ๘ ย่อลงมาได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา
ดังทีญ
่ าติโยมได้มาปฏิบตั ธิ รรมกันในวันนี้ เป็ นการเจริญมรรคด้วยการให้ทาน รักษาศีล
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เวลากลับไปบ้าน ก็ต่อด้วยการไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ เจริญ
วิปสั สนา
ในพระอริยสัจ ๔ พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงกิจทีผ่ ู ้จะบรรลุถงึ พระอริยสัจ ๔ ต้องปฏิบตั ิ
คือ ๑. ทุกข์ จะต้องกําหนดรู ้ ๒. สมุทยั เหตุให้เกิดทุกข์ จะต้องละ ๓. นิ โรธ ความดับ
ทุกข์ จะต้องทําให้แจ้ง ๔. มรรค ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์ จะต้องเจริญให้มาก นี่
คือกิจทัง้ ๔ ในพระอริยสัจ ๔ ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงบําเพ็ญมาจนได้ตรัสรู้เป็ นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทุกข์ทใ่ี ห้กาํ หนดรู้ เราได้กาํ หนดรู้แล้ว
สมุทยั ทีจ่ ะต้องละเราได้ละแล้ว นิโรธความดับทุกข์ทจ่ี ะต้องทําให้แจ้ง เราได้ทาํ ให้แจ้ง
แล้ว มรรคทีจ่ ะต้องเจริญให้บริบูรณ์ เราได้เจริญเต็มทีแ่ ล้ว ผูม้ คี วามปรารถนาความพ้น
ทุกข์จะต้องดําเนินจะต้องปฏิบตั กิ จิ ทัง้ ๔ นี้ให้ครบบริบูรณ์ ถึงจะบรรลุธรรมได้
ท่านทีม่ คี วามปรารถนาความพ้นทุกข์จงึ ขอให้นอ้ มเอาพระอริยสัจ ๔ เข้ามาปฏิบตั ดิ ว้ ย
กาย วาจา ใจ โดยการกําหนดดูดว้ ยปัญญาให้รู้วา่ การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย
การประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบทัง้ หลาย การพลัดพรากจากของรักทัง้ ปวง อุปาทานความยึด
มันถื
่ อมันในขั
่ นธ์ ๕ เป็ นทุกข์ สมุทยั ต้นเหตุของทุกข์ก็คอื ตัณหา เช่น วิภวตัณหา ความ
อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย อยากจะไม่ประสบกับสิง่
ทีไ่ ม่ชอบ อยากจะไม่พลัดพรากจากของรัก เหล่านี้เรียกว่าวิภวตัณหา คือ ความเกลียด
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ความกลัวนัน่ เอง คนเราทุกคนเวลาพูดถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย จะมีความรู้สกึ
ว่าไม่ชอบ เกลียด กลัว ความไม่ชอบ ความเกลียด ความกลัวนี่แหละ คือ วิภวตัณหา
ทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้าไม่อยากจะทุกข์ ก็ตอ้ งละวิภวตัณหาให้ได้ คือ ต้องละ
ความไม่ชอบ ความเกลียด ความกลัว ด้วยการทําความเข้าใจว่า เมือ่ เกิดมาแล้ว ก็ตอ้ ง
แก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเป็ นธรรมดา หลีกเลีย่ งไม่ได้
เมือ่ ยอมรับความจริงข้อนี้แล้ว ก็จะหายกลัว ก็จะละสมุทยั คือวิภวตัณหาได้ เมือ่ ละ
สมุทยั คือ วิภวตัณหาได้แล้ว นิ โรธ ความดับทุกข์ ก็จะ ปรากฎขึ้นมา คือได้ทาํ นิโรธให้
แจ้งแล้ว ด้วยการใช้เหตุผล คือสติปญั ญา ความเห็นชอบ ความดําริชอบ ความระลึก
ชอบ ชึ่งเป็ นการเจริญมรรคนัน่ เอง การเจริญมรรคคือการใช้สติปญั ญาใคร่ครวญอย่าง
ต่อเนื่องให้เห็นว่า เมือ่ เกิดมาแล้ว ก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่
ชอบทัง้ หลาย ต้องพลัดพรากจากของรักทัง้ ปวง เมือ่ ได้พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆโดยโยนิโส
มนสิการ นิ โรธ ความดับทุกข์ ก็จะปรากฎขึ้นมาตามลําดับๆ จนเป็ นนิ โรธ ความดับทุกข์
ทีส่ มบูรณ์ในทีส่ ุด เป็ นการปฏิบตั กิ จิ ในพระอริยสัจ ๔ ได้อย่างสมบูรณ์ คือได้กาํ หนดรู้
ทุกข์แล้ว ได้ละสมุทยั เหตุให้เกิดทุกข์ คือตัณหาทัง้ หลายแล้ว ได้ทาํ นิโรธ ความดับทุกข์
ให้แจ้งแล้ว ได้เจริญมรรค ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์ได้สมบูรณ์แล้ว เมือ่ ได้ปฏิบตั กิ จิ
ทัง้ ๔ นี้อย่างสมบูรณ์แล้ว ก็จะบรรลุถงึ พระนิพพาน สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๕๐

พระศาสนา

๑๐ มีนาคม ๒๕๔๔
ในบรรดาทรัพย์สมบัตติ ่างๆทีม่ คี ่า เช่น แก้วแหวน เงินทอง เพชรนิลจินดาทีม่ อี ยูใ่ นโลก
นี้ เมือ่ เปรียบเทียบกับพระพุทธศาสนา พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะเป็ น
เหมือนกับก้อนอิฐ ก้อนทราย เพราะคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนานัน้ มีค่ายิง่ กว่าสิง่
ต่างๆในโลกนี้ทงั้ หมด เพราะพระพุทธศาสนาเป็ นแสงสว่างของชีวติ เป็ นเครื่องนําทาง
ให้แก่ผูเ้ ดินทางให้เดินไปสู่จดุ หมายปลายทางทีด่ ที ง่ี าม ทีส่ ุขทีเ่ จริญ แสงสว่างแห่งธรรม
เปรียบเหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ ซึง่ มีความจําเป็ นแก่มนุษย์และสัตว์ทงั้ หลาย
ในโลกนี้ ถ้าขาดแสงสว่างของดวงอาทิตย์ การดํารงชีพก็จะเป็ นไปด้วยความยากลําบาก
ทีอ่ ยู่กนั ได้
ก็เพราะมีดวงอาทิตย์ทใ่ี ห้แสงสว่าง
และความอบอุ่นแก่โลกฉันใด
พระพุทธศาสนาก็ให้แสงสว่าง และความอบอุ่นแก่จติ ใจฉันนัน้ นอกจากจะเป็ นแสงสว่าง
แล้ว ศาสนายังเป็ นปัจจัย ๔ ของจิตใจ คือ เป็ นอาหาร เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย เป็ นเครื่องนุ่งห่ม
และเป็ นยารักษาโรคของจิตใจ ถ้ามีศาสนาอยู่ในใจแล้วจิตใจจะมีอาหารหล่อเลี้ยง ทําให้
มีความอิม่ เอิบ มีปีติ มีความพอ ไม่มคี วามหิว ไม่มคี วามกระหาย ไม่มคี วามอยาก
ศาสนาเป็ นเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี วยงามไว้สวมใส่ ผูท้ ไ่ี ม่มศี าสนาเป็ นเหมือนคนทีไ่ ม่มี
เสื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี วยงามไว้สวมใส่ ความสวยงามของคนทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทค่ี วามประพฤติ
ทีม่ ศี ีลธรรม ถ้ามีศีลธรรมแล้วย่อมสวยงาม น่าดู น่าชม น่าคบค้าสมาคมด้วย น่าชื่นชม
ยินดี น่าเคารพศรัทธาเลือ่ มใส เช่นพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรง พร้อมบริบูรณ์ดว้ ย
ศีลธรรม สวยงามด้วยศีลด้วยธรรม ถึงแม้พระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธ์ปรินพิ พานไป
แล้วเป็ นเวลากว่า ๒๕๐๐ ปี ก็ตาม แต่ความสวยงามของพระพุทธองค์ยงั ก้องกังวานอยู่
ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย
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ศาสนาเป็ นเหมือนทีอ่ ยู่อาศัย เป็ นทีพ่ ง่ึ หลบภัยของจิตใจ ผูม้ ศี าสนาย่อมดํารงชีวติ ด้วย
ความสงบสุข เพราะศาสนาสอนให้มคี วามเมตตา ไม่ไปก่อกรรมก่อเวรกับใคร เพราะรู้วา่
เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร รู้จกั การให้อภัย
ถ้ามีการให้อภัย มีการไม่จองเวรกันแล้ว จะอยู่ได้อย่างสงบร่มเย็นเป็ นสุข ไม่วา่ จะถูกด่า
ว่ากล่าว ถูกทําร้ายร่างกาย ถูกฉกชิงทรัพย์สมบัตเิ งินทองข้าวของไป ก็จะไม่โกรธ ไม่
อาฆาตพยาบาท ไม่โต้ตอบ แต่จะแผ่เมตตา มองทุกๆคนเหมือนเป็ นพีเ่ ป็ นน้องกัน เป็ น
เพือ่ นกัน เป็ นเพือ่ นเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็ นเพือ่ นร่วมสุขร่วมทุกข์กนั ทุกข์ของแต่ละคนก็
มีมากมายอยู่แล้ว ไม่ควรเพิม่ ทุกข์ให้แก่กนั ละกัน
อานิสงส์ของการแผ่เมตตามี ๑๑ ประการ ได้แก่ ๑. หลับก็เป็ นสุข ๒. ตื่นก็เป็ นสุข ๓.
ไม่ฝนั ร้าย ๔. เป็ นทีร่ กั ของมนุษย์ทงั้ หลาย ๕. เป็ นทีร่ กั ของอมนุษย์ทงั้ หลาย ๖. เทวดา
ย่อมรักษา ๗. ไม่ตอ้ งภัยจากไฟ ยาพิษ หรือศัสตราวุธ ๘. จิตเป็ นสมาธิงา่ ย ๙. สีหน้า
ผ่องใส ๑๐. เมือ่ จะตายใจก็สงบ ไม่หลงใหลไร้สติ ๑๑. ถ้ายังไม่บรรลุคุณพิเศษทีส่ ูงกว่า
ย่อมเข้าถึงพรหมโลก ศาสนาจึงเป็ นทีพ่ ง่ึ อาศัย เป็ นทีห่ ลบภัยของจิตใจ ร่างกายต้อง
อาศัยบ้านช่องเป็ นทีห่ ลบภัยจากภัยต่างๆฉันใด ศาสนาก็เป็ นทีห่ ลบภัยของจิตใจฉันนัน้
ศาสนาเป็ นเหมือนยารักษาโรคของจิตใจ โรคมีอยู่ ๒ ชนิด โรคกายกับโรคจิต โรคกาย
ต้องอาศัยยาชนิดต่างๆทีห่ มอค้นคว้าขึ้นมารักษา เป็ นยาเม็ดบ้าง เป็ นยาฉีดบ้าง เป็ นยา
นํา้ บ้าง เมือ่ รับประทานยาเข้าไป โรคภัยต่างๆก็หายไป โรคจิตก็เหมือนกัน ต้องอาศัย
ธรรมโอสถ อาศัยยาทางศาสนา
ไม่มใี ครปฏิเสธได้เลยว่าตนไม่เป็ นโรคจิต เพราะ
โรคจิตก็คอื ความทุกข์ใจนัน่ เอง ความไม่สบายใจ ความกังวลใจ ความห่วงใย ความ
อาลัยอาวรณ์ ความเศร้าโศกเสียใจ เป็ นโรคจิตทัง้ นัน้ โรคจิตเกิดจากเชื้อโรคของจิต คือ
กิเลส เครื่องเศร้าหมอง ตัณหา ความอยาก อุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมัน่ อวิชชา ความ
มืดบอด โมหะ ความลุม่ หลง สิง่ เหล่านี้เป็ นเหตุทส่ี ร้างความทุกข์ให้แก่จติ ใจ
เวลากิเลสในใจกําเริบขึ้นมา ก็เหมือนกับเวลาทีเ่ ชื้อโรคในร่างกายกําเริบขึ้นมา ในร่างกาย
ของเราทุกคนมีเชื้อโรคซ่อนแฝงอยู่ ถ้าไม่กาํ เริบ ก็จะไม่มอี าการ แต่ถา้ ร่างกายอ่อนแอ
ภูมติ า้ นทานตํา่ อาการของโรคภัยก็จะแสดงออกมา เชื้อโรคของจิตก็เช่นกัน เมือ่ ยังไม่มี
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เหตุให้กระเพือ่ ม ก็จะไม่แสดงอาการออกมา แต่เมือ่ มีเหตุให้กระเพือ่ มก็จะแสดงอาการ
ออกมา เป็ นความทุกข์ต่างๆ ทุกข์เพราะความโลภ ทุกข์เพราะความโกรธ ทุกข์เพราะ
ความหลง ทุกข์เพราะความอยาก แต่ถา้ มีศาสนาอยู่ในจิตใจ ก็จะมีธรรมโอสถทีจ่ ะ
ควบคุมไม่ให้เชื้อโรคของจิต เช่นกิเลส ตัณหา อวิชชา ออกฤทธิ์ออกเดช สร้างความทุกข์
ให้แก่จติ ใจ
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมของญาติโยมในวันนี้เท่ากับเป็ นการนําธรรมโอสถเข้าสู่จติ ใจ ไว้
ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆ ถ้าไม่มพี ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
แล้ว จะไม่รู้จกั วิธีระงับ แต่กลับจะส่งเสริมให้มมี ากขึ้นไปอีก เช่นเวลามีใครมาทําให้โกรธ
ก็จะต้องโต้ตอบออกไปทันที เพราะถือว่าเสียเกียรติ เสียศักดิ์ศรี ทีม่ าว่า มาดูถูกดูแคลน
จะต้องโต้ตอบออกไป เพราะอะไร ก็เพราะความหลง ความมืดบอดนัน่ เองทีท่ าํ ให้โกรธ
ตอบ เมือ่ โต้ตอบไปแล้วก็จะมีผลตามมา คือในทีส่ ุดก็ตอ้ งตายไปด้วยกันทัง้ คู่ ต่างฝ่ าย
ต่างโต้ตอบกัน ก็ตอ้ งฆ่ากัน ถ้าไม่ตายไปทัง้ สองฝ่ าย อีกฝ่ ายก็จะต้องไปติดคุกติดตะราง
ถ้าโทษหนักก็ตอ้ งถูกประหารชีวติ ไป มีแต่ความเสียหายตามมา เมือ่ เกิดความโกรธแล้ว
ไม่ระงับความโกรธนัน้ แต่กลับไปส่งเสริมความโกรธ ด้วยการกระทําทุจริตทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ
แต่ถา้ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะรู้วา่ พระพุทธองค์ทรงสอนให้ดับ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีอ่ ยู่ในจิตใจของเรา ไม่ใช่ไปดับคนทีส่ ร้างความโกรธ
ให้กบั เรา เพราะความโกรธไม่ได้อยู่ทภ่ี ายนอกแต่อยู่ภายในจิตใจ เหมือนกับเวลาไฟไหม้
บ้านเรา เรากลับไปดับไฟด้วยการจุดไฟเผาบ้านของคนทีจ่ ดุ ไฟเผาบ้านเรา ไฟทีไ่ หม้บ้าน
เราก็จะไม่ดบั เราต้องเอานํา้ เข้ามาดับไฟทีบ่ ้านเรา ไฟมันถึงจะดับได้ เช่นเดียวกับเวลาที่
มีคนมาสร้างความเจ็บชํา้ นํา้ ใจ สร้างความโกรธแค้นให้กบั เรา ก็อย่าไปทุบตีเขา อย่าไป
ทําร้ายเขา อย่าไปด่าว่าเขา เพราะมันไม่ได้ดบั ไฟทีเ่ กิดขึ้นภายในจิตใจเรา แต่กลับทําให้
ไฟลุกมากขึ้นไปอีก เพราะเมือ่ ไปด่าว่าเขา ไปทุบไปตีเขา เขาก็จะตอบโต้ กลับมา ยิง่
สร้างความโกรธแค้นให้มากขึ้นไปอีก ไฟยิง่ ลุกโหมมากขึ้นไปอีก นี่คอื ความจริง ทีป่ ถุ ชุ น
คนธรรมดาสามัญอย่างเราอย่างท่านยังไม่รู้ไม่เห็นกัน ถ้าไม่ได้ยนิ ไม่ได้ฟงั พระธรรมคํา
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สอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ทุกๆคนจะต้องมีปฏิกริ ิยาอย่างเดียวกัน คือ ต้องโต้ตอบ ต้อง
ล้างแค้น ต้องอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกัน เพราะคิดว่าเป็ นวิธีทถ่ี ูกต้อง แต่หารู้
ไม่วา่ กลับเป็ นวิธีทจ่ี ะทําลายทัง้ ตัวเราและคนอืน่ ทําให้สงั คมไม่สงบร่มเย็น มีแต่ความ
เดือดร้อนวุน่ วาย
แต่ถา้ มีศาสนามีธรรมโอสถ เวลาเกิดความโกรธก็ดี เกิดความโลภก็ดี เกิดความหลงก็ดี
เราก็เอาศาสนา เอาธรรมโอสถเข้ามาใช้ดบั ทีต่ วั เรา ดับทีใ่ จเรา ไม่ได้เอาไปดับผูอ้ น่ื ถ้า
ดับความโกรธ ความโลภ ความหลงได้แล้ว เราก็จะอยู่สบาย ไม่มเี วรกับใคร ดังทีพ่ ระ
พุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า การชนะผูอ้ น่ื จํานวนเป็ นหมื่น เป็ นแสน เป็ นล้านก็ดี สูช้ นะตัว
เราเพียงคนเดียวไม่ได้ สูช้ นะความโกรธทีม่ อี ยู่ในจิตใจเราไม่ได้ ถ้าชนะความโกรธได้
แล้ว ใจจะสงบ ใจจะเย็น จึงควรระงับดับความโกรธเสีย คนอืน่ จะทําอะไรก็เป็ นเรื่องของ
เขา กรรมคือการกระทํา พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าสัตว์ทงั้ หลายมีกรรมเป็ นของๆตน จะ
ทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้ เวลาจะมีเรื่องมีราว ถ้าหลบ
ได้ก็หลบ ถ้าหลีกได้ก็หลีก ถ้าหลบหลีกไม่ได้ก็พูดกันดีๆด้วยเหตุดว้ ยผล ไม่เช่นนัน้ ก็น่งิ
เสีย เรื่องก็จบ
จึงขอให้ญาติโยมทัง้ หลายจงเห็นพระศาสนาเป็ นทรัพย์สมบัตอิ นั ลํา้ ค่า มีคุณประโยชน์
กว่าสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เกิดความเสียใจขึ้นมา ข้าวของ
เงินทองทีม่ อี ยู่มากมายจะไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ สิง่ ทีจ่ ะดับความทุกข์ใจได้ตอ้ ง
เป็ นพระศาสนา ต้องเป็ นธรรมโอสถทีอ่ ยู่ในจิตใจเท่านัน้ สิง่ อืน่ ดับไม่ได้ คนทีม่ ศี าสนา
เป็ นคนรวยความสุข ความสุขใจไม่ได้เกิดจากการมีเงิน มีทอง มีลาภ มียศ มีสรรเสริญ
แต่เกิดจากการมีพระศาสนา มีธรรมโอสถอยู่ในจิตใจ ดังพระพุทธเจ้าถึงแม้จะทรงเป็ น
กษัตริย ์ เป็ นราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน พระพุทธองค์กลับทรงเห็นว่าราชสมบัติ
เหล่านัน้ ไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง จึงได้สลัดทิ้งไป ทรงแสวงหาธรรมจนกระทังได้
่ ธรรม
เต็มเปี่ ยมอยู่ในพระหฤทัย เป็ นบรมสุข ปรมังสุขงั สุขทีแ่ ท้จริง ไม่หวิ ไม่อยากกับอะไร
ทัง้ สิ้น มีเพียงปัจจัย ๔ ก็อยู่ได้แล้ว คืออาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค จีวรเครื่องนุ่งห่ม
ก็พอแล้ว ความหิว ความกระหาย ความอยาก เกิดจากกิเลส ตัณหา ถ้าไม่ระงับดับ
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กิเลส ตัณหา ก็ตอ้ งออกไปหาข้าวของเงินทองมากองไว้เต็มบ้าน แต่จะหาความสุขที่
แท้จริงไม่ได้ เลย ผูม้ ศี าสนาอยู่ในใจจึงไม่สะสมสิง่ เหล่านี้ แต่จะสะสมแต่ธรรมโอสถ
สะสมแต่บญ
ุ แต่กศุ ล สะสมแต่ธรรมะ เพราะจะทําให้มแี ต่ความสุขเต็มหัวใจ ความทุกข์
แม้แต่นิดเดียวก็จะไม่มี นี่คอื เรื่องของพระศาสนาทีส่ อนให้รู้จกั ความสุขทีแ่ ท้จริง การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๕๑

มรดกอันลํ้าค่า
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๔

พระพุทธศาสนาเป็ นมรดกอันลํา้ ค่า ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้กบั พุทธศาสนิกชน
ทัง้ หลาย ไว้เป็ นทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจ เป็ นทีพ่ ง่ึ ทางจิตใจ เป็ นแสงสว่างเพือ่ นําพาชีวติ ให้ไปสู่
ทีด่ ที ง่ี าม ทีส่ ุขทีเ่ จริญ ทีส่ งบร่มเย็น จึงเป็ นหน้าทีข่ องพุทธศาสนิกชนทุกๆคน ทีจ่ ะต้อง
ทํานุบาํ รุงดูแลรักษาพระพุทธศาสนา ด้วยการสืบทอดและถ่ายทอดพระพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง
เป็ นประเพณีทไ่ี ด้ปฏิบตั กิ นั มาตัง้ แต่ครัง้ พุทธกาลจนกระทังถึ
่ งปัจจุบนั
พระพุทธศาสนาจึงมีความเจริญรุ่งเรือง เป็ นทีพ่ ง่ึ ของพุทธศาสนิกชนทัง้ หลายมาโดย
ตลอด
การดูแลรักษาพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ทรงสังสอนไม่
่
ให้พทุ ธ ศาสนิกชนรักษาด้วย
การรบราฆ่าฟันกัน ถึงแม้ศาสนวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรู ป โบสถ์ เจดีย ์ วิหาร กุฏิ จะ
ถูกทําลายไป เพราะศาสนวัตถุมใิ ช่องค์ศาสนาทีแ่ ท้จริง เป็ นเพียงองค์ประกอบของ
ศาสนาเท่านัน้ ถึงแม้จะไม่มศี าสนวัตถุอยู่เลย ศาสนาก็ยงั ไม่สูญหาย เพราะศาสนาที่
แท้จริงนัน้ อยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนต่างหาก ซึง่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครจะสามารถทําลาย
ได้ ศาสนวัตถุทงั้ หลายเป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ภายใต้กฎของอนิ จจัง คือความเป็ นของไม่เทีย่ ง มีการ
เกิดขึ้นมาตัง้ อยู่แล้วก็ตอ้ งดับไปเป็ นธรรมดา
ในสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใหม่ๆก็ไม่มศี าสนวัตถุใดๆ ไม่มโี บสถ์ ไม่มเี จดีย ์ ไม่มกี ุฏิ
ไม่มวี หิ าร ไม่มพี ระพุทธรูป เมือ่ ศาสนวัตถุถูกทําลายไปหรือเสือ่ มไปตามกาลตามเวลา
จึงไม่ตอ้ งเศร้าโศกเสียใจ โกรธแค้น โกรธเคืองกับผูท้ ม่ี าทําลาย เพราะเมือ่ เกิดขึ้นมาได้ก็
ต้องดับไปได้เป็ นธรรมดา ถ้าไปรบราฆ่าฟันเพือ่ ปกป้ องรักษากัน ก็เท่ากับไม่มศี าสนาอยู่
ในใจ เพราะศาสนาสอนให้มคี วามเมตตากรุณา ไม่ให้เบียดเบียนกัน ให้อยู่ดว้ ยสันติ
ธรรม มองกันด้วยไมตรีจติ ด้วยการให้อภัย ถือว่าอยู่ดว้ ยกันก็ตอ้ งมีการผิดพลาด มี
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การกระทบกระทังกั
่ นบ้างเป็ นธรรมดา ไม่จาํ เป็ นต้องโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาท
กัน ถ้ามีเมตตา มีการให้อภัยต่อกันและกัน ก็จะอยู่กนั ได้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข
การทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนาจึงต้องทําทีจ่ ติ ใจ คือต้องสร้างศาสนาให้เกิดขึ้นในจิตใจ
ด้วย ๑. ปริยตั ิธรรม ๒. ปฏิบตั ธิ รรม ๓. ปฏิเวธธรรม ๔. เผยแผ่ธรรม ปริยตั ธิ รรมคือ
การศึกษาพระธรรมคําสอน ปฏิบตั ธิ รรมคือการนําเอาพระธรรมคําสอนทีไ่ ด้ศึกษาไป
ปฏิบตั ิ ปฏิเวธธรรมคือการบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ ตัง้ แต่ขนั้ โสดาปัตติผลจนถึงขัน้
อรหัตตผล เผยแผ่ธรรมคือการสังสอนอบรมผู
่
อ้ น่ื ให้รู้ให้เข้าใจในพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าและประพฤติปฏิบตั ติ ามต่อไป
นี่คอื แนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้
พุทธศาสนิกชนดําเนินตาม ในการทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กบั โลกนี้ไปนานแสน
นาน
ในเบื้องต้นพุทธศาสนิกชนจึงต้องศึกษาพระธรรมคําสอนก่อน ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม
สมัยนี้ฟงั ทีไ่ หนก็ได้ ทีว่ ดั ก็ได้ ทีบ่ า้ นก็ได้ เพราะปัจจุบนั มีสอ่ื ใช้เผยแพร่อยู่หลายชนิด
ด้วยกัน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องเล่นเทป เครื่องเล่นวีดโี อ เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นดีวี
ดี เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต มีการแสดงพระธรรมเทศนาผ่านสือ่ เหล่านี้ ผูส้ นใจ
ก็สามารถฟังเทศน์ฟงั ธรรมได้ทกุ หนทุกแห่ง ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน อยู่ทบ่ี า้ นก็ฟงั เทศน์ฟงั
ธรรมได้ อยู่ในรถยนต์ก็ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมได้ เดินไปทีไ่ หนก็สามารถฟังเทศน์ฟงั ธรรมได้
เพราะสามารถเอาเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้ตดิ ตัวไปได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา การอ่านหนังสือ
ธรรมะก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งในการศึกษาพระธรรมคําสอน อ่านทีบ่ า้ นก็ได้ ทีห่ อ้ งสมุดก็ได้ ที่
วัดก็ได้
การศึกษาพระธรรมคําสอนเป็ นเหมือนกับการศึกษาแผนที่ การทีจ่ ะเดินทางจากจุดหนึ่ง
ไปสู่อกี จุดหนึ่ง ถ้าไม่เคยไปมาก่อน ก็ตอ้ งดูแผนทีก่ ่อน หรืออาศัยคนทีร่ ู้จกั ทางบอกทาง
ให้ก่อน ถ้าไม่เช่นนัน้ ก็จะหลงทางได้ การปฏิบตั ทิ างพระพุทธศาสนาก็เช่นกัน ต้องรู้วา่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พทุ ธศาสนิกชนทําอะไร โดยย่อพระพุทธเจ้าทรงสอน ๑. ไม่ให้
ทําความชัว่ ทัง้ หลาย ๒. ให้ทาํ ความดีทง้ั หลายให้ถงึ พร้อม ๓. ให้ชําระจิตใจให้ผ่องแผ้ว
ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
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เมือ่ รู้แล้วว่าพระพุทธองค์ทรงสอนให้ทาํ อะไร ขัน้ ต่อไปคือการนําแนวทางนัน้ มาประพฤติ
ปฏิบตั ดิ ว้ ย ๑. การทําบุญให้ทาน ๒. การรักษาศีล ๓. การบําเพ็ญจิตตภาวนา คือการ
ชําระจิตใจด้วยสมาธิและปัญญา เมือ่ ได้ประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนแล้ว ผลที่
พึงจะได้รับก็คอื มรรค ผล นิ พพาน ถ้ายังไม่ได้มรรคผลนิพพานเมือ่ ตายไปแล้วก็ได้
ไปสู่สุคติ สู่ภพภูมขิ องมนุษย์ เทวดา พรหม และพระอริยเจ้าทัง้ หลาย ในปัจจุบนั ก็อยู่
ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข ผลของการปฏิบตั ธิ รรมนี้เรียกว่าปฏิเวธ คือการบรรลุธรรมขัน้
ต่างๆ การบรรลุธรรมก็เหมือนกับการรับประทานอาหาร ผลของการรับประทานอาหารก็
คือความอิม่ นัน่ เอง เป็ นสันทิฏฐิโก ผูบ้ รรลุธรรมย่อมเห็นเองรู้เอง ประจักษ์แจ้งกับตน
หลังจากได้บรรลุธรรมแล้ว ขัน้ ต่อไปคือการเผยแผ่ธรรม สังสอนผู
่
อ้ น่ื ต่อไป ดังทีพ่ ระ
พุทธองค์ได้ทรงประทานพระโอวาทให้กบั พระอรหันตสาวก ๖๐ รู ปแรกทีจ่ ะไปเผยแผ่
พระธรรมคําสอนว่า
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย เราพ้นจากบ่วงทัง้ ปวง ทัง้ ที่เป็ นของทิพย์ ทัง้ ที่เป็ นของมนุ ษย์ แม้
พวกเธอก็พน้ แล้วจากบ่วงทัง้ ปวง ทัง้ ที่เป็ นของทิพย์ ทัง้ ที่เป็ นของมนุ ษย์ พวกเธอจง
เที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่ออนุ เคราะห์โลก เพื่อ
ประโยชน์เกื้อกูลและความสุข แก่ทวยเทพและมนุ ษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวมทาง
เดียวกัน ๒ รูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สดุ จงประกาศ
พรหมจรรย์พร้อมทัง้ อรรถทัง้ พยัญชนะ ครบบริบูรณ์ บริสทุ ธิ์ สัตว์ทง้ั หลายจําพวกที่มี
ธุลคี ือกิเลสในจักษุนอ้ ย มีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผูร้ ูท้ วั ่ ถึงธรรม จักมี
นี่คอื การถ่ายทอดสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็ นการรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กบั โลก
ไปอีกยาวนาน
ตราบใดยังมีการปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรมอยู่
ตราบนัน้
พระพุทธศาสนาจะไม่สูญหายไปจากโลก ถึงแม้จะมีใครมาทําลายศาสนวัตถุต่างๆ ไม่วา่
จะเป็ นพระพุทธรูปก็ดี เป็ นพระเจดียก์ ็ดี เป็ นโบสถ์ก็ดี เป็ นพระวิหาร หรือเป็ นกุฏกิ ็ดี ก็
ไม่สามารถทําลายพระพุทธศาสนาได้ เพราะศาสนวัตถุไม่ใช่องค์พระศาสนา ศาสนธรรม
ทีอ่ ยู่ในใจต่างหากทีเ่ ป็ นองค์ศาสนาทีแ่ ท้จริง เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกทําลายไม่ได้ จึงเป็ นหน้าทีข่ อง
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พุทธศาสนิกชนทีจ่ ะต้องสร้างศาสนธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจด้วย ปริยตั ธิ รรม ปฏิบตั ิ
ธรรม ปฏิเวธธรรม และการเผยแผ่ธรรม
พุทธศาสนิกชนประกอบด้วยสองส่วน คือ บรรพชิต และ คฤหัสถ์ งานของ
พุทธศาสนิกชนจึงแบ่งออกเป็ นสองส่วนด้วยกัน คืองานของบรรพชิต และงานของ
คฤหัสถ์ บรรพชิตคือนักบวช คฤหัสถ์คอื ผูค้ รองเรือน บรรพชิตเปรียบเหมือนกับเป็ น
นักรบผูอ้ ยู่ในแนวหน้า คฤหัสถ์เปรียบเหมือนกับผูอ้ ยู่ในแนวหลัง ทีค่ อยให้การ
สนับสนุนในเรื่องยุทโธปกรณ์ เรื่องเสบียงต่างๆ บรรพชิตไม่มอี าชีพ ไม่สามารถทํามาหา
กินได้ ต้องอาศัยคฤหัสถ์เป็ นผูส้ นับสนุนด้วยปัจจัย ๔ คือ อาหารบิณฑบาต จีวร
เครื่องนุ่งห่ม เภสัชยารักษาโรค กุฏทิ อ่ี ยู่อาศัย บรรพชิตมีหน้าทีศ่ ึกษาปฏิบตั ธิ รรมจน
บรรลุธรรมแล้วจึงนําธรรมมาสังสอนอบรมศรั
่
ทธาญาติโยม เพราะศรัทธาญาติโยมไม่มี
เวลามากพอทีจ่ ะศึกษาปฏิบตั ธิ รรม ไม่ค่อยรู้เรื่องพระธรรมคําสอน จึงต้องอาศัย
บรรพชิตคือพระภิกษุสามเณรเป็ นผูค้ อยให้การอบรมสังสอน
่
แต่ศรัทธาญาติโยมมีกาํ ลัง
ทรัพย์มเี งินทอง จึงบํารุงพุทธศาสนาด้วยการสนับสนุนพระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัย ๔
ทีม่ คี วามจําเป็ นแก่การดํารงชีพ เช่น การตักบาตรถวายภัตตาหาร ถวายจีวรเครื่องนุ่งห่ม
ถวายเภสัชยารักษาโรค และสร้างกุฏถิ วายไว้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย เป็ นสิง่ ทีส่ มควรแก่สมณะ
บริโภค
แต่มสี ง่ิ หนึ่ง ทีพ่ ระพุทธองค์ไม่ทรงปรารถนา ทีจ่ ะให้ญาติโยมถวายให้กบั พระภิกษุ
สามเณร เพราะพระพุทธองค์ทรงเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์กบั พระเณร แต่กลับจะเป็ นโทษ
สิง่ นี้ก็คอื ปัจจัยเงินทอง เงินทองนัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ หมาะสมกับฆราวาสมากกว่า เพราะฆราวาส
ญาติโยมจําเป็ นต้องมีเงินทองไว้จับจ่ายซื้อข้าวของต่างๆ แต่บรรพชิตนักบวช ภิกษุ
สามเณร ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีเงินทองไว้ซื้อข้าวของอะไร เพราะว่าข้าวของต่างๆที่
มีความจําเป็ นต่อการบําเพ็ญสมณธรรมนัน้ ก็มญี าติโยมคอยดูแลคอยประเคนถวายให้
อยู่อย่างสมํา่ เสมอแล้ว
ยกเว้นการถวายไว้สําหรับใช้ส่วนกลางสงฆ์
เพราะว่าทางวัดก็ตอ้ งมีค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ น
ส่วนกลาง เช่นค่านํา้ ค่าไฟ ค่าดูแลรักษาศาสนวัตถุต่างๆ ต้องมีการซ่อมแซม มีการทํา
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ความสะอาด ซึง่ ต้องอาศัยปัจจัยเงินทองเป็ นเครื่องมือ ถ้าถวายเฉพาะเจาะจงองค์หนึ่ง
องค์ใดก็ควรดูเหตุดูผลก่อนว่าควรไม่ควรอย่างใด บางครัง้ ท่านอาจจะมีความจําเป็ น
เช่น ต้องเดินทางไปไหนมาไหน ต้องซื้อตัวรถถวายท่
๋
าน ส่งท่านขึ้นรถไป อย่างนี้เป็ นต้น
แต่ไม่ควรถวายเงินถวายทองโดยไม่มเี หตุไม่มผี ล เพราะจะกลายเป็ นพิษเป็ นภัยกับท่าน
เสียมากกว่า แทนทีจ่ ะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์ พระพุทธองค์จงึ ทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุ
สามเณรรับเงินรับทองจากศรัทธาญาติโยม
การทีศ่ รัทธาญาติโยมจะทํานุบาํ รุงพุทธ
ศาสนา ก็ตอ้ งรู้จกั วิธีการทํานุบาํ รุงศาสนาทีถ่ ูกต้อง ไม่เช่นนัน้ แล้วจะกลายเป็ นการ
ทําลายพระพุทธศาสนาไปโดยไม่รู้ตวั การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๕๒

เกิดมาทําไม

๑๗ มีนาคม ๒๕๔๔
คนเราเกิดมาทําไม เกิดมาทําอะไร มีจดุ หมายปลายทางหรือเปล่า หรือปล่อยให้ชวี ติ
เป็ นไปตามเหตุการณ์ต่างๆ ทีจ่ ะฉุดกระชากลากพาไป ถ้าปล่อยให้ชวี ติ เป็ นไปในลักษณะ
นัน้ ก็เหมือนกับเรือทีไ่ ม่มหี างเสือ ไม่สามารถควบคุมเรือให้ไปในทิศทางทีต่ อ้ งการได้
ต้องปล่อยให้เรือไหลไปตามกระแสนํา้ กระแสลม แล้วแต่จะพาไป แต่ถา้ ได้ศึกษาพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะทราบคําตอบว่าเกิดมาทําไม เกิดมาทําอะไร
พระพุทธศาสนาสอนว่า มนุษย์เรามีภารกิจอยู่ ๒ ส่วน ด้วยกัน คือภารกิจทางด้าน
ร่างกาย และภารกิจทางด้านจิตใจ ต้องดูแลรักษาร่างกายและจิตใจให้มแี ต่ความสุข ไม่
มีความทุกข์ เพราะเป็ นความปรารถนาของมนุษย์เราทุกๆคน ทุกๆคนปรารถนาทีจ่ ะมี
ความสุขด้วยกัน และไม่มใี ครปรารถนาทีจ่ ะมีความทุกข์ ภารกิจทีแ่ ท้จริงของมนุษย์กค็ อื
การดูแลร่างกายและจิตใจไม่ให้มคี วามทุกข์ ให้มแี ต่ความสุข
ภารกิจทางด้านร่างกายเกี่ยวข้องกับการหาปัจจัย ๔ ทีเ่ ป็ นสิง่ จําเป็ นแก่การดํารงชีพ คือ
ร่างกายต้องมี อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ถ้ามีปจั จัย ๔ นี้พร้อม
บริบูรณ์ ร่างกายก็จะไม่หวิ โหย ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย สามารถอยู่ได้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข
การทีจ่ ะหามาซึง่ ปัจจัย ๔ นี้ ต้องเป็ นไปในทางทีไ่ ม่เกิดโทษกับตนและผูอ้ น่ื คือต้องมี
สัมมาชีพ เลี้ยงชีพด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ไม่ผดิ ศีลผิดธรรม ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั
ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พูดปดมดเท็จ ไม่เสพสุรายาเมา
ภารกิจทางด้านจิตใจก็เช่นกัน คือดูแลรักษาจิตใจไม่ให้ทกุ ข์ ให้มแี ต่ความสุข ด้วยการ
ปฏิบตั กิ จิ ในพระอริยสัจ ๔ ถ้าปฏิบตั ไิ ด้ ก็จะอยู่เหนือความทุกข์ พระอริยสัจ ๔ คืออะไร
คือ ๑. ทุกข์ ๒. สมุทยั ๓. นิ โรธ ๔. มรรค พระอริยสัจ ๔ เป็ นสัจธรรมอันประเสริฐ ที่
จะทําให้ผูป้ ฏิบตั พิ น้ ทุกข์ ดังทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบตั มิ า พระอริยสัจ ๔ เป็ นคําสอน
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ของพระพุทธเจ้าโดยตรง ไม่มศี าสนาใดในโลกทีส่ อนพระอริยสัจ ๔ เพราะผูท้ จ่ี ะรู้ได้
ต้องเป็ นพระพุทธเจ้าเท่านัน้
พระอริยสัจ ๔ เป็ นสัจจะความจริงของโลก เป็ นความจริงทีส่ ตั ว์โลกทัวไปไม่
่ สามารถ
บรรลุถงึ ได้ตามลําพัง เพราะจิตใจของปุถชุ นคนธรรมดายังเป็ นจิตใจทีม่ ดื บอดอยู่ มี
อวิชชาความไม่รู้ โมหะความหลงครอบงําจิตใจอยู่ ทําให้ไม่สามารถเห็นสัจธรรมความ
จริงของทุกข์ได้ ต้องอาศัยคนอย่างพระพุทธเจ้าทีม่ สี ติปญั ญาบารมีทส่ี ูงส่ง มาศึกษา มา
ประพฤติปฏิบตั จิ นบรรลุพระอริยสัจ ๔ เมือ่ พระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุแล้ว พระองค์จงึ
ทรงประกาศสังสอนพระอริ
่
ยสัจ ๔ ให้แก่สตั ว์โลก
ผูท้ ม่ี ศี รัทธาสามารถศึกษาประพฤติปฏิบตั จิ นบรรลุถงึ พระอริยสัจ ๔ ได้แล้ว ก็จะพ้น
จากความทุกข์ทงั้ ปวง ยุตกิ ารเวียนว่ายตายเกิด ตราบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่ ตราบนัน้ ก็
ยังต้องมีความทุกข์อยู่ เพราะว่าเมือ่ เกิดแล้วก็ตอ้ งมีการแก่ มีการเจ็บ มีการตาย มีการ
พลัดพรากจากของรักของชอบ เป็ นสัจธรรมความจริงของโลก ถ้าตราบใดยังเกิดอยู่
ตราบนัน้ ยังต้องทุกข์อยู่ ถ้าไม่ตอ้ งการทีจ่ ะประสบกับความทุกข์ ก็จะต้องไม่เกิด ดังใน
ธรรมบททีแ่ สดงไว้ว่า ทุกข์ย่อมไม่มีกบั ผูไ้ ม่เกิด ตราบใดยังมีการเกิดอยู่ ตราบนัน้ ยัง
จะต้องมีการแก่ การเจ็บ การตาย การเวียนว่ายตายเกิดไม่มที ส่ี ้นิ สุด ผูท้ ป่ี รารถนาความ
สิ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง จะต้องศึกษาพระอริยสัจ ๔ และปฏิบตั ภิ ารกิจของพระอริยสัจ ๔
ให้ครบบริบูรณ์ คือ
๑. ทุกข์ตอ้ งกําหนดรู ้ คือต้องรู้วา่ ทุกข์คอื อะไร อะไรคือทุกข์ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้
ว่า ทุกข์คอื ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย การประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา
การพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง อุปาทานความยึดมันถื
่ อมันใน
่
ขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
๒. สมุทยั เหตุให้เกิดทุกข์ ต้องละ คือต้องละตัณหาทัง้ ๓ ได้แก่ กามตัณหา ความอยาก
ในกาม ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น
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๓. นิ โรธต้องทําให้แจ้ง นิโรธคือการดับทุกข์ เกิดขึ้นจากการละตัณหาทัง้ ๓ เมือ่ ละ
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ได้แล้ว นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาในใจ เท่ากับได้ทาํ นิโรธ
ให้แจ้ง
๔. มรรคต้องเจริญให้มาก เพราะมรรคเป็ นเครื่องมือทีไ่ ว้ใช้กาํ หนดดูทกุ ข์ ด้วย
สติปญั ญา ด้วยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ และเป็ นเครื่องมือไว้ใช้ละตัณหา เพือ่ ทํานิโรธ
ให้แจ้ง ถ้าได้เจริญมรรคแล้ว เท่ากับได้กาํ หนดรู้ทกุ ข์ ได้ละสมุทยั ได้ทาํ นิโรธให้แจ้ง คือ
ได้ปฏิบตั ภิ ารกิจทัง้ ๔ ของพระอริยสัจ ๔ อย่างสมบูรณ์ มรรคคือข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความ
ดับทุกข์ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ผูจ้ ะกําหนดรู้ทกุ ข์ จะละสมุทยั จะทํานิโรธให้แจ้ง จะ
เจริญมรรคให้มาก จึงต้องเจริญ ทาน ศีล ภาวนา
ทานคือการให้ การให้ข ้าวของต่างๆ อย่างทีญ
่ าติโยมได้มากระทํากันในวันนี้ ได้นาํ
จตุปจั จัยไทยทานอาหารคาวหวานมาถวายพระ เรียกว่าเป็ นการให้ทาน แต่การให้ทานนี้
ไม่ได้เจาะจงเฉพาะว่าจะต้องให้กบั พระเท่านัน้ ถึงจะเป็ นบุญ การให้ทานนัน้ จะให้กบั ใครก็
ได้ เป็ นบุญเป็ นกุศลทัง้ นัน้ ให้กบั สามีให้กบั ภรรยา ให้กบั บิดามารดา ให้กบั ลูก ให้กบั
เพือ่ นมนุษย์ เพือ่ นสัตว์เดรัจฉานทัง้ หลาย ถือว่าเป็ นการทําบุญด้วยกันทัง้ นัน้ สุดแท้แต่
กรณี แต่ถา้ ได้เข้าวัดทําบุญกับพระภิกษุสงฆ์ ก็จะได้อานิสงส์เพิม่ ขึ้นอีกประการหนึ่ง คือ
จะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ จะได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ดังทีศ่ รัทธาญาติโยมกําลังฟังเทศน์ฟงั
ธรรมนี้อยู่ เป็ นบุญสูงกว่าการให้ทานเสียอีก เพราะการฟังเทศน์ฟงั ธรรมเป็ นการสร้าง
แสงสว่างกับชีวติ
ถ้าไม่ได้ฟงั ธรรมจะมีแต่ความมืดบอดในจิตใจ เหมือนคนตาบอดย่อมไม่สามารถดําเนิน
ชีวติ ไปได้อย่างราบรื่นดีงาม ถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมไว้นําทาง จะรู้วา่ อะไรคือความทุกข์
รู้วา่ อะไรคือความสุข จะสามารถดําเนินชีวติ ให้ห่างไกลจากความทุกข์ได้ ให้มแี ต่
ความสุข การมาทําบุญทีว่ ดั จึงได้บญ
ุ มากกว่า เพราะวัดเป็ นเนื้อนาบุญทีด่ กี ว่าเนื้อนาบุญ
ทัง้ หลาย อนุ ตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ เป็ นแหล่งเพาะปลูกและเผยแพร่ความดีท่ี
ยอดเยีย่ ม ได้บญ
ุ สองต่อ คือได้ความสุขใจจากการให้ทาน แล้วยังได้แสงสว่างแห่งธรรม
คือปัญญา นําพาชีวติ ให้ไปสู่ทด่ี ี ทีง่ าม ทีส่ ุข ทีเ่ จริญ
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ศีลคือการละเว้นจากการเบียดเบียนผูอ้ น่ื ดังทีไ่ ด้แสดงไว้ในเบื้องต้นว่า เวลาทํามาหากิน
เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพือ่ ดูแลร่างกาย ต้องดํารงอยู่ในกรอบของศีลธรรม คือไม่เบียดเบียน
ผูอ้ น่ื ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พูดปดมดเท็จ ไม่เสพ
สุรายาเมา
ภาวนาคือการฝึ กอบรมจิตใจให้สุขสงบเกิดปัญญา ให้รู้เท่าทันในสภาวธรรมทัง้ หลาย
แบ่งเป็ น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑. สมถภาวนา ๒. วิปสั สนาภาวนา คือการทําให้มสี มาธิและมี
ปัญญา ถ้าจิตมีสมาธิคอื ความสงบแล้ว การเจริญปัญญาจะเป็ นไปได้อย่างง่ายดาย
เพราะจิตทีส่ งบเป็ นจิตทีม่ เี หตุมผี ล ปัญญาคือเรื่องของเหตุของผล เรื่องจริง ต้องอาศัย
ปัญญาซึง่ เป็ นองค์ของมรรคเพือ่ กําหนดรู้ทกุ ข์ รู้วา่ เมือ่ เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้อง
ตายเป็ นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากของรักของชอบเป็ นธรรมดา ต้องพบกับสิง่ ทีไ่ ม่
ปรารถนาเป็ นธรรมดา เป็ นสิง่ ทีท่ กุ สัตว์ทกุ บุคคลเมือ่ เกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้ว ไม่วา่ จะเป็ น
พระพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันต์ หรือเป็ นปุถชุ นคนธรรมดาสามัญอย่างเราอย่างท่าน ก็
จะต้องประสบกับสิง่ เหล่านี้ดว้ ยกันทัง้ นัน้
การประสบกับสิง่ เหล่านี้เป็ นไปได้ ๒ ลักษณะด้วยกัน คือประสบแบบมีความทุกข์ กับ
ประสบแบบไม่มคี วามทุกข์ ถ้ามีปญั ญา ยอมรับความจริงของสิง่ เหล่านี้ เช่นเกิดมาแล้วก็
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ไม่ฝืน ไม่ขดั ขวาง ยอมรับความเป็ นจริง ปลงได้ ก็จะไม่ทกุ ข์
เพราะละความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายได้ เช่นพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์
ท่านไม่หวันไหวกั
่
บการแก่ การเจ็บ การตาย การพลัดพรากจากของรักของชอบ การที่
จะต้องประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ เพราะจิตใจของท่านเป็ นอุเบกขา ท่านปลงได้ ท่านวางได้
ท่านปล่อยวางได้ แก่ก็ยอมรับความแก่ เจ็บก็ยอมรับความเจ็บ ตายก็ยอมรับความตาย
เพราะเป็ นสิง่ ทีห่ นีไม่พน้ นี่คอื การมองโลกด้วยปัญญา มองสภาพความเป็ นจริงด้วย
ปัญญา มองแล้วปล่อยวาง ไม่ฝืน ไม่ต่อสู ้ ไม่มคี วามอยากทีจ่ ะอยู่ไปนานๆ อยากจะไม่
แก่ อยากจะไม่เจ็บ อยากจะไม่พลัดพรากจากของรักของชอบ เมือ่ ยอมรับความจริงแล้ว
จิตใจก็จะไม่ทกุ ข์ มีความพอใจกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ ยินดีกบั สิง่ ทีไ่ ด้รบั นี่คอื ปัญญา มีปญั ญาก็
ปล่อยวางตัณหาทัง้ ๓ ได้
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จิตทีม่ สี มาธิมปี ญั ญาเป็ นจิตทีม่ คี วามสงบ มีความสุข มีความอิม่ ความพอ จิตไม่หวิ โหย
เพราะไม่มตี ณั หา เหตุทพ่ี วกเรายังมีความหิวอยู่กบั รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะอยู่
ยังอยากออกไปเทีย่ วดูหนังดูละคร ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง ไปงานสังคมอยู่ ก็เพราะว่ายังมี
ความหิวอยู่ จิตยังไม่อม่ิ จิตยังไม่พอ เหตุทจ่ี ติ ยังไม่อม่ิ ไม่พอ เพราะว่ายังไม่ได้เจริญ
มรรคให้สมบูรณ์นนั ่ เอง มรรคก็คอื ทาน ศีล ภาวนา คือการนัง่ ไหว้พระสวดมนต์ ทําจิต
ให้สงบ แล้วเจริญปัญญาให้เห็นสภาพความเป็ นจริงของโลกว่า เป็ น อนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา มีการเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย เป็ นธรรมดาหลีกเลีย่ งไม่ได้ พระพุทธองค์
ทรงสอนให้เจริญมรรคให้มาก คือต้องทําบุญทําทานให้มาก รักษาศีลให้มาก ไหว้พระ
สวดมนต์ให้มาก นัง่ ทําสมาธิให้มาก และเจริญวิปสั สนาปัญญาให้มาก ให้มองทุกสิง่ ทุก
อย่างไม่วา่ ข้างในหรือข้างนอกว่าเป็ นของไม่เทีย่ งทัง้ นัน้
ข้างนอกก็คอื สิง่ ต่างๆทีม่ าสัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ข้างในก็คอื อารมณ์ต่างๆทีม่ ี
อยู่ในใจ เช่นความโกรธ ความโลภ ความหลง ความดีใจ ความเสียใจ ให้ใช้ปญั ญาดู
อารมณ์เหล่านี้ แล้วก็ปล่อยวางตามความเป็ นจริง อย่าไปเดือดร้อนกับอารมณ์ทงั้ หลาย
เวลาเกิดความทุกข์ใจก็ไม่ตอ้ งเดือดร้อน ทําใจให้เป็ นอุเบกขาด้วยปัญญา ว่าความทุกข์น้ ี
เดีย๋ วก็ดบั เดีย๋ วก็ผ่านไป เช่นเดียวกับความสุข เกิดขึ้นมาเดีย๋ วก็ดบั ไป ทุกสิง่ ทุกอย่าง
ไม่จรี งั ถาวร ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง ผูม้ สี ติมปี ญั ญาย่อมรู้จกั การวางเฉย
การปล่อยวาง รู้จกั คําว่าช่างมัน ไม่เดือดร้อน ถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อน ช่างมันเสีย
บ้าง เรื่องไหนพอจะทําได้ แก้ไขได้ ก็ทาํ ไป แก้ไขไป แต่อย่าไปคิดว่าจะแก้ไขทุกสิง่ ทุก
อย่างได้ แม้แต่พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ท่านยังไม่แก้ไขทุกสิง่ ทุกอย่างเลย แม้แต่ชวี ติ
ของท่าน ท่านยังไม่แก้ไขเลย ท่านปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติ ไม่สบายมียากินก็กนิ ไป
หายก็หาย ไม่หายก็ยอมรับตามความเป็ นจริง
ถ้ายอมรับความเป็ นจริงแล้วจะไม่ทกุ ข์ จะอยู่เหนือความทุกข์ได้ นี่คอื ภารกิจในพระ
อริยสัจ ๔ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลายได้กระทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังทีพ่ ระ
พุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า ทุกข์ท่จี ะต้องกําหนดรู ้ เราได้กาํ หนดรู แ้ ล้ว สมุทยั ที่จะต้องละ
เราได้ละแล้ว นิ โรธที่จะต้องทําให้แจ้ง เราได้ทาํ ให้แจ้งแล้ว มรรคที่จะต้องเจริญให้มาก
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เราได้เจริญอย่างสมบูรณ์แล้ว นี่คอื ภารกิจทางด้านจิตใจของมนุษย์ ถ้าสามารถปฏิบตั ิ
ภารกิจทัง้ ๔ นี้ได้สาํ เร็จ ก็จะกลายจากปุถชุ นเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มา เป็ นผูท้ อ่ี ยู่เหนือ
ความทุกข์ อยู่เหนือการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย คําตอบของคําถามทีถ่ ามว่าเกิดมาทําไม ก็
คือเกิดมาเพือ่ ทําภารกิจทางด้านร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่
เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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