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คาํนํา 

วนัเวลาผ่านไปปีแลว้ปีเลา่ แต่พวกเราทกุคนทีเ่กดิมาในโลกน้ีนบัครัง้ไมถ่ว้น ไดพ้บกบั

ความสุขทีแ่ทจ้ริงแลว้หรือยงั หรือยงัแยกไมอ่อกดว้ยซํา้วา่ สุขและทกุขม์นัเป็นอย่างไร 

และมสีิง่ใดทีจ่ะทาํใหเ้รามสุีขมากขึ้น และทกุขน์อ้ยลงไดอ้ย่างแทจ้ริง  

ธรรมะคาํส ัง่สอนของพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ทีไ่ดอ่้าน ไดฟ้งัมามากมายไดเ้ขา้ถงึ 

“ใจ” เราแลว้หรือยงั ไดช่้วยเยยีวยาโรคทุกขข์องเราไดม้ากนอ้ยแค่ไหน แต่ถา้เรายงัไมรู่ ้

วา่เราเป็นโรคอะไร ใจเราตดิเชื้ออะไรอยู่ และไมน่าํธรรมโอสถมาใชใ้หถู้กที ่ เราก็คง

จะตอ้งทนอยู่กบัโรคทกุขน้ี์ ทีไ่มม่ทีางรกัษาใหห้ายขาดไดเ้ลย ไมม่ใีครช่วยเราได ้

นอกจากตวัเราเอง ไมม่ใีคร ”รูใ้จ” เราได ้นอกจากเราดูใจตวัเอง และถา้เราไมส่รา้งเหตทุี่

จะทาํใหใ้จไดเ้ผยธาตแุท ้ทีใ่จเป็นอยู่ ผลทีอ่ยากใหเ้กดิ คอืความสุขสงบทีแ่ทจ้รงิแหง่ใจ

ก็ไมม่ ี 

แต่ถา้เราไดเ้ริ่มใหแ้สงสวา่งแห่งธรรมะ ไดส้าดส่องเขา้มาทีใ่จเรา โดยเริ่มลงมอืปฏบิตัิ

ตามข ัน้ตอนแห่งศีล สมาธิ ภาวนา เราจะเริ่มมสีต ิ ทีจ่ะเป็นตวัช่วยกาํกบั ใหใ้จเขา้ทีเ่ขา้

ทาง คอยเป็นพีเ่ลี้ยง ดูแลความคดิทีจ่ะไปยดึตดิกบัสิง่ภายนอก ทีไ่มม่แีก่นสารและ

ตวัตน ไปปรุงแต่งกบัสิง่ทีห่าความเทีย่งแทแ้น่นอนไมไ่ด ้และเมือ่สตมิกีาํลงัมากขึ้น ก็จะ

ดงึใจของเราใหก้ลบัมาอยู่ในตวัเรา อยู่กบัปจัจบุนั มคีวามรูส้กึตวัอยู่ทกุขณะ เมือ่ใจได ้

พกัอยู่ทีฐ่านแห่งความสงบ ทกุขก์็จะเขา้ถงึใจไมไ่ดอ้กี เราจงึอย่าปลอ่ยเวลาอนัมค่ีาให ้

เสยีไปเลย ถา้ใจขาดทีพ่ึง่ คอื ธรรมะ เราทกุคนก็คงจะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิกนัอกี ไมม่ี

ทีส่ิ้นสุด “หยุด” และใหท้กุสิง่ได ้“ดบั” ณ วนัน้ีเถดิ  

      คณะผูจ้ดัทาํ  

มกราคม ๒๕๔๖ 
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กณัฑท์ี่ ๙๔ 

ปลกีวิเวก  
๑๔ ธนัวาคม ๒๕๔๔ 

คนเราทกุคนทีเ่กดิมาในโลกน้ี ต่างก็มคีวามปรารถนา มคีวามตอ้งการเหมอืนๆกนั คอื

ทกุคนอยากจะมคีวามสุข มแีต่ความเจรญิรุ่งเรือง ไมม่ใีครอยากจะมคีวามทกุข ์ ไมม่ี

ใครอยากจะพบกบัความหายนะ ความเสือ่มเสยีท ัง้หลาย เราจงึแสวงหาความสุขกนั แต่

มกัจะไมค่่อยเป็นไปตามทีเ่ราปรารถนากนั ไมค่่อยมคีวามสุขเท่าทีค่วร ยงัมคีวามทกุข ์

รุมเรา้จติใจเราอยู่ ท ัง้น้ีก็เป็นเพราะวา่เราไมรู่จ้กัความสุขทีแ่ทจ้รงิวา่เป็นอย่างไร เพราะ

เรายงัเป็นปถุชุนคนธรรมดา ทีย่งัมคีวามหลง มอีวชิชา ความมดืบอดครอบงาํใจเราอยู่ 

เปรียบเหมอืนกบัคนตาบอดเดนิคลาํทางไป ก็คลาํไปแบบผดิๆถูกๆ ไดค้วามสุขบา้ง ได ้

ความทกุขบ์า้ง ซึง่ต่างกบัพระพทุธเจา้ กบัพระอรหนัตสาวก ผูม้ตีาทีด่ ีตาสวา่ง ตาไมม่ดื

บอด ท่านจงึรูถ้งึความจริงของความทกุขแ์ละความสุข วา่อะไรคอืความสุข อะไรคอื

ความทกุข ์ท่านจงึอยู่เหนือความทกุข ์มแีต่ความสุขอย่างเดยีวในใจของท่าน  

เป็นบญุวาสนาของพวกเราทีเ่กดิมาในชาตน้ีิ ไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา พระธรรมคาํสอน

ของพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูรู้จ้ริงเหน็จรงิในเรื่องของความสุขและความทกุข ์

ท ัง้หลาย แลว้นาํสิง่ทีไ่ดท้รงรูท้รงเหน็มาประกาศส ัง่สอนใหก้บัมนุษยท์ ัง้หลายไดท้ราบ ผู ้

ทีม่จีติศรทัธา คอืเมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็เกิดความเลือ่มใส เกดิความเชื่อ นาํเอาไปปฏบิตัิ

ก็จะพบกบัความสุขความเจริญทีแ่ทจ้รงิ ไมต่อ้งมคีวามทกุขม์ารุมเรา้จติใจ พวกเราถา้

ปรารถนาความสุขทีแ่ทจ้รงิ ไมต่อ้งการมคีวามทกุขม์ากวนใจ จงึตอ้งเขา้หาพระศาสนา 

เขา้หาพระธรรมคาํสอน แลว้นอ้มเอาพระธรรมคาํสอนมาปฏบิตักิบัตวัเรา แลว้เราจะได ้

เป็นเหมอืนกบัพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย เป็นผูม้แีต่ความสุขความ

เจริญอย่างแทจ้ริง เป็นผูท้ีพ่น้จากความทกุขอ์ย่างแทจ้รงิ  



6 
 

แลว้อะไรเลา่คอืความสุขทีแ่ทจ้ริง พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้า่ ไม่มีสขุอนัใดในโลกน้ีจะ

เหนือกว่าความสขุที่เกดิจากความสงบของใจ น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ เป็นความสุข

ทีอ่ยู่กบัเรา เพราะวา่เป็นของทีอ่ยู่ในตวัของเราเอง เป็นความสุขทีไ่มม่ใีครจะมาพรากจาก

เราไปได ้ แต่เป็นความสุขทีเ่รายงัตอ้งสรา้งขึ้นมา เพราะวา่ในขณะน้ีใจของเรายงัไมส่งบ 

ใจของเรายงัมคีวามฟุ้ งซ่าน มคีวามดิ้นรนทะเยอทะยานอยากอยู่ ดว้ยอาํนาจของกเิลส

ตณัหา ทีม่โีมหะอวชิชาความไมรู่ค้วามจริงเป็นเครื่องผลกัดนัใจของเราอยู่ ทาํใหใ้จของ

เราอยู่น่ิงไมไ่ด ้ และเมือ่ใจอยู่น่ิงไมไ่ด ้ ใจก็เลยไมม่คีวามสุข มแีต่ความหวิ มแีต่ความ

กระหาย เมือ่มคีวามหวิ มคีวามกระหาย ก็เลยตอ้งออกไปดิ้นรนขวนขวายหาความสุข 

มาเพิม่ขึ้นอกี ก็เลยทาํใหเ้กดิความวุน่วายใจตามมา  

เพราะวา่ในขณะทีอ่อกไปขวนขวายหาสิง่ต่างๆ ทีเ่ราคดิวา่เป็นความสุข เช่นลาภ คอื

ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ ยศ คอืตาํแหน่งต่างๆ สรรเสริญ คอืคาํยกย่อง

เยนิยอ และ กามสขุ คอืความสุขทีเ่กดิจากการไดส้มัผสักบัรูปทีถู่กใจ เสยีงทีถู่กใจ 

กลิน่ทีถู่กใจ รสทีถู่กใจ และโผฏฐพัพะทีถู่กใจ ทาํใหจ้ติตอ้งหมนุ ตอ้งดิ้นรนอยู่

ตลอดเวลา ไมไ่ดท้าํใหจ้ติสงบ จติหลดุพน้ แต่กลบัทาํใหต้ดิ เกดิความผูกพนักบัรูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เลยทาํใหจ้ติตอ้งทาํงานอยู่

ตลอดเวลาเพือ่ทีจ่ะดูแลรกัษาสิง่เหลา่น้ีทีไ่ดม้า แลว้ก็พยายามหามาเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ 

เปรียบเหมอืนกบัตุ่มนํา้ทีร่ ัว่ใบหน่ึง ไมส่ามารถเก็บนํา้ไวไ้ดน้าน เตมินํา้เขา้ไปเท่าไร ทิ้งไว ้

สกัระยะหน่ึงนํา้ก็จะพร่องลงไป พอพร่องลงไปเราก็ตอ้งคอยเตมิใหม้นัเต็มอยู่เรื่อยๆ นัน่

ก็คอืลกัษณะของใจเรา ทีเ่ป็นเหมอืนกบัตุ่มนํา้ทีย่งัมรีอยรัว่อยู่ ๓ รอยดว้ยกนั รอยรัว่

ท ัง้ ๓ น้ีเรียกวา่ตณัหา ความอยาก คอื ๑. กามตณัหา ความอยากในกาม ๒. ภวตณัหา 

ความอยากมอียากเป็น ๓. วิภวตณัหา ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น ซึง่ทาํใหใ้จไมเ่ต็ม 

ไมอ่ิม่ ไมพ่อ ไดอ้ะไรมามากนอ้ยเท่าไร สกัระยะหน่ึงความพอใจก็หมดไป ความอยาก

ไดใ้หมก็่จะปรากฏขึ้นมา เปรียบเหมอืนกบัตุ่มนํา้ทีม่รีอยรัว่อยู่ ๓ รอย เตมินํา้เขา้ไปให ้

เต็มอยู่พกัหน่ึง นํา้ก็จะซมึออกไปแลว้ก็จะพร่องลงไปเรื่อยๆ ถา้ไมเ่ตมิเขา้ไปอกี นํา้ก็จะ

ไมม่เีหลอือยู่ในตุ่ม น่ีแหละคอืลกัษณะของใจของพวกเราทีย่งัมโีมหะอวิชชา ความหลง

ความมดืบอดสรา้งรอยรัว่ใหก้บัใจ คอืสรา้งกเิลสตณัหา ความอยากต่างๆ ใหเ้กดิขึ้น
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ภายในใจ ทาํใหใ้จมคีวามรูส้กึวา่ยงัไมม่คีวามสุข ยงัไมอ่ิม่ ยงัไมพ่อ เพราะใจไมน่ิ่ง

นัน่เอง  

ถา้ตราบใดใจยงัไมน่ิ่ง ยงัไมส่งบ ใจกจ็ะไมม่คีวามสุข น่ีเป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้

ทรงพบเหน็ในธรรมชาตขิองใจวา่ ความสุขทีแ่ทจ้ริง ความสุขทีส่มบูรณ์แลว้นัน้ มอียู่ใน

ใจของเราอยู่แลว้ แต่เราไมรู่ ้ เรากลบัไปคดิวา่ความสุขอยู่ทีภ่ายนอก อยู่ทีข่า้วของเงนิ

ทอง อยู่ทีว่ตัถสุมบตั ิอยู่ทีบ่คุคลสมบตั ิคอืตอ้งมสีิง่ต่างๆ มขีา้วของเงนิทองไวใ้ช ้ตอ้งมี

สาม ี มภีรรยา มลูีก ถงึจะมคีวามสุข แต่เมือ่มแีลว้ แทนทีจ่ะใหค้วามสุขกบัเราอย่าง

เดยีว ก็ยงัมคีวามทกุขต์ามมาดว้ย ความทกุขท์ีแ่ฝงอยู่ในสิง่เหลา่น้ีก็คอื อนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา นัน่เอง ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามคีรอบครองอยู่ ลว้นเป็นของไมเ่ทีย่ง ไมม่ใีครเป็น

เจา้ของ เป็นของธรรมชาต ิ สกัวนัหน่ึงธรรมชาตกิ็จะตอ้งเอากลบัคนืไป ถา้เราไปยดึไป

ตดิกบัสิง่เหลา่น้ีเราก็จะมแีต่ความทกุขใ์จ ถามตวัเราเองดูซวิา่ เวลาเรามสีามกี็ด ีภรรยาก็

ด ี มลูีกก็ด ี หรือมสีมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ มยีศถาบรรดาศกัดิ์ ตาํแหน่งต่างๆ เรามี

ความรูส้กึอย่างไรกบัสิง่เหลา่นัน้ เราจะตอ้งมคีวามกงัวลใจ เพราะไมรู่ว้า่สิง่เหลา่น้ีจะจาก

เราไปเมือ่ไร ความกงัวลใจน้ีก็คอืความทกุขแ์ลว้ น่ีแหละคอืลกัษณะของความหลง 

หลอกใหเ้ราเอาความทกุขเ์ขา้มาเผาใจ รุมเรา้จติใจเรา แทนทีจ่ะหาความสุขทีแ่ทจ้ริงคอื

ความสงบ เรากลบัไปหากองทกุขเ์ขา้มารุมเรา้ใจเรา เราจงึไมม่คีวามสุข มแีต่ความทกุข ์

กนั  

เราจงึตอ้งอาศยัพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกเป็นตวัอย่าง ใหท้่านเป็นผูน้าํพาเรา ดว้ย

การฟงัคาํสอนของท่านแลว้นาํมาปฏบิตั ิท่านสอนใหเ้ราทาํใจใหส้งบ เราก็ตอ้งทาํ วธิีทีจ่ะ

ทาํใจใหส้งบนัน้เราตอ้งปลกีวิเวก คอืตอ้งหาทีส่งบสงดั ปราศจากรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะทีร่บกวนใจเรา รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีเ่ราชอบ ทีเ่รารกันัน่แหละ หรอืที่

เราไมช่อบนัน่แหละจะเป็นตวัทีจ่ะมาคอยทาํใหใ้จเราไมส่งบ ท่านจงึตอ้งสอนใหเ้ราหา

สถานทีส่งบสงดัวเิวกอย่างในวดั อย่างทีญ่าตโิยมบางท่านไดม้าถอืศีลปฏบิตัธิรรม นุ่งขาว

ห่มขาวกนั เป็นวธิีแสวงหาความสงบในเบื้องตน้ กายวิเวก คอืสงบกายเสยีก่อน คอื

สิง่แวดลอ้มของร่างกายตอ้งสงบ ถา้เราอยู่ทา่มกลางรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีท่าํให ้
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ใจเกดิความยนิดยีนิรา้ยขึ้นมาแลว้ ใจก็จะกระเพือ่ม ใจก็จะไมน่ิ่ง ใจน้ีถา้เปรียบก็

เหมอืนกบันํา้ นํา้ถา้ปลอ่ยไวเ้ฉยๆไมไ่ปตกัไมไ่ปกวน ไมไ่ปคน ไมโ่ยนอะไรใส่เขา้ไปในนํา้ 

ก็จะไมม่ลูีกคลืน่ นํา้ก็จะน่ิง จะใส เวลาเรามองนํา้ทีน่ิ่งใสก็จะสามารถสะทอ้นเหน็ตวัเรา 

เหน็หนา้ของเราได ้ เป็นเหมอืนกระจกเงา แต่ถา้นํา้มคีลืน่เราก็ไมส่ามารถทีจ่ะมองเหน็หนา้

เราได ้เพราะวา่นํา้ไมน่ิ่งนัน่เอง ลูกคลืน่ทีเ่กดิจากการตกันํา้ก็ด ีการโยนอะไรใส่เขา้ไปในนํา้

ก็ด ีหรือการกวนนํา้ก็ด ีนํา้ก็จะมลูีกคลืน่มาก นํา้ก็จะขุน่ นํา้ก็จะไมใ่ส  

ใจของเราก็เช่นกนั ถา้ไมน่ิ่งก็จะไมใ่ส เมือ่ไมใ่สเราก็จะไมเ่หน็สิง่ต่างๆทีเ่ป็นคุณและเป็น

โทษกบัใจของเรา เราก็เลยไมรู่ว้า่อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ เราก็เลยมกัจะไปควา้สิง่

ต่างๆทีเ่ป็นโทษกบัใจของเรา คอืควา้เอาความโลภ ควา้เอาความโกรธ ควา้เอาความหลง

เขา้มา ทาํใหเ้ราไมค่่อยมคีวามสุขกนั ถงึแมว้า่เราจะหาสิง่ต่างๆมาไดม้ากมาย มเีงนิทอง

มาก มขีา้วของมาก มทีรพัยส์มบตัมิาก มที ัง้สาม ี มที ัง้ภรรยา มที ัง้ลูก มที ัง้ตาํแหน่งที่

สูงๆ มที ัง้ รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทกุรูปแบบ ตอ้งการรูปแบบไหน เสยีงแบบ

ไหน กลิน่แบบไหน รสแบบไหน โผฏฐพัพะแบบไหน เราหามาไดห้มด แต่ใจเรากลบัไม่

มคีวามสุข นัน่ก็เพราะวา่ใจเราไมส่งบ ใจเราไมน่ิ่งนัน่เอง เราจงึตอ้งมาทาํใจของเราใหน่ิ้ง

ดว้ยการปลกีวเิวก ตอ้งตดัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีเ่ป็นตวัคอยทาํใหใ้จของเรา

กระเพือ่มอยู่ตลอดเวลา จงึตอ้งหนีจากสิง่เหลา่น้ี  

เมือ่หนีมาแลว้ ในข ัน้ต่อไปเราตอ้งมเีครื่องควบคุมใจ ถงึแมว้า่จะไมม่อีะไรจากภายนอก

มาทาํใหใ้จเรากระเพือ่มได ้ คอืใหค้ดิปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ ไมม่รูีป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ มาจี้ มาผลกัดนัใหใ้จคดิปรุงกต็าม แต่ใจยงัน่ิงอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ใจยงัตอ้งคดิ

โน่นคดิน่ีอยู่ เพราะน่ีคอืธรรมชาตขิองกเิลสนัน่เอง ของความโลภ ความโกรธ ความหลง 

จะคอยผลกัใหใ้จคดิปรุงตลอดเวลา ใจก็ยงัไมน่ิ่ง การทีจ่ะทาํใหใ้จน่ิงไดจ้ะตอ้งมสีต ิสติ

จะเป็นตวัควบคุมใจ ไมใ่หใ้จคดิปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆ ในเบื้องตน้ท่านถงึสอนใหเ้รามี

สตคิวบคุมใจ โดยใหจ้ติระลกึอยู่กบัอารมณ์กรรมฐานใดอารมณ์หน่ึง ทีเ่ป็นนามธรรมก็

ด ี เป็นรูปธรรมก็ด ี ผูกใจไว ้ ใหม้สีตริะลกึรูอ้ยู่กบักรรมฐานนัน้ๆ เพราะวา่ถา้ใจไมม่สีติ

ระลกึอยู่กบักรรมฐานใจกจ็ะลอยไปลอยมา ใจก็เปรียบเหมอืนกบัเรือ เรือทีจ่อดอยู่กบั
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ท่าแต่ไมม่เีชอืกผูกไวก้บัท่า จอดทิ้งไวเ้ฉยๆ เดีย๋วกระแสนํา้ก็จะพดัลอยออกไปจากท่า

ฉนัใด ใจก็เช่นกนั ถา้ใจไมม่อีะไรผูกไวแ้ลว้ ใจก็จะลอยไป คดิไป ปรุงไป ใจก็จะไมส่งบ 

จงึตอ้งมกีารผูกใจ คอืตอ้งมสีตซิึง่เปรยีบเหมอืนกบัเชอืกผูกใจไวก้บัท่า ท่าน้ีคอื

กรรมฐาน มอียู่หลายชนิดดว้ยกนั โดยท ัว่ไปแลว้จะใชก้นัอยู่ ๒ แบบ คอืการบริกรรม

คาํวา่ พทุโธๆๆ น่ีก็เป็นกรรมฐานอย่างหน่ึง เรียกวา่พทุธานุสต ิ คอืการมสีตริะลกึถงึคาํ

วา่พทุโธ ถา้เราใหใ้จมสีตริะลกึรูอ้ยู่กบัคาํวา่พทุโธๆๆ อย่างเดยีว ไมใ่หใ้จไปคดิถงึ

เรื่องราวอย่างอืน่ๆ ไมช่า้ก็เร็วใจก็จะสงบได ้ เพราะใจไมส่ามารถจะลอยไปตามกระแส

ความคดิปรุงต่างๆ  

เหมอืนกบัเรือทีม่เีชอืกผูกไวก้บัท่าเรือ ถงึแมจ้ะมกีระแสนํา้ไหลมาเชี่ยวกรากขนาดไหน 

กระแสนํา้ก็ไมส่ามารถทีจ่ะลากเรือใหล้อยไปจากท่าเรือไดฉ้นัใด ใจก็เช่นกนั ถา้มี

กรรมฐานเช่นคาํบริกรรมพทุโธๆๆอยู่ และสตคิอืการระลกึรูอ้ยู่กบัคาํบรกิรรมพทุ

โธๆๆนัน้อยู่ ถา้ทาํไปไดเ้รื่อยๆอย่างต่อเน่ือง ไมช่า้ก็เร็วใจก็จะรวมลง เขา้สู่ความสงบ ถา้

ใจรวมลงเขา้สู่ความสงบแลว้ ใจก็จะน่ิง ใจก็จะเบา ใจจะมคีวามสุข ขณะทีร่วมลงสู่

ความสงบนัน้ การบริกรรมคาํวา่พทุโธๆๆ ก็ไมม่คีวามจาํเป็นอกีต่อไป เพราะการ

บริกรรมคาํวา่พทุโธๆๆนัน้ เป็นเพยีงการดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ เมือ่ใจเขา้สู่ความสงบ

แลว้ ใจก็จะไมม่อีารมณ์อะไรมาฉุดลากพาใหไ้ปในอารมณ์ต่างๆ ในขณะนัน้ก็ไมต่อ้งทาํ

อะไร ใจจะสงบน่ิงอยู่อย่างนัน้ จะนานหรือไมน่านก็สุดแทแ้ต่เหตปุจัจยัทีท่าํใหใ้จสงบ 

ในขณะนัน้ เราไมต่อ้งกงัวลเกี่ยวกบัเรื่องอะไร ถงึแมว้า่จะมธุีระจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปก็อย่า

เพิง่ดงึใจออกมาจากความสงบนัน้ เพราะวา่ไมม่อีะไรมคุีณค่ายิง่กวา่ความสงบของใจ 

และถา้ใจถูกดงึออกมาแลว้ ในคราวต่อไปใจอาจจะไมส่งบไดง้า่ย  

ในขณะทีท่าํสมาธิแลว้ใจรวมลงอยู่ในความสงบ จงึอย่าไปรบกวนใจ ปลอ่ยใหใ้จอยู่ใน

ความสงบ เพราะเป็นการพกัใจ เป็นการเตมิพลงัใหก้บัใจ ไมม่อีะไรมคีวามสาํคญัยิง่กวา่

ความสงบของใจ ถงึแมจ้ะมธุีระหรือมอีะไรทีจ่ะตอ้งทาํในขณะนัน้ก็ขอใหเ้ราลมืเสยีเถดิ 

อย่าไปสนใจ เพราะความสงบของใจเปรียบเหมอืนกบักอ้นเพชรเมด็ใหญ่ๆ ส่วนงานทีเ่รา

จะไปทาํนัน้ เปรียบเหมอืนกบักอ้นหนิ คุณค่ามนัแตกต่างกนัมาก ไมต่อ้งไปกงัวล 
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ขณะทีจ่ติรวมลงแลว้ ควรปลอ่ยใหจ้ติรวมลงอยู่อย่างนัน้ไปเรื่อยๆ จนกวา่จติจะถอนตวั

ขึ้นมาเอง เมือ่จติถอนตวัออกมาแลว้ใจจะมคีวามสดชื่นเบกิบาน ใจจะมคีวามสบายใจ 

แต่จะเป็นอยู่อย่างนัน้ไปไดไ้มน่าน เพราะเมือ่ออกมาแลว้ ตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ ก็จะ

เริ่มทาํงาน ตาก็จะเหน็ภาพ หูก็จะไดย้นิเสยีง จมกูก็จะไดด้มกลิน่ ลิ้นก็จะไดล้ิ้มรส 

ร่างกายก็ไดส้มัผสักบัโผฏฐพัพะต่างๆ ใจก็จะสมัผสักบัอารมณ์ต่างๆ เมือ่เป็นเช่นนัน้

แลว้ กเิลสซึง่สงบตวัอยู่ขณะทีอ่ยู่ในความสงบก็จะถูกปลกุใหต้ื่นขึ้นมา ทาํใหเ้กดิความ

โลภ ความโกรธ ความหลงขึ้นมา เมือ่มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงขึ้นมา ก็จะมี

ความทกุขร์อ้นใจตามมา  

จงึเป็นหนา้ทีข่องธรรมอกีชนิดหน่ึงทีเ่รียกวา่ปญัญา หรือ วิปสัสนา ทีจ่ะตอ้งทาํหนา้ที่

ต่อไป คอืในเบื้องตน้เราทาํใจใหส้งบก่อน ใจสงบแลว้เรามคีวามสุข และเรารูว้า่น่ีแหละ

คอืสภาพของใจทีต่อ้งรกัษาไว ้ แต่เมือ่ออกจากสมาธิหรือออกจากความสงบแลว้ ใจก็จะ

เริ่มทาํงาน คดิปรุงไปเรื่อยๆ ความคดิของใจคดิไปได ้๒ ทศิทางดว้ยกนั คดิไปทางหน่ึง

ก็ยงัทาํใหใ้จสงบอยู่ เรียกวา่คดิไปในทางมรรค คดิไปอกีทางก็จะทาํใหเ้กดิความวุน่วาย

ใจ คอืคดิไปในทางสมทุยั คดิไปทางมรรคทาํใจใหส้งบเยน็ได ้คดิไปทางสมทุยัคอืไปทาง

โลภ โกรธ หลง ทางกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ก็จะทาํใหใ้จ

เกดิความรอ้นใจขึ้นมา เราจงึตอ้งมาควบคุมความคดิของใจต่อไป พยายามใหใ้จคดิไป

ในทางมรรค  

คดิอย่างไรถงึจะใหใ้จคดิไปในทางมรรค กใ็หค้ดิวา่ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นของไมเ่ทีย่ง ทกุสิง่

ทกุอย่างทีเ่รามอียู่ไมใ่ช่ของๆเราอย่างแทจ้รงิ ถา้เรายดึเราตดิอยู่กบัสิง่เหลา่น้ี ก็จะเกดิ

ความโลภ เกดิความโกรธ เกดิความหลง ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้เราปลอ่ยวาง 

ไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่ เรามอียู่เราก็ใชไ้ป ดูแลรกัษาไปตามกาํลงั

ความสามารถของเราเท่าทีเ่ราจะทาํได ้ แต่เมือ่ถงึเวลาทีส่ิง่เหลา่น้ีจะตอ้งจากเราไป เราก็

ไมต่อ้งไปเสยีดาย เราทาํใจพรอ้มไวก่้อนแลว้วา่พรอ้มทีจ่ะให ้พรอ้มทีจ่ะหมด พรอ้มทีจ่ะ

ใหห้มดไป ถา้เราคดิอย่างน้ีแสดงวา่เรากาํลงัเจริญมรรคอยู่ มรรคก็คอืเครื่องดบัทกุข ์

นัน่เอง แต่ถา้เราคดิไปอกีแนวทางหน่ึง คอืคดิวา่ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่ตอ้งอยู่กบัเรา
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ไปตลอด ถา้เราไมม่สีิง่เหลา่น้ีแลว้เราจะแย่ เราจะตาย น่ีเป็นการคดิแบบยดึม ัน่ถอืม ัน่อยู่

กบัสิง่เหลา่น้ี เป็นความคดิทีฝื่นหลกัของความเป็นจริง เพราะทกุสิง่ทกุอย่างไมอ่ยู่กบั

ใครไปตลอด เวลาเรามาเกดิในโลกน้ี เราก็ไมไ่ดเ้อาอะไรตดิตวัมา ของต่างๆทีเ่ราไดม้า

ในโลกน้ี แมก้ระท ัง่ร่างกายของเราก็เป็นของโลกน้ี เป็นของทีม่อียู่ในโลกน้ีมาก่อน เมือ่

เราตายไปเราก็ตอ้งทิ้งทกุสิง่ทกุอย่างไวห้มด เราเอาอะไรไปไมไ่ด ้ มแีต่ใจดวงเดยีวทีไ่ป

เท่านัน้เอง  

ถา้ไมอ่ยากจะทกุข ์ จงึตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่ ทีเ่ราสมมตุวิา่เป็น

เรา เป็นของๆเรานัน้ โดยแทจ้ริงแลว้ไมใ่ช่เป็นเราเป็นของๆเรา เราตอ้งปลอ่ย เราตอ้งตดั 

เราตอ้งวาง แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ใหเ้ราทิ้งไปเลย เพราะวา่สิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่ก็ยงัมคุีณ 

มปีระโยชน ์ ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ เราก็ตอ้งอาศยัสิง่เหลา่น้ีไวดู้แลรกัษาอตัภาพร่างกาย

ชวีติของเรา เรายงัตอ้งกนิ เรายงัตอ้งใช ้ เรายงัตอ้งอาศยัสิง่เหลา่น้ีอยู่ เราก็ใชส้ิง่เหลา่น้ี

ไปตามเหตตุามผล อย่าไปใชต้ามอารมณ์ของกเิลส คอืใชเ้ท่าทีจ่าํเป็น เช่นเสื้อผา้ก็มเีท่าที่

จาํเป็น ราคาของเสื้อผา้ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งแพงมากมาย เอาเท่าทีจ่าํเป็น เท่าทีส่มกบัฐานะ

ของเราก็แลว้กนั เรามเีท่าไรพอทีจ่ะใชไ้ดใ้นราคาระดบัไหนก็ใชไ้ป แต่ใหท้าํความเขา้ใจวา่ 

เสื้อผา้ก็ด ี อาหารก็ด ี บา้นก็ด ี หรือยารกัษาโรคก็ด ี ก็มไีวเ้พยีงแต่ดูแลรกัษาร่างกายของ

เราเท่านัน้เอง เสื้อผา้จะราคาชดุละหมืน่ ราคาชดุละพนั มนัก็มไีวป้กปิดร่างกายของเรา 

อาหารก็เช่นกนั จะมื้อละหมืน่หรือมื้อละพนั มนัก็เพยีงแต่ไปเยยีวยาดูแลรกัษาร่างกาย

ของเราไมใ่หห้วิเท่านัน้เอง ใหอ้ยู่ไดไ้ปวนัๆหน่ึง  

จงึขอใหเ้ราอย่าหลง เวลาใชเ้งนิใชท้องใชข้องทีเ่รามอียู่ ขอใหใ้ชด้ว้ยปญัญา ใชด้ว้ยเหตุ

ดว้ยผล ถา้เราใชด้ว้ยเหตดุว้ยผลแลว้ สิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่จะไมเ่ป็นโทษกบัเรา แต่จะเป็น

คุณประโยชนก์บัเรา เพราะจะไมก่ดดนัใหเ้ราตอ้งไปหามามากมายก่ายกองเกนิความ

จาํเป็น คนเราบางคนมสีมบตัมิากมายแต่ใจก็ยงัมคีวามรูส้กึไมพ่อ ยงัอยากจะไดเ้พิม่ขึ้น

อกีเพราะอะไร เพราะความหลงนัน่เอง เห็นคนอืน่เขามอีะไรขึ้นมาใหม่ ก็อยากมกีบัเขา

ขึ้นมาทนัท ี โดยไมค่าํนึงถงึเหตผุลเลยวา่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมสีิง่เหลา่นัน้หรือเปลา่ 

แต่ถา้มปีญัญามเีหตมุผีลแลว้ เราจะใชส้ิง่เหลา่น้ีตามความจาํเป็นเท่านัน้ เราจะกลายเป็น
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คนมกันอ้ยสนัโดษขึ้นมาทนัท ี มกันอ้ยก็คอืถงึแมเ้ราจะมมีากแต่เราจะเอานอ้ยๆ เอา

เท่าทีจ่าํเป็นเท่านัน้เอง เพราะวา่มมีากเกนิความจาํเป็นก็ตอ้งดูแลรกัษามาก มเีสื้อผา้

มากๆก็ตอ้งมตูีเ้ก็บหลายๆใบ ตอ้งคอยดูแล ตอ้งคอยเอามาซกั เอามาทาํความสะอาด 

ถา้มเีพยีง ๒ - ๓ ชดุ ก็จะดูแลรกัษางา่ยกวา่ สบายกวา่ น่ีแหละคอืลกัษณะของคนทีม่ ี

ปญัญา  

คนทีม่ปีญัญาจะไมห่ลงอยู่กบัวตัถสุิง่ของ ขา้วของเงนิทองต่างๆ เพราะรูว้า่สิง่เหลา่น้ี

ไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัใจ ความสุขทีแ่ทจ้ริงคอืการไมม่ภีาระ ไมม่คีวามกงัวล การทีจ่ะไมม่ี

ภาระ ไมม่คีวามกงัวลก็ตอ้งมปีญัญา มเีหตแุละผล รูจ้กัปลอ่ยวาง รูจ้กัตดั ถา้จะเอา

อะไรก็เอาเท่าทีจ่าํเป็นเท่านัน้ อย่างพระพทุธเจา้ทรงมแีค่บริขาร ๘ สมบตัขิอง

พระพทุธเจา้และพระสงฆส์าวกท ัง้หลายมแีค่ ๘ ชิ้นเท่านัน้เอง ทีม่คีวามจาํเป็นต่อการ

ดาํรงชพี คอืมบีาตรไวใ้บหน่ึงไวใ้ส่อาหารบณิฑบาต มผีา้ ๓ ผนืไวห้่มปกปิดร่างกาย

ป้องกนัความหนาว มทีีก่รองนํา้ไวส้าํหรบักรองนํา้เวลาไปหานํา้ในลาํธาร จะตอ้งมทีีก่รอง

นํา้ เพราะวา่ในลาํธารมสีตัวน์ํา้ตวัเลก็ๆ เช่นลูกนํา้ทีเ่รามองไมเ่หน็ ถา้เอานํา้ขึ้นมาดืม่โดย

ทีไ่มไ่ดก้รองแลว้มตีวัสตัว ์ ก็เท่ากบัไปทาํรา้ยสตัว ์ เลยตอ้งมทีีก่รองนํา้ มใีบมดีโกนไว ้

ปลงผม มปีระคดเอวไวส้าํหรบัรดัผา้นุ่ง มดีา้ยกบัเขม็สาํหรบัเยบ็ปะจวีรเวลาจวีรเกดิขาด

ขึ้นมา น่ีคอืสมบตัจิาํเป็นของพระมอียู่ ๘ ชิ้นเท่านัน้เอง เรียกวา่อฐับริขาร เวลาใครจะ

บวชจะตอ้งมสีมบตัทิ ัง้ ๘ ชิ้นน้ี ถา้ผูจ้ะบวชไมม่ ีหามาไมไ่ด ้ก็จะตอ้งเป็นหนา้ทีข่องพระ

อปุชัฌายเ์ป็นผูห้าให ้ เป็นสมบตัทิีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้ระดูแลรกัษาอย่างด ี ไปไหน

ตอ้งเอาตดิตวัไปดว้ย ถา้มสีมบตัทิ ัง้ ๘ ชิ้นน้ีแลว้ไมอ่ดตาย อยู่ทีไ่หนก็อยู่ได ้น่ีแหละคอื

สมบตัทิีจ่าํเป็นต่อการครองชพีของพระ ส่วนความสุขนัน้ทรงสอนใหห้าจากความสงบ

ของใจ พยายามปลกีวเิวกหาทีส่งบสงดั พยายามตดัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ

ท ัง้หลาย อย่าไปสนใจ อย่าไปอยากได ้ อย่าไปเขา้ใกลเ้ลย สิง่เหลา่นัน้ไมใ่ช่เป็นความสุขที่

แทจ้รงิ เพราะสิง่เหลา่นัน้มคีวามทกุขป์นอยูด่ว้ย เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา การแสดง

เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๙๕ 

ที่พึ่งทางใจ 
๒๒ ธนัวาคม ๒๕๔๔ 

พวกเราเป็นพทุธศาสนิกชน มคีวามเลือ่มใสศรทัธาในพระพทุธศาสนา ทาํไมพวกเราจงึ

ตอ้งมพีระพทุธศาสนาเป็นทีพ่ึง่ ถา้เปรียบเทยีบกบัพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวก พวก

เราเปรียบเหมอืนกบัคนทีย่งัมคีวามมดืบอดอยู่ เหมอืนคนตาบอด ส่วนพระพทุธเจา้กบั

พระอรหนัตสาวก ท่านเปรียบเหมอืนกบัคนตาด ี ตาสวา่ง เราจงึตอ้งอาศยัคนตาด ี ตา

สวา่งเป็นผูน้าํทาง คนตาบอดจะไปไหนมาไหนตามลาํพงัย่อมเป็นไปดว้ยความ

ยากลาํบาก ไมส่ามารถทีจ่ะไปไดโ้ดยสวสัดภิาพ เพราะมองไมเ่หน็ทางนัน่เอง ฉนัใดพวก

เราผูเ้ป็นปถุชุนคนธรรมดาทีเ่กดิมาในโลกน้ี ยงัมคีวามมดืบอดอยู ่ยงัไมรู่จ้กัวา่อะไรเป็น

อะไรอย่างแทจ้ริง ถงึแมจ้ะมคีวามปรารถนาเหมอืนๆกนั คอืปรารถนาทีจ่ะมแีต่ความสุข

ความเจริญ ไมป่รารถนาทีป่ระสบกบัความทกุข ์ ความเสือ่มเสยี ความหายนะท ัง้หลาย 

แต่ทาํไมชวีติของพวกเราจงึไมเ่ป็นไปตามทีเ่ราปรารถนากนั  

นัน่ก็เป็นเพราะวา่เรายงัไมรู่จ้ริงวา่อะไรคอืสิง่ทีเ่ป็นความสุข เป็นความเจริญ อะไรเป็นสิง่

ทีเ่ป็นความทกุข ์เป็นความหายนะ เป็นความเสือ่มเสยี เรามกัจะมองเหน็สิง่ทีต่รงกนัขา้ม

กบัความจริง มกัจะเหน็สิง่ทีเ่ป็นสุขวา่เป็นทกุข ์ เหน็สิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นสุข เราจงึมกัจะ

ควา้เอาแต่กองทกุขเ์ขา้มาสุมหวัใจ เพราะไมเ่ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆทีเ่ราไปหลง 

ไปยดึ ไปตดิ โดยคิดวา่เป็นสิง่ทีจ่ะใหค้วามสุขกบัเรานัน่เอง เราจงึตอ้งอาศยัพระศาสนา

เป็นทีพ่ึง่ เป็นผูท้ีน่าํทางใหก้บัเรา ถา้เรามพีระศาสนาอยู่ในใจของเราแลว้ เราจะรูจ้กั

แยกแยะวา่อะไรคอืสุข อะไรคอืทกุข ์ อะไรเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข และอะไรเป็น

เหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความทกุข ์ ถา้เรามพีระพทุธเจา้ มพีระอรหนัตสาวกเป็นผูน้าํทางแลว้ 

การเดนิทางของชวีติเราก็จะเป็นไปไดด้ว้ยความราบรื่นดงีาม ไปสู่ความสุขความเจริญ

อย่างแทจ้ริง  
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เราจงึตอ้งเขา้หาพระศาสนา ยดึพระศาสนาไวเ้ป็นทีพ่ึง่ของเรา เป็นแบบฉบบั เป็นผูน้าํ

ทาง เราจงึตอ้งศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างสมํา่เสมอ เช่นทกุๆวนัพระ 

เราควรฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างนอ้ยสกัครัง้หน่ึงเพือ่เป็นการเตอืนสต ิ เพือ่ใหเ้รารูว้า่อะไร

เป็นสิง่ทีถู่กทีค่วร เพราะวา่ถา้เราไมไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมแลว้ จติใจของเราจะถูกความมดื

ครอบงาํ ความมดืก็คอืความหลงน่ีเอง ความหลงคอือวิชชาความไมรู่ส้ภาพความเป็น

จริงของความสุขและความทกุข ์ ซึง่มกัจะหลอกใหเ้ราไปแสวงหาความทกุขม์ากกวา่

ความสุข น่ีคือธรรมชาตขิองความหลง ของความมดืบอด สิง่ทีจ่ะสามารถทาํลายความ

มดืบอดความหลงน้ีไดก้็คอืแสงสวา่งแห่งธรรม คอืพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้

นัน่เอง  

เหมอืนกบัแสงทีเ่ราใชใ้นยามคํา่คนื ถา้เราเปิดไฟไวค้วามมดืก็จะไมเ่ขา้มา แต่ถา้เราปิด

ไฟความมดืก็จะเขา้มาทนัท ี ฉนัใดการทีเ่ราไมไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ อย่าง

ต่อเน่ือง ก็เท่ากบัเป็นการปิดไฟในยามคํา่คนื ถา้ปิดไฟในยามคํา่คนืมนัก็จะมดื จะมอง

ไมเ่หน็อะไร แต่ถา้เปิดไฟอยู่ตลอดเวลา ก็จะมแีสงสวา่งในยามคํา่คนื ทาํใหเ้หน็อะไร

ต่างๆได ้เราจงึตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ เพระเป็นการใหแ้สงสวา่งกบัใจ ถา้มี

แสงสวา่งภายในใจแลว้ เราก็จะรูว้า่ อะไรเป็นสิง่ทีค่วรจะทาํ อะไรเป็นสิง่ทีไ่มค่วร และ

เมือ่เราทาํในสิง่ทีด่ทีีง่าม และไมก่ระทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่ามแลว้ ผลทีจ่ะตามมาย่อมเป็นไป

ตามเหตนุัน้ๆ ทาํดีย่อมไดดี้ทาํชัว่ย่อมประสบกบัความเสื่อมเสยี ความทกุข ์ ความ

หายนะ น่ีเป็นหลกัความจริงของโลกน้ี ทีท่่านเรียกวา่หลกักรรม  

หลกักรรมเป็นสิง่ตายตวั เป็นของคู่กนัระหวา่งเหตกุบัผล เมือ่กระทาํอะไรไปแลว้ผล

ย่อมตามมา เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครจะปฏเิสธได ้ มาหา้มไมใ่หเ้กดิขึ้นได ้ จะเชื่อหรือไมเ่ชื่อก็

ตาม น่ีเป็นความเป็นจริง ตราบใดทีย่งัมกีารกระทาํอยู่ ตราบนัน้ก็จะมผีลคอืความสุข

และความทกุข ์ ความเจริญหรือความเสือ่มตามมา การกระทาํก็คอืการกระทาํทางกาย 

ทางวาจา และทางใจ เป็นเหต ุเมือ่ทาํไปแลว้ก็จะมผีลตามมา ผลก็มที ัง้สุข และมที ัง้ทกุข ์

ขึ้นอยู่กบัเหตวุา่เหตทุีท่าํนัน้เป็นเหตทุีด่หีรือเป็นเหตทุีไ่มด่ ีถา้เป็นเหตทุีด่ ี คอื คดิด ีพูด

ด ีกระทาํดแีลว้ ผลทีจ่ะตามมาก็คอืความสุข ความเจริญ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้คดิไมด่ ี
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ทาํไมด่ ี พูดไมด่ ี ผลทีจ่ะตามมาก็คอืความทกุข ์ ความเสือ่มเสยี เป็นเรื่องทีเ่กดิขึ้นกบั

พวกเราทกุๆคน กบัชวีติของเราทกุๆ วนั  

ชวีติของเรามที ัง้ความสุขและความทกุขส์ลบักนัไป แต่เรามกัจะไมม่องวา่ความสุขและ

ความทกุขข์องเราเกดิขึ้นจากการกระทาํของเรา นัน่เป็นเพราะวา่เรามคีวามมดืบอด มี

ความหลงอยู่ในใจเรา เราจงึมกัจะไปโทษสิง่อย่างอืน่ ไปโทษผูอ้ืน่วา่เป็นเหตทุาํใหเ้รามสุีข

บา้ง มทีกุขบ์า้ง เราจงึออกไปแสวงหาสิง่ต่างๆ จากภายนอกเพือ่ทีจ่ะทาํใหเ้รามคีวามสุข 

แต่เราหารูไ้มว่า่สิง่ต่างๆ ทีเ่ราคดิวา่เป็นความสุขนัน้ ในความเป็นจริงแลว้มนัเป็นความ

ทกุข ์ เพราะโดยธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่างนัน้พระพทุธองคท์รงสอนวา่เป็นทกุข ์ ซึง่

เป็นหน่ึงในไตรลกัษณ์ คอืทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราไปเกี่ยวขอ้ง ไมว่า่จะเป็นทางตา ทางหู 

ทางจมกู ทางลิ้น ทางกาย หรือทางใจกต็าม ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นของไมเ่ทีย่ง มกีาร

แปรปรวน ไมน่ิ่งอยู่กบัที ่ มกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงก็เป็นสิ่งที่

เราไมส่ามารถ ไปบงัคบั ไปควบคุมใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเราได ้ เมือ่เราไปยดึ

ไปตดิกบัสิง่ทีเ่ราชอบ เรารกั เรายนิด ี แต่เมือ่สิง่นัน้อยู่ภายใตก้ฎของความเป็นของไม่

เทีย่ง เป็นของทีไ่มอ่ยู่ในการควบคุมของเรา เราก็จะตอ้งทกุขก์บัของนัน้ๆ ของนัน้ไมช่า้ก็

เร็ว ก็ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงไป และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงไป ถา้เรายงัหลงยดึตดิอยูก่บั

ของเดมิอยู่เราก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา เพราะสิง่ทีเ่ราเคยรกันัน้ ไมเ่ป็นไปดงัทีเ่คยเป็น

เสยีแลว้ เขาไดเ้ปลีย่นไปแลว้ดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง บางสิง่ทีเ่คยมอียู่ อยู่ๆก็หายไป บางสิง่มี

อยู่ไมห่ายไปแต่ก็เกดิชาํรุดทรุดโทรมขึ้นมา ไมส่ามารถทาํประโยชนไ์ดด้งัเคย สิง่เหลา่นัน้

ก็เลยกลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา ท ัง้ๆทีโ่ดยธรรมชาตขิองตวัเราหรือของใจเรานัน้ ไมต่อ้ง

มอีะไรมากมายก็สามารถอยู่ได ้ เพราะใจโดยธรรมชาตนิัน้ไมม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งพึง่

อะไรใหค้วามสุขกบัใจ เพราะความสุขของใจจะขึ้นอยู่กบัความสงบของใจเพยีงอย่าง

เดยีวเท่านัน้  

ตราบใดใจยงัไมส่งบ ใจจะหาความสุขไมไ่ด ้ ต่อใหม้ขีา้วของเงนิทองกองเท่าภูเขาก็จะไม่

มคีวามสุขกบัสิง่เหลา่นัน้ เราอาจจะมคีวามรูส้กึดอีกดใีจในขณะทีไ่ดส้ิง่เหลา่นัน้มา แต่ใน

ขณะเดยีวกนัเราก็จะกลายเป็นผูท้ีม่คีวามทกุข ์ มคีวามหว่งใยกบัสิง่เหลา่นัน้ เพราะเมือ่
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ไปยดึไปตดิกบัสิง่เหลา่นัน้แลว้ ก็ตอ้งอยากจะใหส้ิง่เหลา่นัน้อยู่กบัเราไปเสมอ อยู่กบัเรา

ไปตลอด เพราะเราไดย้ดึสิง่เหลา่นัน้เป็นทีพ่ึง่เสยีแลว้ ท ัง้ๆทีไ่มจ่าํเป็นจะตอ้งพึง่เขาเลย 

เมือ่หลงไปพึง่เขาแลว้ ก็เลยเกดิมคีวามกงัวลใจขึ้นมา เพราะรูอ้ยู่วา่ สิง่เหลา่น้ีสกัวนัหน่ึง

ก็ตอ้งหมดไป ตอ้งจากเราไป น่ีก็เป็นเพราะวา่ใจของเราไดถู้กความหลงหลอกใหไ้ปรกั 

ไปชอบ ไปยนิดกีบัสิง่ต่างๆทีเ่ราจะพึง่พาอาศยัไมไ่ด ้ยดึเป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ไมไ่ด ้เป็นสิง่

ทีจ่ะใหค้วามสุขกบัเราไปไมไ่ดต้ลอด เพราะเราไมม่แีสงสวา่งแหง่ธรรมเป็นเครื่องนาํพา

ชวีติของเราไปนัน่เอง วนัไหนถา้ห่างจากธรรมะ ไมร่ะลกึถงึธรรมะแลว้ ใจของเราก็จะถูก

ความหลง ความมดืบอดพาไปทนัท ีพาไปในทางทีจ่ะทาํใหเ้รามแีต่ความทกุขเ์ท่านัน้  

เราจงึตอ้งเขา้หาธรรมะอย่างสมํา่เสมอ อาทติยห์น่ึงๆควรฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างนอ้ยสกั

ครัง้หน่ึง หลงัจากทีฟ่งัธรรมแลว้เราก็ตอ้งเอากลบัไปกบัเรา ไมใ่ช่ทิ้งไวท้ีว่ดัน้ี สิง่ทีไ่ดย้นิ

ไดฟ้งัในวนัน้ีตอ้งเอากลบัไปคดิต่อ ในขณะใดเวลาใดทีม่เีวลาวา่งจากภารกจิการงาน คอื

ในขณะทีใ่จไมต่อ้งคดิเรื่องงานเรื่องการ เรื่องทาํมาหากนิ เราควรดงึใจใหค้ดิถงึพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่อย่างสมํา่เสมอ เพราะวา่เมือ่เราระลกึถงึธรรมะอยู่อยา่ง

สมํา่เสมอแลว้ ก็เท่ากบัจดุประกาย จดุแสงสวา่งใหก้บัเรา เพราะการมาฟงัเทศนฟ์งัธรรม

เป็นเพยีงแต่มาเอาแสงสวา่งไป เอาไฟฉายไป ถา้เอาไฟฉายไปแลว้แต่ไมเ่ปิดไฟฉาย ไฟ

ฉายก็จะไมม่ปีระโยชนอ์ะไรกบัเรา การฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็เช่นกนั ฟงัธรรมแลว้ตอ้ง

พยายามนาํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัตดิตวัไปดว้ย สิง่ทีพ่อจะจาํไดใ้หเ้อาไประลกึถงึอยู่เสมอ 

เตอืนสตสิอนใจเรา ใหเ้ป็นเครื่องนาํพาใจของเราไปเพือ่เราจะไดด้าํเนินชวีติของเรา ไป

ในทางทีถู่กตอ้งดงีามต่อไป  

ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน ใหพ้ทุธศาสนิกชนเจริญอยู่อย่างสมํา่เสมอมอียู่ ๔ ประการ

ดว้ยกนั คอื ๑. ศรทัธา ความเชื่อ ๒. จาคะ การเสยีสละ ๓. ศีล ความประพฤตดิ ีทาง

กายและวาจา ๔. ปญัญา ความรูค้วามฉลาด น่ีคอืธรรมะทีช่าวพทุธควรเจริญอยู่เสมอๆ 

ศรทัธาคอืความเชื่อ ใหเ้ชื่ออะไร ๑. ใหเ้ชื่อในการตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ วา่สิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูท้รงเหน็เป็นของจริง เชื่อวา่พระพทุธเจา้เป็นผูรู้จ้ริงเหน็จริง ๒.ให ้

เชื่อในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ วา่เป็นความจริงลว้นๆ ไมไ่ดท้รงแต่งขึ้นมา



17 
 

หลอกพวกเรา ใหป้ฏบิตัไิปโดยไมม่ผีลอะไรตามมา ๓. ใหเ้ชื่อในพระอริยสงฆส์าวก วา่

เป็นผูส้บืทอดพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นผูร้บัคาํสอนของพระพทุธเจา้มา

ประพฤตปิฏบิตั ิ จนไดบ้รรลธุรรมขึ้นมา มดีวงตาเหน็ธรรม รูจ้รงิ เหน็จรงิ เหมอืนกบัที่

พระพทุธเจา้ทรงรู ้ ทรงเหน็ เป็นผูไ้ดพ้สูิจนเ์หน็แลว้วา่ พระพทุธเจา้และพระธรรมคาํ

สอนเป็นของจริงลว้นๆ พรอ้มดว้ยเหตคุอืการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ และผลคอืความสุข

ความเจริญ การหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง  

สิง่ทีพ่ระอริยสงฆส์าวกส ัง่สอน ก็เป็นสิง่เดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน่เอง คอื

สอนใหม้จีาคะ การเสยีสละ ใหม้ศีีล ใหเ้จริญภาวนาพฒันาจติใจใหเ้กดิความรูค้วาม

ฉลาดเกดิปญัญาขึ้นมา เราควรระลกึอยู่เสมอวา่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นของ

จริง ทรงสอนใหเ้รากระทาํความด ีละเวน้ความชัว่ และชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด คอื

ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นสิง่ทีเ่ราควรนอ้มเอามาประพฤตปิฏบิตั ิ ใน

เบื้องตน้ทรงสอนใหเ้สยีสละ การเสยีสละเป็นการทาํประโยชนใ์หท้ ัง้กบัตวัเราและผูอ้ืน่ 

เพราะวา่ขา้วของคอืปจัจยั ๔ ทีเ่รามอียู่น ัน้ ถา้เกนิความจาํเป็นต่อการดาํรงชพีของเรา

แลว้ ถา้เก็บไวก้็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไรกบัเรา นอกจากไมเ่กดิประโยชนแ์ลว้ยงัเป็นโทษกบั

เราอกีดว้ย โทษทีเ่ราจะตอ้งคอยดูแลรกัษา ทาํใหเ้รามคีวามทกุข ์มคีวามกงัวลกบัสมบตัิ

ขา้วของเงนิทอง ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นกบัการดาํรงชพีของเรา  

ถา้เสยีสละใหก้บัผูอ้ืน่แลว้จะทาํใหใ้จเราเบา หมดภาระทีจ่ะตอ้งคอยดูแลสมบตัขิา้วของ

ส่วนนัน้ไป ผูท้ีเ่ราสงเคราะหช่์วยเหลอืก็ไดป้ระโยชน ์ ไดร้บัความสุขจากขา้วของทีเ่หลอื

ใชน้ ัน้ ปลอ่ยไวเ้ฉยๆก็ไมเ่กิดประโยชนอ์ะไร เอาไปใหผู้ท้ีย่งัมคีวามขาดแคลนอยู่ ใหเ้ขา

ไดร้บัประโยชน ์ เขาก็จะมคีวามสุข เมือ่เราใหค้วามสุขกบัผูอ้ืน่แลว้ ใจของเราก็จะมี

ความสุข เพราะน่ีคอืธรรมชาตขิองใจ ใจย่ิงไดม้ากย่ิงมีความทกุขม์าก ย่ิงใหม้ากเท่าไร

ย่ิงมีความสขุมาก ถา้ไมเ่ป็นเช่นนัน้แลว้พระเวสสนัดรจะไมส่ามารถทาํการเสยีสละต่างๆ

ได ้เวลาทีท่่านทาํไปแลว้ท่านมคีวามสุขใจ ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้พระพทุธเจา้ก็ไมส่ามารถทีจ่ะ

สละพระราชสมบตัไิด ้ ถา้เราทกุคนคดิวา่การมสีมบตั ิ มขีา้วของเงนิทองมากๆ แลว้จะมี

ความสุขกนั ก็จะไมม่พีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ จะไมม่พีระอริยสงฆส์าวกมาออกบวช มา
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ปฏบิตัติามพระพทุธเจา้ เพราะวา่ทกุคนจะมแีต่ความเหน็แก่ตวั จะกอดรกัษาทรพัย์

สมบตัขิา้วของๆตนไวอ้ย่างเหนียวแน่น ไม่ยอมเสยีสละใหก้บัใคร ท ัง้ๆทีม่แีต่ความทกุข ์

กบัทรพัยส์มบตัเิหลา่นัน้ เพราะความมดืบอดนัน่เองทีท่าํใหเ้รายดึตดิกบัทรพัยส์มบตั ิ

เพราะกลวัความทกุข ์ความยาก ความลาํบาก แต่แทนทีจ่ะมคีวามสุข เรากลบัจะมคีวาม

ทกุขม์ากกวา่คนทีเ่สยีสละเสยีอกี เพราะเมือ่เสยีสละไปแลว้จติใจจะตอ้งเขม้แขง็ จติใจ

ตอ้งกลา้หาญ จติใจตอ้งมคีวามอดทน ซึง่เป็นคุณธรรมทีป่ระเสริฐ ใครมคีวามกลา้หาญ 

มคีวามเขม้แขง็ มคีวามอดทน ยอ่มไมม่คีวามหว ัน่ไหวกบัความทกุข ์ ความยาก ความ

ลาํบาก แต่คนทีม่แีต่ความอ่อนแอ คดิแต่จะพึง่สิง่อืน่ๆ ไมเ่คยคดิทีจ่ะพึง่ตวัเองเลย คน

แบบนัน้จะเป็นคนทีจ่ะมแีต่ความทกุข ์ความยากลาํบากไปตลอด  

ดูพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกเป็นตวัอยา่ง ก่อนทีท่่านจะออกบวชท่านก็เป็นคนอย่าง

เราอย่างท่าน มสีมบตัขิา้วของเงนิทอง มอีะไรมากมายก่ายกอง แต่เน่ืองจากทา่นเป็นคน

ฉลาด สามารถเหน็ไดว้า่สิง่เหลา่น้ีแทนทีจ่ะใหค้วามสุข กลบัเป็นความทกุข ์ เป็นภาระ

มากกวา่ ท่านถงึกลา้ทีจ่ะตดั ทีจ่ะเสยีสละสิง่ต่างๆเหลา่นัน้ แลว้ออกบวชอยู่แบบขอทาน 

คอืเอาเท่าทีจ่าํเป็น ยดึหลกัความมกันอ้ยสนัโดษ ขอใหม้พีอเพยีงต่อการดาํรงชพีกพ็อ 

คอืมปีจัจยั ๔ อาหารก็ออกไปหาแต่ละวนั ออกไปบณิฑบาต ไดม้าเท่าไรก็ยนิดเีท่านัน้ 

พออยู่ไดไ้มต่าย แต่จติใจจะสบาย จติใจจะไมม่คีวามกงัวลกบัเรื่องราวต่างๆ น่ีคอื

เหตผุลทาํไมถงึจะตอ้งเสยีสละกนั ทาํไมถงึตอ้งมจีาคะ เพราะวา่การเสยีสละจะทาํใหใ้จ

ของเรามคีวามสบาย ถา้มแีต่ความยดึตดิในสมบตัขิา้วของเงนิทอง เราจะมแีต่ความทกุข ์

ความกงัวลใจ  

ประการต่อมา สิง่ทีเ่ราพงึปฏบิตั ิ ก็คอืควรจะมศีีล ความประพฤตดิ ี ทางกายและวาจา 

เพราะการเป็นผูม้ศีีลจะทาํใหช้วีติของเราดาํเนินไปไดด้ว้ยความสงบ เพราะเมือ่เราไมไ่ป

สรา้งเวรสรา้งกรรม สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่แลว้ เวรกรรมและความเดอืดรอ้น

นัน้ก็จะไมก่ลบัมาหาเรา คนทีม่ศีีลจะอยู่ไดด้ว้ยความสงบสุข ดงัในอานิสงสข์องศีลที่

แสดงวา่ สเีลน นิพพตุิงยนัต ิ ศีลเป็นเหตุนาํมาซึง่ความดบัทกุข ์ ความวุน่วายใจ คนที่

ไมไ่ดไ้ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัใคร ก็จะมแีต่ความสบายใจ เพราะไมม่คีวามกงัวล 
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วา่จะมใีครตามมาเอาผดิกบัเรา เพราะเราไมไ่ดท้าํความผดินัน่เอง ต่างกบัคนทีท่าํ

ความผดิมาแลว้ ถงึแมว้า่ยงัไมถู่กเขาจบั แต่เหน็เจา้หนา้ทีเ่ดนิมาก็มคีวามทกุขใ์จแลว้ 

คดิวา่เจา้หนา้ทีเ่ขาจะมาจบัเรา ท ัง้ๆทีเ่จา้หนา้ทีเ่ขายงัไมรู่เ้รื่องของเราเสยีดว้ยซํา้ไป แต่

เพราะวา่เราไดก้ระทาํความผดิไปแลว้ในใจของเรา ใจของเราก็จะมแีต่ความหวาดวติก มี

แต่ความกลวัวา่จะตอ้งถูกเขาจบัไปลงโทษนัน่เอง ถา้ตอ้งการทีจ่ะอยู่ดว้ยความสงบ

ร่มเยน็เป็นสุข ก็ขอใหพ้ยายามหกัหา้มจติใจของเรา ถา้ตอ้งการอะไรก็ขอใหอ้ยูใ่น

ขอบเขตของศีลธรรม อย่าไปฆ่าสตัวต์ดัชวีติ อย่าไปลกัขโมย อย่าไปประพฤตผิดิ

ประเวณี อย่าไปโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ อย่าไปเสพสุรายาเมาซึง่เป็นเหตทุีจ่ะทาํใหข้าดสต ิ

เมือ่ไมม่สีตแิลว้จะไมส่ามารถหกัหา้มจติใจได ้ ในขณะทีเ่กดิอารมณ์อย่างใดอย่างหน่ึง

ขึ้นมา ถา้จะทาํอะไรทีช่ ัว่รา้ยก็จะไมม่สีตพิอยบัย ัง้จติใจได ้จงึควรมสีตดิว้ยการอยู่ใหห้า่ง

จากพวกของมนึเมาท ัง้หลาย เมือ่มสีตแิลว้เราก็จะสามารถควบคุมจติใจของเรา ไมใ่หไ้ป

กระทาํอะไรนอกลูน่อกทางทีจ่ะนาํมาซึง่ความเดอืดรอ้นท ัง้หลายต่อไป  

ประการสุดทา้ยทรงสอนใหเ้จริญปญัญา ความรูค้วามฉลาด ดว้ยการศึกษาเลา่เรียน 

ดงัทีท่่านไดม้าฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัน้ี ก็เป็นการศึกษา ความรูท้างพระพทุธศาสนา ศึกษา

ใหรู้ถ้งึเหตแุละผล วา่อะไรเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความเจริญ อะไรจะนาํมาซึง่ความเสือ่ม

เสยี อะไรเป็นเหตขุองความสุข อะไรเป็นเหตขุองความทกุข ์ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ก็ตอ้ง

นาํเอาไปทบทวน เอาไปคดิพจิารณาอยู่เรื่อยๆ วา่วนัน้ีมาฟงัเทศนฟ์งัธรรม พระท่านสอน

อะไรบา้ง อนัไหนเราเขา้ใจก็นาํเอาไปปฏบิตั ิ ถา้ไดป้ฏบิตัติามทีพ่ระสอนแลว้ เราก็จะ

ดาํเนินชวีติของเราไปไดด้ว้ยความราบรื่นดงีาม มแีต่ความสุขความเจริญ ไมต่อ้งไปมี

เรื่องมรีาวมปีญัหา ไมต่อ้งไปประสบกบัความเสือ่มเสยี ความหายนะท ัง้หลาย แลว้ใจ

ของเราจะมแีต่ความสงบ มคีวามร่มเยน็เป็นสุข เพราะวา่ไมม่อีะไรจะดเีลศิเท่ากบัความ

สงบของจติใจ ไม่มีความสขุอนัใดในโลกน้ี ที่จะเหนือกว่าความสขุที่เกดิจากความสงบ

ของจติใจ ใจจะสงบไดก้็จะตอ้งมพีระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นผูดู้แลรกัษา ถา้

ไมม่พีระธรรมคาํสอน ไมม่ธีรรมะหรือปญัญาเป็นผูดู้แลรกัษาแลว้ ใจก็จะถูกความมดื

บอด ความหลงหลอกใหไ้ปหาเรื่องหาราวต่างๆเขา้มา ทาํใหม้แีต่ความวุน่วายใจ มแีต่

ความกงัวลใจ มแีต่ความทกุขใ์จ เพราะถูกหลอกใหไ้ปหาสิง่ต่างๆภายนอกมาเป็นเครื่อง
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บาํรุงบาํเรอใจ แทนทีส่ิง่เหลา่นัน้จะมาบาํรุงบาํเรอใจ กลบักลายเป็นตวัสรา้งภาระใหก้บั

ใจ ทาํใหย้ดึตดิ ทาํใหห้่วง ทาํใหห้วง ทาํใหท้กุข ์ 

ขอใหเ้ขา้หาพระพทุธศาสนาอย่างสมํา่เสมอ ศึกษาพระธรรมคาํสอนอยู่เรื่อยๆ ถา้ไม่

สามารถเขา้วดัได ้ ในสมยัน้ีเรายงัสามารถทีจ่ะฟงัเทศนฟ์งัธรรมทีน่อกวดัได ้ ศึกษาพระ

ธรรมคาํสอนไดด้ว้ยหลายวธิี หนงัสอืธรรมะก็มอียู่เยอะ การแสดงพระธรรมเทศนาผ่าน

ทางสือ่ต่างๆ เช่นวทิยุ โทรทศัน ์หรือการอดัเทปก็มอียู่ เราสามารถทีจ่ะฟงัเทศนฟ์งัธรรม

ไดอ้ย่างสมํา่เสมอ ขอ้สาํคญัอยู่ทีเ่ราจะตอ้งมคีวามตัง้ใจ วา่น่ีคอืหนา้ทีข่องเรา น่ีเป็นสิ่งที่

เราจะตอ้งกระทาํกนั เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครสามารถมากระตุน้หรือชกันาํใหเ้ราทาํได ้ เป็นสิง่ที่

เราจะตอ้งเป็นผูท้ีช่กันาํตวัเราเองใหก้ระทาํ ถา้เราไมค่อยสอน คอยเตอืนสต ิ บอกเราวา่

เราตอ้งพยายามศึกษาหาความรูจ้ากธรรมะอยู่อย่างสมํา่เสมอแลว้ เราก็จะไมม่แีสงสวา่ง

เป็นเครื่องนาํพาเราไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแทจ้ริง  

ทกุๆวนัน้ีทีพ่วกเราออกไปทาํมาหากนิกนั พวกเราก็คดิวา่เราไปหาความสุขความเจริญ

กนั แต่ทาํไมเราไมค่่อยพบกบัความสุขความเจริญเท่าทีค่วร ก็เป็นเพราะวา่เราไมไ่ดไ้ปหา

ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง เรากลบัไปหาความทกุขเ์ขา้มาใส่หวัใจของเรา ดว้ยอาํนาจ

ของความหลงทาํใหเ้ราเกดิความอยากในสิง่ต่างๆ ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นต่อความสุขของเรา 

เราก็ไปหาซื้อสิง่ต่างๆมา แลว้สิง่เหลา่นัน้ก็ทาํใหเ้รามคีวามดอีกดใีจช ัว่ขณะหน่ึง หลงัจาก

นัน้ก็กลายเป็นภาระทีจ่ะตอ้งคอยดูแลรกัษา และถา้เกดิเสยีหายชาํรุดไป ก็ตอ้งไปหามา

ใหม ่กลายเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ตลอดเวลา ไมใ่ช่ความสุขเลยสิง่ต่างๆภายนอกไมว่า่จะมา

ทางตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ คอื รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะให ้

ความสุขกบัเรา  

จงึขอใหเ้ตอืนตวัเราอยู่เสมอวา่ สิง่ทีจ่าํเป็นกบัชวีติของเรานัน้ก็มเีพยีงปจัจยั ๔ คอื 

อาหาร ที่อยู่อาศยั เครื่องนุ่งหม่ และยารกัษาโรค นอกจากนัน้แลว้ของภายนอก ไมว่า่

เป็นวตัถหุรือบคุคล จะเป็นทกุขม์ากกวา่สุข แต่ถา้ยงัไมส่ามารถทีจ่ะตดัได ้ ก็ขอให ้

สอนใจอยู่เสมอวา่ สิง่เหลา่นัน้ไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง จะตอ้งพลดัพรากจากสิง่

เหลา่นัน้ไปสกัวนัหน่ึง อย่างนอ้ยเวลาทีเ่กิดการพลดัพรากจากกนั จะไดไ้มเ่สยีหลกั ไม่
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ตอ้งเศรา้โศกเสยีใจจนกระท ัง่อยู่ไมไ่ด ้ บางคนเวลาสูญเสยีอะไรทีต่นรกัไป ทาํใหไ้ม่

สามารถมชีวีติอยู่ต่อไปไดก้็ม ี เพราะขาดปญัญา ขาดธรรมะ ขาดพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้นัน่เอง จงึขอใหเ้ตอืนตวัเราเองอยู่เสมอวา่ เรามาอยู่ในโลกน้ีเพยีงช ัว่คราว 

สกัวนัหน่ึงเราก็ตอ้งจากโลกน้ีไป ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่กบัตวัเราน้ี เราก็ตอ้งจากเขาไป 

ไมช่า้ก็เร็ว เราไมจ่ากเขาไปก่อน เขาก็ตอ้งจากเราไปก่อน เมือ่เขาจากเราไปแลว้เราก็ตอ้ง

ยอมรบัวา่เป็นคตธิรรมดา จะไดไ้มเ่สยีหลกั เศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั จน

ทนอยู่ไมไ่ดต่้อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๙๖ 

วนัพระ 
๒๙ ธนัวาคม ๒๕๔๔ 

วนัน้ีเป็นวนัพระสุดทา้ยของปีพทุธศกัราช ๒๕๔๔ เป็นเวลาทีด่ทีีเ่ราจะไดม้าทบทวนดู

เหตกุารณ์ทีผ่่านมาในระยะเวลา ๑ ปี วา่ไดท้าํอะไรไปบา้งทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์ และ

ไดท้าํอะไรไปบา้งทีเ่ป็นโทษกบัตวัเราและผูอ้ืน่ ปีหน่ึงๆพระพทุธเจา้ทรงมอบวนัพระให ้

พวกเราถงึ ๕๒ วนัพระดว้ยกนั เป็นมรดกของพระพทุธเจา้ทีม่อบใหก้บัพทุธศาสนิกชน 

พระพทุธเจา้ทรงเปรียบเหมอืนกบัชาวนาผูม้ทีีน่าเยอะ เวลาชาวนาตายไปก็ทิ้งทีน่าเป็น

มรดกใหก้บัลูกหลานไว ้ เพือ่จะไดท้าํประโยชน ์ ทาํมาหากนิ ลูกๆหลานๆทกุๆคนของ

พระพทุธเจา้ก็จะไดท้ีน่าคนละ ๕๒ ไร่ดว้ยกนั ลูกหลานแต่ละคนทีไ่ดร้บัมรดกคอืเน้ือที่

นา ๕๒ ไร่ หรือวนัพระ ๕๒ วนัน้ี จะเอาไปทาํประโยชนไ์ดม้ากนอ้ยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กบั

สตปิญัญากาํลงัความสามารถของแต่ละคนทีจ่ะกระทาํกนั อย่างพวกเราน้ี ในปีน้ีเราไดท้าํ

นาหมดท ัง้ ๕๒ ไร่หรือเปลา่ คอืเราไดม้าวดัทกุๆวนัพระครบ ๕๒ ครัง้หรือเปลา่  

การมาวดัทกุๆวนัพระเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาในสิง่ต่างๆทีเ่ราปรารถนากนั คอืความสุขและ

ความเจริญ พระพทุธเจา้ทรงชี้บอกถงึเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ ความสุขและความเจริญในตวั

ของเรา วา่เกดิจากการกระทาํของเราทางกาย ทางวาจา และทางใจทีเ่ป็นมงคล พระพทุธ

องคจ์งึไดท้รงกาํหนดพธิีกรรม การประกอบกจิทางศาสนา ใหศ้รทัธาญาตโิยมไดม้า

ปฏบิตัทิีว่ดักนัทกุๆวนัพระ เป็นการสรา้งเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขความเจริญ ความเป็น

สริิมงคล เพราะเวลาทีม่าวดัในวนัพระแต่ละครัง้นัน้ จะไดก้ระทาํสิง่ทีเ่ป็นมงคล เริ่ม

ต ัง้แต่การบูชาพระรตันตรยั การทาํบญุตกับาตร ถวายสงัฆทาน การสมาทานและรกัษา

ศีล การฟงัเทศนฟ์งัธรรม และการปฏบิตัธิรรมตามสมควรแก่กาํลงัสตปิญัญาของแต่ละ

ท่าน  
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กจิกรรมเหลา่น้ีเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข ความเจริญ เพราะเป็นการขดัเกลาชาํระ

จติใจ ทีม่มีลทนิเครื่องเศรา้หมองคอืกเิลสตณัหา ทีม่อียู่ในจติใจของปถุชุนอย่างเราอย่าง

ท่านทกุๆคนดว้ยกนั ถา้มกีเิลสตณัหามากอยู่ในใจ ผลก็คอืความทกุข ์ ความเสื่อมเสยีก็

จะมมีาก ถา้ไดช้าํระขดัเกลากเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจใหเ้บาบางลงไป จติใจก็จะเป็นจติใจ

ทีส่ะอาด เป็นจติใจทีม่คีวามสุข มคีวามสงบ กจิกรรมเหลา่น้ีเป็นหนา้ทีข่องเรา เป็นกจิที่

พระพทุธเจา้ไมส่ามารถทีจ่ะทาํใหก้บัเราได ้ พระพทุธองคจ์งึทรงแสดงวา่ อตัตาห ิ อตัต

โน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน พวกเธอท ัง้หลายจะตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัติามทีต่ถาคตได ้

แสดงไว ้ ตถาคตมเีพยีงหนา้ทีช่ี้ทางใหก้บัพวกเธอ วา่ทางทีค่วรจะไปนัน้เป็นอย่างไร ไป

ทางทศิทางไหนจงึจะนาํมาซึง่ความสุขความเจริญ ตถาคตจงึไดก้าํหนดใหม้วีนัพระขึ้น

อย่างนอ้ยอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ เพือ่ทีพ่วกเธอท ัง้หลายจะไดเ้ขา้มาสู่พระศาสนา เพือ่จะ

ไดร้บัแสงสวา่งของพระศาสนาเป็นเครื่องนาํทางไป โดยปกตเิวลาทีเ่ราอยู่ในทีม่ดืยามคํา่

คนื ถา้เราไมม่แีสงไฟเช่น ไฟฉายไวส่้องทาง เราจะมองไมเ่หน็ทาง เราจะหลงได ้ เราจะ

เดนิไปเหยยีบหรือไปทาํอะไรทีท่าํใหเ้ป็นอนัตรายกบัตวัเราได ้ แต่ถา้มแีสงสวา่งคอยส่อง

ทาง เราก็จะรู ้ เราก็จะเหน็ทางทีเ่ราจะเดนิไป จะเหน็วา่มอีะไรกดีขวาง มอีะไรทีเ่ป็นพษิ

เป็นภยัอยู่หรือเปลา่  

สิง่ทีม่คีวามจาํเป็นกบัพวกเราทกุคนทีย่งัมคีวามมดืบอดอยู่ในจติใจ มอีวิชชา ความไมรู่ ้

มโีมหะความหลงครอบงาํจติใจ คอืแสงสว่างแหง่ธรรมเป็นเครื่องนาํทางพาเราไป ถา้เรา

ไมเ่ขา้หาแสงสวา่ง เราก็จะเป็นเหมอืนกบัคนตาบอด ทีเ่ดนิคลาํทางไป ซึง่มกัจะคลาํไป 

เดนิไปในทางทีไ่มถู่ก นาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี นาํมาซึง่ความทกุข ์ ตรงขา้มกบัสิง่ทีเ่รา

ปรารถนากนัทกุคน คอืความสุขความเจริญ แต่ถา้เราไดเ้ขา้วดัอยู่อย่างต่อเน่ืองทกุๆวนั

พระ เท่ากบัเรามาเอาแสงสวา่งไปเป็นเครื่องนาํทาง ถา้เรามแีสงสวา่งแหง่ธรรมนาํพาไป

แลว้ ชวีติของเราจะดาํเนินไปไดด้ว้ยความเจริญรุ่งเรือง ดว้ยความสนัตสุิข แต่ถา้ไมม่ี

แสงสวา่งแลว้ เราจะถูกโมหะความหลงครอบงาํจติใจ ทาํใหเ้หน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัร

เป็นดอกบวั คือเหน็ตรงกนัขา้มกบัความจริง ทาํใหช้วีติของเราเป็นไปแบบลุม่ๆดอนๆ 

ไมป่ระสบกบัความสุข ความเจริญทีเ่ราปรารถนากนั  
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การเขา้วดัอย่างสมํา่เสมอ จงึเป็นหนา้ทีข่องพทุธศาสนิกชนทกุๆคนทีจ่ะพงึกระทาํกนั 

เหมอืนกบัลูกทีด่ขีองพ่อแม ่ เมือ่พ่อแมไ่ดม้อบมรดกมาใหเ้ป็นตน้ทนุแลว้ ก็ควรจะทาํ

ประโยชนใ์นมรดกนัน้ ใหเ้กดิเป็นประโยชนเ์พิม่พูนขึ้นไป พ่อใหน้ามา ๕๒ ไร่ อย่าเอาไป

ขายทิ้ง แลว้เอาเงนิไปเลน่การพนนั เอาไปเทีย่วเตร่เสยีหมด ใหเ้อามาทาํกนิ ถา้เป็น

ชาวนาเราก็ไถหวา่นปลูกขา้ว พอถงึเวลาเมือ่ขา้วงอกขึ้นเต็มทีเ่ราก็จะไดเ้ก็บเกี่ยวผลจาก

ผนืนานัน้ เช่นเดยีวกบัวนัพระทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบใหก้บัพวกเรา ก็เป็นเหมอืนกบัผนื

นา เป็นเน้ือนาบญุนัน่เอง ใหเ้ราพยายามทาํบญุทาํกศุลกนั เพราะน่ีแหละคอืเหตทุีจ่ะ

นาํมาซึง่ความสุขและความเจริญอย่างแทจ้รงิ แต่ดว้ยอาํนาจของโมหะความหลงครอบงาํ

ใจของพวกเราทกุๆคนอยู่ จงึทาํใหเ้ราเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวักนั ทกุ

วนัน้ีพวกเราคอยแต่แสวงหาสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยักบัจติใจของเรา โดยทีเ่ราไมรู่ต้วั มา

รูส้กึตวัก็สายเสยีแลว้ เมือ่เวลาเรามคีวามทกุขม์ากๆ รอ้งห่มรอ้งไห ้ กนิไมไ่ด ้ นอนไม่

หลบันัน้แหละ เป็นเวลาทีเ่ราถงึจะรูจ้กัวา่สิง่ต่างๆทีเ่ราไดก้ระทาํมานัน้ ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ที่

นาํมาซึง่ความสุข ความสบายใจเลย แต่กลบักลายเป็นกองทกุขอ์นัใหญ่โต เผาผลาญ

จติใจเรา จนกระท ัง่บางครัง้บางคราว ทาํใหค้นบางคนไมส่ามารถทีจ่ะทนอยู่ต่อสูก้บั

ความทกุขน์ ัน้ได ้ถงึกบัตอ้งทาํลายชวีติของตวัเองไป  

ก็เป็นความหลงอกีอย่างหน่ึง เป็นการสรา้งความทกุขใ์หเ้กดิขึ้นอกี เพราะคนทีค่ดิวา่ฆ่า

ตวัตายแลว้จะหนีพน้จากความทกุขไ์ปได ้ เป็นความเขา้ใจผดิ เพราะความทกุขไ์มไ่ดอ้ยู่

ในกาย เมือ่ฆ่าตวัตายไปก็ทิ้งร่างกายไว ้แต่ใจก็ยงัทกุขอ์ยู่ เพราะตน้เหตขุองความทกุขก์็

ยงัอยู่ในใจ ก็คอืความหลง ความมดืบอดที่ทาํใหเ้กดิมกีเิลส มตีณัหา แสวงหาสิง่ต่างๆที่

ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีน่าํมาซึง่ความสุขและความเจริญใหก้บัเรานัน่เอง เราจงึตอ้งเขา้หาพระ

ศาสนา ใหพ้ระศาสนาเป็นทีพ่ึง่ เป็นแสงสวา่งนาํพาเราไป เพราะวา่พระพทุธเจา้ก็ด ีพระ

อริยสงฆส์าวกท ัง้หลายก็ด ี ท่านเป็นผูม้ดีวงตาเหน็ธรรม เปรียบเหมอืนกบัคนทีต่าบอด

แต่ไดร้กัษาตาจนตาสวา่ง แลว้เหน็ทกุสิง่ทกุอย่างตรงกนัขา้มกบัคนทีต่ายงัมดืบอดอยู่ 

ถา้ลองสงัเกตดู เวลานัง่หลบัตาเราจะไมเ่หน็สิง่ต่างๆทีม่อียู่ในศาลาหลงัน้ีเลย แต่ถา้ลมื

ตาเราก็จะเหน็ทกุสิง่ทกุอย่าง เช่นเดยีวกบัพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย 

ท่านลมืตาท่านแลว้ ท่านตื่นแลว้ ท่านไดต้ื่นจากความไมรู่ ้ ความหลง อวชิชา โมหะ
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ท ัง้หลาย ท่านสามารถเหน็สิง่ต่างๆไดต้ามความเป็นจริง เหน็วา่อะไรเป็นทกุข ์ เหน็วา่

อะไรเป็นสุข แต่พวกเรายงัเป็นเหมอืนคนตาบอดอยู่ เราจงึเหน็กลบัตรงกนัขา้มกบั

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย เหน็วา่กองทกุขเ์ป็นความสุขกนั เราจงึสะสม

กองทกุขเ์ขา้มาเผาหวัใจ โดยทีเ่ราไมรู่ส้กึตวั มารูส้กึตวัก็สายไปเสยีแลว้ เพราะไมไ่ดย้ดึ

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นผูน้าํทางนัน่เอง  

แต่ถา้ไดเ้ขา้วดัอย่างสมํา่เสมอ เราจะไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ซึง่

เปรียบเหมอืนกบัแสงสวา่งทีจ่ะคอยบอกเราวา่ อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็น

ประโยชนแ์ละอะไรไมเ่ป็นประโยชน ์ถา้เรานาํไปประพฤตปิฏบิตัติามแลว้ เราก็จะประสบ

กบัความสุขความเจริญ อย่างเวลามาทีว่ดั ก็ไดท้าํบญุทาํทานกนั น่ีก็เป็นบญุ บญุน้ี

แปลวา่ความสุข เป็นเหมอืนกบัอาหารของใจ เวลาเราทาํบญุแลว้ใจเราจะมคีวามสุข 

ตรงกนัขา้มกบัเวลาทีเ่ราไปไดข้า้วของหรือไดอ้ะไรมา แทนทีใ่จเราจะมคีวามสุข ใจเรา

กลบัมคีวามหวิกระหายเพิม่ขึ้น เพราะวา่เมือ่ไดส้ิง่ใดมาแลว้ก็จะเกดิความโลภเพิม่ขึ้นมา 

อยากจะไดเ้พิม่ขึ้นไปอกี ความโลภหรือความอยากน้ี เป็นตวัทีส่รา้งความรูส้กึหวิ 

ความรูส้กึไมพ่อใหเ้กดิขึ้นกบัใจของเรา  

แต่ในทางตรงกนัขา้มเวลาเราเสยีสละ เราใหส้ิง่ของทีเ่ป็นของๆเราใหก้บัผูอ้ืน่ ใจของเรา

จะมคีวามสุข เพราะใจของเราจะรูส้กึเบาขึ้น เพราะวา่เราไดป้ลดเปลื้องสิง่ทีเ่ราตอ้งมา

คอยกงัวล คอยดูแลรกัษาใหอ้อกไปจากใจเรา สิง่ของต่างๆทีม่เีหลอืใช ้ เงนิทองขา้วของ

ต่างๆนัน้ ถา้เราไมม่คีวามจาํเป็นมาเก็บไว ้ มนัก็จะกลายเป็นภาระกบัจติใจของเรา เรา

จะตอ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้งมคีวามห่วง มคีวามกงัวล และเวลาเกดิสูญเสยีไป หายไป 

โดยทีเ่รายงัไมไ่ดต้ ัง้ใจทีจ่ะใหส้ิง่นัน้เสยีไป สูญไป เราก็จะเกดิความเศรา้โศกเสยีใจขึ้นมา 

แต่ถา้เราไดต้ ัง้ใจไวว้า่ จะเสยีสละสิง่เหลา่น้ีแลว้ คอืไมต่อ้งการใหส้ิง่เหลา่น้ีอยู่กบัเราแลว้ 

เรานาํไปใหผู้อ้ืน่ ไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ก็จะทาํใหใ้จเราสบายขึ้น เพราะไดป้ลดเปลื้องภาระที่

เป็นของหนกัอก หนกัใจ ทีอ่ยู่กบัเรา ใหอ้อกไปจากใจของเรา  

ใจของเราโดยธรรมชาตแิลว้ไมม่คีวามจาํเป็นกบัสิง่ใดท ัง้สิ้นในโลกน้ี สิง่ต่างๆทีพ่วกเรา

แสวงหากนันอกเหนือจากความจาํเป็นคอืปจัจยั ๔ แลว้ ถอืวา่เป็นสิง่ทีน่าํความทกุขม์า
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ใหก้บัใจมากกวา่ใหค้วามสุข เพราะวา่ความสุขของใจทีแ่ทจ้รงิเกดิขึ้นจากความสงบของ

ใจ ใจจะสงบไดก้็ต่อเมือ่ใจไดป้ลอ่ยวางสิง่ต่างๆทีใ่จไปเกี่ยวขอ้งอยู่ดว้ย เพราะเวลาใจไป

เกี่ยวขอ้งกบัสิง่หน่ึงสิง่ใดใจมกัจะถูกความหลง หลอกใหห้ลง ใหย้ดึ ใหต้ดิกบัสิง่นัน้ๆ 

โดยคดิวา่ถา้ไมม่สีิง่เหลา่นัน้แลว้จะทกุข ์จะยาก จะลาํบาก หรือจะตาย น่ีเป็นความหลง

ผดิของใจ คดิวา่การทีจ่ะมคีวามสุขไดจ้ะตอ้งมสีิง่ต่างๆมาคอยบาํรุงบาํเรอทางตา ทางหู 

ทางจมกู ทางลิ้น ทางกาย จะตอ้งมตีาํแหน่ง จะตอ้งมคีนคอยมาสรรเสริญเยนิยอให ้

ความเคารพ ซึง่เป็นความเขา้ใจผดิของใจ เพราะโดยสภาพความจริงแลว้ ใจไมม่คีวาม

จาํเป็นกบัสิง่เหลา่น้ีเลย  

ใจสามารถมคีวามสุขไดโ้ดยไมม่สีิง่เหลา่น้ี ซึง่พระพทุธเจา้ไดท้รงพสูิจนใ์หเ้ราเหน็แลว้วา่ 

พระพทุธองคไ์ดท้รงสละทกุสิง่ทกุอย่างทีพ่วกเราท ัง้หลายปรารถนากนั ไมว่า่จะเป็น

สมบตัขิา้วของเงนิทอง ตาํแหน่งยศถาบรรดาศกัดิ์ต่างๆ คาํสรรเสริญเยนิยอต่างๆจาก

คนท ัง้หลาย หรือกามสุขนัน้ พระพทุธองคท์รงมพีรอ้มบริบูรณ์แลว้ ในขณะทีเ่ป็นลูกของ

กษตัริย ์ คอืลูกของพระเจา้แผ่นดนิ แต่กบัสิง่เหลา่นัน้ในใจของพระพทุธเจา้กลบัไมเ่หน็

วา่เป็นสิง่ทีใ่หค้วามสุข เพราะพระพทุธเจา้ท่านเป็นปญัญาชนเป็นผูฉ้ลาด ท่านสามารถ

มองทะลเุหน็สิง่ต่างๆทีพ่วกเรามองไมเ่หน็กนั นัน่ก็คอืความทกุขท์ีซ่่อนเรน้อยู่ในสิง่

เหลา่นัน้ สิง่ต่างๆทีเ่รามกีนัไมว่า่ลาภ ยศ สรรเสริญ หรือกามสุข ลว้นแต่มคีวามทกุข ์

ซ่อนเรน้อยู่ เพราะเป็นของไมเ่ทีย่งนัน่เอง อยู่กบัเราวนัน้ีแต่อาจจะสูญหายจากเราไปใน

วนัพรุ่งน้ีก็ได ้เป็นสิง่ทีเ่ราไมส่ามารถจะควบคุมได ้บงัคบัใหเ้ป็นของๆเราไดอ้ย่างแทจ้ริง  

น่ีเป็นสิง่ทีเ่รามองไมเ่หน็กนั มพีระพทุธเจา้และพระสงฆส์าวกเท่านัน้ทีจ่ะเหน็สิง่เหลา่น้ีได ้

เพราะท่านขวยขวายศึกษาปฏบิตัอิยู่อย่างต่อเน่ือง เมือ่ท่านเหน็วา่สิง่เหลา่น้ีเป็นโทษ ไม่

เป็นคุณ เป็นประโยชนแ์ลว้ ท่านจงึตดัสิง่เหลา่น้ีออกไป แลว้ดาํรงตนอยู่อย่างเรียบงา่ย 

ไมม่ทีรพัยส์มบตัขิา้วของอะไรพเิศษ นอกจากปจัจยั ๔ ซึง่เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการครอง

ชพีเท่านัน้เอง แต่ภายในใจของท่านนัน้เป็นใจทีม่คีวามอสิระ เป็นใจทีไ่มม่คีวามกดดนั

จากกเิลสและตณัหา ส่วนพวกเรายงัเป็นทาสของกเิลสและตณัหาอยู่ เราจงึอยู่เฉยๆ

ไมไ่ด ้ อยู่โดยทีไ่มม่สีิง่ต่างๆไมไ่ด ้ เพราะถูกอาํนาจของกเิลสตณัหาคอยกดดนั ใหต้อ้ง
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ออกไปหาสิง่ต่างๆมาเลี้ยงใจของเรา ถา้ไมไ่ดเ้หน็ ไมไ่ดย้นิ ไมไ่ดฟ้งั ไมไ่ดส้มัผสั ไมไ่ด ้

ดมกลิน่ทีเ่ราชอบ สมัผสักบัรสทีเ่ราชอบแลว้ เราจะมคีวามรูส้กึไมส่บายใจ แต่ถา้ได ้

สมัผสัสิง่เหลา่น้ีแลว้ เราจะมคีวามสุขใจ แต่เป็นความสุขใจช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว เป็น

ความสุขใจทีไ่มไ่ดใ้หค้วามอิม่ ไมไ่ดใ้หค้วามพอ เพราะวา่หลงัจากนัน้แลว้ เราก็จะตอ้ง

ออกไปแสวงหามาเพิม่ขึ้นไปอกีอยู่เรื่อยๆ  

ชวีติของเราต ัง้แต่เกดิมาก็เป็นอย่างน้ีมาตลอด มแีต่ความพยายามทีจ่ะหาของต่างๆมา

บาํรุงบาํเรอตลอดเวลา แต่ชวีติของเราก็ไมเ่คยพบกบัคาํวา่พอ คาํวา่อิม่สกัท ี เพราะวา่สิง่

เหลา่น้ีไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะทาํใหใ้จของเราเกดิความอิม่ เกดิความพอขึ้นมา สิง่ทีจ่ะทาํใหใ้จ

เกดิความอิม่ ความพอขึ้นมาได ้ มเีพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้คอืความสงบของใจ ถา้ใจสงบ

น่ิงแลว้ใจจะมคีวามอิม่ มคีวามพอ แต่ถา้ใจยงัไมส่งบ ยงัไมน่ิ่งแลว้ ใจยงัจะมคีวามหวิ 

มคีวามอยาก มคีวามโลภอยู่ น่ีแหละคอืเรื่องราวของพวกเรา คอืปญัหาของพวกเรา ที่

เกดิจากความไมรู่จ้กัธรรมชาตขิองตวัของเราเองวา่ อะไรเป็นสิง่ทีท่าํใหเ้รามคีวามสุข 

อะไรเป็นสิง่ทีใ่หเ้รามคีวามทกุข ์ ถา้ไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ชวีติของเราก็จะเป็นไป

ในลกัษณะของคนทีว่ ิง่ตะครุบเงา ลองคดิดูซวิา่ เราวิง่ตะครุบเงาของเราไดห้รือเปลา่ 

เวลาเหน็เงาทีท่อดไปขา้งหนา้เรา เราก็เดนิตามเพือ่ทีจ่ะไปจบัเงาทีท่อดอยู่ขา้งหนา้ พอไป

ถงึจดุทีเ่งาต ัง้อยู ่เงาก็จะเคลือ่นทีไ่ปแลว้ตามการเคลือ่นไหวของร่างกาย  

น่ีคอืลกัษณะของกเิลสและตณัหา เขาจะทาํใหเ้ราเกดิความรูส้กึวา่เรายงัไมพ่อ เรายงั

ตอ้งการสิง่นัน้สิง่น้ีเพิม่ขึ้นมาอกี เหมอืนกบัตุ่มนํา้ทีม่รีอยรัว่ เตมิเท่าไรก็ไมรู่จ้กัเต็มสกัท ี

เพราะตุ่มมนัร ัว่ ถา้รูว้า่ตุ่มร ัว่ แลว้อดุรอยรัว่เสยี หลงัจากนัน้เวลาเตมินํา้ใหเ้ต็มตุ่มแลว้ 

นํา้ก็จะเต็มอยู่ในตุ่มตลอดเวลา เพราะวา่ไมม่รีอยรัว่ทีจ่ะทาํใหน้ํา้น ัน้พร่องออกจากตุ่มไป 

ฉนัใด ใจของเราก็เช่นกนั เหตทุีใ่จของเรามคีวามรูส้กึวา่ไมเ่ต็ม ไมอ่ิม่ ไมพ่อ ก็เป็น

เพราะวา่ใจของเรามรีอยรัว่อยู่น ัน่เอง รอยรัว่ของใจก็คอืกเิลสตณัหาทีเ่กดิจากโมหะ

อวชิชา ความมดืบอด ความลุ่มหลงนัน่เอง เราจงึตอ้งเขา้พระพทุธเจา้ หา

พระพทุธศาสนาทกุๆวนัพระ อย่างทีท่า่นไดม้ากระทาํกนัน่ีแหละ เป็นวธิีทีจ่ะช่วยใหท้า่น

ไดม้แีสงสวา่งนาํพาชวีติของท่าน ไปสู่จดุทีท่่านปรารถนากนั นัน่ก็คอืความอิม่ ความพอ 
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ความสุขทีแ่ทจ้ริง ซึง่จะเกดิจากการทีท่่านท ัง้หลายไดม้าปฏบิตัศิาสนกจิกนัอย่างต่อเน่ือง

ทกุๆวนัพระ มกีารบูชาพระรตันตรยั ทาํบญุตกับาตรถวายทาน สมาทานศีลรกัษาศีล ฟงั

เทศนฟ์งัธรรม เมือ่กลบัไปบา้นก็ปฏบิตัธิรรมต่อตามแต่ความสามารถ เจริญจติตภาวนา 

ทาํจติใหส้งบแลว้ก็เจริญวปิสัสนาคอืปญัญา ทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้งกบัสิง่ต่างๆทีเ่รามา

เกี่ยวขอ้งดว้ยวา่ สภาพทีแ่ทจ้ริงของเขานัน้เป็นอย่างไร เขาเป็นของเทีย่งหรือเป็นของไม่

เทีย่ง เป็นสุขหรือเป็นทกุข ์เป็นของๆเราหรือไมใ่ช่เป็นของๆเรา  

น่ีคอืสิง่ทีเ่ราจะตอ้งปฏบิตักินัอย่างต่อเน่ือง ถา้อยากจะประสบกบัความสุขทีแ่ทจ้ริง 

ไมใ่ช่วา่ทกุๆปีเวลาขึ้นปีใหมเ่ราก็เขา้วดักนัสกัครัง้หน่ึง แลว้ก็ไปขอพรจากพระ ขอ

ความสุขความเจริญจากพระ ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ เพราะพรคอืความสุขความเจริญ

นัน้ เป็นผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการกระทาํของเรา ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในการทีจ่ะ

สรา้งความสุขความเจริญใหเ้กดิขึ้น ดว้ยการกระทาํทางกายวาจาและใจนัน้ เราตอ้งรูจ้กั

วธิีการกระทาํทีถู่กตอ้ง ถา้ไมรู่จ้กัเราก็จะไมส่ามารถสรา้งความสุขความเจริญใหก้บัตวัเรา

ได ้เราจงึจาํเป็นตอ้งเขา้วดั แต่การเขา้วดัน้ีไมไ่ดม้าขอพร ไมไ่ดม้าขอความสุขความเจริญ 

แต่มาขอแสงสวา่งแหง่ธรรม มาขอใหช่้วยสอน ช่วยบอก ช่วยชี้วา่หนทางทีจ่ะพาเราไปสู่

ความสุขความเจริญนัน้ทาํอย่างไร เดนิอย่างไร คอืใหค้ดิอย่างไร ใหพู้ดอย่างไร และให ้

ทาํอย่างไร เราจงึตอ้งเขา้วดัดว้ยเหตน้ีุเอง  

แต่การเขา้วดัเพยีงปีละครัง้จะไมพ่อเพยีง เพราะเหมอืนกบัเวลาเดนิในทีม่ดื เราฉายไฟ

ฉายเพยีงแค่แวบเดยีว ก็จะมแีสงสวา่งเพยีงแวบเดยีวเช่นกนั หลงัจากนัน้ก็จะมดืไปอกี 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้วกเราทกุคน เขา้วดักนัอย่างนอ้ยอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ จงึได ้

กาํหนดวนัพระขึ้นอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ แต่ในสมยัน้ีเน่ืองจากวา่บา้นเมอืงของเราได ้

เปลีย่นแปลงไปมาก ดว้ยอาํนาจของความหลงนัน่แหละ เมือ่ก่อนน้ีเรามวีนัหยุดในวนั

พระและวนัโกนกนั ทกุคนก็มโีอกาสไดเ้ขา้วดั ไดศึ้กษาไดท้าํบญุทาํกศุลกนั แต่สมยัน้ี

บา้นเมอืงเรา ดว้ยอาํนาจของความหลง ทาํใหม้คีวามปรารถนาทีจ่ะแสวงหาโลกยีทรพัย์

มากกวา่อริยทรพัย ์ พวกเราก็เลยหลงตามคนทีเ่ขาแสวงหาโลกยีทรพัยก์นั เขาหยุดวนั
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เสารอ์าทติยก์นั เราก็เลยตอ้งหยุดวนัเสารอ์าทติยต์ามเขาไป จงึทาํใหเ้วลาวนัหยุดของเรา

ไมต่รงกบัวนัพระ เลยทาํใหเ้ราไมค่่อยไดเ้ขา้วดัเขา้วากนั  

แต่ถา้เราเป็นคนฉลาด ถงึแมว้า่เราจะมวีนัหยุดเป็นวนัเสารว์นัอาทติยแ์ละไมต่รงกบัวนั

พระก็ตาม เราก็ยงัสามารถทาํวนัเสารแ์ละวนัอาทติยข์องเราใหเ้ป็นวนัพระขึ้นมาได ้

เพราะวา่วนัพระทีแ่ทจ้ริงไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัวนัทีก่าํหนดไว ้ วา่จะตอ้งเป็นวนัขึ้น ๘ คํา่ ขึ้น 

๑๕ คํา่ อย่างน้ีเป็นตน้ เพราะวา่วนัพระน้ีหมายความวา่ เป็นวนัทีใ่หเ้ราเขา้หาพระศาสนา

กนั ถา้เราเขา้วดัตามวนัพระทีเ่ขากาํหนดไวไ้มไ่ด ้ เราก็เขา้วดัในวนัทีเ่รามเีวลาวา่ง เช่น

วนัหยุด ในวนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์ เราก็ยงัสามารถทีจ่ะเขา้มาวดัได ้ เพราะวา่ในวดั เราก็

ยงัสามารถปฏบิตักิจิต่างๆทีเ่ขาปฏบิตักินัในวนัพระได ้ อย่างทีว่ดัน้ี ทกุๆวนัจะมพีระลง

มาทาํกจิของท่านอย่างน้ีเป็นปกต ิ ญาตโิยมก็สามารถทาํบญุใส่บาตรได ้ สามารถถวาย

สงัฆทานได ้ มกีารแสดงธรรมเทศนาใหฟ้งัอยู่ทกุวนัเสารแ์ละวนัอาทติยเ์ช่นเดยีวกบัวนั

พระ  

มอีย่างเดยีวทีไ่มไ่ดม้กีระทาํเหมอืนกบัในวนัพระก็คอื การสมาทานศีล และการใหศี้ล 

แต่การสมาทานหรือการใหศี้ลนัน้ ก็เป็นเพยีงแต่เป็นการบอกใหท้ราบเท่านัน้เองวา่ ศีล

นัน้มอีะไร เพราะวา่ศีลเป็นสิง่ทีใ่หก้นัไมไ่ด ้พระไมส่ามารถเอาศีลของพระใหญ้าตโิยมได ้

พระเพยีงแต่มหีนา้ทีส่อนบอกวา่ศีลนัน้มอีะไรเท่านัน้เอง สาํหรบัคนทีย่งัไมรู่จ้ะไดรู้ว้า่ศีล

คอืการประพฤตทิีด่งีามนัน้ประกอบไปดว้ยอะไร แต่พวกเราส่วนใหญ่เป็นชาวพทุธอยู่

แลว้ เราเคยไดย้นิไดฟ้งัมาตลอดตัง้แต่เราเป็นเดก็จนกระท ัง่โตในเรื่องศีลท ัง้หลายวา่มี

อะไรบา้ง ถา้เราตอ้งการทีจ่ะรกัษาศีล ก็ไมจ่าํเป็นจะตอ้งไปหาพระ ไปขอพระขอศีลจาก

ท่าน เราเพยีงทาํความเขา้ใจ ต ัง้จติอธิษฐานไวว้า่ วนัน้ีเราจะรกัษาศีลกี่ขอ้ก็วา่ไป ศีล ๕ 

ศีล ๘ ศีล ๑๐ ก็สุดแทแ้ต่กาํลงัศรทัธาของแต่ละทา่น อย่างน้ีเราก็สามารถทีจ่ะรกัษาศีล

ไดแ้ลว้ เราไมต่อ้งไปคดิวา่เวลาไม่มพีระแลว้ เราจะไมส่ามารถรกัษาศีลได ้ น่ีเป็นความ

เขา้ใจผดิ เพราะศีลเป็นความประพฤตทิีด่งีามของเรานัน่เอง คอืพูดดทีาํด ี น่ีแหละที่

เรียกวา่ศีล เป็นการกระทาํทีไ่มส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัตนและผูอ้ืน่ ถา้เรามศีีลแลว้
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จติใจของเราก็จะสงบ จติใจของเราก็จะสบาย จติใจของเรากจ็ะไมม่คีวามทกุขค์วาม

วุน่วายใจ  

ถา้ท่านท ัง้หลายไมส่ามารถเขา้วดัตามเวลาทีเ่ขากาํหนดไวใ้หเ้ป็นวนัพระได ้ ก็ขอใหท้่าน

กาํหนดวนัใดวนัหน่ึง ทีท่่านมเีวลาวา่งเวน้จากภาระกจิการงานของท่าน เช่นวนัเสารแ์ละ

วนัอาทติย ์ และขอใหท้่านเขา้มาวดัเถดิ เพราะวา่น่ีแหละเป็นการกระทาํทีฉ่ลาด เป็นการ

กระทาํทีจ่ะนาํมาซึง่สิง่ทีท่่านปรารถนากนั คอืความสุขความเจริญ เพราะความสุขความ

เจริญเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถใหก้นัได ้ หรือขอจากกนัได ้ เป็นสิง่ทีท่กุคนจะตอ้งทาํกนัเอง 

พระพทุธองคจ์งึทรงสอนวา่ อตัตาห ิ อตัตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน ถา้ปรารถนา

ความสุขความเจริญ เราก็ตอ้งสรา้งเหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิความสุขความเจริญนัน่เอง 

เหมอืนกบัชาวนาชาวไร่ ถา้ตอ้งการผลไมช้นิดใดชนิดหน่ึง ก็ตอ้งปลูกตน้ไมช้นิดนัน้ ที่

จะใหผ้ลไมช้นิดนัน้ออกมา เช่น ตอ้งการทเุรียน ก็ตอ้งปลูกตน้ทเุรียน ตอ้งการสม้ ก็

ตอ้งปลูกตน้สม้ แต่ถา้ไปนัง่ภาวนาจดุธูป ๓ ดอกทีศ่าลพระภูม ิขอใหพ้ระภูมส่ิงเงาะ ส่ง

ทเุรียน ส่งสม้มาให ้ ก็จะตอ้งขอไปจนวนัตาย แต่ก็จะไมไ่ดส้ิง่เหลา่นัน้ เพราะไมใ่ช่เหตุ

นัน่เอง  

เช่นเดยีวกบัความสุขและความเจริญนัน้ เกดิขึ้นจากการกระทาํของเราทางกาย ทางวาจา 

และทางใจ โดยอาศยัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นเครื่องนาํพาเราไป ถา้เราเขา้

หาพระธรรมคาํสอน ศึกษาและประพฤตปิฏบิตัติามแลว้ เชื่อไดเ้ลยวา่ชวีติของเราจะ

ประสบแต่ความสุขและความเจริญดว้ยกนัทกุๆคน ความสุขความเจริญน้ีขอเนน้หน่อย

วา่ไมไ่ดห้มายความวา่จะตอ้งรํา่รวย จะตอ้งมตีาํแหน่งสูงๆ จะตอ้งมคีนสรรเสริญเยนิยอ 

แต่ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้รงิคอืใจทีม่คีวามสงบ มคีวามอิม่ มคีวามพอ ไมม่คีวาม

ทกุขท์ีเ่กดิจากการกระทาํความชัว่ ความเลวรา้ยท ัง้หลาย น่ีต่างหากคอืความสุขและ

ความเจริญจงึขอใหท้่านท ัง้หลาย จงระลกึถงึพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ และ

นาํเอามรดกทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบใหก้บัเรา ก็คอืวนัพระน้ีมาสรา้งประโยชนใ์หก้บัตวัเรา

ตามกาํลงัแหง่ศรทัธา ความเชื่อ สตปิญัญา ความเฉลยีวฉลาด วริิยะ ความ

ขยนัหม ัน่เพยีร ขนัต ิ ความอดทน แลว้พรอนัประเสริฐท ัง้ ๔ ประการ คอืความเจริญ 
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ดว้ยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเป็นของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่

เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๙๗ 

สจัจาธิษฐาน 
๖ มกราคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัพระแรกของปีพทุธศกัราช ๒๕๔๕ เป็นเวลาทีด่ ี ทีพ่วกเราท ัง้หลายจะมาต ัง้

ตน้กนัใหม ่ คอืชวีติของเราในอดตีมนัก็ผ่านไปหมดแลว้ ทีจ่ะเหลอือยู่ก็มแีต่อนาคตทีจ่ะ

ตามมา และอนาคตทีจ่ะตามมานัน้ จะดหีรือไมด่อีย่างไร ก็ขึ้นกบัปจัจบุนัของเรา วา่เรา

จะทาํอย่างไร เพราะความสุขและความเจริญหรือความทกุขแ์ละความเสือ่มนัน้ เป็นผลที่

จะตามมาจากการปฏบิตัขิองเราในปจัจบุนั ถา้ทาํในสิง่ทีด่ ี ละเวน้การกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ี

แลว้ เราย่อมไดร้บัผลดคีอืความสุขและความเจริญ ส่วนผลไมด่คีอืความทกุขค์วาม

หายนะก็จะไมป่รากฏขึ้นมา เราจงึควรต ัง้เป้าหมายชวีติของเราวา่ ในระยะเวลา ๓๖๕ วนั

ต่อไปน้ี เราจะดาํเนินชวีติของเราอย่างไร เป็นการต ัง้เป้าหมายของชวีติเรา ถา้เรา

ปรารถนาความสุขความเจริญ ไมป่รารถนาความทกุขค์วามหายนะ เราก็จะตอ้งสรา้งเหตุ

ทีด่แีละละเวน้เหตทุีไ่มด่เีท่านัน้เอง  

การทีเ่ราจะสามารถดาํเนินการไปตามเป้าหมายไดน้ัน้ เราจะตอ้งต ัง้จติอธิษฐาน คอื

จะตอ้งมคีวามตัง้ใจบอกกบัตวัเองวา่ ต่อไปน้ีเราจะกระทาํอะไรบา้ง และจะไมก่ระทาํ

อะไรบา้ง ทางภาษาบาล ีภาษาพระ ทา่นเรยีกวา่อธิษฐาน การอธิษฐานเป็นการต ัง้ใจ วา่

จะกระทาํสิง่หน่ึงสิง่ใดในระยะเวลาเท่าไร สุดแทแ้ต่ทีเ่ราจะกาํหนด อธิษฐานไมไ่ด ้

หมายความวา่ ขอสิง่นัน้สิง่น้ีจากบคุคลหน่ึงบคุคลใด หรือจากสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ท ัง้หลาย 

เพราะวา่สิง่ทีเ่ราปรารถนานัน้ ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะมใีครมาหยบิยืน่ใหก้บัเราได ้ แต่เป็นสิง่ที่

เราจะตอ้งสรา้งขึ้นมา ดว้ยความประพฤตขิองเรา ทางกาย ทางวาจา และทางจติใจ ใน

การทีจ่ะทาํใหค้วามตัง้ใจของเราเป็นไปสมกบัความปรารถนา เราจะตอ้งมสีจัจะเป็น

เครื่องควบคุมความตัง้ใจของเราดว้ย สจัจะคอืความจริงใจ เมือ่เราต ัง้ใจจะทาํอะไรสกั

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างก็ตาม เราจะตอ้งมคีวามจริงใจวา่จะตอ้งทาํในสิง่นัน้ๆใหไ้ด ้

ดว้ย ไมใ่ช่สกัแต่วา่ต ัง้จติอธิษฐานวา่จะทาํอย่างนัน้ ทาํอย่างน้ี พอกระทาํไปไดเ้พยีงครัง้
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สองครัง้ก็ไมท่าํอกีต่อไป ถา้เป็นเช่นนัน้แลว้ ความตัง้ใจทีด่ขีองเราก็จะไมบ่รรลผุลทีด่ี

งามตามทีเ่ราปรารถนากนั  

ถา้ตอ้งการผลทีด่ทีีง่าม เราจงึตอ้งมสีจัจะคอืความจริงใจ ความแน่วแน่ต่อความตัง้ใจ

ของเรา จงึเรียก ๒ สิง่น้ีรวมกนัวา่ สจัจาธิษฐาน ถา้มสีจัจาธิษฐานแลว้ เราจะสามารถ

กระทาํตามความตัง้ใจไปไดต้ลอดรอดฝัง่จนบรรลผุลขึ้นมา แต่ก่อนทีเ่ราจะต ัง้สจัจาธิษ

ฐาน ตอ้งพจิารณาดูความสามารถของเราก่อนวา่ สิง่ทีจ่ะกระทาํนัน้อยู่ในวสิยัทีเ่ราจะ

กระทาํไดห้รือเปลา่ ถา้อยู่เหนือวสิยัของเราๆก็อย่าเพิง่ไปต ัง้สจัจาธิษฐาน เพราะวา่ถา้จะ

ทาํสิง่ทีสุ่ดความสามารถของเราแลว้ จะไมส่ามารถทาํใหส้าํเร็จได ้ ก็จะทาํใหเ้กดิความ

ทอ้แทข้ึ้นมา ทาํใหเ้ราเป็นคนโลเล ไมม่สีจัจะ ไมม่คีวามจริงใจ แต่ถา้เราพจิารณาดูวา่สิง่

ทีเ่ราจะกระทาํต่อไปน้ี อยู่ในวสิยัของเราทีเ่ราจะกระทาํได ้สิง่นัน้แหละเป็นสิง่ทีเ่ราควรต ัง้

สจัจาธิษฐาน แลว้เราก็จะสามารถดาํเนินไปไดต้ลอดจนถงึผลทีเ่ราตอ้งการ  

คนเราจะประสบความสาํเร็จในสิง่ทีเ่ราปรารถนา จะตอ้งอาศยัสจัจาธิษฐานเป็นเหตุ

เบื้องตน้ ดงัทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงต ัง้สจัจาธิษฐานไว ้ ก่อนทีจ่ะทรงตรสัรูใ้นขณะทีน่ ัง่อยู่

ใตต้น้โพธิ์ พระพทุธองคท์รงต ัง้สจัจาธิษฐานวา่ ต่อไปน้ีจะนัง่บาํเพญ็จติตภาวนาอยูใ่น

ทีน้ี่ โดยจะไมล่กุขึ้นจากทีน้ี่ไปจนกวา่จะไดบ้รรลธุรรม ถงึแมว้า่โลหติในร่างกายจะเหอืด

แหง้ไป ถงึแมว้า่ชวีติน้ีจะหมดสิ้นไปก็ตาม ถา้ตราบใดยงัไมไ่ดบ้รรลผุลทีต่อ้งการแลว้ละ

ก็ จะไมล่กุจากทีน่ี่ไปเป็นอนัขาด น่ีคอืสจัจวาจาทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงต ัง้ไวก้บัพระพทุธ

องคเ์อง ถา้ไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ ก็มแีต่ตายเท่านัน้ ถา้ไมต่ายก็จะตอ้งบรรลเุป็น

พระพทุธเจา้ เมือ่เป็นดงันัน้แลว้พระพทุธองคก์็ทรงต ัง้จติต ัง้ใจปฏบิตัใินกจิทีพ่ระพทุธ

องคต์อ้งกระทาํ และเมือ่จติมคีวามแน่วแน่ม ัน่คงแลว้ การกระทาํอะไรก็จะมพีลงั และ

เมือ่มพีลงัแลว้ ทกุสิง่ทกุอย่างย่อมไมม่ทีางทีจ่ะขวางการปฏบิตัขิองเราไปได ้

พระพทุธเจา้ไดท้รงบรรลธุรรมสาํเร็จเป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ขึ้นมาได ้ ก็เพราะ

สจัจาธิษฐานบารมน้ีีเอง  

พวกเราก็เช่นกนั ถา้ปรารถนาความสุขความเจริญแลว้ละก็ เราก็จะตอ้งต ัง้สจัจาธิษฐาน

ขึ้นมา โดยกระทาํในสิง่ทีเ่ราเหน็วา่งา่ยไปก่อน ทาํจากสิง่งา่ยไปหาสิง่ทีย่าก เช่นใน
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เบื้องตน้เราอาจจะต ัง้จติสจัจาธิษฐานวา่ ต่อไปน้ีเราจะละเวน้จากอบายมขุท ัง้หลาย เช่น 

การเสพสุรายาเมา การเลน่การพนนั การเทีย่วเตร่ การคบคนชัว่เป็นมติร และความ

เกยีจครา้น ถา้อยู่ในวสิยัของเราก็ต ัง้สจัจาธิษฐานไปเลย หลงัจากทีก่ระทาํสิง่เหลา่น้ีได ้

แลว้ เราก็ขยบัขึ้นไปอกีระดบัหน่ึง ดว้ยการต ัง้สจัจาธิษฐานวา่ ต่อไปน้ีเราจะเป็นผูม้ศีีล 

คอืจะละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ละเวน้จากการประพฤตผิดิ

ประเวณี ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ซึง่เป็นการกระทาํทีน่าํมาซึง่ความทกุขแ์ละความ

เสือ่มเสยีท ัง้หลาย ถา้ไมป่รารถนาความทกุข ์ ความเสือ่มเสยี ความหายนะแลว้ เราก็

จะตอ้งละเวน้จากการกระทาํสิง่เหลา่น้ี ถา้ไดล้ะเวน้จากการกระทาํสิง่เหลา่น้ีแลว้ เรื่อง

ของความทกุข ์ ความเสือ่มเสยีก็จะไมม่ารบกวนจติใจของเรา เพราะน่ีเป็นเรื่องของเหตุ

และผล เหตกุ็คอืการกระทาํ ผลก็คอืสุขทกุขท์ีจ่ะตามมาจากการกระทาํนัน้ๆ  

น่ีคอืเรื่องของการต ัง้จติต ัง้ใจ ในการละเวน้การกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม ส่วนสิง่ทีด่งีาม 

เราก็ตอ้งต ัง้สจัจาธิษฐานเช่นกนั วา่ต่อไปน้ีเราจะเป็นคนทีม่คีวามขยนัหม ัน่เพยีร ขยนั

ทาํงานทาํมาหากนิ ขยนัศึกษาเลา่เรียน ขยนัทาํบญุทาํทาน ขยนัเขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ขยนัไหวพ้ระสวดมนตท์าํจติใหส้งบ ขยนัเจริญปญัญาใหเ้หน็ถงึสภาพความเป็นจรงิของ

สภาวธรรมท ัง้หลาย ทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัเรา วา่มคุีณลกัษณะอย่างไร น่ีก็คอืความด ีถา้

เรามคีวามขยนัแลว้ เราก็จะสามารถกระทาํสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นเหตทุีด่ทีีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข

ความเจริญได ้ เช่นขยนัทาํมาหากนิเพือ่ทีจ่ะไดม้เีงนิมทีอง มาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ถา้หา

เงนิไดม้ากกวา่ความจาํเป็น เงนิส่วนเกนิก็จะเอามาทาํประโยชน ์ จะไมเ่อาเงนิทองทีห่ามา

ไดด้ว้ยความลาํบากยากเยน็มาใชแ้บบสุรุ่ยสุร่าย ใชก้บัสิง่ทีฟุ่่ มเฟือย ไมจ่าํเป็นกบัการ

ดาํรงชพีหรือกบัการทาํมาหากนิของเรา ถา้ไมรู่จ้กัใชท้รพัยใ์หถู้กหลกัแลว้ ทรพัยส์นิเงนิ

ทองทีอ่ตุส่าหห์ามาดว้ยความลาํบากยากเยน็ แทนทีจ่ะเป็นประโยชนก์บัเรา กลบัมา

ทาํลายตวัเรา สรา้งความทกุข ์สรา้งความเสือ่มเสยีใหก้บัตวัเรา  

เมือ่หาเงนิมาไดแ้ลว้ สิง่แรกทีค่วรจะคาํนึงถงึก็คอื การดูแลอตัภาพร่างกายชวีติของเรา 

คอืตอ้งมเีงนิทองไวส้าํหรบัซื้อพวกปจัจยั ๔ ท ัง้หลาย คอื อาหาร ที่อยู่อาศยั 

เครื่องนุ่งหม่ ยารกัษาโรค เมือ่ดูแลรกัษาตวัเองไดแ้ลว้ ข ัน้ต่อไปถา้ยงัมเีงนิทองเหลอืใช ้
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เราก็ดูแลผูอ้ืน่ต่อไป ดูแลบคุคลทีม่พีระคุณกบัเรา เช่นบดิามารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติ

สนิทมติรสหาย พระสงฆอ์งคเ์จา้ สมณชพีราหมณ์ผูท้าํคุณ ทาํประโยชน ์ส ัง่สอน อบรม

ในดา้นศีลธรรม เป็นการนาํทรพัยส์นิเงนิทองทีห่ามาได ้มาทาํคุณทาํประโยชน ์และถา้ยงั

มเีหลอือกีส่วนหน่ึง ก็เอาไปช่วยเหลอืสงัคม ไมว่า่จะในทางโลกหรือทางธรรม เช่น ช่วย

บูรณะซ่อมแซมวดัวาอาราม กฏุวิหิาร ทาํนุบาํรุงสิง่ต่างๆทีม่คีวามจาํเป็นต่อการต ัง้อยู่ของ

วดั ทางดา้นสงัคม บริจาคเงนิใหแ้ก่โรงพยาบาล โรงเรียน ช่วยบคุคลต่างๆทีม่คีวามตก

ทกุขไ์ดย้าก เป็นการนาํเงนิทีเ่หลอืจากความจาํเป็นมาใชใ้หเ้กดิคุณ เกดิประโยชน ์ เป็น

บญุ เป็นกศุล  

ผูท้ีไ่ดใ้หท้านแลว้จติใจจะมคีวามสดชื่นเบกิบาน มคีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวามปีต ิ

เพราะการใหท้านเป็นการชาํระขดัเกลาจติใจ ชาํระขดัเกลากเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมอง 

ซึง่เป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ ความเศรา้หมอง ความไมส่ดชื่น ความหวิ ความกระหาย

ใหก้บัจติใจ ถา้มมีากนอ้ยเท่าไหร่อยู่ภายในใจ ก็จะสรา้งความทกุขม์ากนอ้ยตามลาํดบั

ใหก้บัใจ และจะเป็นตวัฉุดลากใจใหไ้ปกระทาํสิง่ทีไ่มด่ไีมง่ามท ัง้หลาย ถา้ไดท้าํบญุทาํ

ทานแลว้ จะไดข้ดัเกลาชาํระกเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมอง ใหอ้อกไปจากจติจากใจ ได ้

มากนอ้ยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กบัการทาํบญุใหท้านของเรา ทาํมากๆจติใจกจ็ะสะอาดขึ้นมาก 

ความสุข ความอิม่ ความปีตกิ็จะมมีากขึ้น เมือ่มคีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวามปีตใินใจ

แลว้ ความกดดนัใหไ้ปหาสิง่ต่างๆทีไ่มใ่ช่เป็นความจาํเป็นต่อการดาํรงชพีกจ็ะมนีอ้ยลง

ไป  

สาเหตทุีค่นเรายงัไมส่ามารถทีจ่ะละเวน้จากอบายมขุท ัง้หลายได ้ เช่นการเทีย่วเตร่กด็ ี

การเสพสุรายาเมาก็ด ี ก็เป็นเพราะวา่ยงัมกีเิลสตณัหาอยู่ในใจมาก ไม่ไดร้บัการขดัเกลา

นัน้เอง เมือ่ไมไ่ดร้บัการขดัเกลาแลว้ เวลามทีรพัย ์มเีงนิ มทีอง ก็อยากจะเอาเงนิทองไป

ใชใ้นทางน้ี เช่นไปแสวงหาความสุขทางดา้นกามคุณ ๕ คอืความสุขทาง รูป เสยีง กลิ่น 

รส โผฏฐพัพะ ดูหนงัดูละคร เทีย่วเตร่ยามคํา่คนื กนิเหลา้เมายาเป็นตน้ เป็นการ

แสวงหาความสุขทีไ่มใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เพราะเมือ่เสพไปแลว้ก็ไมไ่ดท้าํใหจ้ติใจมี

ความอิม่ มคีวามพอ แต่กลบัสรา้งความอยากใหม้เีพิม่มากขึ้นไปอกี เมือ่ไดอ้อกไปเทีย่ว
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วนัน้ีแลว้ พรุ่งน้ีก็อยากจะออกไปเทีย่วอกี เพราะเป็นธรรมชาตขิองกามคุณ ๕ ไมใ่ช่เป็น

สิง่ทีจ่ะมาขดัเกลาลดละกเิลสตณัหาใหเ้บาบางลงไป แต่เป็นการเพิม่พูนกเิลสตณัหาใหม้ี

มากยิง่ๆขึ้นไป  

ถา้เราเอาทรพัยส์นิเงนิทอง ทีห่าไดม้าดว้ยความลาํบากยากเยน็ มาใชใ้นแบบน้ีแลว้ ก็

เท่ากบัเป็นการเสริมสรา้งกเิลสตณัหาใหม้าเผาผลาญเรา ใหม้คีวามทกุขม์ากขึ้นไปอกีใน

จติใจของเรา เป็นการใชท้รพัยท์ีไ่มถู่ก ไมฉ่ลาด เพราะขาดสต ิขาดปญัญานัน่เอง ไมรู่ว้า่

การใชเ้งนิทองแบบไหนถงึเกดิคุณและเกดิประโยชน ์ การใชเ้งนิทองแบบไหนทาํใหเ้กดิ

โทษเกดิความทกุขข์ึ้นมา เราตอ้งรูจ้กัแยกแยะ รูว้า่ถา้ใชเ้งนิทองไปแลว้ เป็นการขดัเกลา

จติใจ ทาํใหค้วามโลภ ความโกรธ ความหลงเบาบางลงไป อย่างน้ีถอืวา่เป็นการใชเ้งนิ

ทองทีถู่กตอ้ง แต่ถา้ใชเ้งนิทองไปแลว้ทาํใหค้วามโลภ ความโกรธ ความหลงมเีพิม่พูน

ขึ้นมา อย่างน้ีแสดงวา่เป็นการใชเ้งนิทองไปในทางทีผ่ดิ ไมเ่กดิประโยชนก์บัตวัเรา  

ถา้เราไมท่ราบวา่การดาํเนินชวีติทีถู่กตอ้งดงีามนัน้เป็นอย่างไร เราก็ตอ้งเขา้หาผูรู้ ้ เขา้หา

พระศาสนา ศึกษาพระธรรมคาํสอน ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่อย่างสมํา่เสมอ จากพระทีรู่จ้ริง

เหน็จริงอย่างพระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านเป็นผูท้ีไ่ดศึ้กษาและได ้

ปฏบิตัมิาแลว้ เกี่ยวกบัเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข ความเจริญ และเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความ

ทกุขแ์ละความเสือ่มเสยี ท่านไดศึ้กษาและท่านไดป้ฏบิตัจินกระท ัง่รูแ้จง้เหน็จริง ตาม

หลกัเหตแุละผลแลว้วา่เป็นอย่างไร เมือ่ไดเ้หน็แลว้และไดส้มัผสักบัผลอนัดเีลศิจากการ

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบแลว้ ท่านจงึนาํเอาความรูน้ี้มาส ัง่สอนพวกเรา พวกเราผูท้ีย่งัดอ้ย

ปญัญา เป็นเหมอืนกบัคนทีย่งัหูหนวกตาบอดอยู ่ เราจงึตอ้งอาศยัคนตาดหูีดเีป็นผูส้อน

เรา เป็นผูน้าํพาเรา ถา้เราไมเ่ขา้หาบคุคลเหลา่น้ีแลว้ เราก็จะเป็นคนทีไ่มรู่จ้กัวา่ อะไรด ี

อะไรช ัว่ แลว้การกระทาํของเราก็จะทาํไปแบบผดิๆถูกๆ ดบีา้ง ชัว่บา้ง แต่ส่วนใหญ่จะ

เป็นไปในทางทีไ่มด่ ี เพราะวา่ในใจของเรา มคีวามมดืบอด คอืโมหะอวชิชาเป็นตวัทีค่อย

จะชกัจูงเรา ไปกระทาํในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง ไมด่ ีไมง่ามนัน่เอง เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ ผลทีไ่ม่

ดไีมง่ามก็จะตามมา ชวีติของเราก็เลยเป็นชวีติทีว่นเวยีนอยู่กบักองทกุขแ์บบไมรู่จ้กัหมด

สิ้น  
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เราไดเ้กดิตายมาไมรู่ก้ี่ภพกี่ชาตแิลว้บนกองทกุขน้ี์ นัน่ก็เป็นเพราะวา่ เรามคีวามมดืบอด

เป็นตวัชกันาํเราไป พาเราไปนัน่เอง เพราะเราไมไ่ดม้โีอกาสไดเ้ขา้พบปะกบัผูรู้อ้ย่าง

พระพทุธเจา้ หรือพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย แต่ชาตน้ีิเราโชคด ี เป็นชาตทิีด่ขีองเรา 

เพราะเราไดเ้กดิเป็นมนุษยแ์ละไดพ้บพระพทุธศาสนา ถงึแมพ้ระพทุธเจา้จะไดเ้สดจ็ดบั

ขนัธป์รินิพพานไปแลว้ก็ตาม แต่พระพทุธองคท์รงตรสัวา่ ตวัพระพทุธองคเ์องยงัไมไ่ด ้

จากพวกเราไป เพราะวา่ตวัของพระพทุธองคท์ีแ่ทจ้ริงก็คอืพระธรรมวนิยัทีท่รงตรสัไว ้

ชอบแลว้นัน่เอง ธรรมวินัยที่ตรสัไวช้อบน่ีแหละ จะเป็นศาสดาของพวกเธอทัง้หลาย 

พวกเธอสามารถพึ่งธรรมวินัยของเราได ้ ถงึแมจ้ะไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธเจา้ในขณะทีท่รง

มชีวีติอยู่ก็ตาม เราก็ยงัไดพ้บพระพทุธเจา้ทีแ่ทจ้ริง คอืพระธรรมคาํสอนนัน่เอง ถา้นอ้ม

เอาพระธรรมคาํสอนเขา้มา แลว้ประพฤตปิฏบิตั ิ ก็เท่ากบัไดอ้ยู่ใกลก้บัพระพทุธเจา้ 

เพราะพระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูใ้ดเหน็

ตถาคต ผูน้ั้นเหน็ธรรม  

ถา้ตอ้งการจะพบกบัพระพทุธเจา้ ไดอ้ยู่ใกลช้ดิกบัพระพทุธเจา้ เราจงึตอ้งนอ้มเอาพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ มาปฏบิตักิบักาย วาจา ใจของเรา ดงัทีพ่วกเราท ัง้หลาย

ไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี เราไดม้าทาํบญุ ไดม้ารกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม และเราจะต ัง้

สจัจาธิษฐานวา่ต่อไปน้ีเราจะกระทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม จะละเวน้จากการกระทาํสิง่ทีไ่มด่ไีม่

งาม ตามแต่กาํลงัสตปิญัญา ความสามารถของเราเท่าทีเ่ราจะทาํได ้ ถา้เราทาํอย่างน้ีแลว้ 

เชื่อไดเ้ลยวา่ชวีติของเราต่อไปในอนาคตจะดขีึ้น ชวีติของเราอยู่ในกาํมอืของเรา ชวีติของ

เราไมม่ใีครมาลขิติใหก้บัเรา เราต่างหากเป็นผูล้ขิติ ไมใ่ช่พรหมเป็นผูล้ขิติ แต่กรรมเป็น

ผูล้ขิติ กรรมคอือะไร กรรมก็คอืการกระทาํของเรานัน่เอง ถา้เราทาํด ี ผลดยี่อมตามมา 

ถา้เราทาํความชัว่ ผลรา้ยย่อมตามมาอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ น่ีเป็นสจัจธรรมความจริง 

เป็นความจริงทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรู ้แลว้นาํเอาความจริงน้ีมาส ัง่สอนพวกเรา  

ถา้พวกเรามจีติศรทัธา เชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เชื่อวา่สิง่ทีพ่ระพทุธองคท์รง

ส ัง่สอนนัน้ เป็นสวากขาตธรรม คอืเป็นธรรมทีต่รสัไวช้อบแลว้ ถูกตอ้งตามหลกัความ

เป็นจริง ถูกตอ้งท ัง้เหตแุละผล คอืทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ ถา้เราเชื่อแลว้เราจะไดเ้อาไป
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ปฏบิตัเิพือ่พสูิจน ์เพราะพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นสนัทฎิฐโิก คอืเป็นสิง่ทีเ่รา

สามารถพสูิจนไ์ด ้ ผูป้ฏบิตัสิามารถพสูิจนไ์ดว้า่ สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ มี

ความถูกตอ้งตามหลกัตามความจรงิหรือไมอ่ย่างไร แต่ถา้เราเพยีงแต่ฟงัเฉยๆ แลว้เชื่อ

เฉยๆ แต่ไมน่าํไปปฏบิตักิบัตวัเรา คอืไมล่ะเวน้จากการกระทาํความชัว่ ไมล่ะเวน้จาก

อบายมขุท ัง้หลาย ไมล่ะเวน้จากการประพฤตผิดิศีลธรรม ไมก่ระทาํในสิง่ทีด่ทีีง่าม มี

ความขยนัหม ัน่เพยีร กระทาํแต่สิง่ทีม่คุีณมปีระโยชน ์ เราก็จะไมรู่ว้า่คาํสอนของ

พระพทุธเจา้นัน้เทจ็จริงอย่างไร  

แต่ถา้เรานาํสิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้ เราจะเหน็จะรู ้ ธรรมระดบัต่างๆ

จนกระท ัง่ถงึธรรมข ัน้สูงสุด ไมช่า้ก็เร็ว ตามลาํดบัแห่งการปฏบิตัขิองเรา เราจะเหน็วา่

กรรมมจีรงิ บญุมจีริง บาปมจีริง นรกมจีริง สวรรคม์จีริง การเวยีนวา่ยตายเกดิมจีริง 

ตายแลว้ตอ้งไปเกดิอกี ไมใ่ช่ตายแลว้สูญ ตายแลว้สูญน่ีเป็นความเหน็ของคนมดืบอด 

ของคนทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัธิรรม เป็นคนทีเ่ชื่อแบบลอยๆ เหมอืนคนสมยัโบราณทีเ่ชื่อวา่โลกน้ี

แบน โดยทีไ่มไ่ดม้กีารพสูิจนเ์ลย เพราะเพยีงแต่มองดว้ยสายตาทีต่วัเองสามารถ

มองเหน็ได ้มองไปทางไหนก็เหน็วา่แบนราบ แต่ไมรู่ว้า่โลกน้ีกวา้งใหญ่ไพศาลขนาดไหน 

ตอ้งมคีนฉลาดมาพสูิจนใ์หเ้หน็วา่ ความจริงแลว้โลกน้ีไมแ่บน แต่เป็นโลกกลม  

ฉนัใดสิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงนาํมาส ัง่สอนพวกเรา เป็นสิง่ทีเ่ป็นจริงท ัง้นัน้ เพยีงแต่วา่

พวกเรายงัเป็นผูท้ีด่อ้ยปญัญา ยงัมคีวามมดืบอด คอืมอีวชิชาโมหะครอบงาํจติใจของเรา

อยู่ จงึทาํใหเ้ราไมส่ามารถเหน็สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ได ้ เราจงึตอ้งเชื่อใน

พระพทุธเจา้ เชื่อในพระธรรมคาํสอน เชื่อในพระอริยสงฆส์าวก แลว้นาํสิง่ต่างๆทีท่า่น

ทรงส ัง่สอนมาปฏบิตั ิ เพือ่พสูิจนใ์หเ้หน็จรงิ ดว้ยการทาํความด ี ละความชัว่ และชาํระ

กเิลส คอื โลภ โกรธ หลงใหอ้อกไปจากจติจากใจ ดว้ยการปฏบิตัธิรรมแลว้ จติใจของ

เราจะค่อยๆสวา่งขึ้น จะเริ่มมดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นไปตามลาํดบัของการปฏบิตั ิจนในทีสุ่ด

ก็จะมดีวงตาเหน็ธรรมสวา่งเต็มที ่ เหมอืนกบัดวงตาเหน็ธรรมของพระพทุธเจา้ และพระ

อริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย สิง่เหลา่น้ีเป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครจะมาขวางก ัน้ได ้ เพราะเรื่องเหลา่น้ี
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เป็นเรื่องของเหตแุละผล ถา้เราดาํเนินเหตใุหค้รบบริบูรณ์แลว้ ผลต่างๆทีด่ทีีง่ามกจ็ะ

ปรากฏตามขึ้นมาอย่างแน่นอน  

อย่างพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลายนัน้ ในเบื้องตน้ท่านก็เป็นเหมอืนกบัพวกเรา ท่านก็

ไมไ่ดเ้ป็นพระอริยสงฆส์าวกมาก่อน ท่านก็เป็นปถุชุนธรรมดา แต่ท่านไดพ้บกบั

พระพทุธเจา้ และไดย้นิไดฟ้งัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้ท่านก็นาํคาํสอนของ

พระพทุธเจา้มาประพฤตปิฏบิตั ิ จนไมช่า้ก็เร็วท่านก็บรรลธุรรม มดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา 

บรรลเุป็นพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆ จนกระท ัง่ถงึข ัน้สูงสุดคอืเป็นพระอรหนัต ์ สิง่เหลา่น้ี

ไมอ่ยู่เหนือวสิยัของปถุชุนคนธรรมดา อย่างเราอย่างทา่นท ัง้หลาย เพราะพระอริยสงฆ์

สาวกในอดตีจนกระท ัง่ถงึปจัจบุนั ท่านเป็นเครื่องพสูิจนใ์หก้บัเรา ท่านเป็นผูร้บัรองใหเ้รา

เหน็แลว้วา่ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมเ่ป็นคาํสอนทีโ่มฆะ คือไรเ้หตไุรผ้ล แต่

เป็นคาํสอนทีเ่ต็มเป่ียมดว้ยเหตแุละผล เป็นคาํสอนทีเ่ป็นความจริง เพยีงแต่วา่ผูท้ีจ่ะ

นาํไปปฏบิตั ิจะสามารถปฏบิตัไิดม้ากนอ้ยแค่ไหนเท่านัน้เอง  

ถา้เรามคีวามวริิยะอตุสาหะ มคีวามตัง้ใจ มสีจัจะความจรงิใจ นาํไปประพฤตปิฏบิตัดิว้ย

ขนัตคิวามอดทน ไมท่อ้แท ้ไมก่ลวัความทกุข ์ไมก่ลวัความยากลาํบาก ทีจ่ะเกดิจากการ

ปฏบิตัแิลว้ละก็ รบัรองไดเ้ลยวา่ ไมช่า้ก็เร็วสิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรู ้ทรงเหน็นัน้ เรา

ก็จะรูไ้ด ้สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ไดบ้รรลถุงึ เราก็จะบรรลไุด ้พระพทุธเจา้ท่านสิ้นทกุขเ์รา

ก็จะสิ้นทกุขไ์ด ้ พระพทุธเจา้ไมต่อ้งกลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิอกี เราก็ไมต่อ้งกลบัมา

เวยีนวา่ยตายเกดิอกี ไดเ้ช่นกนั เพราะวา่สิง่ต่างๆทีไ่ดก้ลา่วมาไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบั

พระพทุธเจา้ หรือกบับคุคลหน่ึงบคุคลใด แต่ขึ้นอยู่กบัตวัเราเท่านัน้เอง วา่เราจะปฏบิตัิ

ตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไวไ้ดห้รือเปลา่ ถา้เราปฏบิตัแิลว้ไมม่อีะไรในโลก

น้ีจะมากดีก ัน้ กดีขวางสิง่ต่างๆทีเ่ราปรารถนาได ้ แต่ถา้เราไมป่ฏบิตัเิราเพยีงแต่ฟงั 

อย่างเช่นวนัน้ีเราฟงัแลว้ พอเรากลบับา้นไป เราก็ลมืหมดทกุสิง่ทกุอย่างทีไ่ดพู้ดมาใน

วนัน้ี เราก็ไมไ่ดเ้อามาใส่ใจ ไมไ่ดเ้อามาคิดวา่เราควรจะทาํอย่างไรกบัตวัของเรา ถา้เป็น

เช่นนัน้แลว้ชีวติของเราก็ยงัจะเป็นเหมอืนเดมิอยู ่ เพราะวา่การดาํเนินชวีติของเรา ก็ยงั

ดาํเนินแบบเดมิๆอยู่ เมือ่เหตเุป็นแบบเดมิๆ ผลย่อมเป็นแบบเดมิๆอยู่เช่นกนั แต่ถา้เรา
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เปลีย่นเหตใุหเ้ป็นเหตทุีด่ขี ึ้น แลว้ผลทีจ่ะตามมาก็จะตอ้งดตีามขึ้นมาอย่างแน่นอน เรื่อง

เหลา่น้ีหลกีเลยีงไมไ่ด ้ทกุสิง่ทกุอย่างอยู่ทีต่วัเราคนเดยีวเท่านัน้  

ในโอกาสทีเ่ป็นวนัพระแรกของปี ก็ขอใหเ้ราจงพจิารณาแลว้ถามตวัเราเองวา่ เรามี

ความสามารถมากนอ้ยแค่ไหน ในการทีจ่ะละการกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม และกระทาํ

ในสิง่ทีด่งีาม ก็ขอใหเ้ราลองต ัง้ สจัจาธิษฐานวา่ เราจะกระทาํสิง่นัน้ๆไป เพราะวา่ถา้เรา

ไดต้ ัง้สจัจาธิษฐานไวแ้ลว้ เราจะมเีครื่องบงัคบัใหเ้ราตอ้งกระทาํสิง่นัน้ๆ ถา้เราไมต่ ัง้สจั

จาธิษฐานแลว้ เราจะไมม่อีะไรมาผูกมดัเรา จะทาํก็ได ้ไมท่าํก็ได ้ถา้เป็นเช่นนัน้แลว้ ผล

ทีเ่ราปรารถนาก็จะไมป่รากฏขึ้นมา แต่ถา้เราไดผู้กมดัตวัเราเองแลว้ เราก็จะตอ้งบงัคบั

ตวัเราใหก้ระทาํในสิง่นัน้ๆ เพือ่ทีเ่ราจะไดร้บัผลทีด่ทีีง่ามต่อไป ท ัง้หมดน้ีก็ขึ้นอยู่กบัตวั

ของเราเองวา่ เราจะทาํอย่างไรกบัชวีติของเรา ถา้เรามสีจัจาธิษฐาน มขีนัต ิ มวีริิยะ มี

ศรทัธาแลว้ ชวีติของเราย่อมดาํเนินไปสู่ทีด่ทีีง่ามได ้แต่ถา้เราขาดคุณธรรมเหลา่น้ีแลว้ ก็

ไมท่ราบวา่เราจะหาสิง่ทีด่งีามมาจากทีไ่หน เพราะคุณธรรมเหลา่น้ี เป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่

ความสุขและความเจริญนัน่เอง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๙๘ 

สรณธรรม 
๒๑ มกราคม ๒๕๔๕ 

พวกเราเป็นพทุธศาสนิกชน มคีวามศรทัธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลือ่มใสใน

พระพทุธศาสนา ในพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ เวลาทีม่คีนถามเราวา่ ธรรมที่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูค้อือะไร ธรรมทีพ่วกเราท ัง้หลายยดึถอืเป็นสรณะคอือะไร ถา้เรา

เป็นพทุธศาสนิกชนเราควรจะตอบได ้ ถา้เรายงัตอบคาํถามน้ีไมไ่ด ้ ก็แสดงวา่เรายงัเป็น

เพยีงพทุธ ศาสนิกชนแต่ชื่อ มแีต่เปลอืกแต่ไมม่เีน้ือ ถา้ยงัไมท่ราบก็ถงึเวลาแลว้ทีค่วร

จะศึกษาทาํความเขา้ใจวา่ ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูค้อือะไร ธรรมทีพ่วกเรายดึถอื

เป็นสรณะคอือะไร ธรรมทีเ่รากลา่วถงึกนัอยู่เป็นประจาํวา่ ธมัมงั สะระณัง คจัฉามิ กค็อื

พระอริยสจั ๔ เป็นธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูข้ ึ้นมาดว้ยพระองคเ์อง เป็นธรรมทีไ่มม่ี

ใครรูม้าก่อน นอกจากพระพทุธเจา้แต่ละพระองคใ์นอดตี ทีไ่ดต้รสัรูพ้ระอริยสจั ๔ แลว้

ทรงนาํมาส ัง่สอนใหแ้ก่สตัวโ์ลกท ัง้หลาย เมือ่เวลาผ่านไปพระอริยสจั ๔ กค่็อยๆ

เลอืนลางหายจากไป เพราะไมม่ใีครสนใจทีจ่ะศึกษาปฏบิตัติาม ทาํใหพ้ระอริยสจั ๔ ที่

พระพทุธเจา้องคก่์อนๆประกาศสอนใหแ้ก่สตัวโ์ลกสูญหายจากโลกไป  

พอมาถงึสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ของเราไดม้าประสูต ิ และออกแสวงหาธรรมน้ี ก็ไมม่ใีครใน

โลกน้ีทีรู่จ้กัพระอริยสจั ๔ กนั ทรงไปศึกษาตามสาํนกัต่างๆ เพราะความปรารถนาที่

อยากจะพบธรรมน้ี เพราะวา่ถา้ผูใ้ดไดพ้บกบัธรรมน้ีแลว้ สามารถปฏบิตัถิงึธรรมน้ีได ้

แลว้ ผูน้ ัน้จะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง หลดุพน้จากการเกดิ แก่ เจ็บ ตาย ซึง่เป็น

กองทกุขอ์นัใหญ่หลวง ทีส่ตัวโ์ลกทกุๆชวีติเมือ่เกดิมาแลว้จะตอ้งประสบกนั จะตอ้งทกุข ์

กนั มพีระพทุธเจา้ของเราเท่านัน้ทีฉ่ลาดพอทีจ่ะเหน็ถงึปญัหาน้ี คอืปญัหาของการเกดิ 

แก่ เจ็บ ตาย การพลดัพรากจากของรกัของชอบท ัง้หลาย การประสบกบัสิง่ทีไ่ม่

ปรารถนาท ัง้หลาย เหลา่น้ีเป็นปญัหาทีใ่หญ่โตของพวกเราทกุๆคนทีเ่กดิมาในโลกน้ี แต่

เป็นปญัหาทีม่คีาํตอบ เป็นปญัหาทีแ่กไ้ด ้ และธรรมทีจ่ะแกป้ญัหาน้ีไดก้็คอืพระอรยิสจั 
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๔ น่ีเอง มพีระพทุธเจา้เป็นพระองคแ์รกทีท่รงบรรลถุงึ ดว้ยวิริยะ ความอตุสาหพยายาม 

ขนัติ ความอดทน ปญัญา ความฉลาด ทีไ่ดพ้ยายามศึกษาท ัง้จากผูอ้ืน่ และแสวงหา

ดว้ยพระองคเ์อง ในเมือ่ผูอ้ืน่ไมส่ามารถชี้บอกไดว้า่ ธรรมทีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้จากการ

เวยีนวา่ยตายเกดิคอือะไร  

ในเบื้องตน้ก็ทดลองไปแบบผดิๆถูกๆ คดิวา่การจะหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้

จะตอ้งไมแ่สวงหาความสุขทางร่างกาย คอืจะตอ้งปลอ่ยวางร่างกาย ไมยุ่่งเกี่ยวกบั

ร่างกาย คนเรามกัจะใชร่้างกายแสวงหากามสุขกนั เวลาไปเทีย่ว ไปดูหนงัดูละคร ไปกนิ

เลี้ยง ไปสนุกสนานเฮฮากนั จาํตอ้งใชร่้างกายเป็นเครื่องมอื พระพทุธองคจ์งึคดิวา่การที่

จะหลดุพน้จากความทกุขไ์ดจ้ะตอ้งไมห่าความสุขจากร่างกาย แมแ้ต่ความสุขทีเ่กดิจาก

การรบัประทานอาหาร พระพทุธองคจ์งึทรงอดพระกระยาหาร ทรงคดิวา่การอดพระ

กระยาหารแลว้จะทาํใหพ้น้ทกุข ์กท็รงอดถงึ ๔๙ วนั แต่ก็ยงัเหน็วา่จติใจยงัมคีวามทกุข ์

อยู่ จติใจยงัไมส่งบยงัไมน่ิ่ง จติใจยงัมคีวามห่วง มคีวามกงัวลกบัเรื่องเกดิ แก่ เจ็บ ตาย

อยู่นัน่แหละ เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็ทรงรูว้า่การทรมานกายเฉยๆ ไมใ่ช่วถิทีางทีจ่ะทาํใหห้ลดุ

พน้จากการเกดิ แก่ เจบ็ ตาย ได ้เพราะปญัหาของความทกุขไ์มไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย แต่อยู่ที่

จติใจ ใจทีไ่ปหลงตดิอยู่กบัร่างกาย ดว้ยอวิชชา ความไมรู่ถ้งึความจริงวา่ทกุขเ์กดิจาก

อะไรนัน่เอง พระพทุธองคจ์งึทรงหยุดการอดพระกระยาหารกลบัมาเสวยพระกระยาหาร

ตามปกต ิ แลว้ก็เร่งความเพยีรทางจติใจ ต ัง้ใจภาวนาศึกษาหาความรูภ้ายในใจของตน 

วา่อะไรเป็นเหตทุีท่าํใหใ้จมคีวามทกุข ์ อะไรเป็นเหตทุีท่าํใหใ้จไมท่กุขไ์ด ้นัน่แหละจงึเป็น

เหต ุทีท่าํใหพ้ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูพ้ระอริยสจั ๔ ขึ้นมา  

พระอริยสจั ๔ คอืความจริงทีป่ระเสริฐ ๔ ประการ ผูใ้ดสามารถปฏบิตัเิขา้ถงึความจริง

ท ัง้ ๔ ประการน้ีได ้ผูน้ ัน้จะเป็นผูป้ระเสริฐ ประเสริฐเพราะเป็นผูอ้ยู่เหนือความทกุข ์อยู่

เหนือความดิ้นรน อยู่เหนือความแสวงหา สามารถดาํรงอยู่ไดด้ว้ยความสงบสุข ไม่

เบยีดเบยีนสรา้งความทกุข ์ ความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ น่ีแหละคอืพระธรรมที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรู ้ เป็นธรรมทีท่าํใหส้มณโคดม กลายจากปถุชุนธรรมดาอย่างเรา

อย่างท่าน เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นผูท้ีต่รสัรูธ้รรมดว้ยพระองคเ์องโดย
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ชอบ เป็นผูส้ิ้นกเิลส คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง สิ้นตณัหาคอืความอยากท ัง้ ๓ 

ไดแ้ก่ กามตณัหา ความอยากในกาม ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น วิภวตณัหา 

ความไมอ่ยากมไีมอ่ยากเป็น น่ีเป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูข้ ึ้นมา ความจริงน้ีเมือ่

ทรงรูแ้ลว้ก็ทาํใหพ้ระพทุธเจา้หลดุพน้จากความทกุข ์ เพราะเมือ่ทรงเหน็พระอริยสจั ๔ 

แลว้ ก็จะเหน็ท ัง้เหตทุีท่าํใหเ้กดิความทกุข ์และเหน็เหตทุีท่าํใหค้วามทกุขน์ ัน้ดบัไป  

พระอริยสจั ๔ แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ๒ คู่ คอื ๑. ฝ่ายผูกมดั ๒. ฝ่ายปลดเปลื้อง ฝ่าย

ผูกมดัไดแ้ก่ ทกุข ์ กบั สมทุยั เป็นพระอริยสจัขอ้ที ่ ๑ และขอ้ที ่ ๒ ฝ่ายปลดเปลื้อง

ไดแ้ก่ นิโรธ กบั มรรค เป็นพระอริยสจัขอ้ที ่ ๓ และขอ้ที ่ ๔ ทกุขเ์ป็นผลทีเ่กดิจาก

สมทุยั สมทุยัเป็นเหตทุีท่าํใหเ้กดิความทกุข ์ คอืตณัหาท ัง้ ๓ กามตณัหา ภวตณัหา 

วภิวตณัหา เมือ่มตีณัหา ก็จะมทีกุข ์ เช่นทุกขท์ีเ่กดิจากความเกดิ แก่ เจ็บ ตาย เมือ่มี

ตณัหาจติกจ็ะตอ้งไปเกดิ เมือ่เกดิแลว้ก็จะตอ้งแก่ เจ็บ ตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั ตอ้ง

ประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา เป็นความทกุขท์ีเ่กดิจากตณัหาคอืความอยาก ไมย่อมรบั

ความจริงวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ดว้ยกนัทกุคน ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยดว้ยกนัทกุคน ตอ้งตาย

ดว้ยกนัทกุคน ตอ้งพลดัพรากจากกนัดว้ยกนัทกุคน เพราะอวิชชาความไมรู่ ้ จงึทาํใหม้ี

วิภวตณัหาความไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยากตาย ไมอ่ยากพลดัพรากจากของรกั

ของชอบ ไมอ่ยากพบกบัสิง่ทีไ่มช่อบ เป็นเหตใุหม้คีวามทกุขข์ึ้นมา ถา้ไมม่วีภิวตณัหา 

คอืเฉยๆ แก่ก็ได ้ เจ็บก็ได ้ ตายก็ได ้ พลดัพรากจากกนัก็ได ้ประสบกบัสิง่ทีไ่มช่อบก็ได ้

ก็จะไมม่คีวามทกุข ์ แต่น่ีเป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครรูม้าก่อน แมแ้ต่พระพทุธองคเ์องก่อนทีจ่ะมา

ตรสัรูธ้รรมน้ี พระองคเ์องก็ไมท่รงทราบเหมอืนกนั พระองคเ์องก็มตีณัหาท ัง้ ๓ อยู่ในใจ

เหมอืนกนั มคีวามไม่อยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยากตายเหมอืนกนั อยากจะมแีต่

ความสุขความเจริญ มคีวามรํา่รวย มลีาภ มยีศ มสีรรเสริญ มกีามสุข แต่สิง่เหลา่น้ีดว้ย

อวชิชาคอืความไมท่ราบถงึโทษของมนั โดยไมท่ราบวา่ตณัหาความอยากเหลา่น้ีคอื

ตน้เหตขุองความทกุข ์ 

ไมม่ใีครปฏเิสธไดเ้ลยวา่ตนไมม่ตีณัหาท ัง้ ๓ น้ี ไมม่ใีครพูดไดว้า่ไมม่กีามตณัหาคอื

ความอยากในกามแลว้ ยงัอยู่บา้นเฉยๆกนัไมไ่ด ้ ยงัตอ้งออกไปเทีย่วกนั ออกไปหารูป 
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เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ มาเลี้ยงจติใจ มาเลี้ยงกามตณัหา ยงัมคีวามอยากมอียาก

เป็นอยู่ ยงัอยากจะมอียากจะเป็นสามเีป็นภรรยาอยู่ ยงัอยากใหค้นยกย่องสรรเสริญ

เคารพนบัถอือยู ่ เป็นความอยากทีย่งัมอียู่ในใจ จงึทาํใหใ้จยงัมคีวามทกุขอ์ยู่ น่ีเป็นสิ่งที่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูห้ลงัจากทีไ่ดท้รงลองผดิลองถูกมา ในทีสุ่ดก็มาเจอความจริงน้ีเขา้ 

คอืพระอริยสจัขอ้ที ่๓ ไดแ้ก่นิโรธ การดบัทกุข ์ทกุขด์บัเพราะอะไร ดบัเพราะละตณัหา

ท ัง้ ๓ คอืกามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา วธิีทีจ่ะละตณัหาท ัง้ ๓ ไดก้็คอืมรรค พระ

อริยสจัขอ้ที ่๔ ถา้มมีรรคแลว้ ก็จะสามารถละสมทุยัคอืตณัหาท ัง้ ๓ ได ้มรรคคอือะไร 

มรรคก็คอืปญัญาความรูท้ีถู่กตอ้ง ความเหน็ทีถู่กตอ้งตามความจริง คอืความเหน็วา่

ความทกุขเ์กดิจากตณัหาท ัง้ ๓ น้ี ถา้รูอ้ย่างน้ีแลว้ก็จะสามารถละตณัหาท ัง้ ๓ ได ้ น่ี

แหละคอืพระอริยสจัท ัง้ ๔ ประการทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบรรลถุงึ เมือ่บรรลถุงึแลว้ก็ทาํให ้

พระพทุธเจา้กลายเป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมา กลายเป็นพระอรหนัตข์ึ้นมา ดงัทีไ่ดท้รงขนาน

นามพระองคว์า่พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระอรหนัตค์อืผูท้ีไ่ดช้าํระจติใจใหส้ะอาด

หมดจดปราศจากตณัหาท ัง้ ๓ สมัมาสมัพทุธเจา้คอืผูท้ีต่รสัรูพ้ระอริยสจั ๔ ไดด้ว้ย

ตนเอง  

น่ีคอืหวัใจของพระศาสนา หวัใจของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นสรณธรรม 

คอื ธมัมงั สะระนัง คจัฉามิ เป็นทีพ่ึง่ของเรา พระพทุธศาสนาคอืการประกาศพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดท้รงประกาศส ัง่สอนพทุธศาสนิกชนตลอด ๔๕ พรรษา มี

พระอริยสจั ๔ เป็นหวัใจ ธรรมทกุบททกุบาทลว้นออกมาจากพระอริยสจั ๔ เพราะธรรม

ทกุประเภททีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดง มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพระอริยสจั ๔ ท ัง้นัน้ คอื

เกี่ยวกบัทกุข ์สมทุยัเหตขุองทกุข ์นิโรธความดบัทกุข ์และมรรควธิีการดบัทกุข ์เป็นพระ

อริยสจัทีม่อียู่ในจติใจของสตัวโ์ลกทกุๆชวีติ ตัง้แต่พระพทุธเจา้ลงมาถงึพรหม เทพ 

มนุษย ์ เดรจัฉาน อสุรกาย เปรต สตัวน์รก ลว้นมพีระอริยสจัอยู่ในจติใจดว้ยกนัท ัง้สิ้น 

ทกุสตัว ์ทกุบคุคล ทกุชวีติ ต่างกนัตรงทีว่า่จะมอีริยสจัขอ้ไหนมากกวา่กนัเท่านัน้เอง ถา้

มอีริยสจัฝ่ายด ี ฝ่ายปลดเปลื้อง คอืมรรควธิีการดบัทกุขก์บันิโรธคอืความดบัทกุข ์ กจ็ะ

เป็นผูป้ระเสริฐอย่างพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัต ์ผูม้แีต่มรรคกบันิโรธ ใจของท่านจงึไมม่ี

ความทกุขอ์ยู่เลย ส่วนพวกสตัวน์รกเป็นพวกทีม่มีรรคกบันิโรธนอ้ยมาก แต่มสีมทุยักบั
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ทกุขม์าก ถา้มคีวามอยากมากเท่าไรความทกุขก์็จะมมีากเท่านัน้ ทาํใหต้อ้งไปก่อกรรมทาํ

เวรมาก จงึตอ้งเกดิเป็นสตัวน์รก ถา้สรา้งแต่คุณงามความด ีตดัตณัหาท ัง้ ๓ ได ้ใจกจ็ะ

ประเสริฐ กลายเป็นพระพทุธเจา้พระอรหนัต ์ขึ้นมา  

พวกเราส่วนใหญ่อยู่ตรงกลาง ประมาณ ๕๐/๕๐ มที ัง้ฝ่ายดแีละฝ่ายชัว่ผสมกนัไป จงึยงั

ไมไ่ดไ้ปจดุสูงสุด ยงัไมไ่ดล้งไปจดุตํา่สุด ภพภูมขิองมนุษยอ์ยู่ตรงกลางๆ ๕๐/๕๐ คอืมี

ท ัง้ธรรมฝ่ายดแีละธรรมฝ่ายชัว่ ผลดักนัต่อสูก้นั ถา้ปรารถนาทีจ่ะหนีใหพ้น้จากความ

ทกุข ์ จงึตอ้งหม ัน่สรา้งธรรมฝ่ายดขีึ้นมาภายในใจ คอืพยายามสรา้งมรรคใหม้ากๆ 

เพราะมรรคเป็นเครื่องมอืละตณัหา เมือ่ละตณัหาได ้ นิโรธความดบัทกุขก์็จะปรากฏ

ขึ้นมา การปฏบิตักิจิในพระอริยสจั ๔ ของปถุชุนเพือ่ทีจ่ะดบัทกุขใ์นใจจงึตอ้งอาศยัการ

เจริญมรรคใหม้ากเป็นหลกั เพราะมรรคจะทาํหนา้ที่กาํหนดรูท้กุข ์ละตณัหา ทาํนิโรธให ้

แจง้ ในใจของเรามธีรรมและอธรรมต่อสูก้นั ถา้ธรรมมกีาํลงัมากกวา่ อธรรมกจ็ะดบั ถา้

ธรรมมกีาํลงันอ้ยกวา่ อธรรมก็จะโผลข่ึ้นมา ถา้มธีรรมทกุขก์็ดบั ถา้มอีธรรมก็จะมทีกุข ์

เช่นเดยีวกบัร่างกายของเรา ทีม่ที ัง้ส่วนดแีละส่วนไมด่ ี ส่วนทีไ่มด่คีอืพวกเชื้อโรค

ท ัง้หลาย ถา้เชื้อโรคมกีาํลงัมากกวา่ร่างกาย เราก็จะตอ้งไมส่บาย เราจงึตอ้งรบัประทาน

ยาเพือ่ทาํลายเชื้อโรค เมือ่ยามกีาํลงัมากกวา่ ก็จะสามารถทาํลายเชื้อโรคได ้ โรคภยัไข ้

เจ็บก็จะหายหมดไปฉนัใด เรื่องของมรรคกเ็ช่นกนั มรรคเปรียบเหมอืนกบัยา เป็นธรรม

โอสถ ยารกัษาโรคใจ คอืความทกุขใ์จ เชื้อโรคของใจทีท่าํใหเ้กดิความทกุขใ์จก็คอืตณัหา

ความอยาก เป็นสมทุยัตน้เหตขุองความทกุข ์ ทกุขจ์ะดบัไดจ้งึตอ้งมธีรรมโอสถเขา้ไป

สลายความอยาก  

ถา้ตอ้งการพน้ทกุข ์ ก็ตอ้งนาํธรรมโอสถเขา้สู่ใจ ดว้ยการศึกษา การไดย้นิไดฟ้งัธรรม 

เพือ่จะไดรู้ว้า่อะไรคอืมรรค เมือ่รูแ้ลว้ก็นาํมรรคมาปฏบิตั ิ มาเจริญใหเ้ต็มที ่ เมือ่ได ้

ปฏบิตัแิลว้ธรรมจะเขา้สู่ใจ เพือ่สลายตณัหาคอืความอยากใหค่้อยๆหมดไปจนหมดไป

ในทีสุ่ด มรรคมอีงค ์๘ เรียกวา่มชัฌมิาปฏปิทา ทางสายกลาง เป็นวธิีปฏบิตัดิาํเนินชวีติ

ไมสุ่ดโต่งไปขา้งใดขา้งหน่ึง คอืไมอ่ยู่ทางดา้นกามสุขหรืออยู่ทางดา้นการทรมานตนโดย

ใช่เหต ุ อยู่ระหวา่งกึ่งกลางของท ัง้ ๒ น้ี คอืไมใ่หแ้สวงหาความสุขจากกามคุณท ัง้หลาย 
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คอื รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ และไมด่บัทกุขด์ว้ยการทรมานร่างกายทีไ่มเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร แต่ใหเ้จริญมรรคทีม่อีงค ์ ๘ คอื ๑. สมัมาทิฏฐ ิ ความเหน็ชอบ ๒. 

สมัมาสงักปัโป ความดาํริชอบ ๓. สมัมาวาจา เจรจาชอบ ๔. สมัมากมัมนัโต การกระทาํ

ชอบ ๕. สมัมาอาชีโว อาชพีชอบ ๖.สมัมาวายาโม ความเพยีรชอบ ๗. สมัมาสติ สติ

ชอบ ๘. สมัมาสมาธิ การต ัง้ม ัน่ของจติชอบ มรรคเป็นธรรมทีจ่ะตอ้งเจริญใหม้าก 

จะตอ้งปฏบิตัใิหม้าก  

สมัมาทิฏฐ ิ สมัมาสงักปัโปคอืปญัญา จะเกดิขึ้นไดก้็ตอ้งอาศยัการเรียนรู ้การศึกษา เขา้

หาผูรู้อ้ย่างพระพทุธเจา้ พระอริยสงฆส์าวก เพือ่ฟงัพระธรรมคาํสอน หรือศึกษาพระ

ธรรมคาํสอนทีไ่ดจ้ารึกไวใ้นพระไตรปิฎก หม ัน่ศึกษาแลว้จะเกดิปญัญาขึ้นมา แลว้จะรู ้

วา่จะตอ้งปฏบิตัอิย่างไรต่อไป เมือ่ปฏบิตักิจ็ะไดป้ญัญาทีต่ดักเิลส ตดัตณัหา ตดัความ

อยากได ้ เราจงึตอ้งศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพือ่จะไดรู้ว้า่จะตอ้งดาํเนิน

ชวีติของเราไปในทศิทางใด ตอ้งประพฤตตินอย่างไรเพือ่จะไดม้แีต่ความสุขความเจรญิ 

คอืตอ้งมสีมัมาวาจา ไมพู่ดปดมดเทจ็ มสีมัมากมัมนัโต การกระทาํชอบ ไมเ่บยีดเบยีน

ผูอ้ืน่ ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ไมล่กัทรพัย ์ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี มสีมัมาอาชีโว อาชพีทีไ่ม่

สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ไมท่าํรา้ยชวีติของผูอ้ืน่ เช่นไมค่า้ขายศาสตราวุธต่างๆ ที่

เป็นเครื่องทาํลายชวีติของผูอ้ืน่ เช่นปืนผาหนา้ไม ้เบด็ไวต้กปลา กบัไวด้กัสตัว ์หรือพวก

สารเคมยีาพษิทีไ่วใ้ชฆ่้าแมลง ไมค่า้ขายของมนึเมา เช่นสุรายาเมา ยาเสพตดิ ไมค่า้ขาย

สิง่ทีม่ชีวีติ เช่นคา้เป็ด คา้ไก่ คา้ววั คา้ควาย  

มสีมัมาวายาโม ความเพยีรชอบ คอืมคีวามขยนัหม ัน่เพยีรในการทาํความดลีะความชัว่ 

เช่นขยนัทาํมาหากนิดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต ขยนัศึกษาเลา่เรียนหาความรู ้ ขยนัทาํบญุ

ทาํทาน ขยนัรกัษาศีล ขยนัปฏบิตัธิรรม เรียกวา่สมัมาวายาโม สมัมาสติ คอืการใหม้สีติ

อยู่กบัตวัอยู่เสมอ ใหรู้อ้ยู่ทกุขณะวา่กาํลงัทาํอะไร กาํลงัคดิอะไร มคีวามเหน็ชอบหรือ

เปลา่ ผดิหรือถูกอย่างไร เราตอ้งรู ้ เพราะวา่ความคดิเป็นตวัทีจ่ะส ัง่ใหไ้ปทาํไปพูด ถา้

เป็นความคดิทีถู่กทีด่ ี ก็จะไปทาํไปพูดในสิง่ทีถู่กทีด่ ีถา้เป็นความคดิทีผ่ดิทีไ่มด่ ี ก็จะทาํ

ใหไ้ปทาํไปพูดในสิง่ทีไ่มด่ ี ถา้ไมม่สีตเิราก็จะไมรู่ว้า่กาํลงัทาํกาํลงัพูดอะไรอยู ่ อย่างคนที่



47 
 

เสพสุรายาเมาเขา้ไปแลว้ ก็จะไมม่สีต ิ จะไมรู่ส้กึตวัวา่กาํลงัคดิอะไร เมือ่ไมรู่ส้กึตวัวา่

กาํลงัคดิอะไร ก็มกัจะไปพูดไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี เราจงึไมค่่อยชอบคนทีก่นิเหลา้เมายา

เท่าไร เพราะวา่การกระทาํของเขา วาจาของเขาจะไมเ่รียบรอ้ยไมส่วยงาม ไมด่งีาม มกั

สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ท ัง้น้ีท ัง้นัน้ก็เป็นเพราะวา่ไมม่สีตนิ ัน่เอง  

เราจงึตอ้งมสีต ิและการทีจ่ะมสีตกิ็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีย่าก เราสามารถมสีตไิดต้ลอดเวลาทีเ่รา

ตื่น เพยีงแต่เราตอ้งมคีวามตัง้ใจ บอกกบัตวัเราเองวา่ เราตอ้งมสีตนิะ เราตอ้งดูใจ ดู

กาย ดูวาจาของเราทกุขณะ ก่อนทีเ่ราจะทาํอะไร ตอ้งรูเ้สยีก่อนวา่เรากาํลงัจะทาํอะไร 

เช่นขณะน้ีเรากาํลงันัง่อยู่ เราตอ้งใหม้สีตรูิว้า่เรากาํลงันัง่อยู่ และเมือ่เราจะลกุขึ้น เราตอ้ง

รูว้า่เรากาํลงัจะลกุขึ้น เราจะไปไหน เราตอ้งรูว้า่เราจะไปไหน เราจะพูดอะไร เราตอ้งรูว้า่

เรากาํลงัพูดอะไร น่ีคอืลกัษณะของการมสีต ิถา้เรามสีตแิบบน้ีแลว้ เวลาเราจะพูดในสิง่ที่

ไมด่เีราก็จะระงบัได ้ เช่นเวลาเราเกดิความโกรธขึ้นมา เราอยากจะไปวา่คนนัน้ เราก็ตอ้ง

บอกวา่ไปไมไ่ด ้ วา่เขาไมไ่ด ้ เป็นสิง่ทีไ่มด่ ี เราควรจะน่ิงเฉยเสยี หรือวา่เราจะไปทบุไปตี

เขา เราก็ตอ้งรูว้า่เรากาํลงัจะทาํสิง่เหลา่น้ี ถา้เรามสีตเิราก็จะรู ้ น่ีคอืลกัษณะของสมัมาสติ 

เป็นหนา้ทีข่องเราทีจ่ะตอ้งต ัง้สตอิยู่เสมอ ฝึกหดัใหม้สีต ิถามตวัเราเองวา่ขณะน้ีเรากาํลงั

ทาํอะไรอยู ่ เรากาํลงัคดิอะไรอยู่ ถามตวัเราเองอยู่เรื่อยๆ อย่าปลอ่ยใหค้วามคดิของเรา

ลากพาเราไป บางทเีราทาํอะไรเรายงัไมรู่เ้ลย ทาํไปแลว้เรายงัมานัง่คดิวา่เมือ่สกัครู่ทาํไป

หรือเปลา่ กนิยาไปหยกๆ ยงัลมืไปวา่เรากนิไปแลว้หรือยงั นัน่ก็เพราะวา่เวลาทีเ่รากนิยา 

ใจเราไมไ่ดอ้ยู่กบัการกนิยา เราอาจจะกาํลงักนิยาอยู่ แต่ใจเรากาํลงัคดิอยู่วา่เดีย๋วจะไป

ทาํอะไรต่อ ถา้เป็นอย่างน้ีแสดงวา่เราไมม่สีตแิลว้ ถา้มสีตเิราจะตอ้งรูว้า่ขณะน้ีเรากาํลงั

กนิยา เรากาํลงัเอายาน้ีเขา้ปาก เรากาํลงัเอานํา้ดืม่เขา้ไป ถา้เป็นอย่างน้ีเราถงึจะรู ้ แต่ถา้

เราทาํอย่างหน่ึง แลว้คดิไปอกีอย่างหน่ึง แสดงวา่เราไมม่สีต ิ 

เราจงึควรเปลีย่นนิสยัของเราเสยี เพราะคนเราส่วนใหญ่ยงัมนิีสยัแบบไมม่สีต ิ คอืชอบ

ทาํอะไรไปอย่างหน่ึง แต่คดิไปอกีอย่างหน่ึง เช่นขณะทีฟ่งัธรรมอยู่น้ี หูก็ฟงัอยู่ เสยีงก็

เขา้ไปในหู แต่ใจไมไ่ดอ้ยู่กบัเสยีงนัน้เสยีแลว้ ใจก็ไปคดิถงึเรื่องโนน้ เรื่องน้ี แสดงวา่ไม่

มสีตกิบัการฟงั เมือ่ไมม่สีตอิยู่กบัการฟงั การทีเ่สยีเวลานัง่อยู่ทีน่ี่เกอืบครึ่งช ัว่โมงก็ไมไ่ด ้
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รบัประโยชนอ์ะไร เพราะเสยีงเขา้ไปในหูซา้ยแลว้ออกไปหูขวา ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ถา้

มสีตแิลว้ ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราไดย้นิจะเขา้ไปสู่ใจของเรา เพราะขณะทีเ่ราฟงัเรากจ็ะ

พจิารณาตามไปดว้ย เมือ่เราพจิารณาตามไปดว้ยเราก็จะไดร้บัประโยชน ์ เราจะไดรู้ ้

เพราะวา่เมือ่เราคดิแลว้ เราจะเขา้ใจวา่สิง่ทีท่่านแสดงอยู่นัน้เป็นอย่างไร มเีหตมุผีล 

อย่างไร เราจงึควรมสีมัมาสต ิ คอืพยายามตัง้สตอิยู่อย่างสมํา่เสมอ และเมือ่เรามี

สมัมาสตแิลว้ ต่อไปเราก็จะมสีมัมาสมาธิเกดิขึ้นมา คอืมจีติต ัง้ม ัน่นัน่เอง คาํวา่

สมัมาสมาธิก็คอืความตัง้ม ัน่ของจติ ใหจ้ติต ัง้ม ัน่อยู่ทีไ่หน ก็ใหจ้ติต ัง้ม ัน่อยู่ในปจัจบุนัน่ี

แหละ คอือย่าใหจ้ติลอยไปลอยมา ทีใ่กลท้ีไ่กล ใหอ้ยู่ปจัจบุนั เราอยู่ตรงน้ีก็ใหใ้จเราอยู่

ตรงน้ี อย่าใหใ้จเราไปในอดตีเมือ่วานน้ี หรือไปในอนาคตพรุ่งน้ี ใหอ้ยู่ตรงน้ี อดตีมนัก็

ผ่านไปแลว้ อนาคตมนัก็ยงัมาไมถ่งึ ทกุสิง่ทกุอย่างเกดิขึ้นในปจัจบุนั ไมว่า่ดหีรือช ัว่ ใจ

ทีม่สีมัมาสมาธิก็จะรูท้นั ถา้เป็นความดกี็ส่งเสริมไดท้นัท ี ถา้เป็นความชัว่ก็จะระงบัได ้

ทนัทเีช่นกนั ใจทีม่สีมัมาสมาธ ิ จะมคีวามหนกัแน่น สามารถต่อตา้นกบัตณัหาความ

อยากท ัง้หลายได ้ จงึทาํใหล้ะตณัหาได ้ ทาํนิโรธใหแ้จง้ได ้ เพราะไดเ้จริญมรรคอยา่ง

สมบูรณ์ ไวค้อยกาํหนดดูทกุขท์ีเ่กดิขึ้นในใจ กจิในพระอริยสจั ๔ คอื ๑. ทกุขท์ีต่อ้ง

กาํหนดรูก้็ไดก้าํหนดรูแ้ลว้ ๒. สมทุยัทีต่อ้งละก็ไดล้ะแลว้ ๓. นิโรธทีต่อ้งทาํใหแ้จง้กไ็ด ้

ทาํใหแ้จง้แลว้ ๔. มรรคทีต่อ้งเจริญใหบ้ริบูรณ์ก็ไดเ้จริญแลว้ เมือ่เป็นเช่นนัน้ กจิในพระ

ศาสนาก็เป็นอนัเสร็จสิ้นไป วิมตุติการหลดุพน้จากอาสวะท ัง้ปวงก็คอืผลทีต่ามมา เป็น

การเขา้สู่สรณธรรมทีสู่งสุดคอืพระนิพพาน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๙๙ 

ขนัธ ์๕ 
๒๘ มกราคม ๒๕๔๕ 

ในพระอริยสจัขอ้แรกคอืทกุขสจั พระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงวา่ ทกุขค์อืความเกดิ ความ

แก่ ความเจ็บ ความตาย การประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา การพลดัพรากจากสิง่ทีร่กัที่

ชอบ ความปรารถนาทีไ่มส่มหวงัความรนัทดใจ ความเศรา้โศกเสยีใจ โดยสรุปแลว้ก็คอื

ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในขนัธ ์๕ คอือปุาทานในขนัธ ์๕ เป็นทกุข ์อะไรคอืขนัธ ์๕ ขนัธ ์๕ ก็

คอืส่วนประกอบของชวีติเรา คอืร่างกายและจติใจ ม ี รูป เวทนา สญัญา สงัขาร 

วิญญาณ น่ีคอืส่วนประกอบทีม่อียู่ในทกุสตัว ์ทกุบคุคล หมายถงึมนุษยท์กุๆคนทีน่ ัง่อยู่

ในทีน้ี่ มขีนัธ ์ ๕ ดว้ยกนัทกุๆคน รวมไปถงึพวกเดรจัฉาน เขาก็มขีนัธ ์ ๕ เหมอืนกนั 

ขนัธ ์๕ แบ่งไวเ้ป็น ๒ ส่วน คอื รูปกบันาม  

รูปก็คอืสงัขารร่างกายทีป่ระกอบไปดว้ยอาการ ๓๒ คอื ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เน้ือ 

เอน็ กระดูก เย่ือในกระดูก มา้ม หวัใจ ตบั พงัผืด ไต ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้อ้ย อาหาร

ใหม่ อาหารเกา่ ดี เสลด หนอง เลอืด เหงื่อ มนัขน้ น้ําตา เปลวมนั น้ําลาย น้ํามูก ไข

ขอ้ มูตร เกดิจากการรวมตวัของธาต ุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ผ่านมาทางอาหารทีเ่รา

รบัประทานเขา้ไป นํา้ทีเ่ราดืม่เขา้ไป อากาศทีเ่ราสูดเขา้ไป เมือ่มารวมตวักนัแลว้ธาต ุ๔ ก็

กลายเป็นอาการ ๓๒ น่ีคอืลกัษณะของรูปขนัธ ์ เป็นไตรลกัษณ์ คอืเป็นของไม่เที่ยง 

เป็นทกุข ์ เป็นอนัตตาปราศจากตวัตน ความไมเ่ทีย่งของร่างกายเราก็เหน็ไดช้ดัเจน 

ร่างกายเมือ่เกดิมาแลว้ก็ไมไ่ดอ้ยู่เป็นเดก็ทารกไปตลอด เมือ่เกดิมาแลว้ก็มกีาร

เจริญเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ แลว้ต่อมาก็เป็นคนชรา และในทีสุ่ดก็แตกสลายคอืตายไป 

ก่อนทีจ่ะตายก็มกีารเจ็บไขไ้ดป่้วย น่ีคอืลกัษณะของร่างกาย  

ร่างกายเมือ่ตายไปแลว้ อาการท ัง้ ๓๒ กส็ลายตวักลบัคนืสู่ธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ 

ร่างกายของพวกเราจะไมอ่ยู่อย่างน้ีไปตลอด เวลาคนตายไปถา้ไมเ่อาไปเผา ทิ้งไวเ้ฉยๆ 
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มนัก็จะค่อยๆเน่าเป่ือย ค่อยๆย่อยสลายไปหมด กลบัคนืสู่ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ถา้เอาไปเผา

ก็จะกลายเป็นขี้เถา้ไป น่ีคอืลกัษณะของรูปขนัธ ์ เป็นไตรลกัษณ์ เป็นของไมเ่ทีย่ง ไม่มี

ตวัตน ถา้ไปยดึไปตดิ มอีปุาทาน วา่เป็นตวัเป็นตน เป็นเรา เป็นของๆเราเขา้ ก็จะเกดิ

เป็นความทกุขข์ึ้นมา ถา้จะไมใ่หท้กุขก์็ตอ้งใชป้ญัญาศึกษาธรรมชาตขิองร่างกายน้ี ให ้

เหน็อย่างถ่องแทด้ว้ยปญัญาวา่เป็นสิง่ทีเ่กดิมาจากธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ และจะตอ้ง

กลบัคนืสู่ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เมือ่เกดิมาแลว้ก็จะเปลีย่นแปลงไปเรื่อยๆ จากเดก็เป็น

ผูใ้หญ่ จากผูใ้หญ่เป็นผูเ้ฒ่า จากผูเ้ฒ่าก็กลายเป็นผูต้ายไปในทีสุ่ด น่ีคอืสภาพของ

ร่างกาย  

ถา้มปีญัญาก็จะปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ ถา้ไมย่ดึไมต่ดิก็จะไมท่กุขก์บัร่างกายคอืรูปขนัธ์

น้ี แต่ถา้ไมม่ปีญัญา มแีต่ความหลง มแีต่ความมดืบอดครอบงาํจติใจ ความมดืบอดก็จะ

หลอกใหใ้จ ไปยดึ ไปตดิกบัร่างกาย วา่เป็นตวัตน เป็นเรา เป็นของๆเรา แลว้ก็อยากจะ

ใหร่้างกายน้ีอยู่กบัเราไปนานๆ ไมอ่ยากใหร่้างกายน้ีแก่ ไมอ่ยากใหร่้างกายน้ีเจ็บ ไม่

อยากใหร่้างกายน้ีตาย ซึง่เป็นของทีฝื่นธรรมชาต ิ ฝืนสจัจธรรมขอ้แรก คอืทกุขสจัที่

แสดงวา่เกดิแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนัและกนั พระพทุธเจา้

จงึทรงสอนใหเ้ราใชส้ต ิ ใชป้ญัญากาํหนดรูท้กุข ์ ทกุขสจัน้ีตอ้งรู ้ ตอ้งกาํหนดรู ้ คาํวา่

กาํหนดรูห้มายถงึใหศึ้กษาอย่างถ่องแท ้ถงึสภาพความเป็นจริงของทกุขสจัวา่เป็นอย่างไร 

คอืร่างกายน้ี รูปขนัธน้ี์ หรือธาตขุนัธน้ี์ เป็นของไมเ่ทีย่ง มาจากธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ 

ปราศจากตวัตน มาจากธาตแุลว้ก็ตอ้งกลบัไปสู่ธาต ุ ถา้เขา้ใจหลกัน้ีแลว้ปลอ่ยวางได ้ ก็

จะไมท่กุขก์บัรูปขนัธ ์ธาตขุนัธน้ี์  

นามขนัธ ์ม ี๔ คอื เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เป็นธรรมชาตทิีอ่อกมาจากใจ คอืมี

ใจเป็นผูใ้หก้าํเนิด เป็นอาการของใจ เป็นไตรลกัษณ์ คอืเป็นของไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็น

อนัตตาปราศจากตวัตน เช่นเดยีวกบัรูปขนัธ ์ มกีารเกดิ มกีารดบั มกีารเปลีย่นแปลง 

ไมใ่ช่ตวัตน ไมม่ตีวัตนในนามขนัธท์ ัง้ ๔ เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึงเหมอืนกบัธาตขุนัธ ์

ธาตขุนัธม์ธีาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลมไฟ ส่วนเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ก็เป็นสภาวธรรม

อย่างหน่ึง เป็นธรรมชาตอิย่างหน่ึง เป็นสิง่ทีไ่มม่ตีวัตนเหมอืนกบัดนิ นํา้ ลม ไฟ  
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เวทนาคอืความรูส้กึทีม่อียู่ในตวัเราทกุๆคน คอื สขุ ทกุข ์ ไม่สขุไม่ทกุข ์ท ัง้ทางร่างกาย

และจติใจ เวทนาทางกายเรียกวา่กายเวทนา เวทนาทางจติก็เรียกวา่จติเวทนา เวทนาทาง

กายกบัเวทนาทางใจน้ีต่างกนั มเีหตทุีท่าํใหเ้กดิต่างกนั เวทนาทางกายเกดิจากการ

แปรปรวนของร่างกาย เช่นอบุตัเิหต ุ เดนิไปสะดุดไปเตะหนิเขา้ ก็ทาํใหเ้กดิเจ็บเทา้ขึ้นมา 

หรือรบัประทานอาหารแลว้เกดิทอ้งเสยีขึ้นมา เกดิการปวดทอ้ง หรือเกดิจากพยาธิเชื้อ

โรคทีม่อียู่ในร่างกาย ทาํใหเ้กดิอาการปวดศีรษะเป็นไข ้ ปวดไปตามอวยัวะต่างๆ น่ีเป็น

เรื่องของเวทนาทางกาย เป็นของไมเ่ทีย่งคอืเป็นอนิจจงั เกดิขึ้น ตัง้อยู่ แลว้ก็ดบัไปได ้

เช่นอาการปวดหวั ปวดทอ้งของเรา ก็ไมไ่ดเ้ป็นไปตลอดเวลา เป็นแลว้ก็หาย หายแลว้ก็

เป็น สลบัผลดัเปลีย่นกนัไป น่ีคือลกัษณะของกายเวทนา  

จติเวทนาหรือเวทนาทางใจ เกดิจากความหลงของใจ ทีไ่ปอยากสิง่หน่ึงสิง่ใดเขา้แลว้ไม่

สมความอยาก ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา เช่นอยากไมใ่หร่้างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย เวลาร่างกาย

เกดิอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยขึ้นมา ใจก็ไมส่บายตามไปดว้ย คอืนอกจากกายไมส่บายแลว้ ใจ

ยงัไมส่บายตามไปดว้ย เป็นการไมส่บาย ๒ ช ัน้ดว้ยกนั ไม่สบายทางกายแลว้ยงัตอ้งมา

ไมส่บายทางใจ เป็นเพราะความหลง ความมดืบอด ความไมเ่ขา้ใจธรรมชาตขิองร่างกาย 

เพราะไมเ่คยไดศึ้กษา ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัธรรมของพระพทุธเจา้ จงึทาํใหม้อีปุาทานยดึ

ตดิอยู่กบัเวทนา เวลาเกดิสุขเวทนาก็อยากใหสุ้ขเวทนาอยู่กบัเราไปนานๆ เวลาความสุข

หมดไปก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เวลาเกิดความทกุขข์ึ้นมาทางร่างกายก็ด ี หรือการ

สูญเสยีสิง่ทีเ่รารกัทีเ่ราชอบไปก็ด ี ก็เกดิทกุขเวทนาทางจติทางใจขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึงดว้ย 

เพราะอปุาทานความยดึตดิอยู่ในเวทนานัน่เอง  

แต่ถา้ไดศึ้กษาดว้ยปญัญาแลว้จะรูว้า่ การสูญเสยี การพลดัพราก การเจ็บไขไ้ดป่้วยของ

ร่างกาย เป็นเรื่องของธรรมชาต ิ เป็นเรื่องปกต ิ เป็นธรรมดาของร่างกายทีจ่ะเป็น ไมม่ี

ใครหา้มได ้ เวลาเป็นแลว้ไปทกุขก์บัมนัก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร กลบัจะทาํใหเ้กดิความ

เจ็บปวดรวดรา้วขึ้นมาในใจอกีช ัน้หน่ึง ซึง่เป็นความทกุขท์ีรุ่นแรงยิง่กวา่ความทกุขข์อง

ร่างกายเสยีอกี คนฉลาดจงึตอ้งรูจ้กัปลอ่ยวางเวทนาทางกาย คอืถา้เกดิอาการปวดหวั 

ตวัรอ้น เป็นไข ้ มยีากนิไดก้็กนิไป ถา้ไม่มยีาก็ทาํความเขา้ใจวา่เวทนาน้ีเป็นของไม่เทีย่ง 
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เป็นของทีเ่ราบงัคบัไมไ่ด ้ อยากใหม้นัหายไมไ่ด ้ เพราะถา้อยากใหม้นัหายแลว้ก็จะเกดิ

ความทกุขข์ึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง แต่ถา้ยอมรบัความทกุขข์องทางร่างกายวา่เป็นเรื่องธรรมดา 

ทกุขใ์จก็จะไมเ่กดิ ทกุขก์ายเกดิขึ้นแลว้ ต ัง้อยู่ สกัครู่หน่ึงก็ดบัไป เป็นเรื่องธรรมดา 

เหมอืนกบัฝนฟ้าอากาศ บางวนัเราไมอ่ยากใหฝ้นตก แต่พอฝนตกขึ้นมาเราก็ตอ้ง

ยอมรบัสภาพของฝนนัน้ เรารูว้า่เราหา้มไมใ่หฝ้นตกไมไ่ดฉ้นัใด เราก็หา้มไมใ่ห ้

ทกุขเวทนาทางกายเกดิขึ้นฉนันัน้ ถา้เราเขา้ใจแลว้ เราก็ปลอ่ยวางเสยีเหมอืนเราปล่อย

วางฝน เวลาฝนฟ้าตกเราก็ไมเ่ดอืดรอ้นใจ เพราะอะไร เพราะเรารูว้า่เราไปบงัคบัฝนไมไ่ด ้

เมือ่เราบงัคบัฝนไมไ่ด ้ เราก็ปลอ่ยใหฝ้นตกไปตามเรื่องของเขา จนกวา่เขาจะหมดฤทธิ์ 

เขาก็จะหยุดตกเอง  

เวทนาความทกุขท์างกายก็เป็นแบบเดยีวกนั ถงึเวลาทีเ่ขาจะตอ้งแสดงอาการเจ็บปวด

ออกมา ก็ปลอ่ยใหแ้สดงไป ถา้มหียูก มยีา มหีมอ พอทีจ่ะช่วยบรรเทาได ้ ก็ใชช่้วย

บรรเทาไป ถา้อยู่ในสถานการณ์ทีไ่มม่หียูกยา ไมม่หีมอ เราก็ตอ้งพึง่ตวัเราเอง ตอ้งมตีน

เป็นทีพ่ึง่ของตน ทีพ่ึง่ของตนน้ีก็ไมใ่ช่อะไร ก็คอื ธมัมงั สะระนัง คจัฉามิ ธรรมะคาํส ัง่

สอนของพระพทุธเจา้ทีส่อนใหใ้ชป้ญัญาแยกแยะขนัธ ์๕ ใหเ้ขา้ใจวา่เวทนาซึง่เป็นหน่ึงใน

ขนัธ ์ ๕ วา่เป็นของไมเ่ทีย่ง ปราศจากตวัตน เป็นสิง่ทีเ่ราไปบงัคบัควบคุมไมไ่ด ้ เราไม่

ตอ้งไปยุ่งกบัเขา ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปเหมอืนปลอ่ยใหฝ้นตก ปลอ่ยใหเ้วทนาเป็นไปตาม

เรื่องของเขา ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ เราจะดบัความทกุขใ์นใจของเราได ้ ใจของเราจะไม่

เดอืดรอ้น จะไมวุ่น่วาย จะสงบ จะเยน็ ท่ามกลางความทกุขข์องร่างกายนัน้แหละ  

เปรียบเหมอืนกบันํา้แขง็ทีอ่ยู่ในกองไฟ ถงึแมว้า่กองไฟจะรอ้นขนาดไหนก็ตาม นํา้แขง็ก็

ยงัเยน็อยู่อย่างนัน้ ฉนัใดใจของผูท้ีม่ปีญัญาก็จะเป็นใจทีเ่ยน็เหมอืนกบันํา้แขง็ ในขณะที่

ร่างกายเจ็บปวดรวดรา้วดว้ยพษิของความเจ็บไขไ้ดป่้วย แต่ถา้ใจมปีญัญาแลว้ใจจะ

ปลอ่ยวางเวทนาทางกายคอืไมไ่ปวุน่วาย เขาจะเป็นอย่างไรกป็ลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปตามเรื่อง

ของเขา ถา้มหีมอมยีารกัษาไดก้็รกัษาไป แต่ไมไ่ดห้วงัพึง่ยาพึง่หมอไปตลอดเวลา เพราะ

รูว้า่ในทีสุ่ดแลว้ร่างกายน้ีก็จะตอ้งเป็นไปตามสภาพของเขา คอืจะตอ้งถงึจดุสุดทา้ยที่

แมก้ระท ัง่หมอหรือยาก็ไมส่ามารถทีจ่ะเยยีวยารกัษาได ้ แต่ใจน้ีสามารถทีจ่ะรกัษาใจได ้
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ดว้ยธรรมโอสถ คอืคาํสอนของพระพทุธเจา้ ดว้ยการทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้งวา่เวทนา

เป็นสิง่ทีเ่ราไปบงัคบัไมไ่ด ้ ร่างกายน้ีเราไปบงัคบัเขาไมไ่ด ้ ในทีสุ่ดเขาก็ตอ้งเป็นไปตาม

สภาพของเขา น่ีคอืการใชป้ญัญาพจิารณาทกุขสจั ซึง่เป็นกจิของผูท้ีต่อ้งการหลดุพน้จาก

ความทกุข ์ 

ความทกุขเ์กดิจากการขาดปญัญา เมือ่ไมม่ปีญัญาจะเหน็ขนัธ ์ ๕ วา่เป็นตวัตน เป็นเรา 

เป็นของๆเราขึ้นมาทนัท ี มใีครปฏเิสธบา้งวา่ร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวัเราของเรา ทกุคนจะตอ้ง

บอกวา่ร่างกายน้ีเป็นเราเป็นของเรา แต่ทาํไมพระพทุธเจา้ถงึมาบอกตรงกนัขา้มกบัเรา 

เพราะวา่พระพทุธเจา้ท่านมดีวงตาเหน็ธรรม ท่านปฏบิตัธิรรมจนตรสัรู ้ทา่นไดช้าํระกเิลส 

โมหะ ความลุม่หลง ความเหน็ผดิเป็นชอบ ความเหน็กลบัตาลปตัร หมดสิ้นไปจากใจ 

ท่านเหน็ร่างกายตามความเป็นจริงของเขา แต่เราเหน็ร่างกายตามความหลงของเรา เรา

จงึเหน็ไมเ่หมอืนกบัพระพทุธเจา้ทรงเหน็ เราเหน็ร่างกายเป็นตวัตน เหน็นามขนัธท์ ัง้ ๔ 

คอืเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นตวัเป็นตน เป็นเรา เป็นของๆเรา เมือ่เป็นเช่นนัน้

เราก็พยายามควบคุมบงัคบัใหร่้างกาย ใหน้ามขนัธ ์ เป็นไปตามความตอ้งการของเรา แต่

เราก็เป็นเหมอืนกบัคนตาบอด ทาํไปเท่าไรก็ไมป่ระสบความสาํเร็จ ร่างกายก็ตอ้งแก่ไป

ตามเรื่องตามราว เวทนาก็ตอ้งแสดงอาการของเขาไปตามเรื่องตามราวของเขา เขาจะ

ทกุขก์็ทกุข ์ เขาจะสุขก็สุข เขาจะไมท่กุขไ์มสุ่ขเขาก็ไมท่กุขไ์มสุ่ข เป็นไปตามเหตตุาม

ปจัจยั  

น่ีแหละคอืความแตกต่างของคนทีไ่มไ่ดศึ้กษาธรรมะ กบัคนทีไ่ดศึ้กษาธรรมะ ถา้คนได ้

ศึกษาธรรมะอย่างถ่องแทแ้ลว้นาํมาปฏบิตักิบัตนกบัขนัธ ์๕ แลว้ ก็จะตอ้งปลอ่ยขนัธ ์๕ 

ขนัธ ์ ๕ จะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยไปตามสภาพของเขา เมือ่ใจปลอ่ยวางแลว้ ใจจะสงบ ใจ

จะเยน็ ใจจะไมเ่ดอืดรอ้น ท่ามกลางความทกุขอ์นัใหญ่โตของร่างกายน้ี ดงัที่

พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวก ในขณะทีจ่ะเสดจ็ปรินิพพาน จะนิพพาน ใจของท่าน

ไมม่คีวามหว ัน่ไหว ใจของท่านเป็นปกตเิฉยๆ เหมอืนกบัวา่ไมม่อีะไรเกดิขึ้น ท่านรูแ้ลว้

ดว้ยปญัญาวา่เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิใจไมไ่ดไ้ปอยาก

ใหเ้ป็นอย่างอืน่ ธรรมชาตคิวามเป็นจริงเป็นอย่างไรก็ใหเ้ป็นอย่างนัน้ ถา้เราทาํอย่างน้ีได ้
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เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกไดท้าํแลว้ ชีวติของเราจะเป็นชวีติทีสุ่ข

สบาย เป็นชวีติทีอ่ยู่เหนือความทกุข ์ เพราะความทกุขเ์กดิจากความหลงทีเ่ราสรา้งขึ้นมา

ในใจของเราเอง ความทกุขภ์ายในใจเราสามารถดบัไดห้มด ไมใ่หม้คีวามทกุขภ์ายในใจ

เลยได ้ แต่ความทกุขท์างร่างกายเราหา้มเขาไมไ่ด ้ เขาตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา เราก็

ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปตามเรื่องของเขา แต่เราไมต่อ้งไปเดอืดรอ้นกบัเขา น่ีคอืวธิีปฏบิตัทิีจ่ะ

ทาํใหเ้ราหลดุพน้จากความทกุข ์ เราจงึตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจใหรู้จ้กัขนัธ ์ ๕ วา่เป็น

อย่างไร ธรรมชาตขิองเขาเป็นอย่างไร แลว้ปลอ่ยวางเขาไปตามเรื่องของเขา  

สญัญาคอืความจาํไดห้มายรู ้เวลาเหน็รูปทีเ่ราเคยพบ เคยเหน็มาก่อนเราก็จะจาํไดว้า่ รูป

น้ีเป็นรูปของใคร เช่นเราเคยเหน็คนน้ีมาก่อน เราก็รูว้า่เป็นนาย ก. นาย ข. อย่างน้ีเป็น

ตน้ คอืการจาํไดเ้วลาเหน็รูป หรือเวลาไดย้นิเสยีงก็รูว้า่เป็นเสยีงของใคร เป็นเสยีงของ

นาย ก. เสยีงของนาย ข. หรือจาํเหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กดิขึ้นในอดตีได ้เช่นเมือ่วานน้ีเราไป

ทาํอะไรมาบา้ง อย่างน้ีเรียกวา่สญัญาคอืการจาํไดห้มายรู ้ สงัขารคอืความคดิปรุงแต่ง 

คดิเรื่องราวต่างๆ คดิเรื่องนัน้ คดิเรื่องน้ี เรียกวา่สงัขาร อย่างวนัน้ีคดิวา่จะมาทาํบญุทีว่ดั 

สงัขารเป็นตวัคดิ เราคดิวา่หลงัจากทาํบญุเสร็จแลว้ก็จะไปทาํสิง่นัน้สิง่น้ีต่อ น่ีก็เป็น

สงัขารความคดิปรุงแต่งเหมอืนกนั วิญญาณในขนัธ ์ ๕ ต่างกบัปฏิสนธิวิญญาณ 

วญิญาณในขนัธ ์๕ เป็นส่วนทีร่บัรู ้รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ทีม่าสมัผสักบั ตา หู 

จมูก ลิ้น กาย เมือ่รูปมาสมัผสักบัตา ก็จะมจีกัขุวิญญาณเกดิขึ้นมา เป็นการรบัทราบรูป

ผ่านทางตา เขา้สู่ใจโดยจกัขวุญิญาณรบัทราบวา่มรูีปปรากฏขึ้นในใจแลว้ เช่นเดยีวกบั 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เมือ่สมัผสักบั หู จมกู ลิ้น กาย แลว้ ก็มวีญิญาณรบัทราบเขา้

มาสู่ใจ เมือ่เขา้มาสู่ใจแลว้สญัญาก็เป็นผูท้าํหนา้ทีต่่อไป เวลารูปเขา้มาในใจ สญัญาก็จะ

แปรวา่รูปนัน้วา่เป็นรูปอะไร เป็นรูปนาย ก. หรือ นาย ข. เป็นตน้ เช่นเดยีวกบั เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เมือ่มกีารแปรความหมายดว้ยสญัญาแลว้ก็มเีวทนาตามมา ถา้เป็น

รูปทีเ่ราชอบถูกใจเรา ก็เกดิสุขเวทนาขึ้นมา ถา้เป็นรูปทีไ่มถู่กใจเราก็เกดิทกุขเวทนา

ขึ้นมา ถา้เป็นรูปทีเ่ราไมย่นิดยีนิรา้ยดว้ย ก็เกดิไมสุ่ขไมท่กุขเวทนาขึ้นมา ถา้เป็นสุข

เวทนา สงัขารก็จะคดิปรุงใหต้ ัง้อยู่นานๆหรอืตลอดไปเลย ถา้เป็นทกุขเวทนา สงัขารก็จะ

คดิปรุงใหห้มดไปเร็วๆ น่ีคอืการทาํงานของนามขนัธท์ ัง้ ๔  



55 
 

ขนัธท์ ัง้ ๔ น้ีเป็นของไมเ่ทีย่ง มกีารเปลีย่นแปลง เกดิขึ้น ต ัง้อยู่และดบัไป เปลีย่นไป

เปลีย่นมาอยู่ตลอดเวลา ออกมาจากใจ ถา้เราจะเปรียบเทยีบขนัธ ์ ๔ กบัใจแลว้ ใจก็

เปรียบเหมอืนกบัสระนํา้ เวลาเราโยนกอ้นหนิเขา้ไปในสระนํา้ก็จะมคีลืน่ มฟีองนํา้เกดิ

ขึ้นมา เช่นเดยีวกนักบั เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เวลาทาํงาน จติก็จะกระเพือ่ม

ขึ้นมา กระเพือ่มแลว้ก็สงบน่ิงลง เวลาทาํงานอกีก็จะกระเพือ่มขึ้นมาอกี น่ีคอืลกัษณะ

ของเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ทีม่อียู่ภายในจติของเรา พระพทุธองคท์รงแสดงวา่

เป็นของไมเ่ทีย่ง มกีารเกดิดบั เกดิดบั เปลีย่นแปลงไปอยู่เรื่อยๆ คดิอะไรแลว้ก็ผ่านไป 

จาํอะไรไดแ้ลว้ก็ผ่านไป วญิญาณปรากฏขึ้นมาใหเ้หน็ภาพ ไดย้นิเสยีง แลว้ก็ผ่านไป 

เวทนาก็เกดิความสุข เกดิความทกุข ์ เกดิความไมสุ่ขไมท่กุขข์ึ้นมาแลว้ก็ผ่านไป เป็นของ

ทีไ่มม่ตีวัตน เป็นธรรมชาต ิ เป็นสิง่ทีม่กีารหมนุเวยีนเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ตาม

เหตตุามปจัจยั  

เราจงึไมค่วรไปยดึไปตดิวา่เวทนาเป็นเวทนาของเรา เวลามเีวทนาเกดิขึ้นมาก็อย่าไปบอก

วา่เราเจ็บ เราสุข ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ มคีวามสุขเกดิขึ้นมาแลว้ มคีวามทกุขเ์กดิขึ้น

มาแลว้ เหมอืนกบัมแีขกมาเยีย่มบา้นเรา วนัน้ีมนีาย ก. มาเยีย่ม เมือ่เชา้น้ีมนีาย ข.มา

เยีย่ม เขามาสกัครู่แลว้เขาก็ไป เขาอาจจะอยู่นานหรือไมน่านก็เรื่องของเขา เราไปหา้มเขา

ไมไ่ด ้ น่ีคือลกัษณะของนามขนัธท์ ัง้ ๔ เขาเกดิขึ้น เขาต ัง้อยู่ แลว้เขาก็ดบัไป จะชา้หรอื

เร็วก็สุดแทแ้ต่เขา แต่เราไมต่อ้งไปยดึไปตดิวา่เป็นเรา เป็นของๆเรา ไมต่อ้งไปหลงตาม 

เวลาสงัขารคดิปรุงอย่างไร พระพทุธองคท์รงสอนใหเ้ราใชป้ญัญา ใชเ้หตผุล อย่าไปตาม

สงัขาร ถา้สงัขารปรุงวา่เดีย๋ววนัน้ีไปกนิเหลา้เราก็ตอ้งไมเ่ชื่อสงัขารน้ี เราตอ้งใชเ้หตผุล

คอืปญัญา ทบทวนดูก่อนวา่สงัขารบอกใหเ้ราไปทาํในสิง่ทีถู่กตอ้งหรือไมถู่กตอ้ง ทาํไป

แลว้เกดิสุขหรือเกดิทกุขข์ึ้นมา ถา้ทาํไปแลว้เกดิทกุขข์ึ้นมาก็อย่าไปทาํ ถา้ทาํไปแลว้เกดิ

สุข เกดิคุณ เกดิประโยชนข์ึ้นมา เราถงึค่อยทาํ ถา้ทาํได ้ถา้ทาํไมไ่ด ้ไมต่อ้งไปเดอืดรอ้น 

ก็ทาํความเขา้ใจวา่ทาํไมไ่ด ้แลว้ก็ปลอ่ยวางไป เท่านัน้ก็จบ  

น่ีคอืการปฏบิตักิบัขนัธท์ ัง้ ๕ คอืทาํความเขา้ใจถงึธรรมชาตขิองเขาวา่เป็นอย่างไร แลว้ก็

ปลอ่ยเขาไปตามเรื่องของเขา ขนัธ ์ ๕ เปรียบเหมอืนตน้เทยีน เวลาจดุเทยีนก็จะมแีสง
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เทยีน มคีวนั มคีวามรอ้น มกีารกะพริบของแสงเทยีน รูปขนัธเ์ปรียบเหมอืนตน้เทยีน 

ไสเ้ทยีน แสงเทยีน เพราะเป็นสิง่ทีส่ามารถเหน็ไดด้ว้ยตา ส่วนความรอ้นของไฟกบัลมที่

พดัแสงเทยีน เป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถมองเหน็ไดด้ว้ยตา เปรียบเหมอืนกบันามขนัธ ์ ถา้จดุ

ตน้เทยีนแลว้ปลอ่ยใหไ้หมไ้ปเรื่อยๆ ในทีสุ่ดเทยีนก็จะไหมห้มดไป เปรียบเหมอืน

ร่างกายของเรา ร่างกายของเราเมือ่เกดิมาแลว้ก็ค่อยๆเจริญเตบิโต ค่อยๆแก่ และใน

ทีสุ่ดก็จะตอ้งดบัไป เหมอืนกบัตน้เทยีนทีไ่หมห้มดไป ส่วนความรอ้นทีเ่กดิจากไฟกบัลม

ทีท่าํใหแ้สงเทยีนกะพรบิ ก็เป็นเหมอืนกบันามขนัธ ์ เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ก็ดบัไป 

ไมม่ตีวัไมม่ตีน เป็นธรรมชาต ิ 

น่ีคอืลกัษณะของขนัธ ์๕ ทีเ่ราจะตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ ไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของๆ

เรา ดูร่างกายของเราก็ใหดู้เป็นธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย เป็น

ธรรมดา ดูเวทนาก็ตอ้งเหน็วา่เป็น ปรากฏการณ์ธรรมชาตอิย่างหน่ึง ทีป่รากฏขึ้นกบั

ร่างกายและจติใจ เกดิขึ้นมาแลว้ ก็ต ัง้อยู่ แลว้ก็ตอ้งดบัไป สญัญา สงัขาร วญิญาณ ก็

เช่นกนั จาํไดห้มายรูแ้ลว้ก็ดบัไป สงัขารปรุงแลว้ก็ผ่านไป วญิญาณรบัทราบรูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ แลว้ก็ดบัไป ผา่นไป ไมม่ตีวั ไมม่ตีน เป็นสิง่ทีเ่ราไปควบคุมบงัคบั

ไมไ่ด ้ เราเพยีงแต่ทาํความเขา้ใจวา่เขาเป็นอย่างไร รูแ้ลว้ปลอ่ยวางตามความเป็นจริง 

เท่านัน้ก็พอ ถา้ทาํไดอ้ย่างน้ีแลว้ใจของเราก็จะไมม่คีวามทกุข ์ เวลาไปเจอสิง่ทีเ่ราไม่

ปรารถนา ตอ้งไปพบกบัคนทีเ่ราไมช่อบหนา้ เราก็ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่น่ีก็เป็น

สภาวธรรมอย่างหน่ึง คนนัน้เขาก็เป็นรูปขนัธ ์นามขนัธ ์ เป็นขนัธ ์๕ ไปบงัคบัขนัธ ์๕ น้ี

ไมไ่ด ้ วญิญาณทีร่บัรูรู้ปน้ีก็รบัรูม้าแลว้ ไปบงัคบัมนัไมไ่ด ้ นอกจากเราหลบัตา ถา้

หลบัตาแลว้ก็จะมองไมเ่หน็คนทีเ่ราไมช่อบนัน้ได ้ หรือเดนิหนีไปเราก็จะพน้จากบคุคล

นัน้ได ้ แต่ถา้หลบัตาไมไ่ด ้ เดนิหนีไมไ่ด ้ เราตอ้งใชป้ญัญาเขา้ไปสอนใจ ตอ้งบอกวา่มนั

เป็นเพยีงแต่ขนัธ ์๕ เป็นสภาวธรรม เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้น ต ัง้อยู่ และในทีสุ่ดก็ตอ้งดบัไป ไม่

ตอ้งไปยนิดยีนิรา้ยกบัเขา เขาจะเป็นอย่างไรมนัก็เรื่องของเขา  

ถา้เราทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ชวีติของเราก็จะเป็นชวีติทีม่แีต่ความสงบ ไมม่คีวามทกุข ์ ไมม่ี

ความกงัวล ความทกุขค์วามกงัวลนัน้เกดิขึ้นเพราะวา่เราไปยดึไปตดิ ไปชอบขนัธ ์๕ เขา้ 
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เช่นเราไปชอบบคุคลใดบคุคลหน่ึงเขา้ สามขีองเราก็ด ีภรรยาของเราก็ด ีเราก็อยากจะให ้

เขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี น่ีก็เป็นการไปควบคุม พยายามทีจ่ะควบคุมขนัธ ์ ๕ ใหเ้ป็น

ตามความอยากของเราแลว้ ถา้ทาํอย่างน้ีกจ็ะสรา้งความทกุขใ์จขึ้นมา เพราะไมไ่ดเ้ป็นไป

ตามความอยากความตอ้งการของเรา ซึง่มกัจะสวนทางกบัความเป็นจรงิเสมอ ถา้รกัใคร

เราก็อยากจะใหเ้ขาอยู่กบัเราไปนานๆ อยากจะใหเ้ขาไมแ่ก่ อยากจะใหเ้ขาไมเ่จ็บไขไ้ด ้

ป่วย อยากไมใ่หเ้ขาตาย เป็นความอยากของคนเรา แต่เราไมรู่ห้รอกวา่ความอยากน้ีเป็น

ตน้เหตใุหเ้ราเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา เพราะความโงเ่ขลาเบาปญัญานัน่เอง ไมเ่คย

เขา้วดัเขา้วา ไมเ่คยศึกษาฟงัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็เลยปลอ่ยใหใ้จถูกอาํนาจของ

ตณัหาความอยากพาไป เมือ่มตีณัหาความอยากพาไปแลว้ใจก็จะมแีต่ความทกุขใ์จ มแีต่

ความวุน่วายใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบัไปตลอดจนวนัตาย และเมือ่ตายแลว้ก็ยงัไมห่มด

สิ้นเพราะความอยากน้ีก็จะพาไปเกดิอกี จงึควรเหน็โทษของตณัหาความอยาก แลว้ละ

เสยีดว้ยปญัญา คอืปลอ่ยวางขนัธ ์๕ ใหเ้ขาเป็นไปตามความจริงของเขา คอื อนิจจงั ทกุ

ขงั อนัตตา แลว้จะไดห้มดทกุขก์นัเสยีท ีการแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๐๐ 

สมทุยัสจั 
๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๕ 

ในพระอริยสจัขอ้ที ่๒ คอื สมทุยัสจั ตน้เหตขุองความทกุข ์พระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไว ้

วา่ สมทุยัตน้เหตขุองความทกุขไ์ดแ้ก่ตณัหา ๓ คอื ๑. กามตณัหา ความอยากในกาม 

๒. ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น ๓. วิภวตณัหา ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น 

ตณัหาท ัง้ ๓ น้ีเป็นตน้เหตขุองความทกุขใ์จ ใครก็ตาม ใจดวงใดก็ตาม ถา้มตีณัหาท ัง้ ๓ 

น้ีอยู่ภายในใจแลว้ ย่อมหนีความทกุขไ์ปไมพ่น้ จะตอ้งมคีวามทกุขอ์ยู่เสมอ ทกุครัง้ที่

เกดิตณัหาความอยาก ความทกุขก์็จะตามมา เปรียบเหมอืนกบัการเปิดสวทิซไ์ฟ เวลาเรา

เปิดสวทิซไ์ฟ ไฟก็จะเปิดขึ้นมา ถา้เราดบั สวทิซไ์ฟ ไฟก็จะดบั ฉนัใดความทกุขจ์ะดบัได ้

ก็ตอ้งละตณัหาคอืความอยาก ตณัหาถา้มมีากภายในใจความทกุขก์็จะมมีาก ถา้มตีณัหา

นอ้ยความทกุขก์็จะมนีอ้ย ถา้ไมม่ตีณัหาเลยความทกุขก์็จะไมม่เีลย  

น่ีเป็นอริยสจั เป็นความจริงทีป่ระเสริฐ เป็นความจริงทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูแ้ลว้

นาํมาส ัง่สอนสตัวโ์ลกท ัง้หลาย เน่ืองจากทรงเหน็วา่สตัวโ์ลกนัน้ยงัหลงอยู่กบัตณัหาท ัง้ ๓ 

น้ีอยู่ ยงัไมเ่คยเหน็โทษของตณัหาท ัง้ ๓ น้ี วา่เป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ เป็นเหมอืนกบั

ไฟทีเ่ผาผลาญใจของสตัวโ์ลกท ัง้หลายไมใ่หม้คีวามสุข ความสงบไดเ้ลย ดว้ยพระมหา

กรุณาธิคุณของพระพทุธเจา้ทีท่รงมคีวามสงสารต่อสตัวโ์ลกท ัง้หลาย มคีวามปรารถนาที่

จะใหส้ตัวโ์ลกท ัง้หลายหลดุพน้จากความทกุข ์ ซึง่ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีย่ากเยน็ลาํบากเหลอืวสิยั

ของสตัวโ์ลกท ัง้หลายทีจ่ะปฏบิตักินัได ้ พระพทุธองคจ์งึไดส้ละเวลาตลอด ๔๕ พรรษา 

ชวีติทีเ่หลอือยู่หลงัจากการตรสัรูข้องพระองคแ์ลว้ มาส ัง่สอนสตัวโ์ลกท ัง้หลายใหเ้ขา้ใจ 

ใหเ้ขา้ถงึพระอริยสจัน้ี โดยเฉพาะอย่างยิง่อริยสจัขอ้ที ่ ๒ คอืสมทุยัสจัทีแ่สดงไวว้า่ 

ความทกุขเ์กดิขึ้นจากตณัหา คอื กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา  
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ผูท้ีป่รารถนาความสิ้นทกุขจ์าํตอ้งละตณัหา ตณัหาเป็นสิง่ทีล่ะได ้ เครื่องมอืทีจ่ะใชล้ะก็

คอืมรรคสจั เป็นอริยสจัองคท์ี ่ ๔ ถา้มมีรรคสจัแลว้ มรรคสจัก็จะไปชาํระตณัหาท ัง้ ๓ 

ใหส้ลายออกไปจากจติจากใจ เมือ่ตณัหาท ัง้ ๓ ถูกสลายดว้ยมรรคสจัแลว้ นิโรธคอื

ความดบัทกุขซ์ึง่เป็นสจัจะขอ้ที ่ ๓ คอืนิโรธสจัก็จะปรากฏขึ้นมาในจติในใจของบคุคล

นัน้ๆ ทีไ่ดเ้จริญมรรคโดยสมบูรณ์แลว้ อย่างพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย 

ทีไ่ดท้รงเจริญมรรคสจัถงึพรอ้มบรบูิรณ์แลว้ จงึมอีาํนาจทีจ่ะละสมทุยัสจั ตน้เหตขุอง

ความทกุขไ์ด ้ เมือ่ตน้เหตขุองความทกุขถ์ูกทาํลายไปหมดแลว้ นิโรธคอืความดบัทกุขก์็

ปรากฏขึ้นมาในใจของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย  

ความทกุขน้ี์เปรียบเหมอืนกบัไฟทีเ่ราจดุไวใ้นเตา เวลาจดุไฟเราตอ้งมเีชื้อไฟ คอืตอ้งมี

ฟืน ถา้ในสมยัปจัจบุนัน้ีเราใชเ้ตาแกส๊ เราก็ตอ้งมแีกส๊เป็นเชื้อไฟ เวลาจดุไฟไฟก็จะเผา

ไหมแ้กส๊หรือฟืนไปเรื่อยๆ ถา้ตอ้งการใหไ้ฟดบัเราก็ตอ้งเอาฟืนออกจากกองไฟหรือปิด

แกส๊ ไฟก็จะดบัได ้ ฉนัใดความทกุขใ์จทีเ่กดิกบัพวกเราทกุๆคน ก็เกดิจากตณัหาท ัง้ ๓ 

น้ี ความทกุขเ์หลา่น้ีจะไมห่มดไปจากจติจากใจของพวกเรา ถา้เราไมล่ะตณัหาท ัง้ ๓ น้ีให ้

ออกไปจากจติจากใจ คนทีฉ่ลาด ทีป่รารถนาความสุข ความไมม่ทีกุข ์ จงึตอ้งคาํนึงถงึ

หลกัเหตผุล หลกัของพระอริยสจัท ัง้ ๔ น้ี วา่ทกุขน์ ัน้เกดิจากสมทุยั ความดบัทกุขน์ ัน้

เกดิจากมรรค ถา้เจริญมรรคใหม้าก นิโรธการดบัทกุขก์็จะดบัไดม้าก ถา้เจริญไดเ้ต็มที ่

นิโรธการดบัทกุขก์็จะดบัไดอ้ย่างเต็มที ่ 

การเจริญมรรคจงึเป็นหนา้ทีข่องพวกเราทกุคน เพือ่จะไดน้าํมรรคมาละตณัหาท ัง้ ๓ 

กามตณัหาคอือะไร กามตณัหาก็คอืความยนิด ีความอยากในกามคุณ ๕ คอื รูป เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐพัพะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ของชายและ

หญงิ ทีเ่ป็นสิง่ย ัว่ยวนกวนใจทาํใหเ้กดิมคีวามอยาก ทีจ่ะเขา้ใกลช้ดิ ผูห้ญงิก็อยากจะเขา้

ใกลช้ดิผูช้าย ผูช้ายก็อยากจะเขา้ใกลช้ดิผูห้ญงิ วธิีทีจ่ะต่อสูก้บักามตณัหา จงึตอ้งใช ้

อนิทรียสงัวร การสาํรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใหอ้ยู่ห่างจาก รูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ ทีจ่ะกระตุน้กามารมณ์ใหเ้กดิขึ้น ใหถ้อยห่างจาก รูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะเหลา่นัน้ ถา้สามารถปลกีตวัเขา้วดัทีม่กีารปฏบิตัธิรรม มคีวามสงบไดก้็ด ีหรือ
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ปลกีตวัไปตามป่าตามเขาไดก้็ยิง่ดใีหญ่ เพราะสถานทีเ่หลา่นัน้เป็นสถานที่ๆ  ห่างไกลจาก 

รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีจ่ะทาํใหเ้กดิกามารมณ์ขึ้นมา  

เมือ่ไดอ้ยู่ห่างไกลจากกามคุณ ๕ แลว้ ข ัน้ต่อไปเราตอ้งเจริญสมถภาวนาทาํจติใหส้งบ 

เวลาอยู่ห่างไกลจากกามารมณ์แลว้ การทาํจติใหส้งบจะเป็นไปไดง้า่ย พยายามเจริญสติ

ใหรู้อ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงทีใ่ชเ้ป็นเครื่องผูกใจ เช่น พทุธานุสต ิการบริกรรม พทุ

โธๆๆ อยู่ในใจไปเรื่อยๆ ตลอดเวลา โดยไมใ่หใ้จไปคดิเรื่องราวต่างๆ ใหม้คีวามรูอ้ยูก่บั

คาํวา่ พทุโธๆๆ อย่างเดยีว หรืออานาปานสติ การกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก มสีตรูิอ้ยู่

กบัลมหายใจเขา้ออก ก็จะเป็นอารมณ์ทีส่ามารถผูกใจไวไ้ด ้ ดงึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบได ้

ขอ้สาํคญัขณะทีเ่จริญพทุธานุสตกิ็ด ีหรืออานาปานสตกิ็ด ีตอ้งมสีตจิรงิๆ จะตอ้งมคีวาม

รูอ้ยู่กบัคาํวา่ พทุโธๆๆ หรือลมหายใจเขา้ออกเท่านัน้ ไมใ่หใ้จลอยไปสู่อารมณ์อืน่ ไมใ่ห ้

ใจไปคดิถงึเรื่องอืน่ เรื่องทีเ่กดิขึ้นมาในอดตีก็ด ี เรื่องทีจ่ะเกดิในอนาคตก็ด ี หรือเรื่องที่

เกดิในปจัจบุนัก็ด ี อย่างในขณะน้ีท่านกาํลงัฟงัเทศนอ์ยู่ ก็ใหม้สีตอิยู่กบัการฟงัเทศน ์

ถงึแมจ้ะมเีสยีงอืน่เขา้มารบกวนบา้ง เช่นเสยีงสุนขัเห่า ถา้เราไมไ่ปสนใจ เสยีงสุนขัเห่าก็

ไมส่ามารถเขา้มาทาํลายสมาธิเราได ้ แต่ถา้เราไมม่สีตใิจก็จะคดิเรื่องสุนขัเห่า มกีารคดิ

ปรุงขึ้นมาวา่ทาํไมสุนขัตวัน้ีจงึตอ้งมาเห่าตอนน้ีดว้ย ทาํไมไมม่ใีครไปหา้ม ถา้คดิอย่างน้ีก็

แสดงวา่เราเผลอสตแิลว้ สตไิมไ่ดอ้ยู่กบังานทีเ่รากาํหนดใหท้าํอยู ่ ถา้มสีตใิจจะอยู่กบั

การฟงัธรรมอย่างต่อเน่ือง ไมข่าดตอน ไมเ่ถลไถลไปสู่เรื่องอืน่  

ถา้อยู่ตามลาํพงั เราก็กาํหนดใหรู้อ้ยู่กบัการบริกรรมพทุโธๆๆ หรือรูอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้

ออก หายใจเขา้ก็รู ้หายใจออกก็รู ้ใหรู้อ้ยู่เพยีงเท่าน้ีก็พอ ถา้ทาํไดอ้ย่างต่อเน่ืองแลว้ จติ

จะค่อยๆรวมตวัลงเขา้สู่ความสงบ เมือ่จติรวมตวัลงเขา้สู่ความสงบแลว้ จติจะมคีวามอิม่ 

มคีวามสุข มปีีต ิเป็นจติทีต่ ัง้ม ัน่ ในขณะนัน้จติจะไมล่อยไปไหนมาไหน ไมต่อ้งมสีต ิไม่

ตอ้งมพีทุโธๆๆ ไมต่อ้งมลีมหายใจไปควบคุมจติในขณะนัน้ ในขณะทีจ่ติรวมลงอยู่นัน้ 

จติจะน่ิงอยู่กบัที ่ เรียกวา่จติต ัง้ม ัน่เป็นสมาธิ ตัง้ม ัน่อยู่ในความสงบ เป็นสมถะ เป็น

ความสงบ น่ีเป็นสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นในเบื้องตน้สาํหรบัผูท้ีป่ฏบิตัมิรรคสจั เมือ่ไดค้วามสงบ

แลว้ หลงัจากทีจ่ติถอนออกจากความสงบ จติจะเริ่มคดิปรุง ท่านก็สอนใหน้าํจติคดิปรุง
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ไปในสจัธรรมความจรงิท ัง้หลาย เช่นพจิารณาดูร่างกายของคนเรา ไมว่า่ชายหรือหญงิ 

วา่เป็นร่างกายทีส่วยงามอย่างทีก่เิลสตณัหาปรุงแต่งไปหรือไม ่ หรือเป็นอย่างอืน่ ให ้

พจิารณาดูอาการ ๓๒ ของร่างกาย เพราะวา่คนเราไมใ่ช่มแีต่เพยีง ผม ขน เลบ็ ฟนั 

หนัง เท่านัน้ ซึง่เป็นส่วนทีอ่ยู่ภายนอก เป็นส่วนทีเ่ราเหน็กนั แต่ร่างกายน้ียงัมอีกี ๒๗ 

อาการดว้ยกนั ทีอ่ยู่ภายใน อยู่ใตผ้วิหนงัลงไป เช่น เน้ือ เอน็ กระดูก เย่ือในกระดูก 

มา้ม หวัใจ ตบั พงัผืด ไต ปอด ไสใ้หญ่ ไสน้อ้ย อาหารใหม่ อาหารเกา่ ดี เสลด 

หนอง เลือด เหงื่อ มนัขน้ น้ําตา เปลวมนั น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ้ มูตร เป็นส่วนประกอบ

ของร่างกายของคนเรา ไมว่า่หญงิหรือชาย ถา้พจิารณาดูเขา้ไปแลว้ จะเหน็วา่ความ

สวยงามของร่างกายอยู่ทีผ่วิหนงัเท่านัน้เอง  

ความจริงแลว้ร่างกายมที ัง้ส่วนทีส่วยงามและส่วนทีไ่มส่วยงาม ถา้มองแต่ส่วนทีส่วยงาม

อย่างเดยีว ก็จะทาํใหเ้กดิกามารมณ์เกดิขึ้นมา ถา้ตอ้งการทีจ่ะดบักามารมณ์ จงึตอ้งดู

ส่วนทีไ่มส่วยงามดว้ย คอืส่วนทีอ่ยู่ภายในอยู่ใตผ้วิหนงัลงไป เราจงึตอ้งพจิารณาดู

อาการ ๓๒ ของร่างกายอย่างสมํา่เสมอ ฝึกใหเ้ป็นนิสยั เดนิไปไหนมาไหน ทาํอะไรอยู่ 

หรือวา่งอยู่ไมรู่จ้ะทาํอะไร ก็ใหพ้จิารณาดูร่างกายของเรา ดูความเป็นของไมส่วยไมง่าม

ของร่างกายบา้ง ดูความเป็นปฏกูิลของร่างกายบา้ง ร่างกายมกีารขบัถา่ยสิง่ของต่างๆ 

ออกจากทวารต่างๆดว้ยกนัทกุๆคน สิง่ทีข่บัถ่ายออกมา เป็นปฏิกูลของสกปรก ร่างกาย

น้ีจงึเป็นของสวยงามไดอ้ย่างไร เป็นของสะอาดไดอ้ย่างไร ในเมือ่มสีิง่ปฏกูิลถูกถ่าย

ออกมาอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา นอกจากความสกปรกแลว้ ขณะทีเ่ป็นอยู่เรายงัเหน็วา่

ไมส่วยไมง่าม เวลาตายไปแลว้จะเป็นอย่างไร ขณะทีแ่ก่เฒ่าลงไปจะเป็นอย่างไร หนงัที่

เคยเต่งตงึก็จะเหีย่วย่น ผมทีเ่คยดาํก็จะกลายเป็นสขีาว และเมือ่ตายไปร่างกายก็จะตอ้ง

ขึ้นอดื เน่าเฟะ และในทีสุ่ดก็จะย่อยสลายกลบัคนืสู่ ธาต๔ุ ดิน น้ํา ลม ไฟ  

น่ีคอืสจัธรรมความจริงของร่างกายน้ี เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้จริญใหม้าก เป็น

มรรคสจั เป็นความจรงิ เป็นปญัญานัน่เอง ถา้มองตามความจริงแลว้ จะเหน็วา่ร่างกายน้ี

ไมเ่ป็นสิง่ทีน่่ายนิด ี น่ากาํหนดั น่ามตีณัหาความอยาก น่ามกีามารมณ์กบัร่างกายน้ีเลย 

แต่เพราะขาดความฉลาด ขาดโยนิโสมนสกิาร คอืการไตร่ตรอง ใคร่ครวญ โดย
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รอบคอบ กบัสิง่ทีเ่ราไปยดึไปตดิ วา่สวยวา่งามวา่เป็นอย่างไรอย่างแทจ้รงิ ถา้ไดเ้จริญ

ตามแนวทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงส ัง่สอนไวแ้ลว้ จะเหน็ไดว้า่ร่างกายเป็นสิง่ทีไ่มส่วยไมง่าม

เลย เป็นปฏกูิลของสกปรก เป็นอสภุ เป็นของไมส่วยไมง่าม ถา้เหน็ตามความเป็นจริง

แลว้ จะไมม่คีวามอยาก มกีามารมณ์เลย ทกุครัง้ทีม่องเหน็บคุคล ไมว่า่ชายหรือหญงิ 

จะไมเ่หน็แต่อาการ ๕ อย่างทีอ่ยู่ภายนอกคอื ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เท่านัน้ แต่จะ

มองเหน็ท ัง้ ๓๒ อาการ จะมองเหน็สภาพทีจ่ะตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตายของร่างกายน้ี 

เมือ่เหน็อย่างน้ีแลว้ ความอยาก ความยนิดใีนร่างกายก็จะหมดไป เพราะไมม่ใีคร

อยากจะยนิดกีบัสิง่ทีไ่มส่วยไมง่าม สิง่สกปรก สิง่ทีน่่าเกลยีดน่ากลวั ถา้เจริญไดอ้ย่าง

ต่อเน่ืองแลว้ กามตณัหาทีม่อียู่ภายในใจก็จะค่อยๆหมดไป น่ีเป็นวธิีละกามตณัหา  

ส่วนภวตณัหาและวภิวตณัหานัน้เป็นอย่างไร ภวตณัหา คอืความอยากมอียากเป็น 

อยากมอียากเป็นอะไร ก็อยากม ีลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ นัน่เอง คนเราทกุคนเกดิ

มาก็อยากจะรํา่รวย อยากมเีงนิมทีอง อยากจะมยีศถาบรรดาศกัดิ์ อยากจะมตีาํแหน่ง

สูงๆ ทาํงานก็อยากจะเป็นเจา้นายคนอืน่ ไมม่ใีครอยากจะเป็นคนใช ้ไมม่ใีครอยากจะให ้

คนอืน่มาส ัง่เราใหท้าํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ี เราอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตดว้ยกนัท ัง้นัน้ 

สรรเสริญก็คอืการอยากใหค้นยกย่องเรา กามสุขก็อย่างทีเ่มือ่สกัครู่ไดแ้สดงไวแ้ลว้ เราก็

ยงัอยากมคีวามสุขทางกามอยู่ แต่เราไมเ่ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ีวา่เป็นอย่างไร 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูเ้หน็วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นของทีม่ ี

การเจริญได ้ มกีารเสือ่มได ้ มกีารเจริญลาภ ก็มกีารเสือ่มลาภเป็นธรรมดา มกีารเจรญิ

ยศ ก็มกีารเสือ่มยศเป็นธรรมดา มสีรรเสริญก็มนิีนทาเป็นธรรมดา มกีามสุขก็มกีาม

ทกุขเ์ป็นธรรมดา ดว้ยเหตทุีเ่ป็นของไม่เที่ยง จงึเป็นทกุข ์ เป็นอนัตตา ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่

ของเรา ไมค่วรยนิด ีมคีวามอยากกบั ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ  

ในขณะเดยีวกนัก็ตอ้งไมม่วิีภวตณัหาความกลวั ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น คอือยาก

ไมจ่น ไมเ่สือ่มลาภ ไมเ่สือ่มยศ ไมอ่ยากฟงัเสยีงนินทา ไมอ่ยากเจอความทกุข ์ ซึง่เป็น

ธรรมชาตขิองโลกน้ี ทีใ่ครๆก็ตามทีเ่กดิมาในโลกน้ีทกุคนจะตอ้งประสบ จะตอ้งเจอ

ดว้ยกนัทกุคน หนีไมพ่น้โลกธรรม ๘ น้ี ไมว่า่จะเป็นฝ่ายด ีหรือฝ่ายเลวก็ตาม ฝ่ายดกี็
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คอืการเจริญลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ฝ่ายเลว ก็คอืการเสือ่มลาภ เสือ่มยศ นินทา 

ทกุข ์ โลกธรรมท ัง้ ๘ น้ี เป็นปกต ิ เป็นธรรมดาของโลกน้ี ใครก็ตามทีเ่กดิมาในโลกน้ี

จะตอ้งสมัผสั จะตอ้งเจอกบัสิง่เหลา่น้ีกนัทกุคน เราจงึควรทาํความเขา้ใจและพรํา่สอนใจ

เราอยู่เสมอ ใหรู้ว้า่ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เป็นของไมเ่ทีย่ง อย่าไปยนิด ีอย่าไปยดึ 

อย่าไปตดิ ถา้มคีวามจาํเป็นจะตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัสิง่เหลา่น้ี ก็ขอใหใ้ชส้ต ิ ใชป้ญัญา 

เหมอืนกบัหมองูทีเ่ขามคีวามจาํเป็นจะตอ้งจบังูพษิมาเพือ่จะรีดพษิเอามาทาํยา เขาก็ตอ้ง

มคีวามระมดัระวงัในการจบังูนัน้ เขาตอ้งรูจ้กัวธิีจบั เขาตอ้งมเีครื่องมอืป้องกนัไมใ่หงู้กดั

เขาได ้เขาจงึสามารถรีดเอาพษิออกมาเพือ่เอามาทาํประโยชนไ์ด ้ 

ฉนัใดพวกเราทีเ่กดิมาในโลกน้ีพรอ้มกบัร่างกายน้ี มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเลี้ยงปากเลี้ยง

ทอ้ง ก็ยงัตอ้งอาศยัลาภคอืยงัตอ้งอาศยัเงนิทอง ตอ้งอาศยัสิง่เหลา่น้ีมาเป็นเครื่องดูแล

รกัษาชวีติร่างกายของเรา เราก็ตอ้งมคีวามระมดัระวงั ถา้มลีาภ มเีงนิ มทีองขึ้นมา ตอ้ง

รูจ้กัธรรมชาตขิองเงนิทองน้ีวา่ อยู่กบัเราวนัน้ีอาจหมดไปในวนัขา้งหนา้ก็ได ้ จงึอย่าหลง

ตดิ อย่าเอาเงนิทองมาเป็นสรณะ เป็นทีพ่ึง่ อาศยัเงนิทองเพยีงแต่มาดูแลรกัษาร่างกาย

ของเราก็พอแลว้ ความสุขส่วนอืน่ๆไมค่วรใชเ้งนิทองเป็นเครื่องบาํรุงบาํเรอ ถา้เผือ่ในวนั

ขา้งหนา้เกดิไมม่เีงนิทองขึ้นมา เราจะทาํอยา่งไร จะมแีต่ความทกุข ์ถา้มคีวามทกุขม์ากๆ 

อาจจะไมส่ามารถอยู่ต่อไปได ้ ทกุๆวนัน้ีเราไดย้นิขา่วเสมอวา่ เวลาคนเราเกดิความทกุข ์

ขึ้นมา เวลาตกอบัยากจนขึ้นมา จะไมส่ามารถรบักบัสภาพนัน้ๆได ้ ถงึกบัตอ้งฆ่าตวัตาย 

ซึง่เป็นสิง่ทีโ่งเ่ขลาเบาปญัญา ชวีติของตนนัน้มค่ีาขนาดไหน ไปทาํลายมนัทาํไม เพราะ

ความหลงทีไ่ปยดึตดิกบัความรํา่รวย กบัเงนิทอง พอหมดเงนิหมดทองไปแลว้ ก็เกดิ

ความทกุขข์ึ้นมา ไมส่ามารถทนอยู่กบัความทกุขน์ ัน้ได ้ น่ีแหละคอืผลทีจ่ะตามมาถา้ไป

หลงยดึตดิกบัโลกธรรม คอื ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข  

สิง่เหลา่น้ีมที ัง้ส่วนดแีละส่วนเสยี เช่นกามสุข เราจะเหน็ไดว้า่เวลาคนเขาแต่งงานกนั

ใหม่ๆ  จะมขีา่วลงหนา้ ๑ เสมอวา่ บ่าวสาวคู่น้ีมคีวามสุขมาก แต่อยู่ไปไดส้กัพกัหน่ึงไมก่ี่

ปีต่อมา เราก็จะไดย้นิขา่ววา่คู่น้ีเกดิการหยา่รา้งกนัแลว้ มกีารแตกแยกกนัแลว้ หรืออาจ

ถงึกบัฆ่ากนัตายไปแลว้ก็ม ีเป็นเรื่องของกามสุขและกามทกุข ์เป็นของคู่กนั ไดอ้ย่างหน่ึง
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ก็ตอ้งมอีกีอย่างหน่ึงตามมา เป็นเหมอืนกบัเหรียญ ซึง่มอียู่ ๒ ดา้นเสมอ มหีวัและมี

กอ้ย ฉนัใดโลกธรรมท ัง้ ๘ ก็มที ัง้หวัและกอ้ย การเจริญ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็น

ดา้นหน่ึง การเสือ่มลาภ เสือ่มยศ นินทา ทุกขก์็เป็นอกีดา้นหน่ึง ถา้ไปหลงตดิอยู่กบัลาภ 

ยศ สรรเสริญ กามสุข แลว้ เมือ่ถงึเวลาที ่ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เสือ่มลงไป เราก็

จะมแีต่ความทกุข ์แต่ถา้ไมไ่ปยดึไปตดิกบัสิง่เหลา่น้ี จะไมเ่กดิความทกุขข์ึ้นมาภายในใจ 

เมือ่สิง่เหลา่น้ีจากเราไป เพราะเราไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไวแ้ลว้ เปรียบเหมอืนกบัคนขึ้น

เครื่องบนิทีม่ร่ีมชูชพีเตรียมไวแ้ลว้ ถา้เครื่องบนิเสยี จะตกเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น เราก็

กระโดดจากเครื่องบนิ แลว้ใชร่้มชูชพีประคบัประคองใหล้งสู่พื้นดนิไดด้ว้ยความ

ปลอดภยั  

ฉนัใดการเจริญปญัญา คอืมรรคสจั โดยพจิารณาวา่โลกธรรมท ัง้ ๘ น้ี เป็นสิง่ทีท่กุๆคน

ทีเ่กดิมาในโลกน้ีตอ้งสมัผสักนั เวลาเจริญก็อย่าไปหลง อย่าไปยนิด ี อย่าไปตดิกบั ลาภ 

ยศ สรรเสริญ กามสุข เพราะเวลาเสื่อมจะไดไ้มท่กุขน์ ัน่เอง ถา้ยนิดกี็จะเกดิความทุกข ์

ขึ้นมา ถา้ไมย่นิดกี็ไม่เกดิความทกุขข์ึ้นมา น่ีคอืเรื่องของภวตณัหาและวภิวตณัหา ความ

อยากม ีอยากเป็น และความอยากไมม่ ีอยากไมเ่ป็น ถา้มธีรรมะแลว้เราจะไมก่ลวัความ

ยากจน จะไมก่ลวักบัการทีจ่ะตอ้งอยู่แบบคนธรรมดาสามญั ไมม่ยีศถาบรรดาศกัดิ์อะไร 

จะไมห่ว ัน่ไหวกบัเสยีงนินทากาเลท ัง้หลาย จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัการทีไ่มม่เีครื่องบาํรุง

บาํเรอกามสุข จะสามารถอยู่ไดต้ามลาํพงัของเรา เพราะมสีิง่ทีป่ระเสริฐกวา่นัน้ มสีิง่ที่

ดกีวา่นัน้ นัน่ก็คอืนิโรธสจั การดบัทกุขภ์ายในใจ ดบัเพราะวา่ใจเอาชนะตณัหาท ัง้ ๓ ได ้

คอื กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ถา้ตณัหาดบัไปแลว้ ใจจะสงบ ใจจะเยน็ ใจจะอิม่ 

ใจจะไมม่คีวามหวิกระหายกบักามารมณ์ท ัง้หลาย ไมม่คีวามอยากกบัตาํแหน่ง กบัเงนิ

ทองท ัง้หลาย ไมม่คีวามกลวัวา่จะยากจะจน ไมม่ตีาํแหน่งอะไรท ัง้สิ้น เพราะใจสะอาด

บริสุทธิ์แลว้ ใจชนะตณัหาท ัง้ ๓ น้ีแลว้  

ปญัหาของคนเราทกุวนัน้ี ทีว่ ิง่หาตาํแหน่ง หาเงนิหาทอง หาสรรเสริญ หากามสุขกนั ก็

เป็นเพราะความโงเ่ขลาเบาปญัญา ความไมเ่ขา้ถงึพระอริยสจั ๔ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

ตรสัรูน้ ัน่เอง ถา้ใครไดศึ้กษาหรือไดย้นิไดฟ้งัเรื่องอริยสจั ๔ แลว้นาํเอาไปปฏบิตักิบัตน
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ได ้บคุคลนัน้จะเป็นคนทีป่ระเสริฐ เพราะจะเป็นคนทีต่ ัง้ม ัน่อยู่ในความสงบ ตัง้ม ัน่อยู่ใน

ความพอ จะไมไ่ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัใคร จะไมไ่ปเบยีดเบยีนใคร น่ีแหละคอื

ความประเสริฐของคนเรา อยู่ทีค่วามประพฤตขิองเราทีเ่รียกวา่สปุฏิปนัโน ปฏบิตัดิี

ปฏบิตัชิอบ ตัง้ม ัน่อยู่ในความสงบ ไมเ่บยีดเบยีน ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัใคร ดงั

พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านไมเ่คยไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัใคร 

ไมเ่คยเบยีดเบยีนใคร นอกจากไมเ่บยีดเบยีน ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัใครแลว้ ยงั

มแีต่ทาํคุณและประโยชน ์นาํความรูอ้นัประเสริฐน้ี คอื อริยสจั ๔ มาส ัง่สอนสตัวโ์ลกที่

ยงัหูหนวกตาบอด ไมเ่คยคดิ ไมเ่คยพจิารณา ก็เลยไมรู่ถ้งึสุขทกุขท์ีแ่ทจ้ริงวา่เกดิขึ้นจาก

อะไร  

พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกจงึตอ้งนาํอริยสจั ๔ มาส ัง่สอนพวกเรา พวกเราจงึถอื

วา่เป็นผูท้ีม่โีชควาสนามาก ทีไ่ดม้าเกดิและไดม้าเจอพระพทุธศาสนา มาเจอพระธรรมคาํ

สอน คอืพระอริยสจั ๔ น้ี ถา้เราเป็นคนฉลาดเราจะมศีรทัธา มคีวามเชื่อ มวิีริยะ ความ

ขยนัหม ัน่เพยีรทีจ่ะนอ้มนาํเอาพระอริยสจั ๔ มาศึกษามาปฏบิตักิบัตวัของเรา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่คอืมรรคสจั การปฏบิตั ิศีล สมาธิ ปญัญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา น่ี

แหละคอืมรรคสจั เครื่องมอืทีจ่ะทาํลายสมทุยัสจั ตน้เหตขุองความทกุขใ์หเ้กดินิโรธการ

ดบัทกุขข์ึ้นมา น่ีเป็นสิง่ทีพ่วกเราควรนอ้มเขา้มาศึกษาและปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง แลว้เรา

จะไดไ้มต่อ้งไปหาความวเิศษเลศิโลกจากอะไรภายนอก เพราะภายนอกไมม่อีะไรทีจ่ะ

วเิศษอย่างแทจ้ริง เพชรนิลจนิดาก็เป็นของทีข่ดุมาจากพื้นดนิ มนัจะมคุีณค่าอะไร มนัก็

คอืวตัถชุิ้นหน่ึงเท่านัน้เอง คาํสรรเสริญก็เป็นสิง่ทีส่มมตุขิึ้นมา พูดออกมาจากปากเท่า

นัน้เอง ยศถาบรรดาศกัดิ์ก็ต ัง้ขึ้นมา  

คนเราถา้มปีญัญาแลว้ จะเหน็วา่สิง่เหลา่น้ีไมม่สีาระทีแ่ทจ้รงิ สิง่ทีเ่ป็นสาระทีแ่ทจ้ริง คอื

สุขหรือทกุขท์ีม่อียู่ภายในใจ สุขเกดิขึ้นไดถ้า้มธีรรมะ มมีรรค การปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง 

ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี คอืมาทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม กลบัไปบา้นก็ไปเจริญสมถะวปิสัสนาต่อ ถา้เจริญอย่างน้ีไดอ้ย่างต่อเน่ืองแลว้ 

กเิลสท ัง้หลาย ตณัหาท ัง้หลายทีม่อียู่ภายในใจก็จะค่อยๆหมดไป จนกระท ัง่หมดสิ้นไป 
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เมือ่หมดสิ้นไปแลว้ก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐขีึ้นมา เป็นผูม้อีริยทรพัย ์ คอืทรพัยอ์นั

ประเสริฐในใจ เพราะอริยทรพัยท์าํใหเ้ราถงึเมอืงพอ ถงึเมอืงอิม่ ถงึความไมห่วิอกีต่อไป 

ไมด่หีรือทีค่นเราอยู่เฉยๆ ไมต่อ้งไปหาอะไรก็มคีวามสุขแลว้ พอแลว้ อยู่เป็นสุขแลว้ กบั

อกีคนหน่ึงทีย่งัมคีวามหวิ มคีวามอยาก ถงึแมจ้ะมเีงนิทองเป็นรอ้ยลา้นพนัลา้นก็ยงัไม่

อิม่ ยงัไมพ่อ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  



67 
 

กณัฑท์ี่ ๑๐๑ 

สติ 
๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๕ 

ธรรมทีส่าํคญัอย่างยิง่ต่อการปฏบิตัเิพือ่การดบัทกุข ์ เพือ่ความหลดุพน้จากกองทกุข ์

ท ัง้หลาย เพือ่การอยู่ดว้ยความสงบสุข เพือ่การทาํลายกเิลสตณัหาท ัง้หลาย ไมม่ธีรรม

อนัใดทีส่าํคญัเท่ากบัสติ พระพทุธเจา้ทรงเปรียบเทยีบสตเิป็นเหมอืนกบัรอยเทา้ชา้ง 

รอยเทา้ชา้งจะใหญ่กวา่รอยเทา้ของสตัวอ์ืน่ๆท ัง้หมด สามารถครอบรอยเทา้ของสตัว ์

ท ัง้หลายไดฉ้นัใด สตกิ็เป็นธรรมทีย่ิง่ใหญ่กวา่ธรรมท ัง้หลาย เพราะวา่เป็นธรรมทีจ่ะทาํ

ใหธ้รรมอย่างอืน่เกดิขึ้นมาได ้ถา้ไมม่สีตแิลว้ธรรมอย่างอืน่ เช่น ทานก็ด ีศีลก็ด ีสมาธิก็

ด ีปญัญาก็ด ีวิมตุติการหลดุพน้ หรือนิโรธความดบัทกุข ์ก็จะไมป่รากฏขึ้นมาเพราะไมม่ี

สติ ซึง่เป็นผูน้าํใหธ้รรมเหลา่น้ีเกดิขึ้นมา พระพทุธเจา้จงึไดท้รงแสดงไวว้า่ สตเิป็นสิง่

สาํคญัอย่างยิง่ จาํเป็นทกุกรณี ตอ้งมสีตทิกุกรณีทีม่กีารเคลือ่นไหว ทาง กาย วาจา ใจ 

ตอ้งมสีตเิป็นผูค้อยดูแลการเคลือ่นไหวของกาย วาจา ใจ ถา้ไมม่สีตแิลว้การเคลือ่นไหว

ทางกาย วาจา ใจ จะทาํใหเ้กดิโทษกบักาย วาจา ใจได ้ แต่ถา้มสีตคิอยดูแลการ

เคลือ่นไหวแลว้ การเคลือ่นไหวย่อมเป็นไปไดด้ว้ยด ี 

จะสงัเกตไดเ้วลาทีไ่มม่สีต ิ เช่นขณะทีเ่สพสุรายาเมาเขา้ไป จะไมม่สีตคิวบคุมกาย วาจา 

ใจ การเคลือ่นไหวหรือการแสดงออก ทางกาย ทางวาจา จะไมน่่าดู ไมน่่าฟงั คนทีเ่มา

สุรามกัจะสรา้งโทษใหก้บัผูอ้ืน่และตนเอง ถา้ไปขบัรถยนตก์็ไมส่ามารถควบคุมรถยนตท์ี่

ตนเองขบัได ้ ก็จะประสบกบัอบุตัเิหต ุ ทาํใหเ้กดิความเสยีหายท ัง้กบัผูอ้ืน่และกบัตนเอง 

ต่างกบัคนทีไ่มเ่มาสุรา จะมสีต ิ การขบัรถย่อมเป็นไปไดด้ว้ยความปลอดภยั เพราะ

สามารถควบคุมการกระทาํ ทางกาย ทางวาจา และทางใจได ้ ต่างกบัคนทีเ่สพสุรายาเมา

เขา้ไปแลว้ จะไมส่ามารถควบคุมได ้ เพราะวา่สตไิมม่เีสยีแลว้ หรือมกี็นอ้ยมาก ไม่พอ

กบัการทีจ่ะควบคุมการเคลือ่นไหวของกาย วาจา ใจได ้ น่ีเป็นตวัอย่างของการมสีตแิละ

การไมม่สีต ิเป็นสภาพท ัว่ๆไปในชวีติของคนเรา  
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แต่สตทิีจ่ะพูดถงึน้ีหมายถงึสตใินการปฏบิตัธิรรม จะตอ้งมมีากกวา่สตทิีม่อียู่ตามปกต ิ

สตทิีม่อียู่ตามปกตยิงัไมเ่พยีงพอกบัการปฏบิตัธิรรม เพราะตอ้งมสีตอิย่างต่อเน่ือง มอียู่

ตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนกระท ัง่หลบัไป คาํวา่มีสติเป็นอย่างไร ก็ใหม้กีารระลกึรูอ้ยู่

กบัการเคลือ่นไหวของกาย วาจา ใจนัน่เอง เช่นขณะน้ีร่างกายของเรากาํลงัเคลือ่นไหวอยู่

อย่างไร ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวนัน้ๆ เวลายนืก็ใหรู้ว้า่กาํลงัยนือยู ่เวลานัง่ก็ใหรู้ว้า่

กาํลงันัง่อยู ่ เวลาเดนิก็ใหรู้ว้า่กาํลงัเดนิอยู่ เวลานอนก็ใหรู้ว้า่กาํลงันอนอยู่ ไมใ่ช่เดนิไป

แลว้ใจก็ลอยไปคดิไปถงึเรื่องโนน้เรื่องน้ี ไมไ่ดอ้ยู่กบัการเดนิเหนิของร่างกาย เวลา

ร่างกายเดนิไปสะดุดอะไร หรือเดนิไปเหยยีบอะไรเขา้ก็ไมรู่ ้หลบหลกีไมไ่ดเ้พราะไมม่สีติ

การระลกึรูค้อยดูแลอยู ่เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ ก็จะทาํใหเ้กดิโทษขึ้นมาได ้ 

แต่ถา้มสีตอิยู่กบัการเคลือ่นไหวของกายอยู่เรื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา จะเป็นวธิีฝึกหดัใหม้ี

สตอิยู่อย่างต่อเน่ือง ตลอดเวลาทีต่ื่น การมสีตมิคุีณอย่างยิง่ เพราะถา้มสีตแิลว้จะรูถ้งึ

การเคลือ่นไหวของกาย วาจา ใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเคลือ่นไหวของใจ เพราะใจเป็น

ตน้เหตขุองการเคลือ่นไหวของกายและวาจา ถา้มสีตจิะรูว้า่ขณะน้ีกาํลงัคดิอะไรอยู่ คดิดี

หรือคดิไมด่อีย่างไร ก็จะรู ้ ถา้รูว้า่เป็นการคดิทีไ่มด่ ี ก็จะสามารถระงบัได ้ เช่นสมมตุวิา่ 

คดิจะไปดืม่สุรา ถา้มสีตอิยู่ ก็จะรูว้า่กาํลงัจะไปทาํสิง่ไมด่ ีเมือ่ทาํไปแลว้จะเกดิโทษท ัง้กบั

ตวัเราและผูอ้ืน่ ก็ระงบัความคดินัน้เสยี เมือ่ระงบัความคดินัน้ได ้การกระทาํทีจ่ะตามมา

ย่อมไมป่รากฏขึ้นมา เป็นเพราะวา่มสีตคิอยควบคุมดูแลใจอยู่ ใจคดิไปทางไหนตอ้งรูท้นั 

ถา้รูท้นัก็ระงบัได ้น่ีเป็นการทาํงานของสต ิ 

นอกจากจะดูแลใจแลว้ สตยิงัเป็นตวัทีจ่ะควบคุมใหใ้จมคีวามสงบสุขไดด้ว้ย คือถา้

กาํหนดใหใ้จระลกึรูอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงทีเ่ป็นอารมณ์แหง่ความสงบ เช่นอานา

ปานสติ การระลกึรูล้มหายใจเขา้ออก จะทาํในกรณีทีไ่มม่งีานการอย่างอืน่ทาํ เวลาไมม่ี

ความจาํเป็นจะตอ้งไปทาํอะไร มเีวลาวา่ง ก็หาทีส่งบสกัแห่งหน่ึง ถา้ไปตามป่าตามเขา 

หรือตามวดัไมไ่ด ้อยู่ทีบ่า้นก็หาหอ้งทีส่งบ ไมม่ใีครมารบกวน นัง่ขดัสมาธิ ตัง้ตวัใหต้รง

แต่ไมต่อ้งเกร็ง แลว้ก็หลบัตา กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก หายใจเขา้ก็รู ้ หายใจออกก็รู ้

อย่างน้ีเรียกวา่อานาปานสต ิรูก้ารเขา้ออกของลมหายใจ และตอ้งรูอ้ย่างต่อเน่ือง ไมใ่หใ้จ
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ไปคดิอย่างอืน่ ขณะทีห่ายใจเขา้ก็รูว้า่หายใจเขา้ ใจก็อย่าไปคดิถงึเรื่องอืน่ เรื่องทีอ่ยู่ใกล ้

หรือไกล เรื่องทีเ่กดิขึ้นแลว้ในอดตีก็ด ี หรือเรื่องทีย่งัไมเ่กดิขึ้นมาในอนาคตก็ด ี อย่าให ้

ใจลอยไปหาสิง่เหลา่นัน้ ถา้ลอยไปแลว้ก็แสดงวา่เผลอสต ิ ถา้เผลอสตกิ็จะไมส่ามารถทาํ

ใจใหส้งบได ้ ใจจะสงบได ้ ใจจะตอ้งเป็นหน่ึง ใจจะตอ้งเป็นปจัจบุนั ใจจะตอ้งอยูท่ี่น่ี

เดี๋ยวน้ี ไมไ่ดอ้ยู่กบัเรื่องราวอะไรต่างๆ ใหอ้ยู่กบัลมเท่านัน้ ถา้สามารถมสีตรูิอ้ยู่กบัลม

หายใจไดอ้ย่างต่อเน่ือง ไมช่า้ก็เร็วจติก็จะรวมลงเขา้สู่ความสงบ เรียกวา่เป็นสมาธิ  

ความสงบของใจเป็นได ้ ๓ ลกัษณะดว้ยกนั คอื ๑. รวมลงเขา้สู่ความสงบชัว่ขณะหน่ึง

แลว้ก็ถอนออกมา ในขณะทีร่วมลงนัน้ ถงึแมว้า่เป็นเพยีงช ัว่ขณะเดยีว แต่เป็นความสงบ

ทีม่คีวามสุข เป็นความแปลกประหลาดมหศัจรรยใ์จทีไ่มเ่คยพบมาก่อน เพราะเป็น

ความรูส้กึทีเ่บา สบาย โลง่อกโลง่ใจ เรื่องราวต่างๆนานา จะไมม่อียู่ในใจในขณะนัน้ 

ในขณะนัน้ใจเป็นหน่ึง เรียกวา่เอกคัคตา สกัแต่วา่รูอ้ยู่อย่างเดยีว รูอ้ยู่กบัรูเ้ท่านัน้เอง 

จะอยู่ไดน้านหรือไมน่านแค่ไหน ก็สุดแทแ้ต่เหตทุีจ่ะทาํใหใ้จอยู่ในสภาพนัน้ ถา้อยู่ไดช้ ัว่

ขณะหน่ึงแลว้ถอนออกมา เรียกวา่ ขณิกสมาธิ ๒. ถา้อยู่ไดน้านเป็นเวลาหลายชัว่โมง 

เรียกวา่ อปัปนาสมาธิ ตัง้อยู่ไดแ้นบแน่นและอยู่ไดน้าน สมาธิท ัง้ ๒ แบบน้ีเป็นสมาธิที่

จะใหค้วามสดชื่นเบกิบาน อิม่หนาํสาํราญใจ จะใหพ้ลงักบัใจ เมือ่ถอนออกมาจากสมาธิ

นัน้แลว้ ใจยงัจะมคีวามรูส้กึเยน็สบาย จะเป็นใจทีไ่มล่อยไปตามอารมณ์ต่างๆไดง้า่ย 

เวลามอีารมณ์อะไรมากระทบ ก็จะไมไ่หลไปตามอารมณ์นัน้ๆ จะเป็นเหมอืนกบัหนิ มี

ความหนกัแน่น อารมณ์อะไรเขา้มา อคตอิะไรเขา้มา เช่น รกั ชงั หลง กลวั ก็จะไม่

สามารถมาเขย่าใจได ้ ต่างกบัใจทีไ่มม่สีมาธิ ไมม่คีวามตัง้ม ัน่ เวลามอีารมณ์อะไรมา

กระทบกจ็ะหว ัน่ไหวตามไปไดง้า่ย ๓. ถา้รวมลงเขา้สู่ความสงบแลว้ไมต่ ัง้อยู่ในความ

สงบนัน้ แต่กลบัถอยออกมาเลก็นอ้ยแลว้ออกไปรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัตนเองก็ด ี

หรือเกี่ยวกบับคุคลอืน่ๆก็ด ีในกาลสถานทีต่่างๆ สมาธิแบบน้ีทางสายพระป่า พระปฏบิตั ิ

เรียกวา่ อปุจารสมาธิ เป็นสมาธทิีไ่มส่นบัสนุนการเจริญวิปสัสนาปญัญา เพราะจะไมใ่ห ้

ความสดชื่นเบกิบาน อิม่หนาํสาํราญใจ ใหพ้ลงักบัใจ เมือ่ถอนออกมาจากสมาธินัน้แลว้ 

แมจ้ะอยู่ในสมาธินัน้นานเป็นช ัว่โมงก็ตาม ใจจะลอยไปตามอารมณ์ต่างๆไดง้า่ย

เหมอืนเดมิ เหมอืนกบัไมเ่คยนัง่สมาธิมาก่อน ผูป้ฎบิตัเิพือ่ปญัญา เพือ่วิมตุติ การหลดุ
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พน้จากทกุข ์ จงึตอ้งระมดัระวงักบัสมาธิประเภทน้ี ถา้จติจะออกไปเทีย่ว ก็ควรดงึกลบั

เขา้มาสู่อารมณ์ของความสงบ เช่น อานาปานสตเิป็นตน้ เพือ่ใหจ้ติเขา้สู่ความสงบของ 

ขณิกสมาธิ หรือ อปัปนาสมาธิ เพือ่เป็นบาทฐานของการเจริญวิปสัสนาปญัญาต่อไป  

ความจาํเป็นของผูป้ฏบิตัเิพือ่หลดุพน้จากอารมณ์ท ัง้หลาย จาํตอ้งมสีมาธิเป็นเบื้องตน้

ก่อน โดยมสีติเป็นผูน้าํใจใหเ้ขา้สู่สมาธ ิใจทีเ่ป็นสมาธิเปรียบเหมอืนกบัเรือทีไ่ดท้อดสมอ

ไว ้ ถงึแมจ้ะมกีระแสนํา้ไหลมาก็ไมส่ามารถพดัเรือใหล้อยไปตามกระแสนํา้ได ้ สมอกบั

เชอืกทีผู่กตดิกบัเรือก็เปรียบเหมอืนอานาปานสต ิ เชอืกทีผู่กสมอไวก้บัเรือเปรียบเหมอืน

สต ิ ทีผู่กใจไวก้บัอารมณ์แห่งความสงบ คอืลมหายใจเขา้ออก ถา้ท ัง้ ๓ สิง่น้ีมกีาร

ประสานกนัอย่างน้ีแลว้ ก็จะเกดิประโยชน ์ ถา้ใจมสีตอิยู่กบัลมหายใจเขา้ออก และไม่

ลอยไปสู่อารมณ์อืน่ๆ ไมช่า้ก็เร็วใจก็จะสงบตวัลง ในขณะทีใ่จสงบตวัลง ไมม่คีวาม

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกอกีต่อไป เพราะลมหายใจเขา้ออกมหีนา้ที่

นาํใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ เมือ่ใจเขา้สู่ความสงบแลว้ การกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกใน

ขณะนัน้ก็หมดความจาํเป็นไป เพราะใจจะไมล่อยไปไหน ในขณะนัน้ใจก็จะปลอ่ยลมไป

โดยปริยาย จะสงบน่ิงอยู่กบัความสุข ความสงดัจากอารมณ์ท ัง้หลาย สกัแต่ว่ารู ้ เป็น

อเุบกขา เป็นกลาง ไมห่วิ ไม่อยากกบัอะไรท ัง้สิ้น จะอยู่ไดน้านหรือไมน่าน ก็ขึ้นอยู่กบั

ความสามารถในการปฏบิตั ิในเบื้องตน้ก็คงจะอยู่ไดไ้มน่าน แต่เมือ่ไดป้ฏบิตัมิากขึ้น คอื

ไดเ้จริญสตอิยู่อย่างต่อเน่ือง อยู่ตลอดเวลา ท ัง้วนั ท ัง้คนื เดนิ ยนื นัง่ นอน ไมใ่หใ้จ

ลอยไปสู่เรื่องราวต่างๆ ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆ โอกาสทีใ่จจะรวมลงและอยู่ไดน้านก็

เป็นไปไดม้าก  

ถา้ใจไมม่สีตคิอยควบคุม คอยรัง้ คอยดงึไว ้ปลอ่ยใหใ้จลอยไปกบัอารมณ์ต่างๆ โอกาส

ทีจ่ะทาํใหจ้ติรวมลงเป็นสมาธิ รวมลงเป็นหน่ึงเป็นเอกคัคตา ก็คงจะเป็นไปไดย้าก ถา้

เป็นไปไดก้็อาจจะอยู่ไดไ้มน่าน แต่ถา้มกีารปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง ประคบัประคองรกัษาใจ

ดว้ยสต ิ ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆเรื่อยเป่ือย จติจะรวมลงเป็นสมาธิไดไ้มย่ากเลย แต่ก็

ไมไ่ดห้มายความวา่จะไมใ่หค้ดิอะไรเลย ถา้มคีวามจาํเป็น มธุีระ มเีรื่องราวทีจ่ะตอ้งคดิ 

ก็คดิได ้ แต่ใหม้สีตกิาํกบัอยู่กบัความคดินัน้ๆ คดิใหเ้ป็นเหตเุป็นผล เมือ่คดิเสร็จ
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เรียบรอ้ยแลว้ ก็ปลอ่ยวางความคดินัน้ๆเสยี อย่าคดิต่อไปอย่างเรื่อยเป่ือย ไม่มี

จดุหมายปลายทาง สุดแทแ้ต่อารมณ์อะไรจะมากระทบก็คดิไปตาม อย่างน้ีเป็นการ

ปลอ่ยใจแบบเรือทีไ่มม่สีมอคอยรัง้ไว ้คอยดงึไว ้ถา้เป็นเช่นนัน้แลว้เรือก็จะตอ้งไหลตาม

กระแสนํา้ไปเรื่อย ฉนัใดใจก็เช่นกนั ถา้ไม่มสีตคิอยรัง้ คอยดงึไว ้ คอยผูกไว ้ ใหอ้ยู่กบั

ลมหายใจเขา้ออก หรือใหอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย ใจก็จะลอยไปเรื่อยๆ ไปกบั

อารมณ์นัน้ อารมณ์น้ี แลว้ก็เกดิเวทนา อารมณ์ ความรูส้กึต่างๆตามขึ้นมา หาความสงบ

ไมไ่ด ้หาความสุขไม่ได ้ 

นอกจากหาความสงบ ความสุขไมไ่ดแ้ลว้ ยงัทาํใหเ้กดิมคีวามหวิ มคีวามกระหาย ฉุด

ลากใหใ้จตอ้งออกไปแสวงหาความสุขจากภายนอก ไปหา รูป เสยีง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ ชนิดต่างๆ หามาไดเ้ท่าไร สมัผสัมาเท่าไร ก็ไมเ่กดิความอิม่ ความพอ เพราะ

ความอิม่ ความพอไมไ่ดเ้กดิจากการไดส้มัผสักามคุณท ัง้หลายเหลา่น้ี มากนอ้ยแค่ไหน 

ไดส้มัผสัมากก็ไมพ่อ ไดส้มัผสันอ้ยก็ไมพ่อ เพราะธรรมชาตขิองกามคุณ ๕ ไมส่ามารถ

ใหค้วามอิม่ความพอกบัใจได ้ สิง่ทีจ่ะใหค้วามอิม่ความพอกบัใจไดก้็คอืความน่ิง ความ

สงบของใจเท่านัน้ จงึตอ้งมกีารเหน่ียวรัง้ใจไว ้ ผูกใจไว ้ ใหอ้ยู่กบัอารมณ์แห่งความสงบ 

เช่นลมหายใจเขา้ออก หรืออย่างอืน่ก็ได ้ เช่นบางท่าน บางสาํนกั ก็ใชค้าํบริกรรมพทุ

โธๆๆ อย่างน้ีก็เป็นอารมณ์ของความสงบเหมอืนกนั หรือธมัโมๆๆ หรือสงัโฆๆๆๆ ก็ได ้

สุดแทแ้ต่ความถนดั แต่ขอ้สาํคญัในขณะทีป่ฏบิตั ิ จะตอ้งมสีตริะลกึรูอ้ยู่กบัอารมณ์

เหลา่นัน้ อย่างต่อเน่ือง ไมใ่หข้าด ไม่ใหแ้วบไปทีอ่ืน่  

ถา้แวบไปทีอ่ืน่ก็เป็นการเผลอสตแิลว้ ก็ตอ้งกลบัมาต ัง้ตน้ใหม ่ บางทแีวบไปไมใ่ช่

เดีย๋วเดยีว แต่แวบไปเป็นเวลายาวนานเลย บางท่านขณะทีน่ ัง่ทาํสมาธิ กาํหนดดูลม

หายใจเขา้ออก หรือบริกรรมคาํวา่พทุโธๆๆ แต่ใจกลบัไปคดิเรื่องโนน้เรื่องน้ี แบบไม่

รูส้กึตวัเลย ลมืลมหายใจเขา้ออก ลมืคาํบริกรรมพทุโธๆๆไป นัง่ไปนานสกัเท่าไร ก็ไมม่ี

อาการของความสงบปรากฏขึ้นมาใหเ้หน็เลย นัน่ก็เป็นเพราะวา่ใจไมไ่ดอ้ยู่เป็นหน่ึง ใจไม่

น่ิงนัน่เอง ใจยงัลอยไปลอยมา เหมอืนกบัเรือทีไ่หลไปตามกระแสนํา้ ถา้อยากใหใ้จน่ิงใจ

สงบ จาํตอ้งมสีตริะลกึรูอ้ยู่กบัอารมณ์ของความสงบ ทีใ่ชเ้ป็นเครื่องผูกใจไว ้ จะเป็นลม
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หายใจเขา้ออกก็ด ี หรืออย่างอืน่ก็ด ี ก็ขอใหรู้อ้ยู่กบัอารมณ์นัน้ๆ และพยายามทาํอยา่ง

ต่อเน่ือง ดว้ยความอตุสาหวริิยะ ดว้ยความพากเพยีร ดว้ยความไมย่่อทอ้ ถงึแมว้า่ใน

เบื้องตน้ ทาํไปแลว้จะไมค่่อยไดผ้ลสกัเท่าไรก็ตาม ก็ตอ้งยอมรบัวา่ยงัทาํไมถู่ก คอืยงั

เผลอสตอิยู่ ยงัทาํนอ้ยไปหน่อย ยงัทาํไมม่ากพอ ก็ขอใหม้คีวามตัง้ใจ มคีวามพยายาม 

พยายามทาํไปเรื่อยๆ แลว้ความสงบก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาตามาลาํดบัแห่งความเพยีร

ของเรา  

การเจริญสตสิามารถทาํไดต้ลอดเวลา ในทกุสถานที ่ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมาวดั อยู่ทีว่ดั ๓ 

วนั ๗ วนั หรือไปสถานทีม่กีารอบรม แลว้จงึจะสามารถเจริญสตไิด ้เพราะสตเิป็นของที่

มอียู่กบัตวัเรา สิง่ทีจ่ะกาํหนดใหส้ตริะลกึรูอ้ยู่ก็อยู่กบัตวัเรา คอืกาย วาจา ใจ ของเรา

นัน่เอง สตเิป็นสิง่ทีส่ามารถทาํไดต้ลอดเวลา ทกุสถานที ่ไมว่า่แห่งหนตาํบลใด ไปทีไ่หน

ก็ใหใ้จอยู่กบัตวัเท่านัน้แหละ ใหอ้ยู่ ที่น่ี เดี๋ยวน้ี คอื ปจัจุบนัธรรม นัน่เอง เป็นหลกัของ

การปฏบิตัทิีส่าํคญั ถา้ใจไมอ่ยู่ในปจัจบุนั ลอยไป ลอยมา จะทาํใหก้ารอบรมใจใหเ้กดิ

ปญัญาเป็นไปไดย้าก จะอบรมใจใหส้งบก็ยาก เพราะใจยงัดิ้นไปดิ้นมา ยงัแกวง่ไปแกวง่

มานัน่เอง จงึมคีวามจาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งเจริญสตอิยู่เสมอ ในขณะทีป่ฏบิตัภิารกจิ

ต่างๆ ทาํการงาน หากนิเลี้ยงชพี จะตอ้งมกีารเคลือ่นไหว เราก็สามารถเจริญสตคิวบคู่ไป

ได ้ กาํลงัทาํอะไรอยู่ก็ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ เช่นกาํลงัเดนิทางไปทาํงาน ก็ให ้

รูอ้ยู่วา่กาํลงัเดนิทางไปทาํงาน นัง่อยู่ในรถก็ใหม้สีตอิยู่กบัการนัง่อยู่ในรถ อย่าปลอ่ยใจ

ไปคดิเรื่องราวใหวุ้น่วายไปเปลา่ประโยชน ์ 

เหตกุารณ์ต่างๆทีย่งัไมเ่กดิขึ้นมา คดิไปก็เท่านัน้ ยกเวน้วา่จาํเป็นจะตอ้งคดิเพือ่วางแผน 

เช่นวา่วนัน้ีจะตอ้งไปทาํอะไรบา้ง จะตอ้งไปเจอใครบา้ง คดิไวเ้พือ่จะไดรู้ว้า่จะตอ้งทาํ

อะไร เมือ่รูแ้ลว้ก็หยุดคดิเสยี แลว้ก็หนักลบัมาอยู่ทีก่าย วาจา ใจ ถา้กายนัง่อยู่เฉยๆใน

รถ ไมรู่ว้า่จะทาํอะไรกบัใจ ก็ใหก้าํหนดดูลมหายใจเขา้ออกก็ได ้ หรือบริกรรมคาํวา่พทุ

โธๆๆไปก็ได ้ ทาํอย่างน้ีจะช่วยทาํใหใ้จเป็นหน่ึง ใจสงบ ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ตลอดวนั 

เราจงึมเีวลาทีจ่ะปฏบิตัไิดต้ลอดเวลา ไมต่อ้งรอใหม้วีนัหยุดแลว้ถงึจะเขา้วดั แลว้ถงึ

ค่อยมาปฏบิตักินั ถา้รออย่างนัน้แลว้ เวลาก็จะไมพ่อเพยีง เวลาทีม่อียู่มากๆทีถู่กปลอ่ย
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ทิ้งไปแบบเปลา่ประโยชนก์็น่าเสยีดาย สามารถใชเ้วลาในขณะทีป่ฏบิตักิจิใน

ชวีติประจาํวนั มาใชค้วบคู่กบัการปฏบิตัธิรรมได ้ คอืการเจริญสตอิย่างต่อเน่ืองนัน่เอง 

เวลาเดนิไปไหน ก็คดิวา่กาํลงัเดนิจงกรมอยู่ กาํหนดดูการเคลือ่นไหวของกาย เช่น

กาํหนดดูทีเ่ทา้ก็ได ้ วา่กา้วเทา้ซา้ย กา้วเทา้ขวา ซา้ยขวาๆๆไป แทนทีจ่ะเดนิไป แลว้ก็

คดิถงึเรื่องโนน้เรื่องน้ี ซึง่ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไรเลย เวลาสะดุดอะไร ก็ไมรู่ส้กึตวั แสดง

วา่ไมม่สีต ิใจไมไ่ดอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของกายนัน่เอง แต่ลอยไปกบัเรื่องราวต่างๆ  

แต่ถา้ใจอยู่กบักายไปเรื่อยๆ ใจจะต ัง้ม ัน่ ใจจะไมเ่บาเหมอืนนุ่น ใจจะเริ่มมคีวามหนกั

แน่น เวลามอีารมณ์อะไรมากระทบ ก็ไมส่ามารถทีจ่ะผลกัไสใหใ้จเอนอ่อนตามไปไดง้า่ย 

น่ีคอืความสาํคญัของการมสีต ิเพราะถา้มสีตแิลว้สมาธิก็จะปรากฏขึ้นมาได ้ปญัญาก็ตอ้ง

อาศยัการมสีตเิช่นกนั เพราะการทีจ่ะอบรมใจใหเ้ขา้ถงึความเป็นจริงของสภาวธรรม

ท ัง้หลาย ก็ตอ้งมกีารพรํา่สอน อบรมอยู่อย่างต่อเน่ือง ถา้ใจไมอ่ยู่กบัทีแ่ลว้ เวลาจะพรํา่

สอนก็จะพรํา่สอนไมค่่อยได ้ เพราะอาจจะพรํา่สอนไดเ้ดีย๋วเดยีว ใจก็ไปคดิเรื่องโนน้คดิ

เรื่องน้ีแลว้ เมือ่คดิเรื่องโนน้เรื่องน้ี ก็เหมอืนกบัเวลาสอนเดก็หรือสอนใครสกัคนหน่ึง 

เราพูดใหเ้ขาฟงัได ้ คาํสองคาํเขาก็เดนิหนีไปทาํเรื่องโนน้ ทาํเรื่องน้ี หรือหนัไปคุยกบัคน

นัน้ คุยกบัคนน้ี เราพูดไปเท่าไร เขาก็จะไมไ่ดย้นิ เช่นเดยีวกบัใจของเรา เวลาจะพรํา่

สอนใจใหเ้กดิปญัญาขึ้นมา ใหเ้หน็ถงึสภาพของความเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ของ

สภาวธรรมท ัง้หลาย ถา้ใจไมไ่ดอ้ยู่กบัการฟงั การอบรม กลบัไปคดิถงึเรื่องโนน้เรื่องน้ี 

ความรูก้็จะไมเ่ขา้ไปสู่ใจ ใจก็จะไมไ่ดร้บัประโยชน ์ใจก็ยงัจะไมรู่ ้ 

แต่ถา้ใจเป็นสมาธิ ต ัง้ม ัน่ดแีลว้ จะสามารถอบรมใจ สอนใจใหพ้จิารณาเรื่องราวต่างๆ 

ทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัใจ ไมว่า่จะเป็น รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ก็ด ี รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ก็ด ีลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ ท ัง้หลายก็ด ีใหเ้หน็ถงึสภาพของ

ความ เป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา คอื ไม่เที่ยง เป็นทกุข ์ ปราศจากตวัตน ใหดู้อยู่

เรื่อยๆ ถา้มสีตอิยู ่ถา้ใจต ัง้ม ัน่ ไมล่อยไปลอยมา การจะสอนใจเกี่ยวกบัเรื่องเหลา่น้ีก็จะ

เป็นไปได ้ ใจก็จะซมึซบัรบัเรื่องราวเหลา่น้ีไปไดม้าก เปรียบเหมอืนกบัเวลาทีเ่ทนํา้ใส่แกว้



74 
 

ใหก้บัใครสกัคนหน่ึง ถา้มอืของเขาถอืแกว้ไมน่ิ่ง ส่ายไปส่ายมา เวลาเทนํา้ใส่แกว้ก็จะเขา้

บา้ง ไมเ่ขา้บา้ง เพราะวา่มอืของเขาไมน่ิ่งนัน่เอง  

ฉนัใดใจก็เช่นกนั ถา้ใจไมน่ิ่งเป็นสมาธิแลว้ เวลาจะรบัการอบรมทางดา้นธรรมะเกี่ยวกบั

เรื่องอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ของสภาวธรรมท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็น รูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ ไมว่า่จะเป็น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ไมว่า่จะเป็นรูป เวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ ก็จะเป็นไปไดย้าก เพราะใจจะไมค่่อยมพีจิารณาสิง่เหลา่น้ีนัน่เอง ส่วน

ใหญ่จะหมดไปกบัเรื่องราวต่างๆทีไ่มม่สีาระ เรื่องราวทีไ่มเ่กดิประโยชนก์บัใจในทางดบั

ทกุข ์ มกัจะถูกกเิลสตณัหาลากไป ใหไ้ปแสวงหาสิง่ต่างๆ ภายนอก หาความสุขกบักาม

คุณ ๕ หาลาภ หายศ หาสรรเสริญ ใจจะถูกสิง่เหลา่น้ีดงึไป ถา้ไมม่สีมาธิ ไมม่สีต ิถา้มี

สตกิ็จะคอยรัง้ใจใหอ้ยู่กบักาย วาจา ใจ ไมใ่หล้อยไปหาเรื่องราวต่างๆภายนอก ถา้มสีติ

ใจก็จะน่ิง จะหยุด จะไมล่อยไปลอยมา เมือ่ใจน่ิงเป็นสมาธิแลว้ ก็เป็นใจทีพ่รอ้มทีจ่ะรบั

การอบรมทางดา้นปญัญา คอืศึกษาใหเ้หน็ถงึสภาวะของความเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์

ปราศจากตวัตน ของสภาวธรรมท ัง้หลายนัน่เอง  

ถา้ใจไดร้บัการพรํา่สอนอย่างน้ีไปเรื่อยๆแลว้ ใจจะเริ่มเหน็ จะเริ่มเขา้ใจ จะเหน็วา่ทกุสิง่

ทกุอย่างทีก่เิลสตณัหาหลอกใหใ้จไปแสวงหานัน้ เป็นแต่กองทกุขท์ ัง้นัน้ เป็นสิง่ตรงกนั

ขา้มกบัความปรารถนาของใจ ใจทกุดวงปรารถนาความสุขกนั แต่หาความสุขกนัไมค่่อย

เจอ ก็เพราะวา่ไมเ่หน็ทกุขใ์นสภาวธรรมน่ีเอง ถา้มธีรรมะคอยอบรม คอยพรํา่สอนอยู่

อย่างต่อเน่ืองแลว้ ใจจะค่อยๆเหน็ถงึความเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ปราศจากตวัตน

ของสิง่ท ัง้หลาย ทีใ่จเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย เมือ่เหน็เป็นอย่างนัน้แลว้ใจก็จะเริ่มปลอ่ยวาง 

แลว้ก็ปลอ่ยวางไปเรื่อยๆ จนกระท ัง่ในทีสุ่ดก็ปลอ่ยวางหมด ปลอ่ยวางไดห้มด ใจก็หลดุ

พน้เต็มทีจ่ากความทกุข ์ทีเ่กดิจากกเิลส ตณัหา ผูส้รา้งขึ้นมา เขา้สู่ความสงบ เขา้สู่ความ

อิม่ เขา้สู่ความพอ ท ัง้น้ีท ัง้นัน้ก็ตอ้งอาศยัสตเิป็นผูน้าํ เมือ่มสีตแิลว้ สตกิ็จะนาํใจเขา้สู่

สมาธิ เขา้สู่ปญัญา เมือ่มสีมาธิ มปีญัญา ใจก็จะมเีครื่องมอืทีจ่ะไปทาํลายกเิลสตณัหา ที่

เป็นตน้เหตทุีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจ เมือ่สมาธิและปญัญาไดท้าํลายกเิลสหมดไปแลว้ 

ไมต่อ้งไปถามหาวา่ความสุขอยู่ทีไ่หน ความสุขมพีรอ้มบริบูรณ์อยู่ในใจแลว้ ความสุขที่
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เกดิจากความสงบนัน่แหละ คอืสุขทีป่ระเสริฐ ไมม่คีวามสุขใดในโลกน้ีจะประเสริฐเท่า 

จะเลอเลศิเท่ากบัความสุขทีเ่กดิจากความสงบของใจ และจะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่ใจได ้

สรา้งธรรมะขึ้นมา ก็คอืสต ิ สมาธิ และปญัญา ทีจ่ะเอามาใชเ้ป็นเครื่องมอืทาํลายกเิลส 

โลภ โกรธ หลง ตณัหา คอื กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ใหห้มดสิ้นไปจากใจ การ

แสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๐๒ 

ปจัจยั ๔ ของใจ 
๑๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๕ 

ธรรมทีพ่ทุธศาสนิกชนพงึปฏบิตัอิย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง คอื ทาน ศีล ภาวนา 

เพราะธรรมท ัง้ ๓ เป็นปจัจยั ๔ ของใจ ร่างกายตอ้งมปีจัจยั ๔ คอื อาหาร ที่อยู่อาศยั 

เครื่องนุ่งหม่ ยารกัษาโรค ไวดู้แลรกัษาร่างกายใหอ้ยู่เป็นปกต ิ ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ไมข่ดั

สน ไมห่วิ ไมล่าํบาก ฉนัใด ใจก็เหมอืนกบัร่างกาย ตอ้งมปีจัจยั ๔ เช่นกนั คอื อาหาร ที่

อยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค ไวเ้ป็นเครื่องดูแลรกัษา ปจัจยั ๔ ของใจก็คอืธรรม

ทีไ่ดก้ลา่วไวใ้นเบื้องตน้ ไดแ้ก่ ทาน ศีล ภาวนา ถา้ใจไดร้บัการดูแลรกัษาดว้ยทาน ศีล 

ภาวนา อย่างต่อเน่ืองแลว้ ใจจะเป็นใจทีม่คีวามสุข มอีาหารหลอ่เลี้ยง มอีาภรณ์ที่

สวยงามไวส้วมใส่ มทีีพ่ึง่ ทีห่ลบภยั ทีอ่ยู่อาศยั มยีาไวค้อยรกัษาในยามเจ็บไขไ้ดป่้วย 

โรคเจ็บไขข้องใจก็คอืความทกุขน์ ัน่เอง เป็นโรคของใจ ถา้ม ีทาน ศีล ภาวนา คอยบาํรุง

ดูแลอยู่อย่างต่อเน่ืองแลว้ ใจจะไมท่กุขก์บัอะไร จะไมล่ม้ป่วย ไมเ่จ็บไข ้ ไมห่วิ ไม่

กระหาย เป็นใจทีส่วยงาม มทีีพ่ึง่ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหช้าวพทุธทกุๆคนปฏบิตัิ

ธรรมท ัง้ ๓ น้ีอย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง ถา้ปรารถนาความสุข ความเจริญทีแ่ทจ้ริง 

จะตอ้งบาํเพญ็ธรรมท ัง้ ๓ น้ี  

ทาน คอืการให ้มอียู่ ๔ชนิดดว้ยกนั คอื ๑. วตัถทุาน ๒. วิทยาทาน ๓. อภยัทาน ๔. 

ธรรมทาน เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถใหผู้อ้ืน่ได ้ จะใหไ้ดม้ากนอ้ยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กบัศรทัธา

ฐานะของผูใ้ห ้วตัถทุาน ไดแ้ก่วตัถตุ่างๆ เช่นปจัจยั ๔ อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม 

ยารกัษาโรค หรือจะเป็นตวัแทนของสิง่เหลา่น้ีก็ได ้ คอืปจัจยัเงนิทอง ดงัทีเ่รามาวดัเราก็

มาถวายวตัถทุานกนั บางทกี็เป็นในรูปของอาหารทีใ่ส่บาตร จวีรทีถ่วายใหพ้ระนุ่งหม่ 

เภสชัยารกัษาโรค หรือช่วยสรา้งกฏุวิหิาร ทีอ่ยู่อาศยัใหก้บัพระ ถา้ไมส่ะดวกทีจ่ะนาํสิง่

เหลา่น้ีมา เราก็เอาปจัจยัเงนิทองใส่ตูบ้รจิาค หรือใส่ซองมอบใหไ้วก้บัไวยาวจักรของวดั 

โดยแจง้ใหไ้วยาวจักรทราบวา่มเีจตนาทีจ่ะถวายเพือ่สิง่ใด จะถวายเพือ่ค่านํา้ค่าไฟ ถวาย
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เพือ่การบาํรุงดูแลรกัษาวดั เราก็กาํหนดไป เขยีนไวใ้นซอง อย่างน้ีเรียกวา่การทาํวตัถุ

ทาน เป็นการใหว้ตัถ ุ 

วิทยาทาน คอืการใหว้ชิาความรู ้ วชิาความรูใ้นทีน้ี่หมายถงึความรูท้างโลก ไมใ่ช่ความรู ้

ทางธรรม ใหว้ชิาความรูก้บัผูอ้ืน่โดยไมค่ดิสตางค ์ เช่นเป็นครูสอนหนงัสอือยู่ในโรงเรียน 

แลว้มฐีานะด ีมเีงนิทองพอกนิพอใช ้ก็สอนโดยไมร่บัเงนิรบัทอง ไมร่บัเงนิเดอืน อย่างน้ี

ก็ถอืวา่เป็นวทิยาทาน หรือเวลาวา่งวนัเสาร ์ วนัอาทติย ์ วนัหยุด มคีนมาเชญิใหไ้ปให ้

ความรูแ้ก่ผูอ้ืน่ ไปอบรมผูอ้ืน่ มคีวามรูอ้ย่างไรก็ใหค้วามรูไ้ปโดยไมค่ดิเงนิคดิทอง ถา้

เป็นทหารก็ใหว้ชิาความรูเ้กี่ยวกบัเรื่องการทหาร ถา้เป็นแพทย ์ เป็นหมอ ก็ใหว้ชิาความรู ้

เกี่ยวกบัการดูแลรกัษาสุขภาพร่างกาย ถา้เป็นชาวนาชาวไร่ ก็ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัวธิี

เพาะปลูกพชืพรรณต่างๆ โดยไมร่บัเงนิทองผลตอบแทนต่างๆ เรียกวา่เป็นการให ้

วทิยาทาน ใหค้วามรูแ้ก่ผูอ้ืน่  

อภยัทาน คอืการใหอ้ภยั หมายถงึการยกโทษ ไมถ่อืโทษ กบัผูท้ีส่รา้งความปวดรา้วใจ 

สรา้งความทกุข ์ สรา้งความเสยีหายใหก้บัเรา เช่นขบัรถไปเขาอาจจะมาเบยีดรถเราทาํให ้

รถเรามรีอยขูดขดี แต่เพราะเป็นคนใจบญุใจกศุล ชอบทาํทาน ก็ไมเ่อาเรื่องเอาราวกบัเขา 

ใหอ้ภยัทานไป หรือพระเจา้แผ่นดนิใหอ้ภยัโทษ เวลามคีนยืน่ฎกีาขออภยัโทษ ก็

ลดหย่อนผ่อนโทษลง จากโทษประหารใหเ้ป็นโทษจาํคุกตลอดชวีติ โทษจาํคุกใหเ้หลอื 

๒๐ ปี อย่างน้ีก็ถอืวา่เป็นการใหอ้ภยัทาน หรือไถ่ชวีติของผูอ้ืน่ ดว้ยการซื้อสตัวท์ีก่าํลงั

จะถูกฆ่า เช่น ววั ควาย แลว้ปลอ่ยใหเ้ขามชีวีติอยู่ต่อไปตามธรรมชาต ิ หรือเวลาไป

ตลาดเหน็ปลา เต่า หรือสตัวช์นิดอืน่ทีย่งัมชีวีติอยู่ ทีเ่ขาขายในตลาด สงสารอยากจะไถ่

ชวีติเขา ก็ซื้อสตัวเ์หลา่น้ีมาปลอ่ย เพือ่ใหเ้ขามชีวีติอยู่ต่อไป อย่างน้ีก็เรียกวา่อภยัทาน 

ใหอ้ภยั ใหช้วีติกบัผูอ้ืน่ หรือเวลาใครมาทาํอะไรใหเ้ราโกรธเคอืง เราก็ระงบัดว้ยการให ้

อภยัทาน ไมถ่อืโทษโกรธเคอืง ถอืวา่เป็นโอกาสด ี เมือ่ก่อนอยากจะไปทาํบญุทีว่ดั 

อยากจะทาํบญุกบัพระอรหนัต ์พระสุปฏปินัโน แต่ไมม่โีอกาสไดไ้ปสกัท ี จู่ๆวนัน้ีมคีนมา

สรา้งความทกุขใ์จใหก้บัเรา ก็เลยถอืโอกาสน้ีทาํบญุกบัเขาไปเลย ใหอ้ภยัเขาไปเลย 

อย่างน้ีก็ไดบ้ญุมากเหมอืนกนั เพราะวา่ทาํใหใ้จเราสงบ ไมม่เีวร ไมม่กีรรมกบัใคร  
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ธรรมทาน คอื การใหธ้รรมะ เวลาเหน็คนมปีญัหา มคีวามทกุขใ์จ แลว้มาขอคาํปรึกษา 

เราก็สอนธรรมะใหก้บัเขาไป สอนเรื่อง บาป บญุ คุณ โทษ เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์เรื่อง

การปลอ่ยวาง เรื่องอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ปญัหาของคนเราส่วนใหญ่เกดิจากการไปยดึ

ไปตดิกบัสิง่ใด สิง่หน่ึง และอยากใหส้ิง่นัน้เป็นไปตามปรารถนา ถา้ไมเ่ป็นไปดงัที่

ตอ้งการ ก็กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เป็นทกุข ์ปลงไมต่ก วางไมล่ง ถา้เขามาปรึกษา ก็บอก

เขาวา่ปญัหาของความทกุขน์ ัน้ อยู่ทีต่วัเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ิง่ทีเ่ราไปยดึไปตดิดว้ย สิง่ทีเ่ราไป

ยดึไปตดิ ทีไ่ปมปีญัหาดว้ย เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนัน้แหละ เราไปบงัคบัเขาไมไ่ด ้

เปลีย่นแปลงเขาไมไ่ด ้แต่สิง่ทีเ่ราเปลีย่นแปลงไดก้็คอืใจของเรา ถา้ใจเราไมถ่อืสา ไมเ่อา

เรื่องเอาราวแลว้ ปลอ่ยเขาไปตามเรื่องตามราวของเขา เขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของ

เขา เท่าน้ีใจเราก็จะสงบ จะสบาย คอือย่าไปหวงั อย่าไปอยากกบัอะไร เพราะเวลาไปหวงั 

ไปอยาก เวลาไดม้าก็ดไีป แต่ถา้ไมไ่ดแ้ลว้ จะทาํอย่างไร ก็มแีต่จะกลุม้อกกลุม้ใจ กนิ

ไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เกดิความทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้มคีนคอยแนะนาํเรา ใหธ้รรมทานกบัเรา 

เราก็จะเป็นคนทีไ่มม่คีวามทกุข ์ เพราะดบัทกุขไ์ดด้ว้ยธรรมะ ในบรรดาทานท ัง้ ๔ น้ี 

พระพทุธองคท์รงยกย่องวา่ การใหธ้รรมะชนะการใหท้ ัง้ปวง เพราะวา่การใหธ้รรมะเป็น

การใหธ้รรมโอสถ ใหย้ารกัษาโรคใจนัน่เอง คนบางคนเป็นถงึมหาเศรษฐ ี มเีงนิทองเป็น

รอ้ยลา้น พนัลา้น แต่ใจกลบัมแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความเครียด หาความสุขไมไ่ดเ้ลย ก็

เพราะวา่ใจไมม่ธีรรมะนัน่เอง ถา้ใครใหธ้รรมะกบัเขาได ้ และเขาสามารถรบัธรรมะไปใช ้

กบัตวัของเขาไดแ้ลว้ เขาก็จะดบัทกุขภ์ายในใจของเขาได ้ แสดงวา่ธรรมะมคุีณค่ายิง่กวา่

เงนิรอ้ยลา้นพนัลา้นเสยีอกี พระพทุธองคจ์งึทรงยกย่องวา่การใหอ้ะไรไมม่อีะไรจะเลศิยิง่

กวา่การใหธ้รรมะ  

ศีล คอืการประพฤตทิางกาย ทางวาจา ทีเ่รียบรอ้ย เป็นปกต ิ ไมส่รา้งความทกุข ์ ความ

เดอืดรอ้น ใหก้บัผูอ้ืน่ เช่น ๑. การไม่ฆ่าสตัวต์ดัชีวิต ๒. การไม่ลกัทรพัย ์ ๓. การไม่

ประพฤติผิดประเวณี ๔. การไม่พูดปดมดเท็จ ๕. การไม่เสพสรุายาเมา อย่างน้ีเรียกวา่

ศีล เป็นการประพฤตทิางกาย และวาจา ทีเ่ป็นปกต ิอย่างทีญ่าตโิยมนัง่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม

อยู่ในขณะน้ี ก็ถอืวา่เป็นปกต ิ เพราะไมไ่ดไ้ปฆ่าสตัว ์ ไมไ่ดไ้ปลกัทรพัย ์ ไมไ่ดไ้ป

ประพฤตผิดิประเวณี ไมไ่ดไ้ปพูดปดมดเท็จ ไมไ่ดเ้สพสุรายาเมา อย่างน้ีเรียกวา่ศีล ศีล
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มหีลายระดบัดว้ยกนั อย่างศีล ๕ ก็เป็นระดบัพื้นฐาน มศีีลทีม่ากขึ้นไปอกี คอื ศีล ๘ 

ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ขึ้นอยู่กบัความสามารถของแต่ละบคุคลจะปฏบิตั ิ ถา้ปฏบิตัศีิลได ้

มากเท่าไร บคุคลนัน้ก็จะเป็นบคุคลทีส่วยงามมากขึ้นไปเท่านัน้ เพราะศีลคอือาภรณ์ของ

จติใจนัน่เอง  

ความสวยงามทีแ่ทจ้รงิของคนเราไมไ่ดอ้ยู่ทีรู่ปร่างหนา้ตา ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่สื้อผา้อาภรณ์ทีส่วม

ใส่ แต่อยู่ทีศี่ลธรรมภายในใจ จริงอยูท่างโลกเขาถอืรูปร่างหนา้ตา เสื้อผา้อาภรณ์เป็น

เครื่องวดัความสวยงาม เป็นสิง่ทีท่าํใหค้นสวยงามไดใ้นระดบัหน่ึง แต่สิง่ทีม่คุีณค่ากวา่ 

ทีส่วยงามกวา่คอืศีลธรรมน่ีเอง เพราะเสื้อผา้อาภรณ์ทีส่วมใส่ ถงึแมจ้ะทาํใหดู้สวยงาม

ขนาดไหนก็ตาม รูปร่างหนา้ตาจะดขีนาดไหนก็ตาม ถา้จติใจไมง่าม จติใจขาดศีลธรรม

แลว้ ก็จะไมม่คีวามหมายอะไร ไมส่รา้งความประทบัใจใหไ้ดเ้ลย คนทีรู่จ้กัเราใน

เบื้องตน้ เขามกัจะชื่นชมยนิดใีนรูปร่างหนา้ตา เสื้อผา้อาภรณ์ทีส่วยงามของเรา แต่พอได ้

คบคา้สมาคมกบัเรา เริ่มรูจ้กันิสยัของเรา เริ่มรูจ้กัธาตแุทข้องเราแลว้ ถา้เราเป็นคนทีไ่มม่ี

ศีลธรรม เขาก็จะไมช่อบเรา ไมช่ื่นชมเราอกีต่อไป  

ถา้ไปคบกบัคนทีม่วีาจาสกปรก พูดจามแีต่คาํหยาบ มแีต่คาํเทจ็ เวลาโกรธก็ด่าเขาท ัว่ไป

หมด ด่าพ่อ ด่าแม ่อย่างน้ีก็ไมม่ใีครอยากจะอยู่ดว้ย ต่อใหเ้ป็นถงึนางงามจกัรวาลก็ตาม

เถดิ อยู่ไปแลว้เจอแต่คาํผรุสวาทอยู่ตลอดเวลา สามจีะรกัขนาดไหนก็ทนอยู่ไมไ่ด ้ ดงัที่

เราก็ทราบกนัอยู่ คนบางคนเป็นถงึนางงามจกัรวาล แต่ก็ตอ้งมกีารหย่ารา้งกนั เป็น

เพราะอะไร ก็เป็นเพราะวา่ความสวยงามทางรูปร่าง ทางเสื้อผา้อาภรณ์อย่างเดยีวไม่

เพยีงพอ สิง่ทีจ่ะยดึใจคนได ้ใหค้นรกั ชื่นชมยนิด ีตอ้งอยู่ทีค่วามประพฤตทิางกายและ

ทางวาจา นัน่ก็หมายถงึวา่ตอ้งมศีีลนัน่เอง มศีีลมากเท่าไร รกัษาศีลไดม้ากเท่าไร ก็เป็น

บคุคลทีม่คีนชืน่ชมยนิด ี เคารพนบัถอื ยกตวัอย่างพระพทุธเจา้และอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ท่านเหลา่น้ีเป็นผูท้ีม่ศีีลบริสุทธิ์ ถงึแมท้่านจะสิ้นไปแลว้ ๒๕๐๐ กวา่ปี แต่

ความด ี ความสวยงามของท่าน ยงัอยู่ในใจของพวกเราอยู่ทกุวนัน้ี พวกเรากราบทา่น

เหลา่น้ีไดด้ว้ยความเต็มใจ ไมม่คีวามขอ้งใจ สงสยัอยู่ในใจของเราเลย เพราะศีลธรรม

ของท่านนัน่เอง  
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ธรรมทีเ่ราพงึปฏบิตัอิยู่เสมอ นอกจากการใหท้าน และรกัษาศีลแลว้ ก็คอืการภาวนา 

หมายถงึการพฒันาจติใจ การชาํระจติใจ ทาํไมถงึตอ้งมกีารชาํระจติใจของเรา ก็เพราะวา่

จติใจของเรายงัมมีลทนิเครื่องเศรา้หมองอยู่ คอื กิเลสตณัหาท ัง้หลาย ไดแ้ก่ โลภ โกรธ 

หลง ความอยากในกาม อยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น สิง่เหลา่น้ีมมีาก

นอ้ยอยู่ในจติใจเท่าไร ก็จะสรา้งความทกุข ์ ความไมส่บายใจ แลว้ก็จะทาํใหไ้มส่ามารถ

รกัษาศีลได ้ ไมส่ามารถทาํทานได ้ ถา้มสีิง่เหลา่น้ีแลว้ไมก่าํจดั ใจจะไมส่ามารถอยู่อยา่ง

สงบสุขได ้ จะไมม่คีวามอิม่ จะไมม่คีวามสวยงามดว้ยศีล จะมแีต่ทกุขรุ์มเรา้ใจอยู่เสมอ 

เราจงึตอ้งบาํเพญ็ภาวนา ภาวนามอียู่ ๒ แบบดว้ยกนั คือ ๑. สมถภาวนา ๒. วิปสัสนา

ภาวนา สมถะก็คอื สมาธิ ความสงบตัง้ม ัน่ของจติ วปิสัสนาก็คอื ปญัญา ความรู ้ความ

ฉลาด ธรรมท ัง้ ๒ น้ี เป็นเครื่องมอืชาํระโลภ โกรธ หลง กเิลสตณัหา ใหห้มดไปจากจติ

จากใจ เหมอืนกบัเวลาซกัเสื้อผา้ทีต่อ้งมผีงซกัฟอก ถา้ซกัเสื้อผา้โดยไมใ่ชผ้งซกัฟอก 

คราบสกปรกทีต่ดิอยู่ในเสื้อผา้ก็จะไมห่ลดุออกไป นํา้เปลา่ๆอย่างเดยีวยงัไมพ่อเพยีงกบั

การซกัฟอกสิง่สกปรก ตอ้งมผีงซกัฟอกดว้ย ถา้มผีงซกัฟอกชนิดดีๆ  มพีลงัซกัฟอกสูง 

ก็จะทาํใหค้ราบสกปรกทีต่ดิอยู่ในเสื้อผา้หลดุออกไปไดอ้ย่างงา่ยดาย ฉนัใด การซกัฟอก

จติใจ การบาํเพญ็ภาวนาก็จาํตอ้งอาศยัท ัง้สมถภาวนา และ วปิสัสนาภาวนา คอื จะตอ้ง

มที ัง้สมาธิและปญัญา เพราะธรรมท ัง้ ๒ น้ี เปรียบเหมอืนกบัผงซกัฟอกนัน่เอง ถา้มแีลว้

จะสามารถกาํจดัคราบสกปรกในใจใหห้มดสิ้นไปได ้ ทานและศีลทีป่ฏบิตัเิป็นเหมอืนกบั

นํา้ทีใ่ชซ้กัฟอกเสื้อผา้ ช่วยซกัฟอกกเิลสตณัหา เครื่องเศรา้หมองทีม่อียู่ในจติใจใหเ้บา

บางลงไปได ้ จากหนกัใหเ้ป็นเบาได ้ แต่ไมส่ามารถทาํลายใหห้มดแบบถอนรากถอนโคน

ได ้ตอ้งอาศยัการภาวนา คอื สมถภาวนา และ วปิสัสนาภาวนา  

สมถภาวนา หมายถงึการทาํใจใหส้งบ ใจไมส่งบเพราะอะไร เพราะกเิลสตณัหานัน่เอง 

ทาํใหใ้จคดิปรุงอยู่ตลอดเวลา เหน็อะไรก็อยากจะได ้ เหน็อะไรไมพ่อใจก็เกดิความโกรธ

ขึ้นมา อย่างน้ีเป็นตน้ เราจงึตอ้งทาํใจใหส้งบ ถา้ใจไมส่งบ ใจจะไมม่คีวามสุข ไมม่เีหตุ

ไมม่ผีล ก่อนทีจ่ะสอนใจดว้ยวปิสัสนาปญัญา ใหใ้จรูจ้กัความผดิถูกดชี ัว่ท ัง้หลาย ใน

เบื้องตน้จงึตอ้งทาํใจใหส้งบก่อน ถา้ใจไมส่งบแลว้ จะสอนใจไมรู่เ้รื่อง ใจจะไมฟ่งั จะมี

กเิลส ตณัหา มาคอยคดัคา้นอยู่เสมอ สอนใหท้าํดกี็จะบอกวา่ ทาํดีไปทาํไม คนทาํชัว่ได ้
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ดีมีถมไป อย่างน้ีเป็นตน้ น่ีคอืลกัษณะของใจทีย่งัไมส่งบ แต่ถา้ใจทีส่งบแลว้จะไมม่ี

กเิลสตณัหามาขดัขวาง เพราะในขณะทีใ่จสงบ กเิลสตณัหาจะสงบตวัลงอยู่ช ัว่คราว 

พรอ้มกบัความสงบนัน้  

แต่ความสงบโดยลาํพงัยงัไมพ่อเพยีงกบัการทาํลายกเิลส ไมส่ามารถทีจ่ะถอนรากถอน

โคนกเิลสได ้เพราะกเิลสตณัหาเกดิจาก โมหะ ความหลง อวิชชา ความไมรู่จ้ริง และสิง่

ทีจ่ะแกโ้มหะกบัอวชิชาได ้ ตอ้งเป็นปญัญาคอืความรูท้ีถู่กตอ้งตามความเป็นจรงิเท่านัน้ 

กเิลสจะตายไดจ้ะตอ้งใชป้ญัญา ปญัญาจะสอนใหรู้ว้า่ทาํไมไมค่วรไปยนิดกีบัสิง่ต่างๆ 

เวลาทีค่ดิวา่ถา้มเีงนิมทีองมากๆ จะมคีวามสุข เป็นเพราะไมเ่ขา้ใจธรรมชาตขิองเงนิทอง

วา่เป็นอย่างไร มแีต่พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกเท่านัน้ทีจ่ะเขา้ใจถงึธรรมชาตขิอง

เงนิทอง วา่เงนิทองไมส่ามารถซื้อความสุขใจได ้ดงัทีไ่ดแ้สดงไวเ้มือ่สกัครู่น้ีวา่ ขนาดมหา

เศรษฐ ี มเีงนิเป็นรอ้ยลา้นพนัลา้น ยงัมคีวามทกุขใ์จเลย ยงัมคีวามไมส่บายใจ ยงัมี

ความกงัวลใจ นัน่ก็เป็นเพราะวา่เงนิทองไมไ่ดท้าํใหใ้จมคีวามสุขไดอ้ย่างแทจ้ริง เพราะ

โดยธรรมชาตขิองเงนิทองแลว้มนัก็เป็นทกุข ์เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา 

เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่เป็นของๆเรา เงนิทองมาวนัน้ี พรุ่งน้ีก็อาจจะหมดไปได ้

เวลามกี็มคีวามสุข ดอีกดใีจช ัว่ขณะหน่ึง พอเวลาไมม่ขีึ้นมาก็จะมแีต่ความทกุข ์ มแีต่

ความเสยีใจ  

แต่เราไมรู่ก้นัวา่ใจของเราถูกความหลงครอบงาํอยู่ ทาํให ้ เหน็ผิดเป็นชอบ เหน็กงจกัร

เป็นดอกบวั เหน็สิ่งที่เป็นของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยง เหน็สิ่งที่เป็นทกุขว่์าเป็นสขุ เห็น

สิ่งที่ไม่ใช่ตวัตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆเรา ว่าเป็นตวัตน เป็นเรา เป็นของๆเรา เมือ่เป็น

เช่นนัน้ เราก็เลยไปกอดอยู่กบักองทกุข ์อยู่กบักองอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ชวีติของพวก

เราทกุคนจงึไมม่คีวามสุข ไมพ่น้ทกุขก์นัสกัท ี เพราะไมม่ปีญัญาทีจ่ะสอน ทีจ่ะบอก ให ้

ปลอ่ยวาง ใหต้ดัสิง่เหลา่น้ีใหอ้อกไปจากใจ ใจของเรายงัมคีวามยนิดกีบั ลาภ ยศ 

สรรเสริญ กามสขุ โดยทีไ่มรู่จ้กัธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ีวา่เป็นทกุข ์ ทกุขเ์พราะเป็นของ

ไมเ่ทีย่ง ทกุขเ์พราะไมใ่ช่เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของเรา อยู่กบัเราวนัน้ี พรุ่งน้ีก็ตอ้งจากเรา

ไป เวลาจากไป เราก็ทกุข ์ เราก็รอ้งห่มรอ้งไห ้ อย่างน้ีเราก็เหน็กนัอยู่ รูก้นัอยู่ แต่ทาํไม
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เราถงึไมต่ดั เราถงึไมป่ลอ่ย เราถงึไมว่าง เพราะใจของเราไมส่งบนัน่เอง ใจของเรายงัไม่

มคีวามสุขในตวัของมนัเอง แต่ถา้ไดท้าํใจของเราใหส้งบดว้ยสมถภาวนาแลว้ ใจจะมี

ความอิม่ ใจจะมคีวามสุข ใจจะมคีวามพอ  

ในเบื้องตน้จงึตอ้งสรา้งความสุขใหเ้กดิขึ้นทีใ่จก่อน ดว้ยการเจริญสมถภาวนา วธิีเจริญ

สมถภาวนาในเบื้องตน้อย่างงา่ยๆ ก็คอืการไหวพ้ระสวดมนต ์ ดว้ยการนัง่ขดัสมาธิ 

หลบัตา แลว้ก็สวดมนตไ์ปภายในใจของเรา สวดไปเรื่อยๆ สวดไปใหม้ากๆ สวดไป

นานๆ ขณะทีส่วดก็อย่าไปคดิถงึเรื่องอะไร ใหม้สีตริะลกึรูอ้ยู่กบับทสวดมนต ์ สวดไป

เรื่อยๆ นานๆ แลว้ใจจะค่อยๆสงบ ใจจะค่อยๆเยน็ สวดไปจนรูส้กึไมค่่อยอยากจะสวด

ก็หยุด แลว้กาํหนดดูลมหายใจต่อไป ดูลมหายใจเขา้ ดูลมหายใจออก ดูไปเรื่อยๆ ดว้ย

สต ิแลว้ลมหายใจน้ีจะพาใจเขา้สู่ความสงบ เขา้สู่ความน่ิง เมือ่ใจสงบ ใจน่ิงแลว้ ใจก็จะ

ปลอ่ยลมหายใจไปเองโดยปริยาย ใจก็จะอยู่กบัสกัแต่ว่ารู ้ มอีารมณ์เดยีวเท่านัน้คอื

อเุบกขา คอืรูอ้ยู่ตามลาํพงัของรู ้ใจเป็นผูรู้ ้ รูอ้ยู่กบัความรูน้ ัน้เท่านัน้เอง ในขณะนัน้จะมี

ความสุข มคีวามสบายใจ แลว้จะรูว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีภ่ายนอกแต่อยู่ที่

ภายในใจ ไมไ่ดอ้ยู่ทีล่าภ ไมอ่ยู่ทีย่ศ ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่รรเสริญ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ามสุข ถา้ไดพ้บ

กบัสุขแบบน้ีแลว้ เราจะพยายามรกัษาสุขแบบน้ีใหม้อียู่ไปเรื่อยๆ แต่มนัจะไมอ่ยู่ไป

เรื่อยๆ เพราะจะอยู่ในสมาธิ ในความสงบน้ีไดเ้พยีงระยะหน่ึงเท่านัน้เอง หลงัจากนัน้แลว้

ใจก็จะตอ้งถอนออกมาจากความสงบ เมือ่ถอนออกมาแลว้ กเิลสทีส่งบตวัไปกบัความ

สงบของใจ ก็จะออกมาเพ่นพ่านอกี เพราะวา่ความสงบหรือสมาธิน้ี ไมส่ามารถทาํลายฆ่า

กเิลสใหห้มดไปได ้สมาธิเปรียบเหมอืนกบัหนิทีท่บัหญา้ไว ้ เวลาทีห่นิทบัหญา้อยู่ หญา้ก็

ไมส่ามารถเจริญงอกงามได ้แต่ถา้ยกหนิออกไป ทิ้งไวส้กัวนัสองวนั หญา้ก็จะเจริญงอก

งามกลบัขึ้นมาอกี เพราะยงัไมไ่ดถ้อนรากถอนโคนของหญา้นัน่เอง  

กเิลสก็เช่นกนัขณะทีเ่ราทาํสมาธิทาํใจใหส้งบ กเิลสก็สงบตวัไปดว้ย แต่กเิลสยงัไมต่าย 

สิง่ทีจ่ะทาํลายกเิลสใหต้ายไดต้อ้งเป็นปญัญา คอืความรูว้า่เราไมค่วรโลภ เพราะเหตใุด

เราจงึไมค่วรโลภ ไมค่วรอยาก เพราะวา่สิง่ทีเ่ราโลภ เราอยาก ไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัเรา

อย่างแทจ้ริง เพราะสิง่ต่างๆทีเ่ราอยากท ัง้หมด คอืสภาวธรรมท ัง้หลายนัน้ เป็นไตร
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ลกัษณ์ท ัง้หมด เป็นอนิจจงั เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา ปราศจากตวัตน เป็น

สิง่ทีไ่มส่ามารถควบคุมบงัคบัใหอ้ยู่กบัเราไปตลอดได ้ ใหเ้ป็นไปดงัทีเ่ราปรารถนาได ้

ตลอดเวลานัน่เอง ถา้เราเขา้ใจหลกัน้ีแลว้เราก็จะไมก่ลา้ไปยดึไปตดิกบัสิง่เหลา่น้ี เพราะ

เวลาไปยดึไปตดิ ใจก็จะมคีวามทกุข ์ถา้ไปยดึตดิกบัลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เวลาสิง่

เหลา่น้ีเสือ่มไป คอื เสื่อมลาภ เสือ่มยศ เกดินินทา เกดิความทกุขข์ึ้นมา ใจก็จะมแีต่

ความเศรา้โศกเสยีใจ กนิไม่ไดน้อนไมห่ลบั บางทอีาจจะอยู่ต่อไปไมไ่ด ้ ถงึกบัฆ่าตวัตาย

ก็ม ี ดงัทีไ่ดย้นิไดฟ้งักนัทกุวนัตามขา่วคราวในหนา้หนงัสอืพมิพก์็ด ี ในวทิยุโทรทศันก์็ด ี

สิง่เหลา่น้ีเกดิขึ้นอยู่เสมอ นัน่ก็เป็นเพราะวา่บคุคลเหลา่นัน้ขาดธรรมะ ไมป่ฏบิตัธิรรม 

คอืไมท่าํบญุทาํทาน ไมร่กัษาศีล ไมบ่าํเพญ็ภาวนานัน่เอง จงึทาํใหเ้วลามปีญัหาขึ้นมาไม่

สามารถแกป้ญัหาได ้เพราะไมม่ทีีพ่ึง่ ไมม่เีครื่องมอืทีจ่ะระงบัดบัความทกุขเ์หลา่น้ี  

คนฉลาดจงึเขา้หาพระศาสนา เขา้หาพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์เพราะพระท่านจะ

สอนใหป้ฏบิตัธิรรม ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล และเจริญภาวนาอย่างสมํา่เสมอ เมือ่นาํเอา

ไปปฏบิตัแิลว้ ชวีติจะดาํเนินไปไดด้ว้ยความราบรื่นดงีาม จนเป็นเศรษฐทีีแ่ทจ้ริง คอืเป็น

เศรษฐธีรรม เป็นเศรษฐทีางดา้นจติใจ คอืใจจะเต็มเป่ียมดว้ยความสุข จะไมม่คีวาม

ทกุขอ์ยู่ในใจเลย เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายท่านได ้

ประพฤตปิฏบิตัจินกระท ัง่ถงึจดุสูงสุด กลายเป็นมหาเศรษฐธีรรม เป็นมหาเศรษฐขีอง

ความสุข คือบรมสุขนัน่เอง ไดแ้ก่พระนิพพาน นิพพานัง ปรมงั สขุงั ไมม่คีวามสุขอะไร

จะวเิศษเท่ากบัความสุขของพระนิพพาน จงึขอฝากเรื่องราวการปฏบิตั ิ ทาน ศีล ภาวนา 

ทีเ่ป็นปจัจยั ๔ ของใจ ไวร้กัษาใจ ใหอ้ยู่ดว้ยความสงบ ดว้ยความสุข ดว้ยความเจริญที่

แทจ้รงิ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๐๓ 

เปลี่ยนกระแส 
๑๙ กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ ทกุๆ ๘ วนั ๗ วนั หรือ ๖ วนั เป็นวนัทีเ่ราจะไดห้ยุดพกัภารกจิการ

งานแลว้เขา้มาสู่วดั เพือ่ปฏบิตักิจิทางศาสนา เป็นการเปลี่ยนกระแส ทกุๆวนัทีเ่ราอยู่ใน

โลก เราอยู่ท่ามกลางกระแสโลก ซึง่มกัจะพดัเราลงไปสู่ทีต่ ํา่ ไปสู่ความทกุข ์ส่วนกระแส

ธรรมเป็นกระแสทีพ่ดัไปสู่ทีสู่ง พดัใหอ้อกจากความทกุข ์ ถา้พวกเราไมป่รารถนาความ

ทกุขก์นั ก็ควรคาํนึงถงึกระแสธรรมบา้ง อย่าลอยอยู่แต่ในกระแสโลก เพราะกระแสโลก

จะฉุดลากเราไปสู่ความทกุขท์ ัง้หลาย เน่ืองจากกระโลกคอืกระแสแห่ง ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ถา้มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่ในใจมากนอ้ยแค่ไหน เราก็จะ

ถูกพดัไปสู่ความทกุขม์ากเท่านัน้ ส่วนกระแสธรรมเป็นกระแสทีจ่ะพดัเราไปสู่ความพน้

ทกุข ์ ความไมม่ทีกุข ์ เพราะกระแสธรรมเป็นกระแสแห่ง ความไม่โลภ ความไม่โกรธ 

ความไม่หลง  

ฟงัแลว้ก็อาจจะรูส้กึวา่ คนเราถา้ไมโ่ลภ ไมโ่กรธ ไมห่ลงแลว้ จะอยู่กนัไดอ้ย่างไร เพราะ

ชวีติของเราทกุคนจะตอ้งแสวงหาสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี เราตอ้งเขา้ใจวา่ กระแส

ธรรมก็สอนใหเ้ราแสวงหาเหมอืนกนั แต่ใหแ้สวงหาสิง่ทีอ่ยู่ในขอบเขตของความจาํเป็น 

ของความพอด ีเช่น ชวีติของคนเราทกุคนตอ้งมปีจัจยั ๔ เป็นเครื่องดูแล เพือ่ชีวติจะได ้

ดาํเนินไปไดด้ว้ยความราบรื่น ไมข่ดัสน ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ไมถ่งึแก่ความตายก่อนทีจ่ะ

เป็นไป คนเราทกุคนตอ้งมปีจัจยั ๔ ทางธรรมก็สอนใหเ้รามคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ในการ

ทาํมาหากนิเลี้ยงชพี ใหม้สีมัมาชีพหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งดว้ยความสุจริต ใหพ้อเพยีง

กบัความจาํเป็นของชวีติ ถา้มมีากเกนิความจาํเป็น เช่น มอีาหารมากเกนิความจาํเป็น มี

เสื้อผา้มากเกนิความจาํเป็น มทีีอ่ยู่อาศยัมากเกนิความจาํเป็น มยีารกัษาโรคมากเกนิ

ความจาํเป็น ก็จะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เพราะเกนิความจาํเป็นนัน่เอง อย่างวนัน้ีเราก็

เหน็วา่มอีาหารมาก แต่เรามทีอ้งเดยีว เราก็รบัประทานไดเ้ท่านัน้แหละ เท่าทีเ่ราเคย
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รบัประทาน เราไมส่ามารถรบัประทานอาหารท ัง้หมดได ้ หลกัของการแสวงหาทางธรรม 

จงึอยู่ทีก่ารหามาเท่าทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี  

ส่วนทางโลกนัน้ ความโลภจะทาํใหห้ามาแบบไมม่ขีอบเขต ไมม่กีารรูจ้กัคาํวา่พอด ี

เน่ืองจากวา่ความโลภเกดิจากความหลง ความหลงคอืการไมม่สีต ิ ไมม่ปีญัญา อนัเป็น

สญัชาตญาณของความหลง ความหลงจะกลวัอดอยาก กลวัทกุข ์ กลวัตาย จงึตอ้ง

พยายามหาไวม้ากๆ ถงึแมว้นัน้ีจะไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมอีะไรมาก ก็จะคดิวา่มเีก็บ

ไวก่้อนดกีวา่เพือ่ความปลอดภยัในวนัหนา้ แต่เราไมรู่ห้รอกวา่ วนัขา้งหนา้ของเราจะมี

มากนอ้ยแค่ไหน วนัหนา้ของเราอาจจะเหลอือกีเพยีงวนัเดยีวก็ได ้ แลว้ชวีติของเราก็จะ

หมดไป ถา้เราหามาเกนิกวา่ความจาํเป็น เราก็จะเสยีเวลากบัการหาสิง่ต่างๆ ทีไ่มเ่กดิ

ประโยชน ์ไมม่คีวามจาํเป็นกบัชวีติ กบัความสุขของเรา  

ในทางธรรมท่านทรงสอนใหเ้ราหาความสุข ท ัง้ทางร่างกายและทางจติใจ ความสุขของ

คนเราส่วนใหญ่จะอยู่ทีใ่จมากกวา่อยู่ทีก่าย จริงอยู่ร่างกายตอ้งมปีจัจยั ๔ ถงึจะไมท่กุข ์

แต่ความสุขทางร่างกายไมอ่ยู่เหนือความสุขทางใจ ถา้เราดูแลร่างกายใหม้คีวามสุข แต่

ไมไ่ดดู้แลใจใหม้คีวามสุข ปลอ่ยใหใ้จมแีต่ความทกุข ์ ความทกุขใ์จก็จะไปบดบงั

ความสุขกาย อย่างพวกเราทกุคนก็มฐีานะพอใชไ้ด ้คือมปีจัจยั ๔ ครบบริบูรณ์ ไมข่าด

ตกบกพร่องในสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการครองชพี ความตอ้งการของร่างกาย ไดร้บัการดูแล

อย่างสมบูรณ์ ร่างกายมคีวามสุขสบาย แต่ใจกลบัมคีวามทกุข ์ ซึง่จะทาํใหเ้ราไมเ่หน็

ความสุขกายเลย จะบดบงัความสุขกาย ทีเ่ราอตุส่าหท์ุ่มเทเรี่ยวแรงหามา แต่พอเกดิ

ความทกุขใ์จขึ้นมา ความสุขกายเหมอืนกบัวา่หายไปเลย  

นัน่เป็นเพราะวา่เราไมม่ธีรรมะ เป็นเครื่องชี้นาํวธิีหาความสุขใหก้บัเรา เราแสวงหา

ความสุขเพยีงดา้นเดยีว คอืแสวงหาความสุขทางดา้นวตัถ ุ ทางดา้นกามารมณ์ ทางดา้น

ความอยากของกเิลสตณัหาท ัง้หลาย ซึง่ไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เพราะวา่สิง่ต่างๆที่

เราไดม้า มากนอ้ยแค่ไหนก็ตาม ก็จะไมใ่หค้วามอิม่ ความพอ กบัเรา ไมส่ามารถดบั

ความทกุขใ์จได ้เวลาตอ้งการอะไรแลว้ไมไ่ดส้ิง่นัน้ๆ ความทกุขใ์จก็จะปรากฏขึ้นมา หรือ

สิง่ทีไ่ดม้าเป็นสิง่ทีเ่รารกัเราชอบ ถา้วนัดคีนืดตีอ้งหายไป หรือถูกทาํลายไปดว้ยวธิีใดวธิี
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หน่ึง เราก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา นัน่ก็เป็นเพราะวา่เราไมไ่ดดู้แลใจของเรา ปลอ่ย

เวลาไปกบัการดูแลร่างกาย ไปกบักระแสของความโลภ ความโกรธ ความหลง เราจงึไม่

อยู่เหนือความทกุข ์ เพราะความหลงของเราน่ีเอง ความโงเ่ขลาเบาปญัญา ไมท่ราบวา่

ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้อยู่ทีไ่หน  

เราจงึตอ้งปลกีเวลาออกจากกระแสโลก ออกจากกระแสของความโลภ ความโกรธ ความ

หลง มาสู่วดั เพือ่เขา้สู่กระแสธรรม ทาํในสิง่ทีต่รงกนัขา้มกบัชวีติปกตขิองเรา ปกตเิราจะ

มแีต่ออกไปแสวงหา หาดว้ยความโลภ หาดว้ยความโกรธ หาดว้ยความหลง ทกุครัง้ที่

เราทาํอย่างน้ี ก็เท่ากบัสะสมความโลภ ความโกรธ ความหลงใหม้มีากยิง่ขึ้นไป เมือ่มี

ความโลภ ความโกรธ ความหลงมากขึ้นไปเท่าไร ความทกุขก์็จะมสีะสมอยู่ในใจมากขึ้น

เท่านัน้ รอเวลาใหแ้สดงตวัขึ้นมา ในขณะทีเ่ราไดส้ิง่ต่างๆ ทีเ่ราปรารถนา ความทกุขจ์ะ

ยงัไมป่รากฏ แต่ถา้วนัไหนเกดิไมไ่ดด้งัใจ หรือสูญเสยีสิง่ทีเ่รารกัเราชอบแลว้ ความทกุข ์

ก็จะโหมกระหนํา่เราอย่างเต็มที ่จนไมส่ามารถทนรบักบัความทกุขน์ ัน้ไดก้็ม ี 

แต่ถา้เรามเีวลาวา่งหลบเขา้วดับา้ง เขา้สู่กระแสของความไมโ่ลภ ความไม่โกรธ ความไม่

หลง เราจะไดส้ะสมแรงตา้นทานของความทกุข ์ ทีจ่ะโหมกระหนํา่ใส่เรา เมือ่ถงึเวลาของ

ความทกุขน์ ัน้จะปรากฏขึ้นมา ถา้เรามกีระแสแห่งธรรม เท่ากบัมทีีพ่ึง่ มทีีห่ลบภยั เพราะ

จะรูจ้กัวธิรีบักบักระแสของความทกุขท์ีป่รากฏขึ้นมา เพราะวา่ธรรมะสอนใหรู้จ้กัสภาพ

ความเป็นจริงของโลกทีเ่ราอยู่น้ีวา่เป็นอย่างไร โลกทีเ่ราอยู่ทกุวนัน้ีไมไ่ดเ้ป็นอย่างน้ีไป

ตลอด เป็นโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ มกีารหมนุเวยีนไป สิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่ใน

วนัน้ี ในวนัขา้งหนา้จะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงไป ตอ้งมกีารหมดสิ้นไป ซึง่เป็นเรื่องปกติ

ธรรมดา ถา้รูล้ว่งหนา้ก่อน และไดม้กีารเตรียมตวัเตรียมใจไว ้ เวลาสิง่เหลา่น้ีเกดิขึ้นมา 

ความทกุขก์็จะไมโ่หมกระหนํา่ใส่เรา เพราะความทกุขเ์กดิจากความหลง เกดิจากความ

ยดึตดิอยู่กบัสิง่ต่างๆ ถา้มปีญัญา มคีวามรู ้ รูว้า่สิง่ต่างๆ ทีม่อียู่กบัเราในวนัน้ี จะไมอ่ยู่

กบัเราไปตลอด จะตอ้งมกีารพลดัพรากจากกนัไป ไมช่า้ก็เร็ว ถา้เรารูแ้ลว้เตรียมตวั

เตรียมใจไวก่้อนลว่งหนา้ เวลาความพลดัพรากเกดิขึ้นมา หรือความผดิหวงัเกดิขึ้นมา 
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เราก็จะพรอ้มทีจ่ะรบักบัสิง่เหลา่นัน้ เมือ่เราพรอ้มสิง่เหลา่นัน้ก็จะไมม่อีานุภาพสรา้งความ

ทกุขใ์หก้บัเราได ้เพราะเราไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่เหลา่นัน้  

น่ีคอืเรื่องของธรรม เป็นเรื่องของการทวนกระแสโลก ทางโลกจะฉุดลากเราไปสู่ความ

ทกุข ์โดยมคีวามหลง ความมดืบอดเป็นตวันาํพาไป เมือ่มคีวามหลง ความมดืบอดแลว้ 

ก็จะเกดิความโลภ เกดิความโกรธ แต่ถา้มปีญัญาแลว้จะไมโ่ลภ จะไมโ่กรธ เพราะจะรูว้า่

ความโลภ ความโกรธ ไมเ่ป็นสิง่ทีด่กีบัใจ เวลามคีวามโลภ มคีวามโกรธขึ้นมา ใจจะรอ้น 

จะมแีต่ความวุน่วายใจ แต่เวลาทีร่ะงบัความโลภ ความโกรธลงไปได ้ ใจจะเยน็ ใจจะ

สบาย อย่างในขณะน้ี ท่านนัง่อยู่ทีน่ี่ ความโลภก็ไมป่รากฏ ความโกรธก็ไมป่รากฏ แลว้

ความรูส้กึเป็นอย่างไร ความรูส้กึก็เยน็ สบาย นัน่เป็นเพราะวา่ในขณะน้ีความโลภความ

โกรธไมไ่ดท้าํงาน แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ไมม่คีวามโลภและความโกรธ เพยีงแต่ขณะน้ี

ไมม่เีหตไุปกระตุน้ใหเ้กดิความโลภและเกดิความโกรธเท่านัน่เอง แต่ถา้มเีหตปุรากฏ

ขึ้นมา ก็ไมแ่น่วา่ความโลภและความโกรธทีม่อียู่ในใจยงัจะน่ิงนอนเฉยอยู่ไดห้รือเปลา่ 

ถา้น่ิงเฉยไดก้็แสดงวา่มธีรรมมาก เพราะธรรมเป็นตวัทีก่าํราบ ความโลภ ความโกรธ 

และความหลงนัน่เอง  

จงึเป็นความจาํเป็นทีต่อ้งเขา้วดัเพือ่ปฏบิตัศิาสนกจิ ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม เพราะเป็นการเสริมสรา้งบญุบารม ี เสริมสรา้งธรรม ทีจ่ะไปต่อสูก้บักระแสของ

ความโลภ ความโกรธ ความหลงทีม่อียู่ภายในใจของเรา ถา้มธีรรมมากเท่าไร เราก็จะมี

ความสุขมากเท่านัน้ เพราะธรรมเป็นแสงสวา่ง เป็นเครื่องชี้บอกใหรู้ถ้งึเหตขุองความสุข

วา่มาจากอะไร เกดิขึ้นไดอ้ย่างไร ถา้ไดเ้สริมสรา้งเหตนุัน้แลว้ ใจก็จะมแีต่ความสุขอย่าง

เดยีว จะไมม่คีวามทกุขเ์ลย เมือ่มคีวามสุขแลว้ จะมคีวามอิม่ มคีวามพอ ไมม่คีวาม

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งออกไปแสวงหาสิง่ต่างๆ ภายนอก เช่นลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข

ท ัง้หลาย จะไมม่คีวามจาํเป็นสาํหรบัจติทีม่คีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวามพอ ทกุวนัน้ีที่

พวกเรายงัตอ้งออกไปแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข กนัอยู่ ก็เพราะวา่ใจของพวก

เรายงัขาดธรรมะนัน่เอง เราไมไ่ดเ้สริมสรา้งธรรมะใหเ้กดิขึ้นมาในใจเรา เราปลอ่ยปละ

ละเลยภารกจิทางดา้นจติใจ ทางดา้นการศึกษาธรรม การปฏบิตัธิรรมกนั มวัแต่วุน่วาย



88 
 

กบัการหาสิง่ต่างๆทีไ่มใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง หาเท่าไรก็ไมเ่กดิความอิม่ เกดิความพอ มแีต่

จะเสริมความอยาก ความตอ้งการใหม้มีากยิง่ๆขึ้นไปเสยีอกี เราควรจะเหน็โทษของสิง่

เหลา่น้ี เหน็โทษของความโลภ เหน็โทษของความอยาก เหน็โทษของความหลง วา่เป็นตวั

ทีห่ลอกใหเ้ราไปหาสิง่ต่างๆมา หามามากมายก่ายกองจนกระท ัง่เราใชไ้มห่มด แต่เรากย็งั

ไมม่คีวามสุข ยงัไมม่คีวามพอ เป็นเพราะวา่เราไมไ่ดห้าสิง่ทีใ่หค้วามสุข ใหค้วามพอกบั

เรานัน่เอง  

เหตทุีจ่ะนาํความสุขมาให ้เป็นคุณธรรมทีเ่ราจะตอ้งสรา้งขึ้นมา ใหป้รากฏขึ้นมาภายในใจ 

ถา้มคุีณธรรมน้ีแลว้ใจของเราถงึจะมคีวามสุข ถงึจะมคีวามอิม่ ถงึจะมคีวามพอ 

คุณธรรมทีพู่ดถงึน้ีก็คอืพรหมวิหาร ๔ เราตอ้งมพีรหมวหิาร ๔ ถา้ปรารถนาทีจ่ะมี

ความสุข อยู่ในสงัคมเรามคีวามเกี่ยวขอ้งกบัผูอ้ืน่ ไมไ่ดอ้ยู่คนเดยีว จงึตอ้งมธีรรมะสอน

ใหรู้ว้ธิีการปฏบิตักิบับคุคลอืน่ๆอย่างถูกตอ้ง แลว้ใจจะสงบ ใจจะเยน็ ใจจะมคีวามสุข 

แต่ถา้ไมรู่จ้กัวธิีปฏบิตั ิ ไมม่ธีรรมะเป็นเครื่องนาํพาเราปฏบิตักิบับคุคลต่างๆ ทีเ่รา

เกี่ยวขอ้งดว้ยแลว้ ชวีติของเราจะมแีต่ความวุน่วาย มแีต่ความเดอืดรอ้น มแีต่ความ

ทกุข ์พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้จริญพรหมวหิาร ๔ ในฐานะทีพ่วกเราตอ้งอยู่ร่วมกนัใน

สงัคม เราจะมคีวามสุขได ้สงัคมจะมคีวามสุขได ้ก็ต่อเมือ่เรามพีรหมวหิาร ๔ อยู่ภายใน

ใจ พรหมวิหาร ๔ คอื เมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขา เป็นธรรม ๔ ประการทีค่วรเจริญ

อย่างต่อเน่ือง เพือ่จะไดด้าํเนินชวีติไปไดด้ว้ยความราบรื่น ดว้ยความสุข จะไมม่ปีญัหา 

ไมม่เีรื่องราวกบับคุคลต่างๆ ทีอ่ยู่กนัในสงัคม  

เมตตา คอื ความมไีมตรีจติ มองทกุคนเป็นมติรกนั เป็นเพือ่นกนั เป็นเหมอืนพีเ่หมอืน

นอ้งกนั เป็นเพือ่นเกดิ แก่ เจ็บ ตาย กนั เราอยู่ดว้ยกนั ถา้เรามเีมตตาต่อกนั เราจะมแีต่

ความสุข เพราะความเมตตาไมใ่หค้วามเดอืดรอ้นกบัใคร คุณลกัษณะของความเมตตามี

อยู่ ๓ ประการ คอื ๑. ไมม่เีวรกบัใคร อเวรา โหนต ุ ๒. ไมเ่บยีดเบยีนใคร อพัยา 

ปชัฌา โหนต ุ๓. ปรารถนาใหผู้อ้ืน่มคีวามสุข สขีุ อตัตานัง ปะริหะรนัต ุ 

๑. เมตตา คือการไม่มีเวรมีกรรมกนั ถงึแมใ้ครจะสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัเรา สรา้ง

ความทกุขใ์หก้บัเรามากมายขนาดไหนก็ตาม เราตอ้งรูจ้กัการใหอ้ภยั การใหอ้ภยัจะเป็น
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การระงบัการมเีวรกนั เวลาใครทาํอะไรแลว้เราไมพ่อใจ เราอย่าไปโกรธ อย่าไปอาฆาต 

อย่าไปพยาบาท เราตอ้งใหอ้ภยั เพราะการใหอ้ภยัจะทาํใหใ้จเราสงบ ทาํใหใ้จเราเยน็ 

เพราะการใหอ้ภยัจะไประงบัความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท ทีเ่ปรียบเหมอืนกบัไฟที่

เผาใจเรา ถา้ไมม่กีารใหอ้ภยัแลว้ ใจจะมแีต่ความรุ่มรอ้น เวลาโกรธแลว้จะตอ้งเอาคนืให ้

ได ้ตอ้งไปทบุไปต ี ด่าวา่เขา น่ีเป็นความหลงผดิ เป็นการสรา้งเวรสรา้งกรรม เพราะเมือ่

เราไปด่าวา่เขา ไปทาํรา้ยเขาแลว้ เขาก็จะตอ้งเกดิความรูส้กึเช่นเดยีวกบัเรา เขาก็จะตอ้ง

เกดิความโกรธ ความแคน้ขึ้น เขาก็จะกลบัมาทาํรา้ยเรา จะตอ้งมกีารต่อสูก้นัไปเรื่อยๆ 

จนกระท ัง่ลม้เจ็บตายกนัไปในทีสุ่ด น่ีไมใ่ช่วถิทีางทีจ่ะดาํเนินชวีติไปดว้ยความสงบสุข  

วถิทีางทีถู่กคอืการใหอ้ภยั เช่นเวลาเขาวา่อะไรเรา เขาทาํอะไรเรา แต่เราทาํใจของเราให ้

น่ิงเสยี ใหอ้ภยักบัเขา คดิเสยีวา่เป็นการใชก้รรมเก่าก็แลว้กนั เราอาจจะเคยไปทาํอะไร

กบัเขามาก่อน ทาํใหเ้ขาไมพ่อใจเราโดยทีเ่ราอาจจะรูก้็ได ้หรือไมรู่ก้็ได ้เพราะบางครัง้เรา

ก็ไมรู่จ้ริงๆ เราอาจจะไปขดัผลประโยชนเ์ขาก็ได ้เขาอาจจะตอ้งการสิง่หน่ึงสิง่ใดอยู่ แลว้

เราไปไดส้ิง่นัน้มา เขาก็เกดิความไมพ่อใจขึ้นมา เราตอ้งยอมรบัวา่เราอยู่ในโลกน้ีมนัเป็น

ปกต ิ ทีค่นเราในบางครัง้บางคราวอาจจะตอ้งมกีารกระทบกระท ัง่กนับา้ง มกีารผดิใจกนั

บา้ง เมือ่เกดิการผดิใจกนัแลว้ สรา้งความทกุขใ์หก้นัแลว้ ถา้มสีตกิ็ใหอ้ภยัเขาเสยีจะ

ดกีวา่ เราก็อยู่น่ิงเสยีไมต่อบโต ้ เป็นการไมส่รา้งเวรสรา้งกรรม เมือ่เราไมไ่ปตอบโตเ้ขา 

เมือ่เขาไดร้ะบายความรูส้กึทีไ่มด่ขีองเขาแลว้ เขาก็จะหยุด เมือ่หยุดแลว้เรื่องมนัก็จะจบ  

น่ีแหละคอืทางทีถู่ก เป็นทางเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะทาํใหเ้รามคีวามสุข ท่านถงึสอนใหเ้ราชนะ

ตนอย่าไปชนะผูอ้ืน่ ชนะตนคนเดยีวเท่านัน้ทกุอย่างก็จะสงบลง ชนะผูอ้ืน่ก็จะสรา้ง

ความอาฆาตพยาบาทใหก้บัเขา ถา้เขาชนะเรา ก็จะสรา้งความอาฆาตพยาบาทใหก้บัเรา 

แต่ถา้ต่างฝ่ายต่างชนะตนเองแลว้ทกุอย่างกจ็ะสงบ เมือ่อารมณ์ของเราสงบแลว้ เรื่องราว

ต่างๆ มนัก็จะหายไป ลมืไป เวลาเจอหนา้กนัในวนัขา้งหนา้ อาจจะรกักนั ชอบกนัก็ได ้

เพราะเรื่องของอารมณ์เป็นเพยีงช ัว่ขณะหน่ึงเท่านัน้เอง ถา้ไมไ่ปหลงตามอารมณ์ เวลา

โกรธแลว้ไมโ่กรธตาม เวลาอารมณ์ดกีลบัมาแทนทีเ่ราก็จะรูส้กึดขีึ้นมาทนัท ีจงึตอ้งเขา้ใจ

ถงึหลกัของความเมตตาวา่ตอ้งใหอ้ภยั คอืตอ้งไมจ่องเวรกนั  
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๒. เมตตา คือ การไม่เบียดเบียนกนั เรามคีวามจาํเป็นทีต่อ้งทาํมาหากนิกนั แต่เราจะทาํ

ดว้ยความสุจริต คอืจะไมท่าํดว้ยการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี 

โกหกหลอกลวง เป็นทางทีจ่ะนาํความสุขมาใหก้บัเรา ความทกุขต่์างๆทีเ่กดิจากการ

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ จะไมม่ตีามมา แต่ถา้เราไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่แลว้ เราจะตอ้งถูกผูอ้ืน่

เบยีดเบยีนอย่างแน่นอน เพราะเมือ่ไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัเขา เขาก็จะตอ้งมา

สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัเรา ใหท้กุขก์บัท่าน ทกุขน์ั้นถงึตน เราจงึตอ้งหลกีเลีย่งการ

เบยีดเบยีนกนั  

๓. เมตตา คือ ความปรารถนาใหผู้อ้ืน่มีความสขุ จงเหน็วา่อะไรก็ตามทีเ่ป็นความสุขของ

ผูอ้ืน่ เขาทาํแลว้มคีวามสุขก็ปลอ่ยใหเ้ขาทาํไป ถงึแมจ้ะสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัเรา

บา้ง บางครัง้บางคราว เช่นขา้งบา้นบางครัง้อาจจะจดังานกนั มงีานเลี้ยงกนั ก็อาจจะมี

เสยีงดงับา้ง เราอยู่ขา้งบา้นเราอาจจะหนวกหู แต่ถา้เรามคีวามปรารถนาด ีอยากจะใหเ้ขา

มคีวามสุข ความวุน่วายใจทีเ่กดิจากการหนวกหู ก็จะเบาบางลงไปหรือไมม่เีลยก็เป็นได ้

แต่ถา้ไมม่คีวามปรารถนาทีจ่ะอยากใหเ้ขามคีวามสุขแลว้ เวลามอีะไรมาสรา้งความ

วุน่วายใหก้บัเรา เช่นขา้งบา้นส่งเสยีงดงักนั ก็จะเกดิความโกรธขึ้นมา เกดิความทกุขใ์จ

ขึ้นมา แต่ถา้คดิเสยีวา่เขากาํลงัมคีวามสุขกนั เราอยากจะใหเ้ขามคีวามสุขไมใ่ช่หรือ เรา

สุขไปกบัเขาดว้ย เราก็จะไมม่คีวามทกุข ์ เราก็จะทนกบัเสยีงเหลา่นัน้ได ้ น่ีคอืเรื่องของ

ความเมตตา ขอใหเ้จริญกนัอยู่เรื่อยๆ แลว้ความเมตตาจะทาํใหเ้รามคีวามสุข อานิสงส์

ของความเมตตามอียู่ ๑๑ ประการ คอื ๑. หลบักเ็ป็นสขุ ๒. ตื่นกเ็ป็นสขุ ๓. ไม่ฝนัรา้ย 

๔. เป็นที่รกัของมนุษยท์ ัง้หลาย ๕. เป็นที่รกัของอมนุษยท์ ัง้หลาย ๖. เทวดาย่อมรกัษา 

๗. ไม่ตอ้งภยัจากไฟ ยาพิษ ศสัตราวธุ ๘. จติเป็นสมาธิงา่ย ๙. สหีนา้ผ่องใส ๑๐. เม่ือ

จะตาย ใจกส็งบ ไม่หลงใหลไรส้ติ ๑๑. ถา้ยงัไม่บรรลคุุณวิเศษที่สูงกว่า ย่อมเขา้ถงึ

พรหมโลก  

กรุณา คือ ความอยากช่วยเหลอืปลดเปลื้องทกุข ์เวลาเหน็ใครตกทีน่ ัง่ลาํบาก เดอืดรอ้น 

แลว้ขอความช่วยเหลอื ถา้เขาช่วยเหลอืตวัเขาเองไมไ่ด ้ ก็ควรจะช่วยเขา ช่วยใหเ้ขา

สามารถช่วยตวัเองได ้ อย่าไปช่วยเหลอืแบบใหเ้ขาเป็นคนเกยีจครา้น หวงัแต่จะพึง่ผูอ้ืน่ 
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ซึง่ไมใ่ช่เป็นการช่วยเหลอืทีแ่ทจ้ริง การช่วยเหลอืทีแ่ทจ้ริง คอืการช่วยใหเ้ขาช่วยตวัของ

เขาเองได ้ อย่างพระพทุธเจา้ทรงช่วยพวกเราดว้ยการส ัง่สอนธรรมะ สอนใหเ้รารูจ้กัเรื่อง

ของทกุขข์องสุข ของดแีละของช ัว่ต่างๆ และสอนใหเ้ราดาํเนินชวีติของเราไปในทศิทางที่

ด ี พระพทุธเจา้ไมไ่ดส้อนใหเ้ราเกาะพระพทุธเจา้ ไมไ่ดส้อนใหเ้ราขอสิง่ต่างๆจาก

พระพทุธเจา้ ใหพ้ระพทุธเจา้มาทาํสิง่ต่างๆใหก้บัเรา พระพทุธเจา้สอนใหเ้ราช่วยตวัเรา

เอง เช่นกนัเวลาเราช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ขอใหค้าํนึงถงึหลกั อตัตาห ิอตัโน นาโถ ช่วยเขาถา้

เขาช่วยตวัเขาเองไมไ่ด ้ เช่นถา้เขาเจ็บไขไ้ดป่้วย ไมม่เีงนิรกัษา เราก็ตอ้งช่วยใหเ้ขาไดร้บั

การรกัษาพยาบาล เมือ่เขาหายแลว้ มกีาํลงัวงัชาดแีลว้ เขาจะไดไ้ปทาํงานต่อไป เวลาได ้

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่เราก็จะมคีวามสุขใจ เพราะไดช่้วยบรรเทาทกุขใ์หก้บัเขา  

มทุิตาหมายถงึความยนิดใีนความสุข ในความดขีองผูอ้ืน่ เวลาเหน็คนอืน่ไดด้บิไดด้ ี มี

ความเจริญรุ่งเรือง เช่นไดเ้งนิเดอืนขึ้น ไดต้าํแหน่งทีสู่งขึ้น มคีวามสุข ถูกลอตเตอรี่

รางวลัที ่๑ อย่างน้ีเป็นตน้ ใหแ้สดงความยนิดกีบัเขา ไมค่วรอจิฉาริษยาเขา ขอใหถ้อืวา่ 

เป็นบญุของเขา เขาไดท้าํความดไีว ้ เมือ่ถงึเวลา ความดกี็ส่งผลขึ้นมา ถา้ไมม่มีทุติาจติ

แลว้ จติใจจะมแีต่ความรุ่มรอ้น มคีวามอจิฉาริษยา เหน็คนอืน่ไดด้บิไดด้ ี เรากลบัเป็น

ทกุขเ์ป็นรอ้นไป เพราะขาดมทุติาจตินัน้เอง  

อเุบกขาคอืการปลอ่ยวาง วางเฉย ในกรณีทีไ่มส่ามารถใชเ้มตตา กรุณา และมทุติาได ้ก็

ตอ้งใชอ้เุบกขา เช่นมคีนทีเ่รารกัเกดิเจ็บไขไ้ดป่้วย แลว้ไมม่ทีางทีจ่ะรกัษาได ้ อย่างน้ีเรา

ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา คอือย่าไปโศกเศรา้เสยีใจกบัความทกุขข์องเขา ถา้ช่วยเหลอืได ้

ก็ช่วยเหลอืกนัไป แต่ถา้ช่วยไม่ได ้ก็ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ขอใหถ้อืวา่เป็นวบิากกรรม

ของเขา พระพทุธองคท์รงสอนใหเ้ราระลกึอยู่เสมอว่า สตัวท์ ัง้หลาย มีกรรมเป็นของ

ของตน เป็นผูท้ี่รบัผลของกรรม จะทาํกรรมอนัใดไว ้ ดีหรือชัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของ

กรรมนั้น คนเราในอดตีชาต ิหรือในอดตีทีผ่่านมานัน้ อาจจะไปกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม

ไว ้ และเมือ่ถงึเวลาทีผ่ลของกรรมน้ีปรากฏผลขึ้นมาแลว้ ไมม่ใีครช่วยเหลอืได ้ ใครทาํ

กรรมอะไรไว ้ ก็ตอ้งรบัผลของกรรมนัน้ไป ถา้ไมป่รารถนา ทีจ่ะประสบกบัเคราะหก์รรม 

ก็ขอใหล้ะเวน้จากการกระทาํความชัว่ท ัง้หลายเสยี ใหท้าํแต่บญุ ทาํแต่กศุล ทาํแต่สิง่ทีด่ ี
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ทีง่าม เมือ่ทาํแต่สิง่ทีด่ ี ทีง่ามแลว้ เคราะหก์รรมต่างๆก็จะไมเ่กดิขึ้นกบัเรา แต่ถา้เกดิ

ขึ้นกบัเรา หรือกบับคุคลหน่ึง บคุคลใดก็ตาม เราก็ตอ้งเจริญอเุบกขา อย่าไปโศกเศรา้

เสยีใจกบัเขา อย่าไปทกุขก์บัเขา เพราะความโศกเศรา้เสยีใจของเรา จนกนิไม่ได ้นอนไม่

หลบันัน้ มนัไมส่ามารถจะแกป้ญัหาของเขาได ้มแีต่ จะทาํใหเ้ราทกุขไ์ปเปลา่ๆเท่านัน้เอง 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๐๔ 

สิง่มหศัจรรย ์
๖ มีนาคม ๒๕๔๕ 

ในบรรดาสิง่มหศัจรรยท์ ัง้หลายทีม่อียู่ในโลกน้ี ทีม่นุษยส์รา้งขึ้นมาก็ด ี หรือเกดิขึ้นมา

จากธรรมชาตกิ็ด ีถา้เปรียบเทยีบกบัสิง่มหศัจรรยข์องพระพทุธศาสนาแลว้ สิง่มหศัจรรย์

ทางโลกจะเทยีบไมไ่ดเ้ลยทเีดยีว ถา้เปรียบทางคุณค่า ก็เหมอืนกอ้นอฐิกอ้นทรายกบั

เพชรนิลจนิดา อย่างไรก็อย่างนัน้ เพราะวา่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะมคุีณค่า มคีวาม

มหศัจรรยย์ิง่กวา่ผลทีจ่ะไดร้บัจากการปฏบิตัทิางศาสนา คอื การหลดุพน้จากความทกุข์

ท ัง้ปวง ไมม่สีิง่ใดในโลกน้ี สามารถทาํใหส้ตัวโ์ลกท ัง้หลายทีเ่กดิมาในโลกน้ี พน้จาก

ความทกุขไ์ด ้นอกจากพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เท่านัน้ เพราะพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ สามารถทาํใหผู้ป้ฏบิตัหิลดุพน้จากความทกุขไ์ดห้มดสิ้น จะไมท่กุขก์บั

การแก่ การเจ็บ การตาย จะไมท่กุขก์บัการประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา จะไมท่กุขก์บั

ความผดิหวงั จะไมท่กุขก์บัการพลดัพรากจากของรกัของชอบท ัง้หลาย เพราะพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นธรรมโอสถ รกัษาโรคของจติใจได ้ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ สิง่

อืน่ๆท ัง้หลายในโลกน้ีไมส่ามารถรกัษาโรคของใจไดเ้ลยแมแ้ต่นิดเดยีว  

น่ีแหละคอืความอศัจรรยข์องพระพทุธศาสนา และก็เป็นความอศัจรรยอ์ย่างยิง่ของ

พระพทุธเจา้แต่ละพระองคท์ีไ่ดป้รากฏขึ้นมาในโลกน้ี คือได ้ ประสูต ิ และไดอ้อกผนวช

แลว้ตรสัรูธ้รรมขึ้นมาในทีสุ่ด ก่อนทีพ่ระพทุธเจา้จะตรสัรูธ้รรม ก็มคีนมากมายก่ายกอง 

พยายามแสวงหาการหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย แต่ก็ไมม่ใีครสามารถทาํตนใหห้ลดุ

พน้จากความทกุขท์ ัง้หลายไดเ้ลยแมแ้ต่คนเดยีว มเีพยีงพระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีว

เท่านัน้ ทีส่ามารถศึกษาและปฏบิตัจินหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ น่ีคอืความมหศัจรรย์

ของพระพทุธเจา้ และหลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูธ้รรมแลว้ ไดน้าํพระธรรมมาส ัง่

สอนใหก้บัผูท้ีม่คีวามสนใจ ก็มผูีท้ีส่ามารถนอ้มเอาไปปฏบิตั ิ และทาํตนใหห้ลดุพน้จาก

ความทกุขไ์ดอ้ย่างงา่ยดายและรวดเร็ว มผูีท้ีห่ลดุพน้คอืพระอรหนัตป์รากฏขึ้นมา
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หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกาศพระธรรมคาํสอนเพยีงครัง้ สองครัง้เท่านัน้เอง น่ีก็

เป็นความมหศัจรรยข์องพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีส่ามารถทาํใหผู้ท้ีป่รารถนา

ความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย หลดุพน้ไดอ้ย่างรวดเร็วงา่ยดาย  

ต่างกบัสมยัทีไ่มม่พีระพทุธเจา้ ไมม่คีาํสอนของพระพทุธเจา้ มคีนแสวงหาการหลดุพน้

จากความทกุขด์ว้ยวธิีการต่างๆ แมก้ระท ัง่พระพทุธเจา้เองก็ทรงแสวงหาดว้ยวธิีการ

ต่างๆ แต่ก็ไมส่ามารถบรรลผุลได ้ จนกระท ัง่นาทสุีดทา้ย ดว้ยวธิีสุดทา้ยของ

พระพทุธเจา้เท่านัน้ทีจ่ะทาํใหท้รงหลดุพน้ได ้ มผูีอ้ืน่พยายามแสวงหาดว้ยวธิีต่างๆ เช่น

การทรมานตนดว้ยวธิีการต่างๆ หรือการเสพสุขดว้ยวธิีการต่างๆ อย่างทีพ่วกเราทาํกนั

อยู่ทกุวนัน้ี ก็เป็นการหนีทกุขก์นัท ัง้นัน้ พยายามดบัทกุขก์นัดว้ยการแสวงหาสิง่ต่างๆ 

แสวงหาเงนิทองกนั แสวงหาขา้วของ แสวงหายศ แสวงหาสรรเสริญ แสวงหารูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีถู่กอกถูกใจ แต่สิง่เหลา่น้ีกลบัไมไ่ดด้บัความทกุขภ์ายในใจของเรา

ไดเ้ลย นอกจากไมไ่ดด้บัแลว้ ยงัเพิม่ความทกุขใ์หเ้กดิขึ้นมาอกี เพราะเมือ่ไปยดึ ไปตดิ 

ไปพึง่สิง่เหลา่น้ีแลว้ ก็เกดิความกงัวลใจ เกดิความทกุขใ์จ ความไมส่บายใจ ความไม่

แน่นอนใจ เพราะรูว้า่สิง่ต่างๆทีเ่ราไปยดึ ไปเกาะ ไปอาศยัเป็นทีพ่ึง่น ัน้ เป็นสิง่ทีไ่มจ่รีงั 

ถาวร ย ัง่ยนื ไมรู่ว้า่จะหลดุจากมอืเราไปเมือ่ไร จะจากเราไปเมือ่ไรก็ไมรู่ ้ 

น่ีเป็นธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆทีอ่ยู่ภายนอกใจของเรา ทีเ่ราไปยดึตดิอยู่ แมก้ระท ัง่ร่างกาย

ของเราก็เป็นธรรมชาตแิบบเดยีวกนั เป็นสิง่ทีไ่มถ่าวรเช่นกนั มกีารเกดิข้ึน ตัง้อยู่ แลว้

ในทีสุ่ดก็ตอ้งมกีารดบัไป แมก้ระท ัง่อารมณ์ต่างๆทีม่อียู่ภายในจติใจของเราก็เป็นอย่าง

นัน้ ไมว่า่จะเป็นวิญญาณทีร่บัทราบรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย ก็เป็นสิง่ที่

เกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป สญัญาทีเ่กดิตามมา เวทนาทีเ่กดิตามมา สงัขารความคดิปรุง

ทีเ่กดิตามมา ก็เป็นเช่นเดยีวกนั มกีารเกดิดบั เกดิดบั มกีารเปลีย่นแปลงไปอยู่

ตลอดเวลา ภายในใจของเราจงึมคีวามสขุบา้ง มคีวามทกุขบ์า้ง มคีวามไม่สขุไม่ทกุขบ์า้ง 

เปลีย่นไป หมนุเวยีนไปเรื่อยๆ ตามเหต ุ ตามปจัจยั ตามสิง่ทีม่ากระทบกบัทวารท ัง้ ๕ 

คอื ตา หู จมูก ลิ้น กาย และจากการคิดปรุงของใจเอง เหลา่น้ีเป็นสิง่ทีท่าํใหเ้กดิ

ความรูส้กึต่างๆขึ้นมาภายในใจเรา คอืสุขบา้ง ทกุขบ์า้ง ไมสุ่ขไมท่กุขบ์า้ง  
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แต่ความรูส้กึทีว่า่ไมม่คีวามทกุขอ์ยู่ในใจเลยนัน้ ยงัไมเ่คยปรากฏขึ้นกบัพวกเราเลย 

เพราะเรายงัไมไ่ดน้อ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ ถา้นอ้มเอาเขา้มา

ปฏบิตัแิลว้ ในทีสุ่ดใจของเราก็จะเป็นใจทีป่ราศจากความทกุข ์ จะไมม่คีวามทกุข ์

เหลอือยู่แมแ้ต่นิดเดยีวเลย ดงัทีพ่ระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดก้ระทาํกนั ในเบื้องตน้ท่าน

ก็ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้ก็นาํพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้มาปฏบิตักิบักาย วาจา ใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่การปฏบิตัทิีใ่จ เพราะใจมสีิง่ที่

จะตอ้งขดัเกลา จะตอ้งชาํระ สิง่นัน้ก็คอืกเิลสตณัหา ซึง่เป็นเครื่องเศรา้หมอง มกีเิลส

ตณัหาอยู่ภายในใจของเรามากนอ้ยเท่าไหร่ ก็จะสรา้งความทกุข ์ ความไมส่บายใจใหก้บั

เรามากนอ้ยไปเท่านัน้ เพราะน่ีเป็นธรรมชาตขิองกเิลสและตณัหา และเหตทุีท่าํใหก้เิลส

ตณัหาเกดิขึ้นมา ก็ไมใ่ช่อะไรทีไ่หน ก็คอือวิชชาความไมรู่จ้ริง หรือโมหะความหลง คอื 

ไมรู่ค้วามเป็นจริงของสภาวธรรมท ัง้หลาย ของสิง่ท ัง้หลายวา่เป็นอย่างไร  

หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงศึกษาและปฏบิตัธิรรม เจริญจติตภาวนา เจริญสมาธิ 

เจริญปญัญาแลว้ ก็เกดิความรูข้ึ้นมาวา่ สิ่งต่างๆท ัง้หลาย สภาวธรรมท ัง้หลาย ทีส่ตัว ์

ท ัง้หลายยดึตดิวา่เป็นสิง่ทีด่ ี เป็นสิง่ทีจ่ะใหค้วามสุขนัน้ ความจริงแลว้ไมใ่ช่ความสุข แต่

เป็นความทกุข ์ เพราะเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป มกีาร

เปลีย่นแปลง ไมม่ใีครสามารถควบคุมบงัคบัได ้ เพราะสิง่เหลา่น้ีมเีหตมุปีจัจยัทีท่าํใหเ้ขา

เป็นไป เมือ่มปีจัจยัทาํใหเ้ขาเกดิขึ้นมา เขาก็เกดิขึ้นมา เมือ่มปีจัจยัทาํใหเ้ขาดบัไป เขาก็

ดบัไป ดงัในธรรมทีพ่ระพทุธเจา้มกัจะแสดงเสมอต่อบคุคลท ัง้หลายวา่ ธรรมใดมีการ

เกดิข้ึนเป็นธรรมดา ธรรมนั้นย่อมมีการดบัไปเป็นธรรมดา น่ีเป็นสจัธรรมของ

สภาวธรรมท ัง้หลาย ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูเ้หน็ สภาวธรรมน้ีหมายถงึทกุสิง่ทกุอยา่ง

ทีเ่ราสมัผสัดว้ยตา หู จมูก ลิ้น กาย คอื รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะท ัง้หลายเช่น 

บคุคลท ัง้หลาย วตัถทุ ัง้หลาย ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุท ัง้หลาย สิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นสิง่

ทีไ่มเ่ทีย่ง ไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของผูห้น่ึงผูใ้ด ถา้หลงไปยดึ ไปตดิ ไปคดิวา่สิง่

เหลา่น้ีเป็นสรณะ เป็นทีพ่ึง่แลว้ ก็จะตอ้งเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา  
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ดงัทีพ่วกเราท ัง้หลายกาํลงัทกุขก์นัอยู่ เพราะชวีติของพวกเรายงัวนเวยีนอยู่กบัสิง่เหลา่น้ี 

เราทกุขก์บัสิง่เหลา่น้ีมาตลอด แต่เราก็ยงัไมเ่ขด็ ยงัไมจ่าํกนั ยงัหลง ยงัยดึตดิกบัสิง่

เหลา่น้ีอยู่ วา่เป็นเรา เป็นของๆเรา เป็นญาตขิองเรา เป็นพีน่อ้งของเรา เป็นเพือ่นของเรา 

อย่างน้ีเป็นตน้ ซึง่เป็นความเหน็ผดิ เป็นโมหะความหลง เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็

ความเที่ยงแทใ้นสิ่งที่ไม่เที่ยงแทแ้น่นอน เหน็ตวัตนในสิ่งที่ไม่มีตวัตน เหน็ความสขุใน

สิ่งที่เป็นทกุข ์ จงึทาํใหต้อ้งวนเวยีนอยู่กบัความทกุขท์ ัง้หลายอยู่ เพราะขาดปญัญา ขาด

แสงสวา่งแห่งธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูเ้หน็ แลว้นาํมาเผยแผ่ใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลาย 

พวกเราถงึแมจ้ะเกดิในเมอืงพทุธ แต่ความยนิดทีีเ่รียกวา่ฉนัทะวิริยะนัน้ รูส้กึวา่ยงัมี

นอ้ย ไมค่่อยจะตกัตวงสิง่ทีด่ทีีง่าม ของพระพทุธศาสนาเท่าทีค่วร ทาํเพยีงพอหอมปาก

หอมคอ แบบเสยีไมไ่ด ้ เพราะยงัไมม่คีวามม ัน่ใจ ยงัไมแ่น่ใจวา่สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอนนัน้ เป็นความจริงมากนอ้ยแค่ไหน เรายงัเหน็ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข 

วา่เป็นสิง่ทีน่่ารกั น่าชื่นชม น่ายนิด ียงัเป็นสิง่ทีจ่ะใหค้วามสุขกบัเราได ้เราจงึไมก่ลา้สลดั 

ไมก่ลา้ตดัลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ใหอ้อกไปจากใจของเรา ยงัยดึ ยงัตดิอยู่ ยงั

แสวงหาสิง่เหลา่น้ีอยู่ เราจงึตอ้งทกุขก์บัสิง่เหลา่น้ีไปเรื่อยๆ จนกวา่จะสามารถศึกษาพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นาํไปปฏบิตั ิ ทาํใหเ้ป็นความรูท้ีแ่ทจ้รงิภายในใจของ

เรา ความรูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัจากผูอ้ืน่ หรอืศึกษาจากพระไตรปิฎก ยงัเป็นความรูท้ีไ่ม่

สามารถนาํมาดบัทกุขไ์ด ้ 

ถา้ยงัไมเ่ปลีย่นแปลงทศันคต ิความเหน็ของเรา ถา้ยงัเหน็วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข

ยงัเป็นสิง่ทีด่ ี เป็นสิง่ทีน่่าม ี น่าสะสมไว ้ เป็นสิง่ทีส่ามารถดบัความทกุขข์องเราไดแ้ลว้ ก็

จะทาํใหเ้ราไมส่ามารถเขา้ถงึการหลดุพน้ได ้ แต่ถา้วนัใดวนัหน่ึงหลงัจากทีไ่ดศึ้กษามา

นานพอสมควร ไดต้ะเกยีกตะกาย พยายามปฏบิตัธิรรม ทาํบญุ รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม นัง่สมาธิและเจริญปญัญาอยู่เรื่อยๆ จนแสงสวา่งแห่งธรรมปรากฏขึ้นมา ทาํให ้

เหน็วา่ความหลงก็คอืการเหน็วา่ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เป็นสุข เป็นสิง่ทีจ่ะทาํให ้

หลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ เมือ่เหน็วา่ไม่ใช่เป็นเครื่องดบัทกุขแ์ลว้ จะเหน็วา่การปฏบิตัิ

ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไว ้ คอืแนวทางแห่ง ทาน ศีล ภาวนา เป็นทางที่
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ถูกตอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่การปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิสมัมาทิฏฐ ิ ความเหน็ทีถู่กตอ้ง คอื

ปญัญาทีจ่ะนาํพาใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ 

ปญัญาจะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่จติมคีวามสงบ ถา้จติยงัไมส่งบ จติจะมอีคต ิคอื ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ความกลวั คอยคดัคา้นธรรมของพระพทุธเจา้ คอยปฏเิสธวา่

ธรรมของพระพทุธเจา้นัน้ ก็ดแีต่เฉพาะพระพทุธเจา้เทา่นัน้ แต่ยงัไมเ่หมาะกบัพวกเราที่

ยงัไมม่คีวามสามารถพอ จงึตอ้งผดัวนัประกนัพรุ่งไปก่อน วนัน้ียงัทาํไมไ่ด ้ ก็เลยขอผดั

ไปก่อน ในอดตีเราก็เคยผดัมาแลว้ ในอดตีเราอาจจะเคยไดพ้บพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ หรือไดพ้บกบัพระพทุธเจา้พระองคใ์ดพระองคห์น่ึงก็ได ้ แต่ทกุครัง้ทีเ่ราฟงั

ธรรมของพระพทุธเจา้ เราก็จะปฏเิสธอย่างน้ีไปเรื่อยๆวา่ เป็นธรรมทีอ่ยู่เหนือวสิยัของ

เรา ไมส่ามารถทีจ่ะปฏบิตัติามพระพทุธเจา้ได ้ ถา้ยงัมคีวามรูส้กึอย่างน้ีอยู่ภายในใจของ

เราแลว้ เราก็จะผดัวนัประกนัพรุ่งไปเรื่อยๆ ทกุครัง้ทีฟ่งัเทศนฟ์งัธรรม เราก็ฟงัแบบเขา้

หูซา้ยออกหูขวา โดยคดิวา่สกัวนัหน่ึงในอนาคตขา้งหนา้ คงจะมกีาํลงัสตปิญัญาพอทีจ่ะ

ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนได ้ น่ีก็คอืมิจฉาทิฏฐคิวามเหน็ผดิอย่างหน่ึง เป็น

เลห่ก์ลของกเิลส ทีจ่ะพยายามทกุวถิทีาง ทีจ่ะดงึเราไมใ่หเ้ขา้สู่ทางของพระศาสนา 

พยายามดงึดว้ยเลห่ก์ลต่างๆ เช่นเลห่ก์ลอย่างทีไ่ดแ้สดงไวเ้มือ่สกัครู่น้ี วา่เรามนับญุนอ้ย

วาสนานอ้ย ยงัไมส่ามารถปฏบิตัติามทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนได ้ มนัก็จะหลอกเรา

อย่างน้ีไปเรื่อยๆ  

ทน้ีีเราจะทาํอย่างไรถงึจะแกเ้ลห่ก์ลของกเิลสได ้ เราก็ตอ้งดูตวัอย่างของพระอริยสงฆ์

สาวกท ัง้หลายในอดตีก็ด ี หรือในปจัจบุนักด็ ี ทีม่คีวามสามารถ เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรม

ของพระพทุธเจา้แลว้ ก็เกดิมฉีนัทะ คอืความยนิด ี ความพอใจ มวิีริยะ ความอตุสาหะ 

ความพากเพยีร ทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนไว ้ ในสมยัพทุธกาล มผูี ้

บรรลเุป็นพระอรหนัตต์ามพระพทุธเจา้ เป็นจาํนวนมากและรวดเร็ว เพยีงระยะแค่ ๗ 

เดอืน หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกาศพระธรรมเทศนาครัง้แรก ก็มพีระอรหนัตเ์กดิ

ขึ้นมาอย่างนอ้ยก็ ๑,๒๕๐ รูปแลว้ ดงัปรากฏในวนัมาฆบูชา วนัเพญ็เดอืน ๓ ถา้นบัจาก

วนัเพญ็เดอืน ๘ ถงึวนัเพญ็เดอืน ๓ ก็เป็นเวลาเพยีง ๗ เดอืนเท่านัน้เอง ก็มพีระ
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อรหนัตสาวกถงึ ๑,๒๕๐ รูป มารวมกนัเพือ่เฝ้าพระพทุธเจา้ในวนันัน้ คดิดูซวิา่การ

ปฏบิตัธิรรมเพือ่บรรลเุป็นพระอรหนัตม์นัยากเยน็แค่ไหน ถา้ยากเยน็แลว้ทาํไมบคุคล

เหลา่นัน้จงึสามารถบรรลไุด ้ นัน่ก็เป็นเพราะวา่ เวลาเขาฟงัธรรมจากพระพทุธเจา้ เขาฟงั

ดว้ยความตัง้ใจ ฟงัดว้ยใจทีจ่ดจ่อ ฟงัไปกพ็จิารณาตามไป พระพทุธเจา้ทรงแสดงอะไร 

ก็พจิารณาตามไปเรื่อยๆ ก็เกดิความเขา้อกเขา้ใจไปตามลาํดบั เพราะพระธรรมของ

พระพทุธเจา้ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีย่ากเยน็ทีจ่ะเขา้ใจเลย มนัยากสาํหรบัคนแรกเท่านัน้ทีจ่ะ

เขา้ถงึได ้ คอืยากสาํหรบัพระพทุธเจา้ กวา่พระพทุธเจา้จะทรงคน้พบธรรมน้ีไดก้็ยากเยน็

แสนเขญ็ เพราะวา่ไมม่ใีครรูม้าก่อนนัน่เอง ไมม่ใีครสามารถบอกใหพ้ระองครู์ไ้ด ้ เลย

ตอ้งคลาํหาเอาเอง  

เปรียบเหมอืนกบัเวลาทีเ่ราจะเดนิทางไปไหนสกัทีห่น่ึง ถา้เราไมรู่จ้กัทางทีจ่ะนาํเราไปสู่

จดุหมายปลายทาง กวา่เราจะไปถงึทีน่ ัน้ไดก้็จะยากเยน็แสนเขญ็ เพราะจะตอ้งคลาํทาง

ไปผดิๆถูกๆ ดไีมด่อีาจจะไปไมถ่งึเลยก็เป็นได ้ เพราะหลงทางนัน่เอง จงึไปไมถ่งึ แต่ถา้

มผูีห้น่ึงผูใ้ดเคยไปทีน่ ัน้มาแลว้ เมือ่ถามเขาๆก็จะบอกทศิทางใหก้บัเราได ้เราก็สามารถที่

จะเดนิทางไปถงึจดุหมายปลายทางนัน้ไดอ้ย่างงา่ยดาย สาํหรบัพระพทุธเจา้ก็เช่นกนั 

หลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรูธ้รรมแลว้ พระพทุธองคก์็สามารถบอกทางใหก้บัผูท้ี่

มคีวามสนใจ มคีวามปรารถนาทีจ่ะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ใหห้ลดุพน้จากความ

ทกุขไ์ดอ้ย่างรวดเร็ว  

เหตอุะไรทีท่าํใหพ้วกเรามคีวามทกุขก์นั พระพทุธเจา้ก็ทรงบอกแลว้วา่อวิชชา ความไมรู่ ้

จริงในสภาวธรรมท ัง้หลาย โมหะ ความหลง ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็ตวัตนในสิง่ทีไ่ม่

มตีวัตนนัน่เอง พระพทุธเจา้หลงัจากทรงพจิารณาดว้ยปญัญาแลว้ ทรงเหน็วา่ทกุสิง่ทกุ

อย่างในสากลโลกน้ี ไมม่อีะไรทีเ่ป็นตวัเป็นตนเลย ไม่วา่ รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ 

ท ัง้หลาย ก็ด ี ไมว่า่ กาย เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ก็ด ี ไมม่ตีวั ไมม่ตีน 

แมก้ระท ัง่ใจก็ไมใ่ช่ตวั ไมใ่ช่ตนเหมอืนกนั แต่ใจกลบัคดิวา่ ใจเป็นตวัเป็นตน ร่างกาย

เป็นตวัเป็นตน เป็นผลทีเ่กดิจากความหลง เมือ่มตีวัมตีนขึ้นมา ก็เกิดอปุาทานความยดึ

ม ัน่ถอืม ัน่ขึ้นมา เกดิความทกุขข์ึ้นมา เพราะอยากจะใหส้ิง่ทีร่กัทีช่อบอยู่กบัเราไปนานๆ 
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ไมอ่ยากใหสู้ญเสยีหายไป เวลาหายไปหมดไปก็เกดิความเศรา้โศกเสยีใจ เกดิความทกุข ์

ขึ้นมา เพยีงแต่คดิวา่สกัวนัจะตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมาแลว้ น่ี

ก็เกดิขึ้นจากความหลง ไมเ่ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองร่างกาย ของเวทนา สญัญา สงัขาร 

วญิญาณ วา่ไม่มตีวัตน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของๆเรา ถา้มองทกุสิง่ทกุอย่างไมใ่ช่เป็นตวัเป็น

ตน ไมใ่ช่เป็นเราเป็นของๆเราแลว้ เราก็จะไมท่กุขก์บัสิง่นัน้ๆ  

สงัเกตดูเวลาของๆคนอื่นเขา เช่นบา้นของคนอืน่เขา หรือทรพัยส์มบตัขิองคนอืน่เขาเกดิ

สูญเสยีไป หายไป เช่นบา้นเกิดไฟไหมข้ึ้นมา ขา้วของถูกขโมยไป เราจะไมรู่ส้กึมคีวาม

ทกุขใ์จเลย เพราะเหตใุด เพราะวา่เราไมไ่ดม้องวา่สิง่เหลา่นัน้เป็นของๆเรานัน่เอง แต่ถา้

เป็นของๆเราขึ้นมา เช่นเป็นบา้นของเรา เป็นสมบตัขิองเราขึ้นมา ถา้เกดิบา้นของเราเกดิ

ไฟไหมข้ึ้นมา หรือวา่สมบตัต่ิางๆทีเ่รามอียูสู่ญหายไป เราก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมาทนัท ี

เกดิความทกุขข์ึ้นมาเพราะอะไร ก็เพราะความหลงนัน่เอง เกดิจากอวชิชาความไมเ่ขา้ใจ

วา่ของต่างๆทีเ่รามอียู่น ัน้ สมบตัต่ิางๆทีเ่รามอียู่น ัน้ แทจ้ริงแลว้ไมใ่ช่เป็นของๆเรา เป็น

ของธรรมชาต ิทกุสิง่ทกุอย่างเกดิมาจากธาต ุ๔ ท ัง้นัน้ ดิน น้ํา ลม ไฟ เมือ่รวมตวักนั

ขึ้นมาก็เป็นสิง่ต่างๆทีเ่ราเหน็กนัอยู่น้ี ศาลาหลงัน้ีก็เกดิจากธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ 

รถยนตท์ีจ่อดอยู่บริเวณรอบศาลาน้ีก็มาจากธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ตน้ไมต่้างๆในวดัน้ีก็

มาจากธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เป็นธาตทุ ัง้นัน้ ร่างกายของเราก็มาจากธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม 

ไฟ ใจของเรากเ็ป็นธาตรูุ ้ ไมไ่ดม้ตีวัมตีนอยู่ในสิง่เหลา่น้ีเลย แต่เป็นเพราะอวชิชาความ

ไมรู่จ้ริงน้ีเองทีฝ่งัลกึอยู่ในจติในใจของสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ทาํใหเ้มือ่เกดิมาในโลกน้ีแลว้ มี

การยดึตดิกบัสิง่ต่างๆวา่เป็นของๆเรา เมือ่ไปยดึตดิกบัสิง่ทีม่นัไมใ่ช่เป็นของๆเรา เป็นสิง่

ทีจ่ะตอ้งมกีารสูญสลายไป มกีารพลดัพรากจากกนัไป ก็ทาํใหเ้ราเกดิความทกุข ์ เกดิ

ความเสยีใจขึ้นมา  

แต่ถา้เรานาํสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมาพจิารณาอย่างต่อเน่ือง แลว้ปลอ่ยวาง ไมไ่ป

ยดึไปตดิ เราก็จะไมท่กุข ์การปลอ่ยวางน่ีไมไ่ดห้มายความวา่ มอีะไร จะตอ้งเอาไปทิ้งให ้

หมด มอีะไรก็ดูแลรกัษาไว ้เพราะสิง่เหลา่น้ียงัมปีระโยชนอ์ยู่ เรายงัตอ้งอาศยั ยงัตอ้งใช ้

อยู่ ตราบใดทีเ่รายงัมชีวีติอยู่ เรายงัตอ้งมอีาหารรบัประทาน มบีา้นอยู่ มเีสื้อผา้ใส่ มยีา
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ไวร้กัษาโรค แต่เราตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ สิง่เหลา่น้ีเป็นเพยีงปจัจยัเครื่องอาศยัไวส้าํหรบั

ดูแลรกัษาร่างกายใหอ้ยู่ไปได ้ เพือ่จะไดป้ระพฤตติวัไปในทางทีด่ทีีง่าม คอืศึกษาพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นาํพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ เพือ่

ชาํระกเิลสตณัหา โมหะอวชิชา ซึง่เป็นตน้เหตขุองความทกุขท์ ัง้หลาย ทีม่อียู่ภายในใจ

ของเราใหห้มดสิ้นไป น่ีแหละคอืงานทีแ่ทจ้ริงของเรา พวกเราทกุคนทีเ่กดิมาเป็นมนุษย์

นัน้ เป็นพวกทีม่โีอกาสทีด่มีาก มสีตปิญัญาสามารถทีจ่ะเขา้ใจคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้

สามารถทีจ่ะปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้ สามารถชาํระความโลภ 

ความโกรธ ความหลง กเิลส ตณัหา โมหะ อวชิชาใหห้มดสิ้นไปจากใจของเราได ้ถา้เรา

ไมป่ฏบิตั ิ ก็ถอืวา่เราน้ีโงเ่ขลาเบาปญัญา เราถูกมนตข์องโมหะอวชิชากลอ่มเสยีจนไม่

สามารถทีจ่ะต่อสูก้บัโมหะอวชิชาได ้ ตอ้งกลายเป็นทาสของโมหะอวชิชาไปเรื่อยๆไม่มทีี่

สิ้นสุด  

ขอใหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท ัง้ในอดตีและปจัจบุนั ท่าน

เหลา่น้ีเป็นสกัขพียานใหเ้ราเหน็อย่างชดัแจง้แลว้วา่ มนุษยป์ถุชุนธรรมดาอย่างเราอย่าง

ท่าน เป็นผูท้ีอ่ยู่ในวสิยัทีจ่ะปฏบิตัแิละทาํใหต้นหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ การหลดุพน้

จากความทกุขเ์ป็นสิง่ทีม่หศัจรรย ์ เป็นสิง่ทีว่เิศษทีสุ่ดกวา่สิง่ใดๆในโลกน้ี ถา้ไม่เชื่อก็

แสดงวา่ยงัถูกกเิลสครอบงาํอยู่แบบเงยหวัไมข่ึ้น เพราะไมม่อีะไรจะประเสริฐเท่ากบัการ

ไมม่คีวามทกุข ์มเีงนิมทีองรอ้ยลา้นพนัลา้น แต่ถา้ยงัมคีวามทกุขอ์ยู่ เงนิทองเหลา่นัน้จะ

มปีระโยชนอ์ะไร คนเราเวลามคีวามทกุขม์ากๆ ถงึแมจ้ะมเีงนิทองมากมายเท่าไร ก็ไม่

สามารถทีจ่ะอาศยัเงนิทองมาช่วยดบัทกุขไ์ด ้ จงึควรทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้งเสยีต ัง้แต่

บดัน้ีวา่ ไมม่สีิง่อนัใดในโลกน้ีทีจ่ะประเสรฐิ ทีจ่ะมหศัจรรยเ์ท่ากบัพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เป็นโอกาสอนัดขีองพวกเราทีไ่ดเ้กดิมาพบกบัพระพทุธศาสนา เป็นโอกาสดี

ทีจ่ะไดส้มัผสักบัสิง่อนัมหศัจรรยข์องพระพทุธศาสนา คอืการหลดุพน้จากความทกุข ์

ท ัง้หลาย หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ เขา้สู่ความสุขอนัประเสริฐทีสุ่ดทีม่นุษยจ์ะ

สามารถเขา้ถงึได ้ นัน่ก็คอื นิพพานัง ปรมงัสขุงั ความสุขของพระนิพพาน จงึขอฝาก

ความมหศัจรรยข์องพระพทุธศาสนาใหท้่านท ัง้หลายนาํไปพนิิจพจิารณาและประพฤติ
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ปฏบิตัเิพือ่ความสุขความเจริญต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๐๕ 

ของยมืเขามา 
๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ เป็นวนัธรรมสวนะ ชาวบา้นเรียกวนัธรรมสวนะวา่วนัพระ ธรรมสวนะ

แปลวา่การฟงัธรรม วนัน้ีจงึเป็นวนัฟังธรรม ตามวดัต่างๆจะมกีารแสดงพระธรรมเทศนา 

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ใหญ้าตโิยมไดฟ้งักนั เป็นการประดบัสตปิญัญาความรู ้

ความฉลาด พระพทุธเจา้ทรงเลง็เหน็ความสาํคญัของพระธรรมคาํสอน จงึไดท้รงกาํหนด

วนัธรรมสวนะใหก้บัญาตโิยม ใหก้บัพทุธศาสนิกชนไวป้ฏบิตัติาม คอือย่างนอ้ยอาทิตย์

หน่ึง ควรไดยิ้นไดฟ้ังธรรมสกัคร ัง้หน่ึง เพราะธรรมเปรียบเหมอืนแสงสวา่ง ทีจ่ะนาํพา

ใจใหเ้ดนิทางไปในทศิทางทีถู่กตอ้งดงีาม นาํมาซึง่ความสุขและความเจริญ พระพทุธองค์

ทรงแสดงไวว้า่ การไดฟ้ังธรรมตามกาล เป็นมงคลอย่างย่ิง กาเลน ธมัมสัสวนัง 

เอตมัมงัคลมตุตมงั เพราะการฟงัธรรมมอีานิสงสอ์ยู่ ๕ ประการดว้ยกนั อานิสงสค์อื

ประโยชนท์ีผู่ฟ้งัจะพงึไดร้บั ถา้ฟงัดว้ยสตจิดจ่อ คอืในขณะทีฟ่งัใจควรจะมสีตรูิอ้ยู่กบั

เสยีงแห่งธรรม ทีไ่ปสมัผสักบัหูแลว้ก็เขา้ไปสู่ใจ ถา้ใจจดจ่อดว้ยสต ิ รบัฟงัคาํพูดทกุคาํ

โดยทีใ่จไมล่อยไปทีอ่ืน่ ไมไ่ปคดิเรื่องอืน่แลว้ ใจจะไดร้บัธรรมอนัเปรียบเหมอืนนํา้ทพิย์

ไวห้ลอ่เลี้ยง  

ใจเปรียบเหมอืนตน้ไม ้ ทีต่อ้งอาศยันํา้หลอ่เลี้ยงลาํตน้จงึจะเจริญรุ่งเรืองได ้ ถา้ขาดนํา้ 

ตน้ไมก้็จะตอ้งเฉาตาย แหง้ตายไปในทีสุ่ด เช่นเดยีวกบัใจของมนุษยแ์ละสตัวโ์ลก

ท ัง้หลาย ถา้ไมไ่ดร้บันํา้ทพิยแ์ห่งธรรมมาชโลมหลอ่เลี้ยงแลว้ ใจจะมแีต่ความแหง้แลง้ มี

แต่ความหวิ มแีต่ความกระหาย มแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความวุน่วายใจ แต่ถา้ไดน้ํา้ทพิย์

แห่งธรรมมาชโลมใจเป็นระยะๆ ทกุๆ ๗ วนั สกัครัง้หน่ึงก็ยงัด ีถา้ไดม้ากกวา่นัน้ก็ยิ่งด ี

สมยัน้ีสามารถฟงัธรรมไดท้กุวนัเลย เพราะตามสถานีวทิยุต่างๆ ในยามดกึต ัง้แต่สอง

ยามไปแลว้จนถงึสวา่ง จะมกีารแสดงธรรมเทศนา มกีารบรรยายธรรม สนทนาธรรมกนั 

ถา้มโีอกาสไดต้ื่นในตอนดกึ เปิดวทิยุฟงัธรรม ใจจะมคีวามสุข มคีวามสบายใจ เพราะ
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พระธรรมคาํสอนจะเขา้ไปละลาย ไปสลายความเศรา้หมองท ัง้หลายทีม่อียู่ภายในใจ ให ้

สงบตวัลง และใหห้มดสิ้นไปในทีสุ่ด  

การฟงัธรรมจงึมคุีณมปีระโยชนม์าก เวลาฟงัจงึตอ้งฟังดว้ยสติระลกึรูอ้ยู่ แต่ไมต่อ้งไป

จดจาํทกุคาํพูด เพราะถา้มวัแต่จาํ จะไมเ่ขา้ใจในสิง่ทีท่่านแสดง เวลาฟงัจงึไมต่อ้งจดจาํ 

เพยีงแต่มสีตติ ัง้ใจฟงั แลว้ก็พจิารณาตามไป จะเกดิความเขา้อกเขา้ใจขึ้นมา เมือ่เขา้ใจ

แลว้ ก็จะไมล่มื จะรูถ้งึเรื่องราวต่างๆ ไม่วา่เรื่องสุข เรื่องทกุข ์ เรื่องเหตทุีท่าํใหเ้กดิสุข 

เกดิทกุข ์ เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ ซึง่อยู่ในวสิยัของพวกเรา ทีจ่ะสามารถรูไ้ด ้ เขา้ใจได ้

พระพทุธเจา้จงึไดท้รงประกาศพระธรรมคาํสอนใหก้บัพวกเรา ถา้ไมอ่ยู่ในวสิยัของพวก

เราทีจ่ะเขา้ใจ ทีจ่ะรูไ้ดแ้ลว้ พระพทุธเจา้ก็จะไมท่รงเสยีเวลาประกาศพระธรรมคาํสอน

อนัประเสริฐ ใหก้บัสตัวโ์ลกอย่างพวกเรา ใหเ้สยีเวลาไปเปลา่ๆ แต่น่ีเป็นเพราะวา่พวกเรา

ทกุคนมสีทิธ ิ มคีวามสามารถทีจ่ะรบัรูส้ิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้ ทรงเหน็ได ้

เพยีงแต่ขอใหม้ฉีนัทะ ความยนิด ี ความพอใจทีจ่ะฟงัธรรม มสีต ิการระลกึรูอ้ยู่กบัการ

ฟงัธรรมเท่านัน้แหละ แลว้ธรรมก็จะไหลเขา้สู่ใจ  

เปรียบเหมอืนกบัเวลาทีเ่ทนํา้ใส่แกว้ ถา้หงายแกว้ขึ้นรบันํา้ทีเ่ทลงมา ก็จะสามารถรบันํา้

ไดเ้ต็มที ่แต่ถา้คว ํา่แกว้เสยี นํา้ทีเ่ทใส่แกว้ ก็จะไมเ่ขา้ไปในแกว้เลยแมแ้ต่หยดเดยีว ฉนั

ใดใจก็เปรียบเหมอืนแกว้ใบหน่ึง ถา้หงายใจขึ้นรบั ดว้ย ฉนัทะ ความยนิด ีวิริยะ ความ

เพยีร ศรทัธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลือ่มใส ธรรมก็จะไหลเขา้สู่ใจไดอ้ย่างงา่ยดาย 

เพือ่ไปสลายความทกุข ์ ความเศรา้หมอง ทีเ่กดิจากกเิลสตณัหาท ัง้หลายทีม่อียู่ในใจ ให ้

ค่อยๆหมดไป จนกระท ัง่หมดไปในทีสุ่ด ทาํใหเ้ป็นใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ มแีต่ความสดชื่น

เบกิบาน มแีต่ความสุข ปราศจากความวุน่วาย ความทกุข ์ ความกงัวลท ัง้หลาย เพราะ

ความทกุขก์็ด ี ความวุน่วายใจก็ด ี ไมไ่ดเ้กิดจากสิง่ต่างๆภายนอก แต่เกดิจากสิง่ต่างๆที่

อยู่ในใจ คอืโมหะ ความหลง อวิชชา ความไมรู่จ้ริงในธรรมชาตขิองสภาวธรรมท ัง้หลาย 

เลยทาํใหเ้กดิกเิลสตณัหา เกดิความโลภ เกดิความอยากขึ้นมา และเมือ่ไม่ไดต้ามใจ

อยาก ก็เกดิความไมส่บายใจ ไมพ่อใจ เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา น่ีคอืเรื่องราวของใจที่

พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูเ้หน็ ทรงรูถ้งึธรรมชาตขิองใจ รูว้า่อะไรทาํใหใ้จมคีวามสุข อะไรทาํ
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ใหใ้จมคีวามทกุข ์ จงึทรงนาํเอามาส ัง่สอนพวกเรา เพราะความกรุณานัน่เอง ทรงเหน็วา่

ถา้ไมม่ใีครชี้บอกทางแลว้ พวกเราก็ตอ้งวนเวยีนอยู่ในกองทกุขน้ี์ไปไมรู่จ้กัจบสิ้น แต่ถา้

นาํมาประกาศสอน ถงึแมจ้ะยาก จะใชเ้วลาบา้ง แต่อาศยัความอดทน ความเมตตา

กรุณา ความปรารถนาด ี ก็พอจะทาํใหผู้อ้ืน่หมดทกุข ์ หมดภยัได ้ จงึไดท้รงอตุส่าหส์ละ

เวลาทีม่อียู่ นาํธรรมอนัประเสริฐน้ี มาส ัง่สอนใหส้ตัวโ์ลกอย่างเราอย่างท่าน ดว้ยความ

ไมรู่ส้กึเหน็ดเหน่ือยเมือ่ยลา้แต่อย่างใด  

การฟงัธรรมจงึเป็นเรื่องทีส่าํคญัทีสุ่ดในพระพทุธศาสนา เพราะเป็นการถ่ายทอดธรรม

จากใจสู่ใจ ถ่ายทอดสิง่ทีด่ทีีง่าม จากใจอนัสะอาดบริสุทธิ์ของพระพทุธเจา้ ของพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย เขา้สู่ใจของปถุชุนอย่างเราอย่างทา่น เพือ่จะไดก้ลายเป็นใจของ

พระอริยบคุคลขึ้นมา ไดด้ว้ยการฟงัธรรมน้ีแหละ ในสมยัพทุธกาลมผูีบ้รรลธุรรม จาก

การฟงัธรรม มจีาํนวนมาก และบรรลไุดอ้ย่างงา่ยดายและรวดเร็ว เพยีงไดฟ้งัพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้เพยีงครัง้เดยีว ก็บรรลธุรรมกนั เป็นพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆกนั

มากมาย เช่น ในครัง้ทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงพระปฐมเทศนา ทรงโปรดพระปญัจ

วคัคีย ์ ดว้ยพระอริยสจั ๔ และ มรรค ๘ ก็มหีน่ึงในพระปญัจวคัคยี ์ คอืพระอญัญา

โกณฑญัญะ มดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา เหน็วา่ธรรมอนัใดที่มีการเกดิข้ึนเป็นธรรมดา 

ธรรมอนันั้นย่อมมีการดบัไปเป็นธรรมดา น่ีก็เป็นการบรรลเุหน็ธรรมแลว้ เหน็วา่มอีะไร

เกดิขึ้นเป็นธรรมดา ก็ตอ้งมกีารดบัไปเป็นธรรมดา เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้มีการเกดิ ก็

ตอ้งมีการตายเป็นธรรมดา ถา้ใครเหน็สจัธรรมน้ีแลว้ จะไมฝื่นความจริงน้ี ยอมรบัความ

จริงน้ี แลว้จะไมห่ว ัน่ไหว จะไมท่กุข ์ จะไมม่คีวามรูส้กึอะไรกบัความเป็นความตาย 

เพราะถอืวา่เป็นเรื่องปกต ิเป็นเรื่องธรรมดา  

น่ีแหละคอือานิสงสข์องการฟงัธรรม เมือ่ฟงัธรรมแลว้จะทาํใหม้คีวามกลา้หาญ ไมม่ี

ความทกุข ์ ไมม่คีวามวติกกงัวลกบัการสูญเสยีท ัง้หลาย ถา้ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งั ใจจะถูก

โมหะ ความหลง อวิชชา ความไมรู่ปิ้ดก ัน้ไมใ่หเ้หน็ความจริงอนัน้ี แลว้ทาํใหย้ดึตดิอยู่

ในสิง่ต่างๆ โดยคดิวา่สิง่ต่างๆทีย่ดึตดิอยู่ จะอยู่กบัเราไปตลอด แต่หารูไ้มว่า่ วนัใดวนั

หน่ึงจะปรากฏเหตกุารณ์ทีไ่มค่าดคดิขึ้นมา นัน่ก็คอืเกดิการดบั เกดิการสูญเสยีสิง่นัน้ๆ
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ไป แต่ถา้รูล้ว่งหนา้อยู่แลว้ วา่เรื่องเหลา่น้ีจะตอ้งเกดิขึ้น เราก็เตรียมตวั เตรียมใจเอาไว ้

ก่อน ซอ้มไวก่้อนแลว้ พอถงึเวลาก็ไมเ่กิดอาการตื่นเตน้อะไรเลย เพราะรูว้า่เป็นสิง่ที่

จะตอ้งเกดิขึ้นอย่างแน่นอน น่ีแหละ คอืเรื่องราวของการฟงัเทศนฟ์งัธรรม วา่มี

ความสาํคญัอย่างไรกบัชวีติจติใจของพวกเรา ถา้ไมฟ่งัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ เราจะลมืเรื่อง

เหลา่น้ี เพราะวา่ในวนัๆหน่ึง ชวีติของเราจะมเีรื่องราวเขา้มาเกี่ยวขอ้งอยู่มากมาย ทีจ่ะมา

กลบ มาลบเรื่องราวของธรรมทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งักนัมาในขณะทีม่าวดั  

เวลามาวดัเราจะไดฟ้งัธรรม ฟงัเรื่อง อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา คอืความไม่เทีย่ง ความ

ทกุข ์ ความไมม่ตีวัตน ความไม่สามารถควบคุมเหตกุารณ์ต่างๆ สิง่ต่างๆใหเ้ป็นไปตาม

ความตอ้งการของเราไดเ้สมอไป แต่เราจะลมืเรื่องเหลา่น้ีไปหมด เมือ่เราออกไปเกี่ยวขอ้ง

กบัเรื่องราวต่างๆทางโลก การทาํมาหากนิคา้ขาย จะคดิแต่วธิีแสวงหา สะสม รกัษา 

ปกป้องสิง่ต่างๆทีห่ามาไดด้ว้ยความยากเย็น ลาํบากลาํบน จนกระท ัง่ลมืไปวา่ทกุสิง่ทกุ

อย่างทีห่ามาได ้ไมว่า่จะเป็นเงนิทอง ขา้วของ จะมมีากมายขนาดไหนก็ตาม บคุคลต่างๆ 

เช่นสามขีองเรา ภรรยาของเรา ลูกหลานของเรา จะไมไ่ดอ้ยู่กบัเราไปตลอด สกัวนัหน่ึง

เขาไม่จากเราไป เรากต็อ้งจากเขาไป ถา้ไมเ่คยคดิ ไมเ่คยพจิารณา ไมค่อยเตอืนสต ิเรา

จะลมืไปเลยเหมอืนกบัวา่สิง่เหลา่น้ีจะอยู่กบัเราไปตลอด และเมือ่เกดิการพลดัพรากจาก

สิง่เหลา่น้ีไปแลว้ เราก็จะตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้ ทาํใจไมไ่ด ้ กนิไมไ่ด ้ นอนไมห่ลบั ถา้เป็น

ชนิดทีรุ่นแรงกจ็ะทนอยู่ต่อไปไมไ่ด ้ ถงึกบัตอ้งทาํรา้ยชวีติของตนเอง น่ีคอืโทษของการ

ไมไ่ดเ้ขา้หาพระศาสนา ไมไ่ดย้นิ ไดฟ้งัธรรมตามกาลตามเวลา  

พระพทุธองคท์รงมคีวามห่วงใยในจติใจของพวกเรา จงึไดก้าํหนดวนัธรรมสวนะขึ้นมา 

ใหพ้วกเราไดเ้ขา้วดั เพือ่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั ถา้ไมม่เีวลาทีจ่ะเขา้วดัก็ขอใหเ้อาวดัไปไวท้ี่

บา้น ไปไวใ้นรถยนต ์ หรือตามทีท่าํงานกไ็ด ้ เพราะเดีย๋วน้ีธรรมะมอียู่ในหลายรูปแบบ

ดว้ยกนั เป็นหนงัสอืก็ม ี มาทางรายการวทิยุโทรทศันก์็ม ี ทีอ่ดัเทปไวก้็ม ี ขอใหเ้รามสีติ

ระลกึรูอ้ยู่วา่วนัน้ีเป็นวนัอะไรเท่านัน้แหละ แลว้ทาํหนา้ทีข่องเรา คอื นาํเอาธรรมโอสถ 

อาหารแหง่ธรรมเขา้มาหลอ่เลี้ยงจติใจของเราบา้ง ไมเ่ช่นนัน้แลว้ จติใจของเราจะมแีต่

ความหวิ มแีต่ความกระหาย มแีต่ความทกุข ์ ความกงัวลใจ ท่ามกลางสมบตัทิีเ่รามอียู่



106 
 

นัน่แหละ เราอาจจะมสีมบตัมิากมายก่ายกอง กนิไปท ัง้ชาตกิ็กนิไมห่มด แต่ใจของเรา

กลบัหามคีวามสุขไม ่ กลบัสูค้นทีไ่มม่สีมบตัอิะไรเลย แต่มธีรรมเต็มอยู่ในหวัใจอย่าง

พระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไมไ่ด ้ ท่านไมม่สีมบตัอิะไรเลยในตวัของท่าน 

ยกเวน้สมบตั ิ๘ ชิ้น ทีเ่รียกวา่อฐับริขาร เป็นสมบตัทิีจ่าํเป็นต่อการครองชพีของนกับวช 

ไดแ้ก่ ๑-๓. ผา้ไตรจวีร ๔. บาตร ๕. ปะคดเอว ๖. เขม็กบัดา้ย ๗. มดีโกน ๘. ทีก่รอง

นํา้ น่ีคอืสมบตั ิ๘ ชิ้นของเศรษฐธีรรม  

ส่วนพวกเราผูเ้ป็นยาจกทางธรรม มสีมบตัขิา้วของลน้บา้นลน้ช่อง จนกระท ัง่ไมรู่จ้ะเก็บ

ไวท้ีไ่หน ไมรู่จ้ะทาํอย่างไรกบัสิง่เหลา่น้ี แลว้จติใจของพวกเราเป็นอย่างไรบา้ง เรามี

ความอิม่ มคีวามปีต ิมคีวามสุข มคีวามพอหรือไม ่หรือยงัดิ้นรนกวดัแกวง่ ยงัอยาก ยงั

ตอ้งการใหม้มีากขึ้นไปกวา่น้ี ถา้เป็นอย่างน้ี ก็เป็นเพราะวา่ใจของเรายงัขาดธรรมนัน่เอง 

เพราะถา้ไมม่ธีรรมแลว้ กเิลสตณัหา คอื ความโลภ ความอยาก ก็จะทาํงานอย่างเตม็ที ่

สรา้งความหวิ ความกระหาย ความตอ้งการ อย่างไมม่ทีีส่ิ้นสุด แต่ถา้เอานาํพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ เขา้มาสู่ใจ มาชาํระกเิลสตณัหา ความโลภความอยากแลว้ ใจก็จะ

มคีวามอิม่ มคีวามพอ มคีวามสุข เราจงึควรจะเหน็ความสาํคญั ของพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ ดว้ยการพยายามแสวงหาโอกาสฟงัธรรมกนั ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

กาํหนดไว ้คอือย่างนอ้ยอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ ควรจะไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมกนัสกัครัง้ เพราะ

การฟงัธรรมมอีานิสงส ์มปีระโยชน ์อยู่ ๕ ประการดว้ยกนั คอื ๑. จะไดย้นิไดฟ้งัในสิง่ที่

ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัมาก่อน ๒. สิง่ทีเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาแลว้ เมือ่ไดฟ้งัซ ํา้อกี ก็จะเกดิความ

เขา้ใจทีด่ขี ึ้น ๓. ขจดัความสงสยัได ้๔. ทาํใหม้คีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง ๕. ทาํใหจ้ติใจสงบ  

โดยปกตใินชวีติทีต่อ้งวุน่วายกบัการทาํมาหากนิ เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ดูแลครอบครวั เรา

จะไมค่่อยไดย้นิไดฟ้งัเรื่องราวทางศาสนาสกัเท่าไหร่ เช่น เรื่อง พระอริยสจั ๔ ทุกข ์

สมทุยั นิโรธ มรรค จะไมไ่ดฟ้งัวา่ทกุขค์อืการเกดิ แก่ เจ็บ ตาย การพลดัพรากจากของ

ชอบ การประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา การผดิหวงั น่ีคอืความทกุขท์ีเ่กดิจากสมทุยั คอื

ตณัหา ความยากต่างๆนานาน้ีเอง ทีท่าํใหไ้ปเกดิ ไปแก่ ไปเจ็บ ไปตาย ไปประสบกบัสิง่

ทีไ่มป่รารถนา ไปพลดัพรากจากสิง่ทีช่อบ ไปประสบกบัความผดิหวงั ถา้ไมม่คีวามอยาก
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แลว้ ใจก็จะไมไ่ปเกดิ เช่นใจของพระพทุธเจา้ ใจของพระอรหนัตสาวก ใจของท่านไมไ่ป

เกดิแลว้ เพราะท่านไดช้าํระความอยากท ัง้หลายใหห้มดไปแลว้ ตณัหาท ัง้ ๓ คอื 

กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา ความอยากในกาม ความอยากมอียากเป็น ความ

อยากไมม่อียากไมเ่ป็น ไมม่อียู่ในใจของผูใ้ด อย่างใจของพระพทุธเจา้ หรือใจของพระ

อรหนัตสาวกแลว้ ใจนัน้ก็จะไมไ่ปเกดิอกีต่อไป และเมือ่ไมไ่ปเกดิ ก็ไมแ่ก่ ไม่เจ็บ ไม่

ตาย ไมพ่ลดัพรากจากของรกัของชอบ ไมต่อ้งไปเสยีใจกบัความผดิหวงั ไมต่อ้งประสบ

กบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา  

น่ีคอืการดบัทกุข ์คอืนิโรธ ถา้ตดักเิลส ตดัตณัหาได ้ นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมา ความทกุข ์

ในใจแมแ้ต่นิดเดยีวก็จะไมม่ ี เพราะตน้เหตแุห่งความทกุขไ์ดถู้กทาํลายไปหมดแลว้ และ

สิง่ทีจ่ะทาํลายความทกุขน้ี์ได ้ ก็คอืมรรค ปฏปิทาวธิีการปฏบิตัเิพือ่ทีจ่ะเอาชนะตณัหาท ัง้ 

๓ ไดแ้ก่การทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล นัง่สมาธิ เจริญวิปสัสนา น่ีแหละคอืวถิทีางแห่งการ

ชาํระกเิลสตณัหาท ัง้หลาย เป็นเรื่องราวทีจ่ะไดย้นิไดฟ้งัเสมอทกุครัง้ทีเ่ขา้มาทีว่ดั แลว้จะ

ไดน้าํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไปประพฤตปิฏบิตั ิ หม ัน่ขยนัทาํบญุทาํทานอยู่เสมอ รกัษาศีลอยู่

เสมอ นัง่สมาธิอยู่เสมอ เจริญวปิสัสนาอย่างต่อเน่ือง คอืพยายามมองใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุ

อย่างในโลกน้ี ไมว่า่จะเป็นสตัวเ์ป็นบคุคล เป็นวตัถขุา้วของต่างๆ ลว้นตกอยู่ในไตร

ลกัษณ์ท ัง้สิ้น คอืตกอยู่ในกอง อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา เป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นกองทกุขอ์นั

ใหญ่หลวง เป็นสิง่ทีเ่ราไมส่ามารถควบคุมบงัคบัใหเ้ป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการได ้เป็นของที่

มาแลว้ก็ตอ้งไป เงนิทองทีม่อียู่วนัน้ี พรุ่งน้ีก็ตอ้งจากเราไป บคุคลต่างๆทีอ่ยู่กบัเราก็

เช่นกนั เขาอยู่กบัเราวนัน้ี พรุ่งน้ีเขาก็ตอ้งจากเราไป เขาจะจากไปอย่างไรก็สุดแทแ้ต่ บาง

ทยีงัไมท่นัตายจากกนัก็จากกนัไปแลว้ จากไปเพราะความนอกใจก็ม ี จากไปเพราะเกดิ

การทะเลาะเบาะแวง้กนัก็ม ี มเีหตกุารณ์ทีจ่ะทาํใหเ้ราตอ้งจากกนัอยู่เสมอ เวลาอยู่กบัสิง่

เหลา่น้ีก็มแีต่ความวุน่วายใจ เพราะบงัคบัเขาไมไ่ด ้ อยากจะใหเ้ขาอยู่บา้นกบัเรา

ตลอดเวลา ก็บงัคบัเขาไมไ่ด ้วนัดคีนืดเีขาก็แวบหนีออกไปเทีย่ว อย่างน้ีเป็นตน้ หรือถงึ

เวลาควรทีจ่ะกลบับา้นก็ไมก่ลบัเสยี คนทีอ่ยู่ทีบ่า้นก็ตอ้งนัง่กงัวล เป็นห่วงคดิไปต่างๆ

นานา วา่หายไปไหน ไปทาํอะไร ท่านถงึเรยีกวา่เป็นกองทกุขไ์ง ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่ 

ถา้เราพจิารณาดว้ยปญัญา ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหค้ดิแลว้ จะเหน็วา่มแีต่
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ความทกุขท์ ัง้นัน้ ส่วนความสุขทีไ่ด ้ มอียู่เพยีงนิดเดยีวเท่านัน้เอง ถา้รอ้ยบาท เราจะได ้

ความสุขเพยีงบาทเดยีว แต่ตอ้งไดร้บัความทกุขถ์งึเกา้สบิเกา้บาท เพราะน่ีคอืลกัษณะ

ของสิง่ต่างๆทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัเรา  

เวลาเรามา เราก็มาตวัเปลา่ๆ เวลาเราไป เราก็ไปตวัเปลา่ๆ ทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในศาลา

น้ี ไมไ่ดไ้ปกบัเรา เวลาเขาเอาเราใส่โลง เขาไมไ่ดเ้อาสมบตัต่ิางๆทีเ่รามอียู่ใส่เขา้ไปดว้ย 

เขาไมไ่ดเ้อาสามเีรา เอาภรรยาเราใส่ไปในโลงดว้ย เขาไม่ไดเ้อาลูกเตา้หลานเหลนของเรา 

ใส่ไปกบัเราดว้ย เราไปคนเดยีว ไปตวัเปลา่ๆ สิง่ทีเ่ราเอาไปได ้มแีต่บญุและกรรมเท่านัน้ 

บญุก็คอืความฉลาด กรรมก็คอืความโง ่ถา้เราเขา้วดับ่อยๆ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมบ่อยๆ เรา

ก็จะกลายเป็นคนฉลาดขึ้นมา ถา้เราไมเ่ขา้วดัเขา้วา ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เราก็จะเป็นคนโง่

เขลาเบาปญัญา เราก็จะถูกโมหะ ความหลง อวิชชา ความไมรู่ ้ ฉุดลากใหไ้ปสะสมกอง

ทกุขใ์หใ้หญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ แลว้ในทีสุ่ดก็จะมาทาํลายจติใจไมใ่หส้ามารถทนอยู่ต่อไปได ้น่ี

คอืเรื่องราวของจติใจเรา ถา้มธีรรมแลว้ จติใจจะสวา่ง จติใจจะฉลาด จะรูว้า่อะไรคอื

ความทกุข ์อะไรคอืความสุข อะไรเป็นเหตุทีน่าํความสุข นาํความทกุขม์าใหก้บัเรา  

ถา้ไมม่แีสงสวา่งแห่งธรรมนาํพาไปแลว้ เราก็จะวิง่เขา้หากองทกุข ์ หากองไฟอยู่เสมอ 

ทกุๆวนัน้ีทีเ่รามคีวามทกุขก์นันัน้ อย่าไปโทษสิง่ต่างๆเลย โทษความโงเ่ขลาเบาปญัญา

ของเรานัน้แหละ เพราะคนอกีคนหน่ึงทีอ่ยู่สภาพเดยีวกบัเรา แต่มแีสงสวา่งแหง่ธรรม 

เขาจะไมท่กุขเ์หมอืนกบัเราทกุข ์ เขาไมเ่ดอืดรอ้น เพราะเขาไมย่ดึไมต่ดินัน่เอง เขาปล่อย

วาง เขารูว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างจะตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา เราอาจจะควบคุมดูแลได ้

บางครัง้บางเวลา แต่ในทีสุ่ดจะไมส่ามารถควบคุมเขาได ้ เขาจะตอ้งเป็นไปตามเรื่องราว

ของเขาอย่างแน่นอน คนทีรู่เ้รื่องเหลา่น้ีแลว้ และไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไวแ้ลว้ ก็จะไม่

เดอืดรอ้น เปรียบเหมอืนกบัเวลาเราไปยมืขา้วของๆคนอืน่มา เราก็รูว้า่ขา้วของทีเ่ราไดม้า

น้ี ไมใ่ช่เป็นของๆเรา เป็นของทีเ่รายมืเขามา เดีย๋วพรุ่งน้ีเขาก็จะมาเอาคนืไป เราก็ไมผู่ก

ใจวา่ สิง่น้ีเป็นของๆเรา ตอ้งอยู่กบัเราไปตลอด  

เมือ่ถงึเวลาทีเ่จา้ของเขามาขอเอาคนืไป เราก็คนืใหก้บัเขาไปไดอ้ย่างสบายใจ เอาไปเลย 

สบายอกสบายใจ เพราะวา่เก็บไวก้ลบัเป็นความกงัวลเสยีอกี เพราะกลวัของจะเสยี กลวั
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ของจะหายก่อนทีเ่จา้ของเขาจะมาเอาไป เวลาเขามาเอาของ แลว้เราไมม่ใีหเ้ขาน่ี เราจะ

รูส้กึเสยีหนา้เหมอืนกบัเป็นคนไมด่ ี เอาของๆเขามาแลว้ ไมย่อมคนืใหเ้ขาไป โดยแกลง้

บอกวา่หายไป หรือเสยีไป ท ัง้ๆทีเ่ป็นความจริง คนทีม่คีวามซือ่สตัยจ์ะมคีวามรูส้กึอย่าง

นัน้ รูส้กึวา่เวลาไดย้มืของๆใครมา ใจไมอ่ยากจะเก็บไวน้านเลย เพราะเป็นภาระทางใจ 

เพราะจะตอ้งคอยดูแลรกัษาของนัน้ใหอ้ยู่ในสภาพทีด่ ี ไมใ่หห้ายไป ถา้เขามาเอาคนืไป 

จะโลง่อกโลง่ใจ  

เช่นเดยีวกบัสิง่ต่างๆทีเ่ราครอบครองอยู่ ไมว่า่จะเป็นวตัถสุมบตั ิ ขา้วของ หรือบคุคลก็

ตาม ความจริงแลว้สิง่เหลา่น้ีพระพทุธเจา้ทรงสอนวา่เป็นเหมอืนกบัของทีเ่ขาใหเ้รายมืมา

ใชไ้ปวนัหน่ึงๆเท่านัน้เอง สกัวนัหน่ึงเขาจะมาเอาคนืไป ถา้เรารูว้า่สิง่เหลา่น้ีเป็นของทีย่มื

เขามาใช ้แลว้จะตอ้งคนืเจา้ของเขาไป เวลาเขามาเอาคนืไป เราก็จะไมเ่กดิความเศรา้โศก

เสยีใจ เพราะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไวแ้ลว้ แต่ถา้ไปหลงคดิวา่ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่

น ัน้ เป็นของๆเราอย่างแทจ้ริง แลว้เกดิเวลาสูญเสยีสิง่เหลา่นัน้ไป จติใจของเราจะเป็น

อย่างไร จติใจของเรากจ็ะตอ้งเกดิความทกุขอ์ย่างมาก เกดิความเศรา้โศกเสยีใจ คดิดูถา้

เขามาเอาลูกของเราไป ลูกของเราตายไป สามขีองเราตายไป พีน่อ้งของเราตายไป พ่อแม่

ของเราตายไป หรือร่างกายของเราตายไป เราจะทาํอย่างไร จติใจของเราไมว่า้วุน่ขุน่มวั

หรือ ทาํไมถงึตอ้งวา้วุน่ขุน่มวัดว้ย ในเมือ่ของเหลา่น้ีไมใ่ช่เป็นของๆเรามาแต่ด ัง้เดมิ เป็น

ของทีเ่ขาใหย้มืมาใชไ้ปวนัหน่ึงๆเท่านัน้เอง ถา้เราทกุขก์็เป็นเพราะวา่เราหลง เราโง ่ เราไม่

ฉลาดเราไมเ่คยไดย้นิ ไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จงึทาํใหเ้ราหลงยดึตดิอยู่

กบัสิง่เหลา่น้ี จงึทาํใหเ้ราเกดิความทกุขอ์ย่างมาก เราจงึควรฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่อย่าง

สมํา่เสมอ เพือ่จะไดป้ลอ่ยวาง แลว้เราจะไดไ้มต่อ้งทกุขก์บัอะไรอกีต่อไป การแสดงเหน็

วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๐๖ 

สขุ ๒ แบบ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๔๕ 

ขณะทีฟ่งัธรรมขอใหท้าํใจใหว้า่ง ใหส้บาย ไมต่อ้งกงัวลกบัเรื่องใดๆท ัง้สิ้น ใหม้สีตอิยู่

เฉพาะหนา้ ต ัง้ใจฟงัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้ธรรมจะไดไ้หลเขา้สู่ใจ เพือ่

ชโลมเลี้ยงใจใหไ้ดร้บัความสงบ ไดร้บัความสุข ในโลกน้ีมคีวามสุขอยู่ ๒ ชนิดดว้ยกนั 

คอื ๑. กามสขุ ๒. สนัติสขุ ระหวา่งสุขท ัง้ ๒ ชนิดน้ี พระพทุธองคท์รงตรสัสอนวา่ ไม่มี

สขุใดที่จะเหนือ ที่จะดี เท่าสขุที่เกดิจากความสงบของใจ คอื สนัตสุิขนัน่เอง เพราะสุขที่

เกดิจากกามสุข เป็นสุขทีม่คีวามทกุขเ์จอืปนอยู่ เน่ืองจากเหตปุจัจยัของกามสุข ลว้นเป็น

กองทกุขท์ ัง้สิ้น คอืเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา จงึเป็นความสุขทีไ่มใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง 

เป็นความสุขทีไ่มไ่ดใ้หค้วามสุขอย่างรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ เป็นความสุขทีม่คีวามทกุขเ์จอืปน

อยู่ เปรียบเหมอืนกบัยาขมทีเ่คลอืบนํา้ตาล เวลาอมใหม่ๆ ก็จะรูส้กึวา่หวาน แต่พอ

นํา้ตาลทีเ่คลอืบยาขมละลายหมดไป ความขมก็จะเขา้มาสมัผสักบัลิ้น ฉนัใดกามสุขก็ฉนั

นัน้  

กามสุขจงึเป็นความสุขทีม่คีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู่ เปรียบเหมอืนกบัเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลาย

เบด็ ความสุขทีเ่กดิจากการกนิเหยือ่ มอียู่เพยีงนอ้ยนิด แต่เมือ่ไปตดิเบด็เขา้แลว้ ความ

ทกุขท์ีเ่กดิจากเบด็ จะมอีย่างแสนสาหสั ท่านถงึเปรียบกามสุข วา่เหมอืนกบัเหยือ่ทีต่ดิ

อยู่ปลายเบด็ เป็นโทษมากกวา่เป็นคุณ เป็นความสุขช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว แลว้หลงัจาก

นัน้ก็จะเป็นความทกุขอ์นัแสนสาหสัตามมา เป็นทกุขท์ีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของสิง่

ต่างๆทีจ่ติไปยนิด ี ไปชอบ เน่ืองจากธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ีเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นของ

แปรปรวน มกีารเจริญ มกีารเสือ่มเป็นธรรมดา ไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูห้น่ึงผูใ้ด 

เขาจะอยู่เขาก็อยู่ เขาจะไปเขาก็ไป เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ จงึนาํความไมส่บายใจ ความ

ทกุขใ์จ มาใหก้บัผูท้ีไ่ปตดิอยู่กบัสิง่นัน้ๆ พระพทุธองคซ์ึง่ไดท้รงสมัผสัมาท ัง้ ๒ ชนิด 

คอืสุขทางโลก คอื กามสขุ และสุขทางธรรม คอื สนัติสขุ จงึทรงรูไ้ดอ้ย่างชดัแจง้วา่สุข
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ไหนเป็นสุขทีป่ระเสริฐ เป็นสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นสุขทีป่ราศจากความทกุข ์ ก็คอืสนัตสุิข

นัน่เอง  

กามสุขเป็นสุขทีเ่กดิจากการทีไ่ดส้มัผสักบักามคุณท ัง้ ๕ คอื รูป เสยีง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ ทีถู่กอก ถูกใจ เวลาไดเ้หน็รูปก็ด ีไดย้นิเสยีงก็ด ีไดด้มกลิน่ก็ด ีไดล้ิ้มรสก็ด ี

ไดส้มัผสัโผฏฐพัพะต่างๆก็ด ี ทีถู่กอก ถูกใจ ใจจะมคีวามยนิด ี มคีวามสุขช ัว่ขณะหน่ึง 

แต่เมือ่กามคุณท ัง้ ๕ เปลีย่นแปลงไปหรอืหายไป ใจก็จะเกดิความวา้เหว ่ เกดิความ

เสยีดาย เกิดความทกุขใ์จขึ้นมา เพราะใจไปหลงไปยดึไปตดิกบัสิง่เหลา่นัน้ โดยทีไ่มไ่ด ้

ใชป้ญัญาพจิารณาไวก่้อนวา่ สิง่ต่างๆทีใ่จไปยนิดไีปชอบนัน้ จะอยู่กบัใจไปตลอดเวลา

หรือเปลา่ จะเป็นเหมอืนเดมิอยู่ตลอดเวลาหรือเปลา่ อย่างเวลาเราชอบบคุคลหน่ึงบคุคล

ใด เขาจะเป็นอย่างน้ีไปตลอดเวลาหรือเปลา่ เขาจะเป็นคนด ี ยิ้มแยม้แจ่มใสกบัเรา

ตลอดเวลาหรือเปลา่ หรือบางครัง้บางเวลาเขาอาจจะทาํหนา้ยกัษห์นา้มารใส่เรา พูดจาไม่

สุภาพใส่เรา ประพฤตตินไมด่ ีเช่นทบุตเีราหรือเปลา่ สิง่เหลา่น้ีเราไมค่่อยคดิกนั หรือเขา

อาจจะไมท่บุตเีรา ไมท่าํหนา้ยกัษห์นา้มารใส่เรา ไมพู่ดจาหยาบคายใส่เรา แต่เขาจะอยู่

กบัเราไปตลอดชวีติหรือเปลา่ เขาจะอยู่จนกระท ัง่เราตายไปหรือเปลา่ หรือเขาจะตาย

ก่อนเราไป น่ีเป็นสิง่ทีเ่ราไมไ่ดว้เิคราะหก์นั เราไมไ่ดค้ดิกนั  

พอเราเหน็อะไรเขา้สกัอย่างหน่ึง ไดย้นิอะไรเขา้สกัอย่างหน่ึง เราก็เกดิอปุาทานความ

ยนิด ี ความชอบขึ้นมาทนัท ี แลว้ก็อยากจะไดส้ิง่นัน้โดยไมค่าํนึงวา่เขาเป็นอย่างไรอย่าง

แทจ้รงิ จะเป็นแบบทีเ่ราเหน็อยู่ตลอดเวลาหรือเปลา่ อนัน้ีเราไมรู่ ้เพราะไมค่ดิกนั ถา้คดิ

กนัสกัหน่อย อาจจะไมช่อบสิง่เหลา่นัน้ก็ได ้ เพราะจะเหน็วา่ จะไมเ่ป็นอย่างทีเ่ราเหน็ครัง้

แรกเสมอไป ต่อไปก็ตอ้งเปลีย่นแปลงไป คนเป็นหนุ่มเป็นสาว ต่อไปก็ตอ้งเป็นคนแก่

คนเฒ่า แลว้ในทีสุ่ดก็ตอ้งตายไปอย่างน้ีเป็นตน้ ถา้เป็นวตัถสุิง่ของต่างๆ เวลาไดม้าก็

รูส้กึวา่ด ีสวยงามใหมเ่อีย่ม แต่ใชไ้ปเรื่อยๆ ของก็ตอ้งเก่าลงๆ แลว้เริ่มเสยีหาย เกดิการ

ชาํรุดทรุดโทรมขึ้นมา กลายเป็นภาระทีจ่ะตอ้งดูแล รกัษา ซ่อมแซม ใหค้งสภาพใชง้าน

ได ้แต่ถา้ไมส่ามารถซ่อมแซมได ้ก็ตอ้งทิ้งไป  
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น่ีคอืลกัษณะของกามสุข ทีพ่วกเรายดึตดิกนัมาก โดยไมค่าํนึงถงึผลเสยีทีจ่ะตามมา 

ท ัง้ๆทีส่ิง่เหลา่น้ี ถา้เราไมม่ ีเราไมไ่ดส้มัผสั เราไมไ่ดเ้สพ เราก็ไมต่าย เราก็ยงัสามารถอยู่

ได ้ นอกเหนือจากสามารถอยู่ไดแ้ลว้ เรายงัอยู่ไดด้ว้ยความสบายใจเสยีอกี เพราะเราไม่

มคีวามทกุขใ์จ ความกงัวลใจ ความห่วงใยกบัสิง่เหลา่น้ี เมือ่ไมต่ดิกบัสงิเหลา่น้ีแลว้ 

อะไรจะเกดิขึ้นกบัสิง่เหลา่น้ี ใจเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น แต่ถา้หลงไปยดึไปตดิกบัสิง่เหลา่น้ีแลว้ 

จะเป็นบคุคลก็ด ี เป็นวตัถสุิง่ของต่างๆก็ด ี เราจะตอ้งมคีวามทกุขใ์จเสมอไป เน่ืองจาก

ธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ี มคีวามเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ มคีวามไมแ่น่นอน อยู่กบัเราวนัน้ี 

แต่อาจจะไมอ่ยู่กบัเราในวนัพรุ่งน้ีก็ได ้ พระพทุธเจา้จงึทรงเหน็วา่สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่เป็น

ความสุขทีแ่ทจ้ริง ไมใ่หค้วามสุขกบัเราอย่างแทจ้ริง แต่กลบัเป็นโทษ เป็นความทกุขเ์สยี

มากกวา่ จงึทรงสละกามสุขท ัง้หลาย กามสุขของราชโอรส คดิดูซวิา่คนที่เป็นพระราช

โอรสนัน้ จะมคีวามสุขทางดา้นกามสุขขนาดไหน มนีางสนมกาํนลั มอีาหารเครื่องดืม่

ชนิดต่างๆ มปีราสาทสามฤดูไวใ้หอ้ยู่ใหเ้สพ แต่ก็ไมไ่ดใ้หค้วามอิม่ความพอ เสพเท่าไรก็

ยงัมคีวามหวิอยู ่ยงัตอ้งเสพอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็มคีวามกงัวลกบัเครื่องมอืทีใ่ชเ้สพ คือ ตา 

หู จมูก ลิ้น กาย รูว้า่ ตา หู จมกู ลิ้น กาย ก็เป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งเหมอืนกนั เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้ง

มกีารเสือ่มลงไป เมือ่มอีายุมากเขา้ตาก็ไมด่ ี หูก็ไมด่ ีอย่างน้ีเป็นตน้ แลว้ถา้ยงัตดิอยู่กบั

กามสุข จะทาํอย่างไรเมือ่ไมส่ามารถมองเหน็สิง่ต่างๆทีอ่ยากจะมองได ้ ฟงัสิง่ต่างๆที่

อยากจะฟงัได ้ฯลฯ เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ ใจก็จะมแีต่ความรอ้นรนกงัวลอยู่ใจอยู่รํา่ไป  

น่ีคอืลกัษณะของกามสุข จงึไมค่วรใหค้วามสนใจกบักามสุขกนัมากนกั ถา้ยงัไมส่ามารถ

ตดัหรือละกามสุขได ้ก็ควรเริ่มทาํความเขา้ใจวา่ กาํลงักอดอยู่กบักองทกุข ์กาํลงักอดอยู่

กบัลูกระเบดิ เราก็รูว้า่ลูกระเบดินัน้เป็นอย่างไร ธรรมชาตขิองเขาเป็นอย่างไร วนัดคีนืดี

อาจจะระเบดิขึ้นมาเมือ่ไรก็ได ้ฉนัใดกามสุขก็เป็นเช่นนัน้ เหมอืนกบัลูกระเบดิ วนัดคีนืดี

ความสุขทีไ่ดจ้ากกามสุข อาจจะกลายเป็นกามทกุขข์ึ้นมาก็ได ้ เช่นสามภีรรยาเวลา

แต่งงานกนัใหม่ๆ  ก็มคีวามสุขด ี มคีวามเหน็อกเหน็ใจ เขา้อกเขา้ใจกนัด ี แต่เมือ่อยู่กนั

ไปนานๆเขา้ก็เกดิความชนิชาขึ้นมา แลว้ก็เริ่มเกดิมคีวามเหน็ทีไ่มต่รงกนัขึ้นมา มกีาร

ทะเลาะเบาะแวง้กนัขึ้นมา แลว้ในทีสุ่ดอาจจะถงึการทบุตกีนัขึ้นมาก็เป็นได ้ น่ีก็เป็น

เพราะวา่ธรรมชาตขิองคนเรา มนัเปลีย่นแปลงได ้ ท ัง้กายและใจ กายก็เปลีย่น ใจก็
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เปลีย่น ใจวนัน้ีอาจจะชอบคนน้ี แต่เมือ่อยู่กบัคนน้ีไปนานๆเขา้ เหน็ซํา้แลว้ซํา้อกี ก็เกิด

ความเบือ่หน่ายขึ้นมาได ้ เมือ่เกดิความเบื่อหน่ายแลว้ ความประพฤตทิีด่ต่ีอคนๆน้ีกจ็ะ

หายไป ความประพฤตไิมด่กี็มาแทนที ่ เมือ่คนๆน้ีไดร้บัการตอบสนองทีไ่มถู่กอกถูกใจ

เหมอืนดงัทีเ่คยเป็น ก็จะเสยีอกเสยีใจ เพราะเมือ่ก่อนน้ีเคยไดร้บัการตอบสนองทีด่ ี แต่

เดีย๋วน้ีกลบัไดร้บัการตอบสนองทีไ่มด่ ี มแีต่ความเยน็ชา เมนิเฉย ไมใ่หค้วามสนใจ 

อย่างน้ีเป็นตน้ น่ีก็เป็นความทกุขแ์ลว้ทีเ่กดิจากการมคู่ีครอง  

ถา้ปรารถนาความสุขทีแ่ทจ้รงิ ความสุขทีใ่หค้วามอิม่ตลอดไป ความพอตลอดไป ไมม่ี

ความทกุขเ์ลย ก็ควรพจิารณาหรือใหค้วามสนใจกบัสนัตสุิขบา้ง พระพทุธองคต์รสัสอน

วา่ สนัติสขุเป็นสขุที่เกดิจากใจที่สงบตวัลง เป็นความสขุที่ประเสริฐ เป็นความสขุที่เลศิ 

เป็นความสขุที่มหศัจรรยอ์ย่างย่ิง ผูใ้ดลองไดป้ระสบพบเหน็ความสุขน้ีแมแ้ต่เพยีงครัง้

เดยีวแลว้ จะสามารถตดัความสุขอืน่ๆไปไดห้มดเลย จะทุ่มเทชวีติจติใจท ัง้หมดใหก้บั

ความสุขอนัน้ี ที่เรียกวา่สนัตสุิข สาเหตทุีพ่วกเราเขา้วดักนั มาถอืศีล๘ กนัก็ด ี มาบวช

เป็นสามเณรก็ด ีมาบวชเป็นพระก็ด ีมาบวชเป็นพราหมณ์ก็ด ีมาถอืศีล ๘ กนัก็ด ีก็เป็น

เพราะอยากจะมาสมัผสักบัความสุขทางดา้นจติใจบา้ง อย่างทีเ่มือ่สกัครู่ไดส้มาทานศีล 

๘ กนั โดยปกตถิา้เป็นศีล ๕ จะไมม่กีารควบคุมเรื่องกามสุข อย่างศีลขอ้ ๓ ก็ยงัเป็นกา

เมสมิุจฉาจาราอยู่ คอื ไม่ประพฤติผิดประเวณี ยงัเสพกามไดอ้ยู่ เพยีงแต่ไมใ่หผ้ดิ

ประเวณี คอืใหเ้สพกามกบับคุคล ทีเ่ป็นสามหีรือเป็นภรรยาของตนเท่านัน้ แต่ถา้ถอืศีล 

๘ แลว้ ศีลขอ้ ๓ ก็จะเปลีย่นเป็นอพรหมจริยา เวรมณี คอืละเวน้จากการเสพกามเลย 

จะไมม่กีารเสพกาม ถอืพรหมจรรย ์ คาํวา่พรหมจรรยค์อืไมเ่กี่ยวขอ้งกบัหญงิหรือชาย 

ไมห่าความสุขกบัการมเีพศสมัพนัธน์ ัน่เอง น่ีเป็นขอ้หน่ึง เป็นเจตนารมณ์ของผูถ้อืศีล ๘ 

ทีจ่ะตดักามสุข ไมห่าความสุขจากการเสพกามคุณท ัง้ ๕  

ศีลขอ้ ๖ คอืวิกาลโภชนา การไม่รบัประทานอาหารในยามวิกาล ยามวกิาลหมายถงึ

หลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ คอืจะรบัประทานอาหารเพยีงเพือ่ดูแลรกัษาร่างกายใหอ้ยู่เป็น

ปกต ิ ระงบัความหวิทีเ่กดิขึ้นจากการขาดอาหาร และป้องกนัความหวิทีเ่กดิขึ้นจากการ

ไมไ่ดร้บัประทานอาหารเขา้ไป น่ีคอืการรบัประทานอาหารของผูท้ีไ่มต่อ้งการหาความสุข
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จากการรบัประทานอาหาร ต่างกบัผูท้ีย่งัตดิอยู่ ในรส ในกลิ่น ในรูป ของอาหาร เวลา

รบัประทานอาหารยงัตอ้งการความสุขจากการรบัประทานอาหารอยู่ เรียกวา่กามสุข คน

เหลา่น้ีเวลารบัประทานอาหารจงึมคีวามพถิพีถินั มพีธิีรีตองมาก จะตอ้งหารา้นอาหารทีม่ ี

อาหารทีเ่อร็ดอร่อย มคีนแนะนาํ อย่างเชลลช์วนชมิ หรือแมช่อ้ยนางราํ อย่างน้ีเป็นตน้ น่ี

คอืลกัษณะของการรบัประทานอาหารเพือ่กามสุข ไมไ่ดร้บัประทานอาหารเพือ่เป็นการ

เยยีวยาดูแลรกัษาร่างกายใหอ้ยู่ไปวนัๆหน่ึง  

คนทีก่นิอาหารเพือ่ใหร่้างกายอยู่ไปวนัๆหน่ึง จะกนิอาหารเหมอืนกบัการกนิยา เป็นคนที ่

ไม่ไดอ้ยู่เพื่อกนิ แต่กนิเพื่ออยู่ คนทีก่นิเพือ่กามสุข คอือาหารจะตอ้งมรีสชาตดิ ี

รา้นอาหารจะตอ้งตกแต่งสวยหรู มหีอ้งปรบัอากาศ อย่างน้ีเขาเรียกวา่ อยู่เพื่อกนิ คอื

ตอ้งมคีวามสุขจากการกนิ คนทีอ่ยู่เพือ่กนิจงึตอ้งมคีวามทกุขก์บัเรื่องการกนิอยู่เรื่อยไป 

เพราะจะตอ้งคอยแสวงหาอาหารทีเ่อร็ดอร่อยมารบัประทาน ถา้วนัไหนไมไ่ดร้บัประทาน

อาหารทีเ่อร็ดอร่อย ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมาแลว้ กนิขา้วไมไ่ดแ้ลว้ เวลาเจออาหารทีไ่ม่

ถูกปากถูกใจเขา้ก็มคีวามทกุขข์ึ้นมาแลว้ แต่ในทางตรงกนัขา้ม คนทีก่นิเพือ่อยู่ จะไม่

พถิพีถินักบัเรื่องรสชาตขิองอาหาร กบัเรื่องสถานทีว่า่จะตอ้งเป็นอย่างไร เขากนิไดอ้ย่าง

สบาย อาหารทีไ่หนมอีย่างไรเขาก็กนิได ้ กนิในภตัตาคารก็ได ้ กนิริมถนนก็ไดก้ินได ้

ท ัง้นัน้ ขอใหเ้ป็นอาหารทีก่นิเขา้ไปแลว้ไมท่าํใหเ้กดิทอ้งเสยีขึ้นมา ไมท่าํใหเ้กดิการเจ็บไข ้

ไดป่้วยขึ้นมาก็ใชไ้ดแ้ลว้ น่ีคือลกัษณะของคนกนิอาหารเพือ่อยู่เท่านัน้ ไมไ่ดแ้สวงหา

ความสุขจากการกนิ เพราะรูว้า่ความสุขแบบน้ีเป็นความสุขทีม่คีวามทกุขเ์จอืปนอยู่ คนที่

กนิเพือ่อยู่จะหาความสุขจากการทาํจติใจใหส้งบ  

ศีลขอ้ ๗ เป็นการควบคุมใจไมใ่หไ้ปแสวงหากามสุข ทางตา ทางหู ทางจมูก คอืไม่

แสวงหาความสุขจากการดูหนงัดูละคร ฟงัเพลง เตน้ราํต่างๆ ไมแ่สวงหาความสุขจาก

การแต่งกายใหส้วยงาม ผดัแป้ง ทาหนา้ ทาปาก ใชน้ํา้หอม ไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง 

เป็นเหมอืนยาเสพตดิ ถา้ลองไดส้มัผสัแลว้ จะอยากสมัผสัไปเรื่อยๆ เคยไดด้มกลิน่

หอมๆก็อยากจะดมกลิน่หอมๆไปเรื่อยๆ เหน็รูปสวยๆ ก็อยากจะดูรูปสวยๆงามๆไป

เรื่อยๆ ชายบางคนจงึมภีรรยาต ัง้หลายคน เพราะเมือ่มภีรรยาคนแรก อยู่กนัไปไดส้กัพกั
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หน่ึง ก็เริ่มแก่ลง ความสวยงามก็หมดไป ก็หาภรรยาคนทีส่อง หาเดก็สาวๆ หนา้ตา

สวยงาม หาไปเรื่อยๆ อายุ ๗๐-๘๐ ก็ยงัมเีดก็อายุ ๑๘–๑๙–๒๐ อยู่ดว้ย เป็นลกัษณะ

ของการตดิกามสุข และก็จะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ แมก้ระท ัง่ตายไปแลว้ก็ยงัตอ้งกลบัมา

เกดิในกามโลกอกี เพราะกามตณัหา ความอยากในกาม จะเป็นตวันาํจติใหไ้ปแสวงหา

กามในภพหนา้ ชาตหินา้อกีต่อไป ก็เลยตอ้งวนเวยีนอยู่ในกามโลกไมม่ทีีส่ิ้นสุด และการ

มาเกดิในกามโลก ก็ไม่ไดห้มายความวา่จะไดเ้กดิเป็นมนุษยเ์สมอไป เป็นคนมเีงนิมทีอง

เสมอไป บางทอีาจจะตอ้งเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รกก็ได ้

เพราะเป็นสตัวท์ีเ่สพกามเช่นกนั ถา้การแสวงหากามสุข ไมไ่ดแ้สวงหามาดว้ยความ

ถูกตอ้ง  

เช่นการประพฤตผิดิประเวณี ไปยุ่งเกี่ยวกบัสามภีรรยาของผูอ้ืน่ อย่างน้ีถอืวา่เป็นการ

แสวงหากามสุขทีไ่มถู่กศีลถูกธรรม เป็นเวรกรรม เมือ่ตายไป ตอ้งไปใชก้รรมในอบาย 

คอืจะตอ้งไปเกดิในภูมใิดภูมหิน่ึงในอบาย๔ เป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย หรือ 

เป็นสตัวน์รก เพราะแสวงหากามสุขโดยมชิอบ คอื ฆ่าสตัว ์ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิ

ประเวณี โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา สิง่เหลา่น้ีเวลาทาํเราอาจจะไดค้วามสุข แต่เรา

ไมรู่ห้รอกวา่เมือ่ตายไปแลว้ วบิากทีต่ามมาจะเป็นอย่างไร เช่นจะไมไ่ดก้ลบัมาเกดิเป็น

มนุษย ์ ไมไ่ดก้ลบัมาเกดิเป็นเทวดา แต่ถา้แสวงหากามสุขโดยทีไ่มผ่ดิศีลผดิธรรม คอื 

ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ไมล่กัทรพัย ์ ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมโ่กหกหลอกลวง ไมเ่สพสุรา

ยาเมา การแสวงหากามสุขของเราก็จะไมเ่ป็นโทษในภพหนา้ชาตหินา้ คอืถา้สามารถรกัษา

ศีล ๕ ได ้ เราก็จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทวดา ไมต่อ้งไปเกดิในอบายท ัง้ ๔ ถา้

ยงัเกี่ยวขอ้งกบักามสุขอยู่ ก็ควรมคีวามระมดัระวงัในการแสวงหากามสุข อย่าไป

แสวงหาโดยการผดิศีลผดิธรรม เพราะความสุขทีไ่ดใ้นปจัจบุนั จะไมคุ่ม้กบัความทกุขท์ี่

จะตอ้งไปใชต่้อไป ในภพหนา้ชาตหินา้ หรอืแมแ้ต่ในภพน้ี ถา้ทาํผดิศีล ผดิกฎหมาย ก็

อาจจะตอ้งตายก่อนวยัก็ได ้ อย่างพวกทีค่า้ยาเสพตดิท ัง้หลาย เราก็ไดย้นิไดฟ้งัเสมอวา่ 

ถูกเจา้หนา้ทีว่สิามญัฆาตกรรม เมือ่ต่อสูก้บัเจา้หนา้ทีเ่วลาเจา้หนา้ทีม่าตามจบั กถ็ูก

เจา้หนา้ทีย่งิตาย ถา้ไมถู่กยงิตายก็ตอ้งถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะราง ถา้เป็นโทษหนกัก็ตอ้งถูก

ประหารในทีสุ่ด  
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ในการแสวงหากามสุขจงึขอใหม้คีวามระมดัระวงั อย่าไปทาํผดิศีล ๕ โดยเดด็ขาด อย่า

ไปทาํผดิกฎหมาย แลว้ความสุขทีไ่ดจ้ากกาม ก็จะไมเ่ป็นโทษมากมาย มแีต่ทาํใหผ้ดิหวงั

บา้ง เสยีใจบา้ง เมือ่สิง่ทีร่กัทีช่อบเปลีย่นแปลงไป แต่อย่างนอ้ยก็ยงัไดก้ลบัมาเกดิเป็น

มนุษย ์ ไดก้ลบัมาเกิดเป็นเทวดา แต่ถา้เป็นคนฉลาด เหน็แลว้วา่กามสุขเป็นโทษจริงๆ 

ไมม่คีวามสุขเลย ก็จงพยายามตดักามสุขน้ีเถดิ ดว้ยการเขา้หาพระศาสนา มาปฏบิตัิ

ธรรมในวดั เริ่มตน้ดว้ยการหดัถอืศีล ๘ ก่อน อาทติยห์น่ึงก็ถอืศีล ๘ สกัวนัหน่ึง วนันัน้

จะไมเ่สพกามกบัสามหีรือภรรยาของเรา หรือถา้ยงัไมไ่ดแ้ต่งงาน ก็จะไมอ่อกไปเทีย่วเตร่

กนิเหลา้เมายา ดูหนงั ดูละครอย่างน้ีเป็นตน้ ถา้ไมไ่ดเ้ขา้วดัก็ถอืศีล ๘ อยู่ทีบ่า้นก็ได ้ถา้

ถอืศีล ๘ อยู่ทีบ่า้นลาํบากก็หาเวลาปลกีมาอยู่ทีว่ดั เพราะอยู่ทีว่ดับรรยากาศจะดกีวา่ 

เพราะคนทกุคนทีอ่ยู่ในวดัก็ถอืศีล ๘ เหมอืนกนั ทาํใหก้ารถอืศีล ๘ ของเราไมล่าํบาก 

ไมต่อ้งวา่ยทวนกระแส แต่ถา้อยู่ทีบ่า้น คนอืน่เขาไมถ่อืศีล ๘ กนั เราถอืศีล ๘ คนเดยีว 

ก็ลาํบาก เดีย๋วคนนัน้เปิดวทิยุ เปิดโทรทศัน ์คนนัน้รอ้งเพลง คนนัน้กนิขา้วเยน็ เมือ่เขา

ทาํอย่างนัน้กนั ถา้ใจเรายงัไมเ่ขม้แขง็พอ ยงัไมม่พีลงัพอ ก็จะตบะแตกได ้ จงึควรหา

เวลาเขา้วดักนั หาวดัทีส่งบ เป็นวดัทีม่กีารปฏบิตัธิรรม ถอืศีล ๘ กนั หรือทาํบา้นใหเ้ป็น

วดัก็ได ้แลว้ใชเ้วลาวา่ง ศึกษาธรรมะ อ่านหนงัสอืธรรมะ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั ดงัทีท่า่น

ท ัง้หลายกาํลงัฟงัอยู่ในขณะน้ี หรือฟงัเทปธรรมะก็ได ้ หรือวา่จะพจิารณาธรรมก็ได ้ การ

พจิารณาธรรมก็เป็นการฟงัธรรมะไปในตวั เช่นวนัน้ีญาตโิยมไดฟ้งัธรรมไปแลว้ ก็นาํมา

คดิมาใคร่ครวญวา่ความสุขทีแ่ทจ้รงิเป็นอย่างไร ความสุขทีไ่มใ่ช่เป็นความสุขเป็น

อย่างไร แลว้จะไดแ้ยกแยะไดว้า่ สิง่ไหนเป็นสิง่ทีค่วรกระทาํ สิง่ไหนเป็นสิง่ทีไ่มค่วร

กระทาํ  

การฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นการศึกษาแนวทาง หรือศึกษาแผนทีว่า่ ทศิทางทีจ่ะไปนัน้ 

จะตอ้งดาํเนินอย่างไร ถา้ตอ้งการสนัตสุิข ความสงบสุขของจติใจ เราตอ้งทาํอย่างไร 

ความสุขของใจจะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่เรามอีนิทรียสงัวร ความสาํรวมใน ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย คอืตาของเรา หูของเรา จมกูของเรา ลิ้นของเรา กายของเรา จะตอ้งอยู่ห่างจาก รูป 

เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ทีเ่ยา้ยวนใจ ทีถู่กอกถูกใจ เวลาเหน็รูปทีช่อบ ก็เกดิความ

กาํหนดัยนิดขีึ้นมา ไดย้นิเสยีงทีช่อบ ไดด้มกลิน่ทีช่อบ ไดล้ิ้มรสทีช่อบ ไดส้มัผสักบั
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โผฏฐพัพะทีช่อบ ก็เกดิความกาํหนดัยนิดขีึ้นมา แลว้ก็จะทาํใหต้บะแตกได ้ ไมส่ามารถ

รกัษาศีล ๘ ได ้อย่างน้ีเป็นตน้ เราจงึตอ้งสาํรวมอนิทรีย ์อย่าไปดู อย่าไปฟงั อย่าไปดม 

อย่าไปลิ้มรส อย่าไปสมัผสักบัโผฏฐพัพะต่างๆทีถู่กอกถูกใจ คอืรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะของหญงิหรือชายนัน่เอง ถา้เป็นผูช้ายก็ตอ้งหลกีเลีย่งรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะของผูห้ญงิ ถา้เป็นผูห้ญงิก็ตอ้งหลกีเลีย่งหรืออยู่ห่างไกล รูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะของผูช้าย  

ในวดัจงึมกีารจดัสถานทีพ่กัใหแ้ยกกนั ฝ่ายพระก็อยู่ฝ่ายพระ ฝ่ายฆราวาสก็อยู่ฝ่าย

ฆราวาสไมใ่หค้ลกุคลกีนั แมก้ระท ัง่ในฝ่ายฆราวาสก็ตอ้งแยกกนัระหวา่งหญงิกบัชาย 

ไมใ่หอ้ยู่ใกลก้นั อยู่รวมกนั เพราะเมือ่อยู่ใกลก้นั อยู่รวมกนัแลว้ ก็เปรียบเหมอืนนํา้มนั

กบัไฟ โอกาสทีจ่ะลกุขึ้นมานัน้มนังา่ย ถา้อยู่ใกลก้นั จงึตอ้งเอาไวห้่างๆกนั เวลาเก็บ

นํา้มนัจงึตอ้งเก็บไวท้ีห่น่ึง ใหห้่างจากทีท่ีม่สีะเก็ดไฟ ตอ้งแยกออกจากกนั ไมใ่หอ้ยู่ใกล ้

กนั เพราะอยู่ใกลก้นัแลว้ จะเกดิการปะทขุึ้นมา ฉนัใดกามราคะคอืความกาํหนดัยนิดใีน

กามก็เช่นกนั จะเกดิขึ้นมาทนัท ีถา้ไมม่กีารสาํรวมอนิทรีย ์คอืไมส่าํรวม ตา หู จมกู ลิ้น 

กาย พระพทุธเจา้จงึสอนนกัปฏบิตัธิรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่พระสงฆอ์งคเ์จา้ ใหแ้สวงหา

ทีส่งบสงดั ทีว่เิวก ทีอ่ยู่ไกลจากบา้นคน อยู่ไกลจากเสยีงคน ใหไ้ปอยู่ตามป่าตามเขา 

เพราะรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ตามสถานทีเ่หลา่นัน้จะไมเ่ป็นพษิเป็นภยักบัใจ 

เพราะไมเ่ป็นสิง่ทีเ่ยา้ยวนกวนใจ ไมเ่ป็นสิง่ทีจ่ะไปกระตุน้ใหเ้กดิกามารมณ์นัน่เอง น่ี

แหละคอืลกัษณะของการทีจ่ะปฏบิตัเิพือ่ทาํใหจ้ติสงบ ในเบื้องตน้จะตอ้งปลกีวเิวก 

จะตอ้งแยกออกจากกามคุณ ๕ ท ัง้หลาย ทีเ่ป็นโทษกบัความสงบของใจ เมือ่อยู่ทีส่งบ

แลว้ ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งใชส้ตคิวบคุมใจอกีช ัน้หน่ึง ถงึแมจ้ะอยู่ห่างไกลจากสิง่เหลา่นัน้แลว้ 

ถา้ไมม่สีตใิจก็ยงัทีจ่ะอดคดิไมไ่ด ้หลบัตากเ็หน็ ลมืตาก็เหน็อย่างน้ีเป็นตน้ จงึตอ้งเอาใจ

มาทาํงาน เอามานัง่ไหวพ้ระสวดมนต ์ เดนิจงกรม นัง่สมาธ ิกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก

ดว้ยสต ิ จนจติรวมลงสู่ความสงบ เขา้สู่สนัตสุิข ความสุขทีแ่ทจ้ริง การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๐๗ 

บวั ๔ เหลา่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๕ 

นบัต ัง้แต่วนัแรกทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกาศพระศาสนา ดว้ยการแสดงพระปฐมเทศนา

โปรดพระปญัจวคัคีย ์คอื ๑. อญัญาโกณฑญัญะ ๒. วปัปะ ๓. ภทัทิยะ ๔. มหานาม ๕. 

อสัสชิ จนถงึวนัน้ีรวมกนัก็เป็นเวลา ๒๕๙๐ ปี พระพทุธศกัราชนบัเริ่มตน้จากวนัที่

พระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน เป็น ๒๕๔๕ ปีในปีน้ี บวกกบัอกี ๔๕ พรรษาที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงใชเ้วลาประกาศพระศาสนาใหก้บัสาธุชนท ัง้หลาย รวมกนัจงึเป็น 

๒๕๙๐ ปี น่ีคอือายุของพระพทุธศาสนา ซึง่อาจจะไมไ่ดเ้กดิขึ้นเลย เพราะวา่ในเบื้องตน้

หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ ไดท้รงตรสัรูพ้ระอนุตรสมัมาสมัโพธิญาณแลว้ในวนัเพญ็เดอืน ๖ 

ทรงมคีวามรูส้กึทอ้พระทยัทีจ่ะนาํพระธรรมทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรูม้าถ่ายทอด มา

เผยแผ่ใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลาย เน่ืองจากเหน็วา่ธรรมทีจ่ะส ัง่สอนเผยแผ่ใหก้บัสตัวโ์ลก

นัน้ เป็นธรรมทีย่ากยิง่ต่อสตัวโ์ลกจะเขา้ใจได ้ เพราะการทีจ่ะสอนใหส้ตัวโ์ลกไดพ้บกบั

ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ ตอ้งสอนใหเ้ขาละสิง่ต่างๆ ทีเ่ขาเหน็วา่เป็นความสุข คอื ลาภ ยศ 

สรรเสริญ กามสขุ ท ัง้หลาย  

หลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรูแ้ลว้ ทรงเหน็ดว้ยญาณตามความเป็นจริงวา่ลาภ 

ยศ สรรเสริญ และกามสุขนัน้ หาเป็นสุขไม ่ แต่กลบัเป็นกองทกุขอ์นัใหญ่หลวง เป็น

เหมอืนกบัดกัสตัวโ์ลก ใหเ้วยีนวา่ยตายเกิดในวฏัสงสาร ไปไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น หลงัจากที่

พระพทุธองคท์รงตรสัรูแ้ลว้ จงึคน้พบความสุขทีแ่ทจ้ริง วา่มอียู่ในใจของเราทกุคน คอื

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบ ความสุขทีเ่กดิจากการระงบัดบัของกเิลสท ัง้หลาย คอื

ความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นความสุขทีป่ระเสริฐ ไมม่คีวามสุขอนัใดในโลกน้ีจะดเีท่า กบั

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบของใจ  
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ในเบื้องตน้ทรงรูส้กึไมอ่ยากจะส ัง่สอนเลย เพราะถา้ส ัง่สอนไปก็เหมอืนกบัวา่ยทวนนํา้ 

คนทกุคนต่างแสวงหาความสุขจาก ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข กนัท ัง้นัน้ และในการที่

จะไปสอนใหป้ลอ่ยวาง เรื่องการแสวงหา ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขนัน้ เขาก็จะหาวา่

พระพทุธองคเ์ป็นคนบา้ จงึไมอ่ยากสอน เพราะการทีจ่ะสอนใหค้นอยู่แบบสมถะ อยู่

แบบเรียบงา่ย ใหม้คีวามพอใจกบัสิ่งที่ตนมีอยู่ ยินดีกบัสิ่งที่ไดร้บั คอืใหม้พีอเพยีง ดงัที่

ในหลวงทรงเคยตรสัเสมอวา่เศรษฐกจิพอเพยีง คาํวา่เศรษฐกจิพอเพยีง ก็คอืมสีิ่งที่

จาํเป็นต่อการดาํรงชพีพอเพยีง พอกนิ พอใช ้ พออยู่ ไมใ่หก้ายตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยหรือ

ตายไป น่ีคอืลกัษณะของคาํวา่เศรษฐกจิพอเพยีง คอืใหม้ปีจัจยั ๔ พอเพยีงกบัการดาํรง

ชพี เท่าน้ีก็พอเพยีงแลว้สาํหรบัความสุขของร่างกาย ส่วนความสุขของจติใจจะตอ้งเกดิ

จากความสงบของใจ ถา้ใจไมม่คีวามสงบแลว้ ต่อใหม้เีงนิทองกองเท่าภูเขา ใหเ้ป็นถงึ

พระมหากษตัริย ์ พระมหาจกัรพรรด ิ ประธานาธิบด ี หรือนายกรฐัมนตร ี ก็จะไมม่ี

ความสุข เพราะวา่จติจะมแีต่ความวุน่วาย จะมแีต่ความฟุ้ งซ่านนัน่เอง  

น่ีแหละคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูเ้หน็ ในเบื้องตน้จงึทรงมคีวามรูส้กึทอ้พระทยัที่

จะประกาศพระศาสนา แต่ต่อมาทา้วมหาพรหม ไดม้าอาราธนาพระพทุธเจา้ ใหท้รงโปรด

กรุณา สงสารสตัวโ์ลกท ัง้หลายทีย่งัเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในวฏัสงสาร ใหไ้ดม้โีอกาสเหน็

แสงสวา่งแห่งธรรม ไดม้โีอกาสหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จากกองทกุข ์

อนัใหญ่หลวงน้ีบา้ง ถงึแมจ้ะไมส่ามารถสอนใหท้กุคนเชื่อและนาํไปปฏบิตัติามได ้ อย่าง

นอ้ยก็มคีนบางคนทีม่คีวามฉลาดพอทีจ่ะรบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้

หลงัจากทีไ่ดท้รงวนิิจฉยัแลว้ ทรงเหน็วา่สตัวโ์ลกมอียู่ ๔ จาํพวกดว้ยกนั เปรียบ

เหมอืนกบับวั ๔ เหลา่ คือ  

๑. อคุฆฏิตญั�ู เป็นคนทีฉ่ลาดมาก เพยีงแต่ยกหวัขอ้ขึ้นมาก็เขา้ใจแลว้ เปรียบ

เหมอืนกบับวัทีอ่ยู่เหนือนํา้ พอไดร้บัแสงอาทติยก์็จะบาน ๒. วิปจติญั�ู เป็นผูท้ีจ่ะรูจ้ะ

เขา้ใจหลงัจากไดฟ้งัการอธิบายขยายความ เปรียบเหมอืนกบับวัทีต่ ัง้อยู่เสมอนํา้ จกับาน

ในวนัพรุ่งน้ี ๓. เนยยะ คอืผูท้ีพ่อส ัง่สอนได ้ตอ้งใชเ้วลานานหน่อย ตอ้งสอนไปเรื่อยๆ 

อาจจะเป็นเดอืน เป็นปี ก็จะสามารถบรรลธุรรมได ้ เปรียบเหมอืนกบัดอกบวัทีย่งัอยู่ใน
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นํา้ ยงัไมโ่ผลพ่น้นํา้ จกับานในวนัต่อไป บคุคลท ัง้ ๓ ประเภททีก่ลา่วมา ยงัพอส ัง่สอน

ได ้ ๔. ปทปรมะ เป็นพวกมดืบอด ไดแ้ค่ตวับทคอืถอ้ยคาํเป็นอย่างยิง่ ไมอ่าจเขา้ใจ

ความหมาย เปรียบเหมอืนกบับวัจมอยู่ในนํา้ทีก่ลายเป็นอาหารของปลาและเต่า จะส ัง่

สอนอย่างไรก็ไมเ่ชื่อฟงั คดิวา่เป็นการหลอกลวง เช่นเรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ เรื่องการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ เหน็เป็นของโกหกหลอกลวง เป็นไปไมไ่ดท้ีต่ายแลว้จะเกดิอกี มแีต่

ตายแลว้สูญ เป็นลกัษณะของคนมดืบอด ทีพ่ระพทุธเจา้จะไมท่รงส ัง่สอน สอนไปก็เปลา่

ประโยชน ์ เปรียบเหมอืนกบัการสาดนํา้ใส่หลงัสุนขั สุนขัจะสะบดัทิ้งทนัทฉีนัใด การส ัง่

สอนคนมดืบอดก็เสยีเวลาเปลา่ๆฉนันัน้  

หลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงวนิิจฉยัแลว้ จงึเกดิมคีวามยนิดทีีจ่ะประกาศพระศาสนา 

ถา้ไมไ่ดท้รงวนิิจฉยัในเบื้องตน้ แลว้ตดัสนิพระทยัไมป่ระกาศพระศาสนา พระพทุธองค์

ก็จะเป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ไป คอืไดต้รสัรูธ้รรมแลว้ แต่ไมน่าํธรรมมาประกาศส ัง่สอน

ใหก้บัผูอ้ืน่ไดท้ราบ รูแ้ต่เฉพาะตน จงึเรียกวา่พระปจัเจกพทุธเจา้ รูจ้าํเพาะพระองคเ์อง 

ไมส่ ัง่สอนผูอ้ืน่ แต่ถา้ไดป้ระกาศพระธรรมคาํสอนดงัพระพทุธเจา้ของเรา กจ็ะเป็นพระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นพระพทุธเจา้ทีต่รสัรูด้ว้ยตนเองโดยชอบ แลว้ประกาศพระ

ธรรมคาํสอนใหแ้ก่สตัวโ์ลก หลงัจากทีพ่ระพทุธองคท์รงประกาศพระธรรมคาํสอนแลว้ 

พระศาสนาก็แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เพราะพระพทุธเจา้เป็นคนทีฉ่ลาดมาก รูจ้กั

เลอืกคนทีจ่ะส ัง่สอน คอืไมส่ ัง่สอนแบบปูพรม รูว้า่ควรจะส ัง่สอนคนไหนก่อน ควรจะส ัง่

สอนคนไหนหลงั  

ในเบื้องตน้ทรงเลง็ไปถงึนกับวชท ัง้หลาย เริ่มตน้ต ัง้แต่พระอาจารย ์ ๒ รูปทีท่รงเคยไป

ศึกษาอยู่ดว้ย คอื ๑. อาฬารดาบส ผูไ้ดบ้รรลฌุานสมาบตัขิ ัน้อากญิจญัญายตนะ หรอื 

อรูปฌานขัน้ที่ ๓ และ ๒. อทุทกดาบส ผูไ้ดบ้รรลฌุานสมาบตัขิ ัน้เนวสญัญานา

สญัญายตนะ หรืออรูปฌานขัน้ที่ ๔ แต่หลงัจากเลง็ญาณก็ทรงทราบวา่ท่านท ัง้ ๒ ได ้

มรณภาพไปแลว้ เลยคดิถงึพระปญัจวคัคยีซ์ึง่เป็นพระสหาย หรือเป็นพระสาวกทีค่อย

ตดิตามพระพทุธเจา้มาก่อนทีจ่ะทรงตรสัรู ้ จงึไปโปรดพระปญัจวคัคยีก่์อน การแสดง

ธรรมครัง้แรกกท็าํใหห้น่ึงในพระปญัจวคัคยี ์ คอื อญัญาโกณฑญัญะ บรรลเุป็นพระ
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โสดาบนัขึ้นมา มดีวงตาเหน็ธรรม เป็นพระอริยบคุคลเบื้องตน้ หลงัจากนัน้ไดท้รงแสดง

ธรรมอกีจนทาํใหพ้ระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ บรรลเุป็นพระอรหนัตข์ ึ้นมา ต่อมาทรงสอน

ใหก้บันกับวชของลทัธิต่างๆ จนปรากฏเป็นพระอรหนัตข์ึ้นมาเป็นจาํนวนมาก น่ีคอืความ

ฉลาดของพระพทุธเจา้ ทีท่รงเลอืกสอนคนทีส่ามารถรบัรูไ้ดก่้อน คอืพวกบวัทีอ่ยู่เหนือ

นํา้ เมือ่เขาเหลา่นัน้ไดบ้รรลธุรรมแลว้ ต่อไปก็จะไดอ้าศยัเขาเป็นผูช่้วยส ัง่สอนต่อไป  

หลงัจากทีไ่ดท้รงส ัง่สอนใหบ้รรดาสาวกท ัง้หลาย บรรลเุป็นพระอรหนัตแ์ลว้ จงึทรงรบัส ัง่

ใหบ้รรดาสาวกเหลา่น้ี ออกไปเผยแผ่พระธรรมคาํสอนต่อ โดยใหแ้ยกกนัไปคนละทศิ

คนละทาง ไมใ่หไ้ปดว้ยกนั ใหไ้ปเดีย่ว เพือ่จะไดม้โีอกาสเผยแผ่พระศาสนา ใหอ้อกไป

ไดอ้ย่างกวา้งไกล พระพทุธศาสนาของเราจงึมอีายุยนืยาวนานถงึ ๒๕๙๐ ปี ก็เป็น

เพราะวา่พระพทุธองคไ์ดท้รงวางรากฐานของพระศาสนาไวเ้ป็นอย่างด ีทรงวางหลกัธรรม

หลกัวินัยไว ้ใหพ้ทุธศาสนิกชนท ัง้หลายประพฤตปิฏบิตัติาม โดยแสดงไวว้า่ ธรรมวินยัน่ี

แหละ คอืศาสดาของพวกเธอท ัง้หลาย หลงัจากทีพ่ระศาสดา คอืพระตถาคตไดเ้สดจ็ดบั

ขนัธปรินิพพานไปแลว้ ผูท้ีจ่ะมาเป็นศาสดาแทนพระองค ์ ก็คอืธรรมวนิยัทีต่ถาคตได ้

ตรสัไวช้อบแลว้  

น่ีจงึเป็นทีม่าของการเคารพใน พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เพราะท ัง้ ๓ องคน้ี์ เป็น

องคแ์ทนกนั ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูท้ีจ่ะเหน็ธรรมไดต้อ้งเป็นผูป้ฏบิตัดิ ี

ปฏบิตัชิอบ เรียกวา่สปุฏิปนัโน ก็คอืพระอริยสงฆส์าวกนัน่เอง ท่านท ัง้ ๓ จงึเป็นศาสดา

ของพวกเรา เป็นผูท้ีส่บืทอดพระศาสนาแทนพระศาสดา เราจงึไมข่าดพระศาสดา เพราะ

เรามพีระรตันตรยัอยู่คู่กบัศาสนาเรามาจนถงึทกุวนัน้ี เพราะวา่พระพทุธองคไ์ดท้รง

วางรากฐาน คอืวางหลกัการในการทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา สบืทอด ถ่ายทอด 

พระพทุธศาสนาไวเ้ป็นข ัน้เป็นตอน ใหพ้ทุธศาสนิกชนทกุยุคทกุสมยัทีน่บัถอื

พระพทุธศาสนา ไดน้าํไปปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนส่์วนตนและประโยชนข์องพระศาสนา 

หลกัการทีพ่ระพทุธองคท์รงวางไวม้อียู่ ๕ ข ัน้ตอนดว้ยกนั คอื ๑. การศึกษา ๒. การ

ปฏิบตั ิ๓. การบรรลธุรรม ๔. การเผยแผ่ ๕. การแกป้ญัหา  
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น่ีคอืข ัน้ตอนทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงวางไว ้ เพือ่การทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาใหม้อีายยุนื

ยาวนานถงึ ๒๕๙๐ ปี และจะมอีายุยนืยาวนานต่อไปอกีนบัไมถ่ว้น ถา้พทุธศาสนิกชน

ประพฤตปิฏบิตัติามแนวทางน้ี ในเบื้องตน้เมือ่มคีวามศรทัธา ความเชื่อ ใน

พระพทุธศาสนาแลว้ ควรใหค้วามสนใจศึกษาเลา่เรียน พระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ พยายามหาหนงัสอืธรรมะมาอ่านอย่างสมํา่เสมอ เขา้วดัอย่างสมํา่เสมอ หา

พระสงฆผู์รู้ธ้รรม สนทนาธรรมกบัท่าน ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกบัทา่น เรียกวา่เป็นการศึกษา

เลา่เรียน เมือ่ไดย้นิ ไดฟ้งั ไดศึ้กษาแลว้ จงนาํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาปฏบิตั ิ ปฏบิตัไิป

เรื่อยๆ จนบรรลธุรรมขึ้นมา เป็นพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆ คอื ๑. พระโสดาบนั ๒. พระ

สกทิาคามี ๓. พระอนาคามี ๔. พระอรหนัต ์ 

เมือ่ไดบ้รรลธุรรมแลว้ จะรูอ้ย่างถูกตอ้งแมน่ยาํในธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรู ้

เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้ก็จะรูเ้หมอืนกนั เมือ่รูเ้หมอืนอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรู ้

ทรงเหน็แลว้ การทีจ่ะนาํไปเผยแผ่ใหก้บัผูอ้ืน่ ย่อมนาํไปเผยแผ่ไดอ้ย่างถูกตอ้งแมน่ยาํ 

ไมม่คีวามผดิพลาด ขาดตกบกพร่องแต่อยา่งใด มแีต่ความถูกตอ้งโดยถ่ายเดยีว ผูท้ีไ่ด ้

ยนิไดฟ้งั ก็จะสามารถรบัธรรมทีถ่า่ยทอดได ้ โดยไมม่คีวามขดัขอ้งสงสยั เพราะเป็น

ความจริง ทีจ่ะไปลบลา้งความหลง ความเหน็ผดิได ้ เมือ่มปีญัหาเกดิขึ้นในศาสนา เช่น

อาจมกีารประพฤตปิฏบิตัผิดิๆถูกๆ ทาํใหเ้กดิความสบัสน ผูท้ีบ่รรลธุรรมแลว้จะสามารถ

แกป้ญัหาน้ีได ้ จะสามารถบอกไดว้า่วธิีการปฏบิตั ิ ทีถู่กตอ้งนัน้ควรจะเป็นอย่างไร ถา้มี

การปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนทกุๆคนแลว้ พระพทุธศาสนาก็จะมแีต่

ความเจริญรุ่งเรือง อยู่คู่กบัพวกเราไปอกีเป็นเวลาอนัยาวนาน  

แต่ถา้พทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย ไมใ่หค้วามสนใจในหลกัการท ัง้ ๕ ประการน้ีแลว้ คอืไม่

สนใจทีจ่ะศึกษาเลา่เรียนพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมส่นใจทีจ่ะนาํเอาพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิแต่กลบัสนใจทีจ่ะไปเผยแผ่ ไปส ัง่สอนผูอ้ืน่แบบผดิๆ

ถูกๆ ในลกัษณะเหมอืนกบัคนตาบอดบอกทางใหผู้อ้ืน่ คนตาบอดจะบอกทางใหก้บัผูอ้ืน่

ไดอ้ย่างไร ในเมือ่ตนเองยงัไมส่ามารถมองเหน็ทางได ้ วา่ทศิทางทีค่วรจะไปนัน้เป็น

อย่างไร ก็จะสอนแบบผดิๆถูกๆ เมือ่ผูอ้ืน่ฟงัแลว้ เชื่อเขา้ ก็จะปฏบิตัไิปแบบผดิๆถูกๆ 
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เลยทาํใหศ้าสนาเกดิความเสือ่มขึ้นมา จนไมรู่ว้า่อะไรคอืคาํสอนทีจ่ริง อะไรคอืคาํสอนที่

ไมจ่ริง ศาสนาก็จะเสือ่มลงไปเรื่อยๆ จนไม่มเีหลอือยู่ต่อไป เพราะการปฏบิตัแิบบนอกลู่

นอกทางของพทุธศาสนิกชน ทีไ่ปในทศิทางของกเิลสตณัหา  

กเิลสตณัหาจะเดนิสวนทางกบัทางของพระพทุธเจา้เสมอ พระพทุธเจา้สอนใหล้ะบาป ทาํ

ความด ีชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดไปจากจติจากใจ แต่กเิลสตณัหา

จะไปในทางตรงกนัขา้ม กเิลสจะทาํเพือ่ความโลภ ความโกรธ และความหลง เช่นเวลา

ทาํบญุ ก็ทาํบญุเพือ่ความโลภ ทาํบญุเพือ่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เวลาทาํบญุทกี็

อธิษฐานขอใหร้ํา่รวย ขอใหไ้ดเ้ป็นนายพล ไดเ้ป็นนายกฯ อย่างน้ีเป็นตน้ ซึง่ไมใ่ช่เป็น

วธิีการทาํบญุทีถู่กตอ้ง การทาํบญุทีถู่กตอ้งคอืทาํเพือ่ขดัเกลาจติใจ ขดัเกลากเิลสตณัหา

ทีม่อียู่ภายในใจ ขดัเกลาความโลภ ความอยาก ขดัเกลาความตระหน่ี ขดัเกลาความเหน็

แก่ตวัต่างหาก เพราะวา่น่ีเป็นตน้เหตขุองความไมส่บายใจ ของความทกุขใ์จ ของความ

หวิกระหายของจติใจ ถา้ชาํระไดแ้ลว้ใจจะมคีวามอิม่ มคีวามสุข มคีวามปีต ิมคีวามพอ 

น้ีต่างหากคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง  

ความสุขทีแ่ทจ้ริงไมไ่ดเ้กดิจากการมเีงนิทองมากมาย มลีาภ มยีศ มตีาํแหน่งสูงๆ มคีน

มาคอยสรรเสริญเยนิยอ มกีามสุข ความสุขทีเ่กดิจากการไดส้มัผสักามคุณท ัง้ ๕ คอืรูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่ความสุข แต่เป็นเหมอืนยาเสพตดิ ยา

เสพตดิเราก็รูว้า่เป็นอย่างไร คนทีเ่สพกบัคนทีไ่มเ่สพเราก็รูว้า่เป็นอย่างไร คนทีไ่มเ่สพยา

เสพตดิ เขาสบาย เขาไม่เดอืดรอ้น เขาไมต่อ้งไปคอยหายามาเสพอยู่เรื่อยๆ ในทาง

ตรงกนัขา้ม คนทีต่ดิยาเสพตดิ ถา้ไมม่ยีาเสพตดิในวนัไหนแลว้จะตอ้งดิ้นรนทรุนทรุาย

ลงแดง ถา้ไมม่เีป็นวนัๆเขา้ อาจจะถงึตายได ้ น่ีคอืโทษของยาเสพตดิ ฉนัใด โทษของ

ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็เป็นเช่นนัน้ ถา้ไปตดิในลาภ ยศ สรรเสริญ และกามสุข

แลว้ ใจจะอยู่ไมสุ่ข ใจจะไมอ่ิม่ ใจจะไมพ่อ ใจจะมแีต่ความหวิ มแีต่ความอยาก ไมม่ทีี่

สิ้นสุด หามาไดเ้ท่าไรก็ไมพ่อ  

ความตอ้งการของตณัหาในเบื้องตน้คอื เมือ่เกดิมาแลว้ก็ขอใหม้อีาหารการกนิพอเพยีง 

ขอใหม้ปีจัจยั ๔ พออยู่ได ้ เมือ่มปีจัจยั ๔ แลว้ ข ัน้ต่อไปก็อยากจะรํา่รวย เมือ่รํา่รวย
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แลว้ ก็อยากจะมเีกยีรต ิมหีนา้ มตีา มตีาํแหน่ง มยีศถาบรรดาศกัดิ์ เมือ่มสีิง่เหลา่น้ีแลว้ 

ข ัน้ต่อไปก็อยากจะมอีายุยนืยาวนาน ไมอ่ยากตายเร็ว เพราะอยากจะอยู่กบัสิง่ทีต่นไดห้า

ไปนานๆ ถา้ตอ้งตายไป ก็ขอใหไ้ปเกดิในสวรรคต่์อไป น่ีคอืความอยากของกเิลสตณัหา

ทีไ่มม่ทีีส่ิ้นสุด แต่หารูไ้มว่า่ ความอยากเหลา่น้ี ถา้ไมค่วบคุมไว ้ ไมดู่แล ปลอ่ยใหพ้าไป

แบบไมม่ขีอบเขต แทนทีจ่ะไปสู่สวรรค ์ กลบัจะพาไปสู่นรก เพราะวา่ถา้ตอ้งการอะไร

แลว้ ไมไ่ดห้ามาดว้ยความสจุริต ไมไ่ดห้ามาดว้ยศีลธรรม แต่หามาดว้ยความทจุริต 

ดว้ยการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ดว้ยการลกัทรพัย ์ดว้ยการประพฤตผิดิประเวณี ดว้ยการโกหก

หลอกลวง ถา้ประพฤตแิบบน้ีแลว้ แทนทีจ่ะไปสวรรค ์ เมือ่ตายไป กลบัตอ้งไปสู่อบาย 

คอืภพใดภพหน่ึงท ัง้ ๔ ภพ คอื เดรจัฉาน เปรต อสรุกาย นรก น่ีคอืทีไ่ปของผูท้ีท่าํผดิ

ศีลธรรมเป็นอาจณิ  

น่ีแหละคอืโทษของกเิลสตณัหา ถา้ไมค่อยควบคุมไว ้ ไมค่อยกาํจดั ไมค่อยชาํระแลว้ 

กเิลสตณัหาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ ทกุครัง้ทีเ่ราสนองตณัหาความอยาก สนอง

ความโลภความตอ้งการแลว้ ความโลภความตอ้งการจะไมเ่บาบางลงไป แต่กลบัจะเพิม่

มากขึ้น จะมคีวามตอ้งการทีรุ่นแรงเพิม่ขึ้นไป ดงัวลทีีว่า่ ไดค้ืบกจ็ะเอาศอก ไดศ้อกกจ็ะ

เอาวา คอืความโลภจะเพิม่พูนขึ้นไปเรื่อยๆ จะไมล่ดนอ้ยถอยลงไป จะทาํใหเ้ราเป็นทาส 

จะคอยส ัง่ใหไ้ปเอาสิง่นัน้สิง่น้ีมาอยู่เสมอ เมือ่ไดม้าแลว้แทนทีจ่ะขอบอกขอบใจ จะบอก

วา่พอ กลบับอกวา่ไมพ่อ ตอ้งเอามาอกี น่ีแหละคอืเรื่องของความโลภ ไดม้าเท่าไรก็ไม่

พอ เมือ่ยงัไมม่คีวามพอ เราจะไปหาความสุขไดอ้ย่างไร น่ีแหละคอืโทษของความโลภ 

ของความอยาก ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูเ้หน็ หลงัจากทีไ่ดช้าํระสิง่เหลา่น้ีออกไปจากใจ

แลว้ จงึทรงไดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ คอืความอิม่ ความพอ ซึง่เกดิจากความสงบของ

จติใจ  

พระพทุธเจา้จงึทรงนาํมาส ัง่สอนพวกเรา ใหพ้วกเราละความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ไมใ่หไ้ปส่งเสริม เพราะสิง่เหลา่น้ีเปรียบเหมอืนกบัอสรพษิ เราก็รูว้า่อสรพษินัน้เป็น

อย่างไร มพีษิมภียัขนาดไหน เวลาเจองู เราจะไมจ่บัมาเลี้ยงไว ้มแีต่จะตใีหต้าย แต่ทาํไม

เวลาเจอความโลภ ความโกรธ ความหลง เรากลบัไมต่ใีหต้าย เรากลบัทะนุถนอม
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บาํรุงรกัษา กลวัจะเจ็บชํา้นํา้ใจ เวลาโลภก็ตอ้งพยายามวิง่ไปหาในสิง่ทีต่อ้งการมาให ้

เวลาโกรธก็ตอ้งโกรธตาม ตอ้งไปทาํรา้ย ตอ้งไปด่า ไปวา่ผูอ้ืน่ เพือ่ความโกรธจะไดไ้ม่

โกรธเรา น่ีแหละคอืความหลงของพวกเรา ความหลงก็คอืความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็วา่

ความโลภ ความโกรธ เป็นสิง่ทีน่่ารกัษาไว ้ น่าสนบัสนุน แทนทีจ่ะเหน็วา่เป็นพษิเป็นภยั 

เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งคอยทาํลายลา้ง คอยขจดัใหห้มดไปจากจติจากใจ เรากลบัไมท่าํกนั เรา

กลบัปลอ่ยใหค้วามโลภ ความหลงเจริญรุ่งเรืองดว้ยการสนบัสนุน เวลาโลภก็โลภกบัเขา 

เวลาโกรธก็โกรธกบัเขา ชวีติของเราเลยกลายเป็นชวีติทีม่แีต่ความรุ่มรอ้น มแีต่ความ

ทกุข ์หาความสงบหาความสุขไมไ่ด ้เพราะความหลงน่ีเอง  

พวกเราถอืวา่โชคด ี ทีไ่ดม้าเจอพระพทุธศาสนา ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทีส่อนความจริงใหก้บัพวกเราวา่ ถา้ตอ้งการความสุขแลว้ ตอ้งชาํระความ

โลภ ความโกรธ ความหลง อย่าไปโลภ อย่าไปโกรธ อย่าไปหลง การทีจ่ะชาํระความโลภ 

ความโกรธ ความหลงได ้ ในเบื้องตน้ตอ้งศึกษา ฟงัเทศน ์ ฟงัธรรม เพราะเมือ่ไดย้นิได ้

ฟงัแลว้ จะไดน้าํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาปฏิบตัิ เมือ่ปฏบิตัแิลว้ ก็จะไดช้าํระความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ใหห้ลดุไป จนหมดสิ้นไปจากใจ ดว้ยวธิีการทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนให ้

ทาํอยู่อย่างสมํา่เสมอ คอื ใหท้าํบญุใหท้าน ใหร้กัษาศีล และใหภ้าวนา นัง่สมาธิ เจริญ

วิปสัสนา ทาํอย่างน้ีไปอย่างต่อเน่ือง แลว้กเิลส คอืความโลภ ความโกรธ ความหลงในใจ

ก็จะค่อยๆเบาบางไป และหมดไปในทีสุ่ด เมือ่กเิลสหมดไปจากใจแลว้ จะไมม่คีวามทุกข ์

อกีต่อไป ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป เพราะถา้ไปเกดิอกี ก็ยงัตอ้งไปแบกความทกุขอ์ยู่ แต่

เราจะไมไ่ปเกดิอกี เพราะเชื้อแห่งความเกดิหมดสิ้นไปแลว้ เหตทุีจ่ะพาไปเกดิก็ไมใ่ช่

อะไร ก็คอืความโลภ ความโกรธ ความหลงน้ีเอง ถา้ไมม่เีชื้อแลว้ ก็ไม่ไปเกดิอกีต่อไป 

เหมอืนกบัรถยนต ์ถา้ไมม่นีํา้มนัอยู่ในรถแลว้ รถก็จะไมว่ิง่อกีต่อไป น่ีแหละคอืเรื่องราว

ของพวกเรา เรื่องราวของพระศาสนา เราโชคดทีีไ่ดม้าเจอพระศาสนา ขอใหน้อ้มใจเขา้หา

พระศาสนา ดว้ยศรทัธา ความเชื่อ แลว้นาํพระธรรมคาํสอนทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาปฏบิตั ิดว้ย

วิริยะ ความขยนัหม ัน่เพยีร ดว้ยสต ิ ดว้ยปญัญา แลว้ความสุขทีแ่ทจ้ริงทีเ่ราทกุคน

ปรารถนา ก็จะเป็นของพวกเราในลาํดบัต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุติไว ้

เพยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๐๘ 

เสน้ทางชีวิต 
๕ เมษายน ๒๕๔๕ 

ชวีติของพวกเราเปรียบเหมอืนกบัการเดนิทาง มจีดุหมายปลายทางทีจ่ะไปอยู่ ๒ จดุ

ดว้ยกนั เพราะวา่ตวัเราประกอบขึ้นดว้ยสิง่ทีแ่ตกต่างกนัอยู่ ๒ ส่วน คอืกายและใจ กาย

มจีดุหมายปลายทางไปทางหน่ึง ใจมจีดุหมายปลายทางไปอกีทางหน่ึง เมือ่อยู่ดว้ยกนัก็

อาศยัซึง่กนัและกนั เป็นเครื่องช่วยสนบัสนุนพาใหใ้จ เดนิทางไปถงึจดุหมายปลายทางที่

ปรารถนากนั จดุหมายปลายทางของกายมอียู่จดุเดยีว ไมม่ทีางเลอืก คอืความตาย มี

ความแก ่ ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นทางผ่าน เป็นวถิทีางของร่างกายของพวกเราทกุๆคน 

ไมม่ใีครสามารถแกไ้ขดดัแปลง ใหเ้ป็นอย่างอืน่ไปได ้ ส่วนจดุหมายปลายทางของใจ

ไมใ่ช่มทีางเดยีว เป็นทางทีม่ทีางเลอืก จะไปสูงก็ได ้ ไปตํา่ก็ได ้ ไปสวา่งก็ได ้ ไปมดืก็ได ้

ไปสวรรคก์็ได ้ ไปนรกก็ได ้ ไปดกี็ได ้ ไปช ัว่ก็ได ้ ไปสุขก็ได ้ ไปทกุขก์็ได ้ ขึ้นอยู่กบัใจจะ

เลอืกเอาวา่ จะไปทางไหน ไปทางสูงก็ไปสู่ความสุขความเจริญ ไปทางตํา่ก็ไปสู่ความทกุข ์

ความเสือ่มเสยี ความหายนะ  

การไปสู่จดุสูงตํา่ดชี ัว่น้ี ขึ้นอยู่กบัใจเองเป็นผูเ้ลอืก ใจมสีทิธิ์ทีจ่ะเลอืกได ้ ถา้ใจไมม่ี

ความรู ้ ไมม่ปีญัญา เป็นใจทีย่งัมโีมหะอวิชชาครอบงาํอยู่ ใจก็จะถูกหลอกใหเ้ลอืกไป

ตามทางของโมหะอวชิชา ซึง่จะพาใจไปสู่ทีต่ ํา่ เพราะโมหะอวชิชาไมรู่ท้ศิทางทีสุ่ขทีเ่จรญิ 

หลงคดิวา่ทางสู่ทีต่ ํา่เป็นทางทีน่าํไปสู่ความสุขความเจริญ การทีใ่จจะเดนิทางไปสู่ทีด่ทีี่

งามได ้ ไปสู่ทีสุ่ขทีเ่จริญได ้ จงึตอ้งมปีญัญาพาไป ตอ้งเป็นปญัญาของผูรู้อ้ยา่ง

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านเป็นผูรู้จ้ริง เหน็จริง รูถ้งึจดุหมาย

ปลายทางท ัง้ ๒ จดุ จดุทีด่ ี ทีเ่จริญ ทีม่แีต่ความสุข ก็ทรงรูท้รงเหน็ จดุทีไ่มด่ ี ทีเ่สื่อม

เสยี ทีม่แีต่ความทกุข ์ก็ทรงรูท้รงเหน็เหมอืนกนั จงึไดน้าํเรื่องราวของจดุหมายปลายทาง

ท ัง้ ๒ จดุน้ีมาสอนสตัวโ์ลก ผูท้ีม่โีชควาสนาไดม้าไดย้นิไดฟ้งัแลว้เกดิศรทัธา ก็ถอืวา่

เป็นผูท้ีม่บีญุ มวีาสนา มคีวามฉลาดที่เขา้ใจเรื่องราวต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระ
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อรหนัตสาวกทรงส ัง่สอนได ้ เมือ่เชื่อแลว้จึงนาํเอาไปประพฤตปิฏบิตั ิ จนนาํตนเองไปสู่

จดุหมายปลายทางทีด่ไีด ้ 

แต่สาํหรบัพวกทีม่คีวามมดืบอด มโีมหะอวชิชาครอบงาํจติใจอยู่ จะไมส่ามารถเขา้ถงึ

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้กลบัจะเหน็วา่เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ ไมใ่ช่ความจริง 

ผูท้ีม่โีมหะอวชิชา มคีวามมดืบอดครอบงาํจติใจอยู่ จงึตอ้งไปในทศิทางทีต่ ํา่ ไปสู่

จดุหมายปลายทางทีม่แีต่ความเสือ่มเสยี มแีต่ความทกุขรุ์มเรา้จติใจอยู่ตลอดเวลา 

เพราะกระทาํในสิง่ทีไ่มถู่กไมค่วรนัน่เอง แทนทีจ่ะดบัความทกุข ์ กลบัไปเตมิความทกุข ์

ใหม้มีากยิง่ๆขึ้นไปในใจ ดว้ยความหลงผดิ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็ผิดเป็นชอบ

นัน่เอง เหน็ความสุขวา่เป็นความทกุข ์ และเหน็ความทกุขว์า่เป็นความสุข เลยกระทาํใน

สิง่ทีต่รงกนัขา้มกบัความเป็นจริง ผูท้ีฉ่ลาดถา้ปรารถนาความสุขความเจริญทีแ่ทจ้รงิ จงึ

ควรเหน็โทษของความหลงทีม่อียู่ในใจของปถุชุนทกุๆคน แลว้แสวงหาแสงสว่างแหง่

ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงประกาศไวใ้หก้บัสตัวโ์ลก ดว้ยการเขา้หาพระศาสนา เขา้หาวดั

เพือ่ทีจ่ะไดม้โีอกาสฟงัเทศนฟ์งัธรรม เขา้หาหนงัสอืธรรมะต่างๆ ทีเ่ขยีนไวห้รือแสดงไว ้

โดยพระสุปฏปินัโนท ัง้หลาย การศึกษาพระธรรมคาํสอน ก็เปรียบเหมอืนกบัการดูแผนที่

ของทางทีจ่ะเดนิไป คนทีม่แีผนทีก่บัคนทีไ่มม่แีผนทีจ่งึมคีวามแตกต่างกนั โอกาสของ

คนทีม่แีผนทีจ่ะหลงทางย่อมเป็นไปไดย้าก แต่โอกาสของคนทีไ่มม่แีผนทีย่่อมเป็นไปได ้

งา่ย จะคอยหลงทางอยู่เสมอ  

ในเบื้องตน้การศึกษาเลา่เรียนพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จงึเป็นเรื่องทีจ่าํเป็น 

เป็นเรื่องทีส่าํคญั เพราะคนทีม่คีวามมดืบอดย่อมไมส่ามารถนาํพาตนเองไปในทศิทางที่

ถูกตอ้งได ้จาํตอ้งอาศยัผูท้ีม่ดีวงตาสวา่ง ผูท้ีไ่มม่คีวามมดืบอดพาไป น่ีแหละเป็นสาเหตุ

ทีเ่ราตอ้งเขา้หาพระศาสนากนั เพราะวา่พระศาสนาจะนาํเราไปสู่จดุทีด่ ี ทีง่าม ทีสุ่ข ที่

เจริญ ในเบื้องตน้พระศาสนาสอนใหพ้วกเรามสีต ิ จะทาํอะไรกต็าม ตอ้งมสีตริะลกึรูอ้ยู่

ตลอดเวลา รูว้า่กาํลงัจะทาํอะไร จะพูดอะไร กาํลงัคดิอะไร เพราะก่อนทีจ่ะพูดก็ด ีจะทาํ

ก็ด ีจะตอ้งคดิก่อน ถา้คดิด ีก็จะพูดด ีทาํด ีถา้คดิไมด่ ีก็จะพูดไมด่ ีทาํไมด่ ี เมือ่ทาํไป
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แลว้ ผลก็จะตามมา ถา้คดิด ีพูดด ีทาํด ีความสุขความเจริญก็จะตามมา ถา้คดิไมด่ ีพูด

ไมด่ ีทาํไมด่ ีความทกุข ์ความเสือ่มเสยีก็จะตามมา  

น่ีเป็นหลกัความจริงตายตวั ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา เป็นความจริงในสมยัพระพทุธเจา้ฉนั

ใด ก็ยงัเป็นความจริงในสมยัน้ีอยู่ฉนันัน้ เป็นอกาลิโก ไมไ่ดข้ึ้นกบักาลกบัเวลา สิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแมจ้ะมอีายุผ่านมาถงึ ๒๕๙๐ ปีแลว้ก็ตาม ไมไ่ดผ้ดิแปลกไป

จากความจริงในสมยัปจัจบุนัน้ีเลย ความจริงในสมยัพระพทุธเจา้เป็นอย่างไร ความจริง

ในสมยัน้ีก็เป็นอย่างนัน้ เราสามารถนอ้มเอามาปฏบิตัดิว้ยความเชื่อม ัน่อย่างเต็มทีเ่ลยวา่ 

สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไวใ้นอดตีนัน้ เป็นความจริงเหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้

นัง่อยู่ต่อหนา้เรา แสดงเรื่องราวต่างๆ ใหเ้ราฟงัในวนัน้ี ทกุครัง้ทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัธรรม

ของพระพทุธเจา้จากพระอาจารยท์ ัง้หลายกด็ ี หรือจากหนงัสอืทีเ่ราอ่านก็ด ี เปรยีบ

เหมอืนกบัพระพทุธเจา้นัง่อยู่ทีข่า้งหนา้ของเรา แลว้พูดคุยกบัเรา ส ัง่สอนเรา เป็นความ

จริงลว้นๆ ขอใหเ้ชื่อไดอ้ย่างเต็มทีว่า่ ถา้ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้ จะมี

แต่ความเจริญรุ่งเรือง จะไมม่คีวามทกุขม์ารุมเรา้จติใจเลย  

เราจงึควรมสีตใินขณะทีศึ่กษาฟงัธรรมของพระพทุธเจา้ ควรมสีตกิบัการอ่านหนงัสอื มี

สตอิยู่กบัการฟงัธรรม อย่าปลอ่ยใหใ้จไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ทีไ่มใ่ช่การฟงัธรรมหรือ

การอ่านหนงัสอืธรรมะ เพราะถา้เราฟงัไปหรืออ่านหนงัสอืธรรมะไป แลว้ใจของเราก็คดิ

ไปกบัเรื่องราวต่างๆ นานา เราจะไมส่ามารถรบัประโยชนจ์ากการอ่านหนงัสอืธรรมะหรือ

จากการฟงัเทศนฟ์งัธรรมได ้ เพราะใจไมไ่ดอ้ยู่กบัการฟงัหรือการอ่านนัน่เอง เปรยีบ

เหมอืนกบัการเทนํา้ใส่แกว้ ก็เหมอืนกบัควํา่แกว้ไวร้องรบันํา้ นํา้ทีเ่ทใส่เขา้ไปในแกว้ก็จะ

ไมเ่ขา้ไปในแกว้แมแ้ต่หยดเดยีว เพราะไมไ่ดห้งายแกว้ขึ้นมารองรบันํา้ฉนัใด การฟงั

ธรรมก็เปรียบเหมอืนกบัการหงายใจของเรา ใหร้บักระแสธรรมทีป่รากฏในตวัหนงัสอืก็ด ี

เป็นเสยีงของผูแ้สดงธรรมก็ด ี จงึควรมสีตกิาํกบัใจใหร้บักระแสธรรมทีแ่สดงอยู ่ เพือ่ใจ

จะไดร้บัประโยชนอ์ย่างเต็มที ่เพราะจะไดฟ้งัสิง่ต่างๆทีไ่มเ่คยไดฟ้งัมาก่อน เช่นเรื่องพระ

อริยสจั ๔ ทกุข ์ สมทุยั นิโรธ มรรค เราจะไมค่่อยไดย้นิไดฟ้งักนั เรื่องไตรลกัษณ์ 

อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา เราก็จะไมค่่อยไดย้นิไดฟ้งักนั เรื่องสมัมาทฏิฐ ิการมคีวามเหน็ที่
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ถูกตอ้ง เราก็ไมค่่อยไดย้นิไดฟ้งักนั เรื่องของความสุขทีแ่ทจ้รงิกบัความสุขทีไ่มแ่ทจ้ริง 

เราก็จะไมค่่อยไดย้นิไดฟ้งักนั เพราะในชวีติประจาํวนัของเรา จะอยู่ท่ามกลางกระแส

ของโลก กระแสของความหลง กระแสของความโลภความอยากทัง้หลาย ซึง่จะฉุดกระ

ฉากลากใหผู้ท้ีอ่ยู่ท่ามกลางกระแสไปสู่ทีต่ ํา่ ไปสู่กองทกุข ์ ไปสู่การเวยีนวา่ยตายเกดิ ใน

วฏัสงสาร ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ในทางตรงกนัขา้ม การไดย้นิไดฟ้งัธรรม เป็นการเขา้สู่กระแสที่

จะพาเราสู่ความสุข ความเจริญ สู่การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ การฟงัธรรมอยู่

เรื่อยๆ ศึกษาธรรมอยู่เรื่อยๆ จงึเป็นการนาํพาตวัเราใหเ้ขา้สู่กระแสทีจ่ะพาเราไปสู่

จดุหมายปลายทางทีด่ ีไปสู่ความสุขความเจริญ  

หลงัจากไดย้นิไดฟ้งัธรรมแลว้ ก็ควรนาํมาปฏบิตักิบักายวาจาใจของเรา ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมา 

ทรงสอนใหต้ ัง้สตไิวก่้อน ก่อนทีจ่ะลกุขึ้นไปทาํอะไร ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัความคดิของเราก่อน 

วา่ขณะน้ีกาํลงัคดิจะทาํอะไร ก่อนทีจ่ะลกุขึ้นมาได ้ ตอ้งคดิก่อนวา่จะลกุขึ้นมา เมือ่คดิ

แลว้ถงึจะสามารถส ัง่ใหร่้างกายลกุขึ้นมาได ้ ถา้มสีตคิอยควบคุมความคดิอยู่ เราจะรูอ้ยู่

ทกุขณะ วา่เรากาํลงัจะไปในทศิทางไหน ถา้ไมม่สีตกิ็จะถูกอารมณ์ต่างๆพาไป เช่นเวลา

ตื่นขึ้นมาปับ๊ก็เริ่มมองนาฬกิา แลว้ก็เริ่มคดิวา่จะตอ้งรีบทาํอะไรบา้ง เช่นจะตอ้งไปทาํงาน 

ไปโรงเรียน หรือทาํอะไรอย่างอืน่ ก็จะปลอ่ยใหค้วามคดิเหลา่นัน้ เป็นตวักาํหนดลากพา

ไป แต่ถา้มสีต ิ เราจะทบทวนความคดิเหลา่นัน้ก่อนวา่ อนัไหนเป็นสิง่ทีค่วรกระทาํใน

เบื้องตน้ อนัไหนเป็นสิง่ทีค่วรกระทาํในลาํดบัต่อมา คอืจะสามารถควบคุมการดาํเนิน

กจิกรรมของเราไดอ้ย่างด ี แต่ถา้ไมม่สีตแิลว้ ถา้ใจมอีารมณ์อย่างใดอย่างหน่ึง อารมณ์

นัน้ก็จะเป็นตวักาํหนดพาเราไป ถา้มอีารมณ์หยาบก็จะพาเราไปในทางหยาบ ถา้มอีารมณ์

โกรธก็จะพาเราไปในทางโกรธ ถา้มอีารมณ์หลงก็จะพาเราไปในทางหลง แต่ถา้มสีตเิราจะ

สามารถยบัย ัง้ได ้ ถา้เรารูว้า่เรากาํลงัถูกความโลภพาไป เราก็ระงบัได ้ ถา้เรารูว้า่เรากาํลงั

ถูกความโกรธ ความหลงพาไปเราก็จะระงบัได ้ เพราะเรามสีต ิแลว้เราก็จะใชป้ญัญาเป็น

ผูว้นิิจฉยัแยกแยะอกีท ี วา่การกระทาํทีเ่ราจะทาํต่อไปนัน้ เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไร 

ถา้พจิารณาเหน็วา่การกระทาํนัน้เป็นโทษ เราก็ระงบัการกระทาํนัน้ได ้ ถา้เราพจิารณาเหน็

วา่การกระทาํนัน้เป็นคุณเป็นประโยชน ์เราก็ทาํไป  
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ถา้เรามสีตคิวบคุมใจของเราอยู่เสมอแลว้ ก็เปรียบเหมอืนกบัคนขบัรถทีม่สีต ิ เป็นคนที่

ไมไ่ดเ้สพสุรายาเมาเขา้ไป จะรูว้า่ถนนนัน้เป็นอย่างไร เป็นถนนทีข่รุขระ เป็นถนนที่

ราบเรียบ มรีถมากรถนอ้ยวิง่อยู่บนถนน มทีางโคง้ มทีางแยก ตรงไหนบา้ง ก็จะสามารถ

ควบคุมรถยนตใ์หไ้ปไดด้ว้ยความปลอดภยั นาํเราไปสู่จดุหมายปลายทางทีเ่ราตอ้งการ

ได ้ใจก็เปรียบเหมอืนกบัคนขบัรถ ใจจะขบัแบบคนมสีตกิ็ได ้หรือจะขบัแบบคนเมาไมม่ี

สตกิ็ได ้ ถา้ขบัแบบคนเมาแลว้ผลทีจ่ะตามมาก็เป็นทีท่ราบกนัดอียู่ มแีต่จะตอ้งไปชนกนั

บา้ง ไปตกเหว วิง่แหกโคง้ออกนอกทางบา้ง คอืจะมแีต่ภยัตามมา เป็นภยัทีเ่กดิจากการ

ไมม่สีตคิวบคุมรถยนตน์ัน่เอง ชวีติของเราก็เหมอืนกนั มภียัทีเ่กดิขึ้นจากการกระทาํของ

เรา เน่ืองจากไมม่สีตคิอยดูแลใจของเรานัน่เอง เช่นเวลาเราจะไปทาํอะไร แลว้ไมไ่ด ้

พจิารณา คอืขาดโยนิโสมนสกิาร ไมใ่คร่ครวญใหร้อบคอบเสยีก่อน วา่สิง่ทีจ่ะไปทาํนัน้ 

เป็นคุณหรือเป็นโทษ แต่ปลอ่ยใหค้วามอยากพาไป เช่นเวลาอยากจะไดอ้ะไรแลว้ก็ตอ้ง

เอามาใหไ้ด ้ ไมส่าํคญัวา่จะไดม้าดว้ยวธิีใด จะไดม้าดว้ยการฆ่าสตัวต์ดัชวีติก็ด ี จะไดม้า

ดว้ยการลกัขโมยก็ด ี จะไดม้าดว้ยการประพฤตผิดิประเวณีก็ด ี จะไดม้าดว้ยการโกหก

หลอกลวงก็ด ีก็จะทาํ เพราะวา่เมือ่ใจคดิแลว้ มอีารมณ์แลว้ ก็ตอ้งทาํตามอารมณ์นัน้ น่ี

คอืลกัษณะของผูท้ีไ่มม่สีตคิวบคุมใจ เมือ่ไมม่สีตคิวบคุมใจแลว้ เมือ่เกดิกิเลสตณัหาชกั

พาไป กเิลสตณัหาก็จะพาไปสู่การกระทาํทีเ่ป็นโทษท ัง้กบัตนเองและกบัผูอ้ืน่ เมือ่ทาํสิง่ที่

เป็นโทษกบัตนเองและกบัผูอ้ืน่แลว้ ผลทีต่ามมาก็คอื จะตอ้งถูกผูท้ีเ่ราไปทาํรา้ยกลบัมา

จดัการกบัเรา ไมไ่ดด้ว้ยวธิีใดก็ตอ้งวธิีหน่ึง ส่วนทางเจา้หนา้ทีบ่า้นเมอืงผูร้กัษากฎหมาย

ก็ตอ้งทาํหนา้ทีข่องเขา คอืตามจบัเราเขา้คุกเขา้ตะราง ใจของเราจะมแีต่ความความวา้วุน่

ขุน่มวั มแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความกลวั อนัเป็นผลของการกระทาํในสิง่ทีไ่มไ่ดใ้คร่ครวญ

ไวก่้อนเพราะขาดสต ิขาดปญัญานัน่เอง  

สตเิป็นตวัรู ้ ส่วนปญัญาเป็นตวัทีช่ี้บอกวา่อะไรถูกอะไรผดิ อะไรควรอะไรไมค่วร อะไร

จะนาํมาซึง่ความสุขความเจริญ อะไรจะนาํมาซึง่ความวบิตัคิวามหายนะ ปญัญาจะ

เกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่ไดศึ้กษาเลา่เรียน จากผูอ้ืน่ เช่นพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวก หรือ

จากการใคร่ครวญของเราเอง ถา้เรามคีวามสามารถแยกแยะความผดิความถูกได ้ เราก็

สามารถสรา้งปญัญาใหเ้กดิขึ้นในตวัของเราได ้ โดยทีไ่มต่อ้งอาศยัผูอ้ืน่ แต่มบีางอย่างที่
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ละเอยีด มากกวา่ความสามารถของปญัญาของเราทีจ่ะแยกแยะได ้ เราก็ตอ้งพึง่อาศยัคน

อืน่ ถา้ไดพ้บคนอย่างพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวก ก็เป็นโอกาสดทีีเ่ราไมต่อ้งมานัง่ขบ

คดิใหเ้สยีเวลาเปลา่ๆ เหมอืนกบัเวลาเรามปีญัหาแลว้ไมส่ามารถแกไ้ขได ้ ถา้มคีนทีเ่คย

ผ่านปญัหานัน้มาแลว้ ถา้เราถามเขา เขาก็จะบอกเราได ้ วา่วธิีแกไ้ขปญัหานัน้แกไ้ข

อย่างไร ถา้เราแกไ้ขเอง ดไีมด่เีราอาจจะไมไ่ดแ้กก้็ได ้แทนทีจ่ะแกเ้ราอาจจะผูกปญัหาให ้

แน่นขึ้นไปอกี  

อย่างวธิีการแกป้ญัหาของคนบางคน เวลามปีญัหาแลว้แทนทีจ่ะแกด้ว้ยความถูกตอ้ง 

กลบัไปแกด้ว้ยความผดิ เช่นเวลาทาํอะไรไปแลว้แทนทีจ่ะยอมรบัผดิหรือขอโทษกลบัไม่

ยอมทาํ กลบัโกหกหลอกลวงเขาต่อไปอกี เลยสรา้งความผดิใหเ้ป็นสองเท่าขึ้นมา เช่น

เวลาเขาถามวา่คุณเอาสิง่น้ีไปหรือเปลา่ ถา้เอาไปก็ตอบวา่เอาไปเสยีก็หมดเรื่อง ยอมรบั

ผดิเสยี เขาจะเอาโทษกบัเราอย่างไร เราก็ยอมรบัใชโ้ทษนัน้ไป เรื่องก็จบ เพราะส่วนใหญ่

แลว้ เวลายอมรบัผดิ ก็ไมม่ใีครเขาอยากจะเอาโทษเพราะเหน็ใจ คนเราย่อมมกีาร

ผดิพลาดได ้สี่เทา้ยงัรูพ้ลาด นักปราชญย์งัรูพ้ล ัง้ แลว้ปถุชุนธรรมดาอย่างเราอย่างทา่น 

ทาํไมจะไม่ผิดพลาดกนับา้ง ขอ้สาํคญัเมือ่เกดิการผดิพลาดแลว้ อย่าทาํผดิพลาดซํา้เตมิ

ดว้ยการปฏเิสธ ดว้ยการโกหก ควรยอมรบัผดิ แลว้ยอมรบัใชโ้ทษทีจ่ะตามมา โทษหนกั

ก็จะเป็นเบา โทษเบาก็จะถูกยกเลกิไปเลยก็ได ้ แต่ถา้ไปแกต้วัดว้ยการพูดปดมดเทจ็ ก็

จะทาํใหเ้รากลายเป็นคนทีไ่มน่่าเชื่อใจ เป็นคนทีไ่มน่่าใหอ้ภยั เพราะจะโกหกไปเรื่อยๆ 

ดงัภาษติทีว่า่ เป็นไปไม่ไดท้ี่คนที่พูดปดแลว้ จะไม่ทาํความชัว่อย่างอืน่  

ถา้อยากเป็นคนด ี ไมเ่ป็นคนชัว่ เราจงึควรยอมรบัผดิ เมือ่ทาํผดิพลาดไป เพราะเรายงั

ไมไ่ดเ้ป็นพระอรหนัต ์ ยงัมกีเิลส ยงัมตีณัหาอยู่ ในบางเวลาเราอาจจะแพอ้าํนาจของ

กเิลสตณัหา ทีม่าสรา้งความเยา้ยวนกวนใจกบัเรา จนกระท ัง่ตอ้งทาํในสิง่ทีผ่ดิศีลผดิ

ธรรมไป แต่เมือ่ทาํไปแลว้ ถา้มจีติสาํนึกขึ้นมา ก็ควรแกไ้ขเสยี ถา้ไปขโมยของเขามา ก็

เอาไปคนืเขาเสยี จะคนืต่อหนา้เขาก็ไดห้รือจะคนืลบัหลงัเขาก็ได ้อย่างนอ้ยมนัก็จะทาํให ้

เรามคีวามสบายใจขึ้น ทีไ่ดแ้กไ้ขความผดินัน้ แต่ถา้ไมแ่กไ้ข กลบัไปปกปิด ก็จะตดิเป็น

นิสยัขึ้นมา ในโอกาสต่อไปเมือ่เกดิมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงาํใจอกี ก็
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จะไมส่ามารถต่อสูข้ดัขนืได ้ แต่ถา้เคยยอมรบัผดิมาแลว้ การยอมรบัผดิก็จะเป็น

บทเรียนสอนเรา จะเป็นเหมอืนกบัเบรก ทีจ่ะคอยบอกเราวา่อย่าทาํเลย ทาํไปแลว้จะมี

ความรูส้กึไมส่บายใจขึ้นมา แลว้ก็ตอ้งกลบัมาสารภาพผดิอกี อย่างน้ีแหละเป็นวธิีทีด่ ี ที่

ถูกตอ้ง ตอ้งยอมรบัความจริงวา่เรายงัไมใ่ช่เป็นผูบ้ริสุทธิ์ผุดผ่อง เรามโีอกาสทีจ่ะทาํ

อะไรผดิพลาดได ้ จงึตอ้งมสีตริะมดัระวงัอยู่เสมอ พจิารณาใคร่ครวญใหร้อบคอบ

เสยีก่อน แลว้ค่อยทาํ เมือ่ทาํอะไรผดิพลาดไปแลว้ ก็ยอมรบัผดิ แลว้เอาการกระทาํที่

ผดิพลาดน้ีมาเป็นบทเรียนสอนตวัเรา เพือ่จะไดไ้มท่าํผดิอกี ถา้จะใหด้ทีกุครัง้ทีท่าํผดิ 

ควรมกีารทาํโทษตวัเราเองบา้ง ตอ้งดดันิสยับา้ง เช่นวนัน้ีจะไมก่นิขา้วเยน็เป็นตน้ เป็น

การดดันิสยั จะไดเ้ขด็หลาบ ถา้ทาํความผดิแลว้ไมม่โีทษตามมา ก็จะไมเ่ขด็หลาบ แลว้

จะทาํผดิไปเรื่อยๆ  

จงึขอใหเ้ราเป็นคนทีม่คีวามจริงใจต่อความดงีามท ัง้หลาย และใหเ้ป็นคนทีม่คีวามกลวั 

ความอายในการกระทาํความชัว่ท ัง้หลาย ขอใหเ้หน็วา่การกระทาํความชัว่ เปรียบ

เหมอืนกบัคนทีม่เีสื้อผา้ทีส่กปรกหรือไมส่วยงามใส่ ธรรมดาเวลาเราออกจากบา้น เรา

จะตอ้งหาเสื้อผา้ทีส่ะอาดทีส่วยงามใส่ เราจะไมก่ลา้ใส่เสื้อผา้ทีเ่ก่า ทีข่าด ทีส่กปรกใส่ไป

ขา้งนอกฉนัใด เราควรคาํนึงเสมอวา่การกระทาํความชัว่ท ัง้หลาย การกระทาํบาป

ท ัง้หลายนัน้ เปรียบเหมอืนกบัใส่เสื้อผา้อาภรณ์ทีส่กปรก หรือไมม่เีสื้อผา้อาภรณ์ใส่เลย 

เป็นสิง่ทีน่่าอบัอายขายหนา้แก่ผูอ้ืน่เป็นอย่างมาก เราจะตอ้งพยายามหาเสื้อผา้อาภรณ์ที่

สวยงามใส่ คอืการประพฤตตินตามกรอบของศีลธรรมทีด่งีามนัน่เอง เวลาจะพูด จะคดิ 

จะทาํอะไร ขอใหถ้ามวา่เป็นศีลเป็นธรรมหรือไม ่ ถา้เป็นศีลเป็นธรรมก็ทาํไปไดเ้ลย เช่น

ถามวา่เป็นความกตญั�ูกตเวทหีรือเปลา่ มสีมัมาคารวะหรือไม ่ เป็นการเสยีสละเพือ่

ประโยชนข์องผูอ้ืน่หรือเปลา่ เป็นการสงเคราะหผู์อ้ืน่หรือไม ่ เป็นความเมตตา กรุณา 

มทุติา อเุบกขาหรือเปลา่ ควรจะถามตวัเราเองอยู่เสมอ ทกุครัง้ทีจ่ะทาํอะไร เมือ่เหน็วา่

เป็นสิง่ทีด่ทีีง่าม เป็นคุณเป็นประโยชน ์เป็นศีลเป็นธรรมแลว้ ก็ทาํไปไดเ้ลย ไมต่อ้งกลวั 

เพราะวา่ผลดจีะตามมา คอืจะไดธ้รรมทีม่คุีณค่ายิง่กวา่สิง่อืน่ใดในโลกน้ี ถงึแมท้าํไป

แลว้จะตอ้งสูญเสยีของทีร่กัทีช่อบไป ก็ไมต่อ้งกงัวล เพราะของท ัง้หลายโดยธรรมชาตทิี่

แทจ้รงิแลว้ ก็ไมใ่ช่เป็นของๆเรา ของทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่น้ี แมก้ระท ัง่ชวีติของเรา 



133 
 

มนัก็ไมใ่ช่เป็นของๆเรา ร่างกายน้ีก็ไมใ่ช่เป็นของๆเรา สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งคนืธรรมชาตไิป 

ท่านจงึทรงสอนใหเ้ราสละไดแ้มแ้ต่ชวีติเพือ่รกัษาธรรม เพราะถา้เรารกัษาธรรมแลว้ 

ธรรมจะคุม้ครองใจเราไมใ่หไ้ปสู่ทีต่ ํา่ ธรรมน่ีแหละเป็นตวัผลกัดนัใหเ้ราไปสู่ทีส่ิ้นสุดของ

การเวยีนวา่ยตายเกดิ ไปสู่บรมสุข สุขทีป่ระเสริฐ สุขทีแ่ทจ้ริง การแสดงเหน็วา่สมควร

แก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๐๙ 

รกัษาธรรมยิ่งกว่าชีวิต 
๑๑ เมษายน ๒๕๔๕ 

ต่อไปน้ีเป็นเวลาฟงัธรรม ขณะทีฟ่งัธรรมควรทาํใจใหเ้ป็นปจัจบุนั คอืใหม้ใีจอยู่ ที่น่ี 

เดี๋ยวน้ี อย่าใหใ้จลอยไปลอยมา ไปตามสถานทีต่่างๆ ไปในทีใ่กล ้ทีไ่กล ไปในอดตี หรือ

อนาคต ขอใหม้สีตเิป็นเหมอืนกบัสมอทีค่อยรัง้ใจไว ้ ไมใ่หล้อยไปลอยมา เหมอืนกบั

สมอทีค่อยรัง้เรือไว ้ไมใ่หไ้หลไปตามกระแส สตกิ็เปรียบเหมอืนกบัสมอของใจ ถา้เราต ัง้

สตแิลว้เท่ากบัเราไดท้อดสมอ ทาํใหใ้จไมล่อยไปลอยมา เราจะต ัง้สตอิยู่ทีไ่หน ในขณะที่

ฟงัธรรม เราก็ควรต ัง้สตไิวก้บัการฟงัธรรม ถา้มสีตอิยู่กบัการฟงัธรรมแลว้ กระแสแห่ง

ธรรมก็จะไหลเขา้สู่ใจ ทาํใหม้คีวามสดชื่นเบกิบาน มคีวามสุขความเจริญ ตอ้งอาศยั

กระแสแหง่ธรรมน้ีแหละเป็นเครื่องพาไป ดงันัน้ในขณะทีฟ่งัธรรม ขอใหล้มืทกุสิง่ทกุ

อย่างไปชัว่ขณะหน่ึง ใหใ้จอยู่ ที่น่ี เดี๋ยวน้ี อยู่กบัการฟงัเทศนฟ์งัธรรม แลว้ประโยชนอ์นั

สูงสุดคอืความเป็นสริิมงคล ทีจ่ะไดจ้ากการฟงัธรรม จะเป็นของท่านอย่างแน่นอน ดงัใน

พระบาลทีีแ่สดงไวว้า่ กาเลน ธมัมสัสวนัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การฟงัธรรมตามกาลตาม

เวลา เป็นสริิมงคลอย่างยิง่  

เพราะการฟงัธรรมเป็นการไดย้นิไดฟ้งัในสิง่ทีด่ทีีง่าม ทีล่กึซึ้ง ทีก่วา้งไกล มากกวา่

ความสามารถของเราท ัง้หลายทีจ่ะสามารถรูไ้ด ้ เพราะธรรมคือความรูข้องผูป้ระเสริฐ

อย่างพระพทุธเจา้ ผูไ้ดป้ฏบิตัิจนบรรลธุรรม มีญาณเหน็ทกุสิ่งทกุอย่าง ที่ไม่มีใคร

สามารถเหน็ได ้ เปรียบเหมอืนกบัคนตาด ี ทีส่ามารถเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างไดด้กีวา่คนตา

บอด คนตาบอดย่อมเหน็แต่สิง่ทีม่อียู่ภายในใจของเขาเท่านัน้ ก็คอืสดีาํมดื แต่คนตาดี

ย่อมเหน็สต่ีางๆไดม้ากกวา่สดีาํเพยีงสเีดยีว การฟงัธรรมจงึเป็นเรื่องทีส่าํคญั เป็นเรื่องที่

จาํเป็นสาํหรบัพทุธศาสนิกชนทกุๆท่าน ทีจ่ะพงึขวนขวายประพฤตปิฏบิตั ิ จงึไดท้รง

กาํหนดใหม้วีนัธรรมสวนะขึ้นมา อาทติยห์น่ึงๆควรมกีารฟงัธรรมสกัครัง้หน่ึง เมือ่วนั

ธรรมสวนะมาถงึ ท่านท ัง้หลายจงึไดเ้ดนิทางมาทีว่ดั ส่วนพระสงฆท์่านก็มหีนา้ทีแ่สดง
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ธรรมใหก้บัท่านท ัง้หลายไดฟ้งักนั เมือ่ท ัง้สองฝ่าย คอืผูแ้สดงและผูฟ้งั ต่างมคีวามตัง้ใจ

ทีจ่ะแสดง ทีจ่ะฟงัแลว้ ผลทีจ่ะปรากฏขึ้น ย่อมเป็นความสริิมงคล ท ัง้แก่ผูแ้สดงและ

ผูฟ้งั  

มธีรรมอยู่บทหน่ึงทีส่อนวา่ ใหส้ละทรพัยเ์พื่อรกัษาอวยัวะ ใหส้ละอวยัวะเพื่อรกัษาชีวิต 

ใหส้ละชีวิตเพื่อรกัษาธรรม เป็นการแสดงถงึคุณค่าของธรรมทีม่คีวามสาํคญัเหนือสิง่อืน่

ใดท ัง้หมด ทรงแสดงวา่ ทรพัยส์นิสมบตัมิคุีณค่านอ้ยกวา่อวยัวะของเรา ส่วนอวยัวะ

ของเราก็มคุีณค่านอ้ยกวา่ชวีติของเรา และชวีติของเราก็มคุีณค่านอ้ยกวา่ธรรม เพราะวา่

ไมม่อีะไรในโลกน้ีจะมคุีณค่ายิง่กวา่ธรรม เพราะธรรมจะเป็นเครื่องดูแลรกัษาใจเรา 

เพราะในบรรดาสมบตัทิ ัง้หมดทีเ่รามอียู่น ัน้ ไมม่อีะไรจะมคุีณค่า มคีวามสาํคญัยิง่กวา่ใจ

ของเรา เพราะใจของเราเป็นผูท้ีส่รา้งทกุสิง่ทกุอย่างใหก้บัเรา ไมว่า่ดหีรือช ัว่ ไมว่า่สุขหรือ

ทกุข ์ไมว่า่นรกหรือสวรรค ์ไมว่า่การเวยีนว่ายตายเกดิในวฏัสงสาร หรือการหลดุพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิ ก็ตอ้งเกดิจากการกระทาํของใจเราเท่านัน้ การทีใ่จจะไปในทศิทาง

ทีด่ ี ไปสู่ความสุขความเจริญ ไปสู่สวรรค ์ ไปสู่มรรคผลนิพพาน ไปสู่การสิ้นสุดแหง่การ

เวยีนวา่ยตายเกดิไดน้ ัน้ จะตอ้งมธีรรมเป็นผูน้าํไป พระพทุธองคจ์งึทรงแสดงวา่ ไม่มี

อะไรที่จะสาํคญัเทา่กบัการรกัษาธรรม เมือ่รกัษาธรรมแลว้ ธรรมย่อมรกัษาผูป้ฏบิตัิ

ธรรมใหแ้คลว้คลาดปลอดภยั น่ีแหละคอืความสาํคญัของธรรม  

สิง่ต่างๆมคุีณค่าไมเ่ท่ากนั สิง่ทีม่คุีณค่าทีสุ่ดคอืธรรม เพราะธรรมเป็นผูร้กัษาใจ ดงัทีเ่รา

ท ัง้หลายไดเ้ปลง่วาจากลา่วในขณะทีส่มาทานศีลเมือ่สกัครู่น้ีวา่ ธมัมงั สรณัง คจัฉามิ 

ธรรมเป็นสรณะของเรา เรายดึถอืธรรมเป็นทีพ่ึง่ของเรา เราจงึควรคาํนึงถงึธรรมบทน้ีไว ้

เสมอ ใหร้กัษาธรรมยิง่กวา่รกัษาอะไรท ัง้สิ้น เพราะธรรมน่ีแหละเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่

ความสุขความเจริญ ความไมม่ทีกุข ์ ไมม่ภียัท ัง้หลายใหก้บัเรา ธรรมในทีน้ี่คอื บารมี 

๑๐ ไดแ้ก่ ๑. ทาน การให ้๒. ศีล การละเวน้จากการกระทาํบาปทางกาย ทางวาจา ๓. 

เนกขมัมะ การออกจากกามสุข ๔. อธิษฐาน การต ัง้ใจ ๕. สจัจะ ความจริงใจ ๖. วิรยิะ 

ความขยนัหม ัน่เพยีร ๗. ขนัติ ความอดทน ๘. เมตตา ความมไีมตรีจติ ๙. ปญัญา 

ความฉลาดรอบคอบ ๑๐. อเุบกขา การทาํใจใหเ้ป็นปกต ิไมไ่หลไปตามกระแสของความ
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โลภ ความโกรธ ความหลง ไมไ่หลไปตามอคตทิ ัง้หลายคอื รกั ชงั หลง กลวั น่ีคอืธรรม

ทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนใหเ้รารกัษายิง่กวา่ชวีติ เพราะถา้มธีรรมท ัง้ ๑๐ ประการน้ีแลว้ 

ใจของเราจะมแีต่ความสุขความเจริญ มเีกราะป้องกนัคุม้ครอง ไมใ่หค้วามทกุขท์ ัง้หลาย

มารุมเรา้จติใจของเราเลย  

การมาทาํบญุกนัในวนัน้ี จงึเป็นการเจริญรอยตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ คอื

มาทาํทานกนั ถวายภตัตาหารคาวหวาน จตปุจัจยัไทยทานใหแ้ก่พระภกิษุสามเณรทีจ่าํ

พรรษาอยู่ในวดัน้ี เรียกวา่ทาน คอืการให ้นอกจากนัน้ยงัมกีารสมาทานศีล ศีล ๕ ศีล ๘ 

ละเวน้จากการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ทางกาย ทางวาจา และปฏบิตัเินกขมัมะ เวน้จากการหา

ความสุขทางกามคุณ ๕ ไดแ้ก่ รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ จะไมห่าความสุข จากการ

ดูหนงัดูละคร ฟงัเพลง หาความสุขจากการเสพกาม อย่างน้ีเป็นตน้ เรียกวา่เนกขมัมะ 

ปฏบิตัเินกขมัมะ การออกจากกาม การทีจ่ะปฏบิตัธิรรมท ัง้ ๓ น้ีได ้ก็ตอ้งอาศยัธรรมขอ้

ที ่ ๔ ถงึขอ้ที ่ ๑๐ คอืตอ้งมอีธิษฐาน ความตัง้ใจ อธิษฐานหมายถงึความตัง้ใจ ไมไ่ด ้

หมายความวา่ขอสิง่นัน้หรือสิง่น้ี การอธิษฐานเป็นภาษาบาล ีหมายความวา่การต ัง้ใจ คอื

การต ัง้เป้าหมายสาํหรบัการเดนิทางของเรา เวลาเราจะเดนิทางไปไหน เราตอ้งรูว้า่จะไปที่

ไหน จดุหมายปลายทางของการเดนิทางนัน้อยู่ทีไ่หน อย่างก่อนทีท่่านจะออกมาจากบา้น 

ท่านก็ต ัง้เป้าหมายไวแ้ลว้วา่จะมาทีว่ดั วดัก็คอืเป้าหมาย จดุหมายปลายทางของการ

เดนิทางของท่าน นัน่แหละเวลาท่านออกจากบา้นท่านกต็ ัง้อธิษฐานไวแ้ลว้วา่จะไปวดั 

แลว้การทีจ่ะไปถงึวดัหรือไม ่ก็ขึ้นอยู่กบัธรรมอกีขอ้หน่ึง คอืสจัจะ ความจริงใจ เราต ัง้ใจ

แลว้ แต่เรามคีวามจริงใจกบัความตัง้ใจของเรามากนอ้ยแค่ไหน ถา้เราไมม่คีวามจริงใจ 

บางทก่ีอนทีเ่ราจะออกจากบา้น บงัเอญิมใีครโทรศพัทม์าชวนใหไ้ปทาํธุระ หรือไปเทีย่ว 

หรือไปทาํอะไรอย่างอืน่ขึ้นมา ถา้ไมม่คีวามจริงใจทีจ่ะมาวดัแลว้ ไมม่คีวามจริงใจต่อการ

ต ัง้ใจของเรา อาจจะเสยีหลกัได ้แทนทีจ่ะมาวดั อาจจะไปตามเสยีงโทรศพัทท์ีม่าตามเรา

ไปก็ได ้เพราะขาดสจัจะ ความจรงิใจนัน่เอง  

การทีจ่ะปฏบิตัธิรรมตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไดน้ัน้ จงึตอ้งมสีจัจาธิษฐาน 

คอืมคีวามจริงใจต่อการต ัง้ใจของเรา เช่น พระพทุธองคท์รงสอนวา่อย่างนอ้ยทกุๆวนั
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พระ ควรจะปฏบิตัธิรรมกนัสกัครัง้หน่ึง เช่นทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัเินกขมัมะ 

ถอืศีล ๘ การถอืศีล ๘ ก็ถอืวา่เป็นการปฏบิตัเินกขมัมะแลว้ เพราะศีลขอ้ที ่๖ ก็คือการ

ละเวน้จากการรบัประทานอาหารในช่วงยามวกิาล คอืหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ เพราะเหตุ

ใดเราจงึตอ้งละเวน้การรบัประทานอาหาร หลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ เพราะไมม่คีวาม

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งรบัประทานถงึตอนเยน็ ถงึตอนกลางคนืนัน่เอง การรบัประทานอาหาร

ในช่วงเชา้ถงึกลางวนัก็พอเพยีงทีจ่ะรกัษาใหร่้างกายอยู่ไปไดอ้ย่างสบาย จนถงึวนัรุ่งขึ้น 

ไมม่ปีญัหาอะไร  

แต่พวกเราส่วนใหญ่ยงัมคีวามยดึตดิ มคีวามชอบในกามสุขอยู่ ยงัมคีวามสุขในการ

รบัประทานอาหารอยู ่ เลยอดไมไ่ดท้ีจ่ะรบัประทานอาหารต่ออกีหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ 

ตอนบ่ายก็รบัประทานกนั ตอนเยน็ก็รบัประทานกนั แมก้ระท ัง่ตอนคํา่ก่อนนอนก็ยงั

รบัประทานกนั เพราะเรารบัประทานอาหารเพือ่ความสุข ไมไ่ดร้บัประทานอาหารเพือ่

ดูแลรกัษาร่างกายใหอ้ยู่เป็นปกต ิ ร่างกายของเราเลยเกดิอาการอว้นทว้นสมบูรณ์ เกนิ

ความจาํเป็น เพราะเราไมไ่ดก้นิเพือ่ร่างกายของเรา เรากนิเพือ่กามสุข พระพทุธองคท์รง

เหน็วา่น่ีเป็นโทษ เพราะเป็นการทาํใหเ้ราหลงตดิอยู่กบัสิง่ทีไ่มม่คุีณค่าอะไร ทาํใหเ้ราเป็น

เหมอืนกบัปลาทีไ่ปกนิเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ พอฮบุเหยือ่เขา้ไปแลว้ก็ฮบุเบด็เขา้ไปดว้ย 

ก็เลยตอ้งตดิอยู่กบัการกนิ ถา้ไมไ่ดร้บัประทานอาหารตามความอยากแลว้ก็จะตอ้งดิ้น

ทรุนทรุาย มแีต่ความทกุข ์ความจริงแลว้การรบัประทานอาหาร ก็เพือ่ดูแลรกัษาร่างกาย

เท่านัน้ ไมใ่ช่เพือ่ใหค้วามสุขกบัเรา เพราะการรบัประทานอาหารไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง  

ความสุขทีแ่ทจ้ริงตอ้งเกดิจากการปฏบิตัธิรรม ใจจะสุขหรือไมสุ่ขก็ขึ้นอยู่กบัการมธีรรม

อยู่ในใจมากนอ้ยแค่ไหน ถา้มธีรรมมากใจจะมคีวามอิม่ มคีวามปีต ิ มคีวามสงบ มี

ความสุขมาก น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง พระพทุธองคจ์งึทรงกาํหนดใหเ้ราปฏบิตัิ

เนกขมัมะกนั ละเวน้จากการรบัประทานอาหารในยามวกิาล คอืหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ 

และใหล้ะเวน้จากการหาความสาํราญ ความสุข กบัเครื่องบนัเทงิท ัง้หลาย เช่น 

ภาพยนตร ์วทิยุ โทรทศัน ์เสยีงดนตรีต่างๆเป็นตน้ สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง 

เป็นความสุขทีไ่มใ่หค้วามอิม่ ไมไ่ดใ้หค้วามพอ เป็นเหมอืนยาเสพตดิ เราไมค่วรแสวงหา
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ความสุขเหลา่น้ี แต่ควรหาความสุขจากการปฏบิตัธิรรม ดว้ยการเวน้จากการเสพกามสุข

เหลา่น้ี และใหล้ะเวน้จากการใชเ้ครื่องหอมต่างๆ อาบนํา้อาบท่าแลว้ ก็ไมต่อ้งทาแป้งทา

ปาก อนัน้ีเป็นของหลอกกนั ความสวยงามของคนเราไมไ่ดอ้ยู่ทีรู่ปร่างหนา้ตา ไมไ่ดอ้ยู่ที่

เสื้อผา้อาภรณ์ทีม่สีสีนั แต่อยู่ทีใ่จทีม่ศีีลธรรมปกครองต่างหาก ใจที่มีศีลธรรมเป็นใจที่

สวยงาม อยู่กบัใครก็จะมแีต่ความชื่นชมยนิด ี ต่างกบัคนทีส่วยงามทีรู่ปร่างหนา้ตา ทา

หนา้ ทาปาก แต่งหนา้ แต่งตวั ใชน้ํา้หอม แต่ไมม่ศีีลธรรมย่อมไมส่วยงามเลย อยู่กบั

ใครก็ไมม่ใีครอยากจะอยู่ดว้ย มใีครอยากจะอยู่กบัคนพูดปดมดเทจ็ อยู่กบัคนลกัเลก็

ขโมยนอ้ย อยู่กบัคนทีแ่ย่งสามหีรือภรรยาของผูอ้ืน่ อยู่กบัคนทีจ่ะทาํรา้ยชวีติผูอ้ืน่ ไมม่ี

ใครอยากจะอยู่ดว้ยแน่นอน เพราะทาํตนใหเ้ป็นพษิเป็นภยักบัคนท ัง้หลาย แต่คนทีม่ ี

ศีลธรรมย่อมไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ คอืไมฆ่่า ไมล่กัทรพัย ์ ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไม่

โกหกหลอกลวง จงึเป็นทีน่่าไวว้างใจ เพราะไมม่พีษิไมม่ภียั  

จงึขอใหเ้หน็ความสาํคญัของความสวยงามของใจ ยิง่กวา่ความสวยงามของรูปร่าง

หนา้ตาของเรา พระพทุธองคจ์งึทรงสอนใหล้ะเวน้จากการใชเ้ครื่องประดบัประดา แต่ง

กายดว้ยเสื้อผา้อาภรณ์หรูหรา ดว้ยเครื่องหอมต่างๆ เพราะไมใ่ช่เป็นของทีด่ ี ทีง่าม ที่

แทจ้รงิ เป็นการหลอกลวงกนัไปวนัๆหน่ึงเท่านัน้เอง น่ีแหละก็คอืกจิกรรมทีพ่ระพทุธ

องคท์รงสอนใหพ้ทุธศาสนิกชนท ัง้หลายพงึปฏบิตักินั เป็นธรรมะปฏบิตั ิ เหมอืนกบัเป็น

การรกัษาธรรมยิง่กวา่ชวีติ ถา้มธีรรม ถา้ปฏบิตัธิรรมแลว้ จะมแีต่ความรื่นเริงใจ มคีวาม

สบายใจ แต่การทีจ่ะปฏบิตัธิรรมได ้นอกจากจะมสีจัจาธิษฐานแลว้ ยงัตอ้งมวิีริยะ ความ

พากเพยีร ขนัติ ความอดทน ปญัญา ความฉลาดรอบคอบ เมตตา ความมไีมตรีจติ 

และอเุบกขา การทาํใจใหว้างเฉยจากอารมณ์ท ัง้หลาย ถา้ไมม่ธีรรมเหลา่น้ี การปฏบิตักิ็

จะไมเ่ป็นไปไดด้ว้ยด ี เพราะการทีจ่ะมาวดัแต่ละครัง้นัน้ ถา้ไมพ่ากเพยีรอตุสาหะจริงๆ

แลว้ มาไมถ่งึวดั ถา้ไมม่คีวามอดทน ก็ไมอ่ยากจะมาวดั เพราะเวลามาวดัแลว้ ส่วนใหญ่

จะตอ้งมานัง่เฉยๆ มานัง่รอใหท้าํกจิกรรมต่างๆไปกวา่จะเสร็จ ก็ใชเ้วลานาน ถา้ไม่มี

ความอดทนแลว้ จะไมส่ามารถทาํได ้ แต่หารูไ้มว่า่ถา้มคีวามพากเพยีร มคีวามอดทน

แลว้ ธรรมท ัง้สองประการน้ี จะเป็นเครื่องปกป้องคุม้ครองรกัษาใจไมใ่หต้กไปสู่ทีต่ ํา่  
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คนทีป่ระพฤตผิดิศีลผดิธรรมนัน้ สาเหตสุ่วนหน่ึงก็เกดิจากการทีไ่มม่คีวามอดทน ไมม่ี

ความขยนัหม ัน่เพยีรนัน่เอง เวลาทาํมาหากนิก็อยากจะหามาแบบงา่ยๆ เช่นไปแทงหวย

เพือ่หวงัทีจ่ะใหถู้กลอตเตอรี่รางวลัที ่ ๑ หรือไปเลน่การพนนั หรือไปขายตวัก็ม ี ขายได ้

หลายแบบสมยัน้ี บางทกี็ไปขายยอวยัวะกม็ ี เพราะขี้เกยีจทาํมาหากนิ เมือ่ไมม่คีวามรู ้

ความสามารถ จะไปทาํมาหากนิทีสุ่จริตแลว้มรีายไดม้ากย่อมเป็นไปไดย้าก เพราะความ

ขี้เกยีจเลยตอ้งหากนิทางลดั ถา้ไมไ่ดข้ายอวยัวะ ขายตวัเองก็ตอ้งไปลกัขโมย ไปปลน้ไป

จี้เขา แลว้ในทีสุ่ดก็ตอ้งไปฆ่าเขา ถา้ไมม่คีวามอดทน เวลาเกดิตกทกุขไ์ดย้ากขึ้นมา ไม่มี

อาหารกนิ ก็ทนไมไ่หว เลยตอ้งไปขโมยอาหารของผูอ้ืน่มารบัประทาน ตอ้งผดิศีลผดิ

ธรรม แต่ถา้หม ัน่มาวดัอย่างสมํา่เสมอ มาปฏบิตัธิรรมตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เรา

ก็จะไดส้ะสมบารม ีคอืวริิยบารม ีความขยนัหม ัน่เพยีร ขนัตบิารม ีความอดทน เวลาตก

ทกุขไ์ดย้ากขาดสิง่นัน้สิง่น้ี ก็จะมคีวามอดทนอดกล ัน้ไมเ่ดอืดรอ้น ถงึแมจ้ะไมไ่ด ้

รบัประทานอาหารมื้อ สองมื้อก็ไมต่าย เพราะมคีวามอดทน แต่ถา้ไมม่คีวามอดทนแลว้ 

มนัก็จะผลกัใหเ้ราไปกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม ผดิศีล ผดิธรรม ผลทีต่ามมาก็คอืความ

ทกุข ์ความเดอืดรอ้น ความเสื่อมเสยี ความหายนะ  

น่ีแหละทาํไมเราจงึตอ้งมาปฏบิตัธิรรมกนั เพราะเมือ่มธีรรมแลว้ ธรรมก็จะรกัษาไมใ่หใ้จ

ของเราไหลไปสู่ทีต่ ํา่ แต่ถา้ไมป่ฏบิตัธิรรมกนั ใจจะถูกอาํนาจใฝ่ตํา่ คอืกเิลส ตณัหา

ท ัง้หลาย ทีม่อียู่ในใจคอยฉุดลากไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม สิง่ทีเ่มือ่ทาํไปแลว้จะมาเสยีใจ

ทหีลงั ทาํไปแลว้มาเสยีใจก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เพราะกรรมอนัใดเมือ่ทาํไปแลว้ ผล

ย่อมมตีามมา ถา้ทาํผดิกฎหมายไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งถูกเขาจบัเขา้คุกเขา้ตะราง ขณะทีย่งัไม่

ถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะราง กจ็ะมแีต่ความวุน่วายใจ มแีต่ความเดอืดรอ้นใจ มแีต่ความ

กงัวลใจ เพราะไมรู่ว้า่จะถูกจบัไปเขา้คุกเขา้ตะรางเมือ่ไรนัน่เอง ถา้จะเสยีใจก็ควรเสยีใจ

ตอนก่อนทีจ่ะทาํความชัว่ คอืใหรู้ว้า่ การทาํความชัว่ เป็นโทษมากกวา่เป็นคุณ จงึควรมี

ขนัติ ความอดทน มวิีริยะความขยนั ถา้ตกทกุขไ์ดย้ากไมม่เีงนิไมม่ทีอง ก็หางานทาํไป

เถดิ ขยนัทาํงานอะไรก็ได ้ ถงึรายไดจ้ะนอ้ยก็ยงัดกีวา่ไปลกั ไปขโมย ไปทาํผดิศีล ผดิ

ธรรม ถา้มคีวามขยนัแลว้ ใหท้าํอะไรก็ทาํได ้เป็นคนใชเ้ขาก็ได ้เป็นคนสวนก็ได ้ทาํอะไร

ก็ได ้ เดนิเก็บเศษขยะ เก็บขวดเปลา่ทีท่ิ้งอยู่ขา้งถนนก็ได ้ มอียู่เยอะแยะไป เราพอช่วย
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ตวัเราได ้พึง่ตวัเราได ้ถา้มคีวามขยนั มคีวามอดทน ถา้ไมม่คีวามขยนั ความอดทนแลว้ 

ก็จะแสวงหาในทางทีไ่มช่อบขึ้นมาทนัท ี ดงัทีไ่ดย้นิไดฟ้งัเสมอมา คนเราทกุวนัน้ีเพราะ

ขาดความขยนัหม ัน่เพยีร ขาดความอดทน เลยทาํใหต้อ้งไปลกัเลก็ขโมยนอ้ย ไปรบัจา้ง

ฆ่าผูอ้ืน่ ไปขายตวัตามสถานบริการต่างๆ ท ัง้หญงิและชาย สมยัน้ีไมใ่ช่แต่หญงิอย่าง

เดยีว ชายก็มกีารขายตวัเหมอืนกนั เพราะจติใจของผูช้ายทกุวนัน้ีก็เป็นเหมอืนของ

ผูห้ญงินัน่แหละ ถา้เกดิมคีวามเกยีจครา้นไมม่คีวามอดทนแลว้ ชีวติก็จะตอ้งดาํเนินไป

ในรูปแบบนัน้  

นอกจากมคีวามขยนัหม ัน่เพยีร มคีวามอดทนแลว้ เรายงัตอ้งมปีญัญาอกีดว้ย คอืตอ้ง

รูจ้กัแยกแยะวา่อะไรด ี อะไรช ัว่ อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่

ความสุข อะไรเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความทกุข ์ ถา้ปฏบิตัธิรรมไปโดยทีไ่มรู่ว้า่การปฏบิตัิ

ธรรมนัน้ ปฏบิตัอิย่างไรถงึจะเกดิคุณ เกดิประโยชน ์ เราก็อาจจะปฏบิตัไิปแบบผดิๆกไ็ด ้

อย่างเวลาทาํบญุใหท้าน เราตอ้งเขา้ใจวา่การทาํบญุใหท้านเป็นการขดัเกลาจติใจ ขดัเกลา

กเิลส คอื ความโลภ ความอยาก ความเห็นแก่ตวั ใหน้อ้ยลงไป การทาํบญุใหท้านน่ี เรา

ไมไ่ดห้วงัผลตอบแทนจากผูท้ีเ่ราไปทาํบญุดว้ย อย่างเวลาทีท่่านท ัง้หลายเอาขา้วของมา

ถวายพระ เมือ่ถวายพระไปแลว้ก็ถอืวา่ไดบ้ญุแลว้ ของทีใ่หพ้ระไปนัน้ ไมใ่ช่เป็นของๆเรา

แลว้ เป็นของพระท่านไปแลว้ เราจงึไมค่วรไปกงัวลวา่ของทีเ่ราถวายท่านไปนัน้ ทา่นจะ

เอาไปใชห้รือเปลา่ ท่านจะเอาไปทาํอะไรอย่างไร ท่านจะรูห้รือเปลา่วา่เราเป็นผูใ้หท้่าน 

ถวายใหก้บัท่าน ความคดิเหลา่น้ีลว้นเป็นความหลงผดิท ัง้นัน้ เพราะถา้คดิอย่างน้ีแลว้ 

แทนทีจ่ะไดบ้ญุคอืความสุข ความสบายใจ กลบัตอ้งมคีวามกงัวลใจเพิม่ขึ้นมาอกี เพราะ

ความหลง เพราะความเหน็แก่ตวั ทาํบญุแลว้ยงัอยากจะใหเ้ขารูว้า่เราทาํบญุ ยงัอยากมี

หนา้มตีาอยู่ อย่างน้ีไมใ่ช่เป็นการทาํบญุทีถู่กตอ้ง การทาํบญุทีถู่กตอ้งนัน้ ตอ้งทาํใจให ้

สบาย ใหสุ้ข ใหเ้บา เพยีงแต่รูว้า่ไดท้าํคุณประโยชนก์็พอแลว้ คอืของเราไดใ้หเ้ขาไปแลว้ 

เขาจะไปทาํอะไรก็เรื่องของเขา เพราะใหเ้ขาไปแลว้ เขาไดร้บัประโยชนแ์ลว้ เมือ่เรารูว้า่เรา

ไดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ใหไ้ดม้คีวามสุข ไดร้บัประโยชนแ์ลว้ เราก็พอใจ เท่าน้ีก็พอ เราอย่าไป

หวงัผลอย่างอืน่เป็นอนัขาด เพราะถา้ไปหวงัแลว้เมือ่ไม่เป็นไปดงัทีห่วงั ก็จะเกดิความ

เสยีใจ เกดิความทกุขข์ึ้นมา อย่างน้ีก็ไมใ่ช่เรียกวา่เป็นการทาํบญุ เพราะการทาํบญุเป็น
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การใหโ้ดยถ่ายเดยีว โดยไมต่อ้งการสิง่ตอบแทนจากผูร้บั ถา้มกีารตอบแทนจากผูร้บั

แลว้ ไมเ่รียกวา่เป็นการให ้แต่เป็นการซื้อขาย เป็นการแลกเปลีย่นกนั  

น่ีแหละเวลาทาํบญุ จงึตอ้งเขา้ใจวา่ทาํบญุเพือ่อะไร จะเขา้ใจไดก้็ต่อเมือ่มปีญัญา จะมี

ปญัญาไดก้็ต่อเมือ่เรามาฟงัธรรม ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้าฟงัธรรมกนัในวนัน้ี ถา้ไมไ่ดย้นิ

ไดฟ้งัธรรม เรามกัจะปฏบิตัธิรรมแบบผดิๆถูกๆ ไมไ่ดบ้ญุดงัทีป่รารถนากนั ทาํบญุแต่

ใจยงัวุน่วายอยู่ ยงัวา้วุน่ขุน่มวัอยู่ ยงักงัวลเกี่ยวกบัเรื่องนัน้ เรื่องน้ี ก็เพราะทาํบญุไม่

เป็นนัน่เอง การทาํบญุก็คอืการปลอ่ยวาง ไมย่ดึ ไมต่ดิกบัของทีใ่หไ้ปแลว้ ของทีใ่หไ้ป

แลว้ ตอ้งถอืวา่ไมใ่ช่เป็นของๆเราแลว้ ถา้ยงัเป็นของๆเราอยู่ ก็แสดงวา่เรายงัยดึ ยงัตดิ

อยู่ เมือ่คนทีร่บัของจากเราไป ไมไ่ดเ้อาไปใชต้ามทีเ่ราตอ้งการ ก็จะเกดิความวา้วุน่ขุน่มวั 

เกดิความเดอืดรอ้นใจขึ้นมาทนัท ี ทาํบญุแทนทีจ่ะไดบ้ญุ กลายเป็นทาํบญุแลว้กลบัได ้

ทกุข ์เหมอืนกบัทาํบญุแลว้ไดบ้าปนัน่เอง เพราะทาํดว้ยการขาดปญัญา เราจงึตอ้งทาํบญุ

ดว้ยการมปีญัญา เมือ่มปีญัญาแลว้ ใจจะปลอ่ยวาง ไมย่ดึ ไมต่ดิกบัอะไร จะไมย่นิดยีนิ

รา้ยกบัการกระทาํของผูอ้ืน่ เพราะรูว้า่สิง่ทีท่าํไปนัน้ดแีลว้ เป็นคุณเป็นประโยชนแ์ลว้

สาํหรบัเรา ส่วนผูอ้ืน่เขาจะไปทาํอย่างไร มนัเรื่องของเขา ถา้เขาไปทาํด ี ไปทาํคุณ ทาํ

ประโยชนต่์อ เขาก็จะไดร้บับญุไดร้บัประโยชนต่์อไป แต่ถา้เอาไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี ไมง่าม 

เขาก็จะตอ้งรบัเคราะหก์รรมไปเอง  

เวลาญาตโิยมถวายปจัจยัใหก้บัพระท่าน ญาตโิยมก็มเีจตนาเพือ่ใหท้่านนาํไปใชเ้ป็นสมณ

บริโภค คอืปจัจยั ๔ ไวดู้แลอตัภาพร่างกายของท่าน แต่ถา้ท่านเอาไปซื้อสุรามาเสพ ใคร

จะเป็นผูร้บัโทษ ญาตโิยมไมไ่ดเ้ป็นผูร้บัโทษ ผูใ้หไ้มไ่ดร้บัโทษ ผูท้ีเ่อาปจัจยัไปซื้อมาเสพ

ต่างหากจะตอ้งเป็นผูร้บัโทษ เพราะเมือ่เสพสุราไปแลว้ หน่ึงตนเองก็จะตอ้งผดิศีล ศีล

ของตนก็จะไมบ่ริสุทธิ์ สองเมือ่กนิไปแลว้ก็ทาํใหไ้มม่สีตสิตงั ไมส่ามารถประคบัประคอง

ความประพฤตทิีด่ทีีง่ามได ้ เราจะเขา้ใจไดก้็ต่อเมือ่เรามปีญัญา ถา้ไมม่ปีญัญา เราก็จะ

หลง ไปยดึ ไปตดิ เกดิความเศรา้โศกเสยีใจ มาไดย้นิไดฟ้งัทหีลงัวา่ ไดถ้วายปจัจยัให ้

พระองคน้ี์แลว้ พระองคน้ี์กลบัไปทาํมดิมีริา้ย ถา้ใชป้ญัญา เมือ่รูว้า่เขาเอาไปทาํมดิมีริา้ย 

ครัง้ต่อไปก็อย่าไปยุ่งกบัพระองคน้ี์ก็หมดเรื่อง แต่เมือ่ยงัไมรู่ ้ ก็ตอ้งใชห้ลกัศรทัธาไป
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ก่อน คอืเราพจิารณาดว้ยปญัญาแลว้ คดิวา่พระองคน้ี์หรือพระวดัน้ี เป็นพระทีป่ฏบิตัดิ ี

สมควรแก่การทาํบญุทาํทาน ก็ทาํไป แต่วนัดคีนืด ี ถา้มเีหตกุารณ์ทาํใหเ้หน็วา่พระวดัน้ี

ไมป่ฏบิตัติามแนวทางของพระศาสนาแลว้ ก็ไมต่อ้งไปเสยีอกเสยีใจอะไร เพราะบญุทีไ่ด ้

ทาํไวก้็ยงัเป็นบญุของท่านอยู่ ไมสู่ญหายไปไหน แต่ถา้เสยีใจ เดอืดรอ้นใจ อย่างน้ีแหละ

จะทาํใหบ้ญุทีท่าํไปสูญหายไปได ้ จงึควรใชป้ญัญา แลว้การทาํบญุจะไดเ้ป็นบญุจรงิๆ 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี   
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