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ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะพมิพห์นงัสอืเลม่นี้แจกเป็นธรรมทาน 

ทา่นสามารถพมิพไ์ดโ้ดยไมต่อ้งขออนุญาตแต่อย่างใด 

โดยใหถ้อืตามหลกัธรรมทีแ่สดงไวว้า่ การใหธ้รรมะ ชนะการใหท้ ัง้ปวง 
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คาํนํา 

มาถงึ ณ วนัน้ีถา้ชวีติเราดาํเนินมาอย่างมจีดุหมายปลายทาง มเีป้าหมายทีจ่ะควบคุม 

กาย วาจา และใจเรา ใหเ้ป็นไปอย่างถูกวธิี นัน่ก็คอืเราไดเ้ขา้ซึ้งถงึเป้าหมายแหง่ธรรม

ของชวีติ เมือ่มกีารกระทาํทีด่ ีทีถู่ก ทีค่วร อยู่บนพื้นฐานของความจริง มเีหต ุมผีล การ

ดาํเนินชวีติก็สามารถฟนัฝ่าอปุสรรคนานาประการไปได ้ การขดัเกลาจติใจก็ทาํไดไ้ม่

ตดิขดั ทกุวนัเราอาจพบกบัความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนกบัสิง่ต่างๆทีเ่กดิขึ้น แต่ใจทีไ่วถ้กูที่

ในกรอบของหลกัธรรม ทีเ่ราไดย้นิ ไดฟ้งั ไดอ่้าน ไดป้ฏบิตั ิช่วยใหเ้รา วางเฉยได ้ปลง

ได ้ไมม่คีวามทกุขร์อ้นกบัสิง่ใด  

เมือ่เราเดนิทางมาถงึจดุน้ี เวลาทีเ่หลอืของชวีติคงจะมุง่เพยีงสรา้งความเพยีร พยายามดู

ใจ รกัษาใจ ทาํใจใหเ้ป็นกลางอยู่ทกุขณะ เพราะเรารูแ้ลว้วา่ ใจทีร่วมอยู่เป็นอารมณ์เดยีว 

พรอ้มสตทิีต่ ัง้ม ัน่ มปีญัญาเป็นตวันาํ จะเป็นพลงัขบัเคลือ่นชวีติเราไปทกุเวลานาท ี เป็น

การหมนุใจเราออกจากวฏัสงสาร คลายเกลยีวออกจากตณัหา อปุาทาน ความยดึม ัน่

ต่างๆ สุดทา้ยหลดุออกจากภพ ชาต ิเราจะไมก่ลบัมาเกดิอกี แต่ถา้วนัน้ี เดีย๋วน้ี ใจเรายงั

ลอ่งลอยออกไปหาสิง่ภายนอก เดีย๋วดใีจ เดีย๋วเสยีใจ ฟูขึ้น แฟบลง กบัสิง่สมมตุริอบ

ขา้ง ใชช้วีติอย่างไรจ้ดุหมายปลายทาง ยงัยดึจบัความจรงิทีอ่อกมาจากใจภายในไมไ่ด ้

เราก็คงจะหมดหนทางทีจ่ะพน้จากการเกดิดบัของชวีติ อย่างไมม่วีนัสิ้นสุดเสยีท ี 

เหตขุองการดาํเนินชวีติจะมาถงึตรงไหนในวนัน้ี เป็นผลของการกระทาํทีเ่ราเคยทาํมาใน

อดตี เมือ่เราเป็นผูเ้ลอืกเอง คดิเอง ทาํเอง จงึตอ้งเผชญิกบัสิง่ทีไ่ดร้บัอยู่อย่างหลกีเลีย่ง

ไมไ่ด ้แต่มนัยงัไมส่ายเกนิไปหากเราเริ่มรูส้กึตวั เริ่มมสีตคิดิได ้และเริ่มสนใจปฏบิตัติน

เสยีใหม ่ ตามคาํส ัง่สอนขององคส์มเดจ็สมัมาสมัพทุธะเจา้ ทีม่ใีหอ่้าน ใหฟ้งัอยู่มากมาย 

เมือ่เราเริ่มเขา้ใจธรรมะ จนกระท ัง่วนัหน่ึงท ัง้ชวีติจติใจเป็นธรรมลว้นๆ เป็นธาตลุว้นๆ  
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ชยัชนะคอื “ความไมม่”ี ก็มาถงึ เราไดเ้ดนิมาถงึจดุหมายปลายทางสุดทา้ยแลว้นัน่เอง มา

ต ัง้ใจกนัใหม ่เพือ่จดุหมายปลายทางของชวีติทีม่วีนัสิ้นสุดกนัเสยีทเีถดิ  

  

คณะผูจ้ดัทาํ 

มกราคม ๒๕๔๗  
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กณัฑท์ี่ ๑๒๖ 

ครึ่งผี ครึ่งคน 
๘ สงิหาคม ๒๕๔๕ 

การเขา้พรรษาสาํหรบัชาวพทุธเรานัน้ หมายถงึการเขา้วดัเขา้วา เขา้หาพระศาสนาเพือ่

ศึกษาปฏบิตัธิรรม เป็นการทาํนุบาํรุง ดูแลรกัษาจติใจ เปรียบเหมอืนกบัเวลาทีเ่ขา้

โรงพยาบาลเพือ่หาหมอ ใหห้มอตรวจสุขภาพ รกัษาร่างกายของเรา ถา้มคีวามจาํเป็น

จะตอ้งรกัษาดว้ยยาก็ตอ้งรกัษาดว้ยยา ถา้ตอ้งรกัษาดว้ยการผา่ตดั ก็ตอ้งผ่าตดั จติใจ

ของเราก็เปรียบเหมอืนกบัร่างกาย จาํตอ้งเขา้โรงพยาบาลของจติใจ ก็คอืวดั หรือพระ

ศาสนา เพือ่จะไดร้กัษาซ่อมแซมจติใจทีบ่อบชํา้จากการทาํมาหากนิ การดูแลรกัษา

ผลประโยชนข์องตน จนลมืดูแลรกัษาประโยชนข์องจติใจ ทาํใหใ้จกลายเป็นทาส 

กลายเป็นคนใช ้ ทีต่อ้งทาํงานไมรู่จ้กัหยุดจกัหย่อน ก็เลยไมม่คีวามสุขทางดา้นจติใจ 

ถงึแมจ้ะมพีรอ้มบรบูิรณ์ดว้ยปจัจยั ๔ พรอ้มบริบูรณ์ดว้ยลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข 

แต่ใจกลบัมแีต่ความรุ่มรอ้น มแีต่ความวุน่วายใจ เพราะไมไ่ดเ้ขา้โรงพยาบาลรกัษาใจ

นัน่เอง  

ดงันัน้เมือ่ถงึเวลาเขา้พรรษา จงึถอืเป็นเวลาทีส่มควร ทีจ่ะเอาใจเขา้วดั เขา้โรงพยาลบาล

ของใจ เพือ่จะไดดู้แลรกัษาใจตามสมควรแก่ความจาํเป็น บางท่านก็อาจจะสมาทาน

ลดละอบายมขุต่างๆ เช่นการเสพสุรายาเมา การเลน่การพนนั การเทีย่วกลางคนื ละเวน้

จากความเกยีจครา้น ละเวน้จากการคบคนชัว่เป็นมติร หรือละเวน้จากการกระทาํบาป

ต่างๆ เช่นละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ ละเวน้จากการ

ประพฤตผิดิประเวณี ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ บางท่านก็อาจจะบวชเลย เขา้วดั

ตลอดเวลา ๓ เดอืน บวชเป็นพระ บวชเป็นเณร บวชเป็นช ี เหลา่น้ีลว้นเป็นวธิีการทีจ่ะ

ดูแลรกัษาจติใจใหด้งีาม เป็นการสรา้งคนใหส้มบูรณ์ สรา้งใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ 

คนเราถา้ยงัไมไ่ดบ้วช ยงัไมไ่ดเ้รียน ยงัไม่ไดป้ฏบิตัธิรรม ยงัถอืวา่เป็นคนสุกดบิอยู่ คอื

จะวา่สุกก็ไมสุ่ก จะวา่ดบิก็ไมด่บิ จะวา่เป็นคนก็ไมใ่ช่คน จะวา่เป็นผกี็ไมใ่ช่ผ ี ลกัษณะ
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เป็นแบบครึ่งผีครึ่งคน เพราะวา่จติใจยงัอยู่ภายใตอ้ารมณ์ของความดแีละความชัว่ ถา้

วนัไหนอารมณ์ดวีนันัน้ก็จะเป็นพรหม เป็นพระ เป็นเทวดา แต่ถา้วนัไหนอารมณ์ไมด่ี

ครอบงาํ ก็จะกลายเป็นยกัษ ์เป็นมาร เป็นเปรต เป็นผไีป  

น่ีคอืลกัษณะของคนทีไ่มเ่คยเขา้วดัเขา้วา ไมไ่ดร้บัการอบรมบ่มนิสยั ไมไ่ดศึ้กษา ไมไ่ด ้

ปฏบิตัธิรรม ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอนใหป้ฏบิตั ิ ชวีติก็เลยเป็นชวีติทีลุ่ม่ๆ

ดอนๆ ยงัไมเ่ป็นคนทีส่มบูรณ์ ยงัไมเ่ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ มร่ีางกายเป็นมนุษยแ์ต่จติใจ

ยงัไมแ่น่นอน ยงัมขีึ้นมลีงตามอารมณ์ทีม่าปรากฏ ถา้อารมณ์ดวีนันัน้ก็จะเป็นมนุษย ์

เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระ ถา้วนัไหนอารมณ์รา้ย อารมณ์ไมด่มีาครอบงาํจติใจ วนันัน้

ก็จะกลายเป็นเดรจัฉาน เป็นยกัษ ์ เป็นมาร น่ีคอืสภาพจติใจ แต่ถา้เมือ่ไดเ้ขา้มาบวช 

ไดม้าศึกษา ไดม้าปฏบิตัธิรรม ไดล้ดละกระทาํสิง่ทีไ่มด่ ี กระทาํแต่สิง่ทีด่ ี ชาํระจติใจ 

ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากท ัง้หลาย ทีเ่ป็นเหตขุองการกระทาํบาป 

การกระทาํความชัว่ท ัง้หลาย ใหเ้บาบางลงไป จติใจก็จะกลายเป็นมนุษยข์ึ้นมาตามลาํดบั 

จนกลายเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ การเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัการเป็นนกับวช 

หรือเป็นฆราวาส แต่ขึ้นอยู่กบัจติสาํนึก วา่รูห้รือไม ่ วา่อะไรคอืสมบตัขิองความเป็น

มนุษย ์อะไรคอืสมบตัขิองการเป็นยกัษ ์ เป็นมาร เป็นเดรจัฉาน ถา้รูแ้ลว้และปฏบิตัติาม

ได ้ก็ถอืวา่ไดเ้ป็นมนุษยแ์ลว้  

อย่างพระโสดาบนั ซึง่เป็นพระอริยบคุคลเบื้องตน้ เป็นผูท้ีเ่หน็แลว้ในเรื่องบาป บญุ คุณ 

โทษ ในเรื่องนรก เรื่องสวรรค ์ เรื่องกรรม ท่านจงึไมส่งสยัในเรื่องของกรรมเลยแมแ้ต่

นิดเดยีว ท่านเหน็แลว้วา่ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ เมือ่เป็นเช่นนัน้ท่านจงึต ัง้ม ัน่อยู่ในศีล ๕ 

ไดอ้ย่างสมบูรณ์ คอืเป็นมนุษยต์ลอดเวลา ไมว่า่จะในกรณีใดก็ตาม จะไมล่ะเมดิศีล ๕ 

โดยเดด็ขาด ดว้ยอานิสงสข์องการมดีวงตาเหน็ธรรม คอืเหน็หลกักรรม เหน็วา่การทาํดี

ไดด้ ีทาํช ัว่ไดช้ ัว่ จงึทาํใหท้่านรกัษาศีล ๕ เป็นนิสยั เป็นธรรมชาตขิองจติ คอืจะสมาทาน

หรือไมส่มาทานก็ตาม จะมาวดัในวนัพระหรือไมม่าวดัในวนัพระก็ตาม จะเป็นฆราวาส

หรือเป็นบรรพชตินกับวชก็ตาม จะดาํรงอยู่ในศีล ๕ น้ี อย่างแน่วแน่ม ัน่คง ไมล่ะเมดิ

เลย ถงึแมช้วีติก็สามารถสละไดเ้พือ่รกัษาธรรม คอืศีลท ัง้ ๕ ขอ้น้ีไว ้ดว้ยอานิสงสแ์ห่ง
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การปฏบิตัน้ีิ จงึทาํใหท้่านไมต่อ้งไปเกดิในอบายอกีต่อไป ถงึแมใ้นอดตีจะเคยทาํบาปทาํ

กรรมมา มากมายก่ายกองนบัไมถ่ว้น แต่เมือ่ไดบ้รรลธุรรม มดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ จะมี

ปญัญาทีส่ามารถยบัย ัง้จติไมใ่หไ้ปสู่ทีต่ ํา่ได ้ ไมใ่หไ้ปสู่การไปเกดิในทีต่ ํา่ได ้ ดว้ยอาํนาจ

ของปญัญา ดว้ยอาํนาจของธรรมะทีไ่ดเ้หน็นัน่เอง ภพชาตขิองท่านก็จะมเีหลอืไมเ่กนิอกี 

๗ ชาตเิป็นอย่างมาก คอืถา้ชาตน้ีิยงัไมไ่ดบ้รรลธุรรมทีสู่งขึ้นไปกวา่น้ี ก็จะกลบัมาเกดิไม่

เกนิ ๗ ชาต ิและแต่ละชาตนิัน้ก็จะเกดิในสุคต ิคอืไมก่ลบัไปเกดิในอบายเป็นเดด็ขาด  

น่ีแหละคอือานิสงสข์องผูท้ีเ่ขา้หาพระศาสนา เขา้หาวดัหาวา ศึกษาปฏบิตัธิรรม ตาม

แนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ดงัทีท่า่นท ัง้หลายไดม้าปฏบิตักินั ตามสมควรแก่

กาํลงัแห่งสตปิญัญาศรทัธา วา่จะมมีากหรอืนอ้ยแค่ไหน บางท่านก็จะถอืศีล ๘ ตลอด

พรรษา บางท่านก็จะใส่บาตรทกุวนั บางท่านก็จะมาวดัทกุๆวนัพระ เพือ่ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม บางทา่นก็จะปฏบิตัธิรรมอยู่ทีบ่า้น ทกุวนั ทกุเชา้ ทกุเยน็ อย่างนอ้ยจะตอ้งสวด

มนตไ์หวพ้ระและนัง่สมาธิ ทกุเชา้ทกุเยน็เป็นประจาํ เวลาวา่งก็จะหาหนงัสอืธรรมะมา

อ่าน หาเทปธรรมะมาฟงั จะไมดู่เรื่องบนัเทงิท ัง้หลายทีไ่มม่คุีณ ไมม่สีาระ ไมม่ปีระโยชน์

กบัใจ น่ีแหละคอืสิง่ทีจ่ะนาํพาท่านไปสู่การเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ คอืเป็นผูท้ีส่ามารถดาํรง

อยู่ ต ัง้อยู่ในศีล ๕ อนัเป็นคุณสมบตัขิองมนุษย ์ ของเทพ ของพรหม ของพระ

อริยบคุคลท ัง้หลาย ท่านเหลา่น้ีลว้นมศีีล ๕ เป็นพื้นฐาน และจะพฒันาขึ้นไปสู่ศีล ๘ ศีล 

๑๐ ศีล ๒๒๗ ต่อไป  

ศีลจงึเป็นธรรมทีม่คีวามจาํเป็นอย่างยิง่ ต่อผูท้ีป่รารถนาการพฒันาจติใจใหสู้งขึ้น ใหด้ี

ขึ้น ใหเ้ป็นผูป้ระเสริฐ ใหไ้ปสู่จดุทีสู่งสุดของมนุษยท์ีส่ามารถจะไปได ้ นัน่ก็คอื มรรค 

ผล นิพพาน ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดเ้ดนิทางไปถงึก่อนหนา้

แลว้ หลงัจากทีไ่ดไ้ปถงึแลว้ ท่านจงึกลบัมาสอนพวกเรา ใหเ้หน็คุณอนัวเิศษในการ

กระทาํความด ี ในการรกัษาศีล วา่จะนาํมาซึง่ความสุขและความเจริญทีแ่ทจ้ริง จะนาํมา

ซึง่การสิ้นสุดแหง่การเวยีนวา่ยตายเกดิ ความทกุขท์ ัง้หลายท ัง้ปวงทีม่ใีนวฏัสงสาร กจ็ะ

หมดสิ้นไปจากใจของผูท้ีไ่ดบ้รรลถุงึพระนิพพาน มแีต่บรมสขุ ทีเ่รียกวา่ปรมงัสขุงั เป็น

ความสุขทีไ่มม่คีวามทกุขเ์จอืปนอยู่เลย ไม่เหมอืนกบัความสุขของปถุชุนอย่างพวกเรา ที่
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ยงัเวยีนวา่ยตายเกดิในวฏัสงสารน้ีอยู ่ เป็นความสุขทีผ่สมกบัความทกุข ์ สลบักนัไป

สลบักนัมา อยู่อย่างต่อเน่ือง  

จงึขอใหพ้วกเราจงอย่าประมาท อย่าไปเหน็คุณค่าของความสุขเลก็ๆ นอ้ยๆ ทีไ่ดป้ระสบ

ในภพน้ี ในชาตน้ีิ เพราะเป็นความสุขช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว เปรียบเหมอืนกบัยาขมที่

เคลอืบนํา้ตาล เวลานํา้ตาลทีเ่คลอืบถูกละลายออกไปหมดแลว้ ก็จะเหลอืแต่ความขม 

ฉนัใดความสุขทีไ่ดร้บัจากลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็เปรียบเหมอืนกบัความสุขที่

เคลอืบความทกุขไ์ว ้ เวลาเจริญลาภ เจริญยศ ไดย้นิคาํสรรเสริญ ไดส้มัผสักบักามคุณ

ทัง้ ๕ คอื รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ทีถู่กอกถูกใจ ก็มคีวามสุข แต่เมือ่สิง่เหล่าน้ี

เสือ่มหายไป ความทกุขก์็จะย่างกรายเขา้มา จงึอยากจะขอใหเ้ราคาํนึงถงึสุขทีว่เิศษ สุขที่

ประเสริฐกวา่น้ี ทีเ่ราสามารถหาไดไ้มย่ากเยน็เลย เพราะมอียู่ภายในใจของเราแลว้ 

เพยีงแต่ถูกกเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมองครอบงาํอยู ่ เปรียบเหมอืนกบัพระอาทติยห์รอื

พระจนัทรท์ีม่คีวามสวา่งไสวอยู่ในตวั แต่มเีมฆหมอกมาปกคลมุหุม้ห่อ จงึทาํใหด้วง

อาทติยห์รือพระจนัทรม์ดืมดิไป  

ฉนัใดความสุขอนัวเิศษ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดบ้รรลถุงึนัน้ ก็

ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน ไมไ่ดอ้ยู่ทีภ่ายนอก ไม่ไดอ้ยู่กบัพระพทุธเจา้ ไมไ่ดอ้ยู่กบัพระอรหนัต

สาวก ไมไ่ดอ้ยู่กบัใครเลย แต่อยู่ในใจของเราทกุๆคน เพยีงแต่ถูกปกปิดหุม้ห่ออยู่ 

เปรียบเหมอืนกบัทองคาํทีต่กไปในตมในโคลน แลว้โดนตมโคลนปกปิดเสยี จนมองไม่

เหน็ อย่างพระพทุธรูปทองคาํองคห์น่ึง ทีม่อียู่ในเมอืงไทย เดมิทกี็เอาปูนมาฉาบมาโปะ

คลมุไว ้ เลยไมรู่ว้า่เป็นพระพทุธรูปทองคาํ วนัดคีนืดเีกิดมอีบุตัเิหต ุ ทาํใหปู้นทีฉ่าบ

พระพทุธรูปทองคาํนัน้ แตกหกัออกมา จงึทาํใหเ้หน็เน้ือแทข้องพระพทุธรูป วา่ทาํดว้ย

ทองคาํบริสุทธิ์ จติใจของเรากจ็ะเป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั เมือ่ไดช้าํระใหบ้ริสุทธิ์ ปราศจาก

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีค่รอบงาํแลว้ จะเป็นจติทีม่คีวามสุขอย่างยิง่ เป็นบรม

สุข เป็นจติทีไ่มม่คีวามทกุขอ์ยู่แมแ้ต่นิดเดยีว แต่เน่ืองจากวา่จติยงัมอีปุกเิลส ซึง่เปรียบ

เหมอืนกบัอาคนัตกุะ เหมอืนกบัเมฆหมอก ทีล่อยมาปกปิดหุม้ห่อดวงจติ จงึทาํใหจ้ติ
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สกปรกไป เป็นจติทีม่มีลทนิ มคีวามเศรา้หมอง จงึสรา้งแต่เรื่องความทกุข ์เรื่องความหวิ

กระหาย ความอยากใหก้บัจติไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

แลว้ก็จะเป็นอย่างน้ีต่อไปเรื่อยๆ ถา้ไมไ่ดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ไมไ่ดพ้บกบัพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมไ่ดพ้บกบัพระอริยสงฆส์าวก ผูส้ามารถปฏบิตัชิาํระอปุกเิลส 

คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ตณัหาความอยากท ัง้หลาย ใหห้มดไปจากจติจากใจ

ได ้แลว้นาํเรื่องราวอนัวเิศษน้ีมาประกาศ มาส ัง่สอนใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลายใหไ้ดรู้ก้นั ผู ้

มปีญัญาเมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ย่อมเกดิศรทัธา ย่อมเชื่อวา่เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได ้ และย่อม

ปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน เมือ่นาํไปปฏบิตัแิลว้ผลจะค่อยๆ 

ปรากฏขึ้นมาตามลาํดบัแห่งการปฏบิตั ิ เหมอืนกบัเวลาทีไ่มส่บายแลว้ไปหาหมอ หมอก็

ใหย้ามารบัประทาน การไปหาหมอแลว้รบัยาจากหมอมารบัประทาน แสดงวา่เป็นคนมี

ปญัญา เชื่อวา่หมอมคีวามรู ้ มคีวามสามารถ มยีาทีจ่ะรกัษาโรคได ้ จงึไปหาหมอ เลา่

อาการของโรคใหห้มอทราบ หมอก็วนิิจฉยั แลว้ก็จดัยาใหม้ารบัประทาน เมือ่นาํยามา

รบัประทาน อาการทีม่อียู่ในร่างกาย กจ็ะค่อยทเุลาเบาบางลงไป ตามกาํลงัของยาที่

รบัประทานเขา้ไป จนในทีสุ่ดโรคก็จะหายไป อาการต่างๆทีเ่กดิจากโรคก็จะหายไป 

เพราะยาไดเ้ขา้ไปทาํลายเชื้อโรค ทีส่รา้งความไมส่บายใหก้บัร่างกาย  

ฉนัใดใจก็มเีชื้อโรคเช่นกนั เชื้อโรคทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจ ก็คอืกเิลสตณัหา ความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากในกาม ความอยากมอียากเป็น ความอยากไมม่ี

อยากไมเ่ป็น ความอยากรอ้ยแปดพนัประการ ซึง่ลว้นเป็นเหตทุีจ่ะสรา้งความทกุขใ์จ 

ความไมส่บายใจใหก้บัเรา อย่างในขณะน้ี ใจของเรามคีวามสงบ เพราะความอยากในใจ

ยงัไมป่รากฏขึ้นมา ถงึแมจ้ะมอียู่แต่กาํลงันอนหลบั ยงัไมม่ใีครปลกุขึ้นมา แต่ถา้มใีคร

ปลกุขึ้นมาแลว้ เช่นเกดินึกไดว้า่ วนัน้ีมนีดัเวลาแปดโมงครึ่ง เมือ่มองนาฬกิา ก็เหน็วา่

แปดโมงครึ่งแลว้ ก็จะเกดิอาการกระวนกระวายใจขึ้นมาทนัท ี เพราะอยากจะไปตามทีไ่ด ้

นดัไว ้ ทีน้ี่จะไปตอนน้ีก็ยงัไปไมไ่ด ้ ยงัตอ้งนัง่อยู่ทีน่ี่ ก็จะเกดิอาการกระสบักระส่าย ไม่

สงบ ไมน่ิ่ง เพราะมคีวามอยากปรากฏขึ้นมาในใจ น่ีแหละคอืโรคของใจ ทีเ่กดิจากกเิลส

ตณัหา จะเกดิขึ้นทนัททีนัใด และจะดบัไปไดท้นัททีนัใดเหมอืนกนั ถา้มสีตมิปีญัญา เช่น
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ถา้รูว้า่มนีดั แต่เมือ่ใชป้ญัญาพนิิจพจิารณา ก็รูว้า่กวา่จะไปถงึทีน่ดัหมายได ้ ก็จะตอ้งใช ้

เวลาอย่างนอ้ยอกีครึ่งช ัว่โมงหรือช ัว่โมงหน่ึง ถา้เป็นเช่นนัน้ก็ไปไมท่นั ก็ไมไ่ปเสยีก็หมด

เรื่อง ไหนๆก็ไปไมท่นัอยู่แลว้ ถา้ตดัใจได ้ยอมรบัสภาพความเป็นจริง วา่อย่างไร ก็ไปไม่

ทนั ไปไมท่นัก็ไมต่อ้งไป สูน้ ัง่อยู่ทีน่ี่ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมต่อไปจะดกีวา่ ถา้ใจคดิไดอ้ย่าง

นัน้แลว้ ก็สามารถปลง ระงบัความอยากทีจ่ะตอ้งไปตามนดันัน้ได ้เมือ่ระงบัไดแ้ลว้ ใจก็

กลบัมาสู่ความสงบต่อไป  

น่ีแหละคอืธรรมะ ก็คอืเหตผุลนัน่เอง เวลาคดิอะไร ถา้มเีหตมุผีลแลว้ จะชนะตณัหาได ้

ชนะความอยากได ้ แต่ถา้ไมม่เีหตไุมม่ผีลแลว้ จะตอ้งถูกตณัหาความอยาก เป็นตวัการ

สรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ไมรู่จ้กัจบ ไมรู่จ้กัสิ้น เพราะคาํวา่ตณัหานัน้ ท่านสอนวา่ ไม่มี

ขอบ ไม่มีฝัง่ ไม่มีคาํว่าพอ ไดเ้ท่าไรก็ไมพ่อ ไดม้าแลว้จะตอ้งอยากไดเ้พิม่ขึ้นไปอกี 

เพราะน่ีคอืธรรมชาตขิองตณัหาความอยากท ัง้หลาย วธิีทีจ่ะระงบัตณัหาความอยากได ้

จงึตอ้งใชเ้หตผุล คอืปญัญา หรือธรรมะ เวลาตอ้งการอะไร ก็ตอ้งถามวา่ สิง่ทีต่อ้งการ

นัน้จาํเป็นต่อการดาํรงชพีหรือไม ่ ถา้ไมม่สีิง่น ัน้แลว้ จะตายหรือไม ่ เช่นขณะน้ี ตอ้งสูด

อากาศใช่ไหม ถา้ไมม่อีากาศหายใจ ก็จะตอ้งตายใช่ไหม ถา้เป็นเช่นนัน้ ก็ตอ้งมอีากาศ

หายใจไวสู้ด แต่ถา้ตอ้งการเสื้อผา้สกัชดุหน่ึง หรือรถยนตค์นัใหมอ่กีสกัคนัหน่ึง หรือ

โทรศพัทม์อืถอือกีสกัเครื่องหน่ึง ก็ตอ้งถามวา่มคีวามจาํเป็นทีต่อ้งใชส้ิง่เหลา่นัน้หรือ

เปลา่ ถา้ไมม่สีิง่เหลา่นัน้แลว้จะตายไปหรือไม ่อย่างน้ีก็จะสามารถระงบัดบัความอยากได ้

ถา้ยงัไมม่คีวามจาํเป็น ถา้ไมม่แีลว้ไมต่าย ก็ไมต่อ้งเอาใหเ้สยีเวลาเปลา่ๆ เสยีเงนิเสยี

ทองโดยใช่เหต ุ 

การมอีะไรมากๆนัน้ อย่าไปคดิวา่จะมคีวามสุขนะ กลบัจะตอ้งกลายเป็นนกัโทษ เป็นคน

ใช ้เป็นยามทีจ่ะตอ้งคอยดูแลรกัษาสิง่ของต่างๆ ทีม่อียู่ มมีากก็จะตอ้งดูแลรกัษามาก มี

นอ้ยก็ดูแลรกัษานอ้ย ถา้ตอ้งดูแลรกัษามาก ก็มคีวามทกุขม์าก ดูแลรกัษานอ้ย ก็มี

ความทกุขน์อ้ย น่ีแหละคอืเรื่องของกเิลส ของตณัหา ทีส่รา้งความหวิ ความอยาก ความ

ตอ้งการใหก้บัใจ แบบไมรู่จ้กัอิม่ไมรู่จ้กัพอ ไดม้ามากนอ้ยเท่าไรก็ไมพ่ออยู่น ัน่แหละ 

ลองถามตวัเองดูสวิา่ ต ัง้แต่เกดิมาจนถงึวนัน้ี ไดอ้ะไรมามากนอ้ยแค่ไหนแลว้ เวลาเกดิ
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มาจากทอ้งแมก่็ไมไ่ดม้อีะไรตดิตวัมา มแีค่อาการ ๓๒ คอืร่างกาย แมแ้ต่เสื้อผา้ก็ไมไ่ดม้ี

ตดิตวัออกมาเลย แลว้วนัน้ีมอีะไรบา้ง ลองทบทวนดู มแีทบทกุอย่าง เต็มบา้นช่องไป

หมด นอกจากตวัเราแลว้ ยงัมสีาม ี มภีรรยา มบีตุร มธีิดา เพิม่ขึ้นมาอกีต ัง้หลายคน 

แลว้สภาพจติใจของเราเป็นอย่างไร ดขีึ้นไหม สบายขึ้นหรือเปลา่ หรือกลบัตอ้งแบกภาระ

เพิม่ขึ้นอกีมากมายก่ายกอง เมือ่เกดิมาแรกๆ ก็มตีวัเราคนเดยีว แสนจะสบาย ดูแลปาก

ทอ้งอนัเดยีว ตอนทีเ่ป็นเดก็ๆนัน้ เป็นอย่างไร มคีวามสุขไหม วนัๆหน่ึงแทบจะไมท่กุข ์

กบัอะไรเลย มแีต่เลน่ มแีต่กนิ มแีต่นอน มแีต่ไปโรงเรียน แสนจะสบาย แต่พอจบจาก

โรงเรียนออกมาแลว้ เริ่มทาํมาหากนิ ทน้ีีกเิลสตณัหาก็เริ่มออกฤทธิ์ เริ่มแผลงฤทธิ์ ส ัง่

การใหไ้ปหาสิง่นัน้มา ไปหาบคุคลนัน้มา แลว้เป็นอย่างไร เดีย๋วน้ีมอีะไรมากมายก่ายกอง 

มกีจิการมากมาย มเีงนิทองมากมาย มสีมบตัมิากมาย มอีะไรมากมายไปหมด แต่ใจ

เป็นอย่างไร ใจกลบัมแีต่ความวุน่วาย มคีวามทกุขม์ากมาย ตามไปกบัสิง่ทีม่นี ัน่แหละ  

เพราะน่ีแหละคอืเรื่องราวของสิง่ของต่างๆ ทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัใจ มนัไมไ่ดใ้หค้วามสุข

กบัใจเลย เพราะอะไร เพราะไมไ่ดใ้หค้วามสงบกบัใจนัน่เอง เวลามอีะไรก็อดทีจ่ะคดิ อด

ทีจ่ะห่วง อดทีจ่ะกงัวลไมไ่ด ้ เพราะของต่างๆ สิง่ต่างๆทีม่อียู่ หรือบคุคลต่างๆทีม่อียู่ 

ลว้นเป็นสิง่ทีไ่มอ่ยู่น่ิงเฉย มกีารเปลีย่นแปลง มกีารเสือ่มไปเรื่อยๆ มแีต่ปญัหาตามมา ที่

จะตอ้งคอยแกอ้ยู่เสมอ อย่างเวลาซื้อรถยนตม์าคนัหน่ึง ถงึแมจ้ะมปีระโยชน ์ รบัใชเ้รา 

พาเราไปไหนมาไหนได ้ในทางตรงกนัขา้ม เราก็ตอ้งเป็นคนรบัใชเ้ขาเหมอืนกนั ตอ้งคอย

เตมินํา้มนัให ้ เตมินํา้ให ้ทาํความสะอาด เอาเขา้อู่เพือ่เปลีย่นอปุกรณ์ต่างๆ เพราะเมือ่ใช ้

ไปแลว้ย่อมตอ้งเกดิการสกึหรอขึ้นมา ก็เลยกลายเป็นคนรบัใชร้ถยนตค์นันัน้ไป เขารบั

ใชเ้ราแลว้ เราก็ตอ้งรบัใชเ้ขา  

สมมตุวิา่มเีงนิทีจ่ะซื้อรถยนต ์ แต่ไมซ่ื้อ เวลาจะไปไหนมาไหน ก็ขึ้นรถสองแถว ขึ้นรถ

แทก็ซี ่ หรืออยู่ใกล ้ๆ  ก็เดนิไปไมด่กีวา่หรือ เดนิไปก็ไดอ้อกกาํลงักาย ร่างกายก็มกีาํลงั

วงัชา คนเราเดีย๋วน้ีมเีงนิมทีองมาก ไมค่่อยไดอ้อกกาํลงักายกนั มแีต่นัง่รถ มแีต่ขึ้น

ลฟิตก์นั ทาํอะไรก็มแีต่เครื่องผ่อนแรง ไมต่อ้งออกแรง ทาํไปทาํมา สุขภาพร่างกายเลย

ยํา่แย่ เพราะขาดการออกกาํลงักาย เลยตอ้งไปเสยีเงนิตามสถานทีอ่อกกาํลงักาย เพือ่จะ
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ไดอ้อกกาํลงักาย เมือ่ก่อนน้ีออกกาํลงักายโดยไมต่อ้งเสยีเงนิเสยีทอง และไดป้ระโยชน ์

อย่างเกษตรกร ทาํนาทาํไร่ ก็ตอ้งใชก้าํลงักาย ไดท้ ัง้งานและการออกกาํลงักาย แต่สมยัน้ี

เราทาํงานแบบสบาย นัง่โตะ๊ เวลาไปไหนมาไหนแทบจะไมต่อ้งเดนิ มรีถนัง่ตลอดเวลา 

ไมไ่ดอ้อกกาํลงักาย เลยตอ้งไปเสยีเงนิออกกาํลงักาย อย่างน้ีเราโงห่รือเราฉลาดกนัแน่ 

ลองคดิดูใหด้ ี สิง่ต่างๆทีม่ไีวเ้พือ่ผ่อนแรง ก็ลว้นแต่เป็นภาระแก่จติใจ เพราะเวลาเสยีก็

ตอ้งเสยีเงนิซ่อม และถา้ใชไ้มไ่ดก้็ตอ้งหามาใหม ่ เลยกลายเป็นสิง่ทีค่อยกดดนั ใหต้อ้ง

ออกไปหาเงนิหาทอง เพือ่จะไดซ้ื้อสิง่ของเหลา่น้ี มาบาํรุงบาํเรอชวีติของเรา ตลอดท ัง้ชวีติ

เลยหาความสงบ หาความสุขไมไ่ด ้ เพราะจติจะตอ้งคอยคดิหาเงนิหาทองอยู่ตลอดเวลา 

เมือ่หาเงนิหาทองมาแลว้ ก็ตอ้งคดิวา่จะใชเ้งนิอย่างไร เมือ่ไดส้ิง่ของมาแลว้ ก็ตอ้งคดิอกี

วา่จะตอ้งใชอ้ย่างไร ตอ้งดูแลอย่างไร มแีต่เรื่องทีจ่ะตอ้งคดิอยู่ตลอดเวลา ไมม่อีนัสิ้นสุด 

ก็เลยไมม่คีวามสงบ  

ตราบใดจติไมม่คีวามสงบแลว้ อย่าไปหาความสุขเลย เพราะความสุขทีแ่ทจ้ริงจะเกดิขึ้น

ไดก็้ต่อเมือ่จติน่ิง จติสงบนัน่เอง จติจะน่ิง จติจะสงบไดก้็ตอ้งปฏบิตัธิรรม ก่อนจะ

ปฏบิตัธิรรม ก็ตอ้งศึกษาธรรมก่อน วา่จะตอ้งปฏบิตัอิย่างไร จะศึกษาก็ตอ้งเขา้วดันัน่เอง 

จงึตอ้งเขา้วดั มาทาํบญุทาํทาน ฟงัเทศนฟ์งัธรรม อย่างทีไ่ดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี น่ีแหละ

คอืจดุเริ่มตน้ ทีจ่ะนาํพาไปสู่ความสุขทีแ่ทจ้ริง คอืสนัตสุิขทีจ่ะปรากฏขึ้นมาภายในใจ ใน

เบื้องตน้ตอ้งขยนัศึกษา หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม หาหนงัสอืธรรมะมาอ่านมากๆ เพือ่จะได ้

รูถ้งึสาเหตทุีส่รา้งความทกุขค์วามวุน่วายใจ เมือ่ทราบแลว้ จะไดศึ้กษาถงึวธิีทีจ่ะชาํระ 

หรือกาํจดัตน้เหตขุองความทกุขค์วามวุน่วายใจ เมือ่รูแ้ลว้ ก็นาํไปปฏบิตั ิ โดยสรุปแลว้

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตั ิ ๓ ขอ้ใหญ่ๆ คอื ๑. ใหล้ะการกระทาํบาปท ัง้หลายเสยี 

๒. ใหก้ระทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ๓. ใหช้าํระกเิลสตณัหาใหห้มดไปจากจติจาก

ใจ ถา้ปฏบิตัไิดแ้ลว้ จติก็จะสะอาด เมือ่จติสะอาดแลว้ จติกจ็ะมแีต่ความสุข เมือ่มี

ความสุขแลว้ ก็ไมต่อ้งมอีะไรอกีต่อไป อย่างพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวก ท่านไมม่ี

สมบตัอิะไรภายนอกเลย แต่ภายในใจของท่านมสีมบตัอินัล ํา้เลศิ คอืโลกตุรธรรม ความ

หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง มแีต่ความสุข ความอิม่ ความพอ อยู่ในใจ เมือ่เป็น

เช่นนัน้แลว้ สมบตัภิายนอกต่างๆ จงึไม่มคีวามหมายอะไรเลย เปรียบเหมอืนกบัคนที่
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รบัประทานอาหารอิม่เต็มทีแ่ลว้ ต่อใหใ้ครเอาอาหารดีๆ ขนาดไหนมาต ัง้ไวอ้ยู่ขา้งหนา้ ก็

จะไมม่คีวามรูส้กึยนิดทีีอ่ยากจะรบัประทานเลย ฉนัใดอริยทรพัยห์รือโลกตุรธรรม ที่

ท่านท ัง้หลายจะไดป้ระสบจากการปฏบิตัธิรรม ก็จะเป็นเช่นนัน้ จงึขอฝากเรื่องการปฏบิตัิ

ธรรม การละเวน้การกระทาํความชัว่ ละเวน้อบายมขุท ัง้หลาย ตลอดเวลา ๓ เดอืนใน

พรรษากาลน้ี ใหท้่านนาํไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตั ิ ตามสมควรแก่กาํลงัสตปิญัญา

ศรทัธา แลว้ความสุข ความเจริญ ความเป็นสริิมงคล ทีท่่านท ัง้หลายปรารถนา ก็จะเป็น

ของท่านอย่างแน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๒๗ 

ทวนกระแสจติ 
๑๖ สงิหาคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ เป็นวนัทีท่่านท ัง้หลาย ไดก้าํหนดไวใ้นใจ ต ัง้แต่วนัก่อนวา่ เมือ่ถงึวนัน้ี

จะมาวดั เพื่อประกอบคุณงามความดี ฟังเทศน์ฟังธรรม ปฏิบตัธิรรม ตามสมควรแก่

กาํลงัศรทัธา สติปญัญา ความสามารถ ความพากเพียร เป็นการกระทาํทีจ่ะนาํมาซึง่

ความสุขและความเจริญ จงึเป็นสิง่ทีค่วรจะกระทาํอย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอ เพราะ

เป็นการใหอ้าหารกบัจติใจ ทาํนุบาํรุงรกัษาจติใจ ไมใ่หค้วามทกุขต่์างๆมารุมเรา้สรา้ง

ความเจ็บปวด สรา้งความไมส่บายอกไมส่บายใจใหก้บัเรา เพราะความทกุขเ์ป็นสิง่ที่

แกไ้ขได ้ดบัได ้ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมอียู่ในชวีติของเรา ถา้เรารูจ้กัเหตขุองความทกุขว์า่เกดิ

มาจากอะไร แลว้ระงบัเหตนุัน้เสยี ความทกุขก์็ย่อมไมป่รากฏขึ้นมา เหมอืนกบัรูจ้กัเหตทุี่

จะทาํใหไ้ฟไหม ้ ถา้มเีชื้อเพลงิ มไีฟ แลว้อยู่ตดิกนั ก็ทาํใหเ้กดิไฟไหมข้ึ้นมาได ้ ถา้

ตอ้งการดบัไฟ ก็ตอ้งเอาเชื้อเพลงิออกจากไฟ แยกออกจากกนั วธิีหน่ึงทีท่าํกนัก็คอืเอา

นํา้มาราดมาดบั เมือ่นํา้ดบัไฟแลว้ ถงึแมเ้ชื้อเพลงิจะมเีหลอือยู่ ก็จะไมไ่หมต่้อไป น่ีคอื

เรื่องของไฟทีไ่หม ้แลว้ก็ดบัไปดว้ยนํา้  

ฉนัใดใจของเราก็เป็นสิง่ทีถู่กเผาไหมไ้ด ้ก็คอืความทกุขน์ ัน่เอง แลว้สิง่ทีจ่ะดบัความทกุข ์

ได ้ ก็คอืนํา้แห่งธรรมะ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้นาํเอาพระธรรมคาํสอน 

ของพระพทุธเจา้มาประพฤต ิ มาปฏบิตัแิลว้ เราก็จะดบัความทกุขท์ีม่อียู่ในใจของเราได ้

เพราะพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จะสอนใหรู้ว้า่ความทกุขเ์กดิจากอะไร และจะ

ทาํอย่างไรถงึจะดบัความทกุขไ์ด ้ ความทกุขท์ีเ่กดิในใจเรา เกิดจากความอยาก คอื

ตณัหา มอียู่ ๓ ไดแ้ก่ กามตณัหา ความอยากในกาม ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น 

วิภวตณัหา ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น หรือความกลวันัน่เอง ถา้ตราบใดใจยงัมคีวาม

อยากท ัง้ ๓ ประการอยู ่ ก็จะมคีวามทกุขเ์กดิขึ้นมาไมม่ทีีส่ิ้นสุด แต่ถา้ระงบัดบัความ

อยากท ัง้ ๓ น้ีไดแ้ลว้ ก็จะไมม่คีวามทกุขเ์หลอือยู่ในใจเลย  
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บางท่านอาจจะคดิวา่ คนเราถา้ไมม่คีวามอยากแลว้ จะอยู่ไดห้รือ เพราะชวีติของเราทกุ

วนัน้ี ทีอ่ยู่ก็อยู่เพราะความอยากน้ี ไม่ใช่หรือ เพราะความอยากนาํความสุขมาใหก้บัเรา 

จริงอยู่เวลาอยาก แลว้ไดส้ิง่ทีอ่ยากมา เราก็มคีวามสุข แต่เราไมเ่คยสงัเกตดูเลยวา่ 

ความสุขทีไ่ดม้านัน้ เป็นความสุขแบบไหน เป็นความสุขช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว แลว้ก็จาง

หายไป ทิ้งเหลอือยู่แต่ความหวิ ความอยาก ทีจ่ะไดส้มัผสักบัความสุขอย่างนัน้อกี เลย

สรา้งความอยากใหเ้พิม่ขึ้นมาอกี เมือ่มคีวามอยากแลว้ เราก็อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ตอ้งออกไป

แสวงหาในสิง่ทีอ่ยาก เป็นวงจรอยู่อย่างน้ีไป ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ตัง้แต่วนัเกดิมาจนถงึปจัจบุนั

น้ี เราก็ยงัมคีวามอยากอยู่เหมอืนเดมิ เมือ่มคีวามอยาก ก็ตอ้งออกไปแสวงหาสิง่ทีอ่ยาก 

เมือ่ไดม้าแลว้ ก็สงบตวัอยู่ระยะหน่ึง หลงัจากนัน้ความอยากก็เกดิขึ้นมาอกี เพราะ

ความสุขทีไ่ดจ้ากสิง่ทีห่ามานัน้ มนัหมดไป ความหวิความอยากก็เกดิขึ้นมาอกี  

ความหวิความอยากน่ีแหละคือความทกุข ์การทีไ่มส่ามารถจะอยู่เฉยๆ ได ้ ท ัง้ทีร่่างกาย

ก็มคีรบถว้นบริบูรณ์ทกุอย่าง มอีาหารรบัประทาน มเีสื้อผา้ใส่ มบีา้นอยู ่ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย

อะไร ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วยก็มยีารกัษา แต่ทาํไมเราถงึอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ทาํไมจงึตอ้งไปหาสิง่นัน้

สิง่น้ี มาใหค้วามสุขกบัเรา ทาํไมตอ้งไปหารูป หาเสยีง หากลิ่น หารส หาโผฏฐพัพะ 

ชนิดต่างๆ มาใหค้วามสขุกบัเรา นัน่ก็เป็นเพราะวา่ใจของเรายงัมคีวามอยากอยู่ และเรา

ก็ไมรู่ว้า่ อะไรทาํใหใ้จอยากอยู่เรื่อยๆ แลว้จะทาํอย่างไรถงึใหใ้จไมอ่ยาก ก็มพีระพทุธเจา้

พระองคเ์ดยีวเท่านัน้ ทีห่ลงัจากไดป้ฏบิตัธิรรม ทดสอบการดบัทกุขด์ว้ยวธิีการต่างๆ จน

ในทีสุ่ดก็คน้พบสจัธรรมความจริงวา่ จติจะหายอยากได ้ กต็อ่เม่ือจติหยดุน่ิง รวมลงสู่

ความสงบ ถา้ตราบใดจติไมน่ิ่ง จติไมส่งบ จติก็จะมคีวามหวิ มคีวามกระหาย มคีวาม

อยากไปเรื่อยๆ อยู่อย่างนัน้ไปตลอด แต่ถา้จติสงบไดแ้ลว้ จติกจ็ะไมห่วิไมอ่ยาก เพราะ

ขณะที่จติสงบน่ิงอยู่นั้น จติมีความสขุ จติมีความอิม่ จติมีความพอ  

ตณัหาความหวิความอยากนัน้ ตอ้งอาศยัการทาํงานของจติถงึจะเกดิขึ้นมาได ้ ถา้จติไม่

ทาํงาน จติน่ิงอยู่ ไมค่ดิไมป่รุงกบัอะไร ตณัหาความอยากก็ไมส่ามารถเกดิขึ้นมาได ้

พระพทุธเจา้ทรงพบความจรงิน้ี จงึนาํมาส ัง่สอนพวกเรา ใหเ้ขา้ใจ ใหรู้จ้กั วา่อย่าไปหา

ความสุขจากภายนอกเลย ไมว่า่จะเป็นความสุขจากรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ หรือ
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ความสุขทีเ่กดิจากการเจริญลาภ ยศ สรรเสริญก็ตาม เหลา่น้ีไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง 

เพราะไมท่าํใหจ้ติสงบ สิง่ทีจ่ะทาํจติใหส้งบไดก้็คอืธรรม คาํสอนของพระพทุธเจา้ คอืการ

กระทาํความด ีละการกระทาํความชัว่ ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ดว้ยการปฏบิตัธิรรม 

นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา ทีจ่ะเขา้ไปชาํระความอยากต่างๆทีม่อียู่ในใจ ใหห้มดไปได ้ ถา้

ปรารถนาความสุขทีแ่ทจ้รงิ ทีถ่าวร ทีไ่มม่คีวามทกุข ์ ไมม่คีวามหวิ ไมม่คีวามกระหาย

ปนอยู่เลย ก็ตอ้งหนัมาชาํระจติของเรา แทนทีจ่ะใชเ้วลาในชวีติของเรา มวัแต่ขวนขวาย

หาขา้วของ ทรพัยส์มบตัเิงนิทอง สิง่ของต่างๆ ทีม่อียู่ในโลกน้ี มาเพือ่ใหค้วามสุขกบัเรา 

ถา้ทาํอย่างน้ีก็แสดงวา่เรายงัหลงอยู่ ยงัไมเ่ขา้ใจถงึความสุขทีแ่ทจ้ริง วา่เป็นอย่างไร 

เพราะดงัทีไ่ดแ้สดงแลว้วา่ สิง่ต่างๆทีม่อียู่ภายนอกกาย ภายนอกใจเราน้ี ไม่ใช่เป็นสิ่งที่

จะใหค้วามสุขกบัจติของเราได ้ เพราะไมส่ามารถทาํจติใหส้งบ ใหน่ิ้งได ้ มแีต่จะทาํใหจ้ติ

กลบัมคีวามอยาก เพิม่พูนมากขึ้นไป สงัเกตดูเวลาทีเ่กดิมาใหม่ๆ  เรามาตวัเปลา่ๆ ไม่ได ้

มอีะไรตดิตวัมาเลยแมแ้ต่ชิ้นเดยีว แต่เมือ่โตขึ้นแลว้ เรามคีวามสามารถ ทีจ่ะทาํมาหากนิ 

หาเงนิหาทอง หาสิง่ของต่างๆ หาบคุคลต่างๆมาครอบครอง จาก ๑ ชิ้น ก็เป็น ๒ ชิ้น 

จาก ๒ ชิ้นก็เป็น ๓ ชิ้น ๔ ชิ้น เพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ หาบคุคลแรกมาแลว้ ก็ไดเ้พิม่มาอกี 

เป็น ๒ เป็น ๓ เป็น ๔ คอืตอนตน้เราก็อยู่ตวัเปลา่ๆ แลว้หลงัจากนัน้ เราก็มสีาม ี มี

ภรรยา แลว้ก็มบีตุร มธีิดาตามมา  

เหลา่น้ีเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นมาจากความอยากท ัง้สิ้น เมือ่ไดส้ิง่เหลา่น้ีมาแลว้ ความอยากทีม่ ี

อยู่ในใจ มนีอ้ยลงไปหรือไม ่ลดนอ้ยลงไปหรือไม ่หรือยงัมอียู่เหมอืนเดมิ ดไีมด่ ีมมีาก

ขึ้นไปกวา่เดมิเสยีอกี นอกจากนัน้แลว้ ยงัเพิม่ภาระใหม้ากดดนัจติใจอกี คอืความทกุขท์ี่

เกดิจากความผูกพนั เกดิจากความห่วงใย ในวตัถสุิง่ของ ในบคุคลต่างๆ ทีม่ไีวใ้น

ครอบครอง เพราะเรารูว้า่ โดยธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ี ลว้นเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน 

อยู่กบัเราในวนัน้ี แต่อาจจะไมอ่ยู่กบัเราในวนัพรุ่งน้ีก็ได ้ ไมรู่ว้า่อะไรจะหมดไปก่อน ไม่

เขาก็เรา อย่างหน่ึงอย่างใด จะตอ้งมกีารพลดัพรากจากกนั และถา้ตราบใดใจยงัมคีวาม

ผูกพนั ยงัมอีปุาทาน มคีวามยดึม ัน่ มตีณัหาความอยาก อยากใหบ้คุคลเหลา่นัน้ สิง่

เหลา่นัน้ อยู่กบัเราไปอกีนานๆ เราก็จะเกดิความกงัวลใจ เกิดความไมส่บายใจ เวลาที่

ไมไ่ดเ้หน็บคุคลนัน้ หรือไมไ่ดเ้หน็สิง่ของต่างๆ ในที่ๆ ควรจะอยู่ ทีค่วรจะเป็น เรากจ็ะ
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เกดิความวติกกงัวลขึ้นมา อย่างเวลาทีภ่รรยาหรือสามขีองเรา หรือบตุรธิดาของเรา 

จะตอ้งกลบัมาบา้นในเวลานัน้ๆ แต่เมือ่ถงึเวลานัน้ เขาไมไ่ดก้ลบัมา เราก็เกดิความวติก 

เกดิความกงัวลขึ้นมาแลว้  

น่ีแหละก็คอืความทกุขท์ีเ่กดิจากความอยากต่างๆนานา อยากใหส้ิง่นัน้เป็นอย่างน้ี สิง่น้ี

เป็นอย่างนัน้ แต่เมือ่ไม่เป็นไปดงัปรารถนา เราก็มคีวามทกุข ์มคีวามไมส่บายใจ น่ีแหละ

คอืโทษของความอยากต่างๆ ทีเ่ราไปตดิ ไปหลง ไปมเีขา้ ถา้ฉลาดเราจะตอ้งพยายาม

ลดละความอยากต่างๆ ทีม่อียู่ในใจ ใหน้อ้ยลงไปตามลาํดบั จนกระท ัง่หมดไปในทีสุ่ด 

ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มเ่หลอืวสิยัทีพ่วกเราจะทาํกนัได ้ เพราะพระพทุธเจา้ไดท้าํมาแลว้ 

พระพทุธเจา้ทรงสามารถชนะตณัหาท ัง้หลาย ทีม่อียู่ในพระทยัของพระองคไ์ด ้หลงัจากที่

ไดท้รงชนะความอยากต่างๆแลว้ ก็ทรงนาํวธิีทีไ่ดท้รงปฏบิตัมิาส ัง่สอนผูอ้ืน่ ผูท้ีไ่ดย้นิได ้

ฟงัแลว้นาํไปประพฤตปิฏบิตั ิ ก็สามารถเอาชนะความอยากต่างๆได ้ กลายเป็นพระ

อรหนัตสาวกขึ้นมาเป็นจาํนวนมากมาย ลว้นเกดิจากการไดย้นิไดฟ้งั พระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ แลว้นาํไปปฏบิตัติามนัน่เอง ถา้พวกเราเหน็โทษของความอยาก เหน็วา่

เป็นเหตทุีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัเรา เรากต็อ้งพยายามลดละความอยากใหน้อ้ยลงไป  

ในเบื้องตน้ก็พยายามลด ในสิง่ทีไ่มม่คีวามจาํเป็น ต่อการดาํรงชพีของเรา สิง่ใดก็ตามที่

เราอยากได ้ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพี ต่อการทาํมาหากนิ ก็ตดัใจเสยีเถดิ อย่า

ไปเอามนั อย่าไปมมีนั คดิเสยีวา่ไมม่กี็ไมต่าย ก็ใชไ้ด ้ ถา้คดิอย่างน้ีไดแ้ลว้ เราก็จะ

ค่อยๆสามารถตดัความอยากในสิง่ต่างๆลงไปได ้ จนกระท ัง่เหลอืแต่สิง่ทีจ่าํเป็นเท่านัน้ 

สิง่ทีจ่าํเป็นก็ไมม่อีะไรมากมาย ก็แค่ปจัจยั ๔ คอื อาหาร ที่อยู่อาศยั เครื่องนุ่งหม่ ยา

รกัษาโรค ถา้มสีิง่เหลา่น้ีแลว้ ชวีติของเราก็จะสามารถดาํเนินไปไดต้ามปกต ิ และอยูไ่ป

จนถงึวยัอนัสมควร เมือ่สามารถลดละสิง่ต่างๆเหลา่น้ีไดแ้ลว้ ในข ัน้ต่อไป เรายงัตอ้งเขา้

ไปทาํลายความอยาก ทีม่อียู่ภายในใจของเรา เพราะถงึแมจ้ะไดล้ดละไปแลว้ ก็เป็นเพยีง

การเบรกความอยากเท่านัน้ ยงัไมไ่ดเ้ขา้ไปทาํลายความอยาก ทีม่อียู่ภายในใจของเรา ที่

จะสูญสลายหายหมดไปได ้ ก็ตอ้งเกดิจากการปฏิบตัิธรรม คอืทาํสมาธิ เจริญปญัญา 

วปิสัสนา เพือ่ความรูแ้จง้เหน็จริง ในสภาวธรรมท ัง้หลาย ถา้ไมป่ฏบิตัธิรรมท ัง้ ๒ 
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ประการน้ี คอืสมาธิและปญัญาแลว้ จะไมม่ทีางตดัตณัหาความอยากท ัง้หลาย ทีม่อียู่

ภายในใจใหห้มดไปได ้ 

การปฏบิตัธิรรมจงึเป็นกจิทีส่าํคญั ทีจ่าํเป็น สาํหรบัผูป้รารถนาความสิ้นทกุข ์ หมดทกุข ์

ในจติใจ จะตอ้งขวนขวายปฏบิตั ินัง่สมาธ ิ เดนิจงกรม เจริญปญัญา เจริญวปิสัสนา ใน

เบื้องตน้ใหท้าํจติใหส้งบก่อน คอืนัง่สมาธินัน่เอง จติโดยปกตจิะไมอ่ยู่น่ิงๆเฉยๆ ทรง

เปรียบจติเหมอืนกบัลงิตวัหน่ึง สงัเกตดู ลงิจะไมอ่ยู่น่ิงกบัที ่ จะโหนไปตามกิ่งไมต่้างๆ 

จากกิ่งน้ีก็ไปกิ่งนัน้ จากกิง่นัน้ก็ไปกิ่งโนน้ ไปอยู่เรื่อยๆ จติของเราก็เช่นกนั จะไมอ่ยู่น่ิง

เฉย จะคดิไปเรื่อยๆ คดิเรื่องนัน้ คดิเรื่องน้ี แลว้ก็คดิเรื่องโนน้ต่อไปอยู่เรื่อยๆ วนัๆหน่ึง

ถา้นัง่อยู่เฉยๆ แลว้สงัเกตดูจติ เราจะเหน็วา่จติมแีต่คดิอยู่เรื่อยๆ ไมเ่คยน่ิงอยู่เฉยๆเลย 

แมแ้ต่สกัครู่หน่ึง เพราะวา่เราไมเ่คยฝึกสอนจติใหอ้ยู่น่ิงๆนัน่เอง แมก้ระท ัง่เดก็ๆทีเ่พิง่

เกดิมา ก็อยู่ไมน่ิ่งเหมอืนกนั ลองจบัใหเ้ดก็นัง่อยู่เฉยๆสกัครู่เดยีว เขาก็จะนัง่อยู่ไมไ่ด ้

สาเหตทุีน่ ัง่อยู่ไมไ่ด ้ ก็เพราะจติของเขาไมน่ิ่งนัน่เอง จติถูกความอยากคอยผลกั ใหค้ดิ

ใหอ้ยากสิง่นัน้สิง่น้ี ถา้นัง่อยู่ตรงน้ีก็อยากจะลกุ ถา้ลกุก็อยากจะไปทางโนน้ ถา้อยู่ทาง

โนน้ก็อยากจะมาทางน้ี น่ีคอืลกัษณะของจติ ทีม่ตีณัหาคอยเป็นเครื่องผลกัดนัอยู่  

เราจงึตอ้งมาทวนกระแสจติ ทีช่อบคดิเรื่องโนน้เรื่องน้ี ไมรู่จ้กัหยุดจกัหย่อน ดว้ยการทาํ

สมาธิ คอืกาํหนดจติใหรู้อ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง ทีถู่กจรติกบัเรา อารมณ์ทีใ่ชผู้ก

จติน้ี อาจจะเป็นบทสวดมนตก์็ได ้ เช่นสวดบท อติิปิโสฯ อรหงัสมัมาฯ สวากขาโตฯ สุ

ปฏิปนัโนฯ ก็สวดไป แต่ในขณะทีส่วด ขอใหต้ ัง้ใจสวดจริงๆ คอืใหใ้จอยู่กบับทสวด

นัน้ๆ จะสวดออกเสยีงก็ได ้ ไมอ่อกเสยีงก็ได ้ลมืตาก็ได ้ ไมล่มืตาก็ได ้จดุธูปเทยีนก็ได ้

ไมจ่ดุธูปเทยีนก็ได ้นัง่ขดัสมาธิหรือนัง่พบัเพยีบก็ได ้ไมส่าํคญั สาํคญัทีต่อ้งมสีตรูิอ้ยู่กบั

บททีส่วด ไมใ่ช่สวดไปแลว้ ในขณะเดยีวกนั ก็คดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีควบคู่ไปดว้ย ถา้เป็น

เช่นน้ีแลว้ ก็จะไมท่าํใหจ้ติสงบ ไมท่าํใหจ้ติหยุดน่ิงได ้แต่ถา้สวดอย่างเดยีว มสีตรูิอ้ยู่กบั

การสวด ไมม่คีวามคดิเขา้มาแทรก ไมไ่ปคดิเรื่องราวต่างๆนานา ใหรู้อ้ยู่อย่างนัน้แลว้ ไม่

ชา้ก็เร็วจติก็จะค่อยๆ เขา้สู่ความสงบ อารมณ์ต่างๆทีเ่กดิจากความคดิปรุงต่างๆ กจ็ะ

ค่อยสงบตวัลงไป  
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อารมณ์โลภ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง ความวุน่วายใจ ความวา้วุ่นขุน่มวัต่างๆ ลว้นเกดิ

จากการคดิปรุงของจติ คดิถงึเรื่องนัน้ คดิถงึเรื่องน้ี แลว้ก็เกดิความห่วง เกดิความวติก 

เกดิความกงัวลใจ ถา้สวดมนตไ์ปเรื่อยๆแลว้ เรื่องราวต่างๆทีเ่คยคดิถงึอยู่ เคยวติก 

เคยกงัวลอยู่ ก็จะหายไปจากใจ เมือ่เรื่องราวต่างๆหายไปจากใจแลว้ อารมณ์ต่างๆทีท่าํ

ใหเ้กดิความเศรา้หมอง ความวา้วุน่ขุ่นมวั ก็จะหายไป จติก็จะค่อยๆใสขึ้นมา สะอาด

ขึ้นมา ค่อยๆสงบ ค่อยๆน่ิงขึ้นมา ถา้สวดไปไดน้านพอสมควรแลว้ เกดิรูส้กึวา่ไม่

อยากจะสวดต่อไป ก็ลองกาํหนดดูลมหายใจต่อ เวลาหายใจเขา้ก็ใหรู้ว้า่หายใจเขา้ เวลา

หายใจออกก็ใหรู้ว้า่หายใจออก โดยกาํหนดดูตรงจดุทีล่มสมัผสั บริเวณปลายจมกู 

เหนือริมฝีปากขึ้นมา ใหรู้อ้ยู่ตรงนัน้ รูอ้ยู่ไปเรื่อยๆ ใหรู้ล้ม แต่ไมต่อ้งตามลมเขา้ไป ไม่

ตอ้งตามลมออกมา ใหรู้อ้ยู่ทีจ่ดุเดยีว ถา้ตามลมเขา้ตามลมออก จติก็จะทาํงาน จติกจ็ะ

ไมน่ิ่ง ตอ้งเพ่งอยู่ทีจ่ดุใดจดุหน่ึง ทีเ่ราสงัเกตไดช้ดั ถา้ไมส่ามารถกาํหนดทีป่ลายจมกู 

หรือทีบ่ริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมา แต่รูส้กึวา่ลมอยู่ทีก่ลางอก ก็กาํหนดอยู่ทีก่ลางอกก็ได ้

พอลมเขา้ก็จะรูส้กึวา่พองขึ้นมา เวลาลมออกก็จะยุบลงไป อย่างน้ีก็ใชไ้ด ้ขอใหม้สีตรูิอ้ยู่

กบัอาการเขา้ออกของลมก็พอ โดยทีไ่มต่อ้งไปคดิอะไร  

เมือ่ถงึเวลาทีจ่ติจะรวมลงสู่ภวงัคจติ คอืรวมลงเป็นหน่ึง เป็นสมาธ ิก็จะลงโดยอตัโนมตั ิ

เราไมส่ามารถผลกัดนับงัคบัใหล้งได ้วธิีทีจ่ะทาํใหร้วมลงเป็นหน่ึง เป็นสมาธิไดน้ ัน้ ก็เกดิ

จากการมสีตริะลกึรูอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออกนัน่แหละ ขอใหรู้อ้ยู่เท่านัน้ แลว้อย่าส่งจติ

ไปสู่เรื่องอืน่ ถา้จติเริ่มคดิ เริ่มพจิารณาขึ้นมาอกี ก็ใชก้ารสวดมนตเ์ขา้ไประงบัความคดิ

นัน้เสยี ทาํอย่างน้ีสลบัไปสลบัมา จนกวา่จิตจะรวมลงเป็นหน่ึง ขณะทีจ่ติรวมลงเป็นหน่ึง 

ความคดิปรุงต่างๆก็จะสงบตวัลงไป การรวมลงของจติ อาจจะลงไปลกึ หรือไมล่กึกไ็ด ้

ถา้ลงไปลกึความสมัผสัรบัรูร่้างกายน้ี ก็หายไปเลย ขณะนัน้เหมอืนกบัโลกน้ีไมม่อีะไร

เลย มแีต่สกัแต่ว่ารูอ้ยู่เท่านัน้ มจีติอยู่ตามลาํพงั เป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นอเุบกขาน่ิงเฉย

อยู่ ในขณะนัน้ไมรู่เ้รื่องราวอะไรภายนอกของร่างกายเลย ไมร่บัรูเ้รื่องของร่างกายเลย น่ี

เป็นการรวมลงอย่างเต็มทีข่องจติ แต่ถา้รวมลงไมเ่ต็มที ่ ก็จะไดย้นิเสยีง จะรูส้กึวา่มี

ร่างกายอยู่ แต่ในขณะนัน้จติไมส่นใจกบัเรื่องอะไร จติมคีวามพอใจทีจ่ะน่ิงอยู่เฉยๆ

อย่างนัน้ ในขณะนัน้จติจะมแีต่ความสุข มแีต่ความสบาย มแีต่ความเบา  
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เวลาทีจ่ติอยู่ในสภาพอย่างนัน้ ขอใหอ้ย่าไปยุ่งกบัจติ เพราะเป็นสภาพทีต่อ้งการใหจ้ติอยู่

ไปนานๆ อยู่ไดน้านเท่าไรจติก็จะยิง่มพีลงั มคีวามสามารถทีจ่ะต่อตา้น ต่อสูก้บัอารมณ์

ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นมาภายหลงัได ้ ดงันัน้ขณะทีจ่ติรวมลงสู่ความสงบเต็มทีแ่ลว้ อย่าไป

กงัวลวา่ แลว้จะไปเจริญวิปสัสนาเมือ่ไรด ีการเจริญวปิสัสนาหรือปญัญาน้ี ตอ้งรอใหจ้ติ

ถอนออกมาก่อน จติตอ้งออกมาจากสมาธ ิ ออกมาจากความน่ิง ความสงบเสยีก่อน จงึ

ค่อยเริ่มเจริญวปิสัสนา การเจริญวปิสัสนาสามารถทาํไดใ้นอริิยาบถท ัง้ ๔ ในขณะทีน่ ัง่

อยู่ก็ทาํก็ได ้ หรือจะลกุขึ้นมาเดนิจงกรมก็ได ้ หรือยนือยู่เฉยๆแลว้พจิารณาไปก็ได ้ หรือ

อยู่ในอริิยาบถนอนก็สามารถทาํได ้ เพยีงแต่วา่อริิยาบถทีจ่ะใหผ้ลดทีีสุ่ด ควรเป็น

อริิยาบถนัง่หรือเดนิจงกรมจะใหผ้ลทีด่กีวา่ เพราะถา้ยนือยู่เฉยๆ ก็จะเกดิอาการเมือ่ย

ขึ้นมาได ้หรือนอนก็อาจจะเผลอหลบัไปได ้ 

การเจริญวปิสัสนาจะต่างกบัการทาํสมาธ ิ เพราะจดุหมายของการทาํสมาธิ คอืใหจ้ติหยุด

น่ิง ไมค่ดิอะไร จงึตอ้งผูกจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง แต่การเจริญวปิสัสนากลบั

เป็นตรงกนัขา้มกบัสมาธ ิ เพราะการเจริญวปิสัสนา คอืการทาํความรูแ้จง้ในสภาวธรรม

ท ัง้หลาย วา่เป็นอย่างไร ความจรงิของเขาเป็นอย่างไร ธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของเขาเป็น

อย่างไร จงึตอ้งพจิารณา ตอ้งคน้ตอ้งคดิ การเจริญวปิสัสนาจงึไมใ่ช่การหยุดจติใหน่ิ้ง 

แต่ตอ้งการใหจ้ติคดิพจิารณาสภาวธรรมท ัง้หลาย ตามความเป็นจริงของเขา พระพทุธ

องคท์รงสอนใหพ้จิารณาสภาวธรรมท ัง้หลาย ใหเ้หน็ธรรมชาตทิีแ่ทจ้ริงของเขา คอืให ้

เหน็ไตรลกัษณ์นัน่เอง ใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ไมว่า่จะเป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายนอก

กายกบัใจ หรือแมก้ระท ัง่กายและใจ ลว้นเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น มลีกัษณะอยู่ ๓ 

ประการ ไดแ้ก่ อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา คอืไมเ่ทีย่ง เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ ไมม่ตีวัตน  

น่ีคอืสภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็น รูป เสยีง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ หรือธรรมารมณ์ ทีม่าสมัผสักบั ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ลว้นเป็น อนิจจงั 

ทกุขงั อนัตตา ท ัง้สิ้น หรือลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุท ัง้หลาย ก็ลว้นเป็น อนิจจงั ทกุ

ขงั อนัตตา ท ัง้สิ้น ถา้ไปยดึไปตดิแลว้ ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา เกดิตณัหาขึ้นมา ถา้ไม่

อยากจะทกุข ์ ก็ตอ้งใหเ้หน็วา่ เป็นสิง่ทีไ่ปยดึไปตดิไมไ่ด ้ เพราะมกีารเปลีย่นแปลงอยู่
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ตลอดเวลา แมแ้ต่ร่างกายของเรา ในทีสุ่ดก็ตอ้งแตกสลายกลบัไปสู่สภาพเดมิ มาจาก

อะไรมนัก็กลบัไปสู่สิง่นัน้ เพราะสิง่ทีม่าก็ไมใ่ช่อะไรทีไ่หน ก็คอืธาต ุ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ 

นัน่เอง ส่วนใจเป็นธาตรูุก้็แยกออกจากธาต ุ๔ ถา้ไมม่กีเิลส ไมม่ตีณัหา ไมม่คีวามอยาก

แลว้ ใจก็ไมไ่ปแสวงหาร่างใหมอ่กีต่อไป เป็นใจทีบ่รรลถุงึพระนิพพาน เป็นใจของ

พระพทุธเจา้ ของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านไดต้ดัตณัหาความอยากหมดสิ้นไปแลว้ 

ก็ไมม่สีิง่ทีจ่ะผลกัดนัใหใ้จไปเกดิอกีต่อไป แต่ถา้ยงัมตีณัหาหลงเหลอือยู่ ก็ยงัตอ้งไป

เกดิอกีต่อไป น่ีแหละก็คอืเรื่องราวของสภาวธรรมท ัง้หลาย ทีเ่ราจะตอ้งพจิารณาอยู่อยา่ง

ต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอวา่ ไม่มอีะไรทีจ่ะอยู่กบัเราไปตลอด มกีารมาเจอกนั มารวมกนั 

แลว้ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งแยกจากกนั ถา้ฉลาดก็จะไมย่ดึ ไมต่ดิ ไมอ่ยาก แลว้ก็จะไมท่กุข ์

จะพน้ทกุขไ์ปในทีสุ่ด การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี ่๑๒๘ 

ความฝนั 
๒๓ สงิหาคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ เป็นวนัทีศ่รทัธาญาตโิยมร่วมใจกนัเดนิทางมาทีว่ดั เพือ่ประกอบคุณ

งามความด ี เตมินํา้มนัใหก้บัชวีติ คอืบญุและกศุล บญุคอืความสขุ กศุลคอืความฉลาด 

ท ัง้สองมคีวามจาํเป็นต่อชวีติ เพราะคนเราเกดิมาทกุคน ปรารถนาความสุขดว้ยกนัท ัง้นัน้ 

จงึตอ้งมกีารเตมิความสุขอยู่อย่างต่อเน่ือง เพราะความสุขไมใ่ช่อากาศ ลมหายใจ ทีม่อียู่

รอบตวัเรา แต่เป็นสิง่ทีต่อ้งสรา้งขึ้นมา ตอ้งทาํขึ้นมา เราจงึตอ้งมาวดัเพือ่มาทาํบญุกนั 

ดว้ยการใส่บาตร ถวายทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม บญุจงึจะเกดิขึ้นมา ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมก็จะทาํใหเ้กดิกศุล คอืความรูค้วามฉลาด เมือ่มคีวามรูค้วามฉลาดแลว้ เราก็จะ

สามารถดาํเนินชวีติของเราไปไดด้ว้ยความถูกตอ้งดงีาม นาํมาซึง่ความสุข ความเจริญ  

เหตทุีค่นเราส่วนใหญ่มคีวามทกุขก์นั ก็เพราะขาดกศุล ขาดปญัญา ขาดธรรมะ จงึไมรู่ ้

เหตขุองความสุขวา่เป็นอะไร เลยไปควา้เอาแต่เหตขุองความทกุขม์า จงึเกดิความวุน่วาย

ใจขึ้นมา เพราะความลุม่หลงนัน่เอง ทาํใหไ้มส่ามารถเหน็สุขและทกุขไ์ด ้ ตามความเป็น

จริง เราจงึตอ้งอาศยัพระพทุธเจา้ อาศยัพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ผูมี้ดวงตาเหน็ธรรม 

ผูรู้จ้ริงเหน็จริง เกี่ยวกบัเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ราเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ใหรู้ว้า่อะไรด ี อะไรช ัว่ 

อะไรควรส่งเสริมพฒันาใหเ้กดิขึ้น อะไรควรลดละใหห้มดไป ไมไ่ปเกี่ยวขอ้งดว้ย เพราะ

สิง่ทีไ่มด่ ีสิง่ทีเ่ป็นโทษ สิง่ทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัเรา เราควรถอยห่าง ไมค่วรเขา้ใกล ้แต่

สิง่ทีส่รา้งความสุขความเจริญใหก้บัเรา เราควรเขา้หา ควรเขา้ใกล ้ควรสรา้งใหเ้กดิขึ้นมา

มากๆ เพราะเมือ่สิง่ทีด่ทีีง่าม ทีใ่หค้วามสุขความเจริญ ไดถู้กสรา้งขึ้นมามากๆแลว้ เราจะ

ไดม้คีวามสุขมากๆขึ้นไปนัน่เอง จงึขอใหเ้ราทาํความเขา้ใจไวว้า่ ความสุขและความทุกข ์

นัน้ เป็นเรื่องของเราโดยตรง เราเป็นผูส้รา้งมนัขึ้นมา ท ัง้ความสุขและความทกุข ์ ไม่มผูี ้

หน่ึงผูใ้ด สรา้งใหเ้ราได ้ เรื่องความสุขและความทกุขท์ ัง้หลาย เราเท่านัน้เป็นผูส้รา้ง 

ขึ้นอยู่กบัวา่ เราจะรูห้รือไมรู่ ้ เท่านัน้แหละ วา่อะไรเป็นเหตทุีท่าํใหเ้กดิความสุขขึ้นมา 
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อะไรเป็นเหตทุาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา เราจงึตอ้งเขา้มาหาพระศาสนา ศึกษาพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ เพือ่จะไดเ้ขา้ถงึสจัธรรมของชีวิต วา่เป็นอะไรกนัแน่  

พวกเราทกุคนคงคดิกนัวา่ ชวีติของเราน้ีเป็นความจริง แต่ตามหลกัของพระพทุธศาสนา

นัน้ ท่านกลบัวา่ ชวีติของเรานัน้เป็นความฝนั ไมใ่ช่ความจริง แต่ในขณะทีเ่ราฝนัอยู่ เรา

จะไมรู่ว้า่เรากาํลงัฝนั เราจะรูไ้ดก้็ต่อเมือ่เราตื่นขึ้นมาแลว้ เราจงึจะรูว้า่เราฝนัไป อยา่ง

เมือ่คนืน้ีเวลาทีเ่รานอนหลบัไป แลว้ฝนัวา่ไปทาํสิง่นัน้ทาํสิง่น้ี ไปเหน็สิง่นัน้เหน็สิง่น้ี มที ัง้

ความสุขและมคีวามทกุข ์สุดแทแ้ต่วา่จะฝนัดหีรือฝนัรา้ย ถา้ฝนัด ีก็จะมคีวามสุข ถา้ฝนั

รา้ย ก็จะมคีวามทกุข ์มคีวามตื่นเตน้หวาดเสยีว หวาดกลวั แต่เมือ่ตื่นขึ้นมาแลว้ เราก็รู ้

วา่เหตกุารณ์ทีผ่่านไปเมือ่สกัครู่นัน้เป็นความฝนั แต่ถา้เราหลบัไปตลอด ฝนัไปตลอด 

โดยทีไ่มต่ื่นเลย เราก็จะไมรู่ว้า่เรากาํลงัฝนัหรือไมฝ่นั เช่นเดยีวกบัชวีติของเรา ทีด่าํเนิน

ไปอย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา เราอยู่กบัชวีติน้ีตลอดเวลา เราเลยไมรู่ว้า่เรากาํลงัฝนัอยู่ 

หรือวา่กาํลงัอยู่กบัความจรงิ เราจะไมรู่เ้ลย ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้มาตรสัรู ้ มาส ัง่สอนพวก

เรา ใหรู้ถ้งึความจรงิของชวีติของเราวา่ เป็นความฝนั เพราะพระพทุธเจา้ตื่นแลว้ ท่าน

เป็นพทุโธ แปลวา่ผูต้ื่น ผูเ้บิกบาน ท่านตืน่จากอะไร ก็ตื่นจากโมหะความหลง ตื่นจาก

อวิชชาความไมรู่น้ ัน่เอง  

พวกเรายงัอยู่ภายใตอ้าํนาจของโมหะความหลง อวชิชาความไมรู่ ้ เราจงึไมรู่ว้า่เรากาํลงั

ฝนักนัอยู่ เพราะเหตใุดชวีติเราจงึเป็นความฝนั ก็เพราะวา่เหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นใน

ชวีติของเรานัน้ มนัไหลไปอยู่ตลอดเวลา มนัไหลไปเหมอืนกบักระแสนํา้ ถา้เรานัง่อยู่ที่

ท่านํา้ แลว้ดูนํา้ทีไ่หลผ่านหนา้เราไป เรากจ็ะรูว้า่นํา้มนัไหลไปเรื่อยๆ ไหลไปแลว้ไมไ่หล

กลบั อะไรทีล่อยอยู่บนนํา้ ก็ไหลไปกบันํา้ ไหลไปๆ สิง่ทีเ่ราเหน็แลว้ สมัผสัแลว้ ก็ผ่าน

ไป เมือ่มองไปอกีทหีน่ึง ก็เป็นอดีตไปแลว้ จงึเป็นเหมอืนกบัความฝนั เหตกุารณ์ต่างๆที่

เกดิขึ้น แมก้ระท ัง่ทีเ่กดิขึ้นในปจัจบุนัน้ี เช่นในขณะน้ีเรากาํลงันัง่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัอยู ่

เมือ่ครู่น้ีเราไดใ้ส่บาตรกนั เราไดส้มาทานศีลกนั เหตกุารณ์นัน้ก็ผ่านไปแลว้ เปรียบ

เหมอืนความฝนัแลว้ เพราะเป็นอดีตไปแลว้ ปจัจุบนัก็เป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นอยู่ ทีไ่หล
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อยู่ไปตลอดเวลา ไม่อยู่น่ิง เพยีงช ัว่ขณะหน่ึงเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นมา ก็ผ่านไปแลว้ เป็น

อดตีไปแลว้  

เช่นเดยีวกบัอารมณ์ทีผุ่ดขึ้นมาในขณะน้ี มคีวามรูส้กึหงดุหงดิใจ ถา้มสีตรูิอ้ยู่ปับ๊ 

อารมณ์หงดุหงดินัน้ กด็บัไป แลว้ก็ผ่านไป แต่ถา้ไมม่สีต ิ เวลาเกดิอารมณ์หงดุหงดิ

ขึ้นมา ใจก็จะปรุงแต่งไปกบัอารมณ์นัน้ สรา้งความหงดุหงดิเพิม่ขึ้นไปอกี ต่อเน่ืองขึ้นไป

อกี เพราะเราคอยจะคดิถงึเรื่องทีส่รา้งความหงดุหงดิใหก้บัเรา เช่นในขณะน้ีเราพยายาม

นัง่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่ แต่คนทีน่ ัง่อยู่ขา้งๆเรา เขาขยบัไปขยบัมา เขาไมน่ิ่ง เขาส่งเสยีง

กุก๊กิก๊ กอ๊กแกก๊ ก็ทาํใหเ้ราเกดิอารมณ์หงดุหงดิขึ้นมา แลว้เราก็ส่งจติของเราไปหาเขา 

ไปทีก่ารกระทาํของเขา ความหงดุหงดิกจ็ะไมห่ายไป แต่จะมต่ีอเน่ืองไป เพราะไปเหน่ียว

รัง้เขาไว ้ แต่ถา้มสีต ิ พอรูว้า่คนขา้งๆไมน่ิ่ง ไมส่งบ กาํลงัทาํสิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ ทาํเสยีงดงั

กุก๊กิก๊ กอ๊กแกก๊ ถา้มสีตรูิอ้ยู ่แลว้ไมไ่ปสนใจ อารมณ์นัน้ก็จะผ่านไป ไหลไป เหมอืนกบั

กระแสนํา้ เพราะเราไมด่งึเขากลบัมา ใหอ้ยู่ในปจัจบุนันัน้เอง แต่ถา้ไมม่สีต ิ ไมเ่ขา้ใจถงึ

ธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆ ใจจะยดึกบัสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นในปจัจบุนัอยู่เสมอ  

ถา้เราประสบกบัอะไรทีถู่กอกถูกใจเรา เราก็พยายามทีจ่ะเกาะตดิอยู่กบัสิง่ทีถ่กูอกถูกใจเรา 

ถงึแมส้ิง่นัน้กาํลงัเคลือ่นยา้ยไป ตาเราก็พยายามหนัไปดู ถา้เราเดนิตามไปได ้ เรากจ็ะ

เดนิตามไป อย่างน้ีเป็นตน้ เพราะเรามคีวามหลง เราเหน็สิง่ทีถู่กอกถูกใจ แลว้ก็เกดิ

อปุาทานยดึม ัน่ อยากยดึตดิอยู่กบัสิง่นัน้ อยากจะใหส้ิง่นัน้อยู่กบัเราไปตลอด เราก็เลย

ผูกใจของเราใหต้ดิอยู่กบัสิง่นัน้ ท ัง้ๆทีส่ิง่น ัน้ก็พน้ไปจากสายตาของเราแลว้ ผ่านไปแลว้ 

แต่ใจเราก็ยงัอยู่กบัสิง่นัน้อยู่ ยงัคดิถงึสิง่นัน้อยู่ เลยทาํใหรู้ส้กึวา่สิง่นัน้เป็นของจริงขึ้นมา 

แทนทีจ่ะเป็นความฝนั แต่ถา้ใจเราน่ิง ใจเราอยู่ทีป่จัจบุนั ไมไ่หลตามกบัเหตกุารณ์ต่างๆ 

ทีเ่กดิขึ้นในปจัจบุนั เพราะเหตกุารณ์ต่างๆ พอเกดิขึ้นปับ๊ มนัก็ผ่านไปแลว้ เป็นอดตีไป

แลว้ ถา้เราไมต่ามสิง่นัน้ มนัก็หายไปแลว้ มนัจงึเป็นความฝนั ถา้คดิถงึเรื่องอนาคต 

อนาคตก็ยงัไมเ่กดิขึ้น มนัก็เป็นเรื่องทีจ่ติเราส่งไปเกาะ ส่งไปตดิอยู่น ัน่แหละ เหมอืนกนั 

ถา้เราไมส่่งจติไปในอดตี หรือส่งไปในอนาคต แต่ต ัง้อยู่ในปจัจบุนั เราจะเหน็วา่ทกุสิง่ทกุ

อย่างนัน้ เกดิข้ึน ต ัง้อยู่ แลว้กด็บัไป อย่างเสยีงทีก่าํลงัพูดอยู่น้ีก็เช่นกนั พอพูดปับ๊ เขา้
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หูเราปับ๊ สมัผสัรบัรูแ้ลว้ มนัก็หายไป แลว้ก็มเีสยีงใหมป่รากฏขึ้นมาแทนทีอ่ยู่ตลอดเวลา 

ถา้มสีตอิยู่ในปจัจบุนั เราก็จะเหน็การเคลือ่นไหวของเสยีง  

แต่ถา้เราเคลือ่นไหวไปกบัเสยีง คอืเขาพูดอะไรแลว้ เราก็ไปเอาคาํพูดของเขา มาขบมา

คดิต่อ คาํพูดของเขา ก็เลยไมห่ายไป หมดไป เพราะเรายงันาํมาคดิอยู่ในใจของเรา 

ความคดินัน้ก็เลยยงัอยู่กบัเราอยู่ เช่นกนักบัเรื่องราวต่างๆ ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ขา้มา

เกี่ยวขอ้งกบัตวัเรา ไมว่า่จะเป็นเหตกุารณ์ต่างๆ เป็นวตัถสุมบตัขิา้วของต่างๆ บคุคล

ต่างๆ ยงัอยู่ในใจของเราอยู ่ เพราะใจของเรายงัยดึตดิกบัสิง่นัน้ๆอยู่ เรายงันึกถงึสิง่

เหลา่นัน้อยู่ ถงึแมเ้รามานัง่อยู่ตรงน้ี แต่เราก็ยงัอดทีจ่ะคดิไปถงึทีบ่า้นไมไ่ด ้ คดิถงึคนที่

อยู่ทีบ่า้นไมไ่ด ้ คดิไปถงึทีท่าํงาน คดิถงึคนทีท่าํงานอยู่ คดิถงึสมบตัขิา้วของต่างๆ 

กจิการต่างๆ ทีเ่ราเป็นเจา้ของอยู ่ มหีนา้ทีเ่กี่ยวขอ้งอยู่ดว้ย จติของเราจะวิง่ไปหาสิง่

เหลา่น้ีอยู่เสมอๆ วิง่ไปวิง่มา กลบัไปกลบัมา อยู่อย่างต่อเน่ือง เลยทาํใหรู้ส้กึวา่สิง่ต่างๆ

เหลา่นัน้ ยงัอยู่กบัเรา ท ัง้ๆทีใ่นปจัจบุนัน้ี สิง่ต่างๆเหลา่นัน้ ไมไ่ดอ้ยู่กบัเราเลย เพยีงแต่

วา่ใจของเรานึกถงึเขา ก็เลยทาํใหรู้ส้กึวา่สิง่นัน้ๆ ยงัอยู่กบัเราอยู่ ท ัง้ๆทีเ่ราไมรู่ห้รอกวา่

ขณะน้ี ไดม้อีะไรเกดิขึ้นกบัสิง่ต่างๆเหลา่นัน้หรือไมอ่ย่างไร อาจจะสูญสลายแตกดบัไป

แลว้ก็ได ้ หรือกลายเป็นอย่างอืน่ไปแลว้ก็ได ้ เราไมรู่ ้ แต่ใจของเรายงัคดิวา่ยงัเป็น

เหมอืนเดมิอยู่ น่ีเป็นเพราความหลงทาํใหเ้ราคดิอย่างนัน้  

แต่ถา้เรามปีญัญาเราเขา้ใจถงึสภาวธรรม เขา้ใจถงึธรรมชาตขิองเขาวา่ เขาเป็นสิง่ที่

หมนุเวยีนไปอยู่อย่างตลอดเวลาทกุขณะทกุวนิาท ี ไมม่อีะไรอยู่น่ิงเลย เช่น ร่างกายของ

เราน้ีมกีารเจริญเตบิโตและมกีารเสือ่มไปพรอ้มๆ กนั ในขณะทีเ่รากาํลงัเป็นเดก็ การ

เจริญเตบิโตก็จะมมีากกวา่การเสือ่ม เลยเกดิเป็นภาพวา่เรากาํลงัเจริญเตบิโตกนั แต่พอ

เราเขา้ถงึวยักลางคนแลว้ การเจริญเตบิโตก็จะชา้ลงและนอ้ยลงไป การเสือ่มก็จะมมีาก

ขึ้น แลว้ก็จะมอีย่างต่อเน่ือง เลยทาํใหเ้ราเริ่มเหน็วา่ร่างกายของเรานัน้เริ่มชราภาพลง แต่

เราจะไมส่ามารถมองเหน็ไดท้กุขณะ เพราะการเปลีย่นแปลงน้ีเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปดว้ยความ

ชา้คอืไมร่วดเร็ว เราจงึไมเ่หน็การเปลีย่นแปลงเหลา่น้ีวนิาทต่ีอวนิาท ี หรือช ัว่โมงต่อ

ช ัว่โมง หรือวนัต่อวนั เราตอ้งรอถงึเวลา ๕ ปี ๑๐ ปี เรามองหนา้ของเราสกัท ี เช่น เรา
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ถ่ายรูปไวเ้มือ่ ๕ ปี หรือ ๑๐ ปีก่อน เราไปเอาภาพเหลา่นัน้ทีเ่ราถ่ายไวข้ึ้นมาดูแลว้

เปรียบเทยีบกบัหนา้ตาของเราในปจัจบุนั เราก็จะรูว้า่มกีารเปลีย่นแปลงไปมากทเีดยีว 

แต่การเปลีย่นแปลงน้ีไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงแบบทนัททีนัใด มนัเป็นการสะสมกนัไปทกุ

วนิาททีกุขณะ มนัค่อย ๆ เปลีย่นแปลงไปเรื่อย จะเจริญมากหรือเสือ่มมากก็สุดแทแ้ต่ 

ถา้เจริญมากก็เป็นการเตบิโต ถา้เสือ่มมากก็เป็นการแก่เฒ่าลงไปนัน่เอง  

น่ีคอืลกัษณะของสภาวธรรมท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นร่างกายของเรา หรือวตัถตุ่างๆ ก็เป็น

เช่นเดยีวกนั เสื้อผา้ของเรา ขา้วของต่างๆ ทีเ่รามอียู่ วตัถตุ่างๆ ก็เสือ่มไป แต่ไมเ่สื่อม

อย่างรวดเร็ว เสื้อผา้ของเราทีซ่ื้อมาใหม่ๆ  เราใส่ไปๆ ต่อไปก็จะบางลงๆ สจีางลงๆ ใน

ทีสุ่ดก็จะขาดไป แต่ไมไ่ดเ้ป็นไปแบบทนัททีนัใด จงึอาํพรางตาเรา ทาํใหค้ดิวา่สิง่เหลา่น้ี 

เป็นสิง่ทีถ่าวร ไมม่กีารเปลีย่นแปลง ถา้ไมใ่ชส้ต ิไมใ่ชป้ญัญาพจิารณา เราจะไมเ่หน็ภาพ

น้ี จะไมเ่หน็ภาพของการเปลีย่นแปลงของสิง่เหลา่น้ี เราจงึตอ้งสอนใจอยู่เสมอ ใหม้อง

ทกุสิง่ทกุอย่าง วา่เป็นสิง่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เพยีงแต่วา่การเปลีย่นแปลง

นัน้มนัชา้ มนัไมร่วดเร็วเท่านัน้เอง แต่สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วก็มอียู่ อย่างในใจ

ของเราน้ี มสีิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา แต่เราไมค่่อยรูก้นั เพราะเรา

ไมไ่ดม้องเขา้มาทีใ่จของเรา เพราะไมม่ใีครสอนใหเ้รามองนัน่เอง เช่นอารมณ์ของเราน้ี มี

การเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เดีย๋วก็ดอีกดใีจ เดีย๋วก็ราํคาญใจ เดีย๋วก็เบือ่หน่าย 

เดีย๋วก็อยากจะทาํสิง่นัน้ เดีย๋วก็อยากจะทาํสิง่น้ี  

เป็นอารมณ์ทีเ่กดิขึ้นอยู่ตลอดเวลา เกดิขึ้นแลว้ก็ดบัไป แต่ทีรู่ส้กึวา่ไมด่บัไป ก็เพราะวา่ 

เวลาเกดิอารมณ์ทีด่ขี ึ้นมา จติก็จะดงึอารมณ์นัน้ไว ้ อยากจะใหอ้ารมณ์นัน้ อยู่ไปนานๆ 

หรือเวลาเกดิอารมณ์ไมด่ ีก็พยายามทีจ่ะผลกัใหห้ายไป ยิง่ไปผลกัเท่าไร ก็เท่ากบัเหน่ียว

รัง้ไวเ้ท่านัน้ วธิีทีจ่ะใหท้กุสิง่ทกุอย่างเป็นไปตามธรรมชาตขิองเขานัน้ ใจตอ้งเป็นกลาง 

เป็นอเุบกขา วางเฉย มสีตรูิอ้ยู่เฉยๆเท่านัน้ อะไรเกดิขึ้นมาก็รูว้า่เกดิขึ้นมา ตัง้อยู่ก็รูว้า่

ต ัง้อยู่ ดบัไปก็รูว้า่ดบัไป ถา้เป็นเช่นนัน้แลว้ เขาจะเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไปอย่างรวดเร็ว 

แต่ถา้ไปหลงไปยดึไปตดิแลว้ สิง่ทีเ่กดิขึ้นมาจะไมห่ายไป เพราะเราไปดงึเขาไว ้ เวลาเกิด

อารมณ์ทีด่เีราก็จะดงึเขาไว ้ เวลาเกดิอารมณ์ทีไ่มด่เีราก็จะดงึเขาไว ้ ดว้ยความพยายาม
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ผลกัดนัเขาไป การผลกัดนัก็เป็นการดงึเขาไวเ้หมอืนกนั เพราะยงัไปเกี่ยวขอ้งกบัเขาอยู ่

ยงัไปคดิถงึเขาอยู่น ัน่เอง แต่ถา้ไมไ่ปคดิถงึเขา เพยีงแต่ดูเฉยๆ รูว้า่เขามาก็มา ถา้ไม่

ยนิดยีนิรา้ย เขาจะอยู่ก็อยู่ไป เขาจะไปเขาก็ไปของเขาเอง อย่างน้ีก็จะไมม่ปีญัหาในใจ

ของเรา  

แต่ถา้เรายงัหลงอยู่ เวลาเหน็สิง่ใดแลว้เกิดชอบขึ้นมา อยากใหอ้ยู่กบัเรา เราก็ตอ้งหา

วธิีการต่างๆมาลอ่ใจเขา ชวนเขาคุย หาสิง่นัน้สิง่น้ีมาใหเ้ขา ใหเ้ขาดู ใหเ้ขาสมัผสั เพือ่เขา

จะไดอ้ยู่กบัเรา เป็นการดงึเขาไวด้ว้ยความผูกพนั หรือเวลาทีอ่ยากจะใหเ้ขาไป เราก็ตอ้ง

ทาํสิง่นัน้สิง่น้ี เพือ่ใหเ้ขาเกดิความราํคาญใจ แลว้เขาจะไดห้นีจากไป แต่แทนทีจ่ะทาํให ้

เขาไป กลบัทาํใหเ้ขาเกดิอาการฮดึสูข้ึ้นมา ยิง่ไล ่กลบัยิง่ยุใหเ้ขาอยู่ น่ีคอืลกัษณะของการ

ไมรู่จ้กัวธิีจดัการกบัสิง่ต่างๆ ทีม่าสมัผสักบัใจ เพราะไมเ่ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองเขานัน่เอง 

แต่ถา้ไดศึ้กษาธรรมแลว้ จะรูว้า่พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ลว้น

ออกมาจากสิง่เดยีวกนั คอืออกมาจากธาตทุ ัง้ ๕ นัน่เอง คอืธาต ุ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ และ

ธาตทุี ่ ๕ ก็คอืธาตรูุ ้ หรือใจ เมือ่มารวมกนัก็กลายเป็นสตัว ์ เป็นบคุคล เป็นหญิง เป็น

ชาย แต่ก็ต ัง้อยู่ไดไ้มน่าน แลว้ในทีสุ่ดธาตทุ ัง้ ๕ น้ี กต็อ้งแยกทางกนัไป ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ 

ลม ไฟ ก็กลบัคนืสู่ดนิ นํา้ ลม ไฟ ไป ธาตรูุก้็เดนิทางต่อไป ไปหาธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ 

กอ้นใหม ่ เพือ่ทีจ่ะรวมตวัขึ้นมาใหม ่ เพือ่จะมาเป็นสตัว ์ เป็นบคุคลใหม ่ก็จะเป็นอย่างน้ี

ไปเรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ผูใ้ดไปหลงไปยดึไปตดิกบัธาตเุหลา่น้ี ก็จะมแีต่ความวุน่วายใจ 

เพราะธาตเุหลา่น้ีมกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ไมส่ามารถอยู่ตามสภาพทีเ่ราชอบไดเ้สมอ

ไป สกัวนัหน่ึงก็จะตอ้งกลายเป็นอกีอย่างหน่ึงไป  

ในขณะทีย่งัหนุ่มยงัสาว ยงัมกีาํลงัวงัชา ยงัมรูีปร่างหนา้ตาทีด่ ี เรากจ็ะยดึตดิกบัร่างกาย

น้ี อยากจะใหร่้างกายน้ีเป็นอยู่อย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไปนานๆ แต่เขาไมอ่ยู่น่ิง ในทีสุ่ดก็

จะตอ้งแก่ลงไป หนา้ตากจ็ะตอ้งเหีย่วย่น ผมเผา้ก็จะตอ้งหงอก สุขภาพร่างกายก็เริ่มเจ็บ

ไขไ้ดป่้วย เป็นสิง่ทีห่า้มกนัไมไ่ด ้ถา้เรารู ้เราเขา้ใจไวก่้อนแลว้ เราก็เตรียมตวัเตรียมใจไว ้

คอืปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ พอเขามกีารเป็นไป ใจของเราก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เพราะใจไมใ่ช่

ธาตทุ ัง้ ๔ ใจไมใ่ช่ ดิน น้ํา ลม ไฟ ทีม่ารวมตวักนั เป็นร่างกายมอีาการ ๓๒ คอื ผม 
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ขน เลบ็ ฟนั หนัง เน้ือ เอน็ กระดูก เป็นตน้ เหลา่น้ีลว้นเป็นส่วนประกอบของร่างกาย 

มาจากธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ส่วนใจธาตรูุน้ ัน้ เป็นอกีธาตหุน่ึง เป็นผูท้ีม่าครอบครอง

ธาตทุ ัง้ ๔ น้ี แต่เน่ืองจากวา่ไมม่ใีครส ัง่สอนใหธ้าตรูุน้ี้ รูต้ามความเป็นจริง ธาตรูุน้ี้เลยไป

หลงคดิวา่ร่างกายน้ีเป็นเรา เป็นตวัเรา เป็นของเรา เมือ่เป็นเช่นนัน้ ก็เกดิความยดึตดิ

อยู่กบัร่างกายน้ี เวลาเกดิภยัขึ้นกบัร่างกาย ใจก็เกดิความหวาดกลวัขึ้นมาอย่างเต็มที ่

และเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งพลดัพรากจากร่างกายน้ี ก็จะทกุขอ์ย่างมาก เพราะไปหลงคดิวา่ 

ใจจะตอ้งตายไปกบัร่างกายน้ีนัน่เอง  

แต่ถา้ไดศึ้กษาธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอนแลว้ จะเขา้ใจถงึธรรมชาตขิองชวีติของ

เราวา่ เป็นกายและใจ คอืเป็นธาตทุ ัง้ ๕ ธาต ุ๔ คอืส่วนประกอบของร่างกาย ส่วนใจคอื

ธาตรูุ ้ ธาตทุ ัง้ ๕ เป็นสิง่ทีไ่มสู่ญสลาย ธาตดุนิก็จะตอ้งเป็นดนิอยู่อย่างนัน้ ธาตนุํา้ก็

จะตอ้งเป็นนํา้อยู่อย่างนัน้ ธาตลุมก็จะตอ้งเป็นธาตลุมอยู่อย่างนัน้ ธาตไุฟก็จะตอ้งเป็น

ธาตไุฟอยู่อย่างนัน้ ธาตรูุก้็จะตอ้งเป็นธาตรูุอ้ยู่อย่างนัน้ ไมม่ทีางทีจ่ะเป็นอย่างอืน่ไปได ้

นอกจากวา่เวลาทีม่ารวมตวักนั ก็จะกลายเป็นรูปร่างต่างๆขึ้นมา เป็นหญงิ เป็นชาย เป็น

สตัว ์ เป็นคนขึ้นมา แลว้ก็หลงยดึตดิกนัว่าเป็นตวัเป็นตน เป็นเราเป็นเขาขึ้นมา เมือ่มี

ความหลงขึ้นมา มกีารยดึตดิขึ้นมา ก็เลยมคีวามทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้เรารู ้ เราก็จะไมย่ดึไม่

ตดิ เพราะรูว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างนัน้ เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนัน้ เป็นธรรมชาติลว้นๆ ไม่มี

ตวัตนอยู่ในสิ่งเหลา่นั้นเลย ในธาตดุนิก็ไมม่ตีวัตน ในธาตนุํา้ก็ไมม่ตีวัตน ในธาตลุมก็

ไมม่ตีวัตน ในธาตไุฟก็ไมม่ตีวัตน ในธาตรูุก้็ไมม่ตีวัตน ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นธาตทุ ัง้นัน้ 

เป็นธรรมชาต ิ เพยีงแต่วา่เราไมรู่ ้ ใจไมรู่ ้ธาตรูุน้ี้ไมรู่ ้จงึหลง จงึทาํเป็นตวัเป็นตนขึ้นมา 

เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา  

มเีรื่องอะไรแทนทีจ่ะปลอ่ยวาง ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปตามธรรมชาตขิองเขา เราก็ตอ้งมาเจา้

กี้เจา้การ ตอ้งมาจดัการ ใหเ้ป็นอย่างนัน้ใหเ้ป็นอย่างน้ี เช่นเวลามลูีก ก็ตอ้งมาคอยเจา้กี้

เจา้การ จดัการกบัลูกของเรา ถา้ลูกของเราไมเ่ป็นอย่างน้ี เราก็จะตอ้งพยายามบงัคบัเขา

ใหเ้ป็นอย่างน้ีใหไ้ด ้ ซึง่บางทเีขาก็ไมเ่ป็นอย่างทีเ่ราตอ้งการได ้ เพราะมนัเป็นธรรมชาติ

ของเขา ทีเ่ขาจะตอ้งเป็นอย่างนัน้ อย่างมากทีเ่ราทาํได ้ก็เพยีงแต่บอกเขา ชี้ทางใหก้บัเขา 
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ใหเ้ขารูถ้งึความจริงของชวีติ วา่เป็นอย่างไร แลว้ใหเ้ขาดาํเนินไปเอง ถา้เขาฉลาด เขาก็จะ

ดาํเนินชวีติของเขาไปในทศิทางทีถู่กตอ้ง ทีด่งีาม แต่ถา้เราไมส่อนเขา เขาก็จะไมรู่ ้ถา้เรา

ไมรู่เ้ราก็ตอ้งพาเขาเขา้หาผูรู้ ้แลว้ใหผู้รู้ส้อนเขาสอนเรา พวกเราก็พอจะรูก้นับา้ง แต่รูไ้ม่

มากพอ ทีจ่ะนาํพาชวีติของเราใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ เราจงึตอ้งเขา้หาพระพทุธเจา้ 

ตอ้งเขา้หาพระอริยสงฆส์าวก เพราะท่านสอนใหเ้ขา้ใจถงึความจริงของชวีติได ้ วา่ชวีติ

ของเรานัน้เป็นการประกอบขึ้นของธาตทุ ัง้ ๕ คอื ดนิ นํา้ ลม ไฟ และใจ และในธาตทุ ัง้ 

๕ น้ีไมม่ตีวัตนเลย เราควรปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปตามเรื่องของเขา ไมช่า้ก็เร็วร่างกายของเรา

ก็ตอ้งแตกสลาย ตอ้งกลบัคนืสู่ธาตทุ ัง้ ๔ คอืตอ้งคนืสู่ ดนิ นํา้ ลม ไฟ ไมม่ใีครหยุดย ัง้

ได ้ แมแ้ต่ใจธาตรูุน้ี้ ก็ไมส่ามารถไปยบัย ัง้ใหธ้าตทุ ัง้ ๔ กลบัคนืสู่สภาพเดมิของเขาได ้

แต่ถา้ใจรูแ้ลว้ปลอ่ยวาง ใจก็จะไมวุ่น่วาย ใจก็จะไมท่กุข ์ ใจก็จะไมเ่ดอืดรอ้น แต่ถา้ไมรู่ ้

ก็จะยดึตดิ ก็จะเกดิความวติก เกดิความกงัวล เกดิความกลวั ท ัง้ๆทีส่ิง่เหลา่น้ีก็เป็น

เพยีงความฝนั แต่เราไมรู่ว้า่เรากาํลงัฝนั เราจงึพยายามต่อสูท้กุวถิทีาง เพือ่จะรกัษาสิง่

ต่างๆทีเ่รารกั เราสงวน เราชอบไว ้แต่พอเราตื่นขึ้นมา เราจงึจะรูว้า่ มนัเป็นความฝนั  

มแีต่พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกเท่านัน้ ทีรู่ว้า่ชวีติเป็นความฝนั เพราะท่านตื่นแลว้ 

ท่านรูถ้งึธรรมชาตขิองสภาวธรรมท ัง้หลาย วา่เป็นธาต ุ ไมม่ตีวัตน ไมม่คีวามจาํเป็นที่

จะตอ้งไปยดึไปตดิ ไมต่อ้งไปหวงแหน ไมต่อ้งไปเหน่ียวรัง้ไว ้ เขาจะเป็นอย่างไรกป็ลอ่ย

ใหเ้ขาเป็นไปตามเรื่องของเขา เราเพยีงแต่ทาํใจของเราใหน่ิ้งเฉย เป็นอเุบกขาเท่านัน้

แหละ แลว้ทกุสิง่ทกุอย่างก็จะผ่านไปไดด้ว้ยด ี ถา้ใจของเราน่ิง ใจของเราสงบเป็น

อเุบกขาแลว้ ใจของเราจะไมเ่ดอืดรอ้นกบัอะไรท ัง้สิ้น ไมว่า่จะเป็นร่างกายของเราก็ด ี

หรือร่างกายของผูอ้ืน่ก็ด ี หรือสมบตัขิา้วของต่างๆ ทีเ่ป็นของเราหรือเป็นของผูอ้ืน่ก็ด ี

โดยความเป็นจริงเราก็รูอ้ยู่วา่มนัไมใ่ช่เป็นของๆใครท ัง้นัน้ มนัเป็นของทีม่อียู่ในโลกน้ี 

และจะมอียู่ต่อไปหลงัจากทีเ่ราไดจ้ากไปแลว้  

แต่ถา้เรายงัมคีวามหลงอยู่ เราก็ยงัจะเวยีนวา่ยกลบัมาเจอสิง่เหลา่น้ีอกี แลว้ก็จะดาํเนิน

ชวีติของเราไปในแบบเดมิๆอย่างน้ีอกีไปเรื่อยๆ ชวีติของเราก็จะเป็นความฝนัไปเรื่อยๆ 

ไมม่ทีีส่ิ้นสุด จนกวา่เราจะเขา้ใจถงึธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ี เขา้ใจถงึชวีติของเรา วา่
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ประกอบขึ้นดว้ยอะไร แลว้ปลอ่ยวาง ใหท้กุสิง่ทกุอย่างเป็นไปตามเรื่องของเขา เราถงึจะ

หยุดจากการเขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องราวต่างๆ เมือ่เราหยุดแลว้ ชวีติเราก็จะไมม่กีารไป

เกดิอกีต่อไป ธาตรูุก้็รูอ้ยู่อย่างนัน้ ธาตดุนิ นํา้ ลม ไฟ ก็เป็นไปตามเรื่องของเขา แต่

ภายในธาตรูุน้ ัน้ จะไมม่คีวามทกุขเ์หลอือยู่เลยแมแ้ต่นิดเดยีว น่ีแหละคอืสิง่ทีส่าํคญั

ทีสุ่ด คอืการรกัษาใหธ้าตรูุป้ราศจากความทกุข ์ ไมต่อ้งไปทกุขก์บัอะไร เพราะรูแ้ลว้ 

เพราะตื่นแลว้ ดงัทีพ่ระพทุธองคท์รงเรียกพระองคว์า่ พทุโธ คอืผูต้ื่น ผูรู้ถ้งึธรรมชาติ

ของสภาวธรรมท ัง้หลายวา่ เป็นไตรลกัษณ์ท ัง้หมด เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ไมเ่ทีย่ง 

ไมม่ตีวัตน ถา้ไปยดึไปตดิ ก็จะทกุขก์บัสิง่เหลา่นัน้ ถา้ไมย่ดึไมต่ดิ ก็จะไมท่กุข ์จงึขอให ้

พวกเราท ัง้หลายจงพยายามนอ้มเอาสิง่ต่างๆ ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี มาเตอืนสตสิอนใจอยู่

เสมอ เวลามองอะไร ก็จงมองวา่ทกุสิง่ทกุอย่างไมเ่ทีย่ง ไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด เราไมต่อ้ง

ไปหวง ไมต่อ้งไปห่วง ถา้เขาจะอยู่กบัเราเขาก็อยู่กบัเรา ถา้เขาจะไปเขาก็ไป ถา้เขาจะดี

มนัก็เรื่องของเขา ถา้เขาจะเลวมนัก็เรื่องของเขา เพราะใจของเขาเราไปบงัคบั ไปหา้มเขา

ไมไ่ด ้การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๒๙ 

ความเช่ือ 
๓๑ สงิหาคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีมญีาตโิยมมามากกวา่ปกต ิ เน่ืองจากเป็นวนัพระและวนัหยุดราชการ เป็นวนัเสาร ์

จงึมศีรทัธาญาตโิยม ๒ กลุม่ดว้ยกนั ทีม่าวดัเป็นประจาํ กลุม่หน่ึงจะมาทกุๆวนัพระ อกี

กลุม่หน่ึงจะมาวนัหยุดราชการ คอืวนัเสารห์รือวนัอาทติย ์ ถา้วนัพระไปตรงกบัวนัเสาร์

หรือวนัอาทติย ์ ก็จะมศีรทัธาญาตโิยม มาทาํบญุกนัมากกวา่ปกต ิ ดงัทีเ่ป็นอยู่ในวนัน้ี 

ท ัง้น้ีท ัง้นัน้ ไมว่า่จะมาวนัพระก็ด ีหรือมาวนัหยุดราชการก็ด ีสิง่ทีด่งึดูดหรือผลกัดนั ให ้

มาสู่วดัเพือ่มาประกอบคุณงามความดี ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟังเทศนฟ์ังธรรม กค็อื

ศรทัธาความเช่ือ เชื่อในพระพทุธเจา้ เชื่อในพระธรรม เชื่อในพระสงฆ ์คอื  

๑. เช่ือในการตรสัรูข้องพระพทุธเจา้วา่เป็นเรื่องจริง เชื่อวา่พระพทุธเจา้เป็นผูท้ีส่ิ้นกเิลส

แลว้ เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นผูรู้จ้ริงเหน็จริง น่ีคอืความเชื่อใน

พระพทุธเจา้  

๒. เช่ือในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ วา่เป็นคาํสอนทีถู่กตอ้งตามหลกัความจริง 

สอนทีเ่หตแุละทีผ่ล เหตกุ็คอืการกระทาํ ผลก็คอืความสุขความเจริญ หรือความทกุข ์

ความเสือ่มเสยี ลว้นเกิดขึ้นจากการกระทาํของเราท ัง้สิ้น คอื การกระทาํทางกาย ทาง

วาจาและทางใจ ถา้ทาํดผีลก็ด ี คอืความสุขความเจริญก็จะตามมา ถา้ทาํบาปทาํกรรมทาํ

ความชัว่ ผลก็ช ัว่ คอืความทกุขค์วามเสือ่มเสยีก็จะตามมา น่ีคอืความเชื่อในพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้  

๓. เช่ือในพระอริยสงฆส์าวกทัง้หลาย วา่เป็นผูท้ีไ่ดป้ฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

คอืกระทาํแต่ความด ีละการกระทาํบาปท ัง้ปวง ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด บริสุทธิ์ผุด

ผ่อง จนไดบ้รรลธุรรม เป็นผูส้ิ้นกเิลสเหมอืนกบัพระพทุธเจา้ เป็นผูส้บืทอดพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ใหก้บัผูอ้ืน่ต่อไป น่ีกค็อืความเชื่อในพระอริยสงฆส์าวก  
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ความเช่ือน้ีทาํใหเ้รามาวดักนั ประกอบคุณงามความดกีนั ละการกระทาํความชัว่กนั และ

ชาํระจติใจของเราใหส้ะอาดหมดจด เพราะเราเชื่อวา่การกระทาํของเราเท่านัน้ ทีจ่ะทาํให ้

เราดไีด ้ทีจ่ะทาํใหเ้ราพน้ทกุขไ์ด ้ เพราะพระพทุธเจา้ก็ด ี พระอริยสงฆส์าวกก็ด ี ก็ปฏบิตัิ

มาดงัน้ี ท่านเป็นแบบฉบบัของเรา ท่านเป็นผูท้ีน่าํสิง่ทีด่ทีีง่าม ทีท่า่นไดป้ระสบพบเหน็มา

บอก มาสอนพวกเรา แต่ท่านไมส่ามารถทีจ่ะเสกจะเป่า จะทาํใหเ้ราดไีดโ้ดยทีเ่รานัง่ฟงั

พระธรรมคาํสอนเฉยๆ แลว้กลายเป็นผูด้ขีึ้นมา แต่เราตอ้งนอ้มจตินอ้มใจของเราใหด้ไีป

ดว้ย จงึจะกลายเป็นคนดไีด ้จงึจะเจริญ จงึจะมคีวามสุขได ้ 

ถา้เราฟงัเทศน ์ฟงัธรรม ฟงัคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ แต่ไมเ่ปลีย่นใจของเรา ใจของ

เรายงัมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ ยงัมคีวามอยากต่างๆอยู่ ยงัประพฤตตินไป

ในทางทีไ่มด่ ี เช่น ยงัติดสรุายาเมา ยงัติดสิ่งเสพติด ยงัเลน่การพนัน ยงัชอบเที่ยวเตร่

ยามคํา่คืน ยงัชอบความเกยีจครา้น ยงัชอบคบคนชัว่เป็นมิตรอยู่ ถา้เรายงัไม่

เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเหลา่น้ี ต่อใหพ้ระพทุธเจา้มานัง่เสกเรา อาบนํา้มนตใ์หเ้รา ทกุเชา้

ทกุเยน็ เราก็จะไมเ่ป็นคนทีเ่จริญ ทีจ่ะมคีวามสุขได ้ เพราะความสุขและความเจริญเกดิ

จากเหต ุ คอืการกระทาํของเรา ทางกาย ทางวาจา และทางใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ

กระทาํทางใจ คอืความคดิของเราน่ีแหละ เป็นตน้เหตขุองการกระทาํท ัง้ปวง ไมว่า่จะเป็น

การกระทาํบาปก็ด ี หรือการกระทาํบญุกด็ ี ลว้นเกดิจากความคดิของเราเป็นผูเ้ริ่มตน้ 

อย่างวนัน้ีเรามาวดักนัได ้ก็เพราะความคดิของเรา เกดิขึ้นมาในจติของเรา วา่จะมาวดัมา

ทาํบญุกนั เมือ่คดิแลว้ ก็มกีารส ัง่การไปสู่ร่างกาย ใหม้กีารเคลือ่นไหว การกระทาํทาง

กาย ก็เกดิขึ้น มกีารเตรียมขา้วเตรียมของ เตรียมตวัเตรียมใจ และเมือ่ถงึเวลาก็เดนิทาง

มาทีว่ดั มาทาํบญุตกับาตร มาสมาทานศีล มาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั น่ีแหละคอืการ

กระทาํทีด่ ีทีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขและความเจริญทีแ่ทจ้ริง  

เวลาตอ้งการอะไร ขอใหค้าํนึงถงึเหตเุป็นหลกั เพราะผลไมใ่ช่เป็นสิง่ทีค่วรไปยดึไปถอื

มากจนเกนิไป เพราะผลจะตอ้งเกดิมาจากเหต ุ เหตจุงึเป็นสิ่งที่สาํคญัอย่างย่ิง เวลาเห็น

คนอืน่มคีวามเจริญรุ่งเรือง มคีวามสุข มคีวามสบาย ก็อย่าไปแย่งเอาความสุขจากเขามา 

ไปขโมยเขามา ไปขอเขามา เพราะน่ีไมใ่ช่เป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข เราจะไดบ้า้งถา้ไป
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ขอเขา ถา้เขาสงสารเรา เขาก็จะใหเ้รามาบา้ง อย่างวนัน้ีญาตโิยมมาทีว่ดัน้ี ญาตโิยมก็เอา

กบัขา้วกบัปลาอาหารคาวหวาน เครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ มาถวายพระ พระก็ไดอ้าศยัสิง่

เหลา่น้ีเป็นเครื่องอยู่ แต่สิง่เหลา่น้ีถา้จะมานัง่คอยรบัจากญาตโิยมอย่างเดยีว ก็ไมม่ทีางที่

จะเจริญได ้ เพราะความเจริญนัน้ เกดิจากการกระทาํของพระเอง ถา้พระปฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบ ก็จะทาํใหผู้อ้ืน่เกดิศรทัธาเลือ่มใส แลว้ก็นาํเอาสิง่ของต่างๆมาถวาย โดยไมต่อ้งไป

ขอ ดงัทีญ่าตโิยมไดม้าถวายกนัในวนัน้ี  

แต่ถา้พระไมป่ฏบิตัตินใหด้ ีไมป่ฏบิตัติามหลกัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะไม่

เกดิศรทัธาเลือ่มใส ในจติใจของศรทัธาญาตโิยมท ัง้หลาย เมือ่ไมม่ศีรทัธาแลว้ เครื่องใช ้

ไมส้อยต่างๆ ทีญ่าตโิยมเคยนาํมาถวาย ก็จะไมน่าํมาถวายต่อไป เพราะสิง่เหลา่น้ีเป็นผล 

ทีเ่กดิจากเหต ุคอืพฤตกิรรมการกระทาํของพระนัน้เอง สงัเกตดู ถา้วดัไหนมพีระปฏบิตัิ

ดปีฏบิตัชิอบ วดันัน้จะมศีรทัธาญาตโิยมไปทาํบญุกนัมาก วดัไหนมแีต่พระทีป่ฏบิตัเิสือ่ม

เสยี ไมเ่คร่งครดัต่อธรรมกบัวนิยั วดันัน้จะไมม่ใีครไปทาํบญุ เพราะเหตคุอืการกระทาํ

นัน่เอง เป็นเหตจูุงใจใหส้ิง่ต่างๆ ทีด่ทีีง่าม ไมว่า่จะเป็นวตัถขุา้วของ หรือความสุขความ

สาํราญใจ ความปีต ิ ความอิม่เอบิใจเกดิขึ้นมา ไมไ่ดเ้กิดจากการไปขอสิง่ต่างๆจากผูอ้ืน่ 

เช่นไปขอความบริสุทธิ์ผุดผ่องของจติใจจากพระพทุธเจา้ จากพระอริยสงฆส์าวก ยอ่ม

เป็นไปไมไ่ด ้ 

การไปขอทานจากผูอ้ืน่มา ก็ไมท่าํใหเ้ราด ี ใหเ้ราวเิศษได ้ เพราะเมือ่ไดม้า ก็เอามาใชไ้ป

วนัๆหน่ึง แลว้ก็หมดไป เมือ่หมดไปแลว้ ก็ตอ้งไปขอใหมอ่กี ตอ้งขออยู่รํา่ไป ถา้เกดิเขา

ไมใ่ห ้ เราก็จะกลายเป็นคนอดอยากขาดแคลนไป แต่ถา้เราเขา้ใจถงึหลกัของเหตแุละผล 

วา่สิง่ต่างๆทีด่ทีีง่าม ผลทีด่ทีีง่ามท ัง้หลายนัน้ จะเกดิขึ้นก็ต่อเมือ่เราสรา้งเหตทุีด่ขี ึ้นมา 

แลว้เราก็พยายามสรา้งแต่เหตทุีด่ ี มคีวามวริิยะอตุสาหะ ทาํแต่ความด ี ละการกระทาํ

ความชัว่ท ัง้หลาย ชาํระจติใจดว้ยการลดละกเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ความอยากต่างๆ ทีม่อียู่ในใจใหเ้บาบางลงไป จนหมดสิ้นไป ถา้ปฏบิตัไิดอ้ย่างน้ี

แลว้ เราจะกลายเป็นคนทีด่ทีีง่าม ไมส่รา้งความเดอืดรอ้น ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไปอยู่กบั

ใครทีไ่หนก็จะเป็นคนทีม่คุีณค่า ใครๆก็อยากจะใหอ้ยู่ดว้ย เพราะเรามแีต่สิง่ทีด่ทีีง่าม  
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อะไรคอืสิง่ทีด่ทีีง่าม ทีเ่ราควรสะสมสรา้งขึ้นมา ก็บญุและกศุลนัน่เอง บญุก็มอียู่หลาย

แบบ หลายชนิดดว้ยกนั ศรทัธาญาตโิยมคงคดิวา่ บญุคอืการถวายทาน ทาํบญุตกับาตร 

การสละขา้วของเงนิทองใหก้บัผูอ้ืน่ อย่างน้ีเป็นการเขา้ใจผดิ เพราะการเสยีสละ การให ้

ทานนัน้ เป็นเพยีงเสี้ยวหน่ึงของการทาํบญุ เปรียบเหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร 

อาหารก็มหีลากหลายชนิดดว้ยกนั ไมใ่ช่มแีต่ขา้วอย่างเดยีว เรามกัจะพูดวา่เรากนิขา้ว

กนั แต่ความจริงเวลาเรากนิกนั เราไมไ่ดก้ินแต่ขา้วอย่างเดยีว เรากนิกบัขา้วกบัปลา ของ

คาวของหวาน ผลไม ้นํา้อะไรต่างๆ อกีหลายชนิดดว้ยกนั ถา้กนิขา้วอย่างเดยีว ร่างกาย

ย่อมไมส่ามารถเจริญเตบิโต อยู่มาไดจ้นถงึทกุวนัน้ี เพราะขาดสารอาหารต่างๆ ร่างกาย

จะไมเ่จริญเตบิโตเท่าทีค่วร ชวีติจะไมอ่ยู่ไปถงึวยัชรา การทาํบญุก็เช่นกนั เวลาทาํบญุ 

ส่วนใหญ่เราคดิวา่ เป็นการนาํอาหารกบัขา้วกบัปลา ของคาวของหวานมาถวายพระ หรือ

เสยีสละทรพัยส์นิเงนิทอง เพือ่สรา้งสิง่หน่ึงสิง่ใดขึ้นมาใหเ้ป็นประโยชน ์ การทาํบญุอย่าง

น้ีเรียกวา่ทาน เป็นบญุชนิดหน่ึง ของบญุท ัง้หลาย ถา้ทาํแต่ทานอย่างเดยีว แลว้คดิวา่จะ

ไดไ้ปสวรรค ์ จะรอดพน้ ปลอดภยั จากความทกุข ์ ความวุน่วายใจ ก็เป็นการเขา้ใจผดิ 

จริงอยู่คนทีท่าํบญุใหท้าน กบัคนทีไ่มท่าํบญุใหท้าน ย่อมมอีานิสงสต่์างกนั คนทีไ่ด ้

ทาํบญุใหท้าน ย่อมไดป้ระโยชนม์ากกวา่คนทีไ่มท่าํบญุใหท้านเลย เหมอืนกบัคนทีก่นิ

ขา้วเปลา่ๆ กบัคนทีไ่มไ่ดก้ินขา้วเลย คนกินขา้วเปลา่ๆ ย่อมไดร้บัความอิม่บา้ง ดกีวา่คน

ทีไ่มไ่ดก้นิขา้วเลย แต่คนทีก่นิขา้วเปลา่ๆ ย่อมไดร้บัประโยชนน์อ้ยกวา่คนทีก่นิท ัง้กบัขา้ว

กบัปลา ของคาวของหวาน ผลไม ้ ขนมต่างๆ คนทีก่นิอาหารหลากหลายชนิด ย่อมมี

ความเอร็ดอร่อย มคีวามอิ่ม มคีวามสุข มากกวา่คนทีก่นิขา้วอย่างเดยีว  

การทาํบญุจงึไมค่วรทาํเพยีงแต่ใหท้านอย่างเดยีวเท่านัน้ ควรทาํอย่างอืน่ดว้ย เช่น ควร

รกัษาศีล มีความกตญั�ูกตเวที ขยนัหมัน่เพียร มีสมัมาคารวะ ฟังเทศน์ ฟังธรรม 

ปฏิบตัธิรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์นัง่ทาํสมาธิ เจริญปญัญา เจริญวิปสัสนา อนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา ใหเ้หน็วา่สภาวธรรมต่างๆ สิง่ต่างๆ ทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัชวีติจติใจของเรานัน้ ลว้น

เป็นของไม่เที่ยงท ัง้สิ้น มีการเกดิข้ึน ต ัง้อยู่แลว้ตอ้งดบัไป มกีารมาและมกีารไปเป็น

ธรรมดา แมก้ระท ัง่ร่างกายของเราก็เป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั มกีารเกดิขึ้น ก็ตอ้งมกีารแก่ 

มกีารเจ็บไขไ้ดป่้วย มกีารตายไปในทีสุ่ด แต่ใจผูรู้เ้รื่องเหลา่น้ี ไมต่อ้งไปตกใจ เพราะใจ
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กบัสภาวธรรมต่างๆ ทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัใจนัน้ เป็นคนละส่วนกนั เป็นคนละอนักนั ใจเป็น

ของไม่ตาย ใจเป็นผูรู้ ้ แต่ใจมคีวามหลงครอบงาํอยู่ จงึทาํใหห้ลง ไปยดึไปตดิกบั

ร่างกาย ไปคดิวา่ร่างกายเป็นใจ เมือ่เป็นเช่นนัน้ เวลาอะไรเกดิขึ้นกบัร่างกาย ใจก็เกดิ

ความวา้วุน่ขุน่มวั เกดิความทกุข ์ เกดิความไมส่บายใจขึ้นมา ท ัง้ๆทีใ่จไมไ่ดเ้ป็นอะไรไป

กบัร่างกายเลยแมแ้ต่นิดเดยีว  

แต่เพราะความหลง ความไมรู่น้ ัน่เอง จงึทาํใหใ้จเกดิความวติก เกดิความกลวั เกดิความ

ทกุขใ์จขึ้นมา แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ และเชื่อในสิ่งที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนวา่ ใจน้ีเป็นสิง่ทีป่ระเสริฐ เป็นสิง่ทีไ่มต่าย เป็นสิง่ทีส่ามารถอยู่

ไดต้ามลาํพงั โดยไมต่อ้งมอีะไร พระพทุธเจา้ไดท้รงพสูิจนแ์ลว้ ไดท้รงสละทกุสิง่ทกุ

อย่างแลว้ ไมว่า่จะเป็นสมบตั ิขา้วของเงนิทอง บคุคลต่างๆ ฐานะยศถาบรรดาศกัดิ์ต่างๆ 

ไดท้รงละ ทรงสละ ไมย่ดึไมต่ดิ แมก้ระท ัง่พระวรกายของพระองคเ์อง ก็ทรงไมย่ดึไม่

ตดิ ทรงพจิารณาดว้ยปญัญาจนเหน็วา่เป็นสภาวธรรม เป็นธรรมชาต ิ เป็นสิง่ทีม่อียู่

ตามปกตขิองเขาในโลกน้ี เป็นเหมอืนกบัตน้ไมใ้บหญา้ เหมอืนกบับา้นช่อง เหมอืนกบั

รถยนต ์ เป็นวตัถชุิ้นหน่ึงทีม่กีารสบืต่อ จนถงึวาระสุดทา้ย ก็จะมกีารแตกดบัไปเป็น

ธรรมดา น่ีแหละคอืการตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ ทรงรูค้วามจริงระหวา่งใจกบัสภาวธรรม

ท ัง้หลาย ทีใ่จไปเกี่ยวขอ้งดว้ย  

อย่างชวีติของเราก็มอียู่ ๒ ส่วนดว้ยกนั คือมใีจกบักาย กายก็เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง 

ประกอบขึ้นจากธาต ุ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ทีม่ารวมตวักนั แลว้ในทีสุ่ด กแ็ยกสลายออก

จากกนั เราจะเหน็ไดใ้นชวีติของคนเรา ไมว่า่จะเป็นใครก็ตาม จะเป็นหญงิเป็นชาย เป็น

คนรวยหรือเป็นคนจน ก็เป็นเหมอืนกนัท ัง้สิ้น ร่างกายอนัน้ีไมแ่ตกต่างกนัเลย เป็นสิง่ที่

เกดิมาจากอาหารทีเ่รารบัประทานนัน่แหละ ถา้ไมร่บัประทานอาหาร เราจะมร่ีางกายน้ีได ้

อย่างไร เวลาเกดิมาแลว้ ออกมาจากทอ้งแมแ่ลว้ สิง่แรกก็ตอ้งสูดลมหายใจ น่ีก็ธาตหุน่ึง

แลว้ ต่อไปก็รบัประทานนม ก็เป็นธาตดุนิ ธาตนุํา้ ธาตไุฟผสมกนัอยู่ในนัน้ เมือ่กนินม

เขา้ไปแลว้ ก็ทาํใหร่้างกายมกีาํลงัวงัชา มพีลงั มธีาตไุฟเขา้ไปทาํใหร่้างกาย เจริญเตบิโต

ได ้เหลา่น้ีลว้นเป็นธาตทุ ัง้สิ้น เป็นสภาวธรรมท ัง้นัน้  
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เป็นธรรมชาตขิองธาตทุีจ่ะไมร่วมอยู่ดว้ยกนัไปตลอด จะแยกกลบัไปสู่ธาตเุดมิอยู่เสมอ 

นํา้ย่อมกลบัไปสู่นํา้ ลมย่อมกลบัไปสู่ลม ไฟย่อมกลบัไปสู่ไฟ ดนิย่อมกลบัไปสู่ดนิ จะ

ผสมกนัอยู่ไดส้กัระยะหน่ึง แลว้ก็จะตอ้งแยกจากกนัไป น่ีเป็นหลกัตายตวั เป็นความ

จริงทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูเ้หน็ จงึไดน้าํมาส ัง่สอนพวกเรา ใหแ้ยกใจออกจาก

สภาวธรรมท ัง้หลาย อย่าไปยดึ อย่าไปตดิ เพราะไปยดึไปตดิกบัเขาไมไ่ด ้ เขาไมอ่ยู่กบั

เราไปตลอด เราไมม่อีาํนาจ ไมม่คีวามสามารถทีจ่ะเหน่ียวรัง้สภาวธรรม คอืธาตทุ ัง้หลาย

ใหอ้ยู่กบัเราไดไ้ปตลอด นบัประสาอะไรกบัธาตขุองผูอ้ืน่ ธาตขุองเราเอง คอืร่างกายของ

เรา เรายงัควบคุมไมไ่ด ้ แลว้จะไปควบคุมบงัคบัร่างกายของผูอ้ืน่ หรือจติใจของผูอ้ืน่ได ้

อย่างไร เขาก็มกีรรมของเขา ทีจ่ะตอ้งเป็นไป ทาํมาอย่างไร ก็ตอ้งไปตามวถิทีางของเขา 

แต่เมือ่เขามาเกี่ยวขอ้งกบัเราๆ ก็ตอ้งรูจ้กัวธิีปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง คอือย่าไปหลง อย่าไปคดิ

วา่เขาเป็นของเรา อย่าไปคดิวา่จะควบคุมบงัคบัใหเ้ขาอยู่กบัเราไปไดต้ลอด  

ควรใชเ้มตตา กรุณา มทุิตา อเุบกขา กบัเขา มคีวามเมตตา ความปรารถนาด ี ไม่

เบยีดเบยีน ไม่อาฆาตพยาบาทเขา มคีวามกรุณา ช่วยเหลอืเขาในสิง่ทีช่่วยเหลอืได ้ มี

มทุิตา ไมอ่จิฉาริษยาในความเจริญรุ่งเรือง ในความสุขของเขา ถา้เขาไดด้บิไดด้ ี ก็ยนิดี

กบัความสุขของเขา แต่ถา้เขาตกทกุขไ์ดย้าก ประสบกบัทกุขภ์ยัทีไ่มม่ใีครจะสามารถ

แกไ้ขได ้ ช่วยเหลอืได ้ก็จะตอ้งมอีเุบกขา ใจของเราตอ้งเป็นกลางวางเฉย ไมย่นิดไีมย่นิ

รา้ยกบัเรื่องราวของเขา ถอืเป็นธรรมดาของโลก เป็นเรื่องของธรรมชาตส่ิวนหน่ึง คอืมี

เจริญและเสือ่ม เป็นเรื่องของกรรมอกีส่วนหน่ึง คอืใครทาํกรรมอนัใดไว ้ ดหีรือช ัว่ 

จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนัน้ ถา้ช่วยเหลอืไดก้็ช่วยเหลอืไป ตามกาํลงัของเรา ถา้เป็น

ลูกของเรา ก็เลี้ยงดูเขา ใหไ้ดร้บัการอบรมทีด่ ีพาเขา้วดั ส่งเสยีใหไ้ดเ้รียนสูงๆ เพือ่จะได ้

มคีวามรูค้วามฉลาด แลว้ต่อไปจะไดพ้ึง่พาตวัเองได ้ แต่อย่าไปหวงัอะไรจากเขา เขาจะ

สาํนึกในบญุคุณของเราหรือไม ่ก็สุดแทแ้ต่เขา ขึ้นอยู่ทีใ่จของเขาวา่เป็นใจทีส่วา่ง หรือใจ

ทีม่ดืบอด ถา้มดืบอดกจ็ะไมรู่จ้กัคุณของผูอ้ืน่ ถา้สวา่ง ก็จะรูจ้กัคุณของผูอ้ืน่ ถา้ยงัไมไ่ด ้

รบัการอบรม ก็ควรอบรมส ัง่สอนใหรู้จ้กัเรื่องของบญุของคุณ ใหรู้จ้กัเรื่องของความ

กตญั�ูกตเวท ีเมือ่เขารูแ้ลว้ แต่ยงัไมส่ามารถนาํไปปฏบิตัไิด ้ก็อย่าไปคดินอ้ยอกนอ้ยใจ 
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เศรา้โศกเสยีใจ ถอืเสยีวา่เป็นบญุเป็นกรรมของเขา เป็นบญุเป็นกรรมของเรา ทีจ่ะตอ้ง

มาเจอกนั  

ถา้มปีญัญา ไดย้นิไดฟ้งัธรรมอยู่อย่างสมํา่เสมอ ฝึกฝนจติใจไมใ่หไ้ปยดึไปตดิ ไปหวงั

กบัอะไร โดยถอืหลกัอตัตาห ิ อตัตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน เราก็จะสามารถพึง่ตวั

ของเราไปไดจ้นถงึวนัหมดลมหายใจเลย ใจของเราสามารถพึง่ตวัเองได ้ ใจจะไม่

เดอืดรอ้นเลย ถา้ใจฝึกหดัใหเ้ป็นทีพ่ึง่ของตนเองได ้ต่อไปเวลาอะไรจะเกิดขึ้น ก็ไมห่วงัพึง่

อะไรกบัใคร เพราะใจสามารถดูแลใจได ้ ใจสามารถปกป้องไมใ่หใ้จตอ้งทกุข ์ ตอ้งเศรา้

โศกเสยีใจได ้ เพราะอะไร เพราะพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้น่ีแหละ ทีส่อนให ้

พวกเรามคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ใหพ้ึง่ตวัเอง อย่าไปหวงัอะไรจากผูอ้ืน่ ทาํไปเถดิ เราน่ี

แหละสามารถพึง่ตวัเราเองได ้ ถา้ไปหวงัพึง่คนอืน่แลว้ ชวีติของเราจะเป็นไปแบบลุม่ๆ

ดอนๆ เพราะจะไปรูไ้ดอ้ย่างไรวา่ เขาจะเป็นทีพ่ึง่ของเราไดไ้ปตลอด บางทเีขาอาจจะตาย

ไปก่อนวยัก็ได ้ถา้คดิจะหวงัพึง่บดิามารดาของเราไปตลอดชวีติ วนัดคีนืดเีกดิมอีบุตัเิหต ุ

มโีรคภยัไขเ้จ็บ แลว้เขาตอ้งตายไปก่อน เราจะทาํอย่างไร  

ถา้เราฝึกหดัใหต้นเป็นทีพ่ึง่ของตน หดัทาํอะไรดว้ยตวัของเราเอง หากนิดว้ยลาํแขง้ลาํขา

ของเราเองไดแ้ลว้ ต่อไปเราจะไมต่อ้งกงัวลกบัเรื่องของผูอ้ืน่ ไมต่อ้งหวงัอะไรจากผูอ้ืน่ 

แมก้ระท ัง่ความสุข เราก็ไมห่วงัจากผูอ้ืน่ เพราะความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้ มนัอยู่ในใจของเรา 

อยู่ในใจทีไ่มห่วิ ไมอ่ยาก ไมไ่ขว่ควา้หาสิง่ต่างๆภายนอก ซึง่ทาํไมย่ากเลย ถา้เขา้ใจหลกั

สจัธรรมความจริงน้ี แลว้พยายามฝืนใจ ทกุครัง้ทีใ่จไขวค่วา้อยากจะไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีจาก

ภายนอก ก็บอกตวัเราวา่ มนัไมใ่ช่ความสุขนะ มนัเป็นความทกุข ์ เพราะการไขวค่วา้ 

ความอยาก ความตอ้งการน้ี มนัสรา้งความหวิ สรา้งความกระหายใหเ้กดิขึ้น ถา้ระงบัดบั

ความหวิ ความกระหายน้ีแลว้ ใจจะสงบน่ิง แลว้ใจก็จะมคีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวาม

พอ แต่เราตอ้งต่อสู ้ ตอ้งปฏิบตัิ ตอ้งมีศีล มีสมาธิ มีปญัญา เป็นเครื่องมอืไวต่้อสูก้บั

ความหวิ กบัความอยาก กบัความโลภ กบัความโกรธ กบัความหลงท ัง้หลาย ถา้ไมม่ศีีล 

ไมม่สีมาธิ ไมม่ปีญัญาแลว้ เราจะไมม่เีครื่องมอื เหมอืนกบัเวลาเขา้ไปในสงคราม ถา้ไมม่ี

อาวุธยุทโธปกรณ์ไวต่้อสูก้บัขา้ศึก ก็จะกลายเป็นเป้าใหเ้ขายงิโดยฝ่ายเดยีว แต่ถา้มอีาวุธ
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ยุทโธปกรณ์ต่างๆ เราก็มโีอกาสทีจ่ะชนะได ้ และจะชนะถา้สูแ้บบไมถ่อย เพราะใจเป็น

ของไมต่าย ขา้ศึกจะไมส่ามารถทาํลายใจของเราได ้ศตัรูของใจก็คอืกเิลสตณัหาท ัง้หลาย 

จะไมส่ามารถทาํลายใจของเราได ้ ต่อใหม้อีาวุธรา้ยแรงขนาดไหน ก็ไมส่ามารถทาํลายใจ

ได ้ เพราะใจเป็นสิง่ทีไ่มต่าย เป็นสิง่ทีไ่มม่อีะไรจะสามารถทาํใหแ้ตกสลาย ใหสู้ญไปได ้

แต่ทาํใหโ้งไ่ด ้ทาํใหห้ลงได ้ทาํใหท้กุขไ์ด ้ 

เป็นบญุเป็นวาสนาของพวกเรา ทีไ่ดม้าเกิดในสมยัทีย่งัมคีาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่ ที่

ทรงสอนใหห้นัเขา้มาดูใจของเรา มาชาํระใจของเรา เพราะปญัหาท ัง้หมดไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน 

อยู่ทีใ่จของเรา ทีถู่กกเิลสตณัหาหลอกใหอ้ยาก ใหห้วิ ใหโ้ลภ ใหโ้กรธนัน่เอง ถา้เขา้ใจ

หลกัน้ี แลว้นอ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาต่อสู ้ มาทาํลายลา้งกเิลสตณัหา 

ไมช่า้ก็เร็ว ถา้มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร มคีวามอดทนอดกล ัน้ สูแ้บบไมถ่อยแลว้ เราก็

จะตอ้งเป็นผูช้นะอย่างแน่นอน เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้กบัพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย 

ไดช้นะมาแลว้ ท่านเป็นผูช้นะกเิลส ชนะตณัหาทีม่อียู่ในใจของท่าน เมือ่ชนะแลว้ เมือ่

กเิลสตณัหาหมดสิ้นไปจากใจแลว้ ใจของท่านก็เป็นใจทีส่งบเยน็สบาย เป็นใจทีม่แีต่

ความอิม่ มแีต่ความพอ น่ีเป็นความจริงทีพ่วกเราท ัง้หลายจะตอ้งพสูิจนก์นั ไมม่ใีครจะ

สามารถพสูิจนใ์หก้บัเราได ้เราตอ้งเป็นผูท้ีพ่สูิจนเ์อง เหมอืนกบัอาหารทีเ่ขาทาํมา แลว้ต ัง้

ไวอ้ยู่ทีข่า้งหนา้เรา แลว้ก็บอกวา่ถา้อยากจะรูว้า่อาหารน้ีรสดขีนาดไหน เลศิขนาดไหน 

วเิศษขนาดไหน ก็ตอ้งลองชมิดู ถา้นัง่ดูเฉยๆไปจนวนัตาย ก็จะไมรู่จ้กัวา่รสของอาหารน้ี

เป็นอย่างไร แต่ถา้ตกัเขา้ไปในปาก ก็จะรูท้นัทเีลยวา่เป็นอย่างไร  

ธรรมต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ใหเ้ราประพฤตปิฏบิตักินั ก็เป็นเช่นนัน้ เป็นเหตทุี่

จะนาํมาซึง่ความสุขและความเจริญทีแ่ทจ้รงิ เป็นเหตทุีจ่ะทาํลายสิง่ทีไ่มด่ที ัง้หลาย พษิ

ภยัคอืความทกุขใ์จท ัง้หลาย ก็จะถูกทาํลายไปหมด ดว้ยการปฏบิตัติามธรรมที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน โดยยดึหลกัอตัตาห ิ อตัตโน นาโถ ไมม่ใีครทาํใหเ้ราได ้ ไมม่ี

ใครปฏบิตัใิหเ้ราได ้เราเท่านัน้แหละเป็นผูท้ีป่ฏบิตัไิด ้ทาํได ้และถา้เราไมท่าํ เรากจ็ะไมม่ี

โอกาสทีจ่ะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย จะไมม่โีอกาสประสบกบัความสุขกบัความ

เจริญท ัง้หลาย แต่ถา้มศีรทัธาอย่างทีท่่านท ัง้หลายมกีนัในวนัน้ี มาทาํบญุกนั มาฟงัเทศน์
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ฟงัธรรม มารกัษาศีลกนั ก็ขอใหเ้พิม่ศรทัธาใหม้มีากขึ้น ทาํบญุใหม้ากขึ้น คอืนอกจาก

การใหท้านแลว้ ก็ขอใหส้มาทานศีล ใหป้ฏบิตัธิรรมกนั ใหม้คีวามขยนัทีจ่ะทาํแต่สิง่ทีด่ทีี่

งาม ใหม้คีวามขยนัทีจ่ะละความชัว่ ความไมด่ที ัง้หลาย ใหม้คีวามขยนัในการชาํระ ใน

การต่อสูก้บักเิลสตณัหาท ัง้หลาย ใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ ถา้ทาํไดแ้ลว้ จะไมต่อ้งวิง่

ไปหาความสุขจากทีไ่หน ไมต่อ้งไปขอความสุขจากใคร เพราะความสุขจะปรากฏขึ้นมา

ในใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ในใจทีไ่ดช้นะกเิลสตณัหาท ัง้หลายแลว้นัน้เอง การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๓๐ 

ปฏบิตัธิรรม 
๖ กนัยายน ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัฟงัธรรม พวกเราจงึไดม้าทีว่ดั เพือ่ประกอบคุณงาม

ความด ีทาํบญุใส่บาตร สมาทานศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม อนัเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข

ความเจริญ โดยเฉพาะการฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นการเตมิแสงสวา่งใหก้บัชวีติ ของปถุชุน

อย่างเราอย่างท่าน ทีย่งัมคีวามมดืบอด เพราะมอีวชิชาความไมรู่ ้ โมหะความหลง

ครอบงาํอยู่ ทาํใหม้คีวามเหน็ทีไ่มถู่กตอ้ง ไมเ่หน็ตามสภาพความเป็นจริง ต่างกบั

พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ผูม้ดีวงตาเหน็ธรรม มธีมัโมปทีโป แสงสวา่ง

แห่งธรรมภายในใจ ไมม่คีวามมดืบอดหลงเหลอือยู่เลย เพราะไดศึ้กษาและปฏิบตัธิรรม 

ชาํระอวชิชาความไมรู่ ้โมหะความหลงใหห้มดสิ้นไปจากใจ กลายเป็นใจทีม่แีต่ความสวา่ง

ไสว เป็นผูต้ื่น ผูเ้บิกบาน รูเ้หน็ตามสภาพความเป็นจริง ของทกุสิง่ทกุอย่างทีม่า

เกี่ยวขอ้ง มาสมัผสักบัใจ เป็นผูส้ิ้นทกุขเ์พราะไดป้ลอ่ยวางแลว้ดว้ยปญัญา เพราะเหน็

สภาวธรรมท ัง้หลาย ทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัใจ ลว้นเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น คอืเป็นอนิจจงั ไม่

เทีย่ง เป็นทกุข ์ถา้ไปยดึไปตดิ เป็นอนัตตาปราศจากตวัตน  

น่ีคอืสิง่ทีท่่านเหน็ ซึง่ต่างจากทีพ่วกเราเหน็กนั เพราะพวกเรายงัเหน็สิง่ต่างๆ ทีเ่ราเขา้ไป

เกี่ยวขอ้ง วา่เป็น นิจจงั เป็นของทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เป็นสขุงั เป็นสิง่ทีใ่หค้วามสุขกบัเรา 

เป็นอตัตา มตีวัตน เป็นความเหน็ทีต่รงกนัขา้มกบัความเหน็ของพระพทุธเจา้ ของพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย ชวีติของเราจงึเป็นชวีติทีเ่ต็มไปดว้ยความทกุข ์ความวุ่นวายใจ ไม่

มทีีส่ิ้นสุด เพราะไปยดึ ไปตดิ อยู่กบักองทกุขน์ ัน่เอง คอืกองไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา มวีธิีเดยีวเท่านัน้ทีพ่วกเราจะสามารถหลดุพน้จากกองทกุขน้ี์ได ้ คอืเราตอ้งนอ้ม

เอาพระธรรมคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ ตามแบบอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

ปฏบิตั ิ แลว้ไมช่า้ก็เร็ว เราก็จะมดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา มธีรรมโมปทโีป ประทปีแหง่
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ธรรม สวา่งขึ้นมาภายในใจ เมือ่เหน็แลว้ในทกุสิง่ทกุอย่าง ตามความเป็นจรงิ เรากจ็ะ

ปลอ่ยวางได ้เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ เราก็จะไมท่กุขก์บัอะไรอกีต่อไป  

ดงันัน้หนา้ทีข่องเราก็คอื ตอ้งศึกษา หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เสมอ แลว้นาํสิง่ทีไ่ดย้นิได ้

ฟงัไปปฏบิตั ิปฏบิตัแิลว้ก็จะเหน็เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงสอนใหเ้ราศึกษาอยู่เสมอ มอียู่ ๔ ประการดว้ยกนั คอื ๑. ใหศึ้กษากาย ๒. ให ้

ศึกษาเวทนา ความรูส้กึ ๓. ใหศึ้กษาจติ อารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจติ และ ๔. ใหศึ้กษา

ธรรมคือสภาวธรรมตา่งๆ ที่ปรากฏข้ึนทัง้ภายนอกและภายในจติ ศึกษาใหเ้หน็วา่ เป็น

ไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา การปฏบิตั ิการศึกษาน้ี ตอ้งศึกษาในชวีติ

จริงของเรา ไมไ่ดศึ้กษาในหอ้งเรียน หรือเวลาทีม่าทีว่ดัเท่านัน้ หอ้งเรียนทีแ่ทจ้ริงของเรา 

ก็คอืชวีติของเราตลอดเวลา ๒๔ ช ัว่โมง ยกเวน้เวลาทีห่ลบัไปเท่านัน้ ตัง้แต่เวลาทีต่ืน่

ขึ้นมา ควรมสีตดูิกายกบัใจอยู่อย่างสมํา่เสมอ อยู่อย่างตลอดเวลา และดูใหถู้ก คอือย่า

ไปดูว่ามีตวัตนในกายในใจ อย่าไปดูว่าเป็นของที่เที่ยงแทแ้น่นอน อย่าไปดูว่าเป็นสิง่ที่

ใหค้วามสขุกบัเรา แต่ตอ้งมองตรงกนัขา้มกนั เพราะความจริงมนัเป็นเช่นนัน้ เป็นของไม่

เทีย่ง เป็นของไมม่ตีวัตน ถา้ไปยดึไปตดิก็จะตอ้งทกุขก์บัสิง่นัน้ๆ  

จงึควรมสีตดูิกาย ดูใจอยู่ตลอดเวลา ตัง้แต่เชา้ทีต่ื่นขึ้นมาเลย ใหม้สีตดูิรูอ้ยู่ทีก่ายของ

เรา เพราะสิง่แรกทีจ่ะทาํเมือ่ตื่นขึ้นมา ก็คอืจะลกุขึ้น เพือ่ทีจ่ะไปทาํภารกจิต่างๆ ใหม้สีติ

ดูการเคลือ่นไหวของกาย ตัง้แต่ลกุขึ้นมานัง่ ลกุขึ้นมายนื ลกุขึ้นมาเดนิ ลกุขึ้นไปทาํ

ภารกจิต่างๆ ทีม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพี ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหว การทาํงาน

ของกาย อย่าใหใ้จคลาดเคลือ่นห่างไกลจากกายเลย อย่าไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆทีเ่กดิขึ้น

มาแลว้ในอดตี หรือเรื่องราวต่างๆในอนาคตทีย่งัมาไมถ่งึ ใหรู้อ้ยู่กบักายกบัใจน้ี ภายใน

ใจก็จะมเีวทนา มอีารมณ์ต่างๆ มสีภาวธรรมต่างๆ ปรากฏขึ้นมา ต ัง้อยู่ แลว้ก็ดบัไป ให ้

มสีตดูิอยู่กบัสิง่เหลา่น้ี ดูแลว้ปลอ่ยวาง อย่าไปยดึอย่าไปตดิ รูต้ามสภาพความเป็นจริง 

เวลาเขาแสดงอะไรขึ้นมา กใ็หรู้ ้ อย่าไปยนิดยีนิรา้ยกบัเขา เพราะภายในใจจะมอีารมณ์

เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา บางวนัตื่นขึ้นมาก็มคีวามรูส้กึเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ก็จงทาํ

ความรูค้วามเขา้ใจวา่ มนัเป็นอารมณ์อย่างหน่ึง ไมใ่ช่ของจริง เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้น ตัง้อยู่ 
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แลว้ก็ดบัไป เป็นสิง่ทีเ่ราหา้มไมไ่ด ้ มเีหต ุ มปีจัจยั ทาํใหเ้ขาปรากฏขึ้นมา แต่เมือ่เหตุ

ปจัจยัหมดไป เขาก็จะเสือ่มไปตามธรรมดา ไมต่อ้งไปยนิด ียนิรา้ย กบัสิง่เหลา่น้ี เพราะ

ถา้มอีาการยนิดยีนิรา้ยแลว้ ใจจะมคีวามทกุขข์ึ้นมา  

เพราะถา้วนัไหนมอีารมณ์ไมด่ ีเราก็จะมคีวามไมส่บายอก ไมส่บายใจ วนัไหนมอีารมณ์ด ี

เราก็จะมคีวามสุขสดชื่นเบกิบาน แลว้ก็อยากจะใหอ้ารมณ์ดน้ีีอยู่กบัเราไปตลอด เมือ่

อารมณ์ดน้ีีเสือ่มไป หมดไป เราก็จะเกดิความไมส่บายอกไมส่บายใจขึ้นมาอกี แต่ถา้ทาํ

เพยีงสกัแต่วา่รู ้ ตามความเป็นจริงของเขา เวลามอีารมณ์อะไรเกดิขึ้นมา ก็ใหรู้ว้า่เป็น

อารมณ์ เป็นเหมอืนกบัเมฆทีล่อยผ่านมาในทอ้งฟ้า มาปกปิดแสงอาทติยแ์ลว้สกัครู่หน่ึง

ก็ผ่านไป แสงอาทติยก์็กลบัสวา่งไสวขึ้นมาอกี ใจของเราก็เช่นกนั จะมอีารมณ์ต่างๆ

ผลดัเปลีย่นกนั ลอยไปลอยมาอยู่ตลอดเวลา ถา้ไมม่สีตแิลว้ ใจจะกลิ้งไป แกวง่ไปตาม

อารมณ์ต่างๆ ถา้อารมณ์ไม่ดีกแ็กว่งหนี ถา้อารมณ์ดีกแ็กว่งเขา้หา ใจเลยไม่น่ิง ไม่เป็น

อเุบกขา ใจจงึมีแต่ความวา้วุ่นขุ่นมวัไม่รูจ้กัจบจกัสิ้น แต่ถา้มสีตมิปีญัญา จะเหน็วา่

อารมณ์ต่างๆลว้นเป็นของไมเ่ทีย่งท ัง้สิ้น มกีารมาแลว้ในทีสุ่ดก็จะมกีารไป เช่นวนัน้ีตื่น

ขึ้นมามอีารมณ์หงดุหงดิ มคีวามขุน่มวั มคีวามเศรา้หมอง ก็ต ัง้สตบิอกกบัตวัเราวา่ น่ี

เป็นเพียงอารมณ์นะ ใจผูรู้ ้ก็ใหรู้ต้ามความเป็นจริงของเขา อย่าใหอ้ารมณ์น้ีชกันาํใหเ้รา

เสยีหลกั เสยีงาน เสยีการ มหีนา้ทีจ่ะตอ้งทาํอะไร ก็ทาํไป ถา้ร่างกายยงัปกตอิยู ่ถงึแม ้

ใจไมอ่ยากจะทาํ ก็อย่าไปสนใจกบัความรูส้กึนัน้ จงดาํเนินชวีติไปตามปกตเิหมอืนกบั

ทกุๆวนั ทีเ่คยดาํเนินมา ถา้ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งไปทาํงาน เราก็อาบนํา้อาบท่า ใส่เสื้อผา้

แต่งตวั กนิขา้ว แลว้ก็ไปทาํงานของเรา อย่าไปสนใจกบัอารมณ์นัน้ เพราะถา้ไปสนใจ

แลว้ อารมณ์นัน้จะชกัพาใหเ้สยีงานเสยีการได ้ 

เพยีงแต่รูไ้วเ้ท่านัน้ วา่วนัน้ีมอีารมณ์ไมด่อียู่ภายในใจ แลว้ก็ตอ้งมคีวามระมดัระวงั ใน

การแสดงออกทางกาย ทางกริยา วาจา เพราะเวลามอีารมณ์ไมด่ ี เหน็อะไรมกัจะเกดิ

ความไมพ่ออกพอใจขึ้นมาไดง้า่ย และถา้ไมม่สีตคิอยควบคุมดูแล การแสดงออกของ

กายและวาจาแลว้ เดีย๋วก็อดไม่ได ้ ทีจ่ะพูดไมด่ ี กระทาํในสิง่ทีไ่มด่ ีแต่ถา้มสีต ิ เราก็จะ

พยายามสาํรวมใหม้ากๆ ถา้ไมจ่าํเป็น ก็ไม่ตอ้งพูดกบัใคร ถา้จาํเป็นก็พยายามยิ้มไว ้แผ่
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เมตตา ส่งความปรารถนาดใีหก้บัผูอ้ืน่ เหมอืนกบัวนัทีม่คีวามสุข มคีวามสดชื่นเบกิบาน 

สิง่เหลา่น้ีเราสามารถควบคุมได ้ สามารถทาํได ้ ถา้เราคอยดูใจเรา คอยดูการเคลือ่นไหว 

ของกาย ของวาจาเรา แลว้ชวีติของเราก็จะดาํเนินไปเป็นปกต ิ ถา้เป็นอย่างนัน้แลว้ 

อารมณ์ทีไ่มด่นี ัน้ ดไีมด่กี็จะหายไปอย่างรวดเร็ว ไมอ่ยู่นาน แต่ถา้ไปหมกมุน่อยู่กบั

อารมณ์นัน้ อยากจะใหอ้ารมณ์นัน้หมดไป หายไป แทนทีจ่ะหายไป กลบัอยู่กบัเราต่อไป

อกี เพราะเราเป็นผูท้ีด่งึเขาไว ้ ดว้ยการไปหมกมุน่กบัเขา ไปเจา้กี้เจา้การกบัเขา เพือ่ให ้

เขาหมดไป ดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง เมือ่ไมห่มดไป ก็ยิง่สรา้งความหงดุหงดิใจ ความไมส่บาย

ใจ สรา้งอารมณ์ทีไ่มด่ ีใหเ้กดิขึ้นตามมาอกี เป็นวธิีทีไ่มถู่กตอ้ง  

ทางทีถู่กคอื เราไมต่อ้งไปแกอ้ารมณ์ อารมณ์เป็นสิง่ทีแ่กไ้มไ่ด ้ เขาจะเป็นอย่างไร ก็ให ้

เขาเป็นไป เรามหีนา้ทีรู่ด้ว้ยสต ิ รูด้ว้ยปญัญาวา่ อารมณ์เหลา่นัน้ไมม่ตีวัตน เป็นของไม่

เทีย่ง ถา้ไมไ่ปยดึไปตดิ เราจะไมท่กุข ์ เราจะไมเ่ดอืดรอ้น เราจะไมวุ่น่วาย ถา้ไปยุ่งกบั

เขา ไปจดัการเขา ใหเ้ป็นไปตามทีเ่ราปรารถนา ก็จะเกดิความวา้วุน่ขุน่มวัขึ้นมา เพราะ

อารมณ์น้ีแมจ้ะอยู่ภายในใจเรา ก็เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง เหมอืนกบัสภาวธรรมทีอ่ยู่

ภายนอกกายกบัใจ เช่นแดด ลม ฝน ฟ้า เหลา่น้ีก็เป็นสภาวธรรมอย่างหน่ึง วนัๆหน่ึงน้ี 

อากาศจะไมเ่หมอืนกนัทกุวนัไป บางวนัก็โปร่งใส มแีสงอาทติยอ์อกมา บางวนัก็มดืครึ้ม 

มเีมฆมหีมอก มฝีน สิง่เหลา่น้ีเราก็รูว้า่เป็นสิง่ทีอ่ยู่เหนือวสิยัของเรา ทีเ่ราจะไปทาํอะไร

กบัเขาได ้ เราทาํไดอ้ย่างเดยีวก็คอืทาํใจเรา ใหเ้ป็นปกตใิหว้า่ง ใหเ้ป็นกลาง ฝนจะตก 

แดดจะออก เราก็รูต้ามความเป็นจรงิของเขา แลว้มนัก็ผ่านไป  

ฉนัใดอารมณ์ต่างๆ ทีอ่ยู่ในใจเราก็เป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั อารมณ์ดกี็รูว้า่เป็นอารมณ์ด ี

อารมณ์ไมด่กี็รูว้า่เป็นอารมณ์ไมด่ ี เวลาโกรธก็รูว้า่โกรธ เวลารกัก็รูว้า่รกั เวลาชงัก็รูว้า่ชงั 

เวลากลวัก็ใหรู้ว้า่กลวั เวลาหลงก็ใหรู้ว้า่หลง แลว้ไมต่อ้งไปหลงตาม ไมต่อ้งไปรกัตาม 

ไมต่อ้งไปชงัตาม ไมต่อ้งไปโกรธตาม ไมต่อ้งไปกลวัตาม เพยีงแต่ใหรู้อ้ยู่ดว้ยความเป็น

อเุบกขาเท่านัน้ แลว้ในทีสุ่ดทกุสิง่ทกุอย่างก็จะผ่านไป เรารูไ้ดเ้พราะในชวีติของเราต ัง้แต่

เกดิมา เราก็มอีารมณ์ต่างๆ ผ่านมาอยู่ตลอดเวลา ทกุวนั ทกุเวลาเลยทเีดยีว แต่เราไม่

รูจ้กัวธิีปฏบิตักิบัอารมณ์เหลา่น้ีเท่านัน้เอง เราจงึมแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความวุน่วายใจกบั
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อารมณ์เหลา่น้ี ดงันัน้ต่อไปน้ี เราควรฝึกต ัง้สต ิดูอารมณ์ของเรา เวลามอีารมณ์อะไรเกิด

ขึ้นมา ก็ใหรู้ว้า่เป็นอารมณ์ เหมอืนกบัเมฆ เหมอืนกบัฝน ทีไ่ปบงัคบั ไปหา้มไมไ่ด ้ เมือ่

ฝนตกลงมาแลว้ ก็จะหมดพลงั หมดกาํลงั ก็จะสลายไป อารมณ์ต่างๆก็เป็นแบบนัน้ ถา้

เรารูอ้ย่างน้ีแลว้ ต่อไปชวีติของเราจะดาํเนินไปไดด้ว้ยความสงบ ไมม่คีวามวุน่วายใจ  

นอกจากอารมณ์แลว้ ก็ยงัมเีวทนาความรูส้กึ ทีเ่ราควรจะทาํความรูจ้กั เวทนาน้ีก็มอียู่ ๓ 

คอื ๑. สขุเวทนา ๒. ทกุขเวทนา ๓. อทุกขมสขุเวทนา หรือ ไม่สขุไม่ทกุขเ์วทนา ที่

ปรากฏของเวทนาก็มอียู่ ๒ ทีด่ว้ยกนั คือกายกบัใจ เวทนาทีเ่กดิจากกายเรียกวา่กาย

เวทนา เช่นเวลารบัประทานอาหารอิม่เรียบรอ้ยแลว้ ก็มคีวามสุข มคีวามสบาย ก็เป็นสุข

เวทนาทางกาย เวลาไมไ่ดร้บัประทานอาหาร ก็เกดิความหวิขึ้นมา ก็เป็นทกุขเวทนาทาง

กาย เวทนาทางกายน้ี บางอย่างก็แกไ้ขได ้ บางอย่างหรือบางครัง้บางคราว ก็แกไ้ขไมไ่ด ้

อย่างเวลาหวิขา้ว ถา้มขีา้วรบัประทาน ก็ดบัเวทนาทีเ่กดิจากความหวิขา้วได ้ เวลามคีวาม

หวินํา้กระหายนํา้ ถา้มนีํา้ดืม่ ก็ดบัเวทนาทีเ่กดิจากความกระหายนํา้ได ้ แต่เวทนาบาง

ชนิดก็แกไ้มไ่ด ้ เช่นเวลาเดนิไปเตะหนิเขา้ ก็เกดิการเจ็บเทา้ขึ้นมา หรือเวลามอีาการเทา้

แพลง เทา้เคลด็ เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ีตามร่างกายต่างๆ เราก็ทาํอะไรไมไ่ด ้นอกจากหา

ยามารบัประทาน แต่ก็ไมส่ามารถทีจ่ะทาํใหเ้วทนานัน้หายไปไดท้นัททีนัใด  

เราก็ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ มนัเป็นเรื่องของเวทนาเขา เป็นเหมอืนกบัลม กบัแดด กบัฝน 

ถงึเวลาทีม่เีหตมุปีจัจยั ทาํใหเ้วทนาทางกายปรากฏขึ้นมา เขาก็ตอ้งปรากฏขึ้นมา จะเป็น

สุขเวทนาก็ด ีเป็นทกุขเวทนาก็ด ีหรือเป็นไมสุ่ขไมท่กุขเ์วทนาก็ด ีก็เป็นสิง่ทีป่รากฏขึ้นมา 

และเมือ่ปรากฏขึ้นมาแลว้ เราก็อย่าไปเกดิความรูส้กึไมพ่อใจ เพราะเวลาเกดิความไม่

พอใจ ก็จะสรา้งเวทนาขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง เป็นเวทนาทางใจ คอืความทกุขใ์จ เป็นทกุขท์ี่

เกดิจากวิภวตณัหา ความไมอ่ยาก ความไมช่อบในเวทนาทางกายนัน้ ถา้ทาํใจใหน่ิ้งเฉย 

ยอมรบัเวทนาของกายทีเ่กดิขึ้นมาในขณะนัน้วา่ ถา้เจ็บ ก็ตอ้งเจ็บ ทาํอย่างไรได ้ เราไม่

สามารถไปแกไ้ขเขาได ้อย่างมากก็ไดแ้ต่ไปหาหมอหรือไปกนิยา แต่ถา้ยงัไมห่าย มนักย็งั

ไมห่าย แต่เราไมต่อ้งไปทกุขใ์จซํา้ขึ้นมาอกีทกุขห์น่ึง คอืใหม้นัทกุขท์ีก่ายอย่างเดยีวก็พอ 

อย่าไปสรา้งความทกุขใ์จใหเ้กดิขึ้นมา ดว้ยความไมอ่ยาก หรือดว้ยความอยาก ทีจ่ะให ้
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ทกุขน์ ัน้หายไปอย่างรวดเร็วทนัตาเหน็ มนัเป็นไปไมไ่ด ้ เพราะเขาก็เป็นเหมอืนกบัลมกบั

แดดกบัฝนนัน่แหละ เป็นเหมอืนกบัอารมณ์ต่างๆ ทีไ่ดพู้ดไวเ้มือ่สกัครู่น้ี  

เป็นสิง่ทีไ่มม่ตีวัไมม่ตีน เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ใจจะไมท่กุขถ์า้ไม่

ไปยดึไปตดิกบัเขา ไมไ่ปอยากหรือไมอ่ยากกบัเขา ไมย่นิดยีนิรา้ยกบัเขา เขาจะปรากฏ

ขึ้นมาอย่างไร ก็ใหร้บัรูไ้ว ้ถา้แกไ้ขได ้ ก็แกไ้ขไป ถา้แกไ้ขไมไ่ด ้ ก็ตอ้งยอมรบัความจริง 

เพราะเวทนาทางกายน้ี ไมช่า้ก็เร็ว ในทีสุ่ดเขาก็จะตอ้งแสดงฉากสุดทา้ยของเขา กค็อื

เวลาตายนัน่เอง ไมม่ใีครจะช่วยเราไดใ้นขณะนัน้ มเีราเท่านัน้ทีจ่ะช่วยเราได ้ ดว้ยการ

ปลอ่ยวาง เพราะเราเขา้ใจเวทนาน้ี รูว้า่ถงึแมร่้างกายท ัง้ร่างกายน้ีจะปวดรา้ว จะทกุข ์

ทรมานไปขนาดไหนก็ตาม แต่ใจของเราไมต่อ้งทกุขท์รมานไปกบัความเจ็บปวด ความ

ปวดรา้ว ของร่างกาย เพราะเป็นคนละอนักนั ใจกบักายเป็นคนละอนักนั ถา้มปีญัญาเรา

จะเขา้ใจ แลว้เราก็จะปลอ่ยวางกายเวทนา เขาจะเป็นอย่างไร ก็ใหเ้ขาเป็นไปตามเรื่องเขา 

ใจจะไมเ่ดอืดรอ้น ใจจะปลอดภยั ใจจะไมท่กุข ์ 

แต่ถา้เราไมศึ่กษา ไมป่ฏบิตั ิ ไมท่ดสอบดู ถงึเวลาทีเ่กดิเวทนาแลว้ เราจะไมรู่จ้กัวธิี

ปฏบิตักิบัเขา เราจะมแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความวุน่วายใจไมม่ทีีส่ิ้นสุด อย่างเวลาเรานัง่

สมาธิ เมือ่นัง่ไปไดส้กัระยะหน่ึง ก็จะเกดิอาการเจ็บตรงโนน้เจ็บตรงน้ีขึ้นมา น่ีก็คอืกาย

เวทนา เราก็ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นกลาง อย่าไปสนใจ ถา้มกีรรมฐาน คอืองคภ์าวนา ทีใ่ชเ้ป็น

เครื่องกาํกบัใจ ก็ใหม้คีวามสนใจอยู่กบัองคภ์าวนานัน้ ถา้ใชพ้ทุโธก็ใหบ้ริกรรมคาํวา่ พทุ

โธๆๆ ใหถ้ีเ่ขา้ไป อย่าส่งใจไปหาความเจ็บ ไปหาเวทนาทางกาย ปลอ่ยใหเ้วทนาทางกาย

เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา ถา้เราไมไ่ปสนใจแลว้ ใจของเราจะไมเ่ดอืดรอ้น เมือ่ใจของ

เราไมเ่ดอืดรอ้น เราก็จะนัง่อยู่ไดต่้อไป แต่ถา้ขาดสมาธิ ขาดสต ิไมส่ามารถควบคุมใจให ้

อยู่กบัองคภ์าวนา คอืใหอ้ยู่กบัพทุโธๆๆ แลว้ส่งใจไปทีค่วามทกุขน์ ัน้ ก็จะเกดิความรูส้กึ

วา่โอย๊เจ็บเหลอืเกนิ เจ็บเหลอืเกิน อยากจะใหค้วามเจ็บน้ีหายไป ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ 

ความเจ็บในใจจะเกดิขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง ซึง่เป็นความเจ็บทีม่คีวามรุนแรง มากกวา่ความ

เจ็บของร่างกาย จนทาํใหไ้มส่ามารถทนนัง่อยู่ต่อไปได ้ก็จะตอ้งลกุขึ้นมา การภาวนากไ็ม่

เจริญกา้วหนา้ เพราะไมส่ามารถปลอ่ยวางเวทนาน้ีได ้จติก็เลยไมส่ามารถเขา้สู่ความสงบ
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ได ้ จติจะสงบได ้ จติจะตอ้งปลอ่ยวาง จะตอ้งปลงอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา วา่เวทนาที่

ปรากฏอยู่น้ี เขาก็เป็นอย่างน้ี เราไปหา้มเขาไมไ่ด ้ เราไปบงัคบัเขาไมไ่ด ้แต่สิง่ทีเ่ราบงัคบั

ได ้ก็คอืใจของเรา ใจไมต่อ้งไปวุน่วายกบัเขา เขาจะเป็นอย่างไรก็ใหเ้ขาเป็นไป  

น่ีคอืวธิีการปฏบิตักิบักายเวทนาทีป่รากฏขึ้นมา หรือถา้จะพจิารณาแยกแยะดู ใหเ้หน็

ตามความเป็นจริงของเขาก็ได ้ วา่กายก็เป็นอย่างหน่ึง เวทนาคอืความรูส้กึก็เป็นอย่าง

หน่ึง ใจผูรู้ก้็เป็นอย่างหน่ึง ต่างฝ่ายต่างเป็นคนละสิง่ คนละอนักนั ไมม่อีะไรเป็นอนัหน่ึง

อนัเดยีวกนั แต่ถา้ไมพ่จิารณา จะถูกอวชิชาความหลง มาหลอกใหเ้หน็วา่มตีวัตนอยู่ใน

สิง่ท ัง้ ๓ น้ี วา่กายก็เป็นเรา ใจผูรู้ ้ ก็เป็นเรา เวทนาก็เป็นเวทนาของเรา เรามคีวาม

เจ็บปวด เมือ่เป็นอย่างน้ีแลว้ ก็จะทนไมไ่หว จะนัง่ไมไ่ด ้แต่ถา้แยกออกได ้วา่กายน้ีเป็น

วตัถอุย่างหน่ึง เมือ่ตอนทีน่ ัง่ใหม่ๆ  ก็ไมม่เีวทนา กายก็ยงัเป็นกายอยู่ ขณะน้ีมเีวทนา

เกดิขึ้นแลว้ กายก็ยงัเป็นกายอยู่เหมอืนเดมิ กายก็ยงันัง่อยู่เหมอืนเดมิ ก็ไมเ่หน็จะตอ้ง

ไปยุ่งอะไรกบักาย ใจผูรู้เ้วทนา ผูรู้ก้าย ก็เป็นผูรู้เ้ฉยๆเท่านัน้ หามตีวัตนไม่ ก็เป็น

สภาวธรรมดว้ยกนัท ัง้สิ้น ถา้รูอ้ย่างน้ี ก็แยกกนัใหเ้ป็นสดัเป็นส่วน ไมเ่อามาปนกนั ให ้

กายเป็นเรา เป็นร่างกายของเรา เป็นเวทนาของเรา เป็นใจของเรา แลว้ก็จะไมม่กีารยดึ

ตดิ ไมม่กีารยดึม ัน่ถอืม ัน่ เมือ่ไมม่กีารยดึม ัน่ถอืม ัน่แลว้ ใจก็ไมเ่ดอืดรอ้น อะไรจะเป็น

อะไรอย่างไร ก็เป็นไปตามเรื่องของเขา กายก็ยงันัง่อยู่อย่างนัน้ ก็ปลอ่ยใหก้ายเขานัง่ไป 

เวทนาเขาเป็นอย่างไร เขาแสดงอย่างไร ก็ใหเ้ขาแสดงไป ใจผูรู้ก้็ใหรู้ไ้ปตามความเป็นจริง

อย่างน้ี  

ถา้ใจเหน็อย่างชดัแจง้แลว้วา่ท ัง้ ๓ สิง่ น้ี ลว้นแต่เป็นคนละสิง่ คนละอนักนั ลว้นเป็น

สภาวธรรมท ัง้สิ้น ลว้นตัง้อยู่ตามสภาพความเป็นจริงของเขา ถา้ไมม่คีวามอยาก ความ

หลง เขา้มาเกี่ยวขอ้งแลว้ สภาวธรรมท ัง้ ๓ น้ี ก็จะเป็นของเขาไปอย่างนัน้ สามารถอยู่

ร่วมกนัไดโ้ดยไมม่ปีญัหาอะไร กายก็ยงันัง่อยู่ เวทนาก็ยงัแสดงอยู่ ใจผูรู้ก้็ยงัรูอ้ยู่ ถา้ทาํ

อย่างน้ีแลว้จะปรากฏผลขึ้นมาได ้๒ ลกัษณะดว้ยกนั ถา้ใจปลอ่ยวาง เวทนาทีป่รากฏอยู่

ในขณะนัน้ก็จะดบัหายไป เหลอืแต่กายกบัใจเท่านัน้ หรืออกีลกัษณะหน่ึงของผลที่

ปรากฏขึ้นมา ใจปลอ่ยเวทนา ปลอ่ยกาย แต่เวทนาไมด่บั แต่เวทนาไมม่าสรา้งความ
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ราํคาญใจใหก้บัใจ เพราะใจไมไ่ปสนใจ ใจต ัง้อยู่ในอเุบกขาธรรม คอืสงบน่ิงอยู่ในสภาวะ

ของตน ท ัง้ ๓ สิง่ก็อยู่ดว้ยกนัได ้ โดยไม่เดอืดรอ้น กายก็นัง่อยู่ เวทนาก็แสดงไป ใจก็

รบัรูไ้ป น่ีจะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่เราศึกษาธรรมชาตเิหลา่น้ี จนเขา้ใจวา่เป็นอย่างไร แลว้

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามความเป็นจรงิ คอืปลอ่ยวางเขา ไมไ่ปยุ่งกบัเขา เขาจะเป็นอย่างไรก็

เป็นเรื่องของเขา เขาจะมาเขาจะไปก็เป็นเรื่องของเขา แลว้ในทีสุ่ดก็จะไมม่อีะไรมาสรา้ง

ความทกุข ์ความวุน่วายใหก้บัใจเลย  

น่ีแหละคอืวธิีดาํเนินชวีติของเรา ใหเ้ป็นไปไดด้ว้ยความราบรื่นดงีาม ไมม่คีวามทกุข ์

ความวุน่วายใจ เดนิตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดด้าํเนิน

และปฏบิตัมิา และนาํมาส ัง่สอนพวกเรา คอืสอนใหพ้วกเรามสีต ิ ใหดู้ทีต่วัของเราเป็น

หลกั อย่าไปสนใจภายนอก ถา้จะดูภายนอกก็ตอ้งไมม่ปีฏกิริิยากบัสิง่ภายนอก ดูแลว้

อย่าไปชอบ อย่าไปชงั อย่าไปรกั อย่าไปโกรธ อย่าไปหลง อย่าไปกลวั ดูแลว้ก็ปลอ่ยวาง

ตามความเป็นจริงของเขา เขาจะเป็นอย่างไรก็รูว้า่เป็นอย่างนัน้ แลว้ก็ปลอ่ยวาง แลว้ก็

หนักลบัมาดูใจเรา ดูกาย ดูเวทนา ดูจติ ดูธรรมทีป่รากฏขึ้นในใจ แลว้ก็ปลอ่ยเขาไปตาม

สภาพของเขา เขาจะเป็นอย่างไร เขาก็ไมม่าวุน่วายกบัเรา ไมม่าเกี่ยวขอ้งกบัเรา เพยีงแต่

วา่เมือ่อยู่ดว้ยกนัก็รูเ้ท่าทนักนั ทาํความเขา้ใจกนั ทาํความรูจ้กักนั แลว้ไมต่อ้งไปเจา้กี้เจา้

การ ไปจดัการกบัเขา ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปตามเรื่องของเขา ถา้สามารถดาํเนินชวีติแบบน้ี

ไดแ้ลว้ ต่อไปทกุสิง่ทกุอย่างจะไมม่ผีลอะไรกบัเรา อะไรจะเกดิขึ้นเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น 

อะไรจะดบัเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น อะไรจะมา อะไรจะไป เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะเราสามารถ

ดาํรงอยูไ่ด ้โดยไมม่คีวามผูกพนักบัสิง่เหลา่นัน้  

ถา้เป็นเช่นนัน้แลว้ ใจของเราก็เป็นใจทีถ่งึจดุอิม่ จดุพอ ไมม่คีวามหวิ ไม่มคีวามกระหาย 

ไมม่คีวามอยากกบัอะไรท ัง้สิ้น เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ก็ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งออกไปหา

ขา้วของเงนิทอง หาบคุคลมาเป็นสมบตัขิองตน เพราะในใจมคีวามอิม่มคีวามพอแลว้ มี

หนา้ทีอ่ย่างเดยีวทีเ่หลอือยู่ ก็คอืดูแลรกัษาอตัภาพร่างกายน้ี จนกวา่จะถงึวาระสุดทา้ย

ของเขาเท่านัน้เอง ก็มเีท่าน้ีแหละชวีติของคนเรา อย่าไปคดิวา่สิง่ต่างๆในโลกน้ีมคุีณค่า 

สามารถสรา้งความสุขความเจริญ สรา้งความพน้ทกุขใ์หก้บัเราได ้ สิง่ทีจ่ะทาํใหเ้ราพน้



48 
 

ทกุขไ์ดก้็คอืตวัเราเองเท่านัน้ ดว้ยการนาํพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ มาปฏบิตั ิทาํ

จติใหห้ลดุพน้จากการยดึม ัน่ถอืม ัน่กบัสิง่ต่างๆท ัง้หมดในโลกน้ี ถา้ทาํไดแ้ลว้ ก็หมด

ภาระ เป็นอสิระ หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง จงึขอฝากเรื่องราวของการปฏบิตัธิรรม 

การมาวดัเพือ่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพือ่จะไดรู้จ้กัวธิีการปฏบิตั ิ แลว้นาํไปปฏบิตัใิน

ชวีติประจาํวนัของเรา ไมจ่าํเป็นตอ้งมาอยู่วดัตลอดเวลาเพือ่ปฏบิตัธิรรม เพราะเรา

สามารถปฏบิตัธิรรมไดท้กุแห่งทกุหน เพราะสิง่ทีป่ฏบิตันิ ัน้อยู่กบัตวัเราเสมอ คอืกาย 

เวทนา จติ ธรรม การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี ่๑๓๑ 

บิณฑบาต 
๑๔ กนัยายน ๒๔๔๕ 

มขีอ้วตัรปฏบิตัอิยู่ขอ้หน่ึง เป็นกจิวตัรของพระภกิษุ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงใหค้วามสาํคญั 

ทรงส ัง่สอน และทรงปฏบิตัมิาอย่างต่อเน่ือง จนถงึวนัเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ขอ้วตัรน้ี

ก็คอืการออกบณิฑบาตโปรดสตัว ์ พระพทุธองคท์รงเหน็วา่ เป็นกจิทีส่าํคญัอย่างยิง่

สาํหรบัพระภกิษุ จงึไดก้าํหนดใหพ้ระอปุชัฌายห์รือกรรมวาจาจารย ์ ตอ้งส ัง่สอน

พระภกิษุบวชใหมท่กุรูป เรียกวา่อนุศาสน ์ คอืคาํสอนทีส่อนใหก้บัพระภกิษุผูบ้วชใหม ่

ในเวลาอปุสมบทเสร็จ มอียู่ ๘ ขอ้ดว้ยกนั แบ่งเป็นสองส่วน ประกอบดว้ย นิสสยั ๔ 

กจิทีพ่งึกระทาํ และ อกรณียกจิ ๔ กจิทีไ่มพ่งึกระทาํ  

กจิทีพ่งึกระทาํประกอบดว้ย ๑. การออกบิณฑบาตเลี้ยงชีพ ๒. อยู่ตามโคนไม ้๓. นุ่ง

ผา้บงัสกุลุ ๔. ฉนัยาดองน้ํามูตร เพื่อรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ น่ีคอืกจิ ๔ อย่างทีพ่ระภกิษุ

ควรจะขวนขวายตลอดชวีติ เพราะเป็นการอยู่แบบงา่ยๆ อยู่แบบไมร่บกวนผูอ้ืน่ ทาํให ้

เป็นผูเ้ลี้ยงงา่ย อยู่งา่ย กนิงา่ย แลว้จะนาํมาซึง่ความสงบสุข เป็นเครื่องทาํใหจ้ติใจไม่

วา้วุน่ขุน่มวั ไปกบักาํลงัของกเิลสตณัหาท ัง้หลาย น่ีคอืกจิทีพ่ระภกิษุพงึกระทาํ  

กจิทีพ่ระภกิษุไมพ่งึกระทาํก็มอียู่ ๔ ไดแ้ก่ ๑. การไม่เสพเมถนุ คือไม่ร่วมเพศกบัผูห้น่ึง

ผูใ้ด ไม่ว่าหญิงหรือชาย ๒. การไม่ฆ่ามนุษย ์๓. การไม่ลกัทรพัย ์๔. การไม่อวดอตุริ

มนุสธรรมที่ไม่มีในตน ถา้ละเมดิขอ้หน่ึงขอ้ใดใน ๔ ขอ้น้ี ทรงใหข้าดจากการเป็น

พระภกิษุทนัท ี ผูอ้ืน่จะรูห้รือไมก่็ตาม เมือ่ภกิษุรูปนัน้ไดก้ระทาํการละเมดิขอ้หา้มน้ีแลว้ 

พระพทุธองคท์รงถอืวา่ไมไ่ดเ้ป็นภกิษุแลว้ ถา้เป็นตน้ตาลก็เป็นตน้ตาลทีย่อดดว้นแลว้ 

อยู่ต่อไปในเพศน้ีก็ไมม่โีอกาสทีเ่จริญรุ่งเรือง  

น่ีคอือนุศาสน ์ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงใหพ้ระอปุชัฌาย ์ หรือกรรมวาจาจารยส์ ัง่สอนพระภกิษุ

ผูบ้วชใหม ่ ซึง่มขีอ้บณิฑบาตอยู่ดว้ย นอกจากนัน้ยงัทรงสอนในธุดงควตัร ทีเ่ป็นอบุาย
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ขดัเกลากเิลส ส่งเสริมความมกันอ้ยสนัโดษ ก็มขีอ้บณิฑบาตบรรจอุยู่ใน ๑๓ ขอ้น้ีดว้ย 

คอืใหถ้อืการบณิฑบาตเป็นวตัร ถอืเป็นหนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งปฏบิตัทิกุๆ วนั ตราบใดยงั

รบัประทานอาหาร ยงัฉนัจงัหนัอยู่ ก็ใหอ้อกบณิฑบาต เพราะพระพทุธเจา้ทรงเหน็วา่เป็น

กจิทีส่าํคญัอย่างยิง่สาํหรบัพระ  

นอกจากนัน้แลว้ในพทุธกจิ คอืกจิทีพ่ระพทุธเจา้ทรงปฏบิตัทิกุๆวนั มอียู่ ๕ ขอ้ดว้ยกนั 

และ ๑ ใน ๕ ขอ้น้ีก็คอืการออกบณิฑบาต พทุธกจิ ๕ ประกอบดว้ย ๑. เวลาเชา้เสด็จ

บิณฑบาต ๒. เวลาเย็นทรงแสดงธรรมอบรมส ัง่สอนญาติโยม ๓. เวลาคํา่ทรงประทาน

โอวาทอบรมส ัง่สอนภกิษุสามเณร ๔. เวลาเที่ยงคืนทรงตอบปญัหาเทวดา ๕. เวลาจวน

สว่างทรงเลง็ญาณดูว่าควรไปโปรดผูใ้ด ใหเ้ขาไดมี้ดวงตาเหน็ธรรม ใหเ้ขาไดบ้รรลุ

ธรรม ถา้จติของเขาพรอ้มที่จะรบัธรรม น่ีคอืกจิวตัร ๕ ขอ้ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงปฏบิตัทิกุๆ

วนัเป็นปกต ิซึง่มกีารออกบณิฑบาตรวมอยู่ดว้ย  

ในคราวทีท่รงเสดจ็ไปโปรดพระเจา้สทุโธทนะ พระพทุธบดิา หลงัจากทีไ่ดท้รงตรสัรูพ้ระ

อนุตตรสมัมาสมัโพธิญาณ เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ ก็ไดร้บันิมนตจ์ากพระ

พทุธบดิา ใหไ้ปโปรดในพระราชวงั ตอนทรงเสดจ็ไปในพระราชวงั ก็ทรงเดนิบณิฑบาต

เขา้ไปในวงั เมือ่ความทราบถงึพระพทุธบดิา ทรงเกดิความไมพ่อพระทยัเป็นอย่างยิง่ 

เมือ่ทรงพบพระพทุธเจา้จงึทรงกราบทูลถามวา่ เหตใุดพระพทุธองคจ์งึเดนิขอทานเขา้มา

ในวงั พระพทุธองคท์รงตอบไปวา่ การออกบณิฑบาตเป็นกจิวตัร ทีบ่รรพบรุุษของ

พระพทุธเจา้ท ัง้หลาย ไดท้รงประพฤตปิฏบิตัมิา พระพทุธบดิาไมเ่ขา้ใจ ก็ทรงคดิวา่

หมายถงึบรรพบรุุษของพระพทุธบดิา ก็ทรงยอ้นกลบัไปวา่ ในบรรดาบรรพบรุุษของพระ

พทุธบดิา ก็ไมม่ใีครเป็นขอทานสกัรายหน่ึง พระพทุธองคต์อบวา่ บรรพบรุุษของ

พระองคน์ัน้ ไมใ่ช่บรรพบรุุษของพระพทุธบดิา แต่เป็นพระพทุธเจา้ท ัง้หลายในอดตี ทีม่า

ปรากฏในโลกน้ี มาตรสัรูส้อนธรรม พระพทุธเจา้ทกุๆพระองคท์รงออกบณิฑบาตโปรด

สตัว ์เป็นกจิวตัรมาโดยตลอด  

การออกบณิฑบาต เป็นการส่งเสริมวริิยะ อตุสาหะ ความพากเพยีร ทาํใหเ้ป็นผูเ้ลี้ยงงา่ย 

อยู่งา่ย เป็นเครื่องช่วยปราบกเิลสตณัหา ทีม่อียู่ในใจ ผูท้ีบ่วชในพระพทุธศาสนาน้ี ไมไ่ด ้
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บวชเพือ่หาลาภสกัการะ หาความอิม่หนาํสาํราญ จากอาหารคาวหวานต่างๆ ทีญ่าตโิยม

นาํมาถวาย แต่มาบวชเพือ่ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง กเิลสตณัหา อนัเป็น

เครื่องเศรา้หมอง เป็นโซ่ตรวนทีผู่กใหส้ตัวโ์ลกท ัง้หลาย ใหเ้วยีนวา่ยตายเกดิใน

วฏัสงสารไมม่ทีีส่ิ้นสุด การออกบณิฑบาตจะช่วยใหพ้ระภกิษุมวิีริยะ ความพากเพยีร มี

ขนัติ ความอดทน มสีนัโดษ การอยู่งา่ยกนิงา่ย ยนิดตีามมตีามเกดิ ไมจู่จ้ี้จกุจกิ ไมห่ลง

ไปตามความอยากของลิ้น ของตา ของจมกู ทีช่อบรสอาหารทีถู่กอกถูกใจท ัง้หลาย ให ้

ถอืการรบัประทานอาหารเป็นเหมอืนกบัการรบัประทานยา เวลารบัประทานยาเราไม่

สนใจวา่ยาจะมสีอีะไร มรีสชาตอิย่างไร เรารบัประทานยาเพือ่รกัษาโรคใหห้ายไป ฉนัใด

การรบัประทานอาหาร ก็เป็นการเยยีวยาความหวิ ความกระหายของร่างกายใหห้มดไป  

อาหารท ัง้หลายไมว่า่จะดเีลศิขนาดไหน มรีาคาแพงหรือราคาถูก ขายอยู่ตามขา้งถนน 

หรือตามรา้นอาหารทีห่รูหรา เมือ่รบัประทานเขา้ไปในปากแลว้ ก็ตอ้งผสมกบันํา้ลาย ตอ้ง

ถูกเคี้ยว ถูกกลนืเขา้ไปรวมกนัในทอ้งในที่สุด ไมว่า่จะเป็นอาหารชนิดไหน แบบไหน ก็

ตอ้งเขา้ไปรวมกนัอยู่ในทอ้งเหมอืนกนั ทาํไมเราจงึตอ้งไปจูจ้ี้จกุจกิกบัอาหารทีเ่รา

รบัประทาน ทาํไมจะตอ้งแยกกนัเป็นสดัเป็นส่วน วา่น่ีคอือาหารคาว น่ีคอือาหารหวาน น่ี

คอืผลไม ้ ในเมือ่เรารบัประทานอาหารเพือ่เยยีวยาร่างกายเราเท่านัน้ ก็ไมเ่หน็จาํเป็นทีเ่รา

จะตอ้งไปกงัวลกบัเรื่องอาหารใหม้ากนกั อย่างพระทีว่ดัน้ีท่านก็ถอืธุดงควตัร ขอ้ทีฉ่นัใน

บาตรเป็นวตัร คอืใหเ้อาอาหารต่างๆรวมกนัไวใ้นบาตร ไมต่อ้งไปแยกแยะ อาหารคาว

หวานมอีะไรก็ใส่ลงไปในบาตร เพราะเดีย๋วก็ตอ้งไปรวมกนัในทอ้งอยู่ด ี รวมกนัในบาตร

ก็ไมเ่หน็เสยีหายตรงไหน เพราะการรบัประทานเราไมไ่ดร้บัประทานเพือ่รสชาตนิัน่เอง 

แต่รบัประทานเพือ่ระงบัดบัทกุขเวทนาทีเ่กดิจากความหวิ กระหายของร่างกาย  

น่ีแหละคอืวธิีทีจ่ะนาํความสุขและความเจรญิมาใหก้บัผูป้ฏบิตั ิ เพราะวา่จะไมม่คีวาม

กดดนัมากเกี่ยวกบัการรบัประทานอาหาร บางคนเวลาจะรบัประทานอาหาร เคย

รบัประทานอาหารอยู่กบับา้น ก็รูส้กึวา่ไมอ่ร่อยกนิไมไ่ด ้ ตอ้งออกไปขา้งนอก ไปทีร่า้น

ไกลๆ ขบัรถเสยีเงนิ เสยีทอง เสยีเวลา เพือ่ทีจ่ะรบัประทานอาหารเพยีงมื้อเดยีวเท่า

นัน้เอง ถา้เป็นคนฉลาด จะรูว้ธิีแกป้ญัหาน้ีอย่างงา่ยดาย สมมตุวิา่ถา้เบือ่อาหารที่
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รบัประทานในบา้น ก็ลองอดอาหารสกัวนัสองวนัดูซ ิจะเป็นอย่างไร ไมต่อ้งไปกนิมนั ถา้

เบือ่ก็ไมต่อ้งไปกนิมนั กนิแต่นํา้ น่ีคือวธิีดบักเิลสตณัหาทีช่อบจูจ้ี้จกุจกิ ชอบเลอืกอาหาร

แปลกๆใหม่ๆ รบัประทาน ถา้เบือ่ก็อย่าไปกนิสกัวนัสองวนั แลว้หลงัจากนัน้ กนิขา้ว

เปลา่ๆคลกุกบันํา้ปลาก็จะอร่อย เพราะเวลาทอ้งแหง้ ไมม่อีาหารอยู่ในทอ้ง ใจจะไมค่่อย

จูจ้ี้จกุจกิเท่าไร มอีะไรก็ยนิด ี รบัประทานได ้ ขอใหเ้ขา้ใจวา่ ชวีติของเรานัน้ จะไมม่ี

ความสุขเลย ถา้ถูกกิเลสตณัหาคอยเป็นผูช้ี้นาํ คอยบอกคอยสอน ใหท้าํสิง่ต่างๆนานา 

เราตอ้งเอาธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้มาเป็นเครื่องชี้นาํ เป็นเครื่องนาํพาเราไป แลว้

ชวีติของเราจะดาํเนินไปไดด้ว้ยความสุข ดว้ยความสบาย ไมต่อ้งดิ้นรนมากจนเกนิกาํลงั 

สรา้งความทกุข ์ความเหน่ือยยากไปเปลา่ๆ  

เพราะชวีติของคนเรานัน้ ไมม่คีวามจาํเป็นมากนกั สิง่ทีจ่าํเป็นแก่ชวีติก็มแีค่ปจัจยั ๔ 

เท่านัน้ คอือาหาร ที่อยู่อาศยั เครื่องนุ่งหม่ ยารกัษาโรค อาหารก็ดงัทีไ่ดแ้สดงไวแ้ลว้ ไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นอาหารทีม่รีาคาแพงๆ อาหารก็เป็นอาหารเหมอืนกนัท ัง้นัน้ อาหารราคา

แพงก็มาจากตลาด มาจากทอ้งนา ทอ้งไร่เหมอืนกนั อาหารถูก ทีข่ายตามขา้งถนน ก็มา

จากตลาด มาจากทอ้งนา ทอ้งไร่เหมอืนกนั เป็นอาหารแบบเดยีวกนั เมือ่กนิเขา้ไปใน

ทอ้ง ก็ใหค้วามอิม่เหมอืนกนั จงึขอใหเ้ราอย่าไปหลงกบัเรื่องของอาหารมากจนเกนิไป ให ้

สาํเหนียก ใหพ้จิารณาอย่างแยบคายทกุครัง้วา่ เรารบัประทานอาหารเพยีงเพือ่ดบัความ

หวิ ความกระหายของร่างกาย ไมไ่ดร้บัประทานเพือ่รสเพือ่ชาต ิ เพือ่ความสนุกสนาน

เฮฮา เพือ่ความสุข  

ส่วนเสื้อผา้ก็มไีวใ้ส่ปกปิดร่างกาย ป้องกนัอากาศหนาว รกัษาร่างกายไมใ่หเ้จ็บไขไ้ดป่้วย 

ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งใส่เสื้อผา้ราคาแพงๆ ถา้ไมอ่ยู่ในฐานะทีจ่ะไปซื้อมาใส่ได ้ เสื้อผา้

ชนิดไหนก็ได ้ ขอใหป้กปิดร่างกายใหป้้องกนัอากาศหนาว รกัษาสุขภาพร่างกายใหเ้ป็น

ปกต ิ ก็ใชไ้ด ้ และก็ไมจ่าํเป็นตอ้งมมีากมาย มพีอสาํหรบัผลดัเปลีย่นก็พอแลว้ อย่าง

พระพทุธเจา้สอนพระใหถ้อืผา้ครอง ๓ ผนืเท่านัน้ คอืใหม้ผีา้ห่ม ผา้นุ่ง แลว้ก็ผา้กนั

หนาวอกีผนืหน่ึง เรียกวา่ผา้ไตรจวีร ม ี ๓ ผนืน้ีก็อยู่ไดแ้ลว้สาํหรบัสมณเพศ พอกบั

ความจาํเป็นของชวีติ เวลาจะใชเ้สื้อผา้ทกุครัง้ก็ขอใหพ้จิารณาดว้ยความแยบคายวา่ เรา
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ใชเ้สื้อผา้น้ีดว้ยเหตผุลอนัใด ถา้มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้สื้อผา้ชนิดนัน้หรือชนิดน้ี ก็มี

ไวไ้มเ่สยีหายอะไร แต่ถา้อยากจะมเีพราะเหน็วา่สวย เหน็แลว้ถูกอกถูกใจ คดิวา่เมือ่ใส่

เสื้อผา้ชดุน้ีเขา้ไปแลว้ จะกลายเป็นคนวเิศษขึ้นมา เป็นคนดขีึ้นมา ถา้เป็นความคดิอย่าง

น้ี ก็ขอใหท้าํความเขา้ใจวา่ เป็นความเขา้ใจผดิ เพราะความดคีวามวเิศษของคนเรา ไม่ได ้

อยู่ทีเ่สื้อผา้ทีเ่ราใส่ แต่อยู่ทีคุ่ณธรรมในใจของเรา  

คนเราจะดจีะวเิศษนัน้ อยู่ทีค่วามซือ่สตัยสุ์จริต มคีวามเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่โอบออ้มอารี เป็น

คนเสยีสละ ไม่เหน็แก่ตวั น่ีคอืคุณงามความดขีองคน ถา้อยากจะใหเ้ราเป็นคนด ี เป็น

คนมเีสน่ห ์ ก็ขอใหส้ะสมคุณธรรมต่างๆเหลา่น้ีไวเ้ถดิ แลว้จะเป็นทีช่ื่นชมยนิด ี เป็นทีร่กั

ของคนท ัง้หลาย ต่างกบัคนทีแ่ต่งตวัสวยๆ ใส่เสื้อผา้ราคาแพงๆ แต่เป็นคนทีไ่มม่คีวาม

ซือ่สตัยสุ์จริต เป็นคนชอบพูดโกหก พดูปดมดเทจ็หลอกลวง เป็นคนทีเ่ผลอไม่ได ้

จะตอ้งลกั จะตอ้งขโมย จะตอ้งทาํรา้ยผูอ้ืน่ เป็นคนทีม่คีวามเหน็แก่ตวั คนอย่างน้ีจะไป

อยู่กบัใครทีไ่หน ก็ไมม่ใีครปรารถนา ทีจ่ะคบคา้สมาคมดว้ย เพราะจะสรา้งแต่ความทกุข ์

ความเสยีหายใหก้บัผูอ้ืน่นัน่เอง เป็นเหมอืนเดรจัฉาน เป็นอสรพษิ อสรพษิเราก็รูว้า่เป็น

พษิเป็นภยัอย่างไร ไมม่ใีครอยากจะเขา้ใกล ้ ฉนัใดคนทีไ่มม่ศีีลไมม่ธีรรม ไมซ่ือ่สตัย์

สุจริต ก็เป็นแบบนัน้ ถา้ตอ้งการใหต้วัเราเป็นคนสวยทีแ่ทจ้ริง ขอใหห้าอาภรณ์ภายใน 

คอืศีลธรรมมาหุม้ห่อจติใจของเราไวเ้ถดิ แลว้จะเป็นคนทีน่่ารกั น่าชื่นชม น่ายนิด ี

เสื้อผา้อาภรณ์ก็มไีวพ้อสมควร คอืไม่ใหดู้น่าเกลยีดจนเกนิไป บางคนเหน็วา่เสื้อผา้

อาภรณ์ไมส่าํคญัก็เลยไม่สนใจ ไมดู่แล บางทใีส่เสื้อผา้ไปเป็นวนัๆ ก็ไม่คดิทีจ่ะเปลีย่น 

ไมค่ดิทีจ่ะนาํไปซกัใหส้ะอาด เวลาใส่ไปไหน คนก็ทนกลิน่ไมไ่ด ้ถงึแมจ้ะเป็นคนซือ่สตัย์

สุจริต แต่ถา้ไมรู่จ้กัรกัษาเสื้อผา้ทีใ่ส่ใหส้ะอาด ไมใ่หม้กีลิน่ คนก็ไมอ่ยากจะเขา้ใกล ้

เหมอืนกนั จงึตอ้งรูจ้กัความพอประมาณ รูจ้กัความพอด ี เสื้อผา้มไีวใ้ส่ เมือ่สกปรก 

เป้ือน มกีลิน่เหมน็ ก็ควรนาํไปชาํระ เอาไปซกัเสยี เพือ่จะไดส้ะอาด  

ร่างกายของเราก็มแีต่ความสกปรก มนีํา้เหงือ่ ขี้ไคล ทีไ่หลออกมาตามขมุขนต่างๆ 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัสอนวา่ ร่างกายเป็นปฏิกูล สกปรก ไมส่วยงาม มอีวยัวะต่างๆอยู่

ภายใตผ้วิหนงั ถา้สามารถมองทะลผุวิหนงัเขา้ไปได ้ จะรูเ้ลยวา่ร่างกายของคนเรานัน้ไม่
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สวยงามเลย มอีวยัวะนอ้ยใหญ่ต่างๆ มสีิง่เน่าเหมน็ต่างๆ ไหลออกมาตามทวารต่างๆ ถา้

ไมไ่ดช้าํระร่างกาย ก็จะส่งกลิน่เหมน็ออกมา เป็นสิง่ทีไ่มน่่ายนิดเีลย ฉะนัน้เราจงึควรทาํ

ความเขา้ใจอยู่เสมอวา่ ร่างกายของเราน้ีไมใ่ช่เป็นสิง่ทีว่เิศษวโิสอะไร เป็นเพยีงเครื่องของ

จติ ถา้จติฉลาดก็นาํไปใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ คอืทาํคุณงามความด ี อย่างทีญ่าตโิยมไดม้า

กระทาํกนัในวนัน้ี มาทาํบญุทาํทาน มารกัษาศีล มาไหวพ้ระสวดมนต ์ฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ชาํระสิง่สกปรกภายในใจใหห้มดไป คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก

ต่างๆ ถา้ใชร่้างกายไปในทางน้ี กจ็ะเป็นคุณเป็นประโยชนก์บัชวีติของเรา เราจะ

เจริญรุ่งเรือง จติใจของเราจะมคีวามสงบ มคีวามสุข เพราะความสงบความสุขนัน้ เกดิ

จากการปราศจากกเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลายนัน่เอง ถา้มกีเิลสตณัหาเครื่อง

เศรา้หมองมากนอ้ยเท่าไรอยู่ในใจ ก็จะมคีวามทกุข ์ความวุน่วายใจ มากนอ้ยตามลาํดบั

ไป  

เราจงึไมค่วรขวนขวายสะสมกเิลสตณัหาใหม้มีากขึ้น แต่ตอ้งพยายามลดละกเิลสตณัหา

ใหน้อ้ยลง ใหห้มดไป เวลาตอ้งการอะไร อยากอะไรก็อย่าใชอ้ารมณ์ ใหใ้ชเ้หตผุล ถา้ไม่

จาํเป็นก็ไมต่อ้งเอา ไมต่อ้งหามาใหเ้หน่ือยยากลาํบากเปลา่ๆ อย่างเสื้อผา้ทีเ่มือ่สกัครู่

แสดงไว ้ ถา้มพีอใส่แลว้ ก็อย่าไปซื้อหามาใหมเ่ลย เสยีเงนิเสยีทองไปเปลา่ๆ ทาํใหต้อ้ง

ไปหาเงนิหาทองมา แลว้เงนิทองก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีห่างา่ย แลว้เวลาหาเงนิทอง บางทกี็ตอ้ง

ทาํผดิศีลผดิธรรม ตอ้งพูดโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ ซึง่เป็นการสรา้งบาปสรา้งกรรมใหเ้กดิ

ขึ้นมาในใจ ใหม้มีากยิง่ขึ้นไปอกี สรา้งความทกุขค์วามวุน่วายใจใหม้มีากขึ้นไปอกี ถา้

สามารถระงบัดบัความอยาก ความโลภได ้ดว้ยเหตดุว้ยผลแลว้ ใจก็ไมต่อ้งไปทาํบาปทาํ

กรรม ไปดิ้นรนใหเ้หน่ือยยาก เมือ่ใจไมต่อ้งไปดิ้นรน ใจก็จะมคีวามสงบ มคีวามสุข มี

ความสบายใจ น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ อยู่ในใจของเรา ไมไ่ดอ้ยู่กบัสิง่ของต่างๆ

ภายนอก คนเราไมว่า่รวยหรือจน ไมม่คีวามแตกต่างกนั ในเรื่องของความสุขภายในใจ 

ความสุขภายในใจจะแตกต่างกนั ก็อยู่ทีว่า่ มคีวามโลภ มกีเิลส มตีณัหา มากนอ้ยกวา่

กนัแค่ไหนต่างหาก ถา้มกีเิลสตณัหามากในใจ ก็จะมคีวามทกุขม์คีวามวุน่วายใจมาก ถา้

มกีเิลสตณัหานอ้ย ความทกุข ์ ความวุน่วายใจก็จะมนีอ้ย ถา้ไมม่กีเิลส ไมม่ตีณัหาอยู่

เลย ก็จะไมม่คีวามทกุขค์วามวุ่นวายใจเลย  
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อย่างพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านไมม่คีวามทกุขค์วามวุน่วายใจเลย 

เพราะไดช้าํระกเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย ใหห้มดไปจากจติจากใจของทา่น

แลว้ ใจของท่านจงึมแีต่ความอิม่ มแีต่ความพอ ท่านจงึไมต่อ้งไปขวนขวาย ไปหาทรพัย์

สมบตัขิา้วของต่างๆ ภายนอกเหมอืนกบัพวกเราท ัง้หลายขวนขวายกนั เรากาํลงัหาเงนิหา

ทองกนั หายศหาตาํแหน่งสูงๆ หาสรรเสรญิ หากามสุขกนั เพราะคดิวา่ ถา้มสีิง่เหลา่น้ี

มากๆแลว้ จะมคีวามสุขกนั แต่หารูไ้มว่า่เรากาํลงัสะสมกองทกุข ์ เพราะลาภ ยศ 

สรรเสริญ และกามสขุนั้น เป็นความทกุข ์ ไม่ใช่เป็นความสขุ เพราะเหตใุด เพราะ

ธรรมชาตขิองเขา เป็นของไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมรู่ว้า่จะหมดไปเมือ่ไร มวีนัน้ีพรุ่งน้ี

อาจจะไมม่กี็ได ้ เมือ่ไมม่แีลว้ก็จะนาํมาซึง่ความทกุข ์ เราจงึตอ้งทาํความเขา้ใจอยู่เสมอวา่ 

ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ไมใ่ช่ความสุข แต่เป็นความทกุข ์ถา้จะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบั

สิง่เหลา่น้ี ก็ขอใหร้ะมดัระวงั อย่าไปหลง อย่าไปยดึ อย่าไปตดิ คอืมกี็ได ้ ไมม่กี็ได ้ถา้

เป็นอย่างนัน้แลว้ ก็จะไมม่คีวามทกุข ์ เวลามกี็ใชม้นัไป สมัผสัมนัไป เสพมนัไป แต่ตอ้ง

ทาํความเขา้ใจวา่ เวลาไมม่เีราจะตอ้งอยู่ได ้ ถา้อยู่ได ้ ก็แสดงวา่ไมต่ดิ ถา้อยู่ไมไ่ด ้ ก็

แสดงวา่ตดิแลว้ เหมอืนกบัตดิยาเสพตดิ คนทีไ่มเ่สพเขาก็อยู่ได ้ เวลามหีรือไมม่เีขาก็ไม่

เดอืดรอ้น แต่คนทีต่ดิยาเสพตดิเขา้ไปแลว้ เวลามกี็มคีวามสุข เวลาไดเ้สพก็มคีวามสุข 

แต่เวลาไมม่กี็เกดิความทรุนทรุาย เกดิความอยากอย่างมาก จนกระท ัง่ไมส่ามารถอยู่

เฉยๆได ้ ตอ้งไปหามาเสพใหไ้ด ้ เมือ่หามาดว้ยความสุจริตไมไ่ด ้ ก็ตอ้งหามาดว้ยความ

ทจุริต แลว้ก็จะสรา้งปญัหาตามมาต่อไป  

น่ีแหละคอืปญัหาของพวกเราทกุคน ไมไ่ดอ้ยู่ทีว่า่มมีากหรือมนีอ้ย ตราบใดถา้มปีจัจยั ๔ 

พอเพยีงกบัการดาํรงชพีแลว้ จะมมีากหรอืมนีอ้ยก็ไมส่าํคญั ปญัหาอยู่ทีอ่ปุาทานความ

ยดึม ัน่ถอืม ัน่ต่างหาก ถา้มอีปุาทาน คดิวา่ตอ้งมสีิง่ต่างๆ มาบาํรุงบาํเรอใหม้คีวามสุข ถา้

เป็นเช่นนัน้ เราก็ตอ้งดิ้นรนหาสิง่ต่างๆมาไมรู่จ้กัจบ และเมือ่ไมม่สีิง่เหลา่นัน้ก็จะมแีต่

ความทกุข ์ความวุน่วายใจ แต่ถา้ละอปุาทานความยดึม ัน่ ความตดิอยู่ในสิง่ต่างๆ ทีไ่มม่ี

ความจาํเป็นต่อการดาํรงชพีไดแ้ลว้ จะอยู่ไดอ้ย่างสบาย วนัหน่ึงๆมขีา้วกนิมื้อเดยีวก็อยู่

ไดแ้ลว้ ไมเ่หน็จะตอ้งไปทาํอะไร แต่ใจของพวกเรานัน้อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ เพราะยงัมกีเิลสมี

ตณัหาอยู่ ยงัมคีวามอยาก ยงัมคีวามหวิอยู่น ัน่เอง ถา้ไมแ่กต้รงทีใ่จน้ีแลว้ ไมช่าํระกเิลส
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ตณัหาใหห้มดไปจากจติจากใจแลว้ ต่อใหเ้ป็นมหาเศรษฐ ี เป็นนายกรฐัมนตรี เป็น

ประธานาธิบด ีใจก็ยงัไมม่คีวามสุข ยงัตอ้งดิ้นรนกวดัแกวง่ หาอะไรมาอยู่เสมอ เพราะน่ี

คอืธรรมชาตขิองกเิลสและตณัหา  

ธรรมชาตขิองกเิลสตณัหาก็คอืความไมรู่จ้กัอิม่ไมรู่จ้กัพอนัน่เอง มเีท่าไรก็ไมรู่จ้กัพอ 

พวกเราต ัง้แต่เกดิมาจนถงึวนัน้ี ก็หาอะไรมาไดม้ากมาย มอีะไรมามากมายแลว้ แต่ความ

อิม่ความพอเกดิขึ้นหรือยงั ถา้เกดิก็เพยีงช ัว่ขณะหน่ึงเท่านัน้เอง เวลาไดอ้ะไรมาใหม่ๆ  ก็

รูส้กึวา่พอ รูส้กึวา่อิม่ แต่พอทิ้งไวส้กัระยะหน่ึง ความอยากก็โผลข่ึ้นมาอกี เพราะอะไร 

เพราะเราไมไ่ดท้าํลายความอยากนัน่เอง เราไมไ่ดท้าํลายกเิลสความโลภนัน่เอง เราจงึ

ตอ้งต่อสูก้บักเิลสตณัหา อย่าตามใจกเิลสตณัหา อนัไหนถา้ไมม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรง

ชพี ก็อย่าไปเอา ฝืนใจสูไ้ว ้ เช่นสุรา เป็นสิ่งจาํเป็นหรือไม ่ถา้ไมไ่ดด้ืม่สุราจะตายหรือไม ่

มนัก็ไมต่าย ก็อย่าไปดืม่สุรา บหุรี่ถา้ไมไ่ดสู้บ จะตายหรือไม ่ถา้ไมไ่ดสู้บแลว้ไมต่าย ก็

อย่าไปสูบ จะดกีวา่ ประหยดัเงนิประหยดัทอง ไวใ้ชใ้นสิง่ทีจ่าํเป็นไมด่กีวา่หรือ เงนิทอง

ทีห่มดไปกบัสิง่ทีไ่มจ่าํเป็นนัน้ เราหมดไปเยอะ แลว้ก็สรา้งความกดดนั ใหไ้ปหาเงนิหา

ทองอยู่เรื่อยๆ แทนทีจ่ะอยู่เฉยๆ มคีวามสุข ก็ตอ้งออกไปหาเงนิหาทองมา มแีต่ความ

ลาํบากลาํบนอยู่ตลอดเวลา เพราะใจเป็นทาสของกเิลสตณัหานัน่เอง เราไมรู่จ้กัต่อสู ้ ไม่

รูจ้กัลดละกเิลสตณัหา ปลอ่ยใหก้เิลสตณัหาเป็นตวัพาเราไป ถา้นาํพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้มาใชแ้ลว้ ต่อไปเราก็จะชนะกเิลสตณัหา แลว้เราก็จะถงึเมอืงพอ เมือ่

พอแลว้ เราก็จะมแีต่ความสุข การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๓๒ 

อารกัขกรรมฐาน 
๒๑ กนัยายน ๒๕๔๕ 

วนัน้ีศรทัธาญาตโิยมไดม้าทีว่ดั เพือ่ประกอบคุณงามความดกีนั มกีารทาํบญุตกับาตร 

สมาทานศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม อนัเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขความเจริญ ความเป็นสริิ

มงคล ความปราศจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง ซึง่จะเกดิกบัเราทกุคน ถา้นอ้ม

เอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ มาปฏบิตักิบักาย วาจา ใจของเรา แลว้สิง่ทีด่ทีีง่าม 

ทีเ่ราทกุคนปรารถนา ก็จะเป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการกนั แต่ถา้ไมป่ระพฤตปิฏบิตัติาม

แนวทางทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอน เช่นเวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็สกัแต่วา่ฟงั เมือ่ฟงัไป

แลว้ก็ไมไ่ดเ้อามาใส่ใจ เอามาใคร่ครวญ เอามาพนิิจพจิารณาวา่ ทีพ่ระไดเ้ทศนไ์ปนัน้มี

อะไรบา้ง มสีิง่ทีท่่านเทศนอ์ยู่ในตวัเราหรือไม ่ถา้ไมม่ ี เราก็ควรนอ้มนาํสิง่ทีท่่านไดเ้ทศน์

ไดส้อน เอามาประพฤตปิฏบิตักิบัตวัเรา เพราะถา้ฟงัเฉยๆ แลว้ไมน่าํมาปฏบิตั ิผลทีด่ทีี่

งาม ความเจริญรุ่งเรือง ความปราศจากภยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง ย่อมไมป่รากฏ

ขึ้นมา เพราะสิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นผล ไม่ใช่เป็นเหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิขึ้นมานัน่เอง ตอ้งทาํเหต ุ

เหตกุ็คอืการประพฤตตินในทาํนองครองธรรม ตามแนวทางทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอน 

เมือ่นาํมาประพฤตปิฏบิตัแิลว้ ผลทีเ่ราปรารถนาย่อมจะปรากฏขึ้นมาตามลาํดบัแห่งการ

ปฏบิตัขิองเรา  

พวกเราทกุคนไมป่รารถนาทีจ่ะเผชญิกบัภยัอนัตรายท ัง้หลาย เราก็ตอ้งรูว้า่ภยันัน้เกดิ

จากอะไร ภยัทีแ่ทจ้รงิแลว้ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายนอก ภยัทีแ่ทจ้รงินัน้ เป็นสิง่ทีม่อียู่

ภายในใจของเรา คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ถา้มคีวามโลภ ความโกรธ ความ

หลง ครอบครองจติใจแลว้ ความประพฤตขิองเรา ทางกาย ทางวาจา จะไปสู่ความเสือ่ม

เสยี เมือ่เราประพฤตตินในทศิทางทีไ่มด่ ี ยอ่มสรา้งเวรสรา้งกรรมใหก้บัผูอ้ืน่ เมือ่มเีวรมี

กรรมย่อมมกีารจองเวรจองกรรมกนั แลว้ในทีสุ่ดก็จะตอ้งมภียัยอ้นกลบัเขา้มาหาตวัเรา 

แต่ถา้เราควบคุมความโลภ ความโกรธ ความหลงใหอ้ยู่ในใจ ไมใ่หแ้พร่ออกมาทางวาจา 
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และทางกาย เวรย่อมไมเ่กดิ การจองเวรย่อมไมม่ ี ภยัทีเ่กดิจากผูอ้ืน่ทีจ่ะมาทาํรา้ยเรา

ย่อมไมป่รากฏขึ้นมา เราจงึตอ้งใหค้วามสนใจต่อการควบคุมความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ที่อยู่ในใจของเรา ใหเ้บาบางลง และถา้เป็นไปได ้กใ็หห้มดไปจากจติจากใจ

เลยไดย่ิ้งดี เพราะถา้ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลงแลว้ จะไมม่ภียัอะไรท ัง้หลาย

มาทาํรา้ยเราได ้ ไมว่า่จะเป็นภยัทีเ่กดิจากบคุคลอืน่ หรือภยัทีเ่กดิจากใจของเราเอง คอื

ความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นจากความคดิทีไ่มด่ ี ความคดิทีค่ดิไปในทางความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ก็จะไมป่รากฏขึ้นมา พระพทุธเจา้จงึไดท้รงมอบอาวุธหรือเครื่องมอืทีจ่ะใช ้

กาํราบ ใชค้วบคุมความโลภ ความโกรธ ความหลง ไมใ่หเ้จริญงอกงาม และใหห้มดสิ้น

ไปตามลาํดบัของการปฏบิตัขิองเรา ธรรมน้ีเรียกวา่อารกัขกรรมฐาน เป็นธรรมทีจ่ะรกัษา

คุม้ครองใจ ไมใ่หม้ภียัต่างๆ มารุมเรา้ มาสรา้งความทกุข ์ สรา้งความเจ็บชํา้นํา้ใจ สรา้ง

ความเดอืดรอ้นใจใหก้บัเรา อารกัขกรรมฐานน้ีมอียู่ ๔ คอื ๑. พทุธานุสติกรรมฐาน ๒. 

เมตตากรรมฐาน ๓. มรณานุสติกรรมฐาน ๔. อสภุกรรมฐาน  

น่ีคอืกรรมฐาน ๔ ชนิดทีค่วรจะมตี ัง้อยู่ในใจ เป็นอารมณ์ทีค่วรส่งเสริมใหม้อียู่ในใจ ถา้

มอีารมณ์ท ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ จะสามารถควบคุมความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ไมใ่หแ้สดงออกมาทางกาย ทางวาจา ทีจ่ะสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่และกบัตวัเรา 

เราจงึควรเจริญกรรมฐานท ัง้ ๔ น้ีบ่อยๆ ถา้มเีวลาวา่ง แทนทีเ่ราจะใชเ้วลาวา่งๆนัน้ นัง่

คดิไปเรื่อยเป่ือย แบบไมม่ตีน้สายปลายเหต ุ คดิไปเพอ้ฝนัไป ไมม่เีหตไุมม่ผีล คดิไป

แบบนัน้ ลว้นแต่จะสรา้งความหลงใหเ้พิม่ขึ้น ลว้นแต่จะสรา้งความโลภ ความโกรธให ้

เพิม่ขึ้น แต่ถา้ควบคุมใจใหค้ดิ ใหเ้จริญอยู่ในกรรมฐานท ัง้ ๔ น้ีแลว้ ใจจะสงบ ใจจะ

ค่อยๆ มคีวามโลภ ความโกรธ ความหลง เบาบางลงไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดจะหมดไปจาก

จติจากใจ จงึขอใหเ้รามาทาํความรูจ้กักบักรรมฐานท ัง้ ๔ น้ี  

๑. พทุธานุสติ คอืการระลกึถงึพระพทุธคุณ ระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึชวีติความ

เป็นมาของพระพทุธเจา้ วา่พระพทุธเจา้น้ีเป็นใคร ทาํไมถงึเรียกพระพทุธเจา้ ท่าน

ประพฤตตินอย่างไรจงึเป็นทีเ่คารพเลือ่มใสศรทัธาของคนเป็นจาํนวนมาก นัน่ก็เป็น

เพราะวา่ท่านไดท้รงประพฤตตินในทางทีด่ทีีง่ามนัน่เอง ไดต่้อสูก้บัความโลภ ความโกรธ 
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ความหลง จนกระท ัง่ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไมม่เีหลอือยู่ในพระทยั เป็น

พระทยัทีส่ะอาดบริสุทธิ์ เมือ่ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลงแลว้ การกระทาํทาง

กาย ทางวาจา ย่อมเป็นไปเพือ่คุณ เพือ่ประโยชนแ์ก่ผูอ้ืน่และแก่พระองคเ์อง พระพทุธ

องคท์รงเป็นแบบฉบบัทีด่ ี ทีจ่ะทาํใหเ้ราทกุคนมคีวามขวนขวาย มคีวามม ัน่ใจ มคีวาม

เชื่อม ัน่ในการกระทาํความด ี ในการละเวน้การกระทาํความชัว่ ในการลดละความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ พระพทุธองคไ์ดท้รงปฏบิตัมิาแลว้ 

และไดร้บัผลอนัประเสริฐอนัดงีาม พระพทุธเจา้ไมต่อ้งมอีะไรเป็นสมบตัภิายนอกเลย 

เพราะมใีจทีม่คีวามสมบูรณ์ เพราะสิง่ทีส่รา้งความหวิ ความอยาก ความกระหาย คอื

ความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ ไมม่เีหลอือยู่ในใจแลว้ กลายเป็นใจทีม่คีวามอิม่ มี

ความพอ ไมต่อ้งการอะไรท ัง้สิ้น อยู่ไปเฉยๆวนัๆหน่ึงก็พอด ีพอสบาย ไมเ่ดอืดรอ้น ไม่

วุน่วายกบัอะไร  

เวลาทีพ่วกเราเอาพระมาหอ้ยคอ เราก็คดิวา่มพีระหอ้ยคอแลว้ เราจะปลอดภยั จะไมม่ี

อะไรมาทาํรา้ยเราได ้ อย่างน้ีเป็นความเขา้ใจทีไ่มถู่กตอ้งท ัง้หมด คอืถูกตอ้งบางส่วน คอื

ถา้มพีระหอ้ยคอแลว้ เราระลกึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ แลว้เรา

ประพฤตปิฏบิตัติาม ถา้เป็นอย่างน้ี เราจะมพีระคุม้ครองเรา แต่ถา้มแีต่พระหอ้ยคอ

เฉยๆ แต่ไมเ่คยสนใจถงึคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ ไมเ่คยสนใจในแบบฉบบัตวัอย่างที่

ดงีาม ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงดาํเนินมา ใหเ้ราปฏบิตัติาม แต่เรากลบัไมป่ฏบิตัติาม เรากจ็ะ

ไมม่พีระพทุธเจา้ หรือไมม่พีระมาปกป้องคุม้ครองรกัษาเรา เพราะพระที่แทจ้ริงนั้น 

ไม่ใช่วตัถ ุ ไม่ใช่สิ่งที่เราปัน้ข้ึนมา หรือหลอ่ข้ึนมา แลว้นํามาหอ้ยคอ หรือนํามาติดตวั

เรา สิง่ทีเ่รานาํมาหอ้ยคอหรือตดิตวัเราน้ี เป็นเพยีงรูปของพระ เป็นเครื่องเตือนสติ ให ้

เราระลกึถงึคุณงามความดี ใหเ้ราประพฤติตนในทิศทางที่ดี ใหเ้ราละเวน้จากการ

กระทาํบาปทาํกรรม อย่างน้ีต่างหากถงึจะเป็นผลขึ้นมาได ้ แต่ถา้หอ้ยพระเฉยๆ แลว้ยงั

ไปทาํบาปทาํกรรม ยงัไปม ัว่สุมกบัพวกอบายมขุต่างๆ อนัเป็นสิง่ทีจ่ะนาํมาซึง่ความเสือ่ม

เสยีแลว้ ต่อใหม้พีระวเิศษขนาดไหนหอ้ยคอ มรีาคาเป็นลา้นๆ ก็ไมส่ามารถทีจ่ะหยุดย ัง้

ภยั ทีเ่กดิจากการกระทาํความชัว่ของเราได ้ 



60 
 

ดงันัน้เวลาเรามพีระหอ้ยคอ ก็ขอใหเ้ราจาํไวว้า่ มพีระหอ้ยคอไวเ้พือ่เตอืนสตเิรา วา่เรามี

พระพทุธเจา้อยู่กบัเรา เราจะตอ้งปฏบิตัติวัเราใหเ้หมอืนกบัพระพทุธเจา้ ถา้เราปฏบิตัไิด ้

แลว้ เราจะมพีระคุม้ครองเรา เพราะพระที่แทจ้ริงนั้น กค็ือคุณงามความดี บญุกศุล 

ศีลธรรมนัน่เอง ถา้เรามคุีณงามความด ีมบีญุมกีศุล มศีีลธรรม อยู่ในใจของเราแลว้ เรา

จะไมไ่ปทาํอะไร ทีส่รา้งความเดอืดรอ้น ใหก้บัผูอ้ืน่หรือกบัตวัเรา เมือ่เราไมส่รา้งความ

เดอืดรอ้น ใหก้บัผูอ้ืน่หรือกบัตวัเราแลว้ เราก็ย่อมไมม่ภียัอะไรมารุมเรา้เรา น่ีแหละคอื

ความหมายของการหอ้ยพระ การมพีระตดิตวัของเรา ก็คอืใหเ้ราเจริญพทุธานุสต ิ ให ้

ระลกึถงึพระพทุธคุณ ใหร้ะลกึถงึพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่เสมอ แลว้

พยายาม ปฏบิตัติาม แลว้เราจะมพีระคุม้ครองเรา  

๒. เมตตาภาวนา คอืการเจริญเมตตา ความเมตตาน้ีก็คอืความปรารถนาด ี ทีเ่รามต่ีอ

ผูอ้ืน่ ไมม่องผูอ้ืน่เป็นศตัรู แต่มองผูอ้ืน่เป็นมติร เป็นเพือ่นกนั เราทกุคนเป็นเพือ่น เกดิ 

แก่ เจ็บ ตาย กนั เหมอืนเป็นพีเ่ป็นนอ้งกนั เราควรมองกนัดว้ยความปรารถนาด ีคอืให ้

เจริญ สพัเพ สตัตา อเวรา โหนต ุ จงไมม่เีวรต่อกนัและกนั จงอย่าไปสรา้งเวรสรา้ง

กรรมใหก้บัใคร สพัเพ สตัตา อพัยา ปชัฌา โหนต ุจงไมเ่บยีดเบยีนกนั สพัเพ สตัตา 

อนีฆา โหนต ุขอใหผู้อ้ืน่มคีวามปราศจากความทกุขก์ายทกุขใ์จ สพัเพ สตัตา สขีุ อตัตา

นัง ปริหะรนัต ุขอใหท้กุคนมคีวามสุขรกัษาตน น่ีคอืสิง่ทีเ่ราควรเจริญอยู่บ่อยๆ ภายใน

ใจของเรา และเมือ่เรามสีิง่เหลา่น้ีแลว้ เวลามเีหตกุารณ์ทีจ่ะสรา้งความโกรธแคน้ใหเ้กดิ

ขึ้นกบัเรา เราจะมเีมตตาน้ีมาดบัไฟของความโกรธแคน้ ไฟของความคดิทีจ่ะเบยีดเบยีน

ผูอ้ืน่  

สงัเกตดูเวลาทีใ่จของเราเป็นปกต ิ เราจะไมค่ดิรา้ยกบัใคร แต่ถา้ใจของเรามคีวามโกรธ

ขึ้นมา ทีเ่กดิจากกระทาํของผูอ้ืน่ ทางกายหรือทางวาจาก็ด ี เช่นผูอ้ืน่อาจจะพูดในสิง่ทีไ่ม่

ถูกอกถูกใจเรา หรือกระทาํสิง่หน่ึงสิง่ใด ทีส่รา้งความเจ็บชํา้นํา้ใจใหก้บัเรา เราจะเกดิ

ความโกรธแคน้ขึ้นมาทนัท ี และเมือ่มคีวามโกรธแคน้แลว้ เราก็จะจองเวรจองกรรม 

จะตอ้งหาวธิีการทีจ่ะทาํรา้ยเขาใหไ้ด ้ แต่ถา้เรามเีมตตาอยู่ในใจของเราอยู่เสมอๆ 

ความรูส้กึทีด่น้ีีก็จะปรากฏขึ้นมาดบัความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท ทีผุ่ดขึ้นมา
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เหมอืนกบัไฟ ไฟถา้มนีํา้ย่อมไมส่ามารถทีจ่ะไหมไ้ปไดน้าน แต่ถา้ไฟไมม่นีํา้ย่อมเผาไหม ้

ทกุสิง่ทกุอย่างใหเ้ป็นจณุไป ไฟในใจกค็ือความโกรธ ความแคน้ ความอาฆาตพยาบาท 

ถา้ไมม่คีวามเมตตา ไมม่นีํา้ธรรมะคอืความเมตตาน้ีแลว้ ไฟก็จะเผาผลาญใจใหเ้กดิ

ความวา้วุน่ขุน่มวั ทาํใหอ้ยู่เฉยๆไมไ่ด ้ จะตอ้งไปกระทาํการอนัใดอนัหน่ึง อนัเป็นการ

กระทาํทีไ่มด่ ี สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่และกบัตวัเรา แลว้ในทีสุ่ดก็จะกลายเป็น

ปญัหาใหญ่โตขึ้นมา เกดิการทะเลาะววิาท เกดิการทาํรา้ยร่างกาย จนถงึกบัฆ่ากนัตายไป 

ก็เป็นได ้ เพราะขาดความเมตตา ทีจ่ะมาคอยยบัย ัง้ดบัไฟของความโกรธ ไฟของ

ความแคน้ ไฟของความอาฆาตพยาบาท  

ขอใหเ้ราอย่าไปคดิวา่ การทีผู่อ้ืน่สรา้งความเจ็บชํา้นํา้ใจใหก้บัเราแลว้ เราไมไ่ปตอบโตเ้ขา 

ดว้ยการทาํรา้ยเขานัน้ เราจะขาดทนุ เราเป็นคนโง ่ เป็นคนอ่อนแอ น่ีเป็นการเขา้ใจผดิ 

คนทีส่ามารถใหอ้ภยัผูอ้ืน่ไดน้ ัน้ ตอ้งเป็นคนทีม่คีวามแขง็แกร่งมาก แขง็แรงมากทางดา้น

จติใจ เพราะจะตอ้งต่อสูก้บัความโกรธแคน้ ความอาฆาตพยาบาท ถา้ไมม่คีวามเขม้แขง็

ในจติใจ คอืไมม่เีมตตาธรรมน้ีแลว้ ย่อมไมส่ามารถทีจ่ะต่อสูก้บัความโกรธแคน้น้ีได ้แต่

ถา้เรามคีวามเพยีร ในการเจริญเมตตาธรรมน้ีอยู่อย่างเสมอแลว้ จะทาํใหจ้ติใจของเรามี

ความแขง็แกร่ง ทีจ่ะสามารถตา้นทานไฟของความโกรธ ของความแคน้น้ีได ้ดงันัน้คนที่

ไมโ่กรธผูอ้ืน่ คนทีอ่ภยัผูอ้ืน่ไดน้ี้ ไมใ่ช่คนอ่อนแอ แต่เป็นคนทีแ่ขง็แกร่ง เป็นคนที่

ประเสริฐ คนทีไ่มส่ามารถทีจ่ะใหอ้ภยัผูอ้ืน่ไดต่้างหาก ทีเ่ป็นคนอ่อนแอ เป็นคนทีต่อ้งไป

ลา้งแคน้ผูอ้ืน่เขา เพราะไมส่ามารถทีจ่ะต่อสูก้บัความโกรธแคน้ ทีม่อียู่ภายในใจของ

ตนเองไดน้ัน่เอง  

จงึขอใหเ้ราระลกึอยู่เสมอวา่ การใหอ้ภยัผูอ้ืน่ การไมจ่องเวรผูอ้ืน่ เป็นคุณสมบตัขิองผู ้

ประเสริฐ ของคนด ี ของคนทีแ่ขง็แกร่งทีแ่ทจ้รงิ อย่างพระพทุธเจา้ของเราเป็นตวัอย่าง 

ไมว่า่ใครจะมากลา่วรา้ยท่านอย่างไร จะมาทาํรา้ยทา่นอย่างไร พระพทุธองคไ์มเ่คยตอบ

โตเ้ขาเลยแมแ้ต่นิดเดยีว แมแ้ต่คาํพูดใหร้า้ยกบัเขาก็ไมม่ ี อย่าวา่แต่การกระทาํรา้ยเขา

เลย แต่กลบัมพีระเมตตา ใหอ้ภยัเขา สงสารเขา เพราะรูว้า่คนทีถู่กไฟของความโกรธ

แคน้เผาผลาญนัน้ เป็นคนทีม่แีต่ความทกุข ์ ไมม่คีวามสุขเลย คนทีส่ามารถดบัไฟ ของ
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ความโกรธแคน้ได ้ต่างหากเลา่ ทีเ่ป็นคนทีม่คีวามสุข น่ีแหละคอืเหตผุลทีว่า่ ทาํไมเราจงึ

ตอ้งเจริญเมตตาภาวนา เพราะเมือ่มเีมตตาอยู่ในใจแลว้ ใจจะเยน็ เพราะมนีํา้ดบัไฟของ

ความโกรธ ความแคน้ เวลาทีป่รากฏขึ้นมาในใจ รกัษาใจใหส้งบร่มเยน็ และใน

ขณะเดยีวกนั ก็รกัษาไมใ่หเ้ราไปทาํรา้ยผูอ้ืน่ เมือ่ไมไ่ปทาํรา้ยผูอ้ืน่ ผูอ้ืน่ก็ไมก่ลบัมาทาํ

รา้ยเรา เราก็จะอยู่ไดด้ว้ยความสงบร่มเยน็เป็นสุข เพยีงแต่ใหอ้ภยัเท่านัน้เอง ไมใ่ช่เป็น

ของยากเยน็เลย  

เวลาใครเขาทาํอะไรใหเ้ราโกรธ ก็มองมาทีใ่จเรา อย่าไปมองทีเ่ขา เราไปมองเขา เราจะยิง่

โกรธเขาไปใหญ่ เราหนัมาดูทีใ่จของเราวา่ ใจของเราตอนน้ีเป็นอย่างไร น่ิงเฉยอยู่หรือ

โกรธแคน้ ถา้โกรธแคน้ก็ตอ้งใชเ้มตตาไปดบัความแคน้นัน้ ถา้ไมโ่กรธแคน้เลย ก็แสดง

วา่ใจของเราไดพ้ฒันาไปมากแลว้ ใจของเราเริ่มใกลสู่้ความเป็นพระมากเขา้ไปแลว้ ใจ

ของเราใกลพ้น้ทกุขแ์ลว้ เราควรมคีวามดอีกดใีจ ทีเ่ราสามารถชนะใจของเราได ้ คอื

สามารถชนะความโกรธความแคน้ได ้ แทนทีจ่ะไปคดิเสยีอกเสยีใจ วา่เราเป็นคนอ่อนแอ 

เป็นคนทีสู่เ้ขาไมไ่ด ้น่ีไมใ่ช่เป็นความคดิทีถู่ก พระพทุธองคท์รงสอนไวเ้สมอวา่ การที่เรา

จะชนะผูอ้ืน่เป็นหม่ืนเป็นแสนเป็นลา้นคร ัง้ กสู็ท้ี่จะชนะใจของเราไม่ได ้ เพราะเวลาที่

เราชนะใจของเราแลว้ ใจเราเยน็ ใจเราสงบ ใจเราสบาย แต่ถา้เราไปชนะผูอ้ืน่ เราก็ไป

สรา้งความโกรธแคน้ใหก้บัผูอ้ืน่เขา สรา้งเวรสรา้งกรรมใหก้บัเขา เขาก็จะตอ้งคอยมาจอง

เวรจองกรรมเรา เราก็มคีวามกงัวล คอยห่วงวา่ คนอืน่เขาจะมาตอบแทนการกระทาํของ

เราเมือ่ไรนัน่เอง น่ีแหละคอืเหตผุล ทีเ่ราจะตอ้งเจริญเมตตาภาวนาอยู่อย่างสมํา่เสมอ 

เพราะเมือ่เราเจริญเมตตาแลว้ เราจะไมม่ภียัท ัง้ภายนอกและภายในมารุมเรา้ มาทาํรา้ย

เรา  

๓. มรณานุสติกรรมฐาน คอืการระลกึถงึความตาย เพราะคนเราทกุคนทีเ่กดิมาในโลกน้ี 

ย่อมตอ้งมคีวามแก่ มคีวามเจ็บ มคีวามตายเป็นธรรมดา ไมม่ใีครหลกีเลีย่งได ้ทกุๆคน

ทีอ่ยู่ในศาลาน้ี อกีรอ้ยปีขา้งหนา้ เราคงไมไ่ดเ้ขา้มานัง่อยู่ในศาลาน้ีอกีแลว้ ร่างกายของ

เราคงจะกลายเป็นเถา้ถ่านไป เพราะเป็นธรรมดา เป็นปกตขิองธรรมชาตขิองร่างกายอนัน้ี 

ทีจ่ะตอ้งเป็นไป ถา้เราระลกึถงึความตายแลว้ มนัจะทาํใหเ้รามคีวามรูจ้กัวา่ ชวีติของเรา
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นัน้มขีอบมเีขต เราไมไ่ดอ้ยู่ไปตลอด จะช่วยใหเ้ราลดความโลภได ้เพราะจะคดิวา่ จะเอา

ไปทาํไม ในเมือ่เราไมไ่ดอ้ยู่ในโลกน้ีไปตลอด เราไดม้ามากนอ้ยแค่ไหน เมือ่ถงึเวลาทีเ่รา

ตายไป เราก็เอาไปไมไ่ด ้แลว้หามาทาํไมสิง่เหลา่น้ี สิง่ทีไ่มม่สีาระ สิง่ทีม่สีาระมอียู่ ทาํไม

เราไมห่ากนั สิง่ทีม่สีาระ สิง่ทีเ่ราสามารถเอาตดิตวัไปกบัใจของเราได ้ หลงัจากทีเ่ราตาย 

ก็คอืบญุกศุลหรือบาปกรรมนัน่เอง สิง่เหลา่น้ีจะตดิไปกบัใจ ถา้เราทาํบญุกศุล บญุกศุล

ก็จะตดิไปกบัใจ ถา้ทาํบาปทาํกรรม บาปกรรมก็จะตดิไปกบัใจ เมือ่มสีิง่เหลา่น้ีไปกบัเรา 

สิง่เหลา่น้ีจะเป็นเหต ุ ทีจ่ะทาํใหเ้ราไปเกดิในทีด่ ี หรือทีไ่มด่ ี เกดิในสุคตหิรือเกดิในอบาย 

ก็ขึ้นอยู่กบับญุกศุล หรือบาปกรรมทีเ่รากระทาํกนัในชาตน้ีิ และในอดตีชาตทิีผ่า่นมา  

น่ีเป็นเรื่องจริง เป็นเรื่องทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูเ้หน็ เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ยนืยนัมา

ตลอด และพระอริยสงฆส์าวก ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมของพระพทุธเจา้แลว้ นาํไปประพฤติ

ปฏบิตั ิ ไปพสูิจนจ์นเหน็ตามอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเหน็แลว้วา่ บาปกรรม บญุกศุลน้ีมี

จริง เป็นสิง่ทีต่ดิตวัไปกบัเรา เป็นสมบตัขิองเราอย่างแทจ้ริง ถา้เรายงัปรารถนาความสุข

ความเจริญในภพหนา้ชาตหินา้ ก็จงอย่าประมาทในบญุในกศุล อย่าประมาทในบาปใน

กรรม จงพยายามทาํแต่บญุทาํแต่กศุล พยายามละเวน้การกระทาํบาป แต่เราจะไมค่ดิ

เรื่องเหลา่น้ี ถา้เราไมเ่จริญมรณานุสติ ถา้เราไมร่ะลกึถงึความตาย พอเราเผลอ ไมร่ะลกึ

ถงึความตายไปเท่านัน้ เราก็จะถูกอาํนาจของความหลง ความโลภ ครอบงาํใจ แลว้ก็จะ

ทาํใหเ้ราเหน็สิง่นัน้สิง่น้ี มคุีณค่าขึ้นมา อยากจะได ้ อยากจะสะสมขึ้นมาทนัท ี โดยลมื

ความตายทีจ่ะตามมา  

แต่ถา้เราระลกึถงึความตายอยู่อย่างสมํา่เสมอแลว้ เวลาเกดิความโลภ เกดิความหลง มนั

ก็จะหยุดได ้ เบรกได ้ เวลาอยากจะไดอ้ะไรขึ้นมา เราก็จะคดิขึ้นมาทนัทวีา่ เอาไปทาํไม 

เดีย๋วเราก็ตายแลว้ เราไมม่เีราก็อยู่ได ้ยกเวน้สิง่ทีม่คีวามจาํเป็น ทีจ่ะตอ้งมเีพือ่จะไดอ้ยู่

ต่อไปได ้ สิง่เหลา่น้ีเราก็ตอ้งม ี อย่างเวลาเราเจ็บไขไ้ดป่้วย เราก็ตอ้งมหียูกมยีาไว ้

รบัประทาน เพือ่ทีจ่ะไดร้กัษาร่างกายน้ี ใหอ้ยู่ไปนานเท่าทีจ่ะนานได ้ เพือ่จะไดส้ะสมบญุ

ไวม้ากๆ แต่ถา้เราไมดู่แลรกัษาร่างกายของเรา เวลาเกดิการเจ็บไขไ้ดป่้วยแลว้ เราไม่

รกัษา ร่างกายก็จะชาํรุดทรุดโทรม และอาจจะตายไป ทาํใหเ้ราไมส่ามารถประกอบคุณ
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งามความดไีด ้ น่ีเป็นสิง่จาํเป็น เราก็ตอ้งทาํ แต่สิง่ทไีมจ่าํเป็น เช่นการไปเทีย่ว กนิเหลา้

เมายา ไปเลน่การพนนั สิง่เหลา่น้ีไมจ่าํเป็นต่อชวีติของเรา ไมใ่ช่ความสุข มแีต่ความทกุข ์

ตามมา ไปเทีย่วกลบัมา กลบัมคีวามอยากจะไปเทีย่วเพิม่ขึ้นมาอกี ทาํใหต้ดินิสยั การ

เทีย่วแต่ละครัง้ก็ตอ้งใชเ้งนิใชท้อง ถา้ไมม่เีงนิมทีอง เราจะทาํอย่างไร ก็ตอ้งไปทาํบาปทาํ

กรรม เพือ่หาเงนิหาทองไปเทีย่วนัน่เอง ถา้คดิถงึความตาย และคดิถงึภพชาตทิีจ่ะ

ตามมาต่อไป เราก็จะชนะความโลภความอยากน้ีได ้ 

เราจงึควรเจริญเรื่องความตายอย่างสมํา่เสมอ ทกุครัง้ทีเ่ราระลกึได ้ ก็จงระลกึไปเถดิ 

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหร้ะลกึถงึความตาย ทกุลมหายใจเขา้ออกเลย เวลาหายใจเขา้ก็

ระลกึวา่ หายใจเขา้ไปแลว้ ถา้ไมห่ายใจออกมา เราก็ตาย เวลาหายใจออกไปแลว้ ไม่

หายใจเขา้มา เราก็ตาย ถา้มกีารระลกึถงึความตายอย่างน้ี อยู่ตลอดเวลาแลว้ รบัรองได ้

วา่ความโลภกบัความหลง จะไมส่ามารถมาหลอกเราได ้ เราจะมแีต่ความขยนัหม ัน่เพยีร 

ในการทาํความดลีะความชัว่ และเมือ่เราทาํแต่สิง่ทีด่ ีไมท่าํสิง่ทีไ่มด่แีลว้ ใจของเราก็จะมี

แต่ความสุข น่ีคอืผลของการเจริญมรณานุสต ิ 

๔. อสภุกรรมฐาน การพจิารณาดูความไมส่วยงามของร่างกาย ร่างกายของคนเรานัน้ ถา้

มองใหค้รบถว้นแลว้ จะเหน็วา่เป็นสิง่ทีไ่มส่วยงาม เหตทุีย่งัเหน็ร่างกายน้ีสวยงามอยู่ ก็

เพราะเรามองเพยีงบางส่วนเท่านัน้ ส่วนทีเ่หน็นัน้มอียู่เพยีง ๕ ส่วนคือ ผม ขน เลบ็ ฟัน 

หนัง น่ีคอื ๕ อาการทีเ่หน็อยู่ภายนอก แต่เราไมเ่หน็อาการทีซ่่อนอยู่ภายใตผ้วิหนงั 

เพราะคนเรานัน้ มอีาการท ัง้หมดถงึ ๓๒ อาการดว้ยกนั เราเหน็เพยีงแค่ ๕ อาการ ก็เลย

ทาํใหห้ลงวา่เป็นรูปร่างทีส่วยงาม แต่ถา้เรามองใหค้รบท ัง้ ๓๒ อาการ เราก็จะเหน็วา่

ร่างกายน้ีไมส่วยงามเลย ถา้พจิารณาอยู่บ่อยๆจนเหน็ตลอดเวลาวา่ ไมส่วยงาม เป็นอสุ

ภะ เป็นปฏิกูล ลมืตาก็เหน็ หลบัตาก็เหน็ เมือ่เหน็อย่างน้ีแลว้ ความกาํหนดัยนิดใีน

ร่างกายก็หมดไป ทาํใหไ้มต่อ้งแสวงหาความสุขจากร่างกายอกีต่อไป ไมต่อ้งไปประพฤติ

ผดิประเวณี ทาํผดิศีลผดิธรรม ไมต่อ้งกลบัมาเกดิในกามภพอกีต่อไป เพราะละ

กามตณัหาไดอ้ย่างสิ้นเชงิ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๓๓ 

เป้าหมายของธรรม 
๒๕ กนัยายน ๒๕๔๕ 

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทกุบททกุบาท ทีไ่ดท้รงแสดงตลอดเวลา ๔๕ พรรษา 

ทีร่วบรวมไดก้็ประมาณ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์ ลว้นมีใจเป็นเป้าหมาย คอืพระธรรม

ทกุบททกุบาทจะชี้มาทีใ่จ เพราะใจเป็นตวัสาํคญั เป็นผูท้าํใหเ้กดิทกุสิง่ทกุอย่างขึ้นมา 

และเป็นผูร้บัทกุสิง่ทกุอย่างดว้ย คอืเป็นท ัง้เหตแุละเป็นทัง้ผล ใจเป็นผูส้รา้งเหตแุลว้ใจ

ก็เป็นผูร้บัผลของเหตทุีใ่จสรา้งขึ้นมา จงึตอ้งมาดูที่ใจเป็นหลกั ถา้ดูใจแลว้ เราจะไดรู้ว้า่

ใจกาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัคดิอะไรอยู่ และเมือ่คดิไปแลว้ ก็จะไดรู้ว้า่ผลคอืความรูส้กึสุข

ทกุข ์ ไมสุ่ขไมท่กุข ์ ทีป่รากฏขึ้นมานัน้เป็นอย่างไร แต่ถา้ไมม่องทีใ่จ เราจะไมรู่ ้ เราจะ

หลง  

ส่วนใหญ่เราไมไ่ดดู้ทีใ่จกนั เราจะดูทีภ่ายนอก ดูทีรู่ป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ เวลา

มาสมัผสักบัตา หู จมูก ลิ้น กายแลว้รบัรูท้ีใ่จ แลว้ใจก็ไปมปีฏกิริิยากบัรูป เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะเหลา่นัน้ มคีวามยนิดบีา้งมคีวามไมย่นิดบีา้ง มคีวามเฉยๆบา้ง แต่ถา้ไมดู่

ทีใ่จ เราจะไมรู่ป้ฏกิริิยาของใจวา่เป็นอย่างไร เมือ่เหน็สิง่ทีไ่มช่อบ ถา้ไมไ่ดดู้ทีใ่จ เราก็จะ

พยายามไปแกส้ิง่ทีเ่ราไมช่อบ ใหห้ายไปเสยี ใหพ้น้หูพน้ตาไปเสยี ถา้เหน็สิง่ทีช่อบ กจ็ะ

พยายามดงึเอาไว ้ ท ัง้ๆทีไ่มรู่ห้รอกวา่ ผลทีเ่กดิขึ้นนัน้จะเป็นอย่างไรแก่จติใจ แต่ถา้ดู

จติใจแลว้ เวลาเหน็อะไร สมัผสัอะไร จะเหน็วา่เกดิอารมณ์อะไรขึ้นมา ดใีจ เสยีใจ 

เฉยๆ ยนิด ียนิรา้ย ถา้เหน็แลว้ เราจะเริ่มรูจ้กัวธิีปฏบิตักิบัสิง่เหลา่นัน้ เพราะความยนิดี

ก็ตาม ความยนิรา้ยก็ตาม ความพอใจ ความไมพ่อใจก็ตาม ลว้นเป็นอารมณ์ทีส่รา้ง

ความผูกพนัใหก้บัใจ ใหม้กีบัสิง่เหลา่นัน้ แทนทีจ่ะมองดว้ยความวางเฉย ปลอ่ยวาง ก็

เลยกลายเป็นเรื่องขึ้นมา แทนทีจ่ะอยู่เฉยๆ ก็ตอ้งไปวุน่วายจดัการกบัเรื่องราวต่างๆ ที่

เขา้มาสมัผสักบัใจ เพราะความหลงพาไปนัน่เอง ไมรู่ว้า่สิง่ทีใ่จไปยุ่งเกี่ยวดว้ย ไปจดัการ



66 
 

ดว้ยนัน้ โดยธรรมชาตขิองเขานัน้ เป็นอย่างไร วา่อยู่ในฐานะของใจทีจ่ะสามารถไปดูแล

จดัการเขาไดห้รือไม ่ 

แต่ถา้ไดศึ้กษา ไดย้นิไดฟ้งัธรรม คาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ จะรูว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างทีม่า

สมัผสักบัใจ จะมาจากภายนอกก็ด ี หรือปรากฏขึ้นมาภายในใจก็ด ี ลว้นเป็นไตรลกัษณ์

ท ัง้สิ้น เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ไม่เทีย่ง เป็นทกุข ์ ปราศจากตวัตน สิง่ภายนอกก็

ไดแ้ก่บรรดารูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย สิง่ภายในก็มพีวกอารมณ์ต่างๆ มี

เวทนา ความรูส้กึ สญัญา ความจาํไดห้มายรู ้สงัขาร ความคดิปรุง วิญญาณ การรบัรู ้

รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีม่าสมัผสักบัตา หู จมกู ลิ้น กาย วญิญาณเป็นผูร้บัรู ้

สญัญาเป็นผูแ้ปลความหมายวา่ รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เป็นรูปแบบไหน เป็น

เสยีงแบบไหน เป็นกลิน่แบบไหน เป็นรสแบบไหน เป็นโผฏฐพัพะแบบไหน เป็นพษิ เป็น

ภยั เป็นคุณหรือเป็นโทษ เป็นสิง่ทีน่่ายนิดหีรือน่ารงัเกยีจ แลว้ก็จะเกดิเวทนาตามมา ถา้

เป็นสิง่น่ายนิดกี็จะเกดิความสุขใจ ถา้เป็นสิง่น่ารงัเกยีจก็จะเกดิความไมพ่อใจ ไมช่อบอก

ชอบใจ ไมส่บายใจ แลว้ สงัขารก็จะปรุงต่อไป ถา้เป็นสิง่ทีถู่กอกถูกใจก็จะเขา้หา ถา้เป็น

สิง่ทีไ่มพ่ออกพอใจก็จะถอยออก หรือไมเ่ช่นนัน้ก็จะตอ้งทาํอย่างใดอย่างหน่ึงใหส้ิง่นัน้

หายไป  

น่ีคอืการทาํงานของขนัธท์ ัง้ ๔ ทีเ่รียกวา่ นามขนัธ ์ ทีป่รากฏอยู่ในใจ ในขณะทีไ่ปรบัรู ้

เรื่องราวต่างๆภายนอก ผ่านเขา้มาทางทวารท ัง้ ๕ แลว้ก็มวีญิญาณไปรบัทราบ ถา้มี

อวิชชาคอืความไมรู่จ้ริง เขา้ไปเป็นผูค้วบคุมส ัง่การใหท้าํงาน ก็จะมองไปในทางความ

หลง คอืจะมองไปวา่ เป็นตวัเป็นตน เป็นสตัว ์ เป็นบคุคล เป็นหญงิ เป็นชาย เป็นสิ่งที่

น่ารกัน่ายนิด ี น่ารงัเกยีจ อย่างน้ีเป็นตน้ แต่ถา้เป็นใจทีม่ปีญัญา คอืธรรมเป็นผูส้ ัง่การ 

คอืเคยไดย้นิไดฟ้งัธรรมของพระพทุธเจา้มา จะรูว้า่สิง่ต่างๆ เหลา่น้ีทีเ่ขา้มาทางตา หู 

จมกู ลิ้น กาย และเขา้มาสู่ใจ โดยวญิญาณเป็นผูร้บัเขา้มานัน้ ลว้นเป็นสภาวธรรมท ัง้สิ้น เป็น

สิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง มกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป เป็นอนตัตา ไมม่ตีวัตน ถา้รูแ้ลว้ไมย่ดึไมต่ิด

ก็ไมท่กุข ์แต่ถา้ไมรู่ ้แลว้หลงไปยนิดยีนิรา้ยเขา้ ก็จะเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา  
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น่ีแหละคอืเรื่องราวของใจทีไ่ปเกี่ยวขอ้งกบัสิง่ต่างๆ แต่ไมม่ใีครส ัง่สอนเรื่องเหลา่น้ี 

นอกจากพระพทุธเจา้และพระอริยสาวกท ัง้หลายเท่านัน้ นอกจากนัน้แลว้จะไมรู่เ้รื่องราว

ของใจเลย ไมรู่ป้ฏกิริิยาของใจ การทาํงานของใจต่อสิง่ต่างๆ ก็เลยกลายเป็นใจทีห่ลงกบั

สิง่ต่างๆ ทีม่าสมัผสั ถา้อนัไหนเป็นสิง่ทีเ่ขา้ใจโดยสมมตุนิิยมวา่เป็นสิง่ทีด่ ีสิง่ทีน่่าสะสม

ก็พยายามจะสะสมกนั โดยไมค่าํนึงเลยวา่เขาจะอยู่กบัเราไปไดน้านมากนอ้ยแค่ไหน 

หรือเราจะอยู่กบัเขาไปไดน้านมากนอ้ยแค่ไหน ใหค้วามสุขกบัเราอย่างแทจ้ริงหรือไม่ 

หรือใหค้วามทกุขม์ากกวา่ สิง่เหลา่น้ีถา้มคีวามหลง มอีวชิชาครอบงาํจติใจ จะไมม่รูีเ้ลย

วา่ สิง่ต่างๆทีใ่จไปยนิด ีไปยดึ ไปตดิ ไปชอบ ไปชงันัน้ ลว้นแต่สรา้งความทกุขใ์หก้บัใจ

ท ัง้นัน้ ความสุขอาจจะมบีา้ง แต่ก็เป็นความสุขประเดีย๋วประดา๋ว ความจริงแลว้ เป็น

ความทกุขม์ากกวา่ความสุข แต่ไมไ่ดค้ดิ ไมไ่ดใ้คร่ครวญ ไม่ไดพ้นิิจพจิารณา โยนิโส

มนสกิาร ดว้ยความรอบคอบ ไมไ่ดม้องท ัง้ขบวนการ เพยีงแต่มองตามความรูส้กึที่

เกดิขึ้นในครัง้แรกของใจเท่านัน้  

เวลาเหน็อะไรแลว้เกดิความชอบขึ้นมา ก็เกดิความสุขใจขึ้นมาในขณะนัน้ ก็อยากจะได ้

สิง่นัน้มา เมือ่ไดม้าแลว้ก็มคีวามสุขใจ แต่ในขณะเดยีวกนัก็เริ่มมคีวามกงัวล มภีาระ

ความห่วงใยตามมา เพราะสิง่ใดทีเ่รารกั ทีเ่ราชอบ ทีเ่ราไดม้าแลว้ เราก็อยากจะใหส้ิง่นัน้

อยู่กบัเราไปนานๆ แต่สิง่นัน้ไมเ่ป็นสิง่ทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเปลีย่นแปลงได ้ สิง่ทีเ่รา

ไดม้าอาจจะเปลีย่นไป แบบพลกิหนา้มอืเป็นหลงัมอืก็ได ้คนทีเ่ราคดิวา่ดกีบัเรา ซึง่เขาก็

ดกีบัเราตอนพบกนัครัง้แรก อยูด่ว้ยกนัครัง้แรก แต่ต่อมาเขาอาจเปลีย่นไป แบบหนา้มอื

เป็นหลงัมอืก็ได ้เคยเอาอกเอาใจเรา เคยยิ้มแยม้แจ่มใสกบัเรา แต่กลบักลายเป็นคนเหน็

แก่ตวั ไมส่นใจใยดเีรา หนา้ตาบึ้งตงึ เมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงขึ้นมา ความทกุขใ์จย่อม

เกดิขึ้นตามมา ความชงัย่อมเกดิขึ้นตามมา อย่างน้ีเป็นตน้ เพราะไมไ่ดว้เิคราะหไ์วก่้อน

ลว่งหนา้ เลยไมค่ดิวา่จะเป็นอย่างนัน้ เมือ่เป็นอย่างนัน้แลว้ก็มาเสยีใจทหีลงั  

น่ีแหละคอืลกัษณะของสิง่ต่างๆ ทีใ่จไปเกีย่วขอ้งดว้ย ไม่เป็นเหมอืนเดมิอยู่ตลอดไป มี

การเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด ไมว่า่จะเป็นอะไรท ัง้สิ้น เป็นบคุคลหรือ

เป็นวตัถสุิง่ของต่างๆ ลว้นเป็นสภาวธรรม มคีวามไมเ่ทีย่งเป็นทีต่ ัง้ มกีารเปลีย่นแปลง
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อยู่เสมอ ถา้ใจขาดปญัญา ไมดู่ใจวา่กาํลงัมคีวามรูส้กึอย่างไร กบัสิง่ต่างๆทีม่าเกี่ยวขอ้ง

กบัใจ ก็ย่อมมปีฏกิริิยาตอบโตต้ามนิสยั ทีไ่ดส้ะสมมาเป็นเวลายาวนาน เรียกวา่อารมณ์ 

มปีฏกิริิยาตอบโตก้บัสิง่ต่างๆดว้ยอารมณ์ แทนทีจ่ะใชเ้หตใุชผ้ลตอบโต ้ กลบัใชอ้ารมณ์ 

เพราะอารมณ์เป็นสิง่ทีเ่ร็วมาก เป็นอตัโนมตั ิ พอเหน็อะไรปับ๊จะมคีวามรูส้กึขึ้นมาทนัท ี

สุขทกุข ์ดใีจ เสยีใจ พอใจ ไมพ่อใจ จะเกิดขึ้นทนัท ีแลว้ก็จะเกดิปฏกิริิยาตอบโตก้บัสิง่

นัน้ๆทนัท ี แต่ถา้ไดศึ้กษาธรรมแลว้ จะเริ่มเขา้ใจวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างนัน้ ลว้นเป็นสิง่ทีไ่ม่

ตอ้งไปยนิดยีนิรา้ย ไมต่อ้งไปรกัไปชงั เพราะทกุสิง่ทกุอย่างลว้นเป็นธรรมชาตเิหมอืนกนั

หมด เพราะสิง่ต่างๆลว้นมาจากธาตทุ ัง้นัน้ มาจากธาตทุ ัง้ ๖ คอื ธาตดุนิ ธาตนุํา้ ธาตลุม 

ธาตไุฟ ธาตรูุ ้ธาตอุากาศ ซึง่เป็นองคป์ระกอบของสิง่ต่างๆ ทีใ่จไปสมัผสั เมือ่สมัผสัแลว้

ก็หลงรกัหลงชงั แลว้ก็ดใีจเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้เศรา้โศกเสยีใจกบัสิง่เหลา่นัน้ เพราะสิง่

เหลา่นัน้ไมอ่ยู่น่ิง มกีารเปลีย่นแปลงหมนุเวยีนตลอดเวลา  

น่ีแหละคอืเรื่องราวของใจ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหห้นัมาดูทีใ่จ เพราะใจก็เปรยีบ

เหมอืนกบัรถยนตค์นัหน่ึง ถา้ผูข้บัไมรู่จ้กัขบัรถยนต ์ก็จะไมส่ามารถควบคุมรถยนต ์ให ้

ไปในทศิทางทีต่อ้งการไปได ้ แต่ถา้ไดศึ้กษาวธิีการขบัรถยนต ์ รูจ้กัวธิีขบัใหเ้ดนิหนา้ ให ้

ถอยหลงั ใหเ้ลี้ยวซา้ย ใหเ้ลี้ยวขวา ใหห้ยุด ก็จะสามารถขบัพารถยนตใ์หไ้ปในทศิทางที่

ตอ้งการจะไปได ้ ฉนัใด ใจของเราก็เช่นกนั เป็นเหมอืนรถยนตท์ีเ่ราตอ้งควบคุมดูแล

บงัคบั ถา้ปลอ่ยใหใ้จวิง่ไปตามอารมณ์ ก็เหมอืนกบัปลอ่ยใหร้ถยนตว์ิง่ลงเขาไป โดยไม่

มคีนขบัรถคอยควบคุมบงัคบั ย่อมแหกโคง้ตกลงเหวอย่างแน่นอน ใจของเราก็เป็น

เช่นนัน้ ถา้ไมค่วบคุมดว้ยธรรม ก็จะเตลดิเปิดเปิงไปตามอารมณ์ความรูส้กึเดมิๆ ทีเ่คย

สะสมไว ้ ทีไ่มถู่กตามเหตตุามผล ตามความเป็นจริง ไมไ่ดเ้ป็นเหตทุีจ่ะนาํไปสู่ความสุข 

แต่จะเป็นเหตทุีจ่ะนาํไปสู่ความทกุข ์ ความวุน่วายใจไมม่ทีีส่ิ้นสุด แต่ถา้ไดศึ้กษาพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นาํเอามาควบคุมใจ ใหด้าํเนินไปตามแนวทางที่

พระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลายไดด้าํเนินไป ก็จะดาํเนินไปสู่ความสวสัดภิาพ สู่

ความสุขความเจริญ สู่ความพน้ทกุข ์อย่างแทจ้รงิ  
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เราจงึตอ้งศึกษาพระธรรมคาํสอน ทีท่รงสอนใหเ้ราดูใจดว้ยสติ แลว้ก็ใหเ้บรกใจดว้ยการ

ทาํจติใหส้งบน่ิง เรียกวา่ทาํสมาธิ การทาํสมาธิเป็นการดงึใจไว ้ ไมใ่หไ้ปคดิปรุงเรื่องราว

ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเรื่องในอดตีก็ด ี เรื่องในอนาคตก็ด ี เรื่องใกลเ้รื่องไกล เรื่องอะไร

ท ัง้หมด ใหใ้จเกาะอยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงอารมณ์เดยีว เช่นบริกรรมคาํวา่พทุโธๆๆ 

เป็นอารมณ์ก็ได ้ ใชก้ารดูลมหายใจเขา้ออกก็ได ้ หรือจะใชว้ธิีอืน่ก็ได ้ ซึง่อารมณ์ทีใ่ช ้

ควบคุมใจนัน้ พระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงไวถ้งึ ๔๐ ชนิดดว้ยกนั เรียกวา่กรรมฐาน ๔๐ 

เช่น พทุธานุสติ การระลกึถงึพระพทุธเจา้ ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆๆ อานาปานสติ การ

มสีตรูิอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก ธมัมานุสต ิ การระลกึถงึพระธรรมคาํส ัง่สอน สงัฆานุสต ิ

นึกถงึพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย มรณานุสติ ระลกึถงึความตาย จะใชอ้ย่างใดอย่าง

หน่ึง ทีถู่กจริตหรือไดผ้ลด ีเป็นอารมณ์เครื่องผูกใจก็ได ้ เปรียบเหมอืนกบัเสา เวลาทีเ่รา

ตอ้งการผูกลงิไว ้ไมใ่หเ้ดนิเพ่นพ่าน เราก็ตอ้งจบัลงิผูกไวก้บัเสา มเีชอืกเสน้ใหญ่ๆคลอ้ง

คอลงิไว ้ แลว้เอาเชอืกผูกไวท้ีเ่สา ลงิย่อมไมส่ามารถไปเพ่นพ่านได ้ ใจเช่นกนั ถา้มกีาร

ควบคุมผูกไวก้บัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงดว้ยสตแิลว้ ย่อมไมส่ามารถไปคดิปรุงแต่งได ้ 

สตเิปรียบเหมอืนกบัเชอืก ใจเปรียบเหมอืนกบัลงิ ส่วนอารมณ์ทีเ่ป็นเครื่องควบคุมใจ

เป็นเหมอืนกบัเสา เรียกวา่กรรมฐาน ถา้ใชล้มหายใจเขา้ออกเป็นอารมณ์ เรียกวา่อานา

ปานสติ เป็นการผูกใจใหรู้อ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออก มรณานุสติ ระลกึถงึความตาย 

พจิารณาถงึความตายอยู่เสมอๆ ทกุลมหายใจเขา้ออก วา่เกดิมาแลว้ตอ้งตาย ทกุๆคน 

ทกุๆสิง่ทกุๆอย่างทีม่ชีวีติ เมือ่เกดิมาแลว้ตอ้งมกีารตายไปเป็นธรรมดา ใหค้ดิอยู่อย่างน้ี

ไปเรื่อยๆ ถา้ใจไมเ่ลด็ลอดไปสู่ทีอ่ืน่ ไมช่า้ก็เร็ว ใจก็จะสงบตวัลง ใจจะน่ิง ในขณะทีใ่จ

น่ิงอยู่ ก็ไมม่คีวามจาํเป็น ทีจ่ะตอ้งไปควบคุมบงัคบัใจ เพราะในขณะนัน้ใจจะไมล่อยไป

ไหน แต่จะน่ิงอยู่ไดน้านสกัเท่าไร ก็สุดแทแ้ต่กาํลงัของสต ิ ทีใ่ชด้งึใจใหเ้ขา้สู่ความสงบ 

ในขณะทีใ่จสงบก็ไมต่อ้งทาํอะไร เพราะใจกาํลงัเสวยความสุข มคีวามอิม่มคีวามพอ  

หลงัจากทีอ่อกจากความสงบแลว้ ใจจะเริ่มคดิไปตามเรื่องต่างๆ พอถงึตอนน้ี เป็นเวลาที่

จะตอ้งนาํใจมาคดิในทางทีถู่กทีค่วร ในทางทีจ่ะสรา้งใหเ้กดิปญัญา คอืใหใ้จหนัมาดู

เหตกุารณ์ต่างๆ ทีป่รากฏขึ้นมาภายในใจ เช่น ดูวิญญาณเวลารบัรู ้ รูป เสยีง กลิน่ รส 
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โผฏฐพัพะ ดูสญัญาผูแ้ปลรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เหลา่นัน้วา่เป็นอะไร แปลถกู

หรือแปลผดิ ถา้จะแปลใหถู้ก จะตอ้งแปลใหเ้ป็นไตรลกัษณ์ใหห้มด คอืเป็นอนิจจงั ทกุ

ขงั อนัตตา ไมเ่ทีย่ง ไมใ่ช่ตวัตน เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิกบัสิง่เหลา่นัน้ ถา้แปลอย่างน้ี

แลว้สงัขารจะไดไ้มป่รุงไปสู่ความอยาก คอืตณัหา อนัเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิทกุขต์ามมา 

แต่จะปรุงไปทางมรรค คอืจะปรุงเพือ่ปลอ่ยวาง เพราะรูถ้า้ไปยดึไปตดิกบัสิง่ทีเ่ป็นไตร

ลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาแลว้ จะตอ้งมคีวามทกุขน์ ัน่เอง  

เมือ่เราทกุคนเกดิมา ก็ไมม่ใีครอยากจะมคีวามทกุข ์ แลว้จะไปยดึไปตดิกบัสิง่เหลา่นัน้

ทาํไม เพราะเมือ่ไปตดิแลว้ทกุขก์็เกดิขึ้นมา ทกุขเ์กดิขึ้นในใจ เกดิขึ้นจากการยดึตดิของ

ใจ ทีม่อีวิชชาความไมรู่จ้ริง เขา้มาเป็นตวักระซบิ เป็นตวัส ัง่ใหใ้จไปยดึไปตดิ ไปยนิดไีป

ชอบ ไปรงัเกยีจ เมือ่เป็นเช่นนัน้ ก็จะเกดิเป็น กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา ขึ้นมา 

ซึง่เป็นตน้เหตขุองความทกุข ์เมือ่มภีวตณัหา กามตณัหา วภิวตณัหาแลว้ ความทกุขใ์จก็

จะเกดิขึ้นมา แต่ถา้มปีญัญา คอืรูท้นัวา่สิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาท ัง้สิ้น ก็

ไมย่ดึไมต่ดิ ก็ปลอ่ยวาง ถา้ปลอ่ยวาง ใจก็จะสงบ ใจกจ็ะเยน็ นิโรธกป็รากฏขึ้นมา คอื

ความทกุขก์็ดบัไป ดบัเพราะปญัญา ดบัเพราะสต ิ เพราะมสีตปิญัญาคอยดูใจอยู่

ตลอดเวลานัน่เอง คอืไมดู่ขา้งนอกมากจนเกนิไป ขา้งนอกก็ดู แต่ตอ้งดูขา้งในมากกวา่ 

ขา้งนอกดูแลว้ ก็ตอ้งหนัเขา้มาดูขา้งใน วา่มปีฏกิริิยาอย่างไร ถา้มสีต ิมปีญัญา จะเขา้ใจ 

จะไมย่ดึไมต่ดิ จะปลอ่ยวาง ไมย่นิด ี ไม่ยนิรา้ย อะไรจะเป็นอย่างไรกป็ลอ่ยใหเ้ป็นไป 

ถา้ไมอ่ยู่ในวสิยัหรือไมอ่ยู่ในฐานะทีจ่ะตอ้งไปยุ่งเกี่ยวดว้ย ก็ไมไ่ปยุ่งเกี่ยว แต่ถา้ยงัมี

ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งปฏบิตักิบัสิง่นัน้ๆ ก็ใหใ้ชป้ญัญา ทาํใหด้ทีีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้ แต่ถา้

สุดวสิยัเหลอืวสิยั ก็ไมม่าเศรา้โศกเสยีใจ ไมม่ากงัวล เพราะยอมรบัความจริง วา่มนัเป็น

อย่างนัน้แหละ ไมไ่ดอ้ยู่ในการควบคุมของเราไปไดท้ ัง้หมด เราอาจจะควบคุมหรือ

จดัการกบัเขาไดใ้นระดบัหน่ึง แต่เมือ่สุดเอื้อม สุดความสามารถแลว้ ก็ตอ้งยอมรบัความ

จริง ก็ตอ้งปลอ่ยวางเท่านัน้เอง  

คอืรูว้า่ตอ้งเป็นอย่างนัน้ ไมช่า้ก็เร็ว ทีจ่ดัการไป ทีท่าํไป ก็จดัการไปอย่างนัน้ ทาํไปอย่าง

นัน้ เท่าทีจ่าํเป็น เช่น มบีา้น ก็ตอ้งดูแลรกัษาบา้น ปดักวาดเช็ดถู เวลามกีารชาํรุดทรุด



71 
 

โทรม ก็ตอ้งมกีารซ่อมแซม แต่ถา้เก่ามาก ผุพงั ซ่อมยงัไง ก็ซ่อมไมไ่ด ้ ก็ตอ้งยอมรบั

ความจริง ก็ตอ้งปลอ่ยใหพ้งัไป เช่นเดยีวกบัร่างกายของเรา ก็เป็นแบบนัน้ ก็ดูแลรกัษา

ไป ตามความสามารถ ตามอตัภาพ ตามกาํลงัของเรา ทีจ่ะรกัษาได ้ แต่เมือ่ถงึเวลาทีไ่ม่

ยอมใหร้กัษาแลว้ ไมใ่หดู้แลแลว้ มแีต่จะสลาย มแีต่จะตายอย่างเดยีว ก็ตอ้งยอมรบั

ความจริง เพราะร่างกายก็เป็นไตรลกัษณ์เหมอืนกนั เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา

เหมอืนกนั  

ทกุสิง่ทกุอย่างทีใ่จไปเกี่ยวขอ้งดว้ยเป็นอย่างนัน้ท ัง้นัน้ ถา้เขา้ใจหลกัน้ีแลว้ ต่อไปก็จะไม่

ทกุขก์บัอะไร เพราะมสีตมิปีญัญาคอยรกัษาใจ สตปิญัญาก็คอืวปิสัสนา คอืมรรคนัน่เอง 

ถา้มสีตปิญัญา มธีรรมคอยเป็นผูส้ ัง่การใหใ้จปฏบิตัแิลว้ ใจก็จะปฏบิตัดิว้ยวธิีทีถู่กตอ้ง 

ไมส่รา้งความอยากท ัง้หลายขึ้นมา อยากไมไ่ด ้ ไปอยากอะไรกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ีอยาก

ไมไ่ด ้อยากไปแลว้ก็จะทกุขก์บัเขา แต่ถา้ไมอ่ยากแลว้ ก็จะไมท่กุขก์บัเขา แต่ก็ยงัอยู่กบั

เขาได ้ ยอมรบัตามความเป็นจริง สภาพตามความเป็นจริงของโลกเขาเป็นอย่างไร ก็

ยอมรบัตามความเป็นจริงอนันัน้ วนัน้ีฝนตกก็ยอมรบัได ้พรุ่งน้ีฝนไมต่กก็รบัได ้อากาศ

วนัน้ีจะหนาวก็รบัได ้พรุ่งน้ีอากาศจะรอ้นก็รบัได ้เพราะเป็นสิง่ทีไ่ปบงัคบัไมไ่ดน้ ัน่เอง  

แต่สิง่ทีเ่ราบงัคบัได ้ ก็คอืใจของเรา แต่เราไมไ่ดม้องทีใ่จของเรา เรากลบัไปมองขา้งนอก

กนั เราจงึไมไ่ดแ้กป้ญัหาทีต่น้เหต ุ เราไปแกป้ญัหาทีป่ลายเหต ุ เวลารอ้นเราก็ไปซื้อ

เครื่องปรบัอากาศมาใช ้ แต่พอใชไ้ปๆ เครื่องปรบัอากาศก็เสยี หรือไฟก็ดบั เมือ่ไมม่ี

เครื่องปรบัอากาศก็เกดิความหงดุหงดิใจ เกดิความรอ้นรนใจขึ้นมา แต่ถา้เป็นคนฉลาด 

เวลารอ้นก็ยอมรบัวา่รอ้น แลว้ก็พยายามปรบัใจ ใหอ้ยู่กบัความรอ้นนัน้ ก็อยู่ได ้ ไมม่ี

ปญัหาอะไร ไมต่อ้งไปวุน่วายกบัการไปหาเครื่องปรบัอากาศ ไมต่อ้งไปห่วงวา่ไฟจะดบั

หรือไมด่บัอย่างไร ไมต่อ้งห่วงวา่เครื่องปรบัอากาศนัน้จะเสยีเมือ่ไร อย่างน้ีเป็นตน้ ความ

ทกุขก์็จะไมม่ ี เพราะจดัการกบัความทกุขท์ีต่น้เหต ุ ไมไ่ดไ้ปจดัการความทกุขท์ีป่ลายเหต ุ

ถา้ไปจดัการกบัความทกุขท์ีป่ลายเหตแุลว้ จดัการเท่าไรก็จะไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

น่ีแหละทาํไมพระพทุธเจา้จงึสอนใหพ้วกเราหนัมาดูทีใ่จ เพราะใจเป็นท ัง้เหตแุละเป็นท ัง้

ผล เป็นผูส้รา้งเหตขุึ้นมา เหตกุ็มที ัง้ ๒ อย่าง เหตทุีด่เีรียกวา่มรรค เหตทุีไ่มท่าํใหเ้กดิ
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ความทกุข ์และเหตทุีไ่มด่เีรียกวา่สมทุยั คอืเหตทุีท่าํใหเ้กดิความทกุข ์ซึง่เกดิจากอวิชชา

ความไมรู่จ้ริง นัน่เอง ไมรู่ส้ภาพความเป็นจริงของโลก ของสภาวธรรมท ัง้หลายวา่เป็น

อย่างไร แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นาํมาปฏบิตั ิ ตัง้แต่การนัง่สมาธ ิ

ควบคุมจติใจ แลว้เจริญปญัญา จนปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างไดห้มด ใจกจ็ะหลดุพน้จาก

ความทกุขท์ ัง้ปวง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๓๔ 

ความรู ้
๒๙ กนัยายน ๒๕๔๕ 

การทีจ่ะรบัประโยชนอ์นัสูงสุดของพระพทุธศาสนานัน้ ในเบื้องตน้เราตอ้งรูว้า่ 

พระพทุธศาสนามหีนา้ทีอ่ะไร หนา้ทีข่องเราต่อพระพทุธศาสนาเป็นอย่างไร ควรรูว้า่

พระพทุธศาสนามสีถานภาพอย่างไร ความจริงแลว้พระพทุธศาสนาเป็นสถาบนัทีใ่ห ้

ความรู ้ เพราะคาํวา่พทุธะแปลวา่ผูรู้ ้ ก่อนทีพ่ระพทุธเจา้จะทรงตรสัรู ้ ก็ไมไ่ดท้รงเรยีก

พระองคเ์องวา่พทุธะ แต่หลงัจากทีไ่ดต้รสัรูธ้รรมแลว้ จงึประกาศตนวา่เป็นอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ ผูต้รสัรูธ้รรม พทุธศาสนาจงึเป็นสถาบนัการศึกษา เป็นทีใ่หค้วามรู ้ผูท้ี่

มคีวามเลือ่มใสศรทัธา คือพทุธศาสนิกชนอย่างเราอย่างท่าน จงึเป็นเหมอืนนกัเรียน 

นกัศึกษา ผูร้บัความรูจ้ากพระพทุธศาสนา ถา้ไมเ่ขา้ใจอย่างน้ีแลว้ จะปฏบิตัไิปในทางที่

ไมถู่กตอ้ง แลว้จะไมไ่ดร้บัผลประโยชนท์ีด่ ีทีสู่งสุดของพระพทุธศาสนา เช่น ถา้ไปคดิวา่

พระพทุธศาสนาเป็นศาลเจา้ ไวส้าํหรบัใหบ้นบานขอสิง่ต่างๆแลว้ ก็จะเป็นความเขา้ใจผดิ 

เพราะพระพทุธศาสนาไมใ่ช่ศาลเจา้ เราไมส่ามารถบนบานขอสิง่ต่างๆจาก

พระพทุธศาสนาได ้เพราะไมใ่ช่หลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

หลกัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เนน้ไปทีเ่หตแุละผล เหตคุอืการกระทาํ ผลทีต่ามมา 

ก็คอืความสุขความเจริญ หรือความทกุขค์วามเสือ่มเสยี ขึ้นอยู่กบัเหต ุคอืการกระทาํ วา่

เป็นเหตทุีด่หีรือเป็นเหตทุีไ่มด่ ี ถา้ทาํความด ี ความสุขและความเจริญย่อมตามมา ถา้ทาํ

ความชัว่ทาํบาปทาํกรรม ความทกุขค์วามหายนะ ความเสือ่มเสยีย่อมตามมา น่ีเป็นหลกั

ทีพ่ระพทุธศาสนาสอนไวต้ลอดเวลา นบัต ัง้แต่ครัง้แรกทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกาศพระ

ธรรมคาํสอน ใหแ้ก่พระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ น่ีแหละคอืเรื่องราวของพระพทุธศาสนา เราจงึ

ควรจะทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง เพือ่จะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง แลว้ผลทีเ่ราปรารถนากนั 

ย่อมเป็นของเราอย่างแน่นอน เวลาทีม่าวดัจงึขอใหค้าํนึงเสมอวา่ มาเพือ่ศึกษา 

เหมอืนกบัมาโรงเรียน มาเรียนหนงัสอื เวลามาวดัควรสนใจกบัการฟังเทศนฟ์ังธรรม 
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เพราะเป็นการศึกษาเลา่เรียน ถา้ไมฟ่งัเทศนฟ์งัธรรม จะไมม่ปีญัญานาํพาไปสู่การปฏบิตัิ

ทีถู่กตอ้ง ทีจ่ะนาํมาซึง่ประโยชนท์ีเ่ราทกุคนปรารถนา คอืความสุขความเจริญ ความเป็น

สริิมงคล ความปราศจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง ซึง่ลว้นเกดิจากการปฏบิตัขิอง

เราท ัง้สิ้น  

แต่ถา้ไมรู่จ้กัวธิีการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง เรากจ็ะปฏบิตัไิปแบบผดิๆถูกๆ ผลทีจ่ะตามมาก็

ย่อมเป็นไปแบบลุม่ๆดอนๆ มสุีขบา้ง มทีกุขบ์า้ง มคีวามเจริญบา้ง มคีวามเสือ่มเสยีบา้ง 

ชวีติเลยไม่เป็นไปตามทีป่รารถนากนั เพราะขาดการศึกษานัน่เอง สมยัน้ีเราไมค่่อยสนใจ

ทีจ่ะหาความรูจ้ากพระพทุธศาสนากนัสกัเทา่ไร ไมเ่หมอืนในสมยัพทุธกาล ทีม่ผูีส้นใจ

ศึกษาเลา่เรียนคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นจาํนวนมาก จงึปรากฏผูบ้รรลมุรรค ผล 

นิพพานเป็นจาํนวนมาก สาํเร็จวชิาทางพระพทุธศาสนาเป็นจาํนวนมาก ถา้เปรียบกบัวชิา

ทางโลก ก็เท่ากบัไดส้าํเร็จปริญญาตรี โท เอก เป็นจาํนวนมาก แต่ในสมยัน้ีจะไมค่่อยได ้

ยนิขา่ววา่พทุธศาสนิกชนคนนัน้ ไดบ้รรลธุรรมเป็นพระโสดาบนับา้ง เป็นพระสกทิาคามี

บา้ง เป็นพระอนาคามีบา้ง เป็นพระอรหนัตบ์า้ง เพราะอะไร ก็เพราะวา่ทกุวนัน้ี

พทุธศาสนิกชนชาวพทุธเรา ขาดความสนใจในการศึกษาปฏบิตัธิรรมกนั ถา้เป็นนกัเรียน

ก็ไมค่่อยไปโรงเรียนกนั สมคัรเรียนหนงัสอืแต่ไมไ่ปโรงเรียนกนั อาจจะไปอาทติยล์ะครัง้ 

หรือเดอืนละครัง้ เมือ่ถงึเวลาสอบก็สอบไม่ผา่น พวกเราเป็นอย่างนัน้กนั  

เราไมป่ฏบิตัติามพระพทุธเจา้ ทีท่รงกาํหนดเวลาเรียนหนงัสอืใหพ้วกเรา อย่างนอ้ย

อาทติยห์น่ึง จะตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัอย่างนอ้ยสกัหน่ึงครัง้ ทรงกาํหนดวนัพระไว ้

ทกุๆวนั ๘ คํา่ ๑๕ คํา่ ๑๔ คํา่ ใหเ้รามาวดักนั เพือ่จะไดม้าปฏบิตัธิรรม มาฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม ศึกษาหาความรู ้เพือ่จะไดเ้อาความรูน้ี้ มาเป็นเครื่องนาํพาชวีติของเราไปในทางทีด่ี

ทีง่าม แต่ถา้ปีหน่ึงเขา้วดักนัเพยีงแค่ครัง้หรือสองครัง้ ก็เปรียบเหมอืนกบันกัเรียนทีห่นี

โรงเรียน ไมไ่ปโรงเรียนกนั ไมเ่รียนหนงัสอื เมือ่ถงึเวลาสอบก็จะสอบไมผ่่าน ก็เลยไมไ่ด ้

รบัปริญญากนั ในสมยัน้ีเราจงึไมค่่อยไดย้นิไดเ้หน็ ไดพ้บกบัผูท้ีบ่รรลธุรรม ในทาง

พระพทุธศาสนากนัเท่าไร ไมค่่อยรูเ้ลยวา่คนนัน้เป็นพระโสดาบนัหรือเปลา่ คนน้ีเป็นพระ

สกทิาคามหีรือเปลา่ เป็นพระอนาคามหีรือเปลา่ หรือเป็นพระอรหนัตก์นัหรือเปลา่ นัน่ก็
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เป็นเพราะวา่ชาวพทุธเราส่วนใหญ่ เกดิความเขา้ใจผดิ มคีวามหลงผดิ ไมรู่ว้า่ศาสนา

พทุธเป็นศาสนาทีใ่หค้วามรู ้ และเราจะตอ้งศึกษาเพือ่จะไดร้บัความรูม้าอกีทอดหน่ึง แต่

กลบัไปคดิวา่ศาสนาเป็นศาลเจา้ ไวส้าํหรบักราบไหวบู้ชา จดุธูปเทยีนแลว้ก็ต ัง้จติ

อธิษฐาน บนบานขอสิง่นัน้สิง่น้ีกบัสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ คอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เราจงึ

ไมค่่อยไดส้ิง่ทีเ่ราปรารถนากนัเท่าไร เพราะพระพทุธ พระธรรม พระสงฆไ์มใ่ช่ผูเ้สก ผู ้

เป่า ผูบ้นัดาลสิง่ต่างๆทีเ่ราตอ้งการใหก้บัเราไดน้ ัน่เอง  

พระพทุธเจา้เป็นพระบรมศาสดา เป็นครู เป็นอาจารย ์ หลงัจากทีไ่ดท้รงประกาศพระ

ธรรมคาํสอนแลว้ มผูีท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมนาํเอาไปปฏบิตัติาม จนบรรลธุรรม สาํเร็จวชิา

ทางพระพทุธศาสนาเป็นจาํนวนมาก กลายเป็นครูเป็นอาจารยข์ึ้นมา เป็นพระอริยสงฆ์

สาวก มอียู่ ๔ ข ัน้ดว้ยกนั คอื ๑. โสดาบนั ๒. สกทิาคามี ๓. อนาคามี ๔. อรหนัต ์

เปรียบกบัทางโลก ก็คอืปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เมือ่ท่านจบแลว้ ท่านก็ทาํ

หนา้ทีช่่วยเหลอืพระพทุธเจา้ เป็นอาจารยช่์วยส ัง่สอนพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้

ต่อไป พระธรรมคาํสอนก็คอืวชิา ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ส ัง่สอน

ใหก้บัพทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย น่ีคอืความหมายของพระรตันตรยั พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ ท่านเป็นผูใ้หค้วามรูก้บัเรา หนา้ทีข่องเราจงึเป็นผูศึ้กษา เราตอ้งสนใจ ตอ้งฟงั

อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึง ควรหาโอกาสฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั ถา้มาทีว่ดัไดก้็ด ี ถา้มาทีว่ดั

ไมไ่ดก้็ใหอ่้านหนงัสอืธรรมะ ทีม่อียู่ทีบ่า้นก็ได ้ หรือฟงัเทปธรรมะก็ได ้ หรือจะเปิดวทิยุ

ฟงัก็ได ้ เพราะเดีย๋วน้ีก็มกีารสอนธรรมะผ่านทางวทิยตุามสถานีต่างๆ ถา้ไดศึ้กษาเลา่

เรียนแลว้ ผลประโยชนท์ีเ่ราตอ้งการ คอื ความสุขความเจริญ ความเป็นสริิมงคล ก็จะ

ตามมาต่อไป เราจงึขวนขวายหาความรูท้างพระพทุธศาสนา คอืปญัญา ซึง่มอียู่ ๓ 

ลกัษณะดว้ยกนั คอื ๑. สตุตมยปญัญา ปญัญาทีเ่กิดจากการไดย้นิไดฟ้งั ๒. จนิตามย

ปญัญา ปญัญาทีเ่กิดจากการคดิไตร่ตรองใคร่ครวญ ๓. ภาวนามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจาก

การปฏบิตัจิติตภาวนา  
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๑. สตุตมยปญัญา ปญัญาที่เกดิจากการไดย้นิไดฟ้งั อย่างเช่นวนัน้ีท่านท ัง้หลายมานัง่ฟงั

เทศนฟ์งัธรรมกนั ฟงัแลว้ก็ไดข้อ้คดิต่างๆไป อย่างน้ีเรียกวา่สุตตมยปญัญา เป็นปญัญา

ทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั 

๒.  จนิตามยปญัญา ปญัญาที่เกดิจากการคิดไตร่ตรองใคร่ครวญ เราอาจจะไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งั

ธรรมมาก่อน แต่เราชอบคดิ เวลาเหน็อะไรเกดิขึ้นกบัตวัเรา เราก็นาํมาคดิพจิารณา แลว้

เกดิความเขา้ใจขึ้นมา อยา่งเวลาสูญเสยีสิง่ทีร่กัไป ก็เกดิความเศรา้โศกเสยีใจ แต่เวลาที่

สูญเสยีสิง่ทีไ่มร่กัไป เรากลบัไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ กลบัดอีกดใีจ ผลทีเ่กดิขึ้นในใจ ระหวา่ง

การสูญเสยีสิง่ทีร่กักบัสิง่ทีไ่มร่กั ก็อยู่ทีใ่จไปมคีวามรูส้กึกบัสิง่นัน้ๆ ถา้ไมม่คีวามรูส้กึ

ยนิดดีว้ย เวลาสิง่นัน้เกดิสูญเสยีไป เราก็ไมเ่สยีใจ แต่ถา้สิง่ทีเ่ราชอบ สิง่ทีเ่รารกัเกดิ

สูญเสยีไป ก็เกดิความทกุข ์เกดิความเศรา้โศกเสยีใจขึ้นมา ถา้ใชส้ตปิญัญาแยกแยะแลว้ 

ก็จะเหน็วา่ โทษของความเศรา้โศกเสยีใจ หรือความทกุขน์ ัน้ ก็เกดิจากความยนิด ี เกดิ

จากความรกัในสิง่นัน้ๆนัน่เอง  

ถา้ไมต่อ้งการความเศรา้โศกเสยีใจ ในเวลาทีจ่ะตอ้งพลดัพรากจากสิง่ต่างๆ ก็จะตอ้งไม่

ไปรกัสิง่นัน้ๆ เราไมร่กัสิง่นัน้ๆไดไ้หม ได ้ ทาํไมจะไมไ่ด ้ แลว้เราก็ยงัอยู่กบัสิง่นัน้ๆได ้

เหมอืนเดมิ เพยีงแต่ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ สิง่ทีม่อียู่น ัน้ ไมช่า้ก็เร็ว สกัวนัหน่ึงสิง่นัน้ก็

ตอ้งจากเราไป เป็นเรื่องปกต ิ เป็นเรื่องธรรมดา เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครหา้มได ้ เหมอืนกบัพระ

อาทติยท์ีข่ ึ้นในยามเชา้ ในยามเยน็ก็จะตอ้งตกลบัขอบฟ้าไป หายไป แต่เราไมร่อ้งห่ม

รอ้งไห ้ เวลาทีพ่ระอาทติยห์ายจากขอบฟ้าไป เพราะอะไร ก็เพราะวา่เรายอมรบัความจริง

อนัน้ี เรายอมรบัวา่พระอาทติยข์ึ้นมาแลว้ ในทีสุ่ดก็จะตอ้งตกลบัขอบฟ้าไป เราก็ไมไ่ป

ยนิด ี ไปอยากทีจ่ะใหพ้ระอาทติยอ์ยู่กบัเราไปตลอดเวลา ฉนัใดสิง่ต่างๆก็เป็นแบบนัน้ 

ถา้เราทาํความเขา้ใจวา่ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่ ทีเ่ราอยู่ดว้ย หรือครอบครองอยู่น ัน้ ไม่

ชา้ก็เร็ว สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากเราไป ถา้เราปลอ่ยวาง ไมไ่ปยดึไปตดิ ไมไ่ปยนิดจีนเกนิไป 

เราก็จะไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ  

๓. ภาวนามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการปฏบิตัจิติตภาวนา มกีารนัง่สมาธิเจรญิ

วิปสัสนา ปญัญาข ัน้น้ีเป็นปญัญาทีส่ามารถทาํใหจ้ติหลดุพน้จากความทกุขไ์ดอ้ย่างถาวร 
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เพราะเป็นปญัญาทีเ่ขา้ไปขดุคุย้และทาํลายตน้เหตขุองความทกุข ์ทีฝ่งัลกึอยู่ในใจของเรา 

คอือวิชชา ความไมรู่จ้ริง ความหลง ซึง่เป็นเหตทุีท่าํใหเ้กดิความยนิด ี เกดิความโลภ 

เกดิความโกรธขึ้นมา ถา้มปีญัญาในระดบัภาวนามยปญัญาแลว้ จะเหน็ว่าทกุสิ่งทกุอย่าง

ในโลกน้ี เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแทแ้น่นอน เป็นสิ่งที่ไม่อยู่กบัเราไปตลอด เป็นสิ่งที่ไม่ให ้

ความสขุกบัเราไดอ้ย่างแทจ้ริง ถงึแมเ้ราจะไดร้บัความสุขจากสิง่นัน้ ในขณะทีย่งัมสีิง่น ัน้

อยู่ แต่เมือ่สิง่นัน้หมดไป ความทกุขก์็จะตอ้งตามมา เพราะเราอาศยัสิง่นัน้ใหค้วามสุขกบั

เรา เมือ่สิง่นัน้ไมไ่ดใ้หค้วามสุขกบัเราแลว้ เราก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมาในใจของเรา  

แต่ถา้ไดป้ฏบิตัสิมาธแิละวปิสัสนาแลว้ เราจะเหน็อย่างแทจ้รงิเลยวา่ ไมว่า่อะไรท ัง้สิ้นใน

โลกน้ี ไมส่ามารถใหค้วามสุขกบัเราไดต้ลอดไป และจะเหน็ดว้ยวา่ ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ 

มอียู่ในตวัของเราแลว้ มอียู่ในใจของเราแลว้ นัน่ก็คอืใจทีไ่มย่ดึไมต่ดิ ใจทีไ่มห่วงัพึง่

อะไรท ัง้สิ้น ใจน้ีแหละเป็นใจทีจ่ะมคีวามสุขเต็มเป่ียมอยู่ในตวัแลว้ เพยีงแต่ถูกอวชิชา

ความไมรู่ค้วามจริงน้ี หลอกใหไ้ปหาความสุขจากสิง่ภายนอก หาจากสิง่ต่างๆทีไ่มใ่ช่เป็น

ความสุขทีแ่ทจ้ริง ใจก็เลยไมเ่คยประสบกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ ถา้ไดศึ้กษาสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน แลว้นาํมาปฏบิตั ิ ทาํจติใหส้งบ เมือ่จติสงบแลว้ ก็ใชป้ญัญา

วเิคราะหดู์สิง่ต่างๆ ทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัใจ กจ็ะเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัใจนัน้ 

แทนทีจ่ะใหค้วามสุข กลบัมาสรา้งความทกุข ์ แลว้ก็จะเหน็วา่ไมม่คีวามสุขอนัไหนจะดี

เท่ากบัความสุข ทีเ่กดิจากการปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง เพราะเมือ่ใจปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุ

อย่างแลว้ ใจจะสงบ ใจจะน่ิง ใจจะเยน็ เพราะใจไมไ่ปกงัวลกบัสิง่ต่างๆ  

เวลาทีเ่รายดึตดิอยู่กบัสิง่ต่างๆ ใจจะมคีวามห่วง มคีวามกงัวล คอยคดิอยู่เรื่อยวา่ สิง่

ต่างๆทีเ่รารกั ทีเ่ราชอบ ยงัอยู่กบัเราหรอืเปลา่ แลว้จะอยู่กบัเราไปไดน้านสกัแค่ไหน 

เรื่องเหลา่น้ีนัน้ลว้นเป็นการสรา้งความเครียดใหก้บัใจ สรา้งความวติก สรา้งความกงัวล 

ทาํใหใ้จไมส่งบ ไมน่ิ่งเพราะความหลงนัน่เอง แต่ถา้ไดล้องมาปฏบิตัธิรรมแลว้ๆ ใจจะ

เริ่มกา้วเขา้สู่ความสงบ จะเริ่มเหน็ความสุขทีเ่กดิจากความสงบของใจ แลว้จะเขา้ใจเหน็

โทษของการไปหลง ไปยดึ ไปตดิกบัสิง่ต่างๆภายนอก เพราะลว้นเป็นโทษท ัง้สิ้น ลว้น

เป็นทกุขท์ ัง้สิ้น ไมม่อีะไรทีเ่ป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เราอาจจะมคีวามสุขในขณะทีไ่ดส้มัผสั 
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ไดอ้ยู่ใกลช้ดิสิง่เหลา่นัน้ แต่เราหารูไ้มว่า่สิง่เหลา่นัน้ ไมส่ามารถทีจ่ะอยู่ใกลช้ดิกบัเราไป

ไดต้ลอด เพราะโดยธรรมชาตขิองตวัเราเองก็ด ี หรือของสิง่ต่างๆก็ด ี ลว้นเป็นของไม่

เทีย่ง คอืมอีายุขยั ไม่อยู่ไปตลอด ชีวติเราอยู่ไปไดไ้มก่ี่ปี ก็ตอ้งจากทกุสิง่ทกุอย่างไป ถา้

เขาไม่จากเราไปกอ่น เรากจ็ากเขาไปกอ่น น่ีเป็นสจัธรรมความจรงิ  

เมือ่เป็นเช่นนัน้ เวลาเกดิการพลดัพรากจากกนั ก็จะตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้ เศรา้โศกเสยีใจ 

กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั แต่ถา้ไดฝึ้กจติ ปฏบิตัจิติ ใหป้ลอ่ยวาง ใหม้คีวามพอใจกบั

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบแลว้ ก็จะไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไร เวลาไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไรแลว้ 

เวลาสิง่ต่างๆจากเราไป ก็จะไมรู่ส้กึเศรา้โศกเสยีใจอาลยัอาวรณ์ เพราะรูด้ว้ยปญัญาแลว้

วา่ เราไมส่ามารถอยู่กบัสิง่ต่างๆไปไดต้ลอด หรือสิง่ต่างๆไมส่ามารถอยู่กบัเราไปได ้

ตลอด ไมช่า้ก็เร็ว ก็ตอ้งจากกนัไป ถา้มปีญัญา ก็จะไมย่ดึไมต่ดิ การจากกนักจ็ะเป็นการ

จากกนัแบบธรรมดา จากกนัแบบสบายๆ ไมม่คีวามเศรา้โศกเสยีใจ ไมม่กีารกนิไมไ่ด ้

นอนไมห่ลบั เหมอืนกบัเวลาทีพ่ระอาทติยไ์ดต้กลบัขอบฟ้าไป เราก็ไมไ่ดม้านัง่รอ้งห่ม

รอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจอะไร เพราะเราเขา้ใจถงึธรรมชาตขิองพระอาทติย ์ วา่จะตอ้งเป็น

เช่นนัน้  

ฉนัใดถา้ไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอน แลว้นาํมาคดิใคร่ครวญอยู่อย่างสมํา่เสมอ แลว้นาํมา

ปฏบิตักิบัใจแลว้ เราก็จะสามารถทาํใจใหป้ลอ่ยวางได ้ เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ ใจก็จะไม่

เดอืดรอ้นกบัอะไร ทีจ่ะตอ้งจากเราไป แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่ เราจะไมต่อ้งมอีะไรเลย 

เราอยากจะมอีะไรก็มไีด ้ อย่างในขณะน้ี เรามอีะไร ก็มอียู่เหมอืนเดมิ เพยีงแต่วา่

ทศันคต ิปญัญาความรูข้องเราไดเ้ปลีย่นไป เมือ่ก่อนน้ีเรารูแ้บบหลง รูแ้บบยดึ รูแ้บบตดิ 

คอือยากใหส้ิง่ต่างๆทีเ่รารกั ใหอ้ยู่กบัเราไปตลอด แต่เดีย๋วน้ีเราเขา้ใจแลว้วา่ ความรู ้

แบบนัน้เป็นเหต ุทีจ่ะทาํใหเ้กิดความเศรา้โศกเสยีใจ เป็นความทุกขอ์ย่างยิง่ เมือ่เราเปลีย่น

ทศันคตแิลว้ เราก็ยงัอยู่กบัสิง่นัน้อยู่ เราก็ยงัปฏบิตักิบัสิง่นัน้อยู่เหมอืนเดมิ คอืยงัมี

ความเมตตา มคีวามกรุณา มคีวามเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ มกีารดูแลรกัษากนัไปตามปกต ิตาม

กาํลงัสตปิญัญาความสามารถของเรา จนกวา่เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งจากกนัไป เราก็ยอมรบั

ความจริงน้ีได ้เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ใจของเราก็จะไมเ่ศรา้โศกเสยีใจกบัอะไร  
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น่ีแหละคอือานิสงสข์องการไดพ้บพระพทุธศาสนา ไดย้นิไดฟ้งัเรื่องราวทีแ่ทจ้ริงของชวีติ

นัน่เอง เมือ่ก่อนน้ีถา้ยงัไมไ่ดพ้บพระพทุธศาสนา เราจะไมรู่เ้รื่องเหลา่น้ี เราก็จะหลงยดึ

ตดิกบัสิง่ต่างๆ สิง่ทีเ่รารกั ทีเ่ราชอบเรากจ็ะหวง เราก็จะห่วง แต่เดีย๋วน้ีเมือ่ไดศึ้กษา ได ้

ยนิ ไดฟ้งัธรรมคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้แลว้ ก็เริ่มเหน็แลว้วา่ ความทกุขไ์ม่ไดเ้กดิจาก

ใครทีไ่หน เกดิจากความหลงผดิ ความเหน็ผดิเป็นชอบ ความไมรู่ค้วามเป็นจริงของ

ธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆ ทีเ่ราเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ยนัน่เอง แต่ถา้รูแ้ลว้ เราก็จะไมท่กุขก์บัสิง่

นัน้อกีต่อไป เพราะเราจะเตรียมตวัเตรียมใจไวร้บักบัสภาพทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้น คอืไมช่า้ก็

เร็วก็ตอ้งมกีารพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา น่ีแหละคอืปญัญาทางพระพทุธศาสนา คอื

การรูถ้งึความไมเ่ทีย่งของทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี เมือ่รูแ้ลว้ จะไดไ้มไ่ปยดึไปตดิ  

เราจงึตอ้งพยายามศึกษาหาความรูน้ี้อย่างสมํา่เสมอ พระพทุธเจา้จงึตอ้งสอนใหเ้ราเขา้วดั

กนั อย่างนอ้ยอาทติยล์ะหน่ึงครัง้ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั ฟงัแลว้ก็นาํเอาไปคดิพจิารณาต่อ 

หลงัจากทีอ่อกจากวดัไป เพราะถา้ไมน่าํไปคดิพจิารณาต่อ เวลาไปทาํกจิการงานต่างๆ ใจ

ก็จะไปอยู่กบัเรื่องราวต่างๆ ทาํใหเ้รื่องราวทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในขณะทีอ่ยู่ในศาลา ก็จะค่อยๆ 

จางไปหายไป และในทีสุ่ดก็จะลมืไป เราจงึตอ้งกลบัมาฟงัอยู่เรื่อยๆ นอกจากการฟงัอยู่

เรื่อยๆแลว้ เรายงัตอ้งนาํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งั ไปคดิต่อ ไปเตอืนสตไิว ้ไมใ่ช่ฟงัแลว้ก็แลว้กนั

ไป เมือ่ออกจากวดัไปแลว้ เวลาเหน็สิง่ใดก็ตาม ถา้เกดิความยนิด ี เกดิความชอบ

อยากจะได ้ก็ควรสอนใจวา่ สิง่ทีจ่ะเอามาน้ี ก็จะไมอ่ยู่กบัเราไปตลอดนะ เอามาก็เอามา

ได ้ แต่เวลาไดม้าก็ดใีจหรอก แต่เวลาเสยีไป ยงัจะดใีจเหมอืนกบัขณะทีไ่ดม้าหรือเปลา่ 

ถา้เสยีไปแลว้ ก็จะตอ้งเกดิความเศรา้โศกเสยีใจ ถา้ไมจ่าํเป็นจริงๆ ก็อย่าไปเอามาไม่

ดกีวา่หรือ อย่างน้ีเป็นตน้  

ตอ้งคดิแบบน้ีในการใชช้วีติประจาํวนั ขอใหเ้ราอย่าลมื ขอใหม้องทกุสิง่ทกุอย่างวา่เป็น

ของช ัว่คราว ไมใ่ช่เป็นของทีจ่ะอยู่กบัเราไปอย่างถาวร น่ีก็คอืการสรา้งปญัญาใหเ้กดิขึ้น 

ธรรมทีไ่ดย้นิไดฟ้งัแลว้ เราก็เอามาคดิ เอามาใชใ้นชวีติประจาํวนั แลว้ถา้มโีอกาสวา่ง ไม่

มภีารกจิการงาน ก็ใหม้าทาํความสงบกบัจติใจของเรา เพราะวา่เวลาทีจ่ติสงบ ใจจะเยน็ 

ใจจะมคีวามสุข แลว้ใจจะรูว้า่ ความสุขทีแ่ทจ้รงิไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารไดม้าซึง่สิง่ของต่างๆ แต่
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ความสุขทีแ่ทจ้ริงมาจากความสงบของจติใจต่างหาก เมือ่เหน็เช่นนัน้แลว้ใจก็เกดิปญัญา 

เกดิความรูข้ึ้นมาวา่ การมีอะไรมากๆ แทนที่จะมีความสขุกลบัมีความทกุข ์ย่ิงมีมากกย่ิ็ง

ทกุขม์าก เพราะจะมคีวามห่วง มคีวามอาลยัอาวรณ์กบัสิง่ต่างๆมากขึ้นไปนัน่เอง ถา้มี

นอ้ยความทกุขก์็นอ้ย ถา้มลูีกคนเดยีว ก็ทกุขก์บัลูกเพยีงคนเดยีว ถา้มลูีก ๑๐ คน ก็

ตอ้งทกุขก์บัลูกถงึ ๑๐ คน ความทกุขก์็เพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ  

เมือ่มปีญัญา เราจะรูค้วามจรงิวา่ แมก้ระท ัง่ลูกของเรา เราก็ตอ้งจากเขาไป หรือเขาก็ตอ้ง

จากเราไปในวนัหน่ึง ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ เราก็จะปลอ่ยวาง ไมไ่ปยดึไปตดิกบัเขา เขาจะอยู่

กบัเราก็ด ี เขาจะจากเราไปก็ด ี ถา้เราทาํใจไดแ้ลว้ จะมมีากมนีอ้ย เราก็จะไมท่กุข ์

เพราะวา่ความทกุขเ์กดิจากความไมรู่จ้ริง ความทกุขจ์ะดบัไดก้็เกดิจากความรูจ้รงิ คอื

ความรูท้างพระพทุธศาสนา ดงัทีท่่านไดย้นิไดฟ้งักนัในวนัน้ี น่ีแหละคอืความรูจ้ริง 

เพราะเป็นความรูท้ีเ่ป็นตามหลกัความเป็นจริง เป็นความรูท้ีไ่มไ่ดผ้ดิเพี้ยนไปจากความ

จริง ความคดิของพวกเราส่วนใหญ่ จะเป็นความคดิทีส่วนกระแสของความจริง เช่นคดิ

วา่อยากจะใหท้กุสิง่ทกุอย่างอยู่กบัเราไปตลอด ซึง่เป็นความคดิทีผ่ดิ เป็นสิง่ทีเ่ราจะตอ้ง

มาแกไ้ขเสยีต ัง้แต่บดัน้ี เราจงึตอ้งมองใหเ้หน็วา่ ทกุสิง่ทกุอย่างมกีารเปลีย่นแปลง มกีาร

สูญสลาย มกีารดบัไปเป็นธรรมดา ไมช่า้ก็เร็วทกุสิง่ทกุอย่างกต็อ้งหมดสิ้นไปจากเรา เรา

ก็ตอ้งจากเขาไปในทีสุ่ด  

ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ จะไดไ้มย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ต่างๆ เมือ่ไมย่ดึไมต่ดิแลว้ ใจก็จะหลดุพน้จาก

ความทกุข ์ ความกงัวลใจ ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครปรารถนากนั แต่เราก็ยงัมกีนัอยู่ ก็เป็น

เพราะเราไมไ่ดอ้บรมสอนใจ ไมไ่ดดู้ใจ ในขณะทีใ่จกาํลงัคดิเรื่องอะไรอยู่ เราก็ไมค่่อยรู ้

กนั เวลาเหน็อะไรทีเ่ราชอบ ก็เกดิความอยากลกึๆขึ้นมาในใจแลว้ อยากจะใหส้ิง่นัน้อยู่

กบัเราไปนานๆ น่ีก็เป็นความคดิทีผ่ดิแลว้ เป็นความคดิทีต่รงกนัขา้มกบัความเป็นจริง 

ตามความเป็นจริงแลว้ ไมม่อีะไรจะอยู่กบัเราไปตลอด อยู่กบัเราไปไดน้าน เราจงึตอ้งมา

เปลีย่นแปลงความคดิใหม ่ โดยเอาความคิดหรือความรูข้องพระพทุธเจา้มาใส่ใจเรา มา

สอนใจเรา พยายามเตอืนสตเิราอยู่เสมอวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี เป็นของไมเ่ทีย่งแท ้
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แน่นอน ไมค่วรไปยดึไปตดิ เมือ่ไมย่ดึไม่ตดิ เราจะไมท่กุข ์ เราจะมแีต่ความสุข การ

แสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๓๕ 

วนัด ี
๖ ตลุาคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัด ี ทีว่า่เป็นวนัด ี ไมใ่ช่เพราะวา่เป็นวนัอาทติย ์ เป็นวนัพระ เป็นวนัสารทไทย 

ทีว่า่ดเีพราะวา่มกีารกระทาํความดกีนั อย่างญาตโิยมท ัง้หลายในวนัน้ี ไดม้าร่วมกนั

ประกอบคุณงามความด ีมกีารทาํบญุทาํทาน ถวายสงัฆทาน สมาทานรกัษาศีล ๕ ศีล ๘ 

ศีลอโุบสถ ไหวพ้ระสวดมนต ์ ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ซึง่ลว้นเป็นเหตทุีจ่ะนาํมา

ซึง่ความสุขและความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นสริิมงคลแก่ชวีติ ดงันัน้จงึพูดไดว้า่วนัน้ีเป็น

วนัด ีวนัดไีมไ่ดข้ึ้นกบัวนัเวลา แต่ขึ้นอยู่กบัการกระทาํของเรา ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัเสื้อผา้สสีนั

ทีเ่ราใส่ จะใส่เสื้อผา้สอีะไรก็ตาม จะเป็นสเีหลอืง สฟ้ีา สเีขยีว สแีดง ก็ไมไ่ดเ้ป็นเหตทุีจ่ะ

ทาํใหเ้ป็นวนัดขีึ้นมา ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัชื่อของเรา จะชื่อประเสริฐ ชื่อบญุ ชื่อด ี ก็ไม่ไดเ้ป็น

เหตขุองวนัด ี เพราะคนทีช่ื่อประเสริฐ ชื่อบญุ ชื่อด ี ไปตดิคุกตดิตะรางก็มอียู่มากมาย 

ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัชื่อ แต่ขึ้นอยู่กบัการกระทาํของเราทางกาย ทางวาจาและทางใจ ความดมีี

คาํอธิบายไวส้ ัน้ๆวา่ การกระทาํทางวาจากดี็ ทางกายกดี็ หรือทางใจกดี็ ที่เป็นคุณ เป็น

ประโยชน์ ไม่มีโทษ กบัตวัเรากดี็ กบัผูอ้ืน่กดี็ หรือท ัง้กบัตวัเราและกบัผูอ้ืน่กดี็ ถอืว่า

เป็นความดี เม่ือทาํไปแลว้ย่อมมีผลดีตามมา คือความสขุและความเจริญ  

จงึขอใหเ้ราเขา้ใจไวต้ ัง้แต่บดัน้ีวา่ ความดสีามารถเกดิขึ้นไดท้กุวนั ทกุเวลา ขึ้นอยู่กบัตวั

ผูก้ระทาํเท่านัน้เอง วา่จะทาํความดหีรือไม ่ถงึแมว้นัน้ีเป็นวนัด ีเป็นวนัพระ เป็นวนัสารท

ไทย แต่กลบัไปกนิเหลา้เมายา ไปเลน่การพนนั ไปลกัเลก็ขโมยนอ้ย ไปยงินกตกปลา ถา้

เป็นอย่างน้ี วนัน้ีก็ไมด่สีาํหรบัคนทีก่ระทาํสิง่เหลา่น้ี เพราะเมือ่ทาํไมด่ไีปแลว้ ผลทีไ่มด่ี

ย่อมตามมา คอืความเสือ่มเสยี ความทกุข ์ ความหายนะ ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่กดิขึ้นกบัตวั

เราเอง ไมว่า่ดหีรือเลว สุขหรือทกุข ์ เจริญรุ่งเรืองหรือเสือ่มเสยี ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่กดิ

ขึ้นกบัตวัเรา ลว้นเป็นการกระทาํของเราท ัง้สิ้น เพยีงแต่วา่เราอาจจะจาํไมไ่ด ้ เพราะการ

กระทาํของเรานัน้ ทาํกนัมานาน ขา้มภพขา้มชาต ิ เราจาํไมไ่ดว้า่ในอดตีชาต ิ เราไดเ้คยทาํ
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อะไรมาบา้ง ดหีรือช ัว่มากนอ้ยแค่ไหน หรือแมก้ระท ัง่ในชาตน้ีิ วนัๆหน่ึงเราทาํอะไรไป

บา้ง เราก็ไมรู่เ้หมอืนกนั เพราะไมไ่ดม้าจดจาํนัน่เอง แต่เมือ่ทาํไปแลว้ ย่อมมผีลตามมา 

ชา้หรือเร็ว มากหรือนอ้ย ก็ขึ้นอยู่กบัการกระทาํของเรา บางอย่างกจ็ะปรากฏขึ้นมาอย่าง

รวดเร็ว บางอย่างก็ใชเ้วลา บางทชีาตน้ีิอาจจะไมม่ผีลตามมาก็ได ้แต่อาจจะตามไปในภพ

หนา้ชาตหินา้ เราจงึไมค่วรประมาทในการกระทาํ ท ัง้ทางกาย ทางวาจาและทางใจของเรา 

ขอใหรู้ว้า่มผีลตามมาอย่างแน่นอน  

น่ีคอืสจัธรรมความจริง ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ใหพ้ทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย ใหเ้กดิ

ความเขา้อกเขา้ใจ ใหเ้กดิความเชื่อ แลว้นาํไปปฏบิตักิบัตน พยายามกระทาํแต่สิง่ทีด่ทีี่

งาม ละเวน้จากการกระทาํความชัว่ ทาํบาปทาํกรรมท ัง้หลาย ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมด

จด ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ทีม่อียู่ในใจใหห้มดไป 

เพราะกเิลสและตณัหาทีม่อียู่ในใจ เป็นตน้เหตทุีจ่ะผลกัดนัใหไ้ปกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีม่

งาม แลว้นาํความทกุขค์วามเสือ่มเสยีมาใหก้บัเรา แต่ถา้ไดช้าํระกเิลสตณัหา ทีม่อียู่ในใจ

ใหห้มดสิ้นไป หรือใหเ้บาบางลงไปแลว้ การกระทาํของเราก็จะเป็นการกระทาํทีด่ขี ึ้นไป

เรื่อยๆ จนกระท ัง่ไมม่กีเิลสตณัหาอยู่ในใจแลว้ การกระทาํของเรากจ็ะเป็นการกระทาํแต่

สิง่ทีด่ทีีง่ามอย่างเดยีว เมือ่ไดท้าํแต่สิง่ทีด่ทีีง่ามอย่างเดยีวแลว้ ความสุขความเจริญ 

ความเป็นสริิมงคลก็จะเป็นของเรา โดยทีเ่ราไมต่อ้งไปขอจากผูใ้ด เพราะขอกนัไมไ่ด ้

เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งปฏบิตักินัเอง  

อย่างวนัน้ีก็ไดม้กีารสมาทานขอศีลกนั คาํว่าสมาทานขอศีลน้ี ไมไ่ดห้มายถงึการมาขอศีล

ของพระไป เหมอืนกบัมาขอเงนิขอทองไปใช ้ ทีพ่ระใหศี้ลนัน้ เป็นการบอกใหรู้ว้า่ศีลมี

อะไรบา้ง เพราะบางคนอาจจะยงัไมเ่คยเขา้วดั ยงัไมเ่คยไดย้นิ ก็อาจจะไมรู่ว้า่ศีล ๕ ศีล 

๘ ศีลอโุบสถนัน้มอีะไรบา้ง จะตอ้งละเวน้การกระทาํอะไรบา้ง จงึเป็นหนา้ทีข่องพระที่

จะตอ้งเป็นผูใ้หศี้ล คอืสอนใหรู้ว้า่ศีลมอีะไรบา้ง เป็นหนา้ทีข่องผูท้ีส่มาทาน จะตอ้งจดจาํ

วา่ศีลมกีี่ขอ้ มอีะไรบา้ง แลว้นาํเอาไปปฏบิตักิบักายและวาจาของตน เมือ่นาํไปปฏบิตัิ

แลว้ ความสุขและความเจริญทีเ่กดิจากการรกัษาศีล ย่อมตามมาอย่างแน่นอน เป็นสิง่ที่

ไมม่ใีครจะฉกชงิจากตวัเราไปได ้ เมือ่มศีีลแลว้ อานิสงสข์องศีลจะเป็นของเราในลาํดบั
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ต่อไป จงึขอใหท้าํความเขา้ใจไวว้า่ ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราปรารถนากนั คอืความสุข ความ

เจริญ ความปราศจากความทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลาย อยู่ในกาํมอืของเราแลว้ อยู่ในตวั

เรา อยู่ทีก่ารกระทาํของเรา เราจงึตอ้งทาํความด ีละความชัว่ ชาํระจติใหส้ะอาดหมดจด  

การกระทาํความดนีัน้ ก็มอียู่หลายอย่างดว้ยกนั ในเบื้องตน้ก็คอืการมคีวามกตญั�ู

กตเวที รูคุ้ณและตอบแทนคุณของผูม้พีระคุณ เช่นบดิา มารดา ครูบาอาจารย ์ ตอ้ง

สาํนึกอยู่ในใจเสมอวา่ เป็นบคุคลทีเ่ราจะตอ้งเชดิชูยกย่อง ใหค้วามเคารพ ใหค้วามเชื่อ

ฟงั และถา้มคีวามสามารถทีจ่ะเลี้ยงดูอปุถมัภท์่านได ้ ก็ควรจะทาํตามสมควรแก่ฐานะ 

ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ ก็ถอืวา่เริ่มเป็นคนดแีลว้ มคีวามดอียู่ในตวัแลว้ นอกจากความ

กตญั�ูกตเวทแีลว้ ก็ยงัตอ้งมสีมัมาคารวะ มคีวามเคารพในผูห้ลกัผูใ้หญ่ รูจ้กัทีสู่งทีต่ ํา่ 

มคีวามซือ่สตัยสุ์จริต ไมโ่กหกหลอกลวง มศีีลมสีตัย ์อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดส้มาทานศีล

กนัไป การถอืศีล ๕ คอืการดาํรงตนดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ดว้ย

การกระทาํทางกายและทางวาจา ไดแ้ก่ ๑. ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชีวิต ๒. ละเวน้จาก

การลกัทรพัย ์๓. ละเวน้จากการประพฤตผิิดประเวณี ๔. ละเวน้จากการพูดปดมดเท็จ 

๕. ละเวน้จากการเสพสรุายาเมา  

การกระทาํเหลา่น้ีถา้ทาํไปแลว้ จะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี จะนาํโทษมาให ้ ท ัง้กบัผูท้ี่

กระทาํและผูท้ีถู่กกระทาํ จงึเป็นสิง่ทีไ่มพ่งึกระทาํอย่างยิง่ สิง่เหลา่น้ีเราก็ไดย้นิไดฟ้งักนั

มาตลอด เรารูว้า่อะไรด ี รูว้า่อะไรช ัว่ อะไรไมด่ ี แต่ก็ยงัไมส่ามารถทาํในสิง่ควรทาํได ้

เพราะอะไร เพราะวา่ใจของเรายงัไมม่กีาํลงัพอ ทีจ่ะต่อตา้นกระแสของความชัว่ ของ

บาปกรรม ยงัไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะกระทาํความดใีหถ้งึพรอ้ม เปรียบเหมอืนกบัร่างกายของ

คนเรา ทีอ่่อนแอไมไ่ดอ้อกกาํลงักาย ไม่ไดฝึ้กฝนใหม้คีวามแขง็แรง มคีวามบกึบนึ เวลา

จะทาํงานทาํการทีห่นกั จะไมส่ามารถทาํได ้ ถา้จะทาํกต็อ้งมกีารฝึกฝนอบรม พฒันา

กาํลงักายใหเ้กดิขึ้นก่อน ดว้ยวธิีการต่างๆ เช่นการวิง่ออกกาํลงักาย ยกนํา้หนกั อย่างน้ี

เป็นตน้ ถา้ไดฝึ้กฝนทาํใหม้กีาํลงักายขึ้นมาแลว้ ต่อไปจะไปทาํงานหนกั ก็จะสามารถทาํ

ได ้ ใจก็เปรียบเหมอืนกบักาย ทีย่งัไมส่ามารถทาํในสิง่ทีค่วรจะทาํกนัได ้ เพราะใจยงั

อ่อนแอ ไมม่กีาํลงันัน่เอง เราจงึตอ้งมาฝึกฝนจติใจของเรา ใหม้กีาํลงัเกดิขึ้นมาใหไ้ด ้วธิีที่
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ใชฝึ้กฝนจติเรียกวา่การภาวนา เรียกวา่จิตตภาวนา คือการพฒันาจติพฒันาใจ ใหม้กีาํลงัทีจ่ะ

ต่อสูก้บักระแสของบาปของกรรม ทีม่กีาํลงัทีจ่ะทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม มกีาํลงัทีจ่ะชาํระกเิลส

ตณัหาทีม่อียู่ในใจ  

การฝึกฝนจติจงึถอืเป็นเรื่องที่สาํคญัอย่างย่ิง การไดย้นิไดฟ้งัธรรมก็เป็นสิง่ทีด่ ี เพราะ

เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัธรรมแลว้ จะรูว้า่จะตอ้งทาํอะไรบา้ง แต่เมือ่รูแ้ลว้แต่ไมน่าํไปปฏบิตั ิ

หรือไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะปฏบิตัไิด ้ สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัก็จะไมส่ามารถบรรลปุระโยชนใ์หก้บัเรา

ได ้เราจงึตอ้งฝึกจติใหไ้ด ้ตอ้งหาเวลาใหก้บัจติใจ วนัหน่ึงๆเรามเีวลามาก แต่กลบัปลอ่ย

เวลาไปทาํในสิง่ทีไ่มเ่กดิประโยชน ์ ไมเ่กิดคุณกบัจติใจ นอกจากไมเ่กดิคุณไม่เกิด

ประโยชนแ์ลว้ ยงักลบัเกดิโทษใหก้บัจติใจ เพราะสิง่ทีก่ระทาํนัน้ ส่วนใหญ่มกัจะเป็นการ

สะสม สรา้งกเิลสตณัหาทีม่มีากอยู่ในใจแลว้ ใหม้มีากขึ้นไปอกี แทนทีจ่ะขดัเกลา แทนที่

จะลดละกเิลสตณัหา ใหเ้บาบางลงไป กลบัเพิม่พูนกเิลสตณัหาใหม้ากขึ้นไป เวลาอนัมี

คุณมค่ีาของเรา ก็เลยหมดไปโดยเปลา่ประโยชน ์แต่เราไมรู่ก้นั เพราะไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งั

ธรรม ไมเ่คยศึกษาหรือปฏบิตั ิ จงึไมเ่หน็โทษของกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจของเรา แทนที่

จะพยายามลดละกเิลสตณัหา เรากลบัไปสรา้งกเิลสตณัหา เพิม่พูนกเิลสตณัหาใหม้มีาก

ขึ้นไป วธิีทีเ่ราเพิม่ ทีเ่ราสรา้งกเิลสตณัหานัน้ ทาํอย่างไร ก็คอืเวลาเรามคีวามโลภ แลว้ก็

ทาํตามความโลภนัน้ เวลามคีวามโกรธ ก็ทาํตามความโกรธนัน้ เวลามคีวามอยาก ก็ทาํ

ตามความอยากนัน้ โดยไม่ใชส้ตปิญัญาเขา้มาเป็นตวัตดัสนิวา่ สิง่ทีเ่ราโลภ สิง่ทีเ่ราโกรธ 

หรือสิง่ทีเ่ราอยากนัน้ เป็นคุณหรือเป็นโทษ เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีของเราหรือไม ่

ถา้เราไมโ่ลภเราจะอยู่ไดห้รือไม ่ ถา้เราไมโ่กรธเราจะอยู่ไดห้รือไม ่ ถา้เราไมอ่ยากกบัสิง่

ต่างๆ เราจะอยู่ไดห้รือไม ่ 

สิง่เหลา่น้ีเราไมเ่คยคดิ เราไมเ่คยถามตวัเราเอง เวลาเกดิความโลภก็วิง่ไปทนัท ี ตาม

คาํส ัง่ของความโลภ เวลาเกดิความโกรธก็วิง่ไปทนัท ี ตามคาํส ัง่ของความโกรธ ชวีติของ

เราจงึมแีต่ความวุน่วาย มแีต่ความทกุขไ์มรู่จ้กัจบสิ้น เพราะแทนทีจ่ะเขา้ไปชาํระ ไปลด 

ไปละ กเิลสตณัหา ทีเ่ป็นตน้เหตขุองความวุน่วาย ของความทกุขใ์จ ใหน้อ้ยลงไป ให ้

หมดไป เรากลบัไปสรา้งมนัขึ้นมา ดว้ยความไมรู่ ้ ทีเ่รียกวา่อวิชชา ความไมรู่จ้ริงหรือ
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ความหลง ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็วา่ความโลภความโกรธ เป็นสิง่ทีค่วรจะรกัษาดูแล 

เวลาโลภก็ตอ้งโลภตาม เวลาโกรธก็ตอ้งโกรธตาม ชวีติของเราจงึไมค่่อยไดร้บัความสุข 

ทีเ่ราทกุคนปรารถนากนั ถงึแมว้า่จะสามารถสะสมสมบตัขิา้วของต่างๆไดม้ากมาย มเีงนิ

ทองเป็นรอ้ยลา้น พนัลา้นก็ตาม มบีริษทับริวารมสีิง่ต่างๆ อยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแล

ของเรา แต่ใจของเรากลบัมแีต่ความวา้วุน่ขุน่มวัอยู่ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น นัน่ก็เป็นเพราะวา่เรา

ไปเสริม ไปสรา้งเหต ุ ทีท่าํใหจ้ติวา้วุน่ขุน่มวั ใหม้มีากขึ้นในใจของเรานัน่เอง คอืการ

สะสมความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

ถา้เราตอ้งการที่จะมีความสขุที่แทจ้ริง คือความสขุใจ เราตอ้งทาํความเขา้ใจเสยีต ัง้แต่

บดัน้ีว่า ความสขุของใจจะเกดิข้ึนได ้กต็่อเม่ือเราชําระใจของเรา ลดละกเิลสตณัหาที่มี

อยู่ในใจ ดว้ยการกระทาํความดี ละการกระทาํบาป ทาํความชัว่ท ัง้หลาย การทีจ่ะกระทาํ

สิง่เหลา่น้ีได ้ ตอ้งมกีาํลงัใจ ตอ้งฝึกฝนจติใจใหม้พีลงั ใหม้กีาํลงัขึ้นมา ดว้ยการปฏิบตัิ

จติตภาวนา คือการทาํสมาธิและเจริญวิปสัสนา การทาํสมาธิก็คอืการทาํจติใหส้งบใหน่ิ้ง 

เป็นการหยุดใจ ถา้หยุดใจได ้ต่อไปก็จะหยุดความโลภ ความโกรธ ความหลงได ้ เพราะ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง และความอยาก ตอ้งอาศยัใจเป็นเครื่องมอื เหมอืนกบั

เราอาศยัรถยนตเ์ป็นพาหนะพาเราไปตามสถานทีต่่างๆ ถา้เราปิดกญุแจดบัเครื่อง รถกจ็ะ

ไมว่ิง่ ต่อใหน้ ัง่อยู่ในรถเป็นเวลากี่วนั กี่เดอืน กี่ปี เราก็จะไมส่ามารถเดนิทางไปไหนได ้

เพราะรถยนตไ์มข่บัเคลือ่นไปไหนนัน่เอง ฉนัใด กเิลสตณัหาก็จะไมส่ามารถทาํงานได ้ถา้

เราหยุดใจของเรา หยุดจติของเราได ้ และวธิีทีจ่ะทาํใหจ้ติหยุดได ้ ก็คอืการฝึกทาํสมาธ ิ

วธิีการทาํสมาธิก็มหีลากหลายวธิีดว้ยกนั แต่โดยหลกัแลว้กค็ือการทาํใจใหรู้อ้ยู่กบัสิง่ใด

สิ่งหน่ึง อารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงภายในใจ และพยายามใหอ้ยู่กบัอารมณ์นัน้ไปใหน้าน

ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะนานได ้ถา้เผลอไปคดิถงึอารมณ์อืน่ก็ใหด้งึกลบัมาสู่อารมณ์นัน้อกี ทาํอย่าง

น้ีไปเรื่อยๆจนกวา่จติจะสงบ  

การปฏบิตัสิมาธิจงึมหีลากหลายวธิีดว้ยกนั ในเบื้องตน้วธิีทีง่า่ยทีสุ่ด และจะไดป้ระโยชน์

ทีสุ่ด ก็คอืการไหวพ้ระสวดมนต ์ ใหส้วดมนตบ์ทใดบทหน่ึงทีเ่ราจาํได ้ ใหท้่องอยู่กบับท

สวดมนตน์ัน้ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นบททีย่าวมาก บทส ัน้ๆก็ได ้ใหส้วดซํา้ไปซํา้มา กลบัไป
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กลบัมาอยู่เรื่อยๆ อย่างบททีเ่ราสวดกนัเป็นประจาํก็คอื บทอรหงัสมัมาฯ หรือ บทอติิปิ

โสฯน้ี เราก็สามารถใชบ้ทสวดมนตน้ี์เป็นเครื่องกาํกบัใจได ้เป็นเครื่องผูกใจ ใหใ้จมคีวาม

รูอ้ยู่กบับทสวดมนตน์ัน้ ไมใ่หใ้จลอยไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆนานา ทีเ่กดิขึ้นแลว้ในอดตีก็

ด ี ทีย่งัไมเ่กดิขึ้นมาในอนาคตก็ด ี ตอนน้ีขอใหป้ลอ่ยวางท ัง้หมดเสยี ใหใ้จอยู่ในปจัจบุนั 

ใหอ้ยู่กบังานทีเ่รากาํหนดใหใ้จทาํ คอืใหอ้ยู่กบับทสวดมนต ์ ใหส้วดไปเรื่อยๆ แลว้ไม่

ตอ้งไปเลง็ถงึผล วา่ผลจะเป็นอย่างไร เพราะผลจะเกดิขึ้นจากการกระทาํ ถา้เราทาํไป 

แลว้คดิไปวา่ เมือ่ไรจะเกดิผล เมือ่ไรจะเกิดผล ผลก็จะไมเ่กดิ เพราะเราทาํไมถู่กวธิี วธิี

ทีถู่กเราจะตอ้งมสีต ิ คอืระลกึรูอ้ยู่กบับทสวดมนตท์ีก่าํลงัสวดอยู่อย่างเดยีว ใหรู้ท้กุคาํ

เลย เช่น อะ ระ หงั สมั มา สมั พทุ โธ ภะ คะ วา พทุ ธงั ภะ คะ วนั ตงั อะ ภ ิวา เท 

มิ ก็ใหรู้อ้ยู่กบับทสวดนัน้อย่างเดยีว อย่าไปรูอ้ยู่กบัอะไรท ัง้สิ้น เวลามอีะไรมากระทบกบั

ใจ ผ่านทางอายตนะท ัง้หลาย เช่น เสยีงก็ด ี หรือสมัผสัอะไรต่างๆ เช่น มดแมลง มี

ความรูส้กึคนัตรงนัน้ คนัตรงน้ี ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย มคีวามรูส้กึเจ็บตรงนัน้ 

ปวดตรงน้ีบา้ง ก็อย่าไปสนใจ ใหจ้ดจ่ออยูก่บัการสวดมนต ์ 

ถา้อยู่กบับทสวดมนตไ์ด ้ ต่อไปสิง่ทีม่ากระทบกบัใจ ทีผ่่านมาทางอายตนะต่างๆ ก็จะ

หายไปเอง แลว้จะไมม่ารบกวนทาํใหเ้สยีสมาธ ิแต่ถา้มวัไปคอยกงัวลกบัความรูส้กึ ทีม่า

สมัผสัจากภายนอกก็ด ี หรือจากภายในก็ด ี ก็แสดงวา่เรากาํลงัไมไ่ดท้าํงาน คอืไมไ่ดผู้ก

ใจใหอ้ยู่กบัอารมณ์ทีไ่ดก้าํหนดไวใ้นเบื้องตน้ ถา้ไมไ่ดท้าํแลว้ ต่อใหน้ ัง่สวดไปนานสกั

เท่าไร ก็จะไมไ่ดร้บัผลจากการสวด คอืจติจะไมร่วมลงเป็นหน่ึง เป็นสมาธิ ตัง้ม ัน่อยู่ตาม

ลาํพงั แต่ถา้ฝืนสิง่ต่างๆทีม่ากระทบใจ ไมไ่ปสนใจ จดจ่ออยู่กบับทสวดมนตแ์ลว้ ไม่ชา้ก็

เร็วใจก็จะค่อยๆสงบตวัลงไปเรื่อยๆ จนถงึจดุทีไ่มอ่ยากจะสวด ก็จะหยุดสวดไปโดย

ปริยาย แลว้จติก็จะน่ิง ในขณะทีจ่ติน่ิงนัน้ จะมคีวามรูส้กึสดชื่นเบกิบาน เป็นสุขมาก มี

ความปีต ิมคีวามอิม่เอบิ เป็นความสุขทีไ่ม่เคยพบมาก่อน จากสิง่ต่างๆทีไ่ดก้ระทาํมาใน

อดตีเลย เพราะความสุขแบบน้ี เป็นความสุขทีเ่หนือความสุขท ัง้หลายในโลก เมือ่

สามารถปฏบิตัจินถงึจดุน้ีไดแ้ลว้ จะไดร้บัผลประโยชนจ์ากการปฏบิตัสิมาธิอยู ่ ๒ 

ลกัษณะคอื  
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๑. จติใจจะมกีาํลงัต่อสูช้าํระกเิลสตณัหาได ้เพราะเวลาเกดิความโกรธก็หยุดได ้เวลาเกดิ

ความโลภก็หยุดได ้ เวลาเกดิความอยากก็หยุดได ้ เพราะใจมกีาํลงัทีจ่ะตา้นความโลภ 

ความโกรธ ความอยากต่างๆ  

๒. จะเริ่มเหน็วา่ความสุขทีแ่ทจ้รงิ ทีพ่วกเราทกุคนขวนขวายกนั ต ัง้แต่วนัเกดิมาจนถงึ

วนัน้ีนัน้ ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หนเลย แต่อยู่ในตวัของเราเอง อยู่ทีค่วามสงบนัน่เอง ถา้ใจสงบน่ิง

ไมค่ดิเรื่องอะไรเลย แลว้จะรูว้า่ น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง  

เมือ่เขา้ใจแลว้วา่สาระทีแ่ทจ้ริง ความสุขทีแ่ทจ้รงิของชวีติ ไมไ่ดอ้ยู่กบัสิง่ต่างๆภายนอก 

แต่อยู่ในใจทีส่งบน่ิงนัน่แหละ ต่อไปวถิชีวีติของเราก็จะเริ่มเปลีย่นไป เป้าหมายของชวีติ

ก็จะเริ่มเปลีย่นไป เมือ่ก่อนน้ีเราพยายามหาเงนิหาทอง เพือ่ทีจ่ะมาซื้อความสุขใหก้บัเรา 

แต่เดีย๋วน้ีเราเริ่มรูแ้ลว้วา่ ความสุขทีไ่ดร้บัจากการใชเ้งนิใชท้องนัน้ สูก้บัความสุขทีไ่ดร้บั

จากการทาํจติใจใหส้งบไมไ่ด ้ ความสุขทีไ่ดร้บัจากการใชเ้งนิใชท้อง เป็นความสุขทีผ่สม

ไปดว้ยความทกุข ์ เป็นความสุขทีม่คีวามรอ้นแผดเผาอยู่ เพราะเวลาใชเ้งนิใชท้องเราก็มี

ความสุข แต่เมือ่เงนิทองไมพ่อใช ้ก็จะมคีวามทกุข ์จะตอ้งดิ้นรนไปหาเงนิหาทองมาเพิม่ 

เพือ่เอาเงนิทองมาซื้อความสุขอกี เลยกลายเป็นความทกุขม์ากกวา่ความสุข  

ส่วนความสุขทีเ่กิดจากการนัง่เฉยๆ ไมต่อ้งทาํอะไรน้ี เงนิทองสกับาทเดยีวก็ไมต่อ้งเสยี 

แต่สิง่ทีจ่ะตอ้งใชม้ากๆ ก็คอืสตแิละขนัตคิวามอดทน เพราะเวลาทีจ่ะทาํจติใหน่ิ้ง กเิลส

ตณัหาจะต่อสู ้ จะต่อตา้น จะไมย่อมใหน้ัง่อยู่เฉยๆ จะพยายามหลอกลอ่ใหไ้ปคดิเรื่อง

นัน้ ไปคดิเรื่องน้ี ไปกงัวลกบัเรื่องนัน้ ไปกงัวลกบัเรื่องน้ี ใหรู้ส้กึคนัตรงนัน้ เจ็บตรงน้ี 

อย่างน้ีเป็นตน้ สรา้งความรูส้กึอดึอดัใจ ถา้ปลอ่ยใหใ้จไปเกี่ยวขอ้งกบัความรูส้กึเหลา่น้ี

แลว้ จะทนนัง่อยู่ต่อไปไมไ่ด ้นัง่ไปเพยีง ๕ นาท ีก็จะรูส้กึอดึอดัเต็มที ่จะตอ้งลกุขึ้นไป

ทาํอย่างอืน่ แต่ถา้ไมไ่ปสนใจกบัอารมณ์ต่างๆเหลา่น้ี แต่เกาะอยู่กบับทสวดมนตอ์ย่าง

เดยีว สวดไปเรื่อยๆ สวดไปอย่างนัน้แหละ แลว้จติจะค่อยๆดิง่ลงสู่ความสงบ แลว้ใน

ทีสุ่ดก็จะสงบน่ิงไปเอง  
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ถา้สวดไปจนรูส้กึเหน่ือย อยากจะหยุดสวด ก็ลองหยุดสวดดู แลว้ก็ดูจติซวิา่ จะอยู่น่ิง

เฉยๆไหม ถา้ยงัไมอ่ยู่น่ิง ก็ลองกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก เป็นอารมณ์ต่อไป ใหรู้อ้ยู่กบั

ลมหายใจเขา้หายใจออก หรือจะบริกรรมคาํวา่พทุโธๆๆ ไปอย่างเดยีวก็ได ้แทนทีจ่ะสวด

มนต ์ ก็บริกรรมพทุโธๆๆไปแทน ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบั พทุโธๆๆ ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมช่า้ก็

เร็วก็จะประสบกบัความสาํเร็จอย่างแน่นอน ถา้ไมเ่ขวไปเสยีก่อน ไมถู่กอารมณ์ต่างๆ มา

ฉุดกระชากลากออกไป จากการทาํงานน้ีแลว้ รบัรองไดว้า่ไมช่า้ก็เร็วจติก็จะรวมลงเป็น

สมาธิ เมือ่รวมลงเป็นสมาธิแลว้ก็จะมคีวามสุข หลงัจากนัน้แลว้จะรูว้า่เป้าหมายของชวีติ

เราอยู่ตรงไหน เมือ่ก่อนน้ีก็คดิวา่อยู่ทีก่ารสะสมเงนิทอง สะสมทรพัยส์มบตัขิา้วของ 

บริษทั บริวาร มคีรอบครวั มลูีกมเีตา้ แต่เดีย๋วน้ีเริ่มเขา้ใจแลว้วา่ สิง่เหลา่น้ีลว้นแต่เป็น

กองทกุขท์ ัง้สิ้น เพราะเมือ่มสีิง่เหลา่น้ีแลว้ก็ตอ้งมปีญัหา ตอ้งคอยดูแลรกัษา ตอ้งทาํนุ

บาํรุง ไมรู่จ้กัหยุดจกัหย่อน  

แต่ความสุขทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัจิติตภาวนา คอืการทาํสมาธินัน้ เป็นความสุขทีม่อียู่กบัตวั

เรา และไมต่อ้งไปกงัวลวา่จะสูญหายไปไหน ถา้ตราบใดเรารูจ้กัวธิทีาํจติใหส้งบแลว้ เราก็

จะสามารถทาํจติใหส้งบไดอ้ยู่เสมอ ทกุเวลานาท ีเวลาไหนทีต่อ้งการจะพกัจติ ก็สามารถ

ทาํไดท้นัท ีแทนทีจ่ะไปหาความสุขจากการดูหนงัดูละคร เรากห็ามมุสงบทีไ่หนในบา้นเรา 

นัง่หลบัตา ไหวพ้ระสวดมนต ์ หรือกาํหนดจติ ใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง จติกจ็ะ

สงบ แลว้เราก็จะมคีวามสุข เราก็จะกลายเป็นคนรวยขึ้นมาทนัท ีเพราะเงนิทองทีม่อียูน่ ัน้ 

จะรูส้กึวา่มมีากเกนิความจาํเป็นต่อชวีติของเรา เพราะวา่เดีย๋วน้ีเราสามารถหาความสุขได ้

โดยทีไ่มต่อ้งเสยีเงนิเสยีทองนัน่เอง เงนิทองทีห่ามาไดม้ากนอ้ยเท่าไร ก็จะไมสู่ญหมดไป 

เพราะจะใชก้บัสิง่ทีจ่าํเป็นเท่านัน้ คอืการดูแลอตัภาพร่างกายของเรา จะไมห่มดไปกบั

ความอยาก ไมห่มดไปกบักเิลสตณัหา ไปกบัของฟุ่มเฟือย กบัของทีไ่มจ่าํเป็นท ัง้หลาย 

ทาํใหม้เีงนิทองเหลอืใช ้มคีวามม ัน่คง มคีวามสุข การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี  
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