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คํานํ า
ถ้าปุถชุ นคนเราปรารถนาความก้าวหน้าในทางธรรม เราคงต้องมีความกล้าทีจ่ ะตัดสิน
การกระทําของตนเองอย่างตรงไปตรงมา ว่าได้ดาํ เนินชีวติ มาถูกทางแล้วหรือยัง และถ้า
ยังไม่ถูก ก็จะต้องยอมเสียสละความสุขทางโลก ให้ลดน้อยถอยลง และละความอยาก
ความหลง ความไม่รู้จริง ให้ออกไปจากจิตจากใจให้ได้ในทีส่ ุด
พวกเราแบก ลาภ ยศ สรรเสริญและกามสุขไว้หนักเสียเหลือเกิน สิง่ นี้เหนี่ยวรัง้ เราไว้ให้
เดินหลงทาง เชื่องช้า ล้มลุกคลุกคลาน มาหลายต่อหลายชาติแล้ว เราพบแต่ความทุกข์ใน
ชีวติ มีแต่ความร้อนรน ความว้าวุ่นขุน่ มัวของจิตใจ แต่ก็หลงไปว่าเป็ นธรรมดาของชีวติ
จึงคิดผิดและหลงผิดอยู่ตลอดเวลา กิเลสก็พอกพูนจิตใจมากยิง่ ขึ้น
แม้นเมือ่ ได้มโี อกาสเกิดมาเป็ นพุทธศาสนิกชน ก็ไม่รู้วา่ การสะสมเสบียงบนเส้นทางแห่ง
สายธรรมเป็ นอย่างไร ไม่ศรัทธากับสิง่ ทีเ่ รารู้ ได้ยนิ ได้ฟงั ได้อ่านได้เห็น เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ปฏิบตั ไิ ม่ได้ตามคําสังสอนขององค์
่
พระศาสดา เพราะกิเลสมันมีแรงดูด
ให้เราหลุดออกจากเส้นทาง มรรค ผล นิพพานอยู่ทกุ ขณะ เราควรจะทําอย่างไรดี
ถ้าวันนี้เราพร้อมเราจะบอกตัวเองได้วา่ เราจะหยุดความอยาก เราปรารถนาทีจ่ ะสัมผัส
ความสุขทีแ่ ท้จริงของใจ เราจะลิ้มรสความอิม่ ทีใ่ จได้รบั จากการปฏิบตั ขิ ดั เกลา ทําความดี
ละความชัว่ ทําให้ใจสะอาดสว่างไสว เราจะมีความพอ เพือ่ ความสิ้นสุดของภพชาติ
เมือ่ เรามีพระธรรมเป็ นทีพ่ ง่ึ และถ้าได้อ่านมาก ได้ยนิ มาก ใคร่ครวญมาก และปฏิบตั ิ
ภาวนาเสริมสร้างปัญญายิง่ ขึ้นไป เราจะปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้ สติกจ็ ะอยู่กบั ใจ
ตลอดเวลา เมือ่ นัน้ กิเลสคงจะเข้าถึงใจเราได้ยาก ความดีทไ่ี ด้เริ่มสะสม จะเป็ น บุญ
บารมี เป็ นเสบียงของทางธรรม ทีเ่ ป็ นความโล่ง โปร่งสบาย สว่างไสว ไม่เหนี่ยวรัง้ ให้เรา
อยู่ตดิ กับโลกนี้อกี ต่อไป
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เราจึงควร ปลด ปล่อย ภาระทางโลกเพือ่ แลกกับความเป็ นอิสระของใจ เมือ่ นัน้ เราจะ
เข้าถึง ผูร้ ู้ ผูต้ ่นื ผูเ้ บิกบาน ใจจะพบกับสันติสุขทีแ่ ท้จริงในทีส่ ุด
คณะผูจ้ ดั ทํา
กรกฎาคม ๒๕๔๖
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กัณฑ์ท่ี ๑๑๐

พุทธมามกะ

๑๙ เมษายน ๒๕๔๕
พุทธมามกะ แปลว่าผู ้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็ นของตน ประกาศตนว่าเป็ นผูน้ บั ถือ
พระพุทธศาสนา ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นสรณะ เป็ นทีพ่ ง่ึ ประกอบด้วย ๑.
อุบาสก ๒. อุบาสิกา ๓. ภิกษุ ๔. ภิกษุ ณี ๕. สามเณร ๖. แม่ชี การถือพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์เป็ นทีพ่ ง่ึ หมายถึงการประพฤติปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน และทรงประพฤติปฏิบตั มิ า หลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา สอนให้เชื่อหลักกรรม
คือให้เชื่อในการกระทํา ทางกาย วาจา ใจ ว่าเป็ นเหตุ ทีจ่ ะนําผลทีเ่ ราปรารถนาหรือไม่
ปรารถนา คือ ๑.สุข ๒.ทุกข์ ให้เกิดขึ้นตามมา ถ้าปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ คือคิดดี พูดดี
ทําดี ผลคือความสุขความเจริญก็จะตามมา ถ้าทําความชัว่ ทําบาป ทํากรรม ผลคือความ
ทุกข์ความหายนะก็จะตามมา ดังในภาษิตทีไ่ ด้ยนิ กันเสมอว่า ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ นี่คอื
หลักของพระพุทธศาสนาทีส่ อนให้พทุ ธมามกะทุกคน เชื่อและปฏิบตั ติ าม เรื่องอืน่ จะเชื่อ
ก็ได้ ไม่เชื่อก็ได้ ไม่สาํ คัญเท่ากับหลักกรรมนี้ เรื่องอืน่ จะเชื่อหรือไม่ก็ข้นึ อยู่กบั กาลเทศะ
ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม ถ้าไม่เชื่อก็ไม่ตอ้ งลบหลู่ แต่ความเชื่อนัน้ ต้องไม่ขดั กับหลัก
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีส่ อนว่า ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่
ถ้าเชื่อในฤกษ์ยาม แล้วก็ไปดูหมอ ให้ดูฤกษ์ดูยามให้ ว่าจะไปขโมยข้าวของ เวลาไหนถึง
จะดี ถึงแม้ฤกษ์ยามดี แต่การกระทําไม่ดี ถ้าทําไปผลก็ไม่ดี ถึงแม้จะขโมยข้าวของมาได้
แต่ทางพุทธศาสนาถือว่าเป็ นผลเสีย จะนํามาซึง่ ความทุกข์และความหายนะ ไม่ใช่จะ
นํามาซึง่ ความสุขความเจริญ ต้องถือการกระทําเป็ นหลัก ถ้าฤกษ์ยามดี แต่การกระทําไม่
ดี ก็ตอ้ งไม่ทาํ ถ้าการกระทําดีแต่ฤกษ์ยามไม่ดี ทําไปแล้วผลก็ยงั ดีอยู่ เพราะผลขึ้นอยู่ท่ี
การกระทํา การกระทําความดีจงึ ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา ทําเวลาไหนก็ดเี สมอ เพียงแต่วา่
ในบางกรณี เวลาจะทําอะไร ก็ตอ้ งคํานึงถึงยามถึงเวลาเหมือนกัน เพือ่ จะได้สาํ เร็จหรือ
บรรลุผลทีด่ เี ลิศ เช่นเวลาจะมาทําบุญถวายอาหารให้กบั พระวัดนี้ ก็ตอ้ งรู้วา่ เวลาไหนเป็ น
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เวลาทีเ่ หมาะ เวลาไหนเป็ นเวลาทีไ่ ม่เหมาะ เพราะว่าพระวัดนี้ท่านฉันเช้า ท่านถือธุดงค
วัตร คือฉันมื้อเดียว ถ้ามาหลังจากตอนนี้ไปแล้ว หลังจากทีพ่ ระท่านฉันไปแล้ว จะนํา
อาหารคาวหวานมาถวายพระ ท่านก็จะรับประเคนฉันให้ไม่ได้ นอกจากว่าถ้าเป็ นของไม่
เสีย ของทีเ่ ก็บไว้ในวันรุ่งขึ้นก็สามารถฝากไว้กับลูกศิษย์ เพือ่ ลูกศิษย์จะได้จดั นํามาถวาย
ในวันรุ่งขึ้นต่อไป นี่ก็คอื การดูฤกษ์ดูยาม ก็มคี วามจําเป็ นเหมือนกัน
แต่ฤกษ์ยามไม่ใช่เป็ นตัวชี้ขาด ตัวทีช่ ้ ขี าดถึงผลอันดีเลิศ หรือผลทีเ่ ลวทีไ่ ม่น่าปรารถนา
นัน้ ขึ้นอยู่กบั การกระทําทางกาย วาจา ใจ เป็ นหลักสําคัญทีส่ ุดของพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พทุ ธศาสนิ กชนเชื่อในหลักกรรมเป็ นสําคัญ เวลาจะทําอะไร จึง
ต้องคํานึงเสมอว่า สิง่ ทีจ่ ะทํานัน้ ทําไปแล้วเกิดผลดีหรือไม่ หรือเป็ นผลร้ายตามมา การ
ทําดีคอื การกระทําทางกาย วาจา ใจ ทีเ่ มือ่ ทําไปแล้ว เกิดคุณเกิดประโยชน์ ไม่เกิดโทษ
กับตนก็ดี กับผูอ้ น่ื ก็ดี หรือทัง้ กับตนและกับผูอ้ น่ื ก็ดี ถือว่าเป็ นการกระทําความดี ทําไป
แล้วจะมีผลดีตามมา ส่วนการทําความชัว่ หมายถึงการกระทําทางกาย วาจา ใจ ทีเ่ มือ่ ทํา
ไปแล้ว ไม่เกิดคุณ ไม่เกิดประโยชน์ มีแต่โทษ กับตัวเราก็ดี กับผูอ้ น่ื ก็ดี หรือทัง้ กับตน
และกับผูอ้ น่ื ก็ดี เช่นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การลักทรัพย์ การประพฤติผดิ ประเวณี การพูด
ปดมดเท็จ การเสพสุรายาเมา การเล่นการพนัน การเทีย่ วยามคํา่ คืน การคบคนชัว่ เป็ น
มิตร ความเกียจคร้าน เมือ่ กระทําไปแล้วจะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสียให้กบั ผูท้ ก่ี ระทํา และ
กระทบไปถึงผูอ้ น่ื ด้วย เป็ นการทําความชัว่ ทําบาป ซึง่ พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้ทาํ
ถึงแม้ว่าฤกษ์ยามจะดีขนาดไหนก็ตาม ก็ไม่พงึ กระทํา
อุบาสก อุบาสิกา คือคฤหัสถ์ชายและหญิงทีใ่ กล้ชิดพระศาสนา โดยประกาศถึงพระ
รัตนตรัยเป็ นสรณะ มีคุณสมบัติ ๕ ประการคือ ๑. มีศรัทธา ๒. มีศีลบริสทุ ธิ์ ๓. ไม่ถอื
มงคลตื่นข่าว เชื่อกรรม ๔. ไม่แสวงหาบุญนอกหลักพระพุทธศาสนา ๕. ขวนขวายใน
การอุปถัมภ์บาํ รุงพระพุทธศาสนา ศีลของอุบาสกและอุบาสิกาได้แก่ศีล ๕ และศีล ๘
ศีล ๕ ประกอบด้วย ๑. ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ๒. ละเว้นจากการลักทรัพย์ ๓.
ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ๔. ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ๕. ละเว้นจากการ
เสพสุรายาเมา
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ศีล ๘ ประกอบด้วย ๑. ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ๒. ละเว้นจากการลักทรัพย์ ๓.
ละเว้นจากการประพฤติผดิ พรหมจรรย์ ๔. ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ๕. ละเว้นจาก
การเสพสุรายาเมา ๖. ละเว้นจากการบริโภคอาหารในยามวิกาล คือหลังเทีย่ งวันไปแล้ว
๗. ละเว้นจากการฟ้ อนรํา ขับร้อง บรรเลงดนตรี ดูการเล่นอันเป็ นข้าศึกต่อพรหมจรรย์
การทัดทรงดอกไม้ ของหอมและเครื่องลูบไล้ ซึง่ ใช้เป็ นเครื่องประดับตกแต่ง ๘. ละเว้น
จากทีน่ อนอันสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟื อย ศีล ๘ นี้มไี ว้สําหรับฝึ กตนให้ยง่ิ ขึ้นไป โดยรักษา
ในบางโอกาส หรือรักษาประจําอย่างแม่ชี เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้เกิดจากการกิน
นอนอย่างสุขสบาย การเสพกามไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง การเสพกามเปรียบเหมือนกับ
การเสพยาเสพติด เมือ่ เสพกามแล้วต้องเสพไปเรื่อยๆ ต้องหามาเรื่อยๆ หามาเท่าไหร่ก็
ไม่รู้จกั อิม่ ไม่รู้จกั พอ มีภรรยาหรือสามีคนเดียวก็ไม่พอต้องหามาเพิม่ เป็ น ๒ เป็ น ๓
เป็ น ๔ ฯลฯ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด
นี่คอื ลักษณะของการแสวงหาความสุขจากการเสพกาม ซึง่ เมือ่ เสพไปแล้วก็จะติด ถ้า
ไม่ได้เสพก็จะมีแต่ความทุกข์ความทรมานใจ แต่คนทีฉ่ ลาด คนทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมของ
พระพุทธเจ้าแล้ว จะเห็นโทษของการเสพกาม แล้วก็หนั มารักษาพรหมจรรย์ คือถือศีล
๘ หาความสุขจากการทําจิตใจให้สงบ ด้วยการเข้าวัด ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ฟัง
เทศน์ ฟังธรรม เป็ นวิธีการหาความสุขภายในใจ เป็ นความสุขทีป่ ระเสริฐ เป็ นความสุขที่
ไม่มพี ษิ ไม่มภี ยั เป็ นความสุขทีม่ อี ยู่ในตัวเรา เป็ นความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งไปหาสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
ภายนอกตัวเรา มาบํารุงบําเรอ นี่คอื ลักษณะของพุทธมามกะ ทีม่ คี วามสนใจ มีความ
ปรารถนาทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมให้ยง่ิ ขึ้นไป เพือ่ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพราะ
เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็ นกองทุกข์อนั ใหญ่หลวง เกิดมาก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้อง
ตาย จึงปรารถนาทีจ่ ะไม่เกิด ด้วยการออกบวช เป็ นภิกษุ ภิกษุณี สามเณร แม่ชี
ในปัจจุบนั นี้ภกิ ษุณีได้สูญไปแล้ว คือขาดการสืบทอดมาหลายร้อยปี แล้ว ภิกษุณีใน
ประเทศไทยจึงไม่มี สุภาพสตรีทป่ี รารถนาจะบวชจึงบวชเป็ นแม่ชี แม่ชกี ็เป็ นเหมือนกับ
อุบาสิกา คือถือศีล ๘ เหมือนกับอุบาสิกา ต่างกันตรงทีปลงผม นุ่งขาวห่มขาว แล้วก็
ออกจากบ้าน จะไม่อยู่ในบ้าน จะอยูท่ ว่ี ดั หรืออยู่ตามสํานักของแม่ชี และนอกจากการถือ
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ศีล ๘ แล้วยังปฏิบตั ติ ามศีลของพระบางข้อ เช่นหลังจากตอนกลางวันไปแล้ว ถ้าจะ
รับประทานอะไร ก็ตอ้ งรับประทานในสิง่ ทีพ่ ระท่านฉันได้ จะไม่รบั ประทานพวกนม
อาหารเสริมทัง้ หลาย เพราะพระท่านไม่ฉนั กัน แต่ฉนั ในสิง่ ทีพ่ ระท่านฉันกัน จะไม่อยู่
สองต่อสองตามลําพังในทีล่ บั หูลบั ตากับผูช้ าย จะไม่รบั ของจากมือของผูช้ าย ถ้าจะรับ
ของก็ให้ผูช้ ายเขาเอาไว้บนผ้า เหมือนกับเวลาทีพ่ ระรับของจากญาติโยมทีเ่ ป็ นสีกา ก็จะ
ให้วางไว้บนผ้าแทนทีจ่ ะรับกับมือ อย่างนี้เป็ นต้น นี่คอื ข้อวัตรปฏิบตั ขิ องแม่ชี ของสตรีท่ี
ออกบวชปฏิบตั ธิ รรม ส่วนผูช้ ายถ้าออกบวชก็มอี ยู่ ๒ ลักษณะ ถ้าอายุไม่ครบ ๒๐ ก็
บวชเป็ นสามเณรก่อน ถือศีล ๑๐ และปฏิบตั ติ ามข้อวัตรบางข้อ ทีพ่ ระท่านปฏิบตั ิ
เหมือนกับทีแ่ ม่ชปี ฏิบตั ิ ส่วนผูช้ ายทีม่ อี ายุครบ ๒๐ ขึ้นไป ก็จะบวชเป็ นพระภิกษุ ถือศีล
๒๒๗ ข้อ ศึกษาปฏิบตั ธิ รรม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เช่นเดียวกับสามเณรและแม่ชี เพือ่
มรรค ผล นิพพาน อันเป็ นผลทีผ่ ูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบจะพึงได้รบั ไม่ข้นึ อยู่กบั เพศและ
วัย ไม่วา่ จะเป็ นภิกษุ ภิกษุณี สามเณร แม่ชี อุบาสก หรือ อุบาสิกา เพราะพระพุทธองค์
ได้ทรงตรัสไว้ว่า ตราบใดที่ยงั มีผูป้ ฏิบตั ดิ ีปฏิบตั ชิ อบ ตราบนั้นพระอรหันต์จะไม่หมด
ไปจากโลก จึงไม่ข้นึ อยู่กบั การบวชหรือไม่บวช แต่ข้นึ อยู่กบั การปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
ต่างหาก
นอกจากนัน้ แล้วพุทธมามกะยังแยกเป็ น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ ๑. ปุถชุ น ๒.
อริยบุคคล ปุถชุ นก็หมายถึงผูย้ งั มีกเิ ลส มีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ ยังไม่มี
ดวงตาเห็นธรรม ส่วนพระอริยบุคคล เป็ นผูท้ ม่ี ดี วงตาเห็นธรรม มีอยู่ ๔ ประเภท
ด้วยกัน คือ ๑. พระโสดาบัน ๒. พระสกิทาคามี ๓. พระอนาคามี ๔. พระอรหันต์ ท่าน
เหล่านี้ล ้วนเป็ นผูท้ ไ่ี ด้ชาํ ระกิเลสไปตามลําดับแห่งการปฏิบตั ธิ รรมของท่าน ในเบื้องต้นถ้า
ชําระกิเลสทีเ่ รียกว่าสังโยชน์ ๓ ตัวแรกได้ คือ ๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่ามีตวั ตน ๒.
วิจกิ จิ ฉา ความลังเลสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ๓. สีลพั พตปรามาส ความ
ลูบคลําในศีล ทัง้ ๓ นี้พระโสดาบันจะเป็ นผูท้ ล่ี ะได้
สักกายทิฏฐิ คือการเห็นว่าร่างกายเป็ นตัวตน แทนทีจ่ ะเห็นตามความเป็ นจริงว่าเป็ น
ธรรมชาติ เป็ นสภาวธรรมทีป่ ระกอบขึ้นจากธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้ว
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ในทีส่ ุดก็ตอ้ งสลายดับไป ไม่มตี วั ไม่มตี นในร่างกาย เรียกว่าสักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา คือ
ความลังเลสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สําหรับพระโสดาบัน ท่านจะไม่สงสัย
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพราะเหตุใด เพราะท่านได้ปฏิบตั ธิ รรมจนจิตของท่าน
ได้หยังลงสู
่ ่กระแสธรรม ได้เห็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันเป็ นผลทีเ่ กิดจากการ
ปฏิบตั ธิ รรม ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ เช่นทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ คือเห็นหลักกรรม
เห็นว่าผูท้ ก่ี ระทําบาปจะต้องรับความทุกข์ และก็ไม่ใช่ใครทีไ่ หน ก็คอื ใจนัน่ แหละเป็ นผูท้ ่ี
กระทําบาป ก่อนทีจ่ ะพูดปดมดเท็จก็ดี หรือลักขโมยก็ดี ในเบื้องต้นใจต้องคิดเสียก่อน
เมือ่ ใจคิดแล้วว่าวันนี้จะไปขโมยของ ก็เลยไปขโมยของ เมือ่ ขโมยของเสร็จแล้ว ใจก็จะ
เกิดความทุกข์ข้นึ มา ทุกข์เพราะอะไร เพราะกลัวจะต้องถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตะรางนัน่ เอง
นี่แหละคือสิง่ ทีพ่ ระโสดาบันเห็น คือธรรมทีป่ รากฏขึ้นในใจ คือความสุขและความทุกข์
ถ้าไม่ลกั ขโมยใจก็ไม่มคี วามทุกข์ ถ้าลักขโมยใจก็มคี วามทุกข์ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ พระ
โสดาบันก็จะไม่กระทําบาป คือ จะรักษาศีล ๕ ไว้ตลอดชีวติ จะรักษาศีล ๕ ยิง่ กว่าชีวติ
เพราะเห็นว่าการทําผิดศีลเป็ นความทุกข์ เป็ นความไม่สบายใจ ทําไปแล้วไม่คุม้ ค่ากับสิง่
ทีไ่ ด้มา ท่านจึงละสีลพั พตปรามาสได้ คือการลูบคลําในศีลนัน่ เอง คือยังไม่มนใจว่
ั่ า
รักษาศีลไปทําไม รักษาศีลแล้วโง่หรือเปล่า คนอืน่ เขาไม่รกั ษาศีล เขารํา่ เขารวย เขา
สนุกสนานเฮฮา เขาอยากจะกินเหล้าเขาก็กนิ ได้ เขาอยากจะไปผิดสามีภรรยาของผู ้อืน่
เขาก็ทาํ ได้ เขาทําไปแล้ว เขามีความสนุก เขามีความสุขกัน แต่เรานี่โง่หรือเปล่าทีม่ าหลง
ถือศีล ๕ นี่คอื ลักษณะของผูท้ ม่ี สี ลี พั พตปรามาสอยู่ในใจ แต่ถา้ ได้ปฏิบตั ธิ รรมตาม
แนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้ว
่
จนกระทังจิ
่ ตหยังลงสู
่ ่พระธรรมเห็นอย่างชัดแจ้ง
ว่าการทําผิดศีลทําให้เกิดความทุกข์ใจ ไม่ได้เป็ นความสุขเลย และก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะ
ทรมานยิง่ กว่าความทุกข์ใจ
นี่แหละคือสิง่ ทีพ่ ระโสดาบัน พระอริยบุคคลขัน้ ที่ ๑ จะบรรลุเห็น เมือ่ เห็นแล้วท่านก็จะ
ไม่สงสัยใน พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่านจะไม่กลัวความตายทีจ่ ะเกิดขึ้นกับ
ร่างกายของท่าน เพราะท่านเห็นว่าร่างกายของท่านไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เป็ นตัวของท่าน เป็ น
สิง่ ทีเ่ กิดมาจากอาหารทีร่ บั ประทานเข้าไป อาหารก็ไม่ได้มาจากทีไ่ หน ก็มาจากดิน นํา้ ลม
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ไฟ เราปลูกข้าว เราปลูกไว้ทีไ่ หน เราก็ปลูกในดินไม่ใช่หรือ มันก็ตอ้ งมาจากดิน จากนํา้
จากลม จากไฟ และเมือ่ กินเข้าไปในร่างกายของ มันก็กลายเป็ นอาการ ๓๒ และเมือ่ มัน
แก่ มันตายไป มันก็แตกสลายกลับคืนสู่ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระโสดาบัน
จะเห็นได้อย่างชัดแจ้งจากการปฏิบตั ธิ รรมของท่าน เมือ่ ท่านเห็นแล้วท่านก็ไม่มคี วาม
หวันไหวกั
่
บการเป็ นการตาย รู้วา่ ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเป็ นธรรมดา ธรรมอันใดมี
การเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ธรรมอันนั้นย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา
ต่อจากนัน้ พระโสดาบันจะปฏิบตั ติ ่อไป เพือ่ บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ที่ ๒ คือพระ
สกิทาคามี ด้วยการทําให้ ปฏิฆะ กับ กามราคะ เบาบางลงไป ปฏิฆะคือความหงุดหงิด
ใจ กามราคะคือความยินดีในกาม คือยังยินดีในหญิง ในชายอยู่ ถ้าเป็ นผูห้ ญิงก็ชอบ
ผูช้ าย ถ้าเป็ นผูช้ ายก็ชอบผูห้ ญิง ถ้าเป็ นกะเทยก็ยนิ ดีในเพศเดียวกัน อย่างนี้เรียกว่ายังมี
กามราคะอยู่ เพราะยังเห็นรู ปร่างหน้าตาของคนว่ายังสวยงามอยู่ เพราะเห็นแต่เพียงผิว
เผินนัน่ เอง เห็นแต่เพียงภายนอก ยังไม่เห็นภายใน ทีอ่ ยู่ภายใต้ผวิ หนังว่าร่างกายของ
คนเรานัน้ มีถงึ ๓๒ อาการด้วยกัน ทีเ่ ห็นๆกันนัน้ เราเห็นเพียง ๕ อาการภายนอก คือ
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เท่านัน้ เอง แต่ยงั ไม่เห็นอาการทีซ่ ่อนอยู่ใต้ผวิ หนัง เช่น เนื้อ เอ็น
กระดูก อวัยวะต่างๆ ตับ ไต ปอด หัวใจ ลําไส้นอ้ ย ลําไส้ใหญ่ เยือ่ ในสมอง อาหารที่
รับประทานเข้าไป ทีอ่ ยู่ในลําไส้ ทีจ่ ะต้องถูกขับออกมาต่อไป นํา้ เลือด นํา้ หนอง ฯลฯ
นี่แหละคือสิง่ ทีซ่ ่อนเร้นอยู่ภายใต้ผวิ หนังของร่างกาย ถ้าไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมมาก่อน
ก็จะไม่รู้วา่ ยังมีสง่ิ ทีซ่ ่อนเร้นอยู่ภายใต้ผวิ หนังอยู่
ถ้าใช้ปญั ญาแยกแยะดูอยู่เรื่อยๆ
ต่อไปก็จะเกิดความเบือ่ หน่าย ไม่มคี วามยินดีในร่างกายนี้ ซึง่ เมือ่ เจริญเติบโตเต็มที่ ก็
ต้องเริ่มมีการแก่ลงไป ผมเผ้าก็จะร่วงโรย จากสีดาํ ก็จะกลายเป็ นสีขาว เนื้อหนังก็จะ
เหีย่ วย่นลงไป และเมือ่ ตายไป ก็จะขึ้นอืดเน่าเฟะ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าดูเสียเลย นี่แหละคือ
สภาพของร่างกายของมนุษย์เราทุกๆคน ทีจ่ ะต้องเป็ นไปอย่างนี้ และนี่ก็คอื ธรรมทีพ่ ระ
โสดาบันจะต้องเจริญ คือจะต้องพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องจนเห็นอยู่แจ่มแจ้งทัง้ ในใจ
และนอกใจ คือหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็น เมือ่ เห็นสภาพของร่างกายเป็ นอย่างนี้แล้ว กาม
ราคะก็จะถูกทําลายไป ปฏิฆะคือความหงุดหงิดใจคือความไม่พอใจในบุคคลต่างๆก็จะ
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ดับไปด้วย ถ้าทําให้กามราคะ กับ ปฏิฆะ เบาบางลงไปก็จะบรรลุเป็ นพระสกิทาคามี
พระอริยะบุคคลขัน้ ที่ ๒ ถ้าทําให้กามราคะ กับ ปฏิฆะ หมดสิ้นไปจากใจ ก็จะบรรลุเป็ น
พระอนาคามี พระอริยะขัน้ ที่ ๓
พระอนาคามีเป็ นผูท้ จ่ี ะไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อกี ต่อไป ถ้าปฏิบตั ธิ รรมจนบรรลุถงึ ขัน้
พระอนาคามีแล้ว แต่ยงั ไม่บรรลุเป็ นพระอรหันต์ เกิดมีอนั เป็ นไปทีจ่ ะต้องตายไปก่อน
เมือ่ ตายไปแล้วก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ สุทธาวาส คือพรหม ๕ ชัน้ ทีส่ ูงสุดในขัน้ รู ปาวจร
ได้แก่ ๑. อวิหา ๒. อตัปปา ๓. สุทสั สา ๔. สุทสั สี ๕. อกนิ ฏฐา แล้วจะบรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ในชัน้ สุทธาวาสนัน้ ๆไป แต่ถา้ ยังมีชวี ติ อยู่แล้วปฏิบตั ธิ รรมต่อไปก็ยงั จะต้อง
ทําลายสังโยชน์เบื้องบนอีก ๕ ตัวด้วยกัน ได้แก่ ๑. รู ปราคะ ๒. อรู ปราคะ ๓. อุทธัจจะ
๔. มานะ ๕. อวิชชา นี่คอื สังโยชน์เบื้องบน ซึง่ เป็ นธรรมอันละเอียดทีจ่ ะไม่นาํ มาขยาย
ความในทีน่ ้ ี เพราะยากแก่การเข้าใจของญาติโยม และยากแก่การแสดงด้วย เพียงอยาก
แสดงให้ทราบว่า นี่คอื กิเลสทีพ่ ระอนาคามีจะต้องทําลาย เพือ่ บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ถ้า
สามารถทําลายได้หมด ก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ บรรลุถงึ พระนิ พพาน ใจก็จะ
กลายเป็ นใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก คือ
ตัณหาทัง้ หลายเหลืออยู่ในใจเลย
เมือ่ ไม่มกี ิเลสตัณหาแล้ว ใจก็จะไม่เดินทางอีกต่อไป จะไม่ไปเกิดอีกต่อไป เปรียบ
เหมือนกับรถยนต์ เมือ่ นํา้ มันหมดถังแล้ว ก็ไม่มเี ชื้อเพลิงทีจ่ ะขับให้รถยนต์วง่ิ ต่อไปได้
รถยนต์ก็ตอ้ งจอดอยู่กบั ที่ ฉันใดใจก็เช่นกันเมือ่ ใจไม่มเี ชื้อเพลิงแห่งภพแห่งชาติแล้ว ใจ
ก็ไม่ไปเกิดอีกต่อไป แต่การไม่ไปเกิดของใจ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีน่ ่าเสียใจ หรือไม่น่ายินดี
กลับเป็ นสิง่ ทีน่ ่ายินดีอย่างยิง่ เพราะใจทีไ่ ม่มกี ารไปไหนมาไหนแล้วนัน้ แหละเป็ นใจทีน่ ่งิ
เป็ นใจทีส่ งบ เป็ นใจทีม่ คี วามสุขทีป่ ระเสริฐ ดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ไม่มี
ความสุขอันใดในโลกนี้ จะเสมอเท่า หรือประเสริฐเท่า กับความสุขที่เกิดจากความสงบ
นิ่ งของใจ เมือ่ ถึงพระนิพพานแล้ว ก็เท่ากับได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางทีป่ ลอดภัย
แล้ว เป็ นบ้านทีแ่ ท้จริงของเรา เป็ นบ้านทีม่ ที กุ สิง่ ทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ พร้อมทีจ่ ะให้
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ความสุขกับเรา พร้อมทีจ่ ะให้ความอิม่ เอิบกับเรา พร้อมทีจ่ ะให้ความพอกับเรา ไม่มี
ความทุกข์แม้แต่นิดเดียวแฝงอยู่ในบ้านหลังนี้เลย
นี่แหละก็คอื ความประเสริฐของพระนิพพาน ทีบ่ รรดาพุทธมามกะทัง้ หลายผูม้ จี ติ ศรัทธา
ได้นอ้ มเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ
จนกระทังชํ
่ าระใจของตนให้
สะอาดหมดจด จนกลายเป็ นพระนิพพานขึ้นมาในใจของท่านเหล่านัน้ นี่แหละก็คอื สิ่งที่
ประเสริฐทีส่ ุด เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธศาสนาสอนให้พทุ ธมามกะทัง้ หลายปฏิบตั ติ าม เพราะไม่
มีอะไรจะดีได้เท่ากับการปฏิบตั ติ ามแนวทางของพระพุทธเจ้า ทีส่ รุปลงใน ๓ หัวข้อใหญ่
ว่า ๑. ละการทําบาปทัง้ ปวง ๒. ทําความดีทง้ั หลายให้ถงึ พร้อม ๓. ชําระจิตใจให้สะอาด
หมดจดปราศจากกิเลสตัณหาทัง้ หลาย เป็ นวิถที างทีพ่ ทุ ธมามกะทุกๆคนพึงประพฤติ
ปฏิบตั กิ นั เพราะเป็ นการนํามาซึง่ ความเป็ นสิริมงคล ความสุข ความเจริญทีแ่ ท้จริง
ถึงแม้ว่าในขณะทีป่ ฏิบตั ิ ใจยังไม่สามารถบรรลุถงึ พระนิพพานได้ แต่ภพชาติทจ่ี ะเกิด
ตามมาย่อมเป็ นสุคติภพทัง้ นัน้
เช่นพระโสดาบันจะมีสุคติภพเหลืออยู่เพียง ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก ถ้ายังไม่บรรลุพระ
อรหันต์ก่อนหน้านัน้ ท่านก็จะกลับมาเกิดอีกไม่เกิน ๗ ชาติ แต่จะเกิดอยู่ในสุคติภพ
เท่านัน้ คือจะเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ ของเทวดา ของพรหมเท่านัน้ ท่านจะไม่ไปเกิด
เป็ นเดียรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย หรือเป็ นสัตว์นรก เพราะท่านมีธรรมของ
พระพุทธเจ้าคอยเหนี่ยวรัง้ ไว้ คอยปกป้ องไม่ให้ไปเกิดในอบายทัง้ ๔ นัน่ เอง นี่คอื
อานิสงส์ของผูป้ ฏิบตั ติ ามทางของพระพุทธเจ้า ถ้าปฏิบตั ขิ ้นึ ไปอีกขัน้ หนึ่งจนบรรลุเป็ น
พระสกิทาคามี ภพชาติในสุคติภพก็จะเหลือเพียงชาติเดียว ถ้าบรรลุเป็ นพระอนาคามี
ตายไปก็จะไม่กลับมาเกิดในกามภพ คือไม่กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ไม่กลับมาเกิดเป็ น
เทวดา แต่จะไปเกิดเป็ นพรหม อยู่บนสวรรค์ชนั้ สุทธาวาส ๕ ชัน้ แล้วจะบรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ไปในทีส่ ุด ถ้าปฏิบตั จิ นบรรลุเป็ นพระอรหันต์ในชาติปจั จุบนั เมือ่ ตายไปก็จะไม่
เกิดอีกต่อไป เพราะได้บรรลุถงึ พระนิพพาน นี่แหละคือเรื่องราวของพุทธมามกะผูป้ ฏิบตั ิ
ธรรมตามพระพุทธเจ้า การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๑๑

ใจเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว
๒๖ เมษายน ๒๕๔๕

วันนี้ท่านสาธุชนทัง้ หลายได้ตงั้ ใจมาวัด เพือ่ ประกอบคุณงามความดี เสริมสร้างสิริมงคล
ให้กบั ชีวติ คนเราทุกคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ ล้วนปรารถนาความสุขความเจริญ ความเป็ น
สิริมงคลด้วยกันทัง้ นัน้ สําหรับผูท้ ม่ี าวัดอย่างสมํา่ เสมอ ย่อมรู้วา่ ความสุข ความเจริญ
ความเป็ นสิริมงคล ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ผูอ้ น่ื ไม่มใี ครจะหยิบยกความสุข ความเจริญ ความ
เป็ นสิริมงคลให้กนั ได้ เพราะว่าความสุข ความเจริญ ความเป็ นสิริมงคล เป็ นผลทีเ่ กิด
จากการกระทําของแต่ละคน ทีท่ าํ กันทางกาย ทางวาจาและทางใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การกระทําทางใจ เพราะการกระทําทางใจ เป็ นต้นเหตุของการกระทําทางกายและทาง
วาจา ถ้าไม่มกี ารกระทําทางใจเกิดขึ้น การกระทําทางวาจาและทางกายย่อมเกิดขึ้นไม่ได้
เพราะ ใจเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว
ยกตัวอย่างเวลาคนตายไปแล้ว ร่างกายไม่มใี จสถิตอยู่ ไม่มกี ารทํางานของใจ ทีจ่ ะไปสัง่
การให้ร่างกายพูดหรือทําอะไร ร่างกายจึงต้องนอนอยู่เฉยๆ แล้วก็ตอ้ งแปรสภาพไปตาม
ความเป็ นจริงของเขา คือเมือ่ ร่างกายหยุดการสืบต่อ ไม่มลี มหายใจแล้ว ก็จะมีแต่การ
แตก การแยก การสลายของธาตุ ๔ ทีม่ ารวมกัน ทําให้เกิดเป็ นร่างกายขึ้นมา เมือ่ ไม่มใี จ
ทีจ่ ะควบคุมดูแล คอยสังให้
่ ร่างกายทําสิง่ ต่างๆแล้ว ร่างกายก็ตอ้ งเสือ่ มสลายกลับคืนสู่
ดิน นํ้ า ลม ไฟ เพราะร่างกายมาจากดิน นํา้ ลม ไฟ ก็ย่อมเป็ นธรรมดาทีจ่ ะต้องกลับคืน
สู่ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ดังทีเ่ ห็นกันในคนตาย เมือ่ เอาไปเผาไฟ นํา้ ก็แห้งหายไป ลมก็หมดไป
ไฟก็หมดไป เหลือแต่ข้เี ถ้า ขี้เถ้าก็เป็ นธาตุดนิ ถ้าทิ้งศพไว้เฉยๆ ไม่ได้เผา ต่อไปก็จะผุ
สลายกลายเป็ นดินไปหมด
แต่ถา้ ร่างกายยังมีใจสถิตอยู่ อย่างร่างกายของพวกเรา ขณะทีเ่ รากําลังฟังเทศน์ ฟังธรรม
อยู่น้ ี เราทราบหรือไม่วา่ ใครเป็ นผูฟ้ งั เทศน์ ฟังธรรม เราอาจจะคิดว่าร่างกายเป็ นผู ้ฟัง
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เทศน์ ฟังธรรม แต่ความจริงแล้วร่างกายฟังเทศน์ ฟังธรรมไม่ได้ เพราะร่างกายไม่รู้เรื่อง
เหมือนเวลาไปเทศน์ให้คนตายฟัง เทศน์ไปจนคนตายสลายกลายเป็ นขี้เถ้าไป คนตายก็
ไม่รู้เรื่อง เพราะร่างกายไม่มธี าตุรู้อยู่ในร่างกาย ผูท้ ่รี ูน้ ้ ี เราเรียกว่าใจ คือธาตุรู ้ โดยอาศัย
ร่างกายเป็ นสือ่ ถ่ายทอด เป็ นเครื่องมือรับเสียงจากผูแ้ สดง ผ่านหูของร่างกาย เพือ่ เข้า
ไปสู่ใจอีกทีหนึ่ง ใจเป็ นผูร้ ู ้ ใจเป็ นผูร้ บั ฟัง แล้วใจเป็ นผูค้ ิด ผูส้ งการต่
ั่
างๆ ให้ร่างกาย
ทําอะไรต่างๆ ให้ลกุ ขึ้น ให้เดินไป เดินมา ให้มาทีว่ ดั ให้ไปทีโ่ น่น มาทีน่ ่ี ให้พูดอย่างนัน้
อย่างนี้ เหล่านี้ใจเป็ นผูส้ งการ
ั ่ ใจเป็ นผูท้ าํ งานก่อน ใจต้องคิดก่อน ว่าจะพูดอะไรจะทํา
อะไร ถึงจะพูดได้ ถึงจะทําได้
ในทางพระพุทธศาสนา จึงถือใจเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุด เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องได้รบั การดูแลอบรม
เพราะว่าใจทีไ่ ด้รบั การอบรมดีแล้ว จะนําความสุขมาให้ แต่ใจทีไ่ ม่ได้รบั การอบรม ก็จะ
นํามาแต่ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ เพราะใจเปรียบเหมือนกับเด็กๆ เวลาเกิดมาใหม่ๆ
ต้องให้พ่อแม่คอยอบรมสังสอน
่
เพราะยังไม่รู้เรื่องผิดถูกดีชวั ่ ไม่รู้วา่ อะไรควร อะไรไม่
ควร ไม่รู้วา่ อะไรเป็ นเหตุของความสุข ไม่รู้วา่ อะไรเป็ นเหตุของความทุกข์ ถ้าไม่มใี ครสัง่
สอนแล้ว ก็จะทําไปตามความไม่รู้ของตน เมือ่ ทําไปแล้วก็จะสร้างปัญหาต่างๆตามมา
มากมายก่ายกอง ดังทีเ่ ห็นกันอยู่ทกุ ๆ วันนี้ในสังคม คนทีไ่ ม่ได้เข้าวัด เข้าวา ฟังเทศน์
ฟังธรรม ไม่ได้รบั การอบรมสังสอนให้
่
รู้จกั เรื่องผิดถูกดีชวั ่ เรื่องคุณ เรื่องโทษ ก็จะทําสิง่
ต่างๆ ทีเ่ ป็ นไปตามความอยากของตน ซึง่ มีความหลงครอบงําอยู่ คือจะเห็นผิดเป็ นชอบ
เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณว่าเป็ นโทษ เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษว่าเป็ นคุณ เมือ่ ทําไปแล้วก็เลยต้องรับโทษ
ตามมา เพราะคิดว่าการกระทํานัน้ ๆเป็ นคุณ คือตนเองมีความสุข แต่หารู้ไม่วา่ มันเป็ น
ความสุขเพียงชัว่ ระยะสัน้ ๆ หลังจากนัน้ แล้วโทษอันใหญ่หลวงก็จะตามมา
อย่างคนทีไ่ ปคดโกง ไปลักทรัพย์ ไปประพฤติผดิ ประเวณี เขาก็คดิ ว่าเขาทําแล้ว เขามี
ความสุข เพราะเมือ่ เขาไปโกงมา เขาก็ได้เงินมาแบบทีไ่ ม่ตอ้ งเหนื่อยแรง ไม่ตอ้ งเสียเวลา
มากกับการทํามาหากินโดยสุจริต กว่าจะได้เงินมาสักบาทหนึ่ง ก็เหนื่อยแทบแย่ ถ้าไป
โกงเขามาหรือไปขโมยเขามา จะได้เงินมาทีละมากๆ และได้มาอย่างรวดเร็ว เมือ่ ได้เงิน
มาแล้ว ก็เอาไปใช้จ่ายซื้อสิง่ ต่างๆทีต่ นต้องการได้ ก็มคี วามสุขในขณะทีไ่ ด้ใช้เงินนัน้ แต่
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การกระทําผิดศีล ผิดกฎหมาย ย่อมมีโทษตามมา ทางบ้านเมืองก็ตอ้ งตามจับ ทางใจๆก็
ไม่มคี วามสุข เพราะจะไม่สามารถนัง่ อยู่เฉยๆ เป็ นปกติได้ ต้องคอยหวาดระแวง มองไป
ข้างหน้า มองไปข้างหลังอยู่เสมอ ว่าจะมีใครมาตามจับ เอาเข้าคุกเข้าตะรางหรือเปล่า นี่ก็
เป็ นเพราะว่าเวลาจะทําอะไร ไม่ได้คดิ อย่างรอบคอบ ไม่มสี ติ ไม่มปี ญั ญา คือใจไม่ได้รบั
การอบรมมาก่อนนัน่ เอง ถ้าได้รบั การอบรมแล้ว จะรู้วา่ การกระทําอันใดเป็ นคุณ การ
กระทําอันใดเป็ นโทษ เมือ่ รู้แล้วก็จะทําแต่สง่ิ ทีเ่ ป็ นคุณ สิง่ ทีเ่ ป็ นโทษก็จะไม่ทาํ เมือ่ ไม่ทาํ
ในสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษแล้ว ความทุกข์ความหายนะทัง้ หลายก็จะไม่ตามมา ถ้าทําแต่สง่ิ ทีเ่ ป็ นคุณ
อย่างเดียว ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตามมา
นี่คอื เรื่องสําคัญทีใ่ จจะต้องศึกษา จะต้องรู้ สาเหตุทเ่ี ราต้องเข้าวัดกัน ก็เป็ นเพราะว่า วัด
เป็ นสถานที่อบรมสังสอนใจ
่
ให้รู้จกั เรื่องผิดถูกดีชวั ่ ให้รู้จกั เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ แต่ใจ
ของเราโดยปกติเป็ นใจทีม่ คี วามรีบร้อน เป็ นใจทีช่ อบชิงสุกก่อนห่าม คืออยากจะได้อะไร
เร็วๆ โดยไม่คาํ นึงถึงเหตุ ว่าการทีจ่ ะได้อะไรมาต้องใช้เวลา ไม่ใช่อยู่ๆอยากจะได้อะไร ก็
จะได้มาทันที เช่นความสุข ความเจริญ ความเป็ นสิริมงคลนี้ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะตามมาต่อเมือ่
เราประพฤติตนในทางทีด่ ี คือทําแต่บญ
ุ ทําแต่กศุ ลนัน่ เอง และก็ตอ้ งทําอย่างต่อเนื่อง
ทําแบบใช้เวลานานพอสมควร กว่าผลทีด่ จี ะปรากฏขึ้นมา ดังทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั เสมอว่า
ระยะทางเป็ นเครื่องพิสูจน์มา้ เวลาเป็ นเครื่องพิสูจน์คน คนเราก่อนจะดีได้ จะต้องทํา
ความดีมาอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลายาวนาน จนเป็ นทีย่ อมรับของผูอ้ น่ื จะทําความดีแค่ครัง้
สองครัง้ แล้วหวังให้คนอืน่ เขายกย่อง ว่าเป็ นคนดี ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เพราะเขายังไม่
แน่ใจ ว่าคนทีท่ าํ ความดีเพียงครัง้ สองครัง้ จะทําความดีไปตลอดหรือไม่ แต่ถา้ ทําความดี
ไปเรื่อยๆ เป็ นปี ๆ เป็ นสิบๆปี ไป จนไปทีไ่ หน เขาก็รู้วา่ เป็ นคนดี ก็จะได้รบั การยกย่อง
ได้รบั การสรรเสริญ ได้รบั การสนับสนุน
อย่างพระพุทธศาสนาทีไ่ ด้ปรากฏขึ้นมาเป็ นเวลาถึง ๒๕๐๐ กว่าปี เป็ นศาสนาทีส่ อนให้
คนทําความดี เป็ นศาสนาทีไ่ ม่สร้างความเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื อยู่ทไ่ี หนก็มแี ต่
สร้างความร่มเย็นเป็ นสุข ทําให้ทกุ คนตายใจได้กบั พระพุทธศาสนา เชื่อได้เต็มทีว่ า่
พระพุทธศาสนาไม่เป็ นพิษเป็ นภัย มีแต่คุณ มีแต่ประโยชน์อย่างเดียว แต่ถา้
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พระพุทธศาสนาไปปรากฏขึ้นทีอ่ น่ื ทีย่ งั ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อน ก็ตอ้ งใช้เวลากว่าจะเป็ น
ทีย่ อมรับกัน อย่างสมัยนี้มพี ระนําพระศาสนาไปเผยแผ่ตามประเทศต่างๆ คนต่างชาติท่ี
ยังไม่เคยได้สมั ผัสกับพระพุทธศาสนา ก็ยงั ไม่มคี วามแน่ใจ ยังมีความสงสัยอยู่ ว่า
ศาสนานี้เป็ นศาสนาทีด่ จี ริงหรือไม่ แต่ถา้ ได้สมั ผัสกับศาสนาไปเรื่อยๆ อยู่กบั ศาสนาไป
เรื่อยๆ ต่อไปก็จะเห็นเองว่า ศาสนาเป็ นคุณ เป็ นประโยชน์ ไม่มโี ทษเลยแม้แต่นิดเดียว
เพราะศาสนาสอนให้คนเป็ นคนดี สอนให้ละเว้นจากการกระทําความชัว่ สอนให้มคี วาม
เมตตากรุณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อกัน สอนให้มคี วามกตัญ�ูกตเวที เป็ นผูม้ คี วามรู้คุณ
ของผูอ้ น่ื และตอบแทนคุณของผูอ้ น่ื สอนให้มสี มั มาคารวะ รู้จกั ทีส่ ูงทีต่ าํ ่ อันเป็ น
สัญลักษณ์ของผูป้ ระเสริฐ
มนุษย์เรานี้ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นผูป้ ระเสริฐ เพราะรู้จกั ทีส่ ูงทีต่ าํ ่ ต่างกับเดรัจฉานๆ ที่
ไม่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นผูป้ ระเสริฐ เพราะไม่รู้จกั ทีส่ ูงทีต่ าํ ่ ไม่รู้จกั ผูม้ พี ระคุณ เช่นบิดา
มารดา เดรัจฉานรู้อยู่อย่างเดียวคือกําลัง ใครมีกาํ ลังถือว่าเป็ นใหญ่ มนุษย์ไม่ได้อยู่แบบ
เดรัจฉาน แต่อยู่กนั ด้วยความสงบ ด้วยสันติสุข ด้วยการเคารพในสิทธิของกันและกัน รู้
ว่าคนเราทุกๆคนต้องการความสุขด้วยกันทุกคน ไม่มใี ครต้องการความทุกข์ ไม่ตอ้ งการ
ให้ใครเบียดเบียนตนฉันใด มนุษย์ก็ไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกันฉันนัน้ นี่คอื ฐานะของ
มนุษย์ มนุษย์มสี ติ มีปญั ญา สามารถแยกแยะได้วา่ อะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรชัว่
จะเป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ได้ จึงต้องอาศัยพระพุทธศาสนาอบรมสังสอน
่
ถ้าไม่มศี าสนา
คอยอบรมสังสอน
่
ก็จะไม่เป็ นมนุษย์กนั จะเป็ นเดรัจฉานกันเสียส่วนใหญ่ เพราะไม่รู้จกั
กฎแห่งกรรม จึงประพฤติผดิ ศีลผิดธรรมเป็ นว่าเล่น เช่น ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์
ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ ซึงไม่ใช่ฐานะของมนุษย์จะทํากัน เพราะมนุษย์รู้วา่
การกระทําเหล่านี้ นําโทษมาให้กบั ตนและกับผูอ้ น่ื จึงไม่ทาํ กัน
มนุษย์เป็ นผูป้ ระเสริฐ เพราะมีสติ มีปญั ญา สามารถแยกแยะได้วา่ อะไรถูกและอะไรผิด
การทีส่ ามารถแยกแยะได้ ก็เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้านัน่ เอง ถ้าไม่มคี าํ สอนก็จะไม่
สามารถแยกแยะได้ ถ้าไม่เคยได้รบั การอบรมมาก่อนในอดีตชาติ ถ้าเคยได้รบั การอบรม
มาแล้ว ก็จะเป็ นสิง่ ทีต่ ดิ มากับใจ เมือ่ มาเกิดในโลกนี้ ถึงแม้จะไม่มศี าสนาสอนให้รู้จกั ผิด
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ถูกดีชวั ่ ก็ตาม แต่ในใจจะรู้วา่ อะไรผิด อะไรถูก อะไรดี อะไรชัว่ แล้วก็จะไม่ทาํ ในสิง่ ทีช่ วั ่
จะทําแต่สง่ิ ทีถ่ ูก ทีด่ ี ซึง่ เป็ นมงคลอย่างหนึ่ง สําหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั การอบรมมาในอดีตชาติ
ได้ทาํ บุญมาในอดีตชาติ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ได้รู้จกั เรื่องบุญกุศล นรกและสวรรค์ เมือ่
ได้รบั การอบรมมาแล้ว ก็จะติดมากับใจ เมือ่ ตายไปจากชาติก่อน ก็ท้งิ ร่างกายไป ไม่วา่
จะเป็ นร่างกายชนิดไหนในอดีต ก็ท้งิ ไป แล้วก็มาเกิดใหม่ แต่ใจทีม่ าเกิดใหม่ ไม่ได้
เปลีย่ นไปจากชาติทแ่ี ล้ว ใจเคยเป็ นอย่างไร เคยรู้สกึ นึกคิดอย่างไร เคยชอบทําอะไร ก็
จะติดเป็ นนิสยั มา ถ้าเคยเป็ นคนดี ก็จะเป็ นคนดี ถ้าเคยเป็ นคนไม่ดี ก็จะเป็ นคนไม่ดี ถ้า
เป็ นครึ่งๆกลางๆ ดีบา้ งไม่ดบี า้ ง ก็จะเป็ นในลักษณะนัน้ ดีบา้ ง ไม่ดบี า้ ง สลับกันไป
นี่คอื ลักษณะของใจ บุญกุศล บาปกรรมต่างๆ ทีท่ าํ ไว้ ไม่สูญหายไปไหน ถูกฝังอยู่ในใจ
เหมือนกับปลูกต้นไม้ เอาเมล็ดพันธุใ์ ส่ลงไปในดิน เมือ่ ดินได้รบั นํา้ รับแดด รับลม
เมล็ดพันธุก์ ็จะงอกออกมาเป็ นต้น และออกดอกออกผลในเวลาต่อมา บุญกุศล
บาปกรรมทีท่ าํ ในชาติก่อนๆ ก็เป็ นเช่นนัน้ เป็ นเหมือนเมล็ดพันธุพ์ ชื ทีฝ่ งั อยู่ในใจ จะ
ค่อยเจริญงอกงาม จนออกดอกออกผล ทําให้เมือ่ มาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติ มีนิสยั
ใจคอเป็ นไปตามบุญกรรมทีไ่ ด้ทาํ มาในอดีต คนเราเกิดมาจึงมีนิสยั ใจคอไม่เหมือนกัน
ถึงแม้จะมาจากพ่อแม่เดียวกันก็ตาม ถึงแม้จะเป็ นฝาแฝดก็ตาม แต่นิสยั ใจคอจะไม่
เหมือนกัน ถ้ามีเหมือนกันบ้าง ก็เป็ นเหตุบงั เอิญทีใ่ จทัง้ สองมีนิสยั คล้ายคลึงกัน
พีน่ อ้ งในครอบครัวเดียวกัน จะมีนิสยั ใจคอไม่เหมือนกัน เพราะใจของแต่ละคนไม่ได้
เกิดมาจากพ่อจากแม่ ใจเป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่ดงั้ เดิม เรียกว่าธาตุรู้ ทีเ่ วียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสาร จากภพนี้ก็ไปสู่ภพหน้า ไปตามกําลังของบุญของกรรมพาไป ในแต่ละภพแต่
ละชาติ ก็จะสะสมบุญ สะสมกรรมไปเรื่อยๆ จนกลายเป็ นนิสยั ดีบา้ ง นิสยั ไม่ดบี า้ ง เมือ่
โคจรมาเกิดในท้องแม่เดียวกัน คลอดออกมาเป็ นพีเ่ ป็ นน้องกัน เหมือนกับญาติโยมทีอ่ ยู่
ในศาลานี้ ก็มาจากทีต่ ่างๆกัน มาเจอกันทีศ่ าลานี้ เราก็รู้วา่ เราไม่ได้เป็ นพีเ่ ป็ นน้องกันฉัน
ใด พีน่ อ้ งของเราก็เป็ นแบบนัน้ เป็ นพีน่ อ้ งกันเพียงแต่ร่างกายเท่านัน้ เพราะเกิดจากพ่อ
แม่เดียวกัน จึงมีหน้าตาคล้ายคลึงกัน แต่นิสยั ใจคอไม่เหมือนกัน เพราะเป็ นเรื่องของใจ
ทีไ่ ม่ได้มาจากพ่อจากแม่ แต่มาจากชาติก่อน เป็ นดวงวิญญาณทีล่ อ่ งลอยหาทีเ่ กิด เมือ่ มี
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เหตุปจั จัยทําให้ปฏิสนธิได้ ก็จะเกิดการปฏิสนธิข้นึ มา คือเมือ่ มีธาตุของพ่อและของแม่มา
ผสมกัน ก็เป็ นปัจจัยพร้อมทีจ่ ะให้มกี ารปฏิสนธิได้ ถ้ามีใจผ่านมาในขณะนัน้ หรือจ้องรอ
อยู่แล้ว ก็จะสามารถเข้าไปปฏิสนธิในครรภ์นนั้ ได้ทนั ที
นี่คอื เรื่องของใจกับกาย ต้องเข้าใจและแยกแยะให้ออกว่า ใจและกายเป็ นคนละส่วนกัน
ใจเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว ร่างกายเปรียบเหมือนเสื้อผ้าอาภรณ์ ทีเ่ ราสวมใส่ ไม่มี
ความสําคัญอะไร มากกว่าเป็ นเครื่องรับใช้ใจ ใจต่างหากทีเ่ ป็ นตัวสําคัญ ใจเป็ นผูส้ ร้าง
ความสุขและสร้างความทุกข์ ใจเป็ นผูส้ ร้างนรก ใจเป็ นผูส้ ร้างสวรรค์ ถ้าใจคิดดีใจก็มี
ความสุข ถ้าใจคิดร้าย ใจก็มคี วามทุกข์ ปัญหาทัง้ หมดจึงอยู่ทใ่ี จ พระพุทธศาสนาจึง
สอนให้ดูใจของเรา รักษาใจของเรา อบรมใจของเราให้ดี ด้วยการเข้าหาผู ้รู้คอื
พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เข้าหาพระธรรมคําสอน เพราะเรายังไม่รู้จกั วิธี
รักษาใจของเรา ยังไม่รู้จกั แยกแยะ ว่าอะไรดีสาํ หรับใจ อะไรไม่ดสี าํ หรับใจ เราจึงต้อง
อาศัยพระพุทธเจ้าเป็ นผูน้ าํ เป็ นผูส้ อน เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะรู้
ว่า อะไรผิด อะไรถูก อะไรดี อะไรชัว่ อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ เมือ่ รู้แล้ว ก็จะได้นาํ
สิง่ ทีร่ ู้มาปฏิบตั กิ บั ใจของเรา พยายามดําเนินตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ให้
ทําความดี ละความชัว่ ชําระใจให้บริสทุ ธิ์ ด้วยการกําจัดโลภ โกรธ หลง กําจัดตัณหา
ความอยากทัง้ หลาย ให้ออกไปจากใจ เป็ นวิธีทจ่ี ะทําให้เราเจริญรุ่งเรือง ทําให้เรามี
ความสุข
ถ้าปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้ว
่
ความสุขและความเจริญ ความเป็ น
สิริมงคลทัง้ หลาย ย่อมเป็ นผลตามมาอย่างแน่นอน เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์
มาแล้ว ได้ปฏิบตั มิ าแล้ว ถ้าเปรียบเหมือนกับคนไข้ ก็เคยได้ทดลองยามาแล้ว รู้วา่ เวลา
มีโรคนี้เกิดขึ้นแล้ว ถ้ากินยาชนิดนี้เข้าไปก็จะรักษาให้โรคนี้หายไปได้ ฉันใดโรคของใจก็
คือความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ความว้าวุน่ ขุน่ มัว ความเศร้าโศกเสียใจ ความวิตกกังวล
ใจ ความหวาดกลัวต่างๆ จะถูกรักษาให้หายได้ดว้ ยธรรมโอสถ คือพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า โดยอาศัยพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง เราเชื่อพระพุทธเจ้าได้อย่างร้อย
เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงทดลองยาเหล่านี้มาแล้ว จึงทรงนํามาเผยแผ่สงั ่
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สอนให้กบั พวกเรา ในอดีตก็มคี นอย่างพวกเรา ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน แล้วเกิดมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้า นําสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไป
่
ปฏิบตั ิ คือ ทําแต่ความดี ละความชัว่ ชําระใจ ด้วยการฝึ กหัดนัง่ ทําสมาธิ เดินจงกรม
เจริญวิปสั สนา จนชําระกิเลสตัณหา โลภโกรธหลง ความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจ
กลายเป็ นใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ข้นึ มา เป็ นพระอรหันตสาวกขึ้นมา เป็ นผูร้ บั รองคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เป็ นผูร้ บั รองธรรมโอสถของพระพุทธเจ้า ว่ายารักษาโรคใจทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงค้นพบนัน้ เป็ นยาทีว่ เิ ศษจริงๆ สามารถรักษาใจให้อยู่เหนือความทุกข์ได้
เมือ่ ได้รู้ ได้เห็น ได้พสิ ูจน์อย่างเต็มทีแ่ ล้วว่า สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ล้วนแต่
เป็ นความจริง ท่านเหล่านัน้ จึงกลายเป็ นผู ้รับรองพระพุทธเจ้า และช่วยพระพุทธเจ้าสัง่
สอนผูอ้ น่ื ต่อไป พระพุทธศาสนาจึงได้รบั การสืบทอดมาในแนวนี้ คือจากผูร้ ู้สู่ผูไ้ ม่รู้ ผูไ้ ม่
รู้ก็รบั มาด้วยความศรัทธา รับมาแล้วก็ลองปฏิบตั ดิ ู เมือ่ ปฏิบตั ดิ ูก็เห็นจริงเห็นจัง เพราะ
เป็ นอย่างนัน้ จริงๆ เหมือนกับเวลาไปหาหมอ หมอเขาบอกว่าเป็ นโรคอย่างนี้ ต้อง
รับประทานยาอย่างนี้ หมอให้ยามา ก็รบั ประทานตามหมอสัง่ เป็ นคนไข้ก็เชื่อหมอ ไม่มี
คนไข้คนไหนทีไ่ ม่เชื่อหมอ ถ้าไม่เชื่อหมอก็คงจะไม่ไปหาหมอ ทุกคนเวลาเป็ นไข้ไม่สบาย
ก็จะไปหาหมอกันทัง้ นัน้ เมือ่ ไปหาหมอ หมอให้ยาอะไรมา ก็รบั ยามารับประทานตามที่
หมอสังทุ
่ กประการ ผลทีป่ รากฏตามมาก็คอื หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
นี่แหละคือเรื่องราวของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นเหมือนยารักษาโรค รักษา
โรคใจของเรา ไม่มใี ครปฏิเสธได้วา่ ใจของตนไม่มโี รคไม่มภี ยั โรคภัยของใจก็คอื ความ
ว้าวุน่ ขุน่ มัว ความทุกข์ ความกังวลใจ นี่แหละคือโรคของใจ และไม่มอี ะไรทีจ่ ะรักษาโรค
ของใจได้ นอกจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า นี่แหละคือเหตุทต่ี อ้ งมาวัดกัน
อย่างสมํา่ เสมอ มาทําบุญทําทาน มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นทางที่
พระพุทธเจ้าทรงกําหนดไว้ ให้ปฏิบตั กิ นั การทําบุญก็เป็ นการกระทําความดี การรักษา
ศีลก็เป็ นการละเว้นจากการกระทําความชัว่ การฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็เป็ นการชําระกิเลส
ตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจนัน่ เอง เพราะว่ากิเลสตัณหาเกิดจากความหลง ความหลงก็คอื ความ
ไม่รู้ ไม่รู้ผดิ ถูกดีชวั ่ ไม่รู้วา่ อะไรทําให้ใจเป็ นสุข ไม่รู้วา่ อะไรทําให้ใจเป็ นทุกข์ แต่เมือ่ ได้
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ยินได้ฟงั ธรรมแล้ว ก็จะรู้วา่ อะไรทําให้ใจมีความสุข อะไรทําให้ใจมีความทุกข์ ใจสุข
เพราะใจปล่อยวาง ใจทุกข์เพราะใจยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆ
การทีใ่ จจะปล่อยวางได้ ใจจะต้องรู้วา่ สิง่ ทีต่ นไปยึดไปติดอยู่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัย
เป็ นเหมือนกับอสรพิษ คนเราถ้ารู้วา่ สิง่ ต่างๆทีเ่ ราไปยึดไปติดเป็ นงูพษิ เราก็จะไม่ยดึ ไม่
ติดกัน เพราะรู้วา่ งูพษิ จะต้องกัดเรา ฉันใดสิง่ ต่างๆทีเ่ ราไปยึดไปติด ก็เป็ นเหมือนกับงู
พิษ เพราะเป็ นของไม่เทีย่ งหนึ่ง เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไปครอบครองเป็ นเจ้าของไม่ได้ ไปควบคุม
ไปบังคับให้เป็ นไปดังทีเ่ ราต้องการไม่ได้ เช่นสามีเรา ภรรยาเรา ลูกของเรา บิดามารดา
ของเรา เพือ่ นฝูงของเรา เราไปควบคุมเขาไม่ได้ เขาก็จะไม่อยู่กบั เราไปตลอด เพราะเป็ น
ของไม่เทีย่ ง เขาจะต้องไปตามเรื่อง ตามบุญ ตามกรรมของเขา เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ขาจะต้อง
จากเราไป เขาก็ตอ้ งจากเราไป ถ้าเรามีปญั ญา เราเข้าใจ เราก็จะไม่ไปยึดไปติด เราจะเห็น
เขาเหมือนกับเป็ นอสรพิษ จะอยู่กบั เขาแบบเป็ นเพือ่ นกัน อยู่ไปตามมี ตามเกิด ตาม
อัตภาพ เมือ่ ถึงเวลาจะต้องจากกัน ก็ตอ้ งรู้วา่ เป็ นเรื่องปกติ เป็ นเรื่องธรรมดา นี่แหละคือ
ปัญญา นี่แหละคือธรรมะ ทีจ่ ะสอนให้เราปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางได้ ใจก็จะไม่ทกุ ข์กบั
อะไร การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๑๒

ข้อวัตรปฏิบตั ิ

๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕
วันนี้เป็ นวันหยุดไม่ตอ้ งทํางาน และก็เป็ นวันพระด้วย เป็ นวันธรรมสวนะ วันฟังธรรม
ญาติโยมจึงได้มาทีว่ ดั เพือ่ ประกอบคุณงามความดี มีการบูชาพระรัตนตรัย ทําบุญให้
ทาน ตักบาตร ถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทาน สมาทานศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน ซึง่ เป็ น
วิถที างปฏิบตั ทิ ด่ี ี ทีง่ าม ของพุทธศาสนิกชนทุกๆคน ทีพ่ งึ กระทํากันอย่างสมํา่ เสมอ และ
ต่อเนื่อง ทุกๆครัง้ ทีท่ ่านมาทีว่ ดั นี้ ท่านก็มกั จะมากันในเวลานี้ ท่านก็จะพบกับพระทีน่ งั ่
อยู่ในบริเวณศาลาแห่งนี้เป็ นประจํา แต่ตอนเวลาอืน่ ทีท่ ่านไม่ได้มาทีว่ ดั
ท่านก็คง
อยากจะทราบว่าพระเณร นอกจากทีม่ าปฏิบตั กิ จิ ทีศ่ าลานี้แล้ว ท่านปฏิบตั กิ จิ อย่างอืน่
บ้างหรือเปล่า วันๆหนึ่งท่านทําอะไรกันบ้าง วันนี้เลยขอถือโอกาสบอกให้ทราบว่ากิจวัตร
ของทางวัดนี้มอี ะไรบ้าง
เริ่มตัง้ แต่เวลาประมาณ ๔ นาฬกิ า คือตี ๔ ก็จะมีการเปิ ดพระอุโบสถ สําหรับผูท้ ม่ี คี วาม
ต้องการจะเข้าไปนัง่ สมาธิในโบสถ์ ก็จะเข้าไปได้ตงั้ แต่ตอนตี ๔ แล้วก็จะนัง่ ถึงตี ๕ เวลา
ตี ๕ ก็จะเป็ นเวลาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ ทําวัตรเช้า ไปจนกระทังถึ
่ งเวลาประมาณตี
ห้าครึ่ง ก็เตรียมตัวออกบิณฑบาต หลังจากบิณฑบาตเสร็จกลับมาทีว่ ดั แล้ว ก็มารวมกัน
ทีศ่ าลาแห่งนี้ ดังทีท่ ่านได้เห็น มารวมกันฉันอาหารทีศ่ าลาแห่งนี้ อาหารทีไ่ ด้มาจาก
บิณฑบาตก็มาจ่ายแจกแบ่งปันกัน ส่วนญาติโยมทีม่ าทีหลังก็นาํ อาหารคาวหวานมาตัก
บาตรเพิม่ อีก จนกระทังถึ
่ งเวลานี้ ก็มกี ารสมาทานศีล และฟังเทศน์ฟงั ธรรม เสร็จจากนี้
แล้วพระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาให้พร
แล้วญาติโยมก็จะร่วมกันรับประทานอาหารตาม
อัธยาศัย พระท่านก็จะฉันอาหารตามกิจวัตรของท่าน จนกระทังท่
่ านฉันเสร็จแล้ว ท่านก็
จะนําภาชนะต่างๆ ทีท่ ่านใช้ฉนั เช่นบาตร ฝาบาตร ช้อน แก้ว กระโถน นําไปล้างทําความ
สะอาด แล้วก็กลับมาเช็ดให้สะอาดให้แห้ง แล้วก็นาํ บาตรเข้าสู่ถลกบาตร เสร็จกิจเหล่านี้
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แล้วก็ช่วยกันเก็บกวาดถูศาลาให้เสร็จเรียบร้อย ปิ ดหน้าต่าง ปิ ดประตู ปิ ดไฟ ปิ ดพัดลม
แล้วก็กลับสู่ทพ่ี กั
เมือ่ ถึงทีพ่ กั ก็เป็ นเวลาว่างทีจ่ ะพักผ่อนตามอัธยาศัย ศึกษาอ่านหนังสือธรรมะ ปฏิบตั ิ
ธรรม นัง่ สมาธิ เดินจงกรม จนกระทังถึ
่ งเวลาประมาณบ่าย ๒ โมง ก็จะมีการร่วมกันฉัน
นํา้ ปานะ คือนํา้ ผลไม้หรือนํา้ ทีฉ่ นั ได้ในตอนบ่าย เช่นนํา้ ชากาแฟ นํา้ อัดลมต่างๆ เสร็จ
แล้วประมาณบ่าย ๓ หรือบ่าย ๔ โมง ก็จะช่วยกันปัดกวาดลานวัด บริเวณรอบกุฏิ
ทางเดิน ให้สะอาดเรียบร้อย เสร็จแล้วก็สรงนํา้ เตรียมตัวเพือ่ จะลงศาลาในตอนคํา่ ไหว้
พระสวดมนต์ทาํ วัตรคํา่ นัง่ สมาธิ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไปจนกระทังถึ
่ งเวลาประมาณทุม่
ครึ่ง ก็จะแยกกันกลับสู่ทพ่ี กั แล้วก็ปฏิบตั ธิ รรมกันต่อตามอัธยาศัย เดินจงกรม นัง่
สมาธิ อ่านหนังสือธรรมะไปจนกระทังถึ
่ งเวลาประมาณ ๔ ถึง ๕ ทุ่มก็พกั ผ่อนหลับนอน
ประมาณ ตี ๓ ตี ๔ ก็ลกุ ขึ้นมาเพือ่ ปฏิบตั กิ จิ ต่อไป
นี่คอื กิจกรรมหรือข้อวัตรปฏิบตั ิ ทีพ่ ระสงฆ์และสามเณรทีอ่ ยู่ทว่ี ดั นี้ปฏิบตั กิ นั เป็ นประจํา
ตัง้ แต่มกี ารตัง้ วัดนี้ข้นึ มา เป็ นการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงวางไว้ คือ
ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ไตรสิกขาแปลว่าการศึกษา ๓ วิชา ไตรแปลว่า ๓
สิกขาแปลว่าการศึกษา ศึกษาศีล ศึกษาสมาธิ ศึกษาปัญญา ในเบื้องต้นก็ศึกษาจาก
หนังสือก่อน จากครูบาอาจารย์ทท่ี ่านสังสอน
่
แล้วนําสิง่ ทีไ่ ด้ศึกษามาปฏิบตั ิ เช่นศีลของ
พระมีอยู่ ๒๒๗ ข้อ ก็ตอ้ งควบคุมดูแลไม่ให้ละเมิดศีลเหล่านี้ ส่วนสมาธิก็คอื การทํา
จิตใจให้สงบ ด้วยการนัง่ ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ กําหนดจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์
หนึ่ง ทีเ่ ป็ นเครื่องผูกจิต ให้จติ เข้าสู่ความสงบ เช่นกําหนดบริกรรมคําว่า พุทโธๆๆ หรือ
กําหนดดูลมหายใจเข้าออก โดยมีสติควบคุมจิต ไม่ให้จติ ลอยไปทีอ่ น่ื ให้รู้อยู่กบั งานที่
จิตกําลังทําอยู่ แล้วจิตก็จะค่อยๆสงบตัวลงเข้าสู่ความสงบ
เมือ่ สงบแล้วจิตก็จะสบาย มีความสุข มีความอิม่ มีความปี ติ เป็ นความสุขทีม่ หัศจรรย์
เป็ นความสุขทีเ่ ลิศกว่าความสุขทัง้ หลาย ทีเ่ ราเคยได้สมั ผัสกัน ไม่วา่ จะเป็ นความสุขจาก
การเทีย่ วเตร่ จากการรับประทานอาหารอันเลิศหรู หรือมีความสุขกับเพือ่ นๆ เมือ่ เทียบ
กับความสุขทีเ่ กิดจากความสงบสุขของจิตใจแล้ว ไม่สามารถทีจ่ ะเปรียบเทียบกันได้
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พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่า ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ จะเสมอเท่ากับความสุขอัน
เกิดจากความสงบของใจ คือความสุขที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ
จนกระทังจิ
่ ตนิ่ง ไม่คดิ ไม่ปรุงอะไร จะนิ่งอยู่ได้นานสักแค่ไหนก็สุดแท้แต่เหตุปจั จัย คือ
การปฏิบตั ขิ องจิตแต่ละดวง
หลังจากทีจ่ ติ ออกจากความสงบแล้ว ท่านทรงสอนให้เจริญวิปสั สนา เจริญปัญญาเป็ น
ลําดับต่อไป คือพิจารณาให้เห็นสภาพความเป็ นจริงของทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราไปเกี่ยวข้อง
ด้วย ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุ ข้าวของ เงินทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขทัง้ หลาย บุคคล
ต่างๆทีเ่ ราไปเกี่ยวข้องด้วย จะเป็ นพ่อ แม่ พี่ ป้ า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เพือ่ น
สนิทมิตรสหาย บุคคลเหล่านี้และสิง่ ต่างๆทีไ่ ด้กล่าวมานี้ ล้วนเป็ นของทีม่ กี ารเจริญขึ้น
ตัง้ อยู่ แล้วก็ตอ้ งดับไปเป็ นธรรมดา เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครสามารถไปห้ามได้ เมือ่ เกิดแล้วก็
ต้องมีการแก่ มีการเจ็บไข้ได้ป่วย มีการตายเป็ นธรรมดา มีการพลัดพรากจากกันเป็ น
ธรรมดา ถ้าพิจารณาสิง่ เหล่านี้อยู่เรื่อยๆแล้ว ก็จะเกิดความเข้าใจว่าสิง่ ต่างๆ ทีพ่ จิ ารณา
อยู่น้ กี บั ผูท้ พ่ี จิ ารณานัน้ หาเป็ นสิง่ อันเดียวกันไม่ คือเราจะเห็นว่าร่างกายของเรา ทีเ่ รา
กําลังพิจารณาอยู่น้ ี ต่างกับผู ้ทีพ่ จิ ารณา ผู ้ทีพ่ จิ ารณาคือใจ คือผูร้ ู ้ ส่วนผูท้ ถ่ี ูกพิจารณาก็
คือกาย กายกับใจเป็ นคนละส่วนกัน กายต้องเป็ นไปตามสภาพของเขา แต่ใจไม่ได้
เป็ นไปกับกาย ใจก็เป็ นไปตามเรื่องของใจ เมือ่ กายแตกสลายไปแล้ว ใจก็ตอ้ งไปตาม
สภาพของใจ ตามบุญตามกรรมทีไ่ ด้สะสมไว้ ถ้าสะสมบุญไว้มาก และเป็ นวาระของบุญ
ทีจ่ ะแสดงผล ก็จะได้ไปเกิดทีด่ ี สู่ทด่ี ี เรียกว่าไปสูส่ คุ ติ ไปสู่ภพของมนุ ษย์ ของเทวดา
ของพรหม ของพระอริยเจ้าทัง้ หลาย ถ้าทํากรรมไว้มาก และถึงวาระของกรรมทีจ่ ะ
แสดงผล ก็จะต้องไปสู่ทคุ ติ ไปสูอ่ บาย ไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย
เป็ นสัตว์นรก
นี่คอื เรื่องราวของกายและใจ เมือ่ พิจารณาอย่างนี้แล้ว ใจก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา จะเห็น
โทษของการไปยึดไปติดกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ถ้าเห็นว่าเป็ นโทษ ก็จะปล่อยวาง เมือ่
ปล่อยวางใจก็จะหลุดจากเครื่องพันธนาการทัง้ หลาย มีกเิ ลสตัณหาเป็ นตัวผูกมัดให้อยู่
กับสิง่ ต่างๆ แต่เมือ่ ใจได้พจิ ารณาเห็นตามสภาพความเป็ นจริงว่า สิง่ ต่างๆทัง้ หลายเป็ น
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สิง่ ทีไ่ ม่น่ายึด ไม่น่าครอบครองไว้เป็ นของๆตน เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ หาเป็ นตัวเป็ น
ตนไม่ หามีเจ้าของไม่ ล้วนเป็ นธรรมชาติทงั้ นัน้ ธรรมชาติย่อมอยู่ตามธรรมชาติของเขา
ใจผูร้ ู้เมือ่ เข้าใจแล้วก็จะปล่อยวาง ถ้าไม่เข้าใจ ก็จะไปหลงยึดติดกับธรรมชาติทงั้ หลาย
ดังทีพ่ วกเราทัง้ หลายหลงยึดติดกัน เพราะใจของพวกเราไม่ได้รบั การอบรม ไม่ได้ศึกษา
ไม่ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม เมือ่ เกิดมามีร่างกายอันนี้ ก็ยดึ ติดกับร่างกายอันนี้วา่ เป็ นตัวเป็ น
ตน ว่าเป็ นเราเป็ นของๆเรา และเมือ่ โตขึ้น มีข ้าวของ เงินทอง มีทรัพย์สมบัติ มีสามี มี
ภรรยา มีลูก ก็ไปครอบครอง ไปยึด ไปติดกับสิง่ เหล่านี้อกี ว่าเป็ นเรา เป็ นของๆเรา
ทัง้ ๆทีส่ ง่ิ เหล่านี้เป็ นของธรรมชาติล ้วนๆ ธรรมชาติเป็ นผูส้ ร้างขึ้นมา ธรรมชาติเป็ นผูเ้ อา
กลับคืนไป เมือ่ ถึงเวลาทีส่ ง่ิ เหล่านี้จะถูกธรรมชาติเอาคืนไป ถ้าผู ้ทีไ่ ปยึดไปติดอยูไ่ ม่
เข้าใจ มีความหลงครอบงําอยู่ ก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ร้อง
ห่มร้องไห้
แต่ถา้ ได้ศึกษา ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
ให้พวกเราคอยเจริญสติ
อยู่เสมอ เจริญปัญญาอยู่เสมอ เตือนตัวเราว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรา ร่างกายนี้เป็ นของ
ธรรมชาติ เขาให้เรามาอาศัยอยู่เหมือนกับบ้านทีเ่ ราเช่าอยู่หลังหนึ่ง บ้านนัน้ ไม่ใช่เป็ น
ของๆเรา เจ้าของเขาให้เราอาศัยอยู่ เช่าอยู่ เราก็จ่ายค่าเช่าไป เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ขาจะมาเอา
คืนไป เขาจะมารื้อไป เราก็คนื ให้เขาไป ถ้ารู้อยู่ตงั้ แต่เริ่มต้นว่าสิง่ ต่างๆเหล่านี้ ไม่ใช่เป็ น
ของๆเรา เป็ นของทีเ่ ขาให้เรายืมมาใช้ อยู่ไปวันๆหนึ่ง เราก็คอยเตรียมตัวเตรียมใจอยู่
เสมอ ว่าวันใดวันหนึ่ง วันดีคนื ดีเขาจะมาเอาคืนไป เมือ่ พร้อมทีจ่ ะคืนให้เขาไปแล้ว เราก็
ไม่เดือดร้อนอะไร เพราะรู้มาแต่ตน้ แล้วว่า เรามาตัวเปล่าๆ ในที่สดุ เราก็ตอ้ งไปตัว
เปล่าๆ คือเรานี้หมายถึงใจของเรานี่แหละ ไปตัวเปล่าๆ สิง่ ทีเ่ อาไปได้ก็คอื บุญกับบาปเท่า
นัน้ เอง ส่วนสิง่ ของต่างๆภายในโลกนี้ ย่อมอยู่ในโลกนี้ เพราะโลกนี้ไม่ใช่เป็ นของๆเรา
เป็ นของธรรมขาติ เราเพียงแต่มาอาศัยอยู่ชวั ่ ระยะหนึ่งเท่านัน้ เอง
ถ้าเราเข้าใจความจริงอันนี้แล้ว เราก็จะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องคืนสิง่
เหล่านี้ให้เขาไป เราก็จะไม่เดือดร้อน เหมือนกับเวลาเราไปยืมข้าวของๆใครเขามา เราก็รู้
ว่าเราต้องคืนเขาไป เช่นวันนี้เราจะหุงข้าว หม้อข้าวของเรารัว่ เราก็ตอ้ งไปยืมหม้อข้าว
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ของเพือ่ นบ้านมาเพือ่ ทีจ่ ะใช้หุงข้าว แต่เราก็รู้วา่ เมือ่ เราใช้หุงข้าวเสร็จแล้ว เมือ่ เราไปหาซื้อ
หม้อข้าวใบใหม่มาแทนแล้ว เราก็ตอ้ งเอาหม้อข้าวใบนี้ไปคืนเขา ฉันใดก็ฉนั นัน้ ทุกสิง่ ทุก
อย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้มนั ไม่ได้เป็ นของๆ เราอย่างแท้จริง แต่เป็ นของธรรมชาติให้เรายืม
มาใช้ ขณะทีเ่ รายังอยู่ในโลกนี้ และเมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ราจะต้องจากโลกนี้ไป เราก็ตอ้ งคืนทุก
สิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่ในโลกนี้ คืนกลับสู่ธรรมชาติ เราก็ตอ้ งคืนอยู่เรื่อยๆ เราได้เงินมา
เราก็ตอ้ งใช้เงินไป มันมีการไหลเข้า ไหลออกอยู่ตลอดเวลา สิง่ ไหนทีเ่ รายอมให้มนั ไป
เราก็ไม่เสียใจ แต่ถา้ สิง่ ไหนเราไม่ยอมให้มนั ไป เราก็จะเสียใจ อย่างเช่นเงินทอง ถ้าเรา
ยินดีให้มนั ไป เช่นเราเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของ เราก็ไม่มคี วามรู้สกึ เสียอกเสียใจอย่างไร
หรือเอาเงินมาถวายทําบุญ เราก็ไม่มคี วามรู้สกึ เสียใจ เพราะเรายินดีทใ่ี ห้มนั ไปจากเรา
แต่ถา้ เราไม่ยนิ ดี เช่นเงินทองของเราถูกขโมยไป เราวางไว้แล้วมันหายไป อย่างนี้เราก็จะ
เกิดความเสียใจ
ปัญหามันไม่ได้อยู่ทก่ี ารไปหรือการมาของสิง่ ของต่างๆ มันอยู่ทใ่ี จของเรา ว่าเรายินดีทจ่ี ะ
ให้เขาไป หรือไม่ให้เขาไปต่างหาก ถ้าเรายินดี เราพร้อมทีจ่ ะให้สง่ิ เหล่านี้ไปจากเรา เราก็
จะไม่มคี วามรู้สกึ เสียอกเสียใจ เราก็จะไม่มคี วามทุกข์ใจ แต่ถา้ เราไม่ยนิ ดี เรายังต้องการ
ให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้อยู่กบั เราอยู่ แต่ตอ้ งจากเราไป เราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความ
ทุกข์ใจขึ้นมา ดังนัน้ ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ทก่ี ารไปและการมาของสิง่ ต่างๆ สิง่ ต่างๆเขามีมา
มีไปอยู่ตลอดเวลา ปัญหามันอยู่ทใ่ี จของเราต่างหาก ว่าเป็ นใจทีโ่ ง่หรือเป็ นใจทีฉ่ ลาด ถ้า
เป็ นใจทีฉ่ ลาดก็ตอ้ งรู้วา่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้จะถือว่าเป็ นของเรา และจะให้อยู่กบั เราไปโดย
ตลอดนัน้ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ นี่เป็ นคนฉลาดทีค่ ดิ อย่างนัน้ เมือ่ คิดอย่างนัน้ แล้วก็เตรียม
ตัวเตรียมใจทีจ่ ะคืนสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่กบั เรา ให้กบั ธรรมชาติเขาไป จะไปแบบไหนก็สุดแท้
แต่ แต่ในทีส่ ุดมันก็ตอ้ งไป ถ้าไปด้วยความยินดีให้ไป เราก็ไม่มคี วามเสียใจ ถ้าไปโดย
ไม่ยนิ ดี ก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจตามมา
เราจึงควรตรวจดูใจของเราอยู่เสมอ ว่าขณะนี้เราพร้อม เรายินดีทจ่ี ะให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างที่
เรามีอยู่ในตัวของเรา รวมทัง้ ร่างกายของเรานี้ ไปหรือไม่ ถ้าเราพร้อมเราก็จะสบายอก
สบายใจ อยู่กบั เราๆก็มคี วามสบายใจ เวลาจากเราไป ก็มคี วามสบายใจ เพราะเราไม่ได้
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ผูกใจไว้กับสิง่ ต่างๆ นัน่ เอง แต่ถา้ เรายังมีความหลง มีความอยากทีจ่ ะให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้
บุคคลนัน้ บุคคลนี้ หรือตัวของเรา ร่างกายของเรา อยู่กบั เราไปตลอด เราก็จะอยู่ดว้ ย
ความทุกข์ใจ และเมือ่ เกิดการพลัดพรากจากกันไป เราก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจ
กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทุกข์มาก ทรมานมาก เวลาเราต้องจากสิง่ ทีเ่ ราไม่อยากให้สง่ิ นัน้
จากไป แต่เราต้องทําความเข้าใจว่าสิง่ ต่างๆเหล่านี้ เราไม่มอี าํ นาจทีจ่ ะไปบังคับ ไปรัง้ ไป
เหนี่ยวเขาไว้ได้ เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ขาจะต้องจากเราไป เราห้ามเขาไม่ได้ สิ่งที่เราห้ามได้กค็ ือ
ใจของเรา เราห้ามใจของเราไม่ให้ทกุ ข์ได้ ห้ามใจของเราไม่ให้เศร้าโศกเสียใจได้
ถ้าเราเริ่มทําความเข้าใจตัง้ แต่บดั นี้ไปว่า เราจะต้องพลัดพรากจากทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามี
อยู่ ทีเ่ ราถือว่าเป็ นของๆเรา ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุสง่ิ ของต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ ล้วนจะต้องมี
การพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา ถ้าเราทําความเข้าใจ แล้วเตือนสติเตือนใจเราอยู่
อย่างสมํา่ เสมอ เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั การพลัดพรากจากกัน ต้องสอนใจอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่คดิ
ไม่สอนอยู่เรื่อยๆแล้ว เราจะลืม แล้วก็จะไปหลง ไปยึด ไปติดอีก แต่ถา้ คอยสอนใจอยู่
ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนกระทังหลั
่ บเลย ทําอะไรกับอะไร ก็บอกว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง
มันเป็ นของชัว่ คราว เป็ นของทีอ่ ยู่กบั เราไปเพียงสักระยะหนึ่งเท่านัน้ เอง แล้วในทีส่ ุดก็
ต้องมีการจากกันไป ต้องสอนอยู่เรื่อยๆ ถ้าไม่สอนแล้วมันเผลอ มันลืม แล้วมันก็จะไป
ยึดไปติดอีก เมือ่ ไปยึดไปติดมันก็มคี วามกังวลใจ ถ้าเรารักสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ใจของเราก็จะพะวักพะวงถึงสิง่ นัน้ บุคคลนัน้ เวลาไม่เห็นหน้าเห็นตา ก็เริ่ม
เกิดความกังวลใจแล้วว่า เอ๊ะหายไปไหน เป็ นอะไรไปหรือเปล่า อย่างนี้เป็ นต้น
แต่ถา้ ไม่ได้ไปยึดไปติด คิดว่าเราทําหน้าทีข่ องเราดีทส่ี ุดแล้ว เราดูแลรักษาสิง่ ต่างๆ หรือ
บุคคลต่างๆ ให้ดที ส่ี ุด ตามกําลังความสามารถของเราแล้ว ถ้าเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องมี
อะไรเกิดขึ้นกับเขา อย่างใดอย่างหนึ่ง มันก็เป็ นสิง่ ทีส่ ุดวิสยั เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่ควรทีจ่ ะมา
นัง่ กังวล กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะการกินไม่ได้นอนไม่หลับ กังวลใจก็ไม่สามารถไป
เปลีย่ น แปลงเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้นได้ ดังทีเ่ ราได้ยนิ เสมอว่า อะไรมันจะเกิด มันก็ตอ้ ง
เกิด เราไปกังวลใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะห้ามไม่ให้มนั เกิดได้ อันไหน
ถ้าเราห้ามได้เราก็หา้ มเสีย อันไหนเราป้ องกันได้เราก็ป้องกันเสีย แต่อนั ไหนทีเ่ ราห้าม
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ไม่ได้ ป้ องกันไม่ได้ เราก็ตอ้ งยอมรับว่ามันเป็ นเรื่องของธรรมชาติ เป็ นกฎของธรรมชาติ
ทีจ่ ะต้องมีการเป็ นไป อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่เช่นนัน้ ก็เป็ นกฎของกรรม
แต่ละบุคคลมีกรรมเป็ นผู ้พาไป บางทีเราอยากจะให้บคุ คลนัน้ บุคคลนี้อยู่ในกรอบของ
ความดีงาม แต่ใจของเขานัน้ ไม่สามารถอยู่ได้ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าใจของเขามีกรรมเป็ น
เจ้านาย เป็ นผูส้ งการ
ั ่ เราไม่อยากให้คนทีเ่ รารักไปเสพยาเสพติด แต่บางทีเขาก็ไปเสพยา
เสพติด นัน่ ก็เป็ นเพราะว่ากรรมสังให้
่ ใจของเขาไปกระทําสิง่ นัน้ ๆ เราไม่ปรารถนาให้เขา
เป็ นคนเกียจคร้าน ไม่ให้เขาเล่นการพนัน ไม่ให้เขาเทีย่ วเตร่ แต่เขาก็จะไปแบบนัน้ ๆ นัน่
ก็เป็ นเพราะว่าเขาเคยสะสมนิสยั แบบนัน้ มาในแต่ละภพแต่ละชาติ ก็จะต้องเป็ นไปตาม
นิสยั ของเขา เรามีหน้าทีเ่ พียงแต่สอนเขา บอกเขา ห้ามเขาเท่านัน้ เอง แต่เราไม่สามารถที่
จะไปควบคุมเขาได้ตลอดเวลา บางทีเมือ่ ลับจากสายตาของเราแล้ว สิง่ ต่างๆทีเ่ ราบอกเขา
เขาอาจจะไม่ทาํ ตามก็ได้ เพราะใจของเขาไม่สามารถทีจ่ ะต่อสูก้ บั กรรมทีเ่ ขาทําไว้ในอดีต
ได้นนั ่ เอง กรรมจะผลักดันให้เขาไปทําในสิง่ ต่างๆทีเ่ ขาเคยชอบ เขาชอบทําอะไรอย่างไร
เขาก็จะทําอย่างนัน้ ถ้าเขาเคยสะสมคุณงามความดี ชอบทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม มีความขยัน
ชอบเรียนหนังสือ ชอบช่วยเหลือผูอ้ น่ื ชอบทําบุญทําทาน ไม่ชอบเสพสุรายาเมา ไม่ชอบ
เล่นการพนัน เขาก็จะทําตามจริตนิสยั ของเขา ไม่วา่ จะต่อหน้าหรือลับหลัง นี่แหละคือ
เรื่องของหลักกรรม
ชีวติ ของพวกเราอยู่ภายใต้กฎ ๒ ชนิดด้วยกัน คือกฎของธรรมชาติ และกฎของกรรม
กฎของธรรมชาติก็คอื ความแปรปรวนเปลีย่ นแปลงนัน่ เอง ชีวติ ของเรา ร่างกายของเรา
ไม่น่งิ อยู่เฉย มันเคลือ่ นไปเรื่อยๆ เกิดมาแล้วมันก็ตอ้ งเจริญเติบโต เมือ่ เจริญเติบโต
เต็มทีแ่ ล้ว ก็เริ่มชราภาพลง เสือ่ มลงไป และในทีส่ ุดก็ตอ้ งแตกสลายดับไป นี่คอื ลักษณะ
ของสิง่ ต่างๆทีใ่ จมาเกี่ยวข้อง ถ้าเราเข้าใจกฎทัง้ ๒ กฎนี้แล้ว คือกฎแห่งกรรมและกฎ
ของธรรมชาติ แล้วไม่ไปฝื น ไม่ไปขัด ไม่ไปต่อสูแ้ ล้ว เราจะอยู่ได้อย่างสุขสบายใจ
เพราะใจจะสุขหรือจะทุกข์ก็อยู่กบั ว่า รู้จกั กฎทัง้ ๒ กฎนี้หรือเปล่า ถ้ารู้จกั กฎทัง้ ๒ กฎนี้
แล้ว ก็จะไม่ฝ่าฝื น แล้วก็จะอยู่ได้ดว้ ยความสงบร่มเย็น อะไรเป็ นอะไรก็รบั ได้ทงั้ นัน้ มา
ก็รบั ได้ ไปก็รบั ได้
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แต่ถา้ ไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติ ใจของเราจะถูกความหลงครอบงํา เมือ่ เกิดความหลง
แล้ว ก็จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมา อยากให้สง่ิ นัน้ อยู่กบั เรานานๆถ้าเป็ นสิง่ ทีเ่ ราชอบ
อยากจะให้สง่ิ นัน้ หายไปเร็วๆ จากเราไปเร็วๆ ถ้าเป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ นี่ก็เป็ นเพราะว่าเรา
ไม่เข้าใจถึงกฎของธรรมชาตินนั ่ เอง และเมือ่ เราต้องการให้สง่ิ ทีเ่ ราไม่ชอบ จากเราไปเร็วๆ
ถ้าเขาไม่ไปเร็วๆ เราก็เกิดความวุน่ วายใจ หรือถ้าสิง่ ทีเ่ ราชอบ เราอยากให้เขาอยู่กบั เรา
ไปนานๆ แต่เขาจากเราไปเสียก่อน นี่ก็จะทําให้เราไม่สบายใจ ทัง้ ๆทีส่ ง่ิ เหล่านี้เขาก็จะ
เป็ นของเขาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ตัง้ แต่ก่อนทีเ่ ราจะเกิดมา สิง่ ต่างๆเหล่านี้ก็เป็ นอยู่อย่างนี้
และหลังจากทีเ่ ราตายไปแล้ว สิง่ ต่างๆเหล่านี้ก็ยงั เป็ นอย่างนี้อกี เขาจะต้องหมุนไปตาม
กฎแห่งกรรมและกฎของธรรมชาติ เราเป็ นผูท้ ม่ี าเกิด มาสัมผัสกับสิง่ เหล่านี้ ถ้าไม่ฉลาด
ไม่รู้จกั ปฏิบตั ิ ก็จะมีแต่ความทุกข์ใจ เหมือนกับทีเ่ ราไม่รู้วา่ ไฟนี้มโี ทษอย่างไร มีความ
ร้อนอย่างไร เราเอามือไปจับไฟเข้า ไฟก็จะต้องเผามือของเรา ฉันใดก็ฉนั นัน้
การกระทําอะไรต่างๆ จึงต้องมีปญั ญา มีความรู้ มีความเข้าใจทีถ่ ูกต้องกับสิง่ ต่างๆ ทีใ่ จ
เราไปเกี่ยวข้องด้วย ถ้ารู้ตามทีไ่ ด้แสดงไว้ คือรู้จกั กฎของธรรมชาติ คือทุกสิ่งทุกอย่าง
เป็ นของไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นสิ่งที่เอามาครอบครองเป็ นตัวเรา เป็ นของเรา
ไม่ได้ แต่เป็ นของธรรมชาติแท้ๆ นี่อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งก็คอื กฎแห่งกรรม ใครทํา
กรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ ก็ตอ้ งเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น กรรมในอนาคตเรากําหนดได้
แต่กรรมในอดีตเราไปแก้ไม่ได้ เราเคยทํากรรมดีกรรมชัว่ อย่างใดไว้ มันก็จะต้องส่งผล
ของมัน เป็ นสุขเป็ นทุกข์ให้กบั ผูก้ ระทํากรรมนัน้ ๆ แต่ผลของกรรมในอนาคตสามารถ
กําหนดได้ดว้ ยการกระทํากรรมในปัจจุบนั ถ้าเรากระทํากรรมดี ผลทีจ่ ะตามมาใน
อนาคต ย่อมเป็ นความสุขและความเจริญ ถ้าเรากระทําความชัว่ ผลทีจ่ ะตามมาก็คอื
ความทุกข์ ความหายนะ ความเสือ่ มเสียทัง้ หลาย
นี่เป็ นหลักตายตัว เป็ นหลักทีเ่ ราจะต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้อง และพยายามประพฤติ
ปฏิบตั ิ ด้วยการอบรมสังสอนใจของเราอยู
่
่เสมอ ถ้าเราไม่สามารถสอนใจเราได้ เราก็ตอ้ ง
คอยเข้าวัดอยู่อย่างสมํา่ เสมอ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพือ่ เป็ นเครื่องพรํา่ สอน ถ้าไม่มโี อกาส
ไม่มเี วลาว่างทีจ่ ะเข้าวัด ก็ขอให้เอาวัดมาไว้ทบ่ี า้ นของเรา ด้วยการเปิ ดหนังสือธรรมะอ่าน
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เปิ ดวิทยุฟงั เทศน์ฟงั ธรรมตามสถานีวทิ ยุโทรทัศน์ต่างๆ หรือหาเทปธรรมะทีไ่ ด้มกี ารอัด
ไว้มาฟัง ต้องฟังอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าเราไม่ฟงั ปุ๊ บ เดีย๋ วใจก็ไปคิดเรื่องอืน่ ปั๊บ เราก็ลมื
แล้ว สิง่ ทีไ่ ด้ฟงั วันนี้พอญาติโยมออกจากศาลานี้ไป ก็จะลืมเรื่องทีไ่ ด้พูดกันในวันนี้แล้ว
เพราะเดีย๋ วเรื่องอืน่ ก็จะเข้ามาแทนที่ คนนัน้ ก็จะมาพูดเรื่องนัน้ คนนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้ให้
ฟัง เราก็จะมัวยุ่งกับเรื่องนัน้ เรื่องนี้ไปเรื่อยๆ จนลืมเรื่องทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้
ดังนัน้ ขอให้ท่านทัง้ หลายจงนําสิง่ ต่างๆ ทีท่ า่ นได้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ นําไปพินิจพิจารณาอยู่
อย่างสมํา่ เสมอ คิดอยู่เรื่อยๆ เวลาอยู่วา่ งๆ ไม่รู้จะทําอะไร ก็ลองนึกว่าวันนี้เราจะคิด
อะไรดี เราคิดธรรมะบ้างหรือยัง เรื่องทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ทีว่ ดั เรื่องกฎของธรรมชาติ เรื่อง
กฎของกรรม เราเอามาคิดเสีย คิดอยู่เรื่อยๆ เตือนสติเราอยู่เรื่อยๆ แล้วเราจะได้ปล่อย
วาง เมือ่ ปล่อยวางแล้วใจเราจะสบาย ทุกวันนี้ทเ่ี ราว้าวุน่ ขุน่ มัว วุน่ วายกับเรื่องราวต่างๆ
ก็เพราะว่าเราไม่ปล่อยวางนัน่ เอง เรายังมีความอยากอยู่ ยังอยากให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ เป็ นไป
ตามทีเ่ ราต้องการ แต่เราไม่เข้าใจว่าเราไปบังคับธรรมชาติไม่ได้ เหมือนกับฝนกับแดด
เราไปบังคับเขาได้ไหม ฝนกับแดด เขาก็ตอ้ งเป็ นไปตามธรรมชาติของเขาฉันใด เรื่องราว
ต่างๆ รอบตัวเรา ส่วนใหญ่เราก็ไปบังคับเขาไม่ได้เหมือนกัน ส่วนไหนทีเ่ ราพอจะบังคับ
ได้ ดูแลได้ เราก็ดูแลไป แต่ถา้ ไม่อยู่ในวิสยั เราก็ตอ้ งปล่อยวาง ถ้าปล่อยวางได้แล้ว
ชีวติ ของเราก็จะมีแต่ความสุข ความสดชื่น ด้วย ความเบิกบาน ท่ามกลางการเกิด การ
แก่ การเจ็บ การตาย การเกิดการดับของสิง่ ต่างๆ ใจของเราจะไม่มคี วามกังวล ไม่มี
ความวุน่ วาย เพราะใจเราปล่อยวาง เพราะใจเราเข้าใจว่า มันเป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องให้เป็ นไป
ตามเรื่องของเขา เหมือนกับการขึ้นกับการตกของตะวัน เราก็อยู่กบั เขาได้ เราก็ไม่
เดือดร้อนอะไร จึงขอฝากเรื่องราวของการฟังเทศน์ฟงั ธรรมเพือ่ ให้เกิดปัญญา ให้เกิด
ความรู้ทแ่ี ท้จริง มาพรํา่ สอนใจของเรา เมือ่ เราฟังแล้ว ก็เอาสิง่ ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั มาสอนเรา
สอนไปเรื่อยๆ เตือนสติเราไปเรื่อยๆ แล้วจะได้ไม่หลง ไม่ลมื เมือ่ ไม่หลงไม่ลมื ก็จะไม่
ยึดไม่ตดิ จะปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางแล้ว ใจจะสุข ใจจะสบาย ใจจะหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ความกังวลทัง้ หลาย การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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ท่านทัง้ หลายได้มาวัดเพือ่ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ตามแนวทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงแสดงทรงสัง่
สอนไว้ ให้ผูท้ ม่ี จี ติ ศรัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธศาสนาประพฤติปฏิบตั ติ าม เพือ่ ความเป็ น
สิริมงคล เพือ่ ความสุขและความเจริญของผูป้ ฏิบตั ิ การฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นการรับ
ถ่ายทอดสัจธรรมความจริง ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็น เป็ นความจริงทีจ่ ะทําให้ผู ้ได้
ยินได้ฟงั นําไปปฏิบตั เิ พือ่ ความเจริญรุ่งเรือง เพือ่ ความปราศจากทุกข์ภยั อันตราย
ทัง้ หลายทัง้ ปวง เหตุทพ่ี วกเราทัง้ หลายยังต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันอยู่นนั้ เป็ นเพราะว่า
จิตใจของพวกเรายังเป็ นปุถชุ นอยู่ คําว่าปุถชุ นนี้ หมายถึงเป็ นผูท้ ย่ี งั ไม่มคี วามรู้ทจ่ี ะ
รักษาตนเอง ให้พน้ จากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวงได้ เพราะใจของปุถชุ นยังเป็ นใจ
ทีม่ ดื บอดอยู่ มีอวิชชาโมหะครอบงําจิตใจอยู่ จึงทําให้ใจมืดบอด เปรียบเหมือนกับผูท้ ่ี
อยู่ในห้องมืด หรืออยู่ในสถานทีไ่ ม่มแี สงสว่าง เช่นในยามคํา่ คืน จะเดินทางไปไหนมา
ไหนตามลําพัง โดยไม่มแี สงสว่างพาไป เช่นไฟฉายหรือตะเกียง ก็จะเป็ นการลําบาก
ยากเย็น เพราะไม่รู้วา่ สิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่รอบตัวเองนัน้ มีอะไรบ้าง มีอะไรทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยบ้าง
หรือไม่ มีหลุมมีบ่อ มีขวากหนาม มีอปุ สรรคอะไรทีข่ วางกัน้ อยู่ เพราะไม่สามารถ
มองเห็นได้
แต่ถา้ มีแสงสว่างของไฟฉายก็ดี หรือตะเกียงก็ดี ส่องทางไป ย่อมสามารถเห็นสิง่ ต่างๆ ที่
อยู่ข ้างหน้าหรืออยู่ข ้างๆรอบตัวได้
เมือ่ เห็นแล้วก็จะสามารถทีจ่ ะหลีกเลีย่ งสิง่ ทีเ่ ป็ น
อันตรายได้ ไม่ตอ้ งไปประสบกับภัยทัง้ หลาย ทีม่ าสัมผัสกับตัวผูเ้ ดินทางฉันใด ธรรมะ
คําสอนของพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับแสงสว่าง
ของไฟฉายหรือของตะเกียง
เพียงแต่วา่ ธรรมนี้เป็ นแสงสว่างของจิตใจ ถ้าใจมีธรรมแล้ว ใจจะสามารถแยกแยะได้ว่า
อะไรเป็ นภัย อะไรไม่เป็ นภัย อะไรเป็ นสุข อะไรเป็ นทุกข์ อะไรเป็ นนรก อะไรเป็ นสวรรค์
อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ สิง่ เหล่านี้ ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะได้ทรงตรัสรู้เห็นมา เป็ น
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เวลานานถึง ๒๕๐๐ กว่าปี แล้วก็ตาม แต่ความจริงทัง้ หลาย ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น
นัน้ ก็ยงั เป็ นความจริงอยู่ในสมัยปัจจุบนั นี้ ความจริงเหล่านี้ท่านจึงแสดงว่าเป็ นอกาลิโก
ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น เกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์ต่างๆ
เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องบุญเรื่องคุณ เรื่องบาป เรื่องกุศล เป็ นความจริงในสมัยก่อน
อย่างไร ในสมัยนี้ก็ยงั เป็ นความจริงอยู่อย่างนัน้
เราจึงมีความเชื่อมันได้
่ ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ยึดมาเป็ นแนวทางดําเนิน เป็ นผู ้
นําพาเราไปสู่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม สู่จดุ หมายทีด่ ี คือความสุข สู่สภาพทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ได้ เราเชื่อ
ได้อย่าง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ ทรงสังสอน
่
ออกมาด้วยพระปัญญาคุณ คือความเฉลียวฉลาด ความถูกต้องแม่นยํา ออกมาจาก
พระกรุณาคุณ คือความสงสาร ออกมาจากพระบริสทุ ธิคุณ คือความบริสุทธิ์ใจ ใจทีใ่ ส
สะอาดหมดจด ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง สิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สังสอนจึ
่
งออกมาด้วยเจตนาทีบ่ ริสุทธิ์ ไม่ได้สงสอนเพื
ั่
อ่ หวังสิง่ ตอบแทนจากผู ้ทีไ่ ด้ยนิ ได้
ฟัง มีแต่ความปรารถนาทีจ่ ะให้ผู ้ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ได้รบั ประโยชน์อนั สูงสุด คือการหลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากกองทุกข์ทงั้ หลายนัน่ เอง
นี่คอื เจตนาหรือความปรารถนาของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงประกาศพระศาสนาให้กบั สัตว์
โลก ไม่ได้หวังอามิสสินจ้างผลตอบแทน การสรรเสริญเยินยอ หรือการเคารพนับถือ
กราบไหว้บูชาเลยแม้แต่นิดเดียว เหตุทพ่ี วกเรามีความเคารพนับถือ กราบไหว้บูชา
พระพุทธเจ้านัน้ ไม่ใช่เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ให้เรากราบไหว้บูชาท่าน แต่เป็ น
เพราะพระคุณอันใหญ่หลวงของท่าน ทีม่ อบให้กบั พวกเรา ช่วยให้เราได้หลุดพ้นจากกอง
ทุกข์ ทําให้มคี วามสํานึกในพระคุณอันใหญ่หลวงนี้ จึงได้ยกย่องพระพุทธองค์ให้อยู่
เหนือเกล้าของพวกเราทัง้ หลาย พวกเรากราบไหว้บูชาได้อย่างสนิทใจ เพราะพระพุทธ
องค์มพี ระคุณอย่างยิง่ กับพวกเรานัน่ เอง เราไม่ได้กราบไหว้เพราะว่าเราถูกบังคับให้กราบ
ไหว้ และการกราบไหว้บูชาของเรานัน้ ก็เป็ นสิง่ ทีด่ ี เพราะเป็ นการขัดเกลากิเลส ความ
หลงทีม่ อี ยู่ในใจเรา ทีห่ ลงยึดตัวตนว่าเราเป็ นผูส้ าํ คัญ เป็ นผูย้ ง่ิ ใหญ่ ทีท่ กุ คนจะต้องให้
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ความสําคัญกับเรา นี่เป็ นเรื่องของความหลง เพราะโดยความเป็ นจริงแล้ว ในตัวเราหามี
ตัวตนไม่
ตัวตนนี้เกิดจากอวิชชา ความไม่รู้จริง เกิดจากโมหะความหลงผิด ความเห็นผิดเป็ นชอบ
คือเห็นในสิ่งที่ไม่มีว่ามี เห็นตัวตนในสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน เห็นความเทีย่ งแท้แน่นอนในสิง่ ที่
ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เห็นความสุขในสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์ เมื่อเราเห็นกลับตรงกันข้ามแล้ว ชีวิต
ของเราก็เลยวิ่งเข้าหาสิ่งที่ผิด เมื่อวิ่งเข้าหาสิ่งที่ผิด ก็เลยประสบแต่ความผิดหวัง เรา
ทุกคนเกิดมาก็ปรารถนาทีจ่ ะมีแต่ความสุขความเจริญ ไม่มใี ครต้องการความทุกข์เลย
แม้แต่นอ้ ยนิด แต่ทาํ ไมเราจึงยังมีแต่ความทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลา นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าความ
มืดบอดของเรานัน้ พาให้เราวิง่ เข้าหาสิง่ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยนัน่ เอง แทนทีจ่ ะถอยออกจาก
สิง่ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัย แต่กลับวิง่ เข้าหา เพราะความมืดบอดของเรานัน่ เอง แต่ถา้ เกิดมีแสง
สว่างขึ้นมา ทําให้เราเห็นสิง่ ต่างๆทีเ่ ราวิง่ เข้าหา เป็ นเหมือนอสรพิษ ทีค่ อยกัด คอย
ทําลาย เราก็จะไม่กล้าเข้าใกล้ แต่เราไม่รู้ เราจึงเข้าหาสิง่ เหล่านัน้ เมือ่ เราเข้าหาสิง่
เหล่านัน้ แล้ว สิง่ เหล่านัน้ ก็ทาํ ลายเรา สร้างความทุกข์ให้กบั เรา เราจึงต้องเข้าหาพระ
ศาสนา เข้าหาพระธรรมคําสอน ยึดเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ นผู ้
นําพาเราไป
สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนแบ่
่
งไว้เป็ น ๒ ลักษณะ เป็ นความจริง ๒ ชนิดด้วยกัน คือ
ความจริงทีเ่ ป็ นเหตุ และความจริงทีเ่ ป็ นผล เหตุและผลเป็ นสิง่ ทีส่ อดคล้องกัน ผลจะ
เกิดขึ้นได้ ต้องมีเหตุเป็ นผูน้ าํ ก่อน เมือ่ มีเหตุแล้ว ผลก็จะเป็ นสิง่ ทีต่ ามมา ทัง้ เหตุและผล
นัน้ เป็ นความจริง เหตุทพ่ี ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ว่าเป็ นเหตุทส่ี าํ คัญทีส่ ุด ทีเ่ กี่ยวกับตัว
เรามากทีส่ ุดนัน้ ก็คอื ใจ ใจเป็ นต้นเหตุของการกระทําทุกสิง่ ทุกอย่าง จะพูดก็ดี จะทํา
อะไรก็ดี จะคิดอะไรก็ดี จะต้องมีใจเป็ นผู ้ริเริ่มก่อน เมือ่ มีใจเป็ นผูร้ ิเริ่มแล้ว ใจเริ่มคิด
แล้ว จึงเริ่มพูด เริ่มทําตามมา เมือ่ คิดแล้ว พูดแล้ว ทําแล้ว ผลก็จะตามมา ผลก็คอื
ความรู้สกึ ในใจของเรานัน่ แหละ คือความรู้สกึ สุขหรือทุกข์ เป็ นผลทีจ่ ะตามมาต่อไป สิง่
ทีม่ คี วามจําเป็ นอย่างยิง่ ต่อตัวเรา ต่อความสุขความทุกข์ของเรา ก็คอื ใจของเรานัน่ เอง
และการทีจ่ ะทําให้ใจของเรามีสุขหรือมีทกุ ข์ได้ ก็ตอ้ งอาศัยการอบรมสังสอนใจเรา
่
เพราะ
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ใจเราในขณะนี้ยงั มืดบอดอยู่ ยังไม่รู้ตามความเป็ นจริง ยังหลงอยู่ ยังเห็นผิดเป็ นชอบอยู่
เห็นตรงกันข้ามกับความเป็ นจริง เราจึงต้องเข้าหาพระศาสนา ฟังเทศน์ฟงั ธรรม อย่างที่
ท่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ มาศึกษาให้รู้ถงึ เหตุและผลทีจ่ ะตามมา ว่าเป็ น
อย่างไร แล้วจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามเหตุและผลนัน้ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้ว ผลทีเ่ รา
ปรารถนากัน คือความสุขและความเจริญ ความไม่มที กุ ข์ ความไม่มคี วามเสือ่ มเสีย ก็จะ
เป็ นสิง่ ทีจ่ ะได้รบั กัน
เหตุทพ่ี ระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็ นเหตุทส่ี าํ คัญทีส่ ุดก็คอื ใจ ดังในพระบาลีทท่ี รงแสดงไว้
ว่า มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนมยา มโนเศรษฐา ใจเป็ นประธาน ใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ น
ผูส้ ร้างทุกสิง่ ทุกอย่างขึ้นมา ไม่วา่ จะเป็ นความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี ไม่วา่ จะเป็ นนรก
เป็ นสวรรค์ก็ดี ไม่วา่ จะเป็ นการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารก็ดี หรือการหลุดพ้นจาก
การเวียนว่ายตายเกิด คือการเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็ดี ใจเป็ นผูก้ ระทํา ใจเป็ นผูพ้ าไป
การดูแลอบรมจิตใจจึงเป็ นสิง่ สําคัญ ต้องสังสอนให้
่
รู้วา่ การกระทําอย่างไร คือความคิด
แบบไหน เป็ นความคิดทีจ่ ะนําพาไปสู่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความคิดแบบไหน
นําพาไปสู่ความทุกข์ความหายนะ ความคิดทีจ่ ะพาให้ไปสู่ความสุขความเจริญ คือการ
คิดดี ความคิดดีนนั้ คิดอย่างไร ก็คดิ เพือ่ ประโยชน์ของผูอ้ น่ื คิดเพือ่ ทีจ่ ะช่วยเหลือผูอ้ น่ื
คือให้มคี วามเมตตา มีความกรุณา มีมทุ ิตา มีอเุ บกขา ไม่ให้คดิ เบียดเบียนผูอ้ น่ื
ความคิดอะไรทีเ่ ป็ นการคิดเบียดเบียนผูอ้ น่ื คือความคิดโลภ คิดโกรธ คิดหลง ถ้ามี
เกิดขึ้นมาแล้ว ก็จะทําให้เราต้องไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื เราจึงต้องคอยดูแลควบคุมจิตใจ
ของเรา ให้คดิ ดี เมือ่ เราคิดดีแล้ว คําพูดของเราก็จะดี การกระทําของเราก็ดี แต่ถา้ เราไม่
ดูแล ปล่อยให้ใจคิดไปในทางทีไ่ ม่ดี เช่นคิดโกรธขึ้นมา เมือ่ โกรธแล้วคําพูดออกมาก็ไม่
ดี การกระทําก็ไม่ดี เมือ่ ทําไปแล้วผลเสียก็จะตามมา เวลาโกรธใจจะร้อน จะวุน่ วาย แต่
เวลาทําบุญ เวลาสงเคราะห์ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ใจจะเย็น ใจจะสบาย
นี่เป็ นเรื่องทีเ่ ราจะต้องคอยดูแลรักษาใจของเรา ให้อยู่ในกรอบของการกระทําความดี ละ
การกระทําความชัว่ ทัง้ หลาย ชําระใจของเรา คือชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่
เป็ นต้นเหตุของการกระทําความชัว่ ทัง้ หลาย เป็ นต้นเหตุทป่ี ิ ดกัน้ ไม่ให้มกี ารกระทําความ
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ดีเกิดขึ้นได้ ถ้าเราไม่ได้กระทําความดี มีแต่การกระทําความชัว่ เราจะไปหาความสุขได้
อย่างไร เมือ่ กระทําแต่ความชัว่ ผลของความชัว่ ย่อมปรากฏขึ้นมา คือความทุกข์ใน
ปัจจุบนั เมือ่ ตายไป ก็จะต้องไปเกิดในภพภูมทิ ต่ี าํ ่ ต่อไป นี่เป็ นความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงตรัสรู้เห็นมาแล้ว เห็นว่าพวกเรายังหลงทางกันอยู่ ก็สงสาร เพราะว่าถ้าไม่มใี คร
อบรม ไม่มใี ครสังสอน
่
พวกเราก็จะดําเนินไปตามวิถที างเดิมๆของเรา เพราะสิง่ ทีเ่ ราไป
ชอบไปรักนัน้ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความสุขกับเราทีแ่ ท้จริง เป็ นความทุกข์มากกว่าความสุข
เป็ นเพราะว่าเราไม่มปี ญั ญา ทีจ่ ะแยกแยะได้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ เป็ นอย่างไร เรา
มักจะเห็นความสุขทีไ่ ม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริงเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เราจึงคว้าแต่ความสุขที่
ไม่แท้จริง ซึง่ เป็ นเหมือนกับนํา้ ตาลทีเ่ คลือบยาขม
เช่นเป็ นเพราะอะไร คนจึงเสพสุรากัน เพราะเขามีความสุข แต่มนั เป็ นความสุขทีเ่ กิดขึ้น
ในชัว่ ขณะทีเ่ ขาเสพเท่านัน้ เวลาเสพเขาก็มคี วามสุข แต่หลังจากทีเ่ สพไปแล้ว ก็มคี วาม
ทุกข์ตามมาหลายประการด้วยกัน ประการแรก ถ้าเสพสุรามากๆ ก็จะทําลายร่างกาย
อวัยวะต่างๆจะเสือ่ มเร็ว ชีวติ จะสัน้ อายุจะสัน้ ประการต่อมา เมือ่ เสพสุราไปแล้วจะไม่มี
สติประคับประคองใจ เวลาใจจะคิดอะไรขึ้นมา ก็ไม่สามารถยับยัง้ ควบคุมได้ คนทีเ่ สพ
สุราจึงมักจะมีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม มีวาจาทีไ่ ม่สุภาพ หยาบคาย พูดฟังไม่ได้ กิรยิ า
ไม่เรียบร้อย เบียดเบียนทําร้ายผูอ้ น่ื ประพฤติผดิ ประเวณี ลักทรัพย์ของผูอ้ น่ื นี่ก็คอื ผล
ทีเ่ กิดจากการเสพสุรายาเมา เมือ่ เสพไปแล้ว ก็ไม่มสี ติทจ่ี ะควบคุมใจ ให้อยู่ในขอบเขต
ของความดีงามได้ เมือ่ ทําสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ป ก็มผี ลตามมา มีความวุน่ วายใจตามมา จะต้อง
หลบ ต้องซ่อนตัว ในทีส่ ุดก็ถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง ถูกลงโทษ
นี่เป็ นเรื่องทีเ่ กิดจากการทีไ่ ม่รู้จกั แยกแยะความสุข ว่าชนิดไหนเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง
ชนิดไหนเป็ นความสุขทีไ่ ม่แท้จริง กลับเห็นความทุกข์วา่ เป็ นความสุข เช่นกรณีของการ
เสพสุรายาเมา ส่วนความสุขทีเ่ ป็ นความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ เรามักจะแยกแยะไม่ออก เพราะ
ความสุขทีแ่ ท้จริงมักจะมีความทุกข์ผสมไปด้วย อย่างเวลาจะทําความดี เราจะรู้สกึ ว่ามี
ความลําบาก จะมาวัดวันนี้ ก็จะรู้สกึ ว่าลําบาก ไหนจะต้องตื่นแต่เช้า เพือ่ เตรียมอาหาร
ข้าวของต่างๆ มาถวายพระ ไหนจะเจอฝนฟ้ าทีก่ าํ ลังตกลงมา ก็เริ่มรู้สกึ ว่ามีความลําบาก
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ลําบน ถ้าคนทีไ่ ม่เข้าใจถึงผลของการกระทําความดี ว่าการทีเ่ ราได้ทาํ ความดี ทําบุญให้
ทานนัน้ เป็ นการชําระสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ทีม่ อี ยู่ภายในใจของเรา คือความเห็นแก่ตวั ความ
ตระหนี่ ความโลภ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีค่ อยสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้กบั เรา เวลาเรา
ทําบุญทําทาน ก็เท่ากับเราเอาชนะความเห็นแก่ตวั เอาชนะความตระหนี่ เอาชนะความ
โลภ และเมือ่ ชนะสิง่ เหล่านี้แล้ว ใจจะมีความสุข ความสงบ มีความปี ติ มีความอิม่ มี
ความพอ
แต่ก่อนทีจ่ ะมาถึงจุดนี้ได้ เราก็จะต้องฟันฝ่ าอุปสรรค ความยากลําบากในการกระทําสิง่
เหล่านี้ ไหนจะต้องต่อสูก้ บั เวลาทีจ่ ะต้องตืน่ แต่เช้า ต่อสูก้ บั ฝนฟ้ าอากาศ แล้วเรายังต้อง
ต่อสูก้ บั กิเลสภายในใจของเราอีก คือจะต้องต่อสูก้ บั ความตระหนี่ ต่อสูก้ บั ความเห็นแก่
ตัว ต่อสูก้ บั ความโลภทีจ่ ะพยายามกีดขวาง สร้างความรู้สกึ อึดอัด สร้างความรู้สกึ ลําบาก
ลําบนขึ้นมา เป็ นอุปสรรคกีดขวางเราไว้ แต่ถา้ ใช้ปญั ญาใคร่ครวญแล้ว พิจารณาว่าการ
ทําบุญให้ทาน เป็ นคุณและเป็ นประโยชน์กบั เราจริงๆ เหมือนกับเวลาทีเ่ รามีโรคภัยไข้เจ็บ
เราต้องไปรักษาตัว เราก็ไม่อยากจะไปรักษาตัว เพราะรู้วา่ จะต้องเจ็บ ไหนจะต้องถูกหมอ
ฉีดยา หรือหมอผ่าตัด ไหนจะต้องรับประทานยาทีข่ ม ยาทีเ่ ราไม่ชอบรับประทาน แต่ถา้
เราใช้ปญั ญาพิจารณาว่า ถึงแม้ว่าจะทรมาน ถึงแม้ว่าจะเจ็บ ถึงแม้ว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่ชอบ
ทํา แต่ถา้ ไม่ทาํ แล้ว โรคภัยทีม่ อี ยู่กบั ตัวก็จะไม่หาย นอกจากไม่หายแล้ว ยังอาจจะทําให้
ตายได้ดว้ ย ถ้าได้ใช้ปญั ญาแยกแยะแล้ว เห็นว่าถ้าไปหาหมอ ไปโรงพยาบาล ไปรักษา
ตัวแล้ว โรคทีม่ อี ยู่ในตัวก็จะหมดไปหายไป เจ็บหน่อยก็ทนเอา อย่างนี้ถา้ ใช้ปญั ญา
แยกแยะแล้ว ก็กล้าตัดสินใจ เพราะว่าสิง่ ทีจ่ ะทําไปในเบื้องต้น ผลอาจจะไม่ดี แต่ในบัน้
ปลายผลจะดี คือโรคภัยไข้เจ็บจะหายไป
ฉันใดพวกเราทุกคนนัน้ ดังทีไ่ ด้แสดงไว้ในเบื้องต้นแล้วว่า มีความทุกข์ใจด้วยกันทุกคน
ไม่มใี ครในศาลาหลังนี้จะไม่มคี วามทุกข์ใจอยู่เลย ไม่วา่ จะมีฐานะแตกต่างกันขนาดไหน
ก็ตาม บางคนมีฐานะดี รํา่ รวย มีเงิน มีทอง มีทรัพย์สมบัติ มีข ้าวของ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
พร้อมบริบูรณ์ อีกคนหนึ่งไม่ค่อยมีทรัพย์สนิ เงินทอง ยังขาดนัน่ ขาดนี่อยู่ แต่ก็มคี วาม
ทุกข์ในใจเหมือนกัน นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าใจไม่รบั การดูแลนัน่ เอง ใจไม่ได้รบั การขัดเกลา
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ชําระสิง่ ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความทุกข์ ทีม่ อี ยู่ภายในใจ ใจของเราทุกคนจึงมีความทุกข์
เหมือนๆกัน ทัง้ ๆทีม่ ฐี านะต่างกัน มีความรู้ความฉลาดต่างกัน มีความสามารถในการที่
จะทํามาหากินต่างกัน แต่ถงึ กระนัน้ สิง่ ทีไ่ ม่ต่างกัน ก็คอื ใจทีย่ งั มีความทุกข์อยู่ เพราะว่า
ในใจยังมีตน้ เหตุของความทุกข์อยู่ คือความโลภ ความโกรธ และความหลงนัน่ เอง การ
ทีจ่ ะแก้สง่ิ เหล่านี้ได้ เราจึงต้องเข้าหาพระศาสนา เข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
เพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็ นพระองค์แรกทีส่ ามารถกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง
ให้ออกไปจากจิตจากใจได้ เป็ นใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ มีความสงบ มีความอิม่ มีความพอ
เพราะอะไร เพราะตัวหิวไม่มนี นั ่ เอง ตัวหิวก็คอื ความโลภความอยาก ได้ถูกทําลายไป
เมือ่ ไม่มคี วามหิวแล้ว ความอิม่ ก็เข้ามาแทนที่ เมือ่ มีความอิม่ ก็มคี วามสุข เมือ่ มีความ
หิว ก็มคี วามทุกข์
นี่แหละคือปัญหา อยู่ทใ่ี จของเรา ปัญหาไม่ได้อยู่ทว่ี า่ เรามีมากหรือมีนอ้ ย นัน่ ไม่ใช่เป็ น
ปัญหา เพราะว่าสิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพของเรานัน้ พวกเรามีกนั ทุกคน เพราะ
ถ้าไม่มหี รือมีไม่พอ ชีวติ ของเราก็จะอยู่ถงึ วันนี้ไม่ได้ เมือ่ ชีวติ ของเราอยู่มาถึงวันนี้ได้ ก็
แสดงว่าสิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพของเรานัน้ เรามีพอเพียงแล้ว เราจึงไม่มคี วาม
จําเป็ น ทีจ่ ะต้องไปหาอะไรเพิม่ ขึ้นให้มากกว่านี้ เพียงแต่รกั ษาสิง่ ทีเ่ รามีอยู่ ไว้ดูแลรักษา
ชีวติ ของเราให้อยู่ไปได้วนั ๆหนึ่งก็พอแล้ว ต่อให้เรามีเพิม่ มากไปกว่านี้สกั ร้อยเท่าพันเท่า
มันก็ยงั ไม่ไปกําจัดความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ เพราะการทีจ่ ะกําจัดความ
ทุกข์ให้หมดไปจากใจนัน้ เราต้องกําจัดกิเลสตัณหา คือกําจัดความโลภ ความโกรธ
ความหลง ให้ออกไปจากใจ และการทีเ่ ราจะกําจัดสิง่ เหล่านี้ได้ เราก็ตอ้ งอาศัยแสงสว่าง
แห่งธรรม คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นผูพ้ าเราไป เราจึงต้องศึกษาทําความเข้าใจ ว่า
เราต้องทําอะไรบ้าง ทางศาสนาสรุปไว้ว่า เราต้องทํา ๓ อย่างด้วยกัน คือ ๑. ต้องละ
ความชัว่ ทัง้ หลาย ๒. ต้องทําแต่ความดี ๓. ชําระจิตใจ คือละความโลภ ความโกรธ
ความหลงให้หมดไป
นี่แหละคือวิถที างทีจ่ ะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญให้กบั เรา การทีจ่ ะละความโลภ ความ
โกรธได้ ต้องมีปญั ญา เพราะว่าความโลภ ความโกรธเกิดจากความหลงพาไป ความหลง
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ทีเ่ ห็นว่าการได้อะไรมามากๆ แล้วจะมีความสุข ซึง่ มันก็มคี วามสุข แต่มนั เป็ นความสุขที่
เจือปนไปด้วยความทุกข์ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราแสวงหามานัน้ ไม่วา่ จะมาด้วยทางตา ทางหู
ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ในรู ปของวัตถุสง่ิ ของต่างๆ ในรูปของบุคคลต่างๆ ในรูปของ
เครื่องบันเทิงต่างๆนัน้
ล้วนให้ความสุขกับเราในเบื้องต้น แต่ให้ความสุขเพียงชัว่
ขณะหนึ่งเท่านัน้ เอง หลังจากนัน้ แล้วก็ทาํ ให้เราติดอยู่กบั สิง่ เหล่านัน้ เวลาใดทีเ่ ราขาดสิง่
นัน้ ไป เราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา เกิดความทุกข์ข้นึ มา เหมือนกับผูท้ เ่ี สพสุราที่
ได้แสดงไว้ในเบื้องต้น เวลามีสุราเสพเขาก็มคี วามสุข แต่พอวันไหนเขาไม่มสี ุรา เขาขาด
สุรา เขาก็จะเกิดความวุน่ วายใจ เกิดความทุกข์ข้นึ มา ดิ้นรนกวัดแกว่ง จะต้องไปหาสุรา
มาเสพให้ได้ ถ้าไม่มสี ุราเสพก็จะต้องดิ้นลงแดง มีความทุกข์มากทีเดียว นี่ก็เป็ นเพราะว่า
ความสุขทีพ่ วกเราแสวงหากันนัน้ เป็ นความสุขส่วนน้อย ส่วนใหญ่ล ้วนแต่เป็ นความทุกข์
ทัง้ นัน้ เปรียบเหมือนกับยาขมเคลือบนํา้ ตาล จึงต้องใช้ปญั ญาพิจารณาให้เห็นตามความ
เป็ นจริง เพือ่ จะได้ไม่หลง ไม่โลภ ไม่โกรธ ต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๑๔

ปัญหาอยู่ท่ใี จ

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕
วันนี้ท่านทัง้ หลายได้มาทีว่ ดั กัน เพือ่ ประกอบคุณงามความดี ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้า
ได้ทรงสังสอน
่
คือ ละการทําบาปทัง้ ปวง ทําความดีทง้ั หลายให้ถงึ พร้อม ชําระจิตใจให้
สะอาดหมดจด นี่เป็ นพระโอวาททีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงมอบไว้ ให้พทุ ธศาสนิกชนปฏิบตั ิ
ตาม อันเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข ความเจริญ เป็ นเหตุทจ่ี ะดับทุกข์ภยั อันตราย
ทัง้ หลาย ไม่ให้มารบกวน ทําลายชีวติ จิตใจของพวกเราทุกๆคน ถ้าพวกเราทุกคน
ปรารถนาความสุข ความเจริญ ความไม่มที กุ ข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง เราก็ตอ้ ง
น้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ
ด้วยการมาวัดอย่างสมํา่ เสมอ
เพราะเมือ่ เรามาวัดแล้ว เราก็จะได้มาละบาปกัน ด้วยการสมาทานศีล มีศีล ๕ ศีล ๘
เป็ นต้น ได้กระทําความดีกนั ด้วยการทําบุญให้ทาน บูชาพระรัตนตรัย มีสมั มาคารวะ มี
ความกตัญ�ูกตเวที ชําระใจของเราให้สะอาดหมดจด ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ใจของเรามีปญั หา เพราะใจยังไม่มคี วามสุข ใจยังมีความทุกข์ มีความเศร้าหมองอยู่
ทัง้ นี้เป็ นเพราะว่ายังมีเครื่องเศร้าหมองอยู่ภายในใจ เครื่องเศร้าหมองนี้ได้แก่อะไร ก็
ได้แก่กเิ ลสตัณหาทัง้ หลาย คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ สิง่
เหล่านี้ทาํ ให้ใจมีความทุกข์ ทําให้ใจต้องไปทําบาปทํากรรม ทําเรื่องต่างๆทีร่ ู้วา่ ไม่ดี แต่ไม่
มีกาํ ลัง ไม่มอี าํ นาจทีจ่ ะฝื นได้ เพราะไม่เคยฝึ กตน ไม่เคยสร้างกําลัง ให้ต่อสู ้ ให้ทาํ ลาย
กิเลสตัณหา ทีม่ อี ยู่ในใจ เพราะไม่รู้จกั วิธี เพราะไม่ศึกษา ไม่เข้าหาพระศาสนา เราจึงไม่
รู้จกั วิธีทจ่ี ะเอาชนะกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลงทีม่ อี ยู่ในใจของเรา แต่
ถ้าได้เข้าสู่วดั วาอาราม ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างสมํา่ เสมอ เราจะได้ยนิ ได้ฟงั วิธีการ ที่
จะชําระหรือกําจัดกิเลสตัณหา เครื่องเศร้าหมองทัง้ หลายภายในใจ ให้หมดสิ้นไปได้ ถ้า
ไม่กาํ จัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้ให้ออกไปจากจิตจากใจ
ต่อให้เป็ นมหา
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เศรษฐี เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน หรือเป็ นอะไรก็ตาม ทีค่ นทัง้ หลายในโลกนี้อยากจะเป็ นกัน
ก็จะหาความสุขไม่เจอ
เพราะว่าความสุขไม่ได้ข้นึ อยู่กบั การเป็ นมหาเศรษฐี
เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน
เป็ น
นายกรัฐมนตรี หรือเป็ นอะไรทัง้ หลายทัง้ สิ้น สิง่ เหล่านี้ไม่สามารถมากําจัด ขจัดความ
เศร้าหมอง ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความเศร้าหมองให้หมดไปจากจิตจากใจได้ นอกจากไม่
กําจัดแล้ว ยังจะเพิม่ ความเศร้าหมองให้มีมากขึ้นไปอีก เราจึงต้องอาศัยพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าเป็ นเครื่องชี้ทาง บอกวิธีทจ่ี ะทําให้เราได้มคี วามสุขอย่างแท้จริง
พระพุทธองค์จงึ สอนให้ทาํ ความดี ละความชัว่ กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง
ด้วยวิธีการทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาปฏิบตั กิ นั ในวันนี้ คือ ทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ิ
ธรรม ทําจิตให้สงบในเบื้องต้น เมือ่ มีความสงบแล้ว จึงอบรมสังสอนจิ
่
ต ให้รู้จกั เรื่องราว
ต่างๆ เรื่องของความดี เรื่องของความชัว่ เรื่องของเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความสุข เรื่องของเหตุ
ทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์ เมือ่ เห็นตามความเป็ นจริงแล้ว ก็จะทําลายเหตุของความทุกข์
และสร้างเหตุของความสุข
จะสังเกตได้วา่ คนเราเวลาปกติ จิตใจไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง จะมีความรู้สกึ สบาย มี
ความโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มองใครก็มองด้วยไมตรีจติ แต่เวลาเกิดความโลภ
ขึ้นมา เกิดความโกรธขึ้นมา เกิดความหลงขึ้นมา จะมีความรุ่มร้อนใจ การแสดงออกมา
ทางวาจา ทางกาย ทางสีหน้า จะเป็ นไปในทางทีไ่ ม่ดี คนเวลาโกรธ จะเป็ นคนทีไ่ ม่
น่าชื่นชมยินดีเลย การพูดจาการกระทําของเขา ก็จะพูดและกระทําแต่สง่ิ ทีไ่ ม่ดี สร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื และตัวของเขาเอง เพราะในขณะทีม่ คี วามโลภ มีความโกรธ มี
ความหลงอยู่ในใจ ใจของเขาเปรียบเหมือนกับมีไฟเผาอยู่ ทําให้ไม่มคี วามสบายอก
สบายใจ มีแต่ความวุน่ วายใจ นี่แหละจึงเป็ นเหตุท่ี ทําไมเราจึงต้องดูแลใจของเรา ต้อง
ชําระใจของเรา กําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะถ้าไม่กาํ จัดแล้ว ความโลภ
ความโกรธ ความหลง จะฉุดลากพาเราไปสูค่ วามทุกข์ ความหายนะ
ความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็ นต้นเหตุของการกระทําอกุศลกรรมทัง้ หลาย คือ
อกุศลกรรมทางกายและทางวาจา เวลามีความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะนําพาไปสู่
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การฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต การลักทรัพย์ การประพฤติผิดประเวณี การพูดปดมดเท็จ การพูด
คําหยาบ การพูดเพ้อเจ้อ และการพูดส่อเสียด เมือ่ ทําไปแล้วก็จะนําความทุกข์มาให้
ผูก้ ระทํา อย่างเวลาเราไปทําอะไรไม่ดไี ว้ เราจะมีความรู้สกึ ไม่สบายใจ ความไม่สบายใจนี้
แหละคือความทุกข์ เวลาไปโกหก ไปหลอกลวง ไปโกง ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั
ใคร เราจะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจ เพราะรู้วา่ จะต้องถูกจับมาทําโทษ ไม่ชา้ ก็เร็ว
เราไม่อยากให้ใครรู้วา่ เรากระทําสิง่ เหล่านี้ เพราะจะไม่มใี ครยกย่องชื่นชมยินดี มีแต่จะ
ประณาม ว่าเป็ นการกระทําทีไ่ ม่ดี ไปอยู่กบั ใครทีไ่ หน ก็จะไม่มใี ครอยากจะคบค้า
สมาคมด้วย เพราะเป็ นคนทีม่ พี ฤติกรรมทีไ่ ม่ดี ไม่มศี ีล ไม่มสี ตั ย์ ไม่น่าไว้วางใจ เปรียบ
เหมือนกับอสรพิษ ทีไ่ ม่มใี ครอยากจะเข้าใกล้ ถ้าจําเป็ นจะต้องอยู่กบั งูพษิ ก็จะต้องจับขัง
ไว้ในกรง ไว้ในทีป่ ลอดภัย จะไม่ให้งูพษิ ออกมาเพ่นพ่านในบ้าน ฉันใดคนทีไ่ ม่มศี ีล ก็
เปรียบเหมือนกับอสรพิษ ไม่มใี ครอยากจะเข้าใกล้ มีแต่จะต้องคอยจับเอาเข้าคุกเข้า
ตะราง เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื
เมือ่ ถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง ก็จะรู้วา่ คุกตะรางเป็ นอย่างไร ความสุขในคุกในตะรางแทบ
จะหาไม่ได้เลย มีแต่ความทุกข์ เพราะไม่มอี สิ รภาพ ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ ตาม
ความต้องการ จะกินจะนอนจะทําอะไร ก็จะต้องถูกบังคับ ถูกควบคุม ไม่สามารถทีจ่ ะ
เลือกอาหารรับประทานได้ ทุกสิง่ ทุกอย่าง ถูกจัดการให้หมด นี่แหละคือความทุกข์ทเ่ี ห็น
ได้จากการทีป่ ระพฤติผดิ ศีลผิดธรรม ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ทาํ ผิดศีลผิดธรรม คือไม่
ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พูดปดมดเท็จ เราก็จะอยู่ได้
อย่างปกติ ไม่มใี ครจับไปเข้าคุกเข้าตะราง ไม่มใี ครรังเกียจเดียดฉันท์ นอกจากไม่
รังเกียจแล้ว ยังชื่นชมยินดี อยากจะคบค้าสมาคมด้วย เพราะคนทีม่ ศี ีลเป็ นคนที่
ปลอดภัย เพราะไม่สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ทาํ ร้ายผูอ้ น่ื ไปอยู่กบั ใครทีไ่ หน มีแต่ให้ความ
ร่มเย็น ความสบายใจ
นี่แหละคือผลทีเ่ กิดจากการมีศีลและการไม่มีศีล ถ้ามีศีลแล้วก็จะอยู่ได้อย่างปกติสุข มี
ความเป็ นอิสระ สามารถไปไหนมาไหนได้ ไม่ตอ้ งถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง ขังไว้ในห้องขัง
แต่ถา้ ไม่มศี ีลแล้ว ก็จะไม่มใี ครอยากเข้าใกล้ ถ้าเห็นหน้าก็จะต้องรีบไปแจ้งความกับ
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ตํารวจ เพือ่ จะได้กาํ จัด ควบคุมไม่ให้ออกมาเพ่นพ่าน มาสร้างความเดือดร้อนกับตัวเอง
และผูอ้ น่ื นี่แหละทําไมเราจึงต้องรักษาศีลกัน เพราะว่าทุกคนทีเ่ กิดมา ล้วนต้องการ
ความสุข ไม่ตอ้ งการความทุกข์ดว้ ยกันทัง้ นัน้ ความสุขและความทุกข์นนั้ มันเกิดขึ้นจาก
การกระทําของเราเอง มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทําของผูอ้ น่ื การกระทําของผูอ้ น่ื เป็ น
เหมือนชนวนเท่านัน้ เอง เป็ นตัวกระตุน้ ให้เราทําความดีหรือทําความชัว่ ได้ แต่การกระทํา
ความดีหรือการกระทําความชัว่ นัน้ เราเป็ นผูก้ ระทํา อย่างเวลาเราเห็นคนอืน่ หรือได้ยนิ
คนอืน่ เขาพูดอะไร หรือทําอะไรทีไ่ ม่ถูกใจเรา ถ้าเราไม่ไปสนใจ คือเห็นเขาทําอะไรหรือ
พูดอะไร ถึงแม้จะมีความไม่พอใจ เราก็ทาํ ใจให้น่งิ เฉยเสีย ไม่ไปสนใจ ไม่มปี ฏิกริ ิยา
ตอบโต้ เราก็จะสามารถรักษาความดีของเราไว้ได้อยู่ แต่ถา้ ไม่ยบั ยัง้ ใจไว้ ปล่อยให้แสดง
ออกมาทางกาย ทางวาจา ก็จะนําไปสู่การกระทําทีไ่ ม่ดไี ด้ เช่นพูดคําหยาบ ทะเลาะเบาะ
แว้งกัน ต่อสูท้ บุ ตีกนั เมือ่ ทําไปแล้ว ใครเป็ นคนรับผลล่ะ ผูท้ ก่ี ระทํานัน้ แหละเป็ นคนรับ
คนทีท่ าํ ในสิง่ ทีเ่ ราไม่พอใจ เขาไม่ได้ทาํ อะไร ก็ไม่มผี ลอะไรเกิดขึ้นกับเขา แต่ผลจะเกิด
จากการกระทําของเรา
เวลาเห็นอะไร ได้ยนิ อะไรทีไ่ ม่ถูกใจ ต้องใช้สติปญั ญาเตือนสติ เตือนใจเราว่า สิง่ ทีเ่ ขาทํา
นัน้ เราไปห้ามเขาไม่ได้ เขาจะทําอย่างไรมันก็เป็ นเรื่องของเขา เราต่างหากทีจ่ ะต้องห้าม
ใจเรา ห้ามตัวเรา ไม่ให้ไปกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง ไม่ดงี าม ต้องระมัดระวัง ไม่ไปทํา
อะไรทีผ่ ดิ ศีลผิดธรรมเป็ นอันขาด ถ้ารักษาการกระทําของเราได้ คือไม่ไปกระทําความชัว่
แล้ว ผลของบาปกรรมทัง้ หลายคือความทุกข์ ย่อมไม่เกิดตามมา เพราะนี่เป็ นหลักของ
เหตุและผล เหตุก็คอื การกระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ ผลทีต่ ามมาก็คอื ความไม่
สบายอกไม่สบายใจ การไปใช้กรรมด้วยวิธีการต่างๆ ไปติดคุกติดตะราง ก็จะไม่เกิด
ขึ้นกับเรา เวลาเห็นอะไร ได้ยนิ อะไร สัมผัสอะไร แล้วมีปฏิกริ ิยาตอบโต้ บางครัง้ ก็เป็ น
ปฏิกริ ิยาทีด่ ี บางครัง้ ก็เป็ นปฏิกริ ิยาทีไ่ ม่ดี ก็ตอ้ งระมัดระวัง คอยดูใจ เวลาเกิดความ
โกรธขึ้นมา ก็ตอ้ งระงับ อย่าปล่อยให้ความโกรธระบายออกมาทางกาย ทางวาจา ถ้า
รักษาความเป็ นปกติของ กาย วาจา ใจได้ ชีวติ ของเราก็จะดําเนินไปได้ดว้ ยความราบรื่น
ดีงาม ไม่มปี ญั หาตามมา แต่ในทางตรงกันข้าม เวลาได้ยนิ ได้เห็นอะไรทีไ่ ม่พออกพอใจ
สร้างความโกรธ ความคับแค้นใจ แล้วไม่ระงับ ไม่ควบคุม ปล่อยให้ระบายออกมาทาง
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วาจา ทางกายแล้ว ปัญหา ความวุน่ วาย เรื่องราวต่างๆก็จะตามมา ความทุกข์ก็จะต้อง
ตามมาอย่างแน่นอน จึงขอให้ทาํ ความเข้าใจไว้ว่า เรื่องของความสุขและความทุกข์ ความ
เจริญ ความเสื่อมนั้น ไม่ได้อยู่กบั ใครที่ไหน แต่อยู่ท่ตี วั เราเอง
ตัวเราเป็ นเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง เราเป็ นคนขับรถยนต์ เวลาขับรถยนต์ ต้องมี
ความสามารถควบคุมรถยนต์ให้ไปในทิศทางทีต่ อ้ งการให้ไปได้ เมือ่ ถึง ๔ แยกไฟแดง
ต้องบังคับให้รถหยุดได้ จะไปทางซ้าย ไปทางขวา เดินหน้า ถอยหลัง ต้องควบคุมบังคับ
ให้ไปตามทีต่ อ้ งการได้ ถ้าควบคุมรถยนต์ได้ การขับรถยนต์ของเราก็จะปลอดภัย ไม่มี
อุบตั เิ หตุ ชีวติ ของเราก็เป็ นเช่นนัน้ ชีวติ ของเราก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์ คันหนึ่ง เราก็
เป็ นเหมือนกับคนขับรถยนต์ เราต้องดูการเคลือ่ นไหวของชีวติ เรา การเคลือ่ นไหวของ
ชีวติ เรา ก็คอื การกระทําทางกาย ทางวาจาและทางใจนัน่ แหละ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
กระทําทางใจ เพราะการกระทําทางใจ คือความคิดปรุง ความรู้สกึ อารมณ์ต่างๆ เป็ นตัว
ริเริ่ม เป็ นตัวทีจ่ ะทําให้เกิดการกระทําทางวาจา ทางกายตามมา ถ้ามีสติคอยดู คอย
ควบคุมการเคลือ่ นไหวของความคิดปรุง ของอารมณ์ ไม่ปล่อยให้ความคิดและอารมณ์
พาไปในทิศทางทีไ่ ม่ดี ทีไ่ ม่ถูกต้องแล้ว ชีวติ ก็จะดําเนินไปได้ดว้ ยดี พาไปสู่จดุ หมาย
ปลายทางทีป่ รารถนา คือความสิ้นทุกข์ ความปราศจากภัยอันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง ซึง่
อยู่ในความสามารถของพวกเราทีจ่ ะทําได้
เพียงแต่เราต้องรู้จกั ดูแลชีวติ ของเรา เหมือนกับเวลาขับรถยนต์ ถ้าขับรถยนต์ไม่เป็ น
จะต้องทําอะไรก่อน ก็ตอ้ งไปเรียนก่อน เรียนวิธีการขับรถยนต์วา่ จะขับเคลือ่ นไปได้
อย่างไร จะต้องทําอย่างไรถึงให้เดินหน้าได้ ให้ถอยหลังได้ ให้เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาได้ ให้
หยุดได้ ต้องเรียนรู้ก่อน ก่อนทีจ่ ะไปขับรถยนต์ ถ้าไม่เรียนแล้วไปขับ เวลารถวิง่ ไป แล้ว
ไม่รู้จกั วิธีหยุดรถๆก็จะต้องไปชนกับสิง่ นัน้ สิง่ นี้อย่างแน่นอน ชีวติ ของเราก็เช่นกัน การ
ดําเนินชีวติ ก็คอื การกระทํา ทางกาย วาจา ทางใจ ต้องรู้จกั ว่า เมือ่ ทําไปแล้วมีผลดี
ผลเสียอย่างไร การกระทําทีม่ ผี ลเสีย ก็ตอ้ งหยุด คือไม่กระทํา ส่วนการกระทําทีม่ แี ต่
ผลดีตามมา ก็พยายามทําให้มากๆขึ้นไป นี่แหละคือวิธีการดําเนินชีวติ ของเรา ถ้า
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ควบคุมการกระทําให้อยู่ในกรอบของศีลธรรม อยู่ในกรอบของความดีแล้ว ชีวติ ของเรา
จะมีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียว
ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเรา พระพุทธองค์ทรงมีสติปญั ญาคอยเฝ้ าดูแลการกระทํา
ของพระองค์ ทางกาย วาจา ใจตลอดเวลา จึงทรงนําพาชีวติ ของพระองค์ไปสู่จดุ สูงสุดที่
มนุษย์จะสามารถดําเนินไปได้ นัน่ ก็คอื การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด การพ้นจาก
ความทุกข์ทงั้ หลาย พวกเรายังไม่เป็ นเหมือนกับพระพุทธเจ้า เพราะยังไม่สามารถดําเนิน
ไปถึงจุดนัน้ ได้ ชีวติ ของพวกเราจึงเป็ นชีวติ ทีม่ ที งั้ ความสุข มีทงั้ ความทุกข์ ลุม่ ๆดอนๆ
ส่วนใหญ่จะมีแต่ความทุกข์รออยู่ข ้างหน้าเสมอ เพราะเหตุใด เพราะเรายังเดินเข้าหากอง
ทุกข์ แทนทีจ่ ะเดินถอยออกจากกองทุกข์ เรายังเดินเข้าสู่กองทุกข์อยู่ เพราะอะไรเราจึง
เดินเข้าหากองทุกข์ ก็เพราะว่าเรายังเห็นทุกข์วา่ เป็ นสุขอยู่ ยังเห็นตรงข้ามกับความเป็ น
จริง ไม่เห็นตามความเป็ นจริง เราจึงเป็ นเหมือนกับคนตาบอด คือมองไม่เห็นอะไรเลย ก็
เลยคว้าโน่นคว้านี่มา คิดว่าสิง่ ทีจ่ บั มา คว้ามานัน้ เป็ นสิง่ ทีด่ ี แต่หารู้ไม่วา่ สิง่ ทีค่ ว้ามานัน้
คืออสรพิษ เมือ่ คว้าเอาอสรพิษมา ก็ตอ้ งถูกมันกัด เมือ่ ถูกกัด ก็ตอ้ งเจ็บปวดรวดร้าว
แล้วในทีส่ ุดก็ถงึ กับตายได้
ฉันใดชีวติ ของพวกเราก็เป็ นลักษณะนัน้ เพราะยังไม่มคี วามรู้ความฉลาดมีปญั ญาทีจ่ ะ
มองเห็นความเป็ นจริงของสภาวธรรมทัง้ หลายได้ ยังเห็นตรงกันข้ามอยู่ เพราะอะไร ก็
เพราะความหลงผิดที่ เรียกว่าโมหะนี้เอง ยังครอบงําใจอยู่ เลยทําให้มคี วามโลภ มีความ
โกรธอยู่ เราจึงต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ทุกสิ่งทุก
อย่างที่เรายึดเราติดกันอยู่ในโลกนี้ ล้วนเป็ นสิ่งที่ให้ความทุกข์กบั เราทัง้ นั้น ไม่วา่ จะเป็ น
บุคคลก็ดี เป็ นวัตถุก็ดี ไม่เป็ นความสุขเลย เป็ นแต่ความทุกข์ แต่พวกเรายังเห็นดี
เห็นชอบกับบุคคลต่างๆ เราจึงอยากจะมีแฟนกัน ยังอยากจะมีสามี มีภรรยากัน แทนที่
จะอยู่ตวั คนเดียวเหมือนกับพระพุทธเจ้า เรายังทําอย่างนัน้ ไม่ได้ เพราะว่าเรายังคิดว่า
การมีแฟน มีสามี มีภรรยา จะทําให้เรามีความสุข แต่เมือ่ มีแล้ว เรามีความสุขจริงหรือ
เปล่า เราเคยถามตัวเราเองบ้างไหม หรือว่ายังมีความทุกข์อยู่ และดีไม่ดกี ลับมีความ
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ทุกข์มากกว่าเดิมด้วยซํา้ ไป เพราะเมือ่ เรามีแฟนแล้ว เราก็ตอ้ งมาทุกข์กบั แฟนเรา ต้องมา
ห่วงแฟนเรา ห่วงสามี ห่วงภรรยาเรา อย่างนี้มนั เป็ นความสุขหรือเป็ นความทุกข์กนั แน่
ถ้าเราอยู่ตวั คนเดียว ไม่มสี ามี ไม่มภี รรยา เราก็ไม่ตอ้ งห่วงสามี ไม่ตอ้ งห่วงภรรยา และ
ก็ยงั มีความสุขได้ เพราะความสุขไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ว่า จะต้องมีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ มีบคุ คลนัน้
บุคคลนี้ แต่ความสุขนัน้ เกิดจากการไม่โลภ ไม่โกรธต่างหาก และการทีจ่ ะไม่โลภ ไม่
โกรธได้ ก็ตอ้ งมีความรู้ คือปัญญา เพือ่ ทีจ่ ะเอาชนะความหลง ความหลงจะสอนให้เรา
คิดว่า ถ้าเรามีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้แล้วเราจะมีความสุข แต่ความจริงแล้วกลับเป็ นสิง่ ทีต่ รงกันข้าม
ถ้ามีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้แล้วเรากลับจะมีความทุกข์ เพราะว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ล ้วนเป็ นกอง
ทุกข์ทงั้ สิ้น มีอะไรก็ตอ้ งเป็ นทุกข์กบั สิง่ นัน้ ไม่มเี สียได้จะดีกว่า นี่แหละคือเรื่องทีเ่ รา
จะต้องทําความเข้าใจ แล้วพยายามเอาชนะความหลงตัวนี้ให้ได้ พยายามฝึ กหัดอยู่แบบ
ไม่มอี ะไรดู อย่างทีม่ าอยู่วดั กันนี้ ก็เป็ นการมาฝึ กหัดอยู่แบบไม่มอี ะไร เวลามาอยู่วดั ก็
ไม่ได้เอาสามี เอาภรรยามา ไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติ ไม่ได้เอาอะไรมา เอาแต่ตวั มา มา
ฝึ กหัดอยู่แบบง่ายๆ ให้มเี ครื่องเลี้ยงชีพก็พอ มีอาหารกิน มีทอ่ี ยู่อาศัย มีเสื้อผ้าใส่ มียา
รักษาโรค เท่านี้ก็พอแล้ว แล้วจะพบกับความสุขทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน จะไม่มคี วามทุกข์
ไม่มคี วามกังวลกับอะไรเลย
นี่แหละคือเรื่องทีเ่ ราควรคํานึงถึง คิดถึง ถ้ายังมีอะไรอยู่ ก็ขอให้ทาํ ความเข้าใจว่า สิง่
เหล่านี้ล ้วนเป็ นกองทุกข์ทงั้ นัน้ ถ้าไม่มเี สียได้ จะดีกว่า ถ้าต้องสูญเสียสิง่ เหล่านี้ไปก็อย่า
ไปเสียอกเสียใจ ควรจะดีอกดีใจว่า กองทุกข์ได้ค่อยหมดไป ทีละเล็กทีละน้อย เพราะ
ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ มันเกิดจากความสบายใจ ความทีไ่ ม่ตอ้ งไปวิตก ไม่ตอ้ งไปกังวล
กับเรื่องราวต่างๆ ไม่ตอ้ งไปวิตกกับบุคคลนัน้ บุคคลนี้ ถ้าไม่มอี ะไร เราก็จะไม่มคี วาม
วิตกกังวล นี่แหละทําไมจึงทําให้พระพุทธเจ้าถึงต้องสละราชสมบัติ จากการเป็ นพระราช
โอรสของพระเจ้าแผ่นดิน มาเป็ นนักบวชสมณะเพศ อยู่แบบตามมีตามเกิด นัน่ ก็เป็ น
เพราะว่าทรงเห็นสัจธรรมความจริงนัน่ เอง ว่าความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ ไม่ตอ้ งอาศัยอะไรให้
ความสุขกับเรา ถ้าตราบใดยังอาศัยสิง่ นัน้ สิง่ นี้ให้ความสุขกับเราอยู่ เราก็จะต้องมีแต่

45

ความทุกข์ เพราะสิง่ ทีเ่ ราอาศัยอยู่นนั้ จะไม่อยู่กบั เราไปตลอด จึงต้องสละทุกสิ่งทุกอย่าง
ถ้าต้องการความสุขที่แท้จริง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๑๕

แก้ทกุ ข์ท่ใี จ

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕
วันวิสาขบูชา เป็ นวันทีเ่ รารําลึกถึงพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูท้ รง
พระคุณอันประเสริฐ ทีป่ ระทับอยู่ในใจของพวกเราทุกๆคน เพราะพระองค์ทรงเป็ นผูใ้ ห้
กําเนิดพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้า ก็จะไม่มพี ระพุทธศาสนา เมือ่ ไม่มี
พระพุทธศาสนาก็จะไม่มวี ดั ไม่มพี ระ ไม่มกี ารมาร่วมกันทําบุญ ดังทีเ่ ราได้มากระทํากัน
ในวันนี้ พระพุทธเจ้าจึงมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย เมือ่ วันสําคัญ
ทีเ่ กี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ ได้เวียนบรรจบมาอีกครัง้ หนึ่ง คือวันคล้ายวันประสูติ วัน
ตรัสรู้ และวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน พวกเราจึงน้อมรําลึกถึงพระคุณอันใหญ่หลวง ที่
ทรงมีแก่สตั ว์โลกทัง้ ปวง เพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้กบั สัตว์โลกนัน้ เป็ น
สิง่ ทีย่ ง่ิ ใหญ่ มีคุณค่ามหาศาล ทีไ่ ม่มใี ครจะสามารถให้ได้ คือการประกาศพระศาสนา
ประกาศพระธรรมคําสอน อันเป็ นเหมือนกับแสงสว่าง ทีจ่ ะช่วยนําพาสัตว์โลกผูม้ ดื บอด
ด้วยกิเลสตัณหา โมหะอวิชชา ได้เดินทางไปโดยสวัสดิภาพ ไปสู่ทด่ี ที เ่ี จริญ ทีป่ ราศจาก
ทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่า เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อปุถชุ น
อย่างเราอย่างท่านเป็ นอย่างยิง่ เพราะพระธรรมคําสอนเปรียบเหมือนกับแสงสว่างในที่
มืด เวลาเราอยู่ในทีม่ ดื ไม่มแี สงสว่างเราจะไม่สามารถเห็นสิง่ ต่างๆได้ การกระทํา การ
เคลือ่ นไหวของเราย่อมเป็ นไปด้วยความยากลําบาก
ไม่สามารถเคลือ่ นไหวโดยไม่มี
ปัญหา ไม่มกี ารสะดุดหกล้ม ไม่เตะ ไม่เหยียบสิง่ ต่างๆ แต่ถา้ มีแสงสว่าง เราก็จะ
มองเห็นสิง่ ต่างๆ สามารถเดินหลบหลีกสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่ควรเตะหรือเหยียบได้ ฉันใดพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เปรียบเหมือนกับแสงสว่างในจิตใจทีม่ ดื มิดของพวกเรา
เพราะเรายังเป็ นปุถชุ นอยู่ เป็ นจิตใจทีม่ คี วามมืดบอดเหมือนกับอยู่ในทีม่ ดื จึงต้องอาศัย
แสงสว่าง เพือ่ ทีจ่ ะได้เห็นทาง ทีจ่ ะเดินไป ว่าเป็ นอย่างไร ในการดํารงชีวติ เพือ่ ให้เป็ นไป
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ตามความปรารถนา คือให้มคี วามสุขความเจริญ ให้ห่างไกลจากความเสือ่ มเสีย ความ
ทุกข์ ความหายนะ ภัยอันตรายทัง้ หลาย จึงต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมเป็ นเครื่องพาไป
แสงสว่างแห่งธรรมเป็ นความรู้ ทีไ่ ม่เหมือนกับความรู้ต่างๆทีเ่ ราเรียนรู้กนั ในโรงเรียน ใน
มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็ นความรู้ทางโลก เป็ นความรู้เพือ่ การทํามาหากินเลี้ยงชีพ ไม่ใช่ความรู้
ทีจ่ ะป้ องกันไม่ให้เราตกไปสู่ทต่ี าํ ่ ไปเผชิญกับความทุกข์ ความหายนะทัง้ หลาย ไม่ใช่
ความรู้ทจ่ี ะส่งเราไปสู่ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง จะเรียนสูงขนาดไหนก็ตาม จบ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ก็ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะรักษาตัวเองให้พน้ จากทุกข์ภยั
ทัง้ หลายได้ ดังในภาษิตทีว่ า่ ความรูท้ ่วมหัวเอาตัวไม่รอด นี่คอื ลักษณะความรู้ในทาง
โลก เรียนจบปริญญาตรี โท เอก แต่ก็ไม่วายทีจ่ ะประสบกับปัญหาต่างๆ แล้วก็ไม่รู้จกั
วิธีทจ่ี ะแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ ให้ถูกต้อง นําตนให้พน้ จากภัยปัญหาเหล่านัน้ ได้ บางคน
ถึงกับทําลายชีวติ ของตนเอง ทัง้ ๆทีเ่ รียนจบปริญญาเอก แต่ในทีส่ ุดเมือ่ ประสบกับปัญหา
ชีวติ แล้วไม่รู้จกั วิธีแก้ไข ก็เลยแก้ไขด้วยวิธีทผ่ี ดิ
เหมือนกับคนตาบอดแก้ไขปัญหา เมือ่ มองไม่เห็นก็แก้ปญั หาไปแบบสุ่มสีส่ ุ่มห้า ทําไป
ตามความรู้สกึ นึกคิด เวลาเกิดมีความทุกข์มากๆ ไม่รู้จะหันหน้าไปพึง่ ใคร ไม่รู้วา่ จะดับ
ความทุกข์ทอ่ี ยู่ภายในใจได้อย่างไร ก็คดิ ได้แต่เพียงคําเดียวว่า ตายเสียดีกว่า คิดว่าเมือ่
ตายแล้ว ความทุกข์จะหมดไป แต่นนั ่ เป็ นความหลง ความเข้าใจผิด เพราะว่าความทุกข์
ไม่ได้อยู่ทร่ี ่างกาย แต่อยู่ในใจต่างหาก เวลาใจมีความทุกข์ ต้องแก้ความทุกข์ท่ใี จ ไม่
แก้ดว้ ยการทําลายร่างกาย เพราะร่างกายไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับปัญหา กับความทุกข์ทาง
ใจ ปัญหาความทุกข์ทางใจนัน้ เกิดจากกิเลส ตัณหา โมหะ อวิชชา เครื่องเศร้าหมอง
ทัง้ หลายต่างหาก ทีเ่ ราจะต้องฆ่า ต้องทําลายให้หมดไปจากจิตจากใจ เพราะเป็ นต้นเหตุ
ของความทุกข์ ของปัญหาทัง้ หลายนัน่ เอง
ดังนัน้ เวลามีปญั หารุมเร้าจิตใจ ขอให้ราํ ลึกเสมอว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ทก่ี าย แต่อยู่ทใ่ี จ ตัว
ปัญหาก็คอื กิเลส ตัณหา โมหะ อวิชชา เครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งกําจัด
เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งลด ต้องละ ต้องทําลาย ต้องฆ่าให้หมดไป ไม่ใช่การฆ่าร่างกายแล้วจะ
แก้ปญั หา เพราะเมือ่ ร่างกายถูกทําลายไปแล้ว ใจก็ยงั ทุกข์อยู่ เพราะยังมีกเิ ลส ตัณหา
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โมหะ อวิชชา เครื่องเศร้างหมอง อยู่ในใจอยู่ ทีย่ งั สร้างความทุกข์ความวุน่ วายให้กบั ใจ
อยู่ และจะเป็ นตัวเหตุทจ่ี ะส่งให้เราไปสูท่ ไ่ี ม่ดี ไปเกิดในทีต่ าํ ่ ไปเกิดในอบาย เพราะเวลา
จิตเกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัว จะเป็ นจิตทีไ่ ม่ดี เมือ่ จิตไม่ดกี ็ตอ้ งไปเกิดในทีไ่ ม่ดี
การแก้ปญั หาที่ถูกต้อง จึงต้องแก้ดว้ ยธรรมะ ด้วยแสงสว่างแห่งธรรม เราเป็ นชาวพุทธ
จึงควรเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะถ้ามีพระธรรมคําสอนเป็ นเครื่อง
นําพาไปแล้ว ชีวติ ของเราจะเป็ นชีวติ ทีเ่ ป็ นไปได้ดว้ ยความราบรื่นดีงาม ปราศจากทุกข์
ภัยอันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง เพราะเราจะเห็นอะไรทีอ่ ยู่ข ้างหน้าเรา อะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะ
สร้างความทุกข์ให้กบั เราๆ ก็หลีกเสีย อะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะสร้างความสุขและความเจริญ
ให้กบั เราๆ ก็ทาํ มันเสีย เมือ่ เราทําสิง่ ทีเ่ ราควรจะทํา และละในสิง่ ทีเ่ ราควรละแล้ว ผลที่
จะตามมาย่อมเป็ นผลทีด่ ี เพราะเมือ่ เราละการกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ผลไม่ดที จ่ี ะตามมาก็จะ
ไม่ปรากฏ ถ้าเราทําแต่สง่ิ ทีด่ ี ก็จะมีแต่ผลทีด่ ตี ามมา นี่เป็ นเรื่องของความจริงทีเ่ รียกว่า
หลักกรรม เป็ นสิง่ ทีศ่ าสนาสอนให้พวกเรารู้จกั กัน ก็คอื ให้รู้จกั เหตุและรู้จกั ผล ให้รู้วา่
เหตุและผลเป็ นสิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องกัน เหตุเป็ นต้น ผลเป็ นปลาย เหตุเป็ นอย่างไร ผลก็จะเป็ น
อย่างนัน้ ตามมา เหตุดี ผลก็จะดีตามมา เหตุไม่ดี ผลก็จะไม่ดตี ามมา
สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดจึงอยู่ทก่ี ารดูแลตัวเหตุไว้ให้ดี อย่าให้เหตุเป็ นเหตุทไ่ี ม่ดี พยายามทําแต่
เหตุหรือสร้างแต่เหตุทด่ี ไี ว้ แล้วผลทีด่ ที ง่ี ามทัง้ หลายทีเ่ ราปรารถนากัน ย่อมเป็ นของเรา
อย่างแน่นอน เป็ นสิง่ ทีจ่ ะตามมา โดยทีไ่ ม่มใี ครมาขวางกัน้ ได้ เพราะเป็ นหลักตายตัว
เป็ นหลักของธรรมชาติ เหมือนกับเวลาทีป่ ลูกข้าว ผลทีจ่ ะได้รบั ก็คอื รวงข้าว ปลูกผลไม้
ผลทีจ่ ะได้รบั ก็จะต้องเป็ นผลไม้อย่างแน่นอน เป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ สิง่ ทีเ่ ราจะต้อง
คอยดูแลอยู่เสมอตลอดเวลา ก็คอื เหตุ เหตุคอื การกระทําทางกาย ทางวาจา และทางใจ
เรียกว่ากรรม การกระทําทางกายเรียกว่ากายกรรม ทางวาจาเรียกว่าวจีกรรม ทางใจ
เรียกว่ามโนกรรม เมือ่ ทําไปแล้วก็จะมีผลตามมา เรียกว่าวิบาก มีทงั้ สุข มีทงั้ ทุกข์ ทัง้ ไม่
สุขทัง้ ไม่ทกุ ข์ ขึ้นอยู่กบั กรรมทีก่ ระทํากัน กระทํากรรมดี ผลทีต่ ามมาก็คอื ความสุข
กระทําความชัว่ ผลทีต่ ามมาก็คอื ความทุกข์ กระทําสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่ชวั ่ ผลทีต่ ามมาก็คอื ไม่สุข
ไม่ทกุ ข์
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นี่คอื เรื่องของการกระทําและผลทีจ่ ะตามมา เป็ นสิง่ ทีแ่ น่นอนตายตัว ไม่มใี ครขัดขวางได้
ไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตาม จะเป็ นปุถชุ นธรรมดาอย่างเราอย่างท่าน หรือจะเป็ นถึงพระ
อรหันต์ก็เช่นกัน ลองได้ทาํ กรรมอันใดไว้แล้ว กรรมอันนัน้ ย่อมส่งผลตามมาอย่าง
แน่นอน พวกเราทุกคนทีป่ รารถนาความสุขกัน จึงควรกระทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ทีเ่ รียกว่า
กุศลกรรม เราไม่ปรารถนาความทุกข์ความเสือ่ มเสียกัน เราจึงต้องละเว้นจากการกระทํา
อกุศลกรรม คือละเว้นจากการกระทําบาป กระทําความชัว่ ทัง้ หลาย เมือ่ ได้ทาํ แล้ว ผลที่
เราปรารถนากัน ไม่วา่ จะเป็ นการเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุข พละก็ดี หรือการเจริญด้วย
ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขก็ดี ย่อมเป็ นผลทีจ่ ะตามมาอย่างแน่นอน จะช้าหรือจะเร็วเท่า
นัน้ เอง เพราะผลบางอย่างใช้เวลานานกว่าจะเกิดผลขึ้นมา ผลบางอย่างก็ใช้เวลาไม่นาน
สิง่ ต่างๆทีเ่ รากระทํากันในภพนี้ชาติน้ ี ไม่จาํ เป็ นจะต้องแสดงผลในชาติน้ เี สมอไป ครบทุก
อย่างไป ทัง้ ดีและชัว่ ผลของกรรมชัว่ ทีท่ าํ ในชาติน้ ี อาจจะยังไม่ส่งผลให้ปรากฏขึ้นใน
ชาติน้ กี ็ได้ เช่นเดียวกับผลของกรรมดีทท่ี าํ ไว้ อาจจะยังไม่ส่งผลให้เกิดขึ้นมาในชาติน้ กี ็
ได้ แต่อาจจะรอไปถึงภพหน้าชาติหน้าต่อไป ถึงจะค่อยปรากฏขึ้นมา เราจึงไม่ควรท้อแท้
ในการกระทําความดี และละการกระทําความชัว่ เมือ่ ผลเหล่านัน้ ยังไม่ปรากฏขึ้นมา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ เรายังต้องประสบกับเคราะห์กรรม กับวิบากกรรมทีไ่ ม่ดที งั้ หลาย
ขอให้คดิ เสียว่าวิบากกรรมทีไ่ ม่ดที งั้ หลายทีป่ รากฏขึ้นกับเราในขณะนี้ ในภพนี้ ในชาติน้ ี
เป็ นวิบาก เป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําทีไ่ ด้กระทํามาในอดีตชาติ ซึง่ ใช้เวลาส่งผล จึง
ตามมาส่งผลในชาติน้ ี
สิง่ ทีเ่ ราควรมีความหนักแน่นมันใจ
่ เชื่ออย่างสนิทใจได้เลย ก็คอื เชื่อในหลักกรรมและ
วิบาก คือเชื่อในการกระทําว่าเมือ่ กระทําอันใดไปแล้ว ไม่วา่ ดีหรือชัว่ ย่อมมีผลตามมา
อย่างแน่นอน เพียงแต่จะเร็วหรือจะช้าเท่านัน้ เอง แต่จะต้องตามมาอย่างแน่นอน
ในขณะทีม่ วี บิ ากกรรมทีไ่ ม่ดปี รากฏขึ้นมา โหมกระหนํา่ ใส่ตวั เรา ชีวติ เรา ขอให้ยดึ มันใน
่
คุณงามความดี ให้ตงั้ สติให้มนั ่ ให้มขี นั ติ ความอดทน ทมะความอดกลัน้ แล้วฝ่ าวิบาก
กรรมเหล่านัน้ ไป วิบากกรรมจะแสดงผลอย่างไรก็ให้แสดงไป แต่อย่าให้วบิ ากกรรม
ผลักดัน ให้เราไปกระทําในสิง่ ทีเ่ ลวร้าย สิง่ ทีไ่ ม่ดี ไปทําบาปทํากรรม สร้างเวรสร้างกรรม
เพิม่ ขึ้นมาอีก เพราะนัน่ ไม่ใช่วธิ ีแก้ปญั หา
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วิธีทแ่ี ก้ปญั หาทีด่ ที ส่ี ุด ถ้าไม่รู้วา่ จะแก้อย่างไร ถ้าห้ามหรือหยุดยัง้ สิง่ ต่างๆทีโ่ หมกระหนํา่
ใส่ตวั เราไม่ได้ คือการตัง้ สติให้มนั ่ ควบคุมดูแลกายวาจาใจให้เป็ นปกติ ให้เป็ นอุเบกขา
วางเฉย โดยยึดหลักธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า สัตว์ทง้ั หลายมีกรรมเป็ นของๆ
ตน มีกรรมเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิ ด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ ์ มีกรรมเป็ นที่พ่งึ อาศัย จักทํากรรมอัน
ใดไว้ดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น ในขณะทีว่ บิ ากกรรมอันเลวร้ายปรากฏ
ขึ้น ก็ขอให้ย้มิ รับอย่างกล้าหาญ ไม่ตอ้ งไปหวัน่ ไม่ตอ้ งไหว กับอะไรทัง้ สิ้น เพราะใจเป็ น
สิง่ ทีป่ ระเสริฐ สามารถรับกับทุกสิง่ ทุกอย่างได้ ไม่วา่ จะดีขนาดไหน หรือเลวร้ายขนาด
ไหน ใจจะอยู่เหนือสิง่ ต่างๆได้เสมอ เพียงแต่วา่ ใจจะสูห้ รือไม่สูเ้ ท่านัน้ เอง ถ้าใจสูแ้ ล้วใน
ทีส่ ุดทุกสิง่ ทุกอย่างก็จะผ่านไป ถ้าใจเป็ นเหมือนกับหิน ต่อให้มมี รสุม มีพายุพดั กระหนํา่
มาขนาดไหน ก็จะไม่สามารถไปขยับให้หนิ เคลือ่ นไหวได้ ฉันใดใจทีม่ สี ติ มีขนั ติ มี
อุเบกขา ย่อมสามารถเผชิญกับมรสุมชีวติ ได้อย่างสบาย เพียงแต่ขอให้ฝึกทําใจให้มี
ความแน่นหนา มันคง
่ หนักแน่น อย่าปล่อยให้ใจเป็ นเหมือนกับนุ่น ทีจ่ ะลอยไปได้อย่าง
ง่ายดาย เมือ่ มีลมเพียงแผ่วเบามาสัมผัส นัน้ คือลักษณะของใจทีไ่ ม่มขี นั ติ ไม่มสี ติ ไม่มี
ความกล้าหาญทีจ่ ะเผชิญกับสิง่ ต่างๆ ทีม่ าสัมผัสกับตน แต่ถา้ ได้ฝึกหัดจิตใจให้เผชิญ
กับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราไม่ชอบกัน คือความทุกข์ ความยาก ความลําบากแล้ว ต่อไปใจมีความ
แข็งแกร่ง มีพลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั สิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามทัง้ หลาย แต่ถา้ ไม่ฝึกใจให้ต่อสูก้ บั ความ
ทุกข์ ความยาก ความลําบาก มีแต่จะถอย มีแต่จะหนีโดยถ่ายเดียว เวลาเกิดปัญหา
ขึ้นมา ก็จะใช้วธิ ีตดั สินแก้ปญั หา ด้วยวิธีทไ่ี ม่ถูกต้อง คือไปสร้างบาปสร้างกรรมเพิม่
ขึ้นมาอีก
อย่างเวลาไม่มเี งินทองใช้ แทนทีจ่ ะใช้ความอดทนอดกลัน้ อยู่ไปตามฐานะ มีนอ้ ยก็ใช้ไป
น้อยๆ ถ้าไม่สามารถกินข้าวได้วนั ละสามมื้อ ก็ลดเหลือวันละสองมื้อ หรือมื้อหนึ่งก็ยงั
อยู่ได้ กินข้าวคลุกนํา้ ปลาให้มากหน่อย ก็ยงั พอทนอยู่ได้ ดีกว่าไปฉ้อโกง ไปลักเล็ก
ขโมยน้อย เพือ่ หาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพราะไม่ใช่วธิ ีแก้ปญั หาทีถ่ ูกต้อง วิธีท่ี
ถูกต้องคือ ต้องมีความอดทน อดกลัน้ มีความขยัน หมันเพี
่ ยร ขยันหาเงินหาทอง
ทํางานทําการ แบบไม่เลือกงานไม่เลือกการ งานชนิดไหนก็ได้ถา้ เป็ นงานทีส่ ุจริต ทําไป
แล้วไม่เกิดโทษ ขอให้ทาํ ไปเถิด ถึงแม้จะมีรายได้นอ้ ยก็ตาม ก็ยงั ดีกว่าไม่มรี ายได้เลย
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อย่าเลือกงาน เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ นตรอกแล้ว ต้องสู ้ สูด้ ว้ ยกุศลกรรม สูด้ ว้ ยความดี กุศล
กรรมนี้แหละจะเป็ นเครื่องรักษาไม่ให้ตกไปสู่ทต่ี าํ ่ เช่นความอดทน ความอดกลัน้ ความ
ขยันหมันเพี
่ ยร ความยินดีตามอัตภาพ ตามฐานะ ทีเ่ รียกว่าสันโดษและความมักน้อย
คือเอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น กินน้อยๆ ใช้นอ้ ยๆ แล้วชีวติ จะไม่มคี วามกดดัน แต่ถา้ หลง ไม่มสี ติ
ไม่มปี ญั ญา อ่อนแอ เกียจคร้าน แต่อยากจะได้มาก มีกเิ ลสมีตณั หามาก ก็จะถูกผลักดัน
ให้ไปก่อกรรมทําเวร สร้างปัญหาให้กบั ตนไม่มที ส่ี ้นิ สุด เพราะเมือ่ ไม่มคี ุณธรรม ทีต่ ่อสู ้
กับอกุศลกรรมทัง้ หลายแล้ว
ชีวติ ก็จะถูกสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่ดผี ลักดัน
ให้ไปกระทํา
อกุศลกรรมให้มากยิง่ ขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็จะส่งให้ตกไปสูท่ ต่ี าํ ่ ไปเรื่อย จนกระทังไม่
่ มี
โอกาสโผล่ข้นึ มาอยู่ในทีด่ เี ลย
จึงขอให้คดิ ถึงธรรมอยู่เสมอ ธรรมนี้แหละเป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ นสรณะ ต้องนําเข้าสู่จติ ใจ
เสริมสร้างให้เกิดขึ้นในใจ ให้มขี นั ติ มีความอดทน อดกลัน้ มีสติปญั ญา ทีจ่ ะคิดจะทํา
แต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม การกระทําอันไหนเป็ นอกุศลกรรม ก็จะไม่ทาํ จะกระทําแต่กศุ ลกรรม
เท่านัน้ เมือ่ สามารถยืนหยัด ดําเนินชีวติ ไปตามแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้ว
ชีวติ ของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญ จงจําไว้เสมอว่า ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง
ไม่ได้หมายความว่าต้องมีเงิน มีทอง มีฐานะรํา่ รวย เป็ นมหาเศรษฐี มีตาํ แหน่ง
ยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่ง เป็ นประธานาธิบดี เป็ นนายกรัฐมนตรี อย่างนี้ไม่ใช่เป็ นผลทีเ่ กิด
จากการกระทําความดี ไม่ใช่เป็ นความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง ความสุขความเจริญที่
แท้จริงอยู่ในใจของเรานัน้ แหละ เป็ นใจทีม่ คี วามอิม่ มีความพอต่างหาก บุคคลนัน้ แหละ
จะเป็ นคนทีเ่ จริญ เพราะถ้ามีความพอแล้ว มีความอิม่ แล้ว ก็ไม่มคี วามโลภ ไม่มคี วาม
อยาก ทีอ่ ยากจะมี อยากจะเป็ นอะไรกับใครเขา มีอยู่มกี นิ ไปวันๆหนึ่ง มีปจั จัย ๔ เลี้ยง
อัตภาพชีวติ ให้อยู่ไปได้วนั ๆหนึ่ง ก็พอแล้ว
ส่วนความต้องการทางด้านจิตใจ ก็ไม่ปรารถนา ไม่ตอ้ งการอะไรเลย ไม่ตอ้ งการเป็ นมหา
เศรษฐี ไม่ตอ้ งการเป็ นนายกรัฐมนตรี ไม่ตอ้ งการเป็ นประธานาธิบดี ไม่ตอ้ งการให้ใคร
มาสรรเสริญ เยินยอ ยกย่อง ไม่ตอ้ งการไปเทีย่ วเตร่ ดูหนัง ดูละคร ไปหาความสุขจาก
รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย ผูน้ นั้ แหละคือผูม้ คี วามสุข มีความเจริญทีแ่ ท้จริง
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เพราะสามารถตัง้ อยู่ในความปกติได้ ไม่ไปก่อกรรมทําเวร ทําบาปทํากรรม ให้กบั ผูใ้ ด
ไม่เดือดร้อนกับปัญหาอะไรทัง้ สิ้น เพราะปัญหาทัง้ หลายเกิดมาจากความอยาก ความ
ต้องการต่างๆ ถ้าไม่อยาก ไม่ตอ้ งการแล้ว ปัญหาอันไหนจะเข้ามาหา ไม่มหี รอก ทุกวันนี้
ปัญหาของพวกเราอยู่ทต่ี รงไหน รู้ไหม ก็อยู่ตรงทีค่ วามไม่พอนัน่ แหละ คือความอยาก
ต่างๆนานา ยังอยากมี ยังอยากเป็ น ยังอยากรํา่ อยากรวย ยังอยากจะมีสมบัติ มีวตั ถุข ้าว
ของต่างๆ ยังอยากจะมีสามี มีภรรยา มีแฟน บางคนมีคนเดียวยังไม่พอ ต้องมี ๒ มี ๓
มี ๔ มี ๕ นี้คอื ลักษณะของปัญหาของพวกเรา อยู่ทค่ี วามไม่พอทีเ่ กิดจากความหลง
ความไม่รู้จริง คิดว่าความสุขความเจริญอยู่ทก่ี ารได้มา ซึง่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข
ซึง่ เป็ นความหลง ไม่ใช่เป็ นความจริง ความรู้จริงคือต้องรู้วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข
ล้วนแต่เป็ นกองทุกข์ทงั้ นัน้ เพราะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง มีการเจริญขึ้นได้ ก็มกี ารเสือ่ มได้เป็ น
ธรรมดา มีมาก็ตอ้ งมีไป รวยได้ในวันนี้ก็จนได้ในวันพรุ่งนี้ เราพร้อมทีจ่ ะพบกับความจน
หรือยัง ถ้ารวยในวันนี้แล้วเกิดพรุ่งนี้ตอ้ งจนลง จะรับกับสภาพนัน้ ได้หรือเปล่า
นี่แหละคือเรื่องราวของธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน ให้รู้จกั เหตุของความสุข เหตุของ
ความทุกข์ ทรงสอนให้สร้างแต่เหตุของความสุข ละเหตุของความทุกข์ เหตุของความ
ทุกข์ก็คอื กิเลสตัณหา โลภ โกรธ หลง ความอยากความต้องการทัง้ หลาย ขอให้ลดละ
แล้วสร้างเหตุทด่ี ี กุศลกรรม คือสติปญั ญา ความฉลาด ขันติ ความอดทน ทมะ ความ
อดกลัน้ วิริยะ ความขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะนําพาเราไปสู่ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง จึง
ขอฝากเรื่องราวของพระธรรมคําสอน ทีส่ อนให้เข้าใจถึงหลักเหตุและผล และนําไป
ปฏิบตั ิ เพือ่ ประโยชน์สุขอันแท้จริงต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๑๖

ทัพพีในหม้อแกง
๓ มิถนุ ายน ๒๕๔๕

วันนี้เป็ นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันวิสาขอัฏฐมีบูชา เป็ นวันถวายพระเพลิง
พระบรมศพของพระบรมศาสดา
คือหลังจากทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จดับขันธปริ
นิพพานไปในวันวิสาขบูชา ทีผ่ ่านมา ๘ วันแล้ว ได้มกี ารเก็บพระบรมศพไว้ ให้
พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ สักการบูชาเป็ นครัง้ สุดท้าย ก่อนทีจ่ ะมีการถวายพระเพลิง ซึง่
ตรงกับวันนี้ พวกเราชาวพุทธจึงถือเป็ นวันสําคัญอีกวันหนึ่ง ทีจ่ ะมารําลึกถึงเหตุการณ์
อันมหัศจรรย์ทเ่ี กิดขึ้นในอดีตอีกครัง้ หนึ่ง เพือ่ เป็ นการเตือนสติให้รู้วา่ เมือ่ ๒๕๐๐ กว่า
ปี มาแล้ว มีมหาบุรุษผูว้ เิ ศษได้ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ ได้ปฏิบตั ติ นจนบรรลุเป็ นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้นาํ สิง่ ทีท่ รงตรัสรู้มาเผยแผ่ให้กบั สัตว์โลก สร้างคุณสร้าง
ประโยชน์อย่างใหญ่หลวง
ธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้
เป็ นธรรมทีไ่ ม่มใี ครจะรู้ได้นอกจากพระโพธิสตั ว์
เท่านัน้ พระโพธิสตั ว์อย่างพระพุทธเจ้าทีจ่ ะมาตรัสรู้ธรรมได้ นานๆจะมีมาปรากฏสักครัง้
หนึ่ง จึงเป็ นสิง่ มหัศจรรย์อย่างยิง่ เพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเรา
ทัง้ หลาย ทีเ่ ป็ นปุถชุ น มีความหลง มีโมหะอวิชชาครอบงําจิตใจ จะไม่สามารถรู้ได้เลย
ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนเท่านัน้ ถึงจะรู้ได้ เมือ่ มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏ
ขึ้นแล้ว ได้อทุ ศิ เวลาทัง้ หมดทีเ่ หลืออยู่ในชีวติ ของพระพุทธองค์ ไว้สังสอนสั
่
ตว์โลกทุกๆ
วัน เพือ่ ให้รู้แจ้งเห็นจริงถึงสัจธรรมความจริงของชีวติ ว่าเป็ นอย่างไร ควรดําเนินด้วยวิธี
ใด เพือ่ นําพาชีวติ ไปสู่จดุ หมายปลายทางทีป่ รารถนากัน คือความสุขความเจริญ ความ
ปราศจากความทุกข์ ความเสือ่ มเสียทัง้ หลาย เราจึงควรน้อมเอาพระธรรมคําสอนอัน
ประเสริฐ มาศึกษาปฏิบตั ดิ ว้ ยศรัทธาทีแ่ น่วแน่ ด้วยวิริยะทีห่ นักแน่น
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ถ้าไม่มคี นอย่างพระพุทธเจ้ามาสังสอนแล้ว
่
ชีวติ พวกเราก็จะดําเนินไปแบบลุม่ ๆดอนๆ
ไม่มโี อกาสทีจ่ ะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางอันประเสริฐ อันวิเศษได้ คือการหลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากกองทุกข์อนั ใหญ่โตทีเ่ รียกว่าวัฏสงสาร ไม่มใี คร
จะทําได้นอกจากพระพุทธเจ้าเป็ นพระองค์แรก แต่หลังจากทีไ่ ด้ทรงปฏิบตั จิ นสําเร็จแล้ว
ดิ้นรนจนสุดเหวีย่ ง จนพ้นจากกองทุกข์ของวัฏสงสารแล้ว จึงทรงนําเอาวิธีการปฏิบตั ทิ ่ี
ได้ทรงปฏิบตั มิ าสังสอน
่
เผยแผ่ให้กบั ผูท้ ส่ี นใจ ผูท้ ม่ี คี วามศรัทธาเลือ่ มใส เมือ่ ได้นาํ พระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไปปฏิบตั กิ บั กาย วาจา ใจแล้ว ผลทีต่ ามมาก็คอื การหลุด
พ้นจากกองทุกข์เหมือนกับทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงหลุดพ้น กลายเป็ นผูร้ บั รองพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า รับรองการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รับรองความวิเศษของ
พระพุทธเจ้า เป็ นผูส้ บื ทอด เผยแผ่ พระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้
พวกเราผูม้ าเกิดภายหลังจึงเป็ นผูม้ โี ชควาสนา ทีไ่ ด้มาเจอพระพุทธศาสนา ทีย่ งั อยู่ใน
สภาพครบถ้วนบริบูรณ์ สามารถยังประโยชน์ให้กบั พวกเราได้อย่างเต็มที่ เหมือนกับใน
สมัยทีพ่ ระพุทธองค์ทรงมีพระชนม์ชพี อยู่ เพราะไม่ได้ทรงฝากพระธรรมคําสอนทีว่ เิ ศษ
ของพระพุทธองค์ไว้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด แต่ทรงมอบไว้กับพระธรรมวินยั ธรรมวินยั
นี้ แล จะเป็ นศาสดาของพวกเธอทัง้ หลาย หลังจากที่เราได้ผ่านไปแล้ว นี่เป็ นคําสังที
่ พ่ ระ
พุทธองค์ทรงสอน ภิกษุสามเณรให้ทราบไว้ว่า พระพุทธเจ้ากับพระธรรมวินยั ทีไ่ ด้ทรง
ตรัสไว้ชอบแล้ว เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็ นตัวแทนกันได้ ทดแทนกันได้ ดังในบท
ธรรมทีว่ า่ ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ถึงแม้ในปัจจุบนั นี้ พระสรีระร่างกายของ
พระพุทธองค์ ได้สลายกลายเป็ นพระบรมสารีริกธาตุไปหมดแล้ว แต่พระธรรมอันวิเศษ
ยังอยู่กบั พวกเราอยู่ พระบรมศาสดาก็ยงั อยู่กบั พวกเราอยู่ อยูใ่ นร่างของพระธรรมวินยั
นี่เอง
พวกเราจึงไม่ได้อยู่โดยปราศจากพระศาสดาเลยแม้แต่นิดเดียว ขณะใดทีเ่ ราระลึกถึง
พระธรรมคําสอน ก็ถอื ว่าเราได้ใกล้ชิดพระบรมศาสดาแล้ว ต่างกับบุคคลทีแ่ ม้จะได้เกาะ
ชายผ้าเหลือง ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธองค์ แต่ไม่เคยสนใจคําสอนของพระพุทธองค์
เลย ก็เปรียบเหมือนกับอยู่ห่างไกลเป็ นร้อยเป็ นพันโยชน์ เปรียบเหมือนกับทัพพีในหม้อ
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แกง ทัพพีถงึ จะอยู่ในหม้อแกง สัมผัสกับแกงอยู่ตลอดเวลา แต่ทพั พีจะไม่รู้จกั รสชาติ
ของแกงเลย ว่าเป็ นแกงชนิดไหน เป็ นแกงเผ็ด แกงจืด แกงหวาน หรือแกงอะไร ซึง่ ต่าง
กับลิ้นทีส่ มั ผัสกับรสของอาหาร แม้แต่อาหารเพียงหยดเดียว ลิ้นก็สามารถรู้ได้ทนั ทีวา่
อาหารชนิดนัน้ เป็ นอะไร นี่คอื ลักษณะของพุทธศาสนิกชนทีไ่ ด้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธ
องค์ ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ขอให้ใกล้ชิดแบบลิ้นกับแกง อย่าใกล้ชิดแบบทัพพีใน
หม้อแกง ถึงแม้จะมีพระพุทธรูปสร้างไว้เต็มวัด เต็มบ้านเต็มเมือง แต่ใจไม่เคยระลึกถึง
พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์เลยแม้แต่ครัง้ เดียว ก็สูค้ นทีอ่ ยู่ต่างประเทศ อยู่ไกล
แสนไกลจากศาสนา อยู่ในสถานทีๆ่ ไม่มแี ม้แต่พระพุทธรูปแม้แต่องค์เดียว แต่ในใจของ
เขากลับระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสมํา่ เสมอ เพราะเขามีหนังสือ
ธรรมะ เขาศึกษาธรรมะ
นัน่ แหละคือวิธีอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้า ต้องอยู่ใกล้ชิดด้วยการเข้าหาพระธรรมวินยั
พระธรรมคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า ด้วยการศึกษาเล่าเรียนอย่างสมํา่ เสมอ จะด้วย
วิธีการฟังเทศน์ฟงั ธรรมดังทีท่ ่านทัง้ หลายกําลังทํากันอยู่ขณะนี้ก็ได้ หรืออ่านหนังสือ
ธรรมะทีม่ อี ยู่ตามสถานทีต่ ่างๆ หรือฟังเทศน์ทอ่ี ดั ไว้ในเทป หรือเผยแผ่ผ่านทางสือ่ ต่างๆ
ทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ก็ได้ ถ้ารู้จกั ใช้ให้เป็ นประโยชน์ ก็จะเป็ นเหมือนลิ้นกับ
แกง แต่ถา้ ไม่รู้จกั ใช้ให้เป็ นประโยชน์ ก็จะเป็ นเหมือนกับทัพพีในหม้อแกง จะไม่ได้รบั
ประโยชน์อะไรเลย นี่แหละคือเรื่องของพระพุทธศาสนา ทีเ่ น้นอยู่ทก่ี ารศึกษาเป็ นหลัก
เน้นอยู่ทก่ี ารศึกษาและนําสิง่ ทีไ่ ด้ศึกษามาปฏิบตั กิ บั กาย วาจา ใจ ของตน การศึกษาทาง
พระพุทธศาสนาเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
เปรียบเหมือนกับการอ่านหนังสือ
เกี่ยวกับอาหารชนิดต่างๆ แต่ไม่เคยได้ล้มิ รส ไม่ได้รบั ประทานอาหารทีไ่ ด้อ่านจาก
หนังสือนัน้ เลย จะไม่รู้วา่ อาหารต่างๆทีไ่ ด้อ่านนัน้ มีรสชาติอย่างไร มีคุณมีประโยชน์
อย่างไร
เช่นเดียวกับการได้ศึกษา ได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่อง
การทําตนให้เป็ นคนดี เรื่องการพยายามละเว้นจากการกระทําความชัว่ ทัง้ หลาย เรื่องการ
เอาชนะกิเลสชนะใจของตน เมือ่ ได้ปฏิบตั ไิ ปแล้วผลจะเป็ นอย่างไร ถ้าไม่นาํ มาปฏิบตั กิ บั
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ตัวเรา ก็จะไม่รู้ จะไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เราจึงต้องเอา
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ได้ศึกษามาประพฤติปฏิบตั กิ บั กายวาจา
ใจของเรา แล้วกายวาจาใจของเราจะเปลีย่ นไปในทิศทางทีด่ ี นําความสุขและความเจริญ
อย่างแท้จริงมาให้ ชีวติ ของเราเปรียบเหมือนกับการเดินทาง เป็ นพาหนะอย่างหนึ่ง
เหมือนกับรถยนต์คนั หนึ่ง เวลาทีจ่ ะขับรถยนต์ ในเบื้องต้นจะต้องรู้จกั องค์ประกอบของ
รถยนต์เสียก่อนว่ามีอะไรบ้าง คือต้องรู้จกั วิธีขบั รถนัน่ เอง ต้องรู้วา่ พวงมาลัยมีไว้ทําอะไร
เบรกมีไว้ทําอะไร คันเร่งมีไว้ทําอะไร เกียร์มไี ว้ทําอะไร ต้องรู้จกั ใช้อปุ กรณ์เหล่านี้
นอกจากนัน้ แล้ว ยังต้องรู้จกั กฎกติกามารยาทของการขับรถ รู้จกั กฎจราจร รู้จกั
เครื่องหมายต่างๆ ทีต่ ดิ ไว้ตามทาง เวลาไปถึงสีแ่ ยกเห็นไฟเขียวไฟแดงไฟเหลือง ต้องรู้
ว่าไฟเขียวมีความหมายอย่างไร ไฟแดงมีความหมายว่าอย่างไร ถ้าขับรถไปโดยทีไ่ ม่รู้
เรื่องเหล่านี้ โอกาสทีจ่ ะไปชน ไปประสบอุบตั เิ หตุย่อมเป็ นไปได้มากทีเดียว แต่ถา้ รู้กฎ
กติกา กฎจราจร รู้วธิ ีการขับรถยนต์แล้ว การขับรถยนต์จากจุดหนึ่งไปสู่อกี จุดหนึ่ง ย่อม
เป็ นไปด้วยความปลอดภัยราบรื่น
ฉันใดชีวติ ของเราก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์คนั หนึ่ง มีองค์ประกอบหลายอย่าง ที่
จะต้องศึกษา ทําความเข้าใจ ทําความรู้ให้ถูกต้อง แล้วรู้จกั วิธีปฏิบตั กิ บั องค์ประกอบ
ต่างๆ ทีม่ าเกี่ยวข้องกับชีวติ เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวติ สิง่ ทีม่ าเกี่ยวข้องกับชีวติ นัน้
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้มีอยู่ ๗ ประการด้วยกันคือ ๑. เหตุ ๒. ผล ๓. ตน ๔. บุคคล
๕. สังคม ๖. การประมาณ ๗. กาลเทศะ การดําเนินชีวติ ให้เป็ นไปได้ดว้ ยความราบรื่นดี
งาม มีแต่ความสุขความเจริญ จึงต้องทําความเข้าใจ ทําความรู้จกั สิง่ ทีไ่ ด้กล่าวมานี้ คือ
ต้องรูเ้ หตุ รู ผ้ ล รู ต้ น รูบ้ คุ คล รู ส้ งั คม รูป้ ระมาณ และรูก้ าลเทศะ ซึง่ เปรียบเหมือน
อุปกรณ์ของรถยนต์ และเครื่องหมายจราจรต่างๆ ทีจ่ ะกํากับการเคลือ่ นไหวของรถยนต์
ให้เป็ นไป โดยไม่มอี บุ ตั เิ หตุเกิดขึ้นมา ให้รถยนต์ทกุ คันทีอ่ ยู่บนถนนวิง่ ด้วยความ
ปลอดภัย เราจึงต้องรู้สง่ิ ทัง้ ๗ ประการนี้วา่ มีอะไรบ้าง
๑. รูเ้ หตุ ๒. รู ผ้ ล เหตุในทีน่ ้ ีหมายถึงการกระทําทีเ่ รียกว่ากรรม การกระทําในชีวติ มีอยู่
๓ คือกระทําทางกาย เรียกว่ากายกรรม กระทําทางวาจา เรียกว่าวจีกรรม กระทําทางใจ
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เรียกว่ามโนกรรม กรรมทัง้ ๓ นี้ เมือ่ ทําไปแล้วย่อมมีผลตามมา มีสขุ บ้าง ทุกข์บา้ ง ไม่
สุขบ้างไม่ทกุ ข์บ ้าง ขึ้นอยู่กบั กรรมทีท่ าํ มีอยู่ ๓ ชนิด คือกรรมดี กรรมชัว่ กรรมทีไ่ ม่ดี
ไม่ชวั ่ ทํากรรมดี ผลทีต่ ามมา คือความสุขความเจริญ ทํากรรมชัว่ ผลทีต่ ามมา คือ
ความทุกข์ความเสือ่ มเสีย ทํากรรมทีไ่ ม่ดไี ม่ชวั ่ ผลทีต่ ามมาคือไม่สุขไม่เจริญ
นี่คอื เรื่องของเหตุและผล เป็ นสิง่ ทีใ่ กล้ชิดกับตัวเราทุกๆคน เพราะเป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องทํากัน
ทุกคน ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมา พอลืมตาขึ้นก็เริ่มทํากรรมกันแล้ว การลืมตาถือว่าเป็ นการกระทํา
กรรมอย่างหนึ่งแล้ว เพียงแต่วา่ เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ใช่เป็ นกรรมดีและกรรมชัว่ เมือ่ ลืมตา
ขึ้น ใจก็เริ่มคิดแล้ว มโนกรรมก็ปรากฏขึ้นมาแล้ว ตอนต้นก็ตอ้ งคิดว่า เอ๊ะตอนนี้ เราอยู่
ที่ไหน มองไปรอบตัวก็รู้วา่ อยู่ในห้องนอน เรานอนอยู่ แล้วก็นึกต่อไปว่า วันนี้วนั อะไร
ตอนนี้เวลากี่โมง ต้องทําอะไร มีธุระอะไร นัน่ เป็ นเรื่องของมโนกรรมแล้ว เมือ่ คิดแล้วก็
สังงานต่
่ อไปทีก่ ายและวาจา เช่นเมือ่ รู้วา่ วันนี้จะต้องออกไปทํามาหากิน เมือ่ ตื่นแล้วก็
ต้องสังให้
่ ลกุ ขึ้นมา เมือ่ ลุกขึ้นมาก็ทาํ กิจธุระส่วนตัว ล้างหน้าล้างตา อาบนํา้ อาบท่า แต่ง
กายเพื่อทีจ่ ะได้เตรียมตัวไปทํางาน หาข้าวหาอาหารรับประทาน
นี่ก็เป็ นเรื่องกรรมทัง้ นัน้ ทีเ่ ราทําอยู่ตลอดเวลา ซึง่ เราต้องรู้วา่ การกระทําอะไร ทําไปแล้ว
ไม่เกิดปัญหาขึ้นมา ไม่เกิดความทุกข์ข้นึ มา ทําไปแล้วทําให้เกิดแต่ความสุขความเจริญ
จึงต้องศึกษา ต้องรู้จกั การกระทําว่าอันไหนทําไปแล้วเป็ นสิง่ ทีดี อันไหนทําไปแล้วเป็ นสิง่
ทีไ่ ม่ดี อันไหนทําไปแล้วดี นํามาซึง่ ความสุขความเจริญ ก็ทาํ ไป อันไหนทําไปแล้ว นํามา
ซึง่ ความทุกข์ความเสือ่ มเสีย ก็อย่าไปทํา ผลก็ตอ้ งศึกษาเช่นกัน เนื่องจากเรามีปญั ญา
น้อย อาจจะเห็นเพียงแต่ผลในระยะสัน้ ๆ ไม่มองผลในระยะยาว ผลทีใ่ ห้ความสุขใน
ระยะสัน้ ๆ แต่กลับมีทกุ ข์ตามมาในระยะยาว ก็ตอ้ งเข้าใจว่านัน่ ไม่ใช่ความสุขแล้ว แต่
เป็ นความทุกข์ เช่นเวลาเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วเตร่กนั จะรู้สกึ มีความสุข แต่
มันเป็ นความสุขในเบื้องต้น เป็ นความสุขทีไ่ ม่ยาวนาน สุขชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว หลังจาก
นัน้ ก็จะมีปญั หา มีความทุกข์ตามมา เวลาดืม่ สุรา ก็ดม่ื กันไป สนุกสนานเฮฮากันไป ก็
ดืม่ กันแบบไม่รู้จกั ประมาณ พอเวลากลับบ้านกลับช่องกัน ต่างคนก็ต่างขับรถกลับกัน
แต่ไม่มสี ติทจ่ี ะประคับประคองควบคุมการขับรถยนต์ ก็อาจจะต้องไปประสบอุบตั เิ หตุ
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เจ็บไข้ได้ป่วย พิกลพิการ หรือเสียชีวติ ไป ก็เป็ นได้ นี่ก็เป็ นผลทีต่ ามมา จากการเสพสุรา
ยาเมา ทีเ่ ราคิดว่าเป็ นความสุข แต่หารู้ไม่วา่ มีความทุกข์ตามมา ทีม่ คี วามทุกข์มากกว่า
ความสุข
เราจึงต้องเข้าใจว่าความสุขทีแ่ ท้จริงเป็ นอย่างไร ความทุกข์ทแ่ี ท้จริงเป็ นอย่างไร เพราะ
สุขกับทุกข์บางทีไปด้วยกัน เราทําอะไรจึงมีผลทัง้ ๒ อย่าง มีทงั้ สุขและมีทงั้ ทุกข์ เรา
จะต้องชัง่ นํา้ หนักระหว่างสุขกับทุกข์ ว่าอันไหนมีนาํ้ หนักมากกว่ากัน ถ้าความทุกข์มี
นํา้ หนักมากกว่า อย่างเวลาเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน หรือออกไปเทีย่ วเตร่ ในเบื้องต้น
จะมีความสุข แต่ผลทีเ่ ป็ นความทุกข์ทจ่ี ะตามมามีมากกว่า มีนาํ้ หนักมากกว่า เราก็ตอ้ ง
สรุปว่ามันเป็ นความทุกข์ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เราก็ตอ้ งละเว้นจากอบายมุขทัง้ หลาย ละเว้น
จากการเสพสุรายาเมา ละเว้นจากการเล่นการพนัน ละเว้นจากการเทีย่ วเตร่ เพราะเป็ น
ทุกข์ ไม่ใช่สุข ส่วนเวลาทีเ่ รามาทําบุญให้ทานทีว่ ดั ก็ดี หรือสงเคราะห์ผูอ้ น่ื ก็ดี เอาข้าว
ของไปเลี้ยงดูผูอ้ น่ื ไม่วา่ จะเป็ นคนทีเ่ รารักเราชอบ เรามีความเคารพ เช่นบิดา มารดา ปู่
ย่า ตา ยาย เพือ่ นสนิท มิตรสหาย หรือคนทีต่ กทุกข์ได้ยาก เรามีความรู้สกึ สงสาร
เมตตาอยากจะช่วยเหลือบุคคลนัน้ ให้ได้มคี วามสุข เราก็ตอ้ งสละเวลา สละทรัพย์ เงิน
ทอง เวลาทีจ่ ะควักเงินออกมาซื้อของ เวลาทีจ่ ะต้องเจียดเวลาทีม่ คี ่า จากการทีจ่ ะเอาเวลา
นัน้ ไปเทีย่ วไปหาความสุข ก็ตอ้ งเจียดเวลานี้มาให้กบั ผูอ้ น่ื มันก็เกิดความรู้สกึ ทุกข์ เกิด
ความยากลําบากขึ้นมา
แต่ความทุกข์ความยากลําบากนี้
จะน้อยเมือ่ เปรียบถึงผลทีจ่ ะได้รบั จากการทีไ่ ด้ไป
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื
เพราะเวลาทีไ่ ปพบเห็นคนทีต่ กทุกข์ได้ยากลําบากลําบน แล้วได้
ช่วยเหลือให้เขาได้มชี วี ติ ทีด่ ขี ้นึ จะรู้สกึ ว่ามีความปลาบปลื้ม มีความสุขใจ มีความอิม่ ใจ
ถ้าคิดว่าถ้าเขาเป็ นเราและเราเป็ นเขา แล้วเขาทําอย่างทีเ่ ราทํากับเขา เราจะรู้สกึ อย่างไร
บ้าง เช่นวันนี้เกิดเราเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มเี งินทองทีจ่ ะรักษา ไม่มขี ้าวรับประทาน แล้วอยู่
ดีๆก็มคี นมาช่วยเหลือ พาไปโรงพยาบาล ไปหาหมอ หาอาหารมาเลี้ยงดู อย่างนี้เราจะ
เกิดความรู้สกึ ทีม่ คี วามสุขมาก เช่นเดียวกับคนทีไ่ ด้ช่วยเหลือคนอืน่ ก็เป็ นความรู้สกึ ทีด่ ี
เป็ นความรู้สกึ ทีม่ สี ุขเป็ นสุข นี่ก็คือการรู้จกั ผล รู้จกั สุข รู้จกั ทุกข์ ว่าอันไหนเป็ นสุขที่
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แท้จริง อันไหนเป็ นทุกข์ทแ่ี ท้จริง เมือ่ รู้แล้ว ต่อไปก็จะทําแต่สง่ิ ทีเ่ ป็ นสุข อันไหนทีเ่ ป็ น
ทุกข์แต่มาในคราบของความสุข เราก็จะไม่หลงกับมันอีกต่อไป
๓. รูต้ น คือรู้จกั ตัวเราเอง ว่าเราเป็ นคนหรือเป็ นอะไร เป็ นหญิงหรือเป็ นชาย ถ้าเป็ น
ผูห้ ญิงก็ตอ้ งประพฤติตวั แบบหนึ่ง ถ้าเป็ นชายก็ตอ้ งประพฤติตวั อีกแบบหนึ่ง การ
ประพฤติตนต้องเป็ นไปตามฐานะของตน ไม่ใช่เป็ นผูห้ ญิงแล้วไปทําตัวเป็ นผูช้ าย หรือ
เป็ นผูช้ ายแล้วไปทําตัวเป็ นผูห้ ญิง ก็จะกลายเป็ นคนทีส่ งั คมรังเกียจ เพราะจะคิดว่าสติ
ไม่ดี ไม่รู้จกั ตน ไม่รู้จกั ว่าตัวเองควรวางตัวอย่างไร แสดงว่าเป็ นคนไม่มสี ติ ไม่มปี ญั ญา
เลยเป็ นคนทีไ่ ม่มใี ครอยากจะคบค้าสมาคมด้วย นอกจากต้องรู้วา่ เราเป็ นหญิงหรือเป็ น
ชายแล้ว ยังมีอกี หลายอย่างในฐานะของเราต่อสังคม คือเป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นเด็ก การทําตัวก็
ต่างกัน เป็ นผูใ้ หญ่ก็ตอ้ งวางตัวอย่างหนึ่ง เป็ นเด็กก็ตอ้ งวางตัวอย่างหนึ่ง เป็ นฆราวาส
หรือเป็ นนักบวชก็วางตัวไม่เหมือนกัน นักบวชก็ตอ้ งวางตัวอย่างหนึ่ง เป็ นฆราวาสก็ตอ้ ง
วางตัวอย่างหนึ่ง ถ้าเป็ นนักบวชแล้วไปวางตัวเป็ นฆราวาสจะไม่มใี ครเขาให้ความเคารพ
นับถือ แต่ถา้ เป็ นฆราวาสแล้วไปทําตัวเป็ นนักบวช คนเขาก็จะหาว่าทะลึง่ ไม่รู้จกั ฐานะ
ของตัวเอง ถ้าต้องการให้คนเขามองเราดี มองเราด้วยความนับถือ ด้วยความเลือ่ มใส
ด้วยความมันใจว่
่ า เราไม่ใช่เป็ นคนเสียสติเสียสตัง ก็ตอ้ งรู้จกั ตัวว่าเป็ นอะไร แล้ว
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับฐานะของตน
๔. รูบ้ คุ คล เราอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้อยู่ตวั คนเดียว แต่อยู่กบั คนหลายคนด้วยกัน เกิดมา
ปั๊บเราก็มพี ่อมีแม่แล้ว เราก็ตอ้ งรู้จกั คนทีเ่ กี่ยวข้องกับเรา เพราะแต่ละคนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
เรามีฐานะไม่เหมือนกัน มีคุณกับเราไม่เหมือนกัน อย่างพ่อแม่น้ ี เป็ นบุคคลสองคนใน
โลกทีม่ พี ระคุณอย่างยิง่ กับเรา เป็ นคนทีเ่ รากราบไหว้ได้ดว้ ยความตายใจ เป็ นคนทีเ่ รา
เชื่อได้ดว้ ยความตายใจ เพราะท่านมีแต่ให้เราอย่างเดียว มีแต่สงเคราะห์เราอย่างเดียว มี
แต่ความเมตตา ความกรุณาให้กบั เรา ฉะนัน้ เวลาทีท่ ่านสังสอนเรา
่
บอกอะไรเรา เราก็
ต้องฟังด้วยความเคารพ แม้ว่าสิง่ ทีท่ ่านสอน ทีท่ ่านบอกเรานัน้ อาจจะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ถูกอก
ถูกใจเรา เราก็ตอ้ งฟังไว้ก่อน แล้วนําไปคิดพิจารณาทีหลัง ไม่ควรจะแสดงอาการไม่
เคารพออกมา เช่นเถียงพ่อแม่ หรือด่าพ่อแม่กลับไปอย่างเสียๆหายๆ ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้ว
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แสดงว่าเราไม่รู้จกั บุคคล พวกทีไ่ ม่รู้จกั บุคคลก็เหมือนพวกเดรัจฉาน เดรัจฉานเขาไม่
รู้จกั พ่อรู้จกั แม่เขา ฉันใดถ้าเรา ยังอยากจะเป็ นมนุษย์อยู่ ก็ควรรู้จกั บุคคลทีเ่ ราเกี่ยวข้อง
ด้วย รู้วา่ เขาสูงกว่าเรา เท่าเรา หรือตํา่ กว่าเรา แล้ววางตัว ปฏิบตั ติ วั ให้ถูกต้องตามฐานะ
ของเขากับของเรา ถ้าประพฤติได้แล้ว ก็จะเป็ นคนทีไ่ ม่ทาํ ในสิง่ ทีผ่ ดิ จะทําแต่ในสิง่ ทีด่ ที ่ี
งาม เป็ นคนน่ารักน่าเอ็นดู เป็ นทีช่ ่นื ชอบของคนทัง้ หลายทีไ่ ด้มาเกี่ยวข้องกับเรา
๕. รูส้ งั คม มนุษย์เป็ นสัตว์สงั คม ไม่ได้อยู่กนั ตามลําพังคนเดียว หรือสองคน หรือ
ครอบครัวเดียว แต่อยู่ในสังคม ต้องร่วมทํากิจกรรมกับผูอ้ น่ื เวลาไปในสถานทีต่ ่างๆ
เขามีกฎมีระเบียบ มีประเพณีทป่ี ฏิบตั กิ นั มา เขาทําอย่างไรเราก็ตอ้ งทําแบบนัน้ ถ้าเราไม่
ทําแบบนัน้ เราก็จะไม่สามารถอยู่ในสังคมของเขาได้ เราก็จะลําบาก เพราะคนเราต้องอยู่
ด้วยกัน ต้องพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน ก็ตอ้ งรู้จกั ขนบธรรมเนียมประเพณีทด่ี งี ามและ
ปฏิบตั ติ าม อย่างคนไทยเวลาเราเจอกันก็จะยกมือไหว้ แต่ถา้ เป็ นฝรัง่ เขาก็จะยืน่ มือมา
จับกัน เราจึงต้องรู้จกั ขนบธรรมเนียม เวลาเราไปอยู่ในสังคมใด เขาปฏิบตั อิ ย่างไร เราก็
ต้องทําตามสังคมนัน้ ถือว่าเป็ นการให้ความเคารพต่อกันและกัน ถ้าเราให้ความเคารพ
ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมเขาแล้ว เขาก็จะให้ความเคารพ ให้การต้อนรับเรา
แต่ถา้ เข้าไปในสังคมเขาแล้ว ไม่ปฏิบตั ติ ามขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา เขาก็จะไม่
รับเราเข้าไปในสังคมของเขา
๖. รูป้ ระมาณ คือรู้จกั ความพอดีในการจับจ่ายใช้จ่ายใช้สอยในปัจจัย ๔ ทุกสิง่ ทุกอย่าง
มีความพอดีของเขาอยู่ กินมากเกินไปก็ทาํ ให้อว้ น เป็ นโรคอ้วน ถ้ากินน้อยเกินไป ก็ทาํ
ให้เป็ นโรคผอมแห้งแรงน้อย ต้องกินให้พอดีกบั ความต้องการของร่างกาย อย่ากินตาม
อารมณ์ กินให้พอดี ถ้ากินให้พอดีแล้ว ร่างกายก็จะดําเนินไปได้ดว้ ยความปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บทัง้ หลาย คนเราทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วยกันนี้ ส่วนหนึ่งก็เกิดจากการไม่รู้จกั ความ
พอดีในการบริโภคอาหารนัน่ เอง รับประทานอาหารมากจนเกินไป จึงเกิดโรคต่างๆ
ตามมา รับประทานอาหารน้อยไปก็กลายเป็ นคนผอมแห้งแรงน้อย มีโรคภัยเบียดเบียน
จึงต้องรูจ้ กั ประมาณในการใช้ปจั จัย ๔ ไม่วา่ จะเป็ นการรับประทานอาหาร การใช้เสื้อผ้า
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ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค ต้องใช้ให้เหมาะกับความจําเป็ น ถ้ารู้จกั ใช้แล้ว ปัจจัย ๔ ก็จะ
เป็ นคุณ แทนทีจ่ ะเป็ นโทษ ช่วยดูแลรักษาชีวติ ร่างกายให้อยู่ไปยาวนาน
๗. รูก้ าลเทศะ คือรู้จกั เวลาและสถานที่ เวลาไปงานศพต้องแต่งกายแบบหนึ่ง มีกริ ิยา
อาการอย่างหนึ่ง เวลาไปงานมงคลสมรสก็ตอ้ งแต่งกายและมีกริ ิยาอาการทีเ่ หมาะกับงาน
จึงจะถือว่าเป็ นผู ้รู้จกั กาลเทศะ โดยสรุป ถ้าต้องการชีวติ ทีม่ แี ต่ความสุขความเจริญ ก็
ต้องรูเ้ หตุ รู ผ้ ล รู ต้ น รูบ้ คุ คล รู ส้ งั คม รู ป้ ระมาณ และรูก้ าลเทศะ เมือ่ รู้แล้วจะได้ปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้อง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๑๗

ทําบุญให้ทาน
๘ มิถนุ ายน ๒๕๔๕

วันนี้เป็ นวันเสาร์ เป็ นวันทีท่ ่านทัง้ หลายว่างจากภารกิจการงาน การทํามาหากิน หาเงินหา
ทอง ซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ แต่กร็ ู้วา่ เงินทองไม่ใช่เป็ นสิง่ ที่
สําคัญทีส่ ุด นอกเหนือจากเงินทองทีต่ อ้ งอาศัยไว้ดูแลรักษาอัตภาพชีวติ ร่างกายแล้ว เรา
ยังต้องมีทพ่ี ง่ึ ทางใจด้วย เพราะคนเราประกอบขึ้นด้วย ๒ ส่วนด้วยกัน คือกายและใจ
กายต้องอาศัยปัจจัย ๔ อาศัยเงินทองเป็ นเครื่องแลกเปลีย่ น เพือ่ จะได้มาซึง่ อาหาร ที่อยู่
อาศัย ยารักษาโรค เครื่องนุ่ งห่ม ถ้ามีปจั จัย ๔ ครบสมบูรณ์ การอยู่เป็ นปกติสุขของ
ร่างกายย่อมเป็ นไปได้ดว้ ยดี แต่ถา้ ขาดปัจจัย ๔ อย่างใดอย่างหนึ่งไป การอยู่เป็ นปกติ
ของร่างกายย่อมเป็ นไปได้ดว้ ยความยากเย็น ด้วยความลําบาก เราจึงต้องใช้เวลาส่วน
ใหญ่ของเรา ทุ่มเทไปในการทํามาหากิน เพือ่ จะได้เงินทองมาซื้อข้าวของ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการ
ดํารงชีพ คือปัจจัย ๔ ให้มคี รบบริบูรณ์
แต่น่เี ป็ นเพียงครึ่งเดียวของการดูแลรักษาตัวเรา เพราะนอกจากร่างกายแล้ว ยังมีจติ ใจที่
ต้องดูแลด้วย จิตใจนี้ต่างกับร่างกาย สิง่ ทีจ่ ะต้องดูแลจิตใจ ไม่เหมือนกับสิง่ ทีไ่ ว้ใช้
สําหรับดูแลร่างกาย สิง่ ทีจ่ ะใช้ดูแลจิตใจเรียกว่าบุญกุศล บุญกุศลนี้แลเป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจ
ถ้ามีบญ
ุ มีกศุ ลแล้ว ใจจะเป็ นปกติสุข จะมีความอิม่ มีความสบายใจ แต่ถา้ ขาดบุญ ขาด
กุศลแล้ว ใจจะมีแต่ความว้าวุน่ ขุน่ มัว มีความทุกข์ใจ ความกังวลใจ ไม่สบายอก ไม่
สบายใจด้วยเหตุต่างๆนานัปการ แต่ถา้ เราพยายามดําเนินตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน คือให้ทาํ บุญอย่างสมํา่ เสมอแล้ว ใจของเราจะมีเครื่องดูแลรักษาให้อยู่เป็ นปกติสุข
จึงมีความจําเป็ นทีใ่ นวันเวลาทีว่ า่ งจากภารกิจการงาน การทํามาหากิน ก็ตอ้ งมาวัดเพือ่
แสวงบุญ มาทําบุญกัน การทําบุญมีหลายวิธีดว้ ยกัน การให้ทานก็เป็ นการทําบุญอย่าง
หนึ่ง บุญนัน้ มีอยู่หลายประเภท เปรียบเหมือนกับอาหารทีร่ บั ประทาน มีหลายรู ปแบบ มี
ทัง้ ข้าว มีทงั้ ผัก มีทงั้ ผลไม้ มีทงั้ เนื้อสัตว์ มีทงั้ นํา้ มีทงั้ ขนมหวานต่างๆ อาหารของใจคือ
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บุญก็มอี ยู่หลายชนิดด้วยกัน ส่วนใหญ่ท่รี ู้จกั กันคือการทําบุญให้ทาน การให้ทานเป็ น
การทําบุญอย่างหนึ่ง เรามักจะได้ยนิ คําว่าทําบุญให้ทาน พูดติดกันเสมอ แล้วเราก็ไป
เข้าใจว่า การทําบุญเป็ นการถวายของให้กบั พระ ส่วนการให้ข ้าวของกับผูอ้ น่ื เช่นญาติ
โยม เรียกว่าเป็ นการทําทาน
ความจริงแล้วเป็ นทัง้ บุญ เป็ นทัง้ ทานด้วยกันทัง้ ๒ อย่างนัน่ แหละ คือการทําทานก็คอื
การให้ ให้สง่ิ ของแก่บคุ คลอืน่ ไม่วา่ จะเป็ นพระหรือไม่ก็ตาม เป็ นฆราวาส เป็ นพระ ก็ถอื
ว่าเป็ นทานเหมือนกัน ทานก็คอื การให้ อย่างทีว่ นั นี้ท่านทัง้ หลายนํากับข้าวกับปลา
อาหารคาวหวาน เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมาถวายพระ อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็ นทานอย่างหนึ่ง
เป็ นวัตถุทาน ทานเป็ นเหตุให้เกิดบุญขึ้นมา บุญคือความสุขใจ เวลาเราได้ช่วยเหลือผู อ้ น่ื
ทีต่ กทุกข์ยากลําบาก ให้ได้มคี วามสุข มีความสบาย ก็ทาํ ให้เราเกิดความสุขใจ สบายใจ
ขึ้นมา ความสุขใจสบายใจนี้เรียกว่าบุญ ดังนัน้ เวลาทีเ่ ราให้ทาน จึงเป็ นการสร้างเหตุทจ่ี ะ
ทําให้เกิดบุญขึ้นมา การให้ทานจึงเป็ นเหตุ บุญก็คอื ผลทีจ่ ะตามมาจากการให้ทาน การ
ให้ไม่ได้เลือกว่าจะต้องให้กบั พระถึงจะเป็ นบุญ ให้กบั บุคคลอืน่ หรือแม้กระทังเดรั
่ จฉาน
เช่น นก ปลา ก็เป็ นบุญด้วยกันทัง้ นัน้ เพราะการได้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื จะเป็ นใครก็ตาม แม้
กับพวกเดรัจฉาน ก็เป็ นบุญ เวลาให้อาหารเขา เราก็มคี วามสุขใจ สบายใจ นัน่ แหละคือ
บุญ การทําบุญจึงไม่ได้หมายความว่า จะต้องทํากับนักบวชผู ้ทรงศีลเท่านัน้ ถึงจะได้บญ
ุ
การทําบุญนัน้ ทํากับใครก็ได้ ข้อสําคัญอยู่ทใ่ี จ ว่าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ ถ้าทํา
ด้วยความบริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็จะเป็ นบุญร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถา้ ทําไปด้วยความ
ไม่บริสุทธิ์ใจ คือยังมีความปรารถนาอามิสสิง่ ตอบแทนจากผู ้รับ อย่างนี้เรียกว่าไม่
บริสุทธิ์ใจ เช่นเวลาจะให้ของใคร แล้วยังต้องการให้เขามีความสํานึกในบุญคุณ หรือ
ต้องการให้เขากล่าวคําขอบอกขอบใจ หรือต้องการให้เขาเป็ นผูว้ า่ นอนสอนง่าย เวลาเรา
บอก เราสอน เราสังอะไรเขา
่
ก็อยากจะให้เขาทําตามคําสังคํ
่ าสอนของเรา เราจึงให้ของ
เขาไปเพือ่ เป็ นเครื่องล่อใจ
ถ้าอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็ นการทําบุญ อย่างนี้เป็ นการค้าขายมากกว่า เพราะเป็ นการ
แลกเปลีย่ นกัน เรายืน่ หมูให้เขา เขาก็ยน่ื แมวให้เรา อย่างนี้ไม่ใช่เป็ นการทําบุญ ถ้าทํา
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แบบนี้ใจจะไม่ได้รบั บุญเต็มที่ เพราะรอการตอบสนองจากผู ้รับ ถ้าเขาไม่ตอบสนองตาม
ความต้องการของเรา แทนทีจ่ ะเกิดความสุข กลับเกิดความทุกข์ข้นึ มา เกิดความไม่
พอใจ เกิดความเสียใจขึ้นมา อย่างนี้แสดงว่าทําบุญไม่ถูก คือไม่ได้ทาํ บุญนัน่ เอง แต่
กําลังทําการแลกเปลีย่ น ค้าขายกัน ถ้าปรารถนาความสุขทีเ่ ป็ นบุญจริงๆแล้ว เราต้องไม่
ปรารถนาสิง่ ตอบแทนอะไรจากผูร้ บั เราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มเี งือ่ นไข ไม่มพี นั ธะ
อันใดผูกพัน ติดไว้กับการให้ของเราเลย ถ้าให้แบบนี้แล้ว จะมีความสุขใจ เพราะไม่หวัง
อะไรจากคนรับ เขาจะขอบอกขอบใจเราหรือไม่ เขาจะแสดงกิริยาอาการเคารพเราหรือไม่
ก็ไม่สาํ คัญอะไร เพราะได้พจิ ารณาเห็นแล้วว่า การให้เขานัน้ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เพราะเขา
เดือดร้อน เขามีความทุกข์ เขามีความลําบาก เราก็อยากจะสงเคราะห์เขา อยากจะช่วย
เขา ให้เขาได้มคี วามสุขบ้าง นี่คือสิง่ ทีเ่ ราต้องการจากการให้ทาน คือต้องการให้เขามี
ความสุข
ถ้าให้เขาไปแล้ว เขาด่ากลับมา ถ้าเป็ นความสุขของเขา เราก็ยนิ ดีให้เขาด่าไป เพราะหลัก
ของการให้ก็คอื การให้เขามีความสุขนัน่ เอง ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้ว แสดงว่ามีเจตนาที่
บริสุทธิ์จริงๆ ไม่ได้หวังอะไรจากการให้เลยแม้แต่นิดเดียว ถ้าให้แบบนี้แล้วจะมีความสุข
มาก แต่พวกเราส่วนใหญ่มกั จะไม่ได้ให้แบบนี้กนั เวลาให้อะไร มักอยากจะให้คนรับ
ตอบสนองในทางทีด่ ี ถ้าไม่ตอบสนองในทางทีด่ ี ก็เกิดความเสียใจ อย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่
เป็ นการทําบุญ เรียกว่าเป็ นการทําบาปก็วา่ ได้ เพราะมีอปุ าทานความยึดมันถื
่ อมัน่ มี
ตัณหา ความอยาก อยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ อยากจะให้เขาปฏิบตั กิ บั เรา
อย่างนัน้ อย่างนี้ ถ้าไม่ปฏิบตั ิ ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา นี่แหละความทุกข์ก็คอื ผลของ
บาป บาปก็คอื ความอยากความต้องการต่างๆ
ดังนัน้ เวลาทําบุญ ขอให้ยดึ หลักการให้ดว้ ยความบริสุทธิ์ใจ ให้โดยทีไ่ ม่หวังผลตอบแทน
จากผูร้ บั แล้วการให้ของเรา จะเป็ นการให้ทีพ่ ร้อมสมบูรณ์ดว้ ยบุญทีแ่ ท้จริง ถ้าให้แบบนี้
แล้วใจจะมีความสุข ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้นกับคนทีเ่ ราให้สง่ิ ของไป ถ้าเขาแสดงกิริยา
อาการทีไ่ ม่น่าดู แสดงความไม่มคี วามสํานึกในบุญคุณ มันก็เป็ นเรื่องของเขา มันก็เป็ น
กรรมของเขา แสดงว่ายังต้องพัฒนาตัวเองอีกมาก ยังต้องใช้เวรใช้กรรมอีกมากอยู่ แต่
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ถ้าเป็ นคนทีส่ าํ นึกในบุญคุณ พยายามทําตัวให้ดี ประพฤติตวั เองไม่ให้เสือ่ มเสีย ทําแต่สง่ิ
ทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ มันก็เป็ นบุญเป็ นกุศลของเขาอีกนัน่ แหละ เพียงแต่วา่ เราเป็ นผูม้ ี
ส่วนทีไ่ ด้ช่วยสนับสนุนให้เขาได้ประกอบทําคุณงามความดี เราก็ได้บญ
ุ ๒ ต่อ คือบุญ
ต่อแรกก็เกิดจากการทีไ่ ด้ช่วยเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทนอะไรจากเขา
แต่เมือ่ เขานําสิง่ ทีเ่ ราให้เขาไปใช้ ทําให้เกิดประโยชน์ข้นึ มาอีก มันก็ทาํ ให้เรามีความสุขใจ
เพิม่ ขึ้นไปอีก ทีเ่ ห็นว่าเราได้ช่วยสนับสนุนคนดี
อย่างเวลาศรัทธาญาติโยมมาทําบุญกับพระทีว่ ดั
ญาติโยมจะมีความรู้สกึ มีความสุข
มากกว่าไปทําบุญให้ทานกับบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นพระ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าบุคคลทีเ่ ราไป
ช่วยทีไ่ ม่ใช่เป็ นพระนี้ เขายังเป็ นคนทีไ่ ม่มศี ีล หรือยังไม่ได้พฒั นาตัวเองให้ดเี ท่ากับพระ
เมือ่ ไปช่วยเหลือเขา เขาก็ยงั ไปประพฤติตนในทางทีม่ ดิ มี ชิ อบได้ ถ้าเราได้ยนิ หรือเห็น
ความประพฤติของเขา ก็ทาํ ให้เรามีความรู้สกึ ไม่ค่อยสบายใจ แต่ถา้ ได้ไปทําบุญกับพระ
พระทีเ่ ป็ นพระจริงๆ หมายถึงท่านทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เป็ นผูท้ ม่ี ศี ีลไม่ด่างพร้อย เวลา
เห็นท่านแล้ว เราก็จะเกิดความสบายอกสบายใจ เห็นท่านประพฤติตนในทางทีด่ ที ง่ี าม
ทําตนให้เป็ นคุณเป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ น่ื ก็ทาํ ให้เรามีความสุขใจ แม้กระทังเวลาผ่
่
านไป
แล้ว ทุกครัง้ ทีไ่ ด้นึกถึงการทีไ่ ด้ทาํ บุญกับท่าน หรือนึกถึงท่าน ก็ทาํ ให้เรามีความสุขใจ
แล้วยังทําให้เกิดมีกาํ ลังจิตกําลังใจ ทีอ่ ยากจะทําบุญให้มากยิง่ ๆ ขึ้นไปอีก
นี่แหละคือเรื่องของการทําบุญ ทีจ่ ะให้ได้บุญเต็มที่ มากน้อยแค่ไหนนัน้ ก็ข้นึ อยู่กบั ใจ
ของเราเอง ว่ามีความบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหน ถ้าใจมีความบริสุทธิ์มาก เราก็จะมี
ความสุขมาก ถ้าใจยังมีความอยากได้อามิสสิง่ ตอบแทน จากผูท้ เ่ี ราไปทําบุญด้วย เราก็
จะประสบกับความไม่สบายใจขึ้นมาก็ได้ ถ้าไม่ได้รบั ตอบสนองตามทีต่ อ้ งการ ถ้า
ต้องการทําบุญให้เป็ นบุญครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ขอให้ทาํ บุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ให้
เขาไปแล้ว เขาจะไปทําอะไร ก็ถอื ว่าเป็ นเรื่องของเขา ของทีเ่ ราให้ไปนัน้ ไม่ใช่เป็ นของๆเรา
แล้ว เป็ นของๆเขาไปแล้ว เมือ่ เป็ นของๆเขา เขาก็มสี ทิ ธิ์เต็มที่ ทีจ่ ะทําอะไรกับสิง่ ของนัน้
ก็ได้ ถ้าเขานําเอาไปทําเป็ นคุณเป็ นประโยชน์มนั ก็ดี ถ้านําเอาไปทําให้เกิดเป็ นโทษขึ้นมา
มันก็เป็ นโทษกับเขา มันไม่ได้มาเกิดเป็ นโทษกับเราแต่อย่างใด แต่ถา้ เราเอาใจไปคอย
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กังวล ไปคอยห่วง ว่าสิง่ ทีเ่ ราให้เขาไปนัน้ เขาจะเอาไปทําอะไรอย่างไร ดีหรือไม่ ก็ทาํ ให้
เราเกิดมีความกังวลใจ ไม่สบายอก ไม่สบายใจ ยิง่ ถ้าได้ยนิ ว่าเขานําไปทําในทางทีเ่ สือ่ ม
เสีย ก็ทาํ ให้เราเกิดความสงสัยขึ้นมาเสียอีก ว่าบุญทีเ่ ราทําไปนัน้ เป็ นบุญหรือเปล่า
จึงขอให้ทาํ ความเข้าใจว่า เวลาทีเ่ ราทําบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่วา่ จะทํากับใคร แล้ว
เขาจะเอาไปทําอะไรต่อ มันก็ยงั เป็ นบุญอยู่นนั ่ เอง เพราะบุญคือการชนะใจเรา ชนะสิง่ ที่
ตํา่ สิง่ ทีค่ อยฉุดลากให้ไปสู่ความทุกข์ สู่ความไม่สบายใจ คือความตระหนี่ ความโลภ
ความเห็นแก่ตวั เวลาทีไ่ ด้ให้ทาน แสดงว่าได้ชนะความโลภ ได้ชนะความตระหนี่ เราได้
ชนะความเห็นแก่ตวั แล้ว นี่แหละคือผลทีเ่ ราได้ เป็ นบุญแล้ว บุญนัน้ เกิดขึ้นในใจของเรา
เราได้ชนะสิง่ ทีไ่ ม่ดี ได้ชาํ ระขัดเกลาใจของเราให้สะอาดขึ้น เมือ่ ได้ชาํ ระขัดเกลาสิง่ เหล่านี้
ให้เบาบางลงไป ก็ทาํ ให้ใจของเรามีความสุขมากขึ้น เหตุของความไม่สบายใจ ก็คือกิเลส
ตัณหา เครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย มีความโลภ มีความตระหนี่ มีความเห็นแก่ตวั เป็ นต้น
นัน่ เอง ถ้าชําระสิง่ เหล่านี้ออกไปจากใจแล้ว ก็จะทําให้ใจมีความสุข ความสุขนี้ ก็คอื บุญ
นัน่ เอง จึงขอให้ทาํ ความเข้าใจทุกครัง้ ทีท่ าํ บุญให้ทานว่า เราทําเพือ่ ชําระเครื่องเศร้า
หมองทีม่ อี ยู่ภายในใจของเรา โดยอาศัยความเดือดร้อนของผูอ้ น่ื เป็ นเหตุ ให้เราได้มี
โอกาสได้ทาํ บุญ ถ้าไม่มคี นเดือดร้อน ถ้าทุกคนมีแต่ความสุขความสบาย เราก็ไม่รู้วา่ จะ
ไปทําบุญช่วยเหลือใครได้อย่างไร เราจึงต้องเห็นคุณของคนทีม่ คี วามเดือดร้อน ทีเ่ ป็ น
เหตุให้เราได้มโี อกาสทําบุญ หรือจะมองว่า เขาเป็ นคนไม่เดือดร้อนแต่เป็ นคนดี เรา
อยากจะสนับสนุนในการประพฤติทด่ี ขี องเขา อย่างนี้ก็ได้บญ
ุ อย่างเวลาทีเ่ ราสนับสนุน
พระสงฆ์องค์เจ้า ช่วยเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อย่างนี้ก็เป็ นโอกาสได้
ทําบุญเช่นกัน คือได้ช่วยส่งเสริมให้คนได้ประกอบคุณงามความดี
เวลาทีท่ าํ บุญจึงต้องเลือกคนเหมือนกัน เพราะคนมีคุณภาพไม่เหมือนกัน คนดีมากๆก็มี
คนเลวมากๆก็มี คนครึ่งดีครึ่งเลวก็มี เวลาทําบุญสนับสนุนช่วยเหลือคนดี ก็เท่ากับช่วย
ส่งเสริมให้คนดีทาํ ประโยชน์ให้กบั สังคมต่อไป ถ้าไปช่วยเหลือสนับสนุนคนเลว ก็เท่ากับ
สนับสนุนให้คนเลวไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั สังคม เวลาทีจ่ ะทําบุญให้เกิดคุณเกิด
ประโยชน์เต็มที่ จึงต้องเลือกทําบุญกับคนทีด่ มี ากๆทีส่ ุดในโลกนี้พระพุทธองค์ทรงแสดง
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ว่า บุคคลทีม่ คี วามดีมากทีส่ ุดก็คอื พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า รองลงมาก็คอื พระ
ปัจเจกพุทธเจ้า รองลงมาก็คอื พระอรหันต์ และพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ จนกระทังถึ
่ ง
บุคคลธรรมดาทีม่ ศี ีล ๒๒๗ ศีล ๑๐ ศีล ๘ ศีล ๕ ตามลําดับ จนถึงคนทีม่ ศี ีลน้อย มี
ศีลขาดตกบกพร่อง ไปถึงคนไม่ดแี ละเดรัจฉาน ถ้าจะทําบุญให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ุด
จึงต้องทํากับพระพุทธเจ้า ถ้าไม่สามารถทํากับพระพุทธเจ้าได้ พระพุทธเจ้าก็บอกให้ทํา
กับสงฆ์ คือถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทานเป็ นการทําบุญให้ทานกับสงฆ์ สงฆ์น้ หี มายถึงพระภิกษุทอ่ี ยูร่ วมกันใน
อาวาสใดอาวาสหนึ่ง อย่างน้อยต้องมี ๔ รูปขึ้นไปจึงจะครบองค์สงฆ์ คือไม่ได้ถวาย
ให้กบั บุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ได้ถวายให้กบั พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใด แต่ถวายให้เป็ น
สมบัตสิ ่วนกลางของพระสงฆ์ ของวัด ของศาสนา เพราะศาสนาจะเจริญได้ ก็ตอ้ งอาศัย
พระสงฆ์เป็ นหลัก เป็ นผูช้ ่วยเผยแผ่พระศาสนา เวลาทีจ่ ะบวชกุลบุตร พระภิกษุรูปหนึ่ง
รูปใด ไม่สามารถทําพิธบี วชตามลําพังได้ การบวชต้องมีพระภิกษุ ๑๐ รู ปขึ้นไป คือ
จะต้องมีสงฆ์นนั ่ เอง ถ้าไม่มสี งฆ์ก็ไม่สามารถบวชได้ สมมุตวิ า่ โลกเรานี้เหลือพระอยู่
เพียงรูปเดียว แล้วมีศรัทธาญาติโยมต้องการจะบวช ก็ไม่สามารถบวชได้อกี แล้ว
เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดไว้อย่างนัน้ เวลาจะบวชพระจะต้องมีพระภิกษุ ๑๐
รูปขึ้นไป ถ้าอยู่ในทีๆ่ เจริญ ทีม่ พี ระมากก็ตอ้ งใช้ ๑๐ รู ป แต่ถา้ ไปอยู่ในทีๆ่ กันดารที่
ห่างไกลจากพระ ก็อนุโลมให้มเี พียง ๕ รู ป ก็บวชได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นความสําคัญ
ของการทํานุบาํ รุงสงฆ์ เน้นให้สนับสนุนสงฆ์ มากกว่าสนับสนุนพระรูปหนึ่งรู ปใด
เพราะว่าสงฆ์จะทําประโยชน์ให้กบั ศาสนาให้กบั โลก ได้มากกว่าพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใด
ญาติโยมเวลามาวัด จึงนิยมถวายสังฆทานกัน คําว่าสังฆทานก็คอื ทานทีถ่ วายให้กบั สงฆ์
สงฆ์น้ ตี อ้ งมีพระภิกษุตงั้ แต่ ๔ รูปขึ้นไป ถึงจะเป็ นสงฆ์ได้ แล้วของทีถ่ วายนัน้ ไม่ใช่เป็ น
สมบัตขิ องพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใด ต้องเป็ นของพระภิกษุทกุ ๆรูป นัน่ แหละคือเจตนารมณ์
คือมีให้เอามาแบ่งกัน มีอะไรก็ให้เอามาแบ่งกัน เพือ่ จะได้อยู่ดว้ ยกันด้วยความผาสุก ถ้า
คนหนึ่งมีมาก อีกคนหนึ่งมีนอ้ ย คนทีม่ นี อ้ ยก็จะอยู่ดว้ ยความยากลําบาก คนทีม่ อี ยู่มาก
ก็อยู่ดว้ ยความสบาย ก็ไม่มคี วามสมํา่ เสมอกัน คนทีอ่ ยู่ยาก อยู่ลาํ บากก็อาจจะทนอยู่
ไม่ได้ ก็อาจจะต้องลาสิกขาไปก็ได้
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เวลาดูแลทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา จึงควรทํานุบาํ รุงสงฆ์ทงั้ หมด พระภิกษุทกุ รูป ไม่
สําคัญว่าจะมีของมากน้อยแค่ไหน มีเท่าไหร่ก็ทาํ ไปตามกําลัง ถวายให้เป็ นส่วนกลางของ
สงฆ์ไป อย่างเวลาถวายปัจจัยให้กบั ทางวัด ก็ไม่ได้ถวายให้กบั พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใด แต่
ถวายให้กบั กองกลางสงฆ์ อย่างนี้เป็ นต้น เมือ่ พระภิกษุรูปหนึ่งรู ปใดมีความจําเป็ น ที่
จะต้องใช้สง่ิ หนึ่งสิง่ ใด ทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั ส่วนรวม เช่นไม้กวาดหรือผงซักฟอก ทีจ่ ะต้อง
ใช้ดูแลความสะอาด กุฏิ วิหาร ศาลา อย่างนี้ก็เอาปัจจัยทีญ
่ าติโยมถวายเป็ นกองกลาง
สงฆ์ หาซื้อมาใช้ได้ แต่ถา้ จะเอาไปใช้ส่วนตัว ย่อมทําไม่ได้ เพราะปัจจัยนี้ถวายไว้สําหรับ
ส่วนกลางเท่านัน้ ถ้าใครต้องการอะไร แล้วมาขอเบิกไปใช้ส่วนตัวได้ อย่างนี้ก็ไม่ถอื ว่า
เป็ นของส่วนกลาง เช่นต้องการซื้อบุหรี่ ซื้อขนมมาฉัน ก็มาขอเบิกเงินกองกลางไปใช้
อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้อง เพราะเอาเงินนี้ไปใช้ส่วนตัว อย่างนี้ก็ไม่เป็ นสังฆทาน เจตนารมณ์
ของสังฆทาน ก็เพือ่ ทํานุบาํ รุงศาสนา บํารุงส่วนรวมของสงฆ์ ถ้าศาสนามีสงฆ์อยู่ ก็จะมี
การศึกษา มีการปฏิบตั ธิ รรม มีการบรรลุธรรม หลังจากบรรลุธรรมแล้ว ก็มกี ารเผยแผ่
ธรรม สังสอนญาติ
่
โยม ทีไ่ ม่รู้จกั เรื่องราวทางศาสนา ไม่รู้จกั เรื่องราวของบาปบุญคุณ
โทษ นรกสวรรค์ เรื่องของกรรม เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด ให้รู้จกั ถ้ามีคนคอยสัง่
คอยสอนอยู่อย่างนี้ คนทีไ่ ม่รู้ เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั ก็เกิดความเข้าอกเข้าใจ สามารถนําสิง่ ทีด่ ี
ทีง่ าม คือธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไปประพฤติปฏิบตั กิ บั ตัวของเขา ทําให้ชวี ติ ของ
เขาดําเนินไปด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข
ทุกวันนี้เหตุทพ่ี วกเรา ไม่ค่อยมีความสบายอกสบายใจกันนัน้ ก็เป็ นเพราะว่าเราไม่รู้จกั
วิธีดาํ เนินชีวติ ให้ถูกต้องนัน่ เอง แทนทีจ่ ะทําในสิง่ ทีใ่ ห้เกิดความสุข เราก็กลับไปทําในสิง่
ทีเ่ กิดความทุกข์กนั เช่นเล่นการพนัน เทีย่ วเตร่ เสพสุรายาเมา สิง่ เหล่านี้ล ้วนเป็ นเหตุท่ี
ทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา แต่เรากลับไปคิดว่าเป็ นความสุขกัน เราก็เลยไปติดกับการ
เทีย่ วเตร่ ไปติดกับการเล่นการพนัน ไปติดกับการเสพสุรายาเมา เมือ่ ทําไปแล้วเป็ น
อย่างไร ก็เงินทองทีเ่ ราหามาได้ดว้ ยความลําบากยากเย็น ก็ตอ้ งค่อยๆหมดไป จนหมด
ไปในทีส่ ุด และเมือ่ หมดไปแล้วจะทําอย่างไรต่อไป ถ้ายังติดการพนันอยู่ ยังติดการเสพ
สุรายาเมาอยู่ ยังติดการเทีย่ วเตร่อยู่ ก็ตอ้ งไปหาเงินมาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในเบื้องต้นก็
อาจจะไปโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื ไปขอยืมเงินผูอ้ น่ื เขามา ทัง้ ๆทีร่ ู้วา่ ไม่มปี ญั ญาจะเอาไปใช้
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เขาได้ นี่ก็เป็ นการเริ่มทําผิดศีลข้อที่ ๔ แล้ว คือการพูดคําเท็จ เมือ่ หลังจากทีไ่ ปโกหก
หลอกหลวงเขาแล้ว ครัง้ ต่อไปจะไปหลอกเขาอีกย่อมหลอกไม่ได้ แล้วจะหาเงินมาอีก
อย่างไร ขัน้ ต่อไปก็ตอ้ งไปลักเล็กขโมยน้อย คอยดูวา่ ใครเผลอวางข้าวของเงินทองไว้ ก็
ฉกฉวยเอา เวลาใครไม่อยู่บา้ นก็เข้าไปงัดแงะ เพือ่ จะขโมยข้าวของไปแลกเปลีย่ นเป็ นเงิน
ทอง เพือ่ จะได้เอาไปซื้อเหล้ากิน ไปเทีย่ วเตร่ ไปเล่นการพนัน เป็ นการสร้างความทุกข์
ความเสือ่ มเสียให้กบั ตน ขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ก็มแี ต่ความรุ่มร้อนใจ ตายไป ก็ไปสู่อบาย
เราจึงต้องยึดหลักธรรมคําสอนพระพุทธเจ้า เป็ นเครื่องพาดําเนิน เพือ่ ความสุขความ
เจริญทีแ่ ท้จริง เราจึงต้องทํานุบาํ รุงสงฆ์ เพราะสงฆ์จะได้ทาํ หน้าทีศ่ ึกษา ปฏิบตั ิ เผยแผ่
พระธรรมคําสอน เพือ่ ประโยชน์สุขของโลกต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้

70

กัณฑ์ท่ี ๑๑๘

กรรมลิขิต

๙ มิถนุ ายน ๒๕๔๕
เดือนมิถนุ ายนเป็ นเดือนที่ ๖ ของปี แสดงว่าเวลาได้ผ่านมาเกือบครึ่งปี แล้ว จึงเป็ นเวลา
ทีด่ ที จ่ี ะได้มาทบทวนดูเหตุการณ์ต่างๆทีผ่ ่านมา ประเมินดูผลทีเ่ กิดขึ้นกับเรา ตัง้ แต่ตน้ ปี
มาจนถึงวันนี้ ว่าเป็ นไปอย่างไรบ้าง การประพฤติ การปฏิบตั ิ การดําเนินชีวติ ของเรา ได้
เป็ นไปตามความตัง้ ใจทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ในตอนต้นปี หรือไม่ ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ถ้าไม่
เป็ นไปตามทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ จะได้ปรับปรุง เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม การปฏิบตั ิ การดําเนิน
ชีวติ ของเรา ให้เป็ นไปในทิศทางทีค่ วรจะเป็ น เพราะทราบกันดีวา่ ผลทีป่ รารถนากัน คือ
ความสุขความเจริญ ความปราศจากทุกข์ภยั อันตราย ความเสือ่ มเสีย ความหายนะ
ทัง้ หลายนัน้ ขึ้นอยู่กบั การกระทําของเรา ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เราจึงเป็ นผู ้
กําหนดชะตากรรมของเรา ไม่มพี รหมทีไ่ หนจะมาลิขติ ชะตากรรมของเราได้ แต่ชะตา
กรรมของเราเกิดจากกรรมลิขิต กรรมก็คอื การกระทําของเรา ทางกาย วาจา ใจ เป็ นเหตุ
ทีจ่ ะสร้างผลทีจ่ ะตามมาต่อไป ไม่วา่ จะเป็ นผลทีด่ ี คือความสุขและความเจริญ หรือผลที่
ไม่ดี คือความทุกข์ ความหายนะ ก็ล ้วนเกิดจากกระทําของเราทัง้ นัน้ เมือ่ เรารู้วา่ ผลเป็ น
สิง่ ทีจ่ ะตามมาจากเหตุ เราจึงต้องสร้างเหตุทด่ี ี ระงับเหตุทไ่ี ม่ดี เพราะเราไม่ตอ้ งการผล
ของการกระทําความไม่ดี เราต้องการผลทีเ่ กิดจากกระทําความดี เพราะผลทีเ่ กิดจากการ
กระทําความดี ก็คอื ความสุขความเจริญนัน่ เอง และผลทีเ่ กิดจากการกระทําความชัว่ ก็
คือความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะทัง้ หลาย
เราจึงต้องถามตัวเราเองว่า ตัง้ แต่ตน้ ปี มาจนถึงวันนี้ เราได้ทาํ ตามเจตนารมณ์ทไ่ี ด้ตงั้ ไว้
หรือเปล่า เช่นในตอนต้นปี เราได้ตงั้ ใจไว้ว่า ต่อไปนี้จะทําบุญอย่างสมํา่ เสมอ มาวัดทุกวัน
พระ ใส่บาตรทุกเช้า รักษาศีล อย่างน้อยก็ตอ้ งให้ได้สกั หนึ่งข้อ สองข้อ หรือสามข้อขึ้น
ไป สุดแท้แต่กาํ ลังความสามารถทีจ่ ะทําได้ และจะพยายามทําให้มากยิง่ ๆขึ้นไป ตอนนี้
เวลา ๖ เดือนก็ผ่านไปแล้ว เราได้ทาํ ตามทีเ่ ราต้องการจะทําหรือไม่ หรือยังปล่อยให้ชวี ติ
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ของเราเป็ นไปตามแบบเดิมๆอยู่ เคยทําอะไร เคยคิดอะไร เคยพูดอะไร ก็ยงั ทําอย่างนัน้
อยู่ ถ้ายังปล่อยให้การกระทํา ความประพฤติของเรา วนเวียนตามรู ปแบบเดิมอยู่ ผลที่
ตามมาก็จะเป็ นผลแบบเดิมอยู่ เพราะผลเป็ นสิง่ ทีต่ ามมาจากเหตุ คือการกระทําของเรา
แต่ถา้ เราต้องการให้ผลดีข้นึ กว่าเดิม เราก็ตอ้ งแหวกแนวการประพฤติปฏิบตั แิ บบเดิมๆ
สิง่ ไหนทีเ่ ราเห็นว่าเป็ นการกระทําทีไ่ ม่ดี เป็ นการหน่วงรัง้ ความเจริญ เราก็ตอ้ งลดต้องละ
สิง่ ไหนเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยส่งเสริมความสุขความเจริญ เราก็ตอ้ งพยายามทําให้มากยิง่ ๆขึ้นไป
สิง่ ทีร่ งั้ ความเจริญก็คอื พวกอบายมุขทัง้ หลาย เช่นการเสพสุรายาเมา การเล่นการพนัน
การเที่ยวเตร่ ความเกียจคร้าน คบคนชัว่ เป็ นมิตร สิง่ เหล่านี้ล ้วนแต่เป็ นเครื่องถ่วงความ
เจริญ เป็ นเครื่องทีจ่ ะนําไปสู่ความเสือ่ มเสีย ถ้าลองได้พวั พันยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขแล้ว ก็
จะถูกฉุดเข้าสู่ความประพฤติทเ่ี สือ่ มเสียต่อไป คือการพูดปดมดเท็จ ประพฤติผิด
ประเวณี ลักทรัพย์ ฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต เพราะนี่คอื ผลทีจ่ ะตามมา เมือ่ เรารู้วา่ อบายมุขย่อม
ฉุดลากเราลงไปสู่ทต่ี าํ ่ ลงไปสู่ทไ่ี ม่ปรารถนากัน คือความทุกข์ ความวุน่ วายใจ เราก็ตอ้ ง
ฝื น ไม่กระทําสิง่ เหล่านี้ เช่นฝื นการเสพสุรายาเมา ถ้าเคยเสพมากก็ลดลงมาให้นอ้ ยลงไป
ก่อน ถ้ายังไม่สามารถทีจ่ ะตัดได้โดยเด็ดขาด ก็พยายามลดลงมาเรื่อยๆ ลดมาทีละครึ่ง
เคยกินวันละ ๒ ขวดก็ลดลงมาเหลือขวดเดียว ถ้าเคยกินวันละขวดก็ลดลงมาเหลือสัก
ครึ่งขวด แล้วก็ค่อยลดลงไปเรื่อยๆ แล้วมันก็จะหมดไปเอง
สิง่ เหล่านี้ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีส่ ุดวิสยั ทีเ่ ราจะทํากันไม่ได้ แต่เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ในวิสยั ของเรา ถ้าไม่
อยู่ในวิสยั ของเราแล้ว พระพุทธเจ้าจะไม่เอามาสังสอน
่
พระพุทธเจ้าไม่ได้สงสอนพวก
ั่
เดรัจฉาน เพราะทรงรู้วา่ มันไม่อยู่ในวิสยั ของเดรัจฉานทีจ่ ะกระทําได้ แต่มนุษย์น้ ีทรง
เห็นว่าเป็ นผูท้ ม่ี วี สิ ยั มีสติปญั ญา ทีส่ ามารถแยกแยะ อะไรผิดอะไรถูก อะไรดีอะไรชัว่
อะไรคือเหตุ อะไรคือผลได้ จึงนํามาสังสอนพวกเรากั
่
น อยู่ทว่ี า่ พวกเราพร้อมทีจ่ ะนําไป
ปฏิบตั หิ รือไม่ หรือว่ายังเสียดายชีวติ แบบเดิมๆอยู่ ยังเสียดายการเสพสุรายาเมา ยัง
เสียดายการเล่นการพนัน เสียดายการเทีย่ วเตร่ เสียดายความเกียจคร้านอยู่ เสียดาย
มิตรชัว่ ทัง้ หลายอยู่ ถ้ายังเสียดายอยู่ แล้วจะไปหวังเอาความสุขความเจริญมาได้อย่างไร
เพราะสิง่ เหล่านี้เป็ นเหตุของความเสือ่ ม ความเสียหายต่างหาก เปรียบเหมือนกับหวัง
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ความเย็นจากไฟ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เพราะไฟย่อมร้อนเสมอ เวลาเราจุดธู ปจุดเทียน แล้ว
นิ้วพลาดไปถูกเปลวไฟเข้า ไฟก็จะไหม้นิ้วเรา สร้างความเจ็บปวดให้กบั เรา เพราะนัน่ คือ
ธรรมชาติของไฟ ไฟต้องร้อน ต้องเผาผลาญเป็ นธรรมดา
ฉันใดบาปกรรม อบายมุข ก็เป็ นของร้อน เป็ นสิง่ ทีจ่ ะสร้างความทุกข์ความเดือดร้อน
ให้กบั เรา ถ้าไม่ตอ้ งการความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วทําไมเรายังไปข้องเกี่ยวกับสิง่
เหล่านี้อยู่ ทําไมไม่ถอยออกให้ห่าง เหมือนกับเวลาเราเห็นไฟไหม้ เราจะไม่วง่ิ เข้าไปใน
กองเพลิง เพราะเรารู้วา่ ถ้าวิง่ เข้าไปในกองเพลิง ไฟก็จะต้องเผาเราให้ไหม้เป็ นจุลไป เรา
ก็ตอ้ งถอยออกมา ฉันใดบาปกรรม อบายมุขทัง้ หลายก็เช่นกัน เป็ นเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความ
เสือ่ ม เป็ นเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความทุกข์ ความหายนะ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่ปรารถนากัน เราก็ตอ้ ง
ถอยออกให้ห่าง พยายามหลีกเลีย่ งจากสิง่ เหล่านี้ อย่าเข้าใกล้กับคนทีช่ อบเสพ ชอบทํา
สิง่ เหล่านี้ เวลาคบคนท่านจึงสอนให้รู้จกั เลือกคบคน อย่าไปคบคนโง่ คนพาล คนชัว่ ให้
คบคนดี คนฉลาด คนทีเ่ สพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วเตร่ มีความเกียจคร้าน ถือ
เป็ นบุคคลทีไ่ ม่น่าคบหาสมาคมด้วย
แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปรังเกียจ
เดียดฉันท์เขา เราต้องเข้าใจเขา และสงสารเขา ว่าเขายังมืดบอดอยู่ ยังลุม่ หลงอยู่ แต่ใน
ขณะเดียวกันเราก็ตอ้ งระมัดระวังไม่ให้เขาฉุดลากเราไป ในทิศทางทีเ่ ราไม่ตอ้ งการจะไป
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ถ้าจะคบกับเขา ก็ตอ้ งคบแบบพอสมควร ให้มปี ระมาณไว้ คบกับคนทุก
คน คบได้ เราไม่รงั เกียจเดียดฉันท์ใครทัง้ สิ้น แต่เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องสมาคมกัน ทํา
กิจกรรมร่วมกัน อันนี้เราจะต้องใช้ปญั ญาแยกแยะแล้ว ถ้าเขาชวนไปกินเหล้าเมายา ไป
เทีย่ วเตร่ เราก็ตอ้ งปฏิเสธเขาไป เราไม่ตอ้ งไปกลัวว่าเขาจะโกรธเรา หรือเกลียดเรา หรือ
จะเลิกคบกับเรา ถ้าเป็ นสิง่ ทีเ่ ขาต้องการ เราก็ไม่เสียหายอะไร เพราะความจริงแล้ว เราก็
ไม่อยากจะคบกับเขาอยู่แล้ว ถ้าคบกับคนแบบนี้ ก็จะมีแต่ขาดทุนอย่างเดียว เพราะเขา
จะชวนเราไปกระทําแต่สง่ิ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามตลอดเวลา ถ้าไปทํากับเขาแล้ว เราก็ตอ้ งรับ
เคราะห์กรรมไปกับเขาด้วย
แต่ถา้ เรามีความแน่วแน่มนคงอยู
ั่
่กบั ความดี เราก็ตอ้ งเลือกเอาความดีไว้ก่อน แทนทีจ่ ะ
เลือกคบกับเพือ่ นทีไ่ ม่ดี เพือ่ นไม่ดนี นั้ มีเป็ นร้อย เป็ นพัน เป็ นหมืน่ เป็ นแสน และเขาก็
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ไม่สามารถทีจ่ ะช่วยเหลืออะไรเราได้ มีแต่จะฉุดลากเราไปสู่กองเพลิง กองทุกข์เท่านัน้
แต่ความดีน่ีแหละ จะเป็ นสิง่ ทีจ่ ะรักษาเรา ดูแลเรา ให้อยู่ดว้ ยความสุขความเจริญ เราจึง
ต้องยึดความดีไว้ ต้องยอมเสียสละ ยอมตัดสิง่ ทีไ่ ม่ดใี ห้ออกไปจากชีวติ ของเรา ถ้าเรามี
ความแน่วแน่มนคงแล้ว
ั่
ชีวติ ของเราจะดําเนินไปในทิศทางทีด่ ี
ตามแนวทางที่
พระพุทธเจ้าทรงดําเนินมา ทีพ่ ระอริยสงฆสาวกได้ปฏิบตั กิ นั มา นี่คอื ทางทีเ่ ราควรจะไป
กัน เพราะเป็ นทางทีป่ ระเสริฐ เป็ นทางทีจ่ ะนํามาซึง่ ความสุขและความเจริญ ความหลุด
พ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย
เราจึงต้องเข้าหาพระศาสนา
ศึกษาพระประวัตขิ อง
พระพุทธเจ้า ศึกษาประวัตขิ องพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ว่าท่านดําเนินชีวติ อย่างไร
ชีวติ ของท่านนัน้ ก็ดาํ เนินไปตามแนวทางทีถ่ กู ต้อง ทีค่ วร ก็คอื ท่านทําแต่ความดีเสมอ
ความชัว่ ทัง้ หลายท่านไม่กระทํา ต้นเหตุของการกระทําความชัว่ ต้นเหตุของความทุกข์
คือกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจของท่าน ท่านก็ตดั ท่านไม่ส่งเสริมให้มนั เกิดขึ้น เวลาเกิด
ความโลภท่านก็ไม่โลภตาม เวลาเกิดความโกรธท่านก็ไม่โกรธตาม เวลาเกิดความหลงก็
ไม่หลงตาม เวลาเกิดความอยากมีอยากเป็ น ก็ไม่อยากมีอยากเป็ นตาม แต่จะพยายาม
ต่อสูข้ ดั ขืนอยู่เสมอ เพราะรู้วา่ ถ้าลองได้ถูกเขาชักนําไปแล้ว เขาจะนําพาไปสู่ความหายนะ
ในทีส่ ุด เพราะความโลภก็ดี ความอยากก็ดนี นั้ มันไม่มขี อบ ไม่มเี ขต มหาสมุทรนัน้ จะ
กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน ก็ยงั มีฝงั ่ มีขอบ มีเขตอยู่ แต่ความโลภ ความอยาก คือ
ตัณหาทัง้ หลายนัน้ หาขอบหาเขตไม่ได้ อยากเท่าไร ได้มาเท่าไร ก็ไม่เคยมีคาํ ว่าพอ
เกิดขึ้น
เหมือนกับนัง่ เรือไปในมหาสมุทรเพือ่ จะไปสู่ฝงั ่ แต่นงั ่ เรือไปเท่าไร ก็จะไม่เจอฝัง่ เลย
เพราะฝัง่ ของตัณหาไม่มี ฉันใดถ้าเรายังปล่อยใจของเราให้ไหลไปตามกระแสของความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากทัง้ หลาย เราก็จะโลภ เราก็จะโกรธ เราก็จะหลง
เราก็จะอยากไปอยู่เรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด เพราะว่าความพอนัน้ ไม่มอี ยู่กบั สิง่ เหล่านี้ แต่
ความพอจะเกิดขึ้นได้ ก็ตอ้ งเกิดจากการฝื นความโลภ ความโกรธ ความหลง ฝื นความ
อยากต่างหาก ความอยากนี้ไม่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ ทีส่ ุข ทีส่ บาย ทีเ่ ป็ นปกติ
แต่เนื่องจากความหลงทีม่ อี ยู่ในใจของเรา เป็ นเหตุทส่ี ร้างความรู้สกึ ว่า ถ้าได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้
มา ถ้าได้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้แล้ว จะมีความสุข ถ้าไม่ได้แล้ว จะรู้สกึ มีความเวิ้งว้าง
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ขาดอะไรไป ถ้าได้สง่ิ ต่างๆทีใ่ จอยากแล้ว จะเกิดความสุข ความอิม่ ขึ้นมา แต่น่คี อื ความ
เข้าใจผิด เพราะเราทราบกันดีอยู่วา่ ตัง้ แต่เกิดมาจนถึงวันนี้ เราก็โลภ เราก็โกรธ เราก็
หลง เราก็อยากกับอะไรมามากมายก่ายกอง ได้อะไรมามากมายก่ายกอง แต่ความรู้สกึ
ในใจของเรา ยังเป็ นอย่างไรอยู่มนั ก็ยงั เป็ นเหมือนเดิมอยู่ มันก็ยงั อยาก ยังโลภ ยังโกรธ
ยังหลงอยู่ เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก มันไม่หายไปด้วยการ
ตอบสนอง ด้วยการทําตาม แต่จะหมด จะหายไปได้ ก็ต่อเมือ่ เราฝื นมัน ต่อสูก้ บั มัน
เวลาโลภก็อย่าไปโลภตาม เวลาโกรธก็อย่าไปโกรธตาม เวลาหลงก็อย่าไปหลงตาม เวลา
อยากก็อย่าไปอยากตาม ให้ใช้เหตุใช้ผล
คนเรามีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีของบ้างเป็ นธรรมดา เพราะชีวติ ของเราต้องดําเนินไป
ต้องมีเครื่องอาศัย เช่นปัจจัย ๔ ถ้ามีความต้องการอะไรให้ใช้เหตุผล อย่าใช้อารมณ์ คือ
เราต้องถามว่า สิง่ ทีต่ อ้ งการนัน้ มีความจําเป็ นหรือไม่ ถ้าไม่ได้มาแล้ว ชีวติ ของเราจะ
ดําเนินไปได้หรือไม่ จะตายหรือไม่ ถ้าจะต้องตายถ้าขาดสิง่ นัน้ ก็ไปเอาสิง่ นัน้ มา เพราะมี
ความจําเป็ น อย่างเช่นอาหาร ถ้าไม่ได้รบั ประทานอาหารหลายๆวัน ชีวติ ก็ตอ้ งหมดสิ้นไป
จะต้องตายอย่างแน่นอน หรืออากาศทีใ่ ช้หายใจอยู่ ถ้าไม่มลี มหายใจ เราก็ตอ้ งตาย
อย่างนี้เราต้องมีแน่นอน เราไม่มไี ม่ได้ แต่สง่ิ อย่างอืน่ ล่ะ เช่น ลาภ ยศ เราจําเป็ นต้องมี
ไหม ต้องมีตาํ แหน่งสูงๆ เป็ นนายพลนายพันไหม จะต้องเป็ นนายกๆ เป็ นประธานาธิบดี
หรือไม่ ไม่จาํ เป็ นหรอก แม้ไม่ได้เป็ นสิง่ เหล่านี้ เราก็ยงั สามารถมีความสุขได้ และจะมี
ความสุขมากกว่าการทีม่ ตี าํ แหน่งสูงๆ เสียอีก เพราะสัจธรรมความจริงนัน้ ได้แสดงไว้
แล้วโดยพระพุทธเจ้าว่า ความสุขที่แท้จริงนั้น อยู่ท่ใี จที่เกิดจากความพอต่างหาก เกิด
จากใจทีช่ นะความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดจากใจทีช่ นะกิเลสตัณหาความอยาก
ทัง้ หลาย นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง ใจของเราเวลาไม่อยาก ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง
แล้ว ใจเราสบาย อย่างในขณะนี้เรานัง่ อยู่ทน่ี ่ี เรามีความรู้สกึ สบายใจ เพราะขณะนี้ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ไม่แสดงตัวขึ้นมา ความอยากไม่ได้แสดงตัวขึ้นมา เราจึงอยู่
เป็ นสุข นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง
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ขอให้เราทําความเข้าใจไว้ว่า ความสุขนั้นมีอยู่พร้อมในตัวของเราแล้ว เป็ นความสุขที่
ประเสริฐ เป็ นความสุขที่วิเศษ เพียงแต่วา่ ในขณะนี้ความสุขนี้ถูกกิเลสตัณหามากีดกัน้
ขวางไว้ มาสร้างปัญหาให้เกิดความรู้สกึ ว่าใจของเรานี้ไม่มคี วามสุขเลย ต้องหาสิง่ ต่างๆ
มาบํารุงบําเรอ เช่นออกไปเทีย่ ว ไปดูหนังดูละคร ไปหาเพือ่ นหาแฟน หาคู่มาครอง หา
สมบัตขิ า้ วของเงินทองมาไว้เยอะๆ แล้วจะมีความสุข แต่แทนทีจ่ ะเกิดความสุขก็
กลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา เพราะเมือ่ มีอะไรแล้ว ก็ตอ้ งมีความรัก มีความห่วงใย มี
ความกังวล ว่าสิง่ ทีเ่ รารักทีเ่ ราชอบนัน้ จะอยู่กบั เราไปเสมอหรือไม่ จะตายจากเราไป
เมือ่ ไรก็ไม่รู้ แทนทีจ่ ะมีความสุขกับสิง่ นัน้ ๆ กลับกลายเป็ นภาระทางด้านจิตใจขึ้นมา ทํา
ให้เกิดความรู้สกึ ไม่แน่นอนใจเสียแล้ว
ว่าคนทีเ่ รารักนัน้ จะซือ่ สัตย์กบั เราไปตลอด
หรือไม่ เขารักเราวันนี้ พรุ่งนี้เขายังจะรักเราหรือไม่ นี่ก็เป็ นปัญหาขึ้นมาแล้ว เป็ นทุกข์ข้นึ
มาแล้ว เพราะเราวิง่ ไปหาปัญหาเอง ถ้าเราเอาชนะความโลภ ความอยากได้ เราก็ไม่ตอ้ ง
มีอะไร อยู่เฉยๆคนเดียวเราก็มคี วามสุขได้ เป็ นความสุขทีเ่ ลิศทีส่ ุดด้วย เพราะไม่ตอ้ งไป
ห่วง ไม่ตอ้ งไปกังวลกับสิง่ ต่างๆ ความสุขมันมีอยู่ในใจของเราแล้ว คือความสงบของใจ
แล้วใจของเราจะสงบได้ ก็ต่อเมือ่ เราชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก
ทัง้ หลายให้ออกไปจากใจของเรา
จึงขอให้พวกเราจงมองทีใ่ จของเราเป็ นสําคัญ พยายามชําระใจของเราเถิด นี่แหละเป็ น
งานทีพ่ วกเราทุกๆคนจะต้องทํากัน ไม่มใี ครจะทําให้เราได้ เพราะว่าใจของเราเป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่
กับเราเอง คนอืน่ เขามาชําระให้เราไม่ได้ เราต้องชําระเอง เวลาคนอืน่ เขามาชําระให้เรา
เรากลับไปโกรธเขาเสียอีก เวลาใครเขาบอกเรา สอนเรา ว่านิสยั เราไม่ดนี ะ ทําอย่างนัน้
ทําอย่างนี้ แทนทีเ่ ราจะยกมือไหว้ ขอบอกขอบใจ เรากลับไปโกรธเขาอีก เพราะนี่คอื
ลักษณะของกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจ มันจะไม่ยอมให้ใครมาชําระสะสางได้งา่ ยๆ แต่จะมี
คนเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะชําระสะสางได้ก็คอื ตัวเราเอง เราสามารถชําระได้ ถ้าเรามีความ
พยายาม ถ้าเรามีความเชื่อ มีความศรัทธา ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่ ว่าการชําระใจ
ของเรานัน้ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ และจะเป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ผลทีด่ กี บั เราอย่างยิง่ ด้วย ถ้าเรามี
ความเชื่อมันอั
่ นนี้แล้ว เราก็จะมีกาํ ลังทีจ่ ะปฏิบตั ิ ดังทีเ่ มือ่ สักครู่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่า
เวลาต้นปี ทหี นึ่ง เราก็มกั จะคิดในสิง่ ทีด่ ี ว่าเราอยากจะให้ชวี ติ ของเรานัน้ ดี เมือ่ มีปีใหม่
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แล้วก็อยากให้ชวี ติ ของเราเป็ นชีวติ ทีใ่ หม่ ทีน้ มี นั จะเป็ นชีวติ ทีใ่ หม่ทด่ี ไี ด้ ก็ต่อเมือ่ เราเริ่ม
ลงมือ กระทําการเปลีย่ นแปลงชีวติ ของเรา ด้วยการซักฟอกจิตใจของเรา ชําระสิง่ ที่
สกปรก สิง่ ทีเ่ ป็ นมลทิน เป็ นเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย ให้ออกไปจากใจให้หมด ถ้าเรา
ทําได้มากน้อยแค่ไหน ความรู้สกึ สบายอกสบายใจ ความเบาใจ ความสุขใจทีม่ อี ยู่ในตัว
ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับ เปรียบเหมือนกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ ทีถ่ ูกเมฆหมอก
ไปหุม้ ห่อไว้ ทําให้แสงสว่างไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้ แต่ถา้ มีลมมาพัด ให้เมฆ
หมอกเหล่านัน้ ลอยออกไปจากการบดบังดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ก็จะโผล่ออกมา ฉันใด
ความสุขอันเลิศอันประเสริฐทีม่ อี ยู่ในใจของเรานัน้ ก็มโี อกาสโผล่ข้นึ มาแสดงผลให้เรา
เห็น ถ้าเราใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้า มาชําระสะสาง ขจัดความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความอยากต่างๆทัง้ หลาย ให้ออกไปจากใจของเรา
จึงขอให้พวกเราทัง้ หลายจงหันมาดูงานทีส่ าํ คัญอันนี้ และพยายามทําให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะ
ทําได้ งานภายนอกนัน้ ขอให้ถอื ว่าเป็ นงานรอง คืองานทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
เมือ่ เราทําพอสมควรแล้ว พอกินพอใช้แล้ว อย่าไปสะสมให้มากจนเกินไป เอาเวลาที่
เหลืออยู่ มาสร้างประโยชน์ทแ่ี ท้จริง ทีใ่ ห้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงจะดีกว่า คือการมา
ขัดเกลาชําระจิตใจของเรา ด้วยการทําบุญให้ทาน ด้วยการรักษาศีล และด้วยการปฏิบตั ิ
ธรรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา นี่แหละเป็ นงานทีแ่ ท้จริงของเรา เป็ นงานทีจ่ ะทําให้เรา
ไปสู่จดุ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายดําเนินไปถึง คือการสิ้นสุดแห่งการ
เวียนว่ายตายเกิด การสิ้นสุดของความทุกข์ทงั้ หลายนัน้ อยู่ทก่ี ารชําระใจของเราเท่านัน้
จึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ ให้ท่านทัง้ หลายนําไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ เพือ่ ความสุข
ความเจริญทีแ่ ท้จริง ทีท่ ่านทัง้ หลายปรารถนากัน จะได้เป็ นของท่านอย่างแน่นอนต่อไป
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๑๙

ทดแทนคุณ

๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๔๕
เหลือเวลาอีกประมาณเดือนเศษๆ ก็จะเป็ นช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามธรรมเนียม
ประเพณีของชาวพุทธ เมือ่ ถึงเวลาเข้าพรรษาก็จะมีการปฏิบตั ธิ รรมกันเป็ นกรณีพเิ ศษ
ผูช้ ายทีม่ อี ายุ ๒๐ ปี ข้นึ ไป ก็จะหาเวลาว่างลาพักงาน เพือ่ ออกบวชเป็ นพระภิกษุตลอด
พรรษา คือตลอดเวลา ๓ เดือน นี่เป็ นประเพณีของชาวพุทธไทย ทีไ่ ด้มกี ารปฏิบตั กิ นั มา
ตัง้ แต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเชื่อว่าการได้บวชเป็ นพระภิกษุ ได้ศึกษา ได้ปฏิบตั ิ
ธรรม ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอนนั
่
น้ ถือว่าเป็ นการทดแทนบุญคุณบิดา
มารดา ผูม้ พี ระคุณอย่างยิง่ ต่อบุตร เพราะเมือ่ บวชแล้วก็จะได้ศึกษาปฏิบตั ิ ตามแนว
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึง่ เป็ นเหตุ เป็ นมรรคาปฏิปทา ทีจ่ ะนําผูป้ ฏิบตั ไิ ปสู่
การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เข้าสู่มรรคผลนิ พพาน อันเป็ นผลทีป่ ระเสริฐ
อย่างยิง่ ทีม่ นุษย์จะสามารถปฏิบตั ถิ งึ ได้
เมือ่ ได้ปฏิบตั ธิ รรมจนได้บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลแล้ว ก็จะมีปญั ญา มีความรู้ ทีจ่ ะนํามา
อบรมสังสอนผู
่
อ้ น่ื เช่นบิดามารดาผูม้ พี ระคุณอย่างยิง่ ถ้าบิดามารดามีจติ ศรัทธา มี
ปัญญาพอทีจ่ ะรับธรรม ทีก่ ลุ บุตรนํามาสังสอน
่
และนําไปประพฤติปฏิบตั ิ จนบรรลุมี
ดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลเบื้องต้น คือพระโสดาบัน ก็จะเป็ นผูท้ ่ี
ไม่ตอ้ งไปเกิดในอบายต่อไป พระโสดาบันจะมีภพชาติเหลือไม่เกิน ๗ ชาติ และแต่ละ
ภพแต่ละชาตินนั้ ก็จะไม่เกิดในอบาย ไม่ตอ้ งไปเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย
หรือเป็ นสัตว์นรก และจะปฏิบตั ธิ รรมต่อไปเรื่อยๆ จนบรรลุเป็ นพระอรหันต์ บรรลุพระ
นิ พพาน อันเป็ นผลอันสูงสุดแห่งการปฏิบตั ธิ รรมในพระพุทธศาสนา เป็ นจุดทีป่ ระเสริฐ
ทีส่ ุด เพราะเป็ นจุดทีไ่ ม่มกี ารเกิด แก่ เจ็บ ตายอีกต่อไป มีแต่บรมสุข เป็ นความสุขที่
แท้จริง เป็ นความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์เจือปนอยู่เลย
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ถ้าจะบวชเพือ่ ทดแทนบุญคุณบิดามารดา ก็ตอ้ งศึกษาและปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ตามอย่าง
พระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ทรงออกผนวช ศึกษาปฏิบตั ธิ รรม จนได้บรรลุเป็ นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากนัน้ แล้วก็ได้ทรงเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาในพระราชวัง ทรง
อบรมสังสอนจนได้
่
บรรลุเป็ นพระโสดาบันขึ้นมา ถือได้วา่ การทีบ่ ตุ รได้อบรมสังสอนบิ
่
ดา
มารดาให้มดี วงตาเห็นธรรม ให้บรรลุธรรมเป็ นพระอริยบุคคล ตัง้ มันอยู
่ ่ในธรรมปฏิบตั ิ
ทีด่ ที ง่ี าม คือทําบุญให้ทานอย่างสมํา่ เสมอ รักษาศีล ๕ โดยไม่ขาด และปฏิบตั ธิ รรม
เจริญสมาธิ และวิปสั สนาอย่างต่อเนื่อง ก็ถอื ว่าได้ชดใช้บญ
ุ คุณอันใหญ่หลวงของบิดา
และมารดา เพราะโดยปกติแล้ว บุญคุณของบิดามารดานัน้ เป็ นบุญคุณทีม่ ากกว่าทีบ่ ตุ ร
และธิดาจะสามารถตอบแทนได้ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ต่อให้บตุ รและธิดาเลี้ยงดู
บิดามารดาอย่างดี อุม้ ท่าน แบกท่านไว้บนบ่าทัง้ สองข้าง ให้ท่านขับถ่ายรดร่างกายของ
ตน ก็ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะทดแทนบุญคุณอันยิง่ ใหญ่ของบิดามารดาได้ ยกเว้นเสียแต่วา่
สามารถทําให้บดิ ามารดา บรรลุธรรมเป็ นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้เท่านัน้ จึงจะถือว่า
บุญคุณได้ทดแทนหมดสิ้นแล้ว
เพราะถ้าสามารถส่งให้บดิ ามารดาเข้าสู่กระแสพระ
นิพพานได้ ก็จะไม่ตอ้ งไปเกิดในอบายอีกต่อไป มีแต่จะไปเกิดในสุคติภพ เป็ นมนุษย์
เป็ นเทวดา เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคลเท่านัน้
นี่คอื ฐานะของพระอริยบุคคลเบื้องต้นทีเ่ รียกว่าพระโสดาบัน พระโสดาบันมีความแน่ว
แน่มนคงกั
ั ่ บพระพุทธศาสนา ไม่มคี วามสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่สงสัย
ในเรื่องกรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนว่
่
ามีจริง กรรมคือการกระทํา ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้
ชัว่ ทําบุญได้ไปสวรรค์ ทําบาปย่อมไปนรก นี่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระโสดาบันเห็นได้ดว้ ยปัญญา
ของท่าน เมือ่ เห็นแล้วก็จะไม่กล้ากระทําบาป จะรักษาศีล ๕ อย่างมันคง
่ ยิง่ กว่าชีวติ ของ
ตนเสียอีก ระหว่างชีวติ กับศีลแล้ว ท่านจะเลือกศีล ดังในธรรมบททีแ่ สดงไว้ว่า ให้สละ
ทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ ให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม นี่
แหละคือเรื่องทีพ่ ระโสดาบันสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ท่านจะรักษาธรรมยิง่ กว่าชีวติ ของท่าน
เรื่องทีท่ ่านจะไปทําผิดศีลผิดธรรม ไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไปลักเล็กขโมยน้อย ไปโกหก
หลอกลวง ไปประพฤติผดิ ประเวณี ไปเสพสุรายาเมา จะไม่อยู่ในฐานะของพระโสดาบัน
ทีจ่ ะทําได้ ในเมือ่ ท่านมีศีลอันบริสุทธ์อย่างนี้แล้ว เมือ่ ท่านตายไปย่อมไปสู่สุคติโดย
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ถ่ายเดียว ไม่มกี รรมอันใดทีเ่ คยทําไว้ในอดีต จะมีอาํ นาจพอทีจ่ ะส่งให้ท่านไปเกิดใน
อบายอีกต่อไป
ถ้าผูใ้ ดสามารถทําให้บิดามารดามีความเลือ่ มใส มีความเชื่อมันในพระรั
่
ตนตรัย คือ พระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ตัง้ มันอยู
่ ่ในศีล ๕ ตัง้ มันอยู
่ ่ในการปฏิบตั ธิ รรมอย่าง
สมํา่ เสมอแล้ว บุคคลนัน้ ถือว่าได้ทดแทนบุญคุณให้กบั บิดามารดาอย่างบริบูรณ์แล้ว นี่
แหละทําไมจึงเป็ นธรรมเนียมของชาวพุทธเรา เมือ่ มีอายุครบบวช จะบวชเพือ่ ทดแทน
บุญคุณให้กบั บิดามารดา เพราะว่าเมือ่ ได้บวชแล้วก็จะรู้จกั ธรรม รู้จกั เรื่องบาปบุญคุณ
โทษ รู้จกั เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ จากการปฏิบตั ิ เพราะการปฏิบตั เิ ท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้เห็นสิง่
ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนได้
่
สิง่ ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั นัน้ เป็ นการศึกษา คือเหมือนกับ
มีคนบอกทางเราว่า ถ้าเราต้องการทีจ่ ะเดินทางจากจุดนี้ไปสู่จดุ นัน้ เราจะต้องไปอย่างไร
คนทีเ่ ขาเคยไปมาแล้วเขาก็จะบอกเราได้ เช่นบอกว่าให้เดินตรงไป พอถึงสีแ่ ยกก็ให้เลี้ยว
ขวา และให้ตรงไปอีก ถึงสีแ่ ยกก็ให้เลี้ยวซ้ายอีกที ก็จะถึงจุดหมายปลายทางนัน้
แต่การรับฟังเฉยๆ โดยไม่เดินไป ก็จะไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทางทีเ่ ขาบอก ถ้าเขาบอก
ว่าให้ไปทางนัน้ ๆ แต่เราไม่ไป กลับนัง่ อยู่เฉยๆ จนวันตายเราก็จะไปไม่ถงึ จุดหมายที่
ต้องการจะไป แต่ถา้ เขาบอกเราแล้ว เราก็เดินไปตามทีเ่ ขาบอก ในทีส่ ุดเราก็จะต้องไปถึง
จุดหมายปลายทางนัน้ อย่างแน่นอน ถ้าเดินไปตามทีเ่ ขาบอก ไม่มกี ารแวะ หรือไปใน
ทิศทางอืน่ ในทีส่ ุดเราก็จะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางนัน้ ยกเว้นเสียแต่วา่ คนทีบ่ อก
นัน้ บอกผิดทาง ถ้าเขาบอกผิดเราก็จะไปไม่ถงึ อย่างคนทีศ่ ึกษาธรรมะอย่างเดียว แต่ไม่
ปฏิบตั ิ แล้วมาสังสอนผู
่
อ้ น่ื อย่างนี้อาจจะสอนให้คนไปผิดทางได้ เพราะคนทีศ่ ึกษาอย่าง
เดียว แล้วไม่ปฏิบตั ิ ย่อมไม่รู้จริงเห็นจริง ย่อมไม่สามารถทีจ่ ะบอกความจริง ให้กบั ผู ้ที่
ต้องการทีจ่ ะไปในจุดทีเ่ ขาต้องการจะไปได้ ต้องเป็ นผูท้ ไ่ี ด้ศึกษา แล้วปฏิบตั ิ ปฏิบตั ไิ ป
จนกระทังบรรลุ
่
ถงึ จุดหมายปลายทาง ผูน้ นั้ แหละจะเป็ นผูท้ จ่ี ะบอกได้อย่างชัดเจน อย่าง
ถูกต้อง ว่าทิศทางทีจ่ ะไปนัน้ ไปอย่างไร
การศึกษาเล่าเรียนอย่างเดียว จึงไม่เพียงพอกับการทีจ่ ะทําให้มดี วงตาเห็นธรรม บรรลุ
ธรรมขึ้นมา มีปญั ญาเห็น ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเห็นได้ จําต้อง
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ปฏิบตั ติ ามแนวทางแห่งไตรสิกขาคือศีล สมาธิ และ ปัญญา ต้องรักษาศีลอย่างเคร่งครัด
ไม่วา่ จะเป็ นศีล ๕ ก็ดี ศีล ๘ ก็ดี ศีล ๑๐ ก็ดี หรือศีล ๒๒๗ ก็ดี ต้องรักษาอย่าง
เคร่งครัด สมาธิก็ตอ้ งปฏิบตั ติ อ้ งเจริญ ต้องหาทีส่ งบสงัด ปลีกวิเวก ห่างไกลจาก รู ป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทัง้ หลาย ทีเ่ ป็ นเครื่องยัวยวนกวนใจ
่
ให้เกิดความโลภ ความ
อยาก เกิดตัณหาขึ้นมา มีสติควบคุมจิตใจ ให้ใจอยู่กบั ปัจจุบนั ไม่ให้ลอยไป ลอยมา ใน
อดีตหรือในอนาคต ไม่ให้คดิ ถึงเรื่องใกล้หรือเรื่องไกลทัง้ หลาย ให้ใจอยู่ในปัจจุบนั ให้มี
สติอยู่กบั การกระทําต่างๆ เช่นกําลังเดินบิณฑบาต ก็ให้รู้วา่ กําลังเดินบิณฑบาตอยู่ ถ้า
กําลังนัง่ ขบฉัน ก็ให้รู้วา่ กําลังนัง่ ขบฉันอยู่ ถ้ากําลังปัดกวาด ทําความสะอาด ก็ให้รู้วา่
กําลังปัดกวาด ทําความสะอาดอยู่ ถ้านัง่ ขัดสมาธิหลับตา ก็ให้กาํ หนดดูรู้อยู่กบั ลม
หายใจเข้าออก ให้จติ รู้อยู่กบั การหายใจเข้า หายใจออก ไม่ตอ้ งไปบังคับลมหายใจ ลม
หายใจจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้ลมหายใจเป็ นไปตามธรรมชาติของเขา หายใจยาวก็รู้วา่
หายใจยาว หายใจสัน้ ก็รู้วา่ หายใจสัน้ ถ้าลมหยาบก็รู้วา่ ลมหยาบ ถ้าลมละเอียดก็รู้วา่ ลม
ละเอียด ถ้าลมหายไปจากความรู้สกึ ก็ให้รู้วา่ ลมหายไปจากความรู้สกึ แต่ไม่ตอ้ งเกิด
ความวิตก เกิดความกลัวขึ้นมา
โดยมากผูป้ ฏิบตั อิ านาปานสติ รู้ลมหายใจเข้าออกเป็ นอารมณ์แห่งการควบคุมจิตใจ ให้
เข้าสู่ความสงบนัน้ เวลาไปถึงขัน้ ทีล่ มหายใจหายไป ก็จะเกิดความวิตก เกิดความกลัว
ขึ้นมา เริ่มคิดว่า เอ๊ะลมหายใจหายไปแล้วเราจะไม่ตายหรือ คนเราต้องหายใจถึงจะอยู่
ได้ไม่ใช่หรือ ถ้าลมหายใจหายไปแล้วเราจะไม่ตายหรือ ก็เลยรีบถอนจิตออกมา เข้าหา
ลมหายใจ ทีเ่ ป็ นส่วนหยาบซึง่ ยังมีอยู่ ความจริงแล้วในขณะทีจ่ ติ ได้รวมตัวเข้าสู่ความ
สงบ จิตจะไม่รบั รู้ลมหายใจ แต่เมือ่ จิตเกิดมีความวิตกกังวลขึ้นมา ความวิตกกังวลนี้
เลยดึงจิตให้ถอนออกมา สู่ระดับจิตทีห่ ยาบเพือ่ จะได้รบั รู้ลมต่อไป ถ้าปฏิบตั แิ บบนี้แล้ว
ปฏิบตั ไิ ปกี่ครัง้ ก็จะไม่เข้าสู่ความสงบ ไม่เข้าสู่สมาธิ คือการรวมตัวของจิตเป็ นหนึ่ง ที่
เรียกว่าเอกัคคตารมณ์ สักแต่วา่ รู้ รู้อยูต่ ามลําพังของตน โดยไม่รบั รู้กบั เรื่องอะไรทัง้ สิ้น
ไม่วา่ จะเป็ นความคิดปรุงแต่งก็ดี รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะก็ดี ในขณะทีจ่ ติ รวมลง
เป็ นสมาธิแล้ว จะไม่รบั รู้เรื่องราวเหล่านี้ แต่จติ จะไม่รวมลงไป ถ้าจิตเข้าสู่จดุ ทีล่ ะเอียด
แล้ว กําลังจะรวมลงสู่ความสงบ สู่ความเป็ นหนึ่ง เกิดมีความวิตกขึ้นมา ว่าลมหายไป
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ไหน แล้วคิดว่าต้องคว้าหาลมให้ได้ ถึงจะอยู่ได้ กลัวตายนัน่ เอง กลัวว่าจะตาย ถ้าคิด
อย่างนัน้ แล้ว จิตก็จะถอนออกจากความละเอียด กลับสู่ความหยาบ เพือ่ จะรับรู้ลมทีย่ งั
มีอยู่ เพราะเวลาทีจ่ ติ ละเอียดมากๆแล้ว การรับรู้ลมจะหายไป
จึงขอให้ทาํ ความเข้าใจไว้ว่า ถ้าใช้อานาปานสติ คือการกําหนดดูลมหายใจเข้าออกเป็ น
อารมณ์แห่งสมถะ เป็ นอารมณ์แห่งความสงบ เราไม่ตอ้ งกังวล ตราบใดถ้ามีผูร้ ู อ้ ยู่ ตราบ
นัน้ จะไม่ตาย ถ้ามีผู ้รู้อยู่ จะไม่ตายอย่างแน่นอน เพราะว่าขณะนัน้ ผูร้ ู้กาํ ลังจะปล่อยวาง
กายนัน่ เอง คือกายกับใจจะแยกออกจากกัน ในขณะทีใ่ จรวมลงสู่ความสงบเป็ นหนึ่ง
เป็ นเอกัคคตารมณ์ เหลือสักแต่วา่ รูเ้ ท่านัน้ จึงขอให้ทาํ ความเข้าใจว่า การทําอานาปานสติ
ไปจนถึงเวลาทีไ่ ม่มลี มหายใจ คือไม่รบั รู้ลมหายใจแล้ว ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะตาย ไม่ตาย
เพราะนี่เป็ นลักษณะของการรวมลงของจิต จิตเมือ่ ละเอียดแล้ว จิตจะปล่อยวางทุกสิง่
ทุกอย่าง ทีเ่ ป็ นส่วนหยาบ ส่วนหยาบทีพ่ ูดถึงนี้ก็คอื รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ คือ
กามคุณทัง้ ๕ รวมถึงลมหายใจซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของโผฏฐัพพะ เป็ นสัมผัสทีส่ มั ผัสได้
ด้วยร่างกาย อันนี้มนั จะหายไปจากใจ เราไม่ตอ้ งกังวล ให้มสี ติกาํ หนดรู้อยู่กบั ตัวรู้นนั ่
แหละ ถ้าลมไม่รู้วา่ อยู่ตรงไหนแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปสนใจลมจะเหลือแต่ตวั รู้อย่างเดียว ให้
รู้อยู่กบั ผูร้ ู้นนั้ ผูร้ ู้นนั้ ก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบ แล้วก็จะนิ่ง จะตัง้ อยู่นานหรือไม่นาน ก็
สุดแท้แต่การปฏิบตั ิ เมือ่ ตัง้ อยู่ได้สกั ระยะหนึ่งแล้วก็จะถอนออกมาสู่จติ ปกติ
การตัง้ อยู่นนั้ ก็เป็ นอยู่ ๒ ลักษณะ ถ้าตัง้ อยู่ชวั ่ ขณะหนึ่งไม่นาน เรียกว่า ขณิ กสมาธิ คือ
สงบอยู่ ตัง้ อยู่ได้สกั พักหนึ่งก็ถอนออกมา ถ้าตัง้ อยู่ได้นานเป็ นชัว่ โมง เรียกว่าอัปปนา
สมาธิ สมาธิน้ กี ็มอี ยู่ ๓ ลักษณะ คือ ขณิ กะ อัปปนา อุปจาระ อุปจารสมาธิเป็ นสมาธิท่ี
รวมลงแล้ว แต่ไม่ตงั้ อยู่ในขณิกะหรืออยู่ในอัปปนา เมือ่ สงบตัวรวมตัวอยู่สกั ครู่หนึ่ง ก็
จะถอนออกมาหน่อย แต่ไม่ถอนออกมาเต็มที่ คือไม่ถอนออกมาสู่จติ ปกติ อย่างขณะนี้
จิตของพวกเราเป็ นจิตปกติ จิตทีร่ บั รู้เรื่องราวต่างๆ ทีเ่ ข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย นี่
เป็ นจิตปกติ แต่จติ ทีร่ วมลงไปแล้ว ถอนออกมาหน่อย แล้วไปรับรู้เรื่องราวทีล่ ะเอียด
ต่างๆ เช่น รู ปทิพย์ เสียงทิพย์ หรือรู้เรื่องราวต่างๆ ของตนเองก็ดี หรือของผูอ้ น่ื ก็ดี
อย่างนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิ เป็ นสมาธิทจ่ี ะไปรู้เรื่องราวต่างๆ ทีจ่ ติ ปกติจะไม่สามารถรู้ได้
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เช่นระลึกชาติได้ ระลึกว่าในอดีตชาตินนั้ เคยทําอะไรมา เคยเป็ นอะไรมา ชาติก่อนนัน้
เป็ นอะไรมาอย่างนี้เป็ นต้น หรือเห็นกายทิพย์ ได้ยนิ เสียงทิพย์ เห็นสิง่ ต่างๆทีใ่ นจิต
ธรรมดาจะไม่สามารถเห็นได้ นี่ก็คอื ลักษณะของอุปจารสมาธิ
อุปจารสมาธิน้ ี ไม่เป็ นประโยชน์ ต่อการเจริญวิปสั สนา เพือ่ ชําระขัดเกลากิเลสเครื่อง
เศร้าหมอง ตัณหาความอยากทัง้ หลาย ให้หมดไปจากจิตจากใจ เพือ่ บรรลุ มรรค ผล
นิ พพาน อุปจารสมาธิจะไม่ช่วยส่งเสริมในการปฏิบตั วิ ปิ สั สนา แต่ขณิกสมาธิกบั อัปปนา
สมาธิเป็ นสมาธิทจ่ี ะช่วยส่งเสริม เพราะจิตทีส่ งบอยู่ในขณิกสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ แล้ว
ถอนออกมา จะมีความสดชื่น มีความอิม่ มีความสบาย มีความเบา ในขณะนัน้ กิเลส
ต่างๆ ความอยากต่างๆ จะถูกตัดทอนกําลังลงไป ไม่ให้มกี าํ ลังมาก ทีจ่ ะคอยผลักไสให้
จิต ไปแสวงหาสิง่ ต่างๆภายนอก จะเป็ นจิตทีต่ งั้ มันอยู
่ ่ในปัจจุบนั พร้อมทีจ่ ะศึกษา
เรื่องราวต่างๆ ทีค่ วรรู้ เพือ่ จะได้เข้าใจถึงธรรมชาติของสิง่ ต่างๆ ทีจ่ ติ หลงไปยึด ไปติด
อยู่ ว่าเป็ นอย่างไร ว่าเป็ นคุณหรือเป็ นโทษ ว่าเป็ นสุขหรือเป็ นทุกข์ ถ้ามีสมาธิแบบนี้แล้ว
ก็จะสามารถเจริญวิปสั สนา ได้อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน ทําให้เข้าอกเข้าใจถึงเรื่องราว
ต่างๆ สิง่ ต่างๆ บุคคลต่างๆ ทีจ่ ติ ไปเกี่ยวข้อง ไปรัก ไปชอบ ไปยินดียนิ ร้าย ทัง้ ๆทีส่ ง่ิ
เหล่านี้ล ้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่ายินดียนิ ร้าย ไม่เป็ นสิง่ ทีน่ ่ารักน่าชังเลย แต่เพราะโมหะความ
หลง อวิชชาความไม่รู้ จึงทําให้จติ มัวไปหลงติดพันอยู่กบั สิง่ ต่างๆ เห็นอะไรเป็ นสิง่ ทีช่ อบ
อกชอบใจ ก็อยากจะได้ อยากจะมี อยากจะเป็ นเจ้าของ ครอบครองสิง่ นัน้ และอยากให้
สิง่ นัน้ อยู่กบั ตนไปนานๆ เห็นอะไรเป็ นสิง่ ไม่ชอบ ไม่ปรารถนา ไม่ยนิ ดี ก็อยากให้สง่ิ นัน้
หายไปจากหูจากตาเร็วๆไวๆ แต่สง่ิ เหล่านี้เขามีอยู่ เป็ นอยู่ ตามเหตุ ตามปัจจัยของเขา
เขามี เขาเป็ นไป ตามธรรมชาติของเขา เขาไม่ได้มอี ยู่เพือ่ ความต้องการของเรา หรือหมด
ไปเพราะความไม่ตอ้ งการของเรา เขามี เขามา เขาไป ตามเรื่องของเขา เราต้องเข้าใจหลัก
นี้
ถ้าเรามีจติ ทีเ่ ป็ นสมาธิตงั้ มัน่ มีปญั ญาคอยอบรมพรํา่ สอนให้รู้วา่ สิง่ เหล่านี้ทเ่ี รียกว่า
สภาวธรรมนัน้ ล้วนไม่ได้อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะไปควบคุม ไปบังคับให้เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการ
ได้ เขามีการเปลีย่ นแปลง หมุนเวียน เปลีย่ นไป เป็ นปกติของเขา เขามีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่
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แล้วในทีส่ ุดเขาก็จะต้องดับไป จิตทีม่ ปี ญั ญาเข้าใจถึงหลักของไตรลักษณ์ คืออนิ จจัง ทุก
ขัง อนัตตาแล้ว ย่อมไม่กล้าทีจ่ ะไปมีความผูกพัน ไปยึดมันถื
่ อมัน่ ผูกติดอยู่กบั สิง่ นัน้ ๆ
ถ้ามีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องเกี่ยวข้องกับเขา เช่นเมือ่ เกิดมาแล้ว ก็ตอ้ งมีพ่อแม่ มีพน่ี อ้ ง มี
เพือ่ นฝูง แต่ผูม้ ปี ญั ญาจะไม่หลงติดอยู่กบั บุคคลเหล่านี้ เพราะรู้วา่ ล้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง
ทัง้ นัน้ เขาเกิดมาแล้ว เขาต้องแก่ ต้องเจ็บ และในทีส่ ุดเขาก็ตอ้ งตายจากไป เป็ นเรื่อง
ปกติธรรมดา แต่สาํ หรับคนทีไ่ ม่ได้ฝึกสมาธิ ไม่มปี ญั ญาอบรมสัง่ สอน จะไม่เข้าใจเรื่อง
เหล่านี้ เพราะจะไม่เคยคิด จะไม่เคยพิจารณา ก็เลยถูกอํานาจของโมหะความหลง
อวิชชาความไม่รู้ครอบงําไป คิดว่าสิง่ ทีช่ อบนัน้ จะอยู่กบั เราไปตลอด คิดว่าบุคคลต่างๆที่
อยู่ร่วมกัน จะอยู่กบั เราไปตลอด พอเกิดเหตุการณ์ทเ่ี ขาจะต้องจากเราไปอย่างกะทันหัน
เช่นประสบอุบตั เิ หตุ หรือเป็ นโรคร้ายขึ้นมา เราก็จะเกิดความวุน่ วายใจ เศร้าโศกเสียใจ
กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะอะไร เพราะว่าจิตใจของเราไม่ได้ถูกขัดเกลา ไม่ได้รบั การ
อบรมสังสอน
่
อย่างต่อเนื่องอย่างสมํา่ เสมอ
การอบรมสังสอนทางด้
่
านธรรมะ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องทําอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาเลย ถ้าจะ
ว่าทุกลมหายใจเข้าออกก็วา่ ได้ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนพระอานนท์ ให้พจิ ารณาความ
ตายอยู่อย่างสมํา่ เสมอ ทุกลมหายใจเข้าออก ถ้าพิจารณาเพียงแต่วนั ละนิดวันละหน่อย
วันละครัง้ สองครัง้ สามครัง้ พระพุทธองค์ทรงถือว่ายังประมาทอยู่ เพราะว่าเวลาทีไ่ ม่
พิจารณา เราก็จะลืม จะเผลอ จะไปคิดเรื่องอืน่ ต่อไป คิดเรื่องงานเรื่องการ เรื่องหาเงิน
หาทอง ลืมไปว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องตาย อุตส่าห์เสียเวลาไปหาเงินหาทองหาสมบัติ
ต่างๆมาเพือ่ อะไร เพือ่ ทิ้งมันไปในทีส่ ุดนัน่ เอง ถ้าพิจารณาอยู่อย่างสมํา่ เสมอ แทบทุกลม
หายใจเข้าออกแล้ว เราจะไม่กล้าไปหาเงินหาทอง มากเกินความจําเป็ น หาเงินทองพอมา
เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง อัตภาพร่างกายก็พอแล้ว จะได้มเี วลาเหลือไว้มากๆ เพือ่ จะได้มา
ปฏิบตั ธิ รรม รักษาศีล นัง่ สมาธิ พรํา่ สอนใจให้รู้ถงึ ธรรมชาติของสิง่ ต่างๆ ทีใ่ จไป
เกี่ยวข้องด้วย เพือ่ ใจเมือ่ รู้แล้วจะได้ปล่อยวาง จะได้ตดั ใจไม่ผูกกับเขา และพร้อมทีจ่ ะ
จากเขาไป เมือ่ เหตุการณ์หรือเวลามาถึง ก็จะไม่มคี วามเศร้าโศกเสียใจ ไม่มคี วามรู้สกึ ว่า
จะอยู่ไม่ได้ต่อไปในโลกนี้
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แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ามัวแต่วนุ่ วาย ใช้เวลาทุ่มเทไปกับการทํามาหากิน หาเงินหาทอง
เมือ่ ได้เงินทองมาแล้ว ก็เอาเงินทองนี้ไปจับจ่ายใช้สอย ตามอํานาจของกิเลสคือความโลภ
ความอยากแล้ว ชีวติ ของเราจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว ผ่านไปแบบคนตาบอด คือจะไม่รู้
เรื่องราวทีเ่ กี่ยวข้องกับตัวเรา จะไม่มอี าวุธหรือมียา คอยรักษาจิตใจ เวลาทีจ่ ะต้องไปเจอ
กับสิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์ ความปวดร้าวให้กบั ใจ ก็จะต้องทุกข์ทรมานกับความทุกข์ ความ
ปวดร้าวของใจ จนกระทังมั
่ นหมดฤทธิ์ของมันไปเอง หรือถ้าทนไม่ไหว ก็ตอ้ งถึงกับฆ่า
ตัวตายไป นี่ก็เป็ นเพราะว่าไม่ได้เรียนรู้ทางด้านพระศาสนา ไม่ได้เรียนรู้ถงึ คําสังสอนของ
่
พระพุทธเจ้าเลย มัวแต่ท่มุ เทเวลาไปกับการหาเงินหาทอง แล้วก็ใช้เงินใช้ทองนัน้ ไป พอ
ถึงเวลาประสบความทุกข์ ก็มแี ต่ความทุกข์เผารนจิตใจไป จนไม่สามารถจะทนอยู่ได้ แต่
ถ้าได้เข้าวัดอย่างวันนี้ทท่ี ่านมากัน ท่านก็จะได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องราวทีไ่ ด้แสดงนี้ ก็อาจจะทํา
ให้ท่านฉุกคิดขึ้นมาว่า ชีวติ ของเรานี้ เราน่าจะปรับแผนเสียใหม่ ควรพิจารณาดูวา่ อะไร
เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญ อะไรเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สาํ คัญ อะไรเป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง และอะไรไม่ใช่เป็ นทีพ่ ง่ึ ที่
แท้จริง แล้วนําเอาไปประพฤติปฏิบตั ิ ต่อไปชีวติ ของเราก็จะมีแต่ความสดชื่นเบิกบาน มี
แต่ความสุข ทัง้ ๆทีไ่ ม่มสี มบัตขิ ้าวของเงินทอง มากมายก่ายกอง เหมือนสมัยก่อนเลย ก็
เพราะว่าข้าวของเงินทองไม่ใช่เป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะนํามาซึง่ ความสุข ความ
สดชื่น ความเบิกบาน ปราศจากความทุกข์ ความกลัวทัง้ หลาย แต่การศึกษา ประพฤติ
ปฏิบตั ธิ รรม ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้ต่
่
างหาก ทีท่ าํ ให้ใจของเรามีทพ่ี ง่ึ
มีอาวุธต่อสูก้ บั ความทุกข์ทงั้ หลาย ทีม่ ารุมเร้าจิตใจ
จึงขอฝากให้ท่านทัง้ หลาย จงพิจารณาถึงคุณค่าของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ขอให้เห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะวิเศษ ที่จะดีเลิศ เท่ากับธรรมะของพระพุทธเจ้า เป็ น
หน้าทีข่ องเราทีจ่ ะต้องน้อมเอาธรรมะคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้ามาประพฤติปฏิบตั ิ
เพราะธรรมะเป็ นเหมือนกับอาหาร ถ้าตัง้ อยู่เฉยๆ ไม่รบั ประทาน ก็จะไม่รู้จกั รสชาติของ
อาหาร และจะไม่ได้รบั ประโยชน์จากอาหารนัน้ คือความอิม่ ของร่างกาย ฉันใดธรรมะ
ของพระพุทธเจ้าก็เช่นกัน ถ้าเพียงแต่ได้ยนิ ได้ฟงั พอกลับไปจากวัด ก็ลมื เสียแล้ว ไม่ได้
นําเอาไปพินิจพิจารณา นําเอาไปปฏิบตั ติ ่อ ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากธรรมะก็ไม่เกิด
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ดังนัน้ หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ขอให้นาํ เอาไปคิดอย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ ประโยชน์สุขที่จะ
ตามมาต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๒๐

เหยื่อปลายเบ็ด
๒๔ มิถนุ ายน ๒๕๔๕

วันนี้เป็ นวันธรรมสวนะ เป็ นวันพระ เป็ นวันฟังธรรม เป็ นวันประเสริฐ เพราะคําว่าพระนี้
แปลว่าประเสริฐ มาจากคําบาลี วร แปลว่าประเสริฐ วันพระจึงเป็ นวันประเสริฐ แต่ความ
ประเสริฐนี้ ไม่ได้อยู่ทว่ี นั คือไม่ได้อยู่ทว่ี ่าเป็ นวันพระแล้วจะประเสริฐ แต่ความหมาย
ของความประเสริฐก็คอื เป็ นวันทีเ่ รามาร่วมปฏิบตั ธิ รรมกัน เพือ่ ให้เกิดความประเสริฐ
ขึ้นมา เพราะความประเสริฐเป็ นผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั คิ วามดีทงั้ หลาย เช่น ไหว้พระ
สวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย ทําบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม และ
ปฏิบตั ธิ รรม สิง่ เหล่านี้ล ้วนเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ผลคือความประเสริฐ ซึง่ ในทีน่ ้ หี มายถึง
ความสุข ความสงบของจิตใจ ความปราศจากทุกข์ ความวุน่ วายใจทัง้ หลาย และถ้าได้
ปฏิบตั ไิ ปจนถึงจิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ คือปฏิบตั เิ พือ่ ชําระจิต ชําระเครื่องเศร้าหมอง
ทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ภายในใจ ทีเ่ ป็ นสาเหตุให้สตั ว์โลกทัง้ หลาย ไปก่อกรรมทําเวร สร้างความ
ทุกข์ให้กบั ตนและผูอ้ น่ื ถ้าได้ชาํ ระเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลายคือกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจ
จนใจสะอาดบริสุทธิ์ ใจก็จะไม่ไปก่อกรรมทําเวรต่อไป สิ้นเวรสิ้นกรรม ถึงจุดทีไ่ ม่ตอ้ ง
ไปไหนอีกต่อไป เพราะถึงเมืองพอแล้ว ถึงความอิม่ และความพอ
นี่แหละคือความหมายของคําว่าประเสริฐ หมายถึงจุดนี้ จุดทีจ่ ติ ได้ไปถึงจุดอันสูงสุด คือ
ความบริสทุ ธิ์ของจิต เรียกว่าวิมตุ ติหลุดพ้น หลุดพ้นจากกองทุกข์ทงั้ ปวง หลุดพ้นจาก
กิเลสทัง้ ปวง หลุดพ้นจากตัณหาความอยากทัง้ ปวง หลุดพ้นจากโมหะความหลง อวิชชา
ความไม่รู้จริง ซึง่ เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้สตั ว์โลกทัง้ หลาย ต้องผันตัวเองไปในทางทีไ่ ม่ดี ทําแต่
ความเสือ่ มเสีย แต่ถา้ ได้ทาํ ลายสิง่ เหล่านี้ ให้หมดไปจากจิตจากใจแล้ว สัตว์โลกนัน้ ก็จะ
ถึงจุดทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด เพราะเป็ นจุดทีไ่ ม่มคี วามต้องการอะไรทัง้ สิ้น เพราะในจิตนัน้ มี
ความสมบูรณ์ มีความพอเพียงอยู่แล้ว ไม่หวิ ไม่กระหาย ไม่อยากทีจ่ ะมี อยากจะเป็ น
กับอะไรทัง้ สิ้น จิตของผูท้ ม่ี คี วามอิม่ ความพอ ย่อมไม่ไปก่อกรรมทําเวรให้กบั ใคร
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เพราะว่าไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องไปมีเรื่องมีราวกับใคร เพราะไม่มคี วามอยากจะได้
อะไร ก็เลยไม่ตอ้ งไปแก่งแย่งชิงดีกนั
นี่แหละคือความหมายของคําว่าประเสริฐ
ประเสริฐในใจ
คนเรานัน้ จะดีจะชัว่ ไม่ได้อยู่ทค่ี วามรํา่ รวย หรือยากจน มีความรู้ เรียนจบปริญญา
หรือไม่จบปริญญา มีรูปร่างหน้าตาทีส่ วยงามหรือไม่สวยงาม ไม่ได้อยู่ทส่ี ง่ิ เหล่านี้ สิ่งที่
ทําให้คนประเสริฐ คือการประพฤติปฏิบตั ติ น ในทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ และ
ปฏิบตั ไิ ปจนถึงขีดสูงสุด คือความบริสุทธิ์ของจิตใจ ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ตัด
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัดความอยากทัง้ หลายให้หมดสิ้นไป นี่แหละคือจุดที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้ดาํ เนินไปถึง เมือ่ ดําเนินไปถึงแล้วก็หมด
ภารกิจ หมดการทีจ่ ะต้องไปแสวงหาอะไรอีกต่อไป เพราะได้สง่ิ ทีเ่ ป็ นเหมือนกับแก้ว
สารพัดนึก ต้องการอะไรก็มอี ยู่ในนัน้ แล้ว เพียงแต่นึกขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมา ไม่ตอ้ งไปหา
อะไรมาเพิม่ มาเติมอีก นี่แหละคือความมหัศจรรย์ของดวงจิต ทีไ่ ด้รบั การชําระขัดเกลา
จนกระทังกลายเป็
่
นจิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย
เมือ่ พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกได้บรรลุถงึ จุดสูงสุดนี้แล้ว
ท่านก็ใช้เวลาที่
เหลืออยู่ของท่าน นําสิง่ เหล่านี้มาเผยแผ่ให้กบั สัตว์โลกทัง้ หลาย เพือ่ สัตว์โลกผูท้ ย่ี งั มี
ความมืดบอดอยู่ ด้วยอํานาจของโมหะความหลง ด้วยอํานาจของอวิชชาความไม่รู้ จะได้
มีแสงสว่างพาไป สู่ทศิ ทางทีด่ ไี ด้ พวกทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั แล้วเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมา ถือว่า
เป็ นพวกทีม่ บี ญ
ุ มีวาสนา เคยได้สะสมบุญมาก่อน เคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมมาก่อน จึงมี
ความเข้าอกเข้าใจ ในเรื่องทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้สงสอน
ั่
แต่
สําหรับผู ้ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมแล้วไม่เกิดศรัทธา แสดงว่ายังมีความมืดบอดอยู่ แสงสว่าง
แห่งธรรมไม่สามารถทีจ่ ะเจาะทะลุเข้าไปสู่ดวงจิตดวงใจได้ ทําให้จติ ใจนัน้ ไม่สามารถรับ
ประโยชน์จากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ ฟังธรรมไปเท่าไหร่ ก็ไม่รู้ ไม่เข้าใจ
ความหมาย ของธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
ต่างกับคนทีเ่ คยได้ขดั เกลากิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมอง ขัดเกลาความมืดบอดแห่งโมหะ
และอวิชชาให้เบาบางลงไป พอมีแสงสว่างแห่งธรรมทีแ่ สดงโดยพระพุทธเจ้าหรือพระ
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อรหันตสาวกหรือพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ จิตก็จะสามารถรับได้ทนั ที เพราะความมืด
บอดทีห่ มุ ้ ห่อจิตใจนัน้ มีไม่มากพอทีจ่ ะกัน้ แสงสว่างแห่งธรรม ไม่ให้เข้าไปในจิตใจได้
เมือ่ จิตใจได้รบั แสงสว่างแห่งธรรมแล้ว ก็เกิดศรัทธา เกิดความเชื่อ เชื่อว่าสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้องตามหลักความเป็ นจริง เป็ นสิง่ ทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ
ตาม เพราะจะนํามาซึง่ ประโยชน์อนั สูงสุด จะนํามาซึง่ ความสุขทีแ่ ท้จริง จึงทําให้มคี วาม
กล้าหาญ ทีจ่ ะเสียสละทรัพย์สมบัตขิ ้าวของต่างๆ ทีค่ นในโลกถือว่าเป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐ
เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่า แต่ในสายตาของผูท้ ไ่ี ด้ยนิ
ได้ฟงั ธรรม และเข้าใจธรรมของ
พระพุทธเจ้าแล้ว จะเห็นว่าสมบัตเิ หล่านี้ล ้วนแต่เป็ นกองทุกข์ทงั้ นัน้ ล้วนแต่เป็ นอุปสรรค
ทีจ่ ะพัฒนาจิตใจให้ไปสู่จดุ สูงสุดได้ จึงกล้าทีจ่ ะสละสมบัตเิ งินทองข้าวของ หรือตําแหน่ง
คือยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ ทีต่ นมีอยู่ ยินดีทจ่ี ะสละสิง่ เหล่านี้ และดําเนินชีวติ ตาม
เยีย่ งอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้ประพฤติปฏิบตั กิ นั มา
ในเบื้องต้นอาจจะยังไม่ถงึ กับออกบวชเป็ นภิกษุ เป็ นภิกษุ ณี เป็ นแม่ชี แต่ปฏิบตั อิ ยูใ่ น
ฐานะของฆราวาส แทนทีจ่ ะใช้เวลาทุ่มเทกับการหาเงินหาทอง หาความสุขจากกามคุณทัง้
ห้า คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะกลับจะใช้เวลาทีว่ า่ งจากภารกิจการทํามาหากิน มา
สร้างธรรม สร้างบุญสร้างกุศล เพราะบุญและกุศลคือเครื่องกําจัดกิเลสตัณหาเครื่อง
เศร้าหมองทัง้ หลาย เป็ นเครื่องซักฟอกจิตใจให้บริสุทธิ์ และจะปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆจนเห็นว่า
ชีวติ ของฆราวาสเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิตใจ ต่อการขัดเกลาจิตใจ เมือ่ ถึงเวลานัน้
แล้ว ก็พร้อมทีจ่ ะออกบวช เพือ่ จะได้มเี วลาปฏิบตั ขิ ดั เกลาจิตใจได้อย่างเต็มที่ ชีวติ ของ
ฆราวาสมีภาระอย่างอืน่ มาเกี่ยวข้อง เพราะต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ดูแล
ครอบครัว ไม่เหมือนกับการออกบวช ซึง่ ถือว่าได้ตายจากการเป็ นฆราวาสแล้ว ได้ตาย
จากสามี จากภรรยา ได้ตายจากบิดามารดา ได้ตายจากบุตรธิดา ญาติสนิทมิตรสหาย
มาเกิดใหม่ เป็ นบุคคลใหม่ ในเพศของสมณะนักบวช ผูม้ คี วามตัง้ ใจทีจ่ ะทุ่มเทชีวติ
จิตใจ กําลังสติปญั ญาไปกับการปฏิบตั ขิ ดั เกลาจิตใจให้สะอาดหมดจด นัน่ แหละคือขัน้ ที่
จะเป็ นต่อไป
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พวกเราทุกคนในเบื้องต้นก็เป็ นฆราวาสกันทัง้ นัน้ แต่หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เกิดศรัทธา เกิดความเชื่อว่าความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ ไม่ได้อยู่ท่ี
สมบัตเิ งินทองข้าวของ ไม่ได้อยู่ทต่ี าํ แหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ ไม่ได้อยู่ทก่ี าร
สรรเสริญเยินยอ ไม่ได้อยู่ทก่ี ารได้เสพกามคุณทัง้ ห้า สิง่ ต่างๆเหล่านี้ล ้วนแต่เป็ นโทษ
ทัง้ นัน้ เพราะเปรียบเหมือนเหยือ่ ทีต่ ดิ อยูป่ ลายเบ็ด เวลาทีป่ ลาไม่ฉลาดฮุบเหยือ่ นัน้ เข้า
ไป ก็จะต้องถูกเบ็ดนัน้ เกี่ยวทีค่ อ ฉันใดบุคคลทีไ่ ม่ฉลาด ไม่พจิ ารณา เวลาทีเ่ สพกาม
คุณทัง้ ห้า ก็จะเกิดความชอบ เกิดความติดพันขึ้นมา ทําให้ตอ้ งมีกามคุณห้าหล่อเลี้ยง
จิตใจอยู่อย่างสมํา่ เสมอ ในเวลาหนึ่งเวลาใดทีข่ าดกามคุณทัง้ ห้านี้ ก็จะเกิดความทุกข์
เกิดความทรมานใจขึ้นมา ยกตัวอย่างผูท้ ต่ี ดิ ยาเสพติด ติดสุรา ติดบุหรี่ เวลาใดถ้าได้สูบ
ได้เสพสิง่ เหล่านี้ ก็จะมีความสุข แต่ถา้ เวลาหนึ่งเวลาใด ถ้าขาดสิง่ เหล่านี้ไป ก็จะเกิด
ความทุกข์ ความทรมานใจขึ้นมา เพราะจิตใจได้ไปผูกไว้กับสิง่ เหล่านี้ ฝากความสุขไว้กบั
สิง่ เหล่านี้ เวลาต้องการความสุขก็จะวิง่ เข้าหาสิง่ เหล่านี้ เมือ่ ไม่มสี ง่ิ เหล่านี้ให้เสพ ก็ตอ้ ง
เกิดความทุกข์ข้นึ มา เกิดความทรมานใจขึ้นมา เหมือนกับปลาทีไ่ ปฮุบเหยือ่ ทีป่ ลายเบ็ด
เมือ่ เบ็ดติดทีค่ อแล้ว ก็จะมีแต่ความทรมานใจ อย่างนี้เป็ นต้น
คนฉลาดจะเห็นโทษของกามสุข โทษของการสรรเสริญเยินยอ โทษของการมีตาํ แหน่ง มี
ยศ โทษของการติดพันอยู่กบั ทรัพย์สนิ สมบัตเิ งินทอง ซึง่ ล้วนเป็ นเหมือนกับเหยือ่ ทีต่ ดิ
อยู่ปลายเบ็ด ถ้าไม่ระมัดระวังจะต้องถูกเบ็ดนัน้ เกี่ยวคอ แต่เป็ นสิง่ ทีม่ นุษย์ทกุ คนทีเ่ กิด
มาในโลกยังปฏิเสธไม่ได้ เพราะเป็ นสิง่ ทีท่ กุ ๆคนจะต้องสัมผัสกัน ไม่มากก็นอ้ ย เพราะ
ส่วนหนึ่งก็เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ คือต้องมีเงินทองไว้ซื้อของจําเป็ น เช่นซื้อ
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ทีอ่ ยู่อาศัย ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ ก็ตอ้ ง
อาศัยเงินทอง และเมือ่ ประกอบคุณงามความดี ย่อมเป็ นปกติทจ่ี ะได้รบั การยกย่อง
สรรเสริญ ได้รบั ยศ ได้รบั ตําแหน่งต่างๆ เรื่องเหล่านี้เป็ นเรื่องปกติ แต่เวลาทีไ่ ด้สมั ผัส
หรือมีสง่ิ เหล่านี้ คนฉลาดจะระมัดระวัง รู้วา่ สิง่ เหล่านี้เป็ นเหมือนกับเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลาย
เบ็ด จะต้องสัมผัสด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เบ็ดติดคอ
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คนฉลาดจะปฏิบตั กิ บั ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ด้วยสติ ด้วยปัญญา คือไม่ยดึ ติด
นัน่ เอง พร้อมทีจ่ ะให้หมด พร้อมทีจ่ ะให้ไป เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะหายไปหมดไป เตรียมตัว
เตรียมใจไว้ก่อน ไม่เคยหลงคิดว่าจะอาศัยสิง่ เหล่านี้ เป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ นทีอ่ าศัย เป็ นเครื่องให้
ความสุขทีแ่ ท้จริง มีก็ใช้ไปให้เกิดประโยชน์ ทัง้ กับตนเองและผูอ้ น่ื เช่นถ้ามีทรัพย์เงิน
ทองก็เก็บไว้ใช้ส่วนหนึ่ง ไว้ดูแลตัวของเรา ชีวติ ของเรา ส่วนทีเ่ หลือก็นาํ ไปทํานุบาํ รุงผู ้อืน่
ผูท้ ม่ี บี ญ
ุ มีคุณ เช่นบิดา มารดา ครู บาอาจารย์ พระสงฆ์องค์เจ้า และบุคคลอืน่ ๆทีไ่ ม่
สามารถช่วยเหลือตัวเขาเองได้ เช่นคนพิการ คนแก่ คนชราหรือเด็ก ทีย่ งั ไม่สามารถทํา
มาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ เช่นลูกหลานทัง้ หลายของเรา แทนทีจ่ ะหวงเงินหวงทอง
เก็บไว้คนเดียว ไม่ยอมเอาไปแจกจ่าย ไม่เอาไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื ใครจะเดือดร้อนอย่างไร
ก็ไม่สนใจ อย่างนี้เป็ นการยึดติดอยู่กบั ทรัพย์สนิ เงินทอง เลยไม่ได้รบั ประโยชน์จาก
ทรัพย์สนิ เงินทองนัน้
นอกจากไม่ได้รบั ประโยชน์แล้วยังได้รบั โทษอีก เพราะผูท้ ม่ี คี วามหวงในทรัพย์สนิ เงิน
ทองนัน้ ย่อมต้องมีความทุกข์กบั ทรัพย์สนิ เงินทอง เวลาทรัพย์สนิ นัน้ เกิดหายไปหมดไป
หรือในขณะทีย่ งั ไม่หายไปหมดไป ก็มแี ต่ความกังวลว่าจะหายไปหรือเปล่า จะหมดไป
หรือเปล่า เลยกลายเป็ นคนทีม่ แี ต่ความวุ่นวายใจ มีแต่ความทุกข์ใจกับสมบัตขิ ้าวของ
แทนทีจ่ ะให้สมบัตขิ ้าวของเหล่านี้มารับใช้ตน มาสร้างความสุขให้กบั ตน กลับกลายต้อง
ไปรับใช้ทรัพย์สนิ เป็ นยามเฝ้ าทรัพย์สนิ ไป นี่คอื ลักษณะของคนไม่ฉลาด หรือคนทีม่ ี
โมหะความหลงครอบงําจิตใจ มีอวิชชาความไม่รู้ครอบงําจิตใจอยู่ เลยทําให้มอี ปุ าทาน
ยึดมัน่ กับลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เลยมีแต่ความทุกข์กบั ลาภ ยศ สรรเสริญ กาม
สุข เพราะโดยธรรมชาติของลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขนัน้ เขามีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้ว
ดับไป มีเจริญและมีการเสือ่ มไปเป็ นธรรมดา นี่คอื ธรรมชาติของโลกธรรมทัง้ แปด คือ
ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขนัน้ มีทงั้ ส่วนทีเ่ จริญและมีส่วนทีเ่ สือ่ ม มีการเจริญลาภ
เจริญยศ มีสรรเสริญ มีสุข และมีการเสือ่ มลาภ เสือ่ มยศ นินทา ทุกข์
นี่เป็ นสิง่ ทีค่ นทุกๆคนทีอ่ ยู่ในโลกนี้จะต้องสัมผัส จะต้องเจอกัน คนฉลาดจะไม่ยดึ ไม่
ติด จะรู้ถงึ ธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้ รู้วา่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน รู้วา่ จะต้องพลัดพราก
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จากกันในวันใดวันหนึ่ง ไม่ชา้ ก็เร็ว เขาไม่จากเราไป เราก็ตอ้ งจากเขาไป ถ้ารู้แล้วก็เตรียม
ใจไว้ ปล่อยวางไม่ยดึ ไม่ตดิ พร้อมทีจ่ ะให้ไป พร้อมทีจ่ ะจากไป แล้วเวลาเกิดขึ้นก็จะไม่
เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ในทางตรงกันข้าม คนทีย่ งั โง่เขลาเบาปัญญาอยู่ จะไม่เข้าใจ จะ
ไม่รู้ถงึ ธรรมชาติของโลกธรรมทัง้ แปดนี้ เวลาได้สง่ิ เหล่านี้มา คือเวลาสิง่ เหล่านี้เจริญ
ขึ้นมา ก็จะมีความดีอกดีใจ แต่เวลาทีส่ ง่ิ เหล่านี้เกิดการเสือ่ มขึ้นมา เกิดการสลายไป
หมดไป ก็จะเกิดความทุกข์ใจ เกิดความเศร้าโศกเสียใจเป็ นอย่างมาก นี่ก็เป็ นเพราะว่า
ไม่มสี ติ ไม่มปี ญั ญา ไม่ได้รบั การอบรมสังสอน
่
ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมเหมือนกับญาติโยม
ทีเ่ ข้าวัดอย่างสมํา่ เสมอ
ทุกๆวันพระ ทุกๆวันเสาร์วนั อาทิตย์ ทีว่ ดั นี้จะมีการแสดงธรรมอย่างสมํา่ เสมอ เป็ นการ
สอนเพือ่ เตือนสติ ให้รู้ถงึ ธรรมชาติของโลกนี้ ว่าเป็ นอย่างไร ให้รู้วา่ สิง่ ต่างๆทีใ่ จมา
เกี่ยวข้องด้วย ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรือเป็ นวัตถุ ล้วนจะต้องมีการเปลีย่ นแปลง ล้วน
จะต้องมีการดับ มีการสลายไป ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั แล้วนําไปใคร่ครวญ พรํา่ สอนใจอยู่เสมอ
เหมือนกับการท่องมนต์ มนต์น้ เี วลาหัดท่องเพียงครัง้ แรกแล้วไม่ท่องต่อ ไม่ท่องซํา้ ๆอยู่
เรื่อยๆ ถ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็จะลืม เวลาจะสวดมนต์ก็จะจําไม่ได้ เรื่องธรรมะทีไ่ ด้ยนิ ได้
ฟังก็เหมือนกับมนต์บทหนึ่ง ทีจ่ ะต้องนําเอาไปพรํา่ สอนตัวเอง คือต้องนึกต้องคิดอยู่
เสมอ อย่างวันนี้พูดถึงเรื่องของการเจริญและเสือ่ มของโลกธรรมทัง้ แปด เราก็ตอ้ งเอาไป
พรํา่ สอนใจของเราอยู่เสมอ เพือ่ จะได้ไม่ลมื ถ้าฟังแต่เฉพาะในศาลานี้แล้ว เวลาออกจาก
ศาลานี้ไป แล้วกลับไปสู่ทพ่ี กั ของเรา หรือไปบ้าน ไปทํางาน แล้วไม่คดิ ถึงเรื่องเหล่านี้อกี
เรื่องเหล่านี้ก็จะค่อยๆจางหายไปจากใจของเรา เมือ่ จางหายไปแล้ว อะไรจะเข้ามาแทนที่
ถ้าไม่ใช่อปุ าทานความยึดมันถื
่ อมัน่ เพราะอะไร เพราะความหลงจะกลับเข้ามาแทน
ความรู้นนั ่ เอง
สิง่ ทีท่ ่านได้ยนิ ได้ฟงั ในขณะนี้เรียกว่าความรู้ เพราะเป็ นธรรมะ เป็ นปัญญา แต่ถา้ ท่านไม่
นําเอาไปรักษาไว้ ด้วยการใคร่ครวญพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่อง มันก็จะค่อยๆจางไปๆ
แล้วสิง่ ทีจ่ ะเข้ามาทดแทนก็คอื ความหลง อุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่ ก็จะกลับเข้ามา ก็
จะทําให้กลับเข้าไปหลงติดอยู่กบั ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข และเมือ่ เกิดการเสือ่ มขึ้นมา
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ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แม้กระทังยั
่ งไม่เสือ่ มก็มคี วามทุกข์ใจ มีความกังวล มีความ
ห่วง กลัวว่าจะไม่มสี ง่ิ เหล่านี้ไปตลอดนัน่ เอง ทัง้ ๆทีไ่ ม่มสี ง่ิ เหล่านี้เราก็อยู่ได้ มีความสุข
ได้ และมีความสุขยิง่ กว่าเวลาทีม่ สี ง่ิ เหล่านี้เสียอีก แต่เพราะว่าเราไม่รู้ เราไม่เคยปฏิบตั ิ
เราจึงไม่รู้ แต่ถ ้ามีความศรัทธาหลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมในวันนี้แล้ว ก็นาํ ไปปฏิบตั กิ บั
ตัวของเราเอง พยายามลดละความผูกพัน กับลาภยศ สรรเสริญ กามสุข พยายามตัดให้
น้อยลงไป เคยมีความผูกพันอยู่ ๑๐๐เปอร์เซ็นต์ก็ค่อยๆตัดลงไป ตัดไปทีละ ๑๐
เปอร์เซ็นต์ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ตัดลงไปเรื่อยๆ ทีละเล็กทีละน้อย อย่าไปยินดีกบั สิง่ ต่างๆที่
ได้มา เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น เงินทองเอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น เท่าทีจ่ ะรักษาอัตภาพชีวติ ร่างกายของเรา
ให้อยู่ได้ก็พอแล้ว
ส่วนความสุขนัน้ ขอให้หนั มาหาความสุขจากความสงบของจิต จะดีกว่า คือสันติสุข ใช้
เวลาหาทีส่ งบในมุมใดมุมหนึ่งในบ้านของเราก็ได้ ยามมีเวลาว่าง ก็หลับตากําหนดจิตให้
นิ่ง ไม่ให้ลอยไปลอยมา ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ให้อยู่กบั คําว่าพุทโธ พุทโธ พุทโธ
ไปก็ได้ หรือจะสวดมนต์ไปก็ได้ สวดบททีจ่ าํ ได้ เช่นบท อิติปิโส อรหังสัมมาฯ สวดไปซํา้
แล้วซํา้ อีกหลายๆครัง้ ให้จติ อยู่กบั บทสวดมนต์นนั้ ไม่ใช่สวดไปก็คดิ ถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้
ไป ถ้าเป็ นเช่นนัน้ จิตจะไม่สงบ จะไม่น่งิ แต่ถา้ สวดไปเรื่อยๆโดยทีไ่ ม่คดิ เรื่องอะไรเลย
ให้จติ รู้อยู่กบั บทสวดมนต์ แล้วจิตจะค่อยๆสงบ จะค่อยๆเย็น จะค่อยๆสบาย แล้วจะรู้
ว่าความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ มีอยู่ในตัวของเราแล้ว เพียงแต่เราไม่ดงึ ออกมาใช้เท่านัน้ เอง
เหมือนกับมีสมบัตอิ นั ประเสริฐแต่กลับทอดทิ้ง ปล่อยทิ้งไว้ ไม่เหลียวแล ไม่สนใจ ไม่ให้
ความสําคัญ กลับไปหาสมบัตทิ ไ่ี ม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง สมบัตทิ เ่ี ป็ นกองทุกข์ สมบัติ
ทีเ่ ป็ นเหมือนกับเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด ก็เลยมีแต่ความทุกข์กนั อย่างไม่มที ส่ี ้นิ สุด
นี่แหละคือเรื่องของการขาดธรรมะ ขาดแสงสว่าง เพราะไม่ค่อยสนใจฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ไม่ค่อยสนใจศึกษาปฏิบตั ธิ รรมกัน แต่หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมกันในวันนี้แล้ว เกิด
ศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมา ก็ขอให้ท่มุ เทชีวติ จิตใจของเรา ทีส่ ามารถแยกตัวออกมาได้
จากภารกิจการงานในชีวติ ประจําวันของเรา แทนทีจ่ ะเสียเวลาไปกับการเทีย่ วเตร่ ดูหนัง
ดูละคร ซึง่ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณประโยชน์ แต่กลับมอมเมาให้เกิดความหลง เกิดความโง่
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เขลาเบาปัญญาเพิม่ ขึ้นไปอีก ให้หนั มาฟังเทศน์ ฟังธรรม อ่านหนังสือธรรมะกัน แล้วก็
พินิจพิจารณาอยู่เรื่อยๆ แล้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั ิ สลับกับการทําจิตใจให้สงบ แล้วจิตใจ
ของเราจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไป จะสะอาดขึ้น จะเบาขึ้น กิเลสตัณหาจะน้อยลงไป อุปาทาน
ความยึดมันต่
่ างๆก็จะเบาบางลงไป เบาบางลงไป ความสุขก็จะมีมากขึ้นไป มากขึ้นไป
จนกระทังไม่
่ ตอ้ งไปหาความสุขจากสิง่ ภายนอกเลย ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุหรือบุคคลต่างๆ
ขอให้เราจงเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
และนําเอาไปพรํา่ สอนตัวเราอย่าง
สมํา่ เสมอ และปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
พยามตัดอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อ
มันในสิ
่ ง่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง คือลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เอาเงินทองทีเ่ หลือ
ใช้มาทําคุณทําประโยชน์ดกี ว่า มาช่วยเหลือผูอ้ น่ื แล้วจะทําให้จติ ใจของเรามีความสุข ทํา
ให้เราสามารถรักษาศีลได้ ทําให้มเี วลาปฏิบตั ิ ทําจิตใจให้สงบ มีเวลาเจริญวิปสั สนา
เจริญปัญญาให้เห็นสภาวธรรมทัง้ หลาย ว่าเป็ นของไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ ปราศจากตัวตน
ถ้าทําอย่างนี้ได้อย่างสมํา่ เสมอแล้ว จะไม่ตอ้ งไปหาความสุขจากทีไ่ หน ไม่ตอ้ งไปหาความ
เจริญจากทีไ่ หน ไม่ตอ้ งไปหาความประเสริฐจากทีไ่ หน มันอยู่ทน่ี ่แี หละ อยูท่ ก่ี ารปฏิบตั ิ
ของเรา เพราะมันเป็ นผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ จึงขอฝากเรื่องราวของความประเสริฐที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ให้กบั พวกเรานําไปพินิจพิจารณา และประพฤติปฏิบตั ิ เพือ่
ความประเสริฐ เพือ่ ความสุข ความเจริญที่แท้จริงต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา
ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๒๑

หยดนํ้ าบนใบบัว
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕

ทุกๆวันพระ ซึง่ เป็ นวันธรรมสวนะ วันฟังธรรม จะมีศรัทธาญาติโยม ผูม้ จี ติ ใจแน่วแน่
มันคงกั
่ บพระพุทธศาสนา เดินทางมาทีว่ ดั เพือ่ ประกอบศาสนกิจ ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนพึง
กระทําอย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอ คือการทําบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน สมาทานศีล
ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรมตามแต่สมควรแก่ฐานะของแต่ละท่าน ทีจ่ ะสามารถจะ
ปฏิบตั ไิ ด้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กิจทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ทีพ่ งึ กระทําอย่างสมํา่ เสมอ คือการฟัง
ธรรม ซึง่ เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญมาก พระพุทธองค์จงึ ได้กาํ หนดวันธรรมสวนะขึ้นมาทุกๆ ๗ วัน
๖ วันหรือ ๘ วัน ญาติโยมควรปล่อยวางภารกิจทางโลก การทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยง
ท้อง หาเวลามาวัดเพือ่ ประกอบกิจทีส่ าํ คัญอันนี้ คือการฟังธรรม ถ้าไม่สามารถมาทีว่ ดั ได้
ก็ขอให้ฟงั ธรรมทีบ่ า้ นก็ได้ เพราะเดีย๋ วนี้มกี ารแสดงธรรมผ่านทางสือ่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ มีการอัดบันทึกไว้ในหลายรู ปแบบด้วยกัน มีทงั้ เทปเสียง แผ่นซีดี
แผ่นวีซดี เี ป็ นต้น
จึงไม่ควรทีจ่ ะห่างไกลจากธรรม เพราะธรรมเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญต่อการดํารงชีพ ธรรมเป็ น
แสงสว่าง ถ้าไม่มแี สงสว่างแล้ว ชีวติ ของเราก็จะถูกความมืดบอดครอบงํา จะไม่สามารถ
เห็นสิง่ ทีถ่ ูกหรือผิดได้ เปรียบเหมือนกับตาทีไ่ ม่มแี สงสว่าง ยามคํา่ คืนถ้าไม่มแี สงไฟ จะ
ไม่สามารถเห็นสิง่ ต่างๆในทีม่ ดื ได้ ฉันใดใจก็เช่นกัน ถ้าไม่มแี สงสว่างแห่งธรรม ใจจะไม่
สามารถแยกแยะ ความผิดถูกดีชวั ่ บาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ได้ แต่ถา้ มีแสงสว่างแห่ง
ธรรมแล้ว ย่อมสามารถแยกแยะได้ ย่อมรู้ได้วา่ อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ อะไรเป็ นสุข
อะไรเป็ นทุกข์ อะไรเป็ นเหตุของความสุข และอะไรเป็ นเหตุของความทุกข์ แสงสว่างแห่ง
ธรรมนี้จงึ เปรียบเหมือนกับแสงสว่างทีส่ ายตาใช้อาศัยดูสง่ิ ต่างๆ ดังวลีทว่ี า่ ตาสว่างด้วย
แสงไฟ ใจสว่างด้วยแสงธรรม ถ้าไม่มธี รรมะอยู่ในใจแล้ว ใจจะเป็ นใจทีม่ คี วามมืดบอด
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มืดบอดด้วยโมหะความหลง มืดบอดด้วยอวิชชาความไม่รู้จริง เมือ่ มีความมืดบอด
ครอบงําแล้ว ใจจะมีแต่ความลุม่ หลง เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว
อย่างคนทีเ่ ห็นว่าการเสพอบายมุขทัง้ หลายเป็ นความสุข เป็ นสิง่ ทีน่ ่ากระทํา เช่น เสพสุรา
ยาเมา เที่ยวคํา่ คืน เล่นการพนัน คบคนชัว่ เป็ นมิตร มีความเกียจคร้านในการทํามาหา
กิน สิง่ เหล่านี้ถา้ ใครไปเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ี แล้วไปเสพ ไปกระทําในสิง่ เหล่านี้ แสดงว่าใจ
ของคนนัน้ เป็ นใจทีม่ ดื บอด เป็ นใจทีไ่ ม่รู้จกั เหตุและผล ไม่รู้วา่ เหตุคอื การกระทําของเรา
อันใดเมือ่ ทําไปแล้ว นํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย ความทุกข์ความหายนะ อันใดเมือ่ ทําไปแล้ว
นํามาซึง่ ความสุขความเจริญ คนทีย่ งั ลุม่ หลงอยู่กบั การเสพอบายมุขทัง้ หลาย กระทํา
ความชัว่ ทัง้ หลาย กระทําบาปทัง้ หลาย เช่น ฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิด
ประเวณี พูดปดมดเท็จ โกหกหลอกลวง ซึง่ ล้วนเป็ นผลทีเ่ กิดจากใจ ทีม่ คี วามมืดบอด
ครอบงําอยู่ ขาดแสงสว่างแห่งธรรม ทีจ่ ะคอยชี้บอกว่า อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ และ
เมือ่ ทําไปแล้ว ผลก็ย่อมตกกับผูท้ ก่ี ระทํานัน้ ๆ
ผูท้ ก่ี ระทําบาปก็ดี หรือเสพอบายมุขทัง้ หลายก็ดี ย่อมหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้ ชีวติ จะ
มีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา เพราะนี่คอื สัจธรรมความจริง ความจริง
ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็น แล้วจึงนําเอามาสังสอนให้
่
กบั สัตว์โลกทัง้ หลาย ผูท้ ฟ่ี งั
แล้วเกิดความเชื่อหรือเห็นตาม แสดงว่าเป็ นผูม้ บี ญ
ุ มีกศุ ล สามารถรับธรรมของ
พระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ เพือ่ พัฒนาจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองยิง่ ๆขึ้นไป จนกระทังกลายเป็
่
น
จิตของพระอรหันต์ จิตของพระพุทธเจ้าขึ้นมา หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุด
พ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย อันเกิดจากความมืดบอด ทีจ่ ะสูญสลายไปได้ ก็ต่อเมือ่ มีแสง
สว่างแห่งธรรมเข้าไปสู่ใจ เปรียบเหมือนความมืดกับความสว่าง ถ้ามีแสงสว่างอยู่ทไ่ี หน
ความมืดตรงนัน้ ก็จะหายไปหมด ถ้าไม่มแี สงสว่าง ความมืดก็จะเข้ามาแทนที่ เพราะ
ความมืดกับความสว่าง เป็ นของตรงกันข้าม อยู่ดว้ ยกันไม่ได้ ถ้ามีแสงสว่างก็ไม่มคี วาม
มืด ถ้ามีความมืดก็ไม่มแี สงสว่าง ถ้ามีความหลงก็แสดงว่าไม่มธี รรมะ ถ้ามีธรรมะก็
แสดงว่าไม่มคี วามหลง
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นี่แหละคือเหตุผล ทีท่ าํ ไมเราจึงต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน อย่างสมํา่ เสมอ เพราะใจของ
พวกเราทุกคนยังเป็ นใจของปุถชุ นอยู่ คําว่าปุถชุ นนี้หมายถึงใจทีย่ งั มีกเิ ลสตัณหาเครื่อง
เศร้าหมองครอบงําอยู่ คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากทัง้ หลาย ที่
เปรียบเหมือนกับดวงอาทิตย์ทม่ี เี มฆหุม้ ห่อ จนแสงสว่างของดวงอาทิตย์ไม่สามารถฉาย
ทะลุออกมาได้ ฉันใดใจทีม่ กี เิ ลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองอยู่ ก็เป็ นใจทีม่ ดื บอด ทีไ่ ม่
สามารถประพฤติปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามได้ เพราะไม่เห็นว่าสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามนัน้ เป็ นสิง่ ทีด่ ที ่ี
งามนัน่ เอง กลับเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีล่ าํ บากยากเย็น เป็ นสิง่ งมงาย เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มผี ลตามมา
ดังทีค่ นสมัยนี้มกั จะปฏิเสธกัน เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องเวียนว่ายตายเกิด เพราะ
อะไร ก็เพราะใจของเขาไม่มปี ญั ญา ไม่มแี สงสว่างแห่งธรรม เขาจึงไม่สามารถมองทะลุ
มิตติ ่างๆได้เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น
พระพุทธเจ้ามีดวงตาเห็นธรรม จึงทรงสามารถเห็นย้อนไปในอดีตก็ได้ มองไปในอนาคต
ก็ได้ จึงเห็นทัง้ อดีตคือชาติก่อน เห็นทัง้ อนาคตคือชาติหน้าทีจ่ ะตามมา ว่าจะเป็ นอย่างไร
ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นในชาติหน้านัน้ มันก็เกิดจากการกระทําของเราในปัจจุบนั และในอดีตชาติ
เป็ นเหตุทจ่ี ะส่งผลตามมาต่อไปในอนาคต
สิง่ เหล่านี้พวกเราผูเ้ ป็ นปุถชุ นไม่สามารถ
มองเห็นได้ เพราะยังมืดบอดอยู่ เปรียบเหมือนคนตาบอด คนตาบอดจะมารู้ จะมาเห็น
เหมือนกับคนทีต่ าไม่บอดได้อย่างไร ไม่เชื่อลองหลับตาดูก็ได้ วันไหนว่างๆลองเอาผ้าพัน
ตา ปิ ดตาให้มดิ แล้วลองเดินไปทําอะไรต่างๆ ดําเนินชีวติ ไปตามปกติ ดูซวิ า่ จะสามารถ
ดําเนินไปตามปกติได้หรือไม่ สามารถเห็นสิง่ ต่างๆเหมือนกับคนทีต่ าไม่มดื มิดเห็นได้
หรือไม่ นัน่ แหละคือความแตกต่างระหว่างปุถชุ นกับพระอรหันต์ พระอรหันต์ทา่ นเป็ น
คนตาดี ท่านเห็นทุกสิง่ ทุกอย่างรอบตัวของท่านหมด คําว่ารอบนี้หมายถึง ทัง้ อดีต ทัง้
ปัจจุบนั ทัง้ อนาคต อดีตชาติก็รู้ ปัจจุบนั ชาติน้ กี ็รู้ อนาคตชาติหน้าก็รู้ ไม่มอี ะไรจะมา
ปิ ดบังผู ้ทีม่ ดี วงตาเห็นธรรมได้
ผูท้ ม่ี คี วามมืดบอดย่อมไม่สามารถเห็นได้ เพราะว่าตาของเขามีสง่ิ ปกคลุมหุม้ ห่ออยู่ คือ
โมหะอวิชชาความไม่รู้ความหลงทัง้ หลาย มันมาครอบงําใจ เลยไม่รู้ไม่เห็น เมือ่ ไม่รู้ไม่
เห็นก็เลยปฏิเสธไป ว่าสิง่ เหล่านัน้ ไม่มี คนในสมัยปัจจุบนั นี้จงึ ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรก เรื่อง
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สวรรค์ ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอดีตชาติ ไม่เชื่อเรื่องชาติหน้าทีจ่ ะตามมาต่อไป เลยไม่มคี วาม
เชื่อในเรื่องกรรม ไม่คดิ ว่าทําดีได้ดีทาํ ชัว่ ได้ชวั ่ แต่กลับคิดว่าทําชัว่ ได้ดีมีถมไป เราจึง
เห็นคนในสมัยนี้ทาํ บาปทํากรรมกันมาก มีการคด มีการโกงกันเป็ นปกติวสิ ยั เพราะ
ต้องการความสุขในปัจจุบนั เวลาทํามาหากินโดยสุจริตนัน้ รายได้จะไม่เป็ นกอบเป็ นกํา
เหมือนกับคนทีท่ าํ มาหากินโดยทุจริต เช่น ค้ายาเสพติด หรือคอรัปชัน่ เมือ่ ทําไปแล้วจะ
ได้เงินมาเป็ นกอบเป็ นกํา เมือ่ ได้เงินมาเป็ นกอบเป็ นกําแล้ว ก็เอามาใช้อย่างสนุกสนาน
เพราะเงินทองนี้สามารถซื้อความสุขได้ในระดับหนึ่ง ความสุขทีเ่ รียกว่ากามสุข เช่น
อยากจะไปเทีย่ ว ไปดูหนังดูละคร มีสามี มีภรรยาสักกี่รอ้ ยคน ก็สามารถหามาได้ดว้ ย
เงินทองนี้แหละ
แต่ความสุขเหล่านี้เป็ นความสุขที่มีโทษตามมา มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ เปรียบ
เหมือนกับเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด เวลาฮุบเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ดเข้าไป ก็ตอ้ งฮุบเบ็ด
ไปด้วย เมือ่ ฮุบเบ็ดไปแล้ว เวลาทีเ่ ขากระตุกเบ็ดแล้ว จะรู้สกึ เจ็บปวดทรมานอย่างยิง่
นัน่ แหละคือเรื่องของกามสุข เวลามีเสพก็มคี วามสุข แต่ถา้ เกิดวันใดไม่ได้เสพดังใจ
ขึ้นมา ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มาอย่างใหญ่หลวง อย่างเคยกินเหล้าอยู่ทกุ วัน ทุกเย็น ทุก
คํา่ พอเย็นวันไหนเกิดไปอยู่ในสภาพ ทีไ่ ม่สามารถจะหามาเสพได้ หามาดืม่ ได้ ก็จะเกิด
ความหงุดหงิดใจ การสูบบุหรี่ก็เช่นกัน ถ้าได้สูบอยู่ทกุ ขณะ ทุกเวลาทีต่ อ้ งการสูบ ก็มี
ความสุข แต่ถา้ วันใดเวลาใด ทีต่ อ้ งการจะสูบ แล้วไม่ได้สูบขึ้นมา ก็จะเกิดความอึดอัด
เกิดความทุกข์ข้นึ มา นี่แหละคือทุกข์หรือโทษของกามสุข มันไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง
ไม่ใช่เป็ นความสุขทีท่ าํ ให้หลุดพ้น แต่เป็ นความสุขทีท่ าํ ให้กลายเป็ นทาส เราอยากจะเป็ น
ทาสหรืออยากจะเป็ นคนทีม่ อี สิ รภาพ พระพุทธเจ้าทรงชี้ไว้ว่า ในโลกนี้มคี วามสุขอยู่ ๒
ชนิดด้วยกัน คือ ๑. ความสุขที่ติดอยู่ เป็ นทาสของสิง่ ต่างๆ ๒. ความสุขที่หลุดพ้น ไม่
เป็ นทาสกับอะไร เป็ นความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พาสิง่ ใด เป็ นเครื่องทําให้เกิดความสุขขึ้นมา
ความสุขนี้ก็คอื สันติสขุ คือความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจ ใจจะสงบได้ก็ตอ้ งขัด
เกลา ชําระสิง่ ทีส่ ร้างความไม่สงบให้กบั ใจ คือกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย
อันมีโมหะความหลง มีอวิชชาความไม่รู้เป็ นต้นเหตุ ทําให้โลภ ทําให้โกรธ ทําให้อยาก
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ไม่มที ส่ี ้นิ สุด และสิง่ ทีจ่ ะทําลายความหลง ความไม่รู้ได้ ก็คอื พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าเท่านัน้
นี่แหละทําไมพวกเราจึงต้องเข้าหาพระศาสนา ทําไมจึงต้องเข้าวัดกันทุกๆวันพระ ก็
เพราะทีว่ ดั มีการแสดงพระธรรมเทศนา พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ให้เราได้ยิน
ได้ฟงั กันทุกๆวันพระ เพือ่ จะได้รู้ถงึ เรื่องราวต่างๆทีเ่ ราไม่รู้มาก่อน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่อง
อดีตชาติ เรื่องชาติหน้า เรื่องกรรม เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ว่าการทํากรรมอะไรไว้
นัน้ ถึงแม้ชาติน้ ีจะไม่ได้ใช้กรรมนัน้ แต่อย่าไปคิดว่ากรรมนัน้ จะไม่มผี ล เพราะยังมีชาติ
หน้าทีจ่ ะตามมาต่อไป เช่นเดียวกับชาติน้ ี ชีวติ ของพวกเราก็มคี วามแตกต่างกัน บางคน
ทําแต่ความดี แต่ทาํ ไมมักจะถูกเคราะห์ต่างๆรุมเร้าอยู่เสมอ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่ามันเป็ น
ผลของกรรมไม่ดี ทีไ่ ด้ทาํ ไว้ในอดีตชาตินนั ่ เอง มันตามมาถึงชาติน้ ไี ด้ ถึงแม้ว่าชาติน้ จี ะ
อุตส่าห์ทาํ ความดี รักษาศีลปฏิบตั ธิ รรม แต่ก็ยงั ต้องประสบกับเคราะห์กรรมต่างๆ ความ
ทุกข์ความเดือดร้อนทัง้ หลาย เพราะไม่มดี วงตาเห็นธรรม ทีจ่ ะย้อนระลึกกลับไปใน
อดีตชาติได้ ว่าไปทําอะไรมา จึงต้องมาเจอปัญหาเหล่านี้ มาเจอคนเหล่านี้ มารับเคราะห์
กรรม รับทุกข์กบั คนแบบนี้ ต้องให้เขามาทําร้าย ให้เขามาสร้างความทุกข์ให้กบั เรา แต่ถา้
ปฏิบตั ธิ รรมไปเรื่อยๆ เอาธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนมาปฏิ
่
บตั แิ ล้ว ต่อไปใจก็จะเกิด
แสงสว่างขึ้นมา เข้าอกเข้าใจในเรื่องของกรรม เข้าใจในเรื่องของวิบาก คือผลของกรรม
ว่าเป็ นสิง่ คู่กนั หนีกนั ไปไม่ได้ แยกกันไม่ได้ มีเหตุก็ตอ้ งมีผล เป็ นเรื่องปกติ มีกรรมก็
ต้องมีวิบาก
กรรมและวิบากมีทงั้ ฝ่ ายดีและฝ่ ายไม่ดี ฝ่ ายดีเรียกว่าการทําบุญทํากุศล ผลของการ
ทําบุญทํากุศล ก็คอื ความสุขความเจริญ ตายไปก็ได้ไปเกิดทีด่ ี ไปสู่สคุ ติ ไปเป็ นมนุ ษย์
อีก เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคล ถ้าทําความชัว่ ทําบาป ทํากรรม เช่นเสพ
สุรายาเมา เสพพวกอบายมุขทัง้ หลาย แล้วก็ไปทําผิดศีลผิดธรรม ตายไปก็จะต้องไปเกิด
ในอบาย เป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก นี้คอื ทีไ่ ปของผูท้ ก่ี ระทํา
บาป ในปัจจุบนั ชีวติ ก็มแี ต่ความวุน่ วายใจ มีแต่ความทุกข์ใจ หาความสงบในจิตใจไม่ได้
เพราะจิตใจจะว้าวุน่ กับเรื่องทีต่ นไปสร้างมา คือความชัว่ ทัง้ หลาย เวลาทําไปแล้ว ใจจะมี
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ความวิตก มีความกังวล เปรียบเหมือนกับวัวสันหลังหวะ เวลาอะไรมาแตะมาต้องหน่อย
ก็จะเกิดความรู้สกึ เจ็บปวดขึ้นมา นัน่ แหละคือลักษณะของผูท้ ก่ี ระทําบาป
เวลากระทําบาปไปแล้ว ใจจะไม่มคี วามสบายใจ มีแต่ความวิตก ความเกรงกลัว ว่าใคร
จะมารู้เข้า และเมือ่ รู้แล้วจะตําหนิเรา ประณามเรา จับเราไปลงโทษ จับเราเข้าคุกเข้า
ตะราง จึงสร้างความวิตก ความกังวลใจขึ้นมา ใจจึงไม่มคี วามสุข ในทางตรงกันข้ามคน
ทีไ่ ม่ได้ทาํ ผิด ไม่ได้ทาํ บาปทํากรรม ใจจะไม่มคี วามรู้สกึ วิตกกังวล ใจจะนิ่งสบาย นี่
แหละคือเรื่องของกรรมและวิบาก กรรมก็คอื เหตุ วิบากก็คอื ผล กรรมคือการกระทําทาง
กาย ทางวาจา และทางใจ ทําอะไรไปแล้ว ผลทีจ่ ะตามมาก็จะปรากฏขึ้นมา ถ้าคิดดี พูด
ดี ทําดี ใจจะเย็น ใจจะสบาย มีแต่สง่ิ ทีด่ ตี ามมาภายหลัง ถ้าคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทําไม่ดี ก็
จะเกิดความวุน่ วายใจ เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา อย่างเวลาเราเห็นใครเขาทําอะไร แล้วเรา
เกิดความไม่พอใจขึ้นมา เกิดความโกรธขึ้นมา นี่ก็แสดงว่าใจเราคิดไม่ดแี ล้ว เราไปโกรธ
เขา เวลาเกิดความโกรธขึ้นมา จะเกิดความร้อนใจขึ้นมา
ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราเห็นอะไรทีถ่ ูกใจ หรือไม่ถูกใจก็ตาม ถ้าเรามีสติ มีปญั ญา มี
แสงสว่างแห่งธรรม คอยกํากับใจอยู่ ก็จะสอนใจไม่ให้ไปโกรธ ไม่ให้ไปยุ่งกับเขา ชีวติ
ของเขาไม่ใช่ชีวติ ของเรา เขาจะทําดีมนั ก็เป็ นความดีของเขา เขาจะทําความชัว่ มันก็เป็ น
ความชัว่ ของเขา เราไม่ตอ้ งไปยินดียนิ ร้ายกับการกระทําของเขา ถ้าทําได้ ใจของเราจะ
เป็ นอุเบกขา เป็ นกลางวางเฉย ใครดีเราก็อนุโมทนาด้วย ใครไม่ดเี ราก็กรวดนํา้ ให้เขาไป
สงสารเขา อย่าไปโกรธเขา เพราะอะไร เพราะเรารู้วา่ คนทีท่ าํ ไม่ดี ไม่ชา้ ก็เร็ว ผลของการ
กระทําไม่ดขี องเขา ย่อมตามมาอย่างแน่นอน ช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง เช่นเดียวกับผลของ
การกระทําความดี เราก็ไม่ตอ้ งไปเชียร์เขา ไม่ตอ้ งไปอยากให้เขาได้ดบิ ได้ดที นั ทีทนั ใด
เพราะไม่ชา้ ก็เร็ว ผลของการกระทําความดีของเขา ก็จะตามมาอย่างแน่นอน มันเป็ น
ธรรมชาติ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ต่างทีเ่ วลา ช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง แต่ผลอย่างหนึ่งทีจ่ ะ
เกิดขึ้นได้ทนั ที ก็คอื ผลทีเ่ กิดขึ้นในใจ เวลาทําความดีใจจะมีความสุข ถึงแม้จะไม่มใี คร
เห็นก็ตาม เหมือนปิ ดทองหลังพระ เราทําความดี แต่ไม่มใี ครรู้ ไม่มใี ครเห็น ไม่มใี ครมา
สรรเสริญเยินยอยกย่อง ไม่มใี ครให้รางวีร่ างวัลกับเรา ก็ไม่เห็นแปลกอะไร เพราะใจของ
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เรามีความสุขแล้ว ทําไปแล้วเกิดความสุขขึ้นมา นี่เป็ นผลทีเ่ กิดขึ้นทันที อะยัมพะทันตา
เห็นทันทีทนั ใด เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบนั ไม่ตอ้ งรอถึงภพหน้าชาติหน้า นี่เป็ นผลแรกที่
จะได้รบั จากการกระทําความดี ส่วนผลอย่างอืน่ นัน้ ทีหลังก็จะตามมาเอง ถ้าทําดีไป
เรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็เร็ว สวรรค์หรือเทวดาหรือมนุษย์หรือคนทีม่ ดี วงตา ย่อมเห็นการกระทํา
ความดีของเรา และในทีส่ ุด ความสรรเสริญ หรือลาภสักการะทัง้ หลาย ก็จะตามมาเอง
แต่คุณค่าของสิง่ เหล่านี้นนั้ เทียบไม่ได้กบั ความสุขทีเ่ กิดขึ้นภายในใจของเรา เพราะ
ความสุขในใจ ทําให้เกิดความอิม่ เกิดความพอ เมือ่ เกิดความอิม่ เกิดความพอแล้ว ก็ไม่
หิวกับลาภสักการะทัง้ หลาย ใครจะให้อะไรมา ใครจะสรรเสริญเยินยอ ก็ไม่เห็นสําคัญ
อะไร หรือไม่ให้อะไร ไม่สรรเสริญ หรือจะตําหนิ จะประณาม ก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไร
ถ้าสิง่ ทีเ่ ขาตําหนิ สิง่ ทีเ่ ขาประณาม ไม่เป็ นความจริงเสียอย่าง ถ้าเราไม่ได้ทาํ สิง่ ทีเ่ ขา
ตําหนิ สิง่ ทีเ่ ขาประณาม เราจะไปเดือดร้อนทําไม เหมือนกับเขาบอกว่าเราเป็ นสุนขั แต่
เราไม่ได้เป็ นสุนขั เราจะไปเดือดร้อนทําไม เราไปห้ามปากเขาได้หรือเปล่า เราไปห้ามเขา
ไม่ได้ เขาจะว่าเราเป็ นสุนขั เป็ นวัว เป็ นควาย มันก็เป็ นสิทธิของเขา แต่มนั เป็ นหน้าทีข่ อง
เรา ทีจ่ ะต้องรู้จกั ว่าอะไรเป็ นอะไร รู้จกั ความจริง ต้องแยกแยะได้ ความจริงจากความ
เท็จ ถ้าเราเป็ นมนุษย์ แล้วเขาจะมาว่าเราเป็ นสุนขั มาเสกมาเป่ าให้เราเป็ นสุนขั ได้อย่างไร
นอกจากเราโง่เองต่างหาก เมือ่ เราโง่นนั ่ แหละ เวลาเขาว่าเราเป็ นสุนขั แล้วเราก็โกรธ
ขึ้นมา เห่ากลับไป นัน่ แหละเราเป็ นสุนขั ขึ้นมาแล้ว ทัง้ ๆทีร่ ่างกายของเรายังเป็ นมนุษย์อยู่
แต่เพราะความโกรธนี้แหละ ทีท่ าํ ให้เรากลายเป็ นสุนขั ไป
มนุษย์หรือคนดีย่อมไม่โกรธ ย่อมรักษาจิตให้เป็ นปกติได้ ไม่วา่ จะอยู่ทา่ มกลางการ
สรรเสริญเยินยอ หรือการตําหนิตเิ ตียน เพราะถือว่าเป็ นโลกธรรม ไม่วา่ ใครก็ตามทีเ่ กิด
มาในโลกนี้แล้ว ย่อมจะต้องสัมผัสด้วยกันทุกคน ตัง้ แต่พระอรหันต์ลงมาจนถึงปุถชุ น
ธรรมดา และสัตว์เดรัจฉานทัง้ หลาย ต้องสัมผัสกับสรรเสริญและนินทาเป็ นธรรมดา แต่
อยู่ทใ่ี จของแต่ละบุคคล ทีจ่ ะปฏิบตั กิ บั สิง่ เหล่านี้อย่างไร ผูท้ ฉ่ี ลาดอย่างพระพุทธเจ้าพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านก็ทาํ ใจของท่านเป็ นปกติ ไม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้าย เพราะว่าใจของ
ท่านนัน้ อิม่ แล้ว เต็มแล้ว ถ้าเป็ นนํา้ ในแก้วก็เต็มแล้ว จะเทนํา้ เข้าไปอีก ก็จะล้นออกมา
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จะไหลออกมา ใจของท่านอยู่เหนือสรรเสริญและนินทาแล้ว ใจไม่ซมึ ซาบ ไม่รบั ทัง้ สอง
อย่าง ไม่วา่ จะเป็ นการสรรเสริญหรือนินทา เปรียบเหมือนกับหยดนํ้ าบนใบบัว จะกลิ้งไป
กลิ้งมา จะไม่ซมึ ซับเข้าไปในใบบัว
ต่างกับใจของปุถชุ น ซึง่ เปรียบเหมือนกระดาษซับกระดาษซึม เวลาหยดนํา้ ลงไปบน
กระดาษซับกระดาษซึม นํา้ ก็จะซึมเข้าไปในกระดาษเลย ใจของปุถชุ นเวลาได้สมั ผัสกับ
สรรเสริญ ก็จะมีอาการดีอกดีใจทัง้ ทีต่ นเองไม่ได้เป็ นอย่างทีเ่ ขาพูดเลย เขาชมเราสวย
อย่างกับนางงามจักรวาล แค่น้ กี ็ย้มิ แป้ นไปแล้ว ทัง้ ๆทีเ่ ราไม่ได้เป็ นนางงามจักรวาลสัก
หน่อย และชาติน้ ีทงั้ ชาติก็คงจะไม่ได้เป็ น แต่ถา้ มีใครมาพูดอย่างนัน้ ก็เกิดความดีอกดี
ใจขึ้นมา ในขณะเดียวกัน ถ้าเกิดใครมาตําหนิ มาว่าเรา ว่าหน้าตาเหมือนกับวัว
เหมือนกับควาย เราก็เกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมา ทัง้ ๆทีเ่ ราก็ไม่ได้เป็ นวัวเป็ น
ควายแต่อย่างไร แต่เพราะความหลงของเรานัน่ เอง การไม่มสี ติไม่มปี ญั ญา ไม่สามารถ
แยกแยะเสียงคําพูดของคน ว่าเป็ นคําพูดเฉยๆ คําพูดไม่ใช่เป็ นความจริง คําพูดจะมา
เสกให้ความจริงเป็ นอย่างอืน่ ไปไม่ได้ จะมาทําให้กอ้ นกรวดก้อนทราย กลายเป็ นเพชร
นิลจินดาขึ้นมาไม่ได้ เราจึงไม่ควรไปวิตก ไม่ควรไปกังวล ไม่ควรไปยินดียนิ ร้ายกับ
คําพูดของคนอืน่ เขาจะสรรเสริญมันก็ปากของเขา เขาจะตําหนิมนั ก็ปากของเขา แต่เรา
ควรฟังด้วยปัญญา คือควรพิจารณาดูวา่ สิง่ ทีเ่ ขาพูดนัน้ เท็จจริงอย่างไร ถ้าเป็ นความจริง
เราก็บอกว่า เออคนนี้เขาพูดดี มีเหตุมผี ล เป็ นความจริง เราควรแก้ไข ถ้าเป็ นสิง่ ที่
บกพร่อง ถ้าฟังแบบนี้ ก็จะได้รบั คุณ ได้รบั ประโยชน์ แต่ถ ้าฟังแบบใช้อารมณ์ ดีอกดีใจ
หรือโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมา อย่างนี้เป็ นความคิดทีผ่ ดิ เป็ นความคิดทีจ่ ะสร้างความ
ทุกข์ให้กบั เรา
เราจึงต้องใช้ปญั ญาตลอดเวลา ถ้าไม่มปี ญั ญา ก็ตอ้ งศึกษาจากผูอ้ น่ื ด้วยการฟังเทศน์
ฟังธรรม ด้วยการอ่านหนังสือธรรมะ ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ นี่คอื การ
เสริมสร้างปัญญาขึ้นมา และเมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็อย่าลืม ต้องเอาไปคิดต่อ ต้องเอาไป
ใคร่ครวญต่อ พินิจพิจารณาต่อ เหมือนกับท่องสูตรคูณ ถ้าไม่ท่อง ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง ก็
ลืมได้ การฟังเทศน์ฟงั ธรรม เรื่องราวต่างๆทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ถ้าไม่เอาไปคิดต่อ เดีย๋ ว
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ก็ลมื ได้ พอลืมแล้ว เวลาใครสรรเสริญ ก็จะดีอกดีใจ เวลาใครด่า ก็จะโกรธแค้นโกรธ
เคืองขึ้นมา แต่ถา้ เอาไปคิด เอาไปเตือนตนอยู่เสมอๆว่า ต่อไปนี้ใครจะชม ก็ตอ้ งวางเฉย
ใครจะด่า ก็ตอ้ งวางเฉย เพราะห้ามเขาไม่ได้ ปากของเขา แต่เราห้ามใจของเราได้ ห้าม
ไม่ให้ดอี กดีใจได้ ห้ามไม่ให้โกรธแค้นโกรธเคืองได้ ต้องมีสติไว้คอยเตือนใจอยู่เสมอ ถ้า
คอยเตือนคอยสอนอยู่เสมอแล้ว ต่อไปใจจะไม่เดือดร้อนกับคําพูดของใครทัง้ สิ้น ใครจะ
พูดยังไง มันก็เรื่องของเขา แต่ใจของเราจะอยู่เหนือสิง่ เหล่านี้ จึงขอฝากเรื่องราวของการ
เข้าวัดอย่างสมํา่ เสมอเพือ่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาด ทีจ่ ะได้
นําเอาไปปฏิบตั ิ ให้คดิ ดี พูดดี ทําดี ละความคิดทีไ่ ม่ดี การพูดทีไ่ ม่ดี การกระทําทีไ่ ม่ดี
เมือ่ ได้ทาํ อย่างนี้แล้ว ชีวติ ของเราก็จะดําเนินไปในทิศทางทีด่ ี สู่ความสุขความเจริญอย่าง
แท้จริง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๒๒

เข็นครกขึ้นภูเขา
๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕

วันนี้เป็ นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม เป็ นวันประกอบคุณงามความดี ท่าน
ทัง้ หลายผูม้ ศี รัทธาและปัญญา ผูร้ ู้ถงึ เหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขและความเจริญอย่าง
แท้จริง จึงได้เดินทางมาทีว่ ดั เพือ่ สร้างเหตุนนั้ ๆให้มผี ลเกิดขึ้นมา ด้วยการบูชาพระ
รัตนตรัย ตักบาตร ถวายทาน สมาทานศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม และถ้ามีเวลาว่างเมือ่
กลับไปทีบ่ า้ นก็จะปฏิบตั ิธรรมต่อ นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา นี่คอื เหตุของความสุขและ
ความเจริญ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครจะทําให้กบั ใครได้ เป็ นสิง่ ทีท่ กุ ๆคนจะต้องทําด้วยตัวของ
ตัวเอง เหมือนกับการรับประทานอาหาร ไม่มใี ครจะรับประทานอาหารให้เราได้ เราต้อง
เป็ นคนรับประทานอาหารเอง และเมือ่ เรารับประทานอาหารแล้ว ความอิม่ ย่อมตามมา
ความอิม่ นี้ก็ไม่ใช่เป็ นของใคร เป็ นของคนทีร่ บั ประทานอาหารนัน้ แหละ คนอืน่ จะมาอิม่
แทนไม่ได้
ฉันใดความสุขและความเจริญของเรา ก็เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องสร้างกันขึ้นมา ต้องทํากันขึ้นมา
ไม่มใี ครจะมอบให้กบั เราได้ นอกจากวัตถุข ้าวของต่างๆ ซึง่ หาเป็ นความสุขความเจริญไม่
เขาก็เป็ นของเขาอยู่อย่างนัน้ เขาเป็ นวัตถุ ไม่มคี วามเจริญในตัวของเขา ความเจริญนัน้
อยู่ในใจคน อยู่ในใจของสัตว์โลกทัง้ หลาย ผูใ้ ดมีคุณธรรมความดีงามอยู่ในใจ ผูน้ นั้ จึง
จะเป็ นผูเ้ จริญ ผูใ้ ดไม่มคี ุณธรรมทีด่ งี ามอยู่ในใจ ผูน้ นั้ จะหาความเจริญไม่ได้ ถึงแม้จะมี
ฐานะรํา่ รวย มีฐานะสูงส่ง เป็ นถึงพระราชามหากษัตริย ์ เป็ นประธานาธิบดี เป็ น
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือเป็ นนายพลนายพันก็ตาม สิง่ เหล่านี้ไม่ใช่เป็ นเครื่องวัด
ความเจริญของมนุษย์ ไม่ใช่เป็ นเครื่องวัดความประเสริฐของคน ความประเสริฐ หรือ
ความเจริญของคนนัน้ อยู่ทค่ี ุณธรรมความดี เช่นความกตัญ�ูกตเวที มีสมั มาคารวะ มี
ความเมตตาโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื รู จ้ กั ให้อภัย อย่างนี้เป็ น
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ต้น เรียกว่าคุณงามความดี คุณงามความดีน้ ีแลเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้บุคคลเป็ นผูด้ ี เป็ นผู ้
ประเสริฐ
ความประเสริฐของคนไม่ได้อยู่ทช่ี ่ือ บางคนเกิดมาพ่อแม่ตงั้ ชื่อให้ ต่อมามีความรู้สกึ ว่า
ไม่ค่อยเจริญ เลยไปหาหมอดู หมอดูบอกว่าต้องเปลีย่ นชื่อถึงจะเจริญ เลยต้องใช้ช่อื
ใหม่ แต่ช่อื มันไม่ทาํ ให้คนเจริญหรอก คนเราทีช่ ่อื ดีๆ อยู่ในคุกในตะรางก็มตี งั้ เยอะแยะ
ไป นายบุญ นายวาสนา อยู่ในคุกก็มี ถูกโทษประหารชีวติ ก็มี มันไม่ได้อยู่ทช่ี ่อื ชื่อเป็ น
เพียงสมมุตเิ ท่านัน้ เอง สมมุตวิ า่ เป็ นอย่างนัน้ สมมุตวิ า่ เป็ นอย่างนี้ แต่ความเป็ นจริงจะ
เป็ นหรือไม่เป็ นนัน้ อยู่ทค่ี ุณสมบัตใิ นตัวของเราต่างหาก เช่นเขาจะมาสมมุตวิ า่ เราเป็ น
เดรัจฉาน เป็ นสุนัข เป็ นโค เป็ นกระบือ แต่ถา้ เราไม่ได้มคี ุณสมบัตขิ องเดรัจฉาน ของโค
ของกระบืออยู่ในใจของเรา ต่อให้เขาเสกเขาเป่ าอย่างไร เขาก็ไม่สามารถทําให้เราเป็ น
สุนขั เป็ นโค เป็ นกระบือได้ แต่ถา้ เรามีคุณสมบัตขิ องเดรัจฉานอยู่ในใจของเรา เขาไม่
ต้องมาเสกมาเป่ ามาว่าเราว่าเราเป็ นสุนขั เป็ นโค เป็ นกระบือ เราก็เป็ นอย่างนัน้ อยู่แล้ว
เพราะเป็ นความจริง
คุณสมบัตทิ ท่ี าํ ให้สตั ว์เป็ นเดรัจฉาน เป็ นโค เป็ นกระบือ เป็ นสุนขั ก็คอื การไม่มศี ีลธรรม
นัน่ เอง คือถ้ายังฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต ลักทรัพย์ ประพฤติผิดประเวณี โกหกหลอกลวงอยู่ ต่อ
ให้ใครมาตัง้ ให้เป็ นเจ้าฟ้ าเจ้าคุณ ก็จะไม่ลบล้างความเป็ นเดรัจฉานทีม่ อี ยู่ในใจได้ การที่
จะลบล้างความเป็ นเดรัจฉานได้ จะต้องลบล้างเหตุทส่ี ร้างความเป็ นเดรัจฉานให้เกิดขึ้น
เหตุของความเป็ นเดรัจฉานก็อย่างทีไ่ ด้แสดงไว้แล้ว คือการไม่มศี ีลธรรมนัน่ เอง ถ้ายังฆ่า
สัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี โกหกหลอกลวงอยู่ ก็ยงั ถือว่าเป็ น
เดรัจฉานอยู่ เพราะนี่คอื เหตุทท่ี าํ ให้จติ ของสัตว์โลกเป็ นเดรัจฉาน ไม่ใช่ช่อื เสียงเรียงนาม
ทีท่ าํ ให้คนเราเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เราจึงควรให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาให้
เกิดมีคุณธรรมอันดีงามในใจของเรา เพราะถ้ามีคุณธรรมทีด่ งี ามในใจแล้ว จะนํามาซึง่
ความสุขความเจริญ ความประเสริฐเลิศโลกอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ท่านเป็ นพระพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันตสาวก ไม่ใช่เพราะท่านสมมุตติ วั ของท่าน
ขึ้นมาเอง ว่าท่านเป็ นพระพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันตสาวก แต่เป็ นผลทีเ่ กิดจากความ
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ประพฤติทด่ี งี ามของท่านต่างหาก ท่านไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ตัง้ ตนอยู่ในความดีงาม มี
สัมมาคารวะ มีความกตัญ�ูกตเวที มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ โอบอ้อมอารี
มีมทุ ติ าจิต มีอเุ บกขา ซึง่ เป็ นคุณธรรมทีจ่ ะส่งเสริมให้เป็ นคนดี เป็ นผูป้ ระเสริฐ
เมือ่ เป็ นผูท้ ป่ี ระเสริฐแล้ว ไปอยู่ทไ่ี หนย่อมสร้างแต่ประโยชน์ ย่อมสร้างแต่คุณ ย่อมเป็ น
บุคคลทีท่ กุ ๆคนอยากจะเข้าใกล้ มีแต่คนสรรเสริญเยินยอ ชื่นชมยินดี อันเกิดจาก
คุณสมบัตทิ ม่ี อี ยู่ในใจของบุคคลนัน้ นัน่ เอง
เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ถึงแม้ท่านจะได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปเป็ นเวลายาวนานถึง ๒๕๐๐ กว่าปี
แล้วก็ตาม แต่คุณงามความดีของท่านยังปรากฏอยู่ในใจของพวกเรา เวลาได้เห็น
พระพุทธรูปก็อดทีจ่ ะกราบไหว้บูชาไม่ได้ นี่แหละคือพลังหรืออํานาจของคุณงามความดี
ซึง่ มีแต่จะให้คุณให้ประโยชน์ ให้ความสุข เพราะเปรียบเหมือนกับนํา้ เย็น นํา้ เย็นเวลา
รับประทานเข้าไปก็จะทําให้ร่างกายมีความสดชื่นเบิกบาน ไม่เหมือนกับไฟซึง่ เปรียบ
เหมือนกับความชัว่ เวลาทําความชัว่ เข้าไปแล้ว เปรียบเหมือนกับอมถ่านหินก้อนร้อนๆ
เข้าไปในร่างกาย ทีจ่ ะสร้างแต่ความเจ็บปวดรวดร้าวให้กบั ร่างกาย เวลาทําความชัว่ ทํา
ไม่ดี ทําบาป ใจจะมีความร้อนรน มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความกังวลใจ แต่ถา้ ทําแต่ความ
ดี ใจจะมีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข เช่นเวลาทีไ่ ด้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ได้ทาํ บุญให้ทาน เสียสละ
ทรัพย์ เสียสละเวลา เสียสละความสุขให้กบั ผูอ้ น่ื เราจะเกิดความรู้สกึ อิม่ เอิบใจ มีความ
ปี ติ มีความสบายใจ เพราะนี่เป็ นธรรมชาติของความดีกบั ใจ เหมือนกับนํา้ กับต้นไม้ ถ้า
ต้นไม้ได้นาํ้ อยู่อย่างสมํา่ เสมอ ต้นไม้ก็จะมีความชุ่มชื้นมีความเจริญงอกงาม ในทาง
ตรงกันข้าม ธรรมชาติของไฟหรือความชัว่ ก็เปรียบเหมือนกับไฟ ถ้าไปถูกกับต้นไม้ ก็จะ
เผาให้ตน้ ไม้ไหม้สูญสลายหายไป กลายเป็ นขี้เถ้าไปได้ ฉันใดความชัว่ หรือบาปกรรมกับ
ใจ ก็เป็ นเหมือนไฟกับต้นไม้
เวลาเราทําความชัว่ ทําบาป เช่นเบียดเบียนผูอ้ น่ื โกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื โกงผูอ้ น่ื ทํา
ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ประพฤติผดิ ประเวณี ผิดสามี ผิดภรรยา ผิดลูกของผู ้อืน่
เราจะมีความวุน่ วายใจตามมา ในเบื้องต้นเราอาจจะมีความสุข ในขณะทีไ่ ด้เสพหรือได้
กระทําในสิง่ นัน้ ๆ เพราะว่าในขณะนัน้ จิตกําลังเมามัน กําลังมีความหลงครอบงําอยู่ เลย
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ทําไม่ให้เห็นความทุกข์ทจ่ี ะตามมาต่อไปภายหลัง แต่หลังจากทีไ่ ด้กระทําบาปนัน้ แล้ว
เมือ่ จิตสงบตัวลง เราจะเริ่มมีความสํานึกผิดขึ้นมา จะเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจ
ขึ้นมา มีความทุกข์ตามมา ซึง่ เป็ นผลทีป่ รากฏขึ้นมาทีเ่ ห็นได้ทนั ทีทนั ใดในใจของเราทุกๆ
คน ทําดีใจย่อมเย็นใจย่อมมีความสุข ทําชัว่ ใจย่อมร้อนใจย่อมมีความทุกข์ นอกจากนัน้
แล้วยังมีผลทีต่ ามมาจากภายนอกอีก เวลาไปทําบาปทํากรรม ก็จะต้องถูกเขาคอยจอง
ล้างจองผลาญ จองเวรจองกรรม จะต้องถูกเขามาเอาคืนไป เราทําเขาอย่างไร เขาก็
จะต้องกลับมาทําเราอย่างนัน้ ถ้าให้ความสุขกับเขา เขาก็จะให้ความสุขกับเรา ถ้าให้ความ
ทุกข์กบั เขา เขาก็ตอ้ งให้ความทุกข์กบั เรา นี่คอื สิง่ ทีจ่ ะตามมา แต่สง่ิ นี้อาจจะมาช้ามาเร็วก็
ได้ ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กบั เหตุปจั จัยหลายอย่างด้วยกัน แต่จะต้องมาแน่นอน ไม่ชา้ ก็เร็ว
ถ้าไม่มาในชาติน้ กี ็จะตามมาในชาติหน้า เช่นเดียวกับสิง่ ทีเ่ ราทําไว้ในชาติน้ ี ไม่วา่ ดีหรือชัว่
ก็ตาม จะเป็ นเหตุเป็ นปัจจัย ทีจ่ ะส่งให้เราไปเกิดในชาติหน้าต่อไป จะไปทีส่ ูงหรือตํา่ ไปสู่
สุคติหรือทุคติ ก็ข้นึ อยู่กบั การกระทําของเราในชาติน้ ี ถ้าทําแต่บญ
ุ กุศล ทําแต่คุณงาม
ความดี ถึงแม้ผลของความดียงั ไม่ปรากฏขึ้นมาในชาติน้ ี ก็จะเป็ นเหตุเป็ นปัจจัย ทีจ่ ะส่ง
ให้ไปเกิดในชาติหน้า ในภพชาติทด่ี ตี ่อไป ไปเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทวดา เป็ นพรหม เป็ น
พระอริยบุคคล นี่คอื ทีไ่ ปของผูท้ ก่ี ระทําความดี ทําบุญทํากุศล ในทางตรงกันข้าม ถ้า
กระทําแต่บาปแต่กรรม เบียดเบียนผูอ้ น่ื สร้างความทุกข์ให้กบั ผูอ้ น่ื กลันแกล้งผู
่
อ้ น่ื ด้วย
วิธีการต่างๆ เมือ่ ตายไป เหตุปจั จัยของบาปของกรรม ก็จะส่งให้ไปเกิดในทุคติ เกิดใน
อบาย ต้องไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย และเป็ นสัตว์นรก
นี่แหละคือเรื่องชีวติ จิตใจของเรา ไม่มใี ครเป็ นผูส้ ร้างสวรรค์สร้างนรกให้กบั เรา ไม่มใี คร
สามารถจะเสกจะเป่ าให้เราเป็ นพระอริยบุคคล เป็ นเดรัจฉานได้ เราเท่านัน้ แหละทีจ่ ะเป็ น
ผูเ้ สกผูเ้ ป่ า ให้เป็ นเดรัจฉาน เป็ นเทวดา เป็ นสัตว์นรก เกิดจากการกระทําของเราใน
ปัจจุบนั ชาติน้ ี ทางกาย วาจา ใจ ทางใจก็คอื ความคิด ในเบื้องต้นใจจะต้องเป็ นผู ้คิด
ก่อน เมือ่ คิดแล้วถึงจะสังงานไปสู
่
่วาจาและกายต่อไป อย่างวันนี้ทท่ี ่านมาทีว่ ดั นี้ได้ ใน
เบื้องต้นใจท่านจะต้องคิดเสียก่อน ว่าพรุ่งนี้เป็ นวันพระ ควรจะไปทําบุญทําทานเสียบ้าง
ก็เลยสังการไปที
่
ว่ าจา ไปทีเ่ พือ่ นญาติสนิทมิตรสหาย ชวนกันไปว่า พรุ่งนี้เราไปทําบุญที่
วัดกันไหม และเมือ่ เขาได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว เขาก็ตอบตกลงว่า เออไปทีว่ ดั ไปทําบุญกันก็ดี
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ไม่ได้ทาํ มาเสียตัง้ นาน มัวแต่ทาํ มาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เลี้ยงกิเลสตัณหาความอยาก
ทัง้ หลาย จนลืมใจของเราไป ทําให้ต้องไปพัวพันกับสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ฉุดลากให้ลง
ไปสู่ทต่ี าํ ่ พรุ่งนี้ไปวัดกันสักวันก็ดี เพือ่ จะได้ไปชําระกิเลสตัณหา ชําระสิง่ สกปรกเครื่อง
เศร้าหมองทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ในใจ เพือ่ ใจจะได้มคี วามสดชื่นเบิกบาน
หลังจากใจได้สงการไปแล้ว
ั่
วาจากับการกระทําทางกายก็จะตามมา ก็จะมีการเตรียมข้าว
ของต่างๆ เตรียมตัวเตรียมใจตัง้ สติไว้ว่า พรุ่งนี้เช้าต้องตื่นเช้าๆ ตัง้ นาฬกิ าปลุกไว้ ถ้า
เป็ นคนทีม่ คี วามแน่วแน่มนคงต่
ั ่ อความคิดของตนแล้ว เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะตื่นก็จะลุกขึ้นมา
ไม่วา่ จะมีอะไรมาทําให้ไม่อยากจะตื่น เช่นเมือ่ คืนนี้อาจจะออกไปข้างนอกดึกไปหน่อย
นอนดึกไปหน่อย แต่เมือ่ ได้ตงั้ ใจไว้อย่างแน่วแน่แล้วว่าจะมาวัดให้ได้ ก็ตอ้ งโงหัวขึ้นมา
ให้ได้ ตะเกียกตะกายขึ้นมาให้ได้ ไม่ปล่อยให้ความง่วงเหงาหาวนอนมาทําลายเจตนาทีด่ ี
ได้ ต้องพยายามทําให้ได้ เพราะรู้วา่ เราเท่านัน้ แหละเป็ นผูท้ จ่ี ะทําให้เราดีได้ ทําให้เราสุข
ให้เราเจริญได้ และการทีจ่ ะทําได้ ก็ตอ้ งมีความอดทน มีความขยัน ต้องต่อสูก้ บั
อุปสรรคต่างๆ ทีค่ อยขวางหน้า เพราะการทําดี การทําบุญนัน้ เปรียบเหมือนกับเข็นครก
ขึ้นภูเขา ไม่ใช่เป็ นของง่าย เพราะอะไรถึงเปรียบเหมือนกับเข็นครกขึ้นภูเขา เพราะว่า
โดยปกติใจของพวกเรานัน้ มีนิสยั ทีช่ อบไปในทางทีไ่ ม่ดี คือตรงกันข้ามกับความดี
นัน่ เอง ดังนัน้ เวลาจะต้องทําอะไรทีฝ่ ื นนิสยั ของเรา จึงเปรียบเหมือนกับการเข็นครกขึ้น
ภูเขา มันยาก ต้องใช้พลัง ใช้กาํ ลัง ใช้ความอดทน ใช้ความพยายามอย่างมาก ถึงจะ
สามารถเข็นครกขึ้นภูเขาได้ แต่ถา้ พยายามทําไปเรื่อยๆจนกลายเป็ นนิสยั แล้ว การกระทํา
ความดีต่อไป ก็จะเปรียบเหมือนกับการเดินลงเขา ถ้าได้เข็นครกขึ้นไปถึงยอดเขาแล้ว ก็
ไม่มที จ่ี ะสูงกว่ายอดแล้ว มีแต่การเดินลง มันก็สบาย
เพราะฉะนัน้ การทีจ่ ะทําความดีในเบื้องต้น จึงรู้สกึ ยากลําบาก เพราะว่าถ้าทําความดีได้
ง่ายแล้ว เราคงจะไม่ตอ้ งมาเกิด มาทรมาน อย่างทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ เพราะจะเป็ นคนทีม่ ี
บุญมีกศุ ล ได้ทาํ บุญมามาก ซึง่ เป็ นส่วนน้อย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็ นคนทีท่ าํ บุญมาไม่ค่อย
มาก จึงมีความรู้สกึ ว่าการทําความดี ทําบุญนัน้ เป็ นสิง่ ทีย่ าก ทีพ่ ูดนี้หมายถึงคนส่วน
ใหญ่ แต่ก็มคี นทีไ่ ด้ทาํ บุญมามากแล้วเหมือนกัน ซึง่ เป็ นส่วนน้อย การทําบุญของเขาจึง
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เป็ นเรื่องปกติ วันไหนถ้าเขาไม่ได้ทาํ ความดี เขาจะรู้สกึ ว่าขาดอะไรไปสักอย่าง นี่คอื
ลักษณะของคนทีไ่ ด้ทาํ บุญมามากแล้ว ในทางตรงกันข้าม สําหรับคนทีย่ งั ทําความดี
ทําบุญมาไม่มากพอ ถ้าวันไหนเขาไม่ได้ทาํ ความชัว่ ทําบาปแล้ว เขาจะรู้สกึ ว่าไม่ปกติ ถ้า
วันไหนไม่ได้กนิ เหล้า ไม่ได้โกหกหลอกลวง ไม่ได้โกงคนอื่น เขาจะมีความรู้สกึ ว่าไม่ปกติ
รู้สกึ ว่าไม่สบายใจ นี่คอื เรื่องใจของแต่ละคน ใจทีด่ แี ละใจทีไ่ ม่ดี จะมีลกั ษณะต่างกัน จึง
สรุปได้วา่ ใจที่ดีน้ัน ทําความดีงา่ ย ทําความชัว่ ยาก ใจที่ไม่ดีน้นั ทําความดียาก แต่ทาํ
ความชัว่ ง่าย
ขอให้สงั เกตดูใจของเราว่าเป็ นลักษณะไหน ถ้าเป็ นลักษณะทีท่ าํ ความดียาก ทําความชัว่
ง่าย ก็ขอให้ระมัดระวัง บอกตัวเราว่า กําลังเข้าขีดแดง คือใกล้นรกเข้าไป ใกล้ความเป็ น
เดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกายเข้าไป ควรขวนขวายเข้าหาคุณงามความดีให้มาก เพือ่
จะได้ไม่ตอ้ งไปเกิดในทีไ่ ม่ดี มีใครอยากจะเกิดเป็ นเดรัจฉานบ้าง มีใครอยากจะเป็ น
เปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรกบ้าง ไม่มใี ครหรอก ทุกๆคนก็อยากจะเป็ นมนุษย์ เป็ น
เทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคลกันทัง้ นัน้ แต่ความอยากเฉยๆนัน้ ไม่เป็ นเหตุทจ่ี ะ
นําพามาซึง่ ผล ทีเ่ ราปรารถนา ทีเ่ ราต้องการกัน ผลทีเ่ ราปรารถนานัน้ ต้องเกิดจากเหตุ
คือการกระทําของเรา เริ่มต้นทีค่ วามคิด เพราะก่อนทีเ่ ราจะพูดหรือกระทําอะไร เราต้อง
คิดเสียก่อน ใจเป็ นนายกายเป็ นบ่าว ใจเป็ นผูส้ งการ
ั ่ กายเป็ นผู ้รับคําสัง่ ใจเป็ นเจ้านาย
กายเป็ นผูร้ บั ใช้
เราจึงต้องอบรมใจให้คดิ ไปในทางทีด่ ี ให้รู้จกั ผิดถูกดีชวั ่ เราจึงต้องเข้าหาพระศาสนา
เพราะไม่มใี ครจะรู้เรื่องของบาปบุญคุณโทษ เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องดีเรื่องชัว่ ได้ดี
เท่ากับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย และไม่มที ไ่ี หนทีจ่ ะมีพระพุทธเจ้า มี
พระอรหันตสาวกอยู่ นอกจากในพระพุทธศาสนา คือตามวัดวาอารามต่างๆ เราจึงต้อง
มาวัดกัน อย่างวันนี้เป็ นวันธรรมสวนะ เป็ นวันทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ เพือ่ เป็ น
อุบายทีจ่ ะดึงให้พวกเรา ได้เข้ามาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาอบรมบ่มนิสยั มาฟังเรื่องบาป
บุญ คุณ โทษ นรก สวรรค์ จะได้รู้จกั แยกแยะ ว่าอะไรคือนรก ถ้ารู้วา่ การกระทํานี้เป็ น
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เหตุทจ่ี ะนําไปสู่นรก ก็จะได้หลีกเลีย่ งเสีย ไม่กระทํา ถ้ารู้วา่ การกระทํานี้เป็ นเหตุทจ่ี ะ
นําไปสู่สวรรค์ ไปสู่ความสุขความเจริญ เราจะได้ทาํ ให้มากๆ
ขอให้มองผลในระยะยาว อย่าเอาแต่ผลในระยะสัน้ คนบางคนชอบดูแต่ผลในระยะสัน้
คือทําอะไรขอให้ทาํ ได้ดงั ใจ ทําแล้วมีความสุขก็จะทําอย่างนัน้ โดยไม่คดิ ว่า ผลระยะยาว
ทีจ่ ะตามมาภายหลังจะเป็ นอย่างไร เช่นเวลาอยากจะดืม่ สุราขึ้นมา ก็หามาดืม่ โดยไม่คดิ
เสียก่อนว่าผลทีจ่ ะตามมาต่อไปในระยะยาวจะเป็ นอย่างไร
จริงอยู่ในขณะทีด่ ม่ื สุรา
ในขณะทีม่ คี วามอยาก จะรู้สกึ มีความสุข เพราะดับความอยากได้ชวั ่ ขณะหนึ่ง แต่เป็ น
การดับไฟโดยเทนํา้ มันเข้าไปในกองไฟ เวลาเทนํา้ มันเข้าไปในกองไฟ ไฟก็ทาํ ท่าจะดับลง
เพราะว่านํา้ มันยังไม่ได้ไหม้ ยังเป็ นเหมือนนํา้ อยู่ คล้ายๆไปช่วยดับไฟให้สงบตัวลงสัก
ระยะหนึ่ง แต่พอนํา้ มันเริ่มร้อนขึ้นมา ไฟก็จะปะทุข้นึ มา ทําให้ร้อนยิง่ กว่าตอนก่อนทีเ่ ท
นํา้ มันลงไปในกองไฟเสียอีก ฉันใดก็ฉนั นัน้ เวลาทีอ่ ยากเสพสุรา แล้วได้เสพ ใน
เบื้องต้นจะรู้สกึ สบาย โล่งอก เพราะความอยากได้สงบตัวลงไป แต่ต่อมาความอยาก
กลับจะเพิม่ ทวีคูณขึ้นมา ทําให้ตอ้ งเสพสุรามากขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนต้นก็เสพวันละแก้ว
สองแก้ว ต่อไปก็กลายเป็ นวันละครึ่งขวด ต่อไปก็กลายเป็ นวันละขวด
นี่คอื โทษของการเสพสุรายาเมาในระยะยาวทีจ่ ะตามมาต่อไป ความสุขทีไ่ ด้ในเบื้องต้น
นัน้ ไม่คมุ ้ ค่ากับความทุกข์ความหายนะทีจ่ ะตามมาต่อไปในบัน้ ปลาย คนทีเ่ สพสุรายา
เมาเป็ นอาจิณ จะมีสุขภาพไม่ดี และจะต้องตายไปก่อนวัยอันควร นี่คอื ผลทีเ่ กิดจากการ
เสพสุรายาเมา ไม่นบั กับผลอย่างอืน่ ทีจ่ ะตามมาอีกมากมาย เช่นเวลาเสพสุรายาเมาเข้าไป
แล้ว ก็จะไม่มสี ติประคับประคองใจ ใจคิดอะไรก็จะพูดออกมา จะทําออกมา ซึง่ ส่วน
ใหญ่ก็จะเป็ นความคิดทีไ่ ม่ดี เวลาคิดไม่ดี พูดไม่ดี ทําไม่ดี คนทีต่ อ้ งได้ยนิ ได้ฟงั ต้อง
รับผลจากการกระทําของคนนัน้ ก็จะต้องเดือดร้อนกันทัวไปหมด
่
คนทีเ่ สพสุรายาเมาจึง
เป็ นคนทีไ่ ม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าใกล้ เป็ นคนทีส่ งั คมรังเกียจ ทัง้ ๆทีส่ งั คมเองก็ใช้สุรา
เป็ นเครื่องเข้าหากัน แต่เมือ่ เกินความพอดี เสพไปจนกระทังกลายเป็
่
นสุรากินคน ไม่ใช่
คนกินสุรา คนก็เลยไม่ใช่คนไป เป็ นเดรัจฉานไป สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื นี่ก็
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คือโทษของการเสพสุรา ทีผ่ ูเ้ สพไม่ได้คดิ ถึงโทษทีจ่ ะตามมาภายหลัง คิดเพียงแต่ในระยะ
สัน้ ๆ ว่ากินเข้าไปแล้วมันสนุก มันสบาย แต่ไม่คดิ ถึงผลร้ายผลเสียทีจ่ ะตามมาต่อไป
เวลาทีจ่ ะทําอะไร จึงขอให้คดิ ให้ดเี สียก่อนว่า ความสุขทีไ่ ด้กบั ความทุกข์ทจ่ี ะตามมานัน้
คุม้ กันไหม จะเอาอย่างไหน จะเอาทุกข์เบื้องต้นแล้วสุขในบัน้ ปลาย หรือจะเอาสุข
เบื้องต้นแล้วทุกข์ในบัน้ ปลาย มีอยู่ ๒ อย่าง อย่างเวลาเราทําความดีน้ ีเหมือนกับเป็ น
ความทุกข์ อย่างเมือ่ เช้านี้กว่าจะตะเกียกตะกายตื่นขึ้นมาได้ก็ลาํ บากลําบน แต่เมือ่
เอาชนะความเกียจคร้านได้ ใจก็สบาย เพราะความเกียจคร้านไม่สามารถถ่วงความเจริญ
ของเราได้ เวลาจะทํางานทําการ ทําสิง่ ทีด่ ี ก็จะทําได้อย่างง่ายดายเพราะไม่มคี วามเกียจ
คร้านมาคอยถ่วง ความเกียจคร้านเปรียบเหมือนกับมีคนขีค่ อเราอยู่ คิดดูเวลาเราจะ
ทํางานทําการ แล้วมีคนมาขีค่ อเรา เราจะทํางานทําการได้สะดวกอย่างไร แต่ถา้ เราสลัด
คนทีข่ ค่ี อออกไปได้ ตัวเราจะเบา เราจะทําอะไร ก็จะทําได้อย่างสะดวกง่ายดาย นี่แหละ
คือลักษณะของความเกียจคร้าน เป็ นเครื่องถ่วงความเจริญของเรา ถ้าวันนี้เราชนะความ
เกียจคร้านได้ ในวันพรุ่งนี้การต่อสูก้ บั ความเกียจคร้านก็จะง่ายขึ้น และก็จะง่ายขึ้นต่อไป
เรื่อยๆ ถ้าเราต่อสูแ้ บบไม่ยอมแพ้ ในทีส่ ุดจะไม่มคี วามเกียจคร้านเหลืออยู่เลย แล้วการ
ทีจ่ ะทําอะไรทีด่ ที ง่ี าม ก็จะสะดวก ก็จะง่าย จึงขอให้พจิ ารณาให้ดที กุ ครัง้ ก่อนทีจ่ ะทํา
อะไร ว่าสิง่ ทีท่ าํ นัน้ เป็ นสุขทีแ่ ท้จริงหรือเป็ นทุกข์ทแ่ี ท้จริง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่
เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๒๓

บาปล้างไม่ได้

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕
การทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไหว้พระสวดมนต์ ไม่ใช่เป็ นการล้างบาป
บาปเป็ นสิ่งที่ลา้ งไม่ได้ บาปทีไ่ ด้ทาํ ไปแล้วย่อมมีผลตามมา ไม่ชา้ ก็เร็ว การทําบุญทําทาน
การรักษาศีลไม่ใช่เป็ นการชําระบาป แต่เป็ นการชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด จิตใจที่
สกปรก มีมลทินแปดเปื้ อนด้วยกิเลสตัณหาทัง้ หลาย คือ ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ความอยากในกาม ความอยากมีอยากเป็ น
ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น เป็ นสิง่ ทีส่ ร้างความแปดเปื้ อน สร้างความเศร้าหมอง สร้าง
ความทุกข์ สร้างความเสือ่ มเสียให้กบั ใจ ถ้าต้องการความสะอาดหมดจด ก็ตอ้ งชําระสิง่
เหล่านี้ให้หมดไป แล้วใจจะมีแต่ความสุข มีความอิม่ มีความพอ การทําบุญทํากุศลจึง
ไม่ใช่เป็ นการชําระบาป แต่เป็ นการชําระใจ บาปชําระไม่ได้ เพราะเมือ่ ทําบาปไปแล้ว ก็มี
แต่ผลทีจ่ ะตามมา เหมือนกับแก้วทีแ่ ตกไปแล้ว เราไม่สามารถทีจ่ ะต่อกันให้เป็ นเหมือน
แก้วใบเดิมได้ มันแตกไปแล้ว มันเสียหายไปแล้ว ฉันใดการกระทําบาป การกระทํา
ความชัว่ ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี เมือ่ ทําไปแล้วมันก็ส่งผลขึ้นมา
ผลทีส่ ่งมามีอยู่ ๓ ลักษณะด้วยกัน ๑. ผลที่ปรากฏขึ้นในใจ เมือ่ ทําไปแล้วก็จะเกิด
ความไม่สบายอกไม่สบายใจ ๒. ผลที่เกิดจากภายนอก เกิดจากบุคคลอืน่ ทีจ่ ะตอบแทน
สิง่ ทีเ่ ราทํากับเขา เราสร้างความทุกข์ สร้างความเดือดร้อนให้กบั เขา ย่อมสร้างความ
อาฆาตพยาบาท สร้างเวรสร้างกรรมไว้ เมือ่ เขามีโอกาส เขาย่อมตอบแทนบาปกรรมทีเ่ รา
ทําไว้กับเขา การตอบแทนนี้ อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หรือช้านาน ไม่แน่นอน
ขึ้นอยู่กบั เหตุและปัจจัย บางอย่างอาจจะไม่เกิดขึ้นในชาติน้ เี ลย แต่จะตามไปในภพหน้า
ชาติหน้า บาปทีเ่ ราเคยทําไว้แล้วในอดีต แต่ยงั ไม่ได้มโี อกาสแสดงผล ก็อาจจะตามมา
ปรากฏผลขึ้นในชาติน้ กี ็เป็ นได้ บางครัง้ บางคราวเรายังแปลกใจว่า ชีวติ ของเรามีแต่ทาํ
แต่ความดี แต่ทาํ ไมเราจึงรับผลกรรมต่างๆนานา ทีเ่ ราคิดว่าไม่ได้กระทําไว้เลย แต่ความ
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จริงแล้วเราเคยทําไว้แล้วในอดีต เพียงแต่วา่ เราจําไม่ได้เท่านัน้ เอง ผลของกรรมทัง้ หลาย
ทีป่ รากฏขึ้นในชาติน้ ี ถ้าเราไม่ได้สร้างไว้ในชาติน้ ี ก็ตอ้ งถือว่าเป็ นกรรมเก่า เป็ นเวรเก่าที่
ได้สร้างไว้ในอดีต เมือ่ ถึงเวลา เมือ่ เหตุปจั จัยพร้อม เขาก็แสดงผลของเขาขึ้นมา นี่แหละ
คือเรื่องของบาปกรรมและบุญกุศล เป็ นสิง่ ทีเ่ ราหนีไม่ได้ ทําดีย่อมได้ดี ทําชัว่ ย่อมได้ชวั ่
เป็ นหลักตายตัว เพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านัน้ ๓. จะเป็ นนิ สยั ไม่ดีติดตัวไป เวลาพูดปด
มดเท็จ ลักเล็กขโมยน้อย ฯลฯ ก็จะติดนิสยั นี้ไป เวลาทีต่ อ้ งไม่พูดปดมดเท็จ ไม่ลกั เล็ก
ขโมยน้อย ฯลฯ ก็จะรู้สกึ ว่ายากลําบาก มันฝื น มันไม่งา่ ยเหมือนกับการพูดปดมดเท็จ
ไม่งา่ ยเหมือนกับการลักเล็กขโมยน้อย ฯลฯ นัน่ เป็ นเพราะว่าเวลาทําบาปไปแล้ว ก็จะติด
นิสยั ทําให้งา่ ยต่อการกระทําบาปในครัง้ ต่อไป และทําให้ยากต่อการเลิกกระทํา
เช่นเดียวกับการกระทําความดีหรือทําบุญ ก็มผี ลแบบเดียวกับบาป เพียงแต่วา่ เป็ นไป
ในทางตรงกันข้าม คือเป็ นผลดี เวลาทําดีในใจเราก็มคี วามสุข เวลาทําดีต่อผูอ้ น่ื ผูอ้ น่ื
ย่อมมีความชื่นชมยินดีในตัวเรา เวลาเห็นเราเดือดร้อน มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องช่วยเหลือ
เขาก็ยนิ ดีทจ่ี ะช่วยเหลือเรา เวลาเราทําความดี มันก็จะเป็ นนิสยั ติดตัวไป ทําให้ทาํ ความดี
ได้งา่ ย ทําความชัว่ ได้ยาก นี่แหละคือเรื่องราวของการกระทํา ทัง้ ดีและชัว่ ไม่สามารถที่
จะไปลบล้างได้ การทําความชัว่ ในวันนี้ ก็ไม่สามารถไปลบล้างผลของการกระทําความดี
ในอดีตได้ การกระทําความดีในวันนี้ ก็ไม่สามารถไปลบล้างผลของการกระทําความชัว่
ในอดีตได้ เพราะเป็ นคนละอันกัน ต่างฝ่ ายต่างมีหน้าทีข่ องกันและกัน ทําแล้วก็ตอ้ งมีผล
ตามมา เราจึงไม่ควรประมาท ถ้าไม่อยากรับผลของการกระทําบาปทํากรรม ก็อย่าไปคิด
ว่าทําบาปไปแล้ว เดีย๋ วไปสารภาพบาป หรือไปทําบุญให้ทานแล้ว บาปนัน้ จะถูกลบล้างไป
อย่างนี้เป็ นความเข้าใจผิด บาปเมือ่ ทําไปแล้ว จะต้องมีวบิ ากกรรมตามมา ต้องมีเวรมี
กรรมตามมา บุญทําไปแล้วย่อมมีผลของบุญตามมา ย่อมมีความสุขมีความเจริญตามมา
ต่างกรรมต่างวาระกัน ชีวติ ของเราจึงผสมผเสไปกับผลของบุญและผลของบาป บางคน
อาจจะคิดว่า ตัวเองทําความดีอยู่เสมอ แต่ทาํ ไมจึงต้องรับผลไม่ดตี ่างๆนานา นัน่ ก็เป็ น
เพราะว่าเวลาทําบาปไปแล้ว มักจะจําไม่ได้กนั ส่วนเวลาทําความดีนิดเดียว มักจะจําไป
จนวันตายเลย เวลาทําบาปแล้ว มักจะลืมกัน แต่พอผลของบาปปรากฏขึ้นมา ก็โวยวาย
หาว่าอุตส่าห์ทาํ ความดีแทบเป็ นแทบตาย กลับไม่ได้รบั ผลของความดีเลย เลยพาลไปว่า
113

ต่อไปนี้ไม่ไปทําความดีให้มนั เสียเวลาแล้ว ทําบาปให้มนั สนุกสนาน ให้สมกับความ
ต้องการของกิเลสตัณหาจะดีกว่า เลยมีความเห็นผิดไป เห็นว่าทําดีไม่ได้ดี ทําชัว่ ได้ดีมี
ถมไป
นี่คอื สิง่ ทีเ่ รามักจะได้ยนิ อยู่เสมอ ในวงของผูท้ ไ่ี ม่เคยเข้าวัด ผูท้ ไ่ี ม่เคยทําความดี หรือถ้า
ทําความดีก็ทาํ เพียงแต่เล็กน้อย ส่วนใหญ่แล้วจะทําแต่บาปแต่กรรม นี่คอื ลักษณะ
ความเห็นของคนเหล่านี้ เราต้องไม่ให้เขามีอทิ ธิพล มาโน้มน้าวใจของเรา ให้เห็นตามที่
เขาเห็นกัน เพราะจะฉุดลากเราไปสู่บาปสูก่ รรม สู่นรกสู่อบายต่อไป ถ้าเราต้องการ
ความสุขความเจริญ สุขในชาติน้ ีและสุขในชาติต่อๆไป ไปเกิดทีด่ ี เป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ
เป็ นพรหม เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้า ต้องเชื่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ต้องเชื่อ
พระอริยสงฆ์ทงั้ หลาย ทีส่ งสอนให้
ั่
เราทําแต่ความดี ละเว้นจากการกระทําชัว่ ชําระจิต
ของเราให้สะอาดหมดจด ด้วยการละความโลภ ความโกรธ ความหลง ละความอยากใน
กาม ละความอยากมีอยากเป็ น ละความไม่อยากมีไม่อยากเป็ นทัง้ หลายเสีย แล้วชีวติ
ของเรา จิตใจของเรา จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ สู่ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง
ถ้าอยากจะชําระก็ขอให้ชาํ ระกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจของเรา อย่าไปชําระบาป บาปนัน้
ชําระไม่ได้ ถ้าไม่อยากจะรับผลของบาป ก็อย่าไปทําบาปเสียตัง้ แต่วนั นี้ไป ส่วนผลของ
บาปในอดีต ก็จะค่อยๆแสดงออกมาแล้วจะค่อยๆหมดไป เหมือนกับการใช้หนี้ เรามีหนี้
ถ้าเราไม่ไปสร้างหนี้ใหม่ หนี้เก่าเราก็ทยอยใช้คนื ไปเรื่อยๆ ทีละเล็กทีละน้อย ผ่อนไป
เดือนละเล็กเดือนละน้อย เดีย๋ วหนี้เก่ามันก็หมด ต่อไปก็จะไม่มหี นี้เหลืออยู่ แต่ถา้ ยังไป
กูห้ นี้ยมื สินอยู่ เช่นไปทําบาปทํากรรมอยู่อกี หนี้ใหม่ก็จะเพิม่ ขึ้นมาอีก เวรใหม่ก็จะเกิด
ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ก็ไม่มที ส่ี ้นิ สุดกัน ถ้าไม่ตอ้ งการรับผลบาปต่อไป ก็ตอ้ งละเว้นจากการ
กระทําบาปเสียตัง้ แต่วนั นี้ ทําแต่ความดี แล้วความดีน่ีแหละจะเป็ นเครื่องพยุงรักษาใจ
ให้มพี ลัง ให้มสี ติมปี ญั ญา ทีจ่ ะสามารถรับผลของบาปของกรรมได้ โดยไม่หวันไหว
่ โดย
ไม่มคี วามสะทกสะท้านแต่อย่างใด เช่นจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพระอรหันต์ ท่าน
ได้สร้างคุณงามความดีไว้เต็มเปี่ ยม มีสติมปี ญั ญา มีความกล้าหาญ ไม่มคี วามหวันไหว
่
กับวิบากกรรมต่างๆ ทีจ่ ะตามมา เพราะใจของท่านได้หลุดพ้นจากกรรมทัง้ หลายแล้ว
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มีแต่กายเท่านัน้ ทีย่ งั หนีไม่พน้ บ่วงกรรม เกิดมาแล้วร่างกายก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
เป็ นธรรมดา ต้องประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา ต้องพลัดพรากจากของทีร่ กั ทีช่ อบ แต่สง่ิ
เหล่านี้จะไม่ไปทําให้จติ ของพระพุทธเจ้า จิตของพระอรหันต์หวันไหว
่
เพราะจิตของท่าน
ได้ตดั ออกจากเรื่องเหล่านี้แล้ว เป็ นเหมือนกับเกิดขึ้นกับคนอืน่ ไม่ได้เกิดขึ้นกับท่าน
ท่านมองกายว่าไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่ตวั ของท่าน เหตุการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึ้นกับกายของท่าน
หรือเกิดขึ้นกับสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆของท่านนัน้
ท่านไม่ได้ยดึ ไม่ได้ตดิ ว่าเป็ น
ของๆท่านแล้ว ท่านได้ตดั ได้ปล่อยวางอุปาทานจนหมดสิ้นแล้ว ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับ
ร่างกายของท่าน หรือสมบัตขิ องท่าน ท่านจะไม่มคี วามหวันไหว
่
เพราะท่านมองว่ามัน
ไม่ใช่เป็ นของๆท่าน เหมือนกับญาติโยม เวลาญาติโยมเห็นสมบัตขิ องคนอืน่ ถูกทําลายไป
เช่นบ้านเขาถูกไฟไหม้ รถเขาไปควํา่ หรือถูกขโมยไป ญาติพน่ี อ้ งของเขาถึงแก่ความตาย
ไป ญาติโยมจะไม่เดือดร้อนอะไรเลย เพราะว่าใจของโยมไม่มคี วามยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่
นัน้ ๆ หรือในบุคคลนัน้ ๆ ว่าเป็ นของๆโยมเอง ไม่ได้เป็ นเรา ไม่ได้เป็ นของๆเรา เมือ่ เป็ น
เช่นนัน้ ก็ไม่มคี วามเดือดร้อนอะไร นัน่ เป็ นเพราะว่าจิตไม่ได้ไปยึดไปติดกับสิง่ เหล่านัน้
ว่าเป็ นเรา เป็ นของๆเรา
ในทางตรงกันข้าม กับร่างกายของโยมเอง สมบัตขิ ้าวของ ญาติสนิทมิตรสหาย พ่อแม่พ่ี
น้องของโยม ถ้าไปยึดไปติด ไปหลงว่าเป็ นของๆโยมแล้ว เวลาเกิดการพลัดพรากจากกัน
ก็จะเกิดความวุน่ วายใจ เกิดความทุกข์ใจ ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะไปหลง ไปยึด ไป
ติด ว่าเป็ นเรา เป็ นของๆ เรานัน่ เอง ทัง้ ๆทีค่ วามจริงแล้ว ไม่มอี ะไรในโลกนี้เป็ นของๆ
ใครทัง้ สิ้น ทุกอย่างเป็ นของธรรมชาติล ้วนๆ มีดวงจิตทีม่ คี วามหลง มีอวิชชาครอบงําอยู่
มายึดมาครอบครอง ในเบื้องต้นก็มาครอบครองร่างกายนี้ตงั้ แต่ยงั อยู่ในครรภ์ของแม่เรา
เมือ่ ออกมาจากท้องแล้ว ก็เจริญเติบโต แล้วก็เริ่มสะสมสมบัตเิ งินทองข้าวของต่างๆ
เพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ มีสามี มีภรรยา มีบตุ ร มีธิดาเป็ นสมบัตขิ องตน แล้วก็มาทุกข์กบั สิง่
เหล่านี้ เวลาทีจ่ ะต้องพลัดพรากจากสิง่ เหล่านี้ เวลาทีส่ ง่ิ เหล่านี้ บุคคลเหล่านี้ ไม่ได้
เป็ นไปตามทีจ่ ติ ของเราต้องการให้เป็ นไป คืออยากให้สง่ิ เหล่านี้ สมบัตเิ หล่านี้ บุคคล
เหล่านี้ อยู่กบั เราไปนานๆ แต่เราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่าง ทุกสัตว์ ทุก
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บุคคลในโลกนี้วา่ อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ ไตรลักษณ์ก็คอื ลักษณะ ๓ ได้แก่
อนิ จจังความไม่เทีย่ ง ทุกข์ไม่ใช่สุข อนัตตาปราศจากตัวตน
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ล ้วนมี ๓ ลักษณะนี้ทงั้ นัน้ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุข ้าวของหรือ
บุคคลต่างๆ เช่นบิดามารดา ปู่ย่าตายาย พีน่ อ้ ง ญาติสนิทมิตรสหาย บุตรธิดา ล้วนเป็ น
อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาทัง้ นัน้ เราทุกข์เพราะอะไร เราทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้จกั ปล่อยวาง
เราไม่เข้าใจถึงหลักของความเป็ นอนิ จจัง อนัตตา เราจึงทุกข์ แต่พระพุทธเจ้ากับพระ
อรหันตสาวกท่านไม่ทกุ ข์กบั สิง่ เหล่านี้ เพราะท่านเข้าใจในหลักของไตรลักษณ์ ในหลัก
ของอนิจจัง ในหลักของอนัตตา ท่านรู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างมีเกิดและมีดบั เป็ นธรรมดา ท่าน
รู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างไม่ใช่เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของตน
เพราะไม่สามารถทีจ่ ะไปควบคุม
บังคับให้อยู่ ให้เป็ นไปตามทีใ่ จปรารถนาได้ เขาจะต้องเป็ นไปตามเรื่องของเขา ร่างกาย
ของเรา เราไปบังคับไม่ได้ อยากจะให้ร่างกายเราหยุดเปลีย่ นแปลงในขณะนี้ เพราะ
ตอนนี้เรากําลังสวย กําลังหนุ่มแน่น กําลังสาว ไม่อยากให้แก่ ไม่อยากให้เจ็บ ไม่อยาก
ให้ตายไป นี่เราไปห้ามไม่ได้ เราไม่ชา้ ก็เร็วก็จะต้องแก่ หนังของเราก็จะต้องเหีย่ วย่น ผม
เผ้าของเราก็ตอ้ งขาว หลังของเราก็ตอ้ งค่อม ร่างกายของเราต้องมีโรคภัยเบียดเบียน จะ
เดินจะเหินจะทําอะไร ก็รู้สกึ ว่ามันเมือ่ ย มันขัด มันลําบากไปหมด และในทีส่ ุดก็ตอ้ งล้ม
ลงนอนบนเตียง ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ เพราะถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ทําให้ไม่
สามารถดําเนินชีวติ ไปได้อย่างปกติ และในทีส่ ุดก็ตอ้ งหมดลมหายใจ ล้มตายไป
นี่คอื ธรรมชาติของร่างกายของเราและของผู ้อืน่ ของทุกๆคน แม้กระทังร่่ างกายของ
เดรัจฉานก็เป็ นแบบเดียวกัน ไม่มขี ้อยกเว้น เป็ นเหมือนกันหมด ถ้าเป็ นคนฉลาด
จะต้องมองให้เห็นความเป็ นอนิจจัง จะต้องมองเห็นความเป็ นอนัตตาให้ได้ ถ้าเห็นแล้วก็
จะไม่กล้าไปยึดไปติด จะปล่อยวาง จะอยูแ่ บบเป็ นเพือ่ นกัน อยู่ดว้ ยกันไป เมือ่ ถึงเวลา
ต้องจากกัน ก็ตอ้ งจากกันไป เป็ นเรื่องธรรมดา เวลาอยู่ดว้ ยกันก็มคี วามเมตตาต่อกัน
ดูแลกัน รักกัน มีความกรุณา เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ สงเคราะห์ช่วยเหลือกัน มีมทุ ิตา ความ
ยินดีในความสุขในความเจริญของผูอ้ น่ื ไม่อจิ ฉาริษยา และมีอเุ บกขา ทําใจให้เป็ นกลาง
วางเฉย ปล่อยวาง เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องพลัดพรากจากกัน เมือ่ ไม่สามารถทีจ่ ะช่วยเหลือ
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เขาได้ ก็ตอ้ งทําใจเป็ นกลาง คือไม่ไปเศร้าโศกเสียใจ ไม่รอ้ งห่มร้องไห้ ไม่มคี วามรู้สกึ
โกรธแค้นเกลียดชังใครทัง้ สิ้น ถือว่าเป็ นปกติของธรรมชาติ ถือเป็ นเรื่องของกรรมของ
เวร ใครทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่ ก็ตอ้ งรับผลของกรรมของเวรนัน้ ไป ใครทําดีก็ตอ้ ง
รับผลของการกระทําความดีไป
เราต้องรักษาใจของเราให้เป็ นปกติ คือต้องวางเฉยให้ได้ ถ้าเราเห็นสิง่ ทีเ่ ราไม่พอใจ แล้ว
เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา เช่นเวลาสู ญเสียคนทีเ่ รารัก คนทีเ่ ราชอบ แล้วเราก็รอ้ ง
ห่มร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ บางครัง้ ถึงกับไม่สามารถทนอยู่ต่อไปได้ จะต้องฆ่าตัว
ตาย นี่ก็เป็ นสิง่ ไม่พงึ กระทําอย่างยิง่ เป็ นความโง่เขลาเบาปัญญา ไม่เข้าใจในธรรมชาติ
ของทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีจ่ ะต้องมีการพลัดพรากจากกัน มีเกิดขึ้นแล้วก็ตอ้ งมีการดับไปเป็น
ธรรมดา เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมให้อยู่ภายใต้ความต้องการของเราได้ ดังนัน้ จงอย่า
ไปอยาก อย่าไปต้องการกับอะไรทัง้ สิ้น เอาตามมีตามเกิดดีกว่า มีอย่างไรเป็ นอย่างไรก็
เอาอย่างนัน้ ขณะนี้เป็ นอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ มันเย็นอย่างนี้ก็โอเค ถ้ามันร้อนก็โอเค ไม่ตอ้ ง
ไปดิ้นรน อย่าไปอยากว่าต้องเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เพราะถ้าปล่อยให้อยากแล้ว ความ
อยากมันจะหลอกเรา มันไม่มคี วามพอ ไม่มที ส่ี ้นิ สุดของความอยาก ได้อย่างนี้มา ก็
อยากจะได้อย่างนัน้ ได้คนนี้มาอยู่ไปสักพักก็เบือ่ แล้ว อยากจะได้คนนัน้ เมือ่ ก่อนนี้ชอบ
คนผมสัน้ เดีย๋ วนี้ชอบคนผมยาว เมือ่ ก่อนนี้ชอบคนเตี้ย เดีย๋ วนี้ชอบคนสูง
นี่คอื ความอยาก มันจะหลอกเราไปเรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด มันเหมือนกันทัง้ นัน้ ทุกสิง่ ทุก
อย่าง เป็ นไตรลักษณ์ทงั้ นัน้ เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทัง้ นัน้ เวลาได้มาใหม่ๆ ก็มี
ความสุข แต่เดีย๋ วก็เกิดความเบือ่ หน่าย เกิดความทุกข์แล้ว หรือรักเขามากแต่เขาไม่รกั
เรา ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มาแล้ว อย่างนี้เป็ นต้น มันมีแต่เรื่องของความทุกข์ทงั้ นัน้ เลย ไม่
มีอะไรทีส่ ุขแท้จริง ทุกสิง่ ทุกอย่างถ้าเป็ นสุข ก็สุขแบบยาขมเคลือบนํา้ ตาล ใหม่ๆก็หวาน
ดี แต่พอนํา้ ตาลทีเ่ คลือบยาขมละลายไปหมด ก็เหลืออยู่แต่ความขมขืน่ ชีวติ ของคนเรา
ก็เหมือนกัน ชีวติ คู่เวลาอยู่ดว้ ยกันใหม่ๆก็หวานจ๋อย แต่พออยู่กนั ไปสักพัก ความหวาน
ก็หายไป เหลือแต่ความจืดชืด ต่อไปก็กลายเป็ นขมขืน่ ขึ้นมา เราจึงควรทําความเข้าใจถึง
ธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้
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ถ้าเป็ นคนฉลาด ก็ตอ้ งต่อสูก้ บั ความอยาก พยายามอย่าไปอยากกับอะไร เพราะความ
จริงแล้ว เราสามารถอยู่ตามลําพังของเราได้ ไม่ตอ้ งมีอะไรก็อยู่ได้ ไม่ตอ้ งมีสามี ไม่ตอ้ ง
มีภรรยา ไม่ตอ้ งมีสมบัติ ข้าวของ เงินทอง มากมายก่ายกองเราก็อยู่ได้ และอยู่ได้ดว้ ย
ความสุขทีม่ ากกว่าด้วยซํา้ ไป ดูพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกเป็ นตัวอย่าง ท่านไม่มี
อะไรเลย ท่านอยู่ของท่านตามลําพัง เพียงแต่มปี จั จัย ๔ คอยเลี้ยงดูอตั ภาพร่างกายของ
ท่าน ก็พอเพียงแล้ว แต่ใจของท่านเป็ นใจทีม่ ปี รมังสุขงั คือบรมสุข เพราะท่านไม่ได้ไป
ยึดไปติดกับอะไร ไม่ได้อยากกับอะไรนัน่ เอง ถ้าเราอยากจะมีความสุขทีแ่ ท้จริง ขอให้
ต่อสูก้ บั ความอยากของเรา ความอยากมีอยากเป็ น อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ความอยาก
ในกามทัง้ หลาย เหล่านี้ล ้วนเป็ นต้นเหตุของความทุกข์ เราต้องชนะสิง่ เหล่านี้ให้ได้ ถ้าเรา
ชนะสิง่ เหล่านี้ได้แล้ว ใจของเราจะสบาย ใจของเราจะสุข ใจของเราจะเป็ นอิสระ ไม่มใี คร
จะมาสังการ
่
ให้เราไปหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้ มาสร้างความสุขให้กบั เรา เพราะความสุขนัน้ มีอยู่
สมบูรณ์แล้ว ในใจทีป่ ราศจากตัณหาทัง้ หลาย ปราศจากกามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา
นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง นี่แหละคือจุดหมาย เป้ าหมาย ทีพ่ ระพุทธศาสนาสอนให้
พุทธศาสนิกชนทัง้ หลายดําเนินไปถึง ด้วยการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสัง่
สอนไว้ คือ ทําแต่ความดี ละการกระทําบาปทัง้ หลาย ชําระจิตใจให้หมดจด ด้วยการ
ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา เพือ่ ชําระความอยากทัง้ หลายให้หมดไปจากใจ ให้
เป็ นใจทีส่ ะอาดหมดจด เป็ นใจทีเ่ ต็มเปี่ ยมด้วยความสุข นี่แหละคือความเจริญทีแ่ ท้จริง
ขอให้ท่านทัง้ หลายจงนําธรรมะทีท่ ่านได้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ไปประพฤติปฏิบตั ิ
ตาม
กําลังสติปญั ญาศรัทธาของท่าน แล้วผลคือความสุขและความเจริญ ความปราศจาก
ความทุกข์ทงั้ หลาย ย่อมเป็ นของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอ
ยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๒๔

สติ

๑ สิงหาคม ๒๕๔๕
ธรรมทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสอนให้เจริญให้มาก ให้ปฏิบตั ใิ ห้มาก และทรงแสดงว่าเป็ น
ธรรมทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ก็คอื สติ ทรงเปรียบสติเหมือนกับรอยเท้าช้าง ซึง่ เป็ นรอยเท้าที่
ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์อน่ื ๆทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นรอยเท้าของเสือ สิงห์ กระทิง แรด ก็
จะไม่ใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้าง รอยเท้าช้างจะครอบรอยเท้าของสัตว์อน่ื ๆทัง้ หมด ฉันใด
สติก็เปรียบเหมือนกับรอยเท้าช้าง มีความสําคัญ มีความยิง่ ใหญ่กว่าธรรมอืน่ ๆทัง้ หมด
ไม่วา่ จะเป็ นธรรมชนิดใดก็ตาม จะต้องมีสติเป็ นผูน้ าํ เสียก่อน ธรรมอืน่ ๆถึงจะเกิดขึ้นได้
ไม่วา่ จะเป็ นทาน ศีล ภาวนา สมาธิ ปัญญา วิมตุ ติหลุดพ้น ธรรมเหล่านี้ล ้วนต้องมีสติ
เป็ นผูน้ าํ จึงไม่มธี รรมอันใดทีจ่ ะมีความสําคัญเท่ากับสติ ถ้าไม่มสี ติแล้ว จะทําอะไรอย่าง
อืน่ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ อย่างคนทีเ่ สียสติ จะไม่รู้จกั ผิดถูกดีชวั ่ ไม่รู้วา่ ตัวเองกําลังทําอะไร
อยู่ คนทีไ่ ม่มีสติทเ่ี ราเรียกว่าคนบ้า ก็ตอ้ งอยู่ภายใต้การดูแลของผูอ้ น่ื ของคนทีม่ สี ติ
ต้องคอยเลี้ยงเขา ต้องอาบนํา้ ให้เขา ต้องดูแลเขาเหมือนกับเป็ นเด็กทารก เพราะเขาไม่มี
สติ ไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะทําอะไรได้ดว้ ยตนเอง
ถ้าปราศจากสติแล้ว ย่อมไม่สามารถเจริญคุณธรรมความดีทงั้ หลายได้ จึงควรให้
ความสําคัญกับสติเป็ นอย่างยิง่ ควรเจริญสติอยู่ทกุ เมือ่ ทุกกรณี ดังในพระบาลีทท่ี รง
แสดงไว้ว่า สติมีความสําคัญในทุกกรณี ไม่วา่ จะทําอะไรก็ตาม จะคิดก็ดี จะพูดก็ดี จะ
ทําอะไรก็ดี ล้วนต้องมีสติเป็ นผูก้ าํ กับ เป็ นผูด้ ูแล เป็ นผูน้ าํ ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้วการกระทํา
จะไปในทิศทางทีไ่ ม่ดี อย่างเวลาทีเ่ สพสุรายาเมา ก็จะขาดสติ ไม่มสี ติควบคุมความคิด
การพูด การกระทํา ความคิด การพูด และ การกระทํา จึงไปในทิศทางทีไ่ ม่สวยงาม ไม่
เรียบร้อย เป็ นไปเพือ่ เบียดเบียนผูอ้ น่ื แต่ถา้ มีสติแล้วจะมีความยับยัง้ ชัง่ ใจ จะคิดดูก่อน
ว่าควรจะทําอะไร ควรจะพูดอะไรหรือไม่ สิง่ ทีค่ ดิ เป็ นสิง่ ทีด่ ี หรือเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี ถ้าเป็ นสิง่
ทีไ่ ม่ดกี ็ระงับความคิดนัน้ เสีย ถ้าระงับความคิดนัน้ ได้ การทีจ่ ะต้องไปกระทํา หรือไปพูด
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ตามความคิดนัน้ ก็หมดไป อย่างเวลาโกรธคนอืน่ ก็คดิ ว่าจะต้องไปทุบตีเขา ไปด่าว่าเขา
แต่ถา้ มีสติระลึกรู้อยู่ ว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่พงึ กระทํา เพราะสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื
และกับตัวเอง ก็จะระงับความคิดนัน้ ได้ เมือ่ ความคิดนัน้ ถูกระงับไปแล้ว ก็ไม่มตี วั ทีจ่ ะ
สังการ
่ ไปสู่การกระทําทางวาจาและทางกาย ก็เลยไม่มกี ารพูดจาด่าว่าคนอืน่ ด้วยคําพูด
ต่างๆนานาทีไ่ ม่น่าฟัง เช่น คําผรุสวาทเป็ นต้น ก็จะไม่ออกมาจากปากของผูท้ ม่ี สี ติ การที่
จะไปทุบตี ไปทะเลาะ ไปมีเรื่องมีราว ทําร้ายร่างกายของกันและกัน ย่อมไม่เกิดขึ้น
เพราะมีสติระงับ ดับทีต่ น้ เหตุ คือทีใ่ จ
ใจเป็ นผูค้ ิด ถ้ามีสติดูอยู่ทใ่ี จอยู่ตลอดเวลาแล้ว จะเห็นสิง่ ต่างๆทีป่ รากฏขึ้นมาในใจ
แล้วจะสามารถแยกแยะได้วา่ สิง่ ไหนเป็ นสิง่ ทีด่ ี สิง่ ไหนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี สิง่ ทีด่ กี ็ส่งเสริมให้
เกิดขึ้น ให้เป็ นไป อย่างวันนี้ญาติโยมก็คดิ กันว่า จะมาทําบุญกัน เพราะวันนี้เป็ นวันพระ
จะมาไหว้พระสวดมนต์ รักษาศีล ถวายทาน ฟังเทศน์ฟงั ธรรม อย่างนี้เป็ นความคิดทีด่ ี
ควรส่งเสริมให้คดิ อยู่บ่อยๆ ให้คดิ อยู่แต่เรื่องเหล่านี้ เมือ่ คิดอยู่บ่อยๆแล้ว ก็จะไม่
หลงลืม แล้วก็จะนําไปสู่การกระทําและการพูดทีด่ ตี ่อไป เมือ่ ได้ทาํ สิง่ ทีด่ ี พูดในสิง่ ทีด่ ี
คิดในสิง่ ทีด่ ี ผลทีจ่ ะตามมาก็คอื ความสุขความเจริญ ในทางตรงกันข้าม ถ้าปล่อยให้
ความคิดทีไ่ ม่ดอี อกมาเพ่นพ่านอยู่เรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็เร็ว ก็ตอ้ งถูกความคิดทีไ่ ม่ดี ส่งไปสู่
การกระทําทางวาจา และทางกาย ทําให้ไปพูดในสิง่ ทีไ่ ม่ควรพูด เช่น พูดปด พูดคํา
ผรุสวาท พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด เป็ นต้น เมือ่ พูดไปแล้วก็จะเกิดปัญหาตามมา เกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้งกัน เกิดการลงไม้ลงมือกัน ในทีส่ ุดถ้าไม่รู้จกั ยับยัง้ ก็จะนําไปสู่การฆ่ากัน
แล้วก็ตอ้ งถูกเจ้าหน้าทีท่ างบ้านเมือง จับเข้าคุกเข้าตะราง จับลงโทษ ถ้าโทษหนักก็ถงึ กับ
ประหารชีวติ เลย
สิง่ เหล่านี้ล ้วนเกิดจากการทีไ่ ม่มสี ติยบั ยัง้ นัน่ เอง ถ้ามีสติคอยดูความคิดของใจแล้ว ก็จะ
ยับยัง้ ได้ ถ้ารู้วา่ เป็ นความคิดทีไ่ ม่ดี ออกมาจากอารมณ์ทไ่ี ม่ดี เช่น ออกมาจากความ
โกรธ ก็ตอ้ งระงับเสีย ไม่วา่ จะพูดหรือจะทําอะไรในเวลาโกรธ ถึงแม้ว่าจะถูกอย่างไรก็
ตาม ก็ไม่ถูกอยู่นนั ่ แหละ เพราะความโกรธเป็ นอารมณ์ทไ่ี ม่ดี เป็ นอกุศลกรรม ทีจ่ ะ
นําไปสู่คาํ พูดทีเ่ ป็ นบาป การกระทําทีเ่ ป็ นบาป เวลามีความโกรธจึงควรระงับความโกรธ
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ให้หมดไปเสียก่อน ให้จติ กลับเป็ นปกติเสียก่อน แล้วจึงค่อยพูด ค่อยทําไป อย่างจิต
ของท่านทัง้ หลายในขณะนี้ เป็ นจิตทีป่ กติ มีความสงบ ไม่มอี ารมณ์ ไม่มอี คติต่างๆมา
ครอบงํา ไม่มคี วามรัก ความชัง ความหลง ความกลัวครอบงําอยู่ ถ้าจิตเป็ นจิตทีว่ า่ งจาก
อคติแล้ว เวลาจะพูด จะทําอะไรก็จะเป็ นไปด้วยเหตุและผล เวลาพูดด้วยเหตุดว้ ยผล
คนทีฟ่ งั ก็จะสามารถรับได้ เพราะเป็ นเหตุเป็ นผล แต่ถา้ พูดออกมาจากอารมณ์โกรธ
อารมณ์ทอ่ี ยากจะเอาชนะผูอ้ น่ื
พูดไปแทนทีค่ นฟังจะเชื่อ กลับมีปฏิกริ ิยาตอบโต้
ต่อต้านขึ้นมา เพราะรู้วา่ ไม่ได้พูดตามหลักเหตุและผล พูดแบบมีอคติ เอาตัวตนเป็ นทีต่ งั้
จะต้องเอาชนะผูอ้ น่ื ให้ได้
ถ้าต้องการทีจ่ ะพัฒนาชีวติ ให้เจริญรุ่งเรือง มีแต่ความเป็ นสิริมงคล มีแต่ความสุข มีแต่
ความเจริญ จึงต้องเจริญสติอย่างสมํา่ เสมอ ควรฝึ กเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ตน่ื
ขึ้นมาเลย พอตื่นขึ้นมาปั๊บนี่ ขอให้ตงั้ สติไว้ก่อน ให้ดูก่อนว่ากําลังคิดอะไร กําลังจะไปทํา
อะไร แล้วก็แยกแยะดูวา่ ควรหรือไม่ควรอย่างไร ดีหรือไม่ดอี ย่างไร ถ้าดีก็ทาํ ไป ถ้าไม่ดี
ก็ตอ้ งระงับ แล้วก็ดูต่อไปเรื่อยๆ เฝ้ าดูกริ ิยาอาการของใจ ของวาจา ของกาย ไปตลอด
ทัง้ วันเลย อย่าส่งใจไปสู่ทอ่ี น่ื ถ้าควบคุมดูแลความประพฤติทางกาย ทางวาจา ทางใจ
ด้วยสติแล้ว ชีวติ ในวันนัน้ จะดําเนินไปได้ดว้ ยความราบรื่นดีงาม เปรียบเหมือนกับ
คนขับรถทีม่ สี ติ คนทีม่ สี ติกบั คนทีไ่ ม่มสี ติ เวลาขับรถจะรู้เลยว่าขับไม่เหมือนกัน คนที่
ไม่มสี ติก็เหมือนกับคนทีก่ นิ เหล้าเมาแล้ว ไปขับรถ ก็จะขับแบบสวีด๊ สว๊าด ขับแบบไม่มี
ความระมัดระวัง ไม่รู้จกั ว่าควรจะช้าหรือควรจะเร็วอย่างไร อย่างนี้กจ็ ะต้องสร้างปัญหา
ให้เกิดขึ้น กับรถคันอืน่ อย่างแน่นอน ฉันใด ชีวติ ของเราก็เช่นกัน ก็เหมือนกับรถยนต์
คันหนึ่ง ทีเ่ ราต้องขับ ต้องดูแล เวลาทีเ่ ราตืน่ ขึ้นมา ก็เท่ากับเราได้สตาร์ทรถแล้ว เวลาลุก
ขึ้นจากเตียงนอน ก็เท่ากับได้ขบั รถออกไปแล้ว เดินไปทําโน่น ไปทํานี่ ก็ตอ้ งมีสติ ถ้าไม่
มีสติ เดีย๋ วก็เดินไปชนโน่น ชนนี่ เหยียบโน่น เหยียบนี่เข้าได้ บางคนเวลาตื่นขึ้นมา ก็
พรวดพราดลุกขึ้นมา รีบทําโน่นทํานี่ โดยไม่ใช้สติ บางทีก็ไปเตะโน่น ทําสิง่ นัน้ ตก ไป
เหยียบสิง่ นัน้ ทําสิง่ นัน้ เสียได้ ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ก็เกิดจากการไม่มสี ตินนั ่ เอง
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เราจึงควรฝึ กสติไว้ให้ดี เมือ่ มีสติแล้ว การจะทําอะไรทัง้ หลาย จะไม่ผดิ พลาด เพราะรู้อยู่
ทุกย่างก้าวว่า กําลังจะเดินไปตรงไหน จะเหยียบอะไรทีอ่ ยู่ข ้างหน้าหรือไม่ เป็ นลักษณะ
ของการมีสติ ควรมีสติอยู่กบั ตัวอยู่เสมอ ไม่วา่ จะทําอะไร ในอิริยาบถใด จะนัง่ ก็รู้วา่
กําลังนัง่ อยู่ ยืนก็รู้วา่ กําลังยืนอยู่ เดินก็รู้วา่ กําลังเดินอยู่ นอนก็รู้วา่ กําลังนอนอยู่ กําลังทํา
อะไรอยู่ ก็ให้รู้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ เช่น กําลังรับประทานอาหาร ก็ให้รู้อยู่กบั การ
รับประทานอาหาร อย่ารับประทานไป ใจก็นึกคิดเรื่องอืน่ ๆไป บางทีกา้ งติดคอโดยไม่
รู้สกึ ตัว บางคนถึงกับสําลักข้าวตายไปก็มี เพราะกินไป ก็คุยไป หัวเราะไป ข้าวทีอ่ ยู่ใน
ปากก็เลยไปสําลักติดคอ ทําให้หายใจไม่ออก ตายไปได้ทนั ที นี่ก็เป็ นเพราะว่าไม่มสี ติ
นัน่ เอง แต่ถา้ มีสติแล้ว อาหารทุกคําทีเ่ อาเข้าไปในปาก เราจะรู้ และรู้อยู่ขณะทีก่ าํ ลัง
เคี้ยว และขณะทีก่ าํ ลังกลืนเข้าไป นี่คอื ลักษณะของการมีสติ ถ้ามีสติอย่างนี้แล้ว จะ
สามารถควบคุมชีวติ ให้ดาํ เนินไปในทิศทางทีด่ ที ง่ี ามได้ เวลาทีใ่ จจะคิดอะไรไม่ดี ก็หกั
ห้ามเสีย ระงับเสีย สอนตัวเองว่าความคิดทีไ่ ม่ดนี นั้ นําไปสู่โทษ นําไปสู่ภยั นําไปสู่ความ
เสือ่ มเสีย ถ้าไม่ตอ้ งการความเสือ่ มเสีย ไม่ตอ้ งการความทุกข์ ก็ตอ้ งฝื น ต้องระงับ
ความคิดทีไ่ ม่ดนี นั้ อย่าปล่อยให้เป็ นตัวชักจูงเราไป เพราะเมือ่ ปล่อยให้ชกั จูงไปแล้ว ก็
จะพาไปสู่เรื่องราวปัญหาต่างๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด
ปัญหาของคนเราทุกวันนี้ ก็อยู่ทม่ี สี ติมากหรือน้อยนี้เอง คนที่มีสติมากปัญหาก็นอ้ ย คน
ที่มีสตินอ้ ยปัญหาก็มาก อย่างเวลาเกิดความอยากขึ้นมา อยากได้สง่ิ หนึ่งสิง่ ใด บุคคล
หนึ่งบุคคลใด โดยไม่มสี ติยบั ยัง้ ทัง้ ๆทีต่ วั เองก็มพี ออยู่แล้ว เนื่องจากว่าใจยังมีกเิ ลส มี
ตัณหาอยู่ เช่น มีสามีอยู่คนแล้ว มีภรรยาอยู่คนแล้ว แต่พอไปเห็นอีกคนหนึ่งเข้า ก็เกิด
ชอบขึ้นมา อยากจะได้เขามาครอบครอง ถ้าไม่มสี ติคอยยับยัง้ บอกว่านี่เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี ทํา
ไปแล้วเป็ นบาป ทําไปแล้วจะนํามาซึง่ ปัญหาเรื่องราวต่างๆไม่มที ส่ี ้นิ สุด ความสุขที่ได้
อาจจะมีบา้ ง ชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว ชัว่ ขณะหนึ่งเท่านัน้ แต่ความทุกข์ทจ่ี ะตามมาจะมี
มากกว่าหลายเท่า เมือ่ คนหนึ่งมี ๒ ภรรยา หรือมี ๒ สามี ย่อมมีปญั หาตามมาอย่าง
แน่นอน ดังทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั อยู่เสมอ ถึงเรื่องปัญหาต่างๆของคนเรา ไม่วา่ จะเป็ นการ
ประพฤติผดิ ประเวณีก็ตาม หรือการไปโกหกหลอกลวงต้มตุน๋ ผูอ้ น่ื ก็ตาม หรือไปลัก
ทรัพย์ ไปลักขโมย หรือไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ซึง่ ล้วนเกิดจากการกระทําทีข่ าดสติ ไม่มสี ติ
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ยับยัง้ ชัง่ ใจ คอยดึงใจไว้ คอยบอกใจไว้ว่า เป็ นสิ่งทีไ่ ม่พงึ กระทําเป็ นอย่างยิง่ ถ้าทําไปแล้ว
จะมีแต่โทษ มีแต่ปญั หาตามมาไม่มที ส่ี ้นิ สุด
ถ้ามีสติแล้วก็จะยับยัง้ ได้ เมือ่ ยับยัง้ แล้ว การกระทําทีส่ ร้างปัญหาเหล่านัน้ ก็จะไม่เกิด
ตามมา เรื่องเหล่านี้เป็ นเรื่องใกล้ตัว เป็ นเรื่องทีเ่ ราทุกคนสามารถทํากันได้ แต่ทไ่ี ม่ทาํ กัน
ก็อาจจะเป็ นเพราะ ๒ สาเหตุดว้ ยกัน คือ ๑. การไม่รูโ้ ทษของการกระทําบาปทัง้ หลาย
๒. รูแ้ ต่ไม่มีสติ คือเมือ่ ใจคิดอะไรขึ้นมา ก็ไม่สามารถยับยัง้ เบรกใจได้ เปรียบเหมือนกับ
รถยนต์ทไ่ี ม่มเี บรก ขับไปถึงสีแ่ ยกไฟแดง เห็นไฟแดงก็รู้อยู่วา่ ต้องหยุด แต่รถไม่มเี บรก
จะทําอย่างไร เมือ่ รถไม่มเี บรก ก็ตอ้ งฝ่ าไฟแดงไป เมือ่ ฝ่ าไฟแดงไปแล้ว อะไรจะเกิดขึ้น
เมือ่ มีรถสวนทางมาจากอีกด้านหนึ่ง ก็ตอ้ งไปชนกันทีส่ แ่ี ยกนัน้ นี่ก็เปรียบเหมือนกับใจ
ของคนทีไ่ ม่มสี ตินนั ่ เอง คนไม่มสี ติก็เปรียบเหมือนกับรถทีไ่ ม่มเี บรก ไม่มใี ครกล้าขับรถ
ทีไ่ ม่มเี บรกออกไปกลางถนน เพราะรู้วา่ ถ้าขับไปก็จะต้องมีเรื่องอย่างแน่นอน ฉันใดคนที่
ไม่มสี ติก็ฉนั นัน้ เวลากินเหล้าเมาแล้ว ก็อย่าออกไปนอกบ้าน นอนเสีย ก็ไม่มปี ญั หา
อะไร แต่ถา้ กินแล้วยังอยู่นอกบ้านอยู่ เดีย๋ วก็ตอ้ งมีเรื่องมีราวกับคนนัน้ คนนี้ เวลาจะขับ
รถกลับบ้านก็ตอ้ งมีอบุ ตั เิ หตุ ไปชนกับรถคันนัน้ รถคันนี้อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เพราะนี่
แหละคือเรื่องของการไม่มสี ติ สติจงึ เป็ นธรรมทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ทีเ่ ราทุกคนควรจะให้
ความสนใจดูแล เพราะคุณงามความดีทงั้ หลาย ไม่วา่ ทานก็ดี ศีลก็ดี สมาธิ ปัญญา
วิมตุ ติการหลุดพ้นก็ดี ล้วนมีสติเป็ นผูร้ ิเริ่ม เป็ นผูน้ าํ พาไป
ถ้าเราดูใจเรา เวลาเกิดความโกรธขึ้นมา เรามีสติระลึกรู้อยู่ ว่าความโกรธนี้ไม่ดี เราก็ไม่
ควรโกรธ ควรให้อภัย สัพเพสัตตา อะเวราโหนตุ ขอให้สตั ว์ทงั้ หลาย จงเป็ นผูไ้ ม่มเี วร
เถิด หมายถึงว่า เราจงอย่าไปมีเวรกับสัตว์กบั คนทัง้ หลายนัน่ เอง เมือ่ เรามีสติ เราจะนึก
ถึงธรรมบทนี้ แล้วก็จะระงับความโกรธได้ นี่ก็เท่ากับมีอภัยทานแล้ว เท่ากับว่าได้ให้ทาน
แล้ว ไม่ตอ้ งไปเสียเงินเสียทองซื้อข้าวของมาให้คนนัน้ คนนี้ เพียงแต่ให้อภัยเขา ก็
เหมือนกับได้ให้ทานแล้ว ให้อภัยนัน้ ไง การให้อภัยมีคุณ มีประโยชน์ ทัง้ กับผู ้ทีถ่ ูกเรา
โกรธและตัวผูโ้ กรธเอง ผูท้ ถ่ี ูกเราโกรธ ก็ไม่ตอ้ งรับเคราะห์จากคําพูดทีด่ ุดนั ของเรา หรือ
จากการกระทําอันดุรา้ ยของเรา เขาก็ไม่ตอ้ งรับอันนัน้ ไป ส่วนเราผูเ้ กิดความโกรธ ก็จะ
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สบายใจ ก็จะเย็นใจ เพราะเมือ่ เราระงับความโกรธแล้ว ความร้อนรนใจทีเ่ กิดจากความ
โกรธนัน้ ก็หายไป กลับมาคือความเย็น ความสงบของใจ นี่ก็เกิดจากการทีเ่ รามีสติดูใจ
เรา
หรือเวลาทีเ่ กิดความโกรธ แล้วอยากจะไปฆ่าเขา หรือจ้างให้คนอืน่ ไปฆ่าเขา เพราะนาย
คนนี้สร้างความโกรธแค้นให้กบั เรามาก เขาไม่ควรทีจ่ ะอยู่ในโลกนี้ต่อไป นี่ก็เป็ น
ความคิดของความโกรธทีเ่ กิดขึ้นมา แต่ถา้ เรามีสติระลึกได้วา่ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้
เรามีเมตตา สัพเพ สัตตา อัพพะยาปัชฌา โหนตุ ขอให้สตั ว์ทงั้ หลาย จงเป็ นผูไ้ ม่
เบียดเบียนกันเถิด ถ้าเราไปฆ่าเขา ก็เท่ากับเป็ นการไปเบียดเบียนกัน เป็ นการขาดความ
เมตตา ถ้าเรามีสติรู้วา่ เป็ นการกระทําทีเ่ ลวร้าย ทีโ่ หดร้ายแล้ว เราระงับได้ ก็เท่ากับมีศีล
ขึ้นมา การไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ก็เป็ นศีลข้อหนึ่งในศีลห้า และศีลอืน่ ๆทัง้ หลาย รวมไปถึง
ศีล ๒๒๗ ข้อ ก็มขี ้อห้ามฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ เหมือนกัน ถ้าเป็ นพระภิกษุแล้วไปฆ่าผูอ้ น่ื จ้าง
ให้ผูอ้ น่ื ฆ่าก็ดี สังให้
่ ผูอ้ น่ื ฆ่าก็ดี เป็ นโทษหนักมาก เรียกว่าปาราชิก ขาดจากความเป็ น
พระภิกษุทนั ที ปิ ดทางสวรรค์และนิพพาน แต่ถา้ มีสติระลึกรู้อยู่ เวลาใจเกิดความโกรธ
ขึ้นมา เพราะมีคนทําอะไรให้เราไม่พอใจ ด้วยความตัง้ ใจหรือไม่ก็ตาม เราก็จะระงับ
ความโกรธนัน้ ได้ ด้วยความเมตตา ไม่ทาํ อะไรเขา คิดเสียว่าเป็ นการใช้เวรใช้กรรมกันไป
ก็แล้วกัน ในอดีตเราอาจจะเคยไปสร้างความเจ็บชํา้ นํา้ ใจ สร้างความเคียดแค้นให้กบั เขา
มา เมือ่ เขามีโอกาสเขาก็เลยขอทวงคืน ก็คิดเสียว่าใช้หนี้เก่าไป อีกอย่างหนึ่ง สิง่ ทีเ่ ขาทํา
ไปแล้ว พูดไปแล้ว มันก็ผ่านไปแล้ว ถ้าทําเป็ นไม่รู้ไม่ช้เี สีย มันก็ไม่เห็นมีอะไร มันก็ผ่าน
ไป แต่ถา้ รู้แล้ว เกิดความโกรธขึ้นมา ก็ตอ้ งเอาสติมาเบรกใจให้ได้ เบรกใจว่าอย่าไป
โกรธ โกรธไม่ได้ ทําอย่างนี้ได้เราก็มศี ีลแล้ว
ถ้ารู้สกึ ว่ายังไม่มเี บรก คือสติยงั ไม่ดพี อ เวลาเกิดอารมณ์ข้นึ มาแล้ว ยังเบรกใจไม่ได้ ยัง
ไหลไปสู่วาจา ไหลไปสู่การกระทําทางกาย เราก็ตอ้ งฝึ กตัง้ สติบ่อยๆ วิธีทจ่ี ะช่วยทําให้มี
สติมากทีส่ ุดก็คอื การหามุมไหน มุมหนึ่งในบ้านของเรา ทีส่ งบ ปิ ดประตูหอ้ งแล้วก็
นัง่ ขัดสมาธิหลับตา กําหนดจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราว
ต่างๆ จะเป็ นเรื่องราวในอดีตก็ดี เรื่องราวในอนาคตก็ดี เรื่องของคนนัน้ เรื่องของคนนี้
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ทีอ่ ยู่ทใ่ี กล้หรือทีไ่ กลก็ตาม ในขณะนัน้ ขอให้ลมื เรื่องราวต่างๆทัง้ สิ้นในโลกนี้ ขอให้มสี ติ
อยู่กบั กรรมฐาน คืออารมณ์ผูกจิต บทใดบทหนึ่ง ถ้าชอบพุทโธ ก็กาํ หนดรู้อยู่กบั คําว่า
พุทโธ ถ้าชอบดูลมหายใจเข้าออก ก็กาํ หนดดูลมหายใจเข้า หายใจออก ถ้าชอบใช้ทงั้ พุท
โธ และลมหายใจควบคู่กนั ไป เราก็บริกรรมคําว่าพุทธ เวลาหายใจเข้า โธเวลาหายใจ
ออก หรือหายใจเข้าก็วา่ พุทโธ หายใจออกก็วา่ พุทโธ กํากับไปก็ได้
วิธีทใ่ี ช้ควบคุมจิตใจนัน้ มีหลากหลายวิธีดว้ ยกัน พระพุทธองค์ทรงแสดงกรรมฐานไว้ถึง
๔๐ ชนิ ดด้วยกัน แต่เวลาใช้ ควรใช้เพียงชนิดเดียว ชนิดไหนทีถ่ ูกกับจริตของเรา เราทํา
แล้วรู้สกึ สบายใจ จิตเกาะอยู่กบั อารมณ์นนั้ ก็ให้ใช้อารมณ์นนั้ เป็ นเครื่องผูกใจไว้ ให้มี
สติคอื การระลึกรู้ ให้รู้อยู่กบั อารมณ์นนั้ ๆ รู้อยู่ไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปสติก็จะพัฒนาขึ้นไป
เราก็จะมีกาํ ลังทีจ่ ะเบรกใจให้อยู่ได้ ถ้าทํามากๆแล้ว ต่อไปเราจะสามารถควบคุม
ความคิดปรุง ควบคุมอารมณ์ของเราได้ เวลามีอารมณ์โกรธขึ้นมาก็ระงับได้ เวลามี
อารมณ์โลภขึ้นมาก็ระงับได้ เวลามีอารมณ์หลงขึ้นมา ก็จะระงับได้ เพราะเรามีเบรก
เหมือนกับรถยนต์เวลาเราขับรถไป ถ้าเรารู้วา่ เบรกของรถเรานี้ เริ่มไม่มปี ระสิทธิภาพแล้ว
ไม่สามารถหยุดตามทีเ่ ราต้องการได้ สิง่ ทีเ่ ราต้องทําก็คอื ต้องนํารถเข้าอู่ให้ช่างเขาซ่อมให้
ถ้าเบรกเก่าหมดสภาพ ก็ตอ้ งเปลีย่ นเบรกใหม่
ฉันใดสติก็เป็ นเหมือนกับเบรกของใจเรา ถ้าเราไม่พฒั นาให้มขี ้นึ ไม่มเี บรกใจแล้ว ชีวติ
ของเราก็จะต้องวุน่ วายไปไม่มที ส่ี ้นิ สุด เพราะว่าอารมณ์ของเรามีหลากหลาย และส่วน
ใหญ่จะเป็ นอารมณ์ทจ่ี ะฉุดลากเราไปในทางทีไ่ ม่ดี จะฉุดลากให้ไปกระทําในสิง่ ทีเ่ สือ่ ม
เสีย ในสิง่ ทีเ่ ราทุกคนไม่ปรารถนากัน แต่เราหักห้ามใจของเราไม่ได้ เพราะขาดเบรก
นัน่ เอง การนัง่ สมาธิจงึ เป็ นสิง่ สําคัญอย่างยิง่ ทีเดียว เพราะว่าสมาธิจะทําให้ปัญญา
ความรู้ของเรานัน้ เป็ นปัญญาทีเ่ รียกว่า ภาวนามยปัญญา เป็ นปัญญาทีต่ ดั กิเลสตัณหา
ได้ ในขณะนี้พวกเราทุกคนก็รู้อยู่วา่ อะไรเป็ นสิง่ ทีผ่ ดิ อะไรเป็ นสิง่ ทีถ่ ูก อะไรดี อะไรชัว่
แต่เรายังไม่สามารถละความชัว่ ทัง้ หลายได้ และทําความดีทงั้ หลายได้ ก็เพราะว่า ความรู้
ทีเ่ รารู้อยู่น้ ี ขาดการสนับสนุนของสมาธิ ใจไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะทําในสิง่ ทีด่ ี และละในสิง่ ทีไ่ ม่ดี
เพราะขาดกําลัง ปัญญาเปรียบเหมือนกับมีดทีค่ ม แต่คนทีจ่ ะใช้มดี กลับไม่มเี รี่ยวไม่มี
125

แรง ก็ไม่สามารถทีจ่ ะเอามีดไปตัดไม้ให้ขาดได้ เพราะไม่มแี รง แต่ถา้ เอาคนทีไ่ ม่มี
เรี่ยวแรงนี้ มารับประทานอาหาร มาพักผ่อนหลับนอน มาออกกําลังกาย ฝึ กให้มกี าํ ลัง
เสียก่อน เมือ่ มีกาํ ลังแล้ว ทีน้ ีเอามีดไปฟันกับอะไร ก็จะขาดทันทีเลย เพราะว่าคนฟันก็มี
กําลัง มีดก็คม
ปัญญาทางพุทธศาสนา เราได้ยนิ ได้ฟงั กันอย่างสมํา่ เสมอ ตัง้ แต่เราเกิดมา เพราะเราอยู่
ในเมืองพุทธ เราได้ยนิ ได้ฟงั เสมอว่า อะไรคือบาป อะไรคือบุญ แต่ทาํ ไมเราจึงไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบตั กิ นั ได้ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าใจของเรา
ไม่มกี าํ ลังนัน่ เอง ขาดกําลังทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความชัว่ ร้ายทัง้ หลาย ขาดกําลังทีจ่ ะทําความดี
ทัง้ หลายให้ถงึ พร้อม เพราะไม่ได้สร้างพลังให้เกิดขึ้นมา พลังนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมือ่ เราฝึ ก
ทําสมาธิกนั จึงควรฝึ กทําสมาธิกนั อย่างสมํา่ เสมอทุกๆวัน อย่างน้อยวันหนึ่งต้องมีแล้ว
๒ เวลา เช้าและเย็น วันละชัว่ โมงก็จะดี ในเบื้องต้นเราก็ไหว้พระสวดมนต์ไปก่อน การ
ไหว้พระสวดมนต์ก็เป็ นการทําสมาธิในเบื้องต้น ทําให้ใจเราลืมเรื่องราวต่างๆ เหตุการณ์
ต่างๆทีผ่ ่านมา เมือ่ สวดมนต์ไปสักระยะหนึ่งแล้ว เรารู้สกึ ว่าใจเราค่อยสบาย ค่อยว่าง
ค่อยเบา เราก็หยุดสวด แล้วก็นงั ่ กําหนดดูลมหายใจเข้าออก หรือบริกรรมคําว่าพุทโธ
พุทโธ ด้วยสติระลึกรู้อยู่กบั อารมณ์นนั้ ๆ ถ้าจะใช้ลมก็ให้อยู่กบั ลม เช่นลมเข้าก็ให้รู้วา่ ลม
เข้า ลมออกก็รู้วา่ ลมออก หายใจสัน้ ก็รู้ว่าหายใจสัน้ หายใจยาวก็รู้วา่ หายใจยาว ลม
หยาบก็รู้วา่ ลมหยาบ ลมละเอียดก็รู้วา่ ลมละเอียด ลมหายไปจากความรู้สกึ ก็ให้รู้วา่ ลม
หายไปจากความรู้สกึ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งไปกลัวว่า เมือ่ ไม่มลี มหายใจแล้วจะตาย ตราบใดมี
สติระลึกรู้อยู่ จะไม่ตาย ขอให้รู้ไว้อย่างนี้ แล้วจิตจะสงบ จิตจะนิ่ง เมือ่ จิตนิ่งแล้ว จิตจะ
มีความสุข มีความอิม่ มีความสบายใจ อารมณ์ต่างๆ ความโลภโมโทสันจะสงบตัวลง
ในขณะทีจ่ ติ มีสมาธิ มีความสงบ
นี่แหละจะทําให้จติ มีพลังทีจ่ ะเบรกใจต่อไป หลังจากทีจ่ ติ ออกมาจากสมาธิแล้ว เวลาเกิด
อารมณ์อยากขึ้นมาก็จะระงับได้งา่ ย เกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาก็จะระงับได้งา่ ย จะไม่ไปตาม
อารมณ์นนั้ ๆ เพราะจิตเคยถูกเบรกอยู่แล้ว เรามีกาํ ลังทีจ่ ะเบรกใจของเราแล้ว เรา
สามารถระงับกิเลสตัณหาได้ ในขณะทีเ่ ราดําเนินชีวติ ของเราไปตามปกติ เวลาใจของเรา
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คิดไปในทางทีด่ ี เราก็ส่งเสริม เวลาคิดไปในทางทีไ่ ม่ดเี ราก็ระงับได้ ต่อไปชีวติ ของเราจะ
มีแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม สิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ก็จะถูกระงับ ถูกตัดไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุด สิง่ ทีไ่ ม่ดี
ทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในใจของเรา ไม่วา่ จะเป็ นความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่วา่ จะเป็ น
ตัณหาความอยากต่างๆ ก็จะหมดไปจากใจ เมือ่ ใจไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลง
ไม่มตี ณั หาความอยากต่างๆแล้ว ใจจะสงบ มีแต่ความสุข เพราะว่าสิง่ ทีส่ ร้างปัญหา
ให้กบั ใจนัน้ ไม่ใช่เรื่องราวภายนอก ไม่ใช่สง่ิ ของภายนอก แต่สง่ิ ทีม่ อี ยู่ในใจของเรานัน่
แหละ ก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆนัน่ เอง ถ้าไม่มสี ง่ิ เหล่านี้
แล้ว ใจก็จะอยู่เป็ นสุข ไม่หวิ ไม่อยากกับอะไร นี่แหละคือผลทีจ่ ะตามมา จากการเจริญ
สติอย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๒๕

ชีเปลือย

๓ สิงหาคม ๒๕๔๕
เทศกาลเข้าพรรษาก็ผ่านมาได้ประมาณ ๑๐ วันแล้ว ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จะมีการ
ถวายของพิเศษอยู่ ๒ รายการด้วยกัน คือถวายเทียนกับถวายผ้าอาบนํา้ ฝน การถวาย
เทียนก็เพือ่ ทีจ่ ะให้พระภิกษุ ทีอ่ ยู่จาํ พรรษาในอาวาส ได้มแี สงสว่างไว้ใช้ในยามคํา่ คืน
เพราะในสมัยโบราณไม่มไี ฟฟ้ าใช้ จึงต้องอาศัยแสงเทียนเป็ นเครื่องให้แสงสว่าง จึงเป็ น
ธรรมเนียมประเพณีทพ่ี ทุ ธศาสนิกชน ตัง้ แต่ป่ ูย่าตายายมาในครัง้ ก่อนๆ ได้ปฏิบตั กิ นั มา
ได้สบื ทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ อีกรายการหนึ่งทีถ่ วายกันในช่วงเข้าพรรษา ก็คอื ผ้าอาบ
นํา้ ฝน มีไว้เพือ่ ให้พระสงฆ์ใช้เวลาฝนตก แล้วท่านอยากจะอาบนํา้ ฝน ท่านจะได้มผี า้ ไว้
นุ่งอาบ ไม่ตอ้ งเปลือยกาย
เรื่องของการถวายผ้าอาบนํา้ ฝนนัน้ มีความเป็ นมาตัง้ แต่ในสมัยพุทธกาล คือมีนาง
วิสาขา เป็ นอุบาสิกาทีม่ คี วามศรัทธาเลือ่ มใสในพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก ได้ทาํ นุบาํ รุง
พระพุทธศาสนา ด้วยการสร้างวัดบุพพาราม ณ พระนครสาวัตถี ถวายให้กบั
พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์อยู่จาํ พรรษา ดูแลทํานุบาํ รุงภิกษุสามเณรด้วยปัจจัย ๔ อย่าง
สมํา่ เสมอ ได้บรรลุโสดาปัตติผล ตัง้ แต่อายุ ๗ ขวบ พระศาสดาทรงยกย่องว่าเป็ น
เอตทัคคะ ในบรรดาทายิกาทัง้ ปวง อยูม่ าวันหนึ่งเธอมีความปรารถนาทีจ่ ะทํานํา้ ปานะ
คือนํา้ ผลไม้คัน้ ไปถวายพระให้ท่านได้ฉนั ในตอนบ่าย จึงได้ส่งสาวใช้ไปทีว่ ดั เพือ่ ให้ไปดู
ว่ามีพระอยู่จาํ นวนเท่าไร ขณะทีส่ าวใช้เดินทางไปทีว่ ดั ก็เกิดฝนตกใหญ่มาก แรงมาก
ช่วงนัน้ พระทีอ่ ยู่ในวัดเห็นว่ามีฝนตก ก็เลยอยากจะอาบนํา้ ฝนกัน ทีน้ ีในสมัยนัน้ เป็ น
สมัยทีม่ ผี า้ น้อย ผ้าหาได้ยาก พระท่านไม่มผี า้ นุ่งไว้อาบนํา้ ฝน ท่านจึงเปลือยกายอาบ
นํา้ ฝนในกลางลานวัดกัน พอสาวใช้เดินเข้าไปในวัด เห็นพระอาบนํา้ เปลือยกาย ก็ตกใจ
ก็เลยกลับไปเล่าให้นางวิสาขาฟังว่า ทีว่ ดั ไม่มพี ระเลย มีแต่พวกชีเปลือย นางวิสาขาเธอ
เป็ นคนฉลาด มีปญั ญา ก็ทราบถึงเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น เมือ่ มีโอกาสอันเหมาะอันควร ก็
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เลยได้เข้าไปกราบทูลเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบ และขอปวารณาถวายผ้าอาบ
นํา้ ฝน ให้กบั พระภิกษุไว้ใช้สาํ หรับอาบนํา้ ฝน เวลาทีเ่ กิดฝนตกลงมา พระพุทธองค์ทรง
วินิจฉัย ทรงอนุญาต จึงมีธรรมเนียมการถวายผ้าอาบนํา้ ฝนตัง้ แต่กาลนัน้ มา จนถึง
ปัจจุบนั นี้
เรื่องของผ้านี้ พระในสมัยพุทธกาลจะอยู่ดว้ ยความแร้นแค้น เพราะสมัยทีบ่ กุ เบิกเริ่มต้น
สร้างพระศาสนาใหม่ๆ ยังไม่มผี ูม้ ศี รัทธามาก และไม่ทราบว่าจะถวายอะไรให้กบั พระ
พระจึงต้องหาผ้าทีเ่ ขาทิ้งไว้ตามป่ าช้า ผ้าทีท่ ้งิ ไว้ตามกองขยะ เก็บได้ช้ นิ เล็กชิ้นน้อย ก็เอา
มาสะสมไว้ เมือ่ ได้จาํ นวนพอทีจ่ ะนํามาทําเป็ นผ้าห่ม ผ้าจีวร ก็จะเย็บปะ แล้วก็ตดั ให้ได้
สัดส่วนตามทีต่ อ้ งการ แล้วจึงนําไปย้อมด้วยนํา้ ฝาด ทีท่ าํ มาจากนํา้ ทีต่ ม้ กับแก่นไม้ ทีจ่ ะ
ออกเป็ นสีกาสาวพัสตร์ ผ้าในสมัยนัน้ จึงมีความเป็ นมาอย่างนี้ ผ้ามีนอ้ ย พระจึงต้องหา
เศษผ้าทีเ่ ขาทิ้งไว้ ในระยะแรกๆ ก็จะมีใช้เพียง ๒ ผืน คือผ้านุ่งทีเ่ รียกว่าผ้าสบง และผ้า
ห่มคือผ้าจีวร ต่อมามีพระไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า เวลาหน้าหนาว ผ้าห่มผืนเดียวไม่
พอกันหนาว พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้มีผา้ ผืนที่ ๓ ขึ้นมา เรียกว่าผ้าสังฆาฏิ เป็ นผ้า
ทีท่ าํ เป็ น ๒ ชัน้ เพือ่ ทีจ่ ะได้หนาพอไว้ห่มกันหนาว ผ้าสังฆาฏิน้ ี ญาติโยมจะเห็นเวลาพระ
ท่านประกอบพิธีกรรม ท่านจะพาดไว้บนบ่าของท่าน นัน่ แหละคือผ้าสังฆาฏิ ญาติโยม
อาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมท่านถึงต้องเอาผ้าพาดไว้บนบ่า คือเนื่องจากในสมัยพุทธกาล พระ
ท่านจะมีผา้ ๓ ผืน คือผ้าไตรจีวร ได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ ไว้ใช้ประจําตัว เป็ นสมบัตทิ ่ี
สําคัญอย่างยิง่ สําหรับพระ เวลาจะไปไหนมาไหน พระพุทธองค์ทรงบัญญัตไิ ว้ในพระ
วินยั ให้พระสงฆ์ตอ้ งนําผ้าทัง้ ๓ ผืนนี้ ติดตัวไปด้วย แม้กระทังเวลาออกบิ
่
ณฑบาตก็ให้
ซ้อนผ้าจีวรกับสังฆาฏิไป เพราะว่าเวลาอยู่ในป่ านัน้ ไม่มที เ่ี ก็บทีม่ ดิ ชิด ถ้าเกิดทิ้งผ้าผืน
ใดผืนหนึ่งไว้แล้ว เวลาไปบิณฑบาตกลับมาอาจจะไม่เจอผ้าผืนนัน้ ก็ได้ เพราะผ้าเป็ นสิง่ ที่
หายาก อาจจะมีขโมยมาลักไปก็ได้ จึงได้บญั ญัตใิ ห้พระต้องรักษาผ้าครอง คือผ้าไตร
จีวรทัง้ ๓ ผืนนี้ไว้ ให้อยู่ตดิ ตัวเสมอ ไม่วา่ จะไปไหนก็ตาม จะต้องติดไปกับตัวเสมอ
ดังนัน้ เวลาท่านประกอบพิธีกรรมต่างๆ เช่น การอุปสมบท การลงอุโบสถฟังปาฏิโมกข์
ทุกกึ่งเดือน ก็จะต้องมีผา้ ทัง้ ๓ ผืนนี้ตดิ ตัวไว้เสมอ นี่จงึ เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้ญาติโยมเห็น
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พระท่านมีผา้ ผืนที่ ๓ พาดอยู่ทบ่ี ่าของท่าน อาจจะไม่ทราบความหมายว่า ทําไมจะต้อง
เอาผ้าผืนที่ ๓ นัน้ พาดไว้ เนื่องจากเป็ นธรรมเนียมทีจ่ ะต้องรักษาผ้าครองนัน่ เอง ส่วนผ้า
อืน่ ๆ นอกเหนือจากผ้า ๓ ผืนนี้แล้ว เราเรียกว่าผ้าอติเรกจีวร คือเป็ นผ้าทีเ่ กินความ
จําเป็ น แต่ถา้ มีศรัทธาญาติโยม มีจติ ศรัทธาทีจ่ ะถวายให้พระ พระก็รบั มาใช้ได้ แต่ไม่
ต้องดูแลรักษาเหมือนกับผ้าครองทัง้ ๓ ผืน นี่ก็คอื เรื่องราวของความเป็ นมาเกี่ยวกับ
เรื่องผ้าในสมัยพุทธกาล พระในสมัยพุทธกาลนัน้ ท่านอยู่ดว้ ยความลําบากยากเย็น
เกี่ยวกับเรื่องปัจจัย ๔ เพราะในสมัยพุทธกาลยังไม่มคี วามเจริญทางด้านวัตถุนนั ่ เอง จึง
ไม่ค่อยมีเครื่องใช้ไม้สอยเท่าไร เหมือนกับในสมัยนี้ ทีม่ คี วามเจริญทางด้านวัตถุมาก มี
เครื่องใช้ไม้สอย มีปจั จัย ๔ พร้อมบริบูรณ์ สภาพทีเ่ ป็ นอยู่ในอดีตกับปัจจุบนั จึงไม่
เหมือนกัน เราจึงไม่เข้าใจว่าทําไมจึงต้องมีบทบัญญัตติ ่างๆให้พระท่านปฏิบตั ติ าม
เหตุทพ่ี ระยังต้องรักษาธรรมวินยั ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตไิ ว้อยู่ ก็เพราะว่าธรรมวินยั นี้
เป็ นศาสดาแทนพระพุทธเจ้า คือหลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว
ไม่ได้ทรงตัง้ ให้พระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดเป็ นศาสดาแทน แต่ทรงมอบไว้กับพระธรรมวินยั
ทีไ่ ด้ทรงตรัสไว้ชอบแล้ว คือดีแล้ว เหมาะสมแล้ว ถ้าผูใ้ ดยึดถือพระธรรมวินยั ปฏิบตั ิ
ตามธรรมวินยั แล้ว จะมีแต่ความสุขและความเจริญ สามารถบรรลุถงึ มรรคผลนิ พพาน
ได้อย่างแน่นอน นี่เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้พระภิกษุในอดีตและในปัจจุบนั ยังคงรักษาพระธรรม
วินยั ไว้อย่างเคร่งครัด ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ในอดีตกับเหตุการณ์ในปัจจุบนั จะแตกต่างกัน
ไปแล้ว และข้อบัญญัตบิ างข้อ ดูไปก็เหมือนกับว่าไม่จาํ เป็ นก็ตาม แต่เพือ่ เป็ นการรักษา
ธรรมวินยั ของพระพุทธเจ้า ให้อยู่ยนื ยาวนาน เป็ นสรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของพระ และเป็ น
สรณะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของพุทธศาสนิกชนทัวๆไป
่
บรรดาพระเถระทัง้ หลายทีไ่ ด้ทาํ สังคายนาครัง้ แรก ๓ เดือนหลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ล้วนเป็ นพระอรหันต์ทงั้ สิ้น มีอยู่ ๕๐๐ รูป ได้มมี ติเป็ น
เอกฉันท์วา่ พระพุทธบัญญัตคิ อื ธรรมวินยั ทุกบททุกบาท ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัตไิ ว้
จะรักษาไว้ต่อไป ถึงแม้ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวกับพระอานนท์ไว้ ก่อนทีจ่ ะเสด็จ
ปรินิพพานไปว่า ธรรมวินยั ข้อใดทีเ่ ป็ นข้อเล็กข้อน้อย ถ้าสงฆ์เห็นว่าต้องการทีจ่ ะ
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เปลีย่ นแปลง หรือต้องการจะยกเลิก ถ้าสงฆ์มมี ติเป็ นเอกฉันท์ ก็สามารถทีจ่ ะทําได้ แต่
พระอานนท์เวลารับฟังจากพระพุทธเจ้า ก็ไม่ได้ทูลถามว่า บทบัญญัตทิ เ่ี ป็ นข้อเล็กข้อ
น้อยนัน้ มีอะไรบ้าง จึงเลยไม่ทราบว่าข้อไหน เป็ นข้อทีพ่ ระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้
ยกเลิกได้ ไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามได้ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ จึงมีความเห็นว่า ถ้าไปเลิกข้อใดข้อหนึ่ง
ทีเ่ ราคิดว่าเป็ นข้อเล็กข้อน้อย แต่พระพุทธเจ้ากลับเห็นว่าเป็ นข้อใหญ่ข ้อสําคัญ ถ้าไปเลิก
เสียก็จะไม่ดี
จึงมีมติให้รกั ษาพระวินยั ทุกๆข้อ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัตไิ ว้ เพราะขณะที่
พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชพี อยู่ พระภิกษุสามเณรก็สามารถรักษาวินยั ทุกบททุกบาท
ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบัญญัตไิ ว้ได้ จึงเชื่อว่าไม่น่าจะเป็ นสิง่ ทีส่ ุดวิสยั ทีผ่ ูท้ จ่ี ะมาบวชต่อไป
ในภายภาคหน้าจะไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ และเหตุผลอีกข้อหนึ่งก็คอื เพือ่ เป็ นการกัน
การครหาของผูท้ น่ี บั ถือลัทธิอน่ื ทีจ่ ะตําหนิตเิ ตียนพระภิกษุสามเณรของพระพุทธศาสนา
ได้วา่ พอศาสดาตายไปไม่ก่วี นั ข้อวัตรปฏิบตั ติ ่างๆ ทีศ่ าสดาได้กาํ หนดไว้ ได้วางไว้ ก็
เริ่มเสือ่ มไปแล้ว นี่เองจึงเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้มกี ารลงมติทจ่ี ะรักษาพระธรรมวินยั ไว้ทุกข้อไป
และได้มกี ารปฏิบตั กิ นั มาจนถึงทุกวันนี้
จึงเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้ไม่สามารถจะทําบางสิง่
บางอย่างได้ เช่นการบวชสตรีให้เป็ นภิกษุณี เพราะในสายเถรวาทของไทยเรา ได้รบั การ
สืบทอดมาจากประเทศอินเดีย โดยพระอรหันต์ ๒ รู ป ทีไ่ ด้จาริกมาเผยแผ่พระศาสนา
ในประเทศไทยในอดีต ได้นาํ พระธรรมวินยั ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัตไิ ว้ และพระ
อรหันต์ ๕๐๐ รูป ได้ลงมติรบั รองทีจ่ ะรักษาไปตลอด มาปฏิบตั ติ าม
ซึง่ มีบทบัญญัตอิ ยู่ข ้อหนึ่งทีว่ า่ เวลาจะบวชภิกษุณี จะต้องมีสงฆ์ทงั้ ๒ ฝ่ ายเป็ นผูบ้ วชให้
คือต้องมีภกิ ษุสงฆ์ คือพระทีเ่ ป็ นชาย และภิกษุณีสงฆ์ คือพระทีเ่ ป็ นหญิง ต้องบวชทัง้ ๒
สงฆ์เสียก่อน ถึงจะถือว่าการบวชเป็ นภิกษุณีนนั้ ถูกต้องตามหลักธรรมวินยั แต่ภกิ ษุณี
สงฆ์มอี ายุได้ประมาณพันกว่าปี ก็หมดไป คือไม่มหี ญิงทีส่ นใจจะบวชเป็ นภิกษุณีอกี
ต่อไป ภิกษุณีสงฆ์จงึ ได้หมดไป หลังจากนัน้ แล้ว ถ้ามีหญิงหรือสตรีคนหนึ่งคนใด เกิดมี
จิตศรัทธาทีจ่ ะบวชเป็ นภิกษุณี ก็จะไม่สามารถบวชเป็ นภิกษุณีได้แล้ว เพราะไม่มภี กิ ษุณี
สงฆ์ทจ่ี ะทําการบวชให้ ในประเทศไทยจึงไม่มกี ารบวชภิกษุณี มาตัง้ แต่สมัยเริ่มก่อตัง้
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ศาสนาเลยทีเดียว จึงต้องทําความเข้าใจให้ทราบว่า ทําไมจึงบวชภิกษุณีไม่ได้ เพราะถ้า
ไปบวชแล้ว เท่ากับไปขัดหลักธรรมหลักวินยั ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ไม่ควร
บัญญัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ และไม่ควรยกเลิกในสิ่งที่พระพุทธเจ้า
ได้ทรงบัญญัติไว้แล้ว
ถ้าพุทธศาสนิกชน คือพุทธบริษทั ๔ ปรารถนาความเจริญในชีวติ ของการเป็ นนักบวช
เป็ นนักปฏิบตั ิ ก็จะต้องดําเนินตามธรรมวินยั ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เท่านัน้ ถึงจะ
หวังความสุขความเจริญได้ ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้วก็จะเกิดมีปญั หาขึ้นมาต่างๆนานา ซึง่ เคย
ปรากฏขึ้นแล้วตัง้ แต่หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้า ได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไป ก็จะมี
กลุม่ ภิกษุบางกลุม่ เกิดมีความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างออกไป จากพระธรรมวินยั บ้างก็วา่ เป็ น
สิง่ ทีย่ ากเย็นต่อการปฏิบตั ิ บ้างก็วา่ ไม่จาํ เป็ นสําหรับเวลานัน้ แล้ว ก็เลยไม่ปฏิบตั ติ าม จึง
เกิดความย่อหย่อนในการประพฤติปฏิบตั ิ ทําให้พระทีป่ ฏิบตั ดิ ว้ ยความเคร่งครัด เกิดมี
ความรังเกียจกัน เลยทําให้อยู่ร่วมกันไม่ได้ เพราะมีศีลไม่เท่ากันเสียแล้ว คนหนึ่งรักษา
๒๒๗ ข้อ แต่อกี คนหนึ่งรักษาไม่ครบ ๒๒๗ ข้อ ก็เลยทําให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ จึง
เกิดมีการแตกออกไปเป็ นนิกายต่างๆขึ้นมา พวกทีแ่ ตกออกไป ก็อยู่ได้ไม่นาน ก็สูญ
สลายหายไปหมด
นี่คอื เรื่องราวความเป็ นมาของพระธรรมวินยั
ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัตไิ ว้ ให้
พระภิกษุสงฆ์ปฏิบตั ิ ในประเทศไทยก็ยงั มีการปฏิบตั ติ ามธรรมตามวินยั ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ได้ทรงบัญญัตไิ ว้อยู่ จึงมีภกิ ษุสงฆ์อยู่กนั มาจนถึงปัจจุบนั นี้ และจะอยู่ไปได้อกี ตลอด
อายุขยั ของพระศาสนา คือ ๕๐๐๐ ปี ถ้าพุทธบริษทั มีความเคารพ มีความศรัทธา มี
ความเชื่อทีป่ ฏิบตั ติ ามธรรมวินยั ของพระพุทธเจ้า แต่ถา้ เปลีย่ นแปลงพระธรรมวินยั แล้ว
ต่อไปพระศาสนาก็จะไม่มอี ะไรเหลือ เพราะโดยปกติแล้ว ใจของปุถชุ นอย่างเราอย่าง
ท่าน ล้วนมีกเิ ลส มีตณั หา ซึง่ ไม่ชอบปฏิบตั ติ ามธรรมวินยั เพราะธรรมวินยั มีไว้เพือ่
ปราบกิเลสตัณหานัน่ เอง มีไว้เพือ่ กําจัด มีไว้เพือ่ ชําระกิเลสตัณหา กิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ใน
ใจของปุถชุ นอย่างพวกเรา จึงมีความรู้สกึ อึดอัดใจ เวลาทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามกฎ ตาม
ระเบียบ กิเลสชอบทําอะไรตามอําเภอใจ ตามอารมณ์ นึกอยากจะกินก็กนิ นึกอยากจะ
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นอนก็นอน นึกอยากจะทําอะไรก็ทาํ โดยไม่คาํ นึงถึงว่าการกระทํานัน้ ๆ จะนํามาซึง่ ความ
เสือ่ มเสียหรือไม่อย่างไร ซึง่ ก็คล้ายๆ กับเดรัจฉานนัน่ เอง
มนุษย์เป็ นมนุษย์ได้เพราะมีศีลมีธรรม มีระเบียบมีวนิ ยั ผูใ้ ดก็ตาม ถึงแม้จะมีรูปร่างเป็ น
มนุษย์ แต่ถา้ จิตใจขาดศีลขาดธรรม ขาดวินยั ก็ไม่ต่างกับเดรัจฉาน นึกอยากจะทําอะไร
ก็ทาํ ตามอําเภอใจ จะสร้างความเดือดร้อน เบียดเบียนผูอ้ น่ื สักเท่าไหร่ ก็ไม่สนใจ จึงควร
ทําความเข้าใจว่า ถึงแม้จะเกิดมามีรูปร่างเป็ นมนุษย์ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็ นมนุษย์
เสมอไป ถ้าต้องการจะเป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ ก็ตอ้ งมีศีล ๕ เป็ นอย่างน้อย และปฏิบตั ิ
ตามกฎ ตามระเบียบทีด่ ที ง่ี าม เพราะถ้าไม่มศี ีล ๕ แล้ว จิตก็จะตกลงไปสู่ทต่ี าํ ่ เป็ นจิต
ของเดรัจฉาน ของเปรต ของอสุรกาย ของสัตว์นรก ถ้าต้องการทีจ่ ะรักษาความเป็ น
มนุษย์ รักษาความเป็ นผูป้ ระเสริฐ เป็ นคนดี ก็ตอ้ งรักษาศีลทัง้ ๕ ข้อไว้ให้ดี คือ ต้องละ
เว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี
ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ และละเว้นจากการเสพสุรายาเมา ถ้ารักษาศีลทัง้ ๕ ข้อนี้ได้
แล้ว ถือได้วา่ เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ คือเป็ นมนุษย์ทงั้ กาย และเป็ นมนุษย์ทงั้ ใจ และเมือ่
ถึงเวลาทีร่ ่างกายนี้จะแตกดับจะสลายไป ใจก็ยงั รักษาความเป็ นมนุษย์ได้อยู่ ใจทีร่ กั ษา
ความเป็ นมนุษย์ได้ ก็จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี แต่ถา้ ไม่สามารถรักษาความเป็ น
มนุษย์ได้ ก็จะต้องไปเกิดในอบาย ภูมใิ ดภูมหิ นึ่ง ขึ้นอยู่กบั ศีลทีข่ าดไปนัน้ มีมากน้อย
แค่ไหน
จึงขอให้พวกเราทัง้ หลายจงเชื่อเวรเชื่อกรรม นี่เป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยก็วา่ ได้
ทีส่ อนเกี่ยวกับเรื่องเวรเรื่องกรรม กรรมคือการกระทําของเราในปัจจุบนั นี้ และในอดีตที่
ผ่านมา เมือ่ ทําไปแล้วก็จะมีผล คือวิบากตามมา ผลจะดีจะชัว่ จะสุขจะเจริญ จะทุกข์จะ
เสือ่ ม จะเกิดในสุคติหรือจะเกิดในอบาย ก็ข้นึ อยู่กบั กรรมทีเ่ ราทํากันไว้ ทัง้ ในปัจจุบนั
และในอดีตทีผ่ ่านมา เพราะกรรมทีท่ าํ ไว้ในอดีต อาจจะยังไม่มโี อกาสได้ส่งผล เพราะยัง
ไม่สุกงอมพอ เมือ่ ถึงเวลาถึงกาลของเขา ก็จะส่งผลตามมา ถ้าทําดี รักษาศีลรักษาธรรม
ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื มีแต่ความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีความเมตตากรุณา มีจติ ทีส่ งบระงับ ดับ
กิเลสและตัณหาอยู่เสมอๆ ไม่ปล่อยให้ใจถูกอํานาจของกิเลสตัณหาครอบงําพาไป ก็จะ
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เป็ นจิตทีด่ ี เมือ่ ตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติ คือจะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี หรือไม่เช่นนัน้
ก็จะได้เป็ นเทวดา เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคลอย่างพระพุทธเจ้า และพระอรหันต
สาวกทัง้ หลาย ท่านเหล่านี้ล ้วนทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี ามทัง้ สิ้น ท่านมีความเชื่อในกรรม ท่านรู้
ท่านเห็นว่า ทําดีย่อมได้ดี ทําชัว่ ย่อมได้ชวั ่ นี่เป็ นหลักตายตัว จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ก็
ไม่สามารถปฏิเสธหลักกรรม สัจธรรมความจริงอันนี้ได้ เมือ่ ได้ทาํ กรรมอันใดไว้แล้ว ไม่
ว่าจะดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนัน้ เราจึงไม่ควรประมาทในเรื่องกรรมเป็ น
อันขาด ควรเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเหมือนกับเชื่อบิดา
มารดาของเรา ทีส่ อนเราด้วยความเมตตา ด้วยความกรุณา ด้วยความปรารถนาดี
ต้องการให้เรามีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
ฉันใดพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับเป็ นบิดามารดาของพวกเรา พระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอนให้พวกเรากระทําความดี ไม่ให้กระทําความชัว่ ให้ละกิเลสทัง้ หลาย คือความโลภ
ความโกรธ ความหลงให้ออกไปจากจิตจากใจ เพราะเมือ่ ทําไปแล้ว จะนํามาซึง่ ความสุข
และความเจริญอย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบตั มิ าแล้ว ได้เห็นผลมาแล้วอย่าง
ประจักษ์ ไม่สงสัยเลย จึงได้นาํ มาประกาศสอนให้กบั พวกเราทัง้ หลาย ผูใ้ ดทีม่ คี วาม
ศรัทธา มีความเชื่อแล้ว ผูน้ นั้ ย่อมจะได้รบั ประโยชน์โดยถ่ายเดียว จะไม่มโี ทษตามมา
เลย ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเห็นถึงอดีตชาติทผ่ี ่านมา หรืออนาคตชาติทจ่ี ะตามมาก็
ตาม แต่อย่างน้อยทีส่ ุด ในปัจจุบนั เราก็เห็นกันแล้วว่า คนทีท่ าํ ดี มีศีลมีธรรม ย่อมอยู่
ด้วยความสงบร่มเย็นเป็ นสุข ไม่มที กุ ข์ไม่มภี ยั ไม่มคี วามเสือ่ มเสียตามมา
อย่างน้อยทีส่ ุดก็ขอให้เรามองปัจจุบนั ชาติน้ ี และเชื่อในการกระทําความดี ถึงแม้ว่าการ
กระทําความดีของเรา จะไม่ทาํ ให้เรารํา่ รวยหรือเจริญด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อย่างรวดเร็ว
แต่ขอให้ทาํ ความเข้าใจว่า ความรํา่ รวยก็ดี ยศถาบรรดาศักดิ์ก็ดี ไม่ใช่สรณะ ทีพ่ ง่ึ ของใจ
เพราะไม่สามารถดับทุกข์ ดับความกังวลใจได้ แต่ความดีต่างหาก ถ้าทําไปแล้วจะทําให้
จิตของเรามีแต่ความสงบ มีแต่ความสุข มีแต่ความสบายใจ เพราะนี่คอื ธรรมชาติของ
ความดีกบั ใจ เปรียบเหมือนกับอาหารกับร่างกาย เวลารับประทานอาหารเข้าไปในร่างกาย ก็
จะทําให้ร่างกายมีความอิม่ หนําสําราญ สบายกายสบายใจตามมาด้วย ซึง่ ต่างกับยาพิษ ที่
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รับประทานเข้าไปแล้ว ก็จะต้องไปทําลายร่างกาย ฉันใดการกระทําความชัว่ ก็เปรียบ
เหมือนกับยาพิษ ทีจ่ ะสร้างความวุน่ วาย สร้างความทุกข์ให้กบั เรา สังเกตดู คนทีท่ าํ บาป
ทํากรรม จะไม่ค่อยมีความสุขเลย มีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความเสื่อม
เสียตามมา นี่เป็ นเหตุ เป็ นผล ที่เราเห็นได้ในปัจจุบนั ชาติน้ ี เหตุผลก็คอื กรรมและวิบาก
นัน่ เอง
ถ้าพวกเราปรารถนาความสุขและความเจริญ เราก็จะต้องทําแต่ความดี ถ้าไม่ตอ้ งการ
ความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะทัง้ หลาย ก็จะต้องละเว้นจากการกระทําบาป
การกระทําความชัว่ ทัง้ หลาย แล้วชีวติ ของเราจะดําเนินไปได้ดว้ ยความราบรื่นดีงาม มีแต่
ความสุขความเจริญ ขอให้เราประพฤติปฏิบตั ิ ตามธรรมวินยั ของพระพุทธเจ้า ซึง่ เปรียบ
เหมือนกับพระศาสดาแทนพระพุทธองค์ ถ้าเราปฏิบตั ติ ามธรรมวินยั ก็ถอื ว่าเราปฏิบตั ิ
ตามพระพุทธเจ้า ถ้าเราปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้า ก็ถอื ว่าได้บูชาพระพุทธเจ้า เมือ่ ได้บูชา
แล้ว สิง่ ทีเ่ ราหวังได้ก็คอื ความเป็ นสิริมงคลแก่ชวี ติ ทีจ่ ะตามมา ดังในพระบาลีทแ่ี สดงไว้
ว่า ปูชา จ ปูชนี ยานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาบุคคลทีส่ มควรแก่การบูชา เป็ น
มงคลอย่างยิง่ แก่ชวี ติ จึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านทัง้ หลายนําไปพินิจพิจารณา และ
ปฏิบตั ิ เพือ่ ความเป็ นสิริมงคลต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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