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โดยให้ถือตามหลักธรรมทีแ่ สดงไวว้ า่ การให้ธรรมะ ชนะการให้ทงั้ ปวง
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คํานํ า
มาถึง ณ วันนี้ถา้ ชีวติ เราดําเนินมาอย่างมีจดุ หมายปลายทาง มีเป้ าหมายทีจ่ ะควบคุม
กาย วาจา และใจเรา ให้เป็ นไปอย่างถูกวิธี นัน่ ก็คอื เราได้เข้าซึ้งถึงเป้ าหมายแห่งธรรม
ของชีวติ เมือ่ มีการกระทําทีด่ ี ทีถ่ ูก ทีค่ วร อยู่บนพื้นฐานของความจริง มีเหตุ มีผล การ
ดําเนินชีวติ ก็สามารถฟันฝ่ าอุปสรรคนานาประการไปได้ การขัดเกลาจิตใจก็ทาํ ได้ไม่
ติดขัด ทุกวันเราอาจพบกับความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนกับสิง่ ต่างๆทีเ่ กิดขึ้น แต่ใจทีไ่ ว้ถูกที่
ในกรอบของหลักธรรม ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ได้อ่าน ได้ปฏิบตั ิ ช่วยให้เรา วางเฉยได้ ปลง
ได้ ไม่มคี วามทุกข์รอ้ นกับสิง่ ใด
เมือ่ เราเดินทางมาถึงจุดนี้ เวลาทีเ่ หลือของชีวติ คงจะมุง่ เพียงสร้างความเพียร พยายามดู
ใจ รักษาใจ ทําใจให้เป็ นกลางอยู่ทกุ ขณะ เพราะเรารู้แล้วว่า ใจทีร่ วมอยู่เป็ นอารมณ์เดียว
พร้อมสติทต่ี งั้ มัน่ มีปญั ญาเป็ นตัวนํา จะเป็ นพลังขับเคลือ่ นชีวติ เราไปทุกเวลานาที เป็ น
การหมุนใจเราออกจากวัฏสงสาร คลายเกลียวออกจากตัณหา อุปาทาน ความยึดมัน่
ต่างๆ สุดท้ายหลุดออกจากภพ ชาติ เราจะไม่กลับมาเกิดอีก แต่ถา้ วันนี้ เดีย๋ วนี้ ใจเรายัง
ล่องลอยออกไปหาสิง่ ภายนอก เดีย๋ วดีใจ เดีย๋ วเสียใจ ฟูข้นึ แฟบลง กับสิง่ สมมุตริ อบ
ข้าง ใช้ชวี ติ อย่างไร้จดุ หมายปลายทาง ยังยึดจับความจริงทีอ่ อกมาจากใจภายในไม่ได้
เราก็คงจะหมดหนทางทีจ่ ะพ้นจากการเกิดดับของชีวติ อย่างไม่มวี นั สิ้นสุดเสียที
เหตุของการดําเนินชีวติ จะมาถึงตรงไหนในวันนี้ เป็ นผลของการกระทําทีเ่ ราเคยทํามาใน
อดีต เมือ่ เราเป็ นผูเ้ ลือกเอง คิดเอง ทําเอง จึงต้องเผชิญกับสิง่ ทีไ่ ด้รับอยู่อย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ แต่มนั ยังไม่สายเกินไปหากเราเริ่มรู้สกึ ตัว เริ่มมีสติคดิ ได้ และเริ่มสนใจปฏิบตั ติ น
เสียใหม่ ตามคําสังสอนขององค์
่
สมเด็จสัมมาสัมพุทธะเจ้า ทีม่ ใี ห้อ่าน ให้ฟงั อยู่มากมาย
เมือ่ เราเริ่มเข้าใจธรรมะ จนกระทังวั
่ นหนึ่งทัง้ ชีวติ จิตใจเป็ นธรรมล้วนๆ เป็ นธาตุล ้วนๆ
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ชัยชนะคือ “ความไม่ม”ี ก็มาถึง เราได้เดินมาถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายแล้วนัน่ เอง มา
ตัง้ ใจกันใหม่ เพือ่ จุดหมายปลายทางของชีวติ ทีม่ วี นั สิ้นสุดกันเสียทีเถิด

คณะผูจ้ ดั ทํา
มกราคม ๒๕๔๗
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กัณฑ์ท่ี ๑๒๖

ครึ่งผี ครึ่งคน
๘ สิงหาคม ๒๕๔๕

การเข้าพรรษาสําหรับชาวพุทธเรานัน้ หมายถึงการเข้าวัดเข้าวา เข้าหาพระศาสนาเพือ่
ศึกษาปฏิบตั ธิ รรม เป็ นการทํานุบาํ รุง ดูแลรักษาจิตใจ เปรียบเหมือนกับเวลาทีเ่ ข้า
โรงพยาบาลเพือ่ หาหมอ ให้หมอตรวจสุขภาพ รักษาร่างกายของเรา ถ้ามีความจําเป็ น
จะต้องรักษาด้วยยาก็ตอ้ งรักษาด้วยยา ถ้าต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ก็ตอ้ งผ่าตัด จิตใจ
ของเราก็เปรียบเหมือนกับร่างกาย จําต้องเข้าโรงพยาบาลของจิตใจ ก็คอื วัด หรือพระ
ศาสนา เพือ่ จะได้รกั ษาซ่อมแซมจิตใจทีบ่ อบชํา้ จากการทํามาหากิน การดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของตน จนลืมดูแลรักษาประโยชน์ของจิตใจ ทําให้ใจกลายเป็ นทาส
กลายเป็ นคนใช้ ทีต่ อ้ งทํางานไม่รู้จกั หยุดจักหย่อน ก็เลยไม่มคี วามสุขทางด้านจิตใจ
ถึงแม้จะมีพร้อมบริบูรณ์ดว้ ยปัจจัย ๔ พร้อมบริบูรณ์ดว้ ยลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข
แต่ใจกลับมีแต่ความรุ่มร้อน มีแต่ความวุน่ วายใจ เพราะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลรักษาใจ
นัน่ เอง
ดังนัน้ เมือ่ ถึงเวลาเข้าพรรษา จึงถือเป็ นเวลาทีส่ มควร ทีจ่ ะเอาใจเข้าวัด เข้าโรงพยาลบาล
ของใจ เพือ่ จะได้ดูแลรักษาใจตามสมควรแก่ความจําเป็ น บางท่านก็อาจจะสมาทาน
ลดละอบายมุขต่างๆ เช่นการเสพสุรายาเมา การเล่นการพนัน การเทีย่ วกลางคืน ละเว้น
จากความเกียจคร้าน ละเว้นจากการคบคนชัว่ เป็ นมิตร หรือละเว้นจากการกระทําบาป
ต่างๆ เช่นละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการ
ประพฤติผดิ ประเวณี ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ บางท่านก็อาจจะบวชเลย เข้าวัด
ตลอดเวลา ๓ เดือน บวชเป็ นพระ บวชเป็ นเณร บวชเป็ นชี เหล่านี้ล ้วนเป็ นวิธีการทีจ่ ะ
ดูแลรักษาจิตใจให้ดงี าม เป็ นการสร้างคนให้สมบูรณ์ สร้างให้เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์
คนเราถ้ายังไม่ได้บวช ยังไม่ได้เรียน ยังไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม ยังถือว่าเป็ นคนสุกดิบอยู่ คือ
จะว่าสุกก็ไม่สุก จะว่าดิบก็ไม่ดบิ จะว่าเป็ นคนก็ไม่ใช่คน จะว่าเป็ นผีก็ไม่ใช่ผี ลักษณะ
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เป็ นแบบครึ่งผีครึ่งคน เพราะว่าจิตใจยังอยู่ภายใต้อารมณ์ของความดีและความชัว่ ถ้า
วันไหนอารมณ์ดวี นั นัน้ ก็จะเป็ นพรหม เป็ นพระ เป็ นเทวดา แต่ถา้ วันไหนอารมณ์ไม่ดี
ครอบงํา ก็จะกลายเป็ นยักษ์ เป็ นมาร เป็ นเปรต เป็ นผีไป
นี่คอื ลักษณะของคนทีไ่ ม่เคยเข้าวัดเข้าวา ไม่ได้รบั การอบรมบ่มนิสยั ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้
ปฏิบตั ธิ รรม ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบตั ิ ชีวติ ก็เลยเป็ นชีวติ ทีล่ มุ่ ๆ
ดอนๆ ยังไม่เป็ นคนทีส่ มบูรณ์ ยังไม่เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ มีร่างกายเป็ นมนุษย์แต่จติ ใจ
ยังไม่แน่นอน ยังมีข้นึ มีลงตามอารมณ์ทม่ี าปรากฏ ถ้าอารมณ์ดวี นั นัน้ ก็จะเป็ นมนุษย์
เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระ ถ้าวันไหนอารมณ์รา้ ย อารมณ์ไม่ดมี าครอบงําจิตใจ วันนัน้
ก็จะกลายเป็ นเดรัจฉาน เป็ นยักษ์ เป็ นมาร นี่คอื สภาพจิตใจ แต่ถา้ เมือ่ ได้เข้ามาบวช
ได้มาศึกษา ได้มาปฏิบตั ธิ รรม ได้ลดละกระทําสิง่ ทีไ่ ม่ดี กระทําแต่สง่ิ ทีด่ ี ชําระจิตใจ
ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากทัง้ หลาย ทีเ่ ป็ นเหตุของการกระทําบาป
การกระทําความชัว่ ทัง้ หลาย ให้เบาบางลงไป จิตใจก็จะกลายเป็ นมนุษย์ข้นึ มาตามลําดับ
จนกลายเป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ การเป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั การเป็ นนักบวช
หรือเป็ นฆราวาส แต่ข้นึ อยู่กบั จิตสํานึก ว่ารู้หรือไม่ ว่าอะไรคือสมบัตขิ องความเป็ น
มนุษย์ อะไรคือสมบัตขิ องการเป็ นยักษ์ เป็ นมาร เป็ นเดรัจฉาน ถ้ารู้แล้วและปฏิบตั ติ าม
ได้ ก็ถอื ว่าได้เป็ นมนุษย์แล้ว
อย่างพระโสดาบัน ซึง่ เป็ นพระอริยบุคคลเบื้องต้น เป็ นผูท้ เ่ี ห็นแล้วในเรื่องบาป บุญ คุณ
โทษ ในเรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องกรรม ท่านจึงไม่สงสัยในเรื่องของกรรมเลยแม้แต่
นิดเดียว ท่านเห็นแล้วว่าทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ท่านจึงตัง้ มันอยู
่ ่ในศีล ๕
ได้อย่างสมบูรณ์ คือเป็ นมนุษย์ตลอดเวลา ไม่วา่ จะในกรณีใดก็ตาม จะไม่ละเมิดศีล ๕
โดยเด็ดขาด ด้วยอานิสงส์ของการมีดวงตาเห็นธรรม คือเห็นหลักกรรม เห็นว่าการทําดี
ได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ จึงทําให้ท่านรักษาศีล ๕ เป็ นนิสยั เป็ นธรรมชาติของจิต คือจะสมาทาน
หรือไม่สมาทานก็ตาม จะมาวัดในวันพระหรือไม่มาวัดในวันพระก็ตาม จะเป็ นฆราวาส
หรือเป็ นบรรพชิตนักบวชก็ตาม จะดํารงอยู่ในศีล ๕ นี้ อย่างแน่วแน่มนคง
ั ่ ไม่ละเมิด
เลย ถึงแม้ชีวติ ก็สามารถสละได้เพือ่ รักษาธรรม คือศีลทัง้ ๕ ข้อนี้ไว้ ด้วยอานิสงส์แห่ง
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การปฏิบตั นิ ้ ี จึงทําให้ท่านไม่ตอ้ งไปเกิดในอบายอีกต่อไป ถึงแม้ในอดีตจะเคยทําบาปทํา
กรรมมา มากมายก่ายกองนับไม่ถว้ น แต่เมือ่ ได้บรรลุธรรม มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว จะมี
ปัญญาทีส่ ามารถยับยัง้ จิตไม่ให้ไปสู่ทต่ี าํ ่ ได้ ไม่ให้ไปสู่การไปเกิดในทีต่ าํ ่ ได้ ด้วยอํานาจ
ของปัญญา ด้วยอํานาจของธรรมะทีไ่ ด้เห็นนัน่ เอง ภพชาติของท่านก็จะมีเหลือไม่เกินอีก
๗ ชาติเป็ นอย่างมาก คือถ้าชาติน้ ียงั ไม่ได้บรรลุธรรมทีส่ ูงขึ้นไปกว่านี้ ก็จะกลับมาเกิดไม่
เกิน ๗ ชาติ และแต่ละชาตินนั้ ก็จะเกิดในสุคติ คือไม่กลับไปเกิดในอบายเป็ นเด็ดขาด
นี่แหละคืออานิสงส์ของผูท้ เ่ี ข้าหาพระศาสนา เข้าหาวัดหาวา ศึกษาปฏิบตั ธิ รรม ตาม
แนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ดังทีท่ า่ นทัง้ หลายได้มาปฏิบตั กิ นั ตามสมควรแก่
กําลังแห่งสติปญั ญาศรัทธา ว่าจะมีมากหรือน้อยแค่ไหน บางท่านก็จะถือศีล ๘ ตลอด
พรรษา บางท่านก็จะใส่บาตรทุกวัน บางท่านก็จะมาวัดทุกๆวันพระ เพือ่ ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม บางท่านก็จะปฏิบตั ธิ รรมอยู่ทบ่ี ้าน ทุกวัน ทุกเช้า ทุกเย็น อย่างน้อยจะต้องสวด
มนต์ไหว้พระและนัง่ สมาธิ ทุกเช้าทุกเย็นเป็ นประจํา เวลาว่างก็จะหาหนังสือธรรมะมา
อ่าน หาเทปธรรมะมาฟัง จะไม่ดูเรื่องบันเทิงทัง้ หลายทีไ่ ม่มคี ุณ ไม่มสี าระ ไม่มปี ระโยชน์
กับใจ นี่แหละคือสิง่ ทีจ่ ะนําพาท่านไปสู่การเป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ คือเป็ นผูท้ ส่ี ามารถดํารง
อยู่ ตัง้ อยู่ในศีล ๕ อันเป็ นคุณสมบัตขิ องมนุษย์ ของเทพ ของพรหม ของพระ
อริยบุคคลทัง้ หลาย ท่านเหล่านี้ล ้วนมีศีล ๕ เป็ นพื้นฐาน และจะพัฒนาขึ้นไปสู่ศีล ๘ ศีล
๑๐ ศีล ๒๒๗ ต่อไป
ศีลจึงเป็ นธรรมทีม่ คี วามจําเป็ นอย่างยิง่ ต่อผูท้ ป่ี รารถนาการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น ให้ดี
ขึ้น ให้เป็ นผูป้ ระเสริฐ ให้ไปสู่จดุ ทีส่ ูงสุดของมนุษย์ทส่ี ามารถจะไปได้ นัน่ ก็คอื มรรค
ผล นิ พพาน ดังทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้เดินทางไปถึงก่อนหน้า
แล้ว หลังจากทีไ่ ด้ไปถึงแล้ว ท่านจึงกลับมาสอนพวกเรา ให้เห็นคุณอันวิเศษในการ
กระทําความดี ในการรักษาศีล ว่าจะนํามาซึง่ ความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริง จะนํามา
ซึง่ การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ความทุกข์ทงั้ หลายทัง้ ปวงทีม่ ใี นวัฏสงสาร ก็จะ
หมดสิ้นไปจากใจของผูท้ ไ่ี ด้บรรลุถงึ พระนิ พพาน มีแต่บรมสุข ทีเ่ รียกว่าปรมังสุขงั เป็ น
ความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์เจือปนอยู่เลย ไม่เหมือนกับความสุขของปุถชุ นอย่างพวกเรา ที่
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ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้อยู่ เป็ นความสุขทีผ่ สมกับความทุกข์ สลับกันไป
สลับกันมา อยู่อย่างต่อเนื่อง
จึงขอให้พวกเราจงอย่าประมาท อย่าไปเห็นคุณค่าของความสุขเล็กๆ น้อยๆ ทีไ่ ด้ประสบ
ในภพนี้ ในชาติน้ ี เพราะเป็ นความสุขชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว เปรียบเหมือนกับยาขมที่
เคลือบนํา้ ตาล เวลานํา้ ตาลทีเ่ คลือบถูกละลายออกไปหมดแล้ว ก็จะเหลือแต่ความขม
ฉันใดความสุขทีไ่ ด้รบั จากลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็เปรียบเหมือนกับความสุขที่
เคลือบความทุกข์ไว้ เวลาเจริญลาภ เจริญยศ ได้ยนิ คําสรรเสริญ ได้สมั ผัสกับกามคุณ
ทัง้ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทีถ่ ูกอกถูกใจ ก็มคี วามสุข แต่เมือ่ สิง่ เหล่านี้
เสือ่ มหายไป ความทุกข์ก็จะย่างกรายเข้ามา จึงอยากจะขอให้เราคํานึงถึงสุขทีว่ เิ ศษ สุขที่
ประเสริฐกว่านี้ ทีเ่ ราสามารถหาได้ไม่ยากเย็นเลย เพราะมีอยู่ภายในใจของเราแล้ว
เพียงแต่ถูกกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองครอบงําอยู่ เปรียบเหมือนกับพระอาทิตย์หรือ
พระจันทร์ทม่ี คี วามสว่างไสวอยู่ในตัว แต่มเี มฆหมอกมาปกคลุมหุม้ ห่อ จึงทําให้ดวง
อาทิตย์หรือพระจันทร์มดื มิดไป
ฉันใดความสุขอันวิเศษ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้บรรลุถงึ นัน้ ก็
ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน ไม่ได้อยู่ทภ่ี ายนอก ไม่ได้อยู่กบั พระพุทธเจ้า ไม่ได้อยู่กบั พระอรหันต
สาวก ไม่ได้อยู่กบั ใครเลย แต่อยู่ในใจของเราทุกๆคน เพียงแต่ถูกปกปิ ดหุม้ ห่ออยู่
เปรียบเหมือนกับทองคําทีต่ กไปในตมในโคลน แล้วโดนตมโคลนปกปิ ดเสีย จนมองไม่
เห็น อย่างพระพุทธรูปทองคําองค์หนึ่ง ทีม่ อี ยู่ในเมืองไทย เดิมทีก็เอาปูนมาฉาบมาโปะ
คลุมไว้ เลยไม่รู้วา่ เป็ นพระพุทธรูปทองคํา วันดีคนื ดีเกิดมีอบุ ตั เิ หตุ ทําให้ปูนทีฉ่ าบ
พระพุทธรูปทองคํานัน้ แตกหักออกมา จึงทําให้เห็นเนื้อแท้ของพระพุทธรูป ว่าทําด้วย
ทองคําบริสุทธิ์ จิตใจของเราก็จะเป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน เมือ่ ได้ชาํ ระให้บริสุทธิ์ ปราศจาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีค่ รอบงําแล้ว จะเป็ นจิตทีม่ คี วามสุขอย่างยิง่ เป็ นบรม
สุข เป็ นจิตทีไ่ ม่มคี วามทุกข์อยู่แม้แต่นิดเดียว แต่เนื่องจากว่าจิตยังมีอปุ กิเลส ซึง่ เปรียบ
เหมือนกับอาคันตุกะ เหมือนกับเมฆหมอก ทีล่ อยมาปกปิ ดหุม้ ห่อดวงจิต จึงทําให้จิต
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สกปรกไป เป็ นจิตทีม่ มี ลทิน มีความเศร้าหมอง จึงสร้างแต่เรื่องความทุกข์ เรื่องความหิว
กระหาย ความอยากให้กบั จิตไม่มที ส่ี ้นิ สุด
แล้วก็จะเป็ นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้พบกับพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้พบกับพระอริยสงฆ์สาวก ผูส้ ามารถปฏิบตั ชิ าํ ระอุปกิเลส
คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหาความอยากทัง้ หลาย ให้หมดไปจากจิตจากใจ
ได้ แล้วนําเรื่องราวอันวิเศษนี้มาประกาศ มาสังสอนให้
่
กบั สัตว์โลกทัง้ หลายให้ได้รู้กนั ผู ้
มีปญั ญาเมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ย่อมเกิดศรัทธา ย่อมเชื่อว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปได้ และย่อม
ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
เมือ่ นําไปปฏิบตั แิ ล้วผลจะค่อยๆ
ปรากฏขึ้นมาตามลําดับแห่งการปฏิบตั ิ เหมือนกับเวลาทีไ่ ม่สบายแล้วไปหาหมอ หมอก็
ให้ยามารับประทาน การไปหาหมอแล้วรับยาจากหมอมารับประทาน แสดงว่าเป็ นคนมี
ปัญญา เชื่อว่าหมอมีความรู้ มีความสามารถ มียาทีจ่ ะรักษาโรคได้ จึงไปหาหมอ เล่า
อาการของโรคให้หมอทราบ หมอก็วนิ ิจฉัย แล้วก็จดั ยาให้มารับประทาน เมือ่ นํายามา
รับประทาน อาการทีม่ อี ยู่ในร่างกาย ก็จะค่อยทุเลาเบาบางลงไป ตามกําลังของยาที่
รับประทานเข้าไป จนในทีส่ ุดโรคก็จะหายไป อาการต่างๆทีเ่ กิดจากโรคก็จะหายไป
เพราะยาได้เข้าไปทําลายเชื้อโรค ทีส่ ร้างความไม่สบายให้กบั ร่างกาย
ฉันใดใจก็มเี ชื้อโรคเช่นกัน เชื้อโรคทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ใจ ก็คอื กิเลสตัณหา ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากในกาม ความอยากมีอยากเป็ น ความอยากไม่มี
อยากไม่เป็ น ความอยากร้อยแปดพันประการ ซึง่ ล้วนเป็ นเหตุทจ่ี ะสร้างความทุกข์ใจ
ความไม่สบายใจให้กบั เรา อย่างในขณะนี้ ใจของเรามีความสงบ เพราะความอยากในใจ
ยังไม่ปรากฏขึ้นมา ถึงแม้จะมีอยู่แต่กาํ ลังนอนหลับ ยังไม่มใี ครปลุกขึ้นมา แต่ถา้ มีใคร
ปลุกขึ้นมาแล้ว เช่นเกิดนึกได้วา่ วันนี้มนี ดั เวลาแปดโมงครึ่ง เมือ่ มองนาฬกิ า ก็เห็นว่า
แปดโมงครึ่งแล้ว ก็จะเกิดอาการกระวนกระวายใจขึ้นมาทันที เพราะอยากจะไปตามทีไ่ ด้
นัดไว้ ทีน่ ้ ีจะไปตอนนี้ก็ยงั ไปไม่ได้ ยังต้องนัง่ อยู่ทน่ี ่ี ก็จะเกิดอาการกระสับกระส่าย ไม่
สงบ ไม่น่ิง เพราะมีความอยากปรากฏขึ้นมาในใจ นี่แหละคือโรคของใจ ทีเ่ กิดจากกิเลส
ตัณหา จะเกิดขึ้นทันทีทนั ใด และจะดับไปได้ทนั ทีทนั ใดเหมือนกัน ถ้ามีสติมปี ญั ญา เช่น
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ถ้ารู้วา่ มีนดั แต่เมือ่ ใช้ปญั ญาพินิจพิจารณา ก็รู้วา่ กว่าจะไปถึงทีน่ ดั หมายได้ ก็จะต้องใช้
เวลาอย่างน้อยอีกครึ่งชัว่ โมงหรือชัว่ โมงหนึ่ง ถ้าเป็ นเช่นนัน้ ก็ไปไม่ทนั ก็ไม่ไปเสียก็หมด
เรื่อง ไหนๆก็ไปไม่ทนั อยู่แล้ว ถ้าตัดใจได้ ยอมรับสภาพความเป็ นจริง ว่าอย่างไร ก็ไปไม่
ทัน ไปไม่ทนั ก็ไม่ตอ้ งไป สูน้ งั ่ อยู่ทน่ี ่ี ฟังเทศน์ฟงั ธรรมต่อไปจะดีกว่า ถ้าใจคิดได้อย่าง
นัน้ แล้ว ก็สามารถปลง ระงับความอยากทีจ่ ะต้องไปตามนัดนัน้ ได้ เมือ่ ระงับได้แล้ว ใจก็
กลับมาสู่ความสงบต่อไป
นี่แหละคือธรรมะ ก็คอื เหตุผลนัน่ เอง เวลาคิดอะไร ถ้ามีเหตุมผี ลแล้ว จะชนะตัณหาได้
ชนะความอยากได้ แต่ถา้ ไม่มเี หตุไม่มผี ลแล้ว จะต้องถูกตัณหาความอยาก เป็ นตัวการ
สร้างความทุกข์ให้กบั เรา ไม่รู้จกั จบ ไม่รู้จกั สิ้น เพราะคําว่าตัณหานัน้ ท่านสอนว่า ไม่มี
ขอบ ไม่มีฝงั ่ ไม่มีคาํ ว่าพอ ได้เท่าไรก็ไม่พอ ได้มาแล้วจะต้องอยากได้เพิม่ ขึ้นไปอีก
เพราะนี่คอื ธรรมชาติของตัณหาความอยากทัง้ หลาย วิธีทจ่ี ะระงับตัณหาความอยากได้
จึงต้องใช้เหตุผล คือปัญญา หรือธรรมะ เวลาต้องการอะไร ก็ตอ้ งถามว่า สิง่ ทีต่ อ้ งการ
นัน้ จําเป็ นต่อการดํารงชีพหรือไม่ ถ้าไม่มสี ง่ิ นัน้ แล้ว จะตายหรือไม่ เช่นขณะนี้ ต้องสูด
อากาศใช่ไหม ถ้าไม่มอี ากาศหายใจ ก็จะต้องตายใช่ไหม ถ้าเป็ นเช่นนัน้ ก็ตอ้ งมีอากาศ
หายใจไว้สูด แต่ถา้ ต้องการเสื้อผ้าสักชุดหนึ่ง หรือรถยนต์คนั ใหม่อกี สักคันหนึ่ง หรือ
โทรศัพท์มอื ถืออีกสักเครื่องหนึ่ง ก็ตอ้ งถามว่ามีความจําเป็ นทีต่ อ้ งใช้สง่ิ เหล่านัน้ หรือ
เปล่า ถ้าไม่มสี ง่ิ เหล่านัน้ แล้วจะตายไปหรือไม่ อย่างนี้ก็จะสามารถระงับดับความอยากได้
ถ้ายังไม่มคี วามจําเป็ น ถ้าไม่มแี ล้วไม่ตาย ก็ไม่ตอ้ งเอาให้เสียเวลาเปล่าๆ เสียเงินเสีย
ทองโดยใช่เหตุ
การมีอะไรมากๆนัน้ อย่าไปคิดว่าจะมีความสุขนะ กลับจะต้องกลายเป็ นนักโทษ เป็ นคน
ใช้ เป็ นยามทีจ่ ะต้องคอยดูแลรักษาสิง่ ของต่างๆ ทีม่ อี ยู่ มีมากก็จะต้องดูแลรักษามาก มี
น้อยก็ดูแลรักษาน้อย ถ้าต้องดูแลรักษามาก ก็มคี วามทุกข์มาก ดูแลรักษาน้อย ก็มี
ความทุกข์นอ้ ย นี่แหละคือเรื่องของกิเลส ของตัณหา ทีส่ ร้างความหิว ความอยาก ความ
ต้องการให้กบั ใจ แบบไม่รู้จกั อิม่ ไม่รู้จกั พอ ได้มามากน้อยเท่าไรก็ไม่พออยู่นนั ่ แหละ
ลองถามตัวเองดูสวิ า่ ตัง้ แต่เกิดมาจนถึงวันนี้ ได้อะไรมามากน้อยแค่ไหนแล้ว เวลาเกิด
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มาจากท้องแม่ก็ไม่ได้มอี ะไรติดตัวมา มีแค่อาการ ๓๒ คือร่างกาย แม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ได้มี
ติดตัวออกมาเลย แล้ววันนี้มอี ะไรบ้าง ลองทบทวนดู มีแทบทุกอย่าง เต็มบ้านช่องไป
หมด นอกจากตัวเราแล้ว ยังมีสามี มีภรรยา มีบตุ ร มีธิดา เพิม่ ขึ้นมาอีกตัง้ หลายคน
แล้วสภาพจิตใจของเราเป็ นอย่างไร ดีข้นึ ไหม สบายขึ้นหรือเปล่า หรือกลับต้องแบกภาระ
เพิม่ ขึ้นอีกมากมายก่ายกอง เมือ่ เกิดมาแรกๆ ก็มตี วั เราคนเดียว แสนจะสบาย ดูแลปาก
ท้องอันเดียว ตอนทีเ่ ป็ นเด็กๆนัน้ เป็ นอย่างไร มีความสุขไหม วันๆหนึ่งแทบจะไม่ทกุ ข์
กับอะไรเลย มีแต่เล่น มีแต่กนิ มีแต่นอน มีแต่ไปโรงเรียน แสนจะสบาย แต่พอจบจาก
โรงเรียนออกมาแล้ว เริ่มทํามาหากิน ทีน้ ีกเิ ลสตัณหาก็เริ่มออกฤทธิ์ เริ่มแผลงฤทธิ์ สัง่
การให้ไปหาสิง่ นัน้ มา ไปหาบุคคลนัน้ มา แล้วเป็ นอย่างไร เดีย๋ วนี้มอี ะไรมากมายก่ายกอง
มีกจิ การมากมาย มีเงินทองมากมาย มีสมบัตมิ ากมาย มีอะไรมากมายไปหมด แต่ใจ
เป็ นอย่างไร ใจกลับมีแต่ความวุน่ วาย มีความทุกข์มากมาย ตามไปกับสิง่ ทีม่ นี นั ่ แหละ
เพราะนี่แหละคือเรื่องราวของสิง่ ของต่างๆ ทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องกับใจ มันไม่ได้ให้ความสุข
กับใจเลย เพราะอะไร เพราะไม่ได้ให้ความสงบกับใจนัน่ เอง เวลามีอะไรก็อดทีจ่ ะคิด อด
ทีจ่ ะห่วง อดทีจ่ ะกังวลไม่ได้ เพราะของต่างๆ สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ หรือบุคคลต่างๆทีม่ อี ยู่
ล้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อยู่น่ิงเฉย มีการเปลีย่ นแปลง มีการเสือ่ มไปเรื่อยๆ มีแต่ปญั หาตามมา ที่
จะต้องคอยแก้อยู่เสมอ อย่างเวลาซื้อรถยนต์มาคันหนึ่ง ถึงแม้จะมีประโยชน์ รับใช้เรา
พาเราไปไหนมาไหนได้ ในทางตรงกันข้าม เราก็ตอ้ งเป็ นคนรับใช้เขาเหมือนกัน ต้องคอย
เติมนํา้ มันให้ เติมนํา้ ให้ ทําความสะอาด เอาเข้าอู่เพือ่ เปลีย่ นอุปกรณ์ต่างๆ เพราะเมือ่ ใช้
ไปแล้วย่อมต้องเกิดการสึกหรอขึ้นมา ก็เลยกลายเป็ นคนรับใช้รถยนต์คนั นัน้ ไป เขารับ
ใช้เราแล้ว เราก็ตอ้ งรับใช้เขา
สมมุตวิ า่ มีเงินทีจ่ ะซื้อรถยนต์ แต่ไม่ซ้อื เวลาจะไปไหนมาไหน ก็ข้นึ รถสองแถว ขึ้นรถ
แท็กซี่ หรืออยู่ใกล้ๆ ก็เดินไปไม่ดกี ว่าหรือ เดินไปก็ได้ออกกําลังกาย ร่างกายก็มกี าํ ลัง
วังชา คนเราเดีย๋ วนี้มเี งินมีทองมาก ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายกัน มีแต่นงั ่ รถ มีแต่ข้นึ
ลิฟต์กนั ทําอะไรก็มแี ต่เครื่องผ่อนแรง ไม่ตอ้ งออกแรง ทําไปทํามา สุขภาพร่างกายเลย
ยํา่ แย่ เพราะขาดการออกกําลังกาย เลยต้องไปเสียเงินตามสถานทีอ่ อกกําลังกาย เพือ่ จะ
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ได้ออกกําลังกาย เมือ่ ก่อนนี้ออกกําลังกายโดยไม่ตอ้ งเสียเงินเสียทอง และได้ประโยชน์
อย่างเกษตรกร ทํานาทําไร่ ก็ตอ้ งใช้กาํ ลังกาย ได้ทงั้ งานและการออกกําลังกาย แต่สมัยนี้
เราทํางานแบบสบาย นัง่ โต๊ะ เวลาไปไหนมาไหนแทบจะไม่ตอ้ งเดิน มีรถนัง่ ตลอดเวลา
ไม่ได้ออกกําลังกาย เลยต้องไปเสียเงินออกกําลังกาย อย่างนี้เราโง่หรือเราฉลาดกันแน่
ลองคิดดูให้ดี สิง่ ต่างๆทีม่ ไี ว้เพือ่ ผ่อนแรง ก็ล ้วนแต่เป็ นภาระแก่จติ ใจ เพราะเวลาเสียก็
ต้องเสียเงินซ่อม และถ้าใช้ไม่ได้ก็ตอ้ งหามาใหม่ เลยกลายเป็ นสิง่ ทีค่ อยกดดัน ให้ตอ้ ง
ออกไปหาเงินหาทอง เพือ่ จะได้ซ้อื สิง่ ของเหล่านี้ มาบํารุงบําเรอชีวติ ของเรา ตลอดทัง้ ชีวติ
เลยหาความสงบ หาความสุขไม่ได้ เพราะจิตจะต้องคอยคิดหาเงินหาทองอยู่ตลอดเวลา
เมือ่ หาเงินหาทองมาแล้ว ก็ตอ้ งคิดว่าจะใช้เงินอย่างไร เมือ่ ได้สง่ิ ของมาแล้ว ก็ตอ้ งคิดอีก
ว่าจะต้องใช้อย่างไร ต้องดูแลอย่างไร มีแต่เรื่องทีจ่ ะต้องคิดอยู่ตลอดเวลา ไม่มอี นั สิ้นสุด
ก็เลยไม่มคี วามสงบ
ตราบใดจิตไม่มคี วามสงบแล้ว อย่าไปหาความสุขเลย เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมือ่ จิตนิ่ง จิตสงบนัน่ เอง จิตจะนิ่ง จิตจะสงบได้ก็ตอ้ งปฏิบตั ธิ รรม ก่อนจะ
ปฏิบตั ธิ รรม ก็ตอ้ งศึกษาธรรมก่อน ว่าจะต้องปฏิบตั อิ ย่างไร จะศึกษาก็ตอ้ งเข้าวัดนัน่ เอง
จึงต้องเข้าวัด มาทําบุญทําทาน ฟังเทศน์ฟงั ธรรม อย่างทีไ่ ด้มากระทํากันในวันนี้ นี่แหละ
คือจุดเริ่มต้น ทีจ่ ะนําพาไปสู่ความสุขทีแ่ ท้จริง คือสันติสุขทีจ่ ะปรากฏขึ้นมาภายในใจ ใน
เบื้องต้นต้องขยันศึกษา หมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรม หาหนังสือธรรมะมาอ่านมากๆ เพือ่ จะได้
รู้ถงึ สาเหตุทส่ี ร้างความทุกข์ความวุน่ วายใจ เมือ่ ทราบแล้ว จะได้ศึกษาถึงวิธีทจ่ี ะชําระ
หรือกําจัดต้นเหตุของความทุกข์ความวุน่ วายใจ เมือ่ รู้แล้ว ก็นาํ ไปปฏิบตั ิ โดยสรุปแล้ว
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั ิ ๓ ข้อใหญ่ๆ คือ ๑. ให้ละการกระทําบาปทัง้ หลายเสีย
๒. ให้กระทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ๓. ให้ชาํ ระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจาก
ใจ ถ้าปฏิบตั ไิ ด้แล้ว จิตก็จะสะอาด เมือ่ จิตสะอาดแล้ว จิตก็จะมีแต่ความสุข เมือ่ มี
ความสุขแล้ว ก็ไม่ตอ้ งมีอะไรอีกต่อไป อย่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวก ท่านไม่มี
สมบัตอิ ะไรภายนอกเลย แต่ภายในใจของท่านมีสมบัตอิ นั ลํา้ เลิศ คือโลกุตรธรรม ความ
หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง มีแต่ความสุข ความอิม่ ความพอ อยู่ในใจ เมือ่ เป็ น
เช่นนัน้ แล้ว สมบัตภิ ายนอกต่างๆ จึงไม่มคี วามหมายอะไรเลย เปรียบเหมือนกับคนที่
12

รับประทานอาหารอิม่ เต็มทีแ่ ล้ว ต่อให้ใครเอาอาหารดีๆขนาดไหนมาตัง้ ไว้อยู่ข ้างหน้า ก็
จะไม่มคี วามรู้สกึ ยินดีทอ่ี ยากจะรับประทานเลย ฉันใดอริยทรัพย์หรือโลกุตรธรรม ที่
ท่านทัง้ หลายจะได้ประสบจากการปฏิบตั ธิ รรม ก็จะเป็ นเช่นนัน้ จึงขอฝากเรื่องการปฏิบตั ิ
ธรรม การละเว้นการกระทําความชัว่ ละเว้นอบายมุขทัง้ หลาย ตลอดเวลา ๓ เดือนใน
พรรษากาลนี้ ให้ท่านนําไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ิ ตามสมควรแก่กาํ ลังสติปญั ญา
ศรัทธา แล้วความสุข ความเจริญ ความเป็ นสิริมงคล ทีท่ ่านทัง้ หลายปรารถนา ก็จะเป็ น
ของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๒๗

ทวนกระแสจิต
๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕

วันนี้เป็ นวันพระ เป็ นวันทีท่ ่านทัง้ หลาย ได้กาํ หนดไว้ในใจ ตัง้ แต่วนั ก่อนว่า เมือ่ ถึงวันนี้
จะมาวัด เพื่อประกอบคุณงามความดี ฟังเทศน์ฟังธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ตามสมควรแก่
กําลังศรัทธา สติปญั ญา ความสามารถ ความพากเพียร เป็ นการกระทําทีจ่ ะนํามาซึง่
ความสุขและความเจริญ จึงเป็ นสิง่ ทีค่ วรจะกระทําอย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอ เพราะ
เป็ นการให้อาหารกับจิตใจ ทํานุบาํ รุงรักษาจิตใจ ไม่ให้ความทุกข์ต่างๆมารุมเร้าสร้าง
ความเจ็บปวด สร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจให้กบั เรา เพราะความทุกข์เป็ นสิง่ ที่
แก้ไขได้ ดับได้ ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีอยู่ในชีวติ ของเรา ถ้าเรารู้จกั เหตุของความทุกข์วา่ เกิด
มาจากอะไร แล้วระงับเหตุนนั้ เสีย ความทุกข์ก็ย่อมไม่ปรากฏขึ้นมา เหมือนกับรู้จกั เหตุท่ี
จะทําให้ไฟไหม้ ถ้ามีเชื้อเพลิง มีไฟ แล้วอยู่ตดิ กัน ก็ทาํ ให้เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้ ถ้า
ต้องการดับไฟ ก็ตอ้ งเอาเชื้อเพลิงออกจากไฟ แยกออกจากกัน วิธีหนึ่งทีท่ าํ กันก็คอื เอา
นํา้ มาราดมาดับ เมือ่ นํา้ ดับไฟแล้ว ถึงแม้เชื้อเพลิงจะมีเหลืออยู่ ก็จะไม่ไหม้ต่อไป นี่คอื
เรื่องของไฟทีไ่ หม้ แล้วก็ดบั ไปด้วยนํา้
ฉันใดใจของเราก็เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกเผาไหม้ได้ ก็คอื ความทุกข์นนั ่ เอง แล้วสิง่ ทีจ่ ะดับความทุกข์
ได้ ก็คอื นํา้ แห่งธรรมะ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้านําเอาพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้ามาประพฤติ มาปฏิบตั แิ ล้ว เราก็จะดับความทุกข์ทม่ี อี ยู่ในใจของเราได้
เพราะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จะสอนให้รู้วา่ ความทุกข์เกิดจากอะไร และจะ
ทําอย่างไรถึงจะดับความทุกข์ได้ ความทุกข์ทเ่ี กิดในใจเรา เกิดจากความอยาก คือ
ตัณหา มีอยู่ ๓ ได้แก่ กามตัณหา ความอยากในกาม ภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น
วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น หรือความกลัวนัน่ เอง ถ้าตราบใดใจยังมีความ
อยากทัง้ ๓ ประการอยู่ ก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาไม่มที ส่ี ้นิ สุด แต่ถา้ ระงับดับความ
อยากทัง้ ๓ นี้ได้แล้ว ก็จะไม่มคี วามทุกข์เหลืออยู่ในใจเลย
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บางท่านอาจจะคิดว่า คนเราถ้าไม่มคี วามอยากแล้ว จะอยู่ได้หรือ เพราะชีวติ ของเราทุก
วันนี้ ทีอ่ ยู่ก็อยู่เพราะความอยากนี้ ไม่ใช่หรือ เพราะความอยากนําความสุขมาให้กบั เรา
จริงอยู่เวลาอยาก แล้วได้สง่ิ ทีอ่ ยากมา เราก็มคี วามสุข แต่เราไม่เคยสังเกตดูเลยว่า
ความสุขทีไ่ ด้มานัน้ เป็ นความสุขแบบไหน เป็ นความสุขชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว แล้วก็จาง
หายไป ทิ้งเหลืออยู่แต่ความหิว ความอยาก ทีจ่ ะได้สมั ผัสกับความสุขอย่างนัน้ อีก เลย
สร้างความอยากให้เพิม่ ขึ้นมาอีก เมือ่ มีความอยากแล้ว เราก็อยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องออกไป
แสวงหาในสิง่ ทีอ่ ยาก เป็ นวงจรอยู่อย่างนี้ไป ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ตัง้ แต่วนั เกิดมาจนถึงปัจจุบนั
นี้ เราก็ยงั มีความอยากอยู่เหมือนเดิม เมือ่ มีความอยาก ก็ตอ้ งออกไปแสวงหาสิง่ ทีอ่ ยาก
เมือ่ ได้มาแล้ว ก็สงบตัวอยู่ระยะหนึ่ง หลังจากนัน้ ความอยากก็เกิดขึ้นมาอีก เพราะ
ความสุขทีไ่ ด้จากสิง่ ทีห่ ามานัน้ มันหมดไป ความหิวความอยากก็เกิดขึ้นมาอีก
ความหิวความอยากนี่ แหละคือความทุกข์ การทีไ่ ม่สามารถจะอยู่เฉยๆ ได้ ทัง้ ทีร่ ่างกาย
ก็มคี รบถ้วนบริบูรณ์ทกุ อย่าง มีอาหารรับประทาน มีเสื้อผ้าใส่ มีบา้ นอยู่ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
อะไร ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็มยี ารักษา แต่ทาํ ไมเราถึงอยู่เฉยๆไม่ได้ ทําไมจึงต้องไปหาสิง่ นัน้
สิง่ นี้ มาให้ความสุขกับเรา ทําไมต้องไปหารู ป หาเสียง หากลิ่น หารส หาโผฏฐัพพะ
ชนิ ดต่างๆ มาให้ความสุขกับเรา นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าใจของเรายังมีความอยากอยู่ และเรา
ก็ไม่รู้วา่ อะไรทําให้ใจอยากอยู่เรื่อยๆ แล้วจะทําอย่างไรถึงให้ใจไม่อยาก ก็มพี ระพุทธเจ้า
พระองค์เดียวเท่านัน้ ทีห่ ลังจากได้ปฏิบตั ธิ รรม ทดสอบการดับทุกข์ดว้ ยวิธีการต่างๆ จน
ในทีส่ ุดก็คน้ พบสัจธรรมความจริงว่า จิตจะหายอยากได้ ก็ต่อเมื่อจิตหยุดนิ่ ง รวมลงสู่
ความสงบ ถ้าตราบใดจิตไม่น่งิ จิตไม่สงบ จิตก็จะมีความหิว มีความกระหาย มีความ
อยากไปเรื่อยๆ อยู่อย่างนัน้ ไปตลอด แต่ถา้ จิตสงบได้แล้ว จิตก็จะไม่หวิ ไม่อยาก เพราะ
ขณะที่จติ สงบนิ่ งอยู่น้นั จิตมีความสุข จิตมีความอิม่ จิตมีความพอ
ตัณหาความหิวความอยากนัน้ ต้องอาศัยการทํางานของจิตถึงจะเกิดขึ้นมาได้ ถ้าจิตไม่
ทํางาน จิตนิ่งอยู่ ไม่คดิ ไม่ปรุงกับอะไร ตัณหาความอยากก็ไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้
พระพุทธเจ้าทรงพบความจริงนี้ จึงนํามาสังสอนพวกเรา
่
ให้เข้าใจ ให้รู้จกั ว่าอย่าไปหา
ความสุขจากภายนอกเลย ไม่วา่ จะเป็ นความสุขจากรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ หรือ
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ความสุขทีเ่ กิดจากการเจริญลาภ ยศ สรรเสริญก็ตาม เหล่านี้ไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง
เพราะไม่ทาํ ให้จิตสงบ สิง่ ทีจ่ ะทําจิตให้สงบได้ก็คอื ธรรม คําสอนของพระพุทธเจ้า คือการ
กระทําความดี ละการกระทําความชัว่ ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม
นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา ทีจ่ ะเข้าไปชําระความอยากต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจ ให้หมดไปได้ ถ้า
ปรารถนาความสุขทีแ่ ท้จริง ทีถ่ าวร ทีไ่ ม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามหิว ไม่มคี วามกระหาย
ปนอยู่เลย ก็ตอ้ งหันมาชําระจิตของเรา แทนทีจ่ ะใช้เวลาในชีวติ ของเรา มัวแต่ขวนขวาย
หาข้าวของ ทรัพย์สมบัตเิ งินทอง สิง่ ของต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ มาเพือ่ ให้ความสุขกับเรา
ถ้าทําอย่างนี้ก็แสดงว่าเรายังหลงอยู่ ยังไม่เข้าใจถึงความสุขทีแ่ ท้จริง ว่าเป็ นอย่างไร
เพราะดังทีไ่ ด้แสดงแล้วว่า สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายนอกกาย ภายนอกใจเรานี้ ไม่ใช่เป็ นสิ่งที่
จะให้ความสุขกับจิตของเราได้ เพราะไม่สามารถทําจิตให้สงบ ให้น่งิ ได้ มีแต่จะทําให้จิต
กลับมีความอยาก เพิม่ พูนมากขึ้นไป สังเกตดูเวลาทีเ่ กิดมาใหม่ๆ เรามาตัวเปล่าๆ ไม่ได้
มีอะไรติดตัวมาเลยแม้แต่ช้นิ เดียว แต่เมือ่ โตขึ้นแล้ว เรามีความสามารถ ทีจ่ ะทํามาหากิน
หาเงินหาทอง หาสิง่ ของต่างๆ หาบุคคลต่างๆมาครอบครอง จาก ๑ ชิ้น ก็เป็ น ๒ ชิ้น
จาก ๒ ชิ้นก็เป็ น ๓ ชิ้น ๔ ชิ้น เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ หาบุคคลแรกมาแล้ว ก็ได้เพิม่ มาอีก
เป็ น ๒ เป็ น ๓ เป็ น ๔ คือตอนต้นเราก็อยู่ตวั เปล่าๆ แล้วหลังจากนัน้ เราก็มสี ามี มี
ภรรยา แล้วก็มบี ตุ ร มีธิดาตามมา
เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นมาจากความอยากทัง้ สิ้น เมือ่ ได้สง่ิ เหล่านี้มาแล้ว ความอยากทีม่ ี
อยู่ในใจ มีนอ้ ยลงไปหรือไม่ ลดน้อยลงไปหรือไม่ หรือยังมีอยู่เหมือนเดิม ดีไม่ดี มีมาก
ขึ้นไปกว่าเดิมเสียอีก นอกจากนัน้ แล้ว ยังเพิม่ ภาระให้มากดดันจิตใจอีก คือความทุกข์ท่ี
เกิดจากความผูกพัน เกิดจากความห่วงใย ในวัตถุสง่ิ ของ ในบุคคลต่างๆ ทีม่ ไี ว้ใน
ครอบครอง เพราะเรารู้วา่ โดยธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้ ล้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน
อยู่กบั เราในวันนี้ แต่อาจจะไม่อยู่กบั เราในวันพรุ่งนี้ก็ได้ ไม่รู้วา่ อะไรจะหมดไปก่อน ไม่
เขาก็เรา อย่างหนึ่งอย่างใด จะต้องมีการพลัดพรากจากกัน และถ้าตราบใดใจยังมีความ
ผูกพัน ยังมีอปุ าทาน มีความยึดมัน่ มีตณั หาความอยาก อยากให้บคุ คลเหล่านัน้ สิง่
เหล่านัน้ อยู่กบั เราไปอีกนานๆ เราก็จะเกิดความกังวลใจ เกิดความไม่สบายใจ เวลาที่
ไม่ได้เห็นบุคคลนัน้ หรือไม่ได้เห็นสิง่ ของต่างๆ ในทีๆ่ ควรจะอยู่ ทีค่ วรจะเป็ น เราก็จะ
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เกิดความวิตกกังวลขึ้นมา อย่างเวลาทีภ่ รรยาหรือสามีของเรา หรือบุตรธิดาของเรา
จะต้องกลับมาบ้านในเวลานัน้ ๆ แต่เมือ่ ถึงเวลานัน้ เขาไม่ได้กลับมา เราก็เกิดความวิตก
เกิดความกังวลขึ้นมาแล้ว
นี่แหละก็คอื ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความอยากต่างๆนานา อยากให้สง่ิ นัน้ เป็ นอย่างนี้ สิง่ นี้
เป็ นอย่างนัน้ แต่เมือ่ ไม่เป็ นไปดังปรารถนา เราก็มคี วามทุกข์ มีความไม่สบายใจ นี่แหละ
คือโทษของความอยากต่างๆ ทีเ่ ราไปติด ไปหลง ไปมีเข้า ถ้าฉลาดเราจะต้องพยายาม
ลดละความอยากต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในใจ ให้นอ้ ยลงไปตามลําดับ จนกระทังหมดไปในที
่
ส่ ุด
ซึง่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เหลือวิสยั ทีพ่ วกเราจะทํากันได้
เพราะพระพุทธเจ้าได้ทาํ มาแล้ว
พระพุทธเจ้าทรงสามารถชนะตัณหาทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ในพระทัยของพระองค์ได้ หลังจากที่
ได้ทรงชนะความอยากต่างๆแล้ว ก็ทรงนําวิธีทไ่ี ด้ทรงปฏิบตั มิ าสังสอนผู
่
อ้ น่ื ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้
ฟังแล้วนําไปประพฤติปฏิบตั ิ ก็สามารถเอาชนะความอยากต่างๆได้ กลายเป็ นพระ
อรหันตสาวกขึ้นมาเป็ นจํานวนมากมาย ล้วนเกิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า แล้วนําไปปฏิบตั ติ ามนัน่ เอง ถ้าพวกเราเห็นโทษของความอยาก เห็นว่า
เป็ นเหตุทส่ี ร้างความทุกข์ให้กบั เรา เราก็ตอ้ งพยายามลดละความอยากให้นอ้ ยลงไป
ในเบื้องต้นก็พยายามลด ในสิง่ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ น ต่อการดํารงชีพของเรา สิง่ ใดก็ตามที่
เราอยากได้ ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ ต่อการทํามาหากิน ก็ตดั ใจเสียเถิด อย่า
ไปเอามัน อย่าไปมีมนั คิดเสียว่าไม่มกี ็ไม่ตาย ก็ใช้ได้ ถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้ว เราก็จะ
ค่อยๆสามารถตัดความอยากในสิง่ ต่างๆลงไปได้ จนกระทังเหลื
่ อแต่สง่ิ ทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้
สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นก็ไม่มอี ะไรมากมาย ก็แค่ปจั จัย ๔ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่ งห่ม ยา
รักษาโรค ถ้ามีสง่ิ เหล่านี้แล้ว ชีวติ ของเราก็จะสามารถดําเนินไปได้ตามปกติ และอยูไ่ ป
จนถึงวัยอันสมควร เมือ่ สามารถลดละสิง่ ต่างๆเหล่านี้ได้แล้ว ในขัน้ ต่อไป เรายังต้องเข้า
ไปทําลายความอยาก ทีม่ อี ยู่ภายในใจของเรา เพราะถึงแม้จะได้ลดละไปแล้ว ก็เป็ นเพียง
การเบรกความอยากเท่านัน้ ยังไม่ได้เข้าไปทําลายความอยาก ทีม่ อี ยู่ภายในใจของเรา ที่
จะสูญสลายหายหมดไปได้ ก็ตอ้ งเกิดจากการปฏิบตั ิธรรม คือทําสมาธิ เจริญปัญญา
วิปสั สนา เพือ่ ความรู้แจ้งเห็นจริง ในสภาวธรรมทัง้ หลาย ถ้าไม่ปฏิบตั ธิ รรมทัง้ ๒
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ประการนี้ คือสมาธิและปัญญาแล้ว จะไม่มที างตัดตัณหาความอยากทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่
ภายในใจให้หมดไปได้
การปฏิบตั ธิ รรมจึงเป็ นกิจทีส่ าํ คัญ ทีจ่ าํ เป็ น สําหรับผูป้ รารถนาความสิ้นทุกข์ หมดทุกข์
ในจิตใจ จะต้องขวนขวายปฏิบตั ิ นัง่ สมาธิ เดินจงกรม เจริญปัญญา เจริญวิปสั สนา ใน
เบื้องต้นให้ทาํ จิตให้สงบก่อน คือนัง่ สมาธินนั ่ เอง จิตโดยปกติจะไม่อยู่น่งิ ๆเฉยๆ ทรง
เปรียบจิตเหมือนกับลิงตัวหนึ่ง สังเกตดู ลิงจะไม่อยู่น่งิ กับที่ จะโหนไปตามกิ่งไม้ต่างๆ
จากกิ่งนี้ก็ไปกิ่งนัน้ จากกิง่ นัน้ ก็ไปกิ่งโน้น ไปอยู่เรื่อยๆ จิตของเราก็เช่นกัน จะไม่อยู่น่งิ
เฉย จะคิดไปเรื่อยๆ คิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ แล้วก็คดิ เรื่องโน้นต่อไปอยู่เรื่อยๆ วันๆหนึ่ง
ถ้านัง่ อยู่เฉยๆ แล้วสังเกตดูจติ เราจะเห็นว่าจิตมีแต่คดิ อยู่เรื่อยๆ ไม่เคยนิ่งอยู่เฉยๆเลย
แม้แต่สกั ครู่หนึ่ง เพราะว่าเราไม่เคยฝึ กสอนจิตให้อยู่น่งิ ๆนัน่ เอง แม้กระทังเด็
่ กๆทีเ่ พิง่
เกิดมา ก็อยู่ไม่น่งิ เหมือนกัน ลองจับให้เด็กนัง่ อยู่เฉยๆสักครู่เดียว เขาก็จะนัง่ อยู่ไม่ได้
สาเหตุทน่ี งั ่ อยู่ไม่ได้ ก็เพราะจิตของเขาไม่น่งิ นัน่ เอง จิตถูกความอยากคอยผลัก ให้คดิ
ให้อยากสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ถ้านัง่ อยู่ตรงนี้ก็อยากจะลุก ถ้าลุกก็อยากจะไปทางโน้น ถ้าอยู่ทาง
โน้นก็อยากจะมาทางนี้ นี่คอื ลักษณะของจิต ทีม่ ตี ณั หาคอยเป็ นเครื่องผลักดันอยู่
เราจึงต้องมาทวนกระแสจิต ทีช่ อบคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ ไม่รู้จกั หยุดจักหย่อน ด้วยการทํา
สมาธิ คือกําหนดจิตให้รู้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ทีถ่ ูกจริตกับเรา อารมณ์ทใ่ี ช้ผูก
จิตนี้ อาจจะเป็ นบทสวดมนต์ก็ได้ เช่นสวดบท อิติปิโสฯ อรหังสัมมาฯ สวากขาโตฯ สุ
ปฏิปนั โนฯ ก็สวดไป แต่ในขณะทีส่ วด ขอให้ตงั้ ใจสวดจริงๆ คือให้ใจอยู่กบั บทสวด
นัน้ ๆ จะสวดออกเสียงก็ได้ ไม่ออกเสียงก็ได้ ลืมตาก็ได้ ไม่ลมื ตาก็ได้ จุดธู ปเทียนก็ได้
ไม่จดุ ธู ปเทียนก็ได้ นัง่ ขัดสมาธิหรือนัง่ พับเพียบก็ได้ ไม่สาํ คัญ สําคัญทีต่ อ้ งมีสติรู้อยู่กบั
บททีส่ วด ไม่ใช่สวดไปแล้ว ในขณะเดียวกัน ก็คดิ เรื่องนัน้ เรื่องนี้ควบคู่ไปด้วย ถ้าเป็ น
เช่นนี้แล้ว ก็จะไม่ทาํ ให้จติ สงบ ไม่ทาํ ให้จิตหยุดนิ่งได้ แต่ถา้ สวดอย่างเดียว มีสติรู้อยู่กบั
การสวด ไม่มคี วามคิดเข้ามาแทรก ไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆนานา ให้รู้อยู่อย่างนัน้ แล้ว ไม่
ช้าก็เร็วจิตก็จะค่อยๆ เข้าสู่ความสงบ อารมณ์ต่างๆทีเ่ กิดจากความคิดปรุงต่างๆ ก็จะ
ค่อยสงบตัวลงไป
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อารมณ์โลภ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง ความวุน่ วายใจ ความว้าวุ่นขุน่ มัวต่างๆ ล้วนเกิด
จากการคิดปรุงของจิต คิดถึงเรื่องนัน้ คิดถึงเรื่องนี้ แล้วก็เกิดความห่วง เกิดความวิตก
เกิดความกังวลใจ ถ้าสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้ว เรื่องราวต่างๆทีเ่ คยคิดถึงอยู่ เคยวิตก
เคยกังวลอยู่ ก็จะหายไปจากใจ เมือ่ เรื่องราวต่างๆหายไปจากใจแล้ว อารมณ์ต่างๆทีท่ าํ
ให้เกิดความเศร้าหมอง ความว้าวุน่ ขุ่นมัว ก็จะหายไป จิตก็จะค่อยๆใสขึ้นมา สะอาด
ขึ้นมา ค่อยๆสงบ ค่อยๆนิ่งขึ้นมา ถ้าสวดไปได้นานพอสมควรแล้ว เกิดรู้สกึ ว่าไม่
อยากจะสวดต่อไป ก็ลองกําหนดดูลมหายใจต่อ เวลาหายใจเข้าก็ให้รู้วา่ หายใจเข้า เวลา
หายใจออกก็ให้รู้วา่ หายใจออก โดยกําหนดดูตรงจุดทีล่ มสัมผัส บริเวณปลายจมูก
เหนือริมฝี ปากขึ้นมา ให้รู้อยู่ตรงนัน้ รู้อยู่ไปเรื่อยๆ ให้รู้ลม แต่ไม่ตอ้ งตามลมเข้าไป ไม่
ต้องตามลมออกมา ให้รู้อยู่ทจ่ี ดุ เดียว ถ้าตามลมเข้าตามลมออก จิตก็จะทํางาน จิตก็จะ
ไม่น่งิ ต้องเพ่งอยู่ทจ่ี ดุ ใดจุดหนึ่ง ทีเ่ ราสังเกตได้ชดั ถ้าไม่สามารถกําหนดทีป่ ลายจมูก
หรือทีบ่ ริเวณเหนือริมฝี ปากขึ้นมา แต่รู้สกึ ว่าลมอยู่ทก่ี ลางอก ก็กาํ หนดอยู่ทก่ี ลางอกก็ได้
พอลมเข้าก็จะรู้สกึ ว่าพองขึ้นมา เวลาลมออกก็จะยุบลงไป อย่างนี้ก็ใช้ได้ ขอให้มสี ติรู้อยู่
กับอาการเข้าออกของลมก็พอ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งไปคิดอะไร
เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ติ จะรวมลงสู่ภวังคจิต คือรวมลงเป็ นหนึ่ง เป็ นสมาธิ ก็จะลงโดยอัตโนมัติ
เราไม่สามารถผลักดันบังคับให้ลงได้ วิธีทจ่ี ะทําให้รวมลงเป็ นหนึ่ง เป็ นสมาธิได้นนั้ ก็เกิด
จากการมีสติระลึกรู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออกนัน่ แหละ ขอให้รู้อยู่เท่านัน้ แล้วอย่าส่งจิต
ไปสู่เรื่องอืน่ ถ้าจิตเริ่มคิด เริ่มพิจารณาขึ้นมาอีก ก็ใช้การสวดมนต์เข้าไประงับความคิด
นัน้ เสีย ทําอย่างนี้สลับไปสลับมา จนกว่าจิตจะรวมลงเป็ นหนึ่ง ขณะทีจ่ ติ รวมลงเป็ นหนึ่ง
ความคิดปรุงต่างๆก็จะสงบตัวลงไป การรวมลงของจิต อาจจะลงไปลึก หรือไม่ลกึ ก็ได้
ถ้าลงไปลึกความสัมผัสรับรู้ร่างกายนี้ ก็หายไปเลย ขณะนัน้ เหมือนกับโลกนี้ไม่มอี ะไร
เลย มีแต่สกั แต่ว่ารู อ้ ยู่เท่านัน้ มีจติ อยู่ตามลําพัง เป็ นเอกัคคตารมณ์ เป็ นอุเบกขานิ่งเฉย
อยู่ ในขณะนัน้ ไม่รู้เรื่องราวอะไรภายนอกของร่างกายเลย ไม่รบั รู้เรื่องของร่างกายเลย นี่
เป็ นการรวมลงอย่างเต็มทีข่ องจิต แต่ถ ้ารวมลงไม่เต็มที่ ก็จะได้ยนิ เสียง จะรู้สกึ ว่ามี
ร่างกายอยู่ แต่ในขณะนัน้ จิตไม่สนใจกับเรื่องอะไร จิตมีความพอใจทีจ่ ะนิ่งอยู่เฉยๆ
อย่างนัน้ ในขณะนัน้ จิตจะมีแต่ความสุข มีแต่ความสบาย มีแต่ความเบา
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เวลาทีจ่ ติ อยู่ในสภาพอย่างนัน้ ขอให้อย่าไปยุ่งกับจิต เพราะเป็ นสภาพทีต่ อ้ งการให้จิตอยู่
ไปนานๆ อยู่ได้นานเท่าไรจิตก็จะยิง่ มีพลัง มีความสามารถทีจ่ ะต่อต้าน ต่อสูก้ บั อารมณ์
ต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นมาภายหลังได้ ดังนัน้ ขณะทีจ่ ติ รวมลงสู่ความสงบเต็มทีแ่ ล้ว อย่าไป
กังวลว่า แล้วจะไปเจริญวิปสั สนาเมือ่ ไรดี การเจริญวิปสั สนาหรือปัญญานี้ ต้องรอให้จิต
ถอนออกมาก่อน จิตต้องออกมาจากสมาธิ ออกมาจากความนิ่ง ความสงบเสียก่อน จึง
ค่อยเริ่มเจริญวิปสั สนา การเจริญวิปสั สนาสามารถทําได้ในอิริยาบถทัง้ ๔ ในขณะทีน่ งั ่
อยู่ก็ทาํ ก็ได้ หรือจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ได้ หรือยืนอยู่เฉยๆแล้วพิจารณาไปก็ได้ หรือ
อยู่ในอิริยาบถนอนก็สามารถทําได้ เพียงแต่วา่ อิริยาบถทีจ่ ะให้ผลดีทส่ี ุด ควรเป็ น
อิริยาบถนัง่ หรือเดินจงกรมจะให้ผลทีด่ กี ว่า เพราะถ้ายืนอยู่เฉยๆ ก็จะเกิดอาการเมือ่ ย
ขึ้นมาได้ หรือนอนก็อาจจะเผลอหลับไปได้
การเจริญวิปสั สนาจะต่างกับการทําสมาธิ เพราะจุดหมายของการทําสมาธิ คือให้จติ หยุด
นิ่ง ไม่คดิ อะไร จึงต้องผูกจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง แต่การเจริญวิปสั สนากลับ
เป็ นตรงกันข้ามกับสมาธิ เพราะการเจริญวิปสั สนา คือการทําความรู้แจ้งในสภาวธรรม
ทัง้ หลาย ว่าเป็ นอย่างไร ความจริงของเขาเป็ นอย่างไร ธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของเขาเป็ น
อย่างไร จึงต้องพิจารณา ต้องค้นต้องคิด การเจริญวิปสั สนาจึงไม่ใช่การหยุดจิตให้นิ่ง
แต่ตอ้ งการให้จติ คิดพิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลาย ตามความเป็ นจริงของเขา พระพุทธ
องค์ทรงสอนให้พจิ ารณาสภาวธรรมทัง้ หลาย ให้เห็นธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของเขา คือให้
เห็นไตรลักษณ์นนั ่ เอง ให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ภายนอก
กายกับใจ หรือแม้กระทังกายและใจ
่
ล้วนเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น มีลกั ษณะอยู่ ๓
ประการ ได้แก่ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา คือไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด ไม่มตี วั ตน
นี่คอื สภาพความเป็ นจริงของสภาวธรรมทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ น รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ หรือธรรมารมณ์ ทีม่ าสัมผัสกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ล้วนเป็ น อนิ จจัง
ทุกขัง อนัตตา ทัง้ สิ้น หรือลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขทัง้ หลาย ก็ล ้วนเป็ น อนิ จจัง ทุก
ขัง อนัตตา ทัง้ สิ้น ถ้าไปยึดไปติดแล้ว ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา เกิดตัณหาขึ้นมา ถ้าไม่
อยากจะทุกข์ ก็ตอ้ งให้เห็นว่า เป็ นสิง่ ทีไ่ ปยึดไปติดไม่ได้ เพราะมีการเปลีย่ นแปลงอยู่
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ตลอดเวลา แม้แต่ร่างกายของเรา ในทีส่ ุดก็ตอ้ งแตกสลายกลับไปสู่สภาพเดิม มาจาก
อะไรมันก็กลับไปสู่สง่ิ นัน้ เพราะสิง่ ทีม่ าก็ไม่ใช่อะไรทีไ่ หน ก็คอื ธาตุ ๔ ดิน นํ้า ลม ไฟ
นัน่ เอง ส่วนใจเป็ นธาตุรูก้ ็แยกออกจากธาตุ ๔ ถ้าไม่มกี เิ ลส ไม่มตี ณั หา ไม่มคี วามอยาก
แล้ว ใจก็ไม่ไปแสวงหาร่างใหม่อกี ต่อไป เป็ นใจทีบ่ รรลุถงึ พระนิ พพาน เป็ นใจของ
พระพุทธเจ้า ของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านได้ตดั ตัณหาความอยากหมดสิ้นไปแล้ว
ก็ไม่มสี ง่ิ ทีจ่ ะผลักดันให้ใจไปเกิดอีกต่อไป แต่ถา้ ยังมีตณั หาหลงเหลืออยู่ ก็ยงั ต้องไป
เกิดอีกต่อไป นี่แหละก็คอื เรื่องราวของสภาวธรรมทัง้ หลาย ทีเ่ ราจะต้องพิจารณาอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอว่า ไม่มอี ะไรทีจ่ ะอยู่กบั เราไปตลอด มีการมาเจอกัน มารวมกัน
แล้วไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งแยกจากกัน ถ้าฉลาดก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่อยาก แล้วก็จะไม่ทกุ ข์
จะพ้นทุกข์ไปในทีส่ ุด การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๒๘

ความฝัน

๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๕
วันนี้เป็ นวันพระ เป็ นวันทีศ่ รัทธาญาติโยมร่วมใจกันเดินทางมาทีว่ ดั เพือ่ ประกอบคุณ
งามความดี เติมนํา้ มันให้กบั ชีวติ คือบุญและกุศล บุญคือความสุข กุศลคือความฉลาด
ทัง้ สองมีความจําเป็ นต่อชีวติ เพราะคนเราเกิดมาทุกคน ปรารถนาความสุขด้วยกันทัง้ นัน้
จึงต้องมีการเติมความสุขอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะความสุขไม่ใช่อากาศ ลมหายใจ ทีม่ อี ยู่
รอบตัวเรา แต่เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งสร้างขึ้นมา ต้องทําขึ้นมา เราจึงต้องมาวัดเพือ่ มาทําบุญกัน
ด้วยการใส่บาตร ถวายทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม บุญจึงจะเกิดขึ้นมา ฟังเทศน์ฟงั
ธรรมก็จะทําให้เกิดกุศล คือความรู้ความฉลาด เมือ่ มีความรู้ความฉลาดแล้ว เราก็จะ
สามารถดําเนินชีวติ ของเราไปได้ดว้ ยความถูกต้องดีงาม นํามาซึง่ ความสุข ความเจริญ
เหตุทค่ี นเราส่วนใหญ่มคี วามทุกข์กนั ก็เพราะขาดกุศล ขาดปัญญา ขาดธรรมะ จึงไม่รู้
เหตุของความสุขว่าเป็ นอะไร เลยไปคว้าเอาแต่เหตุของความทุกข์มา จึงเกิดความวุน่ วาย
ใจขึ้นมา เพราะความลุม่ หลงนัน่ เอง ทําให้ไม่สามารถเห็นสุขและทุกข์ได้ ตามความเป็ น
จริง เราจึงต้องอาศัยพระพุทธเจ้า อาศัยพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ผูม้ ีดวงตาเห็นธรรม
ผูร้ ูจ้ ริงเห็นจริง เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ ราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ให้รู้วา่ อะไรดี อะไรชัว่
อะไรควรส่งเสริมพัฒนาให้เกิดขึ้น อะไรควรลดละให้หมดไป ไม่ไปเกี่ยวข้องด้วย เพราะ
สิง่ ทีไ่ ม่ดี สิง่ ทีเ่ ป็ นโทษ สิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั เรา เราควรถอยห่าง ไม่ควรเข้าใกล้ แต่
สิง่ ทีส่ ร้างความสุขความเจริญให้กบั เรา เราควรเข้าหา ควรเข้าใกล้ ควรสร้างให้เกิดขึ้นมา
มากๆ เพราะเมือ่ สิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ทีใ่ ห้ความสุขความเจริญ ได้ถูกสร้างขึ้นมามากๆแล้ว เราจะ
ได้มคี วามสุขมากๆขึ้นไปนัน่ เอง จึงขอให้เราทําความเข้าใจไว้ว่า ความสุขและความทุกข์
นัน้ เป็ นเรื่องของเราโดยตรง เราเป็ นผูส้ ร้างมันขึ้นมา ทัง้ ความสุขและความทุกข์ ไม่มผี ู ้
หนึ่งผูใ้ ด สร้างให้เราได้ เรื่องความสุขและความทุกข์ทงั้ หลาย เราเท่านัน้ เป็ นผูส้ ร้าง
ขึ้นอยู่กบั ว่า เราจะรู้หรือไม่รู้ เท่านัน้ แหละ ว่าอะไรเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความสุขขึ้นมา
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อะไรเป็ นเหตุทาํ ให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา เราจึงต้องเข้ามาหาพระศาสนา ศึกษาพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ จะได้เข้าถึงสัจธรรมของชีวิต ว่าเป็ นอะไรกันแน่
พวกเราทุกคนคงคิดกันว่า ชีวติ ของเรานี้เป็ นความจริง แต่ตามหลักของพระพุทธศาสนา
นัน้ ท่านกลับว่า ชีวติ ของเรานัน้ เป็ นความฝัน ไม่ใช่ความจริง แต่ในขณะทีเ่ ราฝันอยู่ เรา
จะไม่รู้วา่ เรากําลังฝัน เราจะรู้ได้ก็ต่อเมือ่ เราตื่นขึ้นมาแล้ว เราจึงจะรู้วา่ เราฝันไป อย่าง
เมือ่ คืนนี้เวลาทีเ่ รานอนหลับไป แล้วฝันว่าไปทําสิง่ นัน้ ทําสิง่ นี้ ไปเห็นสิง่ นัน้ เห็นสิง่ นี้ มีทงั้
ความสุขและมีความทุกข์ สุดแท้แต่วา่ จะฝันดีหรือฝันร้าย ถ้าฝันดี ก็จะมีความสุข ถ้าฝัน
ร้าย ก็จะมีความทุกข์ มีความตื่นเต้นหวาดเสียว หวาดกลัว แต่เมือ่ ตื่นขึ้นมาแล้ว เราก็รู้
ว่าเหตุการณ์ทผ่ี ่านไปเมือ่ สักครู่นนั้ เป็ นความฝัน แต่ถา้ เราหลับไปตลอด ฝันไปตลอด
โดยทีไ่ ม่ต่นื เลย เราก็จะไม่รู้วา่ เรากําลังฝันหรือไม่ฝนั เช่นเดียวกับชีวติ ของเรา ทีด่ าํ เนิน
ไปอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เราอยู่กบั ชีวติ นี้ตลอดเวลา เราเลยไม่รู้วา่ เรากําลังฝันอยู่
หรือว่ากําลังอยู่กบั ความจริง เราจะไม่รู้เลย ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ มาสังสอนพวก
่
เรา ให้รู้ถงึ ความจริงของชีวติ ของเราว่า เป็ นความฝัน เพราะพระพุทธเจ้าตื่นแล้ว ท่าน
เป็ นพุทโธ แปลว่าผูต้ ่นื ผูเ้ บิกบาน ท่านตืน่ จากอะไร ก็ต่นื จากโมหะความหลง ตื่นจาก
อวิชชาความไม่รู้นนั ่ เอง
พวกเรายังอยู่ภายใต้อาํ นาจของโมหะความหลง อวิชชาความไม่รู้ เราจึงไม่รู้วา่ เรากําลัง
ฝันกันอยู่ เพราะเหตุใดชีวติ เราจึงเป็ นความฝัน ก็เพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นใน
ชีวติ ของเรานัน้ มันไหลไปอยู่ตลอดเวลา มันไหลไปเหมือนกับกระแสนํา้ ถ้าเรานัง่ อยู่ท่ี
ท่านํา้ แล้วดูนาํ้ ทีไ่ หลผ่านหน้าเราไป เราก็จะรู้วา่ นํา้ มันไหลไปเรื่อยๆ ไหลไปแล้วไม่ไหล
กลับ อะไรทีล่ อยอยู่บนนํา้ ก็ไหลไปกับนํา้ ไหลไปๆ สิง่ ทีเ่ ราเห็นแล้ว สัมผัสแล้ว ก็ผ่าน
ไป เมือ่ มองไปอีกทีหนึ่ง ก็เป็ นอดีตไปแล้ว จึงเป็ นเหมือนกับความฝัน เหตุการณ์ต่างๆที่
เกิดขึ้น แม้กระทังที
่ เ่ กิดขึ้นในปัจจุบนั นี้ เช่นในขณะนี้เรากําลังนัง่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันอยู่
เมือ่ ครู่น้ ีเราได้ใส่บาตรกัน เราได้สมาทานศีลกัน เหตุการณ์นนั้ ก็ผ่านไปแล้ว เปรียบ
เหมือนความฝันแล้ว เพราะเป็ นอดีตไปแล้ว ปัจจุบนั ก็เป็ นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นอยู่ ทีไ่ หล
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อยู่ไปตลอดเวลา ไม่อยู่น่ิง เพียงชัว่ ขณะหนึ่งเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นมา ก็ผ่านไปแล้ว เป็ น
อดีตไปแล้ว
เช่นเดียวกับอารมณ์ทผ่ี ุดขึ้นมาในขณะนี้ มีความรู้สกึ หงุดหงิดใจ ถ้ามีสติรู้อยู่ป ั๊บ
อารมณ์หงุดหงิดนัน้ ก็ดบั ไป แล้วก็ผ่านไป แต่ถา้ ไม่มสี ติ เวลาเกิดอารมณ์หงุดหงิด
ขึ้นมา ใจก็จะปรุงแต่งไปกับอารมณ์นนั้ สร้างความหงุดหงิดเพิม่ ขึ้นไปอีก ต่อเนื่องขึ้นไป
อีก เพราะเราคอยจะคิดถึงเรื่องทีส่ ร้างความหงุดหงิดให้กบั เรา เช่นในขณะนี้เราพยายาม
นัง่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่ แต่คนทีน่ งั ่ อยู่ข ้างๆเรา เขาขยับไปขยับมา เขาไม่น่งิ เขาส่งเสียง
กุก๊ กิก๊ ก๊อกแก๊ก ก็ทาํ ให้เราเกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมา แล้วเราก็ส่งจิตของเราไปหาเขา
ไปทีก่ ารกระทําของเขา ความหงุดหงิดก็จะไม่หายไป แต่จะมีต่อเนื่องไป เพราะไปเหนี่ยว
รัง้ เขาไว้ แต่ถา้ มีสติ พอรู้วา่ คนข้างๆไม่น่งิ ไม่สงบ กําลังทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้อยู่ ทําเสียงดัง
กุก๊ กิก๊ ก๊อกแก๊ก ถ้ามีสติรู้อยู่ แล้วไม่ไปสนใจ อารมณ์นนั้ ก็จะผ่านไป ไหลไป เหมือนกับ
กระแสนํา้ เพราะเราไม่ดงึ เขากลับมา ให้อยู่ในปัจจุบนั นัน้ เอง แต่ถา้ ไม่มสี ติ ไม่เข้าใจถึง
ธรรมชาติของสิง่ ต่างๆ ใจจะยึดกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบนั อยู่เสมอ
ถ้าเราประสบกับอะไรทีถ่ ูกอกถูกใจเรา เราก็พยายามทีจ่ ะเกาะติดอยู่กบั สิง่ ทีถ่ กู อกถูกใจเรา
ถึงแม้สิง่ นัน้ กําลังเคลือ่ นย้ายไป ตาเราก็พยายามหันไปดู ถ้าเราเดินตามไปได้ เราก็จะ
เดินตามไป อย่างนี้เป็ นต้น เพราะเรามีความหลง เราเห็นสิง่ ทีถ่ ูกอกถูกใจ แล้วก็เกิด
อุปาทานยึดมัน่ อยากยึดติดอยู่กบั สิง่ นัน้ อยากจะให้สง่ิ นัน้ อยู่กบั เราไปตลอด เราก็เลย
ผูกใจของเราให้ตดิ อยู่กบั สิง่ นัน้ ทัง้ ๆทีส่ ง่ิ นัน้ ก็พน้ ไปจากสายตาของเราแล้ว ผ่านไปแล้ว
แต่ใจเราก็ยงั อยู่กบั สิง่ นัน้ อยู่ ยังคิดถึงสิง่ นัน้ อยู่ เลยทําให้รู้สกึ ว่าสิง่ นัน้ เป็ นของจริงขึ้นมา
แทนทีจ่ ะเป็ นความฝัน แต่ถ ้าใจเรานิ่ง ใจเราอยู่ทป่ี จั จุบนั ไม่ไหลตามกับเหตุการณ์ต่างๆ
ทีเ่ กิดขึ้นในปัจจุบนั เพราะเหตุการณ์ต่างๆ พอเกิดขึ้นปั๊บ มันก็ผ่านไปแล้ว เป็ นอดีตไป
แล้ว ถ้าเราไม่ตามสิง่ นัน้ มันก็หายไปแล้ว มันจึงเป็ นความฝัน ถ้าคิดถึงเรื่องอนาคต
อนาคตก็ยงั ไม่เกิดขึ้น มันก็เป็ นเรื่องทีจ่ ติ เราส่งไปเกาะ ส่งไปติดอยู่นนั ่ แหละ เหมือนกัน
ถ้าเราไม่ส่งจิตไปในอดีต หรือส่งไปในอนาคต แต่ตงั้ อยู่ในปัจจุบนั เราจะเห็นว่าทุกสิง่ ทุก
อย่างนัน้ เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไป อย่างเสียงทีก่ าํ ลังพูดอยู่น้ ีก็เช่นกัน พอพูดปั๊บ เข้า
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หูเราปั๊บ สัมผัสรับรู้แล้ว มันก็หายไป แล้วก็มเี สียงใหม่ปรากฏขึ้นมาแทนทีอ่ ยู่ตลอดเวลา
ถ้ามีสติอยู่ในปัจจุบนั เราก็จะเห็นการเคลือ่ นไหวของเสียง
แต่ถา้ เราเคลือ่ นไหวไปกับเสียง คือเขาพูดอะไรแล้ว เราก็ไปเอาคําพูดของเขา มาขบมา
คิดต่อ คําพูดของเขา ก็เลยไม่หายไป หมดไป เพราะเรายังนํามาคิดอยู่ในใจของเรา
ความคิดนัน้ ก็เลยยังอยู่กบั เราอยู่ เช่นกันกับเรื่องราวต่างๆ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ข้ามา
เกี่ยวข้องกับตัวเรา ไม่วา่ จะเป็ นเหตุการณ์ต่างๆ เป็ นวัตถุสมบัตขิ ้าวของต่างๆ บุคคล
ต่างๆ ยังอยู่ในใจของเราอยู่ เพราะใจของเรายังยึดติดกับสิง่ นัน้ ๆอยู่ เรายังนึกถึงสิง่
เหล่านัน้ อยู่ ถึงแม้เรามานัง่ อยู่ตรงนี้ แต่เราก็ยงั อดทีจ่ ะคิดไปถึงทีบ่ า้ นไม่ได้ คิดถึงคนที่
อยู่ทบ่ี า้ นไม่ได้ คิดไปถึงทีท่ าํ งาน คิดถึงคนทีท่ าํ งานอยู่ คิดถึงสมบัตขิ ้าวของต่างๆ
กิจการต่างๆ ทีเ่ ราเป็ นเจ้าของอยู่ มีหน้าทีเ่ กี่ยวข้องอยู่ดว้ ย จิตของเราจะวิง่ ไปหาสิง่
เหล่านี้อยู่เสมอๆ วิง่ ไปวิง่ มา กลับไปกลับมา อยู่อย่างต่อเนื่อง เลยทําให้รู้สกึ ว่าสิง่ ต่างๆ
เหล่านัน้ ยังอยู่กบั เรา ทัง้ ๆทีใ่ นปัจจุบนั นี้ สิง่ ต่างๆเหล่านัน้ ไม่ได้อยู่กบั เราเลย เพียงแต่
ว่าใจของเรานึกถึงเขา ก็เลยทําให้รูส้ กึ ว่าสิง่ นัน้ ๆ ยังอยู่กบั เราอยู่ ทัง้ ๆทีเ่ ราไม่รู้หรอกว่า
ขณะนี้ ได้มอี ะไรเกิดขึ้นกับสิง่ ต่างๆเหล่านัน้ หรือไม่อย่างไร อาจจะสูญสลายแตกดับไป
แล้วก็ได้ หรือกลายเป็ นอย่างอืน่ ไปแล้วก็ได้ เราไม่รู้ แต่ใจของเรายังคิดว่ายังเป็ น
เหมือนเดิมอยู่ นี่เป็ นเพราความหลงทําให้เราคิดอย่างนัน้
แต่ถา้ เรามีปญั ญาเราเข้าใจถึงสภาวธรรม เข้าใจถึงธรรมชาติของเขาว่า เขาเป็ นสิง่ ที่
หมุนเวียนไปอยู่อย่างตลอดเวลาทุกขณะทุกวินาที ไม่มอี ะไรอยู่น่งิ เลย เช่น ร่างกายของ
เรานี้มกี ารเจริญเติบโตและมีการเสือ่ มไปพร้อมๆ กัน ในขณะทีเ่ รากําลังเป็ นเด็ก การ
เจริญเติบโตก็จะมีมากกว่าการเสือ่ ม เลยเกิดเป็ นภาพว่าเรากําลังเจริญเติบโตกัน แต่พอ
เราเข้าถึงวัยกลางคนแล้ว การเจริญเติบโตก็จะช้าลงและน้อยลงไป การเสือ่ มก็จะมีมาก
ขึ้น แล้วก็จะมีอย่างต่อเนื่อง เลยทําให้เราเริ่มเห็นว่าร่างกายของเรานัน้ เริ่มชราภาพลง แต่
เราจะไม่สามารถมองเห็นได้ทกุ ขณะ เพราะการเปลีย่ นแปลงนี้เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปด้วยความ
ช้าคือไม่รวดเร็ว เราจึงไม่เห็นการเปลีย่ นแปลงเหล่านี้วนิ าทีต่อวินาที หรือชัว่ โมงต่อ
ชัว่ โมง หรือวันต่อวัน เราต้องรอถึงเวลา ๕ ปี ๑๐ ปี เรามองหน้าของเราสักที เช่น เรา
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ถ่ายรูปไว้เมือ่ ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี ก่อน เราไปเอาภาพเหล่านัน้ ทีเ่ ราถ่ายไว้ขึ้นมาดูแล้ว
เปรียบเทียบกับหน้าตาของเราในปัจจุบนั เราก็จะรู้วา่ มีการเปลีย่ นแปลงไปมากทีเดียว
แต่การเปลีย่ นแปลงนี้ไม่ได้เปลีย่ นแปลงแบบทันทีทนั ใด มันเป็ นการสะสมกันไปทุก
วินาทีทกุ ขณะ มันค่อย ๆ เปลีย่ นแปลงไปเรื่อย จะเจริญมากหรือเสือ่ มมากก็สุดแท้แต่
ถ้าเจริญมากก็เป็ นการเติบโต ถ้าเสือ่ มมากก็เป็ นการแก่เฒ่าลงไปนัน่ เอง
นี่คอื ลักษณะของสภาวธรรมทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของเรา หรือวัตถุต่างๆ ก็เป็ น
เช่นเดียวกัน เสื้อผ้าของเรา ข้าวของต่างๆ ทีเ่ รามีอยู่ วัตถุต่างๆ ก็เสือ่ มไป แต่ไม่เสื่อม
อย่างรวดเร็ว เสื้อผ้าของเราทีซ่ ้อื มาใหม่ๆ เราใส่ไปๆ ต่อไปก็จะบางลงๆ สีจางลงๆ ใน
ทีส่ ุดก็จะขาดไป แต่ไม่ได้เป็ นไปแบบทันทีทนั ใด จึงอําพรางตาเรา ทําให้คดิ ว่าสิง่ เหล่านี้
เป็ นสิง่ ทีถ่ าวร ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ถ้าไม่ใช้สติ ไม่ใช้ปญั ญาพิจารณา เราจะไม่เห็นภาพ
นี้ จะไม่เห็นภาพของการเปลีย่ นแปลงของสิง่ เหล่านี้ เราจึงต้องสอนใจอยู่เสมอ ให้มอง
ทุกสิง่ ทุกอย่าง ว่าเป็ นสิง่ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่วา่ การเปลีย่ นแปลง
นัน้ มันช้า มันไม่รวดเร็วเท่านัน้ เอง แต่สง่ิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วก็มอี ยู่ อย่างในใจ
ของเรานี้ มีสง่ิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา แต่เราไม่ค่อยรู้กนั เพราะเรา
ไม่ได้มองเข้ามาทีใ่ จของเรา เพราะไม่มใี ครสอนให้เรามองนัน่ เอง เช่นอารมณ์ของเรานี้ มี
การเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เดีย๋ วก็ดอี กดีใจ เดีย๋ วก็ราํ คาญใจ เดีย๋ วก็เบือ่ หน่าย
เดีย๋ วก็อยากจะทําสิง่ นัน้ เดีย๋ วก็อยากจะทําสิง่ นี้
เป็ นอารมณ์ทเ่ี กิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เกิดขึ้นแล้วก็ดบั ไป แต่ทร่ี ู้สกึ ว่าไม่ดบั ไป ก็เพราะว่า
เวลาเกิดอารมณ์ทด่ี ขี ้นึ มา จิตก็จะดึงอารมณ์นนั้ ไว้ อยากจะให้อารมณ์นนั้ อยู่ไปนานๆ
หรือเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดี ก็พยายามทีจ่ ะผลักให้หายไป ยิง่ ไปผลักเท่าไร ก็เท่ากับเหนี่ยว
รัง้ ไว้เท่านัน้ วิธีทจ่ี ะให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างเป็ นไปตามธรรมชาติของเขานัน้ ใจต้องเป็ นกลาง
เป็ นอุเบกขา วางเฉย มีสติรู้อยู่เฉยๆเท่านัน้ อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้วา่ เกิดขึ้นมา ตัง้ อยู่ก็รู้วา่
ตัง้ อยู่ ดับไปก็รู้วา่ ดับไป ถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล้ว เขาจะเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไปอย่างรวดเร็ว
แต่ถา้ ไปหลงไปยึดไปติดแล้ว สิง่ ทีเ่ กิดขึ้นมาจะไม่หายไป เพราะเราไปดึงเขาไว้ เวลาเกิด
อารมณ์ทด่ี เี ราก็จะดึงเขาไว้ เวลาเกิดอารมณ์ทไ่ี ม่ดเี ราก็จะดึงเขาไว้ ด้วยความพยายาม
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ผลักดันเขาไป การผลักดันก็เป็ นการดึงเขาไว้เหมือนกัน เพราะยังไปเกี่ยวข้องกับเขาอยู่
ยังไปคิดถึงเขาอยู่นนั ่ เอง แต่ถา้ ไม่ไปคิดถึงเขา เพียงแต่ดูเฉยๆ รู้วา่ เขามาก็มา ถ้าไม่
ยินดียนิ ร้าย เขาจะอยู่ก็อยู่ไป เขาจะไปเขาก็ไปของเขาเอง อย่างนี้ก็จะไม่มปี ญั หาในใจ
ของเรา
แต่ถา้ เรายังหลงอยู่ เวลาเห็นสิง่ ใดแล้วเกิดชอบขึ้นมา อยากให้อยู่กบั เรา เราก็ตอ้ งหา
วิธีการต่างๆมาล่อใจเขา ชวนเขาคุย หาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มาให้เขา ให้เขาดู ให้เขาสัมผัส เพือ่ เขา
จะได้อยู่กบั เรา เป็ นการดึงเขาไว้ด้วยความผูกพัน หรือเวลาทีอ่ ยากจะให้เขาไป เราก็ตอ้ ง
ทําสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เพือ่ ให้เขาเกิดความรําคาญใจ แล้วเขาจะได้หนีจากไป แต่แทนทีจ่ ะทําให้
เขาไป กลับทําให้เขาเกิดอาการฮึดสูข้ ้นึ มา ยิง่ ไล่ กลับยิง่ ยุให้เขาอยู่ นี่คอื ลักษณะของการ
ไม่รู้จกั วิธีจดั การกับสิง่ ต่างๆ ทีม่ าสัมผัสกับใจ เพราะไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของเขานัน่ เอง
แต่ถา้ ได้ศึกษาธรรมแล้ว จะรู้วา่ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ล้วน
ออกมาจากสิง่ เดียวกัน คือออกมาจากธาตุทงั้ ๕ นัน่ เอง คือธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ และ
ธาตุท่ี ๕ ก็คอื ธาตุรู ้ หรือใจ เมือ่ มารวมกันก็กลายเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นหญิง เป็ น
ชาย แต่ก็ตงั้ อยู่ได้ไม่นาน แล้วในทีส่ ุดธาตุทงั้ ๕ นี้ ก็ตอ้ งแยกทางกันไป ธาตุ ๔ ดิน นํา้
ลม ไฟ ก็กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลม ไฟ ไป ธาตุรู้ก็เดินทางต่อไป ไปหาธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ
ก้อนใหม่ เพือ่ ทีจ่ ะรวมตัวขึ้นมาใหม่ เพือ่ จะมาเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคลใหม่ ก็จะเป็ นอย่างนี้
ไปเรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ผูใ้ ดไปหลงไปยึดไปติดกับธาตุเหล่านี้ ก็จะมีแต่ความวุน่ วายใจ
เพราะธาตุเหล่านี้มกี ารเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ไม่สามารถอยู่ตามสภาพทีเ่ ราชอบได้เสมอ
ไป สักวันหนึ่งก็จะต้องกลายเป็ นอีกอย่างหนึ่งไป
ในขณะทีย่ งั หนุ่มยังสาว ยังมีกาํ ลังวังชา ยังมีรูปร่างหน้าตาทีด่ ี เราก็จะยึดติดกับร่างกาย
นี้ อยากจะให้ร่างกายนี้เป็ นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไปนานๆ แต่เขาไม่อยู่น่งิ ในทีส่ ุดก็
จะต้องแก่ลงไป หน้าตาก็จะต้องเหีย่ วย่น ผมเผ้าก็จะต้องหงอก สุขภาพร่างกายก็เริ่มเจ็บ
ไข้ได้ป่วย เป็ นสิง่ ทีห่ า้ มกันไม่ได้ ถ้าเรารู้ เราเข้าใจไว้ก่อนแล้ว เราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้
คือปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ พอเขามีการเป็ นไป ใจของเราก็จะไม่เดือดร้อน เพราะใจไม่ใช่
ธาตุทงั้ ๔ ใจไม่ใช่ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ทีม่ ารวมตัวกัน เป็ นร่างกายมีอาการ ๓๒ คือ ผม
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ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้ อ เอ็น กระดูก เป็ นต้น เหล่านี้ล ้วนเป็ นส่วนประกอบของร่างกาย
มาจากธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ ส่วนใจธาตุรู้นนั้ เป็ นอีกธาตุหนึ่ง เป็ นผูท้ ม่ี าครอบครอง
ธาตุทงั้ ๔ นี้ แต่เนื่องจากว่าไม่มใี ครสังสอนให้
่
ธาตุรู้น้ ี รู้ตามความเป็ นจริง ธาตุรู้น้ เี ลยไป
หลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรา เป็ นตัวเรา เป็นของเรา เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็เกิดความยึดติด
อยู่กบั ร่างกายนี้ เวลาเกิดภัยขึ้นกับร่างกาย ใจก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างเต็มที่
และเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องพลัดพรากจากร่างกายนี้ ก็จะทุกข์อย่างมาก เพราะไปหลงคิดว่า
ใจจะต้องตายไปกับร่างกายนี้นนั ่ เอง
แต่ถา้ ได้ศึกษาธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอนแล้ว
่
จะเข้าใจถึงธรรมชาติของชีวติ ของ
เราว่า เป็ นกายและใจ คือเป็ นธาตุทงั้ ๕ ธาตุ ๔ คือส่วนประกอบของร่างกาย ส่วนใจคือ
ธาตุรู้ ธาตุทงั้ ๕ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สูญสลาย ธาตุดนิ ก็จะต้องเป็ นดินอยู่อย่างนัน้ ธาตุนาํ้ ก็
จะต้องเป็ นนํา้ อยู่อย่างนัน้ ธาตุลมก็จะต้องเป็ นธาตุลมอยู่อย่างนัน้ ธาตุไฟก็จะต้องเป็ น
ธาตุไฟอยู่อย่างนัน้ ธาตุรู้ก็จะต้องเป็ นธาตุรู้อยู่อย่างนัน้ ไม่มที างทีจ่ ะเป็ นอย่างอืน่ ไปได้
นอกจากว่าเวลาทีม่ ารวมตัวกัน ก็จะกลายเป็ นรู ปร่างต่างๆขึ้นมา เป็ นหญิง เป็ นชาย เป็ น
สัตว์ เป็ นคนขึ้นมา แล้วก็หลงยึดติดกันว่าเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเราเป็ นเขาขึ้นมา เมือ่ มี
ความหลงขึ้นมา มีการยึดติดขึ้นมา ก็เลยมีความทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ เรารู้ เราก็จะไม่ยดึ ไม่
ติด เพราะรู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ เขาเป็ นของเขาอยู่อย่างนัน้ เป็ นธรรมชาติลว้ นๆ ไม่มี
ตัวตนอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเลย ในธาตุดนิ ก็ไม่มตี วั ตน ในธาตุนาํ้ ก็ไม่มตี วั ตน ในธาตุลมก็
ไม่มตี วั ตน ในธาตุไฟก็ไม่มตี วั ตน ในธาตุรู้ก็ไม่มตี วั ตน ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นธาตุทงั้ นัน้
เป็ นธรรมชาติ เพียงแต่วา่ เราไม่รู้ ใจไม่รู้ ธาตุรู้น้ ีไม่รู้ จึงหลง จึงทําเป็ นตัวเป็ นตนขึ้นมา
เลยเป็ นเรื่องเป็ นราวขึ้นมา
มีเรื่องอะไรแทนทีจ่ ะปล่อยวาง ปล่อยให้เขาเป็ นไปตามธรรมชาติของเขา เราก็ตอ้ งมาเจ้า
กี้เจ้าการ ต้องมาจัดการ ให้เป็ นอย่างนัน้ ให้เป็ นอย่างนี้ เช่นเวลามีลูก ก็ตอ้ งมาคอยเจ้ากี้
เจ้าการ จัดการกับลูกของเรา ถ้าลูกของเราไม่เป็ นอย่างนี้ เราก็จะต้องพยายามบังคับเขา
ให้เป็ นอย่างนี้ให้ได้ ซึง่ บางทีเขาก็ไม่เป็ นอย่างทีเ่ ราต้องการได้ เพราะมันเป็ นธรรมชาติ
ของเขา ทีเ่ ขาจะต้องเป็ นอย่างนัน้ อย่างมากทีเ่ ราทําได้ ก็เพียงแต่บอกเขา ชี้ทางให้กบั เขา
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ให้เขารู้ถงึ ความจริงของชีวติ ว่าเป็ นอย่างไร แล้วให้เขาดําเนินไปเอง ถ้าเขาฉลาด เขาก็จะ
ดําเนินชีวติ ของเขาไปในทิศทางทีถ่ ูกต้อง ทีด่ งี าม แต่ถา้ เราไม่สอนเขา เขาก็จะไม่รู้ ถ้าเรา
ไม่รู้เราก็ตอ้ งพาเขาเข้าหาผู ้รู้ แล้วให้ผูร้ ู้สอนเขาสอนเรา พวกเราก็พอจะรู้กนั บ้าง แต่รู้ไม่
มากพอ ทีจ่ ะนําพาชีวติ ของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธเจ้า
ต้องเข้าหาพระอริยสงฆ์สาวก เพราะท่านสอนให้เข้าใจถึงความจริงของชีวติ ได้ ว่าชีวติ
ของเรานัน้ เป็ นการประกอบขึ้นของธาตุทงั้ ๕ คือ ดิน นํา้ ลม ไฟ และใจ และในธาตุทงั้
๕ นี้ไม่มตี วั ตนเลย เราควรปล่อยให้เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา ไม่ชา้ ก็เร็วร่างกายของเรา
ก็ตอ้ งแตกสลาย ต้องกลับคืนสู่ธาตุทงั้ ๔ คือต้องคืนสู่ ดิน นํา้ ลม ไฟ ไม่มใี ครหยุดยัง้
ได้ แม้แต่ใจธาตุรู้น้ ี ก็ไม่สามารถไปยับยัง้ ให้ธาตุทงั้ ๔ กลับคืนสู่สภาพเดิมของเขาได้
แต่ถา้ ใจรู้แล้วปล่อยวาง ใจก็จะไม่วุน่ วาย ใจก็จะไม่ทกุ ข์ ใจก็จะไม่เดือดร้อน แต่ถา้ ไม่รู้
ก็จะยึดติด ก็จะเกิดความวิตก เกิดความกังวล เกิดความกลัว ทัง้ ๆทีส่ ง่ิ เหล่านี้ก็เป็ น
เพียงความฝัน แต่เราไม่รู้วา่ เรากําลังฝัน เราจึงพยายามต่อสูท้ กุ วิถที าง เพือ่ จะรักษาสิง่
ต่างๆทีเ่ รารัก เราสงวน เราชอบไว้ แต่พอเราตื่นขึ้นมา เราจึงจะรู้วา่ มันเป็ นความฝัน
มีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกเท่านัน้ ทีร่ ู้วา่ ชีวติ เป็ นความฝัน เพราะท่านตื่นแล้ว
ท่านรู้ถงึ ธรรมชาติของสภาวธรรมทัง้ หลาย ว่าเป็ นธาตุ ไม่มตี วั ตน ไม่มคี วามจําเป็ นที่
จะต้องไปยึดไปติด ไม่ตอ้ งไปหวงแหน ไม่ตอ้ งไปเหนี่ยวรัง้ ไว้ เขาจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อย
ให้เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา เราเพียงแต่ทาํ ใจของเราให้น่งิ เฉย เป็ นอุเบกขาเท่านัน้
แหละ แล้วทุกสิง่ ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดี ถ้าใจของเรานิ่ง ใจของเราสงบเป็ น
อุเบกขาแล้ว ใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับอะไรทัง้ สิ้น ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของเราก็ดี
หรือร่างกายของผูอ้ น่ื ก็ดี หรือสมบัตขิ ้าวของต่างๆ ทีเ่ ป็ นของเราหรือเป็ นของผูอ้ น่ื ก็ดี
โดยความเป็ นจริงเราก็รู้อยู่วา่ มันไม่ใช่เป็ นของๆใครทัง้ นัน้ มันเป็ นของทีม่ อี ยู่ในโลกนี้
และจะมีอยู่ต่อไปหลังจากทีเ่ ราได้จากไปแล้ว
แต่ถา้ เรายังมีความหลงอยู่ เราก็ยงั จะเวียนว่ายกลับมาเจอสิง่ เหล่านี้อกี แล้วก็จะดําเนิน
ชีวติ ของเราไปในแบบเดิมๆอย่างนี้อกี ไปเรื่อยๆ ชีวติ ของเราก็จะเป็ นความฝันไปเรื่อยๆ
ไม่มที ส่ี ้นิ สุด จนกว่าเราจะเข้าใจถึงธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้ เข้าใจถึงชีวติ ของเรา ว่า
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ประกอบขึ้นด้วยอะไร แล้วปล่อยวาง ให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างเป็ นไปตามเรื่องของเขา เราถึงจะ
หยุดจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆ เมือ่ เราหยุดแล้ว ชีวติ เราก็จะไม่มกี ารไป
เกิดอีกต่อไป ธาตุรู้ก็รู้อยู่อย่างนัน้ ธาตุดนิ นํา้ ลม ไฟ ก็เป็ นไปตามเรื่องของเขา แต่
ภายในธาตุรู้นนั้ จะไม่มคี วามทุกข์เหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียว นี่แหละคือสิง่ ทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ุด คือการรักษาให้ธาตุรู้ปราศจากความทุกข์ ไม่ตอ้ งไปทุกข์กบั อะไร เพราะรู้แล้ว
เพราะตื่นแล้ว ดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรงเรียกพระองค์วา่ พุทโธ คือผูต้ ่นื ผูร้ ู้ถงึ ธรรมชาติ
ของสภาวธรรมทัง้ หลายว่า เป็ นไตรลักษณ์ทงั้ หมด เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เทีย่ ง
ไม่มตี วั ตน ถ้าไปยึดไปติด ก็จะทุกข์กบั สิง่ เหล่านัน้ ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็จะไม่ทกุ ข์ จึงขอให้
พวกเราทัง้ หลายจงพยายามน้อมเอาสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ มาเตือนสติสอนใจอยู่
เสมอ เวลามองอะไร ก็จงมองว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่เทีย่ ง ไม่อยู่กบั เราไปตลอด เราไม่ตอ้ ง
ไปหวง ไม่ตอ้ งไปห่วง ถ้าเขาจะอยู่กบั เราเขาก็อยู่กบั เรา ถ้าเขาจะไปเขาก็ไป ถ้าเขาจะดี
มันก็เรื่องของเขา ถ้าเขาจะเลวมันก็เรื่องของเขา เพราะใจของเขาเราไปบังคับ ไปห้ามเขา
ไม่ได้ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้

30

กัณฑ์ท่ี ๑๒๙

ความเชื่อ

๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๕
วันนี้มญี าติโยมมามากกว่าปกติ เนื่องจากเป็ นวันพระและวันหยุดราชการ เป็ นวันเสาร์
จึงมีศรัทธาญาติโยม ๒ กลุม่ ด้วยกัน ทีม่ าวัดเป็ นประจํา กลุม่ หนึ่งจะมาทุกๆวันพระ อีก
กลุม่ หนึ่งจะมาวันหยุดราชการ คือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ถ้าวันพระไปตรงกับวันเสาร์
หรือวันอาทิตย์ ก็จะมีศรัทธาญาติโยม มาทําบุญกันมากกว่าปกติ ดังทีเ่ ป็ นอยู่ในวันนี้
ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ไม่วา่ จะมาวันพระก็ดี หรือมาวันหยุดราชการก็ดี สิง่ ทีด่ งึ ดูดหรือผลักดัน ให้
มาสู่วดั เพือ่ มาประกอบคุณงามความดี ทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม ก็คอื
ศรัทธาความเชื่อ เชื่อในพระพุทธเจ้า เชื่อในพระธรรม เชื่อในพระสงฆ์ คือ
๑. เชื่อในการตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้าว่าเป็ นเรื่องจริง เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็ นผูท้ ส่ี ้นิ กิเลส
แล้ว เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นผูร้ ู้จริงเห็นจริง นี่คอื ความเชื่อใน
พระพุทธเจ้า
๒. เชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าเป็ นคําสอนทีถ่ ูกต้องตามหลักความจริง
สอนทีเ่ หตุและทีผ่ ล เหตุก็คอื การกระทํา ผลก็คอื ความสุขความเจริญ หรือความทุกข์
ความเสือ่ มเสีย ล้วนเกิดขึ้นจากการกระทําของเราทัง้ สิ้น คือ การกระทําทางกาย ทาง
วาจาและทางใจ ถ้าทําดีผลก็ดี คือความสุขความเจริญก็จะตามมา ถ้าทําบาปทํากรรมทํา
ความชัว่ ผลก็ชวั ่ คือความทุกข์ความเสือ่ มเสียก็จะตามมา นี่คอื ความเชื่อในพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า
๓. เชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ว่าเป็ นผูท้ ไ่ี ด้ปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า
คือกระทําแต่ความดี ละการกระทําบาปทัง้ ปวง ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด บริสุทธิ์ผุด
ผ่อง จนได้บรรลุธรรม เป็ นผูส้ ้นิ กิเลสเหมือนกับพระพุทธเจ้า เป็ นผูส้ บื ทอดพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าให้กบั ผูอ้ น่ื ต่อไป นี่กค็ อื ความเชื่อในพระอริยสงฆ์สาวก
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ความเชื่อนี้ทาํ ให้เรามาวัดกัน ประกอบคุณงามความดีกนั ละการกระทําความชัว่ กัน และ
ชําระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจด เพราะเราเชื่อว่าการกระทําของเราเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้
เราดีได้ ทีจ่ ะทําให้เราพ้นทุกข์ได้ เพราะพระพุทธเจ้าก็ดี พระอริยสงฆ์สาวกก็ดี ก็ปฏิบตั ิ
มาดังนี้ ท่านเป็ นแบบฉบับของเรา ท่านเป็ นผูท้ น่ี าํ สิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ทีท่ า่ นได้ประสบพบเห็นมา
บอก มาสอนพวกเรา แต่ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเสกจะเป่ า จะทําให้เราดีได้โดยทีเ่ รานัง่ ฟัง
พระธรรมคําสอนเฉยๆ แล้วกลายเป็ นผูด้ ขี ้นึ มา แต่เราต้องน้อมจิตน้อมใจของเราให้ดไี ป
ด้วย จึงจะกลายเป็ นคนดีได้ จึงจะเจริญ จึงจะมีความสุขได้
ถ้าเราฟังเทศน์ ฟังธรรม ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว แต่ไม่เปลีย่ นใจของเรา ใจของ
เรายังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ ยังมีความอยากต่างๆอยู่ ยังประพฤติตนไป
ในทางทีไ่ ม่ดี เช่น ยังติดสุรายาเมา ยังติดสิ่งเสพติด ยังเล่นการพนัน ยังชอบเที่ยวเตร่
ยามคํา่ คืน ยังชอบความเกียจคร้าน ยังชอบคบคนชัว่ เป็ นมิตรอยู่ ถ้าเรายังไม่
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ ต่อให้พระพุทธเจ้ามานัง่ เสกเรา อาบนํา้ มนต์ให้เรา ทุกเช้า
ทุกเย็น เราก็จะไม่เป็ นคนทีเ่ จริญ ทีจ่ ะมีความสุขได้ เพราะความสุขและความเจริญเกิด
จากเหตุ คือการกระทําของเรา ทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
กระทําทางใจ คือความคิดของเรานี่แหละ เป็ นต้นเหตุของการกระทําทัง้ ปวง ไม่วา่ จะเป็ น
การกระทําบาปก็ดี หรือการกระทําบุญก็ดี ล้วนเกิดจากความคิดของเราเป็ นผูเ้ ริ่มต้น
อย่างวันนี้เรามาวัดกันได้ ก็เพราะความคิดของเรา เกิดขึ้นมาในจิตของเรา ว่าจะมาวัดมา
ทําบุญกัน เมือ่ คิดแล้ว ก็มกี ารสังการไปสู
่
ร่ ่างกาย ให้มกี ารเคลือ่ นไหว การกระทําทาง
กาย ก็เกิดขึ้น มีการเตรียมข้าวเตรียมของ เตรียมตัวเตรียมใจ และเมือ่ ถึงเวลาก็เดินทาง
มาทีว่ ดั มาทําบุญตักบาตร มาสมาทานศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน นี่แหละคือการ
กระทําทีด่ ี ทีจ่ ะนํามาซึง่ ความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริง
เวลาต้องการอะไร ขอให้คาํ นึงถึงเหตุเป็ นหลัก เพราะผลไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีค่ วรไปยึดไปถือ
มากจนเกินไป เพราะผลจะต้องเกิดมาจากเหตุ เหตุจงึ เป็ นสิ่งที่สาํ คัญอย่างยิ่ง เวลาเห็น
คนอืน่ มีความเจริญรุ่งเรือง มีความสุข มีความสบาย ก็อย่าไปแย่งเอาความสุขจากเขามา
ไปขโมยเขามา ไปขอเขามา เพราะนี่ไม่ใช่เป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข เราจะได้บา้ งถ้าไป
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ขอเขา ถ้าเขาสงสารเรา เขาก็จะให้เรามาบ้าง อย่างวันนี้ญาติโยมมาทีว่ ดั นี้ ญาติโยมก็เอา
กับข้าวกับปลาอาหารคาวหวาน เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ มาถวายพระ พระก็ได้อาศัยสิง่
เหล่านี้เป็ นเครื่องอยู่ แต่สง่ิ เหล่านี้ถา้ จะมานัง่ คอยรับจากญาติโยมอย่างเดียว ก็ไม่มที างที่
จะเจริญได้ เพราะความเจริญนัน้ เกิดจากการกระทําของพระเอง ถ้าพระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบ ก็จะทําให้ผูอ้ น่ื เกิดศรัทธาเลือ่ มใส แล้วก็นาํ เอาสิง่ ของต่างๆมาถวาย โดยไม่ตอ้ งไป
ขอ ดังทีญ
่ าติโยมได้มาถวายกันในวันนี้
แต่ถา้ พระไม่ปฏิบตั ติ นให้ดี ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะไม่
เกิดศรัทธาเลือ่ มใส ในจิตใจของศรัทธาญาติโยมทัง้ หลาย เมือ่ ไม่มศี รัทธาแล้ว เครื่องใช้
ไม้สอยต่างๆ ทีญ
่ าติโยมเคยนํามาถวาย ก็จะไม่นาํ มาถวายต่อไป เพราะสิง่ เหล่านี้เป็ นผล
ทีเ่ กิดจากเหตุ คือพฤติกรรมการกระทําของพระนัน้ เอง สังเกตดู ถ้าวัดไหนมีพระปฏิบตั ิ
ดีปฏิบตั ชิ อบ วัดนัน้ จะมีศรัทธาญาติโยมไปทําบุญกันมาก วัดไหนมีแต่พระทีป่ ฏิบตั เิ สือ่ ม
เสีย ไม่เคร่งครัดต่อธรรมกับวินยั วัดนัน้ จะไม่มใี ครไปทําบุญ เพราะเหตุคอื การกระทํา
นัน่ เอง เป็ นเหตุจูงใจให้สง่ิ ต่างๆ ทีด่ ที ง่ี าม ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุข ้าวของ หรือความสุขความ
สําราญใจ ความปี ติ ความอิม่ เอิบใจเกิดขึ้นมา ไม่ได้เกิดจากการไปขอสิง่ ต่างๆจากผู ้อืน่
เช่นไปขอความบริสุทธิ์ผุดผ่องของจิตใจจากพระพุทธเจ้า จากพระอริยสงฆ์สาวก ย่อม
เป็ นไปไม่ได้
การไปขอทานจากผูอ้ น่ื มา ก็ไม่ทาํ ให้เราดี ให้เราวิเศษได้ เพราะเมือ่ ได้มา ก็เอามาใช้ไป
วันๆหนึ่ง แล้วก็หมดไป เมือ่ หมดไปแล้ว ก็ตอ้ งไปขอใหม่อกี ต้องขออยู่ราํ ่ ไป ถ้าเกิดเขา
ไม่ให้ เราก็จะกลายเป็ นคนอดอยากขาดแคลนไป แต่ถา้ เราเข้าใจถึงหลักของเหตุและผล
ว่าสิง่ ต่างๆทีด่ ที ง่ี าม ผลทีด่ ที ง่ี ามทัง้ หลายนัน้ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมือ่ เราสร้างเหตุทด่ี ขี ้นึ มา
แล้วเราก็พยายามสร้างแต่เหตุทด่ี ี มีความวิริยะอุตสาหะ ทําแต่ความดี ละการกระทํา
ความชัว่ ทัง้ หลาย ชําระจิตใจด้วยการลดละกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความอยากต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในใจให้เบาบางลงไป จนหมดสิ้นไป ถ้าปฏิบตั ไิ ด้อย่างนี้
แล้ว เราจะกลายเป็ นคนทีด่ ที ง่ี าม ไม่สร้างความเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไปอยู่กบั
ใครทีไ่ หนก็จะเป็ นคนทีม่ คี ุณค่า ใครๆก็อยากจะให้อยู่ดว้ ย เพราะเรามีแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม
33

อะไรคือสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ทีเ่ ราควรสะสมสร้างขึ้นมา ก็บญ
ุ และกุศลนัน่ เอง บุญก็มอี ยู่หลาย
แบบ หลายชนิดด้วยกัน ศรัทธาญาติโยมคงคิดว่า บุญคือการถวายทาน ทําบุญตักบาตร
การสละข้าวของเงินทองให้กบั ผูอ้ น่ื อย่างนี้เป็ นการเข้าใจผิด เพราะการเสียสละ การให้
ทานนัน้ เป็ นเพียงเสี้ยวหนึ่งของการทําบุญ เปรียบเหมือนกับการรับประทานอาหาร
อาหารก็มหี ลากหลายชนิดด้วยกัน ไม่ใช่มแี ต่ข ้าวอย่างเดียว เรามักจะพูดว่าเรากินข้าว
กัน แต่ความจริงเวลาเรากินกัน เราไม่ได้กินแต่ข ้าวอย่างเดียว เรากินกับข้าวกับปลา ของ
คาวของหวาน ผลไม้ นํา้ อะไรต่างๆ อีกหลายชนิดด้วยกัน ถ้ากินข้าวอย่างเดียว ร่างกาย
ย่อมไม่สามารถเจริญเติบโต อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะขาดสารอาหารต่างๆ ร่างกาย
จะไม่เจริญเติบโตเท่าทีค่ วร ชีวติ จะไม่อยู่ไปถึงวัยชรา การทําบุญก็เช่นกัน เวลาทําบุญ
ส่วนใหญ่เราคิดว่า เป็ นการนําอาหารกับข้าวกับปลา ของคาวของหวานมาถวายพระ หรือ
เสียสละทรัพย์สนิ เงินทอง เพือ่ สร้างสิง่ หนึ่งสิง่ ใดขึ้นมาให้เป็ นประโยชน์ การทําบุญอย่าง
นี้เรียกว่าทาน เป็ นบุญชนิดหนึ่ง ของบุญทัง้ หลาย ถ้าทําแต่ทานอย่างเดียว แล้วคิดว่าจะ
ได้ไปสวรรค์ จะรอดพ้น ปลอดภัย จากความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ก็เป็ นการเข้าใจผิด
จริงอยู่คนทีท่ าํ บุญให้ทาน กับคนทีไ่ ม่ทาํ บุญให้ทาน ย่อมมีอานิสงส์ต่างกัน คนทีไ่ ด้
ทําบุญให้ทาน ย่อมได้ประโยชน์มากกว่าคนทีไ่ ม่ทาํ บุญให้ทานเลย เหมือนกับคนทีก่ นิ
ข้าวเปล่าๆ กับคนทีไ่ ม่ได้กินข้าวเลย คนกินข้าวเปล่าๆ ย่อมได้รบั ความอิม่ บ้าง ดีกว่าคน
ทีไ่ ม่ได้กนิ ข้าวเลย แต่คนทีก่ นิ ข้าวเปล่าๆ ย่อมได้รบั ประโยชน์นอ้ ยกว่าคนทีก่ นิ ทัง้ กับข้าว
กับปลา ของคาวของหวาน ผลไม้ ขนมต่างๆ คนทีก่ นิ อาหารหลากหลายชนิด ย่อมมี
ความเอร็ดอร่อย มีความอิ่ม มีความสุข มากกว่าคนทีก่ นิ ข้าวอย่างเดียว
การทําบุญจึงไม่ควรทําเพียงแต่ให้ทานอย่างเดียวเท่านัน้ ควรทําอย่างอืน่ ด้วย เช่น ควร
รักษาศีล มีความกตัญ�ูกตเวที ขยันหมัน่ เพียร มีสมั มาคารวะ ฟังเทศน์ ฟังธรรม
ปฏิบตั ธิ รรม ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ เจริญปัญญา เจริญวิปสั สนา อนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา ให้เห็นว่าสภาวธรรมต่างๆ สิง่ ต่างๆ ทีม่ าเกี่ยวข้องกับชีวติ จิตใจของเรานัน้ ล้วน
เป็ นของไม่เที่ยงทัง้ สิ้น มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่แล้วต้องดับไป มีการมาและมีการไปเป็ น
ธรรมดา แม้กระทังร่่ างกายของเราก็เป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน มีการเกิดขึ้น ก็ตอ้ งมีการแก่
มีการเจ็บไข้ได้ป่วย มีการตายไปในทีส่ ุด แต่ใจผูร้ ู้เรื่องเหล่านี้ ไม่ตอ้ งไปตกใจ เพราะใจ
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กับสภาวธรรมต่างๆ ทีม่ าเกี่ยวข้องกับใจนัน้ เป็ นคนละส่วนกัน เป็ นคนละอันกัน ใจเป็ น
ของไม่ตาย ใจเป็ นผูร้ ู ้ แต่ใจมีความหลงครอบงําอยู่ จึงทําให้หลง ไปยึดไปติดกับ
ร่างกาย ไปคิดว่าร่างกายเป็ นใจ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกาย ใจก็เกิด
ความว้าวุน่ ขุน่ มัว เกิดความทุกข์ เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ทัง้ ๆทีใ่ จไม่ได้เป็ นอะไรไป
กับร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียว
แต่เพราะความหลง ความไม่รู้นนั ่ เอง จึงทําให้ใจเกิดความวิตก เกิดความกลัว เกิดความ
ทุกข์ใจขึ้นมา แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า และเชื่อในสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนว่
่
า ใจนี้เป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถอยู่
ได้ตามลําพัง โดยไม่ตอ้ งมีอะไร พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้ว ได้ทรงสละทุกสิง่ ทุก
อย่างแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นสมบัติ ข้าวของเงินทอง บุคคลต่างๆ ฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ
ได้ทรงละ ทรงสละ ไม่ยดึ ไม่ตดิ แม้กระทังพระวรกายของพระองค์
่
เอง ก็ทรงไม่ยดึ ไม่
ติด ทรงพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นว่าเป็ นสภาวธรรม เป็ นธรรมชาติ เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่
ตามปกติของเขาในโลกนี้ เป็ นเหมือนกับต้นไม้ใบหญ้า เหมือนกับบ้านช่อง เหมือนกับ
รถยนต์ เป็ นวัตถุช้นิ หนึ่งทีม่ กี ารสืบต่อ จนถึงวาระสุดท้าย ก็จะมีการแตกดับไปเป็ น
ธรรมดา นี่แหละคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทรงรู้ความจริงระหว่างใจกับสภาวธรรม
ทัง้ หลาย ทีใ่ จไปเกี่ยวข้องด้วย
อย่างชีวติ ของเราก็มอี ยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน คือมีใจกับกาย กายก็เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง
ประกอบขึ้นจากธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ทีม่ ารวมตัวกัน แล้วในทีส่ ุด ก็แยกสลายออก
จากกัน เราจะเห็นได้ในชีวติ ของคนเรา ไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตาม จะเป็ นหญิงเป็ นชาย เป็ น
คนรวยหรือเป็ นคนจน ก็เป็ นเหมือนกันทัง้ สิ้น ร่างกายอันนี้ไม่แตกต่างกันเลย เป็ นสิง่ ที่
เกิดมาจากอาหารทีเ่ รารับประทานนัน่ แหละ ถ้าไม่รบั ประทานอาหาร เราจะมีร่างกายนี้ได้
อย่างไร เวลาเกิดมาแล้ว ออกมาจากท้องแม่แล้ว สิง่ แรกก็ตอ้ งสูดลมหายใจ นี่ก็ธาตุหนึ่ง
แล้ว ต่อไปก็รบั ประทานนม ก็เป็ นธาตุดนิ ธาตุนาํ้ ธาตุไฟผสมกันอยู่ในนัน้ เมือ่ กินนม
เข้าไปแล้ว ก็ทาํ ให้ร่างกายมีกาํ ลังวังชา มีพลัง มีธาตุไฟเข้าไปทําให้ร่างกาย เจริญเติบโต
ได้ เหล่านี้ล ้วนเป็ นธาตุทงั้ สิ้น เป็ นสภาวธรรมทัง้ นัน้
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เป็ นธรรมชาติของธาตุทจ่ี ะไม่รวมอยู่ดว้ ยกันไปตลอด จะแยกกลับไปสู่ธาตุเดิมอยู่เสมอ
นํา้ ย่อมกลับไปสู่นาํ้ ลมย่อมกลับไปสู่ลม ไฟย่อมกลับไปสู่ไฟ ดินย่อมกลับไปสู่ดนิ จะ
ผสมกันอยู่ได้สกั ระยะหนึ่ง แล้วก็จะต้องแยกจากกันไป นี่เป็ นหลักตายตัว เป็ นความ
จริงทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็น จึงได้นาํ มาสังสอนพวกเรา
่
ให้แยกใจออกจาก
สภาวธรรมทัง้ หลาย อย่าไปยึด อย่าไปติด เพราะไปยึดไปติดกับเขาไม่ได้ เขาไม่อยู่กบั
เราไปตลอด เราไม่มอี าํ นาจ ไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะเหนี่ยวรัง้ สภาวธรรม คือธาตุทงั้ หลาย
ให้อยู่กบั เราได้ไปตลอด นับประสาอะไรกับธาตุของผูอ้ น่ื ธาตุของเราเอง คือร่างกายของ
เรา เรายังควบคุมไม่ได้ แล้วจะไปควบคุมบังคับร่างกายของผูอ้ น่ื หรือจิตใจของผูอ้ น่ื ได้
อย่างไร เขาก็มกี รรมของเขา ทีจ่ ะต้องเป็ นไป ทํามาอย่างไร ก็ตอ้ งไปตามวิถที างของเขา
แต่เมือ่ เขามาเกี่ยวข้องกับเราๆ ก็ตอ้ งรู้จกั วิธีปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง คืออย่าไปหลง อย่าไปคิด
ว่าเขาเป็ นของเรา อย่าไปคิดว่าจะควบคุมบังคับให้เขาอยู่กบั เราไปได้ตลอด
ควรใช้เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา กับเขา มีความเมตตา ความปรารถนาดี ไม่
เบียดเบียน ไม่อาฆาตพยาบาทเขา มีความกรุณา ช่วยเหลือเขาในสิง่ ทีช่ ่วยเหลือได้ มี
มุทิตา ไม่อจิ ฉาริษยาในความเจริญรุ่งเรือง ในความสุขของเขา ถ้าเขาได้ดบิ ได้ดี ก็ยนิ ดี
กับความสุขของเขา แต่ถา้ เขาตกทุกข์ได้ยาก ประสบกับทุกข์ภยั ทีไ่ ม่มใี ครจะสามารถ
แก้ไขได้ ช่วยเหลือได้ ก็จะต้องมีอเุ บกขา ใจของเราต้องเป็ นกลางวางเฉย ไม่ยนิ ดีไม่ยนิ
ร้ายกับเรื่องราวของเขา ถือเป็ นธรรมดาของโลก เป็ นเรื่องของธรรมชาติส่วนหนึ่ง คือมี
เจริญและเสือ่ ม เป็ นเรื่องของกรรมอีกส่วนหนึ่ง คือใครทํากรรมอันใดไว้ ดีหรือชัว่
จะต้องเป็ นผู ้รับผลของกรรมนัน้ ถ้าช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไป ตามกําลังของเรา ถ้าเป็ น
ลูกของเรา ก็เลี้ยงดูเขา ให้ได้รบั การอบรมทีด่ ี พาเข้าวัด ส่งเสียให้ได้เรียนสูงๆ เพือ่ จะได้
มีความรู้ความฉลาด แล้วต่อไปจะได้พง่ึ พาตัวเองได้ แต่อย่าไปหวังอะไรจากเขา เขาจะ
สํานึกในบุญคุณของเราหรือไม่ ก็สุดแท้แต่เขา ขึ้นอยู่ทใ่ี จของเขาว่าเป็ นใจทีส่ ว่าง หรือใจ
ทีม่ ดื บอด ถ้ามืดบอดก็จะไม่รู้จกั คุณของผู ้อืน่ ถ้าสว่าง ก็จะรู้จกั คุณของผูอ้ น่ื ถ้ายังไม่ได้
รับการอบรม ก็ควรอบรมสังสอนให้
่
รู้จกั เรื่องของบุญของคุณ ให้รู้จกั เรื่องของความ
กตัญ�ูกตเวที เมือ่ เขารู้แล้ว แต่ยงั ไม่สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ ก็อย่าไปคิดน้อยอกน้อยใจ
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เศร้าโศกเสียใจ ถือเสียว่าเป็ นบุญเป็ นกรรมของเขา เป็ นบุญเป็ นกรรมของเรา ทีจ่ ะต้อง
มาเจอกัน
ถ้ามีปญั ญา ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมอยู่อย่างสมํา่ เสมอ ฝึ กฝนจิตใจไม่ให้ไปยึดไปติด ไปหวัง
กับอะไร โดยถือหลักอัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน เราก็จะสามารถพึง่ ตัว
ของเราไปได้จนถึงวันหมดลมหายใจเลย ใจของเราสามารถพึง่ ตัวเองได้ ใจจะไม่
เดือดร้อนเลย ถ้าใจฝึ กหัดให้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนเองได้ ต่อไปเวลาอะไรจะเกิดขึ้น ก็ไม่หวังพึง่
อะไรกับใคร เพราะใจสามารถดูแลใจได้ ใจสามารถปกป้ องไม่ให้ใจต้องทุกข์ ต้องเศร้า
โศกเสียใจได้ เพราะอะไร เพราะพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละ ทีส่ อนให้
พวกเรามีความขยันหมันเพี
่ ยร ให้พง่ึ ตัวเอง อย่าไปหวังอะไรจากผูอ้ น่ื ทําไปเถิด เรานี่
แหละสามารถพึง่ ตัวเราเองได้ ถ้าไปหวังพึง่ คนอืน่ แล้ว ชีวติ ของเราจะเป็ นไปแบบลุม่ ๆ
ดอนๆ เพราะจะไปรู้ได้อย่างไรว่า เขาจะเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเราได้ไปตลอด บางทีเขาอาจจะตาย
ไปก่อนวัยก็ได้ ถ้าคิดจะหวังพึง่ บิดามารดาของเราไปตลอดชีวติ วันดีคนื ดีเกิดมีอบุ ตั เิ หตุ
มีโรคภัยไข้เจ็บ แล้วเขาต้องตายไปก่อน เราจะทําอย่างไร
ถ้าเราฝึ กหัดให้ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน หัดทําอะไรด้วยตัวของเราเอง หากินด้วยลําแข้งลําขา
ของเราเองได้แล้ว ต่อไปเราจะไม่ตอ้ งกังวลกับเรื่องของผูอ้ น่ื ไม่ตอ้ งหวังอะไรจากผู ้อืน่
แม้กระทังความสุ
่
ข เราก็ไม่หวังจากผูอ้ น่ื เพราะความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ มันอยู่ในใจของเรา
อยู่ในใจทีไ่ ม่หวิ ไม่อยาก ไม่ไขว่คว้าหาสิง่ ต่างๆภายนอก ซึง่ ทําไม่ยากเลย ถ้าเข้าใจหลัก
สัจธรรมความจริงนี้ แล้วพยายามฝื นใจ ทุกครัง้ ทีใ่ จไขว่คว้าอยากจะได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้จาก
ภายนอก ก็บอกตัวเราว่า มันไม่ใช่ความสุขนะ มันเป็ นความทุกข์ เพราะการไขว่คว้า
ความอยาก ความต้องการนี้ มันสร้างความหิว สร้างความกระหายให้เกิดขึ้น ถ้าระงับดับ
ความหิว ความกระหายนี้แล้ว ใจจะสงบนิ่ง แล้วใจก็จะมีความสุข มีความอิม่ มีความ
พอ แต่เราต้องต่อสู ้ ต้องปฏิบตั ิ ต้องมีศีล มีสมาธิ มีปญั ญา เป็ นเครื่องมือไว้ต่อสูก้ บั
ความหิว กับความอยาก กับความโลภ กับความโกรธ กับความหลงทัง้ หลาย ถ้าไม่มศี ีล
ไม่มสี มาธิ ไม่มปี ญั ญาแล้ว เราจะไม่มเี ครื่องมือ เหมือนกับเวลาเข้าไปในสงคราม ถ้าไม่มี
อาวุธยุทโธปกรณ์ไว้ต่อสูก้ บั ข้าศึก ก็จะกลายเป็ นเป้ าให้เขายิงโดยฝ่ ายเดียว แต่ถา้ มีอาวุธ
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ยุทโธปกรณ์ต่างๆ เราก็มโี อกาสทีจ่ ะชนะได้ และจะชนะถ้าสูแ้ บบไม่ถอย เพราะใจเป็ น
ของไม่ตาย ข้าศึกจะไม่สามารถทําลายใจของเราได้ ศัตรูของใจก็คอื กิเลสตัณหาทัง้ หลาย
จะไม่สามารถทําลายใจของเราได้ ต่อให้มอี าวุธร้ายแรงขนาดไหน ก็ไม่สามารถทําลายใจ
ได้ เพราะใจเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มอี ะไรจะสามารถทําให้แตกสลาย ให้สูญไปได้
แต่ทาํ ให้โง่ได้ ทําให้หลงได้ ทําให้ทกุ ข์ได้
เป็ นบุญเป็ นวาสนาของพวกเรา ทีไ่ ด้มาเกิดในสมัยทีย่ งั มีคาํ สอนของพระพุทธเจ้าอยู่ ที่
ทรงสอนให้หนั เข้ามาดูใจของเรา มาชําระใจของเรา เพราะปัญหาทัง้ หมดไม่ได้อยู่ทไ่ี หน
อยู่ทใ่ี จของเรา ทีถ่ ูกกิเลสตัณหาหลอกให้อยาก ให้หวิ ให้โลภ ให้โกรธนัน่ เอง ถ้าเข้าใจ
หลักนี้ แล้วน้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาต่อสู ้ มาทําลายล้างกิเลสตัณหา
ไม่ชา้ ก็เร็ว ถ้ามีความขยันหมันเพี
่ ยร มีความอดทนอดกลัน้ สูแ้ บบไม่ถอยแล้ว เราก็
จะต้องเป็ นผูช้ นะอย่างแน่นอน เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย
ได้ชนะมาแล้ว ท่านเป็ นผูช้ นะกิเลส ชนะตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจของท่าน เมือ่ ชนะแล้ว เมือ่
กิเลสตัณหาหมดสิ้นไปจากใจแล้ว ใจของท่านก็เป็ นใจทีส่ งบเย็นสบาย เป็ นใจทีม่ แี ต่
ความอิม่ มีแต่ความพอ นี่เป็ นความจริงทีพ่ วกเราทัง้ หลายจะต้องพิสูจน์กนั ไม่มใี ครจะ
สามารถพิสูจน์ให้กบั เราได้ เราต้องเป็ นผู ้ทีพ่ สิ ูจน์เอง เหมือนกับอาหารทีเ่ ขาทํามา แล้วตัง้
ไว้อยู่ทข่ี ้างหน้าเรา แล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะรู้วา่ อาหารนี้รสดีขนาดไหน เลิศขนาดไหน
วิเศษขนาดไหน ก็ตอ้ งลองชิมดู ถ้านัง่ ดูเฉยๆไปจนวันตาย ก็จะไม่รู้จกั ว่ารสของอาหารนี้
เป็ นอย่างไร แต่ถา้ ตักเข้าไปในปาก ก็จะรู้ทนั ทีเลยว่าเป็ นอย่างไร
ธรรมต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ให้เราประพฤติปฏิบตั กิ นั ก็เป็ นเช่นนัน้ เป็ นเหตุท่ี
จะนํามาซึง่ ความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริง เป็ นเหตุทจ่ี ะทําลายสิง่ ทีไ่ ม่ดที งั้ หลาย พิษ
ภัยคือความทุกข์ใจทัง้ หลาย ก็จะถูกทําลายไปหมด ด้วยการปฏิบตั ติ ามธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
โดยยึดหลักอัตตาหิ อัตตโน นาโถ ไม่มใี ครทําให้เราได้ ไม่มี
ใครปฏิบตั ใิ ห้เราได้ เราเท่านัน้ แหละเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั ไิ ด้ ทําได้ และถ้าเราไม่ทาํ เราก็จะไม่มี
โอกาสทีจ่ ะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย จะไม่มโี อกาสประสบกับความสุขกับความ
เจริญทัง้ หลาย แต่ถา้ มีศรัทธาอย่างทีท่ ่านทัง้ หลายมีกนั ในวันนี้ มาทําบุญกัน มาฟังเทศน์
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ฟังธรรม มารักษาศีลกัน ก็ขอให้เพิม่ ศรัทธาให้มมี ากขึ้น ทําบุญให้มากขึ้น คือนอกจาก
การให้ทานแล้ว ก็ขอให้สมาทานศีล ให้ปฏิบตั ธิ รรมกัน ให้มคี วามขยันทีจ่ ะทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ่ี
งาม ให้มคี วามขยันทีจ่ ะละความชัว่ ความไม่ดที งั้ หลาย ให้มคี วามขยันในการชําระ ใน
การต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาทัง้ หลาย ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ถ้าทําได้แล้ว จะไม่ตอ้ งวิง่
ไปหาความสุขจากทีไ่ หน ไม่ตอ้ งไปขอความสุขจากใคร เพราะความสุขจะปรากฏขึ้นมา
ในใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ในใจทีไ่ ด้ชนะกิเลสตัณหาทัง้ หลายแล้วนัน้ เอง การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้

39

กัณฑ์ท่ี ๑๓๐

ปฏิบตั ธิ รรม

๖ กันยายน ๒๕๔๕
วันนี้เป็ นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม พวกเราจึงได้มาทีว่ ดั เพือ่ ประกอบคุณงาม
ความดี ทําบุญใส่บาตร สมาทานศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม อันเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข
ความเจริญ โดยเฉพาะการฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นการเติมแสงสว่างให้กบั ชีวติ ของปุถชุ น
อย่างเราอย่างท่าน ทีย่ งั มีความมืดบอด เพราะมีอวิชชาความไม่รู้ โมหะความหลง
ครอบงําอยู่ ทําให้มคี วามเห็นทีไ่ ม่ถูกต้อง ไม่เห็นตามสภาพความเป็ นจริง ต่างกับ
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ผูม้ ดี วงตาเห็นธรรม มีธมั โมปทีโป แสงสว่าง
แห่งธรรมภายในใจ ไม่มคี วามมืดบอดหลงเหลืออยู่เลย เพราะได้ศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม
ชําระอวิชชาความไม่รู้ โมหะความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจ กลายเป็ นใจทีม่ แี ต่ความสว่าง
ไสว เป็ นผูต้ ่นื ผูเ้ บิกบาน รู้เห็นตามสภาพความเป็ นจริง ของทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ า
เกี่ยวข้อง มาสัมผัสกับใจ เป็ นผูส้ ้ นิ ทุกข์เพราะได้ปล่อยวางแล้วด้วยปัญญา เพราะเห็น
สภาวธรรมทัง้ หลาย ทีม่ าเกี่ยวข้องกับใจ ล้วนเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น คือเป็ นอนิ จจัง ไม่
เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ถ้าไปยึดไปติด เป็ นอนัตตาปราศจากตัวตน
นี่คอื สิง่ ทีท่ ่านเห็น ซึง่ ต่างจากทีพ่ วกเราเห็นกัน เพราะพวกเรายังเห็นสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราเข้าไป
เกี่ยวข้อง ว่าเป็ น นิ จจัง เป็ นของทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นสุขงั เป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความสุขกับเรา
เป็ นอัตตา มีตวั ตน เป็ นความเห็นทีต่ รงกันข้ามกับความเห็นของพระพุทธเจ้า ของพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย ชีวติ ของเราจึงเป็ นชีวติ ทีเ่ ต็มไปด้วยความทุกข์ ความวุ่นวายใจ ไม่
มีทส่ี ้นิ สุด เพราะไปยึด ไปติด อยู่กบั กองทุกข์นนั ่ เอง คือกองไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา มีวธิ ีเดียวเท่านัน้ ทีพ่ วกเราจะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์น้ ไี ด้ คือเราต้องน้อม
เอาพระธรรมคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้ามาปฏิบตั ิ ตามแบบอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
ปฏิบตั ิ แล้วไม่ชา้ ก็เร็ว เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา มีธรรมโมปทีโป ประทีปแห่ง
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ธรรม สว่างขึ้นมาภายในใจ เมือ่ เห็นแล้วในทุกสิง่ ทุกอย่าง ตามความเป็ นจริง เราก็จะ
ปล่อยวางได้ เมือ่ ปล่อยวางแล้ว เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั อะไรอีกต่อไป
ดังนัน้ หน้าทีข่ องเราก็คอื ต้องศึกษา หมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เสมอ แล้วนําสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้
ฟังไปปฏิบตั ิ ปฏิบตั แิ ล้วก็จะเห็นเหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสอนให้เราศึกษาอยู่เสมอ มีอยู่ ๔ ประการด้วยกัน คือ ๑. ให้ศึกษากาย ๒. ให้
ศึกษาเวทนา ความรูส้ กึ ๓. ให้ศึกษาจิต อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิต และ ๔. ให้ศึกษา
ธรรมคือสภาวธรรมต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นทัง้ ภายนอกและภายในจิต ศึกษาให้เห็นว่า เป็ น
ไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา การปฏิบตั ิ การศึกษานี้ ต้องศึกษาในชีวติ
จริงของเรา ไม่ได้ศึกษาในห้องเรียน หรือเวลาทีม่ าทีว่ ดั เท่านัน้ ห้องเรียนทีแ่ ท้จริงของเรา
ก็คอื ชีวติ ของเราตลอดเวลา ๒๔ ชัว่ โมง ยกเว้นเวลาทีห่ ลับไปเท่านัน้ ตัง้ แต่เวลาทีต่ น่ื
ขึ้นมา ควรมีสติดูกายกับใจอยู่อย่างสมํา่ เสมอ อยู่อย่างตลอดเวลา และดูให้ถูก คืออย่า
ไปดูว่ามีตวั ตนในกายในใจ อย่าไปดูว่าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่ นอน อย่าไปดูว่าเป็ นสิง่ ที่
ให้ความสุขกับเรา แต่ตอ้ งมองตรงกันข้ามกัน เพราะความจริงมันเป็ นเช่นนัน้ เป็ นของไม่
เทีย่ ง เป็ นของไม่มตี วั ตน ถ้าไปยึดไปติดก็จะต้องทุกข์กบั สิง่ นัน้ ๆ
จึงควรมีสติดูกาย ดูใจอยู่ตลอดเวลา ตัง้ แต่เช้าทีต่ ่นื ขึ้นมาเลย ให้มสี ติดูรู้อยู่ทก่ี ายของ
เรา เพราะสิง่ แรกทีจ่ ะทําเมือ่ ตื่นขึ้นมา ก็คอื จะลุกขึ้น เพือ่ ทีจ่ ะไปทําภารกิจต่างๆ ให้มสี ติ
ดูการเคลือ่ นไหวของกาย ตัง้ แต่ลกุ ขึ้นมานัง่ ลุกขึ้นมายืน ลุกขึ้นมาเดิน ลุกขึ้นไปทํา
ภารกิจต่างๆ ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ ให้มสี ติรู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหว การทํางาน
ของกาย อย่าให้ใจคลาดเคลือ่ นห่างไกลจากกายเลย อย่าไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆทีเ่ กิดขึ้น
มาแล้วในอดีต หรือเรื่องราวต่างๆในอนาคตทีย่ งั มาไม่ถงึ ให้รู้อยู่กบั กายกับใจนี้ ภายใน
ใจก็จะมีเวทนา มีอารมณ์ต่างๆ มีสภาวธรรมต่างๆ ปรากฏขึ้นมา ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไป ให้
มีสติดูอยู่กบั สิง่ เหล่านี้ ดูแล้วปล่อยวาง อย่าไปยึดอย่าไปติด รู้ตามสภาพความเป็ นจริง
เวลาเขาแสดงอะไรขึ้นมา ก็ให้รู้ อย่าไปยินดียนิ ร้ายกับเขา เพราะภายในใจจะมีอารมณ์
เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา บางวันตื่นขึ้นมาก็มคี วามรู้สกึ เศร้าสร้อยหงอยเหงา ก็จงทํา
ความรู้ความเข้าใจว่า มันเป็ นอารมณ์อย่างหนึ่ง ไม่ใช่ของจริง เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น ตัง้ อยู่
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แล้วก็ดบั ไป เป็ นสิง่ ทีเ่ ราห้ามไม่ได้ มีเหตุ มีปจั จัย ทําให้เขาปรากฏขึ้นมา แต่เมือ่ เหตุ
ปัจจัยหมดไป เขาก็จะเสือ่ มไปตามธรรมดา ไม่ตอ้ งไปยินดี ยินร้าย กับสิง่ เหล่านี้ เพราะ
ถ้ามีอาการยินดียนิ ร้ายแล้ว ใจจะมีความทุกข์ข้นึ มา
เพราะถ้าวันไหนมีอารมณ์ไม่ดี เราก็จะมีความไม่สบายอก ไม่สบายใจ วันไหนมีอารมณ์ดี
เราก็จะมีความสุขสดชื่นเบิกบาน แล้วก็อยากจะให้อารมณ์ดนี ้ อี ยู่กบั เราไปตลอด เมือ่
อารมณ์ดนี ้ ีเสือ่ มไป หมดไป เราก็จะเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมาอีก แต่ถา้ ทํา
เพียงสักแต่วา่ รู้ ตามความเป็ นจริงของเขา เวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมา ก็ให้รู้วา่ เป็ น
อารมณ์ เป็ นเหมือนกับเมฆทีล่ อยผ่านมาในท้องฟ้ า มาปกปิ ดแสงอาทิตย์แล้วสักครู่หนึ่ง
ก็ผ่านไป แสงอาทิตย์ก็กลับสว่างไสวขึ้นมาอีก ใจของเราก็เช่นกัน จะมีอารมณ์ต่างๆ
ผลัดเปลีย่ นกัน ลอยไปลอยมาอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มสี ติแล้ว ใจจะกลิ้งไป แกว่งไปตาม
อารมณ์ต่างๆ ถ้าอารมณ์ไม่ดีกแ็ กว่งหนี ถ้าอารมณ์ดีกแ็ กว่งเข้าหา ใจเลยไม่น่ิ ง ไม่เป็ น
อุเบกขา ใจจึงมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวไม่รูจ้ กั จบจักสิ้น แต่ถา้ มีสติมปี ญั ญา จะเห็นว่า
อารมณ์ต่างๆล้วนเป็ นของไม่เทีย่ งทัง้ สิ้น มีการมาแล้วในทีส่ ุดก็จะมีการไป เช่นวันนี้ต่นื
ขึ้นมามีอารมณ์หงุดหงิด มีความขุน่ มัว มีความเศร้าหมอง ก็ตงั้ สติบอกกับตัวเราว่า นี่
เป็ นเพียงอารมณ์นะ ใจผู ้รู้ ก็ให้รู้ตามความเป็ นจริงของเขา อย่าให้อารมณ์น้ ชี กั นําให้เรา
เสียหลัก เสียงาน เสียการ มีหน้าทีจ่ ะต้องทําอะไร ก็ทาํ ไป ถ้าร่างกายยังปกติอยู่ ถึงแม้
ใจไม่อยากจะทํา ก็อย่าไปสนใจกับความรู้สกึ นัน้ จงดําเนินชีวติ ไปตามปกติเหมือนกับ
ทุกๆวัน ทีเ่ คยดําเนินมา ถ้าถึงเวลาทีจ่ ะต้องไปทํางาน เราก็อาบนํา้ อาบท่า ใส่เสื้อผ้า
แต่งตัว กินข้าว แล้วก็ไปทํางานของเรา อย่าไปสนใจกับอารมณ์นนั้ เพราะถ้าไปสนใจ
แล้ว อารมณ์นนั้ จะชักพาให้เสียงานเสียการได้
เพียงแต่รู้ไว้เท่านัน้ ว่าวันนี้มอี ารมณ์ไม่ดอี ยู่ภายในใจ แล้วก็ตอ้ งมีความระมัดระวัง ใน
การแสดงออกทางกาย ทางกริยา วาจา เพราะเวลามีอารมณ์ไม่ดี เห็นอะไรมักจะเกิด
ความไม่พออกพอใจขึ้นมาได้งา่ ย และถ้าไม่มสี ติคอยควบคุมดูแล การแสดงออกของ
กายและวาจาแล้ว เดีย๋ วก็อดไม่ได้ ทีจ่ ะพูดไม่ดี กระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี แต่ถา้ มีสติ เราก็จะ
พยายามสํารวมให้มากๆ ถ้าไม่จาํ เป็ น ก็ไม่ตอ้ งพูดกับใคร ถ้าจําเป็ นก็พยายามยิ้มไว้ แผ่
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เมตตา ส่งความปรารถนาดีให้กบั ผูอ้ น่ื เหมือนกับวันทีม่ คี วามสุข มีความสดชื่นเบิกบาน
สิง่ เหล่านี้เราสามารถควบคุมได้ สามารถทําได้ ถ้าเราคอยดูใจเรา คอยดูการเคลือ่ นไหว
ของกาย ของวาจาเรา แล้วชีวติ ของเราก็จะดําเนินไปเป็ นปกติ ถ้าเป็ นอย่างนัน้ แล้ว
อารมณ์ทไ่ี ม่ดนี นั้ ดีไม่ดกี ็จะหายไปอย่างรวดเร็ว ไม่อยู่นาน แต่ถา้ ไปหมกมุน่ อยู่กบั
อารมณ์นนั้ อยากจะให้อารมณ์นนั้ หมดไป หายไป แทนทีจ่ ะหายไป กลับอยู่กบั เราต่อไป
อีก เพราะเราเป็ นผูท้ ด่ี งึ เขาไว้ ด้วยการไปหมกมุน่ กับเขา ไปเจ้ากี้เจ้าการกับเขา เพือ่ ให้
เขาหมดไป ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เมือ่ ไม่หมดไป ก็ยง่ิ สร้างความหงุดหงิดใจ ความไม่สบาย
ใจ สร้างอารมณ์ทไ่ี ม่ดี ให้เกิดขึ้นตามมาอีก เป็ นวิธีทไ่ี ม่ถูกต้อง
ทางทีถ่ ูกคือ เราไม่ตอ้ งไปแก้อารมณ์ อารมณ์เป็ นสิง่ ทีแ่ ก้ไม่ได้ เขาจะเป็ นอย่างไร ก็ให้
เขาเป็ นไป เรามีหน้าทีร่ ู้ดว้ ยสติ รู้ดว้ ยปัญญาว่า อารมณ์เหล่านัน้ ไม่มตี วั ตน เป็ นของไม่
เทีย่ ง ถ้าไม่ไปยึดไปติด เราจะไม่ทกุ ข์ เราจะไม่เดือดร้อน เราจะไม่วนุ่ วาย ถ้าไปยุ่งกับ
เขา ไปจัดการเขา ให้เป็ นไปตามทีเ่ ราปรารถนา ก็จะเกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัวขึ้นมา เพราะ
อารมณ์น้ แี ม้จะอยู่ภายในใจเรา ก็เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง เหมือนกับสภาวธรรมทีอ่ ยู่
ภายนอกกายกับใจ เช่นแดด ลม ฝน ฟ้ า เหล่านี้ก็เป็ นสภาวธรรมอย่างหนึ่ง วันๆหนึ่งนี้
อากาศจะไม่เหมือนกันทุกวันไป บางวันก็โปร่งใส มีแสงอาทิตย์ออกมา บางวันก็มดื ครึ้ม
มีเมฆมีหมอก มีฝน สิง่ เหล่านี้เราก็รู้วา่ เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่เหนือวิสยั ของเรา ทีเ่ ราจะไปทําอะไร
กับเขาได้ เราทําได้อย่างเดียวก็คอื ทําใจเรา ให้เป็ นปกติให้วา่ ง ให้เป็ นกลาง ฝนจะตก
แดดจะออก เราก็รู้ตามความเป็ นจริงของเขา แล้วมันก็ผ่านไป
ฉันใดอารมณ์ต่างๆ ทีอ่ ยู่ในใจเราก็เป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน อารมณ์ดกี ็รู้วา่ เป็ นอารมณ์ดี
อารมณ์ไม่ดกี ็รู้วา่ เป็ นอารมณ์ไม่ดี เวลาโกรธก็รู้วา่ โกรธ เวลารักก็รู้วา่ รัก เวลาชังก็รู้วา่ ชัง
เวลากลัวก็ให้รู้วา่ กลัว เวลาหลงก็ให้รู้วา่ หลง แล้วไม่ตอ้ งไปหลงตาม ไม่ตอ้ งไปรักตาม
ไม่ตอ้ งไปชังตาม ไม่ตอ้ งไปโกรธตาม ไม่ตอ้ งไปกลัวตาม เพียงแต่ให้รู้อยู่ดว้ ยความเป็ น
อุเบกขาเท่านัน้ แล้วในทีส่ ุดทุกสิง่ ทุกอย่างก็จะผ่านไป เรารู้ได้เพราะในชีวติ ของเราตัง้ แต่
เกิดมา เราก็มอี ารมณ์ต่างๆ ผ่านมาอยู่ตลอดเวลา ทุกวัน ทุกเวลาเลยทีเดียว แต่เราไม่
รู้จกั วิธีปฏิบตั กิ บั อารมณ์เหล่านี้เท่านัน้ เอง เราจึงมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความวุน่ วายใจกับ
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อารมณ์เหล่านี้ ดังนัน้ ต่อไปนี้ เราควรฝึ กตัง้ สติ ดูอารมณ์ของเรา เวลามีอารมณ์อะไรเกิด
ขึ้นมา ก็ให้รู้วา่ เป็ นอารมณ์ เหมือนกับเมฆ เหมือนกับฝน ทีไ่ ปบังคับ ไปห้ามไม่ได้ เมือ่
ฝนตกลงมาแล้ว ก็จะหมดพลัง หมดกําลัง ก็จะสลายไป อารมณ์ต่างๆก็เป็ นแบบนัน้ ถ้า
เรารู้อย่างนี้แล้ว ต่อไปชีวติ ของเราจะดําเนินไปได้ดว้ ยความสงบ ไม่มคี วามวุน่ วายใจ
นอกจากอารมณ์แล้ว ก็ยงั มีเวทนาความรู้สกึ ทีเ่ ราควรจะทําความรู้จกั เวทนานี้ก็มอี ยู่ ๓
คือ ๑. สุขเวทนา ๒. ทุกขเวทนา ๓. อทุกขมสุขเวทนา หรือ ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์เวทนา ที่
ปรากฏของเวทนาก็มอี ยู่ ๒ ทีด่ ว้ ยกัน คือกายกับใจ เวทนาทีเ่ กิดจากกายเรียกว่ากาย
เวทนา เช่นเวลารับประทานอาหารอิม่ เรียบร้อยแล้ว ก็มคี วามสุข มีความสบาย ก็เป็ นสุข
เวทนาทางกาย เวลาไม่ได้รบั ประทานอาหาร ก็เกิดความหิวขึ้นมา ก็เป็ นทุกขเวทนาทาง
กาย เวทนาทางกายนี้ บางอย่างก็แก้ไขได้ บางอย่างหรือบางครัง้ บางคราว ก็แก้ไขไม่ได้
อย่างเวลาหิวข้าว ถ้ามีข ้าวรับประทาน ก็ดบั เวทนาทีเ่ กิดจากความหิวข้าวได้ เวลามีความ
หิวนํา้ กระหายนํา้ ถ้ามีนาํ้ ดืม่ ก็ดบั เวทนาทีเ่ กิดจากความกระหายนํา้ ได้ แต่เวทนาบาง
ชนิดก็แก้ไม่ได้ เช่นเวลาเดินไปเตะหินเข้า ก็เกิดการเจ็บเท้าขึ้นมา หรือเวลามีอาการเท้า
แพลง เท้าเคล็ด เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ตามร่างกายต่างๆ เราก็ทาํ อะไรไม่ได้ นอกจากหา
ยามารับประทาน แต่ก็ไม่สามารถทีจ่ ะทําให้เวทนานัน้ หายไปได้ทนั ทีทนั ใด
เราก็ตอ้ งทําความเข้าใจว่า มันเป็ นเรื่องของเวทนาเขา เป็ นเหมือนกับลม กับแดด กับฝน
ถึงเวลาทีม่ เี หตุมปี จั จัย ทําให้เวทนาทางกายปรากฏขึ้นมา เขาก็ตอ้ งปรากฏขึ้นมา จะเป็ น
สุขเวทนาก็ดี เป็ นทุกขเวทนาก็ดี หรือเป็ นไม่สุขไม่ทกุ ข์เวทนาก็ดี ก็เป็ นสิง่ ทีป่ รากฏขึ้นมา
และเมือ่ ปรากฏขึ้นมาแล้ว เราก็อย่าไปเกิดความรู้สกึ ไม่พอใจ เพราะเวลาเกิดความไม่
พอใจ ก็จะสร้างเวทนาขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง เป็ นเวทนาทางใจ คือความทุกข์ใจ เป็ นทุกข์ท่ี
เกิดจากวิภวตัณหา ความไม่อยาก ความไม่ชอบในเวทนาทางกายนัน้ ถ้าทําใจให้น่งิ เฉย
ยอมรับเวทนาของกายทีเ่ กิดขึ้นมาในขณะนัน้ ว่า ถ้าเจ็บ ก็ตอ้ งเจ็บ ทําอย่างไรได้ เราไม่
สามารถไปแก้ไขเขาได้ อย่างมากก็ได้แต่ไปหาหมอหรือไปกินยา แต่ถา้ ยังไม่หาย มันก็ยงั
ไม่หาย แต่เราไม่ตอ้ งไปทุกข์ใจซํา้ ขึ้นมาอีกทุกข์หนึ่ง คือให้มนั ทุกข์ทก่ี ายอย่างเดียวก็พอ
อย่าไปสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นมา ด้วยความไม่อยาก หรือด้วยความอยาก ทีจ่ ะให้
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ทุกข์นนั้ หายไปอย่างรวดเร็วทันตาเห็น มันเป็ นไปไม่ได้ เพราะเขาก็เป็ นเหมือนกับลมกับ
แดดกับฝนนัน่ แหละ เป็ นเหมือนกับอารมณ์ต่างๆ ทีไ่ ด้พูดไว้เมือ่ สักครู่น้ ี
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ไม่มตี น เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ใจจะไม่ทกุ ข์ถา้ ไม่
ไปยึดไปติดกับเขา ไม่ไปอยากหรือไม่อยากกับเขา ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับเขา เขาจะปรากฏ
ขึ้นมาอย่างไร ก็ให้รบั รู้ไว้ ถ้าแก้ไขได้ ก็แก้ไขไป ถ้าแก้ไขไม่ได้ ก็ตอ้ งยอมรับความจริง
เพราะเวทนาทางกายนี้ ไม่ชา้ ก็เร็ว ในทีส่ ุดเขาก็จะต้องแสดงฉากสุดท้ายของเขา ก็คอื
เวลาตายนัน่ เอง ไม่มใี ครจะช่วยเราได้ในขณะนัน้ มีเราเท่านัน้ ทีจ่ ะช่วยเราได้ ด้วยการ
ปล่อยวาง เพราะเราเข้าใจเวทนานี้ รู้วา่ ถึงแม้ร่างกายทัง้ ร่างกายนี้จะปวดร้าว จะทุกข์
ทรมานไปขนาดไหนก็ตาม แต่ใจของเราไม่ตอ้ งทุกข์ทรมานไปกับความเจ็บปวด ความ
ปวดร้าว ของร่างกาย เพราะเป็ นคนละอันกัน ใจกับกายเป็ นคนละอันกัน ถ้ามีปญั ญาเรา
จะเข้าใจ แล้วเราก็จะปล่อยวางกายเวทนา เขาจะเป็ นอย่างไร ก็ให้เขาเป็ นไปตามเรื่องเขา
ใจจะไม่เดือดร้อน ใจจะปลอดภัย ใจจะไม่ทกุ ข์
แต่ถา้ เราไม่ศึกษา ไม่ปฏิบตั ิ ไม่ทดสอบดู ถึงเวลาทีเ่ กิดเวทนาแล้ว เราจะไม่รู้จกั วิธี
ปฏิบตั กิ บั เขา เราจะมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความวุน่ วายใจไม่มที ส่ี ้นิ สุด อย่างเวลาเรานัง่
สมาธิ เมือ่ นัง่ ไปได้สกั ระยะหนึ่ง ก็จะเกิดอาการเจ็บตรงโน้นเจ็บตรงนี้ข้นึ มา นี่ก็คอื กาย
เวทนา เราก็ตอ้ งทําใจให้เป็ นกลาง อย่าไปสนใจ ถ้ามีกรรมฐาน คือองค์ภาวนา ทีใ่ ช้เป็ น
เครื่องกํากับใจ ก็ให้มคี วามสนใจอยู่กบั องค์ภาวนานัน้ ถ้าใช้พทุ โธก็ให้บริกรรมคําว่า พุท
โธๆๆ ให้ถเ่ี ข้าไป อย่าส่งใจไปหาความเจ็บ ไปหาเวทนาทางกาย ปล่อยให้เวทนาทางกาย
เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา ถ้าเราไม่ไปสนใจแล้ว ใจของเราจะไม่เดือดร้อน เมือ่ ใจของ
เราไม่เดือดร้อน เราก็จะนัง่ อยู่ได้ต่อไป แต่ถา้ ขาดสมาธิ ขาดสติ ไม่สามารถควบคุมใจให้
อยู่กบั องค์ภาวนา คือให้อยู่กบั พุทโธๆๆ แล้วส่งใจไปทีค่ วามทุกข์นนั้ ก็จะเกิดความรู้สกึ
ว่าโอ๊ยเจ็บเหลือเกิน เจ็บเหลือเกิน อยากจะให้ความเจ็บนี้หายไป ถ้าคิดอย่างนี้แล้ว
ความเจ็บในใจจะเกิดขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง ซึง่ เป็ นความเจ็บทีม่ คี วามรุนแรง มากกว่าความ
เจ็บของร่างกาย จนทําให้ไม่สามารถทนนัง่ อยู่ต่อไปได้ ก็จะต้องลุกขึ้นมา การภาวนาก็ไม่
เจริญก้าวหน้า เพราะไม่สามารถปล่อยวางเวทนานี้ได้ จิตก็เลยไม่สามารถเข้าสู่ความสงบ
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ได้ จิตจะสงบได้ จิตจะต้องปล่อยวาง จะต้องปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ว่าเวทนาที่
ปรากฏอยู่น้ ี เขาก็เป็ นอย่างนี้ เราไปห้ามเขาไม่ได้ เราไปบังคับเขาไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราบังคับ
ได้ ก็คอื ใจของเรา ใจไม่ตอ้ งไปวุน่ วายกับเขา เขาจะเป็ นอย่างไรก็ให้เขาเป็ นไป
นี่คอื วิธีการปฏิบตั กิ บั กายเวทนาทีป่ รากฏขึ้นมา หรือถ้าจะพิจารณาแยกแยะดู ให้เห็น
ตามความเป็ นจริงของเขาก็ได้ ว่ากายก็เป็ นอย่างหนึ่ง เวทนาคือความรู้สกึ ก็เป็ นอย่าง
หนึ่ง ใจผูร้ ู้ก็เป็ นอย่างหนึ่ง ต่างฝ่ ายต่างเป็ นคนละสิง่ คนละอันกัน ไม่มอี ะไรเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน แต่ถา้ ไม่พจิ ารณา จะถูกอวิชชาความหลง มาหลอกให้เห็นว่ามีตวั ตนอยู่ใน
สิง่ ทัง้ ๓ นี้ ว่ากายก็เป็ นเรา ใจผูร้ ู้ ก็เป็ นเรา เวทนาก็เป็ นเวทนาของเรา เรามีความ
เจ็บปวด เมือ่ เป็ นอย่างนี้แล้ว ก็จะทนไม่ไหว จะนัง่ ไม่ได้ แต่ถา้ แยกออกได้ ว่ากายนี้เป็ น
วัตถุอย่างหนึ่ง เมือ่ ตอนทีน่ งั ่ ใหม่ๆ ก็ไม่มเี วทนา กายก็ยงั เป็ นกายอยู่ ขณะนี้มเี วทนา
เกิดขึ้นแล้ว กายก็ยงั เป็ นกายอยู่เหมือนเดิม กายก็ยงั นัง่ อยู่เหมือนเดิม ก็ไม่เห็นจะต้อง
ไปยุ่งอะไรกับกาย ใจผู ้รู้เวทนา ผูร้ ู้กาย ก็เป็ นผูร้ ู้เฉยๆเท่านัน้ หามีตวั ตนไม่ ก็เป็ น
สภาวธรรมด้วยกันทัง้ สิ้น ถ้ารู้อย่างนี้ ก็แยกกันให้เป็ นสัดเป็ นส่วน ไม่เอามาปนกัน ให้
กายเป็ นเรา เป็ นร่างกายของเรา เป็ นเวทนาของเรา เป็ นใจของเรา แล้วก็จะไม่มกี ารยึด
ติด ไม่มกี ารยึดมันถื
่ อมัน่ เมือ่ ไม่มกี ารยึดมันถื
่ อมันแล้ว
่
ใจก็ไม่เดือดร้อน อะไรจะเป็ น
อะไรอย่างไร ก็เป็ นไปตามเรื่องของเขา กายก็ยงั นัง่ อยู่อย่างนัน้ ก็ปล่อยให้กายเขานัง่ ไป
เวทนาเขาเป็ นอย่างไร เขาแสดงอย่างไร ก็ให้เขาแสดงไป ใจผูร้ ู้ก็ให้รู้ไปตามความเป็ นจริง
อย่างนี้
ถ้าใจเห็นอย่างชัดแจ้งแล้วว่าทัง้ ๓ สิง่ นี้ ล้วนแต่เป็ นคนละสิง่ คนละอันกัน ล้วนเป็ น
สภาวธรรมทัง้ สิ้น ล้วนตัง้ อยู่ตามสภาพความเป็ นจริงของเขา ถ้าไม่มคี วามอยาก ความ
หลง เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว สภาวธรรมทัง้ ๓ นี้ ก็จะเป็ นของเขาไปอย่างนัน้ สามารถอยู่
ร่วมกันได้โดยไม่มปี ญั หาอะไร กายก็ยงั นัง่ อยู่ เวทนาก็ยงั แสดงอยู่ ใจผูร้ ู้ก็ยงั รู้อยู่ ถ้าทํา
อย่างนี้แล้วจะปรากฏผลขึ้นมาได้ ๒ ลักษณะด้วยกัน ถ้าใจปล่อยวาง เวทนาทีป่ รากฏอยู่
ในขณะนัน้ ก็จะดับหายไป เหลือแต่กายกับใจเท่านัน้ หรืออีกลักษณะหนึ่งของผลที่
ปรากฏขึ้นมา ใจปล่อยเวทนา ปล่อยกาย แต่เวทนาไม่ดบั แต่เวทนาไม่มาสร้างความ
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รําคาญใจให้กบั ใจ เพราะใจไม่ไปสนใจ ใจตัง้ อยู่ในอุเบกขาธรรม คือสงบนิ่งอยู่ในสภาวะ
ของตน ทัง้ ๓ สิง่ ก็อยู่ดว้ ยกันได้ โดยไม่เดือดร้อน กายก็นงั ่ อยู่ เวทนาก็แสดงไป ใจก็
รับรู้ไป นี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ เราศึกษาธรรมชาติเหล่านี้ จนเข้าใจว่าเป็ นอย่างไร แล้ว
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามความเป็ นจริง คือปล่อยวางเขา ไม่ไปยุ่งกับเขา เขาจะเป็ นอย่างไรก็
เป็ นเรื่องของเขา เขาจะมาเขาจะไปก็เป็ นเรื่องของเขา แล้วในทีส่ ุดก็จะไม่มอี ะไรมาสร้าง
ความทุกข์ ความวุน่ วายให้กบั ใจเลย
นี่แหละคือวิธีดาํ เนินชีวติ ของเรา ให้เป็ นไปได้ดว้ ยความราบรื่นดีงาม ไม่มคี วามทุกข์
ความวุน่ วายใจ เดินตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ดาํ เนิน
และปฏิบตั มิ า และนํามาสังสอนพวกเรา
่
คือสอนให้พวกเรามีสติ ให้ดูทต่ี วั ของเราเป็ น
หลัก อย่าไปสนใจภายนอก ถ้าจะดูภายนอกก็ตอ้ งไม่มปี ฏิกริ ิยากับสิง่ ภายนอก ดูแล้ว
อย่าไปชอบ อย่าไปชัง อย่าไปรัก อย่าไปโกรธ อย่าไปหลง อย่าไปกลัว ดูแล้วก็ปล่อยวาง
ตามความเป็ นจริงของเขา เขาจะเป็ นอย่างไรก็รู้วา่ เป็ นอย่างนัน้ แล้วก็ปล่อยวาง แล้วก็
หันกลับมาดูใจเรา ดูกาย ดูเวทนา ดูจติ ดู ธรรมทีป่ รากฏขึ้นในใจ แล้วก็ปล่อยเขาไปตาม
สภาพของเขา เขาจะเป็ นอย่างไร เขาก็ไม่มาวุน่ วายกับเรา ไม่มาเกี่ยวข้องกับเรา เพียงแต่
ว่าเมือ่ อยู่ดว้ ยกันก็รู้เท่าทันกัน ทําความเข้าใจกัน ทําความรู้จกั กัน แล้วไม่ตอ้ งไปเจ้ากี้เจ้า
การ ไปจัดการกับเขา ปล่อยให้เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา ถ้าสามารถดําเนินชีวติ แบบนี้
ได้แล้ว ต่อไปทุกสิง่ ทุกอย่างจะไม่มผี ลอะไรกับเรา อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อน
อะไรจะดับเราก็ไม่เดือดร้อน อะไรจะมา อะไรจะไป เราก็ไม่เดือดร้อน เพราะเราสามารถ
ดํารงอยูไ่ ด้ โดยไม่มคี วามผูกพันกับสิง่ เหล่านัน้
ถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล้ว ใจของเราก็เป็ นใจทีถ่ งึ จุดอิม่ จุดพอ ไม่มคี วามหิว ไม่มคี วามกระหาย
ไม่มคี วามอยากกับอะไรทัง้ สิ้น เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้วก็ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องออกไปหา
ข้าวของเงินทอง หาบุคคลมาเป็ นสมบัตขิ องตน เพราะในใจมีความอิม่ มีความพอแล้ว มี
หน้าทีอ่ ย่างเดียวทีเ่ หลืออยู่ ก็คอื ดูแลรักษาอัตภาพร่างกายนี้ จนกว่าจะถึงวาระสุดท้าย
ของเขาเท่านัน้ เอง ก็มเี ท่านี้แหละชีวติ ของคนเรา อย่าไปคิดว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้มคี ุณค่า
สามารถสร้างความสุขความเจริญ สร้างความพ้นทุกข์ให้กบั เราได้ สิง่ ทีจ่ ะทําให้เราพ้น
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ทุกข์ได้ก็คอื ตัวเราเองเท่านัน้ ด้วยการนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบตั ิ ทํา
จิตให้หลุดพ้นจากการยึดมันถื
่ อมันกั
่ บสิง่ ต่างๆทัง้ หมดในโลกนี้ ถ้าทําได้แล้ว ก็หมด
ภาระ เป็ นอิสระ หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง จึงขอฝากเรื่องราวของการปฏิบตั ธิ รรม
การมาวัดเพือ่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพือ่ จะได้รู้จกั วิธีการปฏิบตั ิ แล้วนําไปปฏิบตั ใิ น
ชีวติ ประจําวันของเรา ไม่จาํ เป็ นต้องมาอยู่วดั ตลอดเวลาเพือ่ ปฏิบตั ธิ รรม เพราะเรา
สามารถปฏิบตั ธิ รรมได้ทกุ แห่งทุกหน เพราะสิง่ ทีป่ ฏิบตั นิ นั้ อยู่กบั ตัวเราเสมอ คือกาย
เวทนา จิต ธรรม การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๓๑

บิณฑบาต

๑๔ กันยายน ๒๔๔๕
มีข ้อวัตรปฏิบตั อิ ยู่ข ้อหนึ่ง เป็ นกิจวัตรของพระภิกษุ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงให้ความสําคัญ
ทรงสังสอน
่
และทรงปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน ข้อวัตรนี้
ก็คอื การออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า เป็ นกิจทีส่ าํ คัญอย่างยิง่
สําหรับพระภิกษุ จึงได้กาํ หนดให้พระอุปชั ฌาย์หรือกรรมวาจาจารย์ ต้องสังสอน
่
พระภิกษุบวชใหม่ทกุ รูป เรียกว่าอนุ ศาสน์ คือคําสอนทีส่ อนให้กบั พระภิกษุผูบ้ วชใหม่
ในเวลาอุปสมบทเสร็จ มีอยู่ ๘ ข้อด้วยกัน แบ่งเป็ นสองส่วน ประกอบด้วย นิ สสัย ๔
กิจทีพ่ งึ กระทํา และ อกรณี ยกิจ ๔ กิจทีไ่ ม่พงึ กระทํา
กิจทีพ่ งึ กระทําประกอบด้วย ๑. การออกบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ๒. อยู่ตามโคนไม้ ๓. นุ่ ง
ผ้าบังสุกลุ ๔. ฉันยาดองนํ้ ามูตร เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บ นี่คอื กิจ ๔ อย่างทีพ่ ระภิกษุ
ควรจะขวนขวายตลอดชีวติ เพราะเป็ นการอยู่แบบง่ายๆ อยู่แบบไม่รบกวนผูอ้ น่ื ทําให้
เป็ นผูเ้ ลี้ยงง่าย อยู่งา่ ย กินง่าย แล้วจะนํามาซึง่ ความสงบสุข เป็ นเครื่องทําให้จติ ใจไม่
ว้าวุน่ ขุน่ มัว ไปกับกําลังของกิเลสตัณหาทัง้ หลาย นี่คอื กิจทีพ่ ระภิกษุพงึ กระทํา
กิจทีพ่ ระภิกษุไม่พงึ กระทําก็มอี ยู่ ๔ ได้แก่ ๑. การไม่เสพเมถุน คือไม่ร่วมเพศกับผูห้ นึ่ ง
ผูใ้ ด ไม่ว่าหญิงหรือชาย ๒. การไม่ฆ่ามนุ ษย์ ๓. การไม่ลกั ทรัพย์ ๔. การไม่อวดอุตริ
มนุ สธรรมที่ไม่มีในตน ถ้าละเมิดข้อหนึ่งข้อใดใน ๔ ข้อนี้ ทรงให้ขาดจากการเป็ น
พระภิกษุทนั ที ผูอ้ น่ื จะรู้หรือไม่ก็ตาม เมือ่ ภิกษุรูปนัน้ ได้กระทําการละเมิดข้อห้ามนี้แล้ว
พระพุทธองค์ทรงถือว่าไม่ได้เป็ นภิกษุแล้ว ถ้าเป็ นต้นตาลก็เป็ นต้นตาลทีย่ อดด้วนแล้ว
อยู่ต่อไปในเพศนี้ก็ไม่มโี อกาสทีเ่ จริญรุ่งเรือง
นี่คอื อนุศาสน์ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงให้พระอุปชั ฌาย์ หรือกรรมวาจาจารย์สงสอนพระภิ
ั่
กษุ
ผูบ้ วชใหม่ ซึง่ มีข ้อบิณฑบาตอยู่ดว้ ย นอกจากนัน้ ยังทรงสอนในธุดงควัตร ทีเ่ ป็ นอุบาย
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ขัดเกลากิเลส ส่งเสริมความมักน้อยสันโดษ ก็มขี ้อบิณฑบาตบรรจุอยู่ใน ๑๓ ข้อนี้ดว้ ย
คือให้ถอื การบิณฑบาตเป็ นวัตร ถือเป็ นหน้าทีท่ จ่ี ะต้องปฏิบตั ทิ กุ ๆ วัน ตราบใดยัง
รับประทานอาหาร ยังฉันจังหันอยู่ ก็ให้ออกบิณฑบาต เพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็ น
กิจทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ สําหรับพระ
นอกจากนัน้ แล้วในพุทธกิจ คือกิจทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงปฏิบตั ทิ กุ ๆวัน มีอยู่ ๕ ข้อด้วยกัน
และ ๑ ใน ๕ ข้อนี้ก็คอื การออกบิณฑบาต พุทธกิจ ๕ ประกอบด้วย ๑. เวลาเช้าเสด็จ
บิณฑบาต ๒. เวลาเย็นทรงแสดงธรรมอบรมสัง่ สอนญาติโยม ๓. เวลาคํา่ ทรงประทาน
โอวาทอบรมสังสอนภิ
่
กษุสามเณร ๔. เวลาเที่ยงคืนทรงตอบปัญหาเทวดา ๕. เวลาจวน
สว่างทรงเล็งญาณดูว่าควรไปโปรดผูใ้ ด ให้เขาได้มีดวงตาเห็นธรรม ให้เขาได้บรรลุ
ธรรม ถ้าจิตของเขาพร้อมที่จะรับธรรม นี่คอื กิจวัตร ๕ ข้อทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงปฏิบตั ทิ กุ ๆ
วันเป็ นปกติ ซึง่ มีการออกบิณฑบาตรวมอยู่ดว้ ย
ในคราวทีท่ รงเสด็จไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะ พระพุทธบิดา หลังจากทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้พระ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ได้รบั นิมนต์จากพระ
พุทธบิดา ให้ไปโปรดในพระราชวัง ตอนทรงเสด็จไปในพระราชวัง ก็ทรงเดินบิณฑบาต
เข้าไปในวัง เมือ่ ความทราบถึงพระพุทธบิดา ทรงเกิดความไม่พอพระทัยเป็ นอย่างยิง่
เมือ่ ทรงพบพระพุทธเจ้าจึงทรงกราบทูลถามว่า เหตุใดพระพุทธองค์จงึ เดินขอทานเข้ามา
ในวัง พระพุทธองค์ทรงตอบไปว่า การออกบิณฑบาตเป็ นกิจวัตร ทีบ่ รรพบุรุษของ
พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ได้ทรงประพฤติปฏิบตั มิ า พระพุทธบิดาไม่เข้าใจ ก็ทรงคิดว่า
หมายถึงบรรพบุรุษของพระพุทธบิดา ก็ทรงย้อนกลับไปว่า ในบรรดาบรรพบุรุษของพระ
พุทธบิดา ก็ไม่มใี ครเป็ นขอทานสักรายหนึ่ง พระพุทธองค์ตอบว่า บรรพบุรุษของ
พระองค์นนั้ ไม่ใช่บรรพบุรุษของพระพุทธบิดา แต่เป็ นพระพุทธเจ้าทัง้ หลายในอดีต ทีม่ า
ปรากฏในโลกนี้ มาตรัสรู้สอนธรรม พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงออกบิณฑบาตโปรด
สัตว์ เป็ นกิจวัตรมาโดยตลอด
การออกบิณฑบาต เป็ นการส่งเสริมวิริยะ อุตสาหะ ความพากเพียร ทําให้เป็ นผูเ้ ลี้ยงง่าย
อยู่งา่ ย เป็ นเครื่องช่วยปราบกิเลสตัณหา ทีม่ อี ยู่ในใจ ผูท้ บ่ี วชในพระพุทธศาสนานี้ ไม่ได้
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บวชเพือ่ หาลาภสักการะ หาความอิม่ หนําสําราญ จากอาหารคาวหวานต่างๆ ทีญ
่ าติโยม
นํามาถวาย แต่มาบวชเพือ่ ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง กิเลสตัณหา อันเป็ น
เครื่องเศร้าหมอง เป็ นโซ่ตรวนทีผ่ ูกให้สัตว์โลกทัง้ หลาย ให้เวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสารไม่มที ส่ี ้นิ สุด การออกบิณฑบาตจะช่วยให้พระภิกษุมวี ิริยะ ความพากเพียร มี
ขันติ ความอดทน มีสนั โดษ การอยู่งา่ ยกินง่าย ยินดีตามมีตามเกิด ไม่จูจ้ ้ จี กุ จิก ไม่หลง
ไปตามความอยากของลิ้น ของตา ของจมูก ทีช่ อบรสอาหารทีถ่ ูกอกถูกใจทัง้ หลาย ให้
ถือการรับประทานอาหารเป็ นเหมือนกับการรับประทานยา
เวลารับประทานยาเราไม่
สนใจว่ายาจะมีสอี ะไร มีรสชาติอย่างไร เรารับประทานยาเพือ่ รักษาโรคให้หายไป ฉันใด
การรับประทานอาหาร ก็เป็ นการเยียวยาความหิว ความกระหายของร่างกายให้หมดไป
อาหารทัง้ หลายไม่วา่ จะดีเลิศขนาดไหน มีราคาแพงหรือราคาถูก ขายอยู่ตามข้างถนน
หรือตามร้านอาหารทีห่ รูหรา เมือ่ รับประทานเข้าไปในปากแล้ว ก็ตอ้ งผสมกับนํา้ ลาย ต้อง
ถูกเคี้ยว ถูกกลืนเข้าไปรวมกันในท้องในที่สุด ไม่วา่ จะเป็ นอาหารชนิดไหน แบบไหน ก็
ต้องเข้าไปรวมกันอยู่ในท้องเหมือนกัน
ทําไมเราจึงต้องไปจูจ้ ้จี กุ จิกกับอาหารทีเ่ รา
รับประทาน ทําไมจะต้องแยกกันเป็ นสัดเป็ นส่วน ว่านี่คอื อาหารคาว นี่คอื อาหารหวาน นี่
คือผลไม้ ในเมือ่ เรารับประทานอาหารเพือ่ เยียวยาร่างกายเราเท่านัน้ ก็ไม่เห็นจําเป็ นทีเ่ รา
จะต้องไปกังวลกับเรื่องอาหารให้มากนัก อย่างพระทีว่ ดั นี้ท่านก็ถอื ธุดงควัตร ข้อทีฉ่ นั ใน
บาตรเป็ นวัตร คือให้เอาอาหารต่างๆรวมกันไว้ในบาตร ไม่ตอ้ งไปแยกแยะ อาหารคาว
หวานมีอะไรก็ใส่ลงไปในบาตร เพราะเดีย๋ วก็ตอ้ งไปรวมกันในท้องอยู่ดี รวมกันในบาตร
ก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหน เพราะการรับประทานเราไม่ได้รบั ประทานเพือ่ รสชาตินนั ่ เอง
แต่รบั ประทานเพือ่ ระงับดับทุกขเวทนาทีเ่ กิดจากความหิว กระหายของร่างกาย
นี่แหละคือวิธีทจ่ี ะนําความสุขและความเจริญมาให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิ เพราะว่าจะไม่มคี วาม
กดดันมากเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร บางคนเวลาจะรับประทานอาหาร เคย
รับประทานอาหารอยู่กบั บ้าน ก็รู้สกึ ว่าไม่อร่อยกินไม่ได้ ต้องออกไปข้างนอก ไปทีร่ า้ น
ไกลๆ ขับรถเสียเงิน เสียทอง เสียเวลา เพือ่ ทีจ่ ะรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวเท่า
นัน้ เอง ถ้าเป็ นคนฉลาด จะรู้วธิ ีแก้ปญั หานี้อย่างง่ายดาย สมมุตวิ า่ ถ้าเบือ่ อาหารที่
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รับประทานในบ้าน ก็ลองอดอาหารสักวันสองวันดูซิ จะเป็ นอย่างไร ไม่ตอ้ งไปกินมัน ถ้า
เบือ่ ก็ไม่ตอ้ งไปกินมัน กินแต่นาํ้ นี่คือวิธีดบั กิเลสตัณหาทีช่ อบจูจ้ ้ จี กุ จิก ชอบเลือกอาหาร
แปลกๆใหม่ๆรับประทาน ถ้าเบือ่ ก็อย่าไปกินสักวันสองวัน แล้วหลังจากนัน้ กินข้าว
เปล่าๆคลุกกับนํา้ ปลาก็จะอร่อย เพราะเวลาท้องแห้ง ไม่มอี าหารอยู่ในท้อง ใจจะไม่ค่อย
จูจ้ ้จี กุ จิกเท่าไร มีอะไรก็ยนิ ดี รับประทานได้ ขอให้เข้าใจว่า ชีวติ ของเรานัน้ จะไม่มี
ความสุขเลย ถ้าถูกกิเลสตัณหาคอยเป็ นผูช้ ้นี าํ คอยบอกคอยสอน ให้ทาํ สิง่ ต่างๆนานา
เราต้องเอาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็ นเครื่องชี้นาํ เป็ นเครื่องนําพาเราไป แล้ว
ชีวติ ของเราจะดําเนินไปได้ดว้ ยความสุข ด้วยความสบาย ไม่ตอ้ งดิ้นรนมากจนเกินกําลัง
สร้างความทุกข์ ความเหนื่อยยากไปเปล่าๆ
เพราะชีวติ ของคนเรานัน้ ไม่มคี วามจําเป็ นมากนัก สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นแก่ชวี ติ ก็มแี ค่ปจั จัย ๔
เท่านัน้ คืออาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่ งห่ม ยารักษาโรค อาหารก็ดงั ทีไ่ ด้แสดงไว้แล้ว ไม่
จําเป็ นต้องเป็ นอาหารทีม่ รี าคาแพงๆ อาหารก็เป็ นอาหารเหมือนกันทัง้ นัน้ อาหารราคา
แพงก็มาจากตลาด มาจากท้องนา ท้องไร่เหมือนกัน อาหารถูก ทีข่ ายตามข้างถนน ก็มา
จากตลาด มาจากท้องนา ท้องไร่เหมือนกัน เป็ นอาหารแบบเดียวกัน เมือ่ กินเข้าไปใน
ท้อง ก็ให้ความอิม่ เหมือนกัน จึงขอให้เราอย่าไปหลงกับเรื่องของอาหารมากจนเกินไป ให้
สําเหนียก ให้พจิ ารณาอย่างแยบคายทุกครัง้ ว่า เรารับประทานอาหารเพียงเพือ่ ดับความ
หิว ความกระหายของร่างกาย ไม่ได้รบั ประทานเพือ่ รสเพือ่ ชาติ เพือ่ ความสนุกสนาน
เฮฮา เพือ่ ความสุข
ส่วนเสื้อผ้าก็มไี ว้ใส่ปกปิ ดร่างกาย ป้ องกันอากาศหนาว รักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย
ไม่มคี วามจําเป็ นต้องใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆ ถ้าไม่อยู่ในฐานะทีจ่ ะไปซื้อมาใส่ได้ เสื้อผ้า
ชนิดไหนก็ได้ ขอให้ปกปิ ดร่างกายให้ป้ องกันอากาศหนาว รักษาสุขภาพร่างกายให้เป็ น
ปกติ ก็ใช้ได้ และก็ไม่จาํ เป็ นต้องมีมากมาย มีพอสําหรับผลัดเปลีย่ นก็พอแล้ว อย่าง
พระพุทธเจ้าสอนพระให้ถอื ผ้าครอง ๓ ผืนเท่านัน้ คือให้มผี า้ ห่ม ผ้านุ่ง แล้วก็ผา้ กัน
หนาวอีกผืนหนึ่ง เรียกว่าผ้าไตรจีวร มี ๓ ผืนนี้ก็อยู่ได้แล้วสําหรับสมณเพศ พอกับ
ความจําเป็ นของชีวติ เวลาจะใช้เสื้อผ้าทุกครัง้ ก็ขอให้พจิ ารณาด้วยความแยบคายว่า เรา
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ใช้เสื้อผ้านี้ดว้ ยเหตุผลอันใด ถ้ามีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้เสื้อผ้าชนิดนัน้ หรือชนิดนี้ ก็มี
ไว้ไม่เสียหายอะไร แต่ถา้ อยากจะมีเพราะเห็นว่าสวย เห็นแล้วถูกอกถูกใจ คิดว่าเมือ่ ใส่
เสื้อผ้าชุดนี้เข้าไปแล้ว จะกลายเป็ นคนวิเศษขึ้นมา เป็ นคนดีข้นึ มา ถ้าเป็ นความคิดอย่าง
นี้ ก็ขอให้ทาํ ความเข้าใจว่า เป็ นความเข้าใจผิด เพราะความดีความวิเศษของคนเรา ไม่ได้
อยู่ทเ่ี สื้อผ้าทีเ่ ราใส่ แต่อยู่ทค่ี ุณธรรมในใจของเรา
คนเราจะดีจะวิเศษนัน้ อยู่ทค่ี วามซือ่ สัตย์สุจริต มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่โอบอ้อมอารี เป็ น
คนเสียสละ ไม่เห็นแก่ตวั นี่คอื คุณงามความดีของคน ถ้าอยากจะให้เราเป็ นคนดี เป็ น
คนมีเสน่ห ์ ก็ขอให้สะสมคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ไว้เถิด แล้วจะเป็ นทีช่ ่นื ชมยินดี เป็ นทีร่ กั
ของคนทัง้ หลาย ต่างกับคนทีแ่ ต่งตัวสวยๆ ใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆ แต่เป็ นคนทีไ่ ม่มคี วาม
ซือ่ สัตย์สุจริต เป็ นคนชอบพูดโกหก พูดปดมดเท็จหลอกลวง เป็ นคนทีเ่ ผลอไม่ได้
จะต้องลัก จะต้องขโมย จะต้องทําร้ายผูอ้ น่ื เป็ นคนทีม่ คี วามเห็นแก่ตวั คนอย่างนี้จะไป
อยู่กบั ใครทีไ่ หน ก็ไม่มใี ครปรารถนา ทีจ่ ะคบค้าสมาคมด้วย เพราะจะสร้างแต่ความทุกข์
ความเสียหายให้กบั ผูอ้ น่ื นัน่ เอง เป็ นเหมือนเดรัจฉาน เป็ นอสรพิษ อสรพิษเราก็รู้วา่ เป็ น
พิษเป็ นภัยอย่างไร ไม่มใี ครอยากจะเข้าใกล้ ฉันใดคนทีไ่ ม่มศี ีลไม่มธี รรม ไม่ซอ่ื สัตย์
สุจริต ก็เป็ นแบบนัน้ ถ้าต้องการให้ตัวเราเป็ นคนสวยทีแ่ ท้จริง ขอให้หาอาภรณ์ภายใน
คือศีลธรรมมาหุม้ ห่อจิตใจของเราไว้เถิด แล้วจะเป็ นคนทีน่ ่ารัก น่าชื่นชม น่ายินดี
เสื้อผ้าอาภรณ์ก็มไี ว้พอสมควร คือไม่ให้ดูน่าเกลียดจนเกินไป บางคนเห็นว่าเสื้อผ้า
อาภรณ์ไม่สาํ คัญก็เลยไม่สนใจ ไม่ดูแล บางทีใส่เสื้อผ้าไปเป็ นวันๆ ก็ไม่คดิ ทีจ่ ะเปลีย่ น
ไม่คดิ ทีจ่ ะนําไปซักให้สะอาด เวลาใส่ไปไหน คนก็ทนกลิน่ ไม่ได้ ถึงแม้จะเป็ นคนซือ่ สัตย์
สุจริต แต่ถา้ ไม่รู้จกั รักษาเสื้อผ้าทีใ่ ส่ให้สะอาด ไม่ให้มกี ลิน่ คนก็ไม่อยากจะเข้าใกล้
เหมือนกัน จึงต้องรู้จกั ความพอประมาณ รู้จกั ความพอดี เสื้อผ้ามีไว้ใส่ เมือ่ สกปรก
เปื้ อน มีกลิน่ เหม็น ก็ควรนําไปชําระ เอาไปซักเสีย เพือ่ จะได้สะอาด
ร่างกายของเราก็มแี ต่ความสกปรก มีนาํ้ เหงือ่ ขี้ไคล ทีไ่ หลออกมาตามขุมขนต่างๆ
พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่า ร่างกายเป็ นปฏิกูล สกปรก ไม่สวยงาม มีอวัยวะต่างๆอยู่
ภายใต้ผวิ หนัง ถ้าสามารถมองทะลุผวิ หนังเข้าไปได้ จะรู้เลยว่าร่างกายของคนเรานัน้ ไม่
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สวยงามเลย มีอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆ มีสง่ิ เน่าเหม็นต่างๆ ไหลออกมาตามทวารต่างๆ ถ้า
ไม่ได้ชาํ ระร่างกาย ก็จะส่งกลิน่ เหม็นออกมา เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่ายินดีเลย ฉะนัน้ เราจึงควรทํา
ความเข้าใจอยู่เสมอว่า ร่างกายของเรานี้ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษวิโสอะไร เป็ นเพียงเครื่องของ
จิต ถ้าจิตฉลาดก็นาํ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คือทําคุณงามความดี อย่างทีญ
่ าติโยมได้มา
กระทํากันในวันนี้ มาทําบุญทําทาน มารักษาศีล มาไหว้พระสวดมนต์ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ชําระสิง่ สกปรกภายในใจให้หมดไป คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก
ต่างๆ ถ้าใช้ร่างกายไปในทางนี้ ก็จะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์กบั ชีวติ ของเรา เราจะ
เจริญรุ่งเรือง จิตใจของเราจะมีความสงบ มีความสุข เพราะความสงบความสุขนัน้ เกิด
จากการปราศจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลายนัน่ เอง ถ้ามีกเิ ลสตัณหาเครื่อง
เศร้าหมองมากน้อยเท่าไรอยู่ในใจ ก็จะมีความทุกข์ ความวุน่ วายใจ มากน้อยตามลําดับ
ไป
เราจึงไม่ควรขวนขวายสะสมกิเลสตัณหาให้มมี ากขึ้น แต่ตอ้ งพยายามลดละกิเลสตัณหา
ให้นอ้ ยลง ให้หมดไป เวลาต้องการอะไร อยากอะไรก็อย่าใช้อารมณ์ ให้ใช้เหตุผล ถ้าไม่
จําเป็ นก็ไม่ตอ้ งเอา ไม่ตอ้ งหามาให้เหนื่อยยากลําบากเปล่าๆ อย่างเสื้อผ้าทีเ่ มือ่ สักครู่
แสดงไว้ ถ้ามีพอใส่แล้ว ก็อย่าไปซื้อหามาใหม่เลย เสียเงินเสียทองไปเปล่าๆ ทําให้ตอ้ ง
ไปหาเงินหาทองมา แล้วเงินทองก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีห่ าง่าย แล้วเวลาหาเงินทอง บางทีก็ตอ้ ง
ทําผิดศีลผิดธรรม ต้องพูดโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื ซึง่ เป็ นการสร้างบาปสร้างกรรมให้เกิด
ขึ้นมาในใจ ให้มมี ากยิง่ ขึ้นไปอีก สร้างความทุกข์ความวุน่ วายใจให้มมี ากขึ้นไปอีก ถ้า
สามารถระงับดับความอยาก ความโลภได้ ด้วยเหตุดว้ ยผลแล้ว ใจก็ไม่ตอ้ งไปทําบาปทํา
กรรม ไปดิ้นรนให้เหนื่อยยาก เมือ่ ใจไม่ตอ้ งไปดิ้นรน ใจก็จะมีความสงบ มีความสุข มี
ความสบายใจ นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง อยู่ในใจของเรา ไม่ได้อยู่กบั สิง่ ของต่างๆ
ภายนอก คนเราไม่วา่ รวยหรือจน ไม่มคี วามแตกต่างกัน ในเรื่องของความสุขภายในใจ
ความสุขภายในใจจะแตกต่างกัน ก็อยู่ทว่ี า่ มีความโลภ มีกเิ ลส มีตณั หา มากน้อยกว่า
กันแค่ไหนต่างหาก ถ้ามีกเิ ลสตัณหามากในใจ ก็จะมีความทุกข์มคี วามวุน่ วายใจมาก ถ้า
มีกเิ ลสตัณหาน้อย ความทุกข์ ความวุน่ วายใจก็จะมีนอ้ ย ถ้าไม่มกี เิ ลส ไม่มตี ณั หาอยู่
เลย ก็จะไม่มคี วามทุกข์ความวุ่นวายใจเลย
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อย่างพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านไม่มคี วามทุกข์ความวุน่ วายใจเลย
เพราะได้ชาํ ระกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย ให้หมดไปจากจิตจากใจของท่าน
แล้ว ใจของท่านจึงมีแต่ความอิม่ มีแต่ความพอ ท่านจึงไม่ตอ้ งไปขวนขวาย ไปหาทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของต่างๆ ภายนอกเหมือนกับพวกเราทัง้ หลายขวนขวายกัน เรากําลังหาเงินหา
ทองกัน หายศหาตําแหน่งสูงๆ หาสรรเสริญ หากามสุขกัน เพราะคิดว่า ถ้ามีสง่ิ เหล่านี้
มากๆแล้ว จะมีความสุขกัน แต่หารู้ไม่วา่ เรากําลังสะสมกองทุกข์ เพราะลาภ ยศ
สรรเสริญ และกามสุขนั้น เป็ นความทุกข์ ไม่ใช่เป็ นความสุข เพราะเหตุใด เพราะ
ธรรมชาติของเขา เป็ นของไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่รู้วา่ จะหมดไปเมือ่ ไร มีวนั นี้พรุ่งนี้
อาจจะไม่มกี ็ได้ เมือ่ ไม่มแี ล้วก็จะนํามาซึง่ ความทุกข์ เราจึงต้องทําความเข้าใจอยู่เสมอว่า
ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ไม่ใช่ความสุข แต่เป็ นความทุกข์ ถ้าจะมีความเกี่ยวข้องกับ
สิง่ เหล่านี้ ก็ขอให้ระมัดระวัง อย่าไปหลง อย่าไปยึด อย่าไปติด คือมีก็ได้ ไม่มกี ็ได้ ถ้า
เป็ นอย่างนัน้ แล้ว ก็จะไม่มคี วามทุกข์ เวลามีก็ใช้มนั ไป สัมผัสมันไป เสพมันไป แต่ตอ้ ง
ทําความเข้าใจว่า เวลาไม่มเี ราจะต้องอยู่ได้ ถ้าอยู่ได้ ก็แสดงว่าไม่ตดิ ถ้าอยู่ไม่ได้ ก็
แสดงว่าติดแล้ว เหมือนกับติดยาเสพติด คนทีไ่ ม่เสพเขาก็อยู่ได้ เวลามีหรือไม่มเี ขาก็ไม่
เดือดร้อน แต่คนทีต่ ดิ ยาเสพติดเข้าไปแล้ว เวลามีก็มคี วามสุข เวลาได้เสพก็มคี วามสุข
แต่เวลาไม่มกี ็เกิดความทุรนทุราย เกิดความอยากอย่างมาก จนกระทังไม่
่ สามารถอยู่
เฉยๆได้ ต้องไปหามาเสพให้ได้ เมือ่ หามาด้วยความสุจริตไม่ได้ ก็ตอ้ งหามาด้วยความ
ทุจริต แล้วก็จะสร้างปัญหาตามมาต่อไป
นี่แหละคือปัญหาของพวกเราทุกคน ไม่ได้อยู่ทว่ี า่ มีมากหรือมีนอ้ ย ตราบใดถ้ามีปจั จัย ๔
พอเพียงกับการดํารงชีพแล้ว จะมีมากหรือมีนอ้ ยก็ไม่สาํ คัญ ปัญหาอยู่ทอ่ี ปุ าทานความ
ยึดมันถื
่ อมันต่
่ างหาก ถ้ามีอปุ าทาน คิดว่าต้องมีสง่ิ ต่างๆ มาบํารุงบําเรอให้มคี วามสุข ถ้า
เป็ นเช่นนัน้ เราก็ตอ้ งดิ้นรนหาสิง่ ต่างๆมาไม่รู้จกั จบ และเมือ่ ไม่มสี ง่ิ เหล่านัน้ ก็จะมีแต่
ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ แต่ถา้ ละอุปาทานความยึดมัน่ ความติดอยู่ในสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่มี
ความจําเป็ นต่อการดํารงชีพได้แล้ว จะอยู่ได้อย่างสบาย วันหนึ่งๆมีข ้าวกินมื้อเดียวก็อยู่
ได้แล้ว ไม่เห็นจะต้องไปทําอะไร แต่ใจของพวกเรานัน้ อยู่เฉยๆไม่ได้ เพราะยังมีกเิ ลสมี
ตัณหาอยู่ ยังมีความอยาก ยังมีความหิวอยู่นนั ่ เอง ถ้าไม่แก้ตรงทีใ่ จนี้แล้ว ไม่ชาํ ระกิเลส
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ตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจแล้ว ต่อให้เป็ นมหาเศรษฐี เป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ น
ประธานาธิบดี ใจก็ยงั ไม่มคี วามสุข ยังต้องดิ้นรนกวัดแกว่ง หาอะไรมาอยู่เสมอ เพราะนี่
คือธรรมชาติของกิเลสและตัณหา
ธรรมชาติของกิเลสตัณหาก็คอื ความไม่รู้จกั อิม่ ไม่รู้จกั พอนัน่ เอง มีเท่าไรก็ไม่รู้จกั พอ
พวกเราตัง้ แต่เกิดมาจนถึงวันนี้ ก็หาอะไรมาได้มากมาย มีอะไรมามากมายแล้ว แต่ความ
อิม่ ความพอเกิดขึ้นหรือยัง ถ้าเกิดก็เพียงชัว่ ขณะหนึ่งเท่านัน้ เอง เวลาได้อะไรมาใหม่ๆ ก็
รู้สกึ ว่าพอ รู้สกึ ว่าอิม่ แต่พอทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง ความอยากก็โผล่ข้นึ มาอีก เพราะอะไร
เพราะเราไม่ได้ทาํ ลายความอยากนัน่ เอง เราไม่ได้ทาํ ลายกิเลสความโลภนัน่ เอง เราจึง
ต้องต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา อย่าตามใจกิเลสตัณหา อันไหนถ้าไม่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารง
ชีพ ก็อย่าไปเอา ฝื นใจสูไ้ ว้ เช่นสุรา เป็ นสิ่งจําเป็ นหรือไม่ ถ้าไม่ได้ดม่ื สุราจะตายหรือไม่
มันก็ไม่ตาย ก็อย่าไปดืม่ สุรา บุหรี่ถา้ ไม่ได้สูบ จะตายหรือไม่ ถ้าไม่ได้สูบแล้วไม่ตาย ก็
อย่าไปสูบ จะดีกว่า ประหยัดเงินประหยัดทอง ไว้ใช้ในสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นไม่ดกี ว่าหรือ เงินทอง
ทีห่ มดไปกับสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นนัน้ เราหมดไปเยอะ แล้วก็สร้างความกดดัน ให้ไปหาเงินหา
ทองอยู่เรื่อยๆ แทนทีจ่ ะอยู่เฉยๆ มีความสุข ก็ตอ้ งออกไปหาเงินหาทองมา มีแต่ความ
ลําบากลําบนอยู่ตลอดเวลา เพราะใจเป็ นทาสของกิเลสตัณหานัน่ เอง เราไม่รู้จกั ต่อสู ้ ไม่
รู้จกั ลดละกิเลสตัณหา ปล่อยให้กเิ ลสตัณหาเป็ นตัวพาเราไป ถ้านําพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้ามาใช้แล้ว ต่อไปเราก็จะชนะกิเลสตัณหา แล้วเราก็จะถึงเมืองพอ เมือ่
พอแล้ว เราก็จะมีแต่ความสุข การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๓๒

อารักขกรรมฐาน
๒๑ กันยายน ๒๕๔๕

วันนี้ศรัทธาญาติโยมได้มาทีว่ ดั เพือ่ ประกอบคุณงามความดีกนั มีการทําบุญตักบาตร
สมาทานศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม อันเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญ ความเป็ นสิริ
มงคล ความปราศจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง ซึง่ จะเกิดกับเราทุกคน ถ้าน้อม
เอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบตั กิ บั กาย วาจา ใจของเรา แล้วสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม
ทีเ่ ราทุกคนปรารถนา ก็จะเป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการกัน แต่ถ ้าไม่ประพฤติปฏิบตั ติ าม
แนวทางทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอน
่
เช่นเวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็สกั แต่วา่ ฟัง เมือ่ ฟังไป
แล้วก็ไม่ได้เอามาใส่ใจ เอามาใคร่ครวญ เอามาพินิจพิจารณาว่า ทีพ่ ระได้เทศน์ไปนัน้ มี
อะไรบ้าง มีสง่ิ ทีท่ ่านเทศน์อยู่ในตัวเราหรือไม่ ถ้าไม่มี เราก็ควรน้อมนําสิง่ ทีท่ ่านได้เทศน์
ได้สอน เอามาประพฤติปฏิบตั กิ บั ตัวเรา เพราะถ้าฟังเฉยๆ แล้วไม่นาํ มาปฏิบตั ิ ผลทีด่ ที ่ี
งาม ความเจริญรุ่งเรือง ความปราศจากภัยอันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง ย่อมไม่ปรากฏ
ขึ้นมา เพราะสิง่ เหล่านี้ล ้วนเป็ นผล ไม่ใช่เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้เกิดขึ้นมานัน่ เอง ต้องทําเหตุ
เหตุก็คอื การประพฤติตนในทํานองครองธรรม ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสังสอน
่
เมือ่ นํามาประพฤติปฏิบตั แิ ล้ว ผลทีเ่ ราปรารถนาย่อมจะปรากฏขึ้นมาตามลําดับแห่งการ
ปฏิบตั ขิ องเรา
พวกเราทุกคนไม่ปรารถนาทีจ่ ะเผชิญกับภัยอันตรายทัง้ หลาย เราก็ตอ้ งรู้วา่ ภัยนัน้ เกิด
จากอะไร ภัยทีแ่ ท้จริงแล้วไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีอ่ ยูภ่ ายนอก ภัยทีแ่ ท้จริงนัน้ เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่
ภายในใจของเรา คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้ามีความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ครอบครองจิตใจแล้ว ความประพฤติของเรา ทางกาย ทางวาจา จะไปสู่ความเสือ่ ม
เสีย เมือ่ เราประพฤติตนในทิศทางทีไ่ ม่ดี ย่อมสร้างเวรสร้างกรรมให้กบั ผูอ้ น่ื เมือ่ มีเวรมี
กรรมย่อมมีการจองเวรจองกรรมกัน แล้วในทีส่ ุดก็จะต้องมีภยั ย้อนกลับเข้ามาหาตัวเรา
แต่ถา้ เราควบคุมความโลภ ความโกรธ ความหลงให้อยู่ในใจ ไม่ให้แพร่ออกมาทางวาจา
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และทางกาย เวรย่อมไม่เกิด การจองเวรย่อมไม่มี ภัยทีเ่ กิดจากผูอ้ น่ื ทีจ่ ะมาทําร้ายเรา
ย่อมไม่ปรากฏขึ้นมา เราจึงต้องให้ความสนใจต่อการควบคุมความโลภ ความโกรธ
ความหลง ที่อยู่ในใจของเรา ให้เบาบางลง และถ้าเป็ นไปได้ ก็ให้หมดไปจากจิตจากใจ
เลยได้ย่ิงดี เพราะถ้าไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว จะไม่มภี ยั อะไรทัง้ หลาย
มาทําร้ายเราได้ ไม่วา่ จะเป็ นภัยทีเ่ กิดจากบุคคลอืน่ หรือภัยทีเ่ กิดจากใจของเราเอง คือ
ความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นจากความคิดทีไ่ ม่ดี ความคิดทีค่ ดิ ไปในทางความโลภ ความโกรธ
ความหลง ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงมอบอาวุธหรือเครื่องมือทีจ่ ะใช้
กําราบ ใช้ควบคุมความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่ให้เจริญงอกงาม และให้หมดสิ้น
ไปตามลําดับของการปฏิบตั ขิ องเรา ธรรมนี้เรียกว่าอารักขกรรมฐาน เป็ นธรรมทีจ่ ะรักษา
คุม้ ครองใจ ไม่ให้มภี ยั ต่างๆ มารุมเร้า มาสร้างความทุกข์ สร้างความเจ็บชํา้ นํา้ ใจ สร้าง
ความเดือดร้อนใจให้กบั เรา อารักขกรรมฐานนี้มอี ยู่ ๔ คือ ๑. พุทธานุ สติกรรมฐาน ๒.
เมตตากรรมฐาน ๓. มรณานุ สติกรรมฐาน ๔. อสุภกรรมฐาน
นี่คอื กรรมฐาน ๔ ชนิดทีค่ วรจะมีตงั้ อยู่ในใจ เป็ นอารมณ์ทค่ี วรส่งเสริมให้มอี ยู่ในใจ ถ้า
มีอารมณ์ทงั้ ๔ ประการนี้แล้ว จะสามารถควบคุมความโลภ ความโกรธ ความหลง
ไม่ให้แสดงออกมาทางกาย ทางวาจา ทีจ่ ะสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื และกับตัวเรา
เราจึงควรเจริญกรรมฐานทัง้ ๔ นี้บ่อยๆ ถ้ามีเวลาว่าง แทนทีเ่ ราจะใช้เวลาว่างๆนัน้ นัง่
คิดไปเรื่อยเปื่ อย แบบไม่มตี น้ สายปลายเหตุ คิดไปเพ้อฝันไป ไม่มเี หตุไม่มผี ล คิดไป
แบบนัน้ ล้วนแต่จะสร้างความหลงให้เพิม่ ขึ้น ล้วนแต่จะสร้างความโลภ ความโกรธให้
เพิม่ ขึ้น แต่ถา้ ควบคุมใจให้คดิ ให้เจริญอยู่ในกรรมฐานทัง้ ๔ นี้แล้ว ใจจะสงบ ใจจะ
ค่อยๆ มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เบาบางลงไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดจะหมดไปจาก
จิตจากใจ จึงขอให้เรามาทําความรู้จกั กับกรรมฐานทัง้ ๔ นี้
๑. พุทธานุ สติ คือการระลึกถึงพระพุทธคุณ ระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงชีวติ ความ
เป็ นมาของพระพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็ นใคร ทําไมถึงเรียกพระพุทธเจ้า ท่าน
ประพฤติตนอย่างไรจึงเป็ นทีเ่ คารพเลือ่ มใสศรัทธาของคนเป็ นจํานวนมาก
นัน่ ก็เป็ น
เพราะว่าท่านได้ทรงประพฤติตนในทางทีด่ ที ง่ี ามนัน่ เอง ได้ต่อสูก้ บั ความโลภ ความโกรธ
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ความหลง จนกระทังความโลภ
่
ความโกรธ ความหลง ไม่มเี หลืออยู่ในพระทัย เป็ น
พระทัยทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ เมือ่ ไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว การกระทําทาง
กาย ทางวาจา ย่อมเป็ นไปเพือ่ คุณ เพือ่ ประโยชน์แก่ผูอ้ น่ื และแก่พระองค์เอง พระพุทธ
องค์ทรงเป็ นแบบฉบับทีด่ ี ทีจ่ ะทําให้เราทุกคนมีความขวนขวาย มีความมันใจ
่ มีความ
เชื่อมันในการกระทํ
่
าความดี ในการละเว้นการกระทําความชัว่ ในการลดละความโลภ
ความโกรธ ความหลง ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบตั มิ าแล้ว
และได้รบั ผลอันประเสริฐอันดีงาม พระพุทธเจ้าไม่ตอ้ งมีอะไรเป็ นสมบัตภิ ายนอกเลย
เพราะมีใจทีม่ คี วามสมบูรณ์ เพราะสิง่ ทีส่ ร้างความหิว ความอยาก ความกระหาย คือ
ความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ ไม่มเี หลืออยู่ในใจแล้ว กลายเป็ นใจทีม่ คี วามอิม่ มี
ความพอ ไม่ตอ้ งการอะไรทัง้ สิ้น อยู่ไปเฉยๆวันๆหนึ่งก็พอดี พอสบาย ไม่เดือดร้อน ไม่
วุน่ วายกับอะไร
เวลาทีพ่ วกเราเอาพระมาห้อยคอ เราก็คดิ ว่ามีพระห้อยคอแล้ว เราจะปลอดภัย จะไม่มี
อะไรมาทําร้ายเราได้ อย่างนี้เป็ นความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้องทัง้ หมด คือถูกต้องบางส่วน คือ
ถ้ามีพระห้อยคอแล้ว เราระลึกพระพุทธเจ้า ระลึกถึงคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า แล้วเรา
ประพฤติปฏิบตั ติ าม ถ้าเป็ นอย่างนี้ เราจะมีพระคุม้ ครองเรา แต่ถา้ มีแต่พระห้อยคอ
เฉยๆ แต่ไม่เคยสนใจถึงคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า ไม่เคยสนใจในแบบฉบับตัวอย่างที่
ดีงาม ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงดําเนินมา ให้เราปฏิบตั ติ าม แต่เรากลับไม่ปฏิบตั ติ าม เราก็จะ
ไม่มพี ระพุทธเจ้า หรือไม่มพี ระมาปกป้ องคุม้ ครองรักษาเรา เพราะพระที่แท้จริงนั้น
ไม่ใช่วตั ถุ ไม่ใช่ส่งิ ที่เราปัน้ ขึ้นมา หรือหล่อขึ้นมา แล้วนํ ามาห้อยคอ หรือนํ ามาติดตัว
เรา สิง่ ทีเ่ รานํามาห้อยคอหรือติดตัวเรานี้ เป็ นเพียงรูปของพระ เป็ นเครื่องเตือนสติ ให้
เราระลึกถึงคุณงามความดี ให้เราประพฤติตนในทิศทางที่ดี ให้เราละเว้นจากการ
กระทําบาปทํากรรม อย่างนี้ต่างหากถึงจะเป็ นผลขึ้นมาได้ แต่ถา้ ห้อยพระเฉยๆ แล้วยัง
ไปทําบาปทํากรรม ยังไปมัวสุ
่ มกับพวกอบายมุขต่างๆ อันเป็ นสิง่ ทีจ่ ะนํามาซึง่ ความเสือ่ ม
เสียแล้ว ต่อให้มพี ระวิเศษขนาดไหนห้อยคอ มีราคาเป็ นล้านๆ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะหยุดยัง้
ภัย ทีเ่ กิดจากการกระทําความชัว่ ของเราได้
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ดังนัน้ เวลาเรามีพระห้อยคอ ก็ขอให้เราจําไว้ว่า มีพระห้อยคอไว้เพือ่ เตือนสติเรา ว่าเรามี
พระพุทธเจ้าอยู่กบั เรา เราจะต้องปฏิบตั ติ วั เราให้เหมือนกับพระพุทธเจ้า ถ้าเราปฏิบตั ไิ ด้
แล้ว เราจะมีพระคุม้ ครองเรา เพราะพระที่แท้จริงนั้น ก็คือคุณงามความดี บุญกุศล
ศีลธรรมนัน่ เอง ถ้าเรามีคุณงามความดี มีบญ
ุ มีกศุ ล มีศีลธรรม อยู่ในใจของเราแล้ว เรา
จะไม่ไปทําอะไร ทีส่ ร้างความเดือดร้อน ให้กบั ผูอ้ น่ื หรือกับตัวเรา เมือ่ เราไม่สร้างความ
เดือดร้อน ให้กบั ผูอ้ น่ื หรือกับตัวเราแล้ว เราก็ย่อมไม่มภี ยั อะไรมารุมเร้าเรา นี่แหละคือ
ความหมายของการห้อยพระ การมีพระติดตัวของเรา ก็คอื ให้เราเจริญพุทธานุ สติ ให้
ระลึกถึงพระพุทธคุณ ให้ระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ แล้ว
พยายาม ปฏิบตั ติ าม แล้วเราจะมีพระคุม้ ครองเรา
๒. เมตตาภาวนา คือการเจริญเมตตา ความเมตตานี้ก็คอื ความปรารถนาดี ทีเ่ รามีต่อ
ผูอ้ น่ื ไม่มองผูอ้ น่ื เป็ นศัตรู แต่มองผูอ้ น่ื เป็ นมิตร เป็ นเพือ่ นกัน เราทุกคนเป็ นเพือ่ น เกิด
แก่ เจ็บ ตาย กัน เหมือนเป็ นพีเ่ ป็ นน้องกัน เราควรมองกันด้วยความปรารถนาดี คือให้
เจริญ สัพเพ สัตตา อเวรา โหนตุ จงไม่มเี วรต่อกันและกัน จงอย่าไปสร้างเวรสร้าง
กรรมให้กบั ใคร สัพเพ สัตตา อัพยา ปัชฌา โหนตุ จงไม่เบียดเบียนกัน สัพเพ สัตตา
อนี ฆา โหนตุ ขอให้ผูอ้ น่ื มีความปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ สัพเพ สัตตา สุขี อัตตา
นัง ปริหะรันตุ ขอให้ทกุ คนมีความสุขรักษาตน นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราควรเจริญอยู่บ่อยๆ ภายใน
ใจของเรา และเมือ่ เรามีสง่ิ เหล่านี้แล้ว เวลามีเหตุการณ์ทจ่ี ะสร้างความโกรธแค้นให้เกิด
ขึ้นกับเรา เราจะมีเมตตานี้มาดับไฟของความโกรธแค้น ไฟของความคิดทีจ่ ะเบียดเบียน
ผูอ้ น่ื
สังเกตดูเวลาทีใ่ จของเราเป็ นปกติ เราจะไม่คดิ ร้ายกับใคร แต่ถา้ ใจของเรามีความโกรธ
ขึ้นมา ทีเ่ กิดจากกระทําของผูอ้ น่ื ทางกายหรือทางวาจาก็ดี เช่นผูอ้ น่ื อาจจะพูดในสิง่ ทีไ่ ม่
ถูกอกถูกใจเรา หรือกระทําสิง่ หนึ่งสิง่ ใด ทีส่ ร้างความเจ็บชํา้ นํา้ ใจให้กบั เรา เราจะเกิด
ความโกรธแค้นขึ้นมาทันที และเมือ่ มีความโกรธแค้นแล้ว เราก็จะจองเวรจองกรรม
จะต้องหาวิธีการทีจ่ ะทําร้ายเขาให้ได้
แต่ถา้ เรามีเมตตาอยู่ในใจของเราอยู่เสมอๆ
ความรู้สกึ ทีด่ นี ้ กี ็จะปรากฏขึ้นมาดับความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท ทีผ่ ุดขึ้นมา
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เหมือนกับไฟ ไฟถ้ามีนาํ้ ย่อมไม่สามารถทีจ่ ะไหม้ไปได้นาน แต่ถา้ ไฟไม่มนี าํ้ ย่อมเผาไหม้
ทุกสิง่ ทุกอย่างให้เป็ นจุณไป ไฟในใจก็คือความโกรธ ความแค้น ความอาฆาตพยาบาท
ถ้าไม่มคี วามเมตตา ไม่มนี าํ้ ธรรมะคือความเมตตานี้แล้ว ไฟก็จะเผาผลาญใจให้เกิด
ความว้าวุน่ ขุน่ มัว ทําให้อยู่เฉยๆไม่ได้ จะต้องไปกระทําการอันใดอันหนึ่ง อันเป็ นการ
กระทําทีไ่ ม่ดี สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื และกับตัวเรา แล้วในทีส่ ุดก็จะกลายเป็ น
ปัญหาใหญ่โตขึ้นมา เกิดการทะเลาะวิวาท เกิดการทําร้ายร่างกาย จนถึงกับฆ่ากันตายไป
ก็เป็ นได้ เพราะขาดความเมตตา ทีจ่ ะมาคอยยับยัง้ ดับไฟของความโกรธ ไฟของ
ความแค้น ไฟของความอาฆาตพยาบาท
ขอให้เราอย่าไปคิดว่า การทีผ่ ูอ้ น่ื สร้างความเจ็บชํา้ นํา้ ใจให้กบั เราแล้ว เราไม่ไปตอบโต้เขา
ด้วยการทําร้ายเขานัน้ เราจะขาดทุน เราเป็ นคนโง่ เป็ นคนอ่อนแอ นี่เป็ นการเข้าใจผิด
คนทีส่ ามารถให้อภัยผูอ้ น่ื ได้นนั้ ต้องเป็ นคนทีม่ คี วามแข็งแกร่งมาก แข็งแรงมากทางด้าน
จิตใจ เพราะจะต้องต่อสูก้ บั ความโกรธแค้น ความอาฆาตพยาบาท ถ้าไม่มคี วามเข้มแข็ง
ในจิตใจ คือไม่มเี มตตาธรรมนี้แล้ว ย่อมไม่สามารถทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความโกรธแค้นนี้ได้ แต่
ถ้าเรามีความเพียร ในการเจริญเมตตาธรรมนี้อยู่อย่างเสมอแล้ว จะทําให้จติ ใจของเรามี
ความแข็งแกร่ง ทีจ่ ะสามารถต้านทานไฟของความโกรธ ของความแค้นนี้ได้ ดังนัน้ คนที่
ไม่โกรธผูอ้ น่ื คนทีอ่ ภัยผูอ้ น่ื ได้น้ ี ไม่ใช่คนอ่อนแอ แต่เป็ นคนทีแ่ ข็งแกร่ง เป็ นคนที่
ประเสริฐ คนทีไ่ ม่สามารถทีจ่ ะให้อภัยผูอ้ น่ื ได้ต่างหาก ทีเ่ ป็ นคนอ่อนแอ เป็ นคนทีต่ อ้ งไป
ล้างแค้นผูอ้ น่ื เขา เพราะไม่สามารถทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความโกรธแค้น ทีม่ อี ยู่ภายในใจของ
ตนเองได้นนั ่ เอง
จึงขอให้เราระลึกอยู่เสมอว่า การให้อภัยผูอ้ น่ื การไม่จองเวรผูอ้ น่ื เป็ นคุณสมบัตขิ องผู ้
ประเสริฐ ของคนดี ของคนทีแ่ ข็งแกร่งทีแ่ ท้จริง อย่างพระพุทธเจ้าของเราเป็ นตัวอย่าง
ไม่วา่ ใครจะมากล่าวร้ายท่านอย่างไร จะมาทําร้ายท่านอย่างไร พระพุทธองค์ไม่เคยตอบ
โต้เขาเลยแม้แต่นิดเดียว แม้แต่คาํ พูดให้รา้ ยกับเขาก็ไม่มี อย่าว่าแต่การกระทําร้ายเขา
เลย แต่กลับมีพระเมตตา ให้อภัยเขา สงสารเขา เพราะรู้วา่ คนทีถ่ ูกไฟของความโกรธ
แค้นเผาผลาญนัน้ เป็ นคนทีม่ แี ต่ความทุกข์ ไม่มคี วามสุขเลย คนทีส่ ามารถดับไฟ ของ
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ความโกรธแค้นได้ ต่างหากเล่า ทีเ่ ป็ นคนทีม่ คี วามสุข นี่แหละคือเหตุผลทีว่ า่ ทําไมเราจึง
ต้องเจริญเมตตาภาวนา เพราะเมือ่ มีเมตตาอยู่ในใจแล้ว ใจจะเย็น เพราะมีนาํ้ ดับไฟของ
ความโกรธ ความแค้น เวลาทีป่ รากฏขึ้นมาในใจ รักษาใจให้สงบร่มเย็น และใน
ขณะเดียวกัน ก็รกั ษาไม่ให้เราไปทําร้ายผูอ้ น่ื เมือ่ ไม่ไปทําร้ายผูอ้ น่ื ผูอ้ น่ื ก็ไม่กลับมาทํา
ร้ายเรา เราก็จะอยู่ได้ดว้ ยความสงบร่มเย็นเป็ นสุข เพียงแต่ให้อภัยเท่านัน้ เอง ไม่ใช่เป็ น
ของยากเย็นเลย
เวลาใครเขาทําอะไรให้เราโกรธ ก็มองมาทีใ่ จเรา อย่าไปมองทีเ่ ขา เราไปมองเขา เราจะยิง่
โกรธเขาไปใหญ่ เราหันมาดูทใ่ี จของเราว่า ใจของเราตอนนี้เป็ นอย่างไร นิ่งเฉยอยู่หรือ
โกรธแค้น ถ้าโกรธแค้นก็ตอ้ งใช้เมตตาไปดับความแค้นนัน้ ถ้าไม่โกรธแค้นเลย ก็แสดง
ว่าใจของเราได้พฒั นาไปมากแล้ว ใจของเราเริ่มใกล้สู่ความเป็ นพระมากเข้าไปแล้ว ใจ
ของเราใกล้พ้นทุกข์แล้ว เราควรมีความดีอกดีใจ ทีเ่ ราสามารถชนะใจของเราได้ คือ
สามารถชนะความโกรธความแค้นได้ แทนทีจ่ ะไปคิดเสียอกเสียใจ ว่าเราเป็ นคนอ่อนแอ
เป็ นคนทีส่ ูเ้ ขาไม่ได้ นี่ไม่ใช่เป็ นความคิดทีถ่ ูก พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เสมอว่า การที่เรา
จะชนะผูอ้ น่ื เป็ นหมื่นเป็ นแสนเป็นล้านครัง้ ก็สูท้ ่จี ะชนะใจของเราไม่ได้ เพราะเวลาที่
เราชนะใจของเราแล้ว ใจเราเย็น ใจเราสงบ ใจเราสบาย แต่ถา้ เราไปชนะผูอ้ น่ื เราก็ไป
สร้างความโกรธแค้นให้กบั ผูอ้ น่ื เขา สร้างเวรสร้างกรรมให้กบั เขา เขาก็จะต้องคอยมาจอง
เวรจองกรรมเรา เราก็มคี วามกังวล คอยห่วงว่า คนอืน่ เขาจะมาตอบแทนการกระทําของ
เราเมือ่ ไรนัน่ เอง นี่แหละคือเหตุผล ทีเ่ ราจะต้องเจริญเมตตาภาวนาอยู่อย่างสมํา่ เสมอ
เพราะเมือ่ เราเจริญเมตตาแล้ว เราจะไม่มภี ยั ทัง้ ภายนอกและภายในมารุมเร้า มาทําร้าย
เรา
๓. มรณานุ สติกรรมฐาน คือการระลึกถึงความตาย เพราะคนเราทุกคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้
ย่อมต้องมีความแก่ มีความเจ็บ มีความตายเป็ นธรรมดา ไม่มใี ครหลีกเลีย่ งได้ ทุกๆคน
ทีอ่ ยู่ในศาลานี้ อีกร้อยปี ข ้างหน้า เราคงไม่ได้เข้ามานัง่ อยู่ในศาลานี้อกี แล้ว ร่างกายของ
เราคงจะกลายเป็ นเถ้าถ่านไป เพราะเป็ นธรรมดา เป็ นปกติของธรรมชาติของร่างกายอันนี้
ทีจ่ ะต้องเป็ นไป ถ้าเราระลึกถึงความตายแล้ว มันจะทําให้เรามีความรู้จกั ว่า ชีวติ ของเรา
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นัน้ มีขอบมีเขต เราไม่ได้อยู่ไปตลอด จะช่วยให้เราลดความโลภได้ เพราะจะคิดว่า จะเอา
ไปทําไม ในเมือ่ เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอด เราได้มามากน้อยแค่ไหน เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ รา
ตายไป เราก็เอาไปไม่ได้ แล้วหามาทําไมสิง่ เหล่านี้ สิง่ ทีไ่ ม่มสี าระ สิง่ ทีม่ สี าระมีอยู่ ทําไม
เราไม่หากัน สิง่ ทีม่ สี าระ สิง่ ทีเ่ ราสามารถเอาติดตัวไปกับใจของเราได้ หลังจากทีเ่ ราตาย
ก็คอื บุญกุศลหรือบาปกรรมนัน่ เอง สิง่ เหล่านี้จะติดไปกับใจ ถ้าเราทําบุญกุศล บุญกุศล
ก็จะติดไปกับใจ ถ้าทําบาปทํากรรม บาปกรรมก็จะติดไปกับใจ เมือ่ มีสง่ิ เหล่านี้ไปกับเรา
สิง่ เหล่านี้จะเป็ นเหตุ ทีจ่ ะทําให้เราไปเกิดในทีด่ ี หรือทีไ่ ม่ดี เกิดในสุคติหรือเกิดในอบาย
ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกุศล หรือบาปกรรมทีเ่ รากระทํากันในชาติน้ ี และในอดีตชาติทผ่ี า่ นมา
นี่เป็ นเรื่องจริง เป็ นเรื่องทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็น เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้ายืนยันมา
ตลอด และพระอริยสงฆ์สาวก ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว นําไปประพฤติ
ปฏิบตั ิ ไปพิสูจน์จนเห็นตามอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วว่า บาปกรรม บุญกุศลนี้มี
จริง เป็ นสิง่ ทีต่ ดิ ตัวไปกับเรา เป็ นสมบัตขิ องเราอย่างแท้จริง ถ้าเรายังปรารถนาความสุข
ความเจริญในภพหน้าชาติหน้า ก็จงอย่าประมาทในบุญในกุศล อย่าประมาทในบาปใน
กรรม จงพยายามทําแต่บญ
ุ ทําแต่กศุ ล พยายามละเว้นการกระทําบาป แต่เราจะไม่คดิ
เรื่องเหล่านี้ ถ้าเราไม่เจริญมรณานุ สติ ถ้าเราไม่ระลึกถึงความตาย พอเราเผลอ ไม่ระลึก
ถึงความตายไปเท่านัน้ เราก็จะถูกอํานาจของความหลง ความโลภ ครอบงําใจ แล้วก็จะ
ทําให้เราเห็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ มีคุณค่าขึ้นมา อยากจะได้ อยากจะสะสมขึ้นมาทันที โดยลืม
ความตายทีจ่ ะตามมา
แต่ถา้ เราระลึกถึงความตายอยู่อย่างสมํา่ เสมอแล้ว เวลาเกิดความโลภ เกิดความหลง มัน
ก็จะหยุดได้ เบรกได้ เวลาอยากจะได้อะไรขึ้นมา เราก็จะคิดขึ้นมาทันทีวา่ เอาไปทําไม
เดีย๋ วเราก็ตายแล้ว เราไม่มเี ราก็อยู่ได้ ยกเว้นสิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ น ทีจ่ ะต้องมีเพือ่ จะได้อยู่
ต่อไปได้ สิง่ เหล่านี้เราก็ตอ้ งมี อย่างเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ตอ้ งมีหยูกมียาไว้
รับประทาน เพือ่ ทีจ่ ะได้รกั ษาร่างกายนี้ ให้อยู่ไปนานเท่าทีจ่ ะนานได้ เพือ่ จะได้สะสมบุญ
ไว้มากๆ แต่ถา้ เราไม่ดูแลรักษาร่างกายของเรา เวลาเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว เราไม่
รักษา ร่างกายก็จะชํารุดทรุดโทรม และอาจจะตายไป ทําให้เราไม่สามารถประกอบคุณ
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งามความดีได้ นี่เป็ นสิง่ จําเป็ น เราก็ตอ้ งทํา แต่สง่ิ ทีไม่จาํ เป็ น เช่นการไปเทีย่ ว กินเหล้า
เมายา ไปเล่นการพนัน สิง่ เหล่านี้ไม่จาํ เป็ นต่อชีวติ ของเรา ไม่ใช่ความสุข มีแต่ความทุกข์
ตามมา ไปเทีย่ วกลับมา กลับมีความอยากจะไปเทีย่ วเพิม่ ขึ้นมาอีก ทําให้ตดิ นิสยั การ
เทีย่ วแต่ละครัง้ ก็ตอ้ งใช้เงินใช้ทอง ถ้าไม่มเี งินมีทอง เราจะทําอย่างไร ก็ตอ้ งไปทําบาปทํา
กรรม เพือ่ หาเงินหาทองไปเทีย่ วนัน่ เอง ถ้าคิดถึงความตาย และคิดถึงภพชาติทจ่ี ะ
ตามมาต่อไป เราก็จะชนะความโลภความอยากนี้ได้
เราจึงควรเจริญเรื่องความตายอย่างสมํา่ เสมอ ทุกครัง้ ทีเ่ ราระลึกได้ ก็จงระลึกไปเถิด
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ระลึกถึงความตาย ทุกลมหายใจเข้าออกเลย เวลาหายใจเข้าก็
ระลึกว่า หายใจเข้าไปแล้ว ถ้าไม่หายใจออกมา เราก็ตาย เวลาหายใจออกไปแล้ว ไม่
หายใจเข้ามา เราก็ตาย ถ้ามีการระลึกถึงความตายอย่างนี้ อยู่ตลอดเวลาแล้ว รับรองได้
ว่าความโลภกับความหลง จะไม่สามารถมาหลอกเราได้ เราจะมีแต่ความขยันหมันเพี
่ ยร
ในการทําความดีละความชัว่ และเมือ่ เราทําแต่สง่ิ ทีด่ ี ไม่ทาํ สิง่ ทีไ่ ม่ดแี ล้ว ใจของเราก็จะมี
แต่ความสุข นี่คอื ผลของการเจริญมรณานุสติ
๔. อสุภกรรมฐาน การพิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกาย ร่างกายของคนเรานัน้ ถ้า
มองให้ครบถ้วนแล้ว จะเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สวยงาม เหตุทย่ี งั เห็นร่างกายนี้สวยงามอยู่ ก็
เพราะเรามองเพียงบางส่วนเท่านัน้ ส่วนทีเ่ ห็นนัน้ มีอยู่เพียง ๕ ส่วนคือ ผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง นี่คอื ๕ อาการทีเ่ ห็นอยู่ภายนอก แต่เราไม่เห็นอาการทีซ่ ่อนอยู่ภายใต้ผวิ หนัง
เพราะคนเรานัน้ มีอาการทัง้ หมดถึง ๓๒ อาการด้วยกัน เราเห็นเพียงแค่ ๕ อาการ ก็เลย
ทําให้หลงว่าเป็ นรูปร่างทีส่ วยงาม แต่ถา้ เรามองให้ครบทัง้ ๓๒ อาการ เราก็จะเห็นว่า
ร่างกายนี้ไม่สวยงามเลย ถ้าพิจารณาอยู่บ่อยๆจนเห็นตลอดเวลาว่า ไม่สวยงาม เป็ นอสุ
ภะ เป็ นปฏิกูล ลืมตาก็เห็น หลับตาก็เห็น เมือ่ เห็นอย่างนี้แล้ว ความกําหนัดยินดีใน
ร่างกายก็หมดไป ทําให้ไม่ตอ้ งแสวงหาความสุขจากร่างกายอีกต่อไป ไม่ตอ้ งไปประพฤติ
ผิดประเวณี ทําผิดศีลผิดธรรม ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดในกามภพอีกต่อไป เพราะละ
กามตัณหาได้อย่างสิ้นเชิง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๓๓

เป้ าหมายของธรรม
๒๕ กันยายน ๒๕๔๕

พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทุกบททุกบาท ทีไ่ ด้ทรงแสดงตลอดเวลา ๔๕ พรรษา
ทีร่ วบรวมได้ก็ประมาณ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ล้วนมีใจเป็ นเป้ าหมาย คือพระธรรม
ทุกบททุกบาทจะชี้มาทีใ่ จ เพราะใจเป็ นตัวสําคัญ เป็ นผูท้ าํ ให้เกิดทุกสิง่ ทุกอย่างขึ้นมา
และเป็ นผูร้ บั ทุกสิง่ ทุกอย่างด้วย คือเป็ นทัง้ เหตุและเป็ นทัง้ ผล ใจเป็ นผูส้ ร้างเหตุแล้วใจ
ก็เป็ นผูร้ บั ผลของเหตุทใ่ี จสร้างขึ้นมา จึงต้องมาดูท่ใี จเป็ นหลัก ถ้าดูใจแล้ว เราจะได้รู้วา่
ใจกําลังทําอะไรอยู่ กําลังคิดอะไรอยู่ และเมือ่ คิดไปแล้ว ก็จะได้รู้วา่ ผลคือความรู้สกึ สุข
ทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ ทีป่ รากฏขึ้นมานัน้ เป็ นอย่างไร แต่ถา้ ไม่มองทีใ่ จ เราจะไม่รู้ เราจะ
หลง
ส่วนใหญ่เราไม่ได้ดูทใ่ี จกัน เราจะดูทภ่ี ายนอก ดูทร่ี ู ป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เวลา
มาสัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กายแล้วรับรู้ทใ่ี จ แล้วใจก็ไปมีปฏิกริ ิยากับรู ป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะเหล่านัน้ มีความยินดีบา้ งมีความไม่ยนิ ดีบา้ ง มีความเฉยๆบ้าง แต่ถา้ ไม่ดู
ทีใ่ จ เราจะไม่รู้ปฏิกริ ิยาของใจว่าเป็ นอย่างไร เมือ่ เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ถ้าไม่ได้ดูทใ่ี จ เราก็จะ
พยายามไปแก้สง่ิ ทีเ่ ราไม่ชอบ ให้หายไปเสีย ให้พน้ หูพน้ ตาไปเสีย ถ้าเห็นสิง่ ทีช่ อบ ก็จะ
พยายามดึงเอาไว้ ทัง้ ๆทีไ่ ม่รู้หรอกว่า ผลทีเ่ กิดขึ้นนัน้ จะเป็ นอย่างไรแก่จติ ใจ แต่ถา้ ดู
จิตใจแล้ว เวลาเห็นอะไร สัมผัสอะไร จะเห็นว่าเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมา ดีใจ เสียใจ
เฉยๆ ยินดี ยินร้าย ถ้าเห็นแล้ว เราจะเริ่มรู้จกั วิธีปฏิบตั กิ บั สิง่ เหล่านัน้ เพราะความยินดี
ก็ตาม ความยินร้ายก็ตาม ความพอใจ ความไม่พอใจก็ตาม ล้วนเป็ นอารมณ์ทส่ี ร้าง
ความผูกพันให้กบั ใจ ให้มกี บั สิง่ เหล่านัน้ แทนทีจ่ ะมองด้วยความวางเฉย ปล่อยวาง ก็
เลยกลายเป็ นเรื่องขึ้นมา แทนทีจ่ ะอยู่เฉยๆ ก็ตอ้ งไปวุน่ วายจัดการกับเรื่องราวต่างๆ ที่
เข้ามาสัมผัสกับใจ เพราะความหลงพาไปนัน่ เอง ไม่รู้วา่ สิง่ ทีใ่ จไปยุ่งเกี่ยวด้วย ไปจัดการ
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ด้วยนัน้ โดยธรรมชาติของเขานัน้ เป็ นอย่างไร ว่าอยู่ในฐานะของใจทีจ่ ะสามารถไปดูแล
จัดการเขาได้หรือไม่
แต่ถา้ ได้ศึกษา ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม คําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะรู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ า
สัมผัสกับใจ จะมาจากภายนอกก็ดี หรือปรากฏขึ้นมาภายในใจก็ดี ล้วนเป็ นไตรลักษณ์
ทัง้ สิ้น เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ปราศจากตัวตน สิง่ ภายนอกก็
ได้แก่บรรดารูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย สิง่ ภายในก็มพี วกอารมณ์ต่างๆ มี
เวทนา ความรู้สกึ สัญญา ความจําได้หมายรู้ สังขาร ความคิดปรุง วิญญาณ การรับรู้
รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีม่ าสัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย วิญญาณเป็ นผูร้ บั รู้
สัญญาเป็ นผูแ้ ปลความหมายว่า รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เป็ นรู ปแบบไหน เป็ น
เสียงแบบไหน เป็ นกลิน่ แบบไหน เป็ นรสแบบไหน เป็ นโผฏฐัพพะแบบไหน เป็ นพิษ เป็ น
ภัย เป็ นคุณหรือเป็ นโทษ เป็ นสิง่ ทีน่ ่ายินดีหรือน่ารังเกียจ แล้วก็จะเกิดเวทนาตามมา ถ้า
เป็ นสิง่ น่ายินดีก็จะเกิดความสุขใจ ถ้าเป็ นสิง่ น่ารังเกียจก็จะเกิดความไม่พอใจ ไม่ชอบอก
ชอบใจ ไม่สบายใจ แล้ว สังขารก็จะปรุงต่อไป ถ้าเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกอกถูกใจก็จะเข้าหา ถ้าเป็ น
สิง่ ทีไ่ ม่พออกพอใจก็จะถอยออก หรือไม่เช่นนัน้ ก็จะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้สง่ิ นัน้
หายไป
นี่คอื การทํางานของขันธ์ทงั้ ๔ ทีเ่ รียกว่า นามขันธ์ ทีป่ รากฏอยู่ในใจ ในขณะทีไ่ ปรับรู้
เรื่องราวต่างๆภายนอก ผ่านเข้ามาทางทวารทัง้ ๕ แล้วก็มวี ญิ ญาณไปรับทราบ ถ้ามี
อวิชชาคือความไม่รู้จริง เข้าไปเป็ นผูค้ วบคุมสังการให้
่
ทาํ งาน ก็จะมองไปในทางความ
หลง คือจะมองไปว่า เป็ นตัวเป็ นตน เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นหญิง เป็ นชาย เป็ นสิ่งที่
น่ารักน่ายินดี น่ารังเกียจ อย่างนี้เป็ นต้น แต่ถา้ เป็ นใจทีม่ ปี ญั ญา คือธรรมเป็ นผูส้ งการ
ั่
คือเคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้ามา จะรู้วา่ สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ทเ่ี ข้ามาทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย และเข้ามาสู่ใจ โดยวิญญาณเป็ นผูร้ บั เข้ามานัน้ ล้วนเป็ นสภาวธรรมทัง้ สิ้น เป็ น
สิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง มีการเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป เป็ นอนัตตา ไม่มตี วั ตน ถ้ารู้แล้วไม่ยดึ ไม่ติด
ก็ไม่ทกุ ข์ แต่ถา้ ไม่รู้ แล้วหลงไปยินดียนิ ร้ายเข้า ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
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นี่แหละคือเรื่องราวของใจทีไ่ ปเกี่ยวข้องกับสิง่ ต่างๆ
แต่ไม่มใี ครสังสอนเรื
่
่องเหล่านี้
นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทัง้ หลายเท่านัน้ นอกจากนัน้ แล้วจะไม่รู้เรื่องราว
ของใจเลย ไม่รู้ปฏิกริ ิยาของใจ การทํางานของใจต่อสิง่ ต่างๆ ก็เลยกลายเป็ นใจทีห่ ลงกับ
สิง่ ต่างๆ ทีม่ าสัมผัส ถ้าอันไหนเป็ นสิง่ ทีเ่ ข้าใจโดยสมมุตนิ ิยมว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ี สิง่ ทีน่ ่าสะสม
ก็พยายามจะสะสมกัน โดยไม่คาํ นึงเลยว่าเขาจะอยู่กบั เราไปได้นานมากน้อยแค่ไหน
หรือเราจะอยู่กบั เขาไปได้นานมากน้อยแค่ไหน ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงหรือไม่
หรือให้ความทุกข์มากกว่า สิง่ เหล่านี้ถา้ มีความหลง มีอวิชชาครอบงําจิตใจ จะไม่มรี ู้เลย
ว่า สิง่ ต่างๆทีใ่ จไปยินดี ไปยึด ไปติด ไปชอบ ไปชังนัน้ ล้วนแต่สร้างความทุกข์ให้กบั ใจ
ทัง้ นัน้ ความสุขอาจจะมีบา้ ง แต่ก็เป็ นความสุขประเดีย๋ วประด๋าว ความจริงแล้ว เป็ น
ความทุกข์มากกว่าความสุข แต่ไม่ได้คดิ ไม่ได้ใคร่ครวญ ไม่ได้พนิ ิจพิจารณา โยนิ โส
มนสิการ ด้วยความรอบคอบ ไม่ได้มองทัง้ ขบวนการ เพียงแต่มองตามความรู้สกึ ที่
เกิดขึ้นในครัง้ แรกของใจเท่านัน้
เวลาเห็นอะไรแล้วเกิดความชอบขึ้นมา ก็เกิดความสุขใจขึ้นมาในขณะนัน้ ก็อยากจะได้
สิง่ นัน้ มา เมือ่ ได้มาแล้วก็มคี วามสุขใจ แต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มมีความกังวล มีภาระ
ความห่วงใยตามมา เพราะสิง่ ใดทีเ่ รารัก ทีเ่ ราชอบ ทีเ่ ราได้มาแล้ว เราก็อยากจะให้สง่ิ นัน้
อยู่กบั เราไปนานๆ แต่สง่ิ นัน้ ไม่เป็ นสิง่ ทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอน มีการเปลีย่ นแปลงได้ สิง่ ทีเ่ รา
ได้มาอาจจะเปลีย่ นไป แบบพลิกหน้ามือเป็ นหลังมือก็ได้ คนทีเ่ ราคิดว่าดีกบั เรา ซึง่ เขาก็
ดีกบั เราตอนพบกันครัง้ แรก อยู่ดว้ ยกันครัง้ แรก แต่ต่อมาเขาอาจเปลีย่ นไป แบบหน้ามือ
เป็ นหลังมือก็ได้ เคยเอาอกเอาใจเรา เคยยิ้มแย้มแจ่มใสกับเรา แต่กลับกลายเป็ นคนเห็น
แก่ตวั ไม่สนใจใยดีเรา หน้าตาบึ้งตึง เมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงขึ้นมา ความทุกข์ใจย่อม
เกิดขึ้นตามมา ความชังย่อมเกิดขึ้นตามมา อย่างนี้เป็ นต้น เพราะไม่ได้วเิ คราะห์ไว้ก่อน
ล่วงหน้า เลยไม่คดิ ว่าจะเป็ นอย่างนัน้ เมือ่ เป็ นอย่างนัน้ แล้วก็มาเสียใจทีหลัง
นี่แหละคือลักษณะของสิง่ ต่างๆ ทีใ่ จไปเกีย่ วข้องด้วย ไม่เป็ นเหมือนเดิมอยู่ตลอดไป มี
การเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ไม่อยู่กบั เราไปตลอด ไม่วา่ จะเป็ นอะไรทัง้ สิ้น เป็ นบุคคลหรือ
เป็ นวัตถุสง่ิ ของต่างๆ ล้วนเป็ นสภาวธรรม มีความไม่เทีย่ งเป็ นทีต่ งั้ มีการเปลีย่ นแปลง
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อยู่เสมอ ถ้าใจขาดปัญญา ไม่ดูใจว่ากําลังมีความรู้สกึ อย่างไร กับสิง่ ต่างๆทีม่ าเกี่ยวข้อง
กับใจ ก็ย่อมมีปฏิกริ ิยาตอบโต้ตามนิสยั ทีไ่ ด้สะสมมาเป็ นเวลายาวนาน เรียกว่าอารมณ์
มีปฏิกริ ิยาตอบโต้กบั สิง่ ต่างๆด้วยอารมณ์ แทนทีจ่ ะใช้เหตุใช้ผลตอบโต้ กลับใช้อารมณ์
เพราะอารมณ์เป็ นสิง่ ทีเ่ ร็วมาก เป็ นอัตโนมัติ พอเห็นอะไรปั๊บจะมีความรู้สกึ ขึ้นมาทันที
สุขทุกข์ ดีใจ เสียใจ พอใจ ไม่พอใจ จะเกิดขึ้นทันที แล้วก็จะเกิดปฏิกริ ิยาตอบโต้กบั สิง่
นัน้ ๆทันที แต่ถา้ ได้ศึกษาธรรมแล้ว จะเริ่มเข้าใจว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ ล้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่
ต้องไปยินดียนิ ร้าย ไม่ตอ้ งไปรักไปชัง เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนเป็ นธรรมชาติเหมือนกัน
หมด เพราะสิง่ ต่างๆล้วนมาจากธาตุทงั้ นัน้ มาจากธาตุทงั้ ๖ คือ ธาตุดนิ ธาตุนาํ้ ธาตุลม
ธาตุไฟ ธาตุรู้ ธาตุอากาศ ซึง่ เป็ นองค์ประกอบของสิง่ ต่างๆ ทีใ่ จไปสัมผัส เมือ่ สัมผัสแล้ว
ก็หลงรักหลงชัง แล้วก็ดใี จเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจกับสิง่ เหล่านัน้ เพราะสิง่
เหล่านัน้ ไม่อยู่น่ิง มีการเปลีย่ นแปลงหมุนเวียนตลอดเวลา
นี่แหละคือเรื่องราวของใจ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้หนั มาดูทใ่ี จ เพราะใจก็เปรียบ
เหมือนกับรถยนต์คนั หนึ่ง ถ้าผูข้ บั ไม่รู้จกั ขับรถยนต์ ก็จะไม่สามารถควบคุมรถยนต์ ให้
ไปในทิศทางทีต่ อ้ งการไปได้ แต่ถา้ ได้ศึกษาวิธีการขับรถยนต์ รู้จกั วิธีขบั ให้เดินหน้า ให้
ถอยหลัง ให้เลี้ยวซ้าย ให้เลี้ยวขวา ให้หยุด ก็จะสามารถขับพารถยนต์ให้ไปในทิศทางที่
ต้องการจะไปได้ ฉันใด ใจของเราก็เช่นกัน เป็ นเหมือนรถยนต์ทเ่ี ราต้องควบคุมดูแล
บังคับ ถ้าปล่อยให้ใจวิง่ ไปตามอารมณ์ ก็เหมือนกับปล่อยให้รถยนต์วง่ิ ลงเขาไป โดยไม่
มีคนขับรถคอยควบคุมบังคับ ย่อมแหกโค้งตกลงเหวอย่างแน่นอน ใจของเราก็เป็ น
เช่นนัน้ ถ้าไม่ควบคุมด้วยธรรม ก็จะเตลิดเปิ ดเปิ งไปตามอารมณ์ความรู้สกึ เดิมๆ ทีเ่ คย
สะสมไว้ ทีไ่ ม่ถูกตามเหตุตามผล ตามความเป็ นจริง ไม่ได้เป็ นเหตุทจ่ี ะนําไปสู่ความสุข
แต่จะเป็ นเหตุทจ่ี ะนําไปสู่ความทุกข์ ความวุน่ วายใจไม่มที ส่ี ้นิ สุด แต่ถา้ ได้ศึกษาพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนําเอามาควบคุมใจ ให้ดาํ เนินไปตามแนวทางที่
พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายได้ดาํ เนินไป ก็จะดําเนินไปสู่ความสวัสดิภาพ สู่
ความสุขความเจริญ สู่ความพ้นทุกข์ อย่างแท้จริง
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เราจึงต้องศึกษาพระธรรมคําสอน ทีท่ รงสอนให้เราดูใจด้วยสติ แล้วก็ให้เบรกใจด้วยการ
ทําจิตให้สงบนิ่ง เรียกว่าทําสมาธิ การทําสมาธิเป็ นการดึงใจไว้ ไม่ให้ไปคิดปรุงเรื่องราว
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องในอดีตก็ดี เรื่องในอนาคตก็ดี เรื่องใกล้เรื่องไกล เรื่องอะไร
ทัง้ หมด ให้ใจเกาะอยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียว เช่นบริกรรมคําว่าพุทโธๆๆ
เป็ นอารมณ์ก็ได้ ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ หรือจะใช้วธิ ีอน่ื ก็ได้ ซึง่ อารมณ์ทใ่ี ช้
ควบคุมใจนัน้ พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ถึง ๔๐ ชนิดด้วยกัน เรียกว่ากรรมฐาน ๔๐
เช่น พุทธานุ สติ การระลึกถึงพระพุทธเจ้า ด้วยการบริกรรมพุทโธๆๆ อานาปานสติ การ
มีสติรู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก ธัมมานุ สติ การระลึกถึงพระธรรมคําสังสอน
่
สังฆานุ สติ
นึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย มรณานุ สติ ระลึกถึงความตาย จะใช้อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ทีถ่ ูกจริตหรือได้ผลดี เป็ นอารมณ์เครื่องผูกใจก็ได้ เปรียบเหมือนกับเสา เวลาทีเ่ รา
ต้องการผูกลิงไว้ ไม่ให้เดินเพ่นพ่าน เราก็ตอ้ งจับลิงผูกไว้กับเสา มีเชือกเส้นใหญ่ๆคล้อง
คอลิงไว้ แล้วเอาเชือกผูกไว้ทีเ่ สา ลิงย่อมไม่สามารถไปเพ่นพ่านได้ ใจเช่นกัน ถ้ามีการ
ควบคุมผูกไว้กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งด้วยสติแล้ว ย่อมไม่สามารถไปคิดปรุงแต่งได้
สติเปรียบเหมือนกับเชือก ใจเปรียบเหมือนกับลิง ส่วนอารมณ์ทเ่ี ป็ นเครื่องควบคุมใจ
เป็ นเหมือนกับเสา เรียกว่ากรรมฐาน ถ้าใช้ลมหายใจเข้าออกเป็ นอารมณ์ เรียกว่าอานา
ปานสติ เป็ นการผูกใจให้รู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออก มรณานุ สติ ระลึกถึงความตาย
พิจารณาถึงความตายอยู่เสมอๆ ทุกลมหายใจเข้าออก ว่าเกิดมาแล้วต้องตาย ทุกๆคน
ทุกๆสิง่ ทุกๆอย่างทีม่ ชี วี ติ เมือ่ เกิดมาแล้วต้องมีการตายไปเป็ นธรรมดา ให้คดิ อยู่อย่างนี้
ไปเรื่อยๆ ถ้าใจไม่เล็ดลอดไปสู่ทอ่ี น่ื ไม่ชา้ ก็เร็ว ใจก็จะสงบตัวลง ใจจะนิ่ง ในขณะทีใ่ จ
นิ่งอยู่ ก็ไม่มคี วามจําเป็ น ทีจ่ ะต้องไปควบคุมบังคับใจ เพราะในขณะนัน้ ใจจะไม่ลอยไป
ไหน แต่จะนิ่งอยู่ได้นานสักเท่าไร ก็สุดแท้แต่กาํ ลังของสติ ทีใ่ ช้ดงึ ใจให้เข้าสู่ความสงบ
ในขณะทีใ่ จสงบก็ไม่ตอ้ งทําอะไร เพราะใจกําลังเสวยความสุข มีความอิม่ มีความพอ
หลังจากทีอ่ อกจากความสงบแล้ว ใจจะเริ่มคิดไปตามเรื่องต่างๆ พอถึงตอนนี้ เป็ นเวลาที่
จะต้องนําใจมาคิดในทางทีถ่ ูกทีค่ วร ในทางทีจ่ ะสร้างให้เกิดปัญญา คือให้ใจหันมาดู
เหตุการณ์ต่างๆ ทีป่ รากฏขึ้นมาภายในใจ เช่น ดูวิญญาณเวลารับรู้ รู ป เสียง กลิน่ รส
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โผฏฐัพพะ ดูสญั ญาผูแ้ ปลรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เหล่านัน้ ว่าเป็ นอะไร แปลถูก
หรือแปลผิด ถ้าจะแปลให้ถูก จะต้องแปลให้เป็ นไตรลักษณ์ให้หมด คือเป็ นอนิ จจัง ทุก
ขัง อนัตตา ไม่เทีย่ ง ไม่ใช่ตวั ตน เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติดกับสิง่ เหล่านัน้ ถ้าแปลอย่างนี้
แล้วสังขารจะได้ไม่ปรุงไปสู่ความอยาก คือตัณหา อันเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้เกิดทุกข์ตามมา
แต่จะปรุงไปทางมรรค คือจะปรุงเพือ่ ปล่อยวาง เพราะรู้ถา้ ไปยึดไปติดกับสิง่ ทีเ่ ป็ นไตร
ลักษณ์ เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้ว จะต้องมีความทุกข์นนั ่ เอง
เมือ่ เราทุกคนเกิดมา ก็ไม่มใี ครอยากจะมีความทุกข์ แล้วจะไปยึดไปติดกับสิง่ เหล่านัน้
ทําไม เพราะเมือ่ ไปติดแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นมา ทุกข์เกิดขึ้นในใจ เกิดขึ้นจากการยึดติดของ
ใจ ทีม่ อี วิชชาความไม่รู้จริง เข้ามาเป็ นตัวกระซิบ เป็ นตัวสังให้
่ ใจไปยึดไปติด ไปยินดีไป
ชอบ ไปรังเกียจ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็จะเกิดเป็ น กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ขึ้นมา
ซึง่ เป็ นต้นเหตุของความทุกข์ เมือ่ มีภวตัณหา กามตัณหา วิภวตัณหาแล้ว ความทุกข์ใจก็
จะเกิดขึ้นมา แต่ถา้ มีปญั ญา คือรู้ทนั ว่าสิง่ เหล่านี้ล ้วนเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทัง้ สิ้น ก็
ไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็ปล่อยวาง ถ้าปล่อยวาง ใจก็จะสงบ ใจก็จะเย็น นิ โรธก็ปรากฏขึ้นมา คือ
ความทุกข์ก็ดบั ไป ดับเพราะปัญญา ดับเพราะสติ เพราะมีสติปญั ญาคอยดูใจอยู่
ตลอดเวลานัน่ เอง คือไม่ดูข ้างนอกมากจนเกินไป ข้างนอกก็ดู แต่ตอ้ งดูข ้างในมากกว่า
ข้างนอกดูแล้ว ก็ตอ้ งหันเข้ามาดูข ้างใน ว่ามีปฏิกริ ิยาอย่างไร ถ้ามีสติ มีปญั ญา จะเข้าใจ
จะไม่ยดึ ไม่ตดิ จะปล่อยวาง ไม่ยนิ ดี ไม่ยนิ ร้าย อะไรจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้เป็ นไป
ถ้าไม่อยู่ในวิสยั หรือไม่อยู่ในฐานะทีจ่ ะต้องไปยุ่งเกี่ยวด้วย ก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยว แต่ถา้ ยังมี
ความจําเป็ นทีจ่ ะต้องปฏิบตั กิ บั สิง่ นัน้ ๆ ก็ให้ใช้ปญั ญา ทําให้ดที ส่ี ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ แต่ถา้
สุดวิสยั เหลือวิสยั ก็ไม่มาเศร้าโศกเสียใจ ไม่มากังวล เพราะยอมรับความจริง ว่ามันเป็ น
อย่างนัน้ แหละ ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราไปได้ทงั้ หมด เราอาจจะควบคุมหรือ
จัดการกับเขาได้ในระดับหนึ่ง แต่เมือ่ สุดเอื้อม สุดความสามารถแล้ว ก็ตอ้ งยอมรับความ
จริง ก็ตอ้ งปล่อยวางเท่านัน้ เอง
คือรู้วา่ ต้องเป็ นอย่างนัน้ ไม่ชา้ ก็เร็ว ทีจ่ ดั การไป ทีท่ าํ ไป ก็จดั การไปอย่างนัน้ ทําไปอย่าง
นัน้ เท่าทีจ่ าํ เป็ น เช่น มีบา้ น ก็ตอ้ งดูแลรักษาบ้าน ปัดกวาดเช็ดถู เวลามีการชํารุดทรุด
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โทรม ก็ตอ้ งมีการซ่อมแซม แต่ถ ้าเก่ามาก ผุพงั ซ่อมยังไง ก็ซ่อมไม่ได้ ก็ตอ้ งยอมรับ
ความจริง ก็ตอ้ งปล่อยให้พงั ไป เช่นเดียวกับร่างกายของเรา ก็เป็ นแบบนัน้ ก็ดูแลรักษา
ไป ตามความสามารถ ตามอัตภาพ ตามกําลังของเรา ทีจ่ ะรักษาได้ แต่เมือ่ ถึงเวลาทีไ่ ม่
ยอมให้รกั ษาแล้ว ไม่ให้ดูแลแล้ว มีแต่จะสลาย มีแต่จะตายอย่างเดียว ก็ตอ้ งยอมรับ
ความจริง เพราะร่างกายก็เป็ นไตรลักษณ์เหมือนกัน เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เหมือนกัน
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีใ่ จไปเกี่ยวข้องด้วยเป็ นอย่างนัน้ ทัง้ นัน้ ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้ว ต่อไปก็จะไม่
ทุกข์กบั อะไร เพราะมีสติมปี ญั ญาคอยรักษาใจ สติปญั ญาก็คอื วิปสั สนา คือมรรคนัน่ เอง
ถ้ามีสติปญั ญา มีธรรมคอยเป็ นผูส้ งการให้ใจปฏิ
ั่
บตั แิ ล้ว ใจก็จะปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธีทถ่ี ูกต้อง
ไม่สร้างความอยากทัง้ หลายขึ้นมา อยากไม่ได้ ไปอยากอะไรกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้อยาก
ไม่ได้ อยากไปแล้วก็จะทุกข์กบั เขา แต่ถา้ ไม่อยากแล้ว ก็จะไม่ทกุ ข์กบั เขา แต่ก็ยงั อยู่กบั
เขาได้ ยอมรับตามความเป็ นจริง สภาพตามความเป็ นจริงของโลกเขาเป็ นอย่างไร ก็
ยอมรับตามความเป็ นจริงอันนัน้ วันนี้ฝนตกก็ยอมรับได้ พรุ่งนี้ฝนไม่ตกก็รบั ได้ อากาศ
วันนี้จะหนาวก็รบั ได้ พรุ่งนี้อากาศจะร้อนก็รบั ได้ เพราะเป็ นสิง่ ทีไ่ ปบังคับไม่ได้นนั ่ เอง
แต่สง่ิ ทีเ่ ราบังคับได้ ก็คอื ใจของเรา แต่เราไม่ได้มองทีใ่ จของเรา เรากลับไปมองข้างนอก
กัน เราจึงไม่ได้แก้ปญั หาทีต่ น้ เหตุ เราไปแก้ปญั หาทีป่ ลายเหตุ เวลาร้อนเราก็ไปซื้อ
เครื่องปรับอากาศมาใช้ แต่พอใช้ไปๆ เครื่องปรับอากาศก็เสีย หรือไฟก็ดบั เมือ่ ไม่มี
เครื่องปรับอากาศก็เกิดความหงุดหงิดใจ เกิดความร้อนรนใจขึ้นมา แต่ถา้ เป็ นคนฉลาด
เวลาร้อนก็ยอมรับว่าร้อน แล้วก็พยายามปรับใจ ให้อยู่กบั ความร้อนนัน้ ก็อยู่ได้ ไม่มี
ปัญหาอะไร ไม่ตอ้ งไปวุน่ วายกับการไปหาเครื่องปรับอากาศ ไม่ตอ้ งไปห่วงว่าไฟจะดับ
หรือไม่ดบั อย่างไร ไม่ตอ้ งห่วงว่าเครื่องปรับอากาศนัน้ จะเสียเมือ่ ไร อย่างนี้เป็ นต้น ความ
ทุกข์ก็จะไม่มี เพราะจัดการกับความทุกข์ทต่ี น้ เหตุ ไม่ได้ไปจัดการความทุกข์ทป่ี ลายเหตุ
ถ้าไปจัดการกับความทุกข์ทป่ี ลายเหตุแล้ว จัดการเท่าไรก็จะไม่มที ส่ี ้นิ สุด
นี่แหละทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราหันมาดูทใ่ี จ เพราะใจเป็ นทัง้ เหตุและเป็ นทัง้
ผล เป็ นผูส้ ร้างเหตุข้นึ มา เหตุก็มที งั้ ๒ อย่าง เหตุทด่ี เี รียกว่ามรรค เหตุทไ่ี ม่ทาํ ให้เกิด
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ความทุกข์ และเหตุทไ่ี ม่ดเี รียกว่าสมุทยั คือเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความทุกข์ ซึง่ เกิดจากอวิชชา
ความไม่รู้จริง นัน่ เอง ไม่รู้สภาพความเป็ นจริงของโลก ของสภาวธรรมทัง้ หลายว่าเป็ น
อย่างไร แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั คําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนํามาปฏิบตั ิ ตัง้ แต่การนัง่ สมาธิ
ควบคุมจิตใจ แล้วเจริญปัญญา จนปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้หมด ใจก็จะหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทงั้ ปวง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๓๔

ความรู ้

๒๙ กันยายน ๒๕๔๕
การทีจ่ ะรับประโยชน์อนั สูงสุดของพระพุทธศาสนานัน้
ในเบื้องต้นเราต้องรู้วา่
พระพุทธศาสนามีหน้าทีอ่ ะไร หน้าทีข่ องเราต่อพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างไร ควรรู้วา่
พระพุทธศาสนามีสถานภาพอย่างไร
ความจริงแล้วพระพุทธศาสนาเป็ นสถาบันทีใ่ ห้
ความรู ้ เพราะคําว่าพุทธะแปลว่าผูร้ ู ้ ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้ ก็ไม่ได้ทรงเรียก
พระองค์เองว่าพุทธะ แต่หลังจากทีไ่ ด้ตรัสรู้ธรรมแล้ว จึงประกาศตนว่าเป็ นอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ผูต้ รัสรู้ธรรม พุทธศาสนาจึงเป็ นสถาบันการศึกษา เป็ นทีใ่ ห้ความรู้ ผูท้ ่ี
มีความเลือ่ มใสศรัทธา คือพุทธศาสนิกชนอย่างเราอย่างท่าน จึงเป็ นเหมือนนักเรียน
นักศึกษา ผูร้ บั ความรู้จากพระพุทธศาสนา ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้แล้ว จะปฏิบตั ไิ ปในทางที่
ไม่ถูกต้อง แล้วจะไม่ได้รบั ผลประโยชน์ทด่ี ี ทีส่ ูงสุดของพระพุทธศาสนา เช่น ถ้าไปคิดว่า
พระพุทธศาสนาเป็ นศาลเจ้า ไว้สําหรับให้บนบานขอสิง่ ต่างๆแล้ว ก็จะเป็ นความเข้าใจผิด
เพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาลเจ้า
เราไม่สามารถบนบานขอสิง่ ต่างๆจาก
พระพุทธศาสนาได้ เพราะไม่ใช่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเน้นไปทีเ่ หตุและผล เหตุคอื การกระทํา ผลทีต่ ามมา
ก็คอื ความสุขความเจริญ หรือความทุกข์ความเสือ่ มเสีย ขึ้นอยู่กบั เหตุ คือการกระทํา ว่า
เป็ นเหตุทด่ี หี รือเป็ นเหตุทไ่ี ม่ดี ถ้าทําความดี ความสุขและความเจริญย่อมตามมา ถ้าทํา
ความชัว่ ทําบาปทํากรรม ความทุกข์ความหายนะ ความเสือ่ มเสียย่อมตามมา นี่เป็ นหลัก
ทีพ่ ระพุทธศาสนาสอนไว้ตลอดเวลา นับตัง้ แต่ครัง้ แรกทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศพระ
ธรรมคําสอน ให้แก่พระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ นี่แหละคือเรื่องราวของพระพุทธศาสนา เราจึง
ควรจะทําความเข้าใจให้ถูกต้อง เพือ่ จะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง แล้วผลทีเ่ ราปรารถนากัน
ย่อมเป็ นของเราอย่างแน่นอน
เวลาทีม่ าวัดจึงขอให้คาํ นึงเสมอว่า
มาเพือ่ ศึกษา
เหมือนกับมาโรงเรียน มาเรียนหนังสือ เวลามาวัดควรสนใจกับการฟังเทศน์ฟังธรรม
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เพราะเป็ นการศึกษาเล่าเรียน ถ้าไม่ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม จะไม่มปี ญั ญานําพาไปสู่การปฏิบตั ิ
ทีถ่ ูกต้อง ทีจ่ ะนํามาซึง่ ประโยชน์ทเ่ี ราทุกคนปรารถนา คือความสุขความเจริญ ความเป็ น
สิริมงคล ความปราศจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง ซึง่ ล้วนเกิดจากการปฏิบตั ขิ อง
เราทัง้ สิ้น
แต่ถา้ ไม่รู้จกั วิธีการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง เราก็จะปฏิบตั ไิ ปแบบผิดๆถูกๆ ผลทีจ่ ะตามมาก็
ย่อมเป็ นไปแบบลุม่ ๆดอนๆ มีสุขบ้าง มีทกุ ข์บา้ ง มีความเจริญบ้าง มีความเสือ่ มเสียบ้าง
ชีวติ เลยไม่เป็ นไปตามทีป่ รารถนากัน เพราะขาดการศึกษานัน่ เอง สมัยนี้เราไม่ค่อยสนใจ
ทีจ่ ะหาความรู้จากพระพุทธศาสนากันสักเท่าไร ไม่เหมือนในสมัยพุทธกาล ทีม่ ผี ูส้ นใจ
ศึกษาเล่าเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นจํานวนมาก จึงปรากฏผูบ้ รรลุมรรค ผล
นิ พพานเป็ นจํานวนมาก สําเร็จวิชาทางพระพุทธศาสนาเป็ นจํานวนมาก ถ้าเปรียบกับวิชา
ทางโลก ก็เท่ากับได้สาํ เร็จปริญญาตรี โท เอก เป็ นจํานวนมาก แต่ในสมัยนี้จะไม่ค่อยได้
ยินข่าวว่าพุทธศาสนิกชนคนนัน้ ได้บรรลุธรรมเป็ นพระโสดาบันบ้าง เป็ นพระสกิทาคามี
บ้าง เป็ นพระอนาคามีบา้ ง เป็ นพระอรหันต์บา้ ง เพราะอะไร ก็เพราะว่าทุกวันนี้
พุทธศาสนิกชนชาวพุทธเรา ขาดความสนใจในการศึกษาปฏิบตั ธิ รรมกัน ถ้าเป็ นนักเรียน
ก็ไม่ค่อยไปโรงเรียนกัน สมัครเรียนหนังสือแต่ไม่ไปโรงเรียนกัน อาจจะไปอาทิตย์ละครัง้
หรือเดือนละครัง้ เมือ่ ถึงเวลาสอบก็สอบไม่ผ่าน พวกเราเป็ นอย่างนัน้ กัน
เราไม่ปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้า ทีท่ รงกําหนดเวลาเรียนหนังสือให้พวกเรา อย่างน้อย
อาทิตย์หนึ่ง จะต้องฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันอย่างน้อยสักหนึ่งครัง้ ทรงกําหนดวันพระไว้
ทุกๆวัน ๘ คํา่ ๑๕ คํา่ ๑๔ คํา่ ให้เรามาวัดกัน เพือ่ จะได้มาปฏิบตั ธิ รรม มาฟังเทศน์ฟงั
ธรรม ศึกษาหาความรู้ เพือ่ จะได้เอาความรู้น้ ี มาเป็ นเครื่องนําพาชีวติ ของเราไปในทางทีด่ ี
ทีง่ าม แต่ถา้ ปี หนึ่งเข้าวัดกันเพียงแค่ครัง้ หรือสองครัง้ ก็เปรียบเหมือนกับนักเรียนทีห่ นี
โรงเรียน ไม่ไปโรงเรียนกัน ไม่เรียนหนังสือ เมือ่ ถึงเวลาสอบก็จะสอบไม่ผ่าน ก็เลยไม่ได้
รับปริญญากัน ในสมัยนี้เราจึงไม่ค่อยได้ยินได้เห็น ได้พบกับผูท้ บ่ี รรลุธรรม ในทาง
พระพุทธศาสนากันเท่าไร ไม่ค่อยรู้เลยว่าคนนัน้ เป็ นพระโสดาบันหรือเปล่า คนนี้เป็ นพระ
สกิทาคามีหรือเปล่า เป็ นพระอนาคามีหรือเปล่า หรือเป็ นพระอรหันต์กนั หรือเปล่า นัน่ ก็
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เป็ นเพราะว่าชาวพุทธเราส่วนใหญ่ เกิดความเข้าใจผิด มีความหลงผิด ไม่รู้วา่ ศาสนา
พุทธเป็ นศาสนาทีใ่ ห้ความรู้ และเราจะต้องศึกษาเพือ่ จะได้รบั ความรู้มาอีกทอดหนึ่ง แต่
กลับไปคิดว่าศาสนาเป็ นศาลเจ้า ไว้สําหรับกราบไหว้บูชา จุดธู ปเทียนแล้วก็ตงั้ จิต
อธิษฐาน บนบานขอสิง่ นัน้ สิง่ นี้กบั สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราจึง
ไม่ค่อยได้สง่ิ ทีเ่ ราปรารถนากันเท่าไร เพราะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไม่ใช่ผูเ้ สก ผู ้
เป่ า ผูบ้ นั ดาลสิง่ ต่างๆทีเ่ ราต้องการให้กบั เราได้นนั ่ เอง
พระพุทธเจ้าเป็ นพระบรมศาสดา เป็ นครู เป็ นอาจารย์ หลังจากทีไ่ ด้ทรงประกาศพระ
ธรรมคําสอนแล้ว มีผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมนําเอาไปปฏิบตั ติ าม จนบรรลุธรรม สําเร็จวิชา
ทางพระพุทธศาสนาเป็ นจํานวนมาก กลายเป็ นครู เป็ นอาจารย์ข้นึ มา เป็ นพระอริยสงฆ์
สาวก มีอยู่ ๔ ขัน้ ด้วยกัน คือ ๑. โสดาบัน ๒. สกิทาคามี ๓. อนาคามี ๔. อรหันต์
เปรียบกับทางโลก ก็คอื ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เมือ่ ท่านจบแล้ว ท่านก็ทาํ
หน้าทีช่ ่วยเหลือพระพุทธเจ้า เป็ นอาจารย์ช่วยสังสอนพระธรรมคํ
่
าสอนของพระพุทธเจ้า
ต่อไป พระธรรมคําสอนก็คอื วิชา ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย สังสอน
่
ให้กบั พุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย นี่คอื ความหมายของพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ท่านเป็ นผูใ้ ห้ความรู้กบั เรา หน้าทีข่ องเราจึงเป็ นผูศ้ ึกษา เราต้องสนใจ ต้องฟัง
อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่ง ควรหาโอกาสฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน ถ้ามาทีว่ ดั ได้ก็ดี ถ้ามาทีว่ ดั
ไม่ได้ก็ให้อ่านหนังสือธรรมะ ทีม่ อี ยู่ทบ่ี า้ นก็ได้ หรือฟังเทปธรรมะก็ได้ หรือจะเปิ ดวิทยุ
ฟังก็ได้ เพราะเดีย๋ วนี้ก็มกี ารสอนธรรมะผ่านทางวิทยุตามสถานีต่างๆ ถ้าได้ศึกษาเล่า
เรียนแล้ว ผลประโยชน์ทเ่ี ราต้องการ คือ ความสุขความเจริญ ความเป็ นสิริมงคล ก็จะ
ตามมาต่อไป เราจึงขวนขวายหาความรู้ทางพระพุทธศาสนา คือปัญญา ซึง่ มีอยู่ ๓
ลักษณะด้วยกัน คือ ๑. สุตตมยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั ๒. จินตามย
ปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการคิดไตร่ตรองใคร่ครวญ ๓. ภาวนามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจาก
การปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา
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๑. สุตตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั อย่างเช่นวันนี้ท่านทัง้ หลายมานัง่ ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรมกัน ฟังแล้วก็ได้ข ้อคิดต่างๆไป อย่างนี้เรียกว่าสุตตมยปัญญา เป็ นปัญญา
ทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั
๒. จินตามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการคิดไตร่ตรองใคร่ครวญ เราอาจจะไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั
ธรรมมาก่อน แต่เราชอบคิด เวลาเห็นอะไรเกิดขึ้นกับตัวเรา เราก็นาํ มาคิดพิจารณา แล้ว
เกิดความเข้าใจขึ้นมา อย่างเวลาสู ญเสียสิง่ ทีร่ กั ไป ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจ แต่เวลาที่
สูญเสียสิง่ ทีไ่ ม่รกั ไป เรากลับไม่เศร้าโศกเสียใจ กลับดีอกดีใจ ผลทีเ่ กิดขึ้นในใจ ระหว่าง
การสูญเสียสิง่ ทีร่ กั กับสิง่ ทีไ่ ม่รกั ก็อยู่ทใ่ี จไปมีความรู้สกึ กับสิง่ นัน้ ๆ ถ้าไม่มคี วามรู้สกึ
ยินดีดว้ ย เวลาสิง่ นัน้ เกิดสูญเสียไป เราก็ไม่เสียใจ แต่ถา้ สิง่ ทีเ่ ราชอบ สิง่ ทีเ่ รารักเกิด
สูญเสียไป ก็เกิดความทุกข์ เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา ถ้าใช้สติปญั ญาแยกแยะแล้ว
ก็จะเห็นว่า โทษของความเศร้าโศกเสียใจ หรือความทุกข์นนั้ ก็เกิดจากความยินดี เกิด
จากความรักในสิง่ นัน้ ๆนัน่ เอง
ถ้าไม่ตอ้ งการความเศร้าโศกเสียใจ ในเวลาทีจ่ ะต้องพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ ก็จะต้องไม่
ไปรักสิง่ นัน้ ๆ เราไม่รกั สิง่ นัน้ ๆได้ไหม ได้ ทําไมจะไม่ได้ แล้วเราก็ยงั อยู่กบั สิง่ นัน้ ๆได้
เหมือนเดิม เพียงแต่ตอ้ งทําความเข้าใจว่า สิง่ ทีม่ อี ยู่นนั้ ไม่ชา้ ก็เร็ว สักวันหนึ่งสิง่ นัน้ ก็
ต้องจากเราไป เป็ นเรื่องปกติ เป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครห้ามได้ เหมือนกับพระ
อาทิตย์ทข่ี ้นึ ในยามเช้า ในยามเย็นก็จะต้องตกลับขอบฟ้ าไป หายไป แต่เราไม่รอ้ งห่ม
ร้องไห้ เวลาทีพ่ ระอาทิตย์หายจากขอบฟ้ าไป เพราะอะไร ก็เพราะว่าเรายอมรับความจริง
อันนี้ เรายอมรับว่าพระอาทิตย์ข้นึ มาแล้ว ในทีส่ ุดก็จะต้องตกลับขอบฟ้ าไป เราก็ไม่ไป
ยินดี ไปอยากทีจ่ ะให้พระอาทิตย์อยู่กบั เราไปตลอดเวลา ฉันใดสิง่ ต่างๆก็เป็ นแบบนัน้
ถ้าเราทําความเข้าใจว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่ ทีเ่ ราอยู่ดว้ ย หรือครอบครองอยู่นนั้ ไม่
ช้าก็เร็ว สักวันหนึ่งก็ตอ้ งจากเราไป ถ้าเราปล่อยวาง ไม่ไปยึดไปติด ไม่ไปยินดีจนเกินไป
เราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจ
๓. ภาวนามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา มีการนัง่ สมาธิเจริญ
วิปสั สนา ปัญญาขัน้ นี้เป็ นปัญญาทีส่ ามารถทําให้จติ หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร
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เพราะเป็ นปัญญาทีเ่ ข้าไปขุดคุย้ และทําลายต้นเหตุของความทุกข์ ทีฝ่ งั ลึกอยู่ในใจของเรา
คืออวิชชา ความไม่รู้จริง ความหลง ซึง่ เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความยินดี เกิดความโลภ
เกิดความโกรธขึ้นมา ถ้ามีปญั ญาในระดับภาวนามยปัญญาแล้ว จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
ในโลกนี้ เป็ นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่ นอน เป็ นสิ่งที่ไม่อยู่กบั เราไปตลอด เป็ นสิ่งที่ไม่ให้
ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริง ถึงแม้เราจะได้รบั ความสุขจากสิง่ นัน้ ในขณะทีย่ งั มีสง่ิ นัน้
อยู่ แต่เมือ่ สิง่ นัน้ หมดไป ความทุกข์ก็จะต้องตามมา เพราะเราอาศัยสิง่ นัน้ ให้ความสุขกับ
เรา เมือ่ สิง่ นัน้ ไม่ได้ให้ความสุขกับเราแล้ว เราก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มาในใจของเรา
แต่ถา้ ได้ปฏิบตั สิ มาธิและวิปสั สนาแล้ว เราจะเห็นอย่างแท้จริงเลยว่า ไม่วา่ อะไรทัง้ สิ้นใน
โลกนี้ ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดไป และจะเห็นด้วยว่า ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้
มีอยู่ในตัวของเราแล้ว มีอยู่ในใจของเราแล้ว นัน่ ก็คอื ใจทีไ่ ม่ยดึ ไม่ตดิ ใจทีไ่ ม่หวังพึง่
อะไรทัง้ สิ้น ใจนี้แหละเป็ นใจทีจ่ ะมีความสุขเต็มเปี่ ยมอยู่ในตัวแล้ว เพียงแต่ถูกอวิชชา
ความไม่รู้ความจริงนี้ หลอกให้ไปหาความสุขจากสิง่ ภายนอก หาจากสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่ใช่เป็ น
ความสุขทีแ่ ท้จริง
ใจก็เลยไม่เคยประสบกับความสุขทีแ่ ท้จริง
ถ้าได้ศึกษาสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
แล้วนํามาปฏิบตั ิ ทําจิตให้สงบ เมือ่ จิตสงบแล้ว ก็ใช้ปญั ญา
วิเคราะห์ดูสง่ิ ต่างๆ ทีม่ าเกี่ยวข้องกับใจ ก็จะเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ าเกี่ยวข้องกับใจนัน้
แทนทีจ่ ะให้ความสุข กลับมาสร้างความทุกข์ แล้วก็จะเห็นว่าไม่มคี วามสุขอันไหนจะดี
เท่ากับความสุข ทีเ่ กิดจากการปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง เพราะเมือ่ ใจปล่อยวางทุกสิง่ ทุก
อย่างแล้ว ใจจะสงบ ใจจะนิ่ง ใจจะเย็น เพราะใจไม่ไปกังวลกับสิง่ ต่างๆ
เวลาทีเ่ รายึดติดอยู่กบั สิง่ ต่างๆ ใจจะมีความห่วง มีความกังวล คอยคิดอยู่เรื่อยว่า สิง่
ต่างๆทีเ่ รารัก ทีเ่ ราชอบ ยังอยู่กบั เราหรือเปล่า แล้วจะอยู่กบั เราไปได้นานสักแค่ไหน
เรื่องเหล่านี้นนั้ ล้วนเป็ นการสร้างความเครียดให้กบั ใจ สร้างความวิตก สร้างความกังวล
ทําให้ใจไม่สงบ ไม่น่ิงเพราะความหลงนัน่ เอง แต่ถา้ ได้ลองมาปฏิบตั ธิ รรมแล้วๆ ใจจะ
เริ่มก้าวเข้าสู่ความสงบ จะเริ่มเห็นความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจ แล้วจะเข้าใจเห็น
โทษของการไปหลง ไปยึด ไปติดกับสิง่ ต่างๆภายนอก เพราะล้วนเป็ นโทษทัง้ สิ้น ล้วน
เป็ นทุกข์ทงั้ สิ้น ไม่มอี ะไรทีเ่ ป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เราอาจจะมีความสุขในขณะทีไ่ ด้สมั ผัส
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ได้อยู่ใกล้ชิดสิง่ เหล่านัน้ แต่เราหารู้ไม่วา่ สิง่ เหล่านัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะอยู่ใกล้ชิดกับเราไป
ได้ตลอด เพราะโดยธรรมชาติของตัวเราเองก็ดี หรือของสิง่ ต่างๆก็ดี ล้วนเป็ นของไม่
เทีย่ ง คือมีอายุขยั ไม่อยู่ไปตลอด ชีวติ เราอยู่ไปได้ไม่ก่ปี ี ก็ตอ้ งจากทุกสิง่ ทุกอย่างไป ถ้า
เขาไม่จากเราไปก่อน เราก็จากเขาไปก่อน นี่เป็ นสัจธรรมความจริง
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เวลาเกิดการพลัดพรากจากกัน ก็จะต้องร้องห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ
กินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ถา้ ได้ฝึกจิต ปฏิบตั จิ ติ ให้ปล่อยวาง ให้มคี วามพอใจกับ
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบแล้ว ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไร เวลาไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไรแล้ว
เวลาสิง่ ต่างๆจากเราไป ก็จะไม่รู้สกึ เศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์ เพราะรู้ดว้ ยปัญญาแล้ว
ว่า เราไม่สามารถอยู่กบั สิง่ ต่างๆไปได้ตลอด หรือสิง่ ต่างๆไม่สามารถอยู่กบั เราไปได้
ตลอด ไม่ชา้ ก็เร็ว ก็ตอ้ งจากกันไป ถ้ามีปญั ญา ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ การจากกันก็จะเป็ นการ
จากกันแบบธรรมดา จากกันแบบสบายๆ ไม่มคี วามเศร้าโศกเสียใจ ไม่มกี ารกินไม่ได้
นอนไม่หลับ เหมือนกับเวลาทีพ่ ระอาทิตย์ได้ตกลับขอบฟ้ าไป เราก็ไม่ได้มานัง่ ร้องห่ม
ร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอะไร เพราะเราเข้าใจถึงธรรมชาติของพระอาทิตย์ ว่าจะต้องเป็ น
เช่นนัน้
ฉันใดถ้าได้ศึกษาพระธรรมคําสอน แล้วนํามาคิดใคร่ครวญอยู่อย่างสมํา่ เสมอ แล้วนํามา
ปฏิบตั กิ บั ใจแล้ว เราก็จะสามารถทําใจให้ปล่อยวางได้ เมือ่ ปล่อยวางแล้ว ใจก็จะไม่
เดือดร้อนกับอะไร ทีจ่ ะต้องจากเราไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่ตอ้ งมีอะไรเลย
เราอยากจะมีอะไรก็มไี ด้ อย่างในขณะนี้ เรามีอะไร ก็มอี ยู่เหมือนเดิม เพียงแต่วา่
ทัศนคติ ปัญญาความรู้ของเราได้เปลีย่ นไป เมือ่ ก่อนนี้เรารู้แบบหลง รู้แบบยึด รู้แบบติด
คืออยากให้สง่ิ ต่างๆทีเ่ รารัก ให้อยู่กบั เราไปตลอด แต่เดีย๋ วนี้เราเข้าใจแล้วว่า ความรู้
แบบนัน้ เป็ นเหตุ ทีจ่ ะทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจ เป็ นความทุกข์อย่างยิง่ เมือ่ เราเปลีย่ น
ทัศนคติแล้ว เราก็ยงั อยู่กบั สิง่ นัน้ อยู่ เราก็ยงั ปฏิบตั กิ บั สิง่ นัน้ อยู่เหมือนเดิม คือยังมี
ความเมตตา มีความกรุณา มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีการดูแลรักษากันไปตามปกติ ตาม
กําลังสติปญั ญาความสามารถของเรา จนกว่าเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องจากกันไป เราก็ยอมรับ
ความจริงนี้ได้ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้วใจของเราก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจกับอะไร
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นี่แหละคืออานิสงส์ของการได้พบพระพุทธศาสนา ได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องราวทีแ่ ท้จริงของชีวติ
นัน่ เอง เมือ่ ก่อนนี้ถา้ ยังไม่ได้พบพระพุทธศาสนา เราจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ เราก็จะหลงยึด
ติดกับสิง่ ต่างๆ สิง่ ทีเ่ รารัก ทีเ่ ราชอบเราก็จะหวง เราก็จะห่วง แต่เดีย๋ วนี้เมือ่ ได้ศึกษา ได้
ยิน ได้ฟงั ธรรมคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้าแล้ว ก็เริ่มเห็นแล้วว่า ความทุกข์ไม่ได้เกิดจาก
ใครทีไ่ หน เกิดจากความหลงผิด ความเห็นผิดเป็ นชอบ ความไม่รู้ความเป็ นจริงของ
ธรรมชาติของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนัน่ เอง แต่ถา้ รู้แล้ว เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั สิง่
นัน้ อีกต่อไป เพราะเราจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับสภาพทีจ่ ะต้องเกิดขึ้น คือไม่ชา้ ก็
เร็วก็ตอ้ งมีการพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา นี่แหละคือปัญญาทางพระพุทธศาสนา คือ
การรู้ถงึ ความไม่เทีย่ งของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ เมือ่ รู้แล้ว จะได้ไม่ไปยึดไปติด
เราจึงต้องพยายามศึกษาหาความรู้น้ ีอย่างสมํา่ เสมอ พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราเข้าวัด
กัน อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครัง้ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน ฟังแล้วก็นาํ เอาไปคิดพิจารณาต่อ
หลังจากทีอ่ อกจากวัดไป เพราะถ้าไม่นาํ ไปคิดพิจารณาต่อ เวลาไปทํากิจการงานต่างๆ ใจ
ก็จะไปอยู่กบั เรื่องราวต่างๆ ทําให้เรื่องราวทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในขณะทีอ่ ยู่ในศาลา ก็จะค่อยๆ
จางไปหายไป และในทีส่ ุดก็จะลืมไป เราจึงต้องกลับมาฟังอยู่เรื่อยๆ นอกจากการฟังอยู่
เรื่อยๆแล้ว เรายังต้องนําสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปคิดต่อ ไปเตือนสติไว้ ไม่ใช่ฟงั แล้วก็แล้วกัน
ไป เมือ่ ออกจากวัดไปแล้ว เวลาเห็นสิง่ ใดก็ตาม ถ้าเกิดความยินดี เกิดความชอบ
อยากจะได้ ก็ควรสอนใจว่า สิง่ ทีจ่ ะเอามานี้ ก็จะไม่อยู่กบั เราไปตลอดนะ เอามาก็เอามา
ได้ แต่เวลาได้มาก็ดใี จหรอก แต่เวลาเสียไป ยังจะดีใจเหมือนกับขณะทีไ่ ด้มาหรือเปล่า
ถ้าเสียไปแล้ว ก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจ ถ้าไม่จาํ เป็ นจริงๆ ก็อย่าไปเอามาไม่
ดีกว่าหรือ อย่างนี้เป็ นต้น
ต้องคิดแบบนี้ในการใช้ชวี ติ ประจําวัน ขอให้เราอย่าลืม ขอให้มองทุกสิง่ ทุกอย่างว่าเป็ น
ของชัว่ คราว ไม่ใช่เป็ นของทีจ่ ะอยู่กบั เราไปอย่างถาวร นี่ก็คอื การสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น
ธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั แล้ว เราก็เอามาคิด เอามาใช้ในชีวติ ประจําวัน แล้วถ้ามีโอกาสว่าง ไม่
มีภารกิจการงาน ก็ให้มาทําความสงบกับจิตใจของเรา เพราะว่าเวลาทีจ่ ติ สงบ ใจจะเย็น
ใจจะมีความสุข แล้วใจจะรู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้อยู่ทก่ี ารได้มาซึง่ สิง่ ของต่างๆ แต่
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ความสุขทีแ่ ท้จริงมาจากความสงบของจิตใจต่างหาก เมือ่ เห็นเช่นนัน้ แล้วใจก็เกิดปัญญา
เกิดความรู้ข้นึ มาว่า การมีอะไรมากๆ แทนที่จะมีความสุขกลับมีความทุกข์ ยิ่งมีมากก็ย่งิ
ทุกข์มาก เพราะจะมีความห่วง มีความอาลัยอาวรณ์กบั สิง่ ต่างๆมากขึ้นไปนัน่ เอง ถ้ามี
น้อยความทุกข์ก็นอ้ ย ถ้ามีลูกคนเดียว ก็ทกุ ข์กบั ลูกเพียงคนเดียว ถ้ามีลูก ๑๐ คน ก็
ต้องทุกข์กบั ลูกถึง ๑๐ คน ความทุกข์ก็เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ
เมือ่ มีปญั ญา เราจะรู้ความจริงว่า แม้กระทังลู
่ กของเรา เราก็ตอ้ งจากเขาไป หรือเขาก็ตอ้ ง
จากเราไปในวันหนึ่ง ถ้าคิดอย่างนี้แล้ว เราก็จะปล่อยวาง ไม่ไปยึดไปติดกับเขา เขาจะอยู่
กับเราก็ดี เขาจะจากเราไปก็ดี ถ้าเราทําใจได้แล้ว จะมีมากมีนอ้ ย เราก็จะไม่ทกุ ข์
เพราะว่าความทุกข์เกิดจากความไม่รู้จริง ความทุกข์จะดับได้ก็เกิดจากความรู้จริง คือ
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ดังทีท่ ่านได้ยินได้ฟงั กันในวันนี้ นี่แหละคือความรู้จริง
เพราะเป็ นความรู้ทเ่ี ป็ นตามหลักความเป็ นจริง เป็ นความรู้ทไ่ี ม่ได้ผดิ เพี้ยนไปจากความ
จริง ความคิดของพวกเราส่วนใหญ่ จะเป็ นความคิดทีส่ วนกระแสของความจริง เช่นคิด
ว่าอยากจะให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างอยู่กบั เราไปตลอด ซึง่ เป็ นความคิดทีผ่ ดิ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะต้อง
มาแก้ไขเสียตัง้ แต่บดั นี้ เราจึงต้องมองให้เห็นว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างมีการเปลีย่ นแปลง มีการ
สูญสลาย มีการดับไปเป็ นธรรมดา ไม่ชา้ ก็เร็วทุกสิง่ ทุกอย่างก็ตอ้ งหมดสิ้นไปจากเรา เรา
ก็ตอ้ งจากเขาไปในทีส่ ุด
ถ้าคิดอย่างนี้แล้ว จะได้ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆ เมือ่ ไม่ยดึ ไม่ตดิ แล้ว ใจก็จะหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ ความกังวลใจ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครปรารถนากัน แต่เราก็ยงั มีกนั อยู่ ก็เป็ น
เพราะเราไม่ได้อบรมสอนใจ ไม่ได้ดูใจ ในขณะทีใ่ จกําลังคิดเรื่องอะไรอยู่ เราก็ไม่ค่อยรู้
กัน เวลาเห็นอะไรทีเ่ ราชอบ ก็เกิดความอยากลึกๆขึ้นมาในใจแล้ว อยากจะให้สง่ิ นัน้ อยู่
กับเราไปนานๆ นี่ก็เป็ นความคิดทีผ่ ดิ แล้ว เป็ นความคิดทีต่ รงกันข้ามกับความเป็ นจริง
ตามความเป็ นจริงแล้ว ไม่มอี ะไรจะอยู่กบั เราไปตลอด อยู่กบั เราไปได้นาน เราจึงต้องมา
เปลีย่ นแปลงความคิดใหม่ โดยเอาความคิดหรือความรู้ของพระพุทธเจ้ามาใส่ใจเรา มา
สอนใจเรา พยายามเตือนสติเราอยู่เสมอว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ เป็ นของไม่เทีย่ งแท้
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แน่นอน ไม่ควรไปยึดไปติด เมือ่ ไม่ยดึ ไม่ตดิ เราจะไม่ทกุ ข์ เราจะมีแต่ความสุข การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๓๕

วันดี

๖ ตุลาคม ๒๕๔๕
วันนี้เป็ นวันดี ทีว่ า่ เป็ นวันดี ไม่ใช่เพราะว่าเป็ นวันอาทิตย์ เป็ นวันพระ เป็ นวันสารทไทย
ทีว่ า่ ดีเพราะว่ามีการกระทําความดีกนั อย่างญาติโยมทัง้ หลายในวันนี้ ได้มาร่วมกัน
ประกอบคุณงามความดี มีการทําบุญทําทาน ถวายสังฆทาน สมาทานรักษาศีล ๕ ศีล ๘
ศีลอุโบสถ ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ซึง่ ล้วนเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามา
ซึง่ ความสุขและความเจริญรุ่งเรือง ความเป็ นสิริมงคลแก่ชวี ติ ดังนัน้ จึงพูดได้วา่ วันนี้เป็ น
วันดี วันดีไม่ได้ข้นึ กับวันเวลา แต่ข้นึ อยู่กบั การกระทําของเรา ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั เสื้อผ้าสีสนั
ทีเ่ ราใส่ จะใส่เสื้อผ้าสีอะไรก็ตาม จะเป็ นสีเหลือง สีฟ้า สีเขียว สีแดง ก็ไม่ได้เป็ นเหตุทจ่ี ะ
ทําให้เป็ นวันดีข้นึ มา ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ชื่อของเรา จะชื่อประเสริฐ ชื่อบุญ ชื่อดี ก็ไม่ได้เป็ น
เหตุของวันดี เพราะคนทีช่ ่อื ประเสริฐ ชื่อบุญ ชื่อดี ไปติดคุกติดตะรางก็มอี ยู่มากมาย
ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ชื่อ แต่ข้นึ อยู่กบั การกระทําของเราทางกาย ทางวาจาและทางใจ ความดีมี
คําอธิบายไว้สัน้ ๆว่า การกระทําทางวาจาก็ดี ทางกายก็ดี หรือทางใจก็ดี ที่เป็ นคุณ เป็ น
ประโยชน์ ไม่มีโทษ กับตัวเราก็ดี กับผูอ้ น่ื ก็ดี หรือทัง้ กับตัวเราและกับผูอ้ น่ื ก็ดี ถือว่า
เป็ นความดี เมื่อทําไปแล้วย่อมมีผลดีตามมา คือความสุขและความเจริญ
จึงขอให้เราเข้าใจไว้ตัง้ แต่บดั นี้วา่ ความดีสามารถเกิดขึ้นได้ทกุ วัน ทุกเวลา ขึ้นอยู่กบั ตัว
ผูก้ ระทําเท่านัน้ เอง ว่าจะทําความดีหรือไม่ ถึงแม้วันนี้เป็ นวันดี เป็ นวันพระ เป็ นวันสารท
ไทย แต่กลับไปกินเหล้าเมายา ไปเล่นการพนัน ไปลักเล็กขโมยน้อย ไปยิงนกตกปลา ถ้า
เป็ นอย่างนี้ วันนี้ก็ไม่ดสี าํ หรับคนทีก่ ระทําสิง่ เหล่านี้ เพราะเมือ่ ทําไม่ดไี ปแล้ว ผลทีไ่ ม่ดี
ย่อมตามมา คือความเสือ่ มเสีย ความทุกข์ ความหายนะ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กิดขึ้นกับตัว
เราเอง ไม่วา่ ดีหรือเลว สุขหรือทุกข์ เจริญรุ่งเรืองหรือเสือ่ มเสีย ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ กิด
ขึ้นกับตัวเรา ล้วนเป็ นการกระทําของเราทัง้ สิ้น เพียงแต่วา่ เราอาจจะจําไม่ได้ เพราะการ
กระทําของเรานัน้ ทํากันมานาน ข้ามภพข้ามชาติ เราจําไม่ได้วา่ ในอดีตชาติ เราได้เคยทํา
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อะไรมาบ้าง ดีหรือชัว่ มากน้อยแค่ไหน หรือแม้กระทังในชาติ
่
น้ ี วันๆหนึ่งเราทําอะไรไป
บ้าง เราก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะไม่ได้มาจดจํานัน่ เอง แต่เมือ่ ทําไปแล้ว ย่อมมีผลตามมา
ช้าหรือเร็ว มากหรือน้อย ก็ข้นึ อยู่กบั การกระทําของเรา บางอย่างก็จะปรากฏขึ้นมาอย่าง
รวดเร็ว บางอย่างก็ใช้เวลา บางทีชาติน้ อี าจจะไม่มผี ลตามมาก็ได้ แต่อาจจะตามไปในภพ
หน้าชาติหน้า เราจึงไม่ควรประมาทในการกระทํา ทัง้ ทางกาย ทางวาจาและทางใจของเรา
ขอให้รู้วา่ มีผลตามมาอย่างแน่นอน
นี่คอื สัจธรรมความจริง ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ให้พทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลาย ให้เกิด
ความเข้าอกเข้าใจ ให้เกิดความเชื่อ แล้วนําไปปฏิบตั กิ บั ตน พยายามกระทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ่ี
งาม ละเว้นจากการกระทําความชัว่ ทําบาปทํากรรมทัง้ หลาย ชําระจิตใจให้สะอาดหมด
จด ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในใจให้หมดไป
เพราะกิเลสและตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจ เป็ นต้นเหตุทจ่ี ะผลักดันให้ไปกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่
งาม แล้วนําความทุกข์ความเสือ่ มเสียมาให้กบั เรา แต่ถา้ ได้ชาํ ระกิเลสตัณหา ทีม่ อี ยู่ในใจ
ให้หมดสิ้นไป หรือให้เบาบางลงไปแล้ว การกระทําของเราก็จะเป็ นการกระทําทีด่ ขี ้นึ ไป
เรื่อยๆ จนกระทังไม่
่ มกี เิ ลสตัณหาอยู่ในใจแล้ว การกระทําของเราก็จะเป็ นการกระทําแต่
สิง่ ทีด่ ที ง่ี ามอย่างเดียว เมือ่ ได้ทาํ แต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี ามอย่างเดียวแล้ว ความสุขความเจริญ
ความเป็ นสิริมงคลก็จะเป็ นของเรา โดยทีเ่ ราไม่ตอ้ งไปขอจากผูใ้ ด เพราะขอกันไม่ได้
เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องปฏิบตั กิ นั เอง
อย่างวันนี้ก็ได้มกี ารสมาทานขอศีลกัน คําว่าสมาทานขอศีลนี้ ไม่ได้หมายถึงการมาขอศีล
ของพระไป เหมือนกับมาขอเงินขอทองไปใช้ ทีพ่ ระให้ศีลนัน้ เป็ นการบอกให้รู้วา่ ศีลมี
อะไรบ้าง เพราะบางคนอาจจะยังไม่เคยเข้าวัด ยังไม่เคยได้ยนิ ก็อาจจะไม่รู้วา่ ศีล ๕ ศีล
๘ ศีลอุโบสถนัน้ มีอะไรบ้าง จะต้องละเว้นการกระทําอะไรบ้าง จึงเป็ นหน้าทีข่ องพระที่
จะต้องเป็ นผูใ้ ห้ศีล คือสอนให้รู้วา่ ศีลมีอะไรบ้าง เป็ นหน้าทีข่ องผูท้ ส่ี มาทาน จะต้องจดจํา
ว่าศีลมีก่ขี ้อ มีอะไรบ้าง แล้วนําเอาไปปฏิบตั กิ บั กายและวาจาของตน เมือ่ นําไปปฏิบตั ิ
แล้ว ความสุขและความเจริญทีเ่ กิดจากการรักษาศีล ย่อมตามมาอย่างแน่นอน เป็ นสิง่ ที่
ไม่มใี ครจะฉกชิงจากตัวเราไปได้ เมือ่ มีศีลแล้ว อานิสงส์ของศีลจะเป็ นของเราในลําดับ
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ต่อไป จึงขอให้ทาํ ความเข้าใจไว้ว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราปรารถนากัน คือความสุข ความ
เจริญ ความปราศจากความทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลาย อยู่ในกํามือของเราแล้ว อยู่ในตัว
เรา อยู่ทก่ี ารกระทําของเรา เราจึงต้องทําความดี ละความชัว่ ชําระจิตให้สะอาดหมดจด
การกระทําความดีนนั้ ก็มอี ยู่หลายอย่างด้วยกัน ในเบื้องต้นก็คอื การมีความกตัญ�ู
กตเวที รู้คุณและตอบแทนคุณของผูม้ พี ระคุณ เช่นบิดา มารดา ครู บาอาจารย์ ต้อง
สํานึกอยู่ในใจเสมอว่า เป็ นบุคคลทีเ่ ราจะต้องเชิดชูยกย่อง ให้ความเคารพ ให้ความเชื่อ
ฟัง และถ้ามีความสามารถทีจ่ ะเลี้ยงดูอปุ ถัมภ์ท่านได้ ก็ควรจะทําตามสมควรแก่ฐานะ
ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้ว ก็ถอื ว่าเริ่มเป็ นคนดีแล้ว มีความดีอยู่ในตัวแล้ว นอกจากความ
กตัญ�ูกตเวทีแล้ว ก็ยงั ต้องมีสมั มาคารวะ มีความเคารพในผูห้ ลักผูใ้ หญ่ รู้จกั ทีส่ ูงทีต่ าํ ่
มีความซือ่ สัตย์สุจริต ไม่โกหกหลอกลวง มีศีลมีสตั ย์ อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้สมาทานศีล
กันไป การถือศีล ๕ คือการดํารงตนด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ด้วย
การกระทําทางกายและทางวาจา ได้แก่ ๑. ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต ๒. ละเว้นจาก
การลักทรัพย์ ๓. ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณี ๔. ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ
๕. ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา
การกระทําเหล่านี้ถา้ ทําไปแล้ว จะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย จะนําโทษมาให้ ทัง้ กับผูท้ ่ี
กระทําและผูท้ ถ่ี ูกกระทํา จึงเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่พงึ กระทําอย่างยิง่ สิง่ เหล่านี้เราก็ได้ยนิ ได้ฟงั กัน
มาตลอด เรารู้วา่ อะไรดี รู้วา่ อะไรชัว่ อะไรไม่ดี แต่ก็ยงั ไม่สามารถทําในสิง่ ควรทําได้
เพราะอะไร เพราะว่าใจของเรายังไม่มกี าํ ลังพอ ทีจ่ ะต่อต้านกระแสของความชัว่ ของ
บาปกรรม ยังไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะกระทําความดีให้ถงึ พร้อม เปรียบเหมือนกับร่างกายของ
คนเรา ทีอ่ ่อนแอไม่ได้ออกกําลังกาย ไม่ได้ฝึกฝนให้มคี วามแข็งแรง มีความบึกบึน เวลา
จะทํางานทําการทีห่ นัก จะไม่สามารถทําได้ ถ้าจะทําก็ตอ้ งมีการฝึ กฝนอบรม พัฒนา
กําลังกายให้เกิดขึ้นก่อน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการวิง่ ออกกําลังกาย ยกนํา้ หนัก อย่างนี้
เป็ นต้น ถ้าได้ฝึกฝนทําให้มกี าํ ลังกายขึ้นมาแล้ว ต่อไปจะไปทํางานหนัก ก็จะสามารถทํา
ได้ ใจก็เปรียบเหมือนกับกาย ทีย่ งั ไม่สามารถทําในสิง่ ทีค่ วรจะทํากันได้ เพราะใจยัง
อ่อนแอ ไม่มกี าํ ลังนัน่ เอง เราจึงต้องมาฝึ กฝนจิตใจของเรา ให้มกี าํ ลังเกิดขึ้นมาให้ได้ วิธีท่ี
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ใช้ฝึกฝนจิตเรียกว่าการภาวนา เรียกว่าจิตตภาวนา คือการพัฒนาจิตพัฒนาใจ ให้มกี าํ ลังทีจ่ ะ
ต่อสูก้ บั กระแสของบาปของกรรม ทีม่ กี าํ ลังทีจ่ ะทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม มีกาํ ลังทีจ่ ะชําระกิเลส
ตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจ
การฝึกฝนจิตจึงถือเป็ นเรื่องที่สาํ คัญอย่างยิ่ง การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมก็เป็ นสิง่ ทีด่ ี เพราะ
เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมแล้ว จะรู้วา่ จะต้องทําอะไรบ้าง แต่เมือ่ รู้แล้วแต่ไม่นาํ ไปปฏิบตั ิ
หรือไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ก็จะไม่สามารถบรรลุประโยชน์ให้กบั เรา
ได้ เราจึงต้องฝึ กจิตให้ได้ ต้องหาเวลาให้กบั จิตใจ วันหนึ่งๆเรามีเวลามาก แต่กลับปล่อย
เวลาไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ ไม่เกิดคุณกับจิตใจ นอกจากไม่เกิดคุณไม่เกิด
ประโยชน์แล้ว ยังกลับเกิดโทษให้กบั จิตใจ เพราะสิง่ ทีก่ ระทํานัน้ ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นการ
สะสม สร้างกิเลสตัณหาทีม่ มี ากอยู่ในใจแล้ว ให้มมี ากขึ้นไปอีก แทนทีจ่ ะขัดเกลา แทนที่
จะลดละกิเลสตัณหา ให้เบาบางลงไป กลับเพิม่ พูนกิเลสตัณหาให้มากขึ้นไป เวลาอันมี
คุณมีค่าของเรา ก็เลยหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ แต่เราไม่รู้กนั เพราะไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั
ธรรม ไม่เคยศึกษาหรือปฏิบตั ิ จึงไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจของเรา แทนที่
จะพยายามลดละกิเลสตัณหา เรากลับไปสร้างกิเลสตัณหา เพิม่ พูนกิเลสตัณหาให้มมี าก
ขึ้นไป วิธีทเ่ี ราเพิม่ ทีเ่ ราสร้างกิเลสตัณหานัน้ ทําอย่างไร ก็คอื เวลาเรามีความโลภ แล้วก็
ทําตามความโลภนัน้ เวลามีความโกรธ ก็ทาํ ตามความโกรธนัน้ เวลามีความอยาก ก็ทาํ
ตามความอยากนัน้ โดยไม่ใช้สติปญั ญาเข้ามาเป็ นตัวตัดสินว่า สิง่ ทีเ่ ราโลภ สิง่ ทีเ่ ราโกรธ
หรือสิง่ ทีเ่ ราอยากนัน้ เป็ นคุณหรือเป็ นโทษ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพของเราหรือไม่
ถ้าเราไม่โลภเราจะอยู่ได้หรือไม่ ถ้าเราไม่โกรธเราจะอยู่ได้หรือไม่ ถ้าเราไม่อยากกับสิง่
ต่างๆ เราจะอยู่ได้หรือไม่
สิง่ เหล่านี้เราไม่เคยคิด เราไม่เคยถามตัวเราเอง เวลาเกิดความโลภก็วง่ิ ไปทันที ตาม
คําสังของความโลภ
่
เวลาเกิดความโกรธก็วง่ิ ไปทันที ตามคําสังของความโกรธ
่
ชีวติ ของ
เราจึงมีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ความทุกข์ไม่รู้จกั จบสิ้น เพราะแทนทีจ่ ะเข้าไปชําระ ไปลด
ไปละ กิเลสตัณหา ทีเ่ ป็ นต้นเหตุของความวุน่ วาย ของความทุกข์ใจ ให้นอ้ ยลงไป ให้
หมดไป เรากลับไปสร้างมันขึ้นมา ด้วยความไม่รู้ ทีเ่ รียกว่าอวิชชา ความไม่รู้จริงหรือ
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ความหลง ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นว่าความโลภความโกรธ เป็ นสิง่ ทีค่ วรจะรักษาดูแล
เวลาโลภก็ตอ้ งโลภตาม เวลาโกรธก็ตอ้ งโกรธตาม ชีวติ ของเราจึงไม่ค่อยได้รบั ความสุข
ทีเ่ ราทุกคนปรารถนากัน ถึงแม้ว่าจะสามารถสะสมสมบัตขิ ้าวของต่างๆได้มากมาย มีเงิน
ทองเป็ นร้อยล้าน พันล้านก็ตาม มีบริษทั บริวารมีสง่ิ ต่างๆ อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของเรา แต่ใจของเรากลับมีแต่ความว้าวุน่ ขุน่ มัวอยู่ไม่รู้จกั จบจักสิ้น นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าเรา
ไปเสริม ไปสร้างเหตุ ทีท่ าํ ให้จติ ว้าวุน่ ขุน่ มัว ให้มมี ากขึ้นในใจของเรานัน่ เอง คือการ
สะสมความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆไม่มที ส่ี ้นิ สุด
ถ้าเราต้องการที่จะมีความสุขที่แท้จริง คือความสุขใจ เราต้องทําความเข้าใจเสียตัง้ แต่
บัดนี้ ว่า ความสุขของใจจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราชําระใจของเรา ลดละกิเลสตัณหาที่มี
อยู่ในใจ ด้วยการกระทําความดี ละการกระทําบาป ทําความชัว่ ทัง้ หลาย การทีจ่ ะกระทํา
สิง่ เหล่านี้ได้ ต้องมีกาํ ลังใจ ต้องฝึ กฝนจิตใจให้มพี ลัง ให้มกี าํ ลังขึ้นมา ด้วยการปฏิบตั ิ
จิตตภาวนา คือการทําสมาธิและเจริญวิปสั สนา การทําสมาธิก็คอื การทําจิตให้สงบให้นิ่ง
เป็ นการหยุดใจ ถ้าหยุดใจได้ ต่อไปก็จะหยุดความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ เพราะ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง และความอยาก ต้องอาศัยใจเป็ นเครื่องมือ เหมือนกับ
เราอาศัยรถยนต์เป็ นพาหนะพาเราไปตามสถานทีต่ ่างๆ ถ้าเราปิ ดกุญแจดับเครื่อง รถก็จะ
ไม่วง่ิ ต่อให้นงั ่ อยู่ในรถเป็ นเวลากี่วนั กี่เดือน กี่ปี เราก็จะไม่สามารถเดินทางไปไหนได้
เพราะรถยนต์ไม่ขบั เคลือ่ นไปไหนนัน่ เอง ฉันใด กิเลสตัณหาก็จะไม่สามารถทํางานได้ ถ้า
เราหยุดใจของเรา หยุดจิตของเราได้ และวิธีทจ่ี ะทําให้จติ หยุดได้ ก็คอื การฝึ กทําสมาธิ
วิธีการทําสมาธิก็มหี ลากหลายวิธีดว้ ยกัน แต่โดยหลักแล้วก็คือการทําใจให้รูอ้ ยู่กบั สิง่ ใด
สิ่งหนึ่ ง อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ งภายในใจ และพยายามให้อยู่กบั อารมณ์นนั้ ไปให้นาน
ทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะนานได้ ถ้าเผลอไปคิดถึงอารมณ์อน่ื ก็ให้ดงึ กลับมาสู่อารมณ์นนั้ อีก ทําอย่าง
นี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบ
การปฏิบตั สิ มาธิจงึ มีหลากหลายวิธีดว้ ยกัน ในเบื้องต้นวิธีทง่ี า่ ยทีส่ ุด และจะได้ประโยชน์
ทีส่ ุด ก็คอื การไหว้พระสวดมนต์ ให้สวดมนต์บทใดบทหนึ่งทีเ่ ราจําได้ ให้ท่องอยู่กบั บท
สวดมนต์นนั้ ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นบททีย่ าวมาก บทสัน้ ๆก็ได้ ให้สวดซํา้ ไปซํา้ มา กลับไป
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กลับมาอยู่เรื่อยๆ อย่างบททีเ่ ราสวดกันเป็ นประจําก็คอื บทอรหังสัมมาฯ หรือ บทอิติปิ
โสฯนี้ เราก็สามารถใช้บทสวดมนต์น้ เี ป็ นเครื่องกํากับใจได้ เป็ นเครื่องผูกใจ ให้ใจมีความ
รู้อยู่กบั บทสวดมนต์นนั้ ไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนานา ทีเ่ กิดขึ้นแล้วในอดีตก็
ดี ทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นมาในอนาคตก็ดี ตอนนี้ขอให้ปล่อยวางทัง้ หมดเสีย ให้ใจอยู่ในปัจจุบนั
ให้อยู่กบั งานทีเ่ รากําหนดให้ใจทํา คือให้อยู่กบั บทสวดมนต์ ให้สวดไปเรื่อยๆ แล้วไม่
ต้องไปเล็งถึงผล ว่าผลจะเป็ นอย่างไร เพราะผลจะเกิดขึ้นจากการกระทํา ถ้าเราทําไป
แล้วคิดไปว่า เมือ่ ไรจะเกิดผล เมือ่ ไรจะเกิดผล ผลก็จะไม่เกิด เพราะเราทําไม่ถูกวิธี วิธี
ทีถ่ ูกเราจะต้องมีสติ คือระลึกรู้อยู่กบั บทสวดมนต์ทก่ี าํ ลังสวดอยู่อย่างเดียว ให้รู้ทกุ คํา
เลย เช่น อะ ระ หัง สัม มา สัม พุท โธ ภะ คะ วา พุท ธัง ภะ คะ วัน ตัง อะ ภิ วา เท
มิ ก็ให้รูอ้ ยู่กบั บทสวดนัน้ อย่างเดียว อย่าไปรู้อยู่กบั อะไรทัง้ สิ้น เวลามีอะไรมากระทบกับ
ใจ ผ่านทางอายตนะทัง้ หลาย เช่น เสียงก็ดี หรือสัมผัสอะไรต่างๆ เช่น มดแมลง มี
ความรู้สกึ คันตรงนัน้ คันตรงนี้ ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีความรู้สกึ เจ็บตรงนัน้
ปวดตรงนี้บา้ ง ก็อย่าไปสนใจ ให้จดจ่ออยูก่ บั การสวดมนต์
ถ้าอยู่กบั บทสวดมนต์ได้ ต่อไปสิง่ ทีม่ ากระทบกับใจ ทีผ่ ่านมาทางอายตนะต่างๆ ก็จะ
หายไปเอง แล้วจะไม่มารบกวนทําให้เสียสมาธิ แต่ถา้ มัวไปคอยกังวลกับความรู้สกึ ทีม่ า
สัมผัสจากภายนอกก็ดี หรือจากภายในก็ดี ก็แสดงว่าเรากําลังไม่ได้ทาํ งาน คือไม่ได้ผูก
ใจให้อยู่กบั อารมณ์ทไ่ี ด้กาํ หนดไว้ในเบื้องต้น ถ้าไม่ได้ทาํ แล้ว ต่อให้นงั ่ สวดไปนานสัก
เท่าไร ก็จะไม่ได้รบั ผลจากการสวด คือจิตจะไม่รวมลงเป็ นหนึ่ง เป็ นสมาธิ ตัง้ มันอยู
่ ่ตาม
ลําพัง แต่ถา้ ฝื นสิง่ ต่างๆทีม่ ากระทบใจ ไม่ไปสนใจ จดจ่ออยู่กบั บทสวดมนต์แล้ว ไม่ชา้ ก็
เร็วใจก็จะค่อยๆสงบตัวลงไปเรื่อยๆ จนถึงจุดทีไ่ ม่อยากจะสวด ก็จะหยุดสวดไปโดย
ปริยาย แล้วจิตก็จะนิ่ง ในขณะทีจ่ ติ นิ่งนัน้ จะมีความรู้สกึ สดชื่นเบิกบาน เป็ นสุขมาก มี
ความปี ติ มีความอิม่ เอิบ เป็ นความสุขทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน จากสิง่ ต่างๆทีไ่ ด้กระทํามาใน
อดีตเลย เพราะความสุขแบบนี้ เป็ นความสุขทีเ่ หนือความสุขทัง้ หลายในโลก เมือ่
สามารถปฏิบตั จิ นถึงจุดนี้ได้แล้ว จะได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบตั สิ มาธิอยู่ ๒
ลักษณะคือ
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๑. จิตใจจะมีกาํ ลังต่อสูช้ าํ ระกิเลสตัณหาได้ เพราะเวลาเกิดความโกรธก็หยุดได้ เวลาเกิด
ความโลภก็หยุดได้ เวลาเกิดความอยากก็หยุดได้ เพราะใจมีกาํ ลังทีจ่ ะต้านความโลภ
ความโกรธ ความอยากต่างๆ
๒. จะเริ่มเห็นว่าความสุขทีแ่ ท้จริง ทีพ่ วกเราทุกคนขวนขวายกัน ตัง้ แต่วนั เกิดมาจนถึง
วันนี้นนั้ ไม่ได้อยู่ทไ่ี หนเลย แต่อยู่ในตัวของเราเอง อยู่ทค่ี วามสงบนัน่ เอง ถ้าใจสงบนิ่ง
ไม่คดิ เรื่องอะไรเลย แล้วจะรู้วา่ นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง
เมือ่ เข้าใจแล้วว่าสาระทีแ่ ท้จริง ความสุขทีแ่ ท้จริงของชีวติ ไม่ได้อยู่กบั สิง่ ต่างๆภายนอก
แต่อยู่ในใจทีส่ งบนิ่งนัน่ แหละ ต่อไปวิถชี วี ติ ของเราก็จะเริ่มเปลีย่ นไป เป้ าหมายของชีวติ
ก็จะเริ่มเปลีย่ นไป เมือ่ ก่อนนี้เราพยายามหาเงินหาทอง เพือ่ ทีจ่ ะมาซื้อความสุขให้กบั เรา
แต่เดีย๋ วนี้เราเริ่มรู้แล้วว่า ความสุขทีไ่ ด้รบั จากการใช้เงินใช้ทองนัน้ สูก้ บั ความสุขทีไ่ ด้รบั
จากการทําจิตใจให้สงบไม่ได้ ความสุขทีไ่ ด้รบั จากการใช้เงินใช้ทอง เป็ นความสุขทีผ่ สม
ไปด้วยความทุกข์ เป็ นความสุขทีม่ คี วามร้อนแผดเผาอยู่ เพราะเวลาใช้เงินใช้ทองเราก็มี
ความสุข แต่เมือ่ เงินทองไม่พอใช้ ก็จะมีความทุกข์ จะต้องดิ้นรนไปหาเงินหาทองมาเพิม่
เพือ่ เอาเงินทองมาซื้อความสุขอีก เลยกลายเป็ นความทุกข์มากกว่าความสุข
ส่วนความสุขทีเ่ กิดจากการนัง่ เฉยๆ ไม่ตอ้ งทําอะไรนี้ เงินทองสักบาทเดียวก็ไม่ตอ้ งเสีย
แต่สง่ิ ทีจ่ ะต้องใช้มากๆ ก็คอื สติและขันติความอดทน เพราะเวลาทีจ่ ะทําจิตให้น่งิ กิเลส
ตัณหาจะต่อสู ้ จะต่อต้าน จะไม่ยอมให้นงั ่ อยู่เฉยๆ จะพยายามหลอกล่อให้ไปคิดเรื่อง
นัน้ ไปคิดเรื่องนี้ ไปกังวลกับเรื่องนัน้ ไปกังวลกับเรื่องนี้ ให้รู้สกึ คันตรงนัน้ เจ็บตรงนี้
อย่างนี้เป็ นต้น สร้างความรู้สกึ อึดอัดใจ ถ้าปล่อยให้ใจไปเกี่ยวข้องกับความรู้สกึ เหล่านี้
แล้ว จะทนนัง่ อยู่ต่อไปไม่ได้ นัง่ ไปเพียง ๕ นาที ก็จะรู้สกึ อึดอัดเต็มที่ จะต้องลุกขึ้นไป
ทําอย่างอืน่ แต่ถา้ ไม่ไปสนใจกับอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ แต่เกาะอยู่กบั บทสวดมนต์อย่าง
เดียว สวดไปเรื่อยๆ สวดไปอย่างนัน้ แหละ แล้วจิตจะค่อยๆดิง่ ลงสู่ความสงบ แล้วใน
ทีส่ ุดก็จะสงบนิ่งไปเอง

88

ถ้าสวดไปจนรู้สกึ เหนื่อย อยากจะหยุดสวด ก็ลองหยุดสวดดู แล้วก็ดูจติ ซิวา่ จะอยู่น่ิง
เฉยๆไหม ถ้ายังไม่อยู่น่ิง ก็ลองกําหนดดูลมหายใจเข้าออก เป็ นอารมณ์ต่อไป ให้รู้อยู่กบั
ลมหายใจเข้าหายใจออก หรือจะบริกรรมคําว่าพุทโธๆๆ ไปอย่างเดียวก็ได้ แทนทีจ่ ะสวด
มนต์ ก็บริกรรมพุทโธๆๆไปแทน ให้มสี ติรู้อยู่กบั พุทโธๆๆ ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็
เร็วก็จะประสบกับความสําเร็จอย่างแน่นอน ถ้าไม่เขวไปเสียก่อน ไม่ถูกอารมณ์ต่างๆ มา
ฉุดกระชากลากออกไป จากการทํางานนี้แล้ว รับรองได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะรวมลงเป็ น
สมาธิ เมือ่ รวมลงเป็ นสมาธิแล้วก็จะมีความสุข หลังจากนัน้ แล้วจะรู้วา่ เป้ าหมายของชีวติ
เราอยู่ตรงไหน เมือ่ ก่อนนี้ก็คดิ ว่าอยู่ทก่ี ารสะสมเงินทอง สะสมทรัพย์สมบัตขิ ้าวของ
บริษทั บริวาร มีครอบครัว มีลูกมีเต้า แต่เดีย๋ วนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่า สิง่ เหล่านี้ลว้ นแต่เป็ น
กองทุกข์ทงั้ สิ้น เพราะเมือ่ มีสง่ิ เหล่านี้แล้วก็ตอ้ งมีปญั หา ต้องคอยดูแลรักษา ต้องทํานุ
บํารุง ไม่รู้จกั หยุดจักหย่อน
แต่ความสุขทีไ่ ด้จากการปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา คือการทําสมาธินนั้ เป็ นความสุขทีม่ อี ยู่กบั ตัว
เรา และไม่ตอ้ งไปกังวลว่าจะสูญหายไปไหน ถ้าตราบใดเรารู้จกั วิธที าํ จิตให้สงบแล้ว เราก็
จะสามารถทําจิตให้สงบได้อยู่เสมอ ทุกเวลานาที เวลาไหนทีต่ อ้ งการจะพักจิต ก็สามารถ
ทําได้ทนั ที แทนทีจ่ ะไปหาความสุขจากการดูหนังดูละคร เราก็หามุมสงบทีไ่ หนในบ้านเรา
นัง่ หลับตา ไหว้พระสวดมนต์ หรือกําหนดจิต ให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง จิตก็จะ
สงบ แล้วเราก็จะมีความสุข เราก็จะกลายเป็ นคนรวยขึ้นมาทันที เพราะเงินทองทีม่ อี ยูน่ นั้
จะรู้สกึ ว่ามีมากเกินความจําเป็ นต่อชีวติ ของเรา เพราะว่าเดีย๋ วนี้เราสามารถหาความสุขได้
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเสียเงินเสียทองนัน่ เอง เงินทองทีห่ ามาได้มากน้อยเท่าไร ก็จะไม่สูญหมดไป
เพราะจะใช้กบั สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ คือการดูแลอัตภาพร่างกายของเรา จะไม่หมดไปกับ
ความอยาก ไม่หมดไปกับกิเลสตัณหา ไปกับของฟุ่มเฟื อย กับของทีไ่ ม่จาํ เป็ นทัง้ หลาย
ทําให้มเี งินทองเหลือใช้ มีความมันคง
่ มีความสุข การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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