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คาํนํา 

ถา้ปถุชุนคนเราปรารถนาความกา้วหนา้ในทางธรรม เราคงตอ้งมคีวามกลา้ทีจ่ะตดัสนิ

การกระทาํของตนเองอย่างตรงไปตรงมา วา่ไดด้าํเนินชวีติมาถูกทางแลว้หรือยงั และถา้

ยงัไมถู่ก ก็จะตอ้งยอมเสยีสละความสุขทางโลก ใหล้ดนอ้ยถอยลง และละความอยาก 

ความหลง ความไมรู่จ้ริง ใหอ้อกไปจากจติจากใจใหไ้ดใ้นทีสุ่ด  

พวกเราแบก ลาภ ยศ สรรเสริญและกามสุขไวห้นกัเสยีเหลอืเกนิ สิง่น้ีเหน่ียวรัง้เราไวใ้ห ้

เดนิหลงทาง เชื่องชา้ ลม้ลกุคลกุคลาน มาหลายต่อหลายชาตแิลว้ เราพบแต่ความทกุขใ์น

ชวีติ มแีต่ความรอ้นรน ความวา้วุ่นขุน่มวัของจติใจ แต่ก็หลงไปวา่เป็นธรรมดาของชวีติ 

จงึคดิผดิและหลงผดิอยู่ตลอดเวลา กเิลสก็พอกพูนจติใจมากยิง่ขึ้น  

แมน้เมือ่ไดม้โีอกาสเกดิมาเป็นพทุธศาสนิกชน ก็ไมรู่ว้า่การสะสมเสบยีงบนเสน้ทางแห่ง

สายธรรมเป็นอย่างไร ไมศ่รทัธากบัสิง่ทีเ่รารู ้ ไดย้นิไดฟ้งั ไดอ่้านไดเ้หน็ เกี่ยวกบั

พระพทุธศาสนา ปฏบิตัไิมไ่ดต้ามคาํส ัง่สอนขององคพ์ระศาสดา เพราะกเิลสมนัมแีรงดูด

ใหเ้ราหลดุออกจากเสน้ทาง มรรค ผล นิพพานอยู่ทกุขณะ เราควรจะทาํอย่างไรด ี 

ถา้วนัน้ีเราพรอ้มเราจะบอกตวัเองไดว้า่ เราจะหยุดความอยาก เราปรารถนาทีจ่ะสมัผสั

ความสุขทีแ่ทจ้ริงของใจ เราจะลิ้มรสความอิม่ทีใ่จไดร้บัจากการปฏบิตัขิดัเกลา ทาํความด ี

ละความชัว่ ทาํใหใ้จสะอาดสวา่งไสว เราจะมคีวามพอ เพือ่ความสิ้นสุดของภพชาต ิ 

เมือ่เรามพีระธรรมเป็นทีพ่ึง่ และถา้ไดอ่้านมาก ไดย้นิมาก ใคร่ครวญมาก และปฏบิตัิ

ภาวนาเสริมสรา้งปญัญายิง่ขึ้นไป เราจะปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างได ้ สตกิจ็ะอยู่กบัใจ

ตลอดเวลา เมือ่นัน้กเิลสคงจะเขา้ถงึใจเราไดย้าก ความดทีีไ่ดเ้ริ่มสะสม จะเป็น บญุ 

บารม ี เป็นเสบยีงของทางธรรม ทีเ่ป็นความโลง่ โปร่งสบาย สวา่งไสว ไมเ่หน่ียวรัง้ใหเ้รา

อยู่ตดิกบัโลกน้ีอกีต่อไป  
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เราจงึควร ปลด ปลอ่ย ภาระทางโลกเพือ่แลกกบัความเป็นอสิระของใจ เมือ่นัน้เราจะ

เขา้ถงึ ผูรู้ ้ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน ใจจะพบกบัสนัตสุิขทีแ่ทจ้รงิในทีสุ่ด 

คณะผูจ้ดัทาํ 

กรกฎาคม ๒๕๔๖  
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กณัฑท์ี่ ๑๑๐ 

พทุธมามกะ 
๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ 

พทุธมามกะ แปลวา่ผูร้บัเอาพระพทุธเจา้เป็นของตน ประกาศตนวา่เป็นผูน้บัถอื

พระพทุธศาสนา ถอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นสรณะ เป็นทีพ่ึง่ ประกอบดว้ย ๑. 

อบุาสก ๒. อบุาสกิา ๓. ภกิษุ ๔. ภกิษุณี ๕. สามเณร ๖. แม่ชี การถอืพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆเ์ป็นทีพ่ึง่ หมายถงึการประพฤตปิฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน และทรงประพฤตปิฏบิตัมิา หลกัใหญ่ของพระพทุธศาสนา สอนใหเ้ชื่อหลกักรรม 

คอืใหเ้ชื่อในการกระทาํ ทางกาย วาจา ใจ วา่เป็นเหต ุ ทีจ่ะนาํผลทีเ่ราปรารถนาหรือไม่

ปรารถนา คอื ๑.สุข ๒.ทกุข ์ ใหเ้กดิขึ้นตามมา ถา้ปฏบิตัดิ ี ปฏบิตัชิอบ คอืคดิด ี พูดด ี

ทาํด ีผลคอืความสุขความเจริญก็จะตามมา ถา้ทาํความชัว่ ทาํบาป ทาํกรรม ผลคอืความ

ทกุขค์วามหายนะก็จะตามมา ดงัในภาษติทีไ่ดย้นิกนัเสมอวา่ ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ น่ีคอื

หลกัของพระพทุธศาสนาทีส่อนใหพ้ทุธมามกะทกุคน เชื่อและปฏบิตัติาม เรื่องอืน่จะเชื่อ

ก็ได ้ ไมเ่ชื่อก็ได ้ ไมส่าํคญัเท่ากบัหลกักรรมน้ี เรื่องอืน่จะเชื่อหรือไมก่็ขึ้นอยู่กบักาลเทศะ 

ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม ถา้ไมเ่ชื่อก็ไมต่อ้งลบหลู ่ แต่ความเชื่อนัน้ตอ้งไมข่ดักบัหลกั

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีส่อนวา่ ทาํดไีดด้ ีทาํช ัว่ไดช้ ัว่  

ถา้เชื่อในฤกษย์าม แลว้ก็ไปดูหมอ ใหดู้ฤกษดู์ยามให ้วา่จะไปขโมยขา้วของ เวลาไหนถงึ

จะด ีถงึแมฤ้กษย์ามด ีแต่การกระทาํไมด่ ีถา้ทาํไปผลก็ไมด่ ีถงึแมจ้ะขโมยขา้วของมาได ้

แต่ทางพทุธศาสนาถอืวา่เป็นผลเสยี จะนาํมาซึง่ความทกุขแ์ละความหายนะ ไมใ่ช่จะ

นาํมาซึง่ความสุขความเจริญ ตอ้งถอืการกระทาํเป็นหลกั ถา้ฤกษย์ามด ีแต่การกระทาํไม่

ด ี ก็ตอ้งไมท่าํ ถา้การกระทาํดแีต่ฤกษย์ามไมด่ ีทาํไปแลว้ผลก็ยงัดอียู่ เพราะผลขึ้นอยู่ที่

การกระทาํ การกระทาํความดจีงึไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา ทาํเวลาไหนก็ดเีสมอ เพยีงแต่วา่

ในบางกรณี เวลาจะทาํอะไร ก็ตอ้งคาํนึงถงึยามถงึเวลาเหมอืนกนั เพือ่จะไดส้าํเร็จหรือ

บรรลผุลทีด่เีลศิ เช่นเวลาจะมาทาํบญุถวายอาหารใหก้บัพระวดัน้ี ก็ตอ้งรูว้า่เวลาไหนเป็น
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เวลาทีเ่หมาะ เวลาไหนเป็นเวลาทีไ่ม่เหมาะ เพราะวา่พระวดัน้ีท่านฉนัเชา้ ท่านถอืธุดงค

วตัร คอืฉนัมื้อเดยีว ถา้มาหลงัจากตอนน้ีไปแลว้ หลงัจากทีพ่ระท่านฉนัไปแลว้ จะนาํ

อาหารคาวหวานมาถวายพระ ท่านก็จะรบัประเคนฉนัใหไ้มไ่ด ้ นอกจากวา่ถา้เป็นของไม่

เสยี ของทีเ่ก็บไวใ้นวนัรุ่งขึ้นก็สามารถฝากไวก้บัลูกศิษย ์เพือ่ลูกศิษยจ์ะไดจ้ดันาํมาถวาย

ในวนัรุ่งขึ้นต่อไป น่ีก็คอืการดูฤกษดู์ยาม ก็มคีวามจาํเป็นเหมอืนกนั  

แต่ฤกษย์ามไมใ่ช่เป็นตวัชี้ขาด ตวัทีช่ี้ขาดถงึผลอนัดเีลศิ หรือผลทีเ่ลวทีไ่มน่่าปรารถนา

นัน้ ขึ้นอยู่กบัการกระทาํทางกาย วาจา ใจ เป็นหลกัสาํคญัทีสุ่ดของพทุธศาสนา 

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้ทุธศาสนิกชนเช่ือในหลกักรรมเป็นสาํคญั เวลาจะทาํอะไร จงึ

ตอ้งคาํนึงเสมอวา่ สิง่ทีจ่ะทาํนัน้ ทาํไปแลว้เกดิผลดหีรือไม ่หรือเป็นผลรา้ยตามมา การ

ทาํดีคอืการกระทาํทางกาย วาจา ใจ ทีเ่มือ่ทาํไปแลว้ เกดิคุณเกดิประโยชน ์ ไม่เกดิโทษ 

กบัตนก็ด ีกบัผูอ้ืน่ก็ด ีหรือท ัง้กบัตนและกบัผูอ้ืน่ก็ด ีถอืวา่เป็นการกระทาํความด ีทาํไป

แลว้จะมผีลดตีามมา ส่วนการทาํความชัว่หมายถงึการกระทาํทางกาย วาจา ใจ ทีเ่มือ่ทาํ

ไปแลว้ ไมเ่กดิคุณ ไม่เกดิประโยชน ์มแีต่โทษ กบัตวัเราก็ด ีกบัผูอ้ืน่ก็ด ีหรือท ัง้กบัตน

และกบัผูอ้ืน่ก็ด ีเช่นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ การลกัทรพัย ์การประพฤตผิดิประเวณี การพดู

ปดมดเทจ็ การเสพสุรายาเมา การเลน่การพนนั การเทีย่วยามคํา่คนื การคบคนชัว่เป็น

มติร ความเกยีจครา้น เมือ่กระทาํไปแลว้จะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยีใหก้บัผูท้ีก่ระทาํ และ

กระทบไปถงึผูอ้ืน่ดว้ย เป็นการทาํความชัว่ ทาํบาป ซึง่พระพทุธเจา้ทรงสอนไมใ่หท้าํ 

ถงึแมว้า่ฤกษย์ามจะดขีนาดไหนก็ตาม ก็ไมพ่งึกระทาํ  

อบุาสก อบุาสกิา คอืคฤหสัถช์ายและหญงิทีใ่กลช้ดิพระศาสนา โดยประกาศถงึพระ

รตันตรยัเป็นสรณะ มคุีณสมบตั ิ๕ ประการคอื ๑. มีศรทัธา ๒. มีศีลบริสทุธ์ิ ๓. ไม่ถอื

มงคลตื่นข่าว เช่ือกรรม ๔. ไม่แสวงหาบญุนอกหลกัพระพทุธศาสนา ๕. ขวนขวายใน

การอปุถมัภบ์าํรุงพระพทุธศาสนา ศีลของอบุาสกและอบุาสกิาไดแ้ก่ศีล ๕ และศีล ๘  

ศีล ๕ ประกอบดว้ย ๑. ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ๒. ละเวน้จากการลกัทรพัย ์๓. 

ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ๔. ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ๕. ละเวน้จากการ

เสพสุรายาเมา  
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ศีล ๘ ประกอบดว้ย ๑. ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ๒. ละเวน้จากการลกัทรพัย ์๓. 

ละเวน้จากการประพฤตผิดิพรหมจรรย ์๔. ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ๕. ละเวน้จาก

การเสพสุรายาเมา ๖. ละเวน้จากการบริโภคอาหารในยามวกิาล คอืหลงัเทีย่งวนัไปแลว้ 

๗. ละเวน้จากการฟ้อนราํ ขบัรอ้ง บรรเลงดนตรี ดูการเลน่อนัเป็นขา้ศึกต่อพรหมจรรย ์

การทดัทรงดอกไม ้ของหอมและเครื่องลูบไล ้ซึง่ใชเ้ป็นเครื่องประดบัตกแต่ง ๘. ละเวน้

จากทีน่อนอนัสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือย ศีล ๘ น้ีมไีวส้าํหรบัฝึกตนใหย้ิง่ขึ้นไป โดยรกัษา

ในบางโอกาส หรือรกัษาประจาํอย่างแม่ชี เพราะความสุขทีแ่ทจ้รงิไมไ่ดเ้กดิจากการกนิ

นอนอย่างสุขสบาย การเสพกามไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง การเสพกามเปรียบเหมอืนกบั

การเสพยาเสพตดิ เมือ่เสพกามแลว้ตอ้งเสพไปเรื่อยๆ ตอ้งหามาเรื่อยๆ หามาเท่าไหร่ก็

ไมรู่จ้กัอิม่ ไมรู่จ้กัพอ มภีรรยาหรือสามคีนเดยีวก็ไมพ่อตอ้งหามาเพิม่เป็น ๒ เป็น ๓ 

เป็น ๔ ฯลฯ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

น่ีคอืลกัษณะของการแสวงหาความสุขจากการเสพกาม ซึง่เมือ่เสพไปแลว้ก็จะตดิ ถา้

ไมไ่ดเ้สพก็จะมแีต่ความทกุขค์วามทรมานใจ แต่คนทีฉ่ลาด คนทีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมของ

พระพทุธเจา้แลว้ จะเหน็โทษของการเสพกาม แลว้ก็หนัมารกัษาพรหมจรรย ์ คอืถอืศีล 

๘ หาความสุขจากการทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการเขา้วดั ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่สมาธิ ฟงั

เทศน ์ฟงัธรรม เป็นวธิีการหาความสุขภายในใจ เป็นความสุขทีป่ระเสริฐ เป็นความสุขที่

ไมม่พีษิ ไมม่ภียั เป็นความสุขทีม่อียู่ในตวัเรา เป็นความสุขทีไ่มต่อ้งไปหาสิง่หน่ึงสิง่ใด

ภายนอกตวัเรา มาบาํรุงบาํเรอ น่ีคอืลกัษณะของพทุธมามกะ ทีม่คีวามสนใจ มคีวาม

ปรารถนาทีจ่ะปฏบิตัธิรรมใหย้ิง่ขึ้นไป เพือ่การหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ เพราะ

เหน็วา่การเวยีนวา่ยตายเกดิเป็นกองทกุขอ์นัใหญ่หลวง เกดิมาก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้ง

ตาย จงึปรารถนาทีจ่ะไมเ่กดิ ดว้ยการออกบวช เป็นภกิษุ ภกิษุณี สามเณร แม่ชี  

ในปจัจบุนัน้ีภกิษุณีไดสู้ญไปแลว้ คอืขาดการสบืทอดมาหลายรอ้ยปีแลว้ ภกิษุณีใน

ประเทศไทยจงึไมม่ ี สุภาพสตรีทีป่รารถนาจะบวชจงึบวชเป็นแม่ชี แมช่กี็เป็นเหมอืนกบั

อบุาสกิา คอืถอืศีล ๘ เหมอืนกบัอบุาสกิา ต่างกนัตรงทปีลงผม นุ่งขาวห่มขาว แลว้ก็

ออกจากบา้น จะไมอ่ยู่ในบา้น จะอยูท่ีว่ดัหรืออยู่ตามสาํนกัของแมช่ ีและนอกจากการถอื
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ศีล ๘ แลว้ยงัปฏบิตัติามศีลของพระบางขอ้ เช่นหลงัจากตอนกลางวนัไปแลว้ ถา้จะ

รบัประทานอะไร ก็ตอ้งรบัประทานในสิง่ทีพ่ระท่านฉนัได ้ จะไมร่บัประทานพวกนม 

อาหารเสริมท ัง้หลาย เพราะพระท่านไมฉ่นักนั แต่ฉนัในสิง่ทีพ่ระท่านฉนักนั จะไมอ่ยู่

สองต่อสองตามลาํพงัในทีล่บัหูลบัตากบัผูช้าย จะไมร่บัของจากมอืของผูช้าย ถา้จะรบั

ของก็ใหผู้ช้ายเขาเอาไวบ้นผา้ เหมอืนกบัเวลาทีพ่ระรบัของจากญาตโิยมทีเ่ป็นสกีา ก็จะ

ใหว้างไวบ้นผา้แทนทีจ่ะรบักบัมอื อย่างน้ีเป็นตน้ น่ีคอืขอ้วตัรปฏบิตัขิองแมช่ ีของสตรีที่

ออกบวชปฏบิตัธิรรม ส่วนผูช้ายถา้ออกบวชก็มอียู่ ๒ ลกัษณะ ถา้อายุไม่ครบ ๒๐ ก็

บวชเป็นสามเณรก่อน ถอืศีล ๑๐ และปฏบิตัติามขอ้วตัรบางขอ้ ทีพ่ระท่านปฏบิตัิ

เหมอืนกบัทีแ่มช่ปีฏบิตั ิส่วนผูช้ายทีม่อีายุครบ ๒๐ ขึ้นไป ก็จะบวชเป็นพระภกิษุ ถอืศีล 

๒๒๗ ขอ้ ศึกษาปฏบิตัธิรรม คอื ศีล สมาธิ ปญัญา เช่นเดยีวกบัสามเณรและแมช่ ีเพือ่

มรรค ผล นิพพาน อนัเป็นผลทีผู่ป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบจะพงึไดร้บั ไมข่ึ้นอยู่กบัเพศและ

วยั ไม่วา่จะเป็นภกิษุ ภกิษุณี สามเณร แม่ช ีอบุาสก หรือ อบุาสกิา เพราะพระพทุธองค์

ไดท้รงตรสัไวว้า่ ตราบใดที่ยงัมีผูป้ฏิบตัดีิปฏิบตัชิอบ ตราบนั้นพระอรหนัตจ์ะไม่หมด

ไปจากโลก จงึไมข่ึ้นอยู่กบัการบวชหรือไมบ่วช แต่ขึ้นอยู่กบัการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ

ต่างหาก  

นอกจากนัน้แลว้พทุธมามกะยงัแยกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คอื ๑. ปถุชุน ๒. 

อริยบคุคล ปถุชุนก็หมายถงึผูย้งัมกีเิลส มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ ยงัไม่มี

ดวงตาเหน็ธรรม ส่วนพระอริยบคุคล เป็นผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรม มอียู่ ๔ ประเภท 

ดว้ยกนั คอื ๑. พระโสดาบนั ๒. พระสกทิาคามี ๓. พระอนาคามี ๔. พระอรหนัต ์ท่าน

เหลา่น้ีลว้นเป็นผูท้ีไ่ดช้าํระกเิลสไปตามลาํดบัแห่งการปฏบิตัธิรรมของท่าน ในเบื้องตน้ถา้

ชาํระกเิลสทีเ่รียกวา่สงัโยชน ์๓ ตวัแรกได ้คอื ๑. สกักายทฏิฐ ิความเหน็วา่มตีวัตน ๒. 

วิจกิจิฉา ความลงัเลสงสยัในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์๓. สลีพัพตปรามาส ความ

ลูบคลาํในศีล ท ัง้ ๓ น้ีพระโสดาบนัจะเป็นผูท้ีล่ะได ้ 

สกักายทิฏฐ ิ คอืการเหน็วา่ร่างกายเป็นตวัตน แทนทีจ่ะเหน็ตามความเป็นจริงวา่เป็น

ธรรมชาต ิเป็นสภาวธรรมทีป่ระกอบขึ้นจากธาต ุ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ เกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้
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ในทีสุ่ดก็ตอ้งสลายดบัไป ไมม่ตีวัไมม่ตีนในร่างกาย เรียกวา่สกักายทฏิฐ ิ วิจกิจิฉา คอื

ความลงัเลสงสยัในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์สาํหรบัพระโสดาบนั ท่านจะไมส่งสยั

ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เพราะเหตใุด เพราะท่านไดป้ฏบิตัธิรรมจนจติของทา่น

ไดห้ย ัง่ลงสู่กระแสธรรม ไดเ้หน็พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ อนัเป็นผลทีเ่กดิจากการ

ปฏบิตัธิรรม ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไว ้เช่นทาํดไีดด้ ีทาํช ัว่ไดช้ ัว่ คอืเหน็หลกักรรม 

เหน็วา่ผูท้ีก่ระทาํบาปจะตอ้งรบัความทกุข ์และก็ไมใ่ช่ใครทีไ่หน ก็คอืใจนัน่แหละเป็นผูท้ี่

กระทาํบาป ก่อนทีจ่ะพูดปดมดเทจ็ก็ด ี หรือลกัขโมยก็ด ี ในเบื้องตน้ใจตอ้งคดิเสยีก่อน 

เมือ่ใจคดิแลว้วา่วนัน้ีจะไปขโมยของ ก็เลยไปขโมยของ เมือ่ขโมยของเสร็จแลว้ ใจก็จะ

เกดิความทกุขข์ึ้นมา ทกุขเ์พราะอะไร เพราะกลวัจะตอ้งถูกเขาจบัเขา้คุกเขา้ตะรางนัน่เอง  

น่ีแหละคอืสิง่ทีพ่ระโสดาบนัเหน็ คอืธรรมทีป่รากฏขึ้นในใจ คอืความสุขและความทกุข ์

ถา้ไมล่กัขโมยใจก็ไมม่คีวามทกุข ์ ถา้ลกัขโมยใจก็มคีวามทกุข ์ เมือ่เป็นเช่นนัน้พระ

โสดาบนัก็จะไมก่ระทาํบาป คอื จะรกัษาศีล ๕ ไวต้ลอดชวีติ จะรกัษาศีล ๕ ยิง่กวา่ชวีติ 

เพราะเหน็วา่การทาํผดิศีลเป็นความทกุข ์ เป็นความไมส่บายใจ ทาํไปแลว้ไมคุ่ม้ค่ากบัสิง่

ทีไ่ดม้า ท่านจงึละสลีพัพตปรามาสได ้ คอืการลูบคลาํในศีลนัน่เอง คอืยงัไมม่ ัน่ใจวา่

รกัษาศีลไปทาํไม รกัษาศีลแลว้โงห่รือเปลา่ คนอืน่เขาไมร่กัษาศีล เขารํา่เขารวย เขา

สนุกสนานเฮฮา เขาอยากจะกนิเหลา้เขาก็กนิได ้ เขาอยากจะไปผดิสามภีรรยาของผูอ้ืน่ 

เขาก็ทาํได ้ เขาทาํไปแลว้ เขามคีวามสนุก เขามคีวามสุขกนั แต่เราน่ีโงห่รือเปลา่ทีม่าหลง

ถอืศีล ๕ น่ีคอืลกัษณะของผูท้ีม่สีลีพัพตปรามาสอยู่ในใจ แต่ถา้ไดป้ฏบิตัธิรรมตาม

แนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้ จนกระท ัง่จติหย ัง่ลงสู่พระธรรมเหน็อย่างชดัแจง้ 

วา่การทาํผดิศีลทาํใหเ้กดิความทกุขใ์จ ไมไ่ดเ้ป็นความสุขเลย และก็ไมม่อีะไรทีจ่ะ

ทรมานยิง่กวา่ความทกุขใ์จ  

น่ีแหละคอืสิง่ทีพ่ระโสดาบนั พระอริยบคุคลข ัน้ที ่ ๑ จะบรรลเุหน็ เมือ่เหน็แลว้ท่านก็จะ

ไมส่งสยัใน พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ท่านจะไมก่ลวัความตายทีจ่ะเกดิขึ้นกบั

ร่างกายของทา่น เพราะท่านเหน็วา่ร่างกายของท่านไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เป็นตวัของท่าน เป็น

สิง่ทีเ่กดิมาจากอาหารทีร่บัประทานเขา้ไป อาหารก็ไมไ่ดม้าจากทีไ่หน ก็มาจากดนิ นํา้ ลม 
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ไฟ เราปลูกขา้ว เราปลูกไวท้ีไ่หน เราก็ปลูกในดนิไมใ่ช่หรือ มนัก็ตอ้งมาจากดนิ จากนํา้ 

จากลม จากไฟ และเมือ่กนิเขา้ไปในร่างกายของ มนัก็กลายเป็นอาการ ๓๒ และเมือ่มนั

แก่ มนัตายไป มนัก็แตกสลายกลบัคนืสู่ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ น่ีคอืสิง่ทีพ่ระโสดาบนั

จะเหน็ไดอ้ย่างชดัแจง้จากการปฏบิตัธิรรมของท่าน เมือ่ท่านเหน็แลว้ท่านก็ไมม่คีวาม

หว ัน่ไหวกบัการเป็นการตาย รูว้า่ทกุคนเกดิมาแลว้ตอ้งตายเป็นธรรมดา ธรรมอนัใดมี

การเกดิข้ึนเป็นธรรมดา ธรรมอนันั้นย่อมมีการดบัไปเป็นธรรมดา  

ต่อจากนัน้พระโสดาบนัจะปฏบิตัต่ิอไป เพือ่บรรลเุป็นพระอริยบคุคลข ัน้ที ่ ๒ คอืพระ

สกทิาคามี ดว้ยการทาํให ้ปฏิฆะ กบั กามราคะ เบาบางลงไป ปฏฆิะคอืความหงดุหงดิ

ใจ กามราคะคอืความยนิดใีนกาม คอืยงัยนิดใีนหญงิ ในชายอยู่ ถา้เป็นผูห้ญงิก็ชอบ

ผูช้าย ถา้เป็นผูช้ายก็ชอบผูห้ญงิ ถา้เป็นกะเทยก็ยนิดใีนเพศเดยีวกนั อย่างน้ีเรียกวา่ยงัมี

กามราคะอยู่ เพราะยงัเหน็รูปร่างหนา้ตาของคนวา่ยงัสวยงามอยู่ เพราะเหน็แต่เพยีงผวิ

เผนินัน่เอง เหน็แต่เพยีงภายนอก ยงัไมเ่หน็ภายใน ทีอ่ยู่ภายใตผ้วิหนงัวา่ร่างกายของ

คนเรานัน้มถีงึ ๓๒ อาการดว้ยกนั ทีเ่หน็ๆกนันัน้ เราเหน็เพยีง ๕ อาการภายนอก คอื 

ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เท่านัน้เอง แต่ยงัไมเ่หน็อาการทีซ่่อนอยู่ใตผ้วิหนงั เช่น เน้ือ เอน็ 

กระดูก อวยัวะต่างๆ ตบั ไต ปอด หวัใจ ลาํไสน้อ้ย ลาํไสใ้หญ่ เยือ่ในสมอง อาหารที่

รบัประทานเขา้ไป ทีอ่ยู่ในลาํไส ้ทีจ่ะตอ้งถกูขบัออกมาต่อไป นํา้เลอืด นํา้หนอง ฯลฯ  

น่ีแหละคอืสิง่ทีซ่่อนเรน้อยู่ภายใตผ้วิหนงัของร่างกาย ถา้ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัธรรมมาก่อน 

ก็จะไมรู่ว้า่ยงัมสีิง่ทีซ่่อนเรน้อยู่ภายใตผ้วิหนงัอยู่ ถา้ใชป้ญัญาแยกแยะดูอยู่เรื่อยๆ 

ต่อไปก็จะเกดิความเบือ่หน่าย ไมม่คีวามยนิดใีนร่างกายน้ี ซึง่เมือ่เจริญเตบิโตเต็มที ่ ก็

ตอ้งเริ่มมกีารแก่ลงไป ผมเผา้ก็จะร่วงโรย จากสดีาํก็จะกลายเป็นสขีาว เน้ือหนงักจ็ะ

เหีย่วย่นลงไป และเมือ่ตายไป ก็จะขึ้นอดืเน่าเฟะ เป็นสิง่ทีไ่มน่่าดูเสยีเลย น่ีแหละคือ

สภาพของร่างกายของมนุษยเ์ราทกุๆคน ทีจ่ะตอ้งเป็นไปอย่างน้ี และน่ีก็คอืธรรมทีพ่ระ

โสดาบนัจะตอ้งเจริญ คอืจะตอ้งพจิารณาอยู่อย่างต่อเน่ืองจนเหน็อยู่แจ่มแจง้ท ัง้ในใจ

และนอกใจ คอืหลบัตาก็เหน็ลมืตาก็เหน็ เมือ่เหน็สภาพของร่างกายเป็นอย่างน้ีแลว้ กาม

ราคะกจ็ะถูกทาํลายไป ปฏิฆะคอืความหงดุหงดิใจคอืความไมพ่อใจในบคุคลต่างๆก็จะ
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ดบัไปดว้ย ถา้ทาํใหก้ามราคะ กบั ปฏิฆะ เบาบางลงไปก็จะบรรลเุป็นพระสกทิาคามี 

พระอริยะบคุคลข ัน้ที ่๒ ถา้ทาํใหก้ามราคะ กบั ปฏิฆะ หมดสิ้นไปจากใจ ก็จะบรรลเุป็น

พระอนาคามี พระอริยะข ัน้ที ่๓  

พระอนาคามเีป็นผูท้ีจ่ะไมก่ลบัมาเกดิในโลกน้ีอกีต่อไป ถา้ปฏบิตัธิรรมจนบรรลถุงึข ัน้

พระอนาคามแีลว้ แต่ยงัไมบ่รรลเุป็นพระอรหนัต ์ เกดิมอีนัเป็นไปทีจ่ะตอ้งตายไปก่อน 

เมือ่ตายไปแลว้ก็จะไปเกดิบนสวรรคช์ ัน้สทุธาวาส คอืพรหม ๕ ช ัน้ทีสู่งสุดในข ัน้รูปาวจร 

ไดแ้ก่ ๑. อวิหา ๒. อตปัปา ๓. สทุสัสา ๔. สทุสัส ี๕. อกนิฏฐา แลว้จะบรรลเุป็นพระ

อรหนัตใ์นชัน้สุทธาวาสนัน้ๆไป แต่ถา้ยงัมชีวีติอยู่แลว้ปฏบิตัธิรรมต่อไปก็ยงัจะตอ้ง

ทาํลายสงัโยชนเ์บื้องบนอกี ๕ ตวัดว้ยกนั ไดแ้ก่ ๑. รูปราคะ ๒. อรูปราคะ ๓. อทุธจัจะ 

๔. มานะ ๕. อวิชชา น่ีคอืสงัโยชนเ์บื้องบน ซึง่เป็นธรรมอนัละเอยีดทีจ่ะไมน่าํมาขยาย

ความในทีน้ี่ เพราะยากแก่การเขา้ใจของญาตโิยม และยากแก่การแสดงดว้ย เพยีงอยาก

แสดงใหท้ราบวา่ น่ีคอืกเิลสทีพ่ระอนาคามจีะตอ้งทาํลาย เพือ่บรรลเุป็นพระอรหนัต ์ ถา้

สามารถทาํลายไดห้มด ก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ บรรลถุงึพระนิพพาน ใจกจ็ะ

กลายเป็นใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก คอื

ตณัหาท ัง้หลายเหลอือยู่ในใจเลย  

เมือ่ไมม่กีิเลสตณัหาแลว้ ใจก็จะไมเ่ดนิทางอกีต่อไป จะไมไ่ปเกดิอกีต่อไป เปรยีบ

เหมอืนกบัรถยนต ์ เมือ่นํา้มนัหมดถงัแลว้ ก็ไมม่เีชื้อเพลงิทีจ่ะขบัใหร้ถยนตว์ิง่ต่อไปได ้

รถยนตก์็ตอ้งจอดอยู่กบัที ่ฉนัใดใจก็เช่นกนัเมือ่ใจไมม่เีชื้อเพลงิแห่งภพแห่งชาตแิลว้ ใจ

ก็ไมไ่ปเกดิอกีต่อไป แต่การไมไ่ปเกดิของใจ ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีน่่าเสยีใจ หรือไมน่่ายนิด ี

กลบัเป็นสิง่ทีน่่ายนิดอีย่างยิง่ เพราะใจทีไ่มม่กีารไปไหนมาไหนแลว้นัน้แหละเป็นใจทีน่ิ่ง 

เป็นใจทีส่งบ เป็นใจทีม่คีวามสุขทีป่ระเสรฐิ ดงัทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ไม่มี

ความสขุอนัใดในโลกน้ีจะเสมอเท่า หรือประเสริฐเท่า กบัความสขุที่เกดิจากความสงบ

น่ิงของใจ เมือ่ถงึพระนิพพานแลว้ ก็เท่ากบัไดเ้ดนิทางถงึจดุหมายปลายทางทีป่ลอดภยั

แลว้ เป็นบา้นทีแ่ทจ้ริงของเรา เป็นบา้นทีม่ทีกุสิง่ทกุอย่างพรอ้มบริบูรณ์ พรอ้มทีจ่ะให ้
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ความสุขกบัเรา พรอ้มทีจ่ะใหค้วามอิม่เอบิกบัเรา พรอ้มทีจ่ะใหค้วามพอกบัเรา ไมม่ี

ความทกุขแ์มแ้ต่นิดเดยีวแฝงอยู่ในบา้นหลงัน้ีเลย  

น่ีแหละก็คอืความประเสริฐของพระนิพพาน ทีบ่รรดาพทุธมามกะท ัง้หลายผูม้จีติศรทัธา 

ไดน้อ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ จนกระท ัง่ชาํระใจของตนให ้

สะอาดหมดจด จนกลายเป็นพระนิพพานขึ้นมาในใจของท่านเหลา่นัน้ น่ีแหละก็คอืสิ่งที่

ประเสริฐทีสุ่ด เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธศาสนาสอนใหพ้ทุธมามกะท ัง้หลายปฏบิตัติาม เพราะไม่

มอีะไรจะดไีดเ้ท่ากบัการปฏบิตัติามแนวทางของพระพทุธเจา้ ทีส่รุปลงใน ๓ หวัขอ้ใหญ่

วา่ ๑. ละการทาํบาปทัง้ปวง ๒. ทาํความดีท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ๓. ชําระจติใจใหส้ะอาด

หมดจดปราศจากกเิลสตณัหาท ัง้หลาย เป็นวถิทีางทีพ่ทุธมามกะทกุๆคนพงึประพฤติ

ปฏบิตักินั เพราะเป็นการนาํมาซึง่ความเป็นสริิมงคล ความสุข ความเจริญทีแ่ทจ้ริง 

ถงึแมว้า่ในขณะทีป่ฏบิตั ิ ใจยงัไมส่ามารถบรรลถุงึพระนิพพานได ้ แต่ภพชาตทิีจ่ะเกดิ

ตามมาย่อมเป็นสุคตภิพท ัง้นัน้  

เช่นพระโสดาบนัจะมสุีคตภิพเหลอือยู่เพยีง ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก ถา้ยงัไมบ่รรลพุระ

อรหนัตก่์อนหนา้นัน้ ท่านก็จะกลบัมาเกดิอกีไมเ่กนิ ๗ ชาต ิ แต่จะเกดิอยู่ในสุคตภิพ

เท่านัน้ คอืจะเกดิอยู่ในภพของมนุษย ์ ของเทวดา ของพรหมเทา่นัน้ ทา่นจะไมไ่ปเกดิ

เป็นเดยีรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย หรือเป็นสตัวน์รก เพราะท่านมธีรรมของ

พระพทุธเจา้คอยเหน่ียวรัง้ไว ้ คอยปกป้องไมใ่หไ้ปเกดิในอบายท ัง้ ๔ นัน่เอง น่ีคอื

อานิสงสข์องผูป้ฏบิตัติามทางของพระพทุธเจา้ ถา้ปฏบิตัขิึ้นไปอกีข ัน้หน่ึงจนบรรลเุป็น

พระสกทิาคาม ี ภพชาตใินสุคตภิพก็จะเหลอืเพยีงชาตเิดยีว ถา้บรรลเุป็นพระอนาคาม ี

ตายไปก็จะไมก่ลบัมาเกดิในกามภพ คอืไมก่ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ไมก่ลบัมาเกดิเป็น

เทวดา แต่จะไปเกดิเป็นพรหม อยู่บนสวรรคช์ ัน้สุทธาวาส ๕ ช ัน้ แลว้จะบรรลเุป็นพระ

อรหนัตไ์ปในทีสุ่ด ถา้ปฏบิตัจินบรรลเุป็นพระอรหนัตใ์นชาตปิจัจบุนั เมือ่ตายไปก็จะไม่

เกดิอกีต่อไป เพราะไดบ้รรลถุงึพระนิพพาน น่ีแหละคอืเรื่องราวของพทุธมามกะผูป้ฏบิตัิ

ธรรมตามพระพทุธเจา้ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๑๑ 

ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว 
๒๖ เมษายน ๒๕๔๕ 

วนัน้ีท่านสาธุชนท ัง้หลายไดต้ ัง้ใจมาวดั เพือ่ประกอบคุณงามความด ี เสริมสรา้งสริิมงคล

ใหก้บัชวีติ คนเราทกุคนทีเ่กดิมาในโลกน้ี ลว้นปรารถนาความสุขความเจริญ ความเป็น

สริิมงคลดว้ยกนัท ัง้นัน้ สาํหรบัผูท้ีม่าวดัอย่างสมํา่เสมอ ย่อมรูว้า่ความสุข ความเจริญ 

ความเป็นสริิมงคล ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัผูอ้ืน่ ไมม่ใีครจะหยบิยกความสุข ความเจริญ ความ

เป็นสริิมงคลใหก้นัได ้ เพราะวา่ความสุข ความเจริญ ความเป็นสริิมงคล เป็นผลทีเ่กดิ

จากการกระทาํของแต่ละคน ทีท่าํกนัทางกาย ทางวาจาและทางใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่

การกระทาํทางใจ เพราะการกระทาํทางใจ เป็นตน้เหตขุองการกระทาํทางกายและทาง

วาจา ถา้ไมม่กีารกระทาํทางใจเกดิขึ้น การกระทาํทางวาจาและทางกายย่อมเกดิขึ้นไมไ่ด ้

เพราะ ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว  

ยกตวัอย่างเวลาคนตายไปแลว้ ร่างกายไมม่ใีจสถติอยู่ ไมม่กีารทาํงานของใจ ทีจ่ะไปส ัง่

การใหร่้างกายพูดหรือทาํอะไร ร่างกายจงึตอ้งนอนอยู่เฉยๆ แลว้ก็ตอ้งแปรสภาพไปตาม

ความเป็นจริงของเขา คอืเมือ่ร่างกายหยุดการสบืต่อ ไมม่ลีมหายใจแลว้ ก็จะมแีต่การ

แตก การแยก การสลายของธาต ุ๔ ทีม่ารวมกนั ทาํใหเ้กดิเป็นร่างกายขึ้นมา เมือ่ไมม่ใีจ

ทีจ่ะควบคุมดูแล คอยส ัง่ใหร่้างกายทาํสิง่ต่างๆแลว้ ร่างกายก็ตอ้งเสือ่มสลายกลบัคนืสู่ 

ดิน น้ํา ลม ไฟ เพราะร่างกายมาจากดนิ นํา้ ลม ไฟ ก็ย่อมเป็นธรรมดาทีจ่ะตอ้งกลบัคนื

สู่ ดิน น้ํา ลม ไฟ ดงัทีเ่หน็กนัในคนตาย เมือ่เอาไปเผาไฟ นํา้ก็แหง้หายไป ลมก็หมดไป 

ไฟก็หมดไป เหลอืแต่ขี้เถา้ ขี้เถา้ก็เป็นธาตดุนิ ถา้ทิ้งศพไวเ้ฉยๆ ไมไ่ดเ้ผา ต่อไปก็จะผุ

สลายกลายเป็นดนิไปหมด  

แต่ถา้ร่างกายยงัมใีจสถติอยู่ อย่างร่างกายของพวกเรา ขณะทีเ่รากาํลงัฟงัเทศน ์ฟงัธรรม

อยู่น้ี เราทราบหรือไมว่า่ใครเป็นผูฟ้งัเทศน ์ ฟงัธรรม เราอาจจะคดิวา่ร่างกายเป็นผูฟ้งั
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เทศน ์ฟงัธรรม แต่ความจริงแลว้ร่างกายฟงัเทศน ์ฟงัธรรมไมไ่ด ้เพราะร่างกายไมรู่เ้รื่อง 

เหมอืนเวลาไปเทศนใ์หค้นตายฟงั เทศนไ์ปจนคนตายสลายกลายเป็นขี้เถา้ไป คนตายก็

ไมรู่เ้รื่อง เพราะร่างกายไมม่ธีาตรูุอ้ยู่ในร่างกาย ผูท้ี่รูน้ี้เราเรียกว่าใจ คอืธาตรูุ ้โดยอาศยั

ร่างกายเป็นสือ่ถ่ายทอด เป็นเครื่องมอืรบัเสยีงจากผูแ้สดง ผ่านหูของร่างกาย เพือ่เขา้

ไปสู่ใจอกีทหีน่ึง ใจเป็นผูรู้ ้ ใจเป็นผูร้บัฟัง แลว้ใจเป็นผูค้ิด ผูส้ ัง่การต่างๆ ใหร่้างกาย

ทาํอะไรต่างๆ ใหล้กุขึ้น ใหเ้ดนิไป เดนิมา ใหม้าทีว่ดั ใหไ้ปทีโ่น่น มาทีน่ี่ ใหพู้ดอย่างนัน้ 

อย่างน้ี เหลา่น้ีใจเป็นผูส้ ัง่การ ใจเป็นผูท้าํงานก่อน ใจตอ้งคดิก่อน วา่จะพูดอะไรจะทาํ

อะไร ถงึจะพูดได ้ถงึจะทาํได ้ 

ในทางพระพทุธศาสนา จงึถอืใจเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ด เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการดูแลอบรม 

เพราะวา่ใจทีไ่ดร้บัการอบรมดแีลว้ จะนาํความสุขมาให ้ แต่ใจทีไ่มไ่ดร้บัการอบรม ก็จะ

นาํมาแต่ความทกุข ์ ความวุน่วายใจ เพราะใจเปรียบเหมอืนกบัเดก็ๆ เวลาเกดิมาใหม่ๆ  

ตอ้งใหพ้่อแมค่อยอบรมส ัง่สอน เพราะยงัไมรู่เ้รื่องผดิถูกดชี ัว่ ไมรู่ว้า่อะไรควร อะไรไม่

ควร ไมรู่ว้า่อะไรเป็นเหตขุองความสุข ไมรู่ว้า่อะไรเป็นเหตขุองความทกุข ์ ถา้ไมม่ใีครส ัง่

สอนแลว้ ก็จะทาํไปตามความไมรู่ข้องตน เมือ่ทาํไปแลว้ก็จะสรา้งปญัหาต่างๆตามมา 

มากมายก่ายกอง ดงัทีเ่หน็กนัอยู่ทกุๆ วนัน้ีในสงัคม คนทีไ่มไ่ดเ้ขา้วดั เขา้วา ฟงัเทศน ์

ฟงัธรรม ไมไ่ดร้บัการอบรมส ัง่สอนใหรู้จ้กัเรื่องผดิถูกดชี ัว่ เรื่องคุณ เรื่องโทษ ก็จะทาํสิง่

ต่างๆ ทีเ่ป็นไปตามความอยากของตน ซึง่มคีวามหลงครอบงาํอยู่ คอืจะเหน็ผดิเป็นชอบ 

เหน็สิง่ทีเ่ป็นคุณวา่เป็นโทษ เหน็สิง่ทีเ่ป็นโทษวา่เป็นคุณ เมือ่ทาํไปแลว้ก็เลยตอ้งรบัโทษ

ตามมา เพราะคดิวา่การกระทาํนัน้ๆเป็นคุณ คอืตนเองมคีวามสุข แต่หารูไ้มว่า่มนัเป็น

ความสุขเพยีงช ัว่ระยะส ัน้ๆ หลงัจากนัน้แลว้โทษอนัใหญ่หลวงก็จะตามมา  

อย่างคนทีไ่ปคดโกง ไปลกัทรพัย ์ ไปประพฤตผิดิประเวณี เขาก็คดิวา่เขาทาํแลว้ เขามี

ความสุข เพราะเมือ่เขาไปโกงมา เขาก็ไดเ้งนิมาแบบทีไ่มต่อ้งเหน่ือยแรง ไมต่อ้งเสยีเวลา

มากกบัการทาํมาหากนิโดยสุจริต กวา่จะไดเ้งนิมาสกับาทหน่ึง ก็เหน่ือยแทบแย่ ถา้ไป

โกงเขามาหรือไปขโมยเขามา จะไดเ้งนิมาทลีะมากๆ และไดม้าอย่างรวดเร็ว เมือ่ไดเ้งนิ

มาแลว้ ก็เอาไปใชจ่้ายซื้อสิง่ต่างๆทีต่นตอ้งการได ้ก็มคีวามสุขในขณะทีไ่ดใ้ชเ้งนินัน้ แต่
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การกระทาํผดิศีล ผดิกฎหมาย ย่อมมโีทษตามมา ทางบา้นเมอืงก็ตอ้งตามจบั ทางใจๆก็

ไมม่คีวามสุข เพราะจะไมส่ามารถนัง่อยู่เฉยๆ เป็นปกตไิด ้ตอ้งคอยหวาดระแวง มองไป

ขา้งหนา้ มองไปขา้งหลงัอยู่เสมอ วา่จะมใีครมาตามจบั เอาเขา้คุกเขา้ตะรางหรือเปลา่ น่ีก็

เป็นเพราะวา่เวลาจะทาํอะไร ไมไ่ดค้ดิอย่างรอบคอบ ไมม่สีต ิไมม่ปีญัญา คอืใจไมไ่ดร้บั

การอบรมมาก่อนนัน่เอง ถา้ไดร้บัการอบรมแลว้ จะรูว้า่การกระทาํอนัใดเป็นคุณ การ

กระทาํอนัใดเป็นโทษ เมือ่รูแ้ลว้ก็จะทาํแต่สิง่ทีเ่ป็นคุณ สิง่ทีเ่ป็นโทษก็จะไมท่าํ เมือ่ไมท่าํ

ในสิง่ทีเ่ป็นโทษแลว้ ความทกุขค์วามหายนะท ัง้หลายกจ็ะไมต่ามมา ถา้ทาํแต่สิง่ทีเ่ป็นคุณ

อย่างเดยีว ก็จะมแีต่ความสุขความเจริญตามมา  

น่ีคอืเรื่องสาํคญัทีใ่จจะตอ้งศึกษา จะตอ้งรู ้สาเหตทุีเ่ราตอ้งเขา้วดักนั ก็เป็นเพราะว่า วดั

เป็นสถานที่อบรมส ัง่สอนใจ ใหรู้จ้กัเรื่องผดิถูกดชี ัว่ ใหรู้จ้กัเรื่องนรก เรื่องสวรรค ์แต่ใจ

ของเราโดยปกตเิป็นใจทีม่คีวามรีบรอ้น เป็นใจทีช่อบชงิสุกก่อนห่าม คอือยากจะไดอ้ะไร

เร็วๆ โดยไมค่าํนึงถงึเหต ุวา่การทีจ่ะไดอ้ะไรมาตอ้งใชเ้วลา ไมใ่ช่อยู่ๆอยากจะไดอ้ะไร ก็

จะไดม้าทนัท ี เช่นความสุข ความเจริญ ความเป็นสริิมงคลน้ี เป็นสิง่ทีจ่ะตามมาต่อเมือ่

เราประพฤตตินในทางทีด่ ี คอืทาํแต่บญุ ทาํแต่กศุลนัน่เอง และก็ตอ้งทาํอย่างต่อเน่ือง 

ทาํแบบใชเ้วลานานพอสมควร กวา่ผลทีด่จีะปรากฏขึ้นมา ดงัทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัเสมอวา่ 

ระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์มา้ เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คน คนเราก่อนจะดไีด ้ จะตอ้งทาํ

ความดมีาอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลายาวนาน จนเป็นทีย่อมรบัของผูอ้ืน่ จะทาํความดแีค่ครัง้ 

สองครัง้ แลว้หวงัใหค้นอืน่เขายกย่อง วา่เป็นคนด ี ย่อมเป็นไปไม่ได ้ เพราะเขายงัไม่

แน่ใจ วา่คนทีท่าํความดเีพยีงครัง้สองครัง้ จะทาํความดไีปตลอดหรือไม ่แต่ถา้ทาํความดี

ไปเรื่อยๆ เป็นปีๆ เป็นสบิๆปีไป จนไปทีไ่หน เขาก็รูว้า่เป็นคนด ี ก็จะไดร้บัการยกยอ่ง 

ไดร้บัการสรรเสริญ ไดร้บัการสนบัสนุน  

อย่างพระพทุธศาสนาทีไ่ดป้รากฏขึ้นมาเป็นเวลาถงึ ๒๕๐๐ กวา่ปี เป็นศาสนาทีส่อนให ้

คนทาํความด ี เป็นศาสนาทีไ่มส่รา้งความเดอืดรอ้น ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ อยู่ทีไ่หนก็มแีต่

สรา้งความร่มเยน็เป็นสุข ทาํใหท้กุคนตายใจไดก้บัพระพทุธศาสนา เชื่อไดเ้ต็มทีว่า่

พระพทุธศาสนาไมเ่ป็นพษิเป็นภยั มแีต่คุณ มแีต่ประโยชนอ์ย่างเดยีว แต่ถา้
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พระพทุธศาสนาไปปรากฏขึ้นทีอ่ืน่ ทีย่งัไมเ่คยปรากฏขึ้นมาก่อน ก็ตอ้งใชเ้วลากวา่จะเป็น

ทีย่อมรบักนั อย่างสมยัน้ีมพีระนาํพระศาสนาไปเผยแผ่ตามประเทศต่างๆ คนต่างชาตทิี่

ยงัไมเ่คยไดส้มัผสักบัพระพทุธศาสนา กย็งัไมม่คีวามแน่ใจ ยงัมคีวามสงสยัอยู่ วา่

ศาสนาน้ีเป็นศาสนาทีด่จีริงหรือไม ่ แต่ถา้ไดส้มัผสักบัศาสนาไปเรื่อยๆ อยู่กบัศาสนาไป

เรื่อยๆ ต่อไปก็จะเหน็เองวา่ ศาสนาเป็นคุณ เป็นประโยชน ์ ไมม่โีทษเลยแมแ้ต่นิดเดยีว 

เพราะศาสนาสอนใหค้นเป็นคนด ี สอนใหล้ะเวน้จากการกระทาํความชัว่ สอนใหม้คีวาม

เมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ต่อกนั สอนใหม้คีวามกตญั�ูกตเวท ี เป็นผูม้คีวามรูคุ้ณ

ของผูอ้ืน่ และตอบแทนคุณของผูอ้ืน่ สอนใหม้สีมัมาคารวะ รูจ้กัทีสู่งทีต่ ํา่ อนัเป็น

สญัลกัษณ์ของผูป้ระเสริฐ  

มนุษยเ์ราน้ีไดร้บัการยกย่องวา่เป็นผูป้ระเสริฐ เพราะรูจ้กัทีสู่งทีต่ ํา่ ต่างกบัเดรจัฉานๆ ที่

ไมไ่ดร้บัการยกย่องวา่เป็นผูป้ระเสริฐ เพราะไมรู่จ้กัทีสู่งทีต่ ํา่ ไมรู่จ้กัผูม้พีระคุณ เช่นบดิา

มารดา เดรจัฉานรูอ้ยู่อย่างเดยีวคอืกาํลงั ใครมกีาํลงัถอืวา่เป็นใหญ่ มนุษยไ์มไ่ดอ้ยู่แบบ

เดรจัฉาน แต่อยู่กนัดว้ยความสงบ ดว้ยสนัตสุิข ดว้ยการเคารพในสทิธิของกนัและกนั รู ้

วา่คนเราทกุๆคนตอ้งการความสุขดว้ยกนัทกุคน ไมม่ใีครตอ้งการความทกุข ์ไมต่อ้งการ

ใหใ้ครเบยีดเบยีนตนฉนัใด มนุษยก์็ไม่เบยีดเบยีนซึง่กนัและกนัฉนันัน้ น่ีคอืฐานะของ

มนุษย ์ มนุษยม์สีต ิ มปีญัญา สามารถแยกแยะไดว้า่อะไรถูก อะไรผดิ อะไรด ี อะไรช ัว่ 

จะเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ได ้ จงึตอ้งอาศยัพระพทุธศาสนาอบรมส ัง่สอน ถา้ไมม่ศีาสนา

คอยอบรมส ัง่สอน ก็จะไมเ่ป็นมนุษยก์นั จะเป็นเดรจัฉานกนัเสยีส่วนใหญ่ เพราะไมรู่จ้กั

กฎแหง่กรรม จงึประพฤตผิดิศีลผดิธรรมเป็นวา่เลน่ เช่น ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์

ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ ซงึไมใ่ช่ฐานะของมนุษยจ์ะทาํกนั เพราะมนุษยรู์ว้า่

การกระทาํเหลา่น้ี นาํโทษมาใหก้บัตนและกบัผูอ้ืน่ จงึไมท่าํกนั  

มนุษยเ์ป็นผูป้ระเสริฐ เพราะมสีต ิ มปีญัญา สามารถแยกแยะไดว้า่อะไรถูกและอะไรผดิ 

การทีส่ามารถแยกแยะได ้ ก็เพราะคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน่เอง ถา้ไมม่คีาํสอนก็จะไม่

สามารถแยกแยะได ้ถา้ไมเ่คยไดร้บัการอบรมมาก่อนในอดตีชาต ิถา้เคยไดร้บัการอบรม

มาแลว้ ก็จะเป็นสิง่ทีต่ดิมากบัใจ เมือ่มาเกดิในโลกน้ี ถงึแมจ้ะไมม่ศีาสนาสอนใหรู้จ้กัผดิ
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ถูกดชี ัว่ก็ตาม แต่ในใจจะรูว้า่อะไรผดิ อะไรถูก อะไรด ีอะไรช ัว่ แลว้ก็จะไมท่าํในสิง่ทีช่ ัว่ 

จะทาํแต่สิง่ทีถู่ก ทีด่ ี ซึง่เป็นมงคลอย่างหน่ึง สาํหรบัผูท้ีไ่ดร้บัการอบรมมาในอดตีชาต ิ

ไดท้าํบญุมาในอดตีชาต ิ ไดย้นิไดฟ้งัธรรม ไดรู้จ้กัเรื่องบญุกศุล นรกและสวรรค ์ เมือ่

ไดร้บัการอบรมมาแลว้ ก็จะตดิมากบัใจ เมือ่ตายไปจากชาตก่ิอน ก็ทิ้งร่างกายไป ไมว่า่

จะเป็นร่างกายชนิดไหนในอดตี ก็ทิ้งไป แลว้ก็มาเกดิใหม ่ แต่ใจทีม่าเกดิใหม ่ ไม่ได ้

เปลีย่นไปจากชาตทิีแ่ลว้ ใจเคยเป็นอย่างไร เคยรูส้กึนึกคดิอย่างไร เคยชอบทาํอะไร ก็

จะตดิเป็นนิสยัมา ถา้เคยเป็นคนด ีก็จะเป็นคนด ีถา้เคยเป็นคนไมด่ ีก็จะเป็นคนไมด่ ีถา้

เป็นครึ่งๆกลางๆ ดบีา้งไมด่บีา้ง ก็จะเป็นในลกัษณะนัน้ ดบีา้ง ไมด่บีา้ง สลบักนัไป  

น่ีคอืลกัษณะของใจ บญุกศุล บาปกรรมต่างๆ ทีท่าํไว ้ไมสู่ญหายไปไหน ถูกฝงัอยู่ในใจ 

เหมอืนกบัปลูกตน้ไม ้ เอาเมลด็พนัธุใ์ส่ลงไปในดนิ เมือ่ดนิไดร้บันํา้ รบัแดด รบัลม 

เมลด็พนัธุก์็จะงอกออกมาเป็นตน้ และออกดอกออกผลในเวลาต่อมา บญุกุศล 

บาปกรรมทีท่าํในชาตก่ิอนๆ ก็เป็นเช่นนัน้ เป็นเหมอืนเมลด็พนัธุพ์ชืทีฝ่งัอยู่ในใจ จะ

ค่อยเจริญงอกงาม จนออกดอกออกผล ทาํใหเ้มือ่มาเกดิในแต่ละภพแต่ละชาต ิ มนิีสยั

ใจคอเป็นไปตามบญุกรรมทีไ่ดท้าํมาในอดตี คนเราเกดิมาจงึมนิีสยัใจคอไมเ่หมอืนกนั 

ถงึแมจ้ะมาจากพ่อแมเ่ดยีวกนัก็ตาม ถงึแมจ้ะเป็นฝาแฝดก็ตาม แต่นิสยัใจคอจะไม่

เหมอืนกนั ถา้มเีหมอืนกนับา้ง ก็เป็นเหตบุงัเอญิทีใ่จท ัง้สองมนิีสยัคลา้ยคลงึกนั  

พีน่อ้งในครอบครวัเดยีวกนั จะมนิีสยัใจคอไมเ่หมอืนกนั เพราะใจของแต่ละคนไมไ่ด ้

เกดิมาจากพ่อจากแม ่ ใจเป็นสิง่ทีม่อียู่ด ัง้เดมิ เรียกวา่ธาตรูุ ้ ทีเ่วยีนวา่ยตายเกดิใน

วฏัสงสาร จากภพน้ีก็ไปสู่ภพหนา้ ไปตามกาํลงัของบญุของกรรมพาไป ในแต่ละภพแต่

ละชาต ิก็จะสะสมบญุ สะสมกรรมไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นนิสยัดบีา้ง นิสยัไมด่บีา้ง เมือ่

โคจรมาเกดิในทอ้งแมเ่ดยีวกนั คลอดออกมาเป็นพีเ่ป็นนอ้งกนั เหมอืนกบัญาตโิยมทีอ่ยู่

ในศาลาน้ี ก็มาจากทีต่่างๆกนั มาเจอกนัทีศ่าลาน้ี เราก็รูว้า่เราไมไ่ดเ้ป็นพีเ่ป็นนอ้งกนัฉนั

ใด พีน่อ้งของเราก็เป็นแบบนัน้ เป็นพีน่อ้งกนัเพยีงแต่ร่างกายเท่านัน้ เพราะเกดิจากพ่อ

แมเ่ดยีวกนั จงึมหีนา้ตาคลา้ยคลงึกนั แต่นิสยัใจคอไมเ่หมอืนกนั เพราะเป็นเรื่องของใจ 

ทีไ่มไ่ดม้าจากพ่อจากแม ่แต่มาจากชาตก่ิอน เป็นดวงวญิญาณทีล่อ่งลอยหาทีเ่กดิ เมือ่มี



19 
 

เหตปุจัจยัทาํใหป้ฏสินธิได ้ก็จะเกดิการปฏสินธิขึ้นมา คอืเมือ่มธีาตขุองพ่อและของแมม่า

ผสมกนั ก็เป็นปจัจยัพรอ้มทีจ่ะใหม้กีารปฏสินธิได ้ถา้มใีจผ่านมาในขณะนัน้ หรือจอ้งรอ

อยู่แลว้ ก็จะสามารถเขา้ไปปฏสินธิในครรภน์ัน้ไดท้นัท ี 

น่ีคอืเรื่องของใจกบักาย ตอ้งเขา้ใจและแยกแยะใหอ้อกวา่ ใจและกายเป็นคนละส่วนกนั 

ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ร่างกายเปรียบเหมอืนเสื้อผา้อาภรณ์ ทีเ่ราสวมใส่ ไมม่ี

ความสาํคญัอะไร มากกวา่เป็นเครื่องรบัใชใ้จ ใจต่างหากทีเ่ป็นตวัสาํคญั ใจเป็นผูส้รา้ง

ความสุขและสรา้งความทกุข ์ ใจเป็นผูส้รา้งนรก ใจเป็นผูส้รา้งสวรรค ์ ถา้ใจคดิดใีจก็มี

ความสุข ถา้ใจคดิรา้ย ใจก็มคีวามทกุข ์ ปญัหาท ัง้หมดจงึอยู่ทีใ่จ พระพทุธศาสนาจงึ

สอนใหดู้ใจของเรา รกัษาใจของเรา อบรมใจของเราใหด้ ี ดว้ยการเขา้หาผูรู้ค้อื

พระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย เขา้หาพระธรรมคาํสอน เพราะเรายงัไมรู่จ้กัวธิี

รกัษาใจของเรา ยงัไมรู่จ้กัแยกแยะ วา่อะไรดสีาํหรบัใจ อะไรไมด่สีาํหรบัใจ เราจงึตอ้ง

อาศยัพระพทุธเจา้เป็นผูน้าํ เป็นผูส้อน เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัธรรมของพระพทุธเจา้แลว้ ก็จะรู ้

วา่ อะไรผดิ อะไรถูก อะไรด ีอะไรช ัว่ อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ เมือ่รูแ้ลว้ ก็จะไดน้าํ

สิง่ทีรู่ม้าปฏบิตักิบัใจของเรา พยายามดาํเนินตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ให ้

ทาํความดี ละความชัว่ ชําระใจใหบ้ริสทุธ์ิ ดว้ยการกาํจดัโลภ โกรธ หลง กาํจดัตณัหา 

ความอยากท ัง้หลาย ใหอ้อกไปจากใจ เป็นวธิีทีจ่ะทาํใหเ้ราเจริญรุ่งเรือง ทาํใหเ้รามี

ความสุข  

ถา้ปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้ ความสุขและความเจริญ ความเป็น

สริิมงคลท ัง้หลาย ย่อมเป็นผลตามมาอย่างแน่นอน เพราะวา่พระพทุธเจา้ไดท้รงพสูิจน์

มาแลว้ ไดป้ฏบิตัมิาแลว้ ถา้เปรียบเหมอืนกบัคนไข ้ ก็เคยไดท้ดลองยามาแลว้ รูว้า่เวลา

มโีรคน้ีเกดิขึ้นแลว้ ถา้กนิยาชนิดน้ีเขา้ไปก็จะรกัษาใหโ้รคน้ีหายไปได ้ ฉนัใดโรคของใจก็

คอืความทกุข ์ ความวุน่วายใจ ความวา้วุน่ขุน่มวั ความเศรา้โศกเสยีใจ ความวติกกงัวล

ใจ ความหวาดกลวัต่างๆ จะถูกรกัษาใหห้ายไดด้ว้ยธรรมโอสถ คอืพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ โดยอาศยัพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง เราเชื่อพระพทุธเจา้ไดอ้ย่างรอ้ย

เปอรเ์ซน็ต ์ เพราะวา่พระพทุธเจา้ไดท้รงทดลองยาเหลา่น้ีมาแลว้ จงึทรงนาํมาเผยแผ่ส ัง่
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สอนใหก้บัพวกเรา ในอดตีก็มคีนอย่างพวกเรา ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน แลว้เกดิมศีรทัธาความเชื่อในพระพทุธเจา้ นาํสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไป

ปฏบิตั ิ คอื ทาํแต่ความด ี ละความชัว่ ชาํระใจ ดว้ยการฝึกหดันัง่ทาํสมาธิ เดนิจงกรม 

เจริญวปิสัสนา จนชาํระกเิลสตณัหา โลภโกรธหลง ความอยากต่างๆ ใหห้มดไปจากใจ 

กลายเป็นใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา เป็นพระอรหนัตสาวกขึ้นมา เป็นผูร้บัรองคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เป็นผูร้บัรองธรรมโอสถของพระพทุธเจา้ วา่ยารกัษาโรคใจทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ทรงคน้พบนัน้ เป็นยาทีว่เิศษจริงๆ สามารถรกัษาใจใหอ้ยู่เหนือความทกุขไ์ด ้ 

เมือ่ไดรู้ ้ ไดเ้หน็ ไดพ้สูิจนอ์ย่างเต็มทีแ่ลว้ว่า สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ลว้นแต่

เป็นความจริง ท่านเหลา่นัน้จงึกลายเป็นผูร้บัรองพระพทุธเจา้ และช่วยพระพทุธเจา้ส ัง่

สอนผูอ้ืน่ต่อไป พระพทุธศาสนาจงึไดร้บัการสบืทอดมาในแนวน้ี คอืจากผูรู้สู่้ผูไ้มรู่ ้ผูไ้ม่

รูก้็รบัมาดว้ยความศรทัธา รบัมาแลว้ก็ลองปฏบิตัดูิ เมือ่ปฏบิตัดูิก็เหน็จริงเหน็จงั เพราะ

เป็นอย่างนัน้จริงๆ เหมอืนกบัเวลาไปหาหมอ หมอเขาบอกวา่เป็นโรคอย่างน้ี ตอ้ง

รบัประทานยาอย่างน้ี หมอใหย้ามา ก็รบัประทานตามหมอส ัง่ เป็นคนไขก้็เชื่อหมอ ไมม่ี

คนไขค้นไหนทีไ่มเ่ชื่อหมอ ถา้ไมเ่ชื่อหมอก็คงจะไมไ่ปหาหมอ ทกุคนเวลาเป็นไขไ้มส่บาย 

ก็จะไปหาหมอกนัท ัง้นัน้ เมือ่ไปหาหมอ หมอใหย้าอะไรมา ก็รบัยามารบัประทานตามที่

หมอส ัง่ทกุประการ ผลทีป่รากฏตามมาก็คอื หายจากโรคภยัไขเ้จ็บ  

น่ีแหละคอืเรื่องราวของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นเหมอืนยารกัษาโรค รกัษา

โรคใจของเรา ไมม่ใีครปฏเิสธไดว้า่ใจของตนไมม่โีรคไมม่ภียั โรคภยัของใจก็คอื ความ

วา้วุน่ขุน่มวั ความทกุข ์ความกงัวลใจ น่ีแหละคอืโรคของใจ และไมม่อีะไรทีจ่ะรกัษาโรค

ของใจได ้ นอกจากพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ น่ีแหละคอืเหตทุีต่อ้งมาวดักนั

อย่างสมํา่เสมอ มาทาํบญุทาํทาน มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นทางที่

พระพทุธเจา้ทรงกาํหนดไว ้ ใหป้ฏบิตักินั การทาํบญุก็เป็นการกระทาํความด ี การรกัษา

ศีลก็เป็นการละเวน้จากการกระทาํความชัว่ การฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก็เป็นการชาํระกเิลส

ตณัหาทีม่อียู่ในใจนัน่เอง เพราะวา่กเิลสตณัหาเกดิจากความหลง ความหลงก็คอืความ

ไมรู่ ้ ไมรู่ผ้ดิถูกดชี ัว่ ไมรู่ว้า่อะไรทาํใหใ้จเป็นสุข ไมรู่ว้า่อะไรทาํใหใ้จเป็นทกุข ์ แต่เมือ่ได ้
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ยนิไดฟ้งัธรรมแลว้ ก็จะรูว้า่อะไรทาํใหใ้จมคีวามสุข อะไรทาํใหใ้จมคีวามทกุข ์ ใจสุข

เพราะใจปลอ่ยวาง ใจทกุขเ์พราะใจยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆ  

การทีใ่จจะปลอ่ยวางได ้ ใจจะตอ้งรูว้า่สิง่ทีต่นไปยดึไปตดิอยู่ เป็นสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยั 

เป็นเหมอืนกบัอสรพษิ คนเราถา้รูว้า่สิง่ต่างๆทีเ่ราไปยดึไปตดิเป็นงูพษิ เราก็จะไมย่ดึไม่

ตดิกนั เพราะรูว้า่งูพษิจะตอ้งกดัเรา ฉนัใดสิง่ต่างๆทีเ่ราไปยดึไปตดิ ก็เป็นเหมอืนกบังู

พษิ เพราะเป็นของไมเ่ทีย่งหน่ึง เป็นสิง่ทีเ่ราไปครอบครองเป็นเจา้ของไมไ่ด ้ ไปควบคุม 

ไปบงัคบัใหเ้ป็นไปดงัทีเ่ราตอ้งการไมไ่ด ้ เช่นสามเีรา ภรรยาเรา ลูกของเรา บดิามารดา

ของเรา เพือ่นฝูงของเรา เราไปควบคุมเขาไมไ่ด ้เขาก็จะไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด เพราะเป็น

ของไมเ่ทีย่ง เขาจะตอ้งไปตามเรื่อง ตามบญุ ตามกรรมของเขา เมือ่ถงึเวลาทีเ่ขาจะตอ้ง

จากเราไป เขาก็ตอ้งจากเราไป ถา้เรามปีญัญา เราเขา้ใจ เราก็จะไมไ่ปยดึไปตดิ เราจะเหน็

เขาเหมอืนกบัเป็นอสรพษิ จะอยู่กบัเขาแบบเป็นเพือ่นกนั อยู่ไปตามม ี ตามเกดิ ตาม

อตัภาพ เมือ่ถงึเวลาจะตอ้งจากกนั ก็ตอ้งรูว้า่เป็นเรื่องปกต ิเป็นเรื่องธรรมดา น่ีแหละคอื

ปญัญา น่ีแหละคอืธรรมะ ทีจ่ะสอนใหเ้ราปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางได ้ ใจก็จะไมท่กุขก์บั

อะไร การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๑๒ 

ขอ้วตัรปฏบิตั ิ
๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัหยุดไมต่อ้งทาํงาน และก็เป็นวนัพระดว้ย เป็นวนัธรรมสวนะ วนัฟงัธรรม 

ญาตโิยมจงึไดม้าทีว่ดัเพือ่ประกอบคุณงามความด ี มกีารบูชาพระรตันตรยั ทาํบญุให ้

ทาน ตกับาตร ถวายภตัตาหาร ถวายสงัฆทาน สมาทานศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั ซึง่เป็น

วถิทีางปฏบิตัทิีด่ ีทีง่าม ของพทุธศาสนิกชนทกุๆคน ทีพ่งึกระทาํกนัอย่างสมํา่เสมอ และ

ต่อเน่ือง ทกุๆครัง้ทีท่่านมาทีว่ดัน้ี ท่านก็มกัจะมากนัในเวลาน้ี ท่านก็จะพบกบัพระทีน่ ัง่

อยู่ในบริเวณศาลาแห่งน้ีเป็นประจาํ แต่ตอนเวลาอืน่ทีท่่านไมไ่ดม้าทีว่ดั ท่านก็คง

อยากจะทราบวา่พระเณร นอกจากทีม่าปฏบิตักิจิทีศ่าลาน้ีแลว้ ท่านปฏบิตักิจิอย่างอืน่

บา้งหรือเปลา่ วนัๆหน่ึงท่านทาํอะไรกนับา้ง วนัน้ีเลยขอถอืโอกาสบอกใหท้ราบวา่กจิวตัร

ของทางวดัน้ีมอีะไรบา้ง  

เริ่มต ัง้แต่เวลาประมาณ ๔ นาฬกิา คอืต ี๔ ก็จะมกีารเปิดพระอโุบสถ สาํหรบัผูท้ีม่คีวาม

ตอ้งการจะเขา้ไปนัง่สมาธิในโบสถ ์ก็จะเขา้ไปไดต้ ัง้แต่ตอนต ี๔ แลว้ก็จะนัง่ถงึต ี๕ เวลา

ต ี ๕ ก็จะเป็นเวลาร่วมกนัไหวพ้ระสวดมนต ์ ทาํวตัรเชา้ ไปจนกระท ัง่ถงึเวลาประมาณตี

หา้ครึ่ง ก็เตรียมตวัออกบณิฑบาต หลงัจากบณิฑบาตเสร็จกลบัมาทีว่ดัแลว้ ก็มารวมกนั

ทีศ่าลาแห่งน้ี ดงัทีท่่านไดเ้หน็ มารวมกนัฉนัอาหารทีศ่าลาแหง่น้ี อาหารทีไ่ดม้าจาก

บณิฑบาตก็มาจ่ายแจกแบง่ปนักนั ส่วนญาตโิยมทีม่าทหีลงัก็นาํอาหารคาวหวานมาตกั

บาตรเพิม่อกี จนกระท ัง่ถงึเวลาน้ี ก็มกีารสมาทานศีล และฟงัเทศนฟ์งัธรรม เสร็จจากน้ี

แลว้พระสงฆก์็จะอนุโมทนาใหพ้ร แลว้ญาตโิยมก็จะร่วมกนัรบัประทานอาหารตาม

อธัยาศยั พระท่านกจ็ะฉนัอาหารตามกจิวตัรของท่าน จนกระท ัง่ทา่นฉนัเสร็จแลว้ ท่านก็

จะนาํภาชนะต่างๆ ทีท่่านใชฉ้นัเช่นบาตร ฝาบาตร ชอ้น แกว้ กระโถน นาํไปลา้งทาํความ

สะอาด แลว้ก็กลบัมาเช็ดใหส้ะอาดใหแ้หง้ แลว้ก็นาํบาตรเขา้สู่ถลกบาตร เสร็จกจิเหลา่น้ี
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แลว้ก็ช่วยกนัเก็บกวาดถูศาลาใหเ้สร็จเรียบรอ้ย ปิดหนา้ต่าง ปิดประตู ปิดไฟ ปิดพดัลม 

แลว้ก็กลบัสู่ทีพ่กั  

เมือ่ถงึทีพ่กัก็เป็นเวลาวา่งทีจ่ะพกัผ่อนตามอธัยาศยั ศึกษาอ่านหนงัสอืธรรมะ ปฏบิตัิ

ธรรม นัง่สมาธิ เดนิจงกรม จนกระท ัง่ถงึเวลาประมาณบ่าย ๒ โมง ก็จะมกีารร่วมกนัฉนั

นํา้ปานะ คอืนํา้ผลไมห้รือนํา้ทีฉ่นัไดใ้นตอนบ่าย เช่นนํา้ชากาแฟ นํา้อดัลมต่างๆ เสร็จ

แลว้ประมาณบ่าย ๓ หรือบา่ย ๔ โมง ก็จะช่วยกนัปดักวาดลานวดั บริเวณรอบกฏุ ิ

ทางเดนิ ใหส้ะอาดเรียบรอ้ย เสร็จแลว้ก็สรงนํา้เตรียมตวัเพือ่จะลงศาลาในตอนคํา่ ไหว ้

พระสวดมนตท์าํวตัรคํา่ นัง่สมาธิ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไปจนกระท ัง่ถงึเวลาประมาณทุม่

ครึ่ง ก็จะแยกกนักลบัสู่ทีพ่กั แลว้ก็ปฏบิตัธิรรมกนัต่อตามอธัยาศยั เดนิจงกรม นัง่

สมาธิ อ่านหนงัสอืธรรมะไปจนกระท ัง่ถงึเวลาประมาณ ๔ ถงึ ๕ ทุ่มก็พกัผ่อนหลบันอน 

ประมาณ ต ี๓ ต ี๔ ก็ลกุขึ้นมาเพือ่ปฏบิตักิจิต่อไป  

น่ีคอืกจิกรรมหรือขอ้วตัรปฏบิตั ิ ทีพ่ระสงฆแ์ละสามเณรทีอ่ยู่ทีว่ดัน้ีปฏบิตักินัเป็นประจาํ 

ต ัง้แต่มกีารต ัง้วดัน้ีขึ้นมา เป็นการปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงวางไว ้ คอื

ไตรสกิขา ไดแ้ก่ ศีล สมาธิ ปญัญา ไตรสกิขาแปลวา่การศึกษา ๓ วชิา ไตรแปลวา่ ๓ 

สกิขาแปลวา่การศึกษา ศึกษาศีล ศึกษาสมาธิ ศึกษาปญัญา ในเบื้องตน้ก็ศึกษาจาก

หนงัสอืก่อน จากครูบาอาจารยท์ีท่่านส ัง่สอน แลว้นาํสิง่ทีไ่ดศึ้กษามาปฏบิตั ิ เช่นศีลของ

พระมอียู่ ๒๒๗ ขอ้ ก็ตอ้งควบคุมดูแลไมใ่หล้ะเมดิศีลเหลา่น้ี ส่วนสมาธิก็คอืการทาํ

จติใจใหส้งบ ดว้ยการนัง่ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่กาํหนดจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์

หน่ึง ทีเ่ป็นเครื่องผูกจติ ใหจ้ติเขา้สู่ความสงบ เช่นกาํหนดบริกรรมคาํวา่ พทุโธๆๆ หรือ

กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก โดยมสีตคิวบคุมจติ ไมใ่หจ้ติลอยไปทีอ่ืน่ ใหรู้อ้ยู่กบังานที่

จติกาํลงัทาํอยู่ แลว้จติก็จะค่อยๆสงบตวัลงเขา้สู่ความสงบ  

เมือ่สงบแลว้จติก็จะสบาย มคีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวามปีต ิ เป็นความสุขทีม่หศัจรรย ์

เป็นความสุขทีเ่ลศิกวา่ความสุขท ัง้หลาย ทีเ่ราเคยไดส้มัผสักนั ไมว่า่จะเป็นความสุขจาก

การเทีย่วเตร่ จากการรบัประทานอาหารอนัเลศิหรู หรือมคีวามสุขกบัเพือ่นๆ เมือ่เทยีบ

กบัความสุขทีเ่กดิจากความสงบสุขของจติใจแลว้ ไมส่ามารถทีจ่ะเปรียบเทยีบกนัได ้
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พระพทุธองคท์รงยกย่องวา่ ไม่มีความสขุอนัใดในโลกน้ี จะเสมอเท่ากบัความสขุอนั

เกดิจากความสงบของใจ คอืความสุขที่เกดิจากการไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่ทาํสมาธิ 

จนกระท ัง่จติน่ิง ไมค่ดิ ไมป่รุงอะไร จะน่ิงอยู่ไดน้านสกัแค่ไหนก็สุดแทแ้ต่เหตปุจัจยั คอื

การปฏบิตัขิองจติแต่ละดวง  

หลงัจากทีจ่ติออกจากความสงบแลว้ ท่านทรงสอนใหเ้จริญวปิสัสนา เจริญปญัญาเป็น

ลาํดบัต่อไป คอืพจิารณาใหเ้หน็สภาพความเป็นจริงของทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราไปเกี่ยวขอ้ง

ดว้ย ไมว่า่จะเป็นวตัถ ุ ขา้วของ เงนิทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขท ัง้หลาย บคุคล

ต่างๆทีเ่ราไปเกี่ยวขอ้งดว้ย จะเป็นพ่อ แม ่พี ่ป้า นา้ อา ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เพือ่น

สนิทมติรสหาย บคุคลเหลา่น้ีและสิง่ต่างๆทีไ่ดก้ลา่วมาน้ี ลว้นเป็นของทีม่กีารเจริญข้ึน 

ตัง้อยู่ แลว้กต็อ้งดบัไปเป็นธรรมดา เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครสามารถไปหา้มได ้ เมือ่เกดิแลว้ก็

ตอ้งมกีารแก่ มกีารเจบ็ไขไ้ดป่้วย มกีารตายเป็นธรรมดา มกีารพลดัพรากจากกนัเป็น

ธรรมดา ถา้พจิารณาสิง่เหลา่น้ีอยู่เรื่อยๆแลว้ ก็จะเกดิความเขา้ใจวา่สิง่ต่างๆ ทีพ่จิารณา

อยู่น้ีกบัผูท้ีพ่จิารณานัน้ หาเป็นสิง่อนัเดยีวกนัไม ่ คอืเราจะเหน็วา่ร่างกายของเรา ทีเ่รา

กาํลงัพจิารณาอยู่น้ี ต่างกบัผูท้ีพ่จิารณา ผูท้ีพ่จิารณาคอืใจ คอืผูรู้ ้ส่วนผูท้ีถู่กพจิารณาก็

คอืกาย กายกบัใจเป็นคนละส่วนกนั กายตอ้งเป็นไปตามสภาพของเขา แต่ใจไมไ่ด ้

เป็นไปกบักาย ใจก็เป็นไปตามเรื่องของใจ เมือ่กายแตกสลายไปแลว้ ใจก็ตอ้งไปตาม

สภาพของใจ ตามบญุตามกรรมทีไ่ดส้ะสมไว ้ ถา้สะสมบญุไวม้าก และเป็นวาระของบญุ

ทีจ่ะแสดงผล ก็จะไดไ้ปเกดิทีด่ ี สู่ทีด่ ี เรียกวา่ไปสู่สคุติ ไปสู่ภพของมนุษย ์ ของเทวดา 

ของพรหม ของพระอริยเจา้ท ัง้หลาย ถา้ทาํกรรมไวม้าก และถงึวาระของกรรมทีจ่ะ

แสดงผล ก็จะตอ้งไปสู่ทคุติ ไปสู่อบาย ไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสรุกาย 

เป็นสตัวน์รก  

น่ีคอืเรื่องราวของกายและใจ เมือ่พจิารณาอย่างน้ีแลว้ ใจก็จะเกดิปญัญาขึ้นมา จะเหน็

โทษของการไปยดึไปตดิกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี ถา้เหน็วา่เป็นโทษ ก็จะปลอ่ยวาง เมือ่

ปลอ่ยวางใจก็จะหลดุจากเครื่องพนัธนาการท ัง้หลาย มกีเิลสตณัหาเป็นตวัผูกมดัใหอ้ยู่

กบัสิง่ต่างๆ แต่เมือ่ใจไดพ้จิารณาเหน็ตามสภาพความเป็นจริงวา่ สิง่ต่างๆท ัง้หลายเป็น
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สิง่ทีไ่มน่่ายดึ ไมน่่าครอบครองไวเ้ป็นของๆตน เพราะทกุสิง่ทกุอย่างนัน้ หาเป็นตวัเป็น

ตนไม ่ หามเีจา้ของไม ่ ลว้นเป็นธรรมชาตทิ ัง้นัน้ ธรรมชาตยิ่อมอยู่ตามธรรมชาตขิองเขา 

ใจผูรู้เ้มือ่เขา้ใจแลว้ก็จะปลอ่ยวาง ถา้ไมเ่ขา้ใจ ก็จะไปหลงยดึตดิกบัธรรมชาตทิ ัง้หลาย 

ดงัทีพ่วกเราท ัง้หลายหลงยดึตดิกนั เพราะใจของพวกเราไมไ่ดร้บัการอบรม ไมไ่ดศึ้กษา 

ไมไ่ดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม เมือ่เกดิมามร่ีางกายอนัน้ี ก็ยดึตดิกบัร่างกายอนัน้ีวา่เป็นตวัเป็น

ตน วา่เป็นเราเป็นของๆเรา และเมือ่โตขึ้น มขีา้วของ เงนิทอง มทีรพัยส์มบตั ิ มสีาม ี มี

ภรรยา มลูีก ก็ไปครอบครอง ไปยดึ ไปตดิกบัสิง่เหลา่น้ีอกี วา่เป็นเรา เป็นของๆเรา 

ท ัง้ๆทีส่ิง่เหลา่น้ีเป็นของธรรมชาตลิว้นๆ ธรรมชาตเิป็นผูส้รา้งขึ้นมา ธรรมชาตเิป็นผูเ้อา

กลบัคนืไป เมือ่ถงึเวลาทีส่ิง่เหลา่น้ีจะถูกธรรมชาตเิอาคนืไป ถา้ผูท้ีไ่ปยดึไปตดิอยูไ่ม่

เขา้ใจ มคีวามหลงครอบงาํอยู่ ก็จะเกดิความเศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั รอ้ง

ห่มรอ้งไห ้ 

แต่ถา้ไดศึ้กษา ไดย้นิ ไดฟ้งัธรรม ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน ใหพ้วกเราคอยเจริญสติ

อยู่เสมอ เจริญปญัญาอยู่เสมอ เตอืนตวัเราวา่ร่างกายน้ีไมใ่ช่ของเรา ร่างกายน้ีเป็นของ

ธรรมชาต ิ เขาใหเ้รามาอาศยัอยู่เหมอืนกบับา้นทีเ่ราเช่าอยู่หลงัหน่ึง บา้นนัน้ไมใ่ช่เป็น

ของๆเรา เจา้ของเขาใหเ้ราอาศยัอยู ่ เช่าอยู่ เราก็จ่ายค่าเช่าไป เมือ่ถงึเวลาทีเ่ขาจะมาเอา

คนืไป เขาจะมารื้อไป เราก็คนืใหเ้ขาไป ถา้รูอ้ยู่ต ัง้แต่เริ่มตน้วา่สิง่ต่างๆเหลา่น้ี ไมใ่ช่เป็น

ของๆเรา เป็นของทีเ่ขาใหเ้รายมืมาใช ้ อยู่ไปวนัๆหน่ึง เราก็คอยเตรียมตวัเตรียมใจอยู่

เสมอ วา่วนัใดวนัหน่ึง วนัดคีนืดเีขาจะมาเอาคนืไป เมือ่พรอ้มทีจ่ะคนืใหเ้ขาไปแลว้ เราก็

ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร เพราะรูม้าแต่ตน้แลว้วา่ เรามาตวัเปลา่ๆ ในที่สดุเรากต็อ้งไปตวั

เปลา่ๆ คอืเราน้ีหมายถงึใจของเราน่ีแหละ ไปตวัเปลา่ๆ สิง่ทีเ่อาไปไดก้็คอืบญุกบับาปเท่า

นัน้เอง ส่วนสิง่ของต่างๆภายในโลกน้ี ย่อมอยู่ในโลกน้ี เพราะโลกน้ีไมใ่ช่เป็นของๆเรา 

เป็นของธรรมขาต ิเราเพยีงแต่มาอาศยัอยู่ช ัว่ระยะหน่ึงเท่านัน้เอง  

ถา้เราเขา้ใจความจริงอนัน้ีแลว้ เราก็จะเตรยีมตวัเตรียมใจไว ้ เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งคนืสิง่

เหลา่น้ีใหเ้ขาไป เราก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เหมอืนกบัเวลาเราไปยมืขา้วของๆใครเขามา เราก็รู ้

วา่เราตอ้งคนืเขาไป เช่นวนัน้ีเราจะหุงขา้ว หมอ้ขา้วของเราร ัว่ เราก็ตอ้งไปยมืหมอ้ขา้ว
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ของเพือ่นบา้นมาเพือ่ทีจ่ะใชหุ้งขา้ว แต่เรากรู็ว้า่เมือ่เราใชหุ้งขา้วเสร็จแลว้ เมือ่เราไปหาซื้อ

หมอ้ขา้วใบใหมม่าแทนแลว้ เราก็ตอ้งเอาหมอ้ขา้วใบน้ีไปคนืเขา ฉนัใดก็ฉนันัน้ ทกุสิง่ทกุ

อย่างทีม่อียู่ในโลกน้ีมนัไมไ่ดเ้ป็นของๆ เราอย่างแทจ้ริง แต่เป็นของธรรมชาตใิหเ้รายมื

มาใช ้ ขณะทีเ่รายงัอยู่ในโลกน้ี และเมือ่ถงึเวลาทีเ่ราจะตอ้งจากโลกน้ีไป เราก็ตอ้งคนืทกุ

สิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่ในโลกน้ี คนืกลบัสู่ธรรมชาต ิ เราก็ตอ้งคนือยู่เรื่อยๆ เราไดเ้งนิมา 

เราก็ตอ้งใชเ้งนิไป มนัมกีารไหลเขา้ ไหลออกอยู่ตลอดเวลา สิง่ไหนทีเ่รายอมใหม้นัไป 

เราก็ไมเ่สยีใจ แต่ถา้สิง่ไหนเราไมย่อมใหม้นัไป เราก็จะเสยีใจ อย่างเช่นเงนิทอง ถา้เรา

ยนิดใีหม้นัไป เช่นเราเอาเงนิไปซื้อขา้วซื้อของ เราก็ไมม่คีวามรูส้กึเสยีอกเสยีใจอย่างไร 

หรือเอาเงนิมาถวายทาํบญุ เราก็ไมม่คีวามรูส้กึเสยีใจ เพราะเรายนิดทีีใ่หม้นัไปจากเรา 

แต่ถา้เราไมย่นิด ี เช่นเงนิทองของเราถูกขโมยไป เราวางไวแ้ลว้มนัหายไป อย่างน้ีเราก็จะ

เกดิความเสยีใจ  

ปญัหามนัไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารไปหรือการมาของสิง่ของต่างๆ มนัอยู่ทีใ่จของเรา วา่เรายนิดทีีจ่ะ

ใหเ้ขาไป หรือไมใ่หเ้ขาไปต่างหาก ถา้เรายนิด ี เราพรอ้มทีจ่ะใหส้ิง่เหลา่น้ีไปจากเรา เราก็

จะไมม่คีวามรูส้กึเสยีอกเสยีใจ เราก็จะไมม่คีวามทกุขใ์จ แต่ถา้เราไมย่นิด ีเรายงัตอ้งการ

ใหส้ิง่นัน้สิง่น้ีอยู่กบัเราอยู่ แต่ตอ้งจากเราไป เราก็จะเกดิความเศรา้โศกเสยีใจเกดิความ

ทกุขใ์จขึ้นมา ดงันัน้ปญัหาจงึไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารไปและการมาของสิง่ต่างๆ สิง่ต่างๆเขามมีา 

มไีปอยู่ตลอดเวลา ปญัหามนัอยู่ทีใ่จของเราต่างหาก วา่เป็นใจทีโ่งห่รือเป็นใจทีฉ่ลาด ถา้

เป็นใจทีฉ่ลาดก็ตอ้งรูว้า่ สิง่ต่างๆ เหลา่น้ีจะถอืวา่เป็นของเรา และจะใหอ้ยู่กบัเราไปโดย

ตลอดนัน้ ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ น่ีเป็นคนฉลาดทีค่ดิอย่างนัน้ เมือ่คดิอย่างนัน้แลว้ก็เตรียม

ตวัเตรียมใจทีจ่ะคนืสิง่ต่างๆทีม่อียู่กบัเรา ใหก้บัธรรมชาตเิขาไป จะไปแบบไหนก็สุดแท ้

แต่ แต่ในทีสุ่ดมนัก็ตอ้งไป ถา้ไปดว้ยความยนิดใีหไ้ป เราก็ไมม่คีวามเสยีใจ ถา้ไปโดย

ไมย่นิด ีก็จะมแีต่ความเศรา้โศกเสยีใจตามมา  

เราจงึควรตรวจดูใจของเราอยู่เสมอ วา่ขณะน้ีเราพรอ้ม เรายนิดทีีจ่ะใหท้กุสิง่ทกุอย่างที่

เรามอียู่ในตวัของเรา รวมท ัง้ร่างกายของเราน้ี ไปหรือไม ่ ถา้เราพรอ้มเราก็จะสบายอก

สบายใจ อยู่กบัเราๆก็มคีวามสบายใจ เวลาจากเราไป ก็มคีวามสบายใจ เพราะเราไมไ่ด ้
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ผูกใจไวก้บัสิง่ต่างๆ นัน่เอง แต่ถา้เรายงัมคีวามหลง มคีวามอยากทีจ่ะใหส้ิง่นัน้สิง่น้ี 

บคุคลนัน้บคุคลน้ี หรือตวัของเรา ร่างกายของเรา อยู่กบัเราไปตลอด เราก็จะอยู่ดว้ย

ความทกุขใ์จ และเมือ่เกดิการพลดัพรากจากกนัไป เราก็จะมแีต่ความเศรา้โศกเสยีใจ 

กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ทกุขม์าก ทรมานมาก เวลาเราตอ้งจากสิง่ทีเ่ราไมอ่ยากใหส้ิง่นัน้

จากไป แต่เราตอ้งทาํความเขา้ใจวา่สิง่ต่างๆเหลา่น้ี เราไมม่อีาํนาจทีจ่ะไปบงัคบั ไปรัง้ ไป

เหน่ียวเขาไวไ้ด ้ เมือ่ถงึเวลาทีเ่ขาจะตอ้งจากเราไป เราหา้มเขาไมไ่ด ้ สิ่งที่เราหา้มไดก้ค็ือ

ใจของเรา เราหา้มใจของเราไมใ่หท้กุขไ์ด ้หา้มใจของเราไมใ่หเ้ศรา้โศกเสยีใจได ้ 

ถา้เราเริ่มทาํความเขา้ใจต ัง้แต่บดัน้ีไปวา่ เราจะตอ้งพลดัพรากจากทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามี

อยู่ ทีเ่ราถอืวา่เป็นของๆเรา ไม่วา่จะเป็นวตัถสุิง่ของต่างๆ หรือบคุคลต่างๆ ลว้นจะตอ้งมี

การพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ถา้เราทาํความเขา้ใจ แลว้เตอืนสตเิตอืนใจเราอยู่

อย่างสมํา่เสมอ เราก็จะไมท่กุขก์บัการพลดัพรากจากกนั ตอ้งสอนใจอยู่เรื่อยๆ ถา้ไม่คดิ 

ไมส่อนอยู่เรื่อยๆแลว้ เราจะลมื แลว้ก็จะไปหลง ไปยดึ ไปตดิอกี แต่ถา้คอยสอนใจอยู่

ตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนกระท ัง่หลบัเลย ทาํอะไรกบัอะไร ก็บอกวา่ทกุสิง่ทกุอยา่ง

มนัเป็นของช ัว่คราว เป็นของทีอ่ยู่กบัเราไปเพยีงสกัระยะหน่ึงเท่านัน้เอง แลว้ในทีสุ่ดก็

ตอ้งมกีารจากกนัไป ตอ้งสอนอยู่เรื่อยๆ ถา้ไมส่อนแลว้มนัเผลอ มนัลมื แลว้มนัก็จะไป

ยดึไปตดิอกี เมือ่ไปยดึไปตดิมนัก็มคีวามกงัวลใจ ถา้เรารกัสิง่ใดสิง่หน่ึง หรือบคุคลใด

บคุคลหน่ึง ใจของเราก็จะพะวกัพะวงถงึสิง่นัน้บคุคลนัน้ เวลาไม่เหน็หนา้เหน็ตา ก็เริ่ม

เกดิความกงัวลใจแลว้วา่ เอะ๊หายไปไหน เป็นอะไรไปหรือเปลา่ อย่างน้ีเป็นตน้  

แต่ถา้ไมไ่ดไ้ปยดึไปตดิ คดิวา่เราทาํหนา้ทีข่องเราดทีีสุ่ดแลว้ เราดูแลรกัษาสิง่ต่างๆ หรือ

บคุคลต่างๆ ใหด้ทีีสุ่ด ตามกาํลงัความสามารถของเราแลว้ ถา้เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งมี

อะไรเกดิขึ้นกบัเขา อย่างใดอย่างหน่ึง มนัก็เป็นสิง่ทีสุ่ดวสิยั เป็นสิง่ทีเ่ราไมค่วรทีจ่ะมา

นัง่กงัวล กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะการกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั กงัวลใจก็ไม่สามารถไป

เปลีย่น แปลงเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึ้นได ้ดงัทีเ่ราไดย้นิเสมอวา่ อะไรมนัจะเกดิ มนักต็อ้ง

เกดิ เราไปกงัวลใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ก็ไมส่ามารถทีจ่ะหา้มไมใ่หม้นัเกดิได ้อนัไหน

ถา้เราหา้มไดเ้ราก็หา้มเสยี อนัไหนเราป้องกนัไดเ้ราก็ป้องกนัเสยี แต่อนัไหนทีเ่ราหา้ม



28 
 

ไมไ่ด ้ ป้องกนัไมไ่ด ้ เราก็ตอ้งยอมรบัวา่มนัเป็นเรื่องของธรรมชาต ิ เป็นกฎของธรรมชาต ิ

ทีจ่ะตอ้งมกีารเป็นไป อย่างใดอย่างหน่ึง หรอืไมเ่ช่นนัน้ก็เป็นกฎของกรรม  

แต่ละบคุคลมกีรรมเป็นผูพ้าไป บางทเีราอยากจะใหบ้คุคลนัน้บคุคลน้ีอยู่ในกรอบของ

ความดงีาม แต่ใจของเขานัน้ไมส่ามารถอยู่ได ้ นัน่ก็เป็นเพราะวา่ใจของเขามกีรรมเป็น

เจา้นาย เป็นผูส้ ัง่การ เราไมอ่ยากใหค้นทีเ่รารกัไปเสพยาเสพตดิ แต่บางทเีขาก็ไปเสพยา

เสพตดิ นัน่ก็เป็นเพราะวา่กรรมส ัง่ใหใ้จของเขาไปกระทาํสิง่นัน้ๆ เราไมป่รารถนาใหเ้ขา

เป็นคนเกยีจครา้น ไมใ่หเ้ขาเลน่การพนนั ไมใ่หเ้ขาเทีย่วเตร่ แต่เขาก็จะไปแบบนัน้ๆ นัน่

ก็เป็นเพราะวา่เขาเคยสะสมนิสยัแบบนัน้มาในแต่ละภพแต่ละชาต ิ ก็จะตอ้งเป็นไปตาม

นิสยัของเขา เรามหีนา้ทีเ่พยีงแต่สอนเขา บอกเขา หา้มเขาเท่านัน้เอง แต่เราไมส่ามารถที่

จะไปควบคุมเขาไดต้ลอดเวลา บางทเีมือ่ลบัจากสายตาของเราแลว้ สิง่ต่างๆทีเ่ราบอกเขา 

เขาอาจจะไมท่าํตามก็ได ้ เพราะใจของเขาไมส่ามารถทีจ่ะต่อสูก้บักรรมทีเ่ขาทาํไวใ้นอดตี

ไดน้ัน่เอง กรรมจะผลกัดนัใหเ้ขาไปทาํในสิง่ต่างๆทีเ่ขาเคยชอบ เขาชอบทาํอะไรอย่างไร 

เขาก็จะทาํอย่างนัน้ ถา้เขาเคยสะสมคุณงามความด ี ชอบทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม มคีวามขยนั 

ชอบเรียนหนงัสอื ชอบช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ชอบทาํบญุทาํทาน ไมช่อบเสพสุรายาเมา ไมช่อบ

เลน่การพนนั เขาก็จะทาํตามจรตินิสยัของเขา ไมว่า่จะต่อหนา้หรือลบัหลงั น่ีแหละคอื

เรื่องของหลกักรรม  

ชวีติของพวกเราอยู่ภายใตก้ฎ ๒ ชนิดดว้ยกนั คอืกฎของธรรมชาติ และกฎของกรรม 

กฎของธรรมชาตกิ็คอืความแปรปรวนเปลีย่นแปลงนัน่เอง ชวีติของเรา ร่างกายของเรา

ไมน่ิ่งอยู่เฉย มนัเคลือ่นไปเรื่อยๆ เกดิมาแลว้มนัก็ตอ้งเจริญเตบิโต เมือ่เจริญเตบิโต

เต็มทีแ่ลว้ ก็เริ่มชราภาพลง เสือ่มลงไป และในทีสุ่ดก็ตอ้งแตกสลายดบัไป น่ีคอืลกัษณะ

ของสิง่ต่างๆทีใ่จมาเกี่ยวขอ้ง ถา้เราเขา้ใจกฎท ัง้ ๒ กฎน้ีแลว้ คอืกฎแห่งกรรมและกฎ

ของธรรมชาต ิ แลว้ไมไ่ปฝืน ไมไ่ปขดั ไมไ่ปต่อสูแ้ลว้ เราจะอยู่ไดอ้ย่างสุขสบายใจ 

เพราะใจจะสุขหรือจะทกุขก์็อยู่กบัวา่ รูจ้กักฎท ัง้ ๒ กฎน้ีหรือเปลา่ ถา้รูจ้กักฎท ัง้ ๒ กฎน้ี

แลว้ ก็จะไมฝ่่าฝืน แลว้ก็จะอยู่ไดด้ว้ยความสงบร่มเยน็ อะไรเป็นอะไรก็รบัไดท้ ัง้นัน้ มา

ก็รบัได ้ไปก็รบัได ้ 
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แต่ถา้ไมเ่ขา้ใจกฎของธรรมชาต ิ ใจของเราจะถูกความหลงครอบงาํ เมือ่เกดิความหลง

แลว้ ก็จะเกดิความอยากต่างๆขึ้นมา อยากใหส้ิง่นัน้อยู่กบัเรานานๆถา้เป็นสิง่ทีเ่ราชอบ 

อยากจะใหส้ิง่นัน้หายไปเร็วๆ จากเราไปเร็วๆ ถา้เป็นสิง่ทีเ่ราไมช่อบ น่ีก็เป็นเพราะวา่เรา

ไมเ่ขา้ใจถงึกฎของธรรมชาตนิัน่เอง และเมือ่เราตอ้งการใหส้ิง่ทีเ่ราไมช่อบ จากเราไปเร็วๆ 

ถา้เขาไมไ่ปเร็วๆ เราก็เกดิความวุน่วายใจ หรือถา้สิง่ทีเ่ราชอบ เราอยากใหเ้ขาอยู่กบัเรา

ไปนานๆ แต่เขาจากเราไปเสยีก่อน น่ีก็จะทาํใหเ้ราไมส่บายใจ ท ัง้ๆทีส่ิง่เหลา่น้ีเขาก็จะ

เป็นของเขาอยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ ตัง้แต่ก่อนทีเ่ราจะเกดิมา สิง่ต่างๆเหลา่น้ีก็เป็นอยู่อย่างน้ี 

และหลงัจากทีเ่ราตายไปแลว้ สิง่ต่างๆเหลา่น้ีก็ยงัเป็นอย่างน้ีอกี เขาจะตอ้งหมนุไปตาม

กฎแห่งกรรมและกฎของธรรมชาต ิ เราเป็นผูท้ีม่าเกดิ มาสมัผสักบัสิง่เหลา่น้ี ถา้ไมฉ่ลาด 

ไมรู่จ้กัปฏบิตั ิ ก็จะมแีต่ความทกุขใ์จ เหมอืนกบัทีเ่ราไมรู่ว้า่ไฟน้ีมโีทษอย่างไร มคีวาม

รอ้นอย่างไร เราเอามอืไปจบัไฟเขา้ ไฟก็จะตอ้งเผามอืของเรา ฉนัใดก็ฉนันัน้  

การกระทาํอะไรต่างๆ จงึตอ้งมปีญัญา มคีวามรู ้มคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้งกบัสิง่ต่างๆ ทีใ่จ

เราไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ถา้รูต้ามทีไ่ดแ้สดงไว ้ คอืรูจ้กักฎของธรรมชาต ิ คอืทกุสิ่งทกุอย่าง

เป็นของไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่เอามาครอบครองเป็นตวัเรา เป็นของเรา

ไม่ได ้ แต่เป็นของธรรมชาติแท ้ๆ  น่ีอย่างหน่ึง อกีอย่างหน่ึงก็คอืกฎแห่งกรรม ใครทาํ

กรรมอนัใดไว ้ ดีหรือชัว่กต็อ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น กรรมในอนาคตเรากาํหนดได ้

แต่กรรมในอดตีเราไปแกไ้มไ่ด ้ เราเคยทาํกรรมดกีรรมชัว่อย่างใดไว ้ มนัก็จะตอ้งส่งผล

ของมนั เป็นสุขเป็นทกุขใ์หก้บัผูก้ระทาํกรรมนัน้ๆ แต่ผลของกรรมในอนาคตสามารถ

กาํหนดไดด้ว้ยการกระทาํกรรมในปจัจบุนั ถา้เรากระทาํกรรมด ี ผลทีจ่ะตามมาใน

อนาคต ย่อมเป็นความสุขและความเจริญ ถา้เรากระทาํความชัว่ ผลทีจ่ะตามมากค็อื

ความทกุข ์ความหายนะ ความเสือ่มเสยีท ัง้หลาย  

น่ีเป็นหลกัตายตวั เป็นหลกัทีเ่ราจะตอ้งทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง และพยายามประพฤติ

ปฏบิตั ิดว้ยการอบรมส ัง่สอนใจของเราอยู่เสมอ ถา้เราไมส่ามารถสอนใจเราได ้เราก็ตอ้ง

คอยเขา้วดัอยู่อย่างสมํา่เสมอ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพือ่เป็นเครื่องพรํา่สอน ถา้ไมม่โีอกาส 

ไมม่เีวลาวา่งทีจ่ะเขา้วดั ก็ขอใหเ้อาวดัมาไวท้ีบ่า้นของเรา ดว้ยการเปิดหนงัสอืธรรมะอ่าน 
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เปิดวทิยฟุงัเทศนฟ์งัธรรมตามสถานีวทิยุโทรทศันต่์างๆ หรือหาเทปธรรมะทีไ่ดม้กีารอดั

ไวม้าฟงั ตอ้งฟงัอยู่เรื่อยๆ เพราะถา้เราไมฟ่งัปุ๊ บ เดีย๋วใจก็ไปคดิเรื่องอืน่ปับ๊ เราก็ลมื

แลว้ สิง่ทีไ่ดฟ้งัวนัน้ีพอญาตโิยมออกจากศาลาน้ีไป ก็จะลมืเรื่องทีไ่ดพู้ดกนัในวนัน้ีแลว้ 

เพราะเดีย๋วเรื่องอืน่ก็จะเขา้มาแทนที ่คนนัน้ก็จะมาพูดเรื่องนัน้ คนน้ีก็จะมาพูดเรื่องน้ีให ้

ฟงั เราก็จะมวัยุ่งกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ีไปเรื่อยๆ จนลมืเรื่องทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี  

ดงันัน้ขอใหท้่านท ัง้หลายจงนาํสิง่ต่างๆ ทีท่า่นไดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี นาํไปพนิิจพจิารณาอยู่

อย่างสมํา่เสมอ คิดอยู่เรื่อยๆ เวลาอยู่วา่งๆ ไมรู่จ้ะทาํอะไร ก็ลองนึกวา่วนัน้ีเราจะคดิ

อะไรด ี เราคดิธรรมะบา้งหรือยงั เรื่องทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัทีว่ดั เรื่องกฎของธรรมชาต ิ เรื่อง

กฎของกรรม เราเอามาคดิเสยี คดิอยู่เรื่อยๆ เตอืนสตเิราอยู่เรื่อยๆ แลว้เราจะไดป้ลอ่ย

วาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ใจเราจะสบาย ทกุวนัน้ีทีเ่ราวา้วุน่ขุน่มวั วุน่วายกบัเรื่องราวต่างๆ 

ก็เพราะวา่เราไมป่ลอ่ยวางนัน่เอง เรายงัมคีวามอยากอยู่ ยงัอยากใหส้ิง่นัน้สิง่น้ี เป็นไป

ตามทีเ่ราตอ้งการ แต่เราไมเ่ขา้ใจวา่เราไปบงัคบัธรรมชาตไิมไ่ด ้ เหมอืนกบัฝนกบัแดด 

เราไปบงัคบัเขาไดไ้หม ฝนกบัแดด เขาก็ตอ้งเป็นไปตามธรรมชาตขิองเขาฉนัใด เรื่องราว

ต่างๆ รอบตวัเรา ส่วนใหญ่เราก็ไปบงัคบัเขาไมไ่ดเ้หมอืนกนั ส่วนไหนทีเ่ราพอจะบงัคบั

ได ้ ดูแลได ้ เราก็ดูแลไป แต่ถา้ไมอ่ยู่ในวสิยั เราก็ตอ้งปลอ่ยวาง ถา้ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ 

ชวีติของเราก็จะมแีต่ความสุข ความสดชื่น ดว้ย ความเบกิบาน ท่ามกลางการเกดิ การ

แก่ การเจ็บ การตาย การเกดิการดบัของสิง่ต่างๆ ใจของเราจะไมม่คีวามกงัวล ไมม่ี

ความวุน่วาย เพราะใจเราปลอ่ยวาง เพราะใจเราเขา้ใจวา่ มนัเป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งใหเ้ป็นไป

ตามเรื่องของเขา เหมอืนกบัการขึ้นกบัการตกของตะวนั เราก็อยู่กบัเขาได ้ เราก็ไม่

เดอืดรอ้นอะไร จงึขอฝากเรื่องราวของการฟงัเทศนฟ์งัธรรมเพือ่ใหเ้กดิปญัญา ใหเ้กดิ

ความรูท้ีแ่ทจ้ริง มาพรํา่สอนใจของเรา เมือ่เราฟงัแลว้ ก็เอาสิง่ทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัมาสอนเรา 

สอนไปเรื่อยๆ เตอืนสตเิราไปเรื่อยๆ แลว้จะไดไ้มห่ลง ไมล่มื เมือ่ไมห่ลงไมล่มื ก็จะไม่

ยดึไมต่ดิ จะปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ ใจจะสุข ใจจะสบาย ใจจะหลดุพน้จากความ

ทกุขค์วามกงัวลท ัง้หลาย การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๑๓ 

เช่ือพระพทุธเจา้ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

ท่านท ัง้หลายไดม้าวดัเพือ่ปฏบิตัศิาสนกจิ ตามแนวทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงทรงส ัง่

สอนไว ้ ใหผู้ท้ีม่จีติศรทัธาเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาประพฤตปิฏบิตัติาม เพือ่ความเป็น

สริิมงคล เพือ่ความสุขและความเจริญของผูป้ฏบิตั ิ การฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นการรบั

ถ่ายทอดสจัธรรมความจริง ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูเ้หน็ เป็นความจริงทีจ่ะทาํใหผู้ไ้ด ้

ยนิไดฟ้งั นาํไปปฏบิตัเิพือ่ความเจริญรุ่งเรือง เพือ่ความปราศจากทกุขภ์ยัอนัตราย

ท ัง้หลายท ัง้ปวง เหตทุีพ่วกเราท ัง้หลายยงัตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัอยู่น ัน้ เป็นเพราะวา่

จติใจของพวกเรายงัเป็นปถุชุนอยู ่ คาํวา่ปถุชุนน้ี หมายถงึเป็นผูท้ีย่งัไมม่คีวามรูท้ีจ่ะ

รกัษาตนเอง ใหพ้น้จากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวงได ้ เพราะใจของปถุชุนยงัเป็นใจ

ทีม่ดืบอดอยู่ มอีวิชชาโมหะครอบงาํจติใจอยู่ จงึทาํใหใ้จมดืบอด เปรียบเหมอืนกบัผูท้ี่

อยู่ในหอ้งมดื หรืออยู่ในสถานทีไ่มม่แีสงสวา่ง เช่นในยามคํา่คนื จะเดนิทางไปไหนมา

ไหนตามลาํพงั โดยไมม่แีสงสวา่งพาไป เช่นไฟฉายหรือตะเกยีง ก็จะเป็นการลาํบาก

ยากเยน็ เพราะไมรู่ว้า่สิง่ต่างๆทีอ่ยู่รอบตวัเองนัน้มอีะไรบา้ง มอีะไรทีเ่ป็นพษิเป็นภยับา้ง

หรือไม ่ มหีลมุมบี่อ มขีวากหนาม มอีปุสรรคอะไรทีข่วางก ัน้อยู่ เพราะไมส่ามารถ

มองเหน็ได ้ 

แต่ถา้มแีสงสวา่งของไฟฉายก็ด ีหรือตะเกยีงก็ด ีส่องทางไป ย่อมสามารถเหน็สิง่ต่างๆ ที่

อยู่ขา้งหนา้หรืออยู่ขา้งๆรอบตวัได ้ เมือ่เหน็แลว้ก็จะสามารถทีจ่ะหลกีเลีย่งสิง่ทีเ่ป็น

อนัตรายได ้ ไมต่อ้งไปประสบกบัภยัท ัง้หลาย ทีม่าสมัผสักบัตวัผูเ้ดนิทางฉนัใด ธรรมะ

คาํสอนของพระพทุธเจา้ก็เปรียบเหมอืนกบัแสงสวา่ง ของไฟฉายหรือของตะเกยีง 

เพยีงแต่วา่ธรรมน้ีเป็นแสงสวา่งของจติใจ ถา้ใจมธีรรมแลว้ ใจจะสามารถแยกแยะไดว้า่ 

อะไรเป็นภยั อะไรไมเ่ป็นภยั อะไรเป็นสุข อะไรเป็นทกุข ์อะไรเป็นนรก อะไรเป็นสวรรค ์

อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ สิง่เหลา่น้ี ถงึแมพ้ระพทุธเจา้จะไดท้รงตรสัรูเ้หน็มา เป็น
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เวลานานถงึ ๒๕๐๐ กวา่ปีแลว้ก็ตาม แต่ความจริงท ัง้หลาย ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็

นัน้ ก็ยงัเป็นความจริงอยู่ในสมยัปจัจบุนัน้ี ความจริงเหลา่น้ีท่านจงึแสดงวา่เป็นอกาลโิก 

ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ เกี่ยวกบัเรื่องสุขทกุขต่์างๆ 

เรื่องนรกเรื่องสวรรค ์ เรื่องบญุเรื่องคุณ เรื่องบาป เรื่องกศุล เป็นความจริงในสมยัก่อน

อย่างไร ในสมยัน้ีก็ยงัเป็นความจริงอยู่อย่างนัน้  

เราจงึมคีวามเชื่อม ัน่ไดใ้นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ยดึมาเป็นแนวทางดาํเนิน เป็นผู ้

นาํพาเราไปสู่สิง่ทีด่ทีีง่าม สู่จดุหมายทีด่ ีคอืความสุข สู่สภาพทีไ่มม่คีวามทกุขไ์ด ้ เราเชื่อ

ไดอ้ย่าง ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ เพราะสิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ ทรงส ัง่สอน

ออกมาดว้ยพระปญัญาคุณ คอืความเฉลยีวฉลาด ความถูกตอ้งแมน่ยาํ ออกมาจาก

พระกรุณาคุณ คอืความสงสาร ออกมาจากพระบริสทุธิคุณ คอืความบริสุทธิ์ใจ ใจทีใ่ส

สะอาดหมดจด ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง สิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ส ัง่สอนจงึออกมาดว้ยเจตนาทีบ่ริสุทธิ์ ไมไ่ดส้ ัง่สอนเพือ่หวงัสิง่ตอบแทนจากผูท้ีไ่ดย้นิได ้

ฟงั มแีต่ความปรารถนาทีจ่ะใหผู้ท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัไดร้บัประโยชนอ์นัสูงสุด คอืการหลดุพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จากกองทกุขท์ ัง้หลายนัน่เอง  

น่ีคอืเจตนาหรือความปรารถนาของพระพทุธเจา้ ทีท่รงประกาศพระศาสนาใหก้บัสตัว ์

โลก ไมไ่ดห้วงัอามสิสนิจา้งผลตอบแทน การสรรเสริญเยนิยอ หรือการเคารพนบัถอื 

กราบไหวบู้ชาเลยแมแ้ต่นิดเดยีว เหตทุีพ่วกเรามคีวามเคารพนบัถอื กราบไหวบู้ชา

พระพทุธเจา้นัน้ ไมใ่ช่เพราะวา่พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ใหเ้รากราบไหวบู้ชาท่าน แต่เป็น

เพราะพระคุณอนัใหญ่หลวงของท่าน ทีม่อบใหก้บัพวกเรา ช่วยใหเ้ราไดห้ลดุพน้จากกอง

ทกุข ์ ทาํใหม้คีวามสาํนึกในพระคุณอนัใหญ่หลวงน้ี จงึไดย้กย่องพระพทุธองคใ์หอ้ยู่

เหนือเกลา้ของพวกเราท ัง้หลาย พวกเรากราบไหวบู้ชาไดอ้ย่างสนิทใจ เพราะพระพทุธ

องคม์พีระคุณอย่างยิง่กบัพวกเรานัน่เอง เราไมไ่ดก้ราบไหวเ้พราะวา่เราถูกบงัคบัใหก้ราบ

ไหว ้ และการกราบไหวบู้ชาของเรานัน้ ก็เป็นสิง่ทีด่ ี เพราะเป็นการขดัเกลากเิลส ความ

หลงทีม่อียู่ในใจเรา ทีห่ลงยดึตวัตนวา่เราเป็นผูส้าํคญั เป็นผูย้ิง่ใหญ่ ทีท่กุคนจะตอ้งให ้
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ความสาํคญักบัเรา น่ีเป็นเรื่องของความหลง เพราะโดยความเป็นจริงแลว้ ในตวัเราหามี

ตวัตนไม่  

ตวัตนน้ีเกดิจากอวิชชา ความไมรู่จ้ริง เกดิจากโมหะความหลงผดิ ความเหน็ผดิเป็นชอบ 

คอืเหน็ในสิ่งที่ไม่มีว่ามี เหน็ตวัตนในสิง่ทีไ่มม่ตีวัตน เหน็ความเทีย่งแทแ้น่นอนในสิง่ที่

ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เหน็ความสุขในสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์ เม่ือเราเหน็กลบัตรงกนัขา้มแลว้ ชีวิต

ของเรากเ็ลยว่ิงเขา้หาสิ่งที่ผิด เม่ือว่ิงเขา้หาสิ่งที่ผิด กเ็ลยประสบแตค่วามผิดหวงั เรา

ทกุคนเกดิมาก็ปรารถนาทีจ่ะมแีต่ความสุขความเจริญ ไมม่ใีครตอ้งการความทกุขเ์ลย

แมแ้ต่นอ้ยนิด แต่ทาํไมเราจงึยงัมแีต่ความทกุขใ์จอยู่ตลอดเวลา นัน่ก็เป็นเพราะวา่ความ

มดืบอดของเรานัน้ พาใหเ้ราวิง่เขา้หาสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยันัน่เอง แทนทีจ่ะถอยออกจาก

สิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยั แต่กลบัวิง่เขา้หา เพราะความมดืบอดของเรานัน่เอง แต่ถา้เกดิมแีสง

สวา่งขึ้นมา ทาํใหเ้ราเหน็สิง่ต่างๆทีเ่ราวิง่เขา้หา เป็นเหมอืนอสรพษิ ทีค่อยกดั คอย

ทาํลาย เราก็จะไมก่ลา้เขา้ใกล ้ แต่เราไมรู่ ้ เราจงึเขา้หาสิง่เหลา่นัน้ เมือ่เราเขา้หาสิง่

เหลา่นัน้แลว้ สิง่เหลา่นัน้ก็ทาํลายเรา สรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา เราจงึตอ้งเขา้หาพระ

ศาสนา เขา้หาพระธรรมคาํสอน ยดึเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นทีพ่ึง่ เป็นผู ้

นาํพาเราไป  

สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแบ่งไวเ้ป็น ๒ ลกัษณะ เป็นความจริง ๒ ชนิดดว้ยกนั คอื

ความจริงทีเ่ป็นเหต ุ และความจรงิทีเ่ป็นผล เหตแุละผลเป็นสิง่ทีส่อดคลอ้งกนั ผลจะ

เกดิขึ้นได ้ตอ้งมเีหตเุป็นผูน้าํก่อน เมือ่มเีหตแุลว้ ผลก็จะเป็นสิง่ทีต่ามมา ท ัง้เหตแุละผล

นัน้ เป็นความจริง เหตทุีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน วา่เป็นเหตทุีส่าํคญัทีสุ่ด ทีเ่กี่ยวกบัตวั

เรามากทีสุ่ดนัน้ก็คอืใจ ใจเป็นตน้เหตขุองการกระทาํทกุสิง่ทกุอย่าง จะพูดก็ด ี จะทาํ

อะไรก็ด ี จะคดิอะไรก็ด ี จะตอ้งมใีจเป็นผูร้ิเริ่มก่อน เมือ่มใีจเป็นผูร้ิเริ่มแลว้ ใจเริ่มคดิ

แลว้ จงึเริ่มพูด เริ่มทาํตามมา เมือ่คดิแลว้ พูดแลว้ ทาํแลว้ ผลก็จะตามมา ผลก็คอื

ความรูส้กึในใจของเรานัน่แหละ คอืความรูส้กึสุขหรือทกุข ์ เป็นผลทีจ่ะตามมาต่อไป สิง่

ทีม่คีวามจาํเป็นอย่างยิง่ต่อตวัเรา ต่อความสุขความทกุขข์องเรา ก็คอืใจของเรานัน่เอง 

และการทีจ่ะทาํใหใ้จของเรามสุีขหรือมทีกุขไ์ด ้ก็ตอ้งอาศยัการอบรมส ัง่สอนใจเรา เพราะ
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ใจเราในขณะน้ียงัมดืบอดอยู ่ยงัไมรู่ต้ามความเป็นจริง ยงัหลงอยู่ ยงัเหน็ผดิเป็นชอบอยู่ 

เหน็ตรงกนัขา้มกบัความเป็นจรงิ เราจงึตอ้งเขา้หาพระศาสนา ฟงัเทศนฟ์งัธรรม อย่างที่

ท่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี มาศึกษาใหรู้ถ้งึเหตแุละผลทีจ่ะตามมา วา่เป็น

อย่างไร แลว้จะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามเหตแุละผลนัน้ เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ ผลทีเ่รา

ปรารถนากนั คอืความสุขและความเจริญ ความไมม่ทีกุข ์ความไมม่คีวามเสือ่มเสยี ก็จะ

เป็นสิง่ทีจ่ะไดร้บักนั  

เหตทุีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนวา่เป็นเหตทุีส่าํคญัทีสุ่ดก็คอืใจ ดงัในพระบาลทีีท่รงแสดงไว ้

วา่ มโนปพุพงัคมา ธมัมา มโนมยา มโนเศรษฐา ใจเป็นประธาน ใจเป็นใหญ่ ใจเป็น

ผูส้รา้งทกุสิง่ทกุอย่างขึ้นมา ไมว่า่จะเป็นความสุขก็ด ี ความทกุขก์็ด ี ไมว่า่จะเป็นนรก 

เป็นสวรรคก์็ด ี ไมว่า่จะเป็นการเวยีนวา่ยตายเกดิในวฏัสงสารก็ด ี หรือการหลดุพน้จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิ คอืการเขา้สู่มรรคผลนิพพานก็ด ี ใจเป็นผูก้ระทาํ ใจเป็นผูพ้าไป 

การดูแลอบรมจติใจจงึเป็นสิง่สาํคญั ตอ้งส ัง่สอนใหรู้ว้า่การกระทาํอย่างไร คอืความคดิ

แบบไหน เป็นความคดิทีจ่ะนาํพาไปสู่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความคดิแบบไหน

นาํพาไปสู่ความทกุขค์วามหายนะ ความคดิทีจ่ะพาใหไ้ปสู่ความสุขความเจริญ คอืการ

คดิด ี ความคดิดนีัน้คดิอย่างไร ก็คดิเพือ่ประโยชนข์องผูอ้ืน่ คดิเพือ่ทีจ่ะช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 

คอืใหม้คีวามเมตตา มคีวามกรุณา มมีทุิตา มอีเุบกขา ไมใ่หค้ดิเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ 

ความคดิอะไรทีเ่ป็นการคดิเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ คอืความคิดโลภ คดิโกรธ คดิหลง ถา้มี

เกดิขึ้นมาแลว้ ก็จะทาํใหเ้ราตอ้งไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เราจงึตอ้งคอยดูแลควบคุมจติใจ

ของเรา ใหค้ดิด ีเมือ่เราคดิดแีลว้ คาํพูดของเราก็จะด ีการกระทาํของเราก็ด ีแต่ถา้เราไม่

ดูแล ปลอ่ยใหใ้จคดิไปในทางทีไ่มด่ ี เช่นคิดโกรธขึ้นมา เมือ่โกรธแลว้คาํพูดออกมาก็ไม่

ด ีการกระทาํก็ไมด่ ีเมือ่ทาํไปแลว้ผลเสยีก็จะตามมา เวลาโกรธใจจะรอ้น จะวุน่วาย แต่

เวลาทาํบญุ เวลาสงเคราะหช่์วยเหลอืผูอ้ืน่ ใจจะเยน็ ใจจะสบาย  

น่ีเป็นเรื่องทีเ่ราจะตอ้งคอยดูแลรกัษาใจของเรา ใหอ้ยู่ในกรอบของการกระทาํความด ีละ

การกระทาํความชัว่ท ัง้หลาย ชาํระใจของเรา คอืชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่

เป็นตน้เหตขุองการกระทาํความชัว่ท ัง้หลาย เป็นตน้เหตทุีปิ่ดก ัน้ไมใ่หม้กีารกระทาํความ
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ดเีกดิขึ้นได ้ ถา้เราไมไ่ดก้ระทาํความด ี มแีต่การกระทาํความชัว่ เราจะไปหาความสุขได ้

อย่างไร เมือ่กระทาํแต่ความชัว่ ผลของความชัว่ย่อมปรากฏขึ้นมา คือความทกุขใ์น

ปจัจบุนั เมือ่ตายไป ก็จะตอ้งไปเกดิในภพภูมทิีต่ ํา่ต่อไป น่ีเป็นความจริงทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงตรสัรูเ้หน็มาแลว้ เหน็วา่พวกเรายงัหลงทางกนัอยู่ ก็สงสาร เพราะวา่ถา้ไมม่ใีคร

อบรม ไมม่ใีครส ัง่สอน พวกเราก็จะดาํเนินไปตามวถิทีางเดมิๆของเรา เพราะสิง่ทีเ่ราไป

ชอบไปรกันัน้ ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีใ่หค้วามสุขกบัเราทีแ่ทจ้ริง เป็นความทกุขม์ากกวา่ความสุข 

เป็นเพราะวา่เราไมม่ปีญัญา ทีจ่ะแยกแยะไดว้า่ ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้เป็นอย่างไร เรา

มกัจะเหน็ความสุขทีไ่มใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริงเป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เราจงึควา้แต่ความสุขที่

ไมแ่ทจ้ริง ซึง่เป็นเหมอืนกบันํา้ตาลทีเ่คลอืบยาขม  

เช่นเป็นเพราะอะไร คนจงึเสพสุรากนั เพราะเขามคีวามสุข แต่มนัเป็นความสุขทีเ่กดิขึ้น

ในชัว่ขณะทีเ่ขาเสพเท่านัน้ เวลาเสพเขาก็มคีวามสุข แต่หลงัจากทีเ่สพไปแลว้ ก็มคีวาม

ทกุขต์ามมาหลายประการดว้ยกนั ประการแรก ถา้เสพสุรามากๆ ก็จะทาํลายร่างกาย 

อวยัวะต่างๆจะเสือ่มเร็ว ชวีติจะส ัน้ อายุจะส ัน้ ประการต่อมา เมือ่เสพสุราไปแลว้จะไมม่ี

สตปิระคบัประคองใจ เวลาใจจะคดิอะไรขึ้นมา ก็ไมส่ามารถยบัย ัง้ควบคุมได ้ คนทีเ่สพ

สุราจงึมกัจะมพีฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม มวีาจาทีไ่มสุ่ภาพ หยาบคาย พูดฟงัไมไ่ด ้กริยิา

ไมเ่รียบรอ้ย เบยีดเบยีนทาํรา้ยผูอ้ืน่ ประพฤตผิดิประเวณี ลกัทรพัยข์องผูอ้ืน่ น่ีก็คอืผล

ทีเ่กดิจากการเสพสุรายาเมา เมือ่เสพไปแลว้ ก็ไมม่สีตทิีจ่ะควบคุมใจ ใหอ้ยู่ในขอบเขต

ของความดงีามได ้ เมือ่ทาํสิง่ทีไ่มด่ไีป ก็มผีลตามมา มคีวามวุน่วายใจตามมา จะตอ้ง

หลบ ตอ้งซ่อนตวั ในทีสุ่ดก็ถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะราง ถูกลงโทษ  

น่ีเป็นเรื่องทีเ่กดิจากการทีไ่มรู่จ้กัแยกแยะความสุข วา่ชนิดไหนเป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง 

ชนิดไหนเป็นความสุขทีไ่มแ่ทจ้ริง กลบัเหน็ความทกุขว์า่เป็นความสุข เช่นกรณีของการ

เสพสุรายาเมา ส่วนความสุขทีเ่ป็นความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ เรามกัจะแยกแยะไมอ่อก เพราะ

ความสุขทีแ่ทจ้ริงมกัจะมคีวามทกุขผ์สมไปดว้ย อย่างเวลาจะทาํความด ี เราจะรูส้กึวา่มี

ความลาํบาก จะมาวดัวนัน้ี ก็จะรูส้กึวา่ลาํบาก ไหนจะตอ้งตื่นแต่เชา้ เพือ่เตรียมอาหาร

ขา้วของต่างๆ มาถวายพระ ไหนจะเจอฝนฟ้าทีก่าํลงัตกลงมา ก็เริ่มรูส้กึวา่มคีวามลาํบาก
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ลาํบน ถา้คนทีไ่มเ่ขา้ใจถงึผลของการกระทาํความด ี วา่การทีเ่ราไดท้าํความด ี ทาํบญุให ้

ทานนัน้เป็นการชาํระสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม ทีม่อียู่ภายในใจของเรา คอืความเหน็แกต่วั ความ

ตระหน่ี ความโลภ ซึง่เป็นสิง่ทีค่อยสรา้งความทกุขค์วามไมส่บายใจใหก้บัเรา เวลาเรา

ทาํบญุทาํทาน ก็เท่ากบัเราเอาชนะความเหน็แก่ตวั เอาชนะความตระหน่ี เอาชนะความ

โลภ และเมือ่ชนะสิง่เหลา่น้ีแลว้ ใจจะมคีวามสุข ความสงบ มคีวามปีต ิ มคีวามอิม่ มี

ความพอ  

แต่ก่อนทีจ่ะมาถงึจดุน้ีได ้ เราก็จะตอ้งฟนัฝ่าอปุสรรค ความยากลาํบากในการกระทาํสิง่

เหลา่น้ี ไหนจะตอ้งต่อสูก้บัเวลาทีจ่ะตอ้งตืน่แต่เชา้ ต่อสูก้บัฝนฟ้าอากาศ แลว้เรายงัตอ้ง

ต่อสูก้บักเิลสภายในใจของเราอกี คอืจะตอ้งต่อสูก้บัความตระหน่ี ต่อสูก้บัความเหน็แก่

ตวั ต่อสูก้บัความโลภทีจ่ะพยายามกดีขวาง สรา้งความรูส้กึอดึอดั สรา้งความรูส้กึลาํบาก

ลาํบนขึ้นมา เป็นอปุสรรคกดีขวางเราไว ้ แต่ถา้ใชป้ญัญาใคร่ครวญแลว้ พจิารณาวา่การ

ทาํบญุใหท้าน เป็นคุณและเป็นประโยชนก์บัเราจรงิๆ เหมอืนกบัเวลาทีเ่รามโีรคภยัไขเ้จ็บ 

เราตอ้งไปรกัษาตวั เราก็ไมอ่ยากจะไปรกัษาตวั เพราะรูว้า่จะตอ้งเจบ็ ไหนจะตอ้งถูกหมอ

ฉีดยา หรือหมอผ่าตดั ไหนจะตอ้งรบัประทานยาทีข่ม ยาทีเ่ราไมช่อบรบัประทาน แต่ถา้

เราใชป้ญัญาพจิารณาวา่ ถงึแมว้า่จะทรมาน ถงึแมว้า่จะเจบ็ ถงึแมว้า่เป็นสิง่ทีเ่ราไมช่อบ

ทาํ แต่ถา้ไมท่าํแลว้ โรคภยัทีม่อียู่กบัตวัก็จะไมห่าย นอกจากไมห่ายแลว้ ยงัอาจจะทาํให ้

ตายไดด้ว้ย ถา้ไดใ้ชป้ญัญาแยกแยะแลว้ เหน็วา่ถา้ไปหาหมอ ไปโรงพยาบาล ไปรกัษา

ตวัแลว้ โรคทีม่อียู่ในตวัก็จะหมดไปหายไป เจ็บหน่อยก็ทนเอา อย่างน้ีถา้ใชป้ญัญา

แยกแยะแลว้ ก็กลา้ตดัสนิใจ เพราะวา่สิง่ทีจ่ะทาํไปในเบื้องตน้ ผลอาจจะไมด่ ีแต่ในบ ัน้

ปลายผลจะด ีคอืโรคภยัไขเ้จ็บจะหายไป  

ฉนัใดพวกเราทกุคนนัน้ ดงัทีไ่ดแ้สดงไวใ้นเบื้องตน้แลว้วา่ มคีวามทกุขใ์จดว้ยกนัทกุคน 

ไมม่ใีครในศาลาหลงัน้ีจะไมม่คีวามทกุขใ์จอยู่เลย ไม่วา่จะมฐีานะแตกต่างกนัขนาดไหน

ก็ตาม บางคนมฐีานะด ี รํา่รวย มเีงนิ มทีอง มทีรพัยส์มบตั ิ มขีา้วของ ทกุสิง่ทกุอยา่ง

พรอ้มบริบูรณ์ อกีคนหน่ึงไมค่่อยมทีรพัยส์นิเงนิทอง ยงัขาดนัน่ขาดน่ีอยู่ แต่ก็มคีวาม

ทกุขใ์นใจเหมอืนกนั นัน่ก็เป็นเพราะวา่ใจไมร่บัการดูแลนัน่เอง ใจไมไ่ดร้บัการขดัเกลา 
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ชาํระสิง่ทีเ่ป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ ทีม่อียู่ภายในใจ ใจของเราทกุคนจงึมคีวามทกุข ์

เหมอืนๆกนั ท ัง้ๆทีม่ฐีานะต่างกนั มคีวามรูค้วามฉลาดต่างกนั มคีวามสามารถในการที่

จะทาํมาหากนิต่างกนั แต่ถงึกระนัน้สิง่ทีไ่มต่่างกนั ก็คอืใจทีย่งัมคีวามทกุขอ์ยู่ เพราะวา่

ในใจยงัมตีน้เหตขุองความทกุขอ์ยู่ คอืความโลภ ความโกรธ และความหลงนัน่เอง การ

ทีจ่ะแกส้ิง่เหลา่น้ีได ้เราจงึตอ้งเขา้หาพระศาสนา เขา้หาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

เพราะวา่พระพทุธเจา้เป็นพระองคแ์รกทีส่ามารถกาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง

ใหอ้อกไปจากจติจากใจได ้ เป็นใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ มคีวามสงบ มคีวามอิม่ มคีวามพอ 

เพราะอะไร เพราะตวัหวิไมม่นี ัน่เอง ตวัหวิก็คอืความโลภความอยาก ไดถู้กทาํลายไป 

เมือ่ไมม่คีวามหวิแลว้ ความอิม่ก็เขา้มาแทนที ่ เมือ่มคีวามอิม่ ก็มคีวามสุข เมือ่มคีวาม

หวิ ก็มคีวามทกุข ์ 

น่ีแหละคอืปญัหา อยู่ทีใ่จของเรา ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทีว่า่ เรามมีากหรือมนีอ้ย นัน่ไมใ่ช่เป็น

ปญัหา เพราะวา่สิง่ทีม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพีของเรานัน้ พวกเรามกีนัทกุคน เพราะ

ถา้ไมม่หีรือมไีมพ่อ ชวีติของเราก็จะอยู่ถงึวนัน้ีไมไ่ด ้ เมือ่ชวีติของเราอยู่มาถงึวนัน้ีได ้ ก็

แสดงวา่สิง่ทีม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพีของเรานัน้ เรามพีอเพยีงแลว้ เราจงึไมม่คีวาม

จาํเป็น ทีจ่ะตอ้งไปหาอะไรเพิม่ขึ้นใหม้ากกวา่น้ี เพยีงแต่รกัษาสิง่ทีเ่รามอียู่ ไวดู้แลรกัษา

ชวีติของเราใหอ้ยู่ไปไดว้นัๆหน่ึงก็พอแลว้ ต่อใหเ้รามเีพิม่มากไปกวา่น้ีสกัรอ้ยเท่าพนัเท่า 

มนัก็ยงัไมไ่ปกาํจดัความทกุขท์ีม่อียู่ในใจของเราใหห้มดไปได ้ เพราะการทีจ่ะกาํจดัความ

ทกุขใ์หห้มดไปจากใจนัน้ เราตอ้งกาํจดักเิลสตณัหา คอืกาํจดัความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ใหอ้อกไปจากใจ และการทีเ่ราจะกาํจดัสิง่เหลา่น้ีได ้ เราก็ตอ้งอาศยัแสงสวา่ง

แห่งธรรม คอืคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นผูพ้าเราไป เราจงึตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจ วา่

เราตอ้งทาํอะไรบา้ง ทางศาสนาสรุปไวว้า่ เราตอ้งทาํ ๓ อย่างดว้ยกนั คอื ๑. ตอ้งละ

ความชัว่ท ัง้หลาย ๒. ตอ้งทาํแต่ความด ี ๓. ชาํระจติใจ คอืละความโลภ ความโกรธ 

ความหลงใหห้มดไป  

น่ีแหละคอืวถิทีางทีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขความเจริญใหก้บัเรา การทีจ่ะละความโลภ ความ

โกรธได ้ตอ้งมปีญัญา เพราะวา่ความโลภ ความโกรธเกดิจากความหลงพาไป ความหลง



38 
 

ทีเ่หน็วา่การไดอ้ะไรมามากๆ แลว้จะมคีวามสุข ซึง่มนัก็มคีวามสุข แต่มนัเป็นความสุขที่

เจอืปนไปดว้ยความทกุข ์ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราแสวงหามานัน้ ไมว่า่จะมาดว้ยทางตา ทางหู 

ทางจมกู ทางลิ้น ทางกาย ในรูปของวตัถสุิง่ของต่างๆ ในรูปของบคุคลต่างๆ ในรูปของ

เครื่องบนัเทงิต่างๆนัน้ ลว้นใหค้วามสุขกบัเราในเบื้องตน้ แต่ใหค้วามสุขเพยีงช ัว่

ขณะหน่ึงเท่านัน้เอง หลงัจากนัน้แลว้ก็ทาํใหเ้ราตดิอยู่กบัสิง่เหลา่นัน้ เวลาใดทีเ่ราขาดสิง่

นัน้ไป เราก็จะเกดิความไมส่บายใจขึ้นมา เกดิความทกุขข์ึ้นมา เหมอืนกบัผูท้ีเ่สพสุราที่

ไดแ้สดงไวใ้นเบื้องตน้ เวลามสุีราเสพเขาก็มคีวามสุข แต่พอวนัไหนเขาไมม่สุีรา เขาขาด

สุรา เขาก็จะเกดิความวุน่วายใจ เกดิความทกุขข์ึ้นมา ดิ้นรนกวดัแกวง่ จะตอ้งไปหาสุรา

มาเสพใหไ้ด ้ถา้ไมม่สุีราเสพก็จะตอ้งดิ้นลงแดง มคีวามทกุขม์ากทเีดยีว น่ีก็เป็นเพราะวา่

ความสุขทีพ่วกเราแสวงหากนันัน้ เป็นความสุขส่วนนอ้ย ส่วนใหญ่ลว้นแต่เป็นความทุกข ์

ท ัง้นัน้ เปรียบเหมอืนกบัยาขมเคลอืบนํา้ตาล จงึตอ้งใชป้ญัญาพจิารณาใหเ้หน็ตามความ

เป็นจริง เพือ่จะไดไ้มห่ลง ไมโ่ลภ ไม่โกรธ ต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๑๔ 

ปญัหาอยู่ที่ใจ 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไดม้าทีว่ดักนั เพือ่ประกอบคุณงามความด ีตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้

ไดท้รงส ัง่สอน คอื ละการทาํบาปทัง้ปวง ทาํความดีท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ชําระจติใจให ้

สะอาดหมดจด น่ีเป็นพระโอวาททีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงมอบไว ้ ใหพ้ทุธศาสนิกชนปฏบิตัิ

ตาม อนัเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข ความเจริญ เป็นเหตทุีจ่ะดบัทกุขภ์ยัอนัตราย

ท ัง้หลาย ไมใ่หม้ารบกวน ทาํลายชวีติจติใจของพวกเราทกุๆคน ถา้พวกเราทกุคน

ปรารถนาความสุข ความเจริญ ความไม่มทีกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง เราก็ตอ้ง

นอ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ ดว้ยการมาวดัอย่างสมํา่เสมอ 

เพราะเมือ่เรามาวดัแลว้ เราก็จะไดม้าละบาปกนั ดว้ยการสมาทานศีล มศีีล ๕ ศีล ๘ 

เป็นตน้ ไดก้ระทาํความดกีนั ดว้ยการทาํบญุใหท้าน บูชาพระรตันตรยั มสีมัมาคารวะ มี

ความกตญั�ูกตเวท ีชาํระใจของเราใหส้ะอาดหมดจด ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม  

ใจของเรามีปญัหา เพราะใจยงัไมม่คีวามสุข ใจยงัมคีวามทกุข ์ มคีวามเศรา้หมองอยู่ 

ท ัง้น้ีเป็นเพราะวา่ยงัมเีครื่องเศรา้หมองอยู่ภายในใจ เครื่องเศรา้หมองน้ีไดแ้ก่อะไร ก็

ไดแ้ก่กเิลสตณัหาท ัง้หลาย คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ สิง่

เหลา่น้ีทาํใหใ้จมคีวามทกุข ์ทาํใหใ้จตอ้งไปทาํบาปทาํกรรม ทาํเรื่องต่างๆทีรู่ว้า่ไมด่ ีแต่ไม่

มกีาํลงั ไมม่อีาํนาจทีจ่ะฝืนได ้ เพราะไมเ่คยฝึกตน ไมเ่คยสรา้งกาํลงั ใหต่้อสู ้ ใหท้าํลาย

กเิลสตณัหา ทีม่อียู่ในใจ เพราะไมรู่จ้กัวธิ ีเพราะไมศึ่กษา ไมเ่ขา้หาพระศาสนา เราจงึไม่

รูจ้กัวธิีทีจ่ะเอาชนะกเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความหลงทีม่อียู่ในใจของเรา แต่

ถา้ไดเ้ขา้สู่วดัวาอาราม ไดฟ้ังเทศน์ฟังธรรมอย่างสมํา่เสมอ เราจะไดย้นิไดฟ้งัวธิีการ ที่

จะชาํระหรือกาํจดักเิลสตณัหา เครื่องเศรา้หมองท ัง้หลายภายในใจ ใหห้มดสิ้นไปได ้ ถา้

ไมก่าํจดักเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมองเหลา่น้ีใหอ้อกไปจากจติจากใจ ต่อใหเ้ป็นมหา
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เศรษฐ ี เป็นพระเจา้แผ่นดนิ หรือเป็นอะไรก็ตาม ทีค่นท ัง้หลายในโลกน้ีอยากจะเป็นกนั 

ก็จะหาความสุขไมเ่จอ  

เพราะวา่ความสุขไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัการเป็นมหาเศรษฐ ี เป็นพระเจา้แผ่นดนิ เป็น

นายกรฐัมนตรี หรือเป็นอะไรท ัง้หลายท ัง้สิ้น สิง่เหลา่น้ีไมส่ามารถมากาํจดั ขจดัความ

เศรา้หมอง ความทกุขท์ีเ่กดิจากความเศรา้หมองใหห้มดไปจากจติจากใจได ้ นอกจากไม่

กาํจดัแลว้ ยงัจะเพิม่ความเศรา้หมองใหม้มีากขึ้นไปอกี เราจงึตอ้งอาศยัพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้เป็นเครื่องชี้ทาง บอกวธิีทีจ่ะทาํใหเ้ราไดม้คีวามสุขอย่างแทจ้ริง 

พระพทุธองคจ์งึสอนใหท้าํความด ี ละความชัว่ กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ดว้ยวธิีการทีท่่านท ัง้หลายไดม้าปฏบิตักินัในวนัน้ี คือ ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัิ

ธรรม ทาํจติใหส้งบในเบื้องตน้ เมือ่มคีวามสงบแลว้ จงึอบรมส ัง่สอนจติ ใหรู้จ้กัเรื่องราว

ต่างๆ เรื่องของความด ีเรื่องของความชัว่ เรื่องของเหตทุีท่าํใหเ้กดิความสุข เรื่องของเหตุ

ทีท่าํใหเ้กดิความทกุข ์ เมือ่เหน็ตามความเป็นจริงแลว้ ก็จะทาํลายเหตขุองความทกุข ์

และสรา้งเหตขุองความสุข  

จะสงัเกตไดว้า่ คนเราเวลาปกต ิ จติใจไมโ่ลภ ไม่โกรธ ไมห่ลง จะมคีวามรูส้กึสบาย มี

ความโอบออ้มอาร ี เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ มองใครก็มองดว้ยไมตรีจติ แต่เวลาเกดิความโลภ

ขึ้นมา เกดิความโกรธขึ้นมา เกดิความหลงขึ้นมา จะมคีวามรุ่มรอ้นใจ การแสดงออกมา

ทางวาจา ทางกาย ทางสหีนา้ จะเป็นไปในทางทีไ่มด่ ี คนเวลาโกรธ จะเป็นคนทีไ่ม่

น่าชื่นชมยนิดเีลย การพูดจาการกระทาํของเขา ก็จะพูดและกระทาํแต่สิง่ทีไ่มด่ ี สรา้ง

ความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่และตวัของเขาเอง เพราะในขณะทีม่คีวามโลภ มคีวามโกรธ มี

ความหลงอยู่ในใจ ใจของเขาเปรียบเหมอืนกบัมไีฟเผาอยู่ ทาํใหไ้มม่คีวามสบายอก

สบายใจ มแีต่ความวุน่วายใจ น่ีแหละจงึเป็นเหตทุี ่ ทาํไมเราจงึตอ้งดูแลใจของเรา ตอ้ง

ชาํระใจของเรา กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะถา้ไมก่าํจดัแลว้ ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง จะฉุดลากพาเราไปสู่ความทกุข ์ความหายนะ  

ความโลภ ความโกรธ ความหลงเป็นตน้เหตขุองการกระทาํอกศุลกรรมท ัง้หลาย คอื

อกศุลกรรมทางกายและทางวาจา เวลามคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะนาํพาไปสู่
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การฆ่าสตัวต์ดัชีวิต การลกัทรพัย ์การประพฤติผิดประเวณี การพูดปดมดเท็จ การพูด

คาํหยาบ การพูดเพอ้เจอ้ และการพูดสอ่เสยีด เมือ่ทาํไปแลว้ก็จะนาํความทกุขม์าให ้

ผูก้ระทาํ อย่างเวลาเราไปทาํอะไรไมด่ไีว ้เราจะมคีวามรูส้กึไมส่บายใจ ความไมส่บายใจน้ี

แหละคอืความทกุข ์ เวลาไปโกหก ไปหลอกลวง ไปโกง ไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บั

ใคร เราจะมคีวามไมส่บายอกไมส่บายใจ เพราะรูว้า่จะตอ้งถูกจบัมาทาํโทษ ไมช่า้ก็เร็ว 

เราไมอ่ยากใหใ้ครรูว้า่เรากระทาํสิง่เหลา่น้ี เพราะจะไมม่ใีครยกย่องชื่นชมยนิด ี มแีต่จะ

ประณาม วา่เป็นการกระทาํทีไ่มด่ ี ไปอยู่กบัใครทีไ่หน ก็จะไมม่ใีครอยากจะคบคา้

สมาคมดว้ย เพราะเป็นคนทีม่พีฤตกิรรมทีไ่มด่ ีไมม่ศีีล ไม่มสีตัย ์ไมน่่าไวว้างใจ เปรียบ

เหมอืนกบัอสรพษิ ทีไ่มม่ใีครอยากจะเขา้ใกล ้ถา้จาํเป็นจะตอ้งอยู่กบังูพษิ ก็จะตอ้งจบัขงั

ไวใ้นกรง ไวใ้นทีป่ลอดภยั จะไมใ่หงู้พษิออกมาเพ่นพ่านในบา้น ฉนัใดคนทีไ่มม่ศีีล ก็

เปรียบเหมอืนกบัอสรพษิ ไมม่ใีครอยากจะเขา้ใกล ้ มแีต่จะตอ้งคอยจบัเอาเขา้คุกเขา้

ตะราง เพือ่ทีจ่ะไดไ้มม่าสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่  

เมือ่ถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะราง ก็จะรูว้า่คุกตะรางเป็นอย่างไร ความสุขในคุกในตะรางแทบ

จะหาไมไ่ดเ้ลย มแีต่ความทกุข ์ เพราะไมม่อีสิรภาพ ไมส่ามารถไปไหนมาไหนได ้ ตาม

ความตอ้งการ จะกนิจะนอนจะทาํอะไร ก็จะตอ้งถูกบงัคบั ถูกควบคุม ไมส่ามารถทีจ่ะ

เลอืกอาหารรบัประทานได ้ทกุสิง่ทกุอย่าง ถูกจดัการใหห้มด น่ีแหละคอืความทกุขท์ีเ่หน็

ไดจ้ากการทีป่ระพฤตผิดิศีลผดิธรรม ในทางตรงกนัขา้มถา้ไมท่าํผดิศีลผดิธรรม คอืไม่

ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ไมล่กัทรพัย ์ ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมพู่ดปดมดเทจ็ เราก็จะอยู่ได ้

อย่างปกต ิ ไมม่ใีครจบัไปเขา้คุกเขา้ตะราง ไมม่ใีครรงัเกยีจเดยีดฉนัท ์ นอกจากไม่

รงัเกยีจแลว้ ยงัชื่นชมยนิด ี อยากจะคบคา้สมาคมดว้ย เพราะคนทีม่ศีีลเป็นคนที่

ปลอดภยั เพราะไมส่รา้งเวรสรา้งกรรม ไมท่าํรา้ยผูอ้ืน่ ไปอยู่กบัใครทีไ่หน มแีต่ใหค้วาม

ร่มเยน็ ความสบายใจ  

น่ีแหละคอืผลทีเ่กดิจากการมีศีลและการไม่มีศีล ถา้มศีีลแลว้ก็จะอยู่ไดอ้ย่างปกตสุิข มี

ความเป็นอสิระ สามารถไปไหนมาไหนได ้ ไมต่อ้งถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะราง ขงัไวใ้นหอ้งขงั 

แต่ถา้ไมม่ศีีลแลว้ ก็จะไมม่ใีครอยากเขา้ใกล ้ ถา้เหน็หนา้ก็จะตอ้งรีบไปแจง้ความกบั
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ตาํรวจ เพือ่จะไดก้าํจดั ควบคุมไมใ่หอ้อกมาเพ่นพ่าน มาสรา้งความเดอืดรอ้นกบัตวัเอง

และผูอ้ืน่ น่ีแหละทาํไมเราจงึตอ้งรกัษาศีลกนั เพราะวา่ทกุคนทีเ่กดิมา ลว้นตอ้งการ

ความสุข ไมต่อ้งการความทกุขด์ว้ยกนัท ัง้นัน้ ความสุขและความทกุขน์ ัน้มนัเกดิขึ้นจาก

การกระทาํของเราเอง มนัไมไ่ดเ้กดิขึ้นจากการกระทาํของผูอ้ืน่ การกระทาํของผูอ้ืน่เป็น

เหมอืนชนวนเท่านัน้เอง เป็นตวักระตุน้ใหเ้ราทาํความดหีรือทาํความชัว่ได ้แต่การกระทาํ

ความดหีรือการกระทาํความชัว่นัน้ เราเป็นผูก้ระทาํ อย่างเวลาเราเหน็คนอืน่หรือไดย้นิ

คนอืน่เขาพูดอะไร หรือทาํอะไรทีไ่มถู่กใจเรา ถา้เราไมไ่ปสนใจ คอืเหน็เขาทาํอะไรหรือ

พูดอะไร ถงึแมจ้ะมคีวามไมพ่อใจ เราก็ทาํใจใหน่ิ้งเฉยเสยี ไมไ่ปสนใจ ไมม่ปีฏกิริิยา

ตอบโต ้เราก็จะสามารถรกัษาความดขีองเราไวไ้ดอ้ยู่ แต่ถา้ไมย่บัย ัง้ใจไว ้ปลอ่ยใหแ้สดง

ออกมาทางกาย ทางวาจา ก็จะนาํไปสู่การกระทาํทีไ่มด่ไีด ้ เช่นพูดคาํหยาบ ทะเลาะเบาะ

แวง้กนั ต่อสูท้บุตกีนั เมือ่ทาํไปแลว้ ใครเป็นคนรบัผลละ่ ผูท้ีก่ระทาํนัน้แหละเป็นคนรบั 

คนทีท่าํในสิง่ทีเ่ราไมพ่อใจ เขาไมไ่ดท้าํอะไร ก็ไมม่ผีลอะไรเกดิขึ้นกบัเขา แต่ผลจะเกดิ

จากการกระทาํของเรา  

เวลาเหน็อะไร ไดย้นิอะไรทีไ่มถู่กใจ ตอ้งใชส้ติปญัญาเตอืนสต ิเตอืนใจเราวา่ สิง่ทีเ่ขาทาํ

นัน้ เราไปหา้มเขาไมไ่ด ้ เขาจะทาํอย่างไรมนัก็เป็นเรื่องของเขา เราต่างหากทีจ่ะตอ้งหา้ม

ใจเรา หา้มตวัเรา ไมใ่หไ้ปกระทาํในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง ไมด่งีาม ตอ้งระมดัระวงั ไมไ่ปทาํ

อะไรทีผ่ดิศีลผดิธรรมเป็นอนัขาด ถา้รกัษาการกระทาํของเราได ้คอืไมไ่ปกระทาํความชัว่

แลว้ ผลของบาปกรรมท ัง้หลายคอืความทกุข ์ ย่อมไมเ่กดิตามมา เพราะน่ีเป็นหลกัของ

เหตแุละผล เหตกุ็คอืการกระทาํทางกาย ทางวาจา และทางใจ ผลทีต่ามมาก็คอืความไม่

สบายอกไมส่บายใจ การไปใชก้รรมดว้ยวธิีการต่างๆ ไปตดิคุกตดิตะราง กจ็ะไมเ่กดิ

ขึ้นกบัเรา เวลาเหน็อะไร ไดย้นิอะไร สมัผสัอะไร แลว้มปีฏกิริิยาตอบโต ้ บางครัง้ก็เป็น

ปฏกิริิยาทีด่ ี บางครัง้ก็เป็นปฏกิริิยาทีไ่มด่ ี ก็ตอ้งระมดัระวงั คอยดูใจ เวลาเกดิความ

โกรธขึ้นมา ก็ตอ้งระงบั อย่าปลอ่ยใหค้วามโกรธระบายออกมาทางกาย ทางวาจา ถา้

รกัษาความเป็นปกตขิอง กาย วาจา ใจได ้ชวีติของเราก็จะดาํเนินไปไดด้ว้ยความราบรื่น

ดงีาม ไมม่ปีญัหาตามมา แต่ในทางตรงกนัขา้ม เวลาไดย้นิ ไดเ้หน็อะไรทีไ่มพ่ออกพอใจ 

สรา้งความโกรธ ความคบัแคน้ใจ แลว้ไม่ระงบั ไมค่วบคุม ปลอ่ยใหร้ะบายออกมาทาง
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วาจา ทางกายแลว้ ปญัหา ความวุน่วาย เรื่องราวต่างๆก็จะตามมา ความทกุขก์็จะตอ้ง

ตามมาอย่างแน่นอน จงึขอใหท้าํความเขา้ใจไวว้า่ เรื่องของความสขุและความทกุข ์ความ

เจริญ ความเสื่อมนั้น ไม่ไดอ้ยู่กบัใครที่ไหน แต่อยู่ที่ตวัเราเอง  

ตวัเราเป็นเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง เราเป็นคนขบัรถยนต ์ เวลาขบัรถยนต ์ ตอ้งมี

ความสามารถควบคุมรถยนตใ์หไ้ปในทศิทางทีต่อ้งการใหไ้ปได ้ เมือ่ถงึ ๔ แยกไฟแดง 

ตอ้งบงัคบัใหร้ถหยุดได ้จะไปทางซา้ย ไปทางขวา เดนิหนา้ ถอยหลงั ตอ้งควบคุมบงัคบั

ใหไ้ปตามทีต่อ้งการได ้ ถา้ควบคุมรถยนตไ์ด ้ การขบัรถยนตข์องเราก็จะปลอดภยั ไม่มี

อบุตัเิหต ุชวีติของเราก็เป็นเช่นนัน้ ชีวติของเราก็เปรียบเหมอืนกบัรถยนต ์คนัหน่ึง เราก็

เป็นเหมอืนกบัคนขบัรถยนต ์ เราตอ้งดูการเคลือ่นไหวของชวีติเรา การเคลือ่นไหวของ

ชวีติเรา ก็คอืการกระทาํทางกาย ทางวาจาและทางใจนัน่แหละ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ

กระทาํทางใจ เพราะการกระทาํทางใจ คอืความคดิปรุง ความรูส้กึ อารมณ์ต่างๆ เป็นตวั

ริเริ่ม เป็นตวัทีจ่ะทาํใหเ้กดิการกระทาํทางวาจา ทางกายตามมา ถา้มสีตคิอยดู คอย

ควบคุมการเคลือ่นไหวของความคิดปรุง ของอารมณ์ ไมป่ลอ่ยใหค้วามคดิและอารมณ์ 

พาไปในทศิทางทีไ่มด่ ี ทีไ่มถู่กตอ้งแลว้ ชวีติก็จะดาํเนินไปไดด้ว้ยด ี พาไปสู่จดุหมาย

ปลายทางทีป่รารถนา คอืความสิ้นทกุข ์ ความปราศจากภยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง ซึง่

อยู่ในความสามารถของพวกเราทีจ่ะทาํได ้ 

เพยีงแต่เราตอ้งรูจ้กัดูแลชวีติของเรา เหมอืนกบัเวลาขบัรถยนต ์ ถา้ขบัรถยนตไ์มเ่ป็น 

จะตอ้งทาํอะไรก่อน ก็ตอ้งไปเรียนก่อน เรียนวธิีการขบัรถยนตว์า่ จะขบัเคลือ่นไปได ้

อย่างไร จะตอ้งทาํอย่างไรถงึใหเ้ดนิหนา้ได ้ใหถ้อยหลงัได ้ใหเ้ลี้ยวซา้ย เลี้ยวขวาได ้ ให ้

หยุดได ้ตอ้งเรียนรูก่้อน ก่อนทีจ่ะไปขบัรถยนต ์ถา้ไมเ่รียนแลว้ไปขบั เวลารถวิง่ไป แลว้

ไมรู่จ้กัวธิีหยุดรถๆก็จะตอ้งไปชนกบัสิง่นัน้สิง่น้ีอย่างแน่นอน ชวีติของเราก็เช่นกนั การ

ดาํเนินชวีติก็คอืการกระทาํ ทางกาย วาจา ทางใจ ตอ้งรูจ้กัวา่ เมือ่ทาํไปแลว้มผีลด ี

ผลเสยีอย่างไร การกระทาํทีม่ผีลเสยี ก็ตอ้งหยุด คอืไมก่ระทาํ ส่วนการกระทาํทีม่แีต่

ผลดตีามมา ก็พยายามทาํใหม้ากๆขึ้นไป น่ีแหละคอืวธิีการดาํเนินชวีติของเรา ถา้
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ควบคุมการกระทาํใหอ้ยู่ในกรอบของศีลธรรม อยู่ในกรอบของความดแีลว้ ชวีติของเรา

จะมแีต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดยีว  

ยกตวัอย่างพระพทุธเจา้ของเรา พระพทุธองคท์รงมสีตปิญัญาคอยเฝ้าดูแลการกระทาํ

ของพระองค ์ทางกาย วาจา ใจตลอดเวลา จงึทรงนาํพาชวีติของพระองคไ์ปสู่จดุสูงสุดที่

มนุษยจ์ะสามารถดาํเนินไปได ้ นัน่ก็คอืการสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ การพน้จาก

ความทกุขท์ ัง้หลาย พวกเรายงัไมเ่ป็นเหมอืนกบัพระพทุธเจา้ เพราะยงัไมส่ามารถดาํเนิน

ไปถงึจดุนัน้ได ้ ชวีติของพวกเราจงึเป็นชวีติทีม่ที ัง้ความสุข มที ัง้ความทกุข ์ ลุม่ๆดอนๆ 

ส่วนใหญ่จะมแีต่ความทกุขร์ออยู่ขา้งหนา้เสมอ เพราะเหตใุด เพราะเรายงัเดนิเขา้หากอง

ทกุข ์ แทนทีจ่ะเดนิถอยออกจากกองทกุข ์ เรายงัเดนิเขา้สู่กองทกุขอ์ยู ่ เพราะอะไรเราจงึ

เดนิเขา้หากองทกุข ์ ก็เพราะวา่เรายงัเหน็ทกุขว์า่เป็นสุขอยู่ ยงัเหน็ตรงขา้มกบัความเป็น

จริง ไมเ่หน็ตามความเป็นจรงิ เราจงึเป็นเหมอืนกบัคนตาบอด คอืมองไมเ่หน็อะไรเลย ก็

เลยควา้โน่นควา้น่ีมา คดิวา่สิง่ทีจ่บัมา ควา้มานัน้ เป็นสิง่ทีด่ ีแต่หารูไ้มว่า่สิง่ทีค่วา้มานัน้ 

คอือสรพษิ เมือ่ควา้เอาอสรพษิมา ก็ตอ้งถูกมนักดั เมือ่ถูกกดั ก็ตอ้งเจ็บปวดรวดรา้ว 

แลว้ในทีสุ่ดก็ถงึกบัตายได ้ 

ฉนัใดชวีติของพวกเราก็เป็นลกัษณะนัน้ เพราะยงัไมม่คีวามรูค้วามฉลาดมปีญัญาทีจ่ะ

มองเหน็ความเป็นจริงของสภาวธรรมท ัง้หลายได ้ ยงัเหน็ตรงกนัขา้มอยู่ เพราะอะไร ก็

เพราะความหลงผดิที ่เรียกวา่โมหะน้ีเอง ยงัครอบงาํใจอยู่ เลยทาํใหม้คีวามโลภ มคีวาม

โกรธอยู่ เราจงึตอ้งอาศยัพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ ทกุสิ่งทกุ

อย่างที่เรายึดเราติดกนัอยู่ในโลกน้ี ลว้นเป็นสิ่งที่ใหค้วามทกุขก์บัเราท ัง้นั้น ไมว่า่จะเป็น

บคุคลก็ด ี เป็นวตัถกุ็ด ี ไม่เป็นความสุขเลย เป็นแต่ความทกุข ์ แต่พวกเรายงัเหน็ดี

เหน็ชอบกบับคุคลต่างๆ เราจงึอยากจะมแีฟนกนั ยงัอยากจะมสีาม ีมภีรรยากนั แทนที่

จะอยู่ตวัคนเดยีวเหมอืนกบัพระพทุธเจา้ เรายงัทาํอย่างนัน้ไมไ่ด ้ เพราะวา่เรายงัคดิวา่

การมแีฟน มสีาม ี มภีรรยา จะทาํใหเ้รามคีวามสุข แต่เมือ่มแีลว้ เรามคีวามสุขจริงหรือ

เปลา่ เราเคยถามตวัเราเองบา้งไหม หรือวา่ยงัมคีวามทกุขอ์ยู่ และดไีมด่กีลบัมคีวาม



45 
 

ทกุขม์ากกวา่เดมิดว้ยซํา้ไป เพราะเมือ่เรามแีฟนแลว้ เราก็ตอ้งมาทกุขก์บัแฟนเรา ตอ้งมา

ห่วงแฟนเรา ห่วงสาม ีห่วงภรรยาเรา อย่างน้ีมนัเป็นความสุขหรือเป็นความทกุขก์นัแน่  

ถา้เราอยู่ตวัคนเดยีว ไมม่สีาม ีไมม่ภีรรยา เราก็ไมต่อ้งห่วงสาม ีไมต่อ้งห่วงภรรยา และ

ก็ยงัมคีวามสุขได ้ เพราะความสุขไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัวา่ จะตอ้งมสีิง่นัน้สิง่น้ี มบีคุคลนัน้

บคุคลน้ี แต่ความสุขนัน้เกดิจากการไมโ่ลภ ไมโ่กรธต่างหาก และการทีจ่ะไมโ่ลภ ไม่

โกรธได ้ ก็ตอ้งมคีวามรู ้ คอืปญัญา เพือ่ทีจ่ะเอาชนะความหลง ความหลงจะสอนใหเ้รา

คดิวา่ ถา้เรามสีิง่นัน้สิง่น้ีแลว้เราจะมคีวามสุข แต่ความจริงแลว้กลบัเป็นสิง่ทีต่รงกนัขา้ม 

ถา้มสีิง่นัน้สิง่น้ีแลว้เรากลบัจะมคีวามทกุข ์ เพราะวา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีลว้นเป็นกอง

ทกุขท์ ัง้สิ้น มอีะไรก็ตอ้งเป็นทกุขก์บัสิง่นัน้ ไมม่เีสยีไดจ้ะดกีวา่ น่ีแหละคอืเรื่องทีเ่รา

จะตอ้งทาํความเขา้ใจ แลว้พยายามเอาชนะความหลงตวัน้ีใหไ้ด ้ พยายามฝึกหดัอยู่แบบ

ไมม่อีะไรดู อย่างทีม่าอยู่วดักนัน้ี ก็เป็นการมาฝึกหดัอยู่แบบไมม่อีะไร เวลามาอยู่วดั ก็

ไมไ่ดเ้อาสาม ี เอาภรรยามา ไมไ่ดเ้อาทรพัยส์มบตั ิ ไมไ่ดเ้อาอะไรมา เอาแต่ตวัมา มา

ฝึกหดัอยู่แบบงา่ยๆ ใหม้เีครื่องเลี้ยงชพีก็พอ มอีาหารกนิ มทีีอ่ยู่อาศยั มเีสื้อผา้ใส่ มยีา

รกัษาโรค เท่าน้ีก็พอแลว้ แลว้จะพบกบัความสุขทีไ่มเ่คยพบมาก่อน จะไมม่คีวามทุกข ์

ไมม่คีวามกงัวลกบัอะไรเลย  

น่ีแหละคอืเรื่องทีเ่ราควรคาํนึงถงึ คดิถงึ ถา้ยงัมอีะไรอยู่ ก็ขอใหท้าํความเขา้ใจวา่ สิง่

เหลา่น้ีลว้นเป็นกองทกุขท์ ัง้นัน้ ถา้ไมม่เีสยีได ้ จะดกีวา่ ถา้ตอ้งสูญเสยีสิง่เหลา่น้ีไปก็อย่า

ไปเสยีอกเสยีใจ ควรจะดอีกดใีจวา่ กองทกุขไ์ดค่้อยหมดไป ทลีะเลก็ทลีะนอ้ย เพราะ

ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ มนัเกดิจากความสบายใจ ความทีไ่มต่อ้งไปวติก ไมต่อ้งไปกงัวล

กบัเรื่องราวต่างๆ ไมต่อ้งไปวติกกบับคุคลนัน้บคุคลน้ี ถา้ไมม่อีะไร เราก็จะไมม่คีวาม

วติกกงัวล น่ีแหละทาํไมจงึทาํใหพ้ระพทุธเจา้ถงึตอ้งสละราชสมบตั ิ จากการเป็นพระราช

โอรสของพระเจา้แผ่นดนิ มาเป็นนกับวชสมณะเพศ อยู่แบบตามมตีามเกดิ นัน่ก็เป็น

เพราะวา่ทรงเหน็สจัธรรมความจรงินัน่เอง วา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ ไมต่อ้งอาศยัอะไรให ้

ความสุขกบัเรา ถา้ตราบใดยงัอาศยัสิง่นัน้สิง่น้ีใหค้วามสุขกบัเราอยู่ เราก็จะตอ้งมแีต่
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ความทกุข ์เพราะสิง่ทีเ่ราอาศยัอยู่น ัน้ จะไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด จงึตอ้งสละทกุสิง่ทกุอย่าง 

ถา้ตอ้งการความสขุที่แทจ้ริง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๑๕ 

แกท้กุขท์ี่ใจ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ 

วนัวสิาขบูชา เป็นวนัทีเ่ราราํลกึถงึพระบรมศาสดา พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ผูท้รง

พระคุณอนัประเสริฐ ทีป่ระทบัอยู่ในใจของพวกเราทกุๆคน เพราะพระองคท์รงเป็นผูใ้ห ้

กาํเนิดพระพทุธศาสนา ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้ ก็จะไมม่พีระพทุธศาสนา เมือ่ไมม่ี

พระพทุธศาสนาก็จะไมม่วีดั ไมม่พีระ ไมม่กีารมาร่วมกนัทาํบญุ ดงัทีเ่ราไดม้ากระทาํกนั

ในวนัน้ี พระพทุธเจา้จงึมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ต่อพทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย เมือ่วนัสาํคญั

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพระพทุธองค ์ ไดเ้วยีนบรรจบมาอกีครัง้หน่ึง คอืวนัคลา้ยวนัประสูต ิ วนั

ตรสัรู ้ และวนัเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน พวกเราจงึนอ้มราํลกึถงึพระคุณอนัใหญ่หลวง ที่

ทรงมแีก่สตัวโ์ลกท ัง้ปวง เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงประทานใหก้บัสตัวโ์ลกนัน้ เป็น

สิง่ทีย่ิง่ใหญ่ มคุีณค่ามหาศาล ทีไ่มม่ใีครจะสามารถใหไ้ด ้ คอืการประกาศพระศาสนา 

ประกาศพระธรรมคาํสอน อนัเป็นเหมอืนกบัแสงสวา่ง ทีจ่ะช่วยนาํพาสตัวโ์ลกผูม้ดืบอด

ดว้ยกเิลสตณัหา โมหะอวชิชา ไดเ้ดนิทางไปโดยสวสัดภิาพ ไปสู่ทีด่ทีีเ่จริญ ทีป่ราศจาก

ทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง  

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จงึเป็นสิง่ทีม่คุีณค่า เป็นสิง่ทีม่คีวามจาํเป็นต่อปถุชุน

อย่างเราอย่างท่านเป็นอย่างยิง่ เพราะพระธรรมคาํสอนเปรียบเหมอืนกบัแสงสว่างในที่

มดื เวลาเราอยู่ในทีม่ดื ไมม่แีสงสวา่งเราจะไมส่ามารถเหน็สิง่ต่างๆได ้ การกระทาํ การ

เคลือ่นไหวของเราย่อมเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ไมส่ามารถเคลือ่นไหวโดยไมม่ี

ปญัหา ไมม่กีารสะดุดหกลม้ ไมเ่ตะ ไมเ่หยยีบสิง่ต่างๆ แต่ถา้มแีสงสวา่ง เรากจ็ะ

มองเหน็สิง่ต่างๆ สามารถเดนิหลบหลกีสิง่ต่างๆ ทีไ่มค่วรเตะหรือเหยยีบได ้ ฉนัใดพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็เปรียบเหมอืนกบัแสงสว่างในจติใจทีม่ดืมดิของพวกเรา 

เพราะเรายงัเป็นปถุชุนอยู่ เป็นจติใจทีม่คีวามมืดบอดเหมอืนกบัอยู่ในทีม่ดื จงึตอ้งอาศยั

แสงสวา่ง เพือ่ทีจ่ะไดเ้หน็ทาง ทีจ่ะเดนิไป วา่เป็นอย่างไร ในการดาํรงชวีติเพือ่ใหเ้ป็นไป
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ตามความปรารถนา คอืใหม้คีวามสุขความเจริญ ใหห้่างไกลจากความเสือ่มเสยี ความ

ทกุข ์ความหายนะ ภยัอนัตรายท ัง้หลาย จงึตอ้งมแีสงสวา่งแห่งธรรมเป็นเครื่องพาไป  

แสงสวา่งแห่งธรรมเป็นความรู ้ทีไ่มเ่หมอืนกบัความรูต่้างๆทีเ่ราเรียนรูก้นัในโรงเรียน ใน

มหาวทิยาลยั ซึง่เป็นความรูท้างโลก เป็นความรูเ้พือ่การทาํมาหากนิเลี้ยงชพี ไมใ่ช่ความรู ้

ทีจ่ะป้องกนัไมใ่หเ้ราตกไปสู่ทีต่ ํา่ ไปเผชญิกบัความทกุข ์ ความหายนะท ัง้หลาย ไมใ่ช่

ความรูท้ีจ่ะส่งเราไปสู่ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้รงิ จะเรียนสูงขนาดไหนก็ตาม จบ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ก็ยงัไมส่ามารถทีจ่ะรกัษาตวัเองใหพ้น้จากทกุขภ์ยั

ท ัง้หลายได ้ ดงัในภาษติทีว่า่ ความรูท้่วมหวัเอาตวัไม่รอด น่ีคอืลกัษณะความรูใ้นทาง

โลก เรียนจบปริญญาตรี โท เอก แต่ก็ไม่วายทีจ่ะประสบกบัปญัหาต่างๆ แลว้ก็ไมรู่จ้กั

วธิีทีจ่ะแกไ้ขปญัหาเหลา่นัน้ใหถู้กตอ้ง นาํตนใหพ้น้จากภยัปญัหาเหลา่นัน้ได ้ บางคน

ถงึกบัทาํลายชวีติของตนเอง ท ัง้ๆทีเ่รียนจบปริญญาเอก แต่ในทีสุ่ดเมือ่ประสบกบัปญัหา

ชวีติ แลว้ไมรู่จ้กัวธิีแกไ้ข ก็เลยแกไ้ขดว้ยวธิีทีผ่ดิ  

เหมอืนกบัคนตาบอดแกไ้ขปญัหา เมือ่มองไมเ่หน็ก็แกป้ญัหาไปแบบสุ่มสีสุ่่มหา้ ทาํไป

ตามความรูส้กึนึกคดิ เวลาเกดิมคีวามทกุขม์ากๆ ไมรู่จ้ะหนัหนา้ไปพึง่ใคร ไมรู่ว้า่จะดบั

ความทกุขท์ีอ่ยู่ภายในใจไดอ้ย่างไร ก็คดิไดแ้ต่เพยีงคาํเดยีววา่ ตายเสยีดีกว่า คดิวา่เมือ่

ตายแลว้ ความทกุขจ์ะหมดไป แต่นัน่เป็นความหลง ความเขา้ใจผดิ เพราะวา่ความทกุข ์

ไมไ่ดอ้ยู่ทีร่่างกาย แต่อยู่ในใจต่างหาก เวลาใจมีความทกุข ์ ตอ้งแกค้วามทกุขท์ี่ใจ ไม่

แกด้ว้ยการทาํลายร่างกาย เพราะร่างกายไมม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัปญัหา กบัความทกุขท์าง

ใจ ปญัหาความทกุขท์างใจนัน้ เกดิจากกเิลส ตณัหา โมหะ อวิชชา เครื่องเศรา้หมอง

ท ัง้หลายต่างหาก ทีเ่ราจะตอ้งฆ่า ตอ้งทาํลายใหห้มดไปจากจติจากใจ เพราะเป็นตน้เหตุ

ของความทกุข ์ของปญัหาท ัง้หลายนัน่เอง  

ดงันัน้เวลามปีญัหารุมเรา้จติใจ ขอใหร้าํลกึเสมอวา่ ปญัหาไมไ่ดอ้ยู่ทีก่าย แต่อยู่ทีใ่จ ตวั

ปญัหาก็คอืกเิลส ตณัหา โมหะ อวชิชา เครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย เป็นสิง่ทีต่อ้งกาํจดั 

เป็นสิง่ทีต่อ้งลด ตอ้งละ ตอ้งทาํลาย ตอ้งฆ่าใหห้มดไป ไมใ่ช่การฆ่าร่างกายแลว้จะ

แกป้ญัหา เพราะเมือ่ร่างกายถูกทาํลายไปแลว้ ใจก็ยงัทกุขอ์ยู่ เพราะยงัมกีเิลส ตณัหา 
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โมหะ อวชิชา เครื่องเศรา้งหมอง อยู่ในใจอยู่ ทีย่งัสรา้งความทกุขค์วามวุน่วายใหก้บัใจ

อยู่ และจะเป็นตวัเหตทุีจ่ะส่งใหเ้ราไปสู่ทีไ่มด่ ีไปเกดิในทีต่ ํา่ ไปเกดิในอบาย เพราะเวลา

จติเกดิความวา้วุน่ขุน่มวั จะเป็นจติทีไ่มด่ ีเมือ่จติไมด่กี็ตอ้งไปเกดิในทีไ่มด่ ี 

การแกป้ญัหาที่ถูกตอ้ง จงึตอ้งแกด้ว้ยธรรมะ ดว้ยแสงสวา่งแหง่ธรรม เราเป็นชาวพทุธ 

จงึควรเขา้หาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพราะถา้มพีระธรรมคาํสอนเป็นเครื่อง

นาํพาไปแลว้ ชวีติของเราจะเป็นชวีติทีเ่ป็นไปไดด้ว้ยความราบรื่นดงีาม ปราศจากทกุข ์

ภยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง เพราะเราจะเหน็อะไรทีอ่ยู่ขา้งหนา้เรา อะไรเป็นเหตทุีจ่ะ

สรา้งความทกุขใ์หก้บัเราๆ ก็หลกีเสยี อะไรเป็นเหตทุีจ่ะสรา้งความสุขและความเจรญิ

ใหก้บัเราๆ ก็ทาํมนัเสยี เมือ่เราทาํสิง่ทีเ่ราควรจะทาํ และละในสิง่ทีเ่ราควรละแลว้ ผลที่

จะตามมาย่อมเป็นผลทีด่ ีเพราะเมือ่เราละการกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ ีผลไมด่ทีีจ่ะตามมาก็จะ

ไมป่รากฏ ถา้เราทาํแต่สิง่ทีด่ ี ก็จะมแีต่ผลทีด่ตีามมา น่ีเป็นเรื่องของความจริงทีเ่รียกวา่

หลกักรรม เป็นสิง่ทีศ่าสนาสอนใหพ้วกเรารูจ้กักนั ก็คอืใหรู้จ้กัเหตแุละรูจ้กัผล ใหรู้ว้า่

เหตแุละผลเป็นสิง่ทีเ่กี่ยวขอ้งกนั เหตเุป็นตน้ ผลเป็นปลาย เหตเุป็นอย่างไร ผลก็จะเป็น

อย่างนัน้ตามมา เหตดุ ีผลก็จะดตีามมา เหตไุมด่ ีผลก็จะไมด่ตีามมา  

สิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดจงึอยู่ทีก่ารดูแลตวัเหตไุวใ้หด้ ี อย่าใหเ้หตเุป็นเหตทุีไ่มด่ ี พยายามทาํแต่

เหตหุรือสรา้งแต่เหตทุีด่ไีว ้ แลว้ผลทีด่ทีีง่ามท ัง้หลายทีเ่ราปรารถนากนั ย่อมเป็นของเรา

อย่างแน่นอน เป็นสิง่ทีจ่ะตามมา โดยทีไ่มม่ใีครมาขวางก ัน้ได ้ เพราะเป็นหลกัตายตวั 

เป็นหลกัของธรรมชาติ เหมอืนกบัเวลาทีป่ลูกขา้ว ผลทีจ่ะไดร้บัก็คอืรวงขา้ว ปลูกผลไม ้

ผลทีจ่ะไดร้บั ก็จะตอ้งเป็นผลไมอ้ย่างแน่นอน เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ สิง่ทีเ่ราจะตอ้ง

คอยดูแลอยู่เสมอตลอดเวลา ก็คอืเหต ุเหตคุอืการกระทาํทางกาย ทางวาจา และทางใจ 

เรียกวา่กรรม การกระทาํทางกายเรียกวา่กายกรรม ทางวาจาเรียกวา่วจกีรรม ทางใจ

เรียกวา่มโนกรรม เมือ่ทาํไปแลว้ก็จะมผีลตามมา เรียกวา่วบิาก มที ัง้สุข มที ัง้ทกุข ์ท ัง้ไม่

สุขท ัง้ไมท่กุข ์ ขึ้นอยู่กบักรรมทีก่ระทาํกนั กระทาํกรรมด ี ผลทีต่ามมาก็คอืความสุข 

กระทาํความชัว่ผลทีต่ามมาก็คอืความทกุข ์ กระทาํสิง่ทีไ่มด่ไีมช่ ัว่ผลทีต่ามมาก็คอืไมสุ่ข

ไมท่กุข ์ 
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น่ีคอืเรื่องของการกระทาํและผลทีจ่ะตามมา เป็นสิง่ทีแ่น่นอนตายตวั ไมม่ใีครขดัขวางได ้

ไมว่า่จะเป็นใครก็ตาม จะเป็นปถุชุนธรรมดาอย่างเราอย่างท่าน หรือจะเป็นถงึพระ

อรหนัตก์็เช่นกนั ลองไดท้าํกรรมอนัใดไวแ้ลว้ กรรมอนันัน้ย่อมส่งผลตามมาอย่าง

แน่นอน พวกเราทกุคนทีป่รารถนาความสุขกนั จงึควรกระทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม ทีเ่รียกวา่

กศุลกรรม เราไมป่รารถนาความทกุขค์วามเสือ่มเสยีกนั เราจงึตอ้งละเวน้จากการกระทาํ

อกศุลกรรม คอืละเวน้จากการกระทาํบาป กระทาํความชัว่ท ัง้หลาย เมือ่ไดท้าํแลว้ ผลที่

เราปรารถนากนั ไมว่า่จะเป็นการเจริญดว้ยอาย ุวรรณะ สขุ พละก็ด ีหรือการเจริญดว้ย

ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุก็ด ีย่อมเป็นผลทีจ่ะตามมาอย่างแน่นอน จะชา้หรือจะเร็วเท่า

นัน้เอง เพราะผลบางอย่างใชเ้วลานานกวา่จะเกดิผลขึ้นมา ผลบางอย่างก็ใชเ้วลาไมน่าน 

สิง่ต่างๆทีเ่รากระทาํกนัในภพน้ีชาตน้ีิ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งแสดงผลในชาตน้ีิเสมอไป ครบทกุ

อย่างไป ท ัง้ดแีละช ัว่ ผลของกรรมชัว่ทีท่าํในชาตน้ีิ อาจจะยงัไมส่่งผลใหป้รากฏขึ้นใน

ชาตน้ีิก็ได ้ เช่นเดยีวกบัผลของกรรมดทีีท่าํไว ้ อาจจะยงัไมส่่งผลใหเ้กดิขึ้นมาในชาตน้ีิก็

ได ้แต่อาจจะรอไปถงึภพหนา้ชาตหินา้ต่อไป ถงึจะค่อยปรากฏขึ้นมา เราจงึไมค่วรทอ้แท ้

ในการกระทาํความด ี และละการกระทาํความชัว่ เมือ่ผลเหลา่นัน้ยงัไมป่รากฏขึ้นมา 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่เรายงัตอ้งประสบกบัเคราะหก์รรม กบัวบิากกรรมทีไ่มด่ที ัง้หลาย 

ขอใหค้ดิเสยีวา่วบิากกรรมทีไ่มด่ที ัง้หลายทีป่รากฏขึ้นกบัเราในขณะน้ี ในภพน้ี ในชาตน้ีิ 

เป็นวบิาก เป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํทีไ่ดก้ระทาํมาในอดตีชาต ิ ซึง่ใชเ้วลาส่งผล จงึ

ตามมาส่งผลในชาตน้ีิ  

สิง่ทีเ่ราควรมคีวามหนกัแน่นม ัน่ใจ เชื่ออย่างสนิทใจไดเ้ลย ก็คอืเชื่อในหลกักรรมและ

วบิาก คอืเชื่อในการกระทาํวา่เมือ่กระทาํอนัใดไปแลว้ ไมว่า่ดหีรือช ัว่ ย่อมมผีลตามมา

อย่างแน่นอน เพยีงแต่จะเร็วหรือจะชา้เท่านัน้เอง แต่จะตอ้งตามมาอย่างแน่นอน 

ในขณะทีม่วีบิากกรรมทีไ่มด่ปีรากฏขึ้นมา โหมกระหนํา่ใส่ตวัเรา ชวีติเรา ขอใหย้ดึม ัน่ใน

คุณงามความด ีใหต้ ัง้สติใหม้ ัน่ ใหม้ขีนัติ ความอดทน ทมะความอดกล ัน้ แลว้ฝ่าวบิาก

กรรมเหลา่นัน้ไป วบิากกรรมจะแสดงผลอย่างไรก็ใหแ้สดงไป แต่อย่าใหว้บิากกรรม

ผลกัดนั ใหเ้ราไปกระทาํในสิง่ทีเ่ลวรา้ย สิง่ทีไ่มด่ ีไปทาํบาปทาํกรรม สรา้งเวรสรา้งกรรม

เพิม่ขึ้นมาอกี เพราะนัน่ไมใ่ช่วธิีแกป้ญัหา  
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วธิีทีแ่กป้ญัหาทีด่ทีีสุ่ด ถา้ไมรู่ว้า่จะแกอ้ย่างไร ถา้หา้มหรือหยุดย ัง้สิง่ต่างๆทีโ่หมกระหนํา่

ใส่ตวัเราไมไ่ด ้ คอืการต ัง้สตใิหม้ ัน่ ควบคุมดูแลกายวาจาใจใหเ้ป็นปกต ิ ใหเ้ป็นอเุบกขา

วางเฉย โดยยดึหลกัธรรมทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ สตัวท์ ัง้หลายมีกรรมเป็นของๆ

ตน มีกรรมเป็นผูใ้หก้าํเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศยั จกัทาํกรรมอนั

ใดไวดี้หรือชัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น ในขณะทีว่บิากกรรมอนัเลวรา้ยปรากฏ

ขึ้น ก็ขอใหย้ิ้มรบัอย่างกลา้หาญ ไมต่อ้งไปหว ัน่ ไมต่อ้งไหว กบัอะไรท ัง้สิ้น เพราะใจเป็น

สิง่ทีป่ระเสริฐ สามารถรบักบัทกุสิง่ทกุอย่างได ้ ไมว่า่จะดขีนาดไหน หรือเลวรา้ยขนาด

ไหน ใจจะอยู่เหนือสิง่ต่างๆไดเ้สมอ เพยีงแต่วา่ใจจะสูห้รือไมสู่เ้ท่านัน้เอง ถา้ใจสูแ้ลว้ใน

ทีสุ่ดทกุสิง่ทกุอย่างก็จะผ่านไป ถา้ใจเป็นเหมอืนกบัหนิ ต่อใหม้มีรสุม มพีายุพดักระหนํา่

มาขนาดไหน ก็จะไมส่ามารถไปขยบัใหห้นิเคลือ่นไหวได ้ ฉนัใดใจทีม่สีต ิ มขีนัต ิ มี

อเุบกขา ย่อมสามารถเผชญิกบัมรสุมชวีติไดอ้ย่างสบาย เพยีงแต่ขอใหฝึ้กทาํใจใหม้ี

ความแน่นหนา ม ัน่คง หนกัแน่น อย่าปลอ่ยใหใ้จเป็นเหมอืนกบันุ่น ทีจ่ะลอยไปไดอ้ย่าง

งา่ยดาย เมือ่มลีมเพยีงแผ่วเบามาสมัผสั นัน้คอืลกัษณะของใจทีไ่มม่ขีนัต ิ ไมม่สีต ิ ไม่มี

ความกลา้หาญทีจ่ะเผชญิกบัสิง่ต่างๆ ทีม่าสมัผสักบัตน แต่ถา้ไดฝึ้กหดัจติใจใหเ้ผชญิ

กบัสิง่ต่างๆ ทีเ่ราไมช่อบกนั คอืความทกุข ์ความยาก ความลาํบากแลว้ ต่อไปใจมคีวาม

แขง็แกร่ง มพีลงัทีจ่ะต่อสูก้บัสิง่ทีไ่มด่ไีมง่ามท ัง้หลาย แต่ถา้ไมฝึ่กใจใหต่้อสูก้บัความ

ทกุข ์ ความยาก ความลาํบาก มแีต่จะถอย มแีต่จะหนีโดยถ่ายเดยีว เวลาเกดิปญัหา

ขึ้นมา ก็จะใชว้ธิีตดัสนิแกป้ญัหา ดว้ยวธิีทีไ่มถู่กตอ้ง คอืไปสรา้งบาปสรา้งกรรมเพิม่

ขึ้นมาอกี  

อย่างเวลาไมม่เีงนิทองใช ้แทนทีจ่ะใชค้วามอดทนอดกล ัน้ อยู่ไปตามฐานะ มนีอ้ยก็ใชไ้ป

นอ้ยๆ ถา้ไม่สามารถกนิขา้วไดว้นัละสามมื้อ ก็ลดเหลอืวนัละสองมื้อ หรือมื้อหน่ึงก็ยงั

อยู่ได ้ กนิขา้วคลกุนํา้ปลาใหม้ากหน่อย ก็ยงัพอทนอยู่ได ้ ดกีวา่ไปฉอ้โกง ไปลกัเลก็

ขโมยนอ้ย เพือ่หาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เพราะไมใ่ช่วธิีแกป้ญัหาทีถู่กตอ้ง วธิีที่

ถูกตอ้งคอื ตอ้งมคีวามอดทน อดกล ัน้ มคีวามขยนั หม ัน่เพยีร ขยนัหาเงนิหาทอง 

ทาํงานทาํการ แบบไมเ่ลอืกงานไมเ่ลอืกการ งานชนิดไหนก็ไดถ้า้เป็นงานทีสุ่จริต ทาํไป

แลว้ไมเ่กดิโทษ ขอใหท้าํไปเถดิ ถงึแมจ้ะมรีายไดน้อ้ยก็ตาม ก็ยงัดกีวา่ไมม่รีายไดเ้ลย 
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อย่าเลอืกงาน เมือ่ถงึเวลาทีจ่นตรอกแลว้ ตอ้งสู ้ สูด้ว้ยกศุลกรรม สูด้ว้ยความด ี กุศล

กรรมน้ีแหละจะเป็นเครื่องรกัษาไมใ่หต้กไปสู่ทีต่ ํา่ เช่นความอดทน ความอดกล ัน้ ความ

ขยนัหม ัน่เพยีร ความยนิดตีามอตัภาพ ตามฐานะ ทีเ่รียกวา่สนัโดษและความมกันอ้ย 

คอืเอาเท่าทีจ่าํเป็น กนินอ้ยๆ ใชน้อ้ยๆ แลว้ชวีติจะไมม่คีวามกดดนั แต่ถา้หลง ไมม่สีต ิ

ไมม่ปีญัญา อ่อนแอ เกยีจครา้น แต่อยากจะไดม้าก มกีเิลสมตีณัหามาก ก็จะถูกผลกัดนั

ใหไ้ปก่อกรรมทาํเวร สรา้งปญัหาใหก้บัตนไมม่ทีีส่ิ้นสุด เพราะเมือ่ไมม่คุีณธรรม ทีต่่อสู ้

กบัอกศุลกรรมท ัง้หลายแลว้ ชวีติก็จะถูกสิง่ต่างๆทีไ่มด่ผีลกัดนั ใหไ้ปกระทาํ

อกศุลกรรมใหม้ากยิง่ขึ้นไปเรื่อยๆ แลว้ก็จะส่งใหต้กไปสู่ทีต่ ํา่ไปเรื่อย จนกระท ัง่ไมม่ี

โอกาสโผลข่ึ้นมาอยู่ในทีด่เีลย  

จงึขอใหค้ดิถงึธรรมอยู่เสมอ ธรรมน้ีแหละเป็นทีพ่ึง่ เป็นสรณะ ตอ้งนาํเขา้สู่จติใจ 

เสริมสรา้งใหเ้กดิขึ้นในใจ ใหม้ขีนัต ิ มคีวามอดทน อดกล ัน้ มสีตปิญัญา ทีจ่ะคดิจะทาํ

แต่สิง่ทีด่ทีีง่าม การกระทาํอนัไหนเป็นอกศุลกรรม ก็จะไมท่าํ จะกระทาํแต่กศุลกรรม

เท่านัน้ เมือ่สามารถยนืหยดั ดาํเนินชวีติ ไปตามแนวทางคาํสอนของพระพทุธเจา้ไดแ้ลว้ 

ชวีติของเราจะมแีต่ความสุขความเจริญ จงจาํไวเ้สมอวา่ ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง 

ไมไ่ดห้มายความวา่ตอ้งมเีงนิ มทีอง มฐีานะรํา่รวย เป็นมหาเศรษฐ ี มตีาํแหน่ง

ยศถาบรรดาศกัดิ์สูงส่ง เป็นประธานาธิบด ีเป็นนายกรฐัมนตรี อย่างน้ีไมใ่ช่เป็นผลทีเ่กิด

จากการกระทาํความด ี ไมใ่ช่เป็นความสุขความเจริญทีแ่ทจ้รงิ ความสุขความเจริญที่

แทจ้รงิอยู่ในใจของเรานัน้แหละ เป็นใจทีม่คีวามอิม่ มคีวามพอต่างหาก บคุคลนัน้แหละ

จะเป็นคนทีเ่จริญ เพราะถา้มคีวามพอแลว้ มคีวามอิม่แลว้ ก็ไมม่คีวามโลภ ไมม่คีวาม

อยาก ทีอ่ยากจะม ีอยากจะเป็นอะไรกบัใครเขา มอียู่มกีนิไปวนัๆหน่ึง มปีจัจยั ๔ เลี้ยง

อตัภาพชวีติใหอ้ยู่ไปไดว้นัๆหน่ึง ก็พอแลว้  

ส่วนความตอ้งการทางดา้นจติใจ ก็ไมป่รารถนา ไมต่อ้งการอะไรเลย ไมต่อ้งการเป็นมหา

เศรษฐ ี ไมต่อ้งการเป็นนายกรฐัมนตรี ไมต่อ้งการเป็นประธานาธิบด ี ไมต่อ้งการใหใ้คร

มาสรรเสริญ เยนิยอ ยกย่อง ไมต่อ้งการไปเทีย่วเตร่ ดูหนงั ดูละคร ไปหาความสุขจาก 

รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย ผูน้ ัน้แหละคอืผูม้คีวามสุข มคีวามเจริญทีแ่ทจ้ริง 
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เพราะสามารถตัง้อยู่ในความปกตไิด ้ ไมไ่ปก่อกรรมทาํเวร ทาํบาปทาํกรรม ใหก้บัผูใ้ด 

ไมเ่ดอืดรอ้นกบัปญัหาอะไรท ัง้สิ้น เพราะปญัหาท ัง้หลายเกดิมาจากความอยาก ความ

ตอ้งการต่างๆ ถา้ไมอ่ยาก ไมต่อ้งการแลว้ ปญัหาอนัไหนจะเขา้มาหา ไมม่หีรอก ทกุวนัน้ี

ปญัหาของพวกเราอยู่ทีต่รงไหน รูไ้หม กอ็ยู่ตรงทีค่วามไม่พอนัน่แหละ คอืความอยาก

ต่างๆนานา ยงัอยากม ียงัอยากเป็น ยงัอยากรํา่อยากรวย ยงัอยากจะมสีมบตั ิมวีตัถขุา้ว

ของต่างๆ ยงัอยากจะมสีาม ีมภีรรยา มแีฟน บางคนมคีนเดยีวยงัไมพ่อ ตอ้งม ี๒ ม ี๓ 

ม ี ๔ ม ี ๕ น้ีคอืลกัษณะของปญัหาของพวกเรา อยู่ทีค่วามไมพ่อทีเ่กดิจากความหลง 

ความไมรู่จ้ริง คดิวา่ความสุขความเจริญอยู่ทีก่ารไดม้า ซึง่ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข 

ซึง่เป็นความหลง ไมใ่ช่เป็นความจริง ความรูจ้รงิคอืตอ้งรูว้า่ ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข 

ลว้นแต่เป็นกองทกุขท์ ัง้นัน้ เพราะเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง มกีารเจริญขึ้นได ้ก็มกีารเสือ่มไดเ้ป็น

ธรรมดา มมีาก็ตอ้งมไีป รวยไดใ้นวนัน้ีก็จนไดใ้นวนัพรุ่งน้ี เราพรอ้มทีจ่ะพบกบัความจน

หรือยงั ถา้รวยในวนัน้ีแลว้เกดิพรุ่งน้ีตอ้งจนลง จะรบักบัสภาพนัน้ไดห้รือเปลา่  

น่ีแหละคอืเรื่องราวของธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน ใหรู้จ้กัเหตขุองความสุข เหตขุอง

ความทกุข ์ ทรงสอนใหส้รา้งแต่เหตขุองความสุข ละเหตขุองความทกุข ์ เหตขุองความ

ทกุขก์็คอื กเิลสตณัหา โลภ โกรธ หลง ความอยากความตอ้งการท ัง้หลาย ขอใหล้ดละ 

แลว้สรา้งเหตทุีด่ ีกศุลกรรม คอืสติปญัญา ความฉลาด ขนัติ ความอดทน ทมะ ความ

อดกล ัน้ วิริยะ ความขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะนาํพาเราไปสู่ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้รงิ จงึ

ขอฝากเรื่องราวของพระธรรมคาํสอน ทีส่อนใหเ้ขา้ใจถงึหลกัเหตแุละผล และนาํไป

ปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขอนัแทจ้รงิต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๑๖ 

ทพัพใีนหมอ้แกง 
๓ มิถนุายน ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา คอืวนัวิสาขอฏัฐมีบูชา เป็นวนัถวายพระเพลงิ

พระบรมศพของพระบรมศาสดา คอืหลงัจากทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงเสดจ็ดบัขนัธปริ

นิพพานไปในวนัวสิาขบูชา ทีผ่่านมา ๘ วนัแลว้ ไดม้กีารเก็บพระบรมศพไว ้ ให ้

พทุธศาสนิกชนกราบไหว ้ สกัการบูชาเป็นครัง้สุดทา้ย ก่อนทีจ่ะมกีารถวายพระเพลงิ ซึง่

ตรงกบัวนัน้ี พวกเราชาวพทุธจงึถอืเป็นวนัสาํคญัอกีวนัหน่ึง ทีจ่ะมาราํลกึถงึเหตกุารณ์

อนัมหศัจรรยท์ีเ่กดิขึ้นในอดตีอกีครัง้หน่ึง เพือ่เป็นการเตอืนสตใิหรู้ว้า่ เมือ่ ๒๕๐๐ กวา่

ปีมาแลว้ มมีหาบรุุษผูว้เิศษไดป้รากฏขึ้นมาในโลกน้ี ไดป้ฏบิตัตินจนบรรลเุป็นพระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ไดน้าํสิง่ทีท่รงตรสัรูม้าเผยแผ่ใหก้บัสตัวโ์ลก สรา้งคุณสรา้ง

ประโยชนอ์ย่างใหญ่หลวง  

ธรรมทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัรู ้ เป็นธรรมทีไ่มม่ใีครจะรูไ้ดน้อกจากพระโพธิสตัว ์

เท่านัน้ พระโพธิสตัวอ์ย่างพระพทุธเจา้ทีจ่ะมาตรสัรูธ้รรมได ้นานๆจะมมีาปรากฏสกัครัง้

หน่ึง จงึเป็นสิง่มหศัจรรยอ์ย่างยิง่ เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้ เป็นสิง่ทีพ่วกเรา

ท ัง้หลาย ทีเ่ป็นปถุชุน มคีวามหลง มโีมหะอวิชชาครอบงาํจติใจ จะไมส่ามารถรูไ้ดเ้ลย 

ตอ้งมคีนอย่างพระพทุธเจา้มาบอกมาสอนเท่านัน้ ถงึจะรูไ้ด ้ เมือ่มพีระพทุธเจา้มาปรากฏ

ขึ้นแลว้ ไดอ้ทุศิเวลาท ัง้หมดทีเ่หลอือยู่ในชวีติของพระพทุธองค ์ ไวส้ ัง่สอนสตัวโ์ลกทุกๆ

วนั เพือ่ใหรู้แ้จง้เหน็จรงิถงึสจัธรรมความจริงของชวีติ วา่เป็นอย่างไร ควรดาํเนินดว้ยวธิี

ใด เพือ่นาํพาชวีติไปสู่จดุหมายปลายทางทีป่รารถนากนั คอืความสุขความเจริญ ความ

ปราศจากความทกุข ์ ความเสือ่มเสยีท ัง้หลาย เราจงึควรนอ้มเอาพระธรรมคาํสอนอนั

ประเสริฐ มาศึกษาปฏบิตัดิว้ยศรทัธาทีแ่น่วแน่ ดว้ยวิริยะทีห่นกัแน่น  



55 
 

ถา้ไมม่คีนอย่างพระพทุธเจา้มาส ัง่สอนแลว้ ชวีติพวกเราก็จะดาํเนินไปแบบลุม่ๆดอนๆ 

ไมม่โีอกาสทีจ่ะเดนิทางไปถงึจดุหมายปลายทางอนัประเสริฐ อนัวเิศษได ้คอืการหลดุพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จากกองทกุขอ์นัใหญ่โตทีเ่รียกวา่วฏัสงสาร ไมม่ใีคร

จะทาํไดน้อกจากพระพทุธเจา้เป็นพระองคแ์รก แต่หลงัจากทีไ่ดท้รงปฏบิตัจินสาํเร็จแลว้ 

ดิ้นรนจนสุดเหวีย่ง จนพน้จากกองทกุขข์องวฏัสงสารแลว้ จงึทรงนาํเอาวธิีการปฏบิตัทิี่

ไดท้รงปฏบิตัมิาส ัง่สอน เผยแผ่ใหก้บัผูท้ีส่นใจ ผูท้ีม่คีวามศรทัธาเลือ่มใส เมือ่ไดน้าํพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไปปฏบิตักิบักาย วาจา ใจแลว้ ผลทีต่ามมาก็คอืการหลดุ

พน้จากกองทกุขเ์หมอืนกบัทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงหลดุพน้ กลายเป็นผูร้บัรองพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ รบัรองการตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ รบัรองความวเิศษของ

พระพทุธเจา้ เป็นผูส้บืทอด เผยแผ่ พระพทุธศาสนามาจนถงึทกุวนัน้ี  

พวกเราผูม้าเกดิภายหลงัจงึเป็นผูม้โีชควาสนา ทีไ่ดม้าเจอพระพทุธศาสนา ทีย่งัอยู่ใน

สภาพครบถว้นบริบูรณ์ สามารถยงัประโยชนใ์หก้บัพวกเราไดอ้ย่างเต็มที ่ เหมอืนกบัใน

สมยัทีพ่ระพทุธองคท์รงมพีระชนมช์พีอยู ่ เพราะไมไ่ดท้รงฝากพระธรรมคาํสอนทีว่เิศษ

ของพระพทุธองคไ์วก้บับคุคลหน่ึงบคุคลใด แต่ทรงมอบไวก้บัพระธรรมวนิยั ธรรมวินยั

น้ีแล จะเป็นศาสดาของพวกเธอทัง้หลาย หลงัจากที่เราไดผ่้านไปแลว้ น่ีเป็นคาํส ัง่ทีพ่ระ

พทุธองคท์รงสอน ภกิษุสามเณรใหท้ราบไวว้า่ พระพทุธเจา้กบัพระธรรมวนิยัทีไ่ดท้รง

ตรสัไวช้อบแลว้ เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั เป็นตวัแทนกนัได ้ ทดแทนกนัได ้ ดงัในบท

ธรรมทีว่า่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ถงึแมใ้นปจัจบุนัน้ี พระสรรีะร่างกายของ

พระพทุธองค ์ ไดส้ลายกลายเป็นพระบรมสารีริกธาตไุปหมดแลว้ แต่พระธรรมอนัวเิศษ 

ยงัอยู่กบัพวกเราอยู ่ พระบรมศาสดาก็ยงัอยู่กบัพวกเราอยู่ อยู่ในร่างของพระธรรมวนิยั

น่ีเอง  

พวกเราจงึไมไ่ดอ้ยู่โดยปราศจากพระศาสดาเลยแมแ้ต่นิดเดยีว ขณะใดทีเ่ราระลกึถงึ

พระธรรมคาํสอน ก็ถอืวา่เราไดใ้กลช้ดิพระบรมศาสดาแลว้ ต่างกบับคุคลทีแ่มจ้ะไดเ้กาะ

ชายผา้เหลอืง ไดอ้ยู่ใกลช้ดิกบัพระพทุธองค ์ แต่ไมเ่คยสนใจคาํสอนของพระพทุธองค์

เลย ก็เปรียบเหมอืนกบัอยู่ห่างไกลเป็นรอ้ยเป็นพนัโยชน ์เปรียบเหมอืนกบัทพัพีในหมอ้
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แกง ทพัพถีงึจะอยู่ในหมอ้แกง สมัผสักบัแกงอยู่ตลอดเวลา แต่ทพัพจีะไมรู่จ้กัรสชาติ

ของแกงเลย วา่เป็นแกงชนิดไหน เป็นแกงเผด็ แกงจดื แกงหวาน หรือแกงอะไร ซึง่ต่าง

กบัลิ้นทีส่มัผสักบัรสของอาหาร แมแ้ต่อาหารเพยีงหยดเดยีว ลิ้นก็สามารถรูไ้ดท้นัทวีา่

อาหารชนิดนัน้เป็นอะไร น่ีคอืลกัษณะของพทุธศาสนิกชนทีไ่ดอ้ยู่ใกลช้ดิกบัพระพทุธ

องค ์ ใกลช้ดิกบัพระพทุธศาสนา ขอใหใ้กลช้ดิแบบลิ้นกบัแกง อย่าใกลช้ดิแบบทพัพใีน

หมอ้แกง ถงึแมจ้ะมพีระพทุธรูปสรา้งไวเ้ตม็วดั เต็มบา้นเต็มเมอืง แต่ใจไมเ่คยระลกึถงึ

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธองคเ์ลยแมแ้ต่ครัง้เดยีว ก็สูค้นทีอ่ยู่ต่างประเทศ อยู่ไกล

แสนไกลจากศาสนา อยู่ในสถานที่ๆ ไม่มแีมแ้ต่พระพทุธรูปแมแ้ต่องคเ์ดยีว แต่ในใจของ

เขากลบัระลกึถงึพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่อย่างสมํา่เสมอ เพราะเขามหีนงัสอื

ธรรมะ เขาศึกษาธรรมะ  

นัน่แหละคอืวธิีอยู่ใกลช้ดิกบัพระพทุธเจา้ ตอ้งอยู่ใกลช้ดิดว้ยการเขา้หาพระธรรมวนิยั 

พระธรรมคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ ดว้ยการศึกษาเลา่เรียนอย่างสมํา่เสมอ จะดว้ย

วธิีการฟงัเทศนฟ์งัธรรมดงัทีท่่านท ัง้หลายกาํลงัทาํกนัอยู่ขณะน้ีก็ได ้ หรืออ่านหนงัสอื

ธรรมะทีม่อียู่ตามสถานทีต่่างๆ หรือฟงัเทศนท์ีอ่ดัไวใ้นเทป หรือเผยแผ่ผ่านทางสือ่ต่างๆ 

ทางวทิยุ โทรทศัน ์ หนงัสอืพมิพก์็ได ้ ถา้รูจ้กัใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ ก็จะเป็นเหมอืนลิ้นกบั

แกง แต่ถา้ไมรู่จ้กัใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ ก็จะเป็นเหมอืนกบัทพัพใีนหมอ้แกง จะไมไ่ดร้บั

ประโยชนอ์ะไรเลย น่ีแหละคอืเรื่องของพระพทุธศาสนา ทีเ่นน้อยู่ทีก่ารศึกษาเป็นหลกั 

เนน้อยู่ทีก่ารศึกษาและนาํสิง่ทีไ่ดศึ้กษามาปฏบิตักิบักาย วาจา ใจ ของตน การศึกษาทาง

พระพทุธศาสนาเพยีงอย่างเดยีวยงัไมเ่พยีงพอ เปรียบเหมอืนกบัการอ่านหนงัสอื

เกี่ยวกบัอาหารชนิดต่างๆ แต่ไมเ่คยไดล้ิ้มรส ไมไ่ดร้บัประทานอาหารทีไ่ดอ่้านจาก

หนงัสอืนัน้เลย จะไมรู่ว้า่อาหารต่างๆทีไ่ดอ่้านนัน้ มรีสชาตอิย่างไร มคุีณมปีระโยชน์

อย่างไร  

เช่นเดยีวกบัการไดศึ้กษา ไดย้นิไดฟ้งัเรื่องบาปบญุคุณโทษ เรื่องนรกเรื่องสวรรค ์ เรื่อง

การทาํตนใหเ้ป็นคนด ี เรื่องการพยายามละเวน้จากการกระทาํความชัว่ท ัง้หลาย เรื่องการ

เอาชนะกเิลสชนะใจของตน เมือ่ไดป้ฏบิตัไิปแลว้ผลจะเป็นอย่างไร ถา้ไมน่าํมาปฏบิตักิบั
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ตวัเรา ก็จะไมรู่ ้ จะไมเ่หน็คุณค่าของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เราจงึตอ้งเอา

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไดศึ้กษามาประพฤตปิฏบิตักิบักายวาจา

ใจของเรา แลว้กายวาจาใจของเราจะเปลีย่นไปในทศิทางทีด่ ี นาํความสุขและความเจริญ

อย่างแทจ้ริงมาให ้ ชวีติของเราเปรียบเหมอืนกบัการเดนิทาง เป็นพาหนะอย่างหน่ึง 

เหมอืนกบัรถยนตค์นัหน่ึง เวลาทีจ่ะขบัรถยนต ์ ในเบื้องตน้จะตอ้งรูจ้กัองคป์ระกอบของ

รถยนตเ์สยีก่อนวา่มอีะไรบา้ง คอืตอ้งรูจ้กัวธิีขบัรถนัน่เอง ตอ้งรูว้า่พวงมาลยัมไีวท้าํอะไร 

เบรกมไีวท้าํอะไร คนัเร่งมไีวท้าํอะไร เกยีรม์ไีวท้าํอะไร ตอ้งรูจ้กัใชอ้ปุกรณ์เหลา่น้ี 

นอกจากนัน้แลว้ ยงัตอ้งรูจ้กักฎกตกิามารยาทของการขบัรถ รูจ้กักฎจราจร รูจ้กั

เครื่องหมายต่างๆ ทีต่ดิไวต้ามทาง เวลาไปถงึสีแ่ยกเหน็ไฟเขยีวไฟแดงไฟเหลอืง ตอ้งรู ้

วา่ไฟเขยีวมคีวามหมายอย่างไร ไฟแดงมคีวามหมายวา่อย่างไร ถา้ขบัรถไปโดยทีไ่มรู่ ้

เรื่องเหลา่น้ี โอกาสทีจ่ะไปชน ไปประสบอบุตัเิหตยุ่อมเป็นไปไดม้ากทเีดยีว แต่ถา้รูก้ฎ

กตกิา กฎจราจร รูว้ธิีการขบัรถยนตแ์ลว้ การขบัรถยนตจ์ากจดุหน่ึงไปสู่อกีจดุหน่ึง ยอ่ม

เป็นไปดว้ยความปลอดภยัราบรื่น  

ฉนัใดชวีติของเราก็เปรียบเหมอืนกบัรถยนตค์นัหน่ึง มอีงคป์ระกอบหลายอย่าง ที่

จะตอ้งศึกษา ทาํความเขา้ใจ ทาํความรูใ้หถู้กตอ้ง แลว้รูจ้กัวธิีปฏบิตักิบัองคป์ระกอบ

ต่างๆ ทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัชวีติ เกี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินชวีติ สิง่ทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัชวีตินัน้ 

พระพทุธองคท์รงแสดงไวม้อียู่ ๗ ประการดว้ยกนัคอื ๑. เหต ุ๒. ผล ๓. ตน ๔. บคุคล 

๕. สงัคม ๖. การประมาณ ๗. กาลเทศะ การดาํเนินชวีติใหเ้ป็นไปไดด้ว้ยความราบรื่นดี

งาม มแีต่ความสุขความเจริญ จงึตอ้งทาํความเขา้ใจ ทาํความรูจ้กัสิง่ทีไ่ดก้ลา่วมาน้ี คอื

ตอ้งรูเ้หต ุ รูผ้ล รูต้น รูบ้คุคล รูส้งัคม รูป้ระมาณ และรูก้าลเทศะ ซึง่เปรียบเหมอืน

อปุกรณ์ของรถยนต ์ และเครื่องหมายจราจรต่างๆ ทีจ่ะกาํกบัการเคลือ่นไหวของรถยนต์

ใหเ้ป็นไป โดยไมม่อีบุตัเิหตเุกดิขึ้นมา ใหร้ถยนตท์กุคนัทีอ่ยู่บนถนนวิง่ดว้ยความ

ปลอดภยั เราจงึตอ้งรูส้ิง่ท ัง้ ๗ ประการน้ีวา่มอีะไรบา้ง  

๑. รูเ้หต ุ๒. รูผ้ล เหตใุนทีน้ี่หมายถงึการกระทาํทีเ่รียกวา่กรรม การกระทาํในชวีติมอียู่ 

๓ คอืกระทาํทางกาย เรียกวา่กายกรรม กระทาํทางวาจา เรียกวา่วจกีรรม กระทาํทางใจ 
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เรียกวา่มโนกรรม กรรมท ัง้ ๓ น้ี เมือ่ทาํไปแลว้ย่อมมผีลตามมา มสีขุบา้ง ทกุขบ์า้ง ไม่

สขุบา้งไม่ทกุขบ์า้ง ขึ้นอยู่กบักรรมทีท่าํ มอียู่ ๓ ชนิด คอืกรรมดี กรรมชัว่ กรรมทีไ่ม่ดี

ไม่ชัว่ ทาํกรรมด ี ผลทีต่ามมา คอืความสุขความเจริญ ทาํกรรมชัว่ ผลทีต่ามมา คอื

ความทกุขค์วามเสือ่มเสยี ทาํกรรมทีไ่มด่ไีม่ช ัว่ ผลทีต่ามมาคอืไมสุ่ขไม่เจริญ  

น่ีคอืเรื่องของเหตแุละผล เป็นสิง่ทีใ่กลช้ดิกบัตวัเราทกุๆคน เพราะเป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งทาํกนั

ทกุคน ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมา พอลมืตาขึ้นก็เริ่มทาํกรรมกนัแลว้ การลมืตาถอืวา่เป็นการกระทาํ

กรรมอย่างหน่ึงแลว้ เพยีงแต่วา่เป็นการกระทาํทีไ่มใ่ช่เป็นกรรมดแีละกรรมชัว่ เมือ่ลมืตา

ขึ้น ใจก็เริ่มคดิแลว้ มโนกรรมก็ปรากฏขึ้นมาแลว้ ตอนตน้ก็ตอ้งคดิวา่ เอะ๊ตอนน้ีเราอยู่

ที่ไหน มองไปรอบตวักรู็ว้า่อยู่ในหอ้งนอน เรานอนอยู่ แลว้ก็นึกต่อไปวา่ วนัน้ีวนัอะไร 

ตอนน้ีเวลากี่โมง ตอ้งทาํอะไร มธุีระอะไร นัน่เป็นเรื่องของมโนกรรมแลว้ เมือ่คดิแลว้ก็

ส ัง่งานต่อไปทีก่ายและวาจา เช่นเมือ่รูว้า่วนัน้ีจะตอ้งออกไปทาํมาหากนิ เมือ่ตื่นแลว้ก็

ตอ้งส ัง่ใหล้กุขึ้นมา เมือ่ลกุขึ้นมาก็ทาํกจิธุระส่วนตวั ลา้งหนา้ลา้งตา อาบนํา้อาบท่า แต่ง

กายเพื่อทีจ่ะไดเ้ตรียมตวัไปทาํงาน หาขา้วหาอาหารรบัประทาน  

น่ีก็เป็นเรื่องกรรมท ัง้นัน้ทีเ่ราทาํอยู่ตลอดเวลา ซึง่เราตอ้งรูว้า่การกระทาํอะไร ทาํไปแลว้

ไมเ่กดิปญัหาขึ้นมา ไมเ่กดิความทกุขข์ึ้นมา ทาํไปแลว้ทาํใหเ้กดิแต่ความสุขความเจรญิ 

จงึตอ้งศึกษา ตอ้งรูจ้กัการกระทาํวา่อนัไหนทาํไปแลว้เป็นสิง่ทดี ีอนัไหนทาํไปแลว้เป็นสิง่

ทีไ่มด่ ีอนัไหนทาํไปแลว้ด ีนาํมาซึง่ความสุขความเจริญ ก็ทาํไป อนัไหนทาํไปแลว้ นาํมา

ซึง่ความทกุขค์วามเสือ่มเสยี ก็อย่าไปทาํ ผลก็ตอ้งศึกษาเช่นกนั เน่ืองจากเรามปีญัญา

นอ้ย อาจจะเหน็เพยีงแต่ผลในระยะส ัน้ๆ ไมม่องผลในระยะยาว ผลทีใ่หค้วามสุขใน

ระยะส ัน้ๆ แต่กลบัมทีกุขต์ามมาในระยะยาว ก็ตอ้งเขา้ใจวา่นัน่ไมใ่ช่ความสุขแลว้ แต่

เป็นความทกุข ์เช่นเวลาเสพสุรายาเมา เล่นการพนนั เทีย่วเตร่กนั จะรูส้กึมคีวามสุข แต่

มนัเป็นความสุขในเบื้องตน้ เป็นความสุขทีไ่มย่าวนาน สุขช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว หลงัจาก

นัน้ก็จะมปีญัหา มคีวามทกุขต์ามมา เวลาดืม่สุรา ก็ดืม่กนัไป สนุกสนานเฮฮากนัไป ก็

ดืม่กนัแบบไมรู่จ้กัประมาณ พอเวลากลบับา้นกลบัช่องกนั ต่างคนก็ต่างขบัรถกลบักนั 

แต่ไมม่สีตทิีจ่ะประคบัประคองควบคุมการขบัรถยนต ์ ก็อาจจะตอ้งไปประสบอบุตัเิหตุ
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เจ็บไขไ้ดป่้วย พกิลพกิาร หรือเสยีชวีติไป ก็เป็นได ้น่ีก็เป็นผลทีต่ามมา จากการเสพสุรา

ยาเมา ทีเ่ราคดิวา่เป็นความสุข แต่หารูไ้มว่า่มคีวามทกุขต์ามมา ทีม่คีวามทกุขม์ากกวา่

ความสุข  

เราจงึตอ้งเขา้ใจวา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงเป็นอย่างไร ความทกุขท์ีแ่ทจ้ริงเป็นอย่างไร เพราะ

สุขกบัทกุขบ์างทไีปดว้ยกนั เราทาํอะไรจงึมผีลท ัง้ ๒ อย่าง มที ัง้สุขและมที ัง้ทกุข ์ เรา

จะตอ้งช ัง่นํา้หนกัระหวา่งสุขกบัทกุข ์ วา่อนัไหนมนีํา้หนกัมากกวา่กนั ถา้ความทกุขม์ี

นํา้หนกัมากกวา่ อย่างเวลาเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั หรือออกไปเทีย่วเตร่ ในเบื้องตน้

จะมคีวามสุข แต่ผลทีเ่ป็นความทกุขท์ีจ่ะตามมามมีากกวา่ มนีํา้หนกัมากกวา่ เราก็ตอ้ง

สรุปวา่มนัเป็นความทกุข ์ เมือ่เป็นเช่นนัน้ เราก็ตอ้งละเวน้จากอบายมขุท ัง้หลาย ละเวน้

จากการเสพสุรายาเมา ละเวน้จากการเลน่การพนนั ละเวน้จากการเทีย่วเตร่ เพราะเป็น

ทกุข ์ ไมใ่ช่สุข ส่วนเวลาทีเ่รามาทาํบญุใหท้านทีว่ดัก็ด ี หรือสงเคราะหผู์อ้ืน่ก็ด ี เอาขา้ว

ของไปเลี้ยงดูผูอ้ืน่ ไมว่า่จะเป็นคนทีเ่รารกัเราชอบ เรามคีวามเคารพ เช่นบดิา มารดา ปู่ 

ย่า ตา ยาย เพือ่นสนิท มติรสหาย หรือคนทีต่กทกุขไ์ดย้าก เรามคีวามรูส้กึสงสาร 

เมตตาอยากจะช่วยเหลอืบคุคลนัน้ใหไ้ดม้คีวามสุข เราก็ตอ้งสละเวลา สละทรพัย ์ เงนิ

ทอง เวลาทีจ่ะควกัเงนิออกมาซื้อของ เวลาทีจ่ะตอ้งเจยีดเวลาทีม่ค่ีา จากการทีจ่ะเอาเวลา

นัน้ไปเทีย่วไปหาความสุข ก็ตอ้งเจยีดเวลาน้ีมาใหก้บัผูอ้ืน่ มนัก็เกดิความรูส้กึทกุข ์ เกดิ

ความยากลาํบากขึ้นมา  

แต่ความทกุขค์วามยากลาํบากน้ี จะนอ้ยเมือ่เปรียบถงึผลทีจ่ะไดร้บัจากการทีไ่ดไ้ป

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เพราะเวลาทีไ่ปพบเหน็คนทีต่กทกุขไ์ดย้ากลาํบากลาํบน แลว้ได ้

ช่วยเหลอืใหเ้ขาไดม้ชีวีติทีด่ขี ึ้น จะรูส้กึวา่มคีวามปลาบปลื้ม มคีวามสุขใจ มคีวามอิม่ใจ 

ถา้คดิวา่ถา้เขาเป็นเราและเราเป็นเขา แลว้เขาทาํอย่างทีเ่ราทาํกบัเขา เราจะรูส้กึอย่างไร

บา้ง เช่นวนัน้ีเกดิเราเจ็บไขไ้ดป่้วย ไมม่เีงนิทองทีจ่ะรกัษา ไมม่ขีา้วรบัประทาน แลว้อยู่

ดีๆ ก็มคีนมาช่วยเหลอื พาไปโรงพยาบาล ไปหาหมอ หาอาหารมาเลี้ยงดู อย่างน้ีเราจะ

เกดิความรูส้กึทีม่คีวามสุขมาก เช่นเดยีวกบัคนทีไ่ดช่้วยเหลอืคนอืน่ ก็เป็นความรูส้กึทีด่ ี

เป็นความรูส้กึทีม่สุีขเป็นสุข น่ีก็คือการรูจ้กัผล รูจ้กัสุข รูจ้กัทกุข ์ วา่อนัไหนเป็นสุขที่
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แทจ้รงิ อนัไหนเป็นทกุขท์ีแ่ทจ้รงิ เมือ่รูแ้ลว้ ต่อไปก็จะทาํแต่สิง่ทีเ่ป็นสุข อนัไหนทีเ่ป็น

ทกุขแ์ต่มาในคราบของความสุข เราก็จะไมห่ลงกบัมนัอกีต่อไป  

๓. รูต้น คอืรูจ้กัตวัเราเอง วา่เราเป็นคนหรือเป็นอะไร เป็นหญงิหรือเป็นชาย ถา้เป็น

ผูห้ญงิก็ตอ้งประพฤตติวัแบบหน่ึง ถา้เป็นชายก็ตอ้งประพฤตติวัอกีแบบหน่ึง การ

ประพฤตตินตอ้งเป็นไปตามฐานะของตน ไมใ่ช่เป็นผูห้ญงิแลว้ไปทาํตวัเป็นผูช้าย หรือ

เป็นผูช้ายแลว้ไปทาํตวัเป็นผูห้ญงิ ก็จะกลายเป็นคนทีส่งัคมรงัเกยีจ เพราะจะคดิวา่สติ

ไมด่ ี ไมรู่จ้กัตน ไมรู่จ้กัวา่ตวัเองควรวางตวัอย่างไร แสดงวา่เป็นคนไมม่สีต ิ ไมม่ปีญัญา 

เลยเป็นคนทีไ่มม่ใีครอยากจะคบคา้สมาคมดว้ย นอกจากตอ้งรูว้า่เราเป็นหญงิหรือเป็น

ชายแลว้ ยงัมอีกีหลายอย่างในฐานะของเราต่อสงัคม คอืเป็นผูใ้หญ่ เป็นเดก็ การทาํตวัก็

ต่างกนั เป็นผูใ้หญ่ก็ตอ้งวางตวัอย่างหน่ึง เป็นเดก็ก็ตอ้งวางตวัอย่างหน่ึง เป็นฆราวาส

หรือเป็นนกับวชก็วางตวัไมเ่หมอืนกนั นกับวชก็ตอ้งวางตวัอย่างหน่ึง เป็นฆราวาสก็ตอ้ง

วางตวัอย่างหน่ึง ถา้เป็นนกับวชแลว้ไปวางตวัเป็นฆราวาสจะไมม่ใีครเขาใหค้วามเคารพ

นบัถอื แต่ถา้เป็นฆราวาสแลว้ไปทาํตวัเป็นนกับวช คนเขาก็จะหาวา่ทะลึง่ ไมรู่จ้กัฐานะ

ของตวัเอง ถา้ตอ้งการใหค้นเขามองเราด ี มองเราดว้ยความนบัถอื ดว้ยความเลือ่มใส 

ดว้ยความม ัน่ใจวา่ เราไมใ่ช่เป็นคนเสยีสตเิสยีสตงั ก็ตอ้งรูจ้กัตวัวา่เป็นอะไร แลว้

ประพฤตตินใหเ้หมาะสมกบัฐานะของตน  

๔. รูบ้คุคล เราอยู่ในโลกน้ีเราไมไ่ดอ้ยู่ตวัคนเดยีว แต่อยู่กบัคนหลายคนดว้ยกนั เกดิมา

ปับ๊เราก็มพี่อมแีมแ่ลว้ เราก็ตอ้งรูจ้กัคนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรา เพราะแต่ละคนทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

เรามฐีานะไมเ่หมอืนกนั มคุีณกบัเราไมเ่หมอืนกนั อย่างพ่อแมน้ี่ เป็นบคุคลสองคนใน

โลกทีม่พีระคุณอย่างยิง่กบัเรา เป็นคนทีเ่รากราบไหวไ้ดด้ว้ยความตายใจ เป็นคนทีเ่รา

เชื่อไดด้ว้ยความตายใจ เพราะท่านมแีต่ใหเ้ราอย่างเดยีว มแีต่สงเคราะหเ์ราอย่างเดยีว มี

แต่ความเมตตา ความกรุณาใหก้บัเรา ฉะนัน้เวลาทีท่่านส ัง่สอนเรา บอกอะไรเรา เราก็

ตอ้งฟงัดว้ยความเคารพ แมว้า่สิง่ทีท่่านสอน ทีท่่านบอกเรานัน้ อาจจะเป็นสิง่ทีไ่มถู่กอก

ถูกใจเรา เราก็ตอ้งฟงัไวก่้อน แลว้นาํไปคดิพจิารณาทหีลงั ไมค่วรจะแสดงอาการไม่

เคารพออกมา เช่นเถยีงพ่อแม ่หรือด่าพ่อแมก่ลบัไปอย่างเสยีๆหายๆ ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้ 
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แสดงวา่เราไมรู่จ้กับคุคล พวกทีไ่มรู่จ้กับคุคลก็เหมอืนพวกเดรจัฉาน เดรจัฉานเขาไม่

รูจ้กัพ่อรูจ้กัแมเ่ขา ฉนัใดถา้เรา ยงัอยากจะเป็นมนุษยอ์ยู่ ก็ควรรูจ้กับคุคลทีเ่ราเกี่ยวขอ้ง

ดว้ย รูว้า่เขาสูงกวา่เรา เท่าเรา หรือตํา่กวา่เรา แลว้วางตวั ปฏบิตัติวั ใหถู้กตอ้งตามฐานะ

ของเขากบัของเรา ถา้ประพฤตไิดแ้ลว้ ก็จะเป็นคนทีไ่มท่าํในสิง่ทีผ่ดิ จะทาํแต่ในสิง่ทีด่ทีี่

งาม เป็นคนน่ารกัน่าเอน็ดู เป็นทีช่ื่นชอบของคนท ัง้หลายทีไ่ดม้าเกี่ยวขอ้งกบัเรา  

๕. รูส้งัคม มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม ไม่ไดอ้ยู่กนัตามลาํพงัคนเดยีว หรือสองคน หรือ

ครอบครวัเดยีว แต่อยู่ในสงัคม ตอ้งร่วมทาํกจิกรรมกบัผูอ้ืน่ เวลาไปในสถานทีต่่างๆ 

เขามกีฎมรีะเบยีบ มปีระเพณีทีป่ฏบิตักินัมา เขาทาํอย่างไรเราก็ตอ้งทาํแบบนัน้ ถา้เราไม่

ทาํแบบนัน้เรากจ็ะไมส่ามารถอยู่ในสงัคมของเขาได ้ เราก็จะลาํบาก เพราะคนเราตอ้งอยู่

ดว้ยกนั ตอ้งพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ก็ตอ้งรูจ้กัขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่งีามและ

ปฏบิตัติาม อย่างคนไทยเวลาเราเจอกนัก็จะยกมอืไหว ้ แต่ถา้เป็นฝรัง่เขาก็จะยืน่มอืมา

จบักนั เราจงึตอ้งรูจ้กัขนบธรรมเนียม เวลาเราไปอยู่ในสงัคมใด เขาปฏบิตัอิย่างไร เราก็

ตอ้งทาํตามสงัคมนัน้ ถอืวา่เป็นการใหค้วามเคารพต่อกนัและกนั ถา้เราใหค้วามเคารพ

ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของสงัคมเขาแลว้ เขาก็จะใหค้วามเคารพ ใหก้ารตอ้นรบัเรา 

แต่ถา้เขา้ไปในสงัคมเขาแลว้ ไมป่ฏบิตัติามขนบธรรมเนียมประเพณีของเขา เขาก็จะไม่

รบัเราเขา้ไปในสงัคมของเขา  

๖. รูป้ระมาณ คอืรูจ้กัความพอดใีนการจบัจ่ายใชจ่้ายใชส้อยในปจัจยั ๔ ทกุสิง่ทกุอย่าง

มคีวามพอดขีองเขาอยู ่ กนิมากเกนิไปก็ทาํใหอ้ว้น เป็นโรคอว้น ถา้กนินอ้ยเกินไป ก็ทาํ

ใหเ้ป็นโรคผอมแหง้แรงนอ้ย ตอ้งกนิใหพ้อดกีบัความตอ้งการของร่างกาย อย่ากนิตาม

อารมณ์ กนิใหพ้อด ี ถา้กนิใหพ้อดแีลว้ ร่างกายก็จะดาํเนินไปไดด้ว้ยความปราศจาก

โรคภยัไขเ้จ็บท ัง้หลาย คนเราทีเ่จ็บไขไ้ดป่้วยกนัน้ี ส่วนหน่ึงก็เกดิจากการไมรู่จ้กัความ

พอดใีนการบริโภคอาหารนัน่เอง รบัประทานอาหารมากจนเกนิไป จงึเกดิโรคต่างๆ

ตามมา รบัประทานอาหารนอ้ยไปก็กลายเป็นคนผอมแหง้แรงนอ้ย มโีรคภยัเบยีดเบยีน 

จงึตอ้งรูจ้กัประมาณในการใชป้จัจยั ๔ ไมว่า่จะเป็นการรบัประทานอาหาร การใชเ้สื้อผา้ 
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ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค ตอ้งใชใ้หเ้หมาะกบัความจาํเป็น ถา้รูจ้กัใชแ้ลว้ ปจัจยั ๔ กจ็ะ

เป็นคุณ แทนทีจ่ะเป็นโทษ ช่วยดูแลรกัษาชวีติร่างกายใหอ้ยู่ไปยาวนาน  

๗. รูก้าลเทศะ คอืรูจ้กัเวลาและสถานที ่ เวลาไปงานศพตอ้งแต่งกายแบบหน่ึง มกีริิยา

อาการอย่างหน่ึง เวลาไปงานมงคลสมรสก็ตอ้งแต่งกายและมกีริิยาอาการทีเ่หมาะกบังาน 

จงึจะถอืวา่เป็นผูรู้จ้กักาลเทศะ โดยสรุป ถา้ตอ้งการชวีติทีม่แีต่ความสุขความเจริญ ก็

ตอ้งรูเ้หต ุรูผ้ล รูต้น รูบ้คุคล รูส้งัคม รูป้ระมาณ และรูก้าลเทศะ เมือ่รูแ้ลว้จะไดป้ฏบิตัิ

อย่างถูกตอ้ง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๑๗ 

ทาํบญุใหท้าน 
๘ มิถนุายน ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัเสาร ์ เป็นวนัทีท่่านท ัง้หลายวา่งจากภารกจิการงาน การทาํมาหากนิ หาเงนิหา

ทอง ซึง่เป็นสิง่ทีส่าํคญั เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี แต่กรู็ว้า่เงนิทองไมใ่ช่เป็นสิง่ที่

สาํคญัทีสุ่ด นอกเหนือจากเงนิทองทีต่อ้งอาศยัไวดู้แลรกัษาอตัภาพชวีติร่างกายแลว้ เรา

ยงัตอ้งมทีีพ่ึง่ทางใจดว้ย เพราะคนเราประกอบขึ้นดว้ย ๒ ส่วนดว้ยกนั คอืกายและใจ 

กายตอ้งอาศยัปจัจยั ๔ อาศยัเงนิทองเป็นเครื่องแลกเปลีย่น เพือ่จะไดม้าซึง่อาหาร ที่อยู่

อาศยั ยารกัษาโรค เครื่องนุ่งหม่ ถา้มปีจัจยั ๔ ครบสมบูรณ์ การอยู่เป็นปกตสุิขของ

ร่างกายย่อมเป็นไปไดด้ว้ยด ี แต่ถา้ขาดปจัจยั ๔ อย่างใดอย่างหน่ึงไป การอยู่เป็นปกติ

ของร่างกายย่อมเป็นไปไดด้ว้ยความยากเย็น ดว้ยความลาํบาก เราจงึตอ้งใชเ้วลาส่วน

ใหญ่ของเรา ทุ่มเทไปในการทาํมาหากนิ เพือ่จะไดเ้งนิทองมาซื้อขา้วของ ทีจ่าํเป็นต่อการ

ดาํรงชพี คอืปจัจยั ๔ ใหม้คีรบบริบูรณ์  

แต่น่ีเป็นเพยีงครึ่งเดยีวของการดูแลรกัษาตวัเรา เพราะนอกจากร่างกายแลว้ ยงัมจีติใจที่

ตอ้งดูแลดว้ย จติใจน้ีต่างกบัร่างกาย สิง่ทีจ่ะตอ้งดูแลจติใจ ไมเ่หมอืนกบัสิง่ทีไ่วใ้ช ้

สาํหรบัดูแลร่างกาย สิง่ทีจ่ะใชดู้แลจติใจเรยีกวา่บญุกศุล บญุกศุลน้ีแลเป็นทีพ่ึง่ของใจ 

ถา้มบีญุมกีศุลแลว้ ใจจะเป็นปกตสุิข จะมคีวามอิม่ มคีวามสบายใจ แต่ถา้ขาดบญุ ขาด

กศุลแลว้ ใจจะมแีต่ความวา้วุน่ขุน่มวั มคีวามทกุขใ์จ ความกงัวลใจ ไมส่บายอก ไม่

สบายใจดว้ยเหตตุ่างๆนานปัการ แต่ถา้เราพยายามดาํเนินตามทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน คอืใหท้าํบญุอย่างสมํา่เสมอแลว้ ใจของเราจะมเีครื่องดูแลรกัษาใหอ้ยู่เป็นปกตสุิข 

จงึมคีวามจาํเป็นทีใ่นวนัเวลาทีว่า่งจากภารกจิการงาน การทาํมาหากนิ ก็ตอ้งมาวดัเพือ่

แสวงบญุ มาทาํบญุกนั การทาํบญุมหีลายวธิีดว้ยกนั การใหท้านก็เป็นการทาํบญุอย่าง

หน่ึง บญุนัน้มอียู่หลายประเภท เปรียบเหมอืนกบัอาหารทีร่บัประทาน มหีลายรูปแบบ มี

ท ัง้ขา้ว มที ัง้ผกั มที ัง้ผลไม ้มที ัง้เน้ือสตัว ์มที ัง้นํา้ มที ัง้ขนมหวานต่างๆ อาหารของใจคอื
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บญุก็มอียู่หลายชนิดดว้ยกนั ส่วนใหญ่ที่รูจ้กักนัคอืการทาํบญุใหท้าน การใหท้านเป็น

การทาํบญุอย่างหน่ึง เรามกัจะไดย้นิคาํวา่ทาํบญุใหท้าน พูดตดิกนัเสมอ แลว้เราก็ไป

เขา้ใจวา่ การทาํบญุเป็นการถวายของใหก้บัพระ ส่วนการใหข้า้วของกบัผูอ้ืน่ เช่นญาติ

โยม เรียกวา่เป็นการทาํทาน  

ความจริงแลว้เป็นท ัง้บญุ เป็นท ัง้ทานดว้ยกนัท ัง้ ๒ อย่างนัน่แหละ คอืการทาํทานกค็อื

การให ้ใหส้ิง่ของแก่บคุคลอืน่ ไมว่า่จะเป็นพระหรือไมก่็ตาม เป็นฆราวาส เป็นพระ กถ็อื

วา่เป็นทานเหมอืนกนั ทานก็คอืการให ้ อย่างทีว่นัน้ีท่านท ัง้หลายนาํกบัขา้วกบัปลา 

อาหารคาวหวาน เครื่องใชไ้มส้อยต่างๆมาถวายพระ อย่างน้ีก็เรียกวา่เป็นทานอย่างหน่ึง 

เป็นวตัถทุาน ทานเป็นเหตใุหเ้กดิบญุขึ้นมา บญุคอืความสุขใจ เวลาเราไดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่

ทีต่กทกุขย์ากลาํบาก ใหไ้ดม้คีวามสุข มคีวามสบาย ก็ทาํใหเ้ราเกดิความสุขใจ สบายใจ

ขึ้นมา ความสุขใจสบายใจน้ีเรียกวา่บญุ ดงันัน้เวลาทีเ่ราใหท้าน จงึเป็นการสรา้งเหตทุีจ่ะ

ทาํใหเ้กดิบญุขึ้นมา การใหท้านจงึเป็นเหต ุ บญุก็คอืผลทีจ่ะตามมาจากการใหท้าน การ

ใหไ้มไ่ดเ้ลอืกวา่จะตอ้งใหก้บัพระถงึจะเป็นบญุ ใหก้บับคุคลอืน่หรือแมก้ระท ัง่เดรจัฉาน

เช่น นก ปลา ก็เป็นบญุดว้ยกนัท ัง้นัน้ เพราะการไดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ จะเป็นใครก็ตาม แม ้

กบัพวกเดรจัฉาน ก็เป็นบญุ เวลาใหอ้าหารเขา เราก็มคีวามสุขใจ สบายใจ นัน่แหละคอื

บญุ การทาํบญุจงึไมไ่ดห้มายความวา่ จะตอ้งทาํกบันกับวชผูท้รงศีลเท่านัน้ถงึจะไดบ้ญุ 

การทาํบญุนัน้ ทาํกบัใครก็ได ้ ขอ้สาํคญัอยู่ทีใ่จ วา่ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจหรือไม ่ ถา้ทาํ

ดว้ยความบริสุทธิ์ใจรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ ก็จะเป็นบญุรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ แต่ถา้ทาํไปดว้ยความ

ไมบ่ริสุทธิ์ใจ คอืยงัมคีวามปรารถนาอามสิสิง่ตอบแทนจากผูร้บั อย่างน้ีเรียกวา่ไม่

บริสุทธิ์ใจ เช่นเวลาจะใหข้องใคร แลว้ยงัตอ้งการใหเ้ขามคีวามสาํนึกในบญุคุณ หรือ

ตอ้งการใหเ้ขากลา่วคาํขอบอกขอบใจ หรือตอ้งการใหเ้ขาเป็นผูว้า่นอนสอนงา่ย เวลาเรา

บอก เราสอน เราส ัง่อะไรเขา ก็อยากจะใหเ้ขาทาํตามคาํส ัง่คาํสอนของเรา เราจงึใหข้อง

เขาไปเพือ่เป็นเครื่องลอ่ใจ  

ถา้อย่างน้ีไมเ่รียกวา่เป็นการทาํบญุ อย่างน้ีเป็นการคา้ขายมากกวา่ เพราะเป็นการ

แลกเปลีย่นกนั เรายืน่หมใูหเ้ขา เขาก็ยืน่แมวใหเ้รา อย่างน้ีไมใ่ช่เป็นการทาํบญุ ถา้ทาํ
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แบบน้ีใจจะไมไ่ดร้บับญุเต็มที ่ เพราะรอการตอบสนองจากผูร้บั ถา้เขาไมต่อบสนองตาม

ความตอ้งการของเรา แทนทีจ่ะเกดิความสุข กลบัเกดิความทกุขข์ึ้นมา เกดิความไม่

พอใจ เกดิความเสยีใจขึ้นมา อย่างน้ีแสดงวา่ทาํบญุไมถู่ก คอืไมไ่ดท้าํบญุนัน่เอง แต่

กาํลงัทาํการแลกเปลีย่น คา้ขายกนั ถา้ปรารถนาความสุขทีเ่ป็นบญุจริงๆแลว้ เราตอ้งไม่

ปรารถนาสิง่ตอบแทนอะไรจากผูร้บั เราใหด้ว้ยความบริสุทธิ์ใจ ไมม่เีง ือ่นไข ไมม่พีนัธะ

อนัใดผูกพนั ตดิไวก้บัการใหข้องเราเลย ถา้ใหแ้บบน้ีแลว้ จะมคีวามสุขใจ เพราะไมห่วงั

อะไรจากคนรบั เขาจะขอบอกขอบใจเราหรอืไม ่เขาจะแสดงกริิยาอาการเคารพเราหรือไม่

ก็ไมส่าํคญัอะไร เพราะไดพ้จิารณาเหน็แลว้วา่ การใหเ้ขานัน้เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น เพราะเขา

เดอืดรอ้น เขามคีวามทกุข ์ เขามคีวามลาํบาก เราก็อยากจะสงเคราะหเ์ขา อยากจะช่วย

เขา ใหเ้ขาไดม้คีวามสุขบา้ง น่ีคือสิง่ทีเ่ราตอ้งการจากการใหท้าน คอืตอ้งการใหเ้ขามี

ความสุข  

ถา้ใหเ้ขาไปแลว้ เขาด่ากลบัมา ถา้เป็นความสุขของเขา เราก็ยนิดใีหเ้ขาด่าไป เพราะหลกั

ของการใหก้็คอืการใหเ้ขามคีวามสุขนัน่เอง ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ แสดงวา่มเีจตนาที่

บริสุทธิ์จริงๆ ไมไ่ดห้วงัอะไรจากการใหเ้ลยแมแ้ต่นิดเดยีว ถา้ใหแ้บบน้ีแลว้จะมคีวามสุข

มาก แต่พวกเราส่วนใหญ่มกัจะไมไ่ดใ้หแ้บบน้ีกนั เวลาใหอ้ะไร มกัอยากจะใหค้นรบั 

ตอบสนองในทางทีด่ ี ถา้ไมต่อบสนองในทางทีด่ ี ก็เกดิความเสยีใจ อย่างน้ีเรียกวา่ไมใ่ช่

เป็นการทาํบญุ เรียกวา่เป็นการทาํบาปก็วา่ได ้ เพราะมอีปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ มี

ตณัหา ความอยาก อยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างน้ี อยากจะใหเ้ขาปฏบิตักิบัเรา

อย่างนัน้ อย่างน้ี ถา้ไมป่ฏบิตั ิ ก็เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา น่ีแหละความทกุขก์็คอืผลของ

บาป บาปก็คอืความอยากความตอ้งการต่างๆ  

ดงันัน้เวลาทาํบญุ ขอใหย้ดึหลกัการใหด้ว้ยความบริสุทธิ์ใจ ใหโ้ดยทีไ่มห่วงัผลตอบแทน

จากผูร้บั แลว้การใหข้องเรา จะเป็นการใหท้ีพ่รอ้มสมบูรณ์ดว้ยบญุทีแ่ทจ้รงิ ถา้ใหแ้บบน้ี

แลว้ใจจะมคีวามสุข ไมว่า่จะเกดิอะไรขึ้นกบัคนทีเ่ราใหส้ิง่ของไป ถา้เขาแสดงกริิยา

อาการทีไ่มน่่าดู แสดงความไมม่คีวามสาํนึกในบญุคุณ มนัก็เป็นเรื่องของเขา มนัก็เป็น

กรรมของเขา แสดงวา่ยงัตอ้งพฒันาตวัเองอกีมาก ยงัตอ้งใชเ้วรใชก้รรมอกีมากอยู่ แต่
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ถา้เป็นคนทีส่าํนึกในบญุคุณ พยายามทาํตวัใหด้ ีประพฤตติวัเองไมใ่หเ้สือ่มเสยี ทาํแต่สิง่

ทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์มนัก็เป็นบญุเป็นกศุลของเขาอกีนัน่แหละ เพยีงแต่วา่เราเป็นผูม้ี

ส่วนทีไ่ดช่้วยสนบัสนุนใหเ้ขาไดป้ระกอบทาํคุณงามความด ี เราก็ไดบ้ญุ ๒ ต่อ คอืบญุ

ต่อแรกก็เกดิจากการทีไ่ดช่้วยเขาดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ไมห่วงัผลตอบแทนอะไรจากเขา 

แต่เมือ่เขานาํสิง่ทีเ่ราใหเ้ขาไปใช ้ ทาํใหเ้กดิประโยชนข์ึ้นมาอกี มนัก็ทาํใหเ้รามคีวามสุขใจ

เพิม่ขึ้นไปอกี ทีเ่หน็วา่เราไดช่้วยสนบัสนุนคนด ี 

อย่างเวลาศรทัธาญาตโิยมมาทาํบญุกบัพระทีว่ดั ญาตโิยมจะมคีวามรูส้กึมคีวามสุข 

มากกวา่ไปทาํบญุใหท้านกบับคุคลอืน่ทีไ่มใ่ช่เป็นพระ นัน่ก็เป็นเพราะวา่บคุคลทีเ่ราไป

ช่วยทีไ่มใ่ช่เป็นพระน้ี เขายงัเป็นคนทีไ่มม่ศีีล หรือยงัไมไ่ดพ้ฒันาตวัเองใหด้เีท่ากบัพระ 

เมือ่ไปช่วยเหลอืเขา เขาก็ยงัไปประพฤตตินในทางทีม่ดิมีชิอบได ้ ถา้เราไดย้นิหรือเหน็

ความประพฤตขิองเขา ก็ทาํใหเ้รามคีวามรูส้กึไมค่่อยสบายใจ แต่ถา้ไดไ้ปทาํบญุกบัพระ 

พระทีเ่ป็นพระจริงๆ หมายถงึทา่นทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เป็นผูท้ีม่ศีีลไมด่่างพรอ้ย เวลา

เหน็ท่านแลว้ เราก็จะเกดิความสบายอกสบายใจ เหน็ท่านประพฤตตินในทางทีด่ทีีง่าม 

ทาํตนใหเ้ป็นคุณเป็นประโยชนก์บัผูอ้ืน่ กท็าํใหเ้รามคีวามสุขใจ แมก้ระท ัง่เวลาผ่านไป

แลว้ ทกุครัง้ทีไ่ดนึ้กถงึการทีไ่ดท้าํบญุกบัท่าน หรือนึกถงึท่าน ก็ทาํใหเ้รามคีวามสุขใจ 

แลว้ยงัทาํใหเ้กดิมกีาํลงัจติกาํลงัใจ ทีอ่ยากจะทาํบญุใหม้ากยิง่ๆ ขึ้นไปอกี  

น่ีแหละคอืเรื่องของการทาํบญุ ทีจ่ะใหไ้ดบ้ญุเต็มที ่ มากนอ้ยแค่ไหนนัน้ก็ขึ้นอยู่กบัใจ

ของเราเอง วา่มคีวามบริสุทธิ์มากนอ้ยแค่ไหน ถา้ใจมคีวามบริสุทธิ์มาก เราก็จะมี

ความสุขมาก ถา้ใจยงัมคีวามอยากไดอ้ามสิสิง่ตอบแทน จากผูท้ีเ่ราไปทาํบญุดว้ย เราก็

จะประสบกบัความไมส่บายใจขึ้นมาก็ได ้ ถา้ไมไ่ดร้บัตอบสนองตามทีต่อ้งการ ถา้

ตอ้งการทาํบญุใหเ้ป็นบญุครบถว้นรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ก็ขอใหท้าํบญุดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ให ้

เขาไปแลว้ เขาจะไปทาํอะไร ก็ถอืวา่เป็นเรื่องของเขา ของทีเ่ราใหไ้ปนัน้ไมใ่ช่เป็นของๆเรา

แลว้ เป็นของๆเขาไปแลว้ เมือ่เป็นของๆเขา เขาก็มสีทิธิ์เต็มที ่ทีจ่ะทาํอะไรกบัสิง่ของนัน้

ก็ได ้ ถา้เขานาํเอาไปทาํเป็นคุณเป็นประโยชนม์นัก็ด ี ถา้นาํเอาไปทาํใหเ้กดิเป็นโทษขึ้นมา 

มนัก็เป็นโทษกบัเขา มนัไมไ่ดม้าเกดิเป็นโทษกบัเราแต่อย่างใด แต่ถา้เราเอาใจไปคอย
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กงัวล ไปคอยห่วง วา่สิง่ทีเ่ราใหเ้ขาไปนัน้ เขาจะเอาไปทาํอะไรอย่างไร ดหีรือไม ่ ก็ทาํให ้

เราเกดิมคีวามกงัวลใจ ไม่สบายอก ไมส่บายใจ ยิง่ถา้ไดย้นิวา่เขานาํไปทาํในทางทีเ่สือ่ม

เสยี ก็ทาํใหเ้ราเกดิความสงสยัขึ้นมาเสยีอกี วา่บญุทีเ่ราทาํไปนัน้ เป็นบญุหรือเปลา่  

จงึขอใหท้าํความเขา้ใจวา่ เวลาทีเ่ราทาํบญุดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ไมว่า่จะทาํกบัใคร แลว้

เขาจะเอาไปทาํอะไรต่อ มนัก็ยงัเป็นบญุอยู่น ัน่เอง เพราะบญุคอืการชนะใจเรา ชนะสิง่ที่

ตํา่ สิง่ทีค่อยฉุดลากใหไ้ปสู่ความทกุข ์ สู่ความไมส่บายใจ คอืความตระหน่ี ความโลภ 

ความเหน็แกต่วั เวลาทีไ่ดใ้หท้าน แสดงวา่ไดช้นะความโลภ ไดช้นะความตระหน่ี เราได ้

ชนะความเหน็แก่ตวัแลว้ น่ีแหละคอืผลทีเ่ราได ้ เป็นบญุแลว้ บญุนัน้เกดิขึ้นในใจของเรา 

เราไดช้นะสิง่ทีไ่มด่ ี ไดช้าํระขดัเกลาใจของเราใหส้ะอาดขึ้น เมือ่ไดช้าํระขดัเกลาสิง่เหล่าน้ี 

ใหเ้บาบางลงไป ก็ทาํใหใ้จของเรามคีวามสุขมากขึ้น เหตขุองความไมส่บายใจ ก็คือกเิลส

ตณัหา เครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย มคีวามโลภ มคีวามตระหน่ี มคีวามเหน็แก่ตวัเป็นตน้

นัน่เอง ถา้ชาํระสิง่เหลา่น้ีออกไปจากใจแลว้ ก็จะทาํใหใ้จมคีวามสุข ความสุขน้ี ก็คอืบุญ

นัน่เอง จงึขอใหท้าํความเขา้ใจทกุครัง้ ทีท่าํบญุใหท้านวา่ เราทาํเพือ่ชาํระเครื่องเศรา้

หมองทีม่อียู่ภายในใจของเรา โดยอาศยัความเดอืดรอ้นของผูอ้ืน่เป็นเหต ุ ใหเ้ราไดม้ี

โอกาสไดท้าํบญุ ถา้ไมม่คีนเดอืดรอ้น ถา้ทุกคนมแีต่ความสุขความสบาย เราก็ไมรู่ว้า่จะ

ไปทาํบญุช่วยเหลอืใครไดอ้ย่างไร เราจงึตอ้งเหน็คุณของคนทีม่คีวามเดอืดรอ้น ทีเ่ป็น

เหตใุหเ้ราไดม้โีอกาสทาํบญุ หรือจะมองวา่ เขาเป็นคนไมเ่ดอืดรอ้นแต่เป็นคนด ี เรา

อยากจะสนบัสนุนในการประพฤตทิีด่ขีองเขา อย่างน้ีก็ไดบ้ญุ อย่างเวลาทีเ่ราสนบัสนุน

พระสงฆอ์งคเ์จา้ ช่วยเผยแผพ่ระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ อย่างน้ีก็เป็นโอกาสได ้

ทาํบญุเช่นกนั คอืไดช่้วยส่งเสริมใหค้นไดป้ระกอบคุณงามความด ี 

เวลาทีท่าํบญุจงึตอ้งเลอืกคนเหมอืนกนั เพราะคนมคุีณภาพไมเ่หมอืนกนั คนดมีากๆก็ม ี

คนเลวมากๆก็ม ีคนครึ่งดคีรึ่งเลวก็ม ี เวลาทาํบญุสนบัสนุนช่วยเหลอืคนด ีก็เท่ากบัช่วย

ส่งเสริมใหค้นดทีาํประโยชนใ์หก้บัสงัคมต่อไป ถา้ไปช่วยเหลอืสนบัสนุนคนเลว ก็เท่ากบั

สนบัสนุนใหค้นเลวไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัสงัคม เวลาทีจ่ะทาํบญุใหเ้กดิคุณเกดิ

ประโยชนเ์ต็มที ่ จงึตอ้งเลอืกทาํบญุกบัคนทีด่มีากๆทีสุ่ดในโลกน้ีพระพทุธองคท์รงแสดง
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วา่ บคุคลทีม่คีวามดมีากทีสุ่ดก็คอืพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ รองลงมาก็คอืพระ

ปจัเจกพทุธเจา้ รองลงมาก็คอืพระอรหนัต ์ และพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆ จนกระท ัง่ถงึ

บคุคลธรรมดาทีม่ศีีล ๒๒๗ ศีล ๑๐ ศีล ๘ ศีล ๕ ตามลาํดบั จนถงึคนทีม่ศีีลนอ้ย มี

ศีลขาดตกบกพร่อง ไปถงึคนไมด่แีละเดรจัฉาน ถา้จะทาํบญุใหเ้กดิประโยชนม์ากทีสุ่ด 

จงึตอ้งทาํกบัพระพทุธเจา้ ถา้ไมส่ามารถทาํกบัพระพทุธเจา้ได ้ พระพทุธเจา้ก็บอกใหท้าํ

กบัสงฆ ์คอืถวายสงัฆทาน  

การถวายสงัฆทานเป็นการทาํบญุใหท้านกบัสงฆ ์ สงฆน้ี์หมายถงึพระภกิษุทีอ่ยูร่วมกนัใน

อาวาสใดอาวาสหน่ึง อย่างนอ้ยตอ้งม ี ๔ รูปขึ้นไปจงึจะครบองคส์งฆ ์ คอืไมไ่ดถ้วาย

ใหก้บับคุคลหน่ึงบคุคลใด ไมไ่ดถ้วายใหก้บัพระภกิษุรูปหน่ึงรูปใด แต่ถวายใหเ้ป็น

สมบตัส่ิวนกลางของพระสงฆ ์ของวดั ของศาสนา เพราะศาสนาจะเจริญได ้ก็ตอ้งอาศยั

พระสงฆเ์ป็นหลกั เป็นผูช่้วยเผยแผ่พระศาสนา เวลาทีจ่ะบวชกลุบตุร พระภกิษุรูปหน่ึง

รูปใด ไมส่ามารถทาํพธิบีวชตามลาํพงัได ้ การบวชตอ้งมพีระภกิษุ ๑๐ รูปขึ้นไป คอื

จะตอ้งมสีงฆน์ัน่เอง ถา้ไมม่สีงฆก์็ไมส่ามารถบวชได ้ สมมตุวิา่โลกเราน้ีเหลอืพระอยู่

เพยีงรูปเดยีว แลว้มศีรทัธาญาตโิยมตอ้งการจะบวช ก็ไมส่ามารถบวชไดอ้กีแลว้ 

เพราะวา่พระพทุธเจา้ไดท้รงกาํหนดไวอ้ย่างนัน้ เวลาจะบวชพระจะตอ้งมพีระภกิษุ ๑๐ 

รูปขึ้นไป ถา้อยู่ในที่ๆ เจริญ ทีม่พีระมากกต็อ้งใช ้ ๑๐ รูป แต่ถา้ไปอยู่ในที่ๆ กนัดารที่

ห่างไกลจากพระ ก็อนุโลมใหม้เีพยีง ๕ รูป ก็บวชได ้พระพทุธเจา้จงึทรงเนน้ความสาํคญั

ของการทาํนุบาํรุงสงฆ ์ เนน้ใหส้นบัสนุนสงฆ ์ มากกวา่สนบัสนุนพระรูปหน่ึงรูปใด 

เพราะวา่สงฆจ์ะทาํประโยชนใ์หก้บัศาสนาใหก้บัโลก ไดม้ากกวา่พระภกิษุรูปหน่ึงรูปใด 

ญาตโิยมเวลามาวดั จงึนิยมถวายสงัฆทานกนั คาํวา่สงัฆทานก็คอืทานทีถ่วายใหก้บัสงฆ ์

สงฆน้ี์ตอ้งมพีระภกิษุต ัง้แต่ ๔ รูปขึ้นไป ถงึจะเป็นสงฆไ์ด ้แลว้ของทีถ่วายนัน้ ไมใ่ช่เป็น

สมบตัขิองพระภกิษุรูปหน่ึงรูปใด ตอ้งเป็นของพระภกิษุทกุๆรูป นัน่แหละคอืเจตนารมณ์ 

คอืมใีหเ้อามาแบ่งกนั มอีะไรก็ใหเ้อามาแบง่กนั เพือ่จะไดอ้ยู่ดว้ยกนัดว้ยความผาสุก ถา้

คนหน่ึงมมีาก อกีคนหน่ึงมนีอ้ย คนทีม่นีอ้ยก็จะอยู่ดว้ยความยากลาํบาก คนทีม่อียู่มาก

ก็อยู่ดว้ยความสบาย ก็ไม่มคีวามสมํา่เสมอกนั คนทีอ่ยู่ยาก อยู่ลาํบากก็อาจจะทนอยู่

ไมไ่ด ้ก็อาจจะตอ้งลาสกิขาไปก็ได ้ 
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เวลาดูแลทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนา จงึควรทาํนุบาํรุงสงฆท์ ัง้หมด พระภกิษุทกุรูป ไม่

สาํคญัวา่จะมขีองมากนอ้ยแค่ไหน มเีท่าไหร่ก็ทาํไปตามกาํลงั ถวายใหเ้ป็นส่วนกลางของ

สงฆไ์ป อย่างเวลาถวายปจัจยัใหก้บัทางวดั ก็ไมไ่ดถ้วายใหก้บัพระภกิษุรูปหน่ึงรูปใด แต่

ถวายใหก้บักองกลางสงฆ ์ อย่างน้ีเป็นตน้ เมือ่พระภกิษุรูปหน่ึงรูปใดมคีวามจาํเป็น ที่

จะตอ้งใชส้ิง่หน่ึงสิง่ใด ทีเ่ป็นประโยชนก์บัส่วนรวม เช่นไมก้วาดหรือผงซกัฟอก ทีจ่ะตอ้ง

ใชดู้แลความสะอาด กฏุ ิ วหิาร ศาลา อย่างน้ีก็เอาปจัจยัทีญ่าตโิยมถวายเป็นกองกลาง

สงฆ ์หาซื้อมาใชไ้ด ้แต่ถา้จะเอาไปใชส่้วนตวั ย่อมทาํไมไ่ด ้เพราะปจัจยัน้ีถวายไวส้าํหรบั

ส่วนกลางเท่านัน้ ถา้ใครตอ้งการอะไร แลว้มาขอเบกิไปใชส่้วนตวัได ้ อย่างน้ีก็ไมถ่อืวา่

เป็นของส่วนกลาง เช่นตอ้งการซื้อบหุรี่ ซื้อขนมมาฉนั ก็มาขอเบกิเงนิกองกลางไปใช ้

อย่างน้ีก็ไมถู่กตอ้ง เพราะเอาเงนิน้ีไปใชส่้วนตวั อย่างน้ีก็ไมเ่ป็นสงัฆทาน เจตนารมณ์

ของสงัฆทาน ก็เพือ่ทาํนุบาํรุงศาสนา บาํรุงส่วนรวมของสงฆ ์ ถา้ศาสนามสีงฆอ์ยู่ ก็จะมี

การศึกษา มกีารปฏบิตัธิรรม มกีารบรรลธุรรม หลงัจากบรรลธุรรมแลว้ ก็มกีารเผยแผ่

ธรรม ส ัง่สอนญาตโิยม ทีไ่มรู่จ้กัเรื่องราวทางศาสนา ไมรู่จ้กัเรื่องราวของบาปบญุคุณ

โทษ นรกสวรรค ์เรื่องของกรรม เรื่องของการเวยีนวา่ยตายเกดิ ใหรู้จ้กั ถา้มคีนคอยส ัง่

คอยสอนอยู่อย่างน้ี คนทีไ่มรู่ ้เมือ่ไดย้นิไดฟ้งั ก็เกดิความเขา้อกเขา้ใจ สามารถนาํสิง่ทีด่ี

ทีง่าม คอืธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไปประพฤตปิฏบิตักิบัตวัของเขา ทาํใหช้วีติของ

เขาดาํเนินไปดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข  

ทกุวนัน้ีเหตทุีพ่วกเรา ไมค่่อยมคีวามสบายอกสบายใจกนันัน้ ก็เป็นเพราะวา่เราไมรู่จ้กั

วธิีดาํเนินชวีติใหถู้กตอ้งนัน่เอง แทนทีจ่ะทาํในสิง่ทีใ่หเ้กดิความสุข เราก็กลบัไปทาํในสิง่

ทีเ่กดิความทกุขก์นั เช่นเลน่การพนนั เทีย่วเตร่ เสพสุรายาเมา สิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นเหตทุี่

ทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา แต่เรากลบัไปคดิวา่เป็นความสุขกนั เราก็เลยไปตดิกบัการ

เทีย่วเตร่ ไปตดิกบัการเลน่การพนนั ไปตดิกบัการเสพสุรายาเมา เมือ่ทาํไปแลว้เป็น

อย่างไร ก็เงนิทองทีเ่ราหามาไดด้ว้ยความลาํบากยากเยน็ ก็ตอ้งค่อยๆหมดไป จนหมด

ไปในทีสุ่ด และเมือ่หมดไปแลว้จะทาํอย่างไรต่อไป ถา้ยงัตดิการพนนัอยู่ ยงัตดิการเสพ

สุรายาเมาอยู่ ยงัตดิการเทีย่วเตร่อยู่ กต็อ้งไปหาเงนิมาดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง ในเบื้องตน้ก็

อาจจะไปโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ ไปขอยมืเงนิผูอ้ืน่เขามา ท ัง้ๆทีรู่ว้า่ไมม่ปีญัญาจะเอาไปใช ้
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เขาได ้ น่ีก็เป็นการเริ่มทาํผดิศีลขอ้ที ่ ๔ แลว้ คอืการพูดคาํเทจ็ เมือ่หลงัจากทีไ่ปโกหก

หลอกหลวงเขาแลว้ ครัง้ต่อไปจะไปหลอกเขาอกีย่อมหลอกไม่ได ้ แลว้จะหาเงนิมาอกี

อย่างไร ข ัน้ต่อไปก็ตอ้งไปลกัเลก็ขโมยนอ้ย คอยดูวา่ใครเผลอวางขา้วของเงนิทองไว ้ ก็

ฉกฉวยเอา เวลาใครไมอ่ยู่บา้นก็เขา้ไปงดัแงะ เพือ่จะขโมยขา้วของไปแลกเปลีย่นเป็นเงนิ

ทอง เพือ่จะไดเ้อาไปซื้อเหลา้กนิ ไปเทีย่วเตร่ ไปเลน่การพนนั เป็นการสรา้งความทกุข ์

ความเสือ่มเสยีใหก้บัตน ขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ ก็มแีต่ความรุ่มรอ้นใจ ตายไป ก็ไปสู่อบาย 

เราจงึตอ้งยดึหลกัธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้ เป็นเครื่องพาดาํเนิน เพือ่ความสุขความ

เจริญทีแ่ทจ้ริง เราจงึตอ้งทาํนุบาํรุงสงฆ ์ เพราะสงฆจ์ะไดท้าํหนา้ทีศึ่กษา ปฏบิตั ิ เผยแผ่

พระธรรมคาํสอน เพือ่ประโยชนสุ์ขของโลกต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๑๘ 

กรรมลขิิต 
๙ มิถนุายน ๒๕๔๕ 

เดอืนมถินุายนเป็นเดอืนที ่ ๖ ของปี แสดงวา่เวลาไดผ้่านมาเกอืบครึ่งปีแลว้ จงึเป็นเวลา

ทีด่ทีีจ่ะไดม้าทบทวนดูเหตกุารณ์ต่างๆทีผ่่านมา ประเมนิดูผลทีเ่กดิขึ้นกบัเรา ต ัง้แต่ตน้ปี

มาจนถงึวนัน้ี วา่เป็นไปอย่างไรบา้ง การประพฤต ิการปฏบิตั ิการดาํเนินชวีติของเรา ได ้

เป็นไปตามความตัง้ใจทีไ่ดต้ ัง้ไวใ้นตอนตน้ปีหรือไม ่ ไดม้ากนอ้ยแค่ไหนอย่างไร ถา้ไม่

เป็นไปตามทีไ่ดต้ ัง้ใจไว ้ จะไดป้รบัปรุง เปลีย่นแปลงพฤตกิรรม การปฏบิตั ิ การดาํเนิน

ชวีติของเรา ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีค่วรจะเป็น เพราะทราบกนัดวีา่ผลทีป่รารถนากนั คอื

ความสุขความเจริญ ความปราศจากทกุขภ์ยัอนัตราย ความเสือ่มเสยี ความหายนะ

ท ัง้หลายนัน้ ขึ้นอยู่กบัการกระทาํของเรา ทางกาย ทางวาจา และทางใจ เราจงึเป็นผู ้

กาํหนดชะตากรรมของเรา ไมม่พีรหมทีไ่หนจะมาลขิติชะตากรรมของเราได ้ แต่ชะตา

กรรมของเราเกดิจากกรรมลขิิต กรรมก็คอืการกระทาํของเรา ทางกาย วาจา ใจ เป็นเหตุ

ทีจ่ะสรา้งผลทีจ่ะตามมาต่อไป ไมว่า่จะเป็นผลทีดี่ คอืความสขุและความเจริญ หรือผลที่

ไม่ดี คอืความทกุข ์ความหายนะ ก็ลว้นเกิดจากกระทาํของเราท ัง้นัน้ เมือ่เรารูว้า่ผลเป็น

สิง่ทีจ่ะตามมาจากเหต ุ เราจงึตอ้งสรา้งเหตทุีด่ ี ระงบัเหตทุีไ่มด่ ี เพราะเราไมต่อ้งการผล

ของการกระทาํความไมด่ ีเราตอ้งการผลทีเ่กดิจากกระทาํความด ีเพราะผลทีเ่กดิจากการ

กระทาํความด ี ก็คอืความสุขความเจริญนัน่เอง และผลทีเ่กดิจากการกระทาํความชัว่ ก็

คอืความทกุข ์ความเสือ่มเสยี ความหายนะท ัง้หลาย  

เราจงึตอ้งถามตวัเราเองวา่ ต ัง้แต่ตน้ปีมาจนถงึวนัน้ี เราไดท้าํตามเจตนารมณ์ทีไ่ดต้ ัง้ไว ้

หรือเปลา่ เช่นในตอนตน้ปีเราไดต้ ัง้ใจไวว้า่ ต่อไปน้ีจะทาํบญุอย่างสมํา่เสมอ มาวดัทกุวนั

พระ ใส่บาตรทกุเชา้ รกัษาศีล อย่างนอ้ยก็ตอ้งใหไ้ดส้กัหน่ึงขอ้ สองขอ้ หรือสามขอ้ขึ้น

ไป สุดแทแ้ต่กาํลงัความสามารถทีจ่ะทาํได ้ และจะพยายามทาํใหม้ากยิง่ๆขึ้นไป ตอนน้ี

เวลา ๖ เดอืนก็ผ่านไปแลว้ เราไดท้าํตามทีเ่ราตอ้งการจะทาํหรือไม ่หรือยงัปลอ่ยใหช้วีติ
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ของเราเป็นไปตามแบบเดมิๆอยู ่เคยทาํอะไร เคยคดิอะไร เคยพูดอะไร ก็ยงัทาํอย่างนัน้

อยู่ ถา้ยงัปลอ่ยใหก้ารกระทาํ ความประพฤตขิองเรา วนเวยีนตามรูปแบบเดมิอยู่ ผลที่

ตามมาก็จะเป็นผลแบบเดมิอยู ่เพราะผลเป็นสิง่ทีต่ามมาจากเหต ุคอืการกระทาํของเรา  

แต่ถา้เราตอ้งการใหผ้ลดขีึ้นกวา่เดมิ เราก็ตอ้งแหวกแนวการประพฤตปิฏบิตัแิบบเดมิๆ 

สิง่ไหนทีเ่ราเหน็วา่เป็นการกระทาํทีไ่มด่ ี เป็นการหน่วงร ัง้ความเจริญ เราก็ตอ้งลดตอ้งละ 

สิง่ไหนเป็นสิง่ทีช่่วยส่งเสริมความสุขความเจริญ เราก็ตอ้งพยายามทาํใหม้ากยิง่ๆขึ้นไป 

สิง่ทีร่ ัง้ความเจริญก็คอืพวกอบายมขุท ัง้หลาย เช่นการเสพสรุายาเมา การเลน่การพนนั 

การเที่ยวเตร่ ความเกยีจครา้น คบคนชัว่เป็นมิตร สิง่เหลา่น้ีลว้นแต่เป็นเครื่องถ่วงความ

เจริญ เป็นเครื่องทีจ่ะนาํไปสู่ความเสือ่มเสยี ถา้ลองไดพ้วัพนัยุ่งเกี่ยวกบัอบายมขุแลว้ ก็

จะถูกฉุดเขา้สู่ความประพฤตทิีเ่สือ่มเสยีต่อไป คอืการพูดปดมดเท็จ ประพฤตผิิด

ประเวณี ลกัทรพัย ์ ฆ่าสตัวต์ดัชีวิต เพราะน่ีคอืผลทีจ่ะตามมา เมือ่เรารูว้า่อบายมขุย่อม

ฉุดลากเราลงไปสู่ทีต่ ํา่ ลงไปสู่ทีไ่มป่รารถนากนั คอืความทกุข ์ความวุน่วายใจ เราก็ตอ้ง

ฝืน ไมก่ระทาํสิง่เหลา่น้ี เช่นฝืนการเสพสุรายาเมา ถา้เคยเสพมากก็ลดลงมาใหน้อ้ยลงไป

ก่อน ถา้ยงัไมส่ามารถทีจ่ะตดัไดโ้ดยเดด็ขาด ก็พยายามลดลงมาเรื่อยๆ ลดมาทลีะครึ่ง 

เคยกนิวนัละ ๒ ขวดก็ลดลงมาเหลอืขวดเดยีว ถา้เคยกนิวนัละขวดก็ลดลงมาเหลอืสกั

ครึ่งขวด แลว้ก็ค่อยลดลงไปเรื่อยๆ แลว้มนัก็จะหมดไปเอง  

สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่เป็นสิง่ทีสุ่ดวสิยั ทีเ่ราจะทาํกนัไมไ่ด ้ แต่เป็นสิง่ทีอ่ยู่ในวสิยัของเรา ถา้ไม่

อยู่ในวสิยัของเราแลว้ พระพทุธเจา้จะไมเ่อามาส ัง่สอน พระพทุธเจา้ไมไ่ดส้ ัง่สอนพวก

เดรจัฉาน เพราะทรงรูว้า่มนัไมอ่ยู่ในวสิยัของเดรจัฉานทีจ่ะกระทาํได ้ แต่มนุษยน้ี์ทรง

เหน็วา่เป็นผูท้ีม่วีสิยั มสีตปิญัญา ทีส่ามารถแยกแยะ อะไรผดิอะไรถูก อะไรดอีะไรช ัว่ 

อะไรคอืเหต ุ อะไรคอืผลได ้ จงึนาํมาส ัง่สอนพวกเรากนั อยู่ทีว่า่พวกเราพรอ้มทีจ่ะนาํไป

ปฏบิตัหิรือไม ่ หรือวา่ยงัเสยีดายชวีติแบบเดมิๆอยู่ ยงัเสยีดายการเสพสุรายาเมา ยงั

เสยีดายการเลน่การพนนั เสยีดายการเทีย่วเตร่ เสยีดายความเกยีจครา้นอยู่ เสยีดาย

มติรช ัว่ท ัง้หลายอยู่ ถา้ยงัเสยีดายอยู่ แลว้จะไปหวงัเอาความสุขความเจริญมาไดอ้ย่างไร 

เพราะสิง่เหลา่น้ีเป็นเหตขุองความเสือ่ม ความเสยีหายต่างหาก เปรียบเหมอืนกบัหวงั
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ความเยน็จากไฟ ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้เพราะไฟย่อมรอ้นเสมอ เวลาเราจดุธูปจดุเทยีน แลว้

น้ิวพลาดไปถูกเปลวไฟเขา้ ไฟก็จะไหมน้ิ้วเรา สรา้งความเจ็บปวดใหก้บัเรา เพราะนัน่คอื

ธรรมชาตขิองไฟ ไฟตอ้งรอ้น ตอ้งเผาผลาญเป็นธรรมดา  

ฉนัใดบาปกรรม อบายมขุ ก็เป็นของรอ้น เป็นสิง่ทีจ่ะสรา้งความทกุขค์วามเดอืดรอ้น

ใหก้บัเรา ถา้ไมต่อ้งการความทกุขค์วามเดอืดรอ้นแลว้ทาํไมเรายงัไปขอ้งเกี่ยวกบัสิง่

เหลา่น้ีอยู่ ทาํไมไมถ่อยออกใหห้่าง เหมอืนกบัเวลาเราเหน็ไฟไหม ้ เราจะไมว่ิง่เขา้ไปใน

กองเพลงิ เพราะเรารูว้า่ ถา้วิง่เขา้ไปในกองเพลงิ ไฟก็จะตอ้งเผาเราใหไ้หมเ้ป็นจลุไป เรา

ก็ตอ้งถอยออกมา ฉนัใดบาปกรรม อบายมขุท ัง้หลายก็เช่นกนั เป็นเหตทุีน่าํมาซึง่ความ

เสือ่ม เป็นเหตทุีน่าํมาซึง่ความทกุข ์ ความหายนะ เป็นสิง่ทีเ่ราไมป่รารถนากนั เรากต็อ้ง

ถอยออกใหห้่าง พยายามหลกีเลีย่งจากสิง่เหลา่น้ี อย่าเขา้ใกลก้บัคนทีช่อบเสพ ชอบทาํ

สิง่เหลา่น้ี เวลาคบคนท่านจงึสอนใหรู้จ้กัเลอืกคบคน อย่าไปคบคนโง ่คนพาล คนชัว่ ให ้

คบคนด ี คนฉลาด คนทีเ่สพสุรายาเมา เล่นการพนนั เทีย่วเตร่ มคีวามเกยีจครา้น ถอื

เป็นบคุคลทีไ่มน่่าคบหาสมาคมดว้ย แต่ไมไ่ดห้มายความวา่เราจะตอ้งไปรงัเกยีจ

เดยีดฉนัทเ์ขา เราตอ้งเขา้ใจเขา และสงสารเขา วา่เขายงัมดืบอดอยู่ ยงัลุม่หลงอยู่ แต่ใน

ขณะเดยีวกนัเราก็ตอ้งระมดัระวงัไมใ่หเ้ขาฉุดลากเราไป ในทศิทางทีเ่ราไมต่อ้งการจะไป 

เมือ่เป็นเช่นนัน้ ถา้จะคบกบัเขา ก็ตอ้งคบแบบพอสมควร ใหม้ปีระมาณไว ้คบกบัคนทกุ

คน คบได ้ เราไมร่งัเกยีจเดยีดฉนัทใ์ครท ัง้สิ้น แต่เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งสมาคมกนั ทาํ

กจิกรรมร่วมกนั อนัน้ีเราจะตอ้งใชป้ญัญาแยกแยะแลว้ ถา้เขาชวนไปกนิเหลา้เมายา ไป

เทีย่วเตร่ เราก็ตอ้งปฏเิสธเขาไป เราไมต่อ้งไปกลวัวา่เขาจะโกรธเรา หรือเกลยีดเรา หรอื

จะเลกิคบกบัเรา ถา้เป็นสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ เราก็ไมเ่สยีหายอะไร เพราะความจริงแลว้ เราก็

ไมอ่ยากจะคบกบัเขาอยู่แลว้ ถา้คบกบัคนแบบน้ี ก็จะมแีต่ขาดทนุอย่างเดยีว เพราะเขา

จะชวนเราไปกระทาํแต่สิง่ทีไ่มด่ไีมง่ามตลอดเวลา ถา้ไปทาํกบัเขาแลว้ เราก็ตอ้งรบั

เคราะหก์รรมไปกบัเขาดว้ย  

แต่ถา้เรามคีวามแน่วแน่ม ัน่คงอยู่กบัความด ี เราก็ตอ้งเลอืกเอาความดไีวก่้อน แทนทีจ่ะ

เลอืกคบกบัเพือ่นทีไ่มด่ ี เพือ่นไมด่นี ัน้มเีป็นรอ้ย เป็นพนั เป็นหมืน่ เป็นแสน และเขาก็
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ไมส่ามารถทีจ่ะช่วยเหลอือะไรเราได ้ มแีต่จะฉุดลากเราไปสู่กองเพลงิ กองทกุขเ์ท่านัน้ 

แต่ความดน่ีีแหละ จะเป็นสิง่ทีจ่ะรกัษาเรา ดูแลเรา ใหอ้ยู่ดว้ยความสุขความเจริญ เราจงึ

ตอ้งยดึความดไีว ้ตอ้งยอมเสยีสละ ยอมตดัสิง่ทีไ่มด่ใีหอ้อกไปจากชวีติของเรา ถา้เรามี

ความแน่วแน่ม ัน่คงแลว้ ชวีติของเราจะดาํเนินไปในทศิทางทีด่ ี ตามแนวทางที่

พระพทุธเจา้ทรงดาํเนินมา ทีพ่ระอริยสงฆสาวกไดป้ฏบิตักินัมา น่ีคอืทางทีเ่ราควรจะไป

กนั เพราะเป็นทางทีป่ระเสริฐ เป็นทางทีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขและความเจริญ ความหลดุ

พน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย เราจงึตอ้งเขา้หาพระศาสนา ศึกษาพระประวตัขิอง

พระพทุธเจา้ ศึกษาประวตัขิองพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย วา่ท่านดาํเนินชวีติอย่างไร 

ชวีติของท่านนัน้ก็ดาํเนินไปตามแนวทางทีถ่กูตอ้ง ทีค่วร ก็คอืท่านทาํแต่ความดเีสมอ 

ความชัว่ท ัง้หลายท่านไมก่ระทาํ ตน้เหตขุองการกระทาํความชัว่ ตน้เหตขุองความทกุข ์

คอืกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจของท่าน ท่านก็ตดั ท่านไมส่่งเสริมใหม้นัเกดิขึ้น เวลาเกิด

ความโลภท่านก็ไมโ่ลภตาม เวลาเกดิความโกรธท่านก็ไมโ่กรธตาม เวลาเกดิความหลงก็

ไมห่ลงตาม เวลาเกดิความอยากมอียากเป็น ก็ไมอ่ยากมอียากเป็นตาม แต่จะพยายาม

ต่อสูข้ดัขนือยู่เสมอ เพราะรูว้า่ถา้ลองไดถู้กเขาชกันาํไปแลว้ เขาจะนาํพาไปสู่ความหายนะ

ในทีสุ่ด เพราะความโลภก็ด ีความอยากก็ดนี ัน้ มนัไม่มขีอบ ไมม่เีขต มหาสมทุรนัน้จะ

กวา้งใหญ่ไพศาลขนาดไหน ก็ยงัมฝีัง่ มขีอบ มเีขตอยู ่ แต่ความโลภ ความอยาก คอื

ตณัหาท ัง้หลายนัน้ หาขอบหาเขตไมไ่ด ้ อยากเท่าไร ไดม้าเท่าไร ก็ไม่เคยมคีาํวา่พอ

เกดิขึ้น  

เหมอืนกบันัง่เรือไปในมหาสมทุรเพือ่จะไปสู่ฝัง่ แต่นัง่เรือไปเท่าไร ก็จะไมเ่จอฝัง่เลย 

เพราะฝัง่ของตณัหาไมม่ ี ฉนัใดถา้เรายงัปลอ่ยใจของเราใหไ้หลไปตามกระแสของความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากท ัง้หลาย เราก็จะโลภ เราก็จะโกรธ เราก็จะหลง 

เราก็จะอยากไปอยู่เรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด เพราะวา่ความพอนัน้ ไมม่อียู่กบัสิง่เหลา่น้ี แต่

ความพอจะเกดิขึ้นได ้ ก็ตอ้งเกดิจากการฝืนความโลภ ความโกรธ ความหลง ฝืนความ

อยากต่างหาก ความอยากน้ีไมม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชวีติทีสุ่ข ทีส่บาย ทีเ่ป็นปกต ิ

แต่เน่ืองจากความหลงทีม่อียู่ในใจของเรา เป็นเหตทุีส่รา้งความรูส้กึวา่ ถา้ไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี

มา ถา้ไดเ้ป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างน้ีแลว้ จะมคีวามสุข ถา้ไม่ไดแ้ลว้ จะรูส้กึมคีวามเวิ้งวา้ง 
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ขาดอะไรไป ถา้ไดส้ิง่ต่างๆทีใ่จอยากแลว้ จะเกดิความสุข ความอิม่ขึ้นมา แต่น่ีคอืความ

เขา้ใจผดิ เพราะเราทราบกนัดอียู่วา่ ต ัง้แต่เกดิมาจนถงึวนัน้ี เราก็โลภ เราก็โกรธ เราก็

หลง เราก็อยากกบัอะไรมามากมายก่ายกอง ไดอ้ะไรมามากมายก่ายกอง แต่ความรูส้กึ

ในใจของเรา ยงัเป็นอย่างไรอยู่มนัก็ยงัเป็นเหมอืนเดมิอยู ่มนัก็ยงัอยาก ยงัโลภ ยงัโกรธ 

ยงัหลงอยู่ เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก มนัไมห่ายไปดว้ยการ

ตอบสนอง ดว้ยการทาํตาม แต่จะหมด จะหายไปได ้ ก็ต่อเมือ่เราฝืนมนั ต่อสูก้บัมนั 

เวลาโลภก็อย่าไปโลภตาม เวลาโกรธก็อย่าไปโกรธตาม เวลาหลงก็อย่าไปหลงตาม เวลา

อยากก็อย่าไปอยากตาม ใหใ้ชเ้หตใุชผ้ล  

คนเรามคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมขีองบา้งเป็นธรรมดา เพราะชวีติของเราตอ้งดาํเนินไป 

ตอ้งมเีครื่องอาศยั เช่นปจัจยั ๔ ถา้มคีวามตอ้งการอะไรใหใ้ชเ้หตผุล อย่าใชอ้ารมณ์ คอื

เราตอ้งถามวา่ สิง่ทีต่อ้งการนัน้ มคีวามจาํเป็นหรือไม ่ ถา้ไมไ่ดม้าแลว้ ชวีติของเราจะ

ดาํเนินไปไดห้รือไม ่จะตายหรือไม ่ถา้จะตอ้งตายถา้ขาดสิง่นัน้ ก็ไปเอาสิง่นัน้มา เพราะมี

ความจาํเป็น อย่างเช่นอาหาร ถา้ไมไ่ดร้บัประทานอาหารหลายๆวนั ชวีติก็ตอ้งหมดสิ้นไป 

จะตอ้งตายอย่างแน่นอน หรืออากาศทีใ่ชห้ายใจอยู่ ถา้ไมม่ลีมหายใจ เราก็ตอ้งตาย 

อย่างน้ีเราตอ้งมแีน่นอน เราไมม่ไีมไ่ด ้แต่สิง่อย่างอืน่ละ่ เช่น ลาภ ยศ เราจาํเป็นตอ้งมี

ไหม ตอ้งมตีาํแหน่งสูงๆ เป็นนายพลนายพนัไหม จะตอ้งเป็นนายกๆ เป็นประธานาธิบดี

หรือไม ่ ไมจ่าํเป็นหรอก แมไ้มไ่ดเ้ป็นสิง่เหลา่น้ี เราก็ยงัสามารถมคีวามสุขได ้ และจะมี

ความสุขมากกวา่การทีม่ตีาํแหน่งสูงๆ เสยีอกี เพราะสจัธรรมความจรงินัน้ ไดแ้สดงไว ้

แลว้โดยพระพทุธเจา้วา่ ความสขุที่แทจ้ริงนั้น อยู่ที่ใจที่เกดิจากความพอต่างหาก เกดิ

จากใจทีช่นะความโลภ ความโกรธ ความหลง เกดิจากใจทีช่นะกเิลสตณัหาความอยาก

ท ัง้หลาย น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง ใจของเราเวลาไมอ่ยาก ไม่โลภ ไมโ่กรธ ไมห่ลง

แลว้ ใจเราสบาย อย่างในขณะน้ีเรานัง่อยู่ทีน่ี่ เรามคีวามรูส้กึสบายใจ เพราะขณะน้ีความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ไมแ่สดงตวัขึ้นมา ความอยากไมไ่ดแ้สดงตวัขึ้นมา เราจงึอยู่

เป็นสุข น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง  
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ขอใหเ้ราทาํความเขา้ใจไวว้า่ ความสขุนั้นมีอยู่พรอ้มในตวัของเราแลว้ เป็นความสขุที่

ประเสริฐ เป็นความสขุที่วิเศษ เพยีงแต่วา่ในขณะน้ีความสุขน้ีถูกกิเลสตณัหามากดีก ัน้

ขวางไว ้ มาสรา้งปญัหาใหเ้กดิความรูส้กึวา่ใจของเราน้ีไมม่คีวามสุขเลย ตอ้งหาสิง่ต่างๆ

มาบาํรุงบาํเรอ เช่นออกไปเทีย่ว ไปดูหนงัดูละคร ไปหาเพือ่นหาแฟน หาคู่มาครอง หา

สมบตัขิา้วของเงนิทองมาไวเ้ยอะๆ แลว้จะมคีวามสุข แต่แทนทีจ่ะเกดิความสุขก็

กลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา เพราะเมือ่มอีะไรแลว้ ก็ตอ้งมคีวามรกั มคีวามห่วงใย มี

ความกงัวล วา่สิง่ทีเ่รารกัทีเ่ราชอบนัน้ จะอยู่กบัเราไปเสมอหรือไม ่ จะตายจากเราไป

เมือ่ไรก็ไมรู่ ้ แทนทีจ่ะมคีวามสุขกบัสิง่นัน้ๆ กลบักลายเป็นภาระทางดา้นจติใจขึ้นมา ทาํ

ใหเ้กดิความรูส้กึไมแ่น่นอนใจเสยีแลว้ วา่คนทีเ่รารกันัน้จะซือ่สตัยก์บัเราไปตลอด

หรือไม ่เขารกัเราวนัน้ี พรุ่งน้ีเขายงัจะรกัเราหรือไม ่น่ีก็เป็นปญัหาขึ้นมาแลว้ เป็นทกุขข์ึ้น

มาแลว้ เพราะเราวิง่ไปหาปญัหาเอง ถา้เราเอาชนะความโลภ ความอยากได ้ เราก็ไมต่อ้ง

มอีะไร อยู่เฉยๆคนเดยีวเราก็มคีวามสุขได ้เป็นความสุขทีเ่ลศิทีสุ่ดดว้ย เพราะไมต่อ้งไป

ห่วง ไมต่อ้งไปกงัวลกบัสิง่ต่างๆ ความสุขมนัมอียู่ในใจของเราแลว้ คือความสงบของใจ 

แลว้ใจของเราจะสงบได ้ ก็ต่อเมือ่เราชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก

ท ัง้หลายใหอ้อกไปจากใจของเรา  

จงึขอใหพ้วกเราจงมองทีใ่จของเราเป็นสาํคญั พยายามชําระใจของเราเถดิ น่ีแหละเป็น

งานทีพ่วกเราทกุๆคนจะตอ้งทาํกนั ไมม่ใีครจะทาํใหเ้ราได ้เพราะวา่ใจของเราเป็นสิง่ทีอ่ยู่

กบัเราเอง คนอืน่เขามาชาํระใหเ้ราไมไ่ด ้ เราตอ้งชาํระเอง เวลาคนอืน่เขามาชาํระใหเ้รา 

เรากลบัไปโกรธเขาเสยีอกี เวลาใครเขาบอกเรา สอนเรา วา่นิสยัเราไมด่นีะ ทาํอย่างนัน้

ทาํอย่างน้ี แทนทีเ่ราจะยกมอืไหว ้ ขอบอกขอบใจ เรากลบัไปโกรธเขาอกี เพราะน่ีคอื

ลกัษณะของกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจ มนัจะไมย่อมใหใ้ครมาชาํระสะสางไดง้า่ยๆ แต่จะมี

คนเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะชาํระสะสางไดก้็คอืตวัเราเอง เราสามารถชาํระได ้ ถา้เรามคีวาม

พยายาม ถา้เรามคีวามเชื่อ มคีวามศรทัธา ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน วา่การชาํระใจ

ของเรานัน้เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ และจะเป็นสิง่ทีใ่หผ้ลทีด่กีบัเราอย่างยิง่ดว้ย ถา้เรามี

ความเชื่อม ัน่อนัน้ีแลว้ เราก็จะมกีาํลงัทีจ่ะปฏบิตั ิดงัทีเ่มือ่สกัครู่ไดก้ลา่วไวใ้นเบื้องตน้วา่ 

เวลาตน้ปีทหีน่ึง เราก็มกัจะคดิในสิง่ทีด่ ี วา่เราอยากจะใหช้วีติของเรานัน้ด ี เมือ่มปีีใหม่
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แลว้ก็อยากใหช้วีติของเราเป็นชวีติทีใ่หม ่ ทน้ีีมนัจะเป็นชวีติทีใ่หมท่ีด่ไีด ้ ก็ต่อเมือ่เราเริ่ม

ลงมอื กระทาํการเปลีย่นแปลงชวีติของเรา ดว้ยการซกัฟอกจติใจของเรา ชาํระสิง่ที่

สกปรก สิง่ทีเ่ป็นมลทนิ เป็นเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย ใหอ้อกไปจากใจใหห้มด ถา้เรา

ทาํไดม้ากนอ้ยแค่ไหน ความรูส้กึสบายอกสบายใจ ความเบาใจ ความสุขใจทีม่อียู่ในตวั

ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาํดบั เปรียบเหมอืนกบัแสงสวา่งของดวงอาทติย ์ ทีถู่กเมฆหมอก

ไปหุม้ห่อไว ้ ทาํใหแ้สงสวา่งไมส่ามารถเลด็ลอดออกมาได ้ แต่ถา้มลีมมาพดั ใหเ้มฆ

หมอกเหลา่นัน้ลอยออกไปจากการบดบงัดวงอาทติย ์ แสงอาทติยก์็จะโผลอ่อกมา ฉนัใด

ความสุขอนัเลศิอนัประเสริฐทีม่อียู่ในใจของเรานัน้ ก็มโีอกาสโผลข่ึ้นมาแสดงผลใหเ้รา

เหน็ ถา้เราใชธ้รรมะของพระพทุธเจา้ มาชาํระสะสาง ขจดัความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ความอยากต่างๆท ัง้หลาย ใหอ้อกไปจากใจของเรา  

จงึขอใหพ้วกเราท ัง้หลายจงหนัมาดูงานทีส่าํคญัอนัน้ี และพยายามทาํใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะ

ทาํได ้ งานภายนอกนัน้ขอใหถ้อืวา่เป็นงานรอง คอืงานทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง 

เมือ่เราทาํพอสมควรแลว้ พอกนิพอใชแ้ลว้ อย่าไปสะสมใหม้ากจนเกนิไป เอาเวลาที่

เหลอือยู่ มาสรา้งประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิ ทีใ่หค้วามสุขกบัเราอย่างแทจ้รงิจะดกีวา่ คอืการมา

ขดัเกลาชําระจติใจของเรา ดว้ยการทาํบญุใหท้าน ดว้ยการรกัษาศีล และดว้ยการปฏิบตัิ

ธรรม นัง่สมาธิ เจริญวิปสัสนา น่ีแหละเป็นงานทีแ่ทจ้รงิของเรา เป็นงานทีจ่ะทาํใหเ้รา 

ไปสู่จดุทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายดาํเนินไปถงึ คอืการสิ้นสุดแห่งการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ การสิ้นสุดของความทกุขท์ ัง้หลายนัน้ อยู่ทีก่ารชาํระใจของเราเท่านัน้ 

จงึขอฝากเรื่องราวเหลา่น้ี ใหท้่านท ัง้หลายนาํไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ เพือ่ความสุข

ความเจริญทีแ่ทจ้รงิ ทีท่่านท ัง้หลายปรารถนากนั จะไดเ้ป็นของท่านอย่างแน่นอนต่อไป 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๑๙ 

ทดแทนคณุ 
๑๗ มิถนุายน ๒๕๔๕ 

เหลอืเวลาอกีประมาณเดอืนเศษๆ ก็จะเป็นช่วงเทศกาลเขา้พรรษา ตามธรรมเนียม

ประเพณีของชาวพทุธ เมือ่ถงึเวลาเขา้พรรษาก็จะมกีารปฏบิตัธิรรมกนัเป็นกรณีพเิศษ 

ผูช้ายทีม่อีายุ ๒๐ ปีขึ้นไป ก็จะหาเวลาวา่งลาพกังาน เพือ่ออกบวชเป็นพระภกิษุตลอด

พรรษา คอืตลอดเวลา ๓ เดอืน น่ีเป็นประเพณีของชาวพทุธไทย ทีไ่ดม้กีารปฏบิตักินัมา

ต ัง้แต่สมยัโบราณกาล โดยมคีวามเชื่อวา่การไดบ้วชเป็นพระภกิษุ ไดศึ้กษา ไดป้ฏบิตัิ

ธรรม ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอนนัน้ ถอืวา่เป็นการทดแทนบญุคุณบดิา

มารดา ผูม้พีระคุณอย่างยิง่ต่อบตุร เพราะเมือ่บวชแลว้ก็จะไดศึ้กษาปฏบิตั ิ ตามแนว

ไตรสกิขา คอื ศีล สมาธิ ปญัญา ซึง่เป็นเหต ุ เป็นมรรคาปฏปิทา ทีจ่ะนาํผูป้ฏบิตัไิปสู่

การหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ เขา้สู่มรรคผลนิพพาน อนัเป็นผลทีป่ระเสริฐ

อย่างยิง่ทีม่นุษยจ์ะสามารถปฏบิตัถิงึได ้ 

เมือ่ไดป้ฏบิตัธิรรมจนไดบ้รรลเุป็นพระอริยบคุคลแลว้ ก็จะมปีญัญา มคีวามรู ้ทีจ่ะนาํมา

อบรมส ัง่สอนผูอ้ืน่ เช่นบดิามารดาผูม้พีระคุณอย่างยิง่ ถา้บดิามารดามจีติศรทัธา มี

ปญัญาพอทีจ่ะรบัธรรม ทีก่ลุบตุรนาํมาส ัง่สอน และนาํไปประพฤตปิฏบิตั ิ จนบรรลมุี

ดวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา บรรลเุป็นพระอริยบคุคลเบื้องตน้ คอืพระโสดาบนั กจ็ะเป็นผูท้ี่

ไมต่อ้งไปเกดิในอบายต่อไป พระโสดาบนัจะมภีพชาตเิหลอืไมเ่กนิ ๗ ชาต ิ และแต่ละ

ภพแต่ละชาตนิัน้ ก็จะไมเ่กดิในอบาย ไม่ตอ้งไปเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสรุกาย 

หรือเป็นสตัวน์รก และจะปฏบิตัธิรรมต่อไปเรื่อยๆ จนบรรลเุป็นพระอรหนัต ์บรรลพุระ

นิพพาน อนัเป็นผลอนัสูงสุดแห่งการปฏบิตัธิรรมในพระพทุธศาสนา เป็นจดุทีป่ระเสริฐ

ทีสุ่ด เพราะเป็นจดุทีไ่มม่กีารเกดิ แก ่ เจ็บ ตายอกีต่อไป มแีต่บรมสุข เป็นความสุขที่

แทจ้รงิ เป็นความสุขทีไ่มม่คีวามทกุขเ์จอืปนอยู่เลย  
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ถา้จะบวชเพือ่ทดแทนบญุคุณบดิามารดา ก็ตอ้งศึกษาและปฏบิตัอิย่างจริงจงั ตามอย่าง

พระพทุธเจา้ ทีไ่ดท้รงออกผนวช ศึกษาปฏบิตัธิรรม จนไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ หลงัจากนัน้แลว้ก็ไดท้รงเสดจ็ไปโปรดพระพทุธบดิาในพระราชวงั ทรง

อบรมส ัง่สอนจนไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนัขึ้นมา ถอืไดว้า่การทีบ่ตุรไดอ้บรมส ัง่สอนบดิา

มารดาใหม้ดีวงตาเหน็ธรรม ใหบ้รรลธุรรมเป็นพระอริยบคุคล ตัง้ม ัน่อยู่ในธรรมปฏบิตัิ

ทีด่ทีีง่าม คอืทาํบญุใหท้านอย่างสมํา่เสมอ รกัษาศีล ๕ โดยไมข่าด และปฏบิตัธิรรม 

เจริญสมาธิ และวปิสัสนาอย่างต่อเน่ือง ก็ถอืวา่ไดช้ดใชบ้ญุคุณอนัใหญ่หลวงของบดิา

และมารดา เพราะโดยปกตแิลว้ บญุคุณของบดิามารดานัน้ เป็นบญุคุณทีม่ากกวา่ทีบ่ตุร

และธิดาจะสามารถตอบแทนได ้ พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ต่อใหบ้ตุรและธิดาเลี้ยงดู

บดิามารดาอย่างด ี อุม้ท่าน แบกท่านไวบ้นบ่าท ัง้สองขา้ง ใหท้่านขบัถ่ายรดร่างกายของ

ตน ก็ยงัไมส่ามารถทีจ่ะทดแทนบญุคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิามารดาได ้ ยกเวน้เสยีแต่วา่ 

สามารถทาํใหบ้ดิามารดา บรรลธุรรมเป็นพระอริยบคุคลขึ้นมาไดเ้ท่านัน้ จงึจะถอืวา่

บญุคุณไดท้ดแทนหมดสิ้นแลว้ เพราะถา้สามารถส่งใหบ้ดิามารดาเขา้สู่กระแสพระ

นิพพานได ้ ก็จะไมต่อ้งไปเกดิในอบายอกีต่อไป มแีต่จะไปเกดิในสคุติภพ เป็นมนุษย ์

เป็นเทวดา เป็นพรหม เป็นพระอริยบคุคลเท่านัน้  

น่ีคอืฐานะของพระอริยบคุคลเบื้องตน้ทีเ่รียกวา่พระโสดาบนั พระโสดาบนัมคีวามแน่ว

แน่ม ัน่คงกบัพระพทุธศาสนา ไมม่คีวามสงสยัในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ไมส่งสยั

ในเรื่องกรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนวา่มจีริง กรรมคอืการกระทาํ ทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ได ้

ช ัว่ ทาํบญุไดไ้ปสวรรค ์ ทาํบาปย่อมไปนรก น่ีเป็นสิง่ทีพ่ระโสดาบนัเหน็ไดด้ว้ยปญัญา

ของท่าน เมือ่เหน็แลว้ก็จะไมก่ลา้กระทาํบาป จะรกัษาศีล ๕ อย่างม ัน่คง ยิง่กวา่ชวีติของ

ตนเสยีอกี ระหวา่งชวีติกบัศีลแลว้ ท่านจะเลอืกศีล ดงัในธรรมบททีแ่สดงไวว้า่ ใหส้ละ

ทรพัยเ์พื่อรกัษาอวยัวะ ใหส้ละอวยัวะเพื่อรกัษาชีวิต ใหส้ละชีวิตเพื่อรกัษาธรรม น่ี

แหละคอืเรื่องทีพ่ระโสดาบนัสามารถปฏบิตัไิด ้ ท่านจะรกัษาธรรมยิง่กวา่ชวีติของทา่น 

เรื่องทีท่่านจะไปทาํผดิศีลผดิธรรม ไปฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ไปลกัเลก็ขโมยนอ้ย ไปโกหก

หลอกลวง ไปประพฤตผิดิประเวณี ไปเสพสุรายาเมา จะไมอ่ยู่ในฐานะของพระโสดาบนั

ทีจ่ะทาํได ้ ในเมือ่ท่านมศีีลอนับริสุทธอ์ย่างน้ีแลว้ เมือ่ท่านตายไปย่อมไปสู่สุคตโิดย
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ถ่ายเดยีว ไม่มกีรรมอนัใดทีเ่คยทาํไวใ้นอดตี จะมอีาํนาจพอทีจ่ะส่งใหท้่านไปเกดิใน

อบายอกีต่อไป  

ถา้ผูใ้ดสามารถทาํใหบ้ดิามารดามคีวามเลือ่มใส มคีวามเชื่อม ัน่ในพระรตันตรยั คอื พระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ตัง้ม ัน่อยู่ในศีล ๕ ตัง้ม ัน่อยู่ในการปฏบิตัธิรรมอยา่ง

สมํา่เสมอแลว้ บคุคลนัน้ถอืวา่ไดท้ดแทนบญุคุณใหก้บับดิามารดาอย่างบรบูิรณ์แลว้ น่ี

แหละทาํไมจงึเป็นธรรมเนียมของชาวพทุธเรา เมือ่มอีายุครบบวช จะบวชเพือ่ทดแทน

บญุคุณใหก้บับดิามารดา เพราะวา่เมือ่ไดบ้วชแลว้ก็จะรูจ้กัธรรม รูจ้กัเรื่องบาปบญุคุณ

โทษ รูจ้กัเรื่องนรกเรื่องสวรรค ์ จากการปฏบิตั ิ เพราะการปฏบิตัเิท่านัน้ทีจ่ะทาํใหเ้หน็สิง่

ต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนได ้สิง่ทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งันัน้ เป็นการศึกษา คอืเหมอืนกบั

มคีนบอกทางเราวา่ ถา้เราตอ้งการทีจ่ะเดนิทางจากจดุน้ีไปสู่จดุนัน้ เราจะตอ้งไปอย่างไร 

คนทีเ่ขาเคยไปมาแลว้เขาก็จะบอกเราได ้ เช่นบอกวา่ใหเ้ดนิตรงไป พอถงึสีแ่ยกก็ใหเ้ลี้ยว

ขวา และใหต้รงไปอกี ถงึสีแ่ยกก็ใหเ้ลี้ยวซา้ยอกีท ีก็จะถงึจดุหมายปลายทางนัน้  

แต่การรบัฟงัเฉยๆ โดยไม่เดนิไป ก็จะไปไมถ่งึจดุหมายปลายทางทีเ่ขาบอก ถา้เขาบอก

วา่ใหไ้ปทางนัน้ๆ แต่เราไมไ่ป กลบันัง่อยู่เฉยๆ จนวนัตายเราก็จะไปไมถ่งึจดุหมายที่

ตอ้งการจะไป แต่ถา้เขาบอกเราแลว้ เราก็เดนิไปตามทีเ่ขาบอก ในทีสุ่ดเราก็จะตอ้งไปถงึ

จดุหมายปลายทางนัน้อย่างแน่นอน ถา้เดนิไปตามทีเ่ขาบอก ไมม่กีารแวะ หรือไปใน

ทศิทางอืน่ ในทีสุ่ดเราก็จะตอ้งไปถงึจดุหมายปลายทางนัน้ ยกเวน้เสยีแต่วา่ คนทีบ่อก

นัน้ บอกผดิทาง ถา้เขาบอกผดิเราก็จะไปไมถ่งึ อย่างคนทีศึ่กษาธรรมะอย่างเดยีว แต่ไม่

ปฏบิตั ิแลว้มาส ัง่สอนผูอ้ืน่ อย่างน้ีอาจจะสอนใหค้นไปผดิทางได ้เพราะคนทีศึ่กษาอย่าง

เดยีว แลว้ไมป่ฏบิตั ิ ย่อมไมรู่จ้ริงเหน็จริง ย่อมไมส่ามารถทีจ่ะบอกความจรงิ ใหก้บัผูท้ี่

ตอ้งการทีจ่ะไปในจดุทีเ่ขาตอ้งการจะไปได ้ ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดศึ้กษา แลว้ปฏบิตั ิ ปฏบิตัไิป

จนกระท ัง่บรรลถุงึจดุหมายปลายทาง ผูน้ ัน้แหละจะเป็นผูท้ีจ่ะบอกไดอ้ย่างชดัเจน อย่าง

ถูกตอ้ง วา่ทศิทางทีจ่ะไปนัน้ ไปอย่างไร  

การศึกษาเลา่เรียนอย่างเดยีว จงึไมเ่พยีงพอกบัการทีจ่ะทาํใหม้ดีวงตาเหน็ธรรม บรรลุ

ธรรมขึ้นมา มปีญัญาเหน็ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเหน็ได ้จาํตอ้ง
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ปฏบิตัติามแนวทางแหง่ไตรสกิขาคอืศีล สมาธิ และ ปญัญา ตอ้งรกัษาศีลอย่างเคร่งครดั 

ไมว่า่จะเป็นศีล ๕ ก็ด ี ศีล ๘ ก็ด ี ศีล ๑๐ ก็ด ี หรือศีล ๒๒๗ ก็ด ี ตอ้งรกัษาอย่าง

เคร่งครดั สมาธิก็ตอ้งปฏบิตัติอ้งเจริญ ตอ้งหาทีส่งบสงดั ปลกีวเิวก ห่างไกลจาก รูป 

เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ท ัง้หลาย ทีเ่ป็นเครื่องย ัว่ยวนกวนใจ ใหเ้กิดความโลภ ความ

อยาก เกดิตณัหาขึ้นมา มสีตคิวบคุมจติใจ ใหใ้จอยู่กบัปจัจบุนั ไมใ่หล้อยไป ลอยมา ใน

อดตีหรือในอนาคต ไมใ่หค้ดิถงึเรื่องใกลห้รือเรื่องไกลท ัง้หลาย ใหใ้จอยู่ในปจัจบุนั ใหม้ี

สตอิยู่กบัการกระทาํต่างๆ เช่นกาํลงัเดนิบณิฑบาต ก็ใหรู้ว้า่กาํลงัเดนิบณิฑบาตอยู่ ถา้

กาํลงันัง่ขบฉนั ก็ใหรู้ว้า่กาํลงันัง่ขบฉนัอยู่ ถา้กาํลงัปดักวาด ทาํความสะอาด ก็ใหรู้ว้า่

กาํลงัปดักวาด ทาํความสะอาดอยู ่ ถา้นัง่ขดัสมาธิหลบัตา ก็ใหก้าํหนดดูรูอ้ยู่กบัลม

หายใจเขา้ออก ใหจ้ติรูอ้ยู่กบัการหายใจเขา้ หายใจออก ไมต่อ้งไปบงัคบัลมหายใจ ลม

หายใจจะเป็นอย่างไรก็ปลอ่ยใหล้มหายใจเป็นไปตามธรรมชาตขิองเขา หายใจยาวกรู็ว้า่

หายใจยาว หายใจส ัน้ก็รูว้า่หายใจส ัน้ ถา้ลมหยาบก็รูว้า่ลมหยาบ ถา้ลมละเอยีดก็รูว้า่ลม

ละเอยีด ถา้ลมหายไปจากความรูส้กึ ก็ใหรู้ว้า่ลมหายไปจากความรูส้กึ แต่ไมต่อ้งเกดิ

ความวติก เกดิความกลวัขึ้นมา  

โดยมากผูป้ฏบิตัอิานาปานสต ิ รูล้มหายใจเขา้ออกเป็นอารมณ์แห่งการควบคุมจติใจ ให ้

เขา้สู่ความสงบนัน้ เวลาไปถงึข ัน้ทีล่มหายใจหายไป ก็จะเกดิความวติก เกดิความกลวั

ขึ้นมา เริ่มคดิวา่ เอะ๊ลมหายใจหายไปแลว้เราจะไม่ตายหรือ คนเราตอ้งหายใจถงึจะอยู่

ไดไ้ม่ใช่หรือ ถา้ลมหายใจหายไปแลว้เราจะไม่ตายหรือ ก็เลยรีบถอนจติออกมา เขา้หา

ลมหายใจ ทีเ่ป็นส่วนหยาบซึง่ยงัมอียู่ ความจริงแลว้ในขณะทีจ่ติไดร้วมตวัเขา้สู่ความ

สงบ จติจะไมร่บัรูล้มหายใจ แต่เมือ่จติเกดิมคีวามวติกกงัวลขึ้นมา ความวติกกงัวลน้ี

เลยดงึจติใหถ้อนออกมา สู่ระดบัจติทีห่ยาบเพือ่จะไดร้บัรูล้มต่อไป ถา้ปฏบิตัแิบบน้ีแลว้ 

ปฏบิตัไิปกี่คร ัง้ ก็จะไมเ่ขา้สู่ความสงบ ไม่เขา้สู่สมาธิ คอืการรวมตวัของจติเป็นหน่ึง ที่

เรียกวา่เอกคัคตารมณ์ สกัแต่วา่รู ้ รูอ้ยูต่ามลาํพงัของตน โดยไมร่บัรูก้บัเรื่องอะไรท ัง้สิ้น 

ไมว่า่จะเป็นความคดิปรุงแต่งก็ด ี รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะก็ด ีในขณะทีจ่ติรวมลง

เป็นสมาธิแลว้ จะไมร่บัรูเ้รื่องราวเหลา่น้ี แต่จติจะไมร่วมลงไป ถา้จติเขา้สู่จดุทีล่ะเอยีด

แลว้ กาํลงัจะรวมลงสู่ความสงบ สู่ความเป็นหน่ึง เกดิมคีวามวติกขึ้นมา วา่ลมหายไป
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ไหน แลว้คดิวา่ตอ้งควา้หาลมใหไ้ด ้ ถงึจะอยู่ได ้ กลวัตายนัน่เอง กลวัวา่จะตาย ถา้คดิ

อย่างนัน้แลว้ จติก็จะถอนออกจากความละเอยีด กลบัสู่ความหยาบ เพือ่จะรบัรูล้มทีย่งั

มอียู่ เพราะเวลาทีจ่ติละเอยีดมากๆแลว้ การรบัรูล้มจะหายไป  

จงึขอใหท้าํความเขา้ใจไวว้า่ ถา้ใชอ้านาปานสต ิ คอืการกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกเป็น

อารมณ์แห่งสมถะ เป็นอารมณ์แห่งความสงบ เราไมต่อ้งกงัวล ตราบใดถา้มผูีรู้อ้ยู่ ตราบ

นัน้จะไมต่าย ถา้มผูีรู้อ้ยู่ จะไมต่ายอย่างแน่นอน เพราะวา่ขณะนัน้ผูรู้ก้าํลงัจะปลอ่ยวาง

กายนัน่เอง คอืกายกบัใจจะแยกออกจากกนั ในขณะทีใ่จรวมลงสู่ความสงบเป็นหน่ึง 

เป็นเอกคัคตารมณ์ เหลอืสกัแต่วา่รูเ้ท่านัน้ จงึขอใหท้าํความเขา้ใจวา่ การทาํอานาปานสต ิ

ไปจนถงึเวลาทีไ่มม่ลีมหายใจ คอืไมร่บัรูล้มหายใจแลว้ ไมต่อ้งกลวัวา่จะตาย ไมต่าย 

เพราะน่ีเป็นลกัษณะของการรวมลงของจติ จติเมือ่ละเอยีดแลว้ จติจะปลอ่ยวางทกุสิง่

ทกุอย่าง ทีเ่ป็นส่วนหยาบ ส่วนหยาบทีพู่ดถงึน้ีก็คอืรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ คอื

กามคุณท ัง้ ๕ รวมถงึลมหายใจซึง่เป็นส่วนหน่ึงของโผฏฐพัพะ เป็นสมัผสัทีส่มัผสัได ้

ดว้ยร่างกาย อนัน้ีมนัจะหายไปจากใจ เราไมต่อ้งกงัวล ใหม้สีตกิาํหนดรูอ้ยู่กบัตวัรูน้ ัน่

แหละ ถา้ลมไมรู่ว้า่อยู่ตรงไหนแลว้ ก็ไมต่อ้งไปสนใจลมจะเหลอืแต่ตวัรูอ้ย่างเดยีว ให ้

รูอ้ยู่กบัผูรู้น้ ัน้ ผูรู้น้ ัน้ก็จะรวมลงเขา้สู่ความสงบ แลว้ก็จะน่ิง จะต ัง้อยู่นานหรือไมน่าน ก็

สุดแทแ้ต่การปฏบิตั ิเมือ่ต ัง้อยู่ไดส้กัระยะหน่ึงแลว้ก็จะถอนออกมาสู่จติปกต ิ 

การต ัง้อยู่น ัน้ก็เป็นอยู่ ๒ ลกัษณะ ถา้ต ัง้อยู่ช ัว่ขณะหน่ึงไมน่าน เรียกวา่ ขณิกสมาธิ คอื

สงบอยู่ ต ัง้อยู่ไดส้กัพกัหน่ึงก็ถอนออกมา ถา้ต ัง้อยู่ไดน้านเป็นช ัว่โมง เรียกวา่อปัปนา

สมาธิ สมาธิน้ีก็มอียู่ ๓ ลกัษณะ คอื ขณิกะ อปัปนา อปุจาระ อปุจารสมาธิเป็นสมาธิที่

รวมลงแลว้ แต่ไมต่ ัง้อยู่ในขณิกะหรืออยู่ในอปัปนา เมือ่สงบตวัรวมตวัอยู่สกัครู่หน่ึง ก็

จะถอนออกมาหน่อย แต่ไมถ่อนออกมาเต็มที ่ คอืไมถ่อนออกมาสู่จติปกต ิ อย่างขณะน้ี

จติของพวกเราเป็นจติปกต ิ จติทีร่บัรูเ้รื่องราวต่างๆ ทีเ่ขา้มาทางตา หู จมกู ลิ้น กาย น่ี

เป็นจติปกต ิ แต่จติทีร่วมลงไปแลว้ ถอนออกมาหน่อย แลว้ไปรบัรูเ้รื่องราวทีล่ะเอยีด

ต่างๆ เช่น รูปทพิย ์ เสยีงทพิย ์ หรือรูเ้รื่องราวต่างๆ ของตนเองก็ด ี หรือของผูอ้ืน่ก็ด ี

อย่างน้ีเรียกวา่อปุจารสมาธิ เป็นสมาธิทีจ่ะไปรูเ้รื่องราวต่างๆ ทีจ่ติปกตจิะไมส่ามารถรูไ้ด ้
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เช่นระลกึชาตไิด ้ ระลกึวา่ในอดตีชาตนิัน้เคยทาํอะไรมา เคยเป็นอะไรมา ชาตก่ิอนนัน้

เป็นอะไรมาอย่างน้ีเป็นตน้ หรือเหน็กายทพิย ์ ไดย้นิเสยีงทพิย ์ เหน็สิง่ต่างๆทีใ่นจติ

ธรรมดาจะไมส่ามารถเหน็ได ้น่ีก็คอืลกัษณะของอปุจารสมาธ ิ 

อปุจารสมาธิน้ี ไมเ่ป็นประโยชน ์ ต่อการเจริญวิปสัสนา เพือ่ชาํระขดัเกลากเิลสเครื่อง

เศรา้หมอง ตณัหาความอยากท ัง้หลาย ใหห้มดไปจากจติจากใจ เพือ่บรรล ุ มรรค ผล 

นิพพาน อปุจารสมาธจิะไมช่่วยส่งเสริมในการปฏบิตัวิปิสัสนา แต่ขณิกสมาธิกบัอปัปนา

สมาธิเป็นสมาธิทีจ่ะช่วยส่งเสริม เพราะจติทีส่งบอยู่ในขณิกสมาธิหรืออปัปนาสมาธิ แลว้

ถอนออกมา จะมคีวามสดชื่น มคีวามอิม่ มคีวามสบาย มคีวามเบา ในขณะนัน้กเิลส

ต่างๆ ความอยากต่างๆ จะถูกตดัทอนกาํลงัลงไป ไมใ่หม้กีาํลงัมาก ทีจ่ะคอยผลกัไสให ้

จติ ไปแสวงหาสิง่ต่างๆภายนอก จะเป็นจติทีต่ ัง้ม ัน่อยู่ในปจัจบุนั พรอ้มทีจ่ะศึกษา

เรื่องราวต่างๆ ทีค่วรรู ้ เพือ่จะไดเ้ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆ ทีจ่ติหลงไปยดึ ไปตดิ

อยู่ วา่เป็นอย่างไร วา่เป็นคุณหรือเป็นโทษ วา่เป็นสุขหรือเป็นทกุข ์ถา้มสีมาธิแบบน้ีแลว้ 

ก็จะสามารถเจริญวปิสัสนา ไดอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ทาํใหเ้ขา้อกเขา้ใจถงึเรื่องราว

ต่างๆ สิง่ต่างๆ บคุคลต่างๆ ทีจ่ติไปเกี่ยวขอ้ง ไปรกั ไปชอบ ไปยนิดยีนิรา้ย ท ัง้ๆทีส่ิง่

เหลา่น้ีลว้นเป็นสิง่ทีไ่มน่่ายนิดยีนิรา้ย ไมเ่ป็นสิง่ทีน่่ารกัน่าชงัเลย แต่เพราะโมหะความ

หลง อวิชชาความไมรู่ ้จงึทาํใหจ้ติมวัไปหลงตดิพนัอยู่กบัสิง่ต่างๆ เหน็อะไรเป็นสิง่ทีช่อบ

อกชอบใจ ก็อยากจะได ้อยากจะม ีอยากจะเป็นเจา้ของ ครอบครองสิง่นัน้ และอยากให ้

สิง่นัน้อยู่กบัตนไปนานๆ เหน็อะไรเป็นสิง่ไมช่อบ ไมป่รารถนา ไมย่นิด ีก็อยากใหส้ิง่นัน้

หายไปจากหูจากตาเร็วๆไวๆ แต่สิง่เหลา่น้ีเขามอียู่ เป็นอยู่ ตามเหต ุ ตามปจัจยัของเขา 

เขาม ีเขาเป็นไป ตามธรรมชาตขิองเขา เขาไมไ่ดม้อียู่เพือ่ความตอ้งการของเรา หรือหมด

ไปเพราะความไมต่อ้งการของเรา เขาม ีเขามา เขาไป ตามเรื่องของเขา เราตอ้งเขา้ใจหลกั

น้ี  

ถา้เรามจีติทีเ่ป็นสมาธิต ัง้ม ัน่ มปีญัญาคอยอบรมพรํา่สอนใหรู้ว้า่ สิง่เหลา่น้ีทีเ่รียกวา่

สภาวธรรมนัน้ ลว้นไมไ่ดอ้ยู่ในวสิยัทีจ่ะไปควบคุม ไปบงัคบัใหเ้ป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการ

ได ้เขามกีารเปลีย่นแปลง หมนุเวยีน เปลีย่นไป เป็นปกตขิองเขา เขามกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ 
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แลว้ในทีสุ่ดเขาก็จะตอ้งดบัไป จติทีม่ปีญัญาเขา้ใจถงึหลกัของไตรลกัษณ์ คอือนิจจงั ทุก

ขงั อนัตตาแลว้ ย่อมไมก่ลา้ทีจ่ะไปมคีวามผูกพนั ไปยดึม ัน่ถอืม ัน่ ผูกตดิอยู่กบัสิง่นัน้ๆ 

ถา้มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัเขา เช่นเมือ่เกิดมาแลว้ ก็ตอ้งมพี่อแม ่มพีีน่อ้ง มี

เพือ่นฝูง แต่ผูม้ปีญัญาจะไมห่ลงตดิอยู่กบับคุคลเหลา่น้ี เพราะรูว้า่ลว้นเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง

ท ัง้นัน้ เขาเกดิมาแลว้ เขาตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ และในทีสุ่ดเขาก็ตอ้งตายจากไป เป็นเรื่อง

ปกตธิรรมดา แต่สาํหรบัคนทีไ่มไ่ดฝึ้กสมาธิ ไมม่ปีญัญาอบรมส ัง่สอน จะไมเ่ขา้ใจเรื่อง

เหลา่น้ี เพราะจะไมเ่คยคดิ จะไมเ่คยพจิารณา ก็เลยถูกอาํนาจของโมหะความหลง 

อวิชชาความไมรู่ค้รอบงาํไป คดิวา่สิง่ทีช่อบนัน้จะอยู่กบัเราไปตลอด คดิวา่บคุคลต่างๆที่

อยู่ร่วมกนั จะอยู่กบัเราไปตลอด พอเกดิเหตกุารณ์ทีเ่ขาจะตอ้งจากเราไปอย่างกะทนัหนั 

เช่นประสบอบุตัเิหต ุ หรือเป็นโรครา้ยขึ้นมา เราก็จะเกดิความวุน่วายใจ เศรา้โศกเสยีใจ 

กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะอะไร เพราะวา่จติใจของเราไมไ่ดถู้กขดัเกลา ไมไ่ดร้บัการ

อบรมส ัง่สอน อย่างต่อเน่ืองอย่างสมํา่เสมอ  

การอบรมส ัง่สอนทางดา้นธรรมะ เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งทาํอย่างต่อเน่ือง ตลอดเวลาเลย ถา้จะ

วา่ทกุลมหายใจเขา้ออกก็วา่ได ้ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนพระอานนท ์ ใหพ้จิารณาความ

ตายอยู่อย่างสมํา่เสมอ ทกุลมหายใจเขา้ออก ถา้พจิารณาเพยีงแต่วนัละนิดวนัละหน่อย 

วนัละครัง้ สองครัง้ สามครัง้ พระพทุธองคท์รงถอืวา่ยงัประมาทอยู่ เพราะวา่เวลาทีไ่ม่

พจิารณา เราก็จะลมื จะเผลอ จะไปคดิเรื่องอืน่ต่อไป คดิเรื่องงานเรื่องการ เรื่องหาเงนิ

หาทอง ลมืไปวา่สกัวนัหน่ึงเราจะตอ้งตาย อตุส่าหเ์สยีเวลาไปหาเงนิหาทองหาสมบตัิ

ต่างๆมาเพือ่อะไร เพือ่ทิ้งมนัไปในทีสุ่ดนัน่เอง ถา้พจิารณาอยู่อย่างสมํา่เสมอ แทบทกุลม

หายใจเขา้ออกแลว้ เราจะไมก่ลา้ไปหาเงนิหาทอง มากเกนิความจาํเป็น หาเงนิทองพอมา

เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง อตัภาพร่างกายก็พอแลว้ จะไดม้เีวลาเหลอืไวม้ากๆ เพือ่จะไดม้า

ปฏบิตัธิรรม รกัษาศีล นัง่สมาธิ พรํา่สอนใจใหรู้ถ้งึธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆ ทีใ่จไป

เกี่ยวขอ้งดว้ย เพือ่ใจเมือ่รูแ้ลว้จะไดป้ลอ่ยวาง จะไดต้ดัใจไมผู่กกบัเขา และพรอ้มทีจ่ะ

จากเขาไป เมือ่เหตกุารณ์หรือเวลามาถงึ ก็จะไมม่คีวามเศรา้โศกเสยีใจ ไมม่คีวามรูส้กึวา่ 

จะอยู่ไมไ่ดต่้อไปในโลกน้ี  
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แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้มวัแต่วุน่วาย ใชเ้วลาทุ่มเทไปกบัการทาํมาหากนิ หาเงนิหาทอง 

เมือ่ไดเ้งนิทองมาแลว้ ก็เอาเงนิทองน้ีไปจบัจ่ายใชส้อย ตามอาํนาจของกเิลสคอืความโลภ 

ความอยากแลว้ ชวีติของเราจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว ผ่านไปแบบคนตาบอด คอืจะไมรู่ ้

เรื่องราวทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัเรา จะไมม่อีาวุธหรือมยีา คอยรกัษาจติใจ เวลาทีจ่ะตอ้งไปเจอ

กบัสิง่ทีส่รา้งความทกุข ์ความปวดรา้วใหก้บัใจ ก็จะตอ้งทกุขท์รมานกบัความทกุข ์ความ

ปวดรา้วของใจ จนกระท ัง่มนัหมดฤทธิ์ของมนัไปเอง หรือถา้ทนไมไ่หว ก็ตอ้งถงึกบัฆ่า

ตวัตายไป น่ีก็เป็นเพราะวา่ไมไ่ดเ้รียนรูท้างดา้นพระศาสนา ไมไ่ดเ้รียนรูถ้งึคาํส ัง่สอนของ

พระพทุธเจา้เลย มวัแต่ทุ่มเทเวลาไปกบัการหาเงนิหาทอง แลว้ก็ใชเ้งนิใชท้องนัน้ไป พอ

ถงึเวลาประสบความทกุข ์ก็มแีต่ความทกุขเ์ผารนจติใจไป จนไมส่ามารถจะทนอยู่ได ้แต่

ถา้ไดเ้ขา้วดัอย่างวนัน้ีทีท่่านมากนั ท่านก็จะไดย้นิไดฟ้งัเรื่องราวทีไ่ดแ้สดงน้ี ก็อาจจะทาํ

ใหท้่านฉุกคดิขึ้นมาวา่ ชวีติของเราน้ี เราน่าจะปรบัแผนเสยีใหม ่ควรพจิารณาดูวา่ อะไร

เป็นสิง่ทีส่าํคญั อะไรเป็นสิง่ทีไ่มส่าํคญั อะไรเป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริง และอะไรไมใ่ช่เป็นทีพ่ึง่ที่

แทจ้รงิ แลว้นาํเอาไปประพฤตปิฏบิตั ิ ต่อไปชวีติของเราก็จะมแีต่ความสดชื่นเบกิบาน มี

แต่ความสุข ท ัง้ๆทีไ่มม่สีมบตัขิา้วของเงนิทอง มากมายก่ายกอง เหมอืนสมยัก่อนเลย ก็

เพราะวา่ขา้วของเงนิทองไมใ่ช่เป็นทีพ่ึง่ของใจ ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข ความ

สดชื่น ความเบกิบาน ปราศจากความทกุข ์ ความกลวัท ัง้หลาย แต่การศึกษา ประพฤติ

ปฏบิตัธิรรม ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไวต่้างหาก ทีท่าํใหใ้จของเรามทีีพ่ึง่ 

มอีาวุธต่อสูก้บัความทกุขท์ ัง้หลาย ทีม่ารุมเรา้จติใจ  

จงึขอฝากใหท้่านท ัง้หลาย จงพจิารณาถงึคุณค่าของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ขอใหเ้หน็วา่ไม่มีอะไรในโลกน้ีที่จะวิเศษ ที่จะดีเลศิ เท่ากบัธรรมะของพระพทุธเจา้ เป็น

หนา้ทีข่องเราทีจ่ะตอ้งนอ้มเอาธรรมะคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้มาประพฤตปิฏบิตั ิ

เพราะธรรมะเป็นเหมอืนกบัอาหาร ถา้ต ัง้อยู่เฉยๆ ไมร่บัประทาน ก็จะไมรู่จ้กัรสชาตขิอง

อาหาร และจะไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากอาหารนัน้ คอืความอิม่ของร่างกาย ฉนัใดธรรมะ

ของพระพทุธเจา้ก็เช่นกนั ถา้เพยีงแต่ไดย้นิไดฟ้งั พอกลบัไปจากวดั ก็ลมืเสยีแลว้ ไม่ได ้

นาํเอาไปพนิิจพจิารณา นาํเอาไปปฏบิตัต่ิอ ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากธรรมะก็ไมเ่กดิ 
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ดงันัน้หลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งัแลว้ ขอใหน้าํเอาไปคดิอย่างสมํา่เสมอ เพือ่ประโยชนสุ์ขที่จะ

ตามมาต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๒๐ 

เหยื่อปลายเบ็ด 
๒๔ มิถนุายน ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัธรรมสวนะ เป็นวนัพระ เป็นวนัฟังธรรม เป็นวนัประเสริฐ เพราะคาํวา่พระน้ี

แปลวา่ประเสริฐ มาจากคาํบาล ีวร แปลวา่ประเสริฐ วนัพระจงึเป็นวนัประเสริฐ แต่ความ

ประเสริฐน้ี ไมไ่ดอ้ยู่ทีว่นั คือไมไ่ดอ้ยู่ทีว่่าเป็นวนัพระแลว้จะประเสริฐ แต่ความหมาย

ของความประเสริฐก็คอื เป็นวนัทีเ่รามาร่วมปฏบิตัธิรรมกนั เพือ่ใหเ้กดิความประเสริฐ

ขึ้นมา เพราะความประเสริฐเป็นผลทีเ่กดิจากการปฏบิตัคิวามดที ัง้หลาย เช่น ไหวพ้ระ

สวดมนต ์ บูชาพระรตันตรยั ทาํบญุตกับาตร สมาทานศีล ฟังเทศนฟ์ังธรรม และ

ปฏิบตัธิรรม สิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ผลคอืความประเสริฐ ซึง่ในทีน้ี่หมายถงึ

ความสุข ความสงบของจติใจ ความปราศจากทกุข ์ ความวุน่วายใจท ัง้หลาย และถา้ได ้

ปฏบิตัไิปจนถงึจติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ คอืปฏบิตัเิพือ่ชาํระจติ ชาํระเครื่องเศรา้หมอง

ท ัง้หลายทีม่อียู่ภายในใจ ทีเ่ป็นสาเหตใุหส้ตัวโ์ลกท ัง้หลาย ไปก่อกรรมทาํเวร สรา้งความ

ทกุขใ์หก้บัตนและผูอ้ืน่ ถา้ไดช้าํระเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลายคอืกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจ 

จนใจสะอาดบริสุทธิ์ ใจก็จะไมไ่ปก่อกรรมทาํเวรต่อไป สิ้นเวรสิ้นกรรม ถงึจดุทีไ่มต่อ้ง

ไปไหนอกีต่อไป เพราะถงึเมอืงพอแลว้ ถงึความอิม่และความพอ  

น่ีแหละคอืความหมายของคาํวา่ประเสริฐ หมายถงึจดุน้ี จดุทีจ่ติไดไ้ปถงึจดุอนัสูงสุด คอื

ความบริสทุธ์ิของจติ เรียกวา่วิมตุติหลดุพน้ หลดุพน้จากกองทกุขท์ ัง้ปวง หลดุพน้จาก

กเิลสท ัง้ปวง หลดุพน้จากตณัหาความอยากท ัง้ปวง หลดุพน้จากโมหะความหลง อวิชชา

ความไมรู่จ้ริง ซึง่เป็นเหตทุีท่าํใหส้ตัวโ์ลกท ัง้หลาย ตอ้งผนัตวัเองไปในทางทีไ่มด่ ี ทาํแต่

ความเสือ่มเสยี แต่ถา้ไดท้าํลายสิง่เหลา่น้ี ใหห้มดไปจากจติจากใจแลว้ สตัวโ์ลกนัน้ก็จะ

ถงึจดุทีป่ระเสริฐทีสุ่ด เพราะเป็นจดุทีไ่มม่คีวามตอ้งการอะไรท ัง้สิ้น เพราะในจตินัน้มี

ความสมบูรณ์ มคีวามพอเพยีงอยู่แลว้ ไม่หวิ ไมก่ระหาย ไมอ่ยากทีจ่ะม ี อยากจะเป็น

กบัอะไรท ัง้สิ้น จติของผูท้ีม่คีวามอิม่ ความพอ ย่อมไมไ่ปก่อกรรมทาํเวรใหก้บัใคร 
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เพราะวา่ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปมเีรื่องมรีาวกบัใคร เพราะไมม่คีวามอยากจะได ้

อะไร ก็เลยไมต่อ้งไปแก่งแย่งชงิดกีนั น่ีแหละคอืความหมายของคาํวา่ประเสริฐ 

ประเสริฐในใจ  

คนเรานัน้ จะดจีะช ัว่ ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่วามรํา่รวย หรือยากจน มคีวามรู ้ เรียนจบปริญญา 

หรือไมจ่บปริญญา มรูีปร่างหนา้ตาทีส่วยงามหรือไมส่วยงาม ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ิง่เหลา่น้ี สิ่งที่

ทาํใหค้นประเสริฐ คอืการประพฤตปิฏบิตัติน ในทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงวางไว ้ และ

ปฏบิตัไิปจนถงึขดีสูงสุด คอืความบริสุทธิ์ของจติใจ ชาํระจติใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ ตดั

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตดัความอยากท ัง้หลายใหห้มดสิ้นไป น่ีแหละคอืจดุที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดด้าํเนินไปถงึ เมือ่ดาํเนินไปถงึแลว้ก็หมด

ภารกจิ หมดการทีจ่ะตอ้งไปแสวงหาอะไรอกีต่อไป เพราะไดส้ิง่ทีเ่ป็นเหมอืนกบัแกว้

สารพดันึก ตอ้งการอะไรก็มอียู่ในนัน้แลว้ เพยีงแต่นึกขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมา ไมต่อ้งไปหา

อะไรมาเพิม่มาเตมิอกี น่ีแหละคอืความมหศัจรรยข์องดวงจติ ทีไ่ดร้บัการชาํระขดัเกลา 

จนกระท ัง่กลายเป็นจติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย  

เมือ่พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกไดบ้รรลถุงึจดุสูงสุดน้ีแลว้ ท่านก็ใชเ้วลาที่

เหลอือยู่ของท่าน นาํสิง่เหลา่น้ีมาเผยแผ่ใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลาย เพือ่สตัวโ์ลกผูท้ีย่งัมี

ความมดืบอดอยู่ ดว้ยอาํนาจของโมหะความหลง ดว้ยอาํนาจของอวิชชาความไมรู่ ้จะได ้

มแีสงสวา่งพาไป สู่ทศิทางทีด่ไีด ้พวกทีไ่ดย้นิไดฟ้งัแลว้เกดิศรทัธาความเชื่อขึ้นมา ถอืวา่

เป็นพวกทีม่บีญุ มวีาสนา เคยไดส้ะสมบญุมาก่อน เคยไดย้นิไดฟ้งัธรรมมาก่อน จงึมี

ความเขา้อกเขา้ใจ ในเรื่องทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดส้ ัง่สอน แต่

สาํหรบัผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมแลว้ไมเ่กดิศรทัธา แสดงวา่ยงัมคีวามมดืบอดอยู ่ แสงสวา่ง

แห่งธรรมไมส่ามารถทีจ่ะเจาะทะลเุขา้ไปสู่ดวงจติดวงใจได ้ ทาํใหจ้ติใจนัน้ไมส่ามารถรบั

ประโยชนจ์ากพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้ ฟงัธรรมไปเท่าไหร่ ก็ไมรู่ ้ ไมเ่ขา้ใจ

ความหมาย ของธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไว ้ 

ต่างกบัคนทีเ่คยไดข้ดัเกลากเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมอง ขดัเกลาความมดืบอดแห่งโมหะ

และอวชิชาใหเ้บาบางลงไป พอมแีสงสวา่งแหง่ธรรมทีแ่สดงโดยพระพทุธเจา้หรือพระ
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อรหนัตสาวกหรือพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆ จติก็จะสามารถรบัไดท้นัท ี เพราะความมดื

บอดทีหุ่ม้ห่อจติใจนัน้ มไีมม่ากพอทีจ่ะก ัน้แสงสวา่งแห่งธรรม ไมใ่หเ้ขา้ไปในจติใจได ้

เมือ่จติใจไดร้บัแสงสวา่งแหง่ธรรมแลว้ ก็เกดิศรทัธา เกดิความเชื่อ เชื่อวา่สิ่งที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ เป็นสิง่ทีถู่กตอ้งตามหลกัความเป็นจริง เป็นสิง่ทีพ่งึปฏบิตัิ

ตาม เพราะจะนาํมาซึง่ประโยชนอ์นัสูงสุด จะนาํมาซึง่ความสุขทีแ่ทจ้รงิ จงึทาํใหม้คีวาม

กลา้หาญ ทีจ่ะเสยีสละทรพัยส์มบตัขิา้วของต่างๆ ทีค่นในโลกถอืวา่เป็นสิง่ทีป่ระเสริฐ 

เป็นสิง่ทีม่คุีณค่า แต่ในสายตาของผูท้ีไ่ดย้นิ ไดฟ้งัธรรม และเขา้ใจธรรมของ

พระพทุธเจา้แลว้ จะเหน็วา่สมบตัเิหลา่น้ีลว้นแต่เป็นกองทกุขท์ ัง้นัน้ ลว้นแต่เป็นอปุสรรค

ทีจ่ะพฒันาจติใจใหไ้ปสู่จดุสูงสุดได ้จงึกลา้ทีจ่ะสละสมบตัเิงนิทองขา้วของ หรือตาํแหน่ง

คอืยศถาบรรดาศกัดิ์ต่างๆ ทีต่นมอียู่ ยนิดทีีจ่ะสละสิง่เหลา่น้ี และดาํเนินชวีติตาม

เยีย่งอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดป้ระพฤตปิฏบิตักินัมา  

ในเบื้องตน้อาจจะยงัไมถ่งึกบัออกบวชเป็นภกิษุ เป็นภกิษุณี เป็นแม่ชี แต่ปฏบิตัอิยูใ่น

ฐานะของฆราวาส แทนทีจ่ะใชเ้วลาทุ่มเทกบัการหาเงนิหาทอง หาความสุขจากกามคุณท ัง้

หา้ คอืรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะกลบัจะใชเ้วลาทีว่า่งจากภารกจิการทาํมาหากนิ มา

สรา้งธรรม สรา้งบญุสรา้งกศุล เพราะบญุและกศุลคอืเครื่องกาํจดักเิลสตณัหาเครื่อง

เศรา้หมองท ัง้หลาย เป็นเครื่องซกัฟอกจติใจใหบ้ริสุทธิ์ และจะปฏบิตัไิปเรื่อยๆจนเหน็วา่ 

ชวีติของฆราวาสเป็นอปุสรรคต่อการพฒันาจติใจ ต่อการขดัเกลาจติใจ เมือ่ถงึเวลานัน้

แลว้ ก็พรอ้มทีจ่ะออกบวช เพือ่จะไดม้เีวลาปฏบิตัขิดัเกลาจติใจไดอ้ย่างเต็มที ่ ชวีติของ

ฆราวาสมภีาระอย่างอืน่มาเกี่ยวขอ้ง เพราะตอ้งทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ดูแล

ครอบครวั ไมเ่หมอืนกบัการออกบวช ซึง่ถอืวา่ไดต้ายจากการเป็นฆราวาสแลว้ ไดต้าย

จากสาม ี จากภรรยา ไดต้ายจากบดิามารดา ไดต้ายจากบตุรธิดา ญาตสินิทมติรสหาย 

มาเกดิใหม ่ เป็นบคุคลใหม ่ ในเพศของสมณะนกับวช ผูม้คีวามตัง้ใจทีจ่ะทุ่มเทชวีติ

จติใจ กาํลงัสตปิญัญาไปกบัการปฏบิตัขิดัเกลาจติใจใหส้ะอาดหมดจด นัน่แหละคอืข ัน้ที่

จะเป็นต่อไป  
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พวกเราทกุคนในเบื้องตน้ก็เป็นฆราวาสกนัท ัง้นัน้ แต่หลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้แลว้ ก็เกดิศรทัธา เกดิความเชื่อวา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ ไมไ่ดอ้ยู่ที่

สมบตัเิงนิทองขา้วของ ไมไ่ดอ้ยู่ทีต่าํแหน่งยศถาบรรดาศกัดิ์ต่างๆ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่าร

สรรเสริญเยนิยอ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารไดเ้สพกามคุณท ัง้หา้ สิง่ต่างๆเหลา่น้ีลว้นแต่เป็นโทษ

ท ัง้นัน้ เพราะเปรียบเหมอืนเหยือ่ทีต่ดิอยูป่ลายเบด็ เวลาทีป่ลาไมฉ่ลาดฮบุเหยือ่นัน้เขา้

ไป ก็จะตอ้งถูกเบด็นัน้เกี่ยวทีค่อ ฉนัใดบคุคลทีไ่มฉ่ลาด ไมพ่จิารณา เวลาทีเ่สพกาม

คุณท ัง้หา้ ก็จะเกดิความชอบ เกดิความติดพนัขึ้นมา ทาํใหต้อ้งมกีามคุณหา้หลอ่เลี้ยง

จติใจอยู่อย่างสมํา่เสมอ ในเวลาหน่ึงเวลาใดทีข่าดกามคุณท ัง้หา้น้ี ก็จะเกดิความทกุข ์

เกดิความทรมานใจขึ้นมา ยกตวัอย่างผูท้ีต่ดิยาเสพตดิ ตดิสุรา ตดิบหุรี่ เวลาใดถา้ไดสู้บ

ไดเ้สพสิง่เหลา่น้ี ก็จะมคีวามสุข แต่ถา้เวลาหน่ึงเวลาใด ถา้ขาดสิง่เหลา่น้ีไป ก็จะเกดิ

ความทกุข ์ความทรมานใจขึ้นมา เพราะจติใจไดไ้ปผูกไวก้บัสิง่เหลา่น้ี ฝากความสุขไวก้บั

สิง่เหลา่น้ี เวลาตอ้งการความสุขก็จะวิง่เขา้หาสิง่เหลา่น้ี เมือ่ไมม่สีิง่เหลา่น้ีใหเ้สพ ก็ตอ้ง

เกดิความทกุขข์ึ้นมา เกดิความทรมานใจขึ้นมา เหมอืนกบัปลาทีไ่ปฮบุเหยือ่ทีป่ลายเบด็ 

เมือ่เบด็ตดิทีค่อแลว้ ก็จะมแีต่ความทรมานใจ อย่างน้ีเป็นตน้  

คนฉลาดจะเหน็โทษของกามสุข โทษของการสรรเสริญเยนิยอ โทษของการมตีาํแหน่ง มี

ยศ โทษของการตดิพนัอยู่กบัทรพัยส์นิสมบตัเิงนิทอง ซึง่ลว้นเป็นเหมอืนกบัเหยือ่ทีต่ดิ

อยู่ปลายเบด็ ถา้ไมร่ะมดัระวงัจะตอ้งถูกเบด็นัน้เกี่ยวคอ แต่เป็นสิง่ทีม่นุษยท์กุคนทีเ่กิด

มาในโลกยงัปฏเิสธไมไ่ด ้ เพราะเป็นสิง่ทีท่กุๆคนจะตอ้งสมัผสักนั ไมม่ากก็นอ้ย เพราะ

ส่วนหน่ึงก็เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี คอืตอ้งมเีงนิทองไวซ้ื้อของจาํเป็น เช่นซื้อ

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค ทีอ่ยู่อาศยั ทีม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพี ก็ตอ้ง

อาศยัเงนิทอง และเมือ่ประกอบคุณงามความด ี ย่อมเป็นปกตทิีจ่ะไดร้บัการยกยอ่ง

สรรเสริญ ไดร้บัยศ ไดร้บัตาํแหน่งต่างๆ เรื่องเหลา่น้ีเป็นเรื่องปกต ิ แต่เวลาทีไ่ดส้มัผสั

หรือมสีิง่เหลา่น้ี คนฉลาดจะระมดัระวงั รูว้า่สิง่เหลา่น้ีเป็นเหมอืนกบัเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลาย

เบด็ จะตอ้งสมัผสัดว้ยความระมดัระวงั ไมใ่หเ้บด็ตดิคอ  



91 
 

คนฉลาดจะปฏบิตักิบัลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ ดว้ยสต ิ ดว้ยปญัญา คอืไมย่ดึตดิ

นัน่เอง พรอ้มทีจ่ะใหห้มด พรอ้มทีจ่ะใหไ้ป เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะหายไปหมดไป เตรียมตวั

เตรียมใจไวก่้อน ไมเ่คยหลงคดิวา่จะอาศยัสิง่เหลา่น้ี เป็นทีพ่ึง่ เป็นทีอ่าศยั เป็นเครื่องให ้

ความสุขทีแ่ทจ้ริง มกี็ใชไ้ปใหเ้กดิประโยชน ์ ท ัง้กบัตนเองและผูอ้ืน่ เช่นถา้มทีรพัยเ์งนิ

ทองก็เก็บไวใ้ชส่้วนหน่ึง ไวดู้แลตวัของเรา ชวีติของเรา ส่วนทีเ่หลอืก็นาํไปทาํนุบาํรุงผูอ้ืน่ 

ผูท้ีม่บีญุมคุีณ เช่นบดิา มารดา ครูบาอาจารย ์ พระสงฆอ์งคเ์จา้ และบคุคลอืน่ๆทีไ่ม่

สามารถช่วยเหลอืตวัเขาเองได ้ เช่นคนพกิาร คนแก่ คนชราหรือเดก็ ทีย่งัไมส่ามารถทาํ

มาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งได ้ เช่นลูกหลานท ัง้หลายของเรา แทนทีจ่ะหวงเงนิหวงทอง 

เก็บไวค้นเดยีว ไมย่อมเอาไปแจกจ่าย ไมเ่อาไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ใครจะเดอืดรอ้นอย่างไร

ก็ไมส่นใจ อย่างน้ีเป็นการยดึตดิอยู่กบัทรพัยส์นิเงนิทอง เลยไมไ่ดร้บัประโยชนจ์าก

ทรพัยส์นิเงนิทองนัน้  

นอกจากไมไ่ดร้บัประโยชนแ์ลว้ยงัไดร้บัโทษอกี เพราะผูท้ีม่คีวามหวงในทรพัยส์นิเงนิ

ทองนัน้ ย่อมตอ้งมคีวามทกุขก์บัทรพัยส์นิเงนิทอง เวลาทรพัยส์นินัน้เกดิหายไปหมดไป 

หรือในขณะทีย่งัไมห่ายไปหมดไป ก็มแีต่ความกงัวลวา่จะหายไปหรือเปลา่ จะหมดไป

หรือเปลา่ เลยกลายเป็นคนทีม่แีต่ความวุ่นวายใจ มแีต่ความทกุขใ์จกบัสมบตัขิา้วของ 

แทนทีจ่ะใหส้มบตัขิา้วของเหลา่น้ีมารบัใชต้น มาสรา้งความสุขใหก้บัตน กลบักลายตอ้ง

ไปรบัใชท้รพัยส์นิ เป็นยามเฝ้าทรพัยส์นิไป น่ีคอืลกัษณะของคนไมฉ่ลาด หรือคนทีม่ ี

โมหะความหลงครอบงาํจติใจ มอีวชิชาความไมรู่ค้รอบงาํจติใจอยู่ เลยทาํใหม้อีปุาทาน

ยดึม ัน่ กบัลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เลยมแีต่ความทกุขก์บัลาภ ยศ สรรเสริญ กาม

สุข เพราะโดยธรรมชาตขิองลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขนัน้ เขามกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้

ดบัไป มเีจริญและมกีารเสือ่มไปเป็นธรรมดา น่ีคอืธรรมชาตขิองโลกธรรมทัง้แปด คอื

ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขนัน้ มที ัง้ส่วนทีเ่จริญและมส่ีวนทีเ่สือ่ม มกีารเจริญลาภ 

เจริญยศ มสีรรเสริญ มสุีข และมกีารเสือ่มลาภ เสือ่มยศ นินทา ทกุข ์ 

น่ีเป็นสิง่ทีค่นทกุๆคนทีอ่ยู่ในโลกน้ีจะตอ้งสมัผสั จะตอ้งเจอกนั คนฉลาดจะไมย่ดึ ไม่

ตดิ จะรูถ้งึธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ี รูว้า่เป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน รูว้า่จะตอ้งพลดัพราก
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จากกนัในวนัใดวนัหน่ึง ไมช่า้ก็เร็ว เขาไมจ่ากเราไป เราก็ตอ้งจากเขาไป ถา้รูแ้ลว้ก็เตรียม

ใจไว ้ปลอ่ยวางไมย่ดึ ไมต่ดิ พรอ้มทีจ่ะใหไ้ป พรอ้มทีจ่ะจากไป แลว้เวลาเกดิขึ้นก็จะไม่

เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ในทางตรงกนัขา้ม คนทีย่งัโงเ่ขลาเบาปญัญาอยู่ จะไมเ่ขา้ใจ จะ

ไมรู่ถ้งึธรรมชาตขิองโลกธรรมท ัง้แปดน้ี เวลาไดส้ิง่เหลา่น้ีมา คอืเวลาสิง่เหลา่น้ีเจริญ

ขึ้นมา ก็จะมคีวามดอีกดใีจ แต่เวลาทีส่ิง่เหลา่น้ีเกดิการเสือ่มขึ้นมา เกดิการสลายไป 

หมดไป ก็จะเกดิความทกุขใ์จ เกดิความเศรา้โศกเสยีใจเป็นอย่างมาก น่ีก็เป็นเพราะวา่

ไมม่สีต ิ ไมม่ปีญัญา ไมไ่ดร้บัการอบรมส ัง่สอน ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมเหมอืนกบัญาตโิยม

ทีเ่ขา้วดัอย่างสมํา่เสมอ  

ทกุๆวนัพระ ทกุๆวนัเสารว์นัอาทติย ์ ทีว่ดัน้ีจะมกีารแสดงธรรมอย่างสมํา่เสมอ เป็นการ

สอนเพือ่เตอืนสต ิ ใหรู้ถ้งึธรรมชาตขิองโลกน้ี วา่เป็นอย่างไร ใหรู้ว้า่สิง่ต่างๆทีใ่จมา

เกี่ยวขอ้งดว้ย ไมว่า่จะเป็นบคุคลหรือเป็นวตัถ ุ ลว้นจะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง ลว้น

จะตอ้งมกีารดบั มกีารสลายไป ถา้ไดย้นิไดฟ้งัแลว้นาํไปใคร่ครวญ พรํา่สอนใจอยู่เสมอ

เหมอืนกบัการท่องมนต ์ มนตน้ี์เวลาหดัท่องเพยีงครัง้แรกแลว้ไมท่่องต่อ ไมท่่องซํา้ๆอยู่

เรื่อยๆ ถา้ทิ้งไวส้กัพกัหน่ึงก็จะลมื เวลาจะสวดมนตก์็จะจาํไมไ่ด ้ เรื่องธรรมะทีไ่ดย้นิได ้

ฟงัก็เหมอืนกบัมนตบ์ทหน่ึง ทีจ่ะตอ้งนาํเอาไปพรํา่สอนตวัเอง คอืตอ้งนึกตอ้งคดิอยู่

เสมอ อย่างวนัน้ีพูดถงึเรื่องของการเจริญและเสือ่มของโลกธรรมท ัง้แปด เราก็ตอ้งเอาไป

พรํา่สอนใจของเราอยู่เสมอ เพือ่จะไดไ้มล่มื ถา้ฟงัแต่เฉพาะในศาลาน้ีแลว้ เวลาออกจาก

ศาลาน้ีไป แลว้กลบัไปสู่ทีพ่กัของเรา หรือไปบา้น ไปทาํงาน แลว้ไมค่ดิถงึเรื่องเหลา่น้ีอกี 

เรื่องเหลา่น้ีก็จะค่อยๆจางหายไปจากใจของเรา เมือ่จางหายไปแลว้ อะไรจะเขา้มาแทนที ่

ถา้ไมใ่ช่อปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ เพราะอะไร เพราะความหลงจะกลบัเขา้มาแทน

ความรูน้ ัน่เอง  

สิง่ทีท่่านไดย้นิไดฟ้งัในขณะน้ีเรียกวา่ความรู ้เพราะเป็นธรรมะ เป็นปญัญา แต่ถา้ท่านไม่

นาํเอาไปรกัษาไว ้ ดว้ยการใคร่ครวญพจิารณาอยู่อย่างต่อเน่ือง มนัก็จะค่อยๆจางไปๆ 

แลว้สิง่ทีจ่ะเขา้มาทดแทนก็คอืความหลง อปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ก็จะกลบัเขา้มา ก็

จะทาํใหก้ลบัเขา้ไปหลงตดิอยู่กบัลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข และเมือ่เกดิการเสือ่มขึ้นมา
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ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา แมก้ระท ัง่ยงัไมเ่สือ่มก็มคีวามทกุขใ์จ มคีวามกงัวล มคีวาม

ห่วง กลวัวา่จะไมม่สีิง่เหลา่น้ีไปตลอดนัน่เอง ท ัง้ๆทีไ่มม่สีิง่เหลา่น้ีเราก็อยู่ได ้ มคีวามสุข

ได ้ และมคีวามสุขยิง่กวา่เวลาทีม่สีิง่เหลา่น้ีเสยีอกี แต่เพราะวา่เราไมรู่ ้ เราไมเ่คยปฏบิตั ิ

เราจงึไมรู่ ้ แต่ถา้มคีวามศรทัธาหลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมในวนัน้ีแลว้ ก็นาํไปปฏบิตักิบั

ตวัของเราเอง พยายามลดละความผูกพนั กบัลาภยศ สรรเสริญ กามสุข พยายามตดัให ้

นอ้ยลงไป เคยมคีวามผูกพนัอยู่ ๑๐๐เปอรเ์ซน็ตก์็ค่อยๆตดัลงไป ตดัไปทลีะ ๑๐ 

เปอรเ์ซน็ต ์๒๐ เปอรเ์ซน็ต ์ตดัลงไปเรื่อยๆ ทลีะเลก็ทลีะนอ้ย อย่าไปยนิดกีบัสิง่ต่างๆที่

ไดม้า เอาเท่าทีจ่าํเป็น เงนิทองเอาเท่าทีจ่าํเป็น เท่าทีจ่ะรกัษาอตัภาพชวีติร่างกายของเรา

ใหอ้ยู่ไดก้็พอแลว้  

ส่วนความสุขนัน้ ขอใหห้นัมาหาความสุขจากความสงบของจติ จะดกีวา่ คอืสนัตสุิข ใช ้

เวลาหาทีส่งบในมมุใดมมุหน่ึงในบา้นของเราก็ได ้ ยามมเีวลาวา่ง ก็หลบัตากาํหนดจติให ้

น่ิง ไมใ่หล้อยไปลอยมา ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆ ใหอ้ยู่กบัคาํวา่พทุโธ พทุโธ พทุโธ 

ไปก็ได ้หรือจะสวดมนตไ์ปก็ได ้สวดบททีจ่าํได ้เช่นบท อติิปิโส อรหงัสมัมาฯ สวดไปซํา้

แลว้ซํา้อกีหลายๆครัง้ ใหจ้ติอยู่กบับทสวดมนตน์ัน้ ไมใ่ช่สวดไปก็คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี

ไป ถา้เป็นเช่นนัน้จติจะไมส่งบ จะไมน่ิ่ง แต่ถา้สวดไปเรื่อยๆโดยทีไ่มค่ดิเรื่องอะไรเลย 

ใหจ้ติรูอ้ยู่กบับทสวดมนต ์แลว้จติจะค่อยๆสงบ จะค่อยๆเยน็ จะค่อยๆสบาย แลว้จะรู ้

วา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ มอียู่ในตวัของเราแลว้ เพยีงแต่เราไมด่งึออกมาใชเ้ท่านัน้เอง 

เหมอืนกบัมสีมบตัอินัประเสริฐแต่กลบัทอดทิ้ง ปลอ่ยทิ้งไว ้ไมเ่หลยีวแล ไมส่นใจ ไม่ให ้

ความสาํคญั กลบัไปหาสมบตัทิีไ่มใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง สมบตัทิีเ่ป็นกองทกุข ์สมบตัิ

ทีเ่ป็นเหมอืนกบัเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ ก็เลยมแีต่ความทกุขก์นัอย่างไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

น่ีแหละคอืเรื่องของการขาดธรรมะ ขาดแสงสวา่ง เพราะไมค่่อยสนใจฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ไมค่่อยสนใจศึกษาปฏบิตัธิรรมกนั แต่หลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมกนัในวนัน้ีแลว้ เกดิ

ศรทัธาเกดิความเชื่อขึ้นมา ก็ขอใหทุ้่มเทชวีติจติใจของเรา ทีส่ามารถแยกตวัออกมาได ้

จากภารกจิการงานในชวีติประจาํวนัของเรา แทนทีจ่ะเสยีเวลาไปกบัการเทีย่วเตร่ ดูหนงั

ดูละคร ซึง่ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีม่คุีณประโยชน ์ แต่กลบัมอมเมาใหเ้กดิความหลง เกดิความโง่
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เขลาเบาปญัญาเพิม่ขึ้นไปอกี ใหห้นัมาฟงัเทศน ์ ฟงัธรรม อ่านหนงัสอืธรรมะกนั แลว้ก็

พนิิจพจิารณาอยู่เรื่อยๆ แลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตั ิ สลบักบัการทาํจติใจใหส้งบ แลว้จติใจ

ของเราจะค่อยๆพฒันาขึ้นไป จะสะอาดขึ้น จะเบาขึ้น กเิลสตณัหาจะนอ้ยลงไป อปุาทาน

ความยดึม ัน่ต่างๆก็จะเบาบางลงไป เบาบางลงไป ความสุขก็จะมมีากขึ้นไป มากขึ้นไป 

จนกระท ัง่ไมต่อ้งไปหาความสุขจากสิง่ภายนอกเลย ไม่วา่จะเป็นวตัถหุรือบคุคลต่างๆ  

ขอใหเ้ราจงเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน และนาํเอาไปพรํา่สอนตวัเราอย่าง

สมํา่เสมอ และปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน พยามตดัอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอื

ม ัน่ในสิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง คอืลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เอาเงนิทองทีเ่หลอื

ใชม้าทาํคุณทาํประโยชนด์กีวา่ มาช่วยเหลอืผูอ้ืน่ แลว้จะทาํใหจ้ติใจของเรามคีวามสุข ทาํ

ใหเ้ราสามารถรกัษาศีลได ้ ทาํใหม้เีวลาปฏบิตั ิ ทาํจติใจใหส้งบ มเีวลาเจริญวปิสัสนา 

เจริญปญัญาใหเ้หน็สภาวธรรมท ัง้หลาย วา่เป็นของไม่เที่ยง เป็นทกุข ์ ปราศจากตวัตน 

ถา้ทาํอย่างน้ีไดอ้ย่างสมํา่เสมอแลว้ จะไมต่อ้งไปหาความสุขจากทีไ่หน ไมต่อ้งไปหาความ

เจริญจากทีไ่หน ไมต่อ้งไปหาความประเสรฐิจากทีไ่หน มนัอยู่ทีน่ี่แหละ อยูท่ีก่ารปฏบิตัิ

ของเรา เพราะมนัเป็นผลทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ จงึขอฝากเรื่องราวของความประเสริฐที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไว ้ ใหก้บัพวกเรานาํไปพนิิจพจิารณา และประพฤตปิฏบิตั ิ เพือ่

ความประเสริฐ เพือ่ความสุข ความเจริญที่แทจ้รงิต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา 

ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๒๑ 

หยดน้ําบนใบบวั 
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

ทกุๆวนัพระ ซึง่เป็นวนัธรรมสวนะ วนัฟังธรรม จะมศีรทัธาญาตโิยม ผูม้จีติใจแน่วแน่

ม ัน่คงกบัพระพทุธศาสนา เดนิทางมาทีว่ดัเพือ่ประกอบศาสนกจิ ทีพ่ทุธศาสนิกชนพงึ

กระทาํอย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอ คือการทาํบญุตกับาตร ถวายสงัฆทาน สมาทานศีล 

ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรมตามแต่สมควรแก่ฐานะของแต่ละทา่น ทีจ่ะสามารถจะ

ปฏบิตัไิด ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่กจิทีส่าํคญัทีสุ่ด ทีพ่งึกระทาํอย่างสมํา่เสมอ คอืการฟัง

ธรรม ซึง่เป็นสิง่ทีส่าํคญัมาก พระพทุธองคจ์งึไดก้าํหนดวนัธรรมสวนะขึ้นมาทกุๆ ๗ วนั 

๖ วนัหรือ ๘ วนั ญาตโิยมควรปลอ่ยวางภารกจิทางโลก การทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยง

ทอ้ง หาเวลามาวดัเพือ่ประกอบกจิทีส่าํคญัอนัน้ี คอืการฟงัธรรม ถา้ไมส่ามารถมาทีว่ดัได ้

ก็ขอใหฟ้งัธรรมทีบ่า้นก็ได ้ เพราะเดีย๋วน้ีมกีารแสดงธรรมผ่านทางสือ่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็น

ทางวทิยุ ทางโทรทศัน ์มกีารอดับนัทกึไวใ้นหลายรูปแบบดว้ยกนั มที ัง้เทปเสยีง แผ่นซดี ี

แผ่นวซีดีเีป็นตน้  

จงึไมค่วรทีจ่ะห่างไกลจากธรรม เพราะธรรมเป็นสิง่ทีส่าํคญัต่อการดาํรงชพี ธรรมเป็น

แสงสวา่ง ถา้ไมม่แีสงสวา่งแลว้ ชวีติของเราก็จะถูกความมดืบอดครอบงาํ จะไมส่ามารถ

เหน็สิง่ทีถู่กหรือผิดได ้ เปรียบเหมอืนกบัตาทีไ่มม่แีสงสวา่ง ยามคํา่คนืถา้ไมม่แีสงไฟ จะ

ไมส่ามารถเหน็สิง่ต่างๆในทีม่ดืได ้ฉนัใดใจก็เช่นกนั ถา้ไมม่แีสงสวา่งแห่งธรรม ใจจะไม่

สามารถแยกแยะ ความผิดถูกดีชัว่บาปบญุคุณโทษนรกสวรรคไ์ด ้แต่ถา้มแีสงสวา่งแห่ง

ธรรมแลว้ ย่อมสามารถแยกแยะได ้ย่อมรูไ้ดว้า่อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นสุข 

อะไรเป็นทกุข ์อะไรเป็นเหตขุองความสุข และอะไรเป็นเหตขุองความทกุข ์แสงสวา่งแห่ง

ธรรมน้ีจงึเปรียบเหมอืนกบัแสงสวา่งทีส่ายตาใชอ้าศยัดูสิง่ต่างๆ ดงัวลทีีว่า่ ตาสว่างดว้ย

แสงไฟ ใจสว่างดว้ยแสงธรรม ถา้ไมม่ธีรรมะอยู่ในใจแลว้ ใจจะเป็นใจทีม่คีวามมดืบอด 
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มดืบอดดว้ยโมหะความหลง มดืบอดดว้ยอวิชชาความไมรู่จ้ริง เมือ่มคีวามมดืบอด

ครอบงาํแลว้ ใจจะมแีต่ความลุม่หลง เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั  

อย่างคนทีเ่หน็วา่การเสพอบายมขุท ัง้หลายเป็นความสุข เป็นสิง่ทีน่่ากระทาํ เช่น เสพสรุา

ยาเมา เที่ยวคํา่คืน เลน่การพนัน คบคนชัว่เป็นมิตร มีความเกยีจครา้นในการทาํมาหา

กนิ สิง่เหลา่น้ีถา้ใครไปเหน็วา่เป็นสิง่ทีด่ ี แลว้ไปเสพ ไปกระทาํในสิง่เหลา่น้ี แสดงวา่ใจ

ของคนนัน้เป็นใจทีม่ดืบอด เป็นใจทีไ่มรู่จ้กัเหตแุละผล ไมรู่ว้า่เหตคุอืการกระทาํของเรา 

อนัใดเมือ่ทาํไปแลว้ นาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี ความทกุขค์วามหายนะ อนัใดเมือ่ทาํไปแลว้ 

นาํมาซึง่ความสุขความเจริญ คนทีย่งัลุม่หลงอยู่กบัการเสพอบายมขุท ัง้หลาย กระทาํ

ความชัว่ท ัง้หลาย กระทาํบาปท ัง้หลาย เช่น ฆ่าสตัวต์ดัชีวิต ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิิด

ประเวณี พูดปดมดเท็จ โกหกหลอกลวง ซึง่ลว้นเป็นผลทีเ่กดิจากใจ ทีม่คีวามมดืบอด

ครอบงาํอยู่ ขาดแสงสวา่งแห่งธรรม ทีจ่ะคอยชี้บอกวา่ อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ และ

เมือ่ทาํไปแลว้ ผลก็ย่อมตกกบัผูท้ีก่ระทาํนัน้ๆ  

ผูท้ีก่ระทาํบาปก็ด ีหรือเสพอบายมขุท ัง้หลายก็ด ีย่อมหาความเจริญรุ่งเรืองไมไ่ด ้ชีวติจะ

มแีต่ความวุน่วาย มแีต่ความทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา เพราะน่ีคอืสจัธรรมความจรงิ ความจริง

ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูเ้หน็ แลว้จงึนาํเอามาส ัง่สอนใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ผูท้ีฟ่งั

แลว้เกดิความเชื่อหรือเหน็ตาม แสดงวา่เป็นผูม้บีญุมกีศุล สามารถรบัธรรมของ

พระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ เพือ่พฒันาจติใจใหเ้จริญรุ่งเรืองยิง่ๆขึ้นไป จนกระท ัง่กลายเป็น

จติของพระอรหนัต ์ จติของพระพทุธเจา้ขึ้นมา หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุ

พน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย อนัเกดิจากความมดืบอด ทีจ่ะสูญสลายไปได ้ก็ต่อเมือ่มแีสง

สวา่งแห่งธรรมเขา้ไปสู่ใจ เปรียบเหมอืนความมดืกบัความสวา่ง ถา้มแีสงสวา่งอยู่ทีไ่หน 

ความมดืตรงนัน้ก็จะหายไปหมด ถา้ไมม่แีสงสวา่ง ความมดืก็จะเขา้มาแทนที ่ เพราะ

ความมดืกบัความสวา่ง เป็นของตรงกนัขา้ม อยู่ดว้ยกนัไมไ่ด ้ ถา้มแีสงสวา่งก็ไมม่คีวาม

มดื ถา้มคีวามมดืก็ไมม่แีสงสวา่ง ถา้มคีวามหลงก็แสดงวา่ไมม่ธีรรมะ ถา้มธีรรมะก็

แสดงวา่ไมม่คีวามหลง  
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น่ีแหละคอืเหตผุล ทีท่าํไมเราจงึตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั อย่างสมํา่เสมอ เพราะใจของ

พวกเราทกุคนยงัเป็นใจของปถุชุนอยู่ คาํวา่ปถุชุนน้ีหมายถงึใจทีย่งัมกีเิลสตณัหาเครื่อง

เศรา้หมองครอบงาํอยู่ คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากทัง้หลาย ที่

เปรียบเหมอืนกบัดวงอาทติยท์ีม่เีมฆหุม้ห่อ จนแสงสวา่งของดวงอาทติยไ์มส่ามารถฉาย

ทะลอุอกมาได ้ ฉนัใดใจทีม่กีเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมองอยู่ ก็เป็นใจทีม่ดืบอด ทีไ่ม่

สามารถประพฤตปิฏบิตัใินสิง่ทีด่ทีีง่ามได ้ เพราะไมเ่หน็วา่สิง่ทีด่ทีีง่ามนัน้ เป็นสิง่ทีด่ทีี่

งามนัน่เอง กลบัเหน็วา่เป็นสิง่ทีล่าํบากยากเยน็ เป็นสิง่งมงาย เป็นสิง่ทีไ่มม่ผีลตามมา 

ดงัทีค่นสมยัน้ีมกัจะปฏเิสธกนั เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ เรื่องเวียนว่ายตายเกดิ เพราะ

อะไร ก็เพราะใจของเขาไมม่ปีญัญา ไมม่แีสงสว่างแหง่ธรรม เขาจงึไมส่ามารถมองทะลุ

มติต่ิางๆไดเ้หมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็  

พระพทุธเจา้มดีวงตาเหน็ธรรม จงึทรงสามารถเหน็ยอ้นไปในอดตีก็ได ้มองไปในอนาคต

ก็ได ้จงึเหน็ท ัง้อดตีคอืชาตก่ิอน เหน็ท ัง้อนาคตคอืชาตหินา้ทีจ่ะตามมา วา่จะเป็นอย่างไร 

ผลทีจ่ะเกดิขึ้นในชาตหินา้นัน้ มนัก็เกดิจากการกระทาํของเราในปจัจบุนัและในอดตีชาต ิ

เป็นเหตทุีจ่ะส่งผลตามมาต่อไปในอนาคต สิง่เหลา่น้ีพวกเราผูเ้ป็นปถุชุนไมส่ามารถ

มองเหน็ได ้ เพราะยงัมดืบอดอยู่ เปรียบเหมอืนคนตาบอด คนตาบอดจะมารู ้ จะมาเหน็

เหมอืนกบัคนทีต่าไมบ่อดไดอ้ย่างไร ไมเ่ชื่อลองหลบัตาดูก็ได ้วนัไหนวา่งๆลองเอาผา้พนั

ตา ปิดตาใหม้ดิ แลว้ลองเดนิไปทาํอะไรต่างๆ ดาํเนินชวีติไปตามปกต ิ ดูซวิา่จะสามารถ

ดาํเนินไปตามปกตไิดห้รือไม ่ สามารถเหน็สิง่ต่างๆเหมอืนกบัคนทีต่าไมม่ดืมดิเหน็ได ้

หรือไม ่ นัน่แหละคอืความแตกต่างระหวา่งปถุชุนกบัพระอรหนัต ์ พระอรหนัตท์า่นเป็น

คนตาด ี ท่านเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างรอบตวัของท่านหมด คาํวา่รอบน้ีหมายถงึ ทัง้อดีต ท ัง้

ปจัจุบนั ท ัง้อนาคต อดตีชาตกิ็รู ้ ปจัจบุนัชาตน้ีิก็รู ้ อนาคตชาตหินา้ก็รู ้ ไมม่อีะไรจะมา

ปิดบงัผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรมได ้ 

ผูท้ีม่คีวามมดืบอดย่อมไมส่ามารถเหน็ได ้ เพราะวา่ตาของเขามสีิง่ปกคลมุหุม้ห่ออยู่ คอื

โมหะอวิชชาความไมรู่ค้วามหลงท ัง้หลาย มนัมาครอบงาํใจ เลยไมรู่ไ้มเ่หน็ เมือ่ไมรู่ไ้ม่

เหน็ก็เลยปฏเิสธไป วา่สิง่เหลา่นัน้ไมม่ ีคนในสมยัปจัจบุนัน้ีจงึไมค่่อยเชื่อเรื่องนรก เรื่อง
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สวรรค ์ ไมค่่อยเชื่อเรื่องอดตีชาต ิ ไม่เชื่อเรื่องชาตหินา้ทีจ่ะตามมาต่อไป เลยไมม่คีวาม

เชื่อในเรื่องกรรม ไมค่ดิวา่ทาํดีไดดี้ทาํชัว่ไดช้ัว่ แต่กลบัคดิวา่ทาํชัว่ไดดี้มีถมไป เราจงึ

เหน็คนในสมยัน้ีทาํบาปทาํกรรมกนัมาก มกีารคด มกีารโกงกนัเป็นปกตวิสิยั เพราะ

ตอ้งการความสุขในปจัจบุนั เวลาทาํมาหากนิโดยสุจริตนัน้ รายไดจ้ะไมเ่ป็นกอบเป็นกาํ

เหมอืนกบัคนทีท่าํมาหากนิโดยทจุรติ เช่น คา้ยาเสพตดิ หรือคอรปัช ัน่ เมือ่ทาํไปแลว้จะ

ไดเ้งนิมาเป็นกอบเป็นกาํ เมือ่ไดเ้งนิมาเป็นกอบเป็นกาํแลว้ ก็เอามาใชอ้ย่างสนุกสนาน 

เพราะเงนิทองน้ีสามารถซื้อความสุขไดใ้นระดบัหน่ึง ความสุขทีเ่รียกวา่กามสขุ เช่น 

อยากจะไปเทีย่ว ไปดูหนงัดูละคร มสีาม ี มภีรรยาสกักี่รอ้ยคน ก็สามารถหามาไดด้ว้ย

เงนิทองน้ีแหละ  

แต่ความสุขเหลา่น้ีเป็นความสขุที่มีโทษตามมา มคีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู่ เปรียบ

เหมอืนกบัเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ เวลาฮุบเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็เขา้ไป ก็ตอ้งฮบุเบด็

ไปดว้ย เมือ่ฮบุเบด็ไปแลว้ เวลาทีเ่ขากระตกุเบด็แลว้ จะรูส้กึเจ็บปวดทรมานอย่างยิง่ 

นัน่แหละคอืเรื่องของกามสุข เวลามเีสพก็มคีวามสุข แต่ถา้เกดิวนัใดไม่ไดเ้สพดงัใจ

ขึ้นมา ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมาอย่างใหญ่หลวง อย่างเคยกนิเหลา้อยู่ทกุวนั ทกุเยน็ ทกุ

คํา่ พอเยน็วนัไหนเกดิไปอยู่ในสภาพ ทีไ่มส่ามารถจะหามาเสพได ้ หามาดืม่ได ้ ก็จะเกดิ

ความหงดุหงดิใจ การสูบบหุรี่ก็เช่นกนั ถา้ไดสู้บอยู่ทกุขณะ ทกุเวลาทีต่อ้งการสูบ ก็มี

ความสุข แต่ถา้วนัใดเวลาใด ทีต่อ้งการจะสูบ แลว้ไมไ่ดสู้บขึ้นมา ก็จะเกดิความอดึอดั 

เกดิความทกุขข์ึ้นมา น่ีแหละคอืทกุขห์รือโทษของกามสุข มนัไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง 

ไมใ่ช่เป็นความสุขทีท่าํใหห้ลดุพน้ แต่เป็นความสุขทีท่าํใหก้ลายเป็นทาส เราอยากจะเป็น

ทาสหรืออยากจะเป็นคนทีม่อีสิรภาพ พระพทุธเจา้ทรงชี้ไวว้า่ ในโลกน้ีมคีวามสุขอยู่ ๒ 

ชนิดดว้ยกนั คือ ๑. ความสขุที่ติดอยู่ เป็นทาสของสิง่ต่างๆ ๒. ความสขุที่หลดุพน้ ไม่

เป็นทาสกบัอะไร เป็นความสุขทีไ่มต่อ้งพึง่พาสิง่ใด เป็นเครื่องทาํใหเ้กดิความสุขขึ้นมา 

ความสุขน้ีก็คอืสนัติสขุ คอืความสุขทีเ่กดิจากความสงบของใจ ใจจะสงบไดก้็ตอ้งขดั

เกลา ชาํระสิง่ทีส่รา้งความไมส่งบใหก้บัใจ คอืกเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย 

อนัมโีมหะความหลง มอีวิชชาความไมรู่เ้ป็นตน้เหต ุ ทาํใหโ้ลภ ทาํใหโ้กรธ ทาํใหอ้ยาก 
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ไมม่ทีีส่ิ้นสุด และสิง่ทีจ่ะทาํลายความหลง ความไมรู่ไ้ด ้ ก็คอืพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้เท่านัน้  

น่ีแหละทาํไมพวกเราจงึตอ้งเขา้หาพระศาสนา ทาํไมจงึตอ้งเขา้วดักนัทกุๆวนัพระ ก็

เพราะทีว่ดัมกีารแสดงพระธรรมเทศนา พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ใหเ้ราไดย้นิ

ไดฟ้งักนัทกุๆวนัพระ เพือ่จะไดรู้ถ้งึเรื่องราวต่างๆทีเ่ราไมรู่ม้าก่อน ไมว่า่จะเป็นเรื่อง

อดีตชาติ เรื่องชาติหนา้ เรื่องกรรม เรื่องการเวียนว่ายตายเกดิ วา่การทาํกรรมอะไรไว ้

นัน้ ถงึแมช้าตน้ีิจะไมไ่ดใ้ชก้รรมนัน้ แต่อยา่ไปคดิวา่กรรมนัน้จะไมม่ผีล เพราะยงัมชีาติ

หนา้ทีจ่ะตามมาต่อไป เช่นเดยีวกบัชาตน้ีิ ชวีติของพวกเราก็มคีวามแตกต่างกนั บางคน

ทาํแต่ความด ี แต่ทาํไมมกัจะถูกเคราะหต่์างๆรุมเรา้อยู่เสมอ นัน่ก็เป็นเพราะวา่มนัเป็น

ผลของกรรมไมด่ ี ทีไ่ดท้าํไวใ้นอดตีชาตนิัน่เอง มนัตามมาถงึชาตน้ีิได ้ ถงึแมว้า่ชาตน้ีิจะ

อตุส่าหท์าํความด ีรกัษาศีลปฏบิตัธิรรม แต่ก็ยงัตอ้งประสบกบัเคราะหก์รรมต่างๆ ความ

ทกุขค์วามเดอืดรอ้นท ัง้หลาย เพราะไมม่ดีวงตาเหน็ธรรม ทีจ่ะยอ้นระลกึกลบัไปใน

อดตีชาตไิด ้วา่ไปทาํอะไรมา จงึตอ้งมาเจอปญัหาเหลา่น้ี มาเจอคนเหลา่น้ี มารบัเคราะห์

กรรม รบัทกุขก์บัคนแบบน้ี ตอ้งใหเ้ขามาทาํรา้ย ใหเ้ขามาสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา แต่ถา้

ปฏบิตัธิรรมไปเรื่อยๆ เอาธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมาปฏบิตัแิลว้ ต่อไปใจก็จะเกดิ

แสงสวา่งขึ้นมา เขา้อกเขา้ใจในเรื่องของกรรม เขา้ใจในเรื่องของวิบาก คอืผลของกรรม 

วา่เป็นสิง่คู่กนั หนีกนัไปไมไ่ด ้ แยกกนัไมไ่ด ้ มเีหตกุ็ตอ้งมผีล เป็นเรื่องปกต ิ มกีรรมก็

ตอ้งมวิีบาก  

กรรมและวบิากมที ัง้ฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดี ฝ่ายดเีรียกวา่การทาํบญุทาํกศุล ผลของการ

ทาํบญุทาํกศุล ก็คอืความสขุความเจริญ ตายไปก็ไดไ้ปเกดิทีด่ ี ไปสู่สคุติ ไปเป็นมนุษย์

อกี เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยบคุคล ถา้ทาํความชัว่ ทาํบาป ทาํกรรม เช่นเสพ

สุรายาเมา เสพพวกอบายมขุท ัง้หลาย แลว้ก็ไปทาํผิดศีลผิดธรรม ตายไปก็จะตอ้งไปเกดิ

ในอบาย เป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสรุกาย เป็นสตัวน์รก น้ีคอืทีไ่ปของผูท้ีก่ระทาํ

บาป ในปจัจบุนัชวีติก็มแีต่ความวุน่วายใจ มแีต่ความทกุขใ์จ หาความสงบในจติใจไมไ่ด ้

เพราะจติใจจะวา้วุน่กบัเรื่องทีต่นไปสรา้งมา คอืความชัว่ท ัง้หลาย เวลาทาํไปแลว้ ใจจะมี
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ความวติก มคีวามกงัวล เปรียบเหมอืนกบัววัสนัหลงัหวะ เวลาอะไรมาแตะมาตอ้งหน่อย 

ก็จะเกดิความรูส้กึเจ็บปวดขึ้นมา นัน่แหละคอืลกัษณะของผูท้ีก่ระทาํบาป  

เวลากระทาํบาปไปแลว้ ใจจะไมม่คีวามสบายใจ มแีต่ความวติก ความเกรงกลวั วา่ใคร

จะมารูเ้ขา้ และเมือ่รูแ้ลว้จะตาํหนิเรา ประณามเรา จบัเราไปลงโทษ จบัเราเขา้คุกเขา้

ตะราง จงึสรา้งความวติก ความกงัวลใจขึ้นมา ใจจงึไมม่คีวามสุข ในทางตรงกนัขา้มคน

ทีไ่มไ่ดท้าํผดิ ไมไ่ดท้าํบาปทาํกรรม ใจจะไมม่คีวามรูส้กึวติกกงัวล ใจจะน่ิงสบาย น่ี

แหละคอืเรื่องของกรรมและวบิาก กรรมก็คอืเหต ุวิบากก็คอืผล กรรมคอืการกระทาํทาง

กาย ทางวาจา และทางใจ ทาํอะไรไปแลว้ ผลทีจ่ะตามมาก็จะปรากฏขึ้นมา ถา้คดิด ีพูด

ด ีทาํด ีใจจะเยน็ ใจจะสบาย มแีต่สิง่ทีด่ตีามมาภายหลงั ถา้คดิไมด่ ีพูดไมด่ ีทาํไมด่ ีก็

จะเกดิความวุน่วายใจ เกดิความทกุขใ์จขึ้นมา อย่างเวลาเราเหน็ใครเขาทาํอะไร แลว้เรา

เกดิความไมพ่อใจขึ้นมา เกดิความโกรธขึ้นมา น่ีก็แสดงวา่ใจเราคดิไมด่แีลว้ เราไปโกรธ

เขา เวลาเกดิความโกรธขึ้นมา จะเกดิความรอ้นใจขึ้นมา  

ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เราเหน็อะไรทีถู่กใจ หรือไมถู่กใจก็ตาม ถา้เรามสีต ิ มปีญัญา มี

แสงสว่างแหง่ธรรม คอยกาํกบัใจอยู่ ก็จะสอนใจไมใ่หไ้ปโกรธ ไมใ่หไ้ปยุ่งกบัเขา ชีวติ

ของเขาไมใ่ช่ชีวติของเรา เขาจะทาํดมีนัก็เป็นความดขีองเขา เขาจะทาํความชัว่ มนัก็เป็น

ความชัว่ของเขา เราไมต่อ้งไปยนิดยีนิรา้ยกบัการกระทาํของเขา ถา้ทาํได ้ ใจของเราจะ

เป็นอเุบกขา เป็นกลางวางเฉย ใครดเีราก็อนุโมทนาดว้ย ใครไมด่เีราก็กรวดนํา้ใหเ้ขาไป 

สงสารเขา อย่าไปโกรธเขา เพราะอะไร เพราะเรารูว้า่ คนทีท่าํไมด่ ีไมช่า้ก็เร็ว ผลของการ

กระทาํไมด่ขีองเขา ย่อมตามมาอย่างแน่นอน ชา้หรือเร็วเท่านัน้เอง เช่นเดยีวกบัผลของ

การกระทาํความด ี เราก็ไมต่อ้งไปเชยีรเ์ขา ไมต่อ้งไปอยากใหเ้ขาไดด้บิไดด้ทีนัททีนัใด 

เพราะไมช่า้ก็เร็ว ผลของการกระทาํความดขีองเขา ก็จะตามมาอย่างแน่นอน มนัเป็น

ธรรมชาต ิ ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ต่างทีเ่วลา ชา้หรือเร็วเท่านัน้เอง แต่ผลอย่างหน่ึงทีจ่ะ

เกดิขึ้นไดท้นัท ี ก็คอืผลทีเ่กดิขึ้นในใจ เวลาทาํความดใีจจะมคีวามสุข ถงึแมจ้ะไมม่ใีคร

เหน็ก็ตาม เหมอืนปิดทองหลงัพระ เราทาํความด ีแต่ไมม่ใีครรู ้ไมม่ใีครเหน็ ไม่มใีครมา

สรรเสริญเยนิยอยกย่อง ไมม่ใีครใหร้างวีร่างวลักบัเรา ก็ไมเ่หน็แปลกอะไร เพราะใจของ
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เรามคีวามสุขแลว้ ทาํไปแลว้เกดิความสุขขึ้นมา น่ีเป็นผลทีเ่กดิขึ้นทนัท ี อะยมัพะทนัตา 

เหน็ทนัททีนัใด เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นในปจัจบุนั ไมต่อ้งรอถงึภพหนา้ชาตหินา้ น่ีเป็นผลแรกที่

จะไดร้บัจากการกระทาํความด ี ส่วนผลอย่างอืน่นัน้ ทหีลงัก็จะตามมาเอง ถา้ทาํดไีป

เรื่อยๆ ไมช่า้ก็เร็ว สวรรคห์รือเทวดาหรือมนุษยห์รือคนทีม่ดีวงตา ย่อมเหน็การกระทาํ

ความดขีองเรา และในทีสุ่ด ความสรรเสริญ หรือลาภสกัการะท ัง้หลาย ก็จะตามมาเอง  

แต่คุณค่าของสิง่เหลา่น้ีนัน้ เทยีบไมไ่ดก้บัความสุขทีเ่กดิขึ้นภายในใจของเรา เพราะ

ความสุขในใจ ทาํใหเ้กดิความอิม่ เกดิความพอ เมือ่เกดิความอิม่ เกดิความพอแลว้ ก็ไม่

หวิกบัลาภสกัการะท ัง้หลาย ใครจะใหอ้ะไรมา ใครจะสรรเสริญเยนิยอ ก็ไมเ่หน็สาํคญั

อะไร หรือไมใ่หอ้ะไร ไมส่รรเสริญ หรือจะตาํหนิ จะประณาม ก็ไมเ่หน็จะเดอืดรอ้นอะไร 

ถา้สิง่ทีเ่ขาตาํหนิ สิง่ทีเ่ขาประณาม ไมเ่ป็นความจริงเสยีอย่าง ถา้เราไมไ่ดท้าํสิง่ทีเ่ขา

ตาํหนิ สิง่ทีเ่ขาประณาม เราจะไปเดอืดรอ้นทาํไม เหมอืนกบัเขาบอกวา่เราเป็นสุนขั แต่

เราไมไ่ดเ้ป็นสุนขั เราจะไปเดอืดรอ้นทาํไม เราไปหา้มปากเขาไดห้รือเปลา่ เราไปหา้มเขา

ไมไ่ด ้เขาจะวา่เราเป็นสุนขั เป็นววั เป็นควาย มนัก็เป็นสทิธิของเขา แต่มนัเป็นหนา้ทีข่อง

เรา ทีจ่ะตอ้งรูจ้กัวา่อะไรเป็นอะไร รูจ้กัความจริง ตอ้งแยกแยะได ้ ความจรงิจากความ

เทจ็ ถา้เราเป็นมนุษย ์แลว้เขาจะมาวา่เราเป็นสุนขั มาเสกมาเป่าใหเ้ราเป็นสุนขัไดอ้ย่างไร 

นอกจากเราโงเ่องต่างหาก เมือ่เราโงน่ ัน่แหละ เวลาเขาวา่เราเป็นสุนขั แลว้เราก็โกรธ

ขึ้นมา เห่ากลบัไป นัน่แหละเราเป็นสุนขัขึ้นมาแลว้ ท ัง้ๆทีร่่างกายของเรายงัเป็นมนุษยอ์ยู่ 

แต่เพราะความโกรธน้ีแหละ ทีท่าํใหเ้รากลายเป็นสุนขัไป  

มนุษยห์รือคนดยี่อมไมโ่กรธ ย่อมรกัษาจติใหเ้ป็นปกตไิด ้ ไมว่า่จะอยู่ทา่มกลางการ

สรรเสริญเยนิยอ หรือการตาํหนิตเิตยีน เพราะถอืวา่เป็นโลกธรรม ไมว่า่ใครก็ตามทีเ่กดิ

มาในโลกน้ีแลว้ ย่อมจะตอ้งสมัผสัดว้ยกนัทกุคน ต ัง้แต่พระอรหนัตล์งมาจนถงึปถุชุน

ธรรมดา และสตัวเ์ดรจัฉานท ัง้หลาย ตอ้งสมัผสักบัสรรเสริญและนินทาเป็นธรรมดา แต่

อยู่ทีใ่จของแต่ละบคุคล ทีจ่ะปฏบิตักิบัสิง่เหลา่น้ีอย่างไร ผูท้ีฉ่ลาดอย่างพระพทุธเจา้พระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านกท็าํใจของท่านเป็นปกต ิ ไมย่นิดไีมย่นิรา้ย เพราะวา่ใจของ

ท่านนัน้อิม่แลว้ เต็มแลว้ ถา้เป็นนํา้ในแกว้ก็เต็มแลว้ จะเทนํา้เขา้ไปอกี ก็จะลน้ออกมา 
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จะไหลออกมา ใจของท่านอยู่เหนือสรรเสริญและนินทาแลว้ ใจไมซ่มึซาบ ไมร่บัท ัง้สอง

อย่าง ไมว่า่จะเป็นการสรรเสริญหรือนินทา เปรียบเหมอืนกบัหยดน้ําบนใบบวั จะกลิ้งไป

กลิ้งมา จะไมซ่มึซบัเขา้ไปในใบบวั  

ต่างกบัใจของปถุชุน ซึง่เปรียบเหมอืนกระดาษซบักระดาษซมึ เวลาหยดนํา้ลงไปบน

กระดาษซบักระดาษซมึ นํา้ก็จะซมึเขา้ไปในกระดาษเลย ใจของปถุชุนเวลาไดส้มัผสักบั

สรรเสริญ ก็จะมอีาการดอีกดใีจท ัง้ทีต่นเองไมไ่ดเ้ป็นอย่างทีเ่ขาพูดเลย เขาชมเราสวย

อย่างกบันางงามจกัรวาล แค่น้ีก็ยิ้มแป้นไปแลว้ ท ัง้ๆทีเ่ราไมไ่ดเ้ป็นนางงามจกัรวาลสกั

หน่อย และชาตน้ีิท ัง้ชาตกิ็คงจะไมไ่ดเ้ป็น แต่ถา้มใีครมาพูดอย่างนัน้ ก็เกดิความดอีกดี

ใจขึ้นมา ในขณะเดยีวกนั ถา้เกิดใครมาตาํหนิ มาวา่เรา วา่หนา้ตาเหมอืนกบัววั 

เหมอืนกบัควาย เราก็เกดิความโกรธแคน้โกรธเคอืงขึ้นมา ท ัง้ๆทีเ่ราก็ไมไ่ดเ้ป็นววัเป็น

ควายแต่อย่างไร แต่เพราะความหลงของเรานัน่เอง การไมม่สีตไิมม่ปีญัญา ไมส่ามารถ

แยกแยะเสยีงคาํพูดของคน วา่เป็นคาํพูดเฉยๆ คาํพูดไมใ่ช่เป็นความจริง คาํพูดจะมา

เสกใหค้วามจริงเป็นอย่างอืน่ไปไมไ่ด ้ จะมาทาํใหก้อ้นกรวดกอ้นทราย กลายเป็นเพชร

นิลจนิดาขึ้นมาไมไ่ด ้ เราจงึไมค่วรไปวติก ไมค่วรไปกงัวล ไมค่วรไปยนิดยีนิรา้ยกบั

คาํพูดของคนอืน่ เขาจะสรรเสริญมนัก็ปากของเขา เขาจะตาํหนิมนัก็ปากของเขา แต่เรา

ควรฟงัดว้ยปญัญา คอืควรพจิารณาดูวา่สิง่ทีเ่ขาพูดนัน้ เทจ็จริงอย่างไร ถา้เป็นความจริง 

เราก็บอกวา่ เออคนน้ีเขาพูดด ี มเีหตมุผีล เป็นความจริง เราควรแกไ้ข ถา้เป็นสิง่ที่

บกพร่อง ถา้ฟงัแบบน้ี ก็จะไดร้บัคุณ ไดร้บัประโยชน ์แต่ถา้ฟงัแบบใชอ้ารมณ์ ดอีกดใีจ

หรือโกรธแคน้โกรธเคอืงขึ้นมา อย่างน้ีเป็นความคดิทีผ่ดิ เป็นความคดิทีจ่ะสรา้งความ

ทกุขใ์หก้บัเรา  

เราจงึตอ้งใชป้ญัญาตลอดเวลา ถา้ไมม่ปีญัญา ก็ตอ้งศึกษาจากผูอ้ืน่ ดว้ยการฟงัเทศน์

ฟงัธรรม ดว้ยการอ่านหนงัสอืธรรมะ ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี น่ีคอืการ

เสริมสรา้งปญัญาขึ้นมา และเมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็อย่าลมื ตอ้งเอาไปคดิต่อ ตอ้งเอาไป

ใคร่ครวญต่อ พนิิจพจิารณาต่อ เหมอืนกบัท่องสูตรคูณ ถา้ไมท่่อง ทิ้งไวส้กัพกัหน่ึง ก็

ลมืได ้การฟงัเทศนฟ์งัธรรม เรื่องราวต่างๆทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ถา้ไมเ่อาไปคดิต่อ เดีย๋ว
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ก็ลมืได ้ พอลมืแลว้ เวลาใครสรรเสริญ ก็จะดอีกดใีจ เวลาใครด่า ก็จะโกรธแคน้โกรธ

เคอืงขึ้นมา แต่ถา้เอาไปคดิ เอาไปเตอืนตนอยู่เสมอๆวา่ ต่อไปน้ีใครจะชม ก็ตอ้งวางเฉย 

ใครจะด่า ก็ตอ้งวางเฉย เพราะหา้มเขาไมไ่ด ้ ปากของเขา แต่เราหา้มใจของเราได ้ หา้ม

ไมใ่หด้อีกดใีจได ้หา้มไมใ่หโ้กรธแคน้โกรธเคอืงได ้ตอ้งมสีตไิวค้อยเตอืนใจอยู่เสมอ ถา้

คอยเตอืนคอยสอนอยู่เสมอแลว้ ต่อไปใจจะไมเ่ดอืดรอ้นกบัคาํพูดของใครท ัง้สิ้น ใครจะ

พูดยงัไง มนัก็เรื่องของเขา แต่ใจของเราจะอยู่เหนือสิง่เหลา่น้ี จงึขอฝากเรื่องราวของการ

เขา้วดัอย่างสมํา่เสมอเพือ่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ใหเ้กดิปญัญาความรูค้วามฉลาด ทีจ่ะได ้

นาํเอาไปปฏบิตั ิ ใหค้ดิด ีพูดด ีทาํด ีละความคดิทีไ่มด่ ีการพูดทีไ่มด่ ีการกระทาํทีไ่มด่ ี

เมือ่ไดท้าํอย่างน้ีแลว้ ชวีติของเราก็จะดาํเนินไปในทศิทางทีด่ ี สู่ความสุขความเจริญอย่าง

แทจ้รงิ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๒๒ 

เข็นครกข้ึนภเูขา 
๙ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัฟงัธรรม เป็นวนัประกอบคุณงามความด ี ท่าน

ท ัง้หลายผูม้ศีรทัธาและปญัญา ผูรู้ถ้งึเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขและความเจริญอยา่ง

แทจ้รงิ จงึไดเ้ดนิทางมาทีว่ดัเพือ่สรา้งเหตนุัน้ๆใหม้ผีลเกดิขึ้นมา ดว้ยการบูชาพระ

รตันตรยั ตกับาตร ถวายทาน สมาทานศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม และถา้มเีวลาวา่งเมือ่

กลบัไปทีบ่า้นก็จะปฏบิตัิธรรมต่อ นัง่สมาธิ เจริญวิปสัสนา น่ีคอืเหตขุองความสุขและ

ความเจริญ เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครจะทาํใหก้บัใครได ้ เป็นสิง่ทีท่กุๆคนจะตอ้งทาํดว้ยตวัของ

ตวัเอง เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร ไมม่ใีครจะรบัประทานอาหารใหเ้ราได ้ เราตอ้ง

เป็นคนรบัประทานอาหารเอง และเมือ่เรารบัประทานอาหารแลว้ ความอิม่ย่อมตามมา 

ความอิม่น้ีก็ไมใ่ช่เป็นของใคร เป็นของคนทีร่บัประทานอาหารนัน้แหละ คนอืน่จะมาอิม่

แทนไมไ่ด ้ 

ฉนัใดความสุขและความเจริญของเรา ก็เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งสรา้งกนัขึ้นมา ตอ้งทาํกนัขึ้นมา 

ไมม่ใีครจะมอบใหก้บัเราได ้นอกจากวตัถขุา้วของต่างๆ ซึง่หาเป็นความสุขความเจริญไม ่

เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนัน้ เขาเป็นวตัถ ุ ไมม่คีวามเจริญในตวัของเขา ความเจริญนัน้

อยู่ในใจคน อยู่ในใจของสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ผูใ้ดมคุีณธรรมความดงีามอยู่ในใจ ผูน้ ัน้จงึ

จะเป็นผูเ้จริญ ผูใ้ดไมม่คุีณธรรมทีด่งีามอยู่ในใจ ผูน้ ัน้จะหาความเจริญไมไ่ด ้ถงึแมจ้ะมี

ฐานะรํา่รวย มฐีานะสูงส่ง เป็นถงึพระราชามหากษตัริย ์ เป็นประธานาธิบด ี เป็น

นายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี หรือเป็นนายพลนายพนัก็ตาม สิง่เหลา่น้ีไมใ่ช่เป็นเครื่องวดั

ความเจริญของมนุษย ์ ไมใ่ช่เป็นเครื่องวดัความประเสริฐของคน ความประเสริฐ หรือ

ความเจริญของคนนัน้อยู่ทีคุ่ณธรรมความดี เช่นความกตญั�ูกตเวที มีสมัมาคารวะ มี

ความเมตตาโอบออ้มอารีเอื้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ ไม่เบียดเบียนผูอ้ืน่ รูจ้กัใหอ้ภยั อย่างน้ีเป็น
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ตน้ เรียกวา่คุณงามความด ี คุณงามความดน้ีีแลเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหบ้คุคลเป็นผูด้ ี เป็นผู ้

ประเสริฐ  

ความประเสริฐของคนไมไ่ดอ้ยู่ทีช่ื่อ บางคนเกดิมาพ่อแมต่ ัง้ชื่อให ้ ต่อมามคีวามรูส้กึวา่

ไมค่่อยเจริญ เลยไปหาหมอดู หมอดูบอกวา่ตอ้งเปลีย่นชื่อถงึจะเจริญ เลยตอ้งใชช้ื่อ

ใหม ่แต่ชื่อมนัไมท่าํใหค้นเจริญหรอก คนเราทีช่ื่อดีๆ  อยู่ในคุกในตะรางก็มตี ัง้เยอะแยะ

ไป นายบญุ นายวาสนา อยู่ในคุกก็ม ีถูกโทษประหารชวีติก็ม ี มนัไมไ่ดอ้ยู่ทีช่ื่อ ชื่อเป็น

เพยีงสมมตุเิท่านัน้เอง สมมตุวิา่เป็นอย่างนัน้ สมมตุวิา่เป็นอย่างน้ี แต่ความเป็นจริงจะ

เป็นหรือไมเ่ป็นนัน้ อยู่ทีคุ่ณสมบตัใินตวัของเราต่างหาก เช่นเขาจะมาสมมตุวิา่เราเป็น

เดรจัฉาน เป็นสนุัข เป็นโค เป็นกระบือ แต่ถา้เราไมไ่ดม้คุีณสมบตัขิองเดรจัฉาน ของโค 

ของกระบอือยูใ่นใจของเรา ต่อใหเ้ขาเสกเขาเป่าอย่างไร เขาก็ไมส่ามารถทาํใหเ้ราเป็น

สุนขั เป็นโค เป็นกระบอืได ้ แต่ถา้เรามคุีณสมบตัขิองเดรจัฉานอยู่ในใจของเรา เขาไม่

ตอ้งมาเสกมาเป่ามาวา่เราวา่เราเป็นสุนขั เป็นโค เป็นกระบอื เราก็เป็นอย่างนัน้อยู่แลว้ 

เพราะเป็นความจริง  

คุณสมบตัทิีท่าํใหส้ตัวเ์ป็นเดรจัฉาน เป็นโค เป็นกระบอื เป็นสุนขัก็คอืการไมม่ศีีลธรรม

นัน่เอง คอืถา้ยงัฆ่าสตัวต์ดัชีวิต ลกัทรพัย ์ประพฤติผิดประเวณี โกหกหลอกลวงอยู่ ต่อ

ใหใ้ครมาต ัง้ใหเ้ป็นเจา้ฟ้าเจา้คุณ ก็จะไมล่บลา้งความเป็นเดรจัฉานทีม่อียู่ในใจได ้ การที่

จะลบลา้งความเป็นเดรจัฉานได ้ จะตอ้งลบลา้งเหตทุีส่รา้งความเป็นเดรจัฉานใหเ้กดิขึ้น 

เหตขุองความเป็นเดรจัฉานก็อย่างทีไ่ดแ้สดงไวแ้ลว้ คอืการไมม่ศีีลธรรมนัน่เอง ถา้ยงัฆ่า

สตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี โกหกหลอกลวงอยู่ ก็ยงัถอืวา่เป็น

เดรจัฉานอยู่ เพราะน่ีคอืเหตทุีท่าํใหจ้ติของสตัวโ์ลกเป็นเดรจัฉาน ไมใ่ช่ชื่อเสยีงเรียงนาม

ทีท่าํใหค้นเราเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เราจงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการส่งเสริมพฒันาให ้

เกดิมคุีณธรรมอนัดงีามในใจของเรา เพราะถา้มคุีณธรรมทีด่งีามในใจแลว้ จะนาํมาซึง่

ความสุขความเจริญ ความประเสริฐเลศิโลกอย่างพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ทา่นเป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัตสาวก ไมใ่ช่เพราะท่านสมมตุติวัของทา่น

ขึ้นมาเอง วา่ท่านเป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัตสาวก แต่เป็นผลทีเ่กดิจากความ
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ประพฤตทิีด่งีามของท่านต่างหาก ท่านไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ตัง้ตนอยู่ในความดงีาม มี

สมัมาคารวะ มคีวามกตญั�ูกตเวท ี มคีวามเมตตากรุณา เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ โอบออ้มอารี 

มมีทุติาจติ มอีเุบกขา ซึง่เป็นคุณธรรมทีจ่ะส่งเสริมใหเ้ป็นคนด ีเป็นผูป้ระเสริฐ  

เมือ่เป็นผูท้ีป่ระเสริฐแลว้ ไปอยู่ทีไ่หนย่อมสรา้งแต่ประโยชน ์ย่อมสรา้งแต่คุณ ย่อมเป็น

บคุคลทีท่กุๆคนอยากจะเขา้ใกล ้ มแีต่คนสรรเสริญเยนิยอ ชื่นชมยนิด ี อนัเกดิจาก

คุณสมบตัทิีม่อียู่ในใจของบคุคลนัน้นัน่เอง เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ถงึแมท้่านจะไดเ้สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานไปเป็นเวลายาวนานถงึ ๒๕๐๐ กวา่ปี

แลว้ก็ตาม แต่คุณงามความดขีองท่านยงัปรากฏอยู่ในใจของพวกเรา เวลาไดเ้หน็

พระพทุธรูปก็อดทีจ่ะกราบไหวบู้ชาไมไ่ด ้ น่ีแหละคอืพลงัหรืออาํนาจของคุณงามความด ี

ซึง่มแีต่จะใหคุ้ณใหป้ระโยชน ์ ใหค้วามสุข เพราะเปรียบเหมอืนกบันํา้เยน็ นํา้เยน็เวลา

รบัประทานเขา้ไปก็จะทาํใหร่้างกายมคีวามสดชื่นเบกิบาน ไมเ่หมอืนกบัไฟซึง่เปรียบ

เหมอืนกบัความชัว่ เวลาทาํความชัว่เขา้ไปแลว้ เปรียบเหมอืนกบัอมถ่านหนิกอ้นรอ้นๆ 

เขา้ไปในร่างกาย ทีจ่ะสรา้งแต่ความเจ็บปวดรวดรา้วใหก้บัร่างกาย เวลาทาํความชัว่ ทาํ

ไมด่ ีทาํบาป ใจจะมคีวามรอ้นรน มแีต่ความทกุข ์มแีต่ความกงัวลใจ แต่ถา้ทาํแต่ความ

ด ี ใจจะมแีต่ความร่มเยน็เป็นสุข เช่นเวลาทีไ่ดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ ไดท้าํบญุใหท้าน เสยีสละ

ทรพัย ์เสยีสละเวลา เสยีสละความสุขใหก้บัผูอ้ืน่ เราจะเกดิความรูส้กึอิม่เอบิใจ มคีวาม

ปีต ิ มคีวามสบายใจ เพราะน่ีเป็นธรรมชาตขิองความดกีบัใจ เหมอืนกบันํา้กบัตน้ไม ้ ถา้

ตน้ไมไ้ดน้ํา้อยู่อย่างสมํา่เสมอ ตน้ไมก้็จะมคีวามชุ่มชื้นมคีวามเจริญงอกงาม ในทาง

ตรงกนัขา้ม ธรรมชาตขิองไฟหรือความชัว่ก็เปรียบเหมอืนกบัไฟ ถา้ไปถูกกบัตน้ไม ้ก็จะ

เผาใหต้น้ไมไ้หมสู้ญสลายหายไป กลายเป็นขี้เถา้ไปได ้ ฉนัใดความชัว่หรือบาปกรรมกบั

ใจ ก็เป็นเหมอืนไฟกบัตน้ไม ้ 

เวลาเราทาํความชัว่ ทาํบาป เช่นเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ โกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ โกงผูอ้ืน่ ทาํ

ความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ประพฤตผิดิประเวณี ผดิสาม ี ผดิภรรยา ผดิลูกของผูอ้ืน่ 

เราจะมคีวามวุน่วายใจตามมา ในเบื้องตน้เราอาจจะมคีวามสุข ในขณะทีไ่ดเ้สพหรือได ้

กระทาํในสิง่นัน้ๆ เพราะวา่ในขณะนัน้จติกาํลงัเมามนั กาํลงัมคีวามหลงครอบงาํอยู่ เลย
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ทาํไมใ่หเ้หน็ความทกุขท์ีจ่ะตามมาต่อไปภายหลงั แต่หลงัจากทีไ่ดก้ระทาํบาปนัน้แลว้ 

เมือ่จติสงบตวัลง เราจะเริ่มมคีวามสาํนึกผดิขึ้นมา จะเกดิความไมส่บายอกไมส่บายใจ

ขึ้นมา มคีวามทกุขต์ามมา ซึง่เป็นผลทีป่รากฏขึ้นมาทีเ่หน็ไดท้นัททีนัใดในใจของเราทกุๆ

คน ทาํดีใจย่อมเย็นใจย่อมมีความสขุ ทาํชัว่ใจย่อมรอ้นใจย่อมมีความทกุข ์นอกจากนัน้

แลว้ยงัมผีลทีต่ามมาจากภายนอกอกี เวลาไปทาํบาปทาํกรรม ก็จะตอ้งถูกเขาคอยจอง

ลา้งจองผลาญ จองเวรจองกรรม จะตอ้งถูกเขามาเอาคนืไป เราทาํเขาอย่างไร เขาก็

จะตอ้งกลบัมาทาํเราอย่างนัน้ ถา้ใหค้วามสุขกบัเขา เขาก็จะใหค้วามสุขกบัเรา ถา้ใหค้วาม

ทกุขก์บัเขา เขาก็ตอ้งใหค้วามทกุขก์บัเรา น่ีคอืสิง่ทีจ่ะตามมา แต่สิง่น้ีอาจจะมาชา้มาเร็วก็

ได ้ ไมแ่น่นอน ขึ้นอยู่กบัเหตปุจัจยัหลายอย่างดว้ยกนั แต่จะตอ้งมาแน่นอน ไมช่า้ก็เร็ว 

ถา้ไมม่าในชาตน้ีิก็จะตามมาในชาตหินา้ เช่นเดยีวกบัสิง่ทีเ่ราทาํไวใ้นชาตน้ีิ ไมว่า่ดหีรือช ัว่

ก็ตาม จะเป็นเหตเุป็นปจัจยั ทีจ่ะส่งใหเ้ราไปเกดิในชาตหินา้ต่อไป จะไปทีสู่งหรือตํา่ ไปสู่

สคุติหรือทคุติ ก็ขึ้นอยู่กบัการกระทาํของเราในชาตน้ีิ ถา้ทาํแต่บญุกศุล ทาํแต่คุณงาม

ความด ีถงึแมผ้ลของความดยีงัไมป่รากฏขึ้นมาในชาตน้ีิ ก็จะเป็นเหตเุป็นปจัจยั ทีจ่ะส่ง

ใหไ้ปเกดิในชาตหินา้ ในภพชาตทิีด่ต่ีอไป ไปเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทวดา เป็นพรหม เป็น

พระอริยบคุคล น่ีคอืทีไ่ปของผูท้ีก่ระทาํความด ี ทาํบญุทาํกศุล ในทางตรงกนัขา้ม ถา้

กระทาํแต่บาปแต่กรรม เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ สรา้งความทกุขใ์หก้บัผูอ้ืน่ กล ัน่แกลง้ผูอ้ืน่ดว้ย

วธิีการต่างๆ เมือ่ตายไป เหตปุจัจยัของบาปของกรรม ก็จะส่งใหไ้ปเกดิในทคุต ิ เกดิใน

อบาย ตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย และเป็นสตัวน์รก  

น่ีแหละคอืเรื่องชวีติจติใจของเรา ไมม่ใีครเป็นผูส้รา้งสวรรคส์รา้งนรกใหก้บัเรา ไมม่ใีคร

สามารถจะเสกจะเป่าใหเ้ราเป็นพระอริยบคุคล เป็นเดรจัฉานได ้เราเท่านัน้แหละทีจ่ะเป็น

ผูเ้สกผูเ้ป่า ใหเ้ป็นเดรจัฉาน เป็นเทวดา เป็นสตัวน์รก เกดิจากการกระทาํของเราใน

ปจัจบุนัชาตน้ีิ ทางกาย วาจา ใจ ทางใจก็คอืความคดิ ในเบื้องตน้ใจจะตอ้งเป็นผูค้ดิ

ก่อน เมือ่คดิแลว้ถงึจะส ัง่งานไปสู่วาจาและกายต่อไป อย่างวนัน้ีทีท่่านมาทีว่ดัน้ีได ้ ใน

เบื้องตน้ใจท่านจะตอ้งคดิเสยีก่อน วา่พรุ่งน้ีเป็นวนัพระ ควรจะไปทาํบญุทาํทานเสยีบา้ง 

ก็เลยส ัง่การไปทีว่าจา ไปทีเ่พือ่นญาตสินิทมติรสหาย ชวนกนัไปวา่ พรุ่งน้ีเราไปทาํบญุที่

วดักนัไหม และเมือ่เขาไดย้นิไดฟ้งัแลว้ เขาก็ตอบตกลงวา่ เออไปทีว่ดัไปทาํบญุกนัก็ด ี
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ไมไ่ดท้าํมาเสยีต ัง้นาน มวัแต่ทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เลี้ยงกเิลสตณัหาความอยาก

ท ัง้หลาย จนลมืใจของเราไป ทาํใหต้อ้งไปพวัพนักบัสิง่ต่างๆทีไ่มด่ไีมง่าม ฉุดลากใหล้ง

ไปสู่ทีต่ ํา่ พรุ่งน้ีไปวดักนัสกัวนัก็ด ี เพือ่จะไดไ้ปชาํระกเิลสตณัหา ชาํระสิง่สกปรกเครื่อง

เศรา้หมองท ัง้หลาย ทีม่อียู่ในใจ เพือ่ใจจะไดม้คีวามสดชื่นเบกิบาน  

หลงัจากใจไดส้ ัง่การไปแลว้ วาจากบัการกระทาํทางกายก็จะตามมา ก็จะมกีารเตรียมขา้ว

ของต่างๆ เตรียมตวัเตรียมใจต ัง้สตไิวว้า่ พรุ่งน้ีเชา้ตอ้งตื่นเชา้ๆ ต ัง้นาฬกิาปลกุไว ้ ถา้

เป็นคนทีม่คีวามแน่วแน่ม ัน่คงต่อความคดิของตนแลว้ เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตื่นก็จะลกุขึ้นมา 

ไมว่า่จะมอีะไรมาทาํใหไ้มอ่ยากจะตื่น เช่นเมือ่คนืน้ีอาจจะออกไปขา้งนอกดกึไปหน่อย 

นอนดกึไปหน่อย แต่เมือ่ไดต้ ัง้ใจไวอ้ย่างแน่วแน่แลว้วา่จะมาวดัใหไ้ด ้ ก็ตอ้งโงหวัขึ้นมา

ใหไ้ด ้ตะเกยีกตะกายขึ้นมาใหไ้ด ้ไมป่ลอ่ยใหค้วามงว่งเหงาหาวนอนมาทาํลายเจตนาทีด่ี

ได ้ ตอ้งพยายามทาํใหไ้ด ้ เพราะรูว้า่เราเท่านัน้แหละเป็นผูท้ีจ่ะทาํใหเ้ราดไีด ้ ทาํใหเ้ราสุข 

ใหเ้ราเจริญได ้ และการทีจ่ะทาํได ้ ก็ตอ้งมคีวามอดทน มคีวามขยนั ตอ้งต่อสูก้บั

อปุสรรคต่างๆ ทีค่อยขวางหนา้ เพราะการทาํด ีการทาํบญุนัน้ เปรียบเหมอืนกบัเข็นครก

ข้ึนภูเขา ไมใ่ช่เป็นของงา่ย เพราะอะไรถงึเปรียบเหมอืนกบัเขน็ครกขึ้นภูเขา เพราะวา่

โดยปกตใิจของพวกเรานัน้ มนิีสยัทีช่อบไปในทางทีไ่มด่ ี คอืตรงกนัขา้มกบัความดี

นัน่เอง ดงันัน้เวลาจะตอ้งทาํอะไรทีฝื่นนิสยัของเรา จงึเปรียบเหมอืนกบัการเขน็ครกขึ้น

ภูเขา มนัยาก ตอ้งใชพ้ลงั ใชก้าํลงั ใชค้วามอดทน ใชค้วามพยายามอย่างมาก ถงึจะ

สามารถเขน็ครกขึ้นภูเขาได ้แต่ถา้พยายามทาํไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสยัแลว้ การกระทาํ

ความดต่ีอไป ก็จะเปรียบเหมอืนกบัการเดนิลงเขา ถา้ไดเ้ขน็ครกขึ้นไปถงึยอดเขาแลว้ ก็

ไมม่ทีีจ่ะสูงกวา่ยอดแลว้ มแีต่การเดนิลง มนัก็สบาย  

เพราะฉะนัน้การทีจ่ะทาํความดใีนเบื้องตน้ จงึรูส้กึยากลาํบาก เพราะวา่ถา้ทาํความดไีด ้

งา่ยแลว้ เราคงจะไมต่อ้งมาเกดิ มาทรมาน อย่างทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ี เพราะจะเป็นคนทีม่ ี

บญุมกีศุล ไดท้าํบญุมามาก ซึง่เป็นส่วนนอ้ย ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นคนทีท่าํบญุมาไมค่่อย

มาก จงึมคีวามรูส้กึวา่การทาํความด ี ทาํบญุนัน้ เป็นสิง่ทีย่าก ทีพู่ดน้ีหมายถงึคนส่วน

ใหญ่ แต่ก็มคีนทีไ่ดท้าํบญุมามากแลว้เหมอืนกนั ซึง่เป็นส่วนนอ้ย การทาํบญุของเขาจงึ
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เป็นเรื่องปกต ิ วนัไหนถา้เขาไมไ่ดท้าํความด ี เขาจะรูส้กึวา่ขาดอะไรไปสกัอย่าง น่ีคอื

ลกัษณะของคนทีไ่ดท้าํบญุมามากแลว้ ในทางตรงกนัขา้ม สาํหรบัคนทีย่งัทาํความด ี

ทาํบญุมาไมม่ากพอ ถา้วนัไหนเขาไมไ่ดท้าํความชัว่ ทาํบาปแลว้ เขาจะรูส้กึวา่ไมป่กต ิถา้

วนัไหนไมไ่ดก้นิเหลา้ ไมไ่ดโ้กหกหลอกลวง ไมไ่ดโ้กงคนอื่น เขาจะมคีวามรูส้กึวา่ไมป่กต ิ

รูส้กึวา่ไมส่บายใจ น่ีคอืเรื่องใจของแต่ละคน ใจทีด่แีละใจทีไ่มด่ ีจะมลีกัษณะต่างกนั จงึ

สรุปไดว้า่ ใจที่ดีนั้น ทาํความดีงา่ย ทาํความชัว่ยาก ใจที่ไม่ดีนั้น ทาํความดียาก แตท่าํ

ความชัว่งา่ย  

ขอใหส้งัเกตดูใจของเราวา่เป็นลกัษณะไหน ถา้เป็นลกัษณะทีท่าํความดยีาก ทาํความชัว่

งา่ย ก็ขอใหร้ะมดัระวงั บอกตวัเราวา่ กาํลงัเขา้ขดีแดง คอืใกลน้รกเขา้ไป ใกลค้วามเป็น

เดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกายเขา้ไป ควรขวนขวายเขา้หาคุณงามความดใีหม้าก เพือ่

จะไดไ้มต่อ้งไปเกดิในทีไ่มด่ ี มใีครอยากจะเกดิเป็นเดรจัฉานบา้ง มใีครอยากจะเป็น

เปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รกบา้ง ไมม่ใีครหรอก ทกุๆคนก็อยากจะเป็นมนุษย ์ เป็น

เทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยบคุคลกนัท ัง้นัน้ แต่ความอยากเฉยๆนัน้ ไมเ่ป็นเหตทุีจ่ะ

นาํพามาซึง่ผล ทีเ่ราปรารถนา ทีเ่ราตอ้งการกนั ผลทีเ่ราปรารถนานัน้ ตอ้งเกดิจากเหต ุ

คอืการกระทาํของเรา เริ่มตน้ทีค่วามคดิ เพราะก่อนทีเ่ราจะพูดหรือกระทาํอะไร เราตอ้ง

คดิเสยีก่อน ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว ใจเป็นผูส้ ัง่การ กายเป็นผูร้บัคาํส ัง่ ใจเป็นเจา้นาย 

กายเป็นผูร้บัใช ้ 

เราจงึตอ้งอบรมใจใหค้ดิไปในทางทีด่ ี ใหรู้จ้กัผดิถูกดชี ัว่ เราจงึตอ้งเขา้หาพระศาสนา 

เพราะไมม่ใีครจะรูเ้รื่องของบาปบญุคุณโทษ เรื่องนรกเรื่องสวรรค ์ เรื่องดเีรื่องช ัว่ ไดด้ี

เท่ากบัพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย และไมม่ทีีไ่หนทีจ่ะมพีระพทุธเจา้ มี

พระอรหนัตสาวกอยู่ นอกจากในพระพทุธศาสนา คอืตามวดัวาอารามต่างๆ เราจงึตอ้ง

มาวดักนั อย่างวนัน้ีเป็นวนัธรรมสวนะ เป็นวนัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงกาํหนดไว ้ เพือ่เป็น

อบุายทีจ่ะดงึใหพ้วกเรา ไดเ้ขา้มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาอบรมบ่มนิสยั มาฟงัเรื่องบาป 

บญุ คุณ โทษ นรก สวรรค ์จะไดรู้จ้กัแยกแยะ วา่อะไรคอืนรก ถา้รูว้า่การกระทาํน้ีเป็น
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เหตทุีจ่ะนาํไปสู่นรก ก็จะไดห้ลกีเลีย่งเสยี ไมก่ระทาํ ถา้รูว้า่การกระทาํน้ีเป็นเหตทุีจ่ะ

นาํไปสู่สวรรค ์ไปสู่ความสุขความเจริญ เราจะไดท้าํใหม้ากๆ  

ขอใหม้องผลในระยะยาว อย่าเอาแต่ผลในระยะส ัน้ คนบางคนชอบดูแต่ผลในระยะส ัน้ 

คอืทาํอะไรขอใหท้าํไดด้งัใจ ทาํแลว้มคีวามสุขก็จะทาํอย่างนัน้ โดยไมค่ดิวา่ ผลระยะยาว

ทีจ่ะตามมาภายหลงัจะเป็นอย่างไร เช่นเวลาอยากจะดืม่สุราขึ้นมา ก็หามาดืม่ โดยไมค่ดิ

เสยีก่อนวา่ผลทีจ่ะตามมาต่อไปในระยะยาวจะเป็นอย่างไร จริงอยู่ในขณะทีด่ืม่สุรา 

ในขณะทีม่คีวามอยาก จะรูส้กึมคีวามสุข เพราะดบัความอยากไดช้ ัว่ขณะหน่ึง แต่เป็น

การดบัไฟโดยเทนํา้มนัเขา้ไปในกองไฟ เวลาเทนํา้มนัเขา้ไปในกองไฟ ไฟก็ทาํท่าจะดบัลง 

เพราะวา่นํา้มนัยงัไมไ่ดไ้หม ้ ยงัเป็นเหมอืนนํา้อยู ่ คลา้ยๆไปช่วยดบัไฟใหส้งบตวัลงสกั

ระยะหน่ึง แต่พอนํา้มนัเริ่มรอ้นขึ้นมา ไฟก็จะปะทขุึ้นมา ทาํใหร้อ้นยิง่กวา่ตอนก่อนทีเ่ท

นํา้มนัลงไปในกองไฟเสยีอกี ฉนัใดก็ฉนันัน้ เวลาทีอ่ยากเสพสุรา แลว้ไดเ้สพ ใน

เบื้องตน้จะรูส้กึสบาย โลง่อก เพราะความอยากไดส้งบตวัลงไป แต่ต่อมาความอยาก

กลบัจะเพิม่ทวคูีณขึ้นมา ทาํใหต้อ้งเสพสุรามากขึ้นไปเรื่อยๆ ตอนตน้ก็เสพวนัละแกว้

สองแกว้ ต่อไปก็กลายเป็นวนัละครึ่งขวด ต่อไปก็กลายเป็นวนัละขวด  

น่ีคอืโทษของการเสพสุรายาเมาในระยะยาวทีจ่ะตามมาต่อไป ความสุขทีไ่ดใ้นเบื้องตน้

นัน้ ไมคุ่ม้ค่ากบัความทกุขค์วามหายนะทีจ่ะตามมาต่อไปในบ ัน้ปลาย คนทีเ่สพสุรายา

เมาเป็นอาจณิ จะมสุีขภาพไมด่ ีและจะตอ้งตายไปก่อนวยัอนัควร น่ีคอืผลทีเ่กดิจากการ

เสพสุรายาเมา ไมน่บักบัผลอย่างอืน่ทีจ่ะตามมาอกีมากมาย เช่นเวลาเสพสุรายาเมาเขา้ไป

แลว้ ก็จะไมม่สีตปิระคบัประคองใจ ใจคดิอะไรก็จะพูดออกมา จะทาํออกมา ซึง่ส่วน

ใหญ่ก็จะเป็นความคดิทีไ่มด่ ี เวลาคดิไมด่ ี พูดไมด่ ี ทาํไมด่ ี คนทีต่อ้งไดย้นิไดฟ้งั ตอ้ง

รบัผลจากการกระทาํของคนนัน้ ก็จะตอ้งเดอืดรอ้นกนัท ัว่ไปหมด คนทีเ่สพสุรายาเมาจงึ

เป็นคนทีไ่มค่่อยมใีครอยากจะเขา้ใกล ้ เป็นคนทีส่งัคมรงัเกยีจ ท ัง้ๆทีส่งัคมเองก็ใชสุ้รา

เป็นเครื่องเขา้หากนั แต่เมือ่เกนิความพอด ี เสพไปจนกระท ัง่กลายเป็นสรุากนิคน ไมใ่ช่

คนกนิสรุา คนก็เลยไมใ่ช่คนไป เป็นเดรจัฉานไป สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ น่ีก็
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คอืโทษของการเสพสุรา ทีผู่เ้สพไมไ่ดค้ดิถงึโทษทีจ่ะตามมาภายหลงั คดิเพยีงแต่ในระยะ

ส ัน้ๆ วา่กนิเขา้ไปแลว้มนัสนุก มนัสบาย แต่ไมค่ดิถงึผลรา้ยผลเสยีทีจ่ะตามมาต่อไป  

เวลาทีจ่ะทาํอะไร จงึขอใหค้ดิใหด้เีสยีก่อนวา่ ความสุขทีไ่ดก้บัความทกุขท์ีจ่ะตามมานัน้ 

คุม้กนัไหม จะเอาอย่างไหน จะเอาทกุขเ์บื้องตน้แลว้สุขในบ ัน้ปลาย หรือจะเอาสุข

เบื้องตน้แลว้ทกุขใ์นบ ัน้ปลาย มอียู่ ๒ อย่าง อย่างเวลาเราทาํความดน้ีีเหมอืนกบัเป็น

ความทกุข ์ อย่างเมือ่เชา้น้ีกวา่จะตะเกยีกตะกายตื่นขึ้นมาไดก้็ลาํบากลาํบน แต่เมือ่

เอาชนะความเกยีจครา้นได ้ใจก็สบาย เพราะความเกยีจครา้นไมส่ามารถถ่วงความเจรญิ

ของเราได ้ เวลาจะทาํงานทาํการ ทาํสิง่ทีด่ ี ก็จะทาํไดอ้ย่างงา่ยดายเพราะไมม่คีวามเกยีจ

ครา้นมาคอยถ่วง ความเกยีจครา้นเปรียบเหมอืนกบัมคีนขีค่อเราอยู่ คิดดูเวลาเราจะ

ทาํงานทาํการ แลว้มคีนมาขีค่อเรา เราจะทาํงานทาํการไดส้ะดวกอย่างไร แต่ถา้เราสลดั

คนทีข่ ีค่อออกไปได ้ตวัเราจะเบา เราจะทาํอะไร ก็จะทาํไดอ้ย่างสะดวกงา่ยดาย น่ีแหละ

คอืลกัษณะของความเกยีจครา้น เป็นเครื่องถ่วงความเจริญของเรา ถา้วนัน้ีเราชนะความ

เกยีจครา้นได ้ในวนัพรุ่งน้ีการต่อสูก้บัความเกยีจครา้นก็จะงา่ยขึ้น และก็จะงา่ยขึ้นต่อไป

เรื่อยๆ ถา้เราต่อสูแ้บบไมย่อมแพ ้ ในทีสุ่ดจะไมม่คีวามเกยีจครา้นเหลอือยู่เลย แลว้การ

ทีจ่ะทาํอะไรทีด่ทีีง่าม ก็จะสะดวก ก็จะงา่ย จงึขอใหพ้จิารณาใหด้ทีกุครัง้ก่อนทีจ่ะทาํ

อะไร วา่สิง่ทีท่าํนัน้เป็นสุขทีแ่ทจ้รงิหรือเป็นทกุขท์ีแ่ทจ้ริง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่

เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  



112 
 

กณัฑท์ี่ ๑๒๓ 

บาปลา้งไม่ได ้
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 

การทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์ ไมใ่ช่เป็นการลา้งบาป 

บาปเป็นสิ่งที่ลา้งไม่ได ้บาปทีไ่ดท้าํไปแลว้ย่อมมผีลตามมา ไมช่า้ก็เร็ว การทาํบญุทาํทาน 

การรกัษาศีลไมใ่ช่เป็นการชาํระบาป แต่เป็นการชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด จติใจที่

สกปรก มมีลทนิแปดเป้ือนดว้ยกเิลสตณัหาท ัง้หลาย คอื ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา ความอยากในกาม ความอยากมอียากเป็น 

ความอยากไมม่อียากไม่เป็น เป็นสิง่ทีส่รา้งความแปดเป้ือน สรา้งความเศรา้หมอง สรา้ง

ความทกุข ์ สรา้งความเสือ่มเสยีใหก้บัใจ ถา้ตอ้งการความสะอาดหมดจด ก็ตอ้งชาํระสิง่

เหลา่น้ีใหห้มดไป แลว้ใจจะมแีต่ความสุข มคีวามอิม่ มคีวามพอ การทาํบญุทาํกศุลจงึ

ไมใ่ช่เป็นการชาํระบาป แต่เป็นการชาํระใจ บาปชาํระไมไ่ด ้ เพราะเมือ่ทาํบาปไปแลว้ ก็มี

แต่ผลทีจ่ะตามมา เหมอืนกบัแกว้ทีแ่ตกไปแลว้ เราไมส่ามารถทีจ่ะต่อกนัใหเ้ป็นเหมอืน

แกว้ใบเดมิได ้ มนัแตกไปแลว้ มนัเสยีหายไปแลว้ ฉนัใดการกระทาํบาป การกระทาํ

ความชัว่ ทางกายก็ด ีทางวาจาก็ด ีทางใจกด็ ีเมือ่ทาํไปแลว้มนัก็ส่งผลขึ้นมา  

ผลทีส่่งมามอียู่ ๓ ลกัษณะดว้ยกนั ๑. ผลที่ปรากฏข้ึนในใจ เมือ่ทาํไปแลว้ก็จะเกดิ

ความไมส่บายอกไมส่บายใจ ๒. ผลที่เกดิจากภายนอก เกดิจากบคุคลอืน่ทีจ่ะตอบแทน

สิง่ทีเ่ราทาํกบัเขา เราสรา้งความทกุข ์ สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัเขา ย่อมสรา้งความ

อาฆาตพยาบาท สรา้งเวรสรา้งกรรมไว ้เมือ่เขามโีอกาส เขาย่อมตอบแทนบาปกรรมทีเ่รา

ทาํไวก้บัเขา การตอบแทนน้ี อาจจะเกดิขึ้นไดอ้ย่างรวดเร็ว หรือชา้นาน ไมแ่น่นอน 

ขึ้นอยู่กบัเหตแุละปจัจยั บางอย่างอาจจะไมเ่กดิขึ้นในชาตน้ีิเลย แต่จะตามไปในภพหนา้

ชาตหินา้ บาปทีเ่ราเคยทาํไวแ้ลว้ในอดตี แต่ยงัไมไ่ดม้โีอกาสแสดงผล ก็อาจจะตามมา

ปรากฏผลขึ้นในชาตน้ีิก็เป็นได ้ บางครัง้บางคราวเรายงัแปลกใจวา่ ชวีติของเรามแีต่ทาํ

แต่ความด ีแต่ทาํไมเราจงึรบัผลกรรมต่างๆนานา ทีเ่ราคดิวา่ไมไ่ดก้ระทาํไวเ้ลย แต่ความ
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จริงแลว้เราเคยทาํไวแ้ลว้ในอดตี เพยีงแต่วา่เราจาํไมไ่ดเ้ท่านัน้เอง ผลของกรรมท ัง้หลาย

ทีป่รากฏขึ้นในชาตน้ีิ ถา้เราไมไ่ดส้รา้งไวใ้นชาตน้ีิ ก็ตอ้งถอืวา่เป็นกรรมเก่า เป็นเวรเก่าที่

ไดส้รา้งไวใ้นอดตี เมือ่ถงึเวลา เมือ่เหตปุจัจยัพรอ้ม เขาก็แสดงผลของเขาขึ้นมา น่ีแหละ

คอืเรื่องของบาปกรรมและบญุกศุล เป็นสิง่ทีเ่ราหนีไมไ่ด ้ทาํดีย่อมไดดี้ ทาํชัว่ย่อมไดช้ัว่ 

เป็นหลกัตายตวั เพยีงแต่ว่าจะชา้หรือเร็วเท่านัน้ ๓. จะเป็นนิสยัไม่ดีติดตวัไป เวลาพูดปด

มดเทจ็ ลกัเลก็ขโมยนอ้ย ฯลฯ ก็จะตดินิสยัน้ีไป เวลาทีต่อ้งไมพู่ดปดมดเทจ็ ไมล่กัเลก็

ขโมยนอ้ย ฯลฯ ก็จะรูส้กึวา่ยากลาํบาก มนัฝืน มนัไมง่า่ยเหมอืนกบัการพูดปดมดเทจ็ 

ไมง่า่ยเหมอืนกบัการลกัเลก็ขโมยนอ้ย ฯลฯ นัน่เป็นเพราะวา่เวลาทาํบาปไปแลว้ ก็จะตดิ

นิสยั ทาํใหง้า่ยต่อการกระทาํบาปในครัง้ต่อไป และทาํใหย้ากต่อการเลกิกระทาํ  

เช่นเดยีวกบัการกระทาํความดหีรือทาํบญุ ก็มผีลแบบเดยีวกบับาป เพยีงแต่วา่เป็นไป

ในทางตรงกนัขา้ม คอืเป็นผลด ี เวลาทาํดใีนใจเราก็มคีวามสุข เวลาทาํดต่ีอผูอ้ืน่ ผูอ้ืน่

ย่อมมคีวามชื่นชมยนิดใีนตวัเรา เวลาเหน็เราเดอืดรอ้น มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งช่วยเหลอื 

เขาก็ยนิดทีีจ่ะช่วยเหลอืเรา เวลาเราทาํความด ีมนัก็จะเป็นนิสยัตดิตวัไป ทาํใหท้าํความดี

ไดง้า่ย ทาํความชัว่ไดย้าก น่ีแหละคอืเรื่องราวของการกระทาํ ท ัง้ดแีละช ัว่ ไมส่ามารถที่

จะไปลบลา้งได ้ การทาํความชัว่ในวนัน้ี ก็ไมส่ามารถไปลบลา้งผลของการกระทาํความดี

ในอดตีได ้ การกระทาํความดใีนวนัน้ี ก็ไมส่ามารถไปลบลา้งผลของการกระทาํความชัว่

ในอดตีได ้เพราะเป็นคนละอนักนั ต่างฝ่ายต่างมหีนา้ทีข่องกนัและกนั ทาํแลว้ก็ตอ้งมผีล

ตามมา เราจงึไมค่วรประมาท ถา้ไมอ่ยากรบัผลของการกระทาํบาปทาํกรรม ก็อย่าไปคดิ

วา่ทาํบาปไปแลว้ เดีย๋วไปสารภาพบาป หรอืไปทาํบญุใหท้านแลว้ บาปนัน้จะถูกลบลา้งไป 

อย่างน้ีเป็นความเขา้ใจผดิ บาปเมือ่ทาํไปแลว้ จะตอ้งมวีบิากกรรมตามมา ตอ้งมเีวรมี

กรรมตามมา บญุทาํไปแลว้ย่อมมผีลของบญุตามมา ย่อมมคีวามสุขมคีวามเจริญตามมา 

ต่างกรรมต่างวาระกนั ชวีติของเราจงึผสมผเสไปกบัผลของบญุและผลของบาป บางคน

อาจจะคดิวา่ ตวัเองทาํความดอียู่เสมอ แต่ทาํไมจงึตอ้งรบัผลไมด่ต่ีางๆนานา นัน่ก็เป็น

เพราะวา่เวลาทาํบาปไปแลว้ มกัจะจาํไมไ่ดก้นั ส่วนเวลาทาํความดนิีดเดยีว มกัจะจาํไป

จนวนัตายเลย เวลาทาํบาปแลว้ มกัจะลมืกนั แต่พอผลของบาปปรากฏขึ้นมา ก็โวยวาย 

หาวา่อตุส่าหท์าํความดแีทบเป็นแทบตาย กลบัไมไ่ดร้บัผลของความดเีลย เลยพาลไปวา่ 
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ต่อไปน้ีไมไ่ปทาํความดใีหม้นัเสยีเวลาแลว้ ทาํบาปใหม้นัสนุกสนาน ใหส้มกบัความ

ตอ้งการของกเิลสตณัหาจะดกีวา่ เลยมีความเหน็ผิดไป เหน็ว่าทาํดีไม่ไดดี้ ทาํชัว่ไดดี้มี

ถมไป  

น่ีคอืสิง่ทีเ่รามกัจะไดย้นิอยู่เสมอ ในวงของผูท้ีไ่มเ่คยเขา้วดั ผูท้ีไ่ม่เคยทาํความด ีหรือถา้

ทาํความดกี็ทาํเพยีงแต่เลก็นอ้ย ส่วนใหญ่แลว้จะทาํแต่บาปแต่กรรม น่ีคอืลกัษณะ

ความเหน็ของคนเหลา่น้ี เราตอ้งไมใ่หเ้ขามอีทิธิพล มาโนม้นา้วใจของเรา ใหเ้หน็ตามที่

เขาเหน็กนั เพราะจะฉุดลากเราไปสู่บาปสู่กรรม สู่นรกสู่อบายต่อไป ถา้เราตอ้งการ

ความสุขความเจริญ สุขในชาตน้ีิและสุขในชาตต่ิอๆไป ไปเกดิทีด่ ี เป็นมนุษย ์ เป็นเทพ 

เป็นพรหม เราตอ้งเชื่อพระพทุธเจา้ ตอ้งเชื่อพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ตอ้งเชื่อ

พระอริยสงฆท์ ัง้หลาย ทีส่ ัง่สอนใหเ้ราทาํแต่ความด ี ละเวน้จากการกระทาํช ัว่ ชาํระจติ

ของเราใหส้ะอาดหมดจด ดว้ยการละความโลภ ความโกรธ ความหลง ละความอยากใน

กาม ละความอยากมอียากเป็น ละความไมอ่ยากมไีมอ่ยากเป็นท ัง้หลายเสยี แลว้ชีวติ

ของเรา จติใจของเรา จะพฒันาขึ้นไปเรื่อยๆ สู่ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง  

ถา้อยากจะชาํระก็ขอใหช้าํระกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจของเรา อย่าไปชาํระบาป บาปนัน้

ชาํระไมไ่ด ้ ถา้ไมอ่ยากจะรบัผลของบาป ก็อย่าไปทาํบาปเสยีต ัง้แต่วนัน้ีไป ส่วนผลของ

บาปในอดตี ก็จะค่อยๆแสดงออกมาแลว้จะค่อยๆหมดไป เหมอืนกบัการใชห้น้ี เรามหีน้ี 

ถา้เราไมไ่ปสรา้งหน้ีใหม ่ หน้ีเก่าเราก็ทยอยใชค้นืไปเรื่อยๆ ทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ผ่อนไป

เดอืนละเลก็เดอืนละนอ้ย เดีย๋วหน้ีเก่ามนัก็หมด ต่อไปก็จะไมม่หีน้ีเหลอือยู่ แต่ถา้ยงัไป

กูห้น้ียมืสนิอยู่ เช่นไปทาํบาปทาํกรรมอยู่อกี หน้ีใหมก่็จะเพิม่ขึ้นมาอกี เวรใหมก่็จะเกดิ

ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ก็ไมม่ทีีส่ิ้นสุดกนั ถา้ไมต่อ้งการรบัผลบาปต่อไป ก็ตอ้งละเวน้จากการ

กระทาํบาปเสยีต ัง้แต่วนัน้ี ทาํแต่ความด ี แลว้ความดน่ีีแหละจะเป็นเครื่องพยุงรกัษาใจ

ใหม้พีลงั ใหม้สีตมิปีญัญา ทีจ่ะสามารถรบัผลของบาปของกรรมได ้โดยไมห่ว ัน่ไหว โดย

ไมม่คีวามสะทกสะทา้นแต่อย่างใด เช่นจติของพระพทุธเจา้กบัจติของพระอรหนัต ์ ท่าน

ไดส้รา้งคุณงามความดไีวเ้ต็มเป่ียม มสีตมิปีญัญา มคีวามกลา้หาญ ไมม่คีวามหว ัน่ไหว

กบัวบิากกรรมต่างๆ ทีจ่ะตามมา เพราะใจของท่านไดห้ลดุพน้จากกรรมท ัง้หลายแลว้  
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มแีต่กายเท่านัน้ทีย่งัหนีไมพ่น้บ่วงกรรม เกดิมาแลว้ร่างกายก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย 

เป็นธรรมดา ตอ้งประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา ตอ้งพลดัพรากจากของทีร่กัทีช่อบ แต่สิง่

เหลา่น้ีจะไมไ่ปทาํใหจ้ติของพระพทุธเจา้ จติของพระอรหนัตห์ว ัน่ไหว เพราะจติของทา่น

ไดต้ดัออกจากเรื่องเหลา่น้ีแลว้ เป็นเหมอืนกบัเกดิขึ้นกบัคนอืน่ ไมไ่ดเ้กดิขึ้นกบัท่าน 

ท่านมองกายวา่ไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่ตวัของท่าน เหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กดิขึ้นกบักายของทา่น 

หรือเกดิขึ้นกบัสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆของท่านนัน้ ท่านไมไ่ดย้ดึไมไ่ดต้ดิวา่เป็น

ของๆท่านแลว้ ท่านไดต้ดั ไดป้ลอ่ยวางอปุาทานจนหมดสิ้นแลว้ ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นกบั

ร่างกายของทา่น หรือสมบตัขิองท่าน ท่านจะไมม่คีวามหว ัน่ไหว เพราะท่านมองวา่มนั

ไมใ่ช่เป็นของๆท่าน เหมอืนกบัญาตโิยม เวลาญาตโิยมเหน็สมบตัขิองคนอืน่ถูกทาํลายไป 

เช่นบา้นเขาถูกไฟไหม ้รถเขาไปควํา่ หรือถูกขโมยไป ญาตพิีน่อ้งของเขาถงึแก่ความตาย

ไป ญาตโิยมจะไมเ่ดอืดรอ้นอะไรเลย เพราะวา่ใจของโยมไมม่คีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่

นัน้ๆ หรือในบคุคลนัน้ๆ วา่เป็นของๆโยมเอง ไมไ่ดเ้ป็นเรา ไม่ไดเ้ป็นของๆเรา เมือ่เป็น

เช่นนัน้ ก็ไม่มคีวามเดอืดรอ้นอะไร นัน่เป็นเพราะวา่จติไมไ่ดไ้ปยดึไปตดิกบัสิง่เหลา่นัน้ 

วา่เป็นเรา เป็นของๆเรา  

ในทางตรงกนัขา้ม กบัร่างกายของโยมเอง สมบตัขิา้วของ ญาตสินิทมติรสหาย พ่อแมพ่ี่

นอ้งของโยม ถา้ไปยดึไปตดิ ไปหลงวา่เป็นของๆโยมแลว้ เวลาเกดิการพลดัพรากจากกนั 

ก็จะเกดิความวุน่วายใจ เกดิความทกุขใ์จ ทกุขเ์พราะอะไร ทกุขเ์พราะไปหลง ไปยดึ ไป

ตดิ วา่เป็นเรา เป็นของๆ เรานัน่เอง ท ัง้ๆทีค่วามจริงแลว้ ไมม่อีะไรในโลกน้ีเป็นของๆ

ใครท ัง้สิ้น ทกุอย่างเป็นของธรรมชาตลิว้นๆ มดีวงจติทีม่คีวามหลง มอีวชิชาครอบงาํอยู่ 

มายดึมาครอบครอง ในเบื้องตน้ก็มาครอบครองร่างกายน้ีต ัง้แต่ยงัอยู่ในครรภข์องแมเ่รา 

เมือ่ออกมาจากทอ้งแลว้ ก็เจริญเตบิโต แลว้ก็เริ่มสะสมสมบตัเิงนิทองขา้วของต่างๆ 

เพิม่ขึ้นเรื่อยๆ มสีาม ี มภีรรยา มบีตุร มธีิดาเป็นสมบตัขิองตน แลว้ก็มาทกุขก์บัสิง่

เหลา่น้ี เวลาทีจ่ะตอ้งพลดัพรากจากสิง่เหลา่น้ี เวลาทีส่ิง่เหลา่น้ี บคุคลเหลา่น้ี ไมไ่ด ้

เป็นไปตามทีจ่ติของเราตอ้งการใหเ้ป็นไป คอือยากใหส้ิง่เหลา่น้ี สมบตัเิหลา่น้ี บคุคล

เหลา่น้ี อยู่กบัเราไปนานๆ แต่เราไมเ่ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่าง ทกุสตัว ์ ทกุ
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บคุคลในโลกน้ีวา่ อยู่ภายใตก้ฎของไตรลกัษณ์ท ัง้นัน้ ไตรลกัษณ์ก็คอืลกัษณะ ๓ ไดแ้ก่

อนิจจงัความไมเ่ทีย่ง ทกุขไ์มใ่ช่สุข อนัตตาปราศจากตวัตน  

ทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ีลว้นม ี ๓ ลกัษณะน้ีท ัง้นัน้ ไมว่า่จะเป็นวตัถขุา้วของหรือ

บคุคลต่างๆ เช่นบดิามารดา ปู่ย่าตายาย พีน่อ้ง ญาตสินิทมติรสหาย บตุรธิดา ลว้นเป็น

อนิจจงั ทกุขงั อนัตตาท ัง้นัน้ เราทกุขเ์พราะอะไร เราทกุขเ์พราะวา่เราไมรู่จ้กัปลอ่ยวาง 

เราไมเ่ขา้ใจถงึหลกัของความเป็นอนิจจงั อนัตตา เราจงึทกุข ์ แต่พระพทุธเจา้กบัพระ

อรหนัตสาวกท่านไมท่กุขก์บัสิง่เหลา่น้ี เพราะทา่นเขา้ใจในหลกัของไตรลกัษณ์ ในหลกั

ของอนิจจงั ในหลกัของอนตัตา ท่านรูว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างมเีกดิและมดีบัเป็นธรรมดา ทา่น

รูว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างไมใ่ช่เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของตน เพราะไมส่ามารถทีจ่ะไปควบคุม

บงัคบัใหอ้ยู่ ใหเ้ป็นไปตามทีใ่จปรารถนาได ้ เขาจะตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา ร่างกาย

ของเรา เราไปบงัคบัไมไ่ด ้ อยากจะใหร่้างกายเราหยุดเปลีย่นแปลงในขณะน้ี เพราะ

ตอนน้ีเรากาํลงัสวย กาํลงัหนุ่มแน่น กาํลงัสาว ไมอ่ยากใหแ้ก่ ไมอ่ยากใหเ้จ็บ ไมอ่ยาก

ใหต้ายไป น่ีเราไปหา้มไมไ่ด ้ เราไมช่า้ก็เร็วก็จะตอ้งแก่ หนงัของเราก็จะตอ้งเหีย่วย่น ผม

เผา้ของเราก็ตอ้งขาว หลงัของเราก็ตอ้งค่อม ร่างกายของเราตอ้งมโีรคภยัเบยีดเบยีน จะ

เดนิจะเหนิจะทาํอะไร ก็รูส้กึวา่มนัเมือ่ย มนัขดั มนัลาํบากไปหมด และในทีสุ่ดก็ตอ้งลม้

ลงนอนบนเตยีง ไมส่ามารถลกุขึ้นมาได ้ เพราะถูกโรคภยัไขเ้จ็บเบยีดเบยีน ทาํใหไ้ม่

สามารถดาํเนินชวีติไปไดอ้ยา่งปกต ิและในทีสุ่ดก็ตอ้งหมดลมหายใจ ลม้ตายไป  

น่ีคอืธรรมชาตขิองร่างกายของเราและของผูอ้ืน่ ของทกุๆคน แมก้ระท ัง่ร่างกายของ

เดรจัฉานก็เป็นแบบเดยีวกนั ไมม่ขีอ้ยกเวน้ เป็นเหมอืนกนัหมด ถา้เป็นคนฉลาด 

จะตอ้งมองใหเ้หน็ความเป็นอนิจจงั จะตอ้งมองเหน็ความเป็นอนตัตาใหไ้ด ้ถา้เหน็แลว้ก็

จะไมก่ลา้ไปยดึไปตดิ จะปลอ่ยวาง จะอยูแ่บบเป็นเพือ่นกนั อยู่ดว้ยกนัไป เมือ่ถงึเวลา

ตอ้งจากกนั ก็ตอ้งจากกนัไป เป็นเรื่องธรรมดา เวลาอยู่ดว้ยกนัก็มคีวามเมตตาต่อกนั 

ดูแลกนั รกักนั มคีวามกรุณา เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ สงเคราะหช่์วยเหลอืกนั มมีทุิตา ความ

ยนิดใีนความสุขในความเจริญของผูอ้ืน่ ไม่อจิฉาริษยา และมอีเุบกขา ทาํใจใหเ้ป็นกลาง 

วางเฉย ปลอ่ยวาง เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งพลดัพรากจากกนั เมือ่ไมส่ามารถทีจ่ะช่วยเหลอื
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เขาได ้ ก็ตอ้งทาํใจเป็นกลาง คอืไมไ่ปเศรา้โศกเสยีใจ ไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ ไมม่คีวามรูส้กึ

โกรธแคน้เกลยีดชงัใครท ัง้สิ้น ถอืวา่เป็นปกตขิองธรรมชาต ิ ถอืเป็นเรื่องของกรรมของ

เวร ใครทาํกรรมอนัใดไว ้ ดหีรือช ัว่ ก็ตอ้งรบัผลของกรรมของเวรนัน้ไป ใครทาํดกี็ตอ้ง

รบัผลของการกระทาํความดไีป  

เราตอ้งรกัษาใจของเราใหเ้ป็นปกต ิคอืตอ้งวางเฉยใหไ้ด ้ถา้เราเหน็สิง่ทีเ่ราไมพ่อใจ แลว้

เกดิความเศรา้โศกเสยีใจขึ้นมา เช่นเวลาสูญเสยีคนทีเ่รารกั คนทีเ่ราชอบ แลว้เราก็รอ้ง

ห่มรอ้งไห ้ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั บางครัง้ถงึกบัไมส่ามารถทนอยู่ต่อไปได ้ จะตอ้งฆ่าตวั

ตาย น่ีก็เป็นสิง่ไมพ่งึกระทาํอย่างยิง่ เป็นความโงเ่ขลาเบาปญัญา ไมเ่ขา้ใจในธรรมชาติ

ของทกุสิง่ทกุอย่าง ทีจ่ะตอ้งมกีารพลดัพรากจากกนั มีเกดิข้ึนแลว้กต็อ้งมีการดบัไปเป็น

ธรรมดา เป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถควบคุมใหอ้ยู่ภายใตค้วามตอ้งการของเราได ้ ดงันัน้จงอย่า

ไปอยาก อย่าไปตอ้งการกบัอะไรท ัง้สิ้น เอาตามมตีามเกดิดกีวา่ มอีย่างไรเป็นอย่างไรก็

เอาอย่างนัน้ ขณะน้ีเป็นอย่างน้ีก็เอาอย่างน้ี มนัเยน็อย่างน้ีก็โอเค ถา้มนัรอ้นก็โอเค ไมต่อ้ง

ไปดิ้นรน อย่าไปอยากวา่ตอ้งเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เพราะถา้ปลอ่ยใหอ้ยากแลว้ ความ

อยากมนัจะหลอกเรา มนัไมม่คีวามพอ ไมม่ทีีส่ิ้นสุดของความอยาก ไดอ้ย่างน้ีมา ก็

อยากจะไดอ้ย่างนัน้ ไดค้นน้ีมาอยู่ไปสกัพกัก็เบือ่แลว้ อยากจะไดค้นนัน้ เมือ่ก่อนน้ีชอบ

คนผมส ัน้ เดีย๋วน้ีชอบคนผมยาว เมือ่ก่อนน้ีชอบคนเตี้ย เดีย๋วน้ีชอบคนสูง  

น่ีคอืความอยาก มนัจะหลอกเราไปเรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด มนัเหมอืนกนัท ัง้นัน้ ทกุสิง่ทกุ

อย่าง เป็นไตรลกัษณ์ท ัง้นัน้ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาท ัง้นัน้ เวลาไดม้าใหม่ๆ  ก็มี

ความสุข แต่เดีย๋วก็เกดิความเบือ่หน่าย เกดิความทกุขแ์ลว้ หรือรกัเขามากแต่เขาไมร่กั

เรา ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมาแลว้ อย่างน้ีเป็นตน้ มนัมแีต่เรื่องของความทกุขท์ ัง้นัน้เลย ไม่

มอีะไรทีสุ่ขแทจ้รงิ ทกุสิง่ทกุอย่างถา้เป็นสุข ก็สุขแบบยาขมเคลอืบนํา้ตาล ใหม่ๆ ก็หวาน

ด ี แต่พอนํา้ตาลทีเ่คลอืบยาขมละลายไปหมด ก็เหลอือยู่แต่ความขมขืน่ ชวีติของคนเรา

ก็เหมอืนกนั ชีวติคู่เวลาอยู่ดว้ยกนัใหม่ๆ ก็หวานจอ๋ย แต่พออยู่กนัไปสกัพกั ความหวาน

ก็หายไป เหลอืแต่ความจดืชดื ต่อไปก็กลายเป็นขมขืน่ขึ้นมา เราจงึควรทาํความเขา้ใจถงึ

ธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ี  
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ถา้เป็นคนฉลาด ก็ตอ้งต่อสูก้บัความอยาก พยายามอย่าไปอยากกบัอะไร เพราะความ

จริงแลว้ เราสามารถอยู่ตามลาํพงัของเราได ้ ไมต่อ้งมอีะไรก็อยู่ได ้ ไมต่อ้งมสีาม ี ไมต่อ้ง

มภีรรยา ไมต่อ้งมสีมบตั ิ ขา้วของ เงนิทอง มากมายก่ายกองเราก็อยู่ได ้และอยู่ไดด้ว้ย

ความสุขทีม่ากกวา่ดว้ยซํา้ไป ดูพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกเป็นตวัอย่าง ท่านไมม่ี

อะไรเลย ท่านอยู่ของท่านตามลาํพงั เพยีงแต่มปีจัจยั ๔ คอยเลี้ยงดูอตัภาพร่างกายของ

ท่าน ก็พอเพยีงแลว้ แต่ใจของท่านเป็นใจทีม่ปีรมงัสขุงั คอืบรมสุข เพราะท่านไมไ่ดไ้ป

ยดึไปตดิกบัอะไร ไมไ่ดอ้ยากกบัอะไรนัน่เอง ถา้เราอยากจะมคีวามสุขทีแ่ทจ้ริง ขอให ้

ต่อสูก้บัความอยากของเรา ความอยากมอียากเป็น อยากไมม่อียากไมเ่ป็น ความอยาก

ในกามท ัง้หลาย เหลา่น้ีลว้นเป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ เราตอ้งชนะสิง่เหลา่น้ีใหไ้ด ้ถา้เรา

ชนะสิง่เหลา่น้ีไดแ้ลว้ ใจของเราจะสบาย ใจของเราจะสุข ใจของเราจะเป็นอสิระ ไมม่ใีคร

จะมาส ัง่การ ใหเ้ราไปหาสิง่นัน้สิง่น้ี มาสรา้งความสุขใหก้บัเรา เพราะความสุขนัน้มอียู่

สมบูรณ์แลว้ ในใจทีป่ราศจากตณัหาท ัง้หลาย ปราศจากกามตณัหา ภวตณัหา และ

วภิวตณัหา  

น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ น่ีแหละคอืจดุหมาย เป้าหมาย ทีพ่ระพทุธศาสนาสอนให ้

พทุธศาสนิกชนท ัง้หลายดาํเนินไปถงึ ดว้ยการปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่

สอนไว ้ คอื ทาํแต่ความด ี ละการกระทาํบาปท ัง้หลาย ชาํระจติใจใหห้มดจด ดว้ยการ

ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา เพือ่ชาํระความอยากท ัง้หลายใหห้มดไปจากใจ ให ้

เป็นใจทีส่ะอาดหมดจด เป็นใจทีเ่ต็มเป่ียมดว้ยความสุข น่ีแหละคอืความเจริญทีแ่ทจ้ริง 

ขอใหท้่านท ัง้หลายจงนาํธรรมะทีท่่านไดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ีไปประพฤตปิฏบิตั ิ ตาม

กาํลงัสตปิญัญาศรทัธาของท่าน แลว้ผลคอืความสุขและความเจริญ ความปราศจาก

ความทกุขท์ ัง้หลาย ย่อมเป็นของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอ

ยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๒๔ 

สติ 
๑ สงิหาคม ๒๕๔๕ 

ธรรมทีพ่ระพทุธองคท์รงสอนใหเ้จริญใหม้าก ใหป้ฏบิตัใิหม้าก และทรงแสดงวา่เป็น

ธรรมทีส่าํคญัอย่างยิง่ก็คอืสติ ทรงเปรียบสตเิหมอืนกบัรอยเทา้ชา้ง ซึง่เป็นรอยเทา้ที่

ใหญ่กวา่รอยเทา้ของสตัวอ์ืน่ๆท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นรอยเทา้ของเสอื สงิห ์กระทงิ แรด ก็

จะไมใ่หญ่เท่ากบัรอยเทา้ชา้ง รอยเทา้ชา้งจะครอบรอยเทา้ของสตัวอ์ืน่ๆท ัง้หมด ฉนัใด

สตกิ็เปรียบเหมอืนกบัรอยเทา้ชา้ง มคีวามสาํคญั มคีวามยิง่ใหญ่กวา่ธรรมอืน่ๆท ัง้หมด 

ไมว่า่จะเป็นธรรมชนิดใดก็ตาม จะตอ้งมสีตเิป็นผูน้าํเสยีก่อน ธรรมอืน่ๆถงึจะเกดิขึ้นได ้

ไมว่า่จะเป็นทาน ศีล ภาวนา สมาธิ ปญัญา วิมตุติหลดุพน้ ธรรมเหลา่น้ีลว้นตอ้งมสีติ

เป็นผูน้าํ จงึไมม่ธีรรมอนัใดทีจ่ะมคีวามสาํคญัเท่ากบัสต ิถา้ไมม่สีตแิลว้ จะทาํอะไรอย่าง

อืน่ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ อย่างคนทีเ่สยีสต ิ จะไมรู่จ้กัผดิถูกดชี ัว่ ไมรู่ว้า่ตวัเองกาํลงัทาํอะไร

อยู่ คนทีไ่ม่มีสตทิีเ่ราเรียกวา่คนบา้ กต็อ้งอยู่ภายใตก้ารดูแลของผูอ้ืน่ ของคนทีม่สีติ 

ตอ้งคอยเลี้ยงเขา ตอ้งอาบนํา้ใหเ้ขา ตอ้งดูแลเขาเหมอืนกบัเป็นเดก็ทารก เพราะเขาไมม่ี

สต ิไมม่คีวามสามารถทีจ่ะทาํอะไรไดด้ว้ยตนเอง  

ถา้ปราศจากสตแิลว้ ย่อมไมส่ามารถเจริญคุณธรรมความดที ัง้หลายได ้ จงึควรให ้

ความสาํคญักบัสตเิป็นอย่างยิง่ ควรเจริญสตอิยู่ทกุเมือ่ ทกุกรณี ดงัในพระบาลทีีท่รง

แสดงไวว้า่ สติมีความสาํคญัในทกุกรณี ไมว่า่จะทาํอะไรกต็าม จะคดิก็ด ี จะพูดก็ด ีจะ

ทาํอะไรก็ด ี ลว้นตอ้งมสีตเิป็นผูก้าํกบั เป็นผูดู้แล เป็นผูน้าํ ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้การกระทาํ

จะไปในทศิทางทีไ่มด่ ี อย่างเวลาทีเ่สพสุรายาเมา ก็จะขาดสต ิ ไมม่สีตคิวบคุมความคดิ 

การพูด การกระทาํ ความคดิ การพูด และ การกระทาํ จงึไปในทศิทางทีไ่มส่วยงาม ไม่

เรียบรอ้ย เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ แต่ถา้มสีตแิลว้จะมคีวามยบัย ัง้ช ัง่ใจ จะคดิดูก่อน

วา่ควรจะทาํอะไร ควรจะพูดอะไรหรือไม ่สิง่ทีค่ดิเป็นสิง่ทีด่ ีหรือเป็นสิง่ทีไ่มด่ ีถา้เป็นสิง่

ทีไ่มด่ก็ีระงบัความคดินัน้เสยี ถา้ระงบัความคดินัน้ได ้การทีจ่ะตอ้งไปกระทาํ หรือไปพูด
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ตามความคดินัน้ก็หมดไป อย่างเวลาโกรธคนอืน่ ก็คดิวา่จะตอ้งไปทบุตเีขา ไปด่าวา่เขา 

แต่ถา้มสีตริะลกึรูอ้ยู่ วา่เป็นสิง่ทีไ่มพ่งึกระทาํ เพราะสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ 

และกบัตวัเอง ก็จะระงบัความคดินัน้ได ้ เมือ่ความคดินัน้ถูกระงบัไปแลว้ ก็ไมม่ตีวัทีจ่ะ

ส ัง่การ ไปสู่การกระทาํทางวาจาและทางกาย ก็เลยไมม่กีารพูดจาด่าวา่คนอืน่ ดว้ยคาํพูด

ต่างๆนานาทีไ่มน่่าฟงั เช่น คาํผรุสวาทเป็นตน้ ก็จะไมอ่อกมาจากปากของผูท้ีม่สีต ิการที่

จะไปทบุต ี ไปทะเลาะ ไปมเีรื่องมรีาว ทาํรา้ยร่างกายของกนัและกนั ย่อมไมเ่กดิขึ้น 

เพราะมสีตริะงบั ดบัทีต่น้เหต ุคอืทีใ่จ  

ใจเป็นผูค้ิด ถา้มสีตดูิอยู่ทีใ่จอยู่ตลอดเวลาแลว้ จะเหน็สิง่ต่างๆทีป่รากฏขึ้นมาในใจ 

แลว้จะสามารถแยกแยะไดว้า่ สิง่ไหนเป็นสิง่ทีด่ ีสิง่ไหนเป็นสิง่ทีไ่มด่ ีสิง่ทีด่กี็ส่งเสริมให ้

เกดิขึ้น ใหเ้ป็นไป อย่างวนัน้ีญาตโิยมก็คดิกนัวา่ จะมาทาํบญุกนั เพราะวนัน้ีเป็นวนัพระ 

จะมาไหวพ้ระสวดมนต ์ รกัษาศีล ถวายทาน ฟงัเทศนฟ์งัธรรม อย่างน้ีเป็นความคดิทีด่ ี

ควรส่งเสริมใหค้ดิอยู่บ่อยๆ ใหค้ดิอยู่แต่เรื่องเหลา่น้ี เมือ่คิดอยู่บ่อยๆแลว้ ก็จะไม่

หลงลมื แลว้ก็จะนาํไปสู่การกระทาํและการพูดทีด่ต่ีอไป เมือ่ไดท้าํสิง่ทีด่ ี พูดในสิง่ทีด่ ี

คดิในสิง่ทีด่ ี ผลทีจ่ะตามมาก็คอืความสุขความเจริญ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ปลอ่ยให ้

ความคดิทีไ่มด่อีอกมาเพ่นพ่านอยู่เรื่อยๆ ไมช่า้ก็เร็ว ก็ตอ้งถูกความคดิทีไ่มด่ ี ส่งไปสู่

การกระทาํทางวาจา และทางกาย ทาํใหไ้ปพูดในสิง่ทีไ่มค่วรพูด เช่น พูดปด พูดคาํ

ผรุสวาท พูดเพอ้เจอ้ พูดส่อเสยีด เป็นตน้ เมือ่พูดไปแลว้ก็จะเกดิปญัหาตามมา เกดิการ

ทะเลาะเบาะแวง้กนั เกดิการลงไมล้งมอืกนั ในทีสุ่ดถา้ไมรู่จ้กัยบัย ัง้ก็จะนาํไปสู่การฆ่ากนั 

แลว้ก็ตอ้งถูกเจา้หนา้ทีท่างบา้นเมอืง จบัเขา้คุกเขา้ตะราง จบัลงโทษ ถา้โทษหนกัก็ถงึกบั

ประหารชวีติเลย  

สิง่เหลา่น้ีลว้นเกดิจากการทีไ่มม่สีตยิบัย ัง้นัน่เอง ถา้มสีตคิอยดูความคดิของใจแลว้ ก็จะ

ยบัย ัง้ได ้ ถา้รูว้า่เป็นความคดิทีไ่มด่ ี ออกมาจากอารมณ์ทีไ่มด่ ี เช่น ออกมาจากความ

โกรธ ก็ตอ้งระงบัเสยี ไมว่า่จะพูดหรือจะทาํอะไรในเวลาโกรธ ถงึแมว้า่จะถูกอย่างไรก็

ตาม ก็ไมถู่กอยู่น ัน่แหละ เพราะความโกรธเป็นอารมณ์ทีไ่มด่ ี เป็นอกศุลกรรม ทีจ่ะ

นาํไปสู่คาํพูดทีเ่ป็นบาป การกระทาํทีเ่ป็นบาป เวลามคีวามโกรธจงึควรระงบัความโกรธ
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ใหห้มดไปเสยีก่อน ใหจ้ติกลบัเป็นปกตเิสยีก่อน แลว้จงึค่อยพูด ค่อยทาํไป อย่างจติ

ของท่านท ัง้หลายในขณะน้ี เป็นจติทีป่กต ิ มคีวามสงบ ไมม่อีารมณ์ ไมม่อีคติต่างๆมา

ครอบงาํ ไมม่คีวามรกั ความชงั ความหลง ความกลวัครอบงาํอยู่ ถา้จติเป็นจติทีว่า่งจาก

อคตแิลว้ เวลาจะพูด จะทาํอะไรก็จะเป็นไปดว้ยเหตแุละผล เวลาพูดดว้ยเหตดุว้ยผล 

คนทีฟ่งัก็จะสามารถรบัได ้ เพราะเป็นเหตเุป็นผล แต่ถา้พูดออกมาจากอารมณ์โกรธ 

อารมณ์ทีอ่ยากจะเอาชนะผูอ้ืน่ พูดไปแทนทีค่นฟงัจะเชื่อ กลบัมปีฏกิริิยาตอบโต ้

ต่อตา้นขึ้นมา เพราะรูว้า่ไมไ่ดพู้ดตามหลกัเหตแุละผล พูดแบบมอีคต ิเอาตวัตนเป็นทีต่ ัง้ 

จะตอ้งเอาชนะผูอ้ืน่ใหไ้ด ้ 

ถา้ตอ้งการทีจ่ะพฒันาชวีติใหเ้จริญรุ่งเรือง มแีต่ความเป็นสริิมงคล มแีต่ความสุข มแีต่

ความเจริญ จงึตอ้งเจริญสตอิย่างสมํา่เสมอ ควรฝึกเจริญสตอิยู่อย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่ตืน่

ขึ้นมาเลย พอตื่นขึ้นมาปับ๊น่ี ขอใหต้ ัง้สตไิวก่้อน ใหดู้ก่อนวา่กาํลงัคดิอะไร กาํลงัจะไปทาํ

อะไร แลว้ก็แยกแยะดูวา่ควรหรือไมค่วรอย่างไร ดหีรือไมด่อีย่างไร ถา้ดกี็ทาํไป ถา้ไมด่ี

ก็ตอ้งระงบั แลว้ก็ดูต่อไปเรื่อยๆ เฝ้าดูกริิยาอาการของใจ ของวาจา ของกาย ไปตลอด

ท ัง้วนัเลย อย่าส่งใจไปสู่ทีอ่ืน่ ถา้ควบคุมดูแลความประพฤตทิางกาย ทางวาจา ทางใจ

ดว้ยสตแิลว้ ชวีติในวนันัน้ จะดาํเนินไปไดด้ว้ยความราบรื่นดงีาม เปรียบเหมอืนกบั

คนขบัรถทีม่สีต ิ คนทีม่สีตกิบัคนทีไ่มม่สีต ิ เวลาขบัรถจะรูเ้ลยวา่ขบัไมเ่หมอืนกนั คนที่

ไมม่สีตกิ็เหมอืนกบัคนทีก่นิเหลา้เมาแลว้ ไปขบัรถ ก็จะขบัแบบสวีด๊สวา๊ด ขบัแบบไมม่ี

ความระมดัระวงั ไมรู่จ้กัวา่ควรจะชา้หรือควรจะเร็วอย่างไร อย่างน้ีกจ็ะตอ้งสรา้งปญัหา

ใหเ้กดิขึ้น กบัรถคนัอืน่อย่างแน่นอน ฉนัใด ชวีติของเราก็เช่นกนั ก็เหมอืนกบัรถยนต์

คนัหน่ึง ทีเ่ราตอ้งขบั ตอ้งดูแล เวลาทีเ่ราตืน่ขึ้นมา ก็เท่ากบัเราไดส้ตารท์รถแลว้ เวลาลกุ

ขึ้นจากเตยีงนอน ก็เท่ากบัไดข้บัรถออกไปแลว้ เดนิไปทาํโน่น ไปทาํน่ี ก็ตอ้งมสีต ิถา้ไม่

มสีต ิ เดีย๋วก็เดนิไปชนโน่น ชนน่ี เหยยีบโน่น เหยยีบน่ีเขา้ได ้ บางคนเวลาตื่นขึ้นมา ก็

พรวดพราดลกุขึ้นมา รีบทาํโน่นทาํน่ี โดยไมใ่ชส้ต ิ บางทกี็ไปเตะโน่น ทาํสิง่นัน้ตก ไป

เหยยีบสิง่นัน้ ทาํสิง่นัน้เสยีได ้ท ัง้น้ีท ัง้นัน้ก็เกดิจากการไมม่สีตนิ ัน่เอง  
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เราจงึควรฝึกสตไิวใ้หด้ ีเมือ่มสีตแิลว้ การจะทาํอะไรท ัง้หลาย จะไมผ่ดิพลาด เพราะรูอ้ยู่

ทกุย่างกา้ววา่ กาํลงัจะเดนิไปตรงไหน จะเหยยีบอะไรทีอ่ยู่ขา้งหนา้หรือไม ่ เป็นลกัษณะ

ของการมสีต ิ ควรมสีตอิยู่กบัตวัอยู่เสมอ ไมว่า่จะทาํอะไร ในอริิยาบถใด จะนัง่กรู็ว้า่

กาํลงันัง่อยู ่ยนืก็รูว้า่กาํลงัยนือยู ่เดนิก็รูว้า่กาํลงัเดนิอยู ่นอนก็รูว้า่กาํลงันอนอยู ่กาํลงัทาํ

อะไรอยู่ ก็ใหรู้อ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ เช่น กาํลงัรบัประทานอาหาร ก็ใหรู้อ้ยู่กบัการ

รบัประทานอาหาร อย่ารบัประทานไป ใจก็นึกคดิเรื่องอืน่ๆไป บางทกีา้งตดิคอโดยไม่

รูส้กึตวั บางคนถงึกบัสาํลกัขา้วตายไปก็ม ี เพราะกนิไป ก็คุยไป หวัเราะไป ขา้วทีอ่ยู่ใน

ปากก็เลยไปสาํลกัตดิคอ ทาํใหห้ายใจไมอ่อก ตายไปไดท้นัท ี น่ีก็เป็นเพราะวา่ไมม่สีติ

นัน่เอง แต่ถา้มสีตแิลว้ อาหารทกุคาํทีเ่อาเขา้ไปในปาก เราจะรู ้ และรูอ้ยู่ขณะทีก่าํลงั

เคี้ยว และขณะทีก่าํลงักลนืเขา้ไป น่ีคอืลกัษณะของการมสีต ิ ถา้มสีตอิย่างน้ีแลว้ จะ

สามารถควบคุมชวีติใหด้าํเนินไปในทศิทางทีด่ทีีง่ามได ้ เวลาทีใ่จจะคดิอะไรไมด่ ี กห็กั

หา้มเสยี ระงบัเสยี สอนตวัเองวา่ความคดิทีไ่มด่นี ัน้ นาํไปสู่โทษ นาํไปสู่ภยั นาํไปสู่ความ

เสือ่มเสยี ถา้ไมต่อ้งการความเสือ่มเสยี ไมต่อ้งการความทกุข ์ ก็ตอ้งฝืน ตอ้งระงบั

ความคดิทีไ่มด่นี ัน้ อย่าปลอ่ยใหเ้ป็นตวัชกัจูงเราไป เพราะเมือ่ปลอ่ยใหช้กัจูงไปแลว้ ก็

จะพาไปสู่เรื่องราวปญัหาต่างๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

ปญัหาของคนเราทกุวนัน้ี ก็อยู่ทีม่สีตมิากหรือนอ้ยน้ีเอง คนที่มีสติมากปญัหากน็อ้ย คน

ที่มีสตินอ้ยปญัหากม็าก อย่างเวลาเกดิความอยากขึ้นมา อยากไดส้ิง่หน่ึงสิง่ใด บคุคล

หน่ึงบคุคลใด โดยไมม่สีตยิบัย ัง้ ท ัง้ๆทีต่วัเองก็มพีออยู่แลว้ เน่ืองจากวา่ใจยงัมกีเิลส มี

ตณัหาอยู่ เช่น มสีามอียู่คนแลว้ มภีรรยาอยู่คนแลว้ แต่พอไปเหน็อกีคนหน่ึงเขา้ ก็เกดิ

ชอบขึ้นมา อยากจะไดเ้ขามาครอบครอง ถา้ไมม่สีตคิอยยบัย ัง้ บอกวา่น่ีเป็นสิง่ทีไ่มด่ ีทาํ

ไปแลว้เป็นบาป ทาํไปแลว้จะนาํมาซึง่ปญัหาเรื่องราวต่างๆไมม่ทีีส่ิ้นสุด ความสุขที่ได ้

อาจจะมบีา้ง ช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว ช ัว่ขณะหน่ึงเท่านัน้ แต่ความทกุขท์ีจ่ะตามมาจะมี

มากกวา่หลายเท่า เมือ่คนหน่ึงม ี ๒ ภรรยา หรือม ี ๒ สาม ี ย่อมมปีญัหาตามมาอยา่ง

แน่นอน ดงัทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัอยู่เสมอ ถงึเรื่องปญัหาต่างๆของคนเรา ไมว่า่จะเป็นการ

ประพฤตผิดิประเวณีก็ตาม หรือการไปโกหกหลอกลวงตม้ตุน๋ผูอ้ืน่ก็ตาม หรือไปลกั

ทรพัย ์ ไปลกัขโมย หรือไปฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ซึง่ลว้นเกดิจากการกระทาํทีข่าดสต ิ ไมม่สีติ



123 
 

ยบัย ัง้ช ัง่ใจ คอยดงึใจไว ้คอยบอกใจไวว้า่ เป็นสิ่งทีไ่มพ่งึกระทาํเป็นอย่างยิง่ ถา้ทาํไปแลว้

จะมแีต่โทษ มแีต่ปญัหาตามมาไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

ถา้มสีตแิลว้ก็จะยบัย ัง้ได ้ เมือ่ยบัย ัง้แลว้ การกระทาํทีส่รา้งปญัหาเหลา่นัน้ ก็จะไมเ่กดิ

ตามมา เรื่องเหลา่น้ีเป็นเรื่องใกลต้วั เป็นเรื่องทีเ่ราทกุคนสามารถทาํกนัได ้ แต่ทีไ่มท่าํกนั 

ก็อาจจะเป็นเพราะ ๒ สาเหตดุว้ยกนั คอื ๑. การไม่รูโ้ทษของการกระทาํบาปทัง้หลาย 

๒. รูแ้ต่ไม่มีสต ิคอืเมือ่ใจคดิอะไรขึ้นมา ก็ไมส่ามารถยบัย ัง้เบรกใจได ้เปรียบเหมอืนกบั

รถยนตท์ีไ่มม่เีบรก ขบัไปถงึสีแ่ยกไฟแดง เหน็ไฟแดงก็รูอ้ยู่วา่ตอ้งหยุด แต่รถไมม่เีบรก

จะทาํอย่างไร เมือ่รถไมม่เีบรก ก็ตอ้งฝ่าไฟแดงไป เมือ่ฝ่าไฟแดงไปแลว้ อะไรจะเกดิขึ้น 

เมือ่มรีถสวนทางมาจากอกีดา้นหน่ึง ก็ตอ้งไปชนกนัทีส่ีแ่ยกนัน้ น่ีก็เปรียบเหมอืนกบัใจ

ของคนทีไ่มม่สีตนิ ัน่เอง คนไมม่สีตกิ็เปรียบเหมอืนกบัรถทีไ่มม่เีบรก ไมม่ใีครกลา้ขบัรถ

ทีไ่มม่เีบรกออกไปกลางถนน เพราะรูว้า่ถา้ขบัไปก็จะตอ้งมเีรื่องอย่างแน่นอน ฉนัใดคนที่

ไมม่สีตกิ็ฉนันัน้ เวลากนิเหลา้เมาแลว้ ก็อย่าออกไปนอกบา้น นอนเสยี ก็ไมม่ปีญัหา

อะไร แต่ถา้กนิแลว้ยงัอยู่นอกบา้นอยู่ เดีย๋วก็ตอ้งมเีรื่องมรีาวกบัคนนัน้คนน้ี เวลาจะขบั

รถกลบับา้นก็ตอ้งมอีบุตัเิหต ุ ไปชนกบัรถคนันัน้รถคนัน้ีอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ เพราะน่ี

แหละคอืเรื่องของการไมม่สีต ิ สตจิงึเป็นธรรมทีส่าํคญัอย่างยิง่ ทีเ่ราทกุคนควรจะให ้

ความสนใจดูแล เพราะคุณงามความดที ัง้หลาย ไมว่า่ทานก็ด ี ศีลก็ด ี สมาธิ ปญัญา 

วิมตุติการหลดุพน้ก็ด ีลว้นมสีติเป็นผูร้ิเริ่ม เป็นผูน้าํพาไป  

ถา้เราดูใจเรา เวลาเกดิความโกรธขึ้นมา เรามสีตริะลกึรูอ้ยู่ วา่ความโกรธน้ีไมด่ ี เรากไ็ม่

ควรโกรธ ควรใหอ้ภยั สพัเพสตัตา อะเวราโหนต ุขอใหส้ตัวท์ ัง้หลาย จงเป็นผูไ้มม่เีวร

เถดิ หมายถงึวา่ เราจงอย่าไปมเีวรกบัสตัวก์บัคนท ัง้หลายนัน่เอง เมือ่เรามสีต ิ เราจะนึก

ถงึธรรมบทน้ี แลว้ก็จะระงบัความโกรธได ้ น่ีก็เท่ากบัมอีภยัทานแลว้ เท่ากบัวา่ไดใ้หท้าน

แลว้ ไมต่อ้งไปเสยีเงนิเสยีทองซื้อขา้วของมาใหค้นนัน้คนน้ี เพยีงแต่ใหอ้ภยัเขา ก็

เหมอืนกบัไดใ้หท้านแลว้ ใหอ้ภยันัน้ไง การใหอ้ภยัมคุีณ มปีระโยชน ์ ท ัง้กบัผูท้ีถู่กเรา

โกรธและตวัผูโ้กรธเอง ผูท้ีถู่กเราโกรธ ก็ไมต่อ้งรบัเคราะหจ์ากคาํพูดทีดุ่ดนัของเรา หรือ

จากการกระทาํอนัดุรา้ยของเรา เขาก็ไมต่อ้งรบัอนันัน้ไป ส่วนเราผูเ้กดิความโกรธ ก็จะ
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สบายใจ ก็จะเยน็ใจ เพราะเมือ่เราระงบัความโกรธแลว้ ความรอ้นรนใจทีเ่กดิจากความ

โกรธนัน้ ก็หายไป กลบัมาคอืความเยน็ ความสงบของใจ น่ีก็เกดิจากการทีเ่รามสีตดูิใจ

เรา  

หรือเวลาทีเ่กดิความโกรธ แลว้อยากจะไปฆ่าเขา หรือจา้งใหค้นอืน่ไปฆ่าเขา เพราะนาย

คนน้ีสรา้งความโกรธแคน้ใหก้บัเรามาก เขาไมค่วรทีจ่ะอยู่ในโลกน้ีต่อไป น่ีก็เป็น

ความคดิของความโกรธทีเ่กดิขึ้นมา แต่ถา้เรามสีตริะลกึไดว้า่ พระพทุธเจา้ทรงสอนให ้

เรามเีมตตา สพัเพ สตัตา อพัพะยาปชัฌา โหนต ุ ขอใหส้ตัวท์ ัง้หลาย จงเป็นผูไ้ม่

เบยีดเบยีนกนัเถดิ ถา้เราไปฆ่าเขา ก็เท่ากบัเป็นการไปเบยีดเบยีนกนั เป็นการขาดความ

เมตตา ถา้เรามสีตรูิว้า่ เป็นการกระทาํทีเ่ลวรา้ย ทีโ่หดรา้ยแลว้ เราระงบัได ้ก็เท่ากบัมศีีล

ขึ้นมา การไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ก็เป็นศีลขอ้หน่ึงในศีลหา้ และศีลอืน่ๆท ัง้หลาย รวมไปถงึ

ศีล ๒๒๗ ขอ้ ก็มขีอ้หา้มฆ่าสตัวต์ดัชวีติเหมอืนกนั ถา้เป็นพระภกิษุแลว้ไปฆ่าผูอ้ืน่ จา้ง

ใหผู้อ้ืน่ฆ่าก็ด ี ส ัง่ใหผู้อ้ืน่ฆ่าก็ด ี เป็นโทษหนกัมาก เรียกวา่ปาราชิก ขาดจากความเป็น

พระภกิษุทนัท ี ปิดทางสวรรคแ์ละนิพพาน แต่ถา้มสีตริะลกึรูอ้ยู่ เวลาใจเกดิความโกรธ

ขึ้นมา เพราะมคีนทาํอะไรใหเ้ราไมพ่อใจ ดว้ยความตัง้ใจหรือไมก่็ตาม เราก็จะระงบั

ความโกรธนัน้ได ้ดว้ยความเมตตา ไมท่าํอะไรเขา คดิเสยีวา่เป็นการใชเ้วรใชก้รรมกนัไป

ก็แลว้กนั ในอดตีเราอาจจะเคยไปสรา้งความเจ็บชํา้นํา้ใจ สรา้งความเคยีดแคน้ใหก้บัเขา

มา เมือ่เขามโีอกาสเขาก็เลยขอทวงคนื ก็คิดเสยีวา่ใชห้น้ีเก่าไป อกีอย่างหน่ึง สิง่ทีเ่ขาทาํ

ไปแลว้ พูดไปแลว้ มนัก็ผ่านไปแลว้ ถา้ทาํเป็นไมรู่ไ้มช่ี้เสยี มนัก็ไม่เหน็มอีะไร มนัก็ผ่าน

ไป แต่ถา้รูแ้ลว้ เกดิความโกรธขึ้นมา ก็ตอ้งเอาสตมิาเบรกใจใหไ้ด ้ เบรกใจวา่อย่าไป

โกรธ โกรธไมไ่ด ้ทาํอย่างน้ีไดเ้ราก็มศีีลแลว้  

ถา้รูส้กึวา่ยงัไมม่เีบรก คอืสตยิงัไมด่พีอ เวลาเกดิอารมณ์ขึ้นมาแลว้ ยงัเบรกใจไมไ่ด ้ยงั

ไหลไปสู่วาจา ไหลไปสู่การกระทาํทางกาย เราก็ตอ้งฝึกต ัง้สตบิ่อยๆ วธิีทีจ่ะช่วยทาํใหม้ี

สตมิากทีสุ่ดก็คอื การหามมุไหน มมุหน่ึงในบา้นของเรา ทีส่งบ ปิดประตูหอ้งแลว้ก็

นัง่ขดัสมาธิหลบัตา กาํหนดจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องราว

ต่างๆ จะเป็นเรื่องราวในอดตีก็ด ี เรื่องราวในอนาคตก็ด ี เรื่องของคนนัน้ เรื่องของคนน้ี 
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ทีอ่ยู่ทีใ่กลห้รือทีไ่กลก็ตาม ในขณะนัน้ขอใหล้มืเรื่องราวต่างๆท ัง้สิ้นในโลกน้ี ขอใหม้สีติ

อยู่กบักรรมฐาน คอือารมณ์ผูกจติ บทใดบทหน่ึง ถา้ชอบพทุโธ ก็กาํหนดรูอ้ยู่กบัคาํวา่

พทุโธ ถา้ชอบดูลมหายใจเขา้ออก ก็กาํหนดดูลมหายใจเขา้ หายใจออก ถา้ชอบใชท้ ัง้พทุ

โธ และลมหายใจควบคู่กนัไป เราก็บริกรรมคาํวา่พทุธ เวลาหายใจเขา้ โธเวลาหายใจ

ออก หรือหายใจเขา้ก็วา่พทุโธ หายใจออกกว็า่พทุโธ กาํกบัไปก็ได ้ 

วธิีทีใ่ชค้วบคุมจติใจนัน้ มหีลากหลายวธิีดว้ยกนั พระพทุธองคท์รงแสดงกรรมฐานไวถ้งึ 

๔๐ ชนิดดว้ยกนั แต่เวลาใช ้ควรใชเ้พยีงชนิดเดยีว ชนิดไหนทีถู่กกบัจริตของเรา เราทาํ

แลว้รูส้กึสบายใจ จติเกาะอยู่กบัอารมณ์นัน้ ก็ใหใ้ชอ้ารมณ์นัน้เป็นเครื่องผูกใจไว ้ ใหม้ี

สติคอืการระลกึรู ้ ใหรู้อ้ยู่กบัอารมณ์นัน้ๆ รูอ้ยู่ไปเรื่อยๆ แลว้ต่อไปสตกิ็จะพฒันาขึ้นไป 

เราก็จะมกีาํลงัทีจ่ะเบรกใจใหอ้ยู่ได ้ ถา้ทาํมากๆแลว้ ต่อไปเราจะสามารถควบคุม

ความคดิปรุง ควบคุมอารมณ์ของเราได ้ เวลามอีารมณ์โกรธขึ้นมาก็ระงบัได ้ เวลามี

อารมณ์โลภขึ้นมาก็ระงบัได ้ เวลามอีารมณ์หลงขึ้นมา ก็จะระงบัได ้ เพราะเรามเีบรก 

เหมอืนกบัรถยนตเ์วลาเราขบัรถไป ถา้เรารูว้า่เบรกของรถเราน้ี เริ่มไมม่ปีระสทิธิภาพแลว้ 

ไมส่ามารถหยุดตามทีเ่ราตอ้งการได ้สิง่ทีเ่ราตอ้งทาํก็คอื ตอ้งนาํรถเขา้อู่ใหช่้างเขาซ่อมให ้

ถา้เบรกเก่าหมดสภาพ ก็ตอ้งเปลีย่นเบรกใหม ่ 

ฉนัใดสตกิ็เป็นเหมอืนกบัเบรกของใจเรา ถา้เราไมพ่ฒันาใหม้ขีึ้น ไมม่เีบรกใจแลว้ ชวีติ

ของเราก็จะตอ้งวุน่วายไปไมม่ทีีส่ิ้นสุด เพราะวา่อารมณ์ของเรามหีลากหลาย และส่วน

ใหญ่จะเป็นอารมณ์ทีจ่ะฉุดลากเราไปในทางทีไ่มด่ ี จะฉุดลากใหไ้ปกระทาํในสิง่ทีเ่สือ่ม

เสยี ในสิง่ทีเ่ราทกุคนไมป่รารถนากนั แต่เราหกัหา้มใจของเราไมไ่ด ้ เพราะขาดเบรก

นัน่เอง การนัง่สมาธิจงึเป็นสิง่สาํคญัอยา่งยิง่ทเีดยีว เพราะวา่สมาธิจะทาํใหป้ญัญา 

ความรูข้องเรานัน้ เป็นปญัญาทีเ่รียกวา่ ภาวนามยปญัญา เป็นปญัญาทีต่ดักเิลสตณัหา

ได ้ในขณะน้ีพวกเราทกุคนก็รูอ้ยู่วา่ อะไรเป็นสิง่ทีผ่ดิ อะไรเป็นสิง่ทีถู่ก อะไรด ีอะไรช ัว่ 

แต่เรายงัไมส่ามารถละความชัว่ท ัง้หลายได ้และทาํความดที ัง้หลายได ้ก็เพราะวา่ ความรู ้

ทีเ่รารูอ้ยู่น้ี ขาดการสนบัสนุนของสมาธ ิใจไมม่กีาํลงัทีจ่ะทาํในสิง่ทีด่ ีและละในสิง่ทีไ่มด่ ี

เพราะขาดกาํลงั ปญัญาเปรียบเหมอืนกบัมดีทีค่ม แต่คนทีจ่ะใชม้ดี กลบัไมม่เีรี่ยวไม่มี
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แรง ก็ไมส่ามารถทีจ่ะเอามดีไปตดัไมใ้หข้าดได ้ เพราะไมม่แีรง แต่ถา้เอาคนทีไ่มม่ี

เรี่ยวแรงน้ี มารบัประทานอาหาร มาพกัผอ่นหลบันอน มาออกกาํลงักาย ฝึกใหม้กีาํลงั

เสยีก่อน เมือ่มกีาํลงัแลว้ ทน้ีีเอามดีไปฟนักบัอะไร ก็จะขาดทนัทเีลย เพราะวา่คนฟนัก็มี

กาํลงั มดีก็คม  

ปญัญาทางพทุธศาสนา เราไดย้นิไดฟ้งักนัอย่างสมํา่เสมอ ต ัง้แต่เราเกดิมา เพราะเราอยู่

ในเมอืงพทุธ เราไดย้นิไดฟ้งัเสมอวา่ อะไรคอืบาป อะไรคอืบญุ แต่ทาํไมเราจงึไม่

สามารถปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ราปฏบิตักินัได ้นัน่ก็เป็นเพราะวา่ใจของเรา

ไมม่กีาํลงันัน่เอง ขาดกาํลงัทีจ่ะต่อสูก้บัความชัว่รา้ยท ัง้หลาย ขาดกาํลงัทีจ่ะทาํความดี

ท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม เพราะไมไ่ดส้รา้งพลงัใหเ้กดิขึ้นมา พลงัน้ีจะเกดิขึ้นก็ต่อเมือ่เราฝึก

ทาํสมาธิกนั จงึควรฝึกทาํสมาธิกนัอย่างสมํา่เสมอทกุๆวนั อย่างนอ้ยวนัหน่ึงตอ้งมแีลว้ 

๒ เวลา เชา้และเยน็ วนัละช ัว่โมงก็จะด ี ในเบื้องตน้เราก็ไหวพ้ระสวดมนตไ์ปก่อน การ

ไหวพ้ระสวดมนตก์็เป็นการทาํสมาธิในเบื้องตน้ ทาํใหใ้จเราลมืเรื่องราวต่างๆ เหตกุารณ์

ต่างๆทีผ่่านมา เมือ่สวดมนตไ์ปสกัระยะหน่ึงแลว้ เรารูส้กึวา่ใจเราค่อยสบาย ค่อยวา่ง 

ค่อยเบา เราก็หยุดสวด แลว้ก็นัง่กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก หรือบริกรรมคาํวา่พทุโธ 

พทุโธ ดว้ยสตริะลกึรูอ้ยู่กบัอารมณ์นัน้ๆ ถา้จะใชล้มก็ใหอ้ยู่กบัลม เช่นลมเขา้ก็ใหรู้ว้า่ลม

เขา้ ลมออกก็รูว้า่ลมออก หายใจส ัน้ก็รูว้่าหายใจส ัน้ หายใจยาวก็รูว้า่หายใจยาว ลม

หยาบก็รูว้า่ลมหยาบ ลมละเอยีดก็รูว้า่ลมละเอยีด ลมหายไปจากความรูส้กึ ก็ใหรู้ว้า่ลม

หายไปจากความรูส้กึ โดยทีไ่มต่อ้งไปกลวัวา่ เมือ่ไมม่ลีมหายใจแลว้จะตาย ตราบใดมี

สตริะลกึรูอ้ยู่ จะไมต่าย ขอใหรู้ไ้วอ้ย่างน้ี แลว้จติจะสงบ จติจะน่ิง เมือ่จติน่ิงแลว้ จติจะ

มคีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวามสบายใจ อารมณ์ต่างๆ ความโลภโมโทสนัจะสงบตวัลง 

ในขณะทีจ่ติมสีมาธิ มคีวามสงบ  

น่ีแหละจะทาํใหจ้ติมพีลงัทีจ่ะเบรกใจต่อไป หลงัจากทีจ่ติออกมาจากสมาธิแลว้ เวลาเกดิ

อารมณ์อยากขึ้นมาก็จะระงบัไดง้า่ย เกดิอารมณ์โกรธขึ้นมาก็จะระงบัไดง้า่ย จะไมไ่ปตาม

อารมณ์นัน้ๆ เพราะจติเคยถูกเบรกอยู่แลว้ เรามกีาํลงัทีจ่ะเบรกใจของเราแลว้ เรา

สามารถระงบักเิลสตณัหาได ้ ในขณะทีเ่ราดาํเนินชวีติของเราไปตามปกต ิ เวลาใจของเรา
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คดิไปในทางทีด่ ี เราก็ส่งเสริม เวลาคดิไปในทางทีไ่มด่เีราก็ระงบัได ้ ต่อไปชวีติของเราจะ

มแีต่สิง่ทีด่ทีีง่าม สิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม ก็จะถูกระงบั ถูกตดัไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ด สิง่ทีไ่มด่ี

ท ัง้หลายทีม่อียู่ในใจของเรา ไมว่า่จะเป็นความโลภ ความโกรธ ความหลง ไมว่า่จะเป็น

ตณัหาความอยากต่างๆ ก็จะหมดไปจากใจ เมือ่ใจไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลง 

ไมม่ตีณัหาความอยากต่างๆแลว้ ใจจะสงบ มแีต่ความสุข เพราะวา่สิง่ทีส่รา้งปญัหา

ใหก้บัใจนัน้ ไมใ่ช่เรื่องราวภายนอก ไมใ่ช่สิง่ของภายนอก แต่สิง่ทีม่อียู่ในใจของเรานัน่

แหละ ก็คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆนัน่เอง ถา้ไมม่สีิง่เหลา่น้ี

แลว้ ใจก็จะอยู่เป็นสุข ไมห่วิไมอ่ยากกบัอะไร น่ีแหละคอืผลทีจ่ะตามมา จากการเจรญิ

สตอิย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๒๕ 

ชีเปลอืย 
๓ สงิหาคม ๒๕๔๕ 

เทศกาลเขา้พรรษาก็ผ่านมาไดป้ระมาณ ๑๐ วนัแลว้ ในช่วงเทศกาลเขา้พรรษา จะมกีาร

ถวายของพเิศษอยู่ ๒ รายการดว้ยกนั คือถวายเทยีนกบัถวายผา้อาบนํา้ฝน การถวาย

เทยีนก็เพือ่ทีจ่ะใหพ้ระภกิษุ ทีอ่ยู่จาํพรรษาในอาวาส ไดม้แีสงสวา่งไวใ้ชใ้นยามคํา่คนื 

เพราะในสมยัโบราณไมม่ไีฟฟ้าใช ้ จงึตอ้งอาศยัแสงเทยีนเป็นเครื่องใหแ้สงสวา่ง จงึเป็น

ธรรมเนียมประเพณีทีพ่ทุธศาสนิกชน ต ัง้แต่ปู่ย่าตายายมาในครัง้ก่อนๆ ไดป้ฏบิตักินัมา 

ไดส้บืทอดกนัมาจนถงึทกุวนัน้ี อกีรายการหน่ึงทีถ่วายกนัในช่วงเขา้พรรษา ก็คอืผา้อาบ

นํา้ฝน มไีวเ้พือ่ใหพ้ระสงฆใ์ชเ้วลาฝนตก แลว้ท่านอยากจะอาบนํา้ฝน ท่านจะไดม้ผีา้ไว ้

นุ่งอาบ ไมต่อ้งเปลอืยกาย  

เรื่องของการถวายผา้อาบนํา้ฝนนัน้ มคีวามเป็นมาต ัง้แต่ในสมยัพทุธกาล คอืมนีาง

วิสาขา เป็นอบุาสกิาทีม่คีวามศรทัธาเลือ่มใสในพทุธศาสนาเป็นอย่างมาก ไดท้าํนุบาํรุง

พระพทุธศาสนา ดว้ยการสรา้งวดับพุพาราม ณ พระนครสาวตัถ ี ถวายใหก้บั

พระพทุธเจา้และภกิษุสงฆอ์ยู่จาํพรรษา ดูแลทาํนุบาํรุงภกิษุสามเณรดว้ยปจัจยั ๔ อย่าง

สมํา่เสมอ ไดบ้รรลโุสดาปตัตผิล ต ัง้แต่อายุ ๗ ขวบ พระศาสดาทรงยกย่องวา่เป็น

เอตทคัคะ ในบรรดาทายกิาท ัง้ปวง อยูม่าวนัหน่ึงเธอมคีวามปรารถนาทีจ่ะทาํนํา้ปานะ 

คอืนํา้ผลไมค้ ัน้ ไปถวายพระใหท้่านไดฉ้นัในตอนบ่าย จงึไดส่้งสาวใชไ้ปทีว่ดั เพือ่ใหไ้ปดู

วา่มพีระอยู่จาํนวนเท่าไร ขณะทีส่าวใชเ้ดนิทางไปทีว่ดั ก็เกดิฝนตกใหญ่มาก แรงมาก 

ช่วงนัน้พระทีอ่ยู่ในวดัเหน็วา่มฝีนตก ก็เลยอยากจะอาบนํา้ฝนกนั ทน้ีีในสมยันัน้เป็น

สมยัทีม่ผีา้นอ้ย ผา้หาไดย้าก พระท่านไมม่ผีา้นุ่งไวอ้าบนํา้ฝน ท่านจงึเปลอืยกายอาบ

นํา้ฝนในกลางลานวดักนั พอสาวใชเ้ดนิเขา้ไปในวดั เหน็พระอาบนํา้เปลอืยกาย ก็ตกใจ 

ก็เลยกลบัไปเลา่ใหน้างวสิาขาฟงัวา่ ทีว่ดัไม่มพีระเลย มแีต่พวกชีเปลอืย นางวสิาขาเธอ

เป็นคนฉลาด มปีญัญา ก็ทราบถงึเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้น เมือ่มโีอกาสอนัเหมาะอนัควร ก็
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เลยไดเ้ขา้ไปกราบทูลเลา่เรื่องน้ีใหพ้ระพทุธเจา้ไดท้รงทราบ และขอปวารณาถวายผา้อาบ

นํา้ฝน ใหก้บัพระภกิษุไวใ้ชส้าํหรบัอาบนํา้ฝน เวลาทีเ่กดิฝนตกลงมา พระพทุธองคท์รง

วนิิจฉยั ทรงอนุญาต จงึมธีรรมเนียมการถวายผา้อาบนํา้ฝนตัง้แต่กาลนัน้มา จนถงึ

ปจัจบุนัน้ี  

เรื่องของผา้น้ี พระในสมยัพทุธกาลจะอยู่ดว้ยความแรน้แคน้ เพราะสมยัทีบ่กุเบกิเริ่มตน้

สรา้งพระศาสนาใหม่ๆ  ยงัไมม่ผูีม้ศีรทัธามาก และไมท่ราบวา่จะถวายอะไรใหก้บัพระ 

พระจงึตอ้งหาผา้ทีเ่ขาทิ้งไวต้ามป่าชา้ ผา้ทีท่ิ้งไวต้ามกองขยะ เก็บไดช้ิ้นเลก็ชิ้นนอ้ย ก็เอา

มาสะสมไว ้ เมือ่ไดจ้าํนวนพอทีจ่ะนาํมาทาํเป็นผา้ห่ม ผา้จวีร ก็จะเยบ็ปะ แลว้ก็ตดัใหไ้ด ้

สดัส่วนตามทีต่อ้งการ แลว้จงึนาํไปยอ้มดว้ยนํา้ฝาด ทีท่าํมาจากนํา้ทีต่ม้กบัแก่นไม ้ทีจ่ะ

ออกเป็นสกีาสาวพสัตร ์ ผา้ในสมยันัน้จงึมคีวามเป็นมาอย่างน้ี ผา้มนีอ้ย พระจงึตอ้งหา

เศษผา้ทีเ่ขาทิ้งไว ้ในระยะแรกๆ ก็จะมใีชเ้พยีง ๒ ผนื คอืผา้นุ่งทีเ่รียกวา่ผา้สบง และผา้

ห่มคอืผา้จวีร ต่อมามพีระไปกราบทูลพระพทุธเจา้วา่ เวลาหนา้หนาว ผา้ห่มผนืเดยีวไม่

พอกนัหนาว พระพทุธเจา้จงึทรงอนุญาตใหม้ผีา้ผนืที ่๓ ขึ้นมา เรียกวา่ผา้สงัฆาฏิ เป็นผา้

ทีท่าํเป็น ๒ ช ัน้ เพือ่ทีจ่ะไดห้นาพอไวห้่มกนัหนาว ผา้สงัฆาฏน้ีิ ญาตโิยมจะเหน็เวลาพระ

ท่านประกอบพธิีกรรม ท่านจะพาดไวบ้นบา่ของท่าน นัน่แหละคอืผา้สงัฆาฏ ิ ญาตโิยม

อาจจะไมเ่ขา้ใจวา่ทาํไมท่านถงึตอ้งเอาผา้พาดไวบ้นบ่า คอืเน่ืองจากในสมยัพทุธกาล พระ

ท่านจะมผีา้ ๓ ผนื คอืผา้ไตรจวีร ไดแ้ก่ สบง จวีร สงัฆาฏ ิไวใ้ชป้ระจาํตวั เป็นสมบตัทิี่

สาํคญัอย่างยิง่สาํหรบัพระ เวลาจะไปไหนมาไหน พระพทุธองคท์รงบญัญตัไิวใ้นพระ

วนิยั ใหพ้ระสงฆต์อ้งนาํผา้ท ัง้ ๓ ผนืน้ี ตดิตวัไปดว้ย แมก้ระท ัง่เวลาออกบณิฑบาตก็ให ้

ซอ้นผา้จวีรกบัสงัฆาฏไิป เพราะวา่เวลาอยู่ในป่านัน้ ไมม่ทีีเ่ก็บทีม่ดิชดิ ถา้เกดิทิ้งผา้ผนื

ใดผนืหน่ึงไวแ้ลว้ เวลาไปบณิฑบาตกลบัมาอาจจะไมเ่จอผา้ผนืนัน้ก็ได ้เพราะผา้เป็นสิง่ที่

หายาก อาจจะมขีโมยมาลกัไปก็ได ้ จงึไดบ้ญัญตัใิหพ้ระตอ้งรกัษาผา้ครอง คอืผา้ไตร

จวีรท ัง้ ๓ ผนืน้ีไว ้ใหอ้ยู่ตดิตวัเสมอ ไมว่า่จะไปไหนก็ตาม จะตอ้งตดิไปกบัตวัเสมอ  

ดงันัน้เวลาท่านประกอบพธิีกรรมต่างๆ เช่น การอปุสมบท การลงอโุบสถฟงัปาฏโิมกข์

ทกุกึ่งเดอืน ก็จะตอ้งมผีา้ท ัง้ ๓ ผนืน้ีตดิตวัไวเ้สมอ น่ีจงึเป็นเหตทุีท่าํใหญ้าตโิยมเหน็
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พระทา่นมผีา้ผนืที ่ ๓ พาดอยู่ทีบ่่าของท่าน อาจจะไมท่ราบความหมายวา่ ทาํไมจะตอ้ง

เอาผา้ผนืที ่๓ นัน้พาดไว ้เน่ืองจากเป็นธรรมเนียมทีจ่ะตอ้งรกัษาผา้ครองนัน่เอง ส่วนผา้

อืน่ๆ นอกเหนือจากผา้ ๓ ผนืน้ีแลว้ เราเรียกวา่ผา้อติเรกจวีร คอืเป็นผา้ทีเ่กนิความ

จาํเป็น แต่ถา้มศีรทัธาญาตโิยม มจีติศรทัธาทีจ่ะถวายใหพ้ระ พระก็รบัมาใชไ้ด ้ แต่ไม่

ตอ้งดูแลรกัษาเหมอืนกบัผา้ครองท ัง้ ๓ ผนื น่ีก็คอืเรื่องราวของความเป็นมาเกี่ยวกบั

เรื่องผา้ในสมยัพทุธกาล พระในสมยัพทุธกาลนัน้ ท่านอยู่ดว้ยความลาํบากยากเยน็

เกี่ยวกบัเรื่องปจัจยั ๔ เพราะในสมยัพทุธกาลยงัไมม่คีวามเจริญทางดา้นวตัถนุ ัน่เอง จงึ

ไมค่่อยมเีครื่องใชไ้มส้อยเท่าไร เหมอืนกบัในสมยัน้ี ทีม่คีวามเจริญทางดา้นวตัถมุาก มี

เครื่องใชไ้มส้อย มปีจัจยั ๔ พรอ้มบริบูรณ์ สภาพทีเ่ป็นอยู่ในอดตีกบัปจัจบุนัจงึไม่

เหมอืนกนั เราจงึไมเ่ขา้ใจวา่ทาํไมจงึตอ้งมบีทบญัญตัต่ิางๆใหพ้ระท่านปฏบิตัติาม  

เหตทุีพ่ระยงัตอ้งรกัษาธรรมวนิยัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัไิวอ้ยู่ ก็เพราะวา่ธรรมวนิยัน้ี

เป็นศาสดาแทนพระพทุธเจา้ คอืหลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้ 

ไมไ่ดท้รงต ัง้ใหพ้ระภกิษุรูปหน่ึงรูปใดเป็นศาสดาแทน แต่ทรงมอบไวก้บัพระธรรมวนิยั 

ทีไ่ดท้รงตรสัไวช้อบแลว้ คอืดแีลว้ เหมาะสมแลว้ ถา้ผูใ้ดยดึถอืพระธรรมวนิยั ปฏบิตัิ

ตามธรรมวนิยัแลว้ จะมแีต่ความสุขและความเจริญ สามารถบรรลถุงึมรรคผลนิพพาน 

ไดอ้ย่างแน่นอน น่ีเป็นเหตทุีท่าํใหพ้ระภกิษุในอดตีและในปจัจบุนั ยงัคงรกัษาพระธรรม

วนิยัไวอ้ย่างเคร่งครดั ถงึแมว้า่เหตกุารณ์ในอดตีกบัเหตกุารณ์ในปจัจบุนัจะแตกต่างกนั

ไปแลว้ และขอ้บญัญตับิางขอ้ ดูไปก็เหมอืนกบัวา่ไมจ่าํเป็นก็ตาม แต่เพือ่เป็นการรกัษา

ธรรมวนิยัของพระพทุธเจา้ ใหอ้ยู่ยนืยาวนาน เป็นสรณะเป็นทีพ่ึง่ของพระ และเป็น

สรณะเป็นทีพ่ึง่ของพทุธศาสนิกชนท ัว่ๆไป  

บรรดาพระเถระท ัง้หลายทีไ่ดท้าํสงัคายนาครัง้แรก ๓ เดอืนหลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้ ลว้นเป็นพระอรหนัตท์ ัง้สิ้น มอียู่ ๕๐๐ รูป ไดม้มีตเิป็น

เอกฉนัทว์า่ พระพทุธบญัญตัคิอืธรรมวนิยัทกุบททกุบาท ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบญัญตัไิว ้

จะรกัษาไวต่้อไป ถงึแมว้า่พระพทุธองคไ์ดท้รงกลา่วกบัพระอานนทไ์ว ้ ก่อนทีจ่ะเสดจ็

ปรินิพพานไปวา่ ธรรมวนิยัขอ้ใดทีเ่ป็นขอ้เลก็ขอ้นอ้ย ถา้สงฆเ์หน็วา่ตอ้งการทีจ่ะ
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เปลีย่นแปลง หรือตอ้งการจะยกเลกิ ถา้สงฆม์มีตเิป็นเอกฉนัท ์ ก็สามารถทีจ่ะทาํได ้แต่

พระอานนทเ์วลารบัฟงัจากพระพทุธเจา้ ก็ไมไ่ดทู้ลถามวา่ บทบญัญตัทิีเ่ป็นขอ้เลก็ขอ้

นอ้ยนัน้มอีะไรบา้ง จงึเลยไมท่ราบวา่ขอ้ไหน เป็นขอ้ทีพ่ระพทุธองคท์รงอนุญาตให ้

ยกเลกิได ้ ไมต่อ้งปฏบิตัติามได ้ เมือ่เป็นเช่นนัน้จงึมคีวามเหน็วา่ ถา้ไปเลกิขอ้ใดขอ้หน่ึง

ทีเ่ราคดิวา่เป็นขอ้เลก็ขอ้นอ้ย แต่พระพทุธเจา้กลบัเหน็วา่เป็นขอ้ใหญ่ขอ้สาํคญั ถา้ไปเลกิ

เสยีก็จะไมด่ ี 

จงึมมีตใิหร้กัษาพระวนิยัทกุๆขอ้ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบญัญตัไิว ้ เพราะขณะที่

พระพทุธเจา้ยงัทรงพระชนมช์พีอยู่ พระภกิษุสามเณรก็สามารถรกัษาวนิยัทกุบททกุบาท 

ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบญัญตัไิวไ้ด ้ จงึเชื่อวา่ไมน่่าจะเป็นสิง่ทีสุ่ดวสิยั ทีผู่ท้ีจ่ะมาบวชต่อไป

ในภายภาคหนา้จะไมส่ามารถปฏบิตัติามได ้ และเหตผุลอกีขอ้หน่ึงก็คอื เพือ่เป็นการกนั

การครหาของผูท้ีน่บัถอืลทัธิอืน่ ทีจ่ะตาํหนิตเิตยีนพระภกิษุสามเณรของพระพทุธศาสนา

ไดว้า่ พอศาสดาตายไปไมก่ี่วนั ขอ้วตัรปฏบิตัต่ิางๆ ทีศ่าสดาไดก้าํหนดไว ้ ไดว้างไว ้ ก็

เริ่มเสือ่มไปแลว้ น่ีเองจงึเป็นเหตทุีท่าํใหม้กีารลงมตทิีจ่ะรกัษาพระธรรมวนิยัไวท้กุขอ้ไป 

และไดม้กีารปฏบิตักินัมาจนถงึทกุวนัน้ี จงึเป็นเหตทุีท่าํใหไ้มส่ามารถจะทาํบางสิง่

บางอย่างได ้ เช่นการบวชสตรีใหเ้ป็นภกิษุณี เพราะในสายเถรวาทของไทยเรา ไดร้บัการ

สบืทอดมาจากประเทศอนิเดยี โดยพระอรหนัต ์ ๒ รูป ทีไ่ดจ้าริกมาเผยแผ่พระศาสนา

ในประเทศไทยในอดตี ไดน้าํพระธรรมวนิยัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบญัญตัไิว ้ และพระ

อรหนัต ์๕๐๐ รูป ไดล้งมตริบัรองทีจ่ะรกัษาไปตลอด มาปฏบิตัติาม  

ซึง่มบีทบญัญตัอิยู่ขอ้หน่ึงทีว่า่ เวลาจะบวชภกิษุณี จะตอ้งมสีงฆท์ ัง้ ๒ ฝ่ายเป็นผูบ้วชให ้

คอืตอ้งมภีกิษุสงฆ ์คอืพระทีเ่ป็นชาย และภกิษุณีสงฆ ์คอืพระทีเ่ป็นหญงิ ตอ้งบวชท ัง้ ๒ 

สงฆเ์สยีก่อน ถงึจะถอืวา่การบวชเป็นภกิษุณีนัน้ ถูกตอ้งตามหลกัธรรมวนิยั แต่ภกิษุณี

สงฆม์อีายุไดป้ระมาณพนักวา่ปี ก็หมดไป คอืไมม่หีญงิทีส่นใจจะบวชเป็นภกิษุณีอกี

ต่อไป ภกิษุณีสงฆจ์งึไดห้มดไป หลงัจากนัน้แลว้ ถา้มหีญงิหรือสตรีคนหน่ึงคนใด เกดิมี

จติศรทัธาทีจ่ะบวชเป็นภกิษุณี ก็จะไมส่ามารถบวชเป็นภกิษุณีไดแ้ลว้ เพราะไมม่ภีกิษุณี

สงฆท์ีจ่ะทาํการบวชให ้ ในประเทศไทยจงึไมม่กีารบวชภกิษุณี มาต ัง้แต่สมยัเริ่มก่อต ัง้
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ศาสนาเลยทเีดยีว จงึตอ้งทาํความเขา้ใจใหท้ราบวา่ ทาํไมจงึบวชภกิษุณีไมไ่ด ้ เพราะถา้

ไปบวชแลว้ เท่ากบัไปขดัหลกัธรรมหลกัวนิยั ทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ไม่ควร

บญัญตัิในสิ่งที่พระพทุธเจา้ไม่ไดท้รงบญัญตัิไว ้ และไม่ควรยกเลกิในสิ่งที่พระพทุธเจา้

ไดท้รงบญัญตัิไวแ้ลว้  

ถา้พทุธศาสนิกชน คอืพทุธบริษทั ๔ ปรารถนาความเจริญในชวีติของการเป็นนกับวช 

เป็นนกัปฏบิตั ิก็จะตอ้งดาํเนินตามธรรมวนิยั ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไวเ้ท่านัน้ ถงึจะ

หวงัความสุขความเจริญได ้ ถา้ไม่เช่นนัน้แลว้ก็จะเกดิมปีญัหาขึ้นมาต่างๆนานา ซึง่เคย

ปรากฏขึ้นแลว้ต ัง้แต่หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ ไดท้รงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไป ก็จะมี

กลุม่ภกิษุบางกลุม่ เกดิมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างออกไป จากพระธรรมวนิยั บา้งก็วา่เป็น

สิง่ทีย่ากเยน็ต่อการปฏบิตั ิบา้งก็วา่ไมจ่าํเป็นสาํหรบัเวลานัน้แลว้ ก็เลยไมป่ฏบิตัติาม จงึ

เกดิความย่อหย่อนในการประพฤตปิฏบิตั ิ ทาํใหพ้ระทีป่ฏบิตัดิว้ยความเคร่งครดั เกดิมี

ความรงัเกยีจกนั เลยทาํใหอ้ยู่ร่วมกนัไมไ่ด ้ เพราะมศีีลไมเ่ท่ากนัเสยีแลว้ คนหน่ึงรกัษา 

๒๒๗ ขอ้ แต่อกีคนหน่ึงรกัษาไมค่รบ ๒๒๗ ขอ้ ก็เลยทาํใหไ้มส่ามารถอยู่ร่วมกนัได ้จงึ

เกดิมกีารแตกออกไปเป็นนิกายต่างๆขึ้นมา พวกทีแ่ตกออกไป ก็อยู่ไดไ้มน่าน ก็สูญ

สลายหายไปหมด  

น่ีคอืเรื่องราวความเป็นมาของพระธรรมวนิยั ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบญัญตัไิว ้ ให ้

พระภกิษุสงฆป์ฏบิตั ิ ในประเทศไทยก็ยงัมกีารปฏบิตัติามธรรมตามวนิยัทีพ่ระพทุธเจา้

ไดท้รงบญัญตัไิวอ้ยู่ จงึมภีกิษุสงฆอ์ยู่กนัมาจนถงึปจัจบุนัน้ี และจะอยู่ไปไดอ้กีตลอด

อายุขยัของพระศาสนา คอื ๕๐๐๐ ปี ถา้พทุธบริษทัมคีวามเคารพ มคีวามศรทัธา มี

ความเชื่อทีป่ฏบิตัติามธรรมวนิยัของพระพทุธเจา้ แต่ถา้เปลีย่นแปลงพระธรรมวนิยัแลว้ 

ต่อไปพระศาสนากจ็ะไมม่อีะไรเหลอื เพราะโดยปกตแิลว้ ใจของปถุชุนอย่างเราอยา่ง

ท่าน ลว้นมกีเิลส มตีณัหา ซึง่ไมช่อบปฏบิตัติามธรรมวนิยั เพราะธรรมวนิยัมไีวเ้พือ่

ปราบกเิลสตณัหานัน่เอง มไีวเ้พือ่กาํจดั มไีวเ้พือ่ชาํระกเิลสตณัหา กเิลสตณัหาทีม่อียู่ใน

ใจของปถุชุนอย่างพวกเรา จงึมคีวามรูส้กึอดึอดัใจ เวลาทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติามกฎ ตาม

ระเบยีบ กเิลสชอบทาํอะไรตามอาํเภอใจ ตามอารมณ์ นึกอยากจะกนิก็กนิ นึกอยากจะ
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นอนก็นอน นึกอยากจะทาํอะไรก็ทาํ โดยไมค่าํนึงถงึวา่การกระทาํนัน้ๆ จะนาํมาซึง่ความ

เสือ่มเสยีหรือไมอ่ย่างไร ซึง่ก็คลา้ยๆ กบัเดรจัฉานนัน่เอง  

มนุษยเ์ป็นมนุษยไ์ดเ้พราะมศีีลมธีรรม มรีะเบยีบมวีนิยั ผูใ้ดก็ตาม ถงึแมจ้ะมรูีปร่างเป็น

มนุษย ์แต่ถา้จติใจขาดศีลขาดธรรม ขาดวนิยั ก็ไมต่่างกบัเดรจัฉาน นึกอยากจะทาํอะไร

ก็ทาํตามอาํเภอใจ จะสรา้งความเดอืดรอ้น เบยีดเบยีนผูอ้ืน่สกัเท่าไหร่ ก็ไมส่นใจ จงึควร

ทาํความเขา้ใจวา่ ถงึแมจ้ะเกดิมามรูีปร่างเป็นมนุษย ์แต่ไมไ่ดห้มายความวา่จะเป็นมนุษย์

เสมอไป ถา้ตอ้งการจะเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ ก็ตอ้งมศีีล ๕ เป็นอย่างนอ้ย และปฏบิตัิ

ตามกฎ ตามระเบยีบทีด่ทีีง่าม เพราะถา้ไมม่ศีีล ๕ แลว้ จติก็จะตกลงไปสู่ทีต่ ํา่ เป็นจติ

ของเดรจัฉาน ของเปรต ของอสุรกาย ของสตัวน์รก ถา้ตอ้งการทีจ่ะรกัษาความเป็น

มนุษย ์รกัษาความเป็นผูป้ระเสริฐ เป็นคนด ีก็ตอ้งรกัษาศีลท ัง้ ๕ ขอ้ไวใ้หด้ ีคอื ตอ้งละ

เวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี 

ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ และละเวน้จากการเสพสุรายาเมา ถา้รกัษาศีลท ัง้ ๕ ขอ้น้ีได ้

แลว้ ถอืไดว้า่เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ คอืเป็นมนุษยท์ ัง้กาย และเป็นมนุษยท์ ัง้ใจ และเมือ่

ถงึเวลาทีร่่างกายน้ีจะแตกดบัจะสลายไป ใจก็ยงัรกัษาความเป็นมนุษยไ์ดอ้ยู่ ใจทีร่กัษา

ความเป็นมนุษยไ์ด ้ ก็จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี แต่ถา้ไมส่ามารถรกัษาความเป็น

มนุษยไ์ด ้ ก็จะตอ้งไปเกดิในอบาย ภูมใิดภูมหิน่ึง ขึ้นอยู่กบัศีลทีข่าดไปนัน้ มมีากนอ้ย

แค่ไหน  

จงึขอใหพ้วกเราท ัง้หลายจงเชื่อเวรเชื่อกรรม น่ีเป็นหวัใจของพระพทุธศาสนาเลยก็วา่ได ้

ทีส่อนเกี่ยวกบัเรื่องเวรเรื่องกรรม กรรมคอืการกระทาํของเราในปจัจบุนัน้ี และในอดตีที่

ผ่านมา เมือ่ทาํไปแลว้ก็จะมผีล คอืวบิากตามมา ผลจะดจีะช ัว่ จะสุขจะเจริญ จะทกุขจ์ะ

เสือ่ม จะเกดิในสุคตหิรือจะเกดิในอบาย ก็ขึ้นอยู่กบักรรมทีเ่ราทาํกนัไว ้ ท ัง้ในปจัจบุนั

และในอดตีทีผ่่านมา เพราะกรรมทีท่าํไวใ้นอดตี อาจจะยงัไมม่โีอกาสไดส่้งผล เพราะยงั

ไมสุ่กงอมพอ เมือ่ถงึเวลาถงึกาลของเขา ก็จะส่งผลตามมา ถา้ทาํด ีรกัษาศีลรกัษาธรรม 

ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ มแีต่ความเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ มคีวามเมตตากรุณา มจีติทีส่งบระงบั ดบั

กเิลสและตณัหาอยู่เสมอๆ ไมป่ลอ่ยใหใ้จถูกอาํนาจของกเิลสตณัหาครอบงาํพาไป ก็จะ
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เป็นจติทีด่ ีเมือ่ตายไปก็จะไดไ้ปสู่สุคต ิคอืจะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี หรือไมเ่ช่นนัน้

ก็จะไดเ้ป็นเทวดา เป็นพรหม เป็นพระอริยบคุคลอย่างพระพทุธเจา้ และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลาย ท่านเหลา่น้ีลว้นทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่ามท ัง้สิ้น ท่านมคีวามเชื่อในกรรม ท่านรู ้

ท่านเหน็วา่ ทาํดยี่อมไดด้ ีทาํช ัว่ย่อมไดช้ ัว่ น่ีเป็นหลกัตายตวั จะเชื่อหรือไมเ่ชื่อก็ตาม ก็

ไมส่ามารถปฏเิสธหลกักรรม สจัธรรมความจริงอนัน้ีได ้ เมือ่ไดท้าํกรรมอนัใดไวแ้ลว้ ไม่

วา่จะดหีรือช ัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้ เราจงึไมค่วรประมาทในเรื่องกรรมเป็น

อนัขาด ควรเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ขอใหเ้ชื่อพระพทุธเจา้เหมอืนกบัเชื่อบดิา

มารดาของเรา ทีส่อนเราดว้ยความเมตตา ดว้ยความกรุณา ดว้ยความปรารถนาด ี

ตอ้งการใหเ้รามแีต่ความสุข มแีต่ความเจริญรุ่งเรือง  

ฉนัใดพระพทุธเจา้ก็เปรียบเหมอืนกบัเป็นบดิามารดาของพวกเรา พระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอนใหพ้วกเรากระทาํความด ี ไมใ่หก้ระทาํความชัว่ ใหล้ะกเิลสท ัง้หลาย คอืความโลภ 

ความโกรธ ความหลงใหอ้อกไปจากจติจากใจ เพราะเมือ่ทาํไปแลว้ จะนาํมาซึง่ความสุข

และความเจริญอย่างแทจ้ริง พระพทุธเจา้ไดท้รงปฏบิตัมิาแลว้ ไดเ้หน็ผลมาแลว้อย่าง

ประจกัษ ์ ไมส่งสยัเลย จงึไดน้าํมาประกาศสอนใหก้บัพวกเราท ัง้หลาย ผูใ้ดทีม่คีวาม

ศรทัธา มคีวามเชื่อแลว้ ผูน้ ัน้ย่อมจะไดร้บัประโยชนโ์ดยถ่ายเดยีว จะไมม่โีทษตามมา

เลย ถงึแมว้า่เราจะไมส่ามารถเหน็ถงึอดตีชาตทิีผ่่านมา หรืออนาคตชาตทิีจ่ะตามมาก็

ตาม แต่อย่างนอ้ยทีสุ่ด ในปจัจบุนั เราก็เหน็กนัแลว้วา่ คนทีท่าํด ีมศีีลมธีรรม ย่อมอยู่

ดว้ยความสงบร่มเยน็เป็นสุข ไมม่ทีกุขไ์มม่ภียั ไมม่คีวามเสือ่มเสยีตามมา  

อย่างนอ้ยทีสุ่ดก็ขอใหเ้รามองปจัจบุนัชาตน้ีิ และเชื่อในการกระทาํความด ี ถงึแมว้า่การ

กระทาํความดขีองเรา จะไมท่าํใหเ้รารํา่รวยหรือเจริญดว้ยยศถาบรรดาศกัดิ์อย่างรวดเร็ว 

แต่ขอใหท้าํความเขา้ใจวา่ ความรํา่รวยก็ด ียศถาบรรดาศกัดิ์ก็ด ีไมใ่ช่สรณะ ทีพ่ึง่ของใจ 

เพราะไมส่ามารถดบัทกุข ์ ดบัความกงัวลใจได ้ แต่ความดต่ีางหาก ถา้ทาํไปแลว้จะทาํให ้

จติของเรามแีต่ความสงบ มแีต่ความสุข มแีต่ความสบายใจ เพราะน่ีคอืธรรมชาตขิอง

ความดกีบัใจ เปรียบเหมอืนกบัอาหารกบัร่างกาย เวลารบัประทานอาหารเขา้ไปในร่างกาย ก็

จะทาํใหร่้างกายมคีวามอิม่หนาํสาํราญ สบายกายสบายใจตามมาดว้ย ซึง่ต่างกบัยาพษิ ที่
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รบัประทานเขา้ไปแลว้ ก็จะตอ้งไปทาํลายร่างกาย ฉนัใดการกระทาํความชัว่ ก็เปรียบ

เหมอืนกบัยาพษิ ทีจ่ะสรา้งความวุน่วาย สรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา สงัเกตดู คนทีท่าํบาป

ทาํกรรม จะไมค่่อยมคีวามสุขเลย มแีต่ความวุน่วาย มแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความเสื่อม

เสยีตามมา น่ีเป็นเหต ุ เป็นผล ที่เราเหน็ไดใ้นปจัจบุนัชาตน้ีิ เหตผุลก็คอืกรรมและวบิาก

นัน่เอง  

ถา้พวกเราปรารถนาความสุขและความเจริญ เราก็จะตอ้งทาํแต่ความด ี ถา้ไมต่อ้งการ

ความทกุข ์ ความเสือ่มเสยี ความหายนะท ัง้หลาย ก็จะตอ้งละเวน้จากการกระทาํบาป 

การกระทาํความชัว่ท ัง้หลาย แลว้ชวีติของเราจะดาํเนินไปไดด้ว้ยความราบรื่นดงีาม มแีต่

ความสุขความเจริญ ขอใหเ้ราประพฤตปิฏบิตั ิตามธรรมวนิยัของพระพทุธเจา้ ซึง่เปรยีบ

เหมอืนกบัพระศาสดาแทนพระพทุธองค ์ ถา้เราปฏบิตัติามธรรมวนิยั ก็ถอืวา่เราปฏบิตัิ

ตามพระพทุธเจา้ ถา้เราปฏบิตัติามพระพทุธเจา้ ก็ถอืวา่ไดบู้ชาพระพทุธเจา้ เมือ่ไดบู้ชา

แลว้ สิง่ทีเ่ราหวงัไดก้็คอื ความเป็นสริิมงคลแก่ชวีติทีจ่ะตามมา ดงัในพระบาลทีีแ่สดงไว ้

วา่ ปูชา จ ปูชนียานัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การบูชาบคุคลทีส่มควรแก่การบูชา เป็น

มงคลอย่างยิง่แก่ชวีติ จงึขอฝากเรื่องราวเหลา่น้ีใหท้่านท ัง้หลายนาํไปพนิิจพจิารณา และ

ปฏบิตั ิเพือ่ความเป็นสริิมงคลต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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