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คาํนํา 

หลายคนคงจะเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่ เมือ่ไดฟ้งัเทศน ์ ฟงัธรรม อ่านหนงัสอืธรรมะ หรือ

สนทนาธรรมกบัท่านผูรู้อ้ย่างสมํา่เสมอ ทาํใหใ้จเราสบาย ผ่อนคลายและลมืความทกุข ์

ไปไดช้ ัว่ขณะ เพราะ ณ เวลานัน้ใจมไิดไ้ปยดึตดิกบัสิง่ภายนอกหรือไปรบัรูเ้รื่องอืน่ๆ ที่

วุน่วาย ใจมคีวามเหน็ จาํ คดิและรูท้ีต่รงกนั ต ัง้ม ัน่รวมกนัเป็นหน่ึง ดืม่ดํา่อยู่กบัความ

เยน็ของรสพระธรรมทีก่ล ัน่กรองใหด้วงจติมคีวามใสสะอาดหมดจด จงึเป็นเวลาทีใ่จได ้

เสริมพละกาํลงัจากอาหารหรือธรรมโอสถน้ี นาํความสงบน่ิงมาสู่จติใจ สรา้งฐานให ้

ปญัญาเกดิความสวา่งไสว มองเหน็สภาวธรรมอย่างแจ่มแจง้ สิ้นความสงสยัจงึปลอ่ย

วางกาย ใจไดเ้ป็นอสิระในทีสุ่ด  

ธรรมะ คาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ จงึเป็นสิง่ทีเ่ราขาดไมไ่ดใ้นการทีจ่ะดาํรงชพีใหอ้ยู่

อย่างเป็นปกตสุิข เพราะพระธรรมจะเป็นเครื่องนาํพาใหช้วีติกา้วหนา้ขึ้นไปสู่การปฏบิตัิ

เพือ่ความหลดุพน้แห่งความทกุข ์ ตามข ัน้ตอนของภูมธิรรมทีแ่ต่ละคนมคีวามพากเพยีร 

อตุสาหะ วริิยะ อดทนทีจ่ะศึกษา ใคร่ครวญ ตรวจสอบและปฏบิตัอิยูท่กุลมหายใจ  

เรื่องของธรรมและเรื่องของจติจงึเป็นสิง่ทีเ่กื้อกูลกนั เพราะเมือ่เขา้ใจ รูเ้หน็ธรรมะกจ็ะ

เขา้ใจ รูเ้หน็จติ และเมือ่เหน็และรูม้ากขึ้นก็จะเขา้ใจถงึสจัธรรมวา่ ตวัทกุขม์าจากไหน จะ

ดบัมนัดว้ยวธิีใดและจะทาํอย่างไรจงึจะพบกบัความสุข ชวีติของปถุชุนคงจะหนีไมพ่น้

กบัสิง่สองสิง่น้ีตลอดชัว่อายุขยั หากเราขาดการเขา้หาธรรมทีจ่ะนาํใหเ้ราไดรู้เ้หน็จติของ

ตนเองและหาหนทางแกไ้ข ชวีติน้ีก็เกดิมาอย่างเสยีเปลา่ จงึสมควรทีจ่ะตอ้งเปลีย่น

ความคดิและการดาํเนินชวีติเสยีใหม ่ เริ่มปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนทีไ่ดย้นิไดฟ้งั ได ้

เหน็ไดอ่้านอย่างแน่วแน่และเดด็เดีย่ว เมือ่ใจไดร้บัการอบรมอย่างสมํา่เสมอจะทาํใหรู้ ้

เหน็ในสิง่ทีช่อบ ทีด่ทีีง่าม บริสุทธิ์ผุดผ่อง เกดิเป็นจติทีป่ระเสริฐและในทีสุ่ดก็จะเขา้ถงึ

ความหลดุพน้ของการเวยีนวา่ย ตาย เกดิในชวีติปจัจบุนัน้ีเอง  

       คณะผูจ้ดัทาํ  

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕  
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กณัฑท์ี่ ๗๖ 

สารธรรม 
๒๐ มิถนุายน ๒๕๔๔ 

พระธรรมคาํสอนของพระบรมศาสดาทีไ่ดท้รงแสดงไว ้มจีาํนวนมาก ทีเ่ก็บจารึกรกัษาไว ้

ในพระไตรปิฎกก็มอียู่ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ ถงึแมพ้ระธรรมคาํสอนจะมมีากขนาด

ไหนก็ตาม เน้ือหาสาระของพระธรรมคาํสอนมอียู่หน่ึงเดยีว เปรียบเหมอืนกบันํา้ใน

มหาสมทุรถงึแมจ้ะมมีากจนประมาณไมไ่ด ้ แต่ก็มรีสชาตอินัเดยีวกนั คอืรสเค็มฉนัใด 

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แมจ้ะมมีากก็มเีน้ือหาสาระเดยีว คอื ทกุขแ์ละวิธีการ

ดบัทกุข ์ ไมว่า่พระพทุธองคจ์ะแสดงธรรมใหก้บัใครทีไ่หน ก็จะแสดงเกี่ยวกบัเรื่องทกุข ์

และวธิีการดบัทกุขเ์สมอไป เพราะไมม่อีะไรทีจ่ะมโีทษรุนแรง รา้ยแรง แก่จติใจของสตัว ์

โลกยิง่กวา่ความทกุข ์ 

ทกุวนัน้ีทีต่อ้งดิ้นรนกนั อยู่ไมสุ่ขกนั ก็เพราะความทกุขน์ ัน่เอง ไมรู่จ้กัคาํวา่ พอ อยู่บา้น

เฉยๆไมไ่ด ้ ท ัง้ทีม่ปีจัจยั ๔ พอเพยีง มบีา้น มอีาหารรบัประทาน มเีครื่องนุ่งห่ม มยีา

รกัษาโรค แต่จติใจยงัดิ้นรนกวดัแกวง่ ยงัมคีวามทะยานอยากต่างๆอยู่ คอื กามตณัหา 

ความอยากในกาม ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น วิภวตณัหา ความอยากไมม่อียาก

ไมเ่ป็น ซึง่เป็นตน้เหตทุีท่าํใหจ้ติใจของมนุษยแ์ละสตัวท์ ัง้หลายในโลกน้ี ไมส่ามารถอยู่

เฉยๆได ้อยู่ไม่เป็นสุข ตอ้งดิ้นรนกวดัแกว่งออกไปหาสิง่ต่างๆ ทีใ่จปรารถนา แต่เมือ่หา

มาไดแ้ลว้ก็ไมม่คีวามอิ่ม ไมม่คีวามพอ มคีวามสุข มคีวามดอีกดใีจไปชัว่ขณะหน่ึง 

หลงัจากนัน้ก็อยากจะไดใ้หมอ่กี เพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ น่ีคอืลกัษณะของความทกุขข์องจติใจ 

ทีพ่ระพทุธองคท์รงตรสัรูเ้หน็ วา่เป็นปญัหาอนัสาํคญัอย่างยิง่ ถา้ไมแ่กป้ญัหาน้ีแลว้ ต่อ

ใหม้อีะไรมากมายก่ายกองแค่ไหน ต่อใหเ้ป็นอะไร ฐานะสูงขนาดไหนก็ตาม ไมว่า่จะเป็น

ประธานาธิบด ี เป็นนายกรฐัมนตรี เป็นมหาเศรษฐ ี ก็ยงัจะหาความสุข ความสงบของ

จติใจไมไ่ด ้ ตราบใดยงัไมไ่ดช้าํระตณัหาท ัง้ ๓ น้ีใหอ้อกไปจากจติจากใจแลว้ ก็จะหา

ความสุขทีแ่ทจ้ริงไมไ่ด ้ 
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พระพทุธเจา้ทรงศึกษาปฏบิตัธิรรมดว้ยความอตุสาหะวริิยะ จนเขา้ถงึแก่นของความจริง

วา่ ความทกุขท์ ัง้หลายเกดิจากตณัหาท ัง้ ๓ น้ี คอื กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา 

ความอยากในกาม ความอยากมอียากเป็น ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น น่ีคอืตน้เหตุ

ของความทกุขใ์นจติใจ และพระพทุธองคย์งัทรงรูล้กึเขา้ไปอกีถงึตน้เหตขุองตณัหา 

เพราะตณัหาอยู่เฉยๆจะเกดิขึ้นมาเองไมไ่ด ้ ตอ้งมเีหต ุ เหตนุัน้ คอื อวิชชา ความไมรู่ ้

จริง หรือความหลง หมายถงึความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กลบัตาลปตัร เหน็กงจกัรเป็น

ดอกบวั เช่น เหน็ความเทีย่งแทแ้น่นอนในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เหน็ความสุขในสิง่ที่

เป็นทกุข ์ เหน็ตวัตนในสิง่ทีไ่มม่ตีวัตน น่ีคอืความเหน็ผดิ เพราะมอีวชิชาความไมรู่จ้ริง 

โมหะความหลงครอบงาํจติใจอยู่ จงึทาํใหเ้หน็ผดิเป็นชอบ เหน็ความทกุขเ์ป็นความสุข 

จงึหาความทกุขม์าใส่ตวั เพราะคดิวา่นัน่คอืความสุข 

อะไรคอืสิง่ทีเ่ป็นทกุขแ์ต่กลบัถูกเหน็วา่เป็นสุข ก็ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ นัน่ไง ที่

ทกุๆคนปรารถนากนั ไมม่ใีครปฏเิสธวา่ไมอ่ยากไดก้นั มแีต่อยากมเีงนิทองมากๆ มี

ตาํแหน่งสูงๆ มคีนสรรเสริญมากๆ มกีามสุขมากๆดว้ยกนัท ัง้นัน้ แต่สิง่เหล่าน้ี

พระพทุธเจา้กลบัทรงเหน็ดว้ยพระปญัญาญาณวา่เป็นทกุข ์ ทกุขเ์พราะเหตใุด ทกุข ์

เพราะวา่สิง่เหลา่น้ีเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นของไมแ่น่นอน มอียู่ในวนัน้ี พรุ่งน้ีก็อาจจะหมด

ไปได ้ รวยวนัน้ี พรุ่งน้ีก็อาจจะจนได ้ เป็นนายกวนัน้ี พรุ่งน้ีก็อาจจะกลบัมาเป็นคน

ธรรมดาสามญัก็ได ้วนัน้ีมคีนสรรเสริญ พรุ่งน้ีก็อาจจะมคีนด่าเอาก็ได ้วนัน้ีมกีามสุขกนั 

ไดไ้ปเทีย่วกนั ก็มคีวามสุข แต่พรุ่งน้ีอาจจะไมม่กี็ได ้ เพราะสิง่ทีใ่หค้วามสุขอาจจะหาย

จากไปก็ได ้เช่นมคีวามสุขกบัแฟน สาม ีภรรยา แต่พรุ่งน้ีแฟน สาม ีภรรยา อาจจะจาก

ไปก็ได ้ ดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง อาจจะตายจากไป อาจจะทะเลาะเบาะแวง้กนั ไมเ่ขา้อกเขา้ใจ

กนั ก็แยกทางกนัไป ทิ้งกนัไปก็ได ้ 

น่ีคอืลกัษณะของความเป็นอนิจจงั เมือ่เปลีย่นแปลงไปแลว้ ความสุขทีม่อียู่ก็จะ

กลายเป็นความทกุข ์ เป็นอนตัตาเพราะไมไ่ดเ้ป็นของเราอย่างแทจ้รงิ เราไมส่ามารถทีจ่ะ

เอาสิง่ต่างๆไวเ้ป็นของๆเราไดไ้ปตลอด ถงึเวลาจะหายไป หมดไป ก็จะเป็นไปตามเรื่อง

ของเขา ผูท้ีไ่มไ่ดป้ฏบิตัธิรรม ไมไ่ดช้าํระอวชิชา ความมดืบอด ความหลงในจติใจ จะไม่
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เหน็สภาพทีแ่ทจ้รงิของสภาวธรรมเหลา่น้ี แลว้ก็จะหลงไปเรื่อยๆ แลว้ก็จะอยากไป

เรื่อยๆ อยากไปจนกระท ัง่วนัตายเลย เมือ่ตายไปแลว้ ความอยากน้ีก็จะเป็นตวัผลกัดนั

ใหจ้ติไปเกดิใหม ่ไปหาภพใหมช่าตใิหม ่แลว้ก็ไปอยากต่อไปเรื่อยๆอย่างน้ี ไมม่ทีีส่ิ้นสุด 

มภีพชาตมิากมายก่ายกองนบัไมถ่ว้น พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ นํา้ตาทีเ่ราหล ัง่แต่ละภพ

แต่ละชาตทิีเ่กดิจากความทกุขน์ ัน้ ถา้เอามารวมกนัแลว้ นํา้ตาทีห่ล ัง่น้ีจะมากยิง่กวา่นํา้ใน

มหาสมทุรเสยีอกี คดิดูสวิา่ภพชาตจิะมากแค่ไหน นํา้ตาทีห่ล ัง่มาน้ีมากกวา่นํา้ใน

มหาสมทุรเสยีอกี น่ีคอืเรื่องของภพชาต ิ เรื่องของความทกุขท์ีม่อียู่ในจติใจทีเ่กดิจาก 

อวชิชา ความหลง ความไมรู่ ้ 

พระพทุธจา้จงึตอ้งสอนใหเ้รารู ้ใหม้ปีญัญา ปญัญาเท่านัน้ทีเ่ป็นธรรมทีด่บัความหลง ดบั

อวชิชาได ้ ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะดบัความมดืบอดของอวชิชา โมหะ ความหลง น้ีได ้

ตอ้งปญัญาเท่านัน้ ปญัญาก็ตอ้งเป็นปญัญาในพระพทุธศาสนา คอืรูไ้ตรลกัษณ์ อนิจจงั 

ทกุขงั กบัอนัตตา รูว้า่สภาวธรรมท ัง้หลายเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา อะไรคอื

สภาวธรรมท ัง้หลาย ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ ก็เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง รูป เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ก็เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เป็นสภาวธรรม

อย่างหน่ึง ขนัธ ์๕ คอื รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ก็เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง 

ท ัง้หมดน้ีพระพทุธองคท์รงสรุปวา่เป็นไตรลกัษณ์ท ัง้หมด เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นอนตัตา 

ไมม่ตีวัตน ถา้มอีปุาทานไปยดึไปตดิกบัสภาวธรรมเหลา่น้ีก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา ถา้ไม่

มอีปุาทานก็จะไมม่คีวามทกุข ์ ยกตวัอย่าง รถของเราเวลาใครไปทาํอะไรเขา้เราจะเกดิ

ความทกุขข์ึ้นมาทนัท ี เพราะใจเราไปตดิกบัรถคนันัน้วา่เป็นของๆเรา ใครเอาคอ้นไปทบุ

กระจกแตกก็จะเกดิความเสยีใจ เกดิความทกุขข์ึ้นมาทนัท ี แต่ถา้เป็นรถคนัอืน่ทีไ่มใ่ช่

เป็นของๆเรา ใครจะเอาไปทาํอะไรเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะอะไร เพราะไมม่อีปุาทาน

ความยดึม ัน่ถอืม ัน่วา่เป็นของๆเรานัน่เอง ความทกุขเ์กดิขึ้นเพราะอวชิชาความหลง หลง

วา่เป็นของๆเรา จงึไปยดึไปตดิ พอเป็นอะไรขึ้นมาก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา  

ร่างกายของเรากแ็บบเดยีวกนั ร่างกายของเราพระพทุธองคไ์ดแ้สดงไวว้า่ไมม่ตีวัไมม่ตีน 

ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของๆเรา มาจากธาต ุ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ เริ่มตน้จากของพ่อของแมท่ีผ่สม
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อยู่ในครรภ ์ เมือ่คลอดออกมาก็อาศยัอาหารทีม่าจากดนิ นํา้ ลม ไฟ ขา้วปลาอาหารที่

รบัประทานเขา้ไปมนัก็มาจากตน้ขา้ว ตน้ขา้วก็มาจากดนิ นํา้ ลม ไฟ สิง่ต่างๆทีเ่รา

รบัประทานเขา้ไปมาจากธาต ุ๔ ท ัง้นัน้ เมือ่เขา้มาในร่างกายแลว้ก็เปลีย่นสภาพกลายเป็น 

ขน ผม เลบ็ ฟนั เป็นอาการ ๓๒ เมือ่ร่างกายดบัสลาย ก็กลบัคนืสู่ธาตเุดมิ เอาไปเผาไฟ

ก็เหลอืแต่ขี้เถา้ ดนิกลบัคนืสู่ดนิไป นํา้กลบัคนืสู่นํา้ไป ลมกลบัคนืสู่ลมไป ไฟกลบัคืนสู่

ไฟไปน่ีคอืลกัษณะของสภาวธรรมท ัง้หลาย ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ถา้ไปยดึไปตดิ ถา้ไม่ยดึ

ไมต่ดิไมค่รอบครอง ไมเ่รียกเป็นของๆเรา เป็นตวัเรา ก็ไมท่กุข ์แต่ถา้ไปยดึไปตดิก็ทกุข ์

ศาสนาจงึสอนทีต่รงน้ี สอนใหเ้หน็ไตรลกัษณ์ในทกุสิง่ทกุอย่าง ในความเป็นของไมเ่ที่ยง 

เป็นทกุข ์ เป็นอนตัตา ถา้เหน็ถา้เขา้ใจแลว้ ก็จะไมย่ดึไมต่ดิ ใจก็จะไมท่กุข ์ ใจไมท่กุข ์

ปญัหาท ัง้หลายก็หมดไป เมือ่ไมท่กุขแ์ลว้ ก็จะมคีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวามพอ ก็ไม่

จาํเป็นจะตอ้งไปมลีาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เพราะความสุขในใจเลศิกวา่ความสุข

ท ัง้หลายในโลกน้ี ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เทยีบไมไ่ดก้บัความสุขทีม่อียู่ในใจ ทีเ่กดิ

จากปญัญาทีด่บัอวชิชา ตน้เหตขุองความทกุขท์ ัง้หลาย  

ดงัใจของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ใจของท่านพอแลว้ ท่านทาํลายอวชิชา

ตน้เหตทุีท่าํใหเ้กดิความอยากต่างๆได ้ เมือ่ไมม่คีวามอยาก ท่านก็ไมต่อ้งไปหาอะไร อยู่

ในป่าอยู่ในเขา อยู่ตามวดัตามวา อยู่ตามลาํพงัก็มคีวามสุขแลว้ วนัหน่ึงๆมอีาหาร

รบัประทานไปวนัละมื้อก็อยู่ไดแ้ลว้ มไีตรจวีร ผา้ ๓ ผนืไวนุ่้งห่มกพ็อแลว้ มทีีห่ลบแดด

หลบฝนไดก้็พอแลว้ มยีารกัษาโรคตามอตัภาพก็พอแลว้ เมือ่ถงึเวลาทีร่่างกายจะแตกจะ

สลายไปก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะไมไ่ดย้ดึ ไม่ไดต้ดิ เป็นเหมอืนร่างกายของคนอืน่ เวลาเรา

เหน็คนอืน่ตายไป เราจะไมเ่ดอืดรอ้น ไมเ่จ็บ ไมท่กุขก์บัการตายของผูอ้ืน่ฉนัใด 

พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตก์็ไมเ่ดอืดรอ้นกบัความตายของท่าน เพราะทา่นไดพ้จิารณา

ดว้ยปญัญาอย่างรอบคอบแลว้วา่ ร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวัตน เป็นเพยีงธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ 

เท่านัน้เอง  

น่ีคอืเรื่องราวทีพ่ระพทุธเจา้ทรงพยายามส ัง่สอนสตัวโ์ลกใหเ้ขา้ใจ เรียกวา่ปญัญา มอียู่ 

๓ คอื ๑. สตุมยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั เช่น การฟงัเทศนฟ์งัธรรม ๒. 
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จนิตามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการพจิารณาไตร่ตรอง อยู่เรื่อยๆ อย่างเรื่องไตร

ลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เรื่องร่างกายเป็นธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เรื่องไมม่ตีวัตน 

ไมใ่ช่เป็นของๆเรา ถา้ไมอ่ยากทกุขก์็อย่าไปยดึไปตดิ แลว้ลองเอาไปใชใ้นชีวติประจาํวนั

ดู จะเหน็ขึ้นมาทนัทเีลยวา่เวลายดึตดิกบัอะไร ก็จะเดอืดรอ้นขึ้นมาทนัท ี จะทกุข ์ จะ

กงัวล พอไดย้นิไดข้า่ววา่สาม ี ภรรยา แฟนไปมอีะไรขา้งนอกหน่อยเท่านัน้ ก็กนิไมไ่ด ้

นอนไมห่ลบัแลว้ เพราะยดึตดิ ไมป่ลอ่ยวาง ไมย่อมรบัความจริงวา่สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจาก

กนั ไมว่นัน้ีก็พรุ่งน้ีเป็นของธรรมดา  

เป็นเพราะวา่ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัธรรม ไมเ่คยพจิารณา ไมเ่คยใชจ้นิตามยปญัญา ไมใ่ช ้

จนิตนาการคดิเผือ่ไวก่้อน คดิเผือ่วา่พรุ่งน้ีแฟนเราจะไปมสีามใีหม ่ มภีรรยาใหมก่ไ็ด ้

หรือแฟนเราอาจจะเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นโรคมะเร็ง เป็นโรคหวัใจวายตายไปก็ได ้ ไมค่ดิเผือ่

ไวก่้อน ไมม่จีนิตามยปญัญา พอเหตกุารณ์เกดิขึ้นปับ๊ ใจก็จะเศรา้หมองทนัท ี จะทกุข ์

ขึ้นมาทนัทเีลย เพราะไมส่รา้งปญัญาไว ้ แต่ถา้คอยพจิารณาอยู่เรื่อยๆ ใจก็เตรียมปลง 

เตรียมปลอ่ยวาง พรอ้มทีจ่ะเผชญิกบัสิง่เหลา่น้ี พอเกดิขึ้นมาใจก็ไมเ่ดอืดรอ้น ถา้ไม่

เดอืดรอ้นก็แสดงวา่ม ี ภาวนามยปญัญา ๓. ภาวนามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการ

ปฏบิตั ิคอืเมือ่เหน็เหตกุารณ์ เหน็วา่สิง่น้ีเป็นความเป็นจริง เหน็วา่สามเีรา ภรรยาเรา เรา

ไปยดึไปตดิกบัเขาไมไ่ด ้ เขาจะไปจากเราเมือ่ไรก็ได ้ เราก็ตดัใจเสยีแต่บดัน้ีในใจของเรา 

เออไปก็ด ีอยู่ก็ด ีพอคดิอย่างน้ีไดป้ับ๊ ถงึเวลาเขาไป เราก็ไมท่กุข ์แสดงวา่เราปลงได ้เรา

ตดัได ้เราปลอ่ยวางได ้อย่างน้ีถงึจะเป็นภาวนามยปญัญา  

ปญัญาท ัง้ ๓ น้ี พฒันาขึ้นมาจากสุตมยปญัญา จนิตามยปญัญา เขา้สู่ภาวนามยปญัญา 

เพราะวา่เรื่องเหลา่น้ีโดยปกตแิลว้เราจะไมรู่ม้าก่อน ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาก่อน ตอ้งเขา้

วดัศึกษาธรรมถงึจะไดย้นิเรื่องราวอย่างน้ี เมือ่ไดย้นิแลว้จงึเอาไปคดิไตร่ตรอง คดิอยู่

เรื่อยๆ แลว้ก็เอาไปตดั เอาไปปลงเสยี เมือ่ตดัได ้ ปลงได ้ ก็กลายเป็นปญัญาทีท่าํลาย

อวชิชา ความไมรู่จ้ริง ความหลงได ้ความหลงทีค่ดิวา่สามเีราก็ด ี ภรรยาเราก็ด ี ตอ้งอยู่

กบัเราไปตลอด ตอ้งซือ่สตัยก์บัเราไปตลอด เรื่องอย่างน้ีไมแ่น่นอน วนัน้ีเขาอาจจะรกัเรา 

แต่พรุ่งน้ีเขาอาจจะเบือ่เรา เขาอาจจะเกลยีดเราก็ได ้ จงึตอ้งทาํความเขา้ใจไว ้ ถา้เขา้ใจ
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แลว้ก็จะปลงได ้ วางได ้ ปญัญาท ัง้ ๓ น้ีเปรียบเหมอืนกบัการปลูกขา้ว ข ัน้ตน้ก่อนทีจ่ะ

ปลูกขา้ว ก็ตอ้งไถคราดนาใหด้ ี แลว้หวา่นเมลด็เพือ่ทาํตน้กลา้ หลงัจากขา้วทีห่วา่นโต

พอทีจ่ะยา้ยไปปกัดาํไดแ้ลว้ ก็นาํไปปกัดาํ ต่อจากนัน้ก็คอยใหน้ํา้ คอยดูแลไมใ่หอ้ะไรมา

ทาํลายขา้ว ขา้วก็จะค่อยเจริญไปเรื่อยๆ จนกระท ัง่ออกรวง พอขา้วสุกเต็มทีแ่ลว้ก็เก็บ

เกี่ยว ปญัญาก็จะเป็นในลกัษณะนัน้ ตอ้งไดย้นิไดฟ้งั แลว้เอาไปคดิไตร่ตรอง เมือ่คดิ

ไตร่ตรองแลว้จนเขา้อกเขา้ใจแลว้ ก็ปลอ่ยวางได ้ตดัได ้ไมท่กุขก์บัอะไร  

ในสมยัพทุธกาลเวลาพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรม ผูฟ้งักฟ็งัไป ฟงัแลว้ก็พจิารณา

ตามไป เมือ่พจิารณาแลว้ ก็เขา้ใจ ก็ตดัได ้ปลงได ้วางได ้ก็บรรลธุรรมขึ้นมาได ้การฟงั

ธรรมจงึมอีานิสงสม์าก เพราจะบรรลธุรรมไดใ้นขณะทีฟ่งัธรรมเลย ถา้ผูแ้สดงธรรม

แสดงอย่างถูกตอ้งตามหลกัความจริง และผูฟ้งัมปีญัญาสามารถทีจ่ะเขา้ใจในสิง่ทีผู่ ้

แสดงไดแ้สดงไว ้ ก็จะสามารถบรรลธุรรมไดท้นัท ี แต่ผูฟ้งัแต่ละคนก็มภูีมปิญัญาไม่

เท่ากนั มคีวามฉลาดไม่เท่ากนั มกีเิลสหนาบางไมเ่ท่ากนั การจะบรรลธุรรมของแต่ละคน

จงึไมเ่ท่ากนั อย่างครัง้แรกทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมแก่พระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ มี

พระอญัญาโกณฑญัญะเพยีงผูเ้ดยีวทีบ่รรลธุรรมเป็นพระโสดาบนัขึ้นมา ส่วนพระปญัจ

วคัคยีอ์กี ๔ ท่าน ฟงัแลว้ยงัไมเ่ขา้ใจ ยงัไมร่อ้งออ๋ แต่หลงัจากเอาไปคดิ เอาไปไตร่ตรอง

อกีสกัระยะหน่ึงท่านก็เขา้ใจ ก็บรรลธุรรมขึ้นมาได ้ 

น่ีคอืลกัษณะของผูป้ฏบิตัธิรรม มคีวามเลือ่มล ํา้ต่างกนัในดา้นความฉลาดในดา้นกเิลส 

วา่มมีากนอ้ยต่างกนัแค่ไหน พระพทุธองคจ์งึแยกผูป้ฏบิตัธิรรมไว ้๔ ประเภท ไดแ้ก่ ๑. 

รูเ้ร็ว ปฏิบตัิงา่ย คอืพวกทีม่ปีญัญามาก ฉลาดมาก มกีเิลสบาง มกีเิลสนอ้ย ไมต่อ้งต่อสู ้

กบักเิลสมาก เพยีงแต่นัง่สมาธิก็นัง่ไดเ้ลย เจริญปญัญาก็บรรลไุดเ้ลย ๒. รูเ้ร็ว ปฏบิตัิ

ยาก คอืพวกทีเ่ป็นคนฉลาดแต่มกีเิลสหนา เวลาปฏบิตัรูิส้กึยากเยน็เหลอืเกนิ เวลานัง่

สมาธิก็ลาํบาก ตอ้งต่อสูก้บักเิลสต่างๆนานากวา่จะเอาชนะกเิลสได ้แต่จะเขา้ใจเร็ว เวลา

ฟงัธรรม พจิารณาธรรมจะเขา้ใจอย่างรวดเร็ว จะรูเ้ร็ว ๓. รูช้า้ ปฏิบตัิงา่ย คอืพวก

ปญัญาทบึ กเิลสบาง ฟงัธรรมครัง้สองครัง้ก็ไมเ่ขา้ใจ ตอ้งฟงัอยู่เรื่อยๆ พจิารณาธรรม

อยู่เรื่อยๆ ถงึจะเขา้ใจ แต่จะปฏบิตังิา่ยเพราะกเิลสทีค่อยขวางการปฏบิตัมินีอ้ย ๔. รูช้า้ 
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ปฏิบตัิยาก คอืพวกปญัญาทบึ กเิลสหนา เวลาปฏบิตักิ็ยาก จะนัง่สมาธิสกัทกี็ลาํบาก จะ

เขา้วดัสกัทกี็ลาํบาก รูส้กึวา่จะมอีะไรมาคอยกดีก ัน้อยู่ตลอดเวลา ทาํใหก้ารปฏบิตัเิป็นไป

ไดด้ว้ยความยากลาํบาก เวลาฟงัธรรม พจิารณาธรรมก็เขา้ใจยาก ตอ้งฟงัอยู่เรื่อยๆ 

พจิารณาธรรมอยู่เรื่อยๆ ถงึจะเขา้ใจ  

น่ีคอืลกัษณะของผูป้ฏบิตัธิรรม ม ี ๔ ประเภทดว้ยกนั แต่ไมต่อ้งกงัวลวา่เราจะเป็น

ประเภทไหน ขอใหม้ ีศรทัธา คอืความเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ขอใหม้ ีวิริยะ 

ความขยนัหม ัน่เพยีร ใหพ้ยายามปฏบิตั ิ ยากงา่ยก็ปฏบิตัไิป ต่อสูก้นัไป ขอใหม้ ี ขนัติ 

ความอดทน ปฏบิตัไิปเรื่อยๆ จะชา้หรือเร็วก็ไมเ่ป็นไร ถา้ปฏบิตัไิปเรื่อยๆ ในทีสุ่ดก็

จะตอ้งบรรลถุงึจดุหมายปลายทางเหมอืนกนั เหมอืนกบัการเดนิทาง ซึง่มหีลายวธิี

ดว้ยกนั ใชจ้กัรยาน มอเตอรไ์ซค ์ถา้ไมม่จีกัรยาน ไมม่มีอเตอรไ์ซค ์ก็ตอ้งเดนิเอา บาง

คนเดนิไมไ่ดค้ลานไปก็ยงัม ีตราบใดยงัม ี ศรทัธา วริิยะ ขนัต ิ อยู่ ก็จะพยายามเดนิไป

ใหถ้งึจดุหมายปลายทางใหไ้ด ้ เขาก็จะพยายามตะเกยีกตะกายไป ไมว่า่จะยากหรืองา่ย 

ก็จะตอ้งไปใหถ้งึ  

ตราบใดความพยายามทีจ่ะปฏบิตัธิรรมตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ยงัมอียู่ ไมช่า้ก็

เร็วก็จะตอ้งถงึจดุหมายปลายทาง จะยากจะงา่ยก็ไมเ่ป็นไร บางคนไดท้าํบญุมามาก 

สะสมบารมไีวม้าก การปฏบิตักิ็งา่ย เหมอืนกบัคนทีเ่ดนิทางดว้ยรถยนตร์าคาแพงๆ มี

เครื่องอาํนวยความสะดวกความสบายครบครนั นัง่ไปนอนไปก็ถงึจดุหมายปลายทางก็ม ี

แต่บางคนไมไ่ดส้ะสมบญุบารมมีาในอดตี ก็ตอ้งตะเกยีกตะกายไป ลม้ลกุคลกุคลานไป

ก็ตอ้งไป ถา้ไมป่ฏบิตักิ็จะยงัไมไ่ดอ้ยู่น ัน่แหละ ถา้ปฏบิตัแิลว้ ต่อไปขา้งหนา้ก็จะงา่ยเอง 

สิง่ต่างๆทีท่าํในวนัน้ีก็จะเป็นบญุทีจ่ะช่วยสนบัสนุนในวนัขา้งหนา้ ทาํใหก้ารปฏบิตัใินวนั

ขา้งหนา้เป็นไปไดด้ว้ยความสะดวกงา่ยดาย  

การจะมภีาวนามยปญัญาไดต้อ้งอาศยัสมาธิเป็นเครื่องสนบัสนุน ถา้ไมม่สีมาธิแลว้ ใจจะ

ไมค่่อยมเีหตมุผีล เพราะจะมอีคต ิ มอีารมณ์มารุมเรา้ จะคดิอะไรดว้ยเหตดุว้ยผลจะไม่

ค่อยได ้ แต่กลบัจะคดิไปตามอารมณ์ ถา้อยากไดอ้ะไรก็จะตอ้งวา่สิง่นัน้ดเีสมอ ถา้ชอบ

อะไรก็จะตอ้งวา่สิง่นัน้ดเีสมอ ถา้เกลยีดอะไรไมช่อบอะไรก็ตอ้งวา่สิง่นัน้ไมด่เีสมอ ท ัง้ๆที่
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สิง่เหลา่นัน้ความเป็นจริงแลว้ เขาหาดหีาช ัว่ไม ่ ใจต่างหากทีไ่ปปรุงแต่ง ไปไปกาํหนดมนั

ขึ้นมาเอง แทท้ีจ่ริงแลว้ทกุอย่างมนัเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้นัน้ เป็น อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

เป็นธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟท ัง้นัน้ ถา้ใจไมส่งบแลว้ใจจะไมเ่หน็เรื่องเหลา่น้ี  

ในเบื้องตน้จงึตอ้งเจริญสมาธิก่อน ก่อนทีจ่ะเจริญปญัญา ทาํจติใหส้งบดว้ยการไหวพ้ระ

สวดมนต ์ หรือกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก หรือบริกรรมพทุโธๆๆดว้ยสต ิ ใหม้สีตริะลกึ

รูอ้ยู่กบัธรรมเหลา่น้ี อย่าใหใ้จไปคดิเรื่องอืน่ เวลาสวดมนตก์็ใหอ้ยู่กบัการสวดมนต ์

เวลาดูลมหายใจเขา้ออก ก็ใหอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก เวลาบริกรรมพทุโธๆๆ ก็ใหอ้ยู่กบั

พทุโธๆๆ ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆ ถา้ทาํไดจ้ติจะค่อยๆสงบลงและรวมลงเป็นหน่ึงใน

ทีสุ่ด เป็น เอกคัคตารมณ์ จติจะสงบ เยน็ สบาย มเีหต ุมผีล แลว้ถงึค่อยเจริญปญัญา

ต่อไป ส่วนสมาธิจะเป็นสมาธิไดก้็ตอ้งอาศยัศีลเป็นเครื่องสนบัสนุน ถา้มศีีลแลว้จติจะไม่

วุน่วาย ทาํใหส้งบไดง้า่ย ถา้ไมม่ศีีลแลว้จิตจะวุน่วาย เพราะไปก่อเรื่องก่อราวต่างๆ ทาํ

ใหจ้ติมคีวามกงัวลกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี เวลาจะนัง่ทาํสมาธิก็จะทาํไมไ่ด ้ จงึตอ้งมศีีลไวเ้ป็น

เครื่องสนบัสนุนสมาธ ิ ศีลก็ตอ้งมทีานเป็นเครื่องสนบัสนุน ผูท้ีช่อบทาํบญุใหท้านจะไม่

ชอบเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ จะไมช่อบทาํผดิศีลผดิธรรม เพราะมคีวามเมตตากรุณา 

เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ รูจ้กัการใหอ้ภยั  

น่ีคอืธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบไวใ้หป้ฏบิตั ิ เป็นข ัน้เป็นตอน เราจงึตอ้งทาํบญุใหท้าน 

จงึตอ้งรกัษาศีล จงึตอ้งนัง่สมาธิไหวพ้ระสวดมนต ์ จงึตอ้งเจริญปญัญา อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา พจิารณาสภาวธรรมท ัง้หลายใหเ้หน็วา่เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ เป็นอนตัตา 

เพราะปญัหาในใจของเราคอือวชิชาความมดืบอด ซึง่มกัจะพาใหม้องตรงขา้มกบัความ

เป็นจริง ใหเ้หน็ นิจจงั สขุงั อตัตา ใน อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา แทนทีจ่ะใหเ้หน็ความไม่

เทีย่ง ความทกุข ์ความไมม่ตีวัตน กลบัใหเ้หน็ในทางตรงกนัขา้ม ชวีติของเราก็เลยมแีต่

ความทกุขใ์จมาตลอด แลว้ก็จะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆต่อไปไมม่ทีีส่ิ้นสุด ถา้ไมเ่จริญ

ปญัญา ไมป่ฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ คอื ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล เจริญสมาธิ 

เจริญวปิสัสนา ธรรมน้ีเท่านัน้ทีจ่ะช่วยตดัอวชิชาตณัหาท ัง้หลายทีม่อียู่ในจติใจใหห้มดไป 

ถา้ไมท่าํก็ไมม่ใีครทาํใหไ้ด ้ เพราะเป็น อตัตาห ิ อตัโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน 
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พระพทุธเจา้ก็ด ีพระอรหนัตก์็ด ี ครูบาอาจารยท์ ัง้หลายก็ด ี เป็นเพยีงผูช้ี้ทาง เป็นผูบ้อก

ทาง เราเองตอ้งเป็นผูป้ฏบิตั ิจงึขอใหท้่านท ัง้หลายจงต ัง้จติใหม้ ัน่กบัพระพทุธศาสนา กบั

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้พยายามเจริญรอยตาม ต ัง้แต่การทาํบญุใหท้าน 

รกัษาศีล เจริญสมาธิ เจริญวปิสัสนา แลว้ความสุขความเจริญ ความปราศจากทกุขภ์ยั

อนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง ย่อมเป็นของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา 

ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  



14 
 

กณัฑท์ี่ ๗๗ 

กถาวตัถ ุ๑๐ 
๒๘ มิถนุายน ๒๕๔๔ 

ประมาณทกุๆ ๗ วนั ๘ วนั หรือ ๖ วนัในบางกรณี วนัพระก็จะเวยีนมาครัง้หน่ึง ตาม

ปฏทินิทางจนัทรคต ิ เป็นวนัทีญ่าตโิยมไดม้โีอกาสมาวดัเพือ่เตมินํา้มนัใหก้บัจติใจ จติใจ

ก็เปรียบเหมอืนกบัรถยนต ์ หลงัจากวิง่ไปแลว้สกัระยะหน่ึง ก็ตอ้งเขา้สถานีบริการเพือ่

เตมินํา้มนั เตมินํา้ เช็คสภาพรถยนตว์า่อยู่ในสภาพทีด่หีรือไม ่ เพือ่จะไดน้าํไปใชง้านต่อ 

จติใจของท่านท ัง้หลายก็เช่นกนั ตลอดระยะเวลา ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ วนัทีผ่่านมา ก็ตอ้ง

ใชไ้ปในการทาํมาหากนิเลี้ยงชพี ตอ้งสูญเสยีบางสิง่บางอย่างไป สูญเสยีนํา้มนัไป พอถงึ

เวลาก็ตอ้งมาเตมินํา้มนัของธรรม คอืความสุขใจ ความเป็นสริิมงคล  

เวลาเขา้วดัก็จะไดป้ระกอบศาสนกจิต่างๆ ทีเ่ป็นสริิมงคลแก่ชวีติ เช่นบูชาพระรตันตรยั 

เป็น ปูชา จ ปูชนียานัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การบูชาสิ่งที่สมควรแกก่ารบูชา เป็นมงคล

แกชี่วิตอย่างย่ิง นอกจากการบูชาแลว้ยงัมกีารถวายทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

การปฏบิตัเิหลา่น้ีเป็น เอตมัมงัคลมตุมงั เป็นมงคลอย่างย่ิงสาํหรบัชีวิต ท ัง้นัน้ นอกจาก

ไดท้าํบญุสรา้งกศุลแลว้ เวลาเขา้วดัยงัไดม้โีอกาสพบปะกบัคนทีม่คีวามคดิความเหน็ทีไ่ป

ในทศิทางเดยีวกนั คอืมศีรทัธา เชื่อในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เชื่อในบาป บญุ 

คุณ โทษ นรก สวรรค ์ เมือ่มโีอกาสไดพ้บปะกนั กม็โีอกาสสนทนาธรรมกนั เรียกวา่

ธรรมสากจัฉา การสนทนาธรรมก็เป็นมงคลอย่างยิง่ กาเลน ธรรมสากจัฉา เอตมัมงัคล

มตุมงั การสนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอย่างย่ิง  

เรื่องทีจ่ะสนทนาระหวา่งนกัปฏบิตั ิผูเ้หน็ภยัในสงัขาร ในการเวยีนวา่ยตายเกดิ ผูม้คีวาม

ปรารถนาความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง คอืความหลดุพน้จากกองทกุขท์ ัง้หลาย หลดุพน้

จากการครอบงาํของความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึง่เป็นตน้เหตทุีส่รา้งความทกุข ์

ใหแ้ก่จติใจ จงึตอ้งเป็นเรื่องธรรมะลว้นๆ ไมม่เีรื่องทางโลกมาเกี่ยวขอ้งดว้ย ไมคุ่ยเรื่อง
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ลาภ เรื่องยศ เรื่องสรรเสริญ เรื่องกามสุข แต่จะคุยแต่เรื่องธรรมะ ธรรมะทีพ่ระพทุธ

องคท์รงสอนใหน้กัปฏบิตัธิรรมสนทนากนัมอียู่ ๑๐ ประการดว้ยกนั เรียกวา่ กถาวตัถ ุ

๑๐ คอื ๑. อปัปิจฉกถา ความมกันอ้ย ไมม่กัมากอยากเด่น ๒. สนัตฏุฐกิถา ความ

สนัโดษ ยนิดตีามมตีามเกดิ ไมช่อบฟุ้ งเฟ้อปรนเปรอ ๓. ปวิเวกกถา ความสงบสงดัวเิวก 

๔. อสงัสคัคกถา ความไมค่ลกุคล ี๕. วิริยารมัภกถา ปรารภความเพยีร ๖. สลีกถา เรื่อง

ศีล ๗. สมาธิกถา เรื่องสมาธ ิ๘. ปญัญากถา เรื่องปญัญา ๙. วิมตุติกถา เรื่องวมิตุต ิ

๑๐. วิมตุติญาณทสัสนกถา เรื่องความรูค้วามเหน็ในวมิตุต ิ ความหลดุพน้จากกองทกุข ์

อย่างสิ้นเชงิ  

น่ีคอืกถาวตัถ ุ๑๐ ประการทีพ่ระบรมศาสดาทรงสอนใหผู้ป้ฏบิตัธิรรมท ัง้หลาย คฤหสัถ ์

และ บรรพชติ ผูม้คีวามปรารถนาการหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จาก

เครื่องพนัธนาการท ัง้หลายทีผู่กสตัวโ์ลกใหว้นเวยีนอยู่ในสงัสารวฏั ในไตรภพ คอื 

กามภพ รูปภพ อรูปภพ ใหข้วนขวายพูดแต่เรื่องเหลา่น้ี เพราะจะช่วยสนบัสนุนการ

ปฏบิตั ิสนบัสนุนศรทัธาใหแ้ก่กลา้ขึ้น สนบัสนุนวิริยะ ความพากเพยีร สนบัสนุนปญัญา 

ใหม้คีวามเหน็ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง ขจดัความสงสยั สนบัสนุนสมาธ ิ เพราะการสนทนา

ธรรม ไมว่า่จะนานเท่าไร ก็ไมท่าํใหจ้ติใจฟุ้ งซ่าน หงดุหงดิ แต่จะทาํใหส้งบสุข ร่มเยน็  

ธรรมท ัง้ ๑๐ ประการน้ีจงึเป็นหวัขอ้ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหผู้ท้ีป่รารถนาการหลดุพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิสนทนากนั เพราะวา่ธรรม ๑๐ ประการน้ีเปรียบเหมอืนรถยนต ์

เป็นพาหนะ เป็นยานทีจ่ะนาํผูเ้ดนิทางใหไ้ปสู่จดุหมายปลายทางโดยสวสัดภิาพ สะดวก 

ราบรื่น รถยนตม์ส่ีวนประกอบอยู่หลายส่วน ม ีตวัถงั ลอ้ เครื่องยนต ์พวงมาลยั เบรก 

คนัเร่ง เป็นตน้ฉนัใด ยานทีจ่ะพาผูป้ฏบิตัไิปสู่มรรค ผล นิพพาน สู่การหลดุพน้จาก

สงัโยชนท์ ัง้หลาย ทีเ่ป็นเครื่องพนัธนาการจติใจก็มอียู่ ๑๐ ประการเช่นกนั คอื กถาวตัถ ุ

๑๐ ดงัทีไ่ดแ้สดงไวใ้นเบื้องตน้ ผูท้ีไ่ดเ้จริญคุณธรรมท ัง้ ๑๐ ประการน้ีแลว้ ผลทีจ่ะพงึ

หวงัไดก้็คอื มรรค ผล นิพพาน การหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิตามลาํดบั 

เพราะวา่ธรรมท ัง้ ๑๐ ประการน้ี เป็นเครื่องปลดเปลื้องพนัธนาการ ทีผู่กจติใหต้ดิอยู่ใน

ไตรภพ อยู่ในวฏัสงสาร อยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิไมม่ทีีส่ิ้นสุด  
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พนัธนาการทีผู่กสตัวโ์ลกใหอ้ยู่ในไตรภพเรียกวา่สงัโยชน ์แบ่งเป็น ๒ ส่วน คอื สงัโยชน์

เบื้องตํา่ และ สงัโยชนเ์บื้องสูง สงัโยชนเ์บื้องตํา่ ไดแ้ก่ ๑. สกักายทิฏฐ ิความเหน็วา่ รูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ คอื ขนัธ ์๕ เป็นตน ความจรงิแลว้ ขนัธ ์๕ คอื รูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ในสายตาของพระพทุธเจา้ผูต้รสัรูธ้รรม ผูม้ดีวงตาเหน็

ธรรมแลว้ จะเหน็วา่ขนัธ ์๕ น้ี ซึง่ประกอบดว้ย รูป คอื ร่างกาย เวทนา คอื ความรูส้กึ 

สุข ทกุข ์ ไม่สุข ไมท่กุข ์สญัญา คือ ความจาํ สงัขาร คอื ความคดิปรุง วิญญาณ คอื 

การรบัทราบ รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีม่าสมัผสักบั ตา หู จมกู ลิ้น กาย 

ปราศจากตวัตน ไมม่ตีวัตน เป็นธรรมชาต ิ คอื สภาวธรรม เกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป 

เหมอืนกบัลม กบัแดด เช่นร่างกายน้ีก็มาจาก ดิน น้ํา ลม ไฟ ส่วน เวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ ก็เปรียบเหมอืนกบัแสงไฟ ทีเ่กดิดบัๆๆ เหมอืนแสงหิง่หอ้ย ไมม่ตีวัตน

อยู่ในแสงไฟนัน้ แต่เพราะอวิชชา ความไมรู่ ้โมหะ ความหลง เขา้ไปครอบงาํจติก็เลยทาํ

ใหค้ดิวา่ขนัธ ์๕ เป็นตวัตน เหน็ร่างกายวา่เป็นเรา เป็นของๆเรา เหน็เวทนาวา่เป็นเรา เรา

สุข เราทกุข ์ 

ถา้ไดป้ฏบิตัธิรรมจนเกดิปญัญาขึ้นแลว้ ก็จะเขา้ใจวา่ขนัธ ์๕ เป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา 

เป็นสิง่ทีไ่ปบงัคบั ไปหา้มเขาไมไ่ด ้ เขาตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา อย่างร่างกายเมือ่เกดิ

แลว้ ก็มกีารเจริญเตบิโต เมือ่เจริญเตบิโตเต็มทีแ่ลว้ก็มกีารเสือ่ม มกีารชรา มกีารเจ็บไข ้

ไดป่้วย และในทีสุ่ดก็ตอ้งมกีารตาย แตกสลายไป น่ีคอืลกัษณะของขนัธ ์ ๕ เป็น

สภาวธรรม เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ไม่มตีวัตน ทีเ่ป็นทกุขก์็เพราะความหลงทาํใหไ้ป

ยดึไปตดิกบัขนัธ ์๕ น้ี และก็อยากใหข้นัธ ์๕ น้ี เป็นไปตามความตอ้งการของใจ ถา้ไม่

เป็นไปตามความตอ้งการก็เกดิความทกุขใ์จ เช่นอยากจะใหร่้างกายน้ีอยู่ไปนานๆ ไมแ่ก่ 

ไมเ่จ็บ ไมต่าย เมือ่ไม่เป็นเช่นนัน้ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา อยากจะมแีต่สุขเวทนา ไมม่ี

ทกุขเวทนา เมือ่ไม่เป็นดงัทีใ่จปรารถนาก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา  

แต่ถา้ไดป้ฏบิตัธิรรม เจริญศีล สมาธิ ปญัญาแลว้ จะสามารถปลอ่ยวางสภาวธรรม

เหลา่น้ีได ้ถา้ปลอ่ยวางได ้ก็จะไมท่กุขก์บัสิง่เหลา่น้ี สิง่เหลา่น้ีจะเป็นอย่างไรกร็บัรูไ้ปตาม

สภาพความจริง คอืยอมรบัความจริง ภาษาชาวบา้นเรียกวา่ปลงอนิจจงั ยอมรบัความ
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จริง เมือ่ปลงแลว้ใจก็ไมท่กุข ์จะแก่ก็ไมท่กุข ์จะเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ไมท่กุข ์จะตายก็ไมท่กุข ์

เวลาเจ็บตรงนัน้ เจ็บตรงน้ีก็ไมท่กุข ์ จะปวดก็ปวดไป แยกกายออกจากใจ แยกใจออก

จากเวทนาได ้ ใจเป็นผูรู้ก้็รูไ้ป เวทนาจะเป็นอย่างไรก็ใหเ้ป็นไป ทีท่าํใจกนัไมไ่ดก้็เพราะ

กเิลสตวัจูจ้ี้จกุจกิวุน่วาย ไมย่อมรบัสภาพความจริง เวลารอ้นก็อยากใหเ้ยน็ เวลาหนาวก็

อยากใหอุ้่น ไมม่คีวามพอเลย มแีต่ความหวิ ความอยากอยู่เสมอ  

น่ีคอืตวัทีส่รา้งปญัหาใหก้บัใจ ถา้มศีีล มสีมาธิ มปีญัญาแลว้ ก็จะกาํจดัความจูจ้ี้จกุจกิ

ของกเิลสได ้ ทาํใหม้คีวามมกันอ้ยสนัโดษ ยนิดตีามมตีามเกดิ จะเป็นอย่างไรก็ยอมรบั

ตามสภาพความเป็นจริง แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่จะปลอ่ยวางจนขาดความรบัผดิชอบ 

สิง่ไหนทาํได ้ดูแลรกัษาได ้แกไ้ขได ้ก็ดูแลรกัษาแกไ้ขไป ไมป่ลอ่ยเลยเถดิ ไมใ่ช่วา่ พอ

เหน็วา่ทกุอย่างเป็นอนตัตา ก็วางอเุบกขา นํา้ก็ไมอ่าบ เสื้อผา้ก็ไมซ่กั อย่างน้ีไมใ่ช่

อเุบกขาแลว้ เป็นบา้มากกวา่ เพราะอเุบกขาคอืการทาํใจไมใ่หม้อีารมณ์ยนิดยีนิรา้ย แต่

ชวีติยงัตอ้งดาํเนินต่อไปดว้ยปญัญา ดว้ยเหตดุว้ยผล ร่างกายสกปรกก็ตอ้งอาบนํา้ ให ้

สะอาด ไมใ่หเ้หมน็ ผมยาว หนวดยาว ก็ตอ้งตดัตอ้งโกนออกไป เสื้อผา้ทีข่าดก็ตอ้ง

ซ่อมแซม ถา้ซ่อมไดป้ะได ้ก็ซ่อมไปปะไป แต่ถา้สุดวสิยัก็ทิ้งไป เปลีย่นหาชดุใหมม่าใส่  

เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ตอ้งหาหยูกหายามารบัประทาน ยกเวน้ผูท้ีม่พีลงัจติสูงสามารถรกัษา

ร่างกายไดด้ว้ยพลงัจติ ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งหาหยูกหายาก็ได ้ เพราะโรคของร่างกายก็มอียู่ ๓ 

ชนิด คอื ๑. โรคที่รกัษาหรือไม่รกัษากห็าย ๒. โรคที่รกัษาจงึจะหาย ไม่รกัษากไ็ม่หาย 

๓. โรคที่รกัษาหรือไม่รกัษากไ็ม่หาย มีแตต่ายอย่างเดียว น่ีคอืโรค ๓ ชนิดของร่างกาย 

ซึง่จะตอ้งเกดิขึ้นกบัทกุๆคน ไมช่า้ก็เร็ว ผูม้พีลงัจติแลว้ย่อมไมว่ติกกงัวลกบัโรคเหลา่น้ี 

เพราะมอีเุบกขา ยอมรบัตามสภาพความเป็นจริง มปีญัญา เหน็แลว้วา่ร่างกายน้ีเกดิขึ้น

แลว้ ในทีสุ่ดไมว่า่จะมหีมอดขีนาดไหน ไมว่า่จะมโีรงพยาบาลดขีนาดไหน ไมว่า่จะมยีา

รกัษาโรคดขีนาดไหน ก็จะไมส่ามารถรกัษาร่างกายน้ีได ้ ในทีสุ่ดก็ตอ้งคนืสู่สภาพเดมิ 

คอื ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เป็นความจริงทีผู่ม้ปีญัญาเท่านัน้ จะเขา้ใจและปลอ่ยวางได ้ 

สกักายทิฏฐจิงึเป็นเครื่องพนัธนาการทีผู่กสตัวท์ ัง้หลายตดิอยู่ในกามภพ รูปภพ และ 

อรูปภพ จนกวา่จะมปีญัญาจงึจะตดัไดเ้พราะปญัญาคอืธมัโมปทีโป แสงสวา่งแหง่ธรรม 
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ธรรมจกัษุ ดวงตาเหน็ธรรม เมือ่มดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ ก็จะละสงัโยชนท์ี ่ ๒ และที ่ ๓ 

ไดด้ว้ย คอื วิจกิิจฉา ความลงัเลสงสยั สงสยัวา่ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ มจีริง

หรือไม ่ ความสงสยัน้ีจะหมดไปในผูท้ีไ่ดบ้รรลธุรรม เหน็ธรรมแลว้ และ สลีพัพตปรา

มาส การลูบคลาํศีล ถอืม ัน่ศีลพรต โดยสกัวา่ทาํตามๆกนัไปอย่างงมงาย เหน็วา่จะ

บริสุทธิ์หลดุพน้ไดเ้พยีงดว้ยศีลและวตัร บางท่านทีถ่อืศีลในวนัน้ีอาจจะไมม่ ัน่ใจวา่ศีลที่

รกัษาจะเป็นคุณเป็นประโยชนห์รือไม ่ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้า่ สเีลน สคุติงยนั

ติ ผูมี้ศีลย่อมไปสูส่คุติ ไปสูส่วรรค ์ สาํหรบัผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรมแลว้จะเหน็ไดอ้ยา่ง

ชดัเจนวา่ศีลเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ต่อผูท้ีป่รารถนาสุคตภิพ คอืภพของมนุษย ์ เทพ 

พรหม และ พระอริยบคุคลท ัง้หลาย จะตอ้งมศีีล ๕ เป็นอย่างนอ้ย ผูต้ดัสงัโยชนท์ ัง้ ๓ 

น้ีได ้ คอื พระโสดาบนั ซึง่จะมภีพชาตเิหลอือยู่เพยีง ๗ ชาต ิ คอืถา้ยงัไมไ่ดบ้รรลพุระ

อรหนัตใ์นชาตน้ีิ เมือ่ตายไปแลว้ก็จะกลบัมาเกดิอกีไมเ่กนิ ๗ ชาต ิจะเกดิแต่ในสุคตภิพ 

จะไมไ่ปเกดิในอบายอกีต่อไป  

ถา้ปฏบิตัต่ิอไปก็ตอ้งตดัสงัโยชนท์ี ่๔ คอื ราคะ และ สงัโยชนท์ี ่๕ คอืปฏิฆะ ราคะคอื

ความกาํหนดัยนิดใีนกาม ยนิดใีนหญงิในชาย ยนิดมีคีวามสุขกบับคุคลนัน้ๆ เรียกวา่

กามราคะ ส่วนปฏฆิะคอืความยนิรา้ย ความหงดุหงดิใจ คนทีร่กักนัอยู่ไปนานๆ บางทกี็

เกดิการทะเลาะเบาะแวง้กนั เกดิการขดัใจกนัขึ้นมา ก็เกดิปฏฆิะ ความหงดุหงดิใจกบั

บคุคลนัน้ขึ้นมา สงัโยชนท์ ัง้สองประการน้ีจะตอ้งตดัดว้ยการพจิารณาดูสภาพความไม่

สวยงามของร่างกาย เรียกวา่ อสภุ ใหเ้หน็วา่ร่างกายน้ี เป็นปฏิกูล สกปรก เพราะมสีิง่

สกปรกต่างๆถูกขบัออกมาจากร่างกาย มเีหงือ่ มอีะไรต่างๆ ขบัถ่ายออกมาจากร่างกาย 

มคีวามไมส่วยงามภายใตผ้วิหนงั  

คนเราสวยแค่ผวิหนงัเท่านัน้ ถา้มองทะลผุวิหนงัเขา้ไปแลว้ ก็จะเหน็วา่มแีต่สภาพทีไ่ม่

สวยงามเลย มอีวยัวะต่างๆ ต ัง้แต่หนงั เน้ือ เอน็เขา้ไป มโีครงกระดูก ปอด หวัใจ ตบั 

ลาํไส ้เป็นตน้ อวยัวะเหลา่น้ีเป็นสิง่ทีไ่มส่วยงาม มผีวิหนงัปกปิดหุม้ห่ออยู่ เลยทาํใหม้อง

ไมเ่หน็ เมือ่มองไม่เหน็ก็เลยเกดิความยนิดคีวามชอบขึ้นมา แต่ถา้ไดพ้จิารณาดว้ย

ปญัญาอยู่เรื่อยๆแลว้ ต่อไปปญัญาก็จะมองทะลเุขา้ไปใตผ้วิหนงัเลย เป็นเหมอืนแสง
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เอก็ซเรย ์ทีส่ามารถมองเหน็สิง่ทีซ่่อนอยู่ภายใตผ้วิหนงัได ้ถา้เหน็แลว้ก็จะระงบัดบัความ

ยนิดใีนร่างกายได ้ ระงบัความยนิดใีนหญงิในชายได ้ เมือ่ระงบัไดแ้ลว้ก็จะปลอ่ยวางท ัง้

หญงิท ัง้ชาย คอืจะไมม่คีวามยนิด ี เมือ่ไม่มคีวามยนิด ีก็จะไมม่คีวามยนิรา้ย ไมม่คีวาม

หงดุหงดิ เพราะไดป้ลอ่ยวางร่างกายแลว้ดว้ยปญัญา  

ถา้ทาํใหร้าคะ และ ปฏิฆะ เบาบางลงไปได ้ ก็จะบรรลเุป็นพระอริยบคุคลข ัน้ที ่ ๒ คอื 

พระสกทิาคามี ซึง่จะมภีพชาตเิหลอือยู่เพยีงชาตเิดยีว คอืจะกลบัมาเกดิในกามภพน้ีอกี

เพยีงชาตเิดยีวเท่านัน้เอง ถา้ในชาตน้ีิยงัไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ แต่ถา้ปฏบิตัต่ิอไป

จนตดัราคะกบัปฏฆิะไดอ้ย่างเดด็ขาด ก็จะบรรลเุป็นพระอริยบคุคลข ัน้ที ่ ๓ คอื พระ

อนาคาม ีซึง่จะไมก่ลบัมาเกดิในกามภพอกีต่อไป จะไมก่ลบัมาเกดิเป็นเทวดา เป็นมนุษย ์

แต่จะไปเกดิบนพรหมโลกชัน้ สทุธาวาส พรหม ๕ ช ัน้ทีสู่งสุดในรูปาวจร ไดแ้ก่ ๑. อวิ

หา ๒. อตปัปา ๓. สทุสัสา ๔. สทุสัส ี๕. อกนิฏฐา แลว้ก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัตต่์อไป  

สงัโยชนเ์ครื่องพนัธนาการทีพ่ระอนาคามยีงัตอ้งตดัมอียู่ ๕ เป็นสงัโยชนเ์บื้องสูง คอื รูป

ราคะ ความยนิดใีนรูปฌาน อรูปราคะ ความยนิดใีนอรูปฌาน มานะ ความถอืตวั อทุธจั

จะ ความฟุ้ งซ่าน และ อวิชชา ความไมรู่จ้ริง ความมดืบอด ความหลง เป็นหนา้ทีข่อง

พระอนาคามทีีต่อ้งเจริญธรรมหรือปญัญาข ัน้ต่อไป เรียกวา่ อรหตัตมรรค ธรรมข ัน้น้ีจะ

ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัร่างกายแลว้ เพราะท่านไดพ้จิารณาร่างกายอย่างถีถ่ว้นจนเขา้ใจแลว้วา่

เป็นอนิจจงั เป็นทกุข ์ เป็นอนตัตา เป็นอสุภ เป็นปฏกูิล ไม่สงสยัในเรื่องของร่างกายอกี

ต่อไป แต่ธรรมทีท่่านตอ้งพจิารณาคอืนามขนัธท์ ัง้สีไ่ดแ้ก่ เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ และ อารมณ์ในจติ ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงั เป็นทกุข ์ เป็นอนตัตา 

เมือ่พจิารณาเหน็โดยถ่องแทแ้ลว้ ก็จะปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ก็จะบรรลเุป็นพระ

อรหนัต ์เป็นผูท้ีห่ลดุพน้จากเครื่องพนัธนาการท ัง้ ๑๐ ประการ สงัโยชนท์ ัง้ ๑๐ ประการ

น้ีก็จะถูกตดัขาดหมด เมือ่ตดัออกไปจากจติ ก็จะไมม่เีครื่องโยง เครื่องผูกใหจ้ติกลบัมา

เกดิในไตรภพน้ีอกีต่อไป คอืไมก่ลบัมาเกิดในกามภพ รูปภพ อรูปภพ เป็นผูห้ลดุพน้

แลว้ เรียกวา่วมิตุต ิหลดุพน้จากสงัสารวฏัการเวยีนวา่ยตายเกดิ  
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ผูท้ีห่ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ เปรียบเหมอืนกบัผูท้ีไ่ดถู้กปลดปลอ่ยออกจาก

ตะราง เวลาอยู่ในคุกในตะรางจะอยู่ในขอบเขตทีจ่าํกดั แต่เมือ่ถูกปลอ่ยออกมาจากคุก

แลว้ก็สามารถไปไหนมาไหนได ้ ความสุขทีอ่ยู่นอกคุกนัน้ย่อมมมีากกวา่ความสุขทีอ่ยู่ใน

คุกฉนัใด ความสุขของผูท้ีห่ลดุพน้แลว้ ย่อมมมีากกวา่ความสุขของผูท้ีย่งัเวยีนวา่ยตาย

เกดิ ความสุขของผูท้ีห่ลดุพน้วเิศษตรงทีว่า่ ไมม่คีวามทกุขเ์หลอือยู่เลยแมแ้ต่นิดเดยีว 

เป็นความสุขลว้นๆ ทีเ่รียกวา่ นิพพานนัง ปรมงัสขุงั เป็นความสุขอนัเลศิทีสุ่ดของ

ความสุขท ัง้หลาย ผูท้ีห่ลดุพน้แลว้ย่อมมวิีมตุติญาณทศันะ ย่อมมคีวามรูค้วามเหน็วา่

การหลดุพน้นัน้เป็นอย่างไร เปรียบเหมอืนกบัผูท้ีเ่ดนิทางไปถงึจดุหมายปลายทางแลว้ 

ย่อมรูว้า่จดุหมายปลายทางนัน้เป็นอย่างไร อย่างเวลาทีท่่านไดเ้ดนิทางมาถงึวดัญาณฯ 

เป็นครัง้แรก ท่านย่อมเหน็สิง่ต่างๆในวดัญาณน้ี ซึง่เป็นความรูค้วามเหน็ทีไ่มเ่คยมมีา

ก่อน เมือ่ก่อนน้ีท่านยงัไมไ่ดม้าท่านยงัไมส่ามารถพูดไดว้า่วดัน้ีเป็นอย่างไร มอีะไรบา้ง 

แต่หลงัจากทีท่่านไดม้าถงึวดัน้ีแลว้ย่อมเหน็สิง่ต่างๆในวดัน้ี ย่อมรูว้า่วดัน้ีมอีะไรบา้งฉนั

ใด ผูท้ีป่ฏบิตัธิรรมจนกระท ัง่บรรลถุงึวมิตุตหิลดุพน้แลว้ ย่อมมวีมิตุตญิาณทศันะคอื

ความรูค้วามเหน็ในการหลดุพน้ ย่อมรูว้า่การหลดุพน้นัน้เป็นอย่างไร และสามารถเอามา

เผยแผ่ เอามาส ัง่สอนใหผู้ท้ีย่งัไมรู่ ้ไมเ่หน็ ไดรู้ต้ามได ้ 

ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดก้ระทาํกนั หลงัจากทีท่่านไดเ้จริญธรรม

คอื ความมกันอ้ย ความสนัโดษ ความสงบสงดัวเิวก ความไมค่ลกุคล ีความเพยีร ศีล 

สมาธิ และปญัญา จนบรรลวุมิตุต ิและวมิตุตญิาณทศันะ เป็นผูส้ิ้นกเิลส เป็นผูห้ลดุพน้

จากความทกุขท์ ัง้หลายแลว้ ท่านจงึไดส้ละเวลาทีม่เีหลอือยู่มาส ัง่มาสอนพวกเราใหไ้ดย้นิ

ไดฟ้งัเรื่องราวเหลา่น้ี ผูท้ีม่คีวามฉลาดเมือ่ฟงัแลว้ย่อมเกดิศรทัธา เพราะสิง่ต่างๆทีพ่ระ

บรมศาสดาไดท้รงแสดงไว ้เป็นความจริง เป็นเหตเุป็นผล สามารถพสูิจนไ์ด ้แต่ถา้เป็นผู ้

ทีม่คีวามมดืบอด มอีวชิชา ความหลงครอบงาํอยู่ ก็จะไมส่ามารถรบัธรรมน้ีได ้ ไมเ่ขา้ใจ 

และจะปฏเิสธธรรม หาวา่ธรรมถูกแต่งขึ้นมาเพือ่หลอกใหท้าํความดไีปเฉยๆ ไม่มผีล

อะไรตามมาเลย ชาวพทุธผูม้จีติศรทัธาจงึควรนอ้มจตินอ้มใจเขา้หาพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้อยู่เสมอๆ นอ้มเอาธรรมเขา้ใส่ใจ ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ดว้ย

การศึกษาจากหนงัสอื ดว้ยการสนทนาธรรม เพือ่ศรทัธา ความเชื่อ วิริยะ ความ



21 
 

พากเพยีร ฉนัทะ ความอยากจะปฏบิตัธิรรมตามพระพทุธเจา้ ขนัติ ความอดทน ปญัญา 

ความรูแ้จง้เหน็จริง เมือ่ไดป้ฏบิตัแิลว้ผลต่างๆ ทีพ่งึจะไดร้บัจะค่อยๆปรากฏขึ้นมา

ตามลาํดบัแห่งความเพยีร จะรูจ้ริงเหน็จริง จะไมส่งสยัในสิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน และจะเป็นผูท้ีจ่ะช่วยเผยแผ่พระธรรมคาํสอนใหแ้ก่ผูอ้ืน่ในโอกาสต่อไป การแสดง

เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๗๘ 

พระปฐมเทศนา 
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 

วนัน้ีเป็นวนัครบรอบวนัเกดิของพระพทุธศาสนา คอืวนัน้ีเมือ่ ๒๕๘๙ ปีมาแลว้ เป็นครัง้

แรกทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงประกาศพระศาสนา พระธรรมคาํสอนใหแ้ก่สตัวโ์ลก เป็นการ

บอกใหรู้ว้า่เดีย๋วน้ีมพีระพทุธเจา้ไดม้าตรสัรูใ้นโลกน้ีแลว้ และจะทาํการเผยแผ่พระธรรม

คาํสอนใหแ้ก่สตัวโ์ลกท ัง้หลาย ผูท้ีย่งัตกอยู่ในหว้งของความทกุข ์ ความเวยีนวา่ยตาย

เกดิทีไ่มม่สีิ้นสุด จะไดม้หีนทางหลดุพน้จากสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยัเหลา่น้ีเสยี ตราบใดยงั

ไมม่พีระพทุธเจา้มาตรสัรูแ้ละประกาศพระธรรมคาํสอนใหก้บัสตัวโ์ลกแลว้ สตัวโ์ลกก็ยงั

จะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในไตรภพ คอื กามภพ รูปภพ อรูปภพ ขึ้นๆลงๆอย่างไม่มี

ทีส่ิ้นสุด เมือ่เกดิแลว้ก็ตอ้งมกีารแก่ มกีารเจ็บ มกีารตาย มกีารพลดัพรากจากของรกั

ของเจริญใจ มกีารประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนาท ัง้หลาย ซึง่พระบรมศาสดาทรงชี้วา่เป็น

ความทกุข ์ 

ความทกุขเ์หลา่น้ีเป็นสิง่ทีส่ามารถหลกีเลีย่งได ้ หลบหลกีได ้ ดบัมนัไดถ้า้รูเ้หตขุองความ

ทกุขว์า่เกดิจากอะไร ในพระปฐมเทศนา คอื พระธมัมจกักปัปวตัตนสูตร ทีพ่ระบรม

ศาสดาไดท้รงแสดงโปรดปญัจวคัคีย ์ท ัง้ ๕ คอื โกณฑญัญะ วปัปะ ภทัทิยะ มหานาม 

อสัสชิ เน้ือหาสาระของพระสูตรน้ี คอื พระอริยสจั ๔ เป็นสจัธรรมทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รง

ตรสัรู ้เกี่ยวกบัเรื่องทกุข ์ตน้เหตขุองทกุข ์การดบัทกุข ์และวธิีดบัทกุข ์เป็นความรูท้ีไ่มม่ี

ใครในโลกน้ีรูม้าก่อน เป็นวสิยัของพระพทุธเจา้เท่านัน้ทีจ่ะสามารถตรสัรูเ้ขา้ถงึความจริง

ท ัง้ ๔ ประการน้ี เมือ่ไดท้รงตรสัรูพ้ระอรยิสจั ๔แลว้ พระพทุธองคจ์งึนาํมาส ัง่สอนแก่

ผูอ้ืน่ต่อไป  

พวกเรายงัไมรู่จ้กัพระอริยสจั ๔ ยงัมคีวามหลงอยู่ ยงัเหน็ผดิเป็นชอบอยู่ เหน็วา่ตน้เหตุ

ของความทกุขเ์ป็นความสุข อะไรคอืตน้เหตขุองความทกุข ์ พระบรมศาสดาทรงแสดงวา่
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ตน้เหตขุองความทกุขก์็คอืความอยากท ัง้หลาย ความโลภ ความโกรธ ความหลง เมือ่

เกดิขึ้นในจติแลว้จะสรา้งความทกุขใ์หเ้กดิขึ้นมา ทาํใหจ้ติรอ้นรนกระวนกระวาย กนิ

ไมไ่ดน้อนไมห่ลบั อยู่ไมสุ่ข และเมือ่เกดิความทกุขแ์ลว้ ก็พยายามไปหาวธิีแก ้ ก็แกไ้ม่

ถูกอกี คอืแทนทีจ่ะเอานํา้มาดบัไฟในใจ กลบัเอาฟืนเตมิเขา้ไปในกองเพลงิ ทาํใหไ้ฟของ

ความทกุขใ์นจติโหมลกุแรงขึ้นไปอกี แทนทีจ่ะลดละความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ความอยากท ัง้หลาย กลบัไปเพิม่ความโลภ ความโกรธ ความหลงขึ้นอกี เลยยิง่ทาํใหเ้กิด

ความทกุขข์ึ้นมาอกีมากมายก่ายกองเลยทเีดยีว  

สงัเกตดูเวลาเกดิความโลภเกดิความอยาก แทนทีจ่ะระงบัความโลภนัน้ดว้ยการใชเ้หตใุช ้

ผลวา่ เอาไปทาํไมของเหลา่น้ี ไมพ่อใชห้รืออย่างไร ไมม่สีิง่เหลา่น้ีจะตายหรือเปลา่ น่ีคอื

วธิีดบัความโลภ ตอ้งใชเ้หตผุลเขา้มาระงบั เหน็อะไรก็อยากจะได ้ อยากจะม ี อยากจะ

เป็นกบัเขา ท ัง้ๆทีเ่มือ่ไดม้าแลว้ มแีลว้ เป็นแลว้ ก็ไมไ่ดท้าํใหค้วามทกุขห์มดไป กลบั

เพิม่ความทกุขข์ึ้นมา เพราะความไมอ่ิม่ ไมพ่อนัน่เอง ตอ้งถามตวัเองวา่สิง่ทีอ่ยากจะได ้

สิง่ทีอ่ยากจะเป็นนัน้ ถา้ไมไ่ด ้ไมม่ ีจะตายหรือเปลา่ ถา้ไมต่ายก็แสดงวา่ไมจ่าํเป็น ถา้ไม่

จาํเป็นก็ไมต่อ้งเอา  

ถา้ไมเ่อาแลว้ก็จะดบัความโลภได ้ ดบัความอยากได ้ ดบัความทกุขไ์ด ้ แต่ถา้เอามาแลว้ 

ต่อไปก็จะเกดิความอยากขึ้นมาอกี เช่นวนัน้ีไดเ้งนิมา ๑๐๐๐๐ บาท พรุ่งน้ีก็อยากจะได ้

เพิม่ขึ้นอกี ความอยากน้ีจะต่อเตมิไปเรื่อยๆจะไมท่าํใหห้ยุดกบัที ่ จะเป็นเหมอืนกบัการ

วิง่ตะครุบเงา วิง่เท่าไรก็จะไมท่นัเงา เพราะเงาจะตอ้งอยู่ขา้งหนา้เสมอ ฉนัใด ความอยาก

ต่างๆ ก็เหมอืนกนั อยากมคีวามรํา่รวยเพิม่ขึ้น มเีงนิทองขนาดน้ีแลว้ก็ยงัไมพ่อ อยากจะ

มมีากขึ้นไป มตีาํแหน่งต่างๆทีม่อียู่ตอนน้ี ก็ไมพ่ออยากจะมสูีงขึ้นไปอกี แต่หารูไ้มว่า่

เมือ่ไดม้าแลว้ แทนทีจ่ะมคีวามสุขเพิม่ขึ้น กลบัมคีวามทกุขเ์พิม่ขึ้นไปอกี เพราะอยากจะ

ไดม้ากขึ้นไปอกีนัน่เอง ไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

แต่ถา้ตดัความอยากไดแ้ลว้ ใจจะสบาย ใจจะเยน็ ใจจะสงบ เพราะรูจ้กัคาํวา่ พอ คาํวา่ 

พอ เป็นคาํทีป่ระเสริฐทีสุ่ด เมือ่พอแลว้ก็จะมคีวามสุข ถา้ยงัไมพ่อ ก็ยงัจะตอ้งหาไป

เรื่อยๆจนกระท ัง่วนัตาย เมือ่ตายไปแลว้ก็ตอ้งไปเกดิใหม ่ แลว้ก็ไปหาใหม ่ น่ีคอืความ
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จริงของสมทุยั ตน้เหตขุองความทกุข ์ ทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรูเ้หน็ ดว้ยพระ

สตปิญัญา ใชเ้หตผุล ถา้ไมจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีก็ไมเ่อา ถา้ไมม่แีลว้ไมต่ายก็ไมเ่อา น่ี

คอืวธิีการดบัทกุข ์ พระพทุธองคต์รสัวา่ มรรค คอืวธิีดบัทกุข ์ จะดบัทกุขไ์ดจ้ะตอ้งใช ้

ปญัญา เพราะวา่ทกุขเ์กดิจากความหลง ความหลงทาํใหเ้กดิความอยาก หลงวา่มแีลว้จะ

ด ี หลงวา่มแีลว้จะสุข คดิวา่มแีลว้จะอิม่จะมคีวามพอ แต่ทีไ่หนได ้ ยิง่มมีากเท่าไร ยิง่

อยากจะมมีากขึ้นเท่านัน้ น่ีคอืความหลง  

พระพทุธองคจ์งึใชป้ญัญา ใชเ้หตใุชผ้ล ถา้มคีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพีก็เอา เช่นถา้ไม่

รบัประทานอาหารก็จะตาย ก็ตอ้งรบัประทานอาหารกนั เสื้อผา้เครื่องนุ่งห่มก็ตอ้งมนุ่ีงมี

ห่ม แต่มเีท่าทีจ่าํเป็น พอสมควรก็พอ ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ ใจจะไมม่คีวามทกุข ์ ใจจะมี

ความสงบ ใจจะมคีวามสุข วนัๆหน่ึงไมต่อ้งไปเหน่ือยยากกบัอะไรใหม้ากจนเกนิควร ไม่

ตอ้งไปเหน่ือยทาํมาหากนิจนเกนิความจาํเป็น แลว้เอาเงนิทองทีห่าไดม้าดว้ยความ

เหน่ือยยาก ไปใชโ้ดยทีไ่มเ่กดิประโยชนอ์ะไร คอืเอาไปใชต้ามความอยาก เช่นเอาไปซื้อ

ขา้วซื้อของทีไ่มจ่าํเป็น เอาไปเทีย่วเตร่ เหมอืนกบัเอาเงนิไปถมเหว ถมเท่าไรก็ไมเ่ต็ม 

เพราะเหวมนัลกึมากฉนัใด เงนิทองทีเ่อาไปใชส้นองความอยาก ก็ไมท่าํใหค้วามอยาก

หมดไป มแีต่จะเพิม่ความอยากใหม้มีากยิง่ๆขึ้นไป  

จงึตอ้งใชเ้หต ุใชผ้ล ใชป้ญัญา ปญัญาเป็นเครื่องดบัความทกุขไ์ด ้เพราะปญัญาเป็นเหตุ

ทีจ่ะไปดบัความหลง แต่ก่อนทีจ่ะมปีญัญาได ้จติจะตอ้งสงบก่อน ตอ้งมสีมาธิก่อน การ

ทีจ่ะมสีมาธิได ้ จะตอ้งมศีีลก่อน ถา้ยงัไมม่ศีีล จะมแีต่ความวุน่วายใจ เพราะเวลาไปทาํ

ผดิศีลผดิธรรมแลว้ จติจะมคีวามกงัวล มคีวามวติก มคีวามเดอืดรอ้นใจ ทาํความสงบ

ไดย้าก ทาํจติใหส้งบตัง้ม ัน่ไดย้าก จงึตอ้งมศีีลก่อน และการทีจ่ะรกัษาศีลได ้ ก็ตอ้งมี

ทาน การใหก่้อน คนทีท่าํบญุใหท้านเป็นคนมเีมตตา เป็นคนทีม่องมนุษยร่์วมโลกเป็น

เพือ่นกนั เป็นเพือ่นเกดิ แก่ เจ็บ ตาย เป็นพี ่ เป็นนอ้งกนั ถา้มคีวามเมตตาแลว้ ก็จะมี

การใหก้นั จะไมค่ดิเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ จะไมก่ลา้ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิ

ประเวณี โกหกหลอกลวง เพราะรูว้า่จะสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่  
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น่ีคอืทางทีจ่ะนาํพาไปสู่ปญัญา ความรู ้ ความฉลาด ทีจ่ะนาํไปสู่การดบัทกุข ์ เรียกวา่

มรรค เป็นอริยสจัขอ้ที ่ ๔ ถา้มมีรรคครบบริบูรณ์แลว้ก็จะสามารถระงบัดบัความทกุข ์

ต่างๆได ้การดบัทกุขก์็คอือริยสจัขอ้ที ่๓ อริยสจั ๔ ทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงไว ้คอื 

ทกุข ์ สมทุยั นิโรธ มรรค อริยสจัทีต่อ้งเจริญใหม้ากๆ ก็คอืมรรคนัน่เอง เพราะมรรค

เปรียบเหมอืนกบันํา้ดบัไฟ เวลาไฟไหมบ้า้น สิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดบัไฟคอือะไร ก็คอืนํา้ 

จะตอ้งรีบโทรศพัทไ์ปเรียกรถดบัเพลงิ ช่วยกนัขนนํา้มาดบัไฟฉนัใด ถา้ตอ้งการทีจ่ะดบั

ความทกุขใ์นใจ ตอ้งการจะมคีวามสุขใจ ก็ตอ้งมนีํา้ดบัไฟในใจ นํา้ดบัไฟน้ีก็คอืธรรม 

เรียกวา่มรรคนัน่เอง มรรค เมือ่สรุปลงแลว้ก็คอื การทาํบญุใหท้าน การรกัษาศีล การ

เจริญจติตภาวนา นัง่สมาธิและเจริญปญัญา ถา้ปฏบิตัธิรรมเหลา่น้ีอย่างต่อเน่ืองแลว้ จติ

จะค่อยๆสงบ จะค่อยๆเยน็ ความทกุขต่์างๆทีม่อียู่ในจติ ทีเ่กดิจากความอยาก ความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะค่อยๆหมดไป เพราะนํา้แหง่ธรรมค่อยๆชาํระความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ความอยาก ใหส้ลายออกไปจากจติจากใจ  

น่ีคอืพระปฐมเทศนา พระธรรมคาํสอนครัง้แรกทีพ่ระพทุธองคท์รงประกาศส ัง่สอน

แก่ปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ หลงัจากการแสดงธรรม หน่ึงในปญัจวคัคยี ์คอื โกณฑญัญะ ก็ได ้

บรรลธุรรม มดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา บรรลเุป็นพระอริยบคุคลเบื้องตน้ คอื พระ

โสดาบนั ในวนันัน้พระรตันตรยั คอื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ก็ปรากฏครบองค์

ขึ้นมาเป็นครัง้แรก มพีระพทุธเจา้ทรงแสดงพระธรรม มผูีฟ้งัธรรมไดบ้รรลเุป็นเป็นพระ

อริยสงฆ ์ องคแ์รกขึ้นมา พระพทุธศาสนาจงึปรากฏขึ้นมาในวนันัน้ พระศาสนากไ็ด ้

เจริญรุ่งเรืองมาโดยลาํดบัจนถงึปจัจบุนัน้ี มอีายุครบ ๒๕๘๙ ปี เพราะความศรทัธาของ

พทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย ทีน่อ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระบรมศาสดามาศึกษา และ

ประพฤตปิฏบิตัจินบรรลเุหน็ธรรมขึ้นมา หลงัจากนัน้ก็นาํเอามาเผยแผ่ส ัง่สอนถ่ายทอด

กนัต่อไปเรื่อยๆจนกระท ัง่ถงึปจัจบุนัน้ี ศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปไดก้็ตอ้งขึ้นอยูก่บั

พทุธศาสนิกชนทกุๆคน ทีจ่ะขวนขวายศึกษา รํา่เรียนและนาํเอาไปประพฤตปิฏบิตัจิน

บรรลเุหน็ธรรม แลว้จงึค่อยเอาไปเผยแผ่ใหผู้อ้ืน่ต่อไป  
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ในวนัอนัสาํคญัอย่างยิง่คอืวนัน้ี พทุธศาสนิกชนจงึไดม้าบูชาพระคุณของพระพทุธ พระ

ธรรม และ พระสงฆ ์ดว้ย อามิสบูชา และ ปฏิบตัิบูชา อามสิบูชาคอืการบูชาดว้ยเครื่อง

สกัการะ เช่นดอกไมธู้ปเทยีน ส่วนการปฏบิตับูิชาคอืการประพฤตติน ใหอ้ยู่ตามทาํนอง

คลองธรรม ตามหลกัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ในการบูชาท ัง้ ๒ น้ี พระพทุธ

องคท์รงยกย่องวา่การปฏบิตัิบูชาคอืการบูชาทีแ่ทจ้ริง ผูใ้ดประพฤติปฏิบตัธิรรมสมควร

แกพ่ระธรรมคาํสอน ผูน้ั้นแลคือผูบู้ชาเราตถาคต น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รงปรารถนา

จากพทุธศาสนิกชน ทรงประกาศพระศาสนาเพือ่ประโยชนข์องพทุธศาสนิกชนโดยตรง 

พระพทุธองคไ์มไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการส ัง่สอนพระธรรมคาํสอนของท่านเลย  

เพราะวา่จติของพระพทุธองคน์ัน้สะอาดหมดจดแลว้ บริบูรณ์ดว้ยบญุและกศุลท ัง้หลาย

แลว้ เปรียบเหมอืนกบันํา้ทีเ่ต็มแกว้แลว้ จะเทนํา้อะไรลงไปอกีก็จะลน้ออกมาฉนัใด การ

ทีพ่ระพทุธองคไ์ดส้ละเวลาประกาศพระธรรมคาํสอนใหแ้ก่พทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย ก็

เพือ่ประโยชนข์องพทุธศาสนิกชนนัน่เอง เพราะความกรุณา ความสงสาร ทีเ่หน็พวกเราผู ้

ทีย่งัหลงอยู่ในกองเพลงิแลว้หาทางออกไมไ่ด ้ ส่วนพระพทุธองคท์รงเป็นผูท้ีไ่ดห้ลดุออก

จากกองเพลงิแลว้ จงึอตุส่าหก์ระโดดเขา้มาในกองเพลงิเพือ่ฉุดพวกเราใหอ้อกจากกอง

เพลงิ วธิีทีจ่ะออกไดก้็คอืตอ้งเดนิตามพระธรรมคาํสอน พระพทุธองคไ์มส่ามารถอุม้เรา

ออกมาได ้ เราจะตอ้งเดนิออกมาเอง คอืตอ้งเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอน เมือ่

เชื่อแลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตั ิ 

การสนองตอบพระคุณของพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆท์ีไ่ดอ้ทุศิเวลาอบรมส ัง่สอน

พวกเรา จงึตอ้งกระทาํดว้ยการปฏบิตับูิชา ทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ละการกระทาํ

บาปท ัง้ปวง ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลงใหอ้อก

จากจติจากใจ ทกุครัง้เวลาเกดิความโลภก็ใหม้สีต ิ ใหบ้อกวา่โลภไมไ่ดน้ะ โลภแลว้จะ

ทกุขข์ึ้นไปใหญ่ เวลาเกดิความโกรธก็เช่นกนั บอกวา่ตอ้งหยุดความโกรธน้ี เวลาเกดิ

ความหลง ตอ้งบอกตวัเราใหห้ยุดความหลงน้ี ถา้เตอืนสตติวัเองได ้ ต่อไปก็จะสามารถ

ระงบัดบัความโลภ ความโกรธ ความหลงได ้ เมือ่ทาํไดแ้ลว้ก็ถอืวา่ไดบู้ชาพระพทุธเจา้ 

พระธรรม พระสงฆอ์ย่างเต็มทีด่ว้ยการปฏบิตับูิชา เมือ่ไดบู้ชาอย่างน้ีแลว้ ความเป็นสริิ
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มงคลย่อมเกดิขึ้นกบัตน ดงัในพระบาลทีีแ่สดงไวว้า่ ปูชา จ ปูชนียานัง เอตมัมงัคล

มตุตมงั การไดบู้ชาบคุคลที่สมควรแกก่ารบูชา เป็นมงคลอย่างย่ิง ในวนัอดุมมงคลวนัน้ี 

จงึขอใหท้่านท ัง้หลายนอ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระบรมศาสดา มาประพฤตปิฏบิตัิ

กบัตวัของท่านเอง ท ัง้ทางกาย ทางวาจา และทางใจ แลว้ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง 

ความเป็นสริิมงคล ย่อมเป็นของท่านต่อไปอย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา 

ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๗๙ 

การอยู่จาํพรรษา 
๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 

วนัน้ีเป็นวนัแรม ๑ คํา่เดอืน ๘ เป็นวนัเขา้พรรษา การอยูจ่าํพรรษาเป็นพทุธบญัญตั ิคอื

เป็นคาํส ัง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงกาํหนด ใหพ้ระภกิษุทกุๆรูปทีเ่คยจาริกไปตามสถานที่

ต่างๆ เมือ่ถงึวนัแรม ๑ คํา่ เดอืน ๘ จนถงึวนัเพญ็ ๑๕ คํา่เดอืน ๑๑ จะตอ้งหยุดอยู่กบั

ทีต่ลอดเวลา ๓ เดอืน เน่ืองจากเป็นฤดูฝน เป็นเวลาทีช่าวนาชาวไร่ทาํการเพาะปลูกพชื

ต่างๆ เวลาพระสงฆจ์าริกไปไหนมาไหน กจ็ะเดนิผ่านไร่นา แลว้ไปเหยยีบยํา่ทาํลายพชืที่

ปลูกไว ้ ผูท้ีเ่ดอืดรอ้นก็เลยไปกราบทูลขออนุญาตจากพระพทุธเจา้ ใหท้รงกาํหนดหา้ม

ไมใ่หพ้ระภกิษุจาริกไปไหนตลอดระยะเวลา ๓ เดอืนในช่วงฤดูฝน การอยู่จาํพรรษาของ

พระภกิษุก็เลยเป็นธรรมเนียมปฏบิตักินัมาจนถงึปจัจบุนัน้ี  

พทุธศาสนิกชนชาวไทยมคีวามกระตอืรือรน้เกี่ยวกบัเทศกาลเขา้พรรษา และถอืเป็น

ธรรมเนียมทีจ่ะปฏบิตัธิรรม ทาํความดกีนั สุดแทแ้ต่ศรทัธาและสตปิญัญา เพราะการ

ประกอบคุณงามความด ี ทาํบญุทาํกศุล ละเวน้จากอบายมขุท ัง้หลายเป็นการเสริมสรา้ง

บญุบารม ี สรา้งความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง คนเราจะดจีะช ัว่ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัผูอ้ืน่ พระ

พทุธองคท์รงแสดงไว ้แต่ขึ้นอยู่กบัการกระทาํของเรา การกระทาํทางกาย ทางวาจา และ

ทางใจ เป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความเจริญก็ด ีความเสือ่มก็ด ีความสุขก็ด ีหรือความทกุขก์็

ด ีสิง่เหลา่น้ีเกดิจากการกระทาํของเรา คนอืน่อาจจะมส่ีวนในการกระตุน้ หรือเป็นชนวน

เหตใุหเ้ราไปทาํในสิง่ทีด่หีรือไมด่ ี แต่ถา้เราเป็นคนทีม่คีวามม ัน่คง แน่วแน่กบัคุณงาม

ความดแีลว้ ต่อใหใ้ครมาชวนเราไป หรือใครจะพูดกระทบกระท ัง่ หรือกระทาํอะไรทีจ่ะ

เป็นเหตใุหเ้ราไปทาํความไมด่ ี เราก็จะไมท่าํ เพราะวา่เรามคีวามศรทัธาในพระธรรมคาํ

สอนทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอน ไมว่า่จะเป็นเรื่องบาปบญุ คุณโทษ นรกหรือสวรรค ์

ลว้นเป็นเรื่องจริงท ัง้นัน้ เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นไดก้บัทกุๆคน ถา้ปรารถนาความสุขความเจรญิ
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ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่และเมือ่ตายไปแลว้ก็ไปสู่สวรรค ์ ไปสู่สุคตต่ิอไป ก็ตอ้งพยายาม

สรา้งแต่คุณงามความด ีทาํบญุทาํกศุล ละการกระทาํบาปท ัง้ปวง  

ในช่วงเขา้พรรษาจงึเป็นธรรมเนียมปฏบิตัขิองศรทัธาญาตโิยม สมณะชพีราหมณ์ จะต ัง้

จติอธิษฐานวา่จะปฏบิตัอิะไรเป็นพเิศษ บางท่านอาจจะขอยกเลกิการเสพสุรายาเมา

ตลอดเวลา ๓ เดอืน หรือเลกิสูบบหุรี่ เลกิเลน่การพนนั เลกิเทีย่วเตร่ บางท่านก็อาจจะ

ขอสมาทานรกัษาศีล ๕ ตลอดท ัง้พรรษา บางท่านก็อาจจะสมาทานศีล ๘ ศีลอโุบสถไป

ตลอดท ัง้พรรษา บางท่านก็ต ัง้จติอธิษฐานวา่จะทาํบญุใส่บาตรทกุๆวนั และวนัพระจะมา

วดัเพือ่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม และอยู่ปฏบิตัธิรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่สมาธิ เจริญ

วปิสัสนา เป็นการสรา้งบญุสรา้งกศุล สรา้งคุณงามความดใีหก้บัตน สรา้งคุณค่าใหก้บั

ตน คุณค่าของคนเราอยู่ทีคุ่ณธรรมทีม่อียูภ่ายในใจ  

มคีนถามวา่คนดเีป็นอย่างไร คนดกี็คอืคนทีม่ศีีลธรรมนัน่เอง ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไม่

สรา้งความทกุขค์วามเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ตัง้ม ัน่อยู่ในศีล ๕ คือ ละเวน้จากการฆ่าสตัว ์

ตดัชวีติ ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ละเวน้จากการพูด

ปดมดเทจ็ และละเวน้จากการเสพสุรายาเมา น่ีคอืคุณสมบตัขิองคนด ีถา้อยากเป็นคนด ี

เป็นคนทีม่คุีณค่า ก็ตอ้งพยายามปฏบิตัใิหอ้ยู่ในทาํนองคลองธรรม อย่างนอ้ยใหม้ศีีล ๕ 

และถา้ตอ้งการจะเป็นคนทีด่ยีิง่ขึ้นไปอกี ก็ตอ้งเจริญจติตภาวนา พฒันาจติใจใหสู้งขึ้น 

ตอ้งชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลงซึง่เป็นตน้เหตทุีท่าํใหค้นไมด่ ี 

คนไมด่กี็เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลงน่ีแหละ ทีจ่ะทาํใหค้นไมด่ ี เช่นเวลามี

ความโลภ อยากจะไดอ้ะไรมากๆ แต่ไมส่ามารถหามาไดด้ว้ยความสุจริต ก็ตอ้งไปลกั ไป

ขโมย ไปคด ไปโกง เมือ่ทาํไปแลว้ก็กลายเป็นคนไมด่ไีป ถูกสงัคมประณาม รงัเกยีจ ถา้

เจา้หนา้ทีท่างบา้นเมอืงจบัได ้ ก็ตอ้งเอาเขา้ไปขงัไวใ้นคุกในตะราง เพราะถา้ปลอ่ยไวข้า้ง

นอกก็จะเป็นพษิเป็นภยักบัผูอ้ืน่ คนเราจะดจีะช ัว่ ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่กลุ เมือ่ไดเ้กิดในสกลุสูงๆ

แลว้ใช่จะดโีดยอตัโนมตั ิ ดชี ัว่อยู่ทีต่วัเรา จะรํา่จะรวยหรือจะจนก็ไมส่าํคญั เพราะคน

รวยก็เป็นคนชัว่ได ้คนจนเป็นคนดก็ีมอียู่เยอะ ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัการมเีงนิมทีองหรือไม ่แต่

อยู่ทีคุ่ณงามความดคีอืศีลธรรมทีม่อียู่ในใจ  
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ผูป้รารถนาความสุข ความเจริญรุ่งเรือง เป็นคนดแีลว้ละก ็ จงึควรนอ้มเอาคาํสอนของ

พระพทุธองคท์ีส่อน ใหก้ระทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ละการกระทาํบาปท ัง้ปวงเสยี 

และชาํระจติใจใหผ้่องแผว้ คอืชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลงใหอ้อกไปจากจติ

จากใจ ทาํไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ก็จะเป็นคนดมีากนอ้ยขึ้นไปเท่านัน้ ในเทศกาลการ

เขา้พรรษาในวนัน้ี ขอใหท้่านท ัง้หลายจงนาํธรรมเหลา่น้ีไปพนิิจพจิารณา และตัง้จติ

อธิษฐานนาํเอาไปปฏบิตัเิพือ่ความสุขความเจริญของท่านต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควร

แก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๘๐ 

ทางสายกลาง 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 

ในพระปฐมเทศนาพระบรมศาสดาไดท้รงแสดงถงึทางแห่งการดบัทกุข ์ ทรงเรียกวธิีการ

ดบัทกุขท์ีไ่ดท้รงดาํเนินวา่ มชัฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง อยู่ตรงกลางระหวา่ง กามสขุลั

ลกิานุโยค การดบัทกุขด์ว้ยกามสุข และ อตัตกลิมถานุโยค การพน้ทกุขด์ว้ยการทรมาน

ตนเองโดยเปลา่ประโยชน ์ ซึง่เป็นวธิีการปฏบิตักินัมาก่อนทีพ่ระพทุธองคจ์ะไดต้รสัรูพ้ระ

อนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณ คนเราเวลามคีวามทกุขก์็จะดบัทกุขด์ว้ยวธิีต่างๆ แนวทาง

หน่ึงก็คดิวา่ความทกุขด์บัไดด้ว้ยกามสุข จงึแสวงหาความสุขในกามคุณท ัง้ ๕ คอื รูป 

เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ จงึทาํใหต้อ้งแสวงหา ลาภ ยศ สรรเสริญ เพราะวา่เมือ่มลีาภ

แลว้ก็จะไดเ้อาไปเสพเอาไปสรา้งสิง่ต่างๆ ทีเ่สริมสรา้งกามสุข คนเราจงึแสวงหาเงนิ หา

ทองกนั เพือ่จะไดเ้อามาซื้อขา้วซื้อของ สรา้งบา้นใหญ่ๆโตๆ มเีครื่องใชไ้มส้อยมากมาย

ก่ายกอง ตอ้งการอะไรทางตา ทางหู ทางจมกู ทางลิ้น ทางกาย กจ็ะไดส้มดงัใจ แต่สิง่

เหลา่น้ีไมส่ามารถดบัทกุขใ์นจติใจได ้เพราะความทกุขข์องจติใจไมไ่ดเ้กดิจากการขาดตก

บกพร่องในสิง่เหลา่น้ี เมือ่ไดส้ิง่เหลา่น้ีมาแลว้ก็ไมไ่ปดบัความทกุขภ์ายในจติใจ ไมไ่ดท้าํ

ใหค้วามอยากในสิง่เหลา่น้ีลดนอ้ยถอยลงไป แต่กลบัมเีพิม่พูนมากขึ้นไปเสยีอกี เมือ่มี

แลว้ก็อยากจะมไีปนานๆ อยากจะมมีากๆ เพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ มขีองอะไรออกมาใหม่ๆ  ก็

อยากจะไดอ้ยู่เรื่อยๆ มรีถยนตรุ่์นใหมอ่อกมาก็อยากจะได ้ มขีองใชไ้มส้อยทีม่อีอกมา

ใหม่ๆ  ก็อยากจะไดอ้ยู่เรื่อยๆ เมือ่มคีวามอยากก็ตอ้งขวนขวาย ดิ้นรน จงึกลายเป็น

ความทกุขข์ึ้นมา อยู่ไมสุ่ข อยู่เฉยๆไมไ่ด ้เพราะไมรู่จ้กัตดัความอยาก  

พระพทุธองคท์รงเหน็สิง่เหลา่น้ีมาแลว้ต ัง้แต่สมยัทีย่งัไมไ่ดเ้สดจ็ออกบวช สมยันัน้ทรง

อยู่ท่ามกลางกองเงนิกองทอง ทรพัยส์มบตัต่ิางๆอนัเลอเลศิทีม่นุษยจ์ะสามารถหากนัได ้

ทรงเป็นพระราชโอรสของพระมหากษตัริย ์ หอ้มลอ้มดว้ยกามคุณ ๕ อนัประณีตวเิศษ

ท ัง้หลาย แต่ทรงกลบัไมม่คีวามสุขทีแ่ทจ้รงิ คอืยงัมคีวามทกุข ์มคีวามกงัวลใจ เกี่ยวกบั
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เรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลดัพรากจากของรกัของเจริญใจ และการ

ประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนาท ัง้หลาย หลงัจากไดพ้จิารณาดว้ยปญัญาอย่างรอบคอบแลว้

จงึไดท้รงสลดัสิง่เหลา่น้ีทิ้งไป แลว้เสดจ็ออกบวช เมือ่บวชแลว้ก็ไดพ้บเหน็วธิีการดบั

ทกุขอ์กีแบบหน่ึง คอืการทรมานกายดว้ยวธิีต่างๆของสมณะชพีราหมณ์ท ัง้หลาย บาง

พวกไมใ่ส่เสื้อผา้ บางพวกจะนัง่นอนบนทีน่ ัง่อนัแหลมคม เพือ่ทรมานร่างกาย พระพทุธ

องคเ์องก็ทรงอดพระกระยาหารถงึ ๔๙ วนัดว้ยกนัจนกระท ัง่ร่างกายแทบจะไมม่เีน้ือ

เหลอือยู่เลย มแีต่หนงัหุม้กระดูก ถา้อดต่อไปก็จะตอ้งตายแน่นอน ทรมานตนถงึขนาด

นัน้แลว้ความทกุข ์ ก็ยงัไมห่ายไปจากใจ ความไมส่บายใจ ความกงัวลใจทีเ่กดิจากความ

กลวัความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ยงัไมห่มดไปจากจติจากใจ จงึรูว้า่ทางท ัง้ ๒ น้ี

ไมใ่ช่ทางทีจ่ะนาํไปสู่ความดบัทกุข ์ เพราะไมไ่ดไ้ปทาํลายความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ความอยากต่างๆทีม่อียู่ในใจ  

ทรงเหน็ว่ากายกบัใจเป็นคนละเรื่องกนั ร่างกายเป็นเรื่องหน่ึง ใจก็เป็นอกีเรื่องหน่ึง 

ความทกุขท์ีแ่ทจ้รงิอยู่ในใจ เกดิจากความอยาก จงึหนัมาปฏบิตัทิีใ่จ เจริญจติตภาวนา 

ดว้ยการเจริญอานาปานสต ิกาํหนดรูล้มหายใจเขา้ออก ทาํจติใหส้งบ เมือ่จติสงบแลว้ ก็

เจริญวปิสัสนาต่อไป หาสาเหตวุา่อะไรเป็นตน้เหตทุีท่าํใหจ้ติอยากกบัสิง่ต่างๆ ทาํไมถงึ

ตอ้งอยากม ีอยากเป็น ทาํไมถงึจะตอ้งกลวัความแก่ ความเจ็บ ความตาย สิง่เหลา่น้ีเป็น

ของปกตไิมใ่ช่หรือ ทกุๆคนทีเ่กดิมาในโลกน้ีก็ตอ้งสมัผสักบัสิง่เหลา่น้ีท ัง้นัน้ ไมม่ใีครจะ

หนีพน้เลยเรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตาย เรื่องการพลดัพรากจากของรกัของเจริญ

ใจท ัง้หลาย เรื่องการสมัผสักบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา สิง่เหลา่น้ีเป็นเรื่องปกตขิองโลกน้ี เมือ่

เกดิมาแลว้ทกุๆ คนก็ตอ้งประสบกนัท ัง้นัน้  

เมือ่ทรงพจิารณาแลว้ก็เหน็วา่ความไมอ่ยากประสบกบัสิง่เหลา่น้ีเองเป็นตน้เหตขุองความ

ทกุข ์ เกดิจากความไมเ่ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองโลกน้ี จงึทาํใหเ้กดิความอยากต่างๆขึ้นมา 

เมือ่เขา้ใจแลว้จงึรูว้า่เป็นธรรมดา ของโลกน้ี ถา้เกดิมาแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย 

ตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ไมต่อ้งไปเดอืดเน้ือรอ้นใจกบัเรื่องเหลา่น้ี ทาํใจ

ยอมรบัเสยีแลว้ใจก็จะสบาย ส่วนความอยากในกามสุข ก็อย่าไปอยาก เพราะไดม้า
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เท่าไรก็ไมสุ่ขสกัท ีไมอ่ิม่สกัท ีไมพ่อสกัท ีเปรียบเหมอืนกบัยาเสพตดิท ัง้หลาย เวลาเสพ

เขา้ไปก็มคีวามสุขช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว หลงัจากนัน้ก็อยากจะเสพอกี สูบบหุรี่ไปมวน

หน่ึงแลว้ก็อยากจะสูบอกีมวนหน่ึง กนิเหลา้หมดไปขวดหน่ึงแลว้ก็ยงัอยากจะกนิอกีขวด

หน่ึง ลองมาเก็บขวดทีเ่คยกนิไวดู้ หรือลองเก็บกน้บหุรี่ทีเ่คยสูบไวดู้ รวบรวมดู จะกอง

เท่าภูเขาเลยทเีดยีว แต่ก็ยงัไมพ่อ ยงัไมอ่ิม่ฉนัใด เรื่องกามสุขทีช่อบกนัก็เหมอืนกนั 

ชอบดูหนงัดูละคร ดูมาแลว้กี่เรื่อง อ่านหนงัสอืมาแลว้กี่เลม่ ก็ไมรู่จ้กัอิม่ไมรู่จ้กัพอ ทาํ

ใหเ้พลดิเพลนิมคีวามสุขไปชัว่ขณะหน่ึงเท่านัน้เอง หลงัจากนัน้แลว้ก็ทาํใหห้วิใหอ้ยากอกี 

ถา้ไมม่สีิง่เหลา่น้ีแลว้ วนันัน้จะทกุขจ์ะเดอืดรอ้นมาก คนทีเ่คยสูบบหุรี่ทกุๆวนั ถา้อยู่ๆ 

ทางรฐับาลประกาศวา่ต่อไปน้ีหา้มขายบหุรี่ในเมอืงไทย คนทีสู่บบหุรี่คงจะไมส่บายกนั

เยอะ เพราะหาบหุรี่สูบไมไ่ด ้ หรือคนทีเ่คยกนิเหลา้อยู่เป็นประจาํ ถา้ไมม่เีหลา้ขายใน

เมอืงไทยแลว้ คนนัน้จะตอ้งลงแดงตายแน่ๆ น่ีคอืความทกุขท์ีเ่กดิจากการเสพกามสุข  

พระบรมศาสดาจงึทรงสอนใหต้ดัตณัหาท ัง้ ๓ คอื กามตณัหา ความอยากในกามสุข 

วิภวตณัหา ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น เช่นไมอ่ยาก แก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยากตาย 

ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น อยากจะเป็นอย่างนัน้ อยากจะเป็นอย่างน้ี มนัก็เป็น

สมมตุทิ ัง้น ัน้ ความจริงแลว้คนเราเกดิมา ไมม่ใีครเป็นอะไร มาต ัง้กนัขึ้นมาเอง ตัง้คนน้ี

เป็นนายก คนน้ีเป็น ส.ส. แลว้ก็ใหม้อีาํนาจอย่างนัน้อย่างน้ี มเีงนิเดอืนสูงๆ คนทีไ่มรู่ ้

เรื่องก็หลง ก็อยากจะมอียากจะเป็นกบัเขา แต่ก็ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงสภาพความเป็นจริง

ของตวัเอง ไมไ่ดเ้ปลีย่นความแก่ ความเจ็บ ความตายของตวัเอง ไมไ่ดไ้ปแกค้วามทกุข ์

ภายในจติใจ แต่กลบัไปเพิม่ความทกุขใ์หม้มีากขึ้นอกี เพราะเมือ่เคยเป็นใหญ่แลว้ เวลา

ไมไ่ดเ้ป็นใหญ่จะรูส้กึทกุขม์าก สงัเกตดูเวลาเป็นนายกจะยิ้มแยม้แจ่มใส แต่พอไมไ่ด ้

เป็นแลว้หนา้ตาเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา เพราะความหลงนัน่เองทาํใหย้ดึตดิกบัสิง่ต่างๆ คดิ

วา่มแีลว้จะมคีวามสุข แต่หารูไ้มว่า่สิง่เหลา่น้ีเป็นตน้เหตขุองความทกุขท์ ัง้นัน้ เมือ่ไปยดึ

ไปตดิแลว้ เวลาไมม่เีขา้ก็จะทกุขใ์จ  

จงึทรงสอนไมใ่หไ้ปยดึไปตดิกบัความอยากท ัง้ ๓ น้ี ไมใ่หม้กีามตณัหา ความอยากใน

กาม ไมใ่หม้ภีวตณัหา ความอยากมอียากเป็น ไมใ่หม้วิีภวตณัหา ความอยากไมม่อียาก
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ไมเ่ป็น คอือยากไมแ่ก่ อยากไม่เจ็บ อยากไมต่าย อยากจะไมเ่จอสิง่ต่างๆทีไ่มป่รารถนา 

ทีเ่กดิจากความโงเ่ขลาเบาปญัญา ไมรู่จ้กัธรรมชาตขิองโลก เมือ่อยู่ในโลกน้ีแลว้ จะไป

ฝืนความจริงของโลกไดอ้ย่างไร ความจรงิเป็นอย่างไรก็ตอ้งเป็นอย่างนัน้ ทรงเจรญิ

วปิสัสนาปญัญาพจิารณาหลงัจากทีจ่ติมคีวามสงบ เพราะจะสามารถพจิารณาจนเหน็

คลอ้ยตามความเป็นจริงได ้ ในขณะทีจ่ติสงบจะไมม่อีารมณ์ของกเิลสมาคอยต่อตา้น ไม่

มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ไมม่คีวามอยากต่างๆมาคอยต่อตา้น มาคอยคดัคา้น 

มาคอยแยง้ ก็เลยทาํใหเ้หน็สภาพความเป็นจริง เหน็โทษของความโลภ ความโกรธ 

ความหลง เหน็อนิจจงั ความไม่เทีย่ง ทกุขงั ความเป็นทกุข ์ อนัตตา ความไมม่ตีวัตน

ของสภาวธรรมท ัง้หลาย ทีไ่ปชื่นชมยนิด ี อยากมอียากเป็น สิง่เหลา่น้ีเป็นของช ัว่คราว 

ในทีสุ่ดก็ตอ้งหมดไป ชา้หรือเร็ว และเมือ่หมดไปก็จะมคีวามทกุข ์ถา้ไปยดึไปตดิ  

ถา้ไมย่ดึไมต่ดิก็จะมแีต่ความสบายใจ ใครจะเป็นนายกหรือไมเ่ป็นนายกก็ไมเ่ดอืดรอ้น 

จะมเีงนิทองมากหรือนอ้ยก็ไมเ่ดอืดรอ้น ตราบใดมกีนิมอียู่ก็ใชไ้ดแ้ลว้ ใหร่้างกายอยู่ไป

ได ้ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ไมห่วิ จากการขาดแคลนในเรื่องปจัจยั ๔ ก็พอเพยีงแลว้ ความสุข

ทีแ่ทจ้ริงเกดิจากการระงบัดบัความอยากทีม่อียู่ในใจต่างหาก ถา้ระงบัดบัความอยากได ้

แลว้ ก็จะถงึเมอืงพอ ถงึคาํวา่อิม่ คาํวา่พอ ไมต่อ้งการอะไรอกีแลว้ จติทีอ่ิม่ จติทีส่งบ 

จติทีต่ดักเิลส ตดัความอยากออกไปไดแ้ลว้ จะไมห่วิกบัอะไร ไมอ่ยากกบัอะไร อยู่เฉยๆ

ก็มคีวามสุข เปรียบเหมอืนนํา้ทีเ่ต็มแกว้แลว้ เตมิเขา้ไปอกีก็ไม่เกดิประโยชนอ์ะไร นํา้

เต็มแกว้ เตมิเขา้ไปก็มแีต่จะลน้ทิ้งไปเสยีเปลา่ๆฉนัใด ใจก็เหมอืนกนั ใจน้ีเปรียบ

เหมอืนกบัตุ่มนํา้ทีม่รีอยรัว่อยู่ ๓ รอย ทีเ่กดิจากความอยากในกาม อยากเป็น และ

ความกลวัแก่ เจ็บ ตาย น่ีคอืรอยรัว่ของใจ ถา้ไมอ่ดุรอยรัว่ท ัง้ ๓ รอยน้ีแลว้ เวลาเตมินํา้

ใหเ้ต็ม เดีย๋วนํา้ก็ตอ้งซมึออกมาจนหมดไป ตอ้งเตมิอยู่เรื่อยๆ ตอ้งอยาก ตอ้งกลวัไป

เรื่อยๆ แต่คนฉลาดถา้รูว้า่มรีอยรัว่อยู่ ก็จะอดุรอยรัว่ท ัง้ ๓ น้ีเสยี เมือ่อดุแลว้ทน้ีีเตมินํา้

เขา้ไปทเีดยีวใหเ้ต็ม นํา้ก็จะไมพ่ร่อง จะเต็มอยู่เสมอ ใจก็เหมอืนกบัตุ่มนํา้น่ีแหละ ตุ่มนํา้

ทีย่งัมรีอยรัว่อยู ่ รอยรัว่ทีเ่กดิจากความอยากท ัง้ ๓ คอื กามตณัหา ภวตณัหา และ

วภิวตณัหา ถา้อดุรอยรัว่ท ัง้ ๓ น้ีได ้ คอื ตดัตณัหาท ัง้ ๓ น้ีได ้ ใจก็จะถงึเมอืงพอ ถงึ

บรมสุข ปรมงั สขุงั  
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สิง่ทีจ่ะดบั จะอดุรอยรัว่ คอืตดัตณัหาความอยากท ัง้ ๓ น้ีได ้ คือมชัฌิมาปฏิปทา ทาง

สายกลาง ทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงดาํเนินมานัน่เอง เรียกวา่มรรค ๘ คอื ๑. สมัมาทฏิฐิ 

เหน็ชอบ ๒. สมัมาสงักปัปะ ดาํริชอบ ๓. สมัมาวาจา เจรจาชอบ ๔. สมัมากมัมนัตะ ทาํ

การชอบ ๕. สมัมาอาชีวะ เลี้ยงชพีชอบ ๖. สมัมาวายามะ เพยีรชอบ ๗. สมัมาสติ 

ระลกึชอบ ๘. สมัมาสมาธิ ตัง้จติม ัน่ชอบ น่ีคอืธรรมทีจ่ะไปทาํลายตณัหา ความอยาก

ท ัง้หลายทีม่อียู่ในใจใหห้มดไปได ้ถา้เจริญธรรมท ัง้ ๘ น้ีแลว้ จะมนีํา้ไวด้บัไฟในใจ เมือ่

เจริญมรรคไดเ้ต็มทีแ่ลว้ ตณัหาท ัง้ ๓ คอืความอยากท ัง้ ๓ ก็จะหมดไป มแีต่ความอิม่ 

ความพอ ความสงบ ความสุข เขา้มาแทนที ่ความทกุขต่์างๆก็จะหมดไป  

มรรคเมือ่แยกเป็น ๓ ก็คอื ศีล สมาธิ ปญัญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา เป็นมรรค

เหมอืนกนั สมัมาทิฏฐ ิ ความเหน็ชอบ กบั สมัมาสงักปัปะ ความดาํริชอบ เป็น

องคป์ระกอบของปญัญา เหน็อะไรถงึเรียกวา่เหน็ชอบ เหน็วา่โลกน้ีเป็นโลกของความ

เกดิ แก ่เจบ็ ตาย เป็นโลกของ อนิจจงั ทุกขงั อนัตตา ไมม่ใีครหลกีเลีย่งได ้เหน็วา่ทกุ

สิง่ทกุอย่างทีม่อียู ่ เป็นเจา้ของอยู่น ัน้ ทีแ่ทจ้ริงแลว้ไมใ่ช่เป็นของๆตน ไมอ่ยู่ไปตลอด 

จะตอ้งหมดไป ไมช่า้ก็เร็ว ถา้ไปยดึไปตดิก็จะเป็นทกุข ์น่ีคอืความเหน็ชอบ เมือ่เหน็ชอบ

แลว้ ก็มคีวามดาํริชอบตามมาวา่เมือ่เป็นอย่างน้ีแลว้ สิง่เหลา่น้ีก็เปรียบเหมอืนกบั

อสรพษิ เหมอืนกบัไฟ คนฉลาดย่อมไม่เขา้ใกลส้ิง่เหลา่น้ี ย่อมถอยห่างจากสิง่เหลา่น้ี 

ถอยห่างจากสภาวธรรมท ัง้หลายทีเ่ป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา คอืถอยห่างจาก ลาภ ยศ 

สรรเสริญ กามสขุ นัน่เอง ไมห่ลงไมอ่ยากมลีาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เพราะมแีลว้สกั

วนัหน่ึงจะตอ้งเสยีใจ จะตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้ จะตอ้งพลดัพรากจากสิง่เหลา่น้ี แต่ถา้ไม่

ยนิดกีบัเขา ก็จะอยู่ไดอ้ย่างมคีวามสุข ดูพระพทุธเจา้ พระอรหนัตเ์ป็นตวัอย่าง ท่านตดั

แลว้ เรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ท ัง้หลาย ท่านก็อยู่ได ้ท่านกลบัมคีวามสุขมากกวา่

เดมิเสยีอกี สุขกวา่คนทีม่สีิง่เหลา่น้ีเสยีอกี เพราะท่านมปีญัญา มสีมัมาทฏิฐ ิ ความ

เหน็ชอบ มสีมัมาสงักปัปะ ความดาํริชอบ ท่านจงึปลอ่ยวาง ไมย่ดึ ไมต่ดิ  

พวกเราชาวพทุธก็เช่นกนั เรามคีวามศรทัธา มคีวามเชื่อในพระพทุธเจา้ มคีวาม

ปรารถนาทีจ่ะอยู่เหนือความทกุขเ์หมอืนกบัพระพทุธเจา้ เราก็ตอ้งมปีญัญา ตอ้งคดิวา่
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ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นของทีเ่ขาใหเ้รายมืมาใช ้ เขาจะมาเอาคนืเมือ่ไรก็ไมรู่ ้ ไมว่า่พ่อ

แมเ่ราก็ตาม สามหีรือภรรยาเราก็ตาม บตุรธิดาของเรากต็าม ทรพัยส์มบตัเิงนิทองขา้ว

ของ ลาภ ยศ ฐานะต่างๆ ตาํแหน่งต่างๆ ใหค้ดิวา่เป็นของยมืมาใช ้มกี็ใชไ้ป แต่อย่าไป

หลงตดิ เตรียมตวัคนืเขาไป วนัไหนเขามาเคาะประตูแลว้พูดวา่ ขอของเหลา่น้ีคืนนะ เรา

จะไดต้อบเขาไปวา่ เออ เอาไปเลย เรารูแ้ลว้วา่ของเหลา่น้ีไมใ่ช่ของๆเรา แมแ้ต่ร่างกายน้ี

ก็ไมใ่ช่ของๆเรา สกัวนัหน่ึงเขาก็ตอ้งมาทวงมาเอาคนืไป ถา้มปีญัญา มคีวามเหน็ชอบ ก็

จะคดิเตรียมตวัเตรียมใจอยู่เสมอ เมือ่ถงึเวลาใจจะไมท่กุขเ์ลย จะไมห่ว ัน่ไหว จะยิ้ม จะ

สบาย เพราะรูว้า่สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่ใจ ใจเป็นของไมต่าย ใจไมม่ปีญัญา ใจเลยไปหลงไปตดิ

อยู่กบัสิง่เหลา่น้ีวา่เป็นตวัเป็นตน เป็นของๆ ตนขึ้นมาเท่านัน้เอง น่ีคอืความหลง เมือ่ไม่

มคีวามหลง ก็จะปลอ่ยวางได ้ ไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่เหลา่น้ี ถงึเวลาก็รูว้า่ตอ้งจากกนัไป แต่

ใจเป็นของไมต่าย ถา้ยงัไมถ่งึทีส่ิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ก็จะไปเกดิใหม ่ แต่จะ

ไปเกดิในภพทีด่ต่ีอไป เพราะอะไร เพราะวา่เมือ่มปีญัญาแลว้ ย่อมดาํรงตนอยู่ใน

ศีลธรรมนัน่เอง  

ศีลคอื สมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ การกระทาํทางกาย ทางวาจา ทีไ่ม่

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ สมัมาวาจาคอื พูดแต่คาํสุภาพ ไมพู่ดคาํหยาบ พูดจรงิ ไมพู่ดปด

มดเทจ็ พูดสิง่ทีม่สีาระ มปีระโยชน ์พูดดว้ยความเมตตา ไมพู่ดยุยงใหค้นเขาทะเลาะกนั

อย่างน้ีเป็นตน้ เรียกวา่พูดด ีพูดแลว้ไมเ่กดิโทษกบัตนเองหรือผูอ้ืน่ การกระทาํก็เช่นกนั 

ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ไมล่กัขโมย ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมไ่ปลว่งเกนิสามภีรรยาบตุร

ธิดาของผูอ้ืน่ ตอ้งไปสู่ขอใหถู้กตอ้งตามธรรมเนียมเสยีก่อน ใหเ้ป็นทีย่นิยอมของทกุ

ฝ่ายเสยีก่อน ถงึจะถอืวา่ไมเ่ป็นการสรา้งโทษใหก้บัตนเองและผูอ้ืน่ สมัมาอาชวีะ คอืการ

เลี้ยงชพีชอบ มสีมัมาอาชพี ทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต ไม่

คดไมโ่กง ไม่สรา้งความทกุขใ์หก้บัผูอ้ืน่ เช่นไมค่า้ขายสิง่ทีม่ชีวีติ เช่นคา้หม ู คา้ววั คา้

ควาย เพือ่ทีจ่ะเอาไปฆ่า ไมค่า้ขายสิง่ทีเ่ป็นพษิ เช่นยาฆ่าแมลง ไมค่า้ขายศสัตราวุธ ปืน

ผาหนา้ไม ้ กบัดกัสตัวช์นิดต่างๆ ไมค่า้ขายสุรายาเมาท ัง้หลาย ผูม้ปีญัญาย่อมรูว้า่ไมม่ี

ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งคา้ขายสิง่เหลา่เพือ่การดาํรงชพี คนฉลาดย่อมรูว้า่สิง่ทีม่คีวาม

จาํเป็นกบัชวีตินัน้มไีมม่ากเลย การดูแลร่างกายไมต่อ้งใชเ้งนิทองมากเลย ส่วนใหญ่จะ
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หมดไปกบัของทีไ่มม่สีาระ ของฟุ่มเฟือย ของทีไ่มจ่าํเป็นเสยีมากกวา่ แต่กลบัไปหลงวา่

เป็นสิง่จาํเป็น เพราะเหน็เขาม ีก็ตอ้งมเีหมอืนเขา เช่นจะตอ้งมรีถคนัละสองสามลา้น กนิ

อาหารตอ้งมื้อละสองสามพนั อย่างน้ีเป็นความหลงต่างหาก กนิอาหารมื้อละสามสีส่บิ

บาทก็อยู่ไดแ้ลว้ ถา้กนิเพือ่ดูแลรกัษาร่างกาย แต่ส่วนใหญ่จะถูกกเิลสหลอกใหไ้ปรบัใช ้

กเิลส รบัใชต้ณัหา รบัใชค้วามอยากเสยีมากกวา่ ตอ้งเสยีเวลา เสยีเงนิเสยีทองไปกบั

กเิลสตณัหา ไมรู่จ้กัเท่าไร  

สมาธิคอืการทาํจติใหม้คีวามสงบตัง้ม ัน่ การทีจ่ะมปีญัญาได ้ จติจะตอ้งมคีวามสงบ ต ัง้

ม ัน่ก่อน จงึตอ้งมสีมัมาวายามะ ความเพยีรชอบ ตอ้งพยายามรกัษาจติใหส้งบ ไมใ่ห ้

ฟุ้ งซ่าน ดว้ยการไหวพ้ระสวดมนต ์นัง่ทาํสมาธิ ท ัง้เชา้ท ัง้เยน็ ทาํไดม้ากนอ้ยเท่าไร จติจะ

มคีวามตัง้ม ัน่ สงบ เยน็ สบาย จติจะต ัง้ม ัน่ไดก้็ตอ้งมสีมัมาสต ิคอืการระลกึรูช้อบ สติ

เป็นผูท้ีจ่ะควบคุมจติ เป็นผูท้ีเ่บรกจติได ้ สตคิอืการระลกึรู ้ ใหรู้อ้ยู่ในปจัจบุนั ไมว่า่จะ

ทาํอะไรก็ใหรู้ว้า่กาํลงัทาํอะไรอยู่ ขณะทีน่ ัง่อยู่ ก็ใหรู้ว้า่กาํลงันัง่อยู่ ขณะทีย่นื ก็ใหรู้ว้า่

กาํลงัยนื ขณะทีเ่ดนิ ก็ใหรู้ว้า่กาํลงัเดนิ ขณะทีน่อน ก็ใหรู้ว้า่กาํลงันอน ขณะกาํลงัทาํ

อะไรก็ใหม้สีต ิ ใหรู้อ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ อย่าใหจ้ติคดิไปทีอ่ดตี ไปทีอ่นาคต หรือไปที่

ต่างๆ เช่นขณะน้ีกาํลงันัง่อยู่ทีน่ี่ ก็อย่าปลอ่ยใหจ้ติคดิไปทีก่รุงเทพฯ ทีบ่า้น หรือคดิวา่

พรุ่งน้ีจะไปทาํอะไร ออกจากศาลาน้ีแลว้จะไปทาํอะไรต่อ ถา้นัง่คดิอยู่อย่างน้ีก็แสดงวา่

ไมม่สีต ิเมือ่ไมม่สีตแิลว้จติจะไมอ่ยู่กบัเน้ือกบัตวั จะลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ จะไหวไป

กบัอารมณ์ต่างๆไดง้า่ย มอีะไรมากระทบมาสมัผสัก็จะไหวตาม เป็นเหมอืนนุ่น จะปลวิ

ไปงา่ยๆกบัอารมณ์ต่างๆ แต่ถา้มสีตคิอยดงึจติไวเ้รื่อยๆ ต่อไปจติจะมคีวามม ัน่คง จะมี

สมาธิ จะเป็นเหมอืนกบัหนิ เวลามลีมพดัมาก็จะไมป่ลวิไปตามลมฉนัใด จติทีม่สีมาธิ มี

ความตัง่ม ัน่ ก็จะไมไ่หวไปกบัอารมณ์ต่างๆ ทีม่าสมัผสัผ่าน ทางตา ทางหู ทางจมกู ทาง

ลิ้น ทางกาย ทางใจ จะไมเ่กดิความโลภ ความโกรธ ความหลง เกดิความอยากขึ้นมา

งา่ยๆ เพราะจติมคีวามตัง้ม ัน่เหมอืนกบัหนิ และถา้มปีญัญาก็จะดบัอารมณ์ต่างๆไดท้นัท ี 

น่ีคอืเรื่องของมชัฌมิาปฏปิทา ทางสายกลาง มรรค ๘ ศีล สมาธิ ปญัญา ทาน ศีล 

ภาวนา เป็นธรรมทีช่าวพทุธทกุๆคนควรเจริญอย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริง 
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ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขไม่สามารถดบัความทกุขใ์จได ้ดูเศรษฐผูีม้อีนัจะกนิท ัง้หลาย 

เขาก็ยงัทกุขก์นัได ้ ดไีมด่ทีกุขม์ากถงึกบัฆ่าตวัตายไปก็ม ี เพราะไมม่เีครื่องดบัทกุข ์

นัน่เอง ไมม่ศีีล สมาธิ ปญัญา ไมม่มีรรค ๘ ไมเ่คยทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม 

ผูท้ีม่ธีรรมสมบูรณ์อยู่ในใจ อย่างพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวก จะไมม่คีวามทกุขอ์ยู่

ในใจเลย มแีต่คาํวา่สุขหนอ สุขหนอ อยู่ตลอดเวลา เป็นบรมสุข เป็นความสุขที่ไม่

เปลีย่นแปลง ไมม่กีารสิ้นสุด เป็นความสุขตลอดอนนัตกาล การแสดงเหน็วา่สมควรแก่

เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเทา่น้ี  
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กณัฑท์ี่ ๘๑ 

ใจ 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 

พระบรมศาสดาไดท้รงแสดงธรรมไวบ้ทหน่ึงวา่ มโนปพุพงัคมา ธมัมา มโนมยา มโน

เศรษฐา แปลวา่ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทกุสิ่งทกุอย่างสาํเร็จไดด้ว้ยใจ ในบรรดา

สิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ไมม่อีะไรจะสาํคญัเท่ากบัใจ เพราะ

ทกุสิง่ทกุอย่างเกดิไดด้ว้ยใจ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจเป็นผูส้รา้งขึ้นมา ไมว่า่จะ

เป็นความดงีาม ความประเสริฐเลศิโลกท ัง้หลาย หรือความเลวทรามตํา่ชา้ท ัง้ปวง มใีจ

เป็นผูส้รา้งขึ้นมาท ัง้นัน้ สวรรค ์นรก มรรค ผล นิพพาน ก็มใีจเป็นผูส้รา้งขึ้นมา ทกุสิง่

ทกุอย่างจงึขึ้นอยู่ทีใ่จเป็นสาํคญั พระพทุธองคจ์งึทรงสอนใหดู้แลรกัษาใจ เพราะใจที่

ไดร้บัการดูแลรกัษา และรบัการอบรมดว้ยดแีลว้ เป็นใจทีป่ระเสริฐ ไม่มีอะไรจะ

ประเสริฐเท่ากบัใจที่ไดร้บัการ อบรมดว้ยดีแลว้ และไม่มีอะไรที่จะรา้ยหรือเลวเท่ากบัใจ

ที่ยงัไม่ไดร้บัการอบรม ดงัทีเ่หน็ไดใ้นโลกน้ี ทีม่คีนทีด่แีสนด ีก็เป็นเพราะวา่ใจด ีและที่

มคีนทีเ่ลวแสนเลว ก็เป็นเพราะวา่ใจเลว  

ใจของทกุๆคนทีเ่กดิมาในโลกน้ียงัมสีิง่ทีไ่ม่ดไีมง่ามอยู่ เรียกวา่กเิลสเครื่องเศรา้หมอง ที่

เป็นตวัสรา้งปญัหาใหก้บัใจ ใหก้บัโลก ถา้มกีเิลสมากเท่าไหร่ ใจก็จะเลวรา้ยมากเท่านัน้ 

ถา้ไมม่กีเิลสเลย ก็จะเป็นใจทีป่ระเสริฐ ดงัใจของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัตท์ ัง้หลาย 

เป็นใจทีป่ระเสริฐ เป็นบคุคลทีป่ระเสริฐ เพราะใจของท่านสิ้นแลว้เรื่องกเิลส โลภ โกรธ 

หลง ไมม่อียู่ในใจของพระพทุธเจา้ ไมม่อียู่ในใจของพระอรหนัต ์เมือ่ไมม่กีเิลสแลว้ ท่าน

ก็ไมส่รา้งปญัหา สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัตนและผูอ้ืน่ มแีต่สรา้งคุณสรา้งประโยชน์

โดยถ่ายเดยีว พระคุณของท่านจงึไดข้จรขจายมากวา่ ๒๕๐๐ ปีแลว้ ก็เพราะใจของทา่น

เป็นใจทีป่ระเสริฐ เป็นใจทีม่แีต่คุณงามความด ี เป็นใจทีม่แีต่ความรู ้ มปีญัญาทีเ่ป็น

เหมอืนกบัแสงสวา่ง พูดสอนใครแลว้ ก็ทาํใหผู้ท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัเกดิความรู ้ เกดิความฉลาด

ขึ้นมา สามารถนาํเอาไปดบัความทกุขท์ีม่อียู่ภายในใจของเขาได ้ การดูแลรกัษาใจ การ
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อบรมใจจงึเป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา ทกุสิง่ทกุอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนให ้

ประพฤตปิฏบิตั ิ ก็มจีดุหมายอยู่อนัเดยีวเท่านัน้ คอืรกัษาใจ พฒันาใจ ใหเ้ป็นใจทีด่ทีี่

งาม เป็นใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ทกุสิง่ทกุอย่างทีพ่ระพทุธจา้ทรงส ัง่สอน ก็เพือ่ประโยชนข์อง

ใจ เมือ่ใจไดร้บัการอบรม ไดร้บัธรรมเขา้ไปแลว้ ใจจะเป็นใจทีด่ทีีง่าม อยู่ในทาํนอง

คลองธรรม ไมไ่ปทาํสิง่ช ัว่รา้ยท ัง้หลาย  

ใจจะดไีดก้็ตอ้งอาศยัการชาํระสิง่ทีไ่มด่ ี ทีส่รา้งความชัว่รา้ยท ัง้หลายใหเ้กดิขึ้น มลูเหตุ

ของความชัว่ก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นสิง่ทีม่อียู่ในใจของปถุชุนทุกๆ

คน ทีจ่ะตอ้งถูกชาํระสะสางใหอ้อกไปจากใจใหไ้ด ้ ถา้ยงัมอียู่ในใจ เวลากาํเริบขึ้นมา ก็

จะทาํใหใ้จเป็นใจทีเ่ลวรา้ย โหดรา้ย ทารุณ สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่และตนเอง 

อย่างใจของพวกเราก็เช่นกนั ยงัมโีลภ โกรธ หลงอยู ่แต่ขณะน้ียงัไมแ่สดงอาการออกมา 

เราเลยนัง่อยู่ไดเ้ป็นปกต ิ แต่ถา้เกดิมอีะไรไปสะกดิเขา้ ไปกระตุน้ขึ้นมา ทาํใหเ้กดิโลภ 

โกรธ หลงขึ้นมาแลว้ ก็จะเริ่มออกอาละวาด สรา้งปญัหาใหก้บัตวัเราเองและกบัผูอ้ืน่ 

ปญัหาของเราก็คอือยู่ไมเ่ป็นสุข อยู่เฉยๆไมไ่ด ้เมือ่มโีลภ โกรธ หลงแลว้ จะตอ้งระบาย

ออกไปทางกายและทางวาจา ถา้ไมค่วบคุมไวแ้ลว้ ก็จะไปสรา้งความเดอืดรอ้น สรา้ง

ปญัหาใหก้บัคนท ัว่ไปและตวัเราดว้ย  

สิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดจงึอยู่ทีก่ารดูแลใจ ควบคุมใจ ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีม่ ี

อยู่ในใจใหห้มดไป ถา้ โลภ โกรธ หลง หมดไปจากใจแลว้ ใจจะสบาย ไมม่อีะไรมา

ก่อกวน ไม่มอีะไรมาส ัง่การใหไ้ปโลภ ใหไ้ปโกรธ ใหไ้ปหลงกบัอะไร เพราะไมม่ ี โลภ 

โกรธ หลง ทีจ่ะไปกระตุน้ใจนัน้เอง เมือ่ไม่ม ีโลภ โกรธ หลง แลว้ อยู่เฉยๆก็เป็นสุข ไม่

ตอ้งไปดิ้นรนใหเ้หน่ือยยากเปลา่ๆ สิง่ของต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ีเป็นของปลอม ไมใ่ช่ของ

จริง ไมใ่ช่สิง่ทีจ่ะใหค้วามสุขทีแ่ทจ้ริงกบัใจ แต่ใจทีม่คีวามหลง เวลาเหน็อะไรก็ดไีปหมด 

เมือ่ดแีลว้ก็อยากไดม้า เมือ่ไดม้าแลว้ก็คดิวา่จะมคีวามสุข แต่ก็ไมสุ่ขสกัท ี ก็อยากจะมี

เพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระท ัง่ตายไป สิง่ของต่างๆทีห่ามาไดก้็ไมไ่ดเ้อาไปแมแ้ต่ชิ้นเดยีว 

เอาไปแต่โลภ โกรธ หลง เมือ่ไปเกดิใหมก่็มาทาํแบบน้ีอกี ทาํแบบน้ีมาแลว้ไมรู่ก้ี่ภพกี่
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ชาต ิ และจะทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆไมม่ทีีส่ิ้นสุด ถา้ตราบใดไมช่าํระความโลภ ความโกรธ 

ความหลงใหห้มดสิ้นไปจากใจ  

ถา้ทาํไดแ้ลว้ใจก็สะอาดบริสุทธิ์ เป็นใจของพระอรหนัต ์ เป็นใจของพระพทุธเจา้ เมือ่เป็น

อย่างนัน้แลว้ก็ไมต่อ้งกลบัมาเกดิอกี ไมต่อ้งกลบัมาอยู่แบบทรุนทรุาย อยู่เฉยๆไมไ่ด ้

อยู่ไมเ่ป็นสุข ตอ้งออกไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขอยู่เรื่อยๆ หามาเท่าไหร่ก็ไมอ่ิม่ 

ไมพ่อ แต่ถา้ตดัโลภ โกรธ หลงไดแ้ลว้ ก็จะไมห่วิกบัอะไรอกี จะมเีงนิมทีองมากหรือ

นอ้ยก็ไมส่าํคญั จะมตีาํแหน่งสูงหรือไมสู่งก็ไมส่าํคญั จะมใีครยกย่องสรรเสริญเยนิยอ 

หรือตาํหนิตเิตยีนดุด่าวา่กลา่ว ก็ไมเ่ดอืดรอ้น ไมห่วิกบักามสุข ไมต่อ้งไปดูหนงั ดูละคร 

ไมต่อ้งไปกนิเลี้ยงกนิอะไร ฉลองกนัใหวุ้น่วายเปลา่ๆ อยู่เฉยๆก็มคีวามสุข ดูแลรกัษา

อตัภาพร่างกายไปวนัๆหน่ึงก็พอแลว้ เมือ่ร่างกายสลายไปก็จบ ปลอ่ยวางไมไ่ปหา

ร่างกายใหมอ่กีต่อไป เพราะใจถงึเมอืงพอแลว้ อิม่แลว้ พอแลว้ อย่างน้ีเป็นความสุขที่

เลศิทีสุ่ด ประเสริฐทีสุ่ด เพราะเป็นความสุขทีไ่มสู่ญสลาย ไมห่มดไป จะเป็นอย่างน้ีไป

ตลอดอนนัตกาล  

ส่วนใจของผูท้ีย่งัมโีลภ โกรธ หลงอยู่ ก็ยงัตอ้งไปโลภ ไปโกรธ ไปหลงอยู่ตลอดอนนัต

กาลเหมอืนกนั ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ตายแลว้เกดิ เกดิแลว้ตาย เป็นอย่างน้ีอยู่รํา่ไป เกดิมาแลว้

ก็โลภ โกรธ หลงจนถงึวนัตาย ตายไปแลว้ก็ไปเกดิแลว้ก็โลภ โกรธ หลง อกี น่ีคอื

ลกัษณะของใจ ๒ ชนิด คอื ๑. ใจทีส่ิ้นแลว้ดว้ยความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นใจ

ทีป่ระเสริฐ เป็นใจทีม่คีวามสมบูรณ์ มคีวามอิม่ มคีวามพอ เป็นใจทีไ่มต่อ้งออกไป

แสวงหาสิง่ของภายนอก เป็นใจทีไ่มไ่ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่และตนเอง ๒. ใจ

ทีย่งัมโีลภ โกรธ หลงอยู่ เป็นใจทีด่ิ้นรนกวดัแกวง่ ทรุนทรุาย ตอ้งออกไปหาสิง่ของ

ต่างๆภายนอก แลว้ก็สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัตนเองและผูอ้ืน่ไปไมม่ทีีส่ิ้นสุด เป็นใจที่

มอียู่ในโลกน้ี ทกุๆคนมสีทิธิทีจ่ะเลอืกไดว้า่จะเอาใจแบบไหน จะเอาใจทีม่โีลภ โกรธ 

หลงก็ได ้ หรือจะเอาใจทีส่ิ้นแลว้ซึง่ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็ได ้ ถา้ปรารถนา

ความสุขทีแ่ทจ้ริงแลว้ และไมต่อ้งการความทกุขเ์ลย ก็ตอ้งเอาใจทีไ่มม่คีวามโลภ ความ
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โกรธ ความหลง ถา้ยงัรกัทีจ่ะโลภ ยงัรกัทีจ่ะโกรธ ยงัรกัทีจ่ะหลง ยงัรกัความทกุขอ์ยู ่ก็

ขอใหเ้ลอืกใจทีย่งัมโีลภ โกรธ หลงอยู่  

แต่ไมม่ใีครอยากจะทกุขห์รอก เพราะเวลาทกุขม์นัแสนทรมาน บางทร่ีางกายไมเ่จ็บไขไ้ด ้

ป่วย แต่ใจกลบัทกุขม์าก จนถงึกบัทนอยู่ไมไ่ดก้็ม ี ตอ้งฆ่าตวัตายกนัก็เพราะโลภ โกรธ 

หลงน่ีแหละเป็นตน้เหต ุ เวลาเกดิความทกุขข์ึ้นมามากๆก็จะทนไมไ่หว และดว้ยความ

หลงน่ีแหละ จงึคดิวา่วธิีทีจ่ะหนีพน้จากความทกุขไ์ด ้ ก็คอืการฆ่าตวัตาย แต่นัน่ไมใ่ช่

เป็นวธิีแกป้ญัหา เพราะวา่ตน้เหตขุองความทกุขใ์นใจก็คอืตวัโลภ โกรธ หลงน่ีแหละ ถา้

ตอ้งการจะดบัความทกุขใ์นใจ ก็ตอ้งดบัความโลภ โกรธ หลง ทีม่อียู่ในใจใหห้มดไป 

และสิง่ทีจ่ะดบัไดก้็คอืพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้น้ีแหละ ทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งักนัน้ี

แหละ ทีจ่ะเป็นเครื่องมอืชาํระโลภ โกรธ หลง ใหห้มดไป ดว้ยการเจริญจติตภาวนา ทาํ

ใหโ้ลภ โกรธ หลงลดนอ้ยลงไป เบาบางลงไป จนหมดสิ้นไปในทีสุ่ด เมือ่หมดสิ้นไปแลว้

ก็เป็นใจทีไ่ดพ้ฒันาถงึจดุสูงสุด เป็นใจทีป่ระเสริฐทีสุ่ด  

การทีจ่ะชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกไปจากใจไดก้็ตอ้งอาศยัธรรม ๒ 

ชนิด คอื สมาธิ และ ปญัญา สมาธิคอืความสงบตัง้ม ัน่ของจติ ปญัญาคอืความสวา่ง 

ความฉลาด ความรูจ้กัผดิถูกดชี ัว่ รูเ้หต ุ รูผ้ลรูว้า่อะไรเป็นเหตขุองความทกุข ์ อะไรเป็น

เหตขุองความสุข รูว้า่สุขและทกุขเ์กดิจากอะไร รูว้า่สภาวธรรมท ัง้ปวงเป็น อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา ตอ้งมธีรรมท ัง้ ๒ ประเภทน้ี จงึจะสามารถชาํระโลภ โกรธ หลงใหอ้อกไปจากใจ

ได ้แต่การทีจ่ะมสีมาธิ หรือมปีญัญาขึ้นมาได ้ก็ตอ้งมธีรรมคอืสติ สตเิป็นธรรมทีส่าํคญั

อย่างยิง่ในการทีจ่ะทาํใหเ้กดิสมาธิขึ้นมา เกดิปญัญาขึ้นมา ถา้ไมม่สีต ิ สมาธิก็ไม่เกดิ 

ปญัญาก็ไมเ่กดิ เหมอืนกบัรถยนต ์ถา้ไมม่กีญุแจรถไปไขเปิดประตูรถ แลว้ใชก้ญุแจนัน้

ตดิเครื่อง รถก็จะวิง่ไปไหนไมไ่ดฉ้นัใด สมาธิและปญัญาทีเ่ป็นเครื่องมอืชาํระความโลภ 

ความโกรธ ความหลงใหห้มดไปจากใจ กต็อ้งมสีตเิป็นผูน้าํ ถา้ไมม่สีตแิลว้สมาธิก็จะไม่

เกดิ ปญัญาก็จะไมเ่กดิ ในข ัน้แรกจงึตอ้งฝึกต ัง้สตกินัก่อน พฒันาใหม้สีตก่ิอน เมือ่มสีติ

แลว้ถงึค่อยพฒันาไปสู่สมาธิและปญัญาต่อไป การเจริญสตน้ีิ สามารถเจริญได ้

ตลอดเวลา นบัต ัง้แต่เวลาทีต่ื่นขึ้นมา จนกระท ัง่หลบัไป  
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การปฏบิตัธิรรมจงึไมต่อ้งอยู่ทีว่ดัเสมอไป อยู่ทีไ่หนก็ปฏบิตัไิด ้ ถา้รูว้า่การปฏบิตัธิรรม

ปฏบิตัอิย่างไร การปฏบิตัเิบื้องตน้คอืการต ัง้สต ิสตคิอืความระลกึรู ้ความระลกึรูน้ี้ไมไ่ด ้

ใหร้ะลกึถงึเรื่องโนน้หรือเรื่องน้ี แต่หมายถงึวา่ใหรู้อ้ยู่กบัปจัจุบนั อยู่ทีน่ี่เดีย่วน้ี ใหรู้ว้า่

ขณะน้ีกาํลงัทาํอะไรอยู่ ฟงัธรรมอยู่ใช่ไหม แต่ใจฟงัธรรมอยู่หรือเปลา่ หรือกาํลงัคดิถงึ

เรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ คดิถงึเรื่องทีผ่่านไปแลว้ คดิถงึเรื่องทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต ถา้ใจอยู่กบั

เรื่องเหลา่น้ีแสดงวา่ไมม่สีต ิ ไมไ่ดอ้ยู่ทีน่ี่เดีย๋วน้ี การมสีตหิมายถงึ รูอ้ยู่ในปจัจบุนัทกุ

ขณะเลยทเีดยีว ไมว่า่กาํลงัทาํอะไรอยู่ ขอใหรู้อ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ ถา้มสีตแิลว้ ก็

เท่ากบัมเีครื่องมอืไวค้วบคุมจติ ซึง่โดยปกตจิะไมช่อบอยู่กบัที ่ ไมช่อบอยู่น่ิงๆเฉยๆ แต่

ชอบลอยไปลอยมา ชอบคดิถงึเรื่องนัน้บา้ง เรื่องน้ีบา้ง คดิไปแลว้ก็เกดิอารมณ์ต่างๆ

ขึ้นมา ทาํใหด้ใีจบา้ง เสยีใจบา้ง แต่ไมท่าํใหจ้ติต ัง้ม ัน่ มคีวามแขง็แกร่ง มพีลงั มกีาํลงั

เลย กลบัทาํจติใหอ่้อนไหวงา่ยเหมอืนกบันุ่น เวลามอีารมณ์อะไรมากระทบหน่อย ก็จะ

ปลวิไปตามอารมณ์นัน้ เหน็อะไรหรือไดย้นิอะไร ก็จะเกดิความดใีจขึ้นมาบา้ง เกดิความ

เสยีใจขึ้นมาบา้ง ไมส่ามารถควบคุมใจใหต้ ัง้อยู่เป็นปกต ิ คอืเป็นอเุบกขาได ้ เป็นใจทีน่ิ่ง

เฉย ไมเ่ดอืดรอ้นกบัอารมณ์ต่างๆทีม่าสมัผสั ไมว่า่จะมาทางตา หู จมกู ลิ้น กาย หรือ

ทางใจ  

ถา้มสีตแิลว้ ต่อไปจติจะค่อยๆน่ิง ค่อยๆสงบ จติมคีวามน่ิงมคีวามสงบมากนอ้ยเท่าไหร่ 

ก็จะมคีวามหนกัแน่นมากนอ้ยตามมาเหมอืนกบัหนิ หนิไมเ่หมอืนนุ่น เวลาลมพดัมาหนิ

จะไมข่ยบัเขยื้อนเลย แต่นุ่นเวลามลีมพดัมาเพยีงแผ่วเบาก็จะปลวิตามลมไป จติของผูท้ี่

ยงัไมม่สีตจิะเป็นเหมอืนกบันุ่น จะหว ัน่ไหวงา่ย มอีะไรมากระทบ ก็จะมอีารมณ์เกดิขึ้น

อย่างรวดเร็ว ใครพูดอะไรใหฟ้งัเพยีงนิดเดยีว ก็เกดิอารมณ์ขึ้นมาแลว้ เหน็ใครทาํอะไร

นิดหน่อยก็เกดิอารมณ์ขึ้นมาแลว้ เป็นเพราะวา่ไมม่สีตคิอยรัง้ คอยดงึไวน้ ัน่เอง 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสตกิบัจติเหมอืนเรือกบัเชอืก ถา้จอดเรือไวเ้ฉยๆไมเ่อาเชอืกผูกไว ้

กบัเสากบัท่าเรือ หรือทอดสมอไว ้เดีย๋วเรือก็ตอ้งลอยไปกบันํา้ กระแสนํา้จะพดัพาเรือลาํ

นัน้ใหล้อยไปเรื่อยๆ แต่ถา้ผูกเรือไวก้บัเสากบัท่าเรือ หรือทอดสมอไว ้ เรือนัน้ก็จะไม่

ลอยไปไหน ถงึแมก้ระแสนํา้จะไหลมาแรง เรือก็จะไมล่อยไปตามกระแสนํา้ จติก็เช่นกนั 

จะน่ิงสงบเป็นสมาธิต ัง้ม ัน่อยู่ในปจัจบุนัได ้ก็ตอ้งมสีตเิป็นผูร้ ัง้ดงึไว ้ 
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การรัง้ดงึจติไวก้็ทาํไดห้ลายวธิีดว้ยกนั แต่ละสาํนกัก็จะสอนต่างกนัไปขึ้นอยู่กบัจริต 

ความถนดั ของอาจารยผู์ส้อน เน่ืองจากจรตินิสยั ความถนดัในการปฏบิตัขิองแต่ละคน

ไมเ่หมอืนกนั ผูป้ฏบิตัจิงึตอ้งทดลองดูวา่วธิีไหนทีเ่หมาะกบัตน ปฏบิตัไิปแลว้ไดผ้ลด ี

จติน้ีเป็นเหมอืนเรือ จงึตอ้งมเีชอืกคอืสต ิ ไวผู้กจติไวก้บัเสาตน้ใดตน้หน่ึง เพือ่จติจะได ้

ไมล่อยไปไหน เสาก็มหีลายชนิดดว้ยกนั การเจริญพทุธานุสต ิ ธรรมานุสต ิ สงัฆานุสต ิ

หรืออานาปานสต ิ ก็ใชเ้ป็นเสาได ้ ถา้บริกรรม พทุโธๆๆ ก็ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัพทุโธๆๆ ทาํ

อย่างน้ีก็เท่ากบัไดผู้กจติไวแ้ลว้ ถา้ระลกึแต่พทุโธๆๆ จติจะไมส่ามารถไปคดิเรื่องราว

ต่างๆได ้ถา้จติคดิออกไปก็ตอ้งดงึกลบัมาอยู่กบัพทุโธๆๆ  

ในเบื้องตน้ของการฝึกต ัง้สต ิ สตยิงัไมม่กีาํลงัมาก จะแพก้าํลงัของความเผลอสต ิ เมือ่

เผลอสตปิับ๊จติก็จะแวบออกไป จะคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีต่อไป แต่เมือ่ไดส้ตปิับ๊ เรากด็งึ

กลบัมาใหม ่ ถา้ใชก้ารบริกรรมพทุโธๆๆ เป็นเครื่องผูกใจ ก็ระลกึถงึพทุโธๆๆไปเรื่อยๆ 

พอจติไปคดิถงึเรื่องจะไปกนิไปเทีย่ว ก็ดงึกลบัมา กลบัมาอยู่ทีพ่ทุโธๆๆ พยายามทาํ

อย่างน้ีอยู่เรื่อยๆ ข ัน้ตน้ก็จะเหน่ือยหน่อย จะมคีวามรูส้กึทอ้แทห้น่อย เพราะทาํไปแลว้

รูส้กึจะไมค่่อยไดผ้ลเท่าไหร่ แต่ไมเ่ป็นไร เพราะวา่เวลาทาํอะไรใหม่ๆ ก็จะไมค่่อยไดผ้ล

สกัเท่าไหร่ แต่เมือ่ทาํไปเรื่อยๆ ก็จะมปีระสบการณ์ มคีวามชาํนิชาํนาญขึ้นมา แลว้ต่อไป

ก็จะมสีตมิากขึ้นไป ในทีสุ่ดก็จะสามารถรัง้ดงึจติใหอ้ยู่กบัตวัไดต้ลอดเวลา ขอให ้

พยายามทาํไปเถดิ ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมา ก่อนจะลกุขึ้นจากเตยีงก็ต ัง้สตก่ิอน ใหรู้ว้า่กาํลงันอน

อยู่ใหรู้ว้า่กาํลงัจะลกุขึ้น เมือ่ลกุขึ้นก็ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัการลกุขึ้นมา ไมว่า่จะทาํอะไร จะเดนิ 

จะนัง่ จะยนื จะนอน จะทาํอะไร จะพูด จะกนิ จะขบัถ่าย ไมว่า่กาํลงัทาํอะไรท ัง้สิ้นกบั

ร่างกาย กบัวาจา กบัใจ ใหม้สีตรูิอ้ยู่ตลอดเวลา แลว้จติจะไมไ่ปไหน จะไมล่อยไปไหน 

ถา้ทาํไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไปจติจะอยู่ภายใตค้าํส ัง่ของเรา จะไมไ่ปไหน จะอยู่เฉยๆ ถา้ไม่

ส ัง่ใหไ้ป จติก็จะไมไ่ป ไมส่ ัง่ใหค้ดิ ก็จะไมค่ดิ  

แต่ตอนน้ีเรายงัไมส่ามารถควบคุมจติได ้ เวลาอยากอะไรจติจะส ัง่เรา แทนทีเ่ราจะส ัง่จติ 

ตอนน้ีเราเป็นทาสของจติ ซึง่เป็นทาสของกเิลสอกีต่อหน่ึง เพราะกเิลสเป็นผูส้ ัง่การ มี

โลภ โกรธ หลงเป็นผูส้ ัง่การ พอโลภ โกรธ หลงส ัง่ใหท้าํปับ๊ จติก็ส ัง่ใหเ้ราทาํต่อ เราก็เลย
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ออกมาโวยวาย เวลาอยากจะไดอ้ะไร หรือโกรธใครขึ้นมา ก็ออกมาโวยวาย พูดดบีา้ง ไม่

ดบีา้ง เพราะควบคุมจติไมไ่ด ้เหตทุีค่วบคุมจติไมไ่ดก้็เพราะไมม่สีต ิไมเ่คยฝึกสตนิัน่เอง 

จงึควรพฒันาสต ิ พยายามตัง้สตอิยู่เรื่อยๆ ใหถ้อืวา่การต ัง้สตเิป็นงานทีแ่ทจ้ริงของเรา 

เป็นงานทีม่คุีณประโยชนอ์ย่างยิง่กบัจติใจ งานอย่างอืน่ไมส่าํคญัเท่ากบังานดูแลรกัษา

จติใจดว้ยสต ิ เป็นงานทีส่าํคญัอย่างยิง่ งานอย่างอืน่ถา้มคีวามจาํเป็นก็ทาํไป แต่ขอใหท้าํ

ดว้ยสต ิ แลว้จะไดท้ ัง้สองอย่าง คอืยงิปืนนดัเดยีวไดน้ก ๒ ตวั คอืไดง้านทางกายดว้ย 

แลว้ก็ไดท้างจติใจดว้ย  

คอืเรายงัตอ้งดูแลรกัษากายอยู่ ทีต่อ้งออกไปทาํมาหากนิก็เพือ่ปจัจยั ๔ เลี้ยงปากเลี้ยง

ทอ้ง แต่อย่าทาํแต่เฉพาะกายอย่างเดยีว ตอ้งทาํใหก้บัใจดว้ย คอืทาํดว้ยความมสีต ิเวลา

ออกไปทาํมาหากนิ จงึตอ้งมสีตอิยู่กบัการทาํงานนัน้ๆ ควบคุมจติใหอ้ยู่กบังาน เวลา

พมิพด์ดีก็รูอ้ยู่กบัการพมิพด์ดี เวลาเขยีนหนงัสอืก็รูอ้ยู่กบัการเขยีนหนงัสอื เวลาส ัง่งาน

ก็รูอ้ยู่กบัการส ัง่งาน ใหม้สีตคิวบคุมจติอยู่เสมอ ถา้มสีตแิลว้จะรูท้นัทเีลยเวลาจติมี

อารมณ์ มอีารมณ์โลภขึ้นมา มอีารมณ์โกรธขึ้นมา มอีารมณ์หลงขึ้นมาก็จะรู ้เมือ่รูแ้ลว้ ก็

ดบัมนัได ้ เมือ่ดบัได ้ ก็จะไมส่รา้งความทกุข ์ความไมส่บายใจใหก้บัเรา แต่ถา้ไมรู่ ้ เวลา

โลภ โกรธ หลง เกดิขึ้นมา ก็จะสรา้งความทกุขใ์หโ้ดยไมรู่ต้วั แลว้ก็จะพาใหไ้ปกระทาํใน

สิง่ทีไ่มช่อบ ไมค่วร ทีจ่ะทาํใหเ้สยีใจในภายหลงั เพราะไมม่สีตนิ ัน่เอง  

การพฒันาสตจิงึถอืเป็นการปฏบิตัธิรรมทีส่าํคญัอย่างยิง่ ทีส่ามารถปฏบิตัไิดต้ลอดเวลา 

ทกุแห่งหน ไมต่อ้งมาทีว่ดั อยู่ทีไ่หนก็ปฏบิตัไิด ้อยู่ในรถก็ปฏบิตัไิด ้ทาํอะไรก็ปฏบิตัไิด ้

ขอใหม้สีต ิ ใหเ้รารูอ้ยู่กบัสิง่ทีท่าํในขณะนัน้ ใหท้าํใจอยู่ทีป่จัจบุนั อยู่ทีน่ี่เดีย๋วน้ี อย่า

ปลอ่ยใจคดิไปในอดตี อดตีมนัก็ผ่านไปแลว้ คดิไปก็ป่วยการ ไปแกส้ิง่ทีเ่กดิขึ้นมาแลว้

ไมไ่ด ้ ยกเวน้ถา้คิดถงึอดตีเพือ่เป็นคตสิอนใจ ถา้ทาํอะไรผดิพลาดไปแลว้ ก็เอามาสอน

ตนวา่ สิง่ทีท่าํไป มนัไมด่นีะ ต่อไปอย่าไปทาํมนัอกี ถา้คดิแบบน้ีก็จะเป็นประโยชน ์ เป็น

ปญัญา แต่ตอ้งคดิดว้ยสต ิ ส่วนใหญ่เวลาคดิถงึอดตี มกัจะคดิแบบเรื่อยเป่ือยเพอ้เจอ้ 

คดิไปฝนัไป ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนัน้ ถา้คดิแบบเพอ้ฝนั กจ็ะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร 

เพราะจะไปตามอาํนาจของความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน่เอง แต่ถา้คดิดว้ยสติ
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ดว้ยปญัญาแลว้ ไม่วา่จะคดิเรื่องอดตีก็ด ี เรื่องอนาคตก็ด ีก็จะเป็นประโยชน ์อย่างเรื่อง

อนาคต ถา้จะคดิก็ขอใหค้ดิวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจาก

สมบตัขิา้วของต่างๆ ทีอ่ตุส่าหห์ามาแทบเป็นแทบตาย สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากเขาไป ไมว่า่

จะมรีถราคาคนัละกี่ลา้น มบีา้นหลงัละกี่ลา้น มบีริษทัมเีงนิอยู่กี่รอ้ยลา้น กี่พนัลา้น มี

ตาํแหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากเขาไป ตอ้งหมดไป ไมไ่ดอ้ยู่กบัเราไป

ตลอด ถา้คดิแบบน้ี เรียกวา่คดิดว้ยสติ คิดดว้ยปญัญา คดิแลว้ด ี เพราะตดัความโลภ 

ความโกรธ ความหลงได ้ 

การชาํระจติดว้ยสต ิ ดว้ยปญัญา ดว้ยสมาธิ จงึตอ้งมสีตอิยู่เสมอ ใหรู้อ้ยู่เสมอวา่กาํลงั

คดิอะไรอยู่ ถา้คดิเรื่องอะไรก็ใหม้ปีญัญาเขา้มาสอดแทรกอยู่เสมอ คดิอยากไดอ้ะไรก็

เอาปญัญาเขา้มาสอดแทรกอยู่เสมอ วา่จาํเป็นไหม สิง่ทีอ่ยากไดน้ัน้ ไดม้าแลว้จะทาํให ้

สุขกวา่เดมิหรือไม ่มเีงนิมากขึ้นแลว้ จะมคีวามสุขมากกวา่เดมิหรือเปลา่ จะดขีึ้นกวา่เดมิ

หรือเปลา่ หรือความทกุขใ์นใจก็ยงัจะมอียู่เท่าเดมิ เพราะความทกุขใ์นใจ จะมาก จะ

นอ้ย ขึ้นอยู่กบัวา่ความโลภ ความโกรธ ความหลง มมีากนอ้ยแค่ไหนต่างหาก ถา้

อยากจะมคีวามสุขใจ ก็ตอ้งตดัความโลภ ความโกรธ ความหลงใหน้อ้ยลงไปซ ิ ถา้

อยากจะไดส้ิง่ใดสิง่หน่ึง ถา้เป็นความอยากเฉยๆ เป็นความโลภเฉยๆ โดยไมม่คีวามจาํ

เป็นมารองรบัก็ตอ้งตดัไป อย่าไปเอามา เพราะเอามาแลว้เท่ากบัเสริมสรา้งความโลภใหม้ี

กาํลงัมากขึ้น ครัง้ต่อไปความโลภจะแรงขึ้นกวา่เก่า เคยไดส้ิง่น้ีแลว้ก็อยากจะไดส้ิง่ที่

ดกีวา่น้ี เคยไดร้ถคนัหน่ึงราคา ๑ ลา้น ต่อไปก็อยากจะไดร้าคาคนัละ ๒ ลา้น ๓ ลา้น น่ี

เป็นปญัหาแลว้ เมือ่ก่อนน้ีลา้นเดยีวก็พอใจ เดีย๋วน้ีไมพ่อใจแลว้ ตอ้งนัง่รถ ๓ ลา้น ๔ 

ลา้นขึ้นไป  

น่ีคอืเรื่องของความโลภ จงึตอ้งตดัแทนทีจ่ะส่งเสริม ตอ้งคดิวา่รถคนัทีม่อียู่ก็ยงัใชไ้ด ้

ไมใ่ช่หรือ ยงัพาไปจากจดุหน่ึงไปสู่อกีจดุหน่ึงไดไ้มใ่ช่หรือ ถา้พาไปได ้ แลว้จะไปโลภ

ทาํไม โลภแลว้มนัทกุขน์ะ ถา้ไมโ่ลภแลว้มนัสุขนะ ทางดาํเนินของคนฉลาดตอ้งไปสู่การ

ไมโ่ลภ ไมโ่กรธ ไมห่ลงต่างหาก ถา้จะไปใหถ้งึจดุนัน้ ตอ้งฝืนความโลภ ฝืนความโกรธ 

และฝืนความหลง ถา้มคีวามจาํเป็นจะตอ้งมสีิง่หน่ึงสิง่ใด ก็ขอใหใ้ชเ้หตใุชผ้ล เอา
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พอประมาณ เอาหลกัความมกันอ้ยสนัโดษ คอืเอาเท่าทีจ่าํเป็น คาํวา่มกันอ้ยก็คอืเอา

เท่าทีจ่าํเป็น ถา้ตอ้งมภีรรยาก็เอาคนเดยีวก็พอ ถา้ตอ้งมรีถก็เอาคนัเดยีวก็พอ ถา้ตอ้งมี

บา้นก็เอาบา้นหลงัเดยีวก็พอ อย่าไปเอามาก อย่าไปมกัมาก มกันอ้ยเขา้ไว ้ เอาเท่าที่

จาํเป็น ถา้ตอ้งกนิขา้วก็กนิเท่าทีจ่าํเป็นก็พอ อย่างพระท่านฉนัมื้อเดยีว ท่านก็อยู่ได ้ เป็น

ญาตโิยมวนัพระน้ีเอาแค่ ๒ มื้อก็พอ อดขา้วมื้อเยน็สกัวนั ไมต่ายหรอก  

ตดักเิลสแลว้จะมคีวามสุขใจ ถา้ไมต่ดัโลภ โกรธ หลงแลว้ อย่าไปหวงัเลยวา่จะมี

ความสุข ต่อใหม้คีวามรํา่รวยขนาดไหน มตีาํแหน่งสูงขนาดไหน มใีครสรรเสริญยกย่อง 

มเีครื่องใชไ้มส้อย มกีามสุขมากมายขนาดไหนก็ตาม ก็จะไมท่าํใหม้คีวามสุขทีแ่ทจ้ริงได ้

แต่ถา้ไดต้ดัโลภ โกรธ หลงออกไปจากใจแลว้ นัน่แหละคอืความสุข จะค่อยๆปรากฏ

ขึ้นมาในใจ เกดิจากความอิม่ เกดิจากความปีตนิัน่เอง ไมไ่ดเ้กดิจากการขวนขวายหา

สิง่ของภายนอก แต่เกดิจากการตดัโลภ โกรธ หลงทีม่อียู่ในใจ จงึขอใหเ้หน็ความสาํคญั

ของสต ิของสมาธิและปญัญา ซึง่เป็นเครื่องมอืทีจ่ะตดัโลภ โกรธ หลงใหห้มดไปจากจติ

จากใจ เมือ่โลภ โกรธ หลงหมดไปจากจติจากใจแลว้ ไมต่อ้งไปถามใครหรอกวา่

ความสุขอยู่ตรงไหน ความพออยู่ตรงไหน มนัมอียู่ในใจของเรานัน่แหละ การแสดงเหน็

วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๘๒ 

ความเพยีร 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 

พระเจตนาของพระบรมศาสดาในการประกาศพระศาสนา มอียู่เป้าหมายเดยีวเท่านัน้คอื 

ช่วยเหลอืสตัวโ์ลกท ัง้หลายทีย่งัอยู่ภายใตค้วามมดืบอดของอวิชชา ความไมรู่จ้ริงใน

สภาวธรรมท ัง้หลายวา่เป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ใหไ้ดม้แีสงสวา่งนาํพาไปสู่ทีด่ทีีง่าม 

ทีสุ่ขทีเ่จริญ ถา้ไมม่พีระธรรมคาํสอนซึง่เปรียบเหมอืนแสงสวา่งในทีม่ดืแลว้ การเวยีน

วา่ยตายเกดิในสงัสารวฏัของสตัวโ์ลกท ัง้หลายทีเ่ต็มไปดว้ยความทกุขย์ากลาํบากย่อมไม่

มทีีส่ิ้นสุด มแีต่ไปสู่ทีไ่มด่คีอืทคุต ิ แต่ถา้มแีสงสวา่งพาไปแลว้ ย่อมเป็นไปดว้ยความสุข

ความเจริญ ไปสู่ทีด่คีอืสคุต ิ จนถงึทีสุ่ดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ผูไ้ดพ้บ

พระพทุธศาสนา ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จงึเกดิศรทัธาความเชื่อ

และปฏบิตัติาม คอื ๑. ไม่กระทาํบาปทัง้ปวง ๒. ทาํความดีท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ๓. 

ชําระจติใหส้ะอาด ความสกปรกของจติคอื กเิลส เครื่องเศรา้หมอง ไดแ้ก่ โลภ โกรธ 

หลง ซึง่ทางศาสนาเหน็วา่เป็นสิง่ทีส่กปรก เพราะสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจ จงึตอ้งชาํระให ้

หมดสิ้นไปจากจติจากใจ จนสะอาดบริสุทธิ์ เหมอืนกบัจติของพระพทุธเจา้ พระอรหนัต์

ท ัง้หลาย เป็นจติทีม่แีต่ความสุข ไมม่คีวามทกุข ์เป็นบรมสุข ปรมงัสขุงั  

การปฏบิตัธิรรมจะไดผ้ลมากนอ้ยแค่ไหนขึ้นอยู่กบัธรรม ๒ ประการ คอื ๑. สต ิ การ

ระลกึรู ้๒. วิริยะ ความพากเพยีร ตอ้งมธีรรม ๒.ประการน้ี เป็นเครื่องมอืในการปฏบิตั ิ

ถา้ไมม่วีริิยะ ความพากเพยีร มแีต่ความเกยีจครา้น ก็จะไมส่ามารถปฏบิตัติามพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้ ถา้ไมม่สีตกิ็จะไมรู่ว้า่กาํลงัทาํอะไรอยู่ การมสีตคิอืตอ้งรูว้า่

กาํลงัทาํอะไรอยู่ในขณะน้ี สิง่ทีต่อ้งคอยเฝ้าดูก็คอืการกระทาํทาง กาย วาจา ใจ ตอ้งมี

สตใิหรู้อ้ยู่วา่ขณะน้ีกาํลงัคดิอะไรอยู่ กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัพูดอะไรอยู่ ถา้เป็นสิง่ทีด่ ีก็

ทาํไป พูดไปคดิไป ถา้เป็นสิง่ทีไ่มด่ ีเป็นบาป ตรงขา้มกบัสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ก็

ตอ้งละ อย่าไปคดิ อย่าไปพูด อย่าไปทาํ ถา้ไมม่สีตจิะไมรู่ว้า่ขณะน้ีกาํลงัคดิดหีรือคดิไม่
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ด ี เมือ่คดิไมด่แีลว้ ถา้ปลอ่ยออกไป ก็จะพูดไมด่ ี ทาํไมด่ ี เพราะไมม่สีต ิ ไมรู่ว้า่ขณะน้ี

กาํลงัทาํอะไรอยู ่ 

แต่ถา้มสีตคิอยเฝ้าดู กาย วาจา ใจ จะรูอ้ยู่ทกุขณะเลยวา่ ขณะน้ีกาํลงัคดิอะไรอยู่ กาํลงั

จะพูดอะไร กาํลงัจะทาํอะไร คดิอะไร พูดอะไร ทาํอะไร จะรูท้นัท ีถา้มสีตกิ็จะทาํในสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คอืการกระทาํทาง กาย วาจา ใจ จะไมไ่ปในทางบาปกรรม

ความชัว่ แต่ไปในทางบญุกศุล ไปในทางทีล่ดละ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ความพากเพยีรในการปฏบิตัธิรรมก็จะเป็นไปในทางทีค่วรไป คอืไปแต่ทางทีด่ ี ทางทีไ่ม่

ดกี็ไมไ่ป ทางทีไ่ปสะสมความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะไมไ่ป ทางไหนถา้ไปแลว้ตดั

ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะไปทางนัน้ จะปฏบิตัดิว้ยวิริยะ ความพากเพยีร 

อตุสาหะ  

จะเพยีรอยู่ใน ๔ ลกัษณะ คอื ๑. เพียรชําระบาปที่มีอยู่ใหห้มดไป เหมอืนกบัเวลามี

เสื้อผา้สกปรก ก็เอาไปซกัเสยี ไมเ่อามาใส่เพราะไมม่ใีครอยากจะใส่เสื้อผา้ทีส่กปรก มี

กลิน่เหมน็ ฉนัใด บาป ความชัว่ การกระทาํทีไ่มด่ ีการกระทาํทีน่าํมาซึง่ความทกุข ์ความ

เดอืดรอ้น ก็จะไมท่าํ ตอ้งละเสยี ๒. เพียรป้องกนัไม่ใหบ้าปที่ไดชํ้าระแลว้ หวนกลบัคืน

มาอกี ถา้เป็นเสื้อผา้ ก็เป็นเสื้อผา้ทีไ่ดซ้กัสะอาดแลว้ ก็ตอ้งเก็บรกัษาไวใ้หด้ ีไมใ่หเ้ปรอะ

เป้ือน ไมใ่หส้กปรกอกี ๓. เพียรสรา้งความดีที่ยงัไม่มีในตนใหเ้กดิข้ึน ถา้ไมเ่คยทาํบญุ

ทาํทาน ก็พยายามทาํ ไมเ่คยรกัษาศีล ก็พยายามรกัษา ไมเ่คยไหวพ้ระสวดมนต ์นัง่ทาํ

สมาธิ เจริญวปิสัสนา ก็พยายามทาํเสยี เหมอืนกบัเวลาไมม่เีงนิทองตอ้งขยนัหา เพราะรู ้

วา่เงนิทองเป็นของมค่ีา มคุีณ มปีระโยชน ์เหมอืนกบัความด ีเพยีงแต่ความดน้ีี จะดกีวา่

เงนิทอง เพราะความดใีหค้วามสุขกบัจติใจไดอ้ย่างแทจ้รงิ ส่วนเงนิทองบางครัง้กใ็ห ้

ความสุข บางครัง้ก็ใหค้วามทกุข ์มกัจะมาดว้ยกนัท ัง้ ๒ อย่าง ใหค้วามสุขดว้ย ใหค้วาม

ทกุขด์ว้ย เวลาไดเ้งนิทองมาก็ดใีจ เวลาเงนิทองหมดก็ทกุขใ์จ ส่วนความดจีะใหแ้ต่

ความสุขโดยถ่ายเดยีว และจะไมห่มดไปงา่ยๆ เพราะไมม่ใีครจะขโมยไปได ้จะลมืทิ้งไว ้

ทีไ่หนก็ไมไ่ดเ้พราะอยู่กบัใจ  
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คุณงามความดจีงึมคุีณค่ามากกวา่เงนิทอง ควรแสวงหาความดยีิง่กวา่แสวงหาเงนิหา

ทอง เพราะความดนีอกจากใหค้วามสุขใจแลว้ ยงัดบัความทกุขใ์จดว้ย เงนิทองดบัความ

ทกุขใ์จไมไ่ด ้คนมเีงนิทองเป็นรอ้ยลา้นพนัลา้นยงัวุน่วายใจเลย กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั มี

ความกงัวล ไมรู่ว้า่อะไรจะเกดิขึ้นกบัตน ส่วนคนทีม่คีวามดอียู่ในจติใจแลว้จะไมวุ่น่วาย

ใจ จะไมท่กุขใ์จ เพราะความดทีาํใหรู้จ้กัปลง ใหรู้จ้กัวาง ใหรู้จ้กัสภาพความเป็นจริงของ

โลกวา่เป็นอย่างไร เมือ่รูค้วามเป็นจริงของโลกแลว้ จะไมฝื่น ความจริงเป็นอย่างไรกต็อ้ง

เป็นอย่างนัน้ อะไรจะมาก็มา อะไรจะไปกไ็ป อะไรจะเกดิก็เกดิ อะไรจะไมเ่กดิก็ไมเ่กดิ 

ใจจะไมฝื่นความจรงิ ถา้ไมม่คีวามอยากทีส่วนทางกบัความจริงแลว้ ความทกุขก์็จะไมม่ ี

เช่นถา้ตอนน้ีอยากจะรวยมากขึ้น ความทกุขก์็เกดิขึ้นแลว้ แต่ถา้เราไมอ่ยากรวยกว่าที่

เป็นอยู่ พอใจกบัทีม่อียู่ในขณะน้ี มเีท่าไหร่ ก็พอใจเท่านัน้ ความทกุขก์็จะไมม่ ี 

ถา้ยงัไมไ่ดท้าํความดกี็ขอใหเ้ริ่มทาํเสยีแต่บดัน้ี ดว้ยการทาํบญุใหท้าน ไหวพ้ระสวดมนต ์

นัง่ทาํสมาธิ เจริญปญัญาวปิสัสนา ใหเ้หน็ตามสภาพความจริงของโลก คอืสภาวธรรม

ท ัง้หลายเป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุขถ์า้หลงไป

ยดึไปตดิ เป็นของไมม่ตีวัตน ไมม่ใีครเป็นเจา้ของ เป็นลกัษณะของทกุสิง่ทกุอย่างในโลก

น้ี เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ ท ัง้หลาย ถา้ไมไ่ปยดึไปตดิก็จะไมท่กุข ์มกี็ใชไ้ป ไม่

มกี็ไมต่อ้งเดอืดรอ้น ถา้พอมพีอกนิ ก็มคีวามสุขแลว้ ถงึแมจ้ะมสีมบตัเิงนิทองมากมาย

กองเต็มศาลาน้ี ก็จะไมท่าํใหม้คีวามสุขมากกวา่คนทีไ่มม่สีมบตั ิ เพราะความสุขทีแ่ทจ้ริง

ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่องสมบตั ิ แต่อยู่ทีใ่จ อยู่ทีใ่จฉลาดหรือโง ่ ถา้ใจฉลาดก็ปลอ่ย ไมป่รารถนา 

ไมอ่ยากจะไดอ้ะไรของภายนอก เอาของภายในเท่านัน้ คอืเอาธรรมเขา้มาชาํระความ

อยากท ัง้หลายใหห้มดไป ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดไป เพยีงเท่านัน้

ใจก็มคีวามสุขแลว้ มคีวามสุขมากกวา่คนทีม่เีงนิทองกองเท่าภูเขาเสยีอกี อนัน้ีรบัรองได ้

เป็นความจริง ขอใหท้ดลองทาํดูเถดิ แลว้จะรูก้นั แต่ถา้ไมล่อง ก็จะไมรู่ ้ 

๔. เพียรรกัษาความดีที่มีอยู่ไม่ใหสู้ญหายไป เช่นถา้มเีงนิมทีอง มขีา้วมขีอง ก็ตอ้งดูแล

รกัษาไมใ่หสู้ญหายไป หมดไป ไมเ่ช่นนัน้แลว้ สมบตัเิงนิทองทีห่ามาไดด้ว้ยความ

ยากเยน็ก็จะหมดไปฉนัใด ความดก็ีเช่นกนั เมือ่มคีวามดจีงึตอ้งรกัษา เคยทาํบญุทาํทาน 
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ก็ตอ้งพยายามทาํบญุทาํทานต่อไป เคยไหวพ้ระสวดมนต ์นัง่ทาํสมาธิ ปฏบิตัวิปิสัสนา ก็

ตอ้งเพยีรทาํต่อไป ทาํไปเรื่อยๆ ทาํอย่างต่อเน่ือง รกัษาความดเีหลา่น้ีไปเรื่อยๆ เพราะมี

คุณค่ายิง่กวา่เงนิทอง ยิง่กวา่เพชรนิลจนิดาท ัง้หลายในโลกน้ี  

ก่อนหนา้น้ีไมไ่ดข้ยายความเกี่ยวกบับาปหรอืความชัว่วา่เป็นอย่างไร บาปหรือความชัว่ ก็

คอืการกระทาํ ทางกายก็ด ีทางวาจาก็ด ีทางใจก็ด ีทีเ่ป็นโทษกบัตนก็ด ีกบัผูอ้ืน่ก็ด ีหรือ

ท ัง้กบัตนและกบัผูอ้ืน่ เช่นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ การลกัทรพัย ์ การประพฤตผิดิประเวณี 

การพูดปดมดเทจ็ เป็นการกระทาํทีไ่มด่ ีทาํไปแลว้เกดิโทษท ัง้กบัตนเองและกบัผูอ้ืน่ ไม่

ควรทาํ ทาํไปแลว้ในปจัจบุนัจะมคีวามทกุขใ์จ เวลาไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่

แลว้ จะไมส่บายใจ เมือ่ตายไปก็ตอ้งไปเกดิในอบาย ตอ้งไปสู่ภูมใิดภูมหิน่ึงของอบายท ัง้ 

๔ คอื เปรต อสรุกาย เดรจัฉาน นรก เป็นทีเ่กดิของผูท้ีท่าํแต่บาปแต่กรรม  

นอกจากบาปกรรมแลว้ ยงัตอ้งพยายามละเวน้จากอบายมขุท ัง้หลาย เพราะอบายมขุเป็น

เหมอืนเพือ่นของบาป ถา้ไปยุ่งกบัอบายมขุแลว้ ข ัน้ต่อไปก็จะไปทาํบาป เพราะอบายมขุ

คอืประตูหรือทวารสู่อบายนัน่เอง ไดแ้ก่ ๑. เสพสุรายาเมา ๒. เทีย่วกลางคนื ๓. เลน่

การพนนั ๔. คบคนชัว่เป็นมติร ๕. เกยีจครา้นการงาน ถา้มอียู่ในตวัเราแลว้ ไมร่ีบชาํระ

ออกไปเสยี ก็จะบ่อนทาํลายชวีติลงไปเรือ่ยๆ จากความเป็นมนุษยใ์หก้ลายเป็นเปรต 

เป็นอสุรกาย เป็นเดรจัฉาน และเป็นสตัวน์รกในทีสุ่ด ถา้ไมเ่ชื่อก็ลองพจิารณาดูคนที่

เกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุ วา่เป็นอย่างไร คนทีก่นิเหลา้เมายา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื 

คบคนชัว่เป็นมติร เกยีจครา้นการงาน มคีวามสุขความเจริญทีไ่หน มแีต่เรื่องวุน่วาย

ตลอดเวลา ไมต่ดิคุกตดิตะรางก็ตอ้งถูกประหารชวีติ หรือตายไปก่อนวยัทีส่มควร เมือ่

ยุ่งเกี่ยวกบัพวกอบายมขุแลว้ ต่อไปก็จะตอ้งไปทาํผดิศีลผดิธรรม เช่นคนทีเ่ลน่การพนนั 

เมือ่ขาดทนุก็ตอ้งไปหาเงนิมาเลน่อกี ถา้หามาดว้ยความสุจริตไมไ่ด ้ ก็ตอ้งหามาดว้ย

ความทจุริต คนกนิเหลา้เมายา คนเทีย่วกลางคนื คนคบคนชัว่เป็นมติร คนเกยีจครา้นก็

เหมอืนกนั คนพวกน้ีไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งหารายไดด้ว้ยวธิีทจุริต คอื คดโกง ฉอ้ราษฎรบ์งั

หลวง ลกัทรพัย ์ปลน้จี้ เป็นตน้ เมือ่ทาํไปแลว้ก็ตอ้งถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะราง  
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อบายคอืภพภูมกิาํเนิดทีป่ราศจากความเจรญิ มแีต่ความเสื่อม มแีต่ความทกุข ์ ไมม่ี

ความเจริญ ไมม่คีวามรุ่งเรือง ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ตอ้งเป็นสคุติ ทีอ่ยูข่อง

มนุษย ์ของเทวดา ของพรหม ของพระอรยิบคุคลท ัง้หลาย ผูท้ีจ่ะไปสุคตไิด ้ตอ้งทาํแต่

ความด ีรกัษาความด ีไมก่ระทาํบาปท ัง้หลาย คอืตอ้งทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล และปฏบิตัิ

ธรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา เป็นทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดเ้สดจ็ไปดี

แลว้ เป็นสคุโต ไปถงึทีด่แีลว้ ไปถงึพระนิพพานแลว้ ไมม่คีวามทกุข ์มแีต่ความสุขทีเ่ป็น 

ปรมงัสขุงั บรมสุข เมือ่ท่านถงึทีน่ ัน้ แลว้ท่านจงึส ัง่สอนผูท้ีป่รารถนาความสุขความเจรญิ 

ใหไ้ดไ้ปในทศิทางทีถู่กตอ้ง เพราะผูท้ีอ่ยู่ในโลกน้ี เปรียบเหมอืนคนหลงทาง ถา้เดนิทาง

ไปโดยลาํพงัไมม่ใีครชี้ทางให ้ย่อมไมส่ามารถเดนิไปถงึจดุหมายปลายทางทีต่นปรารถนา

ได ้ แต่ถา้มคีนทีรู่จ้กัทางนาํพาไป ก็จะสามารถเดนิทางไปถงึจดุหมายปลายทางไดอ้ยา่ง

แน่นอน  

พระพทุธเจา้จงึเป็นเหมอืนกบัคนนาํทาง พวกเราเป็นเหมอืนคนหลงทาง จงึตอ้งมศีรทัธา 

เชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เมือ่เชื่อแลว้ ก็ตอ้งนาํเอาไปปฏบิตั ิดว้ยวริิยะ ความ

พากเพยีรอตุสาหะ ดว้ยสต ิเราตอ้งรูอ้ยู่ทกุขณะวา่กาํลงัทาํอะไรอยู่ ดหีรือช ัว่ ผดิหรือถูก 

ถา้ไมด่ก็ีตอ้งละ เพราะพระพทุธเจา้ทรงสอนใหล้ะสิง่ทีไ่มด่ ี สิง่ทีด่กี็ทรงสอนใหท้าํ ให ้

ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ความโลภอย่าไปเสริม ความโกรธอย่าไปเสริม ความหลง

อย่าไปเสริม พยายามตดัความโลภ ตดัความโกรธ ตดัความหลง  

ความโลภตดัไดด้ว้ยวธิีงา่ยๆ คอืตอ้งบอกวา่พอ พอแลว้ มเีท่าน้ีก็พอแลว้ ตายไปก็เอา

ไปไมไ่ด ้เวลาตายไปสมบตัทิีม่อียู่ ก็ไมไ่ดเ้อาใส่โลงไปดว้ย มาตวัเปลา่ๆ พอถงึเวลาไป ก็

ไปตวัเปลา่ๆ สิง่ทีเ่อาไปไดค้อืคุณงามความด ี หรือบาปกรรมทีท่าํไว ้ คุณงามความดมีี

มากก็ไปสู่สุคต ิถา้มแีต่บาปกรรมก็ไปสู่อบาย จงึตอ้งตดัความโลภในลาภ ยศ สรรเสริญ 

กามสุข พอมพีอกนิ พออยู่ไปวนัๆหน่ึงก็พอแลว้ ส่วนความโกรธก็ใหต้ดัดว้ยความ

เมตตา คอืเวลาใครสรา้งความโกรธใหก้บัเรา ก็ใหอ้ภยัเขาเสยี คิดเสยีวา่สิง่ทีท่าํไปแลว้ 

เรายอ้นกลบัไปไมไ่ดแ้ลว้ ใครเขาพูดอะไร เราจะยอ้นกลบัไปลบทิ้งไมไ่ดแ้ลว้ สิง่ทีท่าํไป

แลว้ไปลบออกไมไ่ด ้แต่สิง่ทีเ่ราทาํไดก้็คอืการทาํใจ อย่าไปถอืสา ก็ไมม่ปีญัหาอะไร แต่
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ถา้ไปถอืสา ก็จะมปีญัหาขึ้นมา จะเกดิความโกรธขึ้นมา ความโกรธไมด่ ีเพราะเวลาโกรธ

แลว้ใจจะรอ้น คนทีถู่กเราโกรธ เขาไมไ่ดร้อ้นกบัเรา เขาไมไ่ดท้กุขก์บัเรา เขาไมไ่ดเ้จ็บ

กบัเรา เราต่างหากทีเ่จ็บ ทีร่อ้น ทีท่กุข ์เพราะความโกรธ เหมอืนกบัเอาคอ้นมาทบุศีรษะ

เรา แลว้ทาํไมจะตอ้งเอาคอ้นมาทบุศีรษะดว้ย ทกุครัง้ทีไ่ดย้นิ หรือเหน็สิง่ทีไ่มช่อบ 

ทาํไมจงึตอ้งเอาคอ้นมาทบุศีรษะเรา ความโกรธก็เป็นแบบนัน้ เวลาเหน็สิง่ต่างๆทีไ่มช่อบ 

หรือไดย้นิอะไรทีไ่มช่อบ แลว้โกรธขึ้นมา ก็เท่ากบัเอาคอ้นมาทบุศีรษะเรา แต่ถา้มสีตเิรา

จะรูว้า่ไมด่ ี เป็นความผดิ เราต่างหากทีเ่ป็นผูผ้ดิ คนทีเ่ขาทาํใหเ้ราโกรธไมใ่ช่เป็นผูผ้ดิ ผู ้

ผดิคอืตวัเรา ทีไ่ปโกรธ  

พระพทุธเจา้ทรงแสดงวา่คนทีท่าํใหเ้ราโกรธผดินอ้ยกวา่คนทีโ่กรธ เพราะเมือ่โกรธแลว้

จะรอ้นเหมอืนถูกไฟสุม มนัทกุข ์ มนัไมส่บายใจ ความโกรธระงบัไดด้ว้ยการไมถ่อืสา 

ปลอ่ยวาง ไมแ่ยแส ไมส่นใจ ไมเ่ดอืดรอ้น เวลาออกไปขา้งนอกถา้เกดิฝนตกขึ้นมา ทาํ

ใหเ้สื้อเปียกปอน เราจะไมโ่กรธฝน แต่ถา้เดนิไป เกดิใครสาดนํา้ออกมาจากบา้นมาถกู

ตวัเราเขา้ ทาํใหเ้ราเปียกปอน เราจะโกรธคนนัน้ขึ้นมาทนัท ีแต่ทาํไมเวลาฝนตกทาํใหเ้รา

เปียกปอน ทาํไมเราจงึไมโ่กรธฝน เสื้อผา้เราก็เปียกเหมอืนกนั ทาํไมเราจงึไปโกรธคน 

แต่ไมโ่กรธฟ้าโกรธฝน เป็นเพราะเราโง ่ เราไมฉ่ลาดนัน่เอง ถา้ฉลาดแลว้ ตอ้งเหน็วา่

เหมอืนกนั คนก็เป็นสภาวธรรม คอื ดนิ นํา้ ลม ไฟ ฝนทีต่กลงมาก็เป็นสภาวธรรม

เหมอืนกนั คอื นํา้ ลม เป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา หา้มเขาไมไ่ด ้แต่เพราะความโง ่จงึ

ไปแยกแยะวา่ อนัน้ีเป็นคน อนัน้ีไมใ่ช่คน ถา้ไมใ่ช่คนก็โกรธไมไ่ด ้ถา้คนก็โกรธได ้แลว้

ผลเป็นอย่างไร เราเองนัน่แหละเป็นคนทีเ่จบ็ ทีท่กุข ์ 

แต่ถา้มองทกุสิง่ทกุอย่างเป็น ดนิ นํา้ ลม ไฟ เหมอืนกนัหมด ไมว่า่คนสตัวห์รือตน้ไม ้

หรืออะไรก็ตาม ก็มาจากธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เหมอืนกนั ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้ก็จะไม่

โกรธ ความโกรธเกดิจากความหลง ไมรู่ว้า่สิง่เหลา่น้ีเป็นอะไร เมือ่รูแ้ลว้วา่สิง่เหลา่น้ีเป็น

สภาวธรรมเหมอืนกนัหมด ไมว่า่สตัว ์ บคุคล ตน้ไม ้ ภูเขา เป็นสภาวธรรมท ัง้นัน้ เป็น

ไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาท ัง้นัน้ เมือ่รูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง ไมย่ดึ ไมต่ดิ ไมยุ่่ง

กบัเขา ไมไ่ปเจา้กี้เจา้การ ไปจูจ้ี้จกุจกิกบัเขา ไมไ่ปอยากใหเ้ขาตอ้งเป็นอย่างนัน้ ตอ้งเป็น
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อย่างน้ี เราก็จะไมเ่ดอืดรอ้นใจ แต่ถา้ยงัไปจูจ้ี้จกุจกิ ยงัไปอยากอยู่ เราก็จะทกุขไ์ปจนวนั

ตาย การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๘๓ 

สงัฆทาน 
๔ สงิหาคม ๒๕๔๔ 

ทกุๆครัง้ทีม่กีารถวายสงัฆทาน พระสงฆจ์ะตอ้งทาํพธิีอปุโลกนส์งัฆทาน เพราะวา่

สงัฆทานเป็นทานทีญ่าตโิยมมเีจตนาถวายใหก้บัส่วนรวม คอืใหก้บัพระสงฆท์กุๆรูปทีอ่ยู่

ในอาวาสน้ี และรวมไปถงึพระสงฆท์ ัง้หมดในบวรพระพทุธศาสนา ก่อนทีพ่ระภกิษุรูป

หน่ึงรูปใดจะนาํสิง่ของทีถ่วายเป็นสงัฆทานไปใช ้ จงึตอ้งมกีารรบัฉนัทานุมตั ิ คอืสงฆ์

จะตอ้งรบัทราบเสยีก่อนวา่ไดม้สีงัฆทานเกดิขึ้นแลว้ และอนุญาตใหน้าํเอาไปแจกจ่าย

แบ่งปนักนัได ้ถงึจะสามารถเอาไปใชไ้ด ้ถา้สงฆย์งัไมไ่ดอ้ปุโลกน ์ยงัไมไ่ดอ้นุญาตใหเ้อา

สงัฆทานไปใช ้ หากมผูีห้น่ึงผูใ้ดไมว่า่จะเป็นบรรพชติหรือเป็นคฤหสัถ ์ เอาสิง่ของเหลา่น้ี

ไป จะมโีทษ เป็นบาป เป็นสิง่ทีไ่มค่วรกระทาํ ทาํไปแลว้จะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี แต่ถา้

สงฆไ์ดท้าํการอปุโลกนแ์ลว้ ดงัทีไ่ดก้ระทาํไปเมือ่สกัครู่น้ี ก็สามารถเอาไปจาํหน่ายจ่าย

แจกได ้ โดยในเบื้องตน้จะใหพ้ระเถรานุเถระ ผูม้อีาวุโสเป็นผูพ้จิารณาก่อน แลว้จงึเลือ่น

ส่งไปตามลาํดบัอาวุโสภนัเต จนถงึพระภกิษุหรือสามเณรองคสุ์ดทา้ย ทีเ่หลอืถา้จะเอาไป

แจกจ่ายใหก้บัลูกศิษยลู์กหาฆราวาสญาตโิยมก็สามารถทีจ่ะกระทาํได ้ 

ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้พระพทุธองคท์รงแสดงวา่ จะนาํมาซึง่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองของ

พระ ฆราวาส และของพระศาสนา การถวายสงัฆทานพระพทุธองคจ์งึทรงยกย่องวา่เป็น

ทานอนัเลศิ ระหวา่งสงัฆทานกบับคุลกิทาน คอืทานทีถ่วายจาํเพาะเจาะจงใหก้บั

พระภกิษุรูปหน่ึงรูปใดหรือบคุคลหน่ึงบคุคลใด เมือ่เปรียบเทยีบกบัสงัฆทาน คอืทานที่

ถวายใหก้บัส่วนรวมแลว้ ทานทีถ่วายใหส่้วนรวมจะมอีานิสงส ์ มบีญุ มปีระโยชน์

มากกวา่ เหตสุ่วนหน่ึงทีท่าํใหพ้ระพทุธศาสนาเจริญอยู่มาไดถ้งึทกุวนัน้ี ก็เพราะการถวาย

สงัฆทาน ดงัทีญ่าตโิยมไดม้าถวายกนั สิง่ทีใ่ชถ้วายเป็นสงัฆทานก็มหีลายชนิดดว้ยกนั 

เช่น ปจัจยั ๔ คอื อาหารบณิฑบาต จวีร ยารกัษาโรค กฏุทิีอ่ยู่อาศยั รวมไปถงึโบสถ ์
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วหิาร เจดยี ์ วดัวาอาราม สิง่เหลา่น้ีจะถวายเป็นสงัฆทาน ไมไ่ดถ้วายใหเ้ป็นสมบตัขิอง

พระภกิษุรูปหน่ึงรูปใด แต่ถวายไวใ้หเ้ป็นสมบตัขิองพระศาสนา  

ผูท้ีเ่ขา้มาอาศยัร่มโพธิ์ร่มไทรของพระพทุธศาสนา มสีทิธิ์ทีจ่ะใชศ้าสนสมบตัเิหลา่น้ีให ้

เกดิประโยชนไ์ดท้กุๆคน การถวายสงัฆทานจงึเป็นการช่วยสบืทอดพระศาสนา เพราะวา่

ศาสนาจะมกีารสบืทอดต่อไปไดต้อ้งมพีระภกิษุสงฆศึ์กษา ปฏบิตั ิ และเผยแผ่พระธรรม

คาํสอน จงึตอ้งมกีารบวชพระ เวลาจะบวชพระตอ้งมพีระอย่างนอ้ย ๑๐ รูปขึ้นไปถงึจะ

ทาํพธิีอปุสมบทได ้ ถา้อยู่ในทีก่นัดารห่างไกลจากสงัคม หาพระยาก ก็อนุโลมใหม้ี

พระภกิษุ ๕ รูป ทาํพธิีบวชได ้น่ีคอืเหตผุลทีพ่ระพทุธองคท์รงยกย่องการถวายสงัฆทาน

วา่เป็นทานทีม่อีานิสงส ์ มคุีณประโยชนอ์ย่างยิง่ ชาวพทุธจงึถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตั ิ

ถวายสงัฆทานมาอย่างต่อเน่ืองจนถงึปจัจบุนัน้ี การถวายทานเป็นการทาํบญุอย่างหน่ึง 

เป็นการสรา้งความสุขใหก้บัตน เป็นการชาํระจติใจ ใจของปถุชุนยงัมกีเิลสเครื่องเศรา้

หมองครอบงาํอยู่ ถา้ไมช่าํระกเิลสเครื่องเศรา้หมองใหอ้อกไปจากใจแลว้ จะหาความสุข

ไมไ่ด ้ ถงึแมจ้ะมสีมบตัเิงนิทองมากมายกองเท่าภูเขา มตีาํแหน่งฐานะทีสู่งส่งขนาดไหนก็

ตาม แต่ถา้ใจยงัถูกครอบงาํดว้ยกเิลส คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเหน็แก่

ตวั ความตระหน่ีแลว้ จะหาความสุขไมไ่ด ้ 

การทาํบญุใหท้านเป็นการชาํระจติใจไดร้ะดบัหน่ึง ช่วยซกัฟอกความเหน็แก่ตวั ความ

ตระหน่ี ความโลภ ใหอ้อกไปจากจติจากใจ บคุคลใดถา้มคีวามตระหน่ี มคีวามโลภ มี

ความเหน็แก่ตวัแลว้ จะไมค่่อยมคีวามสุขใจเท่าไร เพราะใจจะมแีต่ความเครียด มแีต่

ความหวง ความห่วง แต่ถา้ไดม้กีารใหท้านแลว้ จะคลายความเครียดออกไปได ้ จะมี

ความรูส้กึสบาย มคีวามรูส้กึวา่ไดท้าํประโยชน ์ไดช่้วยเหลอืเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั แบ่งปนั

ความสุขใหก้บัผูอ้ืน่ เมือ่ทาํใหค้นอืน่มคีวามสุข ตวัเองก็มคีวามสุขตามไปดว้ย การให ้

ทานเป็นเพยีงข ัน้หน่ึงของการทาํบญุ ซึง่มอียู่ถงึ ๔ ข ัน้ดว้ยกนั ถา้ปรารถนาความสุขที่

เลศิทีป่ระเสริฐ เป็นความสุขทีสู่งสุดแลว้ ก็ตอ้งทาํบญุท ัง้ ๔ ข ัน้ เริ่มดว้ยทาน ต่อดว้ย

ศีล สมาธิ ปญัญา จงึจะไปถงึจดุทีสู่งสุดของบญุ คอืพระนิพพาน ความสะอาดบริสุทธิ์

ของใจ  
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เปรียบเหมอืนกบัการเดนิทาง เวลาขึ้นรถเมลก์็ตอ้งตตี ัว๋ ถา้ไประยะใกลก้็ตตี ัว๋ใบหน่ึง ถา้

ไประยะไกลกวา่นัน้ก็ตอ้งตตี ัว๋อกีใบหน่ึง เช่นจากสตัหบีไปพทัยาก็ตตี ัว๋ใบหน่ึง ถา้จะไป

ถงึศรีราชากต็อ้งตตี ัว๋อกีใบหน่ึง ไปชลบรุีก็ตอ้งตตี ัว๋อกีใบหน่ึง และถา้จะไปใหถ้งึ

กรุงเทพฯกต็อ้งตตี ัว๋อกีใบหน่ึง รวมท ัง้หมดจะตอ้งมตี ัว๋ ๔ ใบดว้ยกนั การชาํระจติใจให ้

สะอาดหมดจด เป็นจติทีบ่ริสุทธิ์ เป็นจติทีไ่มต่อ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอกี จงึตอ้งมกีาร

ปฏบิตัธิรรม ๔ ข ัน้ดว้ยกนั คือ ทาน ศีล สมาธิ ปญัญา เป็นเครื่องมอืตดัความโลภ 

ความโกรธ ความหลงใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ ในธรรมท ัง้ ๔ ระดบัน้ี มปีญัญาหรือ

วปิสัสนาเท่านัน้ ทีจ่ะทาํลายตดักเิลสใหส้ิ้นซากไปได ้ธรรมข ัน้อืน่ๆไมส่ามารถทาํได ้ เป็น

เพยีงแต่ทาํใหก้เิลสอ่อนกาํลงัลง หรือสงบตวัลงเท่านัน้เอง แต่จะไมส่ามารถทาํใหก้เิลส

สิ้นซากไปได ้ตราบใดยงัมกีเิลสอยู่ในใจ ตราบนัน้ใจยงัจะถูกกเิลสผลกัดนัใหไ้ปเกดิตาม

ภพต่างๆไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

อานิสงสข์องการใหท้าน ในปจัจบุนัจะทาํใหผู้ใ้หท้านมคีวามสุขใจ เมือ่ไปเกดิภพหนา้ชาติ

หนา้ ก็ย่อมไปเกดิทีด่ ี เกดิบนกองเงนิกองทอง มโีภคทรพัย ์มปีจัจยั ๔ พรอ้มบริบูรณ์ 

ไมอ่ดอยากขาดแคลน มรูีปร่างหนา้ตาผวิพรรณทีส่วยงาม แต่การใหท้านไมไ่ดเ้ป็นเหตุ

ใหไ้ปเกดิในสุคตหิรือทคุต ิ การจะไปสู่สุคตไิด ้ จะตอ้งมศีีลเป็นเหต ุ ถงึจะไปเกดิเป็น

มนุษย ์ เป็นเทวดา เป็นพรหมได ้ถา้ใหท้านอย่างเดยีวแต่ไมร่กัษาศีล โอกาสทีจ่ะไปเกดิ

เป็นเดรจัฉานหรือไปสู่อบาย ไปสู่นรกก็ยงัมอียู่ เพราะเหตปุจัจยัทีจ่ะนาํจติไปสู่อบาย ก็

คอืการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ การลกัทรพัย ์การประพฤตผิดิประเวณี การพูดปดมดเทจ็ ถา้ให ้

ทานอย่างเดยีวโดยไมร่กัษาศีลแลว้ โอกาสไปเกดิเป็นเดรจัฉานก็ยงัมอียู่ เช่นอาจจะไป

เกดิเป็นสุนขั หรือเป็นแมว หรือเป็นนกก็ได ้ แต่ในฐานะทีไ่ดท้าํบญุใหท้านมาก็จะไปเกดิ

เป็นสุนขั เป็นแมว หรือเป็นนกทีม่รูีปร่างหนา้ตาสวยงาม เป็นทีช่ื่นชอบของผูอ้ืน่ ก็จะได ้

อยู่ดกีนิด ี เพราะมคีนเอาไปเลี้ยงดูอย่างด ี อย่างมนุษยเ์ราน้ีชอบไปซื้อสุนขัราคาแพงๆมา

เลี้ยงกนั เพราะชอบรูปร่างหนา้ตาของสุนขัเหลา่นัน้ ก็เอามาเลี้ยงดูอย่างด ี การทีไ่ดม้า

เกดิเป็นสุนขัทีม่รูีปร่างสวยงามก็เป็นเพราะวา่ ในอดตีชาตเิคยไดท้าํบญุทาํทานมานัน่เอง 

แต่ไมไ่ดร้กัษาศีล คอืเคยฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็

มาก่อน จงึทาํใหก้ลบัมาเกดิเป็นเดรจัฉาน ถา้อยากจะเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทวดา ก็ตอ้ง
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รกัษาศีลควบคู่กบัการใหท้าน เพราะศีลกบัทานจะเป็นเหต ุ เป็นปจัจยัใหไ้ดเ้กดิเป็น

มนุษย ์เป็นเทวดา มอีายุยนืยาวนาน มอีาการ ๓๒ ครบบริบูรณ์ ไมม่โีรคภยัเบยีดเบยีน  

ส่วนผูท้ีค่วามปรารถนาภูมธิรรมทีสู่งขึ้นไปกวา่น้ี คอืสวรรคช์ ัน้พรหม ไดแ้ก่รูปภพและ

อรูปภพ ก็จะตอ้งปฏบิตัสิมาธิ ทาํจติใหส้งบน่ิง เขา้ฌาน ท ัง้รูปฌานและอรูปฌาน ถงึจะ

ไดไ้ปเกดิในรูปภพและอรูปภพ ถา้สาํเร็จรูปฌาน ก็ไดไ้ปเป็นรูปพรหม และถา้สาํเร็จอรูป

ฌานก็จะไดเ้ป็นอรูปพรหม น้ีจะตอ้งมกีารทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ควบคู่กบัการนัง่สมาธิ

ถงึจะไปเกดิเป็นพรหมได ้ แต่อานิสงสข์องการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล และเจริญสมาธิ 

ยงัไมส่ามารถทาํใหจ้ติหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ในสมยัก่อนทีพ่ระพทุธเจา้

จะทรงตรสัรู ้ ก็มกีารบาํเพญ็ธรรมท ัง้ ๓ ระดบัน้ี คอืมกีารทาํบญุใหท้าน มกีารรกัษาศีล 

และมกีารเจริญสมาธทิาํจติใหส้งบ อานิสงสสู์งสุดของธรรมท ัง้ ๓ น้ีก็คอือรูปภพ ซึง่ยงั

อยู่ใตก้ฎของไตรลกัษณ์อยู่ คอื อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา  

เมือ่หมดอานิสงสข์องบญุน้ีแลว้ จติก็จะเสือ่มลง เพราะวา่บญุน้ีเปรียบเหมอืนยาสลบที่

ทาํใหก้เิลสสงบตวัลง แต่ฤทธิ์ของยามอีายขุยั เมือ่หมดยาสลบหมดฤทธิ์แลว้คนไขก้็จะ

ฟ้ืนขึ้นมา กเิลสทีถู่กฉีดดว้ยยาสลบ คอื ทาน ศีล สมาธิ ก็จะฟ้ืนขึ้นมา เมือ่กาํลงัของ

ทาน ศีล สมาธิหมดไป เมือ่ฟ้ืนขึ้นมากเิลสก็จะทาํใหจ้ติหยาบขึ้น จากชัน้พรหมกจ็ะเลือ่น

ลงสู่ช ัน้เทพ จากชัน้เทพก็จะเลือ่นลงสู่ช ัน้มนุษย ์ ตามลาํดบั เมือ่ไดเ้กดิเป็นมนุษยแ์ลว้ 

แทนทีจ่ะทาํบญุทาํทานรกัษาศีลปฏบิตัธิรรมต่อไป กลบัต ัง้อยู่ในความประมาท หลงกบั

ฐานะของตนเอง คดิวา่สิง่ต่างๆทีเ่กดิขึ้นน้ีไมม่เีหตปุจัจยัมาจากอดตี ทาํอะไรต่อไปก็ไมม่ี

ผลทีจ่ะตามมาในอนาคต ก็เลยไมส่นใจเรื่องการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล นัง่สมาธิ เจรญิ

วปิสัสนา ใชช้ีวติไปอย่างอลีุย่ฉุยแฉก ผดิศีล ผดิธรรม ถอืวา่ตนเองมเีงนิมทีอง มฐีานะ

ทีด่ ี รํา่รวย ถา้ทาํเช่นน้ีแลว้เมือ่ตายไปก็ตอ้งไปสู่เบื้องตํา่ต่อไป คอืจะตอ้งไปสู่อบายไปสู่

ภพใดภพหน่ึงเช่น เปรต อสุรกาย เดรจัฉาน นรก ซึง่เป็นทีอ่ยู่ของผูท้ีไ่มท่าํบญุทาํทาน 

รกัษาศีล นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา  

คนทีฉ่ลาดจะรูว้า่ ภพของมนุษยเ์ป็นเหมอืนกบัสถานีเตมินํา้มนั เวลาเดนิทางตอ้งคอย

สงัเกตดูเกยว์ดันํา้มนัเสมอ วา่นํา้มนัเหลอืมากนอ้ยแค่ไหน ถา้มเีหลอืนอ้ย เมือ่ถงึสถานี
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บริการตอ้งรบีแวะเขา้ไปเตมินํา้มนั เตมินํา้ เช็คสภาพรถยนตใ์หพ้รอ้ม เพือ่รถยนตจ์ะได ้

เดนิทางต่อไปใหถ้งึจดุหมายปลายทาง ถา้มวัแต่ประมาทบอกวา่ไมเ่ป็นไรขบัไปเรื่อยๆ 

ขา้งหนา้คงจะมปีัม๊ ทน้ีีบางทนีํา้มนัอาจจะหมดก่อนทีร่ถจะถงึปัม๊ ถา้เป็นเช่นนัน้แลว้ก็

ตอ้งเดนิ เดนิกบันัง่รถ อย่างไหนจะสะดวกจะสบายกวา่กนั ฉนัใดการทีไ่ดม้าเกดิมาเป็น

มนุษยก์็เช่นกนั อย่าประมาท อย่าผดัวนัประกนัพรุ่ง อย่าบอกวา่ไมเ่ป็นไรเดีย๋วค่อย

ทาํบญุทหีลงัก็ได ้ ไวร้อใหแ้ก่ก่อน ใหใ้กล ้ๆ ตายก่อนแลว้ค่อยทาํ คนเราไมแ่น่นอนวา่จะ

ตายเมือ่ไร ไมต่ายตอนแก่ดว้ยกนัทกุคนเสมอไป คนบางคนอายุไมก่ี่เดอืนไมก่ี่วนัก็ตาย

กนัก็ม ี ไมก่ี่ปีตายไปก็ม ีดงันัน้จงอย่าประมาท เมือ่มโีอกาสเมือ่เจอปัม๊นํา้มนัแลว้ ใหร้ีบ

แวะเขา้ไปเตมิเสยีใหเ้ต็มถงัไวก่้อน แลว้จะไดไ้มต่อ้งมาคอยกงัวล  

ทน้ีีจะทาํอย่างไรถงึจะหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ถา้ตอ้งการหลดุพน้จากการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ ก็ตอ้งปฏบิตัธิรรมข ัน้ที ่๔ คอืวิปสัสนา เจริญปญัญา ซึง่เป็นธรรมของ

พระพทุธเจา้ลว้นๆ ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาตรสัรูแ้ลว้จะไมม่ใีครรูจ้กัวปิสัสนา วปิสัสนา

เป็นธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงคน้พบดว้ยพระองคเ์อง ไมม่ใีครรูแ้ละสอนวปิสัสนามา

ก่อน วปิสัสนาเป็นธรรมทีส่ามารถตดักเิลสทีเ่ป็นเครื่องผูกจติใหเ้วยีนวา่ยตายเกดิอยู่ใน

ไตรภพ คอื กามภพ รูปภพ อรูปภพ อนัเป็นทีเ่วยีนวา่ยตายเกดิของผูท้ีย่งัไมไ่ดเ้จริญ

วปิสัสนา ผูท้ีม่โีอกาสไดพ้บพระพทุธศาสนาหรือไดพ้บกบัพระพทุธเจา้ จะไดร้บัการ

อบรมใหต้ดักเิลส คอืโลภ โกรธ หลง ตดัตณัหา คอืกามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา 

ความอยากในกาม ความอยากมอียากเป็น ความอยากไมม่อียากไม่เป็น ใหอ้อกไปจาก

จติจากใจดว้ยวปิสัสนา  

วปิสัสนาคอืความรูต้ามสภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมท ัง้หลาย วา่เป็นไตรลกัษณ์ 

คอือนิจจงั ทกุขงั อนัตตา เป็นของไมเ่ทีย่ง ถา้ไปยดึไปตดิก็จะเป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ไม่

มตีวัไมม่ตีน ปราศจากตวัตน ไมม่ใีครเป็นเจา้ของ อะไรคอืสภาวธรรม รูป เสยีง กลิ่น 

รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ ก็เป็นสภาวธรรม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เป็นสภาวธรรม 

ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ ก็เป็นสภาวธรรม รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ที่

เรียกวา่ขนัธ ์ ๕ ก็เป็นสภาวธรรม สิง่เหลา่น้ีเป็นสภาวธรรมท ัง้นัน้ เป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง 
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เป็นทกุข ์ถา้ไปยดึไปตดิ ไมม่ตีวัไมม่ตีน เชื่อไหมวา่ร่างกายของพวกเราทกุคนทีน่ ัง่อยู่ใน

ทีน้ี่ก็ไมใ่ช่ตวัตน ไมม่ตีวัตน เพยีงแต่วา่มจีติมาครอบครอง มายดึถอื มาตดิอยู่ เพราะ

ความหลง ก็เลยคดิวา่ร่างกายน้ีเป็นตวัเป็นตน  

แทจ้รงิแลว้ร่างกายน้ีก็มาจากธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ มาจากอาหารทีร่บัประทานเขา้ไป 

เมือ่รบัประทานอาหารเขา้ไปในร่างกายแลว้ อาหารก็ไปแปรสภาพไป กลายเป็นอาการ 

๓๒ เป็นผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอ็นกระดูก และอวยัวะนอ้ยใหญ่ต่างๆทีม่อียู่ใน

ร่างกาย อาการ ๓๒ น้ีจะเกดิขึ้นมาไดจ้าํตอ้งมอีาหารหลอ่เลี้ยง ต ัง้แต่อยู่ในครรภข์อง

มารดาก็อาศยัอาหารทีม่ารดารบัประทานเขา้ไป หลอ่เลี้ยงทารกทีย่งัอยู่ในครรภ ์ เมือ่

เจริญเตบิโตพอทีจ่ะคลอดออกมาไดแ้ลว้ก็คลอดออกมา แลว้หลงัจากนัน้ก็เริ่มประทาน

อาหารเอง อาหารน้ีก็ไมไ่ดม้าจากไหน ก็มาจากธาต ุ๔ น้ีเอง มาจากดนิ นํา้ ลม ไฟ ขา้วก็

ตอ้งอาศยัดนิ อาศยันํา้ อาศยัแดด อาศยัอากาศ ถงึจะมขีา้วขึ้นมาได ้ ผกัปลา อาหาร

อย่างอืน่ท ัง้หลายก็เช่นกนั เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ร่างกายจะไมเ่ป็นธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ 

ไดอ้ย่างไร ตอ้งเป็นธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เมือ่ร่างกายเจริญเต็มทีแ่ลว้ก็จะตอ้งเสือ่ม มี

การเจ็บไขไ้ดป่้วย แลว้ในทีสุ่ดก็ตอ้งตายไป เมือ่ตายไปแลว้ ถา้ทิ้งไวก้็จะเน่าเป่ือยผุพงั

กลบัคนืสู่ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ อนัน้ีเหน็ไดช้ดั ถา้พจิารณา จะเหน็ไดเ้ลยวา่ ร่างกายน้ี

ไมใ่ช่ตวัไมใ่ช่ตน  

ถา้สามารถพจิารณาสภาวธรรมท ัง้หลายวา่เป็นของไมเ่ทีย่ง ไมใ่ช่ตวัใช่ตนแลว้ ก็จะไม่

กลา้ไปยดึไปตดิกบัเขา เพราะวา่เวลาไปยดึไปตดิกบัเขา จะทกุขม์าก ทกุขเ์พราะความ

กงัวล เพราะรูว้า่ร่างกายเป็นของไมเ่ทีย่ง ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย เมือ่มคีวามหลงเขา้

มาครอบงาํใจ ก็ไปคดิวา่ร่างกายเป็นใจ เป็นตวัตนขึ้นมา ถา้ร่างกายตายไป ใจจะตายไป

ดว้ย ใจก็เลยเกดิความวติก เกดิความทกุขข์ึ้นมา ท ัง้ๆทีใ่จเป็นของไมต่าย ใจกบัร่างกาย

เป็นคนละส่วนกนั ไมใ่ช่เป็นอนัเดยีวกนั เพยีงแต่มาประชมุอยู่ทีเ่ดยีวกนั มใีจเป็นนาย 

กายเป็นบ่าว กายเป็นเพยีงเครื่องมอืของใจเท่านัน้เอง กายไมรู่เ้รื่องอะไรท ัง้สิ้น เวลาไมม่ี

ใจครอบครองร่างกาย ร่างกายก็เป็นเหมอืนท่อนไม ้ท่อนฟืน ไม่เชื่อลองไปดูคนทีต่ายดูส ิ

ลองไปคุยกบัเขาดูส ิ ลองไปจบัมอืไปทกัทายเขาดู ดูวา่เขาจะทกัทายเราหรือเปลา่ เขา
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ทกัทายเราไมไ่ด ้ เพราะเหลอืแต่ร่างกาย ตวัรูค้อืใจไมไ่ดอ้ยู่กบัร่างกายแลว้ ใจไปแลว้ 

ตามเหตตุามปจัจยั สุดแทแ้ต่บญุแต่กรรมจะส่งไป  

ร่างกายเมือ่ไมม่ใีจแลว้ ก็เป็นเหมอืนกบัท่อนไมท้่อนฟืนท่อนหน่ึงเท่านัน้เอง จะไปทาํ

อะไรกบัท่อนไมท้่อนฟืน ก็จะไมม่ปีฏกิริิยาตอบโต ้ ร่างกายก็เช่นกนั เมือ่ปราศจากใจผู ้

ครอบครองแลว้ ร่างกายก็จะน่ิงเฉย จะเอาไปเผา จะเอาไปผ่า จะเอาไปตดั เอาไปทาํ

อย่างไร ก็ไมม่กีารทกัทว้ง ไมม่กีารขดัขนื แต่ถา้ยงัมใีจครอบครองอยู่ ลองใครไปแตะ

ดูซ ิ นิดเดยีวก็จะรอ้งโวยวายขึ้นมา ทีร่อ้งโวยวายไมใ่ช่ร่างกายรอ้ง แต่ใจต่างหาก ใจน่ี

แหละเป็นผูค้รอบครองร่างกาย แต่เพราะวา่ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ก็เลยไปหลงตดิอยู่กบัร่างกาย แลว้ก็ทกุขก์บัร่างกาย ทกุขก์บัความแก่ ทกุข ์

กบัความเจ็บ ทกุขก์บัความตาย ทกุขก์บัการพลดัพรากจากของรกัของเจริญใจท ัง้หลาย

ท ัง้ปวง  

แต่ถา้ไดเ้จริญวปิสัสนา คอืพจิารณาสภาวธรรมท ัง้หลายวา่เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา

แลว้ ถา้เหน็อย่างเต็มทีแ่ลว้ ใจจะไมก่ลา้ไปยดึไปตดิ เหมอืนกบัการจบังู แต่คดิวา่เป็น

ปลาไหล เพราะแยกงูกบัปลาไหลไมอ่อก เคยไดย้นิคาํวา่งูๆปลาๆไหม คอืไมรู่ว้า่เป็นงู

หรือเป็นปลาไหลนัน้เอง ถงึไดเ้รียกวา่งูๆปลาๆ เหน็งูคดิวา่เป็นปลาไหล ก็เลยจบัมา ก็

เลยโดนงูกดั กดัเขา้ก็ตาย แต่ถา้มคีนมาบอกวา่น่ีไมใ่ช่เป็นปลาไหลนะ เป็นงู เป็น

อสรพษิ ถา้โดนมนักดัแลว้ตายไดน้ะ ถา้รูว้า่เป็นงูพษิ ก็จะไมก่ลา้เขา้ใกล ้จะไมก่ลา้แตะงู

อกีต่อไปฉนัใด ถา้เหน็สภาวธรรมท ัง้หลายวา่เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาแลว้ ก็จะไมก่ลา้

ไปยดึไปตดิกบัเขา ถา้มอียู่ก็มแีบบปลอ่ยวาง มลีาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขก็มไีว ้ แต่

ภายในใจก็รูอ้ยู่เสมอวา่เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา จะไมไ่ปหลงยนิดกีบัเขาอย่างเดด็ขาด 

ถา้ยิง่รกัยิง่ชอบเท่าไร เวลาพลดัพรากจากกนั ก็จะทกุขอ์ย่างยิง่ แต่ถา้ไมร่กัไมช่อบ เวลา

พลดัพรากจากกนั ก็จะไมท่กุขเ์ลย  

สงัเกตดูถา้ไมช่อบสิง่ไหน เกลยีดสิง่ไหน ถา้สิง่นัน้หายไปหรือหมดไป แทนทีจ่ะเสยีใจ

กลบัสบายใจ กลบัสุขใจ แต่สิง่เดยีวกนันัน้แหละ ถา้อกีคนหน่ึงเขาเกดิชอบขึ้นมา ถา้สิง่

นัน้หายไปหรือหมดไป คนทีช่อบนัน้แหละจะมคีวามทกุขม์าก สุขทกุขไ์มไ่ดอ้ยู่ที่
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ภายนอก สิง่ต่างๆทีอ่ยู่ภายนอกใจ มอียู่อย่างน้ีมาแต่ด ัง้เดมิ มมีาก่อนเราเกดิ และจะมี

อย่างน้ีต่อไปหลงัจากทีเ่ราตายไปแลว้ ก็คอืธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ น่ีเอง แต่ใจเราเป็นผู ้

หลง ไปยนิดยีนิรา้ยกบัเขา ไปรกัไปชอบ ไปเกลยีด ไปชงัเขา พอไปเจอสิง่ทีช่อบก็อยาก

ได ้ พอสูญเสยีไปก็ทกุข ์ รอ้งห่มรอ้งไห ้ เวลาไปเจอสิง่ทีไ่มช่อบก็ไมส่บายใจ ไมพ่อใจ 

ทกุขใ์จ เกดิจากความโงเ่ขลาเบาปญัญา คอืใจถูกอวิชชา ความไมรู่จ้ริง โมหะ ความหลง 

ครอบงาํใจ หลอกใจใหร้กั ใหช้งัอยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ  

ถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมของพระพทุธเจา้ แลว้เจริญวปิสัสนา จะเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่าง

เหมอืนกนัหมด เป็นดนิ นํา้ ลม ไฟท ัง้นัน้ เป็นสมมตุทิ ัง้น ัน้ เป็นไตรลกัษณ์ท ัง้นัน้ ไมม่ดี ี

ไมม่ชี ัว่ ใจต่างหากไปหลงไปรกั ไปชงั ก็เลยกลายเป็นของดขีองช ัว่ไป อย่างเพชรนิล

จนิดาน่ี พวกเราเหน็วา่เป็นของดกีนัใช่ไหม แต่เอาไปใหล้งิดูซ ิ ลงิจะเอาไหม เอากลว้ย

กบัเพชรไปใหล้งิ ดูซวิา่ลงิจะเอาอะไร ลองดู ลงิชอบกลว้ยก็ตอ้งเอากลว้ย แต่ถา้เอาไป

ใหค้นเลอืก คนก็จะเอาเพชรไม่เอากลว้ย เพราะอะไร เพราะใจคนถูกสอนมาวา่เพชรมค่ีา

มากกวา่กลว้ยนัน่เอง แต่ลงินัน้ถูกสอนวา่กลว้ยมค่ีามากกวา่เพชร แต่ความจริงแลว้ ท ัง้

กลว้ยท ัง้เพชรไมม่ค่ีาในตวัของเขาเลย คุณค่าเป็นสิง่ทีถู่กสมมตุขิึ้นมา แลว้ก็ไปหลงไป

ตดิกบัเขา  

จงึตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาใหเ้หน็ตามสภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมท ัง้หลาย ทีใ่จไป

เกี่ยวขอ้งดว้ย ถา้เหน็วา่เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาแลว้ ก็จะปลอ่ยวาง เป็นสิง่ทีไ่มต่อ้ง

ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ใจโดยลาํพงัแลว้ไมต่อ้งมอีะไรก็อยู่ได ้ เพราะโดยธรรมชาตใิจมคีวาม

พรอ้มบริบูรณ์แลว้ ทีบ่กพร่องก็เพราะกเิลสตณัหาเป็นผูส้รา้งความบกพร่องขึ้นมาเท่า

นัน้เอง แต่ถา้ไดช้าํระกเิลสตณัหาใหอ้อกไปจากใจใหห้มดแลว้ ใจก็จะเป็นใจทีส่มบูรณ์

บริบูรณ์ เป็นใจของพระพทุธเจา้ ใจของพระอรหนัต ์ ท่านไมไ่ดไ้ปหาอะไรมาเพิม่เตมิ

ใหก้บัใจ ท่านเพยีงแต่เอาออกไปเทา่นัน้เอง เอาส่วนเกนิออกไป คอืเอากเิลส เอาตณัหา

ออกไป เมือ่เอาออกไปแลว้ใจก็เต็มเป่ียมเหมอืนแกว้ทีเ่ต็มนํา้ ใจก็อิม่ ใจก็พอ ใจก็

สิ้นสุดการเวยีนวา่ยตายเกดิ เป็นผลจากการเจริญวปิสัสนา ถา้เหน็วา่การเกดิ แก่ เจ็บ 

ตาย เป็นความทกุข ์ เป็นการเวยีนวา่ยตายเกดิไมรู่จ้กัสิ้นสุดแลว้ ก็ขอใหเ้จริญธรรมท ัง้ 
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๔ ประการน้ี คอื ทาน ศีล สมาธิ วิปสัสนา แลว้ในทีสุ่ดก็จะถงึจดุทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายไดไ้ปถงึ เรียกวา่ บรมสขุ นิพพานัง ปรมงั สขุงั การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๘๔ 

แว่นสอ่งใจ 
๑๘ สงิหาคม ๒๕๔๔ 

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมเป็นการเสริมสตปิญัญาบารม ี ความฉลาด ความรูจ้ริงเหน็จรงิให ้

เกดิขึ้น พระพทุธศาสนาเป็นคาํสอนทีต่ ัง้อยู่บนพื้นฐานของหลกัเหตแุละผล เหตกุบัผล

เป็นของคู่กนั ผลจะเกดิขึ้นได ้จะตอ้งมเีหต ุ เหตเุป็นตวันาํ ผลเป็นตวัตาม เหตดุ ีผลที่

ตามมาก็ด ี เหตไุมด่ ี ผลทีต่ามมาก็ไมด่ ี เวลาจะแก ้ จงึไมไ่ปแกท้ีผ่ล ถา้ไมพ่อใจผลที่

ไดร้บั ตอ้งไปแกท้ีเ่หต ุ เพราะเหตเุป็นตน้ เป็นตวันาํ ผลเป็นตวัตาม เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้น

ตามมา ถา้ปลูกสม้ไว ้ แต่ปีน้ีสม้ขายไมด่ ี ก็อยากจะใหส้ม้เปลีย่นเป็นผลไมอ้ย่างอืน่ จะ

ไปเปลีย่นสม้ใหก้ลายเป็นทเุรียน เป็นเงาะไมไ่ด ้ ตอ้งปลูกตน้เงาะหรือตน้ทเุรียนขึ้นมา

ใหม ่ถงึจะไดผ้ลทเุรียนหรือผลเงาะตามมา เพราะผลเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นมาจากเหต ุ 

ชวีติของเราทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ี ก็เป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํในอดตี เมือ่ทาํแลว้ ก็ส่งผล

ใหเ้ป็นอย่างทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ี เป็นหญงิบา้ง เป็นชายบา้ง เป็นคนฉลาดบา้ง ไมฉ่ลาดบา้ง 

มคีวามรํา่รวยบา้ง ไมร่วยบา้ง เป็นคนมรูีปร่างหนา้ตาสวยงามบา้ง ไมส่วยงามบา้ง 

เหลา่น้ีก็เป็นผลท ัง้นัน้ เป็นสิง่ทีแ่กก้นัไมไ่ด ้เพราะเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นแลว้ เพราะเหตทุีท่าํมา

ในอดตีเป็นอย่างนัน้ แต่ถา้ตอ้งการใหผ้ลทีด่กีวา่น้ี เลศิกวา่น้ี ก็ตอ้งสรา้งเหตใุหมข่ึ้นมา 

สรา้งเหตใุหมท่ีด่กีวา่เก่า แลว้ผลทีจ่ะตามมาต่อไปในอนาคต ก็จะเป็นผลทีด่กีวา่น้ี เป็น

ผลทีท่กุคนปรารถนากนั น่ีคอืหลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนเรื่องเหตุ

และผล สอนใหส้รา้งเหตทุีด่ ี เพือ่ผลทีด่ทีีจ่ะตามมาต่อไปในอนาคต แต่ทาํไมจงึไม่

สามารถสรา้งเหตทุีด่ไีด ้สรา้งไดบ้า้งก็เป็นครัง้เป็นคราว แต่ไมส่ามารถทีจ่ะสรา้งเหตทุีด่ทีี่

งามไปไดต้ลอด อนัน้ีก็มเีหต ุ เหตน้ีุคอืความมดืบอด ความไมรู่จ้ริงของใจ เปรยีบ

เหมอืนกบัคนทีต่าไมด่ ี เวลาคนตาไมด่ไีปหาหมอ หมอจะตอ้งตรวจดูวา่ตามปีญัหาอะไร 

ถา้สายตาส ัน้ หมอก็จะตดัแวน่ใหถู้กกบัสายตาส ัน้ สายตายาวหมอก็ทาํแวน่อกีแบบหน่ึง 

เพือ่จะไดม้องเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างไดช้ดัเจนตามความเป็นจริง  
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ฉนัใดใจของพวกเราก็เปรียบเหมอืนกบัคนทีต่าไมด่ ี ใจเป็นเหมอืนตาคน ถา้ใจมองเหน็

ผดิแลว้ ทกุสิง่ทกุอย่างก็จะผดิไปหมด เหมอืนกลบัตาลปตัร คอื เวลาพระใชต้าลปตัร 

วธิีทีถู่กตอ้งตอ้งหนัตาลปตัรดา้นหนา้ออกไปทางญาตโิยม แต่ถา้ไมรู่จ้กัใชต้าลปตัร ก็จะ

หนัอกีดา้นหน่ึงออกไป ก็เลยปลอ่ยไก่ เหมอืนกบัการใส่เสื้อผา้ ทีม่ที ัง้ดา้นในและดา้น

นอก ถา้หลบัหูหลบัตาใส่ไป บางทกี็เอาขา้งในออกไปขา้งนอก เอาตะเขบ็ออกมาโชว ์เป็น

การใส่เสื้อผา้ทีผ่ดิ เพราะไมดู่ใหด้ ี หรือไมรู่ว้ธิีใส่ทีถู่กนัน่เอง ก็เลยทาํใหท้าํในสิง่ทีผ่ดิ 

ฉนัใดการกระทาํทีไ่ปในทางทีผ่ดิ ก็เกดิจากการเหน็ผดิของใจ มิจฉาทฏิฐ ิ มองกลบั

ตาลปตัร มองตรงกนัขา้มกบัความจรงิ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็สุขเป็นทกุข ์เหน็สิง่ที่

ไมเ่ทีย่งวา่เป็นของเทีย่ง เหน็สิง่ทีไ่มใ่ช่ตวัตนวา่เป็นตวัตน สิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นของเราวา่เป็น

ของของเรา เหน็สิง่ทีไ่มส่ามารถควบคุมบงัคบัได ้วา่สามารถควบคุมบงัคบัได ้ เหน็ดเีป็น

ช ัว่ ช ัว่เป็นด ีนรกเป็นสวรรค ์สวรรคเ์ป็นนรก เหมอืนกบัคนโบราณทีเ่หน็โลกแบน เป็น

เหมอืนแผ่นกระดาน แต่คนสมยัใหม ่นกัวทิยาศาสตรก์็ไดพ้สูิจนแ์ลว้วา่ โลกไมแ่บน แต่

กลม เราสามารถเดนิทางจากจดุหน่ึงจนกลบัมาถงึจดุเดยีวกนัโดยทีไ่มต่อ้งยอ้นกลบัมา

ทางเดมิ เช่นเดนิไปทศิตะวนัออก เดนิไปเรื่อยๆ ในทีสุ่ดเราก็จะเดนิกลบัมาถงึจดุเดมิ 

เพราะความกลมของโลก เวลาเหน็ขอบทะเลชนขอบฟ้า เวลานัง่เรือออกไปก็ไมก่ลวัวา่

เรือจะหลดุออกไปจากขอบทะเล เพราะโลกกลม จะโคง้ไปเรื่อยๆ โคง้ไปเรื่อยๆแลว้ใน

ทีสุ่ดก็จะกลบัมาสู่จดุเดมิ  

เวลาทีพ่ระพทุธเจา้ไดต้รสัรูธ้รรม พระพทุธองคท์รงไมไ่ดไ้ปทาํอะไรใหโ้ลกน้ี

เปลีย่นแปลงไป ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ียงัเป็นเหมอืนเดมิ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปก็คอืใจของ

ท่าน ใจของท่านไดพ้ลกิกลบัมา จากการมองเหน็ผดิเป็นถูก พลกิกลบัตาลปตัร แทนที่

จะเหน็กงจกัรเป็นดอกบวั ก็เหน็กงจกัรเป็นกงจกัร เหน็ดอกบวัเป็นดอกบวั เหน็ดเีป็นด ี

เหน็ช ัว่เป็นช ัว่ เหน็สุขเป็นสุข เหน็ทกุขเ์ป็นทกุข ์ทรงเหน็สจัธรรม ความจรงิ ท ัง้ภายนอก

และภายใน ภายในทรงเหน็จติของทกุๆคน ปรารถนาความสุขไมต่อ้งการความทกุข ์

ดว้ยกนัทกุคน แต่ไมรู่ว้า่ความสุขของจติอยู่ทีไ่หน เพราะความมดืบอด ความหลง เลย

คดิวา่ความสุขอยู่ขา้งนอก จงึไปหาความสุขจากภายนอก แต่ความจรงิหาเป็นเช่นนัน้ไม่ 

เพราะความสุขของจติทีแ่ทจ้รงิ อยู่ทีค่วามสงบน่ิงของจติ ถา้จติมคีวามสงบน่ิง จติก็จะมี
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ความสุข มคีวามพอ น่ีเป็นสจัธรรมความจริงทีท่รงไดต้รสัรูเ้หน็ ภายนอกทรงเหน็วา่ 

ความสุขทีแ่ทจ้ริงไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัสิง่ต่างๆทีม่อียู่ภายนอก แสวงหาไดม้าเท่าไรก็จะไมพ่บ

กบัความสุข ความอิม่ ความพอ กลบัจะมแีต่ความทกุขวุ์น่วายใจอยู่เรื่อยๆ ถา้ไปยดึไป

ตดิกบัของภายนอก เพราะสิง่ภายนอกทีเ่รยีกวา่สภาวธรรม ไดแ้ก่ ลาภ ยศ สรรเสรญิ 

กามสขุ หรือ รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ หรือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือ รูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณ เป็นสภาวธรรมท ัง้นัน้ เป็นไตรลกัษณ์ คอื อนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา  

อนิจจงั หมายถงึวา่เป็นของไม่เทีย่ง มกีารเปลีย่นแปลงสภาพอยู่เสมอ อนัตตา ไมม่ี

ตวัตน ไมใ่ช่ของๆเรา เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครสามารถบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการได ้ถา้

หลงแลว้ก็จะไปยดึไปตดิ อยากใหอ้ยู่ไปนานๆ อยากใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ ทกุขก์็

จะเกดิขึ้นกบับคุคลนัน้จงึเรียกวา่ไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เป็นสิง่ทีค่นฉลาด

ควรจะถอยออกห่าง เปรียบเหมอืนกบัอสรพษิ งูเห่า งูจงอาง น่ีเวลาเหน็งูเลื้อยเขา้หา จะ

ไมว่ิง่เขา้หา แต่จะถอยทนัท ีดว้ยความกลวั เพราะรูว้า่ถา้เขา้ใกลแ้ลว้จะตอ้งถูกกดั ถา้ไม่

ตายก็ตอ้งเจ็บปวดทรมานอย่างยิง่ ฉนัใดสภาวธรรมท ัง้หลายก็เป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั ไม่

วา่จะเป็น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ ไมว่า่จะเป็นขนัธ ์ ๕ คอื รูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วิญญาณ ของเราก็ด ีของผูอ้ืน่ก็ด ีเป็นของไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน  

อย่างคนเราน่ี ก็เป็นของไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เมือ่เกดิมาแลว้ก็ตอ้งแก่ เจ็บ ตาย เป็น

ธรรมดา ตอ้งมกีารพลดัพรากจากของรกัของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวงเป็นธรรมดา เป็น

ธรรมชาตขิองสภาวธรรมท ัง้หลาย ถา้ไมรู่ก้จ็ะไปยดึไปตดิทนัท ี มอีะไรก็อยากจะใหม้ไีป

นานๆ อยู่กบัเราไปนานๆ อย่างเช่นร่างกายของเรา ก็อยากจะใหม้อีายุยนืยาวนาน ถา้ไม่

ตายได ้ ก็ยิง่ดใีหญ่ ทกุวนัน้ีก็ยงัมคีวามพยายามแสวงหาวธิี จะทาํอย่างไรไมใ่หต้าย ทาํ

ใหอ้ยู่กนัไปตลอด แต่ก็ยงัไมม่ใีครสามารถทีจ่ะทาํไมใ่หต้าย ทาํไมใ่หแ้ก่ ทาํไมใ่หเ้จ็บไข ้

ไดป่้วยได ้ ยงัไมม่ใีครสามารถทีจ่ะแกไ้ด ้ เพราะความจรงิแลว้แกไ้มไ่ด ้ เป็นธรรมชาติ

ของสภาวธรรมเขา เขาเป็นอย่างน้ี มกีารเกดิ มกีารแก่ มกีารเจ็บ มกีารตายเป็นธรรมดา 

ถา้ไมม่ปีญัญาไมม่คีวามเหน็ทีถู่กตอ้งแลว้ ก็จะถูกความเหน็ผดิ คอืโมหะ ความหลง 
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อวิชชา ความไมรู่ค้รอบงาํใจ แลว้ทาํใหม้คีวามกงัวลใจ มคีวามอยากต่างๆ คอือยากไม่

แก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย ไมย่ากจน ไมสู่ญเสยีลาภ ไมสู่ญเสยียศ ไมใ่หค้นนินทา ไมสู่ญเสยี

กามสุข เป็นสภาพของใจทีย่งัมดืบอด ยงัมคีวามลุม่หลงอยู่  

แต่ถา้ไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนแลว้นาํไปปฏบิตั ิ ชาํระขบัไลค่วามมดืบอดใหอ้อกไปจาก

จติจากใจแลว้ ก็จะเป็นจติทีเ่หมอืนจติของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัต ์ เป็นจติทีม่แีต่

ธรรมเป็นเครื่องนาํพาไป ธรรมก็คอืความเหน็อนัถูกตอ้งนัน่เอง เหน็ผดิเป็นผดิ เหน็ถูก

เป็นถูก เหน็ตามความจริง เหน็สภาวธรรมท ัง้หลายเป็นไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา ควบคุมไมไ่ด ้ ยดึครองไมไ่ด ้ อยากใหเ้ป็นไปตามใจไมไ่ด ้ เมือ่เขา้ใจหลกัน้ีแลว้ 

ก็จะปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ ก็จะเขา้สู่ความสงบน่ิง ความสุข ความอิม่ ความพอ ก็

จะเกดิขึ้น เกดิขึ้นจากการมคีวามเหน็อนัถูกตอ้ง  

ศาสนาจงึเป็นเหมอืนหมอตา จกัษุแพทย ์ รกัษาคนทีต่าไมด่ใีหเ้ป็นคนตาด ีถา้สายตาส ัน้

ก็ตดัแวน่สายตาส ัน้ใหใ้ส่ ถา้สายตายาวก็ตดัแวน่สายตายาวใหใ้ส่ เมือ่ใส่แวน่เขา้ไปแลว้ก็

จะมองเหน็ภาพชดัเจน จะเหน็ผูห้ญงิเป็นผูห้ญงิ ผูช้ายเป็นผูช้าย เดก็เป็นเดก็ เหน็ทกุ

อย่างตามความเป็นจริง พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้จงึเปรียบเหมอืนกบัแวน่ แว่น

สอ่งใจ แว่นดวงใจ ถา้มธีรรมแลว้ จะทาํใหจ้ติมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง เมือ่มคีวามเหน็ที่

ถูกตอ้งแลว้ ก็จะประพฤตตินไปในทางทีถ่กูตอ้งดงีาม  

ทาํไมการทาํความดจีงึเป็นเรื่องยากเยน็ ก็เพราะความเหน็ผดินัน่เอง เหน็วา่การทาํความ

ชัว่เป็นสิง่ทีด่ ี ก็เลยทาํความชัว่กนั เหน็วา่ทาํความชัว่แลว้มคีวามสุขความเจริญ เพราะ

เหน็วา่ทาํความชัว่แลว้ไมม่ผีลตามมานัน่เอง ซึง่เป็นความเหน็ผดิ ถา้ไดพ้บพระศาสนา 

ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้ปฏบิตัติาม ก็จะค่อยๆมคีวามเหน็ที่

ถูกตอ้งเกดิขึ้นมา เหน็บาปเป็นบาป เหน็บญุเป็นบญุ เหน็คุณเป็นคุณ เหน็โทษเป็นโทษ 

เหน็วา่สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนเป็นสิง่ทีด่ ี นาํพาผูป้ฏบิตัไิปสู่ความสุขความ

เจริญไดอ้ย่างแทจ้รงิ หนา้ทีข่องคนไขเ้มือ่ไปหาหมอแลว้ ก็ตอ้งเชื่อฟงัหมอ หมอตดัแวน่

ใหใ้ส่ก็ตอ้งใส่ เมือ่ใส่แวน่แลว้ก็จะเหน็ทกุอย่างชดัเจนถูกตอ้งตามความเป็นจริงฉนัใด 
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เมือ่พบพระศาสนาแลว้ ก็ตอ้งปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ เมือ่ปฏบิตัติามพระ

ธรรมคาํสอนแลว้ ก็จะมแีต่ความสุขความเจริญ  

ธรรมทีท่รงสอนใหเ้จริญอยู่เสมอเพือ่ทาํความเหน็ใหถู้กตอ้ง คอืใหเ้จริญอยู่เสมอๆวา่ 

เรามีความแกเ่ป็นธรรมดา ลว่งพน้ความแกไ่ปไม่ได ้เรามีความเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ลว่ง

พน้ความเจบ็ไขไ้ปไม่ได ้ เรามีความตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความตายไปไม่ได ้ เรา

ตอ้งพลดัพรากจากของรกัของเจริญใจท ัง้หลายทัง้ปวง เรามีกรรมเป็นของๆตน มีกรรม

เป็นผูใ้หก้าํเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง จกัทาํกรรมอนัใดไว ้ ดีหรือชัว่ 

จกัตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น ธรรมท ัง้ ๕ ประการน้ีเป็นสจัธรรม เป็นความจรงิที่

ควรจะเจริญอยู่เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆ เพราะเป็นความเป็นจริงทีแ่กค้วามเหน็ผดิ 

มิจฉาทิฏฐ ิ หลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาแลว้ ควรนาํเอามาคดิเอามาใคร่ครวญอยู่เสมอๆ 

สอนใจอยู่เสมอๆ วนัหน่ึงๆเวลาวา่งๆ อย่าไปคดิเรื่องอืน่ ขอใหเ้จริญธรรมท ัง้ ๕ น้ี แลว้

จติจะค่อยๆ ขยบัเขา้สู่ความจริง ยอมรบัความจริง ยอมรบัความแก่ ยอมรบัความเจ็บไข ้

ไดป่้วย ยอมรบัความตาย ยอมรบัความพลดัพรากจากของรกัของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้

ปวง ยอมรบักรรม แลว้จะทาํแต่กรรมดต่ีอไป จะไมท่าํกรรมชัว่ เพราะรูว้า่เมือ่ทาํบาป

แลว้ผลของบาปก็จะตามมา สรา้งความทกุขค์วามเดอืดรอ้นใหก้บัตนเอง จะทาํแต่ความ

ด ีแลว้ผลของความดคีอืความสุขความเจริญก็จะตามมา  

การทีจ่ะทาํใหจ้ติยอมรบัสจัธรรมท ัง้ ๕ น้ีได ้ จติตอ้งเขา้สู่ความสงบ ในเบื้องตน้จงึตอ้ง

ทาํจติใหส้งบเสยีก่อน เหมอืนกบัแพทย ์ เวลาจะผ่าตดัคนไข ้ ในเบื้องตน้ตอ้งวางยาสลบ

ใหค้นไขอ้ยู่น่ิงๆก่อน ไม่เช่นนัน้แลว้จะผ่าตดัไมไ่ด ้ การผ่าตดัจติใหม้คีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง

ก็เช่นกนั ตอ้งทาํใหจ้ติน่ิงเสยีก่อน ไมเ่ช่นนัน้แลว้ อคติ ๔ ทีม่อียู่ในจติ คอื รกั ชงั หลง 

กลวั จะคอยขดัขวางไมใ่หเ้จริญสจัธรรมท ัง้ ๕ น้ีได ้ จงึตอ้งเจริญสมาธิเสยีก่อนเพือ่ทาํ

จติใหส้งบน่ิง วธิีทีจ่ะทาํใหจ้ติสงบเรียกวา่การทาํสมาธิ สมถภาวนา คอืการหยุดใจนัน่เอง 

เหมอืนกบัการขบัรถยนต ์ เวลาตอ้งการใหร้ถยนตห์ยุด ก็ตอ้งเหยยีบเบรก ตอ้งผ่อน

คนัเร่ง จติก็เช่นกนั เวลาจะทาํจติใหส้งบน่ิง ก็ตอ้งเบรกจติ เบรกดว้ยสต ิ สตเิป็นเบรก

ของจติ ถา้มสีตแิลว้จะสามารถดงึจติใหอ้ยู่น่ิงได ้ แต่ถา้ไมม่สีตแิลว้ จติก็จะลอยไป
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เรื่อยๆ เหมอืนกบัเรือทีล่อยอยู่ในนํา้ ถา้ไมใ่หเ้รือลอยไป ก็ตอ้งผูกไวก้บัหลกั ผูกไวก้บั

เสา หรือทอดสมอ เรือถงึจะไมล่อยไปตามกระแสนํา้  

จติก็เหมอืนกนั จะไมน่ิ่งถา้ไมม่อีะไรคอยรัง้ดงึไว ้ ไมผู่กไวจ้ติก็จะลอยไปเรื่อยๆตาม

กระแสของอารมณ์ และเมือ่ปลอ่ยใหล้อยไปตามกระแสของอารมณ์แลว้ จติจะไมม่พีลงั 

ไมม่กีาํลงัทีจ่ะยนือยู่บนความเป็นจริงได ้ จะไมย่อมรบัความจรงิ เพราะมอีคตคิรอบงาํ

จติ อคตกิ็คอืความรกั ความชงั ความหลง ความกลวั ซึง่มอีาํนาจผลกัดนัใหจ้ติปฏเิสธ

สจัธรรมความจริง ทาํใหอ้ยากไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย ไมพ่ลดัพรากจากสิง่ต่างๆทีร่กัที่

ชอบ ทาํใหก้ลา้ทาํกรรมชัว่ เพราะจติไมม่พีลงัทีจ่ะต่อตา้นอคตทิ ัง้ ๔ ทีค่รอบงาํจติอยู่ 

แต่ถา้จติมสีตคิอยรัง้ไว ้ ไมใ่หจ้ติไหลไปตามกระแสของอคต ิ ๔ แลว้ ต่อไปอคต ิ ๔ จะ

ไมส่ามารถฉุดกระชากลากจติใหไ้ปกระทาํความชัว่ได ้ เพราะรูแ้ลว้วา่อะไรด ี อะไรช ัว่ ที่

ยงัหกัหา้มใจไมไ่ด ้ท ัง้ๆทีรู่ว้า่การโกหกไมด่ ีก็ยงัโกหกกนั ลกัทรพัยไ์มด่ ี ก็ยงัลกัทรพัย์

กนั ฆ่าสตัวไ์มด่ ีก็ยงัฆ่าสตัวก์นั ประพฤตผิดิประเวณีไมด่ ีก็ยงัทาํกนั เสพสุรายาเมาไม่

ด ีก็ยงัทาํกนั เพราะเหตใุด เพราะจติยงัถูกอคต ิคอืความรกั ความชงั ความหลง ความ

กลวั ฉุดลากพาไป เหมอืนเรือทีจ่อดแลว้ไม่ไดท้อดสมอ หรือไมไ่ดผู้กไวก้บัหลกั ก็จะถูก

กระแสนํา้ลากพาไป  

จงึตอ้งสรา้งสมาธิ คอืความน่ิงของจติใหเ้กดิขึ้น ดว้ยการผูกจติไวก้บัหลกักบัเสา อย่าง

ใดอย่างหน่ึง ดว้ยการมสีต ิ ใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง ทีเ่ป็นอารมณ์ของภาวนา

หรือกรรมฐาน ซึง่มอียู่หลากหลายอารมณ์ดว้ยกนั ส่วนใหญ่ทีใ่ชก้นัคอืการสวดมนต ์

การสวดมนตเ์ป็นการผูกจติใหอ้ยู่กบับทสวดมนต ์ ไมใ่หล้อยไปคดิเรื่องไปเทีย่ว ไปกนิ

เหลา้ ไปเลน่การพนนั ไปหากามสุขต่างๆ ไปคดิถงึเรื่องราวทีส่รา้งความทกุขค์วาม

เดอืดรอ้นใจ ถา้สวดมนตด์ว้ยสต ิ คอืใหใ้จรูอ้ยู่กบัการสวดมนต ์ สวดไปเรื่อยๆ อย่าให ้

จติไปคดิเรื่องราวต่างๆ แลว้จติจะค่อยๆสงบ จะค่อยๆ เยน็ จะค่อยๆน่ิง จะค่อยๆมี

พลงัทีจ่ะตา้นอคตทิ ัง้หลายทีม่อียู่ในจติ ทีค่อยฉุดลากจติใหไ้ปกระทาํสิง่ต่างๆทีไ่มค่วร

ทาํ น่ีก็เป็นวธิีหน่ึง จงึมพีธิีทาํวตัรสวดมนต ์เป็นธรรมเนียมของพทุธศาสนิกชน ทีท่กุเชา้ 

ทกุเยน็จะไหวพ้ระสวดมนตก์นั เพือ่เป็นเครื่องผูกจติไว ้ ไมใ่หไ้หลไปตามกระแสของ
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ความชัว่ท ัง้หลาย หรือจะพฒันาการปฏบิตัขิึ้นไปอกีข ัน้หน่ึงก็ได ้ แทนทีจ่ะสวดมนต ์ ก็

เจริญอานาปานสต ิ เจริญพทุธานุสต ิ อานาปานสตคิอืการมสีตอิยู่กบัลมหายใจเขา้ออก 

พทุธานุสต ิคอืการบริกรรม พทุโธๆ  

ถา้เจริญธรรมน้ีอย่างต่อเน่ือง จติจะค่อยๆน่ิง ค่อยๆสงบ บางครัง้อาจจะรวมลงเป็น

สมาธิเลยก็ได ้รวมลงเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ จติเป็นหน่ึง มอีารมณ์เดยีว สกัแต่ว่า

รู ้ สงบน่ิง ไมก่ลิ้งไปกลิ้งมา เปรียบเหมอืนกบัลูกกอลฟ์ ทีถู่กตลีงไปในหลมุแลว้จะไม่

กลิ้งไปไหน แต่ถา้ยงัไมล่งหลมุ ก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาได ้ ฉนัใดจติก็เช่นกนั ถา้สามารถ

บริกรรมพทุโธๆๆ ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัพทุโธๆๆ หรือกาํหนดดว้ยลมหายใจเขา้ออก ใหม้สีติ

รูอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก โดยไมใ่หไ้ปคดิอะไร ถา้ทกุอย่างพรอ้ม จติก็จะเขา้สู่สมาธิ คอื

รวมเป็นหน่ึง ทีเ่รียกวา่เอกคัคตารมณ์ ในขณะนัน้จะมคีวามสุข มคีวามสงบน่ิง เป็น

อเุบกขา ไมม่อีะไรมาขยบัจติได ้ จติจะไมส่นใจกบัอะไร จติอาจจะอยู่ในสมาธิไดเ้ป็น

ช ัว่โมงๆ หรือนานกวา่นัน้ ขึ้นอยู่กบักาํลงัของสมาธ ิ 

สมาธิจงึเป็นธรรมทีจ่ะตอ้งสรา้ง ตอ้งพฒันาใหเ้กดิขึ้นมาใหไ้ด ้เพราะจะเป็นกาํลงัต่อตา้น

อคตทิ ัง้ ๔ กบัความชัว่ท ัง้หลาย ทีค่อยฉุดลากจติใหไ้ปสู่ทีต่ ํา่ ทีไ่มด่ ี จติจะมกีาํลงัทีจ่ะ

รบักบัสภาพความเป็นจรงิ กบัสภาวธรรมท ัง้หลาย วา่เป็นอย่างน้ีแหละ อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา ไมเ่ทีย่ง ควบคุมไม่ได ้ ถา้ปลอ่ยวางได ้ ก็จะไมท่กุขก์บัเขา ร่างกายจะเป็น

อย่างไร ก็ใหเ้ป็นไปตามความเป็นจริงของเขา ดูแลรกัษาเท่าทีจ่ะทาํได ้ ใหอ้าหาร ใหย้า 

ใหเ้สื้อผา้ ใหท้ีอ่ยู่อาศยั แต่ไปหยุดความแก่ไมไ่ด ้หยุดความเจ็บไขไ้มไ่ด ้หยุดความตาย

ไมไ่ด ้ หยุดการพลดัพรากจากกนัไมไ่ด ้ เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ จะไมท่กุข ์ จะเป็นเหมอืนกบั

พระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวก เพราะมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง มแีวน่ส่องใจสวมใส่ ทาํให ้

เหน็ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นไปตามความเป็นจรงิ เหน็สภาวธรรมท ัง้หลาย เป็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา มอียู่ก็มไีป แต่จะไปก็ไมเ่สยีดาย ใจพรอ้มอยู่แลว้ วา่ในทีสุ่ดชวีติก็ตอ้งหมดสิ้น

ไป ไมม่ใีครไมต่าย มาแลว้ในทีสุ่ดก็ตอ้งไป แต่จะอยู่ดไีปด ี หรืออยู่แบบไมด่ไีปไมด่ ี ก็

ขึ้นอยู่กบัวา่มแีวน่ส่องใจใส่หรือเปลา่  
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ถา้มแีวน่ตาแห่งธรรมคอืความเหน็ชอบ ความเหน็ทีถู่กตอ้ง ก็จะอยู่อย่างมคีวามสุข อยู่

อย่างมคีวามสบายใจ เพราะจะอยู่โดยไมโ่ลภ ไมโ่กรธ ไมห่ลง เพราะเหตใุด เพราะ

ปลอ่ยวาง ไมไ่ปยุ่งเกี่ยวกบัสิง่ต่างๆ สิง่ต่างๆจะเป็นไปอย่างไร ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตาม

ความเป็นจริง ไมอ่ยากใหเ้ป็นไปตรงกนัขา้ม นํา้ตาลจะหวานก็ใหห้วานไป เกลอืจะเค็มก็

ใหเ้ค็มไป ร่างกายจะแก่ จะเจ็บ จะตาย กใ็หเ้ขาเป็นไป ใครจะอยู่กบัเราก็อยู่ไป ใครไม่

อยากจะอยู่กบัเรา ก็ใหเ้ขาไป เท่านัน้แหละ คอืปลอ่ยไปตามธรรมชาต ิแลว้เราจะไมท่กุข ์

กบัอะไร จะมแีต่ความสุข เพราะตามความเป็นจริงแลว้ ความสุขอยู่ทีต่วัเราเอง อยู่ทีใ่จ

ของเรา เราอยู่ไดค้นเดยีว มคีวามสุขได ้ ไมต่อ้งมอีะไร เราก็มคีวามสุขได ้ และเป็น

ความสุขทีเ่ลศิทีป่ระเสริฐกวา่ความสุขอนัใดท ัง้สิ้นในโลกน้ี  

จงึขอฝากเรื่องราวของพระธรรมคาํสอน ทีไ่ดแ้สดงไวใ้นวนัน้ี ทีส่อนเรื่องเหตเุรื่องผล 

สอนใหเ้หน็ถงึสภาพของความเป็นจริงของสภาวธรรมท ัง้หลาย วา่เป็นอย่างไร เพือ่จะได ้

มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง เมือ่มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งแลว้ จะไดป้ลอ่ยวาง แลว้จะมแีต่ความสุข

ใจ เพราะจะไมท่กุขก์บัอะไร น่ีแหละคอืบญุทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด คอืการทาํความเหน็ใหถู้กตอ้ง 

เหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นสิง่ทีเ่ราไปควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ เหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างมาแลว้ตอ้ง

ไปในทีสุ่ด ถา้เหน็อย่างน้ีแลว้เราก็จะปลอ่ยวาง ปลอ่ยวางแลว้ เราก็จะมแีต่ความสบาย

ใจ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  



72 
 

กณัฑท์ี่ ๘๕ 

พระปจัฉิมโอวาท 
๒๖ สงิหาคม ๒๕๔๔ 

สิง่หน่ึงทีพ่วกเราทกุๆคนมเีหมอืนกนั ไมว่่าจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจน เป็นคนฉลาด

หรือคนโง ่ เป็นหญงิหรือเป็นชาย เป็นเดก็หรือผูใ้หญ่ สิง่นัน้คอืเวลา ในวนัๆหน่ึง ทกุๆ

คนมเีวลาเท่าๆกนั คอืวนัละ ๒๔ ช ัว่โมง จะมคีวามแตกต่างกนักต็รงทีก่ารใชเ้วลา ให ้

เกดิประโยชนไ์ดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็ขึ้นอยู่กบัแต่ละคน ถา้รูจ้กัใชใ้หเ้กดิประโยชนก์็จะมี

คุณค่าอย่างยิง่ แต่ถา้ใชไ้ปในทางทีผ่ดิก็เป็นโทษอย่างมหนัตเ์ช่นกนั เพราะวา่สิง่ต่างๆ ไม่

วา่จะเป็นความสุขความเจริญก็ด ีความเสือ่มเสยีหรือความทกุขก์็ด ี ก็เกดิจากการกระทาํ

ของเราในแต่ละวนันัน้เอง เวลาทีม่อียู่ก็เป็นสิง่ทีไ่มถ่าวร ไมเ่ทีย่งแท ้ เป็นสิง่ทีจ่ะค่อยๆ

หมดไป จะมนีอ้ยลงไปเรื่อยๆ ดงัภาษติทีว่า่ เวลาย่อมกลนืกนิสรรพสิ่งท ัง้หลาย เวลาจะ

ค่อยๆกลนืกนิพวกเรา จนหมดไปในทีสุ่ด จะกลนืพวกเราใหก้ลายเป็นดนิ กลายเป็นนํา้ 

กลายเป็นลม กลายเป็นไฟไปหมด  

พระพทุธองคผู์ท้รงรูถ้งึเรื่องของเวลาเป็นอย่างด ี จงึสอนใหพ้วกเรา จงต ัง้อยู่ในความไม่

ประมาท ในพระปจัฉิมโอวาท คาํส ัง่สอนครัง้สุดทา้ยก่อนทีจ่ะทรงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพาน 

ไดท้รงรบัส ัง่ไวว้า่ สงัขารท ัง้หลายเป็นของไม่เที่ยงหนอ จงยงัประโยชน์สว่นตนและสว่น

ท่านใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยความไม่ประมาทเถดิ ทรงเตอืนสตเิกี่ยวกบัเวลา วา่เวลาของพวก

เรามนีอ้ย และจะค่อยๆหมดไปๆ ถา้ปล่อยใหเ้วลาผ่านไปโดยทีไ่มท่าํอะไรเป็นคุณเป็น

ประโยชน ์ ก็จะเสยีเวลาเปลา่ๆ จะไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากชวีติ สิง่ทีจ่ะทาํใหไ้มป่ระมาท 

ไดแ้ก่การเจริญธรรม ๕ บทอย่างต่อเน่ือง คอื ๑. เรามีความแกเ่ป็นธรรมดา ลว่งพน้

ความแกไ่ปไม่ได ้ ๒. เรามีความเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ลว่งพน้ความเจบ็ไขไ้ปไม่ได ้ ๓. 

เรามีความตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความตายไปไม่ได ้ ๔. เราตอ้งพลดัพรากจากของ

รกัของเจริญใจท ัง้หลายทัง้ปวง ๕. เรามีกรรมเป็นของๆตน จะทาํกรรมอนัใดไว ้ ดีหรือ

ชัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น  
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น่ีคอืธรรมทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนใหพ้ทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย เจริญอย่างสมํา่เสมอ 

อย่างต่อเน่ือง พระพทุธองคท์รงสอนพระอานนทว์า่ อานนทว์นัๆหน่ึงเธอเจริญมรณานุ

สตมิากนอ้ยสกัเท่าไร พระอานนทท์รงทูลตอบวา่ เกลา้กระผมก็ไดเ้จริญในตอนเชา้บา้ง 

ตอนกลางวนับา้ง และในตอนคํา่บา้ง พระพทุธองคท์รงตรสัตอบกบัพระอานนทว์า่ 

อานนทเ์ธอยงัต ัง้อยู่ในความประมาทอยู่ ถา้เธอจะต ัง้อยู่ในความไมป่ระมาทแลว้ เธอ

จะตอ้งเจริญธรรมบทน้ีทกุลมหายใจเขา้ออกเลยทเีดยีว เพราะเหตใุดจงึตอ้งเจริญธรรม

น้ีอยู่เสมอ เพราะจะไดไ้มป่ระมาทนอนใจ ผดัวนัประกนัพรุ่ง รีบเร่งทาํความดเีสยีใน

ขณะทีย่งัมเีวลาทีจ่ะทาํได ้เมือ่ตายไปแลว้จะทาํอะไรไมไ่ด ้นอกจากเสวยวบิากกรรมทีไ่ด ้

ก่อมาเท่านัน้  

ใจของปถุชุนคนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านมคีวามมวัเมา มคีวามหลงเป็นปกต ิ มี

ความเหน็ทีต่รงกนัขา้มกบัความจรงิ ความจริงขอ้ที่ ๑ คอื คนเราทกุคนจะตอ้งแก่เป็น

ธรรมดา แต่ใจกลบัไปหลงมวัเมาอยู่กบัความเป็นหนุ่มเป็นสาว อยากจะอยู่เป็นหนุ่มเป็น

สาวไปนานๆ ไมแ่ก่ไม่เฒ่า เป็นความหลง ความเป็นจริงแลว้คนทกุคนเกดิมาตอ้งแก่

ดว้ยกนัท ัง้นัน้ การเจริญธรรมบทน้ีก็เพือ่ทีจ่ะไดค้ลายความหลงมวัเมาอยู่กบัความเป็น

หนุ่มเป็นสาว สอนใหเ้ตรียมตวัไวว้า่ ในทีสุ่ดจะตอ้งแก่เฒ่าชราภาพกนั ความจริงขอ้ที่ ๒ 

คอื คนเราทกุคนจะตอ้งเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ลว่งพน้ความเจ็บไขไ้ปไมไ่ด ้ เป็นความจริง 

ส่วนความไมจ่ริงก็คอืความคดิทีว่า่เราจะมสุีขภาพทีด่ ี สมบูรณ์แขง็แรงไปตลอด ซึง่เป็น

ความคดิผดิ เพราะวา่สุขภาพทีด่ ี สมบูรณ์แขง็แรง เป็นของไมจ่รีงัย ัง่ยนื สกัวนัหน่ึงเรา

ทกุคนก็จะตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยกนั ความจรงิขอ้ที่ ๓ คอื คนเราทกุคนตอ้งตายเป็น

ธรรมดา ถา้เจริญธรรมบทน้ีแลว้ ก็จะช่วยคลายความหลงมวัเมากบัความคดิวา่จะมชีีวติ

อยู่ไปตลอด ซึง่เป็นความหลง เป็นความไม่จริง ความจริงคอื คนเราทกุๆคน เกดิมาแลว้

จะตอ้งตายกนัท ัง้นัน้ หนีไมพ่น้ ทกุๆคนทีอ่ยู่ในศาลาน้ีในทีสุ่ดก็จะอย่างต่อเน่ืองตอ้ง

ตายกนัหมด ต่างกนัตรงทีว่า่ใครจะไปก่อน ใครจะไปหลงัเท่านัน้เอง ความจริงขอ้ที่ ๔ 

คอื คนเราทกุคนตอ้งพลดัพรากจากของรกัของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวง ของทีเ่รารกัทีเ่รา

ชอบน้ี สกัวนัหน่ึงเราก็ตอ้งจากเขาไป ถา้เราไมจ่ากเขาไปก่อน เขาก็ตอ้งจากเราไปก่อน 

จะจากไปเมือ่ไหร่ก็ไมม่ใีครรู ้ อาจจะเป็นวนัน้ีก็ได ้ อาจจะเป็นพรุ่งน้ีก็ได ้ หรืออาจจะเป็น
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อกี ๕ ปี ๑๐ ปีขา้งหนา้ก็ได ้แต่สิง่ทีแ่น่ๆกค็อืจะตอ้งจากกนัแน่นอน ถา้เจริญธรรมบทน้ี

แลว้ จะไมไ่ปหลง ไปยดึ ไปตดิกบัสิง่ต่างๆทีเ่รารกัเราชอบ ไมไ่ปอยากใหอ้ยู่กบัเราไป

ตลอด ความจริงขอ้ที่ ๕ คอื เรามกีรรมเป็นของๆตน จะทาํกรรมอนัใดไว ้ ดหีรือช ัว่ 

จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้ เพือ่เตอืนสตใิหท้าํแต่คุณงามความด ี ละเวน้การทาํ

ความชัว่ เพราะความดเีป็นเหตขุองความสุขความเจริญ ส่วนความชัว่เป็นเหตขุองความ

ทกุข ์ จะทาํใหเ้ราปลอ่ยวางในเรื่องของผูอ้ืน่ได ้ ผูอ้ืน่จะดจีะช ัว่ก็เป็นเรื่องของเขา ไมต่อ้ง

ไปทกุข ์ ไปดใีจกบัเขา เพราะเขาจะตอ้งเป็นผูร้บัท ัง้ผลของความด ี และความชัว่ของเขา 

เราไมต่อ้งไปวติกกงัวลใหท้กุขใ์จไปเปลา่ๆ ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปตามกรรมของเขา 

เน่ืองจากวา่เวลาเราชอบใคร รกัใครแลว้ เราก็จะห่วง อยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่าง

น้ี เมือ่เขาไม่เป็นดงัทีเ่ราตอ้งการ ก็จะมคีวามไมส่บายอก ไม่สบายใจ กนิไมไ่ดน้อนไม่

หลบั ซึง่ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร  

น่ีคอืธรรมทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนใหเ้จริญอยู่เสมอๆ เพือ่อะไร เพือ่ป้องกนัความทกุขท์ี่

จะเกดิขึ้นตามมานัน่เอง เพราะวา่ธรรมน้ีเปรียบเหมอืนกบัวคัซนีป้องกนัโรค เวลามโีรค

ระบาด เช่นโรคอหวิาตกโรค จาํเป็นตอ้งมกีารฉีดวคัซนีป้องกนัโรคกนั ถา้ไดฉี้ดวคัซนี

แลว้ เวลาตดิเชื้อ ร่างกายจะมภูีมคุิม้กนั ต่อสูก้บัโรคได ้ทาํใหไ้มเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ฉนัใดใจ

ของเราก็เช่นกนั ถา้ไดเ้จริญธรรมอย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอ ก็เท่ากบัเป็นการฉีด

วคัซนีใหก้บัใจ เมือ่ใจมวีคัซนีป้องกนัแลว้ เวลาเหตกุารณ์เหลา่น้ีเกดิขึ้น ใจจะไมท่กุข ์

รอ้น จะไมเ่ดอืดรอ้นเลย เพราะอะไร เพราะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจอยู่เสมอ เตอืนสติ 

สอนตวัเองอยู่เสมอวา่ เราตอ้งแก่นะ เราตอ้งเจ็บนะ เราตอ้งตายนะ เราตอ้งพลดัพราก

จากของรกัของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวงนะ เรามกีรรมเป็นของเรานะ เราทาํอะไรไว ้ เราก็

ตอ้งรบัผลของกรรมนัน้นะ  

เมือ่เหตกุารณ์เหลา่น้ีเกดิขึ้นกบัตวัเรา เราก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เพราะเราทาํใจได ้ ได ้

พจิารณาแลว้ดว้ยปญัญา วา่เป็นเรื่องธรรมดา เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้นกบัคนทกุๆคน 

และเมือ่เกดิขึ้นแลว้ จะไปรอ้งห่มรอ้งไห ้จะไปตโีพยตพีาย กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ก็ไปแก ้

ความจริงน้ีไมไ่ด ้ สูอ้ยู่เฉยๆดกีวา่ ต ัง้สตแิลว้ดาํเนินชวีติต่อไป เวลาแก่เราก็ยงัอยู่ได ้
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เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยเราก็ยงัอยู่ได ้ เวลาพลดัพรากจากของทีเ่รารกั ทีเ่ราชอบ เราก็ยงัอยู่ได ้

ถงึแมต้ายก็ไมม่ปีญัหาอะไร เพราะวา่ความตายน้ีเป็นเพยีงครึ่งหน่ึงของตวัเราเท่านัน้ 

เพราะวา่ตวัเรามอีงคป์ระกอบอยู่ ๒ ส่วนดว้ยกนั คอื กายและใจ ร่างกายเป็น

สภาวธรรม เป็นธรรมชาตอิย่างหน่ึง เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป เมือ่เกดิแลว้ 

ตอ้งมคีวามแก่ มคีวามเจ็บ มคีวามตายเป็นธรรมดา แต่ร่างกายเป็นเพยีงครึ่งเดยีวของ

ตวัเรา ยงัมอีกีครึ่งหน่ึงทีเ่รียกวา่ใจ  

ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย เมือ่ร่างกายตายไปแลว้ ดบัไปแลว้ ใจก็แยกออกจากร่างกาย 

เดนิทางต่อไป เหมอืนกบัการยา้ยบา้น บา้นเก่าทีเ่ราอยู่เกดิความเสยีหาย พงัไป เราก็

ตอ้งยา้ยออกไปหาบา้นใหม ่ ทน้ีีบา้นใหมท่ีจ่ะไดม้าจะเป็นแบบไหน ดกีวา่เก่าหรือแยก่วา่

เก่า ก็ขึ้นอยู่กบักาํลงัซื้อของเรา มมีากนอ้ยแค่ไหน ถา้มเีงนิมาก ก็จะไดบ้า้นใหมท่ีด่กีวา่

เก่า ถา้มเีงนินอ้ย ก็จะไดบ้า้นทีไ่มด่เีท่ากบับา้นเก่า หรือถา้มเีงนิไมพ่อทีจ่ะซื้อบา้นใหม ่ก็

จาํตอ้งไปเช่าบา้นอยู่ หรือถา้ไมม่เีงนิเลย ก็จาํตอ้งอาศยัอยู่กบัผูอ้ืน่ ใจก็เช่นกนั เมือ่แยก

จากร่างกายแลว้ก็ไปสู่ภพใหม ่ ชาตใิหม ่ ร่างกายใหม ่ จะดกีวา่เก่าหรือเลวกวา่เก่า ก็

ขึ้นอยู่กบับญุกบักรรมทีไ่ดท้าํเอาไว ้จงึควรทาํแต่บญุ อย่าไดท้าํกรรมเลย แลว้อนาคตจะ

เป็นอนาคตทีด่ ี มภีพชาตทิีด่ ี มแีต่ความสุขความเจริญ ดว้ยการเจริญธรรม ๕ บทน้ี ที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้จริญอยู่เสมอๆ ทกุๆวนั ทกุๆเวลา  

ในขณะใดทีว่า่ง ไมต่อ้งคดิ ไมต่อ้งทาํอะไรอย่างอืน่ ขอใหเ้จริญธรรมท ัง้ ๕ ขอ้น้ีเถดิ 

พจิารณาไปเรื่อยๆ เจริญไปเรื่อยๆ แลว้ใจจะค่อยๆซมึซาบกบัความจริงน้ี แลว้ใจจะ

ยอมรบั เมือ่ใจยอมรบัแลว้ ทกุขก์็จะไมเ่กิด เมือ่เหตกุารณ์เหลา่น้ีเกดิขึ้น ใจก็จะรบัได ้

ออ๋เป็นเรื่องธรรมดา แก่ก็แก่ เจ็บก็เจ็บ ตายก็ตาย พลดัพรากจากกนัก็พลดัพรากจาก

กนั จะมเีคราะหก์รรมอย่างใด ก็รบัไป สูไ้ป ดว้ยขนัตธิรรม ปญัญาธรรม เมตตาธรรม 

ถอืวา่เป็นกรรมของเรา ทาํอะไรมา ก็จะตอ้งเป็นอย่างนัน้ คอืใจจะไมต่่อสู ้ ขดัขวางหรอื

กลวั เพราะถา้ไปขดัขวาง ไปต่อสูแ้ลว้ ก็เท่ากบัสรา้งความทกุขใ์จใหก้บัเรา บางคน

ยอมรบัไมไ่ด ้ เวลาแก่ เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาตาย เวลาประสบกบัสิง่ทีไ่มช่อบไม่

ปรารถนา ก็รบัไมไ่ด ้ แทนทีจ่ะโทษตวัเราเอง กลบัไปโทษผูอ้ืน่ แทนทีจ่ะโทษกรรมทีไ่ด ้
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ทาํไว ้ วา่ไดท้าํกรรมมาอย่างน้ี จงึตอ้งรบัผลกรรมอย่างน้ี กลบัไปโทษวา่คนนัน้เขากล ัน่

แกลง้เรา คนนัน้เขาไมด่กีบัเรา คนนัน้เขามาทาํรา้ยเรา ก็เลยทาํใหเ้กดิความทกุข ์ เกดิ

ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาโดยใช่เหต ุ แต่ถา้มธีรรมอยู่ในใจแลว้ ใจจะสงบ 

ใจจะน่ิง ใจจะยอมรบัความจริง เป็นยงัไงก็เป็นไป ไมเ่ป็นไร ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร อย่างน้ี

สาํคญักวา่ เพราะวา่ความทกุขเ์ป็นสิง่ทีร่า้ยแรงยิง่กวา่ความแก่ ยิง่กวา่ความเจ็บ ยิง่กวา่

ความตาย ถา้ไมม่คีวามทกุขใ์นใจแลว้ จะอยู่ไดอ้ย่างสบาย ท่ามกลางความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย การพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัทีช่อบ  

ทน้ีีเหตอุะไรเลา่ทีท่าํใหเ้กดิความทกุขน้ี์ขึ้นมา พระบรมศาสดาทรงแสดงเหตขุองความ

ทกุข ์ คอืตณัหา ความอยาก ไดแ้ก่ กามตณัหา ความอยากในกาม ภวตณัหา ความ

อยากมคีวามอยากเป็น วิภวตณัหา ความอยากไมม่ ีอยากไมเ่ป็น เช่นอยากไมแ่ก่ อยาก

ไมเ่จบ็ อยากไมต่าย อยากไมพ่ลดัพรากจากของรกัของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวง กค็อื

ความกลวันัน่เอง กลวัความแก่ กลวัความเจ็บ กลวัความตาย กลวัการพลดัพรากจาก

ของรกัของเจริญใจ กลวัทีจ่ะตอ้งรบัเคราะหก์รรมต่างๆ เป็นความกลวัทีไ่มน่่าจะกลวัเลย 

เพราะความจรงิแลว้ ไม่มีอะไรจะน่ากลวัย่ิงกว่าความกลวัความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

ไมใ่ช่สิง่ทีน่่ากลวัเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกต ิเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้นกบัทกุๆคน 

และจะไมเ่ป็นสิง่ทีจ่ะใหค้วามทกุขก์บัใจ ถา้ใจฉลาด มปีญัญา จะเขา้ใจแลว้ยอมรบัสิง่

เหลา่น้ี สิง่เหลา่น้ีก็จะไมส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจ สิง่ทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจ คอืความ

กลวัต่างหาก ไมม่อีะไรน่ากลวัยิง่กวา่ความกลวั ขอใหจ้าํคาํน้ีไว ้ 

เราจงึตอ้งเจริญธรรม ๕ บทน้ี แลว้จะเกดิปญัญา จะรูแ้จง้ เหน็จริงตามความเป็นจริง 

เมือ่รูแ้จง้เหน็จรงิแลว้ ก็จะไมก่ลวั จะรูว้า่อะไรแก่ อะไรเจ็บ อะไรตาย อะไรไมแ่ก่ ไม่

เจ็บ ไมต่าย ผูท้ีก่ลวัแต่ไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่ายคอืใจ ใจเป็นสิง่ทีไ่มแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย สิง่

ทีแ่ก่ ทีเ่จ็บ ทีต่าย แต่ไมรู่ว้า่จะตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ก็คอืร่างกาย ร่างกายไมรู่เ้รื่อง

อะไร เพราะมาจากธาต ุ๔ คอื ดิน น้ํา ลม ไฟ ดนิไมรู่เ้รื่องอะไร นํา้ไมรู่เ้รื่องอะไร ลม

ไมรู่เ้รื่องอะไร ไฟไมรู่เ้รื่องอะไร ตวัรูค้อืใจต่างหาก แต่ตวัรูน้ี้ไมม่ปีญัญา ขาดปญัญา 

ขาดความฉลาด ขาดความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง มคีวามมดืบอด ความหลงครอบงาํอยู่ เลยไป
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หลง ไปยดึตดิกบัร่างกาย คอืธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ วา่เป็นตวัเรา เป็นของๆเรา เมือ่เป็น

เช่นนัน้ เวลาธาต ุ๔ คอื ดนิ นํา้ ลม ไฟ แปรสภาพไป จากอาการ ๓๒ กลบัคนืสู่ดนิ นํา้ 

ลม ไฟ เวลาเอาร่างกายเขา้ไปเผาในเตาจนกลายเป็นขี้เถา้ไป ก็เลยเกดิความกลวัขึ้นมา 

เพราะความหลง คดิวา่ใจจะแก่ ใจจะเจ็บ ใจจะตายไปดว้ย แต่ความจริงแลว้ ใจไมแ่ก่ 

ไมเ่จ็บ ไมต่าย ใจเพยีงแต่มาอาศยัร่างกายน้ีอยู่ เหมอืนกบัเรามาอาศยับา้นอยู่ บา้นเรา

อยู่ไปนานๆเขา้ ก็จะตอ้งเก่าไป ชาํรุดทรุดโทรมไป แลว้ในทีสุ่ดก็ตอ้งพงัไป แต่เรารูว้า่

บา้นไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ตวัเรา เราก็ไม่เดอืดรอ้นอะไร บา้นจะเก่า ทรุดโทรมลงไป ซ่อมไดก้็

ซ่อมไป ซ่อมไมไ่ดก้็ทบุทิ้งไป แลว้ก็สรา้งใหมข่ึ้นมาแทนที ่ 

ใจก็เช่นกนั ใจเป็นเพยีงผูม้าอาศยัร่างกายน้ีอยู่ ร่างกายเป็นเหมอืนบา้นของใจ ก็อยู่ไป 

ทาํความเขา้ใจวา่เป็นบา้นหลงัหน่ึง เป็นวตัถชุิ้นหน่ึง มาจากธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เมือ่

ยงัอยู่กบัเรา ก็ดูแลเขาไป ใหอ้าหาร ใหย้ารกัษาโรค ใหท้ีอ่ยู่อาศยั ใหเ้ครื่องนุ่งห่มไป อยู่

กบัร่างกายน้ีไป จนกวา่สกัวนัหน่ึงเมือ่ร่างกายน้ีอยู่ไมไ่ดแ้ลว้ รกัษาไมไ่ดแ้ลว้ เราก็ปลอ่ย

วางไป ไมต่อ้งไปทกุขก์บัเขา ไมต่อ้งไปกลวั เพราะเมือ่เราเขา้ใจแลว้วา่เราไมใ่ช่เขา ใจ

ไมใ่ช่ร่างกาย ร่างกายไมใ่ช่ใจ เป็น รูปงัอนัตตา รูปหรือร่างกายเป็นอนตัตา ไมใ่ช่ตวัตน 

ไมใ่ช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา เป็นเพราะไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัจากผูรู้อ้ย่างพระพทุธเจา้ ก็เลยหลง

กนัวา่ ร่างกายเป็นเรา เป็นของๆเรา ก็เลยยดึตดิอยู่กบัร่างกาย จนเกดิความทกุขก์บั

ร่างกาย ร่างกายเป็นอะไรก็เกดิความกลวัขึ้นมา กลวัความแก่ กลวัความเจ็บ กลวัความ

ตาย  

แต่ถา้มปีญัญา คอืเจริญธรรม ๕ ขอ้น้ีอยู่อย่างสมํา่เสมอ คอยสอนตวัเราวา่เรื่องเหล่าน้ี

เป็นเรื่องธรรมดานะ ความแก่เป็นธรรมดา ความเจ็บไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา ความตาย

เป็นธรรมดา ความพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา การทีจ่ะตอ้งประสบเคราะหก์รรมก็

เป็นเรื่องธรรมดา เป็นสิง่ทีไ่ดท้าํเอาไว ้ ไมต่อ้งกลวั ใจสามารถทีจ่ะเผชญิกบัสิง่เหลา่น้ีได ้

และสามารถผ่านสิง่เหลา่น้ีไปได ้ ถา้รูจ้กัรกัษาใจใหเ้ป็นปกต ิ สิง่สาํคญัทีค่วรทาํในขณะที่

ยงัมเีวลาอยู่ ก็คือตอ้งพยายามสรา้งพลงัใหก้บัใจ สรา้งสติ สรา้งปญัญา สรา้งสมาธิ

ใหก้บัใจ เพราะจะเป็นเครื่องมอืทีจ่ะทาํใหใ้จสามารถต่อสูก้บัเหตกุารณ์ต่างๆได ้ ทาํให ้
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ชนะความกลวัได ้ ชนะความอยากต่างๆได ้ ถา้ไมส่รา้งคุณธรรมเหลา่น้ีขึ้นมาแลว้ เวลา

เหตกุารณ์ต่างๆเกดิขึ้นมา จะไมม่กีาํลงัต่อสู ้ คอืจะไมม่อีาวุธต่อสูก้บัขา้ศึกศตัรู ขา้ศึกที่

แทจ้รงิไมไ่ดอ้ยู่ทีภ่ายนอก แต่อยู่ทีภ่ายในใจ อยู่ทีค่วามมดืบอด อยู่ทีค่วามกลวั ความ

มดืบอดทาํใหเ้กดิความกลวัขึ้นมา ถา้มคีวามสวา่ง มแีสงสวา่งแห่งธรรม คอืปญัญา มี

ความรูท้ีแ่ทจ้ริงแลว้ ก็จะหายกลวั เมือ่หายกลวัแลว้ ก็จะไมม่คีวามทกุข ์ 

หนา้ทีข่องเราทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนไวใ้นพระปจัฉิมโอวาทคอื จงยงัประโยชน์สว่นตน

และสว่นท่านใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยความไม่ประมาทเถดิ หมายถงึวา่จงสรา้งอาวุธขึ้นมาต่อสู ้

กบัศตัรูของเรา ต่อสูก้บัความมดืบอด ความหลงของเรา ต่อสูก้บัความกลวัของเรา ดว้ย

สต ิดว้ยสมาธิ ดว้ยปญัญา ปญัญาก็คอืการเจริญธรรม ๕ บท ทีพ่ระพทุธองคท์รงสอน

ใหเ้จริญอยู่เนืองๆ เจริญอย่างต่อเน่ือง เหตทุีใ่จยงัไมส่ามารถรบัเหตกุารณ์เหลา่น้ีได ้

เพราะใจยงัไมส่งบ ใจยงัไมน่ิ่ง ใจยงัไมม่กีาํลงั ใจยงัมอีคตคิรอบงาํอยู่ ยงัมคีวามกลวั

อยู่ จงึตอ้งเจริญสมาธิ ทาํใจใหส้งบ วธิีทีจ่ะทาํใจใหส้งบ คอืตอ้งมสีต ิ ควบคุมใจไมใ่ห ้

ลอยไปลอยมา คดิเรื่องราวต่างๆทีไ่มเ่กดิประโยชนอ์ะไร ทรงสอนใหผู้กใจไวใ้หน่ิ้งอยู่กบั

ที ่ วนัหน่ึงๆใหต้ ัง้สตอิยู่เรื่อยๆ ใหต้ ัง้สตอิยู่ทีไ่หน ใหอ้ยู่ทีก่ายของเรา เวลาทาํอะไรกใ็ห ้

รูอ้ยู่วา่กาํลงัทาํอะไรอยู ่ และถา้ไมท่าํอะไร นัง่อยู่เฉยๆก็ใหม้สีตอิยู่กบัลมหายใจเขา้ออก 

หายใจเขา้ก็รู ้หายใจออกก็รู ้ใหรู้แ้ค่น้ี อย่าใหใ้จไปคดิเรื่องราวทีผ่่านมาแลว้ในอดตี หรือ

เรื่องราวทีย่งัไมเ่กดิขึ้นในอนาคต สิง่เหล่าน้ีคดิไปแลว้ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ทาํใหใ้จ

ฟุ้ งซ่าน ทาํใหใ้จไมน่ิ่ง ไมต่ ัง้ม ัน่  

ใหก้าํหนดใจใหอ้ยู่ในปจัจบุนั ใหอ้ยูก่บัตวัเรา หรือจะบริกรรม พทุโธๆๆก็ได ้ ใหจ้ติอยู่

กบั พทุโธๆๆอย่างเดยีว หรือบทสวดมนตท์ีช่อบ บทไหนก็ได ้จะเป็นพระคาถาชนิบญัชร 

หรืออติปิิโสฯ ก็สวดไป ขอ้สาํคญั เวลาสวดขอใหม้สีต ิ เพราะถา้สวดไปเรื่อยๆโดยมสีติ

กาํกบัใจใหอ้ยู่กบับทสวด จะสวดออกเสยีงหรือสวดในใจก็ได ้ ขึ้นอยู่กบัความถนดัหรือ

ความเหมาะสม ใจจะค่อยๆน่ิง จะค่อยๆสงบ เมือ่ใจสงบแลว้ ความกลวัซึง่เป็นอคติ

อย่างหน่ึง ก็จะสงบตวัลงไป ความหลงกจ็ะสงบตวัลงไป เมือ่อคตเิหลา่น้ีสงบตวัลงไป

แลว้ เวลายกธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้จิารณาอย่างเนืองๆมาพจิารณา ก็จะเหน็
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จริงเหน็จงัตามทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงไว ้ จะเหน็วา่ร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เรา 

ไมใ่ช่ของๆเรา ร่างกายน้ีมาจากอาหารทีร่บัประทานเขา้ไป อาหารก็มาจากธาต ุ๔ ดนิ นํา้ 

ลม ไฟ และเมือ่ร่างกายน้ีแตกสลาย ก็สลายกลบัคนืสู่ ดนิ นํา้ ลม ไฟ แต่ใจทีค่รอง

ร่างกายน้ีไมไ่ดด้บั ไมไ่ดส้ลายไปกบัร่างกาย  

ถา้ใจยงัมเีชื้อ คอืยงัมกีเิลส ยงัมตีณัหา มคีวามอยากอยู่ ใจก็ยงัจะตอ้งไปเกดิใหม ่ไปสู่

ภพใหม ่ชาตใิหม ่แต่ถา้เชื้อในใจทีพ่าใหไ้ปเกดิ คอื กิเลส โลภ โกรธ หลง ตณัหา ความ

อยากท ัง้ ๓ คอื กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ไดถู้กทาํลายไปหมดแลว้ ก็จะไมไ่ป

เกดิอกีต่อไป ก็จะเป็นใจแบบเดยีวกบัของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ใจของ

ผูท้ีส่ิ้นกเิลส มแีต่บรมสุข ปรมงัสขุงั เพราะไมม่เีหตทุีจ่ะสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจ เหตทุี่

สรา้งความทกุขใ์หก้บัใจคอืความอยากท ัง้ ๓ คอื กามตณัหา ความอยากในกาม 

ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น วิภวตณัหา ความกลวัต่างๆ ถา้ไมม่หีลงเหลอือยู่ในใจ

แลว้ ใจก็จะสบาย ใจก็จะเป็นสุข อยู่ทีไ่หนก็สบาย จะแก่ก็สบาย จะเจ็บไขไ้ดป่้วยก็

สบาย ถงึแมจ้ะตายก็สบาย เพราะใจไมก่งัวลกบัเรื่องของร่างกาย ใจไดป้ลอ่ยวางร่างกาย

แลว้ ดว้ยปญัญา เพราะรูแ้ลว้วา่ร่างกายน้ีไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของๆเรา และการทีจ่ะรูส้ิง่

เหลา่น้ีได ้ก็ตอ้งอาศยัการเจริญธรรม ๕ บท ทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนใหเ้จริญอยู่เสมอๆ 

ควบคู่กบัการทาํสมาธิ ทาํใจใหส้งบ ใหต้ ัง้ม ัน่ ธรรมทีจ่ะสนบัสนุนใหม้สีมาธิ ใหม้ปีญัญา 

ก็คอืศีลและทาน จงึตอ้งรกัษาศีล เพราะศีลจะช่วยทาํใหใ้จสงบไดง้า่ยขึ้น ตอ้งทาํบญุให ้

ทาน เพราะการทาํบญุใหท้านจะช่วยทาํใหร้กัษาศีลไดง้า่ยขึ้น  

ทาน ศีล สติ สมาธิ ปญัญา จงึเป็นธรรมทีเ่กี่ยวเน่ืองกนั เริ่มต ัง้แต่ทาน ทาํบญุใหท้าน

เพือ่เขา้สู่การรกัษาศีล รกัษาศีลเพือ่เขา้สู่สมาธิ สมาธิเพือ่เขา้สู่ปญัญา ปญัญาเพือ่เขา้สู่

การหลดุพน้ คอืการปลอ่ยวางนัน่เอง เมือ่มปีญัญาแลว้ ก็จะปลอ่ยวางสิง่ทีไ่มใ่ช่ตวัตน 

สพัเพธมัมา อนัตตา ธรรมท ัง้หลายไมใ่ช่ตน ไมไ่ปยดึไมไ่ปตดิกบัสภาวธรรมท ัง้หลาย 

เมือ่ไมไ่ปยดึไปตดิแลว้ เวลาสภาวธรรมเหลา่นัน้เป็นอะไรไป เราก็จะไมเ่ดอืดรอ้น 

ยกตวัอย่าง ร่างกายของคนอืน่ จะเป็นอย่างไร เราไมเ่หน็เดอืดรอ้นเลย เขาจะแก่ จะเจ็บ 

จะตายอย่างใด เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะเหตใุด เพราะใจเราไมไ่ดไ้ปยดึวา่ ร่างกายนัน้
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เป็นเรา เป็นของๆเรา ร่างกายทีเ่รามอียู่น้ีก็เหมอืนกนั เหมอืนกบัร่างกายของคนอืน่ เกดิ

แลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ไมม่ตีวัตน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของๆเรา ถา้มองร่างกายเรา

เหมอืนกบัร่างกายของคนอืน่แลว้ เราก็จะไมม่คีวามทกุขก์บัร่างกาย  

ถา้ปรารถนาความสุข ความเจริญ ความไมม่ทีกุขแ์ลว้ ขอใหน้าํธรรม ๕ บททีพ่ระพทุธ

องคท์รงสอนใหเ้จริญอยู่เสมอๆ คือ ๑. เรามีความแกเ่ป็นธรรมดา ลว่งพน้ความแกไ่ป

ไม่ได ้ ๒. เรามีความเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ลว่งพน้ความเจบ็ไขไ้ปไม่ได ้ ๓. เรามีความ

ตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความตายไปไม่ได ้ ๔.เราตอ้งพลดัพรากจากของรกัของเจริญ

ใจท ัง้หลายทัง้ปวง ๕. เรามีกรรมเป็นของๆตน จะทาํกรรมอนัใดไว ้ ดีหรือชัว่ จะตอ้ง

เป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น ถา้ไดเ้จริญธรรม ๕ บทน้ีอย่างต่อเน่ืองแลว้ ต่อไปใจกจ็ะ

ปลอ่ยวางได ้ เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ เวลาเหตกุารณ์เหลา่น้ีเกดิขึ้น ก็จะไมเ่ดอืดรอ้นใจ จะ

ผ่านเหตกุารณ์เหลา่น้ีไปไดด้ว้ยความสบายใจ ซึง่เป็นสิง่ทีป่รารถนากนัไมใ่ช่หรือ คอื

ความสุขใจ ความสบายใจ ความสุขใจ ความสบายใจ เป็นผล ไมใ่ช่เมฆหมอก ทีจ่ะลอย

มาหาเรา เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งสรา้งขึ้นมาดว้ยการปฏบิตัธิรรม ตามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๘๖ 

กาํลงัใจ 
๑๐ กนัยายน ๒๕๔๔ 

การทีท่่านท ัง้หลายไดม้าวดัอยู่เป็นประจาํอย่างต่อเน่ืองแบบไมข่าด หรือถา้ขาดก็เน่ืองใน

กรณีทีจ่าํเป็นสุดวสิยันัน้ ตอ้งมเีหตมุปีจัจยั ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจู่่ๆก็จะเกดิขึ้นมาเอง เพราะ

การทีจ่ะเขา้วดัเพือ่ประกอบคุณงามความด ี ละการกระทาํบาป และชาํระจติใจใหส้ะอาด 

ไมใ่ช่เป็นของงา่ย ไม่เหมอืนกบัการเดนิลงเขา แต่เป็นเหมอืนกบัการเดนิขึ้นเขา ถา้ไม่มี

เหตปุจัจยัทีค่อยช่วยผลกัดนัแลว้ จะเป็นการยากอย่างยิง่ทีจ่ะมาปฏบิตัธิรรมฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมน้ีไดอ้ย่างต่อเน่ือง เหตปุจัจยัหน่ึงทีท่าํใหท้่านเขา้วดักนั แลว้มาปฏบิตัธิรรมกนั

อย่างสมํา่เสมอ ก็คอืบญุทีท่่านไดเ้คยทาํไวใ้นอดตี ทีเ่รียกวา่ปพุเพ กต ปญุญตา เป็น

มงคลอย่างหน่ึงของชวีติ บญุทีไ่ดท้าํมาแลว้ในอดตี จะเป็นพลงัทีจ่ะคอยผลกัใหไ้ป

ทาํบญุต่อ เพราะเมือ่เคยทาํอะไรแลว้ ก็จะตดิเป็นนิสยัขึ้นมา เคยทาํบญุก็ชอบทีจ่ะ

ทาํบญุต่อไป ถา้เคยทาํบาป ก็อยากจะทาํบาปต่อไป ถา้เคยกนิเหลา้เมายา เคยเลน่การ

พนนั เคยเทีย่วกลางคนื เคยเกยีจครา้น ก็จะตดิเป็นนิสยัมา ขา้มภพขา้มชาต ิ

เช่นเดยีวกบัการทาํบญุทาํกศุล ถา้เคยทาํบญุใหท้าน เคยรกัษาศีล เคยปฏบิตัธิรรมมาใน

อดตีแลว้ ก็จะตดิเป็นนิสยัมา จะเป็นสิง่ทีผ่ลกัดนัใหม้คีวามขวนขวาย มคีวามยนิด ี มี

ฉนัทะ ความพอใจ มคีวามชอบทีจ่ะกระทาํความดต่ีอไป  

สาํหรบัคนทีไ่ดท้าํความดมีาแลว้ การทีจ่ะกระทาํความดต่ีอไป จงึไมใ่ช่เป็นของยาก แต่

กลบัเป็นของงา่ย เพราะวา่เมือ่เคยไดท้าํความดมีาแลว้ จะรูผ้ลของการทาํดวีา่เป็น

อย่างไร จะรูว้า่เวลาทาํความดแีลว้จะมคีวามสุขใจ คนทีเ่คยทาํความดมีาแลว้ และเหน็

ผลของการกระทาํความดแีลว้ จงึทาํความดไีดง้า่ย ตรงกนัขา้มกบัคนทีไ่มเ่คยกระทาํ

ความดมีา ไมรู่จ้กัผลของความด ีจะทาํความดไีดย้าก การทีไ่ดเ้คยกระทาํความดมีาแลว้ 

จงึเป็นเหตเุป็นปจัจยัช่วยผลกัดนัใหไ้ดท้าํความดต่ีอ อย่างทีท่่านทาํกนัในวนัน้ี และ

ความดทีีท่่านทาํในวนัน้ี จะเป็นเหตผุลกัดนัใหท้่านทาํความดต่ีอไปในวนัขา้งหนา้ พระ
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พทุธองคจ์งึทรงแสดงวา่ บคุคลทีไ่ดก้ระทาํบญุในอดตี ย่อมเป็นสริิมงคลแก่ชวีติของตน 

เพราะจะเป็นกาํลงัทีค่อยผลกัดนัใหเ้ขา้สู่ความดนีัน่เอง คอยรัง้ไวไ้มใ่หไ้ปกระทาํความชัว่ 

อย่างเวลาคดิจะไปเทีย่ว ไปเลน่การพนนั ไปกนิเหลา้เมายา ก็จะมคีวามรูส้กึทีไ่มด่ขีึ้นมา

ภายในใจทนัท ี เพราะรูว้า่เป็นการกระทาํทีน่าํมาซึง่ความเสือ่มเสยี เมือ่เคยไดฝื้นมาแลว้ 

ไดเ้ลกิมาแลว้ การทีจ่ะกลบัไปกระทาํสิง่เหลา่นัน้อกี จงึเป็นของยาก เพราะความดน้ีี

แหละทีจ่ะปกป้องคุม้ครองใหต้ ัง้อยู่ในทาํนองคลองธรรม อยู่ในการกระทาํทีด่ ี เมือ่

กระทาํสิง่ทีด่แีลว้ ผลทีจ่ะตามมาก็คอืความสุขความเจริญ ท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต 

ในปจัจบุนัก็มคีวามสงบสุข ไมม่คีวามวุน่วายใจ เพราะไมไ่ดไ้ปกระทาํสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม 

ผดิศีล ผดิธรรม เมือ่ตายไปก็ไปสู่สุคต ิ 

ดงัในอานิสงสข์องศีลทีว่า่ สเีลน สคุติง ยนัต ิสเีลน นิพพตุิง ยนัต ิ ศีลเป็นเหตใุหไ้ปสู่

สุคต ิ เป็นเหตรุะงบัดบัความทกุขใ์จ ผูท้ีร่กัษาศีลจะมคีวามสงบใจ มคีวามสบายใจ 

เพราะไมไ่ดไ้ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัใคร เมือ่ไมไ่ดไ้ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัใคร

แลว้ ใจก็ไมม่คีวามกงัวล ไมม่คีวามวุน่วายวา่จะมปีญัหา มอีะไรตามมา จะมเีวรมกีรรม

ตามมา เพราะไมไ่ดไ้ปสรา้งเวรสรา้งกรรมนัน่เอง เมือ่ไมไ่ดส้รา้งเวรสรา้งกรรมแลว้ 

วบิากกรรมจะตามมาไดอ้ย่างไร ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีทีเ่กี่ยวกบัเรื่องความสุข ความ

ทกุข ์ เรื่องความดคีวามชัว่นัน้ พระพทุธองคท์รงแสดงวา่เป็นเหตเุป็นผลกนั ถา้ไมไ่ด ้

กระทาํความชัว่แลว้ ผลความชัว่ย่อมไมป่รากฏขึ้น ถา้ทาํแต่ความด ี ผลของความดยี่อม

ปรากฏขึ้น ผลของการกระทาํน้ีทรงเปรียบเหมอืนกบัรอยของลอ้เกวยีนทีจ่ะตามลอ้

เกวยีนไปทกุหนทกุแห่ง ลอ้เกวยีนหมนุไปตรงไหน ก็จะตอ้งมลีอยตามไป ฉนัใดการ

กระทาํก็เช่นกนั กระทาํความด ีผลดกี็จะตามมา กระทาํความชัว่ ผลรา้ยก็จะตามมา ซึง่

จะปรากฏขึ้นทนัทภีายในใจ เวลาทาํความด ี ใจจะมคีวามสงบ มคีวามเยน็ มคีวามสุข 

เวลาทาํความชัว่ ใจจะมคีวามเดอืดเน้ือรอ้นใจ มคีวามหว ัน่วติก น่ีเป็นเรื่องของการ

กระทาํความด ีทีเ่ป็นเหตใุหท้า่นท ัง้หลายเขา้วดักนัเพือ่ประกอบความด ี 

เหตปุจัจยัอกีอย่างหน่ึงทีท่าํใหท้่านเขา้วดักนั ก็คอืศรทัธา ความเชื่อในบญุในกรรม เชื่อ

ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน วา่คนทาํดยี่อมไดด้ ี คนทาํช ัว่ย่อมไดร้บัความชัว่



83 
 

ตอบสนอง ไมม่ใีครจะหยบิยืน่ให ้ ดี ชัว่ บาป บญุ คุณ โทษ นรก สวรรค ์ เราเป็นผู ้

หยบิยืน่ใหก้บัตวัเราเอง ดว้ยการกระทาํทางกาย ทางวาจา และทางใจ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัคาํ

สอนของพระพทุธเจา้แลว้ ก็เกดิความเชื่อในเรื่องบญุกรรม เมือ่เกดิความเชื่อแลว้ ก็เกดิ

ฉนัทะ มคีวามยนิดทีีจ่ะเขา้วดั เพือ่ประกอบคุณงามความด ี ดงัทีท่่านไดม้ากระทาํกนัใน

วนัน้ี ท่านก็ไดม้าทาํความดหีลายอย่างดว้ยกนั เริ่มตน้ดว้ยการบูชาพระรตันตรยั กราบ

ไหวพ้ระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ถวายทาน ทาํบญุ ตกับาตร สมาทานรกัษาศีล ท ัง้ศีล 

๕ ศีล ๘ ศีลอุโบสถ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เมือ่กลบัไปทีบ่า้นหรือทีพ่กัในวดั ก็บาํเพญ็จติต

ภาวนาต่อ ทาํใจใหส้งบ ใหเ้กดิปญัญา ใหม้ดีวงตาเหน็ธรรม เป็นการกระทาํตามศรทัธา

ความเชื่อ  

เมือ่กระทาํไปแลว้ มผีลปรากฏขึ้นมา ศรทัธาความเชื่อก็จะกลายเป็นความจริง คอืใน

เบื้องตน้เรายงัไมแ่น่ใจวา่ สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงนัน้ ถูกตอ้งหรือไม ่อย่างไร มี

ความจริงมากนอ้ยแค่ไหน แต่เมือ่ไดน้อ้มเอาสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมาปฏบิตั ิกจ็ะ

เหน็ผลทีเ่กดิขึ้นในตวัเรา ในเบื้องตน้ใจมคีวามสบาย มคีวามเบกิบาน ไมม่เีวรไมม่กีรรม

กบัใคร ไมม่ปีญัหากบัใคร เพราะใจเป็นบญุเป็นกศุล รูจ้กัปลอ่ยวาง รูจ้กัใหอ้ภยั ไมไ่ป

หาเรื่องหาราวกบัใคร เมือ่ไมไ่ปหาเรื่องหาราวกบัใคร ก็ไมวุ่น่วายใจ เพราะไมม่ปีญัหากบั

ใครนัน่เอง สิง่น้ีจะเริ่มเหน็ในใจของเรา เหน็วา่ใจเรามคีวามสุข เวลาเราไดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ 

ไดส้งเคราะหผู์อ้ืน่ดว้ยจตปุจัจยัไทยทานหรอืปจัจยั ๔ เช่นอาหาร ทีอ่ยู่ เครื่องนุ่งห่ม ยา

รกัษาโรค ในยามทีเ่ขาไมส่ามารถจะช่วยตวัเขาได ้เขาเดอืดรอ้นเขาลาํบาก เหมอืนกบัคน

ทีล่ม้ ถา้เราอุม้เขาขึ้นมา หรือพยุงเขาขึ้นมา ใหเ้ขาไดเ้ดนิต่อไปได ้ ก็จะทาํใหเ้รามี

ความสุขใจ เมือ่ทาํไปแลว้จะเหน็ผล ต่อไปก็ไมต่อ้งเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ส ัง่สอน 

เพราะเป็นสจัธรรม ความจริงทีอ่ยู่ในใจของเราแลว้ จะมแีต่ความพอใจทีจ่ะทาํความดใีห ้

มากยิง่ๆขึ้นไปอกี  

เหตปุจัจยัอกีเหตหุน่ึง ทีท่าํใหท้า่นท ัง้หลายมาวดักนัอย่างต่อเน่ือง ก็คอืความตัง้ใจอนั

แน่วแน่และจริงจงั ถา้ไมไ่ดต้ ัง้ใจจะมาวดัแลว้ จะไมส่ามารถมาวดัไดเ้ลย ก่อนทีจ่ะมาวดั

ก็จะตอ้งวางแผนกนัไวก่้อนแลว้ ตอ้งคดิกนัไวล้ว่งหนา้วา่ วนันัน้วนัน้ีจะไปวดั จะไป
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ทาํบญุ จะไปทาํสิง่ต่างๆทีต่อ้งการกระทาํกนั น่ีคอืการต ัง้ใจ ประกอบกบัความแน่วแน่ 

คอืความจริงใจ เมือ่ต ัง้ใจจะทาํอะไรแลว้ ก็จะไมป่ลอ่ยใหค้วามตัง้ใจนัน้ลม้เหลวไป ไม่

วา่จะมอีะไรมาขดัมาขวางก็ตาม ถา้ไมสุ่ดวสิยัจริงๆ จะตอ้งทาํใหไ้ด ้ ถงึแมข้ณะน้ีทางวดั

จะไมส่ะดวกทีจ่ะมาอยู่ เพราะไมม่นีํา้ประปาใชก้นั นํา้ทีเ่อามาทาํนํา้ประปาตอนน้ีแหง้

หมดแลว้ เพราะปีน้ีฝนไมค่่อยตก นํา้ทีจ่ะเอามาทาํนํา้ประปาจงึมไีมพ่อ เมือ่ไม่มี

นํา้ประปาก็เลยไมม่นีํา้ไหลไปตามท่อ ไปตามหอ้งนํา้หอ้งท่าต่างๆ ผูท้ีม่าอยู่ก็เลยตอ้ง

ลาํบากหน่อย ตอ้งอาศยัความอดทน เพราะจะตอ้งสูบนํา้จากบ่อขึ้นมา แลว้ก็หิ้วไปใส่ใน

หอ้งนํา้ แต่เรื่องเหลา่น้ีจะไมเ่ป็นอปุสรรค จะไมเ่ป็นปญัหา ถา้มคีวามตัง้ใจอนัแน่วแน่ ที่

จะกระทาํความดแีลว้ เรื่องหิ้วนํา้น้ีจะไมส่ามารถมาขวางการกระทาํความดไีด ้ เพราะวา่

ความตัง้ใจอนัแน่วแน่คอืกาํลงัของใจ เมือ่ใจมกีาํลงัแลว้ ไมม่อีะไรทีจ่ะมาหยุดใจได ้ แต่

ถา้ใจไมม่กีาํลงัแลว้ จะทาํอะไรสกัเลก็สกันอ้ยก็จะมปีญัหาขึ้นมาทนัท ี เมือ่มปีญัหาก็พาล

ไมท่าํไปเลย  

การทีท่่านท ัง้หลายไดม้าวดักนัไดใ้นวนัน้ี ก็เป็นเพราะวา่ท่านมกีาํลงัใจนัน่เอง กาํลงัใจน้ีก็

เกดิขึ้นจากความตัง้ใจทีแ่น่วแน่ ทีจ่รงิจงั ตามพระบาลเีรียกวา่ สจัจาธิษฐาน สจัจะ

แปลวา่ความจริงจงั อธิษฐานคอืความตัง้ใจ อธิษฐานน้ีไมใ่ช่เป็นสิง่ทีค่นส่วนใหญ่จะ

เขา้ใจกนั คนส่วนใหญ่คดิวา่การอธิษฐานจติคอืการขอ ขอสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ เช่นเวลามากราบ

พระทีว่ดัก็ขอพระ อธิษฐานขอใหพ้ระช่วย ขอใหไ้ดส้ิง่นัน้สิง่น้ีดงัใจหมาย แต่น่ีไมใ่ช่

ความหมายของคาํอธิษฐาน สิง่ต่างๆทีเ่ราตอ้งการ สิง่ศกัดิ์สทิธิ์ใหก้บัเราไมไ่ด ้ เพราะวา่

สิง่ศกัดิ์สทิธิ์ใหก้บัเราไดอ้ย่างเดยีว คอื แสงสว่างแหง่ธรรม หรือ ปญัญา หรือความรูเ้ท่า

นัน้เอง สิง่ศกัดิ์สทิธิ์ก็คอื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ท่านช่วยเราไดด้ว้ยการชี้ทาง 

บอกเราวา่เราควรจะทาํอะไร จะตอ้งทาํอะไร เพือ่จะไดส้ิง่ทีเ่ราตอ้งการ เพราะวา่สิง่ทีเ่รา

ตอ้งการเป็นผล ผลจะไมเ่กดิขึ้นถา้ไมม่เีหต ุ เหตเุกดิขึ้นก่อน ถงึจะมผีลตามมาได ้ถา้ไม่

ทาํแลว้ จะไมไ่ดใ้นสิง่ทีเ่ราตอ้งการ  

อย่างทีท่่านอยู่ทีบ่า้น แลว้จดุธูปเทยีนต่อหนา้พระ แลว้ก็อธิษฐานจติขอใหท้่านไดม้าทีว่ดั

น้ี แต่ถา้ไมม่คีวามตัง้ใจทีจ่ริงจงั ไมม่คีวามพยายาม ท่านก็จะไมไ่ดเ้ดนิทางมา ถา้ไมไ่ด ้
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เตรียมตวั เตรียมการไวก่้อน ก็จะมาไมถ่งึทีว่ดัน้ี เพราะวา่การขอเฉยๆนัน้ ไมส่ามารถทาํ

ใหส้ิง่ทีท่่านตอ้งการนัน้ปรากฏขึ้นมาได ้ ตอ้งเกดิจากการกระทาํ แต่การกระทาํจะเกดิขึ้น

ไดก้็ตอ้งอาศยัการมสีจัจาธิษฐานเป็นเบื้องตน้ก่อน ถา้ใครเขาถามวา่การทาํบญุ การทาํ

ความดนีัน้ จะตอ้งอธิษฐานจติหรือไม ่ ถา้คาํวา่อธิษฐานจติหมายถงึการต ัง้ใจ ก็ตอ้งมี

ก่อนถงึจะทาํได ้ ถา้ไมต่ ัง้ใจก่อนแลว้ก็จะไมไ่ดท้าํ แต่ถา้การอธิษฐานจติหมายถงึการ

ขอใหพ้ระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์หรือสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ท ัง้หลายดลบนัดาลใหส้ิง่ต่างๆทีเ่รา

ตอ้งการลอยมาหาเราแลว้ละกอ้ อย่าไปอธิษฐานใหเ้สยีเวลาเลย อธิษฐานไปจนวนัตายก็

ไมไ่ดใ้นสิง่ทีเ่ราปรารถนา  

สิง่ทีป่รารถนานัน้จะเกดิขึ้นมาได ้ ก็ต่อเมือ่เราไดท้าํตามความตัง้ใจของเรา ดงัทีท่า่น

ท ัง้หลายไดต้ ัง้จติต ัง้ใจไวว้า่ วนัน้ีจะมาทาํบญุทาํกศุล มาพฒันาจติใจของท่าน แลว้ท่านก็

มากนัตามทีท่่านไดต้ ัง้ใจไว ้ อย่างน้ีถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งมกีารต ัง้ใจไวก่้อน ถา้ไมไ่ดต้ ัง้ใจ

ไวแ้ลว้ อยู่ๆบางทอีาจจะมคีนมาชวนใหไ้ปทาํอย่างอืน่ ก็จะไปกบัเขาทนัท ี แต่ถา้ไดต้ ัง้ใจ

ไวแ้ลว้ ถงึแมจ้ะมใีครมาชวนใหไ้ปทาํอะไรก็ตาม ถา้มคีวามแน่วแน่อยู่ในใจแลว้ ก็จะไม่

ไปกบัเขา ดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง ก่อนทีพ่ระพทุธเจา้จะตรสัรูพ้ระอนุตตรสมัมา

สมัโพธิญาณ ในวนัเพญ็เดอืน ๖ ทีโ่คนตน้โพธิ์น ัน้ พระพทุธองคท์รงต ัง้สจัจาธิษฐานไว ้

ก่อนวา่ เราจะนัง่อยู่ทีใ่ตต้น้ไมต้น้น้ี บาํเพญ็จติตภาวนา เจริญสมถะและวิปสัสนาภาวนา 

คอืทาํจติใหส้งบ และเจริญปญัญาใหเ้ขา้ถงึสจัธรรมความจริง เพือ่ทาํลายอวิชชาความ

มดืบอด ทีเ่ป็นเหตใุหม้ตีณัหา มคีวามอยาก ทาํใหเ้วยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในภพนอ้ยภพ

ใหญ่อย่างไมม่ทีีส่ิ้นสุด ถา้ตราบใดเรายงัไมไ่ดบ้รรลอุนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณ ดว้ยการ

ปฏบิตัสิมถะและวปิสัสนาแลว้ เราจะไมล่กุจากทีน่ี่เป็นอนัขาด จะไมย่อมแพ ้ จะ

พากเพยีรไปจนกระท ัง่ลมหายใจจะหาไมแ่ลว้เท่านัน้ถงึจะยุตกินั คอืถา้ไมต่ายกต็อ้ง

บรรลเุป็นพระพทุธเจา้เท่านัน้เอง น่ีคอืสจัจาธิษฐานของพระพทุธเจา้ในคนืวนัเพญ็เดอืน 

๖ นัน้ ดว้ยกาํลงัของสจัจาธิษฐานน้ีเอง จงึทาํใหพ้ระพทุธองคไ์ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ ไดม้าเป็นทีพ่ึง่ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราจนถงึทกุวนัน้ี  
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พวกเราในฐานะทีเ่ป็นลูกศิษย ์ เป็นนกัเรียน เราฟงัท่านแลว้ เราก็ตอ้งเอาองคท์่านมาเป็น

ตวัอย่าง ตอ้งต ัง้สจัจาธิษฐานวา่จะมแีต่ความมุง่ม ัน่ในการประกอบคุณงามความด ี

เริ่มตน้ดว้ยการทาํบญุใหท้าน แลว้ก็รกัษาศีล สมาทานศีลไปตามกาํลงัของเรา รกัษา

ไดม้ากนอ้ยกี่ขอ้ก็พยายามรกัษาไป อย่าไปรกัษาทเีดยีวเต็มที ่๘ ขอ้ หรือ ๕ ขอ้ ถา้คดิ

วา่ยงัรกัษาไมไ่ด ้ ค่อยๆรกัษาไป เริ่มตน้เพยีงขอ้เดยีวก่อนก็ยงัด ี ดกีวา่ไมม่กีารเริ่มตน้

เลย คาํพูดวา่การเดนิทางระยะยาวกี่หมืน่กโิลเมตรก็ตาม จะตอ้งเริ่มตน้จากการกา้วๆ

แรกไปก่อน ถา้ไมก่า้วๆแรกแลว้ การเดนิทางต่อใหใ้กลข้นาดไหนก็จะไปไมถ่งึ แต่ถา้เริ่ม

กา้วไปแลว้ กา้วไปทลีะกา้วๆ จากกา้วหน่ึงก็เป็นสอง จากสองก็เป็นสาม ก็จะบวกไป

เรื่อยๆ จนในทีสุ่ดก็จะเป็นหมืน่เป็นแสนกโิลเมตรได ้ ซึง่ก็เริ่มจากการย่างกา้วๆแรก

นัน่เอง  

ฉนัใดการประกอบคุณงามความด ี การรกัษาศีลก็เช่นกนั เราก็เริ่มรกัษาศีลจากนอ้ยไป

หามากก่อน รกัษาไดแ้ค่ไหนก็รกัษาไป แลว้ก็ต ัง้เป้าไวว้า่ เดอืนหนา้จะรกัษาเพิม่ขึ้นไป

อกี แลว้เดอืนต่อๆไปก็จะรกัษาเพิม่ขึ้นไปอกี ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ แลว้การปฏบิตัธิรรม

ของเราก็จะค่อยๆเจริญกา้วหนา้ต่อไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดก็จะไปถงึจดุหมายปลายทางที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกไดไ้ปถงึ นัน่ก็คอืการสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

สู่จดุทีม่แีต่ความสุขอย่างเดยีว ไมม่คีวามทุกขเ์จอืปนอยู่เลย ทีเ่รียกวา่ นิพพานัง ปรมงั

สขุงั ความสุขของพระนิพพานเป็นความสุขทีป่ระเสริฐอย่างยิง่ ซึง่จะเกดิขึ้นจากการ

ทาํบญุทาํทานในเบื้องตน้ ตามดว้ยการรกัษาศีล และการเจริญเนกขมัมปฏิบตัิ  

การปฏบิตัเินกขมัมะหมายถงึการออกจากกามสุข กามสุขเป็นความสุขสาํหรบัคนโงเ่ขลา

เบาปญัญา สาํหรบัคนทีย่งัมอีวชิชา โมหะครอบงาํจติใจอยู ่ จะเหน็วา่กามสุขเป็นสุข แต่

คนฉลาดจะเหน็วา่กามสุขเป็นเหมอืนกบัเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ เมือ่ปลาทีไ่มฉ่ลาดไปงบั

เอาเหยือ่นัน้เขา้ไปแลว้ ก็จะตอ้งถูกเบด็นัน้เกี่ยวทีป่ากทีค่อ ทาํใหไ้มส่ามารถดิ้นหลดุจาก

เบด็นัน้ไปได ้ฉนัใดกามสุขก็ฉนันัน้ กามสุขเป็นความสุขทีเ่กดิขึ้นช ัว่ประเดีย๋วประดา๋วใน

ขณะทีไ่ดส้มัผสั ไดเ้สพ แต่หลงัจากทีผ่่านไปแลว้ ก็จะมคีวามทกุขต์ามมา ทกุขเ์พราะ

เมือ่ไมไ่ดเ้สพครัง้ต่อไป ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา ทกุขเ์พราะอยากจะเสพ เพราะกามสุข
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ไมท่าํใหเ้กดิความอิม่ เกดิความพอ เมือ่เสพครัง้ทีห่น่ึงแลว้ก็ตอ้งเสพครัง้ที ่๒ ครัง้ที ่ ๓ 

ครัง้ที ่ ๔ ต่อไปไมม่ทีีส่ิ้นสุด เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ก็เป็นเหมอืนยาเสพตดินัน่เอง ยาเสพ

ตดิเมือ่เสพไปแลว้ จะตอ้งเสพไปเรื่อยๆ และจะตอ้งเสพเพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆถงึจะรูส้กึ

วา่มคีวามสุข ฉนัใดกามสุขก็เป็นฉนันัน้ กามสุขมคีวามทกุขเ์จอืปนอยู่ เป็นตวัเหน่ียวรัง้

ใหส้ตัวโ์ลกท ัง้หลายไมส่ามารถหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิไปได ้ ตายจากภพน้ีก็

ตอ้งไปเกดิภพหนา้ต่อไป แลว้ก็ไปเสพแบบเดยีวกนั เป็นอย่างน้ีมาไมรู่ก้ี่ภพกี่ชาตแิลว้ 

ในอดตีก็เป็นอย่างน้ี แลว้ก็จะเป็นต่อไปในอนาคต ถา้ไมเ่จริญเนกขมัมบารม ี เนกขมัม

ปฏบิตั ิถา้ไมส่ลดัใจใหอ้อกจากกามสุขน้ีแลว้ ใจก็จะตดิอยู่กบักามสุขน้ีไปอย่างไมสุ่ดสิ้น  

แต่ถา้ไดเ้จริญเนกขมัมปฏบิตั ิคอืมาอยู่วดัถอืศีล ๘ หาความสุขจากความสงบของจติใจ 

ความสุขทีเ่กดิจากการไหวพ้ระสวดมนต ์ ความสุขทีเ่กดิจากการนัง่สมาธิ ความสุขทีเ่กดิ

จากการเจริญวปิสัสนา น่ีคอืการปฏบิตัทิีจ่ะทาํใหจ้ติใจเกดิความสงบสุขขึ้นมา เพราะ

เนกขมัมปฏบิตัน้ีิจะไปทาํลาย ความโลภ ความอยากท ัง้หลาย ทีม่อียู่ในจติใจ การที่

จติใจไมส่งบ ก็เพราะความโลภความอยากนัน่เอง ถา้สามารถกาํจดัความโลภ ความ

อยากใหอ้อกไปจากจติจากใจไดแ้ลว้ ใจกจ็ะสงบ เมือ่ใจสงบแลว้ใจกม็คีวามสุข น่ีก็คอื

สาเหตทุีเ่รามาปฏบิตักินั อยู่วดัถอืศีล ๘ กนั ก็เพือ่ปฏบิตัเินกขมัมะนัน่เอง ละกามสุข 

อยู่แบบงา่ยๆ กนิแบบงา่ยๆ นอนแบบงา่ยๆ ขา้วเราก็รบัประทานพออยู่ พอรกัษา

ร่างกายใหอ้ยู่ไปได ้ ไมไ่ดแ้สวงหาความสุขจากการรบัประทาน ทีน่อนของเราก็ไมใ่ช่เป็น

ทีน่อนทีใ่หญ่โต ทีม่ฟูีกหนา นอนหลบัสบาย นอนไดน้าน แต่เป็นทีน่อนแบบบางๆ หรือ

นอนกบัพื้น นอนกบัเสื่อ เพยีงเพือ่พกัผ่อนร่างกาย คนืหน่ึงพกัประมาณ ๔ ถงึ ๕ ช ัว่โมง

ก็พอเพยีงแลว้  

ถา้เป็นนกัปฏบิตัแิลว้ ไมต่อ้งนอนมาก ไมต่อ้งกนิมาก กนิเท่าทีจ่าํเป็น นอนเท่าทีจ่าํเป็น 

เพือ่ใหร่้างกายไมช่าํรุดทรุดโทรมเท่านัน้เอง แต่จะทุ่มเทเวลาไปสู่การปฏบิตั ิ สู่การไหว ้

พระสวดมนต ์ นัง่ทาํสมาธิและเจริญวปิสัสนา กาํหนดดูความ ไม่เที่ยง เป็นทกุข ์ ไม่มี

ตวัตน ของสภาวธรรมท ัง้หลาย ถา้เหน็สิง่ต่างๆวา่เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ไมม่ตีวัตน

แลว้ ก็จะปลอ่ยวางได ้ จะไมเ่อาสิง่เหลา่น้ี จะเอาสิง่ทีไ่มอ่ยู่กบัเราไปตลอดทาํไม จะเอา
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กบัสิง่ทีใ่หค้วามทกุขก์บัเราทาํไม จะเอากบัสิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นของๆเราทาํไม เป็นของทีเ่ขา

ใหย้มืมาใช ้ สกัวนัหน่ึงเขาก็ตอ้งเอาคนืไป อย่างเช่นร่างกายของเราน้ี ก็เป็นของทีไ่มใ่ช่

เป็นของๆเรา ไดม้าจากพ่อแมเ่รา ใจของเราเพยีงแต่มายดึมาครอบครองเท่านัน้เอง แลว้

เขาก็ใหไ้ปใชไ้ดร้ะยะหน่ึง เวลาก็ไมแ่น่นอน บางคนก็ใชอ้ยู่ไดน้าน ๘๐ ถงึ ๙๐ ปี บาง

คนก็อยู่ไดแ้ค่ ๓ วนั ๗ วนัก็ตายไปแลว้ก็ม ีเป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน  

เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้จงึทรงสอนใหใ้ชป้ญัญา ใหพ้จิารณาใหเ้หน็วา่เป็นของไมเ่ทีย่ง อย่า

ไปยดึ อย่าไปตดิ อย่าไปยนิด ีสิง่ทีเ่ทีย่งแทม้อียู่แลว้ในตวัของเรา ก็คือใจของเราน่ีแหละ 

ใจของเราอยู่กบัเรามาตลอด แลว้ก็จะอยู่กบัเราไปตลอด ไปเกดิกี่ภพกี่ชาตกิ็เป็นใจตวัน้ี

แหละทีพ่าเราไป ทีเ่รามาเกดิน้ีก็มากบัใจน้ี ใจเป็นผูพ้าเรามาเกดิ แลว้เมือ่เราตายไป ใจก็

ไปกบัเรา ดงันัน้สิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดก็คอืการดูแลรกัษาใจนัน่เอง ขณะน้ีใจของเราไมเ่ป็น

ปกต ิ เปรียบเหมอืนกบัคนทีย่งัมโีรคภยัไขเ้จ็บอยู่ ตอ้งหายามากนิรกัษาร่างกายใหห้าย

จากโรค ไมม่ใีครอยากจะทนทรมานอยู่กบัโรคหรอก เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยทกุคนจะตอ้งหา

ยา หาหมอดว้ยกนัท ัง้นัน้ ฉนัใดใจของเราก็เหมอืนกบัร่างกาย เป็นใจทีย่งัมคีวามทกุขอ์ยู่ 

เป็นใจทีย่งัมกีเิลสคอยรุมเรา้ สรา้งความทกุขใ์หก้บัใจอยู่ ยงัเป็นโรคทกุขอ์ยู่ และสิง่ทีจ่ะ

รกัษาโรคทกุขน้ี์ได ้ ก็คอืพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีพ่วกเราไดม้าปฏบิตักินัใน

วนัน้ีนัน่เอง ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัเินกขมัมะ ถอืศีล ๘ สาํรวมตา หู 

จมกู ลิ้น กาย ไมไ่ปดู ไมไ่ปฟงั ไมไ่ปสมัผสักบักลิน่ กบัรส กบัสมัผสัต่างๆทีท่าํใหเ้กดิ

ความโลภ เกดิความอยากขึ้นมา ไมแ่สวงหาสิง่เหลา่น้ี แสวงหาแต่ความสงบสุขของจติใจ 

ดว้ยการปฏบิตัธิรรมตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพือ่ทาํใหจ้ติใจสะอาดหมดจด ชาํระ

เชื้อโรคของใจ ทีท่าํใหเ้กดิความทกุขใ์จขึ้นมา ตน้เหตขุองโรคของความทกุข ์หรือเชื้อโรค

ของใจ ก็คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆนัน้เอง เป็นสิง่ทีเ่รา

จะตอ้งทาํลาย ดว้ยการปฏบิตัเินกขมัมะดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้าปฏบิตักินั ถา้ไดป้ฏบิตัไิป

แลว้ ความโลภ ความโกรธ ความหลง จะค่อยๆเบาบางลงไป เมือ่ไดป้ฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง

แลว้ ในทีสุ่ดกเิลสตณัหาท ัง้หลายก็จะหมดไป เพราะพระพทุธเจา้ก็ไดป้ฏบิตัมิาแลว้ พระ

อรหนัตสาวกก็ไดป้ฏบิตัมิาแลว้ ดว้ยวธิีการเดยีวกนั ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล 

ปฏบิตัเินกขมัมะ เจริญจติตภาวนา จนจติของท่านสะอาดบริสุทธิ์ เป็นพระอรหนัตข์ึ้นมา 
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เมือ่เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ก็หมดปญัหา จติก็เป็นจติทีไ่มม่โีรคภยัไขเ้จ็บเบยีดเบยีนอกี

ต่อไป คอืไมม่คีวามทกุข ์ เพราะไดท้าํลายเชื้อ คอืความโลภความอยากท ัง้หลาย ทีส่รา้ง

ความทกุขใ์หก้บัจติหมดสิ้นไป  

พวกเราผูม้คีวามเคารพเลือ่มใสในพระพทุธเจา้ ในพระธรรม และพระสงฆ ์ จงึควรนอ้ม

เอาปฏปิทาอนัดงีามของพระพทุธเจา้และของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย มาประพฤติ

ปฏบิตัติาม โดยอาศยัสจัจาธิษฐาน คอืความตัง้ใจอนัแน่วแน่จริงจงัเป็นกาํลงัใจ ขอใหไ้ด ้

ปฏบิตัธิรรมตามอย่างพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกไปจนกระท ัง่ชวีติจะหาไม ่ วนั

ไหนมเีวลาวา่งขอใหไ้ดป้ฏบิตัธิรรม ขอใหไ้ดเ้ขา้วดั ขอใหไ้ดท้าํบญุ ถา้มคีวามแน่วแน่

และมคีวามจริงจงัต่อสิง่ทีไ่ดต้ ัง้ใจไวแ้ลว้ เชื่อไดเ้ลยวา่ความสุขความเจริญจะตอ้งเป็น

ของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  



90 
 

กณัฑท์ี่ ๘๗ 

การฟังธรรม 
๑๗ กนัยายน ๒๕๔๔ 

การไดเ้ขา้วดัทาํบญุทาํทาน ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่อย่างสมํา่เสมอ เป็นการกระทาํทีพ่ระ

พทุธองคท์รงยกย่องวา่เป็นมงคลอย่างยิง่ เพราะวา่การฟงัเทศนฟ์งัธรรมเป็นสิง่ทีส่าํคญั

แก่จติใจ ถา้เปรียบเทยีบจติใจเป็นตน้ไม ้ ธรรมะก็เป็นเหมอืนกบันํา้ ถา้ตน้ไมม้นีํา้หลอ่

เลี้ยงอยู่เสมอ ตน้ไมก้็จะไมเ่ฉาตาย แต่จะเจริญเตบิโตเป็นตน้ไมใ้หญ่ไปในทีสุ่ด โดยมี

นํา้เป็นเครื่องหลอ่เลี้ยง จติใจก็เช่นกนั จะมคีวามสุข มคีวามเจริญไดก้็ตอ้งมธีรรมะ แสง

สวา่งแห่งธรรม เป็นเครื่องนาํพาไป เพราะวา่ชวีติเปรียบเหมอืนกบัการเดนิทาง จดุหมาย

ปลายทางคอืความสุขความเจริญ ไมม่ใีครอยากจะไปสู่ทีม่แีต่ความทกุข ์ มแีต่ความ

เสือ่มเสยี ทกุๆคนอยากจะมแีต่ความสุขความเจริญดว้ยกนัท ัง้นัน้ แต่เหตทุีท่าํใหค้นเรา

ไมส่ามารถไปถงึจดุหมายปลายทางนัน้ได ้กเ็ป็นเพราะวา่ใจยงัมดืบอดอยู่  

เปรียบเหมอืนกบัคนตาบอดทีม่องไมเ่หน็ทาง ไมรู่ว้า่ทางไหนเป็นทางทีจ่ะพาใหไ้ปสู่ทีด่ทีี่

งาม ไปสู่ทีสุ่ขทีเ่จริญ เปรียบเหมอืนกบัคนทีอ่ยู่ในทีม่ดื เวลาอยู่ในทีม่ดืจะไมเ่หน็สิง่

ต่างๆ ไมรู่ว้า่อะไรเป็นอะไร แต่ถา้มแีสงสวา่งอย่างเช่นตอนกลางวนัมแีสงของพระ

อาทติย ์ ไปไหนมาไหนไดอ้ย่างสะดวก เพราะเหน็ทาง สามารถหลกีสิง่ทีเ่ป็นภยัเป็น

อนัตรายได ้ แต่ถา้อยู่ในทีม่ดืจะมองไมเ่หน็วา่ อะไรเป็นสิง่ทีเ่ป็นอนัตราย จงึตอ้งอาศยั

แสงสวา่งในทีม่ดื ยามคํา่คนืตอ้งจดุเทยีน มไีฟฉายหรือมไีฟฟ้าไวใ้ช ้ ถงึจะสามารถเหน็

สิง่ต่างๆได ้เหมอืนกบัเหน็สิง่ต่างๆทีเ่หน็ในตอนกลางวนั ใจของปถุชุนอย่างเราอย่างท่าน 

ก็เป็นเหมอืนกบัคนทีย่งัมคีวามมดืบอดอยู่ ไมส่ามารถแยกแยะไดว้า่อะไรเป็นเหตขุอง

ความสุข อะไรเป็นเหตขุองความทกุข ์เมือ่ไมรู่ก้็เลยทาํไปแบบสุ่มสีสุ่่มหา้ เหมอืนกบัเวลา

ไปจบัปลา มองไมเ่หน็ตวัปลาในนํา้ ก็ตอ้งใชสุ่้ม สุ่มเขา้ไป ถงึเรียกวา่สุ่มสีสุ่่มหา้ ไดบ้า้ง

ไมไ่ดบ้า้ง เพราะมองไมเ่หน็ตวัปลา แต่ถา้นํา้ใสจนเหน็ตวัปลา การจบัปลากจ็ะงา่ย ฉนัใด
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ใจของเราก็เช่นกนั ถา้ใจมแีสงสวา่งแห่งธรรมพาชี้ทางไป กจ็ะเดนิทางไปไดโ้ดยราบรื่น

สะดวกปลอดภยั ไปถงึจดุหมายปลายทางทีต่อ้งการไปใหถ้งึกนั  

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมออย่างต่อเน่ือง จงึเป็นสิง่ทีส่าํคญักบัชวีติจติใจ พระ

บรมศาสดาทรงปรารภไวว้า่ อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึงควรจะไดย้นิไดฟ้งัธรรมกนัสกัครัง้

หน่ึง จงึไดก้าํหนดวนัพระขึ้นมา เพือ่เราจะไดป้ลอ่ยวางภารกจิการงานต่างๆ การทาํมาหา

กนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เขา้วดัทาํบญุฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพราะวา่เมือ่ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม

แลว้ จะไดข้จดัความไมรู่ ้ ความสงสยัทีม่อียู่ภายในใจ ทาํความเหน็ใหถู้กตอ้ง ทาํจติใจ

ใหม้คีวามสงบร่มเยน็เป็นสุข เหมอืนกบัคนทีอ่ยู่ในทีม่ดื จะไมรู่ว้า่อะไรเป็นอะไร จะไม่

แน่ใจวา่สิง่ทีอ่ยู่ขา้งหนา้ เป็นพษิเป็นภยัหรอืไม ่ เพราะวา่มองไมเ่หน็ ฉนัใดเรื่องต่างๆที่

เรายงัไมเ่ขา้ใจ เช่นเรื่องสวรรค ์ เรื่องนรก เรื่องบาปบญุคุณโทษ เรื่องกรรม เรื่องเวยีน

วา่ยตายเกดิ ถา้ยงัไมรู่ ้ ก็จะสงสยัวา่มจีริงหรือไม ่ สวรรคม์จีริงหรือเปลา่ นรกมจีริงหรือ

เปลา่ กรรมมหีรือไม ่ ตายไปแลว้จะตอ้งไปเกดิหรือไมอ่ย่างน้ีเป็นตน้ เป็นสิง่ทีเ่รายงั

สงสยักนัอยู่ เพราะตาของเราไมส่ามารถมองขา้มภพขา้มชาตไิด ้ ไมส่ามารถมองเหน็นรก 

มองเหน็สวรรคไ์ด ้ เพราะตอ้งใชต้าทพิยดู์ ตอ้งมปีญัญา มแีสงสวา่งแหง่ธรรมจงึจะเหน็

ได ้ จงึตอ้งฟงัธรรมอยู่เรื่อยๆ เมือ่ไดฟ้งัธรรมอยู่เรื่อยๆแลว้ ก็จะรู ้ จะเขา้ใจ แลว้ความ

สงสยัในเรื่องต่างๆก็จะค่อยๆหมดไป แลว้ก็จะรูว้า่อะไรคอืสิง่ทีด่ ีอะไรคอืสิง่ทีไ่มด่ ีอะไร

คอืบาป อะไรคอืบญุ แต่ถา้ไมฟ่งัเทศนฟ์งัธรรม ก็จะไมรู่ ้ 

ถา้ไมไ่ดศึ้กษา ไมไ่ดฟ้งัแลว้ จะไมรู่อ้ย่างแทจ้ริงวา่อะไรเป็นอะไร แลว้ก็จะเกดิความเหน็

ผดิขึ้นมา แทนทีจ่ะมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งคอืม ีสมัมาทิฏฐ ิก็จะมคีวามเหน็ผดิ มิจฉาทิฏฐิ 

เหน็กลบัตาลปตัร เหน็ตรงกนัขา้มกบัความจริง เหน็ทกุขเ์ป็นสุข เหน็บาปเป็นบญุ เหน็

บญุเป็นสิง่ทีไ่มม่ใีนโลกอย่างน้ีเป็นตน้ คนเราจงึขยนัทาํบาปกนั ทกุวนัน้ีในสงัคมจะเหน็

ไดว้า่คนจะไมม่คีวามเกรงกลวับาปเลย เวลาเปิดหนงัสอืพมิพข์ึ้นมาดู จะมแีต่เรื่องฆ่าฟนั 

ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมาเป็นประจาํ และเมือ่ทาํ

ไปแลว้ก็มปีญัหาตามมา มเีรื่องมรีาวกนั จนในทีสุ่ดก็ตอ้งถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะราง หรือถูก

ประหารชวีติไปในทีสุ่ด  



92 
 

เหตกุารณ์เหลา่น้ีจะไมเ่กดิขึ้นในใจของผูท้ีม่คีวามเหน็ชอบ ความเหน็ทีถู่กตอ้ง รูว้า่อะไร

เป็นเหตขุองความสุข รูว้า่อะไรเป็นเหตขุองความทกุข ์ เมือ่รูแ้ลว้ก็จะทาํแต่สิง่ทีน่าํมาซึง่

ความสุขความเจริญ ส่วนการกระทาํทีท่าํไปแลว้ทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา ความ

เดอืดรอ้นขึ้นมา ความเสื่อมเสยีขึ้นมา ก็จะละเวน้ ไมก่ระทาํ เช่นละเวน้จากการเสพสุรา

ยาเมา เทีย่วคํา่คนื เลน่การพนนั คบคนไมด่เีป็นมติร ความเกยีจครา้น เหลา่น้ีเป็นเหตทุี่

จะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี เรียกวา่อบายมุข ทวารสู่อบาย เมือ่ยุ่งเกี่ยวกบัอบายมขุแลว้ 

ข ัน้ต่อไปก็จะถูกฉุดเขา้สู่อบาย คอืการกระทาํบาปนัน่เอง เช่นไปฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกั

ทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเท็จ เพราะวา่เมือ่ตอ้งการสิง่หน่ึงสิง่ใดแลว้ แต่

ไมส่ามารถหามาไดด้ว้ยความสุจริต ก็จะไมห่ยุดอยู่ตรงนัน้ แต่จะกา้วลว่งล ํา้เขา้ไปอกีข ัน้

หน่ึง คอืเมือ่ไมม่ทีรพัยท์ีจ่ะซื้อของทีเ่ราตอ้งการ เราก็จะไปโกหกผูอ้ืน่ หลอกลวงผูอ้ืน่

เพือ่ทีจ่ะเอาเงนิจากเขามา ถา้โกหกหลอกลวงไมไ่ด ้ก็จะไปขโมยมา เมือ่ขโมยมาไมไ่ด ้ก็

จะไปจี้ไปปลน้ เมือ่มกีารขดัขวางมกีารต่อสูก้นั ก็ตอ้งทาํลายชวีติของผูอ้ืน่  

เรื่องเหลา่น้ีเกดิขึ้นมาเพราะความเหน็ผดิ เหน็วา่การเสพพวกอบายมขุเป็นความสุข

นัน่เอง แต่หารูไ้มว่า่สิง่เหลา่น้ีเป็นความทกุข ์ เมือ่เสพเขา้ไปแลว้ จะตดิสิง่เหลา่น้ี แลว้

จะตอ้งหาเงนิหาทองมาเพือ่ทีจ่ะไดส้ิง่เหลา่น้ี เมือ่หาเงนิทองโดยสุจริตไมไ่ด ้ ก็ตอ้งหา

ดว้ยความทจุริต ดว้ยการกระทาํบาป เมือ่กระทาํบาปแลว้ ผลทีเ่กดิขึ้นก็คอืความ

เดอืดรอ้นใจ ไหนจะตอ้งคอยหลบหลกีเจา้หนา้ที ่ เมือ่ถูกเจา้หนา้ทีจ่บักต็อ้งเขา้คุกเขา้

ตะราง ถา้โทษหนกัก็ตอ้งถงึกบัประหารชวีติ ตายไปแลว้ยงัตอ้งไปใชก้รรมต่ออกี 

เพราะวา่เมือ่ไดก้ระทาํบาปแลว้ก็ตอ้งไปสู่อบาย ไปเกดิในอบายท ัง้ ๔ คอื นรก 

เดรจัฉาน เปรต อสรุกาย น่ีคอืทีเ่กดิของผูท้ีก่ระทาํบาปท ัง้หลาย แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรม

อยู่อย่างสมํา่เสมอแลว้ ก็จะเกดิความกลวับาปขึ้นมา จะไมก่ลา้กระทาํบาป จะพยายาม

ละเวน้จากการเกี่ยวขอ้งกบัพวกอบายมขุท ัง้หลาย เมือ่ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัอบายมขุแลว้ เงนิ

ทองก็จะไมสู่ญหมดไป เงนิทองทีม่อียู่ก็จะพอเพยีงกบัการใชจ่้าย จงึไมต่อ้งไปทาํบาป ไม่

ตอ้งไปทาํผดิศีลขอ้หน่ึงขอ้ใด  
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น่ีคอืผลทีไ่ดร้บัจากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นประโยชน ์ เพราะจะสอนใหรู้จ้กัวา่อะไรคอื

เหตทุีน่าํมาซึง่ความสุข อะไรคอืเหตทุีน่าํมาซึง่ความทกุข ์ แลว้เราก็จะพยายามทาํแต่เหตุ

ทีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข สุขนัน้เกดิขึ้นจากการกระทาํคุณงามความด ี เช่นการทาํบญุใหท้าน 

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เวลาช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เท่ากบัใหค้วามสุขกบัผูอ้ืน่ เมือ่ผูอ้ืน่มคีวามสุข เรา

เหน็ผูอ้ืน่เขามคีวามสุขที่เกดิจากการกระทาํของเรา เราก็มคีวามสุขใจขึ้นมา เราก็มคีวาม

อิม่ใจขึ้นมา เมือ่เรามคีวามอิม่แลว้ เราก็ไมห่วิกระหาย จงึไมต่อ้งออกไปหาความสุขจาก

สิง่ภายนอก เช่นไปเทีย่วเตร่ ไปหาความสุขจาก รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ที่

เรียกวา่กามสุข เมือ่ไมต่อ้งไปหาความสุขจากสิง่เหลา่น้ี เงนิทองทีม่อียู่ก็ไมสู่ญเสยีไปโดย

เปลา่ประโยชน ์ สิง่เหลา่น้ีไมจ่าํเป็นกบัการดาํรงชพีของเรา เงนิทองของเราก็จะมเีหลอื

มาก เราก็จะอยู่อย่างสุขสบาย ไมต่อ้งไปโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ ไปโกงผูอ้ืน่ เพือ่ทีจ่ะหา

เงนิหาทองมาใช ้ เพราะวา่ใจของเรามคีวามอิม่นัน่เอง เวลาทาํบญุแลว้ บญุจะไประงบั

โมหะความหลง ความเหน็แก่ตวั ไประงบัความโลภ ความอยาก จงึทาํใหเ้กดิความอิม่ใจ

ขึ้นมา  

เมือ่มคีวามอิม่ใจแลว้ อยู่บา้นเฉยๆก็อยู่ได ้ อยู่บา้นเปิดวทิยุ เปิดเทปฟงัธรรมะ อ่าน

หนงัสอืธรรมะ กลบัมคีวามสุขมากกวา่ออกไปเทีย่วเตร่ ใชเ้งนิใชท้องซื้อขา้วซื้อของ เมือ่

ไมต่อ้งใชเ้งนิทองเพือ่ซื้อความสุข ก็จะมเีงนิทองเหลอืใช ้ ไมต่อ้งไปกระทาํความไมด่ี

ท ัง้หลายเพือ่หาเงนิทองมาใช ้ ก็สามารถทาํแต่ความด ี เมือ่ทาํความดแีลว้ ผลของความดี

ก็จะกลบัมาหาเรา เวลาเราช่วยเหลอืผูอ้ื่น เขาก็จะมคีวามเคารพนบัถอื ชื่นชมยนิดใีนตวั

เรา ต่อไปในอนาคตถา้เกดิเรามคีวามยากลาํบาก ตกทกุขไ์ดย้าก บญุทีเ่รากระทาํในวนัน้ี

ก็จะมาช่วยเรา คนทีเ่ราเคยช่วยเหลอืเขา เมือ่เขารูว้า่เราเดอืดรอ้น ถา้เขาช่วยเหลอืเราได ้

เขาก็จะตอ้งมาช่วยเหลอืเราอย่างแน่นอน น่ีคอืประโยชนข์องการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ทาํให ้

ไดรู้เ้รื่องราวต่างๆ ทีโ่ดยปกตแิลว้จะไมไ่ดย้นิไดฟ้งั  

ถา้ไมไ่ดฟ้งัธรรมะแลว้ ส่วนใหญ่ก็จะฟงัแต่เรื่องราวทีย่ ัว่ยุใหเ้กดิ โลภ โกรธ หลง คนเรา

ส่วนใหญ่เวลาคุยกนั จะคุยแต่เรื่องเงนิทอง ไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ไดล้าภ ไดย้ศกนัมาก

นอ้ยแค่ไหน แลว้จะไดเ้อาไปใช ้ เอาไปเทีย่วกนัอย่างไร สิง่เหลา่น้ีเมือ่ฟงัไปแลว้จะทาํให ้
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เกดิกเิลส เกดิตณัหาขึ้นมา เกดิความอยาก แทนทีจ่ะทาํใหส้งบใจ อิม่ใจ กลบัทาํใหเ้กดิ

ความหวิ ความกระหาย ความอยากขึ้นมา เมือ่เกดิความหวิ ความกระหาย ความอยาก

แลว้ ก็จะอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ อยู่น่ิงไมไ่ด ้ ตอ้งออกไปขา้งนอก ไปเสยีเงนิเสยีทอง ไปใชเ้งนิ

ทองเสยีก่อน จงึจะกลบับา้นได ้โบราณเขากลา่วไวว้า่ เวลาออกไปเที่ยวขา้งนอก เหมือน

ไกบ่ิน เวลากลบับา้นใชเ้งนิทองหมดแลว้ เหมือนหา่กนิ เวลาออกขา้งนอกก็เหมอืนไก่

จะบนิ ดอีกดใีจ แต่เวลากลบับา้นสงัเกตดูซคิอพบักลบัมา บางคนเมาเหลา้กลบัมาอย่าง

ไมรู่ส้กึตวั น่ีหรือคอืความสุข  

ความสุขทีแ่ทจ้ริงไมต่อ้งเสยีเงนิเสยีทอง เพราะความสุขทีแ่ทจ้รงิอยู่ทีค่วามสงบของ

จติใจ เกดิขึ้นไดด้ว้ยการระงบัดบักเิลสตณัหา ความอยาก ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ถา้ไมร่ะงบัดบักเิลสตณัหา ความอยาก ความโลภ ความโกรธ ความหลงแลว้ ต่อให ้

ไดไ้ปเทีย่วมามากเท่าไร ใชเ้งนิมากเท่าไรก็ตาม ก็ยงัจะไมม่คีวามสุข เพราะวา่ใจไมส่งบ 

ใจไมน่ิ่ง ใจไมพ่อ ใจยงัอยากอยู่เรื่อยๆ ไดอ้ะไรมาเท่าไรก็ไมพ่อ ยงัอยากเพิม่ขึ้นไป

เรื่อยๆ แต่ถา้ไดท้าํใจใหส้งบแลว้ ใจจะอิม่ ใจจะพอ จะไมห่วิกบัอะไร จะไมอ่ยากกบั

อะไร วธิีทีจ่ะทาํใหใ้จสงบ ใหน่ิ้งได ้ก็ตอ้งชาํระกเิลสตณัหา ความอยาก ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ทาํสมาธิ และวปิสัสนา เจริญปญัญา 

ความรูท้ีจ่ะช่วยทาํใหป้ลอ่ยวางสิง่ต่างๆท ัง้หลาย เพราะถา้รูแ้ลว้วา่สิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลก

ทีเ่ราปรารถนากนั ไมว่า่ลาภ ยศ สรรเสริญ หรือกามสุขนัน้เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่เป็นสุข ทาํไม

ถงึเป็นทกุข ์ เพราะวา่เป็นของไมเ่ทีย่ง ของอนัใดทีเ่ป็นของไมเ่ทีย่ง ย่อมนาํความทกุขม์า

ใหก้บัเรา  

เวลาทีค่นเขารอ้งห่มรอ้งไหก้นั เขารอ้งห่มรอ้งไหเ้พราะอะไร เพราะเขาสูญเสยีสิง่ทีเ่ขารกั

ไป ทาํไมตอ้งสูญเสยีสิง่ทีร่กัไป ก็เพราะสิง่ทีเ่ขารกันัน้เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นของทีไ่มอ่ยู่

กบัเขาไปตลอด มมีาไดแ้ลว้สกัวนัก็ตอ้งไปได ้ เป็นของทีไ่มอ่ยู่กบัที ่ ไมค่งเสน้คงวา เป็น

อนตัตา คอืเป็นสภาวธรรม เป็นธรรมชาต ิ เหมอืนกบัลมกบัแดดกบัฝน สิง่เหลา่น้ีเราไม่

สามารถทีจ่ะไปบงัคบั ไปควบคุม ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเราได ้ ถา้ไปหลง ไป

ยดึ ไปตดิกบัสิง่เหลา่น้ีแลว้ จะหาความสงบไมไ่ด ้ จะหาความสุขไมไ่ด ้ จะหาความพอ
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ไมไ่ด ้ เพราะวา่สิง่เหลา่น้ีจะไมท่าํใหเ้รามคีวามพอ พระพทุธองคจ์งึทรงแสดงวา่สิง่เหลา่น้ี

เป็นไตรลกัษณ์ มคุีณลกัษณะอยู่ ๓ ลกัษณะ คอื อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ไม่เทีย่ง เป็น

ทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ เป็นอนตัตา ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของๆเรา ไมส่ามารถควบคุมบงัคบัสิง่

เหลา่น้ีใหอ้ยู่กบัเราไปไดต้ลอด จะตอ้งจากเราไป ไมช่า้ก็เร็ว ถา้เราฉลาด เรารู ้ก็จะไมไ่ป

ยดึไปตดิ เวลาเขาจากเราไป หรือเปลีย่นแปลงไปเราก็จะไมท่กุข ์แต่ถา้ไปยดึไปตดิวา่สิง่

เหลา่น้ีจะตอ้งอยู่กบัเราไปตลอด ตอ้งเป็นอย่างน้ีไปตลอด แลว้ถา้เกดิเวลาเขาไม่เป็นไป

อย่างนัน้ ก็จะเกดิความทกุข ์เกดิความเศรา้โศกเสยีใจขึ้นมา  

น่ีคอืความทกุขใ์จ ไมไ่ดเ้กดิขึ้นจากสิง่ต่างๆภายนอกใจ แต่เกดิขึ้นจากใจทีไ่มย่อมรบักบั

สภาพต่างๆทีม่อียู่เป็นอยู่ต่างหาก ถา้ทาํใจยอมรบักบัสภาพต่างๆทีม่อียู่เป็นอยู่ในโลกน้ี

ไดก้็จะไมท่กุขใ์จ เช่นวนัน้ีฝนไมต่ก ถา้ไมไ่ปอยากใหฝ้นตกก็จะไมเ่ดอืดรอ้นใจ แต่ถา้

อยากใหฝ้นตกแลว้ไมต่ก ก็จะเดอืดรอ้นใจ หรือถา้ไมอ่ยากใหฝ้นตกแลว้ฝนกลบัตกก็

จะเดอืดรอ้นใจเช่นกนั ความทกุขใ์จจงึไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัสิง่ภายนอกใจ ความทกุขใ์จขึ้นอยู่

กบัใจต่างหาก ขึ้นอยู่กบัใจทีจู่จ้ี้จกุจกิ ไมรู่จ้กัคาํวา่พอ ไมรู่จ้กัคาํวา่สนัโดษ คอืยนิดตีาม

มตีามเกดิ ตามสภาพทีม่อียู่เป็นอยู ่วนัน้ีรอ้นก็รบัได ้วนัน้ีหนาวก็รบัได ้วนัน้ีฝนตกกร็บั

ได ้ถา้ใจรบัไดใ้จจะไมท่กุข ์ใจทกุขเ์พราะเวลาใจไมช่อบสิง่หน่ึงสิง่ใด แทนทีจ่ะปรบัใจให ้

ยอมรบัสิง่นัน้ๆ กลบัไปแกส้ิง่นัน้ใหถู้กกบัใจ ถา้แกไ้ดก้็ดไีป ถา้แกไ้มไ่ดก้็ทกุขไ์ป เหน็

เขาทาํอะไรทีไ่มถู่กใจเรา ก็ตอ้งไปต่อวา่เขา วา่คุณทาํไมถงึทาํอย่างน้ี ทาํไมคุณไมท่าํอย่าง

นัน้ ถา้เขาไมฟ่งัเรา ก็จะตอ้งทะเลาะกนั ทบุตกีนั เพือ่บงัคบัเขาใหท้าํตามทีเ่ราตอ้งการ น่ี

เป็นวธิีแกท้ีผ่ดิ เพราะวา่ความทกุขเ์กดิจากใจทีไ่มฉ่ลาด ไมป่ลอ่ยวาง ไมย่อมรบัสภาพ

ความเป็นจริง  

ถา้แกป้ญัหาทีใ่จ คอืยอมรบัสภาพความเป็นจริงวา่อะไรจะเป็นอะไรก็ใหเ้ป็นไป อนัไหน

แกไ้ขได ้ดูแลรกัษาได ้ก็แกไ้ขดูแลรกัษาไป ถา้แกไ้ขดูแลรกัษาไมไ่ด ้ยอมรบัสภาพดกีวา่ 

แลว้ใจจะสงบ ความไมส่บายใจก็จะหายไป เช่นสามหีรือภรรยา คนทีเ่รารกั ประพฤตติน

ไมถู่กใจเรา ไมเ่ป็นไปดงัทีเ่ราตอ้งการ ก็ไปโกรธเขา แลว้ก็ไปวา่เขา แลว้ก็พยายามบงัคบั

ใหเ้ขาทาํตามทีเ่ราตอ้งการ แทนทีเ่ขาจะทาํตามทีเ่ราตอ้งการ เขากลบัมอีารมณ์ตอบโต ้
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กลบัมา โกรธเรามากขึ้นไปเสยีอกี ยิง่หา้มเหมอืนยิง่ยุ มกีารต่อตา้น แทนทีจ่ะทาํตามที่

เราตอ้งการ กลบัทาํในสิง่ทีเ่ราไมต่อ้งการ ทาํใหเ้ราทกุขใ์จมากขึ้นไปอกี แลว้ในทีสุ่ดก็อยู่

ดว้ยกนัไมไ่ด ้ ตอ้งแยกทางกนัไป หรือทาํรา้ยร่างกายกนัก็ม ี ท ัง้น้ีท ัง้นัน้ก็เกดิจากการทาํ

ใจไมไ่ด ้ไมย่อมรบัความจริงของชวีติวา่เป็นอย่างน้ี แต่ตอ้งการใหเ้ป็นอย่างนัน้  

ถา้มสีตปิญัญา ยอมรบัความจริง เวลาเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา จะบอกตวัเราวา่ความทกุข ์

ใจมนัอยู่ในใจเรานะ มนัเกดิจากความจูจ้ี้จกุจกิของเรา มนัเกดิจากความตอ้งการของเรา 

คอืเกดิจากตณัหาความอยากของเราเอง อยากใหส้ิง่นัน้สิง่น้ีเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เมือ่

ไมเ่ป็นไปดงัทีต่อ้งการ ก็เกดิความหงดุหงดิใจ เกดิความไม่สบายใจ ตอ้งการใหส้ิง่

เหลา่นัน้เป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการ แต่พระพทุธองคท์รงสอนวา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็น

สภาวธรรม คอืเป็นธรรมชาต ิแมแ้ต่คนก็เป็นสภาวธรรม ร่างกายของคนก็มาจากธาต ุ๔ 

ดิน น้ํา ลม ไฟ ใจก็เป็นธาตรูุ ้ เป็นธรรมชาตทิ ัง้นัน้ ไมม่ตีวั ไมม่ตีน ทกุสิง่ทกุอย่างใน

โลกน้ีมาจาก ดนิ นํา้ ลม ไฟ ท ัง้นัน้ เกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป พระอาทติยข์ึ้นตอนเชา้ 

แลว้ก็ตกตอนเยน็ ธรรมชาตขิองเขาเป็นอย่างน้ี ถา้ยอมรบัสิง่ต่างๆเหลา่น้ีวา่เป็นอย่างน้ี

แลว้ เราก็จะไมไ่ปยุ่งกบัเขา ถา้จะแกไ้ขอะไร ก็แกไ้ขพอประมาณ เท่าทีท่าํได ้ เท่าที่

จาํเป็น ถา้ไมจ่าํเป็นจรงิๆแลว้ ก็ปลอ่ยเขาไปเถดิ แลว้จะสบายใจ จะไมเ่ดอืดรอ้นใจ ไม่

วุน่วายใจ จะมคีวามสุข มคีวามสบาย เพราะความจาํเป็นของชวีติมไีมม่าก เพยีงปจัจยั 

๔ เท่านัน้เอง คอื อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม และยารกัษาโรค  

ส่วนความสุขของใจนัน้ เกดิจากการชาํระกเิลสตณัหา ชาํระความอยาก ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ท ัง้หลายใหห้มดไป และการทีจ่ะชาํระความอยาก ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ใหม้นัหมดไปจากใจได ้ตอ้งอาศยัการฟงัเทศนฟ์งัธรรมในเบื้องตน้ เมือ่

ฟงัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ จะรูว้า่จะตอ้งทาํอะไรบา้ง สิง่ทีจ่ะตอ้งทาํก็มอียู่ ๓ อย่าง คอื ๑.

ทาํบญุใหท้าน ๒. รกัษาศีล ๓. เจริญจติตภาวนา ทาํจติใหส้งบแลว้ก็เจริญวปิสัสนา ให ้

เหน็วา่สภาวธรรมท ัง้หลายเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เมือ่เหน็วา่เป็นอย่างนัน้แลว้จะได ้

ปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ ใจจะสงบ ใจจะอิม่ ใจจะพอ เราก็ไมต่อ้งไปแสวงหาอะไร

อกีต่อไป เรื่อง ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็จะไมม่คีวามสาํคญักบัเรา เพราะเรารูว้า่สิง่
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เหลา่น้ีไมใ่ช่ความสุข แต่เป็นความทกุข ์ เวลามแีลว้กลบัไมพ่อ กลบัอยากไดเ้พิม่ขึ้นไป

อกี เวลามกี็กลวัจะหมด กลวัจะสูญหาย เป็นเรื่องทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัเราท ัง้นัน้ ถา้มี

ปญัญา มธีรรมะแลว้ จะตอ้งจาํ ๓ คาํน้ีไวเ้สมอ คอื อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ถา้จาํ ๓ คาํ

น้ีไดแ้ลว้ จะไมก่ลา้ไปอยากมอีะไร อยากเป็นอะไร อยากกบัอะไรท ัง้สิ้น เพราะมแีต่

ความทกุขท์ ัง้นัน้ ไมใ่ช่ความสุข เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ใจจะสงบ ใจจะสบาย วนัๆหน่ึงไม่

ตอ้งทาํอะไรหรอก นัง่เฉยๆก็มคีวามสุขแลว้ กนิขา้ววนัละมื้อก็อยู่ไดแ้ลว้ ทวีกี็ไมต่อ้งดู 

หนงัก็ไมต่อ้งดู ไมเ่หน็จะตอ้งมอีะไรเลยชวีติของคนเรา ความสุขมนัอยู่ทีใ่จทีส่งบ ทีใ่จ

ไมส่งบกนัก็เพราะไมไ่ดฟ้งัธรรมของพทุธเจา้ เลยไมรู่ว้ธิีการดาํเนินชวีติทีถู่กตอ้ง ก็เลย

ไปหลงหาแต่ยาพษิมาใส่ใจ หาลาภ หายศ หาสรรเสริญ หากามสุข หามาไดเ้ท่าไรแทนที่

จะมสุีข กลบัมแีต่ความทกุข ์ ทกุขท์ีเ่กดิจากความหวิ เกดิจากความกระหาย เกดิจาก

ความไมอ่ิม่ไมพ่อนัน่เอง  

จงึขอใหน้อ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เขา้มาสู่ใจของเรา ใหเ้ชื่อวา่สิง่ต่างๆที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ เป็นความจริง เป็นสวากขาโต ภควตาธมัโม เป็นธรรมทีท่รง

ตรสัไวช้อบแลว้ คาํวา่ชอบคอืถูกตอ้งตามหลกัความจริง สิง่ทีท่รงสอน คอืใหก้ระทาํ

ความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ละเวน้จากการกระทาํบาปท ัง้ปวง และชาํระจติใจใหบ้ริสุทธิ์

ผุดผ่อง ดว้ยการตดั ความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดไปจากจติจากใจ น่ีแหละ

คอืวถิทีางทีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขความเจริญอย่างแทจ้ริง วธิีอืน่จะไมใ่หค้วามสุขกบัเรา 

ถงึแมจ้ะมสีมบตักิองเท่าภูเขา ใจยงัจะตอ้งทกุข ์ ยงัตอ้งกงัวล ยงัตอ้งเศรา้โศกเสยีใจอยู่ 

เพราะเงนิทองกองเท่าภูเขาไมส่ามารถดบัความทกุขใ์นใจได ้ สิง่ทีจ่ะดบัความทกุขใ์นใจ

ไดน้ัน้ มอียู่สิง่เดยีวเท่านัน้เอง ก็คอืธรรมของพระพทุธเจา้ทีไ่มม่ใีครหยบิยืน่ใหเ้ราได ้

แมแ้ต่พระพทุธเจา้เองก็ไมส่ามารถหยบิยืน่ใหก้บัเราได ้ เสกหรือเป่าใหเ้รามธีรรมเกดิ

ขึ้นมาในใจได ้ เป็นสิง่ทีเ่ราจะตอ้งปลูกฝงั สรา้งขึ้นมา เหมอืนกบัตน้ไมท้ีจ่ะตอ้งปลูก 

ตอ้งคอยดูแลรกัษาดว้ยการรดนํา้พรวนดนิ คอยใส่ปุ๋ย คอยป้องกนัไมใ่หแ้มลงต่างๆมา

ทาํลายฉนัใด ใจของเรา เราก็ตอ้งรกัษา ดว้ย ทาน ศีล ภาวนา การแสดงเหน็วา่สมควร

แก่เวลา ขอยุตไิวแ้ต่เพยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๘๘ 

สภาพจติ 
๑๐ ตลุาคม ๒๕๔๔ 

การเขา้วดัก็เพือ่พฒันาจติใจใหเ้จริญรุ่งเรือง จติใจจะพฒันาขึ้นมาไดจ้าํตอ้งไดร้บั

การศึกษาทางดา้นธรรมะ อบรมบ่มนิสยั การศึกษาธรรมะจงึมคีวามสาํคญัยิง่กวา่

การศึกษาวชิาทางโลก เพราะธรรมะสอนเรื่องสุขทกุขท์ีม่อียู่ในตวัเรา วชิาทางธรรมดบั

ทกุขไ์ด ้วชิาทางโลกดบัทกุขไ์มไ่ด ้วชิาความรูท้างโลกมไีวเ้ป็นเครื่องมอืทาํมาหากนิ ถา้ได ้

เรียนจบปริญญาตรี โท เอก ก็จะมคีวามรูม้าก ทาํใหห้างานไดง้า่ย เป็นงานทีส่บาย ไม่

ตอ้งใชแ้รงกาย ใชแ้ต่สตปิญัญาความรูท้ีไ่ดเ้ลา่เรียนมา ไวส้ ัง่คนนัน้คนน้ี ทาํอย่างนัน้ ทาํ

อย่างน้ี เงนิเดอืนก็มากกวา่คนทีไ่ม่มคีวามรู ้เพราะความรูเ้ป็นเหมอืนกบัแสงสวา่ง ถา้อยู่

ในทีม่ดื ไมม่แีสงสวา่งก็จะตอ้งคลาํไปๆ แบบผดิๆ ถูกๆ ไมรู่ว้า่อะไรเป็นอะไร มอีะไร

ขวางทางอยู่ขา้งหนา้ ก็ไมรู่ ้ ทาํใหเ้ดนิตกหลมุตกบ่อ เตะสิง่นัน้สิง่น้ี เพราะมองไมเ่หน็

อะไร  

ถา้มแีสงสวา่งในทีม่ดืแลว้ ก็จะสามารถเหน็สิง่ต่างๆไดด้ ี จะรูว้า่ควรจะเดนิไปในทศิทาง

ใด วชิาทางโลกก็เป็นเหมอืนแสงสวา่งส่องทาง ใหรู้ว้า่ควรจะทาํมาหากนิอย่างไรถงึจะด ี

ทาํใหรู้ก่้อนผูท้ีไ่มไ่ดเ้รียนวา่ในอนาคตโลกจะขาดอะไร จะตอ้งการอะไร ทาํใหส้ามารถหา

สิง่ทีโ่ลกตอ้งการมาขายก่อนผูอ้ืน่ได ้ ก็จะขายดบิ ขายด ี เพราะไมม่คู่ีแขง่ ทาํใหท้าํเงนิ

ไดม้าก การศึกษาทางโลกจะทาํใหไ้ดก้นิอยู่อย่างสุขสบาย แต่ถา้ไมม่คีวามรู ้ ก็จะไมรู่จ้กั

คดิ ไมรู่ว้า่อนาคตจะเป็นอย่างไร กจ็ะเป็นเหมอืนคนส่วนใหญ่ทีไ่มไ่ดเ้ลา่เรียน ก็จะไมรู่ ้

วา่จะทาํอะไรด ี ทีจ่ะทาํใหไ้ดเ้งนิมาเป็นกอบเป็นกาํ ถา้รูก่้อนคนอืน่แลว้เตรียมหาสิง่นัน้ๆ

มาขาย ก็จะขายดบิขายด ี ถา้ไมม่คีวามรู ้ ก็ตอ้งคอยทาํตามคนอืน่ เหน็เขาขายอะไรดกี็

ขายตามเขา พอหลายๆคนมาขายพรอ้มๆกนั ก็จะขายไมอ่อก เพราะของจะมากกวา่คน

ซื้อ  
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ส่วนความรูท้างธรรมยิง่เป็นเรื่องทีส่าํคญักวา่ความรูท้างโลก เพราะวา่ความรูท้างธรรมจะ

สอนใหรู้จ้กัดาํเนินชวีติไปไดด้ว้ยความสงบร่มเยน็เป็นสุข ไมม่ปีญัหา ไมม่เีรื่องราวกบั

ใคร ถา้ไมม่คีวามรูท้างธรรมแลว้ ชวีติจะดาํเนินไปดว้ยความวุ่นวาย มแีต่เรื่อง มแีต่

ปญัหา กบัคนนัน้ กบัคนน้ี เพราะไมรู่ว้า่อะไรคอืสิง่ทีค่วร อะไรคอืสิง่ทีไ่มค่วร อะไรคอื

สิง่ทีถู่ก อะไรคอืสิง่ทีไ่มถู่ก เพราะเหตใุด เพราะใจยงัมดืบอดอยู่ ใจไมม่ธีรรมะ แสง

สวา่ง ถา้มธีรรมะแลว้ จะรูว้า่การดาํเนินชวีติทีถู่กตอ้ง ทีด่งีามนัน้เป็นอย่างไร ถา้ไมม่แีสง

สวา่งแห่งธรรมนาํพาแลว้ ใจจะถูกความโลภ ความโกรธ ความหลงลากพาไป เปรียบ

เหมอืนกบัรถยนตไ์มม่เีบรก ไมม่ไีฟ วิง่ไปในทีม่ดื ไมรู่ว้า่ขา้งหนา้จะมอีะไรกดีขวางอยู่ 

ขอใหไ้ดว้ิง่ไปตามความตอ้งการ จะไปชนกบัอะไรอย่างไรก็ไมส่นใจ  

ชวีติของเราก็เหมอืนกนั ถา้ไมม่ธีรรมะคอืเหตผุล เป็นเครื่องพาใจใหด้าํเนินไปในทศิทาง

ทีถู่กทีด่แีลว้ ก็จะมแีต่ความโลภ ความอยากต่างๆพาไป ทาํใหไ้มรู่จ้กัใชป้ญัญา

ใคร่ครวญวา่ การทีจ่ะหาสิง่ต่างๆมาตามความโลภ ความอยากนัน้ ควรจะหามาดว้ยวธิี

ใด ยิง่อยากมากๆ แต่ไมม่คีวามรู ้ ไมม่กีารศึกษาทีจ่ะหามาดว้ยความสุจริต ก็จะตอ้งหา

มาดว้ยความทจุริต เพราะความอยากมอีาํนาจมาก จะทาํใหก้ลา้ทีจ่ะฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกั

ขโมย โกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ ประพฤตผิดิประเวณี ไปยุ่งกบัลูกเตา้ของชาวบา้นโดยไมไ่ด ้

สู่ขอ หรือไปยุ่งกบัสาม ี ภรรยาของผูอ้ืน่ สาเหตทุีต่อ้งไปทาํอย่างน้ี ก็เพราะไมรู่ว้า่การ

กระทาํเหลา่น้ีจะนาํความเดอืดรอ้นตามมาต่อไป เมือ่ไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ 

ไปทาํรา้ยชวีติของผูอ้ืน่ ก็จะเป็นเป็นพษิเป็นภยัต่อสงัคม สงัคมก็จะไมป่ลอ่ยใหอ้ยู่

ลอยนวลต่อไป ถา้ปลอ่ยไวก้็จะตอ้งไปทาํรา้ยผูอ้ืน่อกี ไปลกัทรพัย ์ไปจี้ ไปปลน้ ไปสรา้ง

ความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่อกี สงัคมจงึตอ้งควบคุมหรือกาํจดัไมใ่หไ้ปทาํรา้ยผูอ้ืน่ไดอ้กี 

ดว้ยการจบักมุตวัไปลงโทษ จะหนกัจะเบาก็ขึ้นอยู่กบัโทษทีท่าํไว ้ โทษเบาก็จะถูกปรบั

หรือวา่กลา่วตกัเตอืนใหรู้ว้า่การกระทาํแบบน้ีไมด่ ี โทษหนกัก็จะตอ้งจาํคุกหรือประหาร

ชวีติ  

เราอยู่ในสงัคมของมนุษยท์ีอ่ยู่ดว้ยความสงบสุข ไมเ่บยีดเบยีนกนั เราไมไ่ดเ้ป็น

เดรจัฉาน ถา้เป็นเดรจัฉานจะอยู่กนัอกีแบบหน่ึง เดรจัฉานจะอยู่แบบใชก้าํลงัเป็นใหญ่ 
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ใครมกีาํลงัสามารถทาํรา้ยผูอ้ืน่ก็จะเป็นใหญ่ แต่สงัคมของมนุษยไ์มใ่ชก้าํลงัเป็นใหญ่ แต่

ใชค้วามรูเ้ป็นใหญ่ ใครมคีวามรู ้ มคีวามฉลาด ทาํมาหากนิดว้ยความสุจริตก็สามารถ

รํา่รวยได ้เป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ เป็นผูน้าํได ้การทาํมาหากนิดว้ยความสุจริตไมไ่ดส้รา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัใคร น่ีคอืลกัษณะของสงัคมของมนุษย ์ทีอ่ยู่ร่วมกนัไดด้ว้ยความสงบสุข 

เพราะมนุษยม์สีต ิมปีญัญา มคีวามรูพ้อทีจ่ะแยกแยะไดว้า่ อะไรเป็นสิง่ทีด่ ีอะไรเป็นสิง่

ทีไ่มด่ ี อะไรเป็นบาป อะไรเป็นบญุ อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ มนุษยจ์งึไดร้บัการยก

ย่องวา่เป็นผูป้ระเสริฐ ต่างกบัเดรจัฉานทีไ่มรู่จ้กัแยกแยะวา่ อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ 

อะไรเป็นบญุ อะไรเป็นบาป แต่จะอยู่จะทาํตามอาํเภอใจ เวลาอยากไดอ้ะไร ก็จะใชก้าํลงั

หามา ดว้ยการทาํลายกนั ขม่เหงรงัแกกนั ต่อสูก้นั สงัคมของเดรจัฉานจงึเป็นสงัคมทีไ่ม่

น่าอยู ่ เป็นสงัคมทีม่ภียัรอบตวั ไมรู่ว้า่จะถูกทาํรา้ยเมือ่ไร แต่สงัคมของมนุษยเ์ป็นสงัคม

ของผูป้ระเสริฐ ของผูท้ีม่ปีญัญา มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัไดด้ว้ยความร่มเยน็เป็นสุขเพราะ

มนุษยเ์คารพในสทิธิของกนัและกนั จะไมไ่ปลว่งเกนิ เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ สรา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ สงัคมของมนุษยจ์งึเป็นสงัคมทีน่่าอยู ่ 

แต่ทกุวนัน้ีสงัคมของมนุษยก์ลบัไมไ่ดเ้ป็นไปดงันัน้ เป็นเพราะมนุษยท์กุวนัน้ีไมไ่ดเ้ป็น

มนุษยก์นัทกุๆคน เราสามารถแบ่งมนุษยเ์ป็น ๓ กลุม่ใหญ่ๆ คอื ๑. มนุษยท์ี่เป็นมนุษย ์

หมายถงึมนุษยท์ีม่ร่ีางกายเป็นมนุษยแ์ละจติใจเป็นมนุษย ์ คอืพวกทีม่ศีีลธรรมในใจ จะ

ไมก่ลา้ทาํบาป เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ไมล่กัทรพัย ์ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี 

ไมโ่กหกหลอกลวง เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ ๒. มนุษยท์ี่เป็นเทวดา พวกน้ีนอกจากมี

ศีลธรรมแลว้ ยงัมคีวามเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ เป็นคนใจกวา้งชอบช่วยเหลอืสงเคราะหผู์อ้ืน่ 

กายเป็นมนุษยแ์ต่ใจเป็นเทวดา ๓. มนุษยท์ี่เป็นเดรจัฉาน เป็นพวกไมม่ศีีลธรรม ชอบ

ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ชอบลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ พวกน้ีจะไมเ่ชื่อเรื่อง

การรกัษาศีล เหน็วา่ศีลไมใ่ช่เรื่องสาํคญั สิง่ทีส่าํคญัก็คอืความตอ้งการของเขา ถา้เขา

ตอ้งการอะไร เขาตอ้งหามาดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง ถา้จะตอ้งฆ่าก็ฆ่า ถา้จะตอ้งขโมยก็ขโมย 

ถา้จะตอ้งผดิประเวณีก็ตอ้งทาํ ถา้จะตอ้งโกหกหลอก ลวงก็จะตอ้งทาํ น่ีคอืลกัษณะของ

คนทีม่กีายเป็นมนุษย ์ แต่ใจไมไ่ดเ้ป็นมนุษยเ์สยีแลว้ แต่เป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็น



101 
 

อสุรกาย เป็นสตัวน์รก เมือ่ตายไปก็ตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย 

เป็นสตัวน์รก ต่อไป  

เรื่องเหลา่น้ีฟงัแลว้อาจจะรูส้กึวา่เป็นสิง่ทีไ่มน่่าเชื่อ เกี่ยวกบัภพหนา้ชาตหินา้ เมือ่ตายไป

แลว้จะตอ้งไปเกดิเป็นอะไร แต่ลองสงัเกตดูซ ิ พวกเดรจัฉานมศีีลไหม เดรจัฉานรูจ้กัวา่

สิง่ของต่างๆมใีครเป็นเจา้ของหรือไม ่ เวลาอยากจะกนิอะไรก็คาบไปกนิเลย ขา้วของทีม่ ี

อยู่ในบา้น ถา้มสุีนขัอยู่ในบา้นเรายงัตอ้งคอยระวงั ถา้ไมเ่ช่นนัน้พอเผลอก็จะถูกคาบไป

กนิ แต่ถา้เป็นมนุษยแ์ลว้ ต่อใหเ้ป็นของมค่ีาขนาดไหน ก็จะไมม่ใีครไปหยบิ ไมม่ใีครไป

แตะตอ้ง เพราะรูว้า่ของสิง่นัน้ไมใ่ช่เป็นของๆตน ก็จะไมไ่ปแตะตอ้ง แต่ถา้เป็นมนุษยท์ี่

ไมม่ศีีลธรรม ทีใ่จเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย หรือเป็นสตัวน์รกแลว้ จะทาํได ้

ทกุสิง่ทกุอย่าง ถา้เหน็อะไรแลว้อยากไดข้ึ้นมา ก็จะเอามาใหไ้ดโ้ดยไมค่าํนึงวา่จะ

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่หรือไม ่ อย่างญาตโิยมใส่ทองหอ้ยคอไวเ้สน้ใหญ่ๆ เผลอๆจะถูกคน

กระตกุไป ถา้เป็นผูห้ญงิสวยๆ เดนิไปในทีเ่ปลีย่ว ก็จะถูกฉุดไปทาํมดิมีริา้ย ทาํเสร็จแลว้

ก็ทาํลายชวีติเลยเพือ่ปิดปาก เพราะกลวัวา่จะจาํหนา้ได ้ 

แต่เขาไมรู่ห้รอกวา่การกระทาํน้ีจะมผีลตามมา ถงึแมจ้ะไมม่ใีครในโลกน้ีเหน็เขากระทาํก็

ตาม เมือ่เขาตายไปแลว้เขาจะไมไ่ดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี เพราะสภาพจติของเขา

ไมไ่ดเ้ป็นมนุษยแ์ลว้ เขาจงึตอ้งไปเกดิในอบายใดอบายหน่ึง ไมเ่ป็นเดรจัฉานก็ตอ้งเป็น

เปรต เป็นอสุรกาย หรือเป็นสตัวน์รก เพราะสภาพจติของเขาเป็นอย่างนัน้ไปแลว้ จติ

เป็นของทีไ่มต่าย หลงัจากร่างกายแตกสลายไปแลว้ จติก็จะไปเกดิต่อ จะไปเกดิอย่างไร 

ก็ขึ้นอยู่กบัสภาพจติในขณะนัน้ ในขณะทีย่งัอยู่ในภพน้ีวา่เป็นอย่างไร ถา้รกัษาความเป็น

มนุษยไ์วไ้ด ้ เช่นรกัษาศีลอย่างสมํา่เสมอ ไมล่ะเมดิศีลหา้ เมือ่ตายไปจติก็ยงัเป็นมนุษย์

อยู่ เมือ่เป็นมนุษยก์็ตอ้งกลบัมาเป็นมนุษย ์แต่ถา้ทาํแต่บาปแต่กรรม จติก็เป็นเดรจัฉาน

เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รกไป เมือ่ตายไปก็ไมก่ลบัมาเป็นมนุษยอ์กี ก็ตอ้งไป

เกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก เพราะวา่สภาพจติเป็นอย่างนัน้  

จติก็เหมอืนกบันํา้ทีใ่ส่ไวใ้นขวด เวลาเปลีย่นขวดใหม ่ เราก็ยา้ยนํา้จากขวดหน่ึงไปอกี

ขวดหน่ึง นํา้ก็ยงัเป็นนํา้อยู่เหมอืนเดมิ นํา้ยงัไมเ่ปลีย่นแปลงสภาพ ถา้เป็นนํา้สกปรกก็
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ยงัเป็นนํา้สกปรกอยู่ ถา้เป็นนํา้สะอาดก็ยงัเป็นนํา้สะอาดอยู่นัน่เอง การเปลีย่นภาชนะนํา้

ไมไ่ดเ้ปลีย่นคุณภาพของนํา้แต่อย่างใด ถา้จะเปลีย่นคุณภาพของนํา้ก็ตอ้งกล ัน่กรอง

เสยีก่อน นํา้ถงึจะสะอาดได ้ เพยีงแต่ยา้ยจากถว้ยหน่ึงมายงัอกีถว้ยหน่ึง นํา้ก็ยงัเป็นนํา้

อยู่เหมอืนเดมิ ถา้เป็นนํา้จดืก็ยงัเป็นนํา้จดือยู่เหมอืนเดมิ ถา้เป็นนํา้สม้ก็ยงัเป็นนํา้สม้อยู่

เหมอืนเดมิ ถา้เป็นเหลา้ก็ยงัเป็นเหลา้อยู่เหมอืนเดมิ ถา้ตอ้งการใหก้ลายเป็นนํา้ทีส่ะอาด

บริสุทธิ์ ก็ตอ้งเอามากรองเอามากล ัน่ อย่างนํา้ทีบ่รรจใุส่ขวดขายเป็นนํา้สะอาดบริสุทธิ์ 

เพราะไดผ้่านการกล ัน่กรอง แยกสิง่ต่างๆทีผ่สมอยู่ในนํา้ออกไป  

จติก็เช่นกนั ถา้เป็นมนุษย ์ เวลาร่างกายแตกสลายไป จติก็จะไดร่้างมนุษยอ์กี เพราะจติ

ยงัเป็นมนุษยอ์ยู ่ แต่ถา้จติเป็นเดรจัฉานในขณะทีก่ายยงัเป็นมนุษยอ์ยู่ พอร่างกายน้ี

สลายไป ก็จะไปเกดิตามสภาพของจติ ถา้เป็นเดรจัฉานก็จะไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ถา้เป็น

อสุรกายก็จะไปเกดิเป็นอสุรกาย ถา้เป็นเปรตก็จะไปเกดิเป็นเปรต เป็นสตัวน์รกก็จะไป

เกดิเป็นสตัวน์รก ถา้เป็นเทวดาก็จะไปเกดิเป็นเทวดา ขึ้นอยู่กบัสภาพของจติเป็นหลกั 

จติจะดจีะช ัว่ก็ขึ้นอยู่กบัเราผูเ้ป็นเจา้ของของจติจะดูแล ถา้คอยดูแลรกัษาจติใหส้ะอาด 

คอยพยายามกล ัน่กรองจติใหด้ขีึ้นเรื่อยๆ ดว้ยการประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ ทาํความด ี ทาํบญุ ทาํกศุล ละบาป ชาํระจติใหส้ะอาดบริสุทธิ์ 

ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีท่าํใหจ้ติน้ีสกปรกเศรา้หมอง เป็นตวัเหตทุี่

ฉุดลากใหไ้ปทาํบาป  

น่ีคอืสิง่ทีเ่ราจะตอ้งทาํกนั ถา้อยากจะใหจ้ติของเราพฒันาเป็นจติทีด่ ี เป็นจติทีเ่จริญ เป็น

จติทีม่คีวามสุข ก็ตอ้งดูแลจติของเราดว้ยการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ตอ้งพยายามทาํแต่ความด ี ทาํบญุทาํกศุล ละเวน้จากการกระทาํบาป และ

พยายามตดัความโลภ ความโกรธ ความหลงทีอ่ยู่ในจติใหห้มดไป เวลาเกดิความโลภ

ขึ้นมา ก็พยายามหกัหา้มใจ ถามเสยีก่อนวา่เอาไปทาํไม มคีวามจาํเป็นกบัการครองชพี

หรือเปลา่ หรืออยากไดเ้พราะอารมณ์อยากเกดิขึ้นมา เหน็วา่สวยก็อยากจะได ้โดยทีไ่ม่มี

ความจาํเป็นจะตอ้งมสีิง่นัน้ๆ ตอ้งคดิอย่างน้ี แต่สิง่ไหนถา้เป็นความจาํเป็นเอามาก็ไม่

เป็นไร แต่ถา้สิง่ไหนไมม่คีวามจาํเป็นแลว้ไปเอามา ก็จะทาํใหเ้กดิความโลภมากขึ้นไปอกี 
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ขอใหเ้ขา้ใจวา่ความโลภไมม่ทีีส่ิ้นสุด ถา้โลภแลว้ทาํตามความโลภ ครัง้ต่อไปความโลภก็

จะเพิม่มากขึ้นไปอกี ความโลภอยู่ตรงขา้มกบัความพอ ถา้มคีวามโลภแลว้จะไมม่คีวาม

พอ ถา้อยากจะถงึความพอก็ตอ้งหยุดความโลภ ตอ้งฝืนความโลภ ต่อสูก้บัความโลภ 

ดว้ยการใชเ้หตผุล วา่จาํเป็นหรือไมต่่อการครองชพี ถา้ไมจ่าํเป็นก็ไมต่อ้งเอามา อย่าไป

โลภ อย่าไปอยากได ้เมือ่ไดม้าก็จะดใีจ มคีวามสุขช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว หลงัจากนัน้แลว้

ก็อยากไดข้องใหมอ่กี จะอยากไปเรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด เพราะวา่น่ีคอืธรรมชาตขิองความ

โลภ ความโลภจะไมน่าํไปสู่ความอิ่มความพอ แต่การต่อสูก้บัความโลภดว้ยเหต ุดว้ยผล 

ดว้ยสต ิดว้ยปญัญา จะทาํใหเ้ราสามารถหยุดความโลภได ้ 

เมือ่ระงบัดบัความโลภไดแ้ลว้เราจะมคีวามสุข เพราะเหตใุด เพราะธรรมชาตขิองจติไม่

ตอ้งการอะไรในโลกน้ี แต่ความหลงหลอกจติใหไ้ปอยากเท่านัน้เอง ความจริงแลว้สิง่ที่

จติตอ้งการมากทีสุ่ดก็คอืความสงบ ถา้จติมคีวามสงบ จติจะมคีวามอิม่ มคีวามสุข มี

ความพอ ถา้จติไมม่คีวามสงบแลว้ ต่อใหม้อีะไรเท่าไรก็จะไมม่คีวามอิม่พอ ลองไปถาม

มหาเศรษฐดูีวา่เขาพอหรือยงั เขาก็ยงัไมพ่อ ถามคนทีเ่ป็นนายกฯ คนทีม่ตีาํแหน่งสูงๆ 

ถามเขาวา่เขาพอหรือยงั เขาอยู่เฉยๆไดห้รือไม ่ เขาอยู่ไม่ได ้ เพราะอะไร เพราะจติเขายงั

ไมน่ิ่ง ยงัไมส่งบ และเหตทุีท่าํใหจ้ติเขาไมส่งบก็ไมใ่ช่อะไร ก็คอืความโลภ ความโกรธ 

ความหลงน่ีเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ความหลง ความไมเ่ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองจติวา่สิง่ที่

จติตอ้งการนัน้คอือะไร สิง่ทีจ่ติตอ้งการกค็อืความสงบนัน้แหละ ถา้โชคดไีดเ้กดิมาพบ

พระพทุธศาสนา และไดย้นิไดฟ้งัคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้เกดิความเขา้ใจวา่ สิ่งที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนเป็นความจริง คอืวา่ไมม่อีะไรสาํคญัเท่ากบัจติ ไมม่อีะไรทีจ่ะมคุีณ 

มปีระโยชน ์มค่ีาสาํหรบัจติมากไปกวา่ความสงบ  

ถา้เขา้ใจหลกัน้ีแลว้ ตอ้งพยายามทาํจติใหส้งบใหไ้ด ้ สิง่ทีข่ดัขวางความสงบของจติก็

ไมใ่ช่อะไร ก็คอืความโลภ ความโกรธ ความหลงน่ีเอง เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ ก็ตอ้ง

พยายามทุ่มเทเวลา สตปิญัญา กาํลงัของเราท ัง้หมดใหเ้ขา้มาสู่ทีจ่ดุน้ี คอืตอ้งทาํจติให ้

สงบใหไ้ด ้ ดว้ยการทาํความด ี ละการกระทาํบาปทีค่วามโลภ ความโกรธ ความหลง

ผลกัดนัใหก้ระทาํ ตอ้งเบรกสิง่เหลา่น้ี ไมใ่หส้ิง่เหลา่น้ีเกดิได ้แลว้ ความโลภ ความโกรธ 
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ความหลง ก็จะค่อยๆ เบาบางไปและในทีสุ่ดก็จะหมดไป เมือ่หมดไปแลว้ไมต่อ้งไปหา

ความสงบวา่อยู่ทีไ่หน จติจะสงบโดยธรรมชาต ิ จติทีไ่มส่งบเพราะมคีวามโลภ ความ

โกรธ ความหลงไปคอยปัน่ ไปคอยผลกัใหห้มนุอยู่ตลอดเวลา ไม่ใหห้ยุดน่ิงนัน่เอง ถา้

ตดัความโลภ ความโกรธ ความหลงไดแ้ลว้ จติก็จะสงบน่ิงเอง  

เหมอืนกบัรถยนตถ์า้ดบัสวติซไ์ฟ เครื่องยนตก์็หยุดทาํงาน ไมต่อ้งไปบงัคบัเขา เขาจะ

หยุดของเขาเอง เพราะเหตทุีท่าํใหเ้ครื่องยนตห์มนุ ก็คอืตวักญุแจทีไ่ปสตารท์เครื่องน่ีเอง 

ถา้ปิดกญุแจตวัน้ีได ้ เครื่องยนตก์็จะหยุดทาํงาน ฉนัใดจติจะสงบ จะน่ิง จะอิม่ จะมี

ความสุข จะมคีวามสบายไดก้็ต่อเมือ่ไดปิ้ดกญุแจทีท่าํใหจ้ติทาํงาน คอืตอ้งดบัตวัโลภ 

โกรธ หลงน้ีเท่านัน้เอง ถา้ดบัไดแ้ลว้ก็ไมต่อ้งไปหาอะไรในโลกน้ีต่อไป เพราะจะมี

ความสุขเต็มทีอ่ยู่ในจติ จะมคีวามสุขมากยิง่กวา่คนทีม่ตีาํแหน่งสูงๆ คนทีม่เีงนิทองเป็น

หมืน่เป็นพนัลา้นเลยทเีดยีว เพราะน่ีคอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ เป็นธรรมชาตขิองจติ จติไม่

ตอ้งการอะไรในโลกน้ี ไมต่อ้งการเงนิทอง ไมต่อ้งการตาํแหน่ง ไมต่อ้งการเพือ่นฝูง ไม่

ตอ้งการอะไรท ัง้สิ้น จติน้ีตอ้งการอย่างเดยีวคอืความสงบ ซึง่จะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่ความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ถูกทาํลายไป จะถูกทาํลายไปไดก้็ตอ้งอาศยัการปฏบิตัติาม

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ คอืจะตอ้งทาํบญุทาํกศุลใหถ้งึพรอ้ม ละเวน้จากการ

กระทาํบาปท ัง้ปวง แลว้ก็ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา ชาํระจติใหส้ะอาดหมด

จด ใหจ้ติสงบน่ิง ใหจ้ติมแีต่ความสุขความเจริญอย่างแทจ้ริง การแสดงเหน็วา่สมควร

แก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๘๙ 

สพัเพ ธมัมา อนตัตา 
๑๖ ตลุาคม ๒๕๔๔ 

พระพทุธศาสนาเป็นคาํสอนของพระบรมศาสดา พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นคาํ

สอนทีม่คุีณลกัษณะพเิศษทีไ่มเ่หมอืนใคร และไมม่ใีครเหมอืน เป็นคาํสอนทีย่ากต่อการ

เขา้ใจและเขา้ถงึไดส้าํหรบัปถุชุนทีย่งัมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงาํอยู่ใน

จติใจ เป็นคาํสอนทีต่รงต่อหลกัความจริง เป็นสจัธรรม เป็นสวากขาตธรรม เป็นธรรมที่

ทรงตรสัไวช้อบแลว้ คอืถูกตอ้งตามความเป็นจริง ไมไ่ดม้กีารแต่งเตมิทาส ี หรือมกีาร

ดดัแปลงอย่างหน่ึงอย่างใดจากความเป็นจรงินัน้ๆเลย เป็นความรูส้าํหรบัผูท้ีไ่ดส้ะสม

บญุบารมมีาเป็นเวลายาวนาน จะสามารถเขา้ถงึได ้ เป็นบคุคลเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะสามารถ

เขา้ถงึหลกัธรรมน้ีได ้ คอืพระโพธิสตัวผู์ป้รารถนาพทุธภูม ิ พระอนุตตรสมัมาสมัโพธิ

ญาณ มเีพยีงบคุคลน้ีเท่านัน้ทีจ่ะเขา้ถงึหลกัธรรมอนัวเิศษน้ีได ้ 

หลกัธรรมน้ีคอือะไร คอืหลกัทีพ่ระบรมศาสดาทรงแสดงไวเ้สมอวา่ สพัเพ ธมัมา 

อนัตตา สภาวธรรมท ัง้หลายปราศจากตวัตน ไมม่ตีวั ไมม่ตีน น่ีเป็นความจริงทีไ่มม่ี

ศาสดาของศาสนาใด หรือลทัธิใดในโลกน้ีจะส ัง่สอน จงึเป็นคาํสอนโดยเฉพาะของ

พระพทุธเจา้เท่านัน้ เป็นคาํสอนทีจ่ะนาํใหผู้ท้ีศึ่กษาและนาํเอาไปปฏบิตัอิยู่เหนือความ

ทกุข ์ ความเกดิ แก่ เจ็บ ตาย การพลดัพรากจากของรกัของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวง 

การประสบกบัสิง่ทีไ่มพ่งึปรารถนาท ัง้หลายได ้ เหตทุีป่ถุชุนอย่างเราอย่างท่านยงัตอ้งมา

เผชญิกบัความเกดิ แก่ เจ็บ ตาย การพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัและการประสบกบัสิง่ทีไ่ม่

ปรารถนานัน้ ก็เพราะวา่ใจของเรายงัมคีวามหลง มคีวามมดืบอดอยู่ ยงัไมเ่หน็สภาพ

ความเป็นจริง ของโลกน้ีวา่เป็นอย่างไรคอืยงัเหน็มตีวัมตีนอยู่ และเมือ่มตีวัมตีน ก็มกีาร

ยดึ มกีารตดิ มคีวามโลภ ความอยากตามมา  
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ถา้ไดศึ้กษาอย่างลกึซึ้งแลว้ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนจะเหน็วา่ ไมม่อีะไรเป็นตวัเป็น

ตน แมแ้ต่ผูท้ีแ่สดงธรรมอยู่ในขณะน้ี ถา้ไดศึ้กษาเขา้ไปถงึธรรมชาตขิองเขาแลว้ จะเหน็

วา่เขาก็ไมใ่ช่ตวัตน อย่างตวัเราน้ีมอีะไรเป็นส่วนประกอบ ก็มกีายและใจ ร่างกายเป็น

วตัถ ุคอืประกอบขึ้นจากธาต ุ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ดนิมตีวัตนหรือไม ่นํา้มตีวัตนหรือไม่ 

ไฟมตีวัตนหรือไม ่ลมมตีวัตนหรือไม ่เราก็เหน็อยู่วา่ไมม่ตีวัตน ธาต ุ๔ น้ีเมือ่ผสมผสาน

กนัขึ้นมาก็เกดิเป็นผกั ปลา อาหารชนิดต่างๆ อาหารเหลา่น้ีมาจากอะไร ถา้ไมไ่ดม้าจาก

ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ แลว้จะมาจากอะไร แลว้จะเป็นตวัตนขึ้นมาไดอ้ย่างไร เมือ่เขา้สู่

ร่างกาย ก็แปลงสภาพเป็นอาการ ๓๒ คอื ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก ฯลฯ 

สิง่เหลา่น้ีมตีวัตนหรือไม ่ ผมน้ีมตีวัตนหรือไม ่ ขนน้ีมตีวัตนหรือไม ่ เลบ็มตีวัตนหรือไม่ 

ฟนัน้ีมตีวัตนหรือไม ่ 

เมือ่พจิารณาไลไ่ปเรื่อยๆตามอาการท ัง้ ๓๒ ก็จะเหน็วา่สิง่เหลา่น้ีไมม่ตีวัตน เป็นเพยีง

อาการทีป่ระกอบขึ้นจากอาหารทีร่บัประทานเขา้ไป แลว้ผูท้ีรู่ส้ิง่เหลา่น้ีมตีวัตนหรือไม ่ผูท้ี่

พจิารณาน้ีเป็นตวัตนหรือไม ่ ถา้พจิารณาเขา้ไป ผูท้ีพ่จิารณาก็คอืใจ ใจก็คอืผูรู้ ้ ผูรู้ก้็

ไมใ่ช่ตวัตน ผูรู้ก้็คอืธาตรูุ ้แลว้ผูท้ีป่รุงแต่งวา่เป็นตวัเป็นตนคอือะไร ก็คอืสงัขาร สงัขาร

เป็นตวัคดิปรุงแต่ง เป็นตวัสรา้งสมมตุิขึ้นมา คดิปรุงวา่น่ีคอืเรา เป็นเรา คดิวา่นัน่เป็นเขา 

เป็นความคดิเท่านัน้เอง ทีค่ดิขึ้นมาจากใจ เพราะความโงเ่ขลาเบาปญัญา โมหะความหลง 

อวชิชาความไมรู่จ้ริง จงึหลงตดิอยู่กบัสงัขารความคดิปรุงแต่ง ปรุงวา่เราเป็นเรา เขาเป็น

เขา สิง่นัน้เป็นสตัว ์ สิง่นัน้เป็นบคุคล แลว้ก็เกดิความยดึม ัน่ถอืม ัน่ตามมา เกดิตณัหา

ความอยากตามมา เมือ่มตีวัตนแลว้ ก็อยากจะใหต้วัตนนัน้อยู่ไปนานๆ ถา้มอีะไรเป็น

ของๆเรา ก็อยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ เช่นร่างกายน้ี ก็อยากจะใหม้อีายุยนืยาวนาน 

อยากจะไมใ่หแ้ก่ อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเรื่อยๆ ไมอ่ยากเจ็บไขไ้ดป่้วย ไม่อยากจะเขา้

โรงพยาบาล ไมอ่ยากจะกนิยา ไมอ่ยากจะผ่าตดั เป็นความอยากท ัง้นัน้ สมบตัภิายนอก

ก็เช่นกนั เมือ่มแีลว้ก็อยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ อยู่กบัเราไปตลอดเวลา สิง่ทีไ่มช่อบ 

ไมป่รารถนา ก็ไมอ่ยากจะพบ ไมอ่ยากจะเหน็  
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เมือ่เกดิความอยากแลว้อะไรจะตามมา สิง่ทีต่ามมาก็คอืความทกุขน์ ัน่เอง เพราะเมือ่

ประสบกบัสิง่ทีไ่มช่อบ ก็จะไมส่บายใจ เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา หรือสิง่ทีช่อบทีร่กัเกดิ

สูญหายไป พลดัพรากจากไป ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา ท ัง้ๆทีเ่วลามาเกดิในโลกน้ี ก็มากบั

ใจดวงเดยีว ทีเ่รียกวา่ปฏสินธิวญิญาณ โดยอาศยัธาตขุองพ่อของแมท่ีผ่สมกนั แลว้ก็

เจริญเตบิโตขึ้นมาในทอ้งของแม ่ เมือ่โตแลว้ก็คลอดออกมา ออกจากทอ้งแมม่าก็มี

ร่างกายกบัใจ เมือ่ร่างกายเจริญเตบิโตขึ้นมาเต็มที ่ก็ไปหาสิง่ต่างๆมาครอบครอง จากตวั

คนเดยีวก็กลายเป็นสองคนคอืมสีาม ี มภีรรยา แลว้ก็มลูีกๆตามออกมาอกี สิง่เหลา่น้ีมา

จากอะไร ถา้ไมไ่ดม้าจากธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ มาจากอาหารทีร่บัประทานเขา้ไป แลว้ก็

เจริญเตบิโตขึ้นมาเป็นหญงิ เป็นชาย เป็นเดก็ เป็นผูใ้หญ่ แลว้ก็จะค่อยๆแก่เฒ่าลงไป 

และสลายไปในทีสุ่ด เมือ่สลายไปแลว้ใจผูค้รอบครองร่างกายน้ีก็ตอ้งเดนิทางต่อไป ตาม

ความอยาก ตามความหลง ใหไ้ปหาร่างใหม ่ไปสู่ภพใหม ่ชาตใิหม ่แลว้ก็เริ่มตน้ใหม่ มี

สาม ีมภีรรยา มลูีก มสีมบตัพิสัถาน ขา้วของต่างๆ มอีปุาทานความยดึตดิ อยากใหส้ิง่

เหลา่นัน้อยู่กบัตนไปนานๆ ใหม้มีากๆ ใหม้อียู่ไปนานๆ ถา้ไมส่มอยากก็เกดิความทุกข ์

ขึ้นมา เวลาตอ้งจากคนรกัไปหรือคนรกัตอ้งจากไป ก็เกดิความทกุข ์ ความไม่สบายใจ

ขึ้นมา แมเ้พยีงแต่คดิเฉยๆก็ทกุขข์ึ้นมาแลว้ เพราะรูว้า่ทกุๆคนทีเ่กดิมาน้ี ตอ้งแก่ ตอ้ง

ตายกนั คนทีเ่รารกัก็ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งตายจากไปเหมอืนกนั เพยีงแต่คดิถงึเท่านัน้

ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา  

ความทกุขใ์จเกดิจากการขาดธรรมะแสงสวา่ง ไมเ่ขา้ใจถงึหลกัธรรมทีพ่ระพทุธองคท์รง

แสดงวา่ สพัเพ ธมัมา อนัตตา สภาวธรรมท ัง้หลายปราศจากตวัตน ไมม่ตีวัตนในสตัว ์

ในบคุคล เป็นสมมตุเิท่านัน้เอง ความจริงแลว้ สตัวก์บับคุคลประกอบขึ้นจากธาต ุ๖ คอื 

ดนิ นํา้ ลม ไฟ อากาศ และธาตรูุค้อืใจนัน่เอง เมือ่รวมกนัเขา้แลว้ก็กลายเป็นมนุษย ์

กลายเป็นสตัว ์ เป็นบคุคลขึ้นมา มกีารเจริญเตบิโต มกีารเสือ่ม มกีารแตกสลายไป แลว้

ก็รวมกนัขึ้นมาใหม ่ เป็นอย่างน้ีมาต ัง้แต่ดกึดาํบรรพ ์ เกดิเป็นปญัหาขึ้นมาเพราะใจทีม่ดื

บอดดว้ยโมหะ อวชิชา ไปยดึไปตดิไปกบัธาตทุ ัง้ ๕ คอืดนิ นํา้ ลม ไฟ และอากาศธาต ุ

วา่เป็นของๆตน หลงวา่ผูรู้ค้อืตวัตน ความจริงแลว้ผูรู้น้ี้กห็าใช่ตวัตนไม ่ เป็นสกัแต่วา่

ธาต ุเป็นธาตรูุ ้แต่เมือ่ไมม่ใีครบอก ไมม่ใีครสอน ก็เลยหลงวา่เป็นตวัเป็นตนขึ้นมา เมือ่
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มตีวัมตีนแลว้ก็ตอ้งออกไปแสวงหาสิง่ต่างๆมาครอบครอง เพราะหลงคดิวา่ความสุขเกดิ

จากการมสีิง่ต่างๆ อยู่คนเดยีวรูส้กึวา่ไมม่คีวามสุข ถา้มสีาม ี มภีรรยาแลว้จะมคีวามสุข 

และหลงัจากทีม่สีาม ี มภีรรยาแลว้ ก็คดิว่า ถา้มลูีกก็จะมคีวามสุขมากยิง่ขึ้นไปอกี ซึง่

เป็นความหลงท ัง้นัน้  

เพราะวา่เมือ่หลงกบัสิง่เหลา่น้ีแลว้ ความทกุขค์วามกงัวลก็จะเกดิขึ้นตามมา ถา้รกัสาม ี

รกัภรรยา ก็อยากจะใหส้าม ี ภรรยาอยู่กบัเราไปนานๆ ตอ้งซือ่สตัยก์บัเรา ไมแ่บ่งใจ

ใหก้บัผูอ้ืน่ ถา้เกดิเขาไมไ่ดเ้ป็นไปดงัทีเ่ราตอ้งการ อะไรจะเกดิขึ้นมา ความทกุขก์็จะเกดิ

ขึ้นมา ความเศรา้โศกเสยีใจก็จะเกดิขึ้นมา ความโกรธแคน้ก็จะเกดิขึ้นมา การทาํบาปจะ

ก็เกดิตามขึ้นมา เมือ่คนทีเ่รารกัไมเ่ป็นไปตามความปรารถนาแลว้ ถา้ไมส่ามารถควบคุม

อารมณ์โกรธได ้ก็จะตอ้งไปทาํบาปทาํกรรม ทาํรา้ยคนทีเ่รารกั เพราะใจไมม่ธีรรมะ ไมม่ี

สตคิอยยบัย ัง้ คอยดงึไว ้ปลอ่ยใหค้วามหลงพาไป เมือ่เกดิความทกุข ์ เกดิความเสยีใจ

ขึ้นมา ก็ไมส่ามารถควบคุมอารมณ์ ควบคุมใจไวไ้ด ้ จงึไปสรา้งบาปสรา้งกรรม แลว้ก็มี

วบิาก คอืผลของกรรมตามมา ทาํใหไ้ปเกดิในอบาย ๔ คอื นรก เดรจัฉาน เปรต 

อสุรกาย ทีเ่กดิของผูท้ีก่ระทาํบาปท ัง้หลาย  

เรื่องราวทีเ่กดิขึ้นมาน้ีก็เกดิขึ้นมาเพราะความหลง ความมดืบอดในใจของเรา ไมเ่ขา้ใจ

ธรรมชาตทิีม่อียู่ในตวัเราคอืกายกบัใจ เราไปหลงวา่ใจน้ีเป็นเรา และร่างกายน้ีเป็นตวัเรา 

เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้เราก็มคีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่ มคีวามปกป้องรกัษา มคีวามพยายามที่

จะตอ้งดูแลใหก้ายของเรามแีต่ความสุข และความหลงของใจก็บอกเราวา่ ความสุขจะ

เกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่เรามสีิง่ของต่างๆ มที ัง้วตัถ ุมที ัง้บคุคลมาเป็นสมบตัขิองเรา มลีาภ มี

ยศ มสีรรเสริญ มกีามสุข เมือ่เป็นเช่นนัน้เราก็ตอ้งดิ้นรนออกไปขวนขวายหาสิง่ต่างๆมา 

เมือ่หามาไดแ้ลว้กลบัไมม่คีวามสุขดงัทีไ่ดค้ิดไว ้ เพราะธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ี ไมใ่ช่เป็น

ความสุขทีแ่ทจ้ริง เมือ่ไดม้าแลว้แทนทีจ่ะมคีวามสุข กลบัไมม่คีวามสุข ทีไ่มม่คีวามสุข

เพราะอะไร เพราะไมอ่ิม่ ไมพ่อ ยงัตอ้งการเพิม่ขึ้นอกี บางคนมภีรรยาหรือสามอียู่คน

หน่ึงแลว้ยงัไมพ่อ ยงัตอ้งออกไปหาเพิม่ขึ้นมาอกี บางคนมถีงึ ๒ มถีงึ ๓ มถีงึ ๔ น่ีก็

เป็นเพราะความหลงพาใหเ้ป็นไป เพราะไมรู่ว้า่ความสุขทีแ่ทจ้รงิอยู่ในใจของเราน่ีเอง อยู่
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ในใจทีส่งบ ถา้ตราบใดใจไมส่งบ ใจก็จะดิ้นรนแสวงหาความสุขจากภายนอก จะแสวงหา

มาไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ก็จะไมพ่บความสุข เพราะความสขุไม่ไดอ้ยู่ภายนอก แตอ่ยู่

ภายใน อยู่ในใจที่สงบ  

ถา้ยงัไมรู่เ้รื่องเหลา่น้ี เราก็จะวิง่ออกไปหาสิง่ต่างๆภายนอก ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ตายไปจากชาติ

น้ี ก็ไปแสวงหาชาตหินา้ต่อไป แลว้ก็จะเป็นไปอย่างน้ีเรื่อยๆ จนกวา่จะไดม้าพบ

พระพทุธเจา้ ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้พจิารณาตามจนเขา้ใจ 

วา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้อยู่ในใจ อยู่ทีค่วามสงบ และใจจะสงบไดก้็ต่อเมือ่เขา้ใจ

หลกัธรรมทีว่า่ ไม่มีอะไรมีตวัมีตน ถา้ละตวัตนได ้เราก็ไมต่อ้งไปแสวงหาอะไรภายนอก 

เมือ่ไมม่ตีวัตนแลว้ ก็ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเป็นคนรวย ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นคนทีม่ ี

ตาํแหน่งสูงๆ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมคีนมาสรรเสริญเยนิยอ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมกีามสุข 

เพราะวา่สิง่เหลา่น้ีเป็นของหลอก เป็นของปลอม ไม่ใช่เป็นของจริง ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นไป

ตามปกตขิองเขา ถา้ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปตามปกต ิ ปลอ่ยใหด้นิ นํา้ ลม ไฟ เป็นไปตาม

สภาพของเขา ไมไ่ปยดึ ไมไ่ปตดิ ไมไ่ปครอบครองแลว้ เราก็จะไมม่คีวามทกุขก์บัสิง่

เหลา่น้ี แต่ถา้ยงัมคีวามหลงอยู่ ยงัหลงวา่มตีวัมตีนอยู่ เราก็อยากจะเป็นตวัตนทีม่ ี

ศกัดิ์ศรี จงึตอ้งมเีครื่องเสริมศกัดิ์ศรี คอืมเีงนิมทีอง มตีาํแหน่งมยีศนัน่เอง มคีนคอย

ยกย่องสรรเสริญ มบีริษทัมบีริวาร มเีครื่องอาํนวยความสุขรอบตวั เมือ่มแีลว้ก็อยากจะ

ใหม้ไีปนานๆ เมือ่สูญหายไป หมดไป ก็เกิดความทกุขข์ึ้นมา  

ถงึแมพ้วกเราจะมอีะไรมากมายอยู่แลว้ก็ตาม แต่ก็ยงัไมส่ามารถบอกกบัตวัเราเองไดว้า่ 

ไมม่คีวามทกุขใ์จเลย เพราะเรายงัมคีวามทกุขใ์จอยู่ เพราะยงัมตีวัตนอยู่ ยงัไมป่ลอ่ย

วาง ไมป่ลอ่ยใหท้กุสิง่ทกุอย่างเป็นไปตามสภาพของเขา อะไรจะมาก็ใหเ้ขามา อะไรจะไป

ก็ใหเ้ขาไป ไมต่อ้งกลวั เพราะใจสามารถรบัรูก้บัการไปการมาของทกุๆสิง่ได ้ สามารถ

รบัรูเ้รื่องการเกดิ การแก่ การเจ็บ การตายของร่างกายน้ีได ้ เพราะใจกบักายไมใ่ช่เป็นสิง่

เดยีวกนั แต่ใจทีม่คีวามหลง กลบัไปหลงคดิวา่กายคอืใจ กายคอืตวัเรา เป็นตวัเป็นตน 

และเมือ่กายเกดิเป็นอะไรขึ้นมา ใจก็ตกอกตกใจตามไปดว้ย ใจก็กลวัตามไปดว้ย ท ัง้ๆที่

ใจเป็นธรรมชาตทิีไ่มต่าย ไมม่อีะไรทาํลายใจน้ีได ้ แมก้ระท ัง่ระเบดินิวเคลยีรก์็ไม่
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สามารถทาํลายใจน้ีได ้ แต่เพราะความโงเ่ขลาเบาปญัญา ความหลง จงึทาํใหใ้จยงัตอ้ง

ทกุขอ์ยู่ดว้ยความกลวั  

ความทีไ่มเ่ขา้ใจธรรมชาตขิองใจวา่ไมม่อีะไรจะทาํลายใจได ้ และความไมรู่ว้า่ความสุขมี

พรอ้มอยู่ในใจแลว้ ไมต่อ้งไปหาอะไรมาเพิม่ ใจมคีรบถว้นทกุอย่างแลว้ ไมม่อีะไรจะดี

เท่ากบัความสุขใจ ทาํใหเ้ราตอ้งออกไปหาความสุขจากของภายนอก แต่แทนทีจ่ะมี

ความสุข เรากลบัมคีวามทกุขเ์พิม่ขึ้นไปอกี ลองคดิดูซเิวลาอยู่คนเดยีว เรามคีวามทกุข ์

มากนอ้ยแค่ไหน เมือ่อยู่กบัอกีคนหน่ึง แลว้มลูีกอกี ๒ หรือ ๓ คน ความทกุขเ์พิม่ขึ้น

อกีกี่เท่า น่ีก็เหน็ไดช้ดัอยู่ แต่เราไมค่ดิกนั เมือ่ไมค่ดิกนั ก็เลยหลงตดิอยู่กบัสิง่เหลา่น้ี 

ท ัง้ๆทีรู่ว้า่ต่อใหร้กัขนาดไหนก็ตาม หลงตดิอยู่มากขนาดไหนก็ตาม ก็ไมส่ามารถรัง้ใหส้ิง่

เหลา่น้ีอยู่กบัเราไปไดต้ลอด สกัวนัหน่ึงเขาไมจ่ากเราไป เราก็ตอ้งจากเขาไป เพราะเป็น

ธรรมชาตขิองโลกน้ี ไมม่อีะไรจะอยู่คู่กนัไป อยู่ร่วมกนัไปไดต้ลอด สกัวนัหน่ึงก็จะตอ้ง

พลดัพรากจากกนั  

ถา้ไมม่ปีญัญา ไมม่ธีรรมะ ไมเ่ขา้ใจหลกัธรรมน้ีแลว้ เราก็จะมแีต่ความทกุขก์บัสิง่เหลา่น้ี

ไปตลอด แต่ถา้มปีญัญา มธีรรมะ เขา้ใจในหลกัธรรมทีว่า่ ทกุสิง่ทกุอย่างจะตอ้งมกีาร

จากกนัไปเป็นธรรมดา เราไมส่ามารถไปยดึ ไปครอบครองไว ้ วา่เป็นของๆเรา ทกุสิง่ทกุ

อย่างจะตอ้งจากเราไปในทีสุ่ด ถา้เขา้ใจแลว้เราก็จะปลอ่ยวาง ไมไ่ปยดึ ไมไ่ปตดิ ไม่ไป

อยากกบัสิง่ต่างๆเหลา่นัน้ มอียู่ก็อยู่ไป เมือ่ถงึเวลาจะจากไปก็จากไป ถา้ทาํใจไดแ้ลว้ เรา

จะมคีวามสุขใจขึ้นมาทนัท ี ถงึแมส้ิง่ต่างๆเหลา่นัน้ยงัอยู่กบัเราอยู่ เราจะไมก่งัวลกบัเขา 

น่ีแหละคอืความวเิศษของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ สอนใหเ้ขา้ใจถงึสภาพ

ความเป็นจริงของทกุสิง่ทกุอย่างทีใ่จเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย เมือ่เขา้ใจแลว้เราก็จะไมไ่ปยดึ 

ไมไ่ปตดิ ไมไ่ปอยากกบัสิง่เหลา่นัน้ ถงึแมจ้ะไมม่อีะไรเลย เชื่อไหมวา่เราก็อยู่ได ้ เราก็มี

ความสุขได ้ ถงึแมจ้ะไมม่ขีา้วกนิสกัมื้อหรือสองมื้อ เราก็จะไมต่าย ถา้ควบคุมใจไดแ้ลว้

ไมม่ปีญัหาอะไร ความหวิของร่างกายไมใ่ช่เป็นความทกุขท์ีรุ่นแรงเท่ากบัความหวิของใจ 

ความหวิของใจรุนแรงมาก ถงึแมเ้พิง่รบัประทานอาหารเสร็จไปหยกๆ ถา้เกดิใจอยากจะ

กนิขึ้นอกี แลว้ไมไ่ดก้นิดงัใจ ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมาอกี ท ัง้ๆทีร่่างกายยงัมอีาหาร
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เต็มทอ้งอยู่ก็ตาม เพราะความทกุขเ์กดิจากความหลง เมือ่เกดิความหลงแลว้ ก็เกิด

ความอยากตามขึ้นมา  

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหแ้กป้ญัหาทีแ่ทจ้ริง ปญัหาทีแ่ทจ้รงิไมไ่ดอ้ยู่ทีภ่ายนอก ปญัหา

ภายนอกเราไปแกไ้มไ่ด ้ทกุสิง่ทกุอย่างตอ้งเป็นไปตามธรรมชาต ิเหมอืนกบัดนิฟ้าอากาศ 

เราไปควบคุมดนิฟ้าอากาศไมไ่ด ้ เราไปบงัคบัใหฝ้นตกวนัน้ี หรือไมใ่หฝ้นตกวนัน้ี เราไป

บงัคบัไมไ่ด ้ เราไปบงัคบัใหค้นนัน้คนน้ีเขาทาํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ีไมไ่ด ้ เราไปบงัคบัให ้

เศรษฐกจิมนัดไีปตลอดเวลาไมไ่ด ้ ทกุสิง่ทกุอย่างมเีหตมุปีจัจยัของเขา เขาตอ้งเป็นไป

ตามเหตตุามปจัจยั หมนุไปเวยีนมา เหมอืนกบัวนักบัคนืก็หมนุไปเวยีนมา ตอนน้ีเป็น

ตอนเชา้ เดีย๋วก็ตอ้งเยน็ เดีย๋วก็เป็นตอนกลางคนื แลว้เดีย๋วก็ตอ้งเวยีนกลบัมาเป็นตอน

เชา้ เป็นตอนกลางวนัอกี น่ีคอืลกัษณะของโลกน้ี หมนุไปเวยีนมา มกีารเจริญมกีารเสื่อม 

มกีารขึ้นๆ ลงๆอยู่อย่างน้ีตลอดเวลา ถา้เรามวัแต่ไปคอยปรบั ไปคอยแกไ้ขใหท้กุสิง่ทกุ

อย่างเป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการ เราก็จะเป็นบา้ เราจะตอ้งทกุข ์ แลว้ในทีสุ่ดดไีมด่เีราก็

จะตอ้งถงึกบัฆ่าตวัตาย เพราะอะไรคนถงึตอ้งฆ่าตวัตายกนั ก็เพราะไมส่มหวงั ไม่

สามารถทาํใหส้ิง่ต่างๆเป็นไปดงัทีต่นตอ้งการได ้ เมือ่ไมเ่ป็นไปตามความตอ้งการแลว้ ก็

ทนอยู่ไมไ่ด ้เมือ่ทนอยู่ไมไ่ดก้็เลยตอ้งฆ่าตวัตาย  

น่ีแหละคอืปญัหาของพวกเรา เราไปแกป้ญัหาทีภ่ายนอกใจ ท ัง้ๆทีต่น้เหตขุองปญัหาอยู่

ภายในใจ ก็คอืความไมรู่ ้ความหลง ไมรู่ว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงอยู่ทีไ่หน ถา้ไดย้นิไดฟ้งั ได ้

ศึกษาพระธรรมคาํสอนแลว้ จะรูว้า่ความสุขทีแ่ทจ้รงิอยู่ในใจ อยู่ทีใ่จสงบ ใจจะสงบไดก้็

ต่อเมือ่ตณัหาความอยาก ไดถู้กทาํลายจนหมดสิ้นไป ตอ้งทาํลาย กามตณัหา ความ

อยากในกาม ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น วิภวตณัหา ความอยากไมม่อียากไม่

เป็น น่ีต่างหากคอืปญัหา ถา้เราหนัเขา้มาดูทีใ่จของเรา แลว้มาชาํระใจของเรา ต่อสูก้บั

ความอยากท ัง้ ๓ น้ี เวลาอยากก็อย่าไปอยากตามฝืนไว ้ต่อสูไ้ว ้จนสามารถทาํลายความ

อยากเหลา่น้ีใหห้มดไปได ้ใจจะมแีต่ความสงบ มแีต่ความอิม่ มแีต่ความพอ เมือ่มคีวาม

อิม่ มคีวามสุข มคีวามพอแลว้ สิง่ต่างๆทีเ่กดิขึ้นภายนอกใจ จะไมเ่ป็นปญัหากบัใจอกี
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ต่อไป เพราะใจรูว้า่เป็น สพัเพ ธมัมา อนัตตา เขาเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถไปควบคุม ไป

บงัคบั ใหเ้ป็นไปดงัทีเ่ราตอ้งการได ้ 

ร่างกายจะแก่ก็ตอ้งแก่ เมือ่ถงึเวลาจะตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ถงึเวลา

จะตอ้งตายก็ตอ้งตาย เช่นเดยีวกบัร่างกายของคนอืน่ ของคนทีเ่รารกั หรือของคนทีเ่รา

ไมร่กัก็ตาม ของคนทีเ่ราเกลยีดก็ตาม ก็เป็นแบบเดยีวกนั เดีย๋วถงึเวลาเขาก็แก่ เขาก็

เจ็บ เขาก็ตายไป เราจะไปโกรธไปเกลยีดเขาทาํไม เดีย๋วเขาก็ตายไปเอง เราไมต่อ้งไปฆ่า

เขาหลอก เดีย๋วถงึเวลาเขาก็ตายของเขาไปเอง ทกุสิง่ทกุอย่างมนัเป็นอย่างนัน้อยู่แลว้ 

เราทาํไมตอ้งไปเดอืดรอ้นใจดว้ย ทีเ่ราเดอืดรอ้นใจกเ็พราะวา่ใจเรามนัโงเ่ขลาเบาปญัญา

นัน่เอง เราไมเ่ขา้ใจถงึธรรมชาต ิ เราไมเ่ขา้ใจถงึคาํวา่ สพัเพ ธมัมา อนัตตา ถา้เราเขา้ใจ

แลว้เราก็จะปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง เมือ่เราปลอ่ยวางแลว้ใจเราก็จะสงบ เมือ่สงบแลว้ใจ

เราก็อิม่ ใจเราก็พอนัน่เอง เมือ่พอแลว้ก็ไมจ่าํเป็นจะตอ้งไปหาอะไรอกี ไมจ่าํเป็นตอ้งไป

หาลาภ หายศ หาสรรเสริญ หากามสุขทีไ่หน อกีต่อไป  

ดูพระพทุธเจา้ ดูพระอรหนัตสาวกทกุๆรูปซ ิ หลงัจากทีท่่านไดบ้รรลธุรรมเป็นพระ

อรหนัตแ์ลว้ จติของทา่นไดท้าํลายความอยากท ัง้ ๓ ใหห้มดสิ้นไปจากใจแลว้ ท่านไปหา

อะไรบา้ง ท่านก็ไมม่อีะไร ท่านก็อยู่ไปวนัๆหน่ึง ดูแลรกัษาร่างกายไปตามอตัภาพของ

ท่าน เมือ่ยงัไมต่ายก็อยู่ต่อไป เมือ่ตายก็จบ แต่ในขณะทีย่งัไมต่าย ท่านก็ใชร่้างกายน้ี 

มาทาํประโยชนใ์หก้บัโลก มาส ัง่สอน เอาธรรมะความรูอ้นัน้ีแหละทีท่่านรู ้มาส ัง่สอนพวก

เรา บอกพวกเราวา่ พวกเราเอย๋อย่าไปหลงกบัความสุขภายนอกนะ สิง่ต่างๆภายนอก

ไมใ่ช่ความสุข เงนิทองไมใ่ช่ความสุข ยศถาบรรดาศกัดิ์ไมใ่ช่ความสุข การสรรเสริญ

เยนิยอไมใ่ช่ความสุข รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ไมใ่ช่ความสุข อย่าไปแสวงหาสิง่

เหลา่น้ี พยายามตดัเสยี ตดัความอยากในสิ่งเหลา่น้ี ต่อสูก้บัความอยาก อย่าไปอยากกบั

สิง่เหลา่น้ี สูด้ว้ยอะไร สูด้ว้ยธรรมะทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนไว ้สูด้ว้ยการทาํบญุใหท้าน สู ้

ดว้ยการรกัษาศีล สูด้ว้ยการนัง่สมาธิ ไหวพ้ระสวดมนต ์สูด้ว้ยการเจริญวปิสัสนา เจริญ

ปญัญา น่ีแหละคอืเครื่องมอื ทีจ่ะทาํใหเ้ราชนะความอยากท ัง้หลายทีม่อียู่ในใจได ้ และ

เมือ่ไดช้าํระสิง่เหลา่น้ีออกไปจากใจหมดแลว้ เราก็จะหมดปญัหากบัทกุสิง่ทกุอยา่ง 
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เพราะใจเราอิม่ ใจเราพอนัน่เอง ใจเราจะไมเ่ดอืดรอ้นกบัอะไรรอบขา้งตวัเรา อะไรจะ

เกดิขึ้นก็ไม่เดอืดรอ้น จะมสีงครามเกดิขึ้นก็ไมเ่ดอืดรอ้น เศรษฐกจิจะตกตํา่ก็ไม่

เดอืดรอ้น เพราะไดป้ลอ่ยวางหมดแลว้ดว้ย สพัเพ ธมัมา อนัตตา การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๙๐ 

กาย กบั ใจ 
๓๑ ตลุาคม ๒๕๔๔ 

วนัน้ีเราจะมาทาํความรูจ้กักบัตวัของเราเองบา้ง คอืจะศึกษาเรื่องของตวัเรา เราไดเ้รียนรู ้

เกี่ยวกบัเรื่องต่างๆทีไ่มใ่ช่เรื่องของเรามามากแลว้ เราสามารถไปรอบโลกได ้ สามารถไป

โลกพระจนัทรไ์ด ้ สามารถสรา้งทาํอะไรไดห้ลายอย่าง มากมายก่ายกองดว้ยกนั แต่สิง่

หน่ึงทีเ่รายงัไมส่ามารถสรา้งใหก้บัตวัเราไดก้็คอืความสงบสุข เพราะวา่เราไมเ่คยไดศึ้กษา

เกี่ยวกบัเรื่องของตวัเรา เราไมท่ราบวา่อะไรทาํใหเ้รามคีวามสุข อะไรทาํใหเ้รามคีวามทกุข ์

เพราะขาดปญัญา มแีต่ความโงเ่ขลาเบาปญัญา โมหะอวชิชาครอบงาํจติใจ แต่เราก็ไม่

เคยสนใจทีจ่ะหนัเขา้มาศึกษาเกี่ยวกบัเรื่องตวัของเราเองเลย หรือแมแ้ต่พ่อแมข่องเรา 

ครูบาอาจารยข์องเราทีโ่รงเรียน เขาก็ไมเ่คยส ัง่สอนใหเ้ราเขา้มาดูตวัของเราเลย มาศึกษา

เกี่ยวกบัเรื่องตวัของเราเลย  

แต่กลบัสอนใหเ้ราไปศึกษาเกี่ยวกบัเรื่องอย่างอืน่หมด เพราะเขาตอ้งการใหเ้รามคีวามรู ้

เพือ่ทีจ่ะไดเ้อาความรูน้ี้ ไปทาํมาหากนิ หารายไดม้าเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งของเรา แต่ความรู ้

ทีเ่ราไดเ้รียนรูจ้ากทางโลกทางโรงเรียนนัน้ เป็นความรูท้ีไ่มส่ามารถยงัความสุขทีแ่ทจ้ริง

ใหก้บัเราได ้ ต่อใหเ้รียนจบปริญญาเอก ไดท้าํงานทาํการ มเีงนิทอง มรีายไดม้ากมาย

ขนาดไหนก็ตาม ก็ยงัจะไมส่ามารถนาํมาซึง่ความสุข ความสงบใหก้บัจติใจได ้ เพราะวา่

ความสงบนัน้เกดิขึ้นจากตวัเราเอง เกดิขึ้นภายในตวัเราเอง และความทกุขค์วามวุน่วาย

มนัก็เกดิขึ้นจากตวัเราเองเช่นกนั ถา้ไมศึ่กษาตวัเรา เราก็จะไมรู่ว้า่อะไรเป็นเหตทุีจ่ะสรา้ง

ความทกุข ์ ความวุน่วาย ความไมส่บายใจใหก้บัเรา อะไรเป็นเหตทุีจ่ะสรา้งความสงบ 

ความสุข ความสบายใจใหก้บัเรา ถา้เราไมห่นัเขา้มาศึกษาตวัของเราเอง จงึเป็นความโชค

ดขีองพวกเราทีไ่ดม้าพบพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นพระศาสนาทีส่อนเกี่ยวกบัเรื่องตวัของ

เราเองโดยตรง สอนใหเ้รารูจ้กัตวัเราเองวา่ ตวัเรานัน้เป็นอย่างไร มเีหตอุนัใดทีส่รา้ง

ความสุขและสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ถา้เรานอ้มเอาพระศาสนา คอืพระธรรมคาํสอน
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ของพระพทุธเจา้เขา้มาศึกษา แลว้นาํไปปฏบิตัแิลว้ เชื่อไดเ้ลยวา่ชวีติของเราจะมแีต่

ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอย่างแทจ้ริง  

วนัน้ีจงึขอถอืโอกาสพาท่านมาศึกษา มาทาํความรูจ้กักบัตวัของเรา ตวัของทา่นวา่เป็น

อย่างไร ตวัเราประกอบขึ้นดว้ย ๒ ส่วนใหญ่ๆ คอื กาย กบั ใจ กายเป็นรูปธรรม เป็นสิง่

ทีเ่ราสามารถมองเหน็ได ้ สมัผสัได ้ แตะตอ้งได ้ มส่ีวนสดั คอืมคีวามกวา้ง ความยาว 

ความลกึ ส่วนใจน้ีเป็นนามธรรม เป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถเหน็ได ้สมัผสัได ้ ไมส่ามารถวดัได ้

วา่มคีวามกวา้ง ความยาว ความลกึมากนอ้ยแค่ไหน เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งอาศยัธรรมะเป็น

กระจกส่องดู ถา้ไมม่ธีรรมะแลว้ เราจะไมส่ามารถมองเหน็ใจและเขา้ใจถงึธรรมชาตขิอง

ใจเราได ้น่ีคอืเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัเรา คอืองคป์ระกอบสาํคญัใหญ่ๆมอียู่ ๒ ส่วน กาย

กบัใจ กายเป็นรูปธรรม เป็นวตัถธุรรม เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นมาจากการรวมตวัของธาต ุ๔ ดิน 

น้ํา ลม ไฟ ธาต ุ ๔ น้ีมาในรูปของอาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไป เมือ่รบัประทานเขา้ไป

แลว้ ก็แปลงสภาพเป็นอาการ ๓๒ ม ีผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก อวยัวะ

ต่างๆทีม่อียู่ภายในร่างกาย เรียกวา่ธาตขุนัธ ์คาํวา่ธาตกุ็คอืธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ขนัธ์

แปลวา่กอง จงึเรียกวา่กองธาต ุ เหมอืนกบัเอาอฐิ เอาทราย เอาปูน เอานํา้มากองรวมไว ้

เป็นกองหน่ึง แลว้ผสมกนัเขา้ไปจนกลายเป็นอาคาร อย่างอาคารหลงัน้ีก็เกดิจากการ

รวมตวัของอฐิ หนิ ปูน ทราย เหลก็และวตัถตุ่างๆ จงึเป็นรูปร่างอาคารน้ีขึ้นมาได ้ 

ฉนัใดร่างกายของเรา หรือธาตขุนัธน้ี์ก็เช่นกนั ธาตขุนัธน้ี์ก็มาจากธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ 

ในรูปอาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไป ในรูปนํา้ทีเ่ราดืม่เขา้ไป ในรูปของอากาศทีเ่ราหายใจ

เขา้หายใจออกอยู่น่ี น่ีคอืลกัษณะของธาตขุนัธ ์ โดยธรรมชาตขิองธาตขุนัธเ์ป็นสิง่ทีไ่มอ่ยู่

น่ิงกบัที ่มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา มกีารก่อตวัขึ้น มกีารต ัง้อยู่ แลว้ก็มกีารเสือ่ม 

มกีารสลายไปในทีสุ่ด ทกุๆคนทีเ่กดิมาจงึตอ้งผ่านการแก่ การเจ็บ และการตาย น่ีเป็น

ธรรมชาตขิองธาตขุนัธ ์ หรือของร่างกายอนัน้ี ไมว่า่ใครก็ตามทีเ่กดิมาในโลกน้ี ที่มี

ร่างกายอนัน้ี จะตอ้งเป็นอย่างน้ีทกุๆคน เพราะน่ีคอืธรรมชาตขิองธาตขุนัธ ์ ธรรมชาตน้ีิ

ไมม่ตีวัตน ร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวัตน ไมม่ตีวัตนอยู่ในร่างกายน้ี มแีต่ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ 

เท่านัน้ ทีอ่ยู่ในร่างกายน้ี เป็นสภาพทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเปลีย่นแปลงอยู่



116 
 

ตลอดเวลา และในทีสุ่ดก็จะมกีารแตกสลายแยกกลบัสู่ธาตเุดมิ ธาตทุีอ่ยู่ในร่างกายน้ีก็

จะไหลออกไป ไหลกลบัคนืสู่สภาพเดมิ กลบัคนืสู่นํา้ กลบัคนืสู่ลม กลบัคนืสู่ดนิ 

กลบัคนืสู่ไฟ จงึเป็นอนตัตา ไมม่ตีวัตน ปราศจากตวัตน จะเอาดนิ เอานํา้ เอาลม เอาไฟ

มาเป็นตวัเป็นตนไดอ้ย่างไร มนัเป็นไปไมไ่ด ้ 

เหมอืนกบัจะเอาของในกระแป๋งสงัฆทานน้ีมาเป็นตวัเป็นตนไดอ้ย่างไร มนัก็ทาํมาจากดนิ 

นํา้ ลม ไฟ เช่นกนั ต่างตรงทีว่า่สิง่ของทีอ่ยู่ในกระแป๋งสงัฆทานน้ีไมม่ใีจสงิสถติอยู่ 

ครอบครองอยู่ เลยไมส่ามารถเคลือ่นไหวไดด้ว้ยตวัของมนัเอง แต่ร่างกายของเราน้ีมใีจ

เขา้มาครอบครองอยู่ จงึเคลือ่นไหวได ้ แต่ใจน้ีก็ไมใ่ช่ตวัตนเช่นกนั ใจน้ีก็เป็นธาตอุย่าง

หน่ึง เรียกวา่ธาตรูุ ้ ร่างกายมธีาต ุ ๔ คอื ดนิ นํา้ ลม ไฟ มใีจทีเ่ป็นธาตรูุ ้ เป็นผูม้า

ครอบครองร่างกาย แลว้ก็ส ัง่ใหร่้างกายไปกระทาํการต่างๆ ถา้ร่างกายไมม่ใีจแลว้ 

ร่างกายก็กลายเป็นซากศพไป สมมตุวิา่พวกเราทกุคนทีน่ ัง่อยู่ในศาลาน้ี ไมม่ใีจเหลอือยู่

แลว้ เหลอืแต่ร่างกาย ร่างกายก็จะเป็นเพยีงแต่ซากศพ นัง่อยู่ตรงไหนก็จะนัง่อยู่ตรงนัน้ 

นอนอยู่ตรงไหนก็จะตอ้งนอนอยู่ตรงนัน้ ถา้ไมม่ใีครมายก มาขยบัมาเคลือ่นยา้ยไป มนั

ก็จะค่อยๆสลายไป กลบัคนืสู่ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ แต่ถา้ยงัมใีจอยู่ ใจก็ยงัพอประคบั 

ประคองดูแลรกัษาธาตขุนัธ ์ คอืร่างกายน้ีใหเ้ป็นไปต่อไปได ้ เท่าทีอ่ตัภาพหรือสภาพของ

ธาตขุนัธจ์ะอาํนวยใหเ้ป็นไปได ้ ชวีติของเราก็ยงัดาํเนินอยู่ได ้ เพราะร่างกายยงัมใีจคอย

ดูแลรกัษาอยู่  

แต่ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ ใจก็ไมส่ามารถทีจ่ะดูแลรกัษาร่างกายน้ีไปไดต้ลอด สกัวนัหน่ึง

กายกบัใจก็ตอ้งแยกทางเดนิกนั กายก็ตอ้งกลบัคนืสู่สภาพเดมิ คอืธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม 

ไฟ ใจก็ตอ้งไปต่อทีเ่รียกวา่ไปสู่สมัปรายภพ คอืไปสู่ภพหนา้ ชาตหินา้ ไปหาร่างกายอนั

ใหม ่หาธาตขุนัธอ์นัใหม ่จะไดธ้าตขุนัธท์ีด่ ีทีเ่ลว ทีห่ยาบ หรือละเอยีด ก็ขึ้นอยู่กบัคุณ

งามความด ี หรือความชัว่ บญุหรือกรรม ทีไ่ดส้ะสมกนัมาท ัง้ในอดตีและในปจัจบุนั ถา้

ไดส้ะสมบญุไวม้าก ก็จะไปสู่สคุต ิ สู่ภพชาตทิีด่ ี ไดร่้างกายทีด่ ี ถา้ไมไ่ดร่้างกายของ

มนุษยท์ีส่วยงาม ก็จะไดร่้างกายทพิย ์ เป็นร่างกายของเทพ ของพรหม หรือไดร่้างของ

พระอริยบคุคลทีเ่รียกวา่ธรรมกาย น่ีคอืการไปของใจทีม่บีญุกศุล เมือ่ตอ้งแยกทางจาก
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ร่างกายแลว้ก็ตอ้งไปต่อ ถา้ใจไดส้ะสมแต่บาปแต่กรรมไวม้าก เมือ่แยกกบัร่างกายน้ีแลว้ 

ก็ตอ้งไปสู่ทีต่ ํา่ทีเ่รียกวา่อบายภูมิ เป็นทีอ่ยู่ของเดรจัฉาน ของเปรต ของอสุรกาย ของ

สตัวน์รกท ัง้หลาย คอืใจน้ีแหละทีจ่ะเป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก เป็นเดรจัฉาน 

ตามสภาพทีเ่กดิขึ้นจากการกระทาํบาป ทาํใหใ้จเป็นใจทีส่กปรก มกีเิลส มอีาสวะ มี

กรรมทีท่าํใหคุ้ณภาพของใจน้ีเสือ่มไป  

ทน้ีีเราตอ้งมาทาํความเขา้ใจวา่ใจน้ีมอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง ใจน้ีเป็นธาตรูุ ้ โดยลาํพงัแลว้

ถา้ใจไมไ่ดไ้ปยุ่งเกี่ยวกบัอะไร ใจน่ิงอยู่เฉยๆ ใจก็จะมแีต่สกัแต่ว่ารูเ้ท่านัน้เอง เป็น

คุณลกัษณะของใจ แต่ใจก็มอีาการต่างๆอยู ่๔ อาการดว้ยกนัทีเ่รียกวา่นามขนัธ ์๔ คอืมี

เวทนา ความรูส้กึสุขทกุข ์ไมสุ่ขไมท่กุข ์สญัญา ความจาํไดห้มายรู ้สงัขาร ความคดิปรุง

แต่ง วิญญาณ การรบัรูรู้ป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ ทีม่าสมัผสักบัตา หู 

จมกู ลิ้น กาย ใจ แลว้ก็ปรากฏขึ้นมาใหใ้จไดรู้ว้า่ มรูีปปรากฏขึ้นมาแลว้ มเีสยีงปรากฏ

ขึ้นมาแลว้ มกีลิน่ปรากฏขึ้นมาแลว้ มรีสปรากฏขึ้นมาแลว้ มสีมัผสัต่างๆรอ้น หนาว แขง็ 

อ่อน ปรากฏขึ้นมาแลว้ มธีรรมารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นมาแลว้ก็ดบัไป มกีารเกดิดบัๆ

อย่างต่อเน่ือง เป็นอนิจจงั ไม่เทีย่ง เป็นอนัตตา ไมม่ตีวัตน บงัคบัไมไ่ดเ้สมอไป ถา้ไป

ยดึไปตดิก็จะเป็นทกุข ์นามขนัธท์ ัง้ ๔ จงึเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา  

ใจเป็นผูท้ีม่ปีฏกิริิยากบัสิง่เหลา่น้ี ถา้เป็นใจทีฉ่ลาดก็จะมปีฏกิริิยาทีเ่รียกวา่ปกต ิ คอืไม่

เกดิความโลภ เกดิความหลง เกดิความโกรธกบัสิง่ต่างๆทีม่าสมัผสั แต่ถา้เป็นใจทีม่แีต่

ความหลง มแีต่ความมดืบอด ความโงเ่ขลาเบาปญัญาก็จะเกดิอาการยนิด ี ยนิรา้ย เกดิ

ความรกั ความชงั ความหลง ความกลวัขึ้นกบัสิง่เหลา่น้ี ซึง่เป็นปกตขิองใจทีย่งัไมไ่ดร้บั

การอบรม ไดร้บัการส ัง่สอน จะมคีวามหลงวา่ใจเป็นตวัตน วา่ร่างกายเป็นตวัเรา ใจเป็น

ตวัเรา เป็นของๆเรา ถา้มอีะไรมาสมัผสักบัร่างกายทีท่าํใหเ้กดิความสุขขึ้นมา ใจก็จะเกิด

ความรกั เกดิความชอบขึ้นมา แต่ถา้มอีะไรมาสมัผสักบักายแลว้จะสรา้งความเสือ่มเสยี 

สรา้งความทกุข ์ สรา้งความเจ็บใหก้บัร่างกาย ก็จะเกดิความชงั เกดิความกลวั ท ัง้ๆทีส่ิง่

เหลา่นัน้ไมไ่ดม้าแตะตอ้งหรือมาทาํรา้ยใจเลยสกันิดเดยีว เพราะวา่ใจเป็นนามธรรม เป็น

สิง่ทีไ่มม่อีะไรจะสามารถเขา้ไปแตะตอ้ง เขา้ไปทาํลายได ้ 
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สิง่ทีจ่ะสรา้งปญัหาใหก้บัใจจงึไมใ่ช่เป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายนอก แต่เป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายในใจนัน่เอง 

คอืความมดืบอด ความโงเ่ขลาเบาปญัญาทีเ่ป็นธรรมชาตขิองปถุชุนคนธรรมดาสามญั

อย่างเราอย่างท่าน ยงัเป็นคนทีโ่งเ่ขลาเบาปญัญาอยู่ ยงัถูกความมดืบอด อวชิชา ความ

หลงครอบงาํใจอยู่ จงึยงัมคีวามรูส้กึวา่เรามตีวัตนอยู่ วา่ร่างกายน้ีเป็นตวัตน ความคดิ

ของเราวา่เราเป็นคนคดิ ความรูส้กึวา่เราเป็นคนรูส้กึ ความจาํวา่เราเป็นคนจาํ เวลารบัรู ้

รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ ก็เราเป็นผูร้บัรู ้ แต่แทจ้ริงแลว้ไมใ่ช่เรา เรา

เป็นเพยีงสิง่ทีเ่กดิขึ้นมาจากอวชิชา ความมดืบอดเท่านัน้เอง ถา้ไดเ้ขา้มาศึกษาฟงัธรรม

ของพระพทุธเจา้แลว้ พระพทุธเจา้จะทรงสอนใหเ้ราเขา้ใจวา่ ธาตขุนัธก์็ดหีรือใจก็ด ี เป็น

ธรรมชาต ิ เป็นสภาวธรรม เป็นธาต ุ ร่างกายก็เป็นธาต ุ ๔ ใจก็เป็นธาตรูุ ้ สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่

ตวัตน ไมม่ตีวัตนอยู่ในสิง่เหลา่น้ี สิง่เหลา่น้ีเขาทาํหนา้ทีข่องเขาไปตามเรื่องของเขา 

เหมอืนกบัพดัลมทีก่าํลงัหมนุอยู่น้ี ก็ไมม่ตีวัตนไปทาํใหพ้ดัลมน้ีหมนุ เป็นธรรมชาตทิี่

เป็นกระแสไฟฟ้าเขา้ไปทาํใหพ้ดัลมน้ีหมนุได ้ แต่ถา้เป็นคนทีโ่งเ่ขลาเบาปญัญาก็อาจจะ

คดิวา่มใีครสกัคนหน่ึงทาํใหห้มนุอยู่ ดงัเช่นทีม่คีวามคดิของคนบางคนทีค่ดิวา่โลกน้ีมคีน

สรา้งขึ้นมา มพีระเจา้สรา้งขึ้นมาอย่างน้ีเป็นตน้  

น่ีก็เกดิจากความโงเ่ขลาเบาปญัญาของคนนัน้เอง คดิไปเองวา่ตอ้งมใีครสรา้งขึ้นมา แต่

ถา้ไดศึ้กษาจริงๆแลว้ และปฏบิตัธิรรมแลว้ จะเหน็วา่ไมม่อีะไรทีเ่ป็นตวัตนเลยสกันิด

เดยีว คน้หาไปทีต่รงไหนก็ไมม่ตีวัตน เขา้ไปคน้หาในร่างกายกห็าตวัตนไมเ่จอ ก็มแีต่

อาการ ๓๒ ถามผมดูวา่เป็นตวัตนหรือเปลา่ ผมก็บอกวา่ไมใ่ช่ ขนเป็นตวัตนหรือเปลา่ 

ขนก็ไมใ่ช่ เลบ็ก็ไมใ่ช่ ฟนักไ็มใ่ช่ หนงัก็ไม่ใช่ กระดูกก็ไมใ่ช่ ปอด หวัใจ ตบั ไต ไส ้พงุ 

ก็ไมใ่ช่ตวัตนท ัง้นัน้ แลว้ตวัตนอยู่ตรงไหน ตวัตนอยู่ทีผู่รู้ห้รือผูค้ดิ ถา้พจิารณาเขา้ไป

เวลาทาํจติใหส้งบ เมือ่จติหยุดน่ิงแลว้ ไมม่คีวามคดิปรุงก็ไมม่ตีวัตนเหลอือยู่เลย มแีต่

สกัแต่วา่รูอ้ยู่เท่านัน้เอง แลว้จะไปหาตวัตนทีต่รงไหน เป็นสิง่ทีเ่ราโมเมกนัขึ้นมา กุกนั

ขึ้นมา แลว้ก็หลงตาม เชื่อกนัไปเท่านัน้เอง เพราะความมตีวัตนน้ีแหละจงึสรา้งปญัหาให ้

เกดิขึ้น เพราะเมือ่มตีวัตนแลว้ก็จะเกดิตวัตนทีร่กัตวักลวัตายขึ้นมา รกัความสุข กลวั

ความทกุขข์ึ้นมา ก็เลยทาํใหเ้กดิมคีวามอยาก อยากจะมแีต่ความสุข ไมอ่ยากจะมคีวาม

ทกุข ์ เมือ่เป็นเช่นนัน้ใจก็ตอ้งดิ้นรน เวลาประสบกบัสิง่ทีท่กุขย์ากลาํบากก็ตอ้งวิง่หนี 
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เวลาเหน็ความสุขก็พยายามทีจ่ะดงึเอาไว ้ เวลาพบกบัความสุขก็พยายามทีจ่ะเหน่ียวรัง้

ดงึไว ้ เวลาความสุขนัน้หมดไปก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เป็นผลดทีีเ่กดิจากความโงเ่ขลา

เบาปญัญาของใจนัน่เอง ทีไ่มม่ใีครส ัง่สอนใหท้าํความเขา้ใจวา่ ธรรมชาตธิาตแุทข้องใจ

นัน้เป็นอย่างไร แลว้ความสุขทีจ่ะเกดิขึ้นในใจนัน้เกดิขึ้นไดอ้ย่างไร ถา้ศึกษาพระธรรม

คาํสอนแลว้ พระพทุธเจา้ก็จะสอนใหท้าํความเขา้ใจวา่ ไมม่อีะไรเป็นความสุขทีแ่ทจ้ริงใน

โลกน้ี ไม่มอีะไรทีจ่ะเป็นความสุขไดน้อกเหนือจากความสุขทีม่อียู่ในใจของเรา คอืความ

สงบของใจนัน่แหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง  

จงึไมม่คีวามจาํเป็นทีเ่ราจะตอ้งไปขวนขวาย ไปหาสิง่ต่างๆภายนอกกายกบัใจของเรา 

เพราะวา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงทีส่มบูรณ์นัน้ มอียู่ในตวัของเราแลว้ ต่อใหไ้ปหาอะไรมาได ้

มากนอ้ยแค่ไหนก็ตามเถอะ เราก็ยงัจะไมพ่บความสุข ต่อใหไ้ดเ้ป็นมหาเศรษฐมีเีงนิทอง

เป็นหมืน่ลา้น เป็นแสนลา้น มตีาํแหน่งสูงๆ เป็นพระเจา้แผ่นดนิ เป็นประธานาธบิด ีเป็น

นายกรฐัมนตรี หรือเป็นอะไรก็ตามเถดิ เราก็ยงัจะไมม่คีวามสุข เพราะวา่ความสุขจะตอ้ง

เกดิจากความสงบ ความน่ิงของใจ แลว้ใจจะน่ิงไดก้็ต่อเมือ่ไดร้ะงบัดบักเิลส ตดัความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ตดัความอยากท ัง้หลายใหห้มดสิ้นไป ดูพระพทุธเจา้เป็น

ตวัอย่าง เป็นโอรสของพระเจา้แผ่นดนิ ยงัตอ้งตดั ตอ้งสละ แลว้ก็ออกบวชมาอยู่แบบ

ขอทาน เอาเท่าทีจ่าํเป็นเท่านัน้ คอืปจัจยั ๔ ซึง่เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี คอืตอ้งมี

ขา้วกนิ มบีา้นอยู่ มเีสื้อผา้ใส่ มยีารกัษาโรค แต่ความสุขทีแ่ทจ้รงิไมไ่ดอ้ยู่กบัสิง่อืน่ใด 

แมก้ระท ัง่ร่างกายน้ีก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะใหค้วามสุขกบัใจได ้ มอีย่างเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะให ้

ความสุขกบัใจน้ีไดก้็คอืความสงบใจนัน่เอง พระพทุธศาสนาจงึสอนใหพ้วกเราหนัมาดูที่

ใจเรา รกัษาใจเรา เพราะวา่ใจของเรานัน้มปีญัหา มเีชื้อโรคอยู่ในใจ เชื้อโรคน้ีก็คอืกิเลส

ตณัหานัน่ แหละ ถา้ไมเ่อายาเขา้ไปรกัษาเหมอืนกบัเวลาทีม่เีชื้อโรคในร่างกายของเรา 

โรคก็ไมห่าย เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยเราตอ้งไปหาหมอ ใหห้มอส ัง่ยามาใหเ้รารบัประทาน เมือ่

รบัประทานยาเขา้ไปแลว้ยาน้ีก็จะเขา้ไปทาํลายเชื้อโรคทีม่อียู่ในร่างกาย แลว้โรคนัน้ก็จะ

หายไป  
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ฉนัใดโรคของใจก็เช่นกนั โรคของใจก็คอืความทกุข ์ความฟุ้ งซ่าน ความไมส่บายอก ไม่

สบายใจ ความกงัวลใจทีเ่กดิจากกเิลสตณัหาท ัง้หลาย จะหมดไปได ้ จะสูญสิ้นไปไดก้็

ต่อเมือ่เราเอาธรรมโอสถของพระพทุธเจา้เขา้มารกัษาใจ ธรรมโอสถคอืการทาํบญุ ละ

บาป ชาํระโลภ โกรธ หลง ใหอ้อกไปจากใจ ดว้ยการนัง่สมาธิ ไหวพ้ระสวดมนต ์แลว้ก็

เจริญปญัญา เจริญวปิสัสนาใหเ้หน็ตามสภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมท ัง้หลายวา่ 

ไมม่ตีวัตน เป็นของไม่เทีย่ง ถา้ไปยดึไปตดิก็จะเป็นทกุข ์ ถา้ปลอ่ยวางก็จะไมท่กุข ์ ถา้

เหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างไมม่ตีวัตน ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะใหค้วามสุขทีแ่ทจ้รงิกบัเราแลว้ เราก็จะ

ปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้เราก็จะไมท่กุขก์บัอะไร ตอนน้ีเราทกุขก์บัอะไรอยู่ ถา้เรา

ปลอ่ยวางเราก็จะไมท่กุขก์บัสิง่นัน้ๆ ถา้เรายงัมคีวามทกุขอ์ยู่ก็ขอทาํความเขา้ใจวา่ เป็น

เพราะวา่เราไปยดึไปตดิกบัสิง่นัน้ๆ เรายงัอยากใหส้ิง่นัน้เป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างน้ีอยู่ แต่

ถา้เราไมส่นใจแลว้ สิง่นัน้ๆจะเป็นอย่างไรเราก็จะไมเ่ดอืดรอ้น ยกตวัอย่าง บา้นของคน

อืน่เราไมไ่ปยดึไปตดิใช่ไหม บา้นของคนอื่นขโมยจะขึ้นเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น ไฟจะไหมเ้ราก็

ไมเ่ดอืดรอ้น นํา้จะท่วมบา้นหลงันัน้เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะใจเราไมไ่ปยดึไปตดิกบับา้น

หลงันัน้ ฉนัใดบา้นของเราก็ควรจะเป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั เราก็ควรจะมองบา้นเรา

เหมอืนกบัวา่เป็นบา้นของคนอืน่ เราก็ไมไ่ปยดึไปตดิกบับา้นหลงันัน้ อะไรจะเกดิขึ้นกบั

บา้นหลงันัน้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาต ิ เป็นเรื่องของสิง่ทีม่นัจะตอ้งเกดิขึ้น อะไรจะเกดิมนั

ก็ตอ้งเกดิ  

น่ีคอืเรื่องของการทาํใจใหส้งบ ถา้เราไมม่ปีญัญาแลว้ ใจเราก็จะวุน่วายจะพยายามต่อสู ้

กบัธรรมชาตอิยู่เสมอ เวลารอ้นก็พยายามทาํใหม้นัเยน็ เวลาหนาวก็จะทาํใหม้นัอุ่น 

แทนทีเ่ราจะทาํใจใหม้นัเป็นปกตแิลว้รบักบัสภาพนัน้ๆ รอ้นก็ทนเอาหน่อย หนาวก็ทน

เอาหน่อยจะเป็นไรไป หนาวเรามผีา้ใส่ เราก็ใส่ไป รอ้นเราก็ถอดเสื้อผา้ออก ใส่เสื้อผา้

บางๆ เราไมต่อ้งไปดิ้นรนสรา้งเครื่องปรบัอากาศ สรา้งพดัลมมาใหม้นัวุน่วายไปเปลา่ๆ 

คนสมยัก่อนเขาไมม่พีดัลม เขาไมม่เีครื่องปรบัอากาศ เขาอยู่กนัไดอ้ย่างไร สมยั

พระพทุธเจา้ทา่นก็ไมม่สีิง่เหลา่น้ี ทาํไมท่านถงึมคีวามสุขมากกวา่พวกเรา ท่านมถีงึปรมงั

สขุงั ความสุขทีเ่ลศิทีสุ่ด บรมสุข ท่านมโีดยทีท่่านไมต่อ้งอาศยัสิง่เหลา่น้ี สมยัน้ีพวกเรา

มอีะไรกนัมากมายก่ายกอง แต่แทนทีเ่ราจะมคีวามสุขกนั เรากลบักลายเป็นผูท้ีต่อ้งไป
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ห่วง ไปกงัวลกบัสมบตัขิองเรา กลายเป็นคนพกิารไปท ัง้ๆทีเ่ราไมใ่ช่เป็นคนพกิาร 

เมือ่ก่อนน้ีเราอยู่ไดโ้ดยทีไ่มม่เีครื่องปรบัอากาศ ไมม่พีดัลม ไมม่ตูีเ้ยน็ ไมม่ไีฟฟ้า ไมม่ี

รถยนต ์แต่เดีย๋วน้ีเราอยู่กนัไมไ่ดแ้ลว้ วนัไหนถา้เกดิไฟดบัขึ้นมา ก็จะมแีต่คนบ่น มคีน

รอ้งกนัขึ้นมากนัเต็มไปหมดเลย กลายเป็นคนพกิารไป ท ัง้ๆทีเ่ราไมใ่ช่คนพกิาร ก็เพราะ

อะไร ก็เพราะความโงเ่ขลาเบาปญัญาของเรานัน่เอง ทีเ่ราไมเ่ขา้ใจถงึสภาพทีแ่ทจ้รงิของ

ความสุขวา่มนัอยู่ในใจ และเราสามารถสรา้งมนัขึ้นได ้ ความทกุขใ์จเราก็สามารถดบัมนั

ได ้แต่เราไมด่บัมนั เราไมแ่กท้ีต่น้เหตคุอืในใจเรา แต่กลบัไปแกท้ีป่ลายเหตคุอืภายนอก 

เวลาเรารอ้นเราก็ไปหาเครื่องปรบัอากาศมา เวลาเราอยากจะไปไหน เราก็ไปหารถยนตม์า 

ท ัง้ๆทีค่วามจรงิแลว้เราไมต่อ้งไปไหนเราก็อยู่ได ้ เราอยู่บา้นเฉยๆก็อยู่ได ้ สมยัก่อน

พระพทุธเจา้จะไปไหนท่านก็ใชเ้ทา้เดนิเอา ท่านก็ไปไดไ้มเ่หน็จะตอ้งมาทกุขก์บัเรื่องรถรา

เลย น่ีแหละคอืเรื่องของเรา คอืตวัเราน้ีแหละขาดปญัญา ขาดความรู ้ขาดธรรมะ จงึถูก

ความหลงหลอกใหอ้อกไปหาความสุขทีอ่ยู่ภายนอก แต่หามาไดเ้ท่าไร แทนทีส่ิง่เหลา่นัน้

จะนาํมาซึง่ความสุข แต่กลบันาํมาซึง่ความทกุขค์วามกงัวลใจ ความห่วง ความเสยีดาย 

ความอาลยัอาวรณ์ เมือ่จะตอ้งจากสิง่เหลา่นัน้ไป จงึขอใหเ้ราพยายามศึกษาพระธรรมคาํ

สอนใหด้ ี ใหจ้าํไวเ้ถดิวา่ไม่มอีะไรจะประเสริฐเท่ากบัใจทีส่งบ และไมม่อีะไรทีจ่ะทาํใจให ้

สงบได ้ นอกจากพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เทา่นัน้ จงึขอใหเ้ราพยายามเขา้หา

พระธรรมคาํสอน ดว้ยการศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ได ้ จากหนงัสอืของครูบาอาจารยก์็

ได ้ หรือเขา้หาครูบาอาจารยท์ีม่คีวามรูท้างดา้นธรรมะ ศึกษากบัท่านแลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ

แลว้เราจะประสบกบัความสุขทีแ่ทจ้ริงทีม่อียู่ในใจของเรานัน่แหละ การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๙๑ 

พรอยู่ที่ตวัเรา 
๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ 

การเป็นผูเ้จริญนัน้ไมไ่ดเ้กดิขึ้นจากการไปขอความเจริญจากผูอ้ืน่ แต่เกดิจากเราสรา้ง

มนัขึ้นมา เพราะความเจริญเป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํของเราเอง เกดิจากการกระทาํ

ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ถา้คดิด ีพูดด ีทาํดแีลว้ ผลทีจ่ะตามมาก็คอืผลดทีีจ่ะทาํ

ใหเ้ราเป็นผูเ้จริญนัน่เอง ดงันัน้เวลาเราไปหาพระแลว้ไปขอพรพระ คดิหรือวา่จะไดพ้ร

จากท่าน จะไดใ้นสิง่ทีเ่ราตอ้งการ เพราะสิง่ทีเ่ราตอ้งการนัน้เป็นผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการ

กระทาํของเราเอง ขอไปเท่าไร พระใหพ้รไปเท่าไร ก็สกัแต่วา่ให ้ สกัแต่วา่ขอกนัเท่า

นัน้เอง เพราะวา่ไมเ่ขา้ในหลกัของเหตแุละผล เหตคุอืการกระทาํ ดหีรือช ัว่ ผลคอืสิง่ที่

ตามมา ดงีามหรือเลวรา้ย ถงึจะตามมาได ้ เวลาเราไปขอพรพระ สิง่ทีพ่ระทา่นใหน้ัน้

ไมใ่ช่ใหพ้รเรา แต่ท่านจะสอนเรา ใหธ้รรมะ ใหแ้สงสวา่งกบัเรา ใหเ้รารูว้า่อะไรคอืเหตทุี่

จะนาํมาซึง่ความสุขความเจริญทีเ่ราปรารถนากนั มนัอยู่ในตวัของเราแลว้ อยู่ในกาํมอื

ของเรา เราทาํใหม้นัเกดิขึ้นมาก็ได ้ หรือทาํใหม้นัหายไปก็ได ้ ไมม่ใีครทาํลายสิง่ทีเ่รา

ตอ้งการได ้นอกจากตวัของเราเอง  

เพราะเกดิจากความไมเ่ขา้ใจ ความไมรู่ ้ ความหลง คดิวา่สิง่วเิศษต่างๆเป็นสิง่ทีใ่หก้นัได ้

เราจงึไปหาพระสงฆอ์งคเ์จา้เพือ่ขอพรบา้ง ขอใหท้่านประพรมนํา้มนตบ์า้ง หรือถา้ขึ้นบา้น

ใหมห่รือมรีถใหม ่ ก็ขอใหท้่านเอาแป้งไปเจมิทีร่ถบา้ง ทีบ่า้นบา้ง เผือ่บา้นเราจะไดไ้มพ่งั 

ไฟจะไดไ้มไ่หมบ้า้น รถจะไดไ้มไ่ปชนกบัเขาหรือพลกิควํา่ ซึง่เป็นความเขา้ใจผดิท ัง้นัน้ 

เพราะวา่เหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึ้นไดน้ ัน้ มนัเกดิจากการกระทาํของเรา ถา้เราประมาท ไม่

คอยดูแลบา้นเรา เปิดไฟทิ้งไว ้เปิดพดัลมทิ้งไว ้จดุธูป จดุเทยีนทิ้งไว ้โอกาสทีไ่ฟจะไหม ้

บา้นย่อมเกดิขึ้นได ้ หรือเราขบัรถดว้ยความคกึคะนอง ดว้ยความประมาท กนิเหลา้เมา

ยา โอกาสทีร่ถจะตอ้งไปชน ไปพลกิควํา่ย่อมเกดิขึ้นได ้ เพราะน่ีแหละคอืเหตทุีจ่ะนาํมา

ซึง่สิง่ทีเ่ราไมป่รารถนา คอืความประมาทขาดสตนิัน่เอง แต่ถา้เรามคีวามระมดัระวงั มี
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สตคิอยดูแลควบคุมใจเราอยู่เสมอ อบุตัเิหตยุ่อมเกดิขึ้นไดย้าก เพราะใจเป็นตวัสาํคญั

ทีสุ่ด จะพูดอะไร จะทาํอะไรได ้ตอ้งมใีจเป็นผูส้ ัง่การ ถา้ใจส ัง่ใหไ้ปทาํในสิง่ทีผ่ดิ ผลมนั

ก็จะผดิ ถา้ส ัง่ใหไ้ปทาํในสิง่ทีถู่ก ผลมนัก็จะถูก อย่างเราขบัรถมาถงึ ๔ แยก ถา้ส ัง่ให ้

เหยยีบเบรก รถก็จะหยุดใหเ้รา ถา้ส ัง่ใหเ้หยยีบคนัเร่ง รถก็จะพุ่งฝ่าไฟแดงไป ก็ตอ้งเกดิ

การชนกนัขึ้นมา ขึ้นอยู่ทีใ่จของเราเป็นสาํคญั  

พรทีแ่ทจ้รงิจงึไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หนนอกจากการดูแลใจเราเป็นหลกั เราตอ้งคอยดูแลใจเรา ถา้

ใจไมฉ่ลาดก็ตอ้งสอนใจ ใหรู้จ้กัเรื่องผดิถูกดชี ัว่ เรื่องบาป บญุ คุณ โทษ เรื่องทีค่วร ที่

ไมค่วร ถา้ไมรู่ก้็ตอ้งไปหาผูท้ีรู่อ้ย่างพระสงฆอ์งคเ์จา้ นัน่แหละคอืหนา้ทีข่องพระ พระ

ท่านมหีนา้ทีส่ ัง่สอนเรา บอกใหเ้รารูถ้งึเหตแุละผลทีจ่ะตามมา เหตกุ็คอืการกระทาํของ

เรา วา่ถา้เรากระทาํสิง่น้ีไปแลว้ ผลอะไรจะตามมา อย่างเมือ่สกัครู่น้ีเราก็ไดม้าสมาทาน

ศีล ๕ ศีล ๘ กนั พระก็ใหศี้ล ๕ ใหศี้ล ๘ แต่การใหศี้ลน้ีไมไ่ดห้มายความวา่ ท่านจะเอา

ศีลของท่านมาใหก้บัเรา แลว้เราก็มศีีลขึ้นมาทนัท ี น่ีไมใ่ช่การใหศี้ล การใหศี้ลคอืการ

สอน การบอกใหรู้ว้า่ศีลทีพ่งึปฏบิตันิ ัน้มอีะไรบา้ง เพราะวา่บางทา่นไมเ่คยเขา้วดั ไม่เคย

ไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอน ไมเ่คยไดย้นิ ก็อาจจะไมรู่ว้า่ศีลนัน้มอีะไรบา้ง จงึตอ้งใหพ้ระ

เป็นผูส้อนเป็นผูบ้อก ศีล ๕ ก็ม ี๑. ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ๒. ละเวน้จากการลกั

ทรพัย ์๓. ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ๔. ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ๕. ละ

เวน้จากการเสพสุรายาเมา เป็นการกระทาํทีด่ ี ถา้ละเวน้ไดก้็จะเป็นเหตทุีด่ ี ทาํใหผ้ลดี

ตามมา ดงัในทา้ยศีลทีท่่านแสดงไวว้า่ สเีลน สคุติง ยนัติ ไปสู่สุคตไิดด้ว้ยศีล สเีลน 

โภคสมัปทา ถงึพรอ้มโภคทรพัยไ์ดด้ว้ยศีล สเีลน นิพพตุิงยนัต ิดบัทกุขไ์ดด้ว้ยศีล ตสั

มา สลีงั วิโสธเย จงึควรรกัษาศีลใหบ้ริสุทธิ์  

น่ีคอืผลทีจ่ะตามมา พระท่านไมไ่ดบ้อกวา่ท่านจะมอบสิง่เหลา่น้ีใหก้บัเรา อย่างทีเ่วลาขอ

พรพระ ท่านบอกวา่ ขอใหม้คีวามสุขความเจริญ ขอใหม้อีายุม ัน่ขวญัยนื ม ัง่มศีรีสุข 

อย่างน้ีเป็นการขอไปเปลา่ๆ สกัแต่วา่ขอเท่านัน้เอง ผูร้บัก็ไดแ้ต่ลมปากไปเท่านัน้เอง 

เพราะพระไมส่ามารถทาํใหช้วีติของเราอยู่ยนืยาวนานได ้ ไมส่ามารถใหเ้รามคีวามสุข

ความเจริญได ้ เพยีงแต่สอนไดว้า่ ถา้อยากจะมอีายุยนืยาวนานก็ตอ้งดูแลรกัษาร่างกาย
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ใหด้ ีอย่าไปกนิในสิง่ทีม่นัเป็นโทษ เป็นพษิเป็นภยักบัร่างกาย เช่น อย่าไปเสพสุรายาเมา 

ยาเสพตดิ อย่าไปเอาควนัพษิเขา้ไปทาํรา้ยร่างกายของเรา ถา้ทาํอย่างน้ีไดสุ้ขภาพร่างกาย

ของเราก็จะสมบูรณ์แขง็แรง มอีายุยนืยาวนาน แต่ถา้มวัแต่กนิเหลา้เมายา ไมไ่ดห้ลบั

ไมไ่ดน้อน ไมไ่ดพ้กัผ่อนมแีต่เทีย่ว มแีต่เล่นอย่างเดยีว อายุก็จะส ัน้ อย่างน้ีเป็นตน้  

จงึขอใหเ้ราทาํความเขา้ใจวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างอยู่ในตวัของเราเอง เราเป็นผูส้รา้งมนัขึ้นมา 

เราตอ้งการความสุขความเจริญ เราก็สรา้งความสุขความเจริญนัน้ได ้ ดว้ยการประพฤติ

ตนในทางทีถู่กทีค่วร คอืพูดด ี คดิด ี ทาํด ี โดยเฉพาะอย่างยิง่คดิด ี เพราะวา่ความคดิน้ี

จะเป็นผูส้ ัง่การใหเ้ราไปกระทาํสิง่ต่างๆต่อไป ถา้เราคดิไมด่ ี เช่นเราคดิวา่วนัน้ีไปเทีย่ว 

ไปเลน่ ไปกนิเหลา้เมายา ไปเขา้บ่อน ไปเล่นการพนนัแลว้เราจะมคีวามสุข ความคดิแบบ

น้ีเป็นความคดิทีไ่มถู่ก เป็นความคดิทีไ่มเ่จริญ ไมส่รา้งสรรค ์ เพราะจะนาํไปสู่ความ

เสือ่มเสยี ถา้ไปกนิเหลา้เมายาเดีย๋วก็ตอ้งเกดิอาการมนึเมาขึ้นมา จะไมส่ามารถควบคุม

ความประพฤตขิองเราได ้ วาจาของเรา การกระทาํของเราก็จะไปในทศิทางทีไ่มส่วยไม่

งาม ไมด่ไีมช่อบ ทาํใหไ้ปเกดิเรื่องเกดิราวกบัผูอ้ืน่ แลว้ผลเสยีหายก็จะตามมา เริ่มตน้

จากความคดิทีไ่มด่ ี ความคดิทีไ่มด่เีกิดขึ้นเพราะวา่เราไมม่คีวามคดิทีด่ไีวต่้อตา้น มแีต่

ฝ่ายเสนอไมม่ฝ่ีายคา้น พอฝ่ายเสนอมาปับ๊ก็ตกลงกนัเลยทนัท ี ไมม่กีารคา้น ไมม่กีาร

ไตร่ตรองกนัก่อนวา่ สิง่ทีค่ดิ สิง่ทีจ่ะไปทาํน้ีดหีรือไมอ่ย่างไร ผลเสยีจงึตามมา เพราะ

ขาดการดูแลใจ ใจสามารถไปในทศิทางไหนก็ได ้ขึ้นอยู่กบัเหตทุีจ่ะทาํใหไ้ป ถา้มเีหตทุีท่าํ

ใหใ้จคดิไปในทางทีไ่มด่ ี ใจก็จะคดิไปในทางทีไ่มด่ ี ถา้มเีหตทุีจ่ะทาํใหใ้จคดิไปในทางทีด่ ี

ใจก็จะคดิไปในทางทีด่ ี เหตทุีจ่ะทาํใหค้ดิไปในทางทีไ่มด่คีอืกเิลสตณัหา ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ความอยากท ัง้หลาย เมือ่เกดิขึ้นในใจแลว้จะทาํใหใ้จไปกระทาํใน

สิง่ทีไ่มด่ ี 

เราไมต่อ้งไปมองผูอ้ืน่หรอก ขอใหม้องตวัเราเองก็พอ อย่างในขณะน้ีเรานัง่อยู่ทีน่ี่ใจเรามี

ความสงบ เรามคีวามสบาย เราก็สามารถนัง่อยู่ได ้ เพราะอะไร เพราะวา่ตอนน้ีกเิลส

ตณัหาไมท่าํงาน ความโลภไมเ่กดิขึ้น ความโกรธไมเ่กดิขึ้น ความหลงไมป่รากฏ ความ

อยากต่างๆไมม่ ี ก็เลยทาํใหเ้รานัง่อยู่สบายๆเฉยๆได ้ แต่ถา้เกดิใครมาพูดอะไร หรือมา
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ทาํอะไรทาํใหเ้กดิความไมพ่อใจขึ้นมา ความโกรธก็จะเกดิขึ้นมา และถา้เกดิความโกรธ

มากๆ ก็ไมส่ามารถทีจ่ะหา้มใจไมใ่หไ้ปพูด หรือไปทาํสิง่ใดสิง่หน่ึงได ้เมือ่ไดล้แุก่โทสะ ลุ

แก่โลภะ ลแุก่โมหะแลว้ ใจจะทนน่ิงอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ จะตอ้งออกไปทาํสิง่ใดสิง่หน่ึงเพือ่

ระบายความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดไป แต่เมือ่ทาํไปแลว้ผลเสยีมกัจะตามมา 

เพราะเมือ่เกดิความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากแลว้ จะนาํไปสู่การกระทาํที่

ผดิศีลผดิธรรม เป็นการเสือ่มเสยี ถา้ตอ้งการอะไรมากๆแลว้หามาดว้ยความสุจริตไมไ่ด ้

ก็ตอ้งไปลกั ไปขโมย ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ เมือ่กระทาํไปแลว้เกดิการขดัขนื ก็ตอ้งมี

การต่อสูก้นั ฆ่ากนัขึ้นมา โดยเกดิจากความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นตน้เหต ุ 

แต่ถา้เราเขา้หาธรรมะคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ ซึง่สอนใหเ้ราหม ัน่สรา้งความด ี ใหท้าํ

ความเขา้ใจวา่ ความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นมลูเหตขุองความชัว่ ตณัหาความ

อยากต่างๆ เป็นมลูเหตขุองความเลวรา้ย ถา้มแีลว้จะฉุดกระชากลากพาเราไปสู่การ

กระทาํความชัว่ท ัง้หลาย เราจงึควรทวนกระแสความโลภ ของความโกรธ ความหลง 

ตณัหาความอยากท ัง้หลาย ดว้ยการกระทาํในสิง่ทีด่ ีทาํบญุ ทาํทาน รกัษาศีล ภาวนา ทาํ

จติใจใหส้งบแลว้ก็เจริญวปิสัสนา ศึกษาดูสภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมท ัง้ปวงวา่

เป็นไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา การกระทาํเหลา่น้ีจะเป็นเครื่องชาํระความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ความอยากใหห้มดไปจากใจของเรา ถา้ไมม่กีารกระทาํเหลา่น้ีแลว้ 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากท ัง้หลายก็จะไมห่มดไปจากจติจากใจ จะ

อยู่ในใจของเรา คอยเป็นผูน้าํ เป็นผูส้ ัง่การใหเ้ราไปกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่ามท ัง้หลาย 

สรา้งความทกุขใ์หก้บัเราไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

ดงันัน้ถา้เราตอ้งการความเจริญทีแ่ทจ้ริง เราตอ้งดูใจเป็นหลกั เราตอ้งสอนใจเรา พฒันา

ใจเรา แกไ้ขปญัหาทีใ่จของเรา คอืพยายามทาํลายตน้เหตขุองความชัว่รา้ยท ัง้หลาย คอื

กเิลสตณัหาท ัง้หลายทีม่อียู่ในใจของเราดว้ยการมสีต ิ ถา้เรามสีตแิลว้เราจะคอยดูใจของ

เราอยู่เสมอวา่ ใจของเราขณะน้ีกาํลงัอยู่ทีไ่หน กาํลงัคดิอะไรอยู่ ถา้เราไมม่สีตแิลว้เราจะ

ไมรู่ว้า่ใจเรากาํลงัคดิอะไรอยู่ อยู่ทีไ่หน บางทตีวัเรานัง่อยู่ทีต่รงน้ี กาํลงัฟงัเทศนฟ์งัธรรม

อยู่ แต่อยู่แต่กาย ใจน่ีไปไหนแลว้ก็ไมรู่ ้ ลอยไป คดิไป ถงึเรื่องในอดตีบา้ง ถงึเรื่องใน
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อนาคตบา้ง โดยทีไ่มรู่ส้กึตวั เพราะวา่เราไมม่สีตกิารระลกึรู ้คอยเฝ้าดูใจเรานัน่เอง สตน้ีิ

ถา้เปรียบเทยีบก็เปรียบเหมอืนกบัยาม ส่วนกเิลสตณัหาก็เปรียบเหมอืนขโมย ถา้เรามี

ยามคอยเฝ้าบา้น ขโมยก็จะไมส่ามารถเขา้มาขโมยของในบา้นได ้ แต่ถา้ยามเผลอยาม

หลบัไป เดีย๋วขโมยก็ขึ้นบา้นได ้ อย่างน้ีเป็นตน้ จติของเราก็เช่นกนัถา้เราไมม่สีตคิอย

เฝ้าดูใจของเรา ดูจติของเราแลว้ พอเผลอปับ๊เดยีวความโลภก็ออกมาแลว้ เดีย๋วความ

โกรธก็ออกมาแลว้ เดีย๋วความหลงก็ออกมาแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความหลงน่ีมนั

ออกมาแบบทีเ่ราไมรู่ต้วั เพราะเราไมรู่ว้า่อะไรถูกอะไรผดินัน่เอง ความหลงน้ีเราจะแกไ้ด ้

ก็ต่อเมือ่เราเขา้ศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ใหรู้ว้า่อะไรคอืสิง่ทีด่ ีอะไรคอืสิง่

ทีไ่มด่ ี 

ถา้ไมไ่ดศึ้กษาแลว้เราจะหลง เราจะเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั จะเหน็สิง่ที่

ไมเ่ทีย่งวา่เป็นสิง่ทีเ่ทีย่ง เหน็สิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นสุข เหน็สิง่ทีไ่มใ่ช่ตวัตนวา่เป็นตวัตน จะ

เหน็ตรงกนัขา้มกบัความจรงิ เราจงึมแีต่ความทกุข ์ เพราะทกุวนัน้ีเราวิง่เขา้หากองทกุข ์

แทนทีเ่ราจะวิง่หนีออกจากกองทกุข ์เรากลบัวิง่เขา้หากองทกุข ์เหมอืนกบัคนตาบอดทีว่ ิง่

เขา้หากองไฟ แทนทีจ่ะหนีออกจากกองไฟ เรากลบัวิง่เขา้หากองไฟ อะไรคอืกองไฟของ

พวกเรา กองไฟของพวกเราก็คอื ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ ซึง่เป็นเหมอืนกองไฟ เป็น

เพราะเหตใุดจงึเป็นกองไฟ เพราะโดยธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ีเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นของที่

ไมส่ามารถทีจ่ะไปบงัคบัใหเ้ขาเป็นไปตามความตอ้งการของเราได ้ เป็นทกุขเ์มือ่เราไม่

สามารถทีจ่ะไปบงัคบัใหเ้ขาอยู่กบัเราได ้ เวลาเราไดม้าเราก็จะมคีวามดอีกดใีจ แต่พอ

เวลาเราสูญเสยีสิง่เหลา่น้ีไป เราก็เกดิความทกุข ์ ความไมส่บายใจ เกดิความเศรา้โศก

เสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไหข้ึ้นมา  

น่ีก็เป็นเพราะความหลงนัน่เอง เราไมเ่ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่ เช่น ลาภ 

ยศ สรรเสริญ กามสุข วา่เป็นของทีไ่มใ่ช่ของทีจ่ะอยู่กบัเราไปตลอด มาวนัน้ีเดีย๋วพรุ่งน้ี

อาจจะไปแลว้ก็ได ้ แลว้เมือ่เวลาไปถา้เราไมป่ลอ่ยไมว่าง เรายงัมคีวามยดึ มคีวามตดิ 

เรายงัมคีวามอยากใหส้ิง่นัน้อยู่กบัเราอยู่ เราก็จะมแีต่ความเศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่ม

รอ้งไห ้ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เช่นเวลาเราสูญเสยีคนทีเ่รารกัไปดว้ยเหตใุดเหตหุน่ึง 
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อาจจะเพราะวา่เราทะเลาะกนัแลว้เขาก็ทนอยู่กบัเราไมไ่ด ้เขาก็ตอ้งแยกทางไป หรือวา่เขา

ตายไปแลว้แต่วา่เรายงัรกัเขาอยู่ เรายงัคดิถงึเขาอยู่ ทกุครัง้เวลาเราคดิถงึเขา เราก็มแีต่

ความเศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้แต่จะทาํอย่างไรไดล้ะ่ สิง่เหลา่น้ีมนัเกดิขึ้นแลว้ แลว้

มนัก็ไมก่ลบัมา  

แต่ถา้เราเป็นคนฉลาด เราเคยไดย้นิไดฟ้งัธรรมของพระพทุธเจา้สอนเราอยู่วา่สิง่เหลา่น้ี

จะไมอ่ยู่กบัเราไปตลอดนะ เป็นเหมอืนกบัของทีเ่ขาใหเ้รายมืมาใชเ้ท่านัน้เอง เขาจะเอา

คนืไปเมือ่ไรเราก็ไมรู่ ้ ถา้เรารูว้า่ไมใ่ช่เป็นของๆเราแลว้ เราก็เตรียมตวัเตรียมใจไวไ้ด ้

เพราะเมือ่เขามาขอคนืไปเราก็คนืใหเ้ขาไป เรื่องก็จบ ไมม่ปีญัหาอะไร แต่ทีม่ปีญัหาก็

เพราะวา่เราไมค่ดิอย่างนัน้กนั เรากลบัคดิวา่ของทกุอย่างทีเ่รามอียู่เป็นของๆเรา และ

จะตอ้งอยู่กบัเราไปนานๆ อย่างนอ้ยทีสุ่ดถา้จะจากกนั เราตอ้งตายเสยีก่อนถงึจะจากสิง่

เหลา่น้ีไป แต่สิง่เหลา่น้ีไมแ่น่นอนหรอก บางทเีราก็อาจจะอยู่กบัเขาไปจนกระท ัง่เราตาย

ไปก็ได ้ แต่บางทกี็อาจจะจากไปก่อนทีเ่ราตายไปก็ได ้ ถา้เราไมเ่ตรียมเน้ือเตรียมตวั

เตรียมใจไว ้ ยอมรบัวา่สกัวนัหน่ึงเราจะตอ้งอยู่ปราศจากสิง่เหลา่น้ี ถา้เราเตรียมตวั

เตรียมใจไวไ้ดแ้ลว้ เวลาเหตกุารณ์เกดิขึ้นเราก็จะไมเ่ดอืดรอ้นใจ แต่ถา้เราไมเ่ตรียมตวั

เตรียมใจไว ้ เวลาเกดิขึ้นมาแลว้เราจะต ัง้หลกัไมอ่ยู่ เราจะทาํใจไมไ่ด ้ แลว้ความทกุขม์นั

จะโหมใส่เราแบบทีไ่มเ่คยปรากฏขึ้นมาก่อน ในขณะน้ีเราอยู่อย่างน้ี เรามคีวามสุข เรามี

ความสบายใจ แต่เราเคยคดิดูหรือเปลา่วา่ถา้พรุ่งน้ีเกดิเราตอ้งสูญเสยีสิง่หน่ึงสิง่ใดไป 

เราพรอ้มทีจ่ะรบัมนัไดห้รือเปลา่ เราตอ้งทดสอบตวัเราเอง ลองถามตวัเราเองดูซวิ่าใน

ขณะน้ีเรามอีะไรบา้งทีเ่ราชอบทีเ่รารกั แลว้จะอยู่กบัเราไปตลอดหรือเปลา่  

ถา้สมมตุวิา่เขาจะตอ้งจากเราไปขึ้นมาทนัททีนัใด เราจะทาํใจไดห้รือเปลา่ ถา้เราทาํใจ

ไมไ่ดก้็แสดงวา่เรายงัต ัง้อยู่ในความประมาท เราไมไ่ดเ้ตรียมตวัไวร้บักบัเหตกุารณ์ แต่

ถา้เราคอยหม ัน่สอนใจเรา เตอืนใจเราอยู่เสมอ แลว้ปลอ่ยวาง ไมย่ดึ ไมต่ดิ ไมห่วงัพึง่

สิง่เหลา่น้ี เราจะสามารถรบักบัเหตกุารณ์เหลา่น้ีได ้และผ่านไปไดโ้ดยไมม่คีวามหว ัน่ไหว 

ไมม่คีวามทกุขเ์ลย ปญัหาของเราส่วนใหญ่เกดิขึ้นมาก็เพราะวา่ ใจเราไมช่อบพึง่ตนเอง 

ไมช่อบเป็นทีพ่ึง่ของตนเอง แต่กลบัชอบพึง่สิง่ภายนอกใหม้าใหค้วามสุขกบัเรา เราพึง่
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เงนิเพือ่ทีจ่ะไดม้เีงนิไปหากามสุข ไปหารูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีเ่ป็นทีช่อบอก

ชอบใจของเรา แทนทีเ่ราจะตดัความยนิดใีนสิง่เหลา่น้ี เรากลบัส่งเสริมความอยาก 

ความชอบในสิง่เหลา่น้ีดว้ยการทาํตามความอยากของเรา เมือ่เราชอบแลว้ก็เกดิความตดิ

พนัขึ้นมา ตอ้งมอียู่เสมอ เราเคยกนิเคยใชอ้ะไร ก็ตอ้งมกีนิมใีชอ้ยู่เสมอท ัง้ๆทีส่ิง่น ัน้ๆก็

ไมม่คีวามจาํเป็นเลย เช่นสุรา ไมม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพีของเราเลย แต่ถา้ลองได ้

กนิเขา้ไปจนตดิแลว้ เราก็จะตอ้งไปหามากนิอยู่ตลอดเวลา ยาเสพตดิชนิดอื่นๆก็เช่นกนั 

ไมม่คีวามจาํเป็นกบัการดาํรงชพีของเรา ไมม่คีวามจาํเป็นกบัความสุขของเรา เพราะเรา

สามารถมคีวามสุขไดโ้ดยทีไ่มม่สีิง่เหลา่น้ี แต่เป็นเพราะความหลง ความไมเ่ขา้ใจ 

ความเหน็ผดิเป็นชอบ กลบัเหน็วา่สิง่เหลา่น้ีเป็นความสุข เราเลยทุ่มเทชวีติจติใจของเรา

แสวงหาแต่สิง่เหลา่น้ี หามาแลว้ก็เสพสิง่เหลา่น้ีไปเรื่อยๆ ในขณะทีเ่รามเีสพเราก็พอมี

ความสุข แต่พอเราไมม่เีสพ เราก็เกดิความหงดุหงดิ เกดิความทกุขข์ึ้นมา เกดิความหวิ

ขึ้นมา เราก็ตอ้งออกไปแสวงหาสิง่เหลา่น้ีอกี  

ถา้สามารถหามาไดด้ว้ยความสุจริตก็รอดตวัไป แต่ถา้ไมส่ามารถหามาไดด้ว้ยความ

สุจริต ก็ตอ้งหามาดว้ยความทจุริต ตอ้งไปทาํผดิศีลผดิธรรมขึ้นมา แลว้ผลเสยีผลรา้ยก็

จะตามมา ท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต ในปจัจบุนัก็จะมแีต่ความวุน่วายใจ มแีต่ความ

ทกุขใ์จ ถา้จบัไดก้ต็อ้งถูกเขานาํไปลงโทษ ขงัในคุกในตะราง เมือ่ตายไปกต็อ้งไปสู่ทคุต ิ

ไปสู่อบาย ไมไ่ดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี เพราะผูท้ีจ่ะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยไ์ดจ้ะตอ้ง

ไมล่ะเมดิศีล ตอ้งมศีีล ๕ สเีลน สคุติง ยนัติ ศีลเป็นเหตนุาํพาไปสู่สุคต ิ คอืภพของ

มนุษย ์ ของเทวดา ของเทพ ของพรหม ของพระอริยเจา้ท ัง้หลาย ท่านมศีีลเป็นเครื่อง

นาํพาไป ถา้ไมม่ศีีลแลว้ ภพทีจ่ะตามมากค็อืเดรจัฉาน เปรต อสุรกาย นรก น่ีเป็นสจั

ธรรมความจรงิ จะเชื่อหรือไมเ่ชื่อก็ตาม ก็จะตอ้งเกดิขึ้นอย่างนัน้ เพราะเป็นเหตแุละผล 

เหตกุ็คอืการกระทาํของเราทางกาย ทางวาจา และทางใจ ผลทีจ่ะตามมาก็คอืความสุข 

ความทกุข ์ ทีเ่กดิขึ้นในปจัจบุนัในใจของเรา ถา้เราทาํความด ี พูดด ี คดิดใีจเราก็จะมี

ความสุข มคีวามสบาย แต่ถา้เราไปคดิไมด่ ีพูดไมด่ ีทาํไมด่ ีใจเราก็จะรอ้นขึ้นมา ใจเรา

ก็จะทกุขข์ึ้นมา เมือ่ใจแยกออกจากร่างกายใจก็จะไปตามสภาพของใจ ถา้ใจเป็นสภาพที่
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ดกี็จะไปสู่ภพภูมทิีด่ ี ถา้ใจอยู่ในสภาพทีเ่ลวรา้ย มแีต่ความรุ่มรอ้น ก็ตอ้งไปสู่ภพทีไ่มด่ี

น ัน่เอง  

น่ีเป็นเรื่องทีไ่มม่ใีครสามารถปฏเิสธได ้จะเชื่อหรือไมเ่ชื่อก็ตาม จะนบัถอืศาสนาน้ีหรือไม่

นบัถอืศาสนาน้ีก็ตาม สิง่เหลา่น้ีเป็นหลกัสากลเป็นหลกัธรรมชาต ิถา้ตราบใดมใีจอยู่แลว้ 

เรื่องเหลา่น้ีจะตอ้งปรากฏขึ้นมากบัใจนัน้ๆ ไมว่า่ใจนัน้จะนบัถอืศาสนาใดก็ตาม จะเชื่อ

ไมเ่ชื่อก็ตาม มนัจะตอ้งเกดิขึ้น เพราะวา่มนัเป็นความจริงนัน่เอง เป็นความจริงทีไ่มม่ใีคร

สามารถลบลา้งได ้ เป็นความจริงทีผู่ฉ้ลาดจะพงึปฏบิตัติามเท่านัน้แหละ คอืพยายาม

สรา้งเหตทุีด่ ี และพยายามระงบัเหตทุีไ่มด่ ี และพยายามชาํระตน้เหตทุีท่าํใหก้ระทาํในสิง่

ทีไ่มด่ ี คดิในสิง่ทีไ่มด่ ี พูดในสิง่ทีไ่มด่ ี เท่านัน้เอง น่ีเป็นทางเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะทาํใหเ้รา

ดาํเนินชวีติของเราไปไดด้ว้ยความราบรื่นดงีาม ดว้ยความสุข ดว้ยความเจริญ คนอืน่ไม่

สามารถปฏบิตัใิหเ้ราได ้ คนอืน่คดิใหเ้ราไมไ่ด ้ พูดใหเ้ราไมไ่ด ้ ทาํใหเ้ราไมไ่ด ้ เราจะตอ้ง

เป็นผูท้ีค่ดิเอง พูดเอง และทาํเอง ถา้เราตอ้งการทีจ่ะคดิด ีพูดด ีทาํด ี เราก็ตอ้งมสีิง่ทีด่ี

คอยผลกัดนัใหเ้ราไปคดิด ี พูดด ี ทาํด ี สิง่ทีจ่ะผลกัดนัใหเ้ราไปคดิด ี พูดด ี ทาํด ี ก็คอื

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน่แหละ  

เราจงึควรเขา้หาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างสมํา่เสมอ อย่างนอ้ยทีสุ่ดอาทติย์

หน่ึง ควรจะไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้สกัครัง้หน่ึง เมือ่ไดย้นิไดฟ้งั

แลว้ก็ควรนาํเอาไปใคร่ครวญพจิารณาและปฏบิตัติาม เพราะวา่การฟงัเฉยๆอย่างเดยีว

ยงัไมพ่อเพยีง การฟงัก็เปรียบเหมอืนกบัการเขา้ไปในรา้นอาหาร แลว้นัง่ดูอาหารทีเ่ขา

นาํมาต ัง้ไวบ้นโตะ๊ โดยทีไ่มไ่ดร้บัประทานอาหารนัน้ เราก็จะไมรู่ว้า่อาหารนัน้มรีสชาติ

อย่างไร รบัประทานเขา้ไปแลว้จะทาํใหอ้ิม่หรือไมอ่ิม่อย่างไร เราจะไมรู่ ้ ฉนัใดพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ก็เช่นกนั อย่างวนัน้ีท่านไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้แลว้ แต่ไมเ่อาไปปฏบิตั ิยงัดาํเนินชวีติของท่านแบบเดมิๆอยู่ ชวีติของท่านก็

จะไมเ่ปลีย่นแปลงไป แต่ถา้นาํเอาคาํสอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เช่นวนัน้ีท่านได ้

สมาทานศีล ๕ ก็ขอใหเ้อาศีล ๕ น้ีไปรกัษา อย่ารกัษาแต่เฉพาะในขณะทีท่่านอยู่ในศาลา

น้ีเท่านัน้ ขอใหเ้อาไปรกัษา ยิง่มากยิง่ด ี เท่าทีท่่านจะสามารถจะทาํได ้ แลว้จะเหน็ผลที่
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เกดิจากการรกัษาศีล วา่ดไีมด่อีย่างไร เมือ่เหน็ผลแลว้ก็จะทาํใหเ้กดิมศีรทัธา ฉนัทะ 

วริิยะ มคีวามเชื่อม ัน่ทีจ่ะทาํความด ี ทีจ่ะละความชัว่ใหม้ากยิง่ขึ้นไปอกี แต่ถา้ไมไ่ด ้

ปฏบิตั ิ ไมไ่ดก้ระทาํแลว้ ก็จะไมรู่ว้า่สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ มคุีณ มี

ประโยชน ์หรือมโีทษอย่างไร  

การฟงัธรรมเฉยๆจงึไมเ่พยีงพอ เมือ่ฟงัแลว้ตอ้งนาํไปปฏบิตัดิว้ย แลว้สิง่ทีท่่านไดย้นิได ้

ฟงัมา ท่านก็จะสามารถพสูิจนไ์ดก้บัตวัของท่านเองวา่ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้

มคีวามถูกตอ้ง ผดิถูกอย่างไร แต่ถา้ไมเ่อาไปปฏบิตักิ็จะไมรู่ ้จงึขอใหท้่านทาํความเขา้ใจ

ใหถู้กตอ้งวา่ ความสุขความเจริญนัน้มอียู่ในตวัของท่านแลว้ มนัเกดิจากการกระทาํของ

ท่านทางกาย ทางวาจา และทางใจ การทีท่่านเขา้หาพระสงฆอ์งคเ์จา้นัน้ท่านไมไ่ดข้อ

ความสุขความเจริญจากท่าน แต่ท่านขอแสงสวา่งแห่งธรรม ขอพระธรรมคาํสอนต่างหาก 

เมือ่ไดพ้ระธรรมคาํสอนแลว้นาํเอาไปประพฤตปิฏบิตัติาม ความสุขความเจริญทีท่่าน

ปรารถนาย่อมเป็นของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๙๒ 

โง ่หรอื ฉลาด 
๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ 

ชวีติของพวกเราทกุๆคนเปรียบเหมอืนกบัการเดนิทาง เรามที ัง้พาหนะและคนขบั 

เหมอืนกบัเวลาทีเ่ราเดนิทางโดยรถยนต ์ เราตอ้งมที ัง้รถยนตแ์ละคนขบัถงึจะไปได ้ ชวีติ

ของเราก็เช่นกนั มที ัง้คนขบัและมพีาหนะทีจ่ะพาเราไปสู่จดุหมายปลายทางทีเ่ราตอ้งการ

ไป ส่วนทีเ่ป็นพาหนะก็คอืร่างกายของเรา ส่วนทีเ่ป็นคนขบัก็คอืใจของเรา ใจจะเป็นผูท้ี่

ขบัพาร่างกายเราไปกระทาํสิง่ต่างๆ ผูท้ีร่บัผลจากการกระทาํก็คอืใจ ใจเป็นผูส้ ัง่การให ้

กายไปกระทาํสิง่นัน้สิง่น้ี ใหไ้ปพูดอย่างนัน้อย่างน้ี เมือ่กระทาํไปแลว้ผลก็จะเกดิขึ้น

ภายในใจ เป็นความสุขบา้ง เป็นความทกุขบ์า้ง เป็นความดใีจบา้ง เป็นความเสยีใจบา้ง 

น่ีก็คอืเรื่องราวของชวีติของเรา ทน้ีีใจผูพ้ากายไปน้ีมที ัง้ความฉลาด และความโงเ่ขลาเบา

ปญัญาผสมกนัอยู ่ มากนอ้ยต่างกนัไปของแต่ละบคุคล บางคนไดส้ ัง่สมความฉลาดไว ้

มาก ก็จะมคีวามฉลาดเป็นผูพ้าไป บางคนไมไ่ดส้ ัง่สมความฉลาดไวม้าก ก็จะมคีวามโง่

เขลาเบาปญัญาพาไป ชวีติของเราจะดหีรอืจะช ัว่ก็ขึ้นอยู่กบัความโงเ่ขลาเบาปญัญาหรือ

ความฉลาดเป็นผูน้าํพาไป ถา้เรามผูีฉ้ลาดนาํพาไป ชวีติของเราก็จะไปไดด้ว้ยความ

ราบรื่น ดว้ยความสุข ดว้ยความเจริญ ถา้เรามคีวามโงเ่ขลาเบาปญัญาพาไป ชวีติของเรา

ก็จะมแีต่ความวุน่วาย มแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความเสือ่มเสยี เราจงึควรดูความโงเ่ขลาเบา

ปญัญาและความฉลาดทีม่อียู่ในตวัเรา พยายามประเมนิตวัเราเองวา่เรามคีวามฉลาด

มากพอหรือยงั หรือวา่ยงัมคีวามโงเ่ขลาเบาปญัญาอยู่  

พระพทุธองคท์รงแสดงหลกัของคนโงค่นฉลาดไวด้งัน้ี คนที่คิดว่าตนเองเป็นคนฉลาด 

คนนั้นท่านถอืว่าเป็นคนโง ่ คนที่รูว่้าตนยงัโงอ่ยู่ คนนั้นท่านว่าเป็นคนฉลาด เพราะยงั

มีโอกาสที่จะพฒันาตวัเองใหเ้ป็นคนฉลาดได ้ คนทีค่ดิวา่ตนเองฉลาดแลว้ ก็จะไมเ่หน็

ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งศึกษารํา่เรียนหาความรูเ้พิม่เตมิ แต่คนทีย่งัคดิวา่ตนเองยงัเป็นคน

ทีโ่งเ่ขลาเบาปญัญาอยู่ ถงึแมจ้ะฉลาดแต่กย็งัไมม่ากพอ ยงัไมค่รบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ คน
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นัน้พระพทุธองคท์รงตรสัวา่จะเป็นคนทีม่โีอกาสทีจ่ะเป็นคนฉลาดไดอ้ย่างแทจ้รงิ จงึ

ขอใหเ้ราประเมนิตวัเราเอง ถามตวัเราเองวา่เราฉลาดเต็มทีห่รือยงั หรือยงัมคีวามโงผ่สม

กบัความฉลาดอยู่ ถา้เราไมรู่จ้ะประเมนิอย่างไร ก็ขอใหถ้อืหลกัสุขกบัทกุขเ์ป็นตวั

ประเมนิ  

ถา้อยู่ในโลกน้ีไดท้กุวนัโดยทีไ่มม่คีวามทกุขใ์จเลย ถอืวา่เราฉลาดแลว้ คนทีจ่ะไมม่คีวาม

ทกุขใ์จไดเ้ลยนัน้ตอ้งเป็นคนอย่างพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกเท่านัน้ ถา้เรายงัมี

ความทกุขอ์ยู่ แสดงวา่เรายงัไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ หรือเป็นพระอรหนัต ์ ยงัตอ้ง

ขวนขวาย ยงัตอ้งหาความรูต่้อไป เพราะวา่คนฉลาดเท่านัน้แหละทีจ่ะสามารถดาํรงชวีติ

ของตนเองไดด้ว้ยความสุข ดว้ยความเจริญ ปราศจากความทกุขท์ ัง้หลาย ถา้ยงัไม่

สามารถทีจ่ะดาํรงตนอยู่ในสภาพนัน้ได ้ ยงัมคีวามทกุขอ์ยู่ ยงัมคีวามกงัวลอยู่ ยงัมี

ความไมส่บายใจอยู ่แสดงวา่เรายงัเป็นคนโงเ่ขลาเบาปญัญาอยู่ ยงัขาดปญัญาความรูอ้ยู่ 

ความรูท้ีพู่ดถงึน้ีหมายถงึความรูท้างศาสนาทีเ่รียกวา่ ธรรมะ แสงสว่างแหง่ธรรม เรา

ไมไ่ดพู้ดถงึความรูท้างโลกเช่นความรูจ้ากวชิาการต่างๆ รูจ้กัวชิาการทาํกบัขา้วกบัปลา

อาหาร หรือการประกอบสิง่ของต่างๆ ทีเ่รียนกนัในทางโลก วชิาเหลา่น้ีเราไมถ่อืวา่เป็น

ปญัญา เราถอืวา่เป็นวชิาชพี เป็นความรูท้ี่สามารถนาํไปใชท้าํมาหากนิได ้ แต่วชิาความรู ้

เหลา่น้ีไมส่ามารถมากาํจดัความทกุขท์ีม่อียู่ภายในใจของเราได ้ วิชาที่จะกาํจดัความทกุข์

ภายในใจของเราได ้ตอ้งเป็นพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เท่านั้น  

ถา้ตอ้งการทีจ่ะกาํจดัความทกุขท์ีม่อียู่ภายในใจของเรา ตอ้งการทีจ่ะอยู่ดว้ยความสุข 

ดว้ยความสงบ เราตอ้งเขา้หาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพราะพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้จะส ัง่สอนใจทีม่คีวามโงเ่ขลาเบาปญัญา มคีวามมดืบอด มคีวามเหน็ผดิ 

มคีวามหลง ใหเ้หน็ถูกตอ้งตามความเป็นจริง โดยหลกัใหญ่ๆแลว้ ความเหน็ผดิของใจก็

อยู่ทีค่วามเหน็วา่ การทีจ่ะมคีวามสุขไดเ้ราตอ้งออกไปแสวงหาสิง่ของภายนอก คอืตอ้ง

หา ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ แลว้จงึจะมคีวามสุข พระพทุธเจา้ก่อนทีพ่ระพทุธองคจ์ะ

ทรงตรสัรู ้พระพทุธองคก์็เป็นโอรสของพระเจา้แผ่นดนิ พระองคก์็ทรงอยู่ทา่มกลาง ลาภ 

ยศ สรรเสริญ กามสุขท ัง้หลาย แต่ในพระทยัของพระพทุธองคก์ลบัหามคีวามสุขอย่าง
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แทจ้รงิไม ่ยงัมคีวามวติก ยงัมคีวามกงัวล เพราะพระพทุธองคท์รงเหน็สภาพของโลกวา่

เป็นโลกทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ถงึแมว้า่จะเป็นโอรสของพระมหากษตัริยใ์นวนัน้ีก็ตาม แต่

ในวนัขา้งหนา้เหตกุารณ์อาจจะเปลีย่นแปลงไปได ้ อาจจะเกดิสงคราม อาจจะมผูีท้ีม่ ี

อาํนาจมากกวา่ มาบกุรุก มาครอบครองแผ่นดนิของพระองคก์็เป็นได ้ แลว้พระองคใ์น

ฐานะทีเ่คยเป็นลูกของกษตัริยก์็จะไมไ่ดเ้ป็นลูกของกษตัริยอ์กีต่อไป อย่างน้ีเป็นตน้  

ทรงเหน็วา่โลกทีเ่ราอยู่น้ีเป็นโลกทีไ่มเ่ทีย่ง แมก้ระท ัง่ร่างกายของเราก็เป็นของไมเ่ทีย่ง 

เกดิขึ้นมาแลว้ก็ตอ้งม ีการแก่ การเจ็บ การตาย ไปในทีสุ่ด เมือ่ร่างกายเขา้สู่วยัชราแลว้ 

ความสุขทีเ่คยไดจ้าก ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็จะเป็นไปไดย้าก เพราะสงัขาร

ร่างกายไมอ่าํนวยนัน่เอง และในทีสุ่ดร่างกายก็ตอ้งแตกสลายไป ลาภ ยศ สรรเสริญ 

กามสุขทีม่อียู่ในชาตน้ีิ ในภพน้ี ก็จะหมดไป น่ีคอืความจริงของชวีติของเรา ของร่างกาย

ของเรา ทีค่นฉลาดอย่างพระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ เมือ่ทรงรูท้รงเหน็อย่างน้ีแลว้ ก็ทาํให ้

พระพทุธองคท์รงมคีวามปรารถนาทีอ่ยากจะแกป้ญัหาน้ี จงึทรงพยายามเสาะแสวงหาดู

ทางทีจ่ะนาํไปสู่การหลดุพน้จากกองทกุขแ์หง่การเกดิ แก่ เจ็บ ตาย ในทีสุ่ดก็ไปเหน็พวก

นกับวช ก็เลยถามมหาดเลก็วา่พวกนกับวชน้ีเขาทาํอะไรกนั จงึไดท้รงทราบวา่พวก

นกับวชน้ี เขาแสวงหาความหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จากการทีจ่ะตอ้ง

ตกอยู่ในสภาพของความไมเ่ทีย่งซึง่เป็นเหตทุีท่าํใหเ้กดิความทกุขใ์นใจของเรา พวกเรา

ทกุคนทีอ่ยู่ในโลกน้ี ทีอ่ยู่ในศาลาน้ี ถงึแมจ้ะมลีาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข มากนอ้ย

ขนาดไหนก็ตาม ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขเหลา่น้ีก็ไมส่ามารถทีจ่ะไปลบลา้งไปทาํลาย

ความทกุขใ์จ ความไมส่บายใจ ความกงัวลใจ ทีม่อียู่ภายในใจของเราได ้ เพราะวา่ความ

ทกุขใ์จก็ด ี ความไมส่บายใจก็ด ี ความกงัวลใจก็ด ี เกดิจากความหลงของใจ ใจขาด

ปญัญา ขาดความรูท้ีแ่ทจ้ริงเกี่ยวกบัสิง่ทีใ่จมาเกี่ยวขอ้งดว้ย และธรรมชาตขิองใจวา่เป็น

อย่างไร เป็นสิง่ทีค่นฉลาดเท่านัน้ทีจ่ะสามารถเขา้ถงึสจัธรรมความจริงของสิง่ทีอ่ยู่ภาย

นอกใจ และธรรมชาตขิองใจวา่เป็นอย่างไร  

น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้ หลงัจากทีไ่ดท้รงออกบวชและปฏบิตัธิรรมอยู่ ๖ ปี

ดว้ยกนั ในคนืวนัเพญ็เดอืน ๖ พระพทุธองคท์รงตรสัรูธ้รรมขึ้นมา เขา้ถงึสจัธรรมอนัน้ี 
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เขา้ถงึสจัธรรมความจรงิของธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆท ัง้หลายทีใ่จเขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ย คอื

ทรงเหน็วา่สภาวธรรมท ัง้หลายทีใ่จเขา้มาเกี่ยวขอ้ง เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข 

ร่างกายและอารมณ์ต่างๆภายในใจ เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นของทีป่ราศจากตวัตน เป็น

ธรรมชาต ิเป็นเหมอืนกบั ดนิ นํา้ ลม ไฟ เป็นการผสมกนัของ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ทาํใหเ้กดิ

สิง่ต่างๆขึ้นมา เป็นสตัว ์เป็นบคุคล เป็นทรพัยส์มบตัเิงนิทอง ขา้วของต่างๆ อยู่กนัไดส้กั

ระยะหน่ึง ก็ตอ้งแตกสลาย แยกออกไปหมด ใครก็ตามทีห่วงัความสุขกบัสิง่เหลา่น้ีก็จะ

พบกบัความทกุขอ์ยู่เสมอ เพราะเป็นของทีไ่มอ่ยู่ไปตลอด ทกุสิง่ทกุอย่างเมือ่เอามา

รวมกนัใหม่ๆ  ก็เป็นของใหม ่ แลว้สกัระยะหน่ึงของเหลา่น้ีก็จะค่อยๆ กลายสภาพไป 

กลายเป็นของเก่า ในทีสุ่ดก็ตอ้งชาํรุดทรุดโทรมและแตกสลายหมดไป  

ผูท้ีต่อ้งการความสุข ไมต่อ้งการความทกุข ์ จะตอ้งไมย่ดึตดิกบัสิง่เหลา่น้ี จะตอ้งไม่

แสวงหาสิง่เหลา่น้ีมาใหค้วามสุขกบัเรา ตอ้งตดัสิง่เหลา่น้ีออกไป พระพทุธองคท์รงเขา้ถงึ

สจัธรรมส่วนทีส่อง คอืความสุขทีแ่ทจ้ริงวา่ มอียู่ในใจของเราแลว้ ใจน่ีแหละทีม่คีวามสุข

พรอ้มอยู่แลว้ เพยีงแต่วา่ใจตอ้งหยุดหาความสุขจากภายนอกเท่านัน้เอง ใจตอ้งหยุดหา 

ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข อย่าไปมคีวามผูกพนั อย่าไปอยากม ีอยากเป็น อย่าไปหา

ความสุขกบัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่ความสุขแต่เป็นความ

ทกุข ์ โดยธรรมชาตขิองเขาเป็นของไมเ่ทีย่ง และเป็นสิง่ทีเ่ราไมส่ามารถไปบงัคบัใหเ้ขา

เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีได ้ 

ขอใหเ้ขา้ใจไวเ้ถดิวา่ใจของเรามคีวามสุขพรอ้มอยู่แลว้ ถา้เปรียบใจเป็นบา้นของเรา เรา

ไมต่อ้งออกไปนอกบา้น ภายในบา้นของเรามขีองทกุอย่างพรอ้มบริบูรณ์แลว้ เราไมต่อ้ง

ออกไปแสวงหาสิง่ของภายนอก อยู่ทีบ่า้นก็มเีหลอืเฟือ เหลอืกนิ เหลอืใช ้น่ีคอืธรรมชาติ

ของใจ แต่ความสุขของใจจะปรากฏขึ้นมาได ้ ใจจะตอ้งสงบ ใจจะตอ้งน่ิง เมือ่ใจน่ิงแลว้

สนัตสุิขก็จะปรากฏขึ้นมา ความสุขอนัน้ีแหละทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ไมม่สุีขอนั

ใดในโลกน้ีจะเหนือความสุขทีเ่กดิจากความสงบของใจ นัตถ ิสนัติ ปะรงั สขุงั สุขอืน่ใด

ทีเ่หนือความสงบของใจน้ีไมม่ ี น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง และเป็นความสุขทีเ่ราไม่

ตอ้งไปดิ้นรนหา เพยีงเอาชนะใจของเราใหไ้ดเ้ท่านัน้เอง ใจของเราในขณะน้ีไม่สามารถ
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อยู่น่ิงเฉยได ้ เพราะอาํนาจของโมหะความหลง อวชิชาความไมรู่น่ี้แหละ ทีค่อยผลกัดนั

ใหเ้กดิตณัหาความอยาก เกดิกเิลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงขึ้นมา แลว้ก็พาเรา

ไปแสวงหาสิง่ต่างๆจากภายนอก ถา้หามาไดเ้ราก็ดใีจ ถา้หาไมไ่ดเ้ราก็เสยีใจ  

ถา้ยงัมคีวามหวิ ยงัมคีวามกระหาย ยงัมคีวามอยากอยู่ ก็ยงัตอ้งหาต่อไป เมือ่หาไดม้า

แลว้ก็มคีวามพอใจอยู่เพยีงระยะหน่ึง หลงัจากนัน้ก็อยากจะไดส้ิง่ใหม่ๆ ขึ้นมาอกี ลอง

สงัเกตชวีติราชการของเราดู ตอนตน้เราเป็นเพยีงนกัเรียนนายเรือ อยู่โรงเรียนเราก็ยงัไม่

มยีศ พอเรียนจบจากโรงเรียนมาแลว้ เราก็ไดเ้ป็นวา่ทีน่ายเรือ หลงัจากนัน้ก็ทาํงานไป

เรื่อยๆ ก็ไดเ้ลือ่นยศไปเรื่อยๆ ตอนทีไ่ดเ้ลือ่นข ัน้ก็มคีวามดอีกดใีจ แต่ในขณะเดยีวกนัก็

อยากจะเลือ่นขึ้นไปอกี ความอยากก็จะพาเราไปเรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด จนกระท ัง่ไดเ้ป็น

แมท่พัของกองทพัเลยก็ตาม มนัก็ยงัไมพ่อ มวีลอียู่คาํหน่ึงทีว่า่ เหนือฟ้ายงัมีฟ้า ถงึแม ้

ไดข้ึ้นไปถงึบนฟ้าแลว้ ก็ยงัมคีนทีอ่ยู่เหนือเราอกี ก็เลยทาํใหเ้ราไมพ่อสกัท ี ถงึแมจ้ะไป

ถงึจดุสูงสุด เป็นพระเจา้แผ่นดนิ หรอืเป็นประธานาธิบด ี ก็มาอยู่สภาพเดยีวกบั

พระพทุธเจา้อกี เพราะการเป็นพระเจา้แผน่ดนิก็ไมไ่ดเ้ป็นของทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมแ่น่

วา่จะเป็นไปไดต้ลอด สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งหมดสภาพจากความเป็นพระเจา้แผ่นดนิ จะก่อน

ตายก็ด ี หรือตอนทีต่ายก็ด ี น่ีแหละเป็นวถิทีางของความอยาก ของความโลภ มนัจะพา

ไปไมม่ทีีส่ิ้นสุด ไดม้าเท่าไรก็จะไมรู่จ้กัคาํวา่ พอ ไมรู่จ้กัคาํวา่ อิม่ ถา้ยงัไมม่คีวามอิม่ ไม่

มคีวามพอ ก็ยงัจะไมม่คีวามสุข  

ในทางตรงกนัขา้ม ทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงชี้บอก คอืทางทีเ่ราควรจะไปกนั เพราะทางน้ีจะ

พาเราไปถงึจดุอิม่ จดุพอได ้ เราจะตอ้งต่อสูก้บัความอยากทีม่อียู่ในใจเรา คอื 

กามตณัหา ความอยากในกาม ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น วิภวตณัหา ความ

อยากไมม่อียากไมเ่ป็น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีท่าํใหใ้จเราหมนุ ทาํใหใ้จเรา

ไมห่ยุดน่ิง เมือ่ใจเราไมห่ยุดน่ิงแลว้ ต่อใหม้ทีรพัยส์มบตัเิงนิทองกองเท่ากบัศาลาน้ีก็

ตาม ใหไ้ดเ้ป็นประธานาธิบด ี เป็นพระเจา้แผ่นดนิ มคีนสรรเสริญเยนิยอ ตอ้งการจะดู 

จะฟงั จะลิ้มรส จะสมัผสักบัอะไรท ัง้สิ้น กส็ามารถหามาไดห้มดก็ตามเถดิ ก็ยงัไมท่าํให ้

ใจเรามคีวามสุข เพราะใจไมน่ิ่งนัน้เอง ปญัหาของพวกเราจงึไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารขาดของ
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ภายนอก เราทกุคนมขีองภายนอกเกนิความจาํเป็นอยู่แลว้ เพราะความจาํเป็นมเีพยีงไว ้

ดูแลรกัษาร่างกายของเราใหอ้ยู่ไปไดว้นัๆหน่ึงเท่านัน้เอง คอืมปีจัจยั ๔ อาหาร ทีอ่ยู่

อาศยั เครื่องนุ่งห่ม และยารกัษาโรค ร่างกายก็อยู่ไดอ้ย่างสบาย ไมม่ปีญัหาอะไร ก็มี

ความสุขไดแ้ลว้ ถา้สามารถทาํใจของเราใหห้ยุดน่ิงได ้ใหใ้จหยุดคดิหยุดปรุงได ้ไมใ่หไ้ป

เหน็วา่สิง่ต่างๆภายนอกเป็นสิง่ทีว่เิศษ เหน็คนอืน่เขามอีะไรก็อย่าไปอยากมตีามเขา 

เพราะสิง่เหลา่นัน้เป็นของหลอก ของปลอม ของเลน่ไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง ไดม้ามาก

นอ้ยเท่าไรก็มแีต่ความไมพ่อนัน่แหละ ไดม้าแลว้ก็อยากจะไดข้องใหม่ๆ เพิม่ขึ้นอยู่เรื่อยๆ 

ดงันัน้การผลติสนิคา้ใหม่ๆ ออกมาจงึเป็นสิง่ทีท่าํกนัอย่างต่อเน่ือง เพราะเมือ่มสีนิคา้ผลติ

ออกมาใหม่ๆ ก็จะมคีนทีจ่ะไปซื้อสนิคา้เหลา่น้ีมา เพราะถูกอกถูกใจของกเิลส ของตณัหา

นัน่เอง แต่ไมไ่ดช่้วยสรา้งความสุขใหก้บัใจเราเลย ทาํใหใ้จเราตอ้งดิ้นรนขวนขวายไปไม่

รูจ้กัหยุด ไมม่ทีีส่ิ้นสุด และถา้ไมร่ะมดัระวงัการขวนขวายของเราน้ี ก็อาจจะพาเราไปใน

ทศิทางทีไ่มถู่ก ออกนอกลูน่อกทาง ไมอ่ยู่ในทาํนองคลองธรรม  

ถา้แสวงหาตามความอยากดว้ยความสุจริตอย่างนอ้ยก็ยงัไมม่ผีลเสยีตามมาทางใจ คอื

ไมท่าํใหส้ภาพใจของเราเสือ่มลงจากความเป็นมนุษยใ์หก้ลายเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต 

เป็นอสุรกาย หรือเป็นสตัวน์รกไป แต่ถา้มคีวามอยากมากๆแลว้ ไม่สามารถแสวงหาสิง่

ต่างๆทีเ่ราตอ้งการดว้ยความสุจริตได ้ แต่ไปแสวงหาดว้ยความทจุริตแลว้ มนัก็จะฉุด

กระชากลากคุณภาพใจของเราใหต้ํา่ลงไปดว้ย ใหเ้รากลายจากความเป็นมนุษยไ์ปเป็น

เดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย หรือเป็นสตัวน์รก น่ีแหละคอืโทษของการไมต่่อสูก้บั

ความอยาก ไมต่่อสูก้บัความโลภ ความโกรธ ความหลง ถา้เราต่อสูก้บัสิง่เหลา่น้ีแลว้ สิง่

เหลา่น้ีจะไมส่ามารถฉุดลากพาเราไปสู่อบายได ้ และสิง่ทีจ่ะช่วยใหเ้รามกีาํลงัต่อสูก้บัสิง่ที่

ไมด่ที ัง้หลายน้ีได ้ต่อสูก้บักเิลสตณัหาน้ีได ้ก็คอืพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

เราจงึตอ้งเขา้หาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ศึกษาวา่อะไรเป็นเหตทุีจ่ะพาเราไปสู่

สภาพทีด่ ี พาเราไปสู่ความสุข ความเจริญ อะไรเป็นเหตทุีจ่ะพาเราไปสู่สภาพทีไ่มด่ ี

ความเสือ่ม ความทกุข ์ พระพทุธองคท์รงสรุปคาํสอนของพระพทุธองคไ์ว ้ ๓ ขอ้ใหญ่ๆ 

ดว้ยกนั คือ ๑.ใหล้ะการกระทาํบาปท ัง้ปวงเสยี เพราะการกระทาํบาปน้ีจะเป็นตวัฉุดลาก
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ใหเ้ราไปสู่ทีต่ ํา่ ๒. ใหท้าํกศุลท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม คอืทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม 

เพราะความดน่ีีแหละจะเป็นเครื่องฉุดลากเราไปสู่ทีด่ ีทีง่าม ทีสุ่ข ทีเ่จริญ ๓. ใหช้าํระใจ

เราใหผ้่องแพว้ คอืใหช้าํระกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจของเราใหห้มดไป เพราะวา่ตน้เหตขุอง

การกระทาํบาปนัน้เกดิจากกเิลสตณัหาน้ีเอง ถา้ทาํลายกเิลสตณัหาทีม่อียู่ภายในใจให ้

หมดสิ้นไปแลว้ ใจก็จะสงบโดยธรรมชาต ิเพราะไมม่อีะไรมาคอยกระตุน้ มาคอยฉุด มา

คอยลาก ใหใ้จหมนุ ใหใ้จทาํงาน เมือ่ใจไมห่มนุ ใจไมต่อ้งทาํงานแลว้ ใจก็จะสงบ ใจจะ

น่ิง นัน่แหละคอืความสุขของเรา  

ดูพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเป็นตวัอย่าง หลงัจากทีท่่านไดส้ละทรพัย์

สมบตัต่ิางๆ ทีท่่านเคยมอียู่ในชวีติของฆราวาส แลว้ ท่านก็ออกมาบาํเพญ็ปฏบิตัธิรรม 

พยายามสรา้งแต่ความด ี ชาํระบาป ชาํระจติใจ ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง 

กเิลสตณัหาท ัง้หลาย ใหห้มดไปจากจติจากใจ จนกระท ัง่จติของท่านนัน้สะอาดบริสุทธิ์

ขึ้นมา หลงัจากนัน้ท่านก็ไมไ่ดไ้ปแสวงหาอะไรอกีต่อไป ท่านก็ดาํรงสมณเพศอยู่อย่างนัน้

ไปจนกระท ัง่ถงึวนัสุดทา้ยของชวีติของท่าน และในระหวา่งทีท่่านยงัมชีวีติอยู่ ท่านกใ็ช ้

ชวีติของท่านบาํเพญ็ประโยชน ์ คอืส ัง่สอนผูอ้ืน่ดว้ยธรรมะ สอนใหค้นรูจ้กัความสุขที่

แทจ้รงิวา่อยู่ทีไ่หน และวธิีทีจ่ะเขา้ถงึความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้ทาํไดอ้ย่างไร ท่านจงึเป็น

สรณะของพวกเรา เป็นพธุธงั ธมัมงั สงัฆงั สรณัง คจัฉามิ เป็นสรณะทีแ่ทจ้ริงของพวก

เรา ท่านเป็นผูท้ีม่ดีวงตาทีส่วา่งแลว้ เป็นคนทีต่าด ีส่วนพวกเรายงัเป็นเหมอืนคนตาบอด

อยู่ เราจงึตอ้งพึง่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นสรณะ เป็นผูน้าํทางใหก้บัพวกเรา ถา้

พวกเราปรารถนาความสุขความเจริญ ปรารถนาความทีไ่มม่คีวามทกุขอ์ยู่ในใจของเรา

แลว้ ขอใหเ้รานอ้มเอาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เขา้มาเป็นทีพ่ึง่ของเรา คาํวา่ทีพ่ึง่ก็

หมายถงึใหท้่านเป็นผูส้อนเรา เป็นผูน้าํทางเรา ใหเ้ราเอาตวัอย่างของทา่นทีท่่านดาํเนินมา

เป็นแบบฉบบัทีจ่ะพาเราไปสู่ทศิทางทีด่ ี ถา้เราทาํไดแ้ลว้ ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้รงิจะ

เป็นของเราอย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๙๓ 

สงัขาร 
๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๔๔ 

ในวาระสุดทา้ย ก่อนทีพ่ระพทุธเจา้จะทรงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ไดท้รงประทานพระ

ปจัฉิมโอวาท คาํส ัง่สอนครัง้สุดทา้ย เพือ่เป็นการเตอืนสตใิหก้บัพทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย

วา่ สงัขารท ัง้หลายเป็นของไม่เที่ยง จงยงัประโยชน์สว่นตนและสว่นท่าน ใหถ้งึพรอ้ม

ดว้ยความไม่ประมาทเถดิ เป็นคาํส ัง่สอนครัง้สุดทา้ยซึง่มสีาระสาํคญัอยู่ทีค่าํวา่ สงัขาร 

และคาํวา่ ไม่ประมาท สงัขารมอียู่ ๒ ชนิด คอื สงัขารร่างกาย และ สงัขารความคิดปรุง

แต่ง สงัขารท ัง้ ๒ เป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ทรงสอนใหท้าํความเขา้ใจอยู่เสมอ ไม่ให ้

หลง ไมใ่หล้มื ไม่ใหเ้ผลอสต ิใหรู้อ้ยู่เสมอวา่สงัขารท ัง้ ๒ ชนิดน้ีเป็นของไมเ่ทีย่ง สงัขาร

ร่างกายน้ีไมอ่ยู่ไปตลอด เกดิแลว้ตอ้งตายเป็นธรรมดา น่ีคอืสภาพของร่างกายของทกุๆ

คนทีเ่กดิมาในโลกน้ี ถา้ไมค่อยตกัเตอืนสอนตวัเราเกี่ยวกบัความไมเ่ทีย่งของสงัขาร

ร่างกาย วา่เกดิมาแลว้จะตอ้งตาย จะทาํใหเ้รามคีวามหลงอยู่กบัชวีติ หลงอยู่กบัการกนิ

อยู่ กบัการกระทาํอะไรต่างๆไปวนัๆหน่ึง โดยไมค่าํนึงถงึวา่สกัวนัหน่ึงสิง่ต่างๆทีเ่รา

กระทาํกนั ทีเ่รามอียู่กนั จะตอ้งหมดไป คอืใหรู้ว้า่ชวีติของเรามขีอบมเีขต สกัวนัหน่ึงเรา

จะตอ้งทิ้งทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่แลว้เดนิทางต่อไป  

จงึไมค่วรทีจ่ะหลงกบัสิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี คอืสมบตัขิา้วของเงนิทอง ลาภ ยศ 

สรรเสริญ กามสุข สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่สมบตัทิีแ่ทจ้ริงของเรา เมือ่เราตายไปแลว้ เราไม่

สามารถนาํเอาสิง่เหลา่น้ีตดิตวัไปได ้ เหมอืนคนบา้หอบฟาง หอบฟางไปจะมปีระโยชน์

อะไร ฉนัใด ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็เปรียบเหมอืนกบัฟาง เมือ่เราตายไปแลว้ สิง่

เหลา่น้ีจะไมม่คีวามหมายอะไรกบัดวงวญิญาณทีจ่ะตอ้งไปเกดิอกีต่อไป สิง่ทีเ่ป็นทรพัย์

สมบตัทิีแ่ทจ้ริงของเราทีเ่ราสามารถนาํเอาตดิตวัไปได ้คอืบาป และบญุต่างหาก บญุเป็น

สิง่ทีเ่อื้ออาํนวยส่งเราไปสู่ทีด่ขีา้งหนา้ ส่วนบาปเป็นเหตทุีส่่งเราไปสู่ทีต่ ํา่ ทีเ่ลว ทีเ่สือ่ม น่ี

ต่างหากคอืสมบตัทิีแ่ทจ้ริงของเรา เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหย้งัประโยชนส่์วนตน
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และส่วนท่านใหถ้งึพรอ้มดว้ยความไมป่ระมาท คอื ไม่ใหไ้ปหลงกบัทรพัยส์มบตัเิงนิทอง

ขา้วของ ซึง่เปรียบเหมอืนกบัฟาง ถา้ไปหลงสะสมสิง่เหลา่น้ี ก็เปรียบเหมอืนคนบา้หอบ

ฟาง ไมม่ปีระโยชนอ์ะไร ฟางเอาไปทาํไม ทาํไมไมเ่อาสมบตัทิีแ่ทจ้ริงไปกบัเรา เรายงัตอ้ง

เดนิทางไปอกีไกล ภพชาตน้ีิเปรียบเหมอืนกบัทีห่ยุดพกั ทีส่ะสมเสบยีง เพือ่ทีจ่ะได ้

เดนิทางต่อไปจนกวา่จะถงึจดุหมายปลายทาง คอืการสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

การพน้ทกุข ์การทีไ่มต่อ้งกลบัมาเกดิอกี คอืพระนิพพาน ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลายไดไ้ปถงึ นัน่แหละเป็นทีอ่นัประเสริฐ เป็นทีป่ลอดจากทกุขภ์ยัอนัตราย

ท ัง้หลายท ัง้ปวง เป็นบรมสุขทีเ่รียกวา่ปรมงัสขุงั นัน่แหละคอืจดุหมายปลายทางทีท่กุๆ

คนแสวงหากนั ปรารถนากนั  

แต่เพราะความหลงเรากลบัไปเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็สิง่ทีเ่ป็นทกุข ์

วา่เป็นสุข เราก็เลยมวักอดอยู่กบัความทกุข ์ทาํใหท้กุขอ์ยู่รํา่ไป เหมอืนกบัเหน็งูเป็นปลา

ไหล งูมพีษิ แต่ปลาไหลไมม่พีษิ แต่เรากลบัไปเหน็งูพษิเช่นงูเห่าเป็นปลาไหล เราก็ไปจบั

ไปลูบไปกอดมนั ก็เลยโดนมนักดัอยู่เรื่อยๆ อย่างชวีติของพวกเราก็มคีวามทกุขด์ว้ยกนั

ทกุคน ไมม่ใีครสามารถปฏเิสธวา่ตนเองไมม่คีวามทกุขไ์ด ้ คอืความทกุขท์างดา้นจติใจที่

เกดิจากความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ทีท่าํใหเ้กดิความห่วง ความอาลยัอาวรณ์ ความเสยีดาย 

เพราะความหลง ความเหน็ผดิเป็นชอบนัน่เอง เราไปรกัไปชอบกบัสิง่ทีเ่ป็นของไมเ่ทีย่ง 

กบัสิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นของทีเ่ราสามารถควบคุมใหเ้ป็นไปตามความปรารถนาของเราได ้ เราจงึ

ประสบกบัความผดิหวงัอยู่เสมอ ประสบกบัความเศรา้โศกเสยีใจอยู่เสมอ เพราะตอ้ง

ประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา ตอ้งพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัทีช่อบอยู่เสมอ  

เพราะน่ีคอืธรรมชาตขิองโลกน้ี โลกน้ีเป็นอย่างน้ี ไมว่า่จะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข 

บคุคล สตัว ์วตัถสุมบตัต่ิางๆ ทกุสิง่ทกุอย่างหมนุไปตามสภาพของเขา เขามาแลว้สกัวนั

หน่ึงเขาก็ตอ้งจากเราไป ถา้เขาไมจ่ากเราไปก่อน เราก็ตอ้งจากเขาไปก่อน น่ีคอืธรรมชาติ

ของทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีทีเ่ราเขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ย เราจงึไมเ่คยพบกบัความสุขที่

แทจ้รงิ ชวีติของเราจงึเป็นชวีติทีม่แีต่ความสุขกบัความทกุขส์ลบักนัไป ลุม่ๆดอนๆ และ

จะเป็นอย่างน้ีอยู่เรื่อยไป ถา้ตราบใดเรายงัยุ่งอยู่กบัการสะสมลาภ ยศ สรรเสริญ และ
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กามสุขเหลา่น้ีอยู ่ ถา้ไม่ศึกษาทาํความเขา้ใจวา่ สิง่เหลา่น้ีเป็นกงจกัรไมใ่ช่เป็นดอกบวั 

เป็นความทกุขไ์มใ่ช่เป็นความสุข เพราะเป็นอนิจจงั เป็นอนตัตา เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็น

ของปราศจากตวัตน เป็นเราหรือเป็นของๆเรา ถา้ทาํความเขา้ใจไดแ้ลว้ เราจะปลอ่ยวาง

ได ้ พระพทุธองคจ์งึสอนใหพ้วกเราจงพยายามปฏบิตัธิรรม เพือ่ทีจ่ะไดเ้กดิปญัญาขึ้นมา 

ใหมี้ดวงตาเหน็ธรรม ใหเ้หน็สภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมท ัง้หลายวา่เป็น อนิจจงั 

ทกุขงั อนัตตา เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ปราศจากตวัตน และการจะเหน็ธรรมน้ีได ้

จะตอ้งอาศยัการปฏบิตัธิรรม เช่นการเจริญสมาธิและปญัญา การปฏบิตัธิรรมจะเป็นเหตุ

ทาํใหเ้กดิดวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา น่ีแหละคอืประโยชนส่์วนตนทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนให ้

เรากระทาํกนั แทนทีจ่ะมวัเสยีเวลากบัการสะสมลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ซึง่ไมใ่ช่

ทรพัยท์ีแ่ทจ้ริงของเรา ใหม้พีอเพยีงกบัการดูรกัษาชวีติอตัภาพ ใหอ้ยู่ไปไดว้นัๆหน่ึงก็

พอแลว้ เพือ่จะไดเ้อาชวีติอตัภาพร่างกายน้ีมาทาํภารกจิทีแ่ทจ้ริง คอืการปฏบิตัธิรรม 

เพือ่ทาํใหเ้รามดีวงตาเหน็ธรรม  

เพราะเมือ่มดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ เราก็จะสามารถตดัสมทุยัคอืตน้เหตขุองความทกุข ์

ท ัง้หลายได ้คอืตณัหาท ัง้ ๓ ไดแ้ก่ กามตณัหา ภวตณัหา และวิภวตณัหา ความอยาก

ในกาม ความอยากมอียากเป็น ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น น่ีคอืสิง่ทีส่รา้งความทกุข ์

ใหก้บัเรา เมือ่เรามดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ เราจะเหน็วา่ ความอยากเหลา่น้ีไมม่ปีระโยชน์

อะไรกบัเรา อยากอะไร ไดม้าเท่าไร ก็ไมเ่กดิความอิม่ เกดิความพอ แต่ในทางตรงกนั

ขา้ม การไมอ่ยากน่ีต่างหากทีจ่ะทาํใหเ้กดิความอิม่ เกดิความพอ เกดิความสุขขึ้นมาได ้

เพราะโดยธรรมชาตขิองใจแลว้ ไมต่อ้งมอีะไรกม็คีวามสุขได ้ ใจเปรียบเหมอืนตุ่มนํา้ทีม่ ี

นํา้เต็มตุ่มแลว้ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งตกันํา้เทเขา้ไปในตุ่มอกี เพราะเทเขา้ไปเท่าไรก็จะลน้

ออกมา ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ฉนัใด ความอยากก็ไมเ่กดิประโยชนก์บัใจของเราเลย

แมแ้ต่นอ้ย แต่กลบัเป็นโทษเสยีอกี เพราะเมือ่เกดิความอยากแลว้ก็ทาํใหใ้จไมม่คีวาม

สงบ เมือ่ไมม่คีวามสงบ ความอิม่ ความพอก็หายไป เลยทาํใหเ้กดิความรูส้กึวา่ไม่พอ 

ตอ้งอยากอยู่เรื่อยๆ  
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เราอยากกนัมานานแค่ไหน เราไมส่ามารถคาํนวณนบัได ้ เพราะภพชาตทิีเ่ราผ่านมามี

มากมายก่ายกองเสยีจนนบัไมถ่ว้น พระพทุธองคท์รงแสดงเปรียบไวว้า่ นํา้ตาทีเ่ราหล ัง่

ในแต่ละภพแต่ละชาต ิ ทีเ่กดิจากความทกุข ์ เกดิจากความเศรา้โศกเสยีใจนัน้ เมือ่มา

รวมกนัแลว้ มมีากยิง่กวา่นํา้ในมหาสมทุรเสยีอกี คดิดูก็แลว้กนัวา่จะตอ้งมภีพชาตมิาก

นอ้ยเท่าไร จงึจะสามารถหล ัง่นํา้ตาใหม้มีากกวา่นํา้ในมหาสมทุร นัน่แหละคอืจาํนวนภพ

ชาตขิองเรา ทีเ่ราเวยีนวา่ยตายเกดิผ่านมาดว้ยอาํนาจของตณัหาท ัง้ ๓ น้ี ทาํใหเ้ราตอ้งวิง่

ไปหาสิง่ต่างๆอยู่เสมอ และตราบใดเรายงัไมต่ดั ไมร่ะงบั ไมด่บัตณัหาท ัง้ ๓ น้ี มนัก็จะ

ฉุดลากเราไปสู่การเกดิ แก่ เจ็บ ตาย สู่ภพชาตต่ิางๆไปอกีไมม่ทีีส่ิ้นสุด เพราะขาด

ปญัญาหรือดวงตาแห่งธรรมนัน่เอง ไมเ่ขา้ใจถงึธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของใจวา่ ใจเป็นใจที่

สมบูรณ์แลว้ มคีรบบริบูรณ์แลว้ทกุอย่าง แต่ใจถูกกเิลส ตณัหา อวชิชา โมหะความหลง 

หลอกใหใ้จออกไปหาสิง่ต่างๆภายนอก โดยสรา้งความรูส้กึวา่ยงัขาดตกบกพร่อง จงึตอ้ง

วิง่ออกไปหากามตณัหา ความอยากในกามสุข ภวตณัหาความอยากมอียากเป็น 

วิภวตณัหาความกลวั กลวัอะไร ก็กลวัความแก่ กลวัความเจ็บ กลวัความตาย กลวัการ

พลดัพรากจากสมบตัขิา้วของเงนิทอง สิง่ต่างๆทีก่เิลสหลอกใหอ้อกไปหามา ใหไ้ปหลงไป

ยดึไปตดิ ท ัง้ๆทีเ่วลามาเกดิในโลกน้ีก็ไมไ่ดเ้อาอะไรตดิตวัมาเลย มาแต่ตวัเปลา่ๆ และ

เมือ่ตายไปก็ไมไ่ดเ้อาอะไรตดิตวัไปเลย  

ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ ก็มแีต่ความยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ กลวัจะหมดไป กลวัคนอืน่จะแย่งไป 

กลวัคนอืน่จะขโมยไป ก็เลยมแีต่ความทกุขค์วามวุน่วายใจ กบัการดูแลรกัษาทรพัย์

สมบตัขิา้วของต่างๆทีห่ามาไดจ้ากอาํนาจของความหลง จากอาํนาจของกเิลสตณัหา ที่

สรา้งความทกุขใ์หก้บัเรามาตลอด และจะเป็นอย่างน้ีอยู่เรื่อยไปไมม่ทีีส่ิ้นสุด กี่ภพกี่ชาต ิ

วนไปเวยีนมากี่คร ัง้ ก็จะเป็นอย่างน้ี เป็นแบบคนบา้หอบฟาง ไปยดึไปตดิกบัฟางทีเ่ป็น

ของไมม่คุีณค่า แทนทีจ่ะมาหาสมบตั ิ หาประโยชนท์ีแ่ทจ้ริงของเรา นัน่ก็คอืการปฏบิตัิ

ธรรมเพือ่ชาํระกเิลสตณัหา โมหะอวชิชาทีเ่ป็นเหตทุาํใหเ้ราตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ ตอ้ง

หลงอยู่กบัสิง่เหลา่น้ีมา ไมรู่จ้กัหยุดจกัหยอ่น น่ีคอืปญัหาของพวกเรา พระพทุธเจา้จงึ

ทรงเตอืนใหรู้ว้า่การเกดิมาเป็นมนุษยเ์ป็นสิ่งทีป่ระเสริฐอย่างยิง่ เพราะภพภูมขิองมนุษย์

เท่านัน้ ทีจ่ะสามารถปฏบิตัติน พฒันาตนใหไ้ปถงึจดุทีสู่งสุดไดอ้ย่างทีพ่ระพทุธเจา้และ
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พระอรหนัตสาวกไดพ้ฒันา ไดป้ฏบิตักินั ไมม่ภีพชาตไิหนทีจ่ะสามารถทาํใหเ้กดิ

พระพทุธเจา้ พระอรหนัตข์ึ้นมาได ้นอกจากภพชาตขิองมนุษยเ์ท่านัน้  

จงึเป็นบญุวาสนาของเราทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์เพราะการทีจ่ะไดม้าเกดิเป็นมนุษยน้ี์ไม่ใช่

เป็นของงา่ย ตอ้งสะสมบญุบารมมีาอย่างมากมายก่ายกองเลยทเีดยีว ถงึจะไดม้าเกดิ

เป็นมนุษย ์ เมือ่เกดิมาเป็นมนุษยแ์ลว้ทาํไมจงึปลอ่ยใหค้วามเป็นมนุษยห์มดไปโดยเปลา่

ประโยชน ์ ทาํไมไมเ่อาชวีติมนุษยน้ี์มาสรา้งอริยทรพัย ์ สรา้งสมบตัทิีแ่ทจ้ริงใหก้บัตวัเรา 

ดว้ยการศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ และปฏบิตัติามในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ส ัง่สอน น่ีแหละคอืงานของเรา ถา้เราฉลาด เราจะรูว้า่หนา้ทีข่องเราไมใ่ช่มาสรา้งตวัเองให ้

รํา่รวย สรา้งตวัเองใหเ้ป็นคนทีม่ตีาํแหน่งสูงๆ เป็นรฐัมนตรี เป็นนายกฯ เป็น

ประธานาธิบด ี เป็นพระเจา้แผ่นดนิ น่ีไมใ่ช่หนา้ทีข่องเรา ไมใ่ช่งานของเรา หนา้ทีข่องเรา

คอืกาํจดั กเิลสตณัหา โมหะอวชิชาต่างหาก เพราะถา้สามารถกาํจดัสิง่เหลา่น้ีใหห้มด

ออกไปจากใจไดแ้ลว้ ใจก็จะหมดปญัหา ใจจะเป็นอสิระ วิมตุติ หลดุพน้ คอืหลดุพน้

จากกองทกุขท์ ัง้ปวง หลดุพน้จากกเิลสตณัหา หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ผูท้ีไ่ม่

เกดิเท่านัน้ถงึจะไมม่คีวามทกุข ์ น่ีคอืความจริง ถา้ตราบใดยงัมกีารเกดิอยู ่ตราบนัน้ก็ยงั

ตอ้งมกีารแก่ การเจ็บ การตาย การพลดัพรากจากของรกัของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวง 

การประสบกบัสิง่ทีไ่มช่อบไมป่รารถนากนั น่ีคอืสภาพของทกุโลก ทกุภพ ทกุชาต ิ 

ถา้พวกเราปรารถนาความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง ตอ้งการพน้จากความทกุขแ์ลว้ เราตอ้ง

นอ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เขา้มาศึกษาและปฏบิตัติาม ถา้ยงัไมรู่เ้ราก็

ตอ้งเขา้วดับ่อยๆ พระพทุธเจา้สอนใหเ้ราเขา้วดัอย่างนอ้ยอาทติยล์ะครัง้หน่ึง อาทติย์

หน่ึงจะมวีนัพระหน่ึงครัง้ ไมใ่ช่ปีหน่ึงจะเขา้วดัสกัครัง้หน่ึง มาอยู่วดั ๓ วนั ๗ วนั ถา้

อย่างน้ีแลว้หาความสุขความเจริญไมไ่ด ้ มนันอ้ยไป อย่างนอ้ยตอ้งเขา้วดัทกุๆ อาทติย ์

มาฟงัเทศนฟ์งัธรรมใหรู้ว้า่หนา้ทีข่องเราคอือะไร ใหรู้ว้า่อะไรคอืสิง่ทีถู่ก อะไรคอืสิง่ทีผ่ดิ 

อะไรเป็นกงจกัร อะไรเป็นดอกบวั ถา้ไมเ่ขา้วดัแลว้เราจะไมรู่เ้รื่องเหลา่น้ี เพราะคนทีอ่ยู่

นอกวดัก็เป็นเหมอืนกบัพวกเรา คอืเป็นพวกหูหนวกตาบอดดว้ยกนัท ัง้นัน้ ไมรู่จ้กัเรื่อง
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นรก เรื่องสวรรค ์ เรื่องบาป บญุ คุณ โทษ เรื่องกรรม เรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ น่ีเป็น

ความจริง  

พระพทุธเจา้จงึตอ้งสอนใหช้าวพทุธเขา้วดัอยู่เสมอ เพือ่จะไดย้นิไดฟ้งัธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ จะไดม้ปีญัญาแยกแยะวา่การกระทาํของเราเป็นไปใน

ทศิทางไหน สรา้งประโยชนใ์หก้บัเราหรือสรา้งโทษใหก้บัเรา ส่วนใหญ่คนทีไ่มเ่ขา้วดั เรา

จะเหน็ไดว้า่เขาไมไ่ดส้รา้งประโยชนใ์หก้บัตวัเขา มแีต่จะสรา้งโทษใหก้บัตวัเขา คนทีไ่ม่

ชอบเขา้วดัมกัจะชอบกนิเหลา้เมายา ชอบเลน่การพนนั ชอบเทีย่วตอนกลางคนื ชอบ

ความเกยีจครา้น ชอบลกัเลก็ขโมยนอ้ย ชอบฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ชอบประพฤตผิดิประเวณี 

ชอบพูดโกหก พูดปดมดเทจ็ ซึง่เป็นลกัษณะของพวกหูหนวกตาบอด ไมรู่ว้า่การกระทาํ

เหลา่น้ีเป็นโทษ ไม่เป็นประโยชน ์ ไมเ่ป็นคุณ ทาํไปแลว้มแีต่จะนาํไปสู่ความหายนะ 

ความเสือ่มเสยี ในปจัจบุนัก็มแีต่ความทกุข ์มแีต่ความวุน่วายใจ ตายไปก็ตอ้งไปสู่อบาย 

น่ีคอืผลของการกระทาํความชัว่ การกระทาํบาป ซึง่ในสายตาของผูท้ีม่คีวามหลงกจ็ะ

กลบัเหน็วา่เป็นดอกบวั คอืเหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็บาปวา่เป็นบญุนัน่เอง  

แต่คนทีเ่ขา้วดัเขา้วา จะไดย้นิไดฟ้งัเรื่องบาป บญุ คุณ โทษ นรก และสวรรค ์ ก็จะมี

ปญัญาแยกแยะได ้จงึพยายามทาํแต่สิง่ทีด่ ี ละการกระทาํความชัว่ ละอบายมขุท ัง้หลาย 

เพราะรูว้า่การทาํอย่างน้ีเป็นการสรา้งเหตทุีน่าํไปสู่ความสุขความเจริญ ในปจัจบุนัก็อยู่

ดว้ยความสงบสุข เมือ่ตายไปก็ไดไ้ปสู่สุคต ิ ไปสู่ภพทีด่ทีีง่าม คอือย่างนอ้ยก็ไดเ้ป็น

มนุษย ์ ไมเ่ช่นนัน้ก็เป็นเทพ เป็นพรหม หรือเป็นพระอริยบคุคล น่ีคอืผลของการ

ประกอบคุณงามความดสีรา้งบญุสรา้งกศุล น่ีคอืหนา้ทีข่องเราทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

หมายถงึวา่จงยงัประโยชนส่์วนตนใหถ้งึพรอ้ม เมือ่เราไดท้าํประโยชนส่์วนตนใหถ้งึพรอ้ม

แลว้ เราก็จะอยู่ในฐานะทีจ่ะช่วยเหลอืคนอืน่ไดต่้อไป คอือบรมส ัง่สอนคนอืน่ใหรู้จ้กั

เรื่องบาป บญุ คุณ โทษ เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์เหมอืนกบัพระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลาย หลงัจากทีท่่านไดเ้สร็จภารกจิของท่านแลว้ ไดป้ฏบิตัธิรรมสรา้งบญุสรา้ง

กศุลจนครบบริบูรณ์แลว้ ไดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้แลว้ เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ท่านก็เอา

เวลาทีเ่หลอือยู่ของชวีติท่าน อบรมส ัง่สอนผูอ้ืน่ พวกหูหนวกตาบอดท ัง้หลายใหไ้ดรู้จ้กั
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เรื่องบาป บญุ คุณ โทษ เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ เพือ่ทีจ่ะไดป้ลดเปลื้องตวัเขาใหพ้น้จาก

ความผดิ ความหลง ความมนึเมาท ัง้หลาย เพือ่เขาจะไดป้ระสบกบัความสุขความเจริญที่

แทจ้รงิ น่ีคอืความหมายของคาํวา่จงยงัประโยชนส่์วนตนและส่วนท่านใหถ้งึพรอ้มดว้ย

ความไมป่ระมาทเถดิ  

ความไมป่ระมาทหมายถงึใหม้สีตริะลกึถงึชวีติของเราวา่ เป็นของไมเ่ทีย่ง จะตายเมือ่ไรก็

ไมรู่ ้ไปกาํหนดการตายไมไ่ดว้า่ จะตายตอนเชา้ ตอนกลางวนั ตอนเยน็ วนัน้ี พรุ่งน้ี สบิ

ปีขา้งหนา้ หรือหา้สบิปีขา้งหนา้ ความตายไมฟ่งัใคร เมือ่ถงึเวลาแลว้ก็จะปรากฏขึ้นมา 

ท่านจงึสอนใหเ้จริญมรณานุสติ อยู่เสมอ ใหร้ะลกึถงึความตายอยู่เสมอ เพือ่ความไม่

ประมาท เพราะเมือ่ระลกึถงึความตายอยู่เสมอแลว้ จะไดรู้ว้า่ชวีติเป็นของไมแ่น่นอน 

อาจจะไปเยน็น้ีก็ได ้ อาจจะไปตอนกลางวนัน้ีก็ได ้ ถา้เป็นเช่นนัน้แลว้ จงึไมค่วรปล่อย

ความเป็นมนุษยข์องเราทีม่ปีระโยชนอ์ย่างมาก สามารถทาํอะไรไดม้าก ใหห้มดไปโดย

เปลา่ประโยชน ์ตอ้งรีบขวนขวายทาํประโยชน ์อย่าไปผดัวนัประกนัพรุ่ง ไวร้อพรุ่งน้ีค่อย

ทาํบญุก็ได ้ หรือรอใหแ้ก่ก่อนแลว้ค่อยเขา้วดัก็ได ้ ตอนน้ีเรายงัหนุ่มเรายงัสาวอยู่ ขอ

เทีย่วขอเล่นใหพ้อเสยีก่อน คดิอย่างน้ีเป็นความประมาท เพราะวา่คนเราตายไดท้กุอายุ 

อายุ ๑ ขวบก็ตายได ้๒ ขวบก็ตายได ้๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ขวบ ก็ตายไดท้ ัง้นัน้ เวลา

ไหนไมม่ใีครไปกาํหนดได ้ ถา้คดิอย่างน้ีแลว้จะไดม้คีวามกระตอืรือรน้ ไมไ่ป

ผดัวนัประกนัพรุ่ง จะรีบขวนขวายสรา้งแต่บญุ สรา้งแต่กศุลเสยีแต่เน่ินๆ ก่อนทีจ่ะสาย

ไป  

พระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนทโ์ดยถามพระอานนทว์า่ อานนทว์นัหน่ึงๆ เธอระลกึถงึ

ความตายมากนอ้ยแค่ไหน พระอานนททู์ลตอบพระพทุธเจา้วา่ เกลา้กระผมเจริญมรณา

นุสตใินตอนเชา้บา้ง ตอนกลางวนับา้ง ตอนเยน็บา้ง ตอนคํา่บา้ง ฯลฯ พระพทุธเจา้ทรง

บอกพระอานนทว์า่ เธอยงัต ัง้อยู่ในความประมาท การพจิารณาความตายเพยีงแค่ตอน

เชา้ ตอนกลางวนั ตอนเยน็ ตอนคํา่ ฯลฯ ยงัไมเ่พยีงพอ เธอยงัประมาทอยู่ ถา้เธอจะ

ต ัง้อยู่ในความไมป่ระมาทแลว้ เธอจะตอ้งระลกึถงึความตายทกุลมหายใจเขา้ออกเลย

ทเีดยีว หายใจเขา้ถา้ไมห่ายใจออกก็ตาย หายใจออกแลว้ไมห่ายใจเขา้ก็ตาย คดิอย่างน้ี
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แลว้จะทาํใหรู้ว้า่ชวีติของเราน้ีส ัน้มากและไมม่คีวามหมายอะไร พอทีจ่ะไปบา้สะสม

ทรพัยส์มบตัเิงนิทอง ขา้วของ บริษทับริวารต่างๆไปทาํไม เวลาไปก็เอาตดิตวัไปไมไ่ดเ้ลย

แมแ้ต่นิดเดยีว นอกจากเอาไปไมไ่ดแ้ลว้บางทเีรายงัตอ้งแบกเวรกรรมไปอกีดว้ย เพราะ

การสะสมขา้วของเงนิทองสมบตัต่ิางๆถา้หามาโดยมชิอบ ก็ตอ้งไปสรา้งเวรสรา้งกรรม 

ทาํบาปทาํกรรม เพือ่ทีจ่ะไดส้ิง่เหลา่น้ีมา ดงัทีเ่หน็เขาทาํกนั อตุส่าหร์ํา่รวยขึ้นมาเพราะคด

โกงเขา โกหกหลอกลวงเขา กนิบา้นกนิเมอืงเขามา หลงไปสะสมสิง่เหลา่น้ีโดยหารูไ้มว่า่

ตนเองกาํลงัสะสมกองทกุขอ์นัใหญ่โต สะสมบาปอนัใหญ่โต เมือ่ตายไปแลว้ตวัเอง

จะตอ้งไปใชก้รรมขนาดไหนกลบัไมรู่ ้ เพราะอะไร ก็เพราะวา่เป็นพวกหูหนวกตาบอด

นัน่เอง ฟงัธรรมไมเ่ขา้ใจ มพีระพทุธเจา้ มพีระพทุธศาสนาอยู่ประจาํบา้นประจาํเมอืงก็

ตาม แต่หาไดร้บัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนา คาํสอนอนัประเสริฐของพระพทุธเจา้ไม ่ 

ก็เพราะความมดืบอดของจติใจ ทีถู่กครอบงาํดว้ยกเิลสตณัหาโมหะอวชิชานัน่เอง พวกน้ี

เกดิมาเป็นมนุษยก์็ไมไ่ดร้บัผลประโยชนข์องการเป็นมนุษย ์ เรียกวา่มาสวา่งคอืบญุไดส่้ง

มาใหเ้กดิมาเป็นมนุษย ์ แทนทีจ่ะเอาชวีติของความเป็นมนุษยม์าสรา้งประโยชน ์กลบัเอา

ความมดืมาปกปิดจติใจแลว้ก็ทาํแต่บาปแต่กรรม เมือ่ตายไปก็ตอ้งไปมดืนัน่เอง พวกที่

ไปมดืก็ตอ้งไปสู่อบาย น่ีเป็นเพราะวา่ไมม่ศีรทัธาในพระพทุธศาสนา เวลาเขา้วดัก็เขา้วดั

แบบคนมดืบอดเขา้ จดุธูปเทยีนบูชาพระแลว้ก็นัง่ขอพระช่วยบนัดาลสิง่นัน้สิง่น้ี ไมเ่คย

สนใจศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เลยวา่ อตัตาห ิ อตัโน นาโถ เป็นอย่างไร 

พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ ตนเป็นที่พึ่งของตน พวกเธอท ัง้หลายตอ้งสรา้งบญุสรา้งกศุล 

พวกเธอถงึจะไดร้บัความสุขความเจริญ พวกเธอจะมานัง่จดุธูปเทยีนแลว้มาขอเราใหเ้รา

เสกใหเ้ราเป่าใหเ้ธอเป็นผูว้เิศษ เป็นคนรํา่รวยขึ้นมานัน้ มนัขดักบัหลกัของความเป็นจริง 

ขดักบัหลกัธรรม  

เพราะวา่กรรมเป็นเหตทุีท่กุๆคนจะตอ้งทาํกนั ขึ้นอยู่วา่จะทาํกรรมดหีรือกรรมชัว่เท่านัน้ 

ถา้ทาํกรรมดผีลดกี็ตามมา ถา้ทาํกรรมชัว่ ผลชัว่ ผลรา้ยก็ตามมา ไมม่ใีครจะละเมดิกฎ

น้ีไปได ้ ไมใ่ช่ทาํบาปทาํกรรมแลว้มากราบพระขอใหพ้ระช่วย พระช่วยไมไ่ดเ้พราะหลกั

ของ อตัตาห ิ อตัโน นาโถ คอื ตนเป็นทีพ่ึง่ของตนเอง ตนตอ้งช่วยตนเอง ถา้ตนไม่
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ปรารถนาความทกุขค์วามหายนะ ความเสื่อมเสยีแลว้ ก็อย่าไปทาํบาป อย่าไปทาํกรรม 

อย่าไปสรา้งเวรสรา้งกรรม ถา้ปรารถนาความสุขความเจริญ ก็ขอใหต้ ัง้ใจทาํแต่บญุและ

กศุล ทาํอย่างต่อเน่ือง และพยายามทาํอย่างสมํา่เสมอ แลว้ความสุขความเจริญจะ

ตามมาเอง เพราะเป็นผลของการทาํบญุและกศุลนัน้เอง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา 

ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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