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คํานํ า
การเข้าถึงธรรมหรือสัจธรรมของชีวติ อาจทําได้งา่ ย ถ้าเราหมันฝึ
่ กฝนการฟังการคิดและ
การปฏิบตั ิ ให้อยู่ในหลักคําสอนขององค์สมั มาสัมพุทธเจ้า จากการทีไ่ ด้ยนิ ได้อ่าน
เรื่องราวของธรรมะอยู่บ่อยๆ และใช้การพิจารณาไตร่ตรองในทุกๆเรื่อง ให้เข้ากับของ
จริงทีเ่ กิดขึ้นในชีวติ ประจําวันของเรา เมือ่ ฟังคิดอ่านแล้ว ก็ตอ้ งลงมือทํานัน่ เอง จริงๆ
แล้ว เรื่องของธรรมะเป็ นเรื่องของธรรมชาติ เป็ นเรื่องราวทีม่ อี ยู่ในโลกนี้มานานแล้ว และ
ทุกคนก็ได้ประสบพบเห็นเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกัน ซํา้ ซาก วนเวียน เรื่องเก่าเล่าใหม่
เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ ดับไป ชีวติ ขึ้นลง บทบาทปรับเปลีย่ น แต่ทาํ ไมทุกข์ยงั เป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ ในวังวนของโลกเรานี้ หรือเป็ นเพราะธรรมะยังห่างไกล จากจิตใจเราอย่างนัน้ หรือ
ธรรมชาติก็อยู่ใกล้รอบๆตัวเรา สัมผัสได้อยู่ทกุ ลมหายใจเข้าออก แต่ทาํ ไมใจจึงดูเหมือน
เข้าซึ้งถึงธรรมะได้ยากเหลือเกิน ทัง้ ๆทีถ่ า้ เข้าใจมันแล้ว มันก็เป็ นทัง้ หมดของชีวติ จิตใจ
เราด้วยซํา้ ใจทีพ่ ูดนี้คงเป็ นใจทีข่ าด “กําลัง” เป็ นใจทีห่ ลงผิด ติดอยู่ในโลกสมมุติ และ
ไม่พยายามทีจ่ ะหาทีพ่ ง่ึ ทีจ่ ะดึงใจให้ออกจากความยึดมันที
่ ผ่ ดิ ๆนี้ได้ ถ้าคิดถูก เข้าใจถูก
ปฏิบตั ถิ ูก เราก็จะรู้วา่ ทีแ่ ท้จริง ใจมีทพ่ี ง่ึ ทีด่ ที ส่ี ุด คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่
บังเกิดขึ้นในใจของผูป้ ฏิบตั นิ นั ่ เอง เป็ นทีพ่ ง่ึ เป็ นหลักชัยของผูท้ ช่ี นะใจตนเอง เป็ นกําลัง
เสริมให้ใจมีเรี่ยวมีแรง จะต่อสูก้ บั อวิชชา ตัณหา ความมืดบอดได้
เพราะจิตทีม่ กี าํ ลังเข้าถึงพุทธคุณ ย่อมก่อเกิดแสงสว่างและปัญญา จิตทีล่ ้มิ รสพระธรรม
ช่วยเสริมสร้างรากฐานทีแ่ ข็งแกร่งของสมาธิ และจิตทีร่ ะลึกถึง เคารพ บูชา พระอริย
สงฆ์และอริยบุคคล ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เป็ นแบบอย่างผูท้ รงศีลอย่างเคร่งครัด ช่วยให้
จิตเกิดศรัทธาและยึดมันในศี
่ ลได้อย่างถาวร พระรัตนตรัยของชาวพุทธ จึงเป็ นกําลัง
สําคัญ ทีท่ าํ ให้เราเข้าใจธรรมชาติของใจ และใจจึงได้รับประโยชน์ทแ่ี ท้จริงของการ
ดํารงชีวติ ทีก่ ายและใจมิใช่สง่ิ เดียวกัน แต่อยู่กนั ได้อย่างสันติสุข เมือ่ ใจเข้าซึ้งถึงธรรมะ
ใจก็ปราศจากทุกข์ กายก็พลอยได้รบั ความสบายไปด้วย ชีวติ ทีม่ ธี รรมะหล่อหลอมจิต
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จึงเป็ นชีวติ ทีธ่ รรมดา เป็ นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ไม่ยุ่งยาก ไม่วนุ่ วาย ไม่เรียกร้อง
เรียบง่าย รักสงบเมือ่ นัน้ เราจะเข้าถึงความเป็ นธรรมดา ทีค่ วามไม่มอี ะไรเลยเป็ นบรมสุข
คณะผูจ้ ดั ทํา
กรกฎาคม ๒๕๔๗
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กัณฑ์ท่ี ๑๓๖

ทําดี ละชัว่

๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๕
เหลือเวลาอีกประมาณ ๗ วันก็จะเป็ นวันออกพรรษา แสดงว่าเวลา ๓ เดือน ทีพ่ วกเรา
ทัง้ หลายได้มาร่วมกัน ประกอบคุณงามความดี ก็จะหมดไป ตลอดเวลา ๓ เดือนทีผ่ ่าน
มานี้ เราได้กระทําในสิง่ ทีไ่ ด้ตงั้ ใจกระทํากันหรือไม่ มากน้อยเพียงใด เพราะการกระทํา
ของเรา เป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ผล ทีเ่ ราปรารถนาหรือไม่ปรารถนากัน เพราะการกระทํามี
ทัง้ ทีเ่ ป็ นคุณและทีเ่ ป็ นโทษ ในตลอดเวลา ๓ เดือน พวกเราทุกคนก็ตงั้ ใจมากระทําในสิง่
ทีเ่ ป็ นคุณ และละในสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษ เราได้ทาํ กันมากน้อยแค่ไหนแล้ว เพราะว่าเวลาก็ผ่าน
ไปแล้วและก็จะไม่กลับมาอีก ถ้ามีแต่ความตัง้ ใจ ทีจ่ ะทําแต่สง่ิ ทีเ่ ป็ นคุณ และละการ
กระทําทีเ่ ป็ นโทษ โดยไม่ได้ทาํ ตามทีต่ งั้ ใจไว้ ผลทีต่ อ้ งการก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา เราจึง
ต้องคอยสังเกตดูการกระทําของเราเป็ นหลัก ถึงแม้จะมีความตัง้ ใจเป็ นผูน้ าํ หน้า แต่ถ ้ามี
แต่ความตัง้ ใจ ไม่มกี ารปฏิบตั ติ าม ผลทีป่ รารถนาก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา
ในขณะทีเ่ วลาของพรรษานี้ใกล้จะหมดไป จึงควรมานัง่ ทบทวนดูวา่ ตลอดเวลาเกือบ ๓
เดือนทีผ่ ่านมานัน้ เราได้กระทําในสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณ เป็ นประโยชน์ และได้ละการกระทําทีเ่ ป็ น
โทษกับเรามากน้อยแค่ไหน ถ้ายังไม่ได้ทาํ ตามความตัง้ ใจไว้ ก็ไม่ตอ้ งกังวล เพราะยังมี
เวลาเหลืออยู่ นอกจากในพรรษาแล้ว เวลาออกพรรษาก็ยงั ปฏิบตั ไิ ด้ ยังทําได้ ไม่จาํ เป็ น
จะต้องรอเวลาเข้าพรรษาถึงจะมาปฏิบตั กิ นั ตราบใดทีย่ งั มีลมหายใจเข้าออกอยู่ เรายัง
ปฏิบตั ไิ ด้ ยังทําความดีกนั ได้ ยังละการกระทําความชัว่ ละการกระทําบาปได้ ไม่ได้
ขึ้นอยู่กบั เวลาเข้าพรรษาเพียงอย่างเดียว ตราบใดทีย่ งั มีเวลาอยู่ เรายังทําได้ ไม่จาํ เป็ น
จะต้องเป็ นเวลาหนึ่งเวลาใด จะในพรรษาหรือออกพรรษา ก็ยงั สามารถปฏิบตั ไิ ด้ จะ
ปฏิบตั ติ อนไหนของวันก็ปฏิบตั ไิ ด้ ยามเช้าก็ปฏิบตั ไิ ด้ กลางวันก็ปฏิบตั ไิ ด้ ยามเย็นยาม
คํา่ ก็ปฏิบตั ไิ ด้ ข้อสําคัญอยู่ทจ่ี ะปฏิบตั หิ รือไม่เท่านัน้ เอง ถ้ามีสติคอยดู คอยควบคุมการ
กระทําของเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคิดของเรา เตือนสติให้เราปฏิบตั ิ ให้เราทําในสิง่ ที่
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ดี ละในการกระทําทีไ่ ม่ดอี ยู่เรื่อยๆแล้ว ก็ถอื ว่าได้ปฏิบตั แิ ล้ว แต่ถา้ ไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ วัน
หนึ่งๆปล่อยให้เรื่องราวอย่างอืน่ มาชักจูงพาไปทําโน่นทํานี่ ก็จะลืมเรื่องการปฏิบตั ธิ รรม
ไปได้
เราจึงควรระลึกอยู่เสมอว่า หน้าทีท่ แ่ี ท้จริงของเรา สิง่ ทีเ่ ราควรจะกระทําทีเ่ ป็ นคุณและ
เป็ นประโยชน์กบั เรานัน้ ก็คอื การกระทําความดี และ ละการกระทําความชัว่ เพราะมี ๒
สิง่ นี้เท่านัน้ แหละ ทีจ่ ะมีผลมากกับจิตใจของเรา มากกว่าอย่างอืน่ ทัง้ หลายในโลกนี้ มี ๒
สิง่ นี้เท่านัน้ แหละ ทีม่ ผี ลกระทบกับจิตใจของเรามาก เราจะมีความสุขมีความเจริญมาก
น้อยแค่ไหน ก็ข้นึ อยู่กบั คุณงามความดี ทีเ่ ราสร้างสะสมไว้ในใจของเรา เราจะไม่มคี วาม
ทุกข์ ไม่มคี วามเดือดร้อน ความเสือ่ มเสีย ก็ข้นึ อยู่กบั การละความชัว่ ละบาปทัง้ หลาย ที่
มีอยู่ในใจของเรา ให้ลดน้อยถอยลงไป มี ๒ สิง่ นี้เท่านัน้ แหละ ทีม่ ผี ลกับชีวติ ของเรา
มาก มากกว่าสิง่ อืน่ ๆ ใดในโลก แต่เราอาจจะไม่รู้กนั เพราะเราไม่ค่อยสังเกตกัน ไม่
ศึกษา ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เราจึงไปเห็นสิง่ ทีไ่ ม่มคี ุณ
มีประโยชน์ มีแต่โทษกับตัวเรา เป็ นสิง่ สําคัญ คือการสะสม ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เรา
คิดว่าถ้ามีสง่ิ เหล่านี้มากๆแล้ว เราจะมีความสุข ความเจริญกัน แต่ความจริงแล้ว สิง่
เหล่านี้ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความสุข ความเจริญกับเรา อย่างมากก็แค่ทาํ นุบาํ รุงรักษาชีวติ
ร่างกายของเรา ให้เป็ นไปด้วยความสะดวกสบาย แต่จะไม่สามารถดูแลรักษาจิตใจของ
เราให้มคี วามสุข ไม่ให้มคี วามทุกข์ได้ สิ่งทีจ่ ะดูแลรักษาใจเราให้มคี วามสุข และไม่มี
ความทุกข์นนั้ ก็คอื การกระทําความดี และละการกระทําความชัว่ การกระทําบาป
ดังนัน้ หน้าทีท่ แ่ี ท้จริงของพวกเราทุกคน ผูป้ รารถนาความสุขและความเจริญ ผูไ้ ม่
ปรารถนาความทุกข์ความเสือ่ มเสียทัง้ หลาย ก็คอื การกระทําความดี และการละการ
กระทําความชัว่ ทัง้ หลาย ซึง่ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เป็ น ๔ ลักษณะด้วยกัน คือ ๑.
ให้สร้างคุณงามความดี บุญกุศลที่ยงั ไม่มีในตัวเราให้เกิดขึ้นมา ๒. ให้รกั ษาคุณงาม
ความดี บุญกุศลที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วไม่ให้เสื่อมหายไป ๓. ให้ละการกระทําบาป
การกระทําความชัว่ ความเลวทรามทัง้ หลาย ที่มีอยู่ในใจให้ลดน้อยถอยลงไป จนหมด
สิ้นไป ๔. ป้ องกันไม่ให้บาปกรรมความชัว่ ที่ได้ละแล้ว ให้ฟ้ ื นคืนกลับเข้ามาสูจ่ ติ ใจอีก
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นี่คอื หน้าทีห่ ลักของพวกเรา เพราะอะไรจึงว่าเป็ นหน้าทีห่ ลัก เพราะการกระทําทัง้ ๔
ประการนี้ จะเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข ความเจริญ ความเป็ นสิริมงคล ความ
ปราศจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวงนัน่ เอง ซึง่ เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราทุกคนปรารถนากัน
ไม่ใช่หรือ ผลเป็ นสิง่ ทีจ่ ะตามมาจากเหตุคอื การกระทํา เราจึงต้องมุง่ ไปทีเ่ หตุ ก็คอื การ
กระทํา เมือ่ ได้กระทําแล้ว ผลทีต่ อ้ งการก็จะปรากฏขึ้นมา ตามลําดับแห่งการกระทํา จึง
ควรพิจารณาดูวา่ เราได้ทาํ ในสิง่ ทีค่ วรกระทํา และละในสิง่ ทีค่ วรละแล้วหรือยัง ถ้ายัง
ไม่ได้ทาํ ยังไม่ได้ละ ก็ควรรีบๆทํากัน เพราะวันเวลาจะค่อยๆหมดไปๆ ผ่านไปๆ เราไม่
อยู่ไปตลอด ชีวติ ของเรามีขอบมีเขต สัน้ หรือยาวก็ไม่แน่นอน ไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน
ทุกๆคน บางคนมีอายุยนื ยาวนาน บางคนมีอายุไม่ยาวนาน จึงควรมองชีวติ ว่าเป็ นสิง่ ที่
ไม่แน่นอน ไม่มใี ครสามารถกําหนดวันตายได้ วันเกิดเรายังพอกําหนดกันได้ แต่วนั ตาย
เรากําหนดกันไม่ได้ ไม่รู้วา่ จะตายวันนี้พรุ่งนี้ หรือจะตายอีก ๒๐ ปี ๓๐ ปี ๔๐ ปี
ข้างหน้า
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เจริญมรณานุ สติอยู่เสมอ ให้คดิ ว่าเราอาจจะตายในอีกไม่ก่ี
นาทีข ้างหน้านี้ก็ได้ ถ้าคิดอย่างนี้แล้ว เราจะมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะกระทําแต่สง่ิ ทีด่ ี ที่
เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ และละการกระทําบาปกรรม ความชัว่ ทีเ่ ป็ นโทษกับเรา แต่ถา้ ไม่
คิดอย่างนี้อย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง เราก็จะลืม แล้วก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปอีกนาน
เมือ่ คิดว่าจะอยู่ไปอีกนาน ก็จะคอยผัดวันประกันพรุ่ง เรื่องการทําความดี เรื่องการละ
ความชัว่ นี้ ก็จะไม่ค่อยทํากัน เพราะเหตุใด เพราะว่าใจถูกกิเลสตัณหาโมหะอวิชชา
ครอบงําอยู่ คอยขัดขวาง คอยห้ามปรามไม่ให้กระทําความดีละความชัว่ กัน เราจึงต้อง
เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาปราบพวกกิเลสตัณหาทัง้ หลาย ไม่มธี รรมะอะไรจะดี
เท่ากับการเจริญมรณานุสติ คือการระลึกถึงความตายอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอ
เพราะถ้ามีความรู้สกึ ว่าจะต้องตายแล้ว เราจะเกิดความกระตือรือร้น จะเริ่มเห็นว่าอะไร
เป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษกับเราอย่างแท้จริง
ถ้าไม่มมี รณานุ สติ เราก็จะไปหลงติดอยู่กบั สิง่ ทีไ่ ม่มคี ุณ ไม่มปี ระโยชน์ เช่นพวก ลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข ทัง้ หลาย แต่ถา้ รู้วา่ จะต้องตายไปในชัว่ โมงหน้านี้ เราจะเริ่มเห็นเลยว่า
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สิง่ เหล่านี้เราไม่สามารถพึง่ ได้ เวลาคนตายไปนัน้ สิง่ ทีจ่ ะเอาไปได้ ก็มแี ต่บญ
ุ กับบาป
เท่านัน้ แหละ ทีจ่ ะเอาไปได้ ถ้ามีบญ
ุ พาไปก็จะไปดี ไปสูส่ คุ ติ ไปด้วยความสุขด้วยความ
สบายใจ แต่ถา้ มีบาปพาไป ก็จะไปด้วยความวุน่ วายใจ ด้วยความทุกข์ ก็จะไปไม่ดี ไปสู่
ทุคติ ไปสูอ่ บาย นี่แหละคือสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นกับเราต่อไป ในอนาคตอันใกล้หรือไกล ไม่มี
ใครรู้ เมือ่ ไม่รู้วา่ จะใกล้หรือไกล เราจึงควรคิดว่าใกล้จะดีกว่า เพราะคนทีค่ ดิ แบบนี้ ถือ
ว่าเป็ นคนไม่ประมาท เมือ่ คิดว่าเวลาเหลือน้อย เราก็ตอ้ งรีบขวนขวายสร้างบุญกัน ต้อง
รีบขวนขวายชําระบาปกัน แต่ถา้ ไปคิดว่าวันตายของเรายังอยู่อกี ไกล ยังอยู่อกี หลายสิบปี
ก็จะไม่ทาํ ให้เกิดความกระตือรือร้น ไม่คดิ ทีจ่ ะกระทําบุญและละบาปกัน เมือ่ เป็ นเช่นนัน้
เกิดมีเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดปรากฏขึ้นมา ต้องตายไปในวันพรุ่งนี้ หรือในชัว่ โมงหน้านี้
โอกาสดีทจ่ี ะได้สะสมบุญและกุศล ชําระบาปทัง้ หลาย ก็จะหมดไป แล้วก็จะมาเสียใจ
ภายหลัง เพราะจะต้องไปใช้เวรใช้กรรม ในเมือ่ ไม่ได้ทาํ บุญทํากุศล ไม่ได้ละการกระทํา
บาปทํากรรม แล้วจะไปเสวยบุญได้อย่างไร จะหนีจากบาปจากกรรมได้อย่างไร ในเมือ่
ชีวติ ของเราทุกๆวัน มีแต่สะสมบาปกรรมอยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล้ว เมือ่ ถึงเวลาที่
จะต้องเดินทางไปข้างหน้า ก็จะไปด้วยความทุกข์ ไปด้วยความวุน่ วายใจ ไปสู่ทไ่ี ม่ดี
ต่อไป
พระพุทธเจ้าจึงสอนพวกเราชาวพุทธ ให้ตงั้ อยู่ในความไม่ประมาท จงระลึกถึงความตาย
อยู่เสมอๆ พระพุทธเจ้าได้ทรงถามพระอานนท์วา่ อานนท์วนั หนึ่งๆ เธอระลึกถึงความ
ตายสักกี่ครัง้ พระอานนท์ก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า ระลึกตอนเช้าบ้าง ตอนกลางวันบ้าง
ตอนเย็น ตอนกลางคืนบ้าง พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า อานนท์เธอยังตัง้ อยู่ในความ
ประมาทอยู่ ถ้าเธอระลึกถึงความตายเพียงไม่ก่คี รัง้ ต่อวันหนึ่ง ถ้าเธอไม่ประมาทแล้ว
เธอต้องระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียว จึงจะถือว่าไม่ประมาท คือ
เวลาหายใจเข้าก็ระลึกว่า เมือ่ หายใจเข้าแล้ว ถ้าไม่หายใจออก เราก็ตาย ถ้าหายใจออกไป
แล้ว ไม่หายใจเข้า เราก็ตายเช่นกัน ขอให้พวกเราทุกคนอย่าไปกลัวความตาย เพราะ
ความตายเป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นเรื่องปกติ และสิง่ ทีต่ ายก็ไม่ใช่ตวั ตนอะไรทัง้ สิ้น คือเรา
ไม่รู้หรอกว่าธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของร่างกายนี้ ไม่มตี วั ไม่มตี น แต่เพราะใจมีความหลง มี
ความมืดบอด ครอบงําอยู่ เมือ่ มาครอบครองร่างกายนี้ ก็เกิดความหลง เกิดความคิดว่า
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ร่างกายนี้เป็ นเรา เป็ นตัวของเรา และเมือ่ คิดว่าร่างกายนี้จะต้องแตกสลาย ต้องดับไป ก็
จะเกิดความกลัว เกิดความเศร้าโศกเสียใจ เกิดความทุกข์ข้นึ มา เพราะอํานาจของความ
หลง
แต่ถา้ ได้ศึกษาปฏิบตั ธิ รรมแล้ว เราจะเห็นว่าร่างกายกับใจ เป็ นคนละส่วนกัน ร่างกาย
เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นมาจากอาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไป อาหารนี้ก็มาจาก ดิน นํ้ า ลม ไฟ
กับข้าวกับปลาอาหารทุกชนิด ต้องมาจากดิน นํา้ ลม ไฟ ทัง้ สิ้น ข้าวก็ตอ้ งปลูกในดิน
ต้องมีนาํ้ ต้องมีแดด ต้องมีอากาศ ข้าวจึงจะโตได้ เมือ่ รับประทานข้าวปลาอาหารเข้าไป
ก็จะแปลงสภาพ กลายเป็ นอาการ ๓๒ มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้ อ เอ็น กระดูก เป็ น
ต้น เมือ่ ร่างกายเจริญไปถึงทีส่ ุดแล้ว ก็จะเริ่มเสือ่ มลง คนเราเมือ่ เข้าสู่วยั กลางคน อายุ
ประมาณสัก ๔๐ ก็จะเริ่มแก่ชราลงไป ไม่หนุ่ม ไม่สาวเหมือนคนอายุ ๒๐ - ๓๐ปี เพราะ
ยังเป็ นวัยเจริญอยู่ แต่พอพ้นวัย ๔๐ ไปแล้ว ก็จะเริ่มเสือ่ มลงไปเรื่อยๆ เข้าสู่ ๕๐ - ๖๐
ปี ก็จะแก่ ๗๐ - ๘๐ ปี ก็จะเริ่มทําอะไรไม่ไหว และในทีส่ ุด ๙๐ หรือ ๑๐๐ ปี ก็จะต้องมี
แต่นอนอย่างเดียว นอนหายใจเข้า หายใจออก แล้วในทีส่ ุดก็จะไม่หายใจเข้า หายใจ
ออก เราก็เรียกว่าตาย ก็จบกัน
นี่คอื ธรรมชาติของร่างกายนี้ จึงควรพิจารณาอยู่เรื่อยๆ พิจารณาตามแนวทางทีไ่ ด้สอนไว้
แล้วจะได้เกิดปัญญาขึ้นมา จะเริ่มเห็นว่า ผูท้ ่พี ิจารณาคือใจ และผูถ้ ูกพิจารณาคือกายนี้
เป็ นคนละส่วนกัน ใจเป็ นผูร้ ู้ ใจรู้กาย แต่ใจมีความหลงครอบงําอยู่ เลยรู้ผดิ ไป แทนที่
จะรู้วา่ ไม่ใช่ตวั ตน กลับไปรู้ไปเห็นว่าเป็ นตัวตน เมือ่ รู้เมือ่ เห็นว่าเป็ นตัวเป็ นตน และเมือ่
เกิดร่างกายนี้จะต้องตายไป ใจก็เกิดความไหวหวันเกิ
่ ดความกลัวขึ้นมา คิดว่าเมือ่
ร่างกายตายไป ใจก็จะต้องตายไปด้วย แต่ความจริงแล้ว ใจนี้ เป็ นธรรมชาติท่ไี ม่เกิด ไม่
ดับ ไม่ตาย มีแต่รูอ้ ยู่อย่างนั้น นี่คอื ธรรมชาติของใจ เมือ่ กายดับสลายไป ใจก็ตอ้ งแยก
ออกจากร่างกาย ร่างกายก็เปรียบเหมือนกับบ้าน ถ้าบ้านเกิดพังขึ้นมา ไฟไหม้ขึ้นมา คน
ทีอ่ ยู่ในบ้านก็อยู่ในบ้านไม่ได้ ก็ตอ้ งย้ายบ้าน ต้องหาบ้านใหม่อยู่ จะไปหาบ้านใหม่อยู่ ก็
ขึ้นอยู่กบั เงินในกระเป๋ า ว่ามีมากน้อยแค่ไหน ถ้ามีเงินมาก ก็สามารถไปหาซื้อบ้านใหม่ๆ
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สวยๆอยู่ได้ แต่ถา้ ไม่มเี งิน ก็อาจจะต้องไปอาศัยวัดอยู่ หรือไปนอนตามข้างถนน ตามใต้
สะพาน เพราะไม่ได้สะสมเงินไว้นัน่ เอง
ใจของเราก็เป็ นเช่นนัน้ ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ในขณะนี้ แทนทีจ่ ะสะสมบุญกุศล ซึง่ เปรียบ
เหมือนกับเงินของใจ ทีใ่ จจะเอาไปซื้อบ้านใหม่ทส่ี วยๆได้ แต่กลับไม่สนใจสร้างบุญสร้าง
กุศลกัน กลับไปสร้างลาภ ยศ สรรเสริญ สุขกัน ซึง่ เป็ นสิง่ ทีใ่ จไม่สามารถนําเอาติดตัวไป
ได้ เมือ่ จะต้องย้ายออกจากร่างกายนี้ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็จะไปแบบขอทาน ไปแบบเปรต
ไปแบบเดรัจฉาน ไปแบบอสุรกาย หรือไปแบบสัตว์นรก แต่ถ ้าได้สะสมบุญกุศล กระทํา
แต่ความดี ละการกระทําบาปกรรมทัง้ หลายอย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอ เวลาต้องจาก
ร่างกายนี้ไป ก็จะไปดีเพราะมีเงินติดตัวไป ก็จะไปเกิดเป็ นมนุษย์อกี เป็ นเทพ เป็ นพรหม
เป็ นพระอริยเจ้าทัง้ หลาย
นี่แหละคือเรื่องราวของใจและกาย เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่ค่อยให้ความสนใจกันเท่าไร เพราะ
กิเลส ตัณหา โมหะ อวิชชา ทีม่ อี ยู่ในใจจะพยายามกีดกัน้ ขัดขวางไม่ให้เราคิด ไม่ให้เรา
ศึกษาเรื่องเหล่านี้ เวลาจะเข้าวัดกันสักครัง้ ก็รู้สกึ ว่าแสนยากลําบาก แต่เวลาไปเทีย่ วกัน
รู้สกึ ว่าง่ายเหลือเกิน ไปดูหนังดูละคร ไปกินเลี้ยง ไปเต้นแร้งเต้นกากัน แทบจะไม่ตอ้ งมี
คนมาเชิญเลย เพียงแต่นึกเท่านัน้ ใจก็กระโจนรับความคิดนัน้ แล้ว แต่เวลาจะเข้าวัดแต่
ละครัง้ หรือเวลาจะฟังเทศน์ฟงั ธรรม อ่านหนังสือธรรมะแต่ละครัง้ รู้สกึ ว่าแสนจะยาก
แสนจะลําบาก รู้สกึ ว่ามีอปุ สรรคมากมายก่ายกอง นี่ก็เป็ นเพราะว่ามีอปุ สรรคอยู่ในใจ
ของเรานัน่ เอง ไม่ใช่อะไร เราจึงต้องแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการทําความเข้าใจว่า การเข้าวัด
การศึกษาธรรมะ การฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ สําหรับตัว
เรา เป็ นเหมือนเพชรนิลจินดาเลยทีเดียว ส่วนการไปเทีย่ วนัน้ ก็เหมือนกับการเสพยา
เสพติด
รู้ไหมว่าเวลาเสพยาเสพติดเข้าไปแล้ว เป็ นอย่างไร ก็ตอ้ งกลายเป็ นทาสของยาเสพติด ถ้า
ติดการเทีย่ วเตร่อยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว ก็จะกลายเป็ นทาสของการเทีย่ วเตร่ ไม่มที สี ้นิ สุด
และการเทีย่ วเตร่ก็ไม่ได้ทาํ ให้เราดีข้นึ ไม่ได้ทาํ ให้เกิดความอิม่ เกิดความพอ แต่กลับ
สร้างความหิว ความอยากไม่รู้จกั จบจักสิ้น ถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้ว ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะไป
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เทีย่ ว ไปกินเหล้าเมายา ไปทําบาปทํากรรม ก็จะได้รู้จกั หักห้ามจิตใจ ว่ากําลังวิง่ เข้ากอง
เพลิง กําลังจะกลายเป็ นทาสของยาเสพติด ถ้าคิดอย่างนี้ได้ เราก็จะฝื นได้ ส่วนการเข้า
วัด การฟังเทศน์ฟงั ธรรม การศึกษาธรรมเปรียบเหมือนกับการได้รบั ประทานยา ทีม่ ี
คุณค่ากับร่างกาย มีคุณค่ากับชีวติ จิตใจ เพราะใจยังมีโรคอยู่ นัน่ ก็คอื โรคของความทุกข์
ของความว้าวุน่ ขุน่ มัว ของความเศร้าโศกเสียใจ แต่ความทุกข์เหล่านี้ เราสามารถระงับ
ดับได้ดว้ ยธรรมโอสถ คือธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่ ให้เราศึกษาและปฏิบตั กิ นั
ถ้าได้ศึกษาธรรมะและปฏิบตั ธิ รรมมากขึ้นไปเรื่อยๆ ใจก็จะมีความทุกข์ มีความเศร้าโศก
เสียใจ น้อยลงไปตามลําดับ อย่างวันนี้เราได้ยนิ ได้ฟงั แล้วว่า ร่างกายของเราก็ดี ของ
ผูอ้ น่ื ก็ดี ล้วนไม่มตี วั ตน ถ้าสามารถปฏิบตั จิ นเห็นตามความเป็ นจริงแล้ว ต่อไปเวลา
ร่างกายของใครจะเกิดการชํารุดทรุดโทรม เกิดการเสือ่ มสลายตายดับไป ก็จะไม่เกิด
ความเศร้าโศกเสียใจอะไร เพราะรู้วา่ ไม่มใี ครตาย เหมือนกับรถยนต์คนั หนึ่ง เมือ่
รถยนต์เสีย ก็ท้งิ ไป ส่วนเจ้าของรถยนต์ก็ตอ้ งเดินทางต่อไป จะไปสูงหรือไปตํา่ ไปดีหรือ
ไปชัว่ ก็ไม่อยู่ในวิสยั ของเรา ทีจ่ ะไปทําอะไรให้กบั เขาได้ เพราะเป็ นเรื่องเฉพาะตนที่
เรียกว่า อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่งึ ของตน ใครทําความดี ก็มคี วามดีเป็ นที่พง่ึ
ใครทําบาปกรรม ก็มบี าปกรรมเป็ นทีพ่ ง่ึ สิง่ ทีจ่ ะช่วยกันได้ ก็เพียงแต่คอยบอก คอย
เตือนกัน คอยชวนกัน ให้มาทําความดีกนั ให้ละเว้นการกระทําบาปกรรมกันเท่านัน้
แหละ แต่จะเชื่อจะฟังหรือไม่ ก็เป็ นเรื่องของแต่ละคน เป็ นสิง่ ทีบ่ งั คับกันไม่ได้ อย่าง
วันนี้ก็ได้แสดงเรื่องราวเหล่านี้ให้ได้ฟงั กัน จะนําไปปฏิบตั กิ นั มากน้อยแค่ไหน หรือไม่
ปฏิบตั เิ ลย ก็ไม่มใี ครสามารถมาบังคับได้ แต่ตอ้ งจําไว้นะว่า การกระทํานัน้ มีผลทีจ่ ะ
ตามมา ผลดีหรือชัว่ สุขหรือเจริญ อยู่ทต่ี วั ของผูก้ ระทํา อยูท่ ก่ี ารกระทํา ทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ ไม่มใี ครสามารถหยิบยืน่ ความสุข ความเจริญ สวรรค์ มรรคผล
นิพพาน ให้กบั ใครได้ เราต่างหากทีจ่ ะต้องเป็ นผูห้ ยิบยืน่ ให้กบั ตัวเราเอง ด้วยการปฏิบตั ิ
คือกระทําความดี และละการกระทําความชัว่ ซึง่ เป็ นหน้าทีโ่ ดยตรงของเรา
จึงขอให้ท่านทัง้ หลายจงระลึกอยู่เสมอว่า วันเวลาจะค่อยหมดไปๆ โอกาสทีจ่ ะได้ทาํ คุณ
ทําประโยชน์ทาํ ความดี โอกาสทีจ่ ะได้ละการกระทําบาปกรรม กระทําความชัว่ ก็จะมี
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น้อยลงไปเรื่อยๆ น้อยลงไปเรื่อยๆ แต่ก็ไม่สายเลยทีเดียว เพราะการกระทําความดีไม่
ต้องใช้เวลามาก ถ้าทุ่มเทชีวติ จิตใจให้กบั การกระทํานี้ ดีไม่ดเี พียงไม่ก่เี ดือนหรือกี่ปี ก็จะ
สามารถบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ ดังในสติปฏั ฐาน ๔ พระสูตรทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดง
ไว้เกี่ยวกับการเจริญสติ ในตอนท้ายของพระสูตร ได้ทรงทํานายไว้ว่า ผูใ้ ดก็ตามถ้า
ปฏิบตั ติ ามแนวทางนี้แล้ว ก็จะสามารถบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ ถ้าช้าก็ ๗ ปี ถ้าเร็วก็
ภายใน ๗ วัน เพราะในตัวของเราแต่ละคน มีคุณงามความดีทไ่ี ด้สะสมไว้ รออยู่แล้ว รอ
ให้เราเติมให้เต็มเท่านัน้ เอง สําหรับคนทีม่ อี ยู่นอ้ ย ก็ตอ้ งใช้เวลามากถึงจะเติมเต็ม ถ้ามี
อยู่มากแล้ว เพียงเติมอีกนิดเดียว ก็เต็ม ใช้เวลาสัน้ ๆ ก็สามารถบรรลุธรรมได้
จึงขอให้เราอย่าประมาทในตัวเรา อย่าประมาทในบุญกุศลทีไ่ ด้สะสมไว้ และอย่าประมาท
ในเวลา ขอให้รีบใช้เวลาทีม่ อี ยู่น้ ี ให้เกิดคุณและประโยชน์อนั สูงสุด แล้วการได้มาเกิด
เป็ นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา จะได้ไม่สูญเปล่าไป จึงขอฝากเรื่องราวของการ
ประพฤติปฏิบตั ธิ รรม คือการกระทําความดี และละการกระทําบาปกรรมทัง้ หลาย ให้
ท่านนําไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง แล้วบุญกุศลและสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามทัง้ หลาย คือความสุขความ
เจริญ ความปราศจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวงย่อมเป็ นของท่านอย่างแน่นอน
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๓๗

การบวช

๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๕
วันนี้มพี ระเป็ นจํานวนมาก เนื่องจากมีข ้าราชการตํารวจตะเวนชายแดน จํานวน ๙๔ นาย
ได้อปุ สมบถถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า อันเป็ นกิจกรรมทีไ่ ด้ทาํ มาอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่สมเด็จย่าเสด็จสวรรคต การบวชในพระพุทธศาสนา เป็ นกิจกรรมทีส่ าํ คัญอย่างยิง่
เป็ นกิจกรรมทีม่ คี ุณมีประโยชน์อย่างยิง่ ทัง้ กับผูบ้ วชเองและกับพระพุทธศาสนา เพราะผู ้
บวชจะได้รบั ผลอันประเสริฐจากการบวช ถ้าสามารถปฏิบตั ติ าม อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้ากับ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ปฏิบตั กิ นั คือบรรลุ มรรค ผล นิ พพาน เป็ นผูส้ ้นิ กิเลส
สิ้นความทุกข์ สิ้นการเวียนว่ายตายเกิด นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธศาสนาสามารถมอบให้กบั เรา
ทุกๆคน ไม่วา่ หญิงหรือชาย จะเป็ นนักบวชหรือไม่ก็ตาม สามารถทีจ่ ะบรรลุธรรม ที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้บรรลุถงึ เพียงแต่วา่ ถ้าได้บวช โอกาสทีจ่ ะ
ได้บรรลุธรรมเหล่านี้ ย่อมเป็ นได้อย่างสะดวกง่ายดายกว่า เพราะไม่มภี ารกิจอย่างอืน่ มา
คอยหน่วงเหนี่ยว คอยถ่วงรัง้ ไว้ ชีวติ ของนักบวชจึงเป็ นชีวติ ทีส่ ามารถทุ่มเทชีวติ จิตใจ
เวลาทัง้ หมด ให้กบั การปฏิบตั ธิ รรมได้ แต่ถา้ เป็ นฆราวาสญาติโยม ยังต้องมีภารกิจ
เกี่ยวกับครอบครัว เกี่ยวกับการเลี้ยงดูชีวติ ของตนเอง เวลาทีจ่ ะมาศึกษาและปฏิบตั ิ
ธรรมจึงมีนอ้ ย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มสี ทิ ธิ์ ทีจ่ ะได้รบั ผลอันประเสริฐจาก
พระพุทธศาสนา ถ้าสามารถศึกษาและปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ ก็
สามารถบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ได้เช่นเดียวกับนักบวช
ในทางตรงกันข้าม ถ้าได้บวชแล้วแต่ไม่สนใจศึกษาปฏิบตั ธิ รรม ต่อให้บวชเป็ นเวลาหลาย
สิบปี ก็จะไม่สามารถบรรลุถงึ ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้บรรลุ
ถึงได้ ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับทัพพีในหม้อแกง ทัพพีนนั้ ถึงแม้จะอยู่ในหม้อแกง ที่
มีรสชาติอนั วิเศษขนาดไหน ทัพพีก็จะไม่สามารถรู้ได้ ถึงรสชาติของแกงในหม้อนัน้ เลย
เพราะทัพพีไม่มโี สตประสาททีจ่ ะรับรู้ ไม่เหมือนกับลิ้น ลิ้นนี้เพียงแต่มหี ยดของนํา้ แกง
13

มาสัมผัส ทีป่ ลายลิ้นเพียงหยดเดียว ก็จะรู้ทนั ทีเลยว่ามีรสชาติอย่างไร ดีหรือไม่ดี
อย่างไร การได้เข้าสัมผัสกับพระพุทธศาสนา จึงสามารถสัมผัสได้ ๒ ลักษณะด้วยกัน
คือสัมผัสแบบทัพพีในหม้อแกง หรือสัมผัสแบบลิ้นกับรสแกง ถ้าสัมผัสแบบลิ้นกับรส
แกงก็จะรู้ได้ทนั ที จะเข้าใจได้ทนั ทีในสิง่ ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
และสามารถ
นําเอาไปปฏิบตั ิ เพือ่ ทําให้จติ ใจสะอาดหมดจด ทําให้จติ ใจปล่อยวาง ทําให้จิตใจหลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ หลาย ทีเ่ กิดจากอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมัน่ ไม่รู้วา่ สภาพของสิง่ ต่างๆ
ทีไ่ ปยึดติดอยู่นนั้ ว่าเป็ นคุณหรือเป็ นโทษ แต่ถา้ เป็ นลิ้นแล้ว จะรู้ได้ทนั ทีเมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั
ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดง
อย่างบททีแ่ สดงไว้ว่า ธรรมอันใดที่มีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ธรรมอันนั้นย่อมมีการดับ
ไปเป็ นธรรมดา ถ้าเป็ นผูม้ สี ติปญั ญา เป็ นผูม้ ลี ้นิ ทีจ่ ะสัมผัสกับรสของธรรม จะเข้าใจ
ความหมายของธรรมอันนี้โดยทันที ว่าทุกๆคนทีเ่ กิดมาแล้ว ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ด้วยกันทุกคน ไม่มขี ้อยกเว้น เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ทําไมจึงต้องไปเศร้าโศกเสียใจ ไปเสียดาย
กับสิง่ ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้น กับสิง่ ทีจ่ ะต้องเป็ นไป ทีเ่ รายังเศร้าโศกเสียใจ ยังมีความความ
อาลัยอาวรณ์อยู่ ก็เป็ นเพราะว่าใจของเรายังมืดบอดอยู่ ยังเปรียบเหมือนกับทัพพีใน
หม้อแกง สัมผัสกับแกงทีอ่ ยู่ในหม้อเป็ นเวลายาวนานขนาดไหน ก็ไม่สามารถรับ
ประโยชน์จากแกงในหม้อนัน้ ได้เลยแม้แต่นิดเดียว
ฉันใดธรรมของพระพุทธเจ้าก็ฉนั นัน้ พวกเราทุกคนเป็ นพุทธศาสนิกชน เราก็ได้ยนิ อยู่
เสมอ เรื่องของอนิ จจัง ความไม่เทีย่ ง เรื่องของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ว่าเป็ นเรื่องปกติ
ของภพชาติน้ ี ของมนุษย์ ของสัตว์ทงั้ หลาย รวมไปถึงวัตถุสง่ิ ของต่างๆ ล้วนอยู่ในสภาพ
ทีไ่ หลเวียน ไม่น่ิง ไม่คงที่ มีการเจริญแล้วก็เสือ่ มไปตามลําดับ จะเร็วหรือช้าก็ข้นึ อยู่กบั
สิง่ ของนัน้ ๆ บุคคลนัน้ ๆ แต่จะเป็ นเหมือนกันทุกคนในลักษณะทีว่ า่ มีการเกิดขึ้น มีการ
ตัง้ อยู่ แล้วมีการดับไป ถ้าเป็ นคนทีม่ คี วามสําเหนียก ได้ยนิ ได้ฟงั สิง่ เหล่านี้แล้ว ก็จะเอา
มาใคร่ครวญพิจารณา มาปฏิบตั กิ บั ชีวติ ของตนเอง เมือ่ รู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย มาสัมผัสด้วย ล้วนเป็ นของไม่เทีย่ งทัง้ สิ้น มีมาแล้วก็มไี ป ก็จะไม่ยดึ ไม่
ติด อย่างวันนี้ญาติโยมมาทีศ่ าลานี้เพือ่ ทําบุญกัน เดีย๋ วอีกสักครู่ ก็แยกกัน ไปคนละทิศ
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คนละทาง เมือ่ รู้วา่ จะต้องแยกจากกัน เราก็ไม่ยดึ ไม่ตดิ เราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจ ในเวลาที่
เราต้องแยกจากกันไป แต่ถา้ เราไปยึดไปติดกับสิง่ หนึ่งสิง่ ใด ก็แสดงว่าเราหลงแล้ว เรา
ไม่รู้แล้ว เราลืมไปแล้วว่า สักวันหนึ่งเราจะต้องพลัดพรากจากทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีม่ อี ยูก่ บั
เรา
แม้กระทังร่่ างกายของเรา ก็ตอ้ งมีการสูญสลายดับไปในทีส่ ุด ถ้าเราสําเหนียก นําสิง่ ทีไ่ ด้
ยินได้ฟงั มาเตือนสติ มาสอนใจอยู่อย่างสมํา่ เสมอทุกๆวัน ถ้าเป็ นไปได้ทกุ ๆขณะ ทีม่ ี
เวลาว่างจากการกระทําอะไรก็ตาม ขอให้เตือนสติเสมอว่าชีวติ ของเรา ชีวติ ของผูอ้ น่ื หรือ
สิง่ ของต่างๆ ในโลกนี้ ล้วนแต่จะต้องจากกันเป็ นธรรมดา สอนกันอยู่เรื่อยๆ สอนใจไป
เรื่อยๆ ถ้าไม่สอนเดีย๋ วจะลืม พอลืม ก็จะเกาะ จะติด จะยึดทันที แต่ถา้ สอนอยู่เรื่อยๆ
เตือนอยู่เรื่อยๆ ต่อไปจะไม่กล้าไปเกาะ ไปยึดไปติดกับอะไร เพราะผลของการเกาะ ยึด
ติด นัน้ มีแต่ความทุกข์ ความกังวลใจ ความเศร้าโศกเสียใจตามมา เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้อง
มีการพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุหรือบุคคล มีสภาพเป็ นเหมือนกันหมด
คือ มีการเกิด มีการเจริญ มีการเสือ่ ม มีการสลายไปในทีส่ ุด
นี่แหละคือสิง่ ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนทุกๆคน ทีไ่ ด้มาสัมผัสกับพระพุทธศาสนา และปรารถนา
ทีจ่ ะได้รบั ผลอันประเสริฐจากพระพุทธศาสนา จําต้องนําไปศึกษา และเมือ่ นําไปศึกษา
แล้ว จําต้องนําไปปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็ นนักบวช หรือเป็ นฆราวาส ก็จะต้องทําอย่างนี้
เหมือนกัน เพียงแต่วา่ โอกาสเวลาทีจ่ ะทํานัน้ ของนักบวชย่อมมีมากกว่า เพราะนักบวช
ไม่มหี น้าทีอ่ ย่างอืน่ ไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากิน ไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับการ
ดูแลครอบครัว ทรัพย์สมบัตติ ่างๆ มีเวลาเต็มที่ ทีจ่ ะศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมได้ ถ้า
ประพฤติปฏิบตั ติ ามแนวทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้ว
่
คุณประโยชน์ก็จะเกิดขึ้น ทัง้ กับ
ตนเองและกับพระพุทธศาสนา ตนเองก็หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิด พระพุทธศาสนาก็จะได้รบั ประโยชน์ จากบุคคลทีไ่ ด้บรรลุเป็ นพระ
อริยบุคคล เพราะจะเป็ นผู ้ทีส่ ามารถสืบทอด และถ่ายทอดพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้ว ศาสนาก็จะมีการสืบทอดไป
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เรื่อยๆ เพราะการแสดงธรรมของผู ้รู้จริงเห็นจริง จะไม่สร้างความสงสัยให้กบั ผู ้ฟัง แต่
กลับจะทําให้เกิดศรัทธาทีอ่ ยากจะศึกษา ปฏิบตั ิ และออกบวชตาม
เหมือนในสมัยพุทธกาล หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้ว และเริ่มประกาศพระ
ศาสนาเป็ นครัง้ แรก ก็มผี ูฟ้ งั ได้บรรลุธรรม มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เห็นว่า ธรรมอันใด
ที่มีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ธรรมอันนั้นย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา หนึ่งในปัญจ
วัคคีย ์ คือพระอัญญาโกณฑัญญะ หลังจากทีไ่ ด้ฟงั ธรรมแล้ว ก็ได้บรรลุเป็ นพระ
โสดาบัน ปล่อยวางความยึดมันถื
่ อมันในสภาพของการอยู
่
่ ยอมรับความจริงว่า ทุกสิง่
ทุกอย่างมีการสูญสิ้นดับไปเป็ นธรรมดา และหลังจากทีไ่ ด้ทรงแสดงธรรมอีกครัง้ สองครัง้
พระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ รู ป ก็บรรลุเป็ นพระอรหันต์ทงั้ หมด เป็ นผูส้ ้นิ กิเลสอาสวะ เป็ นผู ้
หลุดพ้นจากกองทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จึงขออนุญาตจากพระพุทธเจ้า
บวชเป็ นพระสงฆ์ และช่วยเหลือพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาต่อไป ในสมัยพุทธกาล
จึงมีผูไ้ ด้รบั ประโยชน์อย่างมากจากพระพุทธศาสนา
เพราะทุกๆคนทีม่ าสัมผัสกับ
พระพุทธศาสนา ล้วนปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนอย่
่
างเคร่งครัด จึงมีผู ้
บรรลุธรรมเป็ นจํานวนมาก เลยทําให้ศาสนามีรากฐานทีม่ นคง
ั่
ทําให้มอี ายุยนื ยาวนาน
มาจนถึงปัจจุบนั นี้
เพราะพระนักบวชทัง้ หลาย ได้ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า
ถ้าต้องการทีจ่ ะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา ไม่วา่ จะในฐานะนักบวชหรือไม่ก็ตาม ก็
ต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางดังต่อไปนี้คอื ๑. ต้องศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
๒. หลังจากที่ได้ศึกษาแล้วต้องนํ าเอาไปปฏิบตั ิ ๓. เมื่อได้ปฏิบตั ิแล้วก็จะบรรลุถงึ ธรรม
ขัน้ ต่างๆ ตัง้ แต่พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ ตามลําดับไป
เรียกว่า มรรค ผล นิ พพาน ๔. หลังจากที่ได้บรรลุธรรมแล้ว จึงนํ าเอาธรรมที่ได้บรรลุ
มาเผยแผ่สงสอนผู
ั่
อ้ น่ื ต่อไป ถ้าไม่ได้ศกึ ษาแล้วไปปฏิบตั ิ ก็จะไม่รู้วา่ จะต้องปฏิบตั ิ
อะไรบ้าง การศึกษาจึงเปรียบเหมือนกับการดูแผนที่ หรือถามคนทีร่ ู้ทางว่า จะเดินทาง
ไปสู่จดุ หมายปลายทางทีไ่ ม่เคยไปได้อย่างไร ถ้าไปโดยไม่มแี ผนที่ หรือไม่มคี นบอกทาง
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ก็จะหลงทางได้ เพราะไม่รู้วา่ จุดหมายปลายทางทีต่ อ้ งการจะไปนัน้ อยู่ทางทิศเหนือหรือ
ทิศใต้ อยู่ทศิ ตะวันออกหรือทิศตะวันตก
แต่ถา้ มีแผนทีห่ รือมีคนบอกทาง จะรู้วา่ ทางทีจ่ ะต้องไปนัน้ ไปทางไหน ก็จะทําให้ไม่
เสียเวลาและไม่หลงทาง แต่หลังจากทีร่ ู้แล้วว่า ทางทีจ่ ะไปนัน้ อยู่ทางทิศไหน แต่ยงั ไม่
ออกเดินทางไป ก็จะไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง ถึงแม้จะรู้แล้ว แต่ไม่นาํ ไปปฏิบตั ิ ก็จะ
ไม่เกิดประโยชน์อะไร อย่างวันนี้ท่านทัง้ หลายได้ยนิ ได้ฟงั ว่า ธรรมทัง้ หลายมีการเกิดขึ้น
เป็ นธรรมดา ย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา ท่านรู้แล้วว่าทุกสิง่ ทุกอย่างจะต้องจากเราไป
จะต้องพลัดพรากจากเราไป แต่เราปล่อยวางกันได้หรือยัง ถ้ายังไม่ปล่อยวาง ก็แสดงว่า
ยังไม่ได้ปฏิบตั ิ หรืออยากจะปล่อยวางแต่ยงั ปล่อยไม่ได้ เราก็ตอ้ งปฏิบตั ิ เพราะมี
เครื่องมือทีจ่ ะช่วยทําให้ปล่อยวางได้ เครื่องมือทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คือ ศีล สมาธิ
ปัญญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา ถ้าต้องการปล่อยวาง ก็ขอให้นาํ ธรรมทัง้ ๓ นี้ มาปฏิบตั ิ
ทําบุญทําทาน รักษาศีล บําเพ็ญจิตตภาวนา เมือ่ บําเพ็ญจิตตภาวนาแล้ว จิตก็จะมีกาํ ลัง
ทีจ่ ะต่อสูก้ บั อุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆ แล้วก็จะปล่อยวางได้
เมือ่ ปล่อยวางได้แล้ว ก็จะเกิดความสบายอกสบายใจ สิง่ ทีเ่ มือ่ ก่อนนี้คอยห่วง คอย
กังวล คอยทุกข์ คอยว้าวุน่ ขุน่ มัวด้วย จะไม่มปี ญั หากับเรา เพราะเราไม่ไปสนใจใยดีเสีย
แล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มคี วามเมตตา ไม่มคี วามอาทรต่อสิง่ ต่างๆ บุคคลต่างๆ
ทุกสิง่ ทุกอย่างยังเป็ นเหมือนเดิมอยู่ เคยปฏิบตั อิ ย่างไรกับบุคคลต่างๆ กับสิง่ ของต่างๆ
เราก็ปฏิบตั เิ หมือนเดิมอยู่ เพียงแต่วา่ ใจของเรา ไม่ได้หวังอะไรจากเขา ไม่ได้หวังให้เขา
อยู่กบั เราไปนานๆ ไม่ได้หวังให้เขาเป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการให้เป็ นไป เพราะใจเรารู้วา่ มัน
เป็ นไปไม่ได้ มันฝื นหลักของความจริงนัน่ เอง เมือ่ ทําอย่างนี้ได้แล้ว ก็ถอื ว่าใจของเราได้
หลุดพ้น ได้บรรลุธรรม ธรรมก็มหี ลายขัน้ เพราะสิง่ ทีเ่ ราติดอยู่ เรายึดอยู่ มีหลายอย่าง
หลายชนิดด้วยกัน เราต้องค่อยๆลด ค่อยๆละไปเรื่อยๆ ในเบื้องต้นก็ลดละสิง่ ของ
ภายนอก บุคคลภายนอกไปก่อน ขัน้ ต่อมาก็มาลดละร่างกายของเรา อย่าไปยึดอย่าไป
ติด ร่างกายของเราทีแ่ ท้จริงก็ไม่ใช่ตวั เรา เป็ นเพียงแต่ธาตุ ๔ ทีม่ าทางอาหาร เมือ่
รับประทานเข้าไปก็เจริญเติบโตงอกงาม กลายเป็ นอาการ ๓๒ จิตผูห้ ลง ผูม้ กี เิ ลส เวลา
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มาครอบครอง ก็จะหลงคิดไปว่า ร่างกายนี้เป็ นเราเป็ นของๆเรา อันนี้ก็ตอ้ งทําความเข้าใจ
ศึกษาไป แล้วค่อยๆปล่อยวางไป ต้องรู้วา่ มันเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไป
ต่อจากนัน้ ก็ยงั มีความรัก ความชอบในสิง่ ต่างๆ ทีต่ อ้ งปล่อยวางอีก เช่น กามสุขทีเ่ กิด
จากกามตัณหาความอยากในกาม เราก็ตอ้ งปล่อยวาง ต้องเห็นว่าสิง่ ทีเ่ ราไปรักไปชอบ
นัน้ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีส่ วยงาม รูปร่างหน้าตาของคนเรานัน้ พอดูได้แต่เพียงเฉพาะเปลือก
นอก คือผิวหนังเท่านัน้ เอง ถ้ามองทะลุเข้าไปใต้ผวิ หนังแล้ว ก็จะเห็นอวัยวะต่างๆ น้อย
ใหญ่ ทีซ่ ่อนเร้นอยู่ภายในของร่างกาย รวมถึงสิง่ ทีเ่ ป็ นปฏิกูลต่างๆ ทีร่ ่างกายจะต้อง
ขับถ่ายออกมา ถ้าพิจารณาอย่างสมํา่ เสมอด้วยปัญญา ด้วยความแยบคาย ก็จะเห็นว่า
ร่างกายนี้ ไม่สวยงามเลย ไม่สะอาดหมดจด แต่เป็ นร่างกายทีส่ กปรก มีความไม่สวยไม่
งามซ่อนเร้นอยู่ ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ก็ยงั เป็ นอย่างนี้ ในขณะทีต่ ายไป ยิง่ สกปรก ยิง่ น่า
เกลียด น่ากลัวขึ้นไปใหญ่
แต่เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราไม่ค่อยพิจารณากัน ไม่ค่อยคิดกัน ก็เลยเกิดความรักความยินดีใน
ร่างกาย เห็นเพศตรงกันข้ามแล้ว เกิดความอยากจะอยู่ใกล้ด้วย อยากจะสัมผัสด้วย
เพราะเห็นเพียงแต่อาการภายนอก ไม่เห็นอาการภายใน จึงทําให้มคี วามยึดติดกับ
ร่างกายของเพศตรงกันข้าม แต่ถา้ ได้ศึกษา ได้พจิ ารณาอย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอ
ต่อไปเวลาเห็นร่างกายของเพศตรงกันข้าม หรือเพศเดียวกันก็ตาม จะเห็นทะลุไปถึง
อาการทัง้ ๓๒ อาการ ทําให้เกิดความเบือ่ หน่าย คลายความกําหนัดยินดีในร่างกายของ
ผูอ้ น่ื เมือ่ คลายความกําหนัดความยินดี จิตก็หลุดพ้นจากความเป็ นทาส ของกามตัณหา
ความอยากในกาม สามารถดํารงชีวติ อยู่ได้ตามลําพัง โดยไม่ตอ้ งมีคู่ครองอีกต่อไป คน
ทีอ่ ยู่ตามลําพังได้เป็ นคนมีบญ
ุ มีกศุ ล เพราะไม่ตอ้ งทุกข์กบั คู่ครอง เพราะเวลามีคู่แล้ว
ถึงแม้จะมีความสุขบ้าง แต่ถา้ เปรียบเทียบกับความทุกข์ทไ่ี ด้มาแล้ว มันเปรียบเทียบกัน
ไม่ได้เลยทีเดียว เพราะเมือ่ อยู่ดว้ ยกันก็จะต้องมีการทะเลาะเบาะแว้งกัน มีการขัดใจกัน
มีความไม่พอใจกัน หรือถ้าไม่มกี ารทะเลาะกัน ไม่มกี ารขัดแย้งกัน มีแต่ความรักต่อกัน
ก็ตอ้ งมีความห่วงใยกัน กลัวว่าเขาจะเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ไปเป็ นต้น ล้วนแต่เป็ น
ความทุกข์ทงั้ นัน้ แต่เนื่องจากว่าเรายังอยูต่ ามลําพังไม่ได้ ยังมีความหลงอยู่ ยังมีความ
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ยินดีในกามอยู่ จึงทําให้ไม่สามารถทีอ่ ยู่ตามลําพังได้ จึงต้องยอมรับความทุกข์ ทีม่ ากับ
ความสุขทีเ่ กิดจากการเสพกาม
ถ้าเป็ นคนฉลาด ก็จะเจริญธรรม ให้เห็นว่าร่างกายนี้ เป็ นร่างกายทีไ่ ม่สวยงาม เป็ น
ปฏิกูลของสกปรก จนปล่อยวางได้ ก็จะไม่ยนิ ดีกบั การมีคู่ครองอีกต่อไป ก็จะสามารถ
อยู่ตามลําพังได้ เพราะจิตทีไ่ ม่มกี ามตัณหานัน้ เป็ นจิตทีส่ งบสงัดจากกาม เป็ นจิตทีม่ ี
ความสงบนิ่ง เป็ นสมาธิ เป็ นจิตทีม่ คี วามสุขโดยธรรมชาติของจิตเอง เป็ นความสุขที่
ประเสริฐ เป็ นความสุขทีเ่ ลิศกว่าความสุขทีไ่ ด้จากการเสพกาม ดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรง
แสดงไว้ว่า ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิต
ทีเ่ รียกว่าสันติสขุ นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีอ่ ยู่กบั เราไปตลอด เพราะ
อยู่ในจิตของเรา ไม่ตอ้ งอาศัยสิง่ หนึ่งสิง่ ใด มาทําให้จติ มีความสุข ไม่มใี ครสามารถแย่ง
ชิงความสุขนี้จากเราไปได้ ไม่เหมือนกับกามสุข ทีต่ อ้ งอาศัยบุคคลอืน่ เป็ นเครื่องให้
ความสุขกับเรา ถ้าเผลอก็อาจจะถูกคนอืน่ แย่งคนๆนัน้ จากเราไปก็ได้ ถ้าถูกแย่งไป เราก็
จะต้องเศร้าโศกเสียใจ เป็ นความทุกข์ข้นึ มาทันที
นี่แหละคือโทษของกามสุข กามสุขไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง กามสุขมีโทษซ่อนอยู่ มี
ความทุกข์ซ่อนอยู่ เปรียบเหมือนกับระเบิดเวลา ทีจ่ ะระเบิดขึ้นมา เวลาไหนเราก็ไม่รู้
สามีของเรา ภรรยาของเรา จะจากเราไปแบบไหน เมือ่ ไร เราก็ไม่รู้ จะหย่ากัน จะไปมี
สามีใหม่ ภรรยาใหม่ หรือจะตายจากเราไป อย่างใดอย่างหนึ่ง เราก็ไม่รู้ แต่เมือ่ เกิดขึ้น
แล้วถ้าเรายังหวง ยังยึด ยังติดอยู่กบั เขา เราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ไป
เป็ นธรรมดา นี่คอื ปัญหาของพวกเรา เพราะไม่ใช้ล้นิ ของเราให้เป็ นประโยชน์ กลับไปใช้
ทัพพี คือใจของเรานัน้ เป็ นได้ทงั้ ๒ อย่าง เป็ นทัพพีก็ได้ เป็ นลิ้นก็ได้ ถ้าเป็ นลิ้นก็ตอ้ ง
สําเหนียก เตือนสติสอนใจเราอยู่เสมอ ต้องเข้าหาธรรมอยู่เสมอ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่
เสมอ ถ้าไม่มโี อกาสได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ก็หาหนังสือธรรมะมาอ่านอยู่เสมอ เพราะเมือ่
ได้อ่านแล้ว ก็จะได้จดจํา แล้วธรรมก็จะไม่ห่างจากใจของเรา
ธรรมเปรียบเหมือนกับอาวุธ ถ้าเก็บไว้ห่างตัวเรา เวลาทีจ่ ะต้องใช้ก็จะไม่ทนั การณ์ แต่ถา้
มีอาวุธติดตัวอยู่ตลอดเวลา เวลามีข ้าศึกศัตรู มาทําร้าย เราก็สามารถชักอาวุธออกมาต่อสู ้
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ได้ทนั ที ธรรมะก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้าไม่สร้างให้มอี ยู่ในใจของเราตลอดเวลา ด้วยการเจริญ
สติ เจริญปัญญา ระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า อยู่อย่างต่อเนื่อง อย่าง
สมํา่ เสมอ เราก็จะไม่มธี รรมอยู่ใกล้ตัวเรา เมือ่ มีกเิ ลสตัณหาปรากฏขึ้นมา จะไม่สามารถ
ต่อสูท้ าํ ลายกิเลสตัณหาได้ ถ้าไม่ทาํ ลายกิเลสตัณหา กิเลสตัณหาก็จะพาเข้าสู่กองทุกข์
อย่างทีเ่ ป็ นกันอยู่ทกุ วันนี้ เพราะยังใช้ใจแบบทัพพีในหม้อแกง คือถึงแม้จะได้สมั ผัสกับ
พระพุทธศาสนา แต่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับศาสนาเท่าไร ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็ฟงั ไปพอ
เป็ นพิธีไปเท่านัน้ เอง ไม่เคยคิดว่า จะเอาสิ่งทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาทําให้เกิดประโยชน์ ฟังไป
แล้วก็แล้วกันไป ห่างกันไป ชีวติ ก็ยงั ดําเนินไปแบบเดิมๆอยู่ เวลาเห็นอะไร ชอบอะไร
อยากได้อะไร ก็ยงั ต้องไปหามาสนองความอยาก ความต้องการอย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น
ชีวติ ก็เลยเป็ นชีวติ ทีม่ แี ต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา เพราะความอยากจะคอยเป็ นเจ้านาย
คอยสังให้
่ ไปหาสิง่ นัน้ มา สิง่ นี้มา และเมือ่ ได้มาแล้ว ก็จะให้ไปหาสิง่ อืน่ ๆมา ต่อไปอยู่
เรื่อยๆ แล้วเวลาสิง่ ทีไ่ ด้มา เกิดสูญเสียไป เกิดหายไป เกิดหมดไป ก็ตอ้ งร้องห่มร้องไห้
เศร้าโศกเสียใจ ก็เพราะไม่มธี รรมาวุธ ไม่มธี รรมะไว้คอยต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา อย่าง
ตอนนี้เรายังไม่มคี ู่ครอง เวลาไปเจอคนทีเ่ ราชอบขึ้นมา ถ้าเรามีสติ มีปญั ญา ระลึกถึง
อสุภกรรมฐาน ระลึกถึงความไม่สวยงามของร่างกาย ระลึกถึงความเป็ นปฏิกูลของ
ร่างกาย ก็จะทําให้คลายความกําหนัดยินดี อยากทีจ่ ะมีเขามาเป็ นคู่ครองได้ แต่ถา้ ไม่มี
ธรรมะอยู่ใกล้ใจเลย เราจะลืมไปเลย จะคิดแต่วา่ ทําอย่างไรจะได้อยู่กบั เขา ให้ได้เขามา
เป็ นคู่ครองของเรา จิตจะคิดแต่เรื่องเหล่านี้ไปตลอดเวลา เพราะนี่คอื ลักษณะของจิต ที่
ถูกอํานาจของกิเลสตัณหาครอบงําอยู่
ถ้าต้องการรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา เราจําต้องนําแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
สังสอน
่
มาประพฤติปฏิบตั ิ ต้องเข้าหาพระศาสนาอย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง พระ
ศาสนาก็คอื พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีม่ าในหลายรูปแบบด้วยกัน มาใน
ลักษณะของการฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็มี ฟังทีว่ ดั ก็ได้ ฟังทีบ่ า้ นก็ได้ เปิ ดเทปฟัง ฟังเทศน์
ทางสถานีวทิ ยุ ทางสถานีโทรทัศน์ก็ได้ หรืออ่านหนังสือธรรมะในหนังสือต่างๆก็ได้
เหล่านี้ล ้วนเป็ นการเข้าสู่พระศาสนา เข้าสู่การศึกษา เมือ่ ได้ศึกษาอยู่เรื่อยๆแล้ว ก็จะได้
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นําเอาไปปฏิบตั ติ ่อไป ไปทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม เจริญจิตตภาวนา นัง่
สมาธิ เจริญปัญญา คือไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างล้วน
เป็ นไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น เป็ นของไม่เทีย่ ง ไม่มตี วั ตน ถ้าไปยึดไปติดก็จะเป็ นทุกข์ ถ้าเห็นว่า
เป็ นของไม่เทีย่ ง เห็นว่าเป็ นของไม่มตี วั ตน ก็จะปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางได้แล้ว ใจก็จะ
ไม่ทกุ ข์ ใจก็จะหลุดพ้น การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๓๘

เห็นทุกข์เป็ นสุข
๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๕

วันพระเป็ นวันทีท่ ่านทัง้ หลายได้จดั สรรไว้ เพือ่ ทําประโยชน์ให้กบั ชีวติ จิตใจ ด้วยการ
ทําบุญทําทาน สมาทานรักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพือ่ พัฒนาจิตใจให้ดขี ้นึ ให้สะอาด
ขึ้น ให้เป็ นจิตใจทีเ่ ต็มไปด้วยความสุข ความสงบ ความพอ ซึง่ เกิดจากการขัดเกลา โดย
นําเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็ นเครื่องชําระจิตใจ จิตใจเมือ่ ได้รบั การ
ชําระด้วยธรรมแล้ว จะเป็ นจิตทีส่ ะอาด เป็ นจิตทีป่ ราศจากเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย ที่
สร้างความวุน่ วาย สร้างความหิว สร้างความกระหายให้กบั ใจ ใจก็จะอยู่เป็ นสุข โดยไม่
ต้องมีอะไรมากมาย แต่เพราะว่าใจส่วนใหญ่ของคนเรานัน้ ขาดการดูแลรักษาด้วยธรรม
ของพระพุทธเจ้า เลยเป็ นใจทีม่ แี ต่ความหิว มีแต่ความกระหาย มีแต่ความอยาก อยาก
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ เช่น อยากในกามสุข อยากได้ รู ป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่
ถูกอกถูกใจ อยากมีข ้าวของเงินทองต่างๆ อยากเป็ นผูย้ ง่ิ ใหญ่ มีคนเคารพนับถือ อยาก
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่จน เหล่านี้ล ้วนเป็ นความหลงทัง้ สิ้น เพราะสิง่ เหล่านี้ไม่ได้สร้าง
ความสุขให้กบั ใจเลยแม้แต่นอ้ ยนิด แต่กลับสร้างความทุกข์ให้กบั ใจให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไป
ถ้าได้สมั ผัสกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะเริ่มเห็นว่า อะไรเป็ นเหตุทน่ี าํ มา
ซึง่ ความสุขความเจริญ อะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย ความทุกข์ ความ
หายนะทัง้ หลาย เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็ นผูต้ รัสรู ธ้ รรม มีดวงตาเห็นธรรม ทรงรู ้
ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็ นจริง ทุกข์กร็ ู ว้ ่าทุกข์ สุขก็รูว้ ่าสุข รู ว้ ่าทุกข์เกิดจาก
อะไร รู ว้ ่าสุขเกิดจากอะไร เมือ่ รู้อย่างแน่ชดั ก็นาํ มาประกาศสังสอนให้
่
ผูอ้ น่ื ได้รู้กนั ผู ้
ฉลาดเมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็นอ้ มเอาไปปฏิบตั ิ เมือ่ น้อมเอาไปปฏิบตั แิ ล้ว ก็จะมีดวงตา
เห็นธรรม เกิดปัญญา เกิดแสงสว่างขึ้นมาภายในใจ เห็นเหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้
ทรงเห็น เมือ่ รู้เช่นนัน้ แล้ว ก็เป็ นผูท้ ห่ี ลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง เพราะความทุกข์
ทัง้ หลาย ไม่ได้เกิดจากอะไร นอกจากความมืดบอดในใจของพวกเราทุกๆ คนเท่านัน้ เอง
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ทําให้ไขว่คว้าหาแต่กองทุกข์เข้ามา แบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น เพราะความเห็นผิดเป็ นชอบ
เห็นความทุกข์ว่าเป็ นความสุข เราจึงกว้านเอาความทุกข์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
อย่างเวลาทีเ่ ราอยากจะออกไปเทีย่ ว ดูหนัง ดูละคร ไปหาความสุขกับรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ สิง่ เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วว่า ไม่ใช่เป็ นความสุขแต่เป็ นความ
ทุกข์ เปรียบเหมือนกับยาเสพติด ยาเสพติดนี้ ถ้าผูใ้ ดไปเสพเข้าแล้ว ถึงแม้จะมีความสุข
บ้างในขณะทีเ่ สพ แต่ความทุกข์ทต่ี ามมาจากการติดยาเสพติดนี้มมี าก เพราะจะต้อง
แสวงหายาเสพติดมาเสพอยู่ตลอดเวลา แล้วก็จะพาไปสู่การประพฤติผดิ ศีลผิดธรรม
เพราะคนทีต่ ดิ ยาเสพติด จะไม่มเี วลาทีจ่ ะไปทํามาหากินด้วยความสุจริต เพราะจะเอา
เวลามาเสพแต่ยาเสพติด เมือ่ เสพแล้วจะมึนเมา ก็จะนอนหลับสลบไสลไปเป็ นเวลา
ยาวนาน เมือ่ ตื่นมาจากความสลบไสล ก็เกิดความอยากทีจ่ ะเสพยาอีก ถ้ามีเงินทองมี
ข้าวของ พอทีจ่ ะไปซื้อ ไปแลกยาเสพติดมาได้ ก็จะไปซื้อไปแลกยาเสพติดมาเสพอีก จน
หมดเนื้อหมดตัว เมือ่ หมดเนื้อหมดตัวแล้ว ก็จะต้องไปหาเงินทองมาโดยทางมิชอบ เช่น
ไปลักขโมย ไปปล้นไปจี้ ไปโกหกหลอกลวง เพือ่ จะได้นาํ เงินทองไปซื้อยาเสพติดมาเสพ
อีก นี่แหละคือพิษภัยของยาเสพติด
ฉันใดพิษของกามคุณ ๕ ทีเ่ รียกว่ากามสุขก็เป็ นเช่นนัน้ กามคุณ ๕ เวลาได้เสพสัมผัส ก็
จะมีความสุข เช่น เวลาไปดูหนังดูละคร ได้อยู่ใกล้กับคนทีเ่ รารักเราชอบ เราก็จะมี
ความสุข แต่ยามทีต่ อ้ งห่างจากสิง่ เหล่านี้ ใจของเราก็จะมีความว้าวุน่ ขุน่ มัว มีความว้าเหว่
มีความเศร้าสร้อยหงอยเหงา ก็ตอ้ งสังให้
่ ออกไปหาสิง่ เหล่านี้อยู่เรื่อยๆ เมือ่ ออกไปหาสิง่
เหล่านี้มากๆเข้า ก็จะไม่มเี วลาทํามาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ด้วยความสุจริต เมือ่ ไม่มี
เงินทองทีจ่ ะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยความสุจริต ก็จะนําไปสู่การทุจริต ดังทีเ่ ห็นกันอยูท่ กุ
วันนี้ สมัยนี้คนเราวิง่ หาเงินทองกันเหมือนกับเป็ นพระเจ้า เพราะรู้สกึ ว่าถ้ามีเงินทองแล้ว
จะสามารถบันดาลความสุขให้กบั ตนได้ จึงวิง่ หาเงินทองกัน แบบไม่คดิ ถึงว่าจะหามา
ด้วยวิธีใด ถ้าหามาได้ดว้ ยความสุจริตก็จะหามา ถ้าหาด้วยความสุจริตไม่ได้ ก็จะหาด้วย
ความทุจริต โดยไม่เกรงกลัวกับบาปกรรมทีจ่ ะตามมาต่อไป
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การกระทําย่อมมีผลตามมา สุจริตก็มผี ลตามมา ทุจริตก็มผี ลตามมา สุจริตทําไปแล้ว ก็
ไม่มคี วามเสียหาย มีแต่ความเจริญตามมา แต่ถา้ ทําด้วยความทุจริต ก็จะมีแต่ความ
เสือ่ มเสีย มีแต่ความทุกข์ตามมา แต่เมือ่ คนเราติดกับสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่สามารถจะเลิกได้ ก็
จะไม่คาํ นึงถึงผลเสียทีจ่ ะตามมา เพราะผลเสียตามมาทีหลัง ไม่ได้มาก่อน แต่ความสุขที่
ได้จากการไปคด ไปโกง ไปลัก ไปขโมย เพือ่ จะได้เอาเงินไปซื้อความสุขนัน้ มันมาก่อน
เลยไม่คดิ ถึงความทุกข์ทจ่ี ะตามมาต่อไป เพราะคิดสัน้ คิดแบบสุกเอาเผากิน ขอให้ได้
เสียก่อน ส่วนผลเสียทีจ่ ะตามมาทีหลัง จะเป็ นอย่างไร ไม่ค่อยสนใจ แต่ในทีส่ ุดผลก็
ตามมา ทัง้ ในปัจจุบนั ชาติและในชาติหน้า ในปัจจุบนั เมือ่ เริ่มประกอบการทุจริตแล้ว ใจก็
จะมีความว้าวุน่ ขุน่ มัว มีความวิตก มีความกังวล เพราะมีชนักติดหลังอยู่ ไม่ทราบว่า
จะต้องถูกจับไปเข้าคุกเข้าตะรางเมือ่ ไหร่ ก็จะไม่ได้อยู่ดว้ ยความสุขใจ กินไม่ได้นอนไม่
หลับ มีแต่ความหวาดผวา เดินไปไหนมาไหน เห็นเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ ก็เกิดความตกใจ
กลัวขึ้นมา ทัง้ ๆทีเ่ จ้าหน้าทีต่ าํ รวจ ก็ไม่รู้เรื่องของเราเลยแม้แต่นอ้ ยนิด
นี่แหละคือธรรมชาติของการทําบาปทํากรรม เมือ่ ทําผิดไปแล้ว จะสร้างความวิตก ความ
กังวล ความหวาดกลัว ขึ้นมาในใจของผูก้ ระทํา ความสุขทีไ่ ด้จากการไปโกง ไปขโมยเงิน
ทองมา ก็หมดไปแล้ว เงินทองทีไ่ ด้มาก็เอาไปใช้ไปเสพหมดแล้ว ต้องคอยหลบเจ้าหน้าที่
ตํารวจ นอกจากนัน้ แล้ว ความอยากทีม่ อี ยู่ในใจก็ยงั ไม่หมดไป ก็ยงั มีความอยากอยู่
เหมือนเดิม ก็ยงั ต้องออกไปหาความสุขอีก ต้องมีแต่ความหวาดระแวง ไม่รู้วา่ เมือ่
ออกไปแล้ว จะถูกเจ้าหน้าทีจ่ บั ตัวเมือ่ ไร นี่แหละคือความเห็นผิดเป็ นชอบ คิดว่า
ความสุขอยู่กบั กามสุข อยู่กบั การได้เสพกาม ได้เสพรูป ได้ยนิ เสียง ได้ล้มิ รส ได้ดมกลิน่
ได้สมั ผัสโผฏฐัพพะ ทีถ่ ูกอกถูกใจ เวลาได้เสพก็มคี วามสุข แต่เวลาไม่ได้เสพ ก็มคี วาม
ว้าเหว่ มีความเศร้าสร้อยหงอยเหงา เป็ นเครื่องผลักดันให้ตอ้ งออกไปหามาเสพเพิม่ ขึ้น
ไปเรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด
พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้ว ในฐานะทีเ่ ป็ นราชกุมาร พระราชบิดาผูม้ คี วามปรารถนา ทีจ่ ะ
ให้พระพุทธเจ้าในครัง้ ทีเ่ ป็ นราชกุมาร อยู่สบื ทอดพระราชสมบัตติ ่อไป จึงพยายามทีจ่ ะ
ห้อมล้อมพระราชกุมารด้วยกามสุขชนิดต่างๆ เพือ่ จะได้ไม่คดิ หนีจากพระราชวัง เพือ่
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ออกไปแสวงหาความสุขทีแ่ ท้จริง ถึงแม้จะมีความสุขห้อมล้อม แต่ในพระทัยของ
พระองค์ ก็ทรงรู้วา่ เป็ นความสุขชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว เมือ่ ได้สมั ผัสมากๆ เข้า ก็เกิดความ
เบือ่ หน่ายขึ้นมาได้ เหมือนกับเวลารับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็ น
อาหารทีถ่ ูกอก ถูกใจ ถูกปาก ถูกลิ้น เป็ นอาหารจานโปรด แต่ถา้ รับประทานไปทุกมื้อทุก
วันแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะเกิดความเบือ่ หน่ายขึ้นมา นี่ก็เป็ นความทุกข์อกี แบบหนึ่ง ทัง้ ๆที่
ได้เสพได้สมั ผัสสิง่ ทีช่ อบ สิง่ ทีอ่ ยาก แต่เมือ่ เสพไปบ่อยๆ ก็เกิดความจําเจ เกิดความเบือ่
หน่ายขึ้นมา ถ้าเป็ นคนฉลาดก็จะเริ่มรู้แล้วว่า นี่ไม่ใช่ความสุขเลย แต่ถา้ เป็ นคนโง่เขลา
เบาปัญญา ก็จะหาวิธีใหม่ คือเมือ่ เบือ่ สิง่ นี้ ก็ไปหาสิง่ อืน่ มาทดแทน ถ้าเบือ่ คนนี้ ก็หาคน
อืน่ มาแทน แต่มนั ก็เหมือนกันแหละ คนเรามันก็เหมือนๆกัน สิง่ ของต่างๆมันก็
เหมือนๆกัน รูปก็รูปเหมือนกัน เสียงก็เสียงเหมือนกัน กลิน่ รส โผฏฐัพพะก็เหมือนกัน
ต่างทีร่ ูปลักษณ์เท่านัน้ เอง
แต่โดยธรรมชาติของกามคุณ ๕ แล้ว ย่อมสร้างความเบือ่ หน่ายให้กบั ทุกคน เมือ่ ได้
สัมผัสอย่างต่อเนื่อง จนกระทังเกิ
่ ดความชินชาขึ้นมา ทําไมคนเราจึงต้องไปเทีย่ วกัน
เพราะเบือ่ ความจําเจ เห็นบ้านเรา เห็นสถานทีข่ องเราทุกๆวัน ก็เกิดความเบือ่ หน่าย ก็
เลยอยากจะไปสถานทีอ่ น่ื ๆ จึงเกิดมีการท่องเทีย่ วขึ้นมา เราเบือ่ บ้าน เบือ่ เมืองของเรา
เราก็ไปท่องเทีย่ วเมืองนอกเมืองนากัน พวกทีอ่ ยู่เมืองนอกเมืองนา เขาก็เบือ่ บ้านของเขา
เขาก็มาเทีย่ วบ้านเรา ทัง้ ๆทีเ่ ราเบือ่ แสนเบือ่ ไม่เห็นจะมีอะไรดี แต่เขากลับเห็นว่า บ้านเรา
มีอะไรดีเยอะแยะไปหมด ในทางตรงกันข้ามเขาก็เบือ่ บ้านเขา เขาก็ไม่เห็นว่าบ้านเขามี
อะไรดี แต่เรากลับไปเห็นว่ามีอะไรดี นี่แหละคืออํานาจของความหลง ทีค่ รอบงําจิตใจ
แล้วก็สร้างความรู้สกึ ว่า จะต้องมีอะไรดีกว่าทีม่ อี ยู่ เป็ นอยู่ จึงทําให้ตอ้ งดิ้นรนขวนขวาย
เปลีย่ นทีอ่ ยู่เรื่อยๆไป เปลีย่ นสิง่ นัน้ เปลีย่ นสิง่ นี้ไปเรื่อยๆ ใส่เสื้อผ้าชุดไหนจําเจ ก็เบือ่ ก็
ต้องหาเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่ มีทรงผมแบบไหน อยู่ไปสักพักก็เบือ่ ก็ตอ้ งเปลีย่ นทรงผม
ใหม่
นี่แหละคือลักษณะของกามคุณ ๕ ไม่ได้สร้างความอิม่ สร้างความพอ มีแต่จะสร้างความ
เบือ่ หน่าย ถ้าได้สมั ผัสมากเกินไป ถ้าสัมผัสน้อยไป ก็จะไม่พอ ก็เกิดความหิว เกิดความ
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กระหาย อยากจะเสพเพิม่ ขึ้นไปอีก ก็เลยหาจุดอิม่ จุดพอไม่เจอ เพราะความอิม่ ความพอ
ไม่มีอยู่ในกามคุณ ๕ พระพุทธเจ้าผูม้ ปี ญั ญา ทรงรู้จกั คิด เมือ่ คิดแล้วก็ทรงเห็นว่า กาม
คุณ ๕ เป็ นอย่างนี้เอง จะไปเอาความสุขทีแ่ ท้จริงจากเขา ย่อมเป็ นไปไม่ได้ มีแต่จะให้
ความทุกข์กบั ผูไ้ ปหลง ไปยึด ไปติด ไปเสพ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ พระพุทธเจ้าจึงแสวงหา
ความสุขอีกชนิดหนึ่ง ทีเ่ รียกว่าสันติสุข ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของใจ ใจจะสงบได้
ใจจะต้องสลัดกามคุณทัง้ ๕ คือต้องไม่ไปแสวงหา ต้องงด ต้องระงับ เคยดูหนังดูละคร
ก็ตอ้ งหยุดดู เคยไปเทีย่ วก็ตอ้ งหยุดเทีย่ ว เคยกินเหล้าเมายา ก็ตอ้ งหยุดกิน เคยมี
คู่ครองก็จะต้องละเว้นจากการมีคู่ครอง ซึง่ เป็ นสิง่ ทีย่ ากมากสําหรับคนทัวๆไป
่
เพราะยัง
ถูกอํานาจของความหลงครอบงําอยู่ ยังคิดว่าเป็ นสิง่ ทีด่ อี ยู่ หรือถ้ารู้วา่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี แต่ก็
ไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะสลัดให้หลุดพ้นไปจากใจของตนได้
มีคนเพียงไม่ก่คี น ทีม่ คี วามสามารถ มีขนั ติความอดทน มีวริ ิยะความพากเพียร พอทีจ่ ะ
ต่อสูก้ บั การยึดติดในกามคุณ ๕ เมือ่ ทําได้แล้วจะประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่เคยพบ เคยสัมผัสมา
ก่อน คือความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีป่ ระเสริฐ ความสุขทีด่ เี ลิศ พระพุทธองค์ทรงตรัส
ว่า ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ ที่จะประเสริฐ จะดีเลิศ เท่ากับความสุข ที่เกิดจากความ
สงบของใจ ก็คอื สันติสุขนัน่ เอง สันติสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ตอ้ งละกามสุขก่อน พยายาม
ลดละกามสุขไปเท่าทีจ่ ะทําได้ ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องเลิกไปเลยในทีเดียว เพราะเป็ นสิง่ ทีย่ าก
เหมือนกับการตัดต้นไม้ จะไม่สามารถฟันต้นไม้ให้ขาด ด้วยการฟันเพียงครัง้ เดียว แต่
ต้องค่อยๆฟันไปเรื่อยๆ ฟันไปทีละเล็กทีละน้อย ไม่ชา้ ก็เร็วต้นไม้ต้นนัน้ ก็จะต้องถูกตัด
ขาดอย่างแน่นอน ถ้ามีความอดทน มีความขยันหมันเพี
่ ยร
พระพุทธเจ้าทรงกําหนดอุโบสถศีลให้ไว้รักษาอาทิตย์ละ ๑ ครัง้ อุโบสถศีลก็เป็ นศีลที่
เพิม่ จากศีล ๕ ทีเ่ ป็ นปกติของชาวพุทธเราอยู่แล้ว คือผูท้ น่ี บั ถือพระพุทธศาสนาทีแ่ ท้จริง
ทีเ่ รียกตนเองว่าเป็ นพุทธศาสนิกชน จะต้องมีศีล ๕ ประจําใจ จะต้องรักษาศีล ๕ เป็ น
ปกติทกุ ๆวัน เมือ่ ถึงวันพระ วันอุโบสถ ก็จะถือศีลเพิม่ อีก ๓ ข้อ ได้แก่ ๑. ละเว้นจาก
การรับประทานอาหารในยามวิกาล คือตัง้ แต่หลังเทีย่ งวันไปแล้ว ๒. ละเว้นจากการหา
ความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆ จากการแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มทีม่ สี สี นั จากการใช้
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เครื่องสําอางทีม่ กี ลิน่ หอม ๓. ละเว้นจากการนอนบนเตียง ฟูกทีห่ นา นอนแล้วหลับ
สบาย คือต้องการให้ละกามสุขนัน่ เอง จึงได้ทรงกําหนดอุโบสถศีลขึ้น เพือ่ ให้เราได้รู้จกั
เข้าหาความสุขทีเ่ กิดจากความสงบบ้าง
เช่น เวลารับประทานอาหาร เราจะรับประทานอาหารด้วยเหตุผล ๒ ประการด้วยกัน
เหตุผลอันแรกก็คอื ร่างกายขาดอาหาร ต้องรับประทานอาหารเพือ่ เลี้ยงดูร่างกาย ร่างกาย
จึงจะอยูต่ ่อไปได้ แต่ในขณะเดียวกันเราก็เลี้ยงดูความอยากไปด้วย คือความอยากใน
รสชาติ กลิน่ ของอาหาร เวลารับประทานอาหาร เราจะเลือกอาหารทีถ่ ูกปาก ถูกใจ ถูกคอ
เพือ่ ความสุขใจ นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่ตอ้ งทําก็ได้ การรับประทานอาหารทีแ่ ท้จริงนัน้ ควร
รับประทานด้วยเหตุผลเดียว คือรับประทานเพือ่ รักษาร่างกายให้อยู่ต่อไป ไม่ให้หิว
อาหารจะเป็ นชนิดไหนก็ไม่สาํ คัญ เมือ่ รับประทานเข้าไปแล้ว ขอให้อม่ิ ท้องก็เป็ นอันใช้ได้
นี่ต่างหากคือเหตุผลของการรับประทานอาหาร แต่คนส่วนใหญ่ยงั มีความหลงอยู่ ก็เลย
เห็นการรับประทานอาหาร เป็ นการให้ความสุขกับตน เวลารับประทานอาหารจึงมีความ
พิถพี ถิ นั มาก จะต้องเลือกเฟ้ นอาหาร ทีถ่ ูกปาก ถูกคอ ถูกใจมารับประทาน เลย
กลายเป็ นปัญหา ทําให้ตอ้ งวุน่ วายกับการรับประทานอาหาร
แต่สาํ หรับคนทีไ่ ม่รบั ประทานอาหาร ด้วยความอยากในกามรสแล้ว จะรับประทาน
อาหารแบบง่ายๆ และไม่ตอ้ งรับประทานอาหารบ่อย บางคนรับประทานอาหารวันละมื้อ
เดียวก็อยู่ได้ แต่คนทีร่ บั ประทานอาหารเพือ่ กามรสนัน้ บางทีรบั ประทานอาหารเพิง่ เสร็จ
ไปหยกๆ ท้องยังแน่นอยู่เลย แต่ใจเกิดนึกถึงอาหารหรือขนมทีต่ นโปรดขึ้นมา ก็ยงั เกิดมี
ความอยากทีจ่ ะรับประทานต่อไปอีก จึงทําให้เกิดเป็ นโรคนํา้ หนักเกินขึ้นมา เป็ นโรคอ้วน
กันขึ้นมา แล้วเวลาทีจ่ ะลดนํา้ หนักนี่ ก็จะรู้สกึ ลําบากยากเย็น เพราะเป็ นการฝื นใจมาก
ทีเดียว คนเราจึงมีปญั หามาก เพราะการไม่รู้จกั ความพอดี ไม่มเี หตุผลในการกระทํา ทํา
อะไรมักจะกระทําไปด้วยอารมณ์ คือความอยาก เลยทําให้กลายเป็ นทาสของความอยาก
แล้วความอยากนี้ก็กลายเป็ นเครื่องมือมาทําลายตน คนทีร่ บั ประทานอาหารมากๆ เกิน
ความจําเป็ น ก็จะเป็ นโรคอ้วนขึ้นมา แล้วก็จะมีโรคต่างๆตามมา โรคเบาหวาน โรคความ
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ดัน โรคไขมันอุดตัน โรคหัวใจ เป็ นต้น ก็ล ้วนเกิดจากการรับประทานอาหารมาก
จนเกินไป แล้วไม่ชา้ ก็เร็ว ก็จะต้องตายก่อนวัยอันควร เพราะอํานาจของความหลง
พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราในวันพระ วันอุโบสถ มาสมาทานศีลอุโบสถกัน ถ้าอยู่ท่ี
วัดไม่ได้ ก็ให้สมาทานศีล ๘ ศีลอุโบสถกับศีล ๘ ต่างกันตรงที่ ถ้าสมาทานศีลอุโบสถ ก็
จะต้องอยู่ในพระอุโบสถ คืออยู่ในโบสถ์ อยู่ในบริเวณวัด ไม่กลับไปทีบ่ า้ น เพราะเวลา
กลับไปทีบ่ า้ น จะมีเครื่องยัวใจเยอะ
่
คนในบ้านทีไ่ ม่ถอื ศีล ก็จะกินเหล้ากัน จะกินอาหาร
เย็นกัน ก็จะดูหนังดูละครกัน ฟังเพลงกัน อะไรอย่างนี้เป็ นต้น เมือ่ ไปอยู่ทบ่ี า้ น ใจก็จะ
ถูกสิง่ เหล่านี้รบกวน แล้วดีไม่ดกี ็จะไม่สามารถรักษาศีล ๘ ไปได้ เพราะเวลาคนในบ้าน
เห็นเราไม่กนิ ข้าว ก็เกิดความสงสาร เกิดความห่วงใย ก็จะมารบเร้า มาขอร้องให้เรากิน
เลยกลายเป็ นเรื่องใหญ่ข้นึ มา ถ้าไม่กิน ก็จะวุน่ วาย ในทีส่ ุดก็เลยต้องกิน เพือ่ ระงับความ
วุน่ วาย การถือศีล ๘ กับศีลอุโบสถจึงต่างกันตรงนี้ ศีลอุโบสถหมายถึงให้หาทีส่ งบ ที่
สงัดวิเวก ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นวัดก็ได้ ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นในบริเวณพระอุโบสถก็ได้
เช่น ไปอยู่ตามป่ าตามเขา ทีไ่ ม่มใี ครมารบกวน อยู่ตามลําพัง อย่างนี้ก็ใช้ได้ เพราะถ้าอยู่
ในสถานทีอ่ ย่างนัน้ แล้ว กิเลสคือความอยากในกาม จะไม่เกิดง่าย ถ้าเกิดก็ไม่รุนแรง
เพราะไม่มสี ง่ิ มาล่อตา ล่อหู ล่อจมูก ล่อลิ้น ล่อกาย แต่ถา้ ไปอยู่ในบ้านแล้ว รับรองได้วา่
การรักษาศีล ๘ จะลําบากมาก
การทีจ่ ะรักษาศีล ๘ ได้ เราต้องฉลาด ต้องรู้จกั วิธี ต้องรู้วา่ อะไรเป็ นเครื่องช่วยส่งเสริม
ต้องมีสถานทีส่ งบสงัด วิเวก ห่างไกลจากกามคุณทัง้ หลาย พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้
พระหาทีส่ งบสงัด ตามป่ าตามเขา เพราะเป็ นสถานทีเ่ อื้ออํานวย ทีจ่ ะทําให้จติ สงบ ทําให้
จิตเย็น จิตสบาย จิตมีความสุข มีความอิ่ม มีความพอ ผูป้ รารถนาความสุขภายในใจ
คือความสงบ จึงต้องคํานึงถึงสถานที่ ควรจะหาสถานทีท่ ส่ี งบสงัด ทีห่ ่างไกลจากกามคุณ
ทัง้ หลาย ทีเ่ ป็ นเครื่องยัวยวนกวนใจ
่
ถ้ามาอยู่ทว่ี ดั ได้ก็ควรมา ถ้ามีทท่ี ด่ี กี ว่าวัด ก็จะยิง่ ดี
ใหญ่ เพราะว่าบางวัดอาจจะไม่ค่อยสงบ อาจจะต้องไปหาวัดทีไ่ กลจากบ้านจากเมือง วัด
ทีอ่ ยู่ตามชนบท วัดทีอ่ ยู่ตามป่ าตามเขา เพราะโอกาสทีจ่ ะทําให้จติ สงบจะมีมาก การ
รักษาอุโบสถศีล ก็จะเป็ นไปได้โดยง่าย แล้วจะเห็นสิง่ ทีไ่ ม่เคยเห็นมาก่อนในชีวติ ของเรา
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คือเมือ่ จิตของเราสงบตัวลง เราจะรู้เลยว่าความสุขต่างๆทีเ่ ราเคยสัมผัสมาก่อนหน้านี้นนั้
จะไม่ดเี ท่ากับความสุขทีเ่ กิดจากการสงบของจิต ความนิ่งของจิต เป็ นความสุขทีเ่ กิดจาก
การรวมตัวลงของจิต เพราะได้ตดั ความอยากในกามคุณทัง้ หลาย
นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่ค่อยรู้กนั ไม่ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั กัน เพราะใน
สังคมจะพูดกันแต่ความสุข ทีเ่ กิดจากการมีสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ความสุขทีเ่ กิดจาก
การได้ไปเทีย่ ว ไปกิน ไปเสพกัน เมือ่ อยู่ในแวดวงแบบนัน้ ได้ยนิ เรื่องแบบนัน้ เราก็จะ
หลงเชื่อตามเขาไป เพราะในใจของเราก็มเี ชื้ออยู่แล้ว ก็คอื ความหลง ใจของเราก็มี
ความชอบสิง่ เหล่านี้อยู่แล้ว ก็เลยหลงตามเขาไป วันๆหนึ่งก็มวั แต่วนุ่ กับการหาเงินหา
ทอง เมือ่ ได้เงินทองมาแล้ว ก็เอาเงินทองนี้ไปซื้อ ไปแลกพวกกามสุขทัง้ หลายมาเสพ เมือ่
เสพเสร็จแล้วก็เพลีย ก็นอนหลับ รุ่งขึ้นก็ตอ้ งตื่นไปทํามาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หา
เงินหาทองอีก ชีวติ ก็วนเวียนอยู่ในวัฏจักรแบบนี้ ก็ไม่ต่างจากเดรัจฉานสักเท่าไร เพราะ
เดรัจฉานก็มชี วี ติ แบบนี้ เช้าเขาก็ออกไปหาอาหารมากิน เมือ่ มีกาํ ลังวังชา ก็หาคู่มาเสพ
หาความสุขทางกาม เมือ่ เสพเสร็จแล้ว ก็อ่อนเพลียก็นอนหลับไป ตื่นขึ้นมาก็ออกไปทํา
แบบเดิมๆอีก ชีวติ ก็จะวนเวียนไปอย่างนี้ ไปจนถึงวันตาย
แม้กระทังคนอายุ
่
มากๆแล้ว ก็ยงั มีความกระหาย มีความอยาก อย่างทีม่ ขี า่ วว่ามีชายคน
หนึ่งอายุ ๗๒ ปี เป็ นฝรัง่ อยู่ประเทศเยอรมัน มีเงินอยู่ประมาณ ๖-๗ ล้านบาท ประกาศ
ออกมาเลย ว่าถ้ามีหญิงสาวคนใดทีอ่ ายุตาํ ่ กว่า ๓๐ สามารถให้เขามีความสุขจนตายใน
อ้อมกอดของเธอได้ เขาจะมอบมรดกทีม่ อี ยู่ทงั้ หมด ให้กบั หญิงสาวคนนัน้ เลย นี่แหละ
อํานาจของกามตัณหาความอยากในกาม มันไม่ได้อ่อน มันไม่ได้หมดไปตามวัยของคน
เลย เพราะว่าใจของคนเราไม่มอี ายุขยั ไม่เสือ่ ม ไม่แก่ ไม่ชรา ใจเป็ นสภาวธรรมอย่าง
หนึ่ง เป็ นอย่างนัน้ มาแต่ดงั้ เดิม เมือ่ ร่างกายนี้แตกสลายไป ใจก็เคลือ่ นออกไป แล้วก็ไป
หาร่างกายใหม่ เมือ่ ได้ร่างกายใหม่มา ก็เสพกามต่อ ถ้าเป็ นเดรัจฉานก็เสพกามแบบ
เดรัจฉาน ถ้าเป็ นมนุษย์ก็เสพกามแบบมนุษย์ ถ้าเป็ นเทพก็เสพกามแบบเทพ ไปไม่มที ่ี
สิ้นสุด แต่ถา้ เริ่มลดละแล้ว ต่อไปก็จะเริ่มเสพความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิต ถ้า
ตายไปก็จะไปเกิดเป็ นพรหม เพราะพรหมก็คอื ผูท้ เ่ี สพความสุข ทีเ่ กิดจากความนิ่ง
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ความสงบของใจ แล้วถ้าได้พบพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอน คือเห็นโทษของกามสุข แล้วตัดกามสุขได้ ด้วยปัญญาหรือวิปสั สนา ก็จะกลายเป็ น
พระอริยบุคคลไป เป็ นพระอนาคามี เป็ นผูต้ ดั ความยินดีในกามสุขได้ ไม่มคี วาม
ต้องการทีจ่ ะเสพกามอีกต่อไป ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดในกามภพอีกต่อไป การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
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กัณฑ์ท่ี ๑๓๙

กําลังทําอะไรอยู่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

ใกล้เวลาสิ้นปี เข้ามาแล้ว วันเวลาก็ค่อยๆผ่านไปๆ เดีย๋ วปี หนึ่งก็หมดไป อายุก็เพิม่ มาก
ขึ้นไปอีกหนึ่งปี วันเวลามีแต่จะผ่านไปๆ เหมือนกับกระแสนํา้ ทีไ่ หลไปแล้ว ไม่ไหลกลับ
เวลาเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่า กับชีวติ จิตใจของพวกเราทุกคน เพราะว่าทุกสิง่ ทุกอย่างขึ้นอยู่กบั
เวลา การทีเ่ ราจะมีอะไรขึ้นมาได้ ก็ตอ้ งมีเวลาทีจ่ ะทํา เพือ่ ให้มสี ง่ิ นัน้ ๆเกิดขึ้นมา ถ้าเวลา
ไม่มี ทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีเ่ ราปรารถนา ทีเ่ ราต้องการกัน ก็จะไม่มี เวลาจึงเป็ นปัจจัยทีส่ าํ คัญ
อย่างยิง่ เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ ยิง่ กว่าสิง่ อืน่ ใดในโลกนี้ เพราะถ้าไม่มเี วลาแล้ว เราจะ
ไปหาสิง่ ต่างๆในโลกนี้ได้อย่างไร ไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง บุคคลต่างๆ
ก็ตอ้ งมีเวลาเป็ นเครื่องรองรับ ต้องมีเวลาทีจ่ ะกระทําในสิง่ ต่างๆ เพือ่ ให้ผลทีเ่ ราต้องการ
ปรากฏขึ้นมา เวลาจึงเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่ามากๆ เราจึงไม่ควรมองข้ามคุณค่าของเวลาไป ไม่
ควรทีจ่ ะปล่อยให้เวลาผ่านไปๆ โดยไม่ได้ทาํ คุณ ทําประโยชน์ให้เกิดขึ้น เพราะเวลาของ
เราจะมีเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆ ไม่ใช่จะมีมากเพิม่ ขึ้นไป เพราะชีวติ ของเราถูกควบคุม
ด้วยเวลานัน่ เอง
เมือ่ เกิดแล้ว ชีวติ ก็จะต้องมีการแก่ มีการเจ็บ มีการตาย ตามลําดับต่อไป และเมือ่ ถึง
เวลาตาย เวลาทีจ่ ะทําอะไรก็หมดไปเช่นกัน ชีวติ ของเราจึงเปรียบเหมือนกับต้นเทียนต้น
หนึ่ง เวลาเกิดออกมาก็เหมือนกับเวลาทีจ่ ดุ ต้นเทียน เมือ่ จุดแล้ว ไฟก็จะเริ่มไหม้ต้น
เทียนไปตามลําดับ จนหมดไปในทีส่ ุด ฉันใดชีวติ ของเราก็เป็ นเช่นนัน้ เมือ่ เกิดมาแล้ว ก็
จะเริ่มดําเนินตามวิถที างของเขา คือ มีการเจริญเติบโต เมือ่ เจริญเติบโตเต็มทีแ่ ล้ว ก็จะ
เริ่มมีการเสือ่ มตามมา แล้วความเจ็บไข้ได้ป่วย ความชรา ความตายก็จะตามมาในทีส่ ุด
ชีวติ ของเราจึงมีขอบเขต มีเวลาทีจ่ าํ กัด แต่ละคนมีเวลาอยู่ไม่เท่าเทียมกัน บางคนก็มี
อายุยนื ยาวนาน อยู่ได้ถงึ ๙๐ ปี ๑๐๐ ปี บางคนก็อยู่ไม่ได้ยาวนาน บางคนเกิดมาเพียง
วันเดียวก็ตายไปก็มี ชีวติ จึงเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน จึงควรทําความเข้าใจกับธรรมชาติของ
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เวลา ของชีวติ ว่าไม่รู้วา่ จะอยู่ต่อไปได้อกี นาน มากน้อยแค่ไหน อาจจะอยู่ต่อไปได้ถึง
อายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี ก็ได้ หรืออาจจะตายในวันนี้ ในบ่ายนี้ ในเย็นนี้ ในคืนนี้ก็ได้ เพราะไม่
มีอะไรเทีย่ งแท้แน่นอน นี่คอื ธรรมชาติของชีวติ ร่างกายของเรา จะต้องเป็ นไปเช่นนี้
พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามีสติ คือไม่ให้ประมาท ให้รู้ถงึ ความไม่แน่นอนของชีวติ
ถึงความไม่แน่นอนของเวลา ทีจ่ ะมีไว้ทําในสิง่ ทีต่ อ้ งการกัน จึงทรงสอนให้คอยถามตัว
เราอยู่เสมอๆว่า วันคืนล่วงไปๆ ในบัดนี้ เรากําลังทําอะไรอยู่ ถ้าไม่ถาม เราจะไม่รู้วา่ เรา
กําลังทําอะไรอยู่ เพราะเราทําอยู่หลายอย่างด้วยกัน ทําในสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดคุณเกิด
ประโยชน์ นํามาซึง่ ความสุขความเจริญก็มี ทําในสิง่ ทีน่ าํ มาซึง่ ความเสือ่ มเสีย ความ
หายนะ ความทุกข์ ความเดือดร้อน ก็มี แต่เราไม่ค่อยรู้กนั ว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่
หรือถ้ารู้ ก็รู้แบบผิดๆ เข้าใจผิด คิดว่าสิง่ ทีท่ าํ เป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณ มีประโยชน์ ใน
สายตาของพวกเรา แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีด่ ี ทีเ่ ป็ นคุณ เป็ นประโยชน์ เป็ นสุขกับ
เราเลย เพราะว่าใจของเรายังมีความหลง มีความมืดบอดอยู่ ยังไม่รู้จริงเห็นจริง ว่าการ
กระทําของเราจะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริงหรือไม่ หรือเป็ นความสุขความ
เจริญ ทีแ่ ฝงด้วยความเสือ่ มเสีย ความทุกข์ ความหายนะทีจ่ ะตามมาต่อไป
เราจึงต้องศึกษา ทําความเข้าใจ ให้รู้วา่ อะไรคือความดี อะไรคือความไม่ดี แล้วพยายาม
หลีกเลีย่ งการกระทําสิง่ ทีไ่ ม่ดี ทําแต่สง่ิ ทีด่ ี เราจะรู้ได้ ก็ต่อเมือ่ ได้ศึกษา หาความรู้ จาก
ผูร้ ู้จริงเห็นจริงอย่างพระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ซึง่ จะหาได้ใน
พระพุทธศาสนานี้ ถึงแม้พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ส่วนใหญ่ ก็ได้ผ่าน
ไปแล้ว ได้นิพพานไป ชีวติ ร่างกายของท่านไม่มอี ยู่ในโลกนี้แล้ว แต่คาํ สอนของท่านยังมี
อยู่ คําสอนนี่แหละ ทีเ่ ป็ นองค์แทนพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ดังทีพ่ ระ
พุทธองค์ได้ทรงตรัสสังไว้ก่
่ อนทีจ่ ะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า พวกเธอทัง้ หลาย จะไม่ได้
อยู่ปราศจากศาสดา เพราะศาสดาของพวกเธอ ที่จะมาทําหน้าที่แทนตถาคตต่อไป ก็คือ
พระธรรมวินัย ที่ตถาคตได้ตรัสไว้ชอบแล้ว พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้มกี าร
จดจํา และจารึกลงเป็ นตัวอักษรนี่แหละ คือพระศาสดาของพวกเรา เป็ นครู เป็ นอาจารย์
เป็ นศาสดาของพวกเรา
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เราจึงควรเข้าหาธรรมะคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า ไม่วา่ จะเป็ นในรู ปแบบใด ทีส่ ะดวก
สําหรับเรา ถ้ามาวัด มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม เป็ นสิง่ ทีส่ ะดวก ก็มากัน ถ้ามาวัดไม่สะดวก
อยู่บา้ นก็หาหนังสือธรรมะไว้ในบ้าน เอาไว้อ่าน หาเทปธรรมะของครูบาอาจารย์ ไว้เปิ ด
ฟัง หรือเปิ ดวิทยุฟงั หรือดูโทรทัศน์ ซึง่ มีการแสดงธรรมอยู่อย่างสมํา่ เสมอ ตามกาลตาม
เวลา เช่น ในวันพระ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ก็จะมีการแสดงธรรมกันตามสือ่
ต่างๆ เหล่านี้ก็เป็ นวิธีทจ่ี ะทําให้เราเข้าถึงพระพุทธศาสนา เข้าถึงพระศาสดา เข้าถึงพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ และเมือ่ ได้เข้าถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว
จะได้รู้วา่ อะไรเป็ นสิง่ ทีด่ ี อะไรเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี อะไรเป็ นเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความสุขความเจริญ
อะไรเป็ นเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความทุกข์ความเสือ่ มเสีย ความหายนะ เมือ่ รู้แล้ว จะได้นาํ มา
ปฏิบตั ิ กับกาย วาจา ใจ ทีเ่ ป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขและความเจริญ หรือความทุกข์
ความเสือ่ มเสีย ความหายนะทัง้ หลาย
จึงต้องมีสติระลึกรู้อยู่เสมอว่า ในขณะนี้เรากําลังทําอะไรอยู่ เช่น ในขณะนี้เราไม่ได้พูด
เราไม่ได้เคลือ่ นไหวร่างกาย แต่ใจของเรากําลังคิดอะไรอยู่ ใจนี้เป็ นตัวทีส่ าํ คัญทีส่ ุด ใน
การกระทํา ใจเป็ นผูส้ งการก่
ั ่ อน การกระทําทางวาจา และทางกายจึงจะตามมาได้ เวลาใจ
คิดให้ทาํ อะไรสักอย่างหนึ่ง ก็จะสังไปที
่ ว่ าจา สังไปที
่ ร่ ่างกาย ให้พูดอย่างนัน้ ให้ทาํ อย่าง
นี้ ความคิดจึงเป็ นเป็ นต้นเหตุของการกระทําทัง้ ปวง การกระทําดี ก็ออกมาจากความคิด
ทีด่ ี การกระทําไม่ดี ก็ออกมาจากความคิดทีไ่ ม่ดี เราจึงต้องมีสติรู้อยู่กบั ความคิดอยู่ทกุ
ขณะ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ถามตัวเราเองอยู่เสมอว่า วันเวลาล่วงไปๆ ในบัดนี้ เรา
กําลังทําอะไรอยู่ กําลังคิดในสิง่ ทีด่ ี หรือกําลังคิดในสิง่ ทีไ่ ม่ดี กําลังคิดทีจ่ ะทําบุญ หรือ
กําลังคิดจะทําบาป กําลังคิดจะสะสมความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือกําลังคิดจะ
ลดละความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะความคิดเหล่านี้จะนําพาไปสูก่ ารกระทําที่
จะมีผลต่อไป
ผลทีจ่ ะตามมาก็คอื ความเจริญ หรือความเสือ่ ม อย่างการกระทําทีจ่ ะนํามาซึง่ ความเสือ่ ม
ก็ได้ทรงแสดงไว้ในอบายมุข ๔ คือ ๑. เล่นการพนัน ๒. เสพสุรายาเมา ๓. คบคนชัว่
เป็ นมิตร ๔. เทีย่ วกลางคืน นี่คอื การกระทําทีจ่ ะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย ไม่ได้นาํ มาซึง่
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ความเจริญ และก่อนทีจ่ ะไปกระทําสิง่ เหล่านี้ได้ ก่อนทีจ่ ะไปเสพสุรายาเมา ไปเล่นการ
พนัน ไปเทีย่ วกลางคืน ไปคบคนชัว่ เป็ นมิตร ใจต้องคิดก่อน เช่นคิดว่า วันเสาร์วนั
อาทิตย์น้ ีจะไปทําอะไรดี คืนนี้ออกไปเทีย่ วดีไหม ไปกินเหล้าดีไหม ไปเล่นการพนันดี
ไหม ไปหาเพือ่ นทีไ่ ม่ดจี ะดีไหม นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ ริ่มคิดแล้ว ถ้าไม่มสี ติ ก็จะถูกความคิดนี้พา
ไปโดยไม่รู้สกึ ตัว เพราะใจมักจะชอบคิดทําในสิง่ ทีเ่ คยติดมาเป็ นนิสยั และนิสยั ของพวก
เราส่วนใหญ่ทย่ี งั เป็ นปุถชุ น ยังมีความมืดบอดอยู่ ก็มกั จะคิดไปในทางทีเ่ สือ่ มเสีย มักจะ
ชอบทําในสิง่ ทีเ่ สือ่ มเสีย แต่ในใจกลับคิดว่าเป็ นความสุข เลยทํากันไปโดยไม่รู้สกึ ตัว
เพราะไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั คําสอนของพระพุทธเจ้า
ทีส่ อนถึงความเสือ่ มเสียของเรื่อง
เหล่านี้ เราจึงไม่รู้กนั
อย่างเวลาไปกินเหล้าเมายา ก็จะมองแต่ดา้ นดีดา้ นเดียว คือความสนุกสนานเฮฮา ได้ไป
เจอเพือ่ นฝูง คุยกัน เล่นกัน มีความสุข แต่ไม่รู้ถงึ โทษของสุรา เวลาติดสุราแล้ว จะเป็ น
อย่างไร จะต้องหาสุรามาเสพอยู่ตลอดเวลา เป็ นเหมือนยาเสพติด และเมือ่ เสพสุราไป
มากๆ ก็จะไปทําลายร่างกาย ทําลายอวัยวะต่างๆ ทําให้ชวี ติ ไม่เป็ นปกติ มีโรคภัยไข้เจ็บ
เบียดเบียน มีอายุสนั้ เวลาเสพสุราเข้าไป ก็จะทําให้เกิดความมึนเมา ไม่มสี ติ ไม่สามารถ
ควบคุมใจได้ ความคิดความอ่านเป็ นอย่างไร ก็จะไม่รู้ ไม่สามารถทีจ่ ะยับยัง้ ได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เวลาทีเ่ กิดความมึนเมา พวกความคิดทีไ่ ม่ดี ความคิดทีเ่ ป็ นอัปมงคล
ทัง้ หลาย ทีเ่ ป็ นอกุศลทัง้ หลาย มักจะเกิดขึ้น ทําให้ตอ้ งไปกระทําสิง่ ทีส่ ร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื และกับตัวเรา เช่น พูดจาหยาบคาย เบียดเบียน สร้างความรําคาญ
ใจให้กบั ผูอ้ น่ื ทําให้เกิดการตอบโต้กนั ตอบโต้กนั ไป ตอบโต้กนั มา ก็นาํ ไปสู่การทะเลาะ
วิวาท นําไปสู่การทุบตีทาํ ร้ายร่างกายกัน จนถึงฆ่ากันตาย ผูท้ เ่ี สียชีวติ ก็สูญเสียทุกสิง่ ทุก
อย่างไป ผูท้ ย่ี งั อยู่ก็ตอ้ งถูกเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจจับเข้าคุกเข้าตะราง และอาจจะต้องถูก
ประหารชีวติ ให้ตายตามกันไป นี่ก็คอื ผลของการเสพสุรายาเมา แต่ไม่ค่อยคิดกัน คิดแต่
ว่า กินเหล้าเข้าไปแล้ว จะมีความสุข สบายอก สบายใจ ลืมเรื่องราวต่างๆ ลืมความทุกข์
ต่างๆ จึงทําให้เสพสุรายาเมากัน แต่ผลเสียทีต่ ามมา กลับไม่รู้กนั
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นี่แหละคือสิง่ ทีจ่ ะต้องศึกษาให้เห็นโทษ เมือ่ เห็นโทษแล้ว เวลาทีจ่ ติ เริ่มคิดทีจ่ ะทําสิง่
เหล่านี้ จะได้ยบั ยัง้ ได้ เพราะไม่มใี ครต้องการความทุกข์ ไม่ตอ้ งการปัญหาต่างๆ แต่ถา้
ไม่คดิ ไว้ก่อน ไม่ศึกษาไว้ก่อน แต่ปล่อยให้ทาํ ไปตามนิสยั ก็จะติดนิสยั เวลาแก้ก็ยาก
แต่ก็ไม่สุดวิสยั ถ้าเห็นสิง่ ทีไ่ ปหลงดีหลงชอบอยู่วา่ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีด่ ี แต่เป็ นพิษเป็ นภัย
กับชีวติ ก็จะสามารถลดละเลิกได้ สามารถทําได้ถา้ มีสติ คอยดูความคิดอ่าน ถ้าคิดไป
ในทางทีไ่ ม่ดี ก็ตอ้ งบอกตัวเองว่า นี่เป็ นทางทีไ่ ม่ดี คิดไปแล้วจะนําพาไปสู่การกระทําทีไ่ ม่
ดีต่อไป จะนํามาซึง่ โทษทัง้ หลายทีไ่ ม่ปรารถนากัน ควรคิดทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ทําตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
ทาํ และได้ทรงประพฤติปฏิบตั มิ า สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ให้ทาํ อยู่เสมอคือ ๑.ให้ทาํ ความดีเสมอ ๒.ให้ละการกระทําบาปเสมอ ๓. ให้ชาํ ระจิตใจให้
สะอาดหมดจด
สิง่ ทีท่ าํ ให้จติ ใจเปรอะเปื้ อนมีมลทิน ก็คอื กิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ความอยากต่างๆ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะคอยทําร้ายจิตใจ คอยฉุดลากผลักไส ให้ไปกระทําความชัว่
ทัง้ หลาย คนเราถ้าไม่มคี วามโลภแล้ว จะไปทําบาปได้อย่างไร ถ้าไม่มคี วามโกรธแล้ว จะ
ไปทําบาปได้อย่างไร อย่างในขณะนี้พวกเรานัง่ อยู่ในศาลานี้ จิตก็ตงั้ มันอยู
่ ่กบั การฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม ในขณะนี้ความโลภก็ไม่ปรากฏขึ้นมา ความโกรธก็ไม่ปรากฏขึ้นมา เราก็
นัง่ อยู่ทน่ี ่ีได้ แต่ถา้ มีความโลภเกิดขึ้นมา มีความโกรธเกิดขึ้นมา เราจะทนนัง่ อยู่เฉยๆ
ไม่ได้ จะต้องไปทําสิง่ หนึ่งสิง่ ใด ถ้าเราเคยฝึ กใจ เคยหักห้ามใจ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ได้
ศึกษาวิธีการหยุดใจ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ก็จะรู้วา่ ต้องหยุดใจด้วยสติ ถ้ามีสติ
รู้วา่ กําลังคิดอะไร เพียงแต่รู้เท่านัน้ ความคิดนัน้ ก็จะหยุดไป หายไป แต่ถา้ ไม่รู้ ก็จะคิด
ตามไป เวลาเกิดความโลภ ก็จะคิดตามความโลภนัน้ ไป ก็จะวิพากษ์วจิ ารณ์สง่ิ ทีอ่ ยากได้
ว่าเป็ นสิง่ ทีด่ อี ย่างนัน้ อย่างนี้ ต้องเอามาให้ได้ เวลาโกรธ ก็จะวิพากษ์วจิ ารณ์คนทีเ่ รา
โกรธว่า เขาเลวอย่างนัน้ เขาไม่ดอี ย่างนี้ ควรจะต้องถูกทําร้าย ทําลาย อย่างนัน้ อย่างนี้
เป็ นต้น
นี่แหละคือสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการไม่มสี ติดูใจ ถ้ามีสติดูใจแล้ว ในขณะทีเ่ กิดความโลภ
ขึ้นมา จะรู้ข้นึ มาทันทีเลยว่า กําลังโลภ กําลังอยาก ก็จะสามารถระงับได้ ด้วยเหตุดว้ ย
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ผล คือปัญญา ควรถามตัวเราเองว่า สิง่ ทีโ่ ลภทีอ่ ยากได้นนั้ มีความจําเป็ นต่อการดํารง
ชีพหรือไม่ ถ้าไม่มคี วามจําเป็ น เราไม่มี เราก็ไม่เดือดร้อนอะไร เพราะสิง่ ของบางอย่างที่
เราอยากได้นนั้ ไม่ได้ออกมาจากปัญญา ออกมาจากเหตุผล ไม่ได้ออกมาจากความ
จําเป็ น แต่ออกมาจากอารมณ์ เพียงแต่เห็นแล้วก็เกิดอารมณ์อยากได้ข้นึ มา ทัง้ ๆทีไ่ ม่มี
สิง่ นัน้ ก็ไม่ตาย และดีไม่ดไี ม่มสี ง่ิ นัน้ กลับสบายกว่าอีกตัง้ เยอะแยะ แต่เราไม่รู้กนั เพราะ
เหตุใด เพราะเราไม่ใช้ปญั ญา ไม่ใช้เหตุผลเข้ามาคิด เวลาต้องการสิง่ หนึ่งสิง่ ใด พอมี
ความอยากได้ป ั๊บ ก็อ่อนตามความอยากนัน้ แล้ว จะต้องทําตามความอยากนัน้ ถ้าไม่ได้
ทําตามความอยากแล้ว จะเกิดความทุกข์ ความเสียอกเสียใจขึ้นมาทันที
นี่แหละคือโทษของความอยาก เมือ่ เกิดความอยากแล้ว ถ้าไม่ระงับ ก็จะสร้างความทุกข์
ให้กบั เรา ทุกข์ ๒ อย่าง คือ ๑. ทุกข์ทอ่ี ยู่เฉยๆไม่ได้ ต้องดิ้นออกไปหาสิง่ นัน้ ๆมา ๒.
ถ้าหาไม่ได้ ก็เกิดความเสียใจ เกิดความผิดหวังขึ้นมา แต่ถา้ ระงับความอยาก ความโลภ
ได้ ด้วยเหตุผล ก็สามารถอยู่ได้โดยปกติ นี่แหละเป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องรู้จกั แก้ไข ความโลภ
ความอยากนี้ แก้ไขได้ดว้ ยเหตุผล ใช้ปญั ญาถามตัวเราเองว่า จําเป็ นไหม ถ้าไม่จาํ เป็ น
ไม่มกี ็ไม่เดือดร้อนอะไร ก็ไม่ตอ้ งไปมีสง่ิ นัน้ เพราะถ้าไม่จาํ เป็ นแล้วไปหามา ก็สร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ตัวเรา คือ ๑. จะต้องเสียเงินเสียทอง ซึง่ เป็ นสิง่ ทีห่ ายาก ถึงแม้จะมีเงิน
ทองเหลือใช้อยู่ก็ตาม แต่ตอ้ งมองถึงอนาคตข้างหน้าว่า อาจจะต้องอาศัยเงินทองทีม่ ี
เหลือใช้อยู่น้ ี เอาไว้ใช้กบั สิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เพราะตราบใดชีวติ ยังมีลมหายใจอยู่ ก็ยงั ต้องอาศัย
เงินทอง เพือ่ เอาไว้ใช้แลกเปลีย่ นปัจจัย ๔ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ คือ อาหาร ยารักษา
โรค เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ ยู่อาศัย ถ้าเอาเงินทองทีม่ คี วามจําเป็ น ถึงแม้จะไม่จาํ เป็ นในขณะ
ปัจจุบนั นี้ แต่อาจจะมีความจําเป็ นต่อไปในภายภาคหน้า เอาไปใช้กบั สิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น เวลา
เกิดความจําเป็ นขึ้นมา ก็จะเดือดร้อน แต่ถา้ ไม่เอาเงินทองทีม่ เี หลือใช้อยู่น้ ี ไปใช้กบั สิง่ ที่
ไม่จาํ เป็ น ก็จะมีเงินทองเหลือใช้มาก ก็จะมีความอบอุ่นใจ มีความมันใจ
่ จะไม่ค่อยกังวล
กับเรื่องของอนาคตเท่าไร เพราะรู้วา่ มีสง่ิ รองรับอนาคตไว้อยู่แล้ว จะไม่อดอยากขาด
แคลนในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ ยู่อาศัย ยารักษาโรค
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ถ้าชนะความโลภความอยากได้แล้ว แทนที่จะมีความทุกข์ กลับจะมีความสุข ความสุขที่
เกิดจากความมันใจ
่ ความมันคงกั
่ บชีวติ รู้วา่ ชีวติ จะดําเนินไปด้วยความสุข ความสบาย
มีปจั จัย ๔ ไว้คอยดูแล เท่านี้ก็จะทําให้มคี วามสุขแล้ว แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าใช้เงินไป
เรื่อยๆ เห็นอะไรอยากได้ก็ใช้ไปๆ โดยไม่ได้เสริมสร้างความมันคงให้
่
กบั ชีวติ เลย แต่
กลับบันทอนความมั
่
นคงของชี
่
วติ เพราะเงินทองทีจ่ ะต้องอาศัยในภายภาคหน้า จะมี
น้อยลงไปเรื่อยๆ และถ้าไม่ระมัดระวัง ดีไม่ดกี ็อาจจะหมดไป นอกจากหมดไปแล้ว ยัง
อาจจะเป็ นหนี้เป็ นสินขึ้นมาอีก เพราะในปัจจุบนั นี้ เราสามารถซื้อข้าวของได้ โดยไม่ตอ้ ง
จ่ายเงินทัง้ หมด จ่ายเงินเพียงบางส่วน เราก็ได้ของมาแล้ว แต่ตอ้ งเป็ นลูกหนี้ ต้องหาเงิน
ทองมาใช้หนี้สนิ ทีไ่ ปสร้างไว้ นี่แหละคือโทษของการไม่ดูแลใจของเรา ไม่ดูแลความคิด
ของเรา เวลาเกิดความโลภ เกิดความอยาก ก็ปล่อยให้ความโลภความอยากฉุดลากพา
ลงเหวโดยไม่รู้สกึ ตัว มารู้สกึ ตัวอีกทีก็อยู่ทก่ี น้ เหวแล้ว ไม่รู้จะหาวิธีข้นึ จากเหวอย่างไร
บางคนเมือ่ ถึงจุดนัน้ แล้ว ก็เกิดความท้อแท้ในชีวติ ไม่อยากจะมีชวี ติ อยู่ต่อไป ดังทีไ่ ด้
ยินได้ฟงั กันทุกวันนี้ ทีต่ อ้ งทําร้ายชีวติ ของตัวเอง ก็เพราะถูกความโลภ ความอยากนี้
แหละ ฉุดลากให้ลงสู่กน้ เหว เมือ่ อยู่ในก้นเหวแล้ว ก็เกิดความทุกข์ เกิดความทรมาน
จนกระทังไม่
่ สามารถทีจ่ ะทนอยู่ได้อกี ต่อไป ทัง้ ทีร่ ่างกายก็ยงั เป็ นปกติอยู่ ยังเป็ นคน
หนุ่มคนสาว มีกาํ ลังวังชา ทุกสิง่ ทุกอย่างยังสมบูรณ์ สามารถดําเนินชีวติ ต่อไปได้ แต่
เพราะความหลง ความมืดบอด ไม่รู้จกั วิธีแก้ปญั หาชีวติ ก็เลยเกิดความท้อแท้ เกิด
ความมืดแปดด้านขึ้นมา ไม่รู้จะหาใครเป็ นทีพ่ ง่ึ เพราะตอนทีม่ เี วลา ตอนทีเ่ ป็ นปกติ ไม่
เคยคิดสร้างทีพ่ ง่ึ ขึ้นมาไว้ก่อน พอถึงยามยากเข็ญ ก็เลยงงเป็ นไก่ตาแตก ไม่รู้จะพึง่ อะไร
แต่ถา้ เป็ นคนฉลาด จะรู้วา่ พระศาสนา คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นทีพ่ ง่ึ ของ
เราได้ ถ้าเข้าหาพระศาสนาอยู่เรื่อยๆ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เสมอ แล้วนําไปปฏิบตั ิ อย่างที่
ได้สอนในวันนี้ คือให้ดูใจเรา ให้เตือนสติถามตัวเราเองอยู่เสมอว่า วันคืนผ่านไปๆ ใน
บัดนี้ เรากําลังทําอะไรอยู่ กําลังดูใจของเราอยูห่ รือเปล่า กําลังต่อสูก้ บั ความโลภ กับ
ความอยากอยู่หรือเปล่า ถ้ากําลังทําอยู่ ก็ถอื ว่าเรากําลังใช้ชวี ติ ให้เป็ นคุณเป็ นประโยชน์
เพราะการต่อสูก้ บั ความโลภ ความอยากนี้ เท่ากับเป็ นการดึงตัวเราให้ออกจากเหวลึก
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นัน่ เอง แต่ถา้ ปล่อยใจให้คดิ ไปในทางโลภ ความอยาก แล้วทําตามความโลภ ความ
อยาก เราก็จะถูกฉุดลึกลงไปเรื่อยๆในเหว จนไม่มที างออก
จึงขอให้พวกเราทัง้ หลาย จงอย่าตัง้ อยู่ในความประมาท จงมีสติดูการกระทําของเราอยู่
เสมอ ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมา จนถึงเวลาหลับเลย ขอให้ดูกาย วาจา ใจของเรา เหมือนกับ
เจ้าหน้าทีต่ าํ รวจดูแลนักโทษ อย่าให้คลาดจากสายตา แล้วจะเห็นการกระทําทัง้ ๓ ว่า
เป็ นไปในทิศทางใด ถ้าเป็ นไปในทิศทางทีด่ กี ็ส่งเสริม รีบทําเสียเลย อย่างวันนี้นึก
อยากจะทําบุญ ก็รีบมาวัด มาทําบุญเลย อย่าไปเลือ่ นวันเวลา เพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มี
สําหรับเราก็ได้ แต่ถา้ ทําในวันนี้แล้ว เราจะไม่เสียใจ แต่จะได้รบั ประโยชน์จากการกระทํา
ความดี เพราะจะเป็ นทีพ่ ง่ึ ในยามยากของเราต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอ
ยุตไิ ว้เพียงเท่านี้

38

กัณฑ์ท่ี ๑๔๐

ธัมมานุ สติ

๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
วันนี้ เป็ นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม ญาติโยมผูม้ จี ติ ใจแน่วแน่มนคงกั
ั่ บ
พระพุทธศาสนา จะถือวันพระเป็ นวันสําคัญมาก จะต้องมาวัดเพือ่ ประกอบศาสนกิจ
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอนไว้
่
เพราะทราบกันดีวา่ ผลต่างๆ ทีป่ รารถนากัน เช่น
ความสุขความเจริญ ความเป็ นสิริมงคล ความสําเร็จในชีวติ ความปราศจากทุกข์ภยั
อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวงนัน้ ย่อมเกิดจากการกระทําของเรา เกิดจากการกระทําตามพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เราจึงยึดถือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นผู ้นํา
ทาง เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องประกอบกิจต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ เราก็มา
ประกอบกิจนัน้ ๆกัน ถ้ากระทํากิจเหล่านัน้ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน เราก็จะได้รบั
ผลดีงามทีจ่ ะตามมาต่อไป เราจึงควรขวนขวายปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าอย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีอปุ สรรคกีดขวาง ก็ตอ้ งพยายาม
ต่อสู ้ กําจัดสิง่ กีดขวางทัง้ หลายให้หมดไป เหมือนกับเวลาทีเ่ ราเดินทาง ไปสู่จดุ หมาย
ปลายทาง จุดใดจุดหนึ่ง ถ้ามีเครื่องกีดขวางทางอยู่ เราก็ตอ้ งหาวิธีผ่านเครื่องกีดขวางนัน้
ไปให้ได้ ถ้ายกสิง่ กีดขวางออกได้ก็ยกออกไป ถ้ายกออกไม่ได้ จําเป็ นจะต้องหาทิศทาง
ใหม่เพือ่ ไปให้ถงึ จุดหมายปลายทาง เราก็ตอ้ งทํา ถ้ามีความอุตสาหะ วิริยะ ความอดทน
ความขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะดําเนินตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอนไว้
่
ในไม่ชา้ ก็
เร็ว เราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางทีพ่ วกเราทุกคนปรารถนากัน คือความสุข ความ
เจริญ ความปราศจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง ซึง่ จะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ติ าม
แนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
เจริญอยู่อย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง ก็คือการเจริญธัม
มานุ สติ เจริญพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึง่ เปรียบเหมือนแสงสว่าง ถ้าทําได้ ก็
เท่ากับเป็ นการจุดแสงสว่างให้เกิดขึ้นภายในใจทีย่ งั มีความมืดบอดอยู่ เพราะถูกอวิชชา
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ความไม่รู้จริง โมหะ ความหลง ซึง่ เปรียบเหมือนกับความมืดครอบงําอยู่ ทําให้จติ ใจไม่
สามารถเห็นความจริงตามความเป็นจริงได้ แต่กลับจะเห็นตรงกันข้ามกับความเป็ นจริง
เช่น เห็นสุขเป็ นทุกข์ เห็นทุกข์เป็ นสุข เห็นว่าบาปบุญคุณโทษ นรกสวรรค์ไม่มี อย่างนี้
เป็ นต้น นี่คอื ความเห็นผิด ทีเ่ ห็นผิดก็เพราะไม่มแี สงสว่างนัน่ เอง เหมือนเวลาทีเ่ ราอยู่ใน
ทีม่ ดื สนิท ในยามคํา่ คืน เราจะไม่สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆ ในบริเวณนัน้ ได้เลย ถ้าไม่มี
แสงสว่าง แต่ถา้ มีแสงสว่าง เราก็จะสามารถเห็นสิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่ในบริเวณนัน้ ได้ ถ้าไม่มแี สง
สว่างเราก็ตอ้ งอาศัยการเดาไป คาดคะเนไป คิดว่าสิง่ นัน้ เป็ นอย่างนัน้ คิดว่าสิง่ นี้เป็ น
อย่างนี้
อย่างพระทีไ่ ปอยูใ่ นป่ าตอนกลางคืน ถ้าไม่เคยไปอยู่ป่ามาก่อน แล้วมีความกลัวอยู่ในใจ
เวลาเห็นอะไร ก็จะคาดคะเนไปต่างๆนานา เช่น คาดว่าเป็ นผีบา้ ง เป็ นสัตว์รา้ ยบ้าง แต่
ความจริงแล้ว เป็ นเงาของกิ่งไม้ ของต้นไม้ แต่เพราะว่ามืด มองไม่เห็นชัด ก็เลยทําให้
เกิดการเดาขึ้นมา และเมือ่ มีความกลัวประกอบอยู่ในใจแล้ว ก็จะคิดไปในสิง่ ทีน่ ่ากลัว
ทัง้ หลาย แต่ความเป็ นจริงแล้ว หาใช่เป็ นดังทีไ่ ด้คาดคิดไว้ไม่ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าใจมืด
บอด ไม่มสี ติไม่มปี ญั ญานัน่ เอง ฉันใดใจของเรา ถ้าไม่มธี รรมะอยู่ในใจแล้ว ก็จะมีแต่
ความลุม่ หลง จะมองไม่เห็นความจริงตามความเป็ นจริง เราจึงต้องเจริญธัมมานุสติกนั
ซึง่ เจริญได้หลายวิธีดว้ ยกัน อย่างในขณะนี้ท่านกําลังฟังธรรมอยู่ ก็เป็ นการเจริญธัมมานุ
สติอย่างหนึ่ง แต่เป็ นการเจริญเป็ นช่วงๆ เป็ นครัง้ คราว ไม่บ่อยนัก คืออาทิตย์หนึ่ง ก็จะ
มีการแสดงธรรมในวันธรรมสวนะกันสักครัง้ หนึ่ง อย่างวันนี้ท่านก็ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมกัน
ก็เปรียบเหมือนกับเปิ ดไฟในใจของท่านให้สว่างขึ้นขณะหนึ่ง แต่หลังจากเสร็จจากการฟัง
ธรรมแล้ว ก็เหมือนกับการปิ ดไฟในใจไป
ถ้าต้องการมีไฟส่องแสงสว่างอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลา
เราก็ตอ้ งเจริญธัมมานุสติอย่าง
ต่อเนื่อง คือนอกจากการฟังธรรมทีว่ ดั แล้ว เวลากลับไปทีบ่ า้ น ถ้ามีเทปธรรมะ ก็ควร
เปิ ดเทปธรรมะฟังต่อ หรือถ้ามีหนังสือธรรมะ ก็เปิ ดหนังสือธรรมะอ่านต่อ ถ้ามี
ความสามารถทีจ่ ะเจริญธัมมานุสติภายในใจ โดยนําธรรมะทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาเจริญ คือ
คิดถึงธรรมะอยู่เรื่อยๆ ก็เท่ากับเป็ นการจุดไฟ เปิ ดไฟให้มแี สงสว่างภายใจอยู่เรื่อยๆ ใน
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เวลาคํา่ คืน ถ้าเปิ ดไฟไว้เราก็จะเห็นสิง่ ต่างๆได้ ถ้าปิ ดไฟเราก็จะไม่เห็นอะไร ในเวลา
กลางคืนเราจึงเปิ ดไฟกันเสมอ ยกเว้นในขณะทีน่ อนหลับ เราก็จะปิ ดไฟ เพราะว่าใน
ขณะนัน้ ไม่มคี วามจําเป็ นทีต่ อ้ งใช้แสงสว่าง แต่ในขณะทีต่ ่นื ในยามคํา่ คืน ก็ตอ้ งเปิ ดไฟ
เสมอ ถ้าไปในทีท่ ไ่ี ม่มแี สงสว่าง ไม่มไี ฟ เราก็ตอ้ งนําไฟฉายหรือเทียนติดตัวเราไป เมือ่
อยู่ในทีม่ ดื ก็จะได้จดุ ไฟ เพือ่ จะได้เห็นทาง เห็นสิง่ ต่างๆรอบบริเวณทีเ่ ราอยู่ ทีเ่ ราเดินไป
การเจริญธัมมานุสติภายในใจก็เป็ นเช่นนัน้ เปรียบเหมือนกับมีไฟฉาย มีเทียน มีโคมไฟ
ติดตัวไป ไปทีไ่ หนก็จะมีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่เจริญธัมมานุสติ ก็เปรียบ
เหมือนกับกําลังเดินอยู่ในทีม่ ดื ก็จะต้องถูกอํานาจของโมหะความหลง อวิชชาความไม่รู้
จริงมาครอบงํา แล้วก็จะทําให้เราดําเนินไปในทางทีไ่ ม่ถูก ไม่ตอ้ ง ไม่ดี ไม่งาม พาให้เรา
ไปทําบาปทํากรรม ทีท่ าํ ให้มผี ลเสียตามมาต่อไป
นี่ก็เป็ นเพราะว่าใจของเรา ไม่ได้เจริญธัมมานุสติอย่างต่อเนื่อง พอเผลอปั๊บ ความมืดก็
จะเข้ามาครอบงํา แล้วความโลภ ความโกรธ ก็จะปรากฏตามขึ้นมา เมือ่ มีความโลภ
ความโกรธแล้ว ก็จะมีการกระทําบาปทํากรรมขึ้นมา ทําให้เกิดผลเสียหายตามมาต่อไป
เราจึงควรระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยทีส่ ุด ถ้าไม่รู้จะนึกอะไร ในขณะทีใ่ จไม่มภี ารกิจทีจ่ ะต้องคิดเรื่องอืน่ ไม่ตอ้ ง
คิดเกี่ยวกับเรื่องการทํางานทําการ การทําธุรกิจต่างๆ เวลาทีใ่ จว่าง เช่น เวลานัง่ รถไป
ไหนมาไหน เราก็หนั มาเจริญธัมมานุสติ ถ้าไม่รู้จะคิดถึงธรรมะบทใด ก็ให้เจริญพุทธานุ
สติ ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า คือ พุทโธๆๆ อย่างน้อยทีส่ ุดถ้าระลึกถึงพุทโธๆๆ โดยทีไ่ ม่
ไปคิดอะไร ใจก็จะสงบ ใจจะนิ่ง ใจจะเย็น ดีกว่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่
คิดไปแล้ว เกิดอารมณ์ต่างๆตามมา มีอารมณ์โกรธบ้าง เสียใจบ้าง ดีใจบ้าง ความเศร้า
โศกเสียใจต่างๆ ซึง่ ล้วนเกิดจากความคิดของเราทัง้ สิ้น
ถ้าสามารถควบคุมความคิดของเราให้อยู่กบั ธรรมะ อยู่กบั สิง่ ทีด่ ที ง่ี าม เช่น อยู่กบั บท
สวดมนต์ อยู่กบั พระพุทธเจ้า จิตของเราก็จะสงบ เพราะธรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็ นเครื่องทีจ่ ะ
ทําให้จติ วุน่ วาย ส่ายแส่ แต่เป็ นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้มคี วามสงบ มีความร่มเย็น ถ้า
ระลึกถึงคติธรรมต่างๆ ก็จะทําให้เกิดสติปญั ญา เกิดความฉลาดขึ้นมา สามารถนําพา
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ชีวติ ของเราไปได้ดว้ ยดี มีแต่ความสุข ความเจริญ เราจึงต้องเจริญธรรมะคําสอนของ
พระพุทธเจ้าอย่างสมํา่ เสมอ ควรตัง้ สัจจาธิษฐานไว้ว่า ในวันๆหนึ่ง ถ้ามีเวลาว่าง ไม่ตอ้ ง
ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ขอให้เราหันมาคิดถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่ตงั้ สัจ
จาธิษฐานไว้ก่อน ไม่ได้กาํ หนดเป้ าหมายว่าควรจะคิดอะไร เราก็จะปล่อยให้ใจคิดไป
เรื่อยเปื่ อย แม้ในขณะทีก่ าํ ลังทํางานอยู่ ใจก็ยงั มีเวลาทีจ่ ะไปคิดเรื่องราวทีไ่ ม่เกิดคุณ ไม่
เกิดประโยชน์ แต่กลับเกิดโทษให้กบั เรา
แต่ถา้ ได้ตงั้ สัจจาธิษฐานไว้แล้ว อธิษฐานคือความตัง้ ใจ สัจจะคือความจริงใจ เวลาจะทํา
สิง่ หนึ่งสิง่ ใด ก็จะมีเครื่องเตือนสติ เครื่องผูกมัดให้ทาํ ในสิง่ ทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ แต่ถา้ ไม่ตงั้ ใจก็
เปรียบเหมือนกับเรือทีไ่ ม่มหี างเสือ หรือรถทีไ่ ม่มพี วงมาลัย เวลาให้เรือ ให้รถวิง่ ไป ก็จะ
วิง่ ไปแบบสะเปะสะปะ ไม่มจี ดุ หมายปลายทาง เพราะไม่มกี ารควบคุม ให้รถหรือเรือนัน้
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ใจของเราก็เป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน ถ้าไม่ตงั้ สัจจาธิษฐานคือ
ความตัง้ ใจจริง ให้ทาํ สิง่ หนึ่งสิง่ ใด ใจของเราก็จะไม่มเี ป้ าหมาย ก็จะไม่ทาํ ในสิง่ นัน้ ๆ แต่
ถ้าได้ตงั้ สัจจาธิษฐานไว้ว่า จะทําสิง่ นัน้ ทําสิง่ นี้แล้ว เราก็จะมีสติคอยเตือนเราอยู่เสมอ ใน
เวลาทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ น ทีจ่ ะต้องคิดเรื่องราวทีส่ าํ คัญ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ ต่อการทํา
มาหากิน ต่อการปฏิบตั ภิ ารกิจอันใดอันหนึ่ง เราก็จะได้เอาเวลาทีว่ า่ งมาคิดในสิง่ ทีด่ ี คิด
ในสิง่ ทีท่ าํ ให้เกิดความฉลาด เกิดความรู้ข้นึ มา เพราะธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านัน้
ถ้าไม่นาํ มาคิดบ่อยๆ เราก็จะลืม จะไม่เข้าใจเท่าทีค่ วร เวลาฟังธรรมครัง้ หนึ่ง เราก็จาํ ได้
เข้าใจได้เพียงบางส่วนเท่านัน้ เอง ไม่สามารถจําได้หมด เข้าใจได้ทงั้ หมด แต่ถา้ นํามาคิด
อยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแล้ว ก็จะจําได้มากขึ้น เข้าใจได้มากขึ้น เมือ่ จําได้มากขึ้น เข้าใจ
ได้มากขึ้น ก็จะได้นาํ มาใช้ให้มากขึ้น ถ้าไม่คดิ อยู่บ่อยๆ ธรรมะก็จะอยู่ห่างไกลจากใจเรา
เราก็จะไม่ได้นาํ ธรรมะมาใช้
ธรรมะก็เปรียบเหมือนกับอาวุธ ถ้าเรามีอาวุธอยู่ใกล้ตัวเรา เวลามีความจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
ใช้อาวุธนัน้ เราก็จะสามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ทนั ทีเลย อย่างเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ เวลาออกไป
ปฏิบตั ริ าชการ ตามจับผู ้ร้าย จะต้องมีอาวุธอยู่กบั ตัวอยู่เสมอ เพราะถ้ามีความจําเป็ นที่
จะต้องใช้ทนั ทีทนั ใด ก็จะได้ใช้ทนั ที แต่ถา้ ไม่มอี าวุธติดตัวไป เวลาไปเจอผูร้ า้ ย ถ้าผูร้ า้ ย
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ต่อสู ้ แล้วเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจไม่มอี าวุธ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะต่อสูก้ บั ผูร้ า้ ยได้ ใจของเราก็เป็ น
เช่นนัน้ เหมือนกัน ผูร้ า้ ยของใจก็คอื ความมืดบอด ความหลงผิดนัน่ เอง ทีเ่ รียกว่าโมหะ
อวิชชา ถ้าไม่มธี มั มาวุธ คืออาวุธแห่งธรรม มีแสงสว่างแห่งพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ตัวเรา เวลาทีค่ วามหลง ความมืดบอดแสดงตัวขึ้นมา เราจะไม่มี
อาวุธไว้ต่อสู ้ เราจะไม่มแี สงสว่างไว้ทําลายความมืด เมื่อไม่มีแสงสว่างทําลายความมืด
แล้ว ความมืดก็จะทําให้เรามีความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นทุกข์
เป็ นสุข เห็นบาปว่าไม่ใช่บาป เห็นบุญว่าไม่ใช่บญ
ุ แล้วเราก็จะทําแต่บาป ทําแต่กรรม
แล้วเราก็จะต้องประสบกับผลของการกระทําของเรา ซึ่งเป็ นสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันเลย
แต่เราก็ตอ้ งรับเคราะห์กรรมอันนัน้ ไป
ดังทีเ่ ราเคยได้ยนิ ข่าวคราวอยู่ทกุ วันในหน้าหนังสือพิมพ์ นัน่ เป็ นผลของความมืดพา
จิตใจไป ถ้ามีธรรมะมีแสงสว่างอยู่ในใจแล้ว จะไม่ทาํ ในสิง่ เหล่านัน้ เพราะรู้วา่ เมือ่ ทําไป
แล้ว มีแต่โทษ ไม่มคี ุณเลย ในเบื้องต้นเมือ่ ทําไปแล้ว ก็ทาํ ให้จติ มีความว้าวุน่ ขุน่ มัว มี
ความทุกข์มคี วามกังวลใจ เพราะว่าเมือ่ ทําความผิดไปแล้ว ย่อมมีความกลัวทีจ่ ะต้องถูก
จับไปลงโทษ หรือถูกประณาม ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแล้วภายในใจ ถ้าถูกจับไป ก็ตอ้ ง
ถูกลงโทษตามความผิดทีไ่ ด้กระทําไว้ ไม่วา่ จะเป็ นใครก็ตาม เมือ่ ทําบาปไปแล้ว ก็จะต้อง
ใช้กรรม เพียงแต่วา่ ผลทีต่ ามมา จะช้าหรือเร็วเท่านัน้ เอง นี่หมายถึงผลภายนอก คือถูก
จับเข้าคุกเข้าตะราง ถูกประจาน จะช้าหรือจะเร็ว ไม่แน่นอน แต่เรื่องทีจ่ ะปรากฏขึ้นมา
อย่างรวดเร็วทันตาเห็น ก็คอื ความรู้สกึ ภายในใจของเรา เมือ่ ทําความผิดไปแล้ว ใจของ
เราจะมีอาการกระสับกระส่าย มีความวุน่ วาย มีความกังวล มีความวิตก เวลาเดินไปเจอ
ใคร ก็จะมีแต่ความหวาดระแวง ว่าเขาจะรู้ เขาจะเห็น แล้วจะไปแจ้งเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจให้
มาจับเรา นี่แหละคือความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นแล้วในใจของเรา
แต่ถา้ มีแสงสว่างแห่งธรรมคือธรรมะ รู้วา่ การทําบาปมีผลตามมา เราก็จะไม่กล้าทําบาป
เพราะเราไม่ตอ้ งการทีจ่ ะมีความรู้สกึ ไม่ดี ไม่ตอ้ งการถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง ถูกประจาน
ความชัว่ เมือ่ มีแสงสว่างแห่งธรรม เราก็จะระงับการกระทําสิง่ ทีไ่ ม่ดี คือบาปกรรมทีเ่ กิด
จากความมืดบอดในใจของเราได้ การเจริญธรรมะ คือคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าง
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ต่อเนื่อง จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นเสมอ คิดอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําอะไร สอนให้
เราละจากการกระทําอะไร แล้วพยายามทําไป เช่น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญเมตตา
อยู่อย่างสมํา่ เสมอ ให้มคี วามรู้สกึ ทีด่ ตี ่อคนทุกๆคน มองเขาเป็ นเหมือนเพือ่ น เป็ นพี่
เป็ นน้อง เป็ นคนทีเ่ รารักทีเ่ ราชอบ ถึงแม้จะไม่รู้จกั เขา ก็ขอให้มองเขาแบบนัน้ เพราะเมือ่
มองเขาแบบนัน้ แล้ว เราจะไม่มคี วามโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท เราจะไม่คดิ เบียดเบียน
เขา แต่จะมีแต่ความปรารถนาดีกบั เขา อยากให้เขามีความสุข อยากให้เขาพ้นทุกข์
แต่ถา้ ไม่ได้เจริญเมตตา ปล่อยให้จติ ถูกความมืดบอดครอบงํา เวลาเห็นการกระทําของ
ผูอ้ น่ื ทีไ่ ม่ถูกใจ ก็จะเกิดความขุน่ มัวขึ้นมา เกิดความพยาบาทขึ้นมา เกิดความไม่พอใจ
ไม่ชอบใจขึ้นมา แล้วก็จะเริ่มคิดร้ายกับเขาขึ้นมา เพราะไม่ได้เจริญเมตตานัน่ เอง ถ้า
เจริญเมตตาแล้ว เราจะมีแต่ความรู้สกึ ทีด่ ตี ่อเขา นอกจากการเจริญเมตตาแล้ว ทรงสอน
ให้เจริญอุเบกขาควบคู่ไปด้วย คือให้มองว่าสัตว์ทงั้ หลายนัน้ มีกรรมเป็ นของๆตน จะดี
จะชัว่ ก็เป็ นเรื่องของเขา เขาดีเขาก็จะได้รบั ผลดีของเขา เขาชัว่ เขาก็จะต้องได้รบั ผลชัว่
ของเขา ไม่ใช่หน้าทีข่ องเราทีจ่ ะต้องไปเป็ นผูต้ ดั สิน เป็ นผูใ้ ห้คุณให้โทษกับเขา เขาดีเดีย๋ ว
เขาก็ได้รบั ผลดีไปเอง เขาชัว่ เขาก็ได้รบั ผลชัว่ ของเขาไปเอง ยกเว้นว่าเขาเป็ นคนทีอ่ ยู่
ภายใต้การดูแลของเรา เป็ นลูกจ้างของเรา ถ้าเขาเป็ นคนดี ทํางานมีความขยันหมันเพี
่ ยร
มีความซือ่ สัตย์สุจริต เราก็ควรให้รางวัลเขา ถ้าเราอยู่ในฐานะทีจ่ ะให้เขาได้ ถ้าเขาเป็ นคน
ไม่ดี คนเกียจคร้าน คนทุจริต มีแต่จะคอยลักเล็กขโมยน้อย เราก็จะต้องทําโทษเขา ใน
เบื้องต้นเราอาจจะเตือนเขาไว้ก่อน ว่าไม่ควรทําสิง่ เหล่านี้ แล้วก็คาดโทษไว้ว่า ถ้าทํา
ต่อไปจะต้องมีการทําโทษ ต้องมีการตัดเงินเดือน ถ้าเป็ นโทษร้ายแรง ก็จะต้องให้ออก
จากงานไป อย่างนี้ก็เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นทีจ่ ะต้องทํา
แต่ไม่ได้เป็ นการกระทําทีเ่ กิดจากการขาดความเมตตา แต่เกิดจากความจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
ทําอย่างนัน้ ถ้ามีความเมตตา มีอเุ บกขา เวลาเห็นคนอืน่ ทีเ่ ราไม่มคี วามเกี่ยวข้องด้วย
เขาจะชัว่ อย่างไร เขาจะดีอย่างไร ใจของเราจะเป็ นปกติ คือจะไม่โกรธแค้นโกรธเคืองกับ
เขา อยากให้เขาต้องเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ไป เราถือว่าเป็ นเรื่องของกรรม เพราะการที่
เราไปโกรธแค้นโกรธเคือง ก็เป็ นการสร้างความทุกข์ให้กบั ใจของเราเอง สร้างความร้อน
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ให้กบั ใจของเรา เป็ นความทุกข์อย่างหนึ่ง ซึง่ เป็ นผลทีเ่ กิดจากความมืดบอดนัน่ แหละ
ขาดปัญญา ขาดธรรมะ ผูท้ ม่ี ธี รรมะแล้วย่อมไม่โกรธแค้นโกรธเคืองผูใ้ ดเลย แม้ผูน้ นั้ จะ
ทําสิง่ ทีไ่ ม่ดกี บั เรา สร้างความทุกข์ทงั้ ทางกายและทางใจให้กบั เรา เราจะไม่อาฆาต
พยาบาท เพราะความโกรธความอาฆาตพยาบาท เป็ นเหมือนไฟทีจ่ ะเผาจิตใจของเราให้มี
แต่ความรุ่มร้อน เราถูกเขาทําร้ายทางกายแล้ว ทําไมจึงให้เขาทําร้ายทางใจอีกด้วย ทางใจ
นี้เราระงับได้ดว้ ยธรรมะ ด้วยนํา้ ของธรรมะ คือต้องยอมรับสภาพความเป็ นจริงว่า ตราบ
ใดทีเ่ รายังอยู่ในโลกนี้ เรายังจะต้องรับเคราะห์กรรม ทีเ่ ราเคยทําไว้ในอดีต แม้ไม่ใช่เป็ น
กรรมในชาติน้ ี ก็มกี รรมทีเ่ ราเคยทําไว้ในอดีตชาติ เราอาจจะจําไม่ได้เท่านัน้ เอง แต่เมือ่
เกิดเคราะห์กรรมแล้ว ก็ขอให้เราทําใจให้สงบ ทําใจให้เป็ นปกติ เป็ นอุเบกขา ดังในบท
ธรรมทีไ่ ด้เจริญไว้ว่า สัตว์ทง้ั หลาย มีกรรมเป็ นของๆตน เขาก็มกี รรมของเขา เราก็มี
กรรมของเรา ในเมือ่ วิบากกรรมคือผลของกรรมได้ตามมาถึงแล้ว เราจะไปปฏิเสธวิบาก
กรรมเหล่านัน้ ได้อย่างไร เราก็ตอ้ งอดทน ใช้ขนั ติ ยอมรับกรรมอันนัน้ ไป แต่เราจะไม่ไป
สร้างกรรมอันใหม่ข้นึ มา ด้วยการไปตอบโต้ ไปทําร้ายเขา อย่างนี้เป็ นการสร้างเวรสร้าง
กรรมให้เพิม่ มากขึ้นไปอีก เมือ่ ทําเช่นนี้แล้ว เวรกรรมก็จะไม่มหี มดสิ้น ดังในพุทธภาษิต
ทีแ่ สดงไว้ว่า เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร เวรไม่ระงับด้วยการจองเวร
นี่แหละคือธรรมะ ถ้ามีธรรมะอยู่ในใจแล้ว เราจะระงับความโกรธได้ ระงับความอาฆาต
พยาบาทได้ ไม่วา่ เขาจะทําอะไรกับเรา รุนแรงขนาดไหนก็ตาม การไปตอบโต้นนั้ เป็ นการ
กระทําทีโ่ ง่เขลาเบาปัญญา ของความมืดบอด เพราะจะไปสร้างกรรมทีเ่ ล็กทีน่ อ้ ย ให้
กลายเป็ นกรรมทีใ่ หญ่ข้นึ มา ดังทีเ่ ราได้ยนิ กันว่า นํ้ าผึ้งหยดเดียว บางทีนาํ้ ผึ้งหยดเดียว
นี้สามารถทําให้เกิดสงครามขึ้นมาได้ ก็เพราะแต่ละฝ่ ายไม่รู้จกั การให้อภัย ไม่รู้จกั การทํา
ใจให้เป็ นอุเบกขา ไม่รู้จกั กฎแห่งกรรมนัน่ เอง เมือ่ ใครมาทําในสิง่ ทีเ่ ราไม่พอใจ เราก็จะ
ตอบโต้ไป แล้วก็ทาํ ให้ลามปาม ทําให้ผูอ้ น่ื ทีไ่ ม่รู้อโิ หน่อเิ หน่ ต้องมารับเคราะห์กรรมตาม
ไปด้วย เพราะความเห็นอกเห็นใจกัน เห็นว่าเป็ นพรรคเป็ นพวกกัน เป็ นญาติเป็ นพีเ่ ป็ น
น้องกัน ก็เลยกลายเป็ นสงครามระหว่างครอบครัว ระหว่างประเทศไป เพราะความมืด
บอด ขาดธรรมะในใจนัน่ เอง
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ถ้ามีธรรมะอยู่ภายในใจแล้ว
เราจะเห็นว่าในทีส่ ุดคนเราก็ตอ้ งตายด้วยกันทัง้ นัน้
เพียงแต่วา่ จะตายแบบไหน จะตายด้วยการทําบาป หรือตายด้วยการทําบุญ เพราะว่าถ้า
ตายด้วยการทําบาปก็ตอ้ งไปเกิดในอบายต่อไป แต่ถา้ ตายด้วยการทําบุญ คือมีอเุ บกขา
ธรรม มีเมตตาธรรม มีความนิ่งเฉย มีการให้อภัย ตายแบบนี้แล้ว ไปดี ไปสู่สุคติ ได้ไป
เกิดเป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคล เป็ นพระอรหัต อรหันต์ อย่างนี้ไม่ดกี ว่า
หรือ ดีกว่าตายเพราะฆ่าฟันกัน เพราะจะต้องไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ น
อสุรกาย เป็ นสัตว์นรก เพราะว่ากรรมนี้แหละ เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้สตั ว์ไปเกิดในทีต่ ่างๆ
กรรมคือการกระทํา ทําบาปก็จะไปสู่อบาย ไปนรก ทําบุญก็ไปสู่สุคติ ไปสวรรค์ ดังนัน้
อย่าไปเสียดายชีวติ ของเรา ขอให้รกั ษาธรรมะยิง่ กว่าชีวติ แล้วธรรมะจะรักษาเรา ให้
แคล้วคลาดจากทุกข์ภยันตรายทัง้ หลาย การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๔๑

ทําบุญ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
วันนี้ศรัทธาญาติโยมได้มาทําบุญกัน ทําไมจึงต้องมาทําบุญกันอย่างสมํา่ เสมอ อย่าง
ต่อเนื่อง เพราะการทําบุญเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้สง่ิ ต่างๆ ทีเ่ ราปรารถนากันปรากฏขึ้นมา คือ
ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็ นสิริมงคล ความปราศจากทุกข์ภยั อันตราย
ทัง้ หลายทัง้ ปวง เราจึงต้องมาทําบุญกันอย่างต่อเนื่อง ดังทีท่ ่านได้มากระทํากันในวันนี้
บุญทีเ่ ราทําก็มอี ยู่หลายชนิดด้วยกัน บุญก็เปรียบเหมือนกับอาหาร อาหารก็มอี ยู่หลาย
ชนิด ถ้าเรารับประทานอาหารอย่างเดียว เช่น รับประทานข้าวอย่างเดียว ร่างกายก็จะไม่ได้รบั
สารอาหารพอเพียง ทีจ่ ะรักษาให้ร่างกายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ฉันใดจิตใจของเราก็
เป็ นเช่นนัน้ จิตใจของเราก็ตอ้ งการบุญ ซึง่ เป็ นเหมือนกับอาหารไว้คอยดูแลรักษา ให้
จิตใจของเรามีความสุข มีความสบาย มีความพอ มีความอิม่ ซึง่ จะเกิดได้จากการทําบุญ
บุญจึงมีหลายชนิดด้วยกัน
บุญทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในบุญกิริยาวัตถุก็มอี ยู่ ๑๐ ประการด้วยกัน คือ ๑.บุญที่
เกิดจากการให้ เรียกว่าทานมัย ๒. บุญทีเ่ กิดจากการรักษาศีล รักษากาย วาจา ให้เป็ น
ปกติ ไม่เบียดเบียนซึง่ กันและกัน เรียกว่าสีลมัย ๓. บุญทีเ่ กิดจากการพัฒนาจิตใจ ให้
เป็ นจิตใจทีส่ ะอาดหมดจด ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เรียกว่าภาวนามัย
๔. บุญทีเ่ กิดจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน เรียกว่าอปจายนมัย ๕. บุญทีเ่ กิดจาก
การช่วยขวนขวายรับใช้ เรียกว่าเวยยาวัจจมัย ๖. บุญทีเ่ กิดจากการอุทศิ ส่วนบุญส่วน
กุศล เรียกว่าปัตติทานมัย ๗. บุญทีเ่ กิดจากการอนุโมทนาบุญ ยินดีกบั ความดีของผูอ้ น่ื
เรียกว่าปัตตานุ โมทนามัย ๘. บุญทีเ่ กิดจากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม เรียกว่าธัมมัสสวนมัย
๙. บุญทีเ่ กิดจากการให้ธรรมะ สังสอนธรรมะ
่
เรียกว่าธัมมเทสนามัย ๑๐. บุญทีเ่ กิดจาก
การทําความเห็นให้ถูกต้อง เรียกว่าทิฏ�ุชุกมั ม์
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บุญทัง้ ๑๐ นี้ เราควรทําให้มาก เท่าทีจ่ ะทําได้ ตามกาลเทศะ ตามเหตุการณ์ อย่างวันนี้
ญาติโยมได้มาทําทาน ได้ทาํ บุญตักบาตร พอดีเป็ นวันพระ ก็มกี ารสมาทานรักษาศีลกัน
ยามคํา่ หรือเวลาทีเ่ รากลับไปสู่ทพ่ี กั ของเรา ถ้าไม่มภี ารกิจการงานอย่างอืน่ เราก็บาํ เพ็ญ
ภาวนา นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา เวลาทีพ่ ระสงฆ์อนุโมทนา ญาติโยมก็กรวดนํา้ อุทศิ ส่วน
บุญ ส่วนกุศล ให้กบั ผูท้ ล่ี ว่ งลับไปแล้ว เวลามีผูอ้ น่ื ทําบุญ เราก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปกับ
เขา เวลาทีพ่ ระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เราก็ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมไปด้วย เวลาผูอ้ น่ื มี
ความเดือดร้อน มีความทุกข์ใจ เรามีธรรมะทีพ่ อจะแบ่งปันให้กบั เขาได้ เราก็แบ่งปันให้
เขาไป สังสอนให้
่
แสงสว่างกับเขา เพือ่ เขาจะได้หายกลุมอกกลุ
้
มใจ
้
หายทุกข์ นี่คอื
ลักษณะของการทําบุญทัง้ ๑๐ ประการ ทีเ่ รากระทํากัน สุดแท้แต่กาลเทศะ แล้วแต่
เหตุการณ์ ทีจ่ ะให้เรากระทําในบุญนัน้ ๆ เราก็ทาํ กันไป
อานิสงส์ของบุญแต่ละอย่างก็มไี ม่เหมือนกัน อย่างอานิสงส์ของการให้ทาน ก็จะทําให้เรา
มีความมังคั
่ ง่ สมบูรณ์ในเรื่องทรัพย์สมบัติ เงินทอง ข้าวของ เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ไม่
ว่าจะไปเกิดทีไ่ หนภพไหนชาติไหน เราก็จะมีพร้อมในเรื่องของเครื่องใช้สอย เครื่อง
อุปโภคบริโภคต่างๆ แต่การให้ทานไม่สามารถกําหนดภพชาติของเราได้ ว่าจะไปสูงหรือ
ไปตํา่ เราทําบุญให้ทานมากๆ แต่เราไม่รกั ษาศีล เราก็มสี ทิ ธิทจ่ี ะไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ไป
อบายได้ เพราะเหตุทจ่ี ะทําให้เราไปเกิดในสุคติ คือไม่ไปเกิดในอบาย จะต้องเกิดจากการ
รักษาศีล ดังในอานิสงส์ของศีลทีไ่ ด้แสดงไว้สกั ครู่น้ วี ่า สีเลนะ สุคติง ยันติ ศีลเป็ นเหตุท่ี
จะนํ าพาไปสูส่ คุ ติ สุคติก็คอื ภพภูมขิ องมนุษย์ ของเทพ ของพรหม ของพระอริยบุคคล
ทัง้ หลาย ดังนัน้ ถึงแม้ว่าเราจะทําบุญให้ทานอย่างมากมายก่ายกอง บริจาคทรัพย์เป็ นเงิน
ถึงร้อยล้าน พันล้าน แต่ยงั ทําผิดศีล ฉ้อโกง คอรัปชัน่ ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ถ้าตายไปเราก็ยงั
ต้องไปเกิดในอบาย เพียงแต่วา่ บุญทีเ่ ราทําไว้จากการให้ทานนี้ ก็จะทําให้เราไปเกิดใน
อบายทีม่ คี วามสมบูรณ์
เช่น ถ้าไปเกิดเป็ นสุนขั ก็จะเป็ นสุนขั ทีม่ รี ูปร่างหน้าตาสวยงาม มีราคาแพงๆ มีคน
ปรารถนาทีจ่ ะเอาสุนขั แบบนัน้ ไปเลี้ยงดู ไปสร้างบ้าน สร้างเรือน ทีม่ เี ครื่องปรับอากาศให้
อยู่อย่างสุขสบาย นี่คอื อานิสงส์ของผูท้ ไ่ี ด้ทาํ บุญให้ทานไว้ในอดีต คือจะมีพร้อมด้วย
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โภคทรัพย์ทงั้ หลาย มีรูปร่างหน้าตาทีส่ วยงาม แต่ถา้ เราไม่ให้ทานเลย มีแต่รกั ษาศีลอย่าง
เดียว เราก็ไม่ไปเกิดในอบาย จะมาเกิดเป็ นมนุษย์ แต่ยากจน ถึงแม้ได้เป็ นมนุษย์แต่ไม่
รํา่ รวย เพราะไม่เคยทําบุญให้ทาน นี่คอื เรื่องราวของอานิสงส์ของการทําบุญชนิดต่างๆ
จึงมีความจําเป็ นทีเ่ ราจะต้องทําบุญชนิดต่างๆให้ครบ ให้มาก เท่าทีจ่ ะทําได้ สุดแท้แต่
เหตุการณ์ สิง่ แวดล้อม กาลเทศะ ความพอใจทีจ่ ะทํา ควรทําให้มากๆ เพราะบุญเท่านัน้
แหละ ทีเ่ ป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขและความเจริญ แม้การหลุดพ้นจากการเวียนว่าย
ตายเกิด ก็ตอ้ งเกิดจากการทําบุญทัง้ ๑๐ ประการนี้
ในบุญ ๑๐ ประการนี้ ถ้าถามว่าบุญอันไหนเป็ นบุญทีส่ าํ คัญในเบื้องต้น ต้องขอบอกว่า
บุญทีเ่ กิดจากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพราะถ้าไม่เคยฟังเทศน์ฟงั ธรรมมาก่อน เราจะไม่
รู้จกั เรื่องบาป เรื่องบุญ เรื่องคุณ เรื่องโทษ เรื่องนรก เรื่องสวรรค์ เรื่องการเวียนว่ายตาย
เกิด เรื่องมรรค ผล นิพพาน เราก็จะเป็ นเหมือนกับคนหูหนวกตาบอด การกระทําของ
เราย่อมเป็ นไปตามอารมณ์ทม่ี อี ยู่ในใจ ถ้ามีอารมณ์ดเี ราก็ทาํ ความดี ถ้ามีอารมณ์รา้ ยเรา
ก็จะทําความชัว่ สุดแท้แต่อารมณ์จะพาไป เพราะไม่รู้จกั ว่าการกระทําของเรานัน้ มีผลทํา
ให้เกิดความสุขก็ได้ เกิดความทุกข์ก็ได้ เกิดความเจริญก็ได้ เกิดความเสือ่ มก็ได้ ดังนัน้
ถ้าเรายังไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ยังไม่เคยพบพระพุทธศาสนา ไม่ได้ยนิ คําสอนของผู ้
ประเสริฐ ผูร้ ู้จริงเห็นจริงอย่างพระบรมศาสดา พระพุทธเจ้าของเรา เราก็จะยังตกอยู่ใน
ห้วงของความมืดบอด เราก็จะทํากรรมสลับกันไป สุดแท้แต่อารมณ์จะพาไป บางวัน
อารมณ์ดกี ็ทาํ ดี พูดดี วันไหนอารมณ์ไม่ดกี ็จะทําร้าย คิดร้าย
แต่เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว เราก็จะเริ่มเข้าใจว่า ความสุขความเจริญ
หรือความทุกข์ความเสือ่ มเสียนัน้ เกิดจากการกระทําของเราทางกาย ทางวาจา และทาง
ใจ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เราก็จะมีสมั มาทิฏฐิ คือความเห็นทีถ่ ูกต้อง ซึง่ เป็ นหนึ่งในบุญ ๑๐
ประการนี้ การทีจ่ ะมีความเห็นให้ถูกต้องได้ เราต้องหมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรม หมันศึ
่ กษา
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่วา่ จากการได้ยนิ ได้ฟงั จากพระสงฆ์องค์เจ้า หรือถ้า
อยู่ในสถานทีท่ ไ่ี ม่มพี ระสงฆ์องค์เจ้าเทศนาสังสอน
่
เราก็อ่านหนังสือธรรมะ เช่น หนังสือ
พระไตรปิ ฎก หรือหนังสือของพระเกจิอาจารย์ทงั้ หลาย ถ้าอ่านศึกษาอยู่เรื่อยๆ ก็จะเกิด
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ความเข้าใจ เริ่มเห็นความจริงตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แล้วเราจะไม่ปฏิเสธสิง่
ต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เมือ่ รู้แล้ว ก็จะทําบุญกัน เพราะรู้วา่ การทําบุญเท่านัน้
แหละ ทีจ่ ะเป็ นเหตุนาํ มาซึง่ ความสุขความเจริญ ความปราศจากทุกข์ภยั ทัง้ หลายให้กับ
เรา ไม่มอี ะไรในโลกนี้แม้แต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ท่านก็ไม่สามารถทีจ่ ะทําให้เรา
สุข ให้เราเจริญ ให้เราไม่มที กุ ข์ได้ ท่านเพียงแต่เป็ นผูช้ ้ที าง ให้แสงสว่าง บอกสอนเรา ให้
รู้ถงึ บาป บุญ คุณ โทษ ให้รู้จกั นรก รู้จกั สวรรค์ แล้วให้เรานําเอาไปปฏิบตั ิ เมือ่ เรารู้แล้ว
เราก็จะทําบุญทําทานกัน
อย่างวันนี้ท่านก็มาทําบุญทําทานกัน รักษาศีล ฟังเทศน์ ฟังธรรม บําเพ็ญจิตตภาวนากัน
บูชาสิง่ ทีม่ พี ระคุณ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นการทําตนเป็ นผูอ้ ่อนน้อมถ่อม
ตน ไม่มที ฏิ ฐิหยิง่ ยโส อย่างนี้เป็ นการทําบุญ ถ้าทําอยู่เรื่อยๆ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ
ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ ผลก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมา ทําให้เราได้เริ่มสัมผัสกับผลนัน้ ๆ คือจิตใจของ
เราจะเริ่มมีความสงบ มีความร่มเย็นเป็ นสุข เมือ่ เห็นผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม จาก
การทําบุญแล้ว เราก็จะเริ่มมีกาํ ลังใจทีจ่ ะประกอบคุณงามความดี ทําบุญทํากุศลให้มาก
ยิง่ ขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วเราก็จะไม่กงั วลกับการกระทําของผูอ้ น่ื ถึงแม้ผูอ้ น่ื เขาจะทําบาปทํา
กรรมอย่างไร เราก็จะไม่มคี วามท้อแท้ เราก็ยงั ตัง้ มันอยู
่ ่ในการกระทําความดี ถึงแม้ว่า
เราจะไม่ราํ ่ รวย ไม่มตี าํ แหน่ง ไม่มยี ศถาบรรดาศักดิ์อนั สูงส่ง ไม่มคี นสรรเสริญเยินยอ
ไม่มกี ามสุข ไม่ได้มเี ครื่องอํานวยความสุขทางด้านตา หู จมูก ลิ้น กาย เราก็จะไม่รู้สกึ
เดือดร้อนใจ เพราะว่าใจของเรามีความอิม่ มีความสุข มีความพอ อยู่ในตัวแล้ว
นี่แหละคืออานิสงส์ทแ่ี ท้จริง ผลทีแ่ ท้จริงทีเ่ กิดจากการทําบุญทัง้ ๑๐ ประการนี้ เป็ นการ
สร้างความสุขให้กบั ใจ ใจจะสุขได้ก็ต่อเมือ่ ใจชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง อัน
เป็ นเหตุทส่ี ร้างความเศร้าหมองให้กบั ใจ ตราบใดทีย่ งั มีกเิ ลสตัณหาอยู่ในใจ ต่อให้เป็ น
ถึงเป็ นพระมหากษัตริย ์ เป็ นประธานาธิบดี เป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นมหาเศรษฐี มีเงินเป็ น
แสนล้านก็ตาม ใจก็ยงั จะมีความว้าวุน่ ขุน่ มัว มีความกังวล มีความวิตก มีความเศร้าโศก
เสียใจ เพราะไม่ได้ไปกําจัดต้นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความรู้สกึ เหล่านี้ข้นึ มา เราจึงต้องอาศัย
การทําบุญเป็ นเครื่องกําจัด ชําระกิเลส ตัณหา เครื่องเศร้าหมองทีม่ อี ยู่ภายในใจของเรา
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ให้หมดไป นัน่ แหละเป็ นเหตุทเ่ี ราต้องมาทําบุญกันอย่างต่อเนื่องทุกๆวันพระ หรือทํา
มากกว่านัน้ ได้ก็ยง่ิ ดี ถ้าไม่ได้มาทีว่ ดั ในสถานทีอ่ ยู่ของเรา เราก็สามารถทําบุญได้ ทํา
ทานได้ เราควรทําบุญทําทานกับคนทีอ่ ยู่ใกล้ตัวเราก่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนทีม่ ี
พระคุณกับเรา เช่น บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ถ้าไม่มที ่านเหล่านี้ ก็จะไม่มตี วั เรา
ปรากฏขึ้นมาได้ เราต้องมีป่ ู ย่า ตา ยาย มีพ่อ มีแม่ ผูใ้ ห้กาํ เนิด ท่านจึงเป็ นผู ้ทีม่ ี
พระคุณอันใหญ่หลวงต่อชีวติ ของเรา เราจึงไม่ควรมองข้ามท่านไป
พระพุทธองค์ทรงเปรียบบิดามารดาเป็ นเหมือนกับพระอรหันต์ เป็ นพระพรหมของลูกๆ
การทีไ่ ด้เลี้ยงดูบดิ ามารดา ทดแทนบุญคุณของบิดามารดาด้วยวิธีการต่างๆ ทําให้ท่านอยู่
ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข มีความสุขกายสุขใจ ถือว่าเป็ นการทําบุญกับพระอรหันต์
ทําบุญกับพระพรหม มีอานิสงส์มากมีบญ
ุ มาก ต่อจากนัน้ แล้วก็ยงั มีบคุ คลอืน่ ทีเ่ รามี
ความเกี่ยวข้องด้วย เช่นสามี ภรรยา บุตร ธิดา ญาติสนิทมิตรสหาย บุคคลเหล่านี้ถา้ เรา
ช่วยเหลือเขาด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด ก็ถอื ว่าเป็ นการทําบุญให้ทานเหมือนกัน ไม่จาํ เป็ นจะต้อง
รอให้มาทีว่ ดั แล้วจึงค่อยทําบุญทําทานกัน เหมือนกับเวลาทีเ่ ราหิว อยากจะรับประทาน
อาหาร เดินไปทีไ่ หน เจอร้านอาหารทีไ่ หนก่อน ก็แวะรับประทานก่อน ไม่ตอ้ งปัดไปก่อน
ว่าไว้คอยไปกินทีร่ า้ นนัน้ เพราะถ้ารอไปกินทีร่ า้ นนัน้ เมือ่ ไปถึงทีร่ า้ นนัน้ แล้ว อาหาร
อาจจะหมดไปก่อน ก็เป็ นได้ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้ว ก็จะไม่ได้รบั ประทานอาหาร เราก็จะมี
แต่ความหิวโหย
เวลาทีจ่ ะช่วยเหลือใคร ทําบุญกับใคร ก็อย่าไปเลือกมาก อย่าไปคิดมาก บางทีคดิ ว่าเขา
มีพอแล้ว มีมากกว่าเรา เขาไม่เดือดร้อน หรือว่าเขาไม่ดพี อทีเ่ ราจะทําบุญกับเขา ถ้าคิด
อย่างนี้ ก็เหมือนกับเราปฏิเสธ การรับประทานอาหารตามร้านต่างๆ ไปร้านนี้กบ็ อกว่าไม่
อร่อย ไปร้านนัน้ ก็บอกว่าไม่สะอาด ไปร้านโน้นก็บอกว่าแพงไป ถ้าปฏิเสธไปเรื่อยๆ ก็จะ
ไม่มรี า้ นอาหารรับประทานอาหารกัน แต่ถ ้าเราบอกว่า เมือ่ ถึงเวลามีอะไรปรากฏต่อหน้า
เช่นเดินไปเจอขอทาน ก็ให้เงินเขาไป อย่าไปคิดว่าเขาเสแสร้ง มาหลอกเอาเงิน ถ้าเขาเส
แสร้ง หลอกเรา มันก็เป็ นเรื่องของเขา เป็ นบาปเป็ นกรรมของเขา ถ้าเราให้ดว้ ยเจตนาที่
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สะอาดบริสุทธิ์ คือมีความเมตตา มีความสงสาร ทีจ่ ะช่วยเหลือสงเคราะห์เขา ให้เขาไป
เราก็มคี วามอิม่ เอิบใจ มีความสุขใจ
นี่แหละคือการทําบุญทําทาน อย่าไปเลือกวัน เลือกเวลา เลือกสถานทีม่ ากจนเกินไป ถ้า
เลือกได้ก็ดี เพราะการเลือกบุคคล เลือกสถานที่ ก็มสี ่วนทําให้บญ
ุ เพิม่ พูนมากยิง่ ขึ้นไป
เหมือนกับเลือกรับประทานอาหารตามร้านต่างๆ บางทีเลือกได้ก็เลือก เพราะเมือ่ เลือกได้
แล้วอาหารทีร่ บั ประทานก็จะเป็ นอาหารทีม่ คี ุณภาพ ทําให้เรามีความอิม่ กายอิม่ ใจ เวลา
จะทําบุญ ส่วนใหญ่เราก็อยากจะเลือกทําบุญกับพระทีด่ ี พระทีเ่ ป็ นพระอริยบุคคล ถ้าได้
เจอพระพุทธเจ้า ได้ทาํ บุญกับพระพุทธเจ้า ก็จะมีอานิสงส์มาก เป็ นบุญมาก เพราะ
นอกจากได้ทาํ บุญกับพระพุทธเจ้าแล้ว ยังได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า
อาจจะบรรลุธรรม กลายเป็ นพระอริยบุคคลขึ้นมาเลยก็ได้ นี่แหละคือเหตุทค่ี วรเลือก
ทําบุญกับคนดี คนฉลาด คนเก่ง อย่างพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย เพราะ
จะช่วยทําให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว
ต่างกับเวลาทีเ่ ราไปทําบุญกับพระทีไ่ ม่รู้เรื่องรู้ราว ไม่เคยศึกษาธรรมะ มีแต่ความมืด
บอด ท่านก็จะสอนเราไปในทางทีผ่ ดิ แทนทีจ่ ะสอนให้ปฏิบตั ธิ รรมชําระจิต กลับไปสอน
ให้เราหลงงมงาย ไปทําพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่างๆ ไม่รู้เรื่องรู้ราว ทําไปก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เพราะการสะเดาะเคราะห์กรรมนัน้ เป็ นสิง่ ทีท่ าํ ไม่ได้ เคราะห์กรรมคือ
กรรมทีเ่ ราได้กระทําไว้ เป็ นสิง่ ทีส่ าํ เร็จแล้ว เมือ่ ทําแล้ว วิบากกรรมย่อมจะต้องตามมาไม่
ช้าก็เร็ว เป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่เวลาทีเ่ รามีเคราะห์กรรม พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้
ขันติ ใช้ความอดทน ให้ใช้อุเบกขา ให้ใช้ปญ
ั ญา ต้องฉลาด ต้องยอมรับความจริงว่า เรา
ในอดีตได้เคยทําบาปทํากรรมมามากมายก่ายกอง เมือ่ ถึงเวลาทีผ่ ลของบาปกรรมจะ
แสดงผลขึ้นมา ก็ไม่มที างทีจ่ ะไปปัดไปเป่ าให้หายไปได้ แต่ถา้ ใจของเรามีความแน่วแน่
มันคง
่
ไม่หวันไหว
่
เราก็จะผ่านเคราะห์กรรมเหล่านัน้ ไปได้อย่างไม่มปี ญั หาอะไร
เพราะว่าไม่มอี ะไรในโลกนี้จะสามารถมาทําลายใจของเราได้ มีแต่กเิ ลสตัณหา โมหะ
อวิชชา ความมืดบอด ความไม่รู้เรื่อง การขาดธรรมะแสงสว่างต่างหาก ทีท่ าํ ให้ใจเกิด
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ความว้าวุน่ ขุน่ มัว เกิดความทุกข์ เกิดความเศร้าโศกเสียใจ เวลาทีจ่ ะต้องประสบเคราะห์
กรรมต่างๆ
แต่สาํ หรับคนทีม่ แี สงสว่างแห่งธรรมอยู่ภายในใจแล้ว มีปญั ญาแล้ว จะรู้สกึ เฉยๆกับ
เรื่องเหล่านี้ อะไรจะเกิดก็เกิด อย่างมากก็แค่ตาย คนเราหนีตายไม่พน้ หรอก ไม่วา่ จะ
ทําบุญทําบาปมามากน้อยแค่ไหน ก็หนีตายไม่พน้ ด้วยกันทัง้ นัน้ แม้กระทังพระพุ
่
ทธเจ้า
พระอรหันตสาวก ก็ตอ้ งตายด้วยกันทัง้ นัน้ แต่ท่านตายด้วยจิตใจที่แน่ วแน่ มนั ่ คง สงบ
นิ่ ง ไม่หวัน่ ไหว เป็ นจิตที่ตายด้วยความสุข ไม่ได้ตายด้วยความทุกข์ อยู่กม็ ีความสุข
ไม่มีความทุกข์ ซึง่ ต่างกับใจของพวกเรา ทีย่ งั มีกเิ ลสตัณหาอยู่ ยังไม่ได้ชาํ ระกิเลสตัณหา
ไม่ได้ขดั เกลา ไม่ได้ทาํ บุญทัง้ ๑๐ ประการอย่างสมํา่ เสมอ เราก็เลยขาดทีพ่ ง่ึ ขาดสิง่ ทีจ่ ะ
มาช่วยรักษาใจของเราไม่ให้หวันไหว
่ ไม่ให้วติ ก ไม่ให้กลัว การตายของพระพุทธเจ้า กับ
การตายของพวกเรา ไม่แตกต่างกันเลย ร่างกายเมือ่ ไม่หายใจก็ตาย ก่อนจะตายก็ตอ้ งมี
ทุกขเวทนา มีความเจ็บปวดรวดร้าวตามร่างกาย ตามส่วนต่างๆ ร่างกายของเรากับของ
พระพุทธเจ้าก็เป็ นเหมือนกัน ไม่มอี ะไรแตกต่างกัน แต่ใจของพระพุทธเจ้ากับพระ
อรหันต์ ต่างกับใจของพวกเรา เพราะใจของท่านไม่ได้ยดึ ติดอยู่กบั ร่างกายนี้ ท่านเห็น
ร่างกายนี้เป็ นเหมือนกับร่างกายของคนอืน่ เวลาเราเห็นคนอืน่ เขานอนตาย เราก็รู้สกึ
เฉยๆ ไม่ได้ไปรู้สกึ เจ็บปวดรวดร้าว กับความเจ็บไข้ได้ป่วย กับความตายของเขา
ฉันใดจิตของผูท้ ม่ี แี สงสว่างแห่งธรรม ได้กําจัดขัดเกลากิเลสตัณหา อันเป็ นเครื่องเศร้า
หมอง ให้หมดสิ้นไปจากใจแล้ว ก็จะเป็ นอย่างนัน้ ใจจะรู้สกึ เฉยๆ ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับการ
เป็ นไปของร่างกาย ร่างกายจะแก่ จะเจ็บไข้ได้ป่วย จะตาย จะเป็ นอย่างไร ก็ไม่
เดือดร้อน และนับประสาอะไรกับสิง่ ภายนอก เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ท่านยิง่ ไม่
รู้สกึ เดือดร้อนอะไรกับสิง่ เหล่านัน้ เลย มีลาภมาจะสูญลาภก็ไม่เดือดร้อน มียศมาจะสูญ
ยศไปก็ไม่เดือดร้อน มีการสรรเสริญแล้วมีการนินทาตามมาก็ไม่เดือดร้อน มีสุขมีทกุ ข์
มากน้อยเพียงไรก็เฉยๆ เพราะใจของท่านได้ปล่อยวางหมดแล้วในเรื่องเหล่านี้ การทีใ่ จ
จะปล่อยวางได้ ก็ตอ้ งอาศัยการทําบุญทัง้ ๑๐ ประการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ บุญทีส่ าํ คัญ
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ทีส่ ุด ก็คอื การฟังเทศน์ฟงั ธรรม เมือ่ ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมแล้ว เราก็จะรู้วา่ เราจะต้องมา
ชําระใจของเรา ชําระกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจ ให้หมดสิ้นไป
และสิง่ ทีจ่ ะชําระขัดเกลาได้ก็คอื การภาวนา นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา โดยอาศัยบุญส่วนอื่น
เป็ นเครื่องสนับสนุน เช่นทาน ศีล เป็ นต้น เพราะทาน ศีลนี้ เปรียบเหมือนกับการต้อน
กิเลสให้เข้ามาอยู่ในคอก เวลาทีเ่ ราจะจับกิเลส ซึง่ เปรียบเหมือนกับสัตว์ เช่น วัว ควาย
เวลาเราจะจับวัวควายนี้มาฆ่า เราต้องต้อนมันเข้ามาในคอกก่อน ถ้ามันอยู่นอกคอกเวลา
จะจับมัน ก็จะลําบากเพราะทีม่ นั กว้าง มันวิง่ หนีได้ เราจึงต้อนเอาวัวควายคือกิเลสตัณหา
นี้เข้ามาในคอกก่อน ต้อนเข้ามาในใจ ด้วยการทําบุญ ทําทาน รักษาศีล และบุญอืน่ ๆ
ล้วนจะช่วยต้อนกิเลสตัณหาให้เข้ามาสู่ใจ เมือ่ เข้ามาสู่ในใจแล้ว เราก็ทาํ ใจให้สงบ เมือ่ ใจ
สงบ กิเลสตัณหาก็จะต้องสงบตัว เหมือนกับเวลาเราจับวัวควายเข้ามาในคอกแล้ว เราก็
จับมันผูกมัดไว้ มัดขามัดเท้าไว้ มันก็จะดิ้นไม่ได้ ก็จะต้องนิ่งอยู่เฉยๆ กิเลสตัณหาก็เป็ น
อย่างนัน้ เมือ่ เราทําสมาธิแล้ว กิเลสตัณหาก็จะต้องสงบตัวลง แสดงอาการโลภ โกรธ
หลงไม่ได้
แต่การอยู่ในสมาธิยงั ไม่สามารถ ทีจ่ ะฆ่ากิเลสให้ตายหมดสิ้นซากไปได้ เพราะสมาธิ
เพียงแต่ผูกมัดตัวกิเลส ไม่ให้ออกไปสร้างความวุน่ วาย แต่เราไม่สามารถทีจ่ ะอยู่ในสมาธิ
ไปได้ตลอด เมือ่ ออกจากสมาธิแล้ว กิเลสก็จะเริ่มทํางานต่อไป เพียงแต่วา่ จะไม่รุนแรง
และอยู่ไม่ไกล มันจะอยู่แต่ในคอก อยู่ในใจ เราจึงต้องใช้ปญั ญาเข้าไปทําลาย ปัญญาก็
เปรียบเหมือนกับมีด หรือธนู ทไ่ี ว้ใช้ยงิ วัวควาย ใช้มดี ไว้ตัดคอ มันถึงจะตาย ปัญญาก็
เป็ นลักษณะนัน้ ปัญญาจะเข้าไปทําลายต้นเหตุของกิเลสตัณหา คือโมหะอวิชชา ความ
มืดบอด ความหลงผิด ความไม่เข้าใจในสภาพความเป็ นจริงของสิง่ ต่างๆทัง้ หลาย
สภาวธรรมทัง้ หลาย ว่าเป็ นอย่างไร เวลาเจริญปัญญา เราจะเจริญด้วยไตรลักษณ์ คือ
อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสิง่ ทุกอย่าง สภาวธรรมทัง้ หลาย ล้วนเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น
เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควรไปยึดไปติด เพราะไปยึดไปติดแล้วจะต้อง
เศร้าโศกเสียใจ จะต้องทุกข์ ถ้าปล่อยวางแล้ว ก็จะไม่ทกุ ข์กบั สิง่ เหล่านี้ เช่น ร่างกายของ
เราก็เป็ นของไม่เทีย่ ง ไม่มตี วั ตน เกิดมาแล้ว ก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เมือ่ ตายไป
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ร่างกายก็สลายกลับไปสู่ดนิ นํา้ ลม ไฟ ไม่ใช่ตวั ตนเลย มีแต่ดนิ นํา้ ลม ไฟ เท่านัน้
แหละ เมือ่ ได้พจิ ารณาอย่างต่อเนื่องแล้ว ต่อไปเราก็จะไม่โลภ ไม่อยากกับอะไร เพราะรู้
ว่าเวลาไปโลภไปอยากกับอะไร ก็จะมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความเศร้าหมอง ถ้าไม่โลภ ไม่
อยากแล้ว จิตใจก็จะเป็ นปกติ เป็ นจิตทีส่ งบ เป็ นจิตทีส่ บาย ไม่ด้นิ รนกวัดแกว่ง มีความ
อิม่ มีความพอ มีความสุขอยู่ในตัวของจิต นัน่ แหละคือจุดหมายปลายทางของการ
ทําบุญ คือให้ถงึ จุดทีม่ คี วามอิม่ ตัว การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๔๒

สะสมบารมี

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
วันนี้ญาติโยมผูม้ คี วามเลือ่ มใส มีความแน่วแน่ ต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ได้มาสู่วดั ตามเวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ คือทุกๆวันพระ จะเป็ นวันขึ้นหรือวัน
แรมก็ตาม ประมาณทุกๆ ๘ วัน ๗ วัน ๖ วัน ก็จะมาร่วมกันทําบุญสะสมบารมี เพือ่
ประโยชน์ทจ่ี ะตามมาต่อไป คือความเจริญในลาภ ยศ สรรเสริญ สุขก็ดี ความเจริญใน
อายุ วรรณะ สุขะ พละก็ดี ก็ล ้วนเกิดจากการกระทําของเราในแต่ละวันพระและวันอืน่ ๆ
ถ้ามีโอกาสเราก็ทาํ เพียงแต่วา่ วันพระเราถือเป็ นวันสําคัญ เป็ นวันทีจ่ ะต้องทําให้ได้
ถึงแม้จะมีภารกิจอย่างอืน่ ทีจ่ าํ เป็ น ทีส่ าํ คัญ เราก็พยายามทีจ่ ะเจียดเวลามาวัด เพือ่ จะได้
สะสมบุญบารมี เพราะเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อว่าการสะสมบุญบารมี เป็ นเหตุ
ทีจ่ ะนํามาซึง่ ผลทีเ่ ราทัง้ หลายปรารถนากัน
เหมือนกับการปลูกต้นไม้ ถ้าเราปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆ ต่อไปอีกไม่นานเราก็จะมีตน้ ไม้
ใหญ่ออกดอกออกผลให้กบั เรา แต่ถา้ เราไม่ปลูกต้นไม้เลย ปล่อยให้ทด่ี นิ ของเราว่าง
เปล่า อีก ๑๐ ปี อีก ๒๐ ปี ข ้างหน้า ทีด่ นิ ก็ยงั ว่างเปล่าอยู่อย่างนัน้ จะไม่มตี น้ ไม้
นอกจากไม่มตี น้ ไม้แล้ว ยังจะมีพวกวัชพืชต่างๆ งอกขึ้นมาสร้างความรกรุงรังให้กบั ทีด่ นิ
ของเรา จิตใจของเราก็เปรียบเหมือนกับพื้นทีผ่ นื หนึ่ง ถ้าไม่ได้รบั การดูแลรักษา ไม่ได้รบั
การพัฒนาด้วยการทําบุญสะสมบารมี คือปลูกสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามไว้ แต่ ปล่อยให้มวี ชั พืชทีไ่ ม่
พึงปรารถนาเจริญงอกงาม เช่น กิเลสตัณหาทัง้ หลาย ใจของเราก็จะเป็ นเหมือนกับทีด่ นิ
ทีไ่ ม่มคี ่า นอกจากไม่มคี ่าแล้วยังสร้างปัญหา สร้างภาระ สร้างความทุกข์ความเดือดร้อน
ให้กบั ใจด้วย
พระพุทธเจ้าผู ้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐ ผูไ้ ด้ตรัสรู้ธรรม ได้เห็นเรื่องราวของพระทัย
ของพระองค์มาแล้ว ได้เห็นพระทัยของพระองค์ทม่ี ที งั้ วัชพืชคือกิเลสตัณหา และมีตน้ ไม้
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น้อยใหญ่สลับกันขึ้นมา จึงทรงทําการพัฒนาพระทัยของพระองค์ ด้วยการชําระพวก
วัชพืชคือกิเลสตัณหาทัง้ หลาย ทีไ่ ม่มคี ุณไม่มปี ระโยชน์ แล้วก็ปลูกต้นไม้ทีม่ คี ุณมี
ประโยชน์ให้เต็มพื้นที่ พื้นทีข่ องพระองค์คอื พระทัยของพระองค์จงึ เต็มไปด้วยบุญบารมี
เมือ่ มีบญ
ุ บารมีเต็มอยู่ในใจแล้ว ผลของบุญบารมีย่อมส่งผลให้ปรากฏขึ้นมา ให้มฐี านะดี
ให้เจริญในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ อย่างทีพ่ ระพุทธ
องค์ได้ทรงปฏิบตั มิ าอย่างต่อเนื่อง หลายภพหลายชาติดว้ ยกัน จนในภพสุดท้ายเมือ่ ทรง
ประสูตเิ ป็ นเจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร ก็มโี หรได้ทาํ นายทายทักไว้ว่า มหาบุรุษอย่าง
พระพุทธเจ้านี้ ได้ทรงบําเพ็ญบารมีมาอย่างต่อเนื่อง อย่างมากมาย ผลทีพ่ ระพุทธองค์จะ
ทรงได้รบั ก็มอี ยู่ ๒ นัยด้วยกัน คือถ้าไม่ได้ออกบวชก็จะได้เป็ นพระมหาจักรพรรดิ แต่
ถ้าได้ออกบวชก็จะได้เป็ นพระบรมศาสดา เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
นี่แหละคือผลทีเ่ ราทัง้ หลายจะได้กนั ถ้าเราตัง้ จิตตัง้ ใจพยายามสะสมบุญบารมีไว้อย่าง
ต่อเนื่อง อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ คือมาทุกๆวันพระ ถึงแม้ว่าจะรู้สกึ
ลําบากยากเย็นบ้าง ต้องตื่นเช้าก็ยงั มา เพราะเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เชื่อใน
สิง่ พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบตั ิ และเชื่อว่าการได้เป็ นพระพุทธเจ้านัน้ ไม่ได้มาจากการ
ปรารถนาโดยอย่างเดียว คือไม่ได้อยู่ทก่ี ารตัง้ จิตอธิษฐานอย่างเดียว ว่าขอให้เราเป็ น
พระพุทธเจ้า ให้เป็ นพระอรหันต์ หรือขอให้เราเป็ นพระมหากษัตริย ์ มหาจักรพรรดิ เป็ น
ประธานาธิบดี เป็ นนายกรัฐมนตรี หรือเป็ นมหาเศรษฐี ความปรารถนาเป็ นเพียงการ
ตัง้ เป้ าหมายไว้เท่านัน้ เอง แต่การทีจ่ ะไปถึงจุดหมายปลายทางทีต่ งั้ เป้ าไว้ เราต้องเดินไป
ต้องมีการทํากิจกรรมเพือ่ จะไปให้ถงึ เป้ าหมายอันนัน้ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงประกอบ
บําเพ็ญบุญบารมีมาอย่างต่อเนื่อง นัน่ แหละคือการดําเนิน การเดินทางไปสู่จดุ หมาย
ปลายทางทีเ่ ราทุกคนปรารถนา
ถ้าการอธิษฐานอย่างเดียวแล้วสามารถนําสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราปรารถนามาได้ พวกเราทุกคน
ป่ านนี้ก็จะเป็ นมหาจักรพรรดิกนั ไปหมดแล้ว หรือไม่เช่นนัน้ ก็เป็ นพระบรมศาสดากันไป
หมดแล้ว แต่เหตุทพ่ี วกเรายังไม่ได้เป็ นดังทีเ่ ราปรารถนากัน ก็เพราะว่าเรามีแต่ความ
ปรารถนา มีแต่จติ อธิษฐานตัง้ เป้ าหมายไว้ แต่ไม่ได้เดินไปตามเป้ าหมายนัน้ อย่างวันนี้ถา้
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ญาติโยมได้ตงั้ เป้ าหมายว่าจะมาทีว่ ดั แล้วพอตื่นเช้าขึ้นมา แทนทีจ่ ะลุกขึ้นมาก็ล ้มกลับ
ลงไปนอนต่อ ตื่นขึ้นมาอีกทีก็สายโด่ง ก็จะไม่ได้มาถึงทีว่ ดั นี้ได้ เพราะการตัง้ จิตอธิษฐาน
อย่างเดียวนัน้ ไม่เพียงพอ แต่การตัง้ จิตอธิษฐานนี้ก็สาํ คัญ เพราะเราจะต้องรู้เป้ าหมาย
ว่าเราจะทําอะไร ทุกๆวันนี้เราต้องรู้ก่อนล่วงหน้าแล้วมิใช่หรือ ว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เรา
จะต้องทําอะไรบ้าง คนทีม่ งี านมีการเขาก็รู้วา่ เดีย๋ ววันนี้เขาต้องไปทํางานแล้ว ตื่นขึ้นมาก็
แต่งตัวใส่เสื้อผ้า รับประทานอาหารให้เรียบร้อย แล้วก็ออกไปทํางาน แล้วก็จะได้ประสบ
ผลจากการทํางาน คือถ้าเป็ นคนทํางานอย่างต่อเนื่องไม่ขาดงาน เวลาสิ้นเดือนก็จะได้รบั
เงินเดือน แล้วก็ไม่ถูกเขาไล่ออก แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ามีงานทํา แต่พอถึงเวลาตื่น
ขึ้นมา ก็เกิดความรู้สกึ เกียจคร้าน เลยขอนอนต่อ วันนัน้ ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกเขาว่า
ปวดหัวเป็ นไข้ ไม่สบาย ถ้าเป็ นเช่นนี้ แล้วทําอย่างนี้บ่อยๆเข้า คนทีเ่ ขาจ้างเรา เขาก็จะ
เกิดความเบือ่ หน่าย เพราะงานการทีเ่ ขาต้องการให้เราทํานัน้ มันไม่เป็ นไปดังทีเ่ ขา
ต้องการ ในทีส่ ุดเขาก็ตอ้ งบอกให้เราไปหางานทีอ่ น่ื ทํา เพราะว่าอยู่กบั เขาก็ไม่เจริญ
ด้วยกันทัง้ คู่ เขาก็ไม่เจริญ เราก็ไม่เจริญ นี่ก็เป็ นเพราะว่าเราไม่กระทําหน้าทีข่ องเรา ทีเ่ รา
ควรกระทํากันนัน่ เอง
ดังนัน้ ความปรารถนา ความตัง้ จิตอธิษฐาน จึงไม่พอเพียง เมือ่ เราตัง้ จิตอธิษฐานแล้ว เรา
ก็ตอ้ งบําเพ็ญ ต้องดําเนินต่อไป อย่างในวันนี้พวกท่านทัง้ หลายก็มาบําเพ็ญบุญบารมีกนั
การมาวัดนี้ทาํ ให้เราได้สะสมบุญบารมีได้หลายอย่างหลายชนิด เกือบจะครบทัง้ ๑๐
ชนิดเลยทีเดียว เช่น มาถึงก็มกี ารทําบุญตักบาตรถวายทาน นี่ก็เป็ นทานบารมีแล้ว
ต่อมาก็มกี ารสมาทานศีล เป็ นศีลบารมี ถ้าสมาทานศีล ๘ ก็จะเป็ นเนกขัมมบารมี
เนกขัมมะแปลว่า การละเว้นจากการหาความสุขทางกามคุณทัง้ ๕ คือ รู ป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะ คือจะไม่หาความสุขจากสิง่ ภายนอกตัวเรา เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ไปเทีย่ ว
รับประทานอาหารในยามวิกาล หาความสุขจากการแต่งกาย ใช้เครื่องสําอาง ใช้เครื่อง
หอมต่างๆชโลมตัว นอนในทีน่ อนทีม่ ฟี ูกหนา ทีน่ ่ิม ทีส่ บาย มีเครื่องปรับอากาศ นอน
แล้วหลับได้เป็ น ๑๐ ชัว่ โมง อย่างนี้เป็ นต้น เหล่านี้คอื กามสุข
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แต่ถา้ มาวัดแล้ว บางท่านก็จะถือศีล ๘ ศีลอุโบสถ ก็จะละเว้นจากการรับประทานอาหาร
ในยามวิกาล คือหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว จะไม่รบั ประทานอาหาร จะไม่แต่งกายด้วย
เสื้อผ้าสีฉูดฉาด จะไม่ใช้เครื่องหอมต่างๆ แต่งหน้าทาปาก หาความสุขจากดูเครื่องละ
เล่น เครื่องบันเทิงต่างๆ เพราะว่าความสุขเหล่านี้เป็ นความสุขทีฉ่ าบฉวย เป็ นความสุข
เหมือนกับความสุขทีไ่ ด้จากยาเสพติด เวลาเสพเข้าไปก็มคี วามสุข แต่เมือ่ หมดฤทธิ์ของ
ยาเสพติดแล้ว ก็เกิดความอยากทีจ่ ะต้องเสพต่อ เป็ นเหมือนกับปลาติดเบ็ด กามสุขเป็ น
เหมือนกับเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด เมือ่ ปลาทีไ่ ม่ฉลาดไปฮุบเหยือ่ เข้า ก็จะต้องถูกตะขอ
ของเบ็ดเกี่ยวติดปากติดคอ ฉันใดผูใ้ ดทีย่ งั มีความยินดี มีความติดพันอยู่กบั กามคุณ ๕
คือกามสุขแล้ว ก็จะเป็ นเหมือนกับปลาติดเบ็ด จะต้องแสวงหากามสุขอยู่ราํ ่ ไปไม่มที ่ี
สิ้นสุด วันไหนไม่ได้สมั ผัสกับกามสุข ก็จะเกิดความรู้สกึ กระวนกระวาย กินไม่ได้ นอน
ไม่หลับ เกิดความเบือ่ เซ็งขึ้นมา เพราะว่าใจติดอยู่กบั กามสุข
แต่คนฉลาดย่อมรู้วา่ กามสุขเป็ นเหมือนกับสิง่ เสพติด จึงพยามยามต่อสู ้ พยายามทีจ่ ะละ
ด้วยการสมาทานศีล ๘ ถ้าอยู่ในวัดได้ก็จะอยู่ในวัด คืนหนึ่งก็ยงั ดี เพราะว่าถ้ากลับไปที่
บ้านแล้ว จะไปเจอของล่อใจยัวใจมาก
่
เพราะคนรอบข้างไม่ได้ถอื ศีลอุโบสถ ถือศีล ๘
เหมือนเรา เขาก็จะกินอาหารในยามวิกาล เวลาเราได้กลิน่ อาหารทีเ่ ขารับประทาน เราก็จะ
เกิดความรู้สกึ หิว เกิดความอยากขึ้นมา ก็จะทําให้เราไม่สามารถรักษาศีลข้อ ๖ ไปได้
หรือถ้าเห็นเขาเปิ ดโทรทัศน์ดูละคร ดูหนัง ก็จะอดใจห้ามใจไม่ได้ ก็จะขอต่อรองว่า วันนี้
เอาแค่ศีล ๕ ก็พอ ศีล ๘ คงจะไม่ไหวแล้ว แต่ถา้ อยู่ทว่ี ดั ก็จะมีโอกาสรักษาศีล ๘ ได้
ดีกว่า เพราะว่าเวลาอยู่ทว่ี ดั เราจะได้อยู่กบั คนทีไ่ ม่กนิ ข้าวเย็น ไม่ดูโทรทัศน์ ไม่ดูหนัง มี
แต่เข้าโบสถ์ ไหว้พระ สวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ เราก็จะได้ทาํ ไปกับเขาด้วย
แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขอีกแบบหนึ่ง นัน่ ก็คอื ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของ
จิตใจ เรียกว่าสันติสุข เป็ นความสุขทีป่ ระเสริฐ เป็ นความสุขทีด่ กี ว่าความสุขของกาม
เพราะเป็ นความสุขทีไ่ ม่มโี ทษตามมา เป็ นความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พาอาศัยสิง่ ภายนอก เรามี
ใจของเรา เรามีทส่ี งบ เราทําใจของเราให้สงบ เราก็มคี วามสุขแล้ว นี่แหละคือความสุขที่
แท้จริง เป็ นความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พาอาศัยสิง่ ภายนอกต่างๆ เช่น รู ป เสียง กลิน่ รส
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โผฏฐัพพะ เป็ นความสุขทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้พบ ได้เสวย ได้
เสพอยู่ตลอดเวลาตลอดอนันตกาล เพราะความสุขนี้อยู่ทใ่ี จ และใจก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย
เมือ่ มีความสุขนี้อยู่ในใจแล้ว ก็จะเป็ นความสุขไปตลอด ดังในคุณของพระนิพพานทีท่ รง
แสดงไว้ว่า นิ พพานัง ปรมัง สุขงั นิ พพานเป็ นความสุขสุดยอด นี่แหละคือความสุขที่
เกิดจากความสงบสงัดจากกาม ปราศจากกามตัณหาทัง้ หลาย ผูฉ้ ลาดจึงพยายามเจริญ
บารมีข ้อนี้ คือเนกขัมมบารมี ด้วยการสมาทานรักษาอุโบสถศีล อยู่ในวัด หรือไม่เช่นนัน้
ก็ไปอยู่ตามป่ าตามเขา ตามสถานทีท่ ม่ี คี วามสงบสงัดวิเวก
ในการเจริญบารมีทงั้ ๓ นี้ คือทานบารมี ศีลบารมี และเนกขัมมบารมีจาํ ต้องมีบารมีอน่ื
ช่วยสนับสนุน คือต้องมีขนั ติบารมีความอดทน วิริยบารมี ความขยันหมันเพี
่ ยร ต้อง
ขยันมาวัด ขยันรักษาศีล ขยันทําบุญทําทาน แล้วก็ตอ้ งอดทน เพราะการทําความดีไม่ใช่
เป็ นของง่าย เป็ นการต่อสูก้ บั ความใฝ่ ตาํ ่ ทีม่ อี ยู่ในใจของเรา เวลาจะเสียเงินทําบุญสักครัง้
นี่ ใจจะต่อต้าน กิเลสจะต่อต้าน บอกว่าเก็บไว้ซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาใส่ไม่ดกี ว่าหรือ เอาไป
เทีย่ วลอยกระทงไม่ดกี ว่าหรือ กว่าจะต่อสู ้กับความรู้สกึ เหล่านี้ได้ ก็ตอ้ งใช้ความอดทน
มาก ถ้าไม่มคี วามอดทนจริงๆก็จะสูไ้ ม่ได้ นอกจากนี้แล้ว ยังต้องมีอธิษฐานบารมี คือ
ความตัง้ ใจ ต้องตัง้ จิตตัง้ ใจไว้ก่อนแล้วว่า วันนี้ยงั ไงๆจะต้องมาทําบุญทีว่ ดั ให้ได้ จะเสีย
เงินเสียทองมากน้อยแค่ไหนก็ยอมเสีย ยอมเสียเงินเพือ่ บุญบารมี มากกว่าเสียเงินเพือ่
กามสุข เช่นวันนี้เราอาจจะต้องเลือกว่า เราจะมาวัดในตอนเช้า หรือไปเทีย่ วในคืนนี้ ถ้า
เรามีความแน่วแน่ต่อการสะสมบุญบารมี ได้ตงั้ จิตตัง้ ใจไว้แล้วว่า เกิดมาในชาติน้ ี ถ้ามี
โอกาสมากน้อยเท่าไร ก็จะขอสะสมบุญบารมีไปตลอด อธิษฐานบารมีก็จะเป็ นเครื่อง
ผลักดันให้ได้กระทําในสิง่ ทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ โดยอาศัยสัจจบารมีเป็ นตัวควบคุมอีกชัน้ หนึ่ง
สัจจบารมีก็คอื ความจริงใจ เมือ่ ได้ตงั้ ใจว่าจะทําอะไรแล้ว ต่อให้อะไรเกิดขึ้น ถ้าไม่
สุดวิสยั จริงๆแล้ว ไม่ตายหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะต้องทําในสิง่ ทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ นี่คอื สัจจบารมี
ถ้าเรามีทงั้ สัจจบารมี อธิษฐานบารมี วิริยบารมี ขันติบารมีแล้ว สิง่ ต่างๆทีเ่ ราปรารถนา ที่
เราต้องการจะทํา เราก็จะสามารถทําได้ อย่างในวันนี้เราก็ได้มาบําเพ็ญทานบารมี ศีล
บารมี เนกขัมมบารมี รวมไปถึงเมตตาบารมี เพราะการทําบุญทําทาน ต้องออกมาจาก
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จิตทีม่ คี วามปรารถนาดี ความปรารถนาดีของจิตก็คอื ความเมตตา ปรารถนาให้ผูอ้ น่ื มี
ความสุข ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรผูอ้ น่ื นี่คอื เมตตาบารมี เวลาเรา
ทําทาน รักษาศีล ก็เท่ากับเราได้สะสมเมตตาบารมีควบคู่ไปด้วย และเมือ่ เราได้ฟงั เทศน์
ฟังธรรม ก็เท่ากับได้เสริมปัญญาบารมี เพราะว่าเวลาฟังธรรมเราจะได้ฟงั เรื่องราวทีม่ คี ุณ
มีประโยชน์ เป็ นความรู้ทางพระพุทธศาสนา ความรู้ทเ่ี กี่ยวกับเหตุและผลในตัวเราเอง
คือใจของเรานัน้ เป็ นทัง้ เหตุ เป็ นทัง้ ผล เป็ นเหตุก็คอื เป็ นผูก้ ระทํากรรม ทัง้ ดีและชัว่ เมือ่
กระทํากรรมไปแล้ว ก็เป็ นผูร้ บั ผลของการกระทํากรรมดีและชัว่ นัน้ ถ้าทําความดีก็จะมี
ความสุขใจ มีความเจริญรุ่งเรือง ถ้าทําความชัว่ ก็จะมีความทุกข์ ความเดือดร้อนใจ
ความวุน่ วายใจ
แต่ถา้ เราไม่ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม เราก็จะไม่รู้ หรือถ้าเคยฟังมาแล้ว แต่ไม่ฟงั บ่อยๆ ทิ้งไป
สักพักหนึ่งก็จะลืม เพราะจะถูกกระแสของโลก ซึง่ เป็ นกระแสของอวิชชา ความไม่รู้จริง
โมหะ ความหลง ความมืดบอด คอยเกลี้ยกล่อมให้เราลืมถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่อง
นรกสวรรค์ ให้เราคอยแต่ตอบสนองกิเลสตัณหาของเรา โดยไม่กลัวบาป กลัวนรกกัน
ดังทีเ่ ห็นกันอยู่ทกุ วันนี้ ทําผิดศีลผิดธรรมกันอย่างว่าเล่น ไม่เคยกลัวบาปกรรมเลย
เพราะถูกอวิชชาความไม่รู้จริง โมหะความหลง ความมืดบอดกล่อมจิตใจ หลอกว่าบุญ
กรรมไม่มี ตายไปแล้วสูญ อย่างเช่นร่างกายนี้ เมือ่ ตายไปแล้ว ก็กลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่าน
กลายเป็ นดินไป แล้วจะมีใครมารับผลของบาปของบุญกัน นี่เป็ นกระแสของความหลง
ความไม่รู้จริง เพราะไม่เห็นอีกส่วนหนึ่งของชีวติ เรา ชีวติ ของเรามีอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน มี
ทัง้ ร่างกายและจิตใจ ร่างกายทีเ่ ราเห็นกันได้ เพราะเป็ นรูปธรรม เรารู้วา่ ร่างกายนี้เกิด
มาแล้วในทีส่ ุดก็ตอ้ งตาย และเมือ่ เอาไปเผาก็กลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป แต่เราไม่เห็นจิตใจ
จิตใจเป็ นนามธรรม เหมือนกับกระแสวิทยุโทรทัศน์ทม่ี อี ยู่รอบตัวเราในขณะนี้ แต่เรา
มองไม่เห็น แต่ถา้ เราเอาวิทยุหรือเอาโทรทัศน์มาเปิ ด เราก็จะรับภาพ รับเสียงได้ แต่ตา
ของเราไม่สามารถมองเห็นกระแสวิทยุหรือโทรทัศน์น้ ไี ด้
ฉันใดตาของเราก็ไม่สามารถมองเห็นจิตใจของเราได้ เราจึงไม่รู้วา่ เมือ่ ร่างกายนี้ตายไป
แล้ว จิตใจยังต้องไปเกิดอีก ไปเกิดเป็ นอะไรก็สุดแท้แต่บญ
ุ กรรมทีเ่ ราทําไว้ มีแต่
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พระพุทธเจ้าพระองค์แรกเท่านัน้ ทีร่ ู้สง่ิ เหล่านี้ พระพุทธองค์ทรงปฏิบตั ธิ รรม ทรงชําระ
ใจทีม่ ดื บอดให้สว่างด้วยแสงสว่างแห่งธรรม เมือ่ มีแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาแล้ว ก็
จะเห็นในสิง่ ทีต่ าเนื้อมองไม่เห็น เห็นจิตวิญญาณ เห็นดวงจิตดวงใจของเรา รู้วา่ จิต
วิญญาณเป็ นของไม่ตาย เมือ่ ออกจากร่างนี้ไปแล้ว ก็ตอ้ งไปเกิดใหม่ จะไปสูงไปตํา่ ไป
สุคติหรือไปทุคติ ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมทีท่ าํ ไว้ในปัจจุบนั นี้และในอดีตชาติก่อนๆ วิบาก
กรรมทีย่ งั ไม่ได้แสดงผลขึ้นมา ก็จะสะสมไปเรื่อยๆ รอเวลาทีจ่ ะแสดงผล เหมือนกับการ
ปลูกต้นไม้ ต้นไม้บางต้นบางปี ก็ไม่ออกดอกออกผล แต่จะรอไปอีกปี ๒ ปี ถึงค่อยออก
ดอกออกผล กรรมเก่าหรือบุญเก่าทีเ่ ราเคยทําไว้ในอดีตชาติก่อนๆ ก็เป็ นแบบนัน้ อาจจะ
ยังไม่มโี อกาสได้แสดงผล ก็เลยรอโอกาสแสดงผลในภพต่อๆไป เวลาทีเ่ ราตายจากร่างนี้
ไปแล้ว ดวงวิญญาณของเราก็จะต้องออกจากร่างนี้ แล้วก็ตอ้ งถูกวิบากกรรม คือบุญ
หรือกรรมผลักดันให้ไปเกิดอีก
นี่เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราไม่รู้ไม่เห็นกัน มีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกเท่านัน้ ทีจ่ ะเห็น
เรื่องของจิตวิญญาณได้ เมือ่ ท่านเห็นแล้วท่านก็นาํ เอามาสังสอนพวกเรา
่
ถ้าพวกเราเป็ น
คนฉลาด ฟังแล้วก็คดิ ว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าจะปฏิเสธ เพราะว่าคนเราถ้ายังไม่รู้ยงั ไม่เห็นอะไร
ก็ไม่ควรทีจ่ ะปฏิเสธ ในขณะเดียวกันก็ยงั ไม่ตอ้ งรับไปทัง้ หมดเลย ไม่ตอ้ งไปเชื่อแบบงม
งาย เพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เชื่อแบบงมงาย สอนให้เชื่อเพือ่ นําไปพิสูจน์ สิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเรานี้ พระพุทธเจ้าทรงแนะให้นาํ เอาไปปฏิบตั ิ เอาไปทดลอง
แล้วจะเห็นผล ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า เปรียบเหมือนกับยารักษาโรค เป็ นยาที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงทดลองแล้ว แล้วก็ได้หายจากโรคไปแล้ว จึงทรงนํามาให้พวกเราลอง
ทดลองดู พวกเราอย่าไปปฏิเสธ เพราะถ้าปฏิเสธ เราก็จะไม่รู้วา่ ยานัน้ ดีหรือไม่ดอี ย่างไร
แต่ถา้ เรารับมาแล้ว ก็ทดลองดู ถ้าไม่ดไี ม่หาย ก็ไม่ขาดทุนอะไร แต่จะรู้วา่ ยานี้ใช้ไม่ได้
ถ้ายานี้กนิ เข้าไปแล้ว ทําให้โรคภัยไข้เจ็บหายไปได้ เราก็จะได้กาํ ไร ได้ประโยชน์
ฉันใดจิตใจของพวกเราก็เป็ นเช่นนัน้ จิตใจของพวกเราส่วนใหญ่มกั จะมีแต่ความทุกข์ มี
ความว้าวุน่ ขุน่ มัว มีความวุน่ วายใจ ส่วนความสุขวันๆหนึ่งแทบจะไม่ค่อยมีเลย มีนิดมี
หน่อย แล้วก็ถูกความทุกข์ความกังวลใจมาครอบงําเสียส่วนใหญ่ นี่แหละคือโรคของใจ
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ทีจ่ ะรักษาเยียวยาให้หายขาดได้ดว้ ยธรรมโอสถ คือพระธรรมคําสอน เมือ่ เราเชื่อว่าสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนเป็
่
นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง มีเหตุและมีผล ผูใ้ ดนําไปปฏิบตั แิ ล้ว ย่อม
ได้รบั ความสุขความเจริญตามทีป่ รารถนากัน
จึงเกิดความเชื่อขึ้นมาและเกิดปัญญา
ตามมา เพราะเมือ่ นําสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนมาประพฤติ
่
ปฏิบตั แิ ล้ว อย่างวันนี้เรา
มาทําบุญทําทาน มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน จิตใจของเราก็จะมีความสงบ มี
ความเย็น มีความสุข มีปีตขิ ้นึ มา มากน้อยก็ข้นึ อยู่กบั กําลังความสามารถของแต่ละท่าน
ทีจ่ ะนําเอาเข้าไปสูจ่ ติ ใจ ถ้านําเข้าไปได้มาก ก็เหมือนกินยามาก กินยามากโรคก็จะหาย
เร็ว ถ้ากินยาน้อย โรคก็จะหายช้า ถ้านําธรรมไปปฏิบตั ไิ ด้มาก ความทุกข์ก็จะหายไปมาก
ถ้าปฏิบตั ไิ ด้นอ้ ย ความทุกข์ก็จะหายไปน้อย
เราจึงต้องพยายามนําเอาธรรมะของพระพุทธเจ้า เข้ามาในใจของเรา เอามาชําระความ
โลภ ความอยาก กิเลสตัณหาทัง้ หลาย เวลาอยากจะออกไปเทีย่ ว เราก็ตอ้ งเอาชนะความ
อยากให้ได้ ต้องบอกตัวเราว่า การไปเทีย่ วมีแต่สูญเสีย ไม่ได้กาํ ไรเลย ได้ความสุขก็ชวั ่
ประเดีย๋ วประด๋าว เปรียบเหมือนกับเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด ถ้าเราไม่ไปฮุบเหยือ่ นัน้ แล้ว
เราก็ไม่ตอ้ งไปติดอยู่กบั เบ็ด ใจของเราก็ไม่ตอ้ งทุกข์ ไม่ตอ้ งวุน่ วาย นี่แหละคือการนําเอา
ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ เวลาจะพูดโกหก ก็ตอ้ งบอกว่าพูดโกหกไม่ดี เป็ นบาป
เป็ นโทษ สร้างความทุกข์ให้กบั เรา เราต้องฝื น ไม่ตอ้ งพูด ถ้าพูดความจริงไม่ได้ ก็ไม่ตอ้ ง
พูด นิ่งอยู่เฉยๆ ก็ได้ ไม่มใี ครบังคับให้เราพูด ถ้าเราไม่พูดเสียอย่าง ใครจะทําอะไรเรา
ได้ ดูคนใบ้ซิ มีใครไปบังคับให้คนใบ้พูดมังหรื
่ อไม่ ไม่มหี รอก เพียงแต่วา่ เรายังมีกเิ ลส
อยู่ในใจอยู่ เรากลัวว่าถ้าเราไม่พูดแล้ว คนทีเ่ ขาอยากจะฟัง เขาอาจจะโกรธเรา เขา
อาจจะไม่พอใจเรา แล้วเขาจะไม่คบค้าสมาคมกับเรา เราต้องมีความแน่วแน่มนคงกั
ั่ บ
ความดี ถ้าเราปฏิบตั คิ วามดีแล้ว ไม่มใี ครเขาอยากจะคบค้าสมาคมกับเรา ก็ปล่อยให้เขา
ไปคบกับคนอืน่ เถิด คนแบบนี้ก็ไม่เหมาะทีจ่ ะมาคบค้าสมาคมกับเรา พระพุทธเจ้าบอก
ว่าให้คบคนดีอย่าไปคบคนชัว่ ถ้าเป็ นคนดีแล้วเขาจะไม่รงั เกียจเรา ถ้าเรานิ่งเฉย ถ้าเรา
ไม่พูดอะไร แต่เขากลับจะรังเกียจเรา ถ้าเราไปโกหกเขา เมือ่ ทีหลังเขามารู้เข้า ว่าเราไป
โกหกเขาแล้ว เขาก็จะไม่คบกับเราอยู่ดนี นั ่ แหละ
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นี่แหละคือวิธีทน่ี าํ เอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เข้าสู่ใจของเรา เมือ่ เข้าสู่ใจแล้ว
ใจก็จะมีคุณงามความดีปกป้ องรักษา ทําให้จติ ใจของเรามีความแน่วแน่มนคง
ั่
ไม่
หวันไหวกั
่
บสภาวธรรมต่างๆ กับเหตุการณ์ต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้น เพราะเรามีปญั ญา เรารู้วา่
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ เป็ นของไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีเกิดขึ้นก็ตอ้ งมีการดับไป แม้แต่
ร่างกายของเราในทีส่ ุดก็ตอ้ งสลายไป เราก็จะไม่หวันไหวกั
่
บอะไร เวลาคนอืน่ เป็ นอะไร
จะเป็ นจะตายอย่างไร ถ้าไม่อยู่ในวิสยั ของเราทีจ่ ะไปช่วยเหลือได้ ใจเราก็ไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว
ไม่วนุ่ วาย เพราะเรามีปญั ญา เมือ่ มีปญั ญาก็ทาํ ให้ใจของเรามีอเุ บกขา วางเฉยได้ เป็ น
อุเบกขาบารมี เมือ่ เรามีอเุ บกขาบารมีแล้ว เราก็จะปล่อยวางได้ ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง
เพราะรู้วา่ ไม่อยู่ในวิสยั ของเรา ทีจ่ ะไปทําไปแก้ทกุ สิง่ ทุกอย่าง อันไหนแก้ได้ ทําได้ เราก็
แก้ไป ทําไป อันไหนแก้ไม่ได้ ทําไม่ได้ ก็ตอ้ งปล่อยให้เป็ นไปตามบุญตามกรรม อย่างคน
ทีเ่ รารักเราชอบ กระทําตัวไม่ดี ไม่เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการ เช่น ชอบกินเหล้าเมายา เล่น
การพนัน เทีย่ วผูห้ ญิง เราก็ได้แต่ขอร้องเขา บอกเขา สอนเขาว่า ทําไปแล้วไม่ดนี ะ แต่ถา้
เขาไม่เชื่อ เขาอยากจะทํา ก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา เราไม่ตอ้ งไปเดือดร้อนกับเขา
เพราะเรามีปญั ญา เพราะเรารู้วา่ เป็ นสิง่ ทีห่ า้ มกันไม่ได้นนั ่ เอง เป็ นเรื่องของบุญของกรรม
ใครทํากรรมอันใดไว้ก็ตอ้ งรับผลของกรรมอันนัน้ ไป ไม่ชา้ ก็เร็ว นี่แหละคือเรื่องของ
บารมีทงั้ ๑๐ ทีพ่ วกเราได้สะสมกันโดยไม่รู้ตวั ทุกครัง้ ทีเ่ รามาวัด เราได้สะสมบุญบารมี
ถ้าสะสมไปเรื่อยๆ ก็จะค่อยเจริญเติบโตไป เหมือนกับต้นไม้ แล้วไม่ชา้ ก็เร็วก็จะนํามาซึง่
ผลทีเ่ ราทัง้ หลายปรารถนากัน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๔๓

ความเห็นที่ถกู ต้อง
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

การทีญ
่ าติโยมได้มาประกอบภารกิจทางศาสนา เป็ นประจําอย่างต่อเนื่อง เป็ นการ
เสริมสร้างความเป็ นสิริมงคลให้กบั ตน เพราะเวลาทีม่ าทําบุญทีว่ ดั ก็จะได้ฟงั เทศน์ ฟัง
ธรรม ซึง่ พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเป็ นมงคลอย่างยิง่ ดังในพระบาลีทต่ี รัสไว้ว่า กาเลน
ธัมมัสสวนัง เอตัมมังคลมุตตมัง การฟังธรรมตามกาลตามเวลา เป็ นมงคลอย่างยิ่ง
มงคลก็คอื ความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง ความสงบของจิตใจ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราทุกๆ
คนปรารถนากัน ไม่มใี ครต้องการความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ไม่มใี ครต้องการความ
เดือดเนื้อร้อนใจ แต่สง่ิ เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีม่ เี หตุทท่ี าํ ให้เกิดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นเหตุทางด้านดี
คือความเป็ นมงคล หรือเหตุทางด้านไม่ดคี อื ความอัปมงคล ความเสื่อมเสียทัง้ หลาย ก็
ล้วนเกิดจากเหตุดว้ ยกันทัง้ สิ้น ถ้ามีเหตุทด่ี พี าไป ก็จะนํามาซึง่ สิง่ ทีด่ ี ถ้ามีเหตุทไ่ี ม่ดพี า
ไป ก็จะมีสง่ิ ทีไ่ ม่ดตี ามมา เราจึงควรสร้างเหตุทด่ี ไี ว้อย่างสมํา่ เสมอ อย่างการมาฟังเทศน์
ฟังธรรมทุกๆวันพระ หรือทุกๆวันเสาร์วนั อาทิตย์ หรือมากกว่านัน้ ได้ก็ยง่ิ ดี
ถ้ามีเวลาว่างเราควรฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน เราจะได้รบั ประโยชน์ เพราะอานิสงส์ของการ
ฟังเทศน์ ฟังธรรมนัน้ จะทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง มีสมั มาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ซึง่
เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ สําหรับจิตใจ เพราะจะเป็ นผูน้ าํ พาจิตใจให้กระทําในสิง่ ทีถ่ ูกต้องดี
งาม ถ้าไม่มคี วามเห็นทีถ่ ูกต้อง ก็จะทําในสิง่ ทีผ่ ดิ ในสิง่ ทีต่ รงกันข้ามกับทีเ่ ราปรารถนา
คือไปทําในสิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์ สร้างความเดือดร้อนให้กบั เรา เราจึงต้องมีความเห็นที่
ถูกต้องเป็ นเครื่องนําพาไป เมือ่ มีความเห็นทีถ่ ูกต้องแล้ว ความคิดของเราก็จะถูกต้อง
การพูด การกระทําของเรา ก็จะถูกต้อง ความถูกต้องนี้ หมายถึงถูกต้องตามหลักของ
ความเป็ นจริง ทีเ่ กี่ยวกับความสุขและความทุกข์ของเรา ความทุกข์ก็เป็ นความจริงอย่าง
หนึ่ง ความสุขก็เป็ นความจริงอย่างหนึ่ง ทัง้ ๒ เป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําทางกาย ทาง
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วาจา และทางใจ และการกระทําทีจ่ ะทําให้เกิดทุกข์หรือสุขก็ข้นึ อยู่กบั ความเห็น ทีจ่ ะเป็ น
ผูส้ งให้
ั ่ คดิ แล้วก็มกี ารกระทําทางวาจาและทางกายตามมาต่อไป
ความเห็นจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ เห็นผิดก็จะทําให้คดิ ผิด พูดผิด กระทําผิด เห็นถูก
ก็ทาํ ให้คดิ ถูก พูดถูก และกระทําถูก เราจึงต้องแสวงหาความเห็นทีถ่ ูกต้อง และไม่มใี คร
ทีจ่ ะสามารถให้ความเห็นทีถ่ ูกต้องได้ดเี ท่ากับพระพุทธเจ้า กับพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
เพราะท่านเหล่านี้เป็ นผูบ้ รรลุธรรม ท่านได้ปฏิบตั ไิ ด้ศึกษา เกี่ยวกับความจริงทัง้ หลาย ที่
มีอยู่ในโลกนี้ ทัง้ ทีเ่ ป็ นส่วนทีเ่ ห็นได้ สัมผัสได้ดว้ ยตา หู จมูก ลิ้น กาย และสิง่ ทีไ่ ม่
สามารถเห็นได้ สัมผัสได้ ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย แต่จะต้องสัมผัสได้ดว้ ยใจ คือ
ความคิดทีค่ ดิ ไปตามเหตุ ตามผล คือปัญญาเท่านัน้ จึงจะสามารถเห็นได้ หรือเข้าใจได้
สิง่ ต่างๆในโลกนี้ มีส่วนทีเ่ ราทุกคนเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ได้ยนิ ด้วยหู ลิ้มรสได้ดว้ ยลิ้น
ดมกลิน่ ได้ดว้ ยจมูก สัมผัสได้ดว้ ยร่างกายของเรา สิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีเ่ ราพอจะรู้ พอจะ
เข้าใจกันได้ เพราะมีผูท้ ร่ี ู้เรื่องเหล่านี้มาก บิดา มารดาเรา ก็รู้เรื่องเหล่านี้ พอเราเกิดมา
พ่อแม่ก็จะสอนเราในเรื่องต่างๆ ทีเ่ ราเห็น ได้ยนิ ได้ดม ได้ล้มิ รส ได้สมั ผัสทางกาย ว่า
สิง่ ไหนเป็ นคุณ สิง่ ไหนเป็ นโทษ
นอกจากสิง่ ทีเ่ ราเห็นได้ สัมผัสได้ ด้วยอายตนะทัง้ ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้ว ยัง
มีสง่ิ ทีล่ ะเอียดไปกว่านัน้ ทีไ่ ม่สามารถสัมผัสได้ดว้ ยอายตนะทัง้ ๕ ก็คอื นามธรรม
ทัง้ หลาย มีนามธรรมบางส่วนทีม่ นุษย์ธรรมดาอย่างเราอย่างท่าน สามารถทีจ่ ะเข้าถึงได้
เข้าใจได้ เช่นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ อย่างความรู้เกี่ยวกับกระแสแม่เหล็กไฟฟ้ า ทํา
ให้เราสามารถผลิตเครื่องมือสือ่ สารต่างๆได้ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์มอื ถือ ก็ล ้วน
ใช้กระแสแม่เหล็กไฟฟ้ าเป็ นสือ่
ไว้สําหรับถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ จากเครื่องส่งไปสู่
เครื่องรับ แต่เป็ นสิง่ ทีล่ ะเอียดไม่สามารถเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ทัง้ ๆทีข่ ณะนี้ก็มอี ยู่รอบตัว
เรา กระแสแม่เหล็กไฟฟ้ ามีอยู่รอบตัวเรา แต่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของเรา ไม่สามารถที่
จะสัมผัสรับรู้ได้ เพราะเป็ นสิง่ ทีล่ ะเอียดกว่า ต้องใช้ปญั ญาเป็ นผูแ้ ยกแยะศึกษา เมือ่ ได้
ศึกษาแล้วก็สร้างเครื่องส่ง เครื่องรับขึ้นมา เราจึงมีเครื่องส่ง เครื่องรับ วิทยุ โทรทัศน์
โทรศัพท์มอื ถือ และเมือ่ มีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้แล้ว เราก็สามารถรับ สัมผัส ได้กบั
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กระแสของแม่เหล็กไฟฟ้ า ถ้าเรามีโทรศัพท์มอื ถือ แล้วเปิ ดเครื่องไว้ ถ้ามีใครส่งสัญญาณ
มาเข้าเครื่องของเรา เราก็จะรับได้ เราก็รู้วา่ ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งในอากาศ ในรอบตัว
เรา ทีเ่ ข้าไปในโทรศัพท์มอื ถือของเรา ทําให้โทรศัพท์มอื ถือของเราส่งเสียงร้อง ส่งเสียง
สัญญาณบอก ว่ามีคนต้องการติดต่อกับเรา แต่ถา้ เรามองด้วยอายตนะ ด้วยตา หู จมูก
ลิ้น กาย เราจะไม่สามารถเห็นได้เลย เพราะเป็ นสิง่ ทีล่ ะเอียดขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
สิง่ ทีล่ ะเอียดขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ทีไ่ ม่มเี ครื่องไม้เครื่องมืออันใดจะสามารถมาวัด มารับรู้
ได้ ก็คอื จิตใจของเรา ทีล่ ะเอียดยิง่ กว่ากระแสของแม่เหล็กไฟฟ้ าเสียอีก เป็ นสิง่ ทีว่ ดั ได้
ด้วยจิตใจเท่านัน้ จิตใจจะเป็ นตัววัดหรือรับรู้จติ ใจของเรา เครื่องมือที่จะทําให้จติ ใจ
สามารถรับรู เ้ รื่องราวของจิตใจได้ ก็คือการปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา ทีจ่ ะทํา
ให้เราเข้าถึงภาวะหรือธรรมชาติของจิตใจของเรา ซึง่ มีพระพุทธเจ้าเป็ นพระองค์แรก ที่
สามารถเข้าถึงธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของจิตใจได้ พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าร่างกายกับจิตใจ
เป็ นคนละส่วนกัน อย่างพวกเรานี้ เรายังไม่รู้จกั จิตใจของเรา เรายังคิดว่าจิตใจของเรา
เป็ นส่วนหนึ่งของร่างกาย ถ้าร่างกายนี้ดบั สลายไป จิตใจก็สลายไปด้วย คือเห็นว่าไม่มี
การเกิดใหม่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าจะเป็ นไปได้ เพราะเมือ่ ร่างกายดับสลายไปแล้ว การรับรู้ต่างๆ
ก็สูญไปด้วย เพราะเวลาไปงานศพ เราจะเห็นคนตายนอนนิ่งอยู่เฉยๆ เราจะพูดอะไร
เขาก็ไม่ได้ยนิ จะไปจับเนื้อต้องตัวเขา เขาก็จะไม่มปี ฏิกริ ิยารับรู้ เราก็เลยคิดว่า ความ
รับรู้ก็หมดไปกับการดับสลายของร่างกาย แต่น่ีเป็ นความเข้าใจผิด เป็ นมิจฉาทิฏฐิ
ความเห็นผิด ถ้ามีความเห็นผิดแบบนี้แล้ว ก็จะปฏิเสธการไปเกิดใหม่ เพราะไม่เห็น
ธรรมชาติของจิต ซึง่ ความเป็ นจริงแล้ว จิตใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เมือ่ ร่างกายดับ
สลาย จิตใจก็ไปสู่ร่างใหม่ ไปหาร่างใหม่ ไปเกิดใหม่ สุดแท้แต่บญ
ุ กรรมจะพาไป ถ้าบุญ
พาไป ก็ไปเกิดในภพชาติทด่ี ี เกิดเป็ นมนุ ษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยเจ้า
ทัง้ หลาย ถ้าบาปกรรมพาไป ก็ตอ้ งไปเกิดในภพภูมทิ ต่ี าํ ่ ในอบาย ไปเป็ นเดรัจฉาน เป็ น
เปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก
นี่เป็ นวิถขี องจิตใจ ทีห่ ลังจากแยกออกจากร่างกายแล้ว จะต้องดําเนินต่อไป แต่สาํ หรับ
คนทัวๆไปแล้ว
่
จะไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะรู้ จะเข้าใจเรื่องราวของจิตใจได้เลย เพราะไม่
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เคยปฏิบตั ธิ รรมนัน่ เอง ไม่มเี ครื่องมือทีจ่ ะทําให้เห็น ให้เข้าใจถึงธรรมชาติของจิตใจ เลย
ทําให้เกิดการปฏิเสธเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องบุญเรื่องกรรม เรื่องนรก เรื่อง
สวรรค์กนั นี่เป็ นเพราะความเห็นผิด มิจฉาทิฏฐิ ทําให้คดิ ไปอย่างนัน้ เมือ่ คิดไปอย่างนัน้
แล้ว ก็เลยปฏิเสธการทําบุญ การรักษาศีล การปฏิบตั ธิ รรม เพราะเห็นว่าเป็ นเรื่องงมงาย
ก็เลยทําแต่สง่ิ ทีต่ นเองต้องการ สุดแท้แต่อารมณ์จะพาไป วันไหนอารมณ์ดกี ็จะทําดี พูด
ดี คิดดี วันไหนอารมณ์ไม่ดกี ็จะคิดร้าย พูดร้าย ทําร้าย โดยทีต่ วั เองไม่รู้วา่ การกระทํา
ทัง้ ๒ ชนิดนี้ ไม่วา่ ดีหรือร้าย ล้วนมีผลทีจ่ ะตามมาต่อไป เป็ นการสะสมผลดีและผลชัว่ ที่
จะตามมา
เหมือนกับนําเงินไปฝากไว้ในธนาคาร เมือ่ ฝากไปเรื่อยๆ จํานวนเงินในธนาคารย่อมมี
มากขึ้นไปเรื่อยๆ ในทางตรงกันข้ามถ้าไปกูห้ นี้ยมื สินจากธนาคารไปเรื่อยๆ ยอดของหนี้
ก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ เราก็รู้อยู่แล้วว่าผลของการมีเงินฝาก กับผลของการมีหนี้นนั้
ต่างกันอย่างไร คนทีม่ เี งินฝากในธนาคารมาก ย่อมมีความสุขใจ มีความมันใจ
่ มีความ
สบายใจมาก แต่คนทีม่ หี นี้มากในธนาคาร ย่อมมีความทุกข์ใจ มีความกังวลใจ มีความ
เดือดเนื้อร้อนใจมาก นี่ก็เป็ นเช่นเดียวกันกับการกระทําของเรา เวลากระทําความดี เช่น
ทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม เราก็จะมีความรู้สกึ ทีด่ ี มีความสุขใจ มีความสบาย
ใจ มีความอิม่ เอิบใจ ในทางตรงกันข้าม ถ้าไปกระทําความชัว่ ทําบาป เราก็จะมีความ
วุน่ วายใจ กังวลใจ เดือดร้อนใจ นี่เป็ นผลทีเ่ ราสามารถรับรู้ได้ในปัจจุบนั ในขณะทีย่ งั มี
ชีวติ อยู่ แต่อกี ส่วนหนึ่งนัน้ เราจะไม่รู้ได้เลย เพราะเราไม่มปี ญั ญาพอ ทีจ่ ะไปรับรู้เรื่อง
ของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตดวงใจของเรา เราจึงต้องอาศัยคนอย่างพระพุทธเจ้า
อย่างพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมจนเข้าถึงธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของใจ คือ
สามารถมองเห็นตัวของจิตใจได้อย่างชัดแจ้ง เห็นพฤติกรรมของจิตใจว่า เมือ่ ทําอะไรไป
แล้ว ผลอันใดจะเกิดขึ้นกับจิตใจดวงนัน้ และเมือ่ ร่างกายแตกสลายไปแล้ว จิตใจจะไม่
สลายไปกับร่างกาย แต่จะต้องเดินทางต่อไป ไปสู่ภพหน้าชาติหน้าต่อไป เป็ นสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเห็นได้อย่างชัดแจ้ง ไม่มอี ะไรเคลือบแคลงสงสัยอยู่ใน
ใจ ท่านถึงกลายเป็ นผูร้ ู้ข้นึ มา
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พุทธะแปลว่าผูร้ ู้ พระพุทธเจ้าหลังจากทีท่ รงตรัสรู้แล้ว ก็ทรงประกาศว่าพระพุทธองค์คอื
พุทธะ คือผูร้ ู้ รู้อะไร ก็รู้เรื่องจิตใจนี้แหละเป็ นตัวสําคัญ แล้วก็เรื่องอย่างอืน่ ทีเ่ กี่ยวเนื่อง
กับจิตใจ เป็ นเรื่องรองลงมา เมือ่ รู้เรื่องจิตใจแล้ว รู้วา่ จิตใจเป็ นต้นเหตุอนั สําคัญ ทีจ่ ะ
นํามาซึง่ ภพชาติต่างๆ ไม่วา่ สูงหรือตํา่ และความสุขและความทุกข์ ทีม่ อี ยู่ในใจ ทรงรู้วธิ ี
ทีจ่ ะทําให้ใจผลิตหรือสร้างแต่ภพชาติทด่ี ี สร้างแต่ความสุข เพราะจิตใจเป็ นสิง่ ทีเ่ รา
สามารถควบคุมได้ สามารถบังคับได้ ให้เป็ นไปในทิศทางทีเ่ ราต้องการจะไปได้ แต่เรา
ต้องมีความเห็นทีถ่ ูกต้องเสียก่อน ต้องเห็นว่าหลังจากทีต่ ายไปแล้ว ร่างกายก็จะสลายไป
กลับคืนสู่ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ แต่จติ ใจของเรายังต้องไปต่อ จะไปสูง ไปตํา่ ก็ข้นึ อยู่
กับธรรมทีเ่ ราปฏิบตั กิ นั โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธรรม ๓ ประการ ก็คอื ศีล สมาธิ ปัญญา
ธรรมทัง้ ๓ นี้จะเป็ นตัวชี้ ว่าเราจะไปสูง หรือไปตํา่ ถ้าเราไม่มศี ีล ไม่รกั ษาศีล ๕ เลย
เวลาตายไป ก็ตอ้ งไปสู่อบาย คือไปเกิดในภพของเดรัจฉาน ของเปรต ของอสุรกาย และ
ของสัตว์นรก แต่ถา้ เรารักษาศีล ๕ กัน ก็จะไม่ตอ้ งไปเกิดในอบาย แต่จะไปเกิดในสุคติ
ได้แก่ภพของมนุษย์และสวรรค์ ทีอ่ ยู่ของเทวดาทัง้ หลาย
นี่คอื อานิสงส์ของการรักษาศีล ดังทีไ่ ด้แสดงไว้เบื้องต้น ตอนทีญ
่ าติโยมขอศีลกัน เวลา
ให้ศีลเสร็จพระจะต้องแสดงอานิสงส์ของศีลให้ฟงั และหนึ่งในอานิสงส์ของศีลนัน้ ก็คอื
สีเลนะ สุคติง ยันติ ศีลเป็ นเหตุท่จี ะนํ าพาไปสูส่ คุ ติ ไปเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทวดา แต่
ศีลอย่างเดียวจะไม่สามารถทําให้ไปเกิดในภพทีส่ ูงกว่านัน้ ได้ คือภพของรูปพรหม และ
อรู ปพรหม และภพของพระอริยเจ้าทัง้ หลาย ถ้าต้องการจะขึ้นไปสูงกว่านัน้ ก็จะต้อง
ปฏิบตั ธิ รรมอีก ๒ ขัน้ คือขัน้ สมาธิและปัญญา ถ้าปฏิบตั ขิ นั้ สมาธิ ได้สมาธิ ได้ฌาน ก็
จะไปเกิดในสวรรค์ชนั้ พรหม ๒ ชัน้ ด้วยกัน ชัน้ รู ปพรหม และอรู ปพรหม ขึ้นอยูก่ บั
สมาธิทไ่ี ด้ปฏิบตั ถิ งึ ถ้าได้บรรลุถงึ รูปฌานทัง้ ๔ เมือ่ ตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชนั้
รู ปพรหม ถ้าได้บรรลุถงึ อรู ปฌานทัง้ ๔ ก็จะได้ไปเกิดในชัน้ อรูปพรหม แต่ถา้ ปฏิบตั ิ
เพียงศีล และสมาธิ ก็จะไปได้สูงสุดแค่ชนั้ อรู ปพรหมเท่านัน้
ภพทัง้ ๓ นี้คอื ภพของมนุษย์กบั เทวดาก็ดี รู ปพรหมก็ดี อรู ปพรหมก็ดี ก็ยงั อยู่ภายใต้
กฎของความไม่เทีย่ ง เมือ่ ได้ทาํ บุญ ก็เหมือนกับได้เติมนํา้ มันใส่รถยนต์ เมือ่ รถยนต์มี
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นํา้ มัน เราก็สามารถขับรถยนต์ให้พาเราไปในทีๆ่ ต้องการจะไปได้ แต่เมือ่ นํา้ มันหมด เรา
ก็ไม่สามารถทีจ่ ะขับรถคันนัน้ ต่อไปได้ บุญทีเ่ ราทํา เช่น การรักษาศีลก็ดี หรือการนัง่
สมาธิก็ดี ก็เป็ นบุญทีม่ กี ารเสือ่ มสลาย มีหมดไปได้ ถ้าไม่ทาํ อย่างต่อเนื่อง เมือ่ เราได้ไป
เกิดในสวรรค์ชนั้ พรหม และได้เสวยบุญของสวรรค์ชนั้ พรหมหมดไป จิตก็จะเสือ่ มลงมา
ลงมาสู่สวรรค์ชนั้ เทพ และเมือ่ บุญของสวรรค์ชนั้ เทพหมดไป ก็จะเสือ่ มลงมาในภพของ
มนุษย์ ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี และเมือ่ กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ก็เหมือนกับขับรถ
เข้าไปในสถานีบริการ ทีจ่ าํ หน่ายนํา้ มัน ภพของมนุษย์ก็เป็ นเหมือนกับสถานีจาํ หน่าย
นํา้ มัน เป็ นทีท่ เ่ี ราสามารถเติมบุญเติมกุศล เพือ่ จะได้กลับขึ้นไปสู่ภพทีส่ ูงขึ้นไปได้อกี
นี่เป็ นเรื่องทีม่ ขี ้นึ มาก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ แล้วทรงนําธรรมทีว่ เิ ศษกว่าศีลกับสมาธิ
มาสังสอน
่
ในสมัยก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ คนเราจะบรรลุได้สูงสุดก็เพียงขัน้ อรูป
พรหมเท่านัน้ เอง แล้วยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทัง้ ๓ นี้ต่อไปอีก คือในกามภพ
รู ปภพ และอรูปภพ เพราะว่าสมาธิไม่ได้เป็ นตัวทีจ่ ะไปทําลายเชื้อ หรือต้นเหตุทท่ี าํ ให้ไป
เกิด ไปเวียนว่ายในภพต่างๆ ศีลกับสมาธิเป็ นเพียงแต่เป็ นเครื่องช่วยหนุนให้ไปเกิดใน
สุคติ ให้ไปเกิดในภพของมนุษย์ ของเทวดา ของพรหมทัง้ หลาย แต่ไม่สามารถพาให้ไปสู่
ภพทีส่ ูงกว่านัน้ หรือสภาพของจิตทีเ่ หนือกว่านัน้ ได้ ทีเ่ รียกว่าโลกุตตรธรรม คือธรรมที่
อยู่เหนือโลก อยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิด อันนี้จะต้องอาศัยปัญญาทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงตรัสรู้ ทีท่ รงเห็นว่าสภาวธรรมทัง้ หลายเป็ นของไม่เทีย่ ง ปราศจากตัวตน เป็ นทุกข์ถา้
ไปยึดไปติด เช่น ขันธ์ ๕ ทีม่ อี ยู่กบั เรา คือ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ ถ้า
เป็ นปุถชุ นคนธรรมดาก็จะยึดติดกับขันธ์ ๕ และหลงคิดว่าขันธ์ ๕ นี้เป็ นตัวเป็ นตน เช่น
ร่างกายของเราก็คดิ ว่าเป็ นตัวเรา เป็ นของๆเรา สังขาร ความคิดปรุงแต่ง ก็คดิ ว่าเป็ น
ความคิดของเรา เวทนา ความรู้สกึ สุข ทุกข์ ก็เป็ นความรู้สกึ ของเรา อย่างนี้เป็ นต้น
เราก็เลยหลงยึดติดอยู่กบั สิง่ เหล่านี้ ไม่ปล่อยไม่วาง เมือ่ ตายไปจากร่างกายนี้ เราก็ไปหา
ร่างกายอันใหม่อกี เพราะความผูกพัน ความยึดติดกับสิง่ เหล่านี้ เหมือนกับคนทีต่ ดิ ยา
เสพติด เมือ่ เสพยาเสร็จแล้ว เมือ่ ฤทธิ์ยาหมดแล้ว ก็เกิดความอยากทีจ่ ะเสพอีก ก็ตอ้ ง
ไปหายาใหม่มาเสพอีก ขันธ์ ๕ ก็เป็ นสิง่ ทีจ่ ติ ของพวกเรายึดติดกัน เพราะไม่มปี ญั ญา ถ้า
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ได้พบพระพุทธศาสนา ก็จะได้รบั การสังสอนให้
่
พจิ ารณาให้เห็นว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างทีใ่ จเข้า
ไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่วา่ จะเป็ น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่วา่ เป็ นรูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทัง้ หลาย สิง่ ต่างๆ เหล่านี้ล ้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง เป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความ
ทุกข์กบั เราถ้าไปยึดไปติด เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตวั ไม่มตี น ไม่มใี ครเป็ นเจ้าของ เป็ นธรรมชาติ
เหมือนกับ ดิน นํา้ ลม ไฟ
ร่างกายของเราก็เป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ง แต่เพราะความหลงเลยทําให้เราไปยึดไปติด มี
อุปาทานยึดติดอยู่ในขันธ์ ๕ เมือ่ มีอปุ าทาน มีความยึดติดแล้ว ก็เลยมีความทุกข์ มี
ความว้าวุน่ ขุน่ มัวอยู่ตลอดเวลา เพราะต้องคอยรักษาในสิง่ ทีร่ กั ษาไม่ได้ ก็คอื ร่างกาย
ของเรา ทุกคนเกิดมาอยากจะอยู่ไปตลอด ไม่อยากจะตาย แต่ไม่มใี ครสามารถรักษา
ร่างกายนี้ไม่ให้ตายได้ ก็เลยต้องมีแต่ความทุกข์ ทุกข์ทงั้ ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ และทุกข์ใน
ขณะทีก่ าํ ลังจะตาย เมือ่ ตายไปแล้วก็ทกุ ข์อกี เพราะยังจะต้องไปเกิดอีก เมือ่ ไปเกิดอีกก็
ต้องไปแก่ ไปเจ็บ ไปตายอีก เป็ นวัฏฏะ เป็ นแบบนี้ไปไม่มที ส่ี ้นิ สุด เพราะไม่มคี วามเห็น
ทีถ่ ูกต้อง ก็คอื ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ไม่มปี ญั ญาในระดับโลกุตตรธรรม ทีเ่ ห็นว่าทุก
สิง่ ทุกอย่าง คือสภาวธรรมทัง้ หลายในโลกนี้ ล้วนเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด ไม่มตี วั ตน
นี่แหละคือสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ แล้วนํามาสังสอนพวกเรา
่
คําสอนของพระพุทธเจ้า
จึงเป็ นโลกุตตรธรรม เป็ นธรรมเหนื อโลก เพราะถ้าผูใ้ ดเข้าถึงธรรมนี้ได้แล้ว จะหลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด ในเบื้องต้นก็จะตัดภพชาติให้นอ้ ยลง เช่นระดับพระอริยเจ้าขัน้
แรกทีเ่ รียกว่าโสดาบัน จะเป็ นผูม้ ดี วงตาเห็นธรรม คือเห็นว่าขันธ์ ๕ เป็ นไตรลักษณ์
เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มตี วั ไม่มตี น เมือ่ เห็นแล้วก็ปล่อยวาง ร่างกายจะเป็ น
อย่างไร ก็ยอมรับสภาพของความเป็ นจริงของร่างกาย ถึงเวลาจะตายก็ยอมรับว่าเป็ น
ธรรมดา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็ นธรรมดา เวลาแก่ก็เป็ นธรรมดา ไม่เดือดร้อน ยอมรับ
ความเป็ นจริงเหมือนกับเรายอมรับ เวลาทีฝ่ นตกแดดออก เราก็ไม่ไปวุน่ วายกับฝนตก
แดดออก เราก็ไม่เดือดร้อน แต่คนทีไ่ ปวุน่ วายกับเรื่องฝนตกแดดออก เขาก็ตอ้ ง
เดือดร้อน
71

นี่คอื ลักษณะของการปล่อยวาง ปล่อยวางได้ดว้ ยความเข้าใจ คือปัญญา คือเห็นไตร
ลักษณ์ในขันธ์ ๕ เห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา เมือ่ เห็นแล้วก็จะปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางแล้วก็จะบรรลุเป็ นพระโสดาบัน
ขึ้นมา พระโสดาบันนี้ก็จะมีภพชาติเหลือไม่เกิน ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก และจะไม่ไปเกิด
ในอบายเลยในภพชาติทงั้ ๗ นี้ ไม่วา่ จะเป็ นเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย หรือสัตว์นรก
ไม่ใช่เป็ นภพทีพ่ ระโสดาบันจะไปเกิดอีกต่อไป และถ้าได้ปฏิบตั ธิ รรมขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
คือลดละความยินดีในกาม ในกามสุข คือพิจารณาดูร่างกายของคนเรา ว่าเป็ นของไม่
สวยงาม ใต้ผวิ หนังยังมีสง่ิ แปลกๆ ทีเ่ รายังไม่เห็นกันอีกเยอะ เช่น อวัยวะต่างๆ ซึง่ เรา
มักจะไม่ค่อยมองกัน ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ต่อไปก็จะเกิดความเบือ่ หน่าย คลาย
ความกําหนัดยินดีในร่างกาย ก็จะปล่อยวางกามราคะ คือความยินดีในกาม จะไม่
แสวงหาความสุขจากการเสพกามอีกต่อไป
ถ้าเป็ นเช่นนัน้ ก็จะบรรลุธรรมขัน้ อนาคามี ก็จะไม่กลับมาเกิดในกามโลกอีกต่อไป เพราะ
จิตของพระอนาคามีได้เข้าสู่ขนั้ รูปฌานแล้ว ถ้าท่านตายไปและยังไม่ได้บรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ ท่านก็จะไปเกิดในสวรรค์ชนั้ สุทธาวาส มีอยู่ ๕ ชัน้ ด้วยกัน แล้วก็จะบรรลุเป็ น
พระอรหันต์ต่อไป สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดในสวรรค์ชนั้ พรหมนัน้ แต่ถา้ ยังเป็ น
มนุษย์อยู่และปฏิบตั ธิ รรมต่อไป คือเจริญให้เห็นว่าไม่มอี ะไรเป็ นตัวตน แม้กระทังจิ
่ ต
ของผูท้ ก่ี าํ ลังแสดงธรรมนี้อยู่ หรือผูท้ ก่ี าํ ลังรับฟังอยู่น้ ี ก็ไม่ใช่ตวั ตน สักแต่วา่ เป็ น
ธรรมชาติ เป็ นธาตุรู้อย่างหนึ่ง จิตเป็ นธาตุรู้ เพียงแต่รู้ แต่เพราะความหลงจึงทําให้จิต
คิดว่าเป็ นตัวเป็ นตน ถ้าสามารถรู้ทนั ความหลงนี้ได้ ก็เท่ากับได้ทาํ ลายอวิชชาความไม่รู้
จริง ไม่รู้ธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของจิตว่าเป็ นอย่างไร ถ้าทําได้ก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ เมือ่
ทําลายอวิชชาทีม่ อี ยู่ในใจได้แล้ว ก็จะไม่มตี วั ทีจ่ ะไปสร้างเหตุ คือความอยากให้ไปเกิดใน
ภพชาติต่างๆ ภพชาติกจ็ ะหมดสิ้นไป
นี่แหละก็คอื ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ ซึง่ ไม่มสี อนในศาสนาอืน่ มีอยู่ในศาสนา
เดียวเท่านัน้ ก็คอื พระพุทธศาสนา เพราะสอนในเรื่องของไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ถ้าผูใ้ ดได้เข้าถึงไตรลักษณ์น้ แี ล้ว และเข้าใจไตรลักษณ์ทม่ี อี ยู่ในสภาวธรรม
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ทัง้ หลาย ทุกสัดทุกส่วน ก็จะสามารถตัดการยึดมันถื
่ อมันในตั
่ วในตนได้ เมือ่ ไม่มตี วั มี
ตนแล้วก็จะไม่มเี หตุทจ่ี ะพาให้ไปเกิดอีกต่อไป ผูน้ นั้ ก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
หลุดพ้นจากกองทุกข์ทงั้ ปวงได้อย่างราบคาบ ได้อย่างถาวร นี่แหละก็คอื ผลทีเ่ ราจะ
สามารถประสบพบเห็น บรรลุถงึ ได้ จากการศึกษาเล่าเรียน ฟังเทศน์ฟงั ธรรม คําสอน
ของพระพุทธเจ้า เพราะจะทําให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ เมือ่ มี
ความเห็นทีถ่ ูกต้องแล้วก็จะนําพาเราไปสู่การคิด การพูด การกระทําทีถ่ ูกต้อง จะพาไปสู่
การทําบุญให้ทาน การรักษาศีล การนัง่ สมาธิ การเจริญปัญญา การหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทงั้ ปวง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๔๔

บริโภคนิ ยม

๔ ธันวาคม ๒๕๔๕
วันนี้เป็ นวันพุธ แรม ๑๕ คํา่ เดือน ๑๒ เป็ นวันสิ้นปี มะเมีย วันส่งท้ายปี เก่า ต้อนรับปี
ใหม่ ตามปฏิทนิ ทางจันทรคติ พรุ่งนี้ก็จะเป็ นวันปี ใหม่ วันแรกของปี มะแม แต่คนส่วน
ใหญ่ในสมัยนี้จะไม่ทราบกัน จะไม่รู้กนั ว่าวันนี้เป็ นวันส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ เพราะ
สมัยนี้เราใช้วธิ ีนบั วันปี ใหม่อกี ระบบหนึ่ง คือทางปฏิทนิ ทางสุริยคติ เป็ นการนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ พร้อมกับการเข้ามาของลัทธิบริโภคนิ ยม วัตถุนิยม ซึง่ เป็ นเหตุทาํ ลายจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชน ผูม้ คี วามเชื่อในธรรมนิ ยมมาแต่ดงั้ เดิม แต่เมือ่ ถูกกระแสของวัตถุ
นิยม บริโภคนิยมไหลเข้ามา เลยทําให้กระแสของธรรมนิยมค่อยๆอ่อนแรงลงไป
เพราะว่าจิตใจของคนเราทุกคน มีเครื่องรองรับกระแสของบริโภคนิยม ของวัตถุนิยมกัน
อยู่แล้ว นัน่ ก็คอื กิเลสตัณหา โมหะอวิชชา ซึง่ มีความยินดี มีความชอบในเรื่องของการ
บริโภคกามต่างๆ การมีวตั ถุสมบัตขิ ้าวของต่างๆ จึงเป็ นการง่ายทีธ่ รรมนิยม คือความยึด
มัน่ อยู่ในคุณธรรมคุณงามความดีทงั้ หลายเริ่มเสือ่ มไป เริ่มอ่อนไป
ดังทีเ่ ราสามารถเปรียบเทียบเห็นได้ อย่างในสมัยปู่ย่าตายายของเรา กับในสมัยนี้ จะเห็น
ถึงความเสือ่ มเสียในด้านศีลธรรม มีอยู่มากเลยทีเดียว ในสมัยโบราณทุกๆวันพระ จะมี
การมาวัดทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ชําระขัดเกลากิเลส
ตัณหา โมหะ อวิชชา ให้เบาบางลงไป แล้วดําเนินชีวติ ไปตามแนวทางของธรรมะ คือมี
ความจริงใจ มีความอดทนอดกลัน้ มีการเสียสละ ซึง่ เป็ นธรรมประจําจิตใจของผู ้ทีม่ ี
ธรรมะอยู่ในใจ แต่ทกุ วันนี้ธรรมทัง้ ๔ ประการนี้ คือสัจจะ ความจริงใจ ความซือ่ ตรง
ขันติ ความอดทน ทมะ ความอดกลัน้ และจาคะ ความเสียสละ เริ่มสูญสลาย ห่าง
ออกไปจากจิตจากใจ ของคนสมัยนี้ เพราะอํานาจของวัตถุนิยม บริโภคนิยม ได้เข้ามา
ครอบงําจิตใจ ทําให้ไม่เห็นความสําคัญของคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้
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คนเราสมัยนี้เวลาคบค้าสมาคมกัน จึงไม่ได้คบกันด้วยความจริงใจ แต่คบกันด้วย
ผลประโยชน์มากกว่า ถ้ามีผลประโยชน์ก็จะคบด้วย ดังนัน้ คนทีม่ เี งินมีทอง มีตาํ แหน่ง
มีอาํ นาจวาสนา จึงกลายเป็ นของหอมไป ทัง้ ๆทีไ่ ม่แน่ใจว่าการขึ้นมาสู่ความมังคั
่ ง่ ความ
มีอาํ นาจวาสนานัน้ เขาขึ้นมาด้วยวิธีใด ถ้าขึ้นมาด้วยวิธีทท่ี จุ ริต ก็ไม่น่าจะเป็ นคนทีม่ ี
กลิน่ หอม เป็ นคนทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ทีเ่ ราควรจะชื่นชมยินดีดว้ ย แต่เพราะอํานาจของ
ความหลง ความไม่รู้ถงึ ความดีงามว่าเป็ นอย่างไร ว่าคนดีทแ่ี ท้จริงเป็ นอย่างไร เราจึงมัก
แสวงหาคนทีม่ อี าํ นาจวาสนา มีเงินทองบารมีทงั้ หลาย โดยไม่คาํ นึงว่าเขาได้กา้ วขึ้นมาสู่
ตําแหน่งนี้ได้อย่างไร เขาฆ่า เขาโกง เขาทําลายชีวติ ของผูอ้ น่ื เบียดเบียนผูอ้ น่ื สร้าง
ความเจ็บชํา้ นํา้ ใจให้กบั ผูอ้ น่ื มากน้อยเท่าไร เราไม่รู้กนั เพราะเราไม่มองทีเ่ หตุ ทีน่ าํ มาสู่
ความมังคั
่ ง่ ความมีอาํ นาจของเขา เรามองเพียงแต่วา่ เขามีอาํ นาจ เขามีเงินทอง ถ้าได้อยู่
ใกล้ชิดเขา ก็จะได้รบั ส่วนบุญจากเขาบ้างเท่านัน้ เอง
นี่เป็ นการคิดของคนทีม่ ดื บอด มีความหลงครอบงําจิตใจ ไม่เห็นคุณธรรมว่าเป็ นสิง่
สําคัญ สังคมในโลกเราทุกวันนี้ จึงมีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ความเดือดร้อน มีแต่การ
เบียดเบียนกัน เพราะทุกคนก็มงุ่ แสวงหาเงินทอง หาอํานาจวาสนากัน เพือ่ เป็ นเครื่อง
ดึงดูด ให้มบี ริษทั มีบริวาร มีการสรรเสริญเยินยอ เลยกลายเป็ นสังคมทีม่ แี ต่การเอารัด
เอาเปรียบกัน มีแต่การเห็นแก่ตวั แทนทีจ่ ะมีจาคะการเสียสละ กลับกลายเป็ นสังคมปาก
กัดตีนถีบ ตัวใครตัวมัน ปลาใหญ่กนิ ปลาเล็กไป เป็ นสังคมทีไ่ ม่ค่อยมีความสุขเท่าไร
ทัง้ ๆทีม่ วี ตั ถุ ข้าวของ เงินทองมากมายก่ายกอง แต่ไม่มคี วามสุข เพราะว่าสิง่ เหล่านี้
ไม่ได้เป็ นเหตุทจ่ี ะนําความสุข มาให้ นอกจากไม่ได้นาํ ความสุขมาให้แล้ว ยังกลับนํา
ความทุกข์ ความ วุน่ วายใจมาให้เสียอีก เพราะเมือ่ ลองได้ไปยึดติดกับวัตถุข ้าวของแล้ว
ก็จะเป็ นเหมือนคนพิการไป ต้องอาศัยสิง่ เหล่านี้ไปเรื่อยๆ ซึง่ มีแต่จะสูญหมดไปเรื่อยๆ
ตามกาลตามเวลา ตามการใช้งาน กลายเป็ นเครื่องผลักดัน กดดัน ให้ไปแสวงหามาใหม่
อีก เมือ่ แสวงหาด้วยความสุจริตไม่ได้ ก็ตอ้ งหาด้วยความทุจริต ทัง้ ๆทีค่ วามสุขทีแ่ ท้จริง
ของคนเรานัน้ ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีวตั ถุข ้าวของ อํานาจวาสนา บารมีมากมายก่ายกองเลย
เพียงแต่มีปจั จัย ๔ ไว้ดูแลรักษาร่างกาย แล้วก็มีคุณธรรมความดีไว้รกั ษาจิตใจ ให้
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กําราบกิเลสตัณหา ความอยาก ความโลภทัง้ หลายให้เบาบางลงไป เท่านี้ ชีวิตของ
คนเราก็มีความสุขแล้ว
แต่เพราะสมัยนี้ตกอยู่ในกระแสของลัทธิวตั ถุนิยม บริโภคนิยม ทีแ่ รงมาก จึงทําให้
กระแสธรรมต้านไม่อยู่ ในสมัยโบราณ วันหยุดราชการ จะตรงกับวันพระ วันโกน เพือ่
จะได้ให้พทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลาย ได้เข้าวัด เพือ่ ประกอบคุณงามความดี ชําระขัดเกลา
กิเลสตัณหา อันเป็ นต้นเหตุของความทุกข์ ของความวุน่ วายใจ ให้เบาบางลงไป และเมือ่
ได้ขดั เกลาแล้ว จิตใจก็จะมีความสุข มีความปี ติ มีความอิม่ จึงไม่มคี วามจําเป็ น ที่
จะต้องดิ้นรนทุรนทุราย แสวงหาวัตถุข ้าวของต่างๆ หาอํานาจวาสนาต่างๆ มาเป็ นเครื่อง
ให้ความสุขกับใจ เหมือนในสมัยนี้ เพราะไม่ใช่เป็ นเครื่องทีใ่ ห้ความสุข แต่เป็ นยาพิษที่
จะคอยทําลายจิตใจ ให้มแี ต่ความว้าวุน่ ขุน่ มัว มีแต่ความทุกข์ ความกังวลใจ ความ
กระหาย ความอยาก ทีจ่ ะมีให้มากเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งก็เป็ นเพราะว่าเราไปเปลีย่ น
วันหยุดงานของเรา แทนทีจ่ ะหยุดวันโกนวันพระ เรากลับไปหยุดวันเสาร์วนั อาทิตย์ เพือ่
ตามกระแสของโลกาภิวตั น์ ของประเทศอืน่ ทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ เราไปตามเขา เราจึง
ขาดทุน แต่เขาไม่ขาดทุน เพราะเขาหยุดวันเสาร์วนั อาทิตย์ เขาก็ยงั เข้าโบสถ์เข้าวัดของ
เขาได้ ยังไปฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไปทําบุญไปทําทานได้ สังคมของเขาจึงไม่ค่อยเละเทะ
เหมือนสังคมเรา ถึงแม้ว่าเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุ แต่เขาก็มรี ะเบียบ มี
วินยั เรื่องการคดโกงคอรัปชัน่ ของเขา ก็ไม่มากมายก่ายกองเหมือนสังคมบ้านเรา
นี่ก็เป็ นเพราะว่าเขายังได้เข้าหาคําสอนของศาสนาเขา ซึง่ ส่วนใหญ่ก็สอนเหมือนๆกัน คือ
สอนให้คนเรามีความซือ่ สัตย์สุจริต ให้ตงั้ มันอยู
่ ่ในการประกอบสัมมาชีพ ไม่ทาํ ผิดศีล
ผิดธรรม ให้มคี วามเมตตาเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ มีความจริงใจต่อกัน ให้คบกันด้วยนํา้ ใจ คบ
กันด้วยความเมตตากรุณา ไม่ได้คบกันเพื่อผลประโยชน์ต่างๆ สังคมเขาถึงแม้จะเจริญ
ทางด้านวัตถุ เจริญทางด้านบริโภค เขาก็ยงั มีสง่ิ ทีค่ อยควบคุมการเจริญเติบโตของ
บริโภคนิยม วัตถุนิยมนี้ ให้อยู่ในขอบเขตทีด่ งี าม คือสังคมยังอยู่กนั ได้ดว้ ยความร่มเย็น
เป็ นสุข แต่สงั คมของเรากลับเป็ นตรงกันข้าม เพราะว่าเดีย๋ วนี้วนั พระ วันโกนก็ไม่ได้ตรง
กับวันหยุดงาน คนทีจ่ ะมาวัดเพือ่ ขัดเกลากิเลสตัณหา มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมเพือ่ ให้เกิดสติ
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เกิดปัญญาขึ้นมา ก็มาไม่ได้ และเมือ่ ถึงวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์ ก็ไม่ค่อยมีวดั ทีจ่ ะทํา
กิจกรรมเหล่านี้กนั เพราะวัดส่วนใหญ่จะทําแต่วนั พระวันเดียว
เวลาญาติโยมมีเวลาว่างในวันเสาร์วนั อาทิตย์ อยากจะเข้าวัดเพือ่ ไปขัดเกลากิเลสตัณหา
ไปฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็จะไม่มที ไ่ี ปมากนัก เพราะวัดส่วนใหญ่จะไม่มกี จิ กรรมทางศาสนา
ในวันหยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์ ยกเว้นถ้าวันเสาร์วนั อาทิตย์ ไปตรงกับวันพระเข้า ถึงจะ
มีกจิ กรรมทางศาสนา เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ การอบรมบ่มนิสยั จิตใจ การขัดเกลาจิตใจ ชําระ
กิเลสตัณหาในใจของชาวพุทธเรา จึงน้อยลงไปเรื่อยๆ และในทางตรงกันข้าม การสะสม
กิเลสตัณหาก็มเี พิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ เลยทําให้จติ ใจของคนสมัยใหม่น้ ี กลายเป็ นจิตใจที่
มีแต่กเิ ลสตัณหา แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็ นกิเลสตัณหา เขากลับว่าเป็ นความทะเยอทะยาน
เป็ นความขยัน ความก้าวหน้า เพราะคนเราถ้าไม่โลภ ไม่อยากแล้ว สังคมจะก้าวหน้าได้
อย่างไร เมือ่ ทุกคนอยู่เฉยๆ ไม่คน้ คว้า ไม่ประดิษฐ์ สิง่ ต่างๆใหม่ๆขึ้นมา ซึง่ เป็ นความ
เข้าใจผิด เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดเป็ นชอบนัน่ เอง เพราะไปยึดติดอยู่กบั ความเจริญ
ของวัตถุข ้าวของต่างๆ คิดว่าถ้ามีวตั ถุต่างๆมาก เช่นมีรถยนต์ มีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ มี
เครื่องปรับอากาศ พัดลม วิทยุ โทรทัศน์ สิง่ ของต่างๆเหล่านี้แล้ว หมายถึงว่ากําลังมี
ความเจริญ ซึง่ เป็ นเพียงความเจริญทางด้านวัตถุ แต่จติ ใจของเราเป็ นอย่างไรบ้าง จิตใจ
ของเรายังรักษาความเป็ นมนุษย์ได้หรือไม่ จิตใจของเรายังละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ
ละเว้นจากการลักทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ละเว้นจากการพูดปด
มดเท็จ ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา และอบายมุขต่างๆ ได้หรือไม่ หรือว่าจิตใจของเรา
เดีย๋ วนี้ไม่มคี วามสนใจในเรื่องเหล่านี้แล้ว
โดยเห็นว่าศีลธรรมเป็ นของสร้างขึ้นมา เพือ่ หลอกให้คนทําความดี แต่ผลดีผลเสียทีจ่ ะ
ตามมาต่อไป ในภพหน้าชาติหน้านัน้ ไม่มี เพราะไม่เห็นว่า เมือ่ ตายไปแล้ว จะไปเกิดใน
ภพหน้าชาติหน้าได้อย่างไร เพราะเห็นเพียงแต่ร่างกายของเราเท่านัน้ เอง เลยเห็นว่า
ร่างกายเมือ่ ตายไปแล้ว เมือ่ เอาไปเผา ก็กลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่าน เหลือแต่เศษกระดูกอยู่
เล็กๆน้อยๆเท่านัน้ แล้วก็เอาไปใส่ผอบหรือเอาไปลอยอังคารในทะเล ก็เป็ นอันจบกัน
บาปกรรมทัง้ หลาย หรือบุญกุศลความดีงามทัง้ หลายทีท่ าํ ไว้ ก็ไม่มผี ลกับคนๆนัน้ อีก
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ต่อไป นัน่ เป็ นเพราะว่าเป็ นคนตาบอด มองเห็นเพียงครึ่งเดียวของชีวติ คือเห็นเพียงแต่
ร่างกาย ไม่เห็นจิตใจ เปรียบเหมือนกับเห็นต้นไม้ เห็นส่วนทีโ่ ผล่ข้นึ มาจากดิน แต่ไม่
เห็นส่วนทีอ่ ยู่ใต้ดนิ คือรากไม้ ซึง่ เป็ นส่วนสําคัญทีจ่ ะคอยซึมซับอาหารหล่อเลี้ยงต้นไม้
ให้มชี วี ติ อยู่ได้ ฉันใดคนเราหรือชีวติ ของเราก็เป็ นเช่นนัน้ เรามีทงั้ ร่างกายและมีจติ ใจ
จิตใจนี้เป็ นตัวสําคัญ เป็ นผูส้ งการให้
ั่
ร่างกายกระทําการต่างๆ เพือ่ สนองตอบความ
ต้องการของจิตใจ
ถ้าไม่เคยเข้าหาพระพุทธศาสนา ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะแล้ว จะไม่รู้เรื่องของจิตใจเลย
จะคิดว่าเมื่อร่างนี้ ตายไป สูญสลายไป ก็จบกัน ก็เลยทําให้เกิดความกลัวขึ้นมาในเรื่อง
ความตาย ทัง้ ๆที่ผูท้ ่กี ลัวความตายคือจิตใจนั้น หาตายไปกับร่างกายไม่ จิตใจเป็ นสิ่งที่
ทําลายไม่ได้ มีแต่จะต้องไปต่อ คือเมือ่ ร่างกายนี้แตกสลายไปแล้วก็ตอ้ งไปหาร่างใหม่
เพือ่ ทีจ่ ะใช้ร่างใหม่นนั้ เป็ นเครื่องมือหาความสุขให้กบั กิเลสตัณหา คือหากามสุขให้กบั
จิตใจดวงนัน้ ผูท้ ย่ี งั มีความอยากในกามตัณหาอยู่ มีความอยากในกามอยู่ จึงต้องไปหา
ร่างใหม่ จึงต้องไปเกิดใหม่ จะไปเกิดในร่างแบบไหน ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมทีท่ าํ ไว้ ถ้า
รักษาศีล ๕ ไว้ได้ ก็จะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม แต่ถา้ ไม่ได้รกั ษา
ศีล ๕ มีการประพฤติผดิ ศีลอยู่อย่างต่อเนื่อง เมือ่ ตายไปก็จะต้องไปเอาร่างของเดรัจฉาน
ของเปรต ของอสุรกาย หรือของสัตว์นรก มาครอบครอง เพราะการผิดศีลผิดธรรมนี้
เป็ นต้นเหตุทจ่ี ะนําไปสู่อบายนัน่ เอง เปรียบเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ไว้ ถ้าเพาะเมล็ด
พันธุช์ นิดไหน ก็จะต้องได้พชื ผลของเมล็ดพันธุช์ นิดนัน้ ถ้าปลูกต้นส้ม เมือ่ ต้นไม้โตขึ้นก็
จะต้องออกผลส้มออกมา ถ้าปลูกมะม่วง ก็จะได้ผลมะม่วง
ฉันใดถ้าสร้างอบายไว้ในใจ ด้วยการทําผิดศีลผิดธรรมอย่างสมํา่ เสมอ ก็เท่ากับเป็ นการ
ปลูกเมล็ดพืชแห่งอบายไว้ในใจ เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ มล็ดพันธุจ์ ะออกดอกออกผล ก็จะส่งให้
ไปเป็ นดังทีไ่ ด้เพาะพันธุไ์ ว้ ไปเกิดเป็ นเดรัจฉานบ้าง เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์
นรกบ้าง ก็เกิดจากการกระทําของเรา คือ การกระทําผิดศีลผิดธรรม ด้วยเหตุทเ่ี กิดจาก
ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นว่าภพชาติไม่มี คือมีอยู่ชาติเดียว ไม่มกี ารเวียนว่ายตายเกิด
กรรมไม่มี ทําไปแล้วไม่มผี ลตามมา ตามมาได้ก็เพียงแค่ชาติน้ เี ท่านัน้ เอง เช่น เวลาไปฆ่า
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สัตว์ตดั ชีวติ ถ้าถูกตํารวจจับก็ตอ้ งเข้าคุกเข้าตะราง แต่ถา้ ไม่ถูกจับก็ถอื ว่ารอดตัวไป แต่
จะไม่มผี ลตามมาอีกต่อไป หลังจากทีต่ ายไปแล้ว ซึง่ เป็ นความเห็นของปุถชุ นคนธรรมดา
อย่างเราอย่างท่าน เพราะไม่มปี ญั ญาญาณ ไม่มดี วงตาเห็นธรรม ทีจ่ ะเห็นสิง่ ทีล่ ะเอียด
ไปกว่าร่างกาย คือจิตใจ ทัง้ ๆทีอ่ ยู่กบั เราตลอดเวลา เป็ นผูก้ าํ ลังรับฟังธรรมเทศนาที่
แสดงอยู่น้ ี และเป็ นผูแ้ สดงธรรมเทศนาด้วย นี่แหละคือใจ ใจเป็ นผูค้ ดิ เมือ่ คิดแล้วก็
พูดออกมา เมือ่ เสียงออกไปก็ไปกระทบกับหู หูได้รบั เสียงแล้ว ก็ส่งเข้าไปสู่ใจอีกที ใจก็
เป็ นผูร้ บั ทราบ เรื่องทัง้ หมดนี้จงึ เป็ นเรื่องของใจล้วนๆ แต่ใจไม่เคยศึกษาเรื่องของใจ
เลย เลยไม่รูจ้ กั ใจ รู จ้ กั แต่ร่างกาย ใจอยูก่ บั ร่างกายมานาน จนคิดว่าร่างกายเป็ นใจไป
ด้วย เลยทําทุกสิง่ ทุกอย่างเพือ่ ร่างกาย คอยรักษาร่างกายไว้ให้ดี เพราะร่างกายเป็ นตัวที่
จะนําความสุขมาให้กบั ใจ คือกามสุข ต้องมีร่างกายนี้ คือต้องมีตา มีหู มีจมูก มีล้นิ มี
กายไว้สัมผัสกับรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย
จึงต้องดิ้นรนดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ไปนานๆ ต้องแสวงหาเงินทองด้วยวิธีต่างๆ เพือ่ ที่
ดูแลรักษาร่างกาย แล้วเอาเงินทองทีม่ เี หลือจากการดูแลรักษาร่างกาย ไปแลกเปลีย่ นกับ
รูป เสียงกลิน่ รส โผฏฐัพพะ ชนิดต่างๆ ทีถ่ ูกอกถูกใจ เช่น ไปเทีย่ ว ไปดูหนังดูละคร
เดินทางไปต่างประเทศ ซื้อข้าวของต่างๆ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องใช้ไม้สอย
ต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ วีดโี อ โทรศัพท์มอื ถือ ซึง่ ล้วนเป็ นเครื่องล่อจิตใจของผูท้ ม่ี คี วาม
มืดบอด ถูกกิเลสตัณหาครอบงํา ให้กระเสือกกระสนออกไปแสวงหาทรัพย์สนิ เงินทอง
เพือ่ จะได้ซ้อื สิง่ ของเหล่านี้ โดยไม่คาํ นึงถึงการแสวงหาเงินทอง ว่าจะได้มาด้วยวิธีใด จะ
ผิดศีลผิดธรรมหรือไม่ก็ไม่สนใจ เพราะเชื่อว่าไม่มผี ลเสียอันใดตามมา คือไม่มบี าป
ตามมา ทําผิดศีล ทําบาป ทํากรรมแล้ว เมือ่ ตายไปก็จบ เพียงแต่วา่ ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่
ก็ระวังตํารวจไว้หน่อยก็แล้วกัน โกงเขาก็อย่าให้เขาจับได้ก็พอแล้ว ขอให้มเี งินทอง มี
อํานาจวาสนา เพือ่ จะได้มคี วามสุข
แต่เป็ นความสุขทีฉ่ าบฉวย เป็ นความสุขทีไ่ ม่สร้างความอิม่ สร้างความพอ เป็ นความสุข
ทีร่ อ้ น ไม่ใช่ความสุขทีเ่ ย็น เพราะจะสร้างให้เกิดความร้อนรน ทีจ่ ะต้องไปหาความสุข
เหล่านี้มาต่อเติมอยู่เรื่อยๆ ไม่รู้จกั จบสิ้น ตายไปจากชาติน้ ี ความอยากนี้ก็ยงั ฝังอยู่ในใจ
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เมือ่ ไปเกิดในชาติใหม่ก็ไปทําอย่างเดียวกันอีก อยู่ราํ ่ ไปไม่มที ส่ี ้นิ สุด ในทางตรงกันข้าม
ถ้านําเอาวิถที างธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นเครื่องพาไป ก็จะไปดี ถึงแม้ยัง
อยากจะบริโภคกามอยู่ ยังอยากจะมีวตั ถุต่างๆอยู่ พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้หา้ มไว้เลย
ทีเดียว เพียงแต่สอนให้หามาด้วยความสุจริตก็แล้วกัน คืออย่าไปทําบาปทํากรรมเพือ่
ได้มา เพราะถ้าหามาด้วยความสุจริตแล้ว เงินทอง ข้าวของทีห่ ามาได้ จะไม่เป็ นโทษ
เพราะไม่เป็ นเหตุทจ่ี ะให้ตอ้ งไปใช้บาปใช้กรรมในภพชาติหน้าต่อไป
แล้วยังจะรักษา
ความเป็ นมนุษย์ไว้ได้ดว้ ย ให้ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี
แต่พระพุทธศาสนาสอนให้ไปทีส่ ูงกว่านัน้ อีก เพราะภพชาติแต่ละภพชาตินนั้ จะเป็ นภพ
ชาติของมนุษย์ก็ดี ของเทพก็ดี ของพรหมก็ดี ก็ยงั มีความเสือ่ มเป็ นธรรมดา คือมีการ
เกิดแล้วก็ตอ้ งมีการตายตามมา เป็ นเทพ เป็ นพรหม เมือ่ หมดบุญของเทพ หมดบุญของ
พรหม ก็ตอ้ งสูญสลายจากความเป็ นเทพ เป็ นพรหม ก็ตอ้ งไปเกิดใหม่ สุดแท้แต่บญ
ุ
กรรมทีท่ าํ ไว้จะส่งให้เป็ นไป พระพุทธศาสนาจึงสอนสภาพทีส่ ูงกว่านัน้ อีก คือสภาพทีไ่ ม่
ต้องเกิด ทีเ่ รียกว่าพระนิ พพาน เป็ นสภาพของจิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ไม่มกี เิ ลสตัณหา ที่
ได้รบั การชําระด้วยการปฏิบตั ธิ รรม คือการทําบุญทําทาน รักษาศีล นัง่ สมาธิ และเจริญ
ปัญญา เพือ่ ให้เกิดวิมตุ ติ หลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสและตัณหา มีเครื่องมือนี้เท่านัน้
ทีจ่ ะสามารถชําระกิเลสตัณหา โมหะอวิชชา ทีม่ อี ยู่ในใจของสัตว์โลกให้หมดไปได้ ด้วย
การปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ถ้าเพียงแต่ทาํ อย่างทีท่ าํ กันอยู่ คือทําบุญทําทานกับรักษาศีล ก็ยงั จะต้องเวียนว่ายตาย
เกิดอยู่อกี เพียงแต่วา่ จะได้ไปเกิดในสุคติ คือเกิดในภพของมนุษย์ ของเทพ แทนทีจ่ ะไป
เกิดในอบาย แต่ถา้ ได้ปฏิบตั ธิ รรมด้วย ก็จะบรรลุถงึ พระนิพพานเลย เช่น วันนี้ก็มาถือ
ศีล ๘ กัน ละเว้นจากการเสพกามสุข คือไม่ไปเทีย่ ว ไปดูหนังดูละคร อย่างทีผ่ ู ้ทีถ่ อื ศีล
๘ เขาถือกัน แล้วก็หนั มาหาความสุขทางด้านจิตใจ ทําจิตให้สงบ ให้เป็ นสมาธิ เพราะ
เมือ่ จิตสงบเป็ นสมาธิแล้ว จิตจะมีความสุข มีความสบาย เพราะความคิดปรุงต่างๆ ที่
สร้างอารมณ์ต่างๆ ให้เกิดภายในใจ ได้หยุดไป เมือ่ ไม่มคี วามคิดปรุงทีส่ ร้างอารมณ์
ต่างๆให้มอี ยู่ในใจแล้ว อารมณ์ต่างๆก็หายไป จิตก็วา่ ง มีแต่ความสงบนิ่ง เหมือนกับนํา้
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ทีไ่ ด้รบั การแกว่งด้วยสารส้มจนใสสะอาด สิง่ เจือปนต่างๆทีอ่ ยู่ในนํา้ ก็จะตกตะกอนไป
กลายเป็ นนํา้ ทีใ่ สสะอาดขึ้นมา กิเลสตัณหาก็เป็ นเหมือนกับสิง่ เจือปนทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ใน
ใจ เมือ่ ได้รบั การแกว่งสารส้ม ด้วยการทําสมาธิ โดยการไหว้พระสวดมนต์ก็ดี การ
กําหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ดี การบริกรรมพุทโธๆๆก็ดี ก็เป็ นเหมือนกับการแกว่ง
สารส้มในใจ เมือ่ ใจได้รบั การแกว่งสารส้มด้วยการปฏิบตั สิ มาธิแล้ว กิเลสตัณหาก็จะ
เกาะตัวกัน แล้วก็จะตกตะกอนแยกออกจากนํา้ ทําให้นาํ้ ใจใสสะอาด ทําให้เบาอกเบาใจ
มีแต่ความอิม่ ความปี ติ ความสุข ความพอ
นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง ทีพ่ วกเราทุกคนแสวงหากันอยู่แทบทุกวัน แต่เราไม่รู้วา่ อยู่
ทีไ่ หน เราไปหลงติดอยู่กบั รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย คิดว่าสิง่ เหล่านัน้ คือ
ความสุข เหมือนกับคนทีว่ ง่ิ ตะครุบเงา วิง่ ไปเท่าไรก็ไม่เคยเจอความอิม่ ความพอ เพราะ
เมือ่ ได้สมั ผัสได้เสพแล้ว ก็เกิดความอยากทีจ่ ะไปเสพไปสัมผัสอีก อย่างวันนี้ถา้ ได้
ออกไปเทีย่ วแล้ว เดีย๋ วพรุ่งนี้ก็อยากจะออกไปเทีย่ วอีก เราเทีย่ วมาตัง้ แต่เด็ก จนเดีย๋ วนี้
แก่จะตายอยู่แล้ว ใจก็ยงั ไม่อยากจะหยุดเทีย่ ว นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าไม่ได้ไปกําจัดตัวอยาก
นัน่ เอง กลับไปส่งเสริมตัวอยากให้มกี าํ ลังมากขึ้นไป ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะเทีย่ วแล้วออกไป
เทีย่ วตามความอยาก ก็จะทําให้ความอยากเทีย่ วในครัง้ หน้า มีความรุนแรงมากยิง่ ขึ้นไป
อีก ในทางตรงกันข้าม ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะเทีย่ วแล้วไม่ไป แทนทีจ่ ะไปเทีย่ วกลับมาอยู่วดั
มาอยู่จาํ ศีลปฏิบตั ธิ รรมกัน ก็ชาํ ระความอยากให้เบาบางลงไป ทําให้ความอยากออกไป
เทีย่ วเบาบางลงไป ถ้าพยายามชําระอยู่เรื่อยๆ เอาชนะอยู่เรื่อยๆ ไม่ยอมทําตามความ
อยากทีจ่ ะไปเทีย่ ว ต่อไปความอยากเทีย่ วก็จะหายไปจากใจ จะไม่มคี วามยินดี อยากจะ
ไปเทีย่ วอีกต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๔๕

ขัดเกลาจิตใจ

๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕
วันนี้เป็ นวันพระ วันธรรมสวนะ เป็ นวันฟังธรรม เป็ นวันทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัตไิ ว้
ให้ศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา ได้มเี วลาว่างเว้นจากภารกิจการงาน เพือ่ จะได้มาวัดเพือ่
ประกอบคุณงามความดี สร้างสิง่ ทีด่ งี ามคือความสุข ความเจริญ ความเป็ นสิริมงคล
ให้กบั ตัวเอง ซึง่ จะเกิดขึ้นมาได้ เมือ่ มาทีว่ ดั กัน เพราะทีว่ ดั มีเหตุมปี จั จัย มีสง่ิ แวดล้อมที่
เอื้อเฟื้ อให้ประกอบคุณงามความดีกนั ในวัดมีพระสงฆ์องค์เจ้าผู ้ทรงศีลทรงธรรม ผูท้ ่ี
สมควรแก่การรับสิง่ ของบริจาคต่างๆ เพราะพระสงฆ์องค์เจ้าไม่มอี าชีพ ไม่มรี ายได้อะไร
เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์องค์เจ้าออกไปทํามาหากินเลี้ยงชีพ แต่
ได้มอบไว้ให้กบั ศรัทธาญาติโยมเป็ นผูด้ ูแลเลี้ยงดู ไม่ตอ้ งมากังวลเกี่ยวกับเรื่องการทํามา
หากิน จะได้มเี วลาทุ่มเทไปกับการศึกษาและปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ จะได้บรรลุถงึ ธรรมอัน
ประเสริฐ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลาย ได้ทรงบรรลุถงึ เพือ่ จะได้นาํ ธรรมอัน
วิเศษ อันประเสริฐนี้ มาเผยแผ่ให้กบั ผูท้ ย่ี งั ไม่รู้ ยังไม่เห็น เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าที่
ประเสริฐนี้ สามารถนําพาสัตว์โลกทัง้ หลายให้ไปสู่ความสุขความเจริญ สู่การพ้นทุกข์ได้
อย่างสิ้นเชิง ไม่มอี ะไรในโลกนี้ ทีจ่ ะสงเคราะห์ช่วยเหลือสัตว์โลก ได้เท่ากับพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าจึงทรงให้ความสําคัญต่อการศึกษา การปฏิบตั ิ การบรรลุ และการเผยแผ่
ธรรมยิง่ กว่าสิง่ อืน่ ใดในโลกนี้ สิง่ ต่างๆอย่างอืน่ เพียงแต่เป็ นเครื่องสนับสนุนเท่านัน้ เช่น
ทีอ่ ยู่อาศัยของพระ ทีญ
่ าติโยมได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นมา เป็ นถาวรวัตถุต่างๆ มี
กุฏิ วิหาร ศาลาต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็ นเครื่องสนับสนุน แต่ไม่ใช่เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ
ถึงแม้จะไม่มกี ฏุ ิ วิหาร ศาลา โบสถ์ ต่างๆ ศาสนาก็ยงั สามารถดํารงอยู่ได้ ถ้าตราบใดมีผู ้
ศึกษาปฏิบตั ธิ รรม บรรลุธรรม แล้วนําธรรมนัน้ มาเผยแผ่ นี่เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ
ของพระพุทธศาสนา ยิง่ กว่าสิง่ อืน่ ๆใด ด้วยเหตุผลดังนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงอนุญาตให้
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พระสงฆ์องค์เจ้าออกไปทํามาหากินเลี้ยงชีพ ทําการซื้อขายต่างๆ แต่ให้ท่มุ เทเวลาชีวติ
จิตใจให้อยู่กบั การศึกษา การปฏิบตั ิ และการบรรลุธรรมเป็ นหลัก และเมือ่ ได้บรรลุธรรม
แล้ว จะได้นาํ เอาไปเผยแผ่สงสอนผู
ั่
อ้ น่ื ต่อไป เพือ่ เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็ นเครื่อง
พาจิตใจให้ไปสู่ความสุขและความเจริญ ความเป็ นสิริมงคลทัง้ หลาย
ดังนัน้ เวลาทีม่ าวัด ญาติโยมก็จะได้ทาํ บุญ ได้ทาํ นุบาํ รุงพระสงฆ์องค์เจ้าด้วยการนํา
อาหาร ยารักษาโรค จีวร มาถวายพระ เพราะเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ นี่
เป็ นหน้าทีท่ พ่ี ระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้กบั ศรัทธาญาติโยม ฆราวาสผูย้ งั ครองเรือนอยู่
ผูม้ คี วามอุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยปัจจัย ๔ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ เมือ่ มีมากเกินความ
จําเป็ น คือมีเหลือเฟื อ ก็ควรนําเอาไปสงเคราะห์ผูอ้ น่ื โดยทรงให้เลือกสงเคราะห์คนดี
ก่อน เพราะการสงเคราะห์คนดี เป็ นการส่งเสริมคนดีให้ประกอบคุณงามความดี คนดีมี
มากน้อยเท่าไรในสังคม ย่อมนําความเจริญ ความสุข ความสงบมาแก่สงั คม ในทาง
ตรงกันข้าม ถ้ามีคนไม่ดมี ากน้อยเท่าไร ย่อมนํามาซึง่ ความเดือดร้อนวุน่ วายในสังคม
เวลาทีจ่ ะทําบุญสงเคราะห์ผูอ้ น่ื ในเบื้องต้นจึงควรเลือกคนดีไว้ก่อน เพราะคนดีจะทํา
คุณทําประโยชน์ให้กบั สังคม เหมือนกับการมีทผ่ี นื หนึ่ง ถ้าปลูกต้นไม้ทีม่ คี ุณค่า ดอกผล
ทีอ่ อกมาก็จะมีคุณค่า มีประโยชน์ แต่ถา้ ปล่อยให้วชั พืชหญ้าต่างๆ ทีไ่ ม่มปี ระโยชน์
เจริญเติบโตขึ้นมา ก็จะทําให้ทส่ี กปรกรกรุงรังไร้คุณค่า ฉันใดคนเราก็เป็ นอย่างนัน้ คนดี
ย่อมสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กบั สังคม คนไม่ดยี ่อมมีแต่จะทําลาย สร้างความ
เดือดร้อนวุน่ วายให้กบั สังคม การได้มโี อกาสมาทําบุญสงเคราะห์คนดี จึงเป็ นบุญ เพราะ
จะได้รบั ประโยชน์จากการทําบุญสงเคราะห์คนดี
ประโยชน์ในเบื้องต้นที่จะได้รบั ก็คือ จิตใจได้รบั การชําระ ได้รบั การขัดเกลาให้มีความ
โลภน้อยลงไป ให้มีความเห็นแก่ตวั น้อยลงไป ให้มีความตระหนี่ นอ้ ยลงไป ทําให้จติ ใจ
มีความสะอาดขึ้น มีความเป็ นสุขเพิ่มขึ้นมา เพราะความตระหนี่ก็ดี ความโลภก็ดี
ความเห็นแก่ตวั ก็ดี เป็ นเหตุของความเศร้าหมองของจิตใจ ทําให้จิตใจไม่มคี วามสดชื่น
เบิกบาน เมือ่ ได้กาํ จัดสิง่ เหล่านี้ออกไปจากใจด้วยการทําบุญให้ทานแล้ว ก็จะทําให้มี
ความปี ติ มีความสุข มีความสบายใจ อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายมีอยู่ในปัจจุบนั นี้ ท่านได้
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เอาชนะสิง่ เลวร้าย สิง่ ทีจ่ ะสร้างความทุกข์ให้กบั ตัวท่าน คือความโลภ ความตระหนี่
ความเห็นแก่ตวั ให้เบาบางลงไป ถ้าท่านสามารถทําไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปจิตใจของท่านจะ
มีความสุขเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จากการทําบุญให้ทานนี้ นี่คอื ประโยชน์แรกทีจ่ ะได้รบั ในการ
ทําบุญให้ทานสงเคราะห์พระสงฆ์องค์เจ้า
ประโยชน์ในลําดับที่ ๒ ทีท่ ่านจะได้รบั กลับไปก็คอื เมือ่ ได้มาวัดแล้วย่อมได้ฟงั เทศน์ฟงั
ธรรม ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า การได้ยินได้ฟงั ธรรมนี้ ก็คอื การศึกษาพระธรรมคํา
สอน ศึกษาแนวทางทีจ่ ะนําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ชีวติ พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับแผนที่ ทีช่ ้ บี อกทางไปสู่จดุ หมายทีด่ ที ง่ี ามให้กบั เรานัน่ เอง
พวกเราทุกคนล้วนมีความปรารถนาทีจ่ ะมีความสุข มีความเจริญรุ่งเรือง ไม่ปรารถนาที่
จะต้องตกทุกข์ได้ยาก พบกับความเสือ่ มเสีย ความหายนะทัง้ หลาย แต่ถา้ ไม่มผี ูบ้ อกทาง
ก็จะไม่สามารถดําเนินไปสู่ความสุข ความเจริญ ความเป็ นสิริมงคลตามทีต่ อ้ งการได้
เพราะไม่รู้จกั ทาง เมือ่ ไม่รู้จกั ทาง ก็ตอ้ งอาศัยผูร้ ู้บอกทางให้กบั เรา การฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ก็เป็ นการฟังการบอกเล่า ถึงทิศทางทีจ่ ะนําพาไปสู่จดุ หมายปลายทางทีท่ กุ คนปรารถนา
กัน นี่ก็คอื ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั
ประโยชน์ในลําดับที่ ๓ ทีจ่ ะได้รบั จากการสงเคราะห์คนดีก็คอื เมือ่ คนดีได้รบั การดูแล ก็
จะมีเวลาปฏิบตั ธิ รรม ประกอบคุณงามความดี เพือ่ เป็ นตัวอย่างให้ผูอ้ น่ื ได้เลียนแบบ
คนเราเวลาเห็นคนอืน่ ทําอะไร ทีเ่ ห็นว่าดี ก็จะทําตาม ทําให้มคี นดีเพิม่ ขึ้นมา เมือ่ มีคนดี
มากขึ้นในสังคม สังคมก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็ นสุขมากเพิม่ ขึ้น ลองคิดดู ถ้าพวกเรา
ทุกคนตัง้ อยู่ในศีลธรรม คือศีล ๕ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ละเว้นจากการลัก
ทรัพย์ ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ละเว้นจากการ
เสพสุรายาเมา แล้วสังคมจะเป็ นอย่างไร ย่อมเป็ นสังคมทีอ่ ยู่ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข
เพราะไม่มภี ยั อะไรมาสร้างความเดือดร้อน เวลาออกจากบ้านก็ไม่ตอ้ งกังวลว่า จะมีใคร
เข้ามาขโมยของในบ้าน เวลาไปไหนตามลําพังก็ไม่ตอ้ งกลัวว่า จะมีใครมาจี้ มาปล้น มา
ทําร้ายชีวติ มาข่มขืน นี่แหละคือสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นในสังคม ถ้าคนในสังคมทุกคนทําความดี
กัน การทีค่ นจะทําความดีกนั ก็ตอ้ งมีคนนําหน้า ทําเป็ นตัวอย่างให้เห็นก่อน เมือ่ เห็น
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แล้ว ก็จะเกิดศรัทธา เห็นว่าการทําความดีน้ ีดจี ริงๆ ก็จะทําให้ทกุ คนทําตาม เมือ่ ทําตาม
กันแล้ว ทุกคนในสังคมก็จะอยู่กนั ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข นี่แหละคือความเจริญที่
แท้จริงของมนุษย์เรา คือได้อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข ไม่มภี ยั ต่อกันและกัน นี่
คือความเจริญของมนุษย์ ไม่ใช่การมีวตั ถุส่งิ ของต่างๆ มากมายก่ายกอง อย่างทีม่ กี นั อยู่
ทุกวันนี้ รอบตัวเรามีวตั ถุข ้าวของมากมาย แต่กลับไม่มคี วามปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ไม่มคี วามสงบสุข ก็เป็ นเพราะว่าคนในสังคมยังไม่มคี นดีมากพอ ยังมีคนไม่ดี
ในสังคมอยู่มาก ทีส่ ร้างความเดือดร้อน สร้างความวุน่ วายให้กบั ผูอ้ น่ื
ถ้าต้องการให้สงั คมของเราเป็ นสังคมทีเ่ จริญอย่างแท้จริง จึงต้องหันมาพัฒนาตัวเราก่อน
เมือ่ พัฒนาตัวเราแล้ว เราก็จะได้รบั ประโยชน์จากการเป็ นคนดี เพราะจะไม่ไปสร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื เมือ่ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ผูอ้ น่ื ก็ไม่มาสร้างความ
เดือดร้อนให้กบั เรา เราก็จะอยู่ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุขในระดับหนึ่ง และจะเป็ นตัวอย่าง
ให้ผูอ้ น่ื เห็นถึงประโยชน์ของคุณของความดี ทําให้ผูอ้ น่ื ได้ทาํ ตาม และเมือ่ ทุกคนเริ่มทํา
ตามแล้ว ต่อไปทุกคนก็จะกลายเป็ นคนดีหมด สังคมก็จะอยู่กนั ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข
ถึงแม้จะไม่มสี มบัติ วัตถุข ้าวของ มากมายก่ายกองก็ตาม ก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ สําคัญ ตราบใด
ถ้ามีสง่ิ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพเพียงพอ คือมีปจั จัย ๔ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยา
รักษาโรค และทีอ่ ยู่อาศัย
จึงควรหันมาสร้างคุณงามความดีกนั ดีกว่า เพราะเมือ่ ได้ทาํ ความดีแล้วใจจะมีความสงบ
เพราะความดีน้ ีแหละจะทําให้ใจสงบ เหตุทใ่ี จไม่สงบก็เพราะขาดความดี ขาดบุญขาด
กุศล ทีจ่ ะเข้าไปชําระขัดเกลาจิตใจให้สะอาดหมดจดนัน่ เอง เพราะว่าสิง่ ทีม่ อี ยู่ภายในใจ
ทีเ่ รียกว่ากิเลสตัณหานัน้ เป็ นต้นเหตุของปัญหาทัง้ ปวง คนเราถ้าไม่มกี เิ ลสตัณหาแล้ว
จะไม่มปี ญั หาอะไรกับใครเลย อยู่เฉยๆก็มคี วามสุขแล้ว แต่เหตุทย่ี งั อยู่น่งิ เฉยๆไม่ได้ ก็
เพราะว่ายังมีกเิ ลสตัณหาอยู่ ทัง้ ๆทีส่ ง่ิ ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพก็มคี รบบริบูรณ์
แล้ว มีบา้ นอยู่ มีอาหารรับประทาน มีเสื้อผ้าใส่ มียารักษาโรค แต่ใจกลับมีความหิว มี
ความกระหายอยากในสิง่ ต่างๆ อยากจะได้สง่ิ ต่างๆ อยากจะเทีย่ ว อยากจะเป็ นนัน่
อยากจะเป็ นนี่ อยากจะเป็ นเศรษฐี อยากจะเป็ นรัฐมนตรี อยากจะเป็ นนายก อยากจะมี
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อํานาจวาสนาบารมี มีตาํ แหน่งสูงๆ อยากจะให้ผูอ้ น่ื สรรเสริญยกย่อง อยากจะมีความสุข
จากการเทีย่ ว จากการเสพกามคุณทัง้ หลาย คือรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
นี่คอื ปัญหาของใจทีย่ งั ไม่ได้รบั การขัดเกลา เพราะไม่ได้ให้ความสนใจกับการทําความดี
เท่าทีค่ วร ถ้าหันมาทําความดีให้มากยิง่ ๆขึ้นไปแล้ว ต่อไปใจจะสงบเย็น มีความอิม่ มี
ความพอ เมือ่ มีความอิม่ มีความพอแล้ว ก็จะไม่ตอ้ งการอะไรมาก พวกเราทุกคนก็
แสวงหาความสุข คือความอิม่ และความพอ แต่ไม่รู้วา่ อยู่ทไ่ี หน ไปคิดว่าอยู่ทก่ี ารสะสม
เงินทองข้าวของ สมบัตติ ่างๆ ตําแหน่งสูงๆ การสรรเสริญเยินยอ การมีกามสุข ซึง่ เป็ น
ความเข้าใจผิด เพราะไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านัน่ เอง ถ้าได้
ฟังก็จะทราบว่า ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ในใจของเรา ไม่ได้อยู่กบั สิง่ ต่างๆภายนอก
พระพุทธเจ้าทรงได้พสิ ูจน์ความจริงข้อนี้มาแล้ว ในสมัยทีย่ งั ไม่ได้เสด็จออกบวช ยัง
ไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม ก็ทรงเป็ นเหมือนพวกเรา และดีกว่าด้วยซํา้ ไป เพราะทรงมีพร้อมทุก
อย่าง ในเรื่องของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ทรงเป็ นคนฉลาด คอยสังเกตดูพระทัยอยู่
เสมอ จึงทรงเห็นว่า ถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ภายในพระทัยก็ยงั
ทรงมีความทุกข์ มีความเศร้าหมอง มีความวิตก มีความกังวล มีความกลัวอยู่ นี่
ต่างหากคือปัญหาของใจ เมือ่ ทรงเห็นแล้วว่า สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธองค์ทรงมีอยู่ คือลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข ไม่สามารถมาทําให้จติ ใจมีความสงบสุขได้ มีความอิม่ มีความพอได้
จึงได้ทรงตัดสินพระทัยสละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ของราชโอรส ออกบวชเพือ่ แสวงหา
ความสุขทีแ่ ท้จริง ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม
การปฏิบตั ธิ รรมเป็ นการทําความดีอกี ระดับหนึ่ง เมือ่ สักครู่น้ ไี ด้แสดงเรื่องการทําบุญให้
ทาน สงเคราะห์ผูอ้ น่ื ซึง่ เป็ นการทําความดีในเบื้องต้น เมือ่ ทําบุญทําทานแล้ว ในลําดับ
ต่อไปก็ควรรักษาศีลปฏิบตั ธิ รรม เพราะเป็ นการทําความดีทส่ี ูงขึ้นไป เป็ นการชําระ
ทําลายกิเลสตัณหา เครื่องเศร้าหมอง ทีม่ อี ยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป เป็ นสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบตั อิ ยู่ถงึ ๖ ปี ดว้ ยกัน หลังจากทีไ่ ด้สละราชสมบัตแิ ล้ว เงินทอง
ข้าวของต่างๆ ทีท่ รงมีอยู่ ทรงสละหมดสิ้น แล้วมาอยู่แบบนักบวช เป็ นขอทาน ออก
บิณฑบาตทุกวัน อาศัยผูอ้ น่ื เป็ นผูเ้ ลี้ยงดู ทีอ่ ยู่ก็อยู่ตามมีตามเกิด ตามโคนไม้บ้าง ในถํา้
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บ้าง ยารักษาโรคก็ใช้ยาดองนํา้ มูตรเน่า ส่วนผ้าครองคือจีวร ก็หาเศษผ้าทีถ่ ูกทิ้งไว้ตาม
สถานทีต่ ่างๆ ตามกองขยะ ตามป่ าช้า แล้วนํามาปะติดปะต่อให้เป็ นผ้าผืนใหญ่ เป็ นจีวร
ขึ้นมา แล้วใช้นุ่งห่ม ความจําเป็ นของนักบวชก็มอี ยู่เท่านี้ แต่สง่ิ ทีน่ กั บวชสนใจมากกว่า
ปัจจัย ๔ ก็คอื การปฏิบตั ชิ าํ ระจิตใจ เพราะตราบใดถ้ายังมีกเิ ลสตัณหา มีความโลภ
โกรธ หลง มีความอยากต่างๆ อยู่ในใจ ต่อให้มสี มบัตเิ งินทองกองเท่าภูเขา ต่อให้เป็ น
พระมหาจักรพรรดิ ก็จะยังไม่มคี วามสุข ยังมีความหิว มีความกระหาย มีความวิตก มี
ความหวาดกลัวอยู่อย่างนัน้ ไปเสมอ เพราะสิง่ เหล่านี้เกิดจากกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจ เรา
จึงต้องปฏิบตั ธิ รรมกัน เพราะการปฏิบตั ธิ รรมเป็ นการกําจัดกิเลสตัณหา ให้หมดสิ้นไป
จากจิตจากใจ พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงปฏิบตั มิ าแล้ว จนสามารถชําระพระทัยของพระองค์
ให้สะอาดหมดจด สิ้นความโลภ ความโกรธ ความหลง สิ้นความอยากทัง้ ๓ คือ ความ
อยากในกาม ความอยากมีอยากเป็ น ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น
การปฏิบตั ธิ รรมก็คอื การทําจิตให้สงบในเบื้องต้น เมือ่ จิตสงบแล้วก็สอนจิตให้รู้ถงึ เหตุถงึ
ผลของสุขและทุกข์ ว่าเกิดจากอะไร เมือ่ รู้แล้วว่าเหตุของสุขเป็ นอะไรก็เจริญเหตุนนั้ เมือ่
รู้วา่ เหตุของทุกข์เป็ นอะไร ก็ลดละเหตุของความทุกข์นนั้ เหตุของความทุกข์ก็คอื ความ
อยากทัง้ ๓ นี้เอง ก็ตอ้ งต่อสูต้ อ้ งฝื น ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะมีกามสุข ก็ตอ้ งฝื นไม่ไปแสวงหา
กามสุข ทุกครัง้ ทีอ่ ยากจะมี อยากจะเป็ น ก็ตอ้ งฝื นไม่ให้มี ไม่ให้เป็ น ทุกครัง้ ทีไ่ ม่
อยากจะมี ไม่อยากจะเป็ นก็ตอ้ งฝื น การไม่อยากมีไม่อยากเป็ นก็หมายถึง การไม่อยาก
แก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย ไม่อยากพลัดพรากจากของรัก นี่เป็ นความไม่อยาก ต้อง
ระงับดับความไม่อยากนี้ให้ได้ ด้วยการยอมรับความจริงว่า เป็ นธรรมดาของทุกสิ่งทุก
อย่างในโลกนี้ ที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ตอ้ งมีการดับไปเป็ นธรรมดา พวกเราทุกคน
ทีอ่ ยู่ในศาลานี้ ไม่มใี ครทีไ่ ม่ตายกัน เมือ่ เกิดมาแล้วทุกคนก็ตอ้ งตายกัน เมือ่ เราทําความ
เข้าใจแล้ว ยอมรับความจริงนี้ได้แล้ว ก็จะระงับดับความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยาก
ไม่ตายได้ เมือ่ ระงับได้แล้ว ใจก็จะไม่วนุ่ วายกับความแก่ กับความเจ็บ กับความตาย
เพราะเห็นแล้วว่าเป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นเรื่องปกติ
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นี่แหละคือวิธีทใ่ี ช้ต่อสูช้ าํ ระตัณหาความอยากทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ในใจของเรา ด้วยการ
ปฏิบตั ธิ รรม เวลาอยากจะทําอะไร ถ้าพิจารณาด้วยเหตุดว้ ยผลแล้วว่า ไม่มคี วามจําเป็ น
จะต้องทํา ก็ไม่ตอ้ งทํา ถ้ายังอยากจะทําอยู่ ก็นงั ่ สมาธิเสีย ทําสมาธิแทนทีจ่ ะไปทําในสิง่ ที่
อยากทํา เช่น สมมุตวิ า่ อยากจะออกไปเทีย่ ว แล้วพิจารณาว่า การออกไปเทีย่ วไม่เกิด
ประโยชน์อะไร ไม่มคี วามจําเป็ นต้องทํา ไม่ได้เทีย่ วก็ไม่ตาย เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ สูเ้ อาเวลาที่
จะออกไปเทีย่ วมานัง่ ทําสมาธิดกี ว่า บังคับใจให้อยู่ในบ้าน ให้นงั ่ ทําสมาธิ ไหว้พระสวด
มนต์ก็ได้ กําหนดจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ได้ นัง่ ไปนานๆ เท่าทีจ่ ะทําได้ เมือ่
ทําไปแล้ว ถ้าจิตเกิดความสงบขึ้นมา ความอยากจะออกไปเทีย่ วก็จะหายไป เพราะความ
อยากเกิดขึ้นได้ก็ดบั ได้เหมือนกัน ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีถ่ าวร เป็ นเหมือนทุกสิง่ ทุกอย่าง เป็ น
อารมณ์อย่างหนึ่ง
อารมณ์ต่างๆในใจล้วนแต่มกี ารเกิดดับๆเป็ นธรรมดา ถ้าเราฉลาดรู้ทนั ก็ปล่อยให้เกิดไป
ปล่อยไว้สักพักก็ดบั ไปเอง ถ้าไม่ฉลาด ก็จะกระโดดรับความอยากทันที เวลาอยากจะไป
เทีย่ ว ก็ตอ้ งออกไปทันที เวลาอยากจะไปกิน ก็ตอ้ งออกไปทันที โดยไม่ใช้ปญั ญาคือ
เหตุผล มาพิจารณาก่อนเลยว่า จําเป็ นหรือไม่ทจ่ี ะต้องไปเทีย่ ว จะต้องไปกิน ถ้าไม่
จําเป็ น สูร้ ู้อยู่เฉยๆดีกว่า รู้วา่ ความอยากก็สกั แต่เป็ นอารมณ์อย่างหนึ่ง เมือ่ เกิดขึ้นมาได้
ไม่ชา้ ก็เร็วก็ดบั ไปได้เหมือนกัน ไม่ตอ้ งไปวิง่ ตามคําสังของความอยาก
่
นี่คอื วิธีทจ่ี ะใช้
ต่อสูก้ บั ความอยาก เป็ นการทําลายความอยากให้เบาบางลงไป จนหมดไปในทีส่ ุด เมือ่
ไม่มคี วามอยากแล้ว จะมีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กบั เรา จะมีอะไรมาสร้างความหิว
ความกระหายให้กบั เรา ไม่มี ใจของเราจะมีความอิม่ มีความพอ มีความสุข เมือ่ มี
ความสุข มีความพอแล้ว จะไปหาอะไรอีก ไม่มคี วามจําเป็ นจะต้องไปหาอะไรทัง้ สิ้น
ดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง หลังจากได้ทรงชําระกิเลสตัณหาให้หมดไปจากพระทัยแล้ว ก็
ไม่ได้ไปแสวงหาอะไรอีกเลย ไม่ได้อยากจะเป็ นอะไรทัง้ สิ้น ไม่ได้อยากจะมีอะไรทัง้ สิ้น
อยู่ก็อยู่ทาํ ประโยชน์ ช่วยเหลือผูอ้ น่ื สังสอนเรื
่
่องราวทีไ่ ด้ทรงสัมผัสมา ให้ได้รู้ได้เห็นถึง
ความสุขทีแ่ ท้จริง ว่าอยู่ทไ่ี หน พวกเราทุกคนในขณะนี้ยงั อยู่ในท่ามกลางความหลงอยู่
ถูกความหลงหลอกให้ออกไปหาความทุกข์ แทนทีจ่ ะหาความสุข ไปหาความทุกข์เหมือน
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คนทีต่ ดิ ยาเสพติด ทีค่ ดิ ว่ากําลังหาความสุข เวลาทีเ่ สพยาก็คดิ ว่ามีความสุข แต่เป็ น
ความสุขทีเ่ ป็ นส่วนน้อย เพราะหลังจากทีไ่ ด้เสพไปแล้ว ก็ตอ้ งติดยา วันไหนเวลาไหนไม่
มียาให้เสพ ก็จะต้องทุกข์ทรมานอย่างยิง่ อยู่เฉยๆไม่ได้ พวกเราก็เช่นกัน พวกเราก็
ออกไปวิง่ หาเงินทอง หาลาภ ยศ สรรเสริญ สุขกัน เวลาหามาได้ ก็มคี วามสุขกัน แต่
เวลาไม่มี เช่น เงินทองขาดมือไป ก็มคี วามทุกข์กนั เวลาทีอ่ ยากจะออกไปเทีย่ วแล้วไม่ได้
ไปเทีย่ ว ก็มคี วามทุกข์กนั นี่แหละจึงบอกว่าเรากําลังวิง่ หาความทุกข์กนั ไม่ได้วง่ิ หา
ความสุขกัน ถ้าจะวิง่ หาความสุขกันจริงๆ เราต้องทําใจให้น่งิ ต้องหยุดใจให้ได้ ถ้าชนะใจ
เราได้แล้ว เราอยู่เฉยๆทีบ่ า้ น ก็มคี วามสุข ถึงแม้ไม่มเี งินทอง ก็ไม่เดือดร้อน ถึงแม้จะไม่
มีข ้าวกินบางมื้อ ก็ไม่เดือดร้อน เพราะใจมีกาํ ลังต่อสูก้ บั ความอยาก ด้วยความสงบสุข
ความอิม่ ความพอนัน่ เอง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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