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คํานํ า
วันเวลาผ่านไปปี แล้วปี เล่า แต่พวกเราทุกคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้นบั ครัง้ ไม่ถว้ น ได้พบกับ
ความสุขทีแ่ ท้จริงแล้วหรือยัง หรือยังแยกไม่ออกด้วยซํา้ ว่า สุขและทุกข์มนั เป็ นอย่างไร
และมีสง่ิ ใดทีจ่ ะทําให้เรามีสุขมากขึ้น และทุกข์นอ้ ยลงได้อย่างแท้จริง
ธรรมะคําสังสอนของพระอรหั
่
นตสัมมาสัมพุทธเจ้าทีไ่ ด้อ่าน ได้ฟงั มามากมายได้เข้าถึง
“ใจ” เราแล้วหรือยัง ได้ช่วยเยียวยาโรคทุกข์ของเราได้มากน้อยแค่ไหน แต่ถา้ เรายังไม่รู้
ว่าเราเป็ นโรคอะไร ใจเราติดเชื้ออะไรอยู่ และไม่นาํ ธรรมโอสถมาใช้ให้ถูกที่ เราก็คง
จะต้องทนอยู่กบั โรคทุกข์น้ ี ทีไ่ ม่มที างรักษาให้หายขาดได้เลย ไม่มใี ครช่วยเราได้
นอกจากตัวเราเอง ไม่มใี คร ”รู้ใจ” เราได้ นอกจากเราดูใจตัวเอง และถ้าเราไม่สร้างเหตุท่ี
จะทําให้ใจได้เผยธาตุแท้ ทีใ่ จเป็ นอยู่ ผลทีอ่ ยากให้เกิด คือความสุขสงบทีแ่ ท้จริงแห่งใจ
ก็ไม่มี
แต่ถา้ เราได้เริ่มให้แสงสว่างแห่งธรรมะ ได้สาดส่องเข้ามาทีใ่ จเรา โดยเริ่มลงมือปฏิบตั ิ
ตามขัน้ ตอนแห่งศีล สมาธิ ภาวนา เราจะเริ่มมีสติ ทีจ่ ะเป็ นตัวช่วยกํากับ ให้ใจเข้าทีเ่ ข้า
ทาง คอยเป็ นพีเ่ ลี้ยง ดูแลความคิดทีจ่ ะไปยึดติดกับสิง่ ภายนอก ทีไ่ ม่มแี ก่นสารและ
ตัวตน ไปปรุงแต่งกับสิง่ ทีห่ าความเทีย่ งแท้แน่นอนไม่ได้ และเมือ่ สติมกี าํ ลังมากขึ้น ก็จะ
ดึงใจของเราให้กลับมาอยู่ในตัวเรา อยู่กบั ปัจจุบนั มีความรู้สกึ ตัวอยู่ทกุ ขณะ เมือ่ ใจได้
พักอยู่ทฐ่ี านแห่งความสงบ ทุกข์ก็จะเข้าถึงใจไม่ได้อกี เราจึงอย่าปล่อยเวลาอันมีค่าให้
เสียไปเลย ถ้าใจขาดทีพ่ ง่ึ คือ ธรรมะ เราทุกคนก็คงจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีก ไม่มี
ทีส่ ้นิ สุด “หยุด” และให้ทกุ สิง่ ได้ “ดับ” ณ วันนี้เถิด
คณะผูจ้ ดั ทํา
มกราคม ๒๕๔๖

4

กัณฑ์ท่ี ๙๔

ปลีกวิเวก

๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
คนเราทุกคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ ต่างก็มคี วามปรารถนา มีความต้องการเหมือนๆกัน คือ
ทุกคนอยากจะมีความสุข มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ไม่มใี ครอยากจะมีความทุกข์ ไม่มี
ใครอยากจะพบกับความหายนะ ความเสือ่ มเสียทัง้ หลาย เราจึงแสวงหาความสุขกัน แต่
มักจะไม่ค่อยเป็ นไปตามทีเ่ ราปรารถนากัน ไม่ค่อยมีความสุขเท่าทีค่ วร ยังมีความทุกข์
รุมเร้าจิตใจเราอยู่ ทัง้ นี้ก็เป็ นเพราะว่าเราไม่รู้จกั ความสุขทีแ่ ท้จริงว่าเป็ นอย่างไร เพราะ
เรายังเป็ นปุถชุ นคนธรรมดา ทีย่ งั มีความหลง มีอวิชชา ความมืดบอดครอบงําใจเราอยู่
เปรียบเหมือนกับคนตาบอดเดินคลําทางไป ก็คลําไปแบบผิดๆถูกๆ ได้ความสุขบ้าง ได้
ความทุกข์บา้ ง ซึง่ ต่างกับพระพุทธเจ้า กับพระอรหันตสาวก ผูม้ ตี าทีด่ ี ตาสว่าง ตาไม่มดื
บอด ท่านจึงรู้ถงึ ความจริงของความทุกข์และความสุข ว่าอะไรคือความสุข อะไรคือ
ความทุกข์ ท่านจึงอยู่เหนือความทุกข์ มีแต่ความสุขอย่างเดียวในใจของท่าน
เป็ นบุญวาสนาของพวกเราทีเ่ กิดมาในชาติน้ ี ได้พบกับพระพุทธศาสนา พระธรรมคําสอน
ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูร้ ู้จริงเห็นจริงในเรื่องของความสุขและความทุกข์
ทัง้ หลาย แล้วนําสิง่ ทีไ่ ด้ทรงรู้ทรงเห็นมาประกาศสังสอนให้
่
กบั มนุษย์ทงั้ หลายได้ทราบ ผู ้
ทีม่ จี ติ ศรัทธา คือเมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็เกิดความเลือ่ มใส เกิดความเชื่อ นําเอาไปปฏิบตั ิ
ก็จะพบกับความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง ไม่ตอ้ งมีความทุกข์มารุมเร้าจิตใจ พวกเราถ้า
ปรารถนาความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่ตอ้ งการมีความทุกข์มากวนใจ จึงต้องเข้าหาพระศาสนา
เข้าหาพระธรรมคําสอน แล้วน้อมเอาพระธรรมคําสอนมาปฏิบตั กิ บั ตัวเรา แล้วเราจะได้
เป็ นเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เป็ นผูม้ แี ต่ความสุขความ
เจริญอย่างแท้จริง เป็ นผูท้ พ่ี น้ จากความทุกข์อย่างแท้จริง
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แล้วอะไรเล่าคือความสุขทีแ่ ท้จริง พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ไม่มีสขุ อันใดในโลกนี้ จะ
เหนื อกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุข
ทีอ่ ยู่กบั เรา เพราะว่าเป็ นของทีอ่ ยู่ในตัวของเราเอง เป็ นความสุขทีไ่ ม่มใี ครจะมาพรากจาก
เราไปได้ แต่เป็ นความสุขทีเ่ รายังต้องสร้างขึ้นมา เพราะว่าในขณะนี้ใจของเรายังไม่สงบ
ใจของเรายังมีความฟุ้งซ่าน มีความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากอยู่ ด้วยอํานาจของกิเลส
ตัณหา ทีม่ โี มหะอวิชชาความไม่รู้ความจริงเป็ นเครื่องผลักดันใจของเราอยู่ ทําให้ใจของ
เราอยู่น่งิ ไม่ได้ และเมือ่ ใจอยู่น่ิงไม่ได้ ใจก็เลยไม่มคี วามสุข มีแต่ความหิว มีแต่ความ
กระหาย เมือ่ มีความหิว มีความกระหาย ก็เลยต้องออกไปดิ้นรนขวนขวายหาความสุข
มาเพิม่ ขึ้นอีก ก็เลยทําให้เกิดความวุน่ วายใจตามมา
เพราะว่าในขณะทีอ่ อกไปขวนขวายหาสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราคิดว่าเป็ นความสุข เช่นลาภ คือ
ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ ยศ คือตําแหน่งต่างๆ สรรเสริญ คือคํายกย่อง
เยินยอ และ กามสุข คือความสุขทีเ่ กิดจากการได้สมั ผัสกับรูปทีถ่ ูกใจ เสียงทีถ่ ูกใจ
กลิน่ ทีถ่ ูกใจ รสทีถ่ ูกใจ และโผฏฐัพพะทีถ่ ูกใจ ทําให้จติ ต้องหมุน ต้องดิ้นรนอยู่
ตลอดเวลา ไม่ได้ทาํ ให้จติ สงบ จิตหลุดพ้น แต่กลับทําให้ตดิ เกิดความผูกพันกับรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เลยทําให้จติ ต้องทํางานอยู่
ตลอดเวลาเพือ่ ทีจ่ ะดูแลรักษาสิง่ เหล่านี้ทไ่ี ด้มา แล้วก็พยายามหามาเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ
เปรียบเหมือนกับตุ่มนํา้ ทีร่ วั ่ ใบหนึ่ง ไม่สามารถเก็บนํา้ ไว้ได้นาน เติมนํา้ เข้าไปเท่าไร ทิ้งไว้
สักระยะหนึ่งนํา้ ก็จะพร่องลงไป พอพร่องลงไปเราก็ตอ้ งคอยเติมให้มนั เต็มอยู่เรื่อยๆ นัน่
ก็คอื ลักษณะของใจเรา ทีเ่ ป็ นเหมือนกับตุ่มนํา้ ทีย่ งั มีรอยรัว่ อยู่ ๓ รอยด้วยกัน รอยรัว่
ทัง้ ๓ นี้เรียกว่าตัณหา ความอยาก คือ ๑. กามตัณหา ความอยากในกาม ๒. ภวตัณหา
ความอยากมีอยากเป็ น ๓. วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ซึง่ ทําให้ใจไม่เต็ม
ไม่อม่ิ ไม่พอ ได้อะไรมามากน้อยเท่าไร สักระยะหนึ่งความพอใจก็หมดไป ความอยาก
ได้ใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมา เปรียบเหมือนกับตุ่มนํา้ ทีม่ รี อยรัว่ อยู่ ๓ รอย เติมนํา้ เข้าไปให้
เต็มอยู่พกั หนึ่ง นํา้ ก็จะซึมออกไปแล้วก็จะพร่องลงไปเรื่อยๆ ถ้าไม่เติมเข้าไปอีก นํา้ ก็จะ
ไม่มเี หลืออยู่ในตุ่ม นี่แหละคือลักษณะของใจของพวกเราทีย่ งั มีโมหะอวิชชา ความหลง
ความมืดบอดสร้างรอยรัว่ ให้กบั ใจ คือสร้างกิเลสตัณหา ความอยากต่างๆ ให้เกิดขึ้น
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ภายในใจ ทําให้ใจมีความรู้สกึ ว่ายังไม่มคี วามสุข ยังไม่อม่ิ ยังไม่พอ เพราะใจไม่น่งิ
นัน่ เอง
ถ้าตราบใดใจยังไม่น่ิง ยังไม่สงบ ใจก็จะไม่มคี วามสุข นี่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
ทรงพบเห็นในธรรมชาติของใจว่า ความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีส่ มบูรณ์แล้วนัน้ มีอยู่ใน
ใจของเราอยู่แล้ว แต่เราไม่รู้ เรากลับไปคิดว่าความสุขอยู่ทภ่ี ายนอก อยู่ทข่ี ้าวของเงิน
ทอง อยู่ทว่ี ตั ถุสมบัติ อยู่ทบ่ี คุ คลสมบัติ คือต้องมีสง่ิ ต่างๆ มีข ้าวของเงินทองไว้ใช้ ต้องมี
สามี มีภรรยา มีลูก ถึงจะมีความสุข แต่เมือ่ มีแล้ว แทนทีจ่ ะให้ความสุขกับเราอย่าง
เดียว ก็ยงั มีความทุกข์ตามมาด้วย ความทุกข์ทแ่ี ฝงอยู่ในสิง่ เหล่านี้ก็คอื อนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา นัน่ เอง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีครอบครองอยู่ ล้วนเป็ นของไม่เทีย่ ง ไม่มใี ครเป็ น
เจ้าของ เป็ นของธรรมชาติ สักวันหนึ่งธรรมชาติก็จะต้องเอากลับคืนไป ถ้าเราไปยึดไป
ติดกับสิง่ เหล่านี้เราก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ ถามตัวเราเองดูซวิ า่ เวลาเรามีสามีก็ดี ภรรยาก็
ดี มีลูกก็ดี หรือมีสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ มียศถาบรรดาศักดิ์ ตําแหน่งต่างๆ เรามี
ความรู้สกึ อย่างไรกับสิง่ เหล่านัน้ เราจะต้องมีความกังวลใจ เพราะไม่รู้วา่ สิง่ เหล่านี้จะจาก
เราไปเมือ่ ไร ความกังวลใจนี้ก็คอื ความทุกข์แล้ว นี่แหละคือลักษณะของความหลง
หลอกให้เราเอาความทุกข์เข้ามาเผาใจ รุมเร้าจิตใจเรา แทนทีจ่ ะหาความสุขทีแ่ ท้จริงคือ
ความสงบ เรากลับไปหากองทุกข์เข้ามารุมเร้าใจเรา เราจึงไม่มคี วามสุข มีแต่ความทุกข์
กัน
เราจึงต้องอาศัยพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกเป็ นตัวอย่าง ให้ท่านเป็ นผูน้ าํ พาเรา ด้วย
การฟังคําสอนของท่านแล้วนํามาปฏิบตั ิ ท่านสอนให้เราทําใจให้สงบ เราก็ตอ้ งทํา วิธีทจ่ี ะ
ทําใจให้สงบนัน้ เราต้องปลีกวิเวก คือต้องหาทีส่ งบสงัด ปราศจากรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะทีร่ บกวนใจเรา รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีเ่ ราชอบ ทีเ่ รารักนัน่ แหละ หรือที่
เราไม่ชอบนัน่ แหละจะเป็ นตัวทีจ่ ะมาคอยทําให้ใจเราไม่สงบ
ท่านจึงต้องสอนให้เราหา
สถานทีส่ งบสงัดวิเวกอย่างในวัด อย่างทีญ
่ าติโยมบางท่านได้มาถือศีลปฏิบตั ธิ รรม นุ่งขาว
ห่มขาวกัน เป็ นวิธีแสวงหาความสงบในเบื้องต้น กายวิเวก คือสงบกายเสียก่อน คือ
สิง่ แวดล้อมของร่างกายต้องสงบ ถ้าเราอยู่ทา่ มกลางรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีท่ าํ ให้
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ใจเกิดความยินดียนิ ร้ายขึ้นมาแล้ว ใจก็จะกระเพือ่ ม ใจก็จะไม่น่งิ ใจนี้ถา้ เปรียบก็
เหมือนกับนํา้ นํา้ ถ้าปล่อยไว้เฉยๆไม่ไปตักไม่ไปกวน ไม่ไปคน ไม่โยนอะไรใส่เข้าไปในนํา้
ก็จะไม่มลี ูกคลืน่ นํา้ ก็จะนิ่ง จะใส เวลาเรามองนํา้ ทีน่ ่งิ ใสก็จะสามารถสะท้อนเห็นตัวเรา
เห็นหน้าของเราได้ เป็ นเหมือนกระจกเงา แต่ถา้ นํา้ มีคลืน่ เราก็ไม่สามารถทีจ่ ะมองเห็นหน้า
เราได้ เพราะว่านํา้ ไม่น่ิงนัน่ เอง ลูกคลืน่ ทีเ่ กิดจากการตักนํา้ ก็ดี การโยนอะไรใส่เข้าไปในนํา้
ก็ดี หรือการกวนนํา้ ก็ดี นํา้ ก็จะมีลูกคลืน่ มาก นํา้ ก็จะขุน่ นํา้ ก็จะไม่ใส
ใจของเราก็เช่นกัน ถ้าไม่น่ิงก็จะไม่ใส เมือ่ ไม่ใสเราก็จะไม่เห็นสิง่ ต่างๆทีเ่ ป็ นคุณและเป็ น
โทษกับใจของเรา เราก็เลยไม่รู้วา่ อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ เราก็เลยมักจะไปคว้าสิง่
ต่างๆทีเ่ ป็ นโทษกับใจของเรา คือคว้าเอาความโลภ คว้าเอาความโกรธ คว้าเอาความหลง
เข้ามา ทําให้เราไม่ค่อยมีความสุขกัน ถึงแม้ว่าเราจะหาสิง่ ต่างๆมาได้มากมาย มีเงินทอง
มาก มีข ้าวของมาก มีทรัพย์สมบัตมิ าก มีทงั้ สามี มีทงั้ ภรรยา มีทงั้ ลูก มีทงั้ ตําแหน่งที่
สูงๆ มีทงั้ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทุกรู ปแบบ ต้องการรู ปแบบไหน เสียงแบบ
ไหน กลิน่ แบบไหน รสแบบไหน โผฏฐัพพะแบบไหน เราหามาได้หมด แต่ใจเรากลับไม่
มีความสุข นัน่ ก็เพราะว่าใจเราไม่สงบ ใจเราไม่น่งิ นัน่ เอง เราจึงต้องมาทําใจของเราให้นิ่ง
ด้วยการปลีกวิเวก ต้องตัดรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีเ่ ป็ นตัวคอยทําให้ใจของเรา
กระเพือ่ มอยู่ตลอดเวลา จึงต้องหนีจากสิง่ เหล่านี้
เมือ่ หนีมาแล้ว ในขัน้ ต่อไปเราต้องมีเครื่องควบคุมใจ ถึงแม้ว่าจะไม่มอี ะไรจากภายนอก
มาทําให้ใจเรากระเพือ่ มได้ คือให้คดิ ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ ไม่มรี ูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ มาจี้ มาผลักดันให้ใจคิดปรุงก็ตาม แต่ใจยังนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้ ใจยังต้องคิด
โน่นคิดนี่อยู่ เพราะนี่คอื ธรรมชาติของกิเลสนัน่ เอง ของความโลภ ความโกรธ ความหลง
จะคอยผลักให้ใจคิดปรุงตลอดเวลา ใจก็ยงั ไม่น่งิ การทีจ่ ะทําให้ใจนิ่งได้จะต้องมีสติ สติ
จะเป็ นตัวควบคุมใจ ไม่ให้ใจคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ ในเบื้องต้นท่านถึงสอนให้เรามี
สติควบคุมใจ โดยให้จติ ระลึกอยู่กบั อารมณ์กรรมฐานใดอารมณ์หนึ่ง ทีเ่ ป็ นนามธรรมก็
ดี เป็ นรูปธรรมก็ดี ผูกใจไว้ ให้มสี ติระลึกรู้อยู่กบั กรรมฐานนัน้ ๆ เพราะว่าถ้าใจไม่มสี ติ
ระลึกอยู่กบั กรรมฐานใจก็จะลอยไปลอยมา ใจก็เปรียบเหมือนกับเรือ เรือทีจ่ อดอยู่กบั
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ท่าแต่ไม่มเี ชือกผูกไว้กับท่า จอดทิ้งไว้เฉยๆ เดีย๋ วกระแสนํา้ ก็จะพัดลอยออกไปจากท่า
ฉันใด ใจก็เช่นกัน ถ้าใจไม่มอี ะไรผูกไว้แล้ว ใจก็จะลอยไป คิดไป ปรุงไป ใจก็จะไม่สงบ
จึงต้องมีการผูกใจ คือต้องมีสติซง่ึ เปรียบเหมือนกับเชือกผูกใจไว้กับท่า ท่านี้คอื
กรรมฐาน มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน โดยทัวไปแล้วจะใช้
่
กนั อยู่ ๒ แบบ คือการบริกรรม
คําว่า พุทโธๆๆ นี่ก็เป็ นกรรมฐานอย่างหนึ่ง เรียกว่าพุทธานุสติ คือการมีสติระลึกถึงคํา
ว่าพุทโธ ถ้าเราให้ใจมีสติระลึกรู้อยู่กบั คําว่าพุทโธๆๆ อย่างเดียว ไม่ให้ใจไปคิดถึง
เรื่องราวอย่างอืน่ ๆ ไม่ชา้ ก็เร็วใจก็จะสงบได้ เพราะใจไม่สามารถจะลอยไปตามกระแส
ความคิดปรุงต่างๆ
เหมือนกับเรือทีม่ เี ชือกผูกไว้กับท่าเรือ ถึงแม้จะมีกระแสนํา้ ไหลมาเชี่ยวกรากขนาดไหน
กระแสนํา้ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะลากเรือให้ลอยไปจากท่าเรือได้ฉนั ใด ใจก็เช่นกัน ถ้ามี
กรรมฐานเช่นคําบริกรรมพุทโธๆๆอยู่
และสติคอื การระลึกรู้อยู่กบั คําบริกรรมพุท
โธๆๆนัน้ อยู่ ถ้าทําไปได้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง ไม่ชา้ ก็เร็วใจก็จะรวมลง เข้าสู่ความสงบ ถ้า
ใจรวมลงเข้าสู่ความสงบแล้ว ใจก็จะนิ่ง ใจก็จะเบา ใจจะมีความสุข ขณะทีร่ วมลงสู่
ความสงบนัน้ การบริกรรมคําว่าพุทโธๆๆ ก็ไม่มคี วามจําเป็ นอีกต่อไป เพราะการ
บริกรรมคําว่าพุทโธๆๆนัน้ เป็ นเพียงการดึงใจให้เข้าสู่ความสงบ เมือ่ ใจเข้าสู่ความสงบ
แล้ว ใจก็จะไม่มอี ารมณ์อะไรมาฉุดลากพาให้ไปในอารมณ์ต่างๆ ในขณะนัน้ ก็ไม่ตอ้ งทํา
อะไร ใจจะสงบนิ่งอยู่อย่างนัน้ จะนานหรือไม่นานก็สุดแท้แต่เหตุปจั จัยทีท่ าํ ให้ใจสงบ
ในขณะนัน้ เราไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไร ถึงแม้ว่าจะมีธุระจําเป็ นทีจ่ ะต้องไปก็อย่า
เพิง่ ดึงใจออกมาจากความสงบนัน้
เพราะว่าไม่มอี ะไรมีคุณค่ายิง่ กว่าความสงบของใจ
และถ้าใจถูกดึงออกมาแล้ว ในคราวต่อไปใจอาจจะไม่สงบได้งา่ ย
ในขณะทีท่ าํ สมาธิแล้วใจรวมลงอยู่ในความสงบ จึงอย่าไปรบกวนใจ ปล่อยให้ใจอยู่ใน
ความสงบ เพราะเป็ นการพักใจ เป็ นการเติมพลังให้กบั ใจ ไม่มอี ะไรมีความสําคัญยิง่ กว่า
ความสงบของใจ ถึงแม้จะมีธุระหรือมีอะไรทีจ่ ะต้องทําในขณะนัน้ ก็ขอให้เราลืมเสียเถิด
อย่าไปสนใจ เพราะความสงบของใจเปรียบเหมือนกับก้อนเพชรเม็ดใหญ่ๆ ส่วนงานทีเ่ รา
จะไปทํานัน้ เปรียบเหมือนกับก้อนหิน คุณค่ามันแตกต่างกันมาก ไม่ตอ้ งไปกังวล
9

ขณะทีจ่ ติ รวมลงแล้ว ควรปล่อยให้จติ รวมลงอยู่อย่างนัน้ ไปเรื่อยๆ จนกว่าจิตจะถอนตัว
ขึ้นมาเอง เมือ่ จิตถอนตัวออกมาแล้วใจจะมีความสดชื่นเบิกบาน ใจจะมีความสบายใจ
แต่จะเป็ นอยู่อย่างนัน้ ไปได้ไม่นาน เพราะเมือ่ ออกมาแล้ว ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็จะ
เริ่มทํางาน ตาก็จะเห็นภาพ หูก็จะได้ยนิ เสียง จมูกก็จะได้ดมกลิน่ ลิ้นก็จะได้ล้มิ รส
ร่างกายก็ได้สมั ผัสกับโผฏฐัพพะต่างๆ ใจก็จะสัมผัสกับอารมณ์ต่างๆ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้
แล้ว กิเลสซึง่ สงบตัวอยู่ขณะทีอ่ ยู่ในความสงบก็จะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมา ทําให้เกิดความ
โลภ ความโกรธ ความหลงขึ้นมา เมือ่ มีความโลภ ความโกรธ ความหลงขึ้นมา ก็จะมี
ความทุกข์รอ้ นใจตามมา
จึงเป็ นหน้าทีข่ องธรรมอีกชนิดหนึ่งทีเ่ รียกว่าปัญญา หรือ วิปสั สนา ทีจ่ ะต้องทําหน้าที่
ต่อไป คือในเบื้องต้นเราทําใจให้สงบก่อน ใจสงบแล้วเรามีความสุข และเรารู้วา่ นี่แหละ
คือสภาพของใจทีต่ อ้ งรักษาไว้ แต่เมือ่ ออกจากสมาธิหรือออกจากความสงบแล้ว ใจก็จะ
เริ่มทํางาน คิดปรุงไปเรื่อยๆ ความคิดของใจคิดไปได้ ๒ ทิศทางด้วยกัน คิดไปทางหนึ่ง
ก็ยงั ทําให้ใจสงบอยู่ เรียกว่าคิดไปในทางมรรค คิดไปอีกทางก็จะทําให้เกิดความวุน่ วาย
ใจ คือคิดไปในทางสมุทยั คิดไปทางมรรคทําใจให้สงบเย็นได้ คิดไปทางสมุทยั คือไปทาง
โลภ โกรธ หลง ทางกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ความยึดมันถื
่ อมัน่ ก็จะทําให้ใจ
เกิดความร้อนใจขึ้นมา เราจึงต้องมาควบคุมความคิดของใจต่อไป พยายามให้ใจคิดไป
ในทางมรรค
คิดอย่างไรถึงจะให้ใจคิดไปในทางมรรค ก็ให้คดิ ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นของไม่เทีย่ ง ทุกสิง่
ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่ไม่ใช่ของๆเราอย่างแท้จริง ถ้าเรายึดเราติดอยู่กบั สิง่ เหล่านี้ ก็จะเกิด
ความโลภ เกิดความโกรธ เกิดความหลง ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ เราปล่อยวาง
ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่
เรามีอยู่เราก็ใช้ไป
ดูแลรักษาไปตามกําลัง
ความสามารถของเราเท่าทีเ่ ราจะทําได้ แต่เมือ่ ถึงเวลาทีส่ ง่ิ เหล่านี้จะต้องจากเราไป เราก็
ไม่ตอ้ งไปเสียดาย เราทําใจพร้อมไว้ก่อนแล้วว่าพร้อมทีจ่ ะให้ พร้อมทีจ่ ะหมด พร้อมทีจ่ ะ
ให้หมดไป ถ้าเราคิดอย่างนี้แสดงว่าเรากําลังเจริญมรรคอยู่ มรรคก็คอื เครื่องดับทุกข์
นัน่ เอง แต่ถา้ เราคิดไปอีกแนวทางหนึ่ง คือคิดว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่ตอ้ งอยู่กบั เรา
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ไปตลอด ถ้าเราไม่มสี ง่ิ เหล่านี้แล้วเราจะแย่ เราจะตาย นี่เป็ นการคิดแบบยึดมันถื
่ อมันอยู
่ ่
กับสิง่ เหล่านี้ เป็ นความคิดทีฝ่ ื นหลักของความเป็ นจริง เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างไม่อยู่กบั
ใครไปตลอด เวลาเรามาเกิดในโลกนี้ เราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวมา ของต่างๆทีเ่ ราได้มา
ในโลกนี้ แม้กระทังร่่ างกายของเราก็เป็ นของโลกนี้ เป็ นของทีม่ อี ยู่ในโลกนี้มาก่อน เมือ่
เราตายไปเราก็ตอ้ งทิ้งทุกสิง่ ทุกอย่างไว้หมด เราเอาอะไรไปไม่ได้ มีแต่ใจดวงเดียวทีไ่ ป
เท่านัน้ เอง
ถ้าไม่อยากจะทุกข์ จึงต้องทําความเข้าใจว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่ ทีเ่ ราสมมุตวิ า่ เป็ น
เรา เป็ นของๆเรานัน้ โดยแท้จริงแล้วไม่ใช่เป็ นเราเป็ นของๆเรา เราต้องปล่อย เราต้องตัด
เราต้องวาง แต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราทิ้งไปเลย เพราะว่าสิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่ก็ยงั มีคณ
ุ
มีประโยชน์ ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ เราก็ตอ้ งอาศัยสิง่ เหล่านี้ไว้ดูแลรักษาอัตภาพร่างกาย
ชีวติ ของเรา เรายังต้องกิน เรายังต้องใช้ เรายังต้องอาศัยสิง่ เหล่านี้อยู่ เราก็ใช้สง่ิ เหล่านี้
ไปตามเหตุตามผล อย่าไปใช้ตามอารมณ์ของกิเลส คือใช้เท่าทีจ่ าํ เป็ น เช่นเสื้อผ้าก็มเี ท่าที่
จําเป็ น ราคาของเสื้อผ้าก็ไม่จาํ เป็ นต้องแพงมากมาย เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น เท่าทีส่ มกับฐานะ
ของเราก็แล้วกัน เรามีเท่าไรพอทีจ่ ะใช้ได้ในราคาระดับไหนก็ใช้ไป แต่ให้ทําความเข้าใจว่า
เสื้อผ้าก็ดี อาหารก็ดี บ้านก็ดี หรือยารักษาโรคก็ดี ก็มไี ว้เพียงแต่ดูแลรักษาร่างกายของ
เราเท่านัน้ เอง เสื้อผ้าจะราคาชุดละหมืน่ ราคาชุดละพัน มันก็มไี ว้ปกปิ ดร่างกายของเรา
อาหารก็เช่นกัน จะมื้อละหมืน่ หรือมื้อละพัน มันก็เพียงแต่ไปเยียวยาดูแลรักษาร่างกาย
ของเราไม่ให้หวิ เท่านัน้ เอง ให้อยู่ได้ไปวันๆหนึ่ง
จึงขอให้เราอย่าหลง เวลาใช้เงินใช้ทองใช้ของทีเ่ รามีอยู่ ขอให้ใช้ดว้ ยปัญญา ใช้ดว้ ยเหตุ
ด้วยผล ถ้าเราใช้ดว้ ยเหตุดว้ ยผลแล้ว สิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่จะไม่เป็ นโทษกับเรา แต่จะเป็ น
คุณประโยชน์กบั เรา เพราะจะไม่กดดันให้เราต้องไปหามามากมายก่ายกองเกินความ
จําเป็ น คนเราบางคนมีสมบัตมิ ากมายแต่ใจก็ยงั มีความรู้สกึ ไม่พอ ยังอยากจะได้เพิม่ ขึ้น
อีกเพราะอะไร เพราะความหลงนัน่ เอง เห็นคนอืน่ เขามีอะไรขึ้นมาใหม่ ก็อยากมีกบั เขา
ขึ้นมาทันที โดยไม่คาํ นึงถึงเหตุผลเลยว่ามีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีสง่ิ เหล่านัน้ หรือเปล่า
แต่ถา้ มีปญั ญามีเหตุมผี ลแล้ว เราจะใช้สง่ิ เหล่านี้ตามความจําเป็ นเท่านัน้ เราจะกลายเป็ น
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คนมักน้อยสันโดษขึ้นมาทันที มักน้อยก็คอื ถึงแม้เราจะมีมากแต่เราจะเอาน้อยๆ เอา
เท่าทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ เอง เพราะว่ามีมากเกินความจําเป็ นก็ตอ้ งดูแลรักษามาก มีเสื้อผ้า
มากๆก็ตอ้ งมีตูเ้ ก็บหลายๆใบ ต้องคอยดูแล ต้องคอยเอามาซัก เอามาทําความสะอาด
ถ้ามีเพียง ๒ - ๓ ชุด ก็จะดูแลรักษาง่ายกว่า สบายกว่า นี่แหละคือลักษณะของคนทีม่ ี
ปัญญา
คนทีม่ ปี ญั ญาจะไม่หลงอยู่กบั วัตถุสง่ิ ของ ข้าวของเงินทองต่างๆ เพราะรู้วา่ สิง่ เหล่านี้
ไม่ได้ให้ความสุขกับใจ ความสุขทีแ่ ท้จริงคือการไม่มภี าระ ไม่มคี วามกังวล การทีจ่ ะไม่มี
ภาระ ไม่มคี วามกังวลก็ตอ้ งมีปญั ญา มีเหตุและผล รู้จกั ปล่อยวาง รู้จกั ตัด ถ้าจะเอา
อะไรก็เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ อย่างพระพุทธเจ้าทรงมีแค่บริขาร ๘ สมบัตขิ อง
พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทัง้ หลายมีแค่ ๘ ชิ้นเท่านัน้ เอง ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการ
ดํารงชีพ คือมีบาตรไว้ใบหนึ่งไว้ใส่อาหารบิณฑบาต มีผา้ ๓ ผืนไว้ห่มปกปิ ดร่างกาย
ป้ องกันความหนาว มีทก่ี รองนํา้ ไว้สําหรับกรองนํา้ เวลาไปหานํา้ ในลําธาร จะต้องมีทก่ี รอง
นํา้ เพราะว่าในลําธารมีสตั ว์นาํ้ ตัวเล็กๆ เช่นลูกนํา้ ทีเ่ รามองไม่เห็น ถ้าเอานํา้ ขึ้นมาดืม่ โดย
ทีไ่ ม่ได้กรองแล้วมีตวั สัตว์ ก็เท่ากับไปทําร้ายสัตว์ เลยต้องมีทก่ี รองนํา้ มีใบมีดโกนไว้
ปลงผม มีประคดเอวไว้สําหรับรัดผ้านุ่ง มีดา้ ยกับเข็มสําหรับเย็บปะจีวรเวลาจีวรเกิดขาด
ขึ้นมา นี่คอื สมบัตจิ าํ เป็ นของพระมีอยู่ ๘ ชิ้นเท่านัน้ เอง เรียกว่าอัฐบริขาร เวลาใครจะ
บวชจะต้องมีสมบัตทิ งั้ ๘ ชิ้นนี้ ถ้าผู ้จะบวชไม่มี หามาไม่ได้ ก็จะต้องเป็ นหน้าทีข่ องพระ
อุปชั ฌาย์เป็ นผูห้ าให้ เป็ นสมบัตทิ พ่ี ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระดูแลรักษาอย่างดี ไปไหน
ต้องเอาติดตัวไปด้วย ถ้ามีสมบัตทิ งั้ ๘ ชิ้นนี้แล้วไม่อดตาย อยู่ทไ่ี หนก็อยู่ได้ นี่แหละคือ
สมบัตทิ จ่ี าํ เป็ นต่อการครองชีพของพระ ส่วนความสุขนัน้ ทรงสอนให้หาจากความสงบ
ของใจ พยายามปลีกวิเวกหาทีส่ งบสงัด พยายามตัดรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
ทัง้ หลาย อย่าไปสนใจ อย่าไปอยากได้ อย่าไปเข้าใกล้เลย สิง่ เหล่านัน้ ไม่ใช่เป็ นความสุขที่
แท้จริง เพราะสิง่ เหล่านัน้ มีความทุกข์ปนอยูด่ ว้ ย เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การแสดง
เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๙๕

ที่พ่งึ ทางใจ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๔
พวกเราเป็ นพุทธศาสนิกชน มีความเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทําไมพวกเราจึง
ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็ นทีพ่ ง่ึ ถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก พวก
เราเปรียบเหมือนกับคนทีย่ งั มีความมืดบอดอยู่ เหมือนคนตาบอด ส่วนพระพุทธเจ้ากับ
พระอรหันตสาวก ท่านเปรียบเหมือนกับคนตาดี ตาสว่าง เราจึงต้องอาศัยคนตาดี ตา
สว่างเป็ นผูน้ าํ ทาง
คนตาบอดจะไปไหนมาไหนตามลําพังย่อมเป็ นไปด้วยความ
ยากลําบาก ไม่สามารถทีจ่ ะไปได้โดยสวัสดิภาพ เพราะมองไม่เห็นทางนัน่ เอง ฉันใดพวก
เราผูเ้ ป็ นปุถชุ นคนธรรมดาทีเ่ กิดมาในโลกนี้ ยังมีความมืดบอดอยู่ ยังไม่รู้จกั ว่าอะไรเป็ น
อะไรอย่างแท้จริง ถึงแม้จะมีความปรารถนาเหมือนๆกัน คือปรารถนาทีจ่ ะมีแต่ความสุข
ความเจริญ ไม่ปรารถนาทีป่ ระสบกับความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะทัง้ หลาย
แต่ทาํ ไมชีวติ ของพวกเราจึงไม่เป็ นไปตามทีเ่ ราปรารถนากัน
นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าเรายังไม่รู้จริงว่าอะไรคือสิง่ ทีเ่ ป็ นความสุข เป็ นความเจริญ อะไรเป็ นสิง่
ทีเ่ ป็ นความทุกข์ เป็ นความหายนะ เป็ นความเสือ่ มเสีย เรามักจะมองเห็นสิง่ ทีต่ รงกันข้าม
กับความจริง มักจะเห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นสุขว่าเป็ นทุกข์ เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์วา่ เป็ นสุข เราจึงมักจะ
คว้าเอาแต่กองทุกข์เข้ามาสุมหัวใจ เพราะไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของสิง่ ต่างๆทีเ่ ราไปหลง
ไปยึด ไปติด โดยคิดว่าเป็ นสิง่ ทีจ่ ะให้ความสุขกับเรานัน่ เอง เราจึงต้องอาศัยพระศาสนา
เป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ นผูท้ น่ี าํ ทางให้กบั เรา ถ้าเรามีพระศาสนาอยู่ในใจของเราแล้ว เราจะรู้จกั
แยกแยะว่าอะไรคือสุข อะไรคือทุกข์ อะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข และอะไรเป็ น
เหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความทุกข์ ถ้าเรามีพระพุทธเจ้า มีพระอรหันตสาวกเป็ นผูน้ าํ ทางแล้ว
การเดินทางของชีวติ เราก็จะเป็ นไปได้ดว้ ยความราบรื่นดีงาม ไปสู่ความสุขความเจริญ
อย่างแท้จริง
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เราจึงต้องเข้าหาพระศาสนา ยึดพระศาสนาไว้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา เป็ นแบบฉบับ เป็ นผูน้ าํ
ทาง เราจึงต้องศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมํา่ เสมอ เช่นทุกๆวันพระ
เราควรฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างน้อยสักครัง้ หนึ่งเพือ่ เป็ นการเตือนสติ เพือ่ ให้เรารู้วา่ อะไร
เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกทีค่ วร เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมแล้ว จิตใจของเราจะถูกความมืด
ครอบงํา ความมืดก็คอื ความหลงนี่เอง ความหลงคืออวิชชาความไม่รู้สภาพความเป็ น
จริงของความสุขและความทุกข์
ซึง่ มักจะหลอกให้เราไปแสวงหาความทุกข์มากกว่า
ความสุข นี่คือธรรมชาติของความหลง ของความมืดบอด สิง่ ทีจ่ ะสามารถทําลายความ
มืดบอดความหลงนี้ได้ก็คอื แสงสว่างแห่งธรรม คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
นัน่ เอง
เหมือนกับแสงทีเ่ ราใช้ในยามคํา่ คืน ถ้าเราเปิ ดไฟไว้ความมืดก็จะไม่เข้ามา แต่ถา้ เราปิ ด
ไฟความมืดก็จะเข้ามาทันที ฉันใดการทีเ่ ราไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ อย่าง
ต่อเนื่อง ก็เท่ากับเป็ นการปิ ดไฟในยามคํา่ คืน ถ้าปิ ดไฟในยามคํา่ คืนมันก็จะมืด จะมอง
ไม่เห็นอะไร แต่ถา้ เปิ ดไฟอยู่ตลอดเวลา ก็จะมีแสงสว่างในยามคํา่ คืน ทําให้เห็นอะไร
ต่างๆได้ เราจึงต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ เพระเป็ นการให้แสงสว่างกับใจ ถ้ามี
แสงสว่างภายในใจแล้ว เราก็จะรู้วา่ อะไรเป็ นสิง่ ทีค่ วรจะทํา อะไรเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควร และ
เมือ่ เราทําในสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม และไม่กระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามแล้ว ผลทีจ่ ะตามมาย่อมเป็ นไป
ตามเหตุนนั้ ๆ ทําดีย่อมได้ดีทาํ ชัว่ ย่อมประสบกับความเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความ
หายนะ นี่เป็ นหลักความจริงของโลกนี้ ทีท่ ่านเรียกว่าหลักกรรม
หลักกรรมเป็ นสิง่ ตายตัว เป็ นของคู่กนั ระหว่างเหตุกบั ผล เมือ่ กระทําอะไรไปแล้วผล
ย่อมตามมา เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครจะปฏิเสธได้ มาห้ามไม่ให้เกิดขึ้นได้ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็
ตาม นี่เป็ นความเป็ นจริง ตราบใดทีย่ งั มีการกระทําอยู่ ตราบนัน้ ก็จะมีผลคือความสุข
และความทุกข์ ความเจริญหรือความเสือ่ มตามมา การกระทําก็คอื การกระทําทางกาย
ทางวาจา และทางใจ เป็ นเหตุ เมือ่ ทําไปแล้วก็จะมีผลตามมา ผลก็มที งั้ สุข และมีทงั้ ทุกข์
ขึ้นอยู่กบั เหตุวา่ เหตุทท่ี าํ นัน้ เป็ นเหตุทด่ี หี รือเป็ นเหตุทไ่ี ม่ดี ถ้าเป็ นเหตุทด่ี ี คือ คิดดี พูด
ดี กระทําดีแล้ว ผลทีจ่ ะตามมาก็คอื ความสุข ความเจริญ ในทางตรงกันข้าม ถ้าคิดไม่ดี
14

ทําไม่ดี พูดไม่ดี ผลทีจ่ ะตามมาก็คอื ความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย เป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึ้นกับ
พวกเราทุกๆคน กับชีวติ ของเราทุกๆ วัน
ชีวติ ของเรามีทงั้ ความสุขและความทุกข์สลับกันไป แต่เรามักจะไม่มองว่าความสุขและ
ความทุกข์ของเราเกิดขึ้นจากการกระทําของเรา นัน่ เป็ นเพราะว่าเรามีความมืดบอด มี
ความหลงอยู่ในใจเรา เราจึงมักจะไปโทษสิง่ อย่างอืน่ ไปโทษผูอ้ น่ื ว่าเป็ นเหตุทาํ ให้เรามีสุข
บ้าง มีทกุ ข์บ ้าง เราจึงออกไปแสวงหาสิง่ ต่างๆ จากภายนอกเพือ่ ทีจ่ ะทําให้เรามีความสุข
แต่เราหารู้ไม่วา่ สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราคิดว่าเป็ นความสุขนัน้ ในความเป็ นจริงแล้วมันเป็ นความ
ทุกข์ เพราะโดยธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ พระพุทธองค์ทรงสอนว่าเป็ นทุกข์ ซึง่
เป็ นหนึ่งในไตรลักษณ์ คือทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราไปเกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย หรือทางใจก็ตาม ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นของไม่เทีย่ ง มีการ
แปรปรวน ไม่น่ิงอยู่กบั ที่ มีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงก็เป็ นสิ่งที่
เราไม่สามารถ ไปบังคับ ไปควบคุมให้เป็ นไปตามความต้องการของเราได้ เมือ่ เราไปยึด
ไปติดกับสิง่ ทีเ่ ราชอบ เรารัก เรายินดี แต่เมือ่ สิง่ นัน้ อยู่ภายใต้กฎของความเป็ นของไม่
เทีย่ ง เป็ นของทีไ่ ม่อยู่ในการควบคุมของเรา เราก็จะต้องทุกข์กบั ของนัน้ ๆ ของนัน้ ไม่ชา้ ก็
เร็ว ก็ตอ้ งมีการเปลีย่ นแปลงไป และเมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงไป ถ้าเรายังหลงยึดติดอยูก่ บั
ของเดิมอยู่เราก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา เพราะสิง่ ทีเ่ ราเคยรักนัน้ ไม่เป็ นไปดังทีเ่ คยเป็ น
เสียแล้ว เขาได้เปลีย่ นไปแล้วด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง บางสิง่ ทีเ่ คยมีอยู่ อยู่ๆก็หายไป บางสิง่ มี
อยู่ไม่หายไปแต่ก็เกิดชํารุดทรุดโทรมขึ้นมา ไม่สามารถทําประโยชน์ได้ดงั เคย สิง่ เหล่านัน้
ก็เลยกลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา ทัง้ ๆทีโ่ ดยธรรมชาติของตัวเราหรือของใจเรานัน้ ไม่ตอ้ ง
มีอะไรมากมายก็สามารถอยู่ได้ เพราะใจโดยธรรมชาตินนั้ ไม่มคี วามจําเป็ นจะต้องพึง่
อะไรให้ความสุขกับใจ เพราะความสุขของใจจะขึ้นอยู่กบั ความสงบของใจเพียงอย่าง
เดียวเท่านัน้
ตราบใดใจยังไม่สงบ ใจจะหาความสุขไม่ได้ ต่อให้มขี ้าวของเงินทองกองเท่าภูเขาก็จะไม่
มีความสุขกับสิง่ เหล่านัน้ เราอาจจะมีความรู้สกึ ดีอกดีใจในขณะทีไ่ ด้สง่ิ เหล่านัน้ มา แต่ใน
ขณะเดียวกันเราก็จะกลายเป็ นผูท้ ม่ี คี วามทุกข์ มีความห่วงใยกับสิง่ เหล่านัน้ เพราะเมือ่
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ไปยึดไปติดกับสิง่ เหล่านัน้ แล้ว ก็ตอ้ งอยากจะให้สง่ิ เหล่านัน้ อยู่กบั เราไปเสมอ อยู่กบั เรา
ไปตลอด เพราะเราได้ยดึ สิง่ เหล่านัน้ เป็ นทีพ่ ง่ึ เสียแล้ว ทัง้ ๆทีไ่ ม่จาํ เป็ นจะต้องพึง่ เขาเลย
เมือ่ หลงไปพึง่ เขาแล้ว ก็เลยเกิดมีความกังวลใจขึ้นมา เพราะรู้อยู่วา่ สิง่ เหล่านี้สกั วันหนึ่ง
ก็ตอ้ งหมดไป ต้องจากเราไป นี่ก็เป็ นเพราะว่าใจของเราได้ถูกความหลงหลอกให้ไปรัก
ไปชอบ ไปยินดีกบั สิง่ ต่างๆทีเ่ ราจะพึง่ พาอาศัยไม่ได้ ยึดเป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ไม่ได้ เป็ นสิง่
ทีจ่ ะให้ความสุขกับเราไปไม่ได้ตลอด เพราะเราไม่มแี สงสว่างแห่งธรรมเป็ นเครื่องนําพา
ชีวติ ของเราไปนัน่ เอง วันไหนถ้าห่างจากธรรมะ ไม่ระลึกถึงธรรมะแล้ว ใจของเราก็จะถูก
ความหลง ความมืดบอดพาไปทันที พาไปในทางทีจ่ ะทําให้เรามีแต่ความทุกข์เท่านัน้
เราจึงต้องเข้าหาธรรมะอย่างสมํา่ เสมอ อาทิตย์หนึ่งๆควรฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างน้อยสัก
ครัง้ หนึ่ง หลังจากทีฟ่ งั ธรรมแล้วเราก็ตอ้ งเอากลับไปกับเรา ไม่ใช่ท้งิ ไว้ทีว่ ดั นี้ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ
ได้ฟงั ในวันนี้ตอ้ งเอากลับไปคิดต่อ ในขณะใดเวลาใดทีม่ เี วลาว่างจากภารกิจการงาน คือ
ในขณะทีใ่ จไม่ตอ้ งคิดเรื่องงานเรื่องการ เรื่องทํามาหากิน เราควรดึงใจให้คดิ ถึงพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสมํา่ เสมอ เพราะว่าเมือ่ เราระลึกถึงธรรมะอยู่อย่าง
สมํา่ เสมอแล้ว ก็เท่ากับจุดประกาย จุดแสงสว่างให้กบั เรา เพราะการมาฟังเทศน์ฟงั ธรรม
เป็ นเพียงแต่มาเอาแสงสว่างไป เอาไฟฉายไป ถ้าเอาไฟฉายไปแล้วแต่ไม่เปิ ดไฟฉาย ไฟ
ฉายก็จะไม่มปี ระโยชน์อะไรกับเรา การฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็เช่นกัน ฟังธรรมแล้วต้อง
พยายามนําสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ติดตัวไปด้วย สิง่ ทีพ่ อจะจําได้ให้เอาไประลึกถึงอยู่เสมอ
เตือนสติสอนใจเรา ให้เป็ นเครื่องนําพาใจของเราไปเพือ่ เราจะได้ดาํ เนินชีวติ ของเรา ไป
ในทางทีถ่ ูกต้องดีงามต่อไป
ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พทุ ธศาสนิกชนเจริญอยู่อย่างสมํา่ เสมอมีอยู่ ๔ ประการ
ด้วยกัน คือ ๑. ศรัทธา ความเชื่อ ๒. จาคะ การเสียสละ ๓. ศีล ความประพฤติดี ทาง
กายและวาจา ๔. ปัญญา ความรู้ความฉลาด นี่คอื ธรรมะทีช่ าวพุทธควรเจริญอยู่เสมอๆ
ศรัทธาคือความเชื่อ ให้เชื่ออะไร ๑. ให้เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ว่าสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงเห็นเป็ นของจริง เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็ นผูร้ ู้จริงเห็นจริง ๒.ให้
เชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็ นความจริงล้วนๆ ไม่ได้ทรงแต่งขึ้นมา
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หลอกพวกเรา ให้ปฏิบตั ไิ ปโดยไม่มผี ลอะไรตามมา ๓. ให้เชื่อในพระอริยสงฆ์สาวก ว่า
เป็ นผูส้ บื ทอดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นผูร้ บั คําสอนของพระพุทธเจ้ามา
ประพฤติปฏิบตั ิ จนได้บรรลุธรรมขึ้นมา มีดวงตาเห็นธรรม รู้จริง เห็นจริง เหมือนกับที่
พระพุทธเจ้าทรงรู้ ทรงเห็น เป็ นผูไ้ ด้พสิ ูจน์เห็นแล้วว่า พระพุทธเจ้าและพระธรรมคํา
สอนเป็ นของจริงล้วนๆ พร้อมด้วยเหตุคอื การปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ และผลคือความสุข
ความเจริญ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง
สิง่ ทีพ่ ระอริยสงฆ์สาวกสังสอน
่
ก็เป็ นสิง่ เดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น่ เอง คือ
สอนให้มจี าคะ การเสียสละ ให้มศี ีล ให้เจริญภาวนาพัฒนาจิตใจให้เกิดความรู้ความ
ฉลาดเกิดปัญญาขึ้นมา เราควรระลึกอยู่เสมอว่าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นของ
จริง ทรงสอนให้เรากระทําความดี ละเว้นความชัว่ และชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด คือ
ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรน้อมเอามาประพฤติปฏิบตั ิ ใน
เบื้องต้นทรงสอนให้เสียสละ การเสียสละเป็ นการทําประโยชน์ให้ทงั้ กับตัวเราและผู ้อืน่
เพราะว่าข้าวของคือปัจจัย ๔ ทีเ่ รามีอยู่นนั้ ถ้าเกินความจําเป็ นต่อการดํารงชีพของเรา
แล้ว ถ้าเก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรา นอกจากไม่เกิดประโยชน์แล้วยังเป็ นโทษกับ
เราอีกด้วย โทษทีเ่ ราจะต้องคอยดูแลรักษา ทําให้เรามีความทุกข์ มีความกังวลกับสมบัติ
ข้าวของเงินทอง ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นกับการดํารงชีพของเรา
ถ้าเสียสละให้กบั ผูอ้ น่ื แล้วจะทําให้ใจเราเบา หมดภาระทีจ่ ะต้องคอยดูแลสมบัตขิ ้าวของ
ส่วนนัน้ ไป ผูท้ เ่ี ราสงเคราะห์ช่วยเหลือก็ได้ประโยชน์ ได้รบั ความสุขจากข้าวของทีเ่ หลือ
ใช้นนั้ ปล่อยไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เอาไปให้ผูท้ ย่ี งั มีความขาดแคลนอยู่ ให้เขา
ได้รบั ประโยชน์ เขาก็จะมีความสุข เมือ่ เราให้ความสุขกับผูอ้ น่ื แล้ว ใจของเราก็จะมี
ความสุข เพราะนี่คอื ธรรมชาติของใจ ใจยิ่งได้มากยิ่งมีความทุกข์มาก ยิ่งให้มากเท่าไร
ยิ่งมีความสุขมาก ถ้าไม่เป็ นเช่นนัน้ แล้วพระเวสสันดรจะไม่สามารถทําการเสียสละต่างๆ
ได้ เวลาทีท่ ่านทําไปแล้วท่านมีความสุขใจ ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถทีจ่ ะ
สละพระราชสมบัตไิ ด้ ถ้าเราทุกคนคิดว่าการมีสมบัติ มีข ้าวของเงินทองมากๆ แล้วจะมี
ความสุขกัน ก็จะไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ จะไม่มพี ระอริยสงฆ์สาวกมาออกบวช มา
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ปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้า เพราะว่าทุกคนจะมีแต่ความเห็นแก่ตวั จะกอดรักษาทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของๆตนไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ยอมเสียสละให้กบั ใคร ทัง้ ๆทีม่ แี ต่ความทุกข์
กับทรัพย์สมบัตเิ หล่านัน้ เพราะความมืดบอดนัน่ เองทีท่ าํ ให้เรายึดติดกับทรัพย์สมบัติ
เพราะกลัวความทุกข์ ความยาก ความลําบาก แต่แทนทีจ่ ะมีความสุข เรากลับจะมีความ
ทุกข์มากกว่าคนทีเ่ สียสละเสียอีก เพราะเมือ่ เสียสละไปแล้วจิตใจจะต้องเข้มแข็ง จิตใจ
ต้องกล้าหาญ จิตใจต้องมีความอดทน ซึง่ เป็ นคุณธรรมทีป่ ระเสริฐ ใครมีความกล้าหาญ
มีความเข้มแข็ง มีความอดทน ย่อมไม่มคี วามหวันไหวกั
่
บความทุกข์ ความยาก ความ
ลําบาก แต่คนทีม่ แี ต่ความอ่อนแอ คิดแต่จะพึง่ สิง่ อืน่ ๆ ไม่เคยคิดทีจ่ ะพึง่ ตัวเองเลย คน
แบบนัน้ จะเป็ นคนทีจ่ ะมีแต่ความทุกข์ ความยากลําบากไปตลอด
ดูพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกเป็ นตัวอย่าง ก่อนทีท่ ่านจะออกบวชท่านก็เป็ นคนอย่าง
เราอย่างท่าน มีสมบัตขิ ้าวของเงินทอง มีอะไรมากมายก่ายกอง แต่เนื่องจากท่านเป็ นคน
ฉลาด สามารถเห็นได้วา่ สิง่ เหล่านี้แทนทีจ่ ะให้ความสุข กลับเป็ นความทุกข์ เป็ นภาระ
มากกว่า ท่านถึงกล้าทีจ่ ะตัด ทีจ่ ะเสียสละสิง่ ต่างๆเหล่านัน้ แล้วออกบวชอยู่แบบขอทาน
คือเอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น ยึดหลักความมักน้อยสันโดษ ขอให้มพี อเพียงต่อการดํารงชีพก็พอ
คือมีปจั จัย ๔ อาหารก็ออกไปหาแต่ละวัน ออกไปบิณฑบาต ได้มาเท่าไรก็ยนิ ดีเท่านัน้
พออยู่ได้ไม่ตาย แต่จติ ใจจะสบาย จิตใจจะไม่มคี วามกังวลกับเรื่องราวต่างๆ นี่คอื
เหตุผลทําไมถึงจะต้องเสียสละกัน ทําไมถึงต้องมีจาคะ เพราะว่าการเสียสละจะทําให้ใจ
ของเรามีความสบาย ถ้ามีแต่ความยึดติดในสมบัตขิ ้าวของเงินทอง เราจะมีแต่ความทุกข์
ความกังวลใจ
ประการต่อมา สิง่ ทีเ่ ราพึงปฏิบตั ิ ก็คอื ควรจะมีศีล ความประพฤติดี ทางกายและวาจา
เพราะการเป็ นผูม้ ศี ีลจะทําให้ชวี ติ ของเราดําเนินไปได้ดว้ ยความสงบ เพราะเมือ่ เราไม่ไป
สร้างเวรสร้างกรรม สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื แล้ว เวรกรรมและความเดือดร้อน
นัน้ ก็จะไม่กลับมาหาเรา คนทีม่ ศี ีลจะอยู่ได้ดว้ ยความสงบสุข ดังในอานิสงส์ของศีลที่
แสดงว่า สีเลน นิ พพุติงยันติ ศีลเป็ นเหตุนาํ มาซึง่ ความดับทุกข์ ความวุน่ วายใจ คนที่
ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ใคร ก็จะมีแต่ความสบายใจ เพราะไม่มคี วามกังวล
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ว่าจะมีใครตามมาเอาผิดกับเรา เพราะเราไม่ได้ทาํ ความผิดนัน่ เอง ต่างกับคนทีท่ าํ
ความผิดมาแล้ว ถึงแม้ว่ายังไม่ถูกเขาจับ แต่เห็นเจ้าหน้าทีเ่ ดินมาก็มคี วามทุกข์ใจแล้ว
คิดว่าเจ้าหน้าทีเ่ ขาจะมาจับเรา ทัง้ ๆทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ ขายังไม่รู้เรื่องของเราเสียด้วยซํา้ ไป แต่
เพราะว่าเราได้กระทําความผิดไปแล้วในใจของเรา ใจของเราก็จะมีแต่ความหวาดวิตก มี
แต่ความกลัวว่าจะต้องถูกเขาจับไปลงโทษนัน่ เอง
ถ้าต้องการทีจ่ ะอยู่ดว้ ยความสงบ
ร่มเย็นเป็ นสุข ก็ขอให้พยายามหักห้ามจิตใจของเรา ถ้าต้องการอะไรก็ขอให้อยูใ่ น
ขอบเขตของศีลธรรม อย่าไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ อย่าไปลักขโมย อย่าไปประพฤติผดิ
ประเวณี อย่าไปโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื อย่าไปเสพสุรายาเมาซึง่ เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้ขาดสติ
เมือ่ ไม่มสี ติแล้วจะไม่สามารถหักห้ามจิตใจได้ ในขณะทีเ่ กิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ขึ้นมา ถ้าจะทําอะไรทีช่ วั ่ ร้ายก็จะไม่มสี ติพอยับยัง้ จิตใจได้ จึงควรมีสติดว้ ยการอยู่ให้หา่ ง
จากพวกของมึนเมาทัง้ หลาย เมือ่ มีสติแล้วเราก็จะสามารถควบคุมจิตใจของเรา ไม่ให้ไป
กระทําอะไรนอกลูน่ อกทางทีจ่ ะนํามาซึง่ ความเดือดร้อนทัง้ หลายต่อไป
ประการสุดท้ายทรงสอนให้เจริญปัญญา ความรู้ความฉลาด ด้วยการศึกษาเล่าเรียน
ดังทีท่ ่านได้มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันนี้ ก็เป็ นการศึกษา ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ศึกษา
ให้รู้ถงึ เหตุและผล ว่าอะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความเจริญ อะไรจะนํามาซึง่ ความเสือ่ ม
เสีย อะไรเป็ นเหตุของความสุข อะไรเป็ นเหตุของความทุกข์ เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็ตอ้ ง
นําเอาไปทบทวน เอาไปคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ว่าวันนี้มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม พระท่านสอน
อะไรบ้าง อันไหนเราเข้าใจก็นาํ เอาไปปฏิบตั ิ ถ้าได้ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระสอนแล้ว เราก็จะ
ดําเนินชีวติ ของเราไปได้ดว้ ยความราบรื่นดีงาม มีแต่ความสุขความเจริญ ไม่ตอ้ งไปมี
เรื่องมีราวมีปญั หา ไม่ตอ้ งไปประสบกับความเสือ่ มเสีย ความหายนะทัง้ หลาย แล้วใจ
ของเราจะมีแต่ความสงบ มีความร่มเย็นเป็ นสุข เพราะว่าไม่มอี ะไรจะดีเลิศเท่ากับความ
สงบของจิตใจ ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ ที่จะเหนื อกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบ
ของจิตใจ ใจจะสงบได้ก็จะต้องมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นผูด้ ูแลรักษา ถ้า
ไม่มพี ระธรรมคําสอน ไม่มธี รรมะหรือปัญญาเป็ นผูด้ ูแลรักษาแล้ว ใจก็จะถูกความมืด
บอด ความหลงหลอกให้ไปหาเรื่องหาราวต่างๆเข้ามา ทําให้มแี ต่ความวุน่ วายใจ มีแต่
ความกังวลใจ มีแต่ความทุกข์ใจ เพราะถูกหลอกให้ไปหาสิง่ ต่างๆภายนอกมาเป็ นเครื่อง
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บํารุงบําเรอใจ แทนทีส่ ง่ิ เหล่านัน้ จะมาบํารุงบําเรอใจ กลับกลายเป็ นตัวสร้างภาระให้กับ
ใจ ทําให้ยดึ ติด ทําให้ห่วง ทําให้หวง ทําให้ทุกข์
ขอให้เข้าหาพระพุทธศาสนาอย่างสมํา่ เสมอ ศึกษาพระธรรมคําสอนอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่
สามารถเข้าวัดได้ ในสมัยนี้เรายังสามารถทีจ่ ะฟังเทศน์ฟงั ธรรมทีน่ อกวัดได้ ศึกษาพระ
ธรรมคําสอนได้ดว้ ยหลายวิธี หนังสือธรรมะก็มอี ยู่เยอะ การแสดงพระธรรมเทศนาผ่าน
ทางสือ่ ต่างๆ เช่นวิทยุ โทรทัศน์ หรือการอัดเทปก็มอี ยู่ เราสามารถทีจ่ ะฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ได้อย่างสมํา่ เสมอ ข้อสําคัญอยู่ทเ่ี ราจะต้องมีความตัง้ ใจ ว่านี่คอื หน้าทีข่ องเรา นี่เป็ นสิ่งที่
เราจะต้องกระทํากัน เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครสามารถมากระตุน้ หรือชักนําให้เราทําได้ เป็ นสิง่ ที่
เราจะต้องเป็ นผูท้ ช่ี กั นําตัวเราเองให้กระทํา ถ้าเราไม่คอยสอน คอยเตือนสติ บอกเราว่า
เราต้องพยายามศึกษาหาความรู้จากธรรมะอยู่อย่างสมํา่ เสมอแล้ว เราก็จะไม่มแี สงสว่าง
เป็ นเครื่องนําพาเราไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง
ทุกๆวันนี้ทพ่ี วกเราออกไปทํามาหากินกัน พวกเราก็คดิ ว่าเราไปหาความสุขความเจริญ
กัน แต่ทาํ ไมเราไม่ค่อยพบกับความสุขความเจริญเท่าทีค่ วร ก็เป็ นเพราะว่าเราไม่ได้ไปหา
ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง เรากลับไปหาความทุกข์เข้ามาใส่หวั ใจของเรา ด้วยอํานาจ
ของความหลงทําให้เราเกิดความอยากในสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต่อความสุขของเรา
เราก็ไปหาซื้อสิง่ ต่างๆมา แล้วสิง่ เหล่านัน้ ก็ทาํ ให้เรามีความดีอกดีใจชัว่ ขณะหนึ่ง หลังจาก
นัน้ ก็กลายเป็ นภาระทีจ่ ะต้องคอยดูแลรักษา และถ้าเกิดเสียหายชํารุดไป ก็ตอ้ งไปหามา
ใหม่ กลายเป็ นเรื่องเป็ นราวอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ความสุขเลยสิง่ ต่างๆภายนอกไม่วา่ จะมา
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คือ รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะให้
ความสุขกับเรา
จึงขอให้เตือนตัวเราอยู่เสมอว่า สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นกับชีวติ ของเรานัน้ ก็มเี พียงปัจจัย ๔ คือ
อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่ งห่ม และยารักษาโรค นอกจากนัน้ แล้วของภายนอก ไม่วา่
เป็ นวัตถุหรือบุคคล จะเป็ นทุกข์มากกว่าสุข แต่ถา้ ยังไม่สามารถทีจ่ ะตัดได้ ก็ขอให้
สอนใจอยู่เสมอว่า สิง่ เหล่านัน้ ไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง จะต้องพลัดพรากจากสิง่
เหล่านัน้ ไปสักวันหนึ่ง อย่างน้อยเวลาทีเ่ กิดการพลัดพรากจากกัน จะได้ไม่เสียหลัก ไม่
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ต้องเศร้าโศกเสียใจจนกระทังอยู
่ ่ไม่ได้ บางคนเวลาสูญเสียอะไรทีต่ นรักไป ทําให้ไม่
สามารถมีชวี ติ อยู่ต่อไปได้ก็มี เพราะขาดปัญญา ขาดธรรมะ ขาดพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้านัน่ เอง จึงขอให้เตือนตัวเราเองอยู่เสมอว่า เรามาอยู่ในโลกนี้เพียงชัว่ คราว
สักวันหนึ่งเราก็ตอ้ งจากโลกนี้ไป ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่กบั ตัวเรานี้ เราก็ตอ้ งจากเขาไป
ไม่ชา้ ก็เร็ว เราไม่จากเขาไปก่อน เขาก็ตอ้ งจากเราไปก่อน เมือ่ เขาจากเราไปแล้วเราก็ตอ้ ง
ยอมรับว่าเป็ นคติธรรมดา จะได้ไม่เสียหลัก เศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ จน
ทนอยู่ไม่ได้ต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๙๖

วันพระ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๔
วันนี้เป็ นวันพระสุดท้ายของปี พทุ ธศักราช ๒๕๔๔ เป็ นเวลาทีด่ ที เ่ี ราจะได้มาทบทวนดู
เหตุการณ์ทผ่ี ่านมาในระยะเวลา ๑ ปี ว่าได้ทาํ อะไรไปบ้างทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ และ
ได้ทาํ อะไรไปบ้างทีเ่ ป็ นโทษกับตัวเราและผู ้อืน่ ปี หนึ่งๆพระพุทธเจ้าทรงมอบวันพระให้
พวกเราถึง ๕๒ วันพระด้วยกัน เป็ นมรดกของพระพุทธเจ้าทีม่ อบให้กบั พุทธศาสนิกชน
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนกับชาวนาผู ้มีทน่ี าเยอะ เวลาชาวนาตายไปก็ท้งิ ทีน่ าเป็ น
มรดกให้กบั ลูกหลานไว้ เพือ่ จะได้ทาํ ประโยชน์ ทํามาหากิน ลูกๆหลานๆทุกๆคนของ
พระพุทธเจ้าก็จะได้ทน่ี าคนละ ๕๒ ไร่ดว้ ยกัน ลูกหลานแต่ละคนทีไ่ ด้รบั มรดกคือเนื้อที่
นา ๕๒ ไร่ หรือวันพระ ๕๒ วันนี้ จะเอาไปทําประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนก็ข้นึ อยู่กบั
สติปญั ญากําลังความสามารถของแต่ละคนทีจ่ ะกระทํากัน อย่างพวกเรานี้ ในปี น้ เี ราได้ทาํ
นาหมดทัง้ ๕๒ ไร่หรือเปล่า คือเราได้มาวัดทุกๆวันพระครบ ๕๒ ครัง้ หรือเปล่า
การมาวัดทุกๆวันพระเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาในสิง่ ต่างๆทีเ่ ราปรารถนากัน คือความสุขและ
ความเจริญ พระพุทธเจ้าทรงชี้บอกถึงเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขและความเจริญในตัว
ของเรา ว่าเกิดจากการกระทําของเราทางกาย ทางวาจา และทางใจทีเ่ ป็ นมงคล พระพุทธ
องค์จงึ ได้ทรงกําหนดพิธีกรรม การประกอบกิจทางศาสนา ให้ศรัทธาญาติโยมได้มา
ปฏิบตั ทิ ว่ี ดั กันทุกๆวันพระ เป็ นการสร้างเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญ ความเป็ น
สิริมงคล เพราะเวลาทีม่ าวัดในวันพระแต่ละครัง้ นัน้ จะได้กระทําสิง่ ทีเ่ ป็ นมงคล เริ่ม
ตัง้ แต่การบูชาพระรัตนตรัย การทําบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน การสมาทานและรักษา
ศีล การฟังเทศน์ฟงั ธรรม และการปฏิบตั ธิ รรมตามสมควรแก่กาํ ลังสติปญั ญาของแต่ละ
ท่าน
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กิจกรรมเหล่านี้เป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข ความเจริญ เพราะเป็ นการขัดเกลาชําระ
จิตใจ ทีม่ มี ลทินเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสตัณหา ทีม่ อี ยู่ในจิตใจของปุถชุ นอย่างเราอย่าง
ท่านทุกๆคนด้วยกัน ถ้ามีกเิ ลสตัณหามากอยู่ในใจ ผลก็คอื ความทุกข์ ความเสื่อมเสียก็
จะมีมาก ถ้าได้ชาํ ระขัดเกลากิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจให้เบาบางลงไป จิตใจก็จะเป็ นจิตใจ
ทีส่ ะอาด เป็ นจิตใจทีม่ คี วามสุข มีความสงบ กิจกรรมเหล่านี้เป็ นหน้าทีข่ องเรา เป็ นกิจที่
พระพุทธเจ้าไม่สามารถทีจ่ ะทําให้กบั เราได้ พระพุทธองค์จงึ ทรงแสดงว่า อัตตาหิ อัตต
โน นาโถ ตนเป็ นที่พ่งึ ของตน พวกเธอทัง้ หลายจะต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ามทีต่ ถาคตได้
แสดงไว้ ตถาคตมีเพียงหน้าทีช่ ้ที างให้กบั พวกเธอ ว่าทางทีค่ วรจะไปนัน้ เป็ นอย่างไร ไป
ทางทิศทางไหนจึงจะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญ ตถาคตจึงได้กาํ หนดให้มวี นั พระขึ้น
อย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ เพือ่ ทีพ่ วกเธอทัง้ หลายจะได้เข้ามาสู่พระศาสนา เพือ่ จะ
ได้รบั แสงสว่างของพระศาสนาเป็ นเครื่องนําทางไป โดยปกติเวลาทีเ่ ราอยู่ในทีม่ ดื ยามคํา่
คืน ถ้าเราไม่มแี สงไฟเช่น ไฟฉายไว้ส่องทาง เราจะมองไม่เห็นทาง เราจะหลงได้ เราจะ
เดินไปเหยียบหรือไปทําอะไรทีท่ าํ ให้เป็ นอันตรายกับตัวเราได้ แต่ถา้ มีแสงสว่างคอยส่อง
ทาง เราก็จะรู้ เราก็จะเห็นทางทีเ่ ราจะเดินไป จะเห็นว่ามีอะไรกีดขวาง มีอะไรทีเ่ ป็ นพิษ
เป็ นภัยอยู่หรือเปล่า
สิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ นกับพวกเราทุกคนทีย่ งั มีความมืดบอดอยู่ในจิตใจ มีอวิชชา ความไม่รู้
มีโมหะความหลงครอบงําจิตใจ คือแสงสว่างแห่งธรรมเป็ นเครื่องนําทางพาเราไป ถ้าเรา
ไม่เข้าหาแสงสว่าง เราก็จะเป็ นเหมือนกับคนตาบอด ทีเ่ ดินคลําทางไป ซึง่ มักจะคลําไป
เดินไปในทางทีไ่ ม่ถูก นํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย นํามาซึง่ ความทุกข์ ตรงข้ามกับสิง่ ทีเ่ รา
ปรารถนากันทุกคน คือความสุขความเจริญ แต่ถา้ เราได้เข้าวัดอยู่อย่างต่อเนื่องทุกๆวัน
พระ เท่ากับเรามาเอาแสงสว่างไปเป็ นเครื่องนําทาง ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมนําพาไป
แล้ว ชีวติ ของเราจะดําเนินไปได้ดว้ ยความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความสันติสุข แต่ถา้ ไม่มี
แสงสว่างแล้ว เราจะถูกโมหะความหลงครอบงําจิตใจ ทําให้เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักร
เป็ นดอกบัว คือเห็นตรงกันข้ามกับความจริง ทําให้ชวี ติ ของเราเป็ นไปแบบลุม่ ๆดอนๆ
ไม่ประสบกับความสุข ความเจริญทีเ่ ราปรารถนากัน
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การเข้าวัดอย่างสมํา่ เสมอ จึงเป็ นหน้าทีข่ องพุทธศาสนิกชนทุกๆคนทีจ่ ะพึงกระทํากัน
เหมือนกับลูกทีด่ ขี องพ่อแม่ เมือ่ พ่อแม่ได้มอบมรดกมาให้เป็ นต้นทุนแล้ว ก็ควรจะทํา
ประโยชน์ในมรดกนัน้ ให้เกิดเป็ นประโยชน์เพิม่ พูนขึ้นไป พ่อให้นามา ๕๒ ไร่ อย่าเอาไป
ขายทิ้ง แล้วเอาเงินไปเล่นการพนัน เอาไปเทีย่ วเตร่เสียหมด ให้เอามาทํากิน ถ้าเป็ น
ชาวนาเราก็ไถหว่านปลูกข้าว พอถึงเวลาเมือ่ ข้าวงอกขึ้นเต็มทีเ่ ราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลจาก
ผืนนานัน้ เช่นเดียวกับวันพระทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบให้กบั พวกเรา ก็เป็ นเหมือนกับผืน
นา เป็ นเนื้อนาบุญนัน่ เอง ให้เราพยายามทําบุญทํากุศลกัน เพราะนี่แหละคือเหตุทจ่ี ะ
นํามาซึง่ ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริง แต่ดว้ ยอํานาจของโมหะความหลงครอบงํา
ใจของพวกเราทุกๆคนอยู่ จึงทําให้เราเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัวกัน ทุก
วันนี้พวกเราคอยแต่แสวงหาสิง่ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยกับจิตใจของเรา โดยทีเ่ ราไม่รู้ตวั มา
รู้สกึ ตัวก็สายเสียแล้ว เมือ่ เวลาเรามีความทุกข์มากๆ ร้องห่มร้องไห้ กินไม่ได้ นอนไม่
หลับนัน้ แหละ เป็ นเวลาทีเ่ ราถึงจะรู้จกั ว่าสิง่ ต่างๆทีเ่ ราได้กระทํามานัน้ ไม่ได้เป็ นสิง่ ที่
นํามาซึง่ ความสุข ความสบายใจเลย แต่กลับกลายเป็ นกองทุกข์อนั ใหญ่โต เผาผลาญ
จิตใจเรา จนกระทังบางครั
่
ง้ บางคราว ทําให้คนบางคนไม่สามารถทีจ่ ะทนอยู่ต่อสูก้ บั
ความทุกข์นนั้ ได้ ถึงกับต้องทําลายชีวติ ของตัวเองไป
ก็เป็ นความหลงอีกอย่างหนึ่ง เป็ นการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นอีก เพราะคนทีค่ ดิ ว่าฆ่า
ตัวตายแล้วจะหนีพน้ จากความทุกข์ไปได้ เป็ นความเข้าใจผิด เพราะความทุกข์ไม่ได้อยู่
ในกาย เมือ่ ฆ่าตัวตายไปก็ท้งิ ร่างกายไว้ แต่ใจก็ยงั ทุกข์อยู่ เพราะต้นเหตุของความทุกข์ก็
ยังอยู่ในใจ ก็คอื ความหลง ความมืดบอดที่ทาํ ให้เกิดมีกเิ ลส มีตณั หา แสวงหาสิง่ ต่างๆที่
ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีน่ าํ มาซึง่ ความสุขและความเจริญให้กบั เรานัน่ เอง
เราจึงต้องเข้าหาพระ
ศาสนา ให้พระศาสนาเป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ นแสงสว่างนําพาเราไป เพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ดี พระ
อริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายก็ดี ท่านเป็ นผูม้ ดี วงตาเห็นธรรม เปรียบเหมือนกับคนทีต่ าบอด
แต่ได้รกั ษาตาจนตาสว่าง แล้วเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างตรงกันข้ามกับคนทีต่ ายังมืดบอดอยู่
ถ้าลองสังเกตดู เวลานัง่ หลับตาเราจะไม่เห็นสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในศาลาหลังนี้เลย แต่ถา้ ลืม
ตาเราก็จะเห็นทุกสิง่ ทุกอย่าง เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
ท่านลืมตาท่านแล้ว ท่านตื่นแล้ว ท่านได้ต่นื จากความไม่รู้ ความหลง อวิชชา โมหะ
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ทัง้ หลาย ท่านสามารถเห็นสิง่ ต่างๆได้ตามความเป็ นจริง เห็นว่าอะไรเป็ นทุกข์ เห็นว่า
อะไรเป็ นสุข แต่พวกเรายังเป็ นเหมือนคนตาบอดอยู่ เราจึงเห็นกลับตรงกันข้ามกับ
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เห็นว่ากองทุกข์เป็ นความสุขกัน เราจึงสะสม
กองทุกข์เข้ามาเผาหัวใจ โดยทีเ่ ราไม่รู้สกึ ตัว มารู้สกึ ตัวก็สายไปเสียแล้ว เพราะไม่ได้ยดึ
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นผูน้ าํ ทางนัน่ เอง
แต่ถา้ ได้เข้าวัดอย่างสมํา่ เสมอ เราจะได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึง่
เปรียบเหมือนกับแสงสว่างทีจ่ ะคอยบอกเราว่า อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ อะไรเป็ น
ประโยชน์และอะไรไม่เป็ นประโยชน์ ถ้าเรานําไปประพฤติปฏิบตั ติ ามแล้ว เราก็จะประสบ
กับความสุขความเจริญ อย่างเวลามาทีว่ ดั ก็ได้ทาํ บุญทําทานกัน นี่ก็เป็ นบุญ บุญนี้
แปลว่าความสุข เป็ นเหมือนกับอาหารของใจ เวลาเราทําบุญแล้วใจเราจะมีความสุข
ตรงกันข้ามกับเวลาทีเ่ ราไปได้ข ้าวของหรือได้อะไรมา แทนทีใ่ จเราจะมีความสุข ใจเรา
กลับมีความหิวกระหายเพิม่ ขึ้น เพราะว่าเมือ่ ได้สง่ิ ใดมาแล้วก็จะเกิดความโลภเพิม่ ขึ้นมา
อยากจะได้เพิม่ ขึ้นไปอีก ความโลภหรือความอยากนี้ เป็ นตัวทีส่ ร้างความรู้สกึ หิว
ความรู้สกึ ไม่พอให้เกิดขึ้นกับใจของเรา
แต่ในทางตรงกันข้ามเวลาเราเสียสละ เราให้สง่ิ ของทีเ่ ป็ นของๆเราให้กบั ผูอ้ น่ื ใจของเรา
จะมีความสุข เพราะใจของเราจะรู้สกึ เบาขึ้น เพราะว่าเราได้ปลดเปลื้องสิง่ ทีเ่ ราต้องมา
คอยกังวล คอยดูแลรักษาให้ออกไปจากใจเรา สิง่ ของต่างๆทีม่ เี หลือใช้ เงินทองข้าวของ
ต่างๆนัน้ ถ้าเราไม่มคี วามจําเป็ นมาเก็บไว้ มันก็จะกลายเป็ นภาระกับจิตใจของเรา เรา
จะต้องคอยดูแลรักษา ต้องมีความห่วง มีความกังวล และเวลาเกิดสูญเสียไป หายไป
โดยทีเ่ รายังไม่ได้ตงั้ ใจทีจ่ ะให้สง่ิ นัน้ เสียไป สูญไป เราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา
แต่ถา้ เราได้ตงั้ ใจไว้ว่า จะเสียสละสิง่ เหล่านี้แล้ว คือไม่ตอ้ งการให้สง่ิ เหล่านี้อยู่กบั เราแล้ว
เรานําไปให้ผูอ้ น่ื ไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื ก็จะทําให้ใจเราสบายขึ้น เพราะได้ปลดเปลื้องภาระที่
เป็ นของหนักอก หนักใจ ทีอ่ ยู่กบั เรา ให้ออกไปจากใจของเรา
ใจของเราโดยธรรมชาติแล้วไม่มคี วามจําเป็ นกับสิง่ ใดทัง้ สิ้นในโลกนี้ สิง่ ต่างๆทีพ่ วกเรา
แสวงหากันนอกเหนือจากความจําเป็ นคือปัจจัย ๔ แล้ว ถือว่าเป็ นสิง่ ทีน่ าํ ความทุกข์มา
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ให้กบั ใจมากกว่าให้ความสุข เพราะว่าความสุขของใจทีแ่ ท้จริงเกิดขึ้นจากความสงบของ
ใจ ใจจะสงบได้ก็ต่อเมือ่ ใจได้ปล่อยวางสิง่ ต่างๆทีใ่ จไปเกี่ยวข้องอยู่ดว้ ย เพราะเวลาใจไป
เกี่ยวข้องกับสิง่ หนึ่งสิง่ ใดใจมักจะถูกความหลง หลอกให้หลง ให้ยดึ ให้ตดิ กับสิง่ นัน้ ๆ
โดยคิดว่าถ้าไม่มสี ง่ิ เหล่านัน้ แล้วจะทุกข์ จะยาก จะลําบาก หรือจะตาย นี่เป็ นความหลง
ผิดของใจ คิดว่าการทีจ่ ะมีความสุขได้จะต้องมีสง่ิ ต่างๆมาคอยบํารุงบําเรอทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย จะต้องมีตาํ แหน่ง จะต้องมีคนคอยมาสรรเสริญเยินยอให้
ความเคารพ ซึง่ เป็ นความเข้าใจผิดของใจ เพราะโดยสภาพความจริงแล้ว ใจไม่มคี วาม
จําเป็ นกับสิง่ เหล่านี้เลย
ใจสามารถมีความสุขได้โดยไม่มสี ง่ิ เหล่านี้ ซึง่ พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่า
พระพุทธองค์ได้ทรงสละทุกสิง่ ทุกอย่างทีพ่ วกเราทัง้ หลายปรารถนากัน
ไม่วา่ จะเป็ น
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง ตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ คําสรรเสริญเยินยอต่างๆจาก
คนทัง้ หลาย หรือกามสุขนัน้ พระพุทธองค์ทรงมีพร้อมบริบูรณ์แล้ว ในขณะทีเ่ ป็ นลูกของ
กษัตริย ์ คือลูกของพระเจ้าแผ่นดิน แต่กบั สิง่ เหล่านัน้ ในใจของพระพุทธเจ้ากลับไม่เห็น
ว่าเป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความสุข เพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็ นปัญญาชนเป็ นผูฉ้ ลาด ท่านสามารถ
มองทะลุเห็นสิง่ ต่างๆทีพ่ วกเรามองไม่เห็นกัน
นัน่ ก็คอื ความทุกข์ทซ่ี ่อนเร้นอยู่ในสิง่
เหล่านัน้ สิง่ ต่างๆทีเ่ รามีกนั ไม่วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ หรือกามสุข ล้วนแต่มคี วามทุกข์
ซ่อนเร้นอยู่ เพราะเป็ นของไม่เทีย่ งนัน่ เอง อยู่กบั เราวันนี้แต่อาจจะสูญหายจากเราไปใน
วันพรุ่งนี้ก็ได้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถจะควบคุมได้ บังคับให้เป็ นของๆเราได้อย่างแท้จริง
นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ รามองไม่เห็นกัน มีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเท่านัน้ ทีจ่ ะเห็นสิง่ เหล่านี้ได้
เพราะท่านขวยขวายศึกษาปฏิบตั อิ ยู่อย่างต่อเนื่อง เมือ่ ท่านเห็นว่าสิง่ เหล่านี้เป็ นโทษ ไม่
เป็ นคุณ เป็ นประโยชน์แล้ว ท่านจึงตัดสิง่ เหล่านี้ออกไป แล้วดํารงตนอยู่อย่างเรียบง่าย
ไม่มที รัพย์สมบัตขิ ้าวของอะไรพิเศษ นอกจากปัจจัย ๔ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการครอง
ชีพเท่านัน้ เอง แต่ภายในใจของท่านนัน้ เป็ นใจทีม่ คี วามอิสระ เป็ นใจทีไ่ ม่มคี วามกดดัน
จากกิเลสและตัณหา ส่วนพวกเรายังเป็ นทาสของกิเลสและตัณหาอยู่ เราจึงอยู่เฉยๆ
ไม่ได้ อยู่โดยทีไ่ ม่มสี ง่ิ ต่างๆไม่ได้ เพราะถูกอํานาจของกิเลสตัณหาคอยกดดัน ให้ตอ้ ง
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ออกไปหาสิง่ ต่างๆมาเลี้ยงใจของเรา ถ้าไม่ได้เห็น ไม่ได้ยนิ ไม่ได้ฟงั ไม่ได้สมั ผัส ไม่ได้
ดมกลิน่ ทีเ่ ราชอบ สัมผัสกับรสทีเ่ ราชอบแล้ว เราจะมีความรู้สกึ ไม่สบายใจ แต่ถา้ ได้
สัมผัสสิง่ เหล่านี้แล้ว เราจะมีความสุขใจ แต่เป็ นความสุขใจชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว เป็ น
ความสุขใจทีไ่ ม่ได้ให้ความอิม่ ไม่ได้ให้ความพอ เพราะว่าหลังจากนัน้ แล้ว เราก็จะต้อง
ออกไปแสวงหามาเพิม่ ขึ้นไปอีกอยู่เรื่อยๆ
ชีวติ ของเราตัง้ แต่เกิดมาก็เป็ นอย่างนี้มาตลอด มีแต่ความพยายามทีจ่ ะหาของต่างๆมา
บํารุงบําเรอตลอดเวลา แต่ชวี ติ ของเราก็ไม่เคยพบกับคําว่าพอ คําว่าอิม่ สักที เพราะว่าสิง่
เหล่านี้ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะทําให้ใจของเราเกิดความอิม่ เกิดความพอขึ้นมา สิง่ ทีจ่ ะทําให้ใจ
เกิดความอิม่ ความพอขึ้นมาได้ มีเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ คือความสงบของใจ ถ้าใจสงบ
นิ่งแล้วใจจะมีความอิม่ มีความพอ แต่ถา้ ใจยังไม่สงบ ยังไม่น่งิ แล้ว ใจยังจะมีความหิว
มีความอยาก มีความโลภอยู่ นี่แหละคือเรื่องราวของพวกเรา คือปัญหาของพวกเรา ที่
เกิดจากความไม่รู้จกั ธรรมชาติของตัวของเราเองว่า อะไรเป็ นสิง่ ทีท่ าํ ให้เรามีความสุข
อะไรเป็ นสิง่ ทีใ่ ห้เรามีความทุกข์ ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ชีวติ ของเราก็จะเป็ นไป
ในลักษณะของคนทีว่ ง่ิ ตะครุบเงา ลองคิดดูซวิ า่ เราวิง่ ตะครุบเงาของเราได้หรือเปล่า
เวลาเห็นเงาทีท่ อดไปข้างหน้าเรา เราก็เดินตามเพือ่ ทีจ่ ะไปจับเงาทีท่ อดอยู่ข ้างหน้า พอไป
ถึงจุดทีเ่ งาตัง้ อยู่ เงาก็จะเคลือ่ นทีไ่ ปแล้วตามการเคลือ่ นไหวของร่างกาย
นี่คอื ลักษณะของกิเลสและตัณหา เขาจะทําให้เราเกิดความรู้สกึ ว่าเรายังไม่พอ เรายัง
ต้องการสิง่ นัน้ สิง่ นี้เพิม่ ขึ้นมาอีก เหมือนกับตุ่มนํา้ ทีม่ รี อยรัว่ เติมเท่าไรก็ไม่รู้จกั เต็มสักที
เพราะตุ่มมันรัว่ ถ้ารู้วา่ ตุ่มรัว่ แล้วอุดรอยรัว่ เสีย หลังจากนัน้ เวลาเติมนํา้ ให้เต็มตุ่มแล้ว
นํา้ ก็จะเต็มอยู่ในตุ่มตลอดเวลา เพราะว่าไม่มรี อยรัว่ ทีจ่ ะทําให้นาํ้ นัน้ พร่องออกจากตุ่มไป
ฉันใด ใจของเราก็เช่นกัน เหตุทใ่ี จของเรามีความรู้สกึ ว่าไม่เต็ม ไม่อม่ิ ไม่พอ ก็เป็ น
เพราะว่าใจของเรามีรอยรัว่ อยู่นนั ่ เอง
รอยรัว่ ของใจก็คอื กิเลสตัณหาทีเ่ กิดจากโมหะ
อวิชชา ความมืดบอด ความลุ่มหลงนัน่ เอง เราจึงต้องเข้าพระพุทธเจ้า หา
พระพุทธศาสนาทุกๆวันพระ อย่างทีท่ า่ นได้มากระทํากันนี่แหละ เป็ นวิธีทจ่ี ะช่วยให้ทา่ น
ได้มแี สงสว่างนําพาชีวติ ของท่าน ไปสู่จดุ ทีท่ ่านปรารถนากัน นัน่ ก็คอื ความอิม่ ความพอ
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ความสุขทีแ่ ท้จริง ซึง่ จะเกิดจากการทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาปฏิบตั ศิ าสนกิจกันอย่างต่อเนื่อง
ทุกๆวันพระ มีการบูชาพระรัตนตรัย ทําบุญตักบาตรถวายทาน สมาทานศีลรักษาศีล ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม เมือ่ กลับไปบ้านก็ปฏิบตั ธิ รรมต่อตามแต่ความสามารถ เจริญจิตตภาวนา
ทําจิตให้สงบแล้วก็เจริญวิปสั สนาคือปัญญา ทําความเข้าใจให้ถูกต้องกับสิง่ ต่างๆทีเ่ รามา
เกี่ยวข้องด้วยว่า สภาพทีแ่ ท้จริงของเขานัน้ เป็ นอย่างไร เขาเป็ นของเทีย่ งหรือเป็ นของไม่
เทีย่ ง เป็ นสุขหรือเป็ นทุกข์ เป็ นของๆเราหรือไม่ใช่เป็ นของๆเรา
นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราจะต้องปฏิบตั กิ นั อย่างต่อเนื่อง
ถ้าอยากจะประสบกับความสุขทีแ่ ท้จริง
ไม่ใช่วา่ ทุกๆปี เวลาขึ้นปี ใหม่เราก็เข้าวัดกันสักครัง้ หนึ่ง แล้วก็ไปขอพรจากพระ ขอ
ความสุขความเจริญจากพระ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ เพราะพรคือความสุขความเจริญ
นัน้ เป็ นผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการกระทําของเรา ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในการทีจ่ ะ
สร้างความสุขความเจริญให้เกิดขึ้น ด้วยการกระทําทางกายวาจาและใจนัน้ เราต้องรู้จกั
วิธีการกระทําทีถ่ ูกต้อง ถ้าไม่รู้จกั เราก็จะไม่สามารถสร้างความสุขความเจริญให้กบั ตัวเรา
ได้ เราจึงจําเป็ นต้องเข้าวัด แต่การเข้าวัดนี้ไม่ได้มาขอพร ไม่ได้มาขอความสุขความเจริญ
แต่มาขอแสงสว่างแห่งธรรม มาขอให้ช่วยสอน ช่วยบอก ช่วยชี้วา่ หนทางทีจ่ ะพาเราไปสู่
ความสุขความเจริญนัน้ ทําอย่างไร เดินอย่างไร คือให้คดิ อย่างไร ให้พูดอย่างไร และให้
ทําอย่างไร เราจึงต้องเข้าวัดด้วยเหตุน้ เี อง
แต่การเข้าวัดเพียงปี ละครัง้ จะไม่พอเพียง เพราะเหมือนกับเวลาเดินในทีม่ ดื เราฉายไฟ
ฉายเพียงแค่แวบเดียว ก็จะมีแสงสว่างเพียงแวบเดียวเช่นกัน หลังจากนัน้ ก็จะมืดไปอีก
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราทุกคน เข้าวัดกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ จึงได้
กําหนดวันพระขึ้นอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ แต่ในสมัยนี้เนื่องจากว่าบ้านเมืองของเราได้
เปลีย่ นแปลงไปมาก ด้วยอํานาจของความหลงนัน่ แหละ เมือ่ ก่อนนี้เรามีวนั หยุดในวัน
พระและวันโกนกัน ทุกคนก็มโี อกาสได้เข้าวัด ได้ศึกษาได้ทาํ บุญทํากุศลกัน แต่สมัยนี้
บ้านเมืองเรา ด้วยอํานาจของความหลง ทําให้มคี วามปรารถนาทีจ่ ะแสวงหาโลกียทรัพย์
มากกว่าอริยทรัพย์ พวกเราก็เลยหลงตามคนทีเ่ ขาแสวงหาโลกียทรัพย์กนั เขาหยุดวัน
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เสาร์อาทิตย์กนั เราก็เลยต้องหยุดวันเสาร์อาทิตย์ตามเขาไป จึงทําให้เวลาวันหยุดของเรา
ไม่ตรงกับวันพระ เลยทําให้เราไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวากัน
แต่ถา้ เราเป็ นคนฉลาด ถึงแม้ว่าเราจะมีวนั หยุดเป็ นวันเสาร์วนั อาทิตย์และไม่ตรงกับวัน
พระก็ตาม
เราก็ยงั สามารถทําวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเราให้เป็ นวันพระขึ้นมาได้
เพราะว่าวันพระทีแ่ ท้จริงไม่ได้ข้นึ อยู่กบั วันทีก่ าํ หนดไว้ ว่าจะต้องเป็ นวันขึ้น ๘ คํา่ ขึ้น
๑๕ คํา่ อย่างนี้เป็ นต้น เพราะว่าวันพระนี้หมายความว่า เป็ นวันทีใ่ ห้เราเข้าหาพระศาสนา
กัน ถ้าเราเข้าวัดตามวันพระทีเ่ ขากําหนดไว้ไม่ได้ เราก็เข้าวัดในวันทีเ่ รามีเวลาว่าง เช่น
วันหยุด ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เราก็ยงั สามารถทีจ่ ะเข้ามาวัดได้ เพราะว่าในวัด เราก็
ยังสามารถปฏิบตั กิ จิ ต่างๆทีเ่ ขาปฏิบตั กิ นั ในวันพระได้ อย่างทีว่ ดั นี้ ทุกๆวันจะมีพระลง
มาทํากิจของท่านอย่างนี้เป็ นปกติ ญาติโยมก็สามารถทําบุญใส่บาตรได้ สามารถถวาย
สังฆทานได้ มีการแสดงธรรมเทศนาให้ฟังอยู่ทกุ วันเสาร์และวันอาทิตย์เช่นเดียวกับวัน
พระ
มีอย่างเดียวทีไ่ ม่ได้มกี ระทําเหมือนกับในวันพระก็คอื การสมาทานศีล และการให้ศีล
แต่การสมาทานหรือการให้ศีลนัน้ ก็เป็ นเพียงแต่เป็ นการบอกให้ทราบเท่านัน้ เองว่า ศีล
นัน้ มีอะไร เพราะว่าศีลเป็ นสิง่ ทีใ่ ห้กนั ไม่ได้ พระไม่สามารถเอาศีลของพระให้ญาติโยมได้
พระเพียงแต่มหี น้าทีส่ อนบอกว่าศีลนัน้ มีอะไรเท่านัน้ เอง สําหรับคนทีย่ งั ไม่รู้จะได้รู้วา่ ศีล
คือการประพฤติทด่ี งี ามนัน้ ประกอบไปด้วยอะไร แต่พวกเราส่วนใหญ่เป็ นชาวพุทธอยู่
แล้ว เราเคยได้ยนิ ได้ฟงั มาตลอดตัง้ แต่เราเป็ นเด็กจนกระทังโตในเรื
่
่องศีลทัง้ หลายว่ามี
อะไรบ้าง ถ้าเราต้องการทีจ่ ะรักษาศีล ก็ไม่จาํ เป็ นจะต้องไปหาพระ ไปขอพระขอศีลจาก
ท่าน เราเพียงทําความเข้าใจ ตัง้ จิตอธิษฐานไว้ว่า วันนี้เราจะรักษาศีลกี่ข ้อก็วา่ ไป ศีล ๕
ศีล ๘ ศีล ๑๐ ก็สุดแท้แต่กาํ ลังศรัทธาของแต่ละท่าน อย่างนี้เราก็สามารถทีจ่ ะรักษาศีล
ได้แล้ว เราไม่ตอ้ งไปคิดว่าเวลาไม่มพี ระแล้ว เราจะไม่สามารถรักษาศีลได้ นี่เป็ นความ
เข้าใจผิด เพราะศีลเป็ นความประพฤติทด่ี งี ามของเรานัน่ เอง คือพูดดีทาํ ดี นี่แหละที่
เรียกว่าศีล เป็ นการกระทําทีไ่ ม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ตนและผูอ้ น่ื ถ้าเรามีศีลแล้ว
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จิตใจของเราก็จะสงบ จิตใจของเราก็จะสบาย จิตใจของเราก็จะไม่มคี วามทุกข์ความ
วุน่ วายใจ
ถ้าท่านทัง้ หลายไม่สามารถเข้าวัดตามเวลาทีเ่ ขากําหนดไว้ให้เป็ นวันพระได้ ก็ขอให้ท่าน
กําหนดวันใดวันหนึ่ง ทีท่ ่านมีเวลาว่างเว้นจากภาระกิจการงานของท่าน เช่นวันเสาร์และ
วันอาทิตย์ และขอให้ท่านเข้ามาวัดเถิด เพราะว่านี่แหละเป็ นการกระทําทีฉ่ ลาด เป็ นการ
กระทําทีจ่ ะนํามาซึง่ สิง่ ทีท่ ่านปรารถนากัน คือความสุขความเจริญ เพราะความสุขความ
เจริญเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถให้กนั ได้ หรือขอจากกันได้ เป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนจะต้องทํากันเอง
พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนว่า อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน ถ้าปรารถนา
ความสุขความเจริญ
เราก็ตอ้ งสร้างเหตุทจ่ี ะทําให้เกิดความสุขความเจริญนัน่ เอง
เหมือนกับชาวนาชาวไร่ ถ้าต้องการผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง ก็ตอ้ งปลูกต้นไม้ชนิดนัน้ ที่
จะให้ผลไม้ชนิดนัน้ ออกมา เช่น ต้องการทุเรียน ก็ตอ้ งปลูกต้นทุเรียน ต้องการส้ม ก็
ต้องปลูกต้นส้ม แต่ถา้ ไปนัง่ ภาวนาจุดธู ป ๓ ดอกทีศ่ าลพระภูมิ ขอให้พระภูมสิ ่งเงาะ ส่ง
ทุเรียน ส่งส้มมาให้ ก็จะต้องขอไปจนวันตาย แต่ก็จะไม่ได้สง่ิ เหล่านัน้ เพราะไม่ใช่เหตุ
นัน่ เอง
เช่นเดียวกับความสุขและความเจริญนัน้ เกิดขึ้นจากการกระทําของเราทางกาย ทางวาจา
และทางใจ โดยอาศัยพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นเครื่องนําพาเราไป ถ้าเราเข้า
หาพระธรรมคําสอน ศึกษาและประพฤติปฏิบตั ติ ามแล้ว เชื่อได้เลยว่าชีวติ ของเราจะ
ประสบแต่ความสุขและความเจริญด้วยกันทุกๆคน ความสุขความเจริญนี้ขอเน้นหน่อย
ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องรํา่ รวย จะต้องมีตาํ แหน่งสูงๆ จะต้องมีคนสรรเสริญเยินยอ
แต่ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริงคือใจทีม่ คี วามสงบ มีความอิม่ มีความพอ ไม่มคี วาม
ทุกข์ทเ่ี กิดจากการกระทําความชัว่ ความเลวร้ายทัง้ หลาย นี่ต่างหากคือความสุขและ
ความเจริญจึงขอให้ท่านทัง้ หลาย จงระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และ
นําเอามรดกทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบให้กบั เรา ก็คอื วันพระนี้มาสร้างประโยชน์ให้กบั ตัวเรา
ตามกําลังแห่งศรัทธา ความเชื่อ สติปญั ญา ความเฉลียวฉลาด วิริยะ ความ
ขยันหมันเพี
่ ยร ขันติ ความอดทน แล้วพรอันประเสริฐทัง้ ๔ ประการ คือความเจริญ
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ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเป็ นของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่
เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๙๗

สัจจาธิษฐาน

๖ มกราคม ๒๕๔๕
วันนี้เป็ นวันพระแรกของปี พทุ ธศักราช ๒๕๔๕ เป็ นเวลาทีด่ ี ทีพ่ วกเราทัง้ หลายจะมาตัง้
ต้นกันใหม่ คือชีวติ ของเราในอดีตมันก็ผ่านไปหมดแล้ว ทีจ่ ะเหลืออยู่ก็มแี ต่อนาคตทีจ่ ะ
ตามมา และอนาคตทีจ่ ะตามมานัน้ จะดีหรือไม่ดอี ย่างไร ก็ข้นึ กับปัจจุบนั ของเรา ว่าเรา
จะทําอย่างไร เพราะความสุขและความเจริญหรือความทุกข์และความเสือ่ มนัน้ เป็ นผลที่
จะตามมาจากการปฏิบตั ขิ องเราในปัจจุบนั ถ้าทําในสิง่ ทีด่ ี ละเว้นการกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี
แล้ว เราย่อมได้รบั ผลดีคอื ความสุขและความเจริญ ส่วนผลไม่ดคี อื ความทุกข์ความ
หายนะก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา เราจึงควรตัง้ เป้ าหมายชีวติ ของเราว่า ในระยะเวลา ๓๖๕ วัน
ต่อไปนี้ เราจะดําเนินชีวติ ของเราอย่างไร เป็ นการตัง้ เป้ าหมายของชีวติ เรา ถ้าเรา
ปรารถนาความสุขความเจริญ ไม่ปรารถนาความทุกข์ความหายนะ เราก็จะต้องสร้างเหตุ
ทีด่ แี ละละเว้นเหตุทไ่ี ม่ดเี ท่านัน้ เอง
การทีเ่ ราจะสามารถดําเนินการไปตามเป้ าหมายได้นนั้ เราจะต้องตัง้ จิตอธิษฐาน คือ
จะต้องมีความตัง้ ใจบอกกับตัวเองว่า ต่อไปนี้เราจะกระทําอะไรบ้าง และจะไม่กระทํา
อะไรบ้าง ทางภาษาบาลี ภาษาพระ ท่านเรียกว่าอธิษฐาน การอธิษฐานเป็ นการตัง้ ใจ ว่า
จะกระทําสิง่ หนึ่งสิง่ ใดในระยะเวลาเท่าไร สุดแท้แต่ทเ่ี ราจะกําหนด อธิษฐานไม่ได้
หมายความว่า ขอสิง่ นัน้ สิง่ นี้จากบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือจากสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ทงั้ หลาย
เพราะว่าสิง่ ทีเ่ ราปรารถนานัน้ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะมีใครมาหยิบยืน่ ให้กบั เราได้ แต่เป็ นสิง่ ที่
เราจะต้องสร้างขึ้นมา ด้วยความประพฤติของเรา ทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ ใน
การทีจ่ ะทําให้ความตัง้ ใจของเราเป็ นไปสมกับความปรารถนา
เราจะต้องมีสจั จะเป็ น
เครื่องควบคุมความตัง้ ใจของเราด้วย สัจจะคือความจริงใจ เมือ่ เราตัง้ ใจจะทําอะไรสัก
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ตาม เราจะต้องมีความจริงใจว่าจะต้องทําในสิง่ นัน้ ๆให้ได้
ด้วย ไม่ใช่สกั แต่วา่ ตัง้ จิตอธิษฐานว่าจะทําอย่างนัน้ ทําอย่างนี้ พอกระทําไปได้เพียงครัง้
32

สองครัง้ ก็ไม่ทาํ อีกต่อไป ถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล้ว ความตัง้ ใจทีด่ ขี องเราก็จะไม่บรรลุผลทีด่ ี
งามตามทีเ่ ราปรารถนากัน
ถ้าต้องการผลทีด่ ที ง่ี าม เราจึงต้องมีสจั จะคือความจริงใจ ความแน่วแน่ต่อความตัง้ ใจ
ของเรา จึงเรียก ๒ สิง่ นี้รวมกันว่า สัจจาธิษฐาน ถ้ามีสจั จาธิษฐานแล้ว เราจะสามารถ
กระทําตามความตัง้ ใจไปได้ตลอดรอดฝัง่ จนบรรลุผลขึ้นมา แต่ก่อนทีเ่ ราจะตัง้ สัจจาธิษ
ฐาน ต้องพิจารณาดูความสามารถของเราก่อนว่า สิง่ ทีจ่ ะกระทํานัน้ อยู่ในวิสยั ทีเ่ ราจะ
กระทําได้หรือเปล่า ถ้าอยู่เหนือวิสยั ของเราๆก็อย่าเพิง่ ไปตัง้ สัจจาธิษฐาน เพราะว่าถ้าจะ
ทําสิง่ ทีส่ ุดความสามารถของเราแล้ว จะไม่สามารถทําให้สาํ เร็จได้ ก็จะทําให้เกิดความ
ท้อแท้ข้นึ มา ทําให้เราเป็ นคนโลเล ไม่มสี จั จะ ไม่มคี วามจริงใจ แต่ถา้ เราพิจารณาดูวา่ สิง่
ทีเ่ ราจะกระทําต่อไปนี้ อยู่ในวิสยั ของเราทีเ่ ราจะกระทําได้ สิง่ นัน้ แหละเป็ นสิง่ ทีเ่ ราควรตัง้
สัจจาธิษฐาน แล้วเราก็จะสามารถดําเนินไปได้ตลอดจนถึงผลทีเ่ ราต้องการ
คนเราจะประสบความสําเร็จในสิง่ ทีเ่ ราปรารถนา
จะต้องอาศัยสัจจาธิษฐานเป็ นเหตุ
เบื้องต้น ดังทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตัง้ สัจจาธิษฐานไว้ ก่อนทีจ่ ะทรงตรัสรู้ในขณะทีน่ งั ่ อยู่
ใต้ตน้ โพธิ์ พระพุทธองค์ทรงตัง้ สัจจาธิษฐานว่า ต่อไปนี้จะนัง่ บําเพ็ญจิตตภาวนาอยูใ่ น
ทีน่ ้ ี โดยจะไม่ลกุ ขึ้นจากทีน่ ้ ีไปจนกว่าจะได้บรรลุธรรม ถึงแม้ว่าโลหิตในร่างกายจะเหือด
แห้งไป ถึงแม้ว่าชีวติ นี้จะหมดสิ้นไปก็ตาม ถ้าตราบใดยังไม่ได้บรรลุผลทีต่ อ้ งการแล้วละ
ก็ จะไม่ลกุ จากทีน่ ่ีไปเป็ นอันขาด นี่คอื สัจจวาจาทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตัง้ ไว้กับพระพุทธ
องค์เอง ถ้าไม่ได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า ก็มแี ต่ตายเท่านัน้ ถ้าไม่ตายก็จะต้องบรรลุเป็ น
พระพุทธเจ้า เมือ่ เป็ นดังนัน้ แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงตัง้ จิตตัง้ ใจปฏิบตั ใิ นกิจทีพ่ ระพุทธ
องค์ตอ้ งกระทํา และเมือ่ จิตมีความแน่วแน่มนคงแล้ว
ั่
การกระทําอะไรก็จะมีพลัง และ
เมือ่ มีพลังแล้ว
ทุกสิง่ ทุกอย่างย่อมไม่มที างทีจ่ ะขวางการปฏิบตั ขิ องเราไปได้
พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุธรรมสําเร็จเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาได้ ก็เพราะ
สัจจาธิษฐานบารมีน้ เี อง
พวกเราก็เช่นกัน ถ้าปรารถนาความสุขความเจริญแล้วละก็ เราก็จะต้องตัง้ สัจจาธิษฐาน
ขึ้นมา โดยกระทําในสิง่ ทีเ่ ราเห็นว่าง่ายไปก่อน ทําจากสิง่ ง่ายไปหาสิง่ ทีย่ าก เช่นใน
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เบื้องต้นเราอาจจะตัง้ จิตสัจจาธิษฐานว่า ต่อไปนี้เราจะละเว้นจากอบายมุขทัง้ หลาย เช่น
การเสพสุรายาเมา การเล่นการพนัน การเทีย่ วเตร่ การคบคนชัว่ เป็ นมิตร และความ
เกียจคร้าน ถ้าอยู่ในวิสยั ของเราก็ตงั้ สัจจาธิษฐานไปเลย หลังจากทีก่ ระทําสิง่ เหล่านี้ได้
แล้ว เราก็ขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ด้วยการตัง้ สัจจาธิษฐานว่า ต่อไปนี้เราจะเป็ นผูม้ ศี ีล
คือจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผดิ
ประเวณี ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ซึง่ เป็ นการกระทําทีน่ าํ มาซึง่ ความทุกข์และความ
เสือ่ มเสียทัง้ หลาย ถ้าไม่ปรารถนาความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะแล้ว เราก็
จะต้องละเว้นจากการกระทําสิง่ เหล่านี้ ถ้าได้ละเว้นจากการกระทําสิง่ เหล่านี้แล้ว เรื่อง
ของความทุกข์ ความเสือ่ มเสียก็จะไม่มารบกวนจิตใจของเรา เพราะนี่เป็ นเรื่องของเหตุ
และผล เหตุก็คอื การกระทํา ผลก็คอื สุขทุกข์ทจ่ี ะตามมาจากการกระทํานัน้ ๆ
นี่คอื เรื่องของการตัง้ จิตตัง้ ใจ ในการละเว้นการกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ส่วนสิง่ ทีด่ งี าม
เราก็ตอ้ งตัง้ สัจจาธิษฐานเช่นกัน ว่าต่อไปนี้เราจะเป็ นคนทีม่ คี วามขยันหมันเพี
่ ยร ขยัน
ทํางานทํามาหากิน ขยันศึกษาเล่าเรียน ขยันทําบุญทําทาน ขยันเข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ขยันไหว้พระสวดมนต์ทาํ จิตให้สงบ ขยันเจริญปัญญาให้เห็นถึงสภาพความเป็ นจริงของ
สภาวธรรมทัง้ หลาย ทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องกับเรา ว่ามีคุณลักษณะอย่างไร นี่ก็คอื ความดี ถ้า
เรามีความขยันแล้ว เราก็จะสามารถกระทําสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ป็ นเหตุทด่ี ที จ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข
ความเจริญได้ เช่นขยันทํามาหากินเพือ่ ทีจ่ ะได้มเี งินมีทอง มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ถ้าหา
เงินได้มากกว่าความจําเป็ น เงินส่วนเกินก็จะเอามาทําประโยชน์ จะไม่เอาเงินทองทีห่ ามา
ได้ดว้ ยความลําบากยากเย็นมาใช้แบบสุรุ่ยสุร่าย ใช้กบั สิง่ ทีฟ่ ่ มุ เฟื อย ไม่จาํ เป็ นกับการ
ดํารงชีพหรือกับการทํามาหากินของเรา ถ้าไม่รู้จกั ใช้ทรัพย์ให้ถูกหลักแล้ว ทรัพย์สนิ เงิน
ทองทีอ่ ตุ ส่าห์หามาด้วยความลําบากยากเย็น แทนทีจ่ ะเป็ นประโยชน์กบั เรา กลับมา
ทําลายตัวเรา สร้างความทุกข์ สร้างความเสือ่ มเสียให้กบั ตัวเรา
เมือ่ หาเงินมาได้แล้ว สิง่ แรกทีค่ วรจะคํานึงถึงก็คอื การดูแลอัตภาพร่างกายชีวติ ของเรา
คือต้องมีเงินทองไว้สําหรับซื้อพวกปัจจัย ๔ ทัง้ หลาย คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย
เครื่องนุ่ งห่ม ยารักษาโรค เมือ่ ดูแลรักษาตัวเองได้แล้ว ขัน้ ต่อไปถ้ายังมีเงินทองเหลือใช้
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เราก็ดูแลผูอ้ น่ื ต่อไป ดูแลบุคคลทีม่ พี ระคุณกับเรา เช่นบิดามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ
สนิทมิตรสหาย พระสงฆ์องค์เจ้า สมณชีพราหมณ์ผูท้ าํ คุณ ทําประโยชน์ สังสอน
่
อบรม
ในด้านศีลธรรม เป็ นการนําทรัพย์สนิ เงินทองทีห่ ามาได้ มาทําคุณทําประโยชน์ และถ้ายัง
มีเหลืออีกส่วนหนึ่ง ก็เอาไปช่วยเหลือสังคม ไม่วา่ จะในทางโลกหรือทางธรรม เช่น ช่วย
บูรณะซ่อมแซมวัดวาอาราม กุฏวิ หิ าร ทํานุบาํ รุงสิง่ ต่างๆทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการตัง้ อยู่ของ
วัด ทางด้านสังคม บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาล โรงเรียน ช่วยบุคคลต่างๆทีม่ คี วามตก
ทุกข์ได้ยาก เป็ นการนําเงินทีเ่ หลือจากความจําเป็ นมาใช้ให้เกิดคุณ เกิดประโยชน์ เป็ น
บุญ เป็ นกุศล
ผูท้ ไ่ี ด้ให้ทานแล้วจิตใจจะมีความสดชื่นเบิกบาน มีความสุข มีความอิม่ มีความปี ติ
เพราะการให้ทานเป็ นการชําระขัดเกลาจิตใจ ชําระขัดเกลากิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมอง
ซึง่ เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ ความเศร้าหมอง ความไม่สดชื่น ความหิว ความกระหาย
ให้กบั จิตใจ ถ้ามีมากน้อยเท่าไหร่อยู่ภายในใจ ก็จะสร้างความทุกข์มากน้อยตามลําดับ
ให้กบั ใจ และจะเป็ นตัวฉุดลากใจให้ไปกระทําสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามทัง้ หลาย ถ้าได้ทาํ บุญทํา
ทานแล้ว จะได้ขดั เกลาชําระกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมอง ให้ออกไปจากจิตจากใจ ได้
มากน้อยแค่ไหน ก็ข้นึ อยู่กบั การทําบุญให้ทานของเรา ทํามากๆจิตใจก็จะสะอาดขึ้นมาก
ความสุข ความอิม่ ความปี ตกิ ็จะมีมากขึ้น เมือ่ มีความสุข มีความอิม่ มีความปี ตใิ นใจ
แล้ว ความกดดันให้ไปหาสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่ใช่เป็ นความจําเป็ นต่อการดํารงชีพก็จะมีนอ้ ยลง
ไป
สาเหตุทค่ี นเรายังไม่สามารถทีจ่ ะละเว้นจากอบายมุขทัง้ หลายได้ เช่นการเทีย่ วเตร่กด็ ี
การเสพสุรายาเมาก็ดี ก็เป็ นเพราะว่ายังมีกเิ ลสตัณหาอยู่ในใจมาก ไม่ได้รบั การขัดเกลา
นัน้ เอง เมือ่ ไม่ได้รบั การขัดเกลาแล้ว เวลามีทรัพย์ มีเงิน มีทอง ก็อยากจะเอาเงินทองไป
ใช้ในทางนี้ เช่นไปแสวงหาความสุขทางด้านกามคุณ ๕ คือความสุขทาง รูป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ ดูหนังดูละคร เทีย่ วเตร่ยามคํา่ คืน กินเหล้าเมายาเป็ นต้น เป็ นการ
แสวงหาความสุขทีไ่ ม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะเมือ่ เสพไปแล้วก็ไม่ได้ทาํ ให้จติ ใจมี
ความอิม่ มีความพอ แต่กลับสร้างความอยากให้มเี พิม่ มากขึ้นไปอีก เมือ่ ได้ออกไปเทีย่ ว
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วันนี้แล้ว พรุ่งนี้ก็อยากจะออกไปเทีย่ วอีก เพราะเป็ นธรรมชาติของกามคุณ ๕ ไม่ใช่เป็ น
สิง่ ทีจ่ ะมาขัดเกลาลดละกิเลสตัณหาให้เบาบางลงไป แต่เป็ นการเพิม่ พูนกิเลสตัณหาให้มี
มากยิง่ ๆขึ้นไป
ถ้าเราเอาทรัพย์สนิ เงินทอง ทีห่ าได้มาด้วยความลําบากยากเย็น มาใช้ในแบบนี้แล้ว ก็
เท่ากับเป็ นการเสริมสร้างกิเลสตัณหาให้มาเผาผลาญเรา ให้มคี วามทุกข์มากขึ้นไปอีกใน
จิตใจของเรา เป็ นการใช้ทรัพย์ทไ่ี ม่ถูก ไม่ฉลาด เพราะขาดสติ ขาดปัญญานัน่ เอง ไม่รู้วา่
การใช้เงินทองแบบไหนถึงเกิดคุณและเกิดประโยชน์ การใช้เงินทองแบบไหนทําให้เกิด
โทษเกิดความทุกข์ข้นึ มา เราต้องรู้จกั แยกแยะ รู้วา่ ถ้าใช้เงินทองไปแล้ว เป็ นการขัดเกลา
จิตใจ ทําให้ความโลภ ความโกรธ ความหลงเบาบางลงไป อย่างนี้ถอื ว่าเป็ นการใช้เงิน
ทองทีถ่ ูกต้อง แต่ถ ้าใช้เงินทองไปแล้วทําให้ความโลภ ความโกรธ ความหลงมีเพิม่ พูน
ขึ้นมา อย่างนี้แสดงว่าเป็ นการใช้เงินทองไปในทางทีผ่ ดิ ไม่เกิดประโยชน์กบั ตัวเรา
ถ้าเราไม่ทราบว่าการดําเนินชีวติ ทีถ่ ูกต้องดีงามนัน้ เป็ นอย่างไร เราก็ตอ้ งเข้าหาผูร้ ู้ เข้าหา
พระศาสนา ศึกษาพระธรรมคําสอน ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่อย่างสมํา่ เสมอ จากพระทีร่ ู้จริง
เห็นจริงอย่างพระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านเป็ นผูท้ ไ่ี ด้ศึกษาและได้
ปฏิบตั มิ าแล้ว เกี่ยวกับเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข ความเจริญ และเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความ
ทุกข์และความเสือ่ มเสีย ท่านได้ศึกษาและท่านได้ปฏิบตั จิ นกระทังรู้
่ แจ้งเห็นจริง ตาม
หลักเหตุและผลแล้วว่าเป็ นอย่างไร เมือ่ ได้เห็นแล้วและได้สมั ผัสกับผลอันดีเลิศจากการ
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบแล้ว ท่านจึงนําเอาความรู้น้ ีมาสังสอนพวกเรา
่
พวกเราผูท้ ย่ี งั ด้อย
ปัญญา เป็ นเหมือนกับคนทีย่ งั หูหนวกตาบอดอยู่ เราจึงต้องอาศัยคนตาดีหูดเี ป็ นผูส้ อน
เรา เป็ นผูน้ าํ พาเรา ถ้าเราไม่เข้าหาบุคคลเหล่านี้แล้ว เราก็จะเป็ นคนทีไ่ ม่รู้จกั ว่า อะไรดี
อะไรชัว่ แล้วการกระทําของเราก็จะทําไปแบบผิดๆถูกๆ ดีบา้ ง ชัว่ บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะ
เป็ นไปในทางทีไ่ ม่ดี เพราะว่าในใจของเรา มีความมืดบอด คือโมหะอวิชชาเป็ นตัวทีค่ อย
จะชักจูงเรา ไปกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง ไม่ดี ไม่งามนัน่ เอง เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้ว ผลทีไ่ ม่
ดีไม่งามก็จะตามมา ชีวติ ของเราก็เลยเป็ นชีวติ ทีว่ นเวียนอยู่กบั กองทุกข์แบบไม่รู้จกั หมด
สิ้น
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เราได้เกิดตายมาไม่รู้ก่ภี พกี่ชาติแล้วบนกองทุกข์น้ ี นัน่ ก็เป็ นเพราะว่า เรามีความมืดบอด
เป็ นตัวชักนําเราไป พาเราไปนัน่ เอง เพราะเราไม่ได้มโี อกาสได้เข้าพบปะกับผู ้รู้อย่าง
พระพุทธเจ้า หรือพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย แต่ชาติน้ ีเราโชคดี เป็ นชาติทด่ี ขี องเรา
เพราะเราได้เกิดเป็ นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะได้เสด็จดับ
ขันธ์ปรินิพพานไปแล้วก็ตาม แต่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ตัวพระพุทธองค์เองยังไม่ได้
จากพวกเราไป เพราะว่าตัวของพระพุทธองค์ทแ่ี ท้จริงก็คอื พระธรรมวินยั ทีท่ รงตรัสไว้
ชอบแล้วนัน่ เอง ธรรมวินัยที่ตรัสไว้ชอบนี่ แหละ จะเป็ นศาสดาของพวกเธอทัง้ หลาย
พวกเธอสามารถพึ่งธรรมวินัยของเราได้ ถึงแม้จะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าในขณะทีท่ รง
มีชวี ติ อยู่ก็ตาม เราก็ยงั ได้พบพระพุทธเจ้าทีแ่ ท้จริง คือพระธรรมคําสอนนัน่ เอง ถ้าน้อม
เอาพระธรรมคําสอนเข้ามา แล้วประพฤติปฏิบตั ิ ก็เท่ากับได้อยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้า
เพราะพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ผูใ้ ดเห็น
ตถาคต ผูน้ ้นั เห็นธรรม
ถ้าต้องการจะพบกับพระพุทธเจ้า ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า เราจึงต้องน้อมเอาพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบตั กิ บั กาย วาจา ใจของเรา ดังทีพ่ วกเราทัง้ หลาย
ได้มากระทํากันในวันนี้ เราได้มาทําบุญ ได้มารักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม และเราจะตัง้
สัจจาธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะกระทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม จะละเว้นจากการกระทําสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่
งาม ตามแต่กาํ ลังสติปญั ญา ความสามารถของเราเท่าทีเ่ ราจะทําได้ ถ้าเราทําอย่างนี้แล้ว
เชื่อได้เลยว่าชีวติ ของเราต่อไปในอนาคตจะดีข้นึ ชีวติ ของเราอยู่ในกํามือของเรา ชีวติ ของ
เราไม่มใี ครมาลิขติ ให้กบั เรา เราต่างหากเป็ นผูล้ ขิ ติ ไม่ใช่พรหมเป็ นผูล้ ขิ ติ แต่กรรมเป็ น
ผูล้ ขิ ติ กรรมคืออะไร กรรมก็คอื การกระทําของเรานัน่ เอง ถ้าเราทําดี ผลดีย่อมตามมา
ถ้าเราทําความชัว่ ผลร้ายย่อมตามมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ นี่เป็ นสัจจธรรมความจริง
เป็ นความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ แล้วนําเอาความจริงนี้มาสังสอนพวกเรา
่
ถ้าพวกเรามีจติ ศรัทธา เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เชื่อว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรง
สังสอนนั
่
น้ เป็ นสวากขาตธรรม คือเป็ นธรรมทีต่ รัสไว้ชอบแล้ว ถูกต้องตามหลักความ
เป็ นจริง ถูกต้องทัง้ เหตุและผล คือทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ ถ้าเราเชื่อแล้วเราจะได้เอาไป
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ปฏิบตั เิ พือ่ พิสูจน์ เพราะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นสันทิฎฐิโก คือเป็ นสิง่ ทีเ่ รา
สามารถพิสูจน์ได้ ผูป้ ฏิบตั สิ ามารถพิสูจน์ได้วา่ สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ มี
ความถูกต้องตามหลักตามความจริงหรือไม่อย่างไร แต่ถ ้าเราเพียงแต่ฟงั เฉยๆ แล้วเชื่อ
เฉยๆ แต่ไม่นาํ ไปปฏิบตั กิ บั ตัวเรา คือไม่ละเว้นจากการกระทําความชัว่ ไม่ละเว้นจาก
อบายมุขทัง้ หลาย ไม่ละเว้นจากการประพฤติผดิ ศีลธรรม ไม่กระทําในสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม มี
ความขยันหมันเพี
่ ยร กระทําแต่สง่ิ ทีม่ คี ุณมีประโยชน์ เราก็จะไม่รู้วา่ คําสอนของ
พระพุทธเจ้านัน้ เท็จจริงอย่างไร
แต่ถา้ เรานําสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้ว
่
เราจะเห็นจะรู้ ธรรมระดับต่างๆ
จนกระทังถึ
่ งธรรมขัน้ สูงสุด ไม่ชา้ ก็เร็ว ตามลําดับแห่งการปฏิบตั ขิ องเรา เราจะเห็นว่า
กรรมมีจริง บุญมีจริง บาปมีจริง นรกมีจริง สวรรค์มจี ริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง
ตายแล้วต้องไปเกิดอีก ไม่ใช่ตายแล้วสูญ ตายแล้วสูญนี่เป็ นความเห็นของคนมืดบอด
ของคนทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม เป็ นคนทีเ่ ชื่อแบบลอยๆ เหมือนคนสมัยโบราณทีเ่ ชื่อว่าโลกนี้
แบน โดยทีไ่ ม่ได้มกี ารพิสูจน์เลย เพราะเพียงแต่มองด้วยสายตาทีต่ วั เองสามารถ
มองเห็นได้ มองไปทางไหนก็เห็นว่าแบนราบ แต่ไม่รู้วา่ โลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน
ต้องมีคนฉลาดมาพิสูจน์ให้เห็นว่า ความจริงแล้วโลกนี้ไม่แบน แต่เป็ นโลกกลม
ฉันใดสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงนํามาสังสอนพวกเรา
่
เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นจริงทัง้ นัน้ เพียงแต่วา่
พวกเรายังเป็ นผูท้ ด่ี อ้ ยปัญญา ยังมีความมืดบอด คือมีอวิชชาโมหะครอบงําจิตใจของเรา
อยู่ จึงทําให้เราไม่สามารถเห็นสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้ เราจึงต้องเชื่อใน
พระพุทธเจ้า เชื่อในพระธรรมคําสอน เชื่อในพระอริยสงฆ์สาวก แล้วนําสิง่ ต่างๆทีท่ า่ น
ทรงสังสอนมาปฏิ
่
บตั ิ เพือ่ พิสูจน์ให้เห็นจริง ด้วยการทําความดี ละความชัว่ และชําระ
กิเลส คือ โลภ โกรธ หลงให้ออกไปจากจิตจากใจ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรมแล้ว จิตใจของ
เราจะค่อยๆสว่างขึ้น จะเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นไปตามลําดับของการปฏิบตั ิ จนในทีส่ ุด
ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมสว่างเต็มที่ เหมือนกับดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า และพระ
อริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย สิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครจะมาขวางกัน้ ได้ เพราะเรื่องเหล่านี้
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เป็ นเรื่องของเหตุและผล ถ้าเราดําเนินเหตุให้ครบบริบูรณ์แล้ว ผลต่างๆทีด่ ที ง่ี ามก็จะ
ปรากฏตามขึ้นมาอย่างแน่นอน
อย่างพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายนัน้ ในเบื้องต้นท่านก็เป็ นเหมือนกับพวกเรา ท่านก็
ไม่ได้เป็ นพระอริยสงฆ์สาวกมาก่อน ท่านก็เป็ นปุถชุ นธรรมดา แต่ท่านได้พบกับ
พระพุทธเจ้า และได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วท่านก็นาํ คําสอนของ
พระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบตั ิ จนไม่ชา้ ก็เร็วท่านก็บรรลุธรรม มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา
บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ จนกระทังถึ
่ งขัน้ สูงสุดคือเป็ นพระอรหันต์ สิง่ เหล่านี้
ไม่อยู่เหนือวิสยั ของปุถชุ นคนธรรมดา อย่างเราอย่างท่านทัง้ หลาย เพราะพระอริยสงฆ์
สาวกในอดีตจนกระทังถึ
่ งปัจจุบนั ท่านเป็ นเครื่องพิสูจน์ให้กบั เรา ท่านเป็ นผูร้ บั รองให้เรา
เห็นแล้วว่า พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เป็ นคําสอนทีโ่ มฆะ คือไร้เหตุไร้ผล แต่
เป็ นคําสอนทีเ่ ต็มเปี่ ยมด้วยเหตุและผล เป็ นคําสอนทีเ่ ป็ นความจริง เพียงแต่วา่ ผูท้ จ่ี ะ
นําไปปฏิบตั ิ จะสามารถปฏิบตั ไิ ด้มากน้อยแค่ไหนเท่านัน้ เอง
ถ้าเรามีความวิริยะอุตสาหะ มีความตัง้ ใจ มีสจั จะความจริงใจ นําไปประพฤติปฏิบตั ดิ ้วย
ขันติความอดทน ไม่ทอ้ แท้ ไม่กลัวความทุกข์ ไม่กลัวความยากลําบาก ทีจ่ ะเกิดจากการ
ปฏิบตั แิ ล้วละก็ รับรองได้เลยว่า ไม่ชา้ ก็เร็วสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ ทรงเห็นนัน้ เรา
ก็จะรู้ได้ สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าได้บรรลุถงึ เราก็จะบรรลุได้ พระพุทธเจ้าท่านสิ้นทุกข์เรา
ก็จะสิ้นทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าไม่ตอ้ งกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก เราก็ไม่ตอ้ งกลับมา
เวียนว่ายตายเกิดอีก
ได้เช่นกัน
เพราะว่าสิง่ ต่างๆทีไ่ ด้กล่าวมาไม่ได้ข้นึ อยู่กบั
พระพุทธเจ้า หรือกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด แต่ข้นึ อยู่กบั ตัวเราเท่านัน้ เอง ว่าเราจะปฏิบตั ิ
ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้ได้
่
หรือเปล่า ถ้าเราปฏิบตั แิ ล้วไม่มอี ะไรในโลก
นี้จะมากีดกัน้ กีดขวางสิง่ ต่างๆทีเ่ ราปรารถนาได้ แต่ถา้ เราไม่ปฏิบตั เิ ราเพียงแต่ฟงั
อย่างเช่นวันนี้เราฟังแล้ว พอเรากลับบ้านไป เราก็ลมื หมดทุกสิง่ ทุกอย่างทีไ่ ด้พูดมาใน
วันนี้ เราก็ไม่ได้เอามาใส่ใจ ไม่ได้เอามาคิดว่าเราควรจะทําอย่างไรกับตัวของเรา ถ้าเป็ น
เช่นนัน้ แล้วชีวติ ของเราก็ยงั จะเป็ นเหมือนเดิมอยู่ เพราะว่าการดําเนินชีวติ ของเรา ก็ยงั
ดําเนินแบบเดิมๆอยู่ เมือ่ เหตุเป็ นแบบเดิมๆ ผลย่อมเป็ นแบบเดิมๆอยู่เช่นกัน แต่ถา้ เรา
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เปลีย่ นเหตุให้เป็ นเหตุทด่ี ขี ้นึ แล้วผลทีจ่ ะตามมาก็จะต้องดีตามขึ้นมาอย่างแน่นอน เรื่อง
เหล่านี้หลีกเลียงไม่ได้ ทุกสิง่ ทุกอย่างอยู่ทต่ี วั เราคนเดียวเท่านัน้
ในโอกาสทีเ่ ป็ นวันพระแรกของปี ก็ขอให้เราจงพิจารณาแล้วถามตัวเราเองว่า เรามี
ความสามารถมากน้อยแค่ไหน ในการทีจ่ ะละการกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม และกระทํา
ในสิง่ ทีด่ งี าม ก็ขอให้เราลองตัง้ สัจจาธิษฐานว่า เราจะกระทําสิง่ นัน้ ๆไป เพราะว่าถ้าเรา
ได้ตงั้ สัจจาธิษฐานไว้แล้ว เราจะมีเครื่องบังคับให้เราต้องกระทําสิง่ นัน้ ๆ ถ้าเราไม่ตงั้ สัจ
จาธิษฐานแล้ว เราจะไม่มอี ะไรมาผูกมัดเรา จะทําก็ได้ ไม่ทาํ ก็ได้ ถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล้ว ผล
ทีเ่ ราปรารถนาก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา แต่ถ ้าเราได้ผูกมัดตัวเราเองแล้ว เราก็จะต้องบังคับ
ตัวเราให้กระทําในสิง่ นัน้ ๆ เพือ่ ทีเ่ ราจะได้รบั ผลทีด่ ที ง่ี ามต่อไป ทัง้ หมดนี้ก็ข้นึ อยู่กบั ตัว
ของเราเองว่า เราจะทําอย่างไรกับชีวติ ของเรา ถ้าเรามีสจั จาธิษฐาน มีขนั ติ มีวริ ิยะ มี
ศรัทธาแล้ว ชีวติ ของเราย่อมดําเนินไปสู่ทด่ี ที ง่ี ามได้ แต่ถา้ เราขาดคุณธรรมเหล่านี้แล้ว ก็
ไม่ทราบว่าเราจะหาสิง่ ทีด่ งี ามมาจากทีไ่ หน เพราะคุณธรรมเหล่านี้ เป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่
ความสุขและความเจริญนัน่ เอง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๙๘

สรณธรรม

๒๑ มกราคม ๒๕๔๕
พวกเราเป็ นพุทธศาสนิกชน มีความศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลือ่ มใสใน
พระพุทธศาสนา ในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เวลาทีม่ คี นถามเราว่า ธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คอื อะไร ธรรมทีพ่ วกเราทัง้ หลายยึดถือเป็ นสรณะคืออะไร ถ้าเรา
เป็ นพุทธศาสนิกชนเราควรจะตอบได้ ถ้าเรายังตอบคําถามนี้ไม่ได้ ก็แสดงว่าเรายังเป็ น
เพียงพุทธ ศาสนิกชนแต่ช่อื มีแต่เปลือกแต่ไม่มเี นื้อ ถ้ายังไม่ทราบก็ถงึ เวลาแล้วทีค่ วร
จะศึกษาทําความเข้าใจว่า ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คอื อะไร ธรรมทีพ่ วกเรายึดถือ
เป็ นสรณะคืออะไร ธรรมทีเ่ รากล่าวถึงกันอยู่เป็ นประจําว่า ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ก็คอื
พระอริยสัจ ๔ เป็ นธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ข้นึ มาด้วยพระองค์เอง เป็ นธรรมทีไ่ ม่มี
ใครรู้มาก่อน นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในอดีต ทีไ่ ด้ตรัสรู้พระอริยสัจ ๔ แล้ว
ทรงนํามาสังสอนให้
่
แก่สตั ว์โลกทัง้ หลาย เมือ่ เวลาผ่านไปพระอริยสัจ ๔ ก็ค่อยๆ
เลือนลางหายจากไป เพราะไม่มใี ครสนใจทีจ่ ะศึกษาปฏิบตั ติ าม ทําให้พระอริยสัจ ๔ ที่
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆประกาศสอนให้แก่สตั ว์โลกสูญหายจากโลกไป
พอมาถึงสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าของเราได้มาประสูติ และออกแสวงหาธรรมนี้ ก็ไม่มใี ครใน
โลกนี้ทร่ี ู้จกั พระอริยสัจ ๔ กัน ทรงไปศึกษาตามสํานักต่างๆ เพราะความปรารถนาที่
อยากจะพบธรรมนี้ เพราะว่าถ้าผูใ้ ดได้พบกับธรรมนี้แล้ว สามารถปฏิบตั ถิ งึ ธรรมนี้ได้
แล้ว ผูน้ นั้ จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง หลุดพ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึง่ เป็ น
กองทุกข์อนั ใหญ่หลวง ทีส่ ตั ว์โลกทุกๆชีวติ เมือ่ เกิดมาแล้วจะต้องประสบกัน จะต้องทุกข์
กัน มีพระพุทธเจ้าของเราเท่านัน้ ทีฉ่ ลาดพอทีจ่ ะเห็นถึงปัญหานี้ คือปัญหาของการเกิด
แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพรากจากของรักของชอบทัง้ หลาย การประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่
ปรารถนาทัง้ หลาย เหล่านี้เป็ นปัญหาทีใ่ หญ่โตของพวกเราทุกๆคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ แต่
เป็ นปัญหาทีม่ คี าํ ตอบ เป็ นปัญหาทีแ่ ก้ได้ และธรรมทีจ่ ะแก้ปญั หานี้ได้ก็คอื พระอริยสัจ
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๔ นี่เอง มีพระพุทธเจ้าเป็ นพระองค์แรกทีท่ รงบรรลุถงึ ด้วยวิริยะ ความอุตสาหพยายาม
ขันติ ความอดทน ปัญญา ความฉลาด ทีไ่ ด้พยายามศึกษาทัง้ จากผูอ้ น่ื และแสวงหา
ด้วยพระองค์เอง ในเมือ่ ผูอ้ น่ื ไม่สามารถชี้บอกได้วา่ ธรรมทีจ่ ะทําให้หลุดพ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิดคืออะไร
ในเบื้องต้นก็ทดลองไปแบบผิดๆถูกๆ คิดว่าการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้
จะต้องไม่แสวงหาความสุขทางร่างกาย คือจะต้องปล่อยวางร่างกาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ร่างกาย คนเรามักจะใช้ร่างกายแสวงหากามสุขกัน เวลาไปเทีย่ ว ไปดูหนังดูละคร ไปกิน
เลี้ยง ไปสนุกสนานเฮฮากัน จําต้องใช้ร่างกายเป็ นเครื่องมือ พระพุทธองค์จงึ คิดว่าการที่
จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะต้องไม่หาความสุขจากร่างกาย แม้แต่ความสุขทีเ่ กิดจาก
การรับประทานอาหาร พระพุทธองค์จงึ ทรงอดพระกระยาหาร ทรงคิดว่าการอดพระ
กระยาหารแล้วจะทําให้พน้ ทุกข์ ก็ทรงอดถึง ๔๙ วัน แต่ก็ยงั เห็นว่าจิตใจยังมีความทุกข์
อยู่ จิตใจยังไม่สงบยังไม่น่ิง จิตใจยังมีความห่วง มีความกังวลกับเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย
อยู่นนั ่ แหละ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็ทรงรู้วา่ การทรมานกายเฉยๆ ไม่ใช่วถิ ที างทีจ่ ะทําให้หลุด
พ้นจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ได้ เพราะปัญหาของความทุกข์ไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย แต่อยู่ท่ี
จิตใจ ใจทีไ่ ปหลงติดอยู่กบั ร่างกาย ด้วยอวิชชา ความไม่รู้ถงึ ความจริงว่าทุกข์เกิดจาก
อะไรนัน่ เอง พระพุทธองค์จงึ ทรงหยุดการอดพระกระยาหารกลับมาเสวยพระกระยาหาร
ตามปกติ แล้วก็เร่งความเพียรทางจิตใจ ตัง้ ใจภาวนาศึกษาหาความรู้ภายในใจของตน
ว่าอะไรเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้ใจมีความทุกข์ อะไรเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้ใจไม่ทกุ ข์ได้ นัน่ แหละจึงเป็ น
เหตุ ทีท่ าํ ให้พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้พระอริยสัจ ๔ ขึ้นมา
พระอริยสัจ ๔ คือความจริงทีป่ ระเสริฐ ๔ ประการ ผูใ้ ดสามารถปฏิบตั เิ ข้าถึงความจริง
ทัง้ ๔ ประการนี้ได้ ผูน้ นั้ จะเป็ นผูป้ ระเสริฐ ประเสริฐเพราะเป็ นผูอ้ ยู่เหนือความทุกข์ อยู่
เหนือความดิ้นรน อยู่เหนือความแสวงหา สามารถดํารงอยู่ได้ดว้ ยความสงบสุข ไม่
เบียดเบียนสร้างความทุกข์ ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื
นี่แหละคือพระธรรมที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ เป็ นธรรมทีท่ าํ ให้สมณโคดม กลายจากปุถชุ นธรรมดาอย่างเรา
อย่างท่าน เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นผูท้ ต่ี รัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองโดย
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ชอบ เป็ นผูส้ ้นิ กิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง สิ้นตัณหาคือความอยากทัง้ ๓
ได้แก่ กามตัณหา ความอยากในกาม ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น วิภวตัณหา
ความไม่อยากมีไม่อยากเป็ น นี่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ข้นึ มา ความจริงนี้เมือ่
ทรงรู้แล้วก็ทาํ ให้พระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะเมือ่ ทรงเห็นพระอริยสัจ ๔
แล้ว ก็จะเห็นทัง้ เหตุทท่ี าํ ให้เกิดความทุกข์ และเห็นเหตุทท่ี าํ ให้ความทุกข์นนั้ ดับไป
พระอริยสัจ ๔ แบ่งเป็ น ๒ ฝ่ าย ๒ คู่ คือ ๑. ฝ่ ายผูกมัด ๒. ฝ่ ายปลดเปลื้อง ฝ่ าย
ผูกมัดได้แก่ ทุกข์ กับ สมุทยั เป็ นพระอริยสัจข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒ ฝ่ ายปลดเปลื้อง
ได้แก่ นิ โรธ กับ มรรค เป็ นพระอริยสัจข้อที่ ๓ และข้อที่ ๔ ทุกข์เป็ นผลทีเ่ กิดจาก
สมุทยั สมุทยั เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความทุกข์ คือตัณหาทัง้ ๓ กามตัณหา ภวตัณหา
วิภวตัณหา เมือ่ มีตณั หา ก็จะมีทกุ ข์ เช่นทุกข์ทเ่ี กิดจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เมือ่ มี
ตัณหาจิตก็จะต้องไปเกิด เมือ่ เกิดแล้วก็จะต้องแก่ เจ็บ ตาย ต้องพลัดพรากจากกัน ต้อง
ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา เป็ นความทุกข์ทเ่ี กิดจากตัณหาคือความอยาก ไม่ยอมรับ
ความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ดว้ ยกันทุกคน ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยกันทุกคน ต้องตาย
ด้วยกันทุกคน ต้องพลัดพรากจากกันด้วยกันทุกคน เพราะอวิชชาความไม่รู้ จึงทําให้มี
วิภวตัณหาความไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย ไม่อยากพลัดพรากจากของรัก
ของชอบ ไม่อยากพบกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ เป็ นเหตุให้มคี วามทุกข์ข้นึ มา ถ้าไม่มวี ภิ วตัณหา
คือเฉยๆ แก่ก็ได้ เจ็บก็ได้ ตายก็ได้ พลัดพรากจากกันก็ได้ ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบก็ได้
ก็จะไม่มคี วามทุกข์ แต่น่ีเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครรู้มาก่อน แม้แต่พระพุทธองค์เองก่อนทีจ่ ะมา
ตรัสรู้ธรรมนี้ พระองค์เองก็ไม่ทรงทราบเหมือนกัน พระองค์เองก็มตี ณั หาทัง้ ๓ อยู่ในใจ
เหมือนกัน มีความไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตายเหมือนกัน อยากจะมีแต่
ความสุขความเจริญ มีความรํา่ รวย มีลาภ มียศ มีสรรเสริญ มีกามสุข แต่สง่ิ เหล่านี้ดว้ ย
อวิชชาคือความไม่ทราบถึงโทษของมัน
โดยไม่ทราบว่าตัณหาความอยากเหล่านี้คอื
ต้นเหตุของความทุกข์
ไม่มใี ครปฏิเสธได้เลยว่าตนไม่มตี ณั หาทัง้ ๓ นี้ ไม่มใี ครพูดได้วา่ ไม่มกี ามตัณหาคือ
ความอยากในกามแล้ว ยังอยู่บา้ นเฉยๆกันไม่ได้ ยังต้องออกไปเทีย่ วกัน ออกไปหารูป
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เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ มาเลี้ยงจิตใจ มาเลี้ยงกามตัณหา ยังมีความอยากมีอยาก
เป็ นอยู่ ยังอยากจะมีอยากจะเป็ นสามีเป็ นภรรยาอยู่ ยังอยากให้คนยกย่องสรรเสริญ
เคารพนับถืออยู่ เป็ นความอยากทีย่ งั มีอยู่ในใจ จึงทําให้ใจยังมีความทุกข์อยู่ นี่เป็ นสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หลังจากทีไ่ ด้ทรงลองผิดลองถูกมา ในทีส่ ุดก็มาเจอความจริงนี้เข้า
คือพระอริยสัจข้อที่ ๓ ได้แก่นิโรธ การดับทุกข์ ทุกข์ดบั เพราะอะไร ดับเพราะละตัณหา
ทัง้ ๓ คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา วิธีทจ่ี ะละตัณหาทัง้ ๓ ได้ก็คอื มรรค พระ
อริยสัจข้อที่ ๔ ถ้ามีมรรคแล้ว ก็จะสามารถละสมุทยั คือตัณหาทัง้ ๓ ได้ มรรคคืออะไร
มรรคก็คอื ปัญญาความรู้ทถ่ี ูกต้อง ความเห็นทีถ่ ูกต้องตามความจริง คือความเห็นว่า
ความทุกข์เกิดจากตัณหาทัง้ ๓ นี้ ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็จะสามารถละตัณหาทัง้ ๓ ได้ นี่
แหละคือพระอริยสัจทัง้ ๔ ประการทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบรรลุถงึ เมือ่ บรรลุถงึ แล้วก็ทาํ ให้
พระพุทธเจ้ากลายเป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา กลายเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มา ดังทีไ่ ด้ทรงขนาน
นามพระองค์วา่ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์คอื ผู ้ทีไ่ ด้ชาํ ระจิตใจให้สะอาด
หมดจดปราศจากตัณหาทัง้ ๓ สัมมาสัมพุทธเจ้าคือผูท้ ต่ี รัสรู้พระอริยสัจ ๔ ได้ด ้วย
ตนเอง
นี่คอื หัวใจของพระศาสนา หัวใจของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นสรณธรรม
คือ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ เป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา พระพุทธศาสนาคือการประกาศพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ทรงประกาศสังสอนพุ
่
ทธศาสนิกชนตลอด ๔๕ พรรษา มี
พระอริยสัจ ๔ เป็ นหัวใจ ธรรมทุกบททุกบาทล้วนออกมาจากพระอริยสัจ ๔ เพราะธรรม
ทุกประเภททีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดง มีความเกี่ยวข้องกับพระอริยสัจ ๔ ทัง้ นัน้ คือ
เกี่ยวกับทุกข์ สมุทยั เหตุของทุกข์ นิโรธความดับทุกข์ และมรรควิธีการดับทุกข์ เป็ นพระ
อริยสัจทีม่ อี ยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆชีวติ ตัง้ แต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงพรหม เทพ
มนุษย์ เดรัจฉาน อสุรกาย เปรต สัตว์นรก ล้วนมีพระอริยสัจอยู่ในจิตใจด้วยกันทัง้ สิ้น
ทุกสัตว์ ทุกบุคคล ทุกชีวติ ต่างกันตรงทีว่ า่ จะมีอริยสัจข้อไหนมากกว่ากันเท่านัน้ เอง ถ้า
มีอริยสัจฝ่ ายดี ฝ่ ายปลดเปลื้อง คือมรรควิธีการดับทุกข์กบั นิ โรธคือความดับทุกข์ ก็จะ
เป็ นผูป้ ระเสริฐอย่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์ ผูม้ แี ต่มรรคกับนิโรธ ใจของท่านจึงไม่มี
ความทุกข์อยู่เลย ส่วนพวกสัตว์นรกเป็ นพวกทีม่ มี รรคกับนิโรธน้อยมาก แต่มสี มุทยั กับ
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ทุกข์มาก ถ้ามีความอยากมากเท่าไรความทุกข์ก็จะมีมากเท่านัน้ ทําให้ตอ้ งไปก่อกรรมทํา
เวรมาก จึงต้องเกิดเป็ นสัตว์นรก ถ้าสร้างแต่คุณงามความดี ตัดตัณหาทัง้ ๓ ได้ ใจก็จะ
ประเสริฐ กลายเป็ นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ ขึ้นมา
พวกเราส่วนใหญ่อยู่ตรงกลาง ประมาณ ๕๐/๕๐ มีทงั้ ฝ่ ายดีและฝ่ ายชัว่ ผสมกันไป จึงยัง
ไม่ได้ไปจุดสูงสุด ยังไม่ได้ลงไปจุดตํา่ สุด ภพภูมขิ องมนุษย์อยู่ตรงกลางๆ ๕๐/๕๐ คือมี
ทัง้ ธรรมฝ่ ายดีและธรรมฝ่ ายชัว่ ผลัดกันต่อสูก้ นั ถ้าปรารถนาทีจ่ ะหนีให้พน้ จากความ
ทุกข์ จึงต้องหมันสร้
่ างธรรมฝ่ ายดีข้นึ มาภายในใจ คือพยายามสร้างมรรคให้มากๆ
เพราะมรรคเป็ นเครื่องมือละตัณหา เมือ่ ละตัณหาได้ นิโรธความดับทุกข์ก็จะปรากฏ
ขึ้นมา การปฏิบตั กิ จิ ในพระอริยสัจ ๔ ของปุถชุ นเพือ่ ทีจ่ ะดับทุกข์ในใจจึงต้องอาศัยการ
เจริญมรรคให้มากเป็ นหลัก เพราะมรรคจะทําหน้าที่กาํ หนดรู ท้ กุ ข์ ละตัณหา ทํานิ โรธให้
แจ้ง ในใจของเรามีธรรมและอธรรมต่อสูก้ นั ถ้าธรรมมีกาํ ลังมากกว่า อธรรมก็จะดับ ถ้า
ธรรมมีกาํ ลังน้อยกว่า อธรรมก็จะโผล่ข้นึ มา ถ้ามีธรรมทุกข์ก็ดบั ถ้ามีอธรรมก็จะมีทกุ ข์
เช่นเดียวกับร่างกายของเรา ทีม่ ที งั้ ส่วนดีและส่วนไม่ดี ส่วนทีไ่ ม่ดคี อื พวกเชื้อโรค
ทัง้ หลาย ถ้าเชื้อโรคมีกาํ ลังมากกว่าร่างกาย เราก็จะต้องไม่สบาย เราจึงต้องรับประทาน
ยาเพือ่ ทําลายเชื้อโรค เมือ่ ยามีกาํ ลังมากกว่า ก็จะสามารถทําลายเชื้อโรคได้ โรคภัยไข้
เจ็บก็จะหายหมดไปฉันใด เรื่องของมรรคก็เช่นกัน มรรคเปรียบเหมือนกับยา เป็ นธรรม
โอสถ ยารักษาโรคใจ คือความทุกข์ใจ เชื้อโรคของใจทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์ใจก็คอื ตัณหา
ความอยาก เป็ นสมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ ทุกข์จะดับได้จงึ ต้องมีธรรมโอสถเข้าไป
สลายความอยาก
ถ้าต้องการพ้นทุกข์ ก็ตอ้ งนําธรรมโอสถเข้าสู่ใจ ด้วยการศึกษา การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม
เพือ่ จะได้รู้วา่ อะไรคือมรรค เมือ่ รูแ้ ล้วก็นาํ มรรคมาปฏิบตั ิ มาเจริญให้เต็มที่ เมือ่ ได้
ปฏิบตั แิ ล้วธรรมจะเข้าสู่ใจ เพือ่ สลายตัณหาคือความอยากให้ค่อยๆหมดไปจนหมดไป
ในทีส่ ุด มรรคมีองค์ ๘ เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา ทางสายกลาง เป็ นวิธีปฏิบตั ดิ าํ เนินชีวติ
ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง คือไม่อยู่ทางด้านกามสุขหรืออยู่ทางด้านการทรมานตนโดย
ใช่เหตุ อยู่ระหว่างกึ่งกลางของทัง้ ๒ นี้ คือไม่ให้แสวงหาความสุขจากกามคุณทัง้ หลาย
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คือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และไม่ดบั ทุกข์ดว้ ยการทรมานร่างกายทีไ่ ม่เกิด
ประโยชน์อะไร แต่ให้เจริญมรรคทีม่ อี งค์ ๘ คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ๒.
สัมมาสังกัปโป ความดําริชอบ ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ ๔. สัมมากัมมันโต การกระทํา
ชอบ ๕. สัมมาอาชีโว อาชีพชอบ ๖.สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ ๗. สัมมาสติ สติ
ชอบ ๘. สัมมาสมาธิ การตัง้ มันของจิ
่
ตชอบ มรรคเป็ นธรรมทีจ่ ะต้องเจริญให้มาก
จะต้องปฏิบตั ใิ ห้มาก
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโปคือปัญญา จะเกิดขึ้นได้ก็ตอ้ งอาศัยการเรียนรู้ การศึกษา เข้า
หาผูร้ ู้อย่างพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวก เพือ่ ฟังพระธรรมคําสอน หรือศึกษาพระ
ธรรมคําสอนทีไ่ ด้จารึกไว้ในพระไตรปิ ฎก หมันศึ
่ กษาแล้วจะเกิดปัญญาขึ้นมา แล้วจะรู้
ว่าจะต้องปฏิบตั อิ ย่างไรต่อไป เมือ่ ปฏิบตั กิ จ็ ะได้ปญั ญาทีต่ ดั กิเลส ตัดตัณหา ตัดความ
อยากได้ เราจึงต้องศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ จะได้รู้วา่ จะต้องดําเนิน
ชีวติ ของเราไปในทิศทางใด ต้องประพฤติตนอย่างไรเพือ่ จะได้มแี ต่ความสุขความเจริญ
คือต้องมีสมั มาวาจา ไม่พูดปดมดเท็จ มีสมั มากัมมันโต การกระทําชอบ ไม่เบียดเบียน
ผูอ้ น่ื ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี มีสมั มาอาชีโว อาชีพทีไ่ ม่
สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ไม่ทาํ ร้ายชีวติ ของผูอ้ น่ื เช่นไม่คา้ ขายศาสตราวุธต่างๆ ที่
เป็ นเครื่องทําลายชีวติ ของผูอ้ น่ื เช่นปื นผาหน้าไม้ เบ็ดไว้ตกปลา กับไว้ดักสัตว์ หรือพวก
สารเคมียาพิษทีไ่ ว้ใช้ฆ่าแมลง ไม่คา้ ขายของมึนเมา เช่นสุรายาเมา ยาเสพติด ไม่คา้ ขาย
สิง่ ทีม่ ชี วี ติ เช่นค้าเป็ ด ค้าไก่ ค้าวัว ค้าควาย
มีสมั มาวายาโม ความเพียรชอบ คือมีความขยันหมันเพี
่ ยรในการทําความดีละความชัว่
เช่นขยันทํามาหากินด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ขยันศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ ขยันทําบุญ
ทําทาน ขยันรักษาศีล ขยันปฏิบตั ธิ รรม เรียกว่าสัมมาวายาโม สัมมาสติ คือการให้มสี ติ
อยู่กบั ตัวอยู่เสมอ ให้รู้อยู่ทกุ ขณะว่ากําลังทําอะไร กําลังคิดอะไร มีความเห็นชอบหรือ
เปล่า ผิดหรือถูกอย่างไร เราต้องรู้ เพราะว่าความคิดเป็ นตัวทีจ่ ะสังให้
่ ไปทําไปพูด ถ้า
เป็ นความคิดทีถ่ ูกทีด่ ี ก็จะไปทําไปพูดในสิง่ ทีถ่ ูกทีด่ ี ถ้าเป็ นความคิดทีผ่ ดิ ทีไ่ ม่ดี ก็จะทํา
ให้ไปทําไปพูดในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ถ้าไม่มสี ติเราก็จะไม่รู้วา่ กําลังทํากําลังพูดอะไรอยู่ อย่างคนที่
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เสพสุรายาเมาเข้าไปแล้ว ก็จะไม่มสี ติ จะไม่รู้สกึ ตัวว่ากําลังคิดอะไร เมือ่ ไม่รู้สกึ ตัวว่า
กําลังคิดอะไร ก็มกั จะไปพูดไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี เราจึงไม่ค่อยชอบคนทีก่ นิ เหล้าเมายา
เท่าไร เพราะว่าการกระทําของเขา วาจาของเขาจะไม่เรียบร้อยไม่สวยงาม ไม่ดงี าม มัก
สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ก็เป็ นเพราะว่าไม่มสี ตินนั ่ เอง
เราจึงต้องมีสติ และการทีจ่ ะมีสติก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีย่ าก เราสามารถมีสติได้ตลอดเวลาทีเ่ รา
ตื่น เพียงแต่เราต้องมีความตัง้ ใจ บอกกับตัวเราเองว่า เราต้องมีสตินะ เราต้องดูใจ ดู
กาย ดูวาจาของเราทุกขณะ ก่อนทีเ่ ราจะทําอะไร ต้องรู้เสียก่อนว่าเรากําลังจะทําอะไร
เช่นขณะนี้เรากําลังนัง่ อยู่ เราต้องให้มสี ติรู้วา่ เรากําลังนัง่ อยู่ และเมือ่ เราจะลุกขึ้น เราต้อง
รู้วา่ เรากําลังจะลุกขึ้น เราจะไปไหน เราต้องรู้วา่ เราจะไปไหน เราจะพูดอะไร เราต้องรู้วา่
เรากําลังพูดอะไร นี่คอื ลักษณะของการมีสติ ถ้าเรามีสติแบบนี้แล้ว เวลาเราจะพูดในสิง่ ที่
ไม่ดเี ราก็จะระงับได้ เช่นเวลาเราเกิดความโกรธขึ้นมา เราอยากจะไปว่าคนนัน้ เราก็ตอ้ ง
บอกว่าไปไม่ได้ ว่าเขาไม่ได้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี เราควรจะนิ่งเฉยเสีย หรือว่าเราจะไปทุบไปตี
เขา เราก็ตอ้ งรู้วา่ เรากําลังจะทําสิง่ เหล่านี้ ถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ นี่คอื ลักษณะของสัมมาสติ
เป็ นหน้าทีข่ องเราทีจ่ ะต้องตัง้ สติอยู่เสมอ ฝึ กหัดให้มสี ติ ถามตัวเราเองว่าขณะนี้เรากําลัง
ทําอะไรอยู่ เรากําลังคิดอะไรอยู่ ถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ความคิดของเรา
ลากพาเราไป บางทีเราทําอะไรเรายังไม่รู้เลย ทําไปแล้วเรายังมานัง่ คิดว่าเมือ่ สักครู่ทาํ ไป
หรือเปล่า กินยาไปหยกๆ ยังลืมไปว่าเรากินไปแล้วหรือยัง นัน่ ก็เพราะว่าเวลาทีเ่ รากินยา
ใจเราไม่ได้อยู่กบั การกินยา เราอาจจะกําลังกินยาอยู่ แต่ใจเรากําลังคิดอยู่วา่ เดีย๋ วจะไป
ทําอะไรต่อ ถ้าเป็ นอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มสี ติแล้ว ถ้ามีสติเราจะต้องรู้วา่ ขณะนี้เรากําลัง
กินยา เรากําลังเอายานี้เข้าปาก เรากําลังเอานํา้ ดืม่ เข้าไป ถ้าเป็ นอย่างนี้เราถึงจะรู้ แต่ถา้
เราทําอย่างหนึ่ง แล้วคิดไปอีกอย่างหนึ่ง แสดงว่าเราไม่มสี ติ
เราจึงควรเปลีย่ นนิสยั ของเราเสีย เพราะคนเราส่วนใหญ่ยงั มีนิสยั แบบไม่มสี ติ คือชอบ
ทําอะไรไปอย่างหนึ่ง แต่คดิ ไปอีกอย่างหนึ่ง เช่นขณะทีฟ่ งั ธรรมอยู่น้ ี หูก็ฟงั อยู่ เสียงก็
เข้าไปในหู แต่ใจไม่ได้อยู่กบั เสียงนัน้ เสียแล้ว ใจก็ไปคิดถึงเรื่องโน้น เรื่องนี้ แสดงว่าไม่
มีสติกบั การฟัง เมือ่ ไม่มสี ติอยู่กบั การฟัง การทีเ่ สียเวลานัง่ อยู่ทน่ี ่เี กือบครึ่งชัว่ โมงก็ไม่ได้
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รับประโยชน์อะไร เพราะเสียงเข้าไปในหูซา้ ยแล้วออกไปหูขวา ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้า
มีสติแล้ว ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราได้ยนิ จะเข้าไปสู่ใจของเรา เพราะขณะทีเ่ ราฟังเราก็จะ
พิจารณาตามไปด้วย เมือ่ เราพิจารณาตามไปด้วยเราก็จะได้รบั ประโยชน์ เราจะได้รู้
เพราะว่าเมือ่ เราคิดแล้ว เราจะเข้าใจว่าสิง่ ทีท่ ่านแสดงอยู่นนั้ เป็ นอย่างไร มีเหตุมผี ล
อย่างไร เราจึงควรมีสมั มาสติ คือพยายามตัง้ สติอยู่อย่างสมํา่ เสมอ และเมือ่ เรามี
สัมมาสติแล้ว ต่อไปเราก็จะมีสมั มาสมาธิเกิดขึ้นมา คือมีจติ ตัง้ มันนั
่ น่ เอง คําว่า
สัมมาสมาธิก็คอื ความตัง้ มันของจิ
่
ต ให้จติ ตัง้ มันอยู
่ ่ทไ่ี หน ก็ให้จติ ตัง้ มันอยู
่ ่ในปัจจุบนั นี่
แหละ คืออย่าให้จติ ลอยไปลอยมา ทีใ่ กล้ทีไ่ กล ให้อยู่ปจั จุบนั เราอยู่ตรงนี้ก็ให้ใจเราอยู่
ตรงนี้ อย่าให้ใจเราไปในอดีตเมือ่ วานนี้ หรือไปในอนาคตพรุ่งนี้ ให้อยู่ตรงนี้ อดีตมันก็
ผ่านไปแล้ว อนาคตมันก็ยงั มาไม่ถงึ ทุกสิง่ ทุกอย่างเกิดขึ้นในปัจจุบนั ไม่วา่ ดีหรือชัว่ ใจ
ทีม่ สี มั มาสมาธิก็จะรู้ทนั ถ้าเป็ นความดีก็ส่งเสริมได้ทนั ที ถ้าเป็ นความชัว่ ก็จะระงับได้
ทันทีเช่นกัน ใจทีม่ สี มั มาสมาธิ จะมีความหนักแน่น สามารถต่อต้านกับตัณหาความ
อยากทัง้ หลายได้ จึงทําให้ละตัณหาได้ ทํานิโรธให้แจ้งได้ เพราะได้เจริญมรรคอย่าง
สมบูรณ์ ไว้คอยกําหนดดูทกุ ข์ทเ่ี กิดขึ้นในใจ กิจในพระอริยสัจ ๔ คือ ๑. ทุกข์ทต่ี อ้ ง
กําหนดรู้ก็ได้กาํ หนดรู้แล้ว ๒. สมุทยั ทีต่ อ้ งละก็ได้ละแล้ว ๓. นิ โรธทีต่ อ้ งทําให้แจ้งก็ได้
ทําให้แจ้งแล้ว ๔. มรรคทีต่ อ้ งเจริญให้บริบูรณ์ก็ได้เจริญแล้ว เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ กิจในพระ
ศาสนาก็เป็ นอันเสร็จสิ้นไป วิมตุ ติการหลุดพ้นจากอาสวะทัง้ ปวงก็คอื ผลทีต่ ามมา เป็ น
การเข้าสู่สรณธรรมทีส่ ูงสุดคือพระนิ พพาน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๙๙

ขันธ์ ๕

๒๘ มกราคม ๒๕๔๕
ในพระอริยสัจข้อแรกคือทุกขสัจ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่า ทุกข์คอื ความเกิด ความ
แก่ ความเจ็บ ความตาย การประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา การพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ที่
ชอบ ความปรารถนาทีไ่ ม่สมหวังความรันทดใจ ความเศร้าโศกเสียใจ โดยสรุปแล้วก็คอื
ความยึดมันถื
่ อมันในขั
่ นธ์ ๕ คืออุปาทานในขันธ์ ๕ เป็ นทุกข์ อะไรคือขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ ก็
คือส่วนประกอบของชีวติ เรา คือร่างกายและจิตใจ มี รู ป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ นี่คอื ส่วนประกอบทีม่ อี ยู่ในทุกสัตว์ ทุกบุคคล หมายถึงมนุษย์ทกุ ๆคนทีน่ งั ่ อยู่
ในทีน่ ้ ี มีขนั ธ์ ๕ ด้วยกันทุกๆคน รวมไปถึงพวกเดรัจฉาน เขาก็มขี นั ธ์ ๕ เหมือนกัน
ขันธ์ ๕ แบ่งไว้เป็ น ๒ ส่วน คือ รูปกับนาม
รูปก็คอื สังขารร่างกายทีป่ ระกอบไปด้วยอาการ ๓๒ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้ อ
เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหาร
ใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น นํ้ าตา เปลวมัน นํ้ าลาย นํ้ ามูก ไข
ข้อ มูตร เกิดจากการรวมตัวของธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ผ่านมาทางอาหารทีเ่ รา
รับประทานเข้าไป นํา้ ทีเ่ ราดืม่ เข้าไป อากาศทีเ่ ราสูดเข้าไป เมือ่ มารวมตัวกันแล้วธาตุ ๔ ก็
กลายเป็ นอาการ ๓๒ นี่คอื ลักษณะของรูปขันธ์ เป็ นไตรลักษณ์ คือเป็ นของไม่เที่ยง
เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตาปราศจากตัวตน ความไม่เทีย่ งของร่างกายเราก็เห็นได้ชดั เจน
ร่างกายเมือ่ เกิดมาแล้วก็ไม่ได้อยู่เป็ นเด็กทารกไปตลอด
เมือ่ เกิดมาแล้วก็มกี าร
เจริญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ แล้วต่อมาก็เป็ นคนชรา และในทีส่ ุดก็แตกสลายคือตายไป
ก่อนทีจ่ ะตายก็มกี ารเจ็บไข้ได้ป่วย นี่คอื ลักษณะของร่างกาย
ร่างกายเมือ่ ตายไปแล้ว อาการทัง้ ๓๒ ก็สลายตัวกลับคืนสู่ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ
ร่างกายของพวกเราจะไม่อยู่อย่างนี้ไปตลอด เวลาคนตายไปถ้าไม่เอาไปเผา ทิ้งไว้เฉยๆ
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มันก็จะค่อยๆเน่าเปื่ อย ค่อยๆย่อยสลายไปหมด กลับคืนสู่ ดิน นํา้ ลม ไฟ ถ้าเอาไปเผา
ก็จะกลายเป็ นขี้เถ้าไป นี่คอื ลักษณะของรูปขันธ์ เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นของไม่เทีย่ ง ไม่มี
ตัวตน ถ้าไปยึดไปติด มีอปุ าทาน ว่าเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเรา เป็ นของๆเราเข้า ก็จะเกิด
เป็ นความทุกข์ข้นึ มา ถ้าจะไม่ให้ทกุ ข์ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาศึกษาธรรมชาติของร่างกายนี้ ให้
เห็นอย่างถ่องแท้ดว้ ยปัญญาว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดมาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ และจะต้อง
กลับคืนสู่ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เมือ่ เกิดมาแล้วก็จะเปลีย่ นแปลงไปเรื่อยๆ จากเด็กเป็ น
ผูใ้ หญ่ จากผูใ้ หญ่เป็ นผูเ้ ฒ่า จากผูเ้ ฒ่าก็กลายเป็ นผูต้ ายไปในทีส่ ุด นี่คอื สภาพของ
ร่างกาย
ถ้ามีปญั ญาก็จะปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็จะไม่ทกุ ข์กบั ร่างกายคือรู ปขันธ์
นี้ แต่ถา้ ไม่มปี ญั ญา มีแต่ความหลง มีแต่ความมืดบอดครอบงําจิตใจ ความมืดบอดก็จะ
หลอกให้ใจ ไปยึด ไปติดกับร่างกาย ว่าเป็ นตัวตน เป็ นเรา เป็ นของๆเรา แล้วก็อยากจะ
ให้ร่างกายนี้อยู่กบั เราไปนานๆ ไม่อยากให้ร่างกายนี้แก่ ไม่อยากให้ร่างกายนี้เจ็บ ไม่
อยากให้ร่างกายนี้ตาย ซึง่ เป็ นของทีฝ่ ื นธรรมชาติ ฝื นสัจจธรรมข้อแรก คือทุกขสัจที่
แสดงว่าเกิดแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากกันและกัน พระพุทธเจ้า
จึงทรงสอนให้เราใช้สติ ใช้ปญั ญากําหนดรู้ทกุ ข์ ทุกขสัจนี้ตอ้ งรู้ ต้องกําหนดรู้ คําว่า
กําหนดรู้หมายถึงให้ศึกษาอย่างถ่องแท้ ถึงสภาพความเป็ นจริงของทุกขสัจว่าเป็ นอย่างไร
คือร่างกายนี้ รูปขันธ์น้ ี หรือธาตุขนั ธ์น้ ี เป็ นของไม่เทีย่ ง มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ
ปราศจากตัวตน มาจากธาตุแล้วก็ตอ้ งกลับไปสู่ธาตุ ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้วปล่อยวางได้ ก็
จะไม่ทกุ ข์กบั รูปขันธ์ ธาตุขนั ธ์น้ ี
นามขันธ์ มี ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็ นธรรมชาติทอ่ี อกมาจากใจ คือมี
ใจเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด เป็ นอาการของใจ เป็ นไตรลักษณ์ คือเป็ นของไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ เป็ น
อนัตตาปราศจากตัวตน เช่นเดียวกับรู ปขันธ์ มีการเกิด มีการดับ มีการเปลีย่ นแปลง
ไม่ใช่ตวั ตน ไม่มตี วั ตนในนามขันธ์ทงั้ ๔ เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกับธาตุขนั ธ์
ธาตุขนั ธ์มธี าตุ ๔ ดิน นํา้ ลมไฟ ส่วนเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็ นสภาวธรรม
อย่างหนึ่ง เป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ง เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตนเหมือนกับดิน นํา้ ลม ไฟ
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เวทนาคือความรู้สกึ ทีม่ อี ยู่ในตัวเราทุกๆคน คือ สุข ทุกข์ ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ ทัง้ ทางร่างกาย
และจิตใจ เวทนาทางกายเรียกว่ากายเวทนา เวทนาทางจิตก็เรียกว่าจิตเวทนา เวทนาทาง
กายกับเวทนาทางใจนี้ต่างกัน มีเหตุทท่ี าํ ให้เกิดต่างกัน เวทนาทางกายเกิดจากการ
แปรปรวนของร่างกาย เช่นอุบตั เิ หตุ เดินไปสะดุดไปเตะหินเข้า ก็ทาํ ให้เกิดเจ็บเท้าขึ้นมา
หรือรับประทานอาหารแล้วเกิดท้องเสียขึ้นมา เกิดการปวดท้อง หรือเกิดจากพยาธิเชื้อ
โรคทีม่ อี ยู่ในร่างกาย ทําให้เกิดอาการปวดศีรษะเป็ นไข้ ปวดไปตามอวัยวะต่างๆ นี่เป็ น
เรื่องของเวทนาทางกาย เป็ นของไม่เทีย่ งคือเป็ นอนิ จจัง เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไปได้
เช่นอาการปวดหัว ปวดท้องของเรา ก็ไม่ได้เป็ นไปตลอดเวลา เป็ นแล้วก็หาย หายแล้วก็
เป็ น สลับผลัดเปลีย่ นกันไป นี่คือลักษณะของกายเวทนา
จิตเวทนาหรือเวทนาทางใจ เกิดจากความหลงของใจ ทีไ่ ปอยากสิง่ หนึ่งสิง่ ใดเข้าแล้วไม่
สมความอยาก ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา เช่นอยากไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาร่างกาย
เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ใจก็ไม่สบายตามไปด้วย คือนอกจากกายไม่สบายแล้ว ใจ
ยังไม่สบายตามไปด้วย เป็ นการไม่สบาย ๒ ชัน้ ด้วยกัน ไม่สบายทางกายแล้วยังต้องมา
ไม่สบายทางใจ เป็ นเพราะความหลง ความมืดบอด ความไม่เข้าใจธรรมชาติของร่างกาย
เพราะไม่เคยได้ศึกษา ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้า จึงทําให้มอี ปุ าทานยึด
ติดอยู่กบั เวทนา เวลาเกิดสุขเวทนาก็อยากให้สุขเวทนาอยู่กบั เราไปนานๆ เวลาความสุข
หมดไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เวลาเกิดความทุกข์ข้นึ มาทางร่างกายก็ดี หรือการ
สูญเสียสิง่ ทีเ่ รารักทีเ่ ราชอบไปก็ดี ก็เกิดทุกขเวทนาทางจิตทางใจขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่งด้วย
เพราะอุปาทานความยึดติดอยู่ในเวทนานัน่ เอง
แต่ถา้ ได้ศึกษาด้วยปัญญาแล้วจะรู้วา่ การสูญเสีย การพลัดพราก การเจ็บไข้ได้ป่วยของ
ร่างกาย เป็ นเรื่องของธรรมชาติ เป็ นเรื่องปกติ เป็ นธรรมดาของร่างกายทีจ่ ะเป็ น ไม่มี
ใครห้ามได้ เวลาเป็ นแล้วไปทุกข์กบั มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร กลับจะทําให้เกิดความ
เจ็บปวดรวดร้าวขึ้นมาในใจอีกชัน้ หนึ่ง ซึง่ เป็ นความทุกข์ทร่ี ุนแรงยิง่ กว่าความทุกข์ของ
ร่างกายเสียอีก คนฉลาดจึงต้องรู้จกั ปล่อยวางเวทนาทางกาย คือถ้าเกิดอาการปวดหัว
ตัวร้อน เป็ นไข้ มียากินได้ก็กนิ ไป ถ้าไม่มยี าก็ทาํ ความเข้าใจว่าเวทนานี้เป็ นของไม่เทีย่ ง
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เป็ นของทีเ่ ราบังคับไม่ได้ อยากให้มนั หายไม่ได้ เพราะถ้าอยากให้มนั หายแล้วก็จะเกิด
ความทุกข์ข้นึ มาอีกชัน้ หนึ่ง แต่ถา้ ยอมรับความทุกข์ของทางร่างกายว่าเป็ นเรื่องธรรมดา
ทุกข์ใจก็จะไม่เกิด ทุกข์กายเกิดขึ้นแล้ว ตัง้ อยู่ สักครู่หนึ่งก็ดบั ไป เป็ นเรื่องธรรมดา
เหมือนกับฝนฟ้ าอากาศ บางวันเราไม่อยากให้ฝนตก แต่พอฝนตกขึ้นมาเราก็ตอ้ ง
ยอมรับสภาพของฝนนัน้
เรารู้วา่ เราห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ได้ฉนั ใด เราก็หา้ มไม่ให้
ทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นฉันนัน้ ถ้าเราเข้าใจแล้ว เราก็ปล่อยวางเสียเหมือนเราปล่อย
วางฝน เวลาฝนฟ้ าตกเราก็ไม่เดือดร้อนใจ เพราะอะไร เพราะเรารู้วา่ เราไปบังคับฝนไม่ได้
เมือ่ เราบังคับฝนไม่ได้ เราก็ปล่อยให้ฝนตกไปตามเรื่องของเขา จนกว่าเขาจะหมดฤทธิ์
เขาก็จะหยุดตกเอง
เวทนาความทุกข์ทางกายก็เป็ นแบบเดียวกัน ถึงเวลาทีเ่ ขาจะต้องแสดงอาการเจ็บปวด
ออกมา ก็ปล่อยให้แสดงไป ถ้ามีหยูก มียา มีหมอ พอทีจ่ ะช่วยบรรเทาได้ ก็ใช้ช่วย
บรรเทาไป ถ้าอยู่ในสถานการณ์ทไ่ี ม่มหี ยูกยา ไม่มหี มอ เราก็ตอ้ งพึง่ ตัวเราเอง ต้องมีตน
เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน ทีพ่ ง่ึ ของตนนี้ก็ไม่ใช่อะไร ก็คอื ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ธรรมะคําสัง่
สอนของพระพุทธเจ้าทีส่ อนให้ใช้ปญั ญาแยกแยะขันธ์ ๕ ให้เข้าใจว่าเวทนาซึง่ เป็ นหนึ่งใน
ขันธ์ ๕ ว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง ปราศจากตัวตน เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไปบังคับควบคุมไม่ได้ เราไม่
ต้องไปยุ่งกับเขา ปล่อยให้เขาเป็ นไปเหมือนปล่อยให้ฝนตก ปล่อยให้เวทนาเป็ นไปตาม
เรื่องของเขา ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้ว เราจะดับความทุกข์ในใจของเราได้ ใจของเราจะไม่
เดือดร้อน จะไม่วุน่ วาย จะสงบ จะเย็น ท่ามกลางความทุกข์ของร่างกายนัน้ แหละ
เปรียบเหมือนกับนํา้ แข็งทีอ่ ยู่ในกองไฟ ถึงแม้ว่ากองไฟจะร้อนขนาดไหนก็ตาม นํา้ แข็งก็
ยังเย็นอยู่อย่างนัน้ ฉันใดใจของผูท้ ม่ี ปี ญั ญาก็จะเป็ นใจทีเ่ ย็นเหมือนกับนํา้ แข็ง ในขณะที่
ร่างกายเจ็บปวดรวดร้าวด้วยพิษของความเจ็บไข้ได้ป่วย แต่ถา้ ใจมีปญั ญาแล้วใจจะ
ปล่อยวางเวทนาทางกายคือไม่ไปวุน่ วาย เขาจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็ นไปตามเรื่อง
ของเขา ถ้ามีหมอมียารักษาได้ก็รกั ษาไป แต่ไม่ได้หวังพึง่ ยาพึง่ หมอไปตลอดเวลา เพราะ
รู้วา่ ในทีส่ ุดแล้วร่างกายนี้ก็จะต้องเป็ นไปตามสภาพของเขา คือจะต้องถึงจุดสุดท้ายที่
แม้กระทังหมอหรื
่
อยาก็ไม่สามารถทีจ่ ะเยียวยารักษาได้ แต่ใจนี้สามารถทีจ่ ะรักษาใจได้
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ด้วยธรรมโอสถ คือคําสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่าเวทนา
เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไปบังคับไม่ได้ ร่างกายนี้เราไปบังคับเขาไม่ได้ ในทีส่ ุดเขาก็ตอ้ งเป็ นไปตาม
สภาพของเขา นี่คอื การใช้ปญั ญาพิจารณาทุกขสัจ ซึง่ เป็ นกิจของผูท้ ต่ี อ้ งการหลุดพ้นจาก
ความทุกข์
ความทุกข์เกิดจากการขาดปัญญา เมือ่ ไม่มปี ญั ญาจะเห็นขันธ์ ๕ ว่าเป็ นตัวตน เป็ นเรา
เป็ นของๆเราขึ้นมาทันที มีใครปฏิเสธบ้างว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั เราของเรา ทุกคนจะต้อง
บอกว่าร่างกายนี้เป็ นเราเป็ นของเรา แต่ทาํ ไมพระพุทธเจ้าถึงมาบอกตรงกันข้ามกับเรา
เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านมีดวงตาเห็นธรรม ท่านปฏิบตั ธิ รรมจนตรัสรู้ ท่านได้ชาํ ระกิเลส
โมหะ ความลุม่ หลง ความเห็นผิดเป็ นชอบ ความเห็นกลับตาลปัตร หมดสิ้นไปจากใจ
ท่านเห็นร่างกายตามความเป็ นจริงของเขา แต่เราเห็นร่างกายตามความหลงของเรา เรา
จึงเห็นไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงเห็น เราเห็นร่างกายเป็ นตัวตน เห็นนามขันธ์ทงั้ ๔
คือเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเรา เป็ นของๆเรา เมือ่ เป็ นเช่นนัน้
เราก็พยายามควบคุมบังคับให้ร่างกาย ให้นามขันธ์ เป็ นไปตามความต้องการของเรา แต่
เราก็เป็ นเหมือนกับคนตาบอด ทําไปเท่าไรก็ไม่ประสบความสําเร็จ ร่างกายก็ตอ้ งแก่ไป
ตามเรื่องตามราว เวทนาก็ตอ้ งแสดงอาการของเขาไปตามเรื่องตามราวของเขา เขาจะ
ทุกข์ก็ทกุ ข์ เขาจะสุขก็สุข เขาจะไม่ทกุ ข์ไม่สุขเขาก็ไม่ทกุ ข์ไม่สุข เป็ นไปตามเหตุตาม
ปัจจัย
นี่แหละคือความแตกต่างของคนทีไ่ ม่ได้ศึกษาธรรมะ กับคนทีไ่ ด้ศึกษาธรรมะ ถ้าคนได้
ศึกษาธรรมะอย่างถ่องแท้แล้วนํามาปฏิบตั กิ บั ตนกับขันธ์ ๕ แล้ว ก็จะต้องปล่อยขันธ์ ๕
ขันธ์ ๕ จะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยไปตามสภาพของเขา เมือ่ ใจปล่อยวางแล้ว ใจจะสงบ ใจ
จะเย็น ใจจะไม่เดือดร้อน ท่ามกลางความทุกข์อนั ใหญ่โตของร่างกายนี้ ดังที่
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวก ในขณะทีจ่ ะเสด็จปรินพิ พาน จะนิพพาน ใจของท่าน
ไม่มคี วามหวันไหว
่
ใจของท่านเป็ นปกติเฉยๆ เหมือนกับว่าไม่มอี ะไรเกิดขึ้น ท่านรู้แล้ว
ด้วยปัญญาว่าเป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง เป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ใจไม่ได้ไปอยาก
ให้เป็ นอย่างอืน่ ธรรมชาติความเป็ นจริงเป็ นอย่างไรก็ให้เป็ นอย่างนัน้ ถ้าเราทําอย่างนี้ได้
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เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกได้ทาํ แล้ว ชีวติ ของเราจะเป็ นชีวติ ทีส่ ุข
สบาย เป็ นชีวติ ทีอ่ ยู่เหนือความทุกข์ เพราะความทุกข์เกิดจากความหลงทีเ่ ราสร้างขึ้นมา
ในใจของเราเอง ความทุกข์ภายในใจเราสามารถดับได้หมด ไม่ให้มคี วามทุกข์ภายในใจ
เลยได้ แต่ความทุกข์ทางร่างกายเราห้ามเขาไม่ได้ เขาต้องเป็ นไปตามเรื่องของเขา เราก็
ปล่อยให้เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา แต่เราไม่ตอ้ งไปเดือดร้อนกับเขา นี่คอื วิธีปฏิบตั ทิ จ่ี ะ
ทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ เราจึงต้องศึกษาทําความเข้าใจให้รู้จกั ขันธ์ ๕ ว่าเป็ น
อย่างไร ธรรมชาติของเขาเป็ นอย่างไร แล้วปล่อยวางเขาไปตามเรื่องของเขา
สัญญาคือความจําได้หมายรู้ เวลาเห็นรู ปทีเ่ ราเคยพบ เคยเห็นมาก่อนเราก็จะจําได้วา่ รูป
นี้เป็ นรู ปของใคร เช่นเราเคยเห็นคนนี้มาก่อน เราก็รู้วา่ เป็ นนาย ก. นาย ข. อย่างนี้เป็ น
ต้น คือการจําได้เวลาเห็นรูป หรือเวลาได้ยนิ เสียงก็รู้วา่ เป็ นเสียงของใคร เป็ นเสียงของ
นาย ก. เสียงของนาย ข. หรือจําเหตุการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึ้นในอดีตได้ เช่นเมือ่ วานนี้เราไป
ทําอะไรมาบ้าง อย่างนี้เรียกว่าสัญญาคือการจําได้หมายรู้ สังขารคือความคิดปรุงแต่ง
คิดเรื่องราวต่างๆ คิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ เรียกว่าสังขาร อย่างวันนี้คดิ ว่าจะมาทําบุญทีว่ ดั
สังขารเป็ นตัวคิด เราคิดว่าหลังจากทําบุญเสร็จแล้วก็จะไปทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ต่อ นี่ก็เป็ น
สังขารความคิดปรุงแต่งเหมือนกัน วิญญาณในขันธ์ ๕ ต่างกับปฏิสนธิวิญญาณ
วิญญาณในขันธ์ ๕ เป็ นส่วนทีร่ บั รู้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทีม่ าสัมผัสกับ ตา หู
จมูก ลิ้น กาย เมือ่ รูปมาสัมผัสกับตา ก็จะมีจกั ขุวิญญาณเกิดขึ้นมา เป็ นการรับทราบรู ป
ผ่านทางตา เข้าสู่ใจโดยจักขุวญิ ญาณรับทราบว่ามีรูปปรากฏขึ้นในใจแล้ว เช่นเดียวกับ
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เมือ่ สัมผัสกับ หู จมูก ลิ้น กาย แล้ว ก็มวี ญิ ญาณรับทราบเข้า
มาสู่ใจ เมือ่ เข้ามาสู่ใจแล้วสัญญาก็เป็ นผูท้ าํ หน้าทีต่ ่อไป เวลารูปเข้ามาในใจ สัญญาก็จะ
แปรว่ารูปนัน้ ว่าเป็ นรูปอะไร เป็ นรูปนาย ก. หรือ นาย ข. เป็ นต้น เช่นเดียวกับ เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เมือ่ มีการแปรความหมายด้วยสัญญาแล้วก็มเี วทนาตามมา ถ้าเป็ น
รูปทีเ่ ราชอบถูกใจเรา ก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมา ถ้าเป็ นรู ปทีไ่ ม่ถูกใจเราก็เกิดทุกขเวทนา
ขึ้นมา ถ้าเป็ นรูปทีเ่ ราไม่ยนิ ดียนิ ร้ายด้วย ก็เกิดไม่สุขไม่ทกุ ขเวทนาขึ้นมา ถ้าเป็ นสุข
เวทนา สังขารก็จะคิดปรุงให้ตงั้ อยู่นานๆหรือตลอดไปเลย ถ้าเป็ นทุกขเวทนา สังขารก็จะ
คิดปรุงให้หมดไปเร็วๆ นี่คอื การทํางานของนามขันธ์ทงั้ ๔
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ขันธ์ทงั้ ๔ นี้เป็ นของไม่เทีย่ ง มีการเปลีย่ นแปลง เกิดขึ้น ตัง้ อยู่และดับไป เปลีย่ นไป
เปลีย่ นมาอยู่ตลอดเวลา ออกมาจากใจ ถ้าเราจะเปรียบเทียบขันธ์ ๔ กับใจแล้ว ใจก็
เปรียบเหมือนกับสระนํา้ เวลาเราโยนก้อนหินเข้าไปในสระนํา้ ก็จะมีคลืน่ มีฟองนํา้ เกิด
ขึ้นมา เช่นเดียวกันกับ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เวลาทํางาน จิตก็จะกระเพือ่ ม
ขึ้นมา กระเพือ่ มแล้วก็สงบนิ่งลง เวลาทํางานอีกก็จะกระเพือ่ มขึ้นมาอีก นี่คอื ลักษณะ
ของเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทีม่ อี ยู่ภายในจิตของเรา พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า
เป็ นของไม่เทีย่ ง มีการเกิดดับ เกิดดับ เปลีย่ นแปลงไปอยู่เรื่อยๆ คิดอะไรแล้วก็ผ่านไป
จําอะไรได้แล้วก็ผ่านไป วิญญาณปรากฏขึ้นมาให้เห็นภาพ ได้ยนิ เสียง แล้วก็ผ่านไป
เวทนาก็เกิดความสุข เกิดความทุกข์ เกิดความไม่สุขไม่ทกุ ข์ข้นึ มาแล้วก็ผ่านไป เป็ นของ
ทีไ่ ม่มตี วั ตน เป็ นธรรมชาติ เป็ นสิง่ ทีม่ กี ารหมุนเวียนเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ตาม
เหตุตามปัจจัย
เราจึงไม่ควรไปยึดไปติดว่าเวทนาเป็ นเวทนาของเรา เวลามีเวทนาเกิดขึ้นมาก็อย่าไปบอก
ว่าเราเจ็บ เราสุข ต้องทําความเข้าใจว่า มีความสุขเกิดขึ้นมาแล้ว มีความทุกข์เกิดขึ้น
มาแล้ว เหมือนกับมีแขกมาเยีย่ มบ้านเรา วันนี้มนี าย ก. มาเยีย่ ม เมือ่ เช้านี้มนี าย ข.มา
เยีย่ ม เขามาสักครู่แล้วเขาก็ไป เขาอาจจะอยู่นานหรือไม่นานก็เรื่องของเขา เราไปห้ามเขา
ไม่ได้ นี่คือลักษณะของนามขันธ์ทงั้ ๔ เขาเกิดขึ้น เขาตัง้ อยู่ แล้วเขาก็ดบั ไป จะช้าหรือ
เร็วก็สุดแท้แต่เขา แต่เราไม่ตอ้ งไปยึดไปติดว่าเป็ นเรา เป็ นของๆเรา ไม่ตอ้ งไปหลงตาม
เวลาสังขารคิดปรุงอย่างไร พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราใช้ปญั ญา ใช้เหตุผล อย่าไปตาม
สังขาร ถ้าสังขารปรุงว่าเดีย๋ ววันนี้ไปกินเหล้าเราก็ตอ้ งไม่เชื่อสังขารนี้ เราต้องใช้เหตุผล
คือปัญญา ทบทวนดูก่อนว่าสังขารบอกให้เราไปทําในสิง่ ทีถ่ ูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ทําไป
แล้วเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ข้นึ มา ถ้าทําไปแล้วเกิดทุกข์ข้นึ มาก็อย่าไปทํา ถ้าทําไปแล้วเกิด
สุข เกิดคุณ เกิดประโยชน์ข้นึ มา เราถึงค่อยทํา ถ้าทําได้ ถ้าทําไม่ได้ ไม่ตอ้ งไปเดือดร้อน
ก็ทาํ ความเข้าใจว่าทําไม่ได้ แล้วก็ปล่อยวางไป เท่านัน้ ก็จบ
นี่คอื การปฏิบตั กิ บั ขันธ์ทงั้ ๕ คือทําความเข้าใจถึงธรรมชาติของเขาว่าเป็ นอย่างไร แล้วก็
ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา ขันธ์ ๕ เปรียบเหมือนต้นเทียน เวลาจุดเทียนก็จะมีแสง
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เทียน มีควัน มีความร้อน มีการกะพริบของแสงเทียน รูปขันธ์เปรียบเหมือนต้นเทียน
ไส้เทียน แสงเทียน เพราะเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถเห็นได้ดว้ ยตา ส่วนความร้อนของไฟกับลมที่
พัดแสงเทียน เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตา เปรียบเหมือนกับนามขันธ์ ถ้าจุด
ต้นเทียนแล้วปล่อยให้ไหม้ไปเรื่อยๆ ในทีส่ ุดเทียนก็จะไหม้หมดไป เปรียบเหมือน
ร่างกายของเรา ร่างกายของเราเมือ่ เกิดมาแล้วก็ค่อยๆเจริญเติบโต ค่อยๆแก่ และใน
ทีส่ ุดก็จะต้องดับไป เหมือนกับต้นเทียนทีไ่ หม้หมดไป ส่วนความร้อนทีเ่ กิดจากไฟกับลม
ทีท่ าํ ให้แสงเทียนกะพริบ ก็เป็ นเหมือนกับนามขันธ์ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไป
ไม่มตี วั ไม่มตี น เป็ นธรรมชาติ
นี่คอื ลักษณะของขันธ์ ๕ ทีเ่ ราจะต้องทําความเข้าใจว่า ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆ
เรา ดูร่างกายของเราก็ให้ดูเป็ นธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เป็ น
ธรรมดา ดูเวทนาก็ตอ้ งเห็นว่าเป็ น ปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ทีป่ รากฏขึ้นกับ
ร่างกายและจิตใจ เกิดขึ้นมาแล้ว ก็ตงั้ อยู่ แล้วก็ตอ้ งดับไป สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็
เช่นกัน จําได้หมายรู้แล้วก็ดบั ไป สังขารปรุงแล้วก็ผ่านไป วิญญาณรับทราบรูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ แล้วก็ดบั ไป ผ่านไป ไม่มตี วั ไม่มตี น เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไปควบคุมบังคับ
ไม่ได้ เราเพียงแต่ทาํ ความเข้าใจว่าเขาเป็ นอย่างไร รู้แล้วปล่อยวางตามความเป็ นจริง
เท่านัน้ ก็พอ ถ้าทําได้อย่างนี้แล้วใจของเราก็จะไม่มคี วามทุกข์ เวลาไปเจอสิง่ ทีเ่ ราไม่
ปรารถนา
ต้องไปพบกับคนทีเ่ ราไม่ชอบหน้า
เราก็ตอ้ งทําความเข้าใจว่านี่ก็เป็ น
สภาวธรรมอย่างหนึ่ง คนนัน้ เขาก็เป็ นรู ปขันธ์ นามขันธ์ เป็ นขันธ์ ๕ ไปบังคับขันธ์ ๕ นี้
ไม่ได้ วิญญาณทีร่ บั รู้รูปนี้ก็รบั รู้มาแล้ว ไปบังคับมันไม่ได้ นอกจากเราหลับตา ถ้า
หลับตาแล้วก็จะมองไม่เห็นคนทีเ่ ราไม่ชอบนัน้ ได้ หรือเดินหนีไปเราก็จะพ้นจากบุคคล
นัน้ ได้ แต่ถา้ หลับตาไม่ได้ เดินหนีไม่ได้ เราต้องใช้ปญั ญาเข้าไปสอนใจ ต้องบอกว่ามัน
เป็ นเพียงแต่ขนั ธ์ ๕ เป็ นสภาวธรรม เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น ตัง้ อยู่ และในทีส่ ุดก็ตอ้ งดับไป ไม่
ต้องไปยินดียนิ ร้ายกับเขา เขาจะเป็ นอย่างไรมันก็เรื่องของเขา
ถ้าเราทําอย่างนี้ได้แล้วชีวติ ของเราก็จะเป็ นชีวติ ทีม่ แี ต่ความสงบ ไม่มคี วามทุกข์ ไม่มี
ความกังวล ความทุกข์ความกังวลนัน้ เกิดขึ้นเพราะว่าเราไปยึดไปติด ไปชอบขันธ์ ๕ เข้า
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เช่นเราไปชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้า สามีของเราก็ดี ภรรยาของเราก็ดี เราก็อยากจะให้
เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ นี่ก็เป็ นการไปควบคุม พยายามทีจ่ ะควบคุมขันธ์ ๕ ให้เป็ น
ตามความอยากของเราแล้ว ถ้าทําอย่างนี้กจ็ ะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะไม่ได้เป็ นไป
ตามความอยากความต้องการของเรา ซึง่ มักจะสวนทางกับความเป็ นจริงเสมอ ถ้ารักใคร
เราก็อยากจะให้เขาอยู่กบั เราไปนานๆ อยากจะให้เขาไม่แก่ อยากจะให้เขาไม่เจ็บไข้ได้
ป่ วย อยากไม่ให้เขาตาย เป็ นความอยากของคนเรา แต่เราไม่รู้หรอกว่าความอยากนี้เป็ น
ต้นเหตุให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะความโง่เขลาเบาปัญญานัน่ เอง ไม่เคย
เข้าวัดเข้าวา ไม่เคยศึกษาฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เลยปล่อยให้ใจถูกอํานาจของ
ตัณหาความอยากพาไป เมือ่ มีตณั หาความอยากพาไปแล้วใจก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ มีแต่
ความวุน่ วายใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับไปตลอดจนวันตาย และเมือ่ ตายแล้วก็ยงั ไม่หมด
สิ้นเพราะความอยากนี้ก็จะพาไปเกิดอีก จึงควรเห็นโทษของตัณหาความอยาก แล้วละ
เสียด้วยปัญญา คือปล่อยวางขันธ์ ๕ ให้เขาเป็ นไปตามความจริงของเขา คือ อนิ จจัง ทุก
ขัง อนัตตา แล้วจะได้หมดทุกข์กนั เสียที การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๐๐

สมุทยั สัจ

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
ในพระอริยสัจข้อที่ ๒ คือ สมุทยั สัจ ต้นเหตุของความทุกข์ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้
ว่า สมุทยั ต้นเหตุของความทุกข์ได้แก่ตณ
ั หา ๓ คือ ๑. กามตัณหา ความอยากในกาม
๒. ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น ๓. วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น
ตัณหาทัง้ ๓ นี้เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ใจ ใครก็ตาม ใจดวงใดก็ตาม ถ้ามีตณั หาทัง้ ๓
นี้อยู่ภายในใจแล้ว ย่อมหนีความทุกข์ไปไม่พน้ จะต้องมีความทุกข์อยู่เสมอ ทุกครัง้ ที่
เกิดตัณหาความอยาก ความทุกข์ก็จะตามมา เปรียบเหมือนกับการเปิ ดสวิทซ์ไฟ เวลาเรา
เปิ ดสวิทซ์ไฟ ไฟก็จะเปิ ดขึ้นมา ถ้าเราดับ สวิทซ์ไฟ ไฟก็จะดับ ฉันใดความทุกข์จะดับได้
ก็ตอ้ งละตัณหาคือความอยาก ตัณหาถ้ามีมากภายในใจความทุกข์ก็จะมีมาก ถ้ามีตณั หา
น้อยความทุกข์ก็จะมีนอ้ ย ถ้าไม่มตี ณั หาเลยความทุกข์ก็จะไม่มเี ลย
นี่เป็ นอริยสัจ เป็ นความจริงทีป่ ระเสริฐ เป็ นความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว
นํามาสังสอนสั
่
ตว์โลกทัง้ หลาย เนื่องจากทรงเห็นว่าสัตว์โลกนัน้ ยังหลงอยู่กบั ตัณหาทัง้ ๓
นี้อยู่ ยังไม่เคยเห็นโทษของตัณหาทัง้ ๓ นี้ ว่าเป็ นต้นเหตุของความทุกข์ เป็ นเหมือนกับ
ไฟทีเ่ ผาผลาญใจของสัตว์โลกทัง้ หลายไม่ให้มคี วามสุข ความสงบได้เลย ด้วยพระมหา
กรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าทีท่ รงมีความสงสารต่อสัตว์โลกทัง้ หลาย มีความปรารถนาที่
จะให้สตั ว์โลกทัง้ หลายหลุดพ้นจากความทุกข์ ซึง่ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีย่ ากเย็นลําบากเหลือวิสยั
ของสัตว์โลกทัง้ หลายทีจ่ ะปฏิบตั กิ นั ได้ พระพุทธองค์จงึ ได้สละเวลาตลอด ๔๕ พรรษา
ชีวติ ทีเ่ หลืออยู่หลังจากการตรัสรู้ของพระองค์แล้ว มาสังสอนสั
่
ตว์โลกทัง้ หลายให้เข้าใจ
ให้เข้าถึงพระอริยสัจนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อริยสัจข้อที่ ๒ คือสมุทยั สัจทีแ่ สดงไว้วา่
ความทุกข์เกิดขึ้นจากตัณหา คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
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ผูท้ ป่ี รารถนาความสิ้นทุกข์จาํ ต้องละตัณหา ตัณหาเป็ นสิง่ ทีล่ ะได้ เครื่องมือทีจ่ ะใช้ละก็
คือมรรคสัจ เป็ นอริยสัจองค์ท่ี ๔ ถ้ามีมรรคสัจแล้ว มรรคสัจก็จะไปชําระตัณหาทัง้ ๓
ให้สลายออกไปจากจิตจากใจ เมือ่ ตัณหาทัง้ ๓ ถูกสลายด้วยมรรคสัจแล้ว นิ โรธคือ
ความดับทุกข์ซง่ึ เป็ นสัจจะข้อที่ ๓ คือนิ โรธสัจก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตในใจของบุคคล
นัน้ ๆ ทีไ่ ด้เจริญมรรคโดยสมบูรณ์แล้ว อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
ทีไ่ ด้ทรงเจริญมรรคสัจถึงพร้อมบริบูรณ์แล้ว จึงมีอาํ นาจทีจ่ ะละสมุทยั สัจ ต้นเหตุของ
ความทุกข์ได้ เมือ่ ต้นเหตุของความทุกข์ถูกทําลายไปหมดแล้ว นิโรธคือความดับทุกข์ก็
ปรากฏขึ้นมาในใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
ความทุกข์น้ เี ปรียบเหมือนกับไฟทีเ่ ราจุดไว้ในเตา เวลาจุดไฟเราต้องมีเชื้อไฟ คือต้องมี
ฟื น ถ้าในสมัยปัจจุบนั นี้เราใช้เตาแก๊ส เราก็ตอ้ งมีแก๊สเป็ นเชื้อไฟ เวลาจุดไฟไฟก็จะเผา
ไหม้แก๊สหรือฟื นไปเรื่อยๆ ถ้าต้องการให้ไฟดับเราก็ตอ้ งเอาฟื นออกจากกองไฟหรือปิ ด
แก๊ส ไฟก็จะดับได้ ฉันใดความทุกข์ใจทีเ่ กิดกับพวกเราทุกๆคน ก็เกิดจากตัณหาทัง้ ๓
นี้ ความทุกข์เหล่านี้จะไม่หมดไปจากจิตจากใจของพวกเรา ถ้าเราไม่ละตัณหาทัง้ ๓ นี้ให้
ออกไปจากจิตจากใจ คนทีฉ่ ลาด ทีป่ รารถนาความสุข ความไม่มที กุ ข์ จึงต้องคํานึงถึง
หลักเหตุผล หลักของพระอริยสัจทัง้ ๔ นี้ ว่าทุกข์นนั้ เกิดจากสมุทยั ความดับทุกข์นนั้
เกิดจากมรรค ถ้าเจริญมรรคให้มาก นิโรธการดับทุกข์ก็จะดับได้มาก ถ้าเจริญได้เต็มที่
นิโรธการดับทุกข์ก็จะดับได้อย่างเต็มที่
การเจริญมรรคจึงเป็ นหน้าทีข่ องพวกเราทุกคน เพือ่ จะได้นาํ มรรคมาละตัณหาทัง้ ๓
กามตัณหาคืออะไร กามตัณหาก็คอื ความยินดี ความอยากในกามคุณ ๕ คือ รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ของชายและ
หญิง ทีเ่ ป็ นสิง่ ยัวยวนกวนใจทํ
่
าให้เกิดมีความอยาก ทีจ่ ะเข้าใกล้ชิด ผูห้ ญิงก็อยากจะเข้า
ใกล้ชิดผูช้ าย ผูช้ ายก็อยากจะเข้าใกล้ชิดผูห้ ญิง วิธีทจ่ี ะต่อสูก้ บั กามตัณหา จึงต้องใช้
อินทรียสังวร การสํารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ให้อยู่ห่างจาก รู ป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ทีจ่ ะกระตุน้ กามารมณ์ให้เกิดขึ้น ให้ถอยห่างจาก รูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะเหล่านัน้ ถ้าสามารถปลีกตัวเข้าวัดทีม่ กี ารปฏิบตั ธิ รรม มีความสงบได้ก็ดี หรือ
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ปลีกตัวไปตามป่ าตามเขาได้ก็ยง่ิ ดีใหญ่ เพราะสถานทีเ่ หล่านัน้ เป็ นสถานทีๆ่ ห่างไกลจาก
รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีจ่ ะทําให้เกิดกามารมณ์ข้นึ มา
เมือ่ ได้อยู่ห่างไกลจากกามคุณ ๕ แล้ว ขัน้ ต่อไปเราต้องเจริญสมถภาวนาทําจิตให้สงบ
เวลาอยู่ห่างไกลจากกามารมณ์แล้ว การทําจิตให้สงบจะเป็ นไปได้งา่ ย พยายามเจริญสติ
ให้รู้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งทีใ่ ช้เป็ นเครื่องผูกใจ เช่น พุทธานุ สติ การบริกรรม พุท
โธๆๆ อยู่ในใจไปเรื่อยๆ ตลอดเวลา โดยไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆ ให้มคี วามรู้อยูก่ บั
คําว่า พุทโธๆๆ อย่างเดียว หรืออานาปานสติ การกําหนดดูลมหายใจเข้าออก มีสติรู้อยู่
กับลมหายใจเข้าออก ก็จะเป็ นอารมณ์ทส่ี ามารถผูกใจไว้ได้ ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้
ข้อสําคัญขณะทีเ่ จริญพุทธานุสติก็ดี หรืออานาปานสติก็ดี ต้องมีสติจริงๆ จะต้องมีความ
รู้อยู่กบั คําว่า พุทโธๆๆ หรือลมหายใจเข้าออกเท่านัน้ ไม่ให้ใจลอยไปสู่อารมณ์อน่ื ไม่ให้
ใจไปคิดถึงเรื่องอืน่ เรื่องทีเ่ กิดขึ้นมาในอดีตก็ดี เรื่องทีจ่ ะเกิดในอนาคตก็ดี หรือเรื่องที่
เกิดในปัจจุบนั ก็ดี อย่างในขณะนี้ท่านกําลังฟังเทศน์อยู่ ก็ให้มสี ติอยู่กบั การฟังเทศน์
ถึงแม้จะมีเสียงอืน่ เข้ามารบกวนบ้าง เช่นเสียงสุนขั เห่า ถ้าเราไม่ไปสนใจ เสียงสุนขั เห่าก็
ไม่สามารถเข้ามาทําลายสมาธิเราได้ แต่ถา้ เราไม่มสี ติใจก็จะคิดเรื่องสุนขั เห่า มีการคิด
ปรุงขึ้นมาว่าทําไมสุนขั ตัวนี้จงึ ต้องมาเห่าตอนนี้ดว้ ย ทําไมไม่มใี ครไปห้าม ถ้าคิดอย่างนี้ก็
แสดงว่าเราเผลอสติแล้ว สติไม่ได้อยู่กบั งานทีเ่ รากําหนดให้ทาํ อยู่ ถ้ามีสติใจจะอยู่กบั
การฟังธรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ไม่เถลไถลไปสู่เรื่องอืน่
ถ้าอยู่ตามลําพัง เราก็กาํ หนดให้รู้อยู่กบั การบริกรรมพุทโธๆๆ หรือรู้อยู่กบั ลมหายใจเข้า
ออก หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้ ให้รู้อยู่เพียงเท่านี้ก็พอ ถ้าทําได้อย่างต่อเนื่องแล้ว จิต
จะค่อยๆรวมตัวลงเข้าสู่ความสงบ เมือ่ จิตรวมตัวลงเข้าสู่ความสงบแล้ว จิตจะมีความอิม่
มีความสุข มีปีติ เป็ นจิตทีต่ งั้ มัน่ ในขณะนัน้ จิตจะไม่ลอยไปไหนมาไหน ไม่ตอ้ งมีสติ ไม่
ต้องมีพทุ โธๆๆ ไม่ตอ้ งมีลมหายใจไปควบคุมจิตในขณะนัน้ ในขณะทีจ่ ติ รวมลงอยู่นนั้
จิตจะนิ่งอยู่กบั ที่ เรียกว่าจิตตัง้ มันเป็
่ นสมาธิ ตัง้ มันอยู
่ ่ในความสงบ เป็ นสมถะ เป็ น
ความสงบ นี่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นในเบื้องต้นสําหรับผู ้ทีป่ ฏิบตั มิ รรคสัจ เมือ่ ได้ความสงบ
แล้ว หลังจากทีจ่ ติ ถอนออกจากความสงบ จิตจะเริ่มคิดปรุง ท่านก็สอนให้นาํ จิตคิดปรุง
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ไปในสัจธรรมความจริงทัง้ หลาย เช่นพิจารณาดูร่างกายของคนเรา ไม่วา่ ชายหรือหญิง
ว่าเป็ นร่างกายทีส่ วยงามอย่างทีก่ เิ ลสตัณหาปรุงแต่งไปหรือไม่ หรือเป็ นอย่างอืน่ ให้
พิจารณาดูอาการ ๓๒ ของร่างกาย เพราะว่าคนเราไม่ใช่มแี ต่เพียง ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เท่านัน้ ซึง่ เป็ นส่วนทีอ่ ยู่ภายนอก เป็ นส่วนทีเ่ ราเห็นกัน แต่ร่างกายนี้ยงั มีอกี ๒๗
อาการด้วยกัน ทีอ่ ยู่ภายใน อยู่ใต้ผวิ หนังลงไป เช่น เนื้ อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก
ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด
หนอง เลือด เหงื่อ มันข้น นํ้ าตา เปลวมัน นํ้ าลาย นํ้ ามูก ไขข้อ มูตร เป็ นส่วนประกอบ
ของร่างกายของคนเรา ไม่วา่ หญิงหรือชาย ถ้าพิจารณาดูเข้าไปแล้ว จะเห็นว่าความ
สวยงามของร่างกายอยู่ทผ่ี วิ หนังเท่านัน้ เอง
ความจริงแล้วร่างกายมีทงั้ ส่วนทีส่ วยงามและส่วนทีไ่ ม่สวยงาม ถ้ามองแต่ส่วนทีส่ วยงาม
อย่างเดียว ก็จะทําให้เกิดกามารมณ์เกิดขึ้นมา ถ้าต้องการทีจ่ ะดับกามารมณ์ จึงต้องดู
ส่วนทีไ่ ม่สวยงามด้วย คือส่วนทีอ่ ยู่ภายในอยู่ใต้ผวิ หนังลงไป เราจึงต้องพิจารณาดู
อาการ ๓๒ ของร่างกายอย่างสมํา่ เสมอ ฝึ กให้เป็ นนิสยั เดินไปไหนมาไหน ทําอะไรอยู่
หรือว่างอยู่ไม่รู้จะทําอะไร ก็ให้พิจารณาดูร่างกายของเรา ดูความเป็ นของไม่สวยไม่งาม
ของร่างกายบ้าง ดูความเป็ นปฏิกูลของร่างกายบ้าง ร่างกายมีการขับถ่ายสิง่ ของต่างๆ
ออกจากทวารต่างๆด้วยกันทุกๆคน สิง่ ทีข่ บั ถ่ายออกมา เป็ นปฏิกูลของสกปรก ร่างกาย
นี้จงึ เป็ นของสวยงามได้อย่างไร เป็ นของสะอาดได้อย่างไร ในเมือ่ มีสง่ิ ปฏิกูลถูกถ่าย
ออกมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา นอกจากความสกปรกแล้ว ขณะทีเ่ ป็ นอยู่เรายังเห็นว่า
ไม่สวยไม่งาม เวลาตายไปแล้วจะเป็ นอย่างไร ขณะทีแ่ ก่เฒ่าลงไปจะเป็ นอย่างไร หนังที่
เคยเต่งตึงก็จะเหีย่ วย่น ผมทีเ่ คยดําก็จะกลายเป็ นสีขาว และเมือ่ ตายไปร่างกายก็จะต้อง
ขึ้นอืด เน่าเฟะ และในทีส่ ุดก็จะย่อยสลายกลับคืนสู่ ธาตุ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ
นี่คอื สัจธรรมความจริงของร่างกายนี้ เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญให้มาก เป็ น
มรรคสัจ เป็ นความจริง เป็ นปัญญานัน่ เอง ถ้ามองตามความจริงแล้ว จะเห็นว่าร่างกายนี้
ไม่เป็ นสิง่ ทีน่ ่ายินดี น่ากําหนัด น่ามีตณั หาความอยาก น่ามีกามารมณ์กบั ร่างกายนี้เลย
แต่เพราะขาดความฉลาด ขาดโยนิโสมนสิการ คือการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ โดย
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รอบคอบ กับสิง่ ทีเ่ ราไปยึดไปติด ว่าสวยว่างามว่าเป็ นอย่างไรอย่างแท้จริง ถ้าได้เจริญ
ตามแนวทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงสังสอนไว้แล้ว
่
จะเห็นได้วา่ ร่างกายเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สวยไม่งาม
เลย เป็ นปฏิกูลของสกปรก เป็ นอสุภ เป็ นของไม่สวยไม่งาม ถ้าเห็นตามความเป็ นจริง
แล้ว จะไม่มคี วามอยาก มีกามารมณ์เลย ทุกครัง้ ทีม่ องเห็นบุคคล ไม่วา่ ชายหรือหญิง
จะไม่เห็นแต่อาการ ๕ อย่างทีอ่ ยู่ภายนอกคือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เท่านัน้ แต่จะ
มองเห็นทัง้ ๓๒ อาการ จะมองเห็นสภาพทีจ่ ะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายของร่างกายนี้
เมือ่ เห็นอย่างนี้แล้ว ความอยาก ความยินดีในร่างกายก็จะหมดไป เพราะไม่มใี คร
อยากจะยินดีกบั สิง่ ทีไ่ ม่สวยไม่งาม สิง่ สกปรก สิง่ ทีน่ ่าเกลียดน่ากลัว ถ้าเจริญได้อย่าง
ต่อเนื่องแล้ว กามตัณหาทีม่ อี ยู่ภายในใจก็จะค่อยๆหมดไป นี่เป็ นวิธีละกามตัณหา
ส่วนภวตัณหาและวิภวตัณหานัน้ เป็ นอย่างไร ภวตัณหา คือความอยากมีอยากเป็ น
อยากมีอยากเป็ นอะไร ก็อยากมี ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข นัน่ เอง คนเราทุกคนเกิด
มาก็อยากจะรํา่ รวย อยากมีเงินมีทอง อยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์ อยากจะมีตาํ แหน่ง
สูงๆ ทํางานก็อยากจะเป็ นเจ้านายคนอืน่ ไม่มใี ครอยากจะเป็ นคนใช้ ไม่มใี ครอยากจะให้
คนอืน่ มาสังเราให้
่
ทาํ อย่างนัน้ ทําอย่างนี้
เราอยากจะเป็ นใหญ่เป็ นโตด้วยกันทัง้ นัน้
สรรเสริญก็คอื การอยากให้คนยกย่องเรา กามสุขก็อย่างทีเ่ มือ่ สักครู่ได้แสดงไว้แล้ว เราก็
ยังอยากมีความสุขทางกามอยู่ แต่เราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้วา่ เป็ นอย่างไร
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นของทีม่ ี
การเจริญได้ มีการเสือ่ มได้ มีการเจริญลาภ ก็มกี ารเสือ่ มลาภเป็ นธรรมดา มีการเจริญ
ยศ ก็มกี ารเสือ่ มยศเป็ นธรรมดา มีสรรเสริญก็มนี ินทาเป็ นธรรมดา มีกามสุขก็มกี าม
ทุกข์เป็ นธรรมดา ด้วยเหตุทเ่ี ป็ นของไม่เที่ยง จึงเป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่
ของเรา ไม่ควรยินดี มีความอยากกับ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข
ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งไม่มวี ิภวตัณหาความกลัว ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น คืออยาก
ไม่จน ไม่เสือ่ มลาภ ไม่เสือ่ มยศ ไม่อยากฟังเสียงนินทา ไม่อยากเจอความทุกข์ ซึง่ เป็ น
ธรรมชาติของโลกนี้ ทีใ่ ครๆก็ตามทีเ่ กิดมาในโลกนี้ทกุ คนจะต้องประสบ จะต้องเจอ
ด้วยกันทุกคน หนีไม่พน้ โลกธรรม ๘ นี้ ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายดี หรือฝ่ ายเลวก็ตาม ฝ่ ายดีก็
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คือการเจริญลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ฝ่ ายเลว ก็คอื การเสือ่ มลาภ เสือ่ มยศ นินทา
ทุกข์ โลกธรรมทัง้ ๘ นี้ เป็ นปกติ เป็ นธรรมดาของโลกนี้ ใครก็ตามทีเ่ กิดมาในโลกนี้
จะต้องสัมผัส จะต้องเจอกับสิง่ เหล่านี้กนั ทุกคน เราจึงควรทําความเข้าใจและพรํา่ สอนใจ
เราอยู่เสมอ ให้รู้วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เป็ นของไม่เทีย่ ง อย่าไปยินดี อย่าไปยึด
อย่าไปติด ถ้ามีความจําเป็ นจะต้องเกี่ยวข้องกับสิง่ เหล่านี้ ก็ขอให้ใช้สติ ใช้ปญั ญา
เหมือนกับหมองูทเ่ี ขามีความจําเป็ นจะต้องจับงูพษิ มาเพือ่ จะรีดพิษเอามาทํายา เขาก็ตอ้ ง
มีความระมัดระวังในการจับงูนนั้ เขาต้องรู้จกั วิธีจบั เขาต้องมีเครื่องมือป้ องกันไม่ให้งูกดั
เขาได้ เขาจึงสามารถรีดเอาพิษออกมาเพือ่ เอามาทําประโยชน์ได้
ฉันใดพวกเราทีเ่ กิดมาในโลกนี้พร้อมกับร่างกายนี้ มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องเลี้ยงปากเลี้ยง
ท้อง ก็ยงั ต้องอาศัยลาภคือยังต้องอาศัยเงินทอง ต้องอาศัยสิง่ เหล่านี้มาเป็ นเครื่องดูแล
รักษาชีวติ ร่างกายของเรา เราก็ตอ้ งมีความระมัดระวัง ถ้ามีลาภ มีเงิน มีทองขึ้นมา ต้อง
รู้จกั ธรรมชาติของเงินทองนี้วา่ อยู่กบั เราวันนี้อาจหมดไปในวันข้างหน้าก็ได้ จึงอย่าหลง
ติด อย่าเอาเงินทองมาเป็ นสรณะ เป็ นทีพ่ ง่ึ อาศัยเงินทองเพียงแต่มาดูแลรักษาร่างกาย
ของเราก็พอแล้ว ความสุขส่วนอืน่ ๆไม่ควรใช้เงินทองเป็ นเครื่องบํารุงบําเรอ ถ้าเผือ่ ในวัน
ข้างหน้าเกิดไม่มเี งินทองขึ้นมา เราจะทําอย่างไร จะมีแต่ความทุกข์ ถ้ามีความทุกข์มากๆ
อาจจะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ ทุกๆวันนี้เราได้ยนิ ข่าวเสมอว่า เวลาคนเราเกิดความทุกข์
ขึ้นมา เวลาตกอับยากจนขึ้นมา จะไม่สามารถรับกับสภาพนัน้ ๆได้ ถึงกับต้องฆ่าตัวตาย
ซึง่ เป็ นสิง่ ทีโ่ ง่เขลาเบาปัญญา ชีวติ ของตนนัน้ มีค่าขนาดไหน ไปทําลายมันทําไม เพราะ
ความหลงทีไ่ ปยึดติดกับความรํา่ รวย กับเงินทอง พอหมดเงินหมดทองไปแล้ว ก็เกิด
ความทุกข์ข้นึ มา ไม่สามารถทนอยู่กบั ความทุกข์นนั้ ได้ นี่แหละคือผลทีจ่ ะตามมาถ้าไป
หลงยึดติดกับโลกธรรม คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข
สิง่ เหล่านี้มที งั้ ส่วนดีและส่วนเสีย เช่นกามสุข เราจะเห็นได้วา่ เวลาคนเขาแต่งงานกัน
ใหม่ๆ จะมีขา่ วลงหน้า ๑ เสมอว่า บ่าวสาวคู่น้ มี คี วามสุขมาก แต่อยู่ไปได้สกั พักหนึ่งไม่ก่ี
ปี ต่อมา เราก็จะได้ยนิ ข่าวว่าคู่น้ เี กิดการหย่าร้างกันแล้ว มีการแตกแยกกันแล้ว หรืออาจ
ถึงกับฆ่ากันตายไปแล้วก็มี เป็ นเรื่องของกามสุขและกามทุกข์ เป็ นของคู่กนั ได้อย่างหนึ่ง
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ก็ตอ้ งมีอกี อย่างหนึ่งตามมา เป็ นเหมือนกับเหรียญ ซึง่ มีอยู่ ๒ ด้านเสมอ มีหวั และมี
ก้อย ฉันใดโลกธรรมทัง้ ๘ ก็มที งั้ หัวและก้อย การเจริญ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็ น
ด้านหนึ่ง การเสือ่ มลาภ เสือ่ มยศ นินทา ทุกข์ก็เป็ นอีกด้านหนึ่ง ถ้าไปหลงติดอยู่กบั ลาภ
ยศ สรรเสริญ กามสุข แล้ว เมือ่ ถึงเวลาที่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เสือ่ มลงไป เราก็
จะมีแต่ความทุกข์ แต่ถา้ ไม่ไปยึดไปติดกับสิง่ เหล่านี้ จะไม่เกิดความทุกข์ข้นึ มาภายในใจ
เมือ่ สิง่ เหล่านี้จากเราไป เพราะเราได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้ว เปรียบเหมือนกับคนขึ้น
เครื่องบินทีม่ รี ่มชูชพี เตรียมไว้แล้ว ถ้าเครื่องบินเสีย จะตกเราก็ไม่เดือดร้อน เราก็
กระโดดจากเครื่องบิน
แล้วใช้ร่มชูชพี ประคับประคองให้ลงสู่พ้นื ดินได้ดว้ ยความ
ปลอดภัย
ฉันใดการเจริญปัญญา คือมรรคสัจ โดยพิจารณาว่าโลกธรรมทัง้ ๘ นี้ เป็ นสิง่ ทีท่ กุ ๆคน
ทีเ่ กิดมาในโลกนี้ตอ้ งสัมผัสกัน เวลาเจริญก็อย่าไปหลง อย่าไปยินดี อย่าไปติดกับ ลาภ
ยศ สรรเสริญ กามสุข เพราะเวลาเสื่อมจะได้ไม่ทกุ ข์นนั ่ เอง ถ้ายินดีก็จะเกิดความทุกข์
ขึ้นมา ถ้าไม่ยนิ ดีก็ไม่เกิดความทุกข์ข้นึ มา นี่คอื เรื่องของภวตัณหาและวิภวตัณหา ความ
อยากมี อยากเป็ น และความอยากไม่มี อยากไม่เป็ น ถ้ามีธรรมะแล้วเราจะไม่กลัวความ
ยากจน จะไม่กลัวกับการทีจ่ ะต้องอยู่แบบคนธรรมดาสามัญ ไม่มยี ศถาบรรดาศักดิ์อะไร
จะไม่หวันไหวกั
่
บเสียงนินทากาเลทัง้ หลาย
จะไม่เดือดร้อนกับการทีไ่ ม่มเี ครื่องบํารุง
บําเรอกามสุข จะสามารถอยู่ได้ตามลําพังของเรา เพราะมีสง่ิ ทีป่ ระเสริฐกว่านัน้ มีสง่ิ ที่
ดีกว่านัน้ นัน่ ก็คอื นิโรธสัจ การดับทุกข์ภายในใจ ดับเพราะว่าใจเอาชนะตัณหาทัง้ ๓ ได้
คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ถ้าตัณหาดับไปแล้ว ใจจะสงบ ใจจะเย็น ใจจะอิม่
ใจจะไม่มคี วามหิวกระหายกับกามารมณ์ทงั้ หลาย ไม่มคี วามอยากกับตําแหน่ง กับเงิน
ทองทัง้ หลาย ไม่มคี วามกลัวว่าจะยากจะจน ไม่มตี าํ แหน่งอะไรทัง้ สิ้น เพราะใจสะอาด
บริสุทธิ์แล้ว ใจชนะตัณหาทัง้ ๓ นี้แล้ว
ปัญหาของคนเราทุกวันนี้ ทีว่ ง่ิ หาตําแหน่ง หาเงินหาทอง หาสรรเสริญ หากามสุขกัน ก็
เป็ นเพราะความโง่เขลาเบาปัญญา ความไม่เข้าถึงพระอริยสัจ ๔ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
ตรัสรู้นนั ่ เอง ถ้าใครได้ศึกษาหรือได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องอริยสัจ ๔ แล้วนําเอาไปปฏิบตั กิ บั ตน
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ได้ บุคคลนัน้ จะเป็ นคนทีป่ ระเสริฐ เพราะจะเป็ นคนทีต่ งั้ มันอยู
่ ่ในความสงบ ตัง้ มันอยู
่ ่ใน
ความพอ จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ใคร จะไม่ไปเบียดเบียนใคร นี่แหละคือ
ความประเสริฐของคนเรา อยู่ทค่ี วามประพฤติของเราทีเ่ รียกว่าสุปฏิปนั โน ปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบตั ชิ อบ ตัง้ มันอยู
่ ่ในความสงบ ไม่เบียดเบียน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ใคร ดัง
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ใคร
ไม่เคยเบียดเบียนใคร นอกจากไม่เบียดเบียน ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ใครแล้ว ยัง
มีแต่ทาํ คุณและประโยชน์ นําความรู้อนั ประเสริฐนี้ คือ อริยสัจ ๔ มาสังสอนสั
่
ตว์โลกที่
ยังหูหนวกตาบอด ไม่เคยคิด ไม่เคยพิจารณา ก็เลยไม่รู้ถงึ สุขทุกข์ทแ่ี ท้จริงว่าเกิดขึ้นจาก
อะไร
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกจึงต้องนําอริยสัจ ๔ มาสังสอนพวกเรา
่
พวกเราจึงถือ
ว่าเป็ นผูท้ ม่ี โี ชควาสนามาก ทีไ่ ด้มาเกิดและได้มาเจอพระพุทธศาสนา มาเจอพระธรรมคํา
สอน คือพระอริยสัจ ๔ นี้ ถ้าเราเป็ นคนฉลาดเราจะมีศรัทธา มีความเชื่อ มีวิริยะ ความ
ขยันหมันเพี
่ ยรทีจ่ ะน้อมนําเอาพระอริยสัจ
๔
มาศึกษามาปฏิบตั กิ บั ตัวของเรา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือมรรคสัจ การปฏิบตั ิ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา นี่
แหละคือมรรคสัจ เครื่องมือทีจ่ ะทําลายสมุทยั สัจ ต้นเหตุของความทุกข์ให้เกิดนิโรธการ
ดับทุกข์ข้นึ มา นี่เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราควรน้อมเข้ามาศึกษาและปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง แล้วเรา
จะได้ไม่ตอ้ งไปหาความวิเศษเลิศโลกจากอะไรภายนอก เพราะภายนอกไม่มอี ะไรทีจ่ ะ
วิเศษอย่างแท้จริง เพชรนิลจินดาก็เป็ นของทีข่ ดุ มาจากพื้นดิน มันจะมีคุณค่าอะไร มันก็
คือวัตถุช้ นิ หนึ่งเท่านัน้ เอง คําสรรเสริญก็เป็ นสิง่ ทีส่ มมุตขิ ้นึ มา พูดออกมาจากปากเท่า
นัน้ เอง ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ตงั้ ขึ้นมา
คนเราถ้ามีปญั ญาแล้ว จะเห็นว่าสิง่ เหล่านี้ไม่มสี าระทีแ่ ท้จริง สิง่ ทีเ่ ป็ นสาระทีแ่ ท้จริง คือ
สุขหรือทุกข์ทม่ี อี ยู่ภายในใจ สุขเกิดขึ้นได้ถา้ มีธรรมะ มีมรรค การปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ คือมาทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม กลับไปบ้านก็ไปเจริญสมถะวิปสั สนาต่อ ถ้าเจริญอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องแล้ว
กิเลสทัง้ หลาย ตัณหาทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ภายในใจก็จะค่อยๆหมดไป จนกระทังหมดสิ
่
้นไป
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เมือ่ หมดสิ้นไปแล้วก็จะกลายเป็ นมหาเศรษฐีข้นึ มา เป็ นผูม้ อี ริยทรัพย์ คือทรัพย์อนั
ประเสริฐในใจ เพราะอริยทรัพย์ทาํ ให้เราถึงเมืองพอ ถึงเมืองอิม่ ถึงความไม่หวิ อีกต่อไป
ไม่ดหี รือทีค่ นเราอยู่เฉยๆ ไม่ตอ้ งไปหาอะไรก็มคี วามสุขแล้ว พอแล้ว อยู่เป็ นสุขแล้ว กับ
อีกคนหนึ่งทีย่ งั มีความหิว มีความอยาก ถึงแม้จะมีเงินทองเป็ นร้อยล้านพันล้านก็ยงั ไม่
อิม่ ยังไม่พอ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๐๑

สติ

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
ธรรมทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ต่อการปฏิบตั เิ พือ่ การดับทุกข์ เพือ่ ความหลุดพ้นจากกองทุกข์
ทัง้ หลาย เพือ่ การอยู่ดว้ ยความสงบสุข เพือ่ การทําลายกิเลสตัณหาทัง้ หลาย ไม่มธี รรม
อันใดทีส่ าํ คัญเท่ากับสติ
พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบสติเป็ นเหมือนกับรอยเท้าช้าง
รอยเท้าช้างจะใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์อน่ื ๆทัง้ หมด สามารถครอบรอยเท้าของสัตว์
ทัง้ หลายได้ฉนั ใด สติก็เป็ นธรรมทีย่ ง่ิ ใหญ่กว่าธรรมทัง้ หลาย เพราะว่าเป็ นธรรมทีจ่ ะทํา
ให้ธรรมอย่างอืน่ เกิดขึ้นมาได้ ถ้าไม่มสี ติแล้วธรรมอย่างอืน่ เช่น ทานก็ดี ศีลก็ดี สมาธิก็
ดี ปัญญาก็ดี วิมตุ ติการหลุดพ้น หรือนิ โรธความดับทุกข์ ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะไม่มี
สติ ซึง่ เป็ นผูน้ าํ ให้ธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมา พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้ว่า สติเป็ นสิง่
สําคัญอย่างยิง่ จําเป็ นทุกกรณี ต้องมีสติทกุ กรณีทม่ี กี ารเคลือ่ นไหว ทาง กาย วาจา ใจ
ต้องมีสติเป็ นผูค้ อยดูแลการเคลือ่ นไหวของกาย วาจา ใจ ถ้าไม่มสี ติแล้วการเคลือ่ นไหว
ทางกาย วาจา ใจ จะทําให้เกิดโทษกับกาย วาจา ใจได้ แต่ถา้ มีสติคอยดูแลการ
เคลือ่ นไหวแล้ว การเคลือ่ นไหวย่อมเป็ นไปได้ดว้ ยดี
จะสังเกตได้เวลาทีไ่ ม่มสี ติ เช่นขณะทีเ่ สพสุรายาเมาเข้าไป จะไม่มสี ติควบคุมกาย วาจา
ใจ การเคลือ่ นไหวหรือการแสดงออก ทางกาย ทางวาจา จะไม่น่าดู ไม่น่าฟัง คนทีเ่ มา
สุรามักจะสร้างโทษให้กบั ผูอ้ น่ื และตนเอง ถ้าไปขับรถยนต์ก็ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ท่ี
ตนเองขับได้ ก็จะประสบกับอุบตั เิ หตุ ทําให้เกิดความเสียหายทัง้ กับผูอ้ น่ื และกับตนเอง
ต่างกับคนทีไ่ ม่เมาสุรา จะมีสติ การขับรถย่อมเป็ นไปได้ดว้ ยความปลอดภัย เพราะ
สามารถควบคุมการกระทํา ทางกาย ทางวาจา และทางใจได้ ต่างกับคนทีเ่ สพสุรายาเมา
เข้าไปแล้ว จะไม่สามารถควบคุมได้ เพราะว่าสติไม่มเี สียแล้ว หรือมีก็นอ้ ยมาก ไม่พอ
กับการทีจ่ ะควบคุมการเคลือ่ นไหวของกาย วาจา ใจได้ นี่เป็ นตัวอย่างของการมีสติและ
การไม่มสี ติ เป็ นสภาพทัวๆไปในชี
่
วติ ของคนเรา
67

แต่สติทจ่ี ะพูดถึงนี้หมายถึงสติในการปฏิบตั ธิ รรม จะต้องมีมากกว่าสติทม่ี อี ยู่ตามปกติ
สติทม่ี อี ยู่ตามปกติยงั ไม่เพียงพอกับการปฏิบตั ธิ รรม เพราะต้องมีสติอย่างต่อเนื่อง มีอยู่
ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนกระทังหลั
่ บไป คําว่ามีสติเป็ นอย่างไร ก็ให้มกี ารระลึกรู้อยู่
กับการเคลือ่ นไหวของกาย วาจา ใจนัน่ เอง เช่นขณะนี้ร่างกายของเรากําลังเคลือ่ นไหวอยู่
อย่างไร ให้มสี ติรู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวนัน้ ๆ เวลายืนก็ให้รู้วา่ กําลังยืนอยู่ เวลานัง่ ก็ให้รู้วา่
กําลังนัง่ อยู่ เวลาเดินก็ให้รู้วา่ กําลังเดินอยู่ เวลานอนก็ให้รู้วา่ กําลังนอนอยู่ ไม่ใช่เดินไป
แล้วใจก็ลอยไปคิดไปถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ ไม่ได้อยู่กบั การเดินเหินของร่างกาย เวลา
ร่างกายเดินไปสะดุดอะไร หรือเดินไปเหยียบอะไรเข้าก็ไม่รู้ หลบหลีกไม่ได้เพราะไม่มสี ติ
การระลึกรู้คอยดูแลอยู่ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้ว ก็จะทําให้เกิดโทษขึ้นมาได้
แต่ถา้ มีสติอยู่กบั การเคลือ่ นไหวของกายอยู่เรื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา จะเป็ นวิธีฝึกหัดให้มี
สติอยู่อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาทีต่ ่นื การมีสติมคี ุณอย่างยิง่ เพราะถ้ามีสติแล้วจะรู้ถงึ
การเคลือ่ นไหวของกาย วาจา ใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเคลือ่ นไหวของใจ เพราะใจเป็ น
ต้นเหตุของการเคลือ่ นไหวของกายและวาจา ถ้ามีสติจะรู้วา่ ขณะนี้กาํ ลังคิดอะไรอยู่ คิดดี
หรือคิดไม่ดอี ย่างไร ก็จะรู้ ถ้ารู้วา่ เป็ นการคิดทีไ่ ม่ดี ก็จะสามารถระงับได้ เช่นสมมุตวิ า่
คิดจะไปดืม่ สุรา ถ้ามีสติอยู่ ก็จะรู้วา่ กําลังจะไปทําสิง่ ไม่ดี เมือ่ ทําไปแล้วจะเกิดโทษทัง้ กับ
ตัวเราและผูอ้ น่ื ก็ระงับความคิดนัน้ เสีย เมือ่ ระงับความคิดนัน้ ได้ การกระทําทีจ่ ะตามมา
ย่อมไม่ปรากฏขึ้นมา เป็ นเพราะว่ามีสติคอยควบคุมดูแลใจอยู่ ใจคิดไปทางไหนต้องรู้ทนั
ถ้ารู้ทนั ก็ระงับได้ นี่เป็ นการทํางานของสติ
นอกจากจะดูแลใจแล้ว สติยงั เป็ นตัวทีจ่ ะควบคุมให้ใจมีความสงบสุขได้ดว้ ย คือถ้า
กําหนดให้ใจระลึกรู้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งทีเ่ ป็ นอารมณ์แห่งความสงบ เช่นอานา
ปานสติ การระลึกรู้ลมหายใจเข้าออก จะทําในกรณีทไ่ี ม่มงี านการอย่างอืน่ ทํา เวลาไม่มี
ความจําเป็ นจะต้องไปทําอะไร มีเวลาว่าง ก็หาทีส่ งบสักแห่งหนึ่ง ถ้าไปตามป่ าตามเขา
หรือตามวัดไม่ได้ อยู่ทบ่ี า้ นก็หาห้องทีส่ งบ ไม่มใี ครมารบกวน นัง่ ขัดสมาธิ ตัง้ ตัวให้ตรง
แต่ไม่ตอ้ งเกร็ง แล้วก็หลับตา กําหนดดูลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็รู้ หายใจออกก็รู้
อย่างนี้เรียกว่าอานาปานสติ รู้การเข้าออกของลมหายใจ และต้องรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ใจ
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ไปคิดอย่างอืน่ ขณะทีห่ ายใจเข้าก็รู้วา่ หายใจเข้า ใจก็อย่าไปคิดถึงเรื่องอืน่ เรื่องทีอ่ ยู่ใกล้
หรือไกล เรื่องทีเ่ กิดขึ้นแล้วในอดีตก็ดี หรือเรื่องทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นมาในอนาคตก็ดี อย่าให้
ใจลอยไปหาสิง่ เหล่านัน้ ถ้าลอยไปแล้วก็แสดงว่าเผลอสติ ถ้าเผลอสติก็จะไม่สามารถทํา
ใจให้สงบได้ ใจจะสงบได้ ใจจะต้องเป็ นหนึ่ง ใจจะต้องเป็ นปัจจุบนั ใจจะต้องอยูท่ ่นี ่ี
เดี๋ยวนี้ ไม่ได้อยู่กบั เรื่องราวอะไรต่างๆ ให้อยู่กบั ลมเท่านัน้ ถ้าสามารถมีสติรู้อยู่กบั ลม
หายใจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบ เรียกว่าเป็ นสมาธิ
ความสงบของใจเป็ นได้ ๓ ลักษณะด้วยกัน คือ ๑. รวมลงเข้าสู่ความสงบชัว่ ขณะหนึ่ง
แล้วก็ถอนออกมา ในขณะทีร่ วมลงนัน้ ถึงแม้ว่าเป็ นเพียงชัว่ ขณะเดียว แต่เป็ นความสงบ
ทีม่ คี วามสุข เป็ นความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน เพราะเป็ น
ความรู้สกึ ทีเ่ บา สบาย โล่งอกโล่งใจ เรื่องราวต่างๆนานา จะไม่มอี ยู่ในใจในขณะนัน้
ในขณะนัน้ ใจเป็ นหนึ่ง เรียกว่าเอกัคคตา สักแต่วา่ รู้อยู่อย่างเดียว รู้อยู่กบั รู้เท่านัน้ เอง
จะอยู่ได้นานหรือไม่นานแค่ไหน ก็สุดแท้แต่เหตุทจ่ี ะทําให้ใจอยู่ในสภาพนัน้ ถ้าอยู่ได้ชวั ่
ขณะหนึ่งแล้วถอนออกมา เรียกว่า ขณิ กสมาธิ ๒. ถ้าอยู่ได้นานเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง
เรียกว่า อัปปนาสมาธิ ตัง้ อยู่ได้แนบแน่นและอยู่ได้นาน สมาธิทงั้ ๒ แบบนี้เป็ นสมาธิท่ี
จะให้ความสดชื่นเบิกบาน อิม่ หนําสําราญใจ จะให้พลังกับใจ เมือ่ ถอนออกมาจากสมาธิ
นัน้ แล้ว ใจยังจะมีความรู้สกึ เย็นสบาย จะเป็ นใจทีไ่ ม่ลอยไปตามอารมณ์ต่างๆได้งา่ ย
เวลามีอารมณ์อะไรมากระทบ ก็จะไม่ไหลไปตามอารมณ์นนั้ ๆ จะเป็ นเหมือนกับหิน มี
ความหนักแน่น อารมณ์อะไรเข้ามา อคติอะไรเข้ามา เช่น รัก ชัง หลง กลัว ก็จะไม่
สามารถมาเขย่าใจได้ ต่างกับใจทีไ่ ม่มสี มาธิ ไม่มคี วามตัง้ มัน่ เวลามีอารมณ์อะไรมา
กระทบก็จะหวันไหวตามไปได้
่
งา่ ย ๓. ถ้ารวมลงเข้าสู่ความสงบแล้วไม่ตงั้ อยู่ในความ
สงบนัน้ แต่กลับถอยออกมาเล็กน้อยแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับตนเองก็ดี
หรือเกี่ยวกับบุคคลอืน่ ๆก็ดี ในกาลสถานทีต่ ่างๆ สมาธิแบบนี้ทางสายพระป่ า พระปฏิบตั ิ
เรียกว่า อุปจารสมาธิ เป็ นสมาธิทไ่ี ม่สนับสนุนการเจริญวิปสั สนาปัญญา เพราะจะไม่ให้
ความสดชื่นเบิกบาน อิม่ หนําสําราญใจ ให้พลังกับใจ เมือ่ ถอนออกมาจากสมาธินนั้ แล้ว
แม้จะอยู่ในสมาธินนั้ นานเป็ นชัว่ โมงก็ตาม
ใจจะลอยไปตามอารมณ์ต่างๆได้งา่ ย
เหมือนเดิม เหมือนกับไม่เคยนัง่ สมาธิมาก่อน ผูป้ ฎิบตั เิ พือ่ ปัญญา เพือ่ วิมตุ ติ การหลุด
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พ้นจากทุกข์ จึงต้องระมัดระวังกับสมาธิประเภทนี้ ถ้าจิตจะออกไปเทีย่ ว ก็ควรดึงกลับ
เข้ามาสู่อารมณ์ของความสงบ เช่น อานาปานสติเป็ นต้น เพือ่ ให้จติ เข้าสู่ความสงบของ
ขณิ กสมาธิ หรือ อัปปนาสมาธิ เพือ่ เป็ นบาทฐานของการเจริญวิปสั สนาปัญญาต่อไป
ความจําเป็ นของผูป้ ฏิบตั เิ พือ่ หลุดพ้นจากอารมณ์ทงั้ หลาย จําต้องมีสมาธิเป็ นเบื้องต้น
ก่อน โดยมีสติเป็ นผูน้ าํ ใจให้เข้าสู่สมาธิ ใจทีเ่ ป็ นสมาธิเปรียบเหมือนกับเรือทีไ่ ด้ทอดสมอ
ไว้ ถึงแม้จะมีกระแสนํา้ ไหลมาก็ไม่สามารถพัดเรือให้ลอยไปตามกระแสนํา้ ได้ สมอกับ
เชือกทีผ่ ูกติดกับเรือก็เปรียบเหมือนอานาปานสติ เชือกทีผ่ ูกสมอไว้กับเรือเปรียบเหมือน
สติ ทีผ่ ูกใจไว้กับอารมณ์แห่งความสงบ คือลมหายใจเข้าออก ถ้าทัง้ ๓ สิง่ นี้มกี าร
ประสานกันอย่างนี้แล้ว ก็จะเกิดประโยชน์ ถ้าใจมีสติอยู่กบั ลมหายใจเข้าออก และไม่
ลอยไปสู่อารมณ์อน่ื ๆ ไม่ชา้ ก็เร็วใจก็จะสงบตัวลง ในขณะทีใ่ จสงบตัวลง ไม่มคี วาม
จําเป็ นทีจ่ ะต้องไปกําหนดดูลมหายใจเข้าออกอีกต่อไป เพราะลมหายใจเข้าออกมีหน้าที่
นําใจให้เข้าสู่ความสงบ เมือ่ ใจเข้าสู่ความสงบแล้ว การกําหนดดูลมหายใจเข้าออกใน
ขณะนัน้ ก็หมดความจําเป็ นไป เพราะใจจะไม่ลอยไปไหน ในขณะนัน้ ใจก็จะปล่อยลมไป
โดยปริยาย จะสงบนิ่งอยู่กบั ความสุข ความสงัดจากอารมณ์ทงั้ หลาย สักแต่ว่ารู ้ เป็ น
อุเบกขา เป็ นกลาง ไม่หวิ ไม่อยากกับอะไรทัง้ สิ้น จะอยู่ได้นานหรือไม่นาน ก็ข้นึ อยู่กบั
ความสามารถในการปฏิบตั ิ ในเบื้องต้นก็คงจะอยู่ได้ไม่นาน แต่เมือ่ ได้ปฏิบตั มิ ากขึ้น คือ
ได้เจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่อง อยู่ตลอดเวลา ทัง้ วัน ทัง้ คืน เดิน ยืน นัง่ นอน ไม่ให้ใจ
ลอยไปสู่เรื่องราวต่างๆ ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆ โอกาสทีใ่ จจะรวมลงและอยู่ได้นานก็
เป็ นไปได้มาก
ถ้าใจไม่มสี ติคอยควบคุม คอยรัง้ คอยดึงไว้ ปล่อยให้ใจลอยไปกับอารมณ์ต่างๆ โอกาส
ทีจ่ ะทําให้จติ รวมลงเป็ นสมาธิ รวมลงเป็ นหนึ่งเป็ นเอกัคคตา ก็คงจะเป็ นไปได้ยาก ถ้า
เป็ นไปได้ก็อาจจะอยู่ได้ไม่นาน แต่ถา้ มีการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง ประคับประคองรักษาใจ
ด้วยสติ ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆเรื่อยเปื่ อย จิตจะรวมลงเป็ นสมาธิได้ไม่ยากเลย แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้คดิ อะไรเลย ถ้ามีความจําเป็ น มีธุระ มีเรื่องราวทีจ่ ะต้องคิด
ก็คดิ ได้ แต่ให้มสี ติกาํ กับอยู่กบั ความคิดนัน้ ๆ คิดให้เป็ นเหตุเป็ นผล เมือ่ คิดเสร็จ
70

เรียบร้อยแล้ว ก็ปล่อยวางความคิดนัน้ ๆเสีย อย่าคิดต่อไปอย่างเรื่อยเปื่ อย ไม่มี
จุดหมายปลายทาง สุดแท้แต่อารมณ์อะไรจะมากระทบก็คดิ ไปตาม อย่างนี้เป็ นการ
ปล่อยใจแบบเรือทีไ่ ม่มสี มอคอยรัง้ ไว้ คอยดึงไว้ ถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล้วเรือก็จะต้องไหลตาม
กระแสนํา้ ไปเรื่อย ฉันใดใจก็เช่นกัน ถ้าไม่มสี ติคอยรัง้ คอยดึงไว้ คอยผูกไว้ ให้อยู่กบั
ลมหายใจเข้าออก หรือให้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย ใจก็จะลอยไปเรื่อยๆ ไปกับ
อารมณ์นนั้ อารมณ์น้ ี แล้วก็เกิดเวทนา อารมณ์ ความรู้สกึ ต่างๆตามขึ้นมา หาความสงบ
ไม่ได้ หาความสุขไม่ได้
นอกจากหาความสงบ ความสุขไม่ได้แล้ว ยังทําให้เกิดมีความหิว มีความกระหาย ฉุด
ลากให้ใจต้องออกไปแสวงหาความสุขจากภายนอก ไปหา รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ หามาได้เท่าไร สัมผัสมาเท่าไร ก็ไม่เกิดความอิม่ ความพอ เพราะ
ความอิม่ ความพอไม่ได้เกิดจากการได้สมั ผัสกามคุณทัง้ หลายเหล่านี้ มากน้อยแค่ไหน
ได้สมั ผัสมากก็ไม่พอ ได้สมั ผัสน้อยก็ไม่พอ เพราะธรรมชาติของกามคุณ ๕ ไม่สามารถ
ให้ความอิม่ ความพอกับใจได้ สิง่ ทีจ่ ะให้ความอิม่ ความพอกับใจได้ก็คอื ความนิ่ง ความ
สงบของใจเท่านัน้ จึงต้องมีการเหนี่ยวรัง้ ใจไว้ ผูกใจไว้ ให้อยู่กบั อารมณ์แห่งความสงบ
เช่นลมหายใจเข้าออก หรืออย่างอืน่ ก็ได้ เช่นบางท่าน บางสํานัก ก็ใช้คาํ บริกรรมพุท
โธๆๆ อย่างนี้ก็เป็ นอารมณ์ของความสงบเหมือนกัน หรือธัมโมๆๆ หรือสังโฆๆๆๆ ก็ได้
สุดแท้แต่ความถนัด แต่ข ้อสําคัญในขณะทีป่ ฏิบตั ิ จะต้องมีสติระลึกรู้อยู่กบั อารมณ์
เหล่านัน้ อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ขาด ไม่ให้แวบไปทีอ่ น่ื
ถ้าแวบไปทีอ่ น่ื ก็เป็ นการเผลอสติแล้ว ก็ตอ้ งกลับมาตัง้ ต้นใหม่ บางทีแวบไปไม่ใช่
เดีย๋ วเดียว แต่แวบไปเป็ นเวลายาวนานเลย บางท่านขณะทีน่ งั ่ ทําสมาธิ กําหนดดูลม
หายใจเข้าออก หรือบริกรรมคําว่าพุทโธๆๆ แต่ใจกลับไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ แบบไม่
รู้สกึ ตัวเลย ลืมลมหายใจเข้าออก ลืมคําบริกรรมพุทโธๆๆไป นัง่ ไปนานสักเท่าไร ก็ไม่มี
อาการของความสงบปรากฏขึ้นมาให้เห็นเลย นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าใจไม่ได้อยู่เป็ นหนึ่ง ใจไม่
นิ่งนัน่ เอง ใจยังลอยไปลอยมา เหมือนกับเรือทีไ่ หลไปตามกระแสนํา้ ถ้าอยากให้ใจนิ่งใจ
สงบ จําต้องมีสติระลึกรู้อยู่กบั อารมณ์ของความสงบ ทีใ่ ช้เป็ นเครื่องผูกใจไว้ จะเป็ นลม
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หายใจเข้าออกก็ดี หรืออย่างอืน่ ก็ดี ก็ขอให้รู้อยู่กบั อารมณ์นนั้ ๆ และพยายามทําอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยความอุตสาหวิริยะ ด้วยความพากเพียร ด้วยความไม่ย่อท้อ ถึงแม้ว่าใน
เบื้องต้น ทําไปแล้วจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไรก็ตาม ก็ตอ้ งยอมรับว่ายังทําไม่ถูก คือยัง
เผลอสติอยู่ ยังทําน้อยไปหน่อย ยังทําไม่มากพอ ก็ขอให้มคี วามตัง้ ใจ มีความพยายาม
พยายามทําไปเรื่อยๆ แล้วความสงบก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาตามาลําดับแห่งความเพียร
ของเรา
การเจริญสติสามารถทําได้ตลอดเวลา ในทุกสถานที่ ไม่จาํ เป็ นจะต้องมาวัด อยู่ทว่ี ดั ๓
วัน ๗ วัน หรือไปสถานทีม่ กี ารอบรม แล้วจึงจะสามารถเจริญสติได้ เพราะสติเป็ นของที่
มีอยู่กบั ตัวเรา สิง่ ทีจ่ ะกําหนดให้สติระลึกรู้อยู่ก็อยู่กบั ตัวเรา คือกาย วาจา ใจ ของเรา
นัน่ เอง สติเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถทําได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ ไม่วา่ แห่งหนตําบลใด ไปทีไ่ หน
ก็ให้ใจอยู่กบั ตัวเท่านัน้ แหละ ให้อยู่ ที่น่ี เดี๋ยวนี้ คือ ปัจจุบนั ธรรม นัน่ เอง เป็ นหลักของ
การปฏิบตั ทิ ส่ี าํ คัญ ถ้าใจไม่อยู่ในปัจจุบนั ลอยไป ลอยมา จะทําให้การอบรมใจให้เกิด
ปัญญาเป็ นไปได้ยาก จะอบรมใจให้สงบก็ยาก เพราะใจยังดิ้นไปดิ้นมา ยังแกว่งไปแกว่ง
มานัน่ เอง จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเจริญสติอยู่เสมอ ในขณะทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจ
ต่างๆ ทําการงาน หากินเลี้ยงชีพ จะต้องมีการเคลือ่ นไหว เราก็สามารถเจริญสติควบคู่ไป
ได้ กําลังทําอะไรอยู่ก็ให้มสี ติรู้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ เช่นกําลังเดินทางไปทํางาน ก็ให้
รู้อยู่วา่ กําลังเดินทางไปทํางาน นัง่ อยู่ในรถก็ให้มสี ติอยู่กบั การนัง่ อยู่ในรถ อย่าปล่อยใจ
ไปคิดเรื่องราวให้วุน่ วายไปเปล่าประโยชน์
เหตุการณ์ต่างๆทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นมา คิดไปก็เท่านัน้ ยกเว้นว่าจําเป็ นจะต้องคิดเพือ่ วางแผน
เช่นว่าวันนี้จะต้องไปทําอะไรบ้าง จะต้องไปเจอใครบ้าง คิดไว้เพือ่ จะได้รู้วา่ จะต้องทํา
อะไร เมือ่ รู้แล้วก็หยุดคิดเสีย แล้วก็หนั กลับมาอยู่ทก่ี าย วาจา ใจ ถ้ากายนัง่ อยู่เฉยๆใน
รถ ไม่รู้วา่ จะทําอะไรกับใจ ก็ให้กาํ หนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ หรือบริกรรมคําว่าพุท
โธๆๆไปก็ได้ ทําอย่างนี้จะช่วยทําให้ใจเป็ นหนึ่ง ใจสงบ ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตลอดวัน
เราจึงมีเวลาทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ตลอดเวลา ไม่ตอ้ งรอให้มวี นั หยุดแล้วถึงจะเข้าวัด แล้วถึง
ค่อยมาปฏิบตั กิ นั ถ้ารออย่างนัน้ แล้ว เวลาก็จะไม่พอเพียง เวลาทีม่ อี ยู่มากๆทีถ่ ูกปล่อย
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ทิ้งไปแบบเปล่าประโยชน์ก็น่าเสียดาย
สามารถใช้เวลาในขณะทีป่ ฏิบตั กิ จิ ใน
ชีวติ ประจําวัน มาใช้ควบคู่กบั การปฏิบตั ธิ รรมได้ คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนัน่ เอง
เวลาเดินไปไหน ก็คดิ ว่ากําลังเดินจงกรมอยู่ กําหนดดูการเคลือ่ นไหวของกาย เช่น
กําหนดดูทเ่ี ท้าก็ได้ ว่าก้าวเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวา ซ้ายขวาๆๆไป แทนทีจ่ ะเดินไป แล้วก็
คิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ ซึง่ ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย เวลาสะดุดอะไร ก็ไม่รู้สกึ ตัว แสดง
ว่าไม่มสี ติ ใจไม่ได้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของกายนัน่ เอง แต่ลอยไปกับเรื่องราวต่างๆ
แต่ถา้ ใจอยู่กบั กายไปเรื่อยๆ ใจจะตัง้ มัน่ ใจจะไม่เบาเหมือนนุ่น ใจจะเริ่มมีความหนัก
แน่น เวลามีอารมณ์อะไรมากระทบ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะผลักไสให้ใจเอนอ่อนตามไปได้งา่ ย
นี่คอื ความสําคัญของการมีสติ เพราะถ้ามีสติแล้วสมาธิก็จะปรากฏขึ้นมาได้ ปัญญาก็ตอ้ ง
อาศัยการมีสติเช่นกัน เพราะการทีจ่ ะอบรมใจให้เข้าถึงความเป็ นจริงของสภาวธรรม
ทัง้ หลาย ก็ตอ้ งมีการพรํา่ สอน อบรมอยู่อย่างต่อเนื่อง ถ้าใจไม่อยู่กบั ทีแ่ ล้ว เวลาจะพรํา่
สอนก็จะพรํา่ สอนไม่ค่อยได้ เพราะอาจจะพรํา่ สอนได้เดีย๋ วเดียว ใจก็ไปคิดเรื่องโน้นคิด
เรื่องนี้แล้ว เมือ่ คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ ก็เหมือนกับเวลาสอนเด็กหรือสอนใครสักคนหนึ่ง
เราพูดให้เขาฟังได้ คําสองคําเขาก็เดินหนีไปทําเรื่องโน้น ทําเรื่องนี้ หรือหันไปคุยกับคน
นัน้ คุยกับคนนี้ เราพูดไปเท่าไร เขาก็จะไม่ได้ยนิ เช่นเดียวกับใจของเรา เวลาจะพรํา่
สอนใจให้เกิดปัญญาขึ้นมา ให้เห็นถึงสภาพของความเป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ของ
สภาวธรรมทัง้ หลาย ถ้าใจไม่ได้อยู่กบั การฟัง การอบรม กลับไปคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้
ความรู้ก็จะไม่เข้าไปสู่ใจ ใจก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์ ใจก็ยงั จะไม่รู้
แต่ถา้ ใจเป็ นสมาธิ ตัง้ มันดี
่ แล้ว จะสามารถอบรมใจ สอนใจให้พจิ ารณาเรื่องราวต่างๆ
ทีม่ าเกี่ยวข้องกับใจ ไม่วา่ จะเป็ น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ดี รูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็ดี ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ทัง้ หลายก็ดี ให้เห็นถึงสภาพของ
ความ เป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา คือ ไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ ปราศจากตัวตน ให้ดูอยู่
เรื่อยๆ ถ้ามีสติอยู่ ถ้าใจตัง้ มัน่ ไม่ลอยไปลอยมา การจะสอนใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็จะ
เป็ นไปได้ ใจก็จะซึมซับรับเรื่องราวเหล่านี้ไปได้มาก เปรียบเหมือนกับเวลาทีเ่ ทนํา้ ใส่แก้ว
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ให้กบั ใครสักคนหนึ่ง ถ้ามือของเขาถือแก้วไม่น่งิ ส่ายไปส่ายมา เวลาเทนํา้ ใส่แก้วก็จะเข้า
บ้าง ไม่เข้าบ้าง เพราะว่ามือของเขาไม่น่งิ นัน่ เอง
ฉันใดใจก็เช่นกัน ถ้าใจไม่น่ิงเป็ นสมาธิแล้ว เวลาจะรับการอบรมทางด้านธรรมะเกี่ยวกับ
เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของสภาวธรรมทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ น รูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ไม่วา่ จะเป็ น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ไม่วา่ จะเป็ นรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ก็จะเป็ นไปได้ยาก เพราะใจจะไม่ค่อยมีพจิ ารณาสิง่ เหล่านี้นนั ่ เอง ส่วน
ใหญ่จะหมดไปกับเรื่องราวต่างๆทีไ่ ม่มสี าระ เรื่องราวทีไ่ ม่เกิดประโยชน์กบั ใจในทางดับ
ทุกข์ มักจะถูกกิเลสตัณหาลากไป ให้ไปแสวงหาสิง่ ต่างๆ ภายนอก หาความสุขกับกาม
คุณ ๕ หาลาภ หายศ หาสรรเสริญ ใจจะถูกสิง่ เหล่านี้ดงึ ไป ถ้าไม่มสี มาธิ ไม่มสี ติ ถ้ามี
สติก็จะคอยรัง้ ใจให้อยู่กบั กาย วาจา ใจ ไม่ให้ลอยไปหาเรื่องราวต่างๆภายนอก ถ้ามีสติ
ใจก็จะนิ่ง จะหยุด จะไม่ลอยไปลอยมา เมือ่ ใจนิ่งเป็ นสมาธิแล้ว ก็เป็ นใจทีพ่ ร้อมทีจ่ ะรับ
การอบรมทางด้านปัญญา คือศึกษาให้เห็นถึงสภาวะของความเป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์
ปราศจากตัวตน ของสภาวธรรมทัง้ หลายนัน่ เอง
ถ้าใจได้รบั การพรํา่ สอนอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ว ใจจะเริ่มเห็น จะเริ่มเข้าใจ จะเห็นว่าทุกสิง่
ทุกอย่างทีก่ เิ ลสตัณหาหลอกให้ใจไปแสวงหานัน้ เป็ นแต่กองทุกข์ทงั้ นัน้ เป็ นสิง่ ตรงกัน
ข้ามกับความปรารถนาของใจ ใจทุกดวงปรารถนาความสุขกัน แต่หาความสุขกันไม่ค่อย
เจอ ก็เพราะว่าไม่เห็นทุกข์ในสภาวธรรมนี่เอง ถ้ามีธรรมะคอยอบรม คอยพรํา่ สอนอยู่
อย่างต่อเนื่องแล้ว ใจจะค่อยๆเห็นถึงความเป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ปราศจากตัวตน
ของสิง่ ทัง้ หลาย ทีใ่ จเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เมือ่ เห็นเป็ นอย่างนัน้ แล้วใจก็จะเริ่มปล่อยวาง
แล้วก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆ จนกระทังในที
่ ส่ ดุ ก็ปล่อยวางหมด ปล่อยวางได้หมด ใจก็หลุด
พ้นเต็มทีจ่ ากความทุกข์ ทีเ่ กิดจากกิเลส ตัณหา ผูส้ ร้างขึ้นมา เข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความ
อิม่ เข้าสู่ความพอ ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ก็ตอ้ งอาศัยสติเป็ นผูน้ าํ เมือ่ มีสติแล้ว สติก็จะนําใจเข้าสู่
สมาธิ เข้าสู่ปญั ญา เมือ่ มีสมาธิ มีปญั ญา ใจก็จะมีเครื่องมือทีจ่ ะไปทําลายกิเลสตัณหา ที่
เป็ นต้นเหตุทส่ี ร้างความทุกข์ให้กบั ใจ เมือ่ สมาธิและปัญญาได้ทาํ ลายกิเลสหมดไปแล้ว
ไม่ตอ้ งไปถามหาว่าความสุขอยู่ทไ่ี หน ความสุขมีพร้อมบริบูรณ์อยู่ในใจแล้ว ความสุขที่
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เกิดจากความสงบนัน่ แหละ คือสุขทีป่ ระเสริฐ ไม่มคี วามสุขใดในโลกนี้จะประเสริฐเท่า
จะเลอเลิศเท่ากับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจ และจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ ใจได้
สร้างธรรมะขึ้นมา ก็คอื สติ สมาธิ และปัญญา ทีจ่ ะเอามาใช้เป็ นเครื่องมือทําลายกิเลส
โลภ โกรธ หลง ตัณหา คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ให้หมดสิ้นไปจากใจ การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๐๒

ปัจจัย ๔ ของใจ
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

ธรรมทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนพึงปฏิบตั อิ ย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง คือ ทาน ศีล ภาวนา
เพราะธรรมทัง้ ๓ เป็ นปัจจัย ๔ ของใจ ร่างกายต้องมีปจั จัย ๔ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย
เครื่องนุ่ งห่ม ยารักษาโรค ไว้ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็ นปกติ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ขดั
สน ไม่หวิ ไม่ลาํ บาก ฉันใด ใจก็เหมือนกับร่างกาย ต้องมีปจั จัย ๔ เช่นกัน คือ อาหาร ที่
อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ไว้เป็ นเครื่องดูแลรักษา ปัจจัย ๔ ของใจก็คอื ธรรม
ทีไ่ ด้กล่าวไว้ในเบื้องต้น ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ถ้าใจได้รบั การดูแลรักษาด้วยทาน ศีล
ภาวนา อย่างต่อเนื่องแล้ว ใจจะเป็ นใจทีม่ คี วามสุข มีอาหารหล่อเลี้ยง มีอาภรณ์ท่ี
สวยงามไว้สวมใส่ มีทพ่ี ง่ึ ทีห่ ลบภัย ทีอ่ ยู่อาศัย มียาไว้คอยรักษาในยามเจ็บไข้ได้ป่วย
โรคเจ็บไข้ของใจก็คอื ความทุกข์นนั ่ เอง เป็ นโรคของใจ ถ้ามี ทาน ศีล ภาวนา คอยบํารุง
ดูแลอยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว ใจจะไม่ทกุ ข์กบั อะไร จะไม่ล ้มป่ วย ไม่เจ็บไข้ ไม่หวิ ไม่
กระหาย เป็ นใจทีส่ วยงาม มีทพ่ี ง่ึ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธทุกๆคนปฏิบตั ิ
ธรรมทัง้ ๓ นี้อย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง ถ้าปรารถนาความสุข ความเจริญทีแ่ ท้จริง
จะต้องบําเพ็ญธรรมทัง้ ๓ นี้
ทาน คือการให้ มีอยู่ ๔ชนิดด้วยกัน คือ ๑. วัตถุทาน ๒. วิทยาทาน ๓. อภัยทาน ๔.
ธรรมทาน เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถให้ผูอ้ น่ื ได้ จะให้ได้มากน้อยแค่ไหน ก็ข้นึ อยู่กบั ศรัทธา
ฐานะของผูใ้ ห้ วัตถุทาน ได้แก่วตั ถุต่างๆ เช่นปัจจัย ๔ อาหาร ทีอ่ ยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม
ยารักษาโรค หรือจะเป็ นตัวแทนของสิง่ เหล่านี้ก็ได้ คือปัจจัยเงินทอง ดังทีเ่ รามาวัดเราก็
มาถวายวัตถุทานกัน บางทีก็เป็ นในรูปของอาหารทีใ่ ส่บาตร จีวรทีถ่ วายให้พระนุ่งห่ม
เภสัชยารักษาโรค หรือช่วยสร้างกุฏวิ หิ าร ทีอ่ ยู่อาศัยให้กบั พระ ถ้าไม่สะดวกทีจ่ ะนําสิง่
เหล่านี้มา เราก็เอาปัจจัยเงินทองใส่ตูบ้ ริจาค หรือใส่ซองมอบให้ไว้กับไวยาวัจกรของวัด
โดยแจ้งให้ไวยาวัจกรทราบว่ามีเจตนาทีจ่ ะถวายเพือ่ สิง่ ใด จะถวายเพือ่ ค่านํา้ ค่าไฟ ถวาย
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เพือ่ การบํารุงดูแลรักษาวัด เราก็กาํ หนดไป เขียนไว้ในซอง อย่างนี้เรียกว่าการทําวัตถุ
ทาน เป็ นการให้วตั ถุ
วิทยาทาน คือการให้วชิ าความรู้ วิชาความรู้ในทีน่ ้ ีหมายถึงความรู้ทางโลก ไม่ใช่ความรู้
ทางธรรม ให้วชิ าความรู้กบั ผูอ้ น่ื โดยไม่คดิ สตางค์ เช่นเป็ นครูสอนหนังสืออยู่ในโรงเรียน
แล้วมีฐานะดี มีเงินทองพอกินพอใช้ ก็สอนโดยไม่รบั เงินรับทอง ไม่รบั เงินเดือน อย่างนี้
ก็ถอื ว่าเป็ นวิทยาทาน หรือเวลาว่างวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุด มีคนมาเชิญให้ไปให้
ความรู้แก่ผูอ้ น่ื ไปอบรมผูอ้ น่ื มีความรู้อย่างไรก็ให้ความรู้ไปโดยไม่คดิ เงินคิดทอง ถ้า
เป็ นทหารก็ให้วชิ าความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทหาร ถ้าเป็ นแพทย์ เป็ นหมอ ก็ให้วชิ าความรู้
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ถ้าเป็ นชาวนาชาวไร่ ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธี
เพาะปลูกพืชพรรณต่างๆ โดยไม่รบั เงินทองผลตอบแทนต่างๆ เรียกว่าเป็ นการให้
วิทยาทาน ให้ความรู้แก่ผูอ้ น่ื
อภัยทาน คือการให้อภัย หมายถึงการยกโทษ ไม่ถอื โทษ กับผูท้ ส่ี ร้างความปวดร้าวใจ
สร้างความทุกข์ สร้างความเสียหายให้กบั เรา เช่นขับรถไปเขาอาจจะมาเบียดรถเราทําให้
รถเรามีรอยขูดขีด แต่เพราะเป็ นคนใจบุญใจกุศล ชอบทําทาน ก็ไม่เอาเรื่องเอาราวกับเขา
ให้อภัยทานไป หรือพระเจ้าแผ่นดินให้อภัยโทษ เวลามีคนยืน่ ฎีกาขออภัยโทษ ก็
ลดหย่อนผ่อนโทษลง จากโทษประหารให้เป็ นโทษจําคุกตลอดชีวติ โทษจําคุกให้เหลือ
๒๐ ปี อย่างนี้ก็ถอื ว่าเป็ นการให้อภัยทาน หรือไถ่ชวี ติ ของผูอ้ น่ื ด้วยการซื้อสัตว์ทก่ี าํ ลัง
จะถูกฆ่า เช่น วัว ควาย แล้วปล่อยให้เขามีชวี ติ อยู่ต่อไปตามธรรมชาติ หรือเวลาไป
ตลาดเห็นปลา เต่า หรือสัตว์ชนิดอืน่ ทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ทีเ่ ขาขายในตลาด สงสารอยากจะไถ่
ชีวติ เขา ก็ซ้อื สัตว์เหล่านี้มาปล่อย เพือ่ ให้เขามีชวี ติ อยู่ต่อไป อย่างนี้ก็เรียกว่าอภัยทาน
ให้อภัย ให้ชวี ติ กับผูอ้ น่ื หรือเวลาใครมาทําอะไรให้เราโกรธเคือง เราก็ระงับด้วยการให้
อภัยทาน ไม่ถอื โทษโกรธเคือง ถือว่าเป็ นโอกาสดี เมือ่ ก่อนอยากจะไปทําบุญทีว่ ดั
อยากจะทําบุญกับพระอรหันต์ พระสุปฏิปนั โน แต่ไม่มโี อกาสได้ไปสักที จู่ๆวันนี้มคี นมา
สร้างความทุกข์ใจให้กบั เรา ก็เลยถือโอกาสนี้ทาํ บุญกับเขาไปเลย ให้อภัยเขาไปเลย
อย่างนี้ก็ได้บญ
ุ มากเหมือนกัน เพราะว่าทําให้ใจเราสงบ ไม่มเี วร ไม่มกี รรมกับใคร
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ธรรมทาน คือ การให้ธรรมะ เวลาเห็นคนมีปญั หา มีความทุกข์ใจ แล้วมาขอคําปรึกษา
เราก็สอนธรรมะให้กบั เขาไป สอนเรื่อง บาป บุญ คุณ โทษ เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่อง
การปล่อยวาง เรื่องอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ปัญหาของคนเราส่วนใหญ่เกิดจากการไปยึด
ไปติดกับสิง่ ใด สิง่ หนึ่ง และอยากให้สง่ิ นัน้ เป็ นไปตามปรารถนา ถ้าไม่เป็ นไปดังที่
ต้องการ ก็กนิ ไม่ได้นอนไม่หลับ เป็ นทุกข์ ปลงไม่ตก วางไม่ลง ถ้าเขามาปรึกษา ก็บอก
เขาว่าปัญหาของความทุกข์นนั้ อยู่ทต่ี วั เรา ไม่ได้อยู่ทส่ี ง่ิ ทีเ่ ราไปยึดไปติดด้วย สิง่ ทีเ่ ราไป
ยึดไปติด ทีไ่ ปมีปญั หาด้วย เขาก็เป็ นของเขาอยู่อย่างนัน้ แหละ เราไปบังคับเขาไม่ได้
เปลีย่ นแปลงเขาไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราเปลีย่ นแปลงได้ก็คอื ใจของเรา ถ้าใจเราไม่ถอื สา ไม่เอา
เรื่องเอาราวแล้ว ปล่อยเขาไปตามเรื่องตามราวของเขา เขาจะเป็ นอย่างไรก็เป็ นเรื่องของ
เขา เท่านี้ใจเราก็จะสงบ จะสบาย คืออย่าไปหวัง อย่าไปอยากกับอะไร เพราะเวลาไปหวัง
ไปอยาก เวลาได้มาก็ดไี ป แต่ถา้ ไม่ได้แล้ว จะทําอย่างไร ก็มแี ต่จะกลุมอกกลุ
้
มใจ
้ กิน
ไม่ได้นอนไม่หลับ เกิดความทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ มีคนคอยแนะนําเรา ให้ธรรมทานกับเรา
เราก็จะเป็ นคนทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ เพราะดับทุกข์ได้ดว้ ยธรรมะ ในบรรดาทานทัง้ ๔ นี้
พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่า การให้ธรรมะชนะการให้ทง้ั ปวง เพราะว่าการให้ธรรมะเป็ น
การให้ธรรมโอสถ ให้ยารักษาโรคใจนัน่ เอง คนบางคนเป็ นถึงมหาเศรษฐี มีเงินทองเป็ น
ร้อยล้าน พันล้าน แต่ใจกลับมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความเครียด หาความสุขไม่ได้เลย ก็
เพราะว่าใจไม่มธี รรมะนัน่ เอง ถ้าใครให้ธรรมะกับเขาได้ และเขาสามารถรับธรรมะไปใช้
กับตัวของเขาได้แล้ว เขาก็จะดับทุกข์ภายในใจของเขาได้ แสดงว่าธรรมะมีคุณค่ายิง่ กว่า
เงินร้อยล้านพันล้านเสียอีก พระพุทธองค์จงึ ทรงยกย่องว่าการให้อะไรไม่มอี ะไรจะเลิศยิง่
กว่าการให้ธรรมะ
ศีล คือการประพฤติทางกาย ทางวาจา ทีเ่ รียบร้อย เป็ นปกติ ไม่สร้างความทุกข์ ความ
เดือดร้อน ให้กบั ผูอ้ น่ื เช่น ๑. การไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต ๒. การไม่ลกั ทรัพย์ ๓. การไม่
ประพฤติผิดประเวณี ๔. การไม่พูดปดมดเท็จ ๕. การไม่เสพสุรายาเมา อย่างนี้เรียกว่า
ศีล เป็ นการประพฤติทางกาย และวาจา ทีเ่ ป็ นปกติ อย่างทีญ
่ าติโยมนัง่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
อยู่ในขณะนี้ ก็ถอื ว่าเป็ นปกติ เพราะไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ ไม่ได้ไปลักทรัพย์ ไม่ได้ไป
ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่ได้ไปพูดปดมดเท็จ ไม่ได้เสพสุรายาเมา อย่างนี้เรียกว่าศีล ศีล
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มีหลายระดับด้วยกัน อย่างศีล ๕ ก็เป็ นระดับพื้นฐาน มีศีลทีม่ ากขึ้นไปอีก คือ ศีล ๘
ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ขึ้นอยู่กบั ความสามารถของแต่ละบุคคลจะปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั ศิ ีลได้
มากเท่าไร บุคคลนัน้ ก็จะเป็ นบุคคลทีส่ วยงามมากขึ้นไปเท่านัน้ เพราะศีลคืออาภรณ์ของ
จิตใจนัน่ เอง
ความสวยงามทีแ่ ท้จริงของคนเราไม่ได้อยู่ทร่ี ู ปร่างหน้าตา ไม่ได้อยู่ทเ่ี สื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี วม
ใส่ แต่อยู่ทศ่ี ีลธรรมภายในใจ จริงอยูท่ างโลกเขาถือรูปร่างหน้าตา เสื้อผ้าอาภรณ์เป็ น
เครื่องวัดความสวยงาม เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ให้คนสวยงามได้ในระดับหนึ่ง แต่สง่ิ ทีม่ คี ุณค่ากว่า
ทีส่ วยงามกว่าคือศีลธรรมนี่เอง เพราะเสื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี วมใส่ ถึงแม้จะทําให้ดูสวยงาม
ขนาดไหนก็ตาม รูปร่างหน้าตาจะดีขนาดไหนก็ตาม ถ้าจิตใจไม่งาม จิตใจขาดศีลธรรม
แล้ว ก็จะไม่มคี วามหมายอะไร ไม่สร้างความประทับใจให้ได้เลย คนทีร่ ู้จกั เราใน
เบื้องต้น เขามักจะชื่นชมยินดีในรูปร่างหน้าตา เสื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี วยงามของเรา แต่พอได้
คบค้าสมาคมกับเรา เริ่มรู้จกั นิสยั ของเรา เริ่มรู้จกั ธาตุแท้ของเราแล้ว ถ้าเราเป็ นคนทีไ่ ม่มี
ศีลธรรม เขาก็จะไม่ชอบเรา ไม่ช่นื ชมเราอีกต่อไป
ถ้าไปคบกับคนทีม่ วี าจาสกปรก พูดจามีแต่คาํ หยาบ มีแต่คาํ เท็จ เวลาโกรธก็ด่าเขาทัวไป
่
หมด ด่าพ่อ ด่าแม่ อย่างนี้ก็ไม่มใี ครอยากจะอยู่ดว้ ย ต่อให้เป็ นถึงนางงามจักรวาลก็ตาม
เถิด อยู่ไปแล้วเจอแต่คาํ ผรุสวาทอยู่ตลอดเวลา สามีจะรักขนาดไหนก็ทนอยู่ไม่ได้ ดังที่
เราก็ทราบกันอยู่ คนบางคนเป็ นถึงนางงามจักรวาล แต่ก็ตอ้ งมีการหย่าร้างกัน เป็ น
เพราะอะไร ก็เป็ นเพราะว่าความสวยงามทางรูปร่าง ทางเสื้อผ้าอาภรณ์อย่างเดียวไม่
เพียงพอ สิง่ ทีจ่ ะยึดใจคนได้ ให้คนรัก ชื่นชมยินดี ต้องอยู่ทค่ี วามประพฤติทางกายและ
ทางวาจา นัน่ ก็หมายถึงว่าต้องมีศีลนัน่ เอง มีศีลมากเท่าไร รักษาศีลได้มากเท่าไร ก็เป็ น
บุคคลทีม่ คี นชืน่ ชมยินดี เคารพนับถือ ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าและอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ท่านเหล่านี้เป็ นผูท้ ม่ี ศี ีลบริสุทธิ์ ถึงแม้ท่านจะสิ้นไปแล้ว ๒๕๐๐ กว่าปี แต่
ความดี ความสวยงามของท่าน ยังอยู่ในใจของพวกเราอยู่ทกุ วันนี้ พวกเรากราบท่าน
เหล่านี้ได้ดว้ ยความเต็มใจ ไม่มคี วามข้องใจ สงสัยอยู่ในใจของเราเลย เพราะศีลธรรม
ของท่านนัน่ เอง
79

ธรรมทีเ่ ราพึงปฏิบตั อิ ยู่เสมอ นอกจากการให้ทาน และรักษาศีลแล้ว ก็คอื การภาวนา
หมายถึงการพัฒนาจิตใจ การชําระจิตใจ ทําไมถึงต้องมีการชําระจิตใจของเรา ก็เพราะว่า
จิตใจของเรายังมีมลทินเครื่องเศร้าหมองอยู่ คือ กิเลสตัณหาทัง้ หลาย ได้แก่ โลภ โกรธ
หลง ความอยากในกาม อยากมีอยากเป็ น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น สิง่ เหล่านี้มมี าก
น้อยอยู่ในจิตใจเท่าไร ก็จะสร้างความทุกข์ ความไม่สบายใจ แล้วก็จะทําให้ไม่สามารถ
รักษาศีลได้ ไม่สามารถทําทานได้ ถ้ามีสง่ิ เหล่านี้แล้วไม่กาํ จัด ใจจะไม่สามารถอยู่อย่าง
สงบสุขได้ จะไม่มคี วามอิม่ จะไม่มคี วามสวยงามด้วยศีล จะมีแต่ทกุ ข์รุมเร้าใจอยู่เสมอ
เราจึงต้องบําเพ็ญภาวนา ภาวนามีอยู่ ๒ แบบด้วยกัน คือ ๑. สมถภาวนา ๒. วิปสั สนา
ภาวนา สมถะก็คอื สมาธิ ความสงบตัง้ มันของจิ
่
ต วิปสั สนาก็คอื ปัญญา ความรู้ ความ
ฉลาด ธรรมทัง้ ๒ นี้ เป็ นเครื่องมือชําระโลภ โกรธ หลง กิเลสตัณหา ให้หมดไปจากจิต
จากใจ เหมือนกับเวลาซักเสื้อผ้าทีต่ อ้ งมีผงซักฟอก ถ้าซักเสื้อผ้าโดยไม่ใช้ผงซักฟอก
คราบสกปรกทีต่ ดิ อยู่ในเสื้อผ้าก็จะไม่หลุดออกไป นํา้ เปล่าๆอย่างเดียวยังไม่พอเพียงกับ
การซักฟอกสิง่ สกปรก ต้องมีผงซักฟอกด้วย ถ้ามีผงซักฟอกชนิดดีๆ มีพลังซักฟอกสูง
ก็จะทําให้คราบสกปรกทีต่ ดิ อยู่ในเสื้อผ้าหลุดออกไปได้อย่างง่ายดาย ฉันใด การซักฟอก
จิตใจ การบําเพ็ญภาวนาก็จาํ ต้องอาศัยทัง้ สมถภาวนา และ วิปสั สนาภาวนา คือ จะต้อง
มีทงั้ สมาธิและปัญญา เพราะธรรมทัง้ ๒ นี้ เปรียบเหมือนกับผงซักฟอกนัน่ เอง ถ้ามีแล้ว
จะสามารถกําจัดคราบสกปรกในใจให้หมดสิ้นไปได้ ทานและศีลทีป่ ฏิบตั เิ ป็ นเหมือนกับ
นํา้ ทีใ่ ช้ซกั ฟอกเสื้อผ้า ช่วยซักฟอกกิเลสตัณหา เครื่องเศร้าหมองทีม่ อี ยู่ในจิตใจให้เบา
บางลงไปได้ จากหนักให้เป็ นเบาได้ แต่ไม่สามารถทําลายให้หมดแบบถอนรากถอนโคน
ได้ ต้องอาศัยการภาวนา คือ สมถภาวนา และ วิปสั สนาภาวนา
สมถภาวนา หมายถึงการทําใจให้สงบ ใจไม่สงบเพราะอะไร เพราะกิเลสตัณหานัน่ เอง
ทําให้ใจคิดปรุงอยู่ตลอดเวลา เห็นอะไรก็อยากจะได้ เห็นอะไรไม่พอใจก็เกิดความโกรธ
ขึ้นมา อย่างนี้เป็ นต้น เราจึงต้องทําใจให้สงบ ถ้าใจไม่สงบ ใจจะไม่มคี วามสุข ไม่มเี หตุ
ไม่มผี ล ก่อนทีจ่ ะสอนใจด้วยวิปสั สนาปัญญา ให้ใจรู้จกั ความผิดถูกดีชวั ่ ทัง้ หลาย ใน
เบื้องต้นจึงต้องทําใจให้สงบก่อน ถ้าใจไม่สงบแล้ว จะสอนใจไม่รู้เรื่อง ใจจะไม่ฟงั จะมี
กิเลส ตัณหา มาคอยคัดค้านอยู่เสมอ สอนให้ทาํ ดีก็จะบอกว่า ทําดีไปทําไม คนทําชัว่ ได้
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ดีมีถมไป อย่างนี้เป็ นต้น นี่คอื ลักษณะของใจทีย่ งั ไม่สงบ แต่ถา้ ใจทีส่ งบแล้วจะไม่มี
กิเลสตัณหามาขัดขวาง เพราะในขณะทีใ่ จสงบ กิเลสตัณหาจะสงบตัวลงอยู่ชวั ่ คราว
พร้อมกับความสงบนัน้
แต่ความสงบโดยลําพังยังไม่พอเพียงกับการทําลายกิเลส ไม่สามารถทีจ่ ะถอนรากถอน
โคนกิเลสได้ เพราะกิเลสตัณหาเกิดจาก โมหะ ความหลง อวิชชา ความไม่รู้จริง และสิง่
ทีจ่ ะแก้โมหะกับอวิชชาได้ ต้องเป็ นปัญญาคือความรู้ทถ่ี ูกต้องตามความเป็ นจริงเท่านัน้
กิเลสจะตายได้จะต้องใช้ปญั ญา ปัญญาจะสอนให้รู้วา่ ทําไมไม่ควรไปยินดีกบั สิง่ ต่างๆ
เวลาทีค่ ดิ ว่าถ้ามีเงินมีทองมากๆ จะมีความสุข เป็ นเพราะไม่เข้าใจธรรมชาติของเงินทอง
ว่าเป็ นอย่างไร มีแต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าใจถึงธรรมชาติของ
เงินทอง ว่าเงินทองไม่สามารถซื้อความสุขใจได้ ดังทีไ่ ด้แสดงไว้เมือ่ สักครู่น้ วี า่ ขนาดมหา
เศรษฐี มีเงินเป็ นร้อยล้านพันล้าน ยังมีความทุกข์ใจเลย ยังมีความไม่สบายใจ ยังมี
ความกังวลใจ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าเงินทองไม่ได้ทาํ ให้ใจมีความสุขได้อย่างแท้จริง เพราะ
โดยธรรมชาติของเงินทองแล้วมันก็เป็ นทุกข์ เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา
เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่เป็ นของๆเรา เงินทองมาวันนี้ พรุ่งนี้ก็อาจจะหมดไปได้
เวลามีก็มคี วามสุข ดีอกดีใจชัว่ ขณะหนึ่ง พอเวลาไม่มขี ้นึ มาก็จะมีแต่ความทุกข์ มีแต่
ความเสียใจ
แต่เราไม่รู้กนั ว่าใจของเราถูกความหลงครอบงําอยู่ ทําให้ เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักร
เป็ นดอกบัว เห็นสิ่งที่เป็ นของไม่เที่ยงว่าเป็ นของเที่ยง เห็นสิ่งที่เป็ นทุกข์ว่าเป็ นสุข เห็น
สิ่งที่ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา ว่าเป็ นตัวตน เป็ นเรา เป็ นของๆเรา เมือ่ เป็ น
เช่นนัน้ เราก็เลยไปกอดอยู่กบั กองทุกข์ อยู่กบั กองอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ชีวติ ของพวก
เราทุกคนจึงไม่มคี วามสุข ไม่พน้ ทุกข์กนั สักที เพราะไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะสอน ทีจ่ ะบอก ให้
ปล่อยวาง ให้ตดั สิง่ เหล่านี้ให้ออกไปจากใจ ใจของเรายังมีความยินดีกบั ลาภ ยศ
สรรเสริญ กามสุข โดยทีไ่ ม่รู้จกั ธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้วา่ เป็ นทุกข์ ทุกข์เพราะเป็ นของ
ไม่เทีย่ ง ทุกข์เพราะไม่ใช่เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา อยู่กบั เราวันนี้ พรุ่งนี้ก็ตอ้ งจากเรา
ไป เวลาจากไป เราก็ทกุ ข์ เราก็รอ้ งห่มร้องไห้ อย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่ รู้กนั อยู่ แต่ทาํ ไม
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เราถึงไม่ตดั เราถึงไม่ปล่อย เราถึงไม่วาง เพราะใจของเราไม่สงบนัน่ เอง ใจของเรายังไม่
มีความสุขในตัวของมันเอง แต่ถา้ ได้ทาํ ใจของเราให้สงบด้วยสมถภาวนาแล้ว ใจจะมี
ความอิม่ ใจจะมีความสุข ใจจะมีความพอ
ในเบื้องต้นจึงต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นทีใ่ จก่อน ด้วยการเจริญสมถภาวนา วิธีเจริญ
สมถภาวนาในเบื้องต้นอย่างง่ายๆ ก็คอื การไหว้พระสวดมนต์ ด้วยการนัง่ ขัดสมาธิ
หลับตา แล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจของเรา สวดไปเรื่อยๆ สวดไปให้มากๆ สวดไป
นานๆ ขณะทีส่ วดก็อย่าไปคิดถึงเรื่องอะไร ให้มสี ติระลึกรู้อยู่กบั บทสวดมนต์ สวดไป
เรื่อยๆ นานๆ แล้วใจจะค่อยๆสงบ ใจจะค่อยๆเย็น สวดไปจนรู้สกึ ไม่ค่อยอยากจะสวด
ก็หยุด แล้วกําหนดดูลมหายใจต่อไป ดูลมหายใจเข้า ดูลมหายใจออก ดูไปเรื่อยๆ ด้วย
สติ แล้วลมหายใจนี้จะพาใจเข้าสู่ความสงบ เข้าสูค่ วามนิ่ง เมือ่ ใจสงบ ใจนิ่งแล้ว ใจก็จะ
ปล่อยลมหายใจไปเองโดยปริยาย ใจก็จะอยู่กบั สักแต่ว่ารู ้ มีอารมณ์เดียวเท่านัน้ คือ
อุเบกขา คือรู้อยู่ตามลําพังของรู้ ใจเป็ นผู ้รู้ รู้อยู่กบั ความรู้นนั้ เท่านัน้ เอง ในขณะนัน้ จะมี
ความสุข มีความสบายใจ แล้วจะรู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ ไม่ได้อยู่ทภ่ี ายนอกแต่อยู่ท่ี
ภายในใจ ไม่ได้อยู่ทล่ี าภ ไม่อยู่ทย่ี ศ ไม่ได้อยู่ทส่ี รรเสริญ ไม่ได้อยู่ทก่ี ามสุข ถ้าได้พบ
กับสุขแบบนี้แล้ว เราจะพยายามรักษาสุขแบบนี้ให้มอี ยู่ไปเรื่อยๆ แต่มนั จะไม่อยู่ไป
เรื่อยๆ เพราะจะอยู่ในสมาธิ ในความสงบนี้ได้เพียงระยะหนึ่งเท่านัน้ เอง หลังจากนัน้ แล้ว
ใจก็จะต้องถอนออกมาจากความสงบ เมือ่ ถอนออกมาแล้ว กิเลสทีส่ งบตัวไปกับความ
สงบของใจ ก็จะออกมาเพ่นพ่านอีก เพราะว่าความสงบหรือสมาธิน้ ี ไม่สามารถทําลายฆ่า
กิเลสให้หมดไปได้ สมาธิเปรียบเหมือนกับหินทีท่ บั หญ้าไว้ เวลาทีห่ นิ ทับหญ้าอยู่ หญ้าก็
ไม่สามารถเจริญงอกงามได้ แต่ถา้ ยกหินออกไป ทิ้งไว้สักวันสองวัน หญ้าก็จะเจริญงอก
งามกลับขึ้นมาอีก เพราะยังไม่ได้ถอนรากถอนโคนของหญ้านัน่ เอง
กิเลสก็เช่นกันขณะทีเ่ ราทําสมาธิทาํ ใจให้สงบ กิเลสก็สงบตัวไปด้วย แต่กเิ ลสยังไม่ตาย
สิง่ ทีจ่ ะทําลายกิเลสให้ตายได้ตอ้ งเป็ นปัญญา คือความรู้วา่ เราไม่ควรโลภ เพราะเหตุใด
เราจึงไม่ควรโลภ ไม่ควรอยาก เพราะว่าสิง่ ทีเ่ ราโลภ เราอยาก ไม่ได้ให้ความสุขกับเรา
อย่างแท้จริง เพราะสิง่ ต่างๆทีเ่ ราอยากทัง้ หมด คือสภาวธรรมทัง้ หลายนัน้ เป็ นไตร
82

ลักษณ์ทงั้ หมด เป็ นอนิจจัง เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา ปราศจากตัวตน เป็ น
สิง่ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมบังคับให้อยู่กบั เราไปตลอดได้ ให้เป็ นไปดังทีเ่ ราปรารถนาได้
ตลอดเวลานัน่ เอง ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็จะไม่กล้าไปยึดไปติดกับสิง่ เหล่านี้ เพราะ
เวลาไปยึดไปติด ใจก็จะมีความทุกข์ ถ้าไปยึดติดกับลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เวลาสิง่
เหล่านี้เสือ่ มไป คือ เสื่อมลาภ เสือ่ มยศ เกิดนินทา เกิดความทุกข์ข้นึ มา ใจก็จะมีแต่
ความเศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ บางทีอาจจะอยู่ต่อไปไม่ได้ ถึงกับฆ่าตัวตาย
ก็มี ดังทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั กันทุกวันตามข่าวคราวในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดี ในวิทยุโทรทัศน์ก็ดี
สิง่ เหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เสมอ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าบุคคลเหล่านัน้ ขาดธรรมะ ไม่ปฏิบตั ธิ รรม
คือไม่ทาํ บุญทําทาน ไม่รกั ษาศีล ไม่บาํ เพ็ญภาวนานัน่ เอง จึงทําให้เวลามีปญั หาขึ้นมาไม่
สามารถแก้ปญั หาได้ เพราะไม่มที พ่ี ง่ึ ไม่มเี ครื่องมือทีจ่ ะระงับดับความทุกข์เหล่านี้
คนฉลาดจึงเข้าหาพระศาสนา เข้าหาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เพราะพระท่านจะ
สอนให้ปฏิบตั ธิ รรม ทําบุญให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาอย่างสมํา่ เสมอ เมือ่ นําเอา
ไปปฏิบตั แิ ล้ว ชีวติ จะดําเนินไปได้ดว้ ยความราบรื่นดีงาม จนเป็ นเศรษฐีทแ่ี ท้จริง คือเป็ น
เศรษฐีธรรม เป็ นเศรษฐีทางด้านจิตใจ คือใจจะเต็มเปี่ ยมด้วยความสุข จะไม่มคี วาม
ทุกข์อยู่ในใจเลย
เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายท่านได้
ประพฤติปฏิบตั จิ นกระทังถึ
่ งจุดสูงสุด กลายเป็ นมหาเศรษฐีธรรม เป็ นมหาเศรษฐีของ
ความสุข คือบรมสุขนัน่ เอง ได้แก่พระนิพพาน นิ พพานัง ปรมัง สุขงั ไม่มคี วามสุขอะไร
จะวิเศษเท่ากับความสุขของพระนิพพาน จึงขอฝากเรื่องราวการปฏิบตั ิ ทาน ศีล ภาวนา
ทีเ่ ป็ นปัจจัย ๔ ของใจ ไว้รักษาใจ ให้อยู่ดว้ ยความสงบ ด้วยความสุข ด้วยความเจริญที่
แท้จริง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๐๓

เปลี่ยนกระแส

๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
วันนี้เป็ นวันพระ ทุกๆ ๘ วัน ๗ วัน หรือ ๖ วัน เป็ นวันทีเ่ ราจะได้หยุดพักภารกิจการ
งานแล้วเข้ามาสู่วดั เพือ่ ปฏิบตั กิ จิ ทางศาสนา เป็ นการเปลี่ยนกระแส ทุกๆวันทีเ่ ราอยู่ใน
โลก เราอยู่ท่ามกลางกระแสโลก ซึง่ มักจะพัดเราลงไปสู่ทต่ี าํ ่ ไปสู่ความทุกข์ ส่วนกระแส
ธรรมเป็ นกระแสทีพ่ ดั ไปสู่ทส่ี ูง พัดให้ออกจากความทุกข์ ถ้าพวกเราไม่ปรารถนาความ
ทุกข์กนั ก็ควรคํานึงถึงกระแสธรรมบ้าง อย่าลอยอยู่แต่ในกระแสโลก เพราะกระแสโลก
จะฉุดลากเราไปสู่ความทุกข์ทงั้ หลาย เนื่องจากกระโลกคือกระแสแห่ง ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ถ้ามีความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่ในใจมากน้อยแค่ไหน เราก็จะ
ถูกพัดไปสู่ความทุกข์มากเท่านัน้ ส่วนกระแสธรรมเป็ นกระแสทีจ่ ะพัดเราไปสู่ความพ้น
ทุกข์ ความไม่มที กุ ข์ เพราะกระแสธรรมเป็ นกระแสแห่ง ความไม่โลภ ความไม่โกรธ
ความไม่หลง
ฟังแล้วก็อาจจะรู้สกึ ว่า คนเราถ้าไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลงแล้ว จะอยู่กนั ได้อย่างไร เพราะ
ชีวติ ของเราทุกคนจะต้องแสวงหาสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ เราต้องเข้าใจว่า กระแส
ธรรมก็สอนให้เราแสวงหาเหมือนกัน แต่ให้แสวงหาสิง่ ทีอ่ ยู่ในขอบเขตของความจําเป็ น
ของความพอดี เช่น ชีวติ ของคนเราทุกคนต้องมีปจั จัย ๔ เป็ นเครื่องดูแล เพือ่ ชีวติ จะได้
ดําเนินไปได้ดว้ ยความราบรื่น ไม่ขดั สน ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ถงึ แก่ความตายก่อนทีจ่ ะ
เป็ นไป คนเราทุกคนต้องมีปจั จัย ๔ ทางธรรมก็สอนให้เรามีความขยันหมันเพี
่ ยร ในการ
ทํามาหากินเลี้ยงชีพ ให้มสี มั มาชีพหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยความสุจริต ให้พอเพียง
กับความจําเป็ นของชีวติ ถ้ามีมากเกินความจําเป็ น เช่น มีอาหารมากเกินความจําเป็ น มี
เสื้อผ้ามากเกินความจําเป็ น มีทอ่ี ยู่อาศัยมากเกินความจําเป็ น มียารักษาโรคมากเกิน
ความจําเป็ น ก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะเกินความจําเป็ นนัน่ เอง อย่างวันนี้เราก็
เห็นว่ามีอาหารมาก แต่เรามีทอ้ งเดียว เราก็รบั ประทานได้เท่านัน้ แหละ เท่าทีเ่ ราเคย
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รับประทาน เราไม่สามารถรับประทานอาหารทัง้ หมดได้ หลักของการแสวงหาทางธรรม
จึงอยู่ทก่ี ารหามาเท่าทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ
ส่วนทางโลกนัน้ ความโลภจะทําให้หามาแบบไม่มขี อบเขต ไม่มกี ารรู้จกั คําว่าพอดี
เนื่องจากว่าความโลภเกิดจากความหลง ความหลงคือการไม่มสี ติ ไม่มปี ญั ญา อันเป็ น
สัญชาตญาณของความหลง ความหลงจะกลัวอดอยาก กลัวทุกข์ กลัวตาย จึงต้อง
พยายามหาไว้มากๆ ถึงแม้วันนี้จะไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีอะไรมาก ก็จะคิดว่ามีเก็บ
ไว้ก่อนดีกว่าเพือ่ ความปลอดภัยในวันหน้า แต่เราไม่รู้หรอกว่า วันข้างหน้าของเราจะมี
มากน้อยแค่ไหน วันหน้าของเราอาจจะเหลืออีกเพียงวันเดียวก็ได้ แล้วชีวติ ของเราก็จะ
หมดไป ถ้าเราหามาเกินกว่าความจําเป็ น เราก็จะเสียเวลากับการหาสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่เกิด
ประโยชน์ ไม่มคี วามจําเป็ นกับชีวติ กับความสุขของเรา
ในทางธรรมท่านทรงสอนให้เราหาความสุข ทัง้ ทางร่างกายและทางจิตใจ ความสุขของ
คนเราส่วนใหญ่จะอยู่ทใ่ี จมากกว่าอยู่ทก่ี าย จริงอยู่ร่างกายต้องมีปจั จัย ๔ ถึงจะไม่ทกุ ข์
แต่ความสุขทางร่างกายไม่อยู่เหนือความสุขทางใจ ถ้าเราดูแลร่างกายให้มคี วามสุข แต่
ไม่ได้ดูแลใจให้มคี วามสุข ปล่อยให้ใจมีแต่ความทุกข์ ความทุกข์ใจก็จะไปบดบัง
ความสุขกาย อย่างพวกเราทุกคนก็มฐี านะพอใช้ได้ คือมีปจั จัย ๔ ครบบริบูรณ์ ไม่ขาด
ตกบกพร่องในสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการครองชีพ ความต้องการของร่างกาย ได้รบั การดูแล
อย่างสมบูรณ์ ร่างกายมีความสุขสบาย แต่ใจกลับมีความทุกข์ ซึง่ จะทําให้เราไม่เห็น
ความสุขกายเลย จะบดบังความสุขกาย ทีเ่ ราอุตส่าห์ท่มุ เทเรี่ยวแรงหามา แต่พอเกิด
ความทุกข์ใจขึ้นมา ความสุขกายเหมือนกับว่าหายไปเลย
นัน่ เป็ นเพราะว่าเราไม่มธี รรมะ เป็ นเครื่องชี้นาํ วิธีหาความสุขให้กบั เรา เราแสวงหา
ความสุขเพียงด้านเดียว คือแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุ ทางด้านกามารมณ์ ทางด้าน
ความอยากของกิเลสตัณหาทัง้ หลาย ซึง่ ไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะว่าสิง่ ต่างๆที่
เราได้มา มากน้อยแค่ไหนก็ตาม ก็จะไม่ให้ความอิม่ ความพอ กับเรา ไม่สามารถดับ
ความทุกข์ใจได้ เวลาต้องการอะไรแล้วไม่ได้สง่ิ นัน้ ๆ ความทุกข์ใจก็จะปรากฏขึ้นมา หรือ
สิง่ ทีไ่ ด้มาเป็ นสิง่ ทีเ่ รารักเราชอบ ถ้าวันดีคนื ดีตอ้ งหายไป หรือถูกทําลายไปด้วยวิธีใดวิธี
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หนึ่ง เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าเราไม่ได้ดูแลใจของเรา ปล่อย
เวลาไปกับการดูแลร่างกาย ไปกับกระแสของความโลภ ความโกรธ ความหลง เราจึงไม่
อยู่เหนือความทุกข์ เพราะความหลงของเรานี่เอง ความโง่เขลาเบาปัญญา ไม่ทราบว่า
ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทไ่ี หน
เราจึงต้องปลีกเวลาออกจากกระแสโลก ออกจากกระแสของความโลภ ความโกรธ ความ
หลง มาสู่วดั เพือ่ เข้าสู่กระแสธรรม ทําในสิง่ ทีต่ รงกันข้ามกับชีวติ ปกติของเรา ปกติเราจะ
มีแต่ออกไปแสวงหา หาด้วยความโลภ หาด้วยความโกรธ หาด้วยความหลง ทุกครัง้ ที่
เราทําอย่างนี้ ก็เท่ากับสะสมความโลภ ความโกรธ ความหลงให้มมี ากยิง่ ขึ้นไป เมือ่ มี
ความโลภ ความโกรธ ความหลงมากขึ้นไปเท่าไร ความทุกข์ก็จะมีสะสมอยู่ในใจมากขึ้น
เท่านัน้ รอเวลาให้แสดงตัวขึ้นมา ในขณะทีเ่ ราได้สง่ิ ต่างๆ ทีเ่ ราปรารถนา ความทุกข์จะ
ยังไม่ปรากฏ แต่ถา้ วันไหนเกิดไม่ได้ดงั ใจ หรือสูญเสียสิง่ ทีเ่ รารักเราชอบแล้ว ความทุกข์
ก็จะโหมกระหนํา่ เราอย่างเต็มที่ จนไม่สามารถทนรับกับความทุกข์นนั้ ได้ก็มี
แต่ถา้ เรามีเวลาว่างหลบเข้าวัดบ้าง เข้าสู่กระแสของความไม่โลภ ความไม่โกรธ ความไม่
หลง เราจะได้สะสมแรงต้านทานของความทุกข์ ทีจ่ ะโหมกระหนํา่ ใส่เรา เมือ่ ถึงเวลาของ
ความทุกข์นนั้ จะปรากฏขึ้นมา ถ้าเรามีกระแสแห่งธรรม เท่ากับมีทพ่ี ง่ึ มีทห่ี ลบภัย เพราะ
จะรู้จกั วิธรี บั กับกระแสของความทุกข์ทป่ี รากฏขึ้นมา เพราะว่าธรรมะสอนให้รู้จกั สภาพ
ความเป็ นจริงของโลกทีเ่ ราอยู่น้ ีวา่ เป็ นอย่างไร โลกทีเ่ ราอยู่ทกุ วันนี้ไม่ได้เป็ นอย่างนี้ไป
ตลอด เป็ นโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ มีการหมุนเวียนไป สิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่ใน
วันนี้ ในวันข้างหน้าจะต้องมีการเปลีย่ นแปลงไป ต้องมีการหมดสิ้นไป ซึง่ เป็ นเรื่องปกติ
ธรรมดา ถ้ารู้ลว่ งหน้าก่อน และได้มกี ารเตรียมตัวเตรียมใจไว้ เวลาสิง่ เหล่านี้เกิดขึ้นมา
ความทุกข์ก็จะไม่โหมกระหนํา่ ใส่เรา เพราะความทุกข์เกิดจากความหลง เกิดจากความ
ยึดติดอยู่กบั สิง่ ต่างๆ ถ้ามีปญั ญา มีความรู้ รู้วา่ สิง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยู่กบั เราในวันนี้ จะไม่อยู่
กับเราไปตลอด จะต้องมีการพลัดพรากจากกันไป ไม่ชา้ ก็เร็ว ถ้าเรารู้แล้วเตรียมตัว
เตรียมใจไว้ก่อนล่วงหน้า เวลาความพลัดพรากเกิดขึ้นมา หรือความผิดหวังเกิดขึ้นมา
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เราก็จะพร้อมทีจ่ ะรับกับสิง่ เหล่านัน้ เมือ่ เราพร้อมสิง่ เหล่านัน้ ก็จะไม่มอี านุภาพสร้างความ
ทุกข์ให้กบั เราได้ เพราะเราไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ เหล่านัน้
นี่คอื เรื่องของธรรม เป็ นเรื่องของการทวนกระแสโลก ทางโลกจะฉุดลากเราไปสู่ความ
ทุกข์ โดยมีความหลง ความมืดบอดเป็ นตัวนําพาไป เมือ่ มีความหลง ความมืดบอดแล้ว
ก็จะเกิดความโลภ เกิดความโกรธ แต่ถา้ มีปญั ญาแล้วจะไม่โลภ จะไม่โกรธ เพราะจะรู้วา่
ความโลภ ความโกรธ ไม่เป็ นสิง่ ทีด่ กี บั ใจ เวลามีความโลภ มีความโกรธขึ้นมา ใจจะร้อน
จะมีแต่ความวุน่ วายใจ แต่เวลาทีร่ ะงับความโลภ ความโกรธลงไปได้ ใจจะเย็น ใจจะ
สบาย อย่างในขณะนี้ ท่านนัง่ อยู่ทน่ี ่ี ความโลภก็ไม่ปรากฏ ความโกรธก็ไม่ปรากฏ แล้ว
ความรู้สกึ เป็ นอย่างไร ความรู้สกึ ก็เย็น สบาย นัน่ เป็ นเพราะว่าในขณะนี้ความโลภความ
โกรธไม่ได้ทาํ งาน แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มคี วามโลภและความโกรธ เพียงแต่ขณะนี้
ไม่มเี หตุไปกระตุน้ ให้เกิดความโลภและเกิดความโกรธเท่านัน่ เอง แต่ถา้ มีเหตุปรากฏ
ขึ้นมา ก็ไม่แน่วา่ ความโลภและความโกรธทีม่ อี ยู่ในใจยังจะนิ่งนอนเฉยอยู่ได้หรือเปล่า
ถ้านิ่งเฉยได้ก็แสดงว่ามีธรรมมาก เพราะธรรมเป็ นตัวทีก่ าํ ราบ ความโลภ ความโกรธ
และความหลงนัน่ เอง
จึงเป็ นความจําเป็ นทีต่ อ้ งเข้าวัดเพือ่ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม เพราะเป็ นการเสริมสร้างบุญบารมี เสริมสร้างธรรม ทีจ่ ะไปต่อสูก้ บั กระแสของ
ความโลภ ความโกรธ ความหลงทีม่ อี ยู่ภายในใจของเรา ถ้ามีธรรมมากเท่าไร เราก็จะมี
ความสุขมากเท่านัน้ เพราะธรรมเป็ นแสงสว่าง เป็ นเครื่องชี้บอกให้รู้ถงึ เหตุของความสุข
ว่ามาจากอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าได้เสริมสร้างเหตุนนั้ แล้ว ใจก็จะมีแต่ความสุขอย่าง
เดียว จะไม่มคี วามทุกข์เลย เมือ่ มีความสุขแล้ว จะมีความอิม่ มีความพอ ไม่มคี วาม
จําเป็ นทีจ่ ะต้องออกไปแสวงหาสิง่ ต่างๆ ภายนอก เช่นลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข
ทัง้ หลาย จะไม่มคี วามจําเป็ นสําหรับจิตทีม่ คี วามสุข มีความอิม่ มีความพอ ทุกวันนี้ท่ี
พวกเรายังต้องออกไปแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข กันอยู่ ก็เพราะว่าใจของพวก
เรายังขาดธรรมะนัน่ เอง เราไม่ได้เสริมสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นมาในใจเรา เราปล่อยปละ
ละเลยภารกิจทางด้านจิตใจ ทางด้านการศึกษาธรรม การปฏิบตั ธิ รรมกัน มัวแต่วนุ่ วาย
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กับการหาสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง หาเท่าไรก็ไม่เกิดความอิม่ เกิดความพอ มีแต่
จะเสริมความอยาก ความต้องการให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไปเสียอีก เราควรจะเห็นโทษของสิง่
เหล่านี้ เห็นโทษของความโลภ เห็นโทษของความอยาก เห็นโทษของความหลง ว่าเป็ นตัว
ทีห่ ลอกให้เราไปหาสิง่ ต่างๆมา หามามากมายก่ายกองจนกระทังเราใช้
่ ไม่หมด แต่เราก็ยงั
ไม่มคี วามสุข ยังไม่มคี วามพอ เป็ นเพราะว่าเราไม่ได้หาสิง่ ทีใ่ ห้ความสุข ให้ความพอกับ
เรานัน่ เอง
เหตุทจ่ี ะนําความสุขมาให้ เป็ นคุณธรรมทีเ่ ราจะต้องสร้างขึ้นมา ให้ปรากฏขึ้นมาภายในใจ
ถ้ามีคุณธรรมนี้แล้วใจของเราถึงจะมีความสุข ถึงจะมีความอิม่
ถึงจะมีความพอ
คุณธรรมทีพ่ ูดถึงนี้ก็คอื พรหมวิหาร ๔ เราต้องมีพรหมวิหาร ๔ ถ้าปรารถนาทีจ่ ะมี
ความสุข อยู่ในสังคมเรามีความเกี่ยวข้องกับผูอ้ น่ื ไม่ได้อยู่คนเดียว จึงต้องมีธรรมะสอน
ให้รู้วธิ ีการปฏิบตั กิ บั บุคคลอืน่ ๆอย่างถูกต้อง แล้วใจจะสงบ ใจจะเย็น ใจจะมีความสุข
แต่ถา้ ไม่รู้จกั วิธีปฏิบตั ิ ไม่มธี รรมะเป็ นเครื่องนําพาเราปฏิบตั กิ บั บุคคลต่างๆ ทีเ่ รา
เกี่ยวข้องด้วยแล้ว ชีวติ ของเราจะมีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ความเดือดร้อน มีแต่ความ
ทุกข์ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เจริญพรหมวิหาร ๔ ในฐานะทีพ่ วกเราต้องอยู่ร่วมกันใน
สังคม เราจะมีความสุขได้ สังคมจะมีความสุขได้ ก็ต่อเมือ่ เรามีพรหมวิหาร ๔ อยู่ภายใน
ใจ พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขา เป็ นธรรม ๔ ประการทีค่ วรเจริญ
อย่างต่อเนื่อง เพือ่ จะได้ดาํ เนินชีวติ ไปได้ดว้ ยความราบรื่น ด้วยความสุข จะไม่มปี ญั หา
ไม่มเี รื่องราวกับบุคคลต่างๆ ทีอ่ ยู่กนั ในสังคม
เมตตา คือ ความมีไมตรีจติ มองทุกคนเป็ นมิตรกัน เป็ นเพือ่ นกัน เป็ นเหมือนพีเ่ หมือน
น้องกัน เป็ นเพือ่ นเกิด แก่ เจ็บ ตาย กัน เราอยู่ดว้ ยกัน ถ้าเรามีเมตตาต่อกัน เราจะมีแต่
ความสุข เพราะความเมตตาไม่ให้ความเดือดร้อนกับใคร คุณลักษณะของความเมตตามี
อยู่ ๓ ประการ คือ ๑. ไม่มเี วรกับใคร อเวรา โหนตุ ๒. ไม่เบียดเบียนใคร อัพยา
ปัชฌา โหนตุ ๓. ปรารถนาให้ผูอ้ น่ื มีความสุข สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
๑. เมตตา คือการไม่มีเวรมีกรรมกัน ถึงแม้ใครจะสร้างความเดือดร้อนให้กบั เรา สร้าง
ความทุกข์ให้กบั เรามากมายขนาดไหนก็ตาม เราต้องรู้จกั การให้อภัย การให้อภัยจะเป็ น
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การระงับการมีเวรกัน เวลาใครทําอะไรแล้วเราไม่พอใจ เราอย่าไปโกรธ อย่าไปอาฆาต
อย่าไปพยาบาท เราต้องให้อภัย เพราะการให้อภัยจะทําให้ใจเราสงบ ทําให้ใจเราเย็น
เพราะการให้อภัยจะไประงับความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท ทีเ่ ปรียบเหมือนกับไฟที่
เผาใจเรา ถ้าไม่มกี ารให้อภัยแล้ว ใจจะมีแต่ความรุ่มร้อน เวลาโกรธแล้วจะต้องเอาคืนให้
ได้ ต้องไปทุบไปตี ด่าว่าเขา นี่เป็ นความหลงผิด เป็ นการสร้างเวรสร้างกรรม เพราะเมือ่
เราไปด่าว่าเขา ไปทําร้ายเขาแล้ว เขาก็จะต้องเกิดความรู้สกึ เช่นเดียวกับเรา เขาก็จะต้อง
เกิดความโกรธ ความแค้นขึ้น เขาก็จะกลับมาทําร้ายเรา จะต้องมีการต่อสูก้ นั ไปเรื่อยๆ
จนกระทังล้มเจ็
่ บตายกันไปในทีส่ ุด นี่ไม่ใช่วถิ ที างทีจ่ ะดําเนินชีวติ ไปด้วยความสงบสุข
วิถที างทีถ่ ูกคือการให้อภัย เช่นเวลาเขาว่าอะไรเรา เขาทําอะไรเรา แต่เราทําใจของเราให้
นิ่งเสีย ให้อภัยกับเขา คิดเสียว่าเป็ นการใช้กรรมเก่าก็แล้วกัน เราอาจจะเคยไปทําอะไร
กับเขามาก่อน ทําให้เขาไม่พอใจเราโดยทีเ่ ราอาจจะรู้ก็ได้ หรือไม่รู้ก็ได้ เพราะบางครัง้ เรา
ก็ไม่รู้จริงๆ เราอาจจะไปขัดผลประโยชน์เขาก็ได้ เขาอาจจะต้องการสิง่ หนึ่งสิง่ ใดอยู่ แล้ว
เราไปได้สง่ิ นัน้ มา เขาก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมา เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกนี้มนั เป็ น
ปกติ ทีค่ นเราในบางครัง้ บางคราวอาจจะต้องมีการกระทบกระทังกั
่ นบ้าง มีการผิดใจกัน
บ้าง เมือ่ เกิดการผิดใจกันแล้ว สร้างความทุกข์ให้กนั แล้ว ถ้ามีสติก็ให้อภัยเขาเสียจะ
ดีกว่า เราก็อยู่น่ิงเสียไม่ตอบโต้ เป็ นการไม่สร้างเวรสร้างกรรม เมือ่ เราไม่ไปตอบโต้เขา
เมือ่ เขาได้ระบายความรู้สกึ ทีไ่ ม่ดขี องเขาแล้ว เขาก็จะหยุด เมือ่ หยุดแล้วเรื่องมันก็จะจบ
นี่แหละคือทางทีถ่ ูก เป็ นทางเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้เรามีความสุข ท่านถึงสอนให้เราชนะ
ตนอย่าไปชนะผูอ้ น่ื ชนะตนคนเดียวเท่านัน้ ทุกอย่างก็จะสงบลง ชนะผูอ้ น่ื ก็จะสร้าง
ความอาฆาตพยาบาทให้กบั เขา ถ้าเขาชนะเรา ก็จะสร้างความอาฆาตพยาบาทให้กบั เรา
แต่ถา้ ต่างฝ่ ายต่างชนะตนเองแล้วทุกอย่างก็จะสงบ เมือ่ อารมณ์ของเราสงบแล้ว เรื่องราว
ต่างๆ มันก็จะหายไป ลืมไป เวลาเจอหน้ากันในวันข้างหน้า อาจจะรักกัน ชอบกันก็ได้
เพราะเรื่องของอารมณ์เป็ นเพียงชัว่ ขณะหนึ่งเท่านัน้ เอง ถ้าไม่ไปหลงตามอารมณ์ เวลา
โกรธแล้วไม่โกรธตาม เวลาอารมณ์ดกี ลับมาแทนทีเ่ ราก็จะรู้สกึ ดีข้นึ มาทันที จึงต้องเข้าใจ
ถึงหลักของความเมตตาว่าต้องให้อภัย คือต้องไม่จองเวรกัน
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๒. เมตตา คือ การไม่เบียดเบียนกัน เรามีความจําเป็ นทีต่ อ้ งทํามาหากินกัน แต่เราจะทํา
ด้วยความสุจริต คือจะไม่ทาํ ด้วยการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี
โกหกหลอกลวง เป็ นทางทีจ่ ะนําความสุขมาให้กบั เรา ความทุกข์ต่างๆทีเ่ กิดจากการ
เบียดเบียนผูอ้ น่ื จะไม่มตี ามมา แต่ถา้ เราไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื แล้ว เราจะต้องถูกผูอ้ น่ื
เบียดเบียนอย่างแน่นอน เพราะเมือ่ ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั เขา เขาก็จะต้องมา
สร้างความเดือดร้อนให้กบั เรา ให้ทกุ ข์กบั ท่าน ทุกข์น้ันถึงตน เราจึงต้องหลีกเลีย่ งการ
เบียดเบียนกัน
๓. เมตตา คือ ความปรารถนาให้ผูอ้ น่ื มีความสุข จงเห็นว่าอะไรก็ตามทีเ่ ป็ นความสุขของ
ผูอ้ น่ื เขาทําแล้วมีความสุขก็ปล่อยให้เขาทําไป ถึงแม้จะสร้างความเดือดร้อนให้กบั เรา
บ้าง บางครัง้ บางคราว เช่นข้างบ้านบางครัง้ อาจจะจัดงานกัน มีงานเลี้ยงกัน ก็อาจจะมี
เสียงดังบ้าง เราอยู่ข ้างบ้านเราอาจจะหนวกหู แต่ถา้ เรามีความปรารถนาดี อยากจะให้เขา
มีความสุข ความวุน่ วายใจทีเ่ กิดจากการหนวกหู ก็จะเบาบางลงไปหรือไม่มเี ลยก็เป็ นได้
แต่ถา้ ไม่มคี วามปรารถนาทีจ่ ะอยากให้เขามีความสุขแล้ว
เวลามีอะไรมาสร้างความ
วุน่ วายให้กบั เรา เช่นข้างบ้านส่งเสียงดังกัน ก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา เกิดความทุกข์ใจ
ขึ้นมา แต่ถา้ คิดเสียว่าเขากําลังมีความสุขกัน เราอยากจะให้เขามีความสุขไม่ใช่หรือ เรา
สุขไปกับเขาด้วย เราก็จะไม่มคี วามทุกข์ เราก็จะทนกับเสียงเหล่านัน้ ได้ นี่คอื เรื่องของ
ความเมตตา ขอให้เจริญกันอยู่เรื่อยๆ แล้วความเมตตาจะทําให้เรามีความสุข อานิสงส์
ของความเมตตามีอยู่ ๑๑ ประการ คือ ๑. หลับก็เป็ นสุข ๒. ตื่นก็เป็นสุข ๓. ไม่ฝนั ร้าย
๔. เป็ นที่รกั ของมนุ ษย์ทง้ั หลาย ๕. เป็ นที่รกั ของอมนุ ษย์ทง้ั หลาย ๖. เทวดาย่อมรักษา
๗. ไม่ตอ้ งภัยจากไฟ ยาพิษ ศัสตราวุธ ๘. จิตเป็ นสมาธิงา่ ย ๙. สีหน้าผ่องใส ๑๐. เมื่อ
จะตาย ใจก็สงบ ไม่หลงใหลไร้สติ ๑๑. ถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่สูงกว่า ย่อมเข้าถึง
พรหมโลก
กรุณา คือ ความอยากช่วยเหลือปลดเปลื้องทุกข์ เวลาเห็นใครตกทีน่ งั ่ ลําบาก เดือดร้อน
แล้วขอความช่วยเหลือ ถ้าเขาช่วยเหลือตัวเขาเองไม่ได้ ก็ควรจะช่วยเขา ช่วยให้เขา
สามารถช่วยตัวเองได้ อย่าไปช่วยเหลือแบบให้เขาเป็ นคนเกียจคร้าน หวังแต่จะพึง่ ผู ้อืน่
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ซึง่ ไม่ใช่เป็ นการช่วยเหลือทีแ่ ท้จริง การช่วยเหลือทีแ่ ท้จริง คือการช่วยให้เขาช่วยตัวของ
เขาเองได้ อย่างพระพุทธเจ้าทรงช่วยพวกเราด้วยการสังสอนธรรมะ
่
สอนให้เรารู้จกั เรื่อง
ของทุกข์ของสุข ของดีและของชัว่ ต่างๆ และสอนให้เราดําเนินชีวติ ของเราไปในทิศทางที่
ดี พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเกาะพระพุทธเจ้า ไม่ได้สอนให้เราขอสิง่ ต่างๆจาก
พระพุทธเจ้า ให้พระพุทธเจ้ามาทําสิง่ ต่างๆให้กบั เรา พระพุทธเจ้าสอนให้เราช่วยตัวเรา
เอง เช่นกันเวลาเราช่วยเหลือผูอ้ น่ื ขอให้คาํ นึงถึงหลัก อัตตาหิ อัตโน นาโถ ช่วยเขาถ้า
เขาช่วยตัวเขาเองไม่ได้ เช่นถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มเี งินรักษา เราก็ตอ้ งช่วยให้เขาได้รบั
การรักษาพยาบาล เมือ่ เขาหายแล้ว มีกาํ ลังวังชาดีแล้ว เขาจะได้ไปทํางานต่อไป เวลาได้
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื เราก็จะมีความสุขใจ เพราะได้ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กบั เขา
มุทิตาหมายถึงความยินดีในความสุข ในความดีของผูอ้ น่ื เวลาเห็นคนอืน่ ได้ดบิ ได้ดี มี
ความเจริญรุ่งเรือง เช่นได้เงินเดือนขึ้น ได้ตาํ แหน่งทีส่ ูงขึ้น มีความสุข ถูกลอตเตอรี่
รางวัลที่ ๑ อย่างนี้เป็ นต้น ให้แสดงความยินดีกบั เขา ไม่ควรอิจฉาริษยาเขา ขอให้ถอื ว่า
เป็ นบุญของเขา เขาได้ทาํ ความดีไว้ เมือ่ ถึงเวลา ความดีก็ส่งผลขึ้นมา ถ้าไม่มมี ทุ ติ าจิต
แล้ว จิตใจจะมีแต่ความรุ่มร้อน มีความอิจฉาริษยา เห็นคนอืน่ ได้ดบิ ได้ดี เรากลับเป็ น
ทุกข์เป็ นร้อนไป เพราะขาดมุทติ าจิตนัน้ เอง
อุเบกขาคือการปล่อยวาง วางเฉย ในกรณีทไ่ี ม่สามารถใช้เมตตา กรุณา และมุทติ าได้ ก็
ต้องใช้อเุ บกขา เช่นมีคนทีเ่ รารักเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วไม่มที างทีจ่ ะรักษาได้ อย่างนี้เรา
ต้องทําใจให้เป็ นอุเบกขา คืออย่าไปโศกเศร้าเสียใจกับความทุกข์ของเขา ถ้าช่วยเหลือได้
ก็ช่วยเหลือกันไป แต่ถา้ ช่วยไม่ได้ ก็ตอ้ งทําใจให้เป็ นอุเบกขา ขอให้ถอื ว่าเป็ นวิบากกรรม
ของเขา พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราระลึกอยู่เสมอว่า สัตว์ทง้ั หลาย มีกรรมเป็ นของ
ของตน เป็ นผูท้ ่รี บั ผลของกรรม จะทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของ
กรรมนั้น คนเราในอดีตชาติ หรือในอดีตทีผ่ ่านมานัน้ อาจจะไปกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม
ไว้ และเมือ่ ถึงเวลาทีผ่ ลของกรรมนี้ปรากฏผลขึ้นมาแล้ว ไม่มใี ครช่วยเหลือได้ ใครทํา
กรรมอะไรไว้ ก็ตอ้ งรับผลของกรรมนัน้ ไป ถ้าไม่ปรารถนา ทีจ่ ะประสบกับเคราะห์กรรม
ก็ขอให้ละเว้นจากการกระทําความชัว่ ทัง้ หลายเสีย ให้ทาํ แต่บญ
ุ ทําแต่กศุ ล ทําแต่สง่ิ ทีด่ ี
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ทีง่ าม เมือ่ ทําแต่สง่ิ ทีด่ ี ทีง่ ามแล้ว เคราะห์กรรมต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรา แต่ถา้ เกิด
ขึ้นกับเรา หรือกับบุคคลหนึ่ง บุคคลใดก็ตาม เราก็ตอ้ งเจริญอุเบกขา อย่าไปโศกเศร้า
เสียใจกับเขา อย่าไปทุกข์กบั เขา เพราะความโศกเศร้าเสียใจของเรา จนกินไม่ได้ นอนไม่
หลับนัน้ มันไม่สามารถจะแก้ปญั หาของเขาได้ มีแต่ จะทําให้เราทุกข์ไปเปล่าๆเท่านัน้ เอง
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๐๔

สิง่ มหัศจรรย์
๖ มีนาคม ๒๕๔๕

ในบรรดาสิง่ มหัศจรรย์ทงั้ หลายทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ทีม่ นุษย์สร้างขึ้นมาก็ดี หรือเกิดขึ้นมา
จากธรรมชาติก็ดี ถ้าเปรียบเทียบกับสิง่ มหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาแล้ว สิง่ มหัศจรรย์
ทางโลกจะเทียบไม่ได้เลยทีเดียว ถ้าเปรียบทางคุณค่า ก็เหมือนก้อนอิฐก้อนทรายกับ
เพชรนิ ลจินดา อย่างไรก็อย่างนัน้ เพราะว่าไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะมีคุณค่า มีความ
มหัศจรรย์ยง่ิ กว่าผลทีจ่ ะได้รบั จากการปฏิบตั ทิ างศาสนา คือ การหลุดพ้นจากความทุกข์
ทัง้ ปวง ไม่มสี ง่ิ ใดในโลกนี้ สามารถทําให้สตั ว์โลกทัง้ หลายทีเ่ กิดมาในโลกนี้ พ้นจาก
ความทุกข์ได้ นอกจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ เพราะพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า สามารถทําให้ผู ้ปฏิบตั หิ ลุดพ้นจากความทุกข์ได้หมดสิ้น จะไม่ทกุ ข์กบั
การแก่ การเจ็บ การตาย จะไม่ทกุ ข์กบั การประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา จะไม่ทกุ ข์กบั
ความผิดหวัง จะไม่ทกุ ข์กบั การพลัดพรากจากของรักของชอบทัง้ หลาย เพราะพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นธรรมโอสถ รักษาโรคของจิตใจได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สิง่
อืน่ ๆทัง้ หลายในโลกนี้ไม่สามารถรักษาโรคของใจได้เลยแม้แต่นิดเดียว
นี่แหละคือความอัศจรรย์ของพระพุทธศาสนา
และก็เป็ นความอัศจรรย์อย่างยิง่ ของ
พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทไ่ี ด้ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ คือได้ ประสูติ และได้ออกผนวช
แล้วตรัสรู ธ้ รรมขึ้นมาในทีส่ ุด ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ธรรม ก็มคี นมากมายก่ายกอง
พยายามแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย แต่ก็ไม่มใี ครสามารถทําตนให้หลุด
พ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายได้เลยแม้แต่คนเดียว มีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว
เท่านัน้ ทีส่ ามารถศึกษาและปฏิบตั จิ นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ นี่คอื ความมหัศจรรย์
ของพระพุทธเจ้า และหลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ธรรมแล้ว ได้นาํ พระธรรมมาสัง่
สอนให้กบั ผูท้ ม่ี คี วามสนใจ ก็มผี ูท้ ส่ี ามารถน้อมเอาไปปฏิบตั ิ และทําตนให้หลุดพ้นจาก
ความทุกข์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
มีผูท้ ห่ี ลุดพ้นคือพระอรหันต์ปรากฏขึ้นมา
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หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอนเพียงครัง้ สองครัง้ เท่านัน้ เอง นี่ก็
เป็ นความมหัศจรรย์ของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีส่ ามารถทําให้ผูท้ ป่ี รารถนา
ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย หลุดพ้นได้อย่างรวดเร็วง่ายดาย
ต่างกับสมัยทีไ่ ม่มพี ระพุทธเจ้า ไม่มคี าํ สอนของพระพุทธเจ้า มีคนแสวงหาการหลุดพ้น
จากความทุกข์ดว้ ยวิธีการต่างๆ แม้กระทังพระพุ
่
ทธเจ้าเองก็ทรงแสวงหาด้วยวิธีการ
ต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ จนกระทังนาที
่ สุดท้าย ด้วยวิธีสุดท้ายของ
พระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้ทรงหลุดพ้นได้ มีผูอ้ น่ื พยายามแสวงหาด้วยวิธีต่างๆ เช่น
การทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆ หรือการเสพสุขด้วยวิธีการต่างๆ อย่างทีพ่ วกเราทํากัน
อยู่ทกุ วันนี้ ก็เป็ นการหนีทกุ ข์กนั ทัง้ นัน้ พยายามดับทุกข์กนั ด้วยการแสวงหาสิง่ ต่างๆ
แสวงหาเงินทองกัน แสวงหาข้าวของ แสวงหายศ แสวงหาสรรเสริญ แสวงหารู ป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีถ่ ูกอกถูกใจ แต่สง่ิ เหล่านี้กลับไม่ได้ดบั ความทุกข์ภายในใจของเรา
ได้เลย นอกจากไม่ได้ดบั แล้ว ยังเพิม่ ความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาอีก เพราะเมือ่ ไปยึด ไปติด
ไปพึง่ สิง่ เหล่านี้แล้ว ก็เกิดความกังวลใจ เกิดความทุกข์ใจ ความไม่สบายใจ ความไม่
แน่นอนใจ เพราะรู้วา่ สิง่ ต่างๆทีเ่ ราไปยึด ไปเกาะ ไปอาศัยเป็ นทีพ่ ง่ึ นัน้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่จรี งั
ถาวร ยัง่ ยืน ไม่รู้วา่ จะหลุดจากมือเราไปเมือ่ ไร จะจากเราไปเมือ่ ไรก็ไม่รู้
นี่เป็ นธรรมชาติของสิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่ภายนอกใจของเรา ทีเ่ ราไปยึดติดอยู่ แม้กระทังร่่ างกาย
ของเราก็เป็ นธรรมชาติแบบเดียวกัน เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ถาวรเช่นกัน มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้ว
ในทีส่ ุดก็ตอ้ งมีการดับไป แม้กระทังอารมณ์
่
ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในจิตใจของเราก็เป็ นอย่าง
นัน้ ไม่วา่ จะเป็ นวิญญาณทีร่ บั ทราบรู ป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย ก็เป็ นสิง่ ที่
เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป สัญญาทีเ่ กิดตามมา เวทนาทีเ่ กิดตามมา สังขารความคิดปรุง
ทีเ่ กิดตามมา ก็เป็ นเช่นเดียวกัน มีการเกิดดับ เกิดดับ มีการเปลีย่ นแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา ภายในใจของเราจึงมีความสุขบ้าง มีความทุกข์บา้ ง มีความไม่สขุ ไม่ทกุ ข์บา้ ง
เปลีย่ นไป หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ตามเหตุ ตามปัจจัย ตามสิง่ ทีม่ ากระทบกับทวารทัง้ ๕
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และจากการคิดปรุงของใจเอง เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิด
ความรู้สกึ ต่างๆขึ้นมาภายในใจเรา คือสุขบ้าง ทุกข์บา้ ง ไม่สุขไม่ทกุ ข์บา้ ง
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แต่ความรู้สกึ ทีว่ า่ ไม่มคี วามทุกข์อยู่ในใจเลยนัน้
ยังไม่เคยปรากฏขึ้นกับพวกเราเลย
เพราะเรายังไม่ได้นอ้ มเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ ถ้าน้อมเอาเข้ามา
ปฏิบตั แิ ล้ว ในทีส่ ุดใจของเราก็จะเป็ นใจทีป่ ราศจากความทุกข์ จะไม่มคี วามทุกข์
เหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวเลย ดังทีพ่ ระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้กระทํากัน ในเบื้องต้นท่าน
ก็ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
แล้วก็นาํ พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้ามาปฏิบตั กิ บั กาย วาจา ใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปฏิบตั ทิ ใ่ี จ เพราะใจมีสง่ิ ที่
จะต้องขัดเกลา จะต้องชําระ สิง่ นัน้ ก็คอื กิเลสตัณหา ซึง่ เป็ นเครื่องเศร้าหมอง มีกเิ ลส
ตัณหาอยู่ภายในใจของเรามากน้อยเท่าไหร่ ก็จะสร้างความทุกข์ ความไม่สบายใจให้กบั
เรามากน้อยไปเท่านัน้ เพราะนี่เป็ นธรรมชาติของกิเลสและตัณหา และเหตุทท่ี าํ ให้กเิ ลส
ตัณหาเกิดขึ้นมา ก็ไม่ใช่อะไรทีไ่ หน ก็คอื อวิชชาความไม่รู้จริง หรือโมหะความหลง คือ
ไม่รู้ความเป็ นจริงของสภาวธรรมทัง้ หลาย ของสิง่ ทัง้ หลายว่าเป็ นอย่างไร
หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม เจริญจิตตภาวนา เจริญสมาธิ
เจริญปัญญาแล้ว ก็เกิดความรู้ข้นึ มาว่า สิ่งต่างๆทัง้ หลาย สภาวธรรมทัง้ หลาย ทีส่ ตั ว์
ทัง้ หลายยึดติดว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นสิง่ ทีจ่ ะให้ความสุขนัน้ ความจริงแล้วไม่ใช่ความสุข แต่
เป็ นความทุกข์ เพราะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป มีการ
เปลีย่ นแปลง ไม่มใี ครสามารถควบคุมบังคับได้ เพราะสิง่ เหล่านี้มเี หตุมปี จั จัยทีท่ าํ ให้เขา
เป็ นไป เมือ่ มีปจั จัยทําให้เขาเกิดขึ้นมา เขาก็เกิดขึ้นมา เมือ่ มีปจั จัยทําให้เขาดับไป เขาก็
ดับไป ดังในธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้ามักจะแสดงเสมอต่อบุคคลทัง้ หลายว่า ธรรมใดมีการ
เกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ธรรมนั้นย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา นี่เป็ นสัจธรรมของ
สภาวธรรมทัง้ หลาย ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็น สภาวธรรมนี้หมายถึงทุกสิง่ ทุกอย่าง
ทีเ่ ราสัมผัสด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย คือ รู ป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะทัง้ หลายเช่น
บุคคลทัง้ หลาย วัตถุทงั้ หลาย ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขทัง้ หลาย สิง่ เหล่านี้ล ้วนเป็ นสิง่
ทีไ่ ม่เทีย่ ง ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผูห้ นึ่งผูใ้ ด ถ้าหลงไปยึด ไปติด ไปคิดว่าสิง่
เหล่านี้เป็ นสรณะ เป็ นทีพ่ ง่ึ แล้ว ก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
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ดังทีพ่ วกเราทัง้ หลายกําลังทุกข์กนั อยู่ เพราะชีวติ ของพวกเรายังวนเวียนอยู่กบั สิง่ เหล่านี้
เราทุกข์กบั สิง่ เหล่านี้มาตลอด แต่เราก็ยงั ไม่เข็ด ยังไม่จาํ กัน ยังหลง ยังยึดติดกับสิง่
เหล่านี้อยู่ ว่าเป็ นเรา เป็ นของๆเรา เป็ นญาติของเรา เป็ นพีน่ อ้ งของเรา เป็ นเพือ่ นของเรา
อย่างนี้เป็ นต้น ซึง่ เป็ นความเห็นผิด เป็ นโมหะความหลง เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็น
ความเที่ยงแท้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่ นอน เห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตวั ตน เห็นความสุขใน
สิ่งที่เป็ นทุกข์ จึงทําให้ตอ้ งวนเวียนอยู่กบั ความทุกข์ทงั้ หลายอยู่ เพราะขาดปัญญา ขาด
แสงสว่างแห่งธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็น แล้วนํามาเผยแผ่ให้กบั สัตว์โลกทัง้ หลาย
พวกเราถึงแม้จะเกิดในเมืองพุทธ แต่ความยินดีทเ่ี รียกว่าฉันทะวิริยะนัน้ รู้สกึ ว่ายังมี
น้อย ไม่ค่อยจะตักตวงสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ของพระพุทธศาสนาเท่าทีค่ วร ทําเพียงพอหอมปาก
หอมคอ แบบเสียไม่ได้ เพราะยังไม่มคี วามมันใจ
่ ยังไม่แน่ใจว่าสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นความจริงมากน้อยแค่ไหน เรายังเห็น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข
ว่าเป็ นสิง่ ทีน่ ่ารัก น่าชื่นชม น่ายินดี ยังเป็ นสิง่ ทีจ่ ะให้ความสุขกับเราได้ เราจึงไม่กล้าสลัด
ไม่กล้าตัดลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ให้ออกไปจากใจของเรา ยังยึด ยังติดอยู่ ยัง
แสวงหาสิง่ เหล่านี้อยู่ เราจึงต้องทุกข์กบั สิง่ เหล่านี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสามารถศึกษาพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนําไปปฏิบตั ิ ทําให้เป็ นความรู้ทแ่ี ท้จริงภายในใจของ
เรา ความรู้ทไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั จากผูอ้ น่ื หรือศึกษาจากพระไตรปิ ฎก ยังเป็ นความรู้ทไ่ี ม่
สามารถนํามาดับทุกข์ได้
ถ้ายังไม่เปลีย่ นแปลงทัศนคติ ความเห็นของเรา ถ้ายังเห็นว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข
ยังเป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นสิง่ ทีน่ ่ามี น่าสะสมไว้ เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถดับความทุกข์ของเราได้แล้ว ก็
จะทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงการหลุดพ้นได้ แต่ถา้ วันใดวันหนึ่งหลังจากทีไ่ ด้ศึกษามา
นานพอสมควร ได้ตะเกียกตะกาย พยายามปฏิบตั ธิ รรม ทําบุญ รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม นัง่ สมาธิและเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆ จนแสงสว่างแห่งธรรมปรากฏขึ้นมา ทําให้
เห็นว่าความหลงก็คอื การเห็นว่าลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เป็ นสุข เป็ นสิง่ ทีจ่ ะทําให้
หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เมือ่ เห็นว่าไม่ใช่เป็ นเครื่องดับทุกข์แล้ว จะเห็นว่าการปฏิบตั ิ
ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้
่
คือแนวทางแห่ง ทาน ศีล ภาวนา เป็ นทางที่
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ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ความเห็นทีถ่ ูกต้อง คือ
ปัญญาทีจ่ ะนําพาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ จิตมีความสงบ ถ้าจิตยังไม่สงบ จิตจะมีอคติ คือ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ความกลัว คอยคัดค้านธรรมของพระพุทธเจ้า คอยปฏิเสธว่า
ธรรมของพระพุทธเจ้านัน้ ก็ดแี ต่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านัน้ แต่ยงั ไม่เหมาะกับพวกเราที่
ยังไม่มคี วามสามารถพอ จึงต้องผัดวันประกันพรุ่งไปก่อน วันนี้ยงั ทําไม่ได้ ก็เลยขอผัด
ไปก่อน ในอดีตเราก็เคยผัดมาแล้ว ในอดีตเราอาจจะเคยได้พบพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า หรือได้พบกับพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็ได้ แต่ทกุ ครัง้ ทีเ่ ราฟัง
ธรรมของพระพุทธเจ้า เราก็จะปฏิเสธอย่างนี้ไปเรื่อยๆว่า เป็ นธรรมทีอ่ ยู่เหนือวิสยั ของ
เรา ไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้าได้ ถ้ายังมีความรู้สกึ อย่างนี้อยู่ภายในใจของ
เราแล้ว เราก็จะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ ทุกครัง้ ทีฟ่ งั เทศน์ฟงั ธรรม เราก็ฟงั แบบเข้า
หูซา้ ยออกหูขวา โดยคิดว่าสักวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้า คงจะมีกาํ ลังสติปญั ญาพอทีจ่ ะ
ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนได้
่
นี่ก็คอื มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอย่างหนึ่ง เป็ น
เล่หก์ ลของกิเลส ทีจ่ ะพยายามทุกวิถที าง ทีจ่ ะดึงเราไม่ให้เข้าสู่ทางของพระศาสนา
พยายามดึงด้วยเล่หก์ ลต่างๆ เช่นเล่หก์ ลอย่างทีไ่ ด้แสดงไว้เมือ่ สักครู่น้ ี ว่าเรามันบุญน้อย
วาสนาน้อย ยังไม่สามารถปฏิบตั ติ ามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนได้
่
มันก็จะหลอกเรา
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ทีน้ เี ราจะทําอย่างไรถึงจะแก้เล่หก์ ลของกิเลสได้ เราก็ตอ้ งดูตวั อย่างของพระอริยสงฆ์
สาวกทัง้ หลายในอดีตก็ดี หรือในปัจจุบนั ก็ดี ทีม่ คี วามสามารถ เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เกิดมีฉนั ทะ คือความยินดี ความพอใจ มีวิริยะ ความอุตสาหะ
ความพากเพียร ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ในสมัยพุทธกาล มีผู ้
บรรลุเป็ นพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้า เป็ นจํานวนมากและรวดเร็ว เพียงระยะแค่ ๗
เดือน หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมเทศนาครัง้ แรก ก็มพี ระอรหันต์เกิด
ขึ้นมาอย่างน้อยก็ ๑,๒๕๐ รูปแล้ว ดังปรากฏในวันมาฆบูชา วันเพ็ญเดือน ๓ ถ้านับจาก
วันเพ็ญเดือน ๘ ถึงวันเพ็ญเดือน ๓ ก็เป็ นเวลาเพียง ๗ เดือนเท่านัน้ เอง ก็มพี ระ
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อรหันตสาวกถึง ๑,๒๕๐ รูป มารวมกันเพือ่ เฝ้ าพระพุทธเจ้าในวันนัน้ คิดดูซวิ า่ การ
ปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ บรรลุเป็ นพระอรหันต์มนั ยากเย็นแค่ไหน ถ้ายากเย็นแล้วทําไมบุคคล
เหล่านัน้ จึงสามารถบรรลุได้ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่า เวลาเขาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า เขาฟัง
ด้วยความตัง้ ใจ ฟังด้วยใจทีจ่ ดจ่อ ฟังไปก็พจิ ารณาตามไป พระพุทธเจ้าทรงแสดงอะไร
ก็พจิ ารณาตามไปเรื่อยๆ ก็เกิดความเข้าอกเข้าใจไปตามลําดับ เพราะพระธรรมของ
พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีย่ ากเย็นทีจ่ ะเข้าใจเลย
มันยากสําหรับคนแรกเท่านัน้ ทีจ่ ะ
เข้าถึงได้ คือยากสําหรับพระพุทธเจ้า กว่าพระพุทธเจ้าจะทรงค้นพบธรรมนี้ได้ก็ยากเย็น
แสนเข็ญ เพราะว่าไม่มใี ครรู้มาก่อนนัน่ เอง ไม่มใี ครสามารถบอกให้พระองค์รู้ได้ เลย
ต้องคลําหาเอาเอง
เปรียบเหมือนกับเวลาทีเ่ ราจะเดินทางไปไหนสักทีห่ นึ่ง ถ้าเราไม่รู้จกั ทางทีจ่ ะนําเราไปสู่
จุดหมายปลายทาง กว่าเราจะไปถึงทีน่ นั้ ได้ก็จะยากเย็นแสนเข็ญ เพราะจะต้องคลําทาง
ไปผิดๆถูกๆ ดีไม่ดอี าจจะไปไม่ถงึ เลยก็เป็ นได้ เพราะหลงทางนัน่ เอง จึงไปไม่ถงึ แต่ถา้
มีผูห้ นึ่งผูใ้ ดเคยไปทีน่ นั้ มาแล้ว เมือ่ ถามเขาๆก็จะบอกทิศทางให้กบั เราได้ เราก็สามารถที่
จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางนัน้ ได้อย่างง่ายดาย สําหรับพระพุทธเจ้าก็เช่นกัน
หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ธรรมแล้ว พระพุทธองค์ก็สามารถบอกทางให้กบั ผูท้ ่ี
มีความสนใจ มีความปรารถนาทีจ่ ะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ให้หลุดพ้นจากความ
ทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว
เหตุอะไรทีท่ าํ ให้พวกเรามีความทุกข์กนั พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกแล้วว่าอวิชชา ความไม่รู้
จริงในสภาวธรรมทัง้ หลาย โมหะ ความหลง ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นตัวตนในสิง่ ทีไ่ ม่
มีตวั ตนนัน่ เอง พระพุทธเจ้าหลังจากทรงพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว ทรงเห็นว่าทุกสิง่ ทุก
อย่างในสากลโลกนี้ ไม่มอี ะไรทีเ่ ป็ นตัวเป็ นตนเลย ไม่วา่ รู ป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ทัง้ หลาย ก็ดี ไม่วา่ กาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ดี ไม่มตี วั ไม่มตี น
แม้กระทังใจก็
่ ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตนเหมือนกัน แต่ใจกลับคิดว่า ใจเป็ นตัวเป็ นตน ร่างกาย
เป็ นตัวเป็ นตน เป็ นผลทีเ่ กิดจากความหลง เมือ่ มีตวั มีตนขึ้นมา ก็เกิดอุปาทานความยึด
มันถื
่ อมันขึ
่ ้นมา เกิดความทุกข์ข้นึ มา เพราะอยากจะให้สง่ิ ทีร่ กั ทีช่ อบอยู่กบั เราไปนานๆ
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ไม่อยากให้สูญเสียหายไป เวลาหายไปหมดไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจ เกิดความทุกข์
ขึ้นมา เพียงแต่คดิ ว่าสักวันจะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้ว นี่
ก็เกิดขึ้นจากความหลง ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของร่างกาย ของเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ว่าไม่มตี วั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา ถ้ามองทุกสิง่ ทุกอย่างไม่ใช่เป็ นตัวเป็ น
ตน ไม่ใช่เป็ นเราเป็ นของๆเราแล้ว เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั สิง่ นัน้ ๆ
สังเกตดูเวลาของๆคนอื่นเขา เช่นบ้านของคนอืน่ เขา หรือทรัพย์สมบัตขิ องคนอืน่ เขาเกิด
สูญเสียไป หายไป เช่นบ้านเกิดไฟไหม้ขึ้นมา ข้าวของถูกขโมยไป เราจะไม่รู้สกึ มีความ
ทุกข์ใจเลย เพราะเหตุใด เพราะว่าเราไม่ได้มองว่าสิง่ เหล่านัน้ เป็ นของๆเรานัน่ เอง แต่ถา้
เป็ นของๆเราขึ้นมา เช่นเป็ นบ้านของเรา เป็ นสมบัตขิ องเราขึ้นมา ถ้าเกิดบ้านของเราเกิด
ไฟไหม้ขึ้นมา หรือว่าสมบัตติ ่างๆทีเ่ รามีอยูส่ ูญหายไป เราก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มาทันที
เกิดความทุกข์ข้นึ มาเพราะอะไร ก็เพราะความหลงนัน่ เอง เกิดจากอวิชชาความไม่เข้าใจ
ว่าของต่างๆทีเ่ รามีอยู่นนั้ สมบัตติ ่างๆทีเ่ รามีอยู่นนั้ แท้จริงแล้วไม่ใช่เป็ นของๆเรา เป็ น
ของธรรมชาติ ทุกสิง่ ทุกอย่างเกิดมาจากธาตุ ๔ ทัง้ นัน้ ดิน นํ้ า ลม ไฟ เมือ่ รวมตัวกัน
ขึ้นมาก็เป็ นสิง่ ต่างๆทีเ่ ราเห็นกันอยู่น้ ี ศาลาหลังนี้ก็เกิดจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ
รถยนต์ทจ่ี อดอยู่บริเวณรอบศาลานี้ก็มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ต้นไม้ต่างๆในวัดนี้ก็
มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เป็ นธาตุทงั้ นัน้ ร่างกายของเราก็มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม
ไฟ ใจของเราก็เป็ นธาตุรู ้ ไม่ได้มตี วั มีตนอยู่ในสิง่ เหล่านี้เลย แต่เป็ นเพราะอวิชชาความ
ไม่รู้จริงนี้เองทีฝ่ งั ลึกอยู่ในจิตในใจของสัตว์โลกทัง้ หลาย ทําให้เมือ่ เกิดมาในโลกนี้แล้ว มี
การยึดติดกับสิง่ ต่างๆว่าเป็ นของๆเรา เมือ่ ไปยึดติดกับสิง่ ทีม่ นั ไม่ใช่เป็ นของๆเรา เป็ นสิง่
ทีจ่ ะต้องมีการสูญสลายไป มีการพลัดพรากจากกันไป ก็ทาํ ให้เราเกิดความทุกข์ เกิด
ความเสียใจขึ้นมา
แต่ถา้ เรานําสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนมาพิ
่
จารณาอย่างต่อเนื่อง แล้วปล่อยวาง ไม่ไป
ยึดไปติด เราก็จะไม่ทกุ ข์ การปล่อยวางนี่ไม่ได้หมายความว่า มีอะไร จะต้องเอาไปทิ้งให้
หมด มีอะไรก็ดูแลรักษาไว้ เพราะสิง่ เหล่านี้ยงั มีประโยชน์อยู่ เรายังต้องอาศัย ยังต้องใช้
อยู่ ตราบใดทีเ่ รายังมีชวี ติ อยู่ เรายังต้องมีอาหารรับประทาน มีบา้ นอยู่ มีเสื้อผ้าใส่ มียา
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ไว้รักษาโรค แต่เราต้องทําความเข้าใจว่า สิง่ เหล่านี้เป็ นเพียงปัจจัยเครื่องอาศัยไว้สําหรับ
ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ เพือ่ จะได้ประพฤติตวั ไปในทางทีด่ ที ง่ี าม คือศึกษาพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ เพือ่
ชําระกิเลสตัณหา โมหะอวิชชา ซึง่ เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ทงั้ หลาย ทีม่ อี ยู่ภายในใจ
ของเราให้หมดสิ้นไป นี่แหละคืองานทีแ่ ท้จริงของเรา พวกเราทุกคนทีเ่ กิดมาเป็ นมนุษย์
นัน้ เป็ นพวกทีม่ โี อกาสทีด่ มี าก มีสติปญั ญาสามารถทีจ่ ะเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าได้
สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ สามารถชําระความโลภ
ความโกรธ ความหลง กิเลส ตัณหา โมหะ อวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจของเราได้ ถ้าเรา
ไม่ปฏิบตั ิ ก็ถอื ว่าเรานี้โง่เขลาเบาปัญญา เราถูกมนต์ของโมหะอวิชชากล่อมเสียจนไม่
สามารถทีจ่ ะต่อสูก้ บั โมหะอวิชชาได้ ต้องกลายเป็ นทาสของโมหะอวิชชาไปเรื่อยๆไม่มที ่ี
สิ้นสุด
ขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั ท่าน
เหล่านี้เป็ นสักขีพยานให้เราเห็นอย่างชัดแจ้งแล้วว่า มนุษย์ปถุ ชุ นธรรมดาอย่างเราอย่าง
ท่าน เป็ นผูท้ อ่ี ยู่ในวิสยั ทีจ่ ะปฏิบตั แิ ละทําให้ตนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ การหลุดพ้น
จากความทุกข์เป็ นสิง่ ทีม่ หัศจรรย์ เป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษทีส่ ุดกว่าสิง่ ใดๆในโลกนี้ ถ้าไม่เชื่อก็
แสดงว่ายังถูกกิเลสครอบงําอยู่แบบเงยหัวไม่ข้นึ เพราะไม่มอี ะไรจะประเสริฐเท่ากับการ
ไม่มคี วามทุกข์ มีเงินมีทองร้อยล้านพันล้าน แต่ถา้ ยังมีความทุกข์อยู่ เงินทองเหล่านัน้ จะ
มีประโยชน์อะไร คนเราเวลามีความทุกข์มากๆ ถึงแม้จะมีเงินทองมากมายเท่าไร ก็ไม่
สามารถทีจ่ ะอาศัยเงินทองมาช่วยดับทุกข์ได้ จึงควรทําความเข้าใจให้ถูกต้องเสียตัง้ แต่
บัดนี้วา่ ไม่มสี ง่ิ อันใดในโลกนี้ทจ่ี ะประเสริฐ ทีจ่ ะมหัศจรรย์เท่ากับพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เป็ นโอกาสอันดีของพวกเราทีไ่ ด้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนา เป็ นโอกาสดี
ทีจ่ ะได้สมั ผัสกับสิง่ อันมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนา คือการหลุดพ้นจากความทุกข์
ทัง้ หลาย หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เข้าสู่ความสุขอันประเสริฐทีส่ ุดทีม่ นุษย์จะ
สามารถเข้าถึงได้ นัน่ ก็คอื นิ พพานัง ปรมังสุขงั ความสุขของพระนิพพาน จึงขอฝาก
ความมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาให้ท่านทัง้ หลายนําไปพินจิ พิจารณาและประพฤติ
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ปฏิบตั เิ พือ่ ความสุขความเจริญต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๐๕

ของยืมเขามา
๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕

วันนี้เป็ นวันพระ เป็ นวันธรรมสวนะ ชาวบ้านเรียกวันธรรมสวนะว่าวันพระ ธรรมสวนะ
แปลว่าการฟังธรรม วันนี้จงึ เป็ นวันฟังธรรม ตามวัดต่างๆจะมีการแสดงพระธรรมเทศนา
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ญาติโยมได้ฟงั กัน เป็ นการประดับสติปญั ญาความรู้
ความฉลาด พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสําคัญของพระธรรมคําสอน จึงได้ทรงกําหนด
วันธรรมสวนะให้กบั ญาติโยม ให้กบั พุทธศาสนิกชนไว้ปฏิบตั ติ าม คืออย่างน้อยอาทิตย์
หนึ่ ง ควรได้ยินได้ฟังธรรมสักครัง้ หนึ่ ง เพราะธรรมเปรียบเหมือนแสงสว่าง ทีจ่ ะนําพา
ใจให้เดินทางไปในทิศทางทีถ่ ูกต้องดีงาม นํามาซึง่ ความสุขและความเจริญ พระพุทธองค์
ทรงแสดงไว้ว่า การได้ฟังธรรมตามกาล เป็ นมงคลอย่างยิ่ง กาเลน ธัมมัสสวนัง
เอตัมมังคลมุตตมัง เพราะการฟังธรรมมีอานิสงส์อยู่ ๕ ประการด้วยกัน อานิสงส์คอื
ประโยชน์ทผ่ี ูฟ้ งั จะพึงได้รบั ถ้าฟังด้วยสติจดจ่อ คือในขณะทีฟ่ งั ใจควรจะมีสติรู้อยู่กบั
เสียงแห่งธรรม ทีไ่ ปสัมผัสกับหูแล้วก็เข้าไปสู่ใจ ถ้าใจจดจ่อด้วยสติ รับฟังคําพูดทุกคํา
โดยทีใ่ จไม่ลอยไปทีอ่ น่ื ไม่ไปคิดเรื่องอืน่ แล้ว ใจจะได้รบั ธรรมอันเปรียบเหมือนนํา้ ทิพย์
ไว้หล่อเลี้ยง
ใจเปรียบเหมือนต้นไม้ ทีต่ อ้ งอาศัยนํา้ หล่อเลี้ยงลําต้นจึงจะเจริญรุ่งเรืองได้ ถ้าขาดนํา้
ต้นไม้ก็จะต้องเฉาตาย แห้งตายไปในทีส่ ุด เช่นเดียวกับใจของมนุษย์และสัตว์โลก
ทัง้ หลาย ถ้าไม่ได้รบั นํา้ ทิพย์แห่งธรรมมาชโลมหล่อเลี้ยงแล้ว ใจจะมีแต่ความแห้งแล้ง มี
แต่ความหิว มีแต่ความกระหาย มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความวุน่ วายใจ แต่ถา้ ได้นาํ้ ทิพย์
แห่งธรรมมาชโลมใจเป็ นระยะๆ ทุกๆ ๗ วัน สักครัง้ หนึ่งก็ยงั ดี ถ้าได้มากกว่านัน้ ก็ย่งิ ดี
สมัยนี้สามารถฟังธรรมได้ทกุ วันเลย เพราะตามสถานีวทิ ยุต่างๆ ในยามดึกตัง้ แต่สอง
ยามไปแล้วจนถึงสว่าง จะมีการแสดงธรรมเทศนา มีการบรรยายธรรม สนทนาธรรมกัน
ถ้ามีโอกาสได้ต่นื ในตอนดึก เปิ ดวิทยุฟงั ธรรม ใจจะมีความสุข มีความสบายใจ เพราะ
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พระธรรมคําสอนจะเข้าไปละลาย ไปสลายความเศร้าหมองทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ภายในใจ ให้
สงบตัวลง และให้หมดสิ้นไปในทีส่ ุด
การฟังธรรมจึงมีคุณมีประโยชน์มาก เวลาฟังจึงต้องฟังด้วยสติระลึกรูอ้ ยู่ แต่ไม่ตอ้ งไป
จดจําทุกคําพูด เพราะถ้ามัวแต่จาํ จะไม่เข้าใจในสิง่ ทีท่ ่านแสดง เวลาฟังจึงไม่ตอ้ งจดจํา
เพียงแต่มสี ติตงั้ ใจฟัง แล้วก็พจิ ารณาตามไป จะเกิดความเข้าอกเข้าใจขึ้นมา เมือ่ เข้าใจ
แล้ว ก็จะไม่ลมื จะรู้ถงึ เรื่องราวต่างๆ ไม่วา่ เรื่องสุข เรื่องทุกข์ เรื่องเหตุทท่ี าํ ให้เกิดสุข
เกิดทุกข์ เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ ซึง่ อยู่ในวิสยั ของพวกเรา ทีจ่ ะสามารถรู้ได้ เข้าใจได้
พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอนให้กบั พวกเรา ถ้าไม่อยู่ในวิสยั ของพวก
เราทีจ่ ะเข้าใจ ทีจ่ ะรู้ได้แล้ว พระพุทธเจ้าก็จะไม่ทรงเสียเวลาประกาศพระธรรมคําสอน
อันประเสริฐ ให้กบั สัตว์โลกอย่างพวกเรา ให้เสียเวลาไปเปล่าๆ แต่น่เี ป็ นเพราะว่าพวกเรา
ทุกคนมีสทิ ธิ มีความสามารถทีจ่ ะรับรู้สง่ิ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ทรงเห็นได้
เพียงแต่ขอให้มฉี นั ทะ ความยินดี ความพอใจทีจ่ ะฟังธรรม มีสติ การระลึกรู้อยู่กบั การ
ฟังธรรมเท่านัน้ แหละ แล้วธรรมก็จะไหลเข้าสู่ใจ
เปรียบเหมือนกับเวลาทีเ่ ทนํา้ ใส่แก้ว ถ้าหงายแก้วขึ้นรับนํา้ ทีเ่ ทลงมา ก็จะสามารถรับนํา้
ได้เต็มที่ แต่ถา้ ควํา่ แก้วเสีย นํา้ ทีเ่ ทใส่แก้ว ก็จะไม่เข้าไปในแก้วเลยแม้แต่หยดเดียว ฉัน
ใดใจก็เปรียบเหมือนแก้วใบหนึ่ง ถ้าหงายใจขึ้นรับ ด้วย ฉันทะ ความยินดี วิริยะ ความ
เพียร ศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลือ่ มใส ธรรมก็จะไหลเข้าสู่ใจได้อย่างง่ายดาย
เพือ่ ไปสลายความทุกข์ ความเศร้าหมอง ทีเ่ กิดจากกิเลสตัณหาทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในใจ ให้
ค่อยๆหมดไป จนกระทังหมดไปในที
่
ส่ ุด ทําให้เป็ นใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ มีแต่ความสดชื่น
เบิกบาน มีแต่ความสุข ปราศจากความวุน่ วาย ความทุกข์ ความกังวลทัง้ หลาย เพราะ
ความทุกข์ก็ดี ความวุน่ วายใจก็ดี ไม่ได้เกิดจากสิง่ ต่างๆภายนอก แต่เกิดจากสิง่ ต่างๆที่
อยู่ในใจ คือโมหะ ความหลง อวิชชา ความไม่รู้จริงในธรรมชาติของสภาวธรรมทัง้ หลาย
เลยทําให้เกิดกิเลสตัณหา เกิดความโลภ เกิดความอยากขึ้นมา และเมือ่ ไม่ได้ตามใจ
อยาก ก็เกิดความไม่สบายใจ ไม่พอใจ เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นี่คอื เรื่องราวของใจที่
พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็น ทรงรู้ถงึ ธรรมชาติของใจ รู้วา่ อะไรทําให้ใจมีความสุข อะไรทํา
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ให้ใจมีความทุกข์ จึงทรงนําเอามาสังสอนพวกเรา
่
เพราะความกรุณานัน่ เอง ทรงเห็นว่า
ถ้าไม่มใี ครชี้บอกทางแล้ว พวกเราก็ตอ้ งวนเวียนอยู่ในกองทุกข์น้ ไี ปไม่รู้จกั จบสิ้น แต่ถา้
นํามาประกาศสอน ถึงแม้จะยาก จะใช้เวลาบ้าง แต่อาศัยความอดทน ความเมตตา
กรุณา ความปรารถนาดี ก็พอจะทําให้ผูอ้ น่ื หมดทุกข์ หมดภัยได้ จึงได้ทรงอุตส่าห์สละ
เวลาทีม่ อี ยู่ นําธรรมอันประเสริฐนี้ มาสังสอนให้
่
สตั ว์โลกอย่างเราอย่างท่าน ด้วยความ
ไม่รู้สกึ เหน็ดเหนื่อยเมือ่ ยล้าแต่อย่างใด
การฟังธรรมจึงเป็ นเรื่องทีส่ าํ คัญทีส่ ุดในพระพุทธศาสนา เพราะเป็ นการถ่ายทอดธรรม
จากใจสู่ใจ ถ่ายทอดสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม จากใจอันสะอาดบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้า ของพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย เข้าสู่ใจของปุถชุ นอย่างเราอย่างท่าน เพือ่ จะได้กลายเป็ นใจของ
พระอริยบุคคลขึ้นมา ได้ดว้ ยการฟังธรรมนี้แหละ ในสมัยพุทธกาลมีผูบ้ รรลุธรรม จาก
การฟังธรรม มีจาํ นวนมาก และบรรลุได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพียงได้ฟงั พระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงครัง้ เดียว ก็บรรลุธรรมกัน เป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆกัน
มากมาย เช่น ในครัง้ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงพระปฐมเทศนา ทรงโปรดพระปัญจ
วัคคีย ์ ด้วยพระอริยสัจ ๔ และ มรรค ๘ ก็มหี นึ่งในพระปัญจวัคคีย ์ คือพระอัญญา
โกณฑัญญะ มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เห็นว่าธรรมอันใดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
ธรรมอันนั้นย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา นี่ก็เป็ นการบรรลุเห็นธรรมแล้ว เห็นว่ามีอะไร
เกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ก็ตอ้ งมีการดับไปเป็ นธรรมดา เป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ มีการเกิด ก็
ต้องมีการตายเป็ นธรรมดา ถ้าใครเห็นสัจธรรมนี้แล้ว จะไม่ฝืนความจริงนี้ ยอมรับความ
จริงนี้ แล้วจะไม่หวันไหว
่
จะไม่ทกุ ข์ จะไม่มคี วามรู้สกึ อะไรกับความเป็ นความตาย
เพราะถือว่าเป็ นเรื่องปกติ เป็ นเรื่องธรรมดา
นี่แหละคืออานิสงส์ของการฟังธรรม เมือ่ ฟังธรรมแล้วจะทําให้มคี วามกล้าหาญ ไม่มี
ความทุกข์ ไม่มคี วามวิตกกังวลกับการสูญเสียทัง้ หลาย ถ้าไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ใจจะถูก
โมหะ ความหลง อวิชชา ความไม่รู้ปิดกัน้ ไม่ให้เห็นความจริงอันนี้ แล้วทําให้ยดึ ติดอยู่
ในสิง่ ต่างๆ โดยคิดว่าสิง่ ต่างๆทีย่ ดึ ติดอยู่ จะอยู่กบั เราไปตลอด แต่หารู้ไม่วา่ วันใดวัน
หนึ่งจะปรากฏเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดขึ้นมา นัน่ ก็คอื เกิดการดับ เกิดการสูญเสียสิง่ นัน้ ๆ
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ไป แต่ถา้ รู้ลว่ งหน้าอยู่แล้ว ว่าเรื่องเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้น เราก็เตรียมตัว เตรียมใจเอาไว้
ก่อน ซ้อมไว้ก่อนแล้ว พอถึงเวลาก็ไม่เกิดอาการตื่นเต้นอะไรเลย เพราะรู้วา่ เป็ นสิง่ ที่
จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน นี่แหละ คือเรื่องราวของการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ว่ามี
ความสําคัญอย่างไรกับชีวติ จิตใจของพวกเรา ถ้าไม่ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมแล้ว เราจะลืมเรื่อง
เหล่านี้ เพราะว่าในวันๆหนึ่ง ชีวติ ของเราจะมีเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่มากมาย ทีจ่ ะมา
กลบ มาลบเรื่องราวของธรรมทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั กันมาในขณะทีม่ าวัด
เวลามาวัดเราจะได้ฟงั ธรรม ฟังเรื่อง อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา คือความไม่เทีย่ ง ความ
ทุกข์ ความไม่มตี วั ตน ความไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ สิง่ ต่างๆให้เป็ นไปตาม
ความต้องการของเราได้เสมอไป แต่เราจะลืมเรื่องเหล่านี้ไปหมด เมือ่ เราออกไปเกี่ยวข้อง
กับเรื่องราวต่างๆทางโลก การทํามาหากินค้าขาย จะคิดแต่วธิ ีแสวงหา สะสม รักษา
ปกป้ องสิง่ ต่างๆทีห่ ามาได้ดว้ ยความยากเย็น ลําบากลําบน จนกระทังลื
่ มไปว่าทุกสิง่ ทุก
อย่างทีห่ ามาได้ ไม่วา่ จะเป็ นเงินทอง ข้าวของ จะมีมากมายขนาดไหนก็ตาม บุคคลต่างๆ
เช่นสามีของเรา ภรรยาของเรา ลูกหลานของเรา จะไม่ได้อยู่กบั เราไปตลอด สักวันหนึ่ ง
เขาไม่จากเราไป เราก็ตอ้ งจากเขาไป ถ้าไม่เคยคิด ไม่เคยพิจารณา ไม่คอยเตือนสติ เรา
จะลืมไปเลยเหมือนกับว่าสิง่ เหล่านี้จะอยู่กบั เราไปตลอด และเมือ่ เกิดการพลัดพรากจาก
สิง่ เหล่านี้ไปแล้ว เราก็จะต้องร้องห่มร้องไห้ ทําใจไม่ได้ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ถ้าเป็ น
ชนิดทีร่ ุนแรงก็จะทนอยู่ต่อไปไม่ได้ ถึงกับต้องทําร้ายชีวติ ของตนเอง นี่คอื โทษของการ
ไม่ได้เข้าหาพระศาสนา ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมตามกาลตามเวลา
พระพุทธองค์ทรงมีความห่วงใยในจิตใจของพวกเรา จึงได้กาํ หนดวันธรรมสวนะขึ้นมา
ให้พวกเราได้เข้าวัด เพือ่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน ถ้าไม่มเี วลาทีจ่ ะเข้าวัดก็ขอให้เอาวัดไปไว้ท่ี
บ้าน ไปไว้ในรถยนต์ หรือตามทีท่ าํ งานก็ได้ เพราะเดีย๋ วนี้ธรรมะมีอยู่ในหลายรูปแบบ
ด้วยกัน เป็ นหนังสือก็มี มาทางรายการวิทยุโทรทัศน์ก็มี ทีอ่ ดั เทปไว้ก็มี ขอให้เรามีสติ
ระลึกรู้อยู่วา่ วันนี้เป็ นวันอะไรเท่านัน้ แหละ แล้วทําหน้าทีข่ องเรา คือ นําเอาธรรมโอสถ
อาหารแห่งธรรมเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจของเราบ้าง ไม่เช่นนัน้ แล้ว จิตใจของเราจะมีแต่
ความหิว มีแต่ความกระหาย มีแต่ความทุกข์ ความกังวลใจ ท่ามกลางสมบัตทิ เ่ี รามีอยู่
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นัน่ แหละ เราอาจจะมีสมบัตมิ ากมายก่ายกอง กินไปทัง้ ชาติก็กนิ ไม่หมด แต่ใจของเรา
กลับหามีความสุขไม่ กลับสูค้ นทีไ่ ม่มสี มบัตอิ ะไรเลย แต่มธี รรมเต็มอยู่ในหัวใจอย่าง
พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทัง้ หลายไม่ได้ ท่านไม่มสี มบัตอิ ะไรเลยในตัวของท่าน
ยกเว้นสมบัติ ๘ ชิ้น ทีเ่ รียกว่าอัฐบริขาร เป็ นสมบัตทิ จ่ี าํ เป็ นต่อการครองชีพของนักบวช
ได้แก่ ๑-๓. ผ้าไตรจีวร ๔. บาตร ๕. ปะคดเอว ๖. เข็มกับด้าย ๗. มีดโกน ๘. ทีก่ รอง
นํา้ นี่คอื สมบัติ ๘ ชิ้นของเศรษฐีธรรม
ส่วนพวกเราผูเ้ ป็ นยาจกทางธรรม มีสมบัตขิ ้าวของล้นบ้านล้นช่อง จนกระทังไม่
่ รู้จะเก็บ
ไว้ทีไ่ หน ไม่รู้จะทําอย่างไรกับสิง่ เหล่านี้ แล้วจิตใจของพวกเราเป็ นอย่างไรบ้าง เรามี
ความอิม่ มีความปี ติ มีความสุข มีความพอหรือไม่ หรือยังดิ้นรนกวัดแกว่ง ยังอยาก ยัง
ต้องการให้มมี ากขึ้นไปกว่านี้ ถ้าเป็ นอย่างนี้ ก็เป็ นเพราะว่าใจของเรายังขาดธรรมนัน่ เอง
เพราะถ้าไม่มธี รรมแล้ว กิเลสตัณหา คือ ความโลภ ความอยาก ก็จะทํางานอย่างเต็มที่
สร้างความหิว ความกระหาย ความต้องการ อย่างไม่มที ส่ี ้นิ สุด แต่ถา้ เอานําพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า เข้ามาสู่ใจ มาชําระกิเลสตัณหา ความโลภความอยากแล้ว ใจก็จะ
มีความอิม่ มีความพอ มีความสุข เราจึงควรจะเห็นความสําคัญ ของพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า ด้วยการพยายามแสวงหาโอกาสฟังธรรมกัน ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
กําหนดไว้ คืออย่างน้อยอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ ควรจะได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมกันสักครัง้ เพราะ
การฟังธรรมมีอานิสงส์ มีประโยชน์ อยู่ ๕ ประการด้วยกัน คือ ๑. จะได้ยนิ ได้ฟงั ในสิง่ ที่
ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน ๒. สิง่ ทีเ่ คยได้ยนิ ได้ฟงั มาแล้ว เมือ่ ได้ฟงั ซํา้ อีก ก็จะเกิดความ
เข้าใจทีด่ ขี ้นึ ๓. ขจัดความสงสัยได้ ๔. ทําให้มคี วามเห็นทีถ่ ูกต้อง ๕. ทําให้จติ ใจสงบ
โดยปกติในชีวติ ทีต่ อ้ งวุน่ วายกับการทํามาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ดูแลครอบครัว เรา
จะไม่ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องราวทางศาสนาสักเท่าไหร่ เช่น เรื่อง พระอริยสัจ ๔ ทุกข์
สมุทยั นิ โรธ มรรค จะไม่ได้ฟงั ว่าทุกข์คอื การเกิด แก่ เจ็บ ตาย การพลัดพรากจากของ
ชอบ การประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา การผิดหวัง นี่คอื ความทุกข์ทเ่ี กิดจากสมุทยั คือ
ตัณหา ความยากต่างๆนานานี้เอง ทีท่ าํ ให้ไปเกิด ไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย ไปประสบกับสิง่
ทีไ่ ม่ปรารถนา ไปพลัดพรากจากสิง่ ทีช่ อบ ไปประสบกับความผิดหวัง ถ้าไม่มคี วามอยาก
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แล้ว ใจก็จะไม่ไปเกิด เช่นใจของพระพุทธเจ้า ใจของพระอรหันตสาวก ใจของท่านไม่ไป
เกิดแล้ว เพราะท่านได้ชาํ ระความอยากทัง้ หลายให้หมดไปแล้ว ตัณหาทัง้ ๓ คือ
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ความอยากในกาม ความอยากมีอยากเป็ น ความ
อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ไม่มอี ยู่ในใจของผูใ้ ด อย่างใจของพระพุทธเจ้า หรือใจของพระ
อรหันตสาวกแล้ว ใจนัน้ ก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไป และเมือ่ ไม่ไปเกิด ก็ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่
ตาย ไม่พลัดพรากจากของรักของชอบ ไม่ตอ้ งไปเสียใจกับความผิดหวัง ไม่ตอ้ งประสบ
กับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา
นี่คอื การดับทุกข์ คือนิ โรธ ถ้าตัดกิเลส ตัดตัณหาได้ นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมา ความทุกข์
ในใจแม้แต่นิดเดียวก็จะไม่มี เพราะต้นเหตุแห่งความทุกข์ได้ถูกทําลายไปหมดแล้ว และ
สิง่ ทีจ่ ะทําลายความทุกข์น้ ีได้ ก็คอื มรรค ปฏิปทาวิธีการปฏิบตั เิ พือ่ ทีจ่ ะเอาชนะตัณหาทัง้
๓ ได้แก่การทําบุญให้ทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา นี่แหละคือวิถที างแห่งการ
ชําระกิเลสตัณหาทัง้ หลาย เป็ นเรื่องราวทีจ่ ะได้ยนิ ได้ฟงั เสมอทุกครัง้ ทีเ่ ข้ามาทีว่ ดั แล้วจะ
ได้นาํ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปประพฤติปฏิบตั ิ หมันขยั
่ นทําบุญทําทานอยู่เสมอ รักษาศีลอยู่
เสมอ นัง่ สมาธิอยู่เสมอ เจริญวิปสั สนาอย่างต่อเนื่อง คือพยายามมองให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุก
อย่างในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็ นสัตว์เป็ นบุคคล เป็ นวัตถุข ้าวของต่างๆ ล้วนตกอยู่ในไตร
ลักษณ์ทงั้ สิ้น คือตกอยู่ในกอง อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นกองทุกข์อนั
ใหญ่หลวง เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถควบคุมบังคับให้เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการได้ เป็ นของที่
มาแล้วก็ตอ้ งไป เงินทองทีม่ อี ยู่วนั นี้ พรุ่งนี้ก็ตอ้ งจากเราไป บุคคลต่างๆทีอ่ ยู่กบั เราก็
เช่นกัน เขาอยู่กบั เราวันนี้ พรุ่งนี้เขาก็ตอ้ งจากเราไป เขาจะจากไปอย่างไรก็สุดแท้แต่ บาง
ทียงั ไม่ทนั ตายจากกันก็จากกันไปแล้ว จากไปเพราะความนอกใจก็มี จากไปเพราะเกิด
การทะเลาะเบาะแว้งกันก็มี มีเหตุการณ์ทจ่ี ะทําให้เราต้องจากกันอยู่เสมอ เวลาอยู่กบั สิง่
เหล่านี้ก็มแี ต่ความวุน่ วายใจ เพราะบังคับเขาไม่ได้ อยากจะให้เขาอยู่บา้ นกับเรา
ตลอดเวลา ก็บงั คับเขาไม่ได้ วันดีคนื ดีเขาก็แวบหนีออกไปเทีย่ ว อย่างนี้เป็ นต้น หรือถึง
เวลาควรทีจ่ ะกลับบ้านก็ไม่กลับเสีย คนทีอ่ ยูท่ บ่ี า้ นก็ตอ้ งนัง่ กังวล เป็ นห่วงคิดไปต่างๆ
นานา ว่าหายไปไหน ไปทําอะไร ท่านถึงเรียกว่าเป็ นกองทุกข์ไง ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่
ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญา ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้คดิ แล้ว จะเห็นว่ามีแต่
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ความทุกข์ทงั้ นัน้ ส่วนความสุขทีไ่ ด้ มีอยู่เพียงนิดเดียวเท่านัน้ เอง ถ้าร้อยบาท เราจะได้
ความสุขเพียงบาทเดียว แต่ตอ้ งได้รบั ความทุกข์ถงึ เก้าสิบเก้าบาท เพราะนี่คอื ลักษณะ
ของสิง่ ต่างๆทีม่ าเกี่ยวข้องกับเรา
เวลาเรามา เราก็มาตัวเปล่าๆ เวลาเราไป เราก็ไปตัวเปล่าๆ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในศาลา
นี้ ไม่ได้ไปกับเรา เวลาเขาเอาเราใส่โลง เขาไม่ได้เอาสมบัตติ ่างๆทีเ่ รามีอยู่ใส่เข้าไปด้วย
เขาไม่ได้เอาสามีเรา เอาภรรยาเราใส่ไปในโลงด้วย เขาไม่ได้เอาลูกเต้าหลานเหลนของเรา
ใส่ไปกับเราด้วย เราไปคนเดียว ไปตัวเปล่าๆ สิง่ ทีเ่ ราเอาไปได้ มีแต่บญ
ุ และกรรมเท่านัน้
บุญก็คอื ความฉลาด กรรมก็คอื ความโง่ ถ้าเราเข้าวัดบ่อยๆ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมบ่อยๆ เรา
ก็จะกลายเป็ นคนฉลาดขึ้นมา ถ้าเราไม่เข้าวัดเข้าวา ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เราก็จะเป็ นคนโง่
เขลาเบาปัญญา เราก็จะถูกโมหะ ความหลง อวิชชา ความไม่รู้ ฉุดลากให้ไปสะสมกอง
ทุกข์ให้ใหญ่ข้นึ ไปเรื่อยๆ แล้วในทีส่ ุดก็จะมาทําลายจิตใจไม่ให้สามารถทนอยู่ต่อไปได้ นี่
คือเรื่องราวของจิตใจเรา ถ้ามีธรรมแล้ว จิตใจจะสว่าง จิตใจจะฉลาด จะรู้วา่ อะไรคือ
ความทุกข์ อะไรคือความสุข อะไรเป็ นเหตุทน่ี าํ ความสุข นําความทุกข์มาให้กบั เรา
ถ้าไม่มแี สงสว่างแห่งธรรมนําพาไปแล้ว เราก็จะวิง่ เข้าหากองทุกข์ หากองไฟอยู่เสมอ
ทุกๆวันนี้ทเ่ี รามีความทุกข์กนั นัน้ อย่าไปโทษสิง่ ต่างๆเลย โทษความโง่เขลาเบาปัญญา
ของเรานัน้ แหละ เพราะคนอีกคนหนึ่งทีอ่ ยู่สภาพเดียวกับเรา แต่มแี สงสว่างแห่งธรรม
เขาจะไม่ทกุ ข์เหมือนกับเราทุกข์ เขาไม่เดือดร้อน เพราะเขาไม่ยดึ ไม่ตดิ นัน่ เอง เขาปล่อย
วาง เขารู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างจะต้องเป็ นไปตามเรื่องของเขา เราอาจจะควบคุมดูแลได้
บางครัง้ บางเวลา แต่ในทีส่ ุดจะไม่สามารถควบคุมเขาได้ เขาจะต้องเป็ นไปตามเรื่องราว
ของเขาอย่างแน่นอน คนทีร่ ู้เรื่องเหล่านี้แล้ว และได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้ว ก็จะไม่
เดือดร้อน เปรียบเหมือนกับเวลาเราไปยืมข้าวของๆคนอืน่ มา เราก็รู้วา่ ข้าวของทีเ่ ราได้มา
นี้ ไม่ใช่เป็ นของๆเรา เป็ นของทีเ่ รายืมเขามา เดีย๋ วพรุ่งนี้เขาก็จะมาเอาคืนไป เราก็ไม่ผูก
ใจว่า สิง่ นี้เป็ นของๆเรา ต้องอยู่กบั เราไปตลอด
เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ จ้าของเขามาขอเอาคืนไป เราก็คนื ให้กบั เขาไปได้อย่างสบายใจ เอาไปเลย
สบายอกสบายใจ เพราะว่าเก็บไว้กลับเป็ นความกังวลเสียอีก เพราะกลัวของจะเสีย กลัว
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ของจะหายก่อนทีเ่ จ้าของเขาจะมาเอาไป เวลาเขามาเอาของ แล้วเราไม่มใี ห้เขานี่ เราจะ
รู้สกึ เสียหน้าเหมือนกับเป็ นคนไม่ดี เอาของๆเขามาแล้ว ไม่ยอมคืนให้เขาไป โดยแกล้ง
บอกว่าหายไป หรือเสียไป ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นความจริง คนทีม่ คี วามซือ่ สัตย์จะมีความรู้สกึ อย่าง
นัน้ รู้สกึ ว่าเวลาได้ยมื ของๆใครมา ใจไม่อยากจะเก็บไว้นานเลย เพราะเป็ นภาระทางใจ
เพราะจะต้องคอยดูแลรักษาของนัน้ ให้อยู่ในสภาพทีด่ ี ไม่ให้หายไป ถ้าเขามาเอาคืนไป
จะโล่งอกโล่งใจ
เช่นเดียวกับสิง่ ต่างๆทีเ่ ราครอบครองอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุสมบัติ ข้าวของ หรือบุคคลก็
ตาม ความจริงแล้วสิง่ เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็ นเหมือนกับของทีเ่ ขาให้เรายืมมา
ใช้ไปวันหนึ่งๆเท่านัน้ เอง สักวันหนึ่งเขาจะมาเอาคืนไป ถ้าเรารู้วา่ สิง่ เหล่านี้เป็ นของทีย่ มื
เขามาใช้ แล้วจะต้องคืนเจ้าของเขาไป เวลาเขามาเอาคืนไป เราก็จะไม่เกิดความเศร้าโศก
เสียใจ เพราะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้ว แต่ถา้ ไปหลงคิดว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่
นัน้ เป็ นของๆเราอย่างแท้จริง แล้วเกิดเวลาสูญเสียสิง่ เหล่านัน้ ไป จิตใจของเราจะเป็ น
อย่างไร จิตใจของเราก็จะต้องเกิดความทุกข์อย่างมาก เกิดความเศร้าโศกเสียใจ คิดดู ถา้
เขามาเอาลูกของเราไป ลูกของเราตายไป สามีของเราตายไป พีน่ อ้ งของเราตายไป พ่อแม่
ของเราตายไป หรือร่างกายของเราตายไป เราจะทําอย่างไร จิตใจของเราไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว
หรือ ทําไมถึงต้องว้าวุน่ ขุน่ มัวด้วย ในเมือ่ ของเหล่านี้ไม่ใช่เป็ นของๆเรามาแต่ดงั้ เดิม เป็ น
ของทีเ่ ขาให้ยมื มาใช้ไปวันหนึ่งๆเท่านัน้ เอง ถ้าเราทุกข์ก็เป็ นเพราะว่าเราหลง เราโง่ เราไม่
ฉลาดเราไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงทําให้เราหลงยึดติดอยู่
กับสิง่ เหล่านี้ จึงทําให้เราเกิดความทุกข์อย่างมาก เราจึงควรฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่อย่าง
สมํา่ เสมอ เพือ่ จะได้ปล่อยวาง แล้วเราจะได้ไม่ตอ้ งทุกข์กบั อะไรอีกต่อไป การแสดงเห็น
ว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๐๖

สุข ๒ แบบ

๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕
ขณะทีฟ่ งั ธรรมขอให้ทาํ ใจให้วา่ ง ให้สบาย ไม่ตอ้ งกังวลกับเรื่องใดๆทัง้ สิ้น ให้มสี ติอยู่
เฉพาะหน้า ตัง้ ใจฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วธรรมจะได้ไหลเข้าสู่ใจ เพือ่
ชโลมเลี้ยงใจให้ได้รบั ความสงบ ได้รบั ความสุข ในโลกนี้มคี วามสุขอยู่ ๒ ชนิดด้วยกัน
คือ ๑. กามสุข ๒. สันติสขุ ระหว่างสุขทัง้ ๒ ชนิดนี้ พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่า ไม่มี
สุขใดที่จะเหนื อ ที่จะดี เท่าสุขที่เกิดจากความสงบของใจ คือ สันติสุขนัน่ เอง เพราะสุขที่
เกิดจากกามสุข เป็ นสุขทีม่ คี วามทุกข์เจือปนอยู่ เนื่องจากเหตุปจั จัยของกามสุข ล้วนเป็ น
กองทุกข์ทงั้ สิ้น คือเป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา จึงเป็ นความสุขทีไ่ ม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง
เป็ นความสุขทีไ่ ม่ได้ให้ความสุขอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็ นความสุขทีม่ คี วามทุกข์เจือปน
อยู่ เปรียบเหมือนกับยาขมทีเ่ คลือบนํา้ ตาล เวลาอมใหม่ๆก็จะรู้สกึ ว่าหวาน แต่พอ
นํา้ ตาลทีเ่ คลือบยาขมละลายหมดไป ความขมก็จะเข้ามาสัมผัสกับลิ้น ฉันใดกามสุขก็ฉนั
นัน้
กามสุขจึงเป็ นความสุขทีม่ คี วามทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ เปรียบเหมือนกับเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลาย
เบ็ด ความสุขทีเ่ กิดจากการกินเหยือ่ มีอยู่เพียงน้อยนิด แต่เมือ่ ไปติดเบ็ดเข้าแล้ว ความ
ทุกข์ทเ่ี กิดจากเบ็ด จะมีอย่างแสนสาหัส ท่านถึงเปรียบกามสุข ว่าเหมือนกับเหยือ่ ทีต่ ดิ
อยู่ปลายเบ็ด เป็ นโทษมากกว่าเป็ นคุณ เป็ นความสุขชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว แล้วหลังจาก
นัน้ ก็จะเป็ นความทุกข์อนั แสนสาหัสตามมา เป็ นทุกข์ทเ่ี กิดจากการเปลีย่ นแปลงของสิง่
ต่างๆทีจ่ ติ ไปยินดี ไปชอบ เนื่องจากธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นของ
แปรปรวน มีการเจริญ มีการเสือ่ มเป็ นธรรมดา ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูห้ นึ่งผูใ้ ด
เขาจะอยู่เขาก็อยู่ เขาจะไปเขาก็ไป เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้ว จึงนําความไม่สบายใจ ความ
ทุกข์ใจ มาให้กบั ผูท้ ไ่ี ปติดอยู่กบั สิง่ นัน้ ๆ พระพุทธองค์ซง่ึ ได้ทรงสัมผัสมาทัง้ ๒ ชนิด
คือสุขทางโลก คือ กามสุข และสุขทางธรรม คือ สันติสขุ จึงทรงรู้ได้อย่างชัดแจ้งว่าสุข
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ไหนเป็ นสุขทีป่ ระเสริฐ เป็ นสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นสุขทีป่ ราศจากความทุกข์ ก็คอื สันติสุข
นัน่ เอง
กามสุขเป็ นสุขทีเ่ กิดจากการทีไ่ ด้สมั ผัสกับกามคุณทัง้ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ทีถ่ ูกอก ถูกใจ เวลาได้เห็นรู ปก็ดี ได้ยนิ เสียงก็ดี ได้ดมกลิน่ ก็ดี ได้ล้มิ รสก็ดี
ได้สมั ผัสโผฏฐัพพะต่างๆก็ดี ทีถ่ ูกอก ถูกใจ ใจจะมีความยินดี มีความสุขชัว่ ขณะหนึ่ง
แต่เมือ่ กามคุณทัง้ ๕ เปลีย่ นแปลงไปหรือหายไป ใจก็จะเกิดความว้าเหว่ เกิดความ
เสียดาย เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เพราะใจไปหลงไปยึดไปติดกับสิง่ เหล่านัน้ โดยทีไ่ ม่ได้
ใช้ปญั ญาพิจารณาไว้ก่อนว่า สิง่ ต่างๆทีใ่ จไปยินดีไปชอบนัน้ จะอยู่กบั ใจไปตลอดเวลา
หรือเปล่า จะเป็ นเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า อย่างเวลาเราชอบบุคคลหนึ่งบุคคล
ใด เขาจะเป็ นอย่างนี้ไปตลอดเวลาหรือเปล่า เขาจะเป็ นคนดี ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเรา
ตลอดเวลาหรือเปล่า หรือบางครัง้ บางเวลาเขาอาจจะทําหน้ายักษ์หน้ามารใส่เรา พูดจาไม่
สุภาพใส่เรา ประพฤติตนไม่ดี เช่นทุบตีเราหรือเปล่า สิง่ เหล่านี้เราไม่ค่อยคิดกัน หรือเขา
อาจจะไม่ทบุ ตีเรา ไม่ทาํ หน้ายักษ์หน้ามารใส่เรา ไม่พูดจาหยาบคายใส่เรา แต่เขาจะอยู่
กับเราไปตลอดชีวติ หรือเปล่า เขาจะอยู่จนกระทังเราตายไปหรื
่
อเปล่า หรือเขาจะตาย
ก่อนเราไป นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่ได้วเิ คราะห์กนั เราไม่ได้คดิ กัน
พอเราเห็นอะไรเข้าสักอย่างหนึ่ง ได้ยนิ อะไรเข้าสักอย่างหนึ่ง เราก็เกิดอุปาทานความ
ยินดี ความชอบขึ้นมาทันที แล้วก็อยากจะได้สง่ิ นัน้ โดยไม่คาํ นึงว่าเขาเป็ นอย่างไรอย่าง
แท้จริง จะเป็ นแบบทีเ่ ราเห็นอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า อันนี้เราไม่รู้ เพราะไม่คดิ กัน ถ้าคิด
กันสักหน่อย อาจจะไม่ชอบสิง่ เหล่านัน้ ก็ได้ เพราะจะเห็นว่า จะไม่เป็ นอย่างทีเ่ ราเห็นครัง้
แรกเสมอไป ต่อไปก็ตอ้ งเปลีย่ นแปลงไป คนเป็ นหนุ่มเป็ นสาว ต่อไปก็ตอ้ งเป็ นคนแก่
คนเฒ่า แล้วในทีส่ ุดก็ตอ้ งตายไปอย่างนี้เป็ นต้น ถ้าเป็ นวัตถุสง่ิ ของต่างๆ เวลาได้มาก็
รู้สกึ ว่าดี สวยงามใหม่เอีย่ ม แต่ใช้ไปเรื่อยๆ ของก็ตอ้ งเก่าลงๆ แล้วเริ่มเสียหาย เกิดการ
ชํารุดทรุดโทรมขึ้นมา กลายเป็ นภาระทีจ่ ะต้องดูแล รักษา ซ่อมแซม ให้คงสภาพใช้งาน
ได้ แต่ถา้ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ก็ตอ้ งทิ้งไป
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นี่คอื ลักษณะของกามสุข ทีพ่ วกเรายึดติดกันมาก โดยไม่คาํ นึงถึงผลเสียทีจ่ ะตามมา
ทัง้ ๆทีส่ ง่ิ เหล่านี้ ถ้าเราไม่มี เราไม่ได้สมั ผัส เราไม่ได้เสพ เราก็ไม่ตาย เราก็ยงั สามารถอยู่
ได้ นอกเหนือจากสามารถอยู่ได้แล้ว เรายังอยู่ได้ดว้ ยความสบายใจเสียอีก เพราะเราไม่
มีความทุกข์ใจ ความกังวลใจ ความห่วงใยกับสิง่ เหล่านี้ เมือ่ ไม่ตดิ กับสิงเหล่านี้แล้ว
อะไรจะเกิดขึ้นกับสิง่ เหล่านี้ ใจเราก็ไม่เดือดร้อน แต่ถา้ หลงไปยึดไปติดกับสิง่ เหล่านี้แล้ว
จะเป็ นบุคคลก็ดี เป็ นวัตถุสง่ิ ของต่างๆก็ดี เราจะต้องมีความทุกข์ใจเสมอไป เนื่องจาก
ธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้ มีความเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ มีความไม่แน่นอน อยู่กบั เราวันนี้
แต่อาจจะไม่อยู่กบั เราในวันพรุ่งนี้ก็ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าสิง่ เหล่านี้ไม่ใช่เป็ น
ความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริง แต่กลับเป็ นโทษ เป็ นความทุกข์เสีย
มากกว่า จึงทรงสละกามสุขทัง้ หลาย กามสุขของราชโอรส คิดดูซวิ า่ คนที่เป็ นพระราช
โอรสนัน้ จะมีความสุขทางด้านกามสุขขนาดไหน มีนางสนมกํานัล มีอาหารเครื่องดืม่
ชนิดต่างๆ มีปราสาทสามฤดูไว้ให้อยู่ให้เสพ แต่ก็ไม่ได้ให้ความอิม่ ความพอ เสพเท่าไรก็
ยังมีความหิวอยู่ ยังต้องเสพอยู่เรื่อยๆ แล้วก็มคี วามกังวลกับเครื่องมือทีใ่ ช้เสพ คือ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย รู้วา่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งเหมือนกัน เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้อง
มีการเสือ่ มลงไป เมือ่ มีอายุมากเข้าตาก็ไม่ดี หูก็ไม่ดี อย่างนี้เป็ นต้น แล้วถ้ายังติดอยู่กบั
กามสุข จะทําอย่างไรเมือ่ ไม่สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆทีอ่ ยากจะมองได้ ฟังสิง่ ต่างๆที่
อยากจะฟังได้ ฯลฯ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้ว ใจก็จะมีแต่ความร้อนรนกังวลอยู่ใจอยู่ราํ ่ ไป
นี่คอื ลักษณะของกามสุข จึงไม่ควรให้ความสนใจกับกามสุขกันมากนัก ถ้ายังไม่สามารถ
ตัดหรือละกามสุขได้ ก็ควรเริ่มทําความเข้าใจว่า กําลังกอดอยู่กบั กองทุกข์ กําลังกอดอยู่
กับลูกระเบิด เราก็รู้วา่ ลูกระเบิดนัน้ เป็ นอย่างไร ธรรมชาติของเขาเป็ นอย่างไร วันดีคนื ดี
อาจจะระเบิดขึ้นมาเมือ่ ไรก็ได้ ฉันใดกามสุขก็เป็ นเช่นนัน้ เหมือนกับลูกระเบิด วันดีคนื ดี
ความสุขทีไ่ ด้จากกามสุข อาจจะกลายเป็ นกามทุกข์ข้นึ มาก็ได้ เช่นสามีภรรยาเวลา
แต่งงานกันใหม่ๆ ก็มคี วามสุขดี มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าอกเข้าใจกันดี แต่เมือ่ อยู่กนั
ไปนานๆเข้าก็เกิดความชินชาขึ้นมา แล้วก็เริ่มเกิดมีความเห็นทีไ่ ม่ตรงกันขึ้นมา มีการ
ทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมา แล้วในทีส่ ุดอาจจะถึงการทุบตีกนั ขึ้นมาก็เป็ นได้ นี่ก็เป็ น
เพราะว่าธรรมชาติของคนเรา มันเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ กายและใจ กายก็เปลีย่ น ใจก็
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เปลีย่ น ใจวันนี้อาจจะชอบคนนี้ แต่เมือ่ อยู่กบั คนนี้ไปนานๆเข้า เห็นซํา้ แล้วซํา้ อีก ก็เกิด
ความเบือ่ หน่ายขึ้นมาได้ เมือ่ เกิดความเบื่อหน่ายแล้ว ความประพฤติทด่ี ตี ่อคนๆนี้กจ็ ะ
หายไป ความประพฤติไม่ดกี ็มาแทนที่ เมือ่ คนๆนี้ได้รบั การตอบสนองทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจ
เหมือนดังทีเ่ คยเป็ น ก็จะเสียอกเสียใจ เพราะเมือ่ ก่อนนี้เคยได้รบั การตอบสนองทีด่ ี แต่
เดีย๋ วนี้กลับได้รบั การตอบสนองทีไ่ ม่ดี มีแต่ความเย็นชา เมินเฉย ไม่ให้ความสนใจ
อย่างนี้เป็ นต้น นี่ก็เป็ นความทุกข์แล้วทีเ่ กิดจากการมีคู่ครอง
ถ้าปรารถนาความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีใ่ ห้ความอิม่ ตลอดไป ความพอตลอดไป ไม่มี
ความทุกข์เลย ก็ควรพิจารณาหรือให้ความสนใจกับสันติสุขบ้าง พระพุทธองค์ตรัสสอน
ว่า สันติสขุ เป็ นสุขที่เกิดจากใจที่สงบตัวลง เป็ นความสุขที่ประเสริฐ เป็ นความสุขที่เลิศ
เป็ นความสุขที่มหัศจรรย์อย่างยิ่ง ผูใ้ ดลองได้ประสบพบเห็นความสุขนี้แม้แต่เพียงครัง้
เดียวแล้ว จะสามารถตัดความสุขอืน่ ๆไปได้หมดเลย จะทุ่มเทชีวติ จิตใจทัง้ หมดให้กบั
ความสุขอันนี้ ที่เรียกว่าสันติสุข สาเหตุทพ่ี วกเราเข้าวัดกัน มาถือศีล๘ กันก็ดี มาบวช
เป็ นสามเณรก็ดี มาบวชเป็ นพระก็ดี มาบวชเป็ นพราหมณ์ก็ดี มาถือศีล ๘ กันก็ดี ก็เป็ น
เพราะอยากจะมาสัมผัสกับความสุขทางด้านจิตใจบ้าง อย่างทีเ่ มือ่ สักครู่ได้สมาทานศีล
๘ กัน โดยปกติถา้ เป็ นศีล ๕ จะไม่มกี ารควบคุมเรื่องกามสุข อย่างศีลข้อ ๓ ก็ยงั เป็ นกา
เมสุมิจฉาจาราอยู่ คือ ไม่ประพฤติผิดประเวณี ยังเสพกามได้อยู่ เพียงแต่ไม่ให้ผดิ
ประเวณี คือให้เสพกามกับบุคคล ทีเ่ ป็ นสามีหรือเป็ นภรรยาของตนเท่านัน้ แต่ถา้ ถือศีล
๘ แล้ว ศีลข้อ ๓ ก็จะเปลีย่ นเป็ นอพรหมจริยา เวรมณี คือละเว้นจากการเสพกามเลย
จะไม่มกี ารเสพกาม ถือพรหมจรรย์ คําว่าพรหมจรรย์คอื ไม่เกี่ยวข้องกับหญิงหรือชาย
ไม่หาความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์นนั ่ เอง นี่เป็ นข้อหนึ่ง เป็ นเจตนารมณ์ของผูถ้ อื ศีล ๘
ทีจ่ ะตัดกามสุข ไม่หาความสุขจากการเสพกามคุณทัง้ ๕
ศีลข้อ ๖ คือวิกาลโภชนา การไม่รบั ประทานอาหารในยามวิกาล ยามวิกาลหมายถึง
หลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว คือจะรับประทานอาหารเพียงเพือ่ ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็ น
ปกติ ระงับความหิวทีเ่ กิดขึ้นจากการขาดอาหาร และป้ องกันความหิวทีเ่ กิดขึ้นจากการ
ไม่ได้รบั ประทานอาหารเข้าไป นี่คอื การรับประทานอาหารของผูท้ ไ่ี ม่ตอ้ งการหาความสุข
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จากการรับประทานอาหาร ต่างกับผู ้ทีย่ งั ติดอยู่ ในรส ในกลิ่น ในรู ป ของอาหาร เวลา
รับประทานอาหารยังต้องการความสุขจากการรับประทานอาหารอยู่ เรียกว่ากามสุข คน
เหล่านี้เวลารับประทานอาหารจึงมีความพิถพี ถิ นั มีพธิ ีรีตองมาก จะต้องหาร้านอาหารทีม่ ี
อาหารทีเ่ อร็ดอร่อย มีคนแนะนํา อย่างเชลล์ชวนชิม หรือแม่ชอ้ ยนางรํา อย่างนี้เป็ นต้น นี่
คือลักษณะของการรับประทานอาหารเพือ่ กามสุข ไม่ได้รบั ประทานอาหารเพือ่ เป็ นการ
เยียวยาดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปวันๆหนึ่ง
คนทีก่ นิ อาหารเพือ่ ให้ร่างกายอยู่ไปวันๆหนึ่ง จะกินอาหารเหมือนกับการกินยา เป็ นคนที่
ไม่ได้อยู่เพื่อกิน แต่กนิ เพื่ออยู่ คนทีก่ นิ เพือ่ กามสุข คืออาหารจะต้องมีรสชาติดี
ร้านอาหารจะต้องตกแต่งสวยหรู มีหอ้ งปรับอากาศ อย่างนี้เขาเรียกว่า อยู่เพื่อกิน คือ
ต้องมีความสุขจากการกิน คนทีอ่ ยู่เพือ่ กินจึงต้องมีความทุกข์กบั เรื่องการกินอยู่เรื่อยไป
เพราะจะต้องคอยแสวงหาอาหารทีเ่ อร็ดอร่อยมารับประทาน ถ้าวันไหนไม่ได้รบั ประทาน
อาหารทีเ่ อร็ดอร่อย ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้ว กินข้าวไม่ได้แล้ว เวลาเจออาหารทีไ่ ม่
ถูกปากถูกใจเข้าก็มคี วามทุกข์ข้นึ มาแล้ว แต่ในทางตรงกันข้าม คนทีก่ นิ เพือ่ อยู่ จะไม่
พิถพี ถิ นั กับเรื่องรสชาติของอาหาร กับเรื่องสถานทีว่ า่ จะต้องเป็ นอย่างไร เขากินได้อย่าง
สบาย อาหารทีไ่ หนมีอย่างไรเขาก็กนิ ได้ กินในภัตตาคารก็ได้ กินริมถนนก็ได้กินได้
ทัง้ นัน้ ขอให้เป็ นอาหารทีก่ นิ เข้าไปแล้วไม่ทาํ ให้เกิดท้องเสียขึ้นมา ไม่ทาํ ให้เกิดการเจ็บไข้
ได้ป่วยขึ้นมาก็ใช้ได้แล้ว นี่คือลักษณะของคนกินอาหารเพือ่ อยู่เท่านัน้ ไม่ได้แสวงหา
ความสุขจากการกิน เพราะรู้วา่ ความสุขแบบนี้เป็ นความสุขทีม่ คี วามทุกข์เจือปนอยู่ คนที่
กินเพือ่ อยู่จะหาความสุขจากการทําจิตใจให้สงบ
ศีลข้อ ๗ เป็ นการควบคุมใจไม่ให้ไปแสวงหากามสุข ทางตา ทางหู ทางจมูก คือไม่
แสวงหาความสุขจากการดูหนังดูละคร ฟังเพลง เต้นรําต่างๆ ไม่แสวงหาความสุขจาก
การแต่งกายให้สวยงาม ผัดแป้ ง ทาหน้า ทาปาก ใช้นาํ้ หอม ไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง
เป็ นเหมือนยาเสพติด ถ้าลองได้สมั ผัสแล้ว จะอยากสัมผัสไปเรื่อยๆ เคยได้ดมกลิน่
หอมๆก็อยากจะดมกลิน่ หอมๆไปเรื่อยๆ เห็นรู ปสวยๆ ก็อยากจะดูรูปสวยๆงามๆไป
เรื่อยๆ ชายบางคนจึงมีภรรยาตัง้ หลายคน เพราะเมือ่ มีภรรยาคนแรก อยู่กนั ไปได้สกั พัก
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หนึ่ง ก็เริ่มแก่ลง ความสวยงามก็หมดไป ก็หาภรรยาคนทีส่ อง หาเด็กสาวๆ หน้าตา
สวยงาม หาไปเรื่อยๆ อายุ ๗๐-๘๐ ก็ยงั มีเด็กอายุ ๑๘–๑๙–๒๐ อยู่ดว้ ย เป็ นลักษณะ
ของการติดกามสุข และก็จะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แม้กระทังตายไปแล้วก็
่
ยงั ต้องกลับมา
เกิดในกามโลกอีก เพราะกามตัณหา ความอยากในกาม จะเป็ นตัวนําจิตให้ไปแสวงหา
กามในภพหน้า ชาติหน้าอีกต่อไป ก็เลยต้องวนเวียนอยู่ในกามโลกไม่มที ส่ี ้นิ สุด และการ
มาเกิดในกามโลก ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เกิดเป็ นมนุษย์เสมอไป เป็ นคนมีเงินมีทอง
เสมอไป บางทีอาจจะต้องเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรกก็ได้
เพราะเป็ นสัตว์ทเ่ี สพกามเช่นกัน ถ้าการแสวงหากามสุข ไม่ได้แสวงหามาด้วยความ
ถูกต้อง
เช่นการประพฤติผดิ ประเวณี ไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผูอ้ น่ื อย่างนี้ถอื ว่าเป็ นการ
แสวงหากามสุขทีไ่ ม่ถูกศีลถูกธรรม เป็ นเวรกรรม เมือ่ ตายไป ต้องไปใช้กรรมในอบาย
คือจะต้องไปเกิดในภูมใิ ดภูมหิ นึ่งในอบาย๔ เป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย หรือ
เป็ นสัตว์นรก เพราะแสวงหากามสุขโดยมิชอบ คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ
ประเวณี โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา สิง่ เหล่านี้เวลาทําเราอาจจะได้ความสุข แต่เรา
ไม่รู้หรอกว่าเมือ่ ตายไปแล้ว วิบากทีต่ ามมาจะเป็ นอย่างไร เช่นจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์ ไม่ได้กลับมาเกิดเป็ นเทวดา แต่ถา้ แสวงหากามสุขโดยทีไ่ ม่ผดิ ศีลผิดธรรม คือ
ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่โกหกหลอกลวง ไม่เสพสุรา
ยาเมา การแสวงหากามสุขของเราก็จะไม่เป็ นโทษในภพหน้าชาติหน้า คือถ้าสามารถรักษา
ศีล ๕ ได้ เราก็จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทวดา ไม่ตอ้ งไปเกิดในอบายทัง้ ๔ ถ้า
ยังเกี่ยวข้องกับกามสุขอยู่ ก็ควรมีความระมัดระวังในการแสวงหากามสุข อย่าไป
แสวงหาโดยการผิดศีลผิดธรรม เพราะความสุขทีไ่ ด้ในปัจจุบนั จะไม่คุม้ กับความทุกข์ท่ี
จะต้องไปใช้ต่อไป ในภพหน้าชาติหน้า หรือแม้แต่ในภพนี้ ถ้าทําผิดศีล ผิดกฎหมาย ก็
อาจจะต้องตายก่อนวัยก็ได้ อย่างพวกทีค่ า้ ยาเสพติดทัง้ หลาย เราก็ได้ยนิ ได้ฟงั เสมอว่า
ถูกเจ้าหน้าทีว่ สิ ามัญฆาตกรรม เมือ่ ต่อสูก้ บั เจ้าหน้าทีเ่ วลาเจ้าหน้าทีม่ าตามจับ ก็ถูก
เจ้าหน้าทีย่ งิ ตาย ถ้าไม่ถูกยิงตายก็ตอ้ งถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง ถ้าเป็ นโทษหนักก็ตอ้ งถูก
ประหารในทีส่ ุด
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ในการแสวงหากามสุขจึงขอให้มคี วามระมัดระวัง อย่าไปทําผิดศีล ๕ โดยเด็ดขาด อย่า
ไปทําผิดกฎหมาย แล้วความสุขทีไ่ ด้จากกาม ก็จะไม่เป็ นโทษมากมาย มีแต่ทาํ ให้ผดิ หวัง
บ้าง เสียใจบ้าง เมือ่ สิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบเปลีย่ นแปลงไป แต่อย่างน้อยก็ยงั ได้กลับมาเกิดเป็ น
มนุษย์ ได้กลับมาเกิดเป็ นเทวดา แต่ถา้ เป็ นคนฉลาด เห็นแล้วว่ากามสุขเป็ นโทษจริงๆ
ไม่มคี วามสุขเลย ก็จงพยายามตัดกามสุขนี้เถิด ด้วยการเข้าหาพระศาสนา มาปฏิบตั ิ
ธรรมในวัด เริ่มต้นด้วยการหัดถือศีล ๘ ก่อน อาทิตย์หนึ่งก็ถอื ศีล ๘ สักวันหนึ่ง วันนัน้
จะไม่เสพกามกับสามีหรือภรรยาของเรา หรือถ้ายังไม่ได้แต่งงาน ก็จะไม่ออกไปเทีย่ วเตร่
กินเหล้าเมายา ดูหนัง ดูละครอย่างนี้เป็ นต้น ถ้าไม่ได้เข้าวัดก็ถอื ศีล ๘ อยู่ทบ่ี า้ นก็ได้ ถ้า
ถือศีล ๘ อยู่ทบ่ี า้ นลําบากก็หาเวลาปลีกมาอยู่ทว่ี ดั เพราะอยู่ทว่ี ดั บรรยากาศจะดีกว่า
เพราะคนทุกคนทีอ่ ยู่ในวัดก็ถอื ศีล ๘ เหมือนกัน ทําให้การถือศีล ๘ ของเราไม่ลาํ บาก
ไม่ตอ้ งว่ายทวนกระแส แต่ถา้ อยู่ทบ่ี า้ น คนอืน่ เขาไม่ถอื ศีล ๘ กัน เราถือศีล ๘ คนเดียว
ก็ลาํ บาก เดีย๋ วคนนัน้ เปิ ดวิทยุ เปิ ดโทรทัศน์ คนนัน้ ร้องเพลง คนนัน้ กินข้าวเย็น เมือ่ เขา
ทําอย่างนัน้ กัน ถ้าใจเรายังไม่เข้มแข็งพอ ยังไม่มพี ลังพอ ก็จะตบะแตกได้ จึงควรหา
เวลาเข้าวัดกัน หาวัดทีส่ งบ เป็ นวัดทีม่ กี ารปฏิบตั ธิ รรม ถือศีล ๘ กัน หรือทําบ้านให้เป็ น
วัดก็ได้ แล้วใช้เวลาว่าง ศึกษาธรรมะ อ่านหนังสือธรรมะ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน ดังทีท่ า่ น
ทัง้ หลายกําลังฟังอยู่ในขณะนี้ หรือฟังเทปธรรมะก็ได้ หรือว่าจะพิจารณาธรรมก็ได้ การ
พิจารณาธรรมก็เป็ นการฟังธรรมะไปในตัว เช่นวันนี้ญาติโยมได้ฟงั ธรรมไปแล้ว ก็นาํ มา
คิดมาใคร่ครวญว่าความสุขทีแ่ ท้จริงเป็ นอย่างไร
ความสุขทีไ่ ม่ใช่เป็ นความสุขเป็ น
อย่างไร แล้วจะได้แยกแยะได้วา่ สิง่ ไหนเป็ นสิง่ ทีค่ วรกระทํา สิง่ ไหนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควร
กระทํา
การฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นการศึกษาแนวทาง หรือศึกษาแผนทีว่ า่ ทิศทางทีจ่ ะไปนัน้
จะต้องดําเนินอย่างไร ถ้าต้องการสันติสุข ความสงบสุขของจิตใจ เราต้องทําอย่างไร
ความสุขของใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ เรามีอนิ ทรียสังวร ความสํารวมใน ตา หู จมูก ลิ้น
กาย คือตาของเรา หูของเรา จมูกของเรา ลิ้นของเรา กายของเรา จะต้องอยู่ห่างจาก รู ป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทีเ่ ย้ายวนใจ ทีถ่ ูกอกถูกใจ เวลาเห็นรู ปทีช่ อบ ก็เกิดความ
กําหนัดยินดีข้นึ มา ได้ยนิ เสียงทีช่ อบ ได้ดมกลิน่ ทีช่ อบ ได้ล้มิ รสทีช่ อบ ได้สมั ผัสกับ
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โผฏฐัพพะทีช่ อบ ก็เกิดความกําหนัดยินดีข้นึ มา แล้วก็จะทําให้ตบะแตกได้ ไม่สามารถ
รักษาศีล ๘ ได้ อย่างนี้เป็ นต้น เราจึงต้องสํารวมอินทรีย ์ อย่าไปดู อย่าไปฟัง อย่าไปดม
อย่าไปลิ้มรส อย่าไปสัมผัสกับโผฏฐัพพะต่างๆทีถ่ ูกอกถูกใจ คือรู ป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะของหญิงหรือชายนัน่ เอง ถ้าเป็ นผูช้ ายก็ตอ้ งหลีกเลีย่ งรู ป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะของผูห้ ญิง ถ้าเป็ นผู ้หญิงก็ตอ้ งหลีกเลีย่ งหรืออยู่ห่างไกล รู ป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะของผูช้ าย
ในวัดจึงมีการจัดสถานทีพ่ กั ให้แยกกัน ฝ่ ายพระก็อยู่ฝ่ายพระ ฝ่ ายฆราวาสก็อยู่ฝ่าย
ฆราวาสไม่ให้คลุกคลีกนั แม้กระทังในฝ่
่ ายฆราวาสก็ตอ้ งแยกกันระหว่างหญิงกับชาย
ไม่ให้อยู่ใกล้กัน อยู่รวมกัน เพราะเมือ่ อยู่ใกล้กัน อยู่รวมกันแล้ว ก็เปรียบเหมือนนํา้ มัน
กับไฟ โอกาสทีจ่ ะลุกขึ้นมานัน้ มันง่าย ถ้าอยู่ใกล้กัน จึงต้องเอาไว้ห่างๆกัน เวลาเก็บ
นํา้ มันจึงต้องเก็บไว้ทีห่ นึ่ง ให้ห่างจากทีท่ ม่ี สี ะเก็ดไฟ ต้องแยกออกจากกัน ไม่ให้อยู่ใกล้
กัน เพราะอยู่ใกล้กันแล้ว จะเกิดการปะทุข้นึ มา ฉันใดกามราคะคือความกําหนัดยินดีใน
กามก็เช่นกัน จะเกิดขึ้นมาทันที ถ้าไม่มกี ารสํารวมอินทรีย ์ คือไม่สาํ รวม ตา หู จมูก ลิ้น
กาย พระพุทธเจ้าจึงสอนนักปฏิบตั ธิ รรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระสงฆ์องค์เจ้า ให้แสวงหา
ทีส่ งบสงัด ทีว่ เิ วก ทีอ่ ยู่ไกลจากบ้านคน อยู่ไกลจากเสียงคน ให้ไปอยู่ตามป่ าตามเขา
เพราะรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ตามสถานทีเ่ หล่านัน้ จะไม่เป็ นพิษเป็ นภัยกับใจ
เพราะไม่เป็ นสิง่ ทีเ่ ย้ายวนกวนใจ ไม่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะไปกระตุน้ ให้เกิดกามารมณ์นนั ่ เอง นี่
แหละคือลักษณะของการทีจ่ ะปฏิบตั เิ พือ่ ทําให้จติ สงบ
ในเบื้องต้นจะต้องปลีกวิเวก
จะต้องแยกออกจากกามคุณ ๕ ทัง้ หลาย ทีเ่ ป็ นโทษกับความสงบของใจ เมือ่ อยู่ทส่ี งบ
แล้ว ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งใช้สติควบคุมใจอีกชัน้ หนึ่ง ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลจากสิง่ เหล่านัน้ แล้ว
ถ้าไม่มสี ติใจก็ยงั ทีจ่ ะอดคิดไม่ได้ หลับตาก็เห็น ลืมตาก็เห็นอย่างนี้เป็ นต้น จึงต้องเอาใจ
มาทํางาน เอามานัง่ ไหว้พระสวดมนต์ เดินจงกรม นัง่ สมาธิ กําหนดดูลมหายใจเข้าออก
ด้วยสติ จนจิตรวมลงสู่ความสงบ เข้าสู่สนั ติสุข ความสุขทีแ่ ท้จริง การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๐๗

บัว ๔ เหล่า

๒๘ มีนาคม ๒๕๔๕
นับตัง้ แต่วนั แรกทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา ด้วยการแสดงพระปฐมเทศนา
โปรดพระปัญจวัคคีย ์ คือ ๑. อัญญาโกณฑัญญะ ๒. วัปปะ ๓. ภัททิยะ ๔. มหานาม ๕.
อัสสชิ จนถึงวันนี้รวมกันก็เป็ นเวลา ๒๕๙๐ ปี พระพุทธศักราชนับเริ่มต้นจากวันที่
พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน เป็ น ๒๕๔๕ ปี ในปี น้ ี บวกกับอีก ๔๕ พรรษาที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงใช้เวลาประกาศพระศาสนาให้กบั สาธุชนทัง้ หลาย
รวมกันจึงเป็ น
๒๕๙๐ ปี นี่คอื อายุของพระพุทธศาสนา ซึง่ อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเลย เพราะว่าในเบื้องต้น
หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในวันเพ็ญเดือน ๖
ทรงมีความรู้สกึ ท้อพระทัยทีจ่ ะนําพระธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้มาถ่ายทอด มา
เผยแผ่ให้กบั สัตว์โลกทัง้ หลาย เนื่องจากเห็นว่าธรรมทีจ่ ะสังสอนเผยแผ่
่
ให้กบั สัตว์โลก
นัน้ เป็ นธรรมทีย่ ากยิง่ ต่อสัตว์โลกจะเข้าใจได้ เพราะการทีจ่ ะสอนให้สตั ว์โลกได้พบกับ
ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ ต้องสอนให้เขาละสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ขาเห็นว่าเป็ นความสุข คือ ลาภ ยศ
สรรเสริญ กามสุข ทัง้ หลาย
หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว ทรงเห็นด้วยญาณตามความเป็ นจริงว่าลาภ
ยศ สรรเสริญ และกามสุขนัน้ หาเป็ นสุขไม่ แต่กลับเป็ นกองทุกข์อนั ใหญ่หลวง เป็ น
เหมือนกับดักสัตว์โลก ให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ไปไม่รู้จกั จบจักสิ้น หลังจากที่
พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้ว จึงค้นพบความสุขทีแ่ ท้จริง ว่ามีอยู่ในใจของเราทุกคน คือ
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ความสุขทีเ่ กิดจากการระงับดับของกิเลสทัง้ หลาย คือ
ความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีป่ ระเสริฐ ไม่มคี วามสุขอันใดในโลกนี้จะดีเท่า กับ
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจ
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ในเบื้องต้นทรงรู้สกึ ไม่อยากจะสังสอนเลย
่
เพราะถ้าสังสอนไปก็
่
เหมือนกับว่ายทวนนํา้
คนทุกคนต่างแสวงหาความสุขจาก ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข กันทัง้ นัน้ และในการที่
จะไปสอนให้ปล่อยวาง เรื่องการแสวงหา ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขนัน้ เขาก็จะหาว่า
พระพุทธองค์เป็ นคนบ้า จึงไม่อยากสอน เพราะการทีจ่ ะสอนให้คนอยู่แบบสมถะ อยู่
แบบเรียบง่าย ให้มคี วามพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่ ยินดีกบั สิ่งที่ได้รบั คือให้มพี อเพียง ดังที่
ในหลวงทรงเคยตรัสเสมอว่าเศรษฐกิจพอเพียง คําว่าเศรษฐกิจพอเพียง ก็คอื มีส่งิ ที่
จําเป็ นต่อการดํารงชีพพอเพียง พอกิน พอใช้ พออยู่ ไม่ให้กายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือ
ตายไป นี่คอื ลักษณะของคําว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือให้มปี จั จัย ๔ พอเพียงกับการดํารง
ชีพ เท่านี้ก็พอเพียงแล้วสําหรับความสุขของร่างกาย ส่วนความสุขของจิตใจจะต้องเกิด
จากความสงบของใจ ถ้าใจไม่มคี วามสงบแล้ว ต่อให้มเี งินทองกองเท่าภูเขา ให้เป็ นถึง
พระมหากษัตริย ์ พระมหาจักรพรรดิ ประธานาธิบดี หรือนายกรัฐมนตรี ก็จะไม่มี
ความสุข เพราะว่าจิตจะมีแต่ความวุน่ วาย จะมีแต่ความฟุ้งซ่านนัน่ เอง
นี่แหละคือสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็น ในเบื้องต้นจึงทรงมีความรู้สกึ ท้อพระทัยที่
จะประกาศพระศาสนา แต่ต่อมาท้าวมหาพรหม ได้มาอาราธนาพระพุทธเจ้า ให้ทรงโปรด
กรุณา สงสารสัตว์โลกทัง้ หลายทีย่ งั เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร ให้ได้มโี อกาสเห็น
แสงสว่างแห่งธรรม ได้มโี อกาสหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากกองทุกข์
อันใหญ่หลวงนี้บา้ ง ถึงแม้จะไม่สามารถสอนให้ทกุ คนเชื่อและนําไปปฏิบตั ติ ามได้ อย่าง
น้อยก็มคี นบางคนทีม่ คี วามฉลาดพอทีจ่ ะรับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้
หลังจากทีไ่ ด้ทรงวินิจฉัยแล้ว ทรงเห็นว่าสัตว์โลกมีอยู่ ๔ จําพวกด้วยกัน เปรียบ
เหมือนกับบัว ๔ เหล่า คือ
๑. อุคฆฏิตญั �ู เป็ นคนทีฉ่ ลาดมาก เพียงแต่ยกหัวข้อขึ้นมาก็เข้าใจแล้ว เปรียบ
เหมือนกับบัวทีอ่ ยูเ่ หนือนํา้ พอได้รบั แสงอาทิตย์ก็จะบาน ๒. วิปจิตญั �ู เป็ นผูท้ จ่ี ะรู้จะ
เข้าใจหลังจากได้ฟงั การอธิบายขยายความ เปรียบเหมือนกับบัวทีต่ งั้ อยู่เสมอนํา้ จักบาน
ในวันพรุ่งนี้ ๓. เนยยะ คือผูท้ พ่ี อสังสอนได้
่
ต้องใช้เวลานานหน่อย ต้องสอนไปเรื่อยๆ
อาจจะเป็ นเดือน เป็ นปี ก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ เปรียบเหมือนกับดอกบัวทีย่ งั อยู่ใน
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นํา้ ยังไม่โผล่พน้ นํา้ จักบานในวันต่อไป บุคคลทัง้ ๓ ประเภททีก่ ล่าวมา ยังพอสังสอน
่
ได้ ๔. ปทปรมะ เป็ นพวกมืดบอด ได้แค่ตวั บทคือถ้อยคําเป็ นอย่างยิง่ ไม่อาจเข้าใจ
ความหมาย เปรียบเหมือนกับบัวจมอยู่ในนํา้ ทีก่ ลายเป็ นอาหารของปลาและเต่า จะสัง่
สอนอย่างไรก็ไม่เชื่อฟัง คิดว่าเป็ นการหลอกลวง เช่นเรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องการ
เวียนว่ายตายเกิด เห็นเป็ นของโกหกหลอกลวง เป็ นไปไม่ได้ทต่ี ายแล้วจะเกิดอีก มีแต่
ตายแล้วสูญ เป็ นลักษณะของคนมืดบอด ทีพ่ ระพุทธเจ้าจะไม่ทรงสังสอน
่
สอนไปก็เปล่า
ประโยชน์ เปรียบเหมือนกับการสาดนํา้ ใส่หลังสุนขั สุนขั จะสะบัดทิ้งทันทีฉนั ใด การสัง่
สอนคนมืดบอดก็เสียเวลาเปล่าๆฉันนัน้
หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงวินิจฉัยแล้ว จึงเกิดมีความยินดีทจ่ี ะประกาศพระศาสนา
ถ้าไม่ได้ทรงวินิจฉัยในเบื้องต้น แล้วตัดสินพระทัยไม่ประกาศพระศาสนา พระพุทธองค์
ก็จะเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้าไป คือได้ตรัสรู้ธรรมแล้ว แต่ไม่นาํ ธรรมมาประกาศสังสอน
่
ให้กบั ผูอ้ น่ื ได้ทราบ รู้แต่เฉพาะตน จึงเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้า รู้จาํ เพาะพระองค์เอง
ไม่สงสอนผู
ั่
อ้ น่ื แต่ถา้ ได้ประกาศพระธรรมคําสอนดังพระพุทธเจ้าของเรา ก็จะเป็ นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นพระพุทธเจ้าทีต่ รัสรู้ดว้ ยตนเองโดยชอบ แล้วประกาศพระ
ธรรมคําสอนให้แก่สตั ว์โลก หลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ทรงประกาศพระธรรมคําสอนแล้ว
พระศาสนาก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เพราะพระพุทธเจ้าเป็ นคนทีฉ่ ลาดมาก รู้จกั
เลือกคนทีจ่ ะสังสอน
่
คือไม่สงสอนแบบปู
ั่
พรม รู้วา่ ควรจะสังสอนคนไหนก่
่
อน ควรจะสัง่
สอนคนไหนหลัง
ในเบื้องต้นทรงเล็งไปถึงนักบวชทัง้ หลาย เริ่มต้นตัง้ แต่พระอาจารย์ ๒ รู ปทีท่ รงเคยไป
ศึกษาอยู่ดว้ ย คือ ๑. อาฬารดาบส ผูไ้ ด้บรรลุฌานสมาบัตขิ นั้ อากิญจัญญายตนะ หรือ
อรู ปฌานขัน้ ที่ ๓ และ ๒. อุททกดาบส ผูไ้ ด้บรรลุฌานสมาบัตขิ นั้ เนวสัญญานา
สัญญายตนะ หรืออรูปฌานขัน้ ที่ ๔ แต่หลังจากเล็งญาณก็ทรงทราบว่าท่านทัง้ ๒ ได้
มรณภาพไปแล้ว เลยคิดถึงพระปัญจวัคคียซ์ ง่ึ เป็ นพระสหาย หรือเป็ นพระสาวกทีค่ อย
ติดตามพระพุทธเจ้ามาก่อนทีจ่ ะทรงตรัสรู้ จึงไปโปรดพระปัญจวัคคียก์ ่อน การแสดง
ธรรมครัง้ แรกก็ทาํ ให้หนึ่งในพระปัญจวัคคีย ์ คือ อัญญาโกณฑัญญะ บรรลุเป็ นพระ
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โสดาบันขึ้นมา มีดวงตาเห็นธรรม เป็ นพระอริยบุคคลเบื้องต้น หลังจากนัน้ ได้ทรงแสดง
ธรรมอีกจนทําให้พระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ บรรลุเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มา ต่อมาทรงสอน
ให้กบั นักบวชของลัทธิต่างๆ จนปรากฏเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มาเป็ นจํานวนมาก นี่คอื ความ
ฉลาดของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงเลือกสอนคนทีส่ ามารถรับรู้ได้ก่อน คือพวกบัวทีอ่ ยู่เหนือ
นํา้ เมือ่ เขาเหล่านัน้ ได้บรรลุธรรมแล้ว ต่อไปก็จะได้อาศัยเขาเป็ นผูช้ ่วยสังสอนต่
่
อไป
หลังจากทีไ่ ด้ทรงสังสอนให้
่
บรรดาสาวกทัง้ หลาย บรรลุเป็ นพระอรหันต์แล้ว จึงทรงรับสัง่
ให้บรรดาสาวกเหล่านี้ ออกไปเผยแผ่พระธรรมคําสอนต่อ โดยให้แยกกันไปคนละทิศ
คนละทาง ไม่ให้ไปด้วยกัน ให้ไปเดีย่ ว เพือ่ จะได้มโี อกาสเผยแผ่พระศาสนา ให้ออกไป
ได้อย่างกว้างไกล พระพุทธศาสนาของเราจึงมีอายุยนื ยาวนานถึง ๒๕๙๐ ปี ก็เป็ น
เพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงวางรากฐานของพระศาสนาไว้เป็ นอย่างดี ทรงวางหลักธรรม
หลักวินัยไว้ ให้พทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลายประพฤติปฏิบตั ติ าม โดยแสดงไว้ว่า ธรรมวินยั นี่
แหละ คือศาสดาของพวกเธอทัง้ หลาย หลังจากทีพ่ ระศาสดา คือพระตถาคตได้เสด็จดับ
ขันธปรินิพพานไปแล้ว ผูท้ จ่ี ะมาเป็ นศาสดาแทนพระองค์ ก็คอื ธรรมวินยั ทีต่ ถาคตได้
ตรัสไว้ชอบแล้ว
นี่จงึ เป็ นทีม่ าของการเคารพใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะทัง้ ๓ องค์น้ ี เป็ น
องค์แทนกัน ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้ันเห็นเราตถาคต ผูท้ จ่ี ะเห็นธรรมได้ตอ้ งเป็ นผู ้ปฏิบตั ดิ ี
ปฏิบตั ชิ อบ เรียกว่าสุปฏิปนั โน ก็คอื พระอริยสงฆ์สาวกนัน่ เอง ท่านทัง้ ๓ จึงเป็ นศาสดา
ของพวกเรา เป็ นผูท้ ส่ี บื ทอดพระศาสนาแทนพระศาสดา เราจึงไม่ขาดพระศาสดา เพราะ
เรามีพระรัตนตรัยอยู่คู่กบั ศาสนาเรามาจนถึงทุกวันนี้
เพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรง
วางรากฐาน คือวางหลักการในการทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา สืบทอด ถ่ายทอด
พระพุทธศาสนาไว้เป็ นขัน้ เป็ นตอน
ให้พทุ ธศาสนิกชนทุกยุคทุกสมัยทีน่ บั ถือ
พระพุทธศาสนา ได้นาํ ไปปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ของพระศาสนา
หลักการทีพ่ ระพุทธองค์ทรงวางไว้มีอยู่ ๕ ขัน้ ตอนด้วยกัน คือ ๑. การศึกษา ๒. การ
ปฏิบตั ิ ๓. การบรรลุธรรม ๔. การเผยแผ่ ๕. การแก้ปญั หา
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นี่คอื ขัน้ ตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ เพือ่ การทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนาให้มอี ายุยนื
ยาวนานถึง ๒๕๙๐ ปี และจะมีอายุยนื ยาวนานต่อไปอีกนับไม่ถว้ น ถ้าพุทธศาสนิกชน
ประพฤติปฏิบตั ติ ามแนวทางนี้ ในเบื้องต้นเมือ่ มีความศรัทธา ความเชื่อ ใน
พระพุทธศาสนาแล้ว
ควรให้ความสนใจศึกษาเล่าเรียน
พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า พยายามหาหนังสือธรรมะมาอ่านอย่างสมํา่ เสมอ เข้าวัดอย่างสมํา่ เสมอ หา
พระสงฆ์ผูร้ ู้ธรรม สนทนาธรรมกับท่าน ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกับท่าน เรียกว่าเป็ นการศึกษา
เล่าเรียน เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั ได้ศึกษาแล้ว จงนําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาปฏิบตั ิ ปฏิบตั ไิ ป
เรื่อยๆ จนบรรลุธรรมขึ้นมา เป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ คือ ๑. พระโสดาบัน ๒. พระ
สกิทาคามี ๓. พระอนาคามี ๔. พระอรหันต์
เมือ่ ได้บรรลุธรรมแล้ว
จะรู้อย่างถูกต้องแม่นยําในธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้
เพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ก็จะรู้เหมือนกัน เมือ่ รู้เหมือนอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้
ทรงเห็นแล้ว การทีจ่ ะนําไปเผยแผ่ให้กบั ผู ้อืน่ ย่อมนําไปเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
ไม่มคี วามผิดพลาด ขาดตกบกพร่องแต่อย่างใด มีแต่ความถูกต้องโดยถ่ายเดียว ผูท้ ไ่ี ด้
ยินได้ฟงั ก็จะสามารถรับธรรมทีถ่ า่ ยทอดได้ โดยไม่มคี วามขัดข้องสงสัย เพราะเป็ น
ความจริง ทีจ่ ะไปลบล้างความหลง ความเห็นผิดได้ เมือ่ มีปญั หาเกิดขึ้นในศาสนา เช่น
อาจมีการประพฤติปฏิบตั ผิ ดิ ๆถูกๆ ทําให้เกิดความสับสน ผูท้ บ่ี รรลุธรรมแล้วจะสามารถ
แก้ปญั หานี้ได้ จะสามารถบอกได้วา่ วิธีการปฏิบตั ิ ทีถ่ ูกต้องนัน้ ควรจะเป็ นอย่างไร ถ้ามี
การปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนทุกๆคนแล้ว พระพุทธศาสนาก็จะมีแต่
ความเจริญรุ่งเรือง อยู่คู่กบั พวกเราไปอีกเป็ นเวลาอันยาวนาน
แต่ถา้ พุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ไม่ให้ความสนใจในหลักการทัง้ ๕ ประการนี้แล้ว คือไม่
สนใจทีจ่ ะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่สนใจทีจ่ ะนําเอาพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ แต่กลับสนใจทีจ่ ะไปเผยแผ่ ไปสังสอนผู
่
อ้ น่ื แบบผิดๆ
ถูกๆ ในลักษณะเหมือนกับคนตาบอดบอกทางให้ผูอ้ น่ื คนตาบอดจะบอกทางให้กบั ผู ้อืน่
ได้อย่างไร ในเมือ่ ตนเองยังไม่สามารถมองเห็นทางได้ ว่าทิศทางทีค่ วรจะไปนัน้ เป็ น
อย่างไร ก็จะสอนแบบผิดๆถูกๆ เมือ่ ผูอ้ น่ื ฟังแล้ว เชื่อเข้า ก็จะปฏิบตั ไิ ปแบบผิดๆถูกๆ
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เลยทําให้ศาสนาเกิดความเสือ่ มขึ้นมา จนไม่รู้วา่ อะไรคือคําสอนทีจ่ ริง อะไรคือคําสอนที่
ไม่จริง ศาสนาก็จะเสือ่ มลงไปเรื่อยๆ จนไม่มเี หลืออยู่ต่อไป เพราะการปฏิบตั แิ บบนอกลู่
นอกทางของพุทธศาสนิกชน ทีไ่ ปในทิศทางของกิเลสตัณหา
กิเลสตัณหาจะเดินสวนทางกับทางของพระพุทธเจ้าเสมอ พระพุทธเจ้าสอนให้ละบาป ทํา
ความดี ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจ แต่กเิ ลสตัณหา
จะไปในทางตรงกันข้าม กิเลสจะทําเพือ่ ความโลภ ความโกรธ และความหลง เช่นเวลา
ทําบุญ ก็ทาํ บุญเพือ่ ความโลภ ทําบุญเพือ่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เวลาทําบุญทีก็
อธิษฐานขอให้ราํ ่ รวย ขอให้ได้เป็ นนายพล ได้เป็ นนายกฯ อย่างนี้เป็ นต้น ซึง่ ไม่ใช่เป็ น
วิธีการทําบุญทีถ่ ูกต้อง การทําบุญทีถ่ ูกต้องคือทําเพือ่ ขัดเกลาจิตใจ ขัดเกลากิเลสตัณหา
ทีม่ อี ยู่ภายในใจ ขัดเกลาความโลภ ความอยาก ขัดเกลาความตระหนี่ ขัดเกลาความเห็น
แก่ตวั ต่างหาก เพราะว่านี่เป็ นต้นเหตุของความไม่สบายใจ ของความทุกข์ใจ ของความ
หิวกระหายของจิตใจ ถ้าชําระได้แล้วใจจะมีความอิม่ มีความสุข มีความปี ติ มีความพอ
นี้ต่างหากคือความสุขทีแ่ ท้จริง
ความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้เกิดจากการมีเงินทองมากมาย มีลาภ มียศ มีตาํ แหน่งสูงๆ มีคน
มาคอยสรรเสริญเยินยอ มีกามสุข ความสุขทีเ่ กิดจากการได้สมั ผัสกามคุณทัง้ ๕ คือรู ป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย สิง่ เหล่านี้ไม่ใช่ความสุข แต่เป็ นเหมือนยาเสพติด ยา
เสพติดเราก็รู้วา่ เป็ นอย่างไร คนทีเ่ สพกับคนทีไ่ ม่เสพเราก็รู้วา่ เป็ นอย่างไร คนทีไ่ ม่เสพยา
เสพติด เขาสบาย เขาไม่เดือดร้อน เขาไม่ตอ้ งไปคอยหายามาเสพอยู่เรื่อยๆ ในทาง
ตรงกันข้าม คนทีต่ ดิ ยาเสพติด ถ้าไม่มยี าเสพติดในวันไหนแล้วจะต้องดิ้นรนทุรนทุราย
ลงแดง ถ้าไม่มเี ป็ นวันๆเข้า อาจจะถึงตายได้ นี่คอื โทษของยาเสพติด ฉันใด โทษของ
ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้าไปติดในลาภ ยศ สรรเสริญ และกามสุข
แล้ว ใจจะอยู่ไม่สุข ใจจะไม่อม่ิ ใจจะไม่พอ ใจจะมีแต่ความหิว มีแต่ความอยาก ไม่มที ่ี
สิ้นสุด หามาได้เท่าไรก็ไม่พอ
ความต้องการของตัณหาในเบื้องต้นคือ เมือ่ เกิดมาแล้วก็ขอให้มอี าหารการกินพอเพียง
ขอให้มปี จั จัย ๔ พออยู่ได้ เมือ่ มีปจั จัย ๔ แล้ว ขัน้ ต่อไปก็อยากจะรํา่ รวย เมือ่ รํา่ รวย
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แล้ว ก็อยากจะมีเกียรติ มีหน้า มีตา มีตาํ แหน่ง มียศถาบรรดาศักดิ์ เมือ่ มีสง่ิ เหล่านี้แล้ว
ขัน้ ต่อไปก็อยากจะมีอายุยนื ยาวนาน ไม่อยากตายเร็ว เพราะอยากจะอยู่กบั สิง่ ทีต่ นได้หา
ไปนานๆ ถ้าต้องตายไป ก็ขอให้ไปเกิดในสวรรค์ต่อไป นี่คอื ความอยากของกิเลสตัณหา
ทีไ่ ม่มที ส่ี ้นิ สุด แต่หารู้ไม่วา่ ความอยากเหล่านี้ ถ้าไม่ควบคุมไว้ ไม่ดูแล ปล่อยให้พาไป
แบบไม่มขี อบเขต แทนทีจ่ ะไปสู่สวรรค์ กลับจะพาไปสู่นรก เพราะว่าถ้าต้องการอะไร
แล้ว ไม่ได้หามาด้วยความสุจริต ไม่ได้หามาด้วยศีลธรรม แต่หามาด้วยความทุจริต
ด้วยการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ด้วยการลักทรัพย์ ด้วยการประพฤติผดิ ประเวณี ด้วยการโกหก
หลอกลวง ถ้าประพฤติแบบนี้แล้ว แทนทีจ่ ะไปสวรรค์ เมือ่ ตายไป กลับต้องไปสู่อบาย
คือภพใดภพหนึ่งทัง้ ๔ ภพ คือ เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย นรก นี่คอื ทีไ่ ปของผูท้ ท่ี าํ ผิด
ศีลธรรมเป็ นอาจิณ
นี่แหละคือโทษของกิเลสตัณหา ถ้าไม่คอยควบคุมไว้ ไม่คอยกําจัด ไม่คอยชําระแล้ว
กิเลสตัณหาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกครัง้ ทีเ่ ราสนองตัณหาความอยาก สนอง
ความโลภความต้องการแล้ว ความโลภความต้องการจะไม่เบาบางลงไป แต่กลับจะเพิม่
มากขึ้น จะมีความต้องการทีร่ ุนแรงเพิม่ ขึ้นไป ดังวลีทว่ี า่ ได้คืบก็จะเอาศอก ได้ศอกก็จะ
เอาวา คือความโลภจะเพิม่ พูนขึ้นไปเรื่อยๆ จะไม่ลดน้อยถอยลงไป จะทําให้เราเป็ นทาส
จะคอยสังให้
่ ไปเอาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มาอยู่เสมอ เมือ่ ได้มาแล้วแทนทีจ่ ะขอบอกขอบใจ จะบอก
ว่าพอ กลับบอกว่าไม่พอ ต้องเอามาอีก นี่แหละคือเรื่องของความโลภ ได้มาเท่าไรก็ไม่
พอ เมือ่ ยังไม่มคี วามพอ เราจะไปหาความสุขได้อย่างไร นี่แหละคือโทษของความโลภ
ของความอยาก ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็น หลังจากทีไ่ ด้ชาํ ระสิง่ เหล่านี้ออกไปจากใจ
แล้ว จึงทรงได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริง คือความอิม่ ความพอ ซึง่ เกิดจากความสงบของ
จิตใจ
พระพุทธเจ้าจึงทรงนํามาสังสอนพวกเรา
่
ให้พวกเราละความโลภ ความโกรธ ความหลง
ไม่ให้ไปส่งเสริม เพราะสิง่ เหล่านี้เปรียบเหมือนกับอสรพิษ เราก็รู้วา่ อสรพิษนัน้ เป็ น
อย่างไร มีพษิ มีภยั ขนาดไหน เวลาเจองู เราจะไม่จบั มาเลี้ยงไว้ มีแต่จะตีให้ตาย แต่ทาํ ไม
เวลาเจอความโลภ ความโกรธ ความหลง เรากลับไม่ตใี ห้ตาย เรากลับทะนุถนอม
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บํารุงรักษา กลัวจะเจ็บชํา้ นํา้ ใจ เวลาโลภก็ตอ้ งพยายามวิง่ ไปหาในสิง่ ทีต่ อ้ งการมาให้
เวลาโกรธก็ตอ้ งโกรธตาม ต้องไปทําร้าย ต้องไปด่า ไปว่าผูอ้ น่ื เพือ่ ความโกรธจะได้ไม่
โกรธเรา นี่แหละคือความหลงของพวกเรา ความหลงก็คอื ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นว่า
ความโลภ ความโกรธ เป็ นสิง่ ทีน่ ่ารักษาไว้ น่าสนับสนุน แทนทีจ่ ะเห็นว่าเป็ นพิษเป็ นภัย
เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องคอยทําลายล้าง คอยขจัดให้หมดไปจากจิตจากใจ เรากลับไม่ทาํ กัน เรา
กลับปล่อยให้ความโลภ ความหลงเจริญรุ่งเรืองด้วยการสนับสนุน เวลาโลภก็โลภกับเขา
เวลาโกรธก็โกรธกับเขา ชีวติ ของเราเลยกลายเป็ นชีวติ ทีม่ แี ต่ความรุ่มร้อน มีแต่ความ
ทุกข์ หาความสงบหาความสุขไม่ได้ เพราะความหลงนี่เอง
พวกเราถือว่าโชคดี ทีไ่ ด้มาเจอพระพุทธศาสนา ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีส่ อนความจริงให้กบั พวกเราว่า ถ้าต้องการความสุขแล้ว ต้องชําระความ
โลภ ความโกรธ ความหลง อย่าไปโลภ อย่าไปโกรธ อย่าไปหลง การทีจ่ ะชําระความโลภ
ความโกรธ ความหลงได้ ในเบื้องต้นต้องศึกษา ฟังเทศน์ ฟังธรรม เพราะเมือ่ ได้ยนิ ได้
ฟังแล้ว จะได้นาํ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้ว ก็จะได้ชาํ ระความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ให้หลุดไป จนหมดสิ้นไปจากใจ ด้วยวิธีการทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้
ทําอยู่อย่างสมํา่ เสมอ คือ ให้ทาํ บุญให้ทาน ให้รกั ษาศีล และให้ภาวนา นัง่ สมาธิ เจริญ
วิปสั สนา ทําอย่างนี้ไปอย่างต่อเนื่อง แล้วกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลงในใจ
ก็จะค่อยๆเบาบางไป และหมดไปในทีส่ ุด เมือ่ กิเลสหมดไปจากใจแล้ว จะไม่มคี วามทุกข์
อีกต่อไป ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป เพราะถ้าไปเกิดอีก ก็ยงั ต้องไปแบกความทุกข์อยู่ แต่
เราจะไม่ไปเกิดอีก เพราะเชื้อแห่งความเกิดหมดสิ้นไปแล้ว เหตุทจ่ี ะพาไปเกิดก็ไม่ใช่
อะไร ก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลงนี้เอง ถ้าไม่มเี ชื้อแล้ว ก็ไม่ไปเกิดอีกต่อไป
เหมือนกับรถยนต์ ถ้าไม่มนี าํ้ มันอยู่ในรถแล้ว รถก็จะไม่วง่ิ อีกต่อไป นี่แหละคือเรื่องราว
ของพวกเรา เรื่องราวของพระศาสนา เราโชคดีทไ่ี ด้มาเจอพระศาสนา ขอให้นอ้ มใจเข้าหา
พระศาสนา ด้วยศรัทธา ความเชื่อ แล้วนําพระธรรมคําสอนทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาปฏิบตั ิ ด้วย
วิริยะ ความขยันหมันเพี
่ ยร ด้วยสติ ด้วยปัญญา แล้วความสุขทีแ่ ท้จริงทีเ่ ราทุกคน
ปรารถนา ก็จะเป็ นของพวกเราในลําดับต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติไว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๐๘

เส้นทางชีวิต

๕ เมษายน ๒๕๔๕
ชีวติ ของพวกเราเปรียบเหมือนกับการเดินทาง มีจดุ หมายปลายทางทีจ่ ะไปอยู่ ๒ จุด
ด้วยกัน เพราะว่าตัวเราประกอบขึ้นด้วยสิง่ ทีแ่ ตกต่างกันอยู่ ๒ ส่วน คือกายและใจ กาย
มีจดุ หมายปลายทางไปทางหนึ่ง ใจมีจดุ หมายปลายทางไปอีกทางหนึ่ง เมือ่ อยู่ดว้ ยกันก็
อาศัยซึง่ กันและกัน เป็ นเครื่องช่วยสนับสนุนพาให้ใจ เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่
ปรารถนากัน จุดหมายปลายทางของกายมีอยู่จดุ เดียว ไม่มที างเลือก คือความตาย มี
ความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นทางผ่าน เป็ นวิถที างของร่างกายของพวกเราทุกๆคน
ไม่มใี ครสามารถแก้ไขดัดแปลง ให้เป็ นอย่างอืน่ ไปได้ ส่วนจุดหมายปลายทางของใจ
ไม่ใช่มที างเดียว เป็ นทางทีม่ ที างเลือก จะไปสูงก็ได้ ไปตํา่ ก็ได้ ไปสว่างก็ได้ ไปมืดก็ได้
ไปสวรรค์ก็ได้ ไปนรกก็ได้ ไปดีก็ได้ ไปชัว่ ก็ได้ ไปสุขก็ได้ ไปทุกข์ก็ได้ ขึ้นอยู่กบั ใจจะ
เลือกเอาว่า จะไปทางไหน ไปทางสูงก็ไปสู่ความสุขความเจริญ ไปทางตํา่ ก็ไปสู่ความทุกข์
ความเสือ่ มเสีย ความหายนะ
การไปสู่จดุ สูงตํา่ ดีชวั ่ นี้ ขึ้นอยู่กบั ใจเองเป็ นผูเ้ ลือก ใจมีสทิ ธิ์ทจ่ี ะเลือกได้ ถ้าใจไม่มี
ความรู้ ไม่มปี ญั ญา เป็ นใจทีย่ งั มีโมหะอวิชชาครอบงําอยู่ ใจก็จะถูกหลอกให้เลือกไป
ตามทางของโมหะอวิชชา ซึง่ จะพาใจไปสู่ทต่ี าํ ่ เพราะโมหะอวิชชาไม่รู้ทศิ ทางทีส่ ุขทีเ่ จริญ
หลงคิดว่าทางสู่ทต่ี าํ ่ เป็ นทางทีน่ าํ ไปสู่ความสุขความเจริญ การทีใ่ จจะเดินทางไปสู่ทด่ี ที ่ี
งามได้ ไปสู่ทส่ี ุขทีเ่ จริญได้ จึงต้องมีปญั ญาพาไป ต้องเป็ นปัญญาของผูร้ ูอ้ ย่าง
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านเป็ นผูร้ ูจ้ ริง เห็นจริง รู้ถงึ จุดหมาย
ปลายทางทัง้ ๒ จุด จุดทีด่ ี ทีเ่ จริญ ทีม่ แี ต่ความสุข ก็ทรงรู้ทรงเห็น จุดทีไ่ ม่ดี ทีเ่ สื่อม
เสีย ทีม่ แี ต่ความทุกข์ ก็ทรงรู้ทรงเห็นเหมือนกัน จึงได้นาํ เรื่องราวของจุดหมายปลายทาง
ทัง้ ๒ จุดนี้มาสอนสัตว์โลก ผูท้ ม่ี โี ชควาสนาได้มาได้ยนิ ได้ฟงั แล้วเกิดศรัทธา ก็ถอื ว่า
เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ุ มีวาสนา มีความฉลาดที่เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระ
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อรหันตสาวกทรงสังสอนได้
่
เมือ่ เชื่อแล้วจึงนําเอาไปประพฤติปฏิบตั ิ จนนําตนเองไปสู่
จุดหมายปลายทางทีด่ ไี ด้
แต่สาํ หรับพวกทีม่ คี วามมืดบอด มีโมหะอวิชชาครอบงําจิตใจอยู่ จะไม่สามารถเข้าถึง
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ กลับจะเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ ไม่ใช่ความจริง
ผูท้ ม่ี โี มหะอวิชชา มีความมืดบอดครอบงําจิตใจอยู่ จึงต้องไปในทิศทางทีต่ าํ ่ ไปสู่
จุดหมายปลายทางทีม่ แี ต่ความเสือ่ มเสีย
มีแต่ความทุกข์รุมเร้าจิตใจอยู่ตลอดเวลา
เพราะกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกไม่ควรนัน่ เอง แทนทีจ่ ะดับความทุกข์ กลับไปเติมความทุกข์
ให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไปในใจ ด้วยความหลงผิด เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นผิดเป็ นชอบ
นัน่ เอง เห็นความสุขว่าเป็ นความทุกข์ และเห็นความทุกข์วา่ เป็ นความสุข เลยกระทําใน
สิง่ ทีต่ รงกันข้ามกับความเป็ นจริง ผู ้ทีฉ่ ลาดถ้าปรารถนาความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง จึง
ควรเห็นโทษของความหลงทีม่ อี ยู่ในใจของปุถชุ นทุกๆคน แล้วแสวงหาแสงสว่างแห่ง
ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้ให้กบั สัตว์โลก ด้วยการเข้าหาพระศาสนา เข้าหาวัด
เพือ่ ทีจ่ ะได้มโี อกาสฟังเทศน์ฟงั ธรรม เข้าหาหนังสือธรรมะต่างๆ ทีเ่ ขียนไว้หรือแสดงไว้
โดยพระสุปฏิปนั โนทัง้ หลาย การศึกษาพระธรรมคําสอน ก็เปรียบเหมือนกับการดูแผนที่
ของทางทีจ่ ะเดินไป คนทีม่ แี ผนทีก่ บั คนทีไ่ ม่มแี ผนทีจ่ งึ มีความแตกต่างกัน โอกาสของ
คนทีม่ แี ผนทีจ่ ะหลงทางย่อมเป็ นไปได้ยาก แต่โอกาสของคนทีไ่ ม่มแี ผนทีย่ ่อมเป็ นไปได้
ง่าย จะคอยหลงทางอยู่เสมอ
ในเบื้องต้นการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็ นเรื่องทีจ่ าํ เป็ น
เป็ นเรื่องทีส่ าํ คัญ เพราะคนทีม่ คี วามมืดบอดย่อมไม่สามารถนําพาตนเองไปในทิศทางที่
ถูกต้องได้ จําต้องอาศัยผูท้ ม่ี ดี วงตาสว่าง ผูท้ ไ่ี ม่มคี วามมืดบอดพาไป นี่แหละเป็ นสาเหตุ
ทีเ่ ราต้องเข้าหาพระศาสนากัน เพราะว่าพระศาสนาจะนําเราไปสูจ่ ดุ ทีด่ ี ทีง่ าม ทีส่ ุข ที่
เจริญ ในเบื้องต้นพระศาสนาสอนให้พวกเรามีสติ จะทําอะไรก็ตาม ต้องมีสติระลึกรู้อยู่
ตลอดเวลา รู้วา่ กําลังจะทําอะไร จะพูดอะไร กําลังคิดอะไร เพราะก่อนทีจ่ ะพูดก็ดี จะทํา
ก็ดี จะต้องคิดก่อน ถ้าคิดดี ก็จะพูดดี ทําดี ถ้าคิดไม่ดี ก็จะพูดไม่ดี ทําไม่ดี เมือ่ ทําไป
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แล้ว ผลก็จะตามมา ถ้าคิดดี พูดดี ทําดี ความสุขความเจริญก็จะตามมา ถ้าคิดไม่ดี พูด
ไม่ดี ทําไม่ดี ความทุกข์ ความเสือ่ มเสียก็จะตามมา
นี่เป็ นหลักความจริงตายตัว ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา เป็ นความจริงในสมัยพระพุทธเจ้าฉัน
ใด ก็ยงั เป็ นความจริงในสมัยนี้อยู่ฉนั นัน้ เป็ นอกาลิโก ไม่ได้ข้นึ กับกาลกับเวลา สิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนแม้จะมี
่
อายุผ่านมาถึง ๒๕๙๐ ปี แล้วก็ตาม ไม่ได้ผดิ แปลกไป
จากความจริงในสมัยปัจจุบนั นี้เลย ความจริงในสมัยพระพุทธเจ้าเป็ นอย่างไร ความจริง
ในสมัยนี้ก็เป็ นอย่างนัน้ เราสามารถน้อมเอามาปฏิบตั ดิ ว้ ยความเชื่อมันอย่
่ างเต็มทีเ่ ลยว่า
สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในอดีตนัน้ เป็ นความจริงเหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้า
นัง่ อยู่ต่อหน้าเรา แสดงเรื่องราวต่างๆ ให้เราฟังในวันนี้ ทุกครัง้ ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม
ของพระพุทธเจ้าจากพระอาจารย์ทงั้ หลายก็ดี หรือจากหนังสือทีเ่ ราอ่านก็ดี เปรียบ
เหมือนกับพระพุทธเจ้านัง่ อยู่ทข่ี ้างหน้าของเรา แล้วพูดคุยกับเรา สังสอนเรา
่
เป็ นความ
จริงล้วนๆ ขอให้เชื่อได้อย่างเต็มทีว่ า่ ถ้าปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้ว
่
จะมี
แต่ความเจริญรุ่งเรือง จะไม่มคี วามทุกข์มารุมเร้าจิตใจเลย
เราจึงควรมีสติในขณะทีศ่ ึกษาฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ควรมีสติกบั การอ่านหนังสือ มี
สติอยู่กบั การฟังธรรม อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ทีไ่ ม่ใช่การฟังธรรมหรือ
การอ่านหนังสือธรรมะ เพราะถ้าเราฟังไปหรืออ่านหนังสือธรรมะไป แล้วใจของเราก็คดิ
ไปกับเรื่องราวต่างๆ นานา เราจะไม่สามารถรับประโยชน์จากการอ่านหนังสือธรรมะหรือ
จากการฟังเทศน์ฟงั ธรรมได้ เพราะใจไม่ได้อยู่กบั การฟังหรือการอ่านนัน่ เอง เปรียบ
เหมือนกับการเทนํา้ ใส่แก้ว ก็เหมือนกับควํา่ แก้วไว้รองรับนํา้ นํา้ ทีเ่ ทใส่เข้าไปในแก้วก็จะ
ไม่เข้าไปในแก้วแม้แต่หยดเดียว เพราะไม่ได้หงายแก้วขึ้นมารองรับนํา้ ฉันใด การฟัง
ธรรมก็เปรียบเหมือนกับการหงายใจของเรา ให้รบั กระแสธรรมทีป่ รากฏในตัวหนังสือก็ดี
เป็ นเสียงของผูแ้ สดงธรรมก็ดี จึงควรมีสติกาํ กับใจให้รบั กระแสธรรมทีแ่ สดงอยู่ เพือ่ ใจ
จะได้รบั ประโยชน์อย่างเต็มที่ เพราะจะได้ฟงั สิง่ ต่างๆทีไ่ ม่เคยได้ฟงั มาก่อน เช่นเรื่องพระ
อริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทยั นิ โรธ มรรค เราจะไม่ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั กัน เรื่องไตรลักษณ์
อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เราก็จะไม่ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั กัน เรื่องสัมมาทิฏฐิ การมีความเห็นที่
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ถูกต้อง เราก็ไม่ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั กัน เรื่องของความสุขทีแ่ ท้จริงกับความสุขทีไ่ ม่แท้จริง
เราก็จะไม่ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั กัน เพราะในชีวติ ประจําวันของเรา จะอยู่ท่ามกลางกระแส
ของโลก กระแสของความหลง กระแสของความโลภความอยากทัง้ หลาย ซึง่ จะฉุดกระ
ฉากลากให้ผูท้ อ่ี ยู่ท่ามกลางกระแสไปสู่ทต่ี าํ ่ ไปสู่กองทุกข์ ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด ใน
วัฏสงสาร ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ในทางตรงกันข้าม การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม เป็ นการเข้าสู่กระแสที่
จะพาเราสู่ความสุข ความเจริญ สู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด การฟังธรรมอยู่
เรื่อยๆ ศึกษาธรรมอยู่เรื่อยๆ จึงเป็ นการนําพาตัวเราให้เข้าสู่กระแสทีจ่ ะพาเราไปสู่
จุดหมายปลายทางทีด่ ี ไปสู่ความสุขความเจริญ
หลังจากได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมแล้ว ก็ควรนํามาปฏิบตั กิ บั กายวาจาใจของเรา ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมา
ทรงสอนให้ตงั้ สติไว้ก่อน ก่อนทีจ่ ะลุกขึ้นไปทําอะไร ให้มสี ติรู้อยู่กบั ความคิดของเราก่อน
ว่าขณะนี้กาํ ลังคิดจะทําอะไร ก่อนทีจ่ ะลุกขึ้นมาได้ ต้องคิดก่อนว่าจะลุกขึ้นมา เมือ่ คิด
แล้วถึงจะสามารถสังให้
่ ร่างกายลุกขึ้นมาได้ ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดอยู่ เราจะรู้อยู่
ทุกขณะ ว่าเรากําลังจะไปในทิศทางไหน ถ้าไม่มสี ติก็จะถูกอารมณ์ต่างๆพาไป เช่นเวลา
ตื่นขึ้นมาปั๊บก็เริ่มมองนาฬกิ า แล้วก็เริ่มคิดว่าจะต้องรีบทําอะไรบ้าง เช่นจะต้องไปทํางาน
ไปโรงเรียน หรือทําอะไรอย่างอืน่ ก็จะปล่อยให้ความคิดเหล่านัน้ เป็ นตัวกําหนดลากพา
ไป แต่ถา้ มีสติ เราจะทบทวนความคิดเหล่านัน้ ก่อนว่า อันไหนเป็ นสิง่ ทีค่ วรกระทําใน
เบื้องต้น อันไหนเป็ นสิง่ ทีค่ วรกระทําในลําดับต่อมา คือจะสามารถควบคุมการดําเนิน
กิจกรรมของเราได้อย่างดี แต่ถา้ ไม่มสี ติแล้ว ถ้าใจมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง อารมณ์
นัน้ ก็จะเป็ นตัวกําหนดพาเราไป ถ้ามีอารมณ์หยาบก็จะพาเราไปในทางหยาบ ถ้ามีอารมณ์
โกรธก็จะพาเราไปในทางโกรธ ถ้ามีอารมณ์หลงก็จะพาเราไปในทางหลง แต่ถ ้ามีสติเราจะ
สามารถยับยัง้ ได้ ถ้าเรารู้วา่ เรากําลังถูกความโลภพาไป เราก็ระงับได้ ถ้าเรารู้วา่ เรากําลัง
ถูกความโกรธ ความหลงพาไปเราก็จะระงับได้ เพราะเรามีสติ แล้วเราก็จะใช้ปญั ญาเป็ น
ผูว้ นิ ิจฉัยแยกแยะอีกที ว่าการกระทําทีเ่ ราจะทําต่อไปนัน้ เป็ นคุณหรือเป็ นโทษอย่างไร
ถ้าพิจารณาเห็นว่าการกระทํานัน้ เป็ นโทษ เราก็ระงับการกระทํานัน้ ได้ ถ้าเราพิจารณาเห็น
ว่าการกระทํานัน้ เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ เราก็ทาํ ไป
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ถ้าเรามีสติควบคุมใจของเราอยู่เสมอแล้ว ก็เปรียบเหมือนกับคนขับรถทีม่ สี ติ เป็ นคนที่
ไม่ได้เสพสุรายาเมาเข้าไป จะรู้วา่ ถนนนัน้ เป็ นอย่างไร เป็ นถนนทีข่ รุขระ เป็ นถนนที่
ราบเรียบ มีรถมากรถน้อยวิง่ อยู่บนถนน มีทางโค้ง มีทางแยก ตรงไหนบ้าง ก็จะสามารถ
ควบคุมรถยนต์ให้ไปได้ดว้ ยความปลอดภัย นําเราไปสู่จดุ หมายปลายทางทีเ่ ราต้องการ
ได้ ใจก็เปรียบเหมือนกับคนขับรถ ใจจะขับแบบคนมีสติก็ได้ หรือจะขับแบบคนเมาไม่มี
สติก็ได้ ถ้าขับแบบคนเมาแล้วผลทีจ่ ะตามมาก็เป็ นทีท่ ราบกันดีอยู่ มีแต่จะต้องไปชนกัน
บ้าง ไปตกเหว วิง่ แหกโค้งออกนอกทางบ้าง คือจะมีแต่ภยั ตามมา เป็ นภัยทีเ่ กิดจากการ
ไม่มสี ติควบคุมรถยนต์นนั ่ เอง ชีวติ ของเราก็เหมือนกัน มีภยั ทีเ่ กิดขึ้นจากการกระทําของ
เรา เนื่องจากไม่มสี ติคอยดูแลใจของเรานัน่ เอง เช่นเวลาเราจะไปทําอะไร แล้วไม่ได้
พิจารณา คือขาดโยนิ โสมนสิการ ไม่ใคร่ครวญให้รอบคอบเสียก่อน ว่าสิง่ ทีจ่ ะไปทํานัน้
เป็ นคุณหรือเป็ นโทษ แต่ปล่อยให้ความอยากพาไป เช่นเวลาอยากจะได้อะไรแล้วก็ตอ้ ง
เอามาให้ได้ ไม่สาํ คัญว่าจะได้มาด้วยวิธีใด จะได้มาด้วยการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ก็ดี จะได้มา
ด้วยการลักขโมยก็ดี จะได้มาด้วยการประพฤติผดิ ประเวณีก็ดี จะได้มาด้วยการโกหก
หลอกลวงก็ดี ก็จะทํา เพราะว่าเมือ่ ใจคิดแล้ว มีอารมณ์แล้ว ก็ตอ้ งทําตามอารมณ์นนั้ นี่
คือลักษณะของผูท้ ไ่ี ม่มสี ติควบคุมใจ เมือ่ ไม่มสี ติควบคุมใจแล้ว เมือ่ เกิดกิเลสตัณหาชัก
พาไป กิเลสตัณหาก็จะพาไปสู่การกระทําทีเ่ ป็ นโทษทัง้ กับตนเองและกับผูอ้ น่ื เมือ่ ทําสิง่ ที่
เป็ นโทษกับตนเองและกับผูอ้ น่ื แล้ว ผลทีต่ ามมาก็คอื จะต้องถูกผู ้ทีเ่ ราไปทําร้ายกลับมา
จัดการกับเรา ไม่ได้ดว้ ยวิธีใดก็ตอ้ งวิธีหนึ่ง ส่วนทางเจ้าหน้าทีบ่ ้านเมืองผูร้ กั ษากฎหมาย
ก็ตอ้ งทําหน้าทีข่ องเขา คือตามจับเราเข้าคุกเข้าตะราง ใจของเราจะมีแต่ความความว้าวุน่
ขุน่ มัว มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความกลัว อันเป็ นผลของการกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ได้ใคร่ครวญ
ไว้ก่อนเพราะขาดสติ ขาดปัญญานัน่ เอง
สติเป็ นตัวรู้ ส่วนปัญญาเป็ นตัวทีช่ ้บี อกว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรควรอะไรไม่ควร อะไร
จะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญ อะไรจะนํามาซึง่ ความวิบตั คิ วามหายนะ ปัญญาจะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ ได้ศึกษาเล่าเรียน จากผูอ้ น่ื เช่นพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก หรือ
จากการใคร่ครวญของเราเอง ถ้าเรามีความสามารถแยกแยะความผิดความถูกได้ เราก็
สามารถสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในตัวของเราได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยผูอ้ น่ื แต่มบี างอย่างที่
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ละเอียด มากกว่าความสามารถของปัญญาของเราทีจ่ ะแยกแยะได้ เราก็ตอ้ งพึง่ อาศัยคน
อืน่ ถ้าได้พบคนอย่างพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ก็เป็ นโอกาสดีทเ่ี ราไม่ตอ้ งมานัง่ ขบ
คิดให้เสียเวลาเปล่าๆ เหมือนกับเวลาเรามีปญั หาแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้ามีคนทีเ่ คย
ผ่านปัญหานัน้ มาแล้ว ถ้าเราถามเขา เขาก็จะบอกเราได้ ว่าวิธีแก้ไขปัญหานัน้ แก้ไข
อย่างไร ถ้าเราแก้ไขเอง ดีไม่ดเี ราอาจจะไม่ได้แก้ก็ได้ แทนทีจ่ ะแก้เราอาจจะผูกปัญหาให้
แน่นขึ้นไปอีก
อย่างวิธีการแก้ปญั หาของคนบางคน เวลามีปญั หาแล้วแทนทีจ่ ะแก้ดว้ ยความถูกต้อง
กลับไปแก้ดว้ ยความผิด เช่นเวลาทําอะไรไปแล้วแทนทีจ่ ะยอมรับผิดหรือขอโทษกลับไม่
ยอมทํา กลับโกหกหลอกลวงเขาต่อไปอีก เลยสร้างความผิดให้เป็ นสองเท่าขึ้นมา เช่น
เวลาเขาถามว่าคุณเอาสิง่ นี้ไปหรือเปล่า ถ้าเอาไปก็ตอบว่าเอาไปเสียก็หมดเรื่อง ยอมรับ
ผิดเสีย เขาจะเอาโทษกับเราอย่างไร เราก็ยอมรับใช้โทษนัน้ ไป เรื่องก็จบ เพราะส่วนใหญ่
แล้ว เวลายอมรับผิด ก็ไม่มใี ครเขาอยากจะเอาโทษเพราะเห็นใจ คนเราย่อมมีการ
ผิดพลาดได้ สี่เท้ายังรู พ้ ลาด นักปราชญ์ยงั รูพ้ ลัง้ แล้วปุถชุ นธรรมดาอย่างเราอย่างท่าน
ทําไมจะไม่ผิดพลาดกันบ้าง ข้อสําคัญเมือ่ เกิดการผิดพลาดแล้ว อย่าทําผิดพลาดซํา้ เติม
ด้วยการปฏิเสธ ด้วยการโกหก ควรยอมรับผิด แล้วยอมรับใช้โทษทีจ่ ะตามมา โทษหนัก
ก็จะเป็ นเบา โทษเบาก็จะถูกยกเลิกไปเลยก็ได้ แต่ถา้ ไปแก้ตวั ด้วยการพูดปดมดเท็จ ก็
จะทําให้เรากลายเป็ นคนทีไ่ ม่น่าเชื่อใจ เป็ นคนทีไ่ ม่น่าให้อภัย เพราะจะโกหกไปเรื่อยๆ
ดังภาษิตทีว่ า่ เป็ นไปไม่ได้ท่คี นที่พูดปดแล้ว จะไม่ทาํ ความชัว่ อย่างอืน่
ถ้าอยากเป็ นคนดี ไม่เป็ นคนชัว่ เราจึงควรยอมรับผิด เมือ่ ทําผิดพลาดไป เพราะเรายัง
ไม่ได้เป็ นพระอรหันต์ ยังมีกเิ ลส ยังมีตณั หาอยู่ ในบางเวลาเราอาจจะแพ้อาํ นาจของ
กิเลสตัณหา ทีม่ าสร้างความเย้ายวนกวนใจกับเรา จนกระทังต้
่ องทําในสิง่ ทีผ่ ดิ ศีลผิด
ธรรมไป แต่เมือ่ ทําไปแล้ว ถ้ามีจติ สํานึกขึ้นมา ก็ควรแก้ไขเสีย ถ้าไปขโมยของเขามา ก็
เอาไปคืนเขาเสีย จะคืนต่อหน้าเขาก็ได้หรือจะคืนลับหลังเขาก็ได้ อย่างน้อยมันก็จะทําให้
เรามีความสบายใจขึ้น ทีไ่ ด้แก้ไขความผิดนัน้ แต่ถา้ ไม่แก้ไข กลับไปปกปิ ด ก็จะติดเป็ น
นิสยั ขึ้นมา ในโอกาสต่อไปเมือ่ เกิดมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงําใจอีก ก็
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จะไม่สามารถต่อสูข้ ดั ขืนได้ แต่ถา้ เคยยอมรับผิดมาแล้ว การยอมรับผิดก็จะเป็ น
บทเรียนสอนเรา จะเป็ นเหมือนกับเบรก ทีจ่ ะคอยบอกเราว่าอย่าทําเลย ทําไปแล้วจะมี
ความรู้สกึ ไม่สบายใจขึ้นมา แล้วก็ตอ้ งกลับมาสารภาพผิดอีก อย่างนี้แหละเป็ นวิธีทด่ี ี ที่
ถูกต้อง ต้องยอมรับความจริงว่าเรายังไม่ใช่เป็ นผูบ้ ริสุทธิ์ผุดผ่อง เรามีโอกาสทีจ่ ะทํา
อะไรผิดพลาดได้ จึงต้องมีสติระมัดระวังอยู่เสมอ พิจารณาใคร่ครวญให้รอบคอบ
เสียก่อน แล้วค่อยทํา เมือ่ ทําอะไรผิดพลาดไปแล้ว ก็ยอมรับผิด แล้วเอาการกระทําที่
ผิดพลาดนี้มาเป็ นบทเรียนสอนตัวเรา เพือ่ จะได้ไม่ทาํ ผิดอีก ถ้าจะให้ดที กุ ครัง้ ทีท่ าํ ผิด
ควรมีการทําโทษตัวเราเองบ้าง ต้องดัดนิสยั บ้าง เช่นวันนี้จะไม่กนิ ข้าวเย็นเป็ นต้น เป็ น
การดัดนิสยั จะได้เข็ดหลาบ ถ้าทําความผิดแล้วไม่มโี ทษตามมา ก็จะไม่เข็ดหลาบ แล้ว
จะทําผิดไปเรื่อยๆ
จึงขอให้เราเป็ นคนทีม่ คี วามจริงใจต่อความดีงามทัง้ หลาย และให้เป็ นคนทีม่ คี วามกลัว
ความอายในการกระทําความชัว่ ทัง้ หลาย ขอให้เห็นว่าการกระทําความชัว่ เปรียบ
เหมือนกับคนทีม่ เี สื้อผ้าทีส่ กปรกหรือไม่สวยงามใส่ ธรรมดาเวลาเราออกจากบ้าน เรา
จะต้องหาเสื้อผ้าทีส่ ะอาดทีส่ วยงามใส่ เราจะไม่กล้าใส่เสื้อผ้าทีเ่ ก่า ทีข่ าด ทีส่ กปรกใส่ไป
ข้างนอกฉันใด เราควรคํานึงเสมอว่าการกระทําความชัว่ ทัง้ หลาย การกระทําบาป
ทัง้ หลายนัน้ เปรียบเหมือนกับใส่เสื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี กปรก หรือไม่มเี สื้อผ้าอาภรณ์ใส่เลย
เป็ นสิง่ ทีน่ ่าอับอายขายหน้าแก่ผูอ้ น่ื เป็ นอย่างมาก เราจะต้องพยายามหาเสื้อผ้าอาภรณ์ท่ี
สวยงามใส่ คือการประพฤติตนตามกรอบของศีลธรรมทีด่ งี ามนัน่ เอง เวลาจะพูด จะคิด
จะทําอะไร ขอให้ถามว่าเป็ นศีลเป็ นธรรมหรือไม่ ถ้าเป็ นศีลเป็ นธรรมก็ทาํ ไปได้เลย เช่น
ถามว่าเป็ นความกตัญ�ูกตเวทีหรือเปล่า มีสมั มาคารวะหรือไม่ เป็ นการเสียสละเพือ่
ประโยชน์ของผูอ้ น่ื หรือเปล่า เป็ นการสงเคราะห์ผูอ้ น่ื หรือไม่ เป็ นความเมตตา กรุณา
มุทติ า อุเบกขาหรือเปล่า ควรจะถามตัวเราเองอยู่เสมอ ทุกครัง้ ทีจ่ ะทําอะไร เมือ่ เห็นว่า
เป็ นสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ เป็ นศีลเป็ นธรรมแล้ว ก็ทาํ ไปได้เลย ไม่ตอ้ งกลัว
เพราะว่าผลดีจะตามมา คือจะได้ธรรมทีม่ คี ุณค่ายิง่ กว่าสิง่ อืน่ ใดในโลกนี้ ถึงแม้ทําไป
แล้วจะต้องสูญเสียของทีร่ กั ทีช่ อบไป ก็ไม่ตอ้ งกังวล เพราะของทัง้ หลายโดยธรรมชาติท่ี
แท้จริงแล้ว ก็ไม่ใช่เป็ นของๆเรา ของทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่น้ ี แม้กระทังชี
่ วติ ของเรา
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มันก็ไม่ใช่เป็ นของๆเรา ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็ นของๆเรา สักวันหนึ่งก็ตอ้ งคืนธรรมชาติไป
ท่านจึงทรงสอนให้เราสละได้แม้แต่ชวี ติ เพือ่ รักษาธรรม
เพราะถ้าเรารักษาธรรมแล้ว
ธรรมจะคุม้ ครองใจเราไม่ให้ไปสู่ทต่ี าํ ่ ธรรมนี่แหละเป็ นตัวผลักดันให้เราไปสู่ทส่ี ้นิ สุดของ
การเวียนว่ายตายเกิด ไปสู่บรมสุข สุขทีป่ ระเสริฐ สุขทีแ่ ท้จริง การแสดงเห็นว่าสมควร
แก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๐๙

รักษาธรรมยิ่งกว่าชีวิต
๑๑ เมษายน ๒๕๔๕

ต่อไปนี้เป็ นเวลาฟังธรรม ขณะทีฟ่ งั ธรรมควรทําใจให้เป็ นปัจจุบนั คือให้มใี จอยู่ ที่น่ี
เดี๋ยวนี้ อย่าให้ใจลอยไปลอยมา ไปตามสถานทีต่ ่างๆ ไปในทีใ่ กล้ ทีไ่ กล ไปในอดีต หรือ
อนาคต ขอให้มสี ติเป็ นเหมือนกับสมอทีค่ อยรัง้ ใจไว้ ไม่ให้ลอยไปลอยมา เหมือนกับ
สมอทีค่ อยรัง้ เรือไว้ ไม่ให้ไหลไปตามกระแส สติก็เปรียบเหมือนกับสมอของใจ ถ้าเราตัง้
สติแล้วเท่ากับเราได้ทอดสมอ ทําให้ใจไม่ลอยไปลอยมา เราจะตัง้ สติอยู่ทไ่ี หน ในขณะที่
ฟังธรรม เราก็ควรตัง้ สติไว้กับการฟังธรรม ถ้ามีสติอยู่กบั การฟังธรรมแล้ว กระแสแห่ง
ธรรมก็จะไหลเข้าสู่ใจ ทําให้มคี วามสดชื่นเบิกบาน มีความสุขความเจริญ ต้องอาศัย
กระแสแห่งธรรมนี้แหละเป็ นเครื่องพาไป ดังนัน้ ในขณะทีฟ่ งั ธรรม ขอให้ลมื ทุกสิง่ ทุก
อย่างไปชัว่ ขณะหนึ่ง ให้ใจอยู่ ที่น่ี เดี๋ยวนี้ อยู่กบั การฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วประโยชน์อนั
สูงสุดคือความเป็ นสิริมงคล ทีจ่ ะได้จากการฟังธรรม จะเป็ นของท่านอย่างแน่นอน ดังใน
พระบาลีทแ่ี สดงไว้ว่า กาเลน ธัมมัสสวนัง เอตัมมังคลมุตตมัง การฟังธรรมตามกาลตาม
เวลา เป็ นสิริมงคลอย่างยิง่
เพราะการฟังธรรมเป็ นการได้ยนิ ได้ฟงั ในสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ทีล่ กึ ซึ้ง ทีก่ ว้างไกล มากกว่า
ความสามารถของเราทัง้ หลายทีจ่ ะสามารถรู้ได้ เพราะธรรมคือความรูข้ องผูป้ ระเสริฐ
อย่างพระพุทธเจ้า ผูไ้ ด้ปฏิบตั ิจนบรรลุธรรม มีญาณเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ไม่มีใคร
สามารถเห็นได้ เปรียบเหมือนกับคนตาดี ทีส่ ามารถเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างได้ดกี ว่าคนตา
บอด คนตาบอดย่อมเห็นแต่สง่ิ ทีม่ อี ยู่ภายในใจของเขาเท่านัน้ ก็คอื สีดาํ มืด แต่คนตาดี
ย่อมเห็นสีต่างๆได้มากกว่าสีดาํ เพียงสีเดียว การฟังธรรมจึงเป็ นเรื่องทีส่ าํ คัญ เป็ นเรื่องที่
จําเป็ นสําหรับพุทธศาสนิกชนทุกๆท่าน ทีจ่ ะพึงขวนขวายประพฤติปฏิบตั ิ จึงได้ทรง
กําหนดให้มวี นั ธรรมสวนะขึ้นมา อาทิตย์หนึ่งๆควรมีการฟังธรรมสักครัง้ หนึ่ง เมือ่ วัน
ธรรมสวนะมาถึง ท่านทัง้ หลายจึงได้เดินทางมาทีว่ ดั ส่วนพระสงฆ์ท่านก็มหี น้าทีแ่ สดง
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ธรรมให้กบั ท่านทัง้ หลายได้ฟงั กัน เมือ่ ทัง้ สองฝ่ าย คือผูแ้ สดงและผู ้ฟัง ต่างมีความตัง้ ใจ
ทีจ่ ะแสดง ทีจ่ ะฟังแล้ว ผลทีจ่ ะปรากฏขึ้น ย่อมเป็ นความสิริมงคล ทัง้ แก่ผูแ้ สดงและ
ผูฟ้ งั
มีธรรมอยู่บทหนึ่งทีส่ อนว่า ให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ ให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต
ให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม เป็ นการแสดงถึงคุณค่าของธรรมทีม่ คี วามสําคัญเหนือสิง่ อืน่
ใดทัง้ หมด ทรงแสดงว่า ทรัพย์สนิ สมบัตมิ คี ุณค่าน้อยกว่าอวัยวะของเรา ส่วนอวัยวะ
ของเราก็มคี ุณค่าน้อยกว่าชีวติ ของเรา และชีวติ ของเราก็มคี ุณค่าน้อยกว่าธรรม เพราะว่า
ไม่มอี ะไรในโลกนี้จะมีคุณค่ายิง่ กว่าธรรม
เพราะธรรมจะเป็ นเครื่องดูแลรักษาใจเรา
เพราะในบรรดาสมบัตทิ งั้ หมดทีเ่ รามีอยู่นนั้ ไม่มอี ะไรจะมีคุณค่า มีความสําคัญยิง่ กว่าใจ
ของเรา เพราะใจของเราเป็ นผู ้ทีส่ ร้างทุกสิง่ ทุกอย่างให้กบั เรา ไม่วา่ ดีหรือชัว่ ไม่วา่ สุขหรือ
ทุกข์ ไม่วา่ นรกหรือสวรรค์ ไม่วา่ การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร หรือการหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิด ก็ตอ้ งเกิดจากการกระทําของใจเราเท่านัน้ การทีใ่ จจะไปในทิศทาง
ทีด่ ี ไปสู่ความสุขความเจริญ ไปสู่สวรรค์ ไปสู่มรรคผลนิพพาน ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการ
เวียนว่ายตายเกิดได้นนั้ จะต้องมีธรรมเป็ นผูน้ าํ ไป พระพุทธองค์จงึ ทรงแสดงว่า ไม่มี
อะไรที่จะสําคัญเท่ากับการรักษาธรรม เมือ่ รักษาธรรมแล้ว ธรรมย่อมรักษาผูป้ ฏิบตั ิ
ธรรมให้แคล้วคลาดปลอดภัย นี่แหละคือความสําคัญของธรรม
สิง่ ต่างๆมีคุณค่าไม่เท่ากัน สิง่ ทีม่ คี ุณค่าทีส่ ุดคือธรรม เพราะธรรมเป็ นผู ้รักษาใจ ดังทีเ่ รา
ทัง้ หลายได้เปล่งวาจากล่าวในขณะทีส่ มาทานศีลเมือ่ สักครู่น้ วี า่ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ธรรมเป็ นสรณะของเรา เรายึดถือธรรมเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา เราจึงควรคํานึงถึงธรรมบทนี้ไว้
เสมอ ให้รกั ษาธรรมยิง่ กว่ารักษาอะไรทัง้ สิ้น เพราะธรรมนี่แหละเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่
ความสุขความเจริญ ความไม่มที กุ ข์ ไม่มภี ยั ทัง้ หลายให้กบั เรา ธรรมในทีน่ ้ คี อื บารมี
๑๐ ได้แก่ ๑. ทาน การให้ ๒. ศีล การละเว้นจากการกระทําบาปทางกาย ทางวาจา ๓.
เนกขัมมะ การออกจากกามสุข ๔. อธิษฐาน การตัง้ ใจ ๕. สัจจะ ความจริงใจ ๖. วิรยิ ะ
ความขยันหมันเพี
่ ยร ๗. ขันติ ความอดทน ๘. เมตตา ความมีไมตรีจติ ๙. ปัญญา
ความฉลาดรอบคอบ ๑๐. อุเบกขา การทําใจให้เป็ นปกติ ไม่ไหลไปตามกระแสของความ
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โลภ ความโกรธ ความหลง ไม่ไหลไปตามอคติทงั้ หลายคือ รัก ชัง หลง กลัว นี่คอื ธรรม
ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารักษายิง่ กว่าชีวติ เพราะถ้ามีธรรมทัง้ ๑๐ ประการนี้แล้ว
ใจของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญ มีเกราะป้ องกันคุม้ ครอง ไม่ให้ความทุกข์ทงั้ หลาย
มารุมเร้าจิตใจของเราเลย
การมาทําบุญกันในวันนี้ จึงเป็ นการเจริญรอยตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า คือ
มาทําทานกัน ถวายภัตตาหารคาวหวาน จตุปจั จัยไทยทานให้แก่พระภิกษุสามเณรทีจ่ าํ
พรรษาอยู่ในวัดนี้ เรียกว่าทาน คือการให้ นอกจากนัน้ ยังมีการสมาทานศีล ศีล ๕ ศีล ๘
ละเว้นจากการเบียดเบียนผูอ้ น่ื ทางกาย ทางวาจา และปฏิบตั เิ นกขัมมะ เว้นจากการหา
ความสุขทางกามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ จะไม่หาความสุข จากการ
ดูหนังดูละคร ฟังเพลง หาความสุขจากการเสพกาม อย่างนี้เป็ นต้น เรียกว่าเนกขัมมะ
ปฏิบตั เิ นกขัมมะ การออกจากกาม การทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมทัง้ ๓ นี้ได้ ก็ตอ้ งอาศัยธรรมข้อ
ที่ ๔ ถึงข้อที่ ๑๐ คือต้องมีอธิษฐาน ความตัง้ ใจ อธิษฐานหมายถึงความตัง้ ใจ ไม่ได้
หมายความว่าขอสิง่ นัน้ หรือสิง่ นี้ การอธิษฐานเป็ นภาษาบาลี หมายความว่าการตัง้ ใจ คือ
การตัง้ เป้ าหมายสําหรับการเดินทางของเรา เวลาเราจะเดินทางไปไหน เราต้องรู้วา่ จะไปที่
ไหน จุดหมายปลายทางของการเดินทางนัน้ อยู่ทไ่ี หน อย่างก่อนทีท่ ่านจะออกมาจากบ้าน
ท่านก็ตงั้ เป้ าหมายไว้แล้วว่าจะมาทีว่ ดั วัดก็คอื เป้ าหมาย จุดหมายปลายทางของการ
เดินทางของท่าน นัน่ แหละเวลาท่านออกจากบ้านท่านก็ตงั้ อธิษฐานไว้แล้วว่าจะไปวัด
แล้วการทีจ่ ะไปถึงวัดหรือไม่ ก็ข้นึ อยู่กบั ธรรมอีกข้อหนึ่ง คือสัจจะ ความจริงใจ เราตัง้ ใจ
แล้ว แต่เรามีความจริงใจกับความตัง้ ใจของเรามากน้อยแค่ไหน ถ้าเราไม่มคี วามจริงใจ
บางทีก่อนทีเ่ ราจะออกจากบ้าน บังเอิญมีใครโทรศัพท์มาชวนให้ไปทําธุระ หรือไปเทีย่ ว
หรือไปทําอะไรอย่างอืน่ ขึ้นมา ถ้าไม่มคี วามจริงใจทีจ่ ะมาวัดแล้ว ไม่มคี วามจริงใจต่อการ
ตัง้ ใจของเรา อาจจะเสียหลักได้ แทนทีจ่ ะมาวัด อาจจะไปตามเสียงโทรศัพท์ทม่ี าตามเรา
ไปก็ได้ เพราะขาดสัจจะ ความจริงใจนัน่ เอง
การทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนได้
่
นนั้ จึงต้องมีสจั จาธิษฐาน
คือมีความจริงใจต่อการตัง้ ใจของเรา เช่น พระพุทธองค์ทรงสอนว่าอย่างน้อยทุกๆวัน
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พระ ควรจะปฏิบตั ธิ รรมกันสักครัง้ หนึ่ง เช่นทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั เิ นกขัมมะ
ถือศีล ๘ การถือศีล ๘ ก็ถอื ว่าเป็ นการปฏิบตั เิ นกขัมมะแล้ว เพราะศีลข้อที่ ๖ ก็คือการ
ละเว้นจากการรับประทานอาหารในช่วงยามวิกาล คือหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว เพราะเหตุ
ใดเราจึงต้องละเว้นการรับประทานอาหาร หลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว เพราะไม่มคี วาม
จําเป็ นทีจ่ ะต้องรับประทานถึงตอนเย็น ถึงตอนกลางคืนนัน่ เอง การรับประทานอาหาร
ในช่วงเช้าถึงกลางวันก็พอเพียงทีจ่ ะรักษาให้ร่างกายอยู่ไปได้อย่างสบาย จนถึงวันรุ่งขึ้น
ไม่มปี ญั หาอะไร
แต่พวกเราส่วนใหญ่ยงั มีความยึดติด มีความชอบในกามสุขอยู่ ยังมีความสุขในการ
รับประทานอาหารอยู่ เลยอดไม่ได้ทจ่ี ะรับประทานอาหารต่ออีกหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว
ตอนบ่ายก็รบั ประทานกัน ตอนเย็นก็รบั ประทานกัน แม้กระทังตอนคํ
่
า่ ก่อนนอนก็ยงั
รับประทานกัน เพราะเรารับประทานอาหารเพือ่ ความสุข ไม่ได้รบั ประทานอาหารเพือ่
ดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็ นปกติ ร่างกายของเราเลยเกิดอาการอ้วนท้วนสมบูรณ์ เกิน
ความจําเป็ น เพราะเราไม่ได้กนิ เพือ่ ร่างกายของเรา เรากินเพือ่ กามสุข พระพุทธองค์ทรง
เห็นว่านี่เป็ นโทษ เพราะเป็ นการทําให้เราหลงติดอยู่กบั สิง่ ทีไ่ ม่มคี ุณค่าอะไร ทําให้เราเป็ น
เหมือนกับปลาทีไ่ ปกินเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด พอฮุบเหยือ่ เข้าไปแล้วก็ฮบุ เบ็ดเข้าไปด้วย
ก็เลยต้องติดอยู่กบั การกิน ถ้าไม่ได้รบั ประทานอาหารตามความอยากแล้วก็จะต้องดิ้น
ทุรนทุราย มีแต่ความทุกข์ ความจริงแล้วการรับประทานอาหาร ก็เพือ่ ดูแลรักษาร่างกาย
เท่านัน้ ไม่ใช่เพือ่ ให้ความสุขกับเรา เพราะการรับประทานอาหารไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง
ความสุขทีแ่ ท้จริงต้องเกิดจากการปฏิบตั ธิ รรม ใจจะสุขหรือไม่สุขก็ข้นึ อยู่กบั การมีธรรม
อยู่ในใจมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีธรรมมากใจจะมีความอิม่ มีความปี ติ มีความสงบ มี
ความสุขมาก นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง พระพุทธองค์จงึ ทรงกําหนดให้เราปฏิบตั ิ
เนกขัมมะกัน ละเว้นจากการรับประทานอาหารในยามวิกาล คือหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว
และให้ละเว้นจากการหาความสําราญ ความสุข กับเครื่องบันเทิงทัง้ หลาย เช่น
ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ เสียงดนตรีต่างๆเป็ นต้น สิง่ เหล่านี้ไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง
เป็ นความสุขทีไ่ ม่ให้ความอิม่ ไม่ได้ให้ความพอ เป็ นเหมือนยาเสพติด เราไม่ควรแสวงหา
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ความสุขเหล่านี้ แต่ควรหาความสุขจากการปฏิบตั ธิ รรม ด้วยการเว้นจากการเสพกามสุข
เหล่านี้ และให้ละเว้นจากการใช้เครื่องหอมต่างๆ อาบนํา้ อาบท่าแล้ว ก็ไม่ตอ้ งทาแป้ งทา
ปาก อันนี้เป็ นของหลอกกัน ความสวยงามของคนเราไม่ได้อยู่ทร่ี ูปร่างหน้าตา ไม่ได้อยู่ท่ี
เสื้อผ้าอาภรณ์ทม่ี สี สี นั แต่อยู่ทใ่ี จทีม่ ศี ีลธรรมปกครองต่างหาก ใจที่มีศีลธรรมเป็นใจที่
สวยงาม อยู่กบั ใครก็จะมีแต่ความชื่นชมยินดี ต่างกับคนทีส่ วยงามทีร่ ู ปร่างหน้าตา ทา
หน้า ทาปาก แต่งหน้า แต่งตัว ใช้นาํ้ หอม แต่ไม่มศี ีลธรรมย่อมไม่สวยงามเลย อยู่กบั
ใครก็ไม่มใี ครอยากจะอยู่ดว้ ย มีใครอยากจะอยู่กบั คนพูดปดมดเท็จ อยู่กบั คนลักเล็ก
ขโมยน้อย อยู่กบั คนทีแ่ ย่งสามีหรือภรรยาของผูอ้ น่ื อยู่กบั คนทีจ่ ะทําร้ายชีวติ ผูอ้ น่ื ไม่มี
ใครอยากจะอยู่ดว้ ยแน่นอน เพราะทําตนให้เป็ นพิษเป็ นภัยกับคนทัง้ หลาย แต่คนทีม่ ี
ศีลธรรมย่อมไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื คือไม่ฆ่า ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่
โกหกหลอกลวง จึงเป็ นทีน่ ่าไว้วางใจ เพราะไม่มพี ษิ ไม่มภี ยั
จึงขอให้เห็นความสําคัญของความสวยงามของใจ
ยิง่ กว่าความสวยงามของรู ปร่าง
หน้าตาของเรา พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้ละเว้นจากการใช้เครื่องประดับประดา แต่ง
กายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์หรู หรา ด้วยเครื่องหอมต่างๆ เพราะไม่ใช่เป็ นของทีด่ ี ทีง่ าม ที่
แท้จริง เป็ นการหลอกลวงกันไปวันๆหนึ่งเท่านัน้ เอง นี่แหละก็คอื กิจกรรมทีพ่ ระพุทธ
องค์ทรงสอนให้พทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลายพึงปฏิบตั กิ นั เป็ นธรรมะปฏิบตั ิ เหมือนกับเป็ น
การรักษาธรรมยิง่ กว่าชีวติ ถ้ามีธรรม ถ้าปฏิบตั ธิ รรมแล้ว จะมีแต่ความรื่นเริงใจ มีความ
สบายใจ แต่การทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมได้ นอกจากจะมีสจั จาธิษฐานแล้ว ยังต้องมีวิริยะ ความ
พากเพียร ขันติ ความอดทน ปัญญา ความฉลาดรอบคอบ เมตตา ความมีไมตรีจติ
และอุเบกขา การทําใจให้วางเฉยจากอารมณ์ทงั้ หลาย ถ้าไม่มธี รรมเหล่านี้ การปฏิบตั กิ ็
จะไม่เป็ นไปได้ดว้ ยดี เพราะการทีจ่ ะมาวัดแต่ละครัง้ นัน้ ถ้าไม่พากเพียรอุตสาหะจริงๆ
แล้ว มาไม่ถงึ วัด ถ้าไม่มคี วามอดทน ก็ไม่อยากจะมาวัด เพราะเวลามาวัดแล้ว ส่วนใหญ่
จะต้องมานัง่ เฉยๆ มานัง่ รอให้ทาํ กิจกรรมต่างๆไปกว่าจะเสร็จ ก็ใช้เวลานาน ถ้าไม่มี
ความอดทนแล้ว จะไม่สามารถทําได้ แต่หารู้ไม่วา่ ถ้ามีความพากเพียร มีความอดทน
แล้ว ธรรมทัง้ สองประการนี้ จะเป็ นเครื่องปกป้ องคุม้ ครองรักษาใจไม่ให้ตกไปสู่ทต่ี าํ ่
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คนทีป่ ระพฤติผดิ ศีลผิดธรรมนัน้ สาเหตุสว่ นหนึ่งก็เกิดจากการทีไ่ ม่มคี วามอดทน ไม่มี
ความขยันหมันเพี
่ ยรนัน่ เอง เวลาทํามาหากินก็อยากจะหามาแบบง่ายๆ เช่นไปแทงหวย
เพือ่ หวังทีจ่ ะให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ หรือไปเล่นการพนัน หรือไปขายตัวก็มี ขายได้
หลายแบบสมัยนี้ บางทีก็ไปขายยอวัยวะก็มี เพราะขี้เกียจทํามาหากิน เมือ่ ไม่มคี วามรู้
ความสามารถ จะไปทํามาหากินทีส่ จุ ริตแล้วมีรายได้มากย่อมเป็ นไปได้ยาก เพราะความ
ขี้เกียจเลยต้องหากินทางลัด ถ้าไม่ได้ขายอวัยวะ ขายตัวเองก็ตอ้ งไปลักขโมย ไปปล้นไป
จี้เขา แล้วในทีส่ ุดก็ตอ้ งไปฆ่าเขา ถ้าไม่มคี วามอดทน เวลาเกิดตกทุกข์ได้ยากขึ้นมา ไม่มี
อาหารกิน ก็ทนไม่ไหว เลยต้องไปขโมยอาหารของผูอ้ น่ื มารับประทาน ต้องผิดศีลผิด
ธรรม แต่ถา้ หมันมาวั
่ ดอย่างสมํา่ เสมอ มาปฏิบตั ธิ รรมตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เรา
ก็จะได้สะสมบารมี คือวิริยบารมี ความขยันหมันเพี
่ ยร ขันติบารมี ความอดทน เวลาตก
ทุกข์ได้ยากขาดสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็จะมีความอดทนอดกลัน้ ไม่เดือดร้อน ถึงแม้จะไม่ได้
รับประทานอาหารมื้อ สองมื้อก็ไม่ตาย เพราะมีความอดทน แต่ถา้ ไม่มคี วามอดทนแล้ว
มันก็จะผลักให้เราไปกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ผิดศีล ผิดธรรม ผลทีต่ ามมาก็คอื ความ
ทุกข์ ความเดือดร้อน ความเสื่อมเสีย ความหายนะ
นี่แหละทําไมเราจึงต้องมาปฏิบตั ธิ รรมกัน เพราะเมือ่ มีธรรมแล้ว ธรรมก็จะรักษาไม่ให้ใจ
ของเราไหลไปสู่ทต่ี าํ ่ แต่ถ ้าไม่ปฏิบตั ธิ รรมกัน ใจจะถูกอํานาจใฝ่ ตาํ ่ คือกิเลส ตัณหา
ทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ในใจคอยฉุดลากไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม สิง่ ทีเ่ มือ่ ทําไปแล้วจะมาเสียใจ
ทีหลัง ทําไปแล้วมาเสียใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะกรรมอันใดเมือ่ ทําไปแล้ว ผล
ย่อมมีตามมา ถ้าทําผิดกฎหมายไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตะราง ขณะทีย่ งั ไม่
ถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง ก็จะมีแต่ความวุน่ วายใจ มีแต่ความเดือดร้อนใจ มีแต่ความ
กังวลใจ เพราะไม่รู้วา่ จะถูกจับไปเข้าคุกเข้าตะรางเมือ่ ไรนัน่ เอง ถ้าจะเสียใจก็ควรเสียใจ
ตอนก่อนทีจ่ ะทําความชัว่ คือให้รู้วา่ การทําความชัว่ เป็ นโทษมากกว่าเป็ นคุณ จึงควรมี
ขันติ ความอดทน มีวิริยะความขยัน ถ้าตกทุกข์ได้ยากไม่มเี งินไม่มที อง ก็หางานทําไป
เถิด ขยันทํางานอะไรก็ได้ ถึงรายได้จะน้อยก็ยงั ดีกว่าไปลัก ไปขโมย ไปทําผิดศีล ผิด
ธรรม ถ้ามีความขยันแล้ว ให้ทาํ อะไรก็ทาํ ได้ เป็ นคนใช้เขาก็ได้ เป็ นคนสวนก็ได้ ทําอะไร
ก็ได้ เดินเก็บเศษขยะ เก็บขวดเปล่าทีท่ ้งิ อยู่ข ้างถนนก็ได้ มีอยู่เยอะแยะไป เราพอช่วย
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ตัวเราได้ พึง่ ตัวเราได้ ถ้ามีความขยัน มีความอดทน ถ้าไม่มคี วามขยัน ความอดทนแล้ว
ก็จะแสวงหาในทางทีไ่ ม่ชอบขึ้นมาทันที ดังทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั เสมอมา คนเราทุกวันนี้เพราะ
ขาดความขยันหมันเพี
่ ยร ขาดความอดทน เลยทําให้ตอ้ งไปลักเล็กขโมยน้อย ไปรับจ้าง
ฆ่าผูอ้ น่ื ไปขายตัวตามสถานบริการต่างๆ ทัง้ หญิงและชาย สมัยนี้ไม่ใช่แต่หญิงอย่าง
เดียว ชายก็มกี ารขายตัวเหมือนกัน เพราะจิตใจของผูช้ ายทุกวันนี้ก็เป็ นเหมือนของ
ผูห้ ญิงนัน่ แหละ ถ้าเกิดมีความเกียจคร้านไม่มคี วามอดทนแล้ว ชีวติ ก็จะต้องดําเนินไป
ในรู ปแบบนัน้
นอกจากมีความขยันหมันเพี
่ ยร มีความอดทนแล้ว เรายังต้องมีปญั ญาอีกด้วย คือต้อง
รู้จกั แยกแยะว่าอะไรดี อะไรชัว่ อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ อะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่
ความสุข อะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความทุกข์ ถ้าปฏิบตั ธิ รรมไปโดยทีไ่ ม่รู้วา่ การปฏิบตั ิ
ธรรมนัน้ ปฏิบตั อิ ย่างไรถึงจะเกิดคุณ เกิดประโยชน์ เราก็อาจจะปฏิบตั ไิ ปแบบผิดๆก็ได้
อย่างเวลาทําบุญให้ทาน เราต้องเข้าใจว่าการทําบุญให้ทานเป็ นการขัดเกลาจิตใจ ขัดเกลา
กิเลส คือ ความโลภ ความอยาก ความเห็นแก่ตวั ให้นอ้ ยลงไป การทําบุญให้ทานนี่ เรา
ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผูท้ เ่ี ราไปทําบุญด้วย อย่างเวลาทีท่ ่านทัง้ หลายเอาข้าวของมา
ถวายพระ เมือ่ ถวายพระไปแล้วก็ถอื ว่าได้บญ
ุ แล้ว ของทีใ่ ห้พระไปนัน้ ไม่ใช่เป็ นของๆเรา
แล้ว เป็ นของพระท่านไปแล้ว เราจึงไม่ควรไปกังวลว่าของทีเ่ ราถวายท่านไปนัน้ ท่านจะ
เอาไปใช้หรือเปล่า ท่านจะเอาไปทําอะไรอย่างไร ท่านจะรู้หรือเปล่าว่าเราเป็ นผูใ้ ห้ท่าน
ถวายให้กบั ท่าน ความคิดเหล่านี้ล ้วนเป็ นความหลงผิดทัง้ นัน้ เพราะถ้าคิดอย่างนี้แล้ว
แทนทีจ่ ะได้บญ
ุ คือความสุข ความสบายใจ กลับต้องมีความกังวลใจเพิม่ ขึ้นมาอีก เพราะ
ความหลง เพราะความเห็นแก่ตวั ทําบุญแล้วยังอยากจะให้เขารู้วา่ เราทําบุญ ยังอยากมี
หน้ามีตาอยู่ อย่างนี้ไม่ใช่เป็ นการทําบุญทีถ่ ูกต้อง การทําบุญทีถ่ ูกต้องนัน้ ต้องทําใจให้
สบาย ให้สุข ให้เบา เพียงแต่รู้วา่ ได้ทาํ คุณประโยชน์ก็พอแล้ว คือของเราได้ให้เขาไปแล้ว
เขาจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขา เพราะให้เขาไปแล้ว เขาได้รบั ประโยชน์แล้ว เมือ่ เรารู้วา่ เรา
ได้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ให้ได้มคี วามสุข ได้รบั ประโยชน์แล้ว เราก็พอใจ เท่านี้ก็พอ เราอย่าไป
หวังผลอย่างอืน่ เป็ นอันขาด เพราะถ้าไปหวังแล้วเมือ่ ไม่เป็ นไปดังทีห่ วัง ก็จะเกิดความ
เสียใจ เกิดความทุกข์ข้นึ มา อย่างนี้ก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็ นการทําบุญ เพราะการทําบุญเป็ น
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การให้โดยถ่ายเดียว โดยไม่ตอ้ งการสิง่ ตอบแทนจากผู ้รับ ถ้ามีการตอบแทนจากผู ้รับ
แล้ว ไม่เรียกว่าเป็ นการให้ แต่เป็ นการซื้อขาย เป็ นการแลกเปลีย่ นกัน
นี่แหละเวลาทําบุญ จึงต้องเข้าใจว่าทําบุญเพือ่ อะไร จะเข้าใจได้ก็ต่อเมือ่ มีปญั ญา จะมี
ปัญญาได้ก็ต่อเมือ่ เรามาฟังธรรม ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาฟังธรรมกันในวันนี้ ถ้าไม่ได้ยนิ
ได้ฟงั ธรรม เรามักจะปฏิบตั ธิ รรมแบบผิดๆถูกๆ ไม่ได้บญ
ุ ดังทีป่ รารถนากัน ทําบุญแต่
ใจยังวุน่ วายอยู่ ยังว้าวุน่ ขุน่ มัวอยู่ ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ก็เพราะทําบุญไม่
เป็ นนัน่ เอง การทําบุญก็คอื การปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับของทีใ่ ห้ไปแล้ว ของทีใ่ ห้ไป
แล้ว ต้องถือว่าไม่ใช่เป็ นของๆเราแล้ว ถ้ายังเป็ นของๆเราอยู่ ก็แสดงว่าเรายังยึด ยังติด
อยู่ เมือ่ คนทีร่ บั ของจากเราไป ไม่ได้เอาไปใช้ตามทีเ่ ราต้องการ ก็จะเกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัว
เกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมาทันที ทําบุญแทนทีจ่ ะได้บญ
ุ กลายเป็ นทําบุญแล้วกลับได้
ทุกข์ เหมือนกับทําบุญแล้วได้บาปนัน่ เอง เพราะทําด้วยการขาดปัญญา เราจึงต้องทําบุญ
ด้วยการมีปญั ญา เมือ่ มีปญั ญาแล้ว ใจจะปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไร จะไม่ยนิ ดียนิ
ร้ายกับการกระทําของผูอ้ น่ื เพราะรู้วา่ สิง่ ทีท่ าํ ไปนัน้ ดีแล้ว เป็ นคุณเป็ นประโยชน์แล้ว
สําหรับเรา ส่วนผูอ้ น่ื เขาจะไปทําอย่างไร มันเรื่องของเขา ถ้าเขาไปทําดี ไปทําคุณ ทํา
ประโยชน์ต่อ เขาก็จะได้รบั บุญได้รบั ประโยชน์ต่อไป แต่ถา้ เอาไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ไม่งาม
เขาก็จะต้องรับเคราะห์กรรมไปเอง
เวลาญาติโยมถวายปัจจัยให้กบั พระท่าน ญาติโยมก็มเี จตนาเพือ่ ให้ท่านนําไปใช้เป็ นสมณ
บริโภค คือปัจจัย ๔ ไว้ดูแลอัตภาพร่างกายของท่าน แต่ถา้ ท่านเอาไปซื้อสุรามาเสพ ใคร
จะเป็ นผูร้ บั โทษ ญาติโยมไม่ได้เป็ นผูร้ บั โทษ ผูใ้ ห้ไม่ได้รบั โทษ ผูท้ เ่ี อาปัจจัยไปซื้อมาเสพ
ต่างหากจะต้องเป็ นผูร้ บั โทษ เพราะเมือ่ เสพสุราไปแล้ว หนึ่งตนเองก็จะต้องผิดศีล ศีล
ของตนก็จะไม่บริสุทธิ์ สองเมือ่ กินไปแล้วก็ทาํ ให้ไม่มสี ติสตัง ไม่สามารถประคับประคอง
ความประพฤติทด่ี ที ง่ี ามได้ เราจะเข้าใจได้ก็ต่อเมือ่ เรามีปญั ญา ถ้าไม่มปี ญั ญา เราก็จะ
หลง ไปยึด ไปติด เกิดความเศร้าโศกเสียใจ มาได้ยนิ ได้ฟงั ทีหลังว่า ได้ถวายปัจจัยให้
พระองค์น้ แี ล้ว พระองค์น้ กี ลับไปทํามิดมี ริ า้ ย ถ้าใช้ปญั ญา เมือ่ รู้วา่ เขาเอาไปทํามิดมี ริ า้ ย
ครัง้ ต่อไปก็อย่าไปยุ่งกับพระองค์น้ กี ็หมดเรื่อง แต่เมือ่ ยังไม่รู้ ก็ตอ้ งใช้หลักศรัทธาไป
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ก่อน คือเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้ว คิดว่าพระองค์น้ หี รือพระวัดนี้ เป็ นพระทีป่ ฏิบตั ดิ ี
สมควรแก่การทําบุญทําทาน ก็ทาํ ไป แต่วนั ดีคนื ดี ถ้ามีเหตุการณ์ทาํ ให้เห็นว่าพระวัดนี้
ไม่ปฏิบตั ติ ามแนวทางของพระศาสนาแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปเสียอกเสียใจอะไร เพราะบุญทีไ่ ด้
ทําไว้ก็ยงั เป็ นบุญของท่านอยู่ ไม่สูญหายไปไหน แต่ถา้ เสียใจ เดือดร้อนใจ อย่างนี้แหละ
จะทําให้บญ
ุ ทีท่ าํ ไปสูญหายไปได้ จึงควรใช้ปญั ญา แล้วการทําบุญจะได้เป็ นบุญจริงๆ
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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