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คาํนํา 

พระพทุธศาสนาจะยงัคงอยู่คู่กบัโลกเราไปอกีนาน หากเรายงัคงมสีิง่แรกทีส่าํคญัน้ีอยูค่อื 

“ผูรู้ ้ผูป้ฏบิตั ิผูถ้่ายทอด” เป็นผูส้บืทอดพระธรรมวนิยัของพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ผูน้ี้คอื พระอริยสงฆส์าวกผูเ้ป็นแบบอย่างทีม่คีวามประพฤตดิ ี ปฏบิตัดิ ี ปฏบิตัชิอบ 

ดาํเนินรอยตามคาํส ัง่สอนขององคพ์ระศาสดาอย่างเคร่งครดั  

เมือ่ท่านไดศึ้กษาพทุธธรรมจนรูแ้จง้ บรรลธุรรมจากการปฏบิตัจิริง ก็สามารถเผยแผส่ ัง่

สอนถ่ายทอดความจริงในวธิีทีเ่รียบงา่ย ชดัเจน ช่วยใหพ้ทุธบริษทัท ัง้หลายทีพ่รอ้มดว้ย

กาย วาจา ใจ ทีจ่ะศึกษาเลา่เรียน มกีาํลงัศรทัธา เชื่อม ัน่ จติรูซ้ึ้งในคาํสอน นาํไปปฏบิตัิ

ตามจนรูห้นทางแห่งการดบัทกุขท์ีถู่กตอ้ง  

พวกเราคอื “ผูท้ีไ่ดร้บัการถ่ายทอด” คอืสิ่งทีส่องทีจ่ะช่วยจรรโลงพระพทุธศาสนาน้ี จงึ

ตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัทิีเ่คร่งครดัดว้ยเช่นกนั โดยนาํคาํส ัง่สอนทีไ่ดย้นิไดฟ้งั ไดอ่้าน ไดรู้ ้ มา

กล ัน่กรองทบทวนวเิคราะหศึ์กษา ดว้ยความมมุานะ อดทนทีจ่ะปฏบิตัติามใหส้าํเร็จ  

ผูท้ีใ่ฝ่ศึกษาหาทางหลดุพน้ หรือ “ผูท้ีห่ลงทาง” จะใชพ้ระธรรมเทศนาเป็นแผนทีเ่ดนิทาง

แห่งชวีติ เป็นเขม็ทศิชี้ทางเดนิทีถู่กตอ้ง แสงสวา่งแห่งธรรมะจากการทีผู่ป้ฏบิตัหิม ัน่เตมิ

พลงัจากการปฏบิตับูิชา ทาํสมาธิ บาํเพญ็จติตภาวนาอย่างไมห่ยุดหย่อน จะใหแ้สงสวา่ง

แก่ปญัญา จติรูจ้กัการปลอ่ยวาง ดาํเนินอยู่บนทางสายกลางแห่งชวีติ เพือ่ทีจ่ะพบกบั

หนทางทีสุ่ดแห่งทกุขใ์นบ ัน้ปลาย  

พวกเราทกุคนมที ัง้ “ผูรู้”้ และ “ผูห้ลง” ยงัยดึม ัน่ทีจ่ะช่วยเหลอืใหก้าํลงัใจแก่กนัในการที่

จะสรา้งแสงสวา่งแก่ชวีติ เพือ่ผูห้ลงจะไดม้ ี “ดวงตาเหน็ธรรม” เป็นส่วนช่วยสบืทอด

พทุธศาสนาและไดเ้ป็นผูรู้ใ้นสจัธรรมของชวีติไดด้ว้ยตนเองในทีสุ่ด  

      คณะผูจ้ดัทาํ 

พฤษภาคม ๒๕๔๔  
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กณัฑท์ี่ ๓๒ 

สภุาษิต 
๗ มกราคม ๒๕๔๔ 

มสุีภาษติอยู่บทหน่ึงทีว่า่ คารมเป็นต่อ รูปหลอ่เป็นรอง เป็นการเปรียบเทยีบระหวา่ง

รูปร่างหนา้ตาทีส่วยงามกบัวาจาทีส่วยงาม วา่สิง่ไหนเป็นสิง่ทีน่่าดงึดูด น่าประทบัใจ

มากกวา่กนั กาลเวลาก็ไดพ้สูิจนแ์ลว้วา่วาจาทีส่วยงามนัน้ เป็นสิง่ทีม่คีวามหมายมากกวา่

รูปร่างหนา้ตาทีส่วยงาม เพราะเหตใุดจงึเป็นเช่นนัน้ เพราะวา่รูปร่างหนา้ตาทีส่วยงามนัน้ 

เมือ่เหน็ครัง้แรกก็เป็นทีป่ระทบัใจ แต่ถา้ไดเ้หน็บ่อยๆเขา้ จะเกดิความเคยชนิ เกดิความ

จาํเจ แลว้ก็เกดิความเบือ่หน่ายขึ้นมาได ้ เหมอืนกบัอาหารทีร่บัประทาน ชนิดไหนทีเ่รา

ชอบแต่ถา้ตอ้งทานซํา้ซากอยู่ทกุๆวนั มนัก็เกดิความเบือ่หน่ายได ้แต่ตรงกนัขา้มกบัวาจา

ทีส่วยงาม ทกุครัง้ทีเ่ราฟงัเราจะเกดิความประทบัใจ ไมว่า่คร ัง้แรก ครัง้ทีส่อง ครัง้ทีส่าม 

หรือกี่คร ัง้ก็ตาม เพราะวา่สิง่ทีพู่ดนัน้เป็นสิง่ทีด่งีาม เป็นสิง่ทีน่่าฟงั ฟงัแลว้ก็เกดิความชื่น

อก ชื่นใจ สบายใจ  

เรื่องของรูปร่างหนา้ตานัน้ มกีารเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลา เมือ่อายุมากขึ้นหนา้ตาที่

เคยสวยงามก็จะค่อยๆเสือ่มลง ค่อยๆเหีย่วลง ผวิหนงัก็จะเหีย่วย่น ผมก็จะกลายเป็นสี

ขาว รูปร่างทีม่ทีรวดทรงย่อมหมดไปตามอายุขยั ส่วนวาจานัน้ไมไ่ดแ้ก่ไปตามวยั ไมไ่ด ้

แก่ไปตามเวลา ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลง ไม่ไดท้รุดโทรมไปตามกาลเวลา ถา้พูดดคีวาม

สวยงามก็จะปรากฏขึ้นเป็นเงาตามตวั ผูท้ีม่วีาจาสวยงามจงึเป็นทีช่ื่นชมยนิดขีองผูท้ีไ่ด ้

ยนิไดฟ้งัตลอดกาล จงึขอใหพ้วกเราจงรกัษาความสวยงามของวาจาใหม้ากกวา่รกัษา

ความสวยงามของร่างกาย รูปร่างหนา้ตาเป็นสิง่ทีฝื่นธรรมชาตไิมไ่ด ้ จะตอ้งเป็นไปตาม

กาลตามเวลา จะค่อยๆแก่ลงไปเรื่อยๆ ความสวยงามทีเ่คยมใีนวยัหนุ่มสาวก็จะค่อยๆ

หมดไป  
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วาจาทีส่วยงามนัน้ไมไ่ดเ้สือ่มไปกบักาลเวลา แต่ขึ้นอยู่กบัผูพู้ดวา่มสีตหิรือเปลา่ รูว้า่

กาํลงัพูดอะไรอยู่หรือเปลา่ รูว้า่เป็นสิง่ทีค่วรพูดหรือเปลา่ ถา้มสีตแิละรูจ้กัแยกแยะวา่

คาํพูดทีส่วยงามนัน้เป็นอย่างไร ผูพู้ดจะสามารถรกัษาวาจาทีส่วยงามไปไดต้ลอดชวีติ

เลยทเีดยีว คาํพูดทีส่วยงามเรียกวา่สุภาษติ ประกอบไปดว้ย ๑. สจัจะ ความจริง ๒. 

สภุาพ ออ่นโยน ๓. มีคุณประโยชน์ มีสาระ ๔. ประกอบไปดว้ยความเมตตา ๕. ถูก

กาลเทศะ  

๑. สจัจะ ความจริง เวลาจะพูดอะไรตอ้งมสีตพิจิารณาก่อน วา่สิง่ทีจ่ะพูดนัน้เป็นความ

จริงหรือเปลา่ ถา้ไมเ่ป็นความจริงก็อย่าพูดออกไป ใหน่ิ้งเสยี หรือปฏเิสธไปดว้ยคาํสุภาพ

วา่ขอไมพู่ดเรื่องน้ี ไมจ่าํเป็นตอ้งพูดคาํเทจ็ จะทาํใหเ้ราไมส่วยงาม ลดคุณค่าในตวัเราลง

ไป คุณค่าของคนอยู่ทีค่าํพูด ดงัในนิทานอสีปเรื่องเดก็เลี้ยงแกะ ครัง้แรกก็ไปหลอกวา่มี

หมาป่ามากดัฝูงแกะ พอคนไดย้นิก็วิง่มาช่วย พอรูว้า่ถูกเดก็เลี้ยงแกะหลอกคนทีว่ ิง่มา

ช่วยก็เกดิความเสยีใจและไมพ่อใจ คาํพูดของเดก็เลี้ยงแกะต่อไปจงึไมม่คีวามหมาย ไม่

มคุีณค่า ต่อมาเวลามหีมาป่ามาทาํรา้ยฝูงแกะเขาก็ตะโกนขอความช่วยเหลอื แต่คราวน้ี

ไมม่ใีครเชื่อ ไมม่ใีครฟงั ไมม่ใีครใหค้วามช่วยเหลอื เพราะกลวัจะถูกหลอกอกี นิทาน

เรื่องน้ีสอนใหเ้หน็โทษของการพูดปดมดเทจ็  

๒. สภุาพ ออ่นโยน คาํสุภาพนัน้เวลาใครไดย้นิไดฟ้งัก็เกดิความสบายใจ ตรงกนัขา้มกบั

คาํหยาบคาย ใครไดย้นิไดฟ้งัก็ไมส่บายใจ เป็นการส่อใหเ้หน็ถงึนิสยัสนัดาน ฐานะ

ตระกูลวา่สูงหรือตํา่ ดหีรือช ัว่ ผูท้ีม่วีาจาสุภาพเป็นผูสู้งเป็นผูป้ระเสริฐ ผูท้ีพู่ดคาํหยาบ

คายเป็นคนตํา่ทราม เวลาพูดอะไรตอ้งระวงั อย่าพูดคาํหยาบ ใหพู้ดคาํทีสุ่ภาพ  

๓. มีคุณประโยชน์ มีสาระ ควรคาํนึงทกุครัง้ทีจ่ะพูดวา่มปีระโยชน ์มสีาระหรือไม ่มโีทษ

หรือไม ่ถา้มโีทษก็อย่าไปพูด ถา้มคุีณมปีระโยชนจ์งึค่อยพูดออกไป  

๔. ประกอบไปดว้ยความเมตตา ความเมตตาหมายถงึไมตรีจติ ไมอ่าฆาตพยาบาท ไม่

เกลยีดชงั ไมโ่กรธแคน้ เวลามคีวามโกรธอย่าพูดอะไรออกไป เพราะมกัจะพูดคาํทีไ่ม่

สวยงาม ไมสุ่ภาพ เวลาทีค่นโกรธพูดจะไมม่ใีครอยากจะฟงั มแีต่อยากจะเดนิหนี 
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เพราะวา่เป็นคาํพูดทีอ่อกมาจากอารมณ์ทีเ่คยีดแคน้ เป็นคาํพูดทีไ่มน่่าฟงั ทาํใหค้นฟงัมี

อารมณ์โกรธแคน้ตอบโตก้ลบัมา การรกัษาวาจาทีส่วยงามนัน้จงึขึ้นอยู่กบัความมเีมตตา 

ควรเจริญเมตตาอยู่เสมอๆ มองทกุคนวา่เป็นพี ่ เป็นนอ้ง เป็นเพือ่นเกดิแก่เจ็บตาย

ดว้ยกนั มอีะไรก็พูดกนัได ้ เวลามคีวามโกรธความเคยีดแคน้ครอบงาํอยู่ อย่าเพิง่ไปพูด

กบัใคร ใหส้งบสตอิารมณ์ใหด้เีสยีก่อน รอใหจ้ติใจเป็นปกต ิ เป็นจติใจทีม่เีหตมุผีลเสยี

ก่อนแลว้จงึค่อยพูดออกไป ถา้พูดออกไปในขณะทีม่คีวามโกรธ ความเกลยีด 

ความแคน้แลว้ จะเสยีคนได ้พูดไปแลว้จะเสยีใจภายหลงั ควรจาํใส่ใจอยู่เสมอวา่ กอ่น

พูดเราเป็นนายของคาํพูดเรา พูดไปแลว้คาํพูดเป็นนายเรา  

๕. ถูกกาลเทศะ คอืรูจ้กัเวลาทีค่วรจะพูดหรือไมพู่ด ถา้พูดไปแลว้ไมเ่กดิประโยชน ์หรือ

เกดิโทษ ก็ควรน่ิงเสยี รอโอกาสทีเ่หมาะทีค่วรแลว้ค่อยพูดจะดกีวา่  

การรกัษาวาจาทีส่วยงามจงึตอ้งมสีตริะลกึรูอ้ยู่เสมอๆ ก่อนจะพูดตอ้งรูว้า่กาํลงัจะพูด

อะไร ตอ้งรูว้า่ขณะน้ีมคีวามโกรธหรือเปลา่ ถา้มอีารมณ์โกรธอารมณ์แคน้อยู่ ก็อย่าเพิง่

พูด ใหห้ยุดไวก่้อน รอใหส้บายใจแลว้ค่อยพูดก็ได ้ ไมต่อ้งรีบรอ้น มเีวลาเยอะแยะไปที่

จะพูดกนัได ้ เวลาพูดดว้ยความสบายใจ คนฟงัก็ฟงัดว้ยความสบายใจ ย่อมรบัเหตรุบั

ผลได ้เวลาทีพ่่อแมจ่ะส ัง่สอนลูกนัน้ ขอใหท้าํในขณะทีม่คีวามสบายใจ อย่าไปดุ อย่าไป

ด่าลูกในขณะทีม่คีวามโกรธ เพราะตอนนัน้จะเป็นการเอาแพเ้อาชนะกนั ลูกจะไมย่อมรบั 

เพราะรูว้า่กาํลงัใชอ้ารมณ์อยู่ ไมไ่ดใ้ชเ้หตุผล สิง่ทีพ่่อแมพู่ดจะไมม่นีํา้หนกั เพราะไมม่ี

เหตไุมม่ผีล มแีต่อารมณ์ เวลาสอนจงึตอ้งสอนดว้ยเหตดุว้ยผล คาํสอนของพ่อแมจ่ะมี

นํา้หนกัต่อเมือ่มเีหตมุผีลและการกระทาํของผูส้อนก็ตอ้งสอดคลอ้งกบัสิง่ทีส่อนดว้ย  

ถา้ไมอ่ยากใหลู้กสูบบหุรี่ ไมอ่ยากใหลู้กกนิเหลา้เมายา ไมอ่ยากใหลู้กเทีย่วเตร่ ไมอ่ยาก

ใหลู้กเลน่การพนนั ตวัเราก็ตอ้งทาํอย่างนัน้ดว้ย เราตอ้งไมสู่บบหุรี่ เราตอ้งไมเ่สพสุรา 

เราตอ้งไมเ่ทีย่วเตร่ เราตอ้งไมเ่ลน่การพนนั ถา้เรายงัทาํสิง่เหลา่น้ีอยู่ลูกก็จะไมเ่ชื่อฟงัเรา 

เพราะวา่สิง่ทีเ่ราตอ้งการใหเ้ขาทาํนัน้ตวัเราเองยงัทาํไมไ่ดเ้ลย เมือ่ตวัเราเองยงัทาํไมไ่ด ้

แลว้จะใหค้นอืน่ทาํตามคาํสอนเราไดอ้ย่างไร มนัก็เหมอืนกบัแมปู่สอนลูกปู แมปู่เหน็ลูก

ปูเดนิเฉไปเฉมาก็อยากใหลู้กปูเดนิตรงๆ จงึสอนลูกวา่อย่าเดนิเฉไปเฉมา แต่ตวัแมเ่อง
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ยงัเดนิตรงไมไ่ดเ้ลย แลว้จะใหลู้กเดนิตรงๆไดอ้ย่างไร ถา้อยากจะใหลู้กดาํเนินชวีติไปใน

กรอบทีด่ทีีง่ามตามทาํนองคลองธรรม พ่อแมต่อ้งสอนลูกๆดว้ยความเมตตา ดว้ยเหตุ

ดว้ยผลดว้ยความรูค้วามฉลาด และทาํในสิง่ทีส่อน เวลาสอนควรสอนในขณะทีม่ ี

อารมณ์ด ีใจสบาย อย่าสอนในขณะทีม่อีารมณ์ มคีวามโกรธ เพราะจะไมไ่ดผ้ล  

ถา้อยากจะเป็นทีร่กัทีช่ื่นชมของบคุคลอืน่ๆ ไมว่า่จะเป็นสามขีองเราก็ด ีภรรยาของเราก็ด ี

ลูกของเราก็ด ี มติรสหายของเราก็ดนี ัน้ เราตอ้งเดนิตามสุภาษติทีส่อนวา่ คารมเป็นต่อ 

รูปหลอ่เป็นรอง ไมต่อ้งพะวงถงึเรื่องแต่งหนา้แต่งตวั เรื่องเสื้อผา้อาภรณ์ จะเสยีเงนิไป

เปลา่ๆกบัสิง่ทีไ่มน่่าจะเสยี กบัสิง่ทีไ่มเ่กดิประโยชน ์ ถงึแมจ้ะสวยดว้ยรูปร่างหนา้ตา

เสื้อผา้อาภรณ์ ถา้วาจาไมส่วยงามก็ไมม่ใีครอยากจะเขา้ใกลห้รอก ไมม่ใีครอยากฟงัคาํ

หยาบคาย คาํพูดปดมดเทจ็ คาํพูดทีอ่อกมาจากอารมณ์โกรธแคน้อาฆาตพยาบาทเหลา่น้ี 

ความสวยงามของรูปร่างหนา้ตาจะถูกความไมส่วยงามทางวาจาบดบงัทาํลายไปหมด จง

พยายามสรา้งความสวยงามทีว่าจาเถดิ เพราะวา่วาจาไมเ่สือ่มไปกบักาลกบัเวลา รูปร่าง

หนา้ตามแีต่ทีจ่ะเสือ่มลงไปเรื่อยๆ ผวิหนงัจะเหีย่วลงไปเรื่อยๆ ทาํศลัยกรรมตกแต่งกท็าํ

ไดเ้พยีงครัง้สองครัง้เทา่นัน้เอง แต่ในทีสุ่ดก็ตอ้งแพก้าลเวลา สูไ้มไ่ด ้ การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๓ 

วนัเด็ก 
๑๓ มกราคม ๒๕๔๔ 

วนัน้ีเป็นวนัเดก็แห่งชาต ิตรงกบัวนัเสารท์ี ่๒ ของเดอืนมกราคม ของทกุๆปี ทางการได ้

กาํหนดไวใ้หเ้ป็นวนัเดก็แห่งชาต ิ เพราะเหน็ความสาํคญัของเดก็วา่ต่อไปจะเป็น

ผูป้กครองประเทศชาต ิเดก็ในวนัน้ีจะตอ้งเป็นผูใ้หญ่ในวนัขา้งหนา้ จะเป็นผูใ้หญ่ทีด่ไีดก้็

ตอ้งอาศยัการอบรมส ัง่สอนในสิง่ทีด่ทีีง่ามต ัง้แต่ยงัอยู่ในวยัเดก็ โบราณท่านแสดงไวว้า่ 

ไมอ้อ่นดดังา่ย ไมแ้กด่ดัยาก เดก็ๆเมือ่ไดร้บัการอบรมส ัง่สอนแลว้ สามารถนาํไป

ประพฤตปิฏบิตัไิดง้า่ยกวา่ผูใ้หญ่ เวลาโตแลว้จะส ัง่สอนลาํบากเพราะเป็นเหมอืนไมแ้ก่มี

ความแขง็กระดา้ง ถา้ไปดดัมากๆก็อาจจะหกัได ้ โบราณจงึใหส้ ัง่สอนเดก็ต ัง้แต่ยงั

เยาวว์ยั  

วธิีทีผู่ใ้หญ่จะส ัง่สอนเดก็นัน้ ตอ้งส ัง่สอนดว้ยวาจาและการประพฤตตินเป็นตวัอย่าง ถา้

ส ัง่สอนแต่วาจาอย่างเดยีวแต่ความประพฤตกิลบัเป็นตรงกนัขา้ม เดก็จะไมเ่ชื่อฟงั จะไม่

ทาํตาม เดก็จะดูการประพฤตเิป็นหลกั เพราะวา่การพูดการส ัง่สอนนัน้พูดไปไมก่ี่วนัก็ลมื

แลว้ แต่การกระทาํลมืยาก เวลาเหน็ก็จะประทบัตาประทบัใจไปนาน เวลาส ัง่สอน

ลูกหลานจงึตอ้งดูตวัเองเสยีก่อน วา่ตวัเราเองกระทาํในสิง่ทีเ่ราส ัง่สอนลูกหลานใหก้ระทาํ

หรือเปลา่ เช่นอยากใหลู้กหลานเป็นเดก็ด ี ไมข่อ้งเกี่ยวกบัสิง่มอมเมาอบายมขุท ัง้หลาย 

เช่นการเสพสุรายาเมา การเลน่การพนนั การเทีย่วเตร่ ความเกยีจครา้น ถา้เพยีงแต่สอน

บอกลูกวา่อย่าไปกนิเหลา้เมายานะ อย่าไปเลน่การพนนันะ อย่าไปเทีย่วเตร่นะ อย่าเป็น

คนเกยีจครา้นนะ แต่ผูส้ ัง่สอนกลบักลายเป็นคนทาํเสยีเอง เลน่การพนนัเสยีเอง เสพสุรา

เสยีเอง เทีย่วเตร่เสยีเอง เป็นคนเกยีจครา้นเสยีเอง ถา้เป็นเช่นน้ีจะส ัง่สอนไปเท่าไรเดก็ก็

จะไมเ่ชื่อไมฟ่งั เพราะวา่เดก็จะดูตวัอย่างจากพ่อแมผู่ใ้หญ่นัน่เอง พ่อแมผู่ใ้หญ่เปรยีบ

เหมอืนเป็นแมพ่มิพข์องลูกๆ พ่อแมเ่ป็นอย่างไรลูกๆมกัเป็นอย่างนัน้ ลูกไมห้ลน่ไม่ไกล

ตน้  
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การส ัง่สอนจงึควรส ัง่สอนท ัง้ทางวาจาและการกระทาํใหเ้หน็เป็นตวัอย่าง การส ัง่สอนทาง

วาจาก็สาํคญั ตอ้งคอยบอก คอยอธิบายถงึเหตผุลวา่ทาํไมจะตอ้งทาํในสิง่เหลา่น้ี ทาํไม

ถงึไมใ่หท้าํในสิง่เหลา่นัน้ ทกุสิง่ทกุอย่างอธิบายไดด้ว้ยเหตดุว้ยผล การกระทาํเป็นเหตุ

นาํมาไดท้ ัง้ความสุขความเจริญ นาํมาไดท้ ัง้ความทกุขแ์ละความเสือ่มเสยี ขึ้นอยู่กบัวา่

การกระทาํนัน้กระทาํไปในทศิทางใด พระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงไวว้า่ อบายมขุเป็นทางสู่

ความเสื่อมเสยี อบายแปลวา่ภพภูมทิีม่แีต่ความทกุขค์วามยากลาํบาก เป็นทีอ่ยู่ของ 

เดรจัฉาน เปรต อสูรกาย และสตัวน์รก มขุแปลวา่ทวาร ประตู ทางเขา้ ผูใ้ดทีไ่ป

เกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุก็เป็นผูเ้ขา้ไปสู่อบายภูม ิไปสู่ความเสื่อมเสยีท ัง้หลายนัน่เอง  

ถา้ปรารถนาจะใหลู้กๆเป็นคนด ีผูป้กครองตอ้งทาํตวัใหเ้ป็นตวัอย่างทีด่ ีอยากจะใหลู้กๆ

เป็นเดก็ทีพู่ดจาแต่คาํสุภาพไมพู่ดคาํหยาบ เวลาอยู่ต่อหนา้เดก็ตอ้งคอยดูวา่เรากาํลงัพูด

อะไรอยู่ อย่าพูดคาํหยาบต่อหนา้เดก็ ควรพูดจาใหสุ้ภาพเรียบรอ้ย เดก็จะไดเ้อาไปเป็น

ตวัอย่าง ถา้อยากใหลู้กๆเป็นเดก็ทีม่สีมัมาคารวะ มคีวามเคารพ มคีวามกตญั�ูกตเวท ี

ผูใ้หญ่ก็ตอ้งทาํตวัเป็นตวัอย่าง ตอ้งมสีมัมาคารวะ มคีวามกตญั�ูกตเวททีดแทน

พระคุณของท่านผูม้อีปุการคุณท ัง้หลาย เลี้ยงดูบดิามารดาอย่างด ี เมือ่ไดส้อนและ

กระทาํเป็นตวัอย่างแลว้ ลูกๆก็จะเจริญรอยตาม เมือ่เราเลี้ยงดูบดิามารดาอย่างด ี มี

ความเคารพต่อบดิามารดา ต่อผูห้ลกัผูใ้หญ่ ลูกๆจะมคีวามเคารพในตวัเรา มคีวาม

กตญั�ูกตเวท ี จะเลี้ยงดูเราในยามแก่เฒ่า เพราะผูใ้หญ่ไดท้าํเป็นตวัอย่างใหเ้ดก็ๆได ้

เหน็ เป็นตวัอย่างทีป่ระทบัใจเดก็ เดก็ๆมกัชอบทาํตามพ่อแม ่ 

ถา้รกัลูก อยากจะใหลู้กเป็นคนด ี ตอ้งพยายามส ัง่สอนท ัง้ทางวาจาและประพฤตตินเป็น

ตวัอย่าง ถา้ทาํสิง่เหลา่น้ีไดแ้ลว้เชื่อไดว้า่ลูกๆจะเป็นคนดต่ีอไป ยกเวน้ลูกทีม่กีรรมตดิตวั

มามาก คอืในอดตีชาตไิดก้ระทาํแต่สิง่ทีไ่มด่ไีมง่ามจนฝงัลกึลงไปในสนัดาน ถา้เป็น

เช่นน้ีก็จะลาํบากหน่อย จะส ัง่สอนอย่างไรก็ไมส่ามารถรบัไปประพฤตปิฏบิตัติามได ้

เหมือนกบัสาดน้ําใสห่ลงัสนุัข สาดไปเทา่ไหร่กจ็ะสลดัทิ้งหมด ตอ้งยอมรบัเรื่องของ

วบิากกรรม วา่สตัวท์ ัง้หลายมกีรรมเป็นของๆตน จะทาํกรรมอนัใดไว ้ ดหีรือช ัว่ จะตอ้ง

เป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้  
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เวลาอยากใหลู้กเป็นคนด ี ทาํความดใีหเ้ขาเหน็เป็นตวัอย่าง แต่ทาํเท่าไร ก็ไมส่ามารถที่

จะซมึซาบเขา้ไปในจติใจของเขาได ้ เพราะจติใจของเขาหนาทบึไปดว้ยโมหะอวชิชา ความ

โลภ ความโกรธ ความหลงครอบงาํอยู่อย่างหนาแน่น ส ัง่สอนอย่างไรก็ไมเ่ชื่อไมฟ่งั ชอบ

กระทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม ถา้เป็นเช่นน้ีแลว้พ่อแมอ่ย่าไปเสยีใจ ใหท้าํความเขา้ใจวา่ไดท้าํ

หนา้ทีด่ทีีสุ่ดแลว้ ลูกเขารบัไดเ้ท่าไรก็เป็นเรื่องของเขา เหมอืนกบัเวลาเอาสิง่ของไปแจก 

ถา้ผูร้บัไมย่นิดทีีจ่ะรบั เราก็ไมเ่สยีใจ เอาของเก็บไวใ้ชป้ระโยชนอ์ย่างอืน่ หรือเอาไปให ้

ผูอ้ืน่ก็ได ้เมือ่ผูร้บัไมย่นิดจีะรบัก็ไมต่อ้งไปยดัเยยีดใหก้บัเขา ไม่เกดิประโยชนอ์ะไร  

อย่ารกัลูกจนเกดิความเศรา้โศกเสยีใจ เวลาลูกไมเ่ป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการใหเ้ป็น เรา

ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่เป็นกรรมของเขา เราไมม่อีาํนาจไปฝืน มนัเป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือวสิยัเรา 

เราแกใ้หเ้ขาไมไ่ด ้ เราตอ้งทาํใจเท่านัน้เอง แต่เราจะคอยดูแลช่วยเหลอืเขาเท่าทีเ่ราจะทาํ

ได ้ เช่นถา้เขาเกิดตกทกุขไ์ดย้าก ไปตดิคุกตดิตะราง เราก็ไปเยีย่มไปดูแลเขา ส่งนํา้ส่ง

อาหารใหก้บัเขา ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วยก็ดูแลรกัษาพยาบาลเขาไป แต่ไมต่อ้งใหเ้งนิใหท้อง

มากมายเกนิความจาํเป็น ถา้เขาไมรู่จ้กัใชเ้งนิใชท้องใหเ้ป็นประโยชน ์ เงนิทองจะ

กลายเป็นเครื่องทาํลายเขาถา้เอาไปเลน่การพนนั เอาไปเทีย่วเตร่ เอาไปเสพสุรายาเมา 

เป็นการเสยีเงนิเสยีทอง ทีเ่ราอตุส่าหห์ามาไดด้ว้ยความยากลาํบากไปโดยเปลา่ประโยชน ์

เวลาทีเ่ขาช่วยตวัเองไมไ่ด ้ เช่นในยามเจ็บไขไ้ดป่้วย เลี้ยงดูปากทอ้งของตวัเองไมไ่ด ้ ก็

ตอ้งเป็นภาระของเราทีจ่ะตอ้งใหค้วามเมตตากรุณา ถอืวา่เป็นการทาํบญุทาํกศุล แต่จติ

ตอ้งเป็นอเุบกขา ตอ้งรูจ้กัปลอ่ยวาง ตอ้งยอมรบัความจริง วา่เขาเป็นอย่างน้ี เราทาํได ้

เท่าน้ี ถา้เขาไมช่่วยตวัเขาเอง ก็ไมม่ใีครจะช่วยเขาได ้ แมแ้ต่พระพทุธเจา้พระอรหนัตก์็

ช่วยเขาไมไ่ด ้เพราะเป็นเรื่องของกรรม  

น่ีคอืเรื่องของการดูแลอบรมส ัง่สอนลูกๆหลานๆ ผูป้กครองตอ้งเลี้ยงดูจนกวา่ลูกหลาน

จะช่วยเหลอืตวัเขาเองได ้ ใหว้ชิาความรู ้ ใหเ้รียนหนงัสอืเท่าทีเ่ขาสามารถจะเรียนได ้

เรียนไดแ้ค่ไหนก็ส่งเขาไป ถา้เขาเรียนไมไ่ดม้นัก็เป็นกรรมของเขา เขาจะเป็นอย่างไร ก็

ตอ้งเป็นไปตามเหตตุามปจัจยั ทาํดกีจ็ะไดร้บัผลดตีามมา ทาํไมด่กี็ตอ้งรบักรรมไป พ่อ
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แมต่อ้งรูจ้กัทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ไปเศรา้โศกเสยีใจ ไปทกุข ์ ไปกงัวลกบัเขา มนัก็ไม่

แกป้ญัหาของเขาได ้การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๔ 

ทาํบญุแผ่นดินไทย 
๑๔ มกราคม ๒๕๔๔ 

วนัน้ีเป็นวนัทาํบญุแผ่นดนิไทย ทกุๆวนัอาทติยท์ี ่ ๒ ของเดอืนมกราคมในปีน้ีตรงกบั

วนัที ่ ๑๔ มกราคม ทางวดัญาณสงัวราราม วรมหาวหิาร ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ไดจ้ดั

พธิีทาํบญุเพือ่แผ่นดนิไทย โดยนิมนตพ์ระภกิษุจากวดัต่างๆ ในจงัหวดัชลบรุีและใน

จงัหวดัระยอง มารบัสงัฆทานจาํนวน ๙๙๙ รูป โดยมสีมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็

พระสงัฆราช ทรงเป็นประธานในพธิีถวายสงัฆทานน้ี เจตนารมณ์เพือ่ทีจ่ะอทุศิส่วนบญุ

ส่วนกศุลใหแ้ก่บรรพบรุุษ นกัต่อสู ้ นกัรบชาวไทยท ัง้หลาย ทีไ่ดช่้วยกนัรกัษาปกป้อง

แผ่นดนิไทยมา ใหเ้ราไดอ้ยู่เป็นอสิระเป็นไทยจนกระท ัง่ทกุวนัน้ี พวกเราท ัง้หลายเปรยีบ

เหมอืนกบัเป็นลูกหลานของท่าน มคีวามสาํนึกในพระคุณของท่านเหลา่น้ี จงึไดร่้วมจติ

ร่วมใจกนัมาทีว่ดัวนัน้ีเพือ่ทาํบญุถวายสงัฆทาน แลว้อทุศิส่วนบญุส่วนกศุลน้ีใหก้บัท่าน

ทีล่ว่งลบัไปแลว้  

การทาํบญุอทุศิส่วนบญุส่วนกศุลใหก้บัผูล้ว่งลบัไปแลว้ ถา้ผูล้ว่งลบัไปแลว้ไปเกดิใน

สุคต ิ คอืไปเป็นมนุษยก์็ด ี เป็นเทวดา เป็นพรหม หรือเป็นพระอริยบคุคลก็ด ี ท่านจะ

ไมไ่ดร้บับญุอทุศิของเรา เพราะวา่ท่านมบีญุมากกวา่บญุทีเ่ราอทุศิไปใหท้่าน ถา้ทา่น

ทราบท่านจะอนุโมทนาบญุของเรา ส่วนผูท้ีต่ายไปแลว้ไปสู่นรกไปเป็นอสุรกาย ไปเป็น

เดรจัฉาน พวกน้ีก็ไมไ่ดร้บับญุเหมอืนกนั มอียู่พวกเดยีวทีร่อรบัส่วนบญุของพวกเรา 

คอืพวกเปรต ถา้เราอทุศิส่วนบญุไปใหเ้ขา เขาก็จะไดร้บั แต่ถา้ไมม่ใีครรอรบั บญุส่วนน้ี

จะไปไหน บญุส่วนน้ีมนัก็กลบัมาหาเรา มนัยงัเป็นของๆเราอยู่ เหมอืนกบัเวลาทีเ่ราแจก

เงนิใหค้นอืน่ แต่ไมม่ใีครรบัเงนิน้ี เงนิน้ีก็กลบัมาหาเรา  

เรื่องการอทุศิส่วนบญุนัน้มคีวามเป็นมาต ัง้แต่ในสมยัพทุธกาล คอืมพีระเจา้แผ่นดนิอยู่

พระองคห์น่ึง ท่านมปีญัหาในยามคํา่คนือยูค่นืหน่ึง คอืไมท่ราบวา่มเีสยีงอะไรรอ้งดงัล ัน่
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อยู่ในหอ้งบรรทมของพระองค ์ ทาํใหท้่านไมส่ามารถบรรทมหลบัได ้ ท่านก็เลยไปกราบ

ทูลถามพระพทุธเจา้ในวนัรุ่งขึ้น วา่เป็นเพราะเหตอุนัใดจงึมเีสยีงรอ้งดงัในหอ้งบรรทม

ของพระองค ์ พระพทุธองคท์รงกราบทูลพระเจา้แผ่นดนิพระองคน้ี์วา่ ผูท้ีม่าส่งเสยีงรอ้ง

นัน้เป็นดวงวญิญาณของอาํมาตยข์องท่านนัน่เอง แต่ไมใ่ช่อาํมาตยใ์นชาตน้ีิ เป็นใน

อดตีชาตทิีท่่านไดเ้ป็นพระเจา้แผ่นดนิ ท่านมอีาํมาตยค์อยรบัใชท้่านอยู่คนหน่ึง ท่านทรง

โปรดใชอ้มาตยค์นน้ีใหไ้ปทาํบญุแทนท่าน คอืท่านจะใหเ้งนิเขาแลว้รบัส ัง่ใหเ้อาไปซื้อขา้ว

ซื้อของไปทาํบญุถวายพระ ทน้ีีอาํมาตยค์นน้ียงัเป็นคนใจตํา่อยู่ มคีวามโลภก็เลยยกัยอก

เอาเงนิบางส่วนไป  

เมือ่อาํมาตยค์นน้ีตายไปก็ไปเสวยกรรมอยู่ในนรก พอหมดกรรมไดพ้น้จากนรกก็มาเป็น

เปรต ซึง่เปรียบเหมอืนกบัคนทีถู่กขงัอยู่ในคุก พอออกมาจากคุกก็ไมม่งีานทาํ ไมม่เีงนิ

ทอง จงึนึกถงึคนทีเ่คยรูจ้กักนั ก็เลยนึกถงึพระเจา้แผ่นดนิพระองคน้ี์ทีเ่ป็นเจา้นายเก่า 

จงึมาหาเพือ่ทีจ่ะขอส่วนบญุ น่ีคอืเรื่องทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงเลา่ใหพ้ระเจา้แผ่นดนิ

พระองคน้ี์ฟงั พระเจา้แผ่นดนิจงึทูลถามวา่จะใหท้าํอย่างไร พระพทุธเจา้ทรงทูลตอบไป

วา่ ใหท้าํบญุถวายทานใหก้บัพระภกิษุสงฆ ์ แลว้ก็กรวดนํา้อทุศิส่วนบญุส่วนกศุลใหก้บั

เปรตตนน้ีไป  

น่ีก็คอืความเป็นมาของเรื่องการทาํบญุอทุศิส่วนบญุส่วนกศุลใหก้บัผูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ แต่

บญุอทุศินัน้เป็นบญุส่วนนอ้ย อทุศิไดเ้พยีงเสี้ยวเดยีวเท่านัน้เอง สมมตุทิาํบญุ ๑๐๐ 

บาท อทุศิไดเ้พยีงบาทเดยีว เป็นเพยีงค่ารถค่าราเพือ่ทีจ่ะไดไ้ปผุดไปเกดิต่อไปเท่า

นัน้เอง ไมไ่ดเ้ป็นบญุมากมายก่ายกองอะไร ถา้อยากจะมบีญุมากๆ พระพทุธองคท์รง

สอนใหท้าํบญุในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ เพราะวา่เมือ่ตายไปแลว้จะไดอ้าศยับญุเหลา่น้ีพา

ไปสู่สุคต ิ ไปเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทวดา เป็นพรหม เป็นอริยบคุคล แต่ถา้ไมไ่ดท้าํบญุ

เลยมแีต่ทาํบาป ตายไปก็ไปสู่อบาย เป็นเดรจัฉาน เป็นเปรตเป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก 

น่ีคอืเรื่องกรรม ทาํอะไรไว ้ จะตอ้งไดร้บัผลของกรรมนัน้ๆ เพยีงแต่ผลของกรรมอาจจะ

ส่งผลชา้ ไมไ่ดป้รากฏขึ้นในชาตน้ีิ ก็เลยดูเหมอืนวา่ทาํกรรมอะไรไวจ้ะไมม่ผีลตามมา 

เลยทาํใหป้ระมาทได ้ 
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พระพทุธองคจ์งึทรงสอนวา่ จงอย่าประมาทในเรื่องบญุเรื่องกศุล เรื่องบาปเรื่องกรรม 

และอย่าประมาทในเรื่องกาลเวลา เพราะวา่เวลานัน้เป็นของมค่ีา ไหลไปเหมอืนกบั

กระแสนํา้ ไหลไปแลว้ไมไ่หลกลบัมา ชวีติของเราก็เหมอืนกบักระแสนํา้ จะค่อยๆหมด

ไปๆ วนัหน่ึงผ่านไปชวีติก็ส ัน้ลงไปเรื่อยๆ ไมม่ใีครรูว้า่ชวีติของตนจะเหลอือยู่อกีกี่วนั 

สาํหรบับางคนอาจจะเหลอือยู่เพยีงวนัเดยีวก็ได ้วนัน้ีมาทาํบญุแลว้ พอกลบัไปบา้นหวัใจ

วายตายไปก็ม ีพวกเราทกุๆคนก็อยู่ในขา่ยเดยีวกนั จงึไมค่วรประมาท ควรรีบขวนขวาย

ทาํบญุทาํกศุลเสยีในขณะทีย่งัมโีอกาสอยู่  

เรื่องบญุเรื่องกศุลนัน้ไมม่ใีครทาํใหเ้ราได ้ พ่อแมก่็ทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ พระสงฆอ์งคเ์จา้ครูบา

อาจารยก์็ทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ พระพทุธเจา้พระอรหนัตก์็เพยีงแต่เป็นผูส้ ัง่สอน ผูแ้นะนาํชี้ทาง

ใหก้บัเรา เราเป็นผูด้าํเนินเดนิตาม ถา้ทาํตามทีท่่านชี้เราก็จะไปสู่ทีด่งีาม ถา้นัง่อยู่เฉยๆก็

จะไมไ่ปถงึไหน การทาํความด ี การทาํบญุ ทาํกศุล คนอืน่ทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ เราตอ้งทาํเอง 

พระพทุธองคจ์งึสอนใหท้าํความด ี ละความชัว่ ในขณะทีย่งัมกีาํลงัวงัชาอยู่ อย่าไป

ผดัวนัประกนัพรุ่ง เพราะวา่พรุ่งน้ีอาจจะไมม่สีาํหรบัเราก็เป็นได ้ การแสดงเหน็วา่สมควร

แก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๕ 

เกดิ แก ่เจบ็ ตาย 
๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๔ 

สถานทีส่งบสงดัวเิวกตามป่าตามเขานัน้ เป็นสถานทีเ่หมาะสมกบัการเจริญจติตภาวนา 

คอืการทาํจติใหส้งบ ใหรู้แ้จง้เหน็จรงิตามสภาพความเป็นจริงของโลกทีม่าสมัผสักบัจติ

ผ่านทางตา หู จมกู ลิ้น กาย เช่น รูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสั เรียกวา่โลกธรรม 

คอืเป็นของทีม่อียู่ในโลกน้ี เมือ่จติไดม้าเกดิ มาอาศยัร่างกายอนัน้ีแลว้ก็ไดอ้ายตนะ

ภายในท ัง้ ๕ คอื ตา หู จมกู ลิ้น กาย ใชเ้ป็นเครื่องมอืรบักบัอายตนะภายนอก คอืรูป 

เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสัต่างๆ ทีเ่ขา้มาทางทวารเหลา่น้ี เมือ่เขา้มาแลว้จติก็มี

ความรูส้กึนึกคดิกบัสิง่เหลา่นัน้ ทาํใหเ้กดิอารมณ์ เกดิความสุขบา้ง เกดิความทกุขบ์า้ง 

เกดิความไมสุ่ขความไมท่กุขบ์า้งกบัสิง่นัน้ๆ สิง่ไหนทีใ่หค้วามสุขก็เกดิตณัหา ความ

อยากทีจ่ะใหส้ิง่นัน้มอียู่นานๆ ไดส้มัผสักบัสิง่นัน้อยู่เรื่อยๆ สิง่ไหนเป็นของไมถู่กอก

ถูกใจก็มคีวามอยากตรงกนัขา้ม คอือยากใหส้ิง่เหลา่นัน้หายไปหมดไปโดยเร็ว ไม่

อยากจะเขา้ใกล ้ ก็เลยทาํใหจ้ติตอ้งแกวง่ไปแกวง่มาเมือ่ถูกสิง่เหลา่นัน้มากระทบ ทาํให ้

จติไมส่งบไมน่ิ่ง เมือ่จติไมส่งบไมน่ิ่ง จติกม็แีต่ความหวิ มแีต่ความกระหาย กระทบกนั

ไปกระทบกนัมา ส่งเสริมกนัไปส่งเสริมกนัมา ความไมส่งบทาํใหจ้ติหวิ จติหวิก็ยิง่ทาํให ้

จติไมส่งบมากขึ้นไป ทาํใหเ้กดิความอยาก ความขวนขวาย ความคดิความปรุงทีจ่ะหาสิง่

ต่างๆมาใหจ้ตินัน้เกดิความอิม่ เกดิความพอ  

ความหลงของจติทีเ่รียกวา่โมหะอวชิชา เป็นเหตทุาํใหจ้ติออกไปแสวงหาสิง่ทีไ่มใ่ช่เป็น

ความสุขทีแ่ทจ้ริง คอืรูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสัทีจ่ติชอบจติปรารถนา แต่ไมท่ราบ

หรอกวา่ไดม้าเท่าไรก็ไมม่คีวามอิม่ ไมม่คีวามพอ เพราะวา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงของจตินัน้

ตอ้งเกดิจากการสงบระงบัความคดิปรุงแต่งต่างๆของจติ แต่จติจะไมห่ยุดความคดิความ

ปรุงแต่งของจติเอง เพราะมตีวัคอยกระตุน้ใหจ้ติคอยคดิคอยปรุงอยู่เสมอ เช่นรูป เสยีง 

กลิน่ รส เครื่องสมัผสัต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่รูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสัทีถู่กอก
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ถูกใจนัน้ จะทาํใหจ้ติมคีวามอยาก ความขวนขวาย ความกระตอืรือรน้ ทีจ่ะไปแสวงหา

นาํมารกัษาไว ้ เมือ่ตอ้งทาํสิง่นัน้จติก็ตอ้งทาํงาน จติกต็อ้งหมนุไปเรื่อยๆ หมนุไปเรื่อยๆ 

ไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมะคาํส ัง่สอนของนกัปราชญอ์ย่างพระพทุธเจา้แลว้ จะเกดิความ

เขา้ใจวา่ ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ไมใ่ช่อยู่กบัการไดส้มัผสั รูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสั

ต่างๆนานา ทีเ่ป็นทีถู่กอกถูกใจ แต่ความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้เกดิจากความสงบของจติ จติจะ

สงบไดจ้ติตอ้งอยู่หา่งไกลจาก รูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสัต่างๆนานา เพราะวา่ถา้ได ้

เหน็สิง่เหลา่น้ีอยู่เรื่อยๆ ก็จะกระตุน้ใหจ้ติมคีวามดิ้นรนทะยานอยาก พระพทุธองคจ์งึ

ทรงส ัง่สอนใหผู้ป้ฏบิตัแิสวงหาทีส่งบสงดัวเิวก เพราะสถานทีส่งบสงดัวเิวกจะไมก่ระตุน้

ใหจ้ติเกดิความดิ้นรนทะยานอยาก แต่กลบัจะช่วยใหจ้ตินัน้ค่อยๆสงบตวัลง 

เพราะฉะนัน้ตอ้งนาํตา หู จมกู ลิ้น กาย ใหห้่างจาก รูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสั

ต่างๆ ทีเ่ป็นเครื่องย ัว่ยวนกวนใจ เช่น ใหแ้สวงหาทีส่งบสงดัตามป่าตามเขา เพราะวา่รูป 

เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสั ตามป่าตามเขานัน้ไมเ่ป็นสิง่ทีค่อยกระตุน้ย ัว่ยวนกวนใจให ้

เกดิความทะยานอยากตามสิง่ต่างๆ ทีม่าสมัผสักบั ตา หู จมกู ลิ้น กาย เมือ่เป็นเช่นนัน้

แลว้การทาํความสงบจะงา่ยกวา่ขณะทีอ่ยูท่า่มกลางรูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสัที่

ย ัว่ยวนกวนใจท ัง้หลาย  

ในป่าในเขานัน้ รูปก็ด ี เสยีงก็ด ี กลิน่ รส เครื่องสมัผสัต่างๆก็ด ี ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ย ัว่ยวน

กวนใจใหเ้กดิตณัหาความทะยานอยาก แต่ภายในใจยงัมตีณัหาทีฝ่งัลกึอยู่ในจติ จะ

เรียกวา่วบิากก็ได ้ คอืกเิลสตณัหาทีไ่ดถู้กสะสมมาเป็นเวลานานหลายภพหลายชาต ิ

ถงึแมจ้ะไมไ่ดเ้หน็รูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสัต่างๆ มนัก็ยงัสามารถกระตุน้ใหจ้ติมี

จนิตนาการ ใหค้ดิไปถงึสิง่ต่างๆเหลา่นัน้ได ้ การทีจ่ะระงบักเิลสตณัหาเหลา่น้ีไดน้ ัน้ตอ้ง

อาศยัการเจริญจติตภาวนา คอืตอ้งมกีารควบคุมจติ ไมป่ลอ่ยใหจ้ติคดิไปตามกาํลงัของ

กเิลสตณัหาท ัง้หลายทีย่งัมอียู่ภายในจติ ตอ้งอาศยัสต ิ สตน่ีิเป็นเหมอืนเบรกทีจ่ะยบัย ัง้

จติไมใ่หไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆนานาตามจนิตนาการของความคดิของกเิลสตณัหาท ัง้หลาย

ได ้พระพทุธองคจ์งึทรงสอนใหผู้ป้ฏบิตัจิติตภาวนาพฒันาสตเิป็นเบื้องตน้  
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สตแิปลวา่ความระลกึรู ้ ใหร้ะลกึรูอ้ยู่ทีต่รงไหน พระพทุธองคท์รงสอนใหร้ะลกึอยู่ใน

ปจัจบุนั อยู่ทีน่ี่เดีย๋วน้ี อย่าใหจ้ติไปในอดตี อย่าใหจ้ติไปทีอ่นาคต อย่าใหจ้ติไปทีโ่น่นที่

น ัน่ ใหด้งึจติมาอยู่ทีน่ี่ ทีน่ี่มอีะไร ก็มร่ีางกาย มเีวทนา มคีวามรูส้กึนึกคดิ มอีารมณ์

ต่างๆ อารมณ์โลภ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง อารมณ์ดใีจ อารมณ์เสยีใจ อารมณ์พอใจ 

อารมณ์ไมพ่อใจ อารมณ์เหลา่น้ีมอียู่ภายในจติ อยู่ในปจัจบุนั แลว้ก็ยงัมธีรรมะต่างๆ ที่

ปรากฏขึ้นมาในจติ เช่น ความคดิความปรุงต่างๆ เกี่ยวกบัเรื่องบญุเรื่องบาปทีป่รากฏ

ขึ้นมาภายในใจ เหลา่น้ีคอืทีต่ ัง้ของสต ิ ใหร้ะลกึรูอ้ยู่กบัสิง่เหลา่น้ี คอื กาย เวทนา จติ 

ธรรม เพราะสิง่เหลา่น้ีมอียู่ในปจัจบุนั ขึ้นอยู่กบัวา่จะมสีตมิองเหน็หรือไมเ่ท่านัน้เอง  

ตวัเราประกอบขึ้นดว้ย ๒ ส่วนใหญ่ๆ คอืรูปกบันาม รูปประกอบดว้ยร่างกายมอีาการ 

๓๒ เช่น ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เป็นตน้ หรือลมหายใจเขา้ออก ส่วนน้ี

เป็นส่วนของรูป ส่วนนามไดแ้ก่เวทนา คือความรูส้กึต่างๆ เช่นสุขทกุขไ์มสุ่ขไมท่กุข ์จติ 

คอือารมณ์ต่างๆ ธรรม คอืความคดิปรุงต่างๆเกี่ยวกบัเรื่องบาปเรื่องบญุต่างๆ ทีม่อียูใ่น

ใจ พระพทุธองคจ์งึสอนใหผู้ป้ฏบิตัติ ัง้สตใิหอ้ยู่กบัรูปนามเหลา่น้ีเพราะถา้อยู่กบัสิง่

เหลา่น้ีแลว้จติจะไมล่อยไปไหน จติจะไมไ่ปสรา้งอารมณ์ต่างๆ ขึ้นมา จติจะไมฟุ่้ งซา่น 

จติจะนอ้มเขา้สู่ความสงบ  

ควรควบคุมจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงทีม่อียู่ในปจัจบุนั เช่นกาํหนดดูลมหายใจ

เขา้ออก ซึง่เป็นสิง่ทีม่อียู่ทกุขณะ เราหายใจเขา้ออกอยู่ตลอดเวลา ต ัง้แต่วนัเกดิมาเรา

ไมไ่ดห้ยุดหายใจเลย แต่จติของเราหรือสตขิองเราไดร้ะลกึรูอ้ยู่กบัลมหายใจของเรามาก

นอ้ยสกัแค่ไหน แทบจะไมม่เีลย แทบจะไมรู่เ้ลยวา่เรากาํลงัหายใจเขา้หรือหายใจออก 

เพราะวา่จติของเรานัน้ไมม่สีตคิวบคุม ปลอ่ยใหจ้ติคดิไปเรื่อยๆ ส่วนใหญ่ก็จะออกไป

ภายนอกสู่เรื่องราวต่างๆ เรื่องราวทีป่รากฏขึ้นตามรูปเสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสันัน่

แหละ เป็นเรื่องของบคุคลบา้ง เรื่องงานบา้ง เรื่องการทาํมาหากนิบา้ง เรื่องการแสวงหา

ผลประโยชนบ์า้ง เรื่องการแสวงหาความสุขบา้ง ดว้ยการเทีย่วเตร่ไปตามสถานทีต่่างๆ 

ออกไปดว้ยอาํนาจกเิลสตณัหา โมหะ อวชิชา แลว้ก็วุน่วายกบัเรื่องเหลา่น้ีไปไมม่ทีีส่ิ้นสุด 

ต ัง้แต่เกดิมาจนกระท ัง่ถงึวนัตาย ก็วุน่วายอยู่กบัเรื่องเหลา่น้ี แต่ก็ไมเ่คยพบกบัความสุข
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ทีแ่ทจ้ริงจนกระท ัง่วนัตาย ตายไปก็ไปเกดิใหม ่ แลว้ก็ไปทาํแบบน้ีอกี ซํา้ๆซากๆไมม่ทีี่

สิ้นสุด  

ทางทีถู่กควรดาํเนินตามทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คอืใหม้สีตดิงึใจไวใ้หอ้ยู่กบั

ปจัจบุนั ใหอ้ยู่ทีน่ี่เดีย๋วน้ี ใหอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก พยายามควบคุมใหจ้ติรูอ้ยู่กบัลม

หายใจเขา้ออก เวลาหายใจเขา้ก็รูว้า่หายใจเขา้ เวลาหายใจออกก็รูว้า่หายใจออก ใหรู้แ้ค่

นัน้แหละไมต่อ้งไปรูเ้รื่องอืน่ ในสายตาของชาวโลกก็อาจจะคดิวา่มนัเป็นเรื่องไรส้าระ ดู

ลมหายใจเขา้ออกเท่านัน้มนัจะฉลาดขึ้นมาไดอ้ย่างไร มนัจะเกดิประโยชนอ์ะไรขึ้นมาได ้

อย่างไร นัน่เป็นความคดิ ความเหน็ของคนทีม่กีเิลสครอบงาํจติใจ เป็นคนคดิทีจ่ะ

แสวงหาสิง่ต่างๆจากภายนอก เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็จะไมเ่หน็คุณค่าของการดูลมหายใจเขา้

ออก หารูไ้มว่า่วธิีการดูลมหายใจเขา้ออกนัน้ เป็นอบุายวธิีเพือ่ทีจ่ะดงึจติใหเ้ขา้สู่ความ

สงบ ถา้จติสามารถเพง่รูอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออกไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยทีไ่ม่ส่งจติใจไป

ทางไหน ไมช่า้ก็เร็วจติจะรวมลงเขา้สู่ความสงบ เมือ่จติรวมลงสู่ความสงบแลว้จติจะมี

ความสุข มคีวามเยน็ มคีวามสบาย จติต ัง้ม ัน่อยู่น่ิง ในขณะนัน้ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

คอยควบคุมจติ เพราะจติไมไ่ปไหน เปรียบเหมอืนกบัลูกฟตุบอล ในขณะทีม่กีารเลน่กนั 

นกัเลน่ฟตุบอลก็ตอ้งแย่งกนัเตะลูกฟตุบอลเพือ่ทีจ่ะเอาลูกฟตุบอลนัน้เขา้ไปตงุอยู่ในตา

ขา่ย แต่เมือ่ลูกฟตุบอลเขา้ไปตงุอยู่ในตาขา่ยแลว้ ก็ไมม่ใีครไปตามเตะมนัอกี ก็ปลอ่ยให ้

มนัน่ิงอยู่อย่างนัน้ ฉนัใด จติก็เหมอืนกนั ถา้ยงัไมไ่ดร้วมลงสู่ความสงบ จติก็จะถูกกเิลส

กบัธรรมแย่งกนั ถูกสตกิบัการเผลอสตแิย่งกนั ขณะทีม่สีต ิสตกิ็จะดงึจติใหเ้ขา้สู่ตาขา่ย

ของธรรมะ แต่ถา้ถูกกเิลส ความโลภ ความอยากดงึไป มนัก็จะพาไปสู่เรื่องราวต่างๆ

ภายนอก ไปสู่ความวุน่วาย ไปสู่ความทกุข ์แต่ถา้สตดิงึจติเขา้มาสู่ความสงบได ้ก็ดงึจติ

เขา้สู่ความสุข ความอิม่ ความพอ  

น่ีคอืสิง่ทีผู่ป้ฏบิตัติอ้งพยายามกระทาํ ตอ้งเขา้ใจวธิีการ ตอ้งรูจ้กัแสวงหาสถานทีท่ี่

เอื้ออาํนวย เช่นตามป่าตามเขาเป็นสถานทีท่ีส่งบสงดั ไมม่รูีป เสยีง กลิน่ต่างๆ ทีจ่ะมา

คอยย ัว่ยวนกวนใจ ขึ้นอยู่กบัวา่ผูป้ฏบิตัสิามารถทีจ่ะบงัคบัตวัเอง บงัคบัใจใหอ้ยูก่บั

สถานทีอ่ย่างนัน้ไดห้รือไม ่ เพราะวา่เมือ่มาอยู่ในสถานทีเ่หลา่น้ีแลว้ จะถูกความกดดนั
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จากกเิลสภายในจติใหอ้อกไปหวิ ออกไปอยากเหน็รูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสัต่างๆ 

ทีเ่คยไดส้มัผสัมา แต่เมือ่มาอยู่ในสถานทีท่ีจ่ะตอ้งเหน็รูป เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสั

ต่างๆทีไ่มถู่กอกถูกใจก็ทนอยู่ไมไ่ด ้ มนัก็ตอ้งพยามยามกดดนัใหจ้ติรูส้กึอดึอดั เกดิ

ความทกุข ์ เกดิความเบือ่หน่าย เกิดความรูส้กึอยากจะออกไปทาํอะไรสกัอย่าง ถา้อยาก

ทราบวา่เป็นอย่างไร ท่านผูป้ฏบิตัลิองทาํดู ลองไปอยู่ตามสถานทีส่งบสงดัตามป่าตามเขา 

เช่นตามวดัป่าวดัเขาต่างๆ ลองดูวา่จะอยู่ไดส้กักี่วนั แลว้จะเหน็การต่อสูร้ะหวา่งกเิลสกบั

ธรรมเกดิขึ้นมาทนัท ี ธรรมะก็คอืสตแิละความเหน็ทีว่า่การทีไ่ดอ้ยู่ในสถานทีส่งบสงดันัน้

เป็นสิง่ทีด่ต่ีอจติใจ แต่จะสูก้บัเลห่เ์พทบุายของกเิลสตณัหาไดห้รือเปลา่นัน้ก็ตอ้งดูกนั

ต่อไป  

เวลาเริ่มตน้ปฏบิตัธิรรมนัน้ ทกุคนจะมคีวามกระตอืรือรน้ มศีรทัธามาก แต่เมือ่ปฏบิตัิ

ไปแลว้ เริ่มถูกความกดดนัทีไ่มเ่คยเจอมาก่อนในจติทีท่าํใหเ้กดิความทกุขม์าก ก็จะทาํ

ใหไ้มส่ามารถทนอยู่ไดถ้า้ไปอยู่เฉยๆ จะอยู่ไดน้ ัน้ตอ้งขยนัหม ัน่ต ัง้สตอิยู่เสมอ คือ

พยายามเจริญสตอิยู่ตลอดเวลาต ัง้แต่ตื่นจนกระท ัง่ถงึเวลาหลบั พอตื่นขึ้นมาสิง่แรกที่

จะตอ้งทาํก็คอืต ัง้สต ิ ใหบ้อกกบัตวัเองวา่ต่อไปน้ีเราตอ้งรูอ้ยู่ทกุอริิยาบถ รูอ้ยู่ทกุขณะวา่

กาํลงัทาํอะไรอยู ่ พอตื่นขึ้นมาจะลกุก็รูว้า่กาํลงัจะลกุ พอลกุขึ้นมาแลว้ก็ตอ้งรูว้า่ลกุขึ้น

มาแลว้ เมือ่กาํลงัจะยนืจะเดนิจะทาํอะไรก็ตอ้งมสีตคิวบคุมร่างกายนัน้อยู่ตลอดเวลา 

และตอ้งคอยม ัน่ดงึใจไวไ้มใ่หไ้ปสนใจ ไปคดิกบัเรื่องราวต่างๆ นานา ทีผ่่านไปแลว้ เช่น

ชวีตินอกวดัเป็นตน้  

เมือ่ก่อนน้ีเวลาอยู่ในบา้นในเมอืงมภีารกจิการงาน ทาํโน่นทาํน่ี สมัผสัสิง่โนน้สิง่น้ี แต่

ตอนน้ีมาอยู่ในสถานทีส่งบสงดัตามป่าตามเขาแลว้ ตอนน้ีตอ้งตดัสิง่นัน้ออกไป อย่าไป

คดิถงึมนั เพราะเมือ่คดิถงึมนัแลว้จะทาํใหอ้ยากกลบัไปหาสิง่เหลา่นัน้อกี ซึง่ผดิ

เจตนารมณ์ทีอ่ตุส่าหอ์อกมาปฏบิตัธิรรมเพือ่ทีจ่ะใหจ้ติเขา้สู่ความสงบ ตอ้งพยายามต่อสู ้

กบัความคดิความอยากต่างๆ ทีจ่ะดงึใหเ้ราออกไปขา้งนอก ตอ้งพยายามผูกดงึจติไวใ้ห ้

อยู่กบัลมหายใจก็ได ้อยู่กบัอริิยาบถ ๔ ของร่างกายก็ได ้หรือจะท่องเทีย่วดูอวยัวะต่างๆ

ของร่างกายก็ได ้ เช่นดู ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เยือ่ในกระดูก หวัใจ 
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ปอด ตบั ไต เป็นตน้ ถา้ไดเ้จริญอยู่เรื่อยๆ พจิารณาอยู่เรื่อยๆ จะทาํใหจ้ติมคีวามสงบ 

ทาํใหเ้กดิปญัญาขึ้นมา ทาํใหเ้หน็สภาพความเป็นจริงของร่างกายนัน้วา่เป็นอย่างไร วา่

เป็นสิง่ทีส่วยงามหรือวา่เป็นสิง่ทีไ่มส่วยงาม เป็นสภุหรือเป็นอสภุ  

คนท ัว่ไปในโลกน้ีส่วนใหญ่จะมองเหน็ร่างกายแต่เพยีงผวิเผนิ คอืเหน็แต่อาการหา้อยา่ง 

คอื ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงัเท่านัน้เอง แลว้ก็ไมไ่ดเ้หน็ในลกัษณะทีใ่หเ้กดิปญัญา แต่เหน็

ในลกัษณะทีเ่กดิความลุม่หลง เช่นเหน็วา่ผมสวย เหน็วา่หนงัสวย เหน็วา่เลบ็สวย ฟนั

สวยเป็นตน้ แทนทีจ่ะเหน็วา่สิง่เหลา่น้ี เป็นสิง่ทีเ่ป็นปฏกูิล เป็นสิง่ทีส่กปรก เช่นผมก็

ตอ้งคอยสระคอยลา้งอยู่เสมอ มฉิะนัน้ก็จะมกีลิน่เหมน็เพราะมเีหงือ่ออกมาตามหนงั

ศีรษะ หนงักต็อ้งคอยดูแลรกัษาตอ้งคอยอาบนํา้ ถา้ไมไ่ดอ้าบนํา้สกัสองสามวนัก็จะส่ง

กลิน่เหมน็ออกมา ถา้มองดว้ยธรรมะมองดว้ยปญัญาแลว้ จะเหน็วา่สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่เป็น

สิง่ทีน่่ายนิด ี ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีน่่าลุม่หลงรกัชอบเลย กลบัเป็นสิง่ทีน่่าเบือ่หน่าย น่าถอยหา่ง 

น่าปลอ่ยวาง  

เคยไดย้นิคาํวา่ขี้ไคลไหม ขี้มกูไหม ของเหลา่น้ีมนัก็ออกมาจากร่างกายของเรา มนัไมไ่ด ้

มาจากทีไ่หน มนัเป็นของสกปรก แต่เราไมเ่คยพจิารณาอย่างน้ี เพราะขาดปญัญา ขาด

การใคร่ครวญ ขาดโยนิโสมนสกิาร คอืการพจิารณาดว้ยความรอบคอบใหเ้หน็ตามความ

เป็นจริงของสิง่เหลา่น้ีวา่เป็นปฏกูิลเป็นของสกปรก จติกลบัมองในลกัษณะลุม่หลงแลว้

เสริมดว้ยการปรุงแต่งต่างๆ มกีารเสริมสวย แต่งผม แต่งหนา้แต่งเลบ็ แมก้ระท ัง่การ

แต่งฟนั คอืการฟอกฟนัใหข้าว ในความเป็นจริงแลว้สิง่เหลา่น้ีมนัไมส่วยไมง่าม ถา้ไมไ่ด ้

แปรงฟนัสกัวนัสองวนั กลิน่ปากก็จะเหมน็ ถา้ไดพ้จิารณาอยู่อย่างต่อเน่ืองก็จะเขา้ใจถงึ

ธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของร่างกาย แลว้จะเกดิความเบือ่หน่าย ปลอ่ยวาง คลายความ

กาํหนดัยนิดกีบัสิง่เหลา่น้ี จติก็จะเขา้สู่ความสงบ  

จติไมส่งบเพราะถูกราคะตณัหากเิลสท ัง้หลายคอยผลกัดนัใหเ้กดิความอยาก ความยนิด ี

ความห่วง ความอาลยักบัสิง่ต่างๆ ก็เลยทาํใหจ้ติไมส่งบ แต่ถา้ไดเ้จริญกายคตาสติปฏั

ฐาน คอืการมสีตอิยู่ทีก่าย ใชป้ญัญาพจิารณาใหเ้หน็ตามสภาพความเป็นจริงของร่างกาย

วา่เป็นปฏิกูลของสกปรก เป็นอสภุไมส่วยไมง่าม จติก็จะค่อยๆ คลายความกาํหนดั 
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คลายความยนิด ีเพราะเริ่มเหน็ความเป็นจริงของร่างกายวา่เป็นอย่างไร เมือ่เหน็แลว้ไมม่ี

ใครจะหลงยดึตดิอยู่กบัร่างกายน้ีไปหรอก เพราะไมม่ใีครชอบสิง่ทีไ่มส่วยไมง่าม ดงันัน้

ความสวยงามของร่างกายจงึไมม่ ี มนัมเีพราะจติหลงไปต่างหาก เพราะขาดความ

พจิารณาใคร่ครวญดว้ยปญัญานัน่เอง แต่เมือ่ไดร้บัการอบรมดว้ยปญัญาอย่างสมํา่เสมอ 

จติจะค่อยๆเกดิความเขา้อกเขา้ใจในสภาพทีแ่ทจ้ริงของร่างกาย จติก็จะปลอ่ยวาง

ร่างกาย จะไมม่คีวามยนิดยีนิรา้ยกบัร่างกาย ในเรื่องของความสวยงามหรือไมส่วยงาม

อกีต่อไป เขา้ใจแลว้ก็ปลอ่ยวาง  

เมือ่ปลอ่ยวางร่างกายไดแ้ลว้ การทีจ่ะตอ้งพจิารณาดูความไมส่วยงามของร่างกายนัน้ ก็

ไมม่คีวามจาํเป็นอกีต่อไป เพราะการพจิารณานัน้เปรียบเหมอืนการรบัประทานยาแกโ้รค

ความหลง เมือ่ยาไดท้าํลายความหลงหมดไปแลว้ จติตาสวา่งขึ้นมา จติปลอ่ยวาง จติไม่

ยดึไมต่ดิ ไมย่นิดยีนิรา้ยกบัร่างกายแลว้ ก็ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งพจิารณาอสภุความ

ไมส่วยไมง่าม ปฏิกูลความสกปรกของร่างกายอกีต่อไป เพราะจติหมดความกาํหนดัยนิด ี

ไดร้ะงบัดบัราคะตณัหาอย่างแทจ้ริงแลว้ การพจิารณาร่างกายก็หมดไป เพราะจติไม่

ไขวค่วา้หาร่างกายอกีต่อไป ไมค่ดิทีจ่ะหาร่างกายของบคุคลนัน้หรือบคุคลน้ี มาเป็น

เครื่องใหค้วามสุขกบัจติอกีต่อไป เพราะรูอ้ย่างแทจ้ริงแลว้วา่มนัไมใ่ช่เป็นของสวยงาม

เลย น่ีคอืการเจริญวปิสัสนา การเจริญปญัญา  

การเจริญวปิสัสนาเจริญปญัญาทาํใหเ้กดิการรูแ้จง้เหน็จรงิ ทาํใหต้ดัความโลภ ความ

โกรธ ความหลง อปุาทานไดอ้ย่างถาวร แต่ถา้ใชก้ารบริกรรมพทุโธ หรือการกาํหนดลม

หายใจเขา้ออกเพือ่ทาํใหจ้ติสงบ จติจะสงบเป็นระยะๆไป แต่ไมไ่ดต้ดัความโลภ ความ

โกรธ ความหลง อปุาทานออกไปจากจติ เวลาถอนออกมาก็จะเกดิความฟุ้ งซ่านขึ้นมาได ้

อกี เมือ่ไปเหน็รูปทีช่อบ ทีย่นิด ี ก็จะเกดิการกระตุน้ใหเ้กดิราคะ เกดิตณัหา เกดิความ

กาํหนดัยนิดขีึ้นมา แต่ถา้ใชว้ธิีเจริญดว้ยวปิสัสนาปญัญา ใหเ้หน็ตามสภาพความเป็นจริง

ของร่างกายวา่เป็นปฏกูิล เป็นของไมส่วยไมง่ามแลว้ จติจะปลอ่ยวางร่างกายน้ี จะสงบ

สงดัจากความยนิดยีนิรา้ยกบัเรื่องของร่างกาย หมดความใคร่ ความอยากกบัร่างกายน้ี

อย่างถาวร  
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นอกจากการพจิารณาดูอสภุความไมส่วยงาม ปฏิกูลความสกปรกของร่างกายแลว้ ก็ยงั

ตอ้งพจิารณาดูความแก่ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย และความแตกสลายของร่างกายดว้ย

เช่นกนั เพือ่ทีจ่ะไดค้ลายความวติกเกี่ยวกบัความแก่ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย และความตาย 

ทกุครัง้ทีร่ะลกึถงึความแก่ ความเจ็บ และความตายนัน้ จติจะมคีวามรูส้กึหดหู่ ความ

หดหู่น้ีเกดิจากอะไร เกดิจากอวชิชาโมหะความหลง ความหลงทีค่ดิวา่ร่างกายน้ีควรจะ

อยู่ไปตลอดไมม่ทีีส่ิ้นสุด คอืเกิดมาแลว้ตอ้งไมแ่ก่ ตอ้งไมเ่จ็บ และตอ้งไมต่าย แต่หารู ้

ไมว่า่ความเป็นจริงนัน้มนัตรงกนัขา้มกนั เป็นธรรมดาของร่างกายน้ีทีเ่กดิมาแลว้ ตอ้งมี

ความแก่เป็นธรรมดา มคีวามเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา มคีวามตายเป็นธรรมดา แต่ถา้

ไมไ่ดร้บัการอบรมส ัง่สอนใหพ้จิารณา ใหม้องร่างกายในลกัษณะน้ี ก็จะคดิอยากให ้

ร่างกายน้ีตอ้งไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่ายอยู่เสมอไป ท ัง้ๆทีรู่อ้ยู่วา่ทกุคนเกดิมาแลว้ ตอ้งแก่ 

ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายดว้ยกนั แต่ไมช่อบคดิถงึเรื่องเหลา่น้ี เพราะถอืวา่การคดิถงึเรื่องเหลา่น้ี

เป็นอปัมงคล คดิไปแลว้สรา้งความไมส่บายใจใหเ้กดิขึ้น แต่หารูไ้มว่า่ความไมส่บายใจที่

เกดิขึ้นนัน้ มนัเกดิจากโมหะความหลง เกดิจากวภิวตณัหาความกลวั กลวัความแก่ กลวั

ความเจ็บ กลวัความตาย ซึง่ขดักบัความปรารถนาของจติทีอ่ยากใหร่้างกายน้ี ไมแ่ก่ ไม่

เจ็บ ไมต่าย เป็นการฝืนธรรมชาต ิ ฝืนความจริง เป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ ความไม่

สบายใจ ทกุครัง้ทีค่ดิถงึเรื่องของความแก่ ความเจ็บ ความตาย  

ผูป้ฏบิตัทิีแ่สวงหาความจรงิ เพือ่ทีจ่ะเอาความจริงน้ีมาตดั มาช่วยทาํใหจ้ติหลดุพน้จาก

ความกลวัสิง่เหลา่น้ี ผูป้ฏบิตักิ็ตอ้งใจกลา้ ตอ้งไมก่ลวัเรื่องการพจิารณาความแก่ ความ

เจ็บ ความตาย เมือ่เริ่มพจิารณาอาจจะมคีวามรูส้กึทีไ่มค่่อยชอบ ไมค่่อยอยากจะคดิ แต่

ถา้พจิารณาไปเรื่อยๆ แลว้ ต่อไปจติจะเริ่มยอมรบั ค่อยๆเกดิความชนิกบัสิง่เหลา่น้ี และ

ในทีสุ่ดก็จะเหน็วา่เป็นสิง่ทีด่เีสยีอกี เพราะวา่เมือ่จติยอมรบัแลว้จติจะไมก่ลวัสิง่เหลา่น้ี 

จติก็จะดบัวภิวตณัหาได ้ความไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยากตายจะถูกขจดัใหห้มด

สิ้นไปจากจติจากใจ ดว้ยอาํนาจของวปิสัสนาปญัญาคอืความจริง คนเราฝืนความจริงไป

ไมไ่ดห้รอก ความจริงเป็นสิง่ทีท่กุคนในทีสุ่ดตอ้งยอมรบั อยู่ทีว่า่จะรบัชา้หรือรบัเร็วเท่า

นัน้เอง ถา้รบัเร็วแลว้ก็สบายเร็ว ถา้รบัชา้ก็สบายชา้ ถา้ไมร่บัไมอ่ยากรบัความเป็นจริง

เหลา่น้ีก็จะทกุขไ์ปไมม่ทีีส่ิ้นสุด ตายจากชาตน้ีิแลว้ไปเกดิใหมก่็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้ง
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ตาย ก็ตอ้งไปกลวัความแก่ กลวัความเจ็บ กลวัความตายต่อไปอกีเรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด 

แต่ถา้ยอมรบัความแก่ ความเจ็บ ความตาย วา่เป็นเรื่องธรรมดา ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีต่อ้งกลวั 

ตอ้งรงัเกยีจ ถา้ยอมรบัความเป็นจรงิ ก็จะดบัความกลวัความรงัเกยีจน้ีได ้ ดบั

วภิวตณัหาได ้จติก็จะไมท่กุขก์บัความ แก่ เจ็บ ตาย อกีต่อไป  

น่ีคอืผลทีจ่ะเกดิจากการทีเ่ราพจิารณาร่างกาย ธรรมชาตขิองร่างกายอยู่อย่างสมํา่เสมอ 

อยู่อย่างต่อเน่ือง ไมช่า้ก็เร็วจติจะปลงไดจ้ะวางได ้พยายามรบัความเป็นจรงิ เมือ่ยอมรบั

ความเป็นจริงแลว้ ความแก่ความเจ็บความตายมนัก็ยงัเหมอืนเดมิอกีของร่างกาย มนัก็

ยงัตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย แต่คนทีย่อมรบัความเป็นจริงแลว้จะอยู่ไปจนกระท ัง่ถงึวนั

แก่ วนัเจ็บวนัตายโดยไมม่คีวามทกุขใ์จ สบายใจ ก็อยู่ไปเป็นปกต ิแต่เมือ่ ยอมรบัแลว้ก็

ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปคดิอกีต่อไปเรื่องของความแก่ความเจ็บความตาย เพราะ

เรื่องของความแก่ความเจ็บความตายนัน้มนัไมไ่ดเ้ป็นปญัหาต่อไปกบัจติใจ ทีต่อ้ง

พจิารณาในเบื้องตน้อยู่เรื่อย ๆ ก็เพือ่ทีจ่ะใหจ้ติเกดิความคุน้เคย ใหย้อมรบัในความเป็น

จริงของสภาพของร่างกายอนัน้ีเท่านัน้เอง เมือ่ยอมรบัไดแ้ลว้ ปลงไดแ้ลว้ วางไดแ้ลว้ 

ปญัหามนัก็หมดไป ผูพ้จิารณาไมต่อ้งไปคดิพจิารณาเรื่องเหลา่น้ีอกีต่อไป เพราะการ

พจิารณาดงัทีไ่ดแ้สดงไวว้า่ มนัเป็นเหมอืนกบัยามาแกโ้รคความหลง โรคของความกลวั 

แกต้ณัหานัน่เอง  

เมือ่พจิารณาไปจนกระท ัง่ถงึจดุทีจ่ติยอมรบัความเป็นจริง ยอมรบัความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย แลว้มนัก็จบกนั ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มนัก็เป็นเหมอืนกนัทกุคน ไม่

วา่คนทีจ่ะไดพ้จิารณาหรือคนทีไ่มไ่ดพ้จิารณา ต่างกนัตรงทีว่า่คนทีไ่ดพ้จิารณาแลว้ปลง

ได ้วางได ้คนนัน้สบาย อยู่สบาย แก่ก็สบาย เจ็บก็สบาย ตายก็สบาย ไมเ่ดอืดรอ้นกบั

สิง่เหลา่น้ี ตรงกนัขา้มกบัคนทีไ่มย่อมรบัสิง่เหลา่น้ี ไมไ่ดพ้จิารณาเรื่องเหลา่น้ีอยู่อย่าง

ต่อเน่ือง ปลอ่ยใหม้แีต่ความกลวั ความไมต่อ้งการ ความรงัเกยีจในเรื่องของความแก่ 

ความเจ็บ ความตาย มาครอบงาํอยู่ มนัก็จะสรา้งความทกุขใ์จอยู่ไปเรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด 

แต่ถา้คดิพจิารณาใหย้อมรบัใหไ้ดว้า่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ท่องมนัอยู่

อย่างนัน้ คดิมนัอยู่อย่างนัน้ ท ัง้วนัท ัง้คนื ยนื เดนิ นัง่ นอนจนกวา่จติจะยอมรบั ยอม
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ปลอ่ย เมือ่ปลอ่ยแลว้จะเกดิความโลง่อก เบาใจขึ้นมา น่ีคอืสนัทิฏฐโิก ผูป้ฏบิตัจิะรูเ้อง

เหน็เอง ขอใหท้าํไปตามแนวน้ีเถดิ พยายามเจริญไปเรื่อยๆ คดิไปเรื่อยๆ เกดิมาแลว้

ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย มใีครบา้งทีเ่กดิมาแลว้ ไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย ใหพ้จิารณาท ัง้

กายในและกายนอก  

กายในคอืกายของเรา กายนอกคอืกายของบคุคลอืน่ พจิารณาคนใกลช้ดิก่อนก็ได ้ เช่น

บดิา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลงุ ป้า นา้ อา พี ่ นอ้ง ญาตสินิทมติรสหาย แลว้ค่อย

พจิารณาไปถงึกายของบคุคลอืน่ๆทีเ่ราไมรู่จ้กั รวมไปถงึสตัวเ์ดยีรจัฉาน ท ัง้หมดน้ีเป็น

กายเหมอืนกนัหมด เป็นสิง่ทีเ่กดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายเหมอืนกนั เราไมไ่ด ้

ตายคนเดยีว เวลาพจิารณาเรื่องกายน้ีเราอาจจะคดิวา่ โอย๊เราตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย

คนเดยีว แต่หารูไ้มว่า่ทกุๆคนเป็นเหมอืนกนัหมด ไมม่ยีกเวน้ ควรพจิารณาท ัง้กายใน

และกายนอก ถา้คดิพจิารณาแต่กายในอย่างเดยีว จะทาํใหห้ลงเผลอไป คดิวา่เราเป็นคน

ทีจ่ะตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายไปคนเดยีว ก็สรา้งความหดหู่ความทกุขใ์จ ถา้พจิารณา

กายนอกอย่างเดยีววา่เขาตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ก็จะเกดิความหดหู่ใจ เกดิความ

เสยีดาย อาลยัอาวรณ์ในบคุคลเหลา่นัน้ แต่ถา้ไดพ้จิารณากายในและกายนอกสลบักนั

ไปและควบคู่กนัไป จะเหน็วา่ทกุๆคนทีเ่กดิมาในโลกน้ีตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายดว้ยกนั

หมด อกีรอ้ยปีคนทีม่ชีวีติอยู่ในโลกในวนัน้ีก็จะไมม่เีหลอือยู่ในโลกน้ี จะมแีต่ผูท้ีเ่กดิมา

ทหีลงั พวกเขาเหลา่นัน้ก็ตอ้งเดนิตามรอยของผูท้ีม่าก่อน คอืตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย

ไปดว้ยกนัท ัง้นัน้  

เรื่องแก่เจ็บตายจงึเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องปกต ิ การพจิารณาน้ีไมไ่ดพ้จิารณาเพือ่

สาปแช่งตวัเอง หรือสาปแช่งผูอ้ืน่ใหแ้ก่ ใหเ้จ็บ ใหต้าย แต่มนัเป็นยารกัษาโรคจติ กนิ

มนัเขา้ไปเถดิ พจิารณามนัเขา้ไปเถดิ พจิารณาอยู่เนืองๆ พระพทุธองคท์รงสอนให ้

พจิารณาสิง่เหลา่น้ีอยู่เนืองๆ คาํวา่เนืองๆหมายถงึใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้ พจิารณา

ไปจนกระท ัง่ปลอ่ยวางนัน่เอง เมือ่ปลงไดแ้ลว้ ยอมรบัไดแ้ลว้ ปญัหาก็หมดไป จติจะ

เยน็ จติจะสบาย ร่างกายจะเป็นอะไรไป ไมว่า่จะเป็นร่างกายของเราหรือของคนอืน่ก็ตาม 
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เราก็จะไมเ่ดอืดรอ้นใจ ถอืวา่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ทกุๆ คนในทีสุ่ดก็ตอ้งพลดัพรากจาก

กนั ในทีสุ่ดก็ตอ้งไปคนละทศิคนละทาง  

ผูท้ีพ่จิารณาและปลอ่ยวางไดเ้ป็นผูท้ีจ่ะไปด ี เพราะบคุคลทีส่ามารถปลอ่ยวางกายไดน่ี้ 

เป็นผูท้ีไ่ดเ้ขา้สู่อริยมรรค สู่อริยผล เป็นอรยิบคุคลคอืพระโสดาบนั พระสกทิาคาม ีและ

พระอนาคามตีามลาํดบั ท่านเหลา่น้ีใชก้ารพจิารณากายเป็นมรรควถิ ีทางดาํเนินสู่อริยผล

ท ัง้ ๓ ข ัน้น้ี ผูท้ีจ่ะบรรลเุป็นพระโสดาบนั พระสกทิาคาม ี และพระอนาคามนีัน้ จะตอ้ง

พจิารณากายไปตามสดัส่วนต่างๆของธรรม แต่ละลาํดบัไปจนกระท ัง่ถงึลาํดบัสุดทา้ย 

พระโสดาบนัไดล้ะสกักายทิฏฐ ิ การเหน็วา่มตีวัมตีนอยู่ในร่างกายน้ี ทา่นเหน็วา่ไมม่ี

ตวัตนในร่างกาย ร่างกายไมใ่ช่ตวัตน ร่างกายน้ีเป็นเพยีงแต่ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เกดิ

มาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายเป็นธรรมดา ดงัทีพ่ระอญัญาโกณฑณัญะไดท้รงอทุาน

ไวห้ลงัจากไดฟ้งัธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงวา่ ธรรมอนัใดมีการเกดิข้ึนมาเป็น

ธรรมดา ธรรมอนันั้นย่อมมีการดบัไปเป็นธรรมดา นัน่ก็คอืร่างกายน้ีเมือ่เกดิมาแลว้ก็

ตอ้งตายไปเป็นธรรมดา น่ีเป็นเรื่องทีพ่ระโสดาบนัท่านยอมรบั ท่านปลงได ้ ท่านเขา้ใจ

แลว้ท่านก็ปลอ่ยวาง เมือ่ท่านปลอ่ยวางแลว้ท่านก็เจริญธรรมะข ัน้ต่อไป คอืการพจิารณา

ใหเ้หน็อสภุความไมส่วยงาม ความเป็นปฏกูิลของร่างกายน้ี เพือ่จะไดร้ะงบัดบัราคะ

ตณัหาความกาํหนดัยนิด ีในร่างกายน้ี  

เมือ่ไดท้าํใหร้าคะตณัหาความกาํหนดัยนิดเีบาบางลงไป ก็จะบรรลเุป็นพระสกทิาคามี ผู ้

ไดท้าํใหก้ามราคะและปฏิฆะเบาบางลงไป คอืละกามราคะและปฏิฆะไดป้ระมาณ

ครึ่งหน่ึง ทาํใหร้าคะตณัหานัน้เบาบางลงไป แต่ยงัไมส่ามารถทาํใหม้นัหมดไปได ้ เมือ่ได ้

เจริญธรรมต่อไปเรื่อยๆ พจิารณาเรื่องความเป็นอสภุ ความไม่สวยงาม เรื่องความเป็น

ปฏกูิลของร่างกายต่อไปเรื่อยๆ จนกระท ัง่ในทีสุ่ดเหน็วา่ร่างกายน้ีเป็นอสภุไมส่วยงาม 

เป็นปฏิกูล เป็นสิง่สกปรก ไมน่่ายนิด ี ไมน่่ารกัใคร่ ก็จะสามารถตดัราคะตณัหาใน

ร่างกายน้ีได ้ถา้ตดัไดแ้ลว้ก็จะบรรลเุป็นพระอนาคามี  

พระอนาคามเีป็นผูท้ีห่มดเยือ่ใยต่อเรื่องของร่างกาย ไมว่า่เรื่องราคะตณัหาก็ด ี เรื่อง

วภิวตณัหา คอืความกลวัแก่ กลวัเจ็บ กลวัตายก็ด ีสิง่เหลา่น้ีพระอนาคามตีดัไดห้มด ถา้
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ตอ้งมรณภาพหรือเสยีชวีติไปก่อน ทีท่่านจะปฏบิตัถิงึธรรมข ัน้สูงสุด ท่านก็จะไปเกดิบน

สวรรคช์ ัน้พรหมโลก เรียกวา่สทุธาวาสมอียู่ ๕ ช ัน้ดว้ยกนั จากนัน้ท่านก็จะบรรลเุป็น

พระอรหนัตใ์นสวรรคพ์รหมโลกนัน้ต่อไป ท่านจะไมก่ลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิในกามโลก

อกีต่อไป กามโลกนัน้เป็นทีอ่ยู่ของสตัวท์ีย่งัมคีวามยนิดใีนกาม แต่พระอนาคามนีัน้ทา่น

สิ้นแลว้ในเรื่องความยนิดใีนร่างกาย เรื่องราคะตณัหา เรื่องกามราคะ สิง่น้ีไมม่ใีนจติของ

ท่าน ท่านจะเป็นผูท้ีไ่มก่ลบัมาเกดิในกามภพอกีต่อไป  

พระโสดาบนักบัพระสกทิาคามยีงัตอ้งกลบัมาเกดิในกามภพอกี ถา้เป็นพระโสดาบนักย็งั

จะกลบัมาเกดิอกี ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก ถา้เป็นพระสกทิาคามกีจ็ะกลบัมาเกดิอกีเพยีง

ชาตเิดยีวเท่านัน้ ถา้เป็นพระอนาคามกี็จะไมก่ลบัมาเกดิอกีเลย ท่านหมดปญัหา หมด

ความยนิดเีกี่ยวกบัเรื่องของร่างกายน้ีแลว้ เมือ่เป็นเช่นนัน้ท่านก็ไมจ่าํเป็นตอ้งมาเกดิมี

ร่างกายน้ี เพราะผูท้ีเ่กดิเพือ่มร่ีางกายน้ี ก็เพือ่ทีจ่ะอาศยัร่างกายน้ีเป็นเครื่องมอืในการหา

กามสุขนัน่เอง คอืความสุขทีเ่กดิจากการเหน็รูป ไดย้นิเสยีง ดมกลิน่ ลิ้มรส สมัผสั

ความรูส้กึ หนาว เยน็ รอ้น อุ่น แขง็ น่ิม อย่างน้ีเป็นตน้ น่ีเรียกวา่กามคุณหา้ ผูท้ีย่งัมี

ความยนิดใีนสิง่เหลา่น้ีอยู่ ยงัเป็นผูท้ีย่งัมกีามราคะ กามตณัหาอยู่  

พระอริยบคุคลทีไ่ดพ้จิารณาร่างกายน้ีอย่างถ่องแทแ้ลว้ดว้ยอสุภกรรมฐานก็ด ี ดว้ย

ปฏกูิลกรรมฐานก็ด ี ย่อมมองเหน็ร่างกายน้ีเป็นสิง่ทีม่แีต่ความสกปรกโสโครก เป็นสิง่ที่

ไมส่วยงาม เป็นอสุภ เช่นพจิารณาดูคนตาย ดูคนเป็น วา่เป็นอย่างไร เปรียบเทยีบกนัดู 

คนตายก็มรูีปลกัษณะหน่ึง คนเป็นก็มรูีปลกัษณะหน่ึง ท ัง้ๆทีเ่ป็นคนๆเดยีวกนั คนที่ยงั

เป็นอยู่น้ี ก็เป็นเหมอืนกบัเป็นผดีบิ ผทีีย่งัไมต่าย ส่วนคนทีต่ายก็เป็นผตีายทีต่ายไปแลว้ 

ร่างกายก็จะตอ้งเน่าเป่ือยไปเรื่อยๆ ความสวยงามต่างๆ ความน่าดูต่างๆ มนัก็หมดไป  

ถา้พจิารณาดูสิง่เหลา่น้ีอยู่เรื่อยๆแลว้ จติจะค่อยๆ เหน็สภาพความเป็นจริงของร่างกาย 

แลว้ในทีสุ่ดก็จะเหน็เต็มที ่ เมือ่เหน็เต็มทีแ่ลว้ก็ไมม่ใีครจะทนทีจ่ะไปยนิดกีบัซากศพนัน้

ได ้ขณะทีม่ลีมหายใจอยู่ก็ยงัถอืวา่เป็นซากศพเดนิไดเ้ท่านัน้เอง เมือ่ไมม่ลีมหายใจแลว้ก็

เป็นซากศพทีเ่ดนิไมไ่ด ้ มแีต่จะสลาย มแีต่จะส่งกลิน่เหมน็ออกมา งานศพก็ไมม่ใีคร

อยากจะไปกนั ท ัง้ๆทีค่นๆนัน้เมือ่ยงัไมต่ายก็เป็นบคุคลทีช่อบไปหา ไปพบอยู่ แต่พอ
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ตายแลว้บคุคลนัน้กลบักลายเป็นอกีอย่างหน่ึงไปเลย แลว้เราทาํไมถงึไมเ่หน็ขณะทีย่งัมี

ชวีติอยู ่ วา่ร่างกายก็เป็นอย่างน้ีแหละ จะไปหลงยนิดกีบัสิง่น้ีทาํไม เพราะอะไรเป็นเหตุ

ใหไ้ปหลงยนิด ี เพราะวา่จติมโีมหะ อวชิชา ความหลงครอบงาํจติอยู่ ทาํใหไ้มค่ดิไมม่อง

ในความเป็นอสุภของร่างกายนัน่เอง ใหม้องแต่เรื่องสวยเรื่องงาม ก็เลยทาํใหเ้กดิความ

ยนิด ีเกดิความกาํหนดัความชอบขึ้นมา แต่ถา้ไดเ้จริญอสุภกรรมฐาน พจิารณาไปเรื่อยๆ

แลว้ ความจริงของร่างกายก็จะตอ้งปรากฎขึ้นมาใหเ้หน็ เมือ่เหน็อย่างเต็มทีแ่ลว้อวชิชา

โมหะทีเ่กี่ยวกบัร่างกายย่อมถูกทาํลายไป เมือ่ถูกทาํลายไปกามตณัหาก็หมดไป เมือ่หมด

ไปแลว้ความจาํเป็นทีต่อ้งพจิารณาร่างกายน้ีก็หมดไป กายคตาสติปฏัฐานก็ไมม่คีวาม

จาํเป็นอกีต่อไป  

แต่มนัยงัมตีณัหาอืน่อยู่อกี น่ีเป็นเพยีงครึ่งหน่ึงของการปฏบิตัธิรรมเท่านัน้เอง เพราะวา่

ผลของการพจิารณากายไดอ้ย่างสูงสุดก็แค่ข ัน้พระอนาคามเีท่านัน้เอง ถา้จะไปสู่ข ัน้พระ

อรหนัตจ์ะตอ้งพจิารณานามธรรมต่อไปอกี คอืเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ และ จิต 

น่ีเป็นสิง่ทีย่งัตอ้งพจิารณา เพราะวา่กเิลสตณัหายงัมคีวามยดึม ัน่ ยงัหลงตดิอยู่กบั 

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ และ จติ จะตอ้งอาศยัวปิสัสนาปญัญาเขา้ไปพจิารณา

ใหเ้หน็วา่ เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ และ จตินัน้ก็เป็นไตรลกัษณ์ คอืเป็นอนิจจงั 

เป็นของไมเ่ทีย่ง แปรปรวน เป็นทกุข ์ถา้ไปยดึ ไปตดิ ไปยนิด ีเป็นอนัตตา ไมม่ตีวั ไมม่ี

ตน ไมม่ใีครเป็นเจา้ของ เป็นธรรมชาต ิ อาศยัเหตปุจัจยัทาํใหส้ิง่เหลา่น้ีเกดิขึ้นมา 

เหมอืนกบัฟ้าแลบในทอ้งฟ้า เวลาฟ้าแลบมใีครไปทาํใหฟ้้ามนัแลบหรือเปลา่ มบีคุคลอยู่

ในสายฟ้านัน้หรอืเปลา่ มนัไมม่ ีมนัเป็นเหตเุป็นปจัจยัทีเ่กดิขึ้นโดยธรรมชาต ิ 

ฉนัใด เวทนา สุขก็ด ีทกุขก์็ด ี ไมสุ่ขไมท่กุขก์็ด ีมนัก็เป็นเหมอืนกบัฟ้าแลบ มนัแลบขึ้น

มาแลว้มนัก็หายไป สุขแปลบ๊แลว้มนัก็หายไป ทกุขแ์ปลบ๊แลว้ก็หายไป ไมสุ่ขไมท่กุข ์

แปลบ๊แลว้ก็หายไป สลบัผลดัเปลีย่นกนัไป สญัญาความจาํก็เช่นกนั เวลาไดย้นิเสยีงก็

เกดิความจาํขึ้นมาวา่เสยีงนัน้คอืเสยีงอะไร เหน็รูปก็เกดิสญัญาความจาํขึ้นมาวา่รูปนัน้คอื

รูปอะไร เสยีง กลิน่ รส ก็เช่นกนั น่ีเป็นเรื่องของสญัญา เกิดขึ้นมาแลว้ก็ดบัไป

เหมอืนกบัฟ้าแลบ วิญญาณรบัทราบสิง่เหลา่น้ีก็เช่นกนั เมือ่มรูีปมาสมัผสักบัตา ก็
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รบัทราบวา่มรูีปเกดิขึ้นมาในมโนภาพแลว้ก็หายไป เมือ่รูปนัน้ผ่านไป หรือหลบัตารูปนัน้

ก็หายไป วญิญาณทีร่บัทราบรูปนัน้ก็หายไปดว้ย เมือ่มรูีปใหมข่ึ้นมาแทนที ่ มนัก็มี

วญิญาณตวัอืน่ขึ้นมารบัทราบแทนต่อเน่ืองกนัไป เมือ่มกีารเกดิดบัๆของรูปเหลา่น้ี 

วญิญาณก็เกดิดบัๆตามไปดว้ย เช่นเดยีวกบั เสยีง กลิน่ รส เครื่องสมัผสัต่างๆ สงัขาร

คอืความคดิต่างๆในจติทีค่ดิเรื่องนัน้แลว้ก็คดิเรื่องน้ี คดิขึ้นมาแลว้ก็หายไป เท่ากบัเกดิ

ดบัไปเรื่องหน่ึง แลว้ก็มเีรื่องใหมเ่กดิขึ้นมา แลว้ก็ดบัไป เกดิขึ้นมาแลว้ก็ดบัไป คดิไปก็

หายไป เกดิดบั เกดิดบั เรียกวา่สงัขารความคดิปรุงแต่ง จติคอือารมณ์ต่างๆ เช่น ดใีจ 

เสยีใจ ยนิด ียนิรา้ย รกั ชงั โลภ โกรธ หลง เป็นตน้  

นามธรรมท ัง้ ๔ น้ีคอื เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ และอารมณ์ต่างๆในจติ เป็น

อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ใหรู้ต้ามความเป็นจริงของสิง่เหลา่น้ีแลว้ปลอ่ยวาง อย่าไปยดึไป

ตดิ ถา้ไปยดึไปตดิแลว้มนัจะทกุข ์ เช่นไปตดิกบัสุขเวทนา พอสุขเวทนานัน้หายไปก็เกดิ

ความไมพ่อใจ เกดิความหวิความกระหายทีอ่ยากจะสมัผสักบัสุขเวทนานัน้อกี หรือเมือ่

ไดส้มัผสักบัทกุขเ์วทนาแลว้ก็ไมช่อบ เกดิวภิวตณัหาอยากจะหนีจากทกุขเ์วทนาน้ีไป ก็

เกดิทกุขข์ึ้นมาอกี เพราะไมอ่ยากจะเจอกบัทกุขเวทนา ตอ้งฝึกทาํใจใหเ้ป็นกลางๆ คอืสุข

ก็ไดท้กุขก์็ได ้ ไมสุ่ขไมท่กุขก์็ได ้ เหมอืนกบัฟ้าแลบ ใครจะไปหา้มฟ้าแลบได ้ ไมต่อ้งไป

ยนิดกีบัฟ้าแลบ มนัจะแลบก็ใหม้นัแลบไป มนัจะไมแ่ลบก็เรื่องของมนั เวทนาก็

เหมอืนกนั มนัจะสุขก็ใหม้นัสุขไป มนัจะทกุขก์็ใหม้นัทกุขไ์ป มนัจะไมสุ่ขไมท่กุขก์็ปล่อย

มนัไปตามเรื่องของมนั ไมต่อ้งไปยนิดอีะไรกบัมนั  

พยายามพจิารณาปลอ่ยวางนามธรรมท ัง้ ๔ น้ีและอารมณ์ต่างๆในจติ พจิารณาปลอ่ยวาง

เวทนา ปลอ่ยวางสญัญา ปลอ่ยวางสงัขาร ปลอ่ยวางวญิญาณ ปลอ่ยวางอารมณ์ต่างๆใน

จติ รูว้า่เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา แลว้ก็ปลอ่ยวาง ถา้ปลอ่ยวางไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไปสิง่

เหลา่น้ีก็จะไมเ่ป็นปญัหากบัจติ จติก็จะปลอ่ยวางไปเรื่อยๆ ปลอ่ยวางไปเรื่อยๆ 

จนกระท ัง่หมดความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ก็ถอืวา่จติไดห้ลดุพน้จากขนัธท์ ัง้หา้และอารมณ์ต่างๆ

ในจติ ตอนตน้ไดพ้จิารณากายแลว้ปลอ่ยวางกาย แลว้มาพจิารณาและปลอ่ยวางนาม



30 
 

ขนัธท์ ัง้ ๔ และอารมณ์ต่างๆในจติ ก็ถอืไดว้า่ปลอ่ยวางอปุาทานในขนัธห์า้และอารมณ์

ต่างๆในจตินัน่เอง  

พระพทุธองคท์รงแสดงไวใ้นพระอริยสจั ๔ วา่ ทกุขค์อือปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ใน

ขนัธห์า้นัน่เอง ผูต้อ้งการความพน้ทกุขจ์ะตอ้งปลอ่ยวางอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ใน

ขนัธท์ ัง้หา้คอืรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ใหพ้จิารณาใหเ้หน็วา่ รูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร และวญิญาณ นัน้เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ปราศจากตวัตน 

ถา้พจิารณาสิง่เหลา่น้ีแลว้ปลอ่ยวางไดห้มดสิ้น จติก็จะหลดุพน้จากความทกุขด์งัทีพ่ระ

พทุธองคไ์ดท้รงแสดงไวใ้นพระอริยสจั ๔   

ทกุขค์อืความเกดิแก่เจ็บตาย การไดส้มัผสักบัสิง่ทีไ่มช่อบ การพลดัพรากจากของรกัของ

เจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวง ความยดึม ัน่ในขนัธห์า้ พจิารณาใหรู้ ้กาํหนดใหเ้หน็วา่สิง่เหลา่น้ี

เป็นทกุข ์ เหตทุีท่าํใหส้ิง่เหลา่น้ีเป็นทกุขค์อืตณัหาความอยาก มกีามตณัหา ภวตณัหา 

และวิภวตณัหา เป็นตน้ ตอ้งละกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา เครื่องมอืทีจ่ะใชล้ะ

ตณัหาก็คอืมรรค มรรคคอืการเจริญจติตภาวนา สมาธิ และปญัญาเป็นตวัหลกัโดยมศีีล

เป็นเครื่องสนบัสนุน รวมกนัเป็นศีล สมาธิ ปญัญา ถา้ขยายความออกไปก็เป็นมรรคที่มี

องคแ์ปด เรียกวา่มชัฌิมาปฏปิทาทางสายกลาง น่ีคอืสิง่ทีต่อ้งเจริญใหม้าก ตอ้งพฒันา

ใหม้าก ตอ้งรกัษาศีล ตอ้งเจริญสมาธิ ตอ้งเจริญวปิสัสนา ตามแนวทีไ่ดแ้สดงไว ้ คอื

พจิารณากาย เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ และอารมณ์ต่างๆในจติ ใหเ้หน็วา่เป็นไตร

ลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา เมือ่เห็นวา่เป็นไตรลกัษณ์แลว้ก็จะปลอ่ยวาง เพราะ

ไปยดึไปตดิกบัของไมเ่ทีย่งไมไ่ด ้จะบงัคบัมนัไดอ้ย่างไร เหมอืนกบัฟ้าแลบ บงัคบัใหม้นั

แลบไดห้รือเปลา่ เวลามนัจะไมแ่ลบมนัก็ไมแ่ลบ เวลามนัจะแลบมนัก็แลบ แลบแลว้มนั

ก็หายไป  

ทกุสิง่ทกุอย่างในร่างกายในตวัเราคอืนามกบัรูปนัน้ก็เช่นกนั กายมนัก็เป็นเหมอืนกบัฟ้า

แลบ เดีย๋วมนัก็สูญเดีย๋วมนัก็สลาย กลบัคืนสู่ธาตเุดมิคอืธาต ุ๔  ดิน น้ํา ลม ไฟ ส่วน 

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ มนัก็ผลดักนัเกดิ ผลดักนัดบั สลบักนัไปอยู่ตลอดเวลา

ไมม่ทีีส่ิ้นสุด แลว้ก็เปลีย่นแปลงไป จากสุขเป็นทกุข ์ จากทกุขเ์ป็นไมสุ่ขไมท่กุข ์
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หมนุเวยีนกนัไปอยู่อย่างนัน้ สุดแทแ้ต่เหตปุจัจยัทีจ่ะมาทาํใหส้ิง่เหลา่นัน้เกดิขึ้น ใจผูรู้ไ้ม่

สามารถทีจ่ะบงัคบัมนัได ้ ใจตอ้งยอมรบัความเป็นจริง ใจตอ้งยอมตอ้งปลอ่ยวางสิง่

เหลา่น้ี ไมต่อ้งไปยนิดยีนิรา้ยกบัสิง่เหลา่น้ี มนัจะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยใหม้นัเป็นไป ไมม่ี

ปญัหาอะไร ถา้ทาํใจอย่างน้ีไดแ้ลว้ใจก็จะเขา้สู่ความสงบทีแ่ทจ้ริง ใจจะไมม่คีวามวุน่วาย

กบัสิง่เหลา่น้ีต่อไป มนัจะเป็นอย่างไรก็ไมเ่ดอืดรอ้น  

น่ีคอืเรื่องของการประพฤตปิฏบิตัธิรรม เรียกวา่เจริญมรรค มรรคน่ีตอ้งเจริญใหม้าก ใน

พระอริยสจั ๔ พระพทุธองคไ์ดแ้สดงไวว้า่ ทกุขต์อ้งกาํหนดรู ้ สมทุยัตน้เหตขุองความ

ทกุขต์อ้งละใหไ้ด ้ นิโรธความดบัทกุขต์อ้งทาํใหแ้จง้ มรรคตอ้งเจริญใหม้าก การทีจ่ะ

กาํหนดรูท้กุข ์ ละสมทุยั ทาํนิโรธใหแ้จง้ไดน้ ัน้ จะตอ้งอาศยัการเจริญมรรคใหม้าก

นัน่เอง จะตอ้งเจริญมรรคใหส้มบูรณ์ ถา้มรรคสมบูรณ์แลว้ กเ็ท่ากบัไดก้าํหนดรูท้กุข ์

ไดล้ะตณัหา ไดท้าํนิโรธความดบัทกุขใ์หแ้จง้นัน่เอง เพราะมรรคจะตอ้งกาํหนดดูความ

เกดิแกเ่จบ็ตาย พจิารณาเรื่องความเกดิแกเ่จบ็ตายเป็นเรื่องธรรมดา พจิารณาใหเ้หน็วา่

รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณนัน้เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา เมือ่พจิารณาไดอ้ย่าง

เต็มทีแ่ลว้ก็จะปลอ่ย แลว้ก็จะละตณัหาได ้ละกามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหาได ้เมือ่

ละกามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหาไดแ้ลว้ นิโรธความดบัทกุขก์็จะปรากฏขึ้น  

เรื่องของพระอริยสจั ๔ เป็นเรื่องของกริิยา คอืผูป้ฏบิตัจิะตอ้งดาํเนินตามทีพ่ระพทุธองค์

ไดท้รงดาํเนินไปก่อน พระพทุธองคท์รงตรสัวา่ ทกุขท์ี่ตอ้งกาํหนดรู ้ เราไดก้าํหนดรูแ้ลว้ 

สมทุยัที่จะตอ้งละเราไดล้ะแลว้ นิโรธที่ตอ้งทาํใหแ้จง้เราไดท้าํใหแ้จง้แลว้ มรรคที่ตอ้ง

เจริญเราไดเ้จริญแลว้ เมือ่ไดก้ระทาํในกจิท ัง้ ๔ น้ีแลว้ ก็ถอืไดว้า่ไดบ้รรลพุระอริยสจั ๔  

ผูท้ีไ่ดบ้รรลพุระอริยสจั ๔  ย่อมเป็นผูท้ีอ่ยู่เหนือความทกุข ์ เพราะไดบ้รรลถุงึนิโรธการ

ดบัทกุขอ์ย่างสิ้นเชงิดว้ยการเจริญมรรคนัน่เอง  

ชาวพทุธเราจงึตอ้งเจริญมรรคใหม้ากนัน่เอง เจริญมรรคดว้ยการรกัษาศีล ดว้ยการ

บาํเพญ็จติตภาวนา นัง่สมาธิ กาํหนดดูลมหายใจเขา้ ออก ทาํจติใหส้งบ เมือ่จติมคีวาม

สงบแลว้ก็ใหเ้จริญวปิสัสนา พจิารณาดูร่างกาย พจิารณาความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

ใหเ้หน็วา่เป็นธรรมดา พจิารณาใหเ้หน็วา่ร่างกายน้ีเป็นปฏกูิล เป็นของสกปรก เป็นอสุภ 
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เป็นของไมส่วยไมง่าม พจิารณาดูเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ วา่เป็นเหมอืนกบัฟ้า

แลบ เป็นสิง่ทีไ่มอ่ยู่ในความควบคุมของใจ ใจควบคุมสิง่เหลา่น้ีไมไ่ด ้ ใจไมส่ามารถ

บงัคบัใหม้สุีขเวทนาไปไดต้ลอด ไมส่ามารถขบัไลท่กุขเวทนาเมือ่มนัเกดิขึ้นใหม้นัหายไป

ได ้ เพราะสิง่เหลา่น้ีมเีหตมุปีจัจยั บางทกี็เกดิทกุขเวทนาขึ้นมาทีร่่างกาย เวลาเดนิไปเตะ

หนิก็เกดิการเจ็บปวดขึ้นมา ใจก็ตอ้งรบัทราบ ใจก็ตอ้งรบัรูว้า่น่ีคอืเวทนาทางกาย หรือวา่

ไดย้นิเสยีงทีค่นเขาพูดแลว้ เกดิความไมพ่อใจขึ้นมา ก็ตอ้งยอมรบัวา่เราบงัคบัเสยีงนัน้

ไมไ่ด ้ จะเป็นสรรเสริญหรือนินทา เราตอ้งยอมรบั แลว้ปลอ่ยวาง รบัรูแ้ลว้ปลอ่ยวาง 

อย่าไปมอีารมณ์กบัมนั อย่าไปมคีวามยนิดยีนิรา้ย เพราะความยนิดยีนิรา้ยก็คอืตณัหา

นัน่เอง  

ถา้ไมม่ตีณัหา ไมม่คีวามยนิดยีนิรา้ยแลว้ เราก็สามารถควบคุมทกุขท์างดา้นจติใจได ้แต่

เราควบคุมคนทีพู่ดไมไ่ด ้ ควบคุมเสยีงไมไ่ด ้ ยงัไงๆเสยีงมนัก็ตอ้งมาสมัผสักบัหู แต่ใจ

เราควบคุมได ้ควบคุมดว้ยการใชส้ตใิชป้ญัญา อย่าไปยนิดยีนิรา้ยกบัเสยีง ตอ้งยอมรบั

ความจริงวา่เราบงัคบัเสยีงนัน้ไมไ่ด ้ เมือ่สามารถควบคุมใจไมใ่หไ้ปยนิดยีนิรา้ยได ้ความ

ทกุขก็์จะไมเ่กดิขึ้นในใจ น่ีเป็นเรื่องทีน่กัปฏบิตัจิะตอ้งพยายามประพฤตปิฏบิตัอิยู่อย่าง

สมํา่เสมอ และการทีจ่ะปฏบิตัไิดอ้ย่างสมํา่เสมอนัน้ก็ตอ้งมสีถานที่ๆ  สงบเงยีบ เช่นตาม

ป่าตามเขา พยายามขวนขวายใหม้คีวามยนิดใีนสถานทีเ่หลา่น้ีเถดิ สถานทีเ่หลา่น้ีเป็นที่

เกดิของพระอริยบคุคลท ัง้หลาย พระพทุธเจา้ พระอรหนัตส่์วนใหญ่บรรลธุรรมในป่าใน

เขาท ัง้นัน้ นอ้ยมากทีจ่ะบรรลใุนบา้นในเมอืงกนั ส่วนใหญ่จะอยู่ตามป่าตามเขากนั จะ

ประพฤตปิฏบิตัธิรรมแลว้ก็บรรลธุรรมตามป่าตามเขากนัท ัง้นัน้ แมใ้นปจัจบุนัน้ีพระ

ต่างๆทีเ่ป็นพระสุปฏปินัโน ทีเ่รามคีวามศรทัธาเคารพเลือ่มใส ก็มกัจะเป็นพระป่าท ัง้นัน้ 

ท่านอยู่ตามป่าตามเขา ประพฤตปิฏบิตัอิยูใ่นป่าในเขา แลว้ก็บรรลธุรรมในป่าในเขากนั

ท ัง้นัน้ มนีอ้ยมากทีจ่ะบรรลธุรรมในบา้นในเมอืง แลว้เราจะทราบไดอ้ย่างไรวา่ท่านได ้

บรรลธุรรมเป็นพระอรหนัต ์ วธิีหน่ึงก็คอืการดูอฐัขิองท่าน ถา้อฐัขิองท่านกลายเป็นพระ

ธาตกุ็ถอืวา่ท่านไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตไ์ปแลว้ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๖ 

พระพทุธเจา้ 
๒๐ มกราคม ๒๕๔๔ 

เวลาทีนึ่กถงึนํา้ตาล เราย่อมนึกถงึความหวาน เวลาทีนึ่กถงึเกลอื เราย่อมนึกถงึความ

เค็ม ฉนัใดเวลาทีนึ่กถงึพระพทุธศาสนา เราย่อมนึกถงึพระพทุธเจา้ เพราะวา่สิง่เหลา่น้ี

เป็นของคู่กนั นํา้ตาลย่อมมรีสหวาน เกลอืย่อมมรีสเค็ม พระพทุธศาสนาย่อมมี

พระพทุธเจา้เป็นพระศาสดา ดงันัน้ทกุครัง้ทีม่กีารประกอบพธิีทางพระพทุธศาสนา เราจงึ

ต ัง้นะโม ๓ จบ นะโม ตสัสะ ภควโต อรหโต สมัมา สมัพทุธสัสะ แปลความวา่ ขอนอบ

นอ้มนมสัการในองคพ์ระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ซึง่เป็นพระนามทีท่รงใชห้ลงัจากทีไ่ด ้

ทรงตรสัรูธ้รรมในวนัเพญ็เดอืน ๖ เมือ่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปีมาแลว้ แต่ก่อนน้ีพระพทุธ

องคไ์มไ่ดท้รงเรียกพระองคเ์องวา่เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เริ่มแรกทเีดยีว

พระองคท์รงมพีระนามวา่เจา้ชายสทิธตัถราชกมุาร ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจา้

แผ่นดนิ หลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงออกผนวช พระองคท์รงไดพ้ระนามใหมเ่ป็น

สมณโคดม หลงัจากทีท่รงประพฤตปิฏบิตัธิรรมอยู่ประมาณ ๖ ปี จงึทรงตรสัรูธ้รรม

จากนัน้ทรงเรียกพระองคเ์องวา่พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้  

การทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมาไดน้ัน้ มสีาเหตมุาต ัง้แต่สมยัที่

พระพทุธองคท์รงเป็นเจา้ชายสทิธตัถราชกมุาร พระองคท์รงไดพ้บเหน็เทวทูต ๔ คอื ๑. 

คนแก ่๒. คนเจบ็ ๓. คนตาย ๔. สมณะนักบวช หลงัจากทีไ่ดท้รงเหน็เทวทูตท ัง้ ๔ น้ี

แลว้ พระองคท์รงไดส้ตเิกดิปญัญาขึ้นมาวา่ คนเราทกุคนไมว่า่จะสูงหรือตํา่ จะเป็น 

ขอทานหรือพระเจา้แผ่นดนิก็ตาม เมือ่เกดิมาแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายดว้ยกนัทกุ

คน ไมม่ใีครหนีพน้ความแก่ ความเจ็บ ความตายไปได ้ เมือ่ตายไปแลว้ ของทกุสิง่ทกุ

อย่างทีม่อียู่ไมว่า่จะเป็นลาภ ยศ สรรเสรญิ สุขท ัง้หลายย่อมหมดไป ไมส่ามารถเอาตดิ

ตวัไปได ้ 
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เมือ่ยงัมกีเิลสตณัหาอยู่ในจติ ยงัมคีวามอยากอยู่ในใจ ก็ยงัตอ้งไปเกดิใหมอ่กี เมือ่เกดิ

แลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย เป็นสจัจะของสงัสารวฏัการเวยีนวา่ยตายเกดิ พระองค์

ทรงมปีญัญา มคีวามเขา้ใจในเรื่องน้ีด ีทรงเหน็วา่มวีธิีเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ และ

ไมต่าย นัน่ก็คอืตอ้งไมเ่กดิ การทีจ่ะไมเ่กดิไดน้ ัน้ก็ตอ้งระงบัตน้เหตขุองการเกดิ คอื

กเิลสตณัหาท ัง้หลายทีม่อียู่ในจติใจ เมือ่เหน็สมณะนกับวชจงึทรงเกดิศรทัธาอยากจะ

ออกบวชเป็นสมณะเพือ่แสวงหาโมกขธรรม การหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ใน

คนืหน่ึงทรงไดท้ราบขา่ววา่พระมเหสไีดค้ลอดพระโอรส พระองคท์รงเปลง่อทุานวา่ราหลุ 

แปลวา่บ่วง ลูกเป็นบ่วงผูกมดัพ่อแมไ่วต้ดิกบัลูก พ่อแมก่บัลูกย่อมมคีวามผูกพนัต่อกนั

และกนั พระองคเ์ปรียบเหมอืนกบักวางเน้ือทีฉ่ลาด เมือ่เหน็นายพรานเอากบัดกัมาวาง

ไวก้็จะไมเ่ขา้ไปใกลก้บัดกันัน้ ฉนัใดพระองคก์็ทรงเหน็วา่พระโอรสก็เป็นเหมอืนบ่วง 

เป็นเหมอืนกบัดกั จงึทรงตดัสนิพระทยัเสดจ็ออกจากพระราชวงัในคนืนัน้โดยมี

มหาดเลก็ตามส่งเสดจ็ หลงัจากไดท้รงปลงพระเกศาและทรงเครื่องของสมณะแลว้ ทรง

มอบเครื่องทรงของราชกมุารใหม้หาดเลก็นาํกลบัพระราชวงัไป  

จากนัน้พระองคท์รงพยายามศึกษาหาความรูจ้ากครูบาอาจารยท์ีม่ชีื่อเสยีงท ัง้หลาย แต่

ครูบาอาจารยเ์หลา่นัน้สอนไดแ้ต่ศีลกบัสมาธิเท่านัน้ ไมม่ใีครรูจ้กัวชิาวปิสัสนาปญัญาที่

จะทาํใหห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ในสมยันัน้ไมม่ใีครรูจ้กัวชิาน้ี เมือ่ไมม่ใีคร

รูจ้กัวชิาน้ีพระองคก์็เลยตอ้งศึกษาดว้ยพระองคเ์อง ลองผดิลองถูก ไปๆมาๆ จนกระท ัง่

ในทีสุ่ดก็พบวชิาวปิสัสนาปญัญาขึ้นมา ทรงคน้พบพระอริยสจั ๔  สจัธรรมทีน่าํพาสตัว ์

โลกท ัง้หลายใหพ้น้จากการเกดิแก่เจ็บตาย การเวยีนวา่ยตายเกดิ หลงัจากทีพ่ระพทุธ

องคท์รงบรรลถุงึพระอริยสจั ๔  พระหทยัของพระองคก์็สะอาดหมดจด ปราศจาก

กามตณัหา ความอยากในกาม ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น วิภวตณัหา ความ

อยากไมม่อียากไมเ่ป็น ตน้เหตทุีท่าํใหส้ตัวท์ ัง้หลายไปเกดินัน้เอง ถา้ไมม่ตีณัหาท ัง้ ๓ น้ี

แลว้ ก็ไมม่เีหตทุีจ่ะใหไ้ปเกดิอกีต่อไป เหมอืนกบัรถยนตท์ีไ่มม่นีํา้มนัเหลอือยู่ในถงั 

รถยนตก์็ไมส่ามารถวิง่ไปไหนได ้ 
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พระพทุธองคท์รงสามารถปฏบิตัติามหลกัพระอริยสจั ๔ ไดค้รบถว้น คอื ๑. ทกุขท์ี่

จะตอ้งกาํหนดรู ้ ไดท้รงกาํหนดรูแ้ลว้ ๒. สมทุยัทีจ่ะตอ้งละ ไดท้รงละแลว้ ๓. นิโรธที่

จะตอ้งทาํใหแ้จง้ ไดท้รงทาํใหแ้จง้แลว้ ๔. มรรคทีจ่ะตอ้งเจริญใหม้าก ไดท้รงเจริญอย่าง

สมบูรณ์แลว้ น่ีคอืภารกจิในพระอริยสจั ๔  เครื่องมอืทีใ่ชก้าํหนดดูทกุข ์ละตณัหา ทาํ

นิโรธใหแ้จง้ ก็คอืมรรค เมือ่ไดเ้จริญมรรคอย่างเต็มทีแ่ลว้ ย่อมเหน็ทกุขว์า่เป็นเรื่อง

ธรรมดา คอืความเกดิ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นเรื่องธรรมดา เมือ่เกดิแลว้ก็

ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ยอมรบัความจริงน้ีได ้คอืไมฝื่น ไมห่นี ไมต่่อสูก้บัความแก่ 

ไมต่่อสูก้บัความเจ็บ ไมต่่อสูก้บัความตาย และก็ไมก่ลวัความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

เพราะรูว้า่กลวัอย่างไร ต่อสูอ้ย่างไร ก็ไมส่ามารถจะเอาชนะความแก่ ความเจ็บ ความ

ตายน้ีไปได ้เมือ่เป็นเช่นน้ีก็ปลง เมือ่ปลงไดก้็ละตณัหาได ้คอืละความไมอ่ยากแก่ ความ

ไมอ่ยากเจ็บ ความไมอ่ยากตายลงได ้ เมือ่สามารถละตณัหาได ้ ความทกุขท์ีเ่กดิจาก

ความกลวัความแก่ กลวัความเจ็บ กลวัความตาย ก็หมดไป นิโรธก็ปรากฏขึ้นมา นัน่ก็

คอืไดนิ้โรธทาํใหแ้จง้  

น่ีคอืกริิยาท ัง้ ๔ ในพระอริยสจั ๔  ทีม่คีวามต่อเน่ืองกนั อยู่ทีม่รรคเป็นองคส์าํคญั ผูใ้ด

สามารถเจริญมรรคใหไ้ดม้ากๆจนเหน็อย่างชดัแจง้วา่การแก่ การเจ็บ การตาย เป็นผลที่

ตามมาจากการเกดิ หนีจากการแก่ การเจ็บ การตาย ไปไมไ่ด ้ก็ยอมรบัการแก่ การเจบ็ 

การตาย ไมก่ลวัการแก่ การเจ็บ การตาย ไมม่คีวามอยากทีจ่ะหนีการแก่ การเจ็บ การ

ตาย เมือ่ยอมรบัการแก่ การเจ็บ การตาย ก็เท่ากบัไดล้ะสมทุยัตน้เหตขุองความทกุข ์

เมือ่ละสมทุยัไดแ้ลว้ นิโรธการดบัทกุขก์็ปรากฏขึ้นมา  

พระพทุธองคท์รงอตุส่าหป์ระพฤตปิฏบิตัอิยู่เป็นเวลานานถงึ ๖ ปีดว้ยกนั ในทีสุ่ดก็

คน้พบพระอริยสจั ๔  ทรงปฏบิตักิจิในพระอริยสจั ๔ ไดอ้ย่างครบถว้น ทรงสามารถตดั

ตณัหาท ัง้สามได ้ คอืกามตณัหา ความอยากในกาม ไดแ้ก่รูป เสยีง กลิน่ รส เครื่อง

สมัผสั ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น วิภวตณัหา ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น ถา้

ละตณัหาท ัง้ ๓ น้ีไดก้็เท่ากบัตดัภพชาตไิด ้ เหมอืนกบัการตดัไฟ ตอ้งตดัดว้ยการนาํเอา

เชื้อไฟออกจากกองไฟ ถา้มฟืีนอยู่ในกองไฟ ก็ตอ้งเอาฟืนออกจากกองไฟ แลว้ไฟกจ็ะ
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ค่อยๆดบัไป เพราะวา่ไมม่เีชื้อทีจ่ะทาํใหไ้ฟลกุต่อไปได ้ภพชาตกิ็เช่นเดยีวกนั จะไมม่กีบั

ผูท้ีล่ะตณัหาท ัง้ ๓ น้ีได ้ การทีจ่ะละตณัหาท ัง้ ๓ น้ีได ้ ก็ตอ้งอาศยัเครื่องมอืก็คอืมรรค

นัน้เอง มรรคเป็นเครื่องดบัไฟ มรรค ทีม่อีงค ์๘ เรียกย่อๆวา่ ศีล สมาธิ ปญัญา หรือ 

ทาน ศีล ภาวนา น่ีคอืมรรค ผูท้ีเ่จริญมรรคน้ีอย่างต่อเน่ือง เท่ากบัเป็นผูก้าํหนดรูท้กุข ์

เป็นผูล้ะตณัหาความอยากท ัง้ ๓ เป็นผูท้ีไ่ดท้าํนิโรธการดบัทกุขใ์หแ้จง้ขึ้นมา ผูท้ี่

สามารถทาํกจิท ัง้ ๔ น้ีได ้ จะเป็นผูท้ีห่ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จาก

ความทกุขท์ ัง้หลาย เพราะทกุขย่์อมไม่มีกบัผูไ้ม่เกดิ  

ผูบ้รรลพุระอริยสจั ๔ ไดด้ว้ยตนเองโดยไมม่ผูีใ้ดส ัง่สอน เรียกตนเองวา่พระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ ถา้เรียนรูจ้ากผูอ้ืน่ เช่นนาํเอาคาํสอนของพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้

ไปประพฤตปิฏบิตั ิ ดว้ยการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล เจริญสมาธิวปิสัสนาอย่างต่อเน่ือง

จนจติหลดุพน้จากความโลภ ความโกรธ ความหลง จากกามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา กลายเป็นพระอรหนัตข์ึ้นมา บคุคลนัน้จะไมเ่รียกตนเองวา่เป็นพระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ แต่จะเรียกตนเองวา่เป็นพระอรหนัตสาวก สาวกแปลวา่ผูฟ้งั ตอ้งได ้

ฟงัเรื่องพระอริยสจั ๔ จากผูอ้ืน่ ไมไ่ดเ้รียนรูพ้ระอริยสจั ๔ ดว้ยตวัเอง แต่รูจ้ากการได ้

ยนิไดฟ้งัคาํเทศนาของพระพทุธเจา้ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็เอามาประพฤตปิฏบิตัติาม 

จนกระท ัง่ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ก็กลายเป็นพระอรหนัตสาวกขึ้นมา  

ในแต่ละพระพทุธศาสนาจะมพีระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีว นอกนัน้

เป็นพระอรหนัตสาวก ท่านจะไมเ่รียกตนเองวา่เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะ

คาํวา่พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้หมายถงึผูต้รสัรูธ้รรมดว้ยตนเองโดยชอบ เป็นผู ้

ศึกษาคน้ควา้ ลองผดิลองถูก จนกระท ัง่บรรลพุระอริยสจั ๔ ขึ้นมา จงึไดเ้รียกตนเองวา่

เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้นาํไป

ประพฤตปิฏบิตัจินบรรลเุป็นพระอรหนัตข์ึ้นมา จะเรียกตนเองวา่พระอรหนัตสาวก แต่

ความบริสุทธิ์ของจติใจของพระพทุธเจา้กบัของพระอรหนัตสาวกนัน้เท่ากนั ความสิ้นสุด

แห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิก็เท่ากนั ความสิ้นกเิลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็

เท่ากนั ไมม่อีะไรแตกต่างกนัเลย นิพพานของพระพทุธเจา้กบันิพพานของพระอรหนัต
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สาวกก็เหมอืนกนั เพราะนิพพานก็คอืการสิ้นกเิลสนัน่เอง สิ้นแห่งความโลภ ความโกรธ 

ความหลง เป็นปรมงัสญุญงั เป็นจติทีส่ะอาดหมดจด ไมม่เีชื้อแห่งภพชาตเิหลอือยู่ในจิต  

พระนิพพานมอียู่ ๒ ลกัษณะ คอื ๑. สอปุาทิเสสนิพพาน นิพพานในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ 

๒. อนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานทีไ่มม่ชีวีติเหลอือยู่แลว้ ตอนทีพ่ระพทุธองคท์รงตรสัรู ้

เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ทีใ่ตต้น้โพธิ์น ัน้ พระพทุธองคท์รงบรรลถุงึสอปุาทิ

เสสนิพพาน คอืไดบ้รรลถุงึนิพพานในขณะยงัมชีวีติอยู่ ส่วนตอนทีพ่ระพทุธองคท์รง

เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานนัน้ พระองคท์รงเขา้สู่อนุปาทิเสสนิพพาน คอืนิพพานทีไ่มม่ี

ชวีติเหลอือยู่แลว้  

พระพทุธเจา้ก็ม ี๒ ลกัษณะเช่นกนัคอื ๑. พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ที่

ประกาศส ัง่สอนธรรมะใหก้บัสตัวโ์ลก เหมอืนกบัพระพทุธเจา้ของเราพระองคน้ี์ พระองค์

ทรงเป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ คอืหลงัจากทีท่รงตรสัรูธ้รรมแลว้ ก็ไมไ่ดอ้ยู่

เฉยๆ ทรงนาํเอาธรรมทีพ่ระพทุธองคท์รงตรสัรูม้าเผยแผ่ มาส ัง่สอนผูอ้ืน่ ทาํให ้

พระพทุธศาสนาเกดิขึ้นมา ๒. พระปจัเจกพทุธเจา้ เป็นพระพทุธเจา้ทีห่ลงัจากตรสัรูแ้ลว้

ไมไ่ดส้ ัง่สอนธรรมะใหก้บัผูห้น่ึงผูใ้ดเลย  

น่ีคอืเรื่องราวความเป็นมาของพระพทุธเจา้ ทกุๆครัง้ทีร่ะลกึถงึพระพทุธเจา้จะเป็นสริิ

มงคลอย่างยิง่ เมือ่ระลกึถงึพระพทุธเจา้แลว้จะทาํใหเ้กดิกาํลงัใจทีจ่ะประกอบคุณงาม

ความด ี เกดิกาํลงัใจทีจ่ะละความชัว่ท ัง้หลาย เกดิกาํลงัใจทีจ่ะประพฤตปิฏบิตั ิ ชาํระ

ความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ เพือ่การสิ้นสุดแห่งการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๗ 

สวากขาตธรรม 
๒๑ มกราคม ๒๕๔๔ 

ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา ต ัง้แต่วนัทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรูพ้ระอนุตตรสมัมา

สมัโพธิญาณเป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ จนถงึวนัเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน พระ

พทุธองคไ์ดท้รงอทุศิเวลาท ัง้หมดใหก้บัการอบรมส ัง่สอนสตัวโ์ลก พระพทุธองคท์รงสอน

อยู่ทกุๆวนัจนไดร้บัพระฉายาวา่ สตัถา เทวะมนุสสานัง เป็นครูของมนุษยแ์ละเทวดา

ท ัง้หลาย ในช่วงบ่ายๆพระพทุธองคท์รงส ัง่สอนบรรดาศรทัธาญาตโิยม ในยามคํา่ทรง

อบรมส ัง่สอนพระเณร ในยามดกึทรงอบรมส ัง่สอนเทวดาท ัง้หลาย และในตอนเชา้ก่อนที่

จะเสดจ็ออกบณิฑบาต ทรงเลง็ญาณดูวา่ในวนันัน้จะมบีคุคลใดบา้ง ทีม่จีติพรอ้มทีจ่ะรบั

ประโยชนจ์ากพระธรรมคาํสอน ถา้มพีระพทุธองคก์็จะทรงเสดจ็ไปโปรดคนๆนัน้ น่ีคอื

กจิทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงกระทาํอยู่อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ๔๕ พรรษา  

เมือ่ใกลเ้วลาทีพ่ระพทุธองคจ์ะทรงเสดจ็ดบัขนัธป์รินิพพาน ไดม้ผูีก้ราบทูลถาม

พระพทุธเจา้วา่ หลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงเสดจ็ดบัขนัธป์รินิพพานไปแลว้ พระพทุธ

องคจ์ะทรงมอบใหใ้ครเป็นศาสดาแทนพระพทุธองค ์ พระพทุธองคท์รงตอบวา่ธรรมวินัย

ที่ตถาคตตรสัไวช้อบแลว้นั้นแล จะเป็นศาสดาแทนเรา ขอใหพ้วกเธอท ัง้หลายจงยึดเอา

ธรรมวินัยที่ตถาคตตรสัไวช้อบแลว้นั้นแล เป็นครูเป็นอาจารยข์องพวกเธอต่อไปทาํไม

พระพทุธองคจ์งึไมม่อบใหก้บัพระสาวกองคใ์ดองคห์น่ึงเป็นศาสดาแทนพระพทุธองค ์ ที่

เป็นเช่นนัน้ก็เพราะวา่พระพทุธองคท์รงมพีระญาณทรงมองเหน็กาลไกล รูว้า่บคุคลแต่ละ

คนนัน้มอีายุไมย่นืยาวนาน อายุอย่างมากแค่ ๘๐ กวา่ปี ก็ตอ้งถงึแก่การมรณภาพ ถา้

มอบใหก้บับคุคลหน่ึงบคุคลใดก็จะตอ้งมกีารมอบใหก้นัอยู่ต่อๆไป และบคุคลทีจ่ะมาสบื

ทอดต่อไปนัน้ก็ไมแ่น่เสมอไปวา่จะเป็นพระอรหนัตผู์ส้ิ้นกเิลสเสมอไป  
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ส่วนพระธรรมวนิยัทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัไวช้อบแลว้นัน้ เป็นทีร่วมของพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์พระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต 

ผูท้ีจ่ะเหน็ธรรมเหน็ตถาคตไดต้อ้งเป็นผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบทีเ่รียกวา่ สปุฏปินัโน ผู ้

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบก็ไมใ่ช่ใครทีไ่หนก็คอืพระอริยสาวกท ัง้หลายนัน่เอง ดงันัน้ถา้ผูใ้ดได ้

ศึกษาธรรมะ แลว้ประพฤตปิฏบิตัติามจนไดบ้รรลธุรรม มดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา ผูน้ ัน้

ย่อมเขา้ถงึพระรตันตรยั คอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เพราะผูม้ดีวงตาเหน็ธรรม 

ย่อมเหน็พระพทุธเจา้ ผูจ้ะเหน็พระพทุธเจา้ไดจ้ะตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบสปุฏปินั

โน คอืพระอริยสงฆส์าวกนัน่เอง 

น่ีคอืเหตผุลทีพ่ระพทุธองค ์ ไมท่รงมอบความเป็นศาสดาใหก้บับคุคลหน่ึงบคุคลใด 

เพราะศาสดาแทนพระพทุธเจา้นัน้มอียู่แลว้ คอืพระธรรมวนิยัทีพ่ระพทุธองคท์รงตรสัไว ้

ชอบแลว้เรียกวา่ สวากขาโต ภควตาธมัโม เป็นธรรมทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนไวอ้ย่าง

ถูกตอ้งแมน่ยาํ เป็นความจริงลว้นๆ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ไมว่า่จะเป็นเรื่องนรกก็ด ี เรื่อง

สวรรคก์็ด ี เรื่องบาปก็ด ี เรื่องบญุก็ด ี เรื่องมรรคผลนิพพานก็ด ี เรื่องการเวยีนวา่ยตาย

เกดิก็ด ีสิง่เหลา่น้ีเป็นเรื่องจริงท ัง้นัน้ ดงัทีพ่ระพทุธองคท์รงสรุปไวว้า่ ทาํดีย่อมไดดี้ ทาํ

ชัว่ย่อมไดช้ัว่ เป็นหลกัตายตวั เป็นสจัธรรมความจริงของโลกน้ี ไมม่ใีครลบลา้งกฎแห่ง

กรรมน้ีได ้ 

กรรมเป็นเหต ุวบิากเป็นผล เป็นของคู่กนั เหมอืนกบัความสวา่งคู่กบักลางวนั ความมดื

คู่กบักลางคนื กลางวนัก็สวา่ง กลางคนืกม็ดื เหตแุละผลก็เป็นลกัษณะนัน้ ทาํอะไรไว ้

แลว้ผลก็ตอ้งตามมา เหมอืนลอยเกวยีนที่ตามลอ้เกวยีนไป ฉนัใดผลของกรรมก็เช่นกนั 

เป็นเงาตามตวั น่ีเป็นสวากขาตธรรม เป็นคาํสอนทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรู ้ แลว้ก็

นาํมาสอนพวกเรา ใหก้ระทาํแต่ความด ี ละความชัว่ ชาํระความโลภ ความโกรธ ความ

หลงใหอ้อกไปจากจติจากใจ เพราะวา่ความโลภ ความโกรธ ความหลงน้ีเป็นตน้เหตขุอง

การกระทาํความชัว่ท ัง้หลาย ผูจ้ะละความชัว่ไดอ้ย่างถาวรจะตอ้งชาํระความโลภ ความ

โกรธ ความหลงใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ ถา้ยงัชาํระไมห่มดก็ยงัจะมเีชื้อนาํพาไปทาํ

ความชัว่ไดอ้กี พระพทุธองคจ์งึทรงสอนใหช้าํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด  
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นอกจากจะเป็นสวากขาตธรรมแลว้ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธองคย์งัเป็น อกาลโิก 

ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา ไม่สูญสลายไม่เปลีย่นแปลงตามกาลตามเวลาเหมอืนกบัสิง่ต่างๆ

ในโลกน้ี เช่นร่างกายของเราน้ีเมือ่เกดิขึ้นมาแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งเสือ่ม และใน

ทีสุ่ดก็ตอ้งตาย ตอ้งแตกสลายไป เป็นของไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน หมดไปตามกาลตามเวลา 

เช่นเดยีวกนักบัวตัถสุิง่ของต่างๆทีอ่ยู่ในศาลาน้ีหรือในโลกน้ี เมือ่เวลาผ่านไปทกุสิง่ทกุ

อย่างก็จะค่อยๆเสือ่มสลายไปหมด แต่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้กลบัไม่

เสือ่มไมส่ลายไปตามกาลตามเวลาสิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงไว ้ มอีานุภาพ

อย่างไรในสมยัพทุธกาล ในสมยัปจัจบุนัน้ีอานุภาพของพระธรรมก็ยงัมอียู่เหมอืนเดมิ 

ไมสู่ญสลาย ไม่เสือ่มไป ไม่เหมอืนกบัยารกัษาโรคในสมยัน้ี จะมสีลากกาํกบัไวว้า่ควรจะ

บริโภคก่อนวนัทีเ่ท่านัน้ๆ เพราะวา่บริโภคหลงัจากวนัทีก่าํหนดไวป้ระสทิธิภาพของยานัน้

จะหมดไปจะเสือ่มไป ไมส่ามารถใชร้กัษาโรคไดต่้อไป ดไีมด่อีาจจะกลายเป็นยาพษิ

ขึ้นมา แต่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้น้ีเป็นอกาลโิก เป็นสิง่ทีไ่มสู่ญสลายหมดไป 

มอีานุภาพอย่างไรในสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ยงัทรงมพีระชนมชพีอยู่ ในสมยัน้ีก็เป็นเช่นนัน้ 

สามารถนาํพาผูป้ฏบิตัติามใหห้ลดุจากความทกุขไ์ด ้ สามารถนาํความสุขมาใหก้บัผู ้

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบได ้น่ีเป็นหลกัตายตวัของพระธรรมคาํสอน  

พระพทุธเจา้จงึไดฝ้ากพระธรรมคาํสอนไวใ้หเ้ป็นศาสดาแทนพระพทุธองค ์ พวกเราชาว

พทุธจงึควรมคีวามม ัน่ใจวา่ การมศีรทัธา มคีวามเชื่อในพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้นัน้เป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง เพราะวา่พระพทุธธรรมน่ีแหละเป็นสิง่ทีพ่ึง่ได ้ เป็นสิง่ที่

นาํพาเราไปสู่ทีด่ทีีง่าม พวกเราเปรียบเหมอืนกบัคนตาบอด ส่วนพระธรรมคาํสอนนัน้

เปรียบเหมอืนกบัแสงสวา่งหรือเปรียบเหมอืนกบัคนตาด ี พระธรรมคาํสอนจะพาใหเ้รา

พน้จากภยัอนัตรายท ัง้หลายทีม่อียู่ในโลกน้ี จะพาเราไปสู่ความสุขความเจริญอย่าง

แทจ้รงิ  

จงนอ้มจตินอ้มใจเขา้หาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เถดิ ใหเ้ชื่ออย่าง ๑๐๐ 

เปอรเ์ซน็ตว์า่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้เป็นความจริงลว้นๆ เป็นความจริง 

๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ไมม่คีวามเทจ็แปลกปลอมอยู่ในพระธรรมคาํสอนแมแ้ต่นอ้ยนิด สิง่ใด
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ทีพ่ระพทุธองคท์รงสอน สิง่นัน้ย่อมมอียู่ เช่นสวรรคม์ ีนรกม ีทาํบญุขึ้นสวรรค ์ทาํบาป

ตกนรก อนัน้ีเป็นความจริง ทาํบญุแลว้จติใจจะมคีวามสุข ถา้ทาํความชัว่ ไปปลน้ ไปจี้ 

ไปโกงผูอ้ืน่ ไดเ้งนิมาเป็นแสนเป็นลา้น แต่จติใจไมม่คีวามสุขเพราะไปทาํบาปมานัน่เอง 

เมือ่ทาํบาปแลว้ผลย่อมเกดิในจติใจก่อน คอืมคีวามทกุขใ์จ มคีวามไมส่บายใจ ถา้

ตาํรวจจบัตวัไดก้็ตอ้งถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะรางไป น่ีเป็นสิง่ทีเ่หน็กนัอยู่ เมือ่ตายไปก็จะไปสู่

อบาย ไปสู่นรกต่อไป เรื่องผลของการทาํความชัว่น้ีมจีริง ขออย่าไดม้คีวามเคลอืบแคลง

สงสยัในคาํสอนของพระพทุธองคแ์มแ้ต่นอ้ยเลย เพราะวา่ความเคลอืบแคลงสงสยัน้ีเป็น

กเิลส เป็นเครื่องกดีขวางความเจริญ จงึขอใหต้ดัความสงสยัออกไปเสยี แลว้พยายาม

นอ้มใจเขา้สู่พระธรรมคาํสอน เขา้หาผูรู้ธ้รรมะ เขา้หาพระไตรปิฏกซึง่เป็นพระธรรมคาํ

สอนทีไ่ดถู้กจารึกไวแ้ละถ่ายทอดมาต ัง้แต่สมยัพทุธกาลจนถงึปจัจบุนัน้ี เพือ่นาํพาไปสู่

ความสุขความเจริญอย่างแทจ้ริง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๘ 

กรรม 
๒๘ มกราคม ๒๕๔๔ 

ทกุๆคนทีเ่กดิมาในโลกน้ีไมม่ใีครทีไ่มไ่ดก้ระทาํกรรมกนั การกระทาํกรรมน้ีกระทาํกนั

ทกุๆคน จะรูห้รือไมรู่ก้็ตาม จะเชื่อหรือไมเ่ชื่อก็ตาม ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาก็เริ่มกระทาํกรรมกนั

แลว้ เพราะเหตใุดจงึวา่กระทาํกรรมกนั ก็เพราะคาํวา่กรรมน้ีหมายถงึการกระทาํ การ

กระทาํทางกายเรียกวา่กายกรรม การกระทาํทางวาจาเรียกวา่วจกีรรม การกระทาํทางใจ

เรียกวา่มโนกรรม แมแ้ต่เวลานัง่อยู่เฉยๆ ร่างกายไมข่ยบัเขยื้อน ปากไมพู่ดอะไร แต่ใจ

กาํลงักระทาํกรรมอยู่ ใจยงัคดิอยู ่ ความนึกคดิของใจเรียกวา่มโนกรรม ตวัมโนกรรมน้ี

เป็นตน้เหตขุองการกระทาํทางกายและทางวาจา คอืใจจะเป็นผูส้ ัง่การออกไป กายและ

วาจาจงึเคลือ่นไหวได ้ใจจงึเป็นตน้เหตขุองกรรมท ัง้หลาย อย่างวนัน้ีญาตโิยมมาทีว่ดักนั 

ก่อนจะพาร่างกายมาถงึทีว่ดัน้ีไดใ้จตอ้งส ัง่การก่อน ใจตอ้งนึกคดิไวก่้อนวา่จะไปวดั ไป

ทาํบญุ คดิแลว้ก็ใชว้จกีรรมชวนเพือ่นฝูง ถามกนัวา่จะไปวดัไหม แลว้ก็พากนัมา น่ีคอื

การกระทาํกรรมอย่างหน่ึง ดงันัน้จะเหน็ไดว้า่เราทาํกรรมกนัอยู่ตลอดเวลา แมก้ระท ัง่

เวลาหลบั ใจก็ยงัทาํกรรมอยู่ ความฝนัก็เป็นการทาํงานของใจเรียกวา่มโนกรรม  

กรรมน้ีทาํได ้๓ ทางดว้ยกนั ดี ชัว่ ไม่ดีไม่ชัว่ กรรมดเีรียกวา่กศุล กสุลาธมัมา กรรมชัว่

เรียกวา่อกศุล อกสุลาธมัมา กรรมไมด่ไีมช่ ัว่เรียกวา่อพัยากฤต อพัยากตาธมัมา กศุล

เกดิจากความไมโ่ลภ ไมโ่กรธ ไมห่ลง เมือ่ไมโ่ลภ ไมโ่กรธ ไมห่ลง ก็รกัทีจ่ะทาํบญุให ้

ทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นกศุล อกศุลเกดิจากความโลภ ความโกรธ ความ

หลง เมือ่มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี เช่นฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกั

ทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา  

เมือ่ทาํกรรมไปแลว้ก็มผีลตามมา เรียกวา่วิบาก ทาํกรรมไปแลว้ก็ตอ้งมผีลตามมา 

เพราะกรรมเป็นเหต ุ วบิากเป็นผล เมือ่ทาํอะไรไปแลว้ย่อมมผีลตามมา ในอนัดบัแรกก็
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คอืความรูส้กึในจติใจ คอืความสุขและความทกุข ์ ถา้ทาํความดจีติใจก็จะมคีวามสุข ถา้

ทาํความชัว่ทาํบาป จติใจก็จะมคีวามทกุข ์ มคีวามไม่สบายใจ อนัน้ีเป็นผลทีเ่กดิขึ้นใน

จติใจทนัท ี อย่างวนัน้ีมาทาํบญุใหท้าน มาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั จติใจสบาย จติใจเยน็ 

จติใจมคีวามสุข จติใจมคีวามสงบ แต่ถา้ไปทาํอย่างอืน่ เช่นไปฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ไปทะเลาะ

ววิาท ไปทบุต ี ไปกล ัน่แกลง้กนั ไปโกงกนั ไปลกัทรพัย ์จติใจก็มคีวามไมส่บายใจ เกดิ

ความทกุขใ์จตามมา  

น่ีเป็นสิง่ทีส่ามารถเหน็ไดท้นัททีนัใดในปจัจบุนัชาตน้ีิ ในขณะทีก่ระทาํกรรมนัน้ๆอยู่ 

ส่วนผลอย่างอืน่ทีจ่ะตามมาภายหลงันัน้อาจจะเป็นผลทีเ่กดิขึ้นชา้หรือเร็วต่างกนั เช่น

กระทาํความดแีลว้ก่อนทีค่นอืน่จะเหน็ความด ี ก่อนทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนจากผูอ้ืน่ ได ้

เลือ่นเงนิเดอืน ไดเ้ลือ่นข ัน้เลือ่นยศ ไดค้าํสรรเสริญ อาจจะใชเ้วลานาน หรือทาํช ัว่ไป

แลว้ อาจจะยงัไมถู่กตาํรวจจบัเขา้คุกไปทนัททีนัใดก็ได ้ เพราะวา่ผลของกรรมยงัไม่

ปรากฏขึ้นมา ยงัตามมาไมถ่งึ ยงัตามมาไมท่นั แต่เมือ่ตามมาทนัแลว้ก็ตอ้งถูกตาํรวจจบั

เขา้คุกเขา้ตะราง ตอ้งถูกคนอืน่เขาสาปแช่ง อย่างน้ีเป็นตน้  

ผลของกรรมมอียู่ ๒ อย่างดว้ยกนั คอืภายในจติใจและภายนอกจติใจ ภายในจติใจ

เกดิขึ้นทนัททีนัใด ส่วนภายนอกจติใจอาจจะชา้บา้ง อาจจะเร็วบา้ง การกระทาํใน

อดตีชาตทิีเ่พิง่เกดิผลขึ้นมาในชาตน้ีิก็ม ี เหตใุดคนทีท่าํความดแีลว้กลบัรูส้กึวา่ไมไ่ดร้บั

ผลของการกระทาํความดเีลย รูส้กึมแีต่สิง่ช ัว่รา้ยเกดิขึ้นกบัตวัเองเสมอ ส่วนน้ีตอ้งยกให ้

เป็นวบิากกรรม หรือผลของกรรมทีไ่ดท้าํมาก่อนในอดตีชาต ิ ผลมนัถงึตามมาในชาตน้ีิ 

ส่วนความดทีีไ่ดก้ระทาํในชาตน้ีิผลยงัตามไมถ่งึ ยงัไมป่รากฏก็เลยทาํใหค้ดิวา่ทาํดแีลว้

ไมไ่ดด้ ีทาํความดแีลว้ไม่ไดผ้ลตอบแทน เหน็คนอืน่เขาทาํความชัว่กลบัไดด้บิไดด้กีนั น่ี

เป็นเพราะยงัไมเ่ขา้ใจในเรื่องวบิากกรรม การแสดงผลของกรรมนัน้ไมเ่กดิขึ้นทนัททีนัใด

เสมอไป แลว้แต่ชนิดของการกระทาํ เปรยีบเหมอืนกบัตน้ไมต่้างๆ บางชนิดก็ออกดอก

ออกผลไดเ้ร็ว บางชนิดก็ตอ้งใชเ้วลานานถงึจะออกดอกออกผล อย่างขา้วน้ีปลูกไป ๓ 

เดอืน ก็ออกรวงแลว้ แต่ถา้เป็นตน้มะมว่ง ตน้สม้ ตน้ทเุรียน ก็ตอ้งใชเ้วลาเป็นปีถงึจะ

เกดิผลขึ้นมา  
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เมือ่ยงัไมเ่หน็ผลทีเ่กดิจากการกระทาํในปจัจบุนั ก็เลยมคีวามคดิวา่กรรมไมม่ ีวบิากไมม่ ี

ทาํไปแลว้ไมม่ผีลตามมา ถา้คดิเช่นน้ีแลว้ก็เป็นความคดิผดิ เรียกวา่มิจฉาทิฏฐ ิ ซึง่จะ

นาํไปกระทาํกรรมทีไ่มด่ ี ใหไ้ปทาํความชัว่อยู่เสมอ เมือ่เกิดผลของกรรมชัว่ตามมาทีห่ลงั 

ก็จะมแีต่ความทกุขค์วามยากลาํบาก วบิากกรรมจะตามตดิตวัไปท ัง้ในชาตน้ีิและชาติ

หนา้ เป็นเหตใุหไ้ปเกดิทีสู่ง ทีต่ ํา่ ไปสวรรคห์รือไปนรก ไปสู่สุคตหิรือทคุต ิ ไปเกดิเป็น

เดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก หรือไปเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทวดา เป็น

พรหม เป็นพระอริยบคุคล น่ีคอืผลทีจ่ะเกดิขึ้นตามมาต่อไปในภพหนา้ชาตหินา้ ซึง่

ขึ้นอยู่กบักรรมต่างๆทีก่ระทาํกนัในชาตน้ีิ ถา้ทาํกรรมดไีวม้าก ทาํบญุทาํกศุลไวม้าก 

โอกาสทีจ่ะไดไ้ปเกดิในสุคต ิบนสวรรค ์เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยบคุคลก็มมีาก 

แต่ถา้ทาํบาปทาํกรรมไวม้าก โอกาสทีจ่ะไดไ้ปเกดิในอบาย ไปเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต 

เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก ก็มมีากเช่นเดยีวกนั  

ถา้ปรารถนาทีจ่ะอยู่ในโลกน้ีดว้ยความสุขใจ ตายไปก็ไดไ้ปสู่สุคต ิ ก็ขอใหก้ระทาํแต่

กรรมด ีทาํบญุทาํกศุลไว ้แต่ถา้ปรารถนาทีจ่ะไปเกดิในอบาย ไปเป็นเปรต เป็นเดรจัฉาน 

เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก ก็ขอใหห้ม ัน่ทาํบาป ทาํกรรมไว ้ แลว้ผลของกรรมจะตอ้ง

ตามมาอย่างแน่นอน เพราะหลกัของกรรมนัน้เป็นหลกัธรรมชาต ิ เป็นของจรงิ จะมใีคร

เขา้ใจในหลกักรรมน้ีหรือไมก่็ตาม สิง่เหลา่น้ีมนัก็มอียู่ในตวัของมนั เหมอืนกบัเกลอืทีม่ ี

รสเค็ม จะมใีครรูว้า่มรีสเค็มหรือไมก่็ตาม เกลอืมนัก็เค็มอยู่อย่างนัน้ นํา้ตาลมนัก็หวาน

อยู่อย่างนัน้ ไมม่ใีครไปเปลีย่นแปลงใหเ้กลอืมนัหวานได ้ ใหน้ํา้ตาลมนัเค็มได ้ ตอ้ง

เป็นไปตามหลกัธรรมชาตขิองเขา หลกักรรมและวบิากกรรมก็เช่นกนั เป็นหลกัธรรมชาติ

ตายตวัไมม่ใีครเปลีย่นแปลงได ้ 

ถา้เขา้ใจในหลกักรรมแลว้ ย่อมขวนขวายกระทาํแต่ความด ี ระงบัความชัว่ท ัง้หลาย 

พยายามชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึง่เป็นตน้เหตขุองบาปกรรมท ัง้หลายให ้

หมดไป ตราบใดยงัมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในจติใจ ก็ยงัตอ้งทาํบาปกรรม

กนัอยู่ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ถา้ไมต่อ้งการทาํบาปทาํกรรมก็ตอ้งชาํระความโลภ ความโกรธ ความ
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หลงใหอ้อกไปจากจติใจใหห้มดสิ้นไป ถา้ชาํระจติใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ก็ถงึทีสุ่ดสิ้นแหง่การ

เวยีนวา่ยตายเกดิ  

ถา้ยงัไมห่มดสิ้นกเิลสก็ยงัตอ้งไปเกดิ ไปเสวยสุขเสวยทกุขต่์อไป จงึขอใหดู้ความโลภ 

ความโกรธ ความหลงในจติใจเป็นหลกั คอยเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลา อย่าใหม้นัเกดิขึ้นมา 

เวลามนัเกดิขึ้นมาก็ทาํลายมนัเสยีดว้ยการไมท่าํตาม เวลาโลภก็อย่าโลภตาม เวลาโกรธก็

อย่าโกรธตาม เวลาหลงก็อย่าหลงตาม ถา้ทาํได ้ ต่อไปความโลภ ความโกรธ ความหลง

จะนอ้ยลงไป แลว้ในทีสุ่ดก็จะหมดไป กลายเป็นจติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ เมือ่จติสะอาด

บริสุทธิ์แลว้ก็เป็นปรมงัสขุงั เป็นบรมสุข เป็นสุดยอดของความสุข การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๙ 

ปญัญา 
๒๘ มกราคม ๒๕๔๔ 

คนทกุคนทีเ่กดิมาในโลกน้ีมคีวามปรารถนาอยากจะเป็นคนฉลาด เป็นคนมคีวามรูม้ี

ปญัญาดว้ยกนัทกุคน แต่ความฉลาดความรูม้ปีญัญาไมไ่ดเ้กดิจากความปรารถนาโดย

ถ่ายเดยีว แต่เกดิจากการกระทาํของแต่ละคน เกดิจากความขยนัหม ัน่เพยีร ความ

อดทน ความใฝ่รู ้ ใฝ่ศึกษาหาความรูต่้างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี ถา้มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร มี

ความอดทน มคีวามใฝ่รู ้ใฝ่ศึกษา พยายามแสวงหาความรูจ้ากผูรู้ท้ ัง้หลายแลว้ ในทีสุ่ด

ก็จะเป็นคนฉลาดได ้ 

ความรูท้ีม่ใีนโลกน้ีแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คอืความรูท้างโลกและความรูท้างธรรม 

ความรูท้างโลกไดแ้ก่เรื่องราวต่างๆ ภายนอกตวัเรา เช่นวชิาวทิยาศาสตร ์ ศิลปศาสตร ์

พาณิชยศาสตร ์ หรือความรูอ้ะไรกต็ามทีเ่กี่ยวกบัเรื่องราวภายนอกท ัง้หลายเรียกวา่วชิา

ทางโลก ส่วนวชิาทางธรรมจะเกี่ยวขอ้งกบัความรูท้ ัง้สองประเภท คอืท ัง้เรื่องในตวัเรา

และเรื่องนอกตวัเรา เรื่องราวอะไรก็ตามทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัจติใจ มาสมัผสักบัจติใจ 

และปฏกิริิยาทีเ่กดิขึ้นภายในจติใจเช่นสุขทกุขเ์ป็นตน้ เรียกวา่วชิาทางธรรม  

ถงึแมจ้ะไดศึ้กษาวชิาทางโลกมามากมายเพยีงไรก็ตาม แต่ความรูท้างโลกกลบัไม่

สามารถใชเ้ป็นเครื่องดบัความทกุขใ์นจติใจไดเ้ลย สงัเกตดูไดก้บัคนบางคนทีไ่ดเ้รียน

สูงๆจนสาํเร็จปริญญาตรี โท เอก เวลามคีวามทกุขข์ึ้นมากลบัไมรู่จ้กัวธิีระงบัดบัความ

ทกุขน์ ัน้ๆ มกัจะใชว้ธิีผดิๆ เช่นฆ่าตวัตายเป็นตน้ โดยคดิวา่การฆ่าตวัตายนัน้เป็นการดบั

ทกุข ์ ถา้หากไดศึ้กษาวชิาทางธรรมจะรูว้า่ความทกุขเ์กดิขึ้นในจติใจ ไมไ่ดเ้กดิทีร่่างกาย 

ทาํลายร่างกายไมไ่ดด้บัทกุขใ์นจติใจไปดว้ย จติใจก็ยงัทกุขอ์ยู่ เพราะวา่ร่างกายและ

จติใจเป็นคนละอย่างกนั ร่างกายเป็นอย่างหน่ึง จติใจเป็นอย่างหน่ึง จติใจเป็นนาย 

ร่างกายเป็นบ่าว จติใจเป็นผูส้ ัง่การใหร่้างกายไปกระทาํสิง่ต่างๆ ใหพู้ดก็ด ี ใหเ้ดนิก็ด ี
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จติใจเป็นผูส้ ัง่งาน และเป็นผูร้บัผล ถา้ทาํในสิง่ทีด่งีามก็เกดิความสุขใจ ถา้ทาํในสิง่ทีไ่มด่ี

ไมง่ามก็เกดิความทกุขใ์จ  

การทีจ่ะแกป้ญัหาความทกุขข์องจติใจจงึตอ้งหาสาเหตวุา่ ความทกุขข์องจติใจเกดิขึ้นมา

จากอะไร ร่างกายไมใ่ช่ตน้เหตขุองความทกุขท์างจติใจ หลกัธรรมแสดงไวว้า่ความทกุข ์

ของจติใจเกดิจากตณัหา ความอยากท ัง้หลาย ตณัหามอียู่ ๓ ประเภท คอืกามตณัหา 

ภวตณัหา วิภวตณัหา กามตณัหาคอืความอยากในกาม หมายถงึกามคุณทัง้ ๕ คอื รูป 

เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ เป็นสิง่ทีจ่ติใจปรารถนาอยากทีจ่ะไดส้มัผสัอยู่เสมอๆ ถา้

ไมไ่ดส้มัผสัจะเกดิอาการทกุขใ์จขึ้นมา อย่างเวลาทีอ่ยู่บา้นเฉยๆ จติใจจะมคีวาม

หงดุหงดิ มคีวามกระวนกระวาย ไมค่่อยมคีวามสุขเท่าไร แต่ถา้ไดอ้อกไปนอกบา้น ได ้

ไปดู ไดไ้ปฟงั ไดไ้ปดมกลิน่ ไดไ้ปลิ้มรส ไดไ้ปสมัผสักบัอะไรต่างๆ จติใจจะมคีวามเบกิ

บาน มคีวามสุขใจ เป็นการตดิกามสุข มกีามตณัหาเป็นตน้เหต ุ ถา้ไมไ่ดส้มัผสัก็เกดิ

ความทกุขข์ึ้นมา ต่างกบัคนทีไ่มม่คีวามอยากในกาม ไมม่กีามตณัหา สามารถอยู่บา้นได ้

อยู่เฉยๆได ้ ไมต่อ้งดูหนงัดูละคร ไมต่อ้งฟงัเพลงก็มคีวามสุขได ้ เพราะจติใจไมม่คีวาม

อยากในเรื่องกามท ัง้หลาย ไม่มีกามตณัหากไ็ม่มีความทกุข ์ ถา้มีกามตณัหากต็อ้งมี

ความทกุข ์ 

วชิาทางธรรมสอนวา่ ความสุขความทกุขท์ี่แทจ้รงิอยู่ทีใ่จ ไมไ่ดอ้ยู่ภายนอก ภายนอกนัน้

เป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิความทกุขห์รือความสุขขึ้นมาภายในใจ ถา้ใจไมอ่ยาก ใจก็สุข ถา้ใจ

อยาก ใจก็ทกุข ์วชิาทางโลกเป็นความรูท้ีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืทาํมาหากนิ เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง 

เพราะวา่ร่างกายตอ้งอาศยัปจัจยั ๔ คอือาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค 

ถา้ขาดปจัจยั ๔ ร่างกายก็อยู่ไมไ่ด ้เมือ่เป็นเช่นน้ีจงึตอ้งศึกษาวชิาทางโลกเพือ่จะไดม้วีชิา

ไวใ้ชป้ระกอบสมัมาอาชพี อาชพีทีสุ่จริต เพือ่จะไดม้ปีจัจยั ๔ ไวเ้ยยีวยาดูแลร่างกาย แต่

วชิาทางโลกโดยลาํพงัไมเ่พยีงพอกบัการดูแลรกัษาจติใจ จงึตอ้งศึกษาวชิาทางธรรมดว้ย 

โดยเขา้หาพระพทุธศาสนาเพือ่ศึกษาใหเ้กดิปญัญา  

ปญัญาทางพระพทุธศาสนามอียู่ ๓ ระดบัคอื ๑. สตุมยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการได ้

ยนิไดฟ้งั เช่นการฟงัเทศนฟ์งัธรรม เรื่องเหตเุรื่องผล เรื่องบาปเรื่องบญุ เรื่องคุณเรื่อง
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โทษ เรื่องนรกเรื่องสวรรค ์ เรื่องการเวยีนว่ายตายเกดิ เรื่องกรรมเรื่องวบิาก เป็นปญัญา

ความรู ้เมือ่เกดิความเขา้ใจขึ้นมา ก็สามารถใชแ้กป้ญัหาระงบัดบัทกุขไ์ดใ้นระดบัหน่ึง ๒. 

จนิตามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการคดิพจิารณาไตร่ตรอง เช่นเวลาไปทาํอะไรไมด่มีา 

ไปพูดโกหกหลอกลวง ก็เกดิรูส้กึไมส่บายใจขึ้นมา เลยนัง่คดิวา่วนัน้ีไมส่บายใจเพราะ

อะไร ทีไ่มส่บายใจเพราะไปพูดโกหกหลอกลวง เลยเกดิความกงัวลวา่จะถูกเขาจบัได ้ ก็

เลยเกดิความไมส่บายใจ เมือ่พจิารณาดูแลว้เหน็วา่การโกหกหลอกลวงเป็นการกระทาํที่

ไมด่ ี เพือ่เป็นการระงบัดบัความไมส่บายใจ จงึตอ้งไปสารภาพบาป เมือ่ไดส้ารภาพขอ

อภยัแลว้ใจก็สบายเพราะไมม่คีวามกงัวลอกีต่อไป การคดิพจิารณาวา่การกระทาํทางกาย

วาจาใจเป็นเหตขุองความสุขความทกุขใ์นจติใจ เรียกวา่จนิตามยปญัญา คอืคดิไปในทาง

เหตทุางผล เป็นปญัญาใชร้ะงบัดบัทกุขภ์ยัในใจได ้ ๓. ภาวนามยปญัญา เป็นปญัญาที่

เกดิจากการปฏบิตัจิติตภาวนา เป็นปญัญาทีร่ะงบัดบัทกุขไ์ดอ้ย่างสิ้นเชงิ ปญัญาระดบัน้ี

ตอ้งมคีวามสงบเป็นพื้นฐาน เพราะวา่ความสงบเป็นทีป่ลง ทีป่ลอ่ยวาง ทีด่บัทกุขไ์ดอ้ย่าง

สิ้นเชงิ ถา้ไมม่คีวามสงบ ก็จะไมส่ามารถปลงและปลอ่ยวางไดอ้ย่างสิ้นเชงิ  

ภาวนามยปญัญาจะตอ้งเกดิจากการปฏบิตัโิดยอาศยัการไดย้นิไดฟ้งัมาก่อน ใหรู้จ้กัวา่

อะไรคอืสิง่ทีถู่กทีผ่ดิ อะไรเป็นสิง่ทีด่ทีีช่ ัว่ เมือ่รูแ้ลว้ก็เอามาส ัง่สอนจติใจดว้ยการ

ใคร่ครวญคดิพจิารณาอยู่เรื่อยๆ เช่นการไปโกหกหลอกลวง ไปคดไปโกงเป็นสิง่ทีไ่มด่ ี

ทาํไปแลว้ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา จงึพยายามละเสยีดว้ยการทาํจติใจใหส้งบ ไหวพ้ระ

สวดมนต ์บริกรรม พทุโธ พทุโธ พทุโธ โดยมสีตริะลกึรูอ้ยู่อย่างต่อเน่ือง ไมใ่หจ้ติไปคดิ

เรื่องอืน่ ใหอ้ยู่กบัพทุโธ พทุโธ พทุโธ อย่างเดยีว ถา้ดูลมหายใจเขา้ออก ก็ใหรู้อ้ยู่กบัลม

หายใจเขา้ออกอย่างเดยีว อย่าไปคดิเรื่องอื่น ถา้ไปคดิเรื่องอืน่จติจะไมส่งบ นัง่ไปนานสกั

เท่าไรก็ไมเ่กดิผลอะไรขึ้นมา ผลจะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่มสีตคิวบคุมใจใหรู้อ้ยู่กบังานทีท่าํ

อยู่เท่านัน้ ถา้กาํหนดรูอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ก็ใหรู้อ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออกอย่างเดยีว 

ถา้ใชค้าํบริกรรมพทุโธ ก็กาํหนดรูอ้ยู่กบัพทุโธ พทุโธ พทุโธ อย่างเดยีว อย่าไปคดิเรื่อง

อืน่ ถา้สามารถทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ ไมช่า้ก็เร็ว จติจะรวมลงเป็นสมาธิ จติจะต ัง้ม ัน่ ไมล่อย

ไปไหน มคีวามสงบ มคีวามน่ิง มคีวามอิ่ม มคีวามพอ มคีวามสุข เมือ่มคีวามสุขแลว้ 
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เวลาจติจะไปทาํอะไรในทางทีไ่มด่ไีมช่อบ จะเหน็ความทกุขใ์จเกดิขึ้นมาทนัท ี เมือ่เหน็

ทกุขก์็จะละการกระทาํทีไ่มด่นี ัน้ทนัท ีน่ีคอืการทาํงานของภาวนามยปญัญา  

เวลาจติมคีวามสงบจติจะไมไ่ปก่อกรรมก่อเวรกบัใคร เพราะจติมคีวามสุข เป็นความสุข

ทีเ่หนือความสุขท ัง้หลาย เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นความสุขทีม่อียู่ในจติทีส่งบ ไม่

เหมอืนกบัความสุขทีเ่กดิจากการไดร้บั ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ซึง่เป็นความสุขทีป่นไป

ดว้ยความทกุข ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ไมน่่าพศิวาส ไมน่่าปรารถนา จงึควรตดั

ความยนิด ีความอยากใน ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ใหห้มดไป ดว้ยการเจริญจติตภาวนา 

จะไดอ้ยู่เยน็เป็นสุข หมดเวรหมดกรรม เพราะไมก่่อเวรก่อกรรมกบัใครอกีต่อไป 

ดาํรงชวีติอยู่ในศีลในธรรม ทาํประโยชนใ์หแ้ก่ผูอ้ืน่โดยถ่ายเดยีว ดงัพระพทุธเจา้ทรง

บาํเพญ็ประโยชนใ์หก้บัโลกตลอดเวลา ๔๕ พรรษา โดยการประกาศพระศาสนาใหก้บั

สตัวโ์ลกท ัง้หลาย เป็นคุณเป็นประโยชนใ์หก้บัโลกมาจนถงึทกุวนัน้ี  

น่ีคอืปญัญาในพระพทุธศาสนา สตุมยปญัญา จนิตามยปญัญา ภาวนามยปญัญา เป็น

ธรรมอนัประเสริฐทีไ่ดร้บัการสบืทอดกนัมายาวนาน ขอใหทุ้่มเทชวีติจติใจสรา้งปญัญาน้ี

ใหเ้กดิขึ้นเถดิ เพราะปญัญาน่ีแหละคอืสรณะทีแ่ทจ้ริง เป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิ จะพน้ทกุขไ์ด ้

ดว้ยปญัญา การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๔๐ 

มรรค ๘ 
๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๔ 

เป็นธรรมเนียมประเพณีของพทุธศาสนิกชนท ัง้หลายเวลามาวดั มาทีศ่าลาก็ด ี มาทีพ่ระ

อโุบสถก็ด ีจะทาํความเคารพบูชาพระพทุธรูป พระบรมสารรีิกธาต ุพระรตันตรยั เพราะ

การบูชาสิง่ทีส่มควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิง่ ดงัในพระบาลทีีแ่สดงไวว้า่ ปูชา จ 

ปูชณียานัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การบูชาพระพทุธองคไ์ดท้รงจาํแนกไวส้องแบบดว้ยกนั

คอื ๑. อามิสบูชา ๒. ปฏิบตัิบูชา อามิสบูชาคอืการบูชาดว้ยเครื่องสกัการะ เช่นดอกไม ้

ธูปเทยีน ปฏิบตัิบูชาคอืการบูชาดว้ยการประพฤตปิฏบิตั ิ กาย วาจา ใจ ใหเ้ป็นไปตาม

แนวทางทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงส ัง่สอน การบูชาดว้ยการประพฤตปิฏบิตัเิป็นการบูชาที่

แทจ้รงิ เป็นการบูชาทีเ่ลศิ เพราะผูท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัติรงตามแนวทางทีพ่ระพทุธองคไ์ด ้

ทรงวางไวแ้ลว้ ย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญ ความเป็นสริิมงคลแก่ชวีติ เป็นสิ่งที่

พระพทุธองคท์รงปรารถนา ในการประกาศพระศาสนาใหแ้ก่สตัวโ์ลก  

ผูท้ีป่รารถนาความสุขความเจริญความเป็นสริิมงคลแก่ชวีติ จงึควรดาํเนินตามแนวทางที่

พระพทุธองคท์รงวางไวเ้รียกวา่ มชัฌิมาปฏิปทา ทางสายกลางทีไ่มเ่คร่งจนเกนิไปและไม่

หย่อนจนเกนิไป พอดีๆ กบัมนุษยอ์ย่างเราอย่างท่านท ัง้หลายสามารถประพฤตปิฏบิตัไิด ้

แต่ผูป้ระพฤตปิฏบิตัจิะตอ้งประกอบดว้ยขนัติความอดทน วิริยะความขยนัหม ัน่เพยีร 

ถา้เป็นคนเกยีจครา้นไมม่คีวามอดทนแลว้ แนวทางน้ีจะรูส้กึวา่เป็นแนวทางทีย่ากเยน็

แสนสาหสั แต่ถา้มวิีริยะความขยนัหม ัน่เพยีร ขนัต ิ ความอดทน มชัฌิมาปฏิปทาทาง

สายกลางน้ีจะไมเ่ป็นหนทางทีย่ากลาํบากเลย พวกเราสามารถประพฤตปิฏบิตั ิ แลว้นาํ

ความสุขความเจริญทีป่รารถนามาสู่ตวัเราไดอ้ย่างแน่นอน  

เราจงึควรศึกษาทาํความเขา้ใจวา่มชัฌิมาปฏิปทาทางสายกลางน้ีมอีะไรบา้ง พระพทุธ

องคแ์สดงไว ้๘ ประการดว้ยกนั เรียกวา่มรรค ๘ ประกอบไปดว้ย ๑. สมัมาทฏิฐ ิความ
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เหน็ชอบ ๒. สมัมาสงักปัโป ความดาํริชอบ ๓. สมัมาวาจา เจรจาชอบ ๔. สมัมากมัมนั

โต การกระทาํชอบ ๕. สมัมาอาชีโว อาชพีชอบ ๖. สมัมาวายาโม ความเพยีรชอบ ๗. 

สมัมาสติ สตชิอบ ๘. สมัมาสมาธิ การต ัง้ม ัน่ของจติชอบ น่ีคอืมรรคที่มีองค ์ ๘ คาํวา่

ชอบแปลวา่ถูกตอ้ง  

๑. สมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบ ความเหน็ที่ถูกตอ้ง คอืความเหน็วา่ การกระทาํของเรานัน้

ไมว่า่ทางกายก็ด ี ทางวาจาก็ด ี ทางใจก็ด ี เมือ่ทาํไปแลว้ย่อมมผีลตามมา การกระทาํน้ี

เรียกวา่กรรม ทางกายเรียกวา่กายกรรม ทางวาจาเรียกวา่วจกีรรม ทางใจเรียกวา่

มโนกรรม เมือ่ทาํไปแลว้ พูดไปแลว้ คดิไปแลว้ ย่อมมผีลตามมา ขึ้นอยู่กบัการกระทาํ

นัน้ๆวา่ดหีรือช ัว่ ถูกหรือผดิ ทาํดเีรียกว่าบญุ ผลทีต่ามมาคอืความสุขความสบายใจ 

ตายไปก็ไปสู่สุคต ิ ทาํช ัว่เรียกวา่บาป ผลทีต่ามมาคอืความทกุข ์ ตายไปก็ไปสู่ทคุต ิ เป็น

ความเหน็ทีถู่กตอ้ง บาปบญุมจีริง นรกสวรรคม์จีริง พระพทุธเจา้เป็นผูต้รสัรูธ้รรมจริง 

ผูม้ศีรทัธาประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน ก็สามารถไปถงึจดุหมายปลายทาง

เดยีวกนักบัทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงไปถงึได ้ 

น่ีคอืความเหน็ชอบ คอืเหน็วา่สิง่ทีก่ลา่วมาน้ีเป็นของจริง ตรงกนัขา้มกบัมิจฉาทฏิฐิ 

ความเหน็ผดิ เหน็ผดิเป็นชอบ ผูม้มีจิฉาทฏิฐจิะเหน็วา่ นรกสวรรคเ์ป็นเรื่องหลอกลวง

เป็นของไมจ่ริง เกดิมาแลว้ตายก็สูญ ไมม่กีารเกดิอกี จะทาํบญุทาํกรรมอะไรไวก้็ไมม่ี

การเสวยผลบญุกรรมนัน้ๆ น่ีคอืมจิฉาทฏิฐ ิ ความเหน็ผดิ ตอ้งแยกแยะใหอ้อกระหวา่ง

ความเหน็ท ัง้สองน้ี เหมอืนกบัการเหน็วา่โลกน้ีกลมหรือโลกน้ีแบน ถา้เหน็วา่โลกน้ีแบนก็

เป็นความเหน็ผดิ เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ ถา้เหน็วา่โลกน้ีกลม ก็เป็นความเหน็ทีถู่กตอ้ง เป็น

สมัมาทฏิฐ ิถูกตอ้งตามหลกัความเป็นจริงนัน่เอง  

สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนเป็นความจริงท ัง้นัน้ จะเชื่อหรือไมเ่ชื่อก็ตาม จะเหน็

หรือไมเ่หน็ก็ตาม สิง่เหลา่น้ีเราไมส่ามารถปฏเิสธได ้ เรากบัพระพทุธเจา้นัน้ต่างกนัตรง

ทีว่า่พระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ แต่พวกเรายงัไมรู่ไ้มเ่หน็ เพราะจติใจของพวกเรายงัมดื

บอดอยู่ ยงัมอีวชิชา มโีมหะ ความหลงครอบงาํจติใจอยู่ เหมอืนกบัคนทีถู่กเครื่อง

พนัธนาการปิดตาไว ้ทาํใหเ้หน็แต่ความมดื เหมอืนคนตาดอียู่ในทีม่ดื ถงึแมจ้ะมสีายตา
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ดแีต่ก็ไมส่ามารถมองเหน็อะไรในทีม่ดืได ้ การทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรูก้็เหมอืนกบั

พระพทุธองคไ์ดท้รงถอดเครื่องพนัธนาการออกจากพระจกัขขุองพระองคแ์ลว้ ทาํใหพ้ระ

พทุธองคส์ามารถเหน็สิง่ต่างๆ ทีป่ถุชุนคนธรรมดาสามญัอย่างเราอย่างท่าน ทีย่งัมอีวชิชา

โมหะครอบงาํจติใจอยู่ ไมส่ามารถมองเหน็ได ้พวกเราจงึไมเ่หน็เรื่องบาปบญุคุณโทษ ไม่

เหน็เรื่องนรกสวรรคอ์ยู่จนกระท ัง่ทกุวนัน้ี ถา้เป็นคนฉลาดก็ควรจะเริ่มตน้ดว้ยการมี

ศรทัธาคอืเชื่อไวก่้อน เพราะวา่สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้เป็นสิง่ทีไ่มใ่ช่ใหเ้ชื่อเฉยๆ 

ท่านใหเ้อาไปพสูิจน ์ เป็นสนัทิฏฐโิก ผูป้ฏบิตัพิงึรูพ้งึเหน็ได ้ ขอใหล้องประพฤตปิฏบิตัิ

ตามทีท่่านทรงสอนเถดิ แลว้สิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธองคท์รงรูท้รงเหน็ก็จะเป็นสิง่ทีเ่รารูเ้หน็

ไดเ้ช่นเดยีวกนั น่ีคือสมัมาทิฏฐ ิความเหน็ทีถู่กตอ้ง  

๒. สมัมาสงักปัโป ความดาํริชอบ คดิในสิ่งทีด่ทีีง่าม คดิทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม 

ละบาปท ัง้หลาย ทาํจติใจใหส้ะอาดหมดจด ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ให ้

หมดไปจากจติจากใจ น่ีเป็นความคดิทีถู่กตอ้ง  

๓. สมัมาวาจา เจรจาชอบ คอื ๑. ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ๒. ละเวน้จากการพูดคาํ

หยาบ ๓. ละเวน้จากการพูดเพอ้เจอ้ ๔. ละเวน้จากการพูดส่อเสยีด พูดส่อเสยีด

หมายถงึคาํพูดทีส่รา้งความแตกแยกสามคัค ีเช่นพูดใหค้นทีร่กักนั แตกกนั โกรธเกลยีด

กนั สามภีรรยารกักนัดอียู่ก็พูดยุยงใหเ้กดิความบาดหมางใจกนั โกรธกนั เกลยีดกนั 

แตกสามคัค ีหรือพูดใหค้นในสงัคม ในครอบครวั ในบา้น ในเมอืง เกิดการแตกสามคัค ี

พระพทุธองคท์รงสอนใหล้ะเวน้จากการพูดเหลา่น้ี ใหล้ะเวน้จากการพูดปด ละเวน้จาก

การพูดคาํหยาบ ละเวน้จากการพูดเพอ้เจอ้ ละเวน้จากการพูดส่อเสยีด น่ีคอืสมัมาวาจา  

๔. สมัมากมัมนัโต การกระทาํชอบ คอืการละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ละเวน้จากการ

ลกัทรพัย ์ ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ถา้ละเวน้ได ้ เราก็ไมไ่ปสรา้งความ

เดอืดรอ้นใหแ้ก่ผูอ้ืน่ เมือ่ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ความเดอืดรอ้นก็ไมม่าหา

เรา ไมใ่หท้กุขแ์ก่ท่านทกุขน์ ัน้ย่อมไมถ่งึตวัเรา  
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๕. สมัมาอาชีโว อาชพีชอบ คอืการเลี้ยงชพีทีถู่กตอ้งดว้ยอาชพีสุจรติ ไมส่รา้งความทกุข ์

ใหก้บัผูอ้ืน่ในการทาํมาหากนิเลี้ยงชพี ใหล้ะเวน้จากอาชพีทีม่กีารฆ่าสตัวต์ดัชวีติ เช่นยงิ

นกตกปลา เลี้ยงสตัวเ์พือ่ทีจ่ะฆ่าขาย ใหล้ะเวน้จากการคา้สุรายาเมา คา้ยาพษิ คา้

ศาสตราวุธ อาชพีเหลา่น้ีเป็นอาชพีทีไ่มสุ่จรติ ควรละเวน้อาชพีเหลา่น้ีเสยี อาชพีอืน่ยงัมี

อกีมากมาย เช่นอาชพีครู อาชพีอาจารย ์ อาชพีพยาบาล อาชพีหมอ อาชพีทีไ่มส่รา้ง

ความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่เป็นสมัมาอาชีวะ  

๖. สมัมาวายาโม ความเพยีรชอบ ความเพยีรมที ัง้ทีถู่กและทีผ่ดิ ทีผ่ดิก็คอืขยนัทาํความ

ชัว่ เช่นขยนักนิเหลา้เมายา ขยนัเทีย่วเตร่ ขยนัเลน่การพนนั น่ีคอืความขยนัทีไ่มถู่กตอ้ง 

ความเพยีรชอบคอื ๑. เพยีรกระทาํความด ี๒. เพยีรรกัษาความดทีีม่อียู่ไมใ่หสู้ญหายไป 

๓. เพยีรละการกระทาํความชัว่ ๔. เพยีรไมใ่หค้วามชัว่ทีล่ะไดแ้ลว้กลบัฟ้ืนขึ้นมาอกี น่ี

คอืความเพยีรชอบ  

๗. สมัมาสติ สตชิอบ สตคิอืการระลกึรู ้ ใหร้ะลกึรูอ้ยู่กบัอะไร ก็ใหร้ะลกึรูอ้ยู่กบัพระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เรียกวา่พทุธานุสสติ ธมัมานุสสติ สงัฆานุสสต ิ หรือระลกึ

รูอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก เรียกวา่อานาปานสติ พยายามควบคุมใจไมใ่หไ้ปคดิปรุง

เรื่องราวต่างๆทีจ่ะนาํความทกุขม์าสู่ตวัเรา พวกเราไมค่่อยควบคุมจติใจกนั ไม่มสีต ิ

ปลอ่ยใหใ้จคดิไปเรื่อยๆ จนเกดิความฟุ้ งซ่าน ความเศรา้โศกเสยีใจ ถา้คดิมากๆจะทาํให ้

เสยีสตไิปได ้เป็นบา้ไปเลยก็มเีพราะไมม่สีตทิีช่อบนัน่เอง ไมรู่จ้กัระลกึในสิง่ทีด่ทีีง่าม ถา้

ระลกึอยู่กบั พทุโธ ธมัโม สงัโฆ หรือสวดบท อติิปิโส สวากขาโต สปุฏิปนัโน อยู่ในใจ

ไปเรื่อยๆ ใจจะร่มเยน็เป็นสุข เพราะบทธรรมเหลา่น้ีเป็นเหมอืนนํา้เยน็หลอ่เลี้ยงจติใจ 

ถา้ระลกึถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์อยู่อย่างสมํา่เสมอแลว้ จติใจจะเยน็สบาย ไม่

ฟุ้ งซ่าน ไมล่อยไป ลอยมา ตัง้ม ัน่อยู่กบัปจัจบุนั เป็นสมัมาสต ิ 

๘. สมัมาสมาธิ การต ัง้ม ัน่ของจติชอบ จติไมว่อกแวก ไม่ลอยไปลอยมา เป็นจิตที่

เหมอืนกบัหนิ ไมเ่คลือ่นไหวไปไหน ลมพดัขนาดไหนก็ไมไ่ปตามลม ไมเ่หมอืนกบันุ่น 

เวลาลมพดัก็จะลอยไปตามลม จติทีม่สีมัมาสมาธิเป็นจติทีไ่มล่อยไปตามอารมณ์ต่างๆ 

การทีจ่ะทาํจติน่ิงใหไ้ดเ้ป็นสมาธิทีช่อบ ตอ้งระลกึรูอ้ยู่กบับญุกศุลเช่นพระพทุธ พระ
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ธรรม พระสงฆ ์ ระลกึรูอ้ยูท่ีล่มหายใจเขา้ออก อย่าใหจ้ติไปคดิเรื่องอืน่ๆ ถา้ระลกึรูอ้ยู่

กบัธรรมเหลา่น้ีไปอย่างต่อเน่ือง ไมช่า้ก็เร็วจติจะรวมลงสู่ความสงบเป็นสมาธ ิ น่ีแหละ

คอืสมัมาสมาธิ คอืความสงบน่ิงของจติใจ จติมอีารมณ์เป็นหน่ึง สกัแต่วา่รู ้ เป็นอเุบกขา 

ปลอ่ยวาง ไมห่ว ัน่ไหวกบัสิง่ต่างๆ น่ีคอืสมัมาสมาธิ  

สมาธิทีไ่มถู่กตอ้งคอืสมาธิทีเ่มือ่รวมลงไปแลว้ไมอ่ยู่กบัที ่ กลบัไปรูเ้รื่องราวต่างๆ เช่น

นิมติต่างๆทีป่รากฏขึ้นมา จากภายในก็ด ี จากภายนอกก็ด ี เช่นพวกผเีทวดา หรือไป

เทีย่วสวรรค ์ เทีย่วนรก น่ีคอืเรื่องของนิมติทีเ่กดิขึ้นกบัจติทีไ่มห่ยุดน่ิง สมาธิแบบน้ีจะ

เป็นอยู่นานสกัเท่าไร เมือ่ออกจากสมาธิแลว้ จติจะไมม่คีวามหนกัแน่น ไมม่กีาํลงัทีจ่ะไป

ต่อสูก้บัความโลภ ความโกรธ ความหลง กบัอารมณ์ต่างๆทีม่ากระทบกบัจติได ้ ในทาง

ตรงกนัขา้ม ถา้เป็นสมาธิทีน่ิ่งสงบ ไมร่บัรูเ้รื่องราวต่างๆ สกัแต่วา่รูอ้ยู่ตามลาํพงั 

หลงัจากทีอ่อกจากสมาธินัน้แลว้ จติจะมคีวามเยอืกเยน็ มคีวามสดชื่น มคีวามเบกิบาน 

มคีวามหนกัแน่น ไมห่ว ัน่ไหวกบัอารมณ์ต่างๆทีม่ากระทบ ไมว่า่ รูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ เมือ่ไดส้มัผสัก็ไมเ่กดิอารมณ์ขึ้นมา ไมเ่กดิความยนิดยีนิรา้ย ไม่เกดิความ

โลภ ความโกรธ ความหลง น่ีแหละคอืสมาธิทีถู่กตอ้ง  

น่ีคอืมรรคทีม่อีงค ์ ๘ คอื ๑. สมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบ ๒. สมัมาสงักปัโป ความดาํริ

ชอบ ๓. สมัมาวาจา เจรจาชอบ ๔. สมัมากมัมนัโต การกระทาํชอบ ๕. สมัมาอาชีโว 

อาชพีชอบ ๖. สมัมาวายาโม ความเพยีรชอบ ๗. สมัมาสติ สตชิอบ ๘. สมัมาสมาธิ การ

ต ัง้ม ัน่ของจติชอบ เป็นทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงกาํหนดไวใ้หช้าวพทุธทีม่คีวามศรทัธามี

ความเลือ่มใสในพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ นอ้มเอามาประพฤตปิฏบิตักิบักาย

วาจาใจ เพือ่ความสงบสุข ความสบายใจ ความเป็นสริิมงคล ถา้ยงัไมไ่ดบ้รรลมุรรคผล

นิพพาน ตายไปก็จะไปสู่สุคต ิการแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๔๑ 

บารมี ๑๐ 
๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๔ 

ทาํไมคนเราเกดิมาในโลกน้ีจงึมคีวามไม่เสมอภาคกนั มคีวามแตกต่างกนัในหลายๆดา้น 

เช่นในเรื่องรูปร่างหนา้ตา ผวิพรรณ สุขภาพร่างกาย อาการ ๓๒ สตปิญัญา ความรู ้

ความฉลาด มคีวามแตกต่างกนัในเรื่องอายุ บางคนเกดิมาอยู่ไดไ้มก่ี่เดอืนกี่ปี ก็ตอ้งถงึ

แก่กรรมไป ไมส่ามารถประคบัประคองชวีติใหอ้ยู่ไปไดย้าวนานจนกระท ัง่ถงึวยัชรา มี

ความแตกต่างกนัในดา้นฐานะ บางคนไดเ้กดิในครอบครวัทีม่ฐีานะด ี ไดเ้กดิเป็นโอรส

ของพระเจา้แผ่นดนิ เป็นลูกของมหาเศรษฐ ี เป็นลูกของคนจน ความแตกต่างเหลา่น้ีทาง

พระพทุธศาสนาแสดงไวว้า่ เป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํของแต่ละบคุคลในแต่ละภพละ

ชาตใินอดตีทีย่าวนานนบัไมถ่ว้น ในแต่ละภพชาตนิัน้ไดส้ะสมเหตทุีท่าํใหเ้กดิมามฐีานะ

ความเป็นอยู่ทีแ่ตกต่างกนั เหตทุีไ่ดส้ะสมกนัมาน้ีเรียกวา่บญุบารม ีถา้ไดส้ะสมบญุบารมี

มามาก ภพชาตทิีต่ามมาก็จะดขีึ้นสูงขึ้นไปตามลาํดบั ดงัทีพ่วกเราไดเ้ป็นอยู่ในขณะน้ี 

แสดงวา่ไดส้ะสมบญุบารมมีาในระดบัหน่ึง แต่ยงัไมถ่งึระดบัทีสู่งสุดของมนุษย ์ ระดบั

สูงสุดของมนุษยใ์นทางโลกคอืพระมหาจกัรพรรด ิ ในทางธรรมคอืพระอรหนัตสมัมาสมั

พทุธเจา้  

พระพทุธเจา้เมือ่พระองคท์รงประสูตใิหม่ๆ  โหรหลวงไดเ้หน็ลกัษณะของพระพทุธองค์

แลว้รูว้า่พระพทุธองคน์ัน้เป็นผูม้บีญุบารมมีาก จงึทาํนายอนาคตของพระพทุธองคว์า่ ถา้

อยู่ในทางโลกจะไดเ้ป็นพระมหาจกัรพรรดผูิย้ิง่ใหญ่ ถา้ออกบวชจะไดบ้รรลพุระอนุตตร

สมัมาสมัโพธิญาณไดเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ หลายปีต่อมาพระพทุธองคท์รง

เลอืกเดนิทางธรรม ไดท้รงตดัสนิพระทยัออกบวช เพราะทรงเหน็วา่การเกดิ แก่ เจ็บ 

ตาย เป็นสิง่ทีไ่มพ่งึปรารถนา เป็นสิง่ทีค่วรตดัใหไ้ด ้ ในทีสุ่ดพระพทุธองคก์ป็ระสบ

ความสาํเร็จในวนัเพญ็เดอืน ๖ ในขณะทีพ่ระพทุธองคท์รงมพีระชนม ์ ๓๕ พรรษา ได ้

ตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ดว้ยบญุบารมทีีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงสะสมมา
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หลายกปัหลายกลัป์ บญุบารมทีีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงสะสมไวม้อียู่ ๑๐ ประการดว้ยกนั

คอื ๑. ทานบารมี ๒. ศีลบารมี ๓. เนกขมัมบารมี ๔. อธิษฐานบารมี ๕. สจัจบารมี ๖. 

วิริยะบารมี ๗. ขนัติบารมี ๘. เมตตาบารมี ๙. ปญัญาบารมี ๑๐. อเุบกขาบารมี น่ีคอื

บญุบารมทีีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงสะสมมาแต่ละภพแต่ละชาตใินอดตีอนัยาวนาน จนได ้

ตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้  

ถา้ปรารถนาความเจริญรุ่งเรือง ปรารถนาภพชาตทิีด่ ี ไดเ้กดิเป็นคนรํา่รวย มรูีปร่าง

หนา้ตาสวยงาม มผีวิพรรณผ่องใส มสีตปิญัญาฉลาดแหลมคม มอีาการครบ ๓๒ มอีายุ

ม ัน่ขวญัยนื มแีต่ความสุข ไมม่คีวามทกุข ์ เราควรสะสมบารมที ัง้ ๑๐ ประการน้ี ซึง่เป็น

เหตทุีจ่ะทาํใหส้ิง่ต่างๆ ทีป่รารถนาเกดิขึ้นมาได ้ สิง่ทีป่รารถนาไมไ่ดเ้กดิจากการนัง่ออ้น

วอนขอจากสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ท ัง้หลาย เช่นขอใหเ้ป็นอย่างนัน้ขอใหเ้ป็นอย่างน้ี น่ีไมใ่ช่วสิยัที่

สิง่ศกัดิ์สทิธิ์ท ัง้หลายจะดลบนัดาลใหไ้ด ้ สิง่เหลา่น้ีจะเป็นไปไดก้็ขึ้นอยู่กบัการกระทาํทาง

กาย วาจา ใจ เท่านัน้ ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ ควรจะถามตวัเองวา่วนัน้ีไดส้รา้งบญุบารมี

หรือยงั ถา้ยงัไมไ่ดส้รา้งก็รบีสรา้งเสยี อย่าไปผดัวนัประกนัพรุ่ง เพราะไมม่ใีครทราบวา่

จะมโีอกาสอยู่ในโลกน้ีอกีนานเท่าไร และเมือ่ตายจากภพน้ีไปแลว้เราก็ไมท่ราบ

เหมอืนกนัวา่จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีหรือเปลา่ จงึไมค่วรต ัง้อยู่ในความประมาท 

ควรทีจ่ะรบีเร่งสะสมบญุบารมใีหม้ากๆ เพราะวา่บญุบารมนีัน้มคุีณท ัง้ในปจัจบุนัและใน

อนาคต คอืในชาตน้ีิถา้ไดส้ะสมบญุบารม ี ชวีติจะมแีต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง สุข

กายสบายใจ พบแต่สิง่ทีเ่ป็นสริิมงคล ตายไปก็ไปเกดิภพชาตทิีด่ ี ทกุวนัทกุเวลาจงึควร

ต ัง้สตเิตอืนตวัเองอยู่เสมอๆ วา่วนัหน่ึงๆขอใหไ้ดส้รา้งบญุบารมอีย่างต่อเน่ือง  

๑. ทานบารมี คอืการให ้มอียู่ ๔ ชนิด ๑. วตัถทุาน คอืการใหว้ตัถสุิง่ของต่างๆ เช่นขา้ว

ของเงนิทอง อาหารคาวหวาน จตปุจัจยัไทยทาน จวีรเครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค ๒.

วิทยาทาน คอืการใหว้ชิาความรูแ้ก่ผูอ้ืน่ ถา้เป็นครูอาจารยส์อนหนงัสอืทีโ่รงเรียนแลว้

ไดร้บัเงนิเดอืน ไมถ่อืวา่เป็นวทิยาทาน แต่ถา้สอนโดยไมเ่รียกค่าตอบแทนจงึจะถอืวา่

เป็นวทิยาทาน ๓. อภยัทาน คอืการใหอ้ภยั ไมถ่อืโทษโกรธเคอืงบคุคลหน่ึงบคุคลใดที่

สรา้งความทกุขค์วามเดอืดรอ้นใหก้บัเรา ไมอ่าฆาตพยาบาท ๔. ธรรมทาน คอืการให ้
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ธรรมะ ธรรมะคอืพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ความถูกตอ้งดงีาม คาํสอนเกี่ยวกบั

เรื่องบาปบญุคุณโทษ เรื่องนรกสวรรค ์ เช่นการพมิพห์นงัสอืธรรมะแจกเป็นธรรมทาน 

การใหธ้รรมะเป็นการใหท้ี่ชนะการใหท้ ัง้ปวง เพราะเป็นการใหแ้สงสวา่งแก่ชวีติ ทาํให ้

ชวีติทีม่แีสงสวา่งแห่งธรรมนาํพาไป ดาํเนินไปดว้ยความราบรื่นดงีาม มแีต่ความสุข

ความเจริญ  

๒. ศีลบารมี คอืการละเวน้จากการกระทาํบาป ดว้ยการรกัษาศีล มศีีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ 

ศีล ๒๒๗ จะรกัษามากนอ้ยแค่ไหนขึ้นอยู่กบักาํลงัศรทัธาสตปิญัญา ถา้รกัษาไมไ่ดท้ ัง้ ๕ 

ขอ้ รกัษาไดข้อ้เดยีวก็ยงัด ี จะรกัษาขอ้หน่ึงขอ้ใดก่อนก็ได ้ ศีล ๕ ประกอบไปดว้ย ๑. 

ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ๒. ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ ๓. ละเวน้จากการประพฤติ

ผดิประเวณี ๔. ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ๕. ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา รกัษา

เท่าทีจ่ะรกัษาได ้ จากนอ้ยไปหามาก รกัษาไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะเกดิความเคยชนิ แลว้

ของยากก็จะกลายเป็นของงา่ย  

๓. เนกขมัมบารมี คอืการออกจากกามสขุ ความสุขจากกามคุณทัง้ ๕ คอื รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ทีไ่ดร้บัจากการไปเทีย่วเตร่ดูหนงัดูละคร แสงสเีสยีง งานเลี้ยงงาน

สงัคมเน่ืองในโอกาสต่างๆ การบนัเทงิชนิดต่างๆ เป็นการแสวงหาความสุขทางโลกยี ์ สิง่

เหลา่น้ีพระพทุธองคท์รงชี้บอกวา่เป็นเหมอืนยาเสพตดิ ถา้ไดเ้สพสิง่เหลา่น้ีแลว้จะตดิอก

ตดิใจ เวลาอยากแลว้ไมไ่ดเ้สพ จะเกดิอาการทรุนทรุาย เกดิความหงดุหงดิ เกดิความไม่

สบายใจ เกดิความทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้ละไดจ้ะมแีต่ความสบายใจ อยู่เป็นสุข  

พระพทุธองคท์รงสอนใหห้าความสุขทีม่อียูใ่นตวัเรา เรียกวา่ สนัติสขุ คอืความสุขทีเ่กดิ

จากการทาํจติใจใหส้งบ เช่นการไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่ทาํสมาธิ บริกรรม พทุโธ พทุโธ 

พทุโธ ใหใ้จรูอ้ยู่กบั พทุโธ พทุโธ พทุโธ หรือใหรู้อ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก แลว้จติใจจะ

ค่อยๆสงบลงจนกระท ัง่สงบน่ิงเป็นสมาธิ เมือ่จติน่ิงเป็นสมาธิแลว้ จติจะมคีวามสุข มี

ความอิม่ มปีีต ิ มคีวามสุข เป็นความสุขที่เลศิกวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากการไปเทีย่วเตร่ กนิ

เหลา้เมายา ดูหนงัดูละคร ซึง่เป็นความสุขประเดีย๋วประดา๋ว ไมไ่ดใ้หค้วามอิม่ความพอ 

กลบัใหเ้กดิความอยากเพิม่ขึ้นมาอกี เป็นโทษมากกวา่เป็นคุณ ทาํใหต้ดิ แต่ความสุขทาง
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จติใจเป็นความสุขทีม่อียู่ในตวัแลว้ เกดิจากความสงบของจติ เป็นความสุขทีเ่หนือ

ความสุขท ัง้หลาย ไมต่อ้งเสยีเงนิเสยีทอง อยู่ทีไ่หนก็สามารถทาํใหเ้กดิขึ้นได ้ การทาํจติ

ใหเ้กดิความสงบเรียกวา่เนกขมัมบารม ีเป็นการออกจากกามสุขสู่สนัตสุิข  

๔. อธิษฐานบารมี การอธิษฐานไมไ่ดห้มายถงึการขอสิง่นัน้สิง่น้ี แต่หมายถงึการต ัง้ใจ 

เช่นญาตโิยมตัง้ใจไวว้า่วนัน้ีจะมาทาํบญุทีว่ดั น่ีคอือธิษฐานการต ัง้จติต ัง้ใจ ถา้ไมม่กีาร

ต ัง้ใจแลว้ชวีติก็เปรียบเหมอืนเรือทีไ่มม่หีางเสอื ลอยไปตามกระแสนํา้ ไปตามกระแสลม 

ไมส่ามารถนาํพาชวีติไปสู่จดุหมายปลายทางทีด่ทีีง่ามได ้ แต่ถา้มกีารอธิษฐานเช่นต ัง้ใจวา่

ต่อไปน้ีจะทาํแต่คุณงามความด ี จะสะสมแต่บญุบารม ี น่ีเป็นการต ัง้เป้าหมายไวใ้หก้บั

ชวีติ แลว้ก็ดาํเนินไปตามวถิทีางนัน้ ผลทีป่รารถนากจ็ะปรากฏขึ้นมา น่ีคอืความหมาย

ของการอธิษฐาน คอืการต ัง้ใจ  

๕. สจัจบารมี คอืความจริงใจ การเอาจริงเอาจงั ลองไดต้ ัง้ใจไวว้า่จะทาํอะไรแลว้จะตอ้ง

ทาํใหไ้ด ้ เช่นต ัง้ใจไวว้า่พรุ่งน้ีจะมาวดัก็ตอ้งมาใหไ้ดไ้มว่า่อะไรจะเกดิขึ้นก็ตามยกเวน้เหตุ

สุดวสิยั ไมใ่ช่วา่พอมเีพือ่นฝูงชวนออกไปเทีย่วกลบับา้นดกึนอนตื่นสาย เลยไมไ่ดม้าวดั

ตามทีไ่ดต้ ัง้ใจไว ้ น่ีเป็นเพราะไมม่สีจัจะ ไมม่คีวามจริงใจ แต่ถา้มสีจัจะ เวลาต ัง้ใจจะทาํ

อะไรก็ตอ้งทาํใหไ้ด ้ น่ีคอืลกัษณะของการมสีจัจบารม ี เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รง

ต ัง้สจัจะอธษิฐานไวใ้นขณะทีน่ ัง่บาํเพญ็เพยีรอยู่ใตต้น้ศรีมหาโพธิ์ ก่อนทีพ่ระพทุธองค์

จะทรงตรสัรู ้ พระองคไ์ดท้รงต ัง้สจัจะอธิษฐานไวว้า่ ถา้ตราบใดทีพ่ระพทุธองคย์งัไมไ่ด ้

บรรลพุระอนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณ พระพทุธองคจ์ะไมล่กุจากทีป่ระทบันัน้ไปถงึแม ้

ร่างกายจะเหลอืแต่หนงัหุม้กระดูก เลอืดในกายจะเหอืดแหง้ไปกต็าม ถา้พระพทุธองค์

ไมไ่ดต้รสัรูธ้รรมพระพทุธองคจ์ะไมล่กุจากทีป่ระทบันัน้เป็นอนัขาด น่ีคอืสจัจบารม ี 

อธิษฐานบารมแีละสจัจบารมมีกัจะไปดว้ยกนั ถา้มบีารมที ัง้ ๒ น้ีแลว้ ไมว่า่จะทาํสิง่หน่ึง

สิง่ใดจะกลายเป็นของงา่ยไปหมด เช่นอยากจะเลกิสูบบหุรี่เลกิเหลา้ ถา้มสีจัจะอธิษฐาน

แลว้จะสามารถเลกิไดอ้ย่างงา่ยดาย แต่ถา้ไมม่สีจัจะ ไมม่คีวามจริงใจ เวลาต ัง้จติ

อธิษฐานตอนขึ้นปีใหมว่า่ปีน้ีจะทาํแต่สิง่ทีด่ ี เช่นไมก่นิเหลา้ ไมสู่บบหุรี่ ไมเ่ทีย่วเตร่ แต่
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ทาํไปไดเ้พยีงวนัสองวนั อาทติยส์องอาทติย ์ หรือเดอืนสองเดอืน แลว้ก็จะกลบัไป

ประพฤตติามแบบเดมิๆ เป็นเพราะขาดอธิษฐานบารมแีละสจัจบารมนีัน่เอง  

๖. วิริยะบารมี คอืความขยนัหม ัน่เพยีร หลงัจากทีไ่ดต้ ัง้สจัจะอธิษฐานไวแ้ลว้สิง่ทีจ่ะตอ้ง

ทาํต่อไปก็คอืความพากเพยีรบากบ ัน่ กระทาํในกจิทีไ่ดต้ ัง้ใจเอาไว ้ เช่นต ัง้ใจจะมาวดัใน

วนัน้ีก็ตอ้งมาใหไ้ด ้ฝนจะตก แดดจะออก จะมดืฟ้ามวัดนิ จะเจ็บไขไ้ดป่้วยอย่างไร ถา้

ยงัลกุขึ้นมาไดก้็ตอ้งมาใหไ้ด ้ น่ีคอืความพากเพยีร ผูม้คีวามพากเพยีรย่อมประสบ

ความสาํเร็จในชวีติ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาํเร็จย่อมอยู่ที่นัน่ ปรารถนาสิง่หน่ึง

สิง่ใดถา้ไมม่คีวามขยนัหม ัน่เพยีร มแีต่ความเกยีจครา้น จะไมม่ทีางไดพ้บกบั

ความสาํเร็จในสิง่นัน้ๆเลย  

๖. ขนัติบารมี คอืความอดทน การทาํความดเีหมอืนกบัการปีนขึ้นเขา ถา้ไมม่คีวาม

อดทนจะปีนขึ้นเขาไมไ่หว แต่ถา้มคีวามอดทนก็จะสามารถขึ้นเขาไดอ้ย่างสบาย การทาํ

ความดถีา้ไมอ่ดทนจะเกดิความทอ้แท ้ เช่นวนัน้ีเวลาตื่นนอนขึ้นมาเหน็วา่อากาศเยน็

สบายด ีสูน้อนต่อดกีวา่ไมอ่ยากลกุขึ้นมาเพราะไมม่คีวามอดทน ถา้มคีวามอดทน พอถงึ

เวลาก็จะลกุขึ้นมาเลย จะงว่งขนาดไหนก็ตอ้งฝืนมนั ถา้มบีารมที ัง้ ๔ คอืสจัจบารม ี

อธิษฐานบารม ี ขนัตบิารม ี วริะยะบารม ี จะทาํอะไรไมว่า่ในทางโลกหรือทางธรรมย่อม

ประสบกบัความสาํเร็จอย่างแน่นอน  

๘. เมตตาบารมี คอืการมไีมตรีจติ ไมเ่บยีดเบยีนกนั ไมจ่องเวรจองกรรมกนั ใหอ้ภยักนั 

เพราะการอยู่ในโลกน้ีจะตอ้งเจอกบัคนหลากหลายชนิด มคีวามคดิความเหน็ ความ

ประพฤตทิีแ่ตกต่างกนั ย่อมมกีารกระทบกระท ัง่กนัเป็นธรรมดา ถา้ไมม่เีมตตาไว ้

ควบคุมความโลภโกรธหลง ชวีติจะมแีต่ความวุน่วาย จะมแีต่เรื่องราวกบัคนนัน้คนน้ี 

คนเราต่างมคีวามตอ้งการเหมอืนๆกนั จงึเกดิการแก่งแยง่ชงิดกีนั เกดิการทะเลาะเบาะ

แวง้กนั แต่ถา้มคีวามเมตตาก็จะไมไ่ปแก่งแย่งชงิดกีบัใคร ใครตอ้งการอะไรก็ใหเ้ขาไป 

ไมส่รา้งศตัรูกบัใคร ไมท่ะเลาะเบาะแวง้กบัใคร ไมม่เีรื่องมรีาวกบัใคร ดว้ยการไม่ไป

เบยีดเบยีน ดว้ยการใหอ้ภยั ดงัในบทเมตตาทีว่า่ สพัเพ สตัตา อเวรา โหนต ุขอใหส้ตัว ์

ท ัง้หลายท ัง้ปวงจงเป็นผูไ้มม่เีวรกนัเถดิ สพัเพ สตัตา อพัยาปชัฌา โหนต ุ ขอใหส้ตัว ์
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ท ัง้หลายท ัง้ปวงจงเป็นผูไ้มเ่บยีดเบยีนกนัเถดิ สพัเพ สตัตา อนีฆา โหนต ุ ขอใหส้ตัว ์

ท ัง้หลายท ัง้ปวงจงอย่าไดม้คีวามทกุขก์ายทกุขใ์จเลยเถดิ สขีุ อตัตานัง ปะริหะรนัต ุ

ขอใหส้ตัวท์ ัง้หลายท ัง้ปวงจงมคีวามสุขรกัษาตนเถดิ น่ีคอืเมตตาบารม ี 

๙. ปญัญาบารมี คอืความฉลาด ใชเ้หตใุชผ้ล ไมใ่ชอ้ารมณ์ ทกุสิง่ทกุอย่างมเีหตมุผีล 

เวลามใีครมาทาํใหไ้มส่บายใจ ตอ้งใชเ้หตใุชผ้ลถามวา่เราไปหา้มเขาไดห้รือเปลา่ เราไป

บงัคบัเขาไดห้รือเปลา่ สิง่ต่างๆทีเ่ขาทาํไปนัน้เราหา้มเขาไมไ่ดห้รอก แต่สิง่ทีเ่ราหา้มไดก้็

คอืจติใจของเราเอง เวลาโกรธใจของเราจะมแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความไมส่บายใจ ถา้

ปลอ่ยเขาไปตามเรื่องของเขา เราก็จะสบายใจ สิง่ทีเ่ราหา้มไดก้็คอืใจเรา หา้มความโกรธ

ไดเ้ราก็สบายใจ น่ีคอืปญัญา การใชเ้หตผุลแกไ้ขปญัหาดว้ยสนัตวิธิี  

 ๑๐. อเุบกขาบารมี คอืการวางเฉย ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีอยู่ภายใตก้ฎของไตรลกัษณ์ 

คอื อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา คนเราเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย จะรกักนัขนาด

ไหนก็ตาม เมือ่ถงึเวลาตอ้งพลดัพรากจากกนั ก็ตอ้งจากกนั ถงึเวลาแก่ก็ตอ้งแก่ ถงึเวลา

เจ็บไขไ้ดป่้วยก็ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครบงัคบัได ้ จะรกักนัขนาดไหนก็ไม่

สามารถหา้มสิง่เหลา่น้ีได ้พระพทุธองคจ์งึทรงสอนใหม้อีเุบกขา ใหว้างเฉย ปลอ่ยวาง ให ้

ยอมรบัตามสภาพความเป็นจรงิ ใชป้ญัญาพจิารณาตามเหตตุามผล ใหเ้หน็สภาพของ

โลกน้ีวา่ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของๆเรา  

ถา้รูจ้กัปลอ่ยวาง รูจ้กัปลง จะไมม่คีวามทกุข ์แต่ถา้ไมรู่จ้กัปลอ่ยวาง มแีต่อปุาทานความ

ยดึม ัน่ถอืม ัน่ ก็จะมแีต่ความทกุข ์ เช่นอยากจะรวย แต่ไมร่วย จะทาํอย่างไร ถา้ไม่

ยอมรบัความจริงวา่จน กจ็ะมแีต่ความทกุข ์แต่ถา้ยอมรบัความจรงิ ถอืวา่ยาก ด ีม ีจน 

เป็นเรื่องธรรมดา รวยไดก้็จนได ้ จนไดก้็รวยได ้ ก็ยงัมคีวามสุขได ้ ถา้คดิอย่างน้ีได ้ ก็

ปลอ่ยวางได ้ มอีเุบกขา ถา้มอีเุบกขาก็จะมแีต่ความสบายใจ ไมม่คีวามทกุข ์ ไมว่า่จะอยู่

ในสภาพใดก็สามารถรบัได ้ เช่นพรุ่งน้ีตอ้งไปเขา้คุกเขา้ตะรางก็ไมเ่ป็นไร อยู่ในคุกก็ได ้

อยู่ในคุกก็มขีา้วฟรีกนิ ไมต่อ้งเสยีค่าเช่าบา้น มองอย่างน้ีก็มคีวามสุข แต่ถา้มองวา่ไม่ได ้

นะ อยู่ในคุกในตะรางไมไ่ด ้ จะเป็นจะตายเอา ก็เท่ากบัไปสรา้งความทกุขใ์หก้บัจติใจ 

การทีจ่ะมอีเุบกขาไดต้อ้งมปีญัญา คอืยอมรบัความจริงวา่ ขณะน้ีชวีติเป็นอย่างไร ก็



61 
 

ยอมรบัแต่ไมไ่ดห้มายความวา่ชวีติจะตอ้งเป็นอย่างน้ีไปตลอด ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นของไม่

เทีย่งท ัง้นัน้ มกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป ไมว่า่ดหีรือช ัว่ จงพยายามทาํความดดีว้ย

การสะสมบารมที ัง้ ๑๐ ประการน้ีเอาไวเ้ถดิ แลว้บารมที ัง้ ๑๐ ประการน้ีแหละจะช่วยพา

ใหห้ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไมต่อ้งกลบัมาเกิด

แก่เจ็บตายอกีต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๔๒ 

มาฆบูชา 
๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๔ 

วนัน้ีเป็นวนัมาฆบูชา ความหมายของคาํมาฆบูชาคอืการบูชาเน่ืองในวนัมาฆะ มาฆะเป็น

ชื่อเดอืนในสมยัพทุธกาล อย่างในสมยัปจัจบุนัน้ีเราเรียกชื่อเดอืนต่างๆวา่ มกราคม 

กมุภาพนัธ ์ มนีาคม เมษายน แต่ในสมยัพทุธกาลเรียกอกีอย่างหน่ึง เช่นเดอืน ๓ 

เรียกวา่ มาฆะ เดอืน ๖ วิสาขะ เดอืน ๘ อาสาฬหะ น่ีเป็นชื่อของเดอืนในสมยัพทุธกาล 

เรียกกนัมาอย่างน้ี ในสมยัพทุธกาลไดม้เีหตกุารณ์อนัมหศัจรรยป์รากฏขึ้นในวนัเพญ็

เดอืน ๓ วนัมาฆปณุมี มพีระอรหนัต ์๑๒๕๐ รูป เป็นผูส้ิ้นกเิลสแลว้ท ัง้หมด เป็นผูท้ีไ่ม่

มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นผูท้ีไ่ดบ้รรลถุงึพระนิพพานแลว้ ไดม้าประชมุกนั

เพือ่จะเฝ้าพระพทุธเจา้โดยทีไ่มไ่ดน้ดัหมายกนัมาก่อน เป็นพระทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเป็นผู ้

บวชใหด้ว้ยวธิี เอหภิกิขุอปุสมัปทา จงมาเป็นภกิษุเถดิ  

ในบ่ายวนันัน้พระพทุธองคไ์ดท้รงประทานพระโอวาทเรียกวา่ โอวาทปาติโมกข ์ แก่พระ

อรหนัตท์ ัง้ ๑๒๕๐ รูป เป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา พระพทุธเจา้ทกุๆพระองคท์ีไ่ดม้า

ตรสัรูใ้นโลกน้ีจะสอนเหมอืนๆกนัคอื ๑. สพัพปาปสัส อกรณัง การไมก่ระทาํบาปท ัง้ปวง 

๒. กสุลสัสูปสมัปทา การทาํความดใีหถ้งึพรอ้ม ๓. สจติตปริโยทปนัง การชาํระจติใจให ้

สะอาดหมดจด ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เอตงัพทุธานสาสนังน่ีคอืคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ทกุๆพระองค ์ เพราะเหตใุดพระพทุธเจา้ทกุๆพระองคจ์งึสอนอย่าง

น้ี เพราะน่ีคอืเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขความเจริญอย่างแทจ้ริง  

ความเจริญรุ่งเรืองทีแ่ทจ้รงิไมไ่ดอ้ยู่ทีค่วามเจริญของวตัถ ุ ไมไ่ดอ้ยู่ทีต่กึรามบา้นช่อง 

ถนนหนทาง รถรา ขา้วของท ัง้หลายวา่มมีากนอ้ยแค่ไหน สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่เป็นเครื่องวดั

ความเจริญ ความสุขความทกุขท์ีม่อียู่ในจติใจต่างหากทีเ่ป็นเครื่องวดัความเจริญและ

ความเสือ่ม ถา้จติใจมคีวามสงบ มคีวามเย็น มคีวามสุข มคีวามสบาย น่ีแหละคอืความ



63 
 

เจริญ แต่ถา้จติใจไมส่งบ ไมม่คีวามเยน็ ไมม่คีวามสุข ไมม่คีวามสบาย จติใจจะมแีต่

ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นเหตขุองการเบยีดเบยีนกนั อย่างทีไ่ดย้นิไดฟ้งัตาม

ขา่วในหนา้หนงัสอืพมิพว์ทิยุโทรทศัน ์มกีารฆ่ากนั มกีารขม่ขนืกนั มกีารทาํรา้ยกนั มกีาร

โกงกนั น่ีไมใ่ช่ความเจริญ ถงึแมจ้ะมวีตัถขุา้วของมากมาย มตีกึรามบา้นช่องทีสู่งๆ มรีถ

รามากมายก็ตาม แต่สงัคมไมม่คีวามสงบสุขเพราะจติใจของคนทีอ่ยู่ในสงัคมนัน้มคีวาม

เสือ่ม ดว้ยความโลภ ความโกรธ ความหลง เมือ่มคีวามโลก ความโกรธ ความหลง

มากๆ ก็จะนาํไปสู่การกระทาํผดิศีลธรรม เบยีดเบยีนต่อกนัและกนั สรา้งความ

เดอืดรอ้นวุน่วายใหแ้ก่สงัคม  

จงึอย่าหลงประเดน็โดยคดิวา่ความเจริญอยู่ทีว่ตัถขุา้วของเงนิทอง เพราะวตัถขุา้วของ

เงนิทองเมือ่มเีกนิความจาํเป็นแลว้ไมไ่ดช่้วยดบัความทกุขใ์นจติใจเลย เพราะเหตขุอง

ความทกุขเ์กดิจากความโลภโกรธหลง ถา้อยากจะมคีวามสุขใจ ไมม่คีวามทกุขใ์จ ก็ตอ้ง

ยดึแนวทางทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนไว ้คอืละการทาํบาปท ัง้ปวง ทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึ

พรอ้ม และชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ชาํระกเิลสในจติใจใหห้มดไป ถา้ทาํไดค้วามสุข

ความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอน ดงัทีพ่ระพทุธองค ์ และพระอรหนัต์

สาวกท ัง้หลายไดป้ฏบิตักินั ท่านมแีต่ความสุขความเจริญในจติใจ ท่านจงึไมม่คีวาม

จาํเป็นจะตอ้งมขีา้วของเงนิทองอะไร เพราะขา้วของเงนิทองไมไ่ดส้รา้งความสุขใหแ้ก่

จติใจเลย ความสุขทีแ่ทจ้ริงเกดิจากความสงบของจติใจ  

ในวนัมาฆบูชาน้ี จงึเป็นวนัทีพ่ทุธศาสนิกชนท ัง้หลายได ้ นอ้มจตินอ้มใจมาทีว่ดัเพือ่ทาํ

พธิีบูชาเน่ืองในวนัมาฆบูชา การบูชาน้ีพระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงไวอ้ยู่สองวธิีดว้ยกนั คอื

อามิสบูชาและปฏิบตับูิชา อามสิบูชาคอืการบูชาดว้ยเครื่องสกัการะ เช่นดอกไมธู้ปเทยีน 

ดงัทีท่่านไดม้ากระทาํกนัในศาลาแหง่น้ี ดว้ยการกราบพระ จดุธูปเทยีน ถวายดอกไม ้

เรียกวา่อามสิบูชา เป็นการบูชาอย่างหน่ึง การบูชาทีพ่ระพทุธองคท์รงยกย่องวา่เป็นการ

บูชาทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐ เป็นการบูชาทีจ่ะนาํความเป็นสริิมงคลใหแ้ก่ชวีติจติใจ คอืการบูชา

ดว้ยการประพฤตปิฏบิตัตินใหอ้ยู่ในศีลในธรรม เรียกวา่ปฏบิตับูิชา  
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ปฏบิตัอิย่างไรจงึเรียกวา่ปฏบิตับูิชา ก็คอืการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธ

องคน์ัน่เอง มสีามหวัขอ้ใหญ่ๆ คือ ๑. ละบาปทัง้ปวง ๒. ทาํความดีท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม 

๓. ทาํจติใจใหส้ะอาด ถา้ทาํตามคาํสอนน้ี ถอืวา่ไดบู้ชาพระพทุธเจา้แลว้ ถอืวา่ไดน้าํ

ความสริิมงคลใหแ้ก่ชวีติ ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูแ้ละไดน้าํมาสอนน่ีแหละคอื

เคลด็ลบัของความสุขของชวีติ อย่ามวัไปติดอยู่กบัลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ เพราะสิง่

เหลา่น้ีพระพทุธองคท์รงสอนวา่ไม่ใช่ความสขุที่แทจ้ริง เป็นความทกุข ์ เพราะลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุขน้ีจะตอ้งมกีารเสือ่ม มกีารหมดไป มกีารสูญสลายไป โดยธรรมชาตแิลว้

เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นของทีไ่มใ่ช่ของของเราอย่างแทจ้ริง สกัวนัหน่ึงจะตอ้งหมดไป แต่สิง่

ทีเ่ป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริงของเรา ทีอ่ยู่กบัเราไปตลอด ก็คอืความสงบสุขทีเ่กดิจากคุณงาม

ความดทีีเ่ราไดส้รา้งไวภ้ายในจติใจ ความสงบสขุที่เกดิจากการชําระความโลภ ความ

โกรธ ความหลงน่ีแหละ จะเป็นสิง่ทีอ่ยู่กบัเราไปตลอด อนนัตกาล  

ถา้ชาํระกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในจติใจใหห้มดสิ้นไปแลว้ ก็จะบรรลถุงึพระนิพพาน 

คุณลกัษณะของพระนิพพานน้ีพระพทุธองคท์รงแสดงไวส้องนยั คอื นิพพานัง ปรมงั สุ

ขงั และ นิพพานัง ปรมงั สญุญงั สดุยอดของความสขุคือพระนิพพาน สดุยอดของ

ความว่างกค็ือพระนิพพาน คาํวา่วา่งน้ีหมายถงึวา่งจากความทกุข ์วา่งจากความเศรา้โศก

เสยีใจ วา่งจากความโลภ ความโกรธ ความหลง วา่งจากกเิลสตณัหาท ัง้หลายนัน่เอง ถา้

ปรารถนาความสุขความเจริญ ความเป็นสริิมงคล ก็ขอใหน้อ้มเอาพระธรรมคาํสอนที่

พระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงไวใ้น วนัมาฆปณุมีเมือ่ ๒๕๐๐ กวา่ปีมาแลว้มาปฏบิตั ิคอืให ้

ละบาปท ัง้หลายเสยี ใหท้าํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม และชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด 

เมือ่ไดก้ระทาํสิง่เหลา่น้ีแลว้ ถอืวา่ไดบู้ชาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ไดใ้หค้วามเป็น

สริิมงคลแก่ชวีติ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๔๓ 

การทาํพระนิพพานใหแ้จง้ 
๑๐ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๔ 

มธีรรมอยู่บทหน่ึงทีพ่ทุธศาสนิกชนใชส้วดเป็นประจาํทกุๆวนัคอื เราท ัง้หลายมีกรรม

เป็นของๆตน จะทาํกรรมอนัใดไว ้ ดีหรอืชัว่ จะเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น กรรมน้ีก็

หมายถงึการกระทาํทางกาย ทางวาจา และทางใจ มกีารกระทาํอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา

แมก้ระท ัง่เวลาหลบั เวลาหลบัแมจ้ะไมไ่ดพู้ดไมไ่ดข้ยบัตวัแต่ก็ยงัฝนัได ้ ใจยงัทาํงานอยู่ 

การทาํงานของใจเรียกวา่มโนกรรม การทาํงานของกายเรียกวา่กายกรรม ทาํงานของวาจา

เรียกวา่วจกีรรม กรรมน้ีทาํไดส้ามทางดว้ยกนั ทาํดเีรียกวา่กศุล ทาํช ัว่เรียกวา่อกศุล ทาํ

ไมด่ไีมช่ ัว่เรียกวา่อพัยกฤต น่ีคอืกรรมทีท่าํกนัอย่างต่อเน่ืองทกุๆวนั ทกุๆเวลา ทางกาย 

วาจา ใจ เมือ่ทาํไปแลว้ก็มวิีบาก คอืผลของกรรมตามมา ทาํดกี็มคีวามสุขใจ ตายไปก็ไป

สวรรค ์ทาํช ัว่ก็มคีวามทกุขใ์จ ตายไปก็ไปนรก น่ีคอืวบิากผลของกรรม  

กรรมดหีมายถงึการกระทาํทาง กาย วาจา ใจ ทีเ่ป็นประโยชนป์ราศจากโทษ กบัตวัเราก็

ด ีกบัผูอ้ืน่ก็ด ีหรือท ัง้กบัตวัเราและผูอ้ืน่ก็ด ี เรียกวา่ กรรมด ี เป็นบญุ เป็นกศุล กรรม

ชัว่หมายถงึการกระทาํทาง กาย วาจา ใจ ทีเ่ป็นโทษปราศจากคุณ กบัตวัเราก็ด ีกบัผูอ้ืน่

ก็ด ี หรือท ัง้กบัตวัเราและผูอ้ืน่ก็ด ี เรียกวา่กรรมชัว่ เป็นบาป เป็นอกศุล วบิากคอืผลที่

ตามมา มสุีข มทีกุข ์มากนอ้ยสลบักนัไป ดงัทีก่าํลงัสมัผสักนัอยู่ ไมเ่ท่าเทยีมกนั เพราะ

ต่างกรรม ต่างวาระกนั บางวนัตื่นขึ้นมามคีวามรูส้กึสดชื่นเบกิบาน มคีวามสุขมคีวาม

สบายใจ แต่บางวนัตื่นขึ้นมากลบัมคีวามหงดุหงดิใจ มคีวามไมส่บายใจ น่ีคอืวบิากผล

ของกรรมทีก่ระทาํมาในอดตี จะเป็นเมือ่คนืน้ี เมือ่วานน้ี อาทติยท์ีแ่ลว้ เดอืนทีแ่ลว้ หรือ

ปีทีแ่ลว้ ก็สุดแทแ้ต่ การกระทาํท ัง้หมดน้ีพระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ผูก้ระทาํกรรม

จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรม ไม่ชา้กเ็ร็ว  
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กรรมทีม่โีทษมากทีสุ่ด เป็นบาปมากทีสุ่ด เรียกวา่อนนัตริยกรรมมอียู่ ๕ ชนิดคอื ๑. 

มาตฆุาต การฆ่ามารดา ๒. ปิตฆุาต การฆ่าบดิา ๓. อรหนัตฆาต การฆ่าพระ

อรหนัต ์๔. โลหติปุบาท การกระทาํใหพ้ระพทุธเจา้หอ้เลอืด ๕. สงัฆเภท การ

ทาํใหส้งฆแ์ตกแยก แตกความสามคัค ี อนนัตริยกรรมท ัง้ ๕ น้ี เป็นกรรมหนกั เพราะ

บคุคลทีถู่กกระทาํเป็นบคุคลทีม่คุีณมปีระโยชนอ์ย่างใหญ่หลวงกบัผูก้ระทาํ เช่นบดิา

มารดามพีระคุณกบัลูกมาก เป็นผูใ้หก้าํเนิดและเป็นผูเ้ลี้ยงดูลูก ทีลู่กเกดิมาอยู่ในโลกได ้

ทกุวนัน้ีก็เพราะมบีดิามารดาเป็นผูใ้หก้าํเนิด เป็นผูใ้หก้ารเลี้ยงดู พระคุณของท่านมมีาก

จนลูกไมส่ามารถจะชดใชไ้ดห้มด ต่อใหเ้ลี้ยงดูท่านอย่างดตีลอดอายุขยัของท่าน 

พระคุณของท่านก็ชดใชไ้มห่มด การฆ่าบดิามารดาจงึเป็นกรรมหนกั เป็นอนนัตริยกรรม 

ตอ้งไปชดใชก้รรมในนรกเป็นเวลาอนัยาวนาน  

โทษของการฆ่ามนุษยม์ไีมเ่ท่ากนั ฆ่าคนอื่นโทษไมห่นกัเท่ากบัการฆ่าบดิามารดา เพราะ

คนอืน่ไมม่บีญุคุณเหมอืนบดิามารดา โทษจะหนกัไมห่นกัขึ้นอยู่กบับคุคลทีถู่กทาํรา้ย วา่

บคุคลคนนัน้มพีระคุณกบัผูก้ระทาํมากนอ้ยเพยีงใด ถา้มพีระคุณมากโทษก็มาก อย่าง

พระพทุธเจา้ไมต่อ้งไปฆ่าท่าน เพยีงแต่ทาํใหท้่านหอ้พระโลหติก็เป็นอนนัตริยกรรมแลว้ 

เท่ากบัฆ่าพ่อ ฆ่าแม ่ ฆ่าพระอรหนัต ์ ทาํใหส้งฆแ์ตกแยก เพราะพระพทุธเจา้มพีระคุณ

อย่างใหญ่หลวงกบัสตัวโ์ลกท ัง้ปวง น่ีคอืสิง่ทีค่วรศึกษาสาํเหนียกไวใ้หด้ ี ต ัง้สตไิวใ้หม้ ัน่ 

อย่าใหอ้ารมณ์ทีไ่มด่มีาฉุดกระชากลากใหไ้ปกระทาํอนนัตริยกรรมท ัง้ ๕ น้ี เพราะเมือ่

กระทาํไปแลว้ไฟนรกจะเผาจติใจไปอกีนานแสนนาน  

แลว้การทาํบญุอนัใดเลา่ทีไ่ดบ้ญุมากไดก้ศุลมาก มกีารถามกนัอยู่เสมอวา่ทาํบญุอะไรถงึ

จะไดบ้ญุมาก ถงึจะไดก้ศุลมาก ถา้ศึกษาในพระมงคลสูตร จะเหน็วา่ นิพพานสจัฉ

กริิยา จ เอตมัมงัคลมตุตมงั การทาํพระนิพพานใหแ้จง้ เป็นมงคลอย่างย่ิง เพราะการ

ทาํพระนิพพานใหแ้จง้หมายถงึการชาํระจติใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความโลภ ความ

โกรธ ความหลง เมือ่จติบริสุทธิ์แลว้ก็ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป เมือ่ไม่เกดิก็ไมท่กุขเ์พราะ

ทกุขย่์อมไม่มีกบัผูไ้ม่เกดิ ผูไ้มเ่กดิย่อมไม่มทีกุขก์บัความ แก่ เจ็บ ตาย ตราบใดทีย่งั

ตอ้งกลบัมาเกดิอกี ไมว่า่จะเป็นภพของเทวดาอนิทรพ์รหมทีม่คีวามสุขมากมายขนาด
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ไหนก็ตาม แต่เป็นความสุขทีไ่มจ่ริงัย ัง่ยนื ตอ้งเสือ่มไปตามกาลเวลา เมือ่หมดไปก็ตอ้ง

กลบัลงมาเกดิเป็นมนุษย ์เป็นสตัวเ์ดรจัฉานอกี แลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายอกี การ

กระทาํพระนิพพานใหแ้จง้จงึเป็นการทาํบญุทีไ่ดบ้ญุมากทีสุ่ด  

ทาํอย่างไรจงึจะทาํพระนิพพานใหแ้จง้ได ้การจะทาํพระนิพพานใหแ้จง้ไดต้อ้งละอปุาทาน

ความยึดมัน่ถอืมัน่ในเบญจขนัธ ์ เบญจขนัธค์อือะไร คอืขนัธ ์ ๕ ไดแ้ก่ รูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณ รูปคอืร่างกาย เวทนาคอืความรูส้กึ สุข ทกุข ์ ไมสุ่ขไมทุ่กข ์

ทางกายก็ด ี ทางวาจาก็ด ี สญัญาคอืการจาํไดห้มายรู ้ เช่นจาํไดว้า่เมือ่วานน้ีไปทาํอะไรมา 

จาํไดว้า่คนนัน้ชื่ออะไร จาํไดว้า่รูปร่างอย่างน้ีเป็นผูห้ญงิหรือเป็นผูช้าย สงัขารในทีน้ี่ไมไ่ด ้

หมายถงึร่างกาย แต่หมายถงึความคดิปรุงแต่งของจติใจ ก่อนจะทาํอะไรลงไปทางกาย

หรือทางวาจา สงัขารตอ้งคดิปรุงก่อน คดิไปในทางทีด่กี็มคีวามสุข เป็นบญุเป็นกศุล 

เป็นมรรค เครื่องดบัทกุข ์ อย่างวนัน้ีคดิวา่จะมาวดัเพือ่ทีจ่ะมาทาํบญุ มาฟงัเทศน ์ เป็น

บญุเป็นกศุล เพราะทาํแลว้ใจมคีวามสุข ถา้คดิไปในทางช ัว่ เช่นไปยงินกตกปลา ไปเลน่

การพนนั ไปกนิเหลา้เมายา แลว้ก็เกดิปญัหาต่างๆตามมา เวลาเมาแลว้ขบัรถก็เกดิ

อบุตัเิหตทุาํใหเ้สยีชวีติหรือร่างกายพกิลพกิาร เป็นบาปเป็นกรรม เป็นสมทุยั เหตใุหเ้กดิ

ทกุข ์ 

วิญญาณในทีน้ี่ไมไ่ดห้มายถงึวญิญาณทีอ่อกจากร่างกายไป ร่างกายเมือ่ตายไปแลว้ จติ

จะออกจากร่างไปเรียกวา่ดวงวญิญาณ ส่วนวิญญาณในขนัธ ์ ๕ น้ีหมายถงึการรบัรู ้ รูป 

เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ทีม่าสมัผสักบั ตา หู จมูก ลิ้น กาย แลว้มกีารรบัรูท้ีใ่จ เช่น

เวลามรูีปมาสมัผสักบัตา จกัษุวญิญาณก็จะรบัรูรู้ปนัน้ แลว้สญัญาก็แปลความหมายวา่

รูปทีไ่ดเ้หน็นัน้เป็นรูปใคร เป็นเพือ่น เป็นพี ่ เป็นนอ้ง เป็นพ่อ หรือเป็นแม่ อย่างน้ีเป็น

ตน้ ถา้ชอบรูปนัน้ก็เกดิสุขเวทนา สงัขารก็จะปรุงอยากอยู่กบัรูปนัน้ไปนานๆ ถา้ไมช่อบ

รูปนัน้ก็เกดิทกุขเวทนา สงัขารก็จะปรุงอยากหนีใหไ้กลจากรูปนัน้  

น่ีคอืการทาํงานของขนัธ ์ ๕ เป็นสภาวธรรมทีไ่มม่ตีวัตน เป็นไตรลกัษณ์ เป็น อนิจจงั 

ทกุขงั อนัตตา เป็นของไมเ่ทีย่ง ถา้ไปยดึไปตดิก็เป็นทกุข ์ เช่นร่างกายเมือ่เกดิมาแลว้ ก็

ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งสลายกลบัไปสู่ธาต ุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ส่วนเวทนา 
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สญัญา สงัขาร วญิญาณ ก็เกดิๆ ดบัๆอยู่ทกุขณะ เวทนาเปลีย่นไปเรื่อย เดีย๋วสุข เดีย๋ว

ทกุข ์ เดีย๋วไมสุ่ขไมท่กุข ์ ขึ้นอยู่กบัเหตุปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิใหด้บั เวลาไดย้นิเสยีงพูด

สรรเสริญเยนิยอก็เกดิความสุขขึ้นมา พอเป็นเสยีงนินทาวา่กลา่วตาํหนิตเิตยีนก็เกดิ

ความทกุขข์ึ้นมา เกดิแลว้ก็ดบัไป สลบักนัไปสลบักนัมา เป็นเหมอืนกบัหิง่หอ้ย เคยเหน็

แสงหิง่หอ้ยในเวลากลางคนืไหม แสงหิง่หอ้ยมนัจะตดิๆดบัๆ สลบักนัไป นามขนัธท์ ัง้ ๔ 

ก็เหมอืนกนัเกดิๆดบัๆ เวทนา สุข ทกุข ์ ไมสุ่ขไมท่กุขก์็สลบักนัไป สญัญาจาํไดห้มายรู ้

ในเรื่องน้ี ในเรื่องนัน้สลบักนัไปเรื่อยๆ วญิญาณก็รบัรูรู้ปแลว้ก็ดบัไป รบัรูเ้สยีงแลว้กด็บั

ไป รบัรูก้ลิน่แลว้ก็ดบัไป รบัรูร้สแลว้ก็ดบัไป รบัรู ้รอ้น เยน็ อ่อน แขง็ ทีม่าสมัผสัแลว้ก็

ดบัไป  

สิง่เหลา่น้ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงวา่เป็นสภาวธรรม ไมม่ตีวัตน เวลาสุขก็ไมใ่ช่เราสุข เวลา

ทกุขก์็ไมใ่ช่เราทกุข ์ แต่เป็นสกัแต่ว่าสุข สกัแต่ว่าทกุข ์ เป็นธรรมชาต ิพระพทุธองคท์รง

สอนไมใ่หไ้ปหลงไปยดึไปตดิวา่เป็นเรา เป็นของๆเรา แต่เป็นอนัตตา สพัเพธมัมา 

อนัตตา ธรรมทัง้หลายเป็นอนัตตา เหมอืนแดด ลม ฝน ฟ้า มตีวัตนในแดด ในลม ใน

ฝน ในฟ้าหรือเปลา่ มตีวัตนในตน้เทยีน ในแสงเทยีนหรือเปลา่ ฉนัใดขนัธ ์ ๕ ก็ฉนันัน้ 

ตน้เทยีนเปรียบเหมอืนรูปขนัธ ์ ส่วนแสงเทยีนเปรียบเหมอืนนามขนัธท์ ัง้ ๔ เวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นสภาวธรรม มเีหตมุปีจัจยัทีท่าํใหเ้ป็นไป เมือ่เหตปุจัจยั

หมดไปก็สลายไป เหมอืนกบัตน้เทยีนเมือ่จดุแลว้ไฟย่อมกลนืตน้เทยีนนัน้ไปจนหมด 

แสงเทยีนกบัความรอ้นก็หมดไปดว้ยกนั  

เมือ่ร่างกายน้ีแตกดบัสลายไป ใจก็จะไปปฏสินธิ ไปเกดิใหม ่ จะสูงจะตํา่ ขึ้นอยู่ทีก่รรม 

เพราะมกีรรมเป็นของของตน จะทาํกรรมอนัใดไว ้ดหีรือช ัว่ จะตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลของ

กรรมนัน้ เมือ่ถงึเวลากรรมก็คดิบญัชเีหมอืนกบัเปิดบญัชไีวใ้นธนาคาร มที ัง้เงนิฝากและ

เงนิกู ้ เมือ่ถงึเวลาก็ตอ้งคดิบญัชกีนั เวลาตายไปเป็นเวลาปิดบญัช ี บวก ลบ คูณ หาร

แลว้ ก็ส่งไปเกดิยงัทีสู่งทีต่ ํา่ อาจจะไปสวรรค ์อาจจะไปนรก อาจจะไปเป็นเทวดา อาจจะ

ไปเป็นเดรจัฉาน อาจจะกลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ขึ้นอยู่กบับญุกรรมทีก่ระทาํกนัไว ้ พระ

พทุธองคจ์งึทรงสอนวา่ ถา้อยากจะสรา้งความสุขใหก้บัตวัเองก็จงพยายามละอปุาทานใน
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ขนัธห์า้เสยี ละรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ อย่าไปยดึ อย่าไปตดิ พยายามมอง

ขนัธห์า้ใหเ้หมอืนกบัตน้เทยีน เวลากราบพระ ใหค้ดิวา่ร่างกายธาตขุนัธน้ี์เปรียบ

เหมอืนกบัตน้เทยีนตน้หน่ึง มกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ในทีสุ่ดก็ดบัไป ถา้ปลอ่ยวางจติก็

จะสบาย จติกจ็ะสงบ จติก็จะเยน็  

ยกตวัอย่างเรื่องการปลอ่ยวางใหฟ้งัเรื่องหน่ึง มพีระสองรูป รูปหน่ึงเป็นอาจารย ์ เป็น

หลวงพ่อ อกีรูปหน่ึงเป็นพระหนุ่ม ท ัง้สองรูปกาํลงัจะเดนิกลบัวดัทีอ่ยู่ในป่า จะตอ้งขา้ม

ลาํหว้ยอยู่ลาํหว้ยหน่ึง ในขณะนัน้เป็นหนา้ฝน ลาํหว้ยนัน้มนีํา้ไหลเชี่ยวกราก มหีญงิชรา

คนหน่ึงนัง่อยู่ขา้งลาํหว้ย หลวงพ่อเลยถามวา่โยมนัง่ทาํอะไร โยมบอกวา่อยากจะขา้มลาํ

หว้ยกลบับา้น แต่กระแสนํา้ไหลเชี่ยวเหลอืเกนิกลวัจะถูกนํา้พดัจมนํา้ตาย หลวงพ่อก็เลย

บอกวา่ไมเ่ป็นไรหรอกเดีย๋วหลวงพ่อจะช่วย เสร็จแลว้ท่านก็ช่วยอุม้หญงิชรานัน้ขึ้นมา 

แลว้อุม้พาขา้มลาํหว้ยนัน้ไป เมือ่ถงึฝัง่แลว้หลวงพ่อท่านก็วางหญงิชรานัน้ลงแลว้หลวง

พ่อกบัพระหนุ่มก็เดนิกลบัวดัไป พระหนุ่มท่านศึกษาพระธรรมวนิยัมาอย่างเคร่งครดั 

เกดิความวติกห่วงใยขึ้นมาวา่ หลวงพ่อทาํไมถงึมาทาํอย่างน้ี เพราะวา่พระวนิยัไดห้า้ม

ไมใ่หพ้ระถูกตวัสกีา ไมใ่หส้มัผสัตวัผูห้ญงิ ก็เลยมคีวามไม่สบายใจ พอ กลบัถงึวดัก็เลย

ถามหลวงพ่อวา่ ทาํไมเมือ่กี้ น้ีหลวงพ่อถงึไปอุม้ผูห้ญงิคนนัน้ผดิพระวนิยัมใิช่หรือ หลวง

พ่อตอบวา่ท่านยงัแบกหญงิคนนัน้อยู่อกีหรอื เราปลอ่ยวางเธอไวท้ีล่าํหว้ยต ัง้นานแลว้ 

ท่านยงัแบกเธออยู่อกีหรือ  

น่ีคอืเรื่องของการปลอ่ยวาง เรื่องมนัเกดิต ัง้แต่เมือ่เชา้น้ีแลว้ยงัจะมานัง่บ่นหาอะไรอยู่ 

อย่างเมือ่เชา้มคีนมาพูดวา่วนัน้ีหนา้ตาไมส่วยเลย ก็มาคดิวา่ไปแต่งหนา้ดไีหม ไปอาบนํา้

ดไีหม หรือคดิไปรอ้ยแปด น่ีแหละคอืการหาความทกุขใ์หก้บัตวัเอง คดิไปแลว้ก็ไมม่ี

ความสุขไมม่คีวามสบายใจ เพราะวา่ไปยดึตดิกบัสงัขารความคดิปรุงแต่ง ท ัง้ๆทีพ่ระ

พทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ อนิจจา วต สงัขารา อปุปาทวยธมัมิโน อปุปชัชิตวา นิรุชชนัต ิ

เตสงั วูปสโมสโุข สงัขารท ัง้หลายเป็นของไม่เที่ยงหนอ เกดิข้ึน ต ัง้อยู่ แลว้กด็บัไป การ

ปลอ่ยวางสงัขารเป็นสขุอย่างย่ิงหนอ สงัขารในทีน้ี่ไมไ่ดห้มายถงึสงัขารร่างกาย แต่

หมายถงึสงัขารความคดิปรุงแต่ง  
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อดตีก็ผ่านไปแลว้ อนาคตก็ยงัมาไมถ่งึ ปจัจบุนัก็ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน การปลอ่ยวางก็คอื

การรูเ้ท่าอดตี รูท้นัอนาคต ปจัจบุนัก็ไมย่ดึไมต่ดิ ใหข้นัธห์า้เป็นไปตามสภาพของเขา 

เกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป เมือ่ถงึเวลาก็ตอ้งแยกสลายไป ดนิกลบัคนืสู่ดนิ นํา้กลบัคืนสู่

นํา้ ลมกลบัคนืสู่ลม ไฟกลบัคนืสู่ไฟ การปลอ่ยวางตอ้งปลอ่ยวางดว้ยปญัญา ตอ้งรูว้า่

อะไรเป็นอะไร ตอ้งรูว้า่สิง่ไหนอยู่ในวสิยั สิ่งไหนไมไ่ดอ้ยู่ในวสิยั สิง่ไหนไมอ่ยู่ในวสิยั ก็

ตอ้งปลอ่ยวาง เพราะทาํอะไรไมไ่ด ้ แต่สิง่ไหนอยู่ในวสิยั ทาํไดก้็ทาํไป แกไ้ดก้็แกไ้ป 

ไมใ่ช่ปลอ่ยวางท ัง้หมด อย่างกฏุริ ัว่ หลงัคาร ัว่ ก็ปลอ่ยวาง ปลอ่ยใหน้ํา้หยดท่วมบา้น ไม่

คดิจะทาํอะไร ปลอ่ยวางเกนิไป เป็นความเกยีจครา้นเสยีมากกวา่ ตอ้งมเีหตมุผีลกบัการ

ปลอ่ยวาง  

การทาํพระนิพพานใหแ้จง้ คอืการทาํใหจ้ติใจมคีวามสุข ปราศจากความทกุขด์ว้ยการตดั

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตดัอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในขนัธ ์๕ ทีม่อียู่ภายใน

จติใจ จะทาํไดก้ต็อ้งอาศยัการศึกษาพระธรรมคาํสอน แลว้นาํมาประพฤตปิฏบิตัดิว้ย 

ศรทัธา วริิยะ สต ิ สมาธิปญัญา เครื่องมอืทีท่าํพระนิพพานใหแ้จง้ การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๔๔ 

พทุธคณุ 
๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๔ 

ประเพณีอนัดงีามทีพ่ทุธศาสนิกชนปฏบิตักินัทกุครัง้เมือ่มาวดั คอืการไหวพ้ระดว้ยการ

จดุธูปเทยีน แลว้ก็กราบสามครัง้ เป็นการนาํความเป็นสริิมงคลมาใหก้บัชวีติ ดงัในพระ

บาลทีีแ่สดงไวว้า่ ปูชา จ ปูชนียานัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การไดบู้ชาบคุคลสมควรแก่

การบูชา เป็นสริิมงคลอย่างย่ิง บคุคลทีค่วรแก่การบูชาก็คอืพระพทุธเจา้ การบูชาพระ

พทุธองคไ์ดท้รงแสดงไวอ้ยู่สองลกัษณะดว้ยกนั คอื อามิสบูชา และปฏบิตัิบูชา อามสิ

บูชาคอืการบูชาดว้ยเครื่องสกัการบูชา ดว้ยดอกไมธู้ปเทยีน ปฏบิตับูิชา คอืการบูชาดว้ย

การประพฤตปิฏบิตัทิางกาย วาจา ใจ พระพทุธองคท์รงยกย่องการปฏบิตับูิชาเป็นการ

บูชาทีเ่ลศิทีสุ่ด  

การบูชาพระพทุธเจา้ดว้ยการปฏบิตับูิชา คอืการเจริญพทุธานุสติ การระลกึถงึพระคุณ

อนัประเสริฐของพระพทุธเจา้ มอียู่ ๙ ประการดว้ยกนั การระลกึถงึพระพทุธคุณอยา่ง

ต่อเน่ือง จะทาํใหจ้ติใจมคีวามยนิด ีมคีวามรกั มคีวามชอบ ทีจ่ะคดิแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม ทีจ่ะ

ทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม และจะพูดแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม เมือ่คดิด ี ทาํด ี พูดด ี ผลทีจ่ะตามมาย่อม

เป็นความสุขความเจริญ เพราะเหตแุละผลเป็นของต่อเน่ืองกนั เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครปฏเิสธ

ได ้ เช่นแสงสวา่งเกดิจากพระอาทติย ์ ถา้ไมม่พีระอาทติยก์จ็ะมแีต่ความมดื ฉนัใด

ความสุขความเจริญก็เป็นผลทีเ่กดิจากการคดิด ี พูดด ี ทาํด ี ทกุๆครัง้ทีก่ราบพระจงึควร

เจริญพทุธานุสต ิคอืพระพทุธคุณอนัประเสริฐท ัง้ ๙ ประการ คอื ๑. อรหงั พระอรหนัต์

ผูส้ิ้นกเิลส ๒. สมัมาสมัพทุโธ ผูต้รสัรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ ๓. วิชชา จรณะ สมัปนัโน 

ผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ ๔. สคุโต เป็นผูไ้ปดแีลว้ ๕. โลกวิทู ผูรู้แ้จง้โลก ๖. 

อนุตตโร ปรุิสทมัมสารถ ิ เป็นสารถฝึีกคนทีฝึ่กไดไ้มม่ใีครยิง่กวา่ ๗. สตัถา เทว

มนุสสานัง เป็นศาสดาของมนุษยแ์ละเทวดาท ัง้หลาย ๘. พทุโธ ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน ๙. 

ภควา ผูม้โีชค  
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๑. อรหงั พระอรหนัตผู์ส้ิ้นกเิลส คอืผูไ้ม่มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในจติใจ 

บรรลถุงึพระนิพพานแดนเกษมสนัต ์ เป็นปรมงัสขุงั สุดยอดของความสุข คือพระ

นิพพาน ไมต่อ้งมาเกดิอกีต่อไป เมือ่ไมเ่กิดก็ไมม่กีารแก่ การเจ็บ การตาย ตราบใดยงั

เกดิอยู่ ตราบนัน้ก็ยงัมกีารแก่ การเจ็บ การตาย ตามมาเสมอ ผูไ้มป่รารถนาความทกุข ์

จงึตอ้งเป็นผูไ้มเ่กดิ เพราะวา่ทกุขย่์อมไม่มีกบัผูไ้ม่เกดินัน่เอง ตราบใดทีย่งัมกีารเกดิอยู่ 

ตราบนัน้ย่อมมกีารแก่ การเจ็บ การตาย ตามมาเป็นธรรมดา เป็นเหมอืนเงาตามตวั  

๒. สมัมาสมัพทุโธ คอืพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นผูต้รสัรูธ้รรมบรรลเุป็นพระ

อรหนัตด์ว้ยตนเอง ไมม่คีรูบาอาจารยค์อยส ัง่สอน เป็นผูศึ้กษาหาวถิทีางทีจ่ะทาํใหจ้ติใจ

สะอาดหมดจด ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ดว้ยตนเอง ไมม่ใีครสอน ไม่

มใีครแนะวธิี เป็นผูต้รสัรูเ้องโดยชอบ พระอรหนัตสาวกคอืผูท้ีไ่ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต์

โดยอาศยัการส ัง่สอนจากผูอ้ืน่ คอืจากพระพทุธเจา้หรือจากพระธรรมคาํสอน สาวก

แปลวา่ผูฟ้งั ผูไ้ดย้นิไดฟ้งัธรรมะจากพระพทุธเจา้ แลว้ก็เอามาประพฤตปิฏบิตัจินบรรลุ

เป็นพระอรหนัต ์ 

๓. วิชชา จรณะ สมัปนัโน คอืผูถ้งึพรอ้มดว้ยวชิชาและจรณะ วชิาทีว่เิศษทีผู่ป้ฏบิตัิ

ธรรมจะบรรลไุด ้ เช่น ๑. การระลกึชาตไิด ้๒. รูก้ารเกดิการดบัของสตัวท์ ัง้หลาย ๓. รู ้

การสิ้นของอาสวะท ัง้หลาย ๔. รูจ้ติใจของผูอ้ืน่ รูค้วามคดิของผูอ้ืน่ เช่นในขณะทีญ่าติ

โยมกาํลงัคดิอะไรอยู่ บคุคลทีม่วีชิาวเิศษน้ีก็จะอ่านความคดิของญาตโิยมได ้๕. ตาทพิย ์

สามารถเหน็รูปทพิยต่์างๆเช่นบรรดาทวยเทพท ัง้หลายทีค่นธรรมดาสามญัมองไมเ่หน็ ๖. 

หูทพิย ์ ไดย้นิเสยีงทพิยท์ีค่นธรรมดาสามญัไมไ่ดย้นิกนั คอืเสยีงของเทวดาท ัง้หลาย ๗. 

รูไ้ตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ๘. อทิธิฤทธิ์ ดาํดนิ เหาะเหนิเดนิอากาศ จรณะคอื

ความประพฤตทิีด่งีาม มศีีล มธีรรม  

๔. สคุโต เป็นผูไ้ปดแีลว้ ไปทีป่ลอดภยั ไปทีไ่มม่คีวามทกุข ์ไมม่คีวามแก่ ไมม่คีวามเจ็บ 

ไมม่คีวามตาย คอืพระนิพพานนัน่เอง  
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๕.โลกวิทู ผูรู้แ้จง้โลก คอืผูรู้โ้ลกธรรม ๘ ไดแ้ก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ เสื่อมลาภ 

เสื่อมยศ นินทา ทกุข ์เป็นธรรมทีส่ตัวโ์ลกท ัง้หลายจะตอ้งประสบกนั ผูรู้แ้จง้โลกย่อมไม่

ยดึไมต่ดิกบัธรรมเหลา่น้ี เพราะรูว้า่ธรรมเหลา่น้ีเป็นของไมเ่ทีย่ง มคีวามเจริญกบัความ

เสือ่มควบคู่กนัไป พวกทีย่งัไมรู่แ้จง้โลก ย่อมหลงตดิอยู่กบัลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เมือ่

เกดิการเสือ่มลาภ เสื่อมยศ มนิีนทา มทีกุขต์ามมา ย่อมทาํใจไมไ่ด ้ เมือ่ทาํใจไมไ่ดก้็มี

ความทกุข ์ เศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ผูรู้แ้จง้ในโลกธรรม ๘ ย่อมไมย่ดึไม่

ตดิในธรรมเหลา่น้ี เมือ่ไมย่ดึตดิในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เวลาเกดิการเสือ่มลาภ เสื่อม

ยศ นินทา ทกุขข์ึ้นมา ก็ไมเ่ดอืดรอ้น ไม่ทกุข ์ ไมเ่ศรา้โศก ไมเ่สยีใจ ไมเ่สยีดายในสิง่

เหลา่น้ี มกี็มไีป ไมม่กี็ไมเ่ดอืดรอ้น น่ีคอืลกัษณะของผูท้ีรู่แ้จง้ในโลกน้ี เป็นโลกวทูิ ไม่

ยดึไมต่ดิในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เมือ่ไม่ยดึ ไมต่ดิ ก็จะไมท่กุขก์บัสิง่เหลา่น้ี  

๖. อนุตตโร ปรุิสทมัมสารถ ิ เป็นสารถฝึีกคนทีฝึ่กไดไ้มม่ใีครยิง่กวา่ พระพทุธองคท์รง

สามารถฝึกมหาโจรใหก้ลายเป็นพระอรหนัตไ์ด ้ เช่นองคุลมิาล เป็นมหาโจร ฆ่าคนให ้

ครบหน่ึงพนัคนแลว้เอาน้ิวมอืของคนทีถู่กฆ่าตายมารอ้ยเป็นพวงมาลยั เพราะอาจารยส์ ัง่

สอนวา่ถา้อยากจะไดว้ชิาวเิศษ จะตอ้งฆ่าคนใหค้รบ ๑๐๐๐ คน องคุลมิาลไดฆ่้าคน

มาแลว้ ๙๙๙ คน ขาดอยู่เพยีงคนเดยีวก็จะไดว้ชิาวเิศษจากอาจารย ์เมือ่มาพบพระพทุธ

องคก์็เลยพยายามจะฆ่าใหไ้ด ้ แต่พยายามไลพ่ระพทุธองคเ์ท่าไรก็ไลไ่มท่นั ยิง่วิง่เร็ว

ขนาดไหนพระพทุธเจา้ก็วิง่เร็วกวา่ องคุลมิาลวิง่ไลต่ามไมท่นัจงึรอ้งใหพ้ระพทุธองคใ์ห ้

ทรงหยุดเถดิ ขา้พเจา้ตามท่านไมท่นั พระพทุธองคท์รงตอบองคุลมิาลวา่เราไดห้ยุดแลว้ 

เธอต่างหากทีย่งัไมไ่ดห้ยุด องคุลมิาลก็แปลกใจ จงึทูลถามพระพทุธองคว์า่ไดห้ยุด

อย่างไร ขา้พเจา้พยายามวิง่ตามพระพทุธองคแ์ทบเป็นแทบตายก็ยงัวิง่ตามไมท่นั พระ

พทุธองคท์รงตรสัตอบไปวา่ เราไดห้ยดุแลว้จากความโลภ ความโกรธ ความหลง พอ

พระพทุธองคท์รงตรสัอย่างน้ี องคุลมิาลก็ไดส้ตขิึ้นมา รูส้กึตวัขึ้นมาวา่ตวัเองกาํลงัหลง 

เพราะการทีจ่ะเป็นผูว้เิศษนัน้ไมไ่ดเ้กดิจากการฆ่าฟนักนั การฆ่าฟนักนัไมใ่ช่บญุไมใ่ช่

กศุล เมือ่ไดฟ้งัวา่พระพทุธองคท์รงหยุดแลว้ จากความโลภ ความโกรธ ความหลง องคุ

ลมิาลจงึไดส้ต ิก็เลยขอพระพทุธเจา้บวชเป็นพระ หลงัจากนัน้ไมน่าน ไดป้ฏบิตัธิรรมจน



74 
 

ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ เป็นผูส้ิ้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลง น่ีคอืการเป็น

สารถฝึีกคนทีฝึ่กไดไ้มม่ใีครยิง่กวา่  

๗. สตัถา เทวมนุสสานัง เป็นศาสดาของมนุษยแ์ละเทวดาท ัง้หลาย พระพทุธองคท์รง

สามารถส ัง่สอนไดท้ ัง้มนุษยแ์ละเทวดา เพราะพระพทุธองคน์อกจากจะมหูีตาธรรมดา

แลว้ พระพทุธองคย์งัมหูีทพิย ์ ตาทพิย ์ สามารถตดิต่อกบัเทวดาพวกกายทพิยท์ ัง้หลาย

ได ้ ในพทุธกจิ ๕ กจิวตัรประจาํวนัของพระพทุธองคป์ระกอบไปดว้ย ๑. เวลาเชา้เสดจ็

ออกบณิฑบาต ๒.ในเวลาเยน็จะทรงส ัง่สอนศรทัธาญาตโิยมท ัง้หลาย ๓. ในยามคํา่จะ

ทรงสอนพระภกิษุ ๔.ในยามดกึจะตอบปญัหาของเทวดา ๕.จวนสวา่งจะทรงเลง็ญาณดู

วา่บคุคลใดสมควรแก่การส ัง่สอนและการบรรลธุรรม ก็จะทรงเสดจ็ไปโปรดบคุคลนัน้

ต่อไป น่ีคอืความเป็นศาสดาของมนุษยแ์ละเทวดาท ัง้หลายของพระพทุธเจา้ เป็นสิง่

มหศัจรรยอ์ย่างยิง่ สาํหรบัพวกเราเองขนาดสอนมนุษยด์ว้ยกนัยงัสอนไมไ่ดเ้ลย 

นบัประสาอะไรกบัการสอนเทวดา เลยทาํใหค้ดิกนัไปเองวา่เรื่องเทวดา เป็นเรื่องทีแ่ต่ง

ขึ้นมาเพือ่ใหพ้ระพทุธเจา้ดูเป็นผูว้เิศษเหนือมนุษยท์ ัง้หลาย แต่เรื่องเหลา่น้ีลว้นแต่เป็น

ความจริงท ัง้นัน้ ไมม่พีระอรหนัตส์าวกแมแ้ต่รูปเดยีวทีจ่ะปฏเิสธเรื่องราวเหลา่น้ี ทีจ่ะ

ปฏเิสธวา่เทวดาไมม่ใีนโลกน้ี น่ีเป็นเรื่องของคนทีม่ตีาทพิยหู์ทพิยเ์ท่านัน้จงึจะรูไ้ด ้ 

คนทีไ่มม่ตีาทพิย ์ หูทพิยน์ ัน้เปรียบเหมอืนกบัคนตาบอด คนตาบอดหรือคนหลบัตาจะ

ไปปฏเิสธสิง่ทีค่นตาดมีองเหน็ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ทาํอย่างไรก็ปฏเิสธไมไ่ด ้ คนทีม่ตีาทพิย์

หูทพิยเ์หมอืนกบัคนตาดทีีส่ามารถมองเหน็สิง่ทีค่นตาบอดมองไมเ่หน็ คนตาบอดจะ

ปฏเิสธวา่ สิง่ทีค่นตาดเีหน็นัน้ไมม่ ี ย่อมไม่ใช่ฐานะ พูดไปก็ไรค้วามหมาย คนตาดยี่อม

เขา้ใจ แลว้ก็เกดิความสมเพชเวทนากบัคนตาบอดนัน้ทีไ่ปปฏเิสธสิง่ทีค่นตาดมีองเหน็ 

ฉนัใดการทีป่ถุชุนคนมกีเิลสอย่างเราอย่างท่านไปปฏเิสธในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รง

เหน็ก็เท่ากบัการอวดความโงเ่ขลาเบาปญัญาของเราเท่านัน้เอง จงึอย่าไปปฏเิสธในสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็เป็นอนัขาด ถา้ยงัไมส่ามารถพสูิจนไ์ด ้ อย่างนอ้ยทีสุ่ดกอ็ยู่

เฉยๆไวจ้ะดกีวา่ แต่อย่าไปปฏเิสธ ถา้ไม่เชื่อก็ไมเ่ป็นไร อย่าไปลบหลู ่ เพราะยงัไมรู่ไ้ม่

เหน็ แต่อย่าไปปฏเิสธเป็นอนัขาดเพราะจะปิดกัน้ทางทีน่าํไปสู่ความเจริญ  
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๘. พทุโธ ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน ตื่นจากอะไร ก็ตื่นจากความหลง ตื่นจากความมดืบอด ตื่น

จากการเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เช่นเหน็การโกหกกนัเลก็ๆนอ้ยๆวา่ไม่

เป็นไร การโกงกนัเลก็ๆนอ้ยๆก็ไมเ่ป็นไร การเสพสุรายาเมาก็ไมเ่ป็นไร การเลน่การพนนั

ก็ไมเ่ป็นไร แลว้ผลเป็นอย่างไร ก็มแีต่ความทกุขค์วามเสือ่มเสยีตามมา แต่ก็ทาํสิง่เหลา่น้ี

กนัเสมอมา ถา้เป็นผูต้ื่นย่อมเหน็วา่สิง่เหลา่น้ีเป็นสิง่ไมด่ ีควรเลกิเสยี ย่อมตื่นจากความ

ลุม่หลง จากความเหน็ผดิเป็นชอบ ย่อมเหน็กงจกัรเป็นกงจกัร เหน็ดอกบวัเป็นดอกบวั 

เหน็ผดิเป็นผดิ เหน็ชอบเป็นชอบ เหน็วา่การพูดปดมดเทจ็ การเสพสุรายาเมา การเลน่

การพนนั การเทีย่วเตร่กลางคํา่กลางคนืไมด่ ีควรละเวน้ ถา้ตอ้งการความสุขทีแ่ทจ้ริง  

๙. ภควา ผูม้โีชค พระพทุธองคเ์ป็นผูม้โีชค เหมอืนกบัคนทีถู่กลอ็ตเตอรี่รางวลัทีห่น่ึง 

ในสลากลา้นฉบบัจะมฉีบบัเดยีวทีจ่ะถูกรางวลัทีห่น่ึงได ้ ผูท้ีถู่กลอ็ตเตอรี่รางวลัทีห่น่ึงจงึ

เป็นผูม้โีชคทีสุ่ด ฉนัใดผูท้ีส่ามารถปฏบิตัจินบรรลเุป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมาไดก้็ฉนันัน้ เป็น

สิง่ทีย่ากเยน็อย่างยิง่ การปรากฎขึ้นของพระพทุธเจา้แต่ละพระองคเ์ป็นสิง่ทีย่ากมาก 

ตอ้งใชเ้วลายาวนานเป็นกปัเป็นกลัป์ในการบาํเพญ็บารม ี ผูท้ีไ่ดส้รา้งบญุบารมจีนตรสัรู ้

เป็นพระพทุธเจา้ได ้จงึเป็นผูม้โีชคอย่างยิง่  

เช่นเดยีวกบัผูท้ีไ่ดพ้บพระพทุธเจา้ หรือพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็เป็นผูม้โีชค

เช่นกนั เช่นพวกเราท ัง้หลายถงึแมพ้ระพทุธองคจ์ะเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้ถงึ 

๒๕๐๐ กวา่ปีก็ตาม แต่ศาสดาทีเ่ป็นองคแ์ทนพระพทุธองคน์ัน้ยงัมอียู่ คอืพระธรรมวนิยั

ทีพ่ระพทุธองคท์รงตรสัไวช้อบแลว้ พระธรรมคาํสอนทีต่รสัไวด้แีลว้ยงัมอียู ่ ยงัมพีระ

ไตรปิฏก ยงัมพีระธรรมคาํสอน ยงัมพีระอริยสงฆสาวกส ัง่สอนพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้อยู่ พวกเราจงึเป็นผูท้ีโ่ชคดเีช่นกนั ทีย่งัอยู่ในยุคทีม่คีาํสอนอยู่ ยงัมแีสง

สวา่งอยู่ ยงัสามารถพออาศยัแสงสวา่งน้ีพาเราไปสู่สุคต ิทีด่ทีีง่ามได ้ 

น่ีคอืพระคุณอนัประเสริฐของพระพทุธเจา้ ๙ ประการ ทกุครัง้ทีก่ราบไหวพ้ระควรกราบ

พระดว้ยอามสิบูชา คอืจดุธูปเทยีนและดอกไมถ้วายพระ แลว้ก็ปฏบิตับูิชาคอืเจรญิ

พทุธานุสต ิเจริญพทุธคุณท ัง้ ๙ ประการน้ีคอื อรหงั สมัมาสมัพทุโธ วิชชาจรณะสมัปนั

โน สคุโต โลกวิทู อนุตตโร ปรุิสทมัมสารถ ิ สตัถา เทวมนุสสานัง พทุโธ ภควา น่ีคอื
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พทุธคุณ ๙ ทีค่วรระลกึในจติใจ ควรเขา้ใจความหมายดว้ย จะทาํใหม้คีวามรกั มคีวาม

ยนิดใีนพระพทุธองค ์ ในการประพฤตปิฏบิตัติามพระพทุธองค ์ เอาพระพทุธองคเ์ป็น

เยีย่งอย่าง จะคดิแต่สิง่ทีด่ ีจะพูดแต่สิง่ทีด่ ีและจะทาํแต่สิง่ทีด่ ีถา้คดิด ีพูดด ีทาํดแีลว้ 

ผลคอืความสุขความเจริญย่อมตามมาอย่างแน่นอน ดงัพระบาลไีดแ้สดงไวว้า่ ปูชา จ ปู

ชนียานัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การไดบู้ชาบคุคลสมควรแกก่ารบูชา เป็นมงคลอย่างย่ิง 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๔๕ 

บณัฑติ กบั คนพาล 
๑๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๔ 

มนุษยท์กุๆคนทีเ่กดิมาในโลกน้ี ย่อมมคีวามปรารถนาทีค่ลา้ยๆกนั คอืปรารถนาทีจ่ะ

ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ไมม่ใีครปรารถนาทีจ่ะพบกบัความทกุข ์ ความ

ยาก ความลาํบาก ความเสือ่มเสยี สิง่ทีม่นุษยท์ ัง้หลายปรารถนานัน้ ทางพระพทุธศาสนา

แสดงไวว้า่เป็นผล เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นจากการกระทาํของแต่ละบคุคล ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะเกดิ

ขึ้นมาจากความปรารถนาโดยถ่ายเดยีว ถา้ปรารถนาอะไรแลว้นัง่อยู่เฉยๆ งอมอืงอเทา้ 

รอใหส้ิง่ทีป่รารถนาเกดิขึ้นเองย่อมไมใ่ช่ฐานะ ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ เพราะสิง่ทีป่รารถนากนั 

ไมว่า่จะเป็นความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นสริิมงคลนัน้ จะเกดิขึ้นก็ต่อเมือ่

บคุคลนัน้ๆไดก้ระทาํเหตทุีน่าํมาซึง่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นสริิมงคล

เท่านัน้  

ในมงคลสูตร พระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข ความเจริญ ความ

เป็นสริิมงคลแก่ชวีติ เช่น อเสวนา จ พาลานัง ปณัฑติานัญจ เสวนา ปูชา จ ปูชนียานัง 

เอตมัมงัคลมตุตมงั การคบบณัฑติ การไม่คบคนพาล การบูชาบคุคลที่ควรบูชา เป็น

มงคลอย่างย่ิง เพราะคนนัน้มอียู่สองประเภทดว้ยกนั คอืบณัฑติและคนพาล บณัฑติ

หมายถงึคนฉลาดคนด ีซือ่สตัยสุ์จริต คนพาลหมายถงึคนโงเ่ขลาเบาปญัญา คนชัว่ 

พระพทุธองคจ์งึทรงสอนใหรู้จ้กัเลอืกเฟ้นคบคา้สมาคมกบัคนต่างๆ อยู่ในสงัคม ตอ้ง

พบปะรูจ้กัมกัคุน้กบัคนหลากหลายชนิดดว้ยกนั มที ัง้คนในครอบครวั เช่นบดิามารดา พี่

นอ้ง ญาตสินิทมติรสหาย มที ัง้คนภายนอกเช่นเพือ่นร่วมเรียน เพือ่นร่วมงาน เพือ่นใน

สงัคม บคุคลเหลา่น้ีมคุีณสมบตัไิมเ่หมอืนกนั มที ัง้ด ีมที ัง้เลว เวลาทีจ่ะคบคา้สมาคมกบั

ใครจงึควรรูจ้กัเลอืกเฟ้น รูจ้กัแยกแยะบณัฑติและคนพาล แลว้เลอืกคบกบับณัฑติ 

หลกีเลีย่งการคบคา้สมาคมกบัคนพาล บณัฑติจะมีสมัมาทิฏฐ ิ คอืความเหน็ชอบ 
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ความเหน็ทีถู่กตอ้ง คนพาลจะมีมิจฉาทิฏฐ ิ คอืความเหน็ผดิ เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็

กงจกัรเป็นดอกบวั บณัฑติจะมีหริิโอตตปัปะ คอืความละอายและความกลวัในการ

กระทาํความชัว่ คนพาลจะไม่มีหริิโอตตปัปะ คอืปราศจากยางอาย ปราศจากความกลวั

บาป น่ีคอืคุณลกัษณะของบณัฑติและคนพาล  

สมัมาทิฏฐ ิคอืการรูจ้กัผดิถูกดชี ัว่ รูผ้ดิเป็นผดิ ถูกเป็นถูก ดเีป็นด ีชัว่เป็นช ัว่ บาปเป็น

บาป บญุเป็นบญุ เมือ่รูว้า่อะไรไมด่ ีย่อมหลกีเลีย่งจากสิง่นัน้ เช่นละเวน้จากการฆ่าสตัว ์

ตดัชวีติ ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ละเวน้จากการพูด

ปดมดเทจ็ โกหกหลอก ลวง ละเวน้จากอบายมขุต่างๆ เช่นการเสพสุรายาเมา การเลน่

การพนนั การเทีย่วเตร่ ความเกยีจครา้น สิง่เหลา่น้ีเมือ่ทาํไปแลว้ย่อมนาํมาซึง่ความ

เสือ่มเสยี ไมน่าํความสุขความเจริญมาให ้บณัฑติผูม้สีมัมาทฏิฐคิวามเหน็ชอบ ย่อมเหน็

สิง่เหลา่น้ีเป็นพษิเป็นภยั ย่อมเหน็สิง่เหลา่น้ีเป็นเหมอืนอสรพษิ เวลาเจองูพษิย่อมไมก่ลา้

เขา้ใกลฉ้นัใด การกระทาํความชัว่ ทาํบาปท ัง้หลาย ย่อมเป็นสิง่ทีไ่มน่่าเขา้ใกลฉ้นันัน้ แต่

คนพาลจะเหน็ตรงขา้มกนั เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็วา่การกระทาํ

บาปไมม่ผีลตามมา ตายไปก็สูญ ตายไปก็จบ ไมต่อ้งไปใชเ้วรใชก้รรมต่อไปอกี ไมม่ภีพ

หนา้ ไมม่ชีาตหินา้ จะทาํอะไรก็ไดไ้มต่อ้งคาํนึงวา่ถูกหรือผดิ คนพาลมกัจะฆ่าสตัวต์ดั

ชวีติ ลกัทรพัยพ์ูดปดมดเทจ็โกหก หลอกลวง คอรปัช ัน่ต่างๆนานา ประพฤตผิดิ

ประเวณี ม ัว่สุมอยู่กบัอบายมขุ เสพสุรายาเมา เทีย่วเตร่ เลน่การพนนั เกยีจครา้น คบ

คนชัว่เป็นมติร น่ีเป็นลกัษณะของคนพาล  

ส่วนบณัฑติย่อมรูว้า่อะไรด ี อะไรช ัว่ จงึมหีริิโอตตปัปะ หริิแปลวา่ความอาย อายในการ

กระทาํความชัว่ โอตตปัปะแปลวา่ความกลวั กลวัการกระทาํความชัว่ โดยปกตแิลว้

คนเราทกุคนชอบใหผู้อ้ืน่ชื่นชมยนิด ี เคารพนบัถอื แต่คนเราจะเป็นทีเ่คารพนบัถอื จะ

เป็นทีช่ื่นชมยนิดไีดน้ ัน้ จะตอ้งเป็นคนด ี ไมก่ระทาํความชัว่ คนทีท่าํความชัว่ ย่อมไมม่ี

ใครนบัถอื ชื่นชมยนิด ีคบคา้สมาคมดว้ย เพราะคนชัว่อยู่ทีไ่หนยอ่มนาํมาซึง่ความเสือ่ม

เสยี พษิภยัท ัง้หลายย่อมเกดิจากคนประพฤตมิชิอบ ถา้อยากใหผู้อ้ืน่ชื่นชมยนิดเีคารพ

นบัถอื ศรทัธาเลือ่มใส ควรมคีวามละอายในการทาํบาป ในการกระทาํความชัว่ ท ัง้ต่อ
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หนา้และลบัหลงั เวลาญาตโิยมออกจากบา้น ญาตโิยมก็ตอ้งมองกระจกดูหนา้ตาวา่

สะอาดเรียบรอ้ยหรือเปลา่ เสื้อผา้เป็นอย่างไร ผมเผา้เป็นอย่างไร พอไปวดัไปวาไดห้รอื

เปลา่ เพราะอายถา้อยู่ในสภาพทีไ่มเ่รียบรอ้ยฉนัใด ความละอายบาปก็ฉนันัน้  

การกระทาํบาปทาํใหค้นไมส่วยงาม ความสวยงามทีแ่ทจ้ริงไมไ่ดอ้ยู่ทีรู่ปร่างหนา้ตา ไมไ่ด ้

อยู่ทีเ่สื้อผา้อาภรณ์ ความสวยงามเหลา่น้ีเป็นส่วนย่อยเป็นส่วนประกอบ ความสวยงามที่

แทจ้รงิอยู่ทีคุ่ณงามความดขีองคน ไมก่ระทาํความชัว่ กระทาํแต่ความดนีัน้แหละทาํให ้

เป็นคนสวยงาม เปรียบเหมอืนกบัดอกไม ้ดอกไมท้ีส่วยงามมกีลิน่หอมย่อมเป็นทีช่ื่นชม

ยนิด ี เป็นทีป่ระทบัใจของคนทกุคน คนดกี็ฉนันัน้ ความดขีองคนก็เปรียบเหมอืนกบั

กลิน่หอมของดอกไม ้ แต่ดกีวา่กลิน่หอมของดอกไมต้รงทีว่า่เกยีรตคุิณของคนดนีัน้

กระจายไปทกุทศิทกุทางท ัง้ตามลมและทวนลม แต่กลิน่หอมของดอกไมน้ัน้ตอ้งลอยไป

ตามลมเท่านัน้ ไมส่ามารถลอยทวนกระแสลมได ้ 

ถา้อยากสวยอยากงามก็ตอ้งมหีริิ มคีวามอายบาป ไมก่ระทาํความชัว่ท ัง้หลาย ไมว่า่ต่อ

หนา้หรือลบัหลงั แลว้จะเป็นคนทีส่วยงาม ถงึแมค้นอืน่จะรูว้า่เราสวยงามหรือไมก่็ตาม 

แต่ตวัเราเองจะรูว้า่เราสวยงามหรือไม ่ เมือ่เรารูว้า่เราสวยเรางามเราก็จะมคีวามสุข มี

ความชื่นชมยนิดกีบัตวัเราเอง มคีวามภูมใิจ ไมว่า่คนอืน่จะรูห้รือไมก่็ตาม จะสรรเสรญิ

เยนิยอหรือไมก่็ตาม เราจะไมก่งัวล เพราะเรารูอ้ยู่แก่ใจวา่เราเป็นคนด ี นอกจากมหีริิ

ความอายแลว้ ยงัตอ้งมโีอตตปัปะมคีวามกลวับาปดว้ย พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้า่เมือ่

กระทาํบาปไปแลว้ย่อมมผีลตามมา ท ัง้ในปจัจบุนัและอนาคต ปจัจบุนัจะไมส่บายใจ มี

แต่ความทกุข ์ เวลาทาํผดิศีลเช่น ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี โกหกหลอกลวง จะมี

แต่ความไมส่บายใจ มคีวามกงัวลใจ เพราะกลวัคนอืน่จะรู ้กลวัถูกตาํรวจจบั ตอ้งไปใช ้

โทษในคุกในตะราง เมือ่ตายไป ตอ้งไปเกดิในอบาย เป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็น

อสุรกาย เป็นสตัวน์รก เป็นสิง่ทีน่่ากลวัอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งไปอยู่ในสภาพแบบนัน้ ไมม่ใีคร

อยากจะอยู่ในคุกในตะราง ไมม่ใีครอยากเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นแมลง เป็นสุนขั เป็นนก 

เป็นกา เพราะสภาพอย่างนัน้ไมม่คีวามสุขเท่าไหร่ สูเ้ป็นมนุษยไ์มไ่ด ้ 
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ควรคบบณัฑติ เพราะบณัฑติจะชกัจูงเราไปในทางทีด่ ีเช่นเขา้วดัทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล

ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์ ประพฤตปิฏบิตัธิรรม เมือ่ไดท้าํสิง่เหลา่น้ีแลว้

ความสุขความเจริญรุ่งเรืองย่อมตามมา ไมค่วรคบคนพาล เพราะคนพาลจะชกัจูงเราไป

ในทางทีไ่มด่ ีเช่นชวนไปเทีย่วเตร่ ไปกนิเหลา้ ไปเลน่การพนนั ไปลกัทรพัย ์ไปกระทาํสิง่

ทีไ่มด่ไีมง่าม เมือ่ทาํไปแลว้ความเสยีหาย ความเสื่อมเสยีย่อมตามมา ดงัในพระบาลทีี่

แสดงไวว้า่ อเสวนา จ พาลานัง ปณัฑติานัญจ เสวนา เอตมัมงัคลมตุตมงั การไม่คบ

คนพาล การคบบณัฑติ เป็นมงคลอย่างย่ิง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๔๖ 

ธรรมคณุ 
๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๔ 

ถงึแมพ้ระพทุธเจา้ไดเ้สดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไป ๒๕๐๐ กวา่ปีแลว้ก็ตาม แต่พระธรรม

คาํส ัง่สอนซึง่พระพทุธองคท์รงมอบไวเ้ป็นศาสดาแทนพระองคก์็ยงัมอียู่ จงึเหมอืนกบัวา่

พระพทุธเจา้ยงัอยู่กบัเรา ถงึแมว้า่จะไมไ่ดอ้ยู่ดว้ยอาการ ๓๒ มเีน้ือหนงัมงัสาอยู่ก็ตาม 

แต่พระวรกายของพระองคไ์มไ่ดเ้ป็นองคพ์ระทีแ่ทจ้รงิ พระพทุธเจา้ทีแ่ทจ้ริงคอืพระ

ธรรม ดงัทีพ่ระพทุธองคเ์คยแสดงไวเ้สมอวา่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ตอน

ทีพ่ระพทุธองคจ์ะเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ไดม้ผูีถ้ามพระพทุธองคว์า่ จะทรงมอบใหใ้คร

เป็นศาสดาแทนพระพทุธองคห์ลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดเ้สดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้ 

พระพทุธองคท์รงตอบไปวา่ พระธรรมวินัยที่ตถาคตตรสัไวช้อบแลว้ จะเป็นศาสดาของ

พวกเธอทัง้หลาย  

จงึควรมคีวามม ัน่ใจวา่พวกเราไมไ่ดอ้ยู่ไกลจากพระพทุธเจา้เลย พระธรรมอยู่ทีไ่หน

พระพทุธเจา้ก็อยู่ทีน่ ัน่ ผูจ้ะบรรลธุรรมไดต้อ้งเป็นสุปฏปินัโน เป็นผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ 

คอืพระอริยสงฆ ์ ซึง่มาจากผูท้ีม่ศีรทัธา เชื่อคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ มวิีริยะ ความ

อตุสาหะหม ัน่เพยีร มสีติ มสีมาธิ มปีญัญา ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัติามคาํสอนของพระ

พทุธองค ์ดว้ยขนัติความอดทน จนกระท ัง่บรรลมุรรคผลขึ้นมากลายเป็นพระอริยบคุคล 

ถงึพระรตันะท ัง้ ๓ คอื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เมือ่เหน็ธรรมแลว้ย่อมเหน็

พระพทุธเจา้ ผูท้ีจ่ะบรรลเุหน็ธรรมไดต้อ้งเป็นสุปฏปินัโน คอืพระอริยสงฆน์ัน่เอง พระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้จงึเป็นกญุแจสู่พระรตันตรยั สรณะอนัสูงสุด  

พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ตราบใดยงัมีการประพฤตปิฏิบตัธิรรมสมควรแกธ่รรมอยู่ 

ตราบนั้นพระอรหนัตจ์ะไม่สิ้นไปจากโลกน้ี ชาวพทุธจงึควรนอ้มพระธรรมคาํสอนเขา้มา

ปฏบิตัเิพราะเป็นพระธรรมคาํสอนทีม่อีานุภาพมาก ดงัในบทพระธรรมคุณทีแ่สดงไวว้า่ 
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๑. สวากขาโต ภควตา ธมัโม ๒. สนัทิฏฐโิก ๓. อกาลโิก ๔. เอหปิสัสโิก ๕. โอปนยิโก 

๖. ปจัจตัตงั เวทิตพัโพ วิญ�ูห ิ น่ีคอืธรรมคุณอนัประเสริฐ ๖ ประการทีพ่งึศึกษาทาํ

ความเขา้ใจไว ้ เพราะเมือ่ไดศึ้กษาทาํความเขา้ใจแลว้ เราจะไดย้ดึเอาพระธรรมคาํสอนมา

เป็นเครื่องนาํทาง พาชวีติเราไปสู่ทีด่งีาม มคีวามสุข มคีวามเจริญอย่างแทจ้รงิ  

๑. สวากขาโต ภควตา ธมัโม พระธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้ทรงตรสัไวช้อบแลว้ ถูกตอ้ง

ตามหลกัความเป็นจริง เป็นสิง่ทีม่อียู่เป็นอยู่ ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รงสมมตุิ

ขึ้นมา แต่งขึ้นมาแต่เป็นสิง่ทีม่อียู่ เช่น นรกสวรรค ์บาป บญุ กรรม วบิาก การเวยีนวา่ย

ตายเกดิ ตายไปแลว้ตอ้งไปเกดิใหม ่ เช่นพวกเราทีไ่ดต้ายมาแลว้ในอดตีชาต ิ จงึไดม้า

เกดิใหม ่ เป็นมนุษยบ์า้ง เป็นเดรจัฉานบา้ง เป็นเทวดาบา้ง สุดแทแ้ต่บญุแต่กรรมจะพา

ไป น่ีคอืความเป็นจริงทีม่อียู่ในโลกธาตทุ ัง้ ๓ น้ี  

พวกเราปถุชุนคนธรรมดาเป็นเหมอืนคนตาบอด ส่วนพระพทุธองคผู์ต้รสัรูธ้รรม เป็น

เหมอืนคนตาด ี สามารถมองเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างได ้ เหน็ในสิง่ทีค่นตาบอดไมส่ามารถเหน็

ได ้ คนตาบอดทีฉ่ลาดก็ตอ้งเชื่อคนตาดเีพราะคนตาดสีามารถนาํพาคนตาบอดไปสู่ทีด่ทีี่

ปลอดภยัได ้ ดกีวา่การคลาํทางไปตามลาํพงั ลองคดิดูซวิา่เวลาคนตาบอดคลาํทางจะ

ลาํบากขนาดไหน ไมรู่เ้หนือรูใ้ต ้ไมรู่ว้า่อะไรเป็นอะไร ต่างกบัเวลาทีม่ใีครนาํไปแมจ้ะเป็น

สุนขัก็ยงัด ี ถา้หาคนตาดนีาํทางไมไ่ด ้ มสุีนขันาํทางใหก้็ยงัด ี เพราะสุนขัมตีามองเหน็

อะไรๆได ้ พระพทุธองคท์รงรูเ้รื่องบาปบญุคุณโทษ เรื่องนรกสวรรค ์ เรื่องการทาํดไีดด้ ี

เรื่องการทาํช ัว่ไดช้ ัว่ แลว้ก็นาํมาส ัง่สอนพวกเรา ถา้ปรารถนาความสุขความเจริญ ไม่

ปรารถนาความทกุขค์วามหายนะท ัง้หลายกต็อ้งเชื่อพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

เพราะพระธรรมคาํสอนเป็น สวากขาโต ภควตา ธมัโม เป็นของจริง  

๒. สนัทิฏฐโิก หมายถงึผูป้ฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนเท่านัน้ทีจ่ะรูจ้ะเหน็อย่างประจกัษ์

แจง้กบัตนเอง คอืเมือ่ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนแลว้ ถา้ไม่ไดน้าํไปปฏบิตักิ็จะไมเ่หน็

ผล จะไมเ่หน็ในสิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รงรูท้รงเหน็ เหมอืนกบัการไดย้นิไดฟ้งัเกี่ยวกบั

สถานทีท่ีใ่ดทีห่น่ึงทีเ่รายงัไมเ่คยไป พอมคีนมาเลา่ใหฟ้งัวา่สถานทีน่ ัน้เป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ี เราก็ไดแ้ต่จนิตนาการไป จะเหมอืนของจริงหรือไมก่็ยงัไมรู่ ้ จนกวา่ไปเหน็กบัตา
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ตวัเองเท่านัน้ จงึจะรูว้า่สถานทีน่ ัน้เป็นอย่างไร ดงัสุภาษติทีว่า่ “สบิปากพูด ไม่เท่ากบั

หน่ึงตาเหน็” ต่อใหไ้ดย้นิไดฟ้งัมากสกัเท่าไร ก็ไมเ่หมอืนกบัการไปเหน็ดว้ยตนเอง  

เรื่องต่างๆทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงรูท้รงเหน็ เช่น นรกสวรรคก์็ด ีการเวยีนวา่ยตายเกดิก็ด ี

สิง่เหลา่น้ีถา้ไมไ่ดป้ฏบิตัติามทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงส ัง่สอนไว ้ คอื ใหล้ะการกระทาํบาป

ทัง้หลาย ใหท้าํความดีใหถ้งึพรอ้ม ชําระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ละความโลภ ความ

โกรธ ความหลง เราจะไมส่ามารถรูเ้หน็ไดเ้ลย แต่ถา้ไดป้ฏบิตัติามแลว้ สิง่ต่างๆทีพ่ระ

พทุธองคท์รงรูท้รงเหน็ เช่น นรกสวรรค ์ การเวยีนวา่ยตายเกดิ มรรคผลนิพพาน ก็จะ

เป็นสิง่ทีเ่ราจะไดรู้ไ้ดเ้หน็เหมอืนกนั เพราะธรรมเป็น สนัทิฏฐโิก ผูป้ฏบิตัเิท่านัน้จะรูจ้ะ

เหน็ได ้ 

๓. อกาลโิก ธรรมของพระพทุธเจา้ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา คอืไมเ่สือ่มไปกบักาลกบัเวลา 

ไมเ่หมอืนกบัสิง่ของต่างๆในโลกน้ี ไม่วา่จะเป็นสิง่ทีม่ชีวีติ เช่นร่างกายของเรา หรือสิง่ที่

ไมม่ชีวีติ เช่นวตัถสุิง่ของต่างๆ เป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มกีารแปรปรวน 

เปลีย่นแปลง เสือ่มสลายไปตามกาลตามเวลา แต่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้

ไมเ่สือ่มไปกบักาลกบัเวลา สมยัพทุธกาลเป็นอย่างไร สมยัน้ีก็ยงัเป็นอย่างนัน้อยู่ สมยั

พทุธกาลสามารถทาํใหบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัต ์ บรรลถุงึพระนิพพานได ้

ฉนัใด สมยัน้ีก็ยงัเป็นเช่นนัน้อยู่ ยงัเป็นของใหมถ่อดดา้ม ยงัใหมอ่ยู่เสมอ เป็นของไม่

เก่า ทีว่า่ธรรมเป็นของเก่าของโบราณเพราะเหน็วา่ธรรมอยู่มากบัโลกเป็นเวลายาวนาน 

เลยกลายเป็นของเก่าลา้สมยัไป เสือ่มประสทิธิภาพไป ถงึกบัคดิไปวา่พระพทุธเจา้ได ้

เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปนานแลว้ ธรรมของพระพทุธองคย์่อมไมส่ามารถทีจ่ะยงัผลได ้

เหมอืนกบัสมยัทีพ่ระพทุธองคย์งัทรงมพีระชนมชพีอยู่ ปฏบิตัไิปก็จะไมไ่ดผ้ลอะไร น่ี

เป็นเพราะไมเ่ขา้ใจถงึความเป็น อกาลโิกของธรรมนัน่เอง โดยความเป็นจริงแลว้ธรรมไม่

ขึ้นกบักาลกบัเวลา แต่สถติอยู่กบัโลกน้ีอยู่ตลอดเวลา เป็นธรรมทีท่นัสมยั เพยีงแต่วา่จะ

มใีครสามารถนาํธรรมน้ีมาใชใ้หเ้กดิประโยชนไ์ดห้รือไมเ่ท่านัน้เอง  

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธองคน้ี์จะค่อยๆเสือ่มหมดไปเพราะขาดการสบืทอด เสือ่ม

ไปจากความสนใจของมนุษย ์ คนเราจะห่างจากธรรมไปเรื่อยๆ จนกระท ัง่ในทีสุ่ดจะไมม่ี
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ใครรูจ้กัพระธรรมคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ หลงัจากนัน้กจ็ะมแีต่ความมดืบอด ไมรู่จ้กั

เรื่องศีลเรื่องธรรม เรื่องบาปเรื่องบญุ เรื่องคุณเรื่องโทษ เรื่องนรกเรื่องสวรรค ์จนกวา่จะ

มพีระพทุธเจา้พระองคใ์หมม่าคน้พบธรรมน้ี มาตรสัรูธ้รรมน้ี แลว้เอามาส ัง่สอน เอามา

เผยแผ่ใหก้บัสตัวโ์ลก ธรรมไมไ่ดสู้ญหายไปไหน ยงัมอียู่ เหมอืนกบัวดัทีถู่กปลอ่ยทิ้งให ้

รา้งไป ปลอ่ยใหต้น้ไมต่้างๆมาปกคลมุไว ้ จนทาํใหม้องไมเ่หน็ แลว้อยู่ดีๆ วนัหน่ึงก็มคีน

ไปพบไปเจอเขา้ วดันัน้ก็ไมไ่ดสู้ญหายไปไหนฉนัใด พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ก็

ฉนันัน้ ไมไ่ดสู้ญหายไปไหน ยงัมอียู่ เป็น อกาลโิก อยู่คู่กบัโลกตลอดไป ธรรมไมใ่ช่

วตัถ ุแต่เป็นนามธรรมทีไ่มส่ามารถถูกทาํลายไปได ้ น่ีเป็นหลกัของความจริง เพยีงแต่วา่

จะมใีครรูธ้รรมหรือไมเ่ท่านัน้เอง ผูท้ีรู่แ้จง้ดว้ยตนเองเรียกวา่พระพทุธเจา้ ผูท้ีไ่ดย้นิได ้

ฟงัธรรมจากพระพทุธเจา้แลว้นาํเอามาประพฤตปิฏบิตัจินบรรลธุรรม เรียกวา่พระ

อรหนัตสาวก จงึขอใหม้คีวามม ัน่ใจวา่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ไมเ่สือ่มไปกบั

กาลกบัเวลา สามารถทาํใหผู้ป้ระพฤตปิฏบิตับิรรลธุรรมไดอ้ย่างแน่นอน  

๔. เอหปิสัสโิก หมายถงึพระธรรมเป็นสิง่ทีว่เิศษอศัจรรย ์ เป็นสิง่ทีใ่ครพบเหน็แลว้ยอ่ม

เกดิความชื่นชมยนิด ี ถา้เป็นบคุคลก็เหมอืนกบัดาราภาพยนตร ์ หรือนางงามจกัรวาล 

เวลาบคุคลเหลา่น้ีไปทีไ่หนจะมคีนอยากจะเขา้ใกล ้ อยากจะดูอยากจะมองฉนัใด พระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธองคก์็ฉนันัน้ เพราะพระธรรมคาํสอนคอื รสของธรรม ชนะรส

ทัง้ปวง ผูใ้ดไดส้มัผสัรสของธรรมแลว้จะตดิอกตดิใจชื่นชมยนิด ี เพราะวา่ธรรมนาํ

ความสุขทีแ่ทจ้ริงใหก้บัจติใจ เป็นความสุขทีเ่กดิจากความสงบนัน่เอง ผูท้ีไ่มเ่คยพบกบั

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติใจจะไมเ่ขา้ใจ แต่ถา้ไดพ้บกบัความสงบของจติใจที่

เกดิจากการปฏบิตัแิลว้ จะรูท้นัทวีา่น่ีแหละคอืสิง่ทีเ่ลศิทีสุ่ดในโลกน้ี เป็นสิง่ทีอ่ยากจะมี

อยู่ตลอดเวลา เป็นเหมอืนยาเสพตดิ แต่เป็นยาเสพตดิทีไ่มม่โีทษ มแีต่คุณอย่างเดยีว น่ี

คอืความหมายของเอหปิสัสโิก รสแห่งธรรมชนะรสท ัง้ปวง ทา้ทายต่อการพสูิจนเ์พราะ

เป็นของจริงทีด่เีลศิ  

๕. โอปนยิโก ควรนอ้มเขา้มาสู่ตวั เพราะพระธรรมเป็นสิง่ทีป่ระเสริฐอย่างยิง่ มคุีณค่า

ยิง่กวา่เพชรนิลจนิดาเงนิทองท ัง้หลายทีม่อียู่ในโลกน้ี เป็นอริยทรพัยท์ีจ่ะนาํความสุข
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ความเจริญทีแ่ทจ้รงิ เป็นแสงสวา่งแห่งปญัญาทีน่าํไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตาย

เกดิและความพน้ทกุขอ์ย่างสิ้นเชงิ พงึนอ้มเขา้มาดว้ยการศึกษาพระธรรมคาํสอน แลว้ก็

นาํมาปฏบิตัเิพือ่จะนาํไปสู่ปฏเิวธคอืการบรรลธุรรม เรียกวา่ ปริยตัิ ปฏิบตัิ ปฏิเวธ 

ปริยตัหิมายถงึการศึกษาพระธรรมคาํสอน ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพือ่จะไดเ้กดิ

ความรูค้วามเขา้ใจวา่จะตอ้งประพฤตปิฏบิตัอิย่างไร เมือ่รูแ้ลว้ก็นาํไปประพฤตปิฏบิตั ิ

เช่นวนัน้ีหลงัจากทีไ่ดร้บัศีลแลว้ กลบัไปบา้นก็รกัษาศีลกนั ดว้ยการละเวน้จากการฆ่า

สตัว ์ ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ละเวน้จากการจาก

การพูดปดมดเทจ็ ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา ละเวน้จากการเลน่การพนนั ละเวน้จาก

การเทีย่วเตร่ ละเวน้จากความเกยีจครา้น น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงส ัง่สอนใหล้ะ 

เพราะเมือ่ทาํไปแลว้จะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี ความหายนะ ละเวน้จากสิง่เหลา่น้ีไดแ้ลว้

ก็จะไมท่กุข ์ไมเ่ดอืดรอ้น มแีต่ความสงบสุข เมือ่ปฏบิตัแิลว้จะเหน็ผลขึ้นมาทนัท ี 

จงึควรนอ้มเอาพระธรรมคาํสอนเขา้มาสู่ตน ดว้ยการศึกษาประพฤตปิฏบิตัจินกระท ัง่

บรรลผุล ถา้ไมไ่ดม้าฟงัเทศนฟ์งัธรรมทีว่ดั ฟงัทีบ่า้นหรือทีไ่หนก็ได ้ เพราะเดีย๋วน้ีมกีาร

เทศนผ์่านทางวทิยุ ทางโทรทศัน ์ ผ่านทางสือ่ต่างๆมากมาย สามารถเปิดฟงั เปิดดูได ้

หนงัสอืธรรมะทีแ่จกเป็นธรรมทานก็มอียู่มากมายก่ายกองเช่นกนั ขอใหม้คีวามยนิดใีน

ธรรมเถดิ เพราะ การยินดีในธรรม ชนะการยินดีท ัง้ปวง อย่าใหเ้ป็นในลกัษณะทีเ่วลา

หมนุคลืน่ไปเจอพระกาํลงัเทศน ์ กาํลงัแสดงธรรมในจอโทรทศันห์รือในวทิยุอยู ่ ก็ไป

เปลีย่นเป็นช่องอืน่ ไปสถานีอืน่เสยี นัน่เป็นเพราะไมน่อ้มธรรมเขา้มา กลบัผลกัธรรม

ออกไป ตดัธรรมทิ้งไปเหมอืนกบัตดัสิง่ทีม่ค่ีายิง่กวา่เงนิทองทิ้งไป เป็นสิง่ทีค่นโงเ่ท่านัน้ที่

จะกระทาํกนั ถา้เป็นคนฉลาดแลว้ย่อมรูจ้กัแยกแยะ ถา้สิง่ทีด่ทีีง่าม ทีเ่ป็นประโยชนก์จ็ะ

นอ้มเขา้มาเพือ่ความสุขความเจริญของตนต่อไป  

๖. ปจัจตัตงั เวทิตพัโพ วิญ�ูห ิ เป็นธรรมทีว่ญิ�ูชนพงึรูเ้ฉพาะตน ปถุชุนคนธรรมดา

สามญัอย่างพวกเราน้ียงัถอืไดว้า่เป็นวญิ�ูชนคนฉลาด ถา้ไมฉ่ลาดย่อมไมเ่หน็คุณค่า

ของการทาํบญุใหท้าน การรกัษาศีล การปฏบิตัธิรรม เดนิจงกรม นัง่สมาธิ เจริญ

วปิสัสนา การฟงัเทศนฟ์งัธรรม จงึเป็นบคุคลทีคู่่ควรกบัพระธรรมคาํสอนของ
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พระพทุธเจา้ สามารถรูเ้หน็ธรรมของพระพทุธองคไ์ด ้พระพทุธองคท์รงแยกบคุคลไว ้๔ 

จาํพวกดว้ยกนั เปรียบเหมอืนบวั ๔ เหลา่ คอื ๑. อคุฆฏิตญั�ู ๒. วิปจติญั�ู ๓. เนย

ยะ ๔. ปทปรมะ  

๑. อคุฆฏิตญั�ู เป็นบคุคลทีฉ่ลาดมาก รูเ้ขา้ใจอะไรไดโ้ดยฉบัพลนั เพยีงไดย้นิหวัขอ้ที่

แสดงเท่านัน้ พอไดย้นิคาํวา่บาปบญุ คุณโทษ นรกสวรรคเ์ท่านัน้ ก็จะรูจ้ะเขา้ใจไดอ้ย่าง

ฉบัพลนั บคุคลประเภทน้ีเปรียบเหมอืนดอกบวัทีอ่ยู่พน้นํา้ เพยีงแต่รอสมัผสั

แสงอาทติยก์็จะบานขึ้นในวนัน้ี  

๒. วิปจติญั�ู เป็นบคุคลทีต่อ้งขยายความถงึจะรู ้ ถงึจะเขา้ใจ คอืเมือ่ไดฟ้งัหวัขอ้ธรรม

แลว้ยงัไมเ่ขา้ใจ ตอ้งอธิบาย ตอ้งขยายความ เช่นบญุคอือะไร บาปคอือะไร นรกคอื

อะไร สวรรคค์อือะไร เมือ่ไดฟ้งัคาํอธิบายแลว้ถงึจะรู ้ ถงึจะเขา้ใจ บคุคลประเภทน้ี

เปรียบเหมอืนกบัดอกบวัทีอ่ยูเ่สมอนํา้ทีจ่ะบานในวนัพรุ่งน้ี  

๓. เนยยะ เป็นบคุคลทีพ่อจะส ัง่สอนได ้ คอืตอ้งส ัง่สอนอยู่เรื่อยๆ ตอ้งพูดอยู่เรื่อยๆ 

ตอ้งบอกอยู่เรื่อยๆ พูดครัง้เดยีวยงัไมเ่ขา้ใจ ตอ้งพูด ๒ ครัง้ ๓ ครัง้ ๔ ครัง้ ๕ ครัง้ ถงึ

จะรู ้ถงึจะเขา้ใจ ตอ้งพูดไปเรื่อยๆ สอนไปเรื่อยๆ อธิบายไปเรื่อยๆ ถงึจะรู ้ถงึจะเขา้ใจ 

บคุคลประเภทน้ีเปรียบเหมอืนกบัดอกบวัทีย่งัอยู่ในนํา้ ยงัไมโ่ผลพ่น้นํา้ จะบานในวนั

ต่อๆไป  

๔. ปทปรมะ เป็นบคุคลทีไ่ดแ้ต่ตวับทคอืถอ้ยคาํเท่านัน้ ไมส่ามารถเขา้ใจความหมายได ้

เหมอืนนกแกว้ทีร่อ้ง แกว้จา๋ๆๆ แต่ไมรู่จ้กัตวัแกว้วา่เป็นอย่างไร พอยืน่แกว้ใหก้ลบัไม่

รบั จะรบัแต่กลว้ยแต่พริกเท่านัน้ เป็นพวกหูหนวกตาบอด พูดไปก็ไมไ่ดย้นิ พูดไปก็ไม่

เขา้ใจ พูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค ์ เรื่องบาปบญุคุณโทษ ก็คดิวา่เป็นเรื่องโกหกหลอกลวง 

พวกน้ีมแีต่ความมดืบอด ไมม่โีอกาสจะเขา้ถงึพระธรรมคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ได ้

เลย เปรียบเหมอืนบวัทีจ่มอยู่ในนํา้ ทีก่ลายเป็นอาหารของปลาและเต่า ไมม่โีอกาสทีจ่ะ

โผลพ่น้นํา้ขึ้นมา  
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บคุคลท ัง้ ๔ ประเภทน้ี ม ี ๓ ประเภทแรกทีจ่ดัอยู่ในวญิ�ูชน พอจะรบัประโยชนจ์าก

พระธรรมคาํสอนได ้ต่างกนัทีรู่ช้า้รูเ้ร็วเท่านัน้ ถา้มคีวามพยายาม มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร 

มคีวามอดทนทีจ่ะศึกษาเลา่เรียน ประพฤตปิฏบิตั ิ ไมช่า้ก็เร็วก็จะบรรลธุรรมตาม

พระพทุธเจา้ได ้ แต่จะรูไ้ดเ้ฉพาะตนเท่านัน้ ไมส่ามารถรูแ้ทนผูอ้ืน่ได ้ ทาํไดแ้ต่เพยีงส ัง่

สอนแนะนาํอธิบายใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงกระทาํ ถา้ผูฟ้งันาํไปประพฤติ

ปฏบิตักิ็จะรูไ้ด ้เพราะเป็นสิง่ทีถ่่ายทอดกนัได ้จากใจหน่ึงสู่อกีใจหน่ึง จากพระพทุธเจา้สู่

พระอรหนัตสาวก จากอาจารยสู่์ลูกศิษย ์ 

น่ีคอืพระธรรมคุณ ๖ ประการ คอื ๑. สวากขาโต ภควตา ธมัโม ๒. สนัทิฏฐโิก ๓. อกา

ลโิก ๔. เอหปิสัสโิก ๕. โอปนยิโก ๖. ปจัจตัตงั เวทิตพัโพ วิญ�ูห ิทีพ่ทุธศาสนิกชน

ควรเจริญอยู่เนืองๆเพือ่ปลูกฝงั ศรทัธาความเชื่อ ปสาทะความเลือ่มใส วิริยะความ

ขยนัหม ัน่เพยีร ฉนัทะ ความยนิด ี ในการประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน ใหห้ย ัง่

ลกึลงไปในจติใจ เพือ่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๔๗ 

เบญจธรรม 
๒๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๔ 

เวลารบัประทานอาหารตอ้งมภีาชนะต่างๆ เช่นจาน ชาม ชอ้น สอ้ม ถว้ย เพือ่อาํนวย

ความสะดวกในการรบัประทานอาหารใหเ้ป็นไปอย่างงา่ยดายและเรียบรอ้ย ศีลธรรมคอื

อาหารของจติใจ การจะรกัษาศีล ๕ ไดอ้ย่างสะดวกงา่ยดายจาํเป็นตอ้งม ี เบญจธรรม

เป็นเครื่องมอืช่วย ประกอบไปดว้ย ๑. เมตตา ๒. สมัมาอาชีพ ๓. สาํรวมในกาม ๔.

สจัจะ ๕. สติ  

ศีลขอ้ที ่ ๑ การละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ตอ้งใชเ้มตตาธรรมเป็นเครื่องมอื ความ

เมตตาคอืการไมเ่บยีดเบยีนกนั ดงัในบทแผ่เมตตาทีว่า่ สพัเพ สตัตา อะเวรา โหนต ุ

ขอใหส้ตัวท์ ัง้หลายท ัง้ปวงจงเป็นผูไ้มม่เีวรกนัเถดิ สพัเพ สตัตา อพัยาปชัฌา โหนต ุ

ขอใหส้ตัวท์ ัง้หลายท ัง้ปวงจงเป็นผูไ้มเ่บยีดเบยีนกนัเถดิ สพัเพ สตัตา อนีฆา โหนต ุ

ขอใหส้ตัวท์ ัง้หลายท ัง้ปวงจงเป็นผูไ้มม่ทีกุขก์ายทกุขใ์จเถดิ สขีุ อตัตานัง ปะริหะรนัต ุ

จงเป็นผูม้คีวามสุขรกัษาตนเถดิ น่ีคอืสิง่ทีค่วรเจริญในจติใจอยู่เสมอๆ คอือย่ามเีวรมี

กรรมกนั อย่าเบยีดเบยีนกนั มแีต่ความปรารถนาดใีหแ้ก่กนัและกนั ปรารถนาใหผู้อ้ืน่มี

ความสุข ใหม้องวา่จติใจของคนเรานัน้เหมอืนกนั มคีวามปรารถนาความสุข ไม่

ปรารถนาความทกุขด์ว้ยกนัทกุคน จงึไมค่วรเบยีดเบยีนกนั อาฆาตพยาบาทจองเวรจอง

กรรมกนั ควรใหอ้ภยักนั  

อยู่ร่วมกนัอาจจะลว่งเกนิกนับา้งดว้ยการกระทาํทางกายก็ด ี ทางวาจาก็ด ี ใหถ้อืเสยีวา่

เหมอืนลิ้นกบัฟนั อยู่ดว้ยกนัในสงัคมเป็นธรรมดาทีต่อ้งมกีารกระทบกระท ัง่กนับา้ง แต่

จะไมม่ปีญัหาถา้มกีารใหอ้ภยักนั เรื่องมนัเกดิขึ้นแลว้ ผ่านไปแลว้ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งไปต่อ

ความยาวสาวความยดืดว้ยความเคยีดแคน้อาฆาตพยาบาท ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไรท ัง้ ๒ 

ฝ่าย ผูจ้องเวรก็ทกุขเ์พราะความรอ้นทีเ่กดิจากความเกลยีดชงัอาฆาตพยาบาท เผาไหม ้
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จติใจ ผูถู้กจองเวรก็ทกุขจ์ากการถูกทาํรา้ยร่างกายและจติใจ พระพทุธองคจ์งึทรงสอน

ใหเ้จรญิเมตตาธรรมดว้ยการไมจ่องเวรกนั ดว้ยการใหอ้ภยักนั ใหช้นะตนอย่าไปชนะ

ผูอ้ืน่ ชนะผูอ้ืน่กี่รอ้ยกี่พนักี่แสนครัง้ก็ไมสู่ช้นะตนเพยีงครัง้เดยีว เพราะเมือ่ชนะตนแลว้ 

ปญัหาท ัง้หลายก็หมดไป ยุตไิป เมือ่ไมเ่อาเรื่องเอาราวแลว้ใจก็สบาย ผูอ้ืน่ก็สบายไป

ดว้ย แต่ถา้มกีารจองเวรจองกรรมกนั ด่าวา่กนั ทบุตกีนั ก็ตอ้งตอบโตก้นัไมม่ทีีส่ิ้นสุด 

ถา้เราชนะ ก็สรา้งความเคยีดแคน้ ความอาฆาตพยาบาทใหก้บัเขา เราเองก็มคีวาม

หวาดระแวงวา่เขาจะตอ้งมาชาํระแคน้ไมว่นัใดก็วนัหน่ึง จงึควรระงบัความโกรธในตวัเอง

เสยีดว้ยการใหอ้ภยั ไมถ่อืโทษโกรธเคอืง เรื่องจะไดจ้บ ใจจะไดเ้ยน็ ไดส้งบ ไดส้บาย 

การรกัษาศีลขอ้ ๑ คอืการไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ จงึตอ้งอาศยัการเจริญเมตตาธรรมอยู่

เสมอๆ ผูม้คีวามเมตตาย่อมไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่  

ศีลขอ้ที ่๒ การละเวน้จากการลกัทรพัย ์ตอ้งอาศยัการมีสมัมาอาชีพ เป็นเครื่องมอืรกัษา 

ดว้ยการทาํมาหากนิดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ ไมค่ดไมโ่กง ไมล่กัไมข่โมย ไมท่าํในสิ่งที่

ผดิกฎหมาย หารายไดด้ว้ยลาํแขง้ลาํขา ดว้ยสตปิญัญาของตน มคีวามมกันอ้ยสนัโดษ 

ยนิดกีบัสิง่ทีไ่ดม้า พอใจกบัสิง่ทีม่อียู่ อย่าโลภมาก อย่าอยากมมีาก ใหใ้ชเ้ท่าทีม่คีวาม

จาํเป็นเท่านัน้ สิง่จาํเป็นต่อการดาํรงชพี คอื อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค 

เครื่องนุ่งห่ม ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งมมีากมายเกนิความจาํเป็น ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นของแพงๆ 

ของฟุ่มเฟือย แต่สาํหรบัผูท้ีม่เีงนิมาก มเีงนิเหลอืเฟือ จะกนิจะใชข้องแพงๆ จะมเีสื้อผา้

อาภรณ์มากๆ ก็ไมม่ปีญัหาอะไร สาํหรบัผูไ้มม่ฐีานะอย่างนัน้ รายไดไ้มม่าก ก็ควรใช ้

จ่ายเงนิทองตามฐานะของตน ใหอ้ยู่ในกรอบของรายได ้อย่าใชม้ากกวา่ทีห่ามาได ้ปญัหา

การขาดเงนิขาดทองก็จะไมเ่กดิขึ้น ทาํใหไ้มต่อ้งไปหามาเพิม่ในทางทจุริต ดว้ยการลกั

ขโมยก็ด ีการฉอ้โกงก็ด ีการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงก็ด ีความสุขของคนเราอยู่ทีจ่ติใจ ถงึแม ้

จะยากจนก็มคีวามสุขได ้ ถา้มคีวามเจยีมเน้ือเจยีมตวั มคีวามมกันอ้ยสนัโดษ มคีวาม

ซือ่สตัยสุ์จริต ไมล่กั ไมข่โมย ไมค่ด ไมโ่กง เพราะมคีวามภูมใิจในความดขีองตน ศีล

ขอ้ที ่๒ การละเวน้จากการลกัทรพัย ์จงึตอ้งอาศยัการมสีมัมาอาชพีเป็นเครื่องมอืรกัษา  
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ศีลขอ้ที ่ ๓ การละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ตอ้งอาศยัการสาํรวมในกามเป็น

เครื่องมอืรกัษา มกีารควบคุมอารมณ์ความอยากในกามใหอ้ยู่ในขอบเขตของความพอด ี

ไมม่กัมาก ไมอ่ยากมาก เวลามอีารมณ์ก็พยายามควบคุมดว้ยสต ิ ดว้ยธรรมะ อย่าคดิ

หมกมุน่อยู่กบัเรื่องเสพกามใหม้ากจนเกนิไป ควรเจริญอสุภกรรมฐาน พจิารณาความไม่

สวยไมง่าม ความเป็นปฏกูิลของร่างกาย เพือ่บ ัน่ทอนความอยากในกามใหเ้บาบางลงไป 

ถา้จาํเป็นตอ้งเสพก็ใหอ้ยู่ในกรอบของประเพณีทีด่งีาม คอืกบัสามขีองเรา ภรรยาของเรา 

อย่าไปร่วมประเวณีกบัสามภีรรยาของผูอ้ืน่ เพราะจะเกดิปญัหาตามมา ควรมรีกัเดยีวใจ

เดยีว มสีามคีนเดยีว มภีรรยาคนเดยีว มคีวามมกันอ้ยสนัโดษ ไมจ่าํเป็นตอ้งมมีาก ไม่

ตอ้งมสีามหีลายคน ภรรยาหลายคน มคีนเดยีวก็พอ มคีนเดยีวก็มคีวามสุขแลว้ มี

ความสุขมากกวา่คนทีม่ภีรรยามสีามหีลายคนเสยีอกี เพราะไมม่ปีญัหาบา้นนอ้ยบา้น

ใหญ่ ศีลขอ้ ๓ การละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี จงึตอ้งอาศยัการสาํรวมในกาม

เป็นเครื่องมอืรกัษา  

ศีลขอ้ที ่ ๔ การละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ตอ้งใชส้จัจะเป็นเครื่องมอืรกัษา มคีวาม

ซือ่ตรงต่อความสตัยค์วามจรงิ จะพูดอะไรก็ใหพู้ดตามความเป็นจรงิ ถา้ไมส่ามารถพูด

ความจริงไดก้็ใหน่ิ้งเสยี อย่าไปพูดอะไร อย่าไปคดิวา่การมสีจัจะเป็นสิง่ทีไ่มส่าํคญั 

เพราะสจัจะเป็นเครื่องรบัประกนัคุณงามความดขีองคน คุณค่าของคนอยู่ทีส่จัจะ คงเคย

ไดย้นินิทานอสีปเรื่องเดก็เลี้ยงแกะมาแลว้ คงไมต่อ้งขยายความวา่การมสีจัจะมี

ความสาํคญัแค่ไหน คุณค่าของคนนัน้อยู่ที่คาํพูด ถา้คาํพูดไมน่่าเชื่อถอืแลว้ ต่อไปจะไม่

มใีครเชื่อถอื เวลาจะพูดอะไรใคร่ครวญใหด้เีสยีก่อนเวลาที่ยงัไม่ไดพู้ด เราเป็นนายของ

คาํพูดเรา แต่หลงัจากที่พูดไปแลว้ คาํพูดจะเป็นนายของเรา เพราะเมือ่พูดอะไรไปแลว้ 

คาํพูดนัน้ๆจะผูกมดัเรา จะบงัคบัใหเ้ราตอ้งทาํตามทีเ่ราพูดไว ้เป็นเหมอืนนายเรา  

ตอ้งมสีจัจะถา้อยากจะเป็นคนทีม่คุีณค่า เป็นคนทีม่คีวามน่าเชื่อถอือย่างพระพทุธเจา้ 

ถงึแมพ้ระพทุธองคจ์ะเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปถงึ ๒๕๐๐ กวา่ปีแลว้ แต่พระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธองค ์ ทกุบททกุบาททีบ่รรจอุยู่ในพระไตรปิฎก เป็นความจริงท ัง้นัน้ 

พระพทุธองคจ์งึเป็นผูน่้าเคารพนบัถอืเลือ่มใสศรทัธามาตลอด เพราะคาํพูดของพระองค์
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นัน้สามารถพสูิจนไ์ด ้ ดงัในบทพระธรรมคุณทีว่า่ สนัทิฏฐโิก ผูป้ฏบิตัจิะรูเ้หน็ได ้

ประจกัษแ์จง้กบัตน ศีลขอ้ที ่๔ การละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ จงึตอ้งอาศยัสจัจะเป็น

เครื่องมอืรกัษา  

ศีลขอ้ที ่๕ การละเวน้จากการเสพสุรายาเมา จะตอ้งรกัษาดว้ยสต ิคอืตอ้งมสีตริะลกึอยู่

เสมอวา่กาํลงัคดิอะไรอยู่ กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัพูดอะไรอยู่ ถา้เป็นคุณเป็นประโยชน ์ก็

คดิไปได ้ ทาํไปได ้ พูดไปได ้ ถา้เป็นโทษก็ใหร้ะงบัความคดิ การกระทาํ การพูดนัน้เสยี 

เช่นการเสพสุรายาเมาเป็นโทษเพราะทาํใหเ้กดิความประมาทขาดสต ิ ก็ควรละเวน้เสยี 

เพราะเมือ่ดืม่สุราเขา้ไปแลว้จะทาํใหไ้มม่สีตปิระคบัประคองกาย วาจา ใจ เวลาไมด่ืม่สุรา

กบัเวลาดืม่สุราคนๆเดยีวกนัจะต่างกนัราวฟ้ากบัดนิ เวลาไมเ่สพสุราจะเป็นคนเรียบรอ้ย

สุภาพ แต่พอดืม่สุราเขา้ไปแลว้ กริิยาอาการไมน่่าดู พูดจาเลอะเทอะ ไมม่ใีครอยากเขา้

ใกล ้ศีลขอ้ ๕ จงึตอ้งอาศยัสตเิป็นเครื่องมอืรกัษา  

ผูป้รารถนาจะมศีีล ๕ เป็นสมบตัปิระจาํใจจงึควรเจริญ เบญจธรรม ท ัง้ ๕ ประการ คอื 

๑. เมตตา ๒. สมัมาอาชีพ ๓. สาํรวมในกาม ๔. สจัจะ ๕. สต ิ เป็นเครื่องมอื แลว้

อานิสงสข์องการรกัษาศีล คอื การไปสู่สุคต ิการเป็นผูพ้รอ้มดว้ยโภคทรพัย ์และการเป็น

ผูไ้มม่คีวามทกุข ์ ย่อมเป็นของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๔๘ 

สรณะ 
๓ มีนาคม ๒๕๔๔ 

ทีพ่ึง่ในพระพทุธศาสนามอียู่ ๒ ลกัษณะดว้ยกนั ประกอบดว้ย ๑. ทีพ่ึง่ทีเ่ป็นสรณะอนั

สูงสุด ไดแ้ก่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นสรณะทีพ่ึง่ของจติใจ ๒. อตัตาห ิอตัต

โน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน ทีพ่ึง่ท ัง้ ๒ น้ี เป็นทีพ่ึง่ทีช่าวพทุธทกุคนควรนอ้มเขา้มาสู่

ตวั เพราะถา้มทีีพ่ึง่ท ัง้ ๒ แบบน้ีแลว้ ชวีติย่อมเป็นไปดว้ยความเจริญรุ่งเรือง มแีต่

ความสุข ความเป็นสริิมงคล ทีพ่ึง่อย่างแรกคอืการม ีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็น

สรณะ เป็นทีพ่ึง่ ทีย่ดึเหน่ียวของจติใจ เหตใุดจงึตอ้งมพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

เป็นทีพ่ึง่ เพราะจติใจของเรากบัจติใจของพระพทุธเจา้ ของพระอริยสงฆส์าวก มคีวาม

แตกต่างกนั จติใจของพวกเรา ยงัม ี กเิลส ตณัหา อวิชชา ความหลง ความมืดบอด

ครอบงาํจติใจอยู่ เหมอืนคนตาบอดทีพ่ึง่ตวัเองไมไ่ด ้ ส่วนจติใจของพระพทุธเจา้ พระ

อริยสงฆส์าวกนัน้ เป็นจติใจทีไ่มม่ ี กเิลส ตณัหา อวชิชา ความหลงปกปิดหุม้ห่อ ไมม่ี

ความมดืบอดครอบงาํ เป็นจติใจทีม่แีสงสวา่งแห่งธรรม ทีรู่ท้ ัง้เหตแุละรูท้ ัง้ผล รูว้า่การ

กระทาํทางกาย ทางวาจา และทางจติใจ เป็นเหตใุหม้ผีลเกดิขึ้นมา การกระทาํมที ัง้ดแีละ

ช ัว่ บาปและบญุ เมือ่ทาํไปแลว้จะมผีลตามมา ถา้ทาํบญุ ทาํความด ีก็มคีวามสุข ความ

เจริญตามมา ถา้ตายไปก็ไดไ้ปสู่สวรรค ์ถา้ทาํความชัว่ ทาํบาป ทาํกรรม ก็จะมแีต่ความ

ทกุข ์ความหายนะ ความเสือ่มเสยีตามมา ถา้ตายไปก็ตอ้งไปสู่นรก ไปสู่อบาย  

น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธองคแ์ละพระอริยสงฆส์าวก เหน็แจง้ชดัเหมอืนกบัคนทีม่ตีามองเหน็

สิง่ต่างๆในโลกน้ี พวกเราทีอ่ยู่ในหอ้งน้ีเวลาลมืตา เราจะเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างในหอ้งน้ีวา่มี

อะไรบา้ง แต่ถา้ปิดตาเราจะไมเ่หน็อะไรเลย จะเหน็แต่ความมดื ไมส่ามารถเหน็สิง่ต่างๆ

ทีม่อียู่ในหอ้งได ้ จติใจของปถุชุนคนธรรมดาอย่างเราอย่างทา่น ก็เหมอืนกบัคนทีปิ่ดตา

ไว ้เหมอืนกบัคนตาบอด ย่อมไมส่ามารถเหน็สิง่ต่างๆทีค่นตาดเีหน็ได ้เมือ่เป็นเช่นนัน้สิง่

ต่างๆทีค่นตาดเีหน็ ย่อมเป็นสิง่ทีเ่หลอืเชื่อเหลอืวสิยัของคนตาบอดทีจ่ะรูเ้หน็ตามได ้ จะ
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ทาํไดอ้ย่างเดยีวก็คอืจะเชื่อหรือไมเ่ชื่อเท่านัน้ เช่น นรก สวรรค ์กรรม การเวยีนวา่ยตาย

เกดิ สิง่เหลา่น้ีพระพทุธองค ์และพระอริยสงฆส์าวก ทรงรูท้รงเหน็อย่างแจง้ชดั เพราะมี

ตามองเหน็ แลว้ก็เอามาแสดงใหพ้วกเราฟงั แต่พวกเราตาบอดก็เลยไมท่ราบวา่สิง่เหลา่น้ี

เทจ็จริงอย่างไร  

สิง่แรกทีพ่ทุธศาสนิกชนควรจะมคีอืศรทัธาความเชื่อใน พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

หมายถงึใหเ้อาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ มาเป็นผูน้าํทาง คนตาบอดตอ้งอาศยัคน

ตาดนีาํทาง ถา้ไมม่คีนตาดนีาํทางก็ตอ้งเดนิแบบสะเปะสะปะ เตะสิง่นัน้บา้ง สะดุดสิง่น้ี

บา้ง ตกหลมุตกบ่อบา้ง เพราะไมม่ตีาเหน็สิง่ต่างๆ แต่ถา้มคีนตาดนีาํการเดนิทางยอ่ม

เป็นไปดว้ยความราบรื่นดงีามมแีต่ผลดโีดยถ่ายเดยีว เพราะวา่สิง่ไหนเป็นสิง่ไมด่ ีก็หลบ

หลกีได ้ หลกีเลีย่งได ้ เมือ่ทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่ามแลว้ ผลทีด่กี็จะตามมา เราจงึตอ้งยดึพระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นสรณะ เป็นผูช้ี้ทางใหก้บัเรา แต่พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ไมส่ามารถทีจ่ะปฏบิตัใิหก้บัเราได ้เราตอ้งประพฤตปิฏบิตัเิอง เราจงึตอ้งมทีีพ่ึง่

ในตวัของเราเอง คอื อตัตาห ิอตัตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน จะทาํกรรมอนัใดไว ้ด ี

หรือช ัว่ เราจะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้ พระพทุธองคไ์มส่ามารถเสกความสุขความ

เจริญใหก้บัเราได ้ เราตอ้งประพฤตปิฏบิตัดิว้ย กาย วาจา ใจ ของเรา ถา้ไมป่ระพฤติ

ปฏบิตัแิลว้ ผลดที ัง้หลายจะไมเ่กดิขึ้นมา ตนตอ้งเป็นทีพ่ึง่ของตน พระพทุธเจา้ พระอรยิ

สงฆส์าวก ครูบาอาจารย ์บดิามารดา ปู่ย่าตายาย มเีพยีงหนา้ทีส่ ัง่สอนอบรมใหรู้จ้กั ผดิ 

ถูก ด ีช ัว่ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้เราควรนอ้มมาประพฤตปิฏบิตั ิคอื ทาํแต่สิง่ทีด่ ีละเวน้สิง่

ทีไ่มด่ ีผลดยี่อมเกดิขึ้นตามมา  

ถา้ปรารถนาใหช้วีติมแีต่ความเจริญรุ่งเรือง มแีต่ความเป็นสริิมงคล เราตอ้งนอ้มเอา 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เขา้สู่จติใจ ใหเ้ป็นแสงสวา่งนาํทาง พาเราไปสู่ทีด่ทีีง่าม 

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ มอียู่ ๒ ลกัษณะดว้ยกนั คอื พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ทีอ่ยู่ภายนอก และ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ทีอ่ยู่ภายใน พระพทุธทีอ่ยู่

ภายนอก หมายถงึพระพทุธเจา้ทีไ่ดม้าประสูต ิตรสัรู ้ และปรินิพพานเมือ่ ๒๕๐๐ กวา่ปี

มาแลว้ เป็นผูป้ระเสริฐ ปฏบิตัดิ ี ปฏบิตัชิอบ ต่อสูก้บัสิง่ช ัว่รา้ยต่างๆทีม่อียู่ในพระทยั
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ของพระพทุธองค ์คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง ดว้ยความอตุสาหะ วริิยะ ขนัติ 

ความอดทน จนจติใจสะอาดบริสุทธิ์ เป็น พทุธงั สรณัง คจัฉามิ ของโลกขึ้นมา พระ

ธรรมภายนอก คอื คาํส ัง่สอนของพระพทุธองค ์ ทีส่อน ใหท้าํแต่ความด ี ละความชัว่ 

และชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็น ธมัมงั 

สรณัง คจัฉามิ พระสงฆภ์ายนอก คอื ผูท้ีม่ศีรทัธานอ้มเอาพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ มาประพฤตปิฏบิตั ิ ดว้ยการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมด

จด ปราศจากกเิลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง กลายเป็น สงัฆงั สรณัง คจัฉามิ 

สรณะท ัง้ ๓ น้ี เป็นสรณะภายนอก ยงัไมใ่ช่สรณะทีแ่ทจ้รงิ เพราะยงัไมไ่ดเ้ขา้มาอยู่

ภายในจติใจ ยงัไมไ่ดด้บั ความโลภ ความโกรธ ความหลงทีม่อียู่ในใจของเรา   

สิง่ทีจ่ะชาํระ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ในจติใจไดน้ัน้ ตอ้งเป็นสรณะภายใน คือ 

ตอ้งเป็น พทุธะ ธมัมะ สงัฆะ ภายในใจ จะเกดิขึ้นไดก้็ตอ้งอาศยัการประพฤตปิฏบิตั ิ

ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ คอื ทาน ศีล ภาวนา ทาํจติใหเ้ป็นสมาธิ มคีวาม

สงบ และเจริญวปิสัสนา เจริญปญัญาใหเ้หน็ตามสภาพความเป็นจริงของสภาวธรรม

ท ัง้หลาย วา่เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ไมม่ตีวัมตีน เรียกวา่ อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา โดย

อาศยัหลกั อตัตาห ิอตัตโน นาโถ คือ เป็นผูท้ีป่ฏบิตัเิอง ไมม่ใีครปฏบิตัใิหเ้ราได ้จติใจ

ไมเ่หมอืนกบัเสื้อผา้ เวลาสกปรกถา้ไมม่เีวลาซกัเองก็ยงัพอจะจา้งใหค้นอืน่ซกัให ้เช่น ส่ง

เสื้อผา้ไปรา้นซกัรีด ใหเ้ขาซกัฟอกใหส้ะอาด กบัเสื้อผา้ก็พอจะทาํได ้ แต่กบัจติใจที่

สกปรกไปดว้ยกเิลสเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย ไมม่ใีครจะซกัฟอกชาํระจติใจใหส้ะอาด

หมดจดแทนกนัได ้ตอ้งเป็นตวัของเราเองเท่านัน้ทีจ่ะเป็นผูซ้กัฟอกใหส้ะอาดหมดจด จงึ

ตอ้งอาศยั อตัตาห ิ อตัตโน นาโถ คือ ตนเป็นที่พึ่งของตนเราจะตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัเิอง 

พระพทุธเจา้ไมส่ามารถปฏบิตัธิรรมใหเ้ราได ้ พระสงฆส์าวกก็ไมส่ามารถปฏบิตัธิรรม

ใหก้บัเราได ้ เราตอ้งเป็นผูป้ระพฤตปิฏบิตั ิ ดว้ยศรทัธา ความเชื่อ คอื เชื่อสิง่ต่างๆ ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน วา่เป็นของจรงิไมใ่ช่เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รงเสกขึ้นมา แต่ง

ขึ้นมา เพือ่หลอกใหพ้วกเราทาํตามโดยไมม่ผีลดตีามมา ดว้ยวริิยะ ความขยนัหม ัน่เพยีร 

ดว้ยความอดทน ดว้ยสต ิ ดว้ยปญัญา ไมช่า้ก็เร็ว จติใจก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นมา 

ตามลาํดบั ความโลภ ความโกรธ ความหลงภายในจติก็จะค่อยๆหมดไปๆ จนกระท ัง่ใน
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ทีสุ่ดจติก็จะเป็นจติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ เพราะจติมธีรรมเขา้ไปชาํระซกัฟอก เป็นจติทีเ่ป็น

ธรรมลว้นๆ  

น่ีคอืการเขา้สู่ทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิ สรณะทีแ่ทจ้รงิไมไ่ดอ้ยู่ภายนอก แต่อยู่ภายในจติใจของเรา 

เพยีงแต่เราตอ้งพยายามขดุขึ้นมา ดว้ยการประพฤตปิฏบิตัธิรรม พระพทุธองคท์รง

แสดงไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูใ้ดปฏบิตัจินบรรลธุรรม ผูน้ ัน้จะเหน็

พระพทุธเจา้ เพราะวา่พระพทุธเจา้ทีแ่ทจ้ริงก็คอืความสะอาดบริสุทธิ์ของจติใจนัน่เอง 

จติใจของพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวก สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภ ความโกรธ 

ความหลงอย่างไร จติใจของผูป้ฏบิตัทิีไ่ดช้าํระจติใจจนสะอาดบริสุทธิ์ หมดสิ้นจากความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ก็เป็นจติแบบเดยีวกนั เหมอืนกบัเสื้อผา้ทีส่่งไปซกัทีร่า้นซกั

รีด เมือ่ไดซ้กัทาํความสะอาดแลว้ ก็เป็นเสื้อผา้ทีส่ะอาดเหมอืนกนัหมด เมือ่ไดป้ระพฤติ

ปฏบิตั ิ จนจติใจสะอาดหมดจดแลว้ จติใจของบคุคลคนนัน้ก็เหมอืนกบัจติใจของ

พระพทุธเจา้ เป็นจติใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์เหมอืนกนั ผูท้ีม่จีติใจบริสุทธิ์แลว้ย่อมรูว้า่จติใจ

ของพระพทุธเจา้เป็นอย่างไร ดงัทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้น

เหน็เราตถาคต ผูท้ีจ่ะเหน็ธรรมได ้ เหน็พระพทุธเจา้ไดก้็ตอ้งเป็นผูท้ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ 

สปุฏิปนัโน ก็คอืพระอริยสงฆส์าวกนัน่เอง ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ก็คอืพวกเราท ัง้หลายที่

ประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน จนกระท ัง่จติใจสะอาดหมดจด ผูป้ฏบิตัเิท่านัน้ที่

จะบรรลธุรรมได ้ กลายเป็นพระอรหนัตข์ึ้นมา กลายเป็นผูม้พีระรตันตรยัครบถว้น

บริบูรณ์อยู่ภายในจติใจ คอืม ี พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ สรณะทีสู่งสุดอยู่ภายใน

จติใจ  

พระรตันตรยัทีอ่ยู่ในจติใจไมม่ใีครสามารถทาํลายลา้งได ้ไมเ่หมอืนกบัพระรตันตรยัทีอ่ยู่

ภายนอก เช่น พระพทุธรูปก็ตอ้งเสือ่มไปตามกาลตามเวลา ผุกร่อนไป ถูกบคุคลหน่ึง

บคุคลใดทาํลายไป ทบุทิ้งไปก็ได ้ ดงัทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัขา่ววา่มปีระเทศหน่ึงไมป่รารถนาที่

จะใหม้พีระพทุธรูปอยู่ในประเทศของเขา เรื่องอย่างน้ีเราไปหา้มไมไ่ด ้ เพราะอยู่ภายใต ้

กฎของอนิจจงั ของอนัตตา อนิจจงัคอืความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ตอ้งแปรปรวนไป หมด

สิ้นไปในทีสุ่ด อนตัตาคอืความไม่เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของผูห้น่ึงผูใ้ด ธรรมชาตทิีข่ ึ้นอยู่
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กบัเหตปุจัจยั มเีหตปุจัจยัใหต้ ัง้อยู่ ก็จะต ัง้อยู่ ถา้ไมม่เีหตปุจัจยัใหอ้ยู่ต่อไป ก็ไมไ่ดอ้ยู่

ต่อไป ชาวพทุธเราทีม่ปีญัญา จะไมโ่กรธ จะไมว่ติก จะไมเ่กดิความรูส้กึทีไ่มด่กีบัเรื่อง

เหลา่น้ี เพราะถอืวา่เป็นเรื่องธรรมดาของสงัขารท ัง้หลายทีจ่ะตอ้งเสือ่มสลายหมดไป 

ถงึแมพ้ระพทุธรูปจะมคีวามสาํคญัต่อจติใจของชาวพทุธท ัง้หลาย แต่พระพทุธรูปไมใ่ช่

เป็นสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ด เพราะสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดนัน้ อยู่ภายในจติใจ คอื พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ที่เกดิจากการปฏบิตัิธรรมนัน่เอง  

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ทีอ่ยู่ภายนอกเป็นเพยีงเครื่องเตอืนสต ิ ใหร้ะลกึถงึการ

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ พระพทุธรูปเป็นพทุธานุสสต ิ พระคุณอนัประเสริฐของพระพทุธเจา้ 

พระธรรมคาํสอนเป็นธมัมานุสสต ิ พระคุณอนัประเสริฐของพระธรรมคาํสอน พระอริย

สงฆส์าวก พระทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบเป็นสงัฆานุสสติ พระคุณอนัประเสริฐของพระอริย

สงฆส์าวก สิง่เหลา่น้ีเป็นเครื่องเตอืนสต ิ ใหรู้ว้า่จะตอ้งทาํอะไร เตอืนใหป้ฏบิตัหินา้ทีใ่ห ้

สมบูรณ์นัน่เอง ถา้มสีิง่เหลา่น้ีไวเ้ตอืนสตแิลว้ จะไมลุ่ม่หลงไปกบัความโลภ ความโกรธ 

ความหลง พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ จงึเป็นสิง่สาํคญั มคีวามจาํเป็นที่

พทุธศาสนิกชนจะตอ้งมไีวเ้ป็นเครื่องเตอืนสต ิ เช่น มพีระพทุธรูป มหีนงัสอืธรรมะ มี

การแสดงและการฟงัพระธรรมเทศนา มพีระอริยสงฆ ์ เป็นเครื่องเตอืนใจ เป็นเครื่อง

ปลกุใจใหเ้กดิ ศรทัธา ความเชื่อ วิริยะ ความขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตั ิ

ประกอบคุณงามความด ี ละเวน้ความชัว่ ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ปราศจากความ

โลภ ความโกรธ ความหลง แต่ไมต่อ้งเสยีใจ ถา้สรณะทีอ่ยู่ภายนอกถูกทาํลายไป เพราะ

หามาทดแทนกนัได ้หาใหมไ่ด ้สรา้งขึ้นมาใหมไ่ด ้โดยเฉพาะอย่างยิง่สรา้งจากการปฏบิตัิ

ดปีฏบิตัชิอบ จะไดไ้มต่อ้งกลวัวา่ศาสนาจะสูญหายไป เพราะเป็นศาสนาภายในใจทีไ่มม่ี

ใครทาํลายได ้ ศาสนวตัถไุมใ่ช่ศาสนาทีแ่ทจ้ริง ศาสนธรรมทีอ่ยู่ในจติใจต่างหากทีเ่ป็น

ศาสนาทีแ่ทจ้รงิ ทีจ่ะเป็นผูส้บืทอดพระศาสนาไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

พทุธศาสนิกชนจงึควรยดึม ัน่ในพระรตันตรยั พระพทุธ พระธรรม พระสงฆท์ีเ่ป็นสรณะ

อยู่ภายนอก แลว้นอ้มเขา้มาดว้ยการประพฤตปิฏบิตั ิ จนเกดิเป็นพระรตันตรยัขึ้นมา

ภายในใจ ดว้ย อตัตาห ิ อตัตโน นาโถ คือ ดว้ยการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบจนบรรลธุรรม
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ขึ้นมา กลายเป็นผูท้ีม่สีรณะพรอ้มสมบูรณ์ในตวัของเรา เป็นพระรตันตรยัทีไ่มม่ใีคร

ทาํลายได ้หรือพรากไปจากตวัเราได ้เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริงของเรา เป็นสมบตัทิีท่าํใหเ้ราอยู่

ไดด้ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ปราศจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๔๙ 

พระอรยิสจั ๔ 
๔ มีนาคม ๒๕๔๔ 

หลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรูพ้ระอนุตรสมัมาสมัโพธิญาณแลว้ พระพทุธองคไ์ด ้

ทรงอทุศิเวลาท ัง้หมดทีเ่หลอือยู่ ตลอดเวลา ๔๕ พรรษา เพือ่การเผยแผ่พระธรรมคาํ

สอน พระพทุธองคท์รงส ัง่สอนผูม้จีติศรทัธาท ัง้หลาย มที ัง้บรรพชติและคฤหสัถ ์ มที ัง้

มนุษยแ์ละเทวดา พระธรรมทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงส ัง่สอนมจีาํนวนมากมาย เทา่ที่

สามารถรวบรวมและบรรจไุวใ้นพระไตรปิฏกก็มอียู่ถงึ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขนัธด์ว้ยกนั 

ถงึแมพ้ระธรรมคาํสอนของพระพทุธองคจ์ะมมีากมายขนาดไหนก็ตาม พระพทุธองค์

ทรงแสดงวา่ธรรมของพระพทุธองคน์ัน้ มรีสชาต ิ มเีน้ือหาสาระเหมอืนๆกนั เปรียบ

เหมอืนกบันํา้ในมหาสมทุรทีก่วา้งใหญ่ไพศาลทีม่อียู่มากมายท ัว่โลก แต่ก็มรีสชาติ

เหมอืนๆกนั คอืรสเค็ม ฉนัใดพระธรรมคาํสอนของพระพทุธองคท์ีไ่ดท้รงประกาศส ัง่

สอนใหแ้ก่สตัวโ์ลกก็มเีน้ือหาสาระเหมอืนๆกนั คอื เรื่องทกุขแ์ละการดบัทกุข ์ ทกุๆบท

ทกุๆบาทจะเกี่ยวกบัเรื่องทกุขแ์ละการดบัทกุข ์ 

เวลาพูดถงึทกุขแ์ละการดบัทกุข ์ตอ้งไมม่องขา้มพระอริยสจั ๔ เพราะพระอริยสจั ๔ คอื

ทีร่วมเรื่องทกุขแ์ละการดบัทกุข ์ เป็นธรรมของพระพทุธเจา้โดยตรง เป็นธรรมทีไ่มม่ใีคร

สามารถรูเ้หน็ได ้ นอกจากผูท้ีไ่ดส้ะสมบญุบารมมีามากมายอย่างพระพทุธเจา้เท่านัน้ ที่

จะสามารถคน้พบพระธรรม คอื พระอริยสจั ๔ ได ้ถา้ผูใ้ดสามารถบรรลถุงึพระอริยสจั 

๔ ไดโ้ดยทีไ่มไ่ดเ้รียนรูจ้ากใครมาก่อน บคุคลนัน้ก็จะเรียกตนเองวา่ อรหนัตสมัมา

สมัพทุธะ ผูต้รสัรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ จะมผูีม้ารูพ้ระอริยสจั ๔ อยู่เรื่อยๆ หลงัจากที่

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้องค ์ ปจัจบุนัน้ีหมดสิ้นไปแลว้ ต่อไปก็จะมบีคุคลที่

เรียกวา่ พระโพธิสตัว ์ทีไ่ดส้ะสมบญุบารมมีาศึกษาคน้ควา้หาจนบรรลถุงึพระอริยสจั ๔ 

ดว้ยตนเองโดยไมม่ใีครส ัง่สอน เป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมา ถา้หลงัจากไดต้รสัรูธ้รรมแลว้ 

แต่ไมไ่ดส้ ัง่สอนใคร ก็จะเป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ รูเ้ฉพาะตน ถา้ประกาศพระธรรมคาํ
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สอนใหแ้ก่สตัวโ์ลก ก็จะเป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ดงัพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธ

เจา้องคป์จัจบุนัน้ี ทีพ่วกเราใหค้วามเคารพนบัถอืเลือ่มใส  

หลงัจากไดต้รสัรูใ้นพระอริยสจั ๔ แลว้ พระพทุธองคก์็ไดส้ละเวลาทีเ่หลอืในชวีติของ

พระพทุธองค ์ ประกาศพระศาสนาใหแ้ก่สตัวโ์ลกดว้ยพระปญัญาคุณ พระวิสทุธิคุณ 

พระมหากรุณาคุณ เพือ่ใหผู้อ้ืน่ไดรู้ไ้ดเ้ขา้ถงึพระอริยสจั ๔ เพราะวา่ผูใ้ดก็ตามที่

สามารถบรรลถุงึพระอริยสจั ๔ ไดแ้ลว้ จะเป็นผูท้ีอ่ยู่เหนือความทกุขท์ ัง้หลาย อยู่เหนือ

การเวยีนวา่ยตายเกดิ อยู่เหนือภยัท ัง้หลายทีจ่ะมาทาํรา้ยจติใจ จะมแีต่บรมสุข ปรมงัสุ

ขงั เท่านัน้ หลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรูแ้ลว้ ดว้ยพระคุณท ัง้ ๓ พระพทุธองคจ์งึ

ไดป้ระกาศพระศาสนาส ัง่สอนแก่สตัวโ์ลกท ัง้หลายทีย่งัตกอยู่ภายใตอ้าํนาจของอวิชชา 

ความมดืบอด โมหะ ความหลง ยงัไม่รูจ้กัวธิีปลดเปลื้องตนเองใหพ้น้จากความทกุข ์

ท ัง้หลายดว้ยตนเอง ถา้ไมม่ผูีแ้นะนาํส ัง่สอนวธิีการดบัทกุขแ์ลว้ ก็จะไมม่โีอกาสทีจ่ะพน้

ทกุขไ์ปได ้เพราะขาดบญุบารมทีีจ่ะบรรลถุงึพระอริยสจั ๔ ไดด้ว้ยตนเอง  

ผูใ้ดก็ตามทีไ่ดเ้ขา้ถงึพระอริยสจั ๔ แลว้ ย่อมหลดุพน้จากทกุขโ์ดยสิ้นเชงิ เขา้ถงึพระ

นิพพาน สิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ตราบใดยงัมกีาร

เกดิอยู่ ตราบนัน้ก็ยงัตอ้งม ีการแก่ การเจบ็ การตาย เป็นธรรมดา ผูป้รารถนาความพน้

ทกุขจ์ะตอ้งยบัย ัง้การเกดิใหไ้ด ้ น่ีเป็นสจัธรรม เป็นความจริง ถา้ไมอ่ยากจะทกุขก์็ตอ้ง

หยุดการเกดิใหไ้ด ้ เพราะทกุขย่์อมไม่มีกบัผูไ้ม่เกดิ ถา้เกดิมาแลว้ ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ 

ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากของรกัของเจรญิใจท ัง้หลายท ัง้ปวง เป็นธรรมดา น่ีคอืทกุข

สจั เป็นพระอริยสจัขอ้ที ่๑  

พระอริยสจัขอ้ที ่๒ คอื สมทุยั ตน้เหตขุองความทกุข ์ไดแ้ก่ ตณัหา ความอยากท ัง้ ๓ 

ไดแ้ก่ กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา ความอยากในกาม ความอยากมอียากเป็น 

ความอยากไมม่อียากไม่เป็น คอืความเกลยีดชงั ความกลวัต่างๆ ไมอ่ยากจะพบ ไม่

อยากจะเจอ ตณัหาท ัง้ ๓ น้ี เป็นเหตทุีส่รา้งความทกุขใ์หเ้กดิขึ้นมาในจติใจ ถา้ไมม่ี

ตณัหาก็จะไมม่คีวามทกุข ์ 
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พระอริยสจัขอ้ที ่๓ คอื นิโรธ ความดบัทกุข ์ทกุขน้ี์เราสามารถดบัได ้ความดบัทกุขเ์ป็น

สจัจะ เป็นความจริง ไมจ่าํเป็นตอ้งทนกบัความทกุขไ์ปตลอดอนนัตกาล เพราะเรา

สามารถดบัทกุขไ์ด ้ 

พระอริยสจัขอ้ที ่ ๔ คอื มรรค ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทกุข ์ มรรคมอีงค ์ ๘ คอื ๑. 

สมัมาทิฎฐ ิความเหน็ชอบ ๒. สมัมาสงักปัปะ ความดาํริชอบ ๓. สมัมาวาจา การเจรจา

ชอบ ๔. สมัมากมัมนัตะ การกระทาํชอบ ๕. สมัมาอาชีวะ การเลี้ยงชพีชอบ ๖. 

สมัมาวายามะ ความเพยีรชอบ ๗. สมัมาสติ การระลกึชอบ ๘. สมัมาสมาธิ การต ัง้จติ

ม ัน่โดยชอบ น่ีคอืมรรค ๘ ย่อลงมาไดแ้ก่ ศีล สมาธิ ปญัญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา 

ดงัทีญ่าตโิยมไดม้าปฏบิตัธิรรมกนัในวนัน้ี เป็นการเจริญมรรคดว้ยการใหท้าน รกัษาศีล 

ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เวลากลบัไปบา้น ก็ต่อดว้ยการไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่สมาธิ เจริญ

วปิสัสนา  

ในพระอริยสจั ๔ พระพทุธเจา้ทรงแสดงถงึกจิทีผู่จ้ะบรรลถุงึพระอริยสจั ๔ ตอ้งปฏบิตั ิ

คอื ๑. ทกุข ์จะตอ้งกาํหนดรู ้๒. สมทุยั เหตใุหเ้กดิทกุข ์จะตอ้งละ ๓. นิโรธ ความดบั

ทกุข ์ จะตอ้งทาํใหแ้จง้ ๔. มรรค ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทกุข ์ จะตอ้งเจริญใหม้าก น่ี

คอืกจิท ัง้ ๔ ในพระอริยสจั ๔ ทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงบาํเพญ็มาจนไดต้รสัรูเ้ป็นพระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระพทุธองคท์รงตรสัวา่ทกุขท์ีใ่หก้าํหนดรู ้เราไดก้าํหนดรูแ้ลว้ 

สมทุยัทีจ่ะตอ้งละเราไดล้ะแลว้ นิโรธความดบัทกุขท์ีจ่ะตอ้งทาํใหแ้จง้ เราไดท้าํใหแ้จง้

แลว้ มรรคทีจ่ะตอ้งเจริญใหบ้รบูิรณ์ เราไดเ้จริญเต็มทีแ่ลว้ ผูม้คีวามปรารถนาความพน้

ทกุขจ์ะตอ้งดาํเนินจะตอ้งปฏบิตักิจิท ัง้ ๔ น้ีใหค้รบบรบูิรณ์ ถงึจะบรรลธุรรมได ้ 

ท่านทีม่คีวามปรารถนาความพน้ทกุขจ์งึขอใหน้อ้มเอาพระอริยสจั ๔ เขา้มาปฏบิตัดิว้ย 

กาย วาจา ใจ โดยการกาํหนดดูดว้ยปญัญาใหรู้ว้า่ การเกดิ การแก่ การเจ็บ การตาย 

การประสบกบัสิง่ทีไ่มช่อบท ัง้หลาย การพลดัพรากจากของรกัท ัง้ปวง อปุาทานความยดึ

ม ัน่ถอืม ัน่ในขนัธ ์๕ เป็นทกุข ์สมทุยัตน้เหตขุองทกุขก์็คอืตณัหา เช่น วิภวตณัหา ความ

อยากไมม่อียากไมเ่ป็น อยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ อยากไมต่าย อยากจะไมป่ระสบกบัสิง่

ทีไ่มช่อบ อยากจะไมพ่ลดัพรากจากของรกั เหลา่น้ีเรียกวา่วภิวตณัหา คอื ความเกลยีด
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ความกลวันัน่เอง คนเราทกุคนเวลาพูดถงึความแก่ ความเจ็บ ความตาย จะมคีวามรูส้กึ

วา่ไมช่อบ เกลยีด กลวั ความไมช่อบ ความเกลยีด ความกลวัน่ีแหละ คอื วภิวตณัหา 

ทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา ถา้ไมอ่ยากจะทกุข ์ ก็ตอ้งละวภิวตณัหาใหไ้ด ้ คอื ตอ้งละ

ความไมช่อบ ความเกลยีด ความกลวั ดว้ยการทาํความเขา้ใจวา่ เมือ่เกดิมาแลว้ ก็ตอ้ง

แก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายเป็นธรรมดา หลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 

เมือ่ยอมรบัความจริงขอ้น้ีแลว้ ก็จะหายกลวั ก็จะละสมทุยั คอืวภิวตณัหาได ้ เมือ่ละ

สมทุยั คอื วภิวตณัหาไดแ้ลว้ นิโรธ ความดบัทกุข ์ก็จะ ปรากฎขึ้นมา คอืไดท้าํนิโรธให ้

แจง้แลว้ ดว้ยการใชเ้หตผุล คอืสตปิญัญา ความเหน็ชอบ ความดาํริชอบ ความระลกึ

ชอบ ชึ่งเป็นการเจริญมรรคนัน่เอง การเจริญมรรคคอืการใชส้ตปิญัญาใคร่ครวญอยา่ง

ต่อเน่ืองใหเ้หน็วา่ เมือ่เกดิมาแลว้ ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งประสบกบัสิง่ทีไ่ม่

ชอบท ัง้หลาย ตอ้งพลดัพรากจากของรกัท ัง้ปวง เมือ่ไดพ้จิารณาอยู่เรื่อยๆโดยโยนิโส

มนสกิาร นิโรธ ความดบัทกุข ์ก็จะปรากฎขึ้นมาตามลาํดบัๆ จนเป็นนิโรธ ความดบัทกุข ์

ทีส่มบูรณ์ในทีสุ่ด เป็นการปฏบิตักิจิในพระอริยสจั ๔ ไดอ้ย่างสมบูรณ์ คอืไดก้าํหนดรู ้

ทกุขแ์ลว้ ไดล้ะสมทุยั เหตใุหเ้กดิทกุข ์คอืตณัหาท ัง้หลายแลว้ ไดท้าํนิโรธ ความดบัทกุข ์

ใหแ้จง้แลว้ ไดเ้จริญมรรค ขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความดบัทกุขไ์ดส้มบูรณ์แลว้ เมือ่ไดป้ฏบิตักิจิ

ท ัง้ ๔ น้ีอย่างสมบูรณ์แลว้ ก็จะบรรลถุงึพระนิพพาน สิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๕๐ 

พระศาสนา 
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๔ 

ในบรรดาทรพัยส์มบตัต่ิางๆทีม่ค่ีา เช่น แกว้แหวน เงนิทอง เพชรนิลจนิดาทีม่อียูใ่นโลก

น้ี เมือ่เปรียบเทยีบกบัพระพทุธศาสนา พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ ก็จะเป็น

เหมอืนกบักอ้นอฐิ กอ้นทราย เพราะคุณประโยชนข์องพระพทุธศาสนานัน้มค่ีายิง่กวา่สิง่

ต่างๆในโลกน้ีท ัง้หมด เพราะพระพทุธศาสนาเป็นแสงสวา่งของชวีติ เป็นเครื่องนาํทาง

ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางใหเ้ดนิไปสู่จดุหมายปลายทางทีด่ทีีง่าม ทีสุ่ขทีเ่จริญ แสงสวา่งแห่งธรรม

เปรียบเหมอืนกบัแสงสวา่งของดวงอาทติย ์ ซึง่มคีวามจาํเป็นแก่มนุษยแ์ละสตัวท์ ัง้หลาย

ในโลกน้ี ถา้ขาดแสงสวา่งของดวงอาทติย ์ การดาํรงชพีก็จะเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก 

ทีอ่ยู่กนัได ้ ก็เพราะมดีวงอาทติยท์ีใ่หแ้สงสวา่ง และความอบอุ่นแก่โลกฉนัใด 

พระพทุธศาสนาก็ใหแ้สงสวา่ง และความอบอุ่นแก่จติใจฉนันัน้ นอกจากจะเป็นแสงสวา่ง

แลว้ ศาสนายงัเป็นปจัจยั ๔ ของจติใจ คอื เป็นอาหาร เป็นทีอ่ยู่อาศยั เป็นเครื่องนุ่งห่ม 

และเป็นยารกัษาโรคของจติใจ ถา้มศีาสนาอยู่ในใจแลว้จติใจจะมอีาหารหลอ่เลี้ยง ทาํให ้

มคีวามอิม่เอบิ มปีีต ิมคีวามพอ ไมม่คีวามหวิ ไมม่คีวามกระหาย ไมม่คีวามอยาก  

ศาสนาเป็นเหมอืนเสื้อผา้อาภรณ์ทีส่วยงามไวส้วมใส่ ผูท้ีไ่มม่ศีาสนาเป็นเหมอืนคนทีไ่ม่มี

เสื้อผา้อาภรณ์ทีส่วยงามไวส้วมใส่ ความสวยงามของคนทีแ่ทจ้ริงนัน้อยู่ทีค่วามประพฤติ

ทีม่ศีีลธรรม ถา้มศีีลธรรมแลว้ย่อมสวยงาม น่าดู น่าชม น่าคบคา้สมาคมดว้ย น่าชื่นชม

ยนิด ี น่าเคารพศรทัธาเลือ่มใส เช่นพระพทุธเจา้ พระพทุธองคท์รง พรอ้มบริบูรณ์ดว้ย

ศีลธรรม สวยงามดว้ยศีลดว้ยธรรม ถงึแมพ้ระพทุธองคไ์ดเ้สดจ็ดบัขนัธป์รินิพพานไป

แลว้เป็นเวลากวา่ ๒๕๐๐ ปีก็ตาม แต่ความสวยงามของพระพทุธองคย์งักอ้งกงัวานอยู่

ในจติใจของพทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย  
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ศาสนาเป็นเหมอืนทีอ่ยู่อาศยั เป็นทีพ่ึง่หลบภยัของจติใจ ผูม้ศีาสนาย่อมดาํรงชวีติดว้ย

ความสงบสุข เพราะศาสนาสอนใหม้คีวามเมตตา ไมไ่ปก่อกรรมก่อเวรกบัใคร เพราะรูว้า่ 

เวรย่อมไม่ระงบัดว้ยการจองเวร แต่เวรย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร รูจ้กัการใหอ้ภยั 

ถา้มกีารใหอ้ภยั มกีารไมจ่องเวรกนัแลว้ จะอยู่ไดอ้ย่างสงบร่มเยน็เป็นสุข ไมว่า่จะถูกด่า

วา่กลา่ว ถูกทาํรา้ยร่างกาย ถูกฉกชงิทรพัยส์มบตัเิงนิทองขา้วของไป ก็จะไมโ่กรธ ไม่

อาฆาตพยาบาท ไมโ่ตต้อบ แต่จะแผ่เมตตา มองทกุๆคนเหมอืนเป็นพีเ่ป็นนอ้งกนั เป็น

เพือ่นกนั เป็นเพือ่นเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเพือ่นร่วมสุขร่วมทกุขก์นั ทกุขข์องแต่ละคนก็

มมีากมายอยู่แลว้ ไมค่วรเพิม่ทกุขใ์หแ้ก่กนัละกนั  

อานิสงสข์องการแผ่เมตตาม ี๑๑ ประการ ไดแ้ก่ ๑. หลบัก็เป็นสุข ๒. ตื่นก็เป็นสุข ๓. 

ไมฝ่นัรา้ย ๔. เป็นทีร่กัของมนุษยท์ ัง้หลาย ๕. เป็นทีร่กัของอมนุษยท์ ัง้หลาย ๖. เทวดา

ย่อมรกัษา ๗. ไมต่อ้งภยัจากไฟ ยาพษิ หรือศสัตราวุธ ๘. จติเป็นสมาธิงา่ย ๙. สหีนา้

ผ่องใส ๑๐. เมือ่จะตายใจก็สงบ ไมห่ลงใหลไรส้ต ิ๑๑. ถา้ยงัไมบ่รรลคุุณพเิศษทีสู่งกวา่ 

ย่อมเขา้ถงึพรหมโลก ศาสนาจงึเป็นทีพ่ึง่อาศยั เป็นทีห่ลบภยัของจติใจ ร่างกายตอ้ง

อาศยับา้นช่องเป็นทีห่ลบภยัจากภยัต่างๆฉนัใด ศาสนาก็เป็นทีห่ลบภยัของจติใจฉนันัน้  

ศาสนาเป็นเหมอืนยารกัษาโรคของจติใจ โรคมอียู่ ๒ ชนิด โรคกายกบัโรคจติ โรคกาย

ตอ้งอาศยัยาชนิดต่างๆทีห่มอคน้ควา้ขึ้นมารกัษา เป็นยาเมด็บา้ง เป็นยาฉีดบา้ง เป็นยา

นํา้บา้ง เมือ่รบัประทานยาเขา้ไป โรคภยัต่างๆก็หายไป โรคจติก็เหมอืนกนั ตอ้งอาศยั

ธรรมโอสถ อาศยัยาทางศาสนา ไมม่ใีครปฏเิสธไดเ้ลยวา่ตนไมเ่ป็นโรคจติ เพราะ

โรคจติก็คอืความทกุขใ์จนัน่เอง ความไมส่บายใจ ความกงัวลใจ ความห่วงใย ความ

อาลยัอาวรณ์ ความเศรา้โศกเสยีใจ เป็นโรคจติท ัง้นัน้ โรคจติเกดิจากเชื้อโรคของจติ คอื

กเิลส เครื่องเศรา้หมอง ตณัหา ความอยาก อปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ อวิชชา ความ

มดืบอด โมหะ ความลุม่หลง สิง่เหลา่น้ีเป็นเหตทุีส่รา้งความทกุขใ์หแ้ก่จติใจ  

เวลากเิลสในใจกาํเริบขึ้นมา ก็เหมอืนกบัเวลาทีเ่ชื้อโรคในร่างกายกาํเริบขึ้นมา ในร่างกาย

ของเราทกุคนมเีชื้อโรคซ่อนแฝงอยู่ ถา้ไม่กาํเริบ ก็จะไมม่อีาการ แต่ถา้ร่างกายอ่อนแอ 

ภูมติา้นทานตํา่ อาการของโรคภยัก็จะแสดงออกมา เชื้อโรคของจติก็เช่นกนั เมือ่ยงัไมม่ี
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เหตใุหก้ระเพือ่ม ก็จะไมแ่สดงอาการออกมา แต่เมือ่มเีหตใุหก้ระเพือ่มก็จะแสดงอาการ

ออกมา เป็นความทกุขต่์างๆ ทกุขเ์พราะความโลภ ทกุขเ์พราะความโกรธ ทกุขเ์พราะ

ความหลง ทกุขเ์พราะความอยาก แต่ถา้มศีาสนาอยู่ในจติใจ ก็จะมธีรรมโอสถทีจ่ะ

ควบคุมไมใ่หเ้ชื้อโรคของจติ เช่นกเิลส ตณัหา อวชิชา ออกฤทธิ์ออกเดช สรา้งความทกุข ์

ใหแ้ก่จติใจ  

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมของญาตโิยมในวนัน้ีเท่ากบัเป็นการนาํธรรมโอสถเขา้สู่จติใจ ไว ้

ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลงต่างๆ ถา้ไมม่พีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้

แลว้ จะไมรู่จ้กัวธิีระงบั แต่กลบัจะส่งเสริมใหม้มีากขึ้นไปอกี เช่นเวลามใีครมาทาํใหโ้กรธ 

ก็จะตอ้งโตต้อบออกไปทนัท ีเพราะถอืวา่เสยีเกยีรต ิเสยีศกัดิ์ศรี ทีม่าวา่ มาดูถูกดูแคลน 

จะตอ้งโตต้อบออกไป เพราะอะไร ก็เพราะความหลง ความมดืบอดนัน่เองทีท่าํใหโ้กรธ

ตอบ เมือ่โตต้อบไปแลว้ก็จะมผีลตามมา คอืในทีสุ่ดก็ตอ้งตายไปดว้ยกนัท ัง้คู่ ต่างฝ่าย

ต่างโตต้อบกนั ก็ตอ้งฆ่ากนั ถา้ไมต่ายไปท ัง้สองฝ่าย อกีฝ่ายก็จะตอ้งไปตดิคุกตดิตะราง 

ถา้โทษหนกัก็ตอ้งถูกประหารชวีติไป มแีต่ความเสยีหายตามมา เมือ่เกดิความโกรธแลว้

ไมร่ะงบัความโกรธนัน้ แต่กลบัไปส่งเสริมความโกรธ ดว้ยการกระทาํทจุรติทางกาย ทาง

วาจา และทางใจ  

แต่ถา้ไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ ก็จะรูว้า่พระพทุธองคท์รงสอนใหด้บั

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีอ่ยู่ในจติใจของเรา ไมใ่ช่ไปดบัคนทีส่รา้งความโกรธ

ใหก้บัเรา เพราะความโกรธไมไ่ดอ้ยู่ทีภ่ายนอกแต่อยู่ภายในจติใจ เหมอืนกบัเวลาไฟไหม ้

บา้นเรา เรากลบัไปดบัไฟดว้ยการจดุไฟเผาบา้นของคนทีจ่ดุไฟเผาบา้นเรา ไฟทีไ่หมบ้า้น

เราก็จะไมด่บั เราตอ้งเอานํา้เขา้มาดบัไฟทีบ่า้นเรา ไฟมนัถงึจะดบัได ้ เช่นเดยีวกบัเวลาที่

มคีนมาสรา้งความเจ็บชํา้นํา้ใจ สรา้งความโกรธแคน้ใหก้บัเรา ก็อย่าไปทบุตเีขา อย่าไป

ทาํรา้ยเขา อย่าไปด่าวา่เขา เพราะมนัไมไ่ดด้บัไฟทีเ่กดิขึ้นภายในจติใจเรา แต่กลบัทาํให ้

ไฟลกุมากขึ้นไปอกี เพราะเมือ่ไปด่าวา่เขา ไปทบุไปตเีขา เขาก็จะตอบโต ้ กลบัมา ยิง่

สรา้งความโกรธแคน้ใหม้ากขึ้นไปอกี ไฟยิง่ลกุโหมมากขึ้นไปอกี น่ีคอืความจริง ทีป่ถุชุน

คนธรรมดาสามญัอย่างเราอย่างท่านยงัไมรู่ไ้มเ่หน็กนั ถา้ไมไ่ดย้นิไมไ่ดฟ้งัพระธรรมคาํ
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สอนของพระพทุธเจา้แลว้ ทกุๆคนจะตอ้งมปีฏกิริิยาอย่างเดยีวกนั คอื ตอ้งโตต้อบ ตอ้ง

ลา้งแคน้ ตอ้งอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกนั เพราะคดิวา่เป็นวธิีทีถู่กตอ้ง แต่หารู ้

ไมว่า่กลบัเป็นวธิีทีจ่ะทาํลายท ัง้ตวัเราและคนอืน่ ทาํใหส้งัคมไมส่งบร่มเยน็ มแีต่ความ

เดอืดรอ้นวุน่วาย  

แต่ถา้มศีาสนามธีรรมโอสถ เวลาเกดิความโกรธก็ด ี เกดิความโลภก็ด ี เกดิความหลงก็ด ี

เราก็เอาศาสนา เอาธรรมโอสถเขา้มาใชด้บัทีต่วัเรา ดบัทีใ่จเรา ไมไ่ดเ้อาไปดบัผูอ้ืน่ ถา้

ดบัความโกรธ ความโลภ ความหลงไดแ้ลว้ เราก็จะอยู่สบาย ไมม่เีวรกบัใคร ดงัทีพ่ระ

พทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ การชนะผูอ้ืน่จาํนวนเป็นหม่ืน เป็นแสน เป็นลา้นกดี็ สูช้นะตวั

เราเพียงคนเดียวไม่ได ้ สูช้นะความโกรธทีม่อียู่ในจติใจเราไมไ่ด ้ ถา้ชนะความโกรธได ้

แลว้ ใจจะสงบ ใจจะเยน็ จงึควรระงบัดบัความโกรธเสยี คนอืน่จะทาํอะไรก็เป็นเรื่องของ

เขา กรรมคอืการกระทาํ พระพทุธองคท์รงแสดงวา่สตัวท์ ัง้หลายมกีรรมเป็นของๆตน จะ

ทาํกรรมอนัใดไว ้ดหีรือช ัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้ เวลาจะมเีรื่องมรีาว ถา้หลบ

ไดก้็หลบ ถา้หลกีไดก้็หลกี ถา้หลบหลกีไมไ่ดก้็พูดกนัดีๆ ดว้ยเหตดุว้ยผล ไมเ่ช่นนัน้ก็น่ิง

เสยี เรื่องก็จบ  

จงึขอใหญ้าตโิยมท ัง้หลายจงเหน็พระศาสนาเป็นทรพัยส์มบตัอินัล ํา้ค่า มคุีณประโยชน์

กวา่สิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี เวลาเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เกดิความเสยีใจขึ้นมา ขา้วของ

เงนิทองทีม่อียู่มากมายจะไมส่ามารถดบัความทกุขใ์จได ้ สิง่ทีจ่ะดบัความทกุขใ์จไดต้อ้ง

เป็นพระศาสนา ตอ้งเป็นธรรมโอสถทีอ่ยู่ในจติใจเท่านัน้ สิง่อืน่ดบัไมไ่ด ้ คนทีม่ศีาสนา

เป็นคนรวยความสุข ความสุขใจไมไ่ดเ้กดิจากการมเีงนิ มทีอง มลีาภ มยีศ มสีรรเสรญิ 

แต่เกดิจากการมพีระศาสนา มธีรรมโอสถอยู่ในจติใจ ดงัพระพทุธเจา้ถงึแมจ้ะทรงเป็น

กษตัริย ์ เป็นราชโอรสของพระเจา้แผ่นดนิ พระพทุธองคก์ลบัทรงเหน็วา่ราชสมบตัิ

เหลา่นัน้ไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง จงึไดส้ลดัทิ้งไป ทรงแสวงหาธรรมจนกระท ัง่ไดธ้รรม

เต็มเป่ียมอยู่ในพระหฤทยั เป็นบรมสุข ปรมงัสขุงั สุขทีแ่ทจ้ริง ไมห่วิ ไมอ่ยากกบัอะไร

ท ัง้สิ้น มเีพยีงปจัจยั ๔ ก็อยู่ไดแ้ลว้ คอือาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค จวีรเครื่องนุ่งห่ม 

ก็พอแลว้ ความหวิ ความกระหาย ความอยาก เกดิจากกเิลส ตณัหา ถา้ไมร่ะงบัดบั
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กเิลส ตณัหา ก็ตอ้งออกไปหาขา้วของเงนิทองมากองไวเ้ต็มบา้น แต่จะหาความสุขที่

แทจ้รงิไมไ่ด ้ เลย ผูม้ศีาสนาอยู่ในใจจงึไมส่ะสมสิง่เหลา่น้ี แต่จะสะสมแต่ธรรมโอสถ 

สะสมแต่บญุแต่กศุล สะสมแต่ธรรมะ เพราะจะทาํใหม้แีต่ความสุขเต็มหวัใจ ความทกุข ์

แมแ้ต่นิดเดยีวก็จะไมม่ ี น่ีคอืเรื่องของพระศาสนาทีส่อนใหรู้จ้กัความสุขทีแ่ทจ้ริง การ

แสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๕๑ 

มรดกอนัลํ้าค่า 
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๔ 

พระพทุธศาสนาเป็นมรดกอนัล ํา้ค่า ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงมอบไวใ้หก้บัพทุธศาสนิกชน

ท ัง้หลาย ไวเ้ป็นทีย่ดึเหน่ียวจติใจ เป็นทีพ่ึง่ทางจติใจ เป็นแสงสวา่งเพือ่นาํพาชวีติใหไ้ปสู่

ทีด่ทีีง่าม ทีสุ่ขทีเ่จริญ ทีส่งบร่มเยน็ จงึเป็นหนา้ทีข่องพทุธศาสนิกชนทกุๆคน ทีจ่ะตอ้ง

ทาํนุบาํรุงดูแลรกัษาพระพทุธศาสนา ดว้ยการสบืทอดและถ่ายทอดพระพทุธศาสนาอยา่ง

ต่อเน่ือง เป็นประเพณีทีไ่ดป้ฏบิตักินัมาต ัง้แต่ครัง้พทุธกาลจนกระท ัง่ถงึปจัจบุนั 

พระพทุธศาสนาจงึมคีวามเจริญรุ่งเรือง เป็นทีพ่ึง่ของพทุธศาสนิกชนท ัง้หลายมาโดย

ตลอด  

การดูแลรกัษาพระพทุธศาสนา พระพทุธองคท์รงส ัง่สอนไมใ่หพ้ทุธ ศาสนิกชนรกัษาดว้ย

การรบราฆ่าฟนักนั ถงึแมศ้าสนวตัถตุ่างๆ เช่น พระพทุธรูป โบสถ ์เจดยี ์วหิาร กฏุ ิจะ

ถูกทาํลายไป เพราะศาสนวตัถมุใิช่องคศ์าสนาทีแ่ทจ้รงิ เป็นเพยีงองคป์ระกอบของ

ศาสนาเท่านัน้ ถงึแมจ้ะไมม่ศีาสนวตัถอุยู่เลย ศาสนาก็ยงัไมสู่ญหาย เพราะศาสนาที่

แทจ้รงินัน้อยู่ในจติใจของพทุธศาสนิกชนต่างหาก ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครจะสามารถทาํลาย

ได ้ศาสนวตัถทุ ัง้หลายเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายใตก้ฎของอนิจจงั คอืความเป็นของไม่เทีย่ง มกีาร

เกดิขึ้นมาต ัง้อยู่แลว้ก็ตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา  

ในสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูใ้หม่ๆ ก็ไมม่ศีาสนวตัถใุดๆ ไมม่โีบสถ ์ไมม่เีจดยี ์ไมม่กีุฏ ิ

ไมม่วีหิาร ไมม่พีระพทุธรูป เมือ่ศาสนวตัถถุูกทาํลายไปหรือเสือ่มไปตามกาลตามเวลา 

จงึไมต่อ้งเศรา้โศกเสยีใจ โกรธแคน้ โกรธเคอืงกบัผูท้ีม่าทาํลาย เพราะเมือ่เกดิขึ้นมาไดก้็

ตอ้งดบัไปไดเ้ป็นธรรมดา ถา้ไปรบราฆ่าฟนัเพือ่ปกป้องรกัษากนั ก็เท่ากบัไมม่ศีาสนาอยู่

ในใจ เพราะศาสนาสอนใหม้คีวามเมตตากรุณา ไมใ่หเ้บยีดเบยีนกนั ใหอ้ยู่ดว้ยสนัติ

ธรรม มองกนัดว้ยไมตรีจติ ดว้ยการใหอ้ภยั ถอืวา่อยู่ดว้ยกนัก็ตอ้งมกีารผดิพลาด มี
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การกระทบกระท ัง่กนับา้งเป็นธรรมดา ไมจ่าํเป็นตอ้งโกรธแคน้โกรธเคอืงอาฆาตพยาบาท

กนั ถา้มเีมตตา มกีารใหอ้ภยัต่อกนัและกนั ก็จะอยู่กนัไดด้ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข  

การทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาจงึตอ้งทาํทีจ่ติใจ คอืตอ้งสรา้งศาสนาใหเ้กดิขึ้นในจติใจ

ดว้ย ๑. ปริยตัิธรรม ๒. ปฏิบตัธิรรม ๓. ปฏิเวธธรรม ๔. เผยแผ่ธรรม ปริยตัธิรรมคอื

การศึกษาพระธรรมคาํสอน ปฏบิตัธิรรมคอืการนาํเอาพระธรรมคาํสอนทีไ่ดศึ้กษาไป

ปฏบิตั ิ ปฏเิวธธรรมคอืการบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆ ต ัง้แต่ข ัน้โสดาปตัตผิลจนถงึข ัน้

อรหตัตผล เผยแผธ่รรมคอืการส ัง่สอนอบรมผูอ้ืน่ใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจในพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้และประพฤตปิฏบิตัติามต่อไป น่ีคอืแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนให ้

พทุธศาสนิกชนดาํเนินตาม ในการทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาใหอ้ยู่คู่กบัโลกน้ีไปนานแสน

นาน  

ในเบื้องตน้พทุธศาสนิกชนจงึตอ้งศึกษาพระธรรมคาํสอนก่อน ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

สมยัน้ีฟงัทีไ่หนก็ได ้ ทีว่ดัก็ได ้ ทีบ่า้นก็ได ้ เพราะปจัจบุนัมสีือ่ใชเ้ผยแพร่อยู่หลายชนิด

ดว้ยกนั เช่น วทิยุ โทรทศัน ์เครื่องเลน่เทป เครื่องเลน่วดีโีอ เครื่องเลน่ซดี ีเครื่องเลน่ดวีี

ด ี เครื่องคอมพวิเตอร ์ อนิเตอรเ์น็ต มกีารแสดงพระธรรมเทศนาผ่านสือ่เหลา่น้ี ผูส้นใจ

ก็สามารถฟงัเทศนฟ์งัธรรมไดท้กุหนทกุแหง่ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน อยู่ทีบ่า้นก็ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมได ้อยู่ในรถยนตก์็ฟงัเทศนฟ์งัธรรมได ้ เดนิไปทีไ่หนกส็ามารถฟงัเทศนฟ์งัธรรมได ้

เพราะสามารถเอาเครื่องไมเ้ครื่องมอืเหลา่น้ีตดิตวัไปไดท้กุทีท่กุเวลา การอ่านหนงัสอื

ธรรมะก็เป็นอกีวธิีหน่ึงในการศึกษาพระธรรมคาํสอน อ่านทีบ่า้นก็ได ้ ทีห่อ้งสมดุก็ได ้ ที่

วดัก็ได ้ 

การศึกษาพระธรรมคาํสอนเป็นเหมอืนกบัการศึกษาแผนที ่ การทีจ่ะเดนิทางจากจดุหน่ึง

ไปสู่อกีจดุหน่ึง ถา้ไมเ่คยไปมาก่อน ก็ตอ้งดูแผนทีก่่อน หรืออาศยัคนทีรู่จ้กัทางบอกทาง

ใหก่้อน ถา้ไมเ่ช่นนัน้ก็จะหลงทางได ้ การปฏบิตัทิางพระพทุธศาสนาก็เช่นกนั ตอ้งรูว้า่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้ทุธศาสนิกชนทาํอะไร โดยย่อพระพทุธเจา้ทรงสอน ๑. ไม่ให ้

ทาํความชัว่ท ัง้หลาย ๒. ใหท้าํความดีท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ๓. ใหชํ้าระจติใจใหผ่้องแผว้ 

ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง  
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เมือ่รูแ้ลว้วา่พระพทุธองคท์รงสอนใหท้าํอะไร ข ัน้ต่อไปคอืการนาํแนวทางนัน้มาประพฤติ

ปฏบิตัดิว้ย ๑. การทาํบญุใหท้าน ๒. การรกัษาศีล ๓. การบาํเพ็ญจติตภาวนา คอืการ

ชาํระจติใจดว้ยสมาธิและปญัญา เมือ่ไดป้ระพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนแลว้ ผลที่

พงึจะไดร้บัก็คอื มรรค ผล นิพพาน ถา้ยงัไมไ่ดม้รรคผลนิพพานเมือ่ตายไปแลว้กไ็ด ้

ไปสู่สุคต ิ สู่ภพภูมขิองมนุษย ์ เทวดา พรหม และพระอริยเจา้ท ัง้หลาย ในปจัจบุนักอ็ยู่

ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ผลของการปฏบิตัธิรรมน้ีเรียกวา่ปฏเิวธ คอืการบรรลธุรรมข ัน้

ต่างๆ การบรรลธุรรมก็เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร ผลของการรบัประทานอาหารก็

คอืความอิม่นัน่เอง เป็นสนัทิฏฐโิก ผูบ้รรลธุรรมย่อมเหน็เองรูเ้อง ประจกัษแ์จง้กบัตน 

หลงัจากไดบ้รรลธุรรมแลว้ ข ัน้ต่อไปคอืการเผยแผ่ธรรม ส ัง่สอนผูอ้ืน่ต่อไป ดงัทีพ่ระ

พทุธองคไ์ดท้รงประทานพระโอวาทใหก้บัพระอรหนัตสาวก ๖๐ รูปแรกทีจ่ะไปเผยแผ่

พระธรรมคาํสอนวา่  

ดูกอ่นภกิษุท ัง้หลาย เราพน้จากบ่วงท ัง้ปวง ท ัง้ที่เป็นของทพิย ์ท ัง้ที่เป็นของมนุษย ์แม ้

พวกเธอกพ็น้แลว้จากบ่วงท ัง้ปวง ท ัง้ที่เป็นของทิพย ์ ท ัง้ที่เป็นของมนุษย ์ พวกเธอจง

เที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสขุแกช่นหมู่มาก เพื่ออนุเคราะหโ์ลก เพื่อ

ประโยชน์เกื้อกูลและความสขุ แกท่วยเทพและมนุษย ์ พวกเธออย่าไดไ้ปรวมทาง

เดียวกนั ๒ รูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องตน้ งามในทา่มกลาง งามในที่สดุ จงประกาศ

พรหมจรรยพ์รอ้มท ัง้อรรถทัง้พยญัชนะ ครบบรบูิรณ์ บริสทุธ์ิ สตัวท์ ัง้หลายจาํพวกที่มี

ธุลคีือกเิลสในจกัษุนอ้ย มีอยู่ เพราะไม่ไดฟ้ังธรรมย่อมเสื่อม ผูรู้ท้ ัว่ถงึธรรม จกัมี  

น่ีคอืการถ่ายทอดสบืทอดพระพทุธศาสนา เป็นการรกัษาพระพทุธศาสนาใหอ้ยู่คู่กบัโลก

ไปอกียาวนาน ตราบใดยงัมกีารปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ ตราบนัน้

พระพทุธศาสนาจะไมสู่ญหายไปจากโลก ถงึแมจ้ะมใีครมาทาํลายศาสนวตัถตุ่างๆ ไมว่า่

จะเป็นพระพทุธรูปก็ด ี เป็นพระเจดยีก์็ด ี เป็นโบสถก์็ด ี เป็นพระวหิาร หรือเป็นกฏุกิ็ด ีก็

ไมส่ามารถทาํลายพระพทุธศาสนาได ้ เพราะศาสนวตัถไุมใ่ช่องคพ์ระศาสนา ศาสนธรรม

ทีอ่ยู่ในใจต่างหากทีเ่ป็นองคศ์าสนาทีแ่ทจ้รงิ เป็นสิง่ทีถู่กทาํลายไมไ่ด ้ จงึเป็นหนา้ทีข่อง
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พทุธศาสนิกชนทีจ่ะตอ้งสรา้งศาสนธรรมใหเ้กดิขึ้นในจติใจดว้ย ปริยตัธิรรม ปฏบิตัิ

ธรรม ปฏเิวธธรรม และการเผยแผ่ธรรม  

พทุธศาสนิกชนประกอบดว้ยสองส่วน คอื บรรพชติ และ คฤหสัถ ์ งานของ

พทุธศาสนิกชนจงึแบ่งออกเป็นสองส่วนดว้ยกนั คอืงานของบรรพชติ และงานของ

คฤหสัถ ์ บรรพชติคอืนกับวช คฤหสัถค์อืผูค้รองเรือน บรรพชติเปรียบเหมอืนกบัเป็น

นกัรบผูอ้ยู่ในแนวหนา้ คฤหสัถเ์ปรียบเหมอืนกบัผูอ้ยู่ในแนวหลงั ทีค่อยใหก้าร

สนบัสนุนในเรื่องยุทโธปกรณ์ เรื่องเสบยีงต่างๆ บรรพชติไมม่อีาชพี ไมส่ามารถทาํมาหา

กนิได ้ ตอ้งอาศยัคฤหสัถเ์ป็นผูส้นบัสนุนดว้ยปจัจยั ๔ คอื อาหารบณิฑบาต จวีร

เครื่องนุ่งห่ม เภสชัยารกัษาโรค กฏุทิีอ่ยู่อาศยั บรรพชติมหีนา้ทีศึ่กษาปฏบิตัธิรรมจน

บรรลธุรรมแลว้จงึนาํธรรมมาส ัง่สอนอบรมศรทัธาญาตโิยม เพราะศรทัธาญาตโิยมไมม่ี

เวลามากพอทีจ่ะศึกษาปฏบิตัธิรรม ไมค่่อยรูเ้รื่องพระธรรมคาํสอน จงึตอ้งอาศยั

บรรพชติคอืพระภกิษุสามเณรเป็นผูค้อยใหก้ารอบรมส ัง่สอน แต่ศรทัธาญาตโิยมมกีาํลงั

ทรพัยม์เีงนิทอง จงึบาํรุงพทุธศาสนาดว้ยการสนบัสนุนพระภกิษุสามเณรดว้ยปจัจยั ๔  

ทีม่คีวามจาํเป็นแก่การดาํรงชพี เช่น การตกับาตรถวายภตัตาหาร ถวายจวีรเครื่องนุ่งห่ม 

ถวายเภสชัยารกัษาโรค และสรา้งกฏุถิวายไวเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั เป็นสิง่ทีส่มควรแก่สมณะ

บริโภค  

แต่มสีิง่หน่ึง ทีพ่ระพทุธองคไ์มท่รงปรารถนา ทีจ่ะใหญ้าตโิยมถวายใหก้บัพระภกิษุ

สามเณร เพราะพระพทุธองคท์รงเหน็วา่ไมเ่ป็นประโยชนก์บัพระเณร แต่กลบัจะเป็นโทษ 

สิง่น้ีก็คอืปจัจยัเงนิทอง เงนิทองนัน้เป็นสิง่ทีเ่หมาะสมกบัฆราวาสมากกวา่ เพราะฆราวาส

ญาตโิยมจาํเป็นตอ้งมเีงนิทองไวจ้บัจ่ายซื้อขา้วของต่างๆ แต่บรรพชตินกับวช ภกิษุ 

สามเณร ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมเีงนิทองไวซ้ื้อขา้วของอะไร เพราะวา่ขา้วของต่างๆที่

มคีวามจาํเป็นต่อการบาํเพญ็สมณธรรมนัน้ ก็มญีาตโิยมคอยดูแลคอยประเคนถวายให ้

อยู่อย่างสมํา่เสมอแลว้  

ยกเวน้การถวายไวส้าํหรบัใชส่้วนกลางสงฆ ์ เพราะวา่ทางวดัก็ตอ้งมค่ีาใชจ่้ายทีเ่ป็น

ส่วนกลาง เช่นค่านํา้ค่าไฟ ค่าดูแลรกัษาศาสนวตัถตุ่างๆ ตอ้งมกีารซ่อมแซม มกีารทาํ
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ความสะอาด ซึง่ตอ้งอาศยัปจัจยัเงนิทองเป็นเครื่องมอื ถา้ถวายเฉพาะเจาะจงองคห์น่ึง

องคใ์ดก็ควรดูเหตดูุผลก่อนวา่ควรไมค่วรอย่างใด บางครัง้ท่านอาจจะมคีวามจาํเป็น 

เช่น ตอ้งเดนิทางไปไหนมาไหน ตอ้งซื้อต ัว๋รถถวายท่าน ส่งท่านขึ้นรถไป อย่างน้ีเป็นตน้ 

แต่ไมค่วรถวายเงนิถวายทองโดยไมม่เีหตไุมม่ผีล เพราะจะกลายเป็นพษิเป็นภยักบัทา่น

เสยีมากกวา่ แทนทีจ่ะเป็นคุณเป็นประโยชน ์ พระพทุธองคจ์งึทรงหา้มไมใ่หพ้ระภกิษุ

สามเณรรบัเงนิรบัทองจากศรทัธาญาตโิยม การทีศ่รทัธาญาตโิยมจะทาํนุบาํรุงพทุธ

ศาสนา ก็ตอ้งรูจ้กัวธิีการทาํนุบาํรุงศาสนาทีถู่กตอ้ง ไมเ่ช่นนัน้แลว้จะกลายเป็นการ

ทาํลายพระพทุธศาสนาไปโดยไมรู่ต้วั การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๕๒ 

เกดิมาทาํไม 
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๔ 

คนเราเกดิมาทาํไม เกดิมาทาํอะไร มจีดุหมายปลายทางหรือเปลา่ หรือปลอ่ยใหช้วีติ

เป็นไปตามเหตกุารณ์ต่างๆ ทีจ่ะฉุดกระชากลากพาไป ถา้ปลอ่ยใหช้วีติเป็นไปในลกัษณะ

นัน้ ก็เหมอืนกบัเรือทีไ่มม่หีางเสอื ไมส่ามารถควบคุมเรือใหไ้ปในทศิทางทีต่อ้งการได ้

ตอ้งปลอ่ยใหเ้รือไหลไปตามกระแสนํา้ กระแสลม แลว้แต่จะพาไป แต่ถา้ไดศึ้กษาพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ จะทราบคาํตอบวา่เกดิมาทาํไม เกดิมาทาํอะไร 

พระพทุธศาสนาสอนวา่ มนุษยเ์รามภีารกจิอยู่ ๒ ส่วน ดว้ยกนั คอืภารกจิทางดา้น

ร่างกาย และภารกจิทางดา้นจติใจ ตอ้งดูแลรกัษาร่างกายและจติใจใหม้แีต่ความสุข ไม่

มคีวามทกุข ์ เพราะเป็นความปรารถนาของมนุษยเ์ราทกุๆคน ทกุๆคนปรารถนาทีจ่ะมี

ความสุขดว้ยกนั และไมม่ใีครปรารถนาทีจ่ะมคีวามทกุข ์ภารกจิทีแ่ทจ้ริงของมนุษยก์ค็อื

การดูแลร่างกายและจติใจไมใ่หม้คีวามทกุข ์ใหม้แีต่ความสุข  

ภารกจิทางดา้นร่างกายเกี่ยวขอ้งกบัการหาปจัจยั ๔ ทีเ่ป็นสิง่จาํเป็นแก่การดาํรงชพี คอื

ร่างกายตอ้งม ีอาหาร ทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม และยารกัษาโรค ถา้มปีจัจยั ๔ น้ีพรอ้ม

บริบูรณ์ ร่างกายก็จะไมห่วิโหย ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย สามารถอยู่ไดด้ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข 

การทีจ่ะหามาซึง่ปจัจยั ๔ น้ี ตอ้งเป็นไปในทางทีไ่มเ่กดิโทษกบัตนและผูอ้ืน่ คอืตอ้งมี

สมัมาชพี เลี้ยงชพีดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต ไมผ่ดิศีลผดิธรรม ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ไมล่กั

ทรพัย ์ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมพู่ดปดมดเทจ็ ไมเ่สพสุรายาเมา  

ภารกจิทางดา้นจติใจก็เช่นกนั คอืดูแลรกัษาจติใจไมใ่หท้กุข ์ ใหม้แีต่ความสุข ดว้ยการ

ปฏบิตักิจิในพระอริยสจั ๔ ถา้ปฏบิตัไิด ้กจ็ะอยู่เหนือความทกุข ์พระอริยสจั ๔ คอือะไร 

คอื ๑. ทกุข ์๒. สมทุยั ๓. นิโรธ ๔. มรรค พระอริยสจั ๔ เป็นสจัธรรมอนัประเสริฐ ที่

จะทาํใหผู้ป้ฏบิตัพิน้ทกุข ์ดงัทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงปฏบิตัมิา พระอริยสจั ๔ เป็นคาํสอน
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ของพระพทุธเจา้โดยตรง ไมม่ศีาสนาใดในโลกทีส่อนพระอริยสจั ๔ เพราะผูท้ีจ่ะรูไ้ด ้

ตอ้งเป็นพระพทุธเจา้เทา่นัน้  

พระอรยิสจั ๔ เป็นสจัจะความจริงของโลก เป็นความจริงทีส่ตัวโ์ลกท ัว่ไปไมส่ามารถ

บรรลถุงึไดต้ามลาํพงั เพราะจติใจของปถุชุนคนธรรมดายงัเป็นจติใจทีม่ดืบอดอยู่ มี

อวชิชาความไมรู่ ้ โมหะความหลงครอบงาํจติใจอยู่ ทาํใหไ้มส่ามารถเหน็สจัธรรมความ

จริงของทกุขไ์ด ้ตอ้งอาศยัคนอย่างพระพทุธเจา้ทีม่สีตปิญัญาบารมทีีสู่งส่ง มาศึกษา มา

ประพฤตปิฏบิตัจินบรรลพุระอริยสจั ๔ เมือ่พระพทุธองคไ์ดท้รงบรรลแุลว้ พระองคจ์งึ

ทรงประกาศส ัง่สอนพระอริยสจั ๔ ใหแ้ก่สตัวโ์ลก  

ผูท้ีม่ศีรทัธาสามารถศึกษาประพฤตปิฏบิตัจินบรรลถุงึพระอริยสจั ๔ ไดแ้ลว้ ก็จะพน้

จากความทกุขท์ ัง้ปวง ยุตกิารเวยีนวา่ยตายเกดิ ตราบใดถา้ยงัมกีารเกดิอยู่ ตราบนัน้ก็

ยงัตอ้งมคีวามทกุขอ์ยู ่ เพราะวา่เมือ่เกดิแลว้ก็ตอ้งมกีารแก่ มกีารเจ็บ มกีารตาย มกีาร

พลดัพรากจากของรกัของชอบ เป็นสจัธรรมความจริงของโลก ถา้ตราบใดยงัเกดิอยู่ 

ตราบนัน้ยงัตอ้งทกุขอ์ยู่ ถา้ไมต่อ้งการทีจ่ะประสบกบัความทกุข ์ ก็จะตอ้งไมเ่กดิ ดงัใน

ธรรมบททีแ่สดงไวว้า่ ทกุขย่์อมไม่มีกบัผูไ้ม่เกดิ ตราบใดยงัมกีารเกดิอยู่ ตราบนัน้ยงั

จะตอ้งมกีารแก่ การเจบ็ การตาย การเวยีนวา่ยตายเกดิไมม่ทีีส่ิ้นสุด ผูท้ีป่รารถนาความ

สิ้นทกุขอ์ย่างสิ้นเชงิ จะตอ้งศึกษาพระอริยสจั ๔ และปฏบิตัภิารกจิของพระอริยสจั ๔ 

ใหค้รบบรบูิรณ์ คอื  

๑. ทกุขต์อ้งกาํหนดรู ้คอืตอ้งรูว้า่ทกุขค์อือะไร อะไรคอืทกุข ์พระพทุธองคท์รงแสดงไว ้

วา่ ทกุขค์อื ความเกดิ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย การประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา 

การพลดัพรากจากของรกัของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวง อปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ใน

ขนัธ ์๕ ไดแ้ก่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ  

๒. สมทุยัเหตใุหเ้กดิทกุข ์ตอ้งละ คอืตอ้งละตณัหาท ัง้ ๓ ไดแ้ก่ กามตณัหา ความอยาก

ในกาม ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น วภิวตณัหา ความอยากไมม่อียากไม่เป็น  
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๓. นิโรธตอ้งทาํใหแ้จง้ นิโรธคอืการดบัทกุข ์ เกดิขึ้นจากการละตณัหาท ัง้ ๓ เมือ่ละ 

กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ไดแ้ลว้ นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาในใจ เท่ากบัไดท้าํนิโรธ

ใหแ้จง้  

๔. มรรคตอ้งเจริญใหม้าก เพราะมรรคเป็นเครื่องมอืทีไ่วใ้ชก้าํหนดดูทกุข ์ ดว้ย

สตปิญัญา ดว้ยสมัมาทฏิฐ ิสมัมาสงักปัปะ และเป็นเครื่องมอืไวใ้ชล้ะตณัหา เพือ่ทาํนิโรธ

ใหแ้จง้ ถา้ไดเ้จริญมรรคแลว้ เท่ากบัไดก้าํหนดรูท้กุข ์ไดล้ะสมทุยั ไดท้าํนิโรธใหแ้จง้ คอื

ไดป้ฏบิตัภิารกจิท ัง้ ๔ ของพระอริยสจั ๔ อย่างสมบูรณ์ มรรคคอืขอ้ปฏบิตัใิหถ้งึความ

ดบัทกุข ์ ไดแ้ก่ ทาน ศีล ภาวนา ผูจ้ะกาํหนดรูท้กุข ์จะละสมทุยั จะทาํนิโรธใหแ้จง้ จะ

เจริญมรรคใหม้าก จงึตอ้งเจริญ ทาน ศีล ภาวนา  

ทานคอืการให ้ การใหข้า้วของต่างๆ อย่างทีญ่าตโิยมไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี ไดน้าํ

จตปุจัจยัไทยทานอาหารคาวหวานมาถวายพระ เรียกวา่เป็นการใหท้าน แต่การใหท้านน้ี

ไมไ่ดเ้จาะจงเฉพาะวา่จะตอ้งใหก้บัพระเท่านัน้ถงึจะเป็นบญุ การใหท้านนัน้จะใหก้บัใครก็

ได ้ เป็นบญุเป็นกศุลท ัง้นัน้ ใหก้บัสามใีหก้บัภรรยา ใหก้บับดิามารดา ใหก้บัลูก ใหก้บั

เพือ่นมนุษย ์ เพือ่นสตัวเ์ดรจัฉานท ัง้หลาย ถอืวา่เป็นการทาํบญุดว้ยกนัท ัง้นัน้ สุดแทแ้ต่

กรณี แต่ถา้ไดเ้ขา้วดัทาํบญุกบัพระภกิษุสงฆ ์ก็จะไดอ้านิสงสเ์พิม่ขึ้นอกีประการหน่ึง คอื

จะไดย้นิไดฟ้งัธรรมะ จะไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ดงัทีศ่รทัธาญาตโิยมกาํลงัฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมน้ีอยู่ เป็นบญุสูงกวา่การใหท้านเสยีอกี เพราะการฟงัเทศนฟ์งัธรรมเป็นการสรา้ง

แสงสวา่งกบัชวีติ  

ถา้ไมไ่ดฟ้งัธรรมจะมแีต่ความมดืบอดในจติใจ เหมอืนคนตาบอดย่อมไมส่ามารถดาํเนิน

ชวีติไปไดอ้ย่างราบรื่นดงีาม ถา้มแีสงสวา่งแห่งธรรมไวน้าํทาง จะรูว้า่อะไรคอืความทกุข ์

รูว้า่อะไรคอืความสุข จะสามารถดาํเนินชวีติใหห้่างไกลจากความทกุขไ์ด ้ ใหม้แีต่

ความสุข การมาทาํบญุทีว่ดัจงึไดบ้ญุมากกวา่ เพราะวดัเป็นเน้ือนาบญุทีด่กีวา่เน้ือนาบุญ

ท ัง้หลาย อนุตตรงั ปญุญกัเขตตงั โลกสัสะ เป็นแหลง่เพาะปลูกและเผยแพร่ความดทีี่

ยอดเยีย่ม ไดบ้ญุสองต่อ คอืไดค้วามสุขใจจากการใหท้าน แลว้ยงัไดแ้สงสวา่งแหง่ธรรม

คอืปญัญา นาํพาชวีติใหไ้ปสู่ทีด่ ีทีง่าม ทีสุ่ข ทีเ่จริญ  
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ศีลคอืการละเวน้จากการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ดงัทีไ่ดแ้สดงไวใ้นเบื้องตน้วา่ เวลาทาํมาหากนิ

เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งเพือ่ดูแลร่างกาย ตอ้งดาํรงอยู่ในกรอบของศีลธรรม คอืไมเ่บยีดเบยีน

ผูอ้ืน่ ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ไมล่กัทรพัย ์ ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมพู่ดปดมดเทจ็ ไมเ่สพ

สุรายาเมา  

ภาวนาคอืการฝึกอบรมจติใจใหสุ้ขสงบเกดิปญัญา ใหรู้เ้ท่าทนัในสภาวธรรมท ัง้หลาย 

แบ่งเป็น ๒ ส่วน ไดแ้ก่ ๑. สมถภาวนา ๒. วิปสัสนาภาวนา คอืการทาํใหม้สีมาธิและมี

ปญัญา ถา้จติมสีมาธิคอืความสงบแลว้ การเจริญปญัญาจะเป็นไปไดอ้ย่างงา่ยดาย 

เพราะจติทีส่งบเป็นจติทีม่เีหตมุผีล ปญัญาคอืเรื่องของเหตขุองผล เรื่องจรงิ ตอ้งอาศยั

ปญัญาซึง่เป็นองคข์องมรรคเพือ่กาํหนดรูท้กุข ์ รูว้า่เมือ่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้ง

ตายเป็นธรรมดา ตอ้งพลดัพรากจากของรกัของชอบเป็นธรรมดา ตอ้งพบกบัสิง่ทีไ่ม่

ปรารถนาเป็นธรรมดา เป็นสิง่ทีท่กุสตัวท์กุบคุคลเมือ่เกดิขึ้นมาในโลกน้ีแลว้ ไมว่า่จะเป็น

พระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัต ์ หรือเป็นปถุชุนคนธรรมดาสามญัอย่างเราอย่างท่าน ก็

จะตอ้งประสบกบัสิง่เหลา่น้ีดว้ยกนัท ัง้นัน้  

การประสบกบัสิง่เหลา่น้ีเป็นไปได ้ ๒ ลกัษณะดว้ยกนั คอืประสบแบบมคีวามทกุข ์ กบั

ประสบแบบไมม่คีวามทกุข ์ถา้มปีญัญา ยอมรบัความจริงของสิง่เหลา่น้ี เช่นเกดิมาแลว้ก็ 

ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ไมฝื่น ไมข่ดัขวาง ยอมรบัความเป็นจริง ปลงได ้ก็จะไมท่กุข ์

เพราะละความอยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ อยากไมต่ายได ้เช่นพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัต ์

ท่านไมห่ว ัน่ไหวกบัการแก่ การเจบ็ การตาย การพลดัพรากจากของรกัของชอบ การที่

จะตอ้งประสบกบัสิง่ทีไ่มช่อบ เพราะจติใจของท่านเป็นอเุบกขา ท่านปลงได ้ ท่านวางได ้

ท่านปลอ่ยวางได ้ แก่ก็ยอมรบัความแก่ เจ็บก็ยอมรบัความเจ็บ ตายก็ยอมรบัความตาย 

เพราะเป็นสิง่ทีห่นีไมพ่น้ น่ีคอืการมองโลกดว้ยปญัญา มองสภาพความเป็นจริงดว้ย

ปญัญา มองแลว้ปลอ่ยวาง ไมฝื่น ไมต่่อสู ้ ไมม่คีวามอยากทีจ่ะอยู่ไปนานๆ อยากจะไม่

แก่ อยากจะไมเ่จ็บ อยากจะไมพ่ลดัพรากจากของรกัของชอบ เมือ่ยอมรบัความจริงแลว้ 

จติใจก็จะไมท่กุข ์ มคีวามพอใจกบัสิง่ทีม่อียู่ ยนิดกีบัสิง่ทีไ่ดร้บั น่ีคอืปญัญา มปีญัญาก็

ปลอ่ยวางตณัหาท ัง้ ๓ ได ้ 
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จติทีม่สีมาธิมปีญัญาเป็นจติทีม่คีวามสงบ มคีวามสุข มคีวามอิม่ ความพอ จติไมห่วิโหย 

เพราะไมม่ตีณัหา เหตทุีพ่วกเรายงัมคีวามหวิอยู่กบั รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะอยู่ 

ยงัอยากออกไปเทีย่วดูหนงัดูละคร ดูโทรทศัน ์ฟงัเพลง ไปงานสงัคมอยู่ ก็เพราะวา่ยงัมี

ความหวิอยู่ จติยงัไมอ่ิม่ จติยงัไมพ่อ เหตทุีจ่ติยงัไมอ่ิม่ไมพ่อ เพราะวา่ยงัไมไ่ดเ้จริญ

มรรคใหส้มบูรณ์นัน่เอง มรรคก็คอื ทาน ศีล ภาวนา คอืการนัง่ไหวพ้ระสวดมนต ์ทาํจติ

ใหส้งบ แลว้เจริญปญัญาใหเ้หน็สภาพความเป็นจริงของโลกวา่ เป็น อนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา มกีารเกดิ การแก่ การเจ็บ การตาย เป็นธรรมดาหลกีเลีย่งไมไ่ด ้พระพทุธองค์

ทรงสอนใหเ้จริญมรรคใหม้าก คอืตอ้งทาํบญุทาํทานใหม้าก รกัษาศีลใหม้าก ไหวพ้ระ

สวดมนตใ์หม้าก นัง่ทาํสมาธิใหม้าก และเจริญวปิสัสนาปญัญาใหม้าก ใหม้องทกุสิง่ทกุ

อย่างไมว่า่ขา้งในหรือขา้งนอกวา่เป็นของไมเ่ทีย่งท ัง้นัน้  

ขา้งนอกก็คอืสิง่ต่างๆทีม่าสมัผสัทาง ตา หู จมกู ลิ้น กาย ขา้งในก็คอือารมณ์ต่างๆทีม่ ี

อยู่ในใจ เช่นความโกรธ ความโลภ ความหลง ความดใีจ ความเสยีใจ ใหใ้ชป้ญัญาดู

อารมณ์เหลา่น้ี แลว้ก็ปลอ่ยวางตามความเป็นจริง อย่าไปเดอืดรอ้นกบัอารมณ์ท ัง้หลาย 

เวลาเกดิความทกุขใ์จก็ไมต่อ้งเดอืดรอ้น ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาดว้ยปญัญา วา่ความทกุขน้ี์

เดีย๋วก็ดบั เดีย๋วก็ผ่านไป เช่นเดยีวกบัความสุข เกดิขึ้นมาเดีย๋วก็ดบัไป ทกุสิง่ทกุอย่าง

ไมจ่รีงัถาวร ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง ผูม้สีตมิปีญัญาย่อมรูจ้กั การวางเฉย 

การปลอ่ยวาง รูจ้กัคาํวา่ช่างมนั ไมเ่ดอืดรอ้น ถา้ทาํอะไรไมไ่ดก้็ไมเ่ดอืดรอ้น ช่างมนัเสยี

บา้ง เรื่องไหนพอจะทาํได ้ แกไ้ขได ้ ก็ทาํไป แกไ้ขไป แต่อย่าไปคดิวา่จะแกไ้ขทกุสิง่ทกุ

อย่างได ้แมแ้ต่พระพทุธเจา้ พระอรหนัต ์ท่านยงัไมแ่กไ้ขทกุสิง่ทกุอย่างเลย แมแ้ต่ชวีติ

ของท่าน ท่านยงัไมแ่กไ้ขเลย ท่านปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิไมส่บายมยีากนิก็กนิไป 

หายก็หาย ไมห่ายก็ยอมรบัตามความเป็นจริง  

ถา้ยอมรบัความเป็นจริงแลว้จะไมท่กุข ์ จะอยู่เหนือความทกุขไ์ด ้ น่ีคอืภารกจิในพระ

อริยสจั ๔ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลายไดก้ระทาํเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ดงัทีพ่ระ

พทุธองคท์รงตรสัไวว้า่ ทกุขท์ี่จะตอ้งกาํหนดรู ้ เราไดก้าํหนดรูแ้ลว้ สมทุยัที่จะตอ้งละ 

เราไดล้ะแลว้ นิโรธที่จะตอ้งทาํใหแ้จง้ เราไดท้าํใหแ้จง้แลว้ มรรคที่จะตอ้งเจริญใหม้าก 
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เราไดเ้จริญอย่างสมบูรณ์แลว้ น่ีคอืภารกจิทางดา้นจติใจของมนุษย ์ ถา้สามารถปฏบิตัิ

ภารกจิท ัง้ ๔ น้ีไดส้าํเร็จ ก็จะกลายจากปถุชุนเป็นพระอรหนัตข์ึ้นมา เป็นผูท้ีอ่ยู่เหนือ

ความทกุข ์ อยู่เหนือการ เกดิ แก่ เจ็บ ตาย คาํตอบของคาํถามทีถ่ามวา่เกดิมาทาํไม ก็

คอืเกดิมาเพือ่ทาํภารกจิทางดา้นร่างกายและจติใจใหส้มบูรณ์ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่

เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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