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คํานํ า
หลายคนคงจะเห็นพ้องต้องกันว่า เมือ่ ได้ฟงั เทศน์ ฟังธรรม อ่านหนังสือธรรมะ หรือ
สนทนาธรรมกับท่านผูร้ ู้อย่างสมํา่ เสมอ ทําให้ใจเราสบาย ผ่อนคลายและลืมความทุกข์
ไปได้ชวั ่ ขณะ เพราะ ณ เวลานัน้ ใจมิได้ไปยึดติดกับสิง่ ภายนอกหรือไปรับรู้เรื่องอืน่ ๆ ที่
วุน่ วาย ใจมีความเห็น จํา คิดและรู้ทต่ี รงกัน ตัง้ มันรวมกั
่
นเป็ นหนึ่ง ดืม่ ดํา่ อยู่กบั ความ
เย็นของรสพระธรรมทีก่ ลันกรองให้
่
ดวงจิตมีความใสสะอาดหมดจด จึงเป็ นเวลาทีใ่ จได้
เสริมพละกําลังจากอาหารหรือธรรมโอสถนี้ นําความสงบนิ่งมาสู่จติ ใจ สร้างฐานให้
ปัญญาเกิดความสว่างไสว มองเห็นสภาวธรรมอย่างแจ่มแจ้ง สิ้นความสงสัยจึงปล่อย
วางกาย ใจได้เป็ นอิสระในทีส่ ุด
ธรรมะ คําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า จึงเป็ นสิง่ ทีเ่ ราขาดไม่ได้ในการทีจ่ ะดํารงชีพให้อยู่
อย่างเป็ นปกติสุข เพราะพระธรรมจะเป็ นเครื่องนําพาให้ชวี ติ ก้าวหน้าขึ้นไปสู่การปฏิบตั ิ
เพือ่ ความหลุดพ้นแห่งความทุกข์ ตามขัน้ ตอนของภูมธิ รรมทีแ่ ต่ละคนมีความพากเพียร
อุตสาหะ วิริยะ อดทนทีจ่ ะศึกษา ใคร่ครวญ ตรวจสอบและปฏิบตั อิ ยูท่ กุ ลมหายใจ
เรื่องของธรรมและเรื่องของจิตจึงเป็ นสิง่ ทีเ่ กื้อกูลกัน เพราะเมือ่ เข้าใจ รู้เห็นธรรมะก็จะ
เข้าใจ รู เ้ ห็นจิต และเมือ่ เห็นและรู้มากขึ้นก็จะเข้าใจถึงสัจธรรมว่า ตัวทุกข์มาจากไหน จะ
ดับมันด้วยวิธีใดและจะทําอย่างไรจึงจะพบกับความสุข ชีวติ ของปุถชุ นคงจะหนีไม่พน้
กับสิง่ สองสิง่ นี้ตลอดชัว่ อายุขยั หากเราขาดการเข้าหาธรรมทีจ่ ะนําให้เราได้รู้เห็นจิตของ
ตนเองและหาหนทางแก้ไข ชีวติ นี้ก็เกิดมาอย่างเสียเปล่า จึงสมควรทีจ่ ะต้องเปลีย่ น
ความคิดและการดําเนินชีวติ เสียใหม่ เริ่มปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ได้
เห็นได้อ่านอย่างแน่วแน่และเด็ดเดีย่ ว เมือ่ ใจได้รบั การอบรมอย่างสมํา่ เสมอจะทําให้รู้
เห็นในสิง่ ทีช่ อบ ทีด่ ที ง่ี าม บริสุทธิ์ผุดผ่อง เกิดเป็ นจิตทีป่ ระเสริฐและในทีส่ ุดก็จะเข้าถึง
ความหลุดพ้นของการเวียนว่าย ตาย เกิดในชีวติ ปัจจุบนั นี้เอง
คณะผูจ้ ดั ทํา
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕
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กัณฑ์ท่ี ๗๖

สารธรรม

๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๔๔
พระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาทีไ่ ด้ทรงแสดงไว้ มีจาํ นวนมาก ทีเ่ ก็บจารึกรักษาไว้
ในพระไตรปิ ฎกก็มอี ยู่ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ถึงแม้พระธรรมคําสอนจะมีมากขนาด
ไหนก็ตาม เนื้อหาสาระของพระธรรมคําสอนมีอยู่หนึ่งเดียว เปรียบเหมือนกับนํา้ ใน
มหาสมุทรถึงแม้จะมีมากจนประมาณไม่ได้ แต่ก็มรี สชาติอนั เดียวกัน คือรสเค็มฉันใด
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แม้จะมีมากก็มเี นื้อหาสาระเดียว คือ ทุกข์และวิธีการ
ดับทุกข์ ไม่วา่ พระพุทธองค์จะแสดงธรรมให้กบั ใครทีไ่ หน ก็จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องทุกข์
และวิธีการดับทุกข์เสมอไป เพราะไม่มอี ะไรทีจ่ ะมีโทษรุนแรง ร้ายแรง แก่จติ ใจของสัตว์
โลกยิง่ กว่าความทุกข์
ทุกวันนี้ทต่ี อ้ งดิ้นรนกัน อยู่ไม่สุขกัน ก็เพราะความทุกข์นนั ่ เอง ไม่รู้จกั คําว่า พอ อยู่บ ้าน
เฉยๆไม่ได้ ทัง้ ทีม่ ปี จั จัย ๔ พอเพียง มีบ ้าน มีอาหารรับประทาน มีเครื่องนุ่งห่ม มียา
รักษาโรค แต่จติ ใจยังดิ้นรนกวัดแกว่ง ยังมีความทะยานอยากต่างๆอยู่ คือ กามตัณหา
ความอยากในกาม ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยาก
ไม่เป็ น ซึง่ เป็ นต้นเหตุทท่ี าํ ให้จติ ใจของมนุษย์และสัตว์ทงั้ หลายในโลกนี้ ไม่สามารถอยู่
เฉยๆได้ อยู่ไม่เป็ นสุข ต้องดิ้นรนกวัดแกว่งออกไปหาสิง่ ต่างๆ ทีใ่ จปรารถนา แต่เมือ่ หา
มาได้แล้วก็ไม่มคี วามอิ่ม ไม่มคี วามพอ มีความสุข มีความดีอกดีใจไปชัว่ ขณะหนึ่ง
หลังจากนัน้ ก็อยากจะได้ใหม่อกี เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ นี่คอื ลักษณะของความทุกข์ของจิตใจ
ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงตรัสรู้เห็น ว่าเป็ นปัญหาอันสําคัญอย่างยิง่ ถ้าไม่แก้ปญั หานี้แล้ว ต่อ
ให้มอี ะไรมากมายก่ายกองแค่ไหน ต่อให้เป็ นอะไร ฐานะสูงขนาดไหนก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ น
ประธานาธิบดี เป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นมหาเศรษฐี ก็ยงั จะหาความสุข ความสงบของ
จิตใจไม่ได้ ตราบใดยังไม่ได้ชาํ ระตัณหาทัง้ ๓ นี้ให้ออกไปจากจิตจากใจแล้ว ก็จะหา
ความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้
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พระพุทธเจ้าทรงศึกษาปฏิบตั ธิ รรมด้วยความอุตสาหะวิริยะ จนเข้าถึงแก่นของความจริง
ว่า ความทุกข์ทงั้ หลายเกิดจากตัณหาทัง้ ๓ นี้ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ความอยากในกาม ความอยากมีอยากเป็ น ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น นี่คอื ต้นเหตุ
ของความทุกข์ในจิตใจ
และพระพุทธองค์ยงั ทรงรู้ลกึ เข้าไปอีกถึงต้นเหตุของตัณหา
เพราะตัณหาอยู่เฉยๆจะเกิดขึ้นมาเองไม่ได้ ต้องมีเหตุ เหตุนนั้ คือ อวิชชา ความไม่รู้
จริง หรือความหลง หมายถึงความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกลับตาลปัตร เห็นกงจักรเป็ น
ดอกบัว เช่น เห็นความเทีย่ งแท้แน่นอนในสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน เห็นความสุขในสิง่ ที่
เป็ นทุกข์ เห็นตัวตนในสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน นี่คอื ความเห็นผิด เพราะมีอวิชชาความไม่รู้จริง
โมหะความหลงครอบงําจิตใจอยู่ จึงทําให้เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นความทุกข์เป็ นความสุข
จึงหาความทุกข์มาใส่ตวั เพราะคิดว่านัน่ คือความสุข
อะไรคือสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์แต่กลับถูกเห็นว่าเป็ นสุข ก็ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข นัน่ ไง ที่
ทุกๆคนปรารถนากัน ไม่มใี ครปฏิเสธว่าไม่อยากได้กนั มีแต่อยากมีเงินทองมากๆ มี
ตําแหน่งสูงๆ มีคนสรรเสริญมากๆ มีกามสุขมากๆด้วยกันทัง้ นัน้ แต่สง่ิ เหล่านี้
พระพุทธเจ้ากลับทรงเห็นด้วยพระปัญญาญาณว่าเป็ นทุกข์ ทุกข์เพราะเหตุใด ทุกข์
เพราะว่าสิง่ เหล่านี้เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นของไม่แน่นอน มีอยู่ในวันนี้ พรุ่งนี้ก็อาจจะหมด
ไปได้ รวยวันนี้ พรุ่งนี้ก็อาจจะจนได้ เป็ นนายกวันนี้ พรุ่งนี้ก็อาจจะกลับมาเป็ นคน
ธรรมดาสามัญก็ได้ วันนี้มคี นสรรเสริญ พรุ่งนี้ก็อาจจะมีคนด่าเอาก็ได้ วันนี้มกี ามสุขกัน
ได้ไปเทีย่ วกัน ก็มคี วามสุข แต่พรุ่งนี้อาจจะไม่มกี ็ได้ เพราะสิง่ ทีใ่ ห้ความสุขอาจจะหาย
จากไปก็ได้ เช่นมีความสุขกับแฟน สามี ภรรยา แต่พรุ่งนี้แฟน สามี ภรรยา อาจจะจาก
ไปก็ได้ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง อาจจะตายจากไป อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่เข้าอกเข้าใจ
กัน ก็แยกทางกันไป ทิ้งกันไปก็ได้
นี่คอื ลักษณะของความเป็ นอนิจจัง เมือ่ เปลีย่ นแปลงไปแล้ว ความสุขทีม่ อี ยู่ก็จะ
กลายเป็ นความทุกข์ เป็ นอนัตตาเพราะไม่ได้เป็ นของเราอย่างแท้จริง เราไม่สามารถทีจ่ ะ
เอาสิง่ ต่างๆไว้เป็ นของๆเราได้ไปตลอด ถึงเวลาจะหายไป หมดไป ก็จะเป็ นไปตามเรื่อง
ของเขา ผูท้ ไ่ี ม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม ไม่ได้ชาํ ระอวิชชา ความมืดบอด ความหลงในจิตใจ จะไม่
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เห็นสภาพทีแ่ ท้จริงของสภาวธรรมเหล่านี้ แล้วก็จะหลงไปเรื่อยๆ แล้วก็จะอยากไป
เรื่อยๆ อยากไปจนกระทังวั
่ นตายเลย เมือ่ ตายไปแล้ว ความอยากนี้ก็จะเป็ นตัวผลักดัน
ให้จติ ไปเกิดใหม่ ไปหาภพใหม่ชาติใหม่ แล้วก็ไปอยากต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด
มีภพชาติมากมายก่ายกองนับไม่ถว้ น พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า นํา้ ตาทีเ่ ราหลังแต่
่ ละภพ
แต่ละชาติทเ่ี กิดจากความทุกข์นนั้ ถ้าเอามารวมกันแล้ว นํา้ ตาทีห่ ลังนี
่ ้ จะมากยิง่ กว่านํา้ ใน
มหาสมุทรเสียอีก คิดดูสวิ า่ ภพชาติจะมากแค่ไหน นํา้ ตาทีห่ ลังมานี
่ ้ มากกว่านํา้ ใน
มหาสมุทรเสียอีก นี่คอื เรื่องของภพชาติ เรื่องของความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในจิตใจทีเ่ กิดจาก
อวิชชา ความหลง ความไม่รู้
พระพุทธจ้าจึงต้องสอนให้เรารู้ ให้มปี ญั ญา ปัญญาเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นธรรมทีด่ บั ความหลง ดับ
อวิชชาได้ ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะดับความมืดบอดของอวิชชา โมหะ ความหลง นี้ได้
ต้องปัญญาเท่านัน้ ปัญญาก็ตอ้ งเป็ นปัญญาในพระพุทธศาสนา คือรู้ไตรลักษณ์ อนิ จจัง
ทุกขัง กับอนัตตา รู้วา่ สภาวธรรมทัง้ หลายเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อะไรคือ
สภาวธรรมทัง้ หลาย ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เป็ นสภาวธรรม
อย่างหนึ่ง ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง
ทัง้ หมดนี้พระพุทธองค์ทรงสรุปว่าเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ หมด เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตา
ไม่มตี วั ตน ถ้ามีอปุ าทานไปยึดไปติดกับสภาวธรรมเหล่านี้ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้าไม่
มีอปุ าทานก็จะไม่มคี วามทุกข์ ยกตัวอย่าง รถของเราเวลาใครไปทําอะไรเข้าเราจะเกิด
ความทุกข์ข้นึ มาทันที เพราะใจเราไปติดกับรถคันนัน้ ว่าเป็ นของๆเรา ใครเอาค้อนไปทุบ
กระจกแตกก็จะเกิดความเสียใจ เกิดความทุกข์ข้นึ มาทันที แต่ถา้ เป็ นรถคันอืน่ ทีไ่ ม่ใช่
เป็ นของๆเรา ใครจะเอาไปทําอะไรเราก็ไม่เดือดร้อน เพราะอะไร เพราะไม่มอี ปุ าทาน
ความยึดมันถื
่ อมันว่
่ าเป็ นของๆเรานัน่ เอง ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาความหลง หลง
ว่าเป็ นของๆเรา จึงไปยึดไปติด พอเป็ นอะไรขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา
ร่างกายของเราก็แบบเดียวกัน ร่างกายของเราพระพุทธองค์ได้แสดงไว้ว่าไม่มตี วั ไม่มตี น
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา มาจากธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ เริ่มต้นจากของพ่อของแม่ทผ่ี สม
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อยู่ในครรภ์ เมือ่ คลอดออกมาก็อาศัยอาหารทีม่ าจากดิน นํา้ ลม ไฟ ข้าวปลาอาหารที่
รับประทานเข้าไปมันก็มาจากต้นข้าว ต้นข้าวก็มาจากดิน นํา้ ลม ไฟ สิง่ ต่างๆทีเ่ รา
รับประทานเข้าไปมาจากธาตุ ๔ ทัง้ นัน้ เมือ่ เข้ามาในร่างกายแล้วก็เปลีย่ นสภาพกลายเป็ น
ขน ผม เล็บ ฟัน เป็ นอาการ ๓๒ เมือ่ ร่างกายดับสลาย ก็กลับคืนสู่ธาตุเดิม เอาไปเผาไฟ
ก็เหลือแต่ข้เี ถ้า ดินกลับคืนสู่ดนิ ไป นํา้ กลับคืนสู่นาํ้ ไป ลมกลับคืนสู่ลมไป ไฟกลับคืนสู่
ไฟไปนี่คอื ลักษณะของสภาวธรรมทัง้ หลาย ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ถ้าไปยึดไปติด ถ้าไม่ยดึ
ไม่ตดิ ไม่ครอบครอง ไม่เรียกเป็ นของๆเรา เป็ นตัวเรา ก็ไม่ทกุ ข์ แต่ถา้ ไปยึดไปติดก็ทกุ ข์
ศาสนาจึงสอนทีต่ รงนี้ สอนให้เห็นไตรลักษณ์ในทุกสิง่ ทุกอย่าง ในความเป็ นของไม่เที่ยง
เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา ถ้าเห็นถ้าเข้าใจแล้ว ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ ใจก็จะไม่ทกุ ข์ ใจไม่ทกุ ข์
ปัญหาทัง้ หลายก็หมดไป เมือ่ ไม่ทกุ ข์แล้ว ก็จะมีความสุข มีความอิม่ มีความพอ ก็ไม่
จําเป็ นจะต้องไปมีลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เพราะความสุขในใจเลิศกว่าความสุข
ทัง้ หลายในโลกนี้ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เทียบไม่ได้กบั ความสุขทีม่ อี ยู่ในใจ ทีเ่ กิด
จากปัญญาทีด่ บั อวิชชา ต้นเหตุของความทุกข์ทงั้ หลาย
ดังใจของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ทงั้ หลาย ใจของท่านพอแล้ว ท่านทําลายอวิชชา
ต้นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความอยากต่างๆได้ เมือ่ ไม่มคี วามอยาก ท่านก็ไม่ตอ้ งไปหาอะไร อยู่
ในป่ าอยู่ในเขา อยู่ตามวัดตามวา อยู่ตามลําพังก็มคี วามสุขแล้ว วันหนึ่งๆมีอาหาร
รับประทานไปวันละมื้อก็อยู่ได้แล้ว มีไตรจีวร ผ้า ๓ ผืนไว้นุ่งห่มก็พอแล้ว มีทห่ี ลบแดด
หลบฝนได้ก็พอแล้ว มียารักษาโรคตามอัตภาพก็พอแล้ว เมือ่ ถึงเวลาทีร่ ่างกายจะแตกจะ
สลายไปก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ได้ยดึ ไม่ได้ตดิ เป็ นเหมือนร่างกายของคนอืน่ เวลาเรา
เห็นคนอืน่ ตายไป เราจะไม่เดือดร้อน ไม่เจ็บ ไม่ทกุ ข์กบั การตายของผูอ้ น่ื ฉันใด
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ก็ไม่เดือดร้อนกับความตายของท่าน เพราะท่านได้พจิ ารณา
ด้วยปัญญาอย่างรอบคอบแล้วว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั ตน เป็ นเพียงธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ
เท่านัน้ เอง
นี่คอื เรื่องราวทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงพยายามสังสอนสั
่
ตว์โลกให้เข้าใจ เรียกว่าปัญญา มีอยู่
๓ คือ ๑. สุตมยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั เช่น การฟังเทศน์ฟงั ธรรม ๒.
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จินตามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการพิจารณาไตร่ตรอง อยู่เรื่อยๆ อย่างเรื่องไตร
ลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรื่องร่างกายเป็ นธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เรื่องไม่มตี วั ตน
ไม่ใช่เป็ นของๆเรา ถ้าไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปยึดไปติด แล้วลองเอาไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ดู จะเห็นขึ้นมาทันทีเลยว่าเวลายึดติดกับอะไร ก็จะเดือดร้อนขึ้นมาทันที จะทุกข์ จะ
กังวล พอได้ยนิ ได้ขา่ วว่าสามี ภรรยา แฟนไปมีอะไรข้างนอกหน่อยเท่านัน้ ก็กนิ ไม่ได้
นอนไม่หลับแล้ว เพราะยึดติด ไม่ปล่อยวาง ไม่ยอมรับความจริงว่าสักวันหนึ่งก็ตอ้ งจาก
กัน ไม่วนั นี้ก็พรุ่งนี้เป็ นของธรรมดา
เป็ นเพราะว่าไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ไม่เคยพิจารณา ไม่เคยใช้จนิ ตามยปัญญา ไม่ใช้
จินตนาการคิดเผือ่ ไว้ก่อน คิดเผือ่ ว่าพรุ่งนี้แฟนเราจะไปมีสามีใหม่ มีภรรยาใหม่กไ็ ด้
หรือแฟนเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นโรคมะเร็ง เป็ นโรคหัวใจวายตายไปก็ได้ ไม่คดิ เผือ่
ไว้ก่อน ไม่มจี นิ ตามยปัญญา พอเหตุการณ์เกิดขึ้นปั๊บ ใจก็จะเศร้าหมองทันที จะทุกข์
ขึ้นมาทันทีเลย เพราะไม่สร้างปัญญาไว้ แต่ถา้ คอยพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ใจก็เตรียมปลง
เตรียมปล่อยวาง พร้อมทีจ่ ะเผชิญกับสิง่ เหล่านี้ พอเกิดขึ้นมาใจก็ไม่เดือดร้อน ถ้าไม่
เดือดร้อนก็แสดงว่ามี ภาวนามยปัญญา ๓. ภาวนามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการ
ปฏิบตั ิ คือเมือ่ เห็นเหตุการณ์ เห็นว่าสิง่ นี้เป็ นความเป็ นจริง เห็นว่าสามีเรา ภรรยาเรา เรา
ไปยึดไปติดกับเขาไม่ได้ เขาจะไปจากเราเมือ่ ไรก็ได้ เราก็ตดั ใจเสียแต่บดั นี้ในใจของเรา
เออไปก็ดี อยู่ก็ดี พอคิดอย่างนี้ได้ป ั๊บ ถึงเวลาเขาไป เราก็ไม่ทกุ ข์ แสดงว่าเราปลงได้ เรา
ตัดได้ เราปล่อยวางได้ อย่างนี้ถงึ จะเป็ นภาวนามยปัญญา
ปัญญาทัง้ ๓ นี้ พัฒนาขึ้นมาจากสุตมยปัญญา จินตามยปัญญา เข้าสู่ภาวนามยปัญญา
เพราะว่าเรื่องเหล่านี้โดยปกติแล้วเราจะไม่รู้มาก่อน ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน ต้องเข้า
วัดศึกษาธรรมถึงจะได้ยนิ เรื่องราวอย่างนี้ เมือ่ ได้ยนิ แล้วจึงเอาไปคิดไตร่ตรอง คิดอยู่
เรื่อยๆ แล้วก็เอาไปตัด เอาไปปลงเสีย เมือ่ ตัดได้ ปลงได้ ก็กลายเป็ นปัญญาทีท่ าํ ลาย
อวิชชา ความไม่รู้จริง ความหลงได้ ความหลงทีค่ ดิ ว่าสามีเราก็ดี ภรรยาเราก็ดี ต้องอยู่
กับเราไปตลอด ต้องซือ่ สัตย์กบั เราไปตลอด เรื่องอย่างนี้ไม่แน่นอน วันนี้เขาอาจจะรักเรา
แต่พรุ่งนี้เขาอาจจะเบือ่ เรา เขาอาจจะเกลียดเราก็ได้ จึงต้องทําความเข้าใจไว้ ถ้าเข้าใจ
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แล้วก็จะปลงได้ วางได้ ปัญญาทัง้ ๓ นี้เปรียบเหมือนกับการปลูกข้าว ขัน้ ต้นก่อนทีจ่ ะ
ปลูกข้าว ก็ตอ้ งไถคราดนาให้ดี แล้วหว่านเมล็ดเพือ่ ทําต้นกล้า หลังจากข้าวทีห่ ว่านโต
พอทีจ่ ะย้ายไปปักดําได้แล้ว ก็นาํ ไปปักดํา ต่อจากนัน้ ก็คอยให้นาํ้ คอยดูแลไม่ให้อะไรมา
ทําลายข้าว ข้าวก็จะค่อยเจริญไปเรื่อยๆ จนกระทังออกรวง
่
พอข้าวสุกเต็มทีแ่ ล้วก็เก็บ
เกี่ยว ปัญญาก็จะเป็ นในลักษณะนัน้ ต้องได้ยนิ ได้ฟงั แล้วเอาไปคิดไตร่ตรอง เมือ่ คิด
ไตร่ตรองแล้วจนเข้าอกเข้าใจแล้ว ก็ปล่อยวางได้ ตัดได้ ไม่ทกุ ข์กบั อะไร
ในสมัยพุทธกาลเวลาพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรม ผูฟ้ งั ก็ฟงั ไป ฟังแล้วก็พจิ ารณา
ตามไป เมือ่ พิจารณาแล้ว ก็เข้าใจ ก็ตดั ได้ ปลงได้ วางได้ ก็บรรลุธรรมขึ้นมาได้ การฟัง
ธรรมจึงมีอานิสงส์มาก เพราจะบรรลุธรรมได้ในขณะทีฟ่ งั ธรรมเลย ถ้าผูแ้ สดงธรรม
แสดงอย่างถูกต้องตามหลักความจริง และผูฟ้ งั มีปญั ญาสามารถทีจ่ ะเข้าใจในสิง่ ทีผ่ ู ้
แสดงได้แสดงไว้ ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ทนั ที แต่ผูฟ้ งั แต่ละคนก็มภี ูมปิ ญั ญาไม่
เท่ากัน มีความฉลาดไม่เท่ากัน มีกเิ ลสหนาบางไม่เท่ากัน การจะบรรลุธรรมของแต่ละคน
จึงไม่เท่ากัน อย่างครัง้ แรกทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ มี
พระอัญญาโกณฑัญญะเพียงผูเ้ ดียวทีบ่ รรลุธรรมเป็ นพระโสดาบันขึ้นมา ส่วนพระปัญจ
วัคคียอ์ กี ๔ ท่าน ฟังแล้วยังไม่เข้าใจ ยังไม่รอ้ งอ๋อ แต่หลังจากเอาไปคิด เอาไปไตร่ตรอง
อีกสักระยะหนึ่งท่านก็เข้าใจ ก็บรรลุธรรมขึ้นมาได้
นี่คอื ลักษณะของผูป้ ฏิบตั ธิ รรม มีความเลือ่ มลํา้ ต่างกันในด้านความฉลาดในด้านกิเลส
ว่ามีมากน้อยต่างกันแค่ไหน พระพุทธองค์จงึ แยกผู ้ปฏิบตั ธิ รรมไว้ ๔ ประเภท ได้แก่ ๑.
รูเ้ ร็ว ปฏิบตั ิงา่ ย คือพวกทีม่ ปี ญั ญามาก ฉลาดมาก มีกเิ ลสบาง มีกเิ ลสน้อย ไม่ตอ้ งต่อสู ้
กับกิเลสมาก เพียงแต่นงั ่ สมาธิก็นงั ่ ได้เลย เจริญปัญญาก็บรรลุได้เลย ๒. รู เ้ ร็ว ปฏิบตั ิ
ยาก คือพวกทีเ่ ป็ นคนฉลาดแต่มกี เิ ลสหนา เวลาปฏิบตั ริ ู้สกึ ยากเย็นเหลือเกิน เวลานัง่
สมาธิก็ลาํ บาก ต้องต่อสูก้ บั กิเลสต่างๆนานากว่าจะเอาชนะกิเลสได้ แต่จะเข้าใจเร็ว เวลา
ฟังธรรม พิจารณาธรรมจะเข้าใจอย่างรวดเร็ว จะรู้เร็ว ๓. รู ช้ า้ ปฏิบตั ิงา่ ย คือพวก
ปัญญาทึบ กิเลสบาง ฟังธรรมครัง้ สองครัง้ ก็ไม่เข้าใจ ต้องฟังอยู่เรื่อยๆ พิจารณาธรรม
อยู่เรื่อยๆ ถึงจะเข้าใจ แต่จะปฏิบตั งิ า่ ยเพราะกิเลสทีค่ อยขวางการปฏิบตั มิ นี อ้ ย ๔. รู ช้ า้
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ปฏิบตั ิยาก คือพวกปัญญาทึบ กิเลสหนา เวลาปฏิบตั กิ ็ยาก จะนัง่ สมาธิสกั ทีก็ลาํ บาก จะ
เข้าวัดสักทีก็ลาํ บาก รู้สกึ ว่าจะมีอะไรมาคอยกีดกัน้ อยู่ตลอดเวลา ทําให้การปฏิบตั เิ ป็ นไป
ได้ดว้ ยความยากลําบาก เวลาฟังธรรม พิจารณาธรรมก็เข้าใจยาก ต้องฟังอยู่เรื่อยๆ
พิจารณาธรรมอยู่เรื่อยๆ ถึงจะเข้าใจ
นี่คอื ลักษณะของผูป้ ฏิบตั ธิ รรม มี ๔ ประเภทด้วยกัน แต่ไม่ตอ้ งกังวลว่าเราจะเป็ น
ประเภทไหน ขอให้มี ศรัทธา คือความเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ขอให้มี วิริยะ
ความขยันหมันเพี
่ ยร ให้พยายามปฏิบตั ิ ยากง่ายก็ปฏิบตั ไิ ป ต่อสูก้ นั ไป ขอให้มี ขันติ
ความอดทน ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ จะช้าหรือเร็วก็ไม่เป็ นไร ถ้าปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ ในทีส่ ุดก็
จะต้องบรรลุถงึ จุดหมายปลายทางเหมือนกัน เหมือนกับการเดินทาง ซึง่ มีหลายวิธี
ด้วยกัน ใช้จกั รยาน มอเตอร์ไซค์ ถ้าไม่มจี กั รยาน ไม่มมี อเตอร์ไซค์ ก็ตอ้ งเดินเอา บาง
คนเดินไม่ได้คลานไปก็ยงั มี ตราบใดยังมี ศรัทธา วิริยะ ขันติ อยู่ ก็จะพยายามเดินไป
ให้ถงึ จุดหมายปลายทางให้ได้ เขาก็จะพยายามตะเกียกตะกายไป ไม่วา่ จะยากหรือง่าย
ก็จะต้องไปให้ถงึ
ตราบใดความพยายามทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ยังมีอยู่ ไม่ชา้ ก็
เร็วก็จะต้องถึงจุดหมายปลายทาง จะยากจะง่ายก็ไม่เป็ นไร บางคนได้ทาํ บุญมามาก
สะสมบารมีไว้มาก การปฏิบตั กิ ็งา่ ย เหมือนกับคนทีเ่ ดินทางด้วยรถยนต์ราคาแพงๆ มี
เครื่องอํานวยความสะดวกความสบายครบครัน นัง่ ไปนอนไปก็ถงึ จุดหมายปลายทางก็มี
แต่บางคนไม่ได้สะสมบุญบารมีมาในอดีต ก็ตอ้ งตะเกียกตะกายไป ล้มลุกคลุกคลานไป
ก็ตอ้ งไป ถ้าไม่ปฏิบตั กิ ็จะยังไม่ได้อยู่นนั ่ แหละ ถ้าปฏิบตั แิ ล้ว ต่อไปข้างหน้าก็จะง่ายเอง
สิง่ ต่างๆทีท่ าํ ในวันนี้ก็จะเป็ นบุญทีจ่ ะช่วยสนับสนุนในวันข้างหน้า ทําให้การปฏิบตั ใิ นวัน
ข้างหน้าเป็ นไปได้ดว้ ยความสะดวกง่ายดาย
การจะมีภาวนามยปัญญาได้ตอ้ งอาศัยสมาธิเป็ นเครื่องสนับสนุน ถ้าไม่มสี มาธิแล้ว ใจจะ
ไม่ค่อยมีเหตุมผี ล เพราะจะมีอคติ มีอารมณ์มารุมเร้า จะคิดอะไรด้วยเหตุดว้ ยผลจะไม่
ค่อยได้ แต่กลับจะคิดไปตามอารมณ์ ถ้าอยากได้อะไรก็จะต้องว่าสิง่ นัน้ ดีเสมอ ถ้าชอบ
อะไรก็จะต้องว่าสิง่ นัน้ ดีเสมอ ถ้าเกลียดอะไรไม่ชอบอะไรก็ตอ้ งว่าสิง่ นัน้ ไม่ดเี สมอ ทัง้ ๆที่
11

สิง่ เหล่านัน้ ความเป็ นจริงแล้ว เขาหาดีหาชัว่ ไม่ ใจต่างหากทีไ่ ปปรุงแต่ง ไปไปกําหนดมัน
ขึ้นมาเอง แท้ทจ่ี ริงแล้วทุกอย่างมันเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ เป็ น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เป็ นธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟทัง้ นัน้ ถ้าใจไม่สงบแล้วใจจะไม่เห็นเรื่องเหล่านี้
ในเบื้องต้นจึงต้องเจริญสมาธิก่อน ก่อนทีจ่ ะเจริญปัญญา ทําจิตให้สงบด้วยการไหว้พระ
สวดมนต์ หรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออก หรือบริกรรมพุทโธๆๆด้วยสติ ให้มสี ติระลึก
รู้อยู่กบั ธรรมเหล่านี้ อย่าให้ใจไปคิดเรื่องอืน่ เวลาสวดมนต์ก็ให้อยู่กบั การสวดมนต์
เวลาดูลมหายใจเข้าออก ก็ให้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก เวลาบริกรรมพุทโธๆๆ ก็ให้อยู่กบั
พุทโธๆๆ ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ถ้าทําได้จติ จะค่อยๆสงบลงและรวมลงเป็ นหนึ่งใน
ทีส่ ุด เป็ น เอกัคคตารมณ์ จิตจะสงบ เย็น สบาย มีเหตุ มีผล แล้วถึงค่อยเจริญปัญญา
ต่อไป ส่วนสมาธิจะเป็ นสมาธิได้ก็ตอ้ งอาศัยศีลเป็ นเครื่องสนับสนุน ถ้ามีศีลแล้วจิตจะไม่
วุน่ วาย ทําให้สงบได้งา่ ย ถ้าไม่มศี ีลแล้วจิตจะวุน่ วาย เพราะไปก่อเรื่องก่อราวต่างๆ ทํา
ให้จติ มีความกังวลกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ เวลาจะนัง่ ทําสมาธิก็จะทําไม่ได้ จึงต้องมีศีลไว้เป็ น
เครื่องสนับสนุนสมาธิ ศีลก็ตอ้ งมีทานเป็ นเครื่องสนับสนุน ผูท้ ช่ี อบทําบุญให้ทานจะไม่
ชอบเบียดเบียนผูอ้ น่ื
จะไม่ชอบทําผิดศีลผิดธรรม
เพราะมีความเมตตากรุณา
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ รู้จกั การให้อภัย
นี่คอื ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้ปฏิบตั ิ เป็ นขัน้ เป็ นตอน เราจึงต้องทําบุญให้ทาน
จึงต้องรักษาศีล จึงต้องนัง่ สมาธิไหว้พระสวดมนต์ จึงต้องเจริญปัญญา อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา พิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลายให้เห็นว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา
เพราะปัญหาในใจของเราคืออวิชชาความมืดบอด ซึง่ มักจะพาให้มองตรงข้ามกับความ
เป็ นจริง ให้เห็น นิ จจัง สุขงั อัตตา ใน อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา แทนทีจ่ ะให้เห็นความไม่
เทีย่ ง ความทุกข์ ความไม่มตี วั ตน กลับให้เห็นในทางตรงกันข้าม ชีวติ ของเราก็เลยมีแต่
ความทุกข์ใจมาตลอด แล้วก็จะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปไม่มที ส่ี ้นิ สุด ถ้าไม่เจริญ
ปัญญา ไม่ปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า คือ ทําบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิ
เจริญวิปสั สนา ธรรมนี้เท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยตัดอวิชชาตัณหาทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในจิตใจให้หมดไป
ถ้าไม่ทาํ ก็ไม่มใี ครทําให้ได้ เพราะเป็ น อัตตาหิ อัตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่งึ ของตน
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พระพุทธเจ้าก็ดี พระอรหันต์ก็ดี ครูบาอาจารย์ทงั้ หลายก็ดี เป็ นเพียงผูช้ ้ ที าง เป็ นผูบ้ อก
ทาง เราเองต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ จึงขอให้ท่านทัง้ หลายจงตัง้ จิตให้มนกั
ั ่ บพระพุทธศาสนา กับ
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วพยายามเจริญรอยตาม ตัง้ แต่การทําบุญให้ทาน
รักษาศีล เจริญสมาธิ เจริญวิปสั สนา แล้วความสุขความเจริญ ความปราศจากทุกข์ภยั
อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง ย่อมเป็ นของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา
ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๗๗

กถาวัตถุ ๑๐

๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๔๔
ประมาณทุกๆ ๗ วัน ๘ วัน หรือ ๖ วันในบางกรณี วันพระก็จะเวียนมาครัง้ หนึ่ง ตาม
ปฏิทนิ ทางจันทรคติ เป็ นวันทีญ
่ าติโยมได้มโี อกาสมาวัดเพือ่ เติมนํา้ มันให้กบั จิตใจ จิตใจ
ก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์ หลังจากวิง่ ไปแล้วสักระยะหนึ่ง ก็ตอ้ งเข้าสถานีบริการเพือ่
เติมนํา้ มัน เติมนํา้ เช็คสภาพรถยนต์วา่ อยู่ในสภาพทีด่ หี รือไม่ เพือ่ จะได้นาํ ไปใช้งานต่อ
จิตใจของท่านทัง้ หลายก็เช่นกัน ตลอดระยะเวลา ๖ หรือ ๗ หรือ ๘ วันทีผ่ ่านมา ก็ตอ้ ง
ใช้ไปในการทํามาหากินเลี้ยงชีพ ต้องสูญเสียบางสิง่ บางอย่างไป สูญเสียนํา้ มันไป พอถึง
เวลาก็ตอ้ งมาเติมนํา้ มันของธรรม คือความสุขใจ ความเป็ นสิริมงคล
เวลาเข้าวัดก็จะได้ประกอบศาสนกิจต่างๆ ทีเ่ ป็ นสิริมงคลแก่ชวี ติ เช่นบูชาพระรัตนตรัย
เป็ น ปูชา จ ปูชนี ยานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาสิ่งที่สมควรแก่การบูชา เป็ นมงคล
แก่ชีวิตอย่างยิ่ง นอกจากการบูชาแล้วยังมีการถวายทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
การปฏิบตั เิ หล่านี้เป็ น เอตัมมังคลมุตมัง เป็ นมงคลอย่างยิ่งสําหรับชีวิต ทัง้ นัน้ นอกจาก
ได้ทาํ บุญสร้างกุศลแล้ว เวลาเข้าวัดยังได้มโี อกาสพบปะกับคนทีม่ คี วามคิดความเห็นทีไ่ ป
ในทิศทางเดียวกัน คือมีศรัทธา เชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เชื่อในบาป บุญ
คุณ โทษ นรก สวรรค์ เมือ่ มีโอกาสได้พบปะกัน ก็มโี อกาสสนทนาธรรมกัน เรียกว่า
ธรรมสากัจฉา การสนทนาธรรมก็เป็ นมงคลอย่างยิง่ กาเลน ธรรมสากัจฉา เอตัมมังคล
มุตมัง การสนทนาธรรมตามกาลเป็ นมงคลอย่างยิ่ง
เรื่องทีจ่ ะสนทนาระหว่างนักปฏิบตั ิ ผูเ้ ห็นภัยในสังขาร ในการเวียนว่ายตายเกิด ผูม้ คี วาม
ปรารถนาความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง คือความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทงั้ หลาย หลุดพ้น
จากการครอบงําของความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึง่ เป็ นต้นเหตุทส่ี ร้างความทุกข์
ให้แก่จติ ใจ จึงต้องเป็ นเรื่องธรรมะล้วนๆ ไม่มเี รื่องทางโลกมาเกี่ยวข้องด้วย ไม่คุยเรื่อง
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ลาภ เรื่องยศ เรื่องสรรเสริญ เรื่องกามสุข แต่จะคุยแต่เรื่องธรรมะ ธรรมะทีพ่ ระพุทธ
องค์ทรงสอนให้นกั ปฏิบตั ธิ รรมสนทนากันมีอยู่ ๑๐ ประการด้วยกัน เรียกว่า กถาวัตถุ
๑๐ คือ ๑. อัปปิ จฉกถา ความมักน้อย ไม่มกั มากอยากเด่น ๒. สันตุฏฐิกถา ความ
สันโดษ ยินดีตามมีตามเกิด ไม่ชอบฟุ้งเฟ้ อปรนเปรอ ๓. ปวิเวกกถา ความสงบสงัดวิเวก
๔. อสังสัคคกถา ความไม่คลุกคลี ๕. วิริยารัมภกถา ปรารภความเพียร ๖. สีลกถา เรื่อง
ศีล ๗. สมาธิกถา เรื่องสมาธิ ๘. ปัญญากถา เรื่องปัญญา ๙. วิมตุ ติกถา เรื่องวิมตุ ติ
๑๐. วิมตุ ติญาณทัสสนกถา เรื่องความรู้ความเห็นในวิมตุ ติ ความหลุดพ้นจากกองทุกข์
อย่างสิ้นเชิง
นี่คอื กถาวัตถุ ๑๐ ประการทีพ่ ระบรมศาสดาทรงสอนให้ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมทัง้ หลาย คฤหัสถ์
และ บรรพชิต ผูม้ คี วามปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจาก
เครื่องพันธนาการทัง้ หลายทีผ่ ูกสัตว์โลกให้วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ ในไตรภพ คือ
กามภพ รูปภพ อรูปภพ ให้ขวนขวายพูดแต่เรื่องเหล่านี้ เพราะจะช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิ สนับสนุนศรัทธาให้แก่กล้าขึ้น สนับสนุนวิริยะ ความพากเพียร สนับสนุนปัญญา
ให้มคี วามเห็นความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง ขจัดความสงสัย สนับสนุนสมาธิ เพราะการสนทนา
ธรรม ไม่วา่ จะนานเท่าไร ก็ไม่ทาํ ให้จติ ใจฟุ้งซ่าน หงุดหงิด แต่จะทําให้สงบสุข ร่มเย็น
ธรรมทัง้ ๑๐ ประการนี้จงึ เป็ นหัวข้อ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผูท้ ป่ี รารถนาการหลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดสนทนากัน เพราะว่าธรรม ๑๐ ประการนี้เปรียบเหมือนรถยนต์
เป็ นพาหนะ เป็ นยานทีจ่ ะนําผูเ้ ดินทางให้ไปสู่จดุ หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ สะดวก
ราบรื่น รถยนต์มสี ่วนประกอบอยู่หลายส่วน มี ตัวถัง ล้อ เครื่องยนต์ พวงมาลัย เบรก
คันเร่ง เป็ นต้นฉันใด ยานทีจ่ ะพาผูป้ ฏิบตั ไิ ปสู่มรรค ผล นิพพาน สู่การหลุดพ้นจาก
สังโยชน์ทงั้ หลาย ทีเ่ ป็ นเครื่องพันธนาการจิตใจก็มอี ยู่ ๑๐ ประการเช่นกัน คือ กถาวัตถุ
๑๐ ดังทีไ่ ด้แสดงไว้ในเบื้องต้น ผูท้ ไ่ี ด้เจริญคุณธรรมทัง้ ๑๐ ประการนี้แล้ว ผลทีจ่ ะพึง
หวังได้ก็คอื มรรค ผล นิพพาน การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามลําดับ
เพราะว่าธรรมทัง้ ๑๐ ประการนี้ เป็ นเครื่องปลดเปลื้องพันธนาการ ทีผ่ ูกจิตให้ติดอยู่ใน
ไตรภพ อยู่ในวัฏสงสาร อยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิดไม่มที ส่ี ้นิ สุด
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พันธนาการทีผ่ ูกสัตว์โลกให้อยู่ในไตรภพเรียกว่าสังโยชน์ แบ่งเป็ น ๒ ส่วน คือ สังโยชน์
เบื้องตํา่ และ สังโยชน์เบื้องสูง สังโยชน์เบื้องตํา่ ได้แก่ ๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่า รู ป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือ ขันธ์ ๕ เป็ นตน ความจริงแล้ว ขันธ์ ๕ คือ รู ป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในสายตาของพระพุทธเจ้าผู ้ตรัสรู้ธรรม ผูม้ ดี วงตาเห็น
ธรรมแล้ว จะเห็นว่าขันธ์ ๕ นี้ ซึง่ ประกอบด้วย รู ป คือ ร่างกาย เวทนา คือ ความรู้สกึ
สุข ทุกข์ ไม่สุข ไม่ทกุ ข์ สัญญา คือ ความจํา สังขาร คือ ความคิดปรุง วิญญาณ คือ
การรับทราบ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีม่ าสัมผัสกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ปราศจากตัวตน ไม่มตี วั ตน เป็ นธรรมชาติ คือ สภาวธรรม เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป
เหมือนกับลม กับแดด เช่นร่างกายนี้ก็มาจาก ดิน นํ้ า ลม ไฟ ส่วน เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ก็เปรียบเหมือนกับแสงไฟ ทีเ่ กิดดับๆๆ เหมือนแสงหิง่ ห้อย ไม่มตี วั ตน
อยู่ในแสงไฟนัน้ แต่เพราะอวิชชา ความไม่รู้ โมหะ ความหลง เข้าไปครอบงําจิตก็เลยทํา
ให้คดิ ว่าขันธ์ ๕ เป็ นตัวตน เห็นร่างกายว่าเป็ นเรา เป็ นของๆเรา เห็นเวทนาว่าเป็ นเรา เรา
สุข เราทุกข์
ถ้าได้ปฏิบตั ธิ รรมจนเกิดปัญญาขึ้นแล้ว ก็จะเข้าใจว่าขันธ์ ๕ เป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา
เป็ นสิง่ ทีไ่ ปบังคับ ไปห้ามเขาไม่ได้ เขาต้องเป็ นไปตามเรื่องของเขา อย่างร่างกายเมือ่ เกิด
แล้ว ก็มกี ารเจริญเติบโต เมือ่ เจริญเติบโตเต็มทีแ่ ล้วก็มกี ารเสือ่ ม มีการชรา มีการเจ็บไข้
ได้ป่วย และในทีส่ ุดก็ตอ้ งมีการตาย แตกสลายไป นี่คอื ลักษณะของขันธ์ ๕ เป็ น
สภาวธรรม เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่มตี วั ตน ทีเ่ ป็ นทุกข์ก็เพราะความหลงทําให้ไป
ยึดไปติดกับขันธ์ ๕ นี้ และก็อยากให้ขนั ธ์ ๕ นี้ เป็ นไปตามความต้องการของใจ ถ้าไม่
เป็ นไปตามความต้องการก็เกิดความทุกข์ใจ เช่นอยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปนานๆ ไม่แก่
ไม่เจ็บ ไม่ตาย เมือ่ ไม่เป็ นเช่นนัน้ ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา อยากจะมีแต่สุขเวทนา ไม่มี
ทุกขเวทนา เมือ่ ไม่เป็ นดังทีใ่ จปรารถนาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
แต่ถา้ ได้ปฏิบตั ธิ รรม เจริญศีล สมาธิ ปัญญาแล้ว จะสามารถปล่อยวางสภาวธรรม
เหล่านี้ได้ ถ้าปล่อยวางได้ ก็จะไม่ทกุ ข์กบั สิง่ เหล่านี้ สิง่ เหล่านี้จะเป็ นอย่างไรก็รบั รู้ไปตาม
สภาพความจริง คือยอมรับความจริง ภาษาชาวบ้านเรียกว่าปลงอนิจจัง ยอมรับความ
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จริง เมือ่ ปลงแล้วใจก็ไม่ทกุ ข์ จะแก่ก็ไม่ทกุ ข์ จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ทกุ ข์ จะตายก็ไม่ทกุ ข์
เวลาเจ็บตรงนัน้ เจ็บตรงนี้ก็ไม่ทกุ ข์ จะปวดก็ปวดไป แยกกายออกจากใจ แยกใจออก
จากเวทนาได้ ใจเป็ นผูร้ ู้ก็รู้ไป เวทนาจะเป็ นอย่างไรก็ให้เป็ นไป ทีท่ าํ ใจกันไม่ได้ก็เพราะ
กิเลสตัวจูจ้ ้จี กุ จิกวุน่ วาย ไม่ยอมรับสภาพความจริง เวลาร้อนก็อยากให้เย็น เวลาหนาวก็
อยากให้อ่นุ ไม่มคี วามพอเลย มีแต่ความหิว ความอยากอยู่เสมอ
นี่คอื ตัวทีส่ ร้างปัญหาให้กบั ใจ ถ้ามีศีล มีสมาธิ มีปญั ญาแล้ว ก็จะกําจัดความจูจ้ ้ จี กุ จิก
ของกิเลสได้ ทําให้มคี วามมักน้อยสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิด จะเป็ นอย่างไรก็ยอมรับ
ตามสภาพความเป็ นจริง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยวางจนขาดความรับผิดชอบ
สิง่ ไหนทําได้ ดูแลรักษาได้ แก้ไขได้ ก็ดูแลรักษาแก้ไขไป ไม่ปล่อยเลยเถิด ไม่ใช่วา่ พอ
เห็นว่าทุกอย่างเป็ นอนัตตา ก็วางอุเบกขา นํา้ ก็ไม่อาบ เสื้อผ้าก็ไม่ซกั อย่างนี้ไม่ใช่
อุเบกขาแล้ว เป็ นบ้ามากกว่า เพราะอุเบกขาคือการทําใจไม่ให้มอี ารมณ์ยนิ ดียนิ ร้าย แต่
ชีวติ ยังต้องดําเนินต่อไปด้วยปัญญา ด้วยเหตุดว้ ยผล ร่างกายสกปรกก็ตอ้ งอาบนํา้ ให้
สะอาด ไม่ให้เหม็น ผมยาว หนวดยาว ก็ตอ้ งตัดต้องโกนออกไป เสื้อผ้าทีข่ าดก็ตอ้ ง
ซ่อมแซม ถ้าซ่อมได้ปะได้ ก็ซ่อมไปปะไป แต่ถา้ สุดวิสยั ก็ท้งิ ไป เปลีย่ นหาชุดใหม่มาใส่
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตอ้ งหาหยูกหายามารับประทาน ยกเว้นผูท้ ม่ี พี ลังจิตสูงสามารถรักษา
ร่างกายได้ดว้ ยพลังจิต ก็ไม่จาํ เป็ นต้องหาหยูกหายาก็ได้ เพราะโรคของร่างกายก็มอี ยู่ ๓
ชนิด คือ ๑. โรคที่รกั ษาหรือไม่รกั ษาก็หาย ๒. โรคที่รกั ษาจึงจะหาย ไม่รกั ษาก็ไม่หาย
๓. โรคที่รกั ษาหรือไม่รกั ษาก็ไม่หาย มีแต่ตายอย่างเดียว นี่คอื โรค ๓ ชนิดของร่างกาย
ซึง่ จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคน ไม่ชา้ ก็เร็ว ผู ม้ พี ลังจิตแล้วย่อมไม่วติ กกังวลกับโรคเหล่านี้
เพราะมีอเุ บกขา ยอมรับตามสภาพความเป็ นจริง มีปญั ญา เห็นแล้วว่าร่างกายนี้เกิดขึ้น
แล้ว ในทีส่ ุดไม่วา่ จะมีหมอดีขนาดไหน ไม่วา่ จะมีโรงพยาบาลดีขนาดไหน ไม่วา่ จะมียา
รักษาโรคดีขนาดไหน ก็จะไม่สามารถรักษาร่างกายนี้ได้ ในทีส่ ุดก็ตอ้ งคืนสู่สภาพเดิม
คือ ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เป็ นความจริงทีผ่ ูม้ ปี ญั ญาเท่านัน้ จะเข้าใจและปล่อยวางได้
สักกายทิฏฐิจงึ เป็ นเครื่องพันธนาการทีผ่ ูกสัตว์ทงั้ หลายติดอยู่ในกามภพ รู ปภพ และ
อรู ปภพ จนกว่าจะมีปญั ญาจึงจะตัดได้เพราะปัญญาคือธัมโมปทีโป แสงสว่างแห่งธรรม
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ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรม เมือ่ มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว ก็จะละสังโยชน์ท่ี ๒ และที่ ๓
ได้ดว้ ย คือ วิจกิ ิจฉา ความลังเลสงสัย สงสัยว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มีจริง
หรือไม่ ความสงสัยนี้จะหมดไปในผูท้ ไ่ี ด้บรรลุธรรม เห็นธรรมแล้ว และ สีลพั พตปรา
มาส การลูบคลําศีล ถือมันศี
่ ลพรต โดยสักว่าทําตามๆกันไปอย่างงมงาย เห็นว่าจะ
บริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและวัตร บางท่านทีถ่ อื ศีลในวันนี้อาจจะไม่มนใจว่
ั ่ าศีลที่
รักษาจะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์หรือไม่ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า สีเลน สุคติงยัน
ติ ผูม้ ีศีลย่อมไปสูส่ คุ ติ ไปสูส่ วรรค์ สําหรับผู ้ทีม่ ดี วงตาเห็นธรรมแล้วจะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าศีลเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ ต่อผูท้ ป่ี รารถนาสุคติภพ คือภพของมนุษย์ เทพ
พรหม และ พระอริยบุคคลทัง้ หลาย จะต้องมีศีล ๕ เป็ นอย่างน้อย ผูต้ ดั สังโยชน์ทงั้ ๓
นี้ได้ คือ พระโสดาบัน ซึง่ จะมีภพชาติเหลืออยู่เพียง ๗ ชาติ คือถ้ายังไม่ได้บรรลุพระ
อรหันต์ในชาติน้ ี เมือ่ ตายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ จะเกิดแต่ในสุคติภพ
จะไม่ไปเกิดในอบายอีกต่อไป
ถ้าปฏิบตั ติ ่อไปก็ตอ้ งตัดสังโยชน์ท่ี ๔ คือ ราคะ และ สังโยชน์ท่ี ๕ คือปฏิฆะ ราคะคือ
ความกําหนัดยินดีในกาม ยินดีในหญิงในชาย ยินดีมคี วามสุขกับบุคคลนัน้ ๆ เรียกว่า
กามราคะ ส่วนปฏิฆะคือความยินร้าย ความหงุดหงิดใจ คนทีร่ กั กันอยู่ไปนานๆ บางทีก็
เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน เกิดการขัดใจกันขึ้นมา ก็เกิดปฏิฆะ ความหงุดหงิดใจกับ
บุคคลนัน้ ขึ้นมา สังโยชน์ทงั้ สองประการนี้จะต้องตัดด้วยการพิจารณาดูสภาพความไม่
สวยงามของร่างกาย เรียกว่า อสุภ ให้เห็นว่าร่างกายนี้ เป็ นปฏิกูล สกปรก เพราะมีสง่ิ
สกปรกต่างๆถูกขับออกมาจากร่างกาย มีเหงือ่ มีอะไรต่างๆ ขับถ่ายออกมาจากร่างกาย
มีความไม่สวยงามภายใต้ผวิ หนัง
คนเราสวยแค่ผวิ หนังเท่านัน้ ถ้ามองทะลุผวิ หนังเข้าไปแล้ว ก็จะเห็นว่ามีแต่สภาพทีไ่ ม่
สวยงามเลย มีอวัยวะต่างๆ ตัง้ แต่หนัง เนื้อ เอ็นเข้าไป มีโครงกระดูก ปอด หัวใจ ตับ
ลําไส้ เป็ นต้น อวัยวะเหล่านี้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สวยงาม มีผวิ หนังปกปิ ดหุม้ ห่ออยู่ เลยทําให้มอง
ไม่เห็น เมือ่ มองไม่เห็นก็เลยเกิดความยินดีความชอบขึ้นมา แต่ถา้ ได้พจิ ารณาด้วย
ปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้ว ต่อไปปัญญาก็จะมองทะลุเข้าไปใต้ผวิ หนังเลย เป็ นเหมือนแสง
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เอ็กซเรย์ ทีส่ ามารถมองเห็นสิง่ ทีซ่ ่อนอยู่ภายใต้ผวิ หนังได้ ถ้าเห็นแล้วก็จะระงับดับความ
ยินดีในร่างกายได้ ระงับความยินดีในหญิงในชายได้ เมือ่ ระงับได้แล้วก็จะปล่อยวางทัง้
หญิงทัง้ ชาย คือจะไม่มคี วามยินดี เมือ่ ไม่มคี วามยินดี ก็จะไม่มคี วามยินร้าย ไม่มคี วาม
หงุดหงิด เพราะได้ปล่อยวางร่างกายแล้วด้วยปัญญา
ถ้าทําให้ราคะ และ ปฏิฆะ เบาบางลงไปได้ ก็จะบรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ที่ ๒ คือ
พระสกิทาคามี ซึง่ จะมีภพชาติเหลืออยู่เพียงชาติเดียว คือจะกลับมาเกิดในกามภพนี้อกี
เพียงชาติเดียวเท่านัน้ เอง ถ้าในชาติน้ ยี งั ไม่ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ แต่ถา้ ปฏิบตั ติ ่อไป
จนตัดราคะกับปฏิฆะได้อย่างเด็ดขาด ก็จะบรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ที่ ๓ คือ พระ
อนาคามี ซึง่ จะไม่กลับมาเกิดในกามภพอีกต่อไป จะไม่กลับมาเกิดเป็ นเทวดา เป็ นมนุ ษย์
แต่จะไปเกิดบนพรหมโลกชัน้ สุทธาวาส พรหม ๕ ชัน้ ทีส่ ูงสุดในรู ปาวจร ได้แก่ ๑. อวิ
หา ๒. อตัปปา ๓. สุทสั สา ๔. สุทสั สี ๕. อกนิ ฏฐา แล้วก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ต่อไป
สังโยชน์เครื่องพันธนาการทีพ่ ระอนาคามียงั ต้องตัดมีอยู่ ๕ เป็ นสังโยชน์เบื้องสูง คือ รูป
ราคะ ความยินดีในรูปฌาน อรูปราคะ ความยินดีในอรู ปฌาน มานะ ความถือตัว อุทธัจ
จะ ความฟุ้งซ่าน และ อวิชชา ความไม่รู้จริง ความมืดบอด ความหลง เป็ นหน้าทีข่ อง
พระอนาคามีทต่ี อ้ งเจริญธรรมหรือปัญญาขัน้ ต่อไป เรียกว่า อรหัตตมรรค ธรรมขัน้ นี้จะ
ไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายแล้ว เพราะท่านได้พจิ ารณาร่างกายอย่างถีถ่ ว้ นจนเข้าใจแล้วว่า
เป็ นอนิจจัง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา เป็ นอสุภ เป็ นปฏิกูล ไม่สงสัยในเรื่องของร่างกายอีก
ต่อไป แต่ธรรมทีท่ ่านต้องพิจารณาคือนามขันธ์ทงั้ สีไ่ ด้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ และ อารมณ์ในจิต ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นอนิจจัง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา
เมือ่ พิจารณาเห็นโดยถ่องแท้แล้ว ก็จะปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางแล้วก็จะบรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ เป็ นผูท้ ห่ี ลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการทัง้ ๑๐ ประการ สังโยชน์ทงั้ ๑๐ ประการ
นี้ก็จะถูกตัดขาดหมด เมือ่ ตัดออกไปจากจิต ก็จะไม่มเี ครื่องโยง เครื่องผูกให้จติ กลับมา
เกิดในไตรภพนี้อกี ต่อไป คือไม่กลับมาเกิดในกามภพ รู ปภพ อรูปภพ เป็ นผู ้หลุดพ้น
แล้ว เรียกว่าวิมตุ ติ หลุดพ้นจากสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิด
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ผูท้ ห่ี ลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เปรียบเหมือนกับผูท้ ไ่ี ด้ถูกปลดปล่อยออกจาก
ตะราง เวลาอยู่ในคุกในตะรางจะอยู่ในขอบเขตทีจ่ าํ กัด แต่เมือ่ ถูกปล่อยออกมาจากคุก
แล้วก็สามารถไปไหนมาไหนได้ ความสุขทีอ่ ยู่นอกคุกนัน้ ย่อมมีมากกว่าความสุขทีอ่ ยู่ใน
คุกฉันใด ความสุขของผูท้ ห่ี ลุดพ้นแล้ว ย่อมมีมากกว่าความสุขของผูท้ ย่ี งั เวียนว่ายตาย
เกิด ความสุขของผูท้ ห่ี ลุดพ้นวิเศษตรงทีว่ า่ ไม่มคี วามทุกข์เหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียว
เป็ นความสุขล้วนๆ ทีเ่ รียกว่า นิ พพานนัง ปรมังสุขงั เป็ นความสุขอันเลิศทีส่ ุดของ
ความสุขทัง้ หลาย ผูท้ ห่ี ลุดพ้นแล้วย่อมมีวิมตุ ติญาณทัศนะ ย่อมมีความรู้ความเห็นว่า
การหลุดพ้นนัน้ เป็ นอย่างไร เปรียบเหมือนกับผูท้ เ่ี ดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้ว
ย่อมรู้วา่ จุดหมายปลายทางนัน้ เป็ นอย่างไร อย่างเวลาทีท่ ่านได้เดินทางมาถึงวัดญาณฯ
เป็ นครัง้ แรก ท่านย่อมเห็นสิง่ ต่างๆในวัดญาณนี้ ซึง่ เป็ นความรู้ความเห็นทีไ่ ม่เคยมีมา
ก่อน เมือ่ ก่อนนี้ท่านยังไม่ได้มาท่านยังไม่สามารถพูดได้วา่ วัดนี้เป็ นอย่างไร มีอะไรบ้าง
แต่หลังจากทีท่ ่านได้มาถึงวัดนี้แล้วย่อมเห็นสิง่ ต่างๆในวัดนี้ ย่อมรู้วา่ วัดนี้มอี ะไรบ้างฉัน
ใด ผูท้ ป่ี ฏิบตั ธิ รรมจนกระทังบรรลุ
่
ถงึ วิมตุ ติหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีวมิ ตุ ติญาณทัศนะคือ
ความรู้ความเห็นในการหลุดพ้น ย่อมรู้วา่ การหลุดพ้นนัน้ เป็ นอย่างไร และสามารถเอามา
เผยแผ่ เอามาสังสอนให้
่
ผูท้ ย่ี งั ไม่รู้ ไม่เห็น ได้รู้ตามได้
ดังทีพ่ ระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้กระทํากัน หลังจากทีท่ ่านได้เจริญธรรม
คือ ความมักน้อย ความสันโดษ ความสงบสงัดวิเวก ความไม่คลุกคลี ความเพียร ศีล
สมาธิ และปัญญา จนบรรลุวมิ ตุ ติ และวิมตุ ติญาณทัศนะ เป็ นผูส้ ้นิ กิเลส เป็ นผูห้ ลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ หลายแล้ว ท่านจึงได้สละเวลาทีม่ เี หลืออยู่มาสังมาสอนพวกเราให้
่
ได้ยนิ
ได้ฟงั เรื่องราวเหล่านี้ ผูท้ ม่ี คี วามฉลาดเมือ่ ฟังแล้วย่อมเกิดศรัทธา เพราะสิง่ ต่างๆทีพ่ ระ
บรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้ เป็ นความจริง เป็ นเหตุเป็ นผล สามารถพิสูจน์ได้ แต่ถา้ เป็ นผู ้
ทีม่ คี วามมืดบอด มีอวิชชา ความหลงครอบงําอยู่ ก็จะไม่สามารถรับธรรมนี้ได้ ไม่เข้าใจ
และจะปฏิเสธธรรม หาว่าธรรมถูกแต่งขึ้นมาเพือ่ หลอกให้ทาํ ความดีไปเฉยๆ ไม่มผี ล
อะไรตามมาเลย ชาวพุทธผูม้ จี ติ ศรัทธาจึงควรน้อมจิตน้อมใจเข้าหาพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอๆ น้อมเอาธรรมเข้าใส่ใจ ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ด้วย
การศึกษาจากหนังสือ ด้วยการสนทนาธรรม เพือ่ ศรัทธา ความเชื่อ วิริยะ ความ
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พากเพียร ฉันทะ ความอยากจะปฏิบตั ธิ รรมตามพระพุทธเจ้า ขันติ ความอดทน ปัญญา
ความรู้แจ้งเห็นจริง เมือ่ ได้ปฏิบตั แิ ล้วผลต่างๆ ทีพ่ งึ จะได้รบั จะค่อยๆปรากฏขึ้นมา
ตามลําดับแห่งความเพียร จะรู้จริงเห็นจริง จะไม่สงสัยในสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน และจะเป็ นผูท้ จ่ี ะช่วยเผยแผ่พระธรรมคําสอนให้แก่ผูอ้ น่ื ในโอกาสต่อไป การแสดง
เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๗๘

พระปฐมเทศนา
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๔

วันนี้เป็ นวันครบรอบวันเกิดของพระพุทธศาสนา คือวันนี้เมือ่ ๒๕๘๙ ปี มาแล้ว เป็ นครัง้
แรกทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระศาสนา พระธรรมคําสอนให้แก่สตั ว์โลก เป็ นการ
บอกให้รู้วา่ เดีย๋ วนี้มพี ระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้ในโลกนี้แล้ว และจะทําการเผยแผ่พระธรรม
คําสอนให้แก่สตั ว์โลกทัง้ หลาย ผูท้ ย่ี งั ตกอยู่ในห้วงของความทุกข์ ความเวียนว่ายตาย
เกิดทีไ่ ม่มสี ้นิ สุด จะได้มหี นทางหลุดพ้นจากสิง่ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยเหล่านี้เสีย ตราบใดยัง
ไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และประกาศพระธรรมคําสอนให้กบั สัตว์โลกแล้ว สัตว์โลกก็ยงั
จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในไตรภพ คือ กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ ขึ้นๆลงๆอย่างไม่มี
ทีส่ ้นิ สุด เมือ่ เกิดแล้วก็ตอ้ งมีการแก่ มีการเจ็บ มีการตาย มีการพลัดพรากจากของรัก
ของเจริญใจ มีการประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาทัง้ หลาย ซึง่ พระบรมศาสดาทรงชี้วา่ เป็ น
ความทุกข์
ความทุกข์เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถหลีกเลีย่ งได้ หลบหลีกได้ ดับมันได้ถา้ รู้เหตุของความ
ทุกข์วา่ เกิดจากอะไร ในพระปฐมเทศนา คือ พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทีพ่ ระบรม
ศาสดาได้ทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีย ์ ทัง้ ๕ คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานาม
อัสสชิ เนื้อหาสาระของพระสูตรนี้ คือ พระอริยสัจ ๔ เป็ นสัจธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรง
ตรัสรู้ เกี่ยวกับเรื่องทุกข์ ต้นเหตุของทุกข์ การดับทุกข์ และวิธีดบั ทุกข์ เป็ นความรู้ทไ่ี ม่มี
ใครในโลกนี้รู้มาก่อน เป็ นวิสยั ของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถตรัสรู้เข้าถึงความจริง
ทัง้ ๔ ประการนี้ เมือ่ ได้ทรงตรัสรูพ้ ระอริยสัจ ๔แล้ว พระพุทธองค์จงึ นํามาสังสอนแก่
่
ผูอ้ น่ื ต่อไป
พวกเรายังไม่รู้จกั พระอริยสัจ ๔ ยังมีความหลงอยู่ ยังเห็นผิดเป็ นชอบอยู่ เห็นว่าต้นเหตุ
ของความทุกข์เป็ นความสุข อะไรคือต้นเหตุของความทุกข์ พระบรมศาสดาทรงแสดงว่า
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ต้นเหตุของความทุกข์ก็คอื ความอยากทัง้ หลาย ความโลภ ความโกรธ ความหลง เมือ่
เกิดขึ้นในจิตแล้วจะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมา ทําให้จติ ร้อนรนกระวนกระวาย กิน
ไม่ได้นอนไม่หลับ อยู่ไม่สุข และเมือ่ เกิดความทุกข์แล้ว ก็พยายามไปหาวิธีแก้ ก็แก้ไม่
ถูกอีก คือแทนทีจ่ ะเอานํา้ มาดับไฟในใจ กลับเอาฟื นเติมเข้าไปในกองเพลิง ทําให้ไฟของ
ความทุกข์ในจิตโหมลุกแรงขึ้นไปอีก แทนทีจ่ ะลดละความโลภ ความโกรธ ความหลง
ความอยากทัง้ หลาย กลับไปเพิม่ ความโลภ ความโกรธ ความหลงขึ้นอีก เลยยิง่ ทําให้เกิด
ความทุกข์ข้นึ มาอีกมากมายก่ายกองเลยทีเดียว
สังเกตดูเวลาเกิดความโลภเกิดความอยาก แทนทีจ่ ะระงับความโลภนัน้ ด้วยการใช้เหตุใช้
ผลว่า เอาไปทําไมของเหล่านี้ ไม่พอใช้หรืออย่างไร ไม่มสี ง่ิ เหล่านี้จะตายหรือเปล่า นี่คอื
วิธีดบั ความโลภ ต้องใช้เหตุผลเข้ามาระงับ เห็นอะไรก็อยากจะได้ อยากจะมี อยากจะ
เป็ นกับเขา ทัง้ ๆทีเ่ มือ่ ได้มาแล้ว มีแล้ว เป็ นแล้ว ก็ไม่ได้ทาํ ให้ความทุกข์หมดไป กลับ
เพิม่ ความทุกข์ข้นึ มา เพราะความไม่อม่ิ ไม่พอนัน่ เอง ต้องถามตัวเองว่าสิง่ ทีอ่ ยากจะได้
สิง่ ทีอ่ ยากจะเป็ นนัน้ ถ้าไม่ได้ ไม่มี จะตายหรือเปล่า ถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จาํ เป็ น ถ้าไม่
จําเป็ นก็ไม่ตอ้ งเอา
ถ้าไม่เอาแล้วก็จะดับความโลภได้ ดับความอยากได้ ดับความทุกข์ได้ แต่ถา้ เอามาแล้ว
ต่อไปก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอีก เช่นวันนี้ได้เงินมา ๑๐๐๐๐ บาท พรุ่งนี้ก็อยากจะได้
เพิม่ ขึ้นอีก ความอยากนี้จะต่อเติมไปเรื่อยๆจะไม่ทาํ ให้หยุดกับที่ จะเป็ นเหมือนกับการ
วิง่ ตะครุบเงา วิง่ เท่าไรก็จะไม่ทนั เงา เพราะเงาจะต้องอยู่ข ้างหน้าเสมอ ฉันใด ความอยาก
ต่างๆ ก็เหมือนกัน อยากมีความรํา่ รวยเพิม่ ขึ้น มีเงินทองขนาดนี้แล้วก็ยงั ไม่พอ อยากจะ
มีมากขึ้นไป มีตาํ แหน่งต่างๆทีม่ อี ยู่ตอนนี้ ก็ไม่พออยากจะมีสูงขึ้นไปอีก แต่หารู้ไม่วา่
เมือ่ ได้มาแล้ว แทนทีจ่ ะมีความสุขเพิม่ ขึ้น กลับมีความทุกข์เพิม่ ขึ้นไปอีก เพราะอยากจะ
ได้มากขึ้นไปอีกนัน่ เอง ไม่มที ส่ี ้นิ สุด
แต่ถา้ ตัดความอยากได้แล้ว ใจจะสบาย ใจจะเย็น ใจจะสงบ เพราะรู้จกั คําว่า พอ คําว่า
พอ เป็ นคําทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด เมือ่ พอแล้วก็จะมีความสุข ถ้ายังไม่พอ ก็ยงั จะต้องหาไป
เรื่อยๆจนกระทังวั
่ นตาย เมือ่ ตายไปแล้วก็ตอ้ งไปเกิดใหม่ แล้วก็ไปหาใหม่ นี่คอื ความ
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จริงของสมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้เห็น ด้วยพระ
สติปญั ญา ใช้เหตุผล ถ้าไม่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพก็ไม่เอา ถ้าไม่มแี ล้วไม่ตายก็ไม่เอา นี่
คือวิธีการดับทุกข์ พระพุทธองค์ตรัสว่า มรรค คือวิธีดบั ทุกข์ จะดับทุกข์ได้จะต้องใช้
ปัญญา เพราะว่าทุกข์เกิดจากความหลง ความหลงทําให้เกิดความอยาก หลงว่ามีแล้วจะ
ดี หลงว่ามีแล้วจะสุข คิดว่ามีแล้วจะอิม่ จะมีความพอ แต่ทไ่ี หนได้ ยิง่ มีมากเท่าไร ยิง่
อยากจะมีมากขึ้นเท่านัน้ นี่คอื ความหลง
พระพุทธองค์จงึ ใช้ปญั ญา ใช้เหตุใช้ผล ถ้ามีความจําเป็ นต่อการดํารงชีพก็เอา เช่นถ้าไม่
รับประทานอาหารก็จะตาย ก็ตอ้ งรับประทานอาหารกัน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ตอ้ งมีนุ่งมี
ห่ม แต่มเี ท่าทีจ่ าํ เป็ น พอสมควรก็พอ ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้ว ใจจะไม่มคี วามทุกข์ ใจจะมี
ความสงบ ใจจะมีความสุข วันๆหนึ่งไม่ตอ้ งไปเหนื่อยยากกับอะไรให้มากจนเกินควร ไม่
ต้องไปเหนื่อยทํามาหากินจนเกินความจําเป็ น
แล้วเอาเงินทองทีห่ าได้มาด้วยความ
เหนื่อยยาก ไปใช้โดยทีไ่ ม่เกิดประโยชน์อะไร คือเอาไปใช้ตามความอยาก เช่นเอาไปซื้อ
ข้าวซื้อของทีไ่ ม่จาํ เป็ น เอาไปเทีย่ วเตร่ เหมือนกับเอาเงินไปถมเหว ถมเท่าไรก็ไม่เต็ม
เพราะเหวมันลึกมากฉันใด เงินทองทีเ่ อาไปใช้สนองความอยาก ก็ไม่ทาํ ให้ความอยาก
หมดไป มีแต่จะเพิม่ ความอยากให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไป
จึงต้องใช้เหตุ ใช้ผล ใช้ปญั ญา ปัญญาเป็ นเครื่องดับความทุกข์ได้ เพราะปัญญาเป็ นเหตุ
ทีจ่ ะไปดับความหลง แต่ก่อนทีจ่ ะมีปญั ญาได้ จิตจะต้องสงบก่อน ต้องมีสมาธิก่อน การ
ทีจ่ ะมีสมาธิได้ จะต้องมีศีลก่อน ถ้ายังไม่มศี ีล จะมีแต่ความวุน่ วายใจ เพราะเวลาไปทํา
ผิดศีลผิดธรรมแล้ว จิตจะมีความกังวล มีความวิตก มีความเดือดร้อนใจ ทําความสงบ
ได้ยาก ทําจิตให้สงบตัง้ มันได้
่ ยาก จึงต้องมีศีลก่อน และการทีจ่ ะรักษาศีลได้ ก็ตอ้ งมี
ทาน การให้ก่อน คนทีท่ าํ บุญให้ทานเป็ นคนมีเมตตา เป็ นคนทีม่ องมนุษย์ร่วมโลกเป็ น
เพือ่ นกัน เป็ นเพือ่ นเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็ นพี่ เป็ นน้องกัน ถ้ามีความเมตตาแล้ว ก็จะมี
การให้กนั จะไม่คดิ เบียดเบียนผูอ้ น่ื จะไม่กล้าฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ
ประเวณี โกหกหลอกลวง เพราะรู้วา่ จะสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื
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นี่คอื ทางทีจ่ ะนําพาไปสู่ปญั ญา ความรู้ ความฉลาด ทีจ่ ะนําไปสู่การดับทุกข์ เรียกว่า
มรรค เป็ นอริยสัจข้อที่ ๔ ถ้ามีมรรคครบบริบูรณ์แล้วก็จะสามารถระงับดับความทุกข์
ต่างๆได้ การดับทุกข์ก็คอื อริยสัจข้อที่ ๓ อริยสัจ ๔ ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ คือ
ทุกข์ สมุทยั นิ โรธ มรรค อริยสัจทีต่ อ้ งเจริญให้มากๆ ก็คอื มรรคนัน่ เอง เพราะมรรค
เปรียบเหมือนกับนํา้ ดับไฟ เวลาไฟไหม้บ้าน สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดับไฟคืออะไร ก็คอื นํา้
จะต้องรีบโทรศัพท์ไปเรียกรถดับเพลิง ช่วยกันขนนํา้ มาดับไฟฉันใด ถ้าต้องการทีจ่ ะดับ
ความทุกข์ในใจ ต้องการจะมีความสุขใจ ก็ตอ้ งมีนาํ้ ดับไฟในใจ นํา้ ดับไฟนี้ก็คอื ธรรม
เรียกว่ามรรคนัน่ เอง มรรค เมือ่ สรุปลงแล้วก็คอื การทําบุญให้ทาน การรักษาศีล การ
เจริญจิตตภาวนา นัง่ สมาธิและเจริญปัญญา ถ้าปฏิบตั ธิ รรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่องแล้ว จิต
จะค่อยๆสงบ จะค่อยๆเย็น ความทุกข์ต่างๆทีม่ อี ยู่ในจิต ทีเ่ กิดจากความอยาก ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะค่อยๆหมดไป เพราะนํา้ แห่งธรรมค่อยๆชําระความโลภ
ความโกรธ ความหลง ความอยาก ให้สลายออกไปจากจิตจากใจ
นี่คอื พระปฐมเทศนา
พระธรรมคําสอนครัง้ แรกทีพ่ ระพุทธองค์ทรงประกาศสังสอน
่
แก่ปญั จวัคคียท์ งั้ ๕ หลังจากการแสดงธรรม หนึ่งในปัญจวัคคีย ์ คือ โกณฑัญญะ ก็ได้
บรรลุธรรม มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลเบื้องต้น คือ พระ
โสดาบัน ในวันนัน้ พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็ปรากฏครบองค์
ขึ้นมาเป็ นครัง้ แรก มีพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม มีผูฟ้ งั ธรรมได้บรรลุเป็ นเป็ นพระ
อริยสงฆ์ องค์แรกขึ้นมา พระพุทธศาสนาจึงปรากฏขึ้นมาในวันนัน้ พระศาสนาก็ได้
เจริญรุ่งเรืองมาโดยลําดับจนถึงปัจจุบนั นี้ มีอายุครบ ๒๕๘๙ ปี เพราะความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ทีน่ อ้ มเอาพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดามาศึกษา และ
ประพฤติปฏิบตั จิ นบรรลุเห็นธรรมขึ้นมา หลังจากนัน้ ก็นาํ เอามาเผยแผ่สงสอนถ่
ั่
ายทอด
กันต่อไปเรื่อยๆจนกระทังถึ
่ งปัจจุบนั นี้ ศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั
พุทธศาสนิกชนทุกๆคน ทีจ่ ะขวนขวายศึกษา รํา่ เรียนและนําเอาไปประพฤติปฏิบตั จิ น
บรรลุเห็นธรรม แล้วจึงค่อยเอาไปเผยแผ่ให้ผูอ้ น่ื ต่อไป
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ในวันอันสําคัญอย่างยิง่ คือวันนี้ พุทธศาสนิกชนจึงได้มาบูชาพระคุณของพระพุทธ พระ
ธรรม และ พระสงฆ์ ด้วย อามิสบูชา และ ปฏิบตั ิบูชา อามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่อง
สักการะ เช่นดอกไม้ธู ปเทียน ส่วนการปฏิบตั บิ ูชาคือการประพฤติตน ให้อยู่ตามทํานอง
คลองธรรม ตามหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ในการบูชาทัง้ ๒ นี้ พระพุทธ
องค์ทรงยกย่องว่าการปฏิบตั ิบูชาคือการบูชาทีแ่ ท้จริง ผูใ้ ดประพฤติปฏิบตั ธิ รรมสมควร
แก่พระธรรมคําสอน ผูน้ ้ันแลคือผูบ้ ูชาเราตถาคต นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงปรารถนา
จากพุทธศาสนิกชน ทรงประกาศพระศาสนาเพือ่ ประโยชน์ของพุทธศาสนิกชนโดยตรง
พระพุทธองค์ไม่ได้รบั ประโยชน์จากการสังสอนพระธรรมคํ
่
าสอนของท่านเลย
เพราะว่าจิตของพระพุทธองค์นนั้ สะอาดหมดจดแล้ว บริบูรณ์ดว้ ยบุญและกุศลทัง้ หลาย
แล้ว เปรียบเหมือนกับนํา้ ทีเ่ ต็มแก้วแล้ว จะเทนํา้ อะไรลงไปอีกก็จะล้นออกมาฉันใด การ
ทีพ่ ระพุทธองค์ได้สละเวลาประกาศพระธรรมคําสอนให้แก่พทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลาย ก็
เพือ่ ประโยชน์ของพุทธศาสนิกชนนัน่ เอง เพราะความกรุณา ความสงสาร ทีเ่ ห็นพวกเราผู ้
ทีย่ งั หลงอยู่ในกองเพลิงแล้วหาทางออกไม่ได้ ส่วนพระพุทธองค์ทรงเป็ นผูท้ ไ่ี ด้หลุดออก
จากกองเพลิงแล้ว จึงอุตส่าห์กระโดดเข้ามาในกองเพลิงเพือ่ ฉุดพวกเราให้ออกจากกอง
เพลิง วิธีทจ่ี ะออกได้ก็คอื ต้องเดินตามพระธรรมคําสอน พระพุทธองค์ไม่สามารถอุม้ เรา
ออกมาได้ เราจะต้องเดินออกมาเอง คือต้องเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอน
่
เมือ่
เชื่อแล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั ิ
การสนองตอบพระคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ทไ่ี ด้อทุ ศิ เวลาอบรมสังสอน
่
พวกเรา จึงต้องกระทําด้วยการปฏิบตั บิ ูชา ทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ละการกระทํา
บาปทัง้ ปวง ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ออก
จากจิตจากใจ ทุกครัง้ เวลาเกิดความโลภก็ให้มสี ติ ให้บอกว่าโลภไม่ได้นะ โลภแล้วจะ
ทุกข์ข้นึ ไปใหญ่ เวลาเกิดความโกรธก็เช่นกัน บอกว่าต้องหยุดความโกรธนี้ เวลาเกิด
ความหลง ต้องบอกตัวเราให้หยุดความหลงนี้ ถ้าเตือนสติตวั เองได้ ต่อไปก็จะสามารถ
ระงับดับความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ เมือ่ ทําได้แล้วก็ถอื ว่าได้บูชาพระพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์อย่างเต็มทีด่ ว้ ยการปฏิบตั บิ ูชา เมือ่ ได้บูชาอย่างนี้แล้ว ความเป็ นสิริ
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มงคลย่อมเกิดขึ้นกับตน ดังในพระบาลีทแ่ี สดงไว้ว่า ปูชา จ ปูชนี ยานัง เอตัมมังคล
มุตตมัง การได้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชา เป็ นมงคลอย่างยิ่ง ในวันอุดมมงคลวันนี้
จึงขอให้ท่านทัง้ หลายน้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดา มาประพฤติปฏิบตั ิ
กับตัวของท่านเอง ทัง้ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ แล้วความสุข ความเจริญรุ่งเรือง
ความเป็ นสิริมงคล ย่อมเป็ นของท่านต่อไปอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา
ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๗๙

การอยู่จาํ พรรษา
๖ กรกฎาคม ๒๕๔๔

วันนี้เป็ นวันแรม ๑ คํา่ เดือน ๘ เป็ นวันเข้าพรรษา การอยูจ่ าํ พรรษาเป็ นพุทธบัญญัติ คือ
เป็ นคําสังที
่ พ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนด ให้พระภิกษุทกุ ๆรูปทีเ่ คยจาริกไปตามสถานที่
ต่างๆ เมือ่ ถึงวันแรม ๑ คํา่ เดือน ๘ จนถึงวันเพ็ญ ๑๕ คํา่ เดือน ๑๑ จะต้องหยุดอยู่กบั
ทีต่ ลอดเวลา ๓ เดือน เนื่องจากเป็ นฤดูฝน เป็ นเวลาทีช่ าวนาชาวไร่ทาํ การเพาะปลูกพืช
ต่างๆ เวลาพระสงฆ์จาริกไปไหนมาไหน ก็จะเดินผ่านไร่นา แล้วไปเหยียบยํา่ ทําลายพืชที่
ปลูกไว้ ผูท้ เ่ี ดือดร้อนก็เลยไปกราบทูลขออนุญาตจากพระพุทธเจ้า ให้ทรงกําหนดห้าม
ไม่ให้พระภิกษุจาริกไปไหนตลอดระยะเวลา ๓ เดือนในช่วงฤดูฝน การอยู่จาํ พรรษาของ
พระภิกษุก็เลยเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั กิ นั มาจนถึงปัจจุบนั นี้
พุทธศาสนิกชนชาวไทยมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับเทศกาลเข้าพรรษา และถือเป็ น
ธรรมเนียมทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรม ทําความดีกนั สุดแท้แต่ศรัทธาและสติปญั ญา เพราะการ
ประกอบคุณงามความดี ทําบุญทํากุศล ละเว้นจากอบายมุขทัง้ หลายเป็ นการเสริมสร้าง
บุญบารมี สร้างความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง คนเราจะดีจะชัว่ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ผูอ้ น่ื พระ
พุทธองค์ทรงแสดงไว้ แต่ข้นึ อยู่กบั การกระทําของเรา การกระทําทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ เป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความเจริญก็ดี ความเสือ่ มก็ดี ความสุขก็ดี หรือความทุกข์ก็
ดี สิง่ เหล่านี้เกิดจากการกระทําของเรา คนอืน่ อาจจะมีส่วนในการกระตุน้ หรือเป็ นชนวน
เหตุให้เราไปทําในสิง่ ทีด่ หี รือไม่ดี แต่ถา้ เราเป็ นคนทีม่ คี วามมันคง
่
แน่วแน่กบั คุณงาม
ความดีแล้ว ต่อให้ใครมาชวนเราไป หรือใครจะพูดกระทบกระทัง่ หรือกระทําอะไรทีจ่ ะ
เป็ นเหตุให้เราไปทําความไม่ดี เราก็จะไม่ทาํ เพราะว่าเรามีความศรัทธาในพระธรรมคํา
สอนทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอน
่
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องบาปบุญ คุณโทษ นรกหรือสวรรค์
ล้วนเป็ นเรื่องจริงทัง้ นัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นได้กบั ทุกๆคน ถ้าปรารถนาความสุขความเจริญ
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ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่และเมือ่ ตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์ ไปสู่สุคติต่อไป ก็ตอ้ งพยายาม
สร้างแต่คุณงามความดี ทําบุญทํากุศล ละการกระทําบาปทัง้ ปวง
ในช่วงเข้าพรรษาจึงเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องศรัทธาญาติโยม สมณะชีพราหมณ์ จะตัง้
จิตอธิษฐานว่าจะปฏิบตั อิ ะไรเป็ นพิเศษ
บางท่านอาจจะขอยกเลิกการเสพสุรายาเมา
ตลอดเวลา ๓ เดือน หรือเลิกสูบบุหรี่ เลิกเล่นการพนัน เลิกเทีย่ วเตร่ บางท่านก็อาจจะ
ขอสมาทานรักษาศีล ๕ ตลอดทัง้ พรรษา บางท่านก็อาจจะสมาทานศีล ๘ ศีลอุโบสถไป
ตลอดทัง้ พรรษา บางท่านก็ตงั้ จิตอธิษฐานว่าจะทําบุญใส่บาตรทุกๆวัน และวันพระจะมา
วัดเพือ่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม และอยู่ปฏิบตั ธิ รรม ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ เจริญ
วิปสั สนา เป็ นการสร้างบุญสร้างกุศล สร้างคุณงามความดีให้กบั ตน สร้างคุณค่าให้กบั
ตน คุณค่าของคนเราอยู่ทค่ี ุณธรรมทีม่ อี ยูภ่ ายในใจ
มีคนถามว่าคนดีเป็ นอย่างไร คนดีก็คอื คนทีม่ ศี ีลธรรมนัน่ เอง ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่
สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ตัง้ มันอยู
่ ่ในศีล ๕ คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์
ตัดชีวติ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ละเว้นจากการพูด
ปดมดเท็จ และละเว้นจากการเสพสุรายาเมา นี่คอื คุณสมบัตขิ องคนดี ถ้าอยากเป็ นคนดี
เป็ นคนทีม่ คี ุณค่า ก็ตอ้ งพยายามปฏิบตั ใิ ห้อยู่ในทํานองคลองธรรม อย่างน้อยให้มศี ีล ๕
และถ้าต้องการจะเป็ นคนทีด่ ยี ง่ิ ขึ้นไปอีก ก็ตอ้ งเจริญจิตตภาวนา พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น
ต้องชําระความโลภ ความโกรธ ความหลงซึง่ เป็ นต้นเหตุทท่ี าํ ให้คนไม่ดี
คนไม่ดกี ็เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลงนี่แหละ ทีจ่ ะทําให้คนไม่ดี เช่นเวลามี
ความโลภ อยากจะได้อะไรมากๆ แต่ไม่สามารถหามาได้ดว้ ยความสุจริต ก็ตอ้ งไปลัก ไป
ขโมย ไปคด ไปโกง เมือ่ ทําไปแล้วก็กลายเป็ นคนไม่ดไี ป ถูกสังคมประณาม รังเกียจ ถ้า
เจ้าหน้าทีท่ างบ้านเมืองจับได้ ก็ตอ้ งเอาเข้าไปขังไว้ในคุกในตะราง เพราะถ้าปล่อยไว้ข้าง
นอกก็จะเป็ นพิษเป็ นภัยกับผูอ้ น่ื คนเราจะดีจะชัว่ ไม่ได้อยู่ทส่ี กุล เมือ่ ได้เกิดในสกุลสูงๆ
แล้วใช่จะดีโดยอัตโนมัติ ดีชวั ่ อยู่ทต่ี วั เรา จะรํา่ จะรวยหรือจะจนก็ไม่สาํ คัญ เพราะคน
รวยก็เป็ นคนชัว่ ได้ คนจนเป็ นคนดีก็มอี ยู่เยอะ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั การมีเงินมีทองหรือไม่ แต่
อยู่ทค่ี ุณงามความดีคอื ศีลธรรมทีม่ อี ยู่ในใจ
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ผูป้ รารถนาความสุข ความเจริญรุ่งเรือง เป็ นคนดีแล้วละก็ จึงควรน้อมเอาคําสอนของ
พระพุทธองค์ทส่ี อน ให้กระทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ละการกระทําบาปทัง้ ปวงเสีย
และชําระจิตใจให้ผ่องแผ้ว คือชําระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ออกไปจากจิต
จากใจ ทําได้มากน้อยแค่ไหน ก็จะเป็ นคนดีมากน้อยขึ้นไปเท่านัน้ ในเทศกาลการ
เข้าพรรษาในวันนี้ ขอให้ท่านทัง้ หลายจงนําธรรมเหล่านี้ไปพินิจพิจารณา และตัง้ จิต
อธิษฐานนําเอาไปปฏิบตั เิ พือ่ ความสุขความเจริญของท่านต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควร
แก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๘๐

ทางสายกลาง

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔
ในพระปฐมเทศนาพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงถึงทางแห่งการดับทุกข์ ทรงเรียกวิธีการ
ดับทุกข์ทไ่ี ด้ทรงดําเนินว่า มัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง อยู่ตรงกลางระหว่าง กามสุขลั
ลิกานุ โยค การดับทุกข์ดว้ ยกามสุข และ อัตตกิลมถานุ โยค การพ้นทุกข์ดว้ ยการทรมาน
ตนเองโดยเปล่าประโยชน์ ซึง่ เป็ นวิธีการปฏิบตั กิ นั มาก่อนทีพ่ ระพุทธองค์จะได้ตรัสรู้พระ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คนเราเวลามีความทุกข์ก็จะดับทุกข์ดว้ ยวิธีต่างๆ แนวทาง
หนึ่งก็คดิ ว่าความทุกข์ดบั ได้ดว้ ยกามสุข จึงแสวงหาความสุขในกามคุณทัง้ ๕ คือ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จึงทําให้ตอ้ งแสวงหา ลาภ ยศ สรรเสริญ เพราะว่าเมือ่ มีลาภ
แล้วก็จะได้เอาไปเสพเอาไปสร้างสิง่ ต่างๆ ทีเ่ สริมสร้างกามสุข คนเราจึงแสวงหาเงิน หา
ทองกัน เพือ่ จะได้เอามาซื้อข้าวซื้อของ สร้างบ้านใหญ่ๆโตๆ มีเครื่องใช้ไม้สอยมากมาย
ก่ายกอง ต้องการอะไรทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ก็จะได้สมดังใจ แต่สง่ิ
เหล่านี้ไม่สามารถดับทุกข์ในจิตใจได้ เพราะความทุกข์ของจิตใจไม่ได้เกิดจากการขาดตก
บกพร่องในสิง่ เหล่านี้ เมือ่ ได้สง่ิ เหล่านี้มาแล้วก็ไม่ไปดับความทุกข์ภายในจิตใจ ไม่ได้ทาํ
ให้ความอยากในสิง่ เหล่านี้ลดน้อยถอยลงไป แต่กลับมีเพิม่ พูนมากขึ้นไปเสียอีก เมือ่ มี
แล้วก็อยากจะมีไปนานๆ อยากจะมีมากๆ เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ มีของอะไรออกมาใหม่ๆ ก็
อยากจะได้อยู่เรื่อยๆ มีรถยนต์รุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะได้ มีของใช้ไม้สอยทีม่ อี อกมา
ใหม่ๆ ก็อยากจะได้อยู่เรื่อยๆ เมือ่ มีความอยากก็ตอ้ งขวนขวาย ดิ้นรน จึงกลายเป็ น
ความทุกข์ข้นึ มา อยู่ไม่สุข อยู่เฉยๆไม่ได้ เพราะไม่รู้จกั ตัดความอยาก
พระพุทธองค์ทรงเห็นสิง่ เหล่านี้มาแล้วตัง้ แต่สมัยทีย่ งั ไม่ได้เสด็จออกบวช สมัยนัน้ ทรง
อยู่ท่ามกลางกองเงินกองทอง ทรัพย์สมบัตติ ่างๆอันเลอเลิศทีม่ นุษย์จะสามารถหากันได้
ทรงเป็ นพระราชโอรสของพระมหากษัตริย ์ ห้อมล้อมด้วยกามคุณ ๕ อันประณีตวิเศษ
ทัง้ หลาย แต่ทรงกลับไม่มคี วามสุขทีแ่ ท้จริง คือยังมีความทุกข์ มีความกังวลใจ เกี่ยวกับ
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เรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจ และการ
ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาทัง้ หลาย หลังจากได้พจิ ารณาด้วยปัญญาอย่างรอบคอบแล้ว
จึงได้ทรงสลัดสิง่ เหล่านี้ท้งิ ไป แล้วเสด็จออกบวช เมือ่ บวชแล้วก็ได้พบเห็นวิธีการดับ
ทุกข์อกี แบบหนึ่ง คือการทรมานกายด้วยวิธีต่างๆของสมณะชีพราหมณ์ทงั้ หลาย บาง
พวกไม่ใส่เสื้อผ้า บางพวกจะนัง่ นอนบนทีน่ งั ่ อันแหลมคม เพือ่ ทรมานร่างกาย พระพุทธ
องค์เองก็ทรงอดพระกระยาหารถึง ๔๙ วันด้วยกันจนกระทังร่่ างกายแทบจะไม่มเี นื้อ
เหลืออยู่เลย มีแต่หนังหุม้ กระดูก ถ้าอดต่อไปก็จะต้องตายแน่นอน ทรมานตนถึงขนาด
นัน้ แล้วความทุกข์ ก็ยงั ไม่หายไปจากใจ ความไม่สบายใจ ความกังวลใจทีเ่ กิดจากความ
กลัวความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ยงั ไม่หมดไปจากจิตจากใจ จึงรู้วา่ ทางทัง้ ๒ นี้
ไม่ใช่ทางทีจ่ ะนําไปสู่ความดับทุกข์ เพราะไม่ได้ไปทําลายความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความอยากต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจ
ทรงเห็นว่ากายกับใจเป็ นคนละเรื่องกัน ร่างกายเป็ นเรื่องหนึ่ง ใจก็เป็ นอีกเรื่องหนึ่ง
ความทุกข์ทแ่ี ท้จริงอยู่ในใจ เกิดจากความอยาก จึงหันมาปฏิบตั ทิ ใ่ี จ เจริญจิตตภาวนา
ด้วยการเจริญอานาปานสติ กําหนดรู้ลมหายใจเข้าออก ทําจิตให้สงบ เมือ่ จิตสงบแล้ว ก็
เจริญวิปสั สนาต่อไป หาสาเหตุวา่ อะไรเป็ นต้นเหตุทท่ี าํ ให้จิตอยากกับสิง่ ต่างๆ ทําไมถึง
ต้องอยากมี อยากเป็ น ทําไมถึงจะต้องกลัวความแก่ ความเจ็บ ความตาย สิง่ เหล่านี้เป็ น
ของปกติไม่ใช่หรือ ทุกๆคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ก็ตอ้ งสัมผัสกับสิง่ เหล่านี้ทงั้ นัน้ ไม่มใี ครจะ
หนีพน้ เลยเรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตาย เรื่องการพลัดพรากจากของรักของเจริญ
ใจทัง้ หลาย เรื่องการสัมผัสกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา สิง่ เหล่านี้เป็ นเรื่องปกติของโลกนี้ เมือ่
เกิดมาแล้วทุกๆ คนก็ตอ้ งประสบกันทัง้ นัน้
เมือ่ ทรงพิจารณาแล้วก็เห็นว่าความไม่อยากประสบกับสิง่ เหล่านี้เองเป็ นต้นเหตุของความ
ทุกข์ เกิดจากความไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของโลกนี้ จึงทําให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมา
เมือ่ เข้าใจแล้วจึงรู้วา่ เป็ นธรรมดา ของโลกนี้ ถ้าเกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ต้องพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ไม่ตอ้ งไปเดือดเนื้อร้อนใจกับเรื่องเหล่านี้ ทําใจ
ยอมรับเสียแล้วใจก็จะสบาย ส่วนความอยากในกามสุข ก็อย่าไปอยาก เพราะได้มา
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เท่าไรก็ไม่สุขสักที ไม่อม่ิ สักที ไม่พอสักที เปรียบเหมือนกับยาเสพติดทัง้ หลาย เวลาเสพ
เข้าไปก็มคี วามสุขชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว หลังจากนัน้ ก็อยากจะเสพอีก สูบบุหรี่ไปมวน
หนึ่งแล้วก็อยากจะสูบอีกมวนหนึ่ง กินเหล้าหมดไปขวดหนึ่งแล้วก็ยงั อยากจะกินอีกขวด
หนึ่ง ลองมาเก็บขวดทีเ่ คยกินไว้ดู หรือลองเก็บก้นบุหรี่ทเ่ี คยสูบไว้ดู รวบรวมดู จะกอง
เท่าภูเขาเลยทีเดียว แต่ก็ยงั ไม่พอ ยังไม่อม่ิ ฉันใด เรื่องกามสุขทีช่ อบกันก็เหมือนกัน
ชอบดูหนังดูละคร ดูมาแล้วกี่เรื่อง อ่านหนังสือมาแล้วกี่เล่ม ก็ไม่รู้จกั อิม่ ไม่รู้จกั พอ ทํา
ให้เพลิดเพลินมีความสุขไปชัว่ ขณะหนึ่งเท่านัน้ เอง หลังจากนัน้ แล้วก็ทาํ ให้หวิ ให้อยากอีก
ถ้าไม่มสี ง่ิ เหล่านี้แล้ว วันนัน้ จะทุกข์จะเดือดร้อนมาก คนทีเ่ คยสูบบุหรี่ทกุ ๆวัน ถ้าอยู่ๆ
ทางรัฐบาลประกาศว่าต่อไปนี้หา้ มขายบุหรี่ในเมืองไทย คนทีส่ ูบบุหรี่คงจะไม่สบายกัน
เยอะ เพราะหาบุหรี่สูบไม่ได้ หรือคนทีเ่ คยกินเหล้าอยู่เป็ นประจํา ถ้าไม่มเี หล้าขายใน
เมืองไทยแล้ว คนนัน้ จะต้องลงแดงตายแน่ๆ นี่คอื ความทุกข์ทเ่ี กิดจากการเสพกามสุข
พระบรมศาสดาจึงทรงสอนให้ตดั ตัณหาทัง้ ๓ คือ กามตัณหา ความอยากในกามสุข
วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น เช่นไม่อยาก แก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย
ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น อยากจะเป็ นอย่างนัน้ อยากจะเป็ นอย่างนี้ มันก็เป็ น
สมมุตทิ งั้ นัน้ ความจริงแล้วคนเราเกิดมา ไม่มใี ครเป็ นอะไร มาตัง้ กันขึ้นมาเอง ตัง้ คนนี้
เป็ นนายก คนนี้เป็ น ส.ส. แล้วก็ให้มอี าํ นาจอย่างนัน้ อย่างนี้ มีเงินเดือนสูงๆ คนทีไ่ ม่รู้
เรื่องก็หลง ก็อยากจะมีอยากจะเป็ นกับเขา แต่ก็ไม่ได้เปลีย่ นแปลงสภาพความเป็ นจริง
ของตัวเอง ไม่ได้เปลีย่ นความแก่ ความเจ็บ ความตายของตัวเอง ไม่ได้ไปแก้ความทุกข์
ภายในจิตใจ แต่กลับไปเพิม่ ความทุกข์ให้มมี ากขึ้นอีก เพราะเมือ่ เคยเป็ นใหญ่แล้ว เวลา
ไม่ได้เป็ นใหญ่จะรู้สกึ ทุกข์มาก สังเกตดูเวลาเป็ นนายกจะยิ้มแย้มแจ่มใส แต่พอไม่ได้
เป็ นแล้วหน้าตาเศร้าสร้อยหงอยเหงา เพราะความหลงนัน่ เองทําให้ยดึ ติดกับสิง่ ต่างๆ คิด
ว่ามีแล้วจะมีความสุข แต่หารู้ไม่วา่ สิง่ เหล่านี้เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ทงั้ นัน้ เมือ่ ไปยึด
ไปติดแล้ว เวลาไม่มเี ข้าก็จะทุกข์ใจ
จึงทรงสอนไม่ให้ไปยึดไปติดกับความอยากทัง้ ๓ นี้ ไม่ให้มกี ามตัณหา ความอยากใน
กาม ไม่ให้มภี วตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น ไม่ให้มวี ิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยาก
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ไม่เป็ น คืออยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย อยากจะไม่เจอสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่ปรารถนา
ทีเ่ กิดจากความโง่เขลาเบาปัญญา ไม่รู้จกั ธรรมชาติของโลก เมือ่ อยู่ในโลกนี้แล้ว จะไป
ฝื นความจริงของโลกได้อย่างไร ความจริงเป็ นอย่างไรก็ตอ้ งเป็ นอย่างนัน้ ทรงเจริญ
วิปสั สนาปัญญาพิจารณาหลังจากทีจ่ ติ มีความสงบ เพราะจะสามารถพิจารณาจนเห็น
คล้อยตามความเป็ นจริงได้ ในขณะทีจ่ ติ สงบจะไม่มอี ารมณ์ของกิเลสมาคอยต่อต้าน ไม่
มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่มคี วามอยากต่างๆมาคอยต่อต้าน มาคอยคัดค้าน
มาคอยแย้ง ก็เลยทําให้เห็นสภาพความเป็ นจริง เห็นโทษของความโลภ ความโกรธ
ความหลง เห็นอนิ จจัง ความไม่เทีย่ ง ทุกขัง ความเป็ นทุกข์ อนัตตา ความไม่มตี วั ตน
ของสภาวธรรมทัง้ หลาย ทีไ่ ปชื่นชมยินดี อยากมีอยากเป็ น สิง่ เหล่านี้เป็ นของชัว่ คราว
ในทีส่ ุดก็ตอ้ งหมดไป ช้าหรือเร็ว และเมือ่ หมดไปก็จะมีความทุกข์ ถ้าไปยึดไปติด
ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็จะมีแต่ความสบายใจ ใครจะเป็ นนายกหรือไม่เป็ นนายกก็ไม่เดือดร้อน
จะมีเงินทองมากหรือน้อยก็ไม่เดือดร้อน ตราบใดมีกนิ มีอยู่ก็ใช้ได้แล้ว ให้ร่างกายอยู่ไป
ได้ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่หวิ จากการขาดแคลนในเรื่องปัจจัย ๔ ก็พอเพียงแล้ว ความสุข
ทีแ่ ท้จริงเกิดจากการระงับดับความอยากทีม่ อี ยู่ในใจต่างหาก ถ้าระงับดับความอยากได้
แล้ว ก็จะถึงเมืองพอ ถึงคําว่าอิม่ คําว่าพอ ไม่ตอ้ งการอะไรอีกแล้ว จิตทีอ่ ม่ิ จิตทีส่ งบ
จิตทีต่ ดั กิเลส ตัดความอยากออกไปได้แล้ว จะไม่หวิ กับอะไร ไม่อยากกับอะไร อยู่เฉยๆ
ก็มคี วามสุข เปรียบเหมือนนํา้ ทีเ่ ต็มแก้วแล้ว เติมเข้าไปอีกก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร นํา้
เต็มแก้ว เติมเข้าไปก็มแี ต่จะล้นทิ้งไปเสียเปล่าๆฉันใด ใจก็เหมือนกัน ใจนี้เปรียบ
เหมือนกับตุ่มนํา้ ทีม่ รี อยรัว่ อยู่ ๓ รอย ทีเ่ กิดจากความอยากในกาม อยากเป็ น และ
ความกลัวแก่ เจ็บ ตาย นี่คอื รอยรัว่ ของใจ ถ้าไม่อดุ รอยรัว่ ทัง้ ๓ รอยนี้แล้ว เวลาเติมนํา้
ให้เต็ม เดีย๋ วนํา้ ก็ตอ้ งซึมออกมาจนหมดไป ต้องเติมอยู่เรื่อยๆ ต้องอยาก ต้องกลัวไป
เรื่อยๆ แต่คนฉลาดถ้ารู้วา่ มีรอยรัว่ อยู่ ก็จะอุดรอยรัว่ ทัง้ ๓ นี้เสีย เมือ่ อุดแล้วทีน้ เี ติมนํา้
เข้าไปทีเดียวให้เต็ม นํา้ ก็จะไม่พร่อง จะเต็มอยู่เสมอ ใจก็เหมือนกับตุ่มนํา้ นี่แหละ ตุ่มนํา้
ทีย่ งั มีรอยรัว่ อยู่ รอยรัว่ ทีเ่ กิดจากความอยากทัง้ ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา ถ้าอุดรอยรัว่ ทัง้ ๓ นี้ได้ คือ ตัดตัณหาทัง้ ๓ นี้ได้ ใจก็จะถึงเมืองพอ ถึง
บรมสุข ปรมัง สุขงั
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สิง่ ทีจ่ ะดับ จะอุดรอยรัว่ คือตัดตัณหาความอยากทัง้ ๓ นี้ได้ คือมัชฌิมาปฏิปทา ทาง
สายกลาง ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงดําเนินมานัน่ เอง เรียกว่ามรรค ๘ คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ
เห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปปะ ดําริชอบ ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ๔. สัมมากัมมันตะ ทํา
การชอบ ๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ ๖. สัมมาวายามะ เพียรชอบ ๗. สัมมาสติ
ระลึกชอบ ๘. สัมมาสมาธิ ตัง้ จิตมันชอบ
่
นี่คอื ธรรมทีจ่ ะไปทําลายตัณหา ความอยาก
ทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในใจให้หมดไปได้ ถ้าเจริญธรรมทัง้ ๘ นี้แล้ว จะมีนาํ้ ไว้ดับไฟในใจ เมือ่
เจริญมรรคได้เต็มทีแ่ ล้ว ตัณหาทัง้ ๓ คือความอยากทัง้ ๓ ก็จะหมดไป มีแต่ความอิม่
ความพอ ความสงบ ความสุข เข้ามาแทนที่ ความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไป
มรรคเมือ่ แยกเป็ น ๓ ก็คอื ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา เป็ นมรรค
เหมือนกัน สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ กับ สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ เป็ น
องค์ประกอบของปัญญา เห็นอะไรถึงเรียกว่าเห็นชอบ เห็นว่าโลกนี้เป็ นโลกของความ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็ นโลกของ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มใี ครหลีกเลีย่ งได้ เห็นว่าทุก
สิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ เป็ นเจ้าของอยู่นนั้ ทีแ่ ท้จริงแล้วไม่ใช่เป็ นของๆตน ไม่อยู่ไปตลอด
จะต้องหมดไป ไม่ชา้ ก็เร็ว ถ้าไปยึดไปติดก็จะเป็ นทุกข์ นี่คอื ความเห็นชอบ เมือ่ เห็นชอบ
แล้ว ก็มคี วามดําริชอบตามมาว่าเมือ่ เป็ นอย่างนี้แล้ว สิง่ เหล่านี้ก็เปรียบเหมือนกับ
อสรพิษ เหมือนกับไฟ คนฉลาดย่อมไม่เข้าใกล้สิง่ เหล่านี้ ย่อมถอยห่างจากสิง่ เหล่านี้
ถอยห่างจากสภาวธรรมทัง้ หลายทีเ่ ป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือถอยห่างจาก ลาภ ยศ
สรรเสริญ กามสุข นัน่ เอง ไม่หลงไม่อยากมีลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เพราะมีแล้วสัก
วันหนึ่งจะต้องเสียใจ จะต้องร้องห่มร้องไห้ จะต้องพลัดพรากจากสิง่ เหล่านี้ แต่ถา้ ไม่
ยินดีกบั เขา ก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข ดูพระพุทธเจ้า พระอรหันต์เป็ นตัวอย่าง ท่านตัด
แล้ว เรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ทัง้ หลาย ท่านก็อยู่ได้ ท่านกลับมีความสุขมากกว่า
เดิมเสียอีก สุขกว่าคนทีม่ สี ง่ิ เหล่านี้เสียอีก เพราะท่านมีปญั ญา มีสมั มาทิฏฐิ ความ
เห็นชอบ มีสมั มาสังกัปปะ ความดําริชอบ ท่านจึงปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ
พวกเราชาวพุทธก็เช่นกัน เรามีความศรัทธา มีความเชื่อในพระพุทธเจ้า มีความ
ปรารถนาทีจ่ ะอยู่เหนือความทุกข์เหมือนกับพระพุทธเจ้า เราก็ตอ้ งมีปญั ญา ต้องคิดว่า
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ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นของทีเ่ ขาให้เรายืมมาใช้ เขาจะมาเอาคืนเมือ่ ไรก็ไม่รู้ ไม่วา่ พ่อ
แม่เราก็ตาม สามีหรือภรรยาเราก็ตาม บุตรธิดาของเราก็ตาม ทรัพย์สมบัตเิ งินทองข้าว
ของ ลาภ ยศ ฐานะต่างๆ ตําแหน่งต่างๆ ให้คดิ ว่าเป็ นของยืมมาใช้ มีก็ใช้ไป แต่อย่าไป
หลงติด เตรียมตัวคืนเขาไป วันไหนเขามาเคาะประตูแล้วพูดว่า ขอของเหล่านี้ คืนนะ เรา
จะได้ตอบเขาไปว่า เออ เอาไปเลย เรารู้แล้วว่าของเหล่านี้ไม่ใช่ของๆเรา แม้แต่ร่างกายนี้
ก็ไม่ใช่ของๆเรา สักวันหนึ่งเขาก็ตอ้ งมาทวงมาเอาคืนไป ถ้ามีปญั ญา มีความเห็นชอบ ก็
จะคิดเตรียมตัวเตรียมใจอยู่เสมอ เมือ่ ถึงเวลาใจจะไม่ทกุ ข์เลย จะไม่หวันไหว
่ จะยิ้ม จะ
สบาย เพราะรู้วา่ สิง่ เหล่านี้ไม่ใช่ใจ ใจเป็ นของไม่ตาย ใจไม่มปี ญั ญา ใจเลยไปหลงไปติด
อยู่กบั สิง่ เหล่านี้วา่ เป็ นตัวเป็ นตน เป็ นของๆ ตนขึ้นมาเท่านัน้ เอง นี่คอื ความหลง เมือ่ ไม่
มีความหลง ก็จะปล่อยวางได้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ เหล่านี้ ถึงเวลาก็รู้วา่ ต้องจากกันไป แต่
ใจเป็ นของไม่ตาย ถ้ายังไม่ถงึ ทีส่ ้นิ สุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะไปเกิดใหม่ แต่จะ
ไปเกิดในภพทีด่ ตี ่อไป เพราะอะไร เพราะว่าเมือ่ มีปญั ญาแล้ว ย่อมดํารงตนอยู่ใน
ศีลธรรมนัน่ เอง
ศีลคือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ การกระทําทางกาย ทางวาจา ทีไ่ ม่
เบียดเบียนผูอ้ น่ื สัมมาวาจาคือ พูดแต่คาํ สุภาพ ไม่พูดคําหยาบ พูดจริง ไม่พูดปด
มดเท็จ พูดสิง่ ทีม่ สี าระ มีประโยชน์ พูดด้วยความเมตตา ไม่พูดยุยงให้คนเขาทะเลาะกัน
อย่างนี้เป็ นต้น เรียกว่าพูดดี พูดแล้วไม่เกิดโทษกับตนเองหรือผูอ้ น่ื การกระทําก็เช่นกัน
ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั ขโมย ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่ไปล่วงเกินสามีภรรยาบุตร
ธิดาของผูอ้ น่ื ต้องไปสู่ขอให้ถูกต้องตามธรรมเนียมเสียก่อน ให้เป็ นทีย่ นิ ยอมของทุก
ฝ่ ายเสียก่อน ถึงจะถือว่าไม่เป็ นการสร้างโทษให้กบั ตนเองและผูอ้ น่ื สัมมาอาชีวะ คือการ
เลี้ยงชีพชอบ มีสมั มาอาชีพ ทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ไม่
คดไม่โกง ไม่สร้างความทุกข์ให้กบั ผูอ้ น่ื เช่นไม่คา้ ขายสิง่ ทีม่ ชี วี ติ เช่นค้าหมู ค้าวัว ค้า
ควาย เพือ่ ทีจ่ ะเอาไปฆ่า ไม่คา้ ขายสิง่ ทีเ่ ป็ นพิษ เช่นยาฆ่าแมลง ไม่คา้ ขายศัสตราวุธ ปื น
ผาหน้าไม้ กับดักสัตว์ชนิดต่างๆ ไม่คา้ ขายสุรายาเมาทัง้ หลาย ผูม้ ปี ญั ญาย่อมรู้วา่ ไม่มี
ความจําเป็ นทีจ่ ะต้องค้าขายสิง่ เหล่าเพือ่ การดํารงชีพ
คนฉลาดย่อมรู้วา่ สิง่ ทีม่ คี วาม
จําเป็ นกับชีวติ นัน้ มีไม่มากเลย การดูแลร่างกายไม่ตอ้ งใช้เงินทองมากเลย ส่วนใหญ่จะ
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หมดไปกับของทีไ่ ม่มสี าระ ของฟุ่มเฟื อย ของทีไ่ ม่จาํ เป็ นเสียมากกว่า แต่กลับไปหลงว่า
เป็ นสิง่ จําเป็ น เพราะเห็นเขามี ก็ตอ้ งมีเหมือนเขา เช่นจะต้องมีรถคันละสองสามล้าน กิน
อาหารต้องมื้อละสองสามพัน อย่างนี้เป็ นความหลงต่างหาก กินอาหารมื้อละสามสีส่ บิ
บาทก็อยู่ได้แล้ว ถ้ากินเพือ่ ดูแลรักษาร่างกาย แต่ส่วนใหญ่จะถูกกิเลสหลอกให้ไปรับใช้
กิเลส รับใช้ตณั หา รับใช้ความอยากเสียมากกว่า ต้องเสียเวลา เสียเงินเสียทองไปกับ
กิเลสตัณหา ไม่รู้จกั เท่าไร
สมาธิคอื การทําจิตให้มคี วามสงบตัง้ มัน่ การทีจ่ ะมีปญั ญาได้ จิตจะต้องมีความสงบ ตัง้
มันก่
่ อน จึงต้องมีสมั มาวายามะ ความเพียรชอบ ต้องพยายามรักษาจิตให้สงบ ไม่ให้
ฟุ้งซ่าน ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ ทัง้ เช้าทัง้ เย็น ทําได้มากน้อยเท่าไร จิตจะ
มีความตัง้ มัน่ สงบ เย็น สบาย จิตจะตัง้ มันได้
่ ก็ตอ้ งมีสมั มาสติ คือการระลึกรู้ชอบ สติ
เป็ นผูท้ จ่ี ะควบคุมจิต เป็ นผูท้ เ่ี บรกจิตได้ สติคอื การระลึกรู้ ให้รู้อยู่ในปัจจุบนั ไม่วา่ จะ
ทําอะไรก็ให้รู้วา่ กําลังทําอะไรอยู่ ขณะทีน่ งั ่ อยู่ ก็ให้รู้วา่ กําลังนัง่ อยู่ ขณะทีย่ นื ก็ให้รู้วา่
กําลังยืน ขณะทีเ่ ดิน ก็ให้รู้วา่ กําลังเดิน ขณะทีน่ อน ก็ให้รู้วา่ กําลังนอน ขณะกําลังทํา
อะไรก็ให้มสี ติ ให้รู้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ อย่าให้จติ คิดไปทีอ่ ดีต ไปทีอ่ นาคต หรือไปที่
ต่างๆ เช่นขณะนี้กาํ ลังนัง่ อยู่ทน่ี ่ี ก็อย่าปล่อยให้จติ คิดไปทีก่ รุงเทพฯ ทีบ่ า้ น หรือคิดว่า
พรุ่งนี้จะไปทําอะไร ออกจากศาลานี้แล้วจะไปทําอะไรต่อ ถ้านัง่ คิดอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่า
ไม่มสี ติ เมือ่ ไม่มสี ติแล้วจิตจะไม่อยู่กบั เนื้อกับตัว จะลอยไปตามอารมณ์ต่างๆ จะไหวไป
กับอารมณ์ต่างๆได้งา่ ย มีอะไรมากระทบมาสัมผัสก็จะไหวตาม เป็ นเหมือนนุ่น จะปลิว
ไปง่ายๆกับอารมณ์ต่างๆ แต่ถา้ มีสติคอยดึงจิตไว้เรื่อยๆ ต่อไปจิตจะมีความมันคง
่ จะมี
สมาธิ จะเป็ นเหมือนกับหิน เวลามีลมพัดมาก็จะไม่ปลิวไปตามลมฉันใด จิตทีม่ สี มาธิ มี
ความตัง่ มัน่ ก็จะไม่ไหวไปกับอารมณ์ต่างๆ ทีม่ าสัมผัสผ่าน ทางตา ทางหู ทางจมูก ทาง
ลิ้น ทางกาย ทางใจ จะไม่เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดความอยากขึ้นมา
ง่ายๆ เพราะจิตมีความตัง้ มันเหมื
่ อนกับหิน และถ้ามีปญั ญาก็จะดับอารมณ์ต่างๆได้ทนั ที
นี่คอื เรื่องของมัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง มรรค ๘ ศีล สมาธิ ปัญญา ทาน ศีล
ภาวนา เป็ นธรรมทีช่ าวพุทธทุกๆคนควรเจริญอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง
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ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ ดูเศรษฐีผูม้ อี นั จะกินทัง้ หลาย
เขาก็ยงั ทุกข์กนั ได้ ดีไม่ดที กุ ข์มากถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มี เพราะไม่มเี ครื่องดับทุกข์
นัน่ เอง ไม่มศี ีล สมาธิ ปัญญา ไม่มมี รรค ๘ ไม่เคยทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม
ผูท้ ม่ี ธี รรมสมบูรณ์อยู่ในใจ อย่างพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก จะไม่มคี วามทุกข์อยู่
ในใจเลย มีแต่คาํ ว่าสุขหนอ สุขหนอ อยู่ตลอดเวลา เป็ นบรมสุข เป็ นความสุขที่ไม่
เปลีย่ นแปลง ไม่มกี ารสิ้นสุด เป็ นความสุขตลอดอนันตกาล การแสดงเห็นว่าสมควรแก่
เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๘๑

ใจ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔
พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธรรมไว้บทหนึ่งว่า มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนมยา มโน
เศรษฐา แปลว่า ใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ นประธาน ทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ดว้ ยใจ ในบรรดา
สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าไม่มอี ะไรจะสําคัญเท่ากับใจ เพราะ
ทุกสิง่ ทุกอย่างเกิดได้ดว้ ยใจ ใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ นประธาน ใจเป็ นผูส้ ร้างขึ้นมา ไม่วา่ จะ
เป็ นความดีงาม ความประเสริฐเลิศโลกทัง้ หลาย หรือความเลวทรามตํา่ ช้าทัง้ ปวง มีใจ
เป็ นผูส้ ร้างขึ้นมาทัง้ นัน้ สวรรค์ นรก มรรค ผล นิ พพาน ก็มใี จเป็ นผูส้ ร้างขึ้นมา ทุกสิง่
ทุกอย่างจึงขึ้นอยู่ทใ่ี จเป็ นสําคัญ พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้ดูแลรักษาใจ เพราะใจที่
ได้รบั การดูแลรักษา และรับการอบรมด้วยดีแล้ว เป็ นใจทีป่ ระเสริฐ ไม่มีอะไรจะ
ประเสริฐเท่ากับใจที่ได้รบั การ อบรมด้วยดีแล้ว และไม่มีอะไรที่จะร้ายหรือเลวเท่ากับใจ
ที่ยงั ไม่ได้รบั การอบรม ดังทีเ่ ห็นได้ในโลกนี้ ทีม่ คี นทีด่ แี สนดี ก็เป็ นเพราะว่าใจดี และที่
มีคนทีเ่ ลวแสนเลว ก็เป็ นเพราะว่าใจเลว
ใจของทุกๆคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ยงั มีสง่ิ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามอยู่ เรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมอง ที่
เป็ นตัวสร้างปัญหาให้กบั ใจ ให้กบั โลก ถ้ามีกเิ ลสมากเท่าไหร่ ใจก็จะเลวร้ายมากเท่านัน้
ถ้าไม่มกี เิ ลสเลย ก็จะเป็ นใจทีป่ ระเสริฐ ดังใจของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ทงั้ หลาย
เป็ นใจทีป่ ระเสริฐ เป็ นบุคคลทีป่ ระเสริฐ เพราะใจของท่านสิ้นแล้วเรื่องกิเลส โลภ โกรธ
หลง ไม่มอี ยู่ในใจของพระพุทธเจ้า ไม่มอี ยู่ในใจของพระอรหันต์ เมือ่ ไม่มกี เิ ลสแล้ว ท่าน
ก็ไม่สร้างปัญหา สร้างความเดือดร้อนให้กบั ตนและผูอ้ น่ื มีแต่สร้างคุณสร้างประโยชน์
โดยถ่ายเดียว พระคุณของท่านจึงได้ขจรขจายมากว่า ๒๕๐๐ ปี แล้ว ก็เพราะใจของท่าน
เป็ นใจทีป่ ระเสริฐ เป็ นใจทีม่ แี ต่คุณงามความดี เป็ นใจทีม่ แี ต่ความรู้ มีปญั ญาทีเ่ ป็ น
เหมือนกับแสงสว่าง พูดสอนใครแล้ว ก็ทาํ ให้ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั เกิดความรู้ เกิดความฉลาด
ขึ้นมา สามารถนําเอาไปดับความทุกข์ทม่ี อี ยู่ภายในใจของเขาได้ การดูแลรักษาใจ การ
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อบรมใจจึงเป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนา ทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
ประพฤติปฏิบตั ิ ก็มจี ดุ หมายอยู่อนั เดียวเท่านัน้ คือรักษาใจ พัฒนาใจ ให้เป็ นใจทีด่ ที ่ี
งาม เป็ นใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ ระพุทธจ้าทรงสังสอน
่
ก็เพือ่ ประโยชน์ของ
ใจ เมือ่ ใจได้รบั การอบรม ได้รบั ธรรมเข้าไปแล้ว ใจจะเป็ นใจทีด่ ที ง่ี าม อยู่ในทํานอง
คลองธรรม ไม่ไปทําสิง่ ชัว่ ร้ายทัง้ หลาย
ใจจะดีได้ก็ตอ้ งอาศัยการชําระสิง่ ทีไ่ ม่ดี ทีส่ ร้างความชัว่ ร้ายทัง้ หลายให้เกิดขึ้น มูลเหตุ
ของความชัว่ ก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่ในใจของปุถชุ นทุกๆ
คน ทีจ่ ะต้องถูกชําระสะสางให้ออกไปจากใจให้ได้ ถ้ายังมีอยู่ในใจ เวลากําเริบขึ้นมา ก็
จะทําให้ใจเป็ นใจทีเ่ ลวร้าย โหดร้าย ทารุณ สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื และตนเอง
อย่างใจของพวกเราก็เช่นกัน ยังมีโลภ โกรธ หลงอยู่ แต่ขณะนี้ยงั ไม่แสดงอาการออกมา
เราเลยนัง่ อยู่ได้เป็ นปกติ แต่ถา้ เกิดมีอะไรไปสะกิดเข้า ไปกระตุน้ ขึ้นมา ทําให้เกิดโลภ
โกรธ หลงขึ้นมาแล้ว ก็จะเริ่มออกอาละวาด สร้างปัญหาให้กบั ตัวเราเองและกับผู ้อืน่
ปัญหาของเราก็คอื อยู่ไม่เป็ นสุข อยู่เฉยๆไม่ได้ เมือ่ มีโลภ โกรธ หลงแล้ว จะต้องระบาย
ออกไปทางกายและทางวาจา ถ้าไม่ควบคุมไว้แล้ว ก็จะไปสร้างความเดือดร้อน สร้าง
ปัญหาให้กบั คนทัวไปและตั
่
วเราด้วย
สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดจึงอยู่ทก่ี ารดูแลใจ ควบคุมใจ ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีม่ ี
อยู่ในใจให้หมดไป ถ้า โลภ โกรธ หลง หมดไปจากใจแล้ว ใจจะสบาย ไม่มอี ะไรมา
ก่อกวน ไม่มอี ะไรมาสังการให้
่
ไปโลภ ให้ไปโกรธ ให้ไปหลงกับอะไร เพราะไม่มี โลภ
โกรธ หลง ทีจ่ ะไปกระตุน้ ใจนัน้ เอง เมือ่ ไม่มี โลภ โกรธ หลง แล้ว อยู่เฉยๆก็เป็ นสุข ไม่
ต้องไปดิ้นรนให้เหนื่อยยากเปล่าๆ สิง่ ของต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้เป็ นของปลอม ไม่ใช่ของ
จริง ไม่ใช่สง่ิ ทีจ่ ะให้ความสุขทีแ่ ท้จริงกับใจ แต่ใจทีม่ คี วามหลง เวลาเห็นอะไรก็ดไี ปหมด
เมือ่ ดีแล้วก็อยากได้มา เมือ่ ได้มาแล้วก็คดิ ว่าจะมีความสุข แต่ก็ไม่สุขสักที ก็อยากจะมี
เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทังตายไป
่
สิง่ ของต่างๆทีห่ ามาได้ก็ไม่ได้เอาไปแม้แต่ช้ นิ เดียว
เอาไปแต่โลภ โกรธ หลง เมือ่ ไปเกิดใหม่ก็มาทําแบบนี้อกี ทําแบบนี้มาแล้วไม่รู้ก่ภี พกี่
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ชาติ และจะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มที ส่ี ้นิ สุด ถ้าตราบใดไม่ชาํ ระความโลภ ความโกรธ
ความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจ
ถ้าทําได้แล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ เป็ นใจของพระอรหันต์ เป็ นใจของพระพุทธเจ้า เมือ่ เป็ น
อย่างนัน้ แล้วก็ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดอีก ไม่ตอ้ งกลับมาอยู่แบบทุรนทุราย อยู่เฉยๆไม่ได้
อยู่ไม่เป็ นสุข ต้องออกไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขอยู่เรื่อยๆ หามาเท่าไหร่ก็ไม่อม่ิ
ไม่พอ แต่ถา้ ตัดโลภ โกรธ หลงได้แล้ว ก็จะไม่หวิ กับอะไรอีก จะมีเงินมีทองมากหรือ
น้อยก็ไม่สาํ คัญ จะมีตาํ แหน่งสูงหรือไม่สูงก็ไม่สาํ คัญ จะมีใครยกย่องสรรเสริญเยินยอ
หรือตําหนิตเิ ตียนดุด่าว่ากล่าว ก็ไม่เดือดร้อน ไม่หวิ กับกามสุข ไม่ตอ้ งไปดูหนัง ดูละคร
ไม่ตอ้ งไปกินเลี้ยงกินอะไร ฉลองกันให้วนุ่ วายเปล่าๆ อยู่เฉยๆก็มคี วามสุข ดูแลรักษา
อัตภาพร่างกายไปวันๆหนึ่งก็พอแล้ว เมือ่ ร่างกายสลายไปก็จบ ปล่อยวางไม่ไปหา
ร่างกายใหม่อกี ต่อไป เพราะใจถึงเมืองพอแล้ว อิม่ แล้ว พอแล้ว อย่างนี้เป็ นความสุขที่
เลิศทีส่ ุด ประเสริฐทีส่ ุด เพราะเป็ นความสุขทีไ่ ม่สูญสลาย ไม่หมดไป จะเป็ นอย่างนี้ไป
ตลอดอนันตกาล
ส่วนใจของผูท้ ย่ี งั มีโลภ โกรธ หลงอยู่ ก็ยงั ต้องไปโลภ ไปโกรธ ไปหลงอยู่ตลอดอนันต
กาลเหมือนกัน ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย เป็ นอย่างนี้อยู่ราํ ่ ไป เกิดมาแล้ว
ก็โลภ โกรธ หลงจนถึงวันตาย ตายไปแล้วก็ไปเกิดแล้วก็โลภ โกรธ หลง อีก นี่คอื
ลักษณะของใจ ๒ ชนิด คือ ๑. ใจทีส่ ้นิ แล้วด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็ นใจ
ทีป่ ระเสริฐ เป็ นใจทีม่ คี วามสมบูรณ์ มีความอิม่ มีความพอ เป็ นใจทีไ่ ม่ตอ้ งออกไป
แสวงหาสิง่ ของภายนอก เป็ นใจทีไ่ ม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื และตนเอง ๒. ใจ
ทีย่ งั มีโลภ โกรธ หลงอยู่ เป็ นใจทีด่ ้นิ รนกวัดแกว่ง ทุรนทุราย ต้องออกไปหาสิง่ ของ
ต่างๆภายนอก แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กบั ตนเองและผูอ้ น่ื ไปไม่มที ส่ี ้นิ สุด เป็ นใจที่
มีอยู่ในโลกนี้ ทุกๆคนมีสทิ ธิทจ่ี ะเลือกได้วา่ จะเอาใจแบบไหน จะเอาใจทีม่ โี ลภ โกรธ
หลงก็ได้ หรือจะเอาใจทีส่ ้นิ แล้วซึง่ ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็ได้ ถ้าปรารถนา
ความสุขทีแ่ ท้จริงแล้ว และไม่ตอ้ งการความทุกข์เลย ก็ตอ้ งเอาใจทีไ่ ม่มคี วามโลภ ความ
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โกรธ ความหลง ถ้ายังรักทีจ่ ะโลภ ยังรักทีจ่ ะโกรธ ยังรักทีจ่ ะหลง ยังรักความทุกข์อยู่ ก็
ขอให้เลือกใจทีย่ งั มีโลภ โกรธ หลงอยู่
แต่ไม่มใี ครอยากจะทุกข์หรอก เพราะเวลาทุกข์มนั แสนทรมาน บางทีร่างกายไม่เจ็บไข้ได้
ป่ วย แต่ใจกลับทุกข์มาก จนถึงกับทนอยู่ไม่ได้ก็มี ต้องฆ่าตัวตายกันก็เพราะโลภ โกรธ
หลงนี่แหละเป็ นต้นเหตุ เวลาเกิดความทุกข์ข้นึ มามากๆก็จะทนไม่ไหว และด้วยความ
หลงนี่แหละ จึงคิดว่าวิธีทจ่ี ะหนีพน้ จากความทุกข์ได้ ก็คอื การฆ่าตัวตาย แต่นนั ่ ไม่ใช่
เป็ นวิธีแก้ปญั หา เพราะว่าต้นเหตุของความทุกข์ในใจก็คอื ตัวโลภ โกรธ หลงนี่แหละ ถ้า
ต้องการจะดับความทุกข์ในใจ ก็ตอ้ งดับความโลภ โกรธ หลง ทีม่ อี ยู่ในใจให้หมดไป
และสิง่ ทีจ่ ะดับได้ก็คอื พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละ ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั กันนี้
แหละ ทีจ่ ะเป็ นเครื่องมือชําระโลภ โกรธ หลง ให้หมดไป ด้วยการเจริญจิตตภาวนา ทํา
ให้โลภ โกรธ หลงลดน้อยลงไป เบาบางลงไป จนหมดสิ้นไปในทีส่ ุด เมือ่ หมดสิ้นไปแล้ว
ก็เป็ นใจทีไ่ ด้พฒั นาถึงจุดสูงสุด เป็ นใจทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด
การทีจ่ ะชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ออกไปจากใจได้ก็ตอ้ งอาศัยธรรม ๒
ชนิด คือ สมาธิ และ ปัญญา สมาธิคอื ความสงบตัง้ มันของจิ
่
ต ปัญญาคือความสว่าง
ความฉลาด ความรู้จกั ผิดถูกดีชวั ่ รู้เหตุ รู้ผลรู้วา่ อะไรเป็ นเหตุของความทุกข์ อะไรเป็ น
เหตุของความสุข รู้วา่ สุขและทุกข์เกิดจากอะไร รู้วา่ สภาวธรรมทัง้ ปวงเป็ น อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ต้องมีธรรมทัง้ ๒ ประเภทนี้ จึงจะสามารถชําระโลภ โกรธ หลงให้ออกไปจากใจ
ได้ แต่การทีจ่ ะมีสมาธิ หรือมีปญั ญาขึ้นมาได้ ก็ตอ้ งมีธรรมคือสติ สติเป็ นธรรมทีส่ าํ คัญ
อย่างยิง่ ในการทีจ่ ะทําให้เกิดสมาธิข้นึ มา เกิดปัญญาขึ้นมา ถ้าไม่มสี ติ สมาธิก็ไม่เกิด
ปัญญาก็ไม่เกิด เหมือนกับรถยนต์ ถ้าไม่มกี ญ
ุ แจรถไปไขเปิ ดประตูรถ แล้วใช้กญ
ุ แจนัน้
ติดเครื่อง รถก็จะวิง่ ไปไหนไม่ได้ฉนั ใด สมาธิและปัญญาทีเ่ ป็ นเครื่องมือชําระความโลภ
ความโกรธ ความหลงให้หมดไปจากใจ ก็ตอ้ งมีสติเป็ นผูน้ าํ ถ้าไม่มสี ติแล้วสมาธิก็จะไม่
เกิด ปัญญาก็จะไม่เกิด ในขัน้ แรกจึงต้องฝึ กตัง้ สติกนั ก่อน พัฒนาให้มสี ติก่อน เมือ่ มีสติ
แล้วถึงค่อยพัฒนาไปสู่สมาธิและปัญญาต่อไป การเจริญสติน้ ี สามารถเจริญได้
ตลอดเวลา นับตัง้ แต่เวลาทีต่ ่นื ขึ้นมา จนกระทังหลั
่ บไป
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การปฏิบตั ธิ รรมจึงไม่ตอ้ งอยู่ทว่ี ดั เสมอไป อยู่ทไ่ี หนก็ปฏิบตั ไิ ด้ ถ้ารู้วา่ การปฏิบตั ธิ รรม
ปฏิบตั อิ ย่างไร การปฏิบตั เิ บื้องต้นคือการตัง้ สติ สติคอื ความระลึกรู้ ความระลึกรู้น้ ีไม่ได้
ให้ระลึกถึงเรื่องโน้นหรือเรื่องนี้ แต่หมายถึงว่าให้รู้อยู่กบั ปัจจุบนั อยู่ทน่ี ่เี ดีย่ วนี้ ให้รู้วา่
ขณะนี้กาํ ลังทําอะไรอยู่ ฟังธรรมอยู่ใช่ไหม แต่ใจฟังธรรมอยู่หรือเปล่า หรือกําลังคิดถึง
เรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ คิดถึงเรื่องทีผ่ ่านไปแล้ว คิดถึงเรื่องทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต ถ้าใจอยู่กบั
เรื่องเหล่านี้แสดงว่าไม่มสี ติ ไม่ได้อยู่ทน่ี ่เี ดีย๋ วนี้ การมีสติหมายถึง รู้อยู่ในปัจจุบนั ทุก
ขณะเลยทีเดียว ไม่วา่ กําลังทําอะไรอยู่ ขอให้รู้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ ถ้ามีสติแล้ว ก็
เท่ากับมีเครื่องมือไว้ควบคุมจิต ซึง่ โดยปกติจะไม่ชอบอยู่กบั ที่ ไม่ชอบอยู่น่งิ ๆเฉยๆ แต่
ชอบลอยไปลอยมา ชอบคิดถึงเรื่องนัน้ บ้าง เรื่องนี้บา้ ง คิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆ
ขึ้นมา ทําให้ดใี จบ้าง เสียใจบ้าง แต่ไม่ทาํ ให้จติ ตัง้ มัน่ มีความแข็งแกร่ง มีพลัง มีกาํ ลัง
เลย กลับทําจิตให้อ่อนไหวง่ายเหมือนกับนุ่น เวลามีอารมณ์อะไรมากระทบหน่อย ก็จะ
ปลิวไปตามอารมณ์นนั้ เห็นอะไรหรือได้ยนิ อะไร ก็จะเกิดความดีใจขึ้นมาบ้าง เกิดความ
เสียใจขึ้นมาบ้าง ไม่สามารถควบคุมใจให้ตงั้ อยู่เป็ นปกติ คือเป็ นอุเบกขาได้ เป็ นใจทีน่ ่งิ
เฉย ไม่เดือดร้อนกับอารมณ์ต่างๆทีม่ าสัมผัส ไม่วา่ จะมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือ
ทางใจ
ถ้ามีสติแล้ว ต่อไปจิตจะค่อยๆนิ่ง ค่อยๆสงบ จิตมีความนิ่งมีความสงบมากน้อยเท่าไหร่
ก็จะมีความหนักแน่นมากน้อยตามมาเหมือนกับหิน หินไม่เหมือนนุ่น เวลาลมพัดมาหิน
จะไม่ขยับเขยื้อนเลย แต่นุ่นเวลามีลมพัดมาเพียงแผ่วเบาก็จะปลิวตามลมไป จิตของผู ้ที่
ยังไม่มสี ติจะเป็ นเหมือนกับนุ่น จะหวันไหวง่
่
าย มีอะไรมากระทบ ก็จะมีอารมณ์เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ใครพูดอะไรให้ฟงั เพียงนิดเดียว ก็เกิดอารมณ์ข้นึ มาแล้ว เห็นใครทําอะไร
นิดหน่อยก็เกิดอารมณ์ข้นึ มาแล้ว เป็ นเพราะว่าไม่มสี ติคอยรัง้
คอยดึงไว้นัน่ เอง
ความสัมพันธ์ระหว่างสติกบั จิตเหมือนเรือกับเชือก ถ้าจอดเรือไว้เฉยๆไม่เอาเชือกผูกไว้
กับเสากับท่าเรือ หรือทอดสมอไว้ เดีย๋ วเรือก็ตอ้ งลอยไปกับนํา้ กระแสนํา้ จะพัดพาเรือลํา
นัน้ ให้ลอยไปเรื่อยๆ แต่ถา้ ผูกเรือไว้กับเสากับท่าเรือ หรือทอดสมอไว้ เรือนัน้ ก็จะไม่
ลอยไปไหน ถึงแม้กระแสนํา้ จะไหลมาแรง เรือก็จะไม่ลอยไปตามกระแสนํา้ จิตก็เช่นกัน
จะนิ่งสงบเป็ นสมาธิตงั้ มันอยู
่ ่ในปัจจุบนั ได้ ก็ตอ้ งมีสติเป็ นผูร้ งั้ ดึงไว้
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การรัง้ ดึงจิตไว้ก็ทาํ ได้หลายวิธีดว้ ยกัน แต่ละสํานักก็จะสอนต่างกันไปขึ้นอยู่กบั จริต
ความถนัด ของอาจารย์ผูส้ อน เนื่องจากจริตนิสยั ความถนัดในการปฏิบตั ขิ องแต่ละคน
ไม่เหมือนกัน ผูป้ ฏิบตั จิ งึ ต้องทดลองดูวา่ วิธีไหนทีเ่ หมาะกับตน ปฏิบตั ไิ ปแล้วได้ผลดี
จิตนี้เป็ นเหมือนเรือ จึงต้องมีเชือกคือสติ ไว้ผูกจิตไว้กับเสาต้นใดต้นหนึ่ง เพือ่ จิตจะได้
ไม่ลอยไปไหน เสาก็มหี ลายชนิดด้วยกัน การเจริญพุทธานุสติ ธรรมานุสติ สังฆานุสติ
หรืออานาปานสติ ก็ใช้เป็ นเสาได้ ถ้าบริกรรม พุทโธๆๆ ก็ให้มสี ติรู้อยู่กบั พุทโธๆๆ ทํา
อย่างนี้ก็เท่ากับได้ผูกจิตไว้แล้ว ถ้าระลึกแต่พทุ โธๆๆ จิตจะไม่สามารถไปคิดเรื่องราว
ต่างๆได้ ถ้าจิตคิดออกไปก็ตอ้ งดึงกลับมาอยู่กบั พุทโธๆๆ
ในเบื้องต้นของการฝึ กตัง้ สติ สติยงั ไม่มกี าํ ลังมาก จะแพ้กาํ ลังของความเผลอสติ เมือ่
เผลอสติป ั๊บจิตก็จะแวบออกไป จะคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ต่อไป แต่เมือ่ ได้สติป ั๊บ เราก็ดงึ
กลับมาใหม่ ถ้าใช้การบริกรรมพุทโธๆๆ เป็ นเครื่องผูกใจ ก็ระลึกถึงพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ
พอจิตไปคิดถึงเรื่องจะไปกินไปเทีย่ ว ก็ดงึ กลับมา กลับมาอยู่ทพ่ี ทุ โธๆๆ พยายามทํา
อย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ขัน้ ต้นก็จะเหนื่อยหน่อย จะมีความรู้สกึ ท้อแท้หน่อย เพราะทําไปแล้ว
รู้สกึ จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ แต่ไม่เป็ นไร เพราะว่าเวลาทําอะไรใหม่ๆก็จะไม่ค่อยได้ผล
สักเท่าไหร่ แต่เมือ่ ทําไปเรื่อยๆ ก็จะมีประสบการณ์ มีความชํานิชาํ นาญขึ้นมา แล้วต่อไป
ก็จะมีสติมากขึ้นไป ในทีส่ ุดก็จะสามารถรัง้ ดึงจิตให้อยู่กบั ตัวได้ตลอดเวลา ขอให้
พยายามทําไปเถิด ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมา ก่อนจะลุกขึ้นจากเตียงก็ตงั้ สติก่อน ให้รู้วา่ กําลังนอน
อยู่ให้รู้วา่ กําลังจะลุกขึ้น เมือ่ ลุกขึ้นก็ให้มสี ติรู้อยู่กบั การลุกขึ้นมา ไม่วา่ จะทําอะไร จะเดิน
จะนัง่ จะยืน จะนอน จะทําอะไร จะพูด จะกิน จะขับถ่าย ไม่วา่ กําลังทําอะไรทัง้ สิ้นกับ
ร่างกาย กับวาจา กับใจ ให้มสี ติรู้อยู่ตลอดเวลา แล้วจิตจะไม่ไปไหน จะไม่ลอยไปไหน
ถ้าทําไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปจิตจะอยู่ภายใต้คาํ สังของเรา
่
จะไม่ไปไหน จะอยู่เฉยๆ ถ้าไม่
สังให้
่ ไป จิตก็จะไม่ไป ไม่สงให้
ั ่ คดิ ก็จะไม่คดิ
แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถควบคุมจิตได้ เวลาอยากอะไรจิตจะสังเรา
่ แทนทีเ่ ราจะสังจิ
่ ต
ตอนนี้เราเป็ นทาสของจิต ซึง่ เป็ นทาสของกิเลสอีกต่อหนึ่ง เพราะกิเลสเป็ นผูส้ งการ
ั่
มี
โลภ โกรธ หลงเป็ นผูส้ งการ
ั ่ พอโลภ โกรธ หลงสังให้
่ ทาํ ปั๊บ จิตก็สงให้
ั ่ เราทําต่อ เราก็เลย
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ออกมาโวยวาย เวลาอยากจะได้อะไร หรือโกรธใครขึ้นมา ก็ออกมาโวยวาย พูดดีบา้ ง ไม่
ดีบา้ ง เพราะควบคุมจิตไม่ได้ เหตุทค่ี วบคุมจิตไม่ได้ก็เพราะไม่มสี ติ ไม่เคยฝึ กสตินนั ่ เอง
จึงควรพัฒนาสติ พยายามตัง้ สติอยู่เรื่อยๆ ให้ถอื ว่าการตัง้ สติเป็ นงานทีแ่ ท้จริงของเรา
เป็ นงานทีม่ คี ุณประโยชน์อย่างยิง่ กับจิตใจ งานอย่างอืน่ ไม่สาํ คัญเท่ากับงานดูแลรักษา
จิตใจด้วยสติ เป็ นงานทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ งานอย่างอืน่ ถ้ามีความจําเป็ นก็ทาํ ไป แต่ขอให้ทาํ
ด้วยสติ แล้วจะได้ทงั้ สองอย่าง คือยิงปื นนัดเดียวได้นก ๒ ตัว คือได้งานทางกายด้วย
แล้วก็ได้ทางจิตใจด้วย
คือเรายังต้องดูแลรักษากายอยู่ ทีต่ อ้ งออกไปทํามาหากินก็เพือ่ ปัจจัย ๔ เลี้ยงปากเลี้ยง
ท้อง แต่อย่าทําแต่เฉพาะกายอย่างเดียว ต้องทําให้กบั ใจด้วย คือทําด้วยความมีสติ เวลา
ออกไปทํามาหากิน จึงต้องมีสติอยู่กบั การทํางานนัน้ ๆ ควบคุมจิตให้อยู่กบั งาน เวลา
พิมพ์ดดี ก็รู้อยู่กบั การพิมพ์ดดี เวลาเขียนหนังสือก็รู้อยู่กบั การเขียนหนังสือ เวลาสังงาน
่
ก็รู้อยู่กบั การสังงาน
่
ให้มสี ติควบคุมจิตอยู่เสมอ ถ้ามีสติแล้วจะรู้ทนั ทีเลยเวลาจิตมี
อารมณ์ มีอารมณ์โลภขึ้นมา มีอารมณ์โกรธขึ้นมา มีอารมณ์หลงขึ้นมาก็จะรู้ เมือ่ รู้แล้ว ก็
ดับมันได้ เมือ่ ดับได้ ก็จะไม่สร้างความทุกข์ ความไม่สบายใจให้กบั เรา แต่ถา้ ไม่รู้ เวลา
โลภ โกรธ หลง เกิดขึ้นมา ก็จะสร้างความทุกข์ให้โดยไม่รู้ตวั แล้วก็จะพาให้ไปกระทําใน
สิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ไม่ควร ทีจ่ ะทําให้เสียใจในภายหลัง เพราะไม่มสี ตินนั ่ เอง
การพัฒนาสติจงึ ถือเป็ นการปฏิบตั ธิ รรมทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้ตลอดเวลา
ทุกแห่งหน ไม่ตอ้ งมาทีว่ ดั อยู่ทไ่ี หนก็ปฏิบตั ไิ ด้ อยู่ในรถก็ปฏิบตั ไิ ด้ ทําอะไรก็ปฏิบตั ไิ ด้
ขอให้มสี ติ ให้เรารู้อยู่กบั สิง่ ทีท่ าํ ในขณะนัน้ ให้ทาํ ใจอยู่ทป่ี จั จุบนั อยู่ทน่ี ่เี ดีย๋ วนี้ อย่า
ปล่อยใจคิดไปในอดีต อดีตมันก็ผ่านไปแล้ว คิดไปก็ป่วยการ ไปแก้สง่ิ ทีเ่ กิดขึ้นมาแล้ว
ไม่ได้ ยกเว้นถ้าคิดถึงอดีตเพือ่ เป็ นคติสอนใจ ถ้าทําอะไรผิดพลาดไปแล้ว ก็เอามาสอน
ตนว่า สิง่ ทีท่ าํ ไป มันไม่ดนี ะ ต่อไปอย่าไปทํามันอีก ถ้าคิดแบบนี้ก็จะเป็ นประโยชน์ เป็ น
ปัญญา แต่ตอ้ งคิดด้วยสติ ส่วนใหญ่เวลาคิดถึงอดีต มักจะคิดแบบเรื่อยเปื่ อยเพ้อเจ้อ
คิดไปฝันไป ส่วนใหญ่จะเป็ นอย่างนัน้ ถ้าคิดแบบเพ้อฝัน ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร
เพราะจะไปตามอํานาจของความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน่ เอง แต่ถา้ คิดด้วยสติ
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ด้วยปัญญาแล้ว ไม่วา่ จะคิดเรื่องอดีตก็ดี เรื่องอนาคตก็ดี ก็จะเป็ นประโยชน์ อย่างเรื่อง
อนาคต ถ้าจะคิดก็ขอให้คดิ ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจาก
สมบัตขิ า้ วของต่างๆ ทีอ่ ตุ ส่าห์หามาแทบเป็ นแทบตาย สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากเขาไป ไม่วา่
จะมีรถราคาคันละกี่ล ้าน มีบา้ นหลังละกี่ล ้าน มีบริษทั มีเงินอยู่ก่รี อ้ ยล้าน กี่พนั ล้าน มี
ตําแหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากเขาไป ต้องหมดไป ไม่ได้อยู่กบั เราไป
ตลอด ถ้าคิดแบบนี้ เรียกว่าคิดด้วยสติ คิดด้วยปัญญา คิดแล้วดี เพราะตัดความโลภ
ความโกรธ ความหลงได้
การชําระจิตด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยสมาธิ จึงต้องมีสติอยู่เสมอ ให้รู้อยู่เสมอว่ากําลัง
คิดอะไรอยู่ ถ้าคิดเรื่องอะไรก็ให้มปี ญั ญาเข้ามาสอดแทรกอยู่เสมอ คิดอยากได้อะไรก็
เอาปัญญาเข้ามาสอดแทรกอยู่เสมอ ว่าจําเป็ นไหม สิง่ ทีอ่ ยากได้นนั้ ได้มาแล้วจะทําให้
สุขกว่าเดิมหรือไม่ มีเงินมากขึ้นแล้ว จะมีความสุขมากกว่าเดิมหรือเปล่า จะดีข้นึ กว่าเดิม
หรือเปล่า หรือความทุกข์ในใจก็ยงั จะมีอยู่เท่าเดิม เพราะความทุกข์ในใจ จะมาก จะ
น้อย ขึ้นอยู่กบั ว่าความโลภ ความโกรธ ความหลง มีมากน้อยแค่ไหนต่างหาก ถ้า
อยากจะมีความสุขใจ ก็ตอ้ งตัดความโลภ ความโกรธ ความหลงให้นอ้ ยลงไปซิ ถ้า
อยากจะได้สง่ิ ใดสิง่ หนึ่ง ถ้าเป็ นความอยากเฉยๆ เป็ นความโลภเฉยๆ โดยไม่มคี วามจํา
เป็ นมารองรับก็ตอ้ งตัดไป อย่าไปเอามา เพราะเอามาแล้วเท่ากับเสริมสร้างความโลภให้มี
กําลังมากขึ้น ครัง้ ต่อไปความโลภจะแรงขึ้นกว่าเก่า เคยได้สง่ิ นี้แล้วก็อยากจะได้สง่ิ ที่
ดีกว่านี้ เคยได้รถคันหนึ่งราคา ๑ ล้าน ต่อไปก็อยากจะได้ราคาคันละ ๒ ล้าน ๓ ล้าน นี่
เป็ นปัญหาแล้ว เมือ่ ก่อนนี้ล ้านเดียวก็พอใจ เดีย๋ วนี้ไม่พอใจแล้ว ต้องนัง่ รถ ๓ ล้าน ๔
ล้านขึ้นไป
นี่คอื เรื่องของความโลภ จึงต้องตัดแทนทีจ่ ะส่งเสริม ต้องคิดว่ารถคันทีม่ อี ยู่ก็ยงั ใช้ได้
ไม่ใช่หรือ ยังพาไปจากจุดหนึ่งไปสู่อกี จุดหนึ่งได้ไม่ใช่หรือ ถ้าพาไปได้ แล้วจะไปโลภ
ทําไม โลภแล้วมันทุกข์นะ ถ้าไม่โลภแล้วมันสุขนะ ทางดําเนินของคนฉลาดต้องไปสู่การ
ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลงต่างหาก ถ้าจะไปให้ถงึ จุดนัน้ ต้องฝื นความโลภ ฝื นความโกรธ
และฝื นความหลง ถ้ามีความจําเป็ นจะต้องมีสง่ิ หนึ่งสิง่ ใด ก็ขอให้ใช้เหตุใช้ผล เอา
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พอประมาณ เอาหลักความมักน้อยสันโดษ คือเอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น คําว่ามักน้อยก็คอื เอา
เท่าทีจ่ าํ เป็ น ถ้าต้องมีภรรยาก็เอาคนเดียวก็พอ ถ้าต้องมีรถก็เอาคันเดียวก็พอ ถ้าต้องมี
บ้านก็เอาบ้านหลังเดียวก็พอ อย่าไปเอามาก อย่าไปมักมาก มักน้อยเข้าไว้ เอาเท่าที่
จําเป็ น ถ้าต้องกินข้าวก็กนิ เท่าทีจ่ าํ เป็ นก็พอ อย่างพระท่านฉันมื้อเดียว ท่านก็อยู่ได้ เป็ น
ญาติโยมวันพระนี้เอาแค่ ๒ มื้อก็พอ อดข้าวมื้อเย็นสักวัน ไม่ตายหรอก
ตัดกิเลสแล้วจะมีความสุขใจ ถ้าไม่ตดั โลภ โกรธ หลงแล้ว อย่าไปหวังเลยว่าจะมี
ความสุข ต่อให้มคี วามรํา่ รวยขนาดไหน มีตาํ แหน่งสูงขนาดไหน มีใครสรรเสริญยกย่อง
มีเครื่องใช้ไม้สอย มีกามสุขมากมายขนาดไหนก็ตาม ก็จะไม่ทาํ ให้มคี วามสุขทีแ่ ท้จริงได้
แต่ถา้ ได้ตดั โลภ โกรธ หลงออกไปจากใจแล้ว นัน่ แหละคือความสุข จะค่อยๆปรากฏ
ขึ้นมาในใจ เกิดจากความอิม่ เกิดจากความปี ตนิ นั ่ เอง ไม่ได้เกิดจากการขวนขวายหา
สิง่ ของภายนอก แต่เกิดจากการตัดโลภ โกรธ หลงทีม่ อี ยู่ในใจ จึงขอให้เห็นความสําคัญ
ของสติ ของสมาธิและปัญญา ซึง่ เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะตัดโลภ โกรธ หลงให้หมดไปจากจิต
จากใจ เมือ่ โลภ โกรธ หลงหมดไปจากจิตจากใจแล้ว ไม่ตอ้ งไปถามใครหรอกว่า
ความสุขอยู่ตรงไหน ความพออยู่ตรงไหน มันมีอยู่ในใจของเรานัน่ แหละ การแสดงเห็น
ว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๘๒

ความเพียร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔
พระเจตนาของพระบรมศาสดาในการประกาศพระศาสนา มีอยู่เป้ าหมายเดียวเท่านัน้ คือ
ช่วยเหลือสัตว์โลกทัง้ หลายทีย่ งั อยู่ภายใต้ความมืดบอดของอวิชชา ความไม่รู้จริงใน
สภาวธรรมทัง้ หลายว่าเป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ให้ได้มแี สงสว่างนําพาไปสู่ทด่ี ที ง่ี าม
ทีส่ ุขทีเ่ จริญ ถ้าไม่มพี ระธรรมคําสอนซึง่ เปรียบเหมือนแสงสว่างในทีม่ ดื แล้ว การเวียน
ว่ายตายเกิดในสังสารวัฏของสัตว์โลกทัง้ หลายทีเ่ ต็มไปด้วยความทุกข์ยากลําบากย่อมไม่
มีทส่ี ้นิ สุด มีแต่ไปสู่ทไ่ี ม่ดคี อื ทุคติ แต่ถา้ มีแสงสว่างพาไปแล้ว ย่อมเป็ นไปด้วยความสุข
ความเจริญ ไปสู่ทด่ี คี อื สุคติ จนถึงทีส่ ุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ผูไ้ ด้พบ
พระพุทธศาสนา ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงเกิดศรัทธาความเชื่อ
และปฏิบตั ติ าม คือ ๑. ไม่กระทําบาปทัง้ ปวง ๒. ทําความดีทง้ั หลายให้ถงึ พร้อม ๓.
ชําระจิตให้สะอาด ความสกปรกของจิตคือ กิเลส เครื่องเศร้าหมอง ได้แก่ โลภ โกรธ
หลง ซึง่ ทางศาสนาเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีส่ กปรก เพราะสร้างความทุกข์ให้กบั ใจ จึงต้องชําระให้
หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ จนสะอาดบริสุทธิ์ เหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์
ทัง้ หลาย เป็ นจิตทีม่ แี ต่ความสุข ไม่มคี วามทุกข์ เป็ นบรมสุข ปรมังสุขงั
การปฏิบตั ธิ รรมจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กบั ธรรม ๒ ประการ คือ ๑. สติ การ
ระลึกรู้ ๒. วิริยะ ความพากเพียร ต้องมีธรรม ๒.ประการนี้ เป็ นเครื่องมือในการปฏิบตั ิ
ถ้าไม่มวี ริ ิยะ ความพากเพียร มีแต่ความเกียจคร้าน ก็จะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้าได้ ถ้าไม่มสี ติก็จะไม่รู้วา่ กําลังทําอะไรอยู่ การมีสติคอื ต้องรู้วา่
กําลังทําอะไรอยู่ในขณะนี้ สิง่ ทีต่ อ้ งคอยเฝ้ าดูก็คอื การกระทําทาง กาย วาจา ใจ ต้องมี
สติให้รู้อยู่วา่ ขณะนี้กาํ ลังคิดอะไรอยู่ กําลังทําอะไรอยู่ กําลังพูดอะไรอยู่ ถ้าเป็ นสิง่ ทีด่ ี ก็
ทําไป พูดไปคิดไป ถ้าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี เป็ นบาป ตรงข้ามกับสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ก็
ต้องละ อย่าไปคิด อย่าไปพูด อย่าไปทํา ถ้าไม่มสี ติจะไม่รู้วา่ ขณะนี้กาํ ลังคิดดีหรือคิดไม่
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ดี เมือ่ คิดไม่ดแี ล้ว ถ้าปล่อยออกไป ก็จะพูดไม่ดี ทําไม่ดี เพราะไม่มสี ติ ไม่รู้วา่ ขณะนี้
กําลังทําอะไรอยู่
แต่ถา้ มีสติคอยเฝ้ าดู กาย วาจา ใจ จะรู้อยู่ทกุ ขณะเลยว่า ขณะนี้กาํ ลังคิดอะไรอยู่ กําลัง
จะพูดอะไร กําลังจะทําอะไร คิดอะไร พูดอะไร ทําอะไร จะรู้ทนั ที ถ้ามีสติก็จะทําในสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
คือการกระทําทาง กาย วาจา ใจ จะไม่ไปในทางบาปกรรม
ความชัว่ แต่ไปในทางบุญกุศล ไปในทางทีล่ ดละ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ความพากเพียรในการปฏิบตั ธิ รรมก็จะเป็ นไปในทางทีค่ วรไป คือไปแต่ทางทีด่ ี ทางทีไ่ ม่
ดีก็ไม่ไป ทางทีไ่ ปสะสมความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะไม่ไป ทางไหนถ้าไปแล้วตัด
ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะไปทางนัน้ จะปฏิบตั ดิ ว้ ยวิริยะ ความพากเพียร
อุตสาหะ
จะเพียรอยู่ใน ๔ ลักษณะ คือ ๑. เพียรชําระบาปที่มีอยูใ่ ห้หมดไป เหมือนกับเวลามี
เสื้อผ้าสกปรก ก็เอาไปซักเสีย ไม่เอามาใส่เพราะไม่มใี ครอยากจะใส่เสื้อผ้าทีส่ กปรก มี
กลิน่ เหม็น ฉันใด บาป ความชัว่ การกระทําทีไ่ ม่ดี การกระทําทีน่ าํ มาซึง่ ความทุกข์ ความ
เดือดร้อน ก็จะไม่ทาํ ต้องละเสีย ๒. เพียรป้ องกันไม่ให้บาปที่ได้ชําระแล้ว หวนกลับคืน
มาอีก ถ้าเป็ นเสื้อผ้า ก็เป็ นเสื้อผ้าทีไ่ ด้ซกั สะอาดแล้ว ก็ตอ้ งเก็บรักษาไว้ให้ดี ไม่ให้เปรอะ
เปื้ อน ไม่ให้สกปรกอีก ๓. เพียรสร้างความดีท่ยี งั ไม่มีในตนให้เกิดขึ้น ถ้าไม่เคยทําบุญ
ทําทาน ก็พยายามทํา ไม่เคยรักษาศีล ก็พยายามรักษา ไม่เคยไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทํา
สมาธิ เจริญวิปสั สนา ก็พยายามทําเสีย เหมือนกับเวลาไม่มเี งินทองต้องขยันหา เพราะรู้
ว่าเงินทองเป็ นของมีค่า มีคุณ มีประโยชน์ เหมือนกับความดี เพียงแต่ความดีน้ ี จะดีกว่า
เงินทอง เพราะความดีให้ความสุขกับจิตใจได้อย่างแท้จริง ส่วนเงินทองบางครัง้ ก็ให้
ความสุข บางครัง้ ก็ให้ความทุกข์ มักจะมาด้วยกันทัง้ ๒ อย่าง ให้ความสุขด้วย ให้ความ
ทุกข์ดว้ ย เวลาได้เงินทองมาก็ดใี จ เวลาเงินทองหมดก็ทกุ ข์ใจ ส่วนความดีจะให้แต่
ความสุขโดยถ่ายเดียว และจะไม่หมดไปง่ายๆ เพราะไม่มใี ครจะขโมยไปได้ จะลืมทิ้งไว้
ทีไ่ หนก็ไม่ได้เพราะอยู่กบั ใจ
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คุณงามความดีจงึ มีคุณค่ามากกว่าเงินทอง ควรแสวงหาความดียง่ิ กว่าแสวงหาเงินหา
ทอง เพราะความดีนอกจากให้ความสุขใจแล้ว ยังดับความทุกข์ใจด้วย เงินทองดับความ
ทุกข์ใจไม่ได้ คนมีเงินทองเป็ นร้อยล้านพันล้านยังวุน่ วายใจเลย กินไม่ได้นอนไม่หลับ มี
ความกังวล ไม่รู้วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับตน ส่วนคนทีม่ คี วามดีอยู่ในจิตใจแล้วจะไม่วุน่ วาย
ใจ จะไม่ทกุ ข์ใจ เพราะความดีทาํ ให้รู้จกั ปลง ให้รู้จกั วาง ให้รู้จกั สภาพความเป็ นจริงของ
โลกว่าเป็ นอย่างไร เมือ่ รู้ความเป็ นจริงของโลกแล้ว จะไม่ฝืน ความจริงเป็ นอย่างไรก็ตอ้ ง
เป็ นอย่างนัน้ อะไรจะมาก็มา อะไรจะไปก็ไป อะไรจะเกิดก็เกิด อะไรจะไม่เกิดก็ไม่เกิด
ใจจะไม่ฝืนความจริง ถ้าไม่มคี วามอยากทีส่ วนทางกับความจริงแล้ว ความทุกข์ก็จะไม่มี
เช่นถ้าตอนนี้อยากจะรวยมากขึ้น ความทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้ว แต่ถา้ เราไม่อยากรวยกว่าที่
เป็ นอยู่ พอใจกับทีม่ อี ยู่ในขณะนี้ มีเท่าไหร่ ก็พอใจเท่านัน้ ความทุกข์ก็จะไม่มี
ถ้ายังไม่ได้ทาํ ความดีก็ขอให้เริ่มทําเสียแต่บดั นี้ ด้วยการทําบุญให้ทาน ไหว้พระสวดมนต์
นัง่ ทําสมาธิ เจริญปัญญาวิปสั สนา ให้เห็นตามสภาพความจริงของโลก คือสภาวธรรม
ทัง้ หลายเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ถา้ หลงไป
ยึดไปติด เป็ นของไม่มตี วั ตน ไม่มใี ครเป็ นเจ้าของ เป็ นลักษณะของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลก
นี้ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ทัง้ หลาย ถ้าไม่ไปยึดไปติดก็จะไม่ทกุ ข์ มีก็ใช้ไป ไม่
มีก็ไม่ตอ้ งเดือดร้อน ถ้าพอมีพอกิน ก็มคี วามสุขแล้ว ถึงแม้จะมีสมบัตเิ งินทองมากมาย
กองเต็มศาลานี้ ก็จะไม่ทาํ ให้มคี วามสุขมากกว่าคนทีไ่ ม่มสี มบัติ เพราะความสุขทีแ่ ท้จริง
ไม่ได้อยู่ทก่ี องสมบัติ แต่อยู่ทใ่ี จ อยู่ทใ่ี จฉลาดหรือโง่ ถ้าใจฉลาดก็ปล่อย ไม่ปรารถนา
ไม่อยากจะได้อะไรของภายนอก เอาของภายในเท่านัน้ คือเอาธรรมเข้ามาชําระความ
อยากทัง้ หลายให้หมดไป ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไป เพียงเท่านัน้
ใจก็มคี วามสุขแล้ว มีความสุขมากกว่าคนทีม่ เี งินทองกองเท่าภูเขาเสียอีก อันนี้รบั รองได้
เป็ นความจริง ขอให้ทดลองทําดูเถิด แล้วจะรู้กนั แต่ถา้ ไม่ลอง ก็จะไม่รู้
๔. เพียรรักษาความดีท่ีมีอยู่ไม่ให้สูญหายไป เช่นถ้ามีเงินมีทอง มีข ้าวมีของ ก็ตอ้ งดูแล
รักษาไม่ให้สูญหายไป หมดไป ไม่เช่นนัน้ แล้ว สมบัตเิ งินทองทีห่ ามาได้ดว้ ยความ
ยากเย็นก็จะหมดไปฉันใด ความดีก็เช่นกัน เมือ่ มีความดีจงึ ต้องรักษา เคยทําบุญทําทาน
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ก็ตอ้ งพยายามทําบุญทําทานต่อไป เคยไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ ปฏิบตั วิ ปิ สั สนา ก็
ต้องเพียรทําต่อไป ทําไปเรื่อยๆ ทําอย่างต่อเนื่อง รักษาความดีเหล่านี้ไปเรื่อยๆ เพราะมี
คุณค่ายิง่ กว่าเงินทอง ยิง่ กว่าเพชรนิลจินดาทัง้ หลายในโลกนี้
ก่อนหน้านี้ไม่ได้ขยายความเกี่ยวกับบาปหรือความชัว่ ว่าเป็ นอย่างไร บาปหรือความชัว่ ก็
คือการกระทํา ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี ทีเ่ ป็ นโทษกับตนก็ดี กับผูอ้ น่ื ก็ดี หรือ
ทัง้ กับตนและกับผูอ้ น่ื เช่นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การลักทรัพย์ การประพฤติผดิ ประเวณี
การพูดปดมดเท็จ เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ดี ทําไปแล้วเกิดโทษทัง้ กับตนเองและกับผูอ้ น่ื ไม่
ควรทํา ทําไปแล้วในปัจจุบนั จะมีความทุกข์ใจ เวลาไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื
แล้ว จะไม่สบายใจ เมือ่ ตายไปก็ตอ้ งไปเกิดในอบาย ต้องไปสู่ภูมใิ ดภูมหิ นึ่งของอบายทัง้
๔ คือ เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน นรก เป็ นทีเ่ กิดของผูท้ ท่ี าํ แต่บาปแต่กรรม
นอกจากบาปกรรมแล้ว ยังต้องพยายามละเว้นจากอบายมุขทัง้ หลาย เพราะอบายมุขเป็ น
เหมือนเพือ่ นของบาป ถ้าไปยุ่งกับอบายมุขแล้ว ขัน้ ต่อไปก็จะไปทําบาป เพราะอบายมุข
คือประตูหรือทวารสู่อบายนัน่ เอง ได้แก่ ๑. เสพสุรายาเมา ๒. เทีย่ วกลางคืน ๓. เล่น
การพนัน ๔. คบคนชัว่ เป็ นมิตร ๕. เกียจคร้านการงาน ถ้ามีอยู่ในตัวเราแล้ว ไม่รีบชําระ
ออกไปเสีย ก็จะบ่อนทําลายชีวติ ลงไปเรื่อยๆ จากความเป็ นมนุษย์ให้กลายเป็ นเปรต
เป็ นอสุรกาย เป็ นเดรัจฉาน และเป็ นสัตว์นรกในทีส่ ุด ถ้าไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูคนที่
เกี่ยวข้องกับอบายมุข ว่าเป็ นอย่างไร คนทีก่ นิ เหล้าเมายา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน
คบคนชัว่ เป็ นมิตร เกียจคร้านการงาน มีความสุขความเจริญทีไ่ หน มีแต่เรื่องวุน่ วาย
ตลอดเวลา ไม่ตดิ คุกติดตะรางก็ตอ้ งถูกประหารชีวติ หรือตายไปก่อนวัยทีส่ มควร เมือ่
ยุ่งเกี่ยวกับพวกอบายมุขแล้ว ต่อไปก็จะต้องไปทําผิดศีลผิดธรรม เช่นคนทีเ่ ล่นการพนัน
เมือ่ ขาดทุนก็ตอ้ งไปหาเงินมาเล่นอีก ถ้าหามาด้วยความสุจริตไม่ได้ ก็ตอ้ งหามาด้วย
ความทุจริต คนกินเหล้าเมายา คนเทีย่ วกลางคืน คนคบคนชัว่ เป็ นมิตร คนเกียจคร้านก็
เหมือนกัน คนพวกนี้ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งหารายได้ดว้ ยวิธีทจุ ริต คือ คดโกง ฉ้อราษฎร์บงั
หลวง ลักทรัพย์ ปล้นจี้ เป็ นต้น เมือ่ ทําไปแล้วก็ตอ้ งถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง
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อบายคือภพภูมกิ าํ เนิดทีป่ ราศจากความเจริญ มีแต่ความเสื่อม มีแต่ความทุกข์ ไม่มี
ความเจริญ ไม่มคี วามรุ่งเรือง ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ต้องเป็ นสุคติ ทีอ่ ยูข่ อง
มนุษย์ ของเทวดา ของพรหม ของพระอริยบุคคลทัง้ หลาย ผูท้ จ่ี ะไปสุคติได้ ต้องทําแต่
ความดี รักษาความดี ไม่กระทําบาปทัง้ หลาย คือต้องทําบุญให้ทาน รักษาศีล และปฏิบตั ิ
ธรรม ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา เป็ นทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้เสด็จไปดี
แล้ว เป็ นสุคโต ไปถึงทีด่ แี ล้ว ไปถึงพระนิพพานแล้ว ไม่มคี วามทุกข์ มีแต่ความสุขทีเ่ ป็ น
ปรมังสุขงั บรมสุข เมือ่ ท่านถึงทีน่ นั้ แล้วท่านจึงสังสอนผู
่
ท้ ป่ี รารถนาความสุขความเจริญ
ให้ได้ไปในทิศทางทีถ่ ูกต้อง เพราะผูท้ อ่ี ยู่ในโลกนี้ เปรียบเหมือนคนหลงทาง ถ้าเดินทาง
ไปโดยลําพังไม่มใี ครชี้ทางให้ ย่อมไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางทีต่ นปรารถนา
ได้ แต่ถา้ มีคนทีร่ ู้จกั ทางนําพาไป ก็จะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่าง
แน่นอน
พระพุทธเจ้าจึงเป็ นเหมือนกับคนนําทาง พวกเราเป็ นเหมือนคนหลงทาง จึงต้องมีศรัทธา
เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เมือ่ เชื่อแล้ว ก็ตอ้ งนําเอาไปปฏิบตั ิ ด้วยวิริยะ ความ
พากเพียรอุตสาหะ ด้วยสติ เราต้องรู้อยู่ทกุ ขณะว่ากําลังทําอะไรอยู่ ดีหรือชัว่ ผิดหรือถูก
ถ้าไม่ดกี ็ตอ้ งละ เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละสิง่ ทีไ่ ม่ดี สิง่ ทีด่ กี ็ทรงสอนให้ทาํ ให้
ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ความโลภอย่าไปเสริม ความโกรธอย่าไปเสริม ความหลง
อย่าไปเสริม พยายามตัดความโลภ ตัดความโกรธ ตัดความหลง
ความโลภตัดได้ดว้ ยวิธีงา่ ยๆ คือต้องบอกว่าพอ พอแล้ว มีเท่านี้ก็พอแล้ว ตายไปก็เอา
ไปไม่ได้ เวลาตายไปสมบัตทิ ม่ี อี ยู่ ก็ไม่ได้เอาใส่โลงไปด้วย มาตัวเปล่าๆ พอถึงเวลาไป ก็
ไปตัวเปล่าๆ สิง่ ทีเ่ อาไปได้คอื คุณงามความดี หรือบาปกรรมทีท่ าํ ไว้ คุณงามความดีมี
มากก็ไปสู่สุคติ ถ้ามีแต่บาปกรรมก็ไปสู่อบาย จึงต้องตัดความโลภในลาภ ยศ สรรเสริญ
กามสุข พอมีพอกิน พออยู่ไปวันๆหนึ่งก็พอแล้ว ส่วนความโกรธก็ให้ตดั ด้วยความ
เมตตา คือเวลาใครสร้างความโกรธให้กบั เรา ก็ให้อภัยเขาเสีย คิดเสียว่าสิง่ ทีท่ าํ ไปแล้ว
เราย้อนกลับไปไม่ได้แล้ว ใครเขาพูดอะไร เราจะย้อนกลับไปลบทิ้งไม่ได้แล้ว สิง่ ทีท่ าํ ไป
แล้วไปลบออกไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราทําได้ก็คอื การทําใจ อย่าไปถือสา ก็ไม่มปี ญั หาอะไร แต่
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ถ้าไปถือสา ก็จะมีปญั หาขึ้นมา จะเกิดความโกรธขึ้นมา ความโกรธไม่ดี เพราะเวลาโกรธ
แล้วใจจะร้อน คนทีถ่ ูกเราโกรธ เขาไม่ได้รอ้ นกับเรา เขาไม่ได้ทกุ ข์กบั เรา เขาไม่ได้เจ็บ
กับเรา เราต่างหากทีเ่ จ็บ ทีร่ อ้ น ทีท่ กุ ข์ เพราะความโกรธ เหมือนกับเอาค้อนมาทุบศีรษะ
เรา แล้วทําไมจะต้องเอาค้อนมาทุบศีรษะด้วย ทุกครัง้ ทีไ่ ด้ยนิ หรือเห็นสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ
ทําไมจึงต้องเอาค้อนมาทุบศีรษะเรา ความโกรธก็เป็ นแบบนัน้ เวลาเห็นสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่ชอบ
หรือได้ยนิ อะไรทีไ่ ม่ชอบ แล้วโกรธขึ้นมา ก็เท่ากับเอาค้อนมาทุบศีรษะเรา แต่ถา้ มีสติเรา
จะรู้วา่ ไม่ดี เป็ นความผิด เราต่างหากทีเ่ ป็ นผูผ้ ดิ คนทีเ่ ขาทําให้เราโกรธไม่ใช่เป็ นผูผ้ ดิ ผู ้
ผิดคือตัวเรา ทีไ่ ปโกรธ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนทีท่ าํ ให้เราโกรธผิดน้อยกว่าคนทีโ่ กรธ เพราะเมือ่ โกรธแล้ว
จะร้อนเหมือนถูกไฟสุม มันทุกข์ มันไม่สบายใจ ความโกรธระงับได้ดว้ ยการไม่ถอื สา
ปล่อยวาง ไม่แยแส ไม่สนใจ ไม่เดือดร้อน เวลาออกไปข้างนอกถ้าเกิดฝนตกขึ้นมา ทํา
ให้เสื้อเปี ยกปอน เราจะไม่โกรธฝน แต่ถา้ เดินไป เกิดใครสาดนํา้ ออกมาจากบ้านมาถูก
ตัวเราเข้า ทําให้เราเปี ยกปอน เราจะโกรธคนนัน้ ขึ้นมาทันที แต่ทาํ ไมเวลาฝนตกทําให้เรา
เปี ยกปอน ทําไมเราจึงไม่โกรธฝน เสื้อผ้าเราก็เปี ยกเหมือนกัน ทําไมเราจึงไปโกรธคน
แต่ไม่โกรธฟ้ าโกรธฝน เป็ นเพราะเราโง่ เราไม่ฉลาดนัน่ เอง ถ้าฉลาดแล้ว ต้องเห็นว่า
เหมือนกัน คนก็เป็ นสภาวธรรม คือ ดิน นํา้ ลม ไฟ ฝนทีต่ กลงมาก็เป็ นสภาวธรรม
เหมือนกัน คือ นํา้ ลม เป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ห้ามเขาไม่ได้ แต่เพราะความโง่ จึง
ไปแยกแยะว่า อันนี้เป็ นคน อันนี้ไม่ใช่คน ถ้าไม่ใช่คนก็โกรธไม่ได้ ถ้าคนก็โกรธได้ แล้ว
ผลเป็ นอย่างไร เราเองนัน่ แหละเป็ นคนทีเ่ จ็บ ทีท่ กุ ข์
แต่ถา้ มองทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ น ดิน นํา้ ลม ไฟ เหมือนกันหมด ไม่วา่ คนสัตว์หรือต้นไม้
หรืออะไรก็ตาม ก็มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เหมือนกัน ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่
โกรธ ความโกรธเกิดจากความหลง ไม่รู้วา่ สิง่ เหล่านี้เป็ นอะไร เมือ่ รู้แล้วว่าสิง่ เหล่านี้เป็ น
สภาวธรรมเหมือนกันหมด ไม่วา่ สัตว์ บุคคล ต้นไม้ ภูเขา เป็ นสภาวธรรมทัง้ นัน้ เป็ น
ไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทัง้ นัน้ เมือ่ รู้แล้วก็ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่ยุ่ง
กับเขา ไม่ไปเจ้ากี้เจ้าการ ไปจูจ้ ้จี กุ จิกกับเขา ไม่ไปอยากให้เขาต้องเป็ นอย่างนัน้ ต้องเป็ น
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อย่างนี้ เราก็จะไม่เดือดร้อนใจ แต่ถา้ ยังไปจูจ้ ้ จี กุ จิก ยังไปอยากอยู่ เราก็จะทุกข์ไปจนวัน
ตาย การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๘๓

สังฆทาน

๔ สิงหาคม ๒๕๔๔
ทุกๆครัง้ ทีม่ กี ารถวายสังฆทาน พระสงฆ์จะต้องทําพิธีอปุ โลกน์สงั ฆทาน เพราะว่า
สังฆทานเป็ นทานทีญ
่ าติโยมมีเจตนาถวายให้กบั ส่วนรวม คือให้กบั พระสงฆ์ทกุ ๆรูปทีอ่ ยู่
ในอาวาสนี้ และรวมไปถึงพระสงฆ์ทงั้ หมดในบวรพระพุทธศาสนา ก่อนทีพ่ ระภิกษุรูป
หนึ่งรูปใดจะนําสิง่ ของทีถ่ วายเป็ นสังฆทานไปใช้ จึงต้องมีการรับฉันทานุมตั ิ คือสงฆ์
จะต้องรับทราบเสียก่อนว่าได้มสี งั ฆทานเกิดขึ้นแล้ว และอนุญาตให้นาํ เอาไปแจกจ่าย
แบ่งปันกันได้ ถึงจะสามารถเอาไปใช้ได้ ถ้าสงฆ์ยงั ไม่ได้อปุ โลกน์ ยังไม่ได้อนุญาตให้เอา
สังฆทานไปใช้ หากมีผูห้ นึ่งผูใ้ ดไม่วา่ จะเป็ นบรรพชิตหรือเป็ นคฤหัสถ์ เอาสิง่ ของเหล่านี้
ไป จะมีโทษ เป็ นบาป เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควรกระทํา ทําไปแล้วจะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย แต่ถา้
สงฆ์ได้ทาํ การอุปโลกน์แล้ว ดังทีไ่ ด้กระทําไปเมือ่ สักครู่น้ ี ก็สามารถเอาไปจําหน่ายจ่าย
แจกได้ โดยในเบื้องต้นจะให้พระเถรานุเถระ ผูม้ อี าวุโสเป็ นผูพ้ จิ ารณาก่อน แล้วจึงเลือ่ น
ส่งไปตามลําดับอาวุโสภันเต จนถึงพระภิกษุหรือสามเณรองค์สุดท้าย ทีเ่ หลือถ้าจะเอาไป
แจกจ่ายให้กบั ลูกศิษย์ลูกหาฆราวาสญาติโยมก็สามารถทีจ่ ะกระทําได้
ถ้าทําอย่างนี้แล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงว่า จะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญรุ่งเรืองของ
พระ ฆราวาส และของพระศาสนา การถวายสังฆทานพระพุทธองค์จงึ ทรงยกย่องว่าเป็ น
ทานอันเลิศ ระหว่างสังฆทานกับบุคลิกทาน คือทานทีถ่ วายจําเพาะเจาะจงให้กบั
พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เมือ่ เปรียบเทียบกับสังฆทาน คือทานที่
ถวายให้กบั ส่วนรวมแล้ว ทานทีถ่ วายให้ส่วนรวมจะมีอานิสงส์ มีบญ
ุ มีประโยชน์
มากกว่า เหตุส่วนหนึ่งทีท่ าํ ให้พระพุทธศาสนาเจริญอยู่มาได้ถงึ ทุกวันนี้ ก็เพราะการถวาย
สังฆทาน ดังทีญ
่ าติโยมได้มาถวายกัน สิง่ ทีใ่ ช้ถวายเป็ นสังฆทานก็มหี ลายชนิดด้วยกัน
เช่น ปัจจัย ๔ คือ อาหารบิณฑบาต จีวร ยารักษาโรค กุฏทิ อ่ี ยู่อาศัย รวมไปถึงโบสถ์
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วิหาร เจดีย ์ วัดวาอาราม สิง่ เหล่านี้จะถวายเป็ นสังฆทาน ไม่ได้ถวายให้เป็ นสมบัตขิ อง
พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใด แต่ถวายไว้ให้เป็ นสมบัตขิ องพระศาสนา
ผูท้ เ่ี ข้ามาอาศัยร่มโพธิ์ร่มไทรของพระพุทธศาสนา มีสทิ ธิ์ทจ่ี ะใช้ศาสนสมบัตเิ หล่านี้ให้
เกิดประโยชน์ได้ทกุ ๆคน การถวายสังฆทานจึงเป็ นการช่วยสืบทอดพระศาสนา เพราะว่า
ศาสนาจะมีการสืบทอดต่อไปได้ตอ้ งมีพระภิกษุสงฆ์ศึกษา ปฏิบตั ิ และเผยแผ่พระธรรม
คําสอน จึงต้องมีการบวชพระ เวลาจะบวชพระต้องมีพระอย่างน้อย ๑๐ รู ปขึ้นไปถึงจะ
ทําพิธีอปุ สมบทได้ ถ้าอยู่ในทีก่ นั ดารห่างไกลจากสังคม หาพระยาก ก็อนุโลมให้มี
พระภิกษุ ๕ รูป ทําพิธีบวชได้ นี่คอื เหตุผลทีพ่ ระพุทธองค์ทรงยกย่องการถวายสังฆทาน
ว่าเป็ นทานทีม่ อี านิสงส์ มีคุณประโยชน์อย่างยิง่ ชาวพุทธจึงถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิ
ถวายสังฆทานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั นี้ การถวายทานเป็ นการทําบุญอย่างหนึ่ง
เป็ นการสร้างความสุขให้กบั ตน เป็ นการชําระจิตใจ ใจของปุถชุ นยังมีกเิ ลสเครื่องเศร้า
หมองครอบงําอยู่ ถ้าไม่ชาํ ระกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้ออกไปจากใจแล้ว จะหาความสุข
ไม่ได้ ถึงแม้จะมีสมบัตเิ งินทองมากมายกองเท่าภูเขา มีตาํ แหน่งฐานะทีส่ ูงส่งขนาดไหนก็
ตาม แต่ถา้ ใจยังถูกครอบงําด้วยกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเห็นแก่
ตัว ความตระหนี่แล้ว จะหาความสุขไม่ได้
การทําบุญให้ทานเป็ นการชําระจิตใจได้ระดับหนึ่ง ช่วยซักฟอกความเห็นแก่ตวั ความ
ตระหนี่ ความโลภ ให้ออกไปจากจิตจากใจ บุคคลใดถ้ามีความตระหนี่ มีความโลภ มี
ความเห็นแก่ตวั แล้ว จะไม่ค่อยมีความสุขใจเท่าไร เพราะใจจะมีแต่ความเครียด มีแต่
ความหวง ความห่วง แต่ถา้ ได้มกี ารให้ทานแล้ว จะคลายความเครียดออกไปได้ จะมี
ความรู้สกึ สบาย มีความรู้สกึ ว่าได้ทาํ ประโยชน์ ได้ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน แบ่งปัน
ความสุขให้กบั ผูอ้ น่ื เมือ่ ทําให้คนอืน่ มีความสุข ตัวเองก็มคี วามสุขตามไปด้วย การให้
ทานเป็ นเพียงขัน้ หนึ่งของการทําบุญ ซึง่ มีอยู่ถงึ ๔ ขัน้ ด้วยกัน ถ้าปรารถนาความสุขที่
เลิศทีป่ ระเสริฐ เป็ นความสุขทีส่ ูงสุดแล้ว ก็ตอ้ งทําบุญทัง้ ๔ ขัน้ เริ่มด้วยทาน ต่อด้วย
ศีล สมาธิ ปัญญา จึงจะไปถึงจุดทีส่ ูงสุดของบุญ คือพระนิพพาน ความสะอาดบริสทุ ธิ์
ของใจ
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เปรียบเหมือนกับการเดินทาง เวลาขึ้นรถเมล์ก็ตอ้ งตีตวั ๋ ถ้าไประยะใกล้ก็ตตี วใบหนึ
ั๋
่ง ถ้า
ไประยะไกลกว่านัน้ ก็ตอ้ งตีตวอี
ั ๋ กใบหนึ่ง เช่นจากสัตหีบไปพัทยาก็ตตี วใบหนึ
ั๋
่ง ถ้าจะไป
ถึงศรีราชาก็ตอ้ งตีตวอี
ั ๋ กใบหนึ่ง ไปชลบุรีก็ตอ้ งตีตวอี
ั ๋ กใบหนึ่ง และถ้าจะไปให้ถงึ
กรุงเทพฯก็ตอ้ งตีตวอี
ั ๋ กใบหนึ่ง รวมทัง้ หมดจะต้องมีตวั ๋ ๔ ใบด้วยกัน การชําระจิตใจให้
สะอาดหมดจด เป็ นจิตทีบ่ ริสุทธิ์ เป็ นจิตทีไ่ ม่ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิดอีก จึงต้องมีการ
ปฏิบตั ธิ รรม ๔ ขัน้ ด้วยกัน คือ ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา เป็ นเครื่องมือตัดความโลภ
ความโกรธ ความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ในธรรมทัง้ ๔ ระดับนี้ มีปญั ญาหรือ
วิปสั สนาเท่านัน้ ทีจ่ ะทําลายตัดกิเลสให้ส้นิ ซากไปได้ ธรรมขัน้ อืน่ ๆไม่สามารถทําได้ เป็ น
เพียงแต่ทาํ ให้กเิ ลสอ่อนกําลังลง หรือสงบตัวลงเท่านัน้ เอง แต่จะไม่สามารถทําให้กเิ ลส
สิ้นซากไปได้ ตราบใดยังมีกเิ ลสอยู่ในใจ ตราบนัน้ ใจยังจะถูกกิเลสผลักดันให้ไปเกิดตาม
ภพต่างๆไม่มที ส่ี ้นิ สุด
อานิสงส์ของการให้ทาน ในปัจจุบนั จะทําให้ผูใ้ ห้ทานมีความสุขใจ เมือ่ ไปเกิดภพหน้าชาติ
หน้า ก็ย่อมไปเกิดทีด่ ี เกิดบนกองเงินกองทอง มีโภคทรัพย์ มีปจั จัย ๔ พร้อมบริบูรณ์
ไม่อดอยากขาดแคลน มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณทีส่ วยงาม แต่การให้ทานไม่ได้เป็ นเหตุ
ให้ไปเกิดในสุคติหรือทุคติ การจะไปสู่สุคติได้ จะต้องมีศีลเป็ นเหตุ ถึงจะไปเกิดเป็ น
มนุษย์ เป็ นเทวดา เป็ นพรหมได้ ถ้าให้ทานอย่างเดียวแต่ไม่รกั ษาศีล โอกาสทีจ่ ะไปเกิด
เป็ นเดรัจฉานหรือไปสู่อบาย ไปสู่นรกก็ยงั มีอยู่ เพราะเหตุปจั จัยทีจ่ ะนําจิตไปสู่อบาย ก็
คือการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การลักทรัพย์ การประพฤติผดิ ประเวณี การพูดปดมดเท็จ ถ้าให้
ทานอย่างเดียวโดยไม่รกั ษาศีลแล้ว โอกาสไปเกิดเป็ นเดรัจฉานก็ยงั มีอยู่ เช่นอาจจะไป
เกิดเป็ นสุนขั หรือเป็ นแมว หรือเป็ นนกก็ได้ แต่ในฐานะทีไ่ ด้ทาํ บุญให้ทานมาก็จะไปเกิด
เป็ นสุนขั เป็ นแมว หรือเป็ นนกทีม่ รี ูปร่างหน้าตาสวยงาม เป็ นทีช่ ่นื ชอบของผูอ้ น่ื ก็จะได้
อยู่ดกี นิ ดี เพราะมีคนเอาไปเลี้ยงดูอย่างดี อย่างมนุษย์เรานี้ชอบไปซื้อสุนขั ราคาแพงๆมา
เลี้ยงกัน เพราะชอบรูปร่างหน้าตาของสุนขั เหล่านัน้ ก็เอามาเลี้ยงดูอย่างดี การทีไ่ ด้มา
เกิดเป็ นสุนขั ทีม่ รี ู ปร่างสวยงามก็เป็ นเพราะว่า ในอดีตชาติเคยได้ทาํ บุญทําทานมานัน่ เอง
แต่ไม่ได้รกั ษาศีล คือเคยฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ
มาก่อน จึงทําให้กลับมาเกิดเป็ นเดรัจฉาน ถ้าอยากจะเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทวดา ก็ตอ้ ง
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รักษาศีลควบคู่กบั การให้ทาน เพราะศีลกับทานจะเป็ นเหตุ เป็ นปัจจัยให้ได้เกิดเป็ น
มนุษย์ เป็ นเทวดา มีอายุยนื ยาวนาน มีอาการ ๓๒ ครบบริบูรณ์ ไม่มโี รคภัยเบียดเบียน
ส่วนผูท้ ค่ี วามปรารถนาภูมธิ รรมทีส่ ูงขึ้นไปกว่านี้ คือสวรรค์ชนั้ พรหม ได้แก่รูปภพและ
อรู ปภพ ก็จะต้องปฏิบตั สิ มาธิ ทําจิตให้สงบนิ่ง เข้าฌาน ทัง้ รู ปฌานและอรู ปฌาน ถึงจะ
ได้ไปเกิดในรูปภพและอรูปภพ ถ้าสําเร็จรูปฌาน ก็ได้ไปเป็ นรู ปพรหม และถ้าสําเร็จอรูป
ฌานก็จะได้เป็ นอรูปพรหม นี้จะต้องมีการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ควบคู่กบั การนัง่ สมาธิ
ถึงจะไปเกิดเป็ นพรหมได้ แต่อานิสงส์ของการทําบุญให้ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิ
ยังไม่สามารถทําให้จติ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ในสมัยก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้า
จะทรงตรัสรู้ ก็มกี ารบําเพ็ญธรรมทัง้ ๓ ระดับนี้ คือมีการทําบุญให้ทาน มีการรักษาศีล
และมีการเจริญสมาธิทาํ จิตให้สงบ อานิสงส์สูงสุดของธรรมทัง้ ๓ นี้ก็คอื อรู ปภพ ซึง่ ยัง
อยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่ คือ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา
เมือ่ หมดอานิสงส์ของบุญนี้แล้ว จิตก็จะเสือ่ มลง เพราะว่าบุญนี้เปรียบเหมือนยาสลบที่
ทําให้กเิ ลสสงบตัวลง แต่ฤทธิ์ของยามีอายุขยั เมือ่ หมดยาสลบหมดฤทธิ์แล้วคนไข้ก็จะ
ฟื้ นขึ้นมา กิเลสทีถ่ ูกฉีดด้วยยาสลบ คือ ทาน ศีล สมาธิ ก็จะฟื้ นขึ้นมา เมือ่ กําลังของ
ทาน ศีล สมาธิหมดไป เมือ่ ฟื้ นขึ้นมากิเลสก็จะทําให้จิตหยาบขึ้น จากชัน้ พรหมก็จะเลือ่ น
ลงสู่ชนั้ เทพ จากชัน้ เทพก็จะเลือ่ นลงสู่ชนั้ มนุษย์ ตามลําดับ เมือ่ ได้เกิดเป็ นมนุษย์แล้ว
แทนทีจ่ ะทําบุญทําทานรักษาศีลปฏิบตั ธิ รรมต่อไป กลับตัง้ อยู่ในความประมาท หลงกับ
ฐานะของตนเอง คิดว่าสิง่ ต่างๆทีเ่ กิดขึ้นนี้ไม่มเี หตุปจั จัยมาจากอดีต ทําอะไรต่อไปก็ไม่มี
ผลทีจ่ ะตามมาในอนาคต ก็เลยไม่สนใจเรื่องการทําบุญให้ทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิ เจริญ
วิปสั สนา ใช้ชีวติ ไปอย่างอีลยุ่ ฉุยแฉก ผิดศีล ผิดธรรม ถือว่าตนเองมีเงินมีทอง มีฐานะ
ทีด่ ี รํา่ รวย ถ้าทําเช่นนี้แล้วเมือ่ ตายไปก็ตอ้ งไปสู่เบื้องตํา่ ต่อไป คือจะต้องไปสู่อบายไปสู่
ภพใดภพหนึ่งเช่น เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน นรก ซึง่ เป็ นทีอ่ ยูข่ องผูท้ ไ่ี ม่ทาํ บุญทําทาน
รักษาศีล นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา
คนทีฉ่ ลาดจะรู้วา่ ภพของมนุษย์เป็ นเหมือนกับสถานีเติมนํา้ มัน เวลาเดินทางต้องคอย
สังเกตดูเกย์วดั นํา้ มันเสมอ ว่านํา้ มันเหลือมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีเหลือน้อย เมือ่ ถึงสถานี
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บริการต้องรีบแวะเข้าไปเติมนํา้ มัน เติมนํา้ เช็คสภาพรถยนต์ให้พร้อม เพือ่ รถยนต์จะได้
เดินทางต่อไปให้ถงึ จุดหมายปลายทาง ถ้ามัวแต่ประมาทบอกว่าไม่เป็ นไรขับไปเรื่อยๆ
ข้างหน้าคงจะมีป ั๊ม ทีน้ บี างทีนาํ้ มันอาจจะหมดก่อนทีร่ ถจะถึงปั๊ม ถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล้วก็
ต้องเดิน เดินกับนัง่ รถ อย่างไหนจะสะดวกจะสบายกว่ากัน ฉันใดการทีไ่ ด้มาเกิดมาเป็ น
มนุษย์ก็เช่นกัน อย่าประมาท อย่าผัดวันประกันพรุ่ง อย่าบอกว่าไม่เป็ นไรเดีย๋ วค่อย
ทําบุญทีหลังก็ได้ ไว้รอให้แก่ก่อน ให้ใกล้ๆตายก่อนแล้วค่อยทํา คนเราไม่แน่นอนว่าจะ
ตายเมือ่ ไร ไม่ตายตอนแก่ดว้ ยกันทุกคนเสมอไป คนบางคนอายุไม่ก่เี ดือนไม่ก่วี นั ก็ตาย
กันก็มี ไม่ก่ปี ี ตายไปก็มี ดังนัน้ จงอย่าประมาท เมือ่ มีโอกาสเมือ่ เจอปั๊มนํา้ มันแล้ว ให้รีบ
แวะเข้าไปเติมเสียให้เต็มถังไว้ก่อน แล้วจะได้ไม่ตอ้ งมาคอยกังวล
ทีน้ จี ะทําอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าต้องการหลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิด ก็ตอ้ งปฏิบตั ธิ รรมขัน้ ที่ ๔ คือวิปสั สนา เจริญปัญญา ซึง่ เป็ นธรรมของ
พระพุทธเจ้าล้วนๆ ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วจะไม่มใี ครรู้จกั วิปสั สนา วิปสั สนา
เป็ นธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เอง ไม่มใี ครรู้และสอนวิปสั สนามา
ก่อน วิปสั สนาเป็ นธรรมทีส่ ามารถตัดกิเลสทีเ่ ป็ นเครื่องผูกจิตให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน
ไตรภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ อันเป็ นทีเ่ วียนว่ายตายเกิดของผูท้ ย่ี งั ไม่ได้เจริญ
วิปสั สนา ผูท้ ม่ี โี อกาสได้พบพระพุทธศาสนาหรือได้พบกับพระพุทธเจ้า จะได้รบั การ
อบรมให้ตดั กิเลส คือโลภ โกรธ หลง ตัดตัณหา คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
ความอยากในกาม ความอยากมีอยากเป็ น ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ให้ออกไปจาก
จิตจากใจด้วยวิปสั สนา
วิปสั สนาคือความรู้ตามสภาพความเป็ นจริงของสภาวธรรมทัง้ หลาย ว่าเป็ นไตรลักษณ์
คืออนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เป็ นของไม่เทีย่ ง ถ้าไปยึดไปติดก็จะเป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา ไม่
มีตวั ไม่มตี น ปราศจากตัวตน ไม่มใี ครเป็ นเจ้าของ อะไรคือสภาวธรรม รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็เป็ นสภาวธรรม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็เป็ นสภาวธรรม
ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็เป็ นสภาวธรรม รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่
เรียกว่าขันธ์ ๕ ก็เป็ นสภาวธรรม สิง่ เหล่านี้เป็ นสภาวธรรมทัง้ นัน้ เป็ นอนิจจัง ไม่เทีย่ ง
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เป็ นทุกข์ ถ้าไปยึดไปติด ไม่มตี วั ไม่มตี น เชื่อไหมว่าร่างกายของพวกเราทุกคนทีน่ งั ่ อยู่ใน
ทีน่ ้ กี ็ไม่ใช่ตวั ตน ไม่มตี วั ตน เพียงแต่วา่ มีจติ มาครอบครอง มายึดถือ มาติดอยู่ เพราะ
ความหลง ก็เลยคิดว่าร่างกายนี้เป็ นตัวเป็ นตน
แท้จริงแล้วร่างกายนี้ก็มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ มาจากอาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป
เมือ่ รับประทานอาหารเข้าไปในร่างกายแล้ว อาหารก็ไปแปรสภาพไป กลายเป็ นอาการ
๓๒ เป็ นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็นกระดูก และอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆทีม่ อี ยู่ใน
ร่างกาย อาการ ๓๒ นี้จะเกิดขึ้นมาได้จาํ ต้องมีอาหารหล่อเลี้ยง ตัง้ แต่อยู่ในครรภ์ของ
มารดาก็อาศัยอาหารทีม่ ารดารับประทานเข้าไป หล่อเลี้ยงทารกทีย่ งั อยู่ในครรภ์ เมือ่
เจริญเติบโตพอทีจ่ ะคลอดออกมาได้แล้วก็คลอดออกมา แล้วหลังจากนัน้ ก็เริ่มประทาน
อาหารเอง อาหารนี้ก็ไม่ได้มาจากไหน ก็มาจากธาตุ ๔ นี้เอง มาจากดิน นํา้ ลม ไฟ ข้าวก็
ต้องอาศัยดิน อาศัยนํา้ อาศัยแดด อาศัยอากาศ ถึงจะมีข ้าวขึ้นมาได้ ผักปลา อาหาร
อย่างอืน่ ทัง้ หลายก็เช่นกัน เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้วร่างกายจะไม่เป็ นธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ
ได้อย่างไร ต้องเป็ นธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เมือ่ ร่างกายเจริญเต็มทีแ่ ล้วก็จะต้องเสือ่ ม มี
การเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วในทีส่ ุดก็ตอ้ งตายไป เมือ่ ตายไปแล้ว ถ้าทิ้งไว้ก็จะเน่าเปื่ อยผุพงั
กลับคืนสู่ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ อันนี้เห็นได้ชดั ถ้าพิจารณา จะเห็นได้เลยว่า ร่างกายนี้
ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน
ถ้าสามารถพิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลายว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ตวั ใช่ตนแล้ว ก็จะไม่
กล้าไปยึดไปติดกับเขา เพราะว่าเวลาไปยึดไปติดกับเขา จะทุกข์มาก ทุกข์เพราะความ
กังวล เพราะรู้วา่ ร่างกายเป็ นของไม่เทีย่ ง ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เมือ่ มีความหลงเข้า
มาครอบงําใจ ก็ไปคิดว่าร่างกายเป็ นใจ เป็ นตัวตนขึ้นมา ถ้าร่างกายตายไป ใจจะตายไป
ด้วย ใจก็เลยเกิดความวิตก เกิดความทุกข์ข้นึ มา ทัง้ ๆทีใ่ จเป็ นของไม่ตาย ใจกับร่างกาย
เป็ นคนละส่วนกัน ไม่ใช่เป็ นอันเดียวกัน เพียงแต่มาประชุมอยู่ทเ่ี ดียวกัน มีใจเป็ นนาย
กายเป็ นบ่าว กายเป็ นเพียงเครื่องมือของใจเท่านัน้ เอง กายไม่รู้เรื่องอะไรทัง้ สิ้น เวลาไม่มี
ใจครอบครองร่างกาย ร่างกายก็เป็ นเหมือนท่อนไม้ ท่อนฟื น ไม่เชื่อลองไปดูคนทีต่ ายดูสิ
ลองไปคุยกับเขาดูสิ ลองไปจับมือไปทักทายเขาดู ดูวา่ เขาจะทักทายเราหรือเปล่า เขา
60

ทักทายเราไม่ได้ เพราะเหลือแต่ร่างกาย ตัวรู้คอื ใจไม่ได้อยู่กบั ร่างกายแล้ว ใจไปแล้ว
ตามเหตุตามปัจจัย สุดแท้แต่บญ
ุ แต่กรรมจะส่งไป
ร่างกายเมือ่ ไม่มใี จแล้ว ก็เป็ นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟื นท่อนหนึ่งเท่านัน้ เอง จะไปทํา
อะไรกับท่อนไม้ท่อนฟื น ก็จะไม่มปี ฏิกริ ิยาตอบโต้ ร่างกายก็เช่นกัน เมือ่ ปราศจากใจผู ้
ครอบครองแล้ว ร่างกายก็จะนิ่งเฉย จะเอาไปเผา จะเอาไปผ่า จะเอาไปตัด เอาไปทํา
อย่างไร ก็ไม่มกี ารทักท้วง ไม่มกี ารขัดขืน แต่ถา้ ยังมีใจครอบครองอยู่ ลองใครไปแตะ
ดูซิ นิดเดียวก็จะร้องโวยวายขึ้นมา ทีร่ อ้ งโวยวายไม่ใช่ร่างกายร้อง แต่ใจต่างหาก ใจนี่
แหละเป็ นผูค้ รอบครองร่างกาย
แต่เพราะว่าไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าก็เลยไปหลงติดอยู่กบั ร่างกาย แล้วก็ทกุ ข์กบั ร่างกาย ทุกข์กบั ความแก่ ทุกข์
กับความเจ็บ ทุกข์กบั ความตาย ทุกข์กบั การพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทัง้ หลาย
ทัง้ ปวง
แต่ถา้ ได้เจริญวิปสั สนา คือพิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลายว่าเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
แล้ว ถ้าเห็นอย่างเต็มทีแ่ ล้ว ใจจะไม่กล้าไปยึดไปติด เหมือนกับการจับงู แต่คดิ ว่าเป็ น
ปลาไหล เพราะแยกงูกบั ปลาไหลไม่ออก เคยได้ยนิ คําว่างูๆปลาๆไหม คือไม่รู้วา่ เป็ นงู
หรือเป็ นปลาไหลนัน้ เอง ถึงได้เรียกว่างูๆปลาๆ เห็นงูคดิ ว่าเป็ นปลาไหล ก็เลยจับมา ก็
เลยโดนงูกดั กัดเข้าก็ตาย แต่ถา้ มีคนมาบอกว่านี่ไม่ใช่เป็ นปลาไหลนะ เป็ นงู เป็ น
อสรพิษ ถ้าโดนมันกัดแล้วตายได้นะ ถ้ารู้วา่ เป็ นงูพษิ ก็จะไม่กล้าเข้าใกล้ จะไม่กล้าแตะงู
อีกต่อไปฉันใด ถ้าเห็นสภาวธรรมทัง้ หลายว่าเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้ว ก็จะไม่กล้า
ไปยึดไปติดกับเขา ถ้ามีอยู่ก็มแี บบปล่อยวาง มีลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขก็มไี ว้ แต่
ภายในใจก็รู้อยู่เสมอว่าเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะไม่ไปหลงยินดีกบั เขาอย่างเด็ดขาด
ถ้ายิง่ รักยิง่ ชอบเท่าไร เวลาพลัดพรากจากกัน ก็จะทุกข์อย่างยิง่ แต่ถา้ ไม่รกั ไม่ชอบ เวลา
พลัดพรากจากกัน ก็จะไม่ทกุ ข์เลย
สังเกตดูถา้ ไม่ชอบสิง่ ไหน เกลียดสิง่ ไหน ถ้าสิง่ นัน้ หายไปหรือหมดไป แทนทีจ่ ะเสียใจ
กลับสบายใจ กลับสุขใจ แต่สง่ิ เดียวกันนัน้ แหละ ถ้าอีกคนหนึ่งเขาเกิดชอบขึ้นมา ถ้าสิง่
นัน้ หายไปหรือหมดไป คนทีช่ อบนัน้ แหละจะมีความทุกข์มาก สุขทุกข์ไม่ได้อยู่ท่ี
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ภายนอก สิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่ภายนอกใจ มีอยู่อย่างนี้มาแต่ดงั้ เดิม มีมาก่อนเราเกิด และจะมี
อย่างนี้ต่อไปหลังจากทีเ่ ราตายไปแล้ว ก็คอื ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ นี่เอง แต่ใจเราเป็ นผู ้
หลง ไปยินดียนิ ร้ายกับเขา ไปรักไปชอบ ไปเกลียด ไปชังเขา พอไปเจอสิง่ ทีช่ อบก็อยาก
ได้ พอสูญเสียไปก็ทกุ ข์ ร้องห่มร้องไห้ เวลาไปเจอสิง่ ทีไ่ ม่ชอบก็ไม่สบายใจ ไม่พอใจ
ทุกข์ใจ เกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญา คือใจถูกอวิชชา ความไม่รู้จริง โมหะ ความหลง
ครอบงําใจ หลอกใจให้รกั ให้ชงั อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วเจริญวิปสั สนา จะเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง
เหมือนกันหมด เป็ นดิน นํา้ ลม ไฟทัง้ นัน้ เป็ นสมมุตทิ งั้ นัน้ เป็ นไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ ไม่มดี ี
ไม่มชี วั ่ ใจต่างหากไปหลงไปรัก ไปชัง ก็เลยกลายเป็ นของดีของชัว่ ไป อย่างเพชรนิล
จินดานี่ พวกเราเห็นว่าเป็ นของดีกนั ใช่ไหม แต่เอาไปให้ลงิ ดูซิ ลิงจะเอาไหม เอากล้วย
กับเพชรไปให้ลงิ ดูซวิ า่ ลิงจะเอาอะไร ลองดู ลิงชอบกล้วยก็ตอ้ งเอากล้วย แต่ถา้ เอาไป
ให้คนเลือก คนก็จะเอาเพชรไม่เอากล้วย เพราะอะไร เพราะใจคนถูกสอนมาว่าเพชรมีค่า
มากกว่ากล้วยนัน่ เอง แต่ลงิ นัน้ ถูกสอนว่ากล้วยมีค่ามากกว่าเพชร แต่ความจริงแล้ว ทัง้
กล้วยทัง้ เพชรไม่มคี ่าในตัวของเขาเลย คุณค่าเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกสมมุตขิ ้นึ มา แล้วก็ไปหลงไป
ติดกับเขา
จึงต้องใช้ปญั ญาพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็ นจริงของสภาวธรรมทัง้ หลาย ทีใ่ จไป
เกี่ยวข้องด้วย ถ้าเห็นว่าเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้ว ก็จะปล่อยวาง เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ ง
ไปเกี่ยวข้องด้วย ใจโดยลําพังแล้วไม่ตอ้ งมีอะไรก็อยู่ได้ เพราะโดยธรรมชาติใจมีความ
พร้อมบริบูรณ์แล้ว ทีบ่ กพร่องก็เพราะกิเลสตัณหาเป็ นผูส้ ร้างความบกพร่องขึ้นมาเท่า
นัน้ เอง แต่ถา้ ได้ชาํ ระกิเลสตัณหาให้ออกไปจากใจให้หมดแล้ว ใจก็จะเป็ นใจทีส่ มบูรณ์
บริบูรณ์ เป็ นใจของพระพุทธเจ้า ใจของพระอรหันต์ ท่านไม่ได้ไปหาอะไรมาเพิม่ เติม
ให้กบั ใจ ท่านเพียงแต่เอาออกไปเท่านัน้ เอง เอาส่วนเกินออกไป คือเอากิเลส เอาตัณหา
ออกไป เมือ่ เอาออกไปแล้วใจก็เต็มเปี่ ยมเหมือนแก้วทีเ่ ต็มนํา้ ใจก็อม่ิ ใจก็พอ ใจก็
สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิด เป็ นผลจากการเจริญวิปสั สนา ถ้าเห็นว่าการเกิด แก่ เจ็บ
ตาย เป็ นความทุกข์ เป็ นการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จกั สิ้นสุดแล้ว ก็ขอให้เจริญธรรมทัง้
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๔ ประการนี้ คือ ทาน ศีล สมาธิ วิปสั สนา แล้วในทีส่ ุดก็จะถึงจุดทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายได้ไปถึง เรียกว่า บรมสุข นิ พพานัง ปรมัง สุขงั การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๘๔

แว่นส่องใจ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๔
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมเป็ นการเสริมสติปญั ญาบารมี ความฉลาด ความรู้จริงเห็นจริงให้
เกิดขึ้น พระพุทธศาสนาเป็ นคําสอนทีต่ งั้ อยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุและผล เหตุกบั ผล
เป็ นของคู่กนั ผลจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีเหตุ เหตุเป็ นตัวนํา ผลเป็ นตัวตาม เหตุดี ผลที่
ตามมาก็ดี เหตุไม่ดี ผลทีต่ ามมาก็ไม่ดี เวลาจะแก้ จึงไม่ไปแก้ทผ่ี ล ถ้าไม่พอใจผลที่
ได้รบั ต้องไปแก้ทเ่ี หตุ เพราะเหตุเป็ นต้น เป็ นตัวนํา ผลเป็ นตัวตาม เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น
ตามมา ถ้าปลูกส้มไว้ แต่ปีน้ สี ม้ ขายไม่ดี ก็อยากจะให้สม้ เปลีย่ นเป็ นผลไม้อย่างอืน่ จะ
ไปเปลีย่ นส้มให้กลายเป็ นทุเรียน เป็ นเงาะไม่ได้ ต้องปลูกต้นเงาะหรือต้นทุเรียนขึ้นมา
ใหม่ ถึงจะได้ผลทุเรียนหรือผลเงาะตามมา เพราะผลเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นมาจากเหตุ
ชีวติ ของเราทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ ก็เป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําในอดีต เมือ่ ทําแล้ว ก็ส่งผล
ให้เป็ นอย่างทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ เป็ นหญิงบ้าง เป็ นชายบ้าง เป็ นคนฉลาดบ้าง ไม่ฉลาดบ้าง
มีความรํา่ รวยบ้าง ไม่รวยบ้าง เป็ นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยงามบ้าง ไม่สวยงามบ้าง
เหล่านี้ก็เป็ นผลทัง้ นัน้ เป็ นสิง่ ทีแ่ ก้กนั ไม่ได้ เพราะเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นแล้ว เพราะเหตุทท่ี าํ มา
ในอดีตเป็ นอย่างนัน้ แต่ถา้ ต้องการให้ผลทีด่ กี ว่านี้ เลิศกว่านี้ ก็ตอ้ งสร้างเหตุใหม่ข้นึ มา
สร้างเหตุใหม่ทด่ี กี ว่าเก่า แล้วผลทีจ่ ะตามมาต่อไปในอนาคต ก็จะเป็ นผลทีด่ กี ว่านี้ เป็ น
ผลทีท่ กุ คนปรารถนากัน นี่คอื หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนเรื่องเหตุ
และผล สอนให้สร้างเหตุทด่ี ี เพือ่ ผลทีด่ ที จ่ี ะตามมาต่อไปในอนาคต แต่ทาํ ไมจึงไม่
สามารถสร้างเหตุทด่ี ไี ด้ สร้างได้บา้ งก็เป็ นครัง้ เป็ นคราว แต่ไม่สามารถทีจ่ ะสร้างเหตุทด่ี ที ่ี
งามไปได้ตลอด อันนี้ก็มเี หตุ เหตุน้ ีคอื ความมืดบอด ความไม่รู้จริงของใจ เปรียบ
เหมือนกับคนทีต่ าไม่ดี เวลาคนตาไม่ดไี ปหาหมอ หมอจะต้องตรวจดูวา่ ตามีปญั หาอะไร
ถ้าสายตาสัน้ หมอก็จะตัดแว่นให้ถูกกับสายตาสัน้ สายตายาวหมอก็ทาํ แว่นอีกแบบหนึ่ง
เพือ่ จะได้มองเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างได้ชดั เจนตามความเป็ นจริง
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ฉันใดใจของพวกเราก็เปรียบเหมือนกับคนทีต่ าไม่ดี ใจเป็ นเหมือนตาคน ถ้าใจมองเห็น
ผิดแล้ว ทุกสิง่ ทุกอย่างก็จะผิดไปหมด เหมือนกลับตาลปัตร คือ เวลาพระใช้ตาลปัตร
วิธีทถ่ี ูกต้องต้องหันตาลปัตรด้านหน้าออกไปทางญาติโยม แต่ถา้ ไม่รู้จกั ใช้ตาลปัตร ก็จะ
หันอีกด้านหนึ่งออกไป ก็เลยปล่อยไก่ เหมือนกับการใส่เสื้อผ้า ทีม่ ที งั้ ด้านในและด้าน
นอก ถ้าหลับหูหลับตาใส่ไป บางทีก็เอาข้างในออกไปข้างนอก เอาตะเข็บออกมาโชว์ เป็ น
การใส่เสื้อผ้าทีผ่ ดิ เพราะไม่ดูให้ดี หรือไม่รู้วธิ ีใส่ทถ่ี ูกนัน่ เอง ก็เลยทําให้ทาํ ในสิง่ ทีผ่ ดิ
ฉันใดการกระทําทีไ่ ปในทางทีผ่ ดิ ก็เกิดจากการเห็นผิดของใจ มิจฉาทิฏฐิ มองกลับ
ตาลปัตร มองตรงกันข้ามกับความจริง เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นสุขเป็ นทุกข์ เห็นสิง่ ที่
ไม่เทีย่ งว่าเป็ นของเทีย่ ง เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตนว่าเป็ นตัวตน สิง่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นของเราว่าเป็ น
ของของเรา เห็นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมบังคับได้ ว่าสามารถควบคุมบังคับได้ เห็นดีเป็ น
ชัว่ ชัว่ เป็ นดี นรกเป็ นสวรรค์ สวรรค์เป็ นนรก เหมือนกับคนโบราณทีเ่ ห็นโลกแบน เป็ น
เหมือนแผ่นกระดาน แต่คนสมัยใหม่ นักวิทยาศาสตร์ก็ได้พสิ ูจน์แล้วว่า โลกไม่แบน แต่
กลม เราสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งจนกลับมาถึงจุดเดียวกันโดยทีไ่ ม่ตอ้ งย้อนกลับมา
ทางเดิม เช่นเดินไปทิศตะวันออก เดินไปเรื่อยๆ ในทีส่ ุดเราก็จะเดินกลับมาถึงจุดเดิม
เพราะความกลมของโลก เวลาเห็นขอบทะเลชนขอบฟ้ า เวลานัง่ เรือออกไปก็ไม่กลัวว่า
เรือจะหลุดออกไปจากขอบทะเล เพราะโลกกลม จะโค้งไปเรื่อยๆ โค้งไปเรื่อยๆแล้วใน
ทีส่ ุดก็จะกลับมาสู่จดุ เดิม
เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรม
พระพุทธองค์ทรงไม่ได้ไปทําอะไรให้โลกนี้
เปลีย่ นแปลงไป ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ยงั เป็ นเหมือนเดิม ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปก็คอื ใจของ
ท่าน ใจของท่านได้พลิกกลับมา จากการมองเห็นผิดเป็ นถูก พลิกกลับตาลปัตร แทนที่
จะเห็นกงจักรเป็ นดอกบัว ก็เห็นกงจักรเป็ นกงจักร เห็นดอกบัวเป็ นดอกบัว เห็นดีเป็ นดี
เห็นชัว่ เป็ นชัว่ เห็นสุขเป็ นสุข เห็นทุกข์เป็ นทุกข์ ทรงเห็นสัจธรรม ความจริง ทัง้ ภายนอก
และภายใน ภายในทรงเห็นจิตของทุกๆคน ปรารถนาความสุขไม่ตอ้ งการความทุกข์
ด้วยกันทุกคน แต่ไม่รู้วา่ ความสุขของจิตอยู่ทไ่ี หน เพราะความมืดบอด ความหลง เลย
คิดว่าความสุขอยู่ข ้างนอก จึงไปหาความสุขจากภายนอก แต่ความจริงหาเป็ นเช่นนัน้ ไม่
เพราะความสุขของจิตทีแ่ ท้จริง อยู่ทค่ี วามสงบนิ่งของจิต ถ้าจิตมีความสงบนิ่ง จิตก็จะมี
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ความสุข มีความพอ นี่เป็ นสัจธรรมความจริงทีท่ รงได้ตรัสรู้เห็น ภายนอกทรงเห็นว่า
ความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้ข้นึ อยู่กบั สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายนอก แสวงหาได้มาเท่าไรก็จะไม่พบ
กับความสุข ความอิม่ ความพอ กลับจะมีแต่ความทุกข์วนุ่ วายใจอยู่เรื่อยๆ ถ้าไปยึดไป
ติดกับของภายนอก เพราะสิง่ ภายนอกทีเ่ รียกว่าสภาวธรรม ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ
กามสุข หรือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือ รู ป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็ นสภาวธรรมทัง้ นัน้ เป็ นไตรลักษณ์ คือ อนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา
อนิ จจัง หมายถึงว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง มีการเปลีย่ นแปลงสภาพอยู่เสมอ อนัตตา ไม่มี
ตัวตน ไม่ใช่ของๆเรา เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครสามารถบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการได้ ถ้า
หลงแล้วก็จะไปยึดไปติด อยากให้อยู่ไปนานๆ อยากให้เป็ นไปตามความต้องการ ทุกข์ก็
จะเกิดขึ้นกับบุคคลนัน้ จึงเรียกว่าไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็ นสิง่ ทีค่ นฉลาด
ควรจะถอยออกห่าง เปรียบเหมือนกับอสรพิษ งูเห่า งูจงอาง นี่เวลาเห็นงูเลื้อยเข้าหา จะ
ไม่วง่ิ เข้าหา แต่จะถอยทันที ด้วยความกลัว เพราะรู้วา่ ถ้าเข้าใกล้แล้วจะต้องถูกกัด ถ้าไม่
ตายก็ตอ้ งเจ็บปวดทรมานอย่างยิง่ ฉันใดสภาวธรรมทัง้ หลายก็เป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน ไม่
ว่าจะเป็ น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ไม่วา่ จะเป็ นขันธ์ ๕ คือ รู ป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ของเราก็ดี ของผูอ้ น่ื ก็ดี เป็ นของไม่เทีย่ งแท้แน่นอน
อย่างคนเรานี่ ก็เป็ นของไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เมือ่ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่ เจ็บ ตาย เป็ น
ธรรมดา ต้องมีการพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวงเป็ นธรรมดา เป็ น
ธรรมชาติของสภาวธรรมทัง้ หลาย ถ้าไม่รู้กจ็ ะไปยึดไปติดทันที มีอะไรก็อยากจะให้มไี ป
นานๆ อยู่กบั เราไปนานๆ อย่างเช่นร่างกายของเรา ก็อยากจะให้มอี ายุยนื ยาวนาน ถ้าไม่
ตายได้ ก็ยง่ิ ดีใหญ่ ทุกวันนี้ก็ยงั มีความพยายามแสวงหาวิธี จะทําอย่างไรไม่ให้ตาย ทํา
ให้อยู่กนั ไปตลอด แต่ก็ยงั ไม่มใี ครสามารถทีจ่ ะทําไม่ให้ตาย ทําไม่ให้แก่ ทําไม่ให้เจ็บไข้
ได้ป่วยได้ ยังไม่มใี ครสามารถทีจ่ ะแก้ได้ เพราะความจริงแล้วแก้ไม่ได้ เป็ นธรรมชาติ
ของสภาวธรรมเขา เขาเป็ นอย่างนี้ มีการเกิด มีการแก่ มีการเจ็บ มีการตายเป็ นธรรมดา
ถ้าไม่มปี ญั ญาไม่มคี วามเห็นทีถ่ ูกต้องแล้ว ก็จะถูกความเห็นผิด คือโมหะ ความหลง
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อวิชชา ความไม่รู้ครอบงําใจ แล้วทําให้มคี วามกังวลใจ มีความอยากต่างๆ คืออยากไม่
แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่ยากจน ไม่สูญเสียลาภ ไม่สูญเสียยศ ไม่ให้คนนินทา ไม่สูญเสีย
กามสุข เป็ นสภาพของใจทีย่ งั มืดบอด ยังมีความลุม่ หลงอยู่
แต่ถา้ ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนแล้วนําไปปฏิบตั ิ ชําระขับไล่ความมืดบอดให้ออกไปจาก
จิตจากใจแล้ว ก็จะเป็ นจิตทีเ่ หมือนจิตของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ เป็ นจิตทีม่ แี ต่
ธรรมเป็ นเครื่องนําพาไป ธรรมก็คอื ความเห็นอันถูกต้องนัน่ เอง เห็นผิดเป็ นผิด เห็นถูก
เป็ นถูก เห็นตามความจริง เห็นสภาวธรรมทัง้ หลายเป็ นไตรลักษณ์ อนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา ควบคุมไม่ได้ ยึดครองไม่ได้ อยากให้เป็ นไปตามใจไม่ได้ เมือ่ เข้าใจหลักนี้แล้ว
ก็จะปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางแล้ว ก็จะเข้าสู่ความสงบนิ่ง ความสุข ความอิม่ ความพอ ก็
จะเกิดขึ้น เกิดขึ้นจากการมีความเห็นอันถูกต้อง
ศาสนาจึงเป็ นเหมือนหมอตา จักษุแพทย์ รักษาคนทีต่ าไม่ดใี ห้เป็ นคนตาดี ถ้าสายตาสัน้
ก็ตดั แว่นสายตาสัน้ ให้ใส่ ถ้าสายตายาวก็ตดั แว่นสายตายาวให้ใส่ เมือ่ ใส่แว่นเข้าไปแล้วก็
จะมองเห็นภาพชัดเจน จะเห็นผูห้ ญิงเป็ นผู ้หญิง ผูช้ ายเป็ นผูช้ าย เด็กเป็ นเด็ก เห็นทุก
อย่างตามความเป็ นจริง พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเปรียบเหมือนกับแว่น แว่น
ส่องใจ แว่นดวงใจ ถ้ามีธรรมแล้ว จะทําให้จติ มีความเห็นทีถ่ ูกต้อง เมือ่ มีความเห็นที่
ถูกต้องแล้ว ก็จะประพฤติตนไปในทางทีถ่ กู ต้องดีงาม
ทําไมการทําความดีจงึ เป็ นเรื่องยากเย็น ก็เพราะความเห็นผิดนัน่ เอง เห็นว่าการทําความ
ชัว่ เป็ นสิง่ ทีด่ ี ก็เลยทําความชัว่ กัน เห็นว่าทําความชัว่ แล้วมีความสุขความเจริญ เพราะ
เห็นว่าทําความชัว่ แล้วไม่มผี ลตามมานัน่ เอง ซึง่ เป็ นความเห็นผิด ถ้าได้พบพระศาสนา
ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบตั ติ าม ก็จะค่อยๆมีความเห็นที่
ถูกต้องเกิดขึ้นมา เห็นบาปเป็ นบาป เห็นบุญเป็ นบุญ เห็นคุณเป็ นคุณ เห็นโทษเป็ นโทษ
เห็นว่าสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนเป็
่
นสิง่ ทีด่ ี นําพาผู ้ปฏิบตั ไิ ปสู่ความสุขความ
เจริญได้อย่างแท้จริง หน้าทีข่ องคนไข้เมือ่ ไปหาหมอแล้ว ก็ตอ้ งเชื่อฟังหมอ หมอตัดแว่น
ให้ใส่ก็ตอ้ งใส่ เมือ่ ใส่แว่นแล้วก็จะเห็นทุกอย่างชัดเจนถูกต้องตามความเป็ นจริงฉันใด
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เมือ่ พบพระศาสนาแล้ว ก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า เมือ่ ปฏิบตั ติ ามพระ
ธรรมคําสอนแล้ว ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ
ธรรมทีท่ รงสอนให้เจริญอยู่เสมอเพือ่ ทําความเห็นให้ถูกต้อง คือให้เจริญอยู่เสมอๆว่า
เรามีความแก่เป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เรามีความเจ็บไข้เป็ นธรรมดา ล่วง
พ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เรา
ต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง เรามีกรรมเป็ นของๆตน มีกรรม
เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิ ด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ ์ มีกรรมเป็ นที่พ่งึ จักทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่
จักต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น ธรรมทัง้ ๕ ประการนี้เป็ นสัจธรรม เป็ นความจริงที่
ควรจะเจริญอยู่เรื่อยๆ สอนใจอยู่เรื่อยๆ เพราะเป็ นความเป็ นจริงทีแ่ ก้ความเห็นผิด
มิจฉาทิฏฐิ หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาแล้ว ควรนําเอามาคิดเอามาใคร่ครวญอยู่เสมอๆ
สอนใจอยู่เสมอๆ วันหนึ่งๆเวลาว่างๆ อย่าไปคิดเรื่องอืน่ ขอให้เจริญธรรมทัง้ ๕ นี้ แล้ว
จิตจะค่อยๆ ขยับเข้าสู่ความจริง ยอมรับความจริง ยอมรับความแก่ ยอมรับความเจ็บไข้
ได้ป่วย ยอมรับความตาย ยอมรับความพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้
ปวง ยอมรับกรรม แล้วจะทําแต่กรรมดีต่อไป จะไม่ทาํ กรรมชัว่ เพราะรู้วา่ เมือ่ ทําบาป
แล้วผลของบาปก็จะตามมา สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้กบั ตนเอง จะทําแต่ความ
ดี แล้วผลของความดีคอื ความสุขความเจริญก็จะตามมา
การทีจ่ ะทําให้จิตยอมรับสัจธรรมทัง้ ๕ นี้ได้ จิตต้องเข้าสู่ความสงบ ในเบื้องต้นจึงต้อง
ทําจิตให้สงบเสียก่อน เหมือนกับแพทย์ เวลาจะผ่าตัดคนไข้ ในเบื้องต้นต้องวางยาสลบ
ให้คนไข้อยู่น่ิงๆก่อน ไม่เช่นนัน้ แล้วจะผ่าตัดไม่ได้ การผ่าตัดจิตให้มคี วามเห็นทีถ่ ูกต้อง
ก็เช่นกัน ต้องทําให้จติ นิ่งเสียก่อน ไม่เช่นนัน้ แล้ว อคติ ๔ ทีม่ อี ยู่ในจิต คือ รัก ชัง หลง
กลัว จะคอยขัดขวางไม่ให้เจริญสัจธรรมทัง้ ๕ นี้ได้ จึงต้องเจริญสมาธิเสียก่อนเพือ่ ทํา
จิตให้สงบนิ่ง วิธีทจ่ี ะทําให้จิตสงบเรียกว่าการทําสมาธิ สมถภาวนา คือการหยุดใจนัน่ เอง
เหมือนกับการขับรถยนต์ เวลาต้องการให้รถยนต์หยุด ก็ตอ้ งเหยียบเบรก ต้องผ่อน
คันเร่ง จิตก็เช่นกัน เวลาจะทําจิตให้สงบนิ่ง ก็ตอ้ งเบรกจิต เบรกด้วยสติ สติเป็ นเบรก
ของจิต ถ้ามีสติแล้วจะสามารถดึงจิตให้อยู่น่งิ ได้ แต่ถา้ ไม่มสี ติแล้ว จิตก็จะลอยไป
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เรื่อยๆ เหมือนกับเรือทีล่ อยอยู่ในนํา้ ถ้าไม่ให้เรือลอยไป ก็ตอ้ งผูกไว้กับหลัก ผูกไว้กบั
เสา หรือทอดสมอ เรือถึงจะไม่ลอยไปตามกระแสนํา้
จิตก็เหมือนกัน จะไม่น่ิงถ้าไม่มอี ะไรคอยรัง้ ดึงไว้ ไม่ผูกไว้จิตก็จะลอยไปเรื่อยๆตาม
กระแสของอารมณ์ และเมือ่ ปล่อยให้ลอยไปตามกระแสของอารมณ์แล้ว จิตจะไม่มพี ลัง
ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะยืนอยู่บนความเป็ นจริงได้ จะไม่ยอมรับความจริง เพราะมีอคติครอบงํา
จิต อคติก็คอื ความรัก ความชัง ความหลง ความกลัว ซึง่ มีอาํ นาจผลักดันให้จติ ปฏิเสธ
สัจธรรมความจริง ทําให้อยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่พลัดพรากจากสิง่ ต่างๆทีร่ กั ที่
ชอบ ทําให้กล้าทํากรรมชัว่ เพราะจิตไม่มพี ลังทีจ่ ะต่อต้านอคติทงั้ ๔ ทีค่ รอบงําจิตอยู่
แต่ถา้ จิตมีสติคอยรัง้ ไว้ ไม่ให้จติ ไหลไปตามกระแสของอคติ ๔ แล้ว ต่อไปอคติ ๔ จะ
ไม่สามารถฉุดกระชากลากจิตให้ไปกระทําความชัว่ ได้ เพราะรู้แล้วว่าอะไรดี อะไรชัว่ ที่
ยังหักห้ามใจไม่ได้ ทัง้ ๆทีร่ ู้วา่ การโกหกไม่ดี ก็ยงั โกหกกัน ลักทรัพย์ไม่ดี ก็ยงั ลักทรัพย์
กัน ฆ่าสัตว์ไม่ดี ก็ยงั ฆ่าสัตว์กนั ประพฤติผดิ ประเวณีไม่ดี ก็ยงั ทํากัน เสพสุรายาเมาไม่
ดี ก็ยงั ทํากัน เพราะเหตุใด เพราะจิตยังถูกอคติ คือความรัก ความชัง ความหลง ความ
กลัว ฉุดลากพาไป เหมือนเรือทีจ่ อดแล้วไม่ได้ทอดสมอ หรือไม่ได้ผูกไว้กับหลัก ก็จะถูก
กระแสนํา้ ลากพาไป
จึงต้องสร้างสมาธิ คือความนิ่งของจิตให้เกิดขึ้น ด้วยการผูกจิตไว้กับหลักกับเสา อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ด้วยการมีสติ ให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ทีเ่ ป็ นอารมณ์ของภาวนา
หรือกรรมฐาน ซึง่ มีอยู่หลากหลายอารมณ์ดว้ ยกัน ส่วนใหญ่ทใ่ี ช้กนั คือการสวดมนต์
การสวดมนต์เป็ นการผูกจิตให้อยู่กบั บทสวดมนต์ ไม่ให้ลอยไปคิดเรื่องไปเทีย่ ว ไปกิน
เหล้า ไปเล่นการพนัน ไปหากามสุขต่างๆ ไปคิดถึงเรื่องราวทีส่ ร้างความทุกข์ความ
เดือดร้อนใจ ถ้าสวดมนต์ดว้ ยสติ คือให้ใจรู้อยู่กบั การสวดมนต์ สวดไปเรื่อยๆ อย่าให้
จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆ แล้วจิตจะค่อยๆสงบ จะค่อยๆ เย็น จะค่อยๆนิ่ง จะค่อยๆมี
พลังทีจ่ ะต้านอคติทงั้ หลายทีม่ อี ยู่ในจิต ทีค่ อยฉุดลากจิตให้ไปกระทําสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่ควร
ทํา นี่ก็เป็ นวิธีหนึ่ง จึงมีพธิ ีทาํ วัตรสวดมนต์ เป็ นธรรมเนียมของพุทธศาสนิกชน ทีท่ กุ เช้า
ทุกเย็นจะไหว้พระสวดมนต์กนั เพือ่ เป็ นเครื่องผูกจิตไว้ ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของ
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ความชัว่ ทัง้ หลาย หรือจะพัฒนาการปฏิบตั ขิ ้นึ ไปอีกขัน้ หนึ่งก็ได้ แทนทีจ่ ะสวดมนต์ ก็
เจริญอานาปานสติ เจริญพุทธานุสติ อานาปานสติคอื การมีสติอยู่กบั ลมหายใจเข้าออก
พุทธานุสติ คือการบริกรรม พุทโธๆ
ถ้าเจริญธรรมนี้อย่างต่อเนื่อง จิตจะค่อยๆนิ่ง ค่อยๆสงบ บางครัง้ อาจจะรวมลงเป็ น
สมาธิเลยก็ได้ รวมลงเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ จิตเป็ นหนึ่ง มีอารมณ์เดียว สักแต่ว่า
รู ้ สงบนิ่ง ไม่กลิ้งไปกลิ้งมา เปรียบเหมือนกับลูกกอล์ฟ ทีถ่ ูกตีลงไปในหลุมแล้วจะไม่
กลิ้งไปไหน แต่ถา้ ยังไม่ลงหลุม ก็จะกลิ้งไปกลิ้งมาได้ ฉันใดจิตก็เช่นกัน ถ้าสามารถ
บริกรรมพุทโธๆๆ ให้มสี ติรู้อยู่กบั พุทโธๆๆ หรือกําหนดด้วยลมหายใจเข้าออก ให้มสี ติ
รู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก โดยไม่ให้ไปคิดอะไร ถ้าทุกอย่างพร้อม จิตก็จะเข้าสู่สมาธิ คือ
รวมเป็ นหนึ่ง ทีเ่ รียกว่าเอกัคคตารมณ์ ในขณะนัน้ จะมีความสุข มีความสงบนิ่ง เป็ น
อุเบกขา ไม่มอี ะไรมาขยับจิตได้ จิตจะไม่สนใจกับอะไร จิตอาจจะอยู่ในสมาธิได้เป็ น
ชัว่ โมงๆ หรือนานกว่านัน้ ขึ้นอยู่กบั กําลังของสมาธิ
สมาธิจงึ เป็ นธรรมทีจ่ ะต้องสร้าง ต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นมาให้ได้ เพราะจะเป็ นกําลังต่อต้าน
อคติทงั้ ๔ กับความชัว่ ทัง้ หลาย ทีค่ อยฉุดลากจิตให้ไปสู่ทต่ี าํ ่ ทีไ่ ม่ดี จิตจะมีกาํ ลังทีจ่ ะ
รับกับสภาพความเป็ นจริง กับสภาวธรรมทัง้ หลาย ว่าเป็ นอย่างนี้แหละ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ไม่เทีย่ ง ควบคุมไม่ได้ ถ้าปล่อยวางได้ ก็จะไม่ทกุ ข์กบั เขา ร่างกายจะเป็ น
อย่างไร ก็ให้เป็ นไปตามความเป็ นจริงของเขา ดูแลรักษาเท่าทีจ่ ะทําได้ ให้อาหาร ให้ยา
ให้เสื้อผ้า ให้ทอ่ี ยู่อาศัย แต่ไปหยุดความแก่ไม่ได้ หยุดความเจ็บไข้ไม่ได้ หยุดความตาย
ไม่ได้ หยุดการพลัดพรากจากกันไม่ได้ เมือ่ ปล่อยวางแล้ว จะไม่ทกุ ข์ จะเป็ นเหมือนกับ
พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก เพราะมีความเห็นทีถ่ ูกต้อง มีแว่นส่องใจสวมใส่ ทําให้
เห็นทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นไปตามความเป็ นจริง เห็นสภาวธรรมทัง้ หลาย เป็ นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา มีอยู่ก็มไี ป แต่จะไปก็ไม่เสียดาย ใจพร้อมอยู่แล้ว ว่าในทีส่ ุดชีวติ ก็ตอ้ งหมดสิ้น
ไป ไม่มใี ครไม่ตาย มาแล้วในทีส่ ุดก็ตอ้ งไป แต่จะอยู่ดไี ปดี หรืออยู่แบบไม่ดไี ปไม่ดี ก็
ขึ้นอยู่กบั ว่ามีแว่นส่องใจใส่หรือเปล่า
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ถ้ามีแว่นตาแห่งธรรมคือความเห็นชอบ ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ก็จะอยู่อย่างมีความสุข อยู่
อย่างมีความสบายใจ เพราะจะอยู่โดยไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เพราะเหตุใด เพราะ
ปล่อยวาง ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ สิง่ ต่างๆจะเป็ นไปอย่างไร ก็ปล่อยให้เป็ นไปตาม
ความเป็ นจริง ไม่อยากให้เป็ นไปตรงกันข้าม นํา้ ตาลจะหวานก็ให้หวานไป เกลือจะเค็มก็
ให้เค็มไป ร่างกายจะแก่ จะเจ็บ จะตาย ก็ให้เขาเป็ นไป ใครจะอยู่กบั เราก็อยู่ไป ใครไม่
อยากจะอยู่กบั เรา ก็ให้เขาไป เท่านัน้ แหละ คือปล่อยไปตามธรรมชาติ แล้วเราจะไม่ทกุ ข์
กับอะไร จะมีแต่ความสุข เพราะตามความเป็ นจริงแล้ว ความสุขอยู่ทต่ี วั เราเอง อยู่ทใ่ี จ
ของเรา เราอยู่ได้คนเดียว มีความสุขได้ ไม่ตอ้ งมีอะไร เราก็มคี วามสุขได้ และเป็ น
ความสุขทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐกว่าความสุขอันใดทัง้ สิ้นในโลกนี้
จึงขอฝากเรื่องราวของพระธรรมคําสอน ทีไ่ ด้แสดงไว้ในวันนี้ ทีส่ อนเรื่องเหตุเรื่องผล
สอนให้เห็นถึงสภาพของความเป็ นจริงของสภาวธรรมทัง้ หลาย ว่าเป็ นอย่างไร เพือ่ จะได้
มีความเห็นทีถ่ ูกต้อง เมือ่ มีความเห็นทีถ่ ูกต้องแล้ว จะได้ปล่อยวาง แล้วจะมีแต่ความสุข
ใจ เพราะจะไม่ทกุ ข์กบั อะไร นี่แหละคือบุญทีย่ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ุด คือการทําความเห็นให้ถูกต้อง
เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นสิง่ ทีเ่ ราไปควบคุมบังคับไม่ได้ เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างมาแล้วต้อง
ไปในทีส่ ุด ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยวาง ปล่อยวางแล้ว เราก็จะมีแต่ความสบาย
ใจ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๘๕

พระปัจฉิ มโอวาท
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๔

สิง่ หนึ่งทีพ่ วกเราทุกๆคนมีเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็ นคนรวยหรือเป็ นคนจน เป็ นคนฉลาด
หรือคนโง่ เป็ นหญิงหรือเป็ นชาย เป็ นเด็กหรือผูใ้ หญ่ สิง่ นัน้ คือเวลา ในวันๆหนึ่ง ทุกๆ
คนมีเวลาเท่าๆกัน คือวันละ ๒๔ ชัว่ โมง จะมีความแตกต่างกันก็ตรงทีก่ ารใช้เวลา ให้
เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไร ก็ข้นึ อยู่กบั แต่ละคน ถ้ารู้จกั ใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะมี
คุณค่าอย่างยิง่ แต่ถา้ ใช้ไปในทางทีผ่ ดิ ก็เป็ นโทษอย่างมหันต์เช่นกัน เพราะว่าสิง่ ต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นความสุขความเจริญก็ดี ความเสือ่ มเสียหรือความทุกข์ก็ดี ก็เกิดจากการกระทํา
ของเราในแต่ละวันนัน้ เอง เวลาทีม่ อี ยู่ก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ถาวร ไม่เทีย่ งแท้ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะค่อยๆ
หมดไป จะมีนอ้ ยลงไปเรื่อยๆ ดังภาษิตทีว่ า่ เวลาย่อมกลืนกินสรรพสิ่งทัง้ หลาย เวลาจะ
ค่อยๆกลืนกินพวกเรา จนหมดไปในทีส่ ุด จะกลืนพวกเราให้กลายเป็ นดิน กลายเป็ นนํา้
กลายเป็ นลม กลายเป็ นไฟไปหมด
พระพุทธองค์ผู ้ทรงรู้ถงึ เรื่องของเวลาเป็ นอย่างดี จึงสอนให้พวกเรา จงตัง้ อยู่ในความไม่
ประมาท ในพระปัจฉิมโอวาท คําสังสอนครั
่
ง้ สุดท้ายก่อนทีจ่ ะทรงเสด็จดับขันธปรินิพาน
ได้ทรงรับสังไว้ว่
่ า สังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่เที่ยงหนอ จงยังประโยชน์สว่ นตนและส่วน
ท่านให้ถงึ พร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด ทรงเตือนสติเกี่ยวกับเวลา ว่าเวลาของพวก
เรามีนอ้ ย และจะค่อยๆหมดไปๆ ถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยทีไ่ ม่ทาํ อะไรเป็ นคุณเป็ น
ประโยชน์ ก็จะเสียเวลาเปล่าๆ จะไม่ได้รบั ประโยชน์จากชีวติ สิง่ ทีจ่ ะทําให้ไม่ประมาท
ได้แก่การเจริญธรรม ๕ บทอย่างต่อเนื่อง คือ ๑. เรามีความแก่เป็ นธรรมดา ล่วงพ้น
ความแก่ไปไม่ได้ ๒. เรามีความเจ็บไข้เป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ ๓.
เรามีความตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ๔. เราต้องพลัดพรากจากของ
รักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง ๕. เรามีกรรมเป็ นของๆตน จะทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือ
ชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น
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นี่คอื ธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนให้พทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลาย
เจริญอย่างสมํา่ เสมอ
อย่างต่อเนื่อง พระพุทธองค์ทรงสอนพระอานนท์วา่ อานนท์วนั ๆหนึ่งเธอเจริญมรณานุ
สติมากน้อยสักเท่าไร พระอานนท์ทรงทูลตอบว่า เกล้ากระผมก็ได้เจริญในตอนเช้าบ้าง
ตอนกลางวันบ้าง และในตอนคํา่ บ้าง พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบกับพระอานนท์วา่
อานนท์เธอยังตัง้ อยู่ในความประมาทอยู่ ถ้าเธอจะตัง้ อยู่ในความไม่ประมาทแล้ว เธอ
จะต้องเจริญธรรมบทนี้ทกุ ลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียว เพราะเหตุใดจึงต้องเจริญธรรม
นี้อยู่เสมอ เพราะจะได้ไม่ประมาทนอนใจ ผัดวันประกันพรุ่ง รีบเร่งทําความดีเสียใน
ขณะทีย่ งั มีเวลาทีจ่ ะทําได้ เมือ่ ตายไปแล้วจะทําอะไรไม่ได้ นอกจากเสวยวิบากกรรมทีไ่ ด้
ก่อมาเท่านัน้
ใจของปุถชุ นคนธรรมดาอย่างเราอย่างท่านมีความมัวเมา มีความหลงเป็ นปกติ มี
ความเห็นทีต่ รงกันข้ามกับความจริง ความจริงข้อที่ ๑ คือ คนเราทุกคนจะต้องแก่เป็ น
ธรรมดา แต่ใจกลับไปหลงมัวเมาอยู่กบั ความเป็ นหนุ่มเป็ นสาว อยากจะอยู่เป็ นหนุ่มเป็ น
สาวไปนานๆ ไม่แก่ไม่เฒ่า เป็ นความหลง ความเป็ นจริงแล้วคนทุกคนเกิดมาต้องแก่
ด้วยกันทัง้ นัน้ การเจริญธรรมบทนี้ก็เพือ่ ทีจ่ ะได้คลายความหลงมัวเมาอยู่กบั ความเป็ น
หนุ่มเป็ นสาว สอนให้เตรียมตัวไว้ว่า ในทีส่ ุดจะต้องแก่เฒ่าชราภาพกัน ความจริงข้อที่ ๒
คือ คนเราทุกคนจะต้องเจ็บไข้เป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เป็ นความจริง
ส่วนความไม่จริงก็คอื ความคิดทีว่ า่ เราจะมีสุขภาพทีด่ ี สมบูรณ์แข็งแรงไปตลอด ซึง่ เป็ น
ความคิดผิด เพราะว่าสุขภาพทีด่ ี สมบูรณ์แข็งแรง เป็ นของไม่จรี งั ยังยื
่ น สักวันหนึ่งเรา
ทุกคนก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกัน ความจริงข้อที่ ๓ คือ คนเราทุกคนต้องตายเป็ น
ธรรมดา ถ้าเจริญธรรมบทนี้แล้ว ก็จะช่วยคลายความหลงมัวเมากับความคิดว่าจะมีชีวติ
อยู่ไปตลอด ซึง่ เป็ นความหลง เป็ นความไม่จริง ความจริงคือ คนเราทุกๆคน เกิดมาแล้ว
จะต้องตายกันทัง้ นัน้ หนีไม่พน้ ทุกๆคนทีอ่ ยู่ในศาลานี้ในทีส่ ุดก็จะอย่างต่อเนื่องต้อง
ตายกันหมด ต่างกันตรงทีว่ า่ ใครจะไปก่อน ใครจะไปหลังเท่านัน้ เอง ความจริงข้อที่ ๔
คือ คนเราทุกคนต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง ของทีเ่ รารักทีเ่ รา
ชอบนี้ สักวันหนึ่งเราก็ตอ้ งจากเขาไป ถ้าเราไม่จากเขาไปก่อน เขาก็ตอ้ งจากเราไปก่อน
จะจากไปเมือ่ ไหร่ก็ไม่มใี ครรู้ อาจจะเป็ นวันนี้ก็ได้ อาจจะเป็ นพรุ่งนี้ก็ได้ หรืออาจจะเป็ น
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อีก ๕ ปี ๑๐ ปี ข ้างหน้าก็ได้ แต่สง่ิ ทีแ่ น่ๆก็คอื จะต้องจากกันแน่นอน ถ้าเจริญธรรมบทนี้
แล้ว จะไม่ไปหลง ไปยึด ไปติดกับสิง่ ต่างๆทีเ่ รารักเราชอบ ไม่ไปอยากให้อยู่กบั เราไป
ตลอด ความจริงข้อที่ ๕ คือ เรามีกรรมเป็ นของๆตน จะทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่
จะต้องเป็ นผู ้รับผลของกรรมนัน้ เพือ่ เตือนสติให้ทาํ แต่คุณงามความดี ละเว้นการทํา
ความชัว่ เพราะความดีเป็ นเหตุของความสุขความเจริญ ส่วนความชัว่ เป็ นเหตุของความ
ทุกข์ จะทําให้เราปล่อยวางในเรื่องของผูอ้ น่ื ได้ ผูอ้ น่ื จะดีจะชัว่ ก็เป็ นเรื่องของเขา ไม่ตอ้ ง
ไปทุกข์ ไปดีใจกับเขา เพราะเขาจะต้องเป็ นผูร้ บั ทัง้ ผลของความดี และความชัว่ ของเขา
เราไม่ตอ้ งไปวิตกกังวลให้ทกุ ข์ใจไปเปล่าๆ
ปล่อยให้เขาเป็ นไปตามกรรมของเขา
เนื่องจากว่าเวลาเราชอบใคร รักใครแล้ว เราก็จะห่วง อยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่าง
นี้ เมือ่ เขาไม่เป็ นดังทีเ่ ราต้องการ ก็จะมีความไม่สบายอก ไม่สบายใจ กินไม่ได้นอนไม่
หลับ ซึง่ ไม่เกิดประโยชน์อะไร
นี่คอื ธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญอยู่เสมอๆ เพือ่ อะไร เพือ่ ป้ องกันความทุกข์ท่ี
จะเกิดขึ้นตามมานัน่ เอง เพราะว่าธรรมนี้เปรียบเหมือนกับวัคซีนป้ องกันโรค เวลามีโรค
ระบาด เช่นโรคอหิวาตกโรค จําเป็ นต้องมีการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคกัน ถ้าได้ฉีดวัคซีน
แล้ว เวลาติดเชื้อ ร่างกายจะมีภูมคิ มุ ้ กัน ต่อสูก้ บั โรคได้ ทําให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ฉันใดใจ
ของเราก็เช่นกัน ถ้าได้เจริญธรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอ ก็เท่ากับเป็ นการฉีด
วัคซีนให้กบั ใจ เมือ่ ใจมีวคั ซีนป้ องกันแล้ว เวลาเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ใจจะไม่ทกุ ข์
ร้อน จะไม่เดือดร้อนเลย เพราะอะไร เพราะได้เตรียมตัวเตรียมใจอยู่เสมอ เตือนสติ
สอนตัวเองอยู่เสมอว่า เราต้องแก่นะ เราต้องเจ็บนะ เราต้องตายนะ เราต้องพลัดพราก
จากของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวงนะ เรามีกรรมเป็ นของเรานะ เราทําอะไรไว้ เราก็
ต้องรับผลของกรรมนัน้ นะ
เมือ่ เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเรา เราก็จะไม่เดือดร้อน เพราะเราทําใจได้ ได้
พิจารณาแล้วด้วยปัญญา ว่าเป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้นกับคนทุกๆคน
และเมือ่ เกิดขึ้นแล้ว จะไปร้องห่มร้องไห้ จะไปตีโพยตีพาย กินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็ไปแก้
ความจริงนี้ไม่ได้ สูอ้ ยู่เฉยๆดีกว่า ตัง้ สติแล้วดําเนินชีวติ ต่อไป เวลาแก่เราก็ยงั อยู่ได้
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เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยงั อยู่ได้ เวลาพลัดพรากจากของทีเ่ รารัก ทีเ่ ราชอบ เราก็ยงั อยู่ได้
ถึงแม้ตายก็ไม่มปี ญั หาอะไร เพราะว่าความตายนี้เป็ นเพียงครึ่งหนึ่งของตัวเราเท่านัน้
เพราะว่าตัวเรามีองค์ประกอบอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน คือ กายและใจ ร่างกายเป็ น
สภาวธรรม เป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ง เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป เมือ่ เกิดแล้ว
ต้องมีความแก่ มีความเจ็บ มีความตายเป็ นธรรมดา แต่ร่างกายเป็ นเพียงครึ่งเดียวของ
ตัวเรา ยังมีอกี ครึ่งหนึ่งทีเ่ รียกว่าใจ
ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เมือ่ ร่างกายตายไปแล้ว ดับไปแล้ว ใจก็แยกออกจากร่างกาย
เดินทางต่อไป เหมือนกับการย้ายบ้าน บ้านเก่าทีเ่ ราอยู่เกิดความเสียหาย พังไป เราก็
ต้องย้ายออกไปหาบ้านใหม่ ทีน้ ีบา้ นใหม่ทจ่ี ะได้มาจะเป็ นแบบไหน ดีกว่าเก่าหรือแย่กว่า
เก่า ก็ข้นึ อยู่กบั กําลังซื้อของเรา มีมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีเงินมาก ก็จะได้บา้ นใหม่ทด่ี กี ว่า
เก่า ถ้ามีเงินน้อย ก็จะได้บา้ นทีไ่ ม่ดเี ท่ากับบ้านเก่า หรือถ้ามีเงินไม่พอทีจ่ ะซื้อบ้านใหม่ ก็
จําต้องไปเช่าบ้านอยู่ หรือถ้าไม่มเี งินเลย ก็จาํ ต้องอาศัยอยู่กบั ผูอ้ น่ื ใจก็เช่นกัน เมือ่ แยก
จากร่างกายแล้วก็ไปสู่ภพใหม่ ชาติใหม่ ร่างกายใหม่ จะดีกว่าเก่าหรือเลวกว่าเก่า ก็
ขึ้นอยู่กบั บุญกับกรรมทีไ่ ด้ทาํ เอาไว้ จึงควรทําแต่บญ
ุ อย่าได้ทาํ กรรมเลย แล้วอนาคตจะ
เป็ นอนาคตทีด่ ี มีภพชาติทด่ี ี มีแต่ความสุขความเจริญ ด้วยการเจริญธรรม ๕ บทนี้ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญอยู่เสมอๆ ทุกๆวัน ทุกๆเวลา
ในขณะใดทีว่ า่ ง ไม่ตอ้ งคิด ไม่ตอ้ งทําอะไรอย่างอืน่ ขอให้เจริญธรรมทัง้ ๕ ข้อนี้เถิด
พิจารณาไปเรื่อยๆ เจริญไปเรื่อยๆ แล้วใจจะค่อยๆซึมซาบกับความจริงนี้ แล้วใจจะ
ยอมรับ เมือ่ ใจยอมรับแล้ว ทุกข์ก็จะไม่เกิด เมือ่ เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ใจก็จะรับได้
อ๋อเป็ นเรื่องธรรมดา แก่ก็แก่ เจ็บก็เจ็บ ตายก็ตาย พลัดพรากจากกันก็พลัดพรากจาก
กัน จะมีเคราะห์กรรมอย่างใด ก็รบั ไป สูไ้ ป ด้วยขันติธรรม ปัญญาธรรม เมตตาธรรม
ถือว่าเป็ นกรรมของเรา ทําอะไรมา ก็จะต้องเป็ นอย่างนัน้ คือใจจะไม่ต่อสู ้ ขัดขวางหรือ
กลัว เพราะถ้าไปขัดขวาง ไปต่อสูแ้ ล้ว ก็เท่ากับสร้างความทุกข์ใจให้กบั เรา บางคน
ยอมรับไม่ได้ เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาตาย เวลาประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบไม่
ปรารถนา ก็รบั ไม่ได้ แทนทีจ่ ะโทษตัวเราเอง กลับไปโทษผูอ้ น่ื แทนทีจ่ ะโทษกรรมทีไ่ ด้
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ทําไว้ ว่าได้ทาํ กรรมมาอย่างนี้ จึงต้องรับผลกรรมอย่างนี้ กลับไปโทษว่าคนนัน้ เขากลัน่
แกล้งเรา คนนัน้ เขาไม่ดกี บั เรา คนนัน้ เขามาทําร้ายเรา ก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ เกิด
ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาโดยใช่เหตุ แต่ถา้ มีธรรมอยู่ในใจแล้ว ใจจะสงบ
ใจจะนิ่ง ใจจะยอมรับความจริง เป็ นยังไงก็เป็ นไป ไม่เป็ นไร ไม่เดือดร้อนอะไร อย่างนี้
สําคัญกว่า เพราะว่าความทุกข์เป็ นสิง่ ทีร่ า้ ยแรงยิง่ กว่าความแก่ ยิง่ กว่าความเจ็บ ยิง่ กว่า
ความตาย ถ้าไม่มคี วามทุกข์ในใจแล้ว จะอยู่ได้อย่างสบาย ท่ามกลางความแก่ ความเจ็บ
ความตาย การพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบ
ทีน้ เี หตุอะไรเล่าทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์น้ ีข้นึ มา พระบรมศาสดาทรงแสดงเหตุของความ
ทุกข์ คือตัณหา ความอยาก ได้แก่ กามตัณหา ความอยากในกาม ภวตัณหา ความ
อยากมีความอยากเป็ น วิภวตัณหา ความอยากไม่มี อยากไม่เป็ น เช่นอยากไม่แก่ อยาก
ไม่เจ็บ อยากไม่ตาย อยากไม่พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง ก็คอื
ความกลัวนัน่ เอง กลัวความแก่ กลัวความเจ็บ กลัวความตาย กลัวการพลัดพรากจาก
ของรักของเจริญใจ กลัวทีจ่ ะต้องรับเคราะห์กรรมต่างๆ เป็ นความกลัวทีไ่ ม่น่าจะกลัวเลย
เพราะความจริงแล้ว ไม่มีอะไรจะน่ ากลัวยิ่งกว่าความกลัวความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ไม่ใช่สง่ิ ทีน่ ่ากลัวเพราะเป็ นเรื่องธรรมดาเป็ นเรื่องปกติ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคน
และจะไม่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะให้ความทุกข์กบั ใจ ถ้าใจฉลาด มีปญั ญา จะเข้าใจแล้วยอมรับสิง่
เหล่านี้ สิง่ เหล่านี้ก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กบั ใจ สิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ใจ คือความ
กลัวต่างหาก ไม่มอี ะไรน่ากลัวยิง่ กว่าความกลัว ขอให้จาํ คํานี้ไว้
เราจึงต้องเจริญธรรม ๕ บทนี้ แล้วจะเกิดปัญญา จะรู้แจ้ง เห็นจริงตามความเป็ นจริง
เมือ่ รู้แจ้งเห็นจริงแล้ว ก็จะไม่กลัว จะรู้วา่ อะไรแก่ อะไรเจ็บ อะไรตาย อะไรไม่แก่ ไม่
เจ็บ ไม่ตาย ผูท้ ก่ี ลัวแต่ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายคือใจ ใจเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย สิง่
ทีแ่ ก่ ทีเ่ จ็บ ทีต่ าย แต่ไม่รู้วา่ จะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ก็คอื ร่างกาย ร่างกายไม่รู้เรื่อง
อะไร เพราะมาจากธาตุ ๔ คือ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ดินไม่รู้เรื่องอะไร นํา้ ไม่รู้เรื่องอะไร ลม
ไม่รู้เรื่องอะไร ไฟไม่รู้เรื่องอะไร ตัวรู้คอื ใจต่างหาก แต่ตวั รู้น้ ไี ม่มปี ญั ญา ขาดปัญญา
ขาดความฉลาด ขาดความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง มีความมืดบอด ความหลงครอบงําอยู่ เลยไป
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หลง ไปยึดติดกับร่างกาย คือธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ว่าเป็ นตัวเรา เป็ นของๆเรา เมือ่ เป็ น
เช่นนัน้ เวลาธาตุ ๔ คือ ดิน นํา้ ลม ไฟ แปรสภาพไป จากอาการ ๓๒ กลับคืนสู่ดนิ นํา้
ลม ไฟ เวลาเอาร่างกายเข้าไปเผาในเตาจนกลายเป็ นขี้เถ้าไป ก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมา
เพราะความหลง คิดว่าใจจะแก่ ใจจะเจ็บ ใจจะตายไปด้วย แต่ความจริงแล้ว ใจไม่แก่
ไม่เจ็บ ไม่ตาย ใจเพียงแต่มาอาศัยร่างกายนี้อยู่ เหมือนกับเรามาอาศัยบ้านอยู่ บ้านเรา
อยู่ไปนานๆเข้า ก็จะต้องเก่าไป ชํารุดทรุดโทรมไป แล้วในทีส่ ุดก็ตอ้ งพังไป แต่เรารู้วา่
บ้านไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวั เรา เราก็ไม่เดือดร้อนอะไร บ้านจะเก่า ทรุดโทรมลงไป ซ่อมได้ก็
ซ่อมไป ซ่อมไม่ได้ก็ทบุ ทิ้งไป แล้วก็สร้างใหม่ข้นึ มาแทนที่
ใจก็เช่นกัน ใจเป็ นเพียงผูม้ าอาศัยร่างกายนี้อยู่ ร่างกายเป็ นเหมือนบ้านของใจ ก็อยู่ไป
ทําความเข้าใจว่าเป็ นบ้านหลังหนึ่ง เป็ นวัตถุช้ นิ หนึ่ง มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เมือ่
ยังอยู่กบั เรา ก็ดูแลเขาไป ให้อาหาร ให้ยารักษาโรค ให้ทอ่ี ยู่อาศัย ให้เครื่องนุ่งห่มไป อยู่
กับร่างกายนี้ไป จนกว่าสักวันหนึ่งเมือ่ ร่างกายนี้อยู่ไม่ได้แล้ว รักษาไม่ได้แล้ว เราก็ปล่อย
วางไป ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั เขา ไม่ตอ้ งไปกลัว เพราะเมือ่ เราเข้าใจแล้วว่าเราไม่ใช่เขา ใจ
ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายไม่ใช่ใจ เป็ น รู ปงั อนัตตา รูปหรือร่างกายเป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั ตน
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา เป็ นเพราะไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั จากผูร้ ู้อย่างพระพุทธเจ้า ก็เลยหลง
กันว่า ร่างกายเป็ นเรา เป็ นของๆเรา ก็เลยยึดติดอยู่กบั ร่างกาย จนเกิดความทุกข์กบั
ร่างกาย ร่างกายเป็ นอะไรก็เกิดความกลัวขึ้นมา กลัวความแก่ กลัวความเจ็บ กลัวความ
ตาย
แต่ถา้ มีปญั ญา คือเจริญธรรม ๕ ข้อนี้อยู่อย่างสมํา่ เสมอ คอยสอนตัวเราว่าเรื่องเหล่านี้
เป็ นเรื่องธรรมดานะ ความแก่เป็ นธรรมดา ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา ความตาย
เป็ นธรรมดา ความพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา การทีจ่ ะต้องประสบเคราะห์กรรมก็
เป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นสิง่ ทีไ่ ด้ทาํ เอาไว้ ไม่ตอ้ งกลัว ใจสามารถทีจ่ ะเผชิญกับสิง่ เหล่านี้ได้
และสามารถผ่านสิง่ เหล่านี้ไปได้ ถ้ารู้จกั รักษาใจให้เป็ นปกติ สิง่ สําคัญทีค่ วรทําในขณะที่
ยังมีเวลาอยู่ ก็คือต้องพยายามสร้างพลังให้กบั ใจ สร้างสติ สร้างปัญญา สร้างสมาธิ
ให้กบั ใจ เพราะจะเป็ นเครื่องมือทีจ่ ะทําให้ใจสามารถต่อสูก้ บั เหตุการณ์ต่างๆได้ ทําให้
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ชนะความกลัวได้ ชนะความอยากต่างๆได้ ถ้าไม่สร้างคุณธรรมเหล่านี้ข้นึ มาแล้ว เวลา
เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมา จะไม่มกี าํ ลังต่อสู ้ คือจะไม่มอี าวุธต่อสูก้ บั ข้าศึกศัตรู ข้าศึกที่
แท้จริงไม่ได้อยู่ทภ่ี ายนอก แต่อยู่ทภ่ี ายในใจ อยู่ทค่ี วามมืดบอด อยู่ทค่ี วามกลัว ความ
มืดบอดทําให้เกิดความกลัวขึ้นมา ถ้ามีความสว่าง มีแสงสว่างแห่งธรรม คือปัญญา มี
ความรู้ทแ่ี ท้จริงแล้ว ก็จะหายกลัว เมือ่ หายกลัวแล้ว ก็จะไม่มคี วามทุกข์
หน้าทีข่ องเราทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในพระปัจฉิมโอวาทคือ จงยังประโยชน์สว่ นตน
และส่วนท่านให้ถงึ พร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด หมายถึงว่าจงสร้างอาวุธขึ้นมาต่อสู ้
กับศัตรูของเรา ต่อสูก้ บั ความมืดบอด ความหลงของเรา ต่อสูก้ บั ความกลัวของเรา ด้วย
สติ ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา ปัญญาก็คอื การเจริญธรรม ๕ บท ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอน
ให้เจริญอยู่เนืองๆ เจริญอย่างต่อเนื่อง เหตุทใ่ี จยังไม่สามารถรับเหตุการณ์เหล่านี้ได้
เพราะใจยังไม่สงบ ใจยังไม่น่ิง ใจยังไม่มกี าํ ลัง ใจยังมีอคติครอบงําอยู่ ยังมีความกลัว
อยู่ จึงต้องเจริญสมาธิ ทําใจให้สงบ วิธีทจ่ี ะทําใจให้สงบ คือต้องมีสติ ควบคุมใจไม่ให้
ลอยไปลอยมา คิดเรื่องราวต่างๆทีไ่ ม่เกิดประโยชน์อะไร ทรงสอนให้ผูกใจไว้ให้น่งิ อยู่กบั
ที่ วันหนึ่งๆให้ตงั้ สติอยู่เรื่อยๆ ให้ตงั้ สติอยู่ทไ่ี หน ให้อยู่ทก่ี ายของเรา เวลาทําอะไรก็ให้
รู้อยู่วา่ กําลังทําอะไรอยู่ และถ้าไม่ทาํ อะไร นัง่ อยู่เฉยๆก็ให้มสี ติอยู่กบั ลมหายใจเข้าออก
หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ ให้รู้แค่น้ ี อย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวทีผ่ ่านมาแล้วในอดีต หรือ
เรื่องราวทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นในอนาคต สิง่ เหล่านี้คดิ ไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร ทําให้ใจ
ฟุ้งซ่าน ทําให้ใจไม่น่ิง ไม่ตงั้ มัน่
ให้กาํ หนดใจให้อยู่ในปัจจุบนั ให้อยูก่ บั ตัวเรา หรือจะบริกรรม พุทโธๆๆก็ได้ ให้จติ อยู่
กับ พุทโธๆๆอย่างเดียว หรือบทสวดมนต์ทช่ี อบ บทไหนก็ได้ จะเป็ นพระคาถาชินบัญชร
หรืออิตปิ ิ โสฯ ก็สวดไป ข้อสําคัญ เวลาสวดขอให้มสี ติ เพราะถ้าสวดไปเรื่อยๆโดยมีสติ
กํากับใจให้อยู่กบั บทสวด จะสวดออกเสียงหรือสวดในใจก็ได้ ขึ้นอยู่กบั ความถนัดหรือ
ความเหมาะสม ใจจะค่อยๆนิ่ง จะค่อยๆสงบ เมือ่ ใจสงบแล้ว ความกลัวซึง่ เป็ นอคติ
อย่างหนึ่ง ก็จะสงบตัวลงไป ความหลงก็จะสงบตัวลงไป เมือ่ อคติเหล่านี้สงบตัวลงไป
แล้ว เวลายกธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พจิ ารณาอย่างเนืองๆมาพิจารณา ก็จะเห็น
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จริงเห็นจังตามทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา
ไม่ใช่ของๆเรา ร่างกายนี้มาจากอาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป อาหารก็มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้
ลม ไฟ และเมือ่ ร่างกายนี้แตกสลาย ก็สลายกลับคืนสู่ ดิน นํา้ ลม ไฟ แต่ใจทีค่ รอง
ร่างกายนี้ไม่ได้ดบั ไม่ได้สลายไปกับร่างกาย
ถ้าใจยังมีเชื้อ คือยังมีกเิ ลส ยังมีตณั หา มีความอยากอยู่ ใจก็ยงั จะต้องไปเกิดใหม่ ไปสู่
ภพใหม่ ชาติใหม่ แต่ถา้ เชื้อในใจทีพ่ าให้ไปเกิด คือ กิเลส โลภ โกรธ หลง ตัณหา ความ
อยากทัง้ ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ได้ถูกทําลายไปหมดแล้ว ก็จะไม่ไป
เกิดอีกต่อไป ก็จะเป็ นใจแบบเดียวกับของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ทงั้ หลาย ใจของ
ผูท้ ส่ี ้นิ กิเลส มีแต่บรมสุข ปรมังสุขงั เพราะไม่มเี หตุทจ่ี ะสร้างความทุกข์ให้กบั ใจ เหตุท่ี
สร้างความทุกข์ให้กบั ใจคือความอยากทัง้ ๓ คือ กามตัณหา ความอยากในกาม
ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น วิภวตัณหา ความกลัวต่างๆ ถ้าไม่มหี ลงเหลืออยู่ในใจ
แล้ว ใจก็จะสบาย ใจก็จะเป็ นสุข อยู่ทไ่ี หนก็สบาย จะแก่ก็สบาย จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็
สบาย ถึงแม้จะตายก็สบาย เพราะใจไม่กงั วลกับเรื่องของร่างกาย ใจได้ปล่อยวางร่างกาย
แล้ว ด้วยปัญญา เพราะรู้แล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา และการทีจ่ ะรู้สง่ิ
เหล่านี้ได้ ก็ตอ้ งอาศัยการเจริญธรรม ๕ บท ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญอยู่เสมอๆ
ควบคู่กบั การทําสมาธิ ทําใจให้สงบ ให้ตัง้ มัน่ ธรรมทีจ่ ะสนับสนุนให้มสี มาธิ ให้มปี ญั ญา
ก็คอื ศีลและทาน จึงต้องรักษาศีล เพราะศีลจะช่วยทําให้ใจสงบได้งา่ ยขึ้น ต้องทําบุญให้
ทาน เพราะการทําบุญให้ทานจะช่วยทําให้รกั ษาศีลได้งา่ ยขึ้น
ทาน ศีล สติ สมาธิ ปัญญา จึงเป็ นธรรมทีเ่ กี่ยวเนื่องกัน เริ่มตัง้ แต่ทาน ทําบุญให้ทาน
เพือ่ เข้าสู่การรักษาศีล รักษาศีลเพือ่ เข้าสู่สมาธิ สมาธิเพือ่ เข้าสู่ปญั ญา ปัญญาเพือ่ เข้าสู่
การหลุดพ้น คือการปล่อยวางนัน่ เอง เมือ่ มีปญั ญาแล้ว ก็จะปล่อยวางสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตน
สัพเพธัมมา อนัตตา ธรรมทัง้ หลายไม่ใช่ตน ไม่ไปยึดไม่ไปติดกับสภาวธรรมทัง้ หลาย
เมือ่ ไม่ไปยึดไปติดแล้ว เวลาสภาวธรรมเหล่านัน้ เป็ นอะไรไป เราก็จะไม่เดือดร้อน
ยกตัวอย่าง ร่างกายของคนอืน่ จะเป็ นอย่างไร เราไม่เห็นเดือดร้อนเลย เขาจะแก่ จะเจ็บ
จะตายอย่างใด เราก็ไม่เดือดร้อน เพราะเหตุใด เพราะใจเราไม่ได้ไปยึดว่า ร่างกายนัน้
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เป็ นเรา เป็ นของๆเรา ร่างกายทีเ่ รามีอยู่น้ ีก็เหมือนกัน เหมือนกับร่างกายของคนอืน่ เกิด
แล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ไม่มตี วั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา ถ้ามองร่างกายเรา
เหมือนกับร่างกายของคนอืน่ แล้ว เราก็จะไม่มคี วามทุกข์กบั ร่างกาย
ถ้าปรารถนาความสุข ความเจริญ ความไม่มที กุ ข์แล้ว ขอให้นาํ ธรรม ๕ บททีพ่ ระพุทธ
องค์ทรงสอนให้เจริญอยู่เสมอๆ คือ ๑. เรามีความแก่เป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไป
ไม่ได้ ๒. เรามีความเจ็บไข้เป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ ๓. เรามีความ
ตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ๔.เราต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญ
ใจทัง้ หลายทัง้ ปวง ๕. เรามีกรรมเป็ นของๆตน จะทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ จะต้อง
เป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น ถ้าได้เจริญธรรม ๕ บทนี้อย่างต่อเนื่องแล้ว ต่อไปใจก็จะ
ปล่อยวางได้ เมือ่ ปล่อยวางแล้ว เวลาเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ก็จะไม่เดือดร้อนใจ จะ
ผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้ดว้ ยความสบายใจ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีป่ รารถนากันไม่ใช่หรือ คือ
ความสุขใจ ความสบายใจ ความสุขใจ ความสบายใจ เป็ นผล ไม่ใช่เมฆหมอก ทีจ่ ะลอย
มาหาเรา เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องสร้างขึ้นมาด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ตามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๘๖

กําลังใจ

๑๐ กันยายน ๒๕๔๔
การทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาวัดอยู่เป็ นประจําอย่างต่อเนื่องแบบไม่ขาด หรือถ้าขาดก็เนื่องใน
กรณีทจ่ี าํ เป็ นสุดวิสยั นัน้ ต้องมีเหตุมปี จั จัย ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ู่ๆก็จะเกิดขึ้นมาเอง เพราะ
การทีจ่ ะเข้าวัดเพือ่ ประกอบคุณงามความดี ละการกระทําบาป และชําระจิตใจให้สะอาด
ไม่ใช่เป็ นของง่าย ไม่เหมือนกับการเดินลงเขา แต่เป็ นเหมือนกับการเดินขึ้นเขา ถ้าไม่มี
เหตุปจั จัยทีค่ อยช่วยผลักดันแล้ว จะเป็ นการยากอย่างยิง่ ทีจ่ ะมาปฏิบตั ธิ รรมฟังเทศน์ฟงั
ธรรมนี้ได้อย่างต่อเนื่อง เหตุปจั จัยหนึ่งทีท่ าํ ให้ท่านเข้าวัดกัน แล้วมาปฏิบตั ธิ รรมกัน
อย่างสมํา่ เสมอ ก็คอื บุญทีท่ ่านได้เคยทําไว้ในอดีต ทีเ่ รียกว่าปุพเพ กต ปุญญตา เป็ น
มงคลอย่างหนึ่งของชีวติ บุญทีไ่ ด้ทาํ มาแล้วในอดีต จะเป็ นพลังทีจ่ ะคอยผลักให้ไป
ทําบุญต่อ เพราะเมือ่ เคยทําอะไรแล้ว ก็จะติดเป็ นนิสยั ขึ้นมา เคยทําบุญก็ชอบทีจ่ ะ
ทําบุญต่อไป ถ้าเคยทําบาป ก็อยากจะทําบาปต่อไป ถ้าเคยกินเหล้าเมายา เคยเล่นการ
พนัน เคยเทีย่ วกลางคืน เคยเกียจคร้าน ก็จะติดเป็ นนิสยั มา ข้ามภพข้ามชาติ
เช่นเดียวกับการทําบุญทํากุศล ถ้าเคยทําบุญให้ทาน เคยรักษาศีล เคยปฏิบตั ธิ รรมมาใน
อดีตแล้ว ก็จะติดเป็ นนิสยั มา จะเป็ นสิง่ ทีผ่ ลักดันให้มคี วามขวนขวาย มีความยินดี มี
ฉันทะ ความพอใจ มีความชอบทีจ่ ะกระทําความดีต่อไป
สําหรับคนทีไ่ ด้ทาํ ความดีมาแล้ว การทีจ่ ะกระทําความดีต่อไป จึงไม่ใช่เป็ นของยาก แต่
กลับเป็ นของง่าย เพราะว่าเมือ่ เคยได้ทาํ ความดีมาแล้ว จะรู้ผลของการทําดีวา่ เป็ น
อย่างไร จะรู้วา่ เวลาทําความดีแล้วจะมีความสุขใจ คนทีเ่ คยทําความดีมาแล้ว และเห็น
ผลของการกระทําความดีแล้ว จึงทําความดีได้งา่ ย ตรงกันข้ามกับคนทีไ่ ม่เคยกระทํา
ความดีมา ไม่รู้จกั ผลของความดี จะทําความดีได้ยาก การทีไ่ ด้เคยกระทําความดีมาแล้ว
จึงเป็ นเหตุเป็ นปัจจัยช่วยผลักดันให้ได้ทาํ ความดีต่อ อย่างทีท่ ่านทํากันในวันนี้ และ
ความดีทท่ี ่านทําในวันนี้ จะเป็ นเหตุผลักดันให้ท่านทําความดีต่อไปในวันข้างหน้า พระ
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พุทธองค์จงึ ทรงแสดงว่า บุคคลทีไ่ ด้กระทําบุญในอดีต ย่อมเป็ นสิริมงคลแก่ชวี ติ ของตน
เพราะจะเป็ นกําลังทีค่ อยผลักดันให้เข้าสู่ความดีนนั ่ เอง คอยรัง้ ไว้ไม่ให้ไปกระทําความชัว่
อย่างเวลาคิดจะไปเทีย่ ว ไปเล่นการพนัน ไปกินเหล้าเมายา ก็จะมีความรู้สกึ ทีไ่ ม่ดขี ้นึ มา
ภายในใจทันที เพราะรู้วา่ เป็ นการกระทําทีน่ าํ มาซึง่ ความเสือ่ มเสีย เมือ่ เคยได้ฝืนมาแล้ว
ได้เลิกมาแล้ว การทีจ่ ะกลับไปกระทําสิง่ เหล่านัน้ อีก จึงเป็ นของยาก เพราะความดีน้ ี
แหละทีจ่ ะปกป้ องคุม้ ครองให้ตงั้ อยู่ในทํานองคลองธรรม อยู่ในการกระทําทีด่ ี เมือ่
กระทําสิง่ ทีด่ แี ล้ว ผลทีจ่ ะตามมาก็คอื ความสุขความเจริญ ทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต
ในปัจจุบนั ก็มคี วามสงบสุข ไม่มคี วามวุน่ วายใจ เพราะไม่ได้ไปกระทําสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม
ผิดศีล ผิดธรรม เมือ่ ตายไปก็ไปสู่สุคติ
ดังในอานิสงส์ของศีลทีว่ า่ สีเลน สุคติง ยันติ สีเลน นิ พพุติง ยันติ ศีลเป็ นเหตุให้ไปสู่
สุคติ เป็ นเหตุระงับดับความทุกข์ใจ ผู ้ทีร่ กั ษาศีลจะมีความสงบใจ มีความสบายใจ
เพราะไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ใคร เมือ่ ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ใคร
แล้ว ใจก็ไม่มคี วามกังวล ไม่มคี วามวุน่ วายว่าจะมีปญั หา มีอะไรตามมา จะมีเวรมีกรรม
ตามมา เพราะไม่ได้ไปสร้างเวรสร้างกรรมนัน่ เอง เมือ่ ไม่ได้สร้างเวรสร้างกรรมแล้ว
วิบากกรรมจะตามมาได้อย่างไร ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ทเ่ี กี่ยวกับเรื่องความสุข ความ
ทุกข์ เรื่องความดีความชัว่ นัน้ พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเป็ นเหตุเป็ นผลกัน ถ้าไม่ได้
กระทําความชัว่ แล้ว ผลความชัว่ ย่อมไม่ปรากฏขึ้น ถ้าทําแต่ความดี ผลของความดีย่อม
ปรากฏขึ้น
ผลของการกระทํานี้ทรงเปรียบเหมือนกับรอยของล้อเกวียนทีจ่ ะตามล้อ
เกวียนไปทุกหนทุกแห่ง ล้อเกวียนหมุนไปตรงไหน ก็จะต้องมีลอยตามไป ฉันใดการ
กระทําก็เช่นกัน กระทําความดี ผลดีก็จะตามมา กระทําความชัว่ ผลร้ายก็จะตามมา ซึง่
จะปรากฏขึ้นทันทีภายในใจ เวลาทําความดี ใจจะมีความสงบ มีความเย็น มีความสุข
เวลาทําความชัว่ ใจจะมีความเดือดเนื้อร้อนใจ มีความหวันวิ
่ ตก นี่เป็ นเรื่องของการ
กระทําความดี ทีเ่ ป็ นเหตุให้ทา่ นทัง้ หลายเข้าวัดกันเพือ่ ประกอบความดี
เหตุปจั จัยอีกอย่างหนึ่งทีท่ าํ ให้ท่านเข้าวัดกัน ก็คอื ศรัทธา ความเชื่อในบุญในกรรม เชื่อ
ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ว่าคนทําดีย่อมได้ดี คนทําชัว่ ย่อมได้รบั ความชัว่
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ตอบสนอง ไม่มใี ครจะหยิบยืน่ ให้ ดี ชัว่ บาป บุญ คุณ โทษ นรก สวรรค์ เราเป็ นผู ้
หยิบยืน่ ให้กบั ตัวเราเอง ด้วยการกระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั คํา
สอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เกิดความเชื่อในเรื่องบุญกรรม เมือ่ เกิดความเชื่อแล้ว ก็เกิด
ฉันทะ มีความยินดีทจ่ี ะเข้าวัด เพือ่ ประกอบคุณงามความดี ดังทีท่ ่านได้มากระทํากันใน
วันนี้ ท่านก็ได้มาทําความดีหลายอย่างด้วยกัน เริ่มต้นด้วยการบูชาพระรัตนตรัย กราบ
ไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถวายทาน ทําบุญ ตักบาตร สมาทานรักษาศีล ทัง้ ศีล
๕ ศีล ๘ ศีลอุโบสถ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เมือ่ กลับไปทีบ่ า้ นหรือทีพ่ กั ในวัด ก็บาํ เพ็ญจิตต
ภาวนาต่อ ทําใจให้สงบ ให้เกิดปัญญา ให้มีดวงตาเห็นธรรม เป็ นการกระทําตามศรัทธา
ความเชื่อ
เมือ่ กระทําไปแล้ว มีผลปรากฏขึ้นมา ศรัทธาความเชื่อก็จะกลายเป็ นความจริง คือใน
เบื้องต้นเรายังไม่แน่ใจว่า สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงนัน้ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร มี
ความจริงมากน้อยแค่ไหน แต่เมือ่ ได้นอ้ มเอาสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนมาปฏิ
่
บตั ิ ก็จะ
เห็นผลทีเ่ กิดขึ้นในตัวเรา ในเบื้องต้นใจมีความสบาย มีความเบิกบาน ไม่มเี วรไม่มกี รรม
กับใคร ไม่มปี ญั หากับใคร เพราะใจเป็ นบุญเป็ นกุศล รู้จกั ปล่อยวาง รู้จกั ให้อภัย ไม่ไป
หาเรื่องหาราวกับใคร เมือ่ ไม่ไปหาเรื่องหาราวกับใคร ก็ไม่วนุ่ วายใจ เพราะไม่มปี ญั หากับ
ใครนัน่ เอง สิง่ นี้จะเริ่มเห็นในใจของเรา เห็นว่าใจเรามีความสุข เวลาเราได้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื
ได้สงเคราะห์ผูอ้ น่ื ด้วยจตุปจั จัยไทยทานหรือปัจจัย ๔ เช่นอาหาร ทีอ่ ยู่ เครื่องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค ในยามทีเ่ ขาไม่สามารถจะช่วยตัวเขาได้ เขาเดือดร้อนเขาลําบาก เหมือนกับคน
ทีล่ ้ม ถ้าเราอุม้ เขาขึ้นมา หรือพยุงเขาขึ้นมา ให้เขาได้เดินต่อไปได้ ก็จะทําให้เรามี
ความสุขใจ เมือ่ ทําไปแล้วจะเห็นผล ต่อไปก็ไม่ตอ้ งเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าสังสอน
่
เพราะเป็ นสัจธรรม ความจริงทีอ่ ยู่ในใจของเราแล้ว จะมีแต่ความพอใจทีจ่ ะทําความดีให้
มากยิง่ ๆขึ้นไปอีก
เหตุปจั จัยอีกเหตุหนึ่ง ทีท่ าํ ให้ทา่ นทัง้ หลายมาวัดกันอย่างต่อเนื่อง ก็คอื ความตัง้ ใจอัน
แน่วแน่และจริงจัง ถ้าไม่ได้ตงั้ ใจจะมาวัดแล้ว จะไม่สามารถมาวัดได้เลย ก่อนทีจ่ ะมาวัด
ก็จะต้องวางแผนกันไว้ก่อนแล้ว ต้องคิดกันไว้ล่วงหน้าว่า วันนัน้ วันนี้จะไปวัด จะไป
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ทําบุญ จะไปทําสิง่ ต่างๆทีต่ อ้ งการกระทํากัน นี่คอื การตัง้ ใจ ประกอบกับความแน่วแน่
คือความจริงใจ เมือ่ ตัง้ ใจจะทําอะไรแล้ว ก็จะไม่ปล่อยให้ความตัง้ ใจนัน้ ล้มเหลวไป ไม่
ว่าจะมีอะไรมาขัดมาขวางก็ตาม ถ้าไม่สุดวิสยั จริงๆ จะต้องทําให้ได้ ถึงแม้ขณะนี้ทางวัด
จะไม่สะดวกทีจ่ ะมาอยู่ เพราะไม่มนี าํ้ ประปาใช้กนั นํา้ ทีเ่ อามาทํานํา้ ประปาตอนนี้แห้ง
หมดแล้ว เพราะปี น้ ฝี นไม่ค่อยตก นํา้ ทีจ่ ะเอามาทํานํา้ ประปาจึงมีไม่พอ เมือ่ ไม่มี
นํา้ ประปาก็เลยไม่มนี าํ้ ไหลไปตามท่อ ไปตามห้องนํา้ ห้องท่าต่างๆ ผูท้ ม่ี าอยู่ก็เลยต้อง
ลําบากหน่อย ต้องอาศัยความอดทน เพราะจะต้องสูบนํา้ จากบ่อขึ้นมา แล้วก็ห้วิ ไปใส่ใน
ห้องนํา้ แต่เรื่องเหล่านี้จะไม่เป็ นอุปสรรค จะไม่เป็ นปัญหา ถ้ามีความตัง้ ใจอันแน่วแน่ ที่
จะกระทําความดีแล้ว เรื่องหิ้วนํา้ นี้จะไม่สามารถมาขวางการกระทําความดีได้ เพราะว่า
ความตัง้ ใจอันแน่วแน่คอื กําลังของใจ เมือ่ ใจมีกาํ ลังแล้ว ไม่มอี ะไรทีจ่ ะมาหยุดใจได้ แต่
ถ้าใจไม่มกี าํ ลังแล้ว จะทําอะไรสักเล็กสักน้อยก็จะมีปญั หาขึ้นมาทันที เมือ่ มีปญั หาก็พาล
ไม่ทาํ ไปเลย
การทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาวัดกันได้ในวันนี้ ก็เป็ นเพราะว่าท่านมีกาํ ลังใจนัน่ เอง กําลังใจนี้ก็
เกิดขึ้นจากความตัง้ ใจทีแ่ น่วแน่ ทีจ่ ริงจัง ตามพระบาลีเรียกว่า สัจจาธิษฐาน สัจจะ
แปลว่าความจริงจัง อธิษฐานคือความตัง้ ใจ อธิษฐานนี้ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีค่ นส่วนใหญ่จะ
เข้าใจกัน คนส่วนใหญ่คดิ ว่าการอธิษฐานจิตคือการขอ ขอสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ เช่นเวลามากราบ
พระทีว่ ดั ก็ขอพระ อธิษฐานขอให้พระช่วย ขอให้ได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ดงั ใจหมาย แต่น่ไี ม่ใช่
ความหมายของคําอธิษฐาน สิง่ ต่างๆทีเ่ ราต้องการ สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ให้กบั เราไม่ได้ เพราะว่า
สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ให้กบั เราได้อย่างเดียว คือ แสงสว่างแห่งธรรม หรือ ปัญญา หรือความรู้เท่า
นัน้ เอง สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ก็คอื พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่านช่วยเราได้ดว้ ยการชี้ทาง
บอกเราว่าเราควรจะทําอะไร จะต้องทําอะไร เพือ่ จะได้สง่ิ ทีเ่ ราต้องการ เพราะว่าสิง่ ทีเ่ รา
ต้องการเป็ นผล ผลจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มเี หตุ เหตุเกิดขึ้นก่อน ถึงจะมีผลตามมาได้ ถ้าไม่
ทําแล้ว จะไม่ได้ในสิง่ ทีเ่ ราต้องการ
อย่างทีท่ ่านอยู่ทบ่ี ้าน แล้วจุดธู ปเทียนต่อหน้าพระ แล้วก็อธิษฐานจิตขอให้ท่านได้มาทีว่ ดั
นี้ แต่ถา้ ไม่มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ริงจัง ไม่มคี วามพยายาม ท่านก็จะไม่ได้เดินทางมา ถ้าไม่ได้
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เตรียมตัว เตรียมการไว้ก่อน ก็จะมาไม่ถงึ ทีว่ ดั นี้ เพราะว่าการขอเฉยๆนัน้ ไม่สามารถทํา
ให้สง่ิ ทีท่ ่านต้องการนัน้ ปรากฏขึ้นมาได้ ต้องเกิดจากการกระทํา แต่การกระทําจะเกิดขึ้น
ได้ก็ตอ้ งอาศัยการมีสจั จาธิษฐานเป็ นเบื้องต้นก่อน ถ้าใครเขาถามว่าการทําบุญ การทํา
ความดีนนั้ จะต้องอธิษฐานจิตหรือไม่ ถ้าคําว่าอธิษฐานจิตหมายถึงการตัง้ ใจ ก็ตอ้ งมี
ก่อนถึงจะทําได้ ถ้าไม่ตงั้ ใจก่อนแล้วก็จะไม่ได้ทาํ แต่ถา้ การอธิษฐานจิตหมายถึงการ
ขอให้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ทงั้ หลายดลบันดาลให้สง่ิ ต่างๆทีเ่ รา
ต้องการลอยมาหาเราแล้วละก้อ อย่าไปอธิษฐานให้เสียเวลาเลย อธิษฐานไปจนวันตายก็
ไม่ได้ในสิง่ ทีเ่ ราปรารถนา
สิง่ ทีป่ รารถนานัน้ จะเกิดขึ้นมาได้ ก็ต่อเมือ่ เราได้ทาํ ตามความตัง้ ใจของเรา ดังทีท่ า่ น
ทัง้ หลายได้ตงั้ จิตตัง้ ใจไว้ว่า วันนี้จะมาทําบุญทํากุศล มาพัฒนาจิตใจของท่าน แล้วท่านก็
มากันตามทีท่ ่านได้ตงั้ ใจไว้ อย่างนี้ถูกต้องแล้ว จะต้องมีการตัง้ ใจไว้ก่อน ถ้าไม่ได้ตงั้ ใจ
ไว้แล้ว อยู่ๆบางทีอาจจะมีคนมาชวนให้ไปทําอย่างอืน่ ก็จะไปกับเขาทันที แต่ถา้ ได้ตงั้ ใจ
ไว้แล้ว ถึงแม้จะมีใครมาชวนให้ไปทําอะไรก็ตาม ถ้ามีความแน่วแน่อยู่ในใจแล้ว ก็จะไม่
ไปกับเขา ดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระอนุ ตตรสัมมา
สัมโพธิญาณ ในวันเพ็ญเดือน ๖ ทีโ่ คนต้นโพธิ์นนั้ พระพุทธองค์ทรงตัง้ สัจจาธิษฐานไว้
ก่อนว่า เราจะนัง่ อยู่ทใ่ี ต้ตน้ ไม้ต้นนี้ บําเพ็ญจิตตภาวนา เจริญสมถะและวิปสั สนาภาวนา
คือทําจิตให้สงบ และเจริญปัญญาให้เข้าถึงสัจธรรมความจริง เพือ่ ทําลายอวิชชาความ
มืดบอด ทีเ่ ป็ นเหตุให้มตี ณ
ั หา มีความอยาก ทําให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพ
ใหญ่อย่างไม่มที ส่ี ้นิ สุด ถ้าตราบใดเรายังไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ด้วยการ
ปฏิบตั สิ มถะและวิปสั สนาแล้ว เราจะไม่ลกุ จากทีน่ ่เี ป็ นอันขาด จะไม่ยอมแพ้ จะ
พากเพียรไปจนกระทังลมหายใจจะหาไม่
่
แล้วเท่านัน้ ถึงจะยุตกิ นั
คือถ้าไม่ตายก็ตอ้ ง
บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าเท่านัน้ เอง นี่คอื สัจจาธิษฐานของพระพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือน
๖ นัน้ ด้วยกําลังของสัจจาธิษฐานนี้เอง จึงทําให้พระพุทธองค์ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มาเป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเราจนถึงทุกวันนี้
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พวกเราในฐานะทีเ่ ป็ นลูกศิษย์ เป็ นนักเรียน เราฟังท่านแล้ว เราก็ตอ้ งเอาองค์ท่านมาเป็ น
ตัวอย่าง
ต้องตัง้ สัจจาธิษฐานว่าจะมีแต่ความมุง่ มันในการประกอบคุ
่
ณงามความดี
เริ่มต้นด้วยการทําบุญให้ทาน แล้วก็รกั ษาศีล สมาทานศีลไปตามกําลังของเรา รักษา
ได้มากน้อยกี่ข ้อก็พยายามรักษาไป อย่าไปรักษาทีเดียวเต็มที่ ๘ ข้อ หรือ ๕ ข้อ ถ้าคิด
ว่ายังรักษาไม่ได้ ค่อยๆรักษาไป เริ่มต้นเพียงข้อเดียวก่อนก็ยงั ดี ดีกว่าไม่มกี ารเริ่มต้น
เลย คําพูดว่าการเดินทางระยะยาวกี่หมืน่ กิโลเมตรก็ตาม จะต้องเริ่มต้นจากการก้าวๆ
แรกไปก่อน ถ้าไม่กา้ วๆแรกแล้ว การเดินทางต่อให้ใกล้ขนาดไหนก็จะไปไม่ถงึ แต่ถา้ เริ่ม
ก้าวไปแล้ว ก้าวไปทีละก้าวๆ จากก้าวหนึ่งก็เป็ นสอง จากสองก็เป็ นสาม ก็จะบวกไป
เรื่อยๆ จนในทีส่ ุดก็จะเป็ นหมืน่ เป็ นแสนกิโลเมตรได้ ซึง่ ก็เริ่มจากการย่างก้าวๆแรก
นัน่ เอง
ฉันใดการประกอบคุณงามความดี การรักษาศีลก็เช่นกัน เราก็เริ่มรักษาศีลจากน้อยไป
หามากก่อน รักษาได้แค่ไหนก็รกั ษาไป แล้วก็ตงั้ เป้ าไว้ว่า เดือนหน้าจะรักษาเพิม่ ขึ้นไป
อีก แล้วเดือนต่อๆไปก็จะรักษาเพิม่ ขึ้นไปอีก ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วการปฏิบตั ธิ รรม
ของเราก็จะค่อยๆเจริญก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้ไปถึง นัน่ ก็คอื การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
สู่จดุ ทีม่ แี ต่ความสุขอย่างเดียว ไม่มคี วามทุกข์เจือปนอยู่เลย ทีเ่ รียกว่า นิ พพานัง ปรมัง
สุขงั ความสุขของพระนิพพานเป็ นความสุขทีป่ ระเสริฐอย่างยิง่ ซึง่ จะเกิดขึ้นจากการ
ทําบุญทําทานในเบื้องต้น ตามด้วยการรักษาศีล และการเจริญเนกขัมมปฏิบตั ิ
การปฏิบตั เิ นกขัมมะหมายถึงการออกจากกามสุข กามสุขเป็ นความสุขสําหรับคนโง่เขลา
เบาปัญญา สําหรับคนทีย่ งั มีอวิชชา โมหะครอบงําจิตใจอยู่ จะเห็นว่ากามสุขเป็ นสุข แต่
คนฉลาดจะเห็นว่ากามสุขเป็ นเหมือนกับเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด เมือ่ ปลาทีไ่ ม่ฉลาดไปงับ
เอาเหยือ่ นัน้ เข้าไปแล้ว ก็จะต้องถูกเบ็ดนัน้ เกี่ยวทีป่ ากทีค่ อ ทําให้ไม่สามารถดิ้นหลุดจาก
เบ็ดนัน้ ไปได้ ฉันใดกามสุขก็ฉนั นัน้ กามสุขเป็ นความสุขทีเ่ กิดขึ้นชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าวใน
ขณะทีไ่ ด้สมั ผัส ได้เสพ แต่หลังจากทีผ่ ่านไปแล้ว ก็จะมีความทุกข์ตามมา ทุกข์เพราะ
เมือ่ ไม่ได้เสพครัง้ ต่อไป ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา ทุกข์เพราะอยากจะเสพ เพราะกามสุข
86

ไม่ทาํ ให้เกิดความอิม่ เกิดความพอ เมือ่ เสพครัง้ ทีห่ นึ่งแล้วก็ตอ้ งเสพครัง้ ที่ ๒ ครัง้ ที่ ๓
ครัง้ ที่ ๔ ต่อไปไม่มที ส่ี ้นิ สุด เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้วก็เป็ นเหมือนยาเสพติดนัน่ เอง ยาเสพ
ติดเมือ่ เสพไปแล้ว จะต้องเสพไปเรื่อยๆ และจะต้องเสพเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะรู้สกึ
ว่ามีความสุข ฉันใดกามสุขก็เป็ นฉันนัน้ กามสุขมีความทุกข์เจือปนอยู่ เป็ นตัวเหนี่ยวรัง้
ให้สตั ว์โลกทัง้ หลายไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ ตายจากภพนี้ก็
ต้องไปเกิดภพหน้าต่อไป แล้วก็ไปเสพแบบเดียวกัน เป็ นอย่างนี้มาไม่รู้ก่ภี พกี่ชาติแล้ว
ในอดีตก็เป็ นอย่างนี้ แล้วก็จะเป็ นต่อไปในอนาคต ถ้าไม่เจริญเนกขัมมบารมี เนกขัมม
ปฏิบตั ิ ถ้าไม่สลัดใจให้ออกจากกามสุขนี้แล้ว ใจก็จะติดอยู่กบั กามสุขนี้ไปอย่างไม่สุดสิ้น
แต่ถา้ ได้เจริญเนกขัมมปฏิบตั ิ คือมาอยู่วดั ถือศีล ๘ หาความสุขจากความสงบของจิตใจ
ความสุขทีเ่ กิดจากการไหว้พระสวดมนต์ ความสุขทีเ่ กิดจากการนัง่ สมาธิ ความสุขทีเ่ กิด
จากการเจริญวิปสั สนา นี่คอื การปฏิบตั ทิ จ่ี ะทําให้จิตใจเกิดความสงบสุขขึ้นมา เพราะ
เนกขัมมปฏิบตั นิ ้ จี ะไปทําลาย ความโลภ ความอยากทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ในจิตใจ การที่
จิตใจไม่สงบ ก็เพราะความโลภความอยากนัน่ เอง ถ้าสามารถกําจัดความโลภ ความ
อยากให้ออกไปจากจิตจากใจได้แล้ว ใจก็จะสงบ เมือ่ ใจสงบแล้วใจก็มคี วามสุข นี่ก็คอื
สาเหตุทเ่ี รามาปฏิบตั กิ นั อยู่วดั ถือศีล ๘ กัน ก็เพือ่ ปฏิบตั เิ นกขัมมะนัน่ เอง ละกามสุข
อยู่แบบง่ายๆ กินแบบง่ายๆ นอนแบบง่ายๆ ข้าวเราก็รบั ประทานพออยู่ พอรักษา
ร่างกายให้อยู่ไปได้ ไม่ได้แสวงหาความสุขจากการรับประทาน ทีน่ อนของเราก็ไม่ใช่เป็ น
ทีน่ อนทีใ่ หญ่โต ทีม่ ฟี ูกหนา นอนหลับสบาย นอนได้นาน แต่เป็ นทีน่ อนแบบบางๆ หรือ
นอนกับพื้น นอนกับเสื่อ เพียงเพือ่ พักผ่อนร่างกาย คืนหนึ่งพักประมาณ ๔ ถึง ๕ ชัว่ โมง
ก็พอเพียงแล้ว
ถ้าเป็ นนักปฏิบตั แิ ล้ว ไม่ตอ้ งนอนมาก ไม่ตอ้ งกินมาก กินเท่าทีจ่ าํ เป็ น นอนเท่าทีจ่ าํ เป็ น
เพือ่ ให้ร่างกายไม่ชาํ รุดทรุดโทรมเท่านัน้ เอง แต่จะทุ่มเทเวลาไปสู่การปฏิบตั ิ สู่การไหว้
พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิและเจริญวิปสั สนา กําหนดดูความ ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ ไม่มี
ตัวตน ของสภาวธรรมทัง้ หลาย ถ้าเห็นสิง่ ต่างๆว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่มตี วั ตน
แล้ว ก็จะปล่อยวางได้ จะไม่เอาสิง่ เหล่านี้ จะเอาสิง่ ทีไ่ ม่อยู่กบั เราไปตลอดทําไม จะเอา
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กับสิง่ ทีใ่ ห้ความทุกข์กบั เราทําไม จะเอากับสิง่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นของๆเราทําไม เป็ นของทีเ่ ขา
ให้ยมื มาใช้ สักวันหนึ่งเขาก็ตอ้ งเอาคืนไป อย่างเช่นร่างกายของเรานี้ ก็เป็ นของทีไ่ ม่ใช่
เป็ นของๆเรา ได้มาจากพ่อแม่เรา ใจของเราเพียงแต่มายึดมาครอบครองเท่านัน้ เอง แล้ว
เขาก็ให้ไปใช้ได้ระยะหนึ่ง เวลาก็ไม่แน่นอน บางคนก็ใช้อยู่ได้นาน ๘๐ ถึง ๙๐ ปี บาง
คนก็อยู่ได้แค่ ๓ วัน ๗ วันก็ตายไปแล้วก็มี เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้วจึงทรงสอนให้ใช้ปญั ญา ให้พจิ ารณาให้เห็นว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง อย่า
ไปยึด อย่าไปติด อย่าไปยินดี สิง่ ทีเ่ ทีย่ งแท้มอี ยู่แล้วในตัวของเรา ก็คือใจของเรานี่แหละ
ใจของเราอยู่กบั เรามาตลอด แล้วก็จะอยู่กบั เราไปตลอด ไปเกิดกี่ภพกี่ชาติก็เป็ นใจตัวนี้
แหละทีพ่ าเราไป ทีเ่ รามาเกิดนี้ก็มากับใจนี้ ใจเป็ นผูพ้ าเรามาเกิด แล้วเมือ่ เราตายไป ใจก็
ไปกับเรา ดังนัน้ สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดก็คอื การดูแลรักษาใจนัน่ เอง ขณะนี้ใจของเราไม่เป็ น
ปกติ เปรียบเหมือนกับคนทีย่ งั มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ ต้องหายามากินรักษาร่างกายให้หาย
จากโรค ไม่มใี ครอยากจะทนทรมานอยู่กบั โรคหรอก เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนจะต้องหา
ยา หาหมอด้วยกันทัง้ นัน้ ฉันใดใจของเราก็เหมือนกับร่างกาย เป็ นใจทีย่ งั มีความทุกข์อยู่
เป็ นใจทีย่ งั มีกเิ ลสคอยรุมเร้า สร้างความทุกข์ให้กบั ใจอยู่ ยังเป็ นโรคทุกข์อยู่ และสิง่ ทีจ่ ะ
รักษาโรคทุกข์น้ ีได้ ก็คอื พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทีพ่ วกเราได้มาปฏิบตั กิ นั ใน
วันนี้นนั ่ เอง ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั เิ นกขัมมะ ถือศีล ๘ สํารวมตา หู
จมูก ลิ้น กาย ไม่ไปดู ไม่ไปฟัง ไม่ไปสัมผัสกับกลิน่ กับรส กับสัมผัสต่างๆทีท่ าํ ให้เกิด
ความโลภ เกิดความอยากขึ้นมา ไม่แสวงหาสิง่ เหล่านี้ แสวงหาแต่ความสงบสุขของจิตใจ
ด้วยการปฏิบตั ธิ รรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ ทําให้จติ ใจสะอาดหมดจด ชําระ
เชื้อโรคของใจ ทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ต้นเหตุของโรคของความทุกข์ หรือเชื้อโรค
ของใจ ก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆนัน้ เอง เป็ นสิง่ ทีเ่ รา
จะต้องทําลาย ด้วยการปฏิบตั เิ นกขัมมะดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาปฏิบตั กิ นั ถ้าได้ปฏิบตั ไิ ป
แล้ว ความโลภ ความโกรธ ความหลง จะค่อยๆเบาบางลงไป เมือ่ ได้ปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
แล้ว ในทีส่ ุดกิเลสตัณหาทัง้ หลายก็จะหมดไป เพราะพระพุทธเจ้าก็ได้ปฏิบตั มิ าแล้ว พระ
อรหันตสาวกก็ได้ปฏิบตั มิ าแล้ว ด้วยวิธีการเดียวกัน ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล
ปฏิบตั เิ นกขัมมะ เจริญจิตตภาวนา จนจิตของท่านสะอาดบริสุทธิ์ เป็ นพระอรหันต์ข้นึ มา
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เมือ่ เป็ นพระอรหันต์แล้วก็หมดปัญหา จิตก็เป็ นจิตทีไ่ ม่มโี รคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอีก
ต่อไป คือไม่มคี วามทุกข์ เพราะได้ทาํ ลายเชื้อ คือความโลภความอยากทัง้ หลาย ทีส่ ร้าง
ความทุกข์ให้กบั จิตหมดสิ้นไป
พวกเราผูม้ คี วามเคารพเลือ่ มใสในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม และพระสงฆ์ จึงควรน้อม
เอาปฏิปทาอันดีงามของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย มาประพฤติ
ปฏิบตั ติ าม โดยอาศัยสัจจาธิษฐาน คือความตัง้ ใจอันแน่วแน่จริงจังเป็ นกําลังใจ ขอให้ได้
ปฏิบตั ธิ รรมตามอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกไปจนกระทังชี
่ วติ จะหาไม่ วัน
ไหนมีเวลาว่างขอให้ได้ปฏิบตั ธิ รรม ขอให้ได้เข้าวัด ขอให้ได้ทาํ บุญ ถ้ามีความแน่วแน่
และมีความจริงจังต่อสิง่ ทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้แล้ว เชื่อได้เลยว่าความสุขความเจริญจะต้องเป็ น
ของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๘๗

การฟังธรรม

๑๗ กันยายน ๒๕๔๔
การได้เข้าวัดทําบุญทําทาน ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่อย่างสมํา่ เสมอ เป็ นการกระทําทีพ่ ระ
พุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็ นมงคลอย่างยิง่ เพราะว่าการฟังเทศน์ฟงั ธรรมเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญ
แก่จติ ใจ ถ้าเปรียบเทียบจิตใจเป็ นต้นไม้ ธรรมะก็เป็ นเหมือนกับนํา้ ถ้าต้นไม้มีนาํ้ หล่อ
เลี้ยงอยู่เสมอ ต้นไม้ก็จะไม่เฉาตาย แต่จะเจริญเติบโตเป็ นต้นไม้ใหญ่ไปในทีส่ ุด โดยมี
นํา้ เป็ นเครื่องหล่อเลี้ยง จิตใจก็เช่นกัน จะมีความสุข มีความเจริญได้ก็ตอ้ งมีธรรมะ แสง
สว่างแห่งธรรม เป็ นเครื่องนําพาไป เพราะว่าชีวติ เปรียบเหมือนกับการเดินทาง จุดหมาย
ปลายทางคือความสุขความเจริญ ไม่มใี ครอยากจะไปสู่ทม่ี แี ต่ความทุกข์ มีแต่ความ
เสือ่ มเสีย ทุกๆคนอยากจะมีแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทัง้ นัน้ แต่เหตุทท่ี าํ ให้คนเรา
ไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางนัน้ ได้ ก็เป็ นเพราะว่าใจยังมืดบอดอยู่
เปรียบเหมือนกับคนตาบอดทีม่ องไม่เห็นทาง ไม่รู้วา่ ทางไหนเป็ นทางทีจ่ ะพาให้ไปสูท่ ด่ี ที ่ี
งาม ไปสู่ทส่ี ุขทีเ่ จริญ เปรียบเหมือนกับคนทีอ่ ยู่ในทีม่ ดื เวลาอยู่ในทีม่ ดื จะไม่เห็นสิง่
ต่างๆ ไม่รู้วา่ อะไรเป็ นอะไร แต่ถา้ มีแสงสว่างอย่างเช่นตอนกลางวันมีแสงของพระ
อาทิตย์ ไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวก เพราะเห็นทาง สามารถหลีกสิง่ ทีเ่ ป็ นภัยเป็ น
อันตรายได้ แต่ถา้ อยู่ในทีม่ ดื จะมองไม่เห็นว่า อะไรเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นอันตราย จึงต้องอาศัย
แสงสว่างในทีม่ ดื ยามคํา่ คืนต้องจุดเทียน มีไฟฉายหรือมีไฟฟ้ าไว้ใช้ ถึงจะสามารถเห็น
สิง่ ต่างๆได้ เหมือนกับเห็นสิง่ ต่างๆทีเ่ ห็นในตอนกลางวัน ใจของปุถชุ นอย่างเราอย่างท่าน
ก็เป็ นเหมือนกับคนทีย่ งั มีความมืดบอดอยู่ ไม่สามารถแยกแยะได้วา่ อะไรเป็ นเหตุของ
ความสุข อะไรเป็ นเหตุของความทุกข์ เมือ่ ไม่รู้ก็เลยทําไปแบบสุ่มสีส่ ุ่มห้า เหมือนกับเวลา
ไปจับปลา มองไม่เห็นตัวปลาในนํา้ ก็ตอ้ งใช้สุ่ม สุ่มเข้าไป ถึงเรียกว่าสุ่มสีส่ ุ่มห้า ได้บา้ ง
ไม่ได้บา้ ง เพราะมองไม่เห็นตัวปลา แต่ถ ้านํา้ ใสจนเห็นตัวปลา การจับปลาก็จะง่าย ฉันใด
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ใจของเราก็เช่นกัน ถ้าใจมีแสงสว่างแห่งธรรมพาชี้ทางไป ก็จะเดินทางไปได้โดยราบรื่น
สะดวกปลอดภัย ไปถึงจุดหมายปลายทางทีต่ อ้ งการไปให้ถงึ กัน
การฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมออย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญกับชีวติ จิตใจ พระ
บรมศาสดาทรงปรารภไว้ว่า อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งควรจะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมกันสักครัง้
หนึ่ง จึงได้กาํ หนดวันพระขึ้นมา เพือ่ เราจะได้ปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆ การทํามาหา
กินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เข้าวัดทําบุญฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพราะว่าเมือ่ ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม
แล้ว จะได้ขจัดความไม่รู้ ความสงสัยทีม่ อี ยู่ภายในใจ ทําความเห็นให้ถูกต้อง ทําจิตใจ
ให้มคี วามสงบร่มเย็นเป็ นสุข เหมือนกับคนทีอ่ ยู่ในทีม่ ดื จะไม่รู้วา่ อะไรเป็ นอะไร จะไม่
แน่ใจว่าสิง่ ทีอ่ ยู่ข ้างหน้า เป็ นพิษเป็ นภัยหรือไม่ เพราะว่ามองไม่เห็น ฉันใดเรื่องต่างๆที่
เรายังไม่เข้าใจ เช่นเรื่องสวรรค์ เรื่องนรก เรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องกรรม เรื่องเวียน
ว่ายตายเกิด ถ้ายังไม่รู้ ก็จะสงสัยว่ามีจริงหรือไม่ สวรรค์มจี ริงหรือเปล่า นรกมีจริงหรือ
เปล่า กรรมมีหรือไม่ ตายไปแล้วจะต้องไปเกิดหรือไม่อย่างนี้เป็ นต้น เป็ นสิง่ ทีเ่ รายัง
สงสัยกันอยู่ เพราะตาของเราไม่สามารถมองข้ามภพข้ามชาติได้ ไม่สามารถมองเห็นนรก
มองเห็นสวรรค์ได้ เพราะต้องใช้ตาทิพย์ดู ต้องมีปญั ญา มีแสงสว่างแห่งธรรมจึงจะเห็น
ได้ จึงต้องฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เมือ่ ได้ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆแล้ว ก็จะรู้ จะเข้าใจ แล้วความ
สงสัยในเรื่องต่างๆก็จะค่อยๆหมดไป แล้วก็จะรู้วา่ อะไรคือสิง่ ทีด่ ี อะไรคือสิง่ ทีไ่ ม่ดี อะไร
คือบาป อะไรคือบุญ แต่ถา้ ไม่ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ก็จะไม่รู้
ถ้าไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ฟงั แล้ว จะไม่รู้อย่างแท้จริงว่าอะไรเป็ นอะไร แล้วก็จะเกิดความเห็น
ผิดขึ้นมา แทนทีจ่ ะมีความเห็นทีถ่ ูกต้องคือมี สัมมาทิฏฐิ ก็จะมีความเห็นผิด มิจฉาทิฏฐิ
เห็นกลับตาลปัตร เห็นตรงกันข้ามกับความจริง เห็นทุกข์เป็ นสุข เห็นบาปเป็ นบุญ เห็น
บุญเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี นโลกอย่างนี้เป็ นต้น คนเราจึงขยันทําบาปกัน ทุกวันนี้ในสังคมจะเห็น
ได้วา่ คนจะไม่มคี วามเกรงกลัวบาปเลย เวลาเปิ ดหนังสือพิมพ์ข้นึ มาดู จะมีแต่เรื่องฆ่าฟัน
ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมาเป็ นประจํา และเมือ่ ทํา
ไปแล้วก็มปี ญั หาตามมา มีเรื่องมีราวกัน จนในทีส่ ุดก็ตอ้ งถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง หรือถูก
ประหารชีวติ ไปในทีส่ ุด
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เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในใจของผูท้ ม่ี คี วามเห็นชอบ ความเห็นทีถ่ ูกต้อง รู้วา่ อะไร
เป็ นเหตุของความสุข รู้วา่ อะไรเป็ นเหตุของความทุกข์ เมือ่ รู้แล้วก็จะทําแต่สง่ิ ทีน่ าํ มาซึง่
ความสุขความเจริญ ส่วนการกระทําทีท่ าํ ไปแล้วทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา ความ
เดือดร้อนขึ้นมา ความเสื่อมเสียขึ้นมา ก็จะละเว้น ไม่กระทํา เช่นละเว้นจากการเสพสุรา
ยาเมา เทีย่ วคํา่ คืน เล่นการพนัน คบคนไม่ดเี ป็ นมิตร ความเกียจคร้าน เหล่านี้เป็ นเหตุท่ี
จะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย เรียกว่าอบายมุข ทวารสู่อบาย เมือ่ ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขแล้ว
ขัน้ ต่อไปก็จะถูกฉุดเข้าสู่อบาย คือการกระทําบาปนัน่ เอง เช่นไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลัก
ทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เพราะว่าเมือ่ ต้องการสิง่ หนึ่งสิง่ ใดแล้ว แต่
ไม่สามารถหามาได้ดว้ ยความสุจริต ก็จะไม่หยุดอยู่ตรงนัน้ แต่จะก้าวล่วงลํา้ เข้าไปอีกขัน้
หนึ่ง คือเมือ่ ไม่มที รัพย์ทจ่ี ะซื้อของทีเ่ ราต้องการ เราก็จะไปโกหกผูอ้ น่ื หลอกลวงผูอ้ น่ื
เพือ่ ทีจ่ ะเอาเงินจากเขามา ถ้าโกหกหลอกลวงไม่ได้ ก็จะไปขโมยมา เมือ่ ขโมยมาไม่ได้ ก็
จะไปจี้ไปปล้น เมือ่ มีการขัดขวางมีการต่อสูก้ นั ก็ตอ้ งทําลายชีวติ ของผูอ้ น่ื
เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพราะความเห็นผิด
เห็นว่าการเสพพวกอบายมุขเป็ นความสุข
นัน่ เอง แต่หารู้ไม่วา่ สิง่ เหล่านี้เป็ นความทุกข์ เมือ่ เสพเข้าไปแล้ว จะติดสิง่ เหล่านี้ แล้ว
จะต้องหาเงินหาทองมาเพือ่ ทีจ่ ะได้สง่ิ เหล่านี้ เมือ่ หาเงินทองโดยสุจริตไม่ได้ ก็ตอ้ งหา
ด้วยความทุจริต ด้วยการกระทําบาป เมือ่ กระทําบาปแล้ว ผลทีเ่ กิดขึ้นก็คอื ความ
เดือดร้อนใจ ไหนจะต้องคอยหลบหลีกเจ้าหน้าที่ เมือ่ ถูกเจ้าหน้าทีจ่ บั ก็ตอ้ งเข้าคุกเข้า
ตะราง ถ้าโทษหนักก็ตอ้ งถึงกับประหารชีวติ
ตายไปแล้วยังต้องไปใช้กรรมต่ออีก
เพราะว่าเมือ่ ได้กระทําบาปแล้วก็ตอ้ งไปสู่อบาย ไปเกิดในอบายทัง้ ๔ คือ นรก
เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย นี่คอื ทีเ่ กิดของผูท้ ก่ี ระทําบาปทัง้ หลาย แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม
อยู่อย่างสมํา่ เสมอแล้ว ก็จะเกิดความกลัวบาปขึ้นมา จะไม่กล้ากระทําบาป จะพยายาม
ละเว้นจากการเกี่ยวข้องกับพวกอบายมุขทัง้ หลาย เมือ่ ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขแล้ว เงิน
ทองก็จะไม่สูญหมดไป เงินทองทีม่ อี ยู่ก็จะพอเพียงกับการใช้จ่าย จึงไม่ตอ้ งไปทําบาป ไม่
ต้องไปทําผิดศีลข้อหนึ่งข้อใด
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นี่คอื ผลทีไ่ ด้รบั จากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นประโยชน์ เพราะจะสอนให้รู้จกั ว่าอะไรคือ
เหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความสุข อะไรคือเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความทุกข์ แล้วเราก็จะพยายามทําแต่เหตุ
ทีจ่ ะนํามาซึง่ ความสุข สุขนัน้ เกิดขึ้นจากการกระทําคุณงามความดี เช่นการทําบุญให้ทาน
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื เวลาช่วยเหลือผูอ้ น่ื เท่ากับให้ความสุขกับผูอ้ น่ื เมือ่ ผูอ้ น่ื มีความสุข เรา
เห็นผูอ้ น่ื เขามีความสุขที่เกิดจากการกระทําของเรา เราก็มคี วามสุขใจขึ้นมา เราก็มคี วาม
อิม่ ใจขึ้นมา เมือ่ เรามีความอิม่ แล้ว เราก็ไม่หวิ กระหาย จึงไม่ตอ้ งออกไปหาความสุขจาก
สิง่ ภายนอก เช่นไปเทีย่ วเตร่ ไปหาความสุขจาก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่
เรียกว่ากามสุข เมือ่ ไม่ตอ้ งไปหาความสุขจากสิง่ เหล่านี้ เงินทองทีม่ อี ยู่ก็ไม่สูญเสียไปโดย
เปล่าประโยชน์ สิง่ เหล่านี้ไม่จาํ เป็ นกับการดํารงชีพของเรา เงินทองของเราก็จะมีเหลือ
มาก เราก็จะอยู่อย่างสุขสบาย ไม่ตอ้ งไปโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื ไปโกงผูอ้ น่ื เพือ่ ทีจ่ ะหา
เงินหาทองมาใช้ เพราะว่าใจของเรามีความอิม่ นัน่ เอง เวลาทําบุญแล้ว บุญจะไประงับ
โมหะความหลง ความเห็นแก่ตวั ไประงับความโลภ ความอยาก จึงทําให้เกิดความอิม่ ใจ
ขึ้นมา
เมือ่ มีความอิม่ ใจแล้ว อยู่บา้ นเฉยๆก็อยู่ได้ อยู่บา้ นเปิ ดวิทยุ เปิ ดเทปฟังธรรมะ อ่าน
หนังสือธรรมะ กลับมีความสุขมากกว่าออกไปเทีย่ วเตร่ ใช้เงินใช้ทองซื้อข้าวซื้อของ เมือ่
ไม่ตอ้ งใช้เงินทองเพือ่ ซื้อความสุข ก็จะมีเงินทองเหลือใช้ ไม่ตอ้ งไปกระทําความไม่ดี
ทัง้ หลายเพือ่ หาเงินทองมาใช้ ก็สามารถทําแต่ความดี เมือ่ ทําความดีแล้ว ผลของความดี
ก็จะกลับมาหาเรา เวลาเราช่วยเหลือผูอ้ ่นื เขาก็จะมีความเคารพนับถือ ชื่นชมยินดีในตัว
เรา ต่อไปในอนาคตถ้าเกิดเรามีความยากลําบาก ตกทุกข์ได้ยาก บุญทีเ่ รากระทําในวันนี้
ก็จะมาช่วยเรา คนทีเ่ ราเคยช่วยเหลือเขา เมือ่ เขารู้วา่ เราเดือดร้อน ถ้าเขาช่วยเหลือเราได้
เขาก็จะต้องมาช่วยเหลือเราอย่างแน่นอน นี่คอื ประโยชน์ของการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ทําให้
ได้รู้เรื่องราวต่างๆ ทีโ่ ดยปกติแล้วจะไม่ได้ยนิ ได้ฟงั
ถ้าไม่ได้ฟงั ธรรมะแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะฟังแต่เรื่องราวทีย่ วั ่ ยุให้เกิด โลภ โกรธ หลง คนเรา
ส่วนใหญ่เวลาคุยกัน จะคุยแต่เรื่องเงินทอง ได้มากน้อยแค่ไหน ได้ลาภ ได้ยศกันมาก
น้อยแค่ไหน แล้วจะได้เอาไปใช้ เอาไปเทีย่ วกันอย่างไร สิง่ เหล่านี้เมือ่ ฟังไปแล้วจะทําให้
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เกิดกิเลส เกิดตัณหาขึ้นมา เกิดความอยาก แทนทีจ่ ะทําให้สงบใจ อิม่ ใจ กลับทําให้เกิด
ความหิว ความกระหาย ความอยากขึ้นมา เมือ่ เกิดความหิว ความกระหาย ความอยาก
แล้ว ก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่น่ิงไม่ได้ ต้องออกไปข้างนอก ไปเสียเงินเสียทอง ไปใช้เงิน
ทองเสียก่อน จึงจะกลับบ้านได้ โบราณเขากล่าวไว้ว่า เวลาออกไปเที่ยวข้างนอก เหมือน
ไก่บิน เวลากลับบ้านใช้เงินทองหมดแล้ว เหมือนห่ากิน เวลาออกข้างนอกก็เหมือนไก่
จะบิน ดีอกดีใจ แต่เวลากลับบ้านสังเกตดูซคิ อพับกลับมา บางคนเมาเหล้ากลับมาอย่าง
ไม่รู้สกึ ตัว นี่หรือคือความสุข
ความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ตอ้ งเสียเงินเสียทอง เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทค่ี วามสงบของ
จิตใจ เกิดขึ้นได้ดว้ ยการระงับดับกิเลสตัณหา ความอยาก ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ถ้าไม่ระงับดับกิเลสตัณหา ความอยาก ความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว ต่อให้
ได้ไปเทีย่ วมามากเท่าไร ใช้เงินมากเท่าไรก็ตาม ก็ยงั จะไม่มคี วามสุข เพราะว่าใจไม่สงบ
ใจไม่น่งิ ใจไม่พอ ใจยังอยากอยู่เรื่อยๆ ได้อะไรมาเท่าไรก็ไม่พอ ยังอยากเพิม่ ขึ้นไป
เรื่อยๆ แต่ถา้ ได้ทาํ ใจให้สงบแล้ว ใจจะอิม่ ใจจะพอ จะไม่หวิ กับอะไร จะไม่อยากกับ
อะไร วิธีทจ่ี ะทําให้ใจสงบ ให้น่ิงได้ ก็ตอ้ งชําระกิเลสตัณหา ความอยาก ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ทําสมาธิ และวิปสั สนา เจริญปัญญา
ความรู้ทจ่ี ะช่วยทําให้ปล่อยวางสิง่ ต่างๆทัง้ หลาย เพราะถ้ารู้แล้วว่าสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลก
ทีเ่ ราปรารถนากัน ไม่วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ หรือกามสุขนัน้ เป็ นทุกข์ ไม่ใช่เป็ นสุข ทําไม
ถึงเป็ นทุกข์ เพราะว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง ของอันใดทีเ่ ป็ นของไม่เทีย่ ง ย่อมนําความทุกข์มา
ให้กบั เรา
เวลาทีค่ นเขาร้องห่มร้องไห้กนั เขาร้องห่มร้องไห้เพราะอะไร เพราะเขาสูญเสียสิง่ ทีเ่ ขารัก
ไป ทําไมต้องสูญเสียสิง่ ทีร่ กั ไป ก็เพราะสิง่ ทีเ่ ขารักนัน้ เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นของทีไ่ ม่อยู่
กับเขาไปตลอด มีมาได้แล้วสักวันก็ตอ้ งไปได้ เป็ นของทีไ่ ม่อยู่กบั ที่ ไม่คงเส้นคงวา เป็ น
อนัตตา คือเป็ นสภาวธรรม เป็ นธรรมชาติ เหมือนกับลมกับแดดกับฝน สิง่ เหล่านี้เราไม่
สามารถทีจ่ ะไปบังคับ ไปควบคุม ให้เป็ นไปตามความต้องการของเราได้ ถ้าไปหลง ไป
ยึด ไปติดกับสิง่ เหล่านี้แล้ว จะหาความสงบไม่ได้ จะหาความสุขไม่ได้ จะหาความพอ
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ไม่ได้ เพราะว่าสิง่ เหล่านี้จะไม่ทาํ ให้เรามีความพอ พระพุทธองค์จงึ ทรงแสดงว่าสิง่ เหล่านี้
เป็ นไตรลักษณ์ มีคุณลักษณะอยู่ ๓ ลักษณะ คือ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เทีย่ ง เป็ น
ทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด เป็ นอนัตตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา ไม่สามารถควบคุมบังคับสิง่
เหล่านี้ให้อยู่กบั เราไปได้ตลอด จะต้องจากเราไป ไม่ชา้ ก็เร็ว ถ้าเราฉลาด เรารู้ ก็จะไม่ไป
ยึดไปติด เวลาเขาจากเราไป หรือเปลีย่ นแปลงไปเราก็จะไม่ทกุ ข์ แต่ถา้ ไปยึดไปติดว่าสิง่
เหล่านี้จะต้องอยู่กบั เราไปตลอด ต้องเป็ นอย่างนี้ไปตลอด แล้วถ้าเกิดเวลาเขาไม่เป็ นไป
อย่างนัน้ ก็จะเกิดความทุกข์ เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา
นี่คอื ความทุกข์ใจ ไม่ได้เกิดขึ้นจากสิง่ ต่างๆภายนอกใจ แต่เกิดขึ้นจากใจทีไ่ ม่ยอมรับกับ
สภาพต่างๆทีม่ อี ยู่เป็ นอยู่ต่างหาก ถ้าทําใจยอมรับกับสภาพต่างๆทีม่ อี ยู่เป็ นอยู่ในโลกนี้
ได้ก็จะไม่ทกุ ข์ใจ เช่นวันนี้ฝนไม่ตก ถ้าไม่ไปอยากให้ฝนตกก็จะไม่เดือดร้อนใจ แต่ถา้
อยากให้ฝนตกแล้วไม่ตก ก็จะเดือดร้อนใจ หรือถ้าไม่อยากให้ฝนตกแล้วฝนกลับตกก็
จะเดือดร้อนใจเช่นกัน ความทุกข์ใจจึงไม่ได้ข้นึ อยู่กบั สิง่ ภายนอกใจ ความทุกข์ใจขึ้นอยู่
กับใจต่างหาก ขึ้นอยู่กบั ใจทีจ่ ูจ้ ้จี กุ จิก ไม่รู้จกั คําว่าพอ ไม่รู้จกั คําว่าสันโดษ คือยินดีตาม
มีตามเกิด ตามสภาพทีม่ อี ยู่เป็ นอยู่ วันนี้รอ้ นก็รบั ได้ วันนี้หนาวก็รบั ได้ วันนี้ฝนตกก็รบั
ได้ ถ้าใจรับได้ใจจะไม่ทกุ ข์ ใจทุกข์เพราะเวลาใจไม่ชอบสิง่ หนึ่งสิง่ ใด แทนทีจ่ ะปรับใจให้
ยอมรับสิง่ นัน้ ๆ กลับไปแก้สง่ิ นัน้ ให้ถูกกับใจ ถ้าแก้ได้ก็ดไี ป ถ้าแก้ไม่ได้ก็ทกุ ข์ไป เห็น
เขาทําอะไรทีไ่ ม่ถูกใจเรา ก็ตอ้ งไปต่อว่าเขา ว่าคุณทําไมถึงทําอย่างนี้ ทําไมคุณไม่ทาํ อย่าง
นัน้ ถ้าเขาไม่ฟงั เรา ก็จะต้องทะเลาะกัน ทุบตีกนั เพือ่ บังคับเขาให้ทาํ ตามทีเ่ ราต้องการ นี่
เป็ นวิธีแก้ทผ่ี ดิ เพราะว่าความทุกข์เกิดจากใจทีไ่ ม่ฉลาด ไม่ปล่อยวาง ไม่ยอมรับสภาพ
ความเป็ นจริง
ถ้าแก้ปญั หาทีใ่ จ คือยอมรับสภาพความเป็ นจริงว่าอะไรจะเป็ นอะไรก็ให้เป็ นไป อันไหน
แก้ไขได้ ดูแลรักษาได้ ก็แก้ไขดูแลรักษาไป ถ้าแก้ไขดูแลรักษาไม่ได้ ยอมรับสภาพดีกว่า
แล้วใจจะสงบ ความไม่สบายใจก็จะหายไป เช่นสามีหรือภรรยา คนทีเ่ รารัก ประพฤติตน
ไม่ถูกใจเรา ไม่เป็ นไปดังทีเ่ ราต้องการ ก็ไปโกรธเขา แล้วก็ไปว่าเขา แล้วก็พยายามบังคับ
ให้เขาทําตามทีเ่ ราต้องการ แทนทีเ่ ขาจะทําตามทีเ่ ราต้องการ เขากลับมีอารมณ์ตอบโต้
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กลับมา โกรธเรามากขึ้นไปเสียอีก ยิง่ ห้ามเหมือนยิง่ ยุ มีการต่อต้าน แทนทีจ่ ะทําตามที่
เราต้องการ กลับทําในสิง่ ทีเ่ ราไม่ตอ้ งการ ทําให้เราทุกข์ใจมากขึ้นไปอีก แล้วในทีส่ ุดก็อยู่
ด้วยกันไม่ได้ ต้องแยกทางกันไป หรือทําร้ายร่างกายกันก็มี ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ก็เกิดจากการทํา
ใจไม่ได้ ไม่ยอมรับความจริงของชีวติ ว่าเป็ นอย่างนี้ แต่ตอ้ งการให้เป็ นอย่างนัน้
ถ้ามีสติปญั ญา ยอมรับความจริง เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา จะบอกตัวเราว่าความทุกข์
ใจมันอยู่ในใจเรานะ มันเกิดจากความจูจ้ ้ จี กุ จิกของเรา มันเกิดจากความต้องการของเรา
คือเกิดจากตัณหาความอยากของเราเอง อยากให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เมือ่
ไม่เป็ นไปดังทีต่ อ้ งการ ก็เกิดความหงุดหงิดใจ เกิดความไม่สบายใจ ต้องการให้สิง่
เหล่านัน้ เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการ แต่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ น
สภาวธรรม คือเป็ นธรรมชาติ แม้แต่คนก็เป็ นสภาวธรรม ร่างกายของคนก็มาจากธาตุ ๔
ดิน นํ้ า ลม ไฟ ใจก็เป็ นธาตุรู้ เป็ นธรรมชาติทงั้ นัน้ ไม่มตี วั ไม่มตี น ทุกสิง่ ทุกอย่างใน
โลกนี้มาจาก ดิน นํา้ ลม ไฟ ทัง้ นัน้ เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป พระอาทิตย์ข้นึ ตอนเช้า
แล้วก็ตกตอนเย็น ธรรมชาติของเขาเป็ นอย่างนี้ ถ้ายอมรับสิง่ ต่างๆเหล่านี้วา่ เป็ นอย่างนี้
แล้ว เราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขา ถ้าจะแก้ไขอะไร ก็แก้ไขพอประมาณ เท่าทีท่ าํ ได้ เท่าที่
จําเป็ น ถ้าไม่จาํ เป็ นจริงๆแล้ว ก็ปล่อยเขาไปเถิด แล้วจะสบายใจ จะไม่เดือดร้อนใจ ไม่
วุน่ วายใจ จะมีความสุข มีความสบาย เพราะความจําเป็ นของชีวติ มีไม่มาก เพียงปัจจัย
๔ เท่านัน้ เอง คือ อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค
ส่วนความสุขของใจนัน้ เกิดจากการชําระกิเลสตัณหา ชําระความอยาก ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ทัง้ หลายให้หมดไป และการทีจ่ ะชําระความอยาก ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ให้มนั หมดไปจากใจได้ ต้องอาศัยการฟังเทศน์ฟงั ธรรมในเบื้องต้น เมือ่
ฟังเทศน์ฟงั ธรรมแล้ว จะรู้วา่ จะต้องทําอะไรบ้าง สิง่ ทีจ่ ะต้องทําก็มอี ยู่ ๓ อย่าง คือ ๑.
ทําบุญให้ทาน ๒. รักษาศีล ๓. เจริญจิตตภาวนา ทําจิตให้สงบแล้วก็เจริญวิปสั สนา ให้
เห็นว่าสภาวธรรมทัง้ หลายเป็ น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมือ่ เห็นว่าเป็ นอย่างนัน้ แล้วจะได้
ปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางแล้ว ใจจะสงบ ใจจะอิม่ ใจจะพอ เราก็ไม่ตอ้ งไปแสวงหาอะไร
อีกต่อไป เรื่อง ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็จะไม่มคี วามสําคัญกับเรา เพราะเรารู้วา่ สิง่
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เหล่านี้ไม่ใช่ความสุข แต่เป็ นความทุกข์ เวลามีแล้วกลับไม่พอ กลับอยากได้เพิม่ ขึ้นไป
อีก เวลามีก็กลัวจะหมด กลัวจะสูญหาย เป็ นเรื่องทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั เราทัง้ นัน้ ถ้ามี
ปัญญา มีธรรมะแล้ว จะต้องจํา ๓ คํานี้ไว้เสมอ คือ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าจํา ๓ คํา
นี้ได้แล้ว จะไม่กล้าไปอยากมีอะไร อยากเป็ นอะไร อยากกับอะไรทัง้ สิ้น เพราะมีแต่
ความทุกข์ทงั้ นัน้ ไม่ใช่ความสุข เมือ่ ปล่อยวางแล้วใจจะสงบ ใจจะสบาย วันๆหนึ่งไม่
ต้องทําอะไรหรอก นัง่ เฉยๆก็มคี วามสุขแล้ว กินข้าววันละมื้อก็อยู่ได้แล้ว ทีวกี ็ไม่ตอ้ งดู
หนังก็ไม่ตอ้ งดู ไม่เห็นจะต้องมีอะไรเลยชีวติ ของคนเรา ความสุขมันอยู่ทใ่ี จทีส่ งบ ทีใ่ จ
ไม่สงบกันก็เพราะไม่ได้ฟงั ธรรมของพุทธเจ้า เลยไม่รู้วธิ ีการดําเนินชีวติ ทีถ่ ูกต้อง ก็เลย
ไปหลงหาแต่ยาพิษมาใส่ใจ หาลาภ หายศ หาสรรเสริญ หากามสุข หามาได้เท่าไรแทนที่
จะมีสุข กลับมีแต่ความทุกข์ ทุกข์ทเ่ี กิดจากความหิว เกิดจากความกระหาย เกิดจาก
ความไม่อม่ิ ไม่พอนัน่ เอง
จึงขอให้นอ้ มเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจของเรา ให้เชื่อว่าสิง่ ต่างๆที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นความจริง เป็ นสวากขาโต ภควตาธัมโม เป็ นธรรมทีท่ รง
ตรัสไว้ชอบแล้ว คําว่าชอบคือถูกต้องตามหลักความจริง สิง่ ทีท่ รงสอน คือให้กระทํา
ความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ละเว้นจากการกระทําบาปทัง้ ปวง และชําระจิตใจให้บริสทุ ธิ์
ผุดผ่อง ด้วยการตัด ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจ นี่แหละ
คือวิถที างทีจ่ ะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง วิธีอน่ื จะไม่ให้ความสุขกับเรา
ถึงแม้จะมีสมบัตกิ องเท่าภูเขา ใจยังจะต้องทุกข์ ยังต้องกังวล ยังต้องเศร้าโศกเสียใจอยู่
เพราะเงินทองกองเท่าภูเขาไม่สามารถดับความทุกข์ในใจได้ สิง่ ทีจ่ ะดับความทุกข์ในใจ
ได้นนั้ มีอยู่สง่ิ เดียวเท่านัน้ เอง ก็คอื ธรรมของพระพุทธเจ้าทีไ่ ม่มใี ครหยิบยืน่ ให้เราได้
แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถหยิบยืน่ ให้กบั เราได้ เสกหรือเป่ าให้เรามีธรรมเกิด
ขึ้นมาในใจได้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะต้องปลูกฝัง สร้างขึ้นมา เหมือนกับต้นไม้ทีจ่ ะต้องปลูก
ต้องคอยดูแลรักษาด้วยการรดนํา้ พรวนดิน คอยใส่ป๋ ยุ คอยป้ องกันไม่ให้แมลงต่างๆมา
ทําลายฉันใด ใจของเรา เราก็ตอ้ งรักษา ด้วย ทาน ศีล ภาวนา การแสดงเห็นว่าสมควร
แก่เวลา ขอยุตไิ ว้แต่เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๘๘

สภาพจิต

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๔
การเข้าวัดก็เพือ่ พัฒนาจิตใจให้เจริญรุ่งเรือง
จิตใจจะพัฒนาขึ้นมาได้จาํ ต้องได้รบั
การศึกษาทางด้านธรรมะ อบรมบ่มนิสยั การศึกษาธรรมะจึงมีความสําคัญยิง่ กว่า
การศึกษาวิชาทางโลก เพราะธรรมะสอนเรื่องสุขทุกข์ทม่ี อี ยู่ในตัวเรา วิชาทางธรรมดับ
ทุกข์ได้ วิชาทางโลกดับทุกข์ไม่ได้ วิชาความรู้ทางโลกมีไว้เป็ นเครื่องมือทํามาหากิน ถ้าได้
เรียนจบปริญญาตรี โท เอก ก็จะมีความรู้มาก ทําให้หางานได้งา่ ย เป็ นงานทีส่ บาย ไม่
ต้องใช้แรงกาย ใช้แต่สติปญั ญาความรู้ทไ่ี ด้เล่าเรียนมา ไว้สังคนนั
่ น้ คนนี้ ทําอย่างนัน้ ทํา
อย่างนี้ เงินเดือนก็มากกว่าคนทีไ่ ม่มคี วามรู้ เพราะความรู้เป็ นเหมือนกับแสงสว่าง ถ้าอยู่
ในทีม่ ดื ไม่มแี สงสว่างก็จะต้องคลําไปๆ แบบผิดๆ ถูกๆ ไม่รู้วา่ อะไรเป็ นอะไร มีอะไร
ขวางทางอยู่ข ้างหน้า ก็ไม่รู้ ทําให้เดินตกหลุมตกบ่อ เตะสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เพราะมองไม่เห็น
อะไร
ถ้ามีแสงสว่างในทีม่ ดื แล้ว ก็จะสามารถเห็นสิง่ ต่างๆได้ดี จะรู้วา่ ควรจะเดินไปในทิศทาง
ใด วิชาทางโลกก็เป็ นเหมือนแสงสว่างส่องทาง ให้รู้วา่ ควรจะทํามาหากินอย่างไรถึงจะดี
ทําให้รู้ก่อนผูท้ ไ่ี ม่ได้เรียนว่าในอนาคตโลกจะขาดอะไร จะต้องการอะไร ทําให้สามารถหา
สิง่ ทีโ่ ลกต้องการมาขายก่อนผูอ้ น่ื ได้ ก็จะขายดิบ ขายดี เพราะไม่มคี ู่แข่ง ทําให้ทําเงิน
ได้มาก การศึกษาทางโลกจะทําให้ได้กนิ อยู่อย่างสุขสบาย แต่ถา้ ไม่มคี วามรู้ ก็จะไม่รู้จกั
คิด ไม่รู้วา่ อนาคตจะเป็ นอย่างไร ก็จะเป็ นเหมือนคนส่วนใหญ่ทไ่ี ม่ได้เล่าเรียน ก็จะไม่รู้
ว่าจะทําอะไรดี ทีจ่ ะทําให้ได้เงินมาเป็ นกอบเป็ นกํา ถ้ารู้ก่อนคนอืน่ แล้วเตรียมหาสิง่ นัน้ ๆ
มาขาย ก็จะขายดิบขายดี ถ้าไม่มคี วามรู้ ก็ตอ้ งคอยทําตามคนอืน่ เห็นเขาขายอะไรดีก็
ขายตามเขา พอหลายๆคนมาขายพร้อมๆกัน ก็จะขายไม่ออก เพราะของจะมากกว่าคน
ซื้อ
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ส่วนความรู้ทางธรรมยิง่ เป็ นเรื่องทีส่ าํ คัญกว่าความรู้ทางโลก เพราะว่าความรู้ทางธรรมจะ
สอนให้รู้จกั ดําเนินชีวติ ไปได้ดว้ ยความสงบร่มเย็นเป็ นสุข ไม่มปี ญั หา ไม่มเี รื่องราวกับ
ใคร ถ้าไม่มคี วามรู้ทางธรรมแล้ว ชีวติ จะดําเนินไปด้วยความวุ่นวาย มีแต่เรื่อง มีแต่
ปัญหา กับคนนัน้ กับคนนี้ เพราะไม่รู้วา่ อะไรคือสิง่ ทีค่ วร อะไรคือสิง่ ทีไ่ ม่ควร อะไรคือ
สิง่ ทีถ่ ูก อะไรคือสิง่ ทีไ่ ม่ถูก เพราะเหตุใด เพราะใจยังมืดบอดอยู่ ใจไม่มธี รรมะ แสง
สว่าง ถ้ามีธรรมะแล้ว จะรู้วา่ การดําเนินชีวติ ทีถ่ ูกต้อง ทีด่ งี ามนัน้ เป็ นอย่างไร ถ้าไม่มแี สง
สว่างแห่งธรรมนําพาแล้ว ใจจะถูกความโลภ ความโกรธ ความหลงลากพาไป เปรียบ
เหมือนกับรถยนต์ไม่มเี บรก ไม่มไี ฟ วิง่ ไปในทีม่ ดื ไม่รู้วา่ ข้างหน้าจะมีอะไรกีดขวางอยู่
ขอให้ได้วง่ิ ไปตามความต้องการ จะไปชนกับอะไรอย่างไรก็ไม่สนใจ
ชีวติ ของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่มธี รรมะคือเหตุผล เป็ นเครื่องพาใจให้ดาํ เนินไปในทิศทาง
ทีถ่ ูกทีด่ แี ล้ว ก็จะมีแต่ความโลภ ความอยากต่างๆพาไป ทําให้ไม่รู้จกั ใช้ปญั ญา
ใคร่ครวญว่า การทีจ่ ะหาสิง่ ต่างๆมาตามความโลภ ความอยากนัน้ ควรจะหามาด้วยวิธี
ใด ยิง่ อยากมากๆ แต่ไม่มคี วามรู้ ไม่มกี ารศึกษาทีจ่ ะหามาด้วยความสุจริต ก็จะต้องหา
มาด้วยความทุจริต เพราะความอยากมีอาํ นาจมาก จะทําให้กล้าทีจ่ ะฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลัก
ขโมย โกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื ประพฤติผดิ ประเวณี ไปยุ่งกับลูกเต้าของชาวบ้านโดยไม่ได้
สู่ขอ หรือไปยุ่งกับสามี ภรรยาของผูอ้ น่ื สาเหตุทต่ี อ้ งไปทําอย่างนี้ ก็เพราะไม่รู้วา่ การ
กระทําเหล่านี้จะนําความเดือดร้อนตามมาต่อไป เมือ่ ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื
ไปทําร้ายชีวติ ของผูอ้ น่ื ก็จะเป็ นเป็ นพิษเป็ นภัยต่อสังคม สังคมก็จะไม่ปล่อยให้อยู่
ลอยนวลต่อไป ถ้าปล่อยไว้ก็จะต้องไปทําร้ายผูอ้ น่ื อีก ไปลักทรัพย์ ไปจี้ ไปปล้น ไปสร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื อีก สังคมจึงต้องควบคุมหรือกําจัดไม่ให้ไปทําร้ายผูอ้ น่ื ได้อกี
ด้วยการจับกุมตัวไปลงโทษ จะหนักจะเบาก็ข้นึ อยู่กบั โทษทีท่ าํ ไว้ โทษเบาก็จะถูกปรับ
หรือว่ากล่าวตักเตือนให้รู้วา่ การกระทําแบบนี้ไม่ดี โทษหนักก็จะต้องจําคุกหรือประหาร
ชีวติ
เราอยู่ในสังคมของมนุษย์ทอ่ี ยู่ดว้ ยความสงบสุข ไม่เบียดเบียนกัน เราไม่ได้เป็ น
เดรัจฉาน ถ้าเป็ นเดรัจฉานจะอยู่กนั อีกแบบหนึ่ง เดรัจฉานจะอยู่แบบใช้กาํ ลังเป็ นใหญ่
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ใครมีกาํ ลังสามารถทําร้ายผูอ้ น่ื ก็จะเป็ นใหญ่ แต่สงั คมของมนุษย์ไม่ใช้กาํ ลังเป็ นใหญ่ แต่
ใช้ความรู้เป็ นใหญ่ ใครมีความรู้ มีความฉลาด ทํามาหากินด้วยความสุจริตก็สามารถ
รํา่ รวยได้ เป็ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ เป็ นผูน้ าํ ได้ การทํามาหากินด้วยความสุจริตไม่ได้สร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ใคร นี่คอื ลักษณะของสังคมของมนุษย์ ทีอ่ ยู่ร่วมกันได้ดว้ ยความสงบสุข
เพราะมนุษย์มสี ติ มีปญั ญา มีความรู้พอทีจ่ ะแยกแยะได้วา่ อะไรเป็ นสิง่ ทีด่ ี อะไรเป็ นสิง่
ทีไ่ ม่ดี อะไรเป็ นบาป อะไรเป็ นบุญ อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ มนุษย์จงึ ได้รบั การยก
ย่องว่าเป็ นผูป้ ระเสริฐ ต่างกับเดรัจฉานทีไ่ ม่รู้จกั แยกแยะว่า อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ
อะไรเป็ นบุญ อะไรเป็ นบาป แต่จะอยู่จะทําตามอําเภอใจ เวลาอยากได้อะไร ก็จะใช้กาํ ลัง
หามา ด้วยการทําลายกัน ข่มเหงรังแกกัน ต่อสูก้ นั สังคมของเดรัจฉานจึงเป็ นสังคมทีไ่ ม่
น่าอยู่ เป็ นสังคมทีม่ ภี ยั รอบตัว ไม่รู้วา่ จะถูกทําร้ายเมือ่ ไร แต่สงั คมของมนุษย์เป็ นสังคม
ของผูป้ ระเสริฐ ของผูท้ ม่ี ปี ญั ญา มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุขเพราะ
มนุษย์เคารพในสิทธิของกันและกัน จะไม่ไปล่วงเกิน เบียดเบียนผูอ้ น่ื สร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื สังคมของมนุษย์จงึ เป็ นสังคมทีน่ ่าอยู่
แต่ทกุ วันนี้สงั คมของมนุษย์กลับไม่ได้เป็ นไปดังนัน้ เป็ นเพราะมนุษย์ทกุ วันนี้ไม่ได้เป็ น
มนุษย์กนั ทุกๆคน เราสามารถแบ่งมนุษย์เป็ น ๓ กลุม่ ใหญ่ๆ คือ ๑. มนุ ษย์ท่เี ป็ นมนุ ษย์
หมายถึงมนุษย์ทม่ี รี ่างกายเป็ นมนุษย์และจิตใจเป็ นมนุษย์ คือพวกทีม่ ศี ีลธรรมในใจ จะ
ไม่กล้าทําบาป เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี
ไม่โกหกหลอกลวง เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ ๒. มนุ ษย์ท่เี ป็นเทวดา พวกนี้นอกจากมี
ศีลธรรมแล้ว ยังมีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ เป็ นคนใจกว้างชอบช่วยเหลือสงเคราะห์ผูอ้ น่ื
กายเป็ นมนุษย์แต่ใจเป็ นเทวดา ๓. มนุ ษย์ท่เี ป็ นเดรัจฉาน เป็ นพวกไม่มศี ีลธรรม ชอบ
ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ชอบลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ พวกนี้จะไม่เชื่อเรื่อง
การรักษาศีล เห็นว่าศีลไม่ใช่เรื่องสําคัญ สิง่ ทีส่ าํ คัญก็คอื ความต้องการของเขา ถ้าเขา
ต้องการอะไร เขาต้องหามาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ถ้าจะต้องฆ่าก็ฆ่า ถ้าจะต้องขโมยก็ขโมย
ถ้าจะต้องผิดประเวณีก็ตอ้ งทํา ถ้าจะต้องโกหกหลอก ลวงก็จะต้องทํา นี่คอื ลักษณะของ
คนทีม่ กี ายเป็ นมนุษย์ แต่ใจไม่ได้เป็ นมนุษย์เสียแล้ว แต่เป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ น
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อสุรกาย เป็ นสัตว์นรก เมือ่ ตายไปก็ตอ้ งไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย
เป็ นสัตว์นรก ต่อไป
เรื่องเหล่านี้ฟงั แล้วอาจจะรู้สกึ ว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าเชื่อ เกี่ยวกับภพหน้าชาติหน้า เมือ่ ตายไป
แล้วจะต้องไปเกิดเป็ นอะไร แต่ลองสังเกตดูซิ พวกเดรัจฉานมีศีลไหม เดรัจฉานรู้จกั ว่า
สิง่ ของต่างๆมีใครเป็ นเจ้าของหรือไม่ เวลาอยากจะกินอะไรก็คาบไปกินเลย ข้าวของทีม่ ี
อยู่ในบ้าน ถ้ามีสุนขั อยู่ในบ้านเรายังต้องคอยระวัง ถ้าไม่เช่นนัน้ พอเผลอก็จะถูกคาบไป
กิน แต่ถา้ เป็ นมนุษย์แล้ว ต่อให้เป็ นของมีค่าขนาดไหน ก็จะไม่มใี ครไปหยิบ ไม่มใี ครไป
แตะต้อง เพราะรู้วา่ ของสิง่ นัน้ ไม่ใช่เป็ นของๆตน ก็จะไม่ไปแตะต้อง แต่ถ ้าเป็ นมนุษย์ท่ี
ไม่มศี ีลธรรม ทีใ่ จเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย หรือเป็ นสัตว์นรกแล้ว จะทําได้
ทุกสิง่ ทุกอย่าง ถ้าเห็นอะไรแล้วอยากได้ข้นึ มา ก็จะเอามาให้ได้โดยไม่คาํ นึงว่าจะ
เบียดเบียนผูอ้ น่ื หรือไม่ อย่างญาติโยมใส่ทองห้อยคอไว้เส้นใหญ่ๆ เผลอๆจะถูกคน
กระตุกไป ถ้าเป็ นผู ้หญิงสวยๆ เดินไปในทีเ่ ปลีย่ ว ก็จะถูกฉุดไปทํามิดมี ริ า้ ย ทําเสร็จแล้ว
ก็ทาํ ลายชีวติ เลยเพือ่ ปิ ดปาก เพราะกลัวว่าจะจําหน้าได้
แต่เขาไม่รู้หรอกว่าการกระทํานี้จะมีผลตามมา ถึงแม้จะไม่มใี ครในโลกนี้เห็นเขากระทําก็
ตาม เมือ่ เขาตายไปแล้วเขาจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี เพราะสภาพจิตของเขา
ไม่ได้เป็ นมนุษย์แล้ว เขาจึงต้องไปเกิดในอบายใดอบายหนึ่ง ไม่เป็ นเดรัจฉานก็ตอ้ งเป็ น
เปรต เป็ นอสุรกาย หรือเป็ นสัตว์นรก เพราะสภาพจิตของเขาเป็ นอย่างนัน้ ไปแล้ว จิต
เป็ นของทีไ่ ม่ตาย หลังจากร่างกายแตกสลายไปแล้ว จิตก็จะไปเกิดต่อ จะไปเกิดอย่างไร
ก็ข้นึ อยู่กบั สภาพจิตในขณะนัน้ ในขณะทีย่ งั อยู่ในภพนี้วา่ เป็ นอย่างไร ถ้ารักษาความเป็ น
มนุษย์ไว้ได้ เช่นรักษาศีลอย่างสมํา่ เสมอ ไม่ละเมิดศีลห้า เมือ่ ตายไปจิตก็ยงั เป็ นมนุษย์
อยู่ เมือ่ เป็ นมนุษย์ก็ตอ้ งกลับมาเป็ นมนุษย์ แต่ถา้ ทําแต่บาปแต่กรรม จิตก็เป็ นเดรัจฉาน
เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรกไป เมือ่ ตายไปก็ไม่กลับมาเป็ นมนุษย์อกี ก็ตอ้ งไป
เกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก เพราะว่าสภาพจิตเป็ นอย่างนัน้
จิตก็เหมือนกับนํา้ ทีใ่ ส่ไว้ในขวด เวลาเปลีย่ นขวดใหม่ เราก็ยา้ ยนํา้ จากขวดหนึ่งไปอีก
ขวดหนึ่ง นํา้ ก็ยงั เป็ นนํา้ อยู่เหมือนเดิม นํา้ ยังไม่เปลีย่ นแปลงสภาพ ถ้าเป็ นนํา้ สกปรกก็
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ยังเป็ นนํา้ สกปรกอยู่ ถ้าเป็ นนํา้ สะอาดก็ยงั เป็ นนํา้ สะอาดอยู่นนั ่ เอง การเปลีย่ นภาชนะนํา้
ไม่ได้เปลีย่ นคุณภาพของนํา้ แต่อย่างใด ถ้าจะเปลีย่ นคุณภาพของนํา้ ก็ตอ้ งกลันกรอง
่
เสียก่อน นํา้ ถึงจะสะอาดได้ เพียงแต่ยา้ ยจากถ้วยหนึ่งมายังอีกถ้วยหนึ่ง นํา้ ก็ยงั เป็ นนํา้
อยู่เหมือนเดิม ถ้าเป็ นนํา้ จืดก็ยงั เป็ นนํา้ จืดอยู่เหมือนเดิม ถ้าเป็ นนํา้ ส้มก็ยงั เป็ นนํา้ ส้มอยู่
เหมือนเดิม ถ้าเป็ นเหล้าก็ยงั เป็ นเหล้าอยู่เหมือนเดิม ถ้าต้องการให้กลายเป็ นนํา้ ทีส่ ะอาด
บริสุทธิ์ ก็ตอ้ งเอามากรองเอามากลัน่ อย่างนํา้ ทีบ่ รรจุใส่ขวดขายเป็ นนํา้ สะอาดบริสทุ ธิ์
เพราะได้ผ่านการกลันกรอง
่
แยกสิง่ ต่างๆทีผ่ สมอยู่ในนํา้ ออกไป
จิตก็เช่นกัน ถ้าเป็ นมนุษย์ เวลาร่างกายแตกสลายไป จิตก็จะได้ร่างมนุษย์อกี เพราะจิต
ยังเป็ นมนุษย์อยู่ แต่ถา้ จิตเป็ นเดรัจฉานในขณะทีก่ ายยังเป็ นมนุษย์อยู่ พอร่างกายนี้
สลายไป ก็จะไปเกิดตามสภาพของจิต ถ้าเป็ นเดรัจฉานก็จะไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ถ้าเป็ น
อสุรกายก็จะไปเกิดเป็ นอสุรกาย ถ้าเป็ นเปรตก็จะไปเกิดเป็ นเปรต เป็ นสัตว์นรกก็จะไป
เกิดเป็ นสัตว์นรก ถ้าเป็ นเทวดาก็จะไปเกิดเป็ นเทวดา ขึ้นอยู่กบั สภาพของจิตเป็ นหลัก
จิตจะดีจะชัว่ ก็ข้นึ อยู่กบั เราผูเ้ ป็ นเจ้าของของจิตจะดูแล ถ้าคอยดูแลรักษาจิตให้สะอาด
คอยพยายามกลันกรองจิ
่
ตให้ดขี ้นึ เรื่อยๆ ด้วยการประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า ทําความดี ทําบุญ ทํากุศล ละบาป ชําระจิตให้สะอาดบริสทุ ธิ์
ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีท่ าํ ให้จติ นี้สกปรกเศร้าหมอง เป็ นตัวเหตุท่ี
ฉุดลากให้ไปทําบาป
นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราจะต้องทํากัน ถ้าอยากจะให้จติ ของเราพัฒนาเป็ นจิตทีด่ ี เป็ นจิตทีเ่ จริญ เป็ น
จิตทีม่ คี วามสุข
ก็ตอ้ งดูแลจิตของเราด้วยการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ต้องพยายามทําแต่ความดี ทําบุญทํากุศล ละเว้นจากการกระทําบาป และ
พยายามตัดความโลภ ความโกรธ ความหลงทีอ่ ยู่ในจิตให้หมดไป เวลาเกิดความโลภ
ขึ้นมา ก็พยายามหักห้ามใจ ถามเสียก่อนว่าเอาไปทําไม มีความจําเป็ นกับการครองชีพ
หรือเปล่า หรืออยากได้เพราะอารมณ์อยากเกิดขึ้นมา เห็นว่าสวยก็อยากจะได้ โดยทีไ่ ม่มี
ความจําเป็ นจะต้องมีสง่ิ นัน้ ๆ ต้องคิดอย่างนี้ แต่สง่ิ ไหนถ้าเป็ นความจําเป็ นเอามาก็ไม่
เป็ นไร แต่ถา้ สิง่ ไหนไม่มคี วามจําเป็ นแล้วไปเอามา ก็จะทําให้เกิดความโลภมากขึ้นไปอีก
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ขอให้เข้าใจว่าความโลภไม่มที ส่ี ้นิ สุด ถ้าโลภแล้วทําตามความโลภ ครัง้ ต่อไปความโลภก็
จะเพิม่ มากขึ้นไปอีก ความโลภอยู่ตรงข้ามกับความพอ ถ้ามีความโลภแล้วจะไม่มคี วาม
พอ ถ้าอยากจะถึงความพอก็ตอ้ งหยุดความโลภ ต้องฝื นความโลภ ต่อสูก้ บั ความโลภ
ด้วยการใช้เหตุผล ว่าจําเป็ นหรือไม่ต่อการครองชีพ ถ้าไม่จาํ เป็ นก็ไม่ตอ้ งเอามา อย่าไป
โลภ อย่าไปอยากได้ เมือ่ ได้มาก็จะดีใจ มีความสุขชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว หลังจากนัน้ แล้ว
ก็อยากได้ของใหม่อกี จะอยากไปเรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด เพราะว่านี่คอื ธรรมชาติของความ
โลภ ความโลภจะไม่นาํ ไปสู่ความอิ่มความพอ แต่การต่อสูก้ บั ความโลภด้วยเหตุ ด้วยผล
ด้วยสติ ด้วยปัญญา จะทําให้เราสามารถหยุดความโลภได้
เมือ่ ระงับดับความโลภได้แล้วเราจะมีความสุข เพราะเหตุใด เพราะธรรมชาติของจิตไม่
ต้องการอะไรในโลกนี้ แต่ความหลงหลอกจิตให้ไปอยากเท่านัน้ เอง ความจริงแล้วสิง่ ที่
จิตต้องการมากทีส่ ุดก็คอื ความสงบ ถ้าจิตมีความสงบ จิตจะมีความอิม่ มีความสุข มี
ความพอ ถ้าจิตไม่มคี วามสงบแล้ว ต่อให้มีอะไรเท่าไรก็จะไม่มคี วามอิม่ พอ ลองไปถาม
มหาเศรษฐีดูวา่ เขาพอหรือยัง เขาก็ยงั ไม่พอ ถามคนทีเ่ ป็ นนายกฯ คนทีม่ ตี าํ แหน่งสูงๆ
ถามเขาว่าเขาพอหรือยัง เขาอยู่เฉยๆได้หรือไม่ เขาอยู่ไม่ได้ เพราะอะไร เพราะจิตเขายัง
ไม่น่งิ ยังไม่สงบ และเหตุทท่ี าํ ให้จติ เขาไม่สงบก็ไม่ใช่อะไร ก็คอื ความโลภ ความโกรธ
ความหลงนี่เอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความหลง ความไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของจิตว่าสิง่ ที่
จิตต้องการนัน้ คืออะไร สิง่ ทีจ่ ติ ต้องการก็คอื ความสงบนัน้ แหละ ถ้าโชคดีได้เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา และได้ยนิ ได้ฟงั คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเข้าใจว่า สิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนเป็ นความจริง คือว่าไม่มอี ะไรสําคัญเท่ากับจิต ไม่มอี ะไรทีจ่ ะมีคณ
ุ
มีประโยชน์ มีค่าสําหรับจิตมากไปกว่าความสงบ
ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้ว ต้องพยายามทําจิตให้สงบให้ได้ สิง่ ทีข่ ดั ขวางความสงบของจิตก็
ไม่ใช่อะไร ก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลงนี่เอง เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้ว ก็ตอ้ ง
พยายามทุ่มเทเวลา สติปญั ญา กําลังของเราทัง้ หมดให้เข้ามาสู่ทจ่ี ดุ นี้ คือต้องทําจิตให้
สงบให้ได้ ด้วยการทําความดี ละการกระทําบาปทีค่ วามโลภ ความโกรธ ความหลง
ผลักดันให้กระทํา ต้องเบรกสิง่ เหล่านี้ ไม่ให้สง่ิ เหล่านี้เกิดได้ แล้ว ความโลภ ความโกรธ
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ความหลง ก็จะค่อยๆ เบาบางไปและในทีส่ ุดก็จะหมดไป เมือ่ หมดไปแล้วไม่ตอ้ งไปหา
ความสงบว่าอยู่ทไ่ี หน จิตจะสงบโดยธรรมชาติ จิตทีไ่ ม่สงบเพราะมีความโลภ ความ
โกรธ ความหลงไปคอยปัน่ ไปคอยผลักให้หมุนอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้หยุดนิ่งนัน่ เอง ถ้า
ตัดความโลภ ความโกรธ ความหลงได้แล้ว จิตก็จะสงบนิ่งเอง
เหมือนกับรถยนต์ถา้ ดับสวิตซ์ไฟ เครื่องยนต์ก็หยุดทํางาน ไม่ตอ้ งไปบังคับเขา เขาจะ
หยุดของเขาเอง เพราะเหตุทท่ี าํ ให้เครื่องยนต์หมุน ก็คอื ตัวกุญแจทีไ่ ปสตาร์ทเครื่องนี่เอง
ถ้าปิ ดกุญแจตัวนี้ได้ เครื่องยนต์ก็จะหยุดทํางาน ฉันใดจิตจะสงบ จะนิ่ง จะอิม่ จะมี
ความสุข จะมีความสบายได้ก็ต่อเมือ่ ได้ปิดกุญแจทีท่ าํ ให้จติ ทํางาน คือต้องดับตัวโลภ
โกรธ หลงนี้เท่านัน้ เอง ถ้าดับได้แล้วก็ไม่ตอ้ งไปหาอะไรในโลกนี้ต่อไป เพราะจะมี
ความสุขเต็มทีอ่ ยู่ในจิต จะมีความสุขมากยิง่ กว่าคนทีม่ ตี าํ แหน่งสูงๆ คนทีม่ เี งินทองเป็ น
หมืน่ เป็ นพันล้านเลยทีเดียว เพราะนี่คอื ความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นธรรมชาติของจิต จิตไม่
ต้องการอะไรในโลกนี้ ไม่ตอ้ งการเงินทอง ไม่ตอ้ งการตําแหน่ง ไม่ตอ้ งการเพือ่ นฝูง ไม่
ต้องการอะไรทัง้ สิ้น จิตนี้ตอ้ งการอย่างเดียวคือความสงบ ซึง่ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ถูกทําลายไป จะถูกทําลายไปได้ก็ตอ้ งอาศัยการปฏิบตั ติ าม
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า คือจะต้องทําบุญทํากุศลให้ถงึ พร้อม ละเว้นจากการ
กระทําบาปทัง้ ปวง แล้วก็ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา ชําระจิตให้สะอาดหมด
จด ให้จติ สงบนิ่ง ให้จิตมีแต่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง การแสดงเห็นว่าสมควร
แก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๘๙

สัพเพ ธัมมา อนัตตา
๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔

พระพุทธศาสนาเป็ นคําสอนของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นคํา
สอนทีม่ คี ุณลักษณะพิเศษทีไ่ ม่เหมือนใคร และไม่มใี ครเหมือน เป็ นคําสอนทีย่ ากต่อการ
เข้าใจและเข้าถึงได้สาํ หรับปุถชุ นทีย่ งั มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงําอยู่ใน
จิตใจ เป็ นคําสอนทีต่ รงต่อหลักความจริง เป็ นสัจธรรม เป็ นสวากขาตธรรม เป็ นธรรมที่
ทรงตรัสไว้ชอบแล้ว คือถูกต้องตามความเป็ นจริง ไม่ได้มกี ารแต่งเติมทาสี หรือมีการ
ดัดแปลงอย่างหนึ่งอย่างใดจากความเป็ นจริงนัน้ ๆเลย เป็ นความรู้สาํ หรับผูท้ ไ่ี ด้สะสม
บุญบารมีมาเป็ นเวลายาวนาน จะสามารถเข้าถึงได้ เป็ นบุคคลเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถ
เข้าถึงหลักธรรมนี้ได้ คือพระโพธิสตั ว์ผู ้ปรารถนาพุทธภูมิ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ มีเพียงบุคคลนี้เท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าถึงหลักธรรมอันวิเศษนี้ได้
หลักธรรมนี้คอื อะไร คือหลักทีพ่ ระบรมศาสดาทรงแสดงไว้เสมอว่า สัพเพ ธัมมา
อนัตตา สภาวธรรมทัง้ หลายปราศจากตัวตน ไม่มตี วั ไม่มตี น นี่เป็ นความจริงทีไ่ ม่มี
ศาสดาของศาสนาใด หรือลัทธิใดในโลกนี้จะสังสอน
่
จึงเป็ นคําสอนโดยเฉพาะของ
พระพุทธเจ้าเท่านัน้ เป็ นคําสอนทีจ่ ะนําให้ผูท้ ศ่ี ึกษาและนําเอาไปปฏิบตั อิ ยู่เหนือความ
ทุกข์ ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง
การประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาทัง้ หลายได้ เหตุทป่ี ถุ ชุ นอย่างเราอย่างท่านยังต้องมา
เผชิญกับความเกิด แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั และการประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่
ปรารถนานัน้ ก็เพราะว่าใจของเรายังมีความหลง มีความมืดบอดอยู่ ยังไม่เห็นสภาพ
ความเป็ นจริง ของโลกนี้วา่ เป็ นอย่างไรคือยังเห็นมีตวั มีตนอยู่ และเมือ่ มีตวั มีตน ก็มกี าร
ยึด มีการติด มีความโลภ ความอยากตามมา

105

ถ้าได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งแล้วปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนจะเห็นว่า ไม่มอี ะไรเป็ นตัวเป็ น
ตน แม้แต่ผูท้ แ่ี สดงธรรมอยู่ในขณะนี้ ถ้าได้ศึกษาเข้าไปถึงธรรมชาติของเขาแล้ว จะเห็น
ว่าเขาก็ไม่ใช่ตวั ตน อย่างตัวเรานี้มอี ะไรเป็ นส่วนประกอบ ก็มกี ายและใจ ร่างกายเป็ น
วัตถุ คือประกอบขึ้นจากธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ดินมีตวั ตนหรือไม่ นํา้ มีตวั ตนหรือไม่
ไฟมีตวั ตนหรือไม่ ลมมีตวั ตนหรือไม่ เราก็เห็นอยู่วา่ ไม่มตี วั ตน ธาตุ ๔ นี้เมือ่ ผสมผสาน
กันขึ้นมาก็เกิดเป็ นผัก ปลา อาหารชนิดต่างๆ อาหารเหล่านี้มาจากอะไร ถ้าไม่ได้มาจาก
ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ แล้วจะมาจากอะไร แล้วจะเป็ นตัวตนขึ้นมาได้อย่างไร เมือ่ เข้าสู่
ร่างกาย ก็แปลงสภาพเป็ นอาการ ๓๒ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ
สิง่ เหล่านี้มตี วั ตนหรือไม่ ผมนี้มตี วั ตนหรือไม่ ขนนี้มตี วั ตนหรือไม่ เล็บมีตวั ตนหรือไม่
ฟันนี้มตี วั ตนหรือไม่
เมือ่ พิจารณาไล่ไปเรื่อยๆตามอาการทัง้ ๓๒ ก็จะเห็นว่าสิง่ เหล่านี้ไม่มตี วั ตน เป็ นเพียง
อาการทีป่ ระกอบขึ้นจากอาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป แล้วผูท้ ร่ี ู้สง่ิ เหล่านี้มตี วั ตนหรือไม่ ผูท้ ่ี
พิจารณานี้เป็ นตัวตนหรือไม่ ถ้าพิจารณาเข้าไป ผูท้ พ่ี จิ ารณาก็คอื ใจ ใจก็คอื ผูร้ ู ้ ผู ้รู้ก็
ไม่ใช่ตวั ตน ผูร้ ู้ก็คอื ธาตุรู้ แล้วผูท้ ป่ี รุงแต่งว่าเป็ นตัวเป็ นตนคืออะไร ก็คอื สังขาร สังขาร
เป็ นตัวคิดปรุงแต่ง เป็ นตัวสร้างสมมุตขิ ้นึ มา คิดปรุงว่านี่คอื เรา เป็ นเรา คิดว่านัน่ เป็ นเขา
เป็ นความคิดเท่านัน้ เอง ทีค่ ดิ ขึ้นมาจากใจ เพราะความโง่เขลาเบาปัญญา โมหะความหลง
อวิชชาความไม่รู้จริง จึงหลงติดอยู่กบั สังขารความคิดปรุงแต่ง ปรุงว่าเราเป็ นเรา เขาเป็ น
เขา สิง่ นัน้ เป็ นสัตว์ สิง่ นัน้ เป็ นบุคคล แล้วก็เกิดความยึดมันถื
่ อมันตามมา
่
เกิดตัณหา
ความอยากตามมา เมือ่ มีตวั ตนแล้ว ก็อยากจะให้ตวั ตนนัน้ อยู่ไปนานๆ ถ้ามีอะไรเป็ น
ของๆเรา ก็อยากจะให้อยู่กบั เราไปนานๆ เช่นร่างกายนี้ ก็อยากจะให้มอี ายุยนื ยาวนาน
อยากจะไม่ให้แก่ อยากเป็ นหนุ่มเป็ นสาวไปเรื่อยๆ ไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่อยากจะเข้า
โรงพยาบาล ไม่อยากจะกินยา ไม่อยากจะผ่าตัด เป็ นความอยากทัง้ นัน้ สมบัตภิ ายนอก
ก็เช่นกัน เมือ่ มีแล้วก็อยากจะให้อยู่กบั เราไปนานๆ อยู่กบั เราไปตลอดเวลา สิง่ ทีไ่ ม่ชอบ
ไม่ปรารถนา ก็ไม่อยากจะพบ ไม่อยากจะเห็น
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เมือ่ เกิดความอยากแล้วอะไรจะตามมา สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื ความทุกข์นนั ่ เอง เพราะเมือ่
ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ก็จะไม่สบายใจ เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา หรือสิง่ ทีช่ อบทีร่ กั เกิด
สูญหายไป พลัดพรากจากไป ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา ทัง้ ๆทีเ่ วลามาเกิดในโลกนี้ ก็มากับ
ใจดวงเดียว ทีเ่ รียกว่าปฏิสนธิวญิ ญาณ โดยอาศัยธาตุของพ่อของแม่ทผ่ี สมกัน แล้วก็
เจริญเติบโตขึ้นมาในท้องของแม่ เมือ่ โตแล้วก็คลอดออกมา ออกจากท้องแม่มาก็มี
ร่างกายกับใจ เมือ่ ร่างกายเจริญเติบโตขึ้นมาเต็มที่ ก็ไปหาสิง่ ต่างๆมาครอบครอง จากตัว
คนเดียวก็กลายเป็ นสองคนคือมีสามี มีภรรยา แล้วก็มลี ูกๆตามออกมาอีก สิง่ เหล่านี้มา
จากอะไร ถ้าไม่ได้มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ มาจากอาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป แล้วก็
เจริญเติบโตขึ้นมาเป็ นหญิง เป็ นชาย เป็ นเด็ก เป็ นผูใ้ หญ่ แล้วก็จะค่อยๆแก่เฒ่าลงไป
และสลายไปในทีส่ ุด เมือ่ สลายไปแล้วใจผูค้ รอบครองร่างกายนี้ก็ตอ้ งเดินทางต่อไป ตาม
ความอยาก ตามความหลง ให้ไปหาร่างใหม่ ไปสู่ภพใหม่ ชาติใหม่ แล้วก็เริ่มต้นใหม่ มี
สามี มีภรรยา มีลูก มีสมบัตพิ สั ถาน ข้าวของต่างๆ มีอปุ าทานความยึดติด อยากให้สง่ิ
เหล่านัน้ อยู่กบั ตนไปนานๆ ให้มมี ากๆ ให้มอี ยู่ไปนานๆ ถ้าไม่สมอยากก็เกิดความทุกข์
ขึ้นมา เวลาต้องจากคนรักไปหรือคนรักต้องจากไป ก็เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ
ขึ้นมา แม้เพียงแต่คดิ เฉยๆก็ทกุ ข์ข้นึ มาแล้ว เพราะรู้วา่ ทุกๆคนทีเ่ กิดมานี้ ต้องแก่ ต้อง
ตายกัน คนทีเ่ รารักก็ตอ้ งเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องตายจากไปเหมือนกัน เพียงแต่คดิ ถึงเท่านัน้
ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
ความทุกข์ใจเกิดจากการขาดธรรมะแสงสว่าง ไม่เข้าใจถึงหลักธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ทรง
แสดงว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา สภาวธรรมทัง้ หลายปราศจากตัวตน ไม่มตี วั ตนในสัตว์
ในบุคคล เป็ นสมมุตเิ ท่านัน้ เอง ความจริงแล้ว สัตว์กบั บุคคลประกอบขึ้นจากธาตุ ๖ คือ
ดิน นํา้ ลม ไฟ อากาศ และธาตุรู้คอื ใจนัน่ เอง เมือ่ รวมกันเข้าแล้วก็กลายเป็ นมนุ ษย์
กลายเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคลขึ้นมา มีการเจริญเติบโต มีการเสือ่ ม มีการแตกสลายไป แล้ว
ก็รวมกันขึ้นมาใหม่ เป็ นอย่างนี้มาตัง้ แต่ดกึ ดําบรรพ์ เกิดเป็ นปัญหาขึ้นมาเพราะใจทีม่ ดื
บอดด้วยโมหะ อวิชชา ไปยึดไปติดไปกับธาตุทงั้ ๕ คือดิน นํา้ ลม ไฟ และอากาศธาตุ
ว่าเป็ นของๆตน หลงว่าผูร้ ู้คอื ตัวตน ความจริงแล้วผูร้ ู้น้ ีกห็ าใช่ตวั ตนไม่ เป็ นสักแต่วา่
ธาตุ เป็ นธาตุรู้ แต่เมือ่ ไม่มใี ครบอก ไม่มใี ครสอน ก็เลยหลงว่าเป็ นตัวเป็ นตนขึ้นมา เมือ่
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มีตวั มีตนแล้วก็ตอ้ งออกไปแสวงหาสิง่ ต่างๆมาครอบครอง เพราะหลงคิดว่าความสุขเกิด
จากการมีสง่ิ ต่างๆ อยู่คนเดียวรู้สกึ ว่าไม่มคี วามสุข ถ้ามีสามี มีภรรยาแล้วจะมีความสุข
และหลังจากทีม่ สี ามี มีภรรยาแล้ว ก็คดิ ว่า ถ้ามีลูกก็จะมีความสุขมากยิง่ ขึ้นไปอีก ซึง่
เป็ นความหลงทัง้ นัน้
เพราะว่าเมือ่ หลงกับสิง่ เหล่านี้แล้ว ความทุกข์ความกังวลก็จะเกิดขึ้นตามมา ถ้ารักสามี
รักภรรยา ก็อยากจะให้สามี ภรรยาอยู่กบั เราไปนานๆ ต้องซือ่ สัตย์กบั เรา ไม่แบ่งใจ
ให้กบั ผูอ้ น่ื ถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็ นไปดังทีเ่ ราต้องการ อะไรจะเกิดขึ้นมา ความทุกข์ก็จะเกิด
ขึ้นมา ความเศร้าโศกเสียใจก็จะเกิดขึ้นมา ความโกรธแค้นก็จะเกิดขึ้นมา การทําบาปจะ
ก็เกิดตามขึ้นมา เมือ่ คนทีเ่ รารักไม่เป็ นไปตามความปรารถนาแล้ว ถ้าไม่สามารถควบคุม
อารมณ์โกรธได้ ก็จะต้องไปทําบาปทํากรรม ทําร้ายคนทีเ่ รารัก เพราะใจไม่มธี รรมะ ไม่มี
สติคอยยับยัง้ คอยดึงไว้ ปล่อยให้ความหลงพาไป เมือ่ เกิดความทุกข์ เกิดความเสียใจ
ขึ้นมา ก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ควบคุมใจไว้ได้ จึงไปสร้างบาปสร้างกรรม แล้วก็มี
วิบาก คือผลของกรรมตามมา ทําให้ไปเกิดในอบาย ๔ คือ นรก เดรัจฉาน เปรต
อสุรกาย ทีเ่ กิดของผูท้ ก่ี ระทําบาปทัง้ หลาย
เรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นมานี้ก็เกิดขึ้นมาเพราะความหลง ความมืดบอดในใจของเรา ไม่เข้าใจ
ธรรมชาติทม่ี อี ยู่ในตัวเราคือกายกับใจ เราไปหลงว่าใจนี้เป็ นเรา และร่างกายนี้เป็ นตัวเรา
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้วเราก็มคี วามยึดมันถื
่ อมัน่ มีความปกป้ องรักษา มีความพยายามที่
จะต้องดูแลให้กายของเรามีแต่ความสุข และความหลงของใจก็บอกเราว่า ความสุขจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ เรามีสง่ิ ของต่างๆ มีทงั้ วัตถุ มีทงั้ บุคคลมาเป็ นสมบัตขิ องเรา มีลาภ มี
ยศ มีสรรเสริญ มีกามสุข เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เราก็ตอ้ งดิ้นรนออกไปขวนขวายหาสิง่ ต่างๆมา
เมือ่ หามาได้แล้วกลับไม่มคี วามสุขดังทีไ่ ด้คิดไว้ เพราะธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้ ไม่ใช่เป็ น
ความสุขทีแ่ ท้จริง เมือ่ ได้มาแล้วแทนทีจ่ ะมีความสุข กลับไม่มคี วามสุข ทีไ่ ม่มคี วามสุข
เพราะอะไร เพราะไม่อม่ิ ไม่พอ ยังต้องการเพิม่ ขึ้นอีก บางคนมีภรรยาหรือสามีอยู่คน
หนึ่งแล้วยังไม่พอ ยังต้องออกไปหาเพิม่ ขึ้นมาอีก บางคนมีถงึ ๒ มีถงึ ๓ มีถงึ ๔ นี่ก็
เป็ นเพราะความหลงพาให้เป็ นไป เพราะไม่รู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงอยูใ่ นใจของเรานี่เอง อยู่
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ในใจทีส่ งบ ถ้าตราบใดใจไม่สงบ ใจก็จะดิ้นรนแสวงหาความสุขจากภายนอก จะแสวงหา
มาได้มากน้อยแค่ไหน ก็จะไม่พบความสุข เพราะความสุขไม่ได้อยู่ภายนอก แต่อยู่
ภายใน อยู่ในใจที่สงบ
ถ้ายังไม่รู้เรื่องเหล่านี้ เราก็จะวิง่ ออกไปหาสิง่ ต่างๆภายนอก ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ตายไปจากชาติ
นี้ ก็ไปแสวงหาชาติหน้าต่อไป แล้วก็จะเป็ นไปอย่างนี้เรื่อยๆ จนกว่าจะได้มาพบ
พระพุทธเจ้า ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วพิจารณาตามจนเข้าใจ
ว่าความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ในใจ อยู่ทค่ี วามสงบ และใจจะสงบได้ก็ต่อเมือ่ เข้าใจ
หลักธรรมทีว่ า่ ไม่มีอะไรมีตวั มีตน ถ้าละตัวตนได้ เราก็ไม่ตอ้ งไปแสวงหาอะไรภายนอก
เมือ่ ไม่มตี วั ตนแล้ว ก็ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องเป็ นคนรวย ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นคนทีม่ ี
ตําแหน่งสูงๆ ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีคนมาสรรเสริญเยินยอ ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีกามสุข
เพราะว่าสิง่ เหล่านี้เป็ นของหลอก เป็ นของปลอม ไม่ใช่เป็ นของจริง ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นไป
ตามปกติของเขา ถ้าปล่อยให้เขาเป็ นไปตามปกติ ปล่อยให้ดนิ นํา้ ลม ไฟ เป็ นไปตาม
สภาพของเขา ไม่ไปยึด ไม่ไปติด ไม่ไปครอบครองแล้ว เราก็จะไม่มคี วามทุกข์กบั สิง่
เหล่านี้ แต่ถา้ ยังมีความหลงอยู่ ยังหลงว่ามีตวั มีตนอยู่ เราก็อยากจะเป็ นตัวตนทีม่ ี
ศักดิ์ศรี จึงต้องมีเครื่องเสริมศักดิ์ศรี คือมีเงินมีทอง มีตาํ แหน่งมียศนัน่ เอง มีคนคอย
ยกย่องสรรเสริญ มีบริษทั มีบริวาร มีเครื่องอํานวยความสุขรอบตัว เมือ่ มีแล้วก็อยากจะ
ให้มไี ปนานๆ เมือ่ สูญหายไป หมดไป ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา
ถึงแม้พวกเราจะมีอะไรมากมายอยู่แล้วก็ตาม แต่ก็ยงั ไม่สามารถบอกกับตัวเราเองได้ว่า
ไม่มคี วามทุกข์ใจเลย เพราะเรายังมีความทุกข์ใจอยู่ เพราะยังมีตวั ตนอยู่ ยังไม่ปล่อย
วาง ไม่ปล่อยให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างเป็ นไปตามสภาพของเขา อะไรจะมาก็ให้เขามา อะไรจะไป
ก็ให้เขาไป ไม่ตอ้ งกลัว เพราะใจสามารถรับรู้กบั การไปการมาของทุกๆสิง่ ได้ สามารถ
รับรู้เรื่องการเกิด การแก่ การเจ็บ การตายของร่างกายนี้ได้ เพราะใจกับกายไม่ใช่เป็ นสิง่
เดียวกัน แต่ใจทีม่ คี วามหลง กลับไปหลงคิดว่ากายคือใจ กายคือตัวเรา เป็ นตัวเป็ นตน
และเมือ่ กายเกิดเป็ นอะไรขึ้นมา ใจก็ตกอกตกใจตามไปด้วย ใจก็กลัวตามไปด้วย ทัง้ ๆที่
ใจเป็ นธรรมชาติทไ่ี ม่ตาย ไม่มอี ะไรทําลายใจนี้ได้ แม้กระทังระเบิ
่ ดนิวเคลียร์ก็ไม่
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สามารถทําลายใจนี้ได้ แต่เพราะความโง่เขลาเบาปัญญา ความหลง จึงทําให้ใจยังต้อง
ทุกข์อยู่ดว้ ยความกลัว
ความทีไ่ ม่เข้าใจธรรมชาติของใจว่าไม่มอี ะไรจะทําลายใจได้ และความไม่รู้วา่ ความสุขมี
พร้อมอยู่ในใจแล้ว ไม่ตอ้ งไปหาอะไรมาเพิม่ ใจมีครบถ้วนทุกอย่างแล้ว ไม่มอี ะไรจะดี
เท่ากับความสุขใจ ทําให้เราต้องออกไปหาความสุขจากของภายนอก แต่แทนทีจ่ ะมี
ความสุข เรากลับมีความทุกข์เพิม่ ขึ้นไปอีก ลองคิดดูซเิ วลาอยู่คนเดียว เรามีความทุกข์
มากน้อยแค่ไหน เมือ่ อยู่กบั อีกคนหนึ่ง แล้วมีลูกอีก ๒ หรือ ๓ คน ความทุกข์เพิม่ ขึ้น
อีกกี่เท่า นี่ก็เห็นได้ชดั อยู่ แต่เราไม่คดิ กัน เมือ่ ไม่คดิ กัน ก็เลยหลงติดอยู่กบั สิง่ เหล่านี้
ทัง้ ๆทีร่ ู้วา่ ต่อให้รักขนาดไหนก็ตาม หลงติดอยู่มากขนาดไหนก็ตาม ก็ไม่สามารถรัง้ ให้สง่ิ
เหล่านี้อยู่กบั เราไปได้ตลอด สักวันหนึ่งเขาไม่จากเราไป เราก็ตอ้ งจากเขาไป เพราะเป็ น
ธรรมชาติของโลกนี้ ไม่มอี ะไรจะอยู่คู่กนั ไป อยู่ร่วมกันไปได้ตลอด สักวันหนึ่งก็จะต้อง
พลัดพรากจากกัน
ถ้าไม่มปี ญั ญา ไม่มธี รรมะ ไม่เข้าใจหลักธรรมนี้แล้ว เราก็จะมีแต่ความทุกข์กบั สิง่ เหล่านี้
ไปตลอด แต่ถา้ มีปญั ญา มีธรรมะ เข้าใจในหลักธรรมทีว่ า่ ทุกสิง่ ทุกอย่างจะต้องมีการ
จากกันไปเป็ นธรรมดา เราไม่สามารถไปยึด ไปครอบครองไว้ ว่าเป็ นของๆเรา ทุกสิง่ ทุก
อย่างจะต้องจากเราไปในทีส่ ุด ถ้าเข้าใจแล้วเราก็จะปล่อยวาง ไม่ไปยึด ไม่ไปติด ไม่ไป
อยากกับสิง่ ต่างๆเหล่านัน้ มีอยู่ก็อยู่ไป เมือ่ ถึงเวลาจะจากไปก็จากไป ถ้าทําใจได้แล้ว เรา
จะมีความสุขใจขึ้นมาทันที ถึงแม้สิง่ ต่างๆเหล่านัน้ ยังอยู่กบั เราอยู่ เราจะไม่กงั วลกับเขา
นี่แหละคือความวิเศษของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
สอนให้เข้าใจถึงสภาพ
ความเป็ นจริงของทุกสิง่ ทุกอย่างทีใ่ จเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เมือ่ เข้าใจแล้วเราก็จะไม่ไปยึด
ไม่ไปติด ไม่ไปอยากกับสิง่ เหล่านัน้ ถึงแม้จะไม่มอี ะไรเลย เชื่อไหมว่าเราก็อยู่ได้ เราก็มี
ความสุขได้ ถึงแม้จะไม่มขี ้าวกินสักมื้อหรือสองมื้อ เราก็จะไม่ตาย ถ้าควบคุมใจได้แล้ว
ไม่มปี ญั หาอะไร ความหิวของร่างกายไม่ใช่เป็ นความทุกข์ทร่ี ุนแรงเท่ากับความหิวของใจ
ความหิวของใจรุนแรงมาก ถึงแม้เพิง่ รับประทานอาหารเสร็จไปหยกๆ ถ้าเกิดใจอยากจะ
กินขึ้นอีก แล้วไม่ได้กนิ ดังใจ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีก ทัง้ ๆทีร่ ่างกายยังมีอาหาร
110

เต็มท้องอยู่ก็ตาม เพราะความทุกข์เกิดจากความหลง เมือ่ เกิดความหลงแล้ว ก็เกิด
ความอยากตามขึ้นมา
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้แก้ปญั หาทีแ่ ท้จริง ปัญหาทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่ทภ่ี ายนอก ปัญหา
ภายนอกเราไปแก้ไม่ได้ ทุกสิง่ ทุกอย่างต้องเป็ นไปตามธรรมชาติ เหมือนกับดินฟ้ าอากาศ
เราไปควบคุมดินฟ้ าอากาศไม่ได้ เราไปบังคับให้ฝนตกวันนี้ หรือไม่ให้ฝนตกวันนี้ เราไป
บังคับไม่ได้ เราไปบังคับให้คนนัน้ คนนี้เขาทําอย่างนัน้ ทําอย่างนี้ไม่ได้ เราไปบังคับให้
เศรษฐกิจมันดีไปตลอดเวลาไม่ได้ ทุกสิง่ ทุกอย่างมีเหตุมปี จั จัยของเขา เขาต้องเป็ นไป
ตามเหตุตามปัจจัย หมุนไปเวียนมา เหมือนกับวันกับคืนก็หมุนไปเวียนมา ตอนนี้เป็ น
ตอนเช้า เดีย๋ วก็ตอ้ งเย็น เดีย๋ วก็เป็ นตอนกลางคืน แล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งเวียนกลับมาเป็ นตอน
เช้า เป็ นตอนกลางวันอีก นี่คอื ลักษณะของโลกนี้ หมุนไปเวียนมา มีการเจริญมีการเสื่อม
มีการขึ้นๆ ลงๆอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา ถ้าเรามัวแต่ไปคอยปรับ ไปคอยแก้ไขให้ทกุ สิง่ ทุก
อย่างเป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการ เราก็จะเป็ นบ้า เราจะต้องทุกข์ แล้วในทีส่ ุดดีไม่ดเี ราก็
จะต้องถึงกับฆ่าตัวตาย เพราะอะไรคนถึงต้องฆ่าตัวตายกัน ก็เพราะไม่สมหวัง ไม่
สามารถทําให้สง่ิ ต่างๆเป็ นไปดังทีต่ นต้องการได้ เมือ่ ไม่เป็ นไปตามความต้องการแล้ว ก็
ทนอยู่ไม่ได้ เมือ่ ทนอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องฆ่าตัวตาย
นี่แหละคือปัญหาของพวกเรา เราไปแก้ปญั หาทีภ่ ายนอกใจ ทัง้ ๆทีต่ น้ เหตุของปัญหาอยู่
ภายในใจ ก็คอื ความไม่รู้ ความหลง ไม่รู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทไ่ี หน ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั ได้
ศึกษาพระธรรมคําสอนแล้ว จะรู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ในใจ อยู่ทใ่ี จสงบ ใจจะสงบได้ก็
ต่อเมือ่ ตัณหาความอยาก ได้ถูกทําลายจนหมดสิ้นไป ต้องทําลาย กามตัณหา ความ
อยากในกาม ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่
เป็ น นี่ต่างหากคือปัญหา ถ้าเราหันเข้ามาดูทใ่ี จของเรา แล้วมาชําระใจของเรา ต่อสู ้กับ
ความอยากทัง้ ๓ นี้ เวลาอยากก็อย่าไปอยากตามฝื นไว้ ต่อสูไ้ ว้ จนสามารถทําลายความ
อยากเหล่านี้ให้หมดไปได้ ใจจะมีแต่ความสงบ มีแต่ความอิม่ มีแต่ความพอ เมือ่ มีความ
อิม่ มีความสุข มีความพอแล้ว สิง่ ต่างๆทีเ่ กิดขึ้นภายนอกใจ จะไม่เป็ นปัญหากับใจอีก
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ต่อไป เพราะใจรู้วา่ เป็ น สัพเพ ธัมมา อนัตตา เขาเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถไปควบคุม ไป
บังคับ ให้เป็ นไปดังทีเ่ ราต้องการได้
ร่างกายจะแก่ก็ตอ้ งแก่ เมือ่ ถึงเวลาจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ก็ตอ้ งเจ็บไข้ได้ป่วย ถึงเวลา
จะต้องตายก็ตอ้ งตาย เช่นเดียวกับร่างกายของคนอืน่ ของคนทีเ่ รารัก หรือของคนทีเ่ รา
ไม่รกั ก็ตาม ของคนทีเ่ ราเกลียดก็ตาม ก็เป็ นแบบเดียวกัน เดีย๋ วถึงเวลาเขาก็แก่ เขาก็
เจ็บ เขาก็ตายไป เราจะไปโกรธไปเกลียดเขาทําไม เดีย๋ วเขาก็ตายไปเอง เราไม่ตอ้ งไปฆ่า
เขาหลอก เดีย๋ วถึงเวลาเขาก็ตายของเขาไปเอง ทุกสิง่ ทุกอย่างมันเป็ นอย่างนัน้ อยู่แล้ว
เราทําไมต้องไปเดือดร้อนใจด้วย ทีเ่ ราเดือดร้อนใจก็เพราะว่าใจเรามันโง่เขลาเบาปัญญา
นัน่ เอง เราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติ เราไม่เข้าใจถึงคําว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา ถ้าเราเข้าใจ
แล้วเราก็จะปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง เมือ่ เราปล่อยวางแล้วใจเราก็จะสงบ เมือ่ สงบแล้วใจ
เราก็อม่ิ ใจเราก็พอนัน่ เอง เมือ่ พอแล้วก็ไม่จาํ เป็ นจะต้องไปหาอะไรอีก ไม่จาํ เป็ นต้องไป
หาลาภ หายศ หาสรรเสริญ หากามสุขทีไ่ หน อีกต่อไป
ดูพระพุทธเจ้า ดูพระอรหันตสาวกทุกๆรู ปซิ หลังจากทีท่ ่านได้บรรลุธรรมเป็ นพระ
อรหันต์แล้ว จิตของท่านได้ทาํ ลายความอยากทัง้ ๓ ให้หมดสิ้นไปจากใจแล้ว ท่านไปหา
อะไรบ้าง ท่านก็ไม่มอี ะไร ท่านก็อยู่ไปวันๆหนึ่ง ดูแลรักษาร่างกายไปตามอัตภาพของ
ท่าน เมือ่ ยังไม่ตายก็อยู่ต่อไป เมือ่ ตายก็จบ แต่ในขณะทีย่ งั ไม่ตาย ท่านก็ใช้ร่างกายนี้
มาทําประโยชน์ให้กบั โลก มาสังสอน
่
เอาธรรมะความรู้อนั นี้แหละทีท่ ่านรู้ มาสังสอนพวก
่
เรา บอกพวกเราว่า พวกเราเอ๋ยอย่าไปหลงกับความสุขภายนอกนะ สิง่ ต่างๆภายนอก
ไม่ใช่ความสุข เงินทองไม่ใช่ความสุข ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใช่ความสุข การสรรเสริญ
เยินยอไม่ใช่ความสุข รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ไม่ใช่ความสุข อย่าไปแสวงหาสิง่
เหล่านี้ พยายามตัดเสีย ตัดความอยากในสิ่งเหล่านี้ ต่อสูก้ บั ความอยาก อย่าไปอยากกับ
สิง่ เหล่านี้ สูด้ ว้ ยอะไร สูด้ ว้ ยธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ สูด้ ว้ ยการทําบุญให้ทาน สู ้
ด้วยการรักษาศีล สูด้ ว้ ยการนัง่ สมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ สูด้ ว้ ยการเจริญวิปสั สนา เจริญ
ปัญญา นี่แหละคือเครื่องมือ ทีจ่ ะทําให้เราชนะความอยากทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในใจได้ และ
เมือ่ ได้ชาํ ระสิง่ เหล่านี้ออกไปจากใจหมดแล้ว
เราก็จะหมดปัญหากับทุกสิง่ ทุกอย่าง
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เพราะใจเราอิม่ ใจเราพอนัน่ เอง ใจเราจะไม่เดือดร้อนกับอะไรรอบข้างตัวเรา อะไรจะ
เกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อน จะมีสงครามเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อน เศรษฐกิจจะตกตํา่ ก็ไม่
เดือดร้อน เพราะได้ปล่อยวางหมดแล้วด้วย สัพเพ ธัมมา อนัตตา การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๙๐

กาย กับ ใจ

๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔
วันนี้เราจะมาทําความรู้จกั กับตัวของเราเองบ้าง คือจะศึกษาเรื่องของตัวเรา เราได้เรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆทีไ่ ม่ใช่เรื่องของเรามามากแล้ว เราสามารถไปรอบโลกได้ สามารถไป
โลกพระจันทร์ได้ สามารถสร้างทําอะไรได้หลายอย่าง มากมายก่ายกองด้วยกัน แต่สง่ิ
หนึ่งทีเ่ รายังไม่สามารถสร้างให้กบั ตัวเราได้ก็คอื ความสงบสุข เพราะว่าเราไม่เคยได้ศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องของตัวเรา เราไม่ทราบว่าอะไรทําให้เรามีความสุข อะไรทําให้เรามีความทุกข์
เพราะขาดปัญญา มีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญา โมหะอวิชชาครอบงําจิตใจ แต่เราก็ไม่
เคยสนใจทีจ่ ะหันเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตัวของเราเองเลย หรือแม้แต่พ่อแม่ของเรา
ครูบาอาจารย์ของเราทีโ่ รงเรียน เขาก็ไม่เคยสังสอนให้
่
เราเข้ามาดูตวั ของเราเลย มาศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องตัวของเราเลย
แต่กลับสอนให้เราไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอย่างอืน่ หมด เพราะเขาต้องการให้เรามีความรู้
เพือ่ ทีจ่ ะได้เอาความรู้น้ ี ไปทํามาหากิน หารายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเรา แต่ความรู้
ทีเ่ ราได้เรียนรู้จากทางโลกทางโรงเรียนนัน้ เป็ นความรู้ทไ่ี ม่สามารถยังความสุขทีแ่ ท้จริง
ให้กบั เราได้ ต่อให้เรียนจบปริญญาเอก ได้ทาํ งานทําการ มีเงินทอง มีรายได้มากมาย
ขนาดไหนก็ตาม ก็ยงั จะไม่สามารถนํามาซึง่ ความสุข ความสงบให้กบั จิตใจได้ เพราะว่า
ความสงบนัน้ เกิดขึ้นจากตัวเราเอง เกิดขึ้นภายในตัวเราเอง และความทุกข์ความวุน่ วาย
มันก็เกิดขึ้นจากตัวเราเองเช่นกัน ถ้าไม่ศึกษาตัวเรา เราก็จะไม่รู้วา่ อะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะสร้าง
ความทุกข์ ความวุน่ วาย ความไม่สบายใจให้กบั เรา อะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะสร้างความสงบ
ความสุข ความสบายใจให้กบั เรา ถ้าเราไม่หนั เข้ามาศึกษาตัวของเราเอง จึงเป็ นความโชค
ดีของพวกเราทีไ่ ด้มาพบพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นพระศาสนาทีส่ อนเกี่ยวกับเรื่องตัวของ
เราเองโดยตรง สอนให้เรารู้จกั ตัวเราเองว่า ตัวเรานัน้ เป็ นอย่างไร มีเหตุอนั ใดทีส่ ร้าง
ความสุขและสร้างความทุกข์ให้กบั เรา ถ้าเราน้อมเอาพระศาสนา คือพระธรรมคําสอน
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ของพระพุทธเจ้าเข้ามาศึกษา แล้วนําไปปฏิบตั แิ ล้ว เชื่อได้เลยว่าชีวติ ของเราจะมีแต่
ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง
วันนี้จงึ ขอถือโอกาสพาท่านมาศึกษา มาทําความรู้จกั กับตัวของเรา ตัวของท่านว่าเป็ น
อย่างไร ตัวเราประกอบขึ้นด้วย ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ กาย กับ ใจ กายเป็ นรู ปธรรม เป็ นสิง่
ทีเ่ ราสามารถมองเห็นได้ สัมผัสได้ แตะต้องได้ มีส่วนสัด คือมีความกว้าง ความยาว
ความลึก ส่วนใจนี้เป็ นนามธรรม เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถเห็นได้ สัมผัสได้ ไม่สามารถวัดได้
ว่ามีความกว้าง ความยาว ความลึกมากน้อยแค่ไหน เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องอาศัยธรรมะเป็ น
กระจกส่องดู ถ้าไม่มธี รรมะแล้ว เราจะไม่สามารถมองเห็นใจและเข้าใจถึงธรรมชาติของ
ใจเราได้ นี่คอื เรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวเรา คือองค์ประกอบสําคัญใหญ่ๆมีอยู่ ๒ ส่วน กาย
กับใจ กายเป็ นรูปธรรม เป็ นวัตถุธรรม เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นมาจากการรวมตัวของธาตุ ๔ ดิน
นํ้ า ลม ไฟ ธาตุ ๔ นี้มาในรูปของอาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไป เมือ่ รับประทานเข้าไป
แล้ว ก็แปลงสภาพเป็ นอาการ ๓๒ มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก อวัยวะ
ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในร่างกาย เรียกว่าธาตุขนั ธ์ คําว่าธาตุก็คอื ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ขันธ์
แปลว่ากอง จึงเรียกว่ากองธาตุ เหมือนกับเอาอิฐ เอาทราย เอาปูน เอานํา้ มากองรวมไว้
เป็ นกองหนึ่ง แล้วผสมกันเข้าไปจนกลายเป็ นอาคาร อย่างอาคารหลังนี้ก็เกิดจากการ
รวมตัวของอิฐ หิน ปูน ทราย เหล็กและวัตถุต่างๆ จึงเป็ นรูปร่างอาคารนี้ข้นึ มาได้
ฉันใดร่างกายของเรา หรือธาตุขนั ธ์น้ ีก็เช่นกัน ธาตุขนั ธ์น้ ีก็มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ
ในรู ปอาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไป ในรู ปนํา้ ทีเ่ ราดืม่ เข้าไป ในรูปของอากาศทีเ่ ราหายใจ
เข้าหายใจออกอยู่น่ี นี่คอื ลักษณะของธาตุขนั ธ์ โดยธรรมชาติของธาตุขนั ธ์เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อยู่
นิ่งกับที่ มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการก่อตัวขึ้น มีการตัง้ อยู่ แล้วก็มกี ารเสือ่ ม
มีการสลายไปในทีส่ ุด ทุกๆคนทีเ่ กิดมาจึงต้องผ่านการแก่ การเจ็บ และการตาย นี่เป็ น
ธรรมชาติของธาตุขนั ธ์ หรือของร่างกายอันนี้ ไม่วา่ ใครก็ตามทีเ่ กิดมาในโลกนี้ ที่มี
ร่างกายอันนี้ จะต้องเป็ นอย่างนี้ทกุ ๆคน เพราะนี่คอื ธรรมชาติของธาตุขนั ธ์ ธรรมชาติน้ ี
ไม่มตี วั ตน ร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั ตน ไม่มตี วั ตนอยู่ในร่างกายนี้ มีแต่ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ
เท่านัน้ ทีอ่ ยู่ในร่างกายนี้ เป็ นสภาพทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการเปลีย่ นแปลงอยู่
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ตลอดเวลา และในทีส่ ุดก็จะมีการแตกสลายแยกกลับสู่ธาตุเดิม ธาตุทอ่ี ยู่ในร่างกายนี้ก็
จะไหลออกไป ไหลกลับคืนสู่สภาพเดิม กลับคืนสู่นาํ้ กลับคืนสู่ลม กลับคืนสู่ดนิ
กลับคืนสู่ไฟ จึงเป็ นอนัตตา ไม่มตี วั ตน ปราศจากตัวตน จะเอาดิน เอานํา้ เอาลม เอาไฟ
มาเป็ นตัวเป็ นตนได้อย่างไร มันเป็ นไปไม่ได้
เหมือนกับจะเอาของในกระแป๋ งสังฆทานนี้มาเป็ นตัวเป็ นตนได้อย่างไร มันก็ทาํ มาจากดิน
นํา้ ลม ไฟ เช่นกัน ต่างตรงทีว่ า่ สิง่ ของทีอ่ ยู่ในกระแป๋ งสังฆทานนี้ไม่มใี จสิงสถิตอยู่
ครอบครองอยู่ เลยไม่สามารถเคลือ่ นไหวได้ดว้ ยตัวของมันเอง แต่ร่างกายของเรานี้มใี จ
เข้ามาครอบครองอยู่ จึงเคลือ่ นไหวได้ แต่ใจนี้ก็ไม่ใช่ตวั ตนเช่นกัน ใจนี้ก็เป็ นธาตุอย่าง
หนึ่ง เรียกว่าธาตุรู ้ ร่างกายมีธาตุ ๔ คือ ดิน นํา้ ลม ไฟ มีใจทีเ่ ป็ นธาตุรู้ เป็ นผูม้ า
ครอบครองร่างกาย แล้วก็สงให้
ั ่ ร่างกายไปกระทําการต่างๆ ถ้าร่างกายไม่มใี จแล้ว
ร่างกายก็กลายเป็ นซากศพไป สมมุตวิ า่ พวกเราทุกคนทีน่ งั ่ อยู่ในศาลานี้ ไม่มใี จเหลืออยู่
แล้ว เหลือแต่ร่างกาย ร่างกายก็จะเป็ นเพียงแต่ซากศพ นัง่ อยู่ตรงไหนก็จะนัง่ อยู่ตรงนัน้
นอนอยู่ตรงไหนก็จะต้องนอนอยู่ตรงนัน้ ถ้าไม่มใี ครมายก มาขยับมาเคลือ่ นย้ายไป มัน
ก็จะค่อยๆสลายไป กลับคืนสู่ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ แต่ถา้ ยังมีใจอยู่ ใจก็ยงั พอประคับ
ประคองดูแลรักษาธาตุขนั ธ์ คือร่างกายนี้ให้เป็ นไปต่อไปได้ เท่าทีอ่ ตั ภาพหรือสภาพของ
ธาตุขนั ธ์จะอํานวยให้เป็ นไปได้ ชีวติ ของเราก็ยงั ดําเนินอยู่ได้ เพราะร่างกายยังมีใจคอย
ดูแลรักษาอยู่
แต่ตอ้ งทําความเข้าใจว่า ใจก็ไม่สามารถทีจ่ ะดูแลรักษาร่างกายนี้ไปได้ตลอด สักวันหนึ่ง
กายกับใจก็ตอ้ งแยกทางเดินกัน กายก็ตอ้ งกลับคืนสู่สภาพเดิม คือธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม
ไฟ ใจก็ตอ้ งไปต่อทีเ่ รียกว่าไปสู่สมั ปรายภพ คือไปสู่ภพหน้า ชาติหน้า ไปหาร่างกายอัน
ใหม่ หาธาตุขนั ธ์อนั ใหม่ จะได้ธาตุขนั ธ์ทด่ี ี ทีเ่ ลว ทีห่ ยาบ หรือละเอียด ก็ข้นึ อยู่กบั คุณ
งามความดี หรือความชัว่ บุญหรือกรรม ทีไ่ ด้สะสมกันมาทัง้ ในอดีตและในปัจจุบนั ถ้า
ได้สะสมบุญไว้มาก ก็จะไปสู่สคุ ติ สู่ภพชาติทด่ี ี ได้ร่างกายทีด่ ี ถ้าไม่ได้ร่างกายของ
มนุษย์ทส่ี วยงาม ก็จะได้ร่างกายทิพย์ เป็ นร่างกายของเทพ ของพรหม หรือได้ร่างของ
พระอริยบุคคลทีเ่ รียกว่าธรรมกาย นี่คอื การไปของใจทีม่ บี ญ
ุ กุศล เมือ่ ต้องแยกทางจาก
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ร่างกายแล้วก็ตอ้ งไปต่อ ถ้าใจได้สะสมแต่บาปแต่กรรมไว้มาก เมือ่ แยกกับร่างกายนี้แล้ว
ก็ตอ้ งไปสู่ทต่ี าํ ่ ทีเ่ รียกว่าอบายภูมิ เป็ นทีอ่ ยู่ของเดรัจฉาน ของเปรต ของอสุรกาย ของ
สัตว์นรกทัง้ หลาย คือใจนี้แหละทีจ่ ะเป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก เป็ นเดรัจฉาน
ตามสภาพทีเ่ กิดขึ้นจากการกระทําบาป ทําให้ใจเป็ นใจทีส่ กปรก มีกเิ ลส มีอาสวะ มี
กรรมทีท่ าํ ให้คุณภาพของใจนี้เสือ่ มไป
ทีน้ เี ราต้องมาทําความเข้าใจว่าใจนี้มอี งค์ประกอบอะไรบ้าง ใจนี้เป็ นธาตุรู้ โดยลําพังแล้ว
ถ้าใจไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไร ใจนิ่งอยู่เฉยๆ ใจก็จะมีแต่สกั แต่ว่ารูเ้ ท่านัน้ เอง เป็ น
คุณลักษณะของใจ แต่ใจก็มอี าการต่างๆอยู่ ๔ อาการด้วยกันทีเ่ รียกว่านามขันธ์ ๔ คือมี
เวทนา ความรู้สกึ สุขทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ สัญญา ความจําได้หมายรู้ สังขาร ความคิดปรุง
แต่ง วิญญาณ การรับรู้รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทีม่ าสัมผัสกับตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วก็ปรากฏขึ้นมาให้ใจได้รู้วา่ มีรูปปรากฏขึ้นมาแล้ว มีเสียงปรากฏ
ขึ้นมาแล้ว มีกลิน่ ปรากฏขึ้นมาแล้ว มีรสปรากฏขึ้นมาแล้ว มีสมั ผัสต่างๆร้อน หนาว แข็ง
อ่อน ปรากฏขึ้นมาแล้ว มีธรรมารมณ์ต่างๆปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดบั ไป มีการเกิดดับๆ
อย่างต่อเนื่อง เป็ นอนิ จจัง ไม่เทีย่ ง เป็ นอนัตตา ไม่มตี วั ตน บังคับไม่ได้เสมอไป ถ้าไป
ยึดไปติดก็จะเป็ นทุกข์ นามขันธ์ทงั้ ๔ จึงเป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา
ใจเป็ นผูท้ ม่ี ปี ฏิกริ ิยากับสิง่ เหล่านี้ ถ้าเป็ นใจทีฉ่ ลาดก็จะมีปฏิกริ ิยาทีเ่ รียกว่าปกติ คือไม่
เกิดความโลภ เกิดความหลง เกิดความโกรธกับสิง่ ต่างๆทีม่ าสัมผัส แต่ถา้ เป็ นใจทีม่ แี ต่
ความหลง มีแต่ความมืดบอด ความโง่เขลาเบาปัญญาก็จะเกิดอาการยินดี ยินร้าย เกิด
ความรัก ความชัง ความหลง ความกลัวขึ้นกับสิง่ เหล่านี้ ซึง่ เป็ นปกติของใจทีย่ งั ไม่ได้รบั
การอบรม ได้รบั การสังสอน
่
จะมีความหลงว่าใจเป็ นตัวตน ว่าร่างกายเป็ นตัวเรา ใจเป็ น
ตัวเรา เป็ นของๆเรา ถ้ามีอะไรมาสัมผัสกับร่างกายทีท่ าํ ให้เกิดความสุขขึ้นมา ใจก็จะเกิด
ความรัก เกิดความชอบขึ้นมา แต่ถา้ มีอะไรมาสัมผัสกับกายแล้วจะสร้างความเสือ่ มเสีย
สร้างความทุกข์ สร้างความเจ็บให้กบั ร่างกาย ก็จะเกิดความชัง เกิดความกลัว ทัง้ ๆทีส่ ง่ิ
เหล่านัน้ ไม่ได้มาแตะต้องหรือมาทําร้ายใจเลยสักนิดเดียว เพราะว่าใจเป็ นนามธรรม เป็ น
สิง่ ทีไ่ ม่มอี ะไรจะสามารถเข้าไปแตะต้อง เข้าไปทําลายได้
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สิง่ ทีจ่ ะสร้างปัญหาให้กบั ใจจึงไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ภายนอก แต่เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ภายในใจนัน่ เอง
คือความมืดบอด ความโง่เขลาเบาปัญญาทีเ่ ป็ นธรรมชาติของปุถชุ นคนธรรมดาสามัญ
อย่างเราอย่างท่าน ยังเป็ นคนทีโ่ ง่เขลาเบาปัญญาอยู่ ยังถูกความมืดบอด อวิชชา ความ
หลงครอบงําใจอยู่ จึงยังมีความรู้สกึ ว่าเรามีตวั ตนอยู่ ว่าร่างกายนี้เป็ นตัวตน ความคิด
ของเราว่าเราเป็ นคนคิด ความรู้สกึ ว่าเราเป็ นคนรู้สกึ ความจําว่าเราเป็ นคนจํา เวลารับรู้
รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็เราเป็ นผูร้ บั รู้ แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เรา เรา
เป็ นเพียงสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นมาจากอวิชชา ความมืดบอดเท่านัน้ เอง ถ้าได้เข้ามาศึกษาฟังธรรม
ของพระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าจะทรงสอนให้เราเข้าใจว่า ธาตุขนั ธ์ก็ดหี รือใจก็ดี เป็ น
ธรรมชาติ เป็ นสภาวธรรม เป็ นธาตุ ร่างกายก็เป็ นธาตุ ๔ ใจก็เป็ นธาตุรู้ สิง่ เหล่านี้ไม่ใช่
ตัวตน ไม่มตี วั ตนอยู่ในสิง่ เหล่านี้ สิง่ เหล่านี้เขาทําหน้าทีข่ องเขาไปตามเรื่องของเขา
เหมือนกับพัดลมทีก่ าํ ลังหมุนอยู่น้ ี ก็ไม่มตี วั ตนไปทําให้พดั ลมนี้หมุน เป็ นธรรมชาติท่ี
เป็ นกระแสไฟฟ้ าเข้าไปทําให้พดั ลมนี้หมุนได้ แต่ถา้ เป็ นคนทีโ่ ง่เขลาเบาปัญญาก็อาจจะ
คิดว่ามีใครสักคนหนึ่งทําให้หมุนอยู่ ดังเช่นทีม่ คี วามคิดของคนบางคนทีค่ ดิ ว่าโลกนี้มคี น
สร้างขึ้นมา มีพระเจ้าสร้างขึ้นมาอย่างนี้เป็ นต้น
นี่ก็เกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญาของคนนัน้ เอง คิดไปเองว่าต้องมีใครสร้างขึ้นมา แต่
ถ้าได้ศึกษาจริงๆแล้ว และปฏิบตั ธิ รรมแล้ว จะเห็นว่าไม่มอี ะไรทีเ่ ป็ นตัวตนเลยสักนิด
เดียว ค้นหาไปทีต่ รงไหนก็ไม่มตี วั ตน เข้าไปค้นหาในร่างกายก็หาตัวตนไม่เจอ ก็มแี ต่
อาการ ๓๒ ถามผมดูวา่ เป็ นตัวตนหรือเปล่า ผมก็บอกว่าไม่ใช่ ขนเป็ นตัวตนหรือเปล่า
ขนก็ไม่ใช่ เล็บก็ไม่ใช่ ฟันก็ไม่ใช่ หนังก็ไม่ใช่ กระดูกก็ไม่ใช่ ปอด หัวใจ ตับ ไต ไส้ พุง
ก็ไม่ใช่ตวั ตนทัง้ นัน้ แล้วตัวตนอยู่ตรงไหน ตัวตนอยู่ทผ่ี ูร้ ู้หรือผูค้ ดิ ถ้าพิจารณาเข้าไป
เวลาทําจิตให้สงบ เมือ่ จิตหยุดนิ่งแล้ว ไม่มคี วามคิดปรุงก็ไม่มตี วั ตนเหลืออยู่เลย มีแต่
สักแต่วา่ รู้อยู่เท่านัน้ เอง แล้วจะไปหาตัวตนทีต่ รงไหน เป็ นสิง่ ทีเ่ ราโมเมกันขึ้นมา กุกนั
ขึ้นมา แล้วก็หลงตาม เชื่อกันไปเท่านัน้ เอง เพราะความมีตวั ตนนี้แหละจึงสร้างปัญหาให้
เกิดขึ้น เพราะเมือ่ มีตวั ตนแล้วก็จะเกิดตัวตนทีร่ กั ตัวกลัวตายขึ้นมา รักความสุข กลัว
ความทุกข์ข้นึ มา ก็เลยทําให้เกิดมีความอยาก อยากจะมีแต่ความสุข ไม่อยากจะมีความ
ทุกข์ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ใจก็ตอ้ งดิ้นรน เวลาประสบกับสิง่ ทีท่ กุ ข์ยากลําบากก็ตอ้ งวิง่ หนี
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เวลาเห็นความสุขก็พยายามทีจ่ ะดึงเอาไว้ เวลาพบกับความสุขก็พยายามทีจ่ ะเหนี่ยวรัง้
ดึงไว้ เวลาความสุขนัน้ หมดไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เป็ นผลดีทเ่ี กิดจากความโง่เขลา
เบาปัญญาของใจนัน่ เอง ทีไ่ ม่มใี ครสังสอนให้
่
ทาํ ความเข้าใจว่า ธรรมชาติธาตุแท้ของใจ
นัน้ เป็ นอย่างไร แล้วความสุขทีจ่ ะเกิดขึ้นในใจนัน้ เกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าศึกษาพระธรรม
คําสอนแล้ว พระพุทธเจ้าก็จะสอนให้ทาํ ความเข้าใจว่า ไม่มอี ะไรเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริงใน
โลกนี้ ไม่มอี ะไรทีจ่ ะเป็ นความสุขได้นอกเหนือจากความสุขทีม่ อี ยู่ในใจของเรา คือความ
สงบของใจนัน่ แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง
จึงไม่มคี วามจําเป็ นทีเ่ ราจะต้องไปขวนขวาย ไปหาสิง่ ต่างๆภายนอกกายกับใจของเรา
เพราะว่าความสุขทีแ่ ท้จริงทีส่ มบูรณ์นนั้ มีอยู่ในตัวของเราแล้ว ต่อให้ไปหาอะไรมาได้
มากน้อยแค่ไหนก็ตามเถอะ เราก็ยงั จะไม่พบความสุข ต่อให้ได้เป็ นมหาเศรษฐีมเี งินทอง
เป็ นหมืน่ ล้าน เป็ นแสนล้าน มีตาํ แหน่งสูงๆ เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน เป็ นประธานาธิบดี เป็ น
นายกรัฐมนตรี หรือเป็ นอะไรก็ตามเถิด เราก็ยงั จะไม่มคี วามสุข เพราะว่าความสุขจะต้อง
เกิดจากความสงบ ความนิ่งของใจ แล้วใจจะนิ่งได้ก็ต่อเมือ่ ได้ระงับดับกิเลส ตัดความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ตัดความอยากทัง้ หลายให้หมดสิ้นไป ดูพระพุทธเจ้าเป็ น
ตัวอย่าง เป็ นโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน ยังต้องตัด ต้องสละ แล้วก็ออกบวชมาอยู่แบบ
ขอทาน เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ คือปัจจัย ๔ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ คือต้องมี
ข้าวกิน มีบา้ นอยู่ มีเสื้อผ้าใส่ มียารักษาโรค แต่ความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่กบั สิง่ อืน่ ใด
แม้กระทังร่่ างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะให้ความสุขกับใจได้ มีอย่างเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะให้
ความสุขกับใจนี้ได้ก็คอื ความสงบใจนัน่ เอง พระพุทธศาสนาจึงสอนให้พวกเราหันมาดูท่ี
ใจเรา รักษาใจเรา เพราะว่าใจของเรานัน้ มีปญั หา มีเชื้อโรคอยู่ในใจ เชื้อโรคนี้ก็คอื กิเลส
ตัณหานัน่ แหละ ถ้าไม่เอายาเข้าไปรักษาเหมือนกับเวลาทีม่ เี ชื้อโรคในร่างกายของเรา
โรคก็ไม่หาย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องไปหาหมอ ให้หมอสังยามาให้
่
เรารับประทาน เมือ่
รับประทานยาเข้าไปแล้วยานี้ก็จะเข้าไปทําลายเชื้อโรคทีม่ อี ยู่ในร่างกาย แล้วโรคนัน้ ก็จะ
หายไป
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ฉันใดโรคของใจก็เช่นกัน โรคของใจก็คอื ความทุกข์ ความฟุ้งซ่าน ความไม่สบายอก ไม่
สบายใจ ความกังวลใจทีเ่ กิดจากกิเลสตัณหาทัง้ หลาย จะหมดไปได้ จะสูญสิ้นไปได้ก็
ต่อเมือ่ เราเอาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเข้ามารักษาใจ ธรรมโอสถคือการทําบุญ ละ
บาป ชําระโลภ โกรธ หลง ให้ออกไปจากใจ ด้วยการนัง่ สมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็
เจริญปัญญา เจริญวิปสั สนาให้เห็นตามสภาพความเป็ นจริงของสภาวธรรมทัง้ หลายว่า
ไม่มตี วั ตน เป็ นของไม่เทีย่ ง ถ้าไปยึดไปติดก็จะเป็ นทุกข์ ถ้าปล่อยวางก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้า
เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่มตี วั ตน ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะให้ความสุขทีแ่ ท้จริงกับเราแล้ว เราก็จะ
ปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่ทกุ ข์กบั อะไร ตอนนี้เราทุกข์กบั อะไรอยู่ ถ้าเรา
ปล่อยวางเราก็จะไม่ทกุ ข์กบั สิง่ นัน้ ๆ ถ้าเรายังมีความทุกข์อยู่ก็ขอทําความเข้าใจว่า เป็ น
เพราะว่าเราไปยึดไปติดกับสิง่ นัน้ ๆ เรายังอยากให้สง่ิ นัน้ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้อยู่ แต่
ถ้าเราไม่สนใจแล้ว สิง่ นัน้ ๆจะเป็ นอย่างไรเราก็จะไม่เดือดร้อน ยกตัวอย่าง บ้านของคน
อืน่ เราไม่ไปยึดไปติดใช่ไหม บ้านของคนอื่นขโมยจะขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อน ไฟจะไหม้เราก็
ไม่เดือดร้อน นํา้ จะท่วมบ้านหลังนัน้ เราก็ไม่เดือดร้อน เพราะใจเราไม่ไปยึดไปติดกับบ้าน
หลังนัน้ ฉันใดบ้านของเราก็ควรจะเป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน เราก็ควรจะมองบ้านเรา
เหมือนกับว่าเป็ นบ้านของคนอืน่ เราก็ไม่ไปยึดไปติดกับบ้านหลังนัน้ อะไรจะเกิดขึ้นกับ
บ้านหลังนัน้ ก็เป็ นเรื่องของธรรมชาติ เป็ นเรื่องของสิง่ ทีม่ นั จะต้องเกิดขึ้น อะไรจะเกิดมัน
ก็ตอ้ งเกิด
นี่คอื เรื่องของการทําใจให้สงบ ถ้าเราไม่มปี ญั ญาแล้ว ใจเราก็จะวุน่ วายจะพยายามต่อสู ้
กับธรรมชาติอยู่เสมอ เวลาร้อนก็พยายามทําให้มนั เย็น เวลาหนาวก็จะทําให้มนั อุ่น
แทนทีเ่ ราจะทําใจให้มนั เป็ นปกติแล้วรับกับสภาพนัน้ ๆ ร้อนก็ทนเอาหน่อย หนาวก็ทน
เอาหน่อยจะเป็ นไรไป หนาวเรามีผา้ ใส่ เราก็ใส่ไป ร้อนเราก็ถอดเสื้อผ้าออก ใส่เสื้อผ้า
บางๆ เราไม่ตอ้ งไปดิ้นรนสร้างเครื่องปรับอากาศ สร้างพัดลมมาให้มนั วุน่ วายไปเปล่าๆ
คนสมัยก่อนเขาไม่มพี ดั ลม เขาไม่มเี ครื่องปรับอากาศ เขาอยู่กนั ได้อย่างไร สมัย
พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มสี ง่ิ เหล่านี้ ทําไมท่านถึงมีความสุขมากกว่าพวกเรา ท่านมีถงึ ปรมัง
สุขงั ความสุขทีเ่ ลิศทีส่ ุด บรมสุข ท่านมีโดยทีท่ ่านไม่ตอ้ งอาศัยสิง่ เหล่านี้ สมัยนี้พวกเรา
มีอะไรกันมากมายก่ายกอง แต่แทนทีเ่ ราจะมีความสุขกัน เรากลับกลายเป็ นผูท้ ต่ี อ้ งไป
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ห่วง ไปกังวลกับสมบัตขิ องเรา กลายเป็ นคนพิการไปทัง้ ๆทีเ่ ราไม่ใช่เป็ นคนพิการ
เมือ่ ก่อนนี้เราอยู่ได้โดยทีไ่ ม่มเี ครื่องปรับอากาศ ไม่มพี ดั ลม ไม่มตี ูเ้ ย็น ไม่มไี ฟฟ้ า ไม่มี
รถยนต์ แต่เดีย๋ วนี้เราอยู่กนั ไม่ได้แล้ว วันไหนถ้าเกิดไฟดับขึ้นมา ก็จะมีแต่คนบ่น มีคน
ร้องกันขึ้นมากันเต็มไปหมดเลย กลายเป็ นคนพิการไป ทัง้ ๆทีเ่ ราไม่ใช่คนพิการ ก็เพราะ
อะไร ก็เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาของเรานัน่ เอง ทีเ่ ราไม่เข้าใจถึงสภาพทีแ่ ท้จริงของ
ความสุขว่ามันอยูใ่ นใจ และเราสามารถสร้างมันขึ้นได้ ความทุกข์ใจเราก็สามารถดับมัน
ได้ แต่เราไม่ดบั มัน เราไม่แก้ทต่ี น้ เหตุคอื ในใจเรา แต่กลับไปแก้ทป่ี ลายเหตุคอื ภายนอก
เวลาเราร้อนเราก็ไปหาเครื่องปรับอากาศมา เวลาเราอยากจะไปไหน เราก็ไปหารถยนต์มา
ทัง้ ๆทีค่ วามจริงแล้วเราไม่ตอ้ งไปไหนเราก็อยู่ได้ เราอยู่บา้ นเฉยๆก็อยู่ได้ สมัยก่อน
พระพุทธเจ้าจะไปไหนท่านก็ใช้เท้าเดินเอา ท่านก็ไปได้ไม่เห็นจะต้องมาทุกข์กบั เรื่องรถรา
เลย นี่แหละคือเรื่องของเรา คือตัวเรานี้แหละขาดปัญญา ขาดความรู้ ขาดธรรมะ จึงถูก
ความหลงหลอกให้ออกไปหาความสุขทีอ่ ยู่ภายนอก แต่หามาได้เท่าไร แทนทีส่ ง่ิ เหล่านัน้
จะนํามาซึง่ ความสุข แต่กลับนํามาซึง่ ความทุกข์ความกังวลใจ ความห่วง ความเสียดาย
ความอาลัยอาวรณ์ เมือ่ จะต้องจากสิง่ เหล่านัน้ ไป จึงขอให้เราพยายามศึกษาพระธรรมคํา
สอนให้ดี ให้จาํ ไว้เถิดว่าไม่มอี ะไรจะประเสริฐเท่ากับใจทีส่ งบ และไม่มอี ะไรทีจ่ ะทําใจให้
สงบได้ นอกจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ จึงขอให้เราพยายามเข้าหา
พระธรรมคําสอน ด้วยการศึกษาจากพระไตรปิ ฎกก็ได้ จากหนังสือของครูบาอาจารย์ก็
ได้ หรือเข้าหาครูบาอาจารย์ทม่ี คี วามรู้ทางด้านธรรมะ ศึกษากับท่านแล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ
แล้วเราจะประสบกับความสุขทีแ่ ท้จริงทีม่ อี ยู่ในใจของเรานัน่ แหละ การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๙๑

พรอยู่ท่ตี วั เรา

๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
การเป็ นผูเ้ จริญนัน้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากการไปขอความเจริญจากผูอ้ น่ื แต่เกิดจากเราสร้าง
มันขึ้นมา เพราะความเจริญเป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําของเราเอง เกิดจากการกระทํา
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ถ้าคิดดี พูดดี ทําดีแล้ว ผลทีจ่ ะตามมาก็คอื ผลดีทจ่ี ะทํา
ให้เราเป็ นผูเ้ จริญนัน่ เอง ดังนัน้ เวลาเราไปหาพระแล้วไปขอพรพระ คิดหรือว่าจะได้พร
จากท่าน จะได้ในสิง่ ทีเ่ ราต้องการ เพราะสิง่ ทีเ่ ราต้องการนัน้ เป็ นผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการ
กระทําของเราเอง ขอไปเท่าไร พระให้พรไปเท่าไร ก็สกั แต่วา่ ให้ สักแต่วา่ ขอกันเท่า
นัน้ เอง เพราะว่าไม่เข้าในหลักของเหตุและผล เหตุคอื การกระทํา ดีหรือชัว่ ผลคือสิง่ ที่
ตามมา ดีงามหรือเลวร้าย ถึงจะตามมาได้ เวลาเราไปขอพรพระ สิง่ ทีพ่ ระท่านให้นัน้
ไม่ใช่ให้พรเรา แต่ท่านจะสอนเรา ให้ธรรมะ ให้แสงสว่างกับเรา ให้เรารู้วา่ อะไรคือเหตุท่ี
จะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญทีเ่ ราปรารถนากัน มันอยู่ในตัวของเราแล้ว อยู่ในกํามือ
ของเรา เราทําให้มนั เกิดขึ้นมาก็ได้ หรือทําให้มนั หายไปก็ได้ ไม่มใี ครทําลายสิง่ ทีเ่ รา
ต้องการได้ นอกจากตัวของเราเอง
เพราะเกิดจากความไม่เข้าใจ ความไม่รู้ ความหลง คิดว่าสิง่ วิเศษต่างๆเป็ นสิง่ ทีใ่ ห้กนั ได้
เราจึงไปหาพระสงฆ์องค์เจ้าเพือ่ ขอพรบ้าง ขอให้ท่านประพรมนํา้ มนต์บา้ ง หรือถ้าขึ้นบ้าน
ใหม่หรือมีรถใหม่ ก็ขอให้ท่านเอาแป้ งไปเจิมทีร่ ถบ้าง ทีบ่ า้ นบ้าง เผือ่ บ้านเราจะได้ไม่พงั
ไฟจะได้ไม่ไหม้บ้าน รถจะได้ไม่ไปชนกับเขาหรือพลิกควํา่ ซึง่ เป็ นความเข้าใจผิดทัง้ นัน้
เพราะว่าเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้นได้นนั้ มันเกิดจากการกระทําของเรา ถ้าเราประมาท ไม่
คอยดูแลบ้านเรา เปิ ดไฟทิ้งไว้ เปิ ดพัดลมทิ้งไว้ จุดธู ป จุดเทียนทิ้งไว้ โอกาสทีไ่ ฟจะไหม้
บ้านย่อมเกิดขึ้นได้ หรือเราขับรถด้วยความคึกคะนอง ด้วยความประมาท กินเหล้าเมา
ยา โอกาสทีร่ ถจะต้องไปชน ไปพลิกควํา่ ย่อมเกิดขึ้นได้ เพราะนี่แหละคือเหตุทจ่ี ะนํามา
ซึง่ สิง่ ทีเ่ ราไม่ปรารถนา คือความประมาทขาดสตินนั ่ เอง แต่ถา้ เรามีความระมัดระวัง มี
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สติคอยดูแลควบคุมใจเราอยู่เสมอ อุบตั เิ หตุย่อมเกิดขึ้นได้ยาก เพราะใจเป็ นตัวสําคัญ
ทีส่ ุด จะพูดอะไร จะทําอะไรได้ ต้องมีใจเป็ นผูส้ งการ
ั ่ ถ้าใจสังให้
่ ไปทําในสิง่ ทีผ่ ดิ ผลมัน
ก็จะผิด ถ้าสังให้
่ ไปทําในสิง่ ทีถ่ ูก ผลมันก็จะถูก อย่างเราขับรถมาถึง ๔ แยก ถ้าสังให้
่
เหยียบเบรก รถก็จะหยุดให้เรา ถ้าสังให้
่ เหยียบคันเร่ง รถก็จะพุ่งฝ่ าไฟแดงไป ก็ตอ้ งเกิด
การชนกันขึ้นมา ขึ้นอยู่ทใ่ี จของเราเป็ นสําคัญ
พรทีแ่ ท้จริงจึงไม่ได้อยู่ทไ่ี หนนอกจากการดูแลใจเราเป็ นหลัก เราต้องคอยดูแลใจเรา ถ้า
ใจไม่ฉลาดก็ตอ้ งสอนใจ ให้รู้จกั เรื่องผิดถูกดีชวั ่ เรื่องบาป บุญ คุณ โทษ เรื่องทีค่ วร ที่
ไม่ควร ถ้าไม่รู้ก็ตอ้ งไปหาผูท้ ร่ี ู้อย่างพระสงฆ์องค์เจ้า นัน่ แหละคือหน้าทีข่ องพระ พระ
ท่านมีหน้าทีส่ งสอนเรา
ั่
บอกให้เรารู้ถงึ เหตุและผลทีจ่ ะตามมา เหตุก็คอื การกระทําของ
เรา ว่าถ้าเรากระทําสิง่ นี้ไปแล้ว ผลอะไรจะตามมา อย่างเมือ่ สักครู่น้ ีเราก็ได้มาสมาทาน
ศีล ๕ ศีล ๘ กัน พระก็ให้ศีล ๕ ให้ศีล ๘ แต่การให้ศีลนี้ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะเอา
ศีลของท่านมาให้กบั เรา แล้วเราก็มศี ีลขึ้นมาทันที นี่ไม่ใช่การให้ศีล การให้ศีลคือการ
สอน การบอกให้รู้วา่ ศีลทีพ่ งึ ปฏิบตั นิ นั้ มีอะไรบ้าง เพราะว่าบางท่านไม่เคยเข้าวัด ไม่เคย
ได้ศึกษาพระธรรมคําสอน ไม่เคยได้ยนิ ก็อาจจะไม่รู้วา่ ศีลนัน้ มีอะไรบ้าง จึงต้องให้พระ
เป็ นผูส้ อนเป็ นผูบ้ อก ศีล ๕ ก็มี ๑. ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ๒. ละเว้นจากการลัก
ทรัพย์ ๓. ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ๔. ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ๕. ละ
เว้นจากการเสพสุรายาเมา เป็ นการกระทําทีด่ ี ถ้าละเว้นได้ก็จะเป็ นเหตุทด่ี ี ทําให้ผลดี
ตามมา ดังในท้ายศีลทีท่ ่านแสดงไว้ว่า สีเลน สุคติง ยันติ ไปสู่สุคติได้ดว้ ยศีล สีเลน
โภคสัมปทา ถึงพร้อมโภคทรัพย์ได้ดว้ ยศีล สีเลน นิ พพุติงยันติ ดับทุกข์ได้ดว้ ยศีล ตัส
มา สีลงั วิโสธเย จึงควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์
นี่คอื ผลทีจ่ ะตามมา พระท่านไม่ได้บอกว่าท่านจะมอบสิง่ เหล่านี้ให้กบั เรา อย่างทีเ่ วลาขอ
พรพระ ท่านบอกว่า ขอให้มคี วามสุขความเจริญ ขอให้มอี ายุมนขวั
ั ่ ญยืน มังมี
่ ศรีสุข
อย่างนี้เป็ นการขอไปเปล่าๆ สักแต่วา่ ขอเท่านัน้ เอง ผูร้ บั ก็ได้แต่ลมปากไปเท่านัน้ เอง
เพราะพระไม่สามารถทําให้ชวี ติ ของเราอยู่ยนื ยาวนานได้ ไม่สามารถให้เรามีความสุข
ความเจริญได้ เพียงแต่สอนได้วา่ ถ้าอยากจะมีอายุยนื ยาวนานก็ตอ้ งดูแลรักษาร่างกาย
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ให้ดี อย่าไปกินในสิง่ ทีม่ นั เป็ นโทษ เป็ นพิษเป็ นภัยกับร่างกาย เช่น อย่าไปเสพสุรายาเมา
ยาเสพติด อย่าไปเอาควันพิษเข้าไปทําร้ายร่างกายของเรา ถ้าทําอย่างนี้ได้สุขภาพร่างกาย
ของเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุยนื ยาวนาน แต่ถา้ มัวแต่กนิ เหล้าเมายา ไม่ได้หลับ
ไม่ได้นอน ไม่ได้พกั ผ่อนมีแต่เทีย่ ว มีแต่เล่นอย่างเดียว อายุก็จะสัน้ อย่างนี้เป็ นต้น
จึงขอให้เราทําความเข้าใจว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างอยู่ในตัวของเราเอง เราเป็ นผูส้ ร้างมันขึ้นมา
เราต้องการความสุขความเจริญ เราก็สร้างความสุขความเจริญนัน้ ได้ ด้วยการประพฤติ
ตนในทางทีถ่ ูกทีค่ วร คือพูดดี คิดดี ทําดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ คิดดี เพราะว่าความคิดนี้
จะเป็ นผูส้ งการให้
ั่
เราไปกระทําสิง่ ต่างๆต่อไป ถ้าเราคิดไม่ดี เช่นเราคิดว่าวันนี้ไปเทีย่ ว
ไปเล่น ไปกินเหล้าเมายา ไปเข้าบ่อน ไปเล่นการพนันแล้วเราจะมีความสุข ความคิดแบบ
นี้เป็ นความคิดทีไ่ ม่ถูก เป็ นความคิดทีไ่ ม่เจริญ ไม่สร้างสรรค์ เพราะจะนําไปสู่ความ
เสือ่ มเสีย ถ้าไปกินเหล้าเมายาเดีย๋ วก็ตอ้ งเกิดอาการมึนเมาขึ้นมา จะไม่สามารถควบคุม
ความประพฤติของเราได้ วาจาของเรา การกระทําของเราก็จะไปในทิศทางทีไ่ ม่สวยไม่
งาม ไม่ดไี ม่ชอบ ทําให้ไปเกิดเรื่องเกิดราวกับผูอ้ น่ื แล้วผลเสียหายก็จะตามมา เริ่มต้น
จากความคิดทีไ่ ม่ดี ความคิดทีไ่ ม่ดเี กิดขึ้นเพราะว่าเราไม่มคี วามคิดทีด่ ไี ว้ต่อต้าน มีแต่
ฝ่ ายเสนอไม่มฝี ่ ายค้าน พอฝ่ ายเสนอมาปั๊บก็ตกลงกันเลยทันที ไม่มกี ารค้าน ไม่มกี าร
ไตร่ตรองกันก่อนว่า สิง่ ทีค่ ดิ สิง่ ทีจ่ ะไปทํานี้ดหี รือไม่อย่างไร ผลเสียจึงตามมา เพราะ
ขาดการดูแลใจ ใจสามารถไปในทิศทางไหนก็ได้ ขึ้นอยู่กบั เหตุทจ่ี ะทําให้ไป ถ้ามีเหตุทท่ี าํ
ให้ใจคิดไปในทางทีไ่ ม่ดี ใจก็จะคิดไปในทางทีไ่ ม่ดี ถ้ามีเหตุทจ่ี ะทําให้ใจคิดไปในทางทีด่ ี
ใจก็จะคิดไปในทางทีด่ ี เหตุทจ่ี ะทําให้คดิ ไปในทางทีไ่ ม่ดคี อื กิเลสตัณหา ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ความอยากทัง้ หลาย เมือ่ เกิดขึ้นในใจแล้วจะทําให้ใจไปกระทําใน
สิง่ ทีไ่ ม่ดี
เราไม่ตอ้ งไปมองผูอ้ น่ื หรอก ขอให้มองตัวเราเองก็พอ อย่างในขณะนี้เรานัง่ อยู่ทน่ี ่ใี จเรามี
ความสงบ เรามีความสบาย เราก็สามารถนัง่ อยู่ได้ เพราะอะไร เพราะว่าตอนนี้กเิ ลส
ตัณหาไม่ทาํ งาน ความโลภไม่เกิดขึ้น ความโกรธไม่เกิดขึ้น ความหลงไม่ปรากฏ ความ
อยากต่างๆไม่มี ก็เลยทําให้เรานัง่ อยู่สบายๆเฉยๆได้ แต่ถา้ เกิดใครมาพูดอะไร หรือมา
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ทําอะไรทําให้เกิดความไม่พอใจขึ้นมา ความโกรธก็จะเกิดขึ้นมา และถ้าเกิดความโกรธ
มากๆ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะห้ามใจไม่ให้ไปพูด หรือไปทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่งได้ เมือ่ ได้ลแุ ก่โทสะ ลุ
แก่โลภะ ลุแก่โมหะแล้ว ใจจะทนนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้ จะต้องออกไปทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่งเพือ่
ระบายความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดไป แต่เมือ่ ทําไปแล้วผลเสียมักจะตามมา
เพราะเมือ่ เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากแล้ว จะนําไปสู่การกระทําที่
ผิดศีลผิดธรรม เป็ นการเสือ่ มเสีย ถ้าต้องการอะไรมากๆแล้วหามาด้วยความสุจริตไม่ได้
ก็ตอ้ งไปลัก ไปขโมย ไปโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื เมือ่ กระทําไปแล้วเกิดการขัดขืน ก็ตอ้ งมี
การต่อสูก้ นั ฆ่ากันขึ้นมา โดยเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็ นต้นเหตุ
แต่ถา้ เราเข้าหาธรรมะคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า ซึง่ สอนให้เราหมันสร้
่ างความดี ให้ทาํ
ความเข้าใจว่า ความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็ นมูลเหตุของความชัว่ ตัณหาความ
อยากต่างๆ เป็ นมูลเหตุของความเลวร้าย ถ้ามีแล้วจะฉุดกระชากลากพาเราไปสูก่ าร
กระทําความชัว่ ทัง้ หลาย เราจึงควรทวนกระแสความโลภ ของความโกรธ ความหลง
ตัณหาความอยากทัง้ หลาย ด้วยการกระทําในสิง่ ทีด่ ี ทําบุญ ทําทาน รักษาศีล ภาวนา ทํา
จิตใจให้สงบแล้วก็เจริญวิปสั สนา ศึกษาดูสภาพความเป็ นจริงของสภาวธรรมทัง้ ปวงว่า
เป็ นไตรลักษณ์ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา การกระทําเหล่านี้จะเป็ นเครื่องชําระความโลภ
ความโกรธ ความหลง ความอยากให้หมดไปจากใจของเรา ถ้าไม่มกี ารกระทําเหล่านี้แล้ว
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากทัง้ หลายก็จะไม่หมดไปจากจิตจากใจ จะ
อยู่ในใจของเรา คอยเป็ นผูน้ าํ เป็ นผูส้ งการให้
ั่
เราไปกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามทัง้ หลาย
สร้างความทุกข์ให้กบั เราไม่มที ส่ี ้นิ สุด
ดังนัน้ ถ้าเราต้องการความเจริญทีแ่ ท้จริง เราต้องดูใจเป็ นหลัก เราต้องสอนใจเรา พัฒนา
ใจเรา แก้ไขปัญหาทีใ่ จของเรา คือพยายามทําลายต้นเหตุของความชัว่ ร้ายทัง้ หลาย คือ
กิเลสตัณหาทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในใจของเราด้วยการมีสติ ถ้าเรามีสติแล้วเราจะคอยดูใจของ
เราอยู่เสมอว่า ใจของเราขณะนี้กาํ ลังอยู่ทไ่ี หน กําลังคิดอะไรอยู่ ถ้าเราไม่มสี ติแล้วเราจะ
ไม่รู้วา่ ใจเรากําลังคิดอะไรอยู่ อยู่ทไ่ี หน บางทีตวั เรานัง่ อยู่ทต่ี รงนี้ กําลังฟังเทศน์ฟงั ธรรม
อยู่ แต่อยู่แต่กาย ใจนี่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ ลอยไป คิดไป ถึงเรื่องในอดีตบ้าง ถึงเรื่องใน
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อนาคตบ้าง โดยทีไ่ ม่รู้สกึ ตัว เพราะว่าเราไม่มสี ติการระลึกรู้ คอยเฝ้ าดูใจเรานัน่ เอง สติน้ ี
ถ้าเปรียบเทียบก็เปรียบเหมือนกับยาม ส่วนกิเลสตัณหาก็เปรียบเหมือนขโมย ถ้าเรามี
ยามคอยเฝ้ าบ้าน ขโมยก็จะไม่สามารถเข้ามาขโมยของในบ้านได้ แต่ถา้ ยามเผลอยาม
หลับไป เดีย๋ วขโมยก็ข้นึ บ้านได้ อย่างนี้เป็ นต้น จิตของเราก็เช่นกันถ้าเราไม่มสี ติคอย
เฝ้ าดูใจของเรา ดูจติ ของเราแล้ว พอเผลอปั๊บเดียวความโลภก็ออกมาแล้ว เดีย๋ วความ
โกรธก็ออกมาแล้ว เดีย๋ วความหลงก็ออกมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความหลงนี่มนั
ออกมาแบบทีเ่ ราไม่รู้ตวั เพราะเราไม่รู้วา่ อะไรถูกอะไรผิดนัน่ เอง ความหลงนี้เราจะแก้ได้
ก็ต่อเมือ่ เราเข้าศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้รู้วา่ อะไรคือสิง่ ทีด่ ี อะไรคือสิง่
ทีไ่ ม่ดี
ถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วเราจะหลง เราจะเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว จะเห็นสิง่ ที่
ไม่เทีย่ งว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ ทีย่ ง เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์วา่ เป็ นสุข เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ใช่ตวั ตนว่าเป็ นตัวตน จะ
เห็นตรงกันข้ามกับความจริง เราจึงมีแต่ความทุกข์ เพราะทุกวันนี้เราวิง่ เข้าหากองทุกข์
แทนทีเ่ ราจะวิง่ หนีออกจากกองทุกข์ เรากลับวิง่ เข้าหากองทุกข์ เหมือนกับคนตาบอดทีว่ ง่ิ
เข้าหากองไฟ แทนทีจ่ ะหนีออกจากกองไฟ เรากลับวิง่ เข้าหากองไฟ อะไรคือกองไฟของ
พวกเรา กองไฟของพวกเราก็คอื ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ซึง่ เป็ นเหมือนกองไฟ เป็ น
เพราะเหตุใดจึงเป็ นกองไฟ เพราะโดยธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นของที่
ไม่สามารถทีจ่ ะไปบังคับให้เขาเป็ นไปตามความต้องการของเราได้ เป็ นทุกข์เมือ่ เราไม่
สามารถทีจ่ ะไปบังคับให้เขาอยู่กบั เราได้ เวลาเราได้มาเราก็จะมีความดีอกดีใจ แต่พอ
เวลาเราสูญเสียสิง่ เหล่านี้ไป เราก็เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ เกิดความเศร้าโศก
เสียใจ ร้องห่มร้องไห้ข้นึ มา
นี่ก็เป็ นเพราะความหลงนัน่ เอง เราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของสิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่ เช่น ลาภ
ยศ สรรเสริญ กามสุข ว่าเป็ นของทีไ่ ม่ใช่ของทีจ่ ะอยู่กบั เราไปตลอด มาวันนี้เดีย๋ วพรุ่งนี้
อาจจะไปแล้วก็ได้ แล้วเมือ่ เวลาไปถ้าเราไม่ปล่อยไม่วาง เรายังมีความยึด มีความติด
เรายังมีความอยากให้สง่ิ นัน้ อยู่กบั เราอยู่ เราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจ ร้องห่ม
ร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ เช่นเวลาเราสูญเสียคนทีเ่ รารักไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
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อาจจะเพราะว่าเราทะเลาะกันแล้วเขาก็ทนอยู่กบั เราไม่ได้ เขาก็ตอ้ งแยกทางไป หรือว่าเขา
ตายไปแล้วแต่วา่ เรายังรักเขาอยู่ เรายังคิดถึงเขาอยู่ ทุกครัง้ เวลาเราคิดถึงเขา เราก็มแี ต่
ความเศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ แต่จะทําอย่างไรได้ละ่ สิง่ เหล่านี้มนั เกิดขึ้นแล้ว แล้ว
มันก็ไม่กลับมา
แต่ถา้ เราเป็ นคนฉลาด เราเคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้าสอนเราอยู่วา่ สิง่ เหล่านี้
จะไม่อยู่กบั เราไปตลอดนะ เป็ นเหมือนกับของทีเ่ ขาให้เรายืมมาใช้เท่านัน้ เอง เขาจะเอา
คืนไปเมือ่ ไรเราก็ไม่รู้ ถ้าเรารู้วา่ ไม่ใช่เป็ นของๆเราแล้ว เราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้
เพราะเมือ่ เขามาขอคืนไปเราก็คนื ให้เขาไป เรื่องก็จบ ไม่มปี ญั หาอะไร แต่ทม่ี ปี ญั หาก็
เพราะว่าเราไม่คดิ อย่างนัน้ กัน เรากลับคิดว่าของทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่เป็ นของๆเรา และ
จะต้องอยู่กบั เราไปนานๆ อย่างน้อยทีส่ ุดถ้าจะจากกัน เราต้องตายเสียก่อนถึงจะจากสิง่
เหล่านี้ไป แต่สง่ิ เหล่านี้ไม่แน่นอนหรอก บางทีเราก็อาจจะอยู่กบั เขาไปจนกระทังเราตาย
่
ไปก็ได้ แต่บางทีก็อาจจะจากไปก่อนทีเ่ ราตายไปก็ได้ ถ้าเราไม่เตรียมเนื้อเตรียมตัว
เตรียมใจไว้ ยอมรับว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องอยู่ปราศจากสิง่ เหล่านี้ ถ้าเราเตรียมตัว
เตรียมใจไว้ได้แล้ว เวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนใจ แต่ถา้ เราไม่เตรียมตัว
เตรียมใจไว้ เวลาเกิดขึ้นมาแล้วเราจะตัง้ หลักไม่อยู่ เราจะทําใจไม่ได้ แล้วความทุกข์มนั
จะโหมใส่เราแบบทีไ่ ม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน ในขณะนี้เราอยู่อย่างนี้ เรามีความสุข เรามี
ความสบายใจ แต่เราเคยคิดดูหรือเปล่าว่าถ้าพรุ่งนี้เกิดเราต้องสูญเสียสิง่ หนึ่งสิง่ ใดไป
เราพร้อมทีจ่ ะรับมันได้หรือเปล่า เราต้องทดสอบตัวเราเอง ลองถามตัวเราเองดูซวิ ่าใน
ขณะนี้เรามีอะไรบ้างทีเ่ ราชอบทีเ่ รารัก แล้วจะอยู่กบั เราไปตลอดหรือเปล่า
ถ้าสมมุตวิ า่ เขาจะต้องจากเราไปขึ้นมาทันทีทนั ใด เราจะทําใจได้หรือเปล่า ถ้าเราทําใจ
ไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังตัง้ อยู่ในความประมาท เราไม่ได้เตรียมตัวไว้รับกับเหตุการณ์ แต่
ถ้าเราคอยหมันสอนใจเรา
่
เตือนใจเราอยู่เสมอ แล้วปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่หวังพึง่
สิง่ เหล่านี้ เราจะสามารถรับกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ และผ่านไปได้โดยไม่มคี วามหวันไหว
่
ไม่มคี วามทุกข์เลย ปัญหาของเราส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่า ใจเราไม่ชอบพึง่ ตนเอง
ไม่ชอบเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนเอง แต่กลับชอบพึง่ สิง่ ภายนอกให้มาให้ความสุขกับเรา เราพึง่
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เงินเพือ่ ทีจ่ ะได้มเี งินไปหากามสุข ไปหารูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีเ่ ป็ นทีช่ อบอก
ชอบใจของเรา แทนทีเ่ ราจะตัดความยินดีในสิง่ เหล่านี้ เรากลับส่งเสริมความอยาก
ความชอบในสิง่ เหล่านี้ดว้ ยการทําตามความอยากของเรา เมือ่ เราชอบแล้วก็เกิดความติด
พันขึ้นมา ต้องมีอยู่เสมอ เราเคยกินเคยใช้อะไร ก็ตอ้ งมีกนิ มีใช้อยู่เสมอทัง้ ๆทีส่ ง่ิ นัน้ ๆก็
ไม่มคี วามจําเป็ นเลย เช่นสุรา ไม่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพของเราเลย แต่ถา้ ลองได้
กินเข้าไปจนติดแล้ว เราก็จะต้องไปหามากินอยู่ตลอดเวลา ยาเสพติดชนิดอื่นๆก็เช่นกัน
ไม่มคี วามจําเป็ นกับการดํารงชีพของเรา ไม่มคี วามจําเป็ นกับความสุขของเรา เพราะเรา
สามารถมีความสุขได้โดยทีไ่ ม่มสี ง่ิ เหล่านี้ แต่เป็ นเพราะความหลง ความไม่เข้าใจ
ความเห็นผิดเป็ นชอบ กลับเห็นว่าสิง่ เหล่านี้เป็ นความสุข เราเลยทุ่มเทชีวติ จิตใจของเรา
แสวงหาแต่สง่ิ เหล่านี้ หามาแล้วก็เสพสิง่ เหล่านี้ไปเรื่อยๆ ในขณะทีเ่ รามีเสพเราก็พอมี
ความสุข แต่พอเราไม่มเี สพ เราก็เกิดความหงุดหงิด เกิดความทุกข์ข้นึ มา เกิดความหิว
ขึ้นมา เราก็ตอ้ งออกไปแสวงหาสิง่ เหล่านี้อกี
ถ้าสามารถหามาได้ดว้ ยความสุจริตก็รอดตัวไป
แต่ถา้ ไม่สามารถหามาได้ดว้ ยความ
สุจริต ก็ตอ้ งหามาด้วยความทุจริต ต้องไปทําผิดศีลผิดธรรมขึ้นมา แล้วผลเสียผลร้ายก็
จะตามมา ทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ในปัจจุบนั ก็จะมีแต่ความวุน่ วายใจ มีแต่ความ
ทุกข์ใจ ถ้าจับได้กต็ อ้ งถูกเขานําไปลงโทษ ขังในคุกในตะราง เมือ่ ตายไปก็ตอ้ งไปสู่ทคุ ติ
ไปสู่อบาย ไม่ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี เพราะผูท้ จ่ี ะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ได้จะต้อง
ไม่ละเมิดศีล ต้องมีศีล ๕ สีเลน สุคติง ยันติ ศีลเป็ นเหตุนาํ พาไปสู่สุคติ คือภพของ
มนุษย์ ของเทวดา ของเทพ ของพรหม ของพระอริยเจ้าทัง้ หลาย ท่านมีศีลเป็ นเครื่อง
นําพาไป ถ้าไม่มศี ีลแล้ว ภพทีจ่ ะตามมาก็คอื เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย นรก นี่เป็ นสัจ
ธรรมความจริง จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างนัน้ เพราะเป็ นเหตุและผล
เหตุก็คอื การกระทําของเราทางกาย ทางวาจา และทางใจ ผลทีจ่ ะตามมาก็คอื ความสุข
ความทุกข์ ทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบนั ในใจของเรา ถ้าเราทําความดี พูดดี คิดดีใจเราก็จะมี
ความสุข มีความสบาย แต่ถา้ เราไปคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทําไม่ดี ใจเราก็จะร้อนขึ้นมา ใจเรา
ก็จะทุกข์ข้นึ มา เมือ่ ใจแยกออกจากร่างกายใจก็จะไปตามสภาพของใจ ถ้าใจเป็ นสภาพที่
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ดีก็จะไปสู่ภพภูมทิ ด่ี ี ถ้าใจอยู่ในสภาพทีเ่ ลวร้าย มีแต่ความรุ่มร้อน ก็ตอ้ งไปสู่ภพทีไ่ ม่ดี
นัน่ เอง
นี่เป็ นเรื่องทีไ่ ม่มใี ครสามารถปฏิเสธได้ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม จะนับถือศาสนานี้หรือไม่
นับถือศาสนานี้ก็ตาม สิง่ เหล่านี้เป็ นหลักสากลเป็ นหลักธรรมชาติ ถ้าตราบใดมีใจอยู่แล้ว
เรื่องเหล่านี้จะต้องปรากฏขึ้นมากับใจนัน้ ๆ ไม่วา่ ใจนัน้ จะนับถือศาสนาใดก็ตาม จะเชื่อ
ไม่เชื่อก็ตาม มันจะต้องเกิดขึ้น เพราะว่ามันเป็ นความจริงนัน่ เอง เป็ นความจริงทีไ่ ม่มใี คร
สามารถลบล้างได้ เป็ นความจริงทีผ่ ูฉ้ ลาดจะพึงปฏิบตั ติ ามเท่านัน้ แหละ คือพยายาม
สร้างเหตุทด่ี ี และพยายามระงับเหตุทไ่ี ม่ดี และพยายามชําระต้นเหตุทท่ี าํ ให้กระทําในสิง่
ทีไ่ ม่ดี คิดในสิง่ ทีไ่ ม่ดี พูดในสิง่ ทีไ่ ม่ดี เท่านัน้ เอง นี่เป็ นทางเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้เรา
ดําเนินชีวติ ของเราไปได้ดว้ ยความราบรื่นดีงาม ด้วยความสุข ด้วยความเจริญ คนอืน่ ไม่
สามารถปฏิบตั ใิ ห้เราได้ คนอืน่ คิดให้เราไม่ได้ พูดให้เราไม่ได้ ทําให้เราไม่ได้ เราจะต้อง
เป็ นผูท้ ค่ี ดิ เอง พูดเอง และทําเอง ถ้าเราต้องการทีจ่ ะคิดดี พูดดี ทําดี เราก็ตอ้ งมีสง่ิ ทีด่ ี
คอยผลักดันให้เราไปคิดดี พูดดี ทําดี สิง่ ทีจ่ ะผลักดันให้เราไปคิดดี พูดดี ทําดี ก็คอื
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านัน่ แหละ
เราจึงควรเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมํา่ เสมอ อย่างน้อยทีส่ ุดอาทิตย์
หนึ่ง ควรจะได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสักครัง้ หนึ่ง เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั
แล้วก็ควรนําเอาไปใคร่ครวญพิจารณาและปฏิบตั ติ าม เพราะว่าการฟังเฉยๆอย่างเดียว
ยังไม่พอเพียง การฟังก็เปรียบเหมือนกับการเข้าไปในร้านอาหาร แล้วนัง่ ดูอาหารทีเ่ ขา
นํามาตัง้ ไว้บนโต๊ะ โดยทีไ่ ม่ได้รบั ประทานอาหารนัน้ เราก็จะไม่รู้วา่ อาหารนัน้ มีรสชาติ
อย่างไร รับประทานเข้าไปแล้วจะทําให้อม่ิ หรือไม่อม่ิ อย่างไร เราจะไม่รู้ ฉันใดพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นกัน
อย่างวันนี้ท่านได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าแล้ว แต่ไม่เอาไปปฏิบตั ิ ยังดําเนินชีวติ ของท่านแบบเดิมๆอยู่ ชีวติ ของท่านก็
จะไม่เปลีย่ นแปลงไป แต่ถา้ นําเอาคําสอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เช่นวันนี้ท่านได้
สมาทานศีล ๕ ก็ขอให้เอาศีล ๕ นี้ไปรักษา อย่ารักษาแต่เฉพาะในขณะทีท่ ่านอยู่ในศาลา
นี้เท่านัน้ ขอให้เอาไปรักษา ยิง่ มากยิง่ ดี เท่าทีท่ ่านจะสามารถจะทําได้ แล้วจะเห็นผลที่
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เกิดจากการรักษาศีล ว่าดีไม่ดอี ย่างไร เมือ่ เห็นผลแล้วก็จะทําให้เกิดมีศรัทธา ฉันทะ
วิริยะ มีความเชื่อมันที
่ จ่ ะทําความดี ทีจ่ ะละความชัว่ ให้มากยิง่ ขึ้นไปอีก แต่ถา้ ไม่ได้
ปฏิบตั ิ ไม่ได้กระทําแล้ว ก็จะไม่รู้วา่ สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ มีคุณ มี
ประโยชน์ หรือมีโทษอย่างไร
การฟังธรรมเฉยๆจึงไม่เพียงพอ เมือ่ ฟังแล้วต้องนําไปปฏิบตั ดิ ว้ ย แล้วสิง่ ทีท่ ่านได้ยนิ ได้
ฟังมา ท่านก็จะสามารถพิสูจน์ได้กบั ตัวของท่านเองว่า พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
มีความถูกต้อง ผิดถูกอย่างไร แต่ถา้ ไม่เอาไปปฏิบตั กิ ็จะไม่รู้ จึงขอให้ท่านทําความเข้าใจ
ให้ถูกต้องว่า ความสุขความเจริญนัน้ มีอยู่ในตัวของท่านแล้ว มันเกิดจากการกระทําของ
ท่านทางกาย ทางวาจา และทางใจ การทีท่ ่านเข้าหาพระสงฆ์องค์เจ้านัน้ ท่านไม่ได้ขอ
ความสุขความเจริญจากท่าน แต่ท่านขอแสงสว่างแห่งธรรม ขอพระธรรมคําสอนต่างหาก
เมือ่ ได้พระธรรมคําสอนแล้วนําเอาไปประพฤติปฏิบตั ติ าม ความสุขความเจริญทีท่ ่าน
ปรารถนาย่อมเป็ นของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๙๒

โง่ หรือ ฉลาด

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
ชีวติ ของพวกเราทุกๆคนเปรียบเหมือนกับการเดินทาง
เรามีทงั้ พาหนะและคนขับ
เหมือนกับเวลาทีเ่ ราเดินทางโดยรถยนต์ เราต้องมีทงั้ รถยนต์และคนขับถึงจะไปได้ ชีวติ
ของเราก็เช่นกัน มีทงั้ คนขับและมีพาหนะทีจ่ ะพาเราไปสู่จดุ หมายปลายทางทีเ่ ราต้องการ
ไป ส่วนทีเ่ ป็ นพาหนะก็คอื ร่างกายของเรา ส่วนทีเ่ ป็ นคนขับก็คอื ใจของเรา ใจจะเป็ นผูท้ ่ี
ขับพาร่างกายเราไปกระทําสิง่ ต่างๆ ผูท้ ร่ี บั ผลจากการกระทําก็คอื ใจ ใจเป็ นผูส้ งการให้
ั่
กายไปกระทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ให้ไปพูดอย่างนัน้ อย่างนี้ เมือ่ กระทําไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้น
ภายในใจ เป็ นความสุขบ้าง เป็ นความทุกข์บา้ ง เป็ นความดีใจบ้าง เป็ นความเสียใจบ้าง
นี่ก็คอื เรื่องราวของชีวติ ของเรา ทีน้ ใี จผูพ้ ากายไปนี้มที งั้ ความฉลาด และความโง่เขลาเบา
ปัญญาผสมกันอยู่ มากน้อยต่างกันไปของแต่ละบุคคล บางคนได้สงสมความฉลาดไว้
ั่
มาก ก็จะมีความฉลาดเป็ นผูพ้ าไป บางคนไม่ได้สงสมความฉลาดไว้มาก
ั่
ก็จะมีความโง่
เขลาเบาปัญญาพาไป ชีวติ ของเราจะดีหรือจะชัว่ ก็ข้นึ อยู่กบั ความโง่เขลาเบาปัญญาหรือ
ความฉลาดเป็ นผูน้ าํ พาไป ถ้าเรามีผูฉ้ ลาดนําพาไป ชีวติ ของเราก็จะไปได้ดว้ ยความ
ราบรื่น ด้วยความสุข ด้วยความเจริญ ถ้าเรามีความโง่เขลาเบาปัญญาพาไป ชีวติ ของเรา
ก็จะมีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความเสือ่ มเสีย เราจึงควรดูความโง่เขลาเบา
ปัญญาและความฉลาดทีม่ อี ยู่ในตัวเรา พยายามประเมินตัวเราเองว่าเรามีความฉลาด
มากพอหรือยัง หรือว่ายังมีความโง่เขลาเบาปัญญาอยู่
พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักของคนโง่คนฉลาดไว้ดังนี้ คนที่คิดว่าตนเองเป็ นคนฉลาด
คนนั้นท่านถือว่าเป็ นคนโง่ คนที่รูว้ ่าตนยังโง่อยู่ คนนั้นท่านว่าเป็ นคนฉลาด เพราะยัง
มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็ นคนฉลาดได้ คนทีค่ ดิ ว่าตนเองฉลาดแล้ว ก็จะไม่เห็น
ความจําเป็ นทีจ่ ะต้องศึกษารํา่ เรียนหาความรู้เพิม่ เติม แต่คนทีย่ งั คิดว่าตนเองยังเป็ นคน
ทีโ่ ง่เขลาเบาปัญญาอยู่ ถึงแม้จะฉลาดแต่กย็ งั ไม่มากพอ ยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ คน
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นัน้ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจะเป็ นคนทีม่ โี อกาสทีจ่ ะเป็ นคนฉลาดได้อย่างแท้จริง จึง
ขอให้เราประเมินตัวเราเอง ถามตัวเราเองว่าเราฉลาดเต็มทีห่ รือยัง หรือยังมีความโง่ผสม
กับความฉลาดอยู่ ถ้าเราไม่รู้จะประเมินอย่างไร ก็ขอให้ถอื หลักสุขกับทุกข์เป็ นตัว
ประเมิน
ถ้าอยู่ในโลกนี้ได้ทกุ วันโดยทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ใจเลย ถือว่าเราฉลาดแล้ว คนทีจ่ ะไม่มคี วาม
ทุกข์ใจได้เลยนัน้ ต้องเป็ นคนอย่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกเท่านัน้ ถ้าเรายังมี
ความทุกข์อยู่ แสดงว่าเรายังไม่ได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า หรือเป็ นพระอรหันต์ ยังต้อง
ขวนขวาย ยังต้องหาความรู้ต่อไป เพราะว่าคนฉลาดเท่านัน้ แหละทีจ่ ะสามารถดํารงชีวติ
ของตนเองได้ดว้ ยความสุข ด้วยความเจริญ ปราศจากความทุกข์ทงั้ หลาย ถ้ายังไม่
สามารถทีจ่ ะดํารงตนอยู่ในสภาพนัน้ ได้ ยังมีความทุกข์อยู่ ยังมีความกังวลอยู่ ยังมี
ความไม่สบายใจอยู่ แสดงว่าเรายังเป็ นคนโง่เขลาเบาปัญญาอยู่ ยังขาดปัญญาความรู้อยู่
ความรู้ทพ่ี ูดถึงนี้หมายถึงความรู้ทางศาสนาทีเ่ รียกว่า ธรรมะ แสงสว่างแห่งธรรม เรา
ไม่ได้พูดถึงความรู้ทางโลกเช่นความรู้จากวิชาการต่างๆ รู้จกั วิชาการทํากับข้าวกับปลา
อาหาร หรือการประกอบสิง่ ของต่างๆ ทีเ่ รียนกันในทางโลก วิชาเหล่านี้เราไม่ถอื ว่าเป็ น
ปัญญา เราถือว่าเป็ นวิชาชีพ เป็ นความรู้ท่สี ามารถนําไปใช้ทาํ มาหากินได้ แต่วชิ าความรู้
เหล่านี้ไม่สามารถมากําจัดความทุกข์ทม่ี อี ยู่ภายในใจของเราได้ วิชาที่จะกําจัดความทุกข์
ภายในใจของเราได้ ต้องเป็ นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น
ถ้าต้องการทีจ่ ะกําจัดความทุกข์ทม่ี อี ยู่ภายในใจของเรา ต้องการทีจ่ ะอยู่ดว้ ยความสุข
ด้วยความสงบ เราต้องเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าจะสังสอนใจที
่
ม่ คี วามโง่เขลาเบาปัญญา มีความมืดบอด มีความเห็นผิด
มีความหลง ให้เห็นถูกต้องตามความเป็ นจริง โดยหลักใหญ่ๆแล้ว ความเห็นผิดของใจก็
อยู่ทค่ี วามเห็นว่า การทีจ่ ะมีความสุขได้เราต้องออกไปแสวงหาสิง่ ของภายนอก คือต้อง
หา ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข แล้วจึงจะมีความสุข พระพุทธเจ้าก่อนทีพ่ ระพุทธองค์จะ
ทรงตรัสรู้ พระพุทธองค์ก็เป็ นโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน พระองค์ก็ทรงอยู่ทา่ มกลาง ลาภ
ยศ สรรเสริญ กามสุขทัง้ หลาย แต่ในพระทัยของพระพุทธองค์กลับหามีความสุขอย่าง
132

แท้จริงไม่ ยังมีความวิตก ยังมีความกังวล เพราะพระพุทธองค์ทรงเห็นสภาพของโลกว่า
เป็ นโลกทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน ถึงแม้ว่าจะเป็ นโอรสของพระมหากษัตริยใ์ นวันนี้ก็ตาม แต่
ในวันข้างหน้าเหตุการณ์อาจจะเปลีย่ นแปลงไปได้ อาจจะเกิดสงคราม อาจจะมีผู ้ทีม่ ี
อํานาจมากกว่า มาบุกรุก มาครอบครองแผ่นดินของพระองค์ก็เป็ นได้ แล้วพระองค์ใน
ฐานะทีเ่ คยเป็ นลูกของกษัตริยก์ ็จะไม่ได้เป็ นลูกของกษัตริยอ์ กี ต่อไป อย่างนี้เป็ นต้น
ทรงเห็นว่าโลกทีเ่ ราอยู่น้ ีเป็ นโลกทีไ่ ม่เทีย่ ง แม้กระทังร่่ างกายของเราก็เป็ นของไม่เทีย่ ง
เกิดขึ้นมาแล้วก็ตอ้ งมี การแก่ การเจ็บ การตาย ไปในทีส่ ุด เมือ่ ร่างกายเข้าสู่วยั ชราแล้ว
ความสุขทีเ่ คยได้จาก ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็จะเป็ นไปได้ยาก เพราะสังขาร
ร่างกายไม่อาํ นวยนัน่ เอง และในทีส่ ุดร่างกายก็ตอ้ งแตกสลายไป ลาภ ยศ สรรเสริญ
กามสุขทีม่ อี ยู่ในชาติน้ ี ในภพนี้ ก็จะหมดไป นี่คอื ความจริงของชีวติ ของเรา ของร่างกาย
ของเรา ทีค่ นฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เมือ่ ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้แล้ว ก็ทาํ ให้
พระพุทธองค์ทรงมีความปรารถนาทีอ่ ยากจะแก้ปญั หานี้ จึงทรงพยายามเสาะแสวงหาดู
ทางทีจ่ ะนําไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในทีส่ ุดก็ไปเห็นพวก
นักบวช ก็เลยถามมหาดเล็กว่าพวกนักบวชนี้เขาทําอะไรกัน จึงได้ทรงทราบว่าพวก
นักบวชนี้ เขาแสวงหาความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากการทีจ่ ะต้อง
ตกอยู่ในสภาพของความไม่เทีย่ งซึง่ เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความทุกข์ในใจของเรา พวกเรา
ทุกคนทีอ่ ยู่ในโลกนี้ ทีอ่ ยู่ในศาลานี้ ถึงแม้จะมีลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข มากน้อย
ขนาดไหนก็ตาม ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขเหล่านี้ก็ไม่สามารถทีจ่ ะไปลบล้างไปทําลาย
ความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ ความกังวลใจ ทีม่ อี ยู่ภายในใจของเราได้ เพราะว่าความ
ทุกข์ใจก็ดี ความไม่สบายใจก็ดี ความกังวลใจก็ดี เกิดจากความหลงของใจ ใจขาด
ปัญญา ขาดความรู้ทแ่ี ท้จริงเกี่ยวกับสิง่ ทีใ่ จมาเกี่ยวข้องด้วย และธรรมชาติของใจว่าเป็ น
อย่างไร เป็ นสิง่ ทีค่ นฉลาดเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถเข้าถึงสัจธรรมความจริงของสิง่ ทีอ่ ยู่ภาย
นอกใจ และธรรมชาติของใจว่าเป็ นอย่างไร
นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ หลังจากทีไ่ ด้ทรงออกบวชและปฏิบตั ธิ รรมอยู่ ๖ ปี
ด้วยกัน ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมขึ้นมา เข้าถึงสัจธรรมอันนี้
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เข้าถึงสัจธรรมความจริงของธรรมชาติของสิง่ ต่างๆทัง้ หลายทีใ่ จเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คือ
ทรงเห็นว่าสภาวธรรมทัง้ หลายทีใ่ จเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข
ร่างกายและอารมณ์ต่างๆภายในใจ เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นของทีป่ ราศจากตัวตน เป็ น
ธรรมชาติ เป็ นเหมือนกับ ดิน นํา้ ลม ไฟ เป็ นการผสมกันของ ดิน นํา้ ลม ไฟ ทําให้เกิด
สิง่ ต่างๆขึ้นมา เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นทรัพย์สมบัตเิ งินทอง ข้าวของต่างๆ อยู่กนั ได้สกั
ระยะหนึ่ง ก็ตอ้ งแตกสลาย แยกออกไปหมด ใครก็ตามทีห่ วังความสุขกับสิง่ เหล่านี้ก็จะ
พบกับความทุกข์อยู่เสมอ เพราะเป็ นของทีไ่ ม่อยู่ไปตลอด ทุกสิง่ ทุกอย่างเมือ่ เอามา
รวมกันใหม่ๆ ก็เป็ นของใหม่ แล้วสักระยะหนึ่งของเหล่านี้ก็จะค่อยๆ กลายสภาพไป
กลายเป็ นของเก่า ในทีส่ ุดก็ตอ้ งชํารุดทรุดโทรมและแตกสลายหมดไป
ผูท้ ต่ี อ้ งการความสุข ไม่ตอ้ งการความทุกข์ จะต้องไม่ยดึ ติดกับสิง่ เหล่านี้ จะต้องไม่
แสวงหาสิง่ เหล่านี้มาให้ความสุขกับเรา ต้องตัดสิง่ เหล่านี้ออกไป พระพุทธองค์ทรงเข้าถึง
สัจธรรมส่วนทีส่ อง คือความสุขทีแ่ ท้จริงว่า มีอยู่ในใจของเราแล้ว ใจนี่แหละทีม่ คี วามสุข
พร้อมอยู่แล้ว เพียงแต่วา่ ใจต้องหยุดหาความสุขจากภายนอกเท่านัน้ เอง ใจต้องหยุดหา
ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข อย่าไปมีความผูกพัน อย่าไปอยากมี อยากเป็ น อย่าไปหา
ความสุขกับรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย สิง่ เหล่านี้ไม่ใช่ความสุขแต่เป็ นความ
ทุกข์ โดยธรรมชาติของเขาเป็ นของไม่เทีย่ ง และเป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถไปบังคับให้เขา
เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ได้
ขอให้เข้าใจไว้เถิดว่าใจของเรามีความสุขพร้อมอยู่แล้ว ถ้าเปรียบใจเป็ นบ้านของเรา เรา
ไม่ตอ้ งออกไปนอกบ้าน ภายในบ้านของเรามีของทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์แล้ว เราไม่ตอ้ ง
ออกไปแสวงหาสิง่ ของภายนอก อยู่ทบ่ี า้ นก็มเี หลือเฟื อ เหลือกิน เหลือใช้ นี่คอื ธรรมชาติ
ของใจ แต่ความสุขของใจจะปรากฏขึ้นมาได้ ใจจะต้องสงบ ใจจะต้องนิ่ง เมือ่ ใจนิ่งแล้ว
สันติสุขก็จะปรากฏขึ้นมา ความสุขอันนี้แหละทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ไม่มสี ุขอัน
ใดในโลกนี้จะเหนือความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจ นัตถิ สันติ ปะรัง สุขงั สุขอืน่ ใด
ทีเ่ หนือความสงบของใจนี้ไม่มี นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง และเป็ นความสุขทีเ่ ราไม่
ต้องไปดิ้นรนหา เพียงเอาชนะใจของเราให้ได้เท่านัน้ เอง ใจของเราในขณะนี้ไม่สามารถ
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อยู่น่งิ เฉยได้ เพราะอํานาจของโมหะความหลง อวิชชาความไม่รู้น่แี หละ ทีค่ อยผลักดัน
ให้เกิดตัณหาความอยาก เกิดกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลงขึ้นมา แล้วก็พาเรา
ไปแสวงหาสิง่ ต่างๆจากภายนอก ถ้าหามาได้เราก็ดใี จ ถ้าหาไม่ได้เราก็เสียใจ
ถ้ายังมีความหิว ยังมีความกระหาย ยังมีความอยากอยู่ ก็ยงั ต้องหาต่อไป เมือ่ หาได้มา
แล้วก็มคี วามพอใจอยู่เพียงระยะหนึ่ง หลังจากนัน้ ก็อยากจะได้สง่ิ ใหม่ๆขึ้นมาอีก ลอง
สังเกตชีวติ ราชการของเราดู ตอนต้นเราเป็ นเพียงนักเรียนนายเรือ อยู่โรงเรียนเราก็ยงั ไม่
มียศ พอเรียนจบจากโรงเรียนมาแล้ว เราก็ได้เป็ นว่าทีน่ ายเรือ หลังจากนัน้ ก็ทาํ งานไป
เรื่อยๆ ก็ได้เลือ่ นยศไปเรื่อยๆ ตอนทีไ่ ด้เลือ่ นขัน้ ก็มคี วามดีอกดีใจ แต่ในขณะเดียวกันก็
อยากจะเลือ่ นขึ้นไปอีก ความอยากก็จะพาเราไปเรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด จนกระทังได้
่ เป็ น
แม่ทพั ของกองทัพเลยก็ตาม มันก็ยงั ไม่พอ มีวลีอยู่คาํ หนึ่งทีว่ า่ เหนื อฟ้ ายังมีฟ้า ถึงแม้
ได้ข้นึ ไปถึงบนฟ้ าแล้ว ก็ยงั มีคนทีอ่ ยู่เหนือเราอีก ก็เลยทําให้เราไม่พอสักที ถึงแม้จะไป
ถึงจุดสูงสุด เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน หรือเป็ นประธานาธิบดี ก็มาอยู่สภาพเดียวกับ
พระพุทธเจ้าอีก เพราะการเป็ นพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้เป็ นของทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอน ไม่แน่
ว่าจะเป็ นไปได้ตลอด สักวันหนึ่งก็ตอ้ งหมดสภาพจากความเป็ นพระเจ้าแผ่นดิน จะก่อน
ตายก็ดี หรือตอนทีต่ ายก็ดี นี่แหละเป็ นวิถที างของความอยาก ของความโลภ มันจะพา
ไปไม่มที ส่ี ้นิ สุด ได้มาเท่าไรก็จะไม่รู้จกั คําว่า พอ ไม่รู้จกั คําว่า อิม่ ถ้ายังไม่มคี วามอิม่ ไม่
มีความพอ ก็ยงั จะไม่มคี วามสุข
ในทางตรงกันข้าม ทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงชี้บอก คือทางทีเ่ ราควรจะไปกัน เพราะทางนี้จะ
พาเราไปถึงจุดอิม่
จุดพอได้ เราจะต้องต่อสูก้ บั ความอยากทีม่ อี ยู่ในใจเรา คือ
กามตัณหา ความอยากในกาม ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น วิภวตัณหา ความ
อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีท่ าํ ให้ใจเราหมุน ทําให้ใจเรา
ไม่หยุดนิ่ง เมือ่ ใจเราไม่หยุดนิ่งแล้ว ต่อให้มที รัพย์สมบัตเิ งินทองกองเท่ากับศาลานี้ก็
ตาม ให้ได้เป็ นประธานาธิบดี เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน มีคนสรรเสริญเยินยอ ต้องการจะดู
จะฟัง จะลิ้มรส จะสัมผัสกับอะไรทัง้ สิ้น ก็สามารถหามาได้หมดก็ตามเถิด ก็ยงั ไม่ทาํ ให้
ใจเรามีความสุข เพราะใจไม่น่ิงนัน้ เอง ปัญหาของพวกเราจึงไม่ได้อยู่ทก่ี ารขาดของ
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ภายนอก เราทุกคนมีของภายนอกเกินความจําเป็ นอยู่แล้ว เพราะความจําเป็ นมีเพียงไว้
ดูแลรักษาร่างกายของเราให้อยู่ไปได้วนั ๆหนึ่งเท่านัน้ เอง คือมีปจั จัย ๔ อาหาร ทีอ่ ยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ร่างกายก็อยู่ได้อย่างสบาย ไม่มปี ญั หาอะไร ก็มี
ความสุขได้แล้ว ถ้าสามารถทําใจของเราให้หยุดนิ่งได้ ให้ใจหยุดคิดหยุดปรุงได้ ไม่ให้ไป
เห็นว่าสิง่ ต่างๆภายนอกเป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษ
เห็นคนอืน่ เขามีอะไรก็อย่าไปอยากมีตามเขา
เพราะสิง่ เหล่านัน้ เป็ นของหลอก ของปลอม ของเล่นไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง ได้มามาก
น้อยเท่าไรก็มแี ต่ความไม่พอนัน่ แหละ ได้มาแล้วก็อยากจะได้ของใหม่ๆเพิม่ ขึ้นอยู่เรื่อยๆ
ดังนัน้ การผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาจึงเป็ นสิง่ ทีท่ าํ กันอย่างต่อเนื่อง เพราะเมือ่ มีสนิ ค้าผลิต
ออกมาใหม่ๆก็จะมีคนทีจ่ ะไปซื้อสินค้าเหล่านี้มา เพราะถูกอกถูกใจของกิเลส ของตัณหา
นัน่ เอง แต่ไม่ได้ช่วยสร้างความสุขให้กบั ใจเราเลย ทําให้ใจเราต้องดิ้นรนขวนขวายไปไม่
รู้จกั หยุด ไม่มที ส่ี ้นิ สุด และถ้าไม่ระมัดระวังการขวนขวายของเรานี้ ก็อาจจะพาเราไปใน
ทิศทางทีไ่ ม่ถูก ออกนอกลูน่ อกทาง ไม่อยู่ในทํานองคลองธรรม
ถ้าแสวงหาตามความอยากด้วยความสุจริตอย่างน้อยก็ยงั ไม่มผี ลเสียตามมาทางใจ คือ
ไม่ทาํ ให้สภาพใจของเราเสือ่ มลงจากความเป็ นมนุษย์ให้กลายเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต
เป็ นอสุรกาย หรือเป็ นสัตว์นรกไป แต่ถา้ มีความอยากมากๆแล้ว ไม่สามารถแสวงหาสิง่
ต่างๆทีเ่ ราต้องการด้วยความสุจริตได้ แต่ไปแสวงหาด้วยความทุจริตแล้ว มันก็จะฉุด
กระชากลากคุณภาพใจของเราให้ตํา่ ลงไปด้วย ให้เรากลายจากความเป็ นมนุษย์ไปเป็ น
เดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย หรือเป็ นสัตว์นรก นี่แหละคือโทษของการไม่ต่อสู ้กับ
ความอยาก ไม่ต่อสูก้ บั ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้าเราต่อสูก้ บั สิง่ เหล่านี้แล้ว สิง่
เหล่านี้จะไม่สามารถฉุดลากพาเราไปสู่อบายได้ และสิง่ ทีจ่ ะช่วยให้เรามีกาํ ลังต่อสูก้ บั สิง่ ที่
ไม่ดที งั้ หลายนี้ได้ ต่อสูก้ บั กิเลสตัณหานี้ได้ ก็คอื พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
เราจึงต้องเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ศึกษาว่าอะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะพาเราไปสู่
สภาพทีด่ ี พาเราไปสู่ความสุข ความเจริญ อะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะพาเราไปสู่สภาพทีไ่ ม่ดี
ความเสือ่ ม ความทุกข์ พระพุทธองค์ทรงสรุปคําสอนของพระพุทธองค์ไว้ ๓ ข้อใหญ่ๆ
ด้วยกัน คือ ๑.ให้ละการกระทําบาปทัง้ ปวงเสีย เพราะการกระทําบาปนี้จะเป็ นตัวฉุดลาก
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ให้เราไปสู่ทต่ี าํ ่ ๒. ให้ทาํ กุศลทัง้ หลายให้ถึงพร้อม คือทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม
เพราะความดีน่แี หละจะเป็ นเครื่องฉุดลากเราไปสู่ทด่ี ี ทีง่ าม ทีส่ ุข ทีเ่ จริญ ๓. ให้ชาํ ระใจ
เราให้ผ่องแพ้ว คือให้ชาํ ระกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจของเราให้หมดไป เพราะว่าต้นเหตุของ
การกระทําบาปนัน้ เกิดจากกิเลสตัณหานี้เอง ถ้าทําลายกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ภายในใจให้
หมดสิ้นไปแล้ว ใจก็จะสงบโดยธรรมชาติ เพราะไม่มอี ะไรมาคอยกระตุน้ มาคอยฉุด มา
คอยลาก ให้ใจหมุน ให้ใจทํางาน เมือ่ ใจไม่หมุน ใจไม่ตอ้ งทํางานแล้ว ใจก็จะสงบ ใจจะ
นิ่ง นัน่ แหละคือความสุขของเรา
ดูพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเป็ นตัวอย่าง หลังจากทีท่ ่านได้สละทรัพย์
สมบัตติ ่างๆ ทีท่ ่านเคยมีอยู่ในชีวติ ของฆราวาส แล้ว ท่านก็ออกมาบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
พยายามสร้างแต่ความดี ชําระบาป ชําระจิตใจ ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง
กิเลสตัณหาทัง้ หลาย ให้หมดไปจากจิตจากใจ จนกระทังจิ
่ ตของท่านนัน้ สะอาดบริสทุ ธิ์
ขึ้นมา หลังจากนัน้ ท่านก็ไม่ได้ไปแสวงหาอะไรอีกต่อไป ท่านก็ดาํ รงสมณเพศอยู่อย่างนัน้
ไปจนกระทังถึ
่ งวันสุดท้ายของชีวติ ของท่าน และในระหว่างทีท่ ่านยังมีชวี ติ อยู่ ท่านก็ใช้
ชีวติ ของท่านบําเพ็ญประโยชน์ คือสังสอนผู
่
อ้ น่ื ด้วยธรรมะ สอนให้คนรู้จกั ความสุขที่
แท้จริงว่าอยู่ทไ่ี หน และวิธีทจ่ี ะเข้าถึงความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ ทําได้อย่างไร ท่านจึงเป็ น
สรณะของพวกเรา เป็ นพุธธัง ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ เป็ นสรณะทีแ่ ท้จริงของพวก
เรา ท่านเป็ นผูท้ ม่ี ดี วงตาทีส่ ว่างแล้ว เป็ นคนทีต่ าดี ส่วนพวกเรายังเป็ นเหมือนคนตาบอด
อยู่ เราจึงต้องพึง่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นสรณะ เป็ นผูน้ าํ ทางให้กบั พวกเรา ถ้า
พวกเราปรารถนาความสุขความเจริญ ปรารถนาความทีไ่ ม่มคี วามทุกข์อยู่ในใจของเรา
แล้ว ขอให้เราน้อมเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เข้ามาเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา คําว่าทีพ่ ง่ึ ก็
หมายถึงให้ท่านเป็ นผูส้ อนเรา เป็ นผูน้ าํ ทางเรา ให้เราเอาตัวอย่างของท่านทีท่ ่านดําเนินมา
เป็ นแบบฉบับทีจ่ ะพาเราไปสูท่ ศิ ทางทีด่ ี ถ้าเราทําได้แล้ว ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริงจะ
เป็ นของเราอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๙๓

สังขาร

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
ในวาระสุดท้าย ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้ทรงประทานพระ
ปัจฉิมโอวาท คําสังสอนครั
่
ง้ สุดท้าย เพือ่ เป็ นการเตือนสติให้กบั พุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย
ว่า สังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่เที่ยง จงยังประโยชน์สว่ นตนและส่วนท่าน ให้ถงึ พร้อม
ด้วยความไม่ประมาทเถิด เป็ นคําสังสอนครั
่
ง้ สุดท้ายซึง่ มีสาระสําคัญอยู่ทค่ี าํ ว่า สังขาร
และคําว่า ไม่ประมาท สังขารมีอยู่ ๒ ชนิด คือ สังขารร่างกาย และ สังขารความคิดปรุง
แต่ง สังขารทัง้ ๒ เป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ทรงสอนให้ทาํ ความเข้าใจอยู่เสมอ ไม่ให้
หลง ไม่ให้ลมื ไม่ให้เผลอสติ ให้รู้อยู่เสมอว่าสังขารทัง้ ๒ ชนิดนี้เป็ นของไม่เทีย่ ง สังขาร
ร่างกายนี้ไม่อยู่ไปตลอด เกิดแล้วต้องตายเป็ นธรรมดา นี่คอื สภาพของร่างกายของทุกๆ
คนทีเ่ กิดมาในโลกนี้
ถ้าไม่คอยตักเตือนสอนตัวเราเกี่ยวกับความไม่เทีย่ งของสังขาร
ร่างกาย ว่าเกิดมาแล้วจะต้องตาย จะทําให้เรามีความหลงอยู่กบั ชีวติ หลงอยู่กบั การกิน
อยู่ กับการกระทําอะไรต่างๆไปวันๆหนึ่ง โดยไม่คาํ นึงถึงว่าสักวันหนึ่งสิง่ ต่างๆทีเ่ รา
กระทํากัน ทีเ่ รามีอยู่กนั จะต้องหมดไป คือให้รู้วา่ ชีวติ ของเรามีขอบมีเขต สักวันหนึ่งเรา
จะต้องทิ้งทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่แล้วเดินทางต่อไป
จึงไม่ควรทีจ่ ะหลงกับสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ คือสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ลาภ ยศ
สรรเสริญ กามสุข สิง่ เหล่านี้ไม่ใช่สมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา เมือ่ เราตายไปแล้ว เราไม่
สามารถนําเอาสิง่ เหล่านี้ตดิ ตัวไปได้ เหมือนคนบ้าหอบฟาง หอบฟางไปจะมีประโยชน์
อะไร ฉันใด ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็เปรียบเหมือนกับฟาง เมือ่ เราตายไปแล้ว สิง่
เหล่านี้จะไม่มคี วามหมายอะไรกับดวงวิญญาณทีจ่ ะต้องไปเกิดอีกต่อไป สิง่ ทีเ่ ป็ นทรัพย์
สมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเราทีเ่ ราสามารถนําเอาติดตัวไปได้ คือบาป และบุญต่างหาก บุญเป็ น
สิง่ ทีเ่ อื้ออํานวยส่งเราไปสู่ทด่ี ขี ้างหน้า ส่วนบาปเป็ นเหตุทส่ี ่งเราไปสู่ทต่ี าํ ่ ทีเ่ ลว ทีเ่ สือ่ ม นี่
ต่างหากคือสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ยงั ประโยชน์ส่วนตน
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และส่วนท่านให้ถงึ พร้อมด้วยความไม่ประมาท คือ ไม่ให้ไปหลงกับทรัพย์สมบัตเิ งินทอง
ข้าวของ ซึง่ เปรียบเหมือนกับฟาง ถ้าไปหลงสะสมสิง่ เหล่านี้ ก็เปรียบเหมือนคนบ้าหอบ
ฟาง ไม่มปี ระโยชน์อะไร ฟางเอาไปทําไม ทําไมไม่เอาสมบัตทิ แ่ี ท้จริงไปกับเรา เรายังต้อง
เดินทางไปอีกไกล ภพชาติน้ ีเปรียบเหมือนกับทีห่ ยุดพัก ทีส่ ะสมเสบียง เพือ่ ทีจ่ ะได้
เดินทางต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง คือการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด
การพ้นทุกข์ การทีไ่ ม่ตอ้ งกลับมาเกิดอีก คือพระนิพพาน ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกทัง้ หลายได้ไปถึง นัน่ แหละเป็ นทีอ่ นั ประเสริฐ เป็ นทีป่ ลอดจากทุกข์ภยั อันตราย
ทัง้ หลายทัง้ ปวง เป็ นบรมสุขทีเ่ รียกว่าปรมังสุขงั นัน่ แหละคือจุดหมายปลายทางทีท่ กุ ๆ
คนแสวงหากัน ปรารถนากัน
แต่เพราะความหลงเรากลับไปเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์
ว่าเป็ นสุข เราก็เลยมัวกอดอยู่กบั ความทุกข์ ทําให้ทกุ ข์อยู่ราํ ่ ไป เหมือนกับเห็นงูเป็ นปลา
ไหล งูมพี ษิ แต่ปลาไหลไม่มพี ษิ แต่เรากลับไปเห็นงูพษิ เช่นงูเห่าเป็ นปลาไหล เราก็ไปจับ
ไปลูบไปกอดมัน ก็เลยโดนมันกัดอยู่เรื่อยๆ อย่างชีวติ ของพวกเราก็มคี วามทุกข์ดว้ ยกัน
ทุกคน ไม่มใี ครสามารถปฏิเสธว่าตนเองไม่มคี วามทุกข์ได้ คือความทุกข์ทางด้านจิตใจที่
เกิดจากความยึดมันถื
่ อมัน่ ทีท่ าํ ให้เกิดความห่วง ความอาลัยอาวรณ์ ความเสียดาย
เพราะความหลง ความเห็นผิดเป็ นชอบนัน่ เอง เราไปรักไปชอบกับสิง่ ทีเ่ ป็ นของไม่เทีย่ ง
กับสิง่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นของทีเ่ ราสามารถควบคุมให้เป็ นไปตามความปรารถนาของเราได้ เราจึง
ประสบกับความผิดหวังอยู่เสมอ ประสบกับความเศร้าโศกเสียใจอยู่เสมอ เพราะต้อง
ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา ต้องพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบอยู่เสมอ
เพราะนี่คอื ธรรมชาติของโลกนี้ โลกนี้เป็ นอย่างนี้ ไม่วา่ จะเป็ นลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข
บุคคล สัตว์ วัตถุสมบัตติ ่างๆ ทุกสิง่ ทุกอย่างหมุนไปตามสภาพของเขา เขามาแล้วสักวัน
หนึ่งเขาก็ตอ้ งจากเราไป ถ้าเขาไม่จากเราไปก่อน เราก็ตอ้ งจากเขาไปก่อน นี่คอื ธรรมชาติ
ของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ทเ่ี ราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เราจึงไม่เคยพบกับความสุขที่
แท้จริง ชีวติ ของเราจึงเป็ นชีวติ ทีม่ แี ต่ความสุขกับความทุกข์สลับกันไป ลุม่ ๆดอนๆ และ
จะเป็ นอย่างนี้อยู่เรื่อยไป ถ้าตราบใดเรายังยุ่งอยู่กบั การสะสมลาภ ยศ สรรเสริญ และ
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กามสุขเหล่านี้อยู่ ถ้าไม่ศึกษาทําความเข้าใจว่า สิง่ เหล่านี้เป็ นกงจักรไม่ใช่เป็ นดอกบัว
เป็ นความทุกข์ไม่ใช่เป็ นความสุข เพราะเป็ นอนิจจัง เป็ นอนัตตา เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ น
ของปราศจากตัวตน เป็ นเราหรือเป็ นของๆเรา ถ้าทําความเข้าใจได้แล้ว เราจะปล่อยวาง
ได้ พระพุทธองค์จงึ สอนให้พวกเราจงพยายามปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ ทีจ่ ะได้เกิดปัญญาขึ้นมา
ให้มีดวงตาเห็นธรรม ให้เห็นสภาพความเป็ นจริงของสภาวธรรมทัง้ หลายว่าเป็ น อนิ จจัง
ทุกขัง อนัตตา เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ปราศจากตัวตน และการจะเห็นธรรมนี้ได้
จะต้องอาศัยการปฏิบตั ธิ รรม เช่นการเจริญสมาธิและปัญญา การปฏิบตั ธิ รรมจะเป็ นเหตุ
ทําให้เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา นี่แหละคือประโยชน์ส่วนตนทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนให้
เรากระทํากัน แทนทีจ่ ะมัวเสียเวลากับการสะสมลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ซึง่ ไม่ใช่
ทรัพย์ทแ่ี ท้จริงของเรา ให้มพี อเพียงกับการดูรกั ษาชีวติ อัตภาพ ให้อยู่ไปได้วนั ๆหนึ่งก็
พอแล้ว เพือ่ จะได้เอาชีวติ อัตภาพร่างกายนี้มาทําภารกิจทีแ่ ท้จริง คือการปฏิบตั ธิ รรม
เพือ่ ทําให้เรามีดวงตาเห็นธรรม
เพราะเมือ่ มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว เราก็จะสามารถตัดสมุทยั คือต้นเหตุของความทุกข์
ทัง้ หลายได้ คือตัณหาทัง้ ๓ ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา ความอยาก
ในกาม ความอยากมีอยากเป็ น ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น นี่คอื สิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์
ให้กบั เรา เมือ่ เรามีดวงตาเห็นธรรมแล้ว เราจะเห็นว่า ความอยากเหล่านี้ไม่มปี ระโยชน์
อะไรกับเรา อยากอะไร ได้มาเท่าไร ก็ไม่เกิดความอิม่ เกิดความพอ แต่ในทางตรงกัน
ข้าม การไม่อยากนี่ต่างหากทีจ่ ะทําให้เกิดความอิม่ เกิดความพอ เกิดความสุขขึ้นมาได้
เพราะโดยธรรมชาติของใจแล้ว ไม่ตอ้ งมีอะไรก็มคี วามสุขได้ ใจเปรียบเหมือนตุ่มนํา้ ทีม่ ี
นํา้ เต็มตุ่มแล้ว ไม่จาํ เป็ นจะต้องตักนํา้ เทเข้าไปในตุ่มอีก เพราะเทเข้าไปเท่าไรก็จะล้น
ออกมา ไม่เกิดประโยชน์อะไร ฉันใด ความอยากก็ไม่เกิดประโยชน์กบั ใจของเราเลย
แม้แต่นอ้ ย แต่กลับเป็ นโทษเสียอีก เพราะเมือ่ เกิดความอยากแล้วก็ทาํ ให้ใจไม่มคี วาม
สงบ เมือ่ ไม่มคี วามสงบ ความอิม่ ความพอก็หายไป เลยทําให้เกิดความรู้สกึ ว่าไม่พอ
ต้องอยากอยู่เรื่อยๆ

140

เราอยากกันมานานแค่ไหน เราไม่สามารถคํานวณนับได้ เพราะภพชาติทเ่ี ราผ่านมามี
มากมายก่ายกองเสียจนนับไม่ถว้ น พระพุทธองค์ทรงแสดงเปรียบไว้ว่า นํา้ ตาทีเ่ ราหลัง่
ในแต่ละภพแต่ละชาติ ทีเ่ กิดจากความทุกข์ เกิดจากความเศร้าโศกเสียใจนัน้ เมือ่ มา
รวมกันแล้ว มีมากยิง่ กว่านํา้ ในมหาสมุทรเสียอีก คิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องมีภพชาติมาก
น้อยเท่าไร จึงจะสามารถหลังนํ
่ า้ ตาให้มมี ากกว่านํา้ ในมหาสมุทร นัน่ แหละคือจํานวนภพ
ชาติของเรา ทีเ่ ราเวียนว่ายตายเกิดผ่านมาด้วยอํานาจของตัณหาทัง้ ๓ นี้ ทําให้เราต้องวิง่
ไปหาสิง่ ต่างๆอยู่เสมอ และตราบใดเรายังไม่ตดั ไม่ระงับ ไม่ดบั ตัณหาทัง้ ๓ นี้ มันก็จะ
ฉุดลากเราไปสู่การเกิด แก่ เจ็บ ตาย สู่ภพชาติต่างๆไปอีกไม่มที ส่ี ้นิ สุด เพราะขาด
ปัญญาหรือดวงตาแห่งธรรมนัน่ เอง ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของใจว่า ใจเป็ นใจที่
สมบูรณ์แล้ว มีครบบริบูรณ์แล้วทุกอย่าง แต่ใจถูกกิเลส ตัณหา อวิชชา โมหะความหลง
หลอกให้ใจออกไปหาสิง่ ต่างๆภายนอก โดยสร้างความรู้สกึ ว่ายังขาดตกบกพร่อง จึงต้อง
วิง่ ออกไปหากามตัณหา ความอยากในกามสุข ภวตัณหาความอยากมีอยากเป็ น
วิภวตัณหาความกลัว กลัวอะไร ก็กลัวความแก่ กลัวความเจ็บ กลัวความตาย กลัวการ
พลัดพรากจากสมบัตขิ ้าวของเงินทอง สิง่ ต่างๆทีก่ เิ ลสหลอกให้ออกไปหามา ให้ไปหลงไป
ยึดไปติด ทัง้ ๆทีเ่ วลามาเกิดในโลกนี้ก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาเลย มาแต่ตวั เปล่าๆ และ
เมือ่ ตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวไปเลย
ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ ก็มแี ต่ความยึดติดกับสิง่ ต่างๆ กลัวจะหมดไป กลัวคนอืน่ จะแย่งไป
กลัวคนอืน่ จะขโมยไป ก็เลยมีแต่ความทุกข์ความวุน่ วายใจ กับการดูแลรักษาทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของต่างๆทีห่ ามาได้จากอํานาจของความหลง จากอํานาจของกิเลสตัณหา ที่
สร้างความทุกข์ให้กบั เรามาตลอด และจะเป็ นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปไม่มที ส่ี ้นิ สุด กี่ภพกี่ชาติ
วนไปเวียนมากี่ครัง้ ก็จะเป็ นอย่างนี้ เป็ นแบบคนบ้าหอบฟาง ไปยึดไปติดกับฟางทีเ่ ป็ น
ของไม่มคี ุณค่า แทนทีจ่ ะมาหาสมบัติ หาประโยชน์ทแ่ี ท้จริงของเรา นัน่ ก็คอื การปฏิบตั ิ
ธรรมเพือ่ ชําระกิเลสตัณหา โมหะอวิชชาทีเ่ ป็ นเหตุทาํ ให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิด ต้อง
หลงอยู่กบั สิง่ เหล่านี้มา ไม่รู้จกั หยุดจักหย่อน นี่คอื ปัญหาของพวกเรา พระพุทธเจ้าจึง
ทรงเตือนให้รู้วา่ การเกิดมาเป็ นมนุษย์เป็ นสิ่งทีป่ ระเสริฐอย่างยิง่ เพราะภพภูมขิ องมนุษย์
เท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถปฏิบตั ติ น พัฒนาตนให้ไปถึงจุดทีส่ ูงสุดได้อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าและ
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พระอรหันตสาวกได้พฒั นา ได้ปฏิบตั กิ นั
ไม่มภี พชาติไหนทีจ่ ะสามารถทําให้เกิด
พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ข้นึ มาได้ นอกจากภพชาติของมนุษย์เท่านัน้
จึงเป็ นบุญวาสนาของเราทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์ เพราะการทีจ่ ะได้มาเกิดเป็ นมนุษย์น้ ไี ม่ใช่
เป็ นของง่าย ต้องสะสมบุญบารมีมาอย่างมากมายก่ายกองเลยทีเดียว ถึงจะได้มาเกิด
เป็ นมนุษย์ เมือ่ เกิดมาเป็ นมนุษย์แล้วทําไมจึงปล่อยให้ความเป็ นมนุษย์หมดไปโดยเปล่า
ประโยชน์ ทําไมไม่เอาชีวติ มนุษย์น้ มี าสร้างอริยทรัพย์ สร้างสมบัตทิ แ่ี ท้จริงให้กบั ตัวเรา
ด้วยการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบตั ติ ามในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สังสอน
่
นี่แหละคืองานของเรา ถ้าเราฉลาด เราจะรู้วา่ หน้าทีข่ องเราไม่ใช่มาสร้างตัวเองให้
รํา่ รวย สร้างตัวเองให้เป็ นคนทีม่ ตี าํ แหน่งสูงๆ เป็ นรัฐมนตรี เป็ นนายกฯ เป็ น
ประธานาธิบดี เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน นี่ไม่ใช่หน้าทีข่ องเรา ไม่ใช่งานของเรา หน้าทีข่ องเรา
คือกําจัด กิเลสตัณหา โมหะอวิชชาต่างหาก เพราะถ้าสามารถกําจัดสิง่ เหล่านี้ให้หมด
ออกไปจากใจได้แล้ว ใจก็จะหมดปัญหา ใจจะเป็ นอิสระ วิมตุ ติ หลุดพ้น คือหลุดพ้น
จากกองทุกข์ทงั้ ปวง หลุดพ้นจากกิเลสตัณหา หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ผูท้ ไ่ี ม่
เกิดเท่านัน้ ถึงจะไม่มคี วามทุกข์ นี่คอื ความจริง ถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ ตราบนัน้ ก็ยงั
ต้องมีการแก่ การเจ็บ การตาย การพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง
การประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบไม่ปรารถนากัน นี่คอื สภาพของทุกโลก ทุกภพ ทุกชาติ
ถ้าพวกเราปรารถนาความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง ต้องการพ้นจากความทุกข์แล้ว เราต้อง
น้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาศึกษาและปฏิบตั ติ าม ถ้ายังไม่รู้เราก็
ต้องเข้าวัดบ่อยๆ พระพุทธเจ้าสอนให้เราเข้าวัดอย่างน้อยอาทิตย์ละครัง้ หนึ่ง อาทิตย์
หนึ่งจะมีวนั พระหนึ่งครัง้ ไม่ใช่ปีหนึ่งจะเข้าวัดสักครัง้ หนึ่ง มาอยู่วดั ๓ วัน ๗ วัน ถ้า
อย่างนี้แล้วหาความสุขความเจริญไม่ได้ มันน้อยไป อย่างน้อยต้องเข้าวัดทุกๆ อาทิตย์
มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมให้รู้วา่ หน้าทีข่ องเราคืออะไร ให้รู้วา่ อะไรคือสิง่ ทีถ่ ูก อะไรคือสิง่ ทีผ่ ดิ
อะไรเป็ นกงจักร อะไรเป็ นดอกบัว ถ้าไม่เข้าวัดแล้วเราจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ เพราะคนทีอ่ ยู่
นอกวัดก็เป็ นเหมือนกับพวกเรา คือเป็ นพวกหูหนวกตาบอดด้วยกันทัง้ นัน้ ไม่รู้จกั เรื่อง
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นรก เรื่องสวรรค์ เรื่องบาป บุญ คุณ โทษ เรื่องกรรม เรื่องเวียนว่ายตายเกิด นี่เป็ น
ความจริง
พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้ชาวพุทธเข้าวัดอยู่เสมอ เพือ่ จะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว จะได้มปี ญั ญาแยกแยะว่าการกระทําของเราเป็ นไปใน
ทิศทางไหน สร้างประโยชน์ให้กบั เราหรือสร้างโทษให้กบั เรา ส่วนใหญ่คนทีไ่ ม่เข้าวัด เรา
จะเห็นได้วา่ เขาไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กบั ตัวเขา มีแต่จะสร้างโทษให้กบั ตัวเขา คนทีไ่ ม่
ชอบเข้าวัดมักจะชอบกินเหล้าเมายา ชอบเล่นการพนัน ชอบเทีย่ วตอนกลางคืน ชอบ
ความเกียจคร้าน ชอบลักเล็กขโมยน้อย ชอบฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ชอบประพฤติผดิ ประเวณี
ชอบพูดโกหก พูดปดมดเท็จ ซึง่ เป็ นลักษณะของพวกหูหนวกตาบอด ไม่รู้วา่ การกระทํา
เหล่านี้เป็ นโทษ ไม่เป็ นประโยชน์ ไม่เป็ นคุณ ทําไปแล้วมีแต่จะนําไปสู่ความหายนะ
ความเสือ่ มเสีย ในปัจจุบนั ก็มแี ต่ความทุกข์ มีแต่ความวุน่ วายใจ ตายไปก็ตอ้ งไปสู่อบาย
นี่คอื ผลของการกระทําความชัว่ การกระทําบาป ซึง่ ในสายตาของผู ้ทีม่ คี วามหลงก็จะ
กลับเห็นว่าเป็ นดอกบัว คือเห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นบาปว่าเป็ นบุญนัน่ เอง
แต่คนทีเ่ ข้าวัดเข้าวา จะได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องบาป บุญ คุณ โทษ นรก และสวรรค์ ก็จะมี
ปัญญาแยกแยะได้ จึงพยายามทําแต่สง่ิ ทีด่ ี ละการกระทําความชัว่ ละอบายมุขทัง้ หลาย
เพราะรู้วา่ การทําอย่างนี้เป็ นการสร้างเหตุทน่ี าํ ไปสู่ความสุขความเจริญ ในปัจจุบนั ก็อยู่
ด้วยความสงบสุข เมือ่ ตายไปก็ได้ไปสู่สุคติ ไปสู่ภพทีด่ ที ง่ี าม คืออย่างน้อยก็ได้เป็ น
มนุษย์ ไม่เช่นนัน้ ก็เป็ นเทพ เป็ นพรหม หรือเป็ นพระอริยบุคคล นี่คอื ผลของการ
ประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศล
นี่คอื หน้าทีข่ องเราทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
หมายถึงว่าจงยังประโยชน์ส่วนตนให้ถงึ พร้อม เมือ่ เราได้ทาํ ประโยชน์ส่วนตนให้ถงึ พร้อม
แล้ว เราก็จะอยู่ในฐานะทีจ่ ะช่วยเหลือคนอืน่ ได้ต่อไป คืออบรมสังสอนคนอื
่
น่ ให้รู้จกั
เรื่องบาป บุญ คุณ โทษ เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกทัง้ หลาย หลังจากทีท่ ่านได้เสร็จภารกิจของท่านแล้ว ได้ปฏิบตั ธิ รรมสร้างบุญสร้าง
กุศลจนครบบริบูรณ์แล้ว ได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าแล้ว เป็ นพระอรหันต์แล้ว ท่านก็เอา
เวลาทีเ่ หลืออยู่ของชีวติ ท่าน อบรมสังสอนผู
่
อ้ น่ื พวกหูหนวกตาบอดทัง้ หลายให้ได้รู้จกั
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เรื่องบาป บุญ คุณ โทษ เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เพือ่ ทีจ่ ะได้ปลดเปลื้องตัวเขาให้พน้ จาก
ความผิด ความหลง ความมึนเมาทัง้ หลาย เพือ่ เขาจะได้ประสบกับความสุขความเจริญที่
แท้จริง นี่คอื ความหมายของคําว่าจงยังประโยชน์ส่วนตนและส่วนท่านให้ถงึ พร้อมด้วย
ความไม่ประมาทเถิด
ความไม่ประมาทหมายถึงให้มสี ติระลึกถึงชีวติ ของเราว่า เป็ นของไม่เทีย่ ง จะตายเมือ่ ไรก็
ไม่รู้ ไปกําหนดการตายไม่ได้วา่ จะตายตอนเช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น วันนี้ พรุ่งนี้ สิบ
ปี ข ้างหน้า หรือห้าสิบปี ข ้างหน้า ความตายไม่ฟงั ใคร เมือ่ ถึงเวลาแล้วก็จะปรากฏขึ้นมา
ท่านจึงสอนให้เจริญมรณานุ สติ อยู่เสมอ ให้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เพือ่ ความไม่
ประมาท เพราะเมือ่ ระลึกถึงความตายอยู่เสมอแล้ว จะได้รู้วา่ ชีวติ เป็ นของไม่แน่นอน
อาจจะไปเย็นนี้ก็ได้ อาจจะไปตอนกลางวันนี้ก็ได้ ถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล้ว จึงไม่ควรปล่อย
ความเป็ นมนุษย์ของเราทีม่ ปี ระโยชน์อย่างมาก สามารถทําอะไรได้มาก ให้หมดไปโดย
เปล่าประโยชน์ ต้องรีบขวนขวายทําประโยชน์ อย่าไปผัดวันประกันพรุ่ง ไว้รอพรุ่งนี้ค่อย
ทําบุญก็ได้ หรือรอให้แก่ก่อนแล้วค่อยเข้าวัดก็ได้ ตอนนี้เรายังหนุ่มเรายังสาวอยู่ ขอ
เทีย่ วขอเล่นให้พอเสียก่อน คิดอย่างนี้เป็ นความประมาท เพราะว่าคนเราตายได้ทกุ อายุ
อายุ ๑ ขวบก็ตายได้ ๒ ขวบก็ตายได้ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ขวบ ก็ตายได้ทงั้ นัน้ เวลา
ไหนไม่มใี ครไปกําหนดได้
ถ้าคิดอย่างนี้แล้วจะได้มคี วามกระตือรือร้น
ไม่ไป
ผัดวันประกันพรุ่ง จะรีบขวนขวายสร้างแต่บญ
ุ สร้างแต่กศุ ลเสียแต่เนิ่นๆ ก่อนทีจ่ ะสาย
ไป
พระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์โดยถามพระอานนท์วา่ อานนท์วนั หนึ่งๆ เธอระลึกถึง
ความตายมากน้อยแค่ไหน พระอานนท์ทูลตอบพระพุทธเจ้าว่า เกล้ากระผมเจริญมรณา
นุสติในตอนเช้าบ้าง ตอนกลางวันบ้าง ตอนเย็นบ้าง ตอนคํา่ บ้าง ฯลฯ พระพุทธเจ้าทรง
บอกพระอานนท์วา่ เธอยังตัง้ อยู่ในความประมาท การพิจารณาความตายเพียงแค่ตอน
เช้า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนคํา่ ฯลฯ ยังไม่เพียงพอ เธอยังประมาทอยู่ ถ้าเธอจะ
ตัง้ อยู่ในความไม่ประมาทแล้ว เธอจะต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลย
ทีเดียว หายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย คิดอย่างนี้
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แล้วจะทําให้รู้วา่ ชีวติ ของเรานี้สนั้ มากและไม่มคี วามหมายอะไร
พอทีจ่ ะไปบ้าสะสม
ทรัพย์สมบัตเิ งินทอง ข้าวของ บริษทั บริวารต่างๆไปทําไม เวลาไปก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลย
แม้แต่นิดเดียว นอกจากเอาไปไม่ได้แล้วบางทีเรายังต้องแบกเวรกรรมไปอีกด้วย เพราะ
การสะสมข้าวของเงินทองสมบัตติ ่างๆถ้าหามาโดยมิชอบ ก็ตอ้ งไปสร้างเวรสร้างกรรม
ทําบาปทํากรรม เพือ่ ทีจ่ ะได้สง่ิ เหล่านี้มา ดังทีเ่ ห็นเขาทํากัน อุตส่าห์ราํ ่ รวยขึ้นมาเพราะคด
โกงเขา โกหกหลอกลวงเขา กินบ้านกินเมืองเขามา หลงไปสะสมสิง่ เหล่านี้โดยหารู้ไม่วา่
ตนเองกําลังสะสมกองทุกข์อนั ใหญ่โต สะสมบาปอันใหญ่โต เมือ่ ตายไปแล้วตัวเอง
จะต้องไปใช้กรรมขนาดไหนกลับไม่รู้ เพราะอะไร ก็เพราะว่าเป็ นพวกหูหนวกตาบอด
นัน่ เอง ฟังธรรมไม่เข้าใจ มีพระพุทธเจ้า มีพระพุทธศาสนาอยู่ประจําบ้านประจําเมืองก็
ตาม แต่หาได้รบั ประโยชน์จากพระพุทธศาสนา คําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไม่
ก็เพราะความมืดบอดของจิตใจ ทีถ่ ูกครอบงําด้วยกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานัน่ เอง พวกนี้
เกิดมาเป็ นมนุษย์ก็ไม่ได้รบั ผลประโยชน์ของการเป็ นมนุษย์ เรียกว่ามาสว่างคือบุญได้ส่ง
มาให้เกิดมาเป็ นมนุษย์ แทนทีจ่ ะเอาชีวติ ของความเป็ นมนุษย์มาสร้างประโยชน์ กลับเอา
ความมืดมาปกปิ ดจิตใจแล้วก็ทาํ แต่บาปแต่กรรม เมือ่ ตายไปก็ตอ้ งไปมืดนัน่ เอง พวกที่
ไปมืดก็ตอ้ งไปสู่อบาย นี่เป็ นเพราะว่าไม่มศี รัทธาในพระพุทธศาสนา เวลาเข้าวัดก็เข้าวัด
แบบคนมืดบอดเข้า จุดธู ปเทียนบูชาพระแล้วก็นงั ่ ขอพระช่วยบันดาลสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ไม่เคย
สนใจศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยว่า อัตตาหิ อัตโน นาโถ เป็ นอย่างไร
พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ตนเป็ นที่พ่งึ ของตน พวกเธอทัง้ หลายต้องสร้างบุญสร้างกุศล
พวกเธอถึงจะได้รบั ความสุขความเจริญ พวกเธอจะมานัง่ จุดธู ปเทียนแล้วมาขอเราให้เรา
เสกให้เราเป่ าให้เธอเป็ นผูว้ เิ ศษ เป็ นคนรํา่ รวยขึ้นมานัน้ มันขัดกับหลักของความเป็ นจริง
ขัดกับหลักธรรม
เพราะว่ากรรมเป็ นเหตุทท่ี กุ ๆคนจะต้องทํากัน ขึ้นอยู่วา่ จะทํากรรมดีหรือกรรมชัว่ เท่านัน้
ถ้าทํากรรมดีผลดีก็ตามมา ถ้าทํากรรมชัว่ ผลชัว่ ผลร้ายก็ตามมา ไม่มใี ครจะละเมิดกฎ
นี้ไปได้ ไม่ใช่ทาํ บาปทํากรรมแล้วมากราบพระขอให้พระช่วย พระช่วยไม่ได้เพราะหลัก
ของ อัตตาหิ อัตโน นาโถ คือ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนเอง ตนต้องช่วยตนเอง ถ้าตนไม่
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ปรารถนาความทุกข์ความหายนะ ความเสื่อมเสียแล้ว ก็อย่าไปทําบาป อย่าไปทํากรรม
อย่าไปสร้างเวรสร้างกรรม ถ้าปรารถนาความสุขความเจริญ ก็ขอให้ตงั้ ใจทําแต่บญ
ุ และ
กุศล ทําอย่างต่อเนื่อง และพยายามทําอย่างสมํา่ เสมอ แล้วความสุขความเจริญจะ
ตามมาเอง เพราะเป็ นผลของการทําบุญและกุศลนัน้ เอง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา
ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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