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1

สารบัญ
คํานํา
กัณฑ์ท่ี

หน้า

๕๓ กรรมฐาน ๕

5

๕๔ ธุดงค์ ๑๓

11

๕๕ องค์ประกอบของพระศาสนา

16

๕๖ บูชา

24

๕๗ วิรตั ิ

30

๕๘ สัจจธรรม

34

๕๙ สติปฏั ฐาน ๔

39

๖๐ โลกธรรม ๘

46

๖๑ อริยทรัพย์

51

๖๒ อุบาสก อุบาสิกา

57

๖๓ ประมาณ ๔

62

๖๔ ภิกษุณี

65

๖๕ วันฉัตรมงคล

70

๖๖ อานิสงส์ของการให้ทาน

76
2

๖๗ วิสาขบูชา

79

๖๘ พระคุณของพระพุทธเจ้า

83

๖๙ มิตร

87

๗๐ พระไตรปิ ฎก

90

๗๑ วันวิสาขอัฏฐมีบูชา

96

๗๒ พระวินยั

103

๗๓ กรรมฐาน ๔๐

110

๗๔ สังฆเภท

119

๗๕ นิวรณ์ ๕

128

3

คํานํ า
พวกเราผูแ้ สวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้น เพือ่ ออกจากกองทุกข์แห่งชีวติ คงจะเป็ น
เพียงผูท้ ร่ี ู้จาํ แต่ไม่รู้แจ้ง หากยังไม่เริ่มลงมือปฏิบตั ติ ามคําสอนทีไ่ ด้เรียนรู้มา แม้นให้ได้
อ่าน ได้ฟงั ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกสักร้อยครัง้ พันครัง้ แต่ขาด
การนําไปปฏิบตั ติ ่อแล้ว การได้อ่าน ได้ฟงั ก็มไิ ด้นาํ ประโยชน์มาให้เราเลย เพราะเป็ น
เพียงแค่ความจําได้เท่านัน้
เมือ่ การกระทําไม่เกิดก็จะไม่รู้แจ้งกับความจริงว่าสิง่ ทีร่ ู้มี
คุณค่าอย่างไรและช่วยอะไรเราได้ในชีวติ
เมือ่ เวลาผ่านไป ความจําก็ลบเลือน ชีวติ ก็ยงั จมปลักอยู่กบั ความทุกข์ทร่ี ุมเร้าทัง้ ร่างกาย
และจิตใจจะหาใครมาช่วยฉุดรัง้ เราขึ้นมาก็มไิ ด้นอกจากตัวเราเองทีจ่ ะต้องลุกขึ้นสู ้ กล้า
ตัดสินใจ เอาชนะใจตนเองและหันเข้าหาการปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง การดํารงชีวติ อยูบ่ น
พื้นฐานแห่งหลักธรรม ฟังดูเหมือนเข้าใจ เช่น การรักษาศีลการไม่ยดึ ติดตัวตน การ
ปล่อยวาง การลด ละ เลิก โลภ โกรธ หลง และการใช้ชวี ติ อยู่กบั ปัจจุบนั อย่างมีสติ แต่
หากได้เริ่มปฏิบตั จิ ริงจึงจะรู้วา่ เป็ นความยากลําบากและต้องทุ่มเทใช้ชวี ติ ทัง้ ชีวติ เป็ นเดิม
พันทีจ่ ะต้องต่อสูก้ บั อุปสรรคต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้เข้าถึงความสุขสงบของจิตใจในทีส่ ุด
ผูใ้ ฝ่ บญ
ุ ใฝ่ กศุ ล จึงต้องก้าวต่อไปเป็ นผูใ้ ฝ่ หาแสงสว่างแก่ปญั ญา เพราะการปฏิบตั จิ ะ
ช่วยขัดเกลากิเลสทีเ่ ป็ นความสกปรกออกจากดวงจิต และสร้างผลทีด่ งี ามให้เกิดกับชีวติ
ได้ เมือ่ นัน้ การได้อ่านได้ฟงั ธรรมะจะเป็ นบุญอันยิง่ ใหญ่ เพราะนําให้ผูป้ ฏิบตั ไิ ด้เป็ นผูร้ ู้
แจ้ง ดําเนินรอยตามพระพุทธองค์อย่างถูกต้องและสมบูรณ์
คณะผูจ้ ดั ทํา
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กัณฑ์ท่ี ๕๓

กรรมฐาน ๕

๒๕ มีนาคม ๒๕๔๔
การบวชในพระพุทธศาสนาเป็ นพระภิกษุ เปรียบเหมือนกับการเข้าสู่สนามรบ เข้าสู่
สงครามระหว่างกิเลสกับธรรม ระหว่างความมืดกับความสว่าง ระหว่างความรู้กบั ความ
หลง ผูบ้ วชใหม่จงึ ต้องมีอาวุธไว้ต่อสูก้ บั ข้าศึกศัตรู เหมือนกับทหารทีจ่ ะเข้าสู่สมรภูมริ บ
จะต้องมีอาวุธไว้ครบมือ คําว่าภิกษุแปลได้หลายความหมายด้วยกัน ๑. เป็ นผูข้ อ ๒.
เป็ นผูเ้ ห็นภัยในสังขาร คือเห็นภัยในการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ๓. เป็ นผูท้ าํ ลายกิเลส หน้าที่
ทีแ่ ท้จริงของการมาบวชในพระพุทธศาสนาคือเพือ่ ทําลายกิเลส และการทีจ่ ะทําลายกิเลส
ได้ก็จะต้องมีอาวุธ อาวุธนี้ก็คอื พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธรรมทีจ่ ะต้องสอนพระใหม่ ในขณะทําพิธีอปุ สมบท คือ กรรมฐาน ๕
ได้แก่ เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็ นอาวุธอันยอดเยีย่ ม ไว้
ป้ องกันพรหมจรรย์ เพราะว่าไม่มอี ะไรทีจ่ ะเป็ นศัตรูรา้ ยแรงยิง่ กว่าเพศตรงข้าม สมณะ
นักบวชจึงต้องเจริญกรรมฐาน ๕ อย่างต่อเนื่อง ให้พจิ ารณาให้เห็นว่า ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เป็ นอสุภ ไม่สวยงาม เป็ นปฏิกูล สกปรก เวลาเส้นผมตกลงไปในอาหารก็ทาํ ให้
อาหารนัน้ สกปรก หนังก็ไม่สวยงามเวลาเหี่ยวย่น มีฝี มีแผล มีคราบเหงือ่ ขี้ไคล ส่ง
กลิน่ เหม็น ต้องคอยดูแลรักษาชําระล้างอยู่เสมอ ไม่เช่นนัน้ ก็จะเป็ นทีน่ ่ารังเกียจ ส่วนฟัน
กับเล็บก็คอื กระดูกทีง่ อกออกมาจากเหงือก งอกออกมาจากผิวหนัง ไม่ได้สวยงามอะไร
เลย เป็ นกระดูกชิ้นๆหนึ่งเท่านัน้ เอง นี่คือลักษณะของกรรมฐาน ๕ ทีม่ อี ยู่ในทุกๆคน ทัง้
หญิง ทัง้ ชาย เป็ นอนิ จจัง ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ผมเผ้าทีส่ ละสลวยจะค่อยๆกลายจากสีดาํ
เป็ นสีขาว หนังทีเ่ คยเต่งตึงจะค่อยๆเหีย่ วย่น ฟันจะค่อยๆหลุดไป จากความสุขทีเ่ คยมี
กับสิง่ เหล่านี้ก็กลายเป็ นความทุกข์ ไป เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครควบคุมได้จงึ เป็ นอนัตตา

5

นี่คอื การพิจารณากรรมฐาน ๕ เพือ่ กําจัดราคะตัณหา ตัณหาคือความอยาก ราคะคือ
ความกําหนัด ความยินดีในกาม ซึง่ จะเกิดขึ้นกับผูท้ ไ่ี ม่เจริญกรรมฐาน ๕ ถ้าปล่อยให้ใจ
คิดไปทางด้านกามราคะอยู่เรื่อยๆ ก็เท่ากับปล่อยใหัไฟลุกไหม้เผาผลาญจิตใจ จากไฟ
กองเล็กๆให้กลายเป็ นกองใหญ่โตมโหฬารขึ้นมาจนกระทังไม่
่ สามารถจะดับได้ฉนั ใด ไฟ
ของกามราคะก็ฉนั นัน้ ถ้าไม่ได้ดบั ด้วยกรรมฐาน ๕ แล้ว จิตใจจะมีแต่รุ่มร้อนจากความ
อยากในกามจนไม่สามารอยู่เป็ นบรรพชิตนักบวชต่อไปได้ ต้องลาสิกขาไปในทีส่ ุด ถ้า
ไม่ได้ลาสิกขาก็จะประพฤติปฏิบตั ติ นไม่สมกับสมณะเพศผูท้ รงศีลทรงธรรม นํามาซึง่
ความเสือ่ มเสียให้กบั ตนเองและกับพระศาสนา พระพุทธองค์จงึ เห็นความสําคัญอย่างยิง่
ของกรรมฐาน ๕ จึงได้ทรงกําหนดให้พระอุปชั ฌาย์ผู ้บวชกุลบุตร จะต้องสังสอน
่
กรรมฐาน ๕ ไว้เป็ นอาวุธป้ องกันพรหมจรรย์
พระอุปชั ฌาย์เป็ นเหมือนกับแม่ทพั นายกองทีต่ อ้ งส่งทหารไปสู่สนามรบ จะต้องมอบ
อาวุธเช่น ปื น มีด ระเบิด ไว้เป็ นเครื่องป้ องกันตัวฉันใด กุลบุตรทีม่ าบวชใน
พระพุทธศาสนาก็ตอ้ งมีอาวุธไว้ป้ องกันตัวฉันนัน้ อาวุธนี้ก็คอื กรรมฐาน ๕ ทีผ่ ูบ้ วชควร
เจริญอยู่เนืองๆ อย่าปล่อยให้ห่างไกลจากจิตใจ เหมือนกับอาวุธทีท่ หารเวลาอยู่ในสนาม
รบต้องกอดไว้อยู่กบั ตัวตลอดเวลาเลยทีเดียว แม้ขณะทีก่ าํ ลังนอนหลับก็ยงั ต้องกอด
อาวุธไว้เพราะไม่รู้วา่ ข้าศึกศัตรูจะรุกเข้ามาเมือ่ ไร ถ้าเก็บอาวุธไว้ในทีไ่ กลตัวเวลาจะใช้
อาวุธเหล่านี้ก็อาจจะไม่ทนั การ ธรรมาวุธคือกรรมฐาน ๕ ก็เช่นกัน ต้องอยู่ใกล้จิตใจ
เสมอ ด้วยการพิจารณาอย่างต่อเนื่องในอิรยิ าบถทัง้ ๔ เดิน ยืน นัง่ นอน ยกเว้นเวลา
หลับ คือให้เจริญกายคตาสติปฏั ฐานนัน่ เอง ด้วยการพิจารณาอาการทัง้ ๕ คือ ผม ขน
เล็บ ฟัน หนัง ไปเรื่อยๆก่อน แล้วการพิจารณาอาการส่วนอืน่ ของร่างกายก็จะตามมา
เพราะเป็ นของต่อเนื่องกัน คือหลังจากได้พจิ ารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง แล้ว ต่อไป
การพิจารณาก็จะทะลุเข้าไปสู่ เนื้ อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด
ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น
นํ้ าตา เปลวมัน นํ้ าลาย นํ้ ามูก ไขข้อ มูตร ทีม่ อี ยู่ภายในร่างกาย ทีถ่ ูกปกปิ ดด้วยหนัง
ด้วยอวิชชาความไม่รู้ ด้วยโมหะความหลง จนเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้เป็ นปฏิกูล
สกปรก เป็ นอสุภ ไม่สวยไม่งาม
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ผูเ้ ห็นสภาพความเป็ นจริงของร่างกายนี้ดว้ ยปัญญาแล้ว ย่อมอยู่เหนืออํานาจของราคะ
ตัณหา สามารถดํารงตนให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมอันดีงามได้ ถ้าเป็ นฆราวาสก็จะไม่
ละเมิดศีลข้อที่ ๓ คือการละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี เป็ นสามีภรรยาทีม่ คี วาม
ซือ่ สัตย์ต่อกัน ไม่จาํ เป็ นต้องไปหาเศษหาเลยจากภายนอก เพราะว่าร่างกายของทุกๆคน
ก็เหมือนกันทัง้ นัน้ มีอาการ ๓๒ เหมือนกัน แต่ถา้ ไม่พจิ ารณากายด้วยปัญญา จิตจะถูก
โมหะความหลงครอบงํา ทําให้เห็นร่างกายเป็ นของสวยงาม เกิดความติดอกติดใจ เกิด
ความอยาก
นําไปสู่ความประพฤติทเ่ี สือ่ มเสีย
ดังทีไ่ ด้อ่านได้เห็นกันตามหน้า
หนังสือพิมพ์อยู่ทกุ วันนี้ เป็ นบุคคลทุกประเภท ทุกฐานะ ไม่เลือกเพศ เลือกวัย เพราะ
ไม่เคยได้ศึกษาธรรมะ ไม่รู้จกั วิธีควบคุมจิตใจ ไม่รู้จกั ควบคุมความประพฤติของตนเอง
ให้อยู่ในทํานองคลองธรรมทีด่ ที ง่ี าม แต่กลับประพฤติตนเองไปในทางทีเ่ สือ่ มเสีย ทําให้
เป็ นทีอ่ บั อายขายหน้าต่อผูค้ นทัง้ หลาย
สําหรับผู ้ทีไ่ ด้ศึกษาพระธรรมคําสอนอยู่อย่างสมํา่ เสมอแล้ว ย่อมรู้วา่ อะไรคือสุข อะไร
คือทุกข์ อะไรคือบาป อะไรคือบุญ รู้จกั วิธีดาํ เนินชีวติ ของตนเองให้เป็ นไปในทิศทางทีด่ ี
งาม การบวชเป็ นพระภิกษุจงึ ต้องศึกษาให้รู้แจ้งว่า การจะดํารงตนในสมณเพศจะต้องทํา
อะไรบ้าง จึงต้องมีการสอนกรรมฐาน ๕ ตัง้ แต่วนั ทีบ่ วชในพระอุโบสถโดยพระอุปชั ฌาย์
หลังจากพิธีอปุ สมบทแล้วยังต้องสอนอนุ ศาสน์ คือชี้แจงเกี่ยวกับกิจทีภ่ กิ ษุพงึ กระทําและ
ไม่พงึ กระทํา ประกอบด้วย นิ สสัย ๔ และ อกรณี ยกิจ ๔ นิ สสัย คือ ปัจจัยเครื่องอาศัย
ของบรรพชิต มี ๔ อย่าง ได้แก่ ๑. เทีย่ วบิณฑบาต ๒. อยู่โคนไม้ ๓. นุ่งห่มผ้าบังสุกลุ
๔. ฉันยาดองนํา้ มูตรเน่า อกรณี ยกิจกิจทีไ่ ม่ควรทํา หมายถึงกิจทีบ่ รรพชิตทําไม่ได้ มี ๔
อย่าง ได้แก่ ๑. เสพเมถุน ๒. ลักของเขา ๓. ฆ่าสัตว์ (ทีใ่ ห้ขาดจากความเป็ นภิกษุหมาย
เอาฆ่ามนุษย์) ๔. พูดอวดคุณวิเศษทีไ่ ม่มใี นตน
๑. เที่ยวบิณฑบาต คือไม่ให้เกียจคร้าน แต่ให้มคี วามขยันหมันเพี
่ ยรในการหากินเลี้ยง
ปากเลี้ยงท้อง ไม่หวังพึง่ ผูอ้ น่ื เอาอาหารมาถวายถึงทีก่ ฏุ ใิ ห้ออกบิณฑบาตทุกๆวัน
๒. อยู่โคนไม้ เกี่ยวกับเสนาสนะทีอ่ ยู่อาศัย พระพุทธองค์ทรงสอนให้อยู่อย่างสมถะ อยู่
แบบเรียบง่าย อยู่ตามมีตามเกิด ในสมัยพุทธกาลไม่มกี ฏุ วิ หิ าร พระภิกษุเมือ่ บวชแล้ว
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อยู่ตามโคนไม้บ้าง อยู่ตามถํา้ บ้าง อยู่ตามเรือนร้างบ้าง นี่คอื ทีอ่ ยู่ของพระภิกษุ แต่ต่อมา
เมือ่ ศาสนาได้มคี วามเจริญขึ้น
ก็มศี รัทธาจากญาติโยมมีความปรารถนาทีจ่ ะอํานวย
ความสุขความสะดวกให้กบั พระภิกษุ ก็เลยมีการสร้างกุฏวิ หิ ารถวายให้เป็ นทีอ่ ยู่อาศัย
ถ้ามีศรัทธาสร้างกุฏใิ ห้อยู่ก็อยู่ไป ถ้าไม่มศี รัทธาสร้างก็อย่าไปเรี่ยไรขอเงินขอทอง สร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั ศรัทธาญาติโยมทัง้ หลาย ถึงแม้จะเป็ นผูข้ อ แต่พระพุทธองค์ไม่
ทรงอนุญาตให้ขอกับผู ้ทีไ่ ม่รู้จกั ขอได้กบั ญาติ คือพ่อแม่ พีน่ อ้ ง หรือผู ้ทีป่ วารณาตน
เท่านัน้ ถ้าไม่ได้เป็ นญาติ ไม่ได้ปวารณาตน พระพุทธองค์ทรงห้ามไม่ให้ไปขอ ไม่ให้ไป
เรี่ยไรเงินทอง เพือ่ สร้างโบสถ์ สร้างเจดีย ์ สร้างวัด สร้างกุฏิ เพราะไม่ใช่หน้าทีข่ อง
นักบวช
หน้าทีส่ าํ คัญของนักบวชคือการทําลายกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง การสร้าง
วัด สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร เป็ นหน้าทีร่ องลงมา คือเมือ่ เสร็จจากภารกิจการทําลายกิเลส
แล้ว จึงค่อยมาสร้างศาสนวัตถุๆต่างตามความจําเป็ น ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์
ไม่ได้สร้างวัด สร้างเจดีย ์ ไม่ได้สร้างโบสถ์แม้แต่หลังเดียว เป็ นเรื่องของศรัทธาญาติโยม
ผูใ้ ดมีจติ ศรัทธาอยากจะสร้างกุฏิ สร้างวัดถวายให้กบั พระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ก็ไม่
ทรงห้าม แต่ไม่ส่งเสริมให้พระภิกษุสร้างวัด สร้างโบสถ์ สร้างวิหาร แต่ทรงส่งเสริมสัง่
สอนให้พระภิกษุศึกษาและปฏิบตั อิ ยู่ในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เครื่องมือ
ทําลายกิเลสทีม่ อี ยูใ่ นจิตใจ ผูท้ ย่ี งั มีกเิ ลส ความโลภ โกรธ หลง อยู่ในจิตใจ ถึงแม้จะ
เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน เป็ นมหาเศรษฐี หรือเป็ นอะไรก็ตาม ก็จะหาความสุขในจิตใจไม่ได้
เลย
ผูท้ ป่ี รารถนาความสุขในใจจึงต้องทําลาย ความโลภ โกรธ หลง และสิง่ ทีจ่ ะทําลายได้ก็
คือศีล สมาธิ ปัญญาเท่านัน้ ไม่มใี ครอยู่ในฐานะทีด่ ี ทีพ่ ร้อม ทีจ่ ะทําลายกิเลสได้เท่ากับ
นักบวช เพราะนักบวชไม่มภี ารกิจการงานอย่างอืน่ ไม่ตอ้ งทํามาหากิน เพราะเป็ นผู ้ขอ
ตอนเช้าออกเทีย่ วบิณฑบาตก็ได้อาหารเต็มบาตร จึงไม่มคี วามกังวลกับการทํามาหากิน
มีเวลามากมายทีจ่ ะใช้ในการต่อสูแ้ ละทําลายกิเลส
ผลจากการปฏิบตั คิ อื มรรคผล
นิพพานย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เมือ่ ได้บรรลุธรรมแล้วย่อมเป็ นทีศ่ รัทธาเลือ่ มใส
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ของศรัทธาญาติโยม เป็ นเนื้อนาบุญทีแ่ ท้จริง เพราะเป็ นผูร้ ู้ธรรม รู้จกั เรื่องผิดถูกดีชวั ่
เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องมรรคผลนิพพาน สามารถสังสอนให้
่
ศรัทธาญาติโยมนําไป
ประพฤติปฏิบตั เิ พือ่ ความสุขความเจริญต่อไป
๓. นุ่ งห่มผ้าบังสุกลุ ผ้าบังสุกลุ คือผ้าทีไ่ ด้มาจากกองขยะหรือจากในป่ าช้า เป็ นผ้าทีท่ ้งิ
แล้ว หรือเป็ นผ้าห่อศพ เมือ่ เก็บรวบรวมได้จาํ นวนพอเพียงต่อการทําจีวรผืนใดผืนหนึ่ง
แล้ว จึงเอามาเย็บ เอามาปะ เอามาต่อ แล้วจึงเอาไปซักย้อมสีดว้ ยนํา้ ฝาดให้เป็ นสีกาสาว
พัสตร์ คือสีเหลืองทีพ่ ระภิกษุใช้กนั อยู่ทกุ วันนี้ ในตอนต้นสมัยพุทธกาลไม่มกี ารถวายผ้า
ให้กบั พระ ท่านจึงใช้ผา้ บังสุกลุ กัน ต่อมาศรัทธาญาติโยม มีความศรัทธากันมาก จึงสละ
เงินสละทองซื้อผ้าใหม่ถวายพระ ต่อมามีการถวายจีวรทีต่ ดั เย็บเรียบร้อยแล้ว เดิมทีพระ
ต้องหาเศษผ้ามาปะ มาต่อ มาเย็บ แล้วจึงเอามาซักมาย้อมด้วยตนเอง จึงเรียกว่าบังสุกลุ
จีวร
๔. ฉันยาดองนํ้ ามูตรเน่ า ในสมัยพุทธกาลนิยมใช้ยาดองนํา้ มูตรกัน นํา้ มูตรก็คอื นํา้
ปัสสาวะ ในสมัยก่อนมีการใช้นาํ้ ปัสสาวะดองพวกสมอ ดอง เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดม่ื นํา้
ปัสสาวะดองนี้ เป็ นยารักษาโรคชนิดหนึ่ง แม้ในสมัยปัจจุบนั นี้ ชาวอินเดียก็ยงั นิยมดืม่
นํา้ ปัสสาวะดองกัน การดืม่ นํา้ ปัสสาวะดองนี้เป็ นการรักษาโรคแบบตามมีตามเกิด ไม่
วุน่ วาย ไม่กงั วล กับโรคภัยไข้เจ็บมากจนเกินไป โดยถือหลักของโรคภัยไข้เจ็บว่ามีอยู่ ๓
ชนิดด้วยกัน คือ ๑. โรคที่รกั ษาก็หายไม่รกั ษาก็หาย ๒. โรคที่รกั ษาจึงจะหายไม่รกั ษาก็
จะไม่หาย ๓. โรคที่รกั ษาก็ไม่หาย ไม่รกั ษาก็ไม่หาย มีแต่ตายอย่างเดียว โรคทัง้ ๓
ชนิดนี้เป็ นโรคทีค่ นทุกๆคนจะต้องเจอด้วยกันทัง้ นัน้ ไม่วา่ เศรษฐีหรือยาจก ไม่วา่ หญิงว่า
ชาย
จึงไม่ควรไปกังวลกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้มากจนเกินไป ดูแลเยียวยารักษาตามอัตภาพ
ก็พอแล้ว ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็พกั ผ่อนหลับนอนเสีย วุน่ วายกับการทํามาหากิน วุน่ วายกับ
การเทีย่ วเตร่จนกระทังไม่
่ มเี วลาพักผ่อน ร่างกายก็เลยฟ้ องด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้า
คอยดูแลรักษาร่างกายให้มกี ารพักผ่อนอย่างสมํา่ เสมอแล้ว
โรคภัยไข้เจ็บจะไม่ค่อย
เบียดเบียน ไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับหยูกยามากจนเกินไป มีอะไรก็รกั ษากันไปตามมีตาม
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เกิด ได้อะไรมาก็กนิ ไปใช้ไป ให้ใช้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นกรรมฐาน เป็ นเครื่องเตือนสติ
ให้ตดั อุปาทานในกายนี้เสีย แล้วจะไม่ทกุ ข์กบั เรื่องโรคภัยไขัเจ็บ
คนเราเมือ่ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่ความตาย
นี่เป็ นความตายของร่างกายเท่านัน้ ไม่ใช่ความตายของจิตใจ จิตใจผูค้ รอบครองร่างกาย
นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกาย แต่เนื่องจากจิตใจมีความลุม่
หลง เลยหลงคิดว่าจิตใจเป็ นร่างกาย เวลาร่างกายเป็ นอะไรไปจิตใจก็เกิดความทุกข์เกิด
ความไม่สบายใจขึ้นมา แต่ผูท้ ไ่ี ด้ศึกษาธรรมอย่างถ่องแท้และได้ปฏิบตั ธิ รรมจนบรรลุถงึ
สัจธรรมความจริงระหว่างกายกับใจ จะแยกกายกับใจออกจากกันได้ จะไม่มคี วามวิตก
เกี่ยวกับความเป็ นไปของร่างกายเลย พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกไม่เดือดร้อนกับ
ความเป็ นไปของร่างกายเลย ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็รู้ตามความเป็ นจริงของ
เขา รักษาได้ก็รกั ษาไป รักษาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามสภาพ แต่จติ ใจจะไม่ทกุ ข์กบั ความ
เป็ นไปของร่างกาย นี่แหละคืออานิสงส์ของการได้ศึกษาธรรม ได้ปฏิบตั ธิ รรม เพราะอยู่
เหนือความทุกข์ได้ เพราะว่าความทุกข์เกิดจากความหลง เมือ่ มีแสงสว่างแห่งธรรมแล้ว
ย่อมทําให้ความมืดบอดทีเ่ กิดจากโมหะความหลงสลายไปได้
ธรรมจึงเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ มีความสําคัญอย่างยิง่ ผูท้ เ่ี ข้ามาสู่พระพุทธศาสนาจึง
ไม่ควรมองข้ามศาสนธรรมไป ศาสนธรรมนี่แหละคือแก่นแท้ของศาสนา เป็ นสิง่ ทีจ่ ะทํา
ให้ผูป้ ฏิบตั ิ มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ให้อยู่ปราศจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้
ปวง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้

10

กัณฑ์ท่ี ๕๔

ธุดงค์ ๑๓

๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔
การบวชในพระพุทธศาสนาเพือ่ เป็ นพระภิกษุก็ดี สามเณรก็ดี เป็ นการบวชเพือ่ การศึกษา
และการปฏิบตั ธิ รรม ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้บวชเพือ่ สะสมเงินทอง
วัตถุข ้าวของเพือ่ บํารุงกามสุข บางท่านทีบ่ วชใหม่อาจจะเห็นหลวงพ่อ หลวงตา พระ
เถรานุเถระ พระผูใ้ หญ่บางรูปบางองค์มคี วามเพรียบ พร้อมไปด้วยวัตถุข ้าวของต่างๆที่
บํารุงกามสุข ท่านก็อาจจะคิดว่าเป็ นหน้าทีข่ องพระทีต่ อ้ งแสวงหาสิง่ เหล่านี้ คือต้อง
แสวงหาเงินหาทอง เมือ่ ได้เงินได้ทองมาแล้วก็มาปรับปรุงกุฏใิ ห้สวยงาม มีเครื่องอํานวย
ความสุข ความสะดวกอย่างครบครัน มีทงั้ เครื่องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น โทรศัพท์ โทรทัศน์
วิทยุ ฯลฯ
แต่สง่ิ เหล่านี้
ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
ผูท้ ม่ี าบวชในพระพุทธศาสนา
แสวงหากัน สิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอนให้
่
แสวงหาคือมรรคผลนิพพาน ด้วยการชําระ
จิตใจให้สะอาดหมดจด ละความโลภ ละความโกรธ ละความหลง พระพุทธองค์จงึ ได้
มอบภารกิจหรือธุระให้กบั ผูบ้ วชอยู่ ๒ ธุระด้วยกันคือ คันถธุระ และ วิปสั สนาธุระ
คันถธุระคือการศึกษาพระธรรมคําสอน ทีจ่ ารึกอยู่ในพระไตรปิ ฎก หรือศึกษาจากครูบา
อาจารย์พระสุปฏิปนั โน ผูม้ คี วามเจริญในธรรมทัง้ หลาย เรียกว่าการศึกษาพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า ต้องศึกษาให้รู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
บรรพชิตนักบวช
ทําอะไรกัน ศึกษาพระพุทธประวัตคิ วามเป็ นมาของพระพุทธเจ้า ศึกษาความเป็ นมาของ
พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย เพือ่ จะได้เอาไว้เป็ นแบบฉบับ เป็ นเยีย่ งอย่าง เอาวิถชี วี ติ การ
ดําเนินของท่านมาเป็ นตัวอย่าง เป็ นแม่พมิ พ์ ท่านอยู่อย่างไร ท่านประพฤติปฏิบตั อิ ย่างไร
ก็นอ้ มมาประพฤติปฏิบตั ิ พร้อมกับการศึกษาพระธรรมวินยั บทบัญญัตขิ ้อห้ามต่างๆ
สําหรับพระภิกษุสามเณร
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เมือ่ บวชแล้วต้องอยู่ในกรอบของพระธรรมวินยั ไม่ดาํ เนินชีวติ แบบฆราวาส เพราะ
ฆราวาสกับนักบวชมีความแตกต่างกัน นักบวชมีจติ ใจทีส่ ูงกว่าฆราวาส จึงต้องมีความ
สํารวม มีความสงบ กาย วาจา ใจ ทุกกิริยาอาการเคลือ่ นไหวต้องเป็ นไปด้วยความ
สวยงาม เห็นแล้วเกิดความเลือ่ มใสศรัทธา ไม่ใช่เป็ นกิริยาอาการทีส่ ร้างความเสือ่ ม
ศรัทธาให้แก่ผูพ้ บเห็นทัง้ หลาย หน้าทีข่ องผูบ้ วชในเบื้องต้นคือการศึกษาพระธรรมวินยั
ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วจึงนําเอาไปประพฤติปฏิบตั ิ
วิปสั สนาธุระ คือการนําเอาพระธรรมคําสอนทีไ่ ด้ศึกษาเล่าเรียนจากในพระไตรปิ ฎกก็ดี
หรือจากครูบาอาจารย์ก็ดี มาประพฤติปฏิบตั ิ ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง
กิเลสเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลายให้หมดไปจากจิตจากใจ คําว่าภิกษุแปลว่าเป็ นผูท้ าํ ลาย
กิเลส เป็ นผูท้ าํ ลายความโลภ ความโกรธ และความหลง วิปสั สนาธุระก็คอื การทําลาย
ความโลภ ความโกรธ และความหลงนัน่ เอง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทําลายความโลภ ความ
โกรธ ความหลงก็คอื ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ทาํ ลายกิเลสให้หมด
สิ้นไปจากจิตจากใจ ด้วยการเดินจงกรม นัง่ สมาธิ ถือธุดงค์วตั ร
ธุดงควัตรเปรียบเหมือนกับผงซักฟอก เวลาทีซ่ กั เสื้อผ้า ถ้าซักด้วยนํา้ เฉยๆ พวกคราบ
สกปรกต่างๆจะออกมายากและจะออกมาไม่หมด แต่ถา้ ใช้ผงซักฟอก การซักก็จะง่ายไม่
ต้องขยี้มาก เพราะว่าผงซักฟอกจะช่วยละลายคราบสกปรกต่างๆทีต่ ดิ อยู่กบั เสื้อผ้าให้
หลุดออกมาอย่างง่ายดาย ธุดงควัตรทีม่ อี ยู่ ๑๓ ข้อนี้ก็เปรียบเหมือนกับผงซักฟอกของ
จิตใจ ถ้าประพฤติปฏิบตั โิ ดยการเดินจงกรม นัง่ สมาธิ เจริญศีล สมาธิ ปัญญา โดย
ไม่ได้ถอื ธุดงควัตร จะทําให้กเิ ลสหลุดออกไปจากจิตจากใจยาก แต่ถา้ ได้ปฏิบตั ธิ ุดงค
วัตรด้วยแล้ว การสลายความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดออกไปจากจิตจากใจจะ
ง่ายขึ้น เพราะธุดงค์คอื เครื่องกําจัดกิเลส เป็ นเครื่องส่งเสริมความอยู่แบบมักน้อย
สันโดษ การเป็ นสมณะนักบวชควรอยู่แบบเรียบง่าย ไม่ควรมีทรัพย์สมบัตมิ ากมายซึง่
เป็ นวิสยั ของฆราวาส นักบวชเป็ นผูท้ อ่ี อกจากการครองเรือนแล้ว เป็ นผูท้ ล่ี ะกามสุขแล้ว
จึงไม่ควรมีสง่ิ ต่างๆทีฆ่ ราวาสเขามีกนั เช่นตูเ้ ย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องอํานวย
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ความสุขความสะดวกทัง้ หลาย ควรถือธุดงควัตรแล้วก็อยู่แบบพระพุทธเจ้าและพระอริย
สงฆ์สาวกทัง้ หลาย ท่านปฏิบตั ิ ธุดงควัตรกันทัง้ นัน้
ธุดงควัตรมีอยู่ ๑๓ ข้อด้วยกัน แบ่งไว้เป็ น ๔ หมวด ได้แก่ ๑. หมวดจีวร มี ๒ ข้อ ๒.
หมวดบิณฑบาตมี ๕ ข้อ ๓. หมวดเสนาสนะ มี ๕ ข้อ ๔. หมวดความเพียร มี ๑ ข้อ
รวมกันเป็ น ๑๓ ข้อ
หมวดจีวรมีอยู่ ๒ ข้อ คือ ๑. การถือผ้าบังสุกลุ เป็ นวัตร ๒. การถือผ้า ๓ ผืนเป็ นวัตร
การถือผ้าบังสุกลุ เป็ นวัตรในสมัยพุทธกาล หมายถึงการไปเก็บเศษผ้าทีถ่ ูกทิ้งอยูต่ ามป่ า
ช้า หรือทิ้งอยู่ตามกองขยะ หาสะสมทีละชิ้นสองชิ้นจนพอเย็บต่อให้เป็ นจีวรผืนใดผืน
หนึ่ง แล้วนํามาซักย้อมด้วยนํา้ ฝาด การถือผ้า ๓ ผืนเป็นวัตร หมายถึงความจําเป็ นของ
พระภิกษุเกี่ยวกับการใช้ผา้ นัน้ มีไม่มาก มี ๓ ผืนก็อยู่ได้แล้ว คือสบงผ้านุ่ง จีวรผ้าห่ม
สังฆาฏิ ผ้าสองชัน้ ไว้ห่มกันหนาว มีเท่านี้ก็พอแก่การดํารงชีพของพระภิกษุแล้ว มี
มากกว่านี้ก็เกินความจําเป็ น
หมวดบิณฑบาตมีอยู่ ๕ ข้อ คือ ๑. ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็ นวัตร เป็ นการหาอาหาร
เลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยลําแข้งลําขาของตนเอง
เป็ นสัมมาอาชีพของสมณะนักบวช
ป้ องกันความเกียจคร้านซึง่ เป็ นตัวฉุดรัง้ ไปสู่ความเสือ่ มเสีย ๒. ถือบิณฑบาตไป
ตามลําดับบ้านเป็ นวัตร คือไม่ให้เลือกทีร่ กั มักทีช่ งั ไม่ให้เลือกบิณฑบาตเฉพาะบ้านนัน้
บ้านนี้ ๓. ถือการฉันอาหารในบาตรเป็นวัตร คือการใช้บาตรเป็ นภาชนะใส่อาหารทีไ่ ด้มา
จากบิณฑบาต ไม่ใช้ภาชนะอืน่ เช่น จาน ชาม ให้เอาอาหารคาวหวานทัง้ หลายใส่ไว้ใน
บาตร ข้าวก็ใส่ไปในบาตร กับข้าวกับปลาก็ใส่ไปในบาตร ของหวาน ผลไม้ก็ใส่ไปใน
บาตร เรียกว่าการฉันในบาตร ๔. ถือการฉันมื้อเดียวเป็ นวัตร ร่างกายเปรียบเหมือนกับ
รถยนต์ รถยนต์ตอ้ งมีนาํ้ มัน เวลาเติมนํา้ มันก็เติมกันทีเดียวให้เต็มถังไปเลย ไม่ตอ้ งมา
เสียเวลาเติมหลายหนหลายครัง้ ไม่เติมทีละครึ่งถัง ถ้าเติมทีละครึ่งถัง วันหนึ่งก็ตอ้ งเติม
๒ ครัง้ เช่นเดียวกับร่างกาย ท้องก็เปรียบเหมือนกับถังนํา้ มัน ถ้าเติมอาหารให้เต็มท้อง
ครัง้ เดียวก็อยู่ได้ถงึ วันรุ่งขึ้น ไม่มปี ญั หาอะไร การฉันมื้อเดียว เป็ นการตัดภาระเกี่ยวกับ
เรื่องการขบการฉัน ไม่ให้เสียเวลาไปกับการฉันมากจนเกินความจําเป็ น ๕. ถือการไม่รบั
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อาหารเพิ่มหลังจากบิณฑบาตกลับมาที่วดั แล้วเป็ นวัตร
บิณฑบาตเท่านัน้ จะไม่รบั อาหารทีญ
่ าติโยมนํามาถวายทีว่ ดั

คือรับแต่อาหารทีไ่ ด้จาก

หมวดเสนาสนะมีอยู่ ๕ ข้อ ได้แก่ ๑. ถือการอยู่ป่าเป็ นวัตร จะอยู่แต่ในป่ า ไม่อยู่ตาม
บ้านตามเมือง มีกฏุ อิ ยู่ในป่ าทีห่ ่างไกลจากบ้านเรือน ๒. ถือการอยู่โคนไม้เป็ นวัตร คือไม่
อยู่ในทีม่ งุ ทีบ่ งั เช่นกุฏิ ศาลา วิหาร อยู่แต่ตามโคนไม้ ใช้กลดไว้หลบแดดหลบฝน ใช้มงุ ้
ไว้กันยุงและแมลง ๓. ถือการอยู่ป่าช้าเป็ นวัตร เพราะป่ าช้าเป็ นสถานทีส่ งบสงัด ไม่มคี น
เข้าไปเล่นไปเทีย่ วกัน เป็ นทีเ่ หมาะแก่การเจริญสมณธรรม เหมาะแก่การบําเพ็ญสมาธิ
เจริญวิปสั สนา เหมาะกับการฆ่ากิเลส ๔. ถือการอยู่กลางแจ้งเป็ นวัตร ๕.ถือการอยู่
ตามที่เขาจัดให้อยู่เป็ นวัตร ไปอยู่วดั ไหน เจ้าหน้าทีข่ องทางวัดจัดกุฏใิ ห้อยู่หลังไหน ก็
อยู่หลังนัน้ ไม่เลือก ไม่ขอย้ายไปอยู่หลังใหม่ เอาตามมีตามเกิด
หมวดความเพียรมีอยู่ ๑ ข้อ คือ ถืออิริยาบถ ๓ เป็ นวัตร จะเดิน ยืน นัง่ เท่านัน้ จะไม่
นอน จะไม่เอนหลัง จะไม่ยอมเสียเวลากับการหลับนอน จะทําแต่ความเพียรใน ๓
อิริยาบถ คือ ยืน เดิน นัง่ ถ้าจะหลับก็ให้หลับอยู่ใน ๓ อิริยาบถนี้เท่านัน้
นี่คอื ธุดงควัตร ๑๓ ข้อทีพ่ ระพุทธองค์ทรงมอบไว้ให้กบั นักปฏิบตั ธิ รรมผูร้ กั ความมัก
น้อยสันโดษ ปรารถนาทีจ่ ะทําลายความโลภ โกรธ หลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ผูท้ ่ี
น้อมเอาธุดงควัตรเหล่านี้มาปฏิบตั จิ ะบรรลุเห็นธรรมได้อย่างรวดเร็ว อย่างในวัดนี้ก็มี
การปฏิบตั ธิ ุดงควัตรอยู่ ๔ ข้อด้วยกัน คือ ๑. ถือบิณฑบาตเป็ นวัตร ๒. ถือบิณฑบาต
ตามลําดับบ้านเป็ นวัตร ๓. ถือฉันในบาตรเป็ นวัตร ๔. ถือฉันมื้อเดียวเป็ นวัตร เป็ น
ธุดงควัตรทีใ่ ช้ปฏิบตั ใิ นวัดนี้มาตัง้ แต่เริ่มแรกของการสร้างวัดนี้ เพราะเป็ นเจตนารมณ์
ของผูท้ ถ่ี วายทีด่ นิ สร้างวัดให้กบั สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช และก็เป็ น
เจตนารมณ์ของสมเด็จพระสังฆราชด้วยทีจ่ ะให้วดั นี้เป็ นวัดปฏิบตั ิ มีการปฏิบตั ศิ ีล สมาธิ
ปัญญา เดินจงกรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา และการปฏิบตั ธิ ุดงควัตรต่างๆ เวลาทีญ
่ าติ
โยมมาทีว่ ดั นี้จะเห็นว่ามีการขบฉันทีแ่ ปลกไปจากวัดอืน่ ๆ ทีว่ ดั นี้อาหารคาวหวานจะใส่ไป
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ในบาตร ฉันในบาตร ฉันเพียงมื้อเดียว วัดนี้ไม่มกี ารฉันเพล มีแต่ฉนั เช้าเท่านัน้
หลังจากเวลานี้ไปแล้วถ้าญาติโยมมาก็จะไม่มพี ระรับประเคนอาหาร
นี่คอื พระธรรมคําสอน
ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบให้กบั ผูท้ ม่ี จี ติ ศรัทธามาบวชใน
พระพุทธศาสนา เป็ นธุระหน้าทีข่ องผู ้บวชจะพึงศึกษา พึงปฏิบตั ิ จุดมุง่ หมายของการ
บวชก็เพือ่ ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง ซึง่ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ จิตใจสะอาดหมดจด สิ้น
จากความโลภ โกรธ หลง ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ปฏิบตั กิ นั
มา ท่านเหล่านี้เป็ นบุคคลทีไ่ ด้บรรลุถงึ จุดสูงสุดของชีวติ ของจิต ของธรรม ได้ถงึ
ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง เป็ นผูส้ ร้างความศรัทธาเลือ่ มใสให้กบั บุคคลต่างๆ ทีไ่ ด้
พบได้เห็น ได้ยนิ ได้ฟงั แม้ชีวติ ของท่านจะได้ส้นิ ไปแล้วถึง ๒๕๐๐ กว่าปี ก็ตาม แต่
พระคุณของท่าน กิตติศพั ท์คุณงามความดีของท่าน ยังขจรขจายอยู่ในโลกนี้ ผูใ้ ดได้ยนิ
ได้ฟงั ก็อดทีจ่ ะเกิดความเลือ่ มใสศรัทธาไม่ได้ ทําให้อยากบวช อยากปฏิบตั เิ หมือนกับ
ท่านเหล่านัน้
จึงขอฝากธุระของนักบวชทัง้ ๒ อย่างคือ คันถธุระ และ วิปสั สนาธุระ ให้กบั ท่านทีบ่ วช
ในพระพุทธศาสนา ขอให้ท่านจงตระหนักในหน้าทีข่ องท่านว่ามีอะไรบ้าง แล้วปฏิบตั ิ
หน้าทีน่ นั้ ๆด้วย ศรัทธาความเชื่อ วิริยะความพากเพียร ขันติความอดทน สติ สมาธิ
ปัญญา แล้วสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามทัง้ หลายย่อมเป็ นของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควร
แก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๕๕

องค์ประกอบของพระศาสนา
๑ เมษายน ๒๕๔๔

ร่างกายของคนเรานี้มสี ่วนประกอบ มีอวัยวะน้อยใหญ่อยู่หลายส่วน หลายชิ้นด้วยกัน
รวมกันคร่าวๆ เรียกว่าอาการ ๓๒ เป็ นองค์ประกอบของร่างกายทําหน้าทีต่ ่างกันไป มี
ความสําคัญมากน้อยต่างกันไป อวัยวะทัง้ ๓๒ นี้ มีไว้เพือ่ พยุงให้ชวี ติ ดําเนินไปได้ ถ้า
ขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปร่างกายก็จะพิกลพิการไปถ้าเป็ นส่วนทีไ่ ม่สาํ คัญ ถ้าเป็ น
ส่วนทีส่ าํ คัญก็อาจจะต้องถึงกับเสียชีวติ ไป ฉันใด พระพุทธศาสนาก็เปรียบเหมือนกับ
ร่างกาย
พระพุทธศาสนาก็มอี งค์ประกอบต่างๆ
ทีเ่ ป็ นเครื่องช่วยสนับสนุนให้
พระพุทธศาสนาดํารงอยู่คู่กบั ชาวพุทธ ถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้ว ศาสนาจะไม่
สมบูรณ์ เป็ นศาสนาพิกลพิการไป ถ้าขาดส่วนสําคัญทีส่ ุดไป ศาสนาก็ตอ้ งสูญสลายหมด
ไป
ชาวพุทธผูม้ คี วามศรัทธาเลือ่ มใส จึงควรศึกษาองค์ประกอบของพระศาสนาว่ามีอะไรบ้าง
และควรจะทําอย่างไรเพือ่ จะได้ทาํ นุบาํ รุงรักษาพระพุทธศาสนา ให้อยู่ไปนานแสนนาน
เหมือนกับร่างกายทีเ่ ราต้องคอยดูแลอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้อยู่ในสภาพทีด่ ี ให้อยู่ไป
นานๆ เพราะเราต้องการมีชวี ติ ยืนยาวนาน เรื่องของพระศาสนาก็เช่นกัน เราต้องช่วยกัน
ดูแลรักษาองค์ประกอบต่างๆของพระพุทธศาสนาให้มอี ยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ และทําหน้าที่
ไปตามปกติ ศาสนาจะได้อยู่คู่กบั ชาวพุทธไปอีกยาวนาน เป็ นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็ นทีพ่ ง่ึ
ของชีวติ จิตใจ เพราะว่าศาสนาเป็ นเหมือนกับอาหารของจิตใจ ถ้าจิตใจไม่มศี าสนาคอย
ดูแลรักษาแล้ว จิตใจจะเป็ นจิตใจทีม่ แี ต่ความทุกข์ มีแต่ความมืดบอดครอบงํา จะหา
ความสุขไม่ได้เลย
ชาวพุทธในฐานะเป็ นเจ้าของพระพุทธศาสนา จึงต้องคอยดูแลรักษาพระพุทธศาสนา ใน
เบื้องต้นด้วยการศึกษาองค์ประกอบของพระพุทธศาสนา ซึง่ มีอยู่ ๔ ประการด้วยกัน คือ
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๑. ศาสนธรรม ๒. ศาสนบุคคล ๓. ศาสนวัตถุ ๔. ศาสนพิธี ถ้ามีองค์ประกอบทัง้ ๔
ครบถ้วนบริบูรณ์ ศาสนาก็จะดําเนินไปได้อย่างปกติ ทําหน้าทีข่ องศาสนาได้อย่างปกติ
คือเป็ นแสงสว่างนําทางให้กบั ชีวติ ทําให้ผูเ้ ดินตามมีแต่ความสุขความเจริญ มีแต่ความ
สงบร่มเย็น เป็ นสิริมงคล
ศาสนธรรมเป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ุด เป็ นหัวใจของพระศาสนา เพราะศาสนธรรม
เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนํามาสังสอนพวกเรา
่
ถ้า
เป็ นพุทธศาสนิกชนแต่ไม่รู้จกั ศาสนธรรม ไม่รู้จกั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ต้อง
ถือว่ายังอยู่ห่างไกลจากพระศาสนามาก ถึงแม้จะได้เกาะชายจีวรของพระพุทธเจ้าก็ตาม
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็ นเหมือนกับทัพพีในหม้อแกง ทัพพีย่อมไม่รู้วา่ เป็ นแกงจืด
หรือแกงเผ็ด ไม่เหมือนกับลิ้น มีอะไรมาแตะลิ้นเพียงนิดเดียว ย่อมรู้ทนั ทีวา่ เป็ นรสอะไร
ชาวพุทธจึงควรเป็ นเหมือนลิ้นไม่ใช่เป็ นแบบทัพพีในหม้อแกง อย่าทําเป็ นไม่รู้ไม่ช้ วี า่
พระพุทธเจ้าสังสอนอะไรเลย
่
เพราะจะเป็ นเหมือนคนตาบอด หัวใจของพระศาสนาก็คอื
พระธรรมคําสอน เป็ นเหมือนแผนที่ ชี้ทางไปสู่ขมุ ทรัพย์อนั ลํา้ ค่าอย่างยิง่ คือ สวรรค์
มรรค ผล นิ พพาน เป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนปรารถนากัน ถ้าไม่ศึกษาแผนทีก่ ็จะหลงทาง ไปไม่
ถึงจุดหมายปลายทาง แทนทีจ่ ะไปสวรรค์ มรรค ผล นิพพาน ก็กลับไปนรกเสีย ทัง้ นี้
ทัง้ นัน้ ก็เป็ นเพราะว่าไม่มศี าสนธรรมอยู่ภายในจิตใจ ศาสนธรรมจึงเป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งเข้าหา
อยู่อย่างสมํา่ เสมอ ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาวัดทุกๆวันพระหรือทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์ ก็
เป็ นการเข้าหาศาสนธรรม เพราะเมือ่ มาวัดแล้วก็จะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ได้ยนิ การเทศนาว่า
กล่าวสังสอนตั
่
กเตือนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ทัง้ เรื่องทีด่ แี ละเรื่องทีไ่ ม่ดี ทัง้ เรื่องทีเ่ ป็ น
เหตุและเรื่องทีเ่ ป็ นผล เมือ่ ทราบแล้วนําเอาไปประพฤติปฏิบตั ติ าม ผลทีด่ งี ามก็จะเกิด
ตามขึ้นมา
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาํ ความดี เราก็ตอ้ งทําความดีกนั ท่านสอนให้ละความชัว่ ละ
บาปทัง้ หลาย เราก็ตอ้ งละความชัว่ ละบาปทัง้ หลาย ท่านสอนให้ชาํ ระจิตใจให้สะอาด คือ
ละความโลภ ความโกรธ ความหลง เราก็ตอ้ งละความโลภ ละความโกรธ ละความหลง
จงมองเห็นความโลภ ความโกรธ ความหลงเหมือนกับขยะมูลฝอย เวลาเดินไปตามถนน
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เห็นกองขยะเราจะไม่ค่อยอยากเข้าใกล้เพราะรู้วา่ มีแต่กลิน่ เหม็น มีแต่ของไม่ดที ท่ี ้งิ แล้ว
ฉันใด ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็เช่นกัน เปรียบเหมือนขยะมูลฝอย อย่าไป
สะสม อย่าไปส่งเสริม เวลาเกิดความโลภขึ้นมาต้องดับให้ได้ อย่าไปตามใจกิเลส เกิด
ความโกรธขึ้นมาก็ตอ้ งดับให้ได้ อย่าไปโกรธตาม เกิดความหลงขึ้นมาก็อย่าหลงตาม
ต้องใช้สติตอ้ งใช้ปญั ญา อย่าเห็นว่าดีงามไปหมด เวลาเห็นอะไรใหม่ๆ เห็นปุ๊ บ ถูกใจปั๊บ
ก็ตอ้ งเอาให้ได้ นี่คอื ความหลงแล้ว พอได้มาไม่นานก็เบือ่ แล้ว แสดงว่าไม่ใช่เป็ นของดี
จริง
ถ้าของดีจริงแล้วจะต้องไม่เบือ่ เช่นบุญกุศล เมือ่ ทําแล้วไม่เกิดความเบือ่ หน่ายเลย
ทําบุญเท่าไร ก็จะมีความสุขเท่านัน้ ยิง่ ทํามากเท่าไรก็จะยิง่ มีความสุขมากขึ้นไป มี
ความสุขภายในจิตใจ ก็จะไม่มคี วามเบือ่ หน่าย เพราะเป็ นของจริงของแท้ ของดีจริงๆ
แต่ถา้ เป็ นของต่างๆในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็ น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หรือ บุคคลต่างๆ จะ
เบือ่ ได้เพราะไม่ใช่ของดีจริง ดีเพราะหลง เห็นเขาแล้วเกิดชอบเขาขึ้นมา ก็เลยอยู่กบั เขา
แต่งงานกับเขา พออยู่ไปพักหนึ่งก็เบือ่ เขา ความชอบหมดไป ความเบือ่ ความชังมาแทนที่
เขากลับไม่ดจี ริงอย่างทีค่ ดิ คิดว่าเขาจะรักเมตตา ดีกบั เรา พูดดีกบั เรา ทําดีกบั เรา แต่
พอไปอยู่กบั เขาได้สกั พักหนึ่ง ธาตุแท้ของเขาทีซ่ ่อนอยู่ภายในจิตใจก็โผล่ออกมา แทนที่
จะพูดดีก็พูดไม่ดี แทนทีจ่ ะกระทําดีก็กระทําไม่ดี นี่เป็ นเพราะว่าไม่มปี ญั ญา ไม่ใช้ปญั ญา
พอเห็นชอบอะไรก็คว้าเข้ามา เห็นปลาก็คว้าเข้าใส่ปากเลย ไม่สนใจว่าจะมีกา้ งอยู่ในปลา
หรือเปล่า เคี้ยวเข้าไปก้างมันก็ตาํ คอ เพราะทําไปด้วยความหลง ทําไปด้วยความมืดบอด
นัน่ เอง
แต่ถา้ ใช้ปญั ญาตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้วจะรู้
่
วา่
ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทเ่ี ป็ น
ความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่มอี ะไรเป็ นสิง่ ทีถ่ าวรทีแ่ ท้จริง ไม่มอี ะไรทีจ่ ะเป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของ
เรา ไม่มอี ะไรอยู่คงเส้นคงวา คนทีเ่ คยดีกบั เรา ใช่วา่ จะดีกบั เราไปตลอด เขาต้องมีการ
เปลีย่ นแปลงไม่คงเส้นคงวา สมบัตติ ่างๆทีเ่ ราได้มาก็ใช่วา่ จะอยู่กบั เราไปตลอด สักวัน
หนึ่งก็ตอ้ งสูญไป ต้องหมดไป จึงต้องทําความเข้าใจว่าความโลภ ความโกรธ ความหลง
เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งตัด ต้องละให้ได้ เพราะความโลภ โกรธ หลง เป็ นกิเลส เป็ นเครื่องเศร้า
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หมอง ผูใ้ ดมีโลภ โกรธ หลงมากน้อยแค่ไหน ก็จะมีแต่ความเศร้าหมองมากน้อยเท่านัน้
ในจิตใจ ถ้ามีนอ้ ยความเศร้าหมองก็มนี อ้ ย ถ้ามีมากความเศร้าหมองก็มมี าก ถ้าไม่มเี ลย
ก็ไม่ความเศร้าหมองเลย
เราปรารถนาอะไรกัน เราปรารถนาความสุข ไม่มคี วามเศร้าหมองอยู่ภายในจิตใจของเรา
ไม่ใช่หรือ ถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล้วเราก็ตอ้ งละความโลภ ความโกรธ ความหลง ต้องทําลาย
ด้วยสติดว้ ยปัญญา พยายามดูใจเราอยู่เสมอ ถามตัวเองว่าขณะนี้เรากําลังโลภอยู่หรือ
เปล่า เรากําลังโกรธอยู่หรือเปล่า เรากําลังหลงอยู่กบั อะไรหรือเปล่า ถ้าเราโลภ เราโกรธ
เราหลง จงเลิกมันเสีย จงตัดมันเสีย อยู่คนเดียวก็มคี วามสุขได้ ดูพระพุทธเจ้าเป็ น
ตัวอย่าง พระองค์ทรงเป็ นถึงพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ยงั สละพระราช
สมบัตไิ ด้ แล้วไปอยู่แบบขอทาน เป็ นสมณะแสวงหาความหลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ
ตาย วันหนึ่งๆต้องถือบาตรเข้าไปในหมูบ่ ้านขอข้าวเขากิน ต้องนอนตามโคนไม้ นอนตาม
ถํา้ สุดแท้แต่จะหาทีไ่ ด้ แต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่าในสมัยทีท่ ่านอยู่ในพระราชวัง
เพราะว่าจิตใจของท่านได้ละหมดแล้วซึง่ ความโลภ ความโกรธ และความหลงนัน่ เอง ถ้า
พวกเราปรารถนาความสุขทีแ่ ท้จริงแล้วละก็อย่าลืมเรื่องเหล่านี้เป็ นอันขาด
ถามตัวเองว่ามีความสุขเต็มทีห่ รือยัง ทัง้ ๆทีม่ ขี ้าวของเงินทองสิง่ ของเยอะแยะไปหมด ถ้า
ยังไม่มคี วามสุขก็เพราะว่าข้าวของเงินทองไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะนําความสุขมาให้กบั เรา สิง่ ที่
จะนําความสุขมาให้กบั เรา ต้องเป็ นการตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกไปจาก
จิตจากใจของเรา
นี่แหละคือศาสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทีเ่ ป็ นองค์ประกอบ
สําคัญของพระพุทธศาสนา
ศาสนาจะอยู่คู่กบั เราไปได้ตลอดก็ต่อเมือ่ เราชาวพุทธ
ขวนขวายศึกษาประพฤติปฏิบตั ิ และถ่ายทอดศาสนธรรมไปสู่ลูกหลานของเราต่อไป ถ้า
ไม่ศึกษา ไม่ประพฤติปฏิบตั คิ าํ สอน ถึงแม้จะมีอยู่ในพระคัมภีร์ แต่ก็เป็ นแค่ตวั หนังสือ
ซึง่ ต่อไปก็จะไม่มใี ครรู้จกั ไม่มใี ครเข้าใจ อ่านแล้วก็ไม่รู้เรื่อง เพราะไม่มใี ครชี้แจงอธิบาย
ให้เข้าใจได้ แต่ถา้ มีการศึกษาและปฏิบตั แิ ล้วก็จะเข้าใจในคําสอนเหล่านี้ สามารถชี้แจง
สามารถถ่ายทอดให้กบั อนุชนรุ่นหลังได้ พวกเราจึงต้องดูแลรักษาศาสนธรรมไว้ให้ดี ถือ
เป็ นหัวใจของศาสนาเลย ไม่มอี ย่างอืน่ ยังไม่เป็ นไร ไม่มศี าสนวัตถุ ไม่มศี าสนพิธี ยังไม่
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เป็ นไร ศาสนวัตถุ ศาสนาพิธีเป็ นเพียงส่วนประกอบเหมือน ผม ขน เล็บ ฟัน โกนผมทิ้ง
ไปเราก็ยงั ไม่ตาย ตัดเล็บทิ้งไปเราก็ยงั ไม่ตาย ไม่มฟี นั ก็ยงั ไม่เป็ นไร ยังใส่ฟนั ปลอมได้
แต่ถา้ ไม่มหี วั ใจแล้วร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้ ไม่มมี นั สมองร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้ ฉันใด พระ
ศาสนาก็เช่นกัน ถ้าไม่มศี าสนธรรมแล้วพระพุทธศาสนาก็เป็ นแต่ศาสนาทีม่ แี ต่ช่อื เป็ น
ร่างกายทีไ่ ม่มวี ญิ ญาณ
ศาสนบุคคล เป็ นองค์ประกอบที่ ๒ ของพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มศี าสนาบุคคลแล้ว
ศาสนาก็เกิดขึ้นมาและตัง้ อยู่ไม่ได้ เพราะศาสนบุคคลเป็ นผูท้ าํ ให้มศี าสนาขึ้นมา เริ่มจาก
การตรัสรู้และการประกาศพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงปฏิบตั ิ
ธรรมจนตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา เป็ นผู ้สิ้น
กิเลส นี่คอื ศาสนบุคคล ศาสนบุคคลนี้แบ่งได้เป็ น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ บรรพชิตนักบวช
และ คฤหัสถ์ผูค้ รองเรือน รวมกันเรียกว่าพุทธบริษทั ทําหน้าที่ ต่างกัน บรรพชิตนักบวช
มีหน้าทีศ่ ึกษาประพฤติปฏิบตั แิ ละเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ส่วนฆราวาสญาติโยมมีหน้าทีด่ ูแลสนับสนุนบรรพชิตนักบวชทัง้ หลาย ให้ดาํ รงชีพอยู่ได้
ด้วยปัจจัยสี่ รู้จกั การทํานุบาํ รุงบรรพชิตนักบวช รู้วา่ สิง่ ไหนเป็ นคุณเป็ นประโยชน์ รู้วา่ สิง่
ไหนเป็ นโทษ เช่นไม่ควรถวายสุรายาเมาหรือเงินทองไว้ใช้ส่วนตัวโดยทีไ่ ม่มเี หตุจาํ เป็ น
ถ้ามีเหตุจาํ เป็ นก็ถวายไปตามกรณี
ถ้าไม่จาํ เป็ นแล้วพระพุทธองค์ไม่ปรารถนาให้
พระสงฆ์องค์เจ้ามีเงินมีทองมากมาย ไม่ตอ้ งการให้พระรวยเงินรวยทอง แต่ตอ้ งการให้
พระรวยธรรมะ รวยบุญ รวยกุศล จะได้เอาบุญเอากุศล เอาธรรมะมาแจกจ่ายให้กับ
ญาติโยม เพราะญาติโยมมีเงินมีทองแต่ไม่มธี รรมะ ถ้าญาติโยมเอาเงินเอาทองไปให้พระ
พระท่านก็จะมีแต่เงิน จะไม่มธี รรมะ ไม่มบี ญ
ุ ไม่มกี ศุ ล ท่านก็ไม่สามารถเอาธรรมะ เอา
บุญ เอากุศล มาแจกจ่ายให้กบั ญาติโยมได้ ญาติโยมก็จะมีแต่เงินแต่จะไม่มคี วามสุขกัน
เพราะความสุขนัน้ ไม่ได้อยู่ทเ่ี งินทีท่ อง แต่อยู่ทธ่ี รรมะ อยู่ทบ่ี ญ
ุ ทีก่ ศุ ล
จึงต้องแยกหน้าทีก่ นั เป็ นพระก็ตอ้ งขวนขวายศึกษาประพฤติปฏิบตั ธิ รรม สร้างบุญสร้าง
กุศล เมือ่ ได้บญ
ุ ได้กศุ ลได้ธรรมะแล้วก็เอามาแจกจ่ายให้กบั ญาติโยม ส่วนญาติโยมนัน้ ก็
ให้ทาํ มาหากินด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต อยู่ในกรอบของศีลธรรม เมือ่ มีเงินมีทองเหลือใช้
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ก็เอามาทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา มาดูแลพระเณรให้สามารถประพฤติปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ท่านได้ แล้วก็รบั การอบรมสังสอนจากท่
่
าน เพือ่ จะได้รบั เอาธรรมะทีท่ ่านรู้ท่านเห็นนัน้ มา
ใช้เป็ นประโยชน์กบั ชีวติ มีความร่มเย็นเป็ นสุข ไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน ถ้าไม่มี
ธรรมะแล้วกิเลสจะมีพลังมาก จะทําให้เราเข่นฆ่าฟันกัน ทําลายล้างกัน สาเหตุทค่ี นใน
สังคมวุน่ วายกันก็เพราะขาดธรรมะนัน่ เอง ขาดบุญ ขาดกุศล มีแต่กเิ ลส มีแต่ความโลภ
ความโกรธ ความหลง เมือ่ สิง่ เหล่านี้มอี ยู่มากๆ แล้วก็ตอ้ งไหลล้นออกมาทางกาย ทาง
วาจา ด้วยการฆ่ากัน ด้วยการลักทรัพย์ ด้วยการประพฤติผดิ ประเวณี ด้วยการโกหก
หลอกลวง แต่ถา้ คนในสังคมมีธรรมะแล้ว ก็จะอยู่กนั ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข เพราะมี
ความเมตตากรุณาต่อกันและกัน
วิธีทจ่ี ะทําบุญให้ได้บญ
ุ มาก นัน้ จะทําอย่างไร ท่านสอนว่าให้ทาํ แบบเวลาไปส้วม ถ้าไป
ส้วมตามวัดจะมีหลายห้องด้วยกัน เราก็ตอ้ งเลือกห้องทีส่ ะอาด ถ้าห้องไม่สะอาดเราก็ไม่
อยากเข้าไปใช้ เราต้องการเข้าไปใช้ในห้องทีส่ ะอาด เมือ่ ใช้สว้ มเสร็จแล้วเราก็ออกจาก
ส้วมไป ไม่สนใจว่าใครจะมาทําอะไรกับสิง่ ทีเ่ ราทิ้งไว้ในห้องส้วมนัน้ การทําบุญก็เช่นกัน
เวลาทําบุญท่านสอนให้เลือกคนทีเ่ ราทําด้วย เหมือนกับเราเลือกห้องส้วม เลือกคนดีอย่า
ไปเลือกคนทีไ่ ม่ดี ถ้าเลือกคนไม่ดกี ็เท่ากับส่งเสริมให้เขาทําชัว่ ขึ้นไปอีก ถ้าทําบุญกับคน
ดี ก็เท่ากับส่งเสริมให้เขาทําความดีเพิม่ ต่อไปอีก พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทําบุญทีไ่ ด้
กุศลมากทีส่ ุดก็คอื ทําบุญกับพระพุทธเจ้า รองลงมาก็คอื พระปัจเจกพุทธเจ้า รองลงมาก็
คือพระอรหันต์ พระอริยเจ้าขัน้ ต่างๆ จนถึงพระธรรมดาทีม่ ศี ีลมีธรรม แล้วจึงค่อยมาถึง
คนธรรมดาทีม่ ศี ีลมีธรรม
ลงไปถึงเดรัจฉาน
ทําบุญกับบุคคลเหล่านี้จะได้รับ
ผลประโยชน์แตกต่างกันไป ทํากับคนดีมากๆ ผลประโยชน์ก็ได้มาก ทํากับคนไม่ดี
ผลประโยชน์ไม่มี มีแต่โทษ
เวลาทําบุญจึงต้องใช้ปญั ญาแยกแยะ ทําไปแล้วก็ขอให้ตดั ใจเสียเหมือนกับเวลาเข้าห้อง
ส้วม เข้าไปถ่ายแล้วเราก็ไม่กงั วลว่าใครจะไปเอาของทีเ่ ราถ่ายทิ้งไว้ไปทําอะไร ของทีเ่ รา
ให้เขาไปแล้วเราก็ไม่ตอ้ งไปกังวล ไปคิด ไปห่วง ไม่ยดึ ถือว่ายังเป็ นของๆเรา อย่าไปคิด
ว่าเราให้ท่านไปแล้วทําไมท่านไม่เอาไปใช้ ทําไมท่านเอาไปให้คนอืน่ อย่างนี้เป็ นต้น ถ้าเรา
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ไปคิดอย่างนี้บญ
ุ ทีเ่ ราทําไว้ก็หมดไป เพราะว่าเราไม่ได้ให้ เรายังยึดอยู่ในใจอยู่ เรายังถือ
เป็ นเจ้าของอยู่ เราให้ท่าน ท่านต้องฉันให้เรา ถ้าท่านไม่ฉนั ให้เราแล้วเราก็โกรธท่าน หรือ
ไม่อย่างนัน้ ก็เสียใจน้อยอกน้อยใจ
นี่เป็ นกิเลสต่างหาก เป็ นความทุกข์ เป็ นบาปอยู่ข ้างในใจของเรา แต่ถา้ เราทําไปแล้ว ท่าน
จะให้ใครก็สุดแท้แต่ท่าน เราหมดหน้าทีข่ องเราแล้ว ของทีเ่ ราให้มนั ไม่ได้เป็ นของๆเรา
แล้ว ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็สบายใจ เราก็มคี วามสุข บุญก็คอื ความสุขนัน่ เอง ดังนัน้ ถ้า
อยากจะทําบุญให้ได้บญ
ุ มากๆ ก็ตอ้ งทําอย่างทีเ่ วลาเราไปเข้าส้วม ก่อนจะเข้าไปก็ดูหอ้ ง
ส้วมทีด่ ที ส่ี ะอาด เมือ่ ใช้เสร็จแล้วเราก็อย่าไปกังวลว่าใครจะเอาของในห้องส้วมทีเ่ ราทิ้งไว้
ไป เขาจะเอาไปใช้ไปทําอะไรก็เรื่องของเขา ไม่ใช่หน้าทีข่ องเรา เราได้ทาํ หน้าทีข่ องเราแล้ว
เราได้ไปถ่ายแล้วเราก็สบาย เราเข้าห้องส้วมแล้วเราก็มคี วามสุขฉันใด การทําบุญก็แบบ
นัน้ แหละ ให้เรารู้จกั ทํา รู้จกั ใช้สติ ใช้ปญั ญา ทําเสร็จแล้วก็อย่าไปกังวลว่าเขาจะเอาไปทํา
อะไร สิง่ ทีเ่ ราจะให้ก็เลือกดูวา่ เป็ นคุณหรือเป็ นโทษ ของทีเ่ ป็ นโทษก็อย่าไปให้ อย่าไปซื้อ
ยาบ้าหรือยาเสพติดของทีเ่ ป็ นโทษเป็ นภัยให้กบั ผูอ้ น่ื ซื้อแต่ของทีม่ คี ุณมีประโยชน์ อย่าง
ทีญ
่ าติโยมมาวัดถวายปัจจัยสี่ จตุปจั จัยไทยทาน มีอาหารบิณฑบาต จีวร เครื่องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค รวมทัง้ การสร้างกุฏวิ หิ ารต่างๆ สิง่ เหล่านี้เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ เพียงแต่วา่
เมือ่ ทําไปแล้วก็ขอให้ปล่อยวาง อย่าไปกังวลว่าเขาจะไปทําอย่างไรต่ออีก
เมือ่ เราให้ไปแล้วก็หมดหน้าทีข่ องเรา เพราะความกังวลก็คอื ความทุกข์นนั ่ เอง ถ้าปล่อย
วางแล้วเราก็สบายใจ นี่คอื เรื่องของศาสนบุคคล เราต้องรู้จกั หน้าทีข่ องเรา เราทําหน้าที่
ของเราให้สมบูรณ์ แล้วศาสนาของเราก็จะดําเนินไปได้เป็ นปกติ แต่ถา้ ศาสนบุคคลมา
ทะเลาะกันตีกนั มีแต่เรื่องมีแต่ราว ศาสนาก็จะอยู่ไม่ได้ พุทธศาสนานัน้ พระพุทธองค์
บอกว่าไม่ได้เสือ่ มจากภายนอก แต่เสือ่ มจากภายใน คือเกิดจากความแตกสามัคคีของ
พุทธบริษทั นัน่ เอง เพราะพุทธบริษทั ไม่ทาํ หน้าทีข่ องกันและกัน เมือ่ พระสงฆ์องค์เจ้าไม่
รักษาศีล ไม่ศึกษาธรรม ไม่ปฏิบตั ธิ รรม ญาติโยมก็เกิดความเสื่อมศรัทธา ไม่มคี วาม
เคารพ เมือ่ สิง่ เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดความแตกแยกกัน แล้วในทีส่ ุดศาสนาก็ตอ้ งหมด
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ไป ดังนัน้ ศาสนบุคคลก็ตอ้ งพยายามทําหน้าทีข่ องตนให้ดที ส่ี ุด
พระพุทธเจ้าทรงได้มอบหมายไว้ให้

ทําตามหน้าทีด่ งั ที่

ศาสนวัตถุนนั้ ก็ควรจะมีไว้พอประมาณ เพราะว่าเป็ นมนุษย์ก็ตอ้ งมีทอ่ี ยู่อาศัย เป็ นพระก็
ต้องมีกฏุ ติ อ้ งมีศาลาไว้ปฏิบตั กิ จิ กรรมต่างๆ แต่ควรจะทําพอประมาณ สิง่ ไหนทีไ่ ม่
จําเป็ นก็ไม่ตอ้ งไปสร้าง เอาเงินทองไปทําประโยชน์อย่างอืน่ ดีกว่า ไปช่วยสังคมทางโลก
บ้าง ยังมีคนทีต่ กทุกข์ได้ยากคนยากจนอีกเยอะแยะทีร่ อความช่วยเหลือจากเราอยู่ เรา
มาสร้างแต่โบสถ์สร้างแต่เจดียแ์ ล้วก็ไม่ได้ใช้ ปล่อยให้เป็ นทีอ่ ยู่ของนกพิราบเป็ นทีอ่ ยู่
ของสุนขั นานๆจะเปิ ดมาใช้สกั ครัง้ หนึ่ง ถ้าอย่างนัน้ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่ถา้ มี
ความจําเป็ นต้องใช้ก็สร้างไป
ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นก็เอาเงินทองไปทําอย่างอืน่ ดีกว่า
เพราะว่าโลกเราจะอยู่ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข
ก็ต่อเมือ่ สังคมเราหันหน้าเข้าหากัน
ช่วยเหลือกันและกัน มีความเมตตากรุณาต่อกันและกัน ดังนัน้ ศาสนวัตถุใครจะสร้างก็
ขอให้ใช้ปญั ญาบ้าง ดูวา่ จําเป็ นหรือไม่จาํ เป็ น มีมากก็กลายเป็ นของเฟ้ อไป เงินมากก็
กลายเป็ นเงินเฟ้ อไปได้
ศาสนพิธี เป็ นวิธีการปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนาให้ดูแล้วมีความสวยงามเรียบร้อย มี
ความหมายเป็ นคติสอนใจให้มคี วามศรัทธาเลือ่ มใสในพระศาสนา
เช่นพิธีตกั บาตร
ถวายทาน ขอศีล ไหว้พระ เป็ นต้น
องค์ประกอบทัง้ ๔ ของพระพุทธศาสนา มีความสําคัญมากน้อยต่างกัน ทีส่ าํ คัญมาก
ทีส่ ุดก็คอื ศาสนธรรมและศาสนบุคคล ส่วนศาสนวัตถุกบั ศาสนพิธมี คี วามสําคัญ
รองลงมา การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๕๖

บูชา

๗ เมษายน ๒๕๔๔
การได้เข้าวัดในเวลาทีว่ า่ งเว้นจากภารกิจการงานเช่นวันเสาร์
วันอาทิตย์และ
วันหยุดราชการ เป็ นการเสริมความเป็ นสิริมงคลให้แก่ชวี ติ
เพราะจะได้ประกอบ
ศาสนกิจต่างๆทีเ่ ป็ นเหตุของความสิริมงคลทัง้ หลาย เช่นการกราบพระ บูชาพระด้วย
ดอกไม้ ธู ป เทียน ดังในพุทธภาษิตทีแ่ สดงไว้ว่า ปูชา จ ปูชนี ยานัง เอตัมมังคลมุตตมัง
การได้บูชาสิ่งที่สมควรแก่การบูชาเป็ นสิริมงคลอย่างยิ่ง การบูชาพระรัตนตรัย คือ พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยดอกไม้ ธู ป เทียน เป็ นได้ทงั้ อามิสบูชาและปฏิบตั บิ ูชา
อามิสบูชาเป็ นการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ ธู ป เทียน ส่วนปฏิบตั บิ ูชาคือการ
พัฒนาจิตใจด้วยการเจริญพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ คือการระลึกถึง พระ
พุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณดอกไม้ ธู ป เทียน เป็ นเครื่องระลึกถึงพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ อย่างธูป ๓ ดอก หมายถึงพระพุทธคุณ ๓ ประการ ได้แก่
พระกรุณาคุณ พระปัญญาคุณ และ พระวิสทุ ธิคุณ
พระกรุณาคุณ คือความสงสารทีพ่ ระพุทธองค์ทรงมีแก่สตั ว์โลกทัง้ หลายทีย่ งั ต้องเวียน
ว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ธรรมและหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิดแล้ว พระองค์ไม่ได้ทรงเก็บพระธรรมทีท่ รงรู้ทรงเห็นไว้ตามลําพัง
แต่ทรงอุทศิ เวลาตลอด ๔๕ พรรษา คือตลอดเวลาของพระชนมายุทเ่ี หลืออยู่ตงั้ แต่วนั
ตรัสรู้จนกระทังถึ
่ งวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธองค์ทรงใช้เวลานี้สงสอนสั
ั่
ตว์
โลกให้รูจ้ กั เรื่องบาปบุญ คุณโทษ เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ มรรค ผล นิพพาน เรื่องการ
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสังสอนแล้ว
่
สัตว์โลก
ทัง้ หลายก็ยงั จะต้องจมอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มที ส่ี ้นิ สุด เพราะ
ไม่รู้จกั ทางออก เป็ นเหมือนคนตาบอด ไม่รู้วา่ อะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข อะไร
คือเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความทุกข์ อะไรคือผลของการกระทําดีและชัว่ ไม่มใี ครรู้กนั
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แต่หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และประกาศพระธรรมคําสอนแล้วจึงได้รู้กนั เมือ่ ได้
ยินได้ฟงั ธรรมแล้วนําเอาไปปฏิบตั กิ ็สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ หลุด
พ้นจากทุกข์ได้ ดังทีพ่ ระอริยสงฆ์สาวกได้นอ้ มเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามา
ประพฤติปฏิบตั จิ นกระทังได้
่ บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธองค์เปรียบเหมือนยารักษาโรค สัตว์โลกทัง้ หลายเปรียบเหมือนคนไข้ ถ้าไม่มยี า
รักษาโรค ย่อมไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บ จึงต้องอาศัยหมอทีม่ คี วามกรุณาอย่างพระพุทธ
องค์ประทานธรรมโอสถมาให้ เมือ่ รับประทานแล้วก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บทัง้ หลาย นี่
คือพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้า
พระปัญญาคุณ หมายถึงความรู้ความฉลาดของพระพุทธเจ้าทีส่ ามารถแหวกว่ายให้พน้
จากกองเพลิงกองไฟแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ซึง่ ไม่มใี ครสามารถทําได้แม้แต่คน
เดียวในโลกนี้ มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านัน้ ทีม่ ปี ญั ญามีความรู้ความฉลาดที่
สามารถนําพาพระองค์ให้พ้นจากกองทุกข์น้ ไี ด้ ก่อนทีพ่ ระพุทธองค์จะทรงตรัสรู้ พระ
พุทธองค์ก็ทรงแสวงหาครูอาจารย์ผู ้รู้ต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้สอนท่านให้รู้จกั วิธีการหลุดพ้น
จากกองทุกข์ แต่ก็ไม่มใี ครรู้เลยในโลกนี้แม้แต่คนเดียว พระพุทธองค์จงึ ต้องใช้ความ
อุตสาหะความพยายาม ขันติความอดทน ทดลองไปเรื่อยๆ โดยอาศัยใช้เหตุใช้ผลใช้
สติปญั ญาอันแหลมของพระองค์ ลองผิดลองถูกไปจนกระทังในที
่ ส่ ุดก็พบทางทีจ่ ะนําพา
ไปสู่ความสงบสุข ทางทีจ่ ะนําพาไปสู่ความสิ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่าง
สิ้นเชิง
พระวิสทุ ธิคุณ หมายถึงพระทัยของพระพุทธเจ้าทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากความโลภ
ความโกรธ ความหลง กิเลสตัณหาทัง้ หลาย ทีเ่ กิดจากการประพฤติปฏิบตั ธิ รรมด้วยสติ
ด้วยปัญญา พระทัยของพระพุทธองค์ทรงเต็มเปี่ ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ทรง
ปรารถนาทีจ่ ะให้ผูอ้ น่ื ทีย่ งั อยู่ในกองทุกข์หลุดพ้นจากทุกข์ไป
ทรงอุทศิ เวลาและ
สติปญั ญาสังสอนสั
่
ตว์โลกโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ จากสัตว์โลกแม้แต่นิดเดียว การ
สังสอนของพระพุ
่
ทธองค์แต่ละครัง้ จะไม่มบี าตรวางไว้ข้างหน้าเพือ่ เรี่ยไรกัณฑ์เทศน์เอา
เงินเอาทองจากญาติโยม นี่ไม่ใช่เป็ นวิสยั ของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสังสอนธรรม
่
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โดยไม่คดิ เงินคิดทอง ไม่เรี่ยไรเงินทองจากผูฟ้ งั เพราะพระองค์มพี ร้อมอยู่แล้วใน
พระทัยของพระองค์ พระพุทธองค์ทรงรํา่ รวยด้วยพระอริยทรัพย์ ไม่มที รัพย์อะไรจะเท่า
เทียมกับพระอริยทรัพย์ทม่ี อี ยู่ในจิตใจ เพราะผูใ้ ดมีพระอริยทรัพย์อยู่ในจิตใจแล้วย่อม
มีแต่ความอิม่ เอิบใจ มีแต่ความพอ เปรียบเหมือนกับตุ่มนํา้ ทีเ่ ต็มไปด้วยนํา้ แล้ว จะใส่นาํ้
เข้าไปเท่าไรนํา้ ก็จะล้นออกมา นี่คอื พระทัยของพระพุทธเจ้าผูท้ ม่ี คี วามบริสุทธิ์ในจิตใจ
สังสอนสั
่
ตว์โลกด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ปรารถนาแม้แต่สง่ิ หนึ่งสิง่ ใดจากผูท้ พ่ี ระพุทธ
องค์ทรงช่วยเหลือ แม้กระทังคํ
่ าว่าขอบอกขอบใจหรือความสํานึกในบุญคุณพระพุทธ
องค์ก็ไม่เคยปรารถนา ไม่เคยหวังอะไรจากสัตว์โลกแม้แต่นิดเดียว
แต่สาํ หรับสัตบุรุษคนดี เมือ่ ได้รบั ความช่วยเหลือแล้วย่อมสํานึกในพระคุณของผูใ้ ห้
ดังทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลายระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ทุกๆครัง้ ทีไ่ ด้พบเห็น
พระพุทธรูป ด้วยการน้อมจิตน้อมใจกราบนมัสการในองค์พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์นนั้ ด้วยความสํานึกในพระคุณอันใหญ่หลวงทีพ่ ระพุทธองค์ทรงได้มอบให้กบั
สัตว์โลกทัง้ หลาย แม้ในพระทัยของพระพุทธองค์จะไม่มแี ม้แต่นิดเดียวทีจ่ ะคิดถึงสิง่
ตอบแทนจากสัตว์โลกทัง้ หลาย พระโอวาทของพระพุทธองค์ทกุ ๆบท ทุกๆบาทเป็ นไป
เพือ่ ประโยชน์ของผูฟ้ งั โดยถ่ายเดียว ไม่มปี ระโยชน์ของผูแ้ สดงอยู่แม้แต่นอ้ ยนิด นี่คอื
ลักษณะของวิสุทธิคุณ คือจิตทีช่ าํ ระแล้ว ไม่มคี วามโลภ ความอยาก นี่คอื การเจริญพระ
พุทธคุณทีเ่ รียกว่าพุทธานุสติ ทุกครัง้ ทีจ่ ดุ ธู ป ๓ ดอก ขอให้ระลึกถึงพระกรุณาคุณ
พระปัญญาคุณ และ พระวิสทุ ธิคุณ เพราะเมือ่ ระลึกถึงแล้ว จะทําให้เกิดปัญญานําพา
ไปสู่การดับทุกข์ได้ แต่ถา้ จุดธูปไปโดยทีไ่ ม่ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยแม้แต่นิดเดียว
ไม่ระลึกถึงพระคุณอันประเสริฐ ๓ ประการ ก็จะไม่ได้ปฏิบตั บิ ูชา จะได้แต่เพียงอามิส
บูชา
ส่วนการจุดธู ปแล้วก็ขอพรให้พระทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ให้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อยู่ในคําสอนของพระพุทธ
องค์ พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตัวเราเอง ด้วยการประพฤติปฏิบตั ติ นทาง
กายวาจาใจ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ไม่ได้สอนแม้แต่คาํ
เดียวว่า เวลาจุดธู ปเทียนแล้วขอให้ราํ ่ ให้รวย ขอให้เรียนจบ หรือขอให้มลี ูกมีเต้า หรือ
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ขอให้ได้ตาํ แหน่งต่างๆ พระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้ขอ แต่พระพุทธองค์ทรงสอนให้ทํา
ให้มคี วามอุตสาหะวิริยะ ความขยันหมันเพี
่ ยร อยากได้อะไรก็พยายามหามาด้วยลําแข้ง
ลําขาด้วยสติปญั ญาของตน อย่ารอพึง่ คนอืน่ ถ้ารอพึง่ คนอืน่ ก็จะกลายเป็ นขอทานไป ก็
ต้องขอไปตลอดชีวติ แต่ถา้ หามาได้ดว้ ยสติปญั ญา ด้วยความขยันหมันเพี
่ ยรของตนแล้ว
ต่อไปจะต้องการอะไรในโลกนี้ก็จะสามารถหามาได้ดว้ ยตนเอง เพราะพึง่ ตนเองได้ มีตน
เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน ไม่ตอ้ งพึง่ ผูอ้ น่ื
แสงเทียนหมายถึงแสงสว่างแห่งธรรม จิตใจของปุถชุ นอย่างเราอย่างท่านยังต้องอาศัย
แสงสว่างแห่งธรรม เพราะยังมืดบอดอยู่ มีความหลง มีอวิชชาครอบงําทําให้เห็นผิดเป็ น
ชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นสุขเป็ นทุกข์ เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งเป็ นของเทีย่ ง เห็นสิง่ ทีไ่ ม่
เป็ นตัวตนว่าเป็ นตัวตน นี่คอื ความหลง ถ้าตราบใดยังคิดว่ามีตวั ตนอยู่ นัน่ แหละคือ
ความหลง ถ้าตราบใดยังคิดว่าโลกนี้มคี วามสุขทีย่ งั แสวงหาได้อยู่ นัน่ ก็คอื ความหลง ถ้า
ยังคิดว่ายังมีสง่ิ ทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอนอยู่ในโลกนี้ นี่ก็คอื ความหลง เพราะตามความเป็ นจริง
แล้วทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มอี ะไรเป็ นสิง่ ทีเ่ ทีย่ งแท้
แน่นอน ไม่มอี ะไรเป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่มอี ะไรทีจ่ ะเป็ นของๆเราอย่างแท้จริง
ทุกสิง่ ทุกอย่างต้องหมดสิ้นไป ต้องมีการพลัดพรากจากทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข ต้องจากไปหรือหมดไป เพราะสิง่ เหล่านี้ไม่ใช่เป็ นเราเป็ นของของเรา
ดังทีไ่ ด้ทรงแสดงไว้ว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทัง้ หลายไม่ใช่ตน ไม่ใช่ของๆตน
เราจึงต้องอาศัยพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ เป็ นแสงสว่างชี้ทางให้เห็นสิง่ ต่างๆ
ตามความเป็ นจริง เช่นเดียวกับเวลาทีอ่ ยู่ในทีม่ ดื ไม่สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆได้อย่าง
ชัดเจนว่าอะไรเป็ นอะไร ไม่รู้วา่ เป็ นแมวหรือสุนขั ถ้าไม่มแี สงสว่างจะไม่สามารถแยกแยะ
ได้วา่ สิง่ นัน้ เป็ นอะไร แต่ถา้ มีแสงไฟก็จะเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างฉันใด แสงสว่างแห่งธรรมก็
เช่นกัน เป็ นแสงสว่างทีท่ าํ ให้เห็นว่าอะไรเป็ นอะไร อะไรคือบาป อะไรคือบุญ อะไรคือ
เหตุ อะไรคือผล อะไรคือนรก อะไรคือสวรรค์ สิง่ เหล่านี้เป็ นของจริงทีม่ อี ยู่ แต่จติ ใจมืด
บอดจึงไม่เห็นสิง่ เหล่านี้ เมือ่ ไม่เห็นจึงไปเถียงพระพุทธเจ้า ไปปฏิเสธคําสอนของ
พระพุทธเจ้า หาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนงมงาย สอนให้คนเชื่อ ไม่ให้คนคิด
27

ความจริงแล้ว พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เชื่อ และทรงสอนให้คดิ ด้วย สิง่ ทีย่ งั ไม่รู้ยงั ไม่
เห็นก็ตอ้ งเชื่อไปก่อน สิง่ ทีต่ อ้ งคิดก็ตอ้ งคิด เหมือนกับพ่อแม่สอนลูก เมือ่ ลูกยังเด็กอยู่
ยังคิดเองไม่ได้ก็ตอ้ งเชื่อไปก่อน ไม่มพี ่อแม่คนไหนทีใ่ จคอโหดร้ายพอทีจ่ ะสอนให้ลูกไป
ทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม พ่อแม่ทกุ คนอยากให้ลูกมีความสุขความเจริญทัง้ นัน้ ลูกๆจึงเชื่อ
พ่อแม่ได้อย่างตายใจ ในเบื้องต้นจึงควรเชื่อพ่อแม่ไปก่อนเพราะยังคิดไม่เป็ น เมือ่ โตแล้ว
คิดเป็ นแล้วก็จะรู้ดรี ู้ชวั ่ เอง
ชาวพุทธก็เหมือนกัน ในเบื้องต้นยังไม่มสี ติปญั ญาพอทีจ่ ะแยกแยะได้วา่ อะไรคืออะไร ก็
ต้องเชื่อไปก่อน เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อบาป เชื่อบุญ เชื่อนรก เชื่อสวรรค์ แล้ว
ประพฤติปฏิบตั ติ ามจนเห็นเช่นเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เมือ่ เห็นแล้วจะไม่
เชื่อก็ได้ อย่างพระสารีบตุ ร หลังจากทีท่ ่านได้บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์แล้ว พระสารี
บุตรได้เปล่งอุทานว่า บัดนี้เราไม่ตอ้ งเชื่อพระพุทธเจ้าอีกต่อไป เพราะสามารถมองเห็นได้
ด้วยตนเอง เหมือนกับคนตาบอดทีร่ กั ษาตาให้ดแี ล้ว ไม่ตอ้ งให้คนอืน่ นําทางอีกต่อไป นี่
คือ อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็นที่พ่งึ ของตน ไม่ตอ้ งพึง่ อะไรอีกต่อไปแล้ว
พระพุทธเจ้าก็ดี พระอรหันตสาวกทัง้ หลายก็ดี ท่านไม่ตอ้ งพึง่ อะไรแล้ว เพราะท่านมี
สรณะในตัวของท่านแล้ว คือมี พุทธะ ธรรมะ สังฆะ อยู่ในใจ นี่คือเรื่องของการจุด
เทียนบูชาพระ คือการจุดแสงสว่างแห่งธรรมให้สว่างไสวขึ้นมาภายในใจด้วยการปฏิบตั ิ
ธรรมสมควรแก่ธรรม
ส่วนดอกไม้ทีใ่ ช้บูชาพระทีม่ สี ตี ่างๆ เช่น สีขาว สีเหลือง สีแดง ก็หมายถึงพระอริยบุคคล
ทัง้ หลาย ทีม่ าจากทุกเพศทุกวัย มีทงั้ หญิงทัง้ ชาย นักบวช ฆราวาส เด็ก และ ผูใ้ หญ่
เพราะการบรรลุเป็ นพระอริยบุคคลไม่ได้ข้นึ อยู่กบั เพศกับวัย แต่ข้นึ อยู่กบั สุปฏิปนั โน
คือการปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ ผูใ้ ดสามารถประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระ
พุทธองค์ได้ ผูน้ นั้ ก็สามารถบรรลุเป็ นพระอริยบุคคลได้ ดอกไม้มีความสวยงามด้วย
สีสนั พระอริยบุคคลก็มคี วามสวยงามด้วยความประพฤติ
ทุกครัง้ ทีบ่ ูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ ธู ป เทียน ก็ขอให้บูชาทัง้ อามิสบูชา และ ปฏิบตั ิ
บูชา คือบูชาด้วยดอกไม้ ธู ป เทียน และบูชาด้วยการระลึกถึงพระพุทธคุณ พระ
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ธรรมคุณ พระสังฆคุณ ด้วยการเจริญ พุทธานุ สติ ธัมมานุ สติ สังฆานุ สติ เป็ นการตัด
ทุกข์ ตัดภพตัดชาติให้นอ้ ยลงไปเรื่อยๆ จนกระทังไม่
่ มเี หลืออยู่อกี ต่อไป การแสดงเห็น
ว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๕๗

วิรตั ิ

๘ เมษายน ๒๕๔๔
เป็ นธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชนทีจ่ ะเข้าวัดกันทุกๆวันพระ
เพือ่ ประกอบกิจทาง
พระพุทธศาสนา หนึ่งในศาสนกิจนี้คอื การสมาทานศีล เป็ นการตัง้ ใจว่าจะรักษากายและ
วาจาให้เป็ นปกติ ให้อยู่ในขอบเขตของความดีงาม ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื การเป็ นผูม้ ศี ีล
หมายถึงการเป็ นผูม้ กี ารกระทําทางกาย ทางวาจา ทีไ่ ม่เกิดโทษกับตนเอง กับผูอ้ น่ื หรือ
ทัง้ กับตนเองและกับผูอ้ น่ื ถ้าการกระทําเป็ นไปในลักษณะนี้แล้วถือว่าเป็ นผูม้ ศี ีลการทีจ่ ะ
รักษาหรือมีศีลต้องเกิดจากการวิรตั ิ วิรตั หิ มายถึงการละเว้น จากการกระทําบาปทางกาย
และทางวาจา ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้สมาทานศีลกันในวันนี้ มีการสมาทานศีลห้า ศีลแปด
ศีลอุโบสถ ตามกําลังศรัทธาความเชื่อ วิริยะความอุตสาหะ ความพากเพียร สติปญั ญา
ผูใ้ ดมีมากก็สามารถรักษาศีลได้มาก ผูใ้ ดมีนอ้ ยก็รกั ษาศีลได้นอ้ ย แต่ควรจะรักษากัน
ทุกๆวัน การรักษาศีลคือการละเว้นจากการกระทําบาป เช่น ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั
ชีวิต ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี ละเว้นจากการพูด
ปดมดเท็จ และละเว้นจากการเสพสุรายาเมา
วิรตั หิ รือการละเว้นมีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ ๑. สมาทานวิรตั ิ คือการตัง้ จิตตัง้ ใจไว้ล่วงหน้า
ก่อนว่าวันนี้เป็ นวันพระ จะรักษาศีล จะละเว้นจากการประพฤติผดิ ละเว้นจากการทํา
บาป จะกี่ข ้อก็สุดแท้แต่ความตัง้ ใจของแต่ละบุคคล ๒. สัมปัตตวิรตั ิ คือการละเว้นใน
เหตุการณ์เฉพาะหน้า คือไม่ได้เป็ นวันพระและก็ไม่ได้ตงั้ ใจไว้ล่วงหน้าว่าจะรักษาศีล แต่
พอดีมเี หตุการณ์เกิดขึ้นในขณะนัน้
เช่นมีคนมาชวนหรือมีเหตุการณ์ทจ่ี ะทําให้กระทํา
บาปขึ้นมา แต่ได้สติพจิ ารณาเห็นว่าการกระทํานัน้ ๆ เป็ นบาป เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี คนดีย่อมไม่
ทํา หรือมีคนมาชวนไปกินเหล้าเมายา หรือเดินไปพบของทีถ่ ูกลืมไว้ ใจเกิดความ
อยากจะได้ของนัน้ ขึ้นมา แต่มสี ติระลึกได้วา่ เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ชอบ เป็ นบาปก็ตดั สินใจ
ไม่กระทํา คือไม่ไปเสพสุรากับเพือ่ นฝูงทีม่ าชักชวน หรือไม่หยิบเอาของทีถ่ ูกลืมไว้ทัง้ ๆที่
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ไม่มใี ครรู้ไม่มใี ครเห็นถ้าจะหยิบไป ๓. สมุจเฉทวิรตั ิ เป็ นการละเว้นโดยเด็ดขาด คือไม่
ประพฤติผดิ ศีลเลยตลอดชีวติ ทุกขณะ ทุกเวลา เป็ นศีลของพระอริยบุคคลทัง้ หลาย
ตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไป พระอริยบุคคลจะไม่ละเมิดศีลโดยเด็ดขาด เพราะละได้อย่าง
เด็ดขาด ถ้าสามารถละได้อย่างพระอริยบุคคลแล้ว อานิสงส์ของการรักษาศีลก็จะได้รบั
ครบ ๑๐๐ พระอริยบุคคลตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไปจะไม่ละเมิดศีลตัง้ แต่ศีลห้าขึ้นไป
อย่างเด็ดขาดไม่วา่ จะเป็ นกรณีใดก็ตาม อานิสงส์แห่งศีลคือ สีเลน สุคติง ยันติ ผูม้ ีศีล
ย่อมไปสูส่ คุ ติ ย่อมสมบูรณ์ครบ ๑๐๐ คือจะไม่ไปเกิดในอบายอย่างแน่นอน เพราะได้
ปิ ดประตูอบายแล้วด้วยสมุจเฉทวิรตั ิ เมือ่ ตายไปแล้วจะไม่ไปเกิดในอบาย ไม่ตอ้ งไปเกิด
เป็ นเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย หรือ สัตว์นรก แต่จะไปสู่สุคติ ไปเกิดเป็ นมนุษย์ เทวดา
พรหม อริยบุคคล
นี่คอื อานิสงส์ของการรักษาศีล ถ้ารักษาศีลได้มาก โอกาสทีจ่ ะไปเกิดในทีด่ กี ็มมี าก ถ้า
รักษาศีลได้นอ้ ย โอกาสทีจ่ ะไปเกิดทีด่ กี ็มนี อ้ ย เหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่ ถ้าซื้อใบ
เดียวโอกาสจะถูกก็มนี อ้ ย ถ้าซื้อ ๑๐ ใบ โอกาสทีจ่ ะถูกก็มมี ากขึ้น ถ้าซื้อ ๑๐๐ ใบ ซื้อ
๑๐๐๐ ใบ โอกาสทีจ่ ะถูกก็ยง่ิ มีมากขึ้นฉันใด การรักษาศีลก็เช่นกัน ถ้ารักษาศีลแค่
อาทิตย์ละวันโอกาสทีจ่ ะไปเกิดทีด่ ี จะสู ้รักษาศีลอาทิตย์ละสองวัน หรือสามวัน สีว่ นั
หรือห้าวันไม่ได้ ยิง่ รักษาศีลมากเท่าไรโอกาสทีจ่ ะไปเกิดในอบายก็มนี อ้ ยเท่านัน้ ถ้ารักษา
ศีลน้อยโอกาสทีจ่ ะไปเกิดในอบายก็มมี าก
ถ้าปรารถนาทีจ่ ะมีความสุขทัง้ ในปัจจุบนั และเมือ่ ตายไปก็จะไปสู่สวรรค์หรือได้กลับมา
เกิดเป็ นมนุษย์อกี ก็ตอ้ งรักษาศีลให้มาก เพราะว่าอานิสงส์ของศีลอีกข้อหนึ่งนัน้ แสดงว่า
สีเลน นิ พพุติง ยันติ ศีลเป็ นเครื่องดับทุกข์ในใจ ผูท้ ไ่ี ม่ได้กระทําบาปย่อมไม่มคี วาม
กังวลเกี่ยวกับผลของการกระทําบาปทีจ่ ะตามมา ถ้าไม่ได้ทาํ ผิดแล้วจะไม่มคี วามกังวลใจ
ไม่มคี วามเดือดร้อนใจ ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะมีใครมาจับผิด ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะมีใครมาจับเข้า
คุกเข้าตะราง จะไม่กลัวเพราะไม่ได้กระทําความผิดนัน่ เอง เมือ่ ไม่ได้กระทําความผิด
ความทุกข์ใจทีเ่ กิดจากการกระทําผิดก็จะไม่มี ในทางตรงกันข้าม ผูท้ ก่ี ระทําบาป กระทํา
ความผิดไปแล้ว ย่อมเป็ นเหมือนวัวสันหลังหวะ ย่อมมีความหวาดวิตก มีความ
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หวาดกลัว เวลาไปเจอเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจก็เกิดความกลัวขึ้นมา กลัวว่าตํารวจจะมาจับ ทัง้ ๆ
ทีเ่ จ้าหน้าทีต่ าํ รวจไม่รู้วา่ ทําผิดอะไรมา ยังไม่มกี ารจับอะไรเลย เพียงแต่เดินไปเจอกันเข้า
หรือเดินสวนทางกัน ในใจก็เกิดความกลัวขึ้นมาแล้ว ถ้าไม่ได้ทาํ ความผิดเวลาเจอ
เจ้าหน้าทีต่ าํ รวจก็ไม่รู้สกึ อะไร ใจก็สบายๆ ใจเย็น ใจเป็ นสุข ถ้าไม่อยากมีความทุกข์ใจก็
ต้องรักษาศีล
พระพุทธเจ้าทรงรู้ ทรงเห็นอานิสงส์ของการรักษาศีลจึงนํามาสังสอนพวกเรา
่
เพราะเห็น
ว่าพวกเรายังไม่รู้ไม่เห็น ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะไม่เห็นอดีตชาติ ไม่เห็นภพหน้าชาติ
หน้า เห็นแต่ภพนี้ภพเดียว ก็เลยปฏิเสธพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วสูญ คือตายไปแล้ว บาป
บุญทีท่ าํ ไปแล้วไม่มผี ลตามมา นี่เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว
เห็นสิง่ ทีม่ วี า่ ไม่มี จึงเห็นว่าภพหน้า ชาติหน้าไม่มี เห็นว่าชาติก่อนๆไม่มี เป็ นความเห็นที่
ไม่ถูกต้อง เมือ่ พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นสิง่ เหล่านี้แล้ว รู้วา่ พวกเรายังไม่รู้ไม่เห็น จึง
ประกาศสังสอนพระธรรมเพื
่
อ่ ให้พวกเราได้รู้ได้เห็นกัน
ในเบื้องต้นเมือ่ ยังไม่รู้ไม่เห็น จึงต้องมีศรัทธาคือความเชื่อ เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็ น
บุคคลทีพ่ ูดจริง ไม่เคยโกหกใคร ไม่หวังประโยชน์จากการสังสอนธรรมะ
่
พระพุทธองค์
ทรงสังสอนธรรมะด้
่
วยพระกรุณา ความสงสาร ทรงเห็นสัตว์โลกทัง้ หลายยังอยู่ในกอง
เพลิงของความทุกข์ ของการเวียนว่ายตายเกิด ไม่มที างทีจ่ ะหลุดพ้นจากกองทุกข์น้ ไี ปได้
ถ้าไม่มคี นอย่างพระพุทธเจ้ามาสังสอน
่
เมือ่ เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้ว
่
ก็จะ
ประพฤติปฏิบตั ติ าม และเมือ่ ได้ประพฤติปฏิบตั ติ ามแล้ว สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธองค์ทรงรู้
ทรงเห็นก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็น
เหมือนกับมีคนมาบอกทางให้ไปยังทีๆ่ หนึ่งทีย่ งั ไม่เคยไป เช่นฐานทัพเรือสัตหีบ ถ้าเชื่อ
อย่างน้อยก็จะได้พสิ ูจน์วา่ สิง่ ทีเ่ ขาพูดจริงเท็จประการใด ถ้าสิง่ ทีเ่ ขาบอกเป็ นความจริง ก็
ต้องไปถึงฐานทัพเรือสัตหีบ ถ้าไปไม่ถงึ ฐานทัพเรือสัตหีบ แสดงว่าพูดไม่จริง ฉันใดสิง่
ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนก็เช่นกัน เป็ นสิง่ ทีเ่ รายังไม่รู้ยงั ไม่เห็น เราจึงต้องพิสูจน์คาํ
สอนของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบตั ติ าม เช่นรักษาศีล แล้วจะรู้วา่ ชีวติ ของเรา
จะดีข้นึ หรือเลวลง เมือ่ รู้แล้วก็จะรู้วา่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสเท็จจริงอย่างไร
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จึงขอให้เชื่อเรื่องกรรม เชื่อว่าเราเคยทํากรรมไว้ในอดีต และกรรมนี้ได้ส่งผลให้เรา
เป็ นอยู่ในขณะนี้ สัตว์โลกทัง้ หลายมีความแตกต่างกัน ฐานะไม่เท่ากัน เป็ นเพราะว่าบุญ
กรรมทีท่ าํ ไว้ในอดีตชาตินนั้ ไม่เท่ากัน แต่เรายังสามารถสร้างความดีในปัจจุบนั เพือ่ ผลดี
ทีจ่ ะตามมาในอนาคต ในภพหน้าชาติหน้าต่อไปได้ จึงขอให้อย่าประมาทในพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า ขอให้นอ้ มเข้ามาด้วยศรัทธา แล้วนําไปประพฤติปฏิบตั ิ พิสูจน์กบั
ตัวเราเองว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ จริงหรือไม่จริงอย่างไร การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๕๘

สัจจธรรม

๑๕ เมษายน ๒๕๔๔
พุทธศาสนิกชนคือผูม้ คี วามเชื่อความเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นศาสนาของผู ้
ประเสริฐ คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผูท้ รงตรัสรู้ธรรมโดยชอบ รู้ในสิง่ ทีป่ ถุ ชุ น
ธรรมดาสามัญอย่างเราอย่างท่านไม่สามารถทีจ่ ะรู้จะเห็นได้
พวกเราในฐานะทีเ่ ป็ น
เหมือนกับคนตาบอด แต่เชื่อในพระเนตรอันสว่างของพระพุทธเจ้า จึงเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระ
พุทธองค์ทรงสังสอน
่
ทีส่ อนให้กระทําความดีทง้ั หลายให้ถงึ พร้อม ละความชัว่ ทัง้ หลาย
และชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ปราศจาก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้า
สามารถกระทําสิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้กระทํากันแล้ว พวกเราจะมีแต่
ความสุขความเจริญ เพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นเหตุทแ่ี ท้จริงของ
ความสุขความเจริญ เช่นการทําบุญทําทาน การรักษาศีล ละเว้นจากการกระทําบาป การ
ไหว้พระสวดมนต์ ทําจิตให้สงบตัง้ มัน่ เจริญสมาธิวิปสั สนา เป็ นวิธีสร้างความสุขให้กบั
ตัวเรา สร้างความเจริญให้กบั ตัวเรา เป็ นบุญเป็ นกุศล
ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ ท่านได้นาํ กับข้าวกับปลา อาหาร คาวหวาน
จตุปจั จัยไทยทาน เครื่องสังฆทานทัง้ หลายมาถวายพระภิกษุและสามเณรทีอ่ ยู่ในวัดนี้
เป็ นการทําบุญให้ทาน นอกจากนัน้ แล้ว ท่านยังได้สมาทานศีลไปตามศรัทธา คือไม่ได้
สมาทานพร้อมกันในทีน่ ้ ี แต่ละคนแต่ละท่านก็สมาทานกันไปตามกําลังศรัทธา บางท่านก็
สมาทานศีลห้า บางท่านก็สมาทานศีลแปด สุดแท้แต่กาํ ลังสติปญั ญาความอุตสาหะที่
นําพาไป แล้วก็ยงั มีการเจริญจิตตภาวนา คือการทําจิตใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวด
มนต์ เจริญพุทธานุ สติ มีการระลึกถึงคําว่าพุทโธ พุทโธ อยู่ในจิตใจ หรือเจริญอานาปาน
สติ คือกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออก เป็ นการทําให้กเิ ลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ให้สงบตัวลง แต่การทําสมาธิยงั ไม่สามารถทําลายความโลภ ความโกรธ ความหลง
ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้ เพราะสมาธิไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะไปถอนรากถอนโคน ความ
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โลภ ความโกรธ ความหลงได้ เพียงแต่ระงับหรือทําให้ความโลภ ความโกรธ ความหลง
พักตัวลงสักระยะหนึ่ง เท่านัน้
ในขณะทีก่ าํ ลังสวดมนต์ หรือกําลังเจริญพุทธานุสติ หรืออานาปานสติคอื การกําหนดดู
ลมหายใจเข้าออก ในขณะนัน้ กิเลสจะไม่มโี อกาสทีจ่ ะแสดงตัวออกมา เพราะว่าจิตใจ
ไม่ได้เปิ ดช่องให้ทาํ งานนัน่ เอง แล้วยิง่ ถ้าการเจริญสมาธิดว้ ยการไหว้พระสวดมนต์ หรือ
การเจริญพุทธานุสติ หรืออานาปานสติ มีการทําไปอย่างต่อเนื่องจนกระทังจิ
่ ตรวมลงเข้า
สู่ความสงบ ทุกสิง่ ทุกอย่างก็จะหยุดทํางาน เหมือนกับเครื่องจักรหรือเครื่องของรถยนต์
เวลารถยนต์ตดิ เครื่อง ทุกสิง่ ทุกอย่างก็ทาํ งานได้ เช่นเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็
ทํางานได้ วิทยุก็ทาํ งานได้ ไฟต่างๆก็ทาํ งานได้ แต่ถา้ ดับเครื่องลงแล้ว การทํางานของสิง่
ต่างๆเหล่านี้ก็จะหยุดไป
ฉันใดถ้าทําจิตใจให้สงบรวมลงสู่ความเป็ นสมาธิ คือเข้าสู่ความสงบนิ่งแล้ว ทุกสิง่ ทุก
อย่างก็ตอ้ งหยุดตามไปด้วย ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะสงบตัวไประยะหนึ่ง
ในขณะนัน้ จิตใจจะมีแต่ความสุข มีความสงบ ความอิม่ ความพอ ไม่หวิ ไม่อยากกับ
อะไร ความสงบนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า เป็ นความสุขทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด ไม่มี
ความสุขอันใดในโลกนี้จะเสมอเท่าความสงบสุขของจิตใจ ความสงบแบบนี้ ความสุข
แบบนี้ เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่ในตัวของเราแล้ว เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งเสียเงินเสียทองซื้อมา สิง่ ต่างๆที่
หาจากภายนอก เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นของ
เล่น เป็ นของหลอก เป็ นเหมือนกับยาเสพติด เวลาไม่ได้เสพสิง่ เหล่านี้ ก็เกิดอาการทุรนทุ
รายอยากจะได้ เหมือนกับคนทีเ่ คยติดบุหรี่หรือติดสุรา เวลาไม่มสี ุราหรือไม่มบี หุ รี่ ก็จะ
มีอาการอึดอัดใจ มีความดิ้นรนอยากจะได้สมั ผัสกับสิง่ เหล่านัน้ แต่เมือ่ ได้สมั ผัสกับสุรา
หรือบุหรี่แล้วก็ไม่ได้ทาํ ให้จติ ใจนัน้ เกิดความอิม่ เกิดความพอขึ้นมา แต่กลับให้มคี วาม
หิวมีความกระหายทีอ่ ยากจะสูบบุหรี่ อยากจะเสพสุรายาเมาต่อไปอีก ฉันใดเรื่องลาภ
ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็เช่นกัน เปรียบเหมือนกับยาเสพติด มีเท่าไหร่ก็อยากจะมีให้
มากยิง่ ๆขึ้นไป ถ้ามีเงินอยู่พนั บาทก็อยากจะมีหมืน่ บาท มีหมืน่ ก็อยากจะมีแสน มีแสนก็
อยากจะมีล ้าน อย่างนี้เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้จะไม่พาให้ไปสู่ความอิม่ ความพอ
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พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนว่า สิง่ ทีด่ ที ง่ี ามทีป่ ระเสริฐ ไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในตัวเรา
เอง คือความสงบสุขของจิตใจนัน่ เอง จิตใจจะสงบสุขได้ก็ตอ้ งอาศัยการปฏิบตั จิ ติ ต
ภาวนา มีการเจริญสมาธิและวิปสั สนา ในเบื้องต้นก็ตอ้ งทําจิตให้สงบก่อน ด้วยการทํา
สมาธิ เมือ่ จิตสงบตัวลงแล้ว จะเห็นความสุขทีแ่ ท้จริงว่าอยู่ตรงไหน เมือ่ มีความสงบสุข
แล้ว เวลาความโลภ ความโกรธ ความหลงเกิดขึ้นมา จะเห็นทันทีวา่ ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เป็ นเหมือนกับไฟ ทีม่ าทําลายความสงบสุข เผาผลาญจิตใจ เมือ่ เห็น
อย่างนัน้ แล้ว ก็จะมีความตัง้ ใจ มีความอยากทีจ่ ะชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง
เพราะรู้วา่ สิง่ ทีท่ าํ ลายความสุขในจิตใจไม่ใช่อะไรทีไ่ หน ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีม่ าจากภายนอก
แต่เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่ภายในใจ คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง นัน่ เอง
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็ตอ้ งเจริญธรรมขัน้ ต่อไปคือวิปสั สนา วิปสั สนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงใน
สภาวธรรมทัง้ หลาย ว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควรโลภ ไม่ควรโกรธ ไม่ควรหลงด้วย เพราะเหตุใด
เพราะเป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ เป็ นของทีไ่ ม่มตี วั ไม่มตี น ไม่ใช่เป็ นของๆเรา เวลาทีม่ ี
ความโลภ ท่านก็ทรงสอนให้เจริญอนิ จจัง คือความเป็ นของไม่เทีย่ ง สิง่ ทีเ่ ราต้องการนัน้
ไม่วา่ จะเป็ นอะไรก็ตาม เป็ นของไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็ นลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข
เมือ่ ได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ตอ้ งหมดไป ถ้าเขาไม่หมดไปก่อน เราก็ตอ้ งหมดไปก่อนเขา
ร่างกายเราก็เป็ นของไม่เทีย่ ง สิง่ ทีเ่ ราต้องการก็เป็ นของไม่เทีย่ ง ถ้ามีความยินดีมากน้อย
แค่ไหน เวลาสูญเสียไป ก็จะมีความทุกข์มากน้อยตามกันไป ถ้าไม่มคี วามยินดี เวลา
สูญเสียไป ก็จะไม่ทกุ ข์
พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้เจริญอนิจจังอยูเ่ สมอ ให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่วา่ ลาภ ยศ
สรรเสริญ กามสุข เป็ นของไม่เทีย่ ง เกิดขึ้น ตัง้ อยู่แล้วก็ตอ้ งดับไป ไม่ชา้ ก็เร็ว เขาไม่จาก
เราไป เราก็ตอ้ งจากเขาไป ถ้าเราไม่ยนิ ดีไม่ตดิ ในสิง่ เหล่านี้ เวลาพลัดพรากจากสิง่ เหล่านี้
ก็จะไม่มคี วามทุกข์กบั สิง่ เหล่านี้ แต่ถา้ มีความยึด มีความติด มีความรัก มีความชอบใน
สิง่ เหล่านี้ เวลาต้องสูญเสียสิง่ เหล่านี้ไป ก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจเป็ นอย่างยิง่ เช่นคนที่
เรารัก สามีก็ดี ภรรยาก็ดี บุตรหรือธิดาก็ดี ถ้ารักเขามากๆ เวลาเขามีอะไรเป็ นไปขึ้นมา
เช่นตายจากไป เราก็จะต้องมีความทุกข์อย่างยิง่
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พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนไม่ให้ไปยินดีกบั สิง่ เหล่านี้ อย่าไปโลภ อย่าไปอยาก ถ้าไม่มกี ็จง
อยู่แบบไม่มจี ะสบายใจกว่า ยิง่ มีมากยิง่ ทุกข์มาก ยิง่ มีนอ้ ยยิง่ ทุกข์นอ้ ย ถ้าไม่มเี ลยก็จะ
ไม่มคี วามทุกข์เลย เพราะโดยธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา เป็ นทุกข์นนั ่ เอง คําว่าทุกขังก็คอื ทุกข์ ถ้ามีแล้วมันจะทุกข์ เวลาอยู่ตวั คนเดียว
เรามีความสบาย เราไม่มคี วามทุกข์ แต่เราไม่รู้กนั จึงอยากจะมีสามีบ ้าง อยากจะมี
ภรรยาบ้าง อยากจะมีลูกบ้าง อยากจะมีทรัพย์สนิ เงินทอง ข้าวของต่างๆบ้าง แต่หารู้ไม่
ว่าสิง่ เหล่านี้เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ เมือ่ ได้สง่ิ เหล่านี้มาแล้ว ก็ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ เหล่านี้ มีสามี
ก็ตอ้ งทุกข์กบั สามี มีภรรยาก็ตอ้ งทุกข์กบั ภรรยา มีลูกก็ตอ้ งทุกข์กบั ลูก มีสมบัตเิ งินทอง
ข้าวของ ก็ตอ้ งทุกข์กบั สมบัตเิ งินทองข้าวของเหล่านัน้ ถ้าไม่มกี ็ไม่มคี วามทุกข์
นี่แหละคือสัจจธรรม ความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แล้วก็นาํ มาสังสอนพวกเรา
่
วิถชี วี ติ ของพระพุทธองค์เป็ นแบบฉบับทีด่ ี พระพุทธองค์เป็ นพระราชโอรสของกษัตริย ์
เจ้าแผ่นดิน มีทกุ สิง่ ทุกอย่างไม่วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข แต่พระพุทธองค์กลับทรง
เห็นว่าสิง่ เหล่านี้ไม่ใช่ความสุข แต่เป็ นความทุกข์ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ พระพุทธองค์จงึ ทรง
สลัดสิง่ เหล่านี้ท้งิ ไปแล้วออกบวช แสวงหาความสุขทีแ่ ท้จริงทีม่ อี ยู่ภายในจิตใจ ด้วยการ
ทําจิตให้สงบ ตัดกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ออกไปจากจิตจากใจ ด้วย
การเจริญวิปสั สนา เพือ่ ให้เห็นว่า สภาวธรรมทัง้ ปวงเป็ นอนิ จจัง เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ น
ทุกข์ เป็ นอนัตตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เป็ นของโลกนี้อยู่แล้ว เราเพียงแต่มาอาศัย มาใช้ไปวันๆ
หนึ่งเท่านัน้ เอง เรามาตัวเปล่าๆ เวลาไปก็ไปตัวเปล่าๆ เวลาตายไป เขาจับเราใส่โลง เขาก็
ไม่ได้เอาของต่างๆทีเ่ รามีอยู่ใส่โลงไปด้วย เราไปตัวเปล่าๆ แม้กระทังร่่ างกายนี้เราก็ยงั
เอาไปไม่ได้ ร่างกายนี้ก็ถูกเผากลายเป็ นเถ้าถ่านไป สิง่ ทีจ่ ะติดตัวเราไปก็มบี ญ
ุ และบาป
เท่านัน้ เอง บุญกรรมนี้เป็ นสิง่ ทีต่ ดิ อยู่กบั จิตใจ เมือ่ จิตใจออกจากร่างกาย ก็เรียกว่าดวง
วิญญาณ เวลาไปเกิดก็เรียกว่า ปฏิสนธิวญ
ิ ญาณ ทีน้ ีจะไปเกิดในท้องมนุษย์ หรือท้อง
สุนขั ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกับกรรมทีท่ าํ มา ถ้าทําบุญก็มโี อกาสทีจ่ ะไปเกิดในท้องมนุษย์ ถ้าทํา
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แต่กรรมก็มโี อกาสทีจ่ ะไปเกิดในท้องสุนขั หรือ ไปเกิดเป็ นเปรต อสุรกาย สัตว์นรก ก็
เป็ นได้
นี่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็น แต่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่เห็นกัน เพราะดวงวิญญาณเป็ น
นามธรรม ไม่ใช่รูปธรรม ต้องมีญาณหยังรู้
่ ถงึ จะเห็นดวงจิต ดวงวิญาณได้ ในฐานะที่
พวกเราเป็ นเหมือนคนตาบอด จึงขอให้เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอนและพยายาม
่
ประพฤติปฏิบตั ติ าม คือชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ตัดความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล บําเพ็ญจิตตภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ ทําสมาธิ
บริกรรมพุทโธ พุทโธ เจริญวิปสั สนา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อย่างต่อเนื่องจนความโลภ
ความโกรธ ความหลงค่อยๆหมดไปทีละเล็กทีละน้อย จนกระทังหมดสิ
่
้นไปจากจิตจาก
ใจ เมือ่ หมดสิ้นไปแล้วรับรองได้วา่ จะไม่มคี วามทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยแม้แต่
นิดเดียว จะมีแต่ความสุขทีถ่ าวร เป็ นความสุขทีไ่ ม่เสือ่ มคลาย เพราะว่าต้นเหตุของ
ความทุกข์ไม่มเี หลืออยู่ในจิตใจเลย การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้

38

กัณฑ์ท่ี ๕๙

สติปฏั ฐาน ๔

๑๖ เมษายน ๒๕๔๔
ตามหลักของพระพุทธศาสนาเรื่องจิตใจเป็ นเรื่องสําคัญทีส่ ุด
คนเรามีส่วนประกอบ
สําคัญๆอยู่ ๒ ส่วน คือกายกับใจ ระหว่างกายกับใจ ใจมีความสําคัญยิง่ กว่ากาย เพราะ
ใจเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว ทุกสิง่ ทุกอย่างสําเร็จได้เพราะใจ การกระทําต่างๆจะต้องมีใจ
เป็ นผูส้ งการก่
ั ่ อน ถึงจะเกิดการกระทําได้ อย่างวันนี้ญาติโยมมาวัดได้ก็ตอ้ งมีใจเป็ นผูส้ งั ่
การก่อน ใจจะต้องคิดก่อนว่าวันนี้จะมาวัด แล้วจึงนําสังขารร่างกายนี้มาสู่ทว่ี ดั นี้ได้ ทุก
สิง่ ทุกอย่างเลยขึ้นอยู่ทใ่ี จเป็ นหลัก ถ้าใจไม่สงการแล้วร่
ั่
างกายก็ไม่สามารถทําอะไรได้ ใจ
จึงเป็ นประธาน มีความสําคัญอย่างยิง่ ชาวพุทธจึงควรให้ความสําคัญ ดูแลรักษาบํารุงใจ
ให้เป็ นไปในทิศทางทีด่ ที ง่ี าม เพราะใจทีไ่ ด้รบั การอบรมทีด่ แี ล้ว ย่อมนํามาซึง่ ความสุข
นํามาซึง่ ประโยชน์อนั ใหญ่หลวง ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับใจที่ได้รบั การอบรมที่ดี
แล้ว และก็ไม่มีอะไรจะเลวร้ายเท่ากับใจที่ไม่ได้รบั การอบรม ใจทีไ่ ม่ได้รบั การพัฒนา
ไม่ได้รบั การอบรมจะเป็ นใจทีจ่ ะสร้างแต่ความทุกข์ ความเดือดร้อนให้กบั ตนเองและ
ผูอ้ น่ื
พุทธศาสนิกชนจึงควรให้ความสนใจแก่จติ ใจมากกว่าสิง่ อืน่ ใดทัง้ หมดในโลกนี้
เพราะว่าความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี ใจเป็ นผูส้ ร้างขึ้นมา ใจจะสร้างความสุขได้ใจต้อง
ฉลาด ถ้าใจไม่ฉลาด มีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญา มีแต่ความหลงหุม้ ห่อ ใจย่อมสร้างแต่
ความทุกข์ ความเดือดร้อนให้กบั ตนและผู ้อืน่
ศาสนาพุทธจึงสอนพุทธศาสนิกชนทุกๆคน ให้พยายามอบรมพัฒนาจิตใจให้ดงี าม จิตใจ
จะดีจะงามได้ตอ้ งมีสติปญั ญา พระพุทธองค์จงึ สอนให้ชาวพุทธเจริญสติปญั ญาอย่าง
สมํา่ เสมอ ตามหลักของสติปฏั ฐาน ๔ โดยให้ตงั้ สติไว้ทีธ่ รรม ๔ ประการด้วยกัน คือ ๑.
กาย ๒. เวทนา ๓. จิต ๔. ธรรม เรียกว่าสติปฏั ฐาน ๔ คือการกําหนดจิตให้รู้อยู่ในธรรม
๔ ประการนี้ คือให้รู้เรื่องกาย รู้เรื่องเวทนา รู้เรื่องจิต และรู้เรื่องธรรม ถ้ารู้เรื่องทัง้ ๔
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อย่างนี้แล้ว จิตจะเป็ นจิตทีม่ คี วามฉลาด เป็ นจิตทีน่ าํ มาแต่ความสุขความเจริญโดย
ถ่ายเดียว เพราะว่าธรรมทัง้ ๔ ประการนี้เป็ นสภาวธรรมทีจ่ ติ จะต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลา
เวลามีโมหะความหลง มีอวิชชาความไม่รู้ ครอบงํา จิตจะไม่รู้วธิ ีทจ่ี ะปฏิบตั กิ บั ธรรมทัง้
๔ นี้ให้ถูกต้อง แต่กลับปฏิบตั ผิ ดิ ๆ ทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา ผูท้ ไ่ี ม่มสี ติปฏั ฐาน ๔ จะ
มีแต่ความทุกข์กบั กาย กับเวทนา กับจิต กับธรรม แต่ถา้ ได้ศึกษาประพฤติปฏิบตั ติ าม
แนวแห่งสติปฏั ฐาน ๔ แล้ว จะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมา เมือ่ มีสติมปี ญั ญาแล้ว ก็ถอื ได้
ว่าได้อบรมจิตใจแล้ว ทําให้จติ ใจกระทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม สร้างแต่ความสุขความเจริญ
ให้กบั ตนและผูอ้ น่ื จึงควรให้ความสนใจกับการศึกษาและปฏิบตั สิ ติปฏั ฐาน ๔ สติ
แปลว่าการระลึกรู ้ คือให้รู้อยู่กบั กาย เวทนา จิต ธรรม
๑. กายานุ ปสั สนาสติปฏั ฐาน การรู้กายในเบื้องต้นให้รู้ทล่ี มหายใจเข้าออก ลมหายใจนี้
เป็ นส่วนหนึ่งของกาย ให้รู้อยู่ทล่ี มหายใจเข้าออก โดยหาทีส่ งบมุมสงัดทีไ่ หนสักแห่งหนึ่ง
ในป่ าในเขาก็ได้ หรือในห้องทีเ่ งียบสงัด ไม่มใี ครรบกวน แล้วนัง่ ขัดสมาธิตงั้ สติอยู่เฉพาะ
หน้า ให้รู้ลมหายใจเข้าออก ดูลมเข้า ดูลมออก ไม่ตอ้ งบังคับลม ให้รู้ตามความเป็ นจริง
ของลมว่าเป็ นอย่างไร หายใจเข้าก็รู้วา่ หายใจเข้า หายใจออกก็รู้วา่ หายใจออก หายใจยาว
ก็รู้วา่ หายใจยาว หายใจสัน้ ก็รู้วา่ หายใจสัน้ ลมหยาบก็รู้วา่ หยาบ ลมละเอียดก็รู้วา่
ละเอียด ให้มแี ต่สติรู้อยู่กบั ลมอย่างเดียว อย่าปล่อยให้จติ ไปคิดถึงเรื่องอืน่ ๆไม่วา่ จะเป็ น
เรื่องทีเ่ กิดขึ้นแล้วในอดีตก็ดี เรื่องทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดี เรื่องใกล้เรื่องไกลก็อย่าไป
สนใจ ให้มสี ติอยู่กบั ลมหายใจอย่างเดียวให้รู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก
ถ้ารู้ตามลมได้อย่างต่อเนื่อง ลมนี้ก็จะพาจิตเข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความนิ่ง เมือ่ จิตเข้าสู่
ความนิ่งแล้วก็ถอื ว่าจิตได้รวมเข้าสู่สมาธิ เมือ่ จิตมีสมาธิ จิตก็จะเป็ นจิตทีม่ คี วามสุขมี
ความอิม่ มีความพอ เป็ นความสุขทีเ่ ลิศกว่าความสุขต่างๆ ทีเ่ คยประสบพบเห็นมา นี่
เป็ นประการแรก คือผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการทีต่ งั้ สติอยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจ
เข้าออกนี้เรียกว่าอานาปานะ การมีสติรู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออกจึงเรียกว่าอานาปานสติ
พยายามเจริญอานาปานสติอยู่เรื่อยๆ ให้มากๆ จนกระทังจิ
่ ตมีความสงบนิ่ง เมือ่ จิตมี
ความสงบแล้ว จะไม่หวิ กับสิง่ ต่างๆภายนอก ไม่วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ไม่วา่ รูป
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เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เครื่องสัมผัสต่างๆ สิง่ เหล่านี้จะไม่มคี วามหมายสําหรับจิตทีม่ ี
ความสงบ เพราะจิตทีม่ คี วามสงบ มีความอิม่ มีความพอ นี่คอื สิง่ ทีว่ เิ ศษทีแ่ ท้จริง เป็ น
ความสุขทีแ่ ท้จริงทีม่ อี ยู่ในตัวเรา แต่น่ีเป็ นเพียงความสุขขัน้ เริ่มต้นเท่านัน้ เอง
ยังมีความสุขทีเ่ หนือกว่าความสุขของการทําจิตให้สงบ นัน่ ก็คอื การทําจิตให้เกิดปัญญา
เกิดความฉลาด เป็ นภารกิจทีจ่ ะต้องกระทําต่อ หลังจากทีไ่ ด้ทาํ จิตให้สงบแล้ว เช่น
หลังจากทีอ่ อกจากสมาธิแล้วจะลุกขึ้น ก็ให้กาํ หนดดูร่างกายต่อไป ให้ดูอริ ิยาบถ ๔ เช่น
ขณะทีก่ าํ ลังจะลุกขึ้น ก็ให้มสี ติรู้อยู่วา่ กําลังจะลุกขึ้น เมือ่ ลุกขึ้นยืนแล้วก็ให้รู้วา่ กําลังยืน
อยู่ เมือ่ เดินไปก็ให้รู้วา่ กําลังเดินไป เมือ่ นอน เมือ่ นัง่ ก็ให้รู้วา่ กําลังนอน กําลังนัง่ คือให้
มีสติรู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของอิริยาบถทัง้ ๔ ทําความเข้าใจว่าอิริยาบถ ๔ นี้เป็ นของไม่
เทีย่ ง มีการเปลีย่ นแปลง เป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา
แล้วก็ให้ดูการเคลือ่ นไหวของกายในการกระทํางานต่างๆ ไม่วา่ จะกระทําอะไร จะเดินไป
ซื้อข้าวซื้อของ จะอาบนํา้ อาบท่า จะรับประทานอาหาร จะทําอะไรก็ตามกับร่างกายนี้ ให้มี
สติรู้อยู่กบั การกระทําของร่างกายนี้ นอกจากนัน้ แล้วก็ให้รู้ถงึ อาการ ๓๒ ของร่างกาย ให้
รู้วา่ ร่างกายนี้มี ผม มีขน มีเล็บ มีฟนั มีหนังเป็ นต้น แล้วก็ให้พจิ ารณาเห็นสภาพของ
ร่างกายนี้ ว่าเป็ นอสุภไม่สวยงาม เป็ นปฏิกลู สกปรก ของไม่เทีย่ ง เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นมาแล้ว
ตัง้ อยู่แล้วก็ตอ้ งดับไป คือมีการเกิด มีการแก่ มีการเจ็บ และ มีการตาย เมือ่ ตายไปแล้ว
องค์ประกอบต่างๆของร่างกาย ก็แยกกลับไปสู่ธาตุเดิม คือนํา้ ก็กลับไปสู่นาํ้ ลมก็กลับ
ไปสู่ลม ดินก็กลับไปสู่ดนิ ไฟก็กลับไปสู่ไฟ ร่างกายทีม่ อี าการ ๓๒ ในทีส่ ุดก็หายไปหมด
ไม่มอี ะไรเหลืออยู่
นี่คอื การศึกษา สร้างปัญญา สร้างความรู้ทถ่ี ูกต้องเกี่ยวกับร่างกายนี้ ให้เข้าใจว่าร่างกาย
นี้เป็ น อสุภ ปฏิกูล อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อยู่กบั เราตลอดไป สักวันหนึ่งก็
ต้องจากไป ไม่วา่ ร่างกายของเราก็ดี หรือร่างกายของผูอ้ น่ื ก็ดี ถ้าทําความเข้าใจอยู่กบั
ร่างกายอย่างนี้ตลอดเวลาแล้ว จิตจะคลายความกําหนัดยินดี จะคลายอุปาทานความยึด
มันถื
่ อมันในร่
่ างกาย ว่าสวย ว่างาม ว่าเป็ นเรา เป็ นของๆเรา ว่าจะอยู่กบั เราไปตลอด
ความเห็นอย่างนี้จะถูกทําลายไป จะเหลืออยู่แต่การปล่อยวาง พร้อมทีจ่ ะปล่อยร่างกายนี้
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เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องพลัดพรากจากกัน ก็พร้อมให้เกิดขึ้นโดยไม่มคี วามเศร้าโศกเสียใจ
เพราะว่ามีปญั ญา มีสตินนั ่ เอง
นี่คอื การเจริญกายานุ ปสั สนาสติปฏั ฐาน คือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย ทําความ
เข้าใจให้เด่นชัดว่า ร่างกายนี้เป็ นอย่างไร จะอยู่ไปตลอดหรือไม่ เป็ นสุขหรือเป็ นทุกข์
เป็ นตัวตนหรือไม่เป็ นตัวตน ถ้าพิจารณาตามแนวทางทีไ่ ด้แสดงไว้แล้ว จะเห็นว่าเป็ น
อสุภ ปฏิกูล อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เมือ่ เห็นแล้วว่าเป็ น อสุภ ปฏิกูล อนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา ก็จะปล่อยวางร่างกาย เมือ่ ปล่อยวางแล้ว จิตก็จะมีแต่ความสงบ มีแต่ความสุข
ไม่วา่ ร่างกายนี้จะเป็ นอย่างไร จะแก่ จะเจ็บ จะตาย จิตก็ไม่หวันไหว
่
ไม่ทกุ ข์ นี่คอื การ
ตัง้ สติอยู่กบั กาย
๒. เวทนานุ ปสั สนาสติปฏั ฐาน การตัง้ สติอยู่กบั เวทนา เวทนาคือความรู้สกึ ทางกายและ
ทางใจ สุข ทุกข์ ไม่สุข ไม่ทกุ ข์ เวทนามีอยู่ทงั้ ในร่างกายและใจ มีอยู่ตลอดเวลา แต่เรา
จะไม่ค่อยรู้จกั วิธีปฏิบตั กิ บั เวทนาเหล่านี้ เวลาเกิดสุขเวทนาเราก็จะมีความดีอกดีใจ มี
ความสุข อยากจะให้สุขเวทนานัน้ อยู่กบั เราไปนานๆ เวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็เกิด
ความรังเกียจ อยากจะให้เวทนานี้หายไป หมดไปเร็วๆ ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้ว ใจก็จะมีแต่
ความทุกข์ ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยาก อยากให้อยู่หรืออยากให้ไปนัน่ เอง แต่เวทนา
ทัง้ ๓ นี้ ไม่วา่ ทุกข์ก็ดี สุขก็ดี หรือไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็ดี เป็ นสภาวธรรมทีไ่ ม่ได้เกิดขึ้นตาม
ความอยากของเรา และไม่หมดไปตามความอยากของเรา มีเหตุมปี จั จัยทีท่ าํ ให้เวทนา
เหล่านี้เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป
หน้าทีข่ องเราคือให้มสี ติรู้อยู่กบั เวทนาเหล่านี้ แล้วปล่อยวางตามความเป็ นจริง คือรู้วา่ มี
เวทนาเกิดขึ้นแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นเวทนาสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี หรือไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็ดี เมือ่ เกิดขึ้น
แล้วก็รู้ตามความเป็ นจริงว่า เกิดขึ้นแล้ว แต่ก็รู้อยู่วา่ ไม่เทีย่ ง เดีย๋ วก็ดบั ไป เวลาดีใจ
เวลาเกิดความสุขใจก็ไม่ตอ้ งไปดีใจกับสุขเวทนา เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา หรือทุกข์
กายขึ้นมา ก็ไม่ตอ้ งไปเสียใจกับทุกขเวทนา ไม่ตอ้ งรังเกียจ ทําความเข้าใจว่าเวทนา
เหล่านี้ เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป เหมือนในขณะนี้ญาติโยมนัง่ อยู่ก็มเี วทนาอยู่อย่างหนึ่ง
เมือ่ ก่อนนี้ก่อนทีจ่ ะมาวัดก็มเี วทนาอีกอย่างหนึ่ง หลังจากทีอ่ อกจากวัดนี้ไป ก็จะมีเวทนา
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อีกอย่างหนึ่ง หมุนไปเวียนมา ผ่านไปผ่านมา ถ้าเข้าใจในธรรมชาติของเวทนาแล้ว ก็จะ
ไม่ไปยึดไปติด คือปล่อยให้เป็ นไปตามความเป็ นจริงของเวทนา ใจก็จะไม่ทกุ ข์กบั เวทนา
เหมือนกับร่างกาย ใจก็ไม่ทกุ ข์กบั ร่างกาย เวทนาใจก็ไม่ทกุ ข์กบั เวทนา ใจรับได้หมด ไม่
ว่าจะเป็ นเวทนาแบบไหน จะสุขก็ได้ทกุ ข์ก็ได้ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็ได้
นี่คอื การเจริญเวทนานุ ปสั สนาสติปฏั ฐาน คือการตัง้ สติให้รู้อยู่กบั เวทนาแล้วใช้ปญั ญา
เข้าไปปล่อยวาง อย่าไปยึดอย่าไปติด เวลาเกิดเวทนาความรู้สกึ อย่างไรก็ตาม ก็รบั รู้ตาม
ความเป็ นจริง เวลาเกิดอาการปวดท้องก็รู้วา่ ปวดท้อง แต่ไม่ตอ้ งไปปวดใจตามไปด้วย รู้
ว่าการปวดท้องก็ไม่เป็ นสิง่ ทีจ่ รี งั ถาวรยังยื
่ น เดีย๋ วก็หมดไป หรือเวลากินข้าวอิม่ ก็รู้ว่านี่
เป็ นความสุข เป็ นสุขเวทนาทีเ่ กิดจากความอิม่ จากการได้รบั ประทานอาหาร แต่ความอิม่
ก็เป็ นของชัว่ คราว เดีย๋ วก็หมดไป เดีย๋ วก็หวิ อีก ต้องรู้เวทนาเหล่านี้ รู้แล้วปล่อยวาง
ปล่อยวางแล้วใจจะไม่ด้นิ รนกวัดแกว่ง ใจจะวางเฉยได้ นัง่ อยู่เฉยๆได้ เวลาหิวก็ไม่บ่น
ไม่รอ้ ง เวลาอิม่ ก็ไม่เกิดอาการดีอกดีใจ รู้ตามสภาพความเป็ นจริงแล้วปล่อยวาง ใจก็จะ
ไม่ทกุ ข์กบั เวทนาเหล่านี้ ใจจะมีแต่ความสบาย
๓. จิตตานุ ปสั สนาสติปฏั ฐาน การตัง้ สติอยู่ทจ่ี ติ คือรู้อารมณ์ของจิต จิตมีอารมณ์ท่ี
แปรปรวน มีทงั้ ผ่องแผ้ว มีทงั้ เศร้าหมอง มี ราคะ โทสะ โมหะ หรือปราศจาก ราคะ
โทสะ โมหะ เป็ นอารมณ์ทเ่ี กิดขึ้นสลับกันในจิต ต้องรู้ทนั อารมณ์เหล่านี้ อย่าไปหลงตาม
เวลาเกิดความโลภก็อย่าไปโลภตาม เวลาเกิดความโกรธ ก็อย่าไปโกรธตาม เวลาเกิด
ความหลงก็อย่าไปหลงตาม ทําใจให้เฉยๆไว้ ให้รู้วา่ ความโลภเกิดขึ้นมา เดีย๋ วก็ดบั ไป
ความโกรธเกิดขึ้นมา เดีย๋ วก็ดบั ไป ความหลงเกิดขึ้นมา เดีย๋ วก็ดบั ไป เป็ น อนิ จจัง ทุก
ขัง อนัตตา เป็ นสิง่ ทีบ่ งั คับไม่ได้ เป็ นสักแต่วา่ อารมณ์ ไม่ใช่ สัตว์ บุคคล ตัวตน เรา เขา
ให้รู้ตามความเป็ นจริง ไม่ตอ้ งโลภตาม ไม่ตอ้ งโกรธตาม ไม่ตอ้ งหลงตาม เวลาเกิดความ
โกรธขึ้นมา ก็แยกใจคือผูร้ ู้ออกจากความโกรธ รู้วา่ ความโกรธนี้เป็ นเหมือนกับอาคันตุกะ
เป็ นผูท้ ม่ี าเยีย่ มจิต ใจไม่ตอ้ งไปโกรธตาม ไม่ใช่เวลาพอเกิดความโกรธปั๊บก็โกรธตาม
แล้วก็ไปแสดงอาการไม่ดอี อกมา ทางกายทางวาจา เช่นไปด่าผูอ้ น่ื ไปว่าผูอ้ น่ื ไปทุบตี
ผูอ้ น่ื เป็ นการไม่มสี ติไม่มปี ญั ญา ถ้ามีสติมปี ญั ญาแล้ว จะแยกใจออกจากความโกรธ
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เมือ่ เกิดความโกรธก็กาํ หนดรู้วา่ โกรธ แล้วก็น่ิงเฉยเสีย รู้วา่ ความโกรธนี้เกิดขึ้นมาเดีย๋ วก็
ดับไป อย่าหลงไปโกรธตาม
ถ้าต้องการอะไรก็อย่าไปตามอารมณ์ความอยาก ต้องการอะไรให้ใช้เหตุใช้ผล เช่นเห็น
เสื้อผ้าในร้าน อยากจะได้ ต้องถามตัวเองว่านี่เป็ นความโลภ หรือเป็ นความจําเป็ น ถ้าเป็ น
ความโลภก็คอื อยากได้โดยไม่มเี หตุไม่มผี ล ทัง้ ๆทีเ่ สื้อผ้ามีอยู่เหลือเฟื อพอใช้อยู่ ถ้าเป็ น
เช่นนี้ก็ถอื ว่าเป็ นความโลภ เป็ นอารมณ์ แต่ถา้ เป็ นเหตุเป็ นผลก็ตอ้ งเป็ นเพราะว่าเสื้อผ้า
ไม่พอใส่แล้ว ของเก่าขาดหมดแล้ว จําเป็ นต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ อย่างนี้ถงึ จะเป็ นเหตุผล
เป็ นปัญญา จึงต้องรู้จกั แยกแยะความต้องการ ว่าเป็ นอารมณ์ หรือเป็ นเหตุเป็ นผล ถ้า
เป็ นเหตุเป็ นผลก็ไม่เป็ นอะไร เพราะมีความจําเป็ น อย่างเวลารับประทานอาหาร เวลาหิว
ข้าวก็ตอ้ งกินข้าว แต่กนิ สักกี่ม้อื ถึงจะพอ บางคนกินข้าวมื้อเดียวก็อยู่ได้ บางคนวันหนึ่ง
ต้องกิน ๔ ถึง ๕ มื้อถึงจะอยู่ได้ ถ้ากินเกินความจําเป็ นก็เป็ นอารมณ์ แสดงว่าไม่สามารถ
แยกอารมณ์อยากออกจากใจได้ แต่ถา้ ฝึ กใช้สติ แยกอารมณ์ออกจากใจได้แล้ว ต่อไป
เวลาต้องการอะไร จะใช้เหตุใช้ผลจะไม่ใช้อารมณ์ เพราะรู้วา่ อารมณ์เป็ นของไม่เทีย่ ง
เป็ นของหลอก เป็ นของปลอม ถ้าหลงตามอารมณ์แล้ว จะเป็ นทาสของอารมณ์ตลอดไป
นี่คอื จิตตานุ ปสั สนาสติปฏั ฐาน การศึกษาหรือทําความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ของจิต ซึง่
แปรปรวนอยู่เสมอ อย่าหลงตามอารมณ์เหล่านี้ รู้แล้วปล่อยวาง แล้วใจจะสบาย ใจจะไม่
ดิ้นรนกวัดแกว่ง แต่ถา้ ไม่รู้เท่าทัน ใจก็จะต้องดิ้นรนกวัดแกว่งไปตามอารมณ์นนั้ ๆ จึงมี
แต่ความทุกข์ตามมา
๔. ธัมมานุ ปสั สนาสติปฏั ฐาน การตัง้ สติอยู่ทธ่ี รรม ธรรมก็คอื สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สังสอน
่
ไม่วา่ เรื่องการทําบุญให้ทานก็ดี เรื่องการรักษาศีลก็ดี เรื่องการประพฤติปฏิบตั ิ
ธรรมก็ดี เป็ นสิง่ ทีค่ วรใฝ่ ใจอยู่เสมอ ให้จติ ใจคิดแต่เรื่องเหล่านี้ ให้คดิ ถึงการรักษาศีล
ว่าวันนี้เป็ นวันพระแล้วนะ เป็ นวันทีจ่ ะต้องรักษาศีลกัน ถึงแม้จะไม่อยากก็ตอ้ งรักษาศีล
เพราะศีลเป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นประโยชน์กบั ใจ พยายามน้อมจิตใจเข้าหาธรรมอยู่เสมอๆ แล้ว
ธรรมจะนําพาไปสู่ความสุขความเจริญต่อไป
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นี่คอื เรื่องของการพัฒนาจิตใจ หรือทํานุบาํ รุงจิตใจ อบรมจิตใจ ให้เป็ นจิตใจทีด่ ที ง่ี าม ถ้า
จิตใจตัง้ อยู่ในสติปฏั ฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม แล้ว จะมีสง่ิ ทีด่ ที ง่ี ามคอยดูแล
จิตใจ ปกป้ องคุม้ ครองจิตใจ ให้เป็ นจิตใจทีด่ ที ง่ี าม คิดแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ไม่คดิ ในเรื่องทีไ่ ม่
ดีไม่งาม เมือ่ คิดแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี ามแล้ว จิตใจจะมีแต่ความสุข ความเจริญ ทุกสิง่ ทุกอย่างที่
ดีทง่ี ามก็จะตามมา นี่คอื เรื่องของการดูแลจิตใจ พัฒนาจิตใจให้อยู่ในทํานองครองธรรม
ให้จติ ใจเป็ นจิตใจทีด่ ี เป็ นจิตใจทีป่ ระเสริฐ เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้า และพระ
อริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย
จึงขอสรุปว่าความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี ความเจริญก็ดี ความเสือ่ มก็ดี ไม่ได้อยู่ทใ่ี คร
อยู่ทใ่ี จเท่านัน้ ถ้าใจคิดแต่สง่ิ ทีด่ ี ความสุขความเจริญย่อมตามมา แต่ถา้ ใจคิดแต่สง่ิ ชัว่
ร้าย ก็จะมีแต่สง่ิ ทีไ่ ม่ดี คือความทุกข์ความหายนะตามมา ถ้าปรารถนาความสุขความ
เจริญทีแ่ ท้จริง ก็ตอ้ งพัฒนาจิตใจ ทํานุบาํ รุงอบรมจิตใจให้คดิ ดีดว้ ยสติปฏั ฐาน ๔ ให้มี
สติอยู่กบั กาย เวทนา จิต ธรรม ซึง่ เป็ นธรรมทีจ่ ะนําพาจิตใจไปสู่การกระทําทีด่ งี าม ที่
สุข ทีเ่ จริญ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๖๐

โลกธรรม ๘

๒๑ เมษายน ๒๕๔๔
พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ามนุษย์ทเ่ี กิดมาในโลกนี้ทกุ ๆคนล้วนมีปญั หา เพราะเกิดมาแล้ว
ก็ตอ้ งมีความทุกข์ดว้ ยกันทุกๆคน ไม่มใี ครทีเ่ กิดมาในโลกนี้จะไม่มคี วามทุกข์เลยแม้แต่
คนเดียว เมือ่ เกิดมาแล้วจึงต้องยอมรับความจริงว่าการเกิดเป็ นความทุกข์ เมือ่ ยอมรับ
ความจริงว่าการเกิดเป็ นทุกข์ ก็จะเริ่มพาไปสู่การแก้ไขปัญหานี้ แต่ถา้ ไม่รู้วา่ มีความทุกข์
ก็จะไม่มกี ารแก้ไข เหมือนกับคนทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วยแต่ไม่ยอมรับหรือไม่รู้วา่ เจ็บไข้ได้ป่วย
จึงไม่ไปหาหมอ หายามารักษา แล้วก็ปล่อยไว้ ในทีส่ ุดก็จะต้องตายไป แต่ถา้ ไปหาหมอ
หายามารักษา ย่อมมีโอกาสทีจ่ ะหายได้
ฉันใดชีวติ ของคนเราก็เหมือนกัน คืออยู่บนกองทุกข์ ถ้ายอมรับสภาพนี้แล้วจะได้ศึกษา
หาสาเหตุวา่ ความทุกข์น้ มี าจากไหน อะไรเป็ นเหตุของความทุกข์ พระพุทธองค์ทรงแสดง
ไว้ว่า เหตุของความทุกข์อยู่ภายในจิตใจ ไม่ได้อยู่ภายนอก ภายนอกเป็ นแต่เพียงชนวน
ของทุกข์เท่านัน้ เอง แต่ตน้ เหตุของความทุกข์นนั้ อยู่ในใจ ได้แก่กเิ ลส คือ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ถ้าใจมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ใจก็จะมีความทุกข์ แล้ว
ทําอย่างไรถึงจะไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลง พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่า ต้อง
ทําบุญ ทําทาน รักษาศีล และชําระจิตใจ เพือ่ เอาความโลภ ความโกรธ ความหลงให้
ออกไปจากจิตใจ เพราะว่าบุญกุศล เช่นการทําบุญให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญ
จิตตภาวนาเป็ นเหมือนนํา้ ดับไฟ ไฟอยู่ในจิตใจ เกิดจากความโลภ เกิดจากความโกรธ
เกิดจากความหลง เวลาเกิดความโลภขึ้นมานี่ใจจะร้อนวูบขึ้นมา เวลามีความโกรธใจจะ
ร้อนวูบขึ้นมา เวลามีความหลงใจจะร้อนวูบขึ้นมา ใจจะอยู่ไม่เป็ นสุข ดิ้นรนกวัดแกว่ง
แต่การแก้ปญั หาของใจมักจะแก้ในทางทีผ่ ดิ คือมักจะไปแก้ทภ่ี ายนอก เช่นเจอสิง่ ใดทีไ่ ม่
ชอบ ก็พยายามไปแก้ทส่ี ง่ิ นัน้ ใครไม่ดกี บั เรา ก็พยายามไปแก้ไขบุคคลนัน้ เช่นไปขอร้อง
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ให้เขาดีกบั เรา ถ้าเขาไม่ยอมทําตาม ก็ไปบังคับหรือถึงกับกําจัดบุคคลนัน้ ไปก็เป็ นได้ นี่
เป็ นวิธีแก้ปญั หาทีไ่ ม่ถูกจุด
ปัญหาของเราอยู่ทใ่ี จเรา เกิดจากการไม่ละความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน่ เอง ถ้าไป
เจอคนทีส่ ร้างความไม่สบายใจให้กบั เรา ต้องรู้จกั วางเฉย ต้องรู้จกั ปล่อยวาง ยอมรับ
สภาพความจริงว่าของภายนอกไม่ได้อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะไปแก้ไขได้ หรือทําให้มนั เป็ นไปตาม
ความปรารถนา ความต้องการของใจเราได้เสมอไป แต่สง่ิ ทีแ่ ก้ไขได้ก็คอื ข้างในใจของเรา
เราตัดความโลภได้ ตัดความโกรธได้ ตัดความหลงได้ ถ้าตัดความโลภ ความโกรธ
ความหลงแล้ว สิง่ ภายนอกจะเป็ นอย่างไรก็จะไม่กระทบกับใจของเรา อย่างใจของ
พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ เป็ นใจทีม่ คี วามสะอาดบริสุทธิ์ คือได้ชาํ ระแล้วซึง่ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง สิง่ ต่างๆ ทีม่ าสัมผัสกับใจของท่าน ก็จะไม่กระทบกระเทือนต่อใจ
ของท่าน เปรียบเหมือนนํา้ บนใบบัวทีก่ ลิ้งไปกลิ้งมาแต่ไม่ซมึ ซับ ไม่เหมือนใจของปุถชุ น
คนธรรมดาอย่างเราอย่างท่าน เป็ นเหมือนกับกระดาษซับกระดาษซึม เวลาเทนํา้ ลงไปบน
กระดาษก็จะซึมซับไปหมด กลายเป็ นเนื้อเดียวกัน
แต่กบั ใจของพระพุทธเจ้า กับใจของพระอรหันต์ ถึงแม้จะสัมผัสกับสิง่ ต่างๆทีผ่ ่านเข้ามา
ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และ ทางใจ แต่สง่ิ เหล่านี้จะไม่ซมึ ซาบเข้าไปใน
ใจของท่าน เพราะเป็ นใจทีไ่ ม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลง ทีจ่ ะดึงดูดสิง่ เหล่านี้ให้
เข้ามาในใจท่านนัน่ เอง เห็นอะไรก็รบั รู้ไว้แล้วก็ปล่อยวาง จะดีหรือชัว่ ก็ไม่วพิ ากษ์ไม่
วิจารณ์ ไม่ไปแก้ไขไม่ไปดัดแปลง ปล่อยให้เป็ นไปตามสภาพของเขา เพราะผูไ้ ม่หลงแล้ว
ย่อมรู้เท่าทันตามสภาพความเป็ นจริงว่า โลกนี้เป็ นอย่างนี้แหละ มันเป็ นมาตัง้ แต่ก่อนเรา
เกิด และก็จะเป็ นอย่างนี้ต่อไปหลังจากเราตายไปแล้ว เป็ นเรื่องของโลกธรรม ๘ คือการ
เจริญและการเสือ่ มของ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข มีลาภก็ตอ้ งเสือ่ มลาภ มียศก็ตอ้ ง
เสือ่ มยศ มีสรรเสริญก็ตอ้ งมีนินทา มีสุขก็ตอ้ งมีทกุ ข์ คู่กนั ไป ธรรมเหล่านี้เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่
ในโลกนี้มาตัง้ แต่ดกึ ดําบรรพ์ มีมาก่อนเราเกิดและจะมีต่อไปหลังจากเราตายไปแล้ว เป็ น
สิง่ ทีเ่ ราไปจัดการไม่ได้ ไปแก้ไขไม่ได้
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แต่สง่ิ ทีเ่ ราจะจัดการได้ แก้ไขได้ก็คอื จิตใจของเรา เราต้องจัดการกับตัวทีไ่ ปยุ่ง ไป
วุน่ วาย กับโลกธรรม ๘ นี้ คือกิเลสตัณหา โลภ โกรธ หลงนัน่ เอง ถ้าประพฤติปฏิบตั ิ
ธรรมก็จะสามารถกําจัดได้ ความหลงนี้เป็ นความมืดบอด เวลาอยู่ในทีม่ ดื จะไม่สามารถ
แยกแยะได้วา่ อะไรเป็ นอะไร จิตใจทีม่ ดื บอดก็เช่นเดียวกัน ไม่สามารถแยกแยะได้วา่
อะไรเป็ นสิง่ ทีด่ อี ะไรเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี อะไรเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณ อะไรเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษ อะไรเป็ น
เหตุ อะไรเป็ นผล อะไรเป็ นเหตุของความทุกข์ อะไรเป็ นเหตุของความสุข อะไรเป็ นสิง่ ที่
จัดการได้ อะไรเป็ นสิง่ ทีจ่ ดั การไม่ได้
การทีจ่ ะมีปญั ญาเพือ่ แยกแยะสิง่ เหล่านี้ได้ ต้องประพฤติปฏิบตั ธิ รรมด้วยการเจริญ
สมาธิ เป็ นเบื้องต้น ทําจิตสงบก่อน เมือ่ สงบแล้วจิตจะเป็ นจิตทีพ่ ร้อมจะรับเหตุรบั ผล
แต่ถา้ จิตยังมีอารมณ์ต่างๆเข้ามาก่อกวนอยู่ ก็จะไม่สามารถรับเหตุรบั ผลได้ สังเกตดู
เวลามีความโกรธ จะพูดจะจาอะไรก็จะไม่ยอมเข้าใจ แต่ถา้ หายโกรธแล้ว พูดกันก็พอจะ
ยอมรับฟังกันได้ดว้ ยเหตุดว้ ยผล เพราะว่าขณะทีม่ คี วามโกรธ จะไม่ยอมรับฟังอะไร
ทัง้ สิ้น จะเอาแต่ใจตัวเอง ถึงแม้จะมีใครมาพูดอย่างไร บอกอย่างไร อธิบายอย่างไรใน
ขณะทีม่ คี วามโกรธ ก็จะไม่ยอมรับเหตุรบั ผล ไม่ยอมรับความเป็ นจริง แต่ขณะทีค่ วาม
โกรธหายไปแล้ว พูดกันอีกที อธิบายด้วยเหตุดว้ ยผลก็สามารถรับฟังได้ เพราะว่า
ขณะนัน้ จิตไม่มอี คติ จิตไม่มคี วามโกรธมาขวางกัน้ จึงทําให้จติ รับฟังเหตุผลได้นนั ่ เอง
การทีจ่ ะสอนจิตให้รู้จกั เรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องสภาวะ
ความเป็ นจริงในโลกนี้วา่ เป็ นไตรลักษณ์ คือเป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ต้องเตรียมจิต
ให้สงบเสียก่อน เมือ่ จิตสงบแล้วจึงค่อยสอนจิตเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ สอนจิตว่า เมื่อเกิด
มาแล้ว ย่อมมีความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็ นธรรมดา จิตจะรับได้เพราะรู้วา่ เป็ น
ความจริง ถ้ารับความจริงได้ก็ปลงได้ ถ้าปลงได้ก็ปล่อยวางได้ คือปล่อยวางร่างกายนี้
ถือว่าร่างกายนี้เมือ่ เกิดมาแล้ว ไม่มใี ครอยู่เหนือความแก่ ความเจ็บ ความตายได้
แม้กระทังพระพุ
่
ทธเจ้า พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
เหมือนกัน แต่ท่านตายแบบมีความสุข ตายด้วยการปล่อยวาง ด้วยการไม่ยดึ ไม่ตดิ
เพราะร่างกายนี้ไม่ใช่ของๆเราไม่ใช่ตวั เรา
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สังเกตดูซิ สิง่ ไหนทีเ่ ราไม่ไปยึดไปครองว่าเป็ นเราเป็ นของๆเรา เราจะไม่มคี วามทุกข์กบั
สิง่ เหล่านัน้ อย่างบ้านคนอืน่ เราไม่รกั เราไม่ห่วง เวลาไฟไหม้บ้านคนอืน่ เราก็ไม่ทกุ ข์ใจ
แต่เวลาไฟไหม้บ้านเรา เรากลับทุกข์ใจ ทัง้ นี้ก็เพราะว่าเราไปยึดไปติดว่าบ้านนี้เป็ นของๆ
เรา แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรามองว่าบ้านนี้ไม่ใช่บา้ นของเรา เป็ นเพียงแต่ทท่ี เ่ี ราอาศัย
อยู่ ยืมเขามา เช่าเขาอยู่ เวลาไฟไหม้ไป เราก็ไม่เดือดร้อน เราก็ไม่ทกุ ข์เพราะว่าเราไม่ยดึ
ไม่ตดิ นัน่ เอง นี่คือหลักของความจริง หลักของปัญญา หลักของพระพุทธศาสนาทีพ่ ระ
พุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นอนัตตา ไม่ใช่เป็ นของๆเรา ไม่มใี คร
เป็ นเจ้าของ ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นของทีม่ อี ยูก่ บั โลกนี้มาแต่ดงั้ เดิม โลกนี้เป็ นเจ้าของๆทุก
สิง่ ทุกอย่าง ดวงวิญญาณเพียงแต่มาปฏิสนธิกบั ร่างกายนี้ แล้วก็คลอดออกมาจากครรภ์
แล้วก็ไปยึดไปเกาะสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เมือ่ ไปยึดไปติดกับสิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ร่างกาย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็เกิดความหวงแหน ความอยากจะให้มสี ง่ิ เหล่านี้ให้อยู่
กับเราไปนานๆ อยู่กบั เราไปตลอด แต่โดยธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้เป็ นของไม่เทีย่ ง
เกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วก็ดบั ไป ใครไปยึดไปติดกับสิง่ เหล่านี้ก็ตอ้ งมีความทุกข์ เหมือนกับพวก
เราทีท่ กุ ข์กนั อยู่ทกุ วันนี้ ทุกข์ก็เพราะอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันใน
่ ลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข นัน่ เอง
พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้พวกเราศึกษาธรรมกัน ปฏิบตั ธิ รรมกันด้วยการทําจิตให้สงบ
เยือกเย็นเป็ นเบื้องต้น จะด้วยวิธีการใดๆก็ตาม จะเป็ นการไหว้พระสวดมนต์ก็ได้ จะ
กําหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ จะบริกรรม พุทโธ พุทโธ พุทโธ อยู่ในใจก็ได้ ขอให้
ตัง้ ใจทําอย่างจริงๆ จังๆ ทําอย่างต่อเนื่อง ทําให้มาก ทําด้วยการมีสติ คืออย่าสักแต่วา่ ทํา
ทําไปแล้วปล่อยใจให้คดิ เรื่องราวต่างๆนานา ถ้าเป็ นอย่างนี้จติ จะไม่สงบ จะไม่เป็ นผล
ต้องบังคับด้วยสติไม่ให้จติ ส่ายแส่ไปสู่เรื่องอืน่ ถ้าบริกรรม พุทโธ ก็ให้มสี ติรู้อยู่กบั คําว่า
พุทโธอย่างเดียว ถ้าจะกําหนดดูลมหายใจเข้าออก ก็ให้รู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออกอย่าง
เดียว ถ้าจะสวดมนต์ก็ให้อยู่กบั บทสวดมนต์อย่างเดียว อย่าไปคิดเรื่องอะไรเป็ นอันขาด
ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้วไม่ชา้ ก็เร็วจิตจะสงบ เมือ่ จิตสงบแล้ว ความโลภ ความโกรธ ความ
หลงก็จะสงบตัวลงไป ในขณะนัน้ ความรู้สกึ สบายอก สบายใจ ความอิม่ เอิบ ความปี ติ
ความสุขก็จะเกิดขึ้นมา สิง่ ทีท่ าํ ให้มคี วามทุกข์ ความกังวลใจ ความหนักอกหนักใจ ก็จะ
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สงบลงไป ไม่ใช่อะไรทีไ่ หน ก็ความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน่ เอง แต่สมาธิน้ ยี งั ไม่
สามารถกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไป ให้ส้นิ ซากไปได้ เพราะสมาธิ
นี้เปรียบเหมือนกับยาสลบ เพียงแต่ทาํ ให้กเิ ลสความโลภ ความโกรธ ความหลงสงบตัว
ลงไปแต่ยงั ไม่ตาย ในขณะทีจ่ ติ มีความสงบเท่านัน้ เมือ่ จิตออกจากความสงบแล้ว จิตจะ
เริ่มคิดเริ่มปรุง ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะฟื้ นตามมา
จึงต้องเจริญธรรมขัน้ ต่อไป คือการเจริญปัญญา ทีเ่ รียกว่าวิปสั สนาให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุก
อย่างในโลกนี้เป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา ถ้า
ไปยึดไปติดเป็ นของทีไ่ ม่ใช่ของๆเรา ก็จะเป็ นทุกข์ จึงอย่าไปยึดไปติด มีอยู่ก็ใช้ไปตาม
สภาพ ถ้าถึงเวลาทีจ่ ะหมดไปก็ให้หมดไป อย่าไปเสียดาย ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็จะไม่ทกุ ข์
จึงควรละสิง่ ต่างๆเสีย มีไว้เท่าทีจ่ าํ เป็ น มีไว้เพือ่ ดูแลสภาพร่างกายให้มกี าํ ลังวังชาเพือ่ อยู่
ต่อไป และเพือ่ พัฒนาจิตใจด้วยการทําบุญ ทําทาน รักษาศีล ชําระจิตใจ ด้วยการเจริญ
จิตตภาวนา ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไป ให้ส้นิ ซากไปจากจิตจากใจ
เมือ่ โลภ โกรธ หลง สิ้นซากไปจากใจแล้ว จะมีแต่ความสุขใจ ไม่หวิ กับอะไร ไม่หวิ กับ
ลาภ ไม่หวิ กับยศ ไม่หวิ กับสรรเสริญ ไม่หวิ กับกามสุข เพราะว่าความสุขในใจเต็มเปี่ ยม
อยู่แล้ว เหมือนกับนํา้ ทีม่ เี ต็มเปี่ ยมอยู่ในแก้ว เมือ่ นํา้ มีอยู่เต็มแก้วแล้ว เทนํา้ เข้าไปสัก
เท่าไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร นํา้ ก็ตอ้ งไหลออกมาฉันใด ผูท้ ช่ี าํ ระจิตใจให้สะอาดหมดจด
สิ้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว จะเป็ นผูท้ ไ่ี ม่หวิ กับอะไร ไม่หวิ กับลาภ ยศ
สรรเสริญ กามสุข ไม่หวิ กับอะไรทัง้ นัน้ สามารถอยู่ได้โดยลําพัง ไม่ตอ้ งมีอะไรก็มี
ความสุข นี่แหละคือสิง่ ทีป่ ระเสริฐทีส่ ุดทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ทรงเห็น ว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ี
เลิศทีส่ ุด ไม่มอี ะไรทีจ่ ะดีเลิศเท่ากับความสุขของจิตใจ พระพุทธองค์จงึ ทรงสละเวลาของ
พระพุทธองค์ทเ่ี หลืออยู่ ๔๕ พรรษา สังสอนสั
่
ตว์โลกเพือ่ ให้เข้าถึงความสุขนี้ ทรงสัง่
สอนสัตว์โลกเพือ่ ให้ละความโลภ ความโกรธ ความหลง ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล
และเจริญสมาธิ เจริญปัญญา ขอให้ชาวพุทธทัง้ หลายจงน้อมเอาธรรมของพระพุทธเจ้า
เข้ามารักษาจิตใจ ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด เพือ่ การหลุดพ้นจากทุกข์ภยั ทัง้ หลาย
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
50

กัณฑ์ท่ี ๖๑

อริยทรัพย์

๒๒ เมษายน ๒๕๔๔
วันนี้เป็ นวันพระตามปฏิทนิ ทางจันทรคติทเ่ี วียนมาอีกครัง้ ทุกๆ ๖ วัน ๗ วัน หรือ ๘ วัน
เป็ นธรรมเนียมของชาวพุทธ เมือ่ ถึงวันพระก็จะเข้าวัดกันเพือ่ ประกอบกิจทางศาสนา มี
การบูชาพระรัตนตรัย ให้ทาน บริจาคข้าวของต่างๆ สมาทานศีลด้วยความมี
หิริโอตตัปปะ ความอายและเกรงกลัวบาป ฟังเทศน์ฟงั ธรรมเพือ่ เสริมสติปญั ญา ความรู้
ความฉลาด เป็ นการสะสมอริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายใน ด้วยการสละทรัพย์ภายนอก มี
เงินทองข้าวของทรัพย์สมบัตติ ่างๆ บริจาคถวายทานให้กบั พระสงฆ์องค์เจ้า เป็ นการเอา
ทรัพย์ภายนอกแลกทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายในก็คอื คุณธรรมความดีทงั้ หลาย
การไปวัดจึงเหมือนกับการไปธนาคารเพือ่ ไปทําธุรกรรมการเงิน
ถ้าจะเดินทางไป
ต่างประเทศก็ตอ้ งแลกเงินเป็ นสกุลต่างๆ ไปประเทศอังกฤษก็แลกเงินสกุลปอนด์ของ
อังกฤษ เพราะเงินไทยใช้ได้แต่ในประเทศไทยเท่านัน้ เวลาไปต่างประเทศก็ตอ้ งใช้เงิน
สกุลของประเทศนัน้ ๆ ฉันใด ภพชาติน้ ีก็เป็ นเหมือนประเทศหนึ่ง เมือ่ ตายไปก็ตอ้ งไปอีก
ภพชาติหนึ่ง อีกประเทศหนึ่ง สิง่ ทีจ่ ะเอาติดตัวไปได้ก็คอื ทรัพย์ภายในทีเ่ รียกว่า
อริยทรัพย์ เป็ นเหมือนเงินสกุลของประเทศทีเ่ ราจะไป ส่วนทรัพย์ภายนอก เช่นทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้แม้แต่บาทเดียว สตางค์แดงเดียวก็เอา
ไปไม่ได้
คนฉลาดจึงเอาทรัพย์ภายนอกมาแลกเป็ นทรัพย์ภายในไว้ เอาทรัพย์ภายนอกทีม่ มี าฝาก
ไว้ในธนาคารบุญ แล้วแลกเป็ นเงินสกุลต่างๆ เวลาเดินทางไปภพหน้าชาติหน้า ก็จะมี
ทรัพย์ตดิ ตัวไป เป็ นอริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายใน เป็ นทรัพย์ทไ่ี ม่มใี ครแย่งหรือขโมยไป
ได้ ไม่เหมือนทรัพย์ภายนอก โดนขโมยไป ถูกโกงไป หรือถูกเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองยึดไปก็
ได้ แต่ทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์ เป็ นทรัพย์ทไ่ี ม่มใี ครแย่งชิงไปได้ เป็ นทรัพย์ของเรา
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โดยแท้ เป็ นทรัพย์ทต่ี ดิ ตัวไปกับเรา เมือ่ เราตายไปแล้วเราต้องเดินทางต่อไป ถ้ามีทรัพย์
ภายในเราก็จะไปสู่สุคติ ไปสู่ทท่ี ม่ี แี ต่ความสุขความเจริญ เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระ
อริยบุคคล เป็ นมนุษย์ ถ้าไม่มอี ริยทรัพย์ ตายไปก็จะต้องไปสู่อบาย สู่ทคุ ติเท่านัน้ เป็ น
เดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก เพราะขาดอริยทรัพย์ทจ่ี ะฉุดรัง้ ไว้ไม่ให้
ไปสู่ทต่ี าํ ่ นักปราชญ์คนฉลาด ผูร้ ู้จกั เหตุรู้จกั ผล เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนอัน
ประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเกิดศรัทธา ย่อมน้อมเอาสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธองค์ได้
ทรงสังสอนมาประพฤติ
่
ปฏิบตั กิ บั ตน ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ เป็ นการ
มาสะสมทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์
อริยทรัพย์ มี ๗ ประการด้วยกัน คือ ๑. ศรัทธา ความเชื่อ ๒. ศีล ความประพฤติดีทาง
กายทางวาจา ๓. หิริ ความอายบาป ๔. โอตตัปปะ ความกลัวบาป ๕. พาหุสจั จะ ความ
เป็ นผูไ้ ด้เรียนรูม้ าก ๖. จาคะ ๗. ปัญญา
๑. ศรัทธา คือ ความเชื่อ เชื่อในพระพุทธเจ้า เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ เชื่อว่า
พระพุทธเจ้าเป็ นผู ้รู้จริงเห็นจริง รู้ในสิง่ ต่างๆทีเ่ ราไม่รู้กนั เช่นรู้เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ รู้
เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด รู้เรื่องบาป รู้เรื่องบุญ รู้เรื่องคุณ รู้เรื่องโทษ รู้เรื่องมรรค ผล
นิ พพาน คือสิง่ ทีป่ ถุ ชุ นคนธรรมดาสามัญผูเ้ ต็มไปด้วยอวิชชา ยังไม่สามารถล่วงรู้ถงึ สิง่
เหล่านี้ได้ ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าผูท้ รงประกอบด้วยสติปญั ญาความรู้ความฉลาด วิริยะ
ความอุตสาหะพากเพียร ขันติความอดทน สะสมบุญบารมีมาเป็ นกัปเป็ นกัลป์ จนบรรลุ
เป็ นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เห็นสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในไตรภพ
ในโลกทัง้ ๓ นี้ คือกามภพ รูปภพ อรู ปภพ โลกของการเวียนว่ายตายเกิด ผูม้ ดี วงตา
เห็นธรรมสามารถมองเห็นสิง่ เหล่านี้ พวกเรายังมืดบอด ยังไม่รู้ไม่เห็น แต่มแี ววแห่ง
ความฉลาด ตรงทีย่ อมรับว่าเรายังโง่อยู่ และยอมรับว่าพระพุทธเจ้าฉลาดกว่าเรา เมือ่
พระพุทธองค์เป็ นผูม้ คี วามฉลาดกว่าเรา รู้มากกว่าเรา เราจึงเชื่อพระพุทธเจ้า คือเชื่อใน
สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เรื่องทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอนมี
่
อยู่ ๓ ข้อใหญ่ๆ คือ ๑. กรรม ๒. วิบาก ๓. สัตว์โลกมี
กรรมเป็ นของๆตน
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๑. เชื่อว่ากรรม คือการกระทําทาง กาย วาจา ใจ เป็ นเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความสุขหรือความ
ทุกข์ ความเจริญหรือความเสือ่ ม ภพชาติต่างๆเป็ นผลทีเ่ กิดมาจากกรรม เช่นเชื่อว่าเหตุ
ทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ก็เพราะในอดีตเคยทําความดีรกั ษาศีลไว้ จึงทําให้ได้มาเกิดเป็ น
มนุษย์อย่างนี้เป็ นต้น
๒. เชื่อวิบากผลของกรรม เชื่อว่าเมือ่ ทํากรรมไปแล้วไม่วา่ ดีหรือชัว่ จะต้องได้รบั ผลของ
กรรมนัน้ เช่นการได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเดรัจฉาน เป็ นสุนขั เป็ นแมว เป็ นวิบาก เป็ น
ผลทีเ่ กิดจากการกระทําในอดีต ได้ทาํ กรรมมาต่างกันจึงทําให้มาเกิดต่างกันไป มีความ
แตกต่างไม่เท่าเทียมกัน ทางด้านเพศ ทางด้านรู ปร่างหน้าตา ทางด้านความรู้ความฉลาด
ทางด้านฐานะการเงิน เหล่านี้เรียกว่าวิบาก คือผลทีเ่ กิดจากการกระทําในอดีต เชื่อว่าเรา
เป็ นอยู่อย่างนี้ก็เพราะทํามาแค่น้ ี สะสมบุญบารมีมาแค่น้ ี ทํามาแค่น้ ีก็ได้แค่น้ ี ถ้าอยากได้
มากกว่านี้ก็ตอ้ งสะสมบุญบารมีให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงทีส่ ุดของบุญบารมี ก็จะบรรลุ
ถึง มรรค ผล นิพพาน การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เป็ นพระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวก
๓. เชื่อว่าสัตว์โลกทัง้ หลายมีกรรมเป็ นของๆตน เมือ่ ทํากรรมแล้ววิบากย่อมตามมา
เหมือนเงาตามตัว เป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ไม่มใี ครช่วยใครให้พน้ วิบากกรรมของตนไป
ได้ หรือสร้างบุญกุศลให้แก่กนั ได้ เมือ่ ถึงเวลาทีผ่ ลบุญจะเกิดขึ้นกับผูห้ นึ่งผูใ้ ด ก็ไม่มี
ใครไปห้ามได้ เช่นเดียวกับผลของบาปกรรม เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะเกิดขึ้น ก็ไม่มใี ครไปยับยัง้
ได้ สิง่ ทีท่ าํ ได้ก็คอื ช่วยเท่าทีจ่ ะช่วยได้ ถ้าเกิดขึ้นกับตัวเรา ก็ตอ้ งทําใจให้น่งิ เฉยเป็ น
อุเบกขา ยอมรับความจริงว่า สัตว์โลกทัง้ หลายมีกรรมเป็ นของๆตน จักทํากรรมอันใดไว้
ดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น ไม่มใี ครยับยัง้ ผลของกรรมได้ เมือ่ ถึงเวลาก็
ต้องรับผลของกรรมกันทุกๆคน
๒. ศีล ความประพฤติดีทางกายทางวาจา เมือ่ มีศรัทธาแล้วเราก็จะประพฤติปฏิบตั ติ าม
พระธรรมคําสอน โดยเห็นว่า ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ เราก็จะทําแต่สง่ิ ทีด่ แี ละหลีกเลีย่ ง
การทําบาป ด้วยการรักษาศีลตามกําลังศรัทธา วิริยะ สติ ปัญญา ตัง้ แต่ ศีล ๕ ศีล ๘
ศีล ๑๐ จนถึง ศีล ๒๒๗ ศีลคือความปกติทางกายและทางวาจา ไม่สร้างความ
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เดือดร้อนให้แก่ผูอ้ น่ื ไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ผูอ้ น่ื ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ด้วยการละเว้น
จากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ละ
เว้นจากการพูดปดมดเท็จ ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา
๓. หิริ ความอายบาป ๔. โอตตัปปะ ความกลัวบาป เมือ่ เห็นว่าการทําบาปเป็ นสิง่ ไม่ดี
จึงละเว้น ด้วยหิริ ความอายบาป และโอตตัปปะ ความกลัวบาป ทุกคนมีความอายกัน
แต่สง่ิ ทีน่ ่าอายกลับไม่อาย กลับไปอายในสิง่ ทีไ่ ม่น่าอาย เช่นไปอายในความยากจน ใน
รูปร่างหน้าตาทีไ่ ม่สวยงาม ในความโง่เขลาเบาปัญญาของตน สิง่ ทีน่ ่าอายคืออะไร ก็คอื
การกระทําความชัว่ ทัง้ หลาย เช่น การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การลักทรัพย์ การประพฤติผดิ
ประเวณี การพูดปดมดเท็จ การเสพสุรายาเมา เพราะเมือ่ ทําบาปไปแล้วก็เหมือนกับเอา
ไฟมาเผาตัวเองและผูอ้ น่ื สร้างความทุกข์ทรมานให้กบั ตนและผูอ้ น่ื เป็ นสิง่ ทีน่ ่าอับอาย
น่าขยะแขยงอย่างยิง่
เช่นเดียวกับความกลัว สิง่ ทีน่ ่ากลัวกลับไม่กลัว สิง่ ทีไ่ ม่น่ากลัวกลับไปกลัว เช่นกลัว
ความแก่ กลัวความเจ็บ กลัวความตาย ซึง่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่ากลัวเลย เพราะเป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้อง
เกิดกับทุกๆคน เป็ นธรรมดา เป็ นปกติของธาตุขนั ธ์ ของร่างกาย เมือ่ เกิดมาแล้วก็ตอ้ ง
แก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ผูท้ ก่ี ลัวคือผูท้ ม่ี คี วามสําคัญมันหมาย
่
ไปยึด ไปติด ว่าร่างกายนี้
เป็ นเรา เป็ นของๆเรา เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็คดิ ว่าเราแก่ เราเจ็บ เราตาย แทนทีจ่ ะคิดว่า
ร่างกายแก่ ร่างกายเจ็บ ร่างกายตาย ก็กลับไปหลงคิดว่าร่างกายนี้แหละคือเรา เมือ่ จิต
ติดอยู่กบั ร่างกาย ก็เลยคิดว่าจิตเป็ นกาย กายเป็ นอะไรจิตก็เป็ นไปด้วย ก็เลยเกิดความ
กลัวขึ้นมา นี่คอื ความหลง
ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบตั ธิ รรมแล้วจะสามารถแยกแยะกายออกจากจิตได้ จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่ากายก็เป็ นอย่างหนึ่ง จิตก็เป็ นอย่างหนึ่ง กายนี้ เป็ นธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ มา
จากอาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป แล้วกลายเป็ นอาการ ๓๒ มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ
เอ็น กระดูก เป็ นต้น นี่คอื เรื่องของร่างกาย เป็ นธาตุขนั ธ์ล ้วนๆ มาจาก ดิน นํา้ ลม ไฟ
แต่เป็ นเพราะขาดปัญญาเลยทําให้จติ ถูกอวิชชาครอบงํา ไปยึด ไปติด ไปหลงว่าร่างกาย
นี้เป็ นจิต จิตเป็ นร่างกาย เมือ่ ร่างกายเป็ นอะไรไป ก็เกิดกลัวขึ้นมา กลัวความแก่ กลัว
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ความเจ็บ กลัวความตาย สําหรับผูท้ ไ่ี ด้ศึกษาได้ปฏิบตั ธิ รรมอย่างถ่องแท้แล้ว อย่าง
พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย จะไม่กลัว ความแก่ เจ็บ ตาย เลยแม้แต่นอ้ ย
ท่านตายได้ในทุกอิริยาบถ เดิน ยืน นัง่ นอน ด้วยความเป็ นปกติสุข ไม่มคี วามหวันไหว
่
เพราะท่านมีปญั ญา มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว ท่านปล่อยวาง ไม่ไปยึดไม่ไปติดในธาตุขนั ธ์
ถ้ายังดีอยู่ก็เอาไว้ใช้ให้เป็ นประโยชน์ เหมือนเสื้อผ้าทีย่ งั ดีอยู่ก็ใส่ไป ถ้าขาดก็ท้งิ ไปฉันใด
ร่างกายก็ฉนั นัน้ เมือ่ ถึงเวลาแตกดับก็ท้งิ ไป
สิง่ ทีน่ ่ากลัวคืออะไร ก็คอื บาปกรรม การกระทําความชัว่ ทัง้ หลาย เพราะจะนํามาซึง่ ความ
ทุกข์ความหายนะ เริ่มตัง้ แต่ในปัจจุบนั เมือ่ ทําความชัว่ แล้วจิตจะมีความร้อน มีความ
กังวล มีความหวาดวิตก เกิดความกลัวขึ้นมา กลัวจะถูกจับได้วา่ ทําสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม เมือ่
ตายไปก็ตอ้ งไปใช้กรรมในอบายต่อไป ไปเกิดเป็ นเดรัจฉานบ้าง เป็ นเปรตบ้าง เป็ น
อสุรกายบ้าง เป็ นสัตว์นรกบ้าง เพราะขาดหิริ ความอาย และโอตตัปปะ ความกลัวบาป
ขาดศรัทธา ไม่เชื่อในเรื่องบาปกรรม ก็เลยเกิดความประมาทขึ้นมา คิดว่าพระพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นเรื่องแต่งขึ้นมา เพือ่ หลอกให้ทาํ ความดีโดยไม่มผี ลดีอะไร
ตามมา ถ้าคิดเช่นนี้ จะเป็ นคนทีส่ ร้างความทุกข์อย่างแสนสาหัสให้กบั ตนเอง เพราะจะไม่
มีหริ ิโอตตัปปะ แล้วจะทําบาปไปไม่มที ส่ี ้นิ สุด ถ้ามีศรัทธาความเชื่อ ก็จะมีหริ ิโอตตัปปะ
ความอายและความกลัวบาป จะสะสมบุญแบบไม่กลัวจน ไม่กลัวว่าจะเสียเงิน เสียทอง
เสียเวลา เพราะบุญกุศลทีไ่ ด้นนั้ มีคุณค่ามากยิง่ กว่าเงินทอง ยิง่ กว่าเวลาทีเ่ สียไป เพราะ
ได้อริยทรัพย์นนั ่ เอง
๕. พาหุสจั จะ ความเป็ นผูไ้ ด้เรียนรู ม้ าก การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอจะทําให้
เป็ นผูค้ งแก่เรียน เป็ นผูร้ ู้มาก เป็ นผูศ้ ึกษามาก การทีไ่ ด้ศึกษามากต้องอาศัยการได้ยนิ ได้
ฟังจากผูท้ ม่ี คี วามรู้ โดยเฉพาะรู้ทางธรรม เพราะธรรมเป็ นแสงสว่างนําชีวติ ให้รู้จกั บาป
บุญ คุณ โทษ กรรม และ วิบาก ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั อยู่บ่อยๆ ต่อไปจะเป็ นผู ้ทีม่ คี วามรู้มาก
เป็ นพหูสูต เป็ นพาหุสจั จะ คือเป็ นผูไ้ ด้เรียนรู้มาก เป็ นอริยทรัพย์
๖. จาคะ การเสียสละ เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนให้แก่ผูอ้ น่ื เป็ นการลดละความเห็น
แก่ตวั ความหลงในตัวตน โดยเห็นว่าสมบัตเิ งินทองทีม่ อี ยู่เป็ นสมบัตผิ ลัดกันชม ไม่ชา้ ก็
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เร็วก็ตอ้ งพลัดพรากจากกัน ไม่ใช่ของๆตน ทรัพย์สมบัตทิ แ่ี ท้จริงต้องเป็ นอริยทรัพย์ ที่
เกิดจากจาคะ การเสียสละ แจกจ่าย แบ่งปัน ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ถ้ามีทรัพย์ทเ่ี หลือใช้แล้วไม่
เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการบริจาคแบ่งปันให้กบั ผูอ้ น่ื
ก็จะไม่มอี ริยทรัพย์
เหมือนกับการไม่ได้แลกเงินตราต่างประเทศไว้ใช้เวลาเดินทางไปต่างประเทศ จะมีแต่เงิน
ทีไ่ ม่สามารถเอาติดตัวไปใช้ได้ ไปเกิดภพหน้าชาติหน้า ก็จะมีแต่ความอดอยากขาด
แคลน ในปัจจุบนั ก็จะถูกอํานาจของความโลภ ความโกรธ ความหลงคุกคาม สร้างความ
ร้อนรนให้แก่จติ ใจ หาความร่มเย็นเป็ นสุขไม่ได้
๗. ปัญญา ความรู ค้ วามฉลาด คือรู้ความจริง รู้อะไรคือเหตุ รู้อะไรคือผล รู้อะไรคือบาป
รู้อะไรคือบุญ รู้อะไรคือคุณ รู้อะไรคือโทษ รู้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้ารู้แล้วย่อมทําแต่
สิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ละเว้นจากการประพฤติทไ่ี ม่ดไี ม่งาม นําความสุขมาสู่ตน บาปกรรมไม่ทาํ
ทําแต่บญ
ุ อย่างเดียว เหมือนกับคนทีไ่ ปธนาคาร ไม่กูห้ นี้ยมื สิน มีแต่ฝากอย่างเดียว
หนี้สนิ มีเท่าไรก็ชดใช้หมด เมือ่ หมดหนี้สนิ แล้วก็สบายใจ ผูท้ ม่ี หี นี้สนิ รุงรังมีแต่ความ
ทุกข์ใจ ถ้าแก้ปญั หาไม่ได้ก็คดิ หนีหนี้ดว้ ยการฆ่าตัวตาย ซึง่ เป็ นวิธีทไ่ี ม่ถูกต้อง เพราะ
ไม่ได้ฆ่าทีต่ วั ต้นเหตุของการมีหนี้สนิ คือตัวฟุ้งเฟ้ อเห่อเหิม ตัวโลภ ตัวอยากต่างหาก ที่
ทําให้มหี นี้มสี นิ ต้องฆ่าด้วยการประหยัด มักน้อย สันโดษ
ถ้ามีการประหยัด มักน้อย สันโดษแล้ว ก็จะใช้จ่ายอยู่ในกรอบของรายได้ มีเงินมีทอง
เท่าไรก็จะมีพอใช้ เพราะได้ควบคุมตัณหา ความอยากความฟุ้งเฟ้ อเห่อเหิมไม่ให้ออกมา
เพ่นพ่าน ถ้าไม่แก้ตรงนี้ ไม่วา่ จะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี กี่ภพกี่ชาติ ก็จะต้องมีหนี้สนิ
อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ เมือ่ หาทางแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สนิ ไม่ได้ ก็ตอ้ งฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆ
เพราะติดเป็ นนิสยั จึงต้องแก้ปญั หาทีต่ น้ เหตุ คือการเอาชนะความฟุ้งเฟ้ อเห่อเหิม ความ
อยาก ความโลภทัง้ หลายด้วยการประหยัดมัธยัสถ์ และความมักน้อยสันโดษ
เพือ่ ความร่มเย็นเป็ นสุขทัง้ ในปัจจุบนั และในภพหน้าชาติหน้าจึงควรสะสม อริยทรัพย์ทงั้
๗ ประการนี้ คือ ๑. ศรัทธา ความเชื่อ ๒. ศีล ความประพฤติดีทางกายทางวาจา ๓. หิริ
ความอายบาป ๔. โอตตัปปะ ความกลัวบาป ๕. พาหุสจั จะ ความเป็ นผูไ้ ด้เรียนรูม้ าก
๖. จาคะ ๗. ปัญญา การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๖๒

อุบาสก อุบาสิกา
๒๘ เมษายน ๒๕๔๔

พระพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่าพุทธะ แปลว่าผูร้ ู้ คือผูม้ วี ชิ าความรู้ ทีป่ ถุ ชุ นคนธรรมดา
สามัญอย่างเราอย่างท่านไม่รู้กนั ทรงรู้เรื่องนรกสวรรค์ รู้เรื่องบาปกรรม รู้เรื่องบุญกุศล
รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด รู้วา่ มนุษย์และสัตว์ทงั้ หลายเมือ่ ตายไปแล้วจากภพหนึ่งก็
จะต้องไปเกิดใหม่อกี ภพหนึ่ง จะไปเกิดทีส่ ูงทีต่ าํ ่ ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมทีท่ าํ เอาไว้ ทําบุญ
ไว้มากก็ไปเกิดในภพทีส่ ูง ทํากรรมไว้มากก็ไปเกิดในภพทีต่ าํ ่ ทรงรู้เรื่องทุกข์และการดับ
ทุกข์ ทรงสามารถประพฤติปฏิบตั ติ นเองให้อยู่เหนือความทุกข์ได้ บรรลุถงึ มรรค ผล
นิ พพาน อันเป็ นธรรมอันประเสริฐสูงสุดทีส่ ตั ว์โลกทัง้ หลายจะปฏิบตั ไิ ปถึงได้ ผูใ้ ดได้
บรรลุถงึ มรรค ผล นิพพาน ผูน้ นั้ ถือว่าพ้นเวรพ้นกรรม เวรกรรมทัง้ หลายทีไ่ ด้ทาํ มามาก
น้อยแค่ไหนในอดีตก็จะตามไม่ทนั ไม่สามารถส่งให้ไปเกิดในทีต่ ่างๆได้อกี ต่อไป เพราะ
จิตได้หลุดพ้นจากอํานาจของเวรกรรมทัง้ หลายแล้ว
ผูท้ เ่ี ข้าหาพระศาสนาควรสนใจศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะศาสนา
สอนให้ฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่โง่มากขึ้น แต่ในความเป็ นจริงแล้วพุทธศาสนิกชนไทยส่วน
ใหญ่เข้าวัดแล้วกลับโง่มากขึ้นไปอีก แทนทีจ่ ะฉลาดมากขึ้น เพราะไม่สนใจศึกษาพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า กลับไปเชื่อกันแบบงมงาย เชื่อแบบลมๆแล้งๆ ไม่รู้วา่
ศาสนาสอนให้เชื่อ ให้ทาํ อะไร ศาสนานี้เป็ นศาสนทํา ทํานี้ไม่ได้หมายถึงธรรม แต่
หมายถึงทํา หมายความว่าต้องทําถึงจะได้ ไม่ใช่ศาสนขอ ไม่ใช่ตะเกียงวิเศษทีเ่ วลา
ต้องการอะไร เพียงเอาตะเกียงขึ้นมาลูบสามครัง้ แล้ว ก็มยี กั ษ์ออกมาจากตะเกียงแล้ว
ถามว่าคุณต้องการอะไร เราพร้อมจะบริการ แบบนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธ
พุทธศาสนาไม่ได้ให้อะไรนอกจากสอนให้รู้จกั ว่า อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นผล ถ้าต้องการ
ผลก็ตอ้ งสร้างเหตุนนั้ ขึ้นมา ถ้าต้องการกินส้ม ก็ตอ้ งปลูกต้นส้ม ถึงจะมีสม้ เกิดขึ้นมาได้
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ถ้าไม่ปลูกส้มรอไปจนวันตายก็ไม่มสี ม้ ให้กนิ ฉันใด ถ้าปรารถนาความสุข ความเจริญ
ตามทีพ่ ระสวดให้ฟงั เสมอว่า ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ
สุข ซึง่ เป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทํา ใครทําใครได้ ไม่ทาํ ก็ไม่ได้ ดังคําสุภาษิตทีว่ า่ ความดี
ซื้อไม่ได้ ต้องทํากัน เช่นเดียวกับความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็ นสิริมงคล ต้อง
ทําความดีดว้ ยกาย วาจา ใจ ไม่ใช่มาวัด กราบพระ แล้วก็อธิษฐานขอพร ให้ได้สง่ิ ต่างๆ
มา พระท่านให้ไม่ได้ แม้แต่พระท่านเองท่านก็ตอ้ งทําของท่าน พระพุทธเจ้าก็ตอ้ งทําเอง
พระพุทธองค์ทรงทนทุกข์ทรมานอยู่ถงึ ๖ ปี อยู่อย่างขอทาน กว่าจะได้บรรลุเป็ น
พระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายก็ปฏิบตั กิ นั มาอย่างลําบากยากเย็น ต่อสูก้ บั
กิเลส ต่อสูก้ บั ความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่แบบอดๆอยากๆ จนได้บรรลุธรรม
ขึ้นมาได้ ได้สง่ิ ทีท่ ่านปรารถนา คือความสุขใจ ความพ้นทุกข์ นี่คอื สิง่ ทีไ่ ม่มใี ครทําให้เรา
ได้ ต้องทํากันเอง ดังในพระบาลีทแ่ี สดงไว้ว่า อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่งึ ของ
ตน ต้องการอะไรก็ตอ้ งทําให้สง่ิ นัน้ ๆเกิดขึ้นมา ไม่มใี ครหยิบยืน่ ให้กบั เราได้ เราต้องช่วย
ตัวเราเอง
พุทธศาสนิกชนควรสํารวจตัวเองว่า เป็ น พุทธแท้ หรือ พุทธปลอม เพราะส่วนใหญ่จะ
ไม่รู้เรื่องศาสนา ไม่รู้วา่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สอนให้ทาํ อะไร สิง่ แรกทีค่ วรจะทํา
ก็คอื ศึกษาพระธรรมคําสอน ซึง่ ก็ทาํ ได้หลายวิธี เข้าหาพระ หาผู ้ทีม่ ธี รรม ฟังเทศน์ ฟัง
ธรรมจากท่านหรืออ่านหนังสือธรรมะทัง้ หลายทีค่ ดั มาจากพระไตรปิ ฎก หรือเขียนโดย
พระเกจิอาจารย์ทงั้ หลายผูไ้ ด้บรรลุธรรมแล้ว ผูร้ ู้จริงเห็นจริง เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า
กับพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ต้องศึกษาว่า การทีจ่ ะเป็ นพุทธแท้จะต้องมีคุณสมบัติ
อย่างไรบ้าง พุทธศาสนิกชนทีแ่ ท้จริงต้องเป็ นผูอ้ ยู่ใกล้พระรัตนตรัย มีความเชื่อในพระ
รัตนตรัย ถือพระรัตนตรัยเป็ นสรณะ เรียกว่า ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในทีน่ ้ จี ะ
พูดถึง อุบาสก อุบาสิกา ซึง่ มีคุณสมบัตอิ ยู่ ๕ ประการ คือ ๑. ศรัทธา ๒. ศีลบริสทุ ธิ์ ๓.
ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว ๔. ไม่แสวงหาบุญนอกคําสอนของพระพุทธศาสนา ๕. เป็นผู ้
ขวนขวายทํานุ บาํ รุงพุทธศาสนา เป็ นคุณสมบัตขิ องพุทธแท้
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๑. ศรัทธา ความเชื่อ คือเชื่อว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นผูร้ ู้จริง เห็นจริง ใน
เรื่องบาป บุญ คุณโทษ เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องกรรม
เรื่องวิบาก รู้วา่ อะไรเป็ นประโยชน์ อะไรเป็ นโทษ คือ เชื่อในหลักกรรม ทําดีได้ดี ทําชัว่
ได้ชวั ่
ไม่มใี ครสามารถทําให้เราหลีกเลีย่ งกรรมดีกรรมชัว่ ได้ เราเท่านัน้ จะเป็ นผู ้
หลีกเลีย่ งได้ ด้วยการประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบทางกาย ทางวาจา และทางใจ ทําดีก็จะได้
ความสุขความเจริญ ทําชัว่ ก็จะมีแต่ความทุกข์ความหายนะ ความเสือ่ มเสีย
๒. มีศีลบริสทุ ธิ์ คือถือศีล ๕ ในวันธรรมดา ได้แก่ ๑. ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ๒.
ละเว้นจากการลักทรัพย์ ๓. ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ๔. ละเว้นจากการพูด
ปดมดเท็จ ๕. ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา ถือศีล ๘ ในวันพระ ด้วยการรักษาเพิม่ จาก
ศีล ๕ อีก ๓ ข้อ ได้แก่ ๖. ละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ๗.
ละเว้นจากการดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุเพือ่ ความบันเทิง ดูหนัง ดูละคร เทีย่ วเตร่ ร้องรําทํา
เพลง และเว้นจากการแต่งหน้าทาปาก จากการใช้เครื่องหอม เครื่องสําอางทัง้ หลาย ๘.
ละเว้นจากการนอนบนฟูกบนเตียงทีน่ ่ิมสบาย ปูเสือ่ นอนก็ได้ เพราะไม่ได้แสวงหา
ความสุขจากการหลับนอน แต่แสวงหาความสุขในใจทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ศิ ีลปฏิบตั ธิ รรม
เป็ นความสุขทีเ่ กิดจากการสะสมบุญกุศล เป็ นความสุขทีด่ ี ทีป่ ระเสริฐ เป็ นความสุขทีไ่ ม่
ต้องพึง่ พาอาศัยสิง่ ภายนอก สุขภายนอกต้องมีเงิน มีทอง จึงจะสุข แต่สุขในใจไม่ตอ้ งมี
เงินมีทองก็สุขได้ ขอให้มศี รัทธา มีความเชื่อว่าความสุขทีแ่ ท้จริงมีอยู่ภายในใจ
๓. ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว เช่นไม่เชื่อว่าการกราบไหว้บูชา ต้นไม้ หรือสัตว์ประหลาดต่างๆ
จะทําให้เป็ นคนวิเศษขึ้นมาได้ หรือดลบันดาลให้ประสบความสมหวังในสิง่ ทีป่ รารถนาได้
ไม่เชื่อว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเคาะหัว ถ่มนํา้ ลายใส่ศีรษะแล้วจะทําให้มแี ต่ความสุขความ
เจริญ ซึง่ เป็ นการเชื่อมงคลตื่นข่าว เป็ นการเชื่อทีไ่ ม่มเี หตุไม่มผี ล แต่จะเชื่อในหลักกรรม
เชื่อว่าทําดีตอ้ งได้ดี ไม่มใี ครทําให้ใครได้ ตนเท่านัน้ เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน ความเป็ นอยู่ทกุ
วันนี้เป็ นผลของกรรมทีท่ าํ มาในอดีต ทัง้ ในชาติน้ แี ละชาติก่อนๆ ทีส่ ่งผลให้มาเกิด เป็ น
ชายบ้าง เป็ นหญิงบ้าง จนบ้าง รวยบ้าง ฉลาดบ้าง โง่บ ้าง มีรูปร่างหน้าตาสวยงามบ้าง มี
รู ปร่างหน้าตาอัปลักษณ์บา้ ง มีอาการครบ ๓๒ บ้าง ไม่ครบ ๓๒ บ้าง มีอายุยนื บ้าง มี
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อายุสนั้ บ้าง มีสุขภาพแข็งแรงบ้าง มีโรคภัยเบียดเบียนบ้าง เป็ นวิบาก คือผลของกรรมที่
ได้กระทํามาในอดีตทัง้ ในชาติน้ แี ละชาติก่อนๆ ถ้าปรารถนาสิง่ ทีด่ ที จ่ี ะเกิดในอนาคต ก็
ควรทําแต่ความดี ละบาป พยายามทําบุญทําทานอย่างสมํา่ เสมอ เข้าหาผูร้ ู้ พระสุปฏิปนั
โน เพือ่ ศึกษาพระธรรมคําสอนและประพฤติปฏิบตั ติ าม
๔. ไม่แสวงหาบุญนอกคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่จะเชื่อฟังในสิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอนในมงคล
่
๓๘ ได้แก่ ๑. ไม่คบคนพาล ๒. คบบัณฑิต ๓. บูชาบุคคลทีค่ วร
บูชา ๔. อยู่ในถิน่ มีสง่ิ แวดล้อมดี ๕. ได้ทาํ บุญไว้ในอดีต ๖. ตัง้ ตนไว้ชอบ ๗. ศึกษาเล่า
เรียนมาก ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ ๘. มีศิลปวิทยา ๙. มีระเบียบวินยั ๑๐. มีสุภาษิต
วาจา ๑๑.บํารุงบิดามารดา ๑๒. สงเคราะห์บตุ ร ๑๓. สงเคราะห์ภรรยา ๑๔. การงานไม่
อากูล ๑๕. รู้จกั ให้ เผือ่ แผ่แบ่งปัน ๑๖. ประพฤติธรรม ดํารงอยู่ในศีลธรรม ๑๗.
สงเคราะห์ญาติ ๑๘. การงานทีไ่ ม่มโี ทษ ๑๙. เว้นจากความชัว่ ๒๐. เว้นจากการดืม่
นํา้ เมา ๒๑. ไม่ประมาทในธรรมทัง้ หลาย ๒๒. มีความเคารพ ๒๓. สุภาพอ่อนน้อม
ถ่อมตน ๒๔. สันโดษ ๒๕. มีความกตัญ�ู ๒๖. ฟังธรรมตามกาล ๒๗. มีความอดทน
๒๘. ว่าง่ายสอนง่าย ๒๙. ได้พบเห็นสมณะผูท้ รงธรรม ๓๐. สนทนาธรรมตามกาล ๓๑.
มีความเพียรเผากิเลส รู้จกั บังคับควบคุมตน ไม่ปรนเปรอตามใจอยาก ๓๒. ประพฤติ
พรหมจรรย์ รู้จกั ควบคุมตนในทางเพศ ๓๓. เห็นอริยสัจจ์ เข้าใจความจริงของชีวติ ๓๔.
ทําพระนิพพานให้แจ้ง ๓๕. จิตไม่หวันไหวเมื
่
อ่ ถูกโลกธรรมกระทบ ๓๖. จิตไร้เศร้า ๓๗.
จิตปราศจากธุลี ๓๘. จิตเกษม
๕. ขวนขวายทํานุ บาํ รุงพระพุทธศาสนา ด้วยการสร้างและบูรณะศาสนวัตถุต่างๆ ดูแล
พระภิกษุ สามเณร นักบวชในพระพุทธศาสนาให้ได้ศึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่ธรรม รู้วา่ อะไร
ควรถวาย อะไรไม่ควรถวาย เพราะบวชเพือ่ ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ใช้ชีวติ
เรียบง่าย มีบริขาร ๘ เป็ นสมบัติ อาศัยปัจจัย ๔ ทีศ่ รัทธาญาติโยมถวาย ได้แก่อาหาร
บิณฑบาต จีวร ยารักษาโรค กุฏเิ สนาสนะ การถวายสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นสําหรับพระ แทนทีจ่ ะ
มีประโยชน์กลับจะเป็ นโทษขึ้นมาได้ เช่นการถวายเงินถวายทองโดยไม่มเี หตุผล ว่ามี
ความจําเป็ นหรือไม่ ถ้าเพือ่ จ่ายค่านํา้ ค่าไฟ หรือซ่อมแซมกุฏิ โบสถ์ วิหาร ศาลา หรือ
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อะไรก็ตามทีม่ คี วามจําเป็ น การถวายเงินถวายทองนัน้ ก็เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ แต่ถา้
ถวายเงินไปโดยไม่มเี หตุผล จะทําให้มเี งินทองมากแล้วก็ไปเสริมให้เกิดกิเลสขึ้นมา ทําให้
เกิดความโลภ อยากจะมีสง่ิ ต่างๆทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นแก่สมณะบริโภค
การจะทํานุบาํ รุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง จึงต้องศึกษาดูวา่ อะไรควร และอะไรไม่ควร
แก่พระภิกษุสามเณร ขอให้ดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง พระพุทธองค์ทรงดําเนินชีวติ
อย่างไร พระอรหันตสาวกท่านดําเนินชีวติ อย่างไร ท่านมีชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย ไม่มสี มบัติ
มากมาย มีแค่บริขาร ๘ คือ บาตร ไตรจีวร ประคดเอว เข็มกับด้าย มีดโกน ทีก่ รองนํา้
เป็ นสมบัตปิ ระจําตัว ของทีม่ คี วามจําเป็ น สําหรับพระก็มอี ยู่เท่านี้ มีบริขาร ๘ นี้แล้ว ก็
สามารถไปได้ทกุ หนทุกแห่งในโลกนี้ เวลาทํานุบาํ รุงพระภิกษุสามเณรจึงควรระมัดระวัง
อย่าส่งเสริมให้ท่านกลายเป็ นฆราวาส อยู่แบบฆราวาส มีโทรทัศน์ โทรศัพท์ วิทยุ
รถยนต์ พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องอํานวยกามสุขต่างๆ ถ้าเป็ นเช่นนี้แล้ว การบวช
คงไม่ใช่เพือ่ ธรรม ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงได้ดาํ เนินมา
พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสวงหาความสุขจากวัตถุต่างๆ แต่ทรงแสวงหาความสุขจากการ
ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม จากการอยู่อย่างมักน้อยสันโดษ ใช้เท่าทีจ่ าํ เป็ น ตามมีตามเกิด ไม่
เป็ นผูม้ กั มาก ไม่ไปเคาะประตูบา้ นขอเงินขอทอง ไม่ประกาศบอกบุญ ไม่เอาบาตรเรี่ยไร
แต่ไม่ปฏิเสธศรัทธาของญาติโยม ไม่ขอ ใครอยากทําก็ทาํ ไป ส่วนท่านก็พจิ ารณาดูวา่
สมควรว่าจะใช้เท่าไร อย่างไร ถ้าทางวัดมีพอเพียงแล้วก็เอาไปสงเคราะห์โลกต่อไป เอา
ไปช่วยเหลือคนยากคนจน ทีไ่ ม่มยี ารักษาโรค อดอยากขาดแคลน คนเช่นนี้ยงั มีอยู่อกี
มากในสังคมทีไ่ ม่มใี ครดูแล ยังต้องการความช่วยเหลือจากผูอ้ น่ื ถ้ามีคุณธรรมแล้วย่อม
ไม่สะสมเงินทองเก็บไว้ ย่อมเอาเงินเอาทองทีม่ อี ยู่ไปช่วยเหลือผูท้ ข่ี าดแคลนเดือดร้อน
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๖๓

ประมาณ ๔

๒๙ เมษายน ๒๕๔๔
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า คุณลักษณะของบุคคลทีเ่ ป็ นเครื่องวัดความเลือ่ มใสชื่นชม
ยินดี มีอยู่ ๔ ประการด้วยกัน เรียกว่า ประมาณ ๔ ได้แก่ ๑. รู ปประมาณ ความ
เลือ่ มใสในรูป ๒. โฆษประมาณ เลือ่ มใสในเสียง ๓. ลูขประมาณ เลือ่ มใสในความครํา่
หรือปอน ๔. ธรรมประมาณเลือ่ มใสในคุณธรรม
๑. รู ปประมาณ ความเลือ่ มใสในรูป ชื่นชมยินดีในคนทีม่ รี ู ปร่างหน้าตาทีส่ วยงาม สง่าผ่า
เผย ผิวพรรณผ่องใส เวลาเห็นแล้วเกิดความสุข เช่นพวกดาราภาพยนตร์ ละคร ลิเก
หมอรํา นางงาม นางแบบ นายแบบทัง้ หลาย
๒. โฆษประมาณ เลือ่ มใสในเสียง คือ เสียงทีด่ งั กังวาน สดใส ไพเราะเพราะพริ้ง
อ่อนหวาน ฟังแล้วเกิดความชื่นชอบ ยินดี มีความสุข เช่นเสียงของนักร้องเพลงทัง้ หลาย
หรือเสียงทีส่ ุภาพ มีสารประโยชน์ เป็ นความจริง มีเหตุผล หลักการ ถูกต้อง เช่นเสียง
ของนักพูดทีด่ ที งั้ หลาย
๓. ลูขประมาณ เลื่อมใสในความครํา่ หรือปอน คือการประพฤติตนแบบปอนๆ ครํา่ คร่า
แบบเรียบง่าย อย่างพระภิกษุบางองค์บางท่านทีใ่ ช้แต่ผา้ บังสุกลุ จีวร ซึง่ เป็ นผ้าทีถ่ ูกทิ้งอยู่
ในป่ าช้า เป็ นผ้าห่อศพ แล้วนํามาตัดเย็บ ย้อมด้วยนํา้ ฝาด ในสมัยพุทธกาลพระพุทธ
องค์ทรงยกย่องพระมหากัสสปะว่าเป็ นผูม้ คี วามขวนขวายในการอยู่แบบปอนๆ
ไม่
ฟุ้งเฟ้ อเห่อเหิม ไม่เห่อของใหม่ ใช้แต่ของทีม่ อี ยู่ จนกว่าจะใช้ไม่ได้
๔. ธรรมประมาณ เลือ่ มใสในคุณธรรม คือเอาเนื้อหาสาระ เหตุผล หลักการ ความ
ถูกต้อง เป็ นประมาณ เช่นเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์สาวก
ทัง้ หลาย เพราะเป็ นผูท้ รงศีลทรงธรรม มีเหตุมผี ล ทําแต่คุณแต่ประโยชน์
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ในบรรดาเครื่องวัดความเลือ่ มใสนี้ เครื่องวัดด้วยรู ปก็ดี ด้วยเสียงก็ดี ด้วยการประพฤติ
ปอนๆก็ดี ยังเป็ นเครื่องวัดทีไ่ ม่แน่นอนเพราะเป็ นของเสแสร้งหรือจัดฉากกันได้ รูปสวย
แต่ใจร้ายก็มี เสียงดีแต่ใจไม่ดกี ็มี การประพฤติปอนๆเป็ นการสร้างภาพจัดฉากขึ้นมา
หลอกกันก็ได้ ทัง้ ๆทีใ่ จอยากจะได้ของใหม่ๆใช้ ได้ของดีๆใช้ อยากจะใช้ของฟุ่มเฟื อย
แต่เพราะอยากจะให้คนเลือ่ มใสศรัทธา เลยต้องประพฤติปอนๆ เครื่องวัดความเลือ่ มใส
ทัง้ ๓ นี้จงึ เป็ นเครื่องวัดทีไ่ ม่แน่นอน เครื่องวัดทีแ่ น่นอนคือคุณธรรมในใจ การวัด
คุณธรรมในใจต้องอยู่ร่วมกัน จึงจะรู้วา่ มีคณ
ุ ธรรมมากน้อยแค่ไหน จะรู้วา่ ฆ่าสัตว์ตดั
ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา หรือไม่ มีเหตุมผี ล
มีความโลภ ความโกรธ ความหลงมากน้อยแค่ไหน มีจติ สงบเยือกเย็น ควบคุมอารมณ์
ได้ หรือไม่ อยู่กบั คนทีม่ คี ุณธรรมมีแต่ความสุข เหมือนอยู่กบั นํา้ เย็น ไม่เหมือนอยู่กบั
คนทีไ่ ม่มคี ุณธรรม มีแต่ความโลภโมโทสัน เปรียบเหมือนอยู่กบั ไฟ มีแต่ความทุกข์
วุน่ วายใจ
ถ้าปรารถนาให้เป็ นทีช่ ่นื ชอบศรัทธาเลือ่ มใสของผูอ้ น่ื ขอให้สร้างคุณธรรมขึ้นมาในใจ แม้
รู ปร่างหน้าตาจะไม่สวยงาม เสียงจะไม่ไพเราะ จะไม่ประพฤติปอนๆ ก็จะไม่เป็ น
อุปสรรคแต่อย่างใด ขอให้มคี ณ
ุ ธรรมอยู่ในใจ ไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่
ใช้อารมณ์ ใช้เหตุใช้ผล มีจติ ใจสงบเยือกเย็น จะทําอะไรจะพูดอะไร ก็คดิ เสียก่อน ว่าสิง่
ทีจ่ ะทํา จะพูดนัน้ จะส่งผลกระทบอย่างไร ถ้าสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื หรือกับ
ตนเอง หรือทัง้ กับตนเองและผูอ้ น่ื ก็ไม่ควรจะทําในสิง่ นัน้ ๆ ไม่ควรพูดในสิง่ นัน้ ๆ ถ้าจะ
พูดก็ควรพูดในสิง่ ทีด่ ี ทีม่ คี ุณ มีประโยชน์ ถ้าสามารถควบคุมการกระทําให้อยู่ในกรอบ
ทีด่ ที ง่ี าม อยู่ในกรอบของศีลของธรรมได้แล้วละก็ จะทําให้ผูอ้ น่ื เลือ่ มใสศรัทธา ชื่นชม
ยินดีในตัวเราอย่างแน่นอน จะอยู่กบั ใครทีไ่ หนก็จะมีแต่คนขอร้องให้อยู่ เวลาจากไปก็มี
แต่คนอาลัยอาวรณ์
การดําเนินชีวติ ให้มคี วามสุขความเจริญ จึงต้องมีคุณธรรมในใจ ให้รู้จกั ทําบุญทําทาน
รักษาศีล ทําให้มสี มาธิ มีปญั ญา ด้วยการอบรมจิต เจริญจิตตภาวนา ไหว้พระสวดมนต์
เจริญสมาธิ ด้วยการมีสติกาํ หนดระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือบริกรรม
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พุทโธๆๆ หรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออก พยายามควบคุมจิตใจให้อยู่กบั อารมณ์เหล่านี้
ไม่ให้จติ ไปคิดไปนึกถึงเรื่องราวต่างๆ แล้วจิตจะค่อยๆสงบลง รวมเป็ นสมาธิ ตัง้ มัน่
เป็ นเหมือนกับหิน เมือ่ กระทบกับอะไร จะไม่หวันไหว
่ จะไม่ไหวไปตามอารมณ์ต่างๆ จะ
ไม่โกรธง่าย ไม่โลภง่าย ไม่หลงง่าย
แต่ถา้ ไม่มสี มาธิ จิตจะเป็ นเหมือนกับนุ่น เวลามีอะไรมากระทบ ก็จะลอยตามไป เวลา
ความโลภมากระทบก็จะโลภตาม เวลาความโกรธมากระทบก็จะโกรธตาม เวลาความ
หลงมากระทบก็จะหลงตาม เป็ นเหมือนนุ่น เวลามีลมพัดก็จะลอยไปตามลม แต่ถา้ เป็ น
หิน ต่อให้มพี ายุแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถทําให้หนิ เคลือ่ นไหวลอยตามไปได้ จิตทีเ่ ป็ น
สมาธิก็เป็ นเช่นนี้ ไม่หวันไหวง่
่ าย ไม่วติ กไปกับเรื่องราวใดๆ ทัง้ สิ้น จะเลวร้ายขนาดไหน
จะดีขนาดไหน ก็สามารถรับได้ ไม่เดือดร้อน ไม่กงั วล ถ้าไม่มสี มาธิ เวลามีอะไรเกิด
ขึ้นมาก็จะเป็ นเหมือนกระต่ายตื่นตูม เกิดความวิตก เกิดความกลัวขึ้นมา เวลามีใครมา
เล่าอะไรให้ฟงั ก็เกิดความเสียอกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ หรือดีอกดีใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
ทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่รู้วา่ จริงเท็จอย่างไร เป็ นลักษณะของจิตทีไ่ ม่มสี มาธิไม่มคี วามหนักแน่น
ถ้าได้พฒั นาจิตด้วยการฝึ กฝนอบรม ควบคุมให้อยู่กบั คําบริกรรม พุทโธๆๆ หรืออยู่กบั
ลมหายใจเข้าออก ควบคุมไปเรื่อยๆ อย่าให้จติ ออกไปอยู่กบั เรื่องอืน่ ๆ จิตจะค่อยๆสงบ
ลง จนเป็ นสมาธิ มีความมันคง
่ นําความสุขมาให้ จิตทีไ่ ม่มคี วามมันคง
่ จะมีแต่ความ
ฟุ้งซ่าน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ มีแต่ความทุกข์ความไม่สบายใจ ถ้า
ปรารถนาความสุขความเจริญ ความเลือ่ มใสศรัทธาของบุคคลอืน่ ในตัวเราแล้ว จงสร้าง
คุณธรรม คุณงามความดี ด้วยการทําบุญทําทาน รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา ทําจิตให้
มันคง
่ ไปอยู่ทไ่ี หนกับใคร จะมีแต่คนเลือ่ มใสศรัทธา การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา
ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๖๔

ภิกษุณี

๓๐ เมษายน ๒๕๔๔
หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไปแล้ว ๒ เดือน
พระพุทธองค์จงึ ได้ประกาศพระศาสนาขึ้นเป็ นครัง้ แรก ในวันเพ็ญเดือน ๘ วัน
อาสาฬหบูชา และได้ดาํ เนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เป็ นเวลา
ทัง้ หมด ๔๕ ปี ดว้ ยกัน ในระยะแรกๆของการประกาศพระพุทธศาสนา มีผูม้ จี ติ ศรัทธา
น้อมนําเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ ไปประพฤติปฏิบตั แิ ละบรรลุเป็ นพระ
อริยบุคคล และได้ขออุปสมบทในธรรมวินยั ของพระพุทธเจ้าเป็ นพระภิกษุเป็ นจํานวน
มาก แต่ในระยะแรกๆนัน้ มีแต่บรุ ุษทีข่ ออุปสมบท ไม่มสี ตรีได้ขออุปสมบทเลย
จนกระทังมาถึ
่ งในปี ท่ี ๕ ของการประกาศพระพุทธศาสนา ปี นนั้ เป็ นปี ทพ่ี ระเจ้าสุทโธท
นะพระพุทธบิดาได้เสด็จสวรรคต
ก่อนทีพ่ ระเจ้าสุทโธทนะจะเสด็จสวรรคต
พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปแสดงธรรมโปรด ให้ได้ทรงบรรลุพระอรหัตตผล เสวยวิมตุ ติสุข
อยู่ ๗ วันก่อนปรินิพพาน หลังจากการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าสุทโธทนะแล้ว พระนาง
มหาปชาบดีโคตมีซง่ึ เป็ นพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ ต่อจากพระนางสิริมหามายา
พระพุทธมารดา เป็ นพระน้านางของพระพุทธเจ้า เป็ นภคินี (น้องหญิง) ของพระนางสิริ
มหามายาพระพุทธมารดา ทรงมีจติ ศรัทธาอยากจะออกบวชเป็ นภิกษุณี จึงได้กราบขอ
ประทานอนุญาตจากพระพุทธเจ้า
วันหนึ่งขณะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ทน่ี ิโครธารามในเมืองกบิลพัสดุ ์ พระนางมหาปชาบดี
โคตมีเสด็จเข้าไปเฝ้ าและทูลขออนุญาตให้สตรีสละเรือนออกบวชในพระธรรมวินยั แต่
การณ์นนั้ มิใช่งา่ ย พระพุทธเจ้าตรัสห้ามเสียถึง ๓ ครัง้ ต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปยัง
เมืองเวสาลี ประทับทีก่ ูฏาคารศาลาในป่ ามหาวัน พระนางมหาปชาบดีโคตมีไม่ละความ
พยายาม ถึงกับปลงผมนุ่งห่มผ้ากาสาวะเอง ออกเดินทางพร้อมด้วยเจ้าหญิงศากยะ
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จํานวนมาก ไปยังเมืองเวสาลีและได้มายืนกันแสงอยู่ทซ่ี มุ ้ ประตูนอกกูฏาคารศาลา พระ
บาทบวมพระวรกายเปรอะเปื้ อนธุลี
พระอานนท์มาพบเข้า สอบถามทราบความแล้วรีบช่วยไปกราบทูลขออนุญาตให้ แต่เมือ่
พระอานนท์กราบทูลต่อพระพุทธเจ้าก็ถูกพระองค์ตรัสห้ามเสียถึง ๓ ครัง้ ในทีส่ ุดพระ
อานนท์เปลีย่ นวิธีใหม่ โดยกราบทูลถามว่าสตรีออกบวชในพระธรรมวินยั แล้วจะสามารถ
บรรลุโสดาปัตติผลจนถึงอรหัตตผลได้หรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าได้ พระอานนท์
จึงอ้างเหตุผลนัน้ พร้อมทัง้ การทีพ่ ระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็ นพระมาตุจฉาและเป็ นพระ
มารดาเลี้ยงมีอปุ การะมากต่อพระองค์ แล้วขอให้ทรงอนุญาตให้สตรีออกบวช
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตโดยมีเงือ่ นไขว่าพระนางจะต้องรับปฏิบตั ติ ามครุธรรม
๘
ประการ คือ ๑. ภิกษุณีแม้บวชร้อยพรรษาแล้วก็ตอ้ งกราบไหว้ภิกษุแม้บวชวันเดียว ๒.
ภิกษุณีจะบวชอยู่ในวัดทีไ่ ม่มภี กิ ษุไม่ได้ ๓. ภิกษุณีตอ้ งไปถามวันอุโบสถและเข้าไปฟัง
โอวาทจากภิกษุทกุ กึ่งเดือน ๔. ภิกษุณีอยู่จาํ พรรษาแล้วต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่ าย คือ
ทัง้ ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ ๕. ภิกษุณีตอ้ งอาบัตหิ นัก ต้องประพฤติมานัตในสงฆ์สอง
ฝ่ าย ๑๕ วัน ๖. ภิกษุณีตอ้ งแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์สองฝ่ าย เพือ่ นางสิกขมานา ๗.
ภิกษุณีไม่พงึ ด่าไม่พงึ บริภาษภิกษุไม่วา่ จะโดยปริยายใดๆ ๘. ไม่ให้ภกิ ษุณีวา่ กล่าวภิกษุ
แต่ภกิ ษุวา่ กล่าวภิกษุณีได้
พระนางยอมรับตามพุทธานุญาต ทีใ่ ห้ถอื ว่าการรับครุธรรมนัน้ เป็ นการอุปสมบทของพระ
นาง ส่วนเจ้าหญิงศากยะทีต่ ามมาทัง้ หมดพระพุทธเจ้าตรัสอนุญาตให้ภกิ ษุสงฆ์อปุ สมบท
ให้
ในคราวนัน้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอานนท์วา่ การให้สตรีบวชจะเป็ นเหตุให้
พรหมจรรย์ คือพระศาสนาหรือพระสัทธรรมตัง้ อยู่ได้ไม่ยงยื
ั ่ น จะมีอายุสนั้ เข้า เปรียบ
เหมือนตระกูลทีม่ บี รุ ุษน้อยมีสตรีมาก ถูกผูร้ า้ ยทําลายได้งา่ ย หรือเหมือนนาข้าวทีม่ ี
หนอนขยอกลง หรือเหมือนไร่ออ้ ยทีม่ เี พลี้ยลง ย่อมอยู่ได้ไม่ยนื นาน พระองค์ทรง
บัญญัตคิ รุธรรม ๘ ประการกํากับไว้ก็เพือ่ เป็ นหลักคุม้ กันพระศาสนา เหมือนสร้างคันกัน้
สระใหญ่ไว้ก่อนเพือ่ กันไม่ให้นาํ้ ไหลท้นออกไป ทําให้พระศาสนาอยู่ได้ยงยื
ั ่ นเช่นเดิม
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และได้ทรงแสดงเหตุผลทีไ่ ม่ให้ภกิ ษุไหว้ภิกษุณี ให้ภกิ ษุณีไหว้ภิกษุโดยฝ่ ายเดียวเพราะ
นักบวชในลัทธิศาสนาอืน่ ทัง้ หลายไม่มใี ครไหว้สตรีกนั เลย
กล่าวโดยสรุปว่าหากถือ
เหตุผลทางด้านสภาพสังคม ศาสนาแล้ว จะไม่ทรงอนุญาตให้สตรีบวชเลย แต่ดว้ ย
เหตุผลในด้านความสามารถโดยธรรมชาติจงึ ทรงยอมให้สตรีบวชได้ เมือ่ ภิกษุณีสงฆ์
เกิดขึ้นแล้ว สตรีทจ่ี ะบวชต่อมาต้องเป็ น สิกขมานา รักษาสิกขาบท ๖ (คือ ๖ ข้อแรกใน
ศีล ๑๐) ไม่ให้ขาดเลยตลอด ๒ ปี ก่อนจึงขออุปสมบทได้ และต้องได้รบั การอุปสมบท
โดยสงฆ์สองฝ่ าย คือบวชโดยภิกษุณีสงฆ์แล้ว ต้องบวชโดยภิกษุสงฆ์อกี ชัน้ หนึ่ง เมือ่
เป็ นภิกษุณีแล้วต้องรักษาสิกขาบท ๓๑๑ ข้อ ภิกษุณีสงฆ์เจริญแพร่หลายในชมพูทวีปอยู่
ช้านาน เป็ นแหล่งให้การศึกษาแหล่งใหญ่แก่สตรีทงั้ หลาย
ภิกษุณีสงฆ์ประดิษฐานในลังกาทวีปในรัชกาลของพระเจ้าเทวานัมปิ ยติสสะ โดยพระสังฆ
มิตตาเถรี
พระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางจากชมพูทวีปมาประกอบ
อุปสมบทกรรมแก่พระนางอนุฬาเทวี ชายาของเจ้ามหานาค อนุชาของพระเจ้าเทวานัมปิ ย
ติสสะ พร้อมด้วยสตรีอน่ื อีกหนึ่งพันคน ภิกษุณีสงฆ์เจริญรุ่งเรืองในลังกาทวีปยาวนาน
ไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐ ปี แต่ในทีส่ ุดได้สูญสิ้นไป ด้วยเหตุใดและกาลใดไม่ปรากฏชัด ส่วน
ในประเทศไทยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้เคยมีการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์
นี่คอื ความเป็ นมาของภิกษุณีสงฆ์ ซึง่ เป็ นหนึ่งในพุทธบริษทั ๔ ประกอบด้วย ภิกษุ
ภิกษุ ณี อุบาสก อุบาสิกา แต่ในสมัยปัจจุบนั นี้ในประเทศไทยมีอยู่เพียง ๓ คือไม่มี
ภิกษุณี แต่การไม่มภี กิ ษุณีไม่ได้หมายความว่าสตรีผูม้ จี ติ ศรัทธาเลือ่ มใส จะไม่สามารถ
ประพฤติปฏิบตั ติ น ให้บรรลุมรรค ผล นิ พพานได้ ธรรมอันสูงสุดในพุทธศาสนาไม่อยู่
สุดเอื้อมของสตรีทงั้ หลาย สตรีใดมีความปรารถนาทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ติ นให้บรรลุถงึ
มรรค ผล นิพพาน ก็ยงั สามารถปฏิบตั ไิ ด้อยู่ เพราะเหตุทจ่ี ะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพาน
คือ มรรค ๘ ทีเ่ รียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง ไม่ข้นึ กับเพศกับวัย จะเป็ นสตรี
บุรุษ เด็ก ผูใ้ หญ่ หนุ่ม สาว คนแก่คนชรา เป็ นนักบวชหรือไม่ก็ตาม ก็สามารถปฏิบตั ใิ ห้
บรรลุถงึ มรรค ผล นิพพาน ได้ดว้ ยกันทุกคน
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การบวชจึงไม่ใช่เป็ นประเด็นสําคัญ เพราะการบวชเป็ นเพียงเครื่องอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ เอง ถ้าได้บวชแล้ว ก็จะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลากับการทํามาหากิน
เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพราะมีศรัทธาญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา คอยดูแลเลี้ยงดูอยู่ จึงทํา
ให้มเี วลาทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมได้มาก สามารถบรรลุธรรมได้รวดเร็วยิง่ ขึ้น กว่าการเป็ น
คฤหัสถ์ผูค้ รองเรือน เพราะการครองเรือนมีภาระมาก มีอปุ สรรคมาก การทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้
หลุดพ้นได้จงึ เป็ นเรื่องยาก แต่ก็ไม่สุดวิสยั อย่างพระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาแม้
ไม่ได้ออกบวช ก็ยงั สามารถประพฤติปฏิบตั ิ จนบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ เรื่องของการ
ไม่ได้บวช จึงไม่เป็ นอุปสรรคขวางกัน้ มรรค ผล นิพาน แก่ผู ้ทีม่ คี วามมุง่ มันปรารถนา
่
ที่
จะประพฤติปฏิบตั ติ นให้บรรลุถงึ พระนิพพาน
จึงขอทําความเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้กีดกันสตรีไม่ให้บวชในพระพุทธศาสนา แต่
เพียงเห็นว่าสตรีเป็ นเพศทีม่ อี ปุ สรรคมากในการดํารงสมณเพศ เพราะสมณะนักบวช
จะต้องแสวงหาทีส่ งบสงัดวิเวกตามป่ าตามเขา ซึง่ เป็ นทีเ่ ปลีย่ วเป็ นทีอ่ นั ตรายสําหรับสตรี
เพศ ไม่เหมือนกับบุรุษทีส่ ามารถไปอยู่ตามลําพังได้ในทีเ่ ปลีย่ ว ไม่มใี ครมาทําร้าย มา
รบกวน แต่ถา้ สตรีเพศไปอยู่ทเ่ี ปลีย่ วตามลําพังตามป่ าตามเขา จะเป็ นอันตรายต่อ สวัสดิ
ภาพของสตรีนนั้ ๆ พระพุทธองค์จงึ ต้องทรงกําหนดให้ภกิ ษุณีอยู่ในวัดทีม่ ภี กิ ษุสงฆ์อยู่
ด้วย คือไม่ให้อยู่ตามลําพัง เพราะจะโดนพวกโจรผูร้ า้ ยทําร้ายร่างกายได้
นี่คอื เหตุทพ่ี ระพุทธองค์จงึ ต้องกําหนดครุธรรม ๘ ไว้ เพือ่ ป้ องกันพระศาสนาไม่ให้เสือ่ ม
สลายไปโดยเร็ว แต่ไม่ได้ป้องกัน มรรค ผล นิพพาน สตรีทกุ ๆคนทัง้ ในอดีต ปัจจุบนั
และในอนาคตสามารถประพฤติปฏิบตั ติ นให้เป็ นพระอริยบุคคลได้ ไม่วา่ จะเป็ นพระอริย
ธรรมขัน้ ไหนก็ตาม สามารถบรรลุได้ดว้ ยกันทุกคน ขึ้นอยู่วา่ จะมีคุณธรรมทีจ่ ะประพฤติ
ปฏิบตั ไิ ปได้หรือเปล่า คือมีวิริยะความอุตสาหะ ขันติความอดทน มีสติ มีปญั ญา
หรือไม่เท่านัน้ เอง ถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้แล้ว ไม่วา่ จะเป็ นเพศไหนก็ตาม จะเป็ นนักบวช
หรือไม่เป็ นนักบวช ก็สามารถบรรลุเป็ นพระอริยบุคคล บรรลุถงึ นิพพานได้ดว้ ยกัน
ทัง้ นัน้ จึงขอฝากเรื่องราวของพระภิกษุณี ให้เป็ นทีเ่ ข้าใจกันและทําความเห็นให้ถูกต้อง
ต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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หมายเหตุ ข้อมูลบางส่วนได้คดั มาจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ หน้า
๓๑ และ หน้า ๒๐๔-๒๐๖ โดยพระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตโต)
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กัณฑ์ท่ี ๖๕

วันฉัตรมงคล

๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔
วันนี้เป็ นวันมงคลอย่างยิง่ วันหนึ่งสําหรับปวงชนชาวไทย คือเป็ นวันฉัตรมงคล เป็ นวัน
ครบรอบวันราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ ๙ รัชกาลปัจจุบนั ผูม้ ี
พระทัยอันสูงส่ง มีบญ
ุ มีบารมี มีธรรม ปกครองประเทศชาติมาด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข
เป็ นเวลาหลายสิบปี การทีไ่ ด้มโี อกาสมาทําการสักการบูชาบุคคลทีส่ มควรแก่การบูชานัน้
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าเป็ นมงคลอย่างยิง่ ปูชา จ ปูชนี ยานัง เอตัมมังคลมุตตมัง
เพราะว่าคนดีย่อมปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็ นสุข ซึง่ เป็ นสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับมนุษย์
เรา เป็ นเป้ าหมายสูงสุดของบัณฑิตทัง้ หลาย มีแต่คนโง่เขลาเบาปัญญาเท่านัน้ ทีม่ งุ่ หาใน
สิง่ ทีต่ รงกันข้าม คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เพราะมีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ปญั หา มี
แต่การแก่งแย่งชิงดีกนั ทัง้ ทางสุจริตและทางทุจริต สังคมแทนทีจ่ ะอยูก่ นั ได้ดว้ ยความ
ร่มเย็นเป็ นสุข ก็กลายเป็ นสังคมทีม่ แี ต่ความวุน่ วาย เพราะว่ามุง่ ไปในเป้ าหมายทีผ่ ดิ
เป้ าหมายทีถ่ ูกนัน้ ควรจะอยู่ทค่ี วามสงบสุขของสังคมเป็ นสําคัญ
ความสงบสุขของสังคมจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมือ่ จิตใจของแต่ละบุคคลในสังคมนัน้ ๆมีความ
สงบสุข จิตใจของบุคคลจะมีความสงบสุขได้ จะต้องมีการพัฒนา มีการขัดเกลา มีการ
ปราบปรามเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความวุน่ วายของจิตใจ เหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความวุน่ วายของจิตใจก็
คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลส เครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ภายใน
จิตใจของบุคคลทีย่ งั ไม่ได้รบั การขัดเกลา ปุถชุ นธรรมดาสามัญอย่างเราอย่างท่านยังมีสง่ิ
เหล่านี้ตดิ อยู่ในจิตใจ คือยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้าเป็ นภาชนะทีใ่ ช้ใส่
อาหารเช่น จาน ถ้วย ชาม ก็เป็ นภาชนะที่มคี วามเปรอะเปื้ อน ไม่สะอาด ไม่สมควรแก่
การจะนําไปใส่อาหาร ก่อนทีจ่ ะใช้ภาชนะเหล่านี้จงึ ต้องนําไปชําระล้างให้สะอาดเสียก่อน
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จิตของปุถชุ นทีอ่ ยู่ในสังคมก็เช่นกัน เป็ นจิตทีย่ งั ห่อหุม้ ด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมอง และ
เมือ่ กิเลสเครื่องเศร้าหมองอยู่ในจิตแล้วจะไม่สามารถตัง้ อยู่ในความสงบสุข เหตุทส่ี งั คม
มีแต่ความวุน่ วายกันทุกวันนี้ ไม่มคี วามสงบสุขก็เพราะว่าสังคมพัฒนาไปในทางทีผ่ ดิ ไป
พัฒนาในสิง่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข เพราะเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสงบสุขใน
สังคมอยู่ทก่ี ารขัดเกลาจิตใจชําระสะสางกิเลสเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย ทีเ่ ป็ นเหตุให้มี
การประพฤติทาง กาย วาจา ใจ ไปในทิศทางทีไ่ ม่ดี เป็ นมูลเหตุของความชัว่ ร้ายทัง้ หลาย
เช่น การฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต การลักทรัพย์ การประพฤติผิดประเวณี การพูดปดมดเท็จ
การเสพสุรายาเมา ล้วนมีสาเหตุมาจากกิเลสทีม่ อี ยู่ในจิตใจ คือความโลภ ความโกรธ
ความหลงทัง้ สิ้น ถ้ามีสง่ิ เหล่านี้แล้วสังคมก็จะวุน่ วาย ถ้าสังคมต้องการความสงบอย่าง
แท้จริงแล้ว ทุกคนจะต้องหันมาพัฒนาขัดเกลาชําระกิเลสเครื่องเศร้าหมองทีม่ อี ยู่ใน
จิตใจให้หมดไป ถ้าตราบใดจิตใจยังไม่ได้รบั การพัฒนาขัดเกลา สังคมจะหาความสงบสุข
ไม่ได้ จะมีแต่ความวุน่ วายรุ่มร้อนอยู่เสมอไป
เวลาจะทําการบูชาบุคคลทีส่ มควรแก่การบูชา เช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ผูท้ รงมี
พระคุณแก่ปวงชนชาวไทยทัง้ หลาย จึงควรทีน่ อ้ มจิตน้อมใจบูชาด้วยการปฏิบตั บิ ูชา
ประพฤติตวั ให้อยู่ในทํานองคลองธรรม ในสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม การทีจ่ ะพัฒนาความประพฤติให้
อยู่ในทํานองคลองธรรม อยู่ในศีลในธรรมทีด่ ที ง่ี ามได้ จะต้องเกิดจากการพัฒนาจิตใจ
ปรับปรุงขัดเกลาจิตใจ ด้วยการชําระความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน่ เอง ถ้าจิตใจมี
ความโลภ ความโกรธ ความหลงเบาบางลงไป การแก่งแย่งชิงดีก็จะลดน้อยลงไป การ
ประพฤติผดิ ศีลผิดธรรมก็จะมีนอ้ ยลงไป ทุกคนก็จะอยู่ได้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข อยู่
กันได้ดว้ ยความเมตตากรุณาต่อกันและกัน จะไปไหนมาไหนก็ไม่ตอ้ งหวาดระแวง ไม่
ต้องกลัวพิษภัยต่างๆ ทีเ่ กิดจากมนุษย์ดว้ ยกัน เพราะว่ามนุษย์ทกุ คนมีคุณงามความดี มี
ศีล มีธรรมครอบครองจิตใจ
ทุกวันนี้ทอ่ี ยู่กนั ไม่เป็ นสุข มีแต่ความหวาดระแวงภัยรอบด้านทีม่ าจากมนุษย์ดว้ ยกัน
เป็ นเพราะมนุษย์ไม่มเี ป้ าหมายทีจ่ ะดําเนินไปในทิศทางทีถ่ ูก คือแทนทีจ่ ะตัง้ เป้ าหมายอยู่
ทีก่ ารชําระจิตใจ ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง กลับมุง่ ไปในทิศทางทีต่ รงกัน
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ข้าม คือไปส่งเสริมให้มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลง ให้มากขึ้นไป ด้วยความอยาก
ต่างๆ นานา อยากจะรํา่ รวยมีทรัพย์สนิ เงินทองมากๆ อยากจะมีตาํ แหน่งมียศทีส่ ูงๆ
อยากจะมีกามสุข อยากจะมีวตั ถุข ้าวของต่างๆมากมาย ทีจ่ ะมาป้ อนความสุข ทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย สิง่ เหล่านี้แทนทีจ่ ะนํามาซึง่ ความสงบสุขทัง้ กับตนเองและกับสังคม แต่
กลับไปสร้างความวุน่ วายให้เกิดขึ้นเพราะสิง่ เหล่านี้ไม่ได้ไปดับความโลภ ความโกรธ
ความหลง หรือทําความโลภ ความโกรธ ความหลงให้บางเบาลงไป ให้นอ้ ยลงไป แต่
กลับไปเพิม่ พูนให้มมี ากยิง่ ขึ้น เมือ่ มีแล้วก็เกิดความโลภ อยากจะมีเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ เมือ่
ไม่ได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมาอย่างนี้เป็ นต้น
นี่เป็ นเพราะว่ามนุษย์ถูกความหลง ถูกอวิชชาครอบงําจิตใจ ทําให้เห็นผิดเป็ นชอบ เห็น
กงจักรเป็ นดอกบัว เห็นว่าการมี ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขเป็ นสิง่ ทีเ่ จริญ เป็ นสิง่ ทีท่ กุ คน
พึงจะมีกนั แต่หารู้ไม่วา่ สิง่ เหล่านี้เป็ นการเพิม่ พูนความโลภ ความโกรธ ความหลง
ภายในใจให้มมี ากขึ้น และเมือ่ มีความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่ในใจมากขึ้นเท่าไร
ความทุกข์รอ้ นในใจก็จะมีมากยิง่ ขึ้นไป ไม่ลดน้อยลงจากการมีมากขึ้น เพราะว่าความ
โลภ ความโกรธ ความหลงจะพอกตัวของมันเอง ยิง่ โลภมากเท่าไรก็จะยิง่ ทําให้มคี วาม
โลภมากเพิม่ ขึ้นไปอีก ยิง่ โกรธเท่าไรก็จะยิง่ ทําให้มคี วามโกรธมากเพิม่ ขึ้นไปอีก ยิง่ หลง
เท่าไรก็จะยิง่ ทําให้มคี วามหลงมากขึ้นไปอีก วิธีทจ่ี ะปราบกิเลสหรือทําให้กเิ ลสบางเบาลง
ไป จึงต้องลดละความโลภ ความโกรธ ความหลงเท่านัน้ ทุกครัง้ ทีม่ ี ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เกิดขึ้น ต้องฝื น ต้องตัด อย่าไปส่งเสริม อย่าไปโลภตาม อย่าไปโกรธ
ตาม อย่าไปหลงตาม การทีจ่ ะทําให้กเิ ลสเบาบางลงไปได้ จะต้องอาศัยอะไร ต้องอาศัย
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นเครื่องตัดความโลภ ความโกรธ ความหลงให้
ออกไปจากจิตจากใจ
ทรงสอนให้ใช้เหตุผลเป็ นเครื่องตัดความโลภ เวลาต้องการสิง่ หนึ่งสิง่ ใดขอให้ถามตัวเอง
ว่ามีความจําเป็ นไหม จะต้องใช้สง่ิ เหล่านี้หรือเปล่า ถ้าไม่มสี ง่ิ ๆนี้แล้วจะตายหรือไม่ เช่น
ถ้าไม่มลี มหายใจแล้วจะตายหรือเปล่า ลมนี้เป็ นสิง่ จําเป็ น ต้องมีลมหายใจถึงจะอยู่ได้
ไม่มอี าหารกินจะตายหรือเปล่า อาหารก็มคี วามจําเป็ น ต้องกินอาหาร จะกินมากกินน้อย
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ขนาดไหนถึงจะพออยู่ได้ ก็ตอ้ งวิเคราะห์เอา อย่างพระภิกษุทา่ นก็ฉนั มื้อเดียวท่านก็อยู่
ได้ ต้องใช้เหตุ ใช้ผล อย่าใช้อารมณ์ ถ้าใช้อารมณ์แล้ว เห็นอะไรก็อยากได้ไปหมด โลภ
ไปหมด ได้ไปแล้วแทนทีจ่ ะมีความสุข ก็ไม่มคี วามสุขหรอก เพราะกลับสร้างความหิว
ความอยากให้มมี ากยิง่ ขึ้นไปอีก ทุกครัง้ ทีม่ คี วามอยาก มีความโลภเกิดขึ้น ต้องฝื น ต้อง
ตัด อย่าไปคิดว่าเมือ่ เกิดความโลภ จึงทําตามความโลภ แล้วความโลภจะหมดไป อย่างนี้
ไม่ใช่ เพราะกลับทําให้ความโลภมีมากขึ้นไปอีก ทําความทุกข์ให้มมี ากขึ้นไปอีก ความสุข
ใจกลับมีนอ้ ยลง ในทางตรงกันข้ามถ้ามีความโลภแล้ว ตัดความโลภได้ ความสุขใจจะมี
มากขึ้น เพราะความโลภลดน้อยลงไปนัน่ เอง
เรื่องความโกรธก็เช่นกัน ทรงสอนให้ใช้เมตตาธรรมระงับความโกรธ คือการให้อภัย ไม่
จองเวรจองกรรมกัน เวลาเห็นอะไรไม่ถูกใจ ใครทําอะไรไม่ถูกใจ พูดอะไรไม่ถูกใจ อย่า
ไปโกรธ อย่าไปแค้น อย่าไปอาฆาตพยาบาท ต้องใช้หลักความจริงทีว่ า่ ห้ามเขาไม่ได้
แต่หา้ มตัวเราได้ ชนะเขาไม่ได้ แต่ชนะใจเราได้ เอาชนะความโกรธได้ แต่เอาชนะคน
อืน่ ไม่ได้เสมอไป ถ้าเอาชนะคนนี้ได้ ก็มคี นอืน่ มาแทนที่ คนในโลกมีคนเป็ นพันๆล้านคน
จะเอาชนะคนเหล่านี้หมดได้อย่างไร ไปทีไ่ หนก็ตอ้ งเจอกับคนเหล่านี้ ต้องเจอกับคนทีท่ าํ
อะไรไม่ถูกใจเรา พูดอะไรไม่ถูกใจเราเสมอ สิง่ ทีจ่ ะเอาชนะได้ก็คอื ใจของเรา คือ ชนะ
ความอาฆาตพยาบาท ชนะความโกรธ ชนะการจองเวรจองกรรม ด้วยการให้อภัยกัน
เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร ความสุขจะเกิดขึ้นก็
ต่อเมือ่ ใจระงับความโกรธได้ ถ้าใจระงับความโกรธไม่ได้ ก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนใจ เมือ่
รุ่มร้อนมากก็ยง่ิ โกรธมากขึ้นไปอีก วิธีแก้ความโกรธจึงต้องแก้ทต่ี วั เราก่อน อย่าไปแก้
ข้างนอก อย่าไปแก้ทค่ี นอืน่ คนอืน่ นัน้ เราต้องยอมรับความจริงว่าเป็ นอนัตตา เป็ นสิง่ ที่
เหลือวิสยั ทีจ่ ะไปครอบงําได้ อาจจะบังคับได้ แก้ไขได้เป็ นครัง้ เป็ นคราว แต่เป็ นไปไม่ได้
ทีจ่ ะไปบังคับ ไปแก้ไขได้ตลอดเวลา สิง่ ทีเ่ ราสามารถบังคับได้ แก้ไขได้ตลอดเวลาก็คอื
ตัวเรา จึงขอให้ท่มุ เทสติปญั ญาแก้ไขปัญหาทีต่ วั เรา แก้ความโกรธของเราด้วยการให้
อภัย ด้วยการไม่จองเวรกัน
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ส่วนความหลงทรงให้แก้ดว้ ยปัญญาความรู ้ ความรู้จะเกิดได้ก็ต่อเมือ่ ได้ศึกษาธรรม
การศึกษาธรรมทําได้หลายวิธี การมาวัดมาฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็เป็ นวิธีหนึ่ง การศึกษาด้วย
การอ่านหนังสือพระไตรปิ ฎก อ่านหนังสือธรรมของเกจิอาจารย์ทงั้ หลายก็เป็ นการศึกษา
อีกวิธีหนึ่ง
เมือ่ ได้ศึกษาแล้วจะรู้เรื่องราวต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลายได้รู้กนั ก็จะแก้ไขตัวเองได้ ขณะนี้เรามีความหลง มีความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็น
กงจักรเป็ นดอกบัว เห็นสุขเป็ นทุกข์ เห็นทุกข์เป็ นสุขกัน เช่นเห็นว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ
กามสุข เป็ นสุขอย่างยิง่ แต่หารู้ไม่วา่ ในสายตาของผูส้ ้นิ กิเลสแล้ว อย่างพระพุทธเจ้าก็ดี
พระอรหันตสาวกก็ดี ท่านกลับเห็นว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เป็ นทุกข์อย่างยิง่
เพราะโดยธรรมชาติ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นของไม่จรี งั ยังยื
่ น
ไม่อยู่กบั เราตลอด มีการเจริญลาภ ก็ตอ้ งมีการเสือ่ มลาภเป็ นธรรมดา มีการเจริญยศ ก็
ต้องมีการเสือ่ มยศเป็ นธรรมดา มีสรรเสริญก็ตอ้ งมีนินทาเป็ นธรรมดา มีสุขก็ตอ้ งมีทกุ ข์
เป็ นธรรมดา เป็ นของคู่กนั เป็ นเงาตามตัวกันไป เหมือนเหรียญทีม่ สี องด้าน มีทงั้ หัวและ
มีทงั้ ก้อยฉันใด ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็ตอ้ งมีฝ่ายตรงกันข้ามกัน มีความเสื่อม
ลาภ เสือ่ มยศ มีนินทา มีทกุ ข์ นี่คือความเป็ นจริงทีค่ นไม่มคี วามหลงครอบงําจะเห็นได้
อย่างชัดเจน เห็นจนกระทังไม่
่ มคี วามปรารถนาทีจ่ ะมีสง่ิ เหล่านี้เลย
เช่นพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงไม่มคี วามมักใหญ่ใฝ่ สูง แม้จะเป็ นพระราชโอรสของ
พระเจ้าแผ่นดิน ไม่เคยมีความปรารถนาทีจ่ ะครองราชสมบัติ เพราะทรงเห็นด้วยปัญญา
แล้วว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เป็ นทุกข์ ไม่เป็ นสุข ความสุขทีแ่ ท้จริงเกิดจากความ
สงบของจิตใจ ซึง่ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ ได้ชาํ ระ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้
หมดไปจากจิตจากใจ เมือ่ หมดไปแล้ว จิตใจก็จะมีความอิม่ มีความพอ เมือ่ มีความอิม่
มีความพอแล้ว การทีจ่ ะไปประพฤติปฏิบตั ติ นในทิศทางทีไ่ ม่ดี เช่นไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไป
ลักทรัพย์ ไปประพฤติผดิ ประเวณี ไปโกหกมดเท็จ ไปเสพสุรายาเมา ก็จะไม่มใี นจิตใจ
จึงขอให้นอ้ มจิตน้อมใจ ถวายสักการบูชาแด่ผูม้ พี ระคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย
ด้วยการปฏิบตั บิ ูชา ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ออกไปจากจิตจากใจเท่าทีจ่ ะ
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สามารถทําได้ ตามกําลังแห่ง สติ ปัญญา ศรัทธา วิริยะ แล้วการบูชานี้จะเป็ นมงคลอย่าง
ยิง่ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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อานิ สงส์ของการให้ทาน
๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔

เจตนารมณ์ของการทําบุญคือการสร้างความสุขความเจริญให้กบั ตน เวลามาวัดมักจะได้
ยินว่ามาทําบุญทําทานอยู่เสมอๆ แต่อาจจะไม่เข้าใจความหมายทีแ่ ท้จริงของการทําบุญ
ให้ทาน บางท่านอาจจะเข้าใจว่าการนําข้าวปลาอาหารและจตุปจั จัยไทยทานมาถวายพระ
เรียกว่าเป็ นการทําบุญ แต่ถ ้าเอาข้าวของไปแจกคนอืน่ ทีไ่ ม่ใช่พระก็เรียกว่าเป็ นการให้
ทาน ซึง่ เป็ นความเข้าใจผิด เพราะว่าการกระทําทัง้ ๒ ชนิดนี้ ทางพระพุทธศาสนา
เรียกว่าเป็ นการให้ทานเหมือนกัน เป็ นบุญเหมือนกัน เพราะการให้ทานเป็ นบุญอย่างหนึ่ง
ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ
การทําบุญตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ทก่ี ารให้ทานแต่เพียงอย่างเดียว พระพุทธ
องค์ทรงแสดงไว้ถึง ๑๐ ประการด้วยกัน คือ ๑. ทานมัย ทําบุญด้วยการให้ ๒. สีลมัย
ทําบุญด้วยการรักษาศีลและประพฤติดี ๓. ภาวนามัย ทําบุญด้วยการเจริญภาวนา ๔.
อปจายนมัย ทําบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม ๕. เวยยาวัจจมัย ทําบุญด้วยการช่วย
ขวนขวายรับใช้ ๖. ปัตติทานมัย ทําบุญด้วยการด้วยการเฉลีย่ ความดีให้แก่ผูอ้ น่ื เช่น
การอุทศิ ส่วนบุญให้แก่ผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแล้ว ๗. ปัตตานุ โมทนามัย ทําบุญด้วยการยินดีใน
ความดีของผูอ้ น่ื ๘. ธัมมัสสวนมัย ทําบุญด้วยการฟังธรรม ๙. ธัมมเทสนามัย ทําบุญ
ด้วยการสังสอนธรรม
่
๑๐. ทิฏ�ุชุกมั มนามัย ทําบุญด้วยการทําความเห็นให้ถูกต้อง
นี่คอื บุญทัง้ ๑๐ ประการทีเ่ มือ่ กระทําไปแล้วจะเกิดความสุขใจขึ้นมา เพราะว่าบุญคือ
ความสุขใจในปัจจุบนั และเมือ่ ตายไปก็จะไปสู่สุคติ ไปสู่ทด่ี ที ช่ี อบต่อไป ขอให้ทาํ ความ
เข้าใจไว้วา่ การให้ทานคือบุญอย่างหนึ่ง ไม่วา่ จะให้กบั ใครก็ตาม ให้กบั พระสงฆ์องค์เจ้าก็
เป็ นบุญ ให้กบั บิดามารดา ให้กบั สามีภรรยา ให้กบั บุตรธิดา ให้กบั ญาติสนิทมิตรสหาย
ทัง้ หลาย ให้กบั คนทีไ่ ม่รู้จกั หรือแม้แต่ให้กับสัตว์เดรัจฉานทัง้ หลาย เช่น นก ปลา สุนขั
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แมว ก็เป็ นบุญทัง้ นัน้ เพราะเมือ่ ทําไปแล้วใจจะดีข้นึ จะสะอาดขึ้น เป็ นการชําระ ความ
โลภ ความตระหนี่ ความหวง ทีม่ อี ยู่ในใจ เป็ นการชําระความเห็นแก่ตวั ซึง่ เป็ นความ
หลงอย่างหนึ่งให้ออกไปจากใจ
การให้ทานมีอยู่ ๕ ลักษณะด้วยกัน คือ ๑. ให้ทานด้วยศรัทธา ความเชื่อ ๒. ให้ทาน
ด้วยความเคารพ ๓. ให้ทานตามกาลตามเวลา ๔. ให้ทานด้วยจิตอนุ เคราะห์ ๕. ให้
ทานโดยที่ไม่กระทบตนและผูอ้ น่ื
การให้ทานเหล่านี้มอี านิสงส์ทต่ี ่างกันไป แต่ท่ี
เหมือนกันก็คอื การให้ทานทัง้ ๕ ประการนี้ เมือ่ ถึงเวลาทีผ่ ลบุญของการให้ทานจะปรากฏ
ขึ้นมา บุคคลนัน้ ๆจะมีความมังคั
่ ง่ สมบูรณ์ดว้ ยทรัพย์สมบัตเิ งินทอง นอกจากนัน้ แล้วยัง
มีอานิสงส์อน่ื เพิม่ ขึ้นมาจากการให้ทานตามลักษณะของทานนัน้ ๆ เช่น
๑. ให้ทานด้วยศรัทธา ความเชื่อ เวลาอานิสงส์ของทานนี้เกิดขึ้นจะทําให้ไปเกิดเป็ นคนที่
มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม มีผวิ พรรณผ่องใส
๒. ให้ทานด้วยความเคารพ เช่นเวลาถวายของให้กบั พระ จะทําด้วยความนอบน้อม
เวลาตักบาตร จะถอดรองเท้า ไม่ใส่รองเท้าตักบาตร เพราะว่าถ้าใส่รองเท้าตักบาตรจะ
ยืนสูงกว่าพระ เป็ นการขาดความเคารพในทาน เป็ นการให้ทานเหมือนกันแต่ไม่ได้ให้
ด้วยความเคารพ เหมือนกับให้ขอทาน ก็โยนใส่ลงไปในขัน เป็ นการให้ทานเหมือนกัน
แต่ไม่ใช่ให้ทานด้วยความเคารพ ถ้าจะให้ทานด้วยความเคารพ ต้องมีกริ ิยาอาการทีอ่ ่อน
น้อม ต้องอยู่ทต่ี าํ ่ กว่าผูร้ บั อานิสงส์ของการทําทานด้วยความเคารพจะทําให้บคุ คล
ใกล้ชิด เช่น สามีก็ดี ภรรยาก็ดี บุตรธิดาก็ดี คนรับใช้หรือบริษทั บริวารก็ดี จะให้ความ
เคารพนับถือเลือ่ มใสศรัทธาเชื่อฟังในตัวเรา
๓. ให้ทานตามกาลตามเวลา หมายถึงการทําบุญให้ทานเฉพาะในวันสําคัญๆเช่น วันเกิด
วันขึ้นปี ใหม่ วันสําคัญทางศาสนา ถ้าไม่มวี นั สําคัญเหล่านี้ก็จะไม่ได้ทาํ เป็ นการทําทาน
ตามกาล อานิสงส์ของผูใ้ ห้ทานตามกาลตามเวลาคือ เวลาเกิดความจําเป็ นต้องการสิง่
หนึ่งสิง่ ใดก็จะได้สง่ิ นัน้ ๆมาได้ดว้ ยความง่ายดาย คือมาตามกาลตามเวลาเหมือนกัน ใน
บางครัง้ บางคราวอาจจะมีความขัดสน มีความต้องการสิง่ หนึ่งสิง่ ใด ก็จะได้สง่ิ นัน้ มา
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อาจจะขัดสนเงินทองก็จะมีเงินมีทองขึ้นมา ถ้าไม่มที พ่ี กั ก็จะมีทพ่ี กั ขึ้นมา ไม่มอี าหาร
รับประทานก็จะมีอาหารขึ้นมา อย่างนี้เป็ นต้น เรียกว่าอานิสงส์ของการให้ทานตามกาล
๔. ให้ทานด้วยจิตอนุ เคราะห์ มีเจตนามุง่ มันที
่ จ่ ะให้ความช่วยเหลือแก่ผูอ้ น่ื เห็นคนตก
ทุกข์ได้ยาก มีความลําบากลําบนก็อยากจะสงเคราะห์ เห็นคนป่ วย คนเจ็บ คนแก่
คนชรา คนขอทาน คนทีป่ ระสบกับภัยพิบตั ติ ่างๆ นํา้ ท่วม ไฟไหม้ ทุกข์ยากลําบาก ก็มี
ความกรุณา มีความสงสารอยากจะช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่คนเหล่านัน้ ด้วยการให้
สิง่ ของต่างๆ อานิสงส์ของทานแบบนี้ ก็คอื เมือ่ มีทรัพย์แล้ว จะได้ใช้ทรัพย์นนั้ อย่างเต็มที่
คือจะไม่มคี วามรู้สกึ เสียดาย ตระหนี่ หวงแหน จนกลายเป็ นปู่โสมเฝ้ าทรัพย์ไป มีเงินมี
ทองกลับไม่กล้าใช้ กลัวอด กลัวอยาก กลัวยาก กลัวจน อย่างนี้จะไม่เกิดกับคนทีใ่ ห้
ทานเพือ่ สงเคราะห์ผูอ้ น่ื
๕. ให้ทานโดยที่ไม่กระทบตนและผูอ้ น่ื หมายถึงเวลาให้ทาน สิง่ ของทีใ่ ห้เป็ นของทีห่ ามา
ได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ตนเองหรือผูอ้ น่ื หามาได้ดว้ ยความสุจริต ไม่ได้เกิด
จากการฆ่า จากการลักทรัพย์ จากการพูดปดมดเท็จ จากการประพฤติผดิ ประเวณี ไม่ได้
ขายตัวเพือ่ เอาเงินมาทําบุญ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ด้วยการยัดเยียด บังคับ
ให้ร่วมทําบุญ แจกซองแล้วกําหนดว่าจะต้องใส่ซองเท่านัน้ เท่านี้ อย่างนี้เป็ นต้น ถ้าทํา
อย่างนี้แล้วถือว่าเป็ นการสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื อานิสงส์ของการทําทานทีไ่ ม่
สร้างความเดือดร้อนให้กบั ตนเองหรือกับผู ้อืน่ คือทรัพย์สมบัตเิ งินทองทีม่ อี ยู่จะไม่สูญ
ไปเพราะภัยต่างๆ เช่นจากไฟไหม้ก็ดี นํา้ ท่วมก็ดี จากการถูกยึดทรัพย์โดยพระราชามหา
กษัตริยก์ ็ดี ถูกโจรขโมยไปก็ดี ถูกลูกหลานล้างผลาญไปก็ดี
นี่คอื ลักษณะของการให้ทานและอานิสงส์ทงั้ ๕ ประการด้วยกัน คือ ๑. ให้ทานด้วย
ศรัทธา ความเชื่อ ๒. ให้ทานด้วยความเคารพ ๓. ให้ทานตามกาลตามเวลา ๔. ให้ทาน
ด้วยจิตอนุ เคราะห์ ๕. ให้ทานโดยที่ไม่กระทบตนและผูอ้ น่ื จึงขอฝากเรื่องราวของการ
ทําบุญให้ทานนี้ไว้เพือ่ ศึกษาพินิจพิจารณา และประพฤติปฏิบตั ติ ามแต่จะเห็นสมควร
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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วิสาขบูชา

๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔
วันนี้เป็ นวันสําคัญอย่างยิง่ ทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็ นวันทีเ่ กี่ยวข้องกับพระบรม
ศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูม้ พี ระคุณอย่างยิง่ ใหญ่ต่อพุทธศาสนิกชน
ทัง้ หลาย พระพุทธองค์เป็ นบุรุษทีป่ ระเสริฐ เป็ นหนึ่งไม่มสี องในจักรวาลนี้ นานๆจะมี
บุคคลอย่างท่านปรากฏตนขึ้นมาในโลกนี้ แล้วนําธรรมอันวิเศษมาเผยแผ่สงสอนให้
ั่
กบั
สัตว์โลกทัง้ หลายผูย้ งั อยู่ในความมืดบอดของความหลง ของกิเลสตัณหาทัง้ หลาย ทําให้
ต้องเวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้จกั จบไม่รู้จกั สิ้น ต้องแบกความทุกข์อนั ใหญ่หลวงมา
ตลอดเวลา แต่เมือ่ มีบคุ คลอย่างพระพุทธเจ้ามาประสูติ ตรัสรู้ และแสดงธรรมสังสอน
่
สัตว์โลก จึงเป็ นเหมือนกับมีแสงสว่างปรากฏขึ้นในทีม่ ดื มีหมอวิเศษมารักษาโรคทีไ่ ม่มี
ใครสามารถรักษาให้หายได้ นี่คอื พระคุณอันวิเศษของพระพุทธเจ้า ทีส่ ามารถทําให้สตั ว์
โลกผูม้ ดื บอด เข้าถึงสัจจธรรมความจริงของโลกนี้วา่ เมือ่ มีความทุกข์ก็ตอ้ งมีการดับ
ทุกข์
พระพุทธองค์ทรงได้สะสมบุญมาอย่างมากมายหลายภพหลายชาติ หลายกัปหลายกัลป์
ได้ใช้พระบารมีศึกษาประพฤติปฏิบตั จิ นกระทังพบความเป็
่
นจริงถึงบ่อเหตุของการเวียน
ว่ายตายเกิด เหตุของความทุกข์ทงั้ หลายทีอ่ ยู่ในจิตใจของสัตว์โลก ว่าเกิดมาจากความ
อยากต่างๆ เกิดมาจากกิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลง และทรงได้เห็นว่าเหตุของ
ความอยากทัง้ หลาย ความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ ก็เกิดมาจาก อวิชชา ความไม่
รู้ คือไม่รู้วา่ อะไรเป็ นสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามสําหรับจิตใจ กลับไปหลงติดอยู่กบั สิง่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นสิง่ ทีด่ ี
ทีง่ าม เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ได้ให้ความสุข เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ได้ทาํ ให้พน้ ทุกข์ ก็เลยผูกตัวเองให้อยู่กบั
ความทุกข์โดยไม่รู้ตวั
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หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงศึกษา ประพฤติปฏิบตั ิ ก็เห็นว่าคนเราจะสุขได้ตอ้ งตัด
กิเลสตัดตัณหา ธรรมชาติของจิตใจไม่ตอ้ งมีอะไรก็มคี วามสุขได้ มีความสุขมากและ
ยิง่ ใหญ่กว่าการมีวตั ถุสมบัตติ ่างๆ เพราะว่าวัตถุสมบัตติ ่างๆโดยธรรมชาติเป็ นของทีม่ ี
ความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ เมือ่ ไปแตะต้องก็เหมือนกับไปแตะไฟ เพราะไฟมีความร้อนซ่อน
เร้นอยู่ เวลาดูก็สวยงามดีหรอก แต่พอเอามือเข้าไปแตะเข้าก็จะเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา
ฉันใด ของทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ก็เปรียบเหมือนกับไฟ เวลาดูก็สวยงามดี เห็น
รู ปคนก็สวยงามดี เห็นคนหนุ่ม คนสาวก็สวยงามดี เห็นสมบัตติ ่างๆ สิง่ ของต่างๆ ก็
อยากจะได้ อยากจะมีกนั แต่หารู้ไม่วา่ สิง่ เหล่านี้เป็ นเหมือนไฟ เวลาไปจับไปต้องแล้ว
จะต้องถูกสิง่ เหล่านี้เผาไหม้
สิง่ ต่างๆในโลกนี้ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ทีส่ ตั ว์ทงั้ หลายมีความอยาก มี
ความชอบ มีความชื่นชมยินดี เป็ นเหมือนไฟ เป็ นของร้อน เป็ นความทุกข์ เมือ่ ไปยึดไป
ติดไปสัมผัสเข้าแล้วก็จะต้องถูกสิง่ เหล่านี้เผาผลาญ
สร้างความทุกข์ให้มมี ากขึ้นไป
เพราะสิง่ เหล่านี้โดยธรรมชาติเป็ นของไม่แน่นอน เป็ นของไม่เทีย่ ง อนิ จจัง มาแล้วก็ไป
ไปเมือ่ ไหร่ก็ไม่มใี ครรู้ เมือ่ ไปแล้วก็สร้างความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจให้กบั ผูห้ ลงยึด
ติด เวลาอยู่ก็สร้างความกังวลใจ ว่าสิง่ เหล่านี้จะอยู่ได้นานสักเท่าไร จะหมดไปเมือ่ ไหร่
นี่คอื ลักษณะของความทุกข์รอ้ นของ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เหมือนกับโดนไฟเผา
ไหม้
พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้เห็นว่ากามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
ทัง้ หลาย เป็ นเหมือนเปลวไฟ มีความร้อน มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ พระองค์จงึ ได้ตัด
ออกไปจากจิตจากใจ ตัดความเกี่ยวข้องกับสิง่ เหล่านี้ ไม่ปรารถนาทีจ่ ะหาความสุขจาก
รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เพราะไม่เป็ นคุณกับจิตใจ การปราศจากสิง่ เหล่านี้ต่างหาก
ทีด่ สี าํ หรับจิตใจ มีสง่ิ เหล่านี้นอ้ ยลงไปเท่าไร ความสุขก็จะมีมากขึ้นไปเท่านัน้ ดังทีจ่ ะ
สังเกตได้จากพระพุทธองค์ก็ดี พระอรหันตสาวกทัง้ หลายก็ดี ว่าท่านมีวตั ถุสมบัตนิ อ้ ย
มาก มีเท่าทีจ่ าํ เป็ น เครื่องนุ่งห่มก็มแี ค่ไตรจีวร ผ้า ๓ ผืน มีบาตรเพียงใบเดียวไว้
บิณฑบาต ทีอ่ ยู่อาศัยก็สุดแท้แต่จะหาได้ ตามโคนไม้ก็ได้ ในถํา้ ก็ได้ ตามเรือนร้างก็ได้
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หรือในกุฏทิ ศ่ี รัทธาญาติโยมสร้างถวายก็ได้ มีเท่านี้ก็พอแล้วสําหรับการครองชีพของ
บรรพชิต พอแล้วกับความสุขจากวัตถุสมบัติ ความสุขทีแ่ ท้จริงเกิดจากการตัดความ
อยาก ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ออกไปจากใจ ทําให้ใจ สงบ เย็น อิม่ พอ
นี่แหละคือสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน ๖ วันวิสาขบูชา พระพุทธองค์
ทรงได้บรรลุในวันนัน้ บรรลุทใ่ี จของพระองค์ท่าน คือสามารถตัดความอยากทัง้ หลายทีม่ ี
อยู่ในใจออกไปหมด และวิธีการทีจ่ ะตัดความอยากก็ตอ้ งอาศัยมัชฌิมาปฏิปทา ทางสาย
กลาง ได้แก่ การทําบุญให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญจิตตภาวนา เป็ นเครื่องมือ
ช่วยตัดความอยากต่างๆ ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ออกไปจากใจ ขอให้
เห็นความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ เป็ นเหมือนกับเชื้อโรคทีม่ อี ยู่ใน
ร่างกาย เวลามีเชื้อโรคอยู่ในร่างกาย ร่างกายจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ถา้ ได้รบั ประทาน
ยาเข้าไป เชื้อโรคก็จะถูกทําลายหมดไป เมือ่ เชื้อโรคหมดไปอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆก็
หมดไปฉันใด ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในใจก็เป็ นเชื้อ
โรคทีท่ าํ ให้โรคใจกําเริบขึ้นมา เช่นความทุกข์ใจ ความกังวลใจ ความเศร้าโศกเสียใจ เกิด
จากกิเลสตัณหาทัง้ นัน้
จึงต้องเอาธรรมะซึง่ เป็ นยารักษาโรคใจเข้ามารักษา ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล
เจริญจิตตภาวนา ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพือ่ ทําลายความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในใจให้หมดสิ้นไป
เมือ่ หมดสิ้นไปแล้ว ใจก็เป็ นใจทีป่ กติ เป็ นใจทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ เป็ นใจทีไ่ ม่มคี วามหิวโหย
เป็ นใจทีไ่ ม่มคี วามกระหาย เป็ นใจทีม่ แี ต่ความอิม่ ความพอ ความสุขทีเ่ ป็ น ปรมัง สุขงั
เป็ นสุขทีเ่ ลิศทีส่ ุดในบรรดาความสุขทัง้ หลาย ไม่มคี วามสุขใดจะเลิศเท่ากับความสุขที่
เกิดจากความสงบใจ ทีเ่ กิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ตัดความโลภ ความโกรธ
ความหลง และความอยากทัง้ หลาย
นี่คอื เรื่องราวของวันวิสาขบูชา เรื่องของพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้ทรงมาประสูติ ตรัสรู้ และ
แสดงธรรม ประกาศพระศาสนาให้กบั สัตว์โลกทัง้ หลาย จึงถือว่าเป็ นโชคอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มา
เกิดเป็ นมนุษย์ และได้พบกับพระพุทธศาสนา เพราะไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีง่ า่ ยเลยทีจ่ ะได้มาเกิด
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เป็ นมนุษย์แต่ละครัง้
และก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีง่ า่ ยเลยทีไ่ ด้มาเกิด
แล้วมาเจอกับ
พระพุทธศาสนา เมือ่ ได้พบสิง่ ประเสริฐเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้ฉวยโอกาสอันดีงามนี้ตกั ตวง
ผลประโยชน์ของพระพุทธศาสนาให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ ให้สมกับพระเจตนาของ
พระพุทธองค์ทท่ี รงประกาศพระศาสนาเพือ่ ให้สตั ว์โลกทัง้ หลายหลุดพ้นจากกองทุกข์
แห่งการเวียนว่ายตายเกิด
ในวันมหามงคลนี้ ขอให้นอ้ มเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทีเ่ ป็ นสรณะอันประเสริฐ
มาใส่ใจ ด้วยการปฏิบตั บิ ูชา ทําตัวให้เป็ นคนดี ทําแต่ความดี ละความชัว่ ชําระความโลภ
ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ให้ออกไปจากจิตจากใจ แล้วความเป็ นสิริมงคล
ย่อมเป็ นของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๖๘

พระคุณของพระพุทธเจ้า
๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔

การปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้า แต่ละครัง้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ใช่จะปรากฏขึ้นได้งา่ ยๆ แต่เป็ นสิง่
ทีน่ านๆจะปรากฏขึ้นสักครัง้ หนึ่ง เพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ก่อนจะมาตรัสรู้ได้
จะต้องบําเพ็ญบุญบารมีมาอย่างยาวนาน เป็ นเวลาหลายกัปหลายกัลป์ ดว้ ยกันถึงจะได้
ตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้า แต่การปรากฏขึ้นของพระศาสนายิง่ เป็ นของทีย่ ากขึ้นไปอีก ยิง่
กว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทไ่ี ด้มาตรัสรู้ธรรม
ไม่ได้ประกาศพระธรรมคําสอนแก่สตั ว์โลกทุกๆพระองค์ มีหลายๆ พระองค์ทเ่ี มือ่ ตรัสรู้
แล้วแต่ไม่ได้ประกาศพระธรรมคําสอนเนื่องจากเหตุปจั จัยไม่อาํ นวย จึงกลายเป็ นพระ
ปัจเจกพุทธเจ้าไป
พระพุทธเจ้าจึงมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ พระปัจเจกพุทธเจ้า และ พระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้ประกาศพระธรรมคําสอน หลังจากตรัสรู้แล้วก็อยู่
เฉยๆ ไม่ได้บอกใครว่าเป็ นพระพุทธเจ้า จึงไม่มใี ครรู้วา่ มีพระพุทธเจ้าอุบตั ขิ ้นึ มาแล้ว ถ้า
ได้ประกาศพระธรรมคําสอน ก็จะเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระพุทธศาสนา
ปรากฏตามขึ้นมา มีพทุ ธบริษทั สืบทอดพระธรรมคําสอนต่อไป เหมือนกับพระพุทธเจ้า
องค์ปจั จุบนั นี้ หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว ทรงใช้เวลาใคร่ครวญสักระยะ
หนึ่งว่าควรจะประกาศพระศาสนาหรือไม่
ในเบื้องต้นทรงเกิดความท้อแท้เพราะเห็นว่าพระธรรมทีท่ รงตรัสรู้นนั้ เป็ นสิง่ ทีย่ ากอย่าง
ยิง่ สําหรับปุถชุ นคนธรรมดาสามัญทัง้ หลายจะสามารถเข้าใจได้ และน้อมเอาไปปฏิบตั ไิ ด้
เพราะเป็ นการสอนให้ละสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นทีร่ กั ทีช่ อบ เช่นสอนให้ละความโลภ ความอยาก
ใน ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เป็ นต้น ซึง่ เป็ นสิง่ ทีค่ นทุกคนในโลกปรารถนากัน แต่
เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงเห็นว่าเป็ นกับดักของความทุกข์ ผูใ้ ดมี ลาภ ยศ สรรเสริญ
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กามสุขแล้ว มักจะมีแต่ความทุกข์อยู่เสมอ เพราะเป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เทีย่ ง
แท้แน่นอน เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป มีการเจริญ และ มีการเสือ่ ม ไม่ใช่ของๆเรา ถ้าสิง่
ไหนเป็ นของเราอย่างแท้จริง ย่อมอยู่กบั เราไปตลอด แต่สง่ิ เหล่านี้ไม่ได้อยู่กบั เราไปเสมอ
มีการแปรปรวน มีการเปลีย่ นแปลง และ มีการหมดไป
เมือ่ พระพุทธองค์ทรงพิจารณาจึงเกิดความท้อแท้ ทรงดําริวา่ ถ้าไปสังสอนแล้วจะมี
่
ใคร
เชื่อหรือเปล่า หรือจะถูกหาว่าบ้า ก็เลยทรงมีความรู้สกึ ไม่อยากจะสังสอน
่
ไม่อยาก
ประกาศพระธรรมทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้ ได้ทรงเห็นมา ต่อมาท้าวมหาพรหมได้มากราบ
พระพุทธเจ้าแล้วอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงโปรดเมตตาสัตว์โลก โปรดสังสอนสั
่
ตว์
โลกทีย่ งั มืดบอดด้วยโมหะ ความหลง ด้วยอวิชชา ความไม่รู้ ขอให้ได้โปรดให้เขา
เหล่านัน้ ได้ มีแสงสว่าง มีธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรมด้วยเถิด ถึงแม้ว่าสัตว์โลกจะไม่
สามารถรับคําสอนของพระพุทธองค์ได้ทงั้ หมดก็ตาม แต่สตั ว์โลกทีฉ่ ลาดก็มี ทีไ่ ม่ฉลาด
ก็มี ผูท้ จ่ี ะรับการสังสอนของพระพุ
่
ทธองค์ก็มี ทีไ่ ม่รบั ก็มี
หลังจากพระพุทธองค์ได้ทรงพิจารณาแล้ว ก็ทรงจําแนกสัตว์โลกไว้เป็ น ๔ ประเภท
เปรียบเหมือนบัว ๔ เหล่า คือประเภทที่ ๑. อุคฆฏิตญั �ู เป็ นคนทีฉ่ ลาดมาก เพียงแต่
ยกหัวข้อขึ้นมาก็เข้าใจแล้ว เปรียบเหมือนกับบัวทีอ่ ยู่เหนือนํา้ พอได้รบั แสงอาทิตย์กจ็ ะ
บาน ประเภทที่ ๒. วิปจิตญั �ู เป็ นผูท้ จ่ี ะรู้จะเข้าใจหลังจากได้ฟงั การอธิบายขยายความ
เปรียบเหมือนกับบัวทีต่ งั้ อยู่เสมอนํา้ จักบานในวันพรุ่งนี้ ประเภทที่ ๓. เนยยะ คือผู ท้ ่ี
พอสังสอนได้
่
ต้องใช้เวลานานหน่อย ต้องสอนไปเรื่อยๆ อาจจะเป็ นเดือน เป็ นปี ก็จะ
สามารถบรรลุธรรมได้ เปรียบเหมือนกับดอกบัวทีย่ งั อยู่ในนํา้ ยังไม่โผล่พน้ นํา้ จักบาน
ในวันต่อไป บุคคลทัง้ ๓ ประเภททีก่ ล่าวมา ยังพอสังสอนได้
่
ส่วนประเภทที่ ๔. ปทปร
มะ เป็ นพวกมืดบอด ได้แค่ตวั บทคือถ้อยคําเป็ นอย่างยิง่ ไม่อาจเข้าใจความหมาย
เปรียบเหมือนกับบัวจมอยู่ในนํา้ ทีก่ ลายเป็ นอาหารของปลาและเต่า จะสังสอนอย่
่
างไรก็
ไม่เชื่อฟัง คิดว่าเป็ นการหลอกลวง เช่นเรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
เห็นเป็ นของโกหกหลอกลวง เป็ นไปไม่ได้ทต่ี ายแล้วจะเกิดอีก ตายแล้วสูญ เป็ นลักษณะ
ของคนมืดบอด ทีพ่ ระพุทธเจ้าจะไม่ทรงสังสอน
่
สอนไปก็เปล่าประโยชน์ เปรียบ
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เหมือนกับการสาดนํา้ ใส่หลังสุนขั สุนขั จะสะบัดทิ้งทันทีฉนั ใด การสังสอนคนมื
่
ดบอดก็
เสียเวลาเปล่าๆฉันนัน้
หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงพิจารณาแล้ว ทรงเห็นว่ายังมีผูท้ พ่ี อจะเทศนาโปรดได้ จึง
ทรงมีกาํ ลังใจทีจ่ ะประกาศพระศาสนา โดยใช้พระบารมีทพ่ี ระพุทธองค์ได้ทรงสังสมมา
่
คือพระปัญญาคุณ และ พระกรุณาคุณ ทีท่ รงมีเปี่ ยมในพระทัย เป็ นเครื่องมือสนับสนุน
การสังสอนพระธรรมให้
่
กบั สัตว์โลกทัง้ หลาย ผูท้ ไ่ี ด้เกิดในสมัยทีม่ พี ระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า จึงถือว่าเป็ นผูม้ โี ชควาสนามาก จึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสอันดีน้ ี ทีไ่ ด้พระ
อริยทรัพย์อนั ประเสริฐนี้มา เป็ นทรัพย์ทป่ี ระเสริฐกว่าทรัพย์ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เป็ น
ทรัพย์ทถ่ี าวร เป็ นทรัพย์ทเ่ี อาติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติ ไม่มใี ครจะมาช่วงชิงแย่งหรือ
ขโมยไปได้
จึงควรน้อมจิตใจให้เกิดศรัทธาในพระธรรมคําสอน ให้เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน เชื่อเรื่องกรรม เรื่องทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ ให้เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ ให้เชื่อว่า
ทําบุญทํากุศลแล้วจะไปสวรรค์ ทําแต่บาปแต่กรรมก็จะไปนรก
เป็ นเรื่องจริงที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นมาในวันเพ็ญเดือน ๖ คือวันวิสาขะทีผ่ ่านมาเมือ่ สองพันห้า
ร้อยกว่าปี มาแล้ว ขอให้เชื่อในสิง่ เหล่านี้ แต่การเชื่อในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้
หมายความว่าให้เชื่อเฉยๆ การเชื่อนี้หมายถึงให้เชื่อเพือ่ นําไปพิสูจน์วา่ สิง่ ต่างๆ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นจริงหรือเท็จอย่างไร เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ น
สิง่ ทีพ่ สิ ูจน์ได้ ไม่ได้ให้เชื่อแบบงมงาย แบบหลับหูหลับตา ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
หมายถึงให้เอาสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอนมาประพฤติ
่
ปฏิบตั กิ บั ตัวเรา กับกายวาจาใจ
ของเรา แล้วพิสูจน์ดูวา่ สิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นจริงหรือเป็ นเท็จ
อย่างไร
นี่คอื ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนา เมือ่ รับเอามาปฏิบตั แิ ล้ว สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอนก็
่
จะปรากฏขึ้นมา เหมือนกับการเชื่อคนทีเ่ อายามาให้รบั ประทานเพือ่ รักษา
โรค เขาบอกว่าลองกินดูซิ กินแล้วโรคจะหาย ถ้าเชื่อก็ลองรับประทานยานัน้ ดู หลังจาก
นัน้ ก็จะรู้วา่ ยานัน้ ใช้ได้หรือไม่ แต่ถา้ ปฏิเสธไม่กนิ ยา ก็จะไม่รู้วา่ ยานัน้ ดีหรือไม่ดอี ย่างไร
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ฉันใดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนยารักษาโรคใจ รักษาความทุกข์
ทีม่ อี ยู่ภายในใจ ถ้าปฏิเสธไม่เชื่อ โดยคิดว่า ทําบุญไป รักษาศีลไป ก็ไม่เกิดประโยชน์
อะไร ทําไปก็เท่านัน้ ก็ปฏิเสธ ไม่ทาํ ถ้าปฏิเสธไม่ทาํ ก็จะไม่รู้เรื่องบุญเรื่องบาปว่า มีผล
อย่างไรบ้าง แต่ถา้ เชื่อแล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ ลองทําบุญ ลองรักษาศีล ลองไหว้พระสวด
มนต์ ลองนัง่ สมาธิ แล้วดูซวิ า่ ใจจะดีข้นึ หรือไม่ ใจจะสงบขึ้นหรือไม่ ใจจะอิม่ ขึ้นหรือไม่
ใจจะมีความสุขดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงไว้หรือไม่ ต้องพิสูจน์ดู เมือ่ ลองปฏิบตั แิ ล้ว
จะเห็นผล เมือ่ เห็นผลแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สาํ คัญแล้ว เพราะรู้แล้วว่าอะไรเป็ นอะไร
นี่คอื เรื่องของพระศาสนาทีเ่ กี่ยวข้องกับพวกเรา ตัวทีจ่ ะเชื่อมเราเข้าสู่ศาสนาก็คอื ศรัทธา
นัน่ เอง ในเบื้องต้นจึงควรสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้น ด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าให้มาก ศึกษาจากพระไตรปิ ฎก จากหนังสือทีพ่ ระเกจิอาจารย์ท่านได้เขียน
ได้แสดงไว้ หรือฟังเทศน์ฟงั ธรรมจากพระสงฆ์องค์เจ้าทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ พยายามฟัง
ไปเรื่อยๆ แล้วจะเกิดศรัทธาขึ้นมา เมือ่ เกิดศรัทธาแล้วก็จะปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง เพือ่
พิสูจน์ดว้ ยตัวเองว่าสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นจริงหรือไม่ แล้วจะรู้วา่ เกิด
มาไม่เสียชาติเกิดทีไ่ ด้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา
และได้รบั ประโยชน์จาก
พระพุทธศาสนา การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๖๙

มิตร

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔
การมีเพือ่ นดีเป็ นมงคลอย่างหนึ่ง การไม่มเี พือ่ นเลวก็เป็ นมงคลอีกอย่างหนึ่ง ดังในพระ
บาลีทแ่ี สดงไว้ว่า อเสวนา จ พาลานัง ปัณฑิตานัญจ เสวนา เอตัมมังคลมุตตมัง การไม่
คบคนพาล การคบบัณฑิต เป็ นมงคลอย่างยิ่ง การทีจ่ ะมีเพือ่ นดีและไม่มเี พือ่ นเลวได้
ต้องรู้จกั แยกแยะคน เพราะคนมีทงั้ ดีและเลวปนกันไป ไม่วา่ หญิงหรือชาย พระพุทธ
องค์ทรงจําแนกมิตรไว้ ๒ ชนิด คือ มิตรเทียม กับ มิตรแท้
มิตรเทียม มีอยู่ ๔ ชนิด คือ ๑. คนปอกลอก ๒. คนดีแต่พูด ๓. คนหัวประจบ ๔. คน
ชวนฉิ บหาย
๑. คนปอกลอก มีอยู่ ๔ ลักษณะ คือ ๑. คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว ๒. ยอมเสียน้อยโดย
หวังจะเอาให้มาก ๓. เวลาตัวมีภยั จึงมาช่วยทํากิจของเพือ่ น ๔. คบเพือ่ นเพราะเห็นแก่
ผลประโยชน์
๒. คนดีแต่พูด มีอยู่ ๔ ลักษณะ คือ ๑. ดีแต่ยกของหมดแล้วมาปราศรัย ๒. ดีแต่อา้ ง
ของยังไม่มมี าปราศรัย ๓. สงเคราะห์ดว้ ยสิง่ หาประโยชน์มไิ ด้ ๔. เมือ่ เพือ่ นมีกจิ อ้างแต่
เหตุขดั ข้อง
๓. คนหัวประจบ มี ๔ ลักษณะคือ ๑. เวลาทําชัว่ ก็เออออ ๒. เวลาทําดีก็เออออ ๓. ต่อ
หน้าสรรเสริญ ๔. ลับหลังนินทา
๔. คนชวนฉิ บหาย มี ๔ ลักษณะคือ ๑. คอยเป็ นเพือ่ นดืม่ นํา้ เมา ๒. คอยเป็ นเพือ่ น
เทีย่ วกลางคืน ๓. คอยเป็ นเพือ่ นเทีย่ วดูการละเล่น ๔. คอยเป็ นเพือ่ นไปเล่นการพนัน
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นี่คอื ลักษณะของเพือ่ นไม่ดี ๔ จําพวก เป็ นพวกทีค่ วรหลีกเลีย่ ง ไม่ควรคบค้าสมาคม
ด้วย เพราะคนพวกนี้เปรียบเหมือนศัตรู ในร่างเพือ่ นนัน่ เอง มีแต่จะนําความเดือดร้อน
ความหายนะมาสู่ตน ไม่ใช่ทพ่ี ง่ึ ทีแ่ ท้จริง
มิตรแท้ มีอยู่ ๔ ชนิด คือ ๑. มิตรอุปการะ ๒. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ ๓. มิตรแนะ
ประโยชน์ ๔. มิตรมีน้ํ าใจ
๑. มิตรอุปการะ มีอยู่ ๔ ลักษณะ คือ ๑. เวลาเพือ่ นประมาท ช่วยรักษาเพือ่ น ๒. เวลา
เพือ่ นประมาท ช่วยรักษาทรัพย์สนิ ของเพือ่ น ๓. เวลาเพือ่ นมีภยั เป็ นทีพ่ ง่ึ พํานักได้ ๔.
เวลามีกจิ จําเป็ น ช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าทีอ่ อกปาก
๒. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มีอยู่ ๔ ลักษณะ คือ ๑. บอกความลับแก่เพือ่ น ๒. ปิ ด
ความลับของเพือ่ น ๓. เวลามีภยั อันตรายไม่ละทิ้งกัน ๔. แม้ชีวติ ก็สละให้ได้
๓. มิตรแนะประโยชน์ มีอยู่ ๔ ลักษณะ คือ ๑. จะทําชัว่ เสียหายคอยห้ามปรามไว้ ๒.
คอยแนะนําให้ตงั้ อยู่ในความดี ๓. ให้ได้ฟงั ได้รู้สง่ิ ทีไ่ ม่เคยได้รู้ได้ฟงั ๔. บอกทางสุขทาง
สวรรค์ให้
๔. มิตรมีน้ํ าใจ มีอยู่ ๔ ลักษณะ คือ ๑. เพือ่ นมีทกุ ข์ก็ทกุ ข์ไปกับเพือ่ นด้วย พลอยไม่
สบายใจตามไปด้วย ๒. เวลาเพือ่ นมีสุขก็มคี วามสุขด้วยพลอยแช่มชื่นยินดีดว้ ย ๓.
เวลาเขาติเตียนเพือ่ น ช่วยยับยัง้ แก้ให้ ๔. เวลาเขาสรรเสริญเพือ่ น ช่วยพูดเสริม
สนับสนุน
นี่คอื ลักษณะของเพือ่ นทีด่ ี ถ้าได้คบกับเพือ่ นทีด่ กี ็จะเป็ นประโยชน์ เพราะเป็ นเพือ่ นที่
พึง่ พากันได้ในยามยาก เป็ นเพือ่ นแท้ เป็ นเพือ่ นทีม่ คี วามจริงใจ การคบคนจึงควรเลือก
คน หลีกเลีย่ งคนไม่ดี คนปอกลอก คนดีแต่พูด คนหัวประจบ คนชวนฉิบหาย คบแต่
คนดี คือ เพือ่ นอุปการะ เพือ่ นร่วมสุขร่วมทุกข์ เพือ่ นแนะประโยชน์ และ เพือ่ นมีนาํ้ ใจ
ถ้ารู้จกั แยกแยะ รู้จกั เลือกคน รู้จกั เลือกเพือ่ นแล้ว ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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หมายเหตุ ข้อมูลคัดมาจาก พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม หน้า ๑๕๔–
๑๕๗ โดยพระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตโต)
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กัณฑ์ท่ี ๗๐

พระไตรปิ ฎก

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔
พระพุทธศาสนาเป็ นสมบัตอิ นั ลํา้ ค่าของพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย
แต่ความลํา้ ค่าของ
พระพุทธศาสนาไม่ได้อยู่ทโ่ี บสถ์ ทีพ่ ระพุทธรู ป ทีเ่ จดีย ์ ทีศ่ าสนวัตถุต่างๆ ซึง่ ไม่ใช่เป็ น
องค์ประกอบทีส่ าํ คัญ
ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีล่ าํ้ ค่าทีแ่ ท้จริง สิง่ ทีม่ คี ุณค่าอย่างแท้จริงคือ
พระศาสนธรรม พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และศาสนบุคคล คือบุคคลทีไ่ ด้
ศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วนําเอาไปประพฤติปฏิบตั ิ จนได้บรรลุเป็ นพระอริยบุคคล
ตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ นี่คอื สิง่ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ เป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐ
เลิศโลก เพราะเป็ นผูท้ อ่ี ยู่เหนือความทุกข์ อยู่ไกลจากความทุกข์ โดยเฉพาะพระอรหันต์
เป็ นผูท้ อ่ี ยู่เหนือความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง นี่แหละคือความประเสริฐของพระศาสนา อยู่
ทีศ่ าสนธรรม อยู่ทพ่ี ระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึง่ เปรียบเหมือนกับแสงสว่างทีจ่ ะ
นําพาผูศ้ ึกษาประพฤติปฏิบตั ไิ ปสูท่ ด่ี ที ง่ี าม ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด การ
สิ้นสุดของความทุกข์ทงั้ หลาย เป็ นสิง่ ทีช่ าวพุทธทุกยุคทุกสมัยได้ถ่ายทอดสืบทอดกันมา
ด้วย ปริยตั ิธรรม และ ปฏิบตั ิธรรม
ปริยตั ิธรรมคือการศึกษาพระธรรมคําสอนทีไ่ ด้มกี ารจดจํากันมา จากปากต่อปาก ได้ยิน
ได้ฟงั มาก็จดจํากันมา แล้วก็เอามาถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ น่ื ต่อไป ทุกยุคทุกสมัย เป็ นส่วน
หนึ่งของการถ่ายทอดพระธรรมคําสอน จากปากต่อปาก จากการจดจํา จากการได้ยนิ ได้
ฟัง และต่อมาก็ได้มกี ารบรรจุไว้ในใบลาน ในกระดาษ เป็ นคัมภีรพ์ ระไตรปิ ฎก ใน
ปัจจุบนั มีการบรรจุไว้ในแผ่นซีด-ี รอม ปฏิบตั ิธรรมคือการนําเอาพระธรรมคําสอนทีไ่ ด้
ศึกษามาประพฤติปฏิบตั จิ นบรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ ตัง้ แต่พระโสดาบันจนถึง
พระอรหันต์ เมือ่ ได้บรรลุแล้วก็จะเป็ นผูท้ ย่ี นื ยันว่า พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่
ได้จดจํากันมา ได้สบื ทอดกันมา ได้จารึกไว้ในพระไตรปิ ฎกนัน้ เป็ นพระธรรมคําสอนที่
ถูกต้องแม่นยํา สามารถยังประโยชน์อนั สูงสุดให้แก่ผูท้ น่ี าํ เอาไปประพฤติปฏิบตั ไิ ด้
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การสืบทอดพระพุทธศาสนาจึงต้องมีทงั้ ปริยตั ธิ รรมและปฏิบตั ธิ รรม เพราะเป็ นธรรมที่
สนับสนุนกัน จะปฏิบตั โิ ดยไม่ศึกษาเลยก็จะไม่รู้ทศิ ทาง ไม่รู้วา่ จะต้องปฏิบตั อิ ย่างไรบ้าง
แต่ถา้ ศึกษาอย่างเดียวแล้วไม่นาํ ไปปฏิบตั กิ จ็ ะไม่บรรลุผล
จะไม่เป็ นพระอริยบุคคล
ไม่ได้เป็ นพระอรหันต์ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เวลาถ่ายทอด ก็จะเป็ นการถ่ายทอดแบบไม่มคี วาม
มันใจว่
่ า มีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหน แต่ถา้ ได้ปฏิบตั แิ ล้ว ก็จะสามารถยืนยันได้
อย่างเต็มทีว่ า่ สิง่ ต่างๆทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มานัน้ เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง เป็ นความจริง นี่คือการ
ถ่ายทอดสืบทอดพระศาสนา ตัง้ แต่วนั แรกทีพ่ ระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนา แสดง
ธรรมครัง้ แรกให้กบั พระปัญจวัคคีย ์ หลังจากนัน้ เมือ่ พระปัญจวัคคียไ์ ด้บรรลุเป็ นพระ
อรหันต์แล้ว ท่านก็ไปสังสอนผู
่
อ้ น่ื ต่อไป มีการศึกษาเล่าเรียน ท่องจํากันมา จารึกกันมา
แล้วนําไปปฏิบตั ิ จนปรากฏเป็ นพระสุปฏิปนั โน เป็ นพระอริยบุคคลขึ้นมา มีการสืบทอด
พระศาสนาเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ พุทธศาสนิกชนทีม่ คี วามเลือ่ มใสศรัทธา เคารพ รัก
หวงแหน พระพุทธศาสนา จึงควรศึกษาพระธรรมคําสอนทีม่ จี ารึกไว้ในพระไตรปิ ฎกเป็ น
เบื้องต้น แล้วจึงนําเอาไปประพฤติปฏิบตั ติ ่อไป ถึงจะเป็ นพุทธศาสนิกชนทีแ่ ท้จริง
แต่ทกุ วันนี้รู้สกึ ว่า พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ จะไม่รู้เรื่องราวของพระศาสนา เรื่องราวของ
พระธรรมคําสอนว่า
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
พทุ ธศาสนิกชนปฏิบตั อิ ะไรกันบ้าง
กระทําอะไรกันบ้าง เลยเกิดความงมงายต่างๆขึ้นมาในศาสนา ทําให้ศาสนาเสือ่ มลง
เพราะปฏิบตั กิ นั แบบผิดๆถูกๆ แล้วก็ไม่เกิดผลขึ้นมา จึงเกิดความเคลือบแคลงสงสัย
เกิดการทะเลาะถกเถียงกัน ทําให้เกิดความสับสนวุน่ วายในพระศาสนา ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ก็เป็ น
เพราะว่าพุทธศาสนิกชน ไม่ได้ให้ความสนใจต่อการศึกษาและการปฏิบตั ธิ รรมเท่าทีค่ วร
นัน่ เอง ถ้าพุทธศาสนิกชนทุกๆคนได้ศึกษาพระธรรมคําสอน แล้วนําเอาไปประพฤติ
ปฏิบตั ิ ปฏิเวธธรรมคือการบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆย่อมเป็ นผลทีต่ ามมา เป็ นสันทิฏฐิโก ซึง่ ผู ้
ปฏิบตั จิ ะรู้เห็นได้ดว้ ยตนเอง ว่าสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นอย่างไร เท็จ
จริงอย่างไร จะรู้กนั ได้ดว้ ยการประพฤติปฏิบตั ิ
ในเบื้องต้นจึงควรทําความรู้จกั กับพระไตรปิ ฎกว่า คัมภีรท์ บ่ี รรจุพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า มีอะไรบ้าง ทําไมจึงเรียกว่าพระไตรปิ ฎก คําว่าไตรหมายถึง ๓ ปิ ฎกแปลว่า
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ตะกร้า พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกจําแนกแบ่งไว้เป็ น ๓ ส่วนด้วยกัน ใส่ไว้
ใน ๓ ตะกร้า ได้แก่ ๑. พระวินัยปิ ฎก ๒. พระสุตตันตปิฎก ๓. พระอภิธรรมปิ ฎก
พระวินัยปิ ฎก ประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระวินยั คือพระพุทธบัญญัตเิ กีย่ วกับการ
ประพฤติ ความเป็ นอยู่ ขนบธรรมเนียม และ การดําเนินกิจการต่างๆ ของพระภิกษุสงฆ์
และ พระภิกษุณีสงฆ์ พระสุตตันตปิฎก ประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระสูตร คือ พระ
ธรรมเทศนา คําบรรยายธรรมต่างๆ ทีต่ รัสให้เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตลอดจนบท
ประพันธ์ เรื่องเล่า และเรื่องราวทัง้ หลายทีเ่ ป็ นชัน้ เดิมในพระพุทธศาสนา พระอภิธรรม
ปิ ฎก ประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม คือ หลักธรรมและคําอธิบายทีเ่ ป็ นหลัก
วิชาล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับบุคคลหรือเหตุการณ์
นี่คอื พระไตรปิ ฎกทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนควรศึกษา เป็ นหนังสือทีน่ ่าอ่านน่าศึกษาอย่างยิง่
เพราะจะทําให้เข้าใจพระพุทธศาสนา เข้าใจถึงทางดําเนินของชาวพุทธทีแ่ ท้จริงว่า ควรจะ
ประพฤติปฏิบตั อิ ย่างไร ทุกวันนี้จะหลงอยู่กบั ศาสนพิธีกบั ศาสนวัตถุ มากกว่าจะอยู่
กับศาสนธรรม จะรู้แต่พธิ ีต่างๆเช่น พิธีขอศีล พิธีถวายสังฆทาน เป็ นต้น จะรู้จกั โบสถ์
เจดีย ์ พระพุทธรูปปางต่างๆ ซึง่ ไม่ใช่เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญของพระศาสนาเลย ส่วน
สําคัญของพระศาสนากลับไม่ค่อยรู้จกั กัน
ไม่รู้จกั พระธรรมคําสอนทีจ่ ะนําพาไปสู่
ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง ไปสู่ความหมดทุกข์อย่างสิ้นเชิง เพราะมัวไปเป็ นติดอยู่
กับศาสนพิธี ศาสนวัตถุ จึงไม่ได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเท่าทีค่ วร
ต้องทําความเข้าใจว่า ศาสนพิธีกบั ศาสนวัตถุ เป็ นเพียงส่วนประกอบของพระศาสนา
เท่านัน้ ในสมัยพุทธกาลจะไม่ค่อยมีเรื่องศาสนพิธีกบั ศาสนวัตถุ มีก็นอ้ ยมาก เวลา
พระพุทธเจ้าจะทรงบวชพระก็งา่ ยมาก ทรงเพียงแต่เปล่งวาจาว่า เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา
ท่านจงมาเป็ นภิกษุเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทํา
ที่สดุ แห่งทุกข์โดยชอบเถิด ก็ถอื ว่าบวชเสร็จแล้ว ได้เป็ นพระแล้ว ส่วนศาสนวัตถุก็ไม่มี
อะไรมาก โบสถ์ เจดีย ์ วิหาร กุฏกิ ็มนี อ้ ยมาก พระส่วนใหญ่จะอยู่ตามโคนไม้ อยู่ตามถํา้
ตามป่ า ตามเขากัน แสวงหาทีส่ งบสงัดวิเวกประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ทีม่ มี ากคือศาสน
บุคคล คือพระอริยบุคคล
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ในสมัยพุทธกาลจะมีพระอรหันต์มาก เช่นในวันเพ็ญเดือน ๓ ในโอกาสวันประชุมใหญ่
แห่งพระสาวก ซึง่ เรียกว่า จาตุรงคสันนิ บาต ณ พระเวฬุวนั วิหาร หลังจากพระพุทธเจ้า
ตรัสรู้แล้ว ๙ เดือน ทีเ่ รียกกันต่อมาว่าวันมาฆบูชา มีพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รู ป มาประชุม
กันโดยไม่ได้นดั หมายกันมาก่อน เพือ่ เข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็ นต้น ในสมัย
พุทธกาลมีพระอรหันต์มาก มีพระอริยบุคคลมาก ต่างกับสมัยนี้ทม่ี ศี าสนวัตถุมาก มีศา
สนพิธีมาก แต่ศาสนบุคคลคือพระอริยบุคคลกลับมีนอ้ ยมาก เพราะขาดความสนใจ
ในศาสนธรรมนัน่ เอง ไม่สนใจในเรื่องการศึกษาพระธรรมคําสอน เวลาพระแสดงธรรม
เทศนาจะไม่ค่อยมีคนฟังกันเท่าไร ส่วนใหญ่จะชอบทําบุญกัน เวลาทําบุญตักบาตรจะมี
คนทํากันมาก ตอนเวียนเทียนก็จะมาก แต่ทจ่ี ะอยู่ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมปฏิบตั ธิ รรมกัน
หลังจากเวียนเทียนแล้วจะมีนอ้ ยมาก ส่วนใหญ่จะกลับบ้านกัน จึงไม่ค่อยได้รบั
ประโยชน์จากพระศาสนาเท่าทีค่ วร
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากพระศาสนาจะเป็ นประโยชน์ส่วนย่อย เป็ นการทําบุญให้เกิดความ
สบายอกสบายใจไประยะหนึ่ง ชัว่ ขณะหนึ่งเท่านัน้ เอง แต่ยงั ไม่เข้าไปรื้อถอนต้นเหตุท่ี
สร้างความทุกข์ใจ ความกังวลใจให้ได้เลย ต้นเหตุของความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ
ไม่ใช่อะไรทีไ่ หนก็คอื กิเลส ตัณหา อวิชชา โมหะ อุปาทาน ความยึดมัน่ ถือมัน่ ทีม่ อี ยู่
ภายในจิตใจของสัตว์โลกทัง้ หลายนัน่ เอง สิง่ เหล่านี้จะไม่หลุดออกไปจากจิตจากใจ โดย
ลําพังของมันเอง ถ้าไม่มศี าสนธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปขับไล่ เข้าไปชําระแล้ว
สิง่ เหล่านี้จะไม่หลุดออกไปจากจิตจากใจของสัตว์โลกเลย
จึงควรให้ความสนใจในพระศาสนธรรมเป็ นอย่างยิง่ ควรขวนขวายศึกษาพระธรรมคํา
สอนต่างๆของพระพุทธเจ้า ด้วยการอ่านพระไตรปิ ฎกก็ได้ หนังสือทีค่ ดั มาจาก
พระไตรปิ ฎกก็ได้ หนังสือธรรมะของพระเกจิอาจารย์ทงั้ หลายก็ได้ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมจาก
พระเกจิอาจารย์ทเ่ี ป็ นพระสุปฏิปนั โนทัง้ หลายก็ได้ ท่านก็ไม่ได้เอาธรรมมาจากทีไ่ หน
ท่านก็เอามาจากพระไตรปิ ฎก และมาจากการปฏิบตั ขิ องท่าน ขัน้ ต้นท่านก็ศึกษาจาก
พระไตรปิ ฎก แล้วก็เอาไปประพฤติปฏิบตั จิ นบรรลุธรรมขึ้นมา แล้วท่านจึงมาสังสอน
่
โดยเอาการปฏิบตั ขิ องท่านนี่แหละมายืนยันพระไตรปิ ฎก คําสอนของพระพุทธองค์วา่
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เป็ นความจริง ผูใ้ ดปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนด้วยมรรคทีม่ อี งค์ ๘ ได้ ผูน้ นั้ ย่อมบรรลุ
เป็ นพระอริยบุคคลได้ ผูท้ ไ่ี ด้ปฏิบตั แิ ล้วจะยืนยันอย่างมันใจ
่
ถ้าอยากจะได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นสมบัตอิ นั ลํา้ ค่า จึงต้องให้ความ
สนใจศาสนธรรมคือพระธรรมคําสอน ต้องขวนขวายศึกษา เข้าหาผูร้ ู้ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
จากท่านเหล่านัน้ เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็นาํ เอาไปปฏิบตั ิ ชําระ ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ตัดตัณหาทัง้ ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ทําลาย โมหะ ความ
หลง อวิชชา ความไม่รู้ ละอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมันทั
่ ง้ หลายเสีย นี่คอื สิง่ ทีจ่ ะต้องทํา
ต้องกําจัดให้ออกไปจากจิตจากใจให้ได้ ถ้าตราบใดยังมีสง่ิ เหล่านี้อยู่ในจิตใจแล้ว จะหา
ความสุขภายในจิตใจไม่ได้เลย ถ้าถูกทําลายหมดไปหมดจากจิตจากใจแล้ว อยู่ทไ่ี หนจะ
มีแต่ความสุข อยู่ในวังก็มคี วามสุข อยู่ในกระต๊อบก็มคี วามสุข ไม่มปี ญั หาอะไรทัง้ สิ้น
เพราะต้นเหตุของปัญหาถูกทําลายไปหมดแล้ว หมดไปจากจิตจากใจ
จึงต้องศึกษาธรรมแล้วเอาไปปฏิบตั ิ ศึกษาพระไตรปิ ฎกแล้วเอาไปปฏิบตั ิ เอาไปชําระ
กิเลส ตัณหา อวิชชา อุปาทานให้ออกไปจากจิตจากใจ นี่แหละคือสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรง
ปรารถนา ในการประกาศเผยแผ่ศาสนาแก่สตั ว์โลก พระพุทธองค์ไม่ตอ้ งการอะไรจาก
สัตว์โลกเลย ไม่ตอ้ งการอะไรจากพุทธศาสนิกชนแม้แต่นิดเดียว แม้แต่เงินบาทเดียวก็ไม่
ต้องการ แม้แต่คาํ ขอบอกขอบใจก็ไม่ตอ้ งการ หรือการกราบไหว้บูชาก็ไม่ตอ้ งการ สิง่ ที่
พระพุทธองค์ตอ้ งการก็คอื การเห็นสัตว์โลกทัง้ หลายพ้นจากความทุกข์เท่านัน้ เอง พ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด ซึง่ การทีจ่ ะพ้นได้ ก็ตอ้ งน้อมเอาพระธรรมคําสอนทีพ่ ระพุทธ
องค์ทรงมีพระกรุณา วิริยะ อุตสาหะ ถ่ายทอดสังสอน
่
ให้นาํ เอาไปประพฤติปฏิบตั ิ ด้วย
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ซึง่ เป็ นธรรมทีจ่ าํ เป็ นต่อการดําเนินตามทางทีพ่ ระพุทธ
องค์ทรงสอนไว้ ถ้ามีธรรมเหล่านี้แล้ว กิเลสทัง้ หลายคือ ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ตัณหาทัง้ หลาย คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา โมหะ ความหลง อวิชชา
ความไม่รู้ อุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมัน่ จะหลุดลอยออกไปจากจิตจากใจอย่างแน่นอน
ขอให้ท่านทัง้ หลายจงตัง้ ศรัทธาไว้ให้มนั ่ ให้เชื่อในพระไตรปิ ฎก เชื่อในพระธรรมคําสอน
เชื่อในสิง่ ต่างๆทีบ่ รรดาเกจิอาจารย์ พระสุปฏิปนั โนทัง้ หลายสังสอน
่
เมือ่ เชื่อแล้วก็ให้
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นําเอามาประพฤติปฏิบตั ิ ด้วยการเจริญสติให้เกิดสมาธิ ให้เกิดปัญญา ด้วยวิริยะความ
ขยันหมันเพี
่ ยร อุตสาหพยายาม แล้วผลทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงบรรลุถงึ ผลทีพ่ ระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายได้บรรลุถงึ ก็จะเป็ นผลอันเดียวกับทีผ่ ูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบจะได้
บรรลุถงึ กัน เพราะว่าธรรมของพระพุทธองค์เป็ น อกาลิโก ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา ในสมัย
พุทธกาล ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบบรรลุธรรมได้อย่างไร ในสมัยนี้ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ก็
สามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกัน อย่างนี้ไม่ตอ้ งสงสัย เมือ่ ปฏิบตั ไิ ปก็จะรู้เอง จะเห็น
เอง เพราะธรรมเป็ น สันทิฏฐิโก เป็ นสิง่ ทีพ่ สิ ูจน์ได้ รู้ได้ เห็นได้ดว้ ยตนเอง แล้วจะหมด
ความสงสัยไปในตัว จะเป็ นผูส้ บื ทอดพระพุทธศาสนา รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไป
ได้อกี ยาวนาน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้

95

กัณฑ์ท่ี ๗๑

วันวิสาขอัฏฐมีบูชา
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๔

วันนี้เป็ นวันแรม ๘ คํา่ เดือน ๖ เป็ นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะไม่ทราบกันว่าวันนี้เป็ นวันวิสาขอัฏฐมีบูชา เป็ นวันถวายพระ
เพลิงพระบรมศพของพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากทีพ่ ระพุทธ
องค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปในวันเพ็ญเดือน ๖ เมือ่ ๘ วันทีแ่ ล้วมา ได้มกี ารเก็บ
พระบรมศพของพระพุทธองค์ไว้ให้พทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลาย ได้กราบไหว้สักการบูชาเป็ น
ครัง้ สุดท้าย ก่อนทีจ่ ะได้ทาํ การถวายพระเพลิงแด่พระบรมศพของพระพุทธองค์ซง่ึ ตรง
กับวันนี้ หลังจากเก็บพระบรมศพไว้ ๗ วันแล้ว วันที่ ๘ ก็เป็ นวันถวายพระเพลิง เสร็จ
จากการถวายพระเพลิงแล้ว พระอัฐคิ อื กระดูกทีเ่ หลือจากการเผาก็ได้มกี ารแจกจ่าย
ให้กบั พระเจ้าแผ่นดินของแคว้นต่างๆไป
อัฐนิ ้ ตี ่อมาก็ได้กลายเป็ นพระบรมสารีริกธาตุ
คือกระดูกของพระพุทธเจ้าและพระ
อรหันต์จะกลายเป็ นพระธาตุ พระธาตุมลี กั ษณะเหมือนกับก้อนหิน กระดูกของปุถชุ น
โดยปกติย่อมสลายกลายเป็ นดินไป แต่อฐั ขิ องพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์จะรวมตัวกัน
กลายเป็ นธาตุ เวลาทีก่ ระดูกของพระภิกษุทไ่ี ด้มรณภาพไปแล้วได้กลายเป็ นธาตุก็แสดง
ว่าพระภิกษุรูปนัน้ ได้บรรลุพระอรหัตตผลแล้ว
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระภิกษุท่ี
กระดูกไม่ได้กลายเป็ นธาตุจะไม่ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ กระดูกทีก่ ลายเป็ นธาตุได้เร็ว
เพราะได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์มานานแล้วก่อนจะปรินิพพาน คือ ตายไป
ถ้าได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์เป็ นเวลาสิบๆปี ก่อนปรินิพพาน กระดูกจะกลายเป็ นธาตุอย่าง
รวดเร็ว ในบางกรณีเพียงไม่ก่เี ดือนก็จะกลายเป็ นธาตุข้นึ มา แต่ถา้ บรรลุเป็ นพระอรหันต์
แล้วอยู่ไม่นานก็ปรินิพพานไป โอกาสทีก่ ระดูกจะกลายเป็ นธาตุจะมีนอ้ ย หรือช้า หรือไม่
กลายเป็ นธาตุเลย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ เพียงแต่จติ
96

บริสุทธิ์ของท่านมีเวลาซักฟอกกระดูกน้อย ถ้ามีชวี ติ อยู่นานหลังจากทีไ่ ด้บรรลุเป็ นพระ
อรหันต์แล้ว เวลาทีจ่ ติ บริสุทธิ์จะซักฟอกกระดูกจะมีมาก กระดูกจึงกลายเป็ นธาตุอย่าง
รวดเร็ว นี่ก็เป็ นวิธีหนึ่งทีจ่ ะรู้ได้วา่ พระรู ปไหนเป็ นพระอรหันต์ ได้บรรลุถงึ พระนิพพาน
แล้ว
เป็ นธรรมเนียมในพุทธกาลทีจ่ ะสร้างสถูปหรือเจดียไ์ ว้ เพือ่ บรรจุอฐั หิ รือพระธาตุ ของ
บุคคลสําคัญๆไว้เป็ นอนุสรณ์ทเ่ี ตือนใจ ให้เกิดปสาทะและกุศลธรรมอืน่ ๆ บุคคลทีค่ วร
แก่สถูป มี ๔ คือ ๑. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า ๓. พระ
อรหันต์ ๔. พระเจ้าจักรพรรดิ ในสมัยนี้คนไม่รู้เรื่องการใช้พระเจดียก์ นั เวลามีใครตาย
ก็สร้างเจดียเ์ พือ่ เก็บกระดูกกัน โดยไม่คาํ นึงว่าบุคคลนัน้ ควรแก่เจดียห์ รือไม่ เดิมทีมไี ว้
ให้เป็ นอนุสรณ์ทเ่ี ตือนใจ ให้เกิดปสาทะและกุศลธรรมอืน่ ๆ ให้ระลึกถึงผูม้ คี ุณประโยชน์
ต่อโลก เช่นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระเจ้า
จักรพรรดิ สมควรทีจ่ ะสร้างปูชนียสถานไว้เป็ นทีส่ กั การบูชา และเป็ นอนุสรณ์เตือนสติให้
พวกเราทัง้ หลายผูย้ งั อยู่ในโลกของความโลภ ความโกรธ ความหลง ได้เห็นถึงความ
ประเสริฐของการสิ้นกิเลส ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และ
พระอรหันต์ ว่าการสิ้นจาก ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐ น่าเอา
เยีย่ งอย่าง น่าประพฤติตาม เพราะผูท้ ไ่ี ม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในใจแล้ว
เป็ นผูท้ ไ่ี ม่มพี ษิ ไม่มภี ยั กับใคร มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์โดยถ่ายเดียว
ลองเลือกดูระหว่างคนโลภโมโทสัน กับคนไม่โลภโมโทสัน จะอยู่กบั ใครดี อยู่กบั คนไม่
โลภโมโทสัน ไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลง จะไม่มปี ญั หาเลย บุคคลนัน้ จะไม่
สร้างปัญหาอะไรให้กบั เราเลย จะไม่เบียดเบียนเรา จะไม่สร้างความทุกข์รอ้ นให้กบั เรา
ไม่วา่ ทางกายหรือทางใจก็ตาม ตรงกันข้ามกับคนโลภโมโทสัน ทีม่ คี วามโลภ ความโกรธ
ความหลง แม้จะเป็ นคนรักกันก็ตาม เป็ นสามีเป็ นภรรยากันก็ตาม เป็ นพีน่ อ้ งกันก็ตาม
เป็ นพ่อเป็ นแม่เป็ นลูกกันก็ตาม ก็ยงั ต้องสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่กนั และกัน
เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลงนี่แหละเป็ นต้นเหตุ ทีจ่ ะทําให้คนเรากระทําสิง่
ต่างๆทีไ่ ม่ดตี ่อกัน ถ้าไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว คนเราจะอยู่ดว้ ยความ
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ร่มเย็นเป็ นสุข อยู่ดว้ ยความสบายใจ เพราะทุกคนจะเคารพในสิทธิของกันและกัน จะไม่
เบียดเบียนกัน จะไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ จะไม่ลกั ทรัพย์ของกันและกัน จะไม่ยุ่งกับสามี
ภรรยาของกันและกัน จะไม่พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวงกัน และไม่เสพสุรายาเมาอัน
เป็ นทีต่ งั้ ของความขาดสติ ความประมาท
นี่คอื เรื่องราวของผูป้ ระเสริฐทัง้ หลายทีไ่ ด้มาปรากฏขึ้นในโลกนี้ และได้ ประพฤติตนเป็ น
ตัวอย่างทีด่ ี พร้อมกับสังสอนให้
่
ผู ้ทีย่ งั ไม่รู้ ยังไม่เข้าใจให้เห็นโทษของกิเลสทัง้ หลาย ให้
เห็นโทษของความโลภ ความโกรธ ความหลง ว่าเป็ นต้นเหตุของความวุน่ วาย ต้นเหตุ
ของความทุกข์ทงั้ หลายทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ผูท้ ไ่ี ด้พบเห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ
พระอรหันตสาวก เป็ นผูม้ โี ชควาสนา เพราะจะได้เรียนรู้จากท่าน จึงไม่ควรปล่อยให้
โอกาสอันดีงามนี้หลุดมือไป
การได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็เท่ากับได้พบกับผู ้
ประเสริฐ เพราะพระพุทธศาสนาสอนให้ผูท้ เ่ี ข้ามาสู่พระศาสนา ไม่วา่ สมณะนักบวช หรือ
ฆราวาสญาติโยม ให้ประพฤติปฏิบตั ติ ามแนวทางเดียวกัน คือให้ละความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ให้ทาํ แต่ความดี และให้ละความชัว่ ทัง้ หลาย เพราะเป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐ
ทีส่ ุด เมือ่ รู้เรื่องเหล่านี้แล้วจึงไม่ควรอยู่ห่างวัด ควรเห็นวัดเป็ นเหมือนสถานีเติมนํา้ มัน
ถึงแม้จะเข้าวัดไม่ได้ทงั้ ๗ วัน อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งควรจะเข้าวัดสักครัง้ หนึ่งเพือ่ เติม
นํา้ มันบุญ เหมือนกับรถทีเ่ ราขับ เราไม่ได้เอารถเข้าปั๊มนํา้ มันทุกวัน แต่เราก็ตอ้ งขับรถเข้า
ปั๊มนํา้ มันเป็ นครัง้ คราว เพือ่ เติมนํา้ มันรถ รถจะได้วง่ิ ไปไหนมาไหนได้
จิตใจของเราก็เหมือนกัน เรามีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องเข้าวัดเพือ่ เติมบุญกุศล เติมพลัง
ให้กบั จิตใจ เพราะเมือ่ มีธรรมอยู่ในจิตใจแล้ว เราจะมีกาํ ลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความทุกข์ ความ
ยาก ความลําบาก ต่อสูก้ บั ความโลภ ความโกรธ ความหลงทัง้ หลายได้ ถ้าไม่มธี รรมใน
จิตใจแล้ว จิตใจจะถูกความโลภ ความโกรธ ความหลง ยํา่ ยี สร้างความทุกข์สร้างความ
เดือดร้อนให้กบั จิตใจไม่มที ส่ี ้นิ สุด จึงเป็ นบุญวาสนาทีไ่ ด้มาพบพระพุทธศาสนา ถึงแม้จะ
ไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตามเถิด
ก่อนทีพ่ ระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปริ
นิพพานไป พระพุทธองค์ได้ทรงรับสังไว้ว่
่ าธรรมวินัยที่ตถาคตได้แสดงไว้ดีแล้ว จะเป็ น
ศาสดาของพวกเธอทัง้ หลาย พวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากศาสดา ปราศจากตถาคต
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เพราะว่าตถาคตกับธรรมเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ ้ันเห็นเราตถาคต
ผูใ้ ดเห็นตถาคตผูน้ ้นั เห็นธรรม
ทัง้ นี้ไม่ได้หมายความว่าตถาคตเป็ นรู ปร่างหน้าตามีอาการ ๓๒ นี่ไม่ใช่ ตถาคต ต่อให้
เกาะชายผ้าเหลืองของตถาคต แต่จติ ใจยังเต็มไปด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง
ไม่สนใจทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลงออกจาก
จิตใจแล้ว ต่อให้เกาะชายผ้าเหลืองของตถาคตเป็ นพันปี หมืน่ ปี ก็จะไม่ถงึ ตัวตถาคต
ถึงแม้จะอยู่ห่างจากตถาคตระยะทางเป็ นหมืน่ โยชน์ ถ้ามีความอุตสาหะ วิริยะ พยายาม
ประพฤติปฏิบตั ติ น ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ออกไปจากจิตใจแล้ว ถือว่า
อยู่ใกล้ตถาคต เพราะว่าตถาคตอยู่ทธ่ี รรม ไม่ได้อยู่ทส่ี รีระร่างกาย สรีระร่างกายของ
ตถาคตมาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วก็ดบั ไป มีการเกิด แก่ เจ็บ
ตาย เป็ นธรรมดา ไม่มใี ครแตกต่างกันเลย ทีแ่ ตกต่างกันคือธรรมทีม่ อี ยู่ในจิต ถ้ามี
ธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ครบถ้วนบริบูรณ์ ทีเ่ รียกว่าธรรมทัง้ แท่ง ธรรมทัง้ ดวง จิตนัน้ ก็เป็ น
จิตพระอรหันต์ เป็ นจิตไกลจากกิเลส ไกลจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
ผูท้ ย่ี งั มีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ ผูน้ นั้ ก็ยงั ไม่ได้เป็ นพระอริยบุคคล เป็ น
ปุถชุ นธรรมดาสามัญ เป็ นผูย้ งั ต้องแบกกองทุกข์ไปอีกไม่รู้ก่ภี พกี่ชาติ ตราบใดไม่ชาํ ระ
ความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดออกไปจากจิตจากใจแล้ว ภพชาติก็จะไม่หมด
ไปจากจิตจากใจ ตายจากชาติน้ ีกต็ อ้ งไปเกิดชาติหน้า ตายจากชาติหน้าก็ตอ้ งไปเกิด
ต่อไปเรื่อยๆ ขึ้นอยู่กบั บุญกับกรรมทีท่ าํ ไว้ ขึ้นอยู่กบั ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ว่ามีมากน้อยแค่ไหน ถ้าโลภโกรธหลงมีนอ้ ย การทําบาปทํากรรมก็จะน้อยลงไป ภพชาติ
ก็จะดีข้นึ ไปเรื่อยๆ ไปสู่สคุ ติอยู่เรื่อยๆ แต่ถา้ สะสมความโลภ ความโกรธ ความหลงไว้
มาก ความทุกข์ก็จะมีมาก การประพฤติตวั เองให้ผดิ ศีลผิดธรรมก็จะมีมาก เมือ่
ประพฤติผดิ ศีลผิดธรรมมากแล้วก็ย่อมไปสู่ทคุ ติ ไปสู่อบาย นี่คอื เรื่องของการเวียนว่าย
ตายเกิด เรื่องของจิตทีย่ งั มีความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็ นตัวนํา เป็ นตัวผลักดัน
พาให้ไปเกิดนัน่ เอง
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วิญ�ูชนคนฉลาดเมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์แล้ว ย่อมรู้วา่ ควร
จะทําอย่างไร ย่อมรู้ภยั ของกิเลสทัง้ หลายว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดเี ลย เหมือนเอาโจรมาไว้ในบ้าน
คิดดูซวิ า่ ถ้าเอาโจรทัง้ หลายมาไว้ในบ้าน จะอยู่กนั อย่างไร จะต้องอยู่กนั ด้วยความ
หวาดระแวง ด้วยความวิตก ถ้าเป็ นไปได้จะไม่ยอมให้โจรเข้ามาอยู่ในบ้านอย่างเด็ดขาด
เมือ่ มีโจรเข้าบ้านก็ตอ้ งรีบเรียกตํารวจ โทร ๑๙๑ เรียกตํารวจมา บอกว่ามีโจรอยู่ในบ้าน
ช่วยกรุณามาเอาออกไปจากบ้านนี้หน่อยเถิด พวกเราอยู่กนั ด้วยความเดือดร้อน ไม่
ร่มเย็นเป็ นสุขเลยฉันใด ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็เป็ นเหมือนกับโจร ถ้ามีอยู่ใน
จิตมากน้อยเท่าไรแล้ว ก็จะสร้างความทุกข์ให้กบั เรา สร้างความเกลียดให้กบั เรา ให้ไป
เกลียดคนอืน่ เพราะอะไร ก็เพราะกิเลสนัน่ แหละทําให้เกลียด
ทําไมเรารักคนอืน่ ไม่ได้ ก็เพราะเราเกลียดชังเขา เพราะเรามีความโกรธ ความเกลียด
ความหลง ขาดธรรม ขาดแสงสว่าง ขาดความเมตตา ถ้ามีธรรม มีแสงสว่างแล้ว ความ
เมตตาก็จะมีตามขึ้นมาเอง เพราะจะเห็นว่าทุกๆ คนในโลกนี้ เป็ นเหมือนพีเ่ หมือนน้อง
กัน เป็ นเหมือนตัวเรา มีความปรารถนาความสุข ไม่ตอ้ งการความทุกข์ดว้ ยกันทัง้ นัน้ ไม่
มีใครอยากจะให้ใครมาทําร้ายเรา มาฆ่าเรา มาทุบตีเราฉันใด คนอืน่ ก็คดิ เหมือนกับเรา
ทัง้ นัน้ เมือ่ เป็ นอย่างนัน้ แล้ว ทําไมเราจึงไปทํากับเขาได้ลงคอ ถึงได้ทบุ ตีเขา กลันแกล้ง
่
เขา สร้างความทุกข์ความเดือนร้อนให้กบั เขา ไม่ช่วยเหลือเขา ทําไมไม่ให้ความสุขกับเขา
ก็เป็ นเพราะความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน่ เอง มหาโจรทีซ่ ่อนอยู่ในจิตใจของเรา ที่
ชักจูงเราให้ไปกระทําในสิง่ เหล่านี้ จึงทําให้สังคมวุน่ วายกันทุกวันนี้ ก็ไม่ได้วุน่ วายเพราะ
อะไรหรอก วุน่ วายเพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีม่ อี ยู่ในจิตใจของแต่ละคน
นัน่ เอง
ถ้าโทรศัพท์เรียก ๑๙๑ เรียก พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เข้ามาสู่จติ ใจ เอา
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เข้ามากําจัด ความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว
จิตใจก็จะมีความสงบสุข เพราะว่าความเดือดร้อน ความวุน่ วาย เกิดจากความโลภ
ความโกรธ ความหลง เมือ่ ความโลภ ความโกรธ ความหลงไม่มอี ยู่ในจิตใจแล้ว ใจจะ
เย็น ใจจะสบาย ใจจะสุข ใจจะอิม่ นี่เป็ นความจริง ลองประพฤติดูซิ ลองปฏิบตั ดิ ู ลอง
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กําจัดให้ได้ ๓ ตัวนี้ มหาโจรทัง้ ๓ ตัวนี้ ให้ออกไปจากจิตจากใจ แล้วจะรู้เองว่าความสุข
ทีแ่ ท้จริงนัน้ เป็ นอย่างไร มันอยู่ในจิตใจ เมือ่ มีความสุข ความอิม่ มีความพอแล้ว จะไม่
ไปแสวงหาอะไรต่อไปจากภายนอก เพราะว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ไม่ใช่ของแท้
ของจริง เป็ นของปลอม เป็ นของสมมุตขิ ้นึ มา ตัง้ ให้เป็ นนายพล เป็ นนายก เป็ นรัฐมนตรี
เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน เป็ นสมมุตทิ งั้ นัน้ เมือ่ ตายไปก็เอาใส่โลงไปไม่ได้ ไม่ตดิ ตัวไป ตาย
ไปดีไม่ดกี ลับมาเกิดเป็ นสุนขั ก็มอี ยู่
มีเรื่องในพระไตรปิ ฎกแสดงไว้เกี่ยวกับเศรษฐีอยู่คนหนึ่ง เมือ่ ตายไปแล้ว ได้กลับมาเกิด
เป็ นสุนขั ในบ้านของตนเอง เพราะห่วงสมบัติ มีสมบัตมิ าก เมือ่ ตายไปก็เลยต้องไปเกิด
เป็ นเดรัจฉาน เป็ นสุนขั กลับมาเกิด พระพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตผ่านบ้านนี้ เห็นสุนขั ตัวนี้
ทรงเล็งญาณดูก็รู้วา่ สุนขั ตัวนี้ เป็ นเจ้าของบ้านนี้แหละ ตายไปแล้วยังห่วงสมบัตอิ ยู่ เลย
กลับมาเกิดเป็ นสุนขั มีสมบัตฝิ งั ไว้ในดินไม่บอกใคร ลูกๆ ก็ไม่รู้วา่ พ่อเอาสมบัตไิ ปไว้ที่
ไหน พระพุทธเจ้าทรงเห็นเข้าก็เลยบอกลูกๆ ว่า สุนขั ตัวนี้เป็ นพ่อของพวกเธอนะ เลี้ยง
ให้ดแี ล้วเดีย๋ วมันจะพาไปหาสมบัตใิ ห้ พวกลูกๆจึงเลี้ยงสุนขั ตัวนี้อย่างดี สุนขั ตัวนี้ก็พา
ไปขุดคุย้ เอาสมบัตทิ ซ่ี ่อนไว้ออกมา
นี่เป็ นเรื่องจริง เป็ นเรื่องทีม่ อี ยู่ในพระไตรปิ ฎก ท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเถิด แต่สง่ิ ต่างๆ
ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิ ฎก ไม่มขี องปลอมเลย เป็ นของจริงทัง้ นัน้
เพราะผูท้ ไ่ี ด้ศึกษาพระไตรปิ ฎกแล้วนําไปปฏิบตั จิ นบรรลุเป็ นพระอรหันต์แล้ว
ไม่มี
แม้แต่รูปเดียวทีจ่ ะมาประกาศบอกว่าพระไตรปิ ฎกเป็ นของปลอม เป็ นของไม่จริง ไม่มี
แม้แต่รูปเดียว มีแต่รบั รองพระไตรปิ ฎกทัง้ นัน้ สนับสนุนให้เชื่อในพระไตรปิ ฎก เชื่อใน
พระธรรมคําสอนของพระพุธเจ้า และให้รกั ษาพระธรรมคําสอนด้วยความศรัทธา ด้วย
ความเลือ่ มใส ด้วยความเคารพ
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า พวกเราจะอยู่กนั ด้วยความเจริญรุ่งเรือง ถ้าเราไม่บญั ญัติ
ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัตขิ ้นึ มา และไม่ลบล้างในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตไิ ว้
แล้ว คืออย่าไปแก้พระไตรปิ ฎก ว่าพระธรรมบทนัน้ บทนี้ไม่จาํ เป็ น ไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม
อย่างนี้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่พงึ กระทําอย่างยิง่ สิง่ ใดทีม่ แี สดงไว้ในพระไตรปิ ฎก ไม่วา่ จะเป็ นพระ
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ธรรม หรือพระวินยั ก็ตาม เป็ นธรรมทีต่ รัสไว้ชอบแล้ว ดีแล้ว เป็ นสิง่ ทีค่ วรจะรักษาด้วย
การประพฤติปฏิบตั ติ าม ไม่ใช่เอาแต่ความสะดวก โดยเห็นว่าพระวินยั ข้อห้ามต่างๆ ที่
พระพุทธองค์ทรงบัญญัตขิ ้นึ มานัน้ ล้าสมัยแล้ว หมดสมัยแล้ว เป็ นสิง่ กีดขวางความ
เจริญ ถ้าคิดอย่างนัน้ แล้วก็เท่ากับเอาตัวออกห่างจากพระธรรม จากพระสงฆ์ จาก
พระพุทธเจ้านัน่ เอง แทนทีจ่ ะเอาตํารวจเข้าบ้านเพือ่ มากําจัดโจรออกไปจากบ้าน กลับไล่
ตํารวจออกไปจากบ้าน ถ้าไม่มตี าํ รวจอยู่ในบ้านแล้ว โจรก็จะฮึกเหิมขึ้นมาฉันใด ถ้าไม่มี
ธรรมวินยั อยู่ในใจของมนุษย์แล้ว ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะยิง่ ฮึกเหิมขึ้นมา
ใหญ่ ทําให้สงั คมวุน่ วายมากยิง่ ขึ้นไป จะเดือดร้อนกันมาก ถ้าไม่มศี ีลธรรมอยู่ในใจ
ขอให้เห็นความสําคัญของพระธรรมวินัยซึง่ เป็ นศาสดาแทนพระพุทธองค์ บรรจุอยู่ใน
พระไตรปิ ฎก ขอให้พวกเราจงทํานุบาํ รุงรักษาพระธรรมวินยั ด้วยการศึกษาและนําไป
ปฏิบตั ิ จนบรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆขึ้นมา แล้วจะเป็ นผูท้ ด่ี ูแลรักษาพระธรรม
วินยั ของพระพุทธเจ้าได้เป็ นอย่างดี เพราะมีดวงตาเห็นธรรมทีข่ จัดความสงสัยต่างๆทีม่ ี
อยู่ในใจให้หมดไปได้ เรื่องความสงสัยว่าพระไตรปิ ฎกเป็ นของจริงหรือไม่ ก็จะหมดไป
ตายแล้วจะต้องไปเกิดหรือไม่ก็จะหมดไป กรรมมีจริงหรือไม่ก็จะหมดไป นรกสวรรค์มี
จริงหรือไม่ก็จะหมดไป
พวกเรานี่แหละทีจ่ ะทํานุบาํ รุงรักษาพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เพือ่ จะได้อยู่คู่โลก คู่บา้ นคู่เมืองไปอีกนานแสนนาน เพือ่ อะไร ก็เพือ่
ประโยชน์สุขของพวกเราและลูกหลานของเรา
ทีไ่ หนมีธรรมทีน่ นั ่ มีความสงบร่มเย็นเป็ นสุข มีความเจริญทีแ่ ท้จริง ทีไ่ หนไม่มธี รรมแล้ว
ทีน่ นั ่ แหละจะเป็ นทีม่ แี ต่ความวุน่ วาย มีแต่ความทุกข์ ความยากลําบาก ทัวทุ
่ กซอกทุก
มุมของดินแดน จึงขอให้เห็นความสําคัญของพระธรรมวินยั ให้เห็นว่าพระธรรมวินยั คือ
ศาสดาของพวกเรา คือพระพุทธเจ้าของพวกเรา พระพุทธเจ้าไม่ได้ห่างไกลจากพวกเรา
เลย เพียงยกหนังสือธรรมะขึ้นมาอ่าน พระพุทธเจ้าก็ถงึ ตัวเราแล้ว ถึงใจเราแล้ว ทุกครัง้
ทีเ่ ราฟังเทศน์ฟงั ธรรม พระพุทธเจ้าก็ถงึ ตัวเราแล้ว ถึงใจเราแล้ว เราจึงไม่ได้อยู่ปราศจาก
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เลย ถ้าเราน้อมพระธรรมวินยั เข้ามาสู่ตวั เราด้วยการศึกษา
และการปฏิบตั ธิ รรม การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๗๒

พระวินยั

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๔
วันพระ วันธรรมสวนะ วันอุโบสถ เป็ นวันทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลายได้ใช้เป็ นเวลาปฏิบตั ิ
ศาสนกิจเพือ่ พัฒนาจิตใจ เสริมสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในตน ทางด้านศรัทธา
ญาติโยมก็ทาํ บุญตักบาตร ถวายจตุปจั จัยไทยทาน อาหารคาวหวานต่างๆ พร้อมทัง้
สมาทานศีล มีทงั้ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีลอุโบสถ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพือ่ เสริมสติปญั ญา ความรู้
ความฉลาด ส่วนพระสงฆ์ก็มกี จิ กรรมทีส่ งฆ์จะต้องกระทํากัน คือการทําอุโบสถ
หมายถึงการประชุมของสงฆ์ทกุ กึ่งเดือน คือทุกๆ ๑๕ วัน หรือ ๑๔ วันเพือ่ ฟังการสวด
พระปาฏิโมกข์ คือชื่อของคัมภีรท์ ร่ี วมพระวินยั ๒๒๗ ข้อทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติ
ไว้เพือ่ ให้พระภิกษุประพฤติปฏิบตั ติ าม
เหตุทพ่ี ระพุทธองค์ทรงบัญญัตพิ ระวินยั พระปาฏิโมกข์ไว้ ก็เพือ่ รักษาพรหมจรรย์ให้ยืน
ยาวนาน ซึง่ เป็ นการรักษาพระพุทธศาสนาให้มอี ายุยนื ยาวนานไปด้วย เพราะต้องอาศัย
การสืบทอดการเผยแผ่โดยพระภิกษุสงฆ์เป็ นหลัก
การทีพ่ ระภิกษุสงฆ์จะมีอยู่ได้
ยาวนานเป็ นทีศ่ รัทธาเลือ่ มใสของประชาชนทัวไป
่ พระภิกษุสงฆ์ตอ้ งมีความประพฤติทด่ี ี
งาม ตัง้ อยู่ในพรหมจรรย์ การประพฤติธรรมอันประเสริฐ มีกฎ มีระเบียบ เพือ่ ผูท้ บ่ี วช
ใหม่จะได้ประพฤติปฏิบตั ติ าม ไม่เช่นนัน้ แล้วก็จะประพฤติผดิ แหวกแนวไปได้ นําความ
เสือ่ มเสียมาให้กบั สถาบันสงฆ์ ทําให้ผูท้ ม่ี ศี รัทธาเสือ่ มศรัทธา ผูท้ ไ่ี ม่มศี รัทธาก็ไม่เกิด
ศรัทธา ถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล้วพระพุทธศาสนาก็จะค่อยๆเสือ่ มไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดก็จะไม่มี
พระพุทธศาสนาเหลืออยู่เลย
เพือ่ เป็ นการรักษาพรหมจรรย์ รักษาพระพุทธศาสนาให้มอี ายุยนื ยาวนาน จึงมีความ
จําเป็ นทีพ่ ระพุทธองค์จะต้องบัญญัตกิ ฎระเบียบต่างๆไว้
ให้ผูท้ ม่ี าบวชใน
พระพุทธศาสนาประพฤติปฏิบตั ติ าม ในระยะแรกๆ ของการประกาศพระศาสนา พระ
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พุทธองค์ไม่ได้บญั ญัตพิ ระวินยั เลยแม้แต่ข ้อเดียว เพราะในระยะเริ่มแรกผูท้ ม่ี าบวชใน
พระพุทธศาสนาล้วนเป็ นพระอริยบุคคลทัง้ นัน้
ตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระ
อรหันต์ พระสารีบตุ รคํานึงถึงความตัง้ มันแห่
่ งพรหมจรรย์ กราบทูลถามถึงเหตุทท่ี าํ ให้
พรหมจรรย์ตงั้ มันและไม่
่
ตงั้ มัน่ พระพุทธเจ้าทรงชี้ไปทีก่ ารบัญญัตสิ กิ ขาบท การสวด
ปาฏิโมกข์ทกุ กึ่งเดือน ว่าเป็ นเหตุให้พรหมจรรย์ตงั้ มัน่ การไม่ทาํ เช่นนัน้ ทําให้พรหมจรรย์
อันตรธาน พระสารีบตุ รจึงกราบทูลขอให้บญั ญัตสิ กิ ขาบท พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายังไม่
ถึงเวลา คือ พระสงฆ์ยงั ไม่มาก ลาภสักการะยังไม่มาก ธรรมเป็นที่ตง้ั แห่งอาสวะกิเลส
ดองสันดาน ยังไม่ปรากฏในสงฆ์ ก็ยงั ไม่ตอ้ งบัญญัตสิ กิ ขาบท ทัง้ ขณะนัน้ ภิกษุสงฆ์ท่ี
ติดตามพระพุทธเจ้าก็ล ้วนเป็ นพระอริยบุคคล อย่างตํา่ ก็เป็ นพระโสดาบัน
ต่อมาหลังจากทีพ่ ระพุทธศาสนาเริ่มแผ่กว้างออกไป เริ่มมีผูม้ จี ติ ศรัทธาขอเข้ามาบวชใน
ศาสนามากขึ้น
ผูท้ ม่ี าบวชในระยะหลังๆเริ่มเป็ นผูท้ ไ่ี ม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการ
ประพฤติปฏิบตั ขิ องสมณเพศ ซึง่ ต่างกับระยะแรกๆทีผ่ ูม้ าบวชในศาสนาส่วนใหญ่จะเป็ น
นักบวชในลัทธิอน่ื หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ได้บรรลุเป็ นพระ
อริยบุคคลขึ้นมา ก็ขอบวชเป็ นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ท่านเหล่านี้มคี วามเคร่งครัด
ในการประพฤติปฏิบตั พิ รหมจรรย์อยู่แล้ว จึงไม่มปี ญั หาอะไร ต่อมามีประชาชนคนทัวไป
่
หลังจากได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เกิดศรัทธาอยากจะออกบวช ก็เลยขอ
พระพุทธเจ้าบวช พระพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้ เมือ่ บวชแล้วก็ประพฤติปฏิบตั กิ นั ไป บางรู ป
ก็ไม่รู้วา่ อะไรควร อะไรไม่ควร จึงมีการประพฤติพรหมจรรย์ถูกบ้างผิดบ้าง จึงเป็ นเหตุ
ให้พระพุทธองค์ทรงต้องบัญญัตพิ ระวินยั ขึ้นมา
อย่างในกรณีของการบัญญัตปิ ฐมปาราชิก สิกขาบททีห่ า้ มไม่ให้พระภิกษุเสพเมถุน คือ
ห้ามไม่ให้พระภิกษุร่วมเพศสัมพันธ์กบั ผูอ้ น่ื ถ้ากระทํากิจกรรมนี้แล้วถือว่าต้องขาดจาก
การเป็ นพระภิกษุไปทันที ผูอ้ น่ื จะรู้หรือไม่กต็ าม บุคคลทีก่ ระทํานัน้ ย่อมรู้อยู่แก่ใจ ย่อมรู้
ว่าตนได้หมดสภาพของความเป็ นสมณะนักบวชแล้ว เหตุของการบัญญัตปิ ฐมปาราชิกนี้
ขึ้นมามีความเป็ นมาดังนี้
104

สมัยนัน้ มีหมูบ่ า้ นนามว่ากลันทะ ตัง้ อยู่ไม่ไกลเมืองเวสาลี มีบตุ รเศรษฐีนามว่าสุทินนะ
พร้อมด้วยสหายไปสู่กรุงเวสาลี เห็นพระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรม จึงแวะเข้าไปสดับ
ธรรม มีความเลือ่ มใสใคร่จะออกบวช จึงกราบทูลขอบวชในพระพุทธศาสนา แต่พระ
ศาสดายังไม่ประทานอนุญาตให้บวช เพราะบิดามารดายังไม่อนุญาต สุทนิ นะจึงกลับไป
ขออนุญาตบิดามารดา แต่ไม่ได้รบั อนุญาต จึงอ้อนวอนถึง ๓ ครัง้ ก็ไม่ได้รบั อนุญาต
เช่นเดิม จึงนอนลงกับพื้น อดอาหารถึง ๗ วัน บิดามารดาอ้อนวอนให้ล ้มความตัง้ ใจ ก็
ไม่ยอม พวกเพือ่ นๆมาอ้อนวอน ก็ไม่ยอม ในทีส่ ุดพวกเพือ่ นๆอ้อนวอนให้บดิ ามารดา
ของสุทนิ นะอนุญาต ก็ได้รบั อนุญาต เมือ่ ได้รบั อนุญาตแล้ว ก็ออกบวชประพฤติปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัดอยู่ทางวัชชีคาม
ครัง้ นัน้ แคว้นวัชชี ซึง่ มีกรุงเวสาลีเป็ นราชธานี เกิดทุพภิกขภัย ขาดแคลนอาหาร พระสุ
ทินนะมีญาติเป็ นคนมังคั
่ ง่ มาก เมือ่ เดินทางไปถึงกรุงเวสาลี ญาติๆทราบข่าวก็นาํ อาหาร
มาถวายเหลือเฟื อ พระสุทนิ นะก็ถวายแก่พระภิกษุทงั้ หลายอีกต่อหนึ่ง แล้วเดินทางไป
กลันทคาม ตําบลบ้านเดิมของตน ความทราบถึงบิดามารดา บิดาจึงนิมนต์ไปฉัน มารดา
ก็นาํ ทรัพย์สมบัตมิ าล่อเพือ่ ให้สกึ พระสุทนิ นะไม่ยอมจึงไม่สาํ เร็จ ต่อมามารดาพระสุทนิ
นะรอจนภริยาของพระสุทนิ นะ (ตัง้ แต่ในสมัยยังไม่ได้บวช) มีระดู ได้กาํ หนดจะมีบตุ ร
ได้ จึงพานางไปหาพระสุทนิ นะทีป่ ่ ามหาวัน ชวนให้สกึ อีก พระสุทนิ นะไม่ยอม จึงกล่าวว่า
ถ้าไม่สกึ ก็ขอพืชพันธุไ์ ว้สืบสกุล ครัง้ นัน้ ยังไม่มกี ารบัญญัตวิ นิ ยั ห้ามเสพเมถุน พระสุทนิ
นะเข้าใจว่าเป็ นเรื่องทีพ่ อทําได้ เพือ่ ให้มบี ตุ รสืบสกุล จึงเสพเมถุนด้วยภริยาของตน ซึง่
ต่อมานางก็ตงั้ ครรภ์ และคลอดบุตร บุตรของพระสุทนิ นะจึงได้นามว่าเจ้าพืช ภริยาของ
พระสุทนิ นะก็ได้นามว่า มารดาของเจ้าพืช ต่อมาทัง้ มารดาและบุตรออกบวชได้สาํ เร็จ
อรหัตตผลทัง้ ๒ คน ส่วนพระสุทนิ นะเกิดความไม่สบายใจขึ้นภายหลัง ถึงขนาดซูบผอม
ภิกษุทงั้ หลายถาม ทราบความ จึงพากันติเตียนและนําความกราบทูลพระพุทธเจ้า
พระองค์จงึ ทรงเรียกประชุมสงฆ์ ทรงไต่สวนเรื่องนัน้ ทรงติเตียนแล้วทรงบัญญัติ
สิกขาบท ห้ามมิให้ภกิ ษุเสพเมถุน ทรงปรับอาบัตปิ าราชิกแก่ภกิ ษุผูล้ ว่ งละเมิด
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นี่คอื ความเป็ นมาของการบัญญัตพิ ระวินยั เมือ่ พระศาสนามีความเจริญมีผูข้ อบวชมาก
ขึ้นๆ ก็มกี ารประพฤติผดิ มากขึ้นๆ เมือ่ มีชาวบ้านมาฟ้ องพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรง
เรียกประชุมสงฆ์ ทรงไต่สวน หลังจากทรงทราบความแล้ว ทรงวินิจฉัยว่าควรไม่ควร ถ้า
ไม่ควรก็ทรงบัญญัตสิ กิ ขาบทขึ้นมา จนมีถงึ ๒๒๗ ข้อด้วยกัน เพือ่ ให้พระสงฆ์ประพฤติ
ปฏิบตั ติ าม เพราะว่าพระสงฆ์เป็ นผูท้ ป่ี ระชาชนศรัทธาเลือ่ มใส เป็ นผูป้ ระเสริฐกว่าคน
ทัวไป
่ เป็ นผูม้ ศี ีลมีธรรม พระสงฆ์อยู่มาได้ทกุ วันนี้ก็เพราะความเลือ่ มใส ความศรัทธา
ของศรัทธาญาติโยม ผู ้ทํานุบาํ รุงพระสงฆ์ดว้ ยเครื่องจตุปจั จัยไทยทานทัง้ หลาย เช่น
อาหารบิณฑบาต จีวร กุฏทิ อ่ี ยู่อาศัย และยารักษาโรค การทีจ่ ะรักษาศรัทธาของญาติ
โยมไว้ พระสงฆ์จงึ ต้องประพฤติปฏิบตั ติ นเองให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมความดีงาม
นัน่ เอง
หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ภิกษุทงั้ หลายมีความเศร้าโศก
แต่มภี กิ ษุผูบ้ วชเมือ่ แก่อยู่รูปหนึ่งชื่อสุภทั ทะ กล่าวห้ามไม่ให้เศร้าโศก ควรจะดีใจว่า
ต่อไปจะได้ไม่มใี ครคอยห้ามทํานัน่ ทํานี่ อยากทําอะไรก็จะทําได้ พระมหากัสสปปรารภ
ถ้อยคํานัน้ จึงเสนอให้ทาํ สังคายนา คือ ร้อยกรองจัดระเบียบพระธรรมวินยั แล้วเลือก
พระอรหันต์ ๕๐๐ รูปเข้าประชุมทีถ่ า้ํ สัตตบรรณคูหา ข้างเขาเวภารบรรพต ใกล้กรุงรา
ชคฤห์ กระทําอยู่ ๗ เดือนจึงสําเร็จ มีพระเจ้าอชาตศัตรูทรงเป็ นผูอ้ ปุ ถัมภ์ พระอานนท์
ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมทราบถึงพระพุทธานุญาตทีใ่ ห้สงฆ์ ถ้าปรารถนา ก็ถอนสิกขาบท
เล็กน้อยเสียได้ ทีป่ ระชุมไม่ตกลงกันได้วา่ แค่ไหนเป็ นสิกขาบทเล็กน้อย จึงมีมติหา้ ม
ถอนสิกขาบทเล็กน้อย เพื่อป้ องกันมิให้มีผูก้ ล่าวได้ว่า สิกขาบทที่สมณโคดมทรง
บัญญัติน้นั อยู่ได้ตราบเท่าที่ยงั มีศาสดาเท่านั้น จึงมีระยะกาลเหมือนควันไฟ ซึ่งจาง
หายไปง่าย
ในร้อยปี แรกภายหลังพุทธปรินิพพาน พระพุทธศาสนามีแบบเดียวคือ ตามทีพ่ ระ
อรหันต์ ๕๐๐ รูปได้ประชุมกันทําสังคายนา ๓ เดือนหลังพุทธปรินิพพาน คือ ร้อยกรอง
รวบรวมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นหมวดเป็ นหมู่ โดยมีพระอานนท์ ซึง่ เป็ นผูท้ รงจํา
พุทธวจนะอย่างดียง่ิ เป็ นผูท้ บทวนพระธรรม พระอุบาลี ซึง่ ได้รับยกย่องจาก
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พระพุทธเจ้าว่าเป็ นผูเ้ ลิศในทางทรงจําพระวินยั เป็ นผูท้ บทวนพระวินยั แล้วสวดท่องจํา
กันสืบต่อมา โดยแบ่งสํานักท่องจําเป็ นสํานักๆไป ช่วยกันท่องจําต่างภาคต่างตอนสังสอน
่
ศิษย์สบื มา เมือ่ พ้น ๑๐๐ ปี ภายหลังพุทธปรินิพพานแล้ว พวกภิกษุวชั ชีบตุ ร ลูกหลาน
ชาวแคว้นวัชชีประมาณ ๑๐,๐๐๐ รูป ถือวินยั ย่อหย่อนจากทีบ่ ญั ญัตไิ ว้รวม ๑๐ ประการ
พระเถระทีเ่ ห็นแก่ธรรมวินยั จึงประชุมกันทําสังคายนาครัง้ ที่ ๒ ชําระเรื่องทีถ่ อื ผิดนี้
ประกาศมิให้ประพฤติต่อไป ภิกษุพวกวัชชีบตุ รจึงแยกไปตัง้ นิกายใหม่ ชื่อมหาสังฆิกะ
แปลว่า พวกมาก ซึง่ ต่อมาได้แปลรู ปเป็ นมหายานไปในทีส่ ุด คําว่าเถรวาท ซึง่ แปลว่า วา
ทะของพระเถระ จึงปรากฏเรียกขานกันมาเมือ่ มีนิกายอืน่ ๆแตกแยกออกไป เพือ่ จะได้รู้
ว่าอย่างไหนเป็ นพระพุทธศาสนาแบบไหน
เมือ่ มีการรักษาสิกขาบทไม่เท่ากัน การทําสังฆกรรมจึงต้องแยกกันทํา เพราะการทําสังฆ
กรรมจะต้องมีศีลเสมอกัน ไม่วา่ จะเป็ นการบวชพระก็ดี การลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์
ก็ดี ผูม้ ศี ีลไม่เสมอกันจะทําสังฆกรรมร่วมกันไม่ได้ ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ก็ตอ้ งขอทําความเข้าใจว่า
ไม่วา่ จะเป็ นพระนิกายไหน ก็ยงั เป็ นพระเหมือนกัน ยังเป็ นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกัน
เหมือนกับพ่อแม่มลี ูกหลายคน สอนลูกให้ประพฤติปฏิบตั อิ ย่างหนึ่ง แต่ลูกบางคนก็อาจ
มีความคิดเห็นไม่ตรงกับพ่อกับแม่ ประพฤติไม่ตรงกันบ้าง แตกต่างกันไปบ้าง คนนี้เสพ
สุรา คนนัน้ เล่นการพนัน อีกคนชอบเทีย่ วเตร่ เป็ นความแตกต่างระหว่างพีก่ บั น้อง แต่
ความเป็ นพีเ่ ป็ นน้องกันก็ยงั มีอยู่ ความเคารพในบิดามารดาก็มเี หมือนกัน ต่างกันทีก่ าร
ประพฤติปฏิบตั ทิ ม่ี คี วามแตกต่างกันไปบ้าง
เดีย๋ วนี้ศาสนาพุทธมีอยู่หลายนิกายด้วยกัน ทัง้ มหายานและเถรวาทในประเทศไทยก็มี
อยู่ ๒ นิกายใหญ่ๆ ทางศรีลงั กาก็มอี ยู่หลายนิกาย เพราะการประพฤติปฏิบตั ติ าม
สิกขาบทบัญญัติ พระวินยั ศีล ๒๒๗ ข้อมีไม่เสมอเท่าเทียมกันนัน่ เอง เลยทําให้เกิด
ความแตกต่างกัน แต่การดําเนินตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ในเรื่องของ
กรรมก็ดี เรื่องวิบากก็ดี เรื่องศีล สมาธิ ปัญญาก็ดี ก็ยงั ประพฤติปฏิบตั เิ หมือนกัน ความ
เชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์กย็ งั มีอยู่เหมือนเดิม ไม่วา่ จะเป็ นมรรค ๘ ก็ดี
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บารมี ๑๐ ก็ดี ต่างกันทีก่ ารประพฤติปฏิบตั ติ ามสิกขาบทบัญญัติ พระวินยั ศีล ๒๒๗
ข้อของพระสงฆ์เท่านัน้ เอง
ได้แสดงเรื่องราวเหล่านี้มาให้ท่านทัง้ หลายได้ฟงั
โดยคิดว่าคงจะเป็ นประโยชน์บ ้าง
เพราะว่าบางครัง้ บางคราวเวลามีปญั หาเกี่ยวทางธรรมวินยั ญาติโยมอาจจะไม่เข้าใจ ก็
อาจจะสงสัยว่าเป็ นอะไรกัน อย่างปัญหาในปัจจุบนั นี้ก็มปี ญั หาเรื่องของการบวชภิกษุณี
ถ้าตามทางเถรวาทแล้วภิกษุณีสงฆ์ได้หมดไปแล้ว ในเมืองไทยก็ไม่เคยมีภกิ ษุณีสงฆ์มา
ก่อนเลย การจะบวชเป็ นภิกษุณีได้จะต้องมีสงฆ์ ๒ สงฆ์เป็ นผูบ้ วชให้ คือจะต้องมี
ภิกษุณีสงฆ์ และต้องมีภกิ ษุสงฆ์ดว้ ย ในเบื้องต้นต้องบวชกับภิกษุณีสงฆ์ก่อน แล้วจึง
บวชกับภิกษุสงฆ์อกี ครัง้ หนึ่ง ถึงจะถือว่าเป็ นการบวชทีส่ มบูรณ์ ในปัจจุบนั นี้ประเทศ
ไทยไม่มภี กิ ษุณีสงฆ์ จึงบวชเป็ นภิกษุณีให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินยั ในประเทศ
ไทยไม่ได้
ในบางประเทศมีทงั้ ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ แต่เป็ นของมหายาน ถ้าอยากจะบวชเป็ น
ภิกษุณีสงฆ์ก็สามารถไปบวชได้ แต่ตอ้ งเป็ นมหายาน จะไปบวชเป็ นภิกษุณีสงฆ์ใน
มหายาน แล้วมาให้พระภิกษุสงฆ์ของเถรวาทบวชซํา้ ให้อกี ทีเพือ่ เป็ นการรับรองนัน้ ย่อม
ทําไม่ได้เพราะเป็ นการฝ่ าฝื นพระธรรมวินยั ของพระพุทธเจ้า จึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ไว้
เป็ นความรู้ประดับสติปญั ญา เผือ่ ใครมีความสงสัยหรือไม่เข้าใจ จะได้ช่วยกันทําความ
เข้าใจให้ถูกต้อง โปรดทําความเข้าใจว่าพระภิกษุสงฆ์ไม่มคี วามคิดรังเกียจเดียดฉันท์
ญาติโยมทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง ทีอ่ ยากจะบวชเป็ นภิกษุณี เพียงแต่วา่ ตามหลักธรรมหลักวินยั แล้ว
ไม่สามารถจะทําได้ การจะบวชเป็ นภิกษุณีหรือไม่ ไม่เป็ นสิง่ สําคัญ เพราะการประพฤติ
ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่วา่ จะอยู่ในเพศไหน เป็ นฆราวาสก็ดี
เป็ นนักบวชก็ดี ก็สามารถประพฤติปฏิบตั จิ นบรรลุธรรมกันได้ดว้ ยกัน บรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ได้ บรรลุถงึ พระนิพพานได้ดว้ ยกันทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นหญิงหรือชาย เด็กหรือ
ผูใ้ หญ่ เป็ นนักบวชหรือไม่เป็ นนักบวช เพศไม่เป็ นปัจจัยทีจ่ ะกีดขวางการประพฤติปฏิบตั ิ
ให้ส้นิ จากทุกข์ได้ ให้พน้ จากทุกข์ได้ ให้ถงึ ทีส่ ุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้
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ขอให้ถอื การปฏิบตั ธิ รรมเป็ นหลัก ไม่มอี ะไรสําคัญเท่ากับการประพฤติปฏิบตั กิ าย วาจา
ใจ เพือ่ ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่วา่ จะเป็ นนักบวชหรือไม่ก็ตาม เพราะถ้า
บวชแล้วแต่ไม่ประพฤติปฏิบตั ิ ไม่ชาํ ระความโลภ ความโกรธ ความหลง การบวชก็เปล่า
ประโยชน์ เปลืองข้าวสุกของชาวบ้านเสียด้วยซํา้ ไป ถ้าไม่ประพฤติปฏิบตั ติ ามธรรมวินยั
แล้ว การบวชก็จะเป็ นการสร้างความเสือ่ มเสียให้กบั ศาสนา แทนทีจ่ ะเป็ น ปุญญักเขตตัง
โลกัสสะ เป็ นเนื้ อนาบุญให้กบั โลก เป็ นเนื้อนาบุญให้กบั ศรัทธาญาติโยม ทีส่ ละเงิน สละ
ทอง ทํานุบาํ รุงนักบวชเพราะหวังบุญจากท่านเหล่านัน้ แต่ถา้ บวชแล้ว ไม่ประพฤติตาม
หลักธรรมหลักวินยั กลับสะสมความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลสตัณหา ให้มมี าก
ยิง่ ขึ้นๆ ไป การบวชก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร สูผ้ ูท้ ไ่ี ม่ได้บวชแต่ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม
ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ชําระกิเลสตัณหาให้หมดออกไปจากจิตจากใจ
ไม่ได้ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔
มีวศิ วกรอยู่คณะหนึ่งได้ยนิ กิตติศพั ท์ของพระรูปหนึ่ง ปฏิบตั ธิ รรมอยู่ในป่ า ได้รบั การ
ยกย่องว่าเป็ นผูม้ สี ติปญั ญามาก จึงอยากจะไปพิสูจน์ดูวา่ ปัญญาของพระองค์น้ เี ป็ น
อย่างไร ถึงมีคนยกย่องกันนักหนา เมือ่ ได้ไปกราบท่านและพอมีโอกาส ก็ถามปัญหาเพือ่
ทดสอบปัญญาของท่านว่า หลวงพ่อครับ เรือบินมันบินได้อย่างไร หลวงพ่อท่านก็ตอบ
กลับทันควันว่า จิต พวกวิศวกรถึงกับอึ้งไปขณะหนึ่ง แต่หลังจากได้พจิ ารณาแล้ว ก็
ยอมรับในปัญญาของหลวงพ่อ ว่าเป็ นปัญญาทีแ่ ท้จริง เพราะถ้าไม่มจี ติ แล้ว สิง่ ต่างๆก็
ไม่สามารถเคลือ่ นไหวได้ แม้แต่ร่างกายของเราเอง ก็ยงั ต้องมีจติ เป็ นผูส้ งการถึ
ั ่ งจะ
เคลือ่ นไหวได้
ทีท่ ่านทัง้ หลายมาทีว่ ดั นี้ได้ ก็เพราะจิตเป็ นผูพ้ ามา เป็ นผูส้ งการ
ั ่ ถึงจะมาทีน่ ่ไี ด้ รถยนต์
ถ้าไม่มจี ติ สังการ
่ ก็ขบั เคลือ่ นไปไม่ได้ เรือบินก็เช่นกัน ต้องจอดอยู่กบั ที่ ต้องมีผูส้ งการ
ั่
ถึงจะขับเคลือ่ นไปได้ ผูข้ บั ก็ไม่ใช่ใครทีไ่ หน ก็คอื จิตนัน่ เอง พระพุทธองค์จงึ แสดงไว้ว่า
ไม่มอี ะไรทีจ่ ะสําคัญยิง่ ใหญ่เท่ากับจิต ทุกสิง่ ทุกอย่างเกิดขึ้นจากจิต แม้ว่าความสุขก็ดี
ความทุกข์ก็ดี จิตเป็ นผูส้ ร้างขึ้นมา และจิตก็เป็ นผูร้ บั ผลของการกระทําของจิต จิตจะสุข
หรือทุกข์ก็ข้นึ กับการกระทําของจิตเอง จิตทีฉ่ ลาดย่อมทําแต่สง่ิ ทีน่ าํ แต่ความสุขมาให้
จิตทีโ่ ง่เขลาเบาปัญญาย่อมจะทําแต่สง่ิ ทีน่ าํ ความทุกข์มาให้แก่จติ
พระพุทธองค์จงึ สอนให้ชาวพุทธทัง้ หลายให้พัฒนาจิต ดูแลรักษาจิตด้วยการปฏิบตั ธิ รรม
เจริญจิตตภาวนา ดูแลจิต รักษาจิตให้เป็ นจิตทีส่ ะอาด เป็ นจิตทีฉ่ ลาด เป็ นจิตทีส่ งบ
เมือ่ มีการเจริญจิตตภาวนาแล้ว จิตจะพัฒนาไปในทิศทางทีด่ ี จิตจะมีความสงบร่มเย็น มี
ความฉลาด มีปญั ญา การเจริญจิตตภาวนาแบ่งไว้เป็ นสองขัน้ ตอน ขัน้ แรกเรียกว่าสมถ
ภาวนา คือการทําจิตให้สงบ ขัน้ ตอนต่อมาเรียกว่าวิปสั สนาภาวนา คือการทําให้เกิด
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ปัญญา เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ทีจ่ ติ เข้าไป
เกี่ยวข้องด้วย ให้เห็นว่าเป็ นอนิ จจัง เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นสภาพทีไ่ ม่น่ายินดี เป็ นทุกข์
เป็ นอนัตตาปราศจากตัวตน
สาเหตุทท่ี กุ คนทีอ่ ยู่ในโลกนี้มแี ต่ความวุน่ วาย มีแต่ความทุกข์กนั ก็เพราะว่าขาดปัญญา
ขาดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้อง ว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ไม่ใช่ความสุขเลย มีแต่ความทุกข์
ทัง้ นัน้ เพราะโดยธรรมชาติของสิง่ ต่างๆเหล่านี้ เป็ นของไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นของทีไ่ ม่
สามารถยึดไว้เป็ นทีพ่ ง่ึ ได้อย่างแท้จริง เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างมีการแปรสภาพ มีการเสือ่ ม
และมีการดับสลายไปในทีส่ ุด สิง่ ไหนถ้าเราไปยึด ไปหวังให้เป็ นสิง่ ทีน่ าํ ความสุขมาให้ สิง่
นัน้ ก็จะให้ความสุขกับเราในขณะทีย่ งั คงสภาพอยู่ เมือ่ เปลีย่ นไป สลายไป ความสุขทีไ่ ด้
จากสิง่ เหล่านัน้ ก็จะหมดไป กลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มาแทนที่ นี่คอื เรื่องของสภาวธรรม
ทัง้ หลายในโลกนี้ ทีจ่ ติ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เห็นด้วยปัญญาว่า สภาวธรรมทัง้ หลายเป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์
ไม่เป็ นตัวตน เรียกว่า อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เป็ นไตรลักษณ์ ไตรคือสาม ลักษณ์คอื
ลักษณะ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกมีลกั ษณะ ๓ เหมือนกันหมด เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
แต่จติ ทีไ่ ม่ได้รบั การอบรม ไม่ได้รบั การพัฒนา ไม่ได้เจริญสมถวิปสั สนาภาวนา จะไม่
เห็นสภาวธรรมเหล่านี้วา่ เป็ นไตรลักษณ์ กลับเห็นตรงกันข้ามกัน กลับเห็นว่าเป็ นของที่
เทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นของทีจ่ ะนําความสุขมาให้ เป็ นของทีส่ ามารถกําหนดได้วา่ เป็ นของๆ
เรา เป็ นตัวของเรา เพราะจิตถูกกิเลส ตัณหา โมหะ อวิชชา ครอบงําไว้อยู่ จึงทําให้เห็น
ผิดเป็ นชอบ เปรียบเหมือนกับคนสมัยก่อนทีเ่ ห็นว่าโลกนี้แบน ต่อมาก็มคี นฉลาด
สามารถพิสูจน์ความจริงได้วา่ โลกไม่แบน แต่กลม การทีจ่ ะทําให้จติ เห็นสิง่ ต่างๆเป็ นไป
ตามความเป็ นจริงได้ จึงต้องอาศัยการเจริญจิตตภาวนา
การเจริญจิตตภาวนาเป็ นการชําระซักฟอกกิเลสเครื่องเศร้าหมอง โมหะความโง่เขลาเบา
ปัญญา ทีค่ รอบงําหุม้ ห่อจิตไว้ เปรียบเหมือนกับกระจกรถยนต์ ถ้าไปโดนโคลนโดนฝุ่น
เข้าก็จะมัว ทําให้คนขับรถไม่สามารถมองเห็นได้ชดั เจนว่าข้างหน้ารถมีอะไรอยู่บา้ ง ถ้าไม่
เอานํา้ มาล้างชําระให้ใสสะอาด ก็ไม่สามารถขับรถไปได้ดว้ ยด้วยความสะดวก สบาย
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ราบรื่น ปลอดภัย ถ้าได้เอานํา้ มาชําระล้างออกไปแล้ว กระจกก็จะใส ก็จะสามารถเห็นสิง่
ต่างๆได้ฉนั ใด จิตก็ฉนั นัน้ จิตทีม่ กี เิ ลส โมหะ อวิชชา ครอบงําอยู่ ไม่ได้รบั การชําระ
ซักฟอก ก็จะเป็ นจิตทีม่ แี ต่ความมืดบอด โง่เขลาเบาปัญญา มีมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด
เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว การเจริญจิตตภาวนาจึงเป็ นการชําระจิตให้สะอาดหมดจด เมือ่
จิตมีความสะอาดแล้ว จิตจะมีความสงบ มีความอิม่ มีความพอ
การทําจิตให้สงบมีหลายวิธีดว้ ยกัน ท่านทีเ่ คยไปตามสํานักต่างๆ จะสังเกตเห็นว่าแต่ละ
สํานักจะมีวธิ ีสอนการทําสมถภาวนา คือการทําจิตให้สงบไม่เหมือนกัน บางสํานักก็สอน
ให้เจริญยุบหนอ พองหนอ ให้ดูการพองและยุบของหน้าท้อง บางสํานักก็ให้กาํ หนดดูลม
หายใจเข้าออก บางสํานักก็ให้บริกรรมคําว่าพุทโธๆๆๆ บางสํานักก็ให้เพ่งดูลูกแก้วสี
ขาวๆ ซึง่ การกระทําเหล่านี้เป็ นการเจริญสมถภาวนาด้วยกันทัง้ สิ้น เป็ นเพราะเหตุใดถึง
ได้มวี ธิ ีการทีแ่ ตกต่างกัน ก็เพราะกรรมฐานทีใ่ ช้เป็ นอารมณ์ทาํ ให้จติ สงบมีอยู่หลายชนิด
ด้วยกัน ตามจริตนิสยั ทีห่ ลากหลายไม่เหมือนกัน คนเรามีความชอบ ความถนัดไม่
เหมือนกัน เหมือนกับอาหารทีม่ หี ลากหลายชนิดด้วยกัน ร้านอาหารแต่ละร้านก็มอี าหาร
มากมายหลายอย่าง เพือ่ ให้คนรับประทานได้เลือกตามความพอใจ แต่ก็เป็ นอาหารทัง้ นัน้
เมือ่ รับประทานเข้าไปแล้วก็จะทําให้อม่ิ เหมือนกันหมด กรรมฐานทีเ่ ป็ นอารมณ์ทาํ ให้จติ มี
ความสงบก็มอี ยู่หลายชนิดด้วยกัน แต่ก็มไี ว้สําหรับทําให้จติ สงบด้วยกันทัง้ นัน้ พระ
พุทธองค์ทรงแสดงไว้ถึง ๔๐ ชนิด เรียกว่ากรรมฐาน ๔๐ แบ่งเป็ น กสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐
อนุ สติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัฏฐาน ๑ อรู ป ๔
กสิณ ๑๐ คือวัตถุสาํ หรับเพ่งเพือ่ จูงจิตให้เป็ นสมาธิ ได้แก่ ๑. ปฐวีกสิณ กสิณทีใ่ ช้ดนิ
เป็ นอารมณ์ ๒. อาโปกสิณ กสิณทีใ่ ช้นาํ้ เป็ นอารมณ์ ๓. เตโชกสิณ กสิณทีใ่ ช้ไฟเป็ น
อารมณ์ ๔. วาโยกสิณ กสิณทีใ่ ช้ลมเป็ นอารมณ์ ๕.นี ลกสิณ กสิณทีใ่ ช้สเี ขียวเป็ น
อารมณ์ ๖. ปี ตกสิณ กสิณทีใ่ ช้สเี หลืองเป็ นอารมณ์ ๗. โลหิตกสิณ กสิณทีใ่ ช้สแี ดงเป็ น
อารมณ์ ๘. โอทาตกสิณ กสิณทีใ่ ช้สขี าวเป็ นอารมณ์ ๙. อาโลกกสิณ กสิณทีใ่ ช้แสงสว่าง
เป็ นอารมณ์ ๑๐. อากาสกสิณ กสิณทีใ่ ช้ทว่ี ่างเปล่าเป็ นอารมณ์
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อสุภ ๑๐ คือ ซากศพในสภาพต่างๆทีใ่ ช้เป็ นอารมณ์แห่งสมถกรรมฐาน ได้แก่ ๑.
ซากศพทีเ่ น่าพองขึ้นอืด ๒. ซากศพทีม่ สี เี ขียวคลํา้ คละด้วยสีต่างๆ ๓. ซากศพทีม่ ี
นํา้ เหลืองไหลเยิ้มอยู่ตามทีท่ แ่ี ตกปริออก ๔. ซากศพทีข่ าดจากกันเป็ น ๒ ท่อน ๕.
ซากศพทีถ่ ูกสัตว์ เช่น แร้ง กา สุนขั จิก ทึ้งกัดแล้ว ๖. ซากศพทีก่ ระจุยกระจาย มือ เท้า
ศีรษะ หลุดออกไปข้างๆ ๗. ซากศพทีถ่ ูกสับฟันบันเป็
่ นท่อนๆ กระจายออกไป ๘.
ซากศพทีม่ โี ลหิตไหลอาบเรี่ยราดอยู่ ๙. ซากศพทีม่ หี นอนคลาคลํา่ เต็มไปหมด ๑๐.
ซากศพทีย่ งั เหลืออยู่แต่ร่างกระดูก หรือ กระดูกท่อน
อนุ สติ ๑๐ คือ อารมณ์อนั ควรระลึกถึงเนืองๆ ได้แก่ ๑. พุทธานุ สติ ระลึกถึง
พระพุทธเจ้า น้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระองค์ ๒. ธัมมานุ สติ ระลึกถึงพระ
ธรรม น้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระธรรม ๓. สังฆานุ สติ ระลึกถึงพระสงฆ์
น้อมจิตระลึกถึงและพิจารณาคุณของพระสงฆ์ ๔. สีลานุ สติ ระลึกถึงศีล น้อมจิตรําลึก
พิจารณาศีลของตนทีไ่ ด้ประพฤติปฏิบตั ิ บริสุทธิ์ ไม่ด่างพร้อย ๕. จาคานุ สติ ระลึกถึง
การบริจาค น้อมจิตระลึกถึงทานทีต่ นได้บริจาคแล้ว ๖. เทวตานุ สติ ระลึกถึงเทวดา
น้อมจิตระลึกถึงเทวดาทัง้ หลาย ๗. มรณสติ ระลึกถึงความตายอันจะต้องมีมาถึงตนเป็ น
ธรรมดา พิจารณาทีจ่ ะให้เกิดความไม่ประมาท ๘. กายคตาสติ มีสติรู้อยู่ทก่ี าย กําหนด
พิจารณากายนี้ ให้เห็นว่าประกอบด้วยส่วนต่างๆอันไม่สะอาด ไม่งาม น่ารังเกียจ เป็ น
การรู้เท่าทันสภาวะของกายนี้ มิให้หลงใหลมัวเมา ๙. อานาปานสติ มีสติกาํ หนดลม
หายใจเข้าออก ๑๐. อุปสมานุ สติ ระลึกถึงธรรมเป็ นทีส่ งบ ระลึกถึงและพิจารณาคุณของ
พระนิพพาน อันเป็ นทีร่ ะงับกิเลสและความทุกข์
พรหมวิหาร ๔ คือ ธรรมทีต่ อ้ งมีไว้เป็ นหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่า
ดําเนินชีวติ หมดจด และปฏิบตั ติ นต่อมนุษย์และสัตว์ทงั้ หลายโดยชอบ ได้แก่ ๑. เมตตา
ความรักใคร่ ปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข ๒. กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พน้
ทุกข์ ๓. มุทิตา ความยินดีในเมือ่ ผูอ้ น่ื อยู่ดมี สี ุข ๔. อุเบกขา ความวางใจเป็ นกลาง ไม่
เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาด้วยปัญญาเห็นกรรมทีส่ ตั ว์ทงั้ หลายกระทําแล้ว ดีหรือ
ชัว่ ย่อมต้องรับผลของกรรมนัน้
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อาหาเรปฏิกูลสัญญา คือการกําหนดพิจารณาความเป็ นปฏิกูลในอาหาร
จตุธาตุววัฏฐาน คือการกําหนดพิจารณาร่างกายของตนว่าเป็ น ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ
หามีตวั ตนไม่
อรู ป ๔ คือ อรูปฌาน ๔ ได้แก่ ๑. อากาสานัญจายตนะ ฌานอันกําหนดอากาศ คือ
ช่องว่างหาทีส่ ุดมิได้เป็ นอารมณ์ ๒. วิญญาณัญจายตนะ ฌานอันกําหนดวิญญาณหา
ทีส่ ุดมิได้เป็ นอารมณ์ ๓. อากิญจัญญายตนะ ฌานอันกําหนดภาวะทีไ่ ม่มอี ะไรๆเป็ น
อารมณ์ ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ ฌานอันเข้าถึงภาวะมีสญั ญาก็ไม่ใช่ ไม่มสี ญั ญา
ก็ไม่ใช่เป็ นอารมณ์
เหตุทม่ี กี รรมฐานอยู่ ๔๐ ชนิด ก็เป็ นเพราะว่าจริตนิสยั ของคนมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน
ในทางศาสนาแยกไว้อยู่ ๖ ชนิด คือ ๑. ราคจริต ๒. โทสจริต ๓. โมหจริต ๔. สัทธา
จริต ๕. พุทธิจริต ๖. วิตกจริต
๑. ราคจริต คือผูม้ รี าคะเป็ นความประพฤติปกติ หนักไปทางรักสวยรักงาม ชอบเห็นของ
สวยๆงามๆ กรรมฐานคู่ปรับสําหรับแก้ คือ อสุภะ และ กายคตาสติ คือ การเจริญดูใน
ส่วนทีไ่ ม่สวยไม่งาม ดูซากศพ ดูอาการ ๓๒ ของร่างกาย หญิงชายทีช่ อบกันเพราะเห็น
รู ปร่างหน้าตาทีส่ วยงาม แต่ความเป็ นจริงแล้ว ส่วนนี้เป็ นเพียงครึ่งเดียวของร่างกาย
เวลายังมีชวี ติ อยู่ รูปร่างหน้าตาก็เป็ นอย่างหนึ่ง เวลาตายไปแล้วก็เป็ นอีกอย่างหนึ่ง
อวัยวะต่างๆทีอ่ ยู่ใต้ผวิ หนังก็ไม่สวยงาม
การทีจ่ ะระงับความฟุ้งซ่านของจิตให้สงบ
สําหรับผู ้ทีม่ รี าคะจริต จึงต้องเจริญอสุภกรรมฐาน และ กายคตาสติกรรมฐาน
๒. โทสจริต คือผูม้ โี ทสะเป็ นความประพฤติปกติ หนักไปทางใจร้อน หงุดหงิด
กรรมฐานทีเ่ หมาะ คือ พรหมวิหาร และ กสิณ ควรเจริญเมตตาภาวนา ให้อภัย ไม่จอง
เวรจองกรรมกัน ให้เห็นว่าเป็ นเพือ่ นเกิดแก่เจ็บตาย เป็ นพีเ่ ป็ นน้องกัน ควรให้อภัยกัน
เป็ นกรรมฐานทีร่ ะงับความฟุ้งซ่านของจิตทีเ่ กิดจากความโกรธ คือโทสะ
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๓. โมหจริต คือผูม้ โี มหะเป็ นความประพฤติปกติ หนักไปทางเขลา เหงาซึม งมงาย
กรรมฐานทีเ่ กื้อกูล คือ อานาปานสติ กําหนดดูลมหายใจเข้าออก หรือยุบหนอพองหนอ
หายใจเข้าท้องก็พองออกมา หายใจออกท้องก็ยุบเข้าไป วิธีน้ จี ะช่วยทําให้จิตใจสงบได้ ผู ้
ทีม่ โี มหจริตควรเข้าหาผูร้ ู้ ศึกษาธรรม สนทนาธรรม ถามปัญหาธรรม เพือ่ ให้เกิดความรู้
ความฉลาด ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
๔. สัทธาจริต คือผูม้ ศี รัทธาเป็ นความประพฤติปกติ หนักไปทางมีจติ ซาบซึ้ง ชื่นบาน
น้อมใจเลือ่ มใสโดยง่าย กรรมฐานทีเ่ หมาะ คือ อนุสติ ๖ ข้อต้น ได้แก่ ๑. พุทธานุ สติ
๒. ธัมมานุ สติ ๓. สังฆานุ สติ ๔. สีลานุ สติ ๕. จาคานุ สติ ๖. เทวตานุ สติ จะทําให้จติ ใจ
สงบลงได้
๕. พุทธิจริต คือผูม้ คี วามรู้เป็ นความประพฤติปกติ หนักไปทางใช้ความคิดพิจารณา
กรรมฐานทีเ่ หมาะ คือ มรณสติ อุปสมานุ สติ จตุธาตุววัฏฐาน และ อาหาเรปฏิกูลสัญญา
มรณสติคอื การพิจารณาความตาย จตุธาตุววัฏฐาน คือ การพิจารณาความเป็ นธาตุ ๔
ของร่างกาย ดิน นํา้ ลมไฟ พิจารณาว่าร่างกายนี้เกิดมาได้อย่างไร อาศัยอะไรทําให้เป็ น
รู ปร่างหน้าตานี้ข้นึ มา และเมือ่ ร่างกายนี้แตกไปแล้ว ดับไปแล้ว จะกลับไปสู่อะไร ถ้าไม่
กลับไปสู่ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ
๖. วิตกจริต คือผูม้ วี ติ กเป็ นความประพฤติปกติ หนักไปทางนึกคิดจับจด ฟุ้งซ่าน
กรรมฐานเครื่องแก้ คือ อานาปานสติ หรือ เพ่งกสิณ เวลามีความวิตกอย่าไปคิดถึง
เรื่องราวต่างๆ พยายามกําหนดดูลมหายใจ ให้มสี ติรู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก แล้วจิตก็
จะค่อยๆสงบลงๆ เมือ่ จิตสงบนิ่งลงไปแล้ว ความวิตกกังวลต่างๆก็จะหายไป
จิตโดยธรรมชาติแล้วจะอยู่เฉยๆไม่ได้ จะอยู่น่ิงไม่ได้ เหมือนกับรถทีว่ ง่ิ ลงภูเขา อยู่
เฉยๆจะให้มนั หยุดไม่ได้ ถ้าไม่เหยียบเบรกแล้ว ไม่มที างทีจ่ ะหยุดได้ฉนั ใด จิตก็
เหมือนกัน ถ้าไม่ควบคุมผูกจิตไว้กับกรรมฐาน ใดกรรมฐานหนึ่งโดยมีสติเป็ นเชือกผู กไว้
แล้ว จิตจะไม่สงบเลย จึงต้องอาศัยการบําเพ็ญสมถภาวนา เลือกกรรมฐานทีถ่ ูกจริตเป็ น
เครื่องควบคุมจิต มัดจิตไว้ไม่ให้ลอยไปไหน เหมือนกับเรือ ถ้าไม่เอาเชือกผูกไว้กับหลัก
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เรือก็จะไหลไปกับนํา้ ฉันใด จิตถ้าไม่มกี รรมฐานผูกไว้แล้ว จิตก็จะลอยไปตามอารมณ์
ต่างๆ ถ้าจิตลอยไปกับอารมณ์ต่างๆ ก็จะไม่มคี วามสงบ เมือ่ ไม่มคี วามสงบก็จะไม่มี
ความสุข ไม่มคี วามสบาย ไม่มคี วามอิม่
ผูท้ ป่ี รารถนาความสุขของใจ จึงต้องเจริญสมถภาวนาในเบื้องต้นก่อน คือต้องทําจิตให้
สงบให้ได้โดยอาศัยกรรมฐานชนิดใดชนิดหนึ่งทีถ่ ูกกับจริต ถ้าเป็ นราคจริตก็ให้เจริญ
อสุภกรรมฐาน ถ้าเป็ นโทสจริตก็ให้เจริญเมตตาภาวนา ถ้าเป็ นโมหจริตก็ให้ใช้อานาปาน
สติ หรือ ยุบหนอพองหนอ ถ้าเป็ นสัทธาจริต ก็ให้เจริญพุทธานุสติ ธัมมานุสติ หรือ
สังฆานุสติ ถ้าเป็ นพุทธิจริต ก็ให้เจริญมรณสติ ถ้าเป็ นวิตกจริตก็ให้เจริญอานาปานสติ
เป็ นต้น การทีจ่ ะเจริญกรรมฐานให้เป็ นผลได้ ต้องมีสติ ถ้าไม่มสี ติแล้วเจริญไปเท่าไร
เช่นบริกรรมคําว่า พุทโธๆๆ แต่ในขณะเดียวกันก็ไปคิดเรื่องอืน่ ถ้าทําอย่างนี้แล้วจิตจะ
ไม่สงบ ต้องมีสติอยู่กบั คําบริกรรม ถ้าบริกรรมคําว่าพุทโธๆๆ ก็ขอให้อยู่กบั คําว่าพุท
โธๆๆ พุทโธๆๆอย่างเดียว ให้จติ เป็ นปัจจุบนั ให้จติ อยู่กบั คําว่าพุทโธๆๆ อย่าให้จติ ลอย
ไปในอดีต หรือลอยไปในอนาคต หรือไปคิดเรื่องอืน่ จิตจะต้องอยู่กบั องค์กรรมฐาน ถ้า
อยู่กบั องค์กรรมฐานอย่างต่อเนื่องแล้ว จิตจะ ค่อยๆสงบลง ค่อยๆ สงบลง ในทีส่ ุดก็จะ
สงบนิ่งไป
การสงบของจิตเป็ นไปได้สองลักษณะ บางจริตจะสงบลงอย่างรวดเร็วเหมือนกับคนตก
หลุมตกบ่อ บางคนเพียงแต่บริกรรมคําว่าพุทโธๆๆไปได้ไม่ก่นี าที จิตก็รวมลงเป็ นหนึ่ง
เป็ น เอกัคคตารมณ์ เหมือนกับคนเดินตกบ่อ วูบลงไปแล้วก็น่ิง อย่างนี้เป็ นลักษณะหนึ่ง
อีกลักษณะหนึ่ง คือค่อยๆนิ่ง ค่อยๆสงบลงไป เหมือนกับขับรถแล้วค่อยๆชะลอ
ความเร็วลง เหยียบเบรกไปเรื่อยๆ จนรถจอดนิ่งในทีส่ ุด นี่คอื การสงบของจิต มีสอง
ลักษณะด้วยกัน ความสงบของจิตเรียกว่าสมาธิ หรือ การรวมของจิต ซึง่ มีอยู่สองแบบ
ด้วยกัน ถ้ารวมชัว่ ขณะหนึ่งแล้วถอนออกมาเรียกว่า ขณิ กสมาธิ ถ้ารวมลงแล้วตัง้ อยู่
นานเป็ นชัว่ โมง เรียกว่า อัปปนาสมาธิ
สมาธิทงั้ สองแบบนี้ เมือ่ รวมลงไปแล้วจะไม่มกี ารคิดปรุง มีอยู่อารมณ์เดียวคือ เป็ น
อุเบกขา มีสกั แต่วา่ รู้อยู่ เมือ่ ออกจากสมาธิน้ แี ล้ว จิตจะมีพลัง มีความสดชื่นเบิกบาน มี
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ความอิม่ พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมขัน้ ต่อไป คือวิปสั สนา การพิจารณาดูสภาวธรรม
ทัง้ หลายให้เห็นว่าเป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา มีสมาธิอกี แบบหนึ่งทีเ่ รียกว่าอุปจารสมาธิ
อุปจารสมาธิในทางปฏิบตั ทิ ่านแสดงไว้ว่า จิตรวมลงเป็ นหนึ่งแล้วแต่ไม่น่ิงอยู่ในความ
สงบ แต่จะถอยออกมาเล็กน้อย แต่ไม่ถงึ กับขัน้ ปกติจติ แล้วรับรู้เรื่องราวต่างๆ เปรียบ
เหมือนกับคนนอนหลับแล้วฝัน คนทีน่ อนหลับแล้วไม่ฝนั เลยเปรียบเหมือนกับการเข้า
อัปปนาสมาธิ หรือ ขณิกสมาธิ ไม่มคี วามคิดปรุงแต่งเลย
ผูท้ ไ่ี ด้อปุ จารสมาธิจะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ทัง้ ภายนอกและภายใน เรื่องราวภายในก็
เป็ นเรื่องราวของตนเอง เรื่องราวภายนอกก็หมายถึงกายทิพย์ต่างๆ เทพ เปรต อสุรกาย
จะเกิดขึ้นในอุปจารสมาธิ อุปจารสมาธิเป็ นสมาธิทไ่ี ม่เกื้อหนุนต่อการปฏิบตั วิ ปิ สั สนา
เมือ่ ออกจากอุปจารสมาธิแล้ว จิตจะไม่มพี ลัง ไม่สดชื่น เบิกบาน เพราะจิตไม่ได้พกั ผ่อน
นัน่ เอง เปรียบเหมือนกับคนนอนหลับ คนทีน่ อนหลับสนิทเวลาตื่นขึ้นมาแล้ว จะมีความ
สดชื่น มีกาํ ลังวังชา ไม่เหมือนกับคนทีน่ อนหลับแล้วฝันไป เวลาตื่นขึ้นมาจะไม่ค่อยสด
ชื่นเท่าไร เพราะไม่ได้พกั เต็มที่
ในเบื้องต้นสมาธิทค่ี วรจะเจริญให้มาก คือ ขณิกสมาธิ กับ อัปปนาสมาธิ เวลาจิตรวมลง
แล้ว ถ้าเกิดจะออกไปเป็ นอุปจารสมาธิ ให้ดงึ จิตไว้ให้อยู่กบั ตัว อยู่กบั ผูร้ ู้ อย่าให้จิต
ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ เพราะจะทําให้เสียได้ จะไม่นาํ ไปสู่การปฏิบตั ขิ นั้ ต่อไป คือขัน้
วิปสั สนา แต่ถา้ ได้อปั ปนาสมาธิ หรือ ขณิกสมาธิแล้ว เป็ นจิตทีร่ วมแล้วนิ่งอยู่ เวลาออก
จากสมาธิจะเป็ นจิตทีส่ ดชื่นเบิกบาน อารมณ์ต่างๆเบาบาง ถึงแม้จะมีอยู่แต่ก็ไม่รุนแรง
คืออารมณ์โลภ โกรธ หลง จะเบาบาง แต่ยงั ไม่หมด จึงต้องอาศัยการเจริญวิปสั สนาเป็ น
เครื่องทําลายต่อไป ด้วยการพิจารณาให้เห็นสภาวธรรมทัง้ หลาย ว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ น
ทุกข์ ไม่เป็ นตัวตน แล้วจิตจะไม่มคี วามยินดีกบั สิง่ ต่างๆ ความโลภก็จะไม่เกิดขึ้น ความ
โกรธก็จะไม่เกิดขึ้น ความหลงก็จะหมดไป นี่คอื การเจริญจิตตภาวนาเพือ่ ชําระจิต
เพือ่ ให้ใจมีความสงบ มีความสุข
คนเราทุกวันนี้ไม่มคี วามสุขกัน ก็เพราะกิเลสในใจเป็ นตัวก่อกวน เวลาโลภก็อยู่เฉยๆ
ไม่ได้ เวลาโกรธก็อยู่เฉยๆไม่ได้ เวลาหลงก็อยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องออกไปหาสิง่ ต่างๆ ตาม
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่
เลส ถ้าโลภก็ตอ้ งออกไปหาข้าวหาของหาโน่นหานี่ ถ้าโกรธก็ตอ้ งไปมีเรื่องมี
ราวกับคนนัน้ คนนี้ ถ้าหลงก็ตอ้ งไปทําเรื่องนัน้ ทําเรื่องนี้ นี่คอื ลักษณะของใจทีม่ กี เิ ลส
ตัณหาครอบงําอยู่ ถ้าชําระจิตด้วยการเจริญจิตตภาวนา ให้สะอาดหมดจดไม่มี ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง เหลืออยู่แล้ว ใจก็จะสงบ อยู่เป็ นสุข มีความอิม่ ความพอ
ไม่มคี วามหิว ไม่มคี วามอยากกับอะไรอีกต่อไป อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ได้เจริญจิตตภาวนาจนจิตสะอาดหมดจด สิ้นจากความโลภ ความโกรธ ความ
หลงแล้ว ท่านก็ไม่ไปแสวงหาอะไรอีกต่อไป ไม่วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขต่างๆ ที่มี
อยู่ในโลกนี้ ท่านไม่มคี วามยินดี เพราะท่านเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าสิง่ ต่างๆเหล่านี้ แทนที่
จะเป็ นสุขกลับเป็ นทุกข์ มีสง่ิ ใดก็ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ นัน้ ไม่มเี สียได้จะสบายกว่า มีเงินมีทอง
ก็ตอ้ งทุกข์กบั เงินกับทอง มีข ้าวของก็ตอ้ งทุกข์กบั ข้าวของ เพราะอะไร เพราะความห่วง
เพราะความหวง ความเสียดาย เวลามีก็อยากให้มอี ยู่ไปนานๆ ก็เลยต้องคอยดูแลรักษา
การดูแลรักษาก็เป็ นงาน เป็ นภาระ เป็ นความทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ ไม่มแี ล้วก็สบายใจ อยู่ไป
วันๆหนึ่งพอมีพอกินก็พอแล้ว ความสุขที่แท้จริงอยู่ในใจที่สงบระงับจากกิเลสตัณหาทัง้
ปวง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติไว้เพียงเท่านี้
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๖ มิถนุ ายน ๒๕๔๔
เป็ นประเพณีของชาวไทยทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนา เมือ่ ถึงเวลาเข้าพรรษาก็จะมีการบวช
เป็ นพระภิกษุกนั เพือ่ ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดา และ
หลังจากออกพรรษารับกฐินเสร็จแล้ว ก็จะลาสิกขาเพือ่ กลับไปใช้ชวี ติ ของฆราวาสต่อไป
ประพฤติปฏิบตั ติ นในทางทีด่ ที ง่ี าม เพือ่ ความสุขความเจริญตามทีไ่ ด้ราํ ่ เรียนมา ในระยะ
นี้จงึ มีผูม้ จี ติ ศรัทธาทีจ่ ะบวชอยู่จาํ พรรษา ได้ทยอยกันเข้าวัดมาอยู่เป็ นนาคก่อน เพือ่
ศึกษาวิธีการขานนาคทีจ่ ะต้องใช้ในพิธีอปุ สมบท และฝึ กหัดใช้ชวี ติ อยู่แบบพระไปก่อน
เพือ่ ทดสอบดูวา่ พร้อมทีจ่ ะอยู่ประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักธรรมหลักวินยั ตามกฎระเบียบ
ของวัดได้หรือไม่ เพราะทีว่ ดั นี้ปฏิบตั ธิ ุดงควัตรกัน มีการออกบิณฑบาต ฉันในบาตร
ฉันมื้อเดียว ทําวัตรสวดมนต์นงั ่ ทําสมาธิ ตอนตี ๕ และ ๖ โมงเย็น เป็ นกิจวัตร
ประจําวัน
ธุดงควัตรมีไว้เพือ่ ปรามกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความฟุ้งเฟ้ อเห่อเหิม
ต่างๆ ของผูท้ ต่ี อ้ งการชําระให้กเิ ลสหมดออกไปจากใจ เพราะกิเลสเป็ นต้นเหตุของปัญหา
ทัง้ หลาย ต้นเหตุของความทุกข์ในจิตใจ และก็ตน้ เหตุของความเดือดร้อนของสังคม
สังคมทุกวันนี้ทม่ี ปี ญั หาวุน่ วายเดือดร้อน ก็เพราะ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ความอยาก ตัณหาทัง้ หลายของมนุษย์ทอ่ี ยูใ่ นสังคมนี้แหละ เมือ่ มีความอยากแล้วก็ตอ้ ง
ออกไปกระทําสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นการเบียดเบียนกัน สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่กนั
และกัน ผูท้ ป่ี รารถนาความสุขความเจริญ จึงได้ขวนขวายกันเข้าวัดเพือ่ ศึกษาพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้าตามแต่ศรัทธา บางท่านก็บวชเป็ นพระภิกษุ บางท่านก็บวชเป็ นชี
พราหมณ์คอื บวชเนกขัมมะถือศีล ๘ บางท่านก็มาทําบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ฟงั ธรรมเป็ น
ประจําทุกๆวันพระ เป็ นวิธีชาํ ระกิเลสให้ออกไปจากจิตจากใจ จะมากหรือน้อยก็ข้นึ อยู่
กับความสามารถของแต่ละท่านทีจ่ ะทํากัน
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การบวชในสมัยพุทธกาล จะต่างกับการบวชในสมัยนี้มาก เพราะในสมัยพุทธกาลจะบวช
กันแบบไม่สกึ เพราะบวชเพือ่ ทีจ่ ะตัดสังสารวัฏ ตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้ออกไปจาก
จิตจากใจ ด้วยการตัด ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัดตัณหา คือ กามตัณหา
ภวตัณหา วิภวตัณหา ความอยากในกาม ความอยากเป็ นใหญ่เป็ นโต ความอยากไม่แก่
ไม่ เจ็บ ไม่ตาย อันเป็ นเหตุนาํ มาซึง่ ความทุกข์ ในสมัยพุทธกาลผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมจาก
พระพุทธองค์แล้ว จะเกิดศรัทธาอยากออกบวชเพือ่ มรรค ผล นิ พพาน ตามทีพ่ ระพุทธ
องค์ได้ทรงบรรลุถงึ
ในปลายปี แรกของการตรัสรู้และแสดงธรรมโปรดเจ้าลัทธิกบั ทัง้
พระราชาและมหาชนในแคว้นต่างๆ
พระพุทธบิดาก็ทรงส่งทูตไปเชิญเสด็จพระบรม
ศาสดาให้ไปแสดงธรรมโปรด ณ กรุงกบิลพัสดุ ์ เมือ่ พระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงกรุง
กบิลพัสดุแ์ สดงธรรมโปรดพระพุทธบิดาและพระประยูรญาติแล้ว พระประยูรญาติต่าง
พากันเลือ่ มใสให้โอรสของตนออกบวชในสํานักของพระพุทธเจ้าเป็ นอันมาก
พระอานนท์เป็ นโอรสของเจ้าชายสุกโกทนศากยะ ผูเ้ ป็ นพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะ
พระพุทธบิดา เมือ่ นับโดยเชื้อสาย จึงนับเป็ นพระอนุชาหรือลูกผูน้ อ้ งของพระพุทธเจ้า
ท่านออกบวชพร้อมกับราชกุมารอืน่ อีก ๔ รูป คือ ๑. อนุ รุทธะ ๒. ภัคคุ ๓. กิมพิละ ๔.
ภัททิยะ รวมเป็ น ๕ ท่านในศากยวงศ์ เมือ่ รวมกับเทวทัตซึง่ เป็ นราชกุมารในโกลิยวงศ์ ๑
กับ อุบาลี ซึง่ เป็ นพนักงานภูษามาลา มีหน้าทีเ่ ป็ นช่างกัลบกอีก ๑ จึงรวมเป็ น ๗ ท่าน
ด้วยกัน ในการออกบวชครัง้ นัน้ พระโอรสทัง้ ๖ พระองค์มมี ติเห็นพ้องต้องกันว่า เวลา
บวชจะให้อบุ าลีซง่ึ เป็ นช่างตัดผมบวชก่อน จะได้กราบอุบาลีตามหลักอาวุโสภันเตของ
สงฆ์ เหตุทท่ี ่านมีมติดงั นี้ท่านต้องการตัดการถือตนซึง่ เป็ นกิเลสความหลงอย่างหนึ่งให้
ออกไปจากจิตจากใจ
ผูท้ บ่ี วชในพระศาสนาถือว่าได้ตายจากเพศของฆราวาสแล้ว ตายจากฐานะต่างๆ ทีต่ น
เคยเป็ นอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นพระเจ้าแผ่นดิน เป็ นพระราชโอรส เป็ นประธานาธิบดี เป็ น
นายกรัฐมนตรี เป็ นมหาเศรษฐี เป็ นนายพล เป็ นอะไรก็ตาม แต่เมือ่ ได้บวชแล้ว ก็ถอื ว่า
ฐานะเหล่านี้ได้หมดไปแล้ว สิ้นไปแล้ว ฐานะเหล่านี้ไม่มอี ยู่ในสงฆ์ พระภิกษุเคารพกัน
ตามอายุพรรษา ผูบ้ วชก่อนถือว่าเป็ นผูอ้ าวุโส เป็ นผูแ้ ก่กว่า ผูบ้ วชทีห่ ลังจะต้องแสดง
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ความเคารพ จะต้องกราบไหว้ผู ้ทีแ่ ก่กว่า เพือ่ เป็ นการตัดทิฏฐิมานะ การถือตน ว่าตน
เป็ นผูส้ ูง เป็ นผูม้ ฐี านะ พระโอรสทัง้ ๖ พระองค์จงึ มีมติให้ช่างตัดผมบวชก่อน การบวช
ในสมัยพุทธกาลเป็ นการบวชเพือ่ ชําระกิเลส เพือ่ ความสิ้นทุกข์ ไม่ได้บวชเพือ่ การ
แสวงหาลาภสักการะ หาชื่อเสียงให้คนเคารพนับถือกราบไหว้บูชา
ใน ๗ ท่านนี้เมือ่ ออกบวชแล้วก็มชี ่อื เสียงมากอยู่ ๔ ท่าน คือ ๑. พระอานนท์ เป็ นพุทธ
อุปฐาก ทรงจําพระพุทธวจนะได้มาก ๒. พระอนุ รุทธะชํานาญในทิพยจักษุ ๓. พระอุ
บาลี ทรงจําและชํานิชาํ นาญในทางพระวินยั ๔. พระเทวทัต มีช่อื เสียงในทางก่อเรื่อง
ยุ่งยากในสังฆมณฑล จะขอปกครองคณะสงฆ์แทนพระพุทธเจ้า ในทีน่ ้ จี ะกล่าวถึง พระ
อานนท์ กับ พระเทวทัต พระอานนท์เป็ นผูท้ ส่ี งฆ์เลือกให้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นพุทธอุปฐาก คือ
ผูร้ บั ใช้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้า ก่อนทีจ่ ะรับหน้าทีน่ ้ ี ท่านได้ขอพร หรือนัยหนึ่ง เงือ่ นไข ๘
ประการจากพระพุทธเจ้า คือ
เงือ่ นไขฝ่ ายปฏิเสธ ๑. ถ้าพระผูม้ พี ระภาคจักไม่ประทานจีวรอันประณีตทีไ่ ด้แล้วแก่ข ้า
พระองค์ ๒. ถ้าพระผูม้ พี ระภาคจักไม่ประทานบิณฑบาตอันประณีตทีไ่ ด้แล้วแก่ข ้า
พระองค์ ๓. ถ้าพระผูม้ พี ระภาคจักไม่โปรดให้ข ้าพระองค์อยู่ในทีป่ ระทับของพระองค์ ๔.
ถ้าพระผูม้ พี ระภาคจักไม่ทรงพาข้าพระองค์ไปในทีน่ ิมนต์
เงือ่ นไขฝ่ ายขอร้อง ๕. ถ้าพระองค์จกั เสด็จไปสู่ทน่ี ิมนต์ทข่ี ้าพระองค์รบั ไว้ ๖. ถ้าข้า
พระองค์จกั นําบริษทั ซึง่ มาเฝ้ าพระองค์แต่ทไ่ี กล ให้เข้าเฝ้ าได้ในขณะทีม่ าแล้ว ๗. ถ้า
ความสงสัยของข้าพระองค์เกิดขึ้นเมือ่ ใด ขอให้ได้เข้าเฝ้ าเมือ่ นัน้ ๘. ถ้าพระองค์ทรง
แสดงข้อความอันใดในทีล่ บั หลังข้าพระองค์ ครัน้ เสด็จมาแล้วจักตรัสบอกข้อความอัน
นัน้ แก่ขา้ พระองค์
พระพุทธเจ้าตรัสถามว่า ทีข่ อเงือ่ นไขฝ่ ายปฏิเสธนัน้ เพือ่ อะไร พระอานนท์กราบทูลว่า
เพือ่ ป้ องกันผูก้ ล่าวหาว่าท่านอุปฐากพระพุทธเจ้าเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ ส่วนเงือ่ นไข
ฝ่ ายขอร้อง ๔ ข้อนัน้ เมือ่ พระพุทธเจ้าตรัสถาม ท่านก็กราบทูลว่า ๓ ข้อต้น เพือ่ ป้ องกัน
ผูก้ ล่าวหาว่า พระอานนท์จะอุปฐากพระพุทธเจ้าทําไม ในเมือ่ พระพุทธเจ้าไม่ทรง
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อนุเคราะห์แม้ด้วยเรื่องเพียงเท่านี้ ส่วนเงือ่ นไขข้อสุดท้าย ก็เพือ่ ว่าถ้ามีใครถามท่านในที่
ลับหลังพระพุทธเจ้าว่า คาถานี้ สูตรนี้ ชาดกนี้ พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงในทีไ่ หน ถ้า
พระอานนท์ตอบไม่ได้ก็จะมีผูก้ ล่าวว่า พระอานนท์เสด็จตามพระศาสดาไปดุจเป็ นเงา
ตามตัว แม้เรื่องเพียงเท่านี้ก็ไม่รู้ เมือ่ พระอานนท์กราบทูลชี้แจงดังนัน้ แล้ว พระศาสดาก็
ทรงตกลงประทานพรหรือเงือ่ นไขทัง้ ๘ ข้อ
เฉพาะพรข้อที่ ๘ เป็ นอุปการะแก่การทีจ่ ะรวบรวมพระพุทธวจนะเป็ นหมวดหมูอ่ ย่างยิง่
เพราะเมือ่ พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว พระอานนท์ได้รบั หน้าทีต่ อบคําถามเกี่ยวกับพระ
ธรรม เพือ่ จัดระเบียบคําสอนให้เป็ นหมวดหมูใ่ นคราวสังคายนาครัง้ ที่ ๑ ซึง่ กระทํา
ภายหลังพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน พระอานนท์เป็ นผูไ้ ด้รบั การยกย่องจากพระบรม
ศาสดาว่ามีความทรงจําดี สดับตรับฟังมาก นับว่าท่านได้มสี ่วนสําคัญในการรวบรวม
คําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า แล้วจัดเป็ นหมวดหมูต่ ่างๆสืบมาจนทุกวันนี้ พระอานนท์จงึ
เป็ นตัวอย่างทีด่ ขี องผูป้ ระพฤติปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง
เพือ่ มรรค ผล นิพพาน
ส่วนตัวอย่างทีไ่ ม่ดที บ่ี วชแล้วทําลายตัวเอง และ ทําลายพระศาสนาก็คอื พระเทวทัต
หลังจากทีท่ ่านได้บวชแล้ว ได้ประพฤติปฏิบตั ธิ รรมจนได้ฤทธิ์ของปุถชุ น มีความคิดหวัง
ลาภสักการะ จึงแปลงกายเป็ นเด็กน้อยไปนัง่ อยู่บนตักของราชกุมารชื่อ อชาตศัตรู ผูเ้ ป็ น
โอรสของพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธ เมือ่ ทําให้ราชกุมารเลือ่ มใส มีลาภสักการะ
เกิดขึ้นแล้ว ก็คดิ การจะปกครองคณะสงฆ์เสียเองแทนพระพุทธเจ้า เมือ่ ได้โอกาส พระ
เทวทัตจึงเข้าเฝ้ าพระผูม้ พี ระภาค อ้างว่าพระองค์มอี ายุมากแล้ว ขอให้ทรงขวนขวายน้อย
และให้สละภิกษุสงฆ์ให้แก่ตน ตนจะบริหารเอง พระผูม้ พี ระภาคทรงปฏิเสธถึง ๓ ครัง้
และในครัง้ ที่ ๓ ทรงกล่าวว่า แม้พระสารีบตุ ร และ พระโมคคัลลานะ พระองค์ยงั มิได้
มอบพระภิกษุให้ ไฉนจะทรงมอบแก่พระเทวทัต ซึง่ ได้ยงั ความอาฆาตให้เกิดขึ้นแก่พระ
เทวทัตเป็ นครัง้ แรก
การประทุษร้ายพระพุทธเจ้าครัง้ แรก พระเจ้าพิมพิสารทรงทราบว่า ราชกุมารอยากได้
ราชสมบัติ ก็ทรงมอบราชสมบัตใิ ห้ พระเทวทัตก็มอี าํ นาจยิง่ ขึ้น จึงขอกําลังจากพระเจ้า
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อชาตศัตรู ส่งคนไปคอยฆ่าพระพุทธเจ้า แล้งสังว่
่ าถ้าฆ่าแล้วให้ไปทางนัน้ ๆ แล้วส่งคน ๒
คนไปคอยดักฆ่าคนทีฆ่ ่าพระพุทธเจ้า ส่งคน ๔ คนไปคอยดักฆ่าพวก ๒ คนนัน้ ส่งคน
๘ คนไปคอยดักฆ่าพวก ๔ คนนัน้ และส่งคน ๑๖ คนไปคอยดักฆ่าพวก ๘ คนนัน้ เพือ่
ปิ ดปาก แต่คนเหล่านัน้ กลับเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาปฏิญญาตนเป็ นอุบาสกหมดสิ้น
พระผูม้ พี ระภาคทรงส่งคนเหล่านัน้ กลับไปให้สบั ทางกับทีพ่ ระเทวทัตสัง่ จึงไม่มกี ารฆ่า
กันเกิดขึ้น และเมือ่ พวกทีค่ อยอยู่เห็นนานไป นึกสงสัย มาถามพระพุทธเจ้า ก็ทรงแสดง
ธรรมให้ฟงั ต่างแสดงตนเป็ นอุบาสกหมดทุกชุด
การประทุษร้ายพระพุทธเจ้าครัง้ ที่ ๒ เมือ่ ใช้คนไปฆ่าไม่สาํ เร็จ พระเทวทัตจึงเตรียมลง
มือเอง คือขึ้นไปอยู่บนเขาคิชฌกูฏ คอยกลิ้งก้อนหินใหญ่ให้ลงมาทับพระพุทธเจ้า แต่ไม่
สมประสงค์ เพียงสะเก็ดหินทีแ่ ตกมากระทบพระบาทห้อพระโลหิตเท่านัน้ ภิกษุทงั้ หลาย
พากันเป็ นห่วง จึงมาอยู่ยามเฝ้ าแหนพระพุทธเจ้า ท่องบ่นด้วยเสียงอันดัง ด้วยเกรงว่า
พระเทวทัตจะส่งคนมาทําร้ายพระพุทธเจ้า เพราะได้กาํ ลังจากพระเจ้าอชาตศัตรู แต่พระ
ผูม้ พี ระภาคตรัสสังให้
่ ภกิ ษุเหล่านัน้ กลับไป ไม่ตอ้ งมีใครมาคุม้ ครองให้ แล้วตรัสว่า เป็ น
ธรรมดาทีพ่ ระตถาคตจะไม่ปรินพิ พานด้วยความพยายามของผูอ้ น่ื
การประทุษร้ายพระพุทธเจ้าครัง้ ที่ ๓ พระเทวทัตไปหาคนเลี้ยงช้างของพระราชา อ้างตน
เป็ นญาติของพระราชา และอ้างว่าสามารถเลือ่ นตําแหน่ง เพิม่ อาหาร เพิม่ ค่าจ้างได้ แล้ว
สังให้
่ ปล่อยช้างนาฬาคีรี ซึง่ ดุรา้ ยฆ่ามนุษย์ไปทําร้ายพระพุทธเจ้า ถ้าเห็นพระองค์เสด็จ
มาทางตรอกนัน้ คนเลี้ยงช้างยอมทําตาม เมือ่ เห็นพระผูม้ พี ระภาคเสด็จมาก็ปล่อยช้างไป
ภิกษุทงั้ หลายเห็นดังนัน้ ก็กราบทูลให้เสด็จหนี แต่ทรงปฏิเสธและตรัสว่า ตถาคตจะไม่
ปรินิพพานด้วยความพยายามของผูอ้ น่ื ในการนี้มผี ูเ้ ห็นเหตุการณ์คอยดูบนทีส่ ูง พระผูม้ ี
พระภาคทรงแผ่เมตตาจิต ช้างก็เอางวงจับฝุ่นทีพ่ ระบาทขึ้นโรยบนกระพองแล้วกลับสู่โรง
ช้างตามเดิม
พระเทวทัตคิดฆ่าพระพุทธเจ้าไม่สมประสงค์ จึงชวนพรรคพวกมีพระโกกาลิกะเป็ นต้น
คิดเสนอข้อปฏิบตั ิ ๕ ประการ เพือ่ ให้เห็นว่าตนเคร่งครัด คือ ๑. ให้ภกิ ษุทงั้ หลายอยู่ป่า
ตลอดชีวติ เข้าสู่บา้ นมีโทษ ๒. ให้ถอื บิณฑบาตตลอดชีวติ รับนิมนต์มโี ทษ ๓. ให้ถอื ผ้า
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บังสุกลุ ตลอดชีวติ รับคฤหบดีจวี ร ผ้าทีเ่ ขาถวายมีโทษ ๔. ให้อยู่โคนไม้ตลอดชีวติ เข้าสู่
ทีม่ งุ บังมีโทษ ๕. ห้ามฉันเนื้อสัตว์ตลอดชีวติ ฉันเข้ามีโทษ เมือ่ ได้โอกาสจึงเข้าเฝ้ าพระผู ้
มีพระภาค กราบทูลข้อเสนอทัง้ ๕ ข้อนัน้ พระผูม้ พี ระภาคทรงปฏิเสธ คือใน ๔ ข้อ
ข้างต้น ให้ภกิ ษุปฏิบตั ติ ามความสมัครใจ ไม่บงั คับ โดยเฉพาะข้อที่ ๔ ทรงอนุญาตให้อยู่
โคนไม้ได้เพียง ๘ เดือน ฤดูฝนไม่ให้อยู่โคนไม้ และข้อ ๕ การฉันเนื้อสัตว์ ทรงอนุญาต
เนื้อสัตว์ท่ี บริสุทธิ์ โดยเงือ่ นไข ๓ ประการ คือ ไม่ได้เห็น ไม่ได้ฟงั ไม่ได้นึกรังเกียจว่า
เขาฆ่าเพือ่ ตน
พระเทวทัตก็ดใี จ ทีจ่ ะได้ประกาศว่าตนเคร่งกว่าพระพุทธเจ้า จึงเทีย่ วประกาศทัวกรุ
่ งรา
ชคฤห์ถงึ เรื่องข้อเสนอนัน้ ครัน้ ถึงวันอุโบสถ พระเทวทัตก็ชวนภิกษุเป็ นพวกได้มาก
โดยมากเป็ นพระบวชใหม่ แล้วพาภิกษุเหล่านัน้ แยกไปทําอุโบสถ ณ ตําบลคยาสีสะ พระ
ผูม้ พี ระภาคจึงทรงส่งพระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะไปชี้แจงให้ภกิ ษุทเ่ี ข้าเป็ นพวก
พระเทวทัตหายเข้าใจผิด พระเทวทัตเข้าใจว่าพระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะมาเข้า
พวกด้วย ก็มอบให้พระสารีบตุ รสังสอนพระเหล่
่
านัน้ ตนเองนอนพักผ่อน พระสารีบตุ ร
แสดงธรรมให้พระเหล่านัน้ ฟัง ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็ นพระโสดาบัน แล้วก็กลับ มี
ภิกษุเหล่านัน้ ประมาณ ๕๐๐ รูปตามมา พระโกกาลิกะรีบปลุกพระเทวทัต แจ้งข่าวให้ฟัง
พระเทวทัตถึงกับอาเจียนเป็ นโลหิต
พระผูม้ พี ระภาคจึงให้ภกิ ษุเหล่านัน้ แสดงอาบัติ
ถุลลัจจัย เพราะประพฤติตามภิกษุผูท้ าํ สงฆ์ให้แตกกัน และตรัสสรรเสริญพระสารีบตุ ร
ว่ามีลกั ษณะสมเป็ นทูต เพราะประกอบด้วยองค์ ๘ คือ ๑. ฟังคนอืน่ ๒. ทําให้คนอืน่ ฟัง
ตน ๓. คงแก่เรียน ๔. ทรงจําดี ๕. รู้คาํ พูดของคนอืน่ ๖. ทําให้คนอืน่ รู้คาํ พูดของตน ๗.
ฉลาดในประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ ๘. ไม่ชวนทะเลาะ
พระเทวทัตป่ วยหนักอยู่ ๙ เดือน เกิดรู้สกึ สํานึกตัวว่าได้ทาํ ผิดต่อพระพุทธเจ้ามามาก
แล้ว ก่อนตายขอให้ได้เข้าเฝ้ าทูลขอขมาโทษ สารภาพความผิดด้วยตนเอง จึงเรียก
บรรดาสานุศิษย์ทย่ี งั จงรักภักดี ให้ช่วยนําตนไปเฝ้ าทีพ่ ระเชตวันมหาวิหาร ทีพ่ ระผูม้ พี ระ
ภาคประทับในขณะนัน้ สานุศิษย์ได้ใช้เตียงน้อยนําท่านรอนแรมมาจนใกล้พระเชตวัน
เมือ่ พระภิกษุทงั้ หลายได้กราบทูลเรื่องการมาของพระเทวทัตให้ทรงทราบ พระองค์ทรง
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ยืนยันว่า พระเทวทัตจะไม่ได้เห็นพระองค์ดว้ ยอัตภาพนี้ ซึง่ เป็ นความจริง พอคณะศิษย์
พาพระเทวทัตมาถึงสระโบกขรณี หน้าพระเชตวัน ก็วางเตียงลงริมสระ แล้วลงไปดืม่ นํา้
ชําระร่างกาย ขณะนัน้ พระเทวทัตลุกขึ้นจะลงไปอาบนํา้ บ้าง แต่พอย่างเท้าลงถึงพื้นดิน
แผ่นดินตรงนัน้ ก็แยกออก พระเทวทัตจึงตกจมลงไปๆ และขณะจมลงแค่คาง ได้กล่าว
คําสรรเสริญพระพุทธคุณ และขอถึงพระพุทธองค์เป็ นทีพ่ ง่ึ ด้วยกระดูกคาง พร้อมด้วย
ลมหายใจ ครัน้ สิ้นคําสรรเสริญ ร่างของท่านก็จมหายเข้าไปในแผ่นดินทันที
เหตุการณ์น้ ีเป็ นทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์กนั มาก และพระพุทธองค์ทรงถือเอาเหตุการณ์น้ เี ป็ น
ต้นเหตุ ตรัสเทศนาแก่พทุ ธบริษทั หลายเรื่องและหลายครัง้ เป็ นต้นว่า พระเทวทัตถูกอ
สัทธรรมครอบงําจิต ได้คดิ การอกุศล จนทําให้ตวั ต้องตกนรกหมกไหม้ อยู่ในอเวจีอนั
กว้าง ๓๐๐ โยชน์ ร่างของท่านสูง ๑๐๐ โยชน์ ศีรษะเสียบติดอยู่กบั แผ่นเหล็กปิ ดนรก
และเท้าจมติดอยู่กบั แผ่นดินเหล็ก ถูกหลาวเหล็กขนาดใหญ่แทงจากข้างหน้า ข้างขวา
และทางเบื้องบน ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่จนสิ้นกาลแสนกัป จากนัน้ ท่านจะได้กลับมาเกิด
เป็ นมนุษย์ แล้วจะได้ตรัสรู้เป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้า นามว่า อัฏฐิสสระ ด้วยอํานาจผลบุญ
ทีถ่ วายกระดูกคางเป็ นพุทธบูชา
นี่คอื เรื่องราวของการบวชในพระพุทธศาสนา ซึง่ มีแสดงไว้ในพระไตรปิ ฎกเพือ่ เป็ นคติ
ธรรมสอนชาวพุทธทัง้ หลาย การปฏิบตั กิ บั พระศาสนา ขอให้มคี วามระมัดระวัง ควร
ศึกษาพระธรรมวินยั ให้ถ่องแท้วา่ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ หรือไม่ได้ทรงบัญญัตอิ ะไรไว้
ถ้าไปทําในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัตไิ ว้ หรือไปยกเลิกในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
บัญญัตไิ ว้ จะเป็ นบาปเป็ นกรรมกับตัวเองโดยไม่รู้ตวั ทัง้ ทีม่ ศี รัทธา มีความปรารถนาที่
จะบวชเพือ่ บุญเพือ่ กุศล แต่เพราะรู้เท่าไม่ถงึ การณ์ก็มาทําเจ้ากี้เจ้าการ บวชแล้วก็
อยากจะยกเลิกสิกขาบทข้อนัน้ บ้าง ข้อนี้บา้ ง แล้วก็บญั ญัตสิ กิ ขาบทข้อใหม่ๆขึ้นมา โดย
ทีพ่ ระบรมศาสดาไม่ได้ทรงบัญญัติ เป็ นการทําลายพระศาสนาและทําลายตัวเองโดยไม่
รู้ตวั
หน้าทีใ่ นเบื้องต้นของผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนา ปรารถนาความสุขความเจริญของตน
และของพระศาสนา คือการศึกษาพระธรรมคําสอน ศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ในข้อ
125

ห้ามข้อให้ ว่าทรงให้ทาํ อะไร ทรงห้ามไม่ให้ทาํ อะไร แล้วนําไปประพฤติปฏิบตั จิ นบรรลุ
ธรรม ขจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดออกไปจากจิตจากใจเสียก่อน แล้ว
จึงค่อยนําความรู้ทไ่ี ด้มา สังสอนเผยแผ่
่
ให้กับผูอ้ น่ื ต่อไป ถ้ากระทําอย่างนี้แล้วก็จะไม่ขดั
กับธรรมกับวินยั เพราะผูท้ บ่ี รรลุธรรมแล้วเป็ นผูเ้ ห็นพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรง
แสดงไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรมผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ผูเ้ ห็นตถาคตคือผูท้ ่เี ห็นธรรม เมือ่ เห็น
พระพุทธเจ้า เห็นพระธรรมแล้ว ย่อมสามารถแสดงธรรมได้อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง
ไม่ผดิ เพี้ยนจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเลย
แต่ถา้ เรียนอย่างเดียวแล้วมาสังสอนผู
่
อ้ น่ื เป็ นไปได้ทจ่ี ะสอนออกนอกลูน่ อกทาง เพราะ
สอนแบบคาดคะเน คาดเดา เหมือนกับผูท้ ไ่ี ม่เคยมาวัดญาณฯ เพียงแต่ได้ยนิ ได้ฟงั ว่า
วัดญาณฯเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ แล้วไปบอกผูอ้ น่ื ก็ไม่สามารถบอกตามความเป็ นจริง
ได้ อาจจะเติมแต่งไปบ้างทัง้ ๆทีส่ ง่ิ เหล่านัน้ ไม่มใี นวัด เพราะตัวเองยังไม่ได้มาวัด ยัง
ไม่ได้เห็นกับตา ไปบอกคนอืน่ ก็บอกอย่างผิดๆถูกๆ ผิดกับคนทีเ่ คยมาวัดนี้แล้ว ก็จะ
บอกได้อย่างถูกต้องว่าวัดนี้เป็ นอย่างไร พระฉันอย่างไร ฉันกี่ม้อื ฉันในบาตรหรือฉัน
นอกบาตร อย่างนี้เป็ นต้น แต่คนทีไ่ ม่เคยมาก็จะพูดเดาไป ไม่รู้แทนทีจ่ ะบอกว่าไม่รู้
กลับไปแต่งเรื่องขึ้นมา เป็ นเรื่องผิดไปจากความจริง
นี่คอื ลักษณะของผูท้ ศ่ี ึกษาพระธรรมคําสอนแต่ไม่ได้นาํ ไปปฏิบตั ิ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมวันนี้
แล้วแต่ไม่เอาไปปฏิบตั ิ ไม่นงั ่ สมาธิ ไม่รกั ษาศีล ไม่ทาํ บุญทําทาน ไม่ตดั ความโลภ ความ
โกรธ ความหลงออกจากจิตจากใจ ก็จะไม่รู้ถงึ คุณของการปฏิบตั ธิ รรม ไม่รู้ถงึ คุณของ
การรักษาศีล ไม่รู้ถงึ คุณของการทําบุญให้ทาน ก็จะไม่สามารถสอนคนอืน่ ให้เกิดศรัทธา
ขึ้นมาได้ หน้าทีข่ องชาวพุทธทุกๆคนจึงต้องเรียนก่อน แล้วปฏิบตั ิ แล้วถึงสังสอนคนอื
่
น่
ถ้าประพฤติปฏิบตั ติ ามแนวนี้แล้ว ก็จะเป็ นการทําบุญให้กบั พระศาสนา ทําบุญให้กบั ตน
คือตนเองก็ได้บญ
ุ ได้กศุ ล ศาสนาก็จะอยู่ไปอีกยาวนาน เป็ นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็ นทีพ่ ง่ึ ของ
ลูกหลานทีจ่ ะตามมาทีหลัง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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หมายเหตุ ข้อมูลบางส่วนได้คดั มาจาก หนังสือพระไตรปิ ฎกฉบับสําหรับประชาชน พิมพ์
ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๓๐ โดย สุชพี ปุญญานุภาพ และ หนังสือสารานุกรมไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน เล่มที่ ๑๔ พิมพ์ครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑ หน้า ๘๗๙๔ ๘๗๙๕
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กัณฑ์ท่ี ๗๕

นิ วรณ์ ๕

๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๔๔
การทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาทีท่ รงสอน ให้ละการกระทําบาป
ทัง้ ปวง ให้กระทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม และชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด เป็ นเรื่อง
ทีย่ ากพอสมควร ไม่งา่ ยเหมือนกับการไปเทีย่ วไปเล่น เพราะการปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ คุณงาม
ความดีเปรียบเหมือนกับการปี นเขา ส่วนการไปเทีย่ วไปเล่นเปรียบเหมือนกับการเดินลง
เขา เพราะว่าเวลาทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมมักจะมีอปุ สรรคคอยขัดขวางไม่ให้ดาํ เนินไปได้อย่าง
สะดวกราบรื่น ถ้าไม่มศี รัทธาทีแ่ น่วแน่ ไม่มวี ริ ิยะความพากเพียรอย่างแรงกล้า ไม่มขี นั ติ
ความอดทนทีบ่ กึ บึนแล้ว การปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่ดาํ เนิน
ไปได้ เพราะจะไม่สามารถฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆทีค่ อยขวางกัน้
อุปสรรคทีก่ ดี ขวางความเจริญก้าวหน้าของการปฏิบตั ธิ รรมมีอยู่ ๕ ประการ เรียกว่า
นิ วรณ์ ๕ เป็ นอารมณ์ภายในใจของผูป้ ฏิบตั ทิ ท่ี าํ ให้การปฏิบตั ิ เช่น การทําบุญให้ทาน
การรักษาศีล การนัง่ สมาธิ การเจริญวิปสั สนาเป็ นไปด้วยความลําบากยากเย็น จึงควรทํา
ความรู้จกั ว่าอุปสรรคเหล่านี้มอี ะไรบ้าง และจะกําจัดได้ดว้ ยวิธีใด นิวรณ์ ๕ ได้แก่ ๑.
กามฉันทะ ความพอใจในกามสุข ๒. พยาบาท ความคิดร้ายต่อผูอ้ น่ื ๓. ถีนมิทธะ
ความหดหู่เซือ่ งซึม ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านรําคาญใจ ๕. วิจกิ จิ ฉา ความลังเล
สงสัย
๑. กามฉันทะ ความพอใจในกามสุข หมายถึงความยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ทีม่ าสัมผัสกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วสร้างความสุข ความเพลิดเพลินไป
ขณะหนึ่ง แต่ไม่นาํ ความอิม่ ความพอมาให้ ได้เสพวันนี้แล้ว พรุ่งนี้ก็อยากจะเสพอีก
เปรียบเหมือนยาเสพติด เช่นการเทีย่ วเตร่ ดูหนัง ดูละคร ฟังเพลง กินอาหาร เสพสุรา
ยาเมา การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง เป็ นสิง่ กีดขวางต่อการปฏิบตั ธิ รรม ผูท้ ่ี
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ปรารถนาความสงบสุข ซึง่ เป็ นความสุขทีป่ ระเสริฐกว่ากามสุข จึงต้องกําจัดกามฉันทะให้
ออกไปจากจิตจากใจให้ได้
วิธีทจ่ี ะช่วยกําจัดกามฉันทะคือ ๑. อินทรียสังวร การสํารวมอินทรีย ์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย ไม่ให้ไปสัมผัสรับรู้ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีท่ าํ ให้เกิดความยินดี ความชอบ
ขึ้นมา ๒. ศีลสังวร ความสํารวมกายและวาจา ได้แก่ ๑. เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒. เว้นจาก
การลักทรัพย์ ๓. เว้นจากการประพฤติผดิ พรหมจรรย์ ๔. เว้นจากการพูดเท็จ ๕. เว้น
จากการเสพสุรายาเมา ๖. เว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล คือตัง้ แต่หลังเทีย่ งไป
แล้ว ๗. เว้นจากการฟ้ อนรํา เต้นรํา ลีลาศ ขับร้อง คาราโอเกะ บรรเลงดนตรี ดู
การละเล่นอันเป็ นข้าศึกต่อพรหมจรรย์
เว้นจากการทัดทรงดอกไม้
ของหอม
เครื่องสําอาง เครื่องลูบไล้ ซึง่ ใช้เป็ นเครื่องประดับตบแต่ง ๘. เว้นจากทีน่ อนอันสูงใหญ่
หรู หราฟุ่มเฟื อย
การจะมีอนิ ทรียสังวร คือการสํารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย จําต้องปลีกตัวออกวิเวก ไป
ตามสถานทีส่ งบสงัด ตามวัดหรือสํานักปฏิบตั ใิ นป่ าในเขา ทีห่ ่างไกลจาก รูป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะ ทัง้ หลาย ทีก่ ระตุน้ ให้เกิดกามฉันทะขึ้นมา ต้องดึงตนเองให้ออกจากบ้าน
จากเมือง ทีเ่ ต็มไปด้วยสิง่ เย้ายวนกวนใจ ทําให้เกิดความอยากในรู ป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ควบคู่ไปกับการรักษาศีล ๘ เจริญอสุภกรรมฐาน พิจารณาร่างกายให้เห็นว่า
เป็ นปฏิกูล เป็ นของสกปรก เป็ นอสุภ เป็ นของไม่สวยไม่งาม พิจารณาดูอาการ ๓๒ ของ
ร่างกาย ตัง้ แต่ ขน ผม เล็บ ฟัน หนัง แล้วก็ทะลุเข้าไปใต้หนัง ไปตามอวัยวะต่างๆ เพือ่
ตัดความยินดีในความสวยงามของรู ปร่างหน้าตา
ให้เจริญ อาหาเรปฏิกูลสัญญากรรมฐาน ให้เห็นความเป็ นปฏิกูลของอาหาร เพือ่ ตัด
ความยินดีในอาหาร คือพิจารณาดูอาหารในสภาพต่างๆ ตัง้ แต่ทอ่ี ยู่ในจานตัง้ ไว้บนโต๊ะ
จัดไว้อย่างสวยงาม แยกแยะไว้เป็ นอย่างๆ มีของคาว ของหวาน จนในทีส่ ุดก็ไปรวมกัน
ในท้อง อาหารจะจัดไว้สวยงามขนาดไหนก็ตาม ถ้าไม่เข้าไปในท้อง อาหารก็จะไม่สาํ เร็จ
ประโยชน์ เพราะท้องเป็ นทีอ่ ยู่ของอาหาร ถ้าร่างกายไม่มอี าหารในท้อง ร่างกายก็จะอยู่
ไม่ได้ ต้องรับประทานอาหารเข้าไป เวลารับประทานก็ตอ้ งเอาเข้าปาก เคี้ยว ผสมกับ
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นํา้ ลายแล้วกลืนเข้าไป สภาพของอาหารก็ตอ้ งเปลีย่ นไป แต่คุณค่าของอาหารก็ยงั
เหมือนเดิม นี่เป็ นวิธีทใ่ี ช้กาํ จัดกามฉันทะ บางคนติดเรื่องกินข้าวเย็นเลยเข้าวัดไม่ได้ ถือ
ศีล ๘ ไม่ได้ เป็ นอุปสรรคขวางกัน้ การพัฒนาจิตใจให้ไปสู่คุณธรรมทีส่ ูงขึ้น สู่ความสงบ
ร่มเย็นเป็ นสุขของจิตใจ ซึง่ เป็ นความสุขทีเ่ หนือกว่ากามสุข การจะแก้กามฉันทะจึง ต้อง
มีการสํารวมอินทรีย ์ ตา หู จมูก ลิ้น กาย มีศีลสังวร เจริญอสุภกรรมฐาน เจริญอาหาเร
ปฏิกูลสัญญากรรมฐาน พิจารณาอาหารในสภาพต่างๆ ตัง้ แต่เข้าไปและออกมาในทีส่ ุด
ควรรับประทานอาหารแบบรับประทานยา เพียงเพือ่ ดับความหิว เพือ่ รักษาร่างกายให้อยู่
ไปวันๆหนึ่ง อย่าไปติดรสชาติ อย่าอยู่เพือ่ กิน ให้กนิ เพือ่ อยู่
๒. พยาบาท ความคิดร้ายต่อผูอ้ น่ื เวลาได้สมั ผัสกับ รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ที่
ไม่สบอารมณ์ ก็จะเกิดความไม่พอใจ เกิดพยาบาทคิดร้ายต่อสิง่ นัน้ ๆ ต่อบุคคลนัน้ ๆ
อยากจะด่าเขา อยากจะทําร้ายเขา จิตมีแต่ความร้อนรน ไม่สงบ ไม่สบาย วิธีทแ่ี ก้จงึ ต้อง
แก้ดว้ ยการเจริญเมตตาภาวนา คือให้มองว่าคนเราทุกคนเหมือนกัน มีร่างกายและใจ
ใจก็มคี วามรู้สกึ เหมือนๆกัน อยากจะมีความสุขไม่มคี วามทุกข์ดว้ ยกัน เกิดมาก็ตอ้ ง
ประสบกับความทุกข์ความยากลําบากด้วยกัน เพราะเกิดในกองทุกข์ของความเกิด แก่
เจ็บ ตาย ทุกข์ของแต่ละคนก็มมี ากพอแล้ว ไม่ควรเอาความทุกข์ไปเพิม่ เติมให้กบั เขา
ควรช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่กนั และกันจะดีเสียกว่า ให้มองว่าเป็ นญาติกนั เป็ นเพือ่ นกัน
เป็ นพีน่ อ้ งกัน อยู่ในกองทุกข์อนั เดียวกัน ถ้าต่างคนต่างหันหน้าเข้าหากัน ช่วยเหลือกัน
แล้ว ชีวติ ก็จะสบายขึ้น ดีข้นึ ดีกว่าการทะเลาะเบาะแว้งกัน แก่งแย่งชิงดี กัน ทําร้ายกัน
ทําให้เกิดความทุกข์ ความวุน่ วายใจมากขึ้น ทําให้ไม่สามารถประกอบคุณงามความดี
ทัง้ หลายได้
แต่ถา้ มีความเมตตา มีการให้อภัย เวลามีใครทําให้โกรธ ก็ควรให้อภัย คิดเสียว่าการอยู่
ร่วมกันในสังคมก็เหมือนลิ้นกับฟัน หลีกเลีย่ งไม่ได้ทจ่ี ะมีการกระทบกันบ้างเป็ นครัง้ เป็ น
คราว เมือ่ เกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปถือโทษโกรธเคือง เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่เวรย่อม
ระงับด้วยการไม่จองเวร ด้วยการให้อภัย ถ้ารู้วา่ บุคคลนัน้ เป็ นบุคคลไม่ดี มีแต่สร้าง
ความทุกข์ เบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็พยายามหลบหลีกเสีย อย่าไปเผชิญหน้ากับเขา ชิดซ้าย
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ปล่อยให้เขาไป รู้จกั แพ้บา้ ง ถือหลักว่า แพ้เป็ นพระชนะเป็ นโยม ถ้าอยากจะเป็ นพระ
อยากจะเป็ นคนดีก็ตอ้ งรู้จกั แพ้ ถ้าอยากจะเป็ นโยมก็เอาไปเถิด ก็ตอ้ งกัดกัน ต้อง
ทะเลาะกัน ต้องตีกนั พระกับโยมแตกต่างกันตรงนี้ พระไม่มเี รื่องกับใคร พระต้องใช้
ขันติ ใช้ความอดทน อดกลัน้ ใช้ความเมตตา ใช้ปญั ญา ต้องรู้จกั หลบคนพาล หลีกคน
ไม่ดี ไม่คบค้าสมาคมด้วย เพราะจะนําแต่ปญั หามาให้
๓. ถีนมิทธะ ความหดหู่เซือ่ งซึม ไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะทําอะไร อย่างนี้ตอ้ งเจริญ
วิริยะบารมี คือความเพียร ด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้า ถึงความเพียรของพระพุทธเจ้า
ระลึกถึงความเพียรของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ก่อนทีท่ ่านจะบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า
เป็ นพระอรหันต์ ท่านก็เป็ นปุถชุ นคนธรรมดาอย่างเราอย่างท่าน ท่านก็มคี วามรู้สกึ อย่าง
นี้เหมือนกัน แต่ท่านเป็ นคนทีไ่ ม่ทอ้ ถอย ยึดมันในคุ
่ ณงามความดี พยายามต่อสูก้ บั สิง่ ที่
เป็ นอุปสรรคในจิตใจ ไม่ยอมให้อารมณ์เหล่านี้มาลากไปจากการกระทําความดี ระลึกถึง
ความไม่จรี งั ของชีวติ มีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นาน ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะต้องตาย ถ้าตายไปโดย
ไม่ได้ทาํ ความดีเลย ก็ขาดทุนเพราะจะไม่ได้รบั อานิสงส์ของบุญของกุศลเลย เพราะไม่ได้
ทําไว้
ต้องนึกถึงพระมหาชนกในนิทานชาดก เมือ่ ลอยคออยู่กลางทะเล ถ้าไม่วา่ ยก็จะจมนํา้
ตาย จะรอให้คนอืน่ มาช่วยก็ไม่ได้ ต้องถือหลัก อัตตาหิอตั โนนาโถ ตนเป็ นที่พ่งึ ของตน
ตราบใดทีย่ งั มีลมหายใจอยู่ ตราบนัน้ จะต้องทําความดีให้ได้ ทําความดีให้ได้ทกุ ๆวัน
มากน้อยก็สุดแท้แต่ แต่ขอให้ได้ทาํ จะมีกาํ ลังใจจะทําหรือไม่ก็ตาม ต้องฝื นทํา
เหมือนกับการรับประทานอาหาร บางวันก็มคี วามรู้สกึ ไม่อยากรับประทาน แต่ก็รู้วา่ ถ้าไม่
รับประทานแล้ว เดีย๋ วก็จะหิว เดีย๋ วก็จะทุกข์ แต่ถา้ ฝื นกินเข้าไป อย่างน้อยก็จะทําให้ไม่
มีความหิวตามมาทีหลัง ไม่มคี วามทุกข์ตามมาทีหลังฉันใด การเจริญวิริยะบารมีก็เช่นกัน
ต้องพยายามฝื นอารมณ์ทซ่ี มึ เศร้า อารมณ์ทห่ี ดหู่น้ ีเสีย ด้วยการดําเนินชีวติ ไปตามปกติ
เคยทําบุญเคยทําทาน เคยรักษาศีล เคยปฏิบตั ธิ รรม เคยไหว้พระสวดมนต์ เคยฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม เคยเข้าวัด ก็ขอให้ทาํ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง อย่าให้อารมณ์น้ มี าคอยขัดขวาง
ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้วการดําเนินก็จะเป็ นไปแบบล้มลุกคลุกคลาน จะไม่เจริญก้าวหน้าไป
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เท่าทีค่ วร เหมือนกับร่างกาย ถ้าวันไหนไม่ได้รบั ประทานอาหาร ร่างกายก็จะขาดอาหาร
แล้วการเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงักไป แต่ถ ้าถึงเวลารับประทานอาหารแล้ว ก็รบั ประทาน
อาหารไป จะอยากรับประทานหรือไม่ ก็รบั ประทานไปเถิด แล้วผลดีก็จะตามมาเอง
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านรําคาญใจ เกิดจากการทีต่ อ้ งประสบกับปัญหาต่างๆ
กับเรื่องราวต่างๆ ทีไ่ ม่สามรถแก้ไขได้ ก็เลยทําให้เกิดความฟุ้งซ่าน คิดแล้วคิดเล่า ก็
ปลงไม่ตก หาข้อสรุปไม่ได้ เพราะขาดสติขาดปัญญา ไม่รู้จกั ปลง อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา
ไม่รู้วา่ โลกนี้เป็ นโลกของปัญหา แบ่งเป็ น ๒ ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ๑. ปัญหาที่แก้ไขได้
๒. ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ จึงต้องรู้จกั แยกแยะปัญหาทัง้ ๒ นี้ อย่างไหนทีอ่ ยู่ในวิสยั ทีจ่ ะ
แก้ไขได้ ก็แก้ไขไป อย่างไหนอยู่เหนือวิสยั แก้ไขไม่ได้ ก็ตอ้ งปลงอนิจจัง คิดเสียว่า ทุก
สิง่ ทุกอย่าง มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไป เป็ นธรรมดา ชีวติ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้อง
เจ็บ ต้องตาย ก็ตอ้ งจากกันไป เขาไม่จากไปก่อน เราก็ตอ้ งจากไปก่อน จะอยู่ดว้ ยกันไป
ตลอดไม่ได้
ในขณะทีย่ งั อยู่ ก็ตอ้ งหัดทําใจ ให้วางเฉย ปล่อยวาง เป็ นอุเบกขา ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลก
นี้มอี ยู่ตามเรื่องของเขา เราเป็ นเพียงผูม้ าอาศัยอยู่ในโลกนี้เท่านัน้ จะไปให้ทกุ สิง่ ทุกอย่าง
เป็ นไปตามความพอใจของเรา ย่อมเป็ นไปไม่ได้ จะให้คนอืน่ ทําอะไรตามใจเราไปเสียทุก
อย่าง ย่อมเป็ นไปไม่ได้ จะให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างเป็ นไปดังทีเ่ ราต้องการ ย่อมเป็ นไปไม่ได้
เช่น ฝน ฟ้ า แดด ลม จะไปบังคับเขาไม่ได้ วันไหนฝนจะตก วันไหนแดดจะออก บังคับ
เขาไม่ได้ แต่เราบังคับใจเราได้ สามารถทําใจเราให้เป็ นปกติได้ คือทําใจให้เป็ นอุเบกขา
วางเฉย ให้รู้จกั วางเฉยเสียบ้าง คือยอมรับสภาพความเป็ นจริง ถ้ารู้จกั ทําใจ รู้จกั
เรื่องราวของสภาวธรรมทัง้ หลายแล้ว ก็จะไม่มคี วามวุน่ วายใจ ไม่มคี วามฟุ้งซ่าน ไม่มี
ความหงุดหงิดใจ แต่ถา้ ไม่มสี ติปญั ญาแยกแยะ พอเห็นอะไรไม่ถกู ใจ ก็เอามาคิดจนกิน
ไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะไม่มสี ติ ไม่มปี ญั ญา จึงต้องดูใจเมือ่ เกิดความฟุ้งซ่าน ต้องใช้
ปัญญาเข้ามาแก้ไข ถามว่าสิง่ ทีไ่ ปกังวลด้วย เราทําอะไรได้หรือเปล่า แก้ไขได้หรือเปล่า
ถ้าแก้ไขได้ก็ไปแก้ไขเสีย ทําให้เรียบร้อย ถ้าแก้ไขไม่ได้ ก็ตอ้ งยอมรับความจริงของ
สภาพนัน้ ๆ แล้วปล่อยไป อย่าไปคิดถึงมัน เรื่องก็จบ
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๕. วิจกิ จิ ฉา ความลังเลสงสัย ลังเลสงสัยในเรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เรื่องบาป
เรื่องบุญ เรื่องกรรม เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ ว่ามีจริงหรือไม่ ทําความดีไปแล้วจะสูญเปล่า
หรือเปล่า เสียทัง้ เวลา เสียทัง้ เงินทอง แล้วก็ไม่มผี ลอะไรตามมา นี่คอื ความลังเลสงสัย
วิธีแก้ความลังเลสงสัย ก็คอื ต้องเข้าหาผูร้ ู้ ต้องเจริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ ศึกษาธรรมให้มาก ฟังธรรมให้มาก เข้าหาผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ หา
กัลยาณมิตรเพือ่ นทีด่ ี ผูป้ ระพฤติปฏิบตั ธิ รรมมามากกว่าเรา เวลามีปญั หามีความสงสัย
อะไร ก็สามารถถามได้ เขาจะช่วยบอกให้เราเข้าอกเข้าใจ เมือ่ เข้าอกเข้าใจแล้ว ก็จะมี
ความเชื่อ มีความมันใจในการปฏิ
่
บตั ธิ รรม
เพราะการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมมีอานิสงส์อยู่หลายประการด้วยกัน ประการหนึ่งก็คอื ขจัด
ความสงสัยให้ออกไปจากใจได้ คนส่วนใหญ่ทย่ี งั สงสัยกันอยู่ ก็เพราะขาดการศึกษา
ธรรม ไม่ได้ยนิ ไม่ได้ฟงั ธรรมเท่าทีค่ วร เมือ่ ไม่ได้ยนิ ไม่ได้ฟงั ก็คดิ ไปเองตามแต่
จินตนาการจะพาไป เพราะไม่เข้าหาผูร้ ู้ ศึกษาจากท่านเหล่านัน้ แต่กลับไปคบกับคนหู
หนวกตาบอด คนทีไ่ ม่รู้ธรรม จึงทําให้มคี วามสงสัยเพิม่ มากขึ้นไปอีก จึงควรแสวงหา
กัลยาณมิตร เช่น พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก พระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ ผูใ้ ฝ่ ธรรม
ผูส้ นใจการศึกษาธรรมการปฏิบตั ธิ รรม เข้าไปอยู่ใกล้บุคคลเหล่านี้แล้ว จะได้ยนิ ได้ฟงั
ธรรม ทําให้เกิดความกระจ่าง ความเข้าใจ ขจัดความสงสัยต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจให้หมด
ไปได้
ทีก่ ล่าวมาคือเรื่องอุปสรรคขวางกัน้ การปฏิบตั ธิ รรม เมือ่ เจอแล้วก็ตอ้ งแก้ไขด้วยธรรมที่
ได้แสดงมา แล้วการปฏิบตั กิ จ็ ะเป็ นไปอย่างราบรื่น ด้วยศรัทธาความเชื่อมันในพระพุ
่
ทธ
พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยวิริยะ ความอุตสาหะ ความพากเพียร ขันติ ความอดทน การ
ปฏิบตั ขิ องแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน บางคนบางท่านก็ปฏิบตั ไิ ด้อย่างง่ายดาย บางท่านก็
ปฏิบตั ไิ ปได้อย่างยากลําบาก เพราะในอดีตได้สะสมบุญบารมีมาไม่เท่ากัน ผูท้ ป่ี ฏิบตั ไิ ด้
อย่างง่ายดาย แสดงว่าเคยได้ปฏิบตั มิ าแล้วในอดีต เคยทําบุญทําทาน เคยรักษาศีล เคย
ปฏิบตั สิ มาธิ เจริญวิปสั สนา เคยเข้าวัดอยู่อย่างต่อเนื่อง จนฝังเป็ นอุปนิสยั เวลาว่างก็จะ
คิดถึงแต่การทําบุญปฏิบตั ธิ รรม
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ส่วนผูท้ ป่ี ฏิบตั ยิ ากก็เป็ นเพราะว่าในอดีตไม่ได้ปลูกฝังนิสยั ไว้เลย เลยทําให้ไม่มคี วาม
อยากเข้าวัด ไม่มคี วามอยากทําบุญให้ทาน อยากรักษาศีล อยากฟังเทศน์ฟงั ธรรม แต่ก็
ไม่เป็ นไร ถ้ารู้สกึ ว่าปฏิบตั ยิ ากก็ขอให้พยายามทําให้มากยิง่ ๆขึ้นไป เมือ่ ทํามากเข้าไปแล้ว
ทําอยู่เรื่อยๆ ทําอยู่บ่อยๆ ก็จะง่ายไปเอง อะไรทีเ่ ป็ นของใหม่ก็จะรู้สกึ ว่ายาก อย่างเวลา
หัดขับรถใหม่ๆ จะรู้สกึ ว่ายาก รู้สกึ ว่ามีเรื่องราวมาก ไหนจะต้องจับพวงมาลัย ไหน
จะต้องเปลีย่ นเกียร์ จะต้องเหยียบคลัช เหยียบเบรก เหยียบนํา้ มัน รู้สกึ ว่ายากไปหมด
บางคนคิดแล้วก็กลัว ไม่กล้าขับรถไปเลยก็มี เพราะรู้สกึ ว่ายาก แต่ถา้ ลองหัดขับไปทีละ
เล็ก ทีละน้อย หัดไปๆเรื่อยๆ ในทีส่ ุดมันก็เกิดความชํานาญขึ้นมา ของยากก็กลายเป็ น
ของง่าย ต่อไปเวลาขับรถแทบจะไม่ตอ้ งคิดเลย พอขึ้นรถเอากุญแจเสียบเข้าไป สตาร์ท
เครื่องก็ขบั ออกไปได้เลย โดยไม่ตอ้ งคิดว่าจะต้องเข้าเกียร์ จะต้องเหยียบเบรก
ปล่อยคลัชหรืออะไรทัง้ สิ้น เพราะเกิดจากความชํานาญนัน่ เอง เกิดจากการทีไ่ ด้กระทํา
อยู่เรื่อยๆ
การประกอบคุณงามความดีจงึ ต้องทําอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่ทาํ แล้ว เวลาจะมาทําแต่ละครัง้
จะรู้สกึ ว่ายากลําบากไปหมด แต่ถา้ ทําอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะง่ายขึ้น พระพุทธองค์ทรง
แสดงไว้ว่า ปุพเพ จ กต ปุญญตา เอตัมมังกลมุตตมัง การได้ทาํ บุญมาในอดีตเป็ น
มงคลอย่างยิง่ เพราะเมือ่ ได้ทาํ บุญมาในอดีตแล้ว จะทําให้การทําบุญในปัจจุบนั ง่าย แต่ก็
ไม่เป็ นไรสําหรับผูท้ ย่ี งั ไม่เคยได้ทาํ บุญมา ขอให้ทาํ บุญไปเถิด ทําไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปใน
อนาคตข้างหน้าการทําบุญก็จะง่ายขึ้น ไปเกิดภพหน้าชาติหน้าก็จะปฏิบตั ธิ รรมได้งา่ ยขึ้น
ถ้าได้พบกับพระทีด่ ี พบพระพุทธเจ้าก็จะได้บรรลุธรรม เพราะได้เตรียมทําการบ้านไว้
แล้ว ถ้ายังไม่เตรียมทําการบ้านไว้ ต่อให้อธิษฐานขอให้เกิดทุกภพทุกชาติให้ได้เจอ
พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ การพบพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร
เพราะเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ก็จะไม่สามารถนําเอาไปปฏิบตั ไิ ด้ แต่ถา้ หมัน่
ทําบุญอยู่อย่างต่อเนื่อง เวลาไปเกิดชาติหน้าหรือแม้แต่ชาติน้ ี ถ้าบุญวาสนาส่ง ได้ไปเจอ
พระอริยบุคคล เจอพระทีด่ สี งสอน
ั่
แล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ ก็จะบรรลุธรรมได้ การแสดง
เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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