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คาํนํา 

การเขา้ถงึธรรมหรือสจัธรรมของชวีติ อาจทาํไดง้า่ย ถา้เราหม ัน่ฝึกฝนการฟงัการคดิและ

การปฏบิตั ิ ใหอ้ยู่ในหลกัคาํสอนขององคส์มัมาสมัพทุธเจา้ จากการทีไ่ดย้นิไดอ่้าน

เรื่องราวของธรรมะอยู่บ่อยๆ และใชก้ารพจิารณาไตร่ตรองในทกุๆเรื่อง ใหเ้ขา้กบัของ

จริงทีเ่กดิขึ้นในชวีติประจาํวนัของเรา เมือ่ฟงัคดิอ่านแลว้ ก็ตอ้งลงมอืทาํนัน่เอง จรงิๆ

แลว้ เรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของธรรมชาต ิเป็นเรื่องราวทีม่อียู่ในโลกน้ีมานานแลว้ และ

ทกุคนก็ไดป้ระสบพบเหน็เหตกุารณ์ต่างๆเหมอืนกนั ซํา้ซาก วนเวยีน เรื่องเก่าเลา่ใหม ่

เกดิขึ้น ต ัง้อยู่ ดบัไป ชีวติขึ้นลง บทบาทปรบัเปลีย่น แต่ทาํไมทกุขย์งัเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่ง

ไมไ่ด ้ในวงัวนของโลกเราน้ี หรือเป็นเพราะธรรมะยงัห่างไกล จากจติใจเราอย่างนัน้หรอื  

ธรรมชาตกิ็อยู่ใกลร้อบๆตวัเรา สมัผสัไดอ้ยู่ทกุลมหายใจเขา้ออก แต่ทาํไมใจจงึดูเหมอืน

เขา้ซึ้งถงึธรรมะไดย้ากเหลอืเกนิ ท ัง้ๆทีถ่า้เขา้ใจมนัแลว้ มนัก็เป็นท ัง้หมดของชวีติจติใจ

เราดว้ยซํา้ ใจทีพู่ดน้ีคงเป็นใจทีข่าด “กาํลงั” เป็นใจทีห่ลงผดิ ตดิอยู่ในโลกสมมตุ ิ และ

ไมพ่ยายามทีจ่ะหาทีพ่ึง่ ทีจ่ะดงึใจใหอ้อกจากความยดึม ัน่ทีผ่ดิๆน้ีได ้ถา้คดิถูก เขา้ใจถูก 

ปฏบิตัถิูก เราก็จะรูว้า่ทีแ่ทจ้ริง ใจมทีีพ่ึง่ทีด่ทีีสุ่ด คอื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ที่

บงัเกดิขึ้นในใจของผูป้ฏบิตันิ ัน่เอง เป็นทีพ่ึง่ เป็นหลกัชยัของผูท้ีช่นะใจตนเอง เป็นกาํลงั

เสริมใหใ้จมเีรี่ยวมแีรง จะต่อสูก้บัอวชิชา ตณัหา ความมดืบอดได ้ 

เพราะจติทีม่กีาํลงัเขา้ถงึพทุธคุณ ย่อมก่อเกดิแสงสวา่งและปญัญา จติทีล่ ิ้มรสพระธรรม

ช่วยเสริมสรา้งรากฐานทีแ่ขง็แกร่งของสมาธ ิ และจติทีร่ะลกึถงึ เคารพ บูชา พระอรยิ

สงฆแ์ละอริยบคุคล ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เป็นแบบอย่างผูท้รงศีลอย่างเคร่งครดั ช่วยให ้

จติเกดิศรทัธาและยดึม ัน่ในศีลไดอ้ย่างถาวร พระรตันตรยัของชาวพทุธ จงึเป็นกาํลงั

สาํคญั ทีท่าํใหเ้ราเขา้ใจธรรมชาตขิองใจ และใจจงึไดร้บัประโยชนท์ีแ่ทจ้ริงของการ

ดาํรงชวีติ ทีก่ายและใจมใิช่สิง่เดยีวกนั แต่อยู่กนัไดอ้ย่างสนัตสุิข เมือ่ใจเขา้ซึ้งถงึธรรมะ 

ใจก็ปราศจากทกุข ์ กายก็พลอยไดร้บัความสบายไปดว้ย ชวีติทีม่ธีรรมะหลอ่หลอมจติ 
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จงึเป็นชวีติทีธ่รรมดา เป็นหน่ึงเดยีวกบัธรรมชาต ิ ไมยุ่่งยาก ไมวุ่น่วาย ไม่เรียกรอ้ง 

เรียบงา่ย รกัสงบเมือ่นัน้เราจะเขา้ถงึความเป็นธรรมดา ทีค่วามไมม่อีะไรเลยเป็นบรมสุข  

คณะผูจ้ดัทาํ  

กรกฎาคม ๒๕๔๗  
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กณัฑท์ี่ ๑๓๖ 

ทาํดี ละชัว่ 
๑๔ ตลุาคม ๒๕๔๕ 

เหลอืเวลาอกีประมาณ ๗ วนัก็จะเป็นวนัออกพรรษา แสดงวา่เวลา ๓ เดอืน ทีพ่วกเรา

ท ัง้หลายไดม้าร่วมกนั ประกอบคุณงามความด ีก็จะหมดไป ตลอดเวลา ๓ เดอืนทีผ่่าน

มาน้ี เราไดก้ระทาํในสิง่ทีไ่ดต้ ัง้ใจกระทาํกนัหรือไม ่ มากนอ้ยเพยีงใด เพราะการกระทาํ

ของเรา เป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ผล ทีเ่ราปรารถนาหรือไมป่รารถนากนั เพราะการกระทาํมี

ท ัง้ทีเ่ป็นคุณและทีเ่ป็นโทษ ในตลอดเวลา ๓ เดอืน พวกเราทกุคนก็ต ัง้ใจมากระทาํในสิง่

ทีเ่ป็นคุณ และละในสิง่ทีเ่ป็นโทษ เราไดท้าํกนัมากนอ้ยแค่ไหนแลว้ เพราะวา่เวลาก็ผ่าน

ไปแลว้และก็จะไมก่ลบัมาอกี ถา้มแีต่ความตัง้ใจ ทีจ่ะทาํแต่สิง่ทีเ่ป็นคุณ และละการ

กระทาํทีเ่ป็นโทษ โดยไมไ่ดท้าํตามทีต่ ัง้ใจไว ้ ผลทีต่อ้งการก็จะไมป่รากฏขึ้นมา เราจงึ

ตอ้งคอยสงัเกตดูการกระทาํของเราเป็นหลกั ถงึแมจ้ะมคีวามตัง้ใจเป็นผูน้าํหนา้ แต่ถา้มี

แต่ความตัง้ใจ ไมม่กีารปฏบิตัติาม ผลทีป่รารถนาก็จะไมป่รากฏขึ้นมา  

ในขณะทีเ่วลาของพรรษาน้ีใกลจ้ะหมดไป จงึควรมานัง่ทบทวนดูวา่ตลอดเวลาเกอืบ ๓ 

เดอืนทีผ่่านมานัน้ เราไดก้ระทาํในสิง่ทีเ่ป็นคุณ เป็นประโยชน ์และไดล้ะการกระทาํทีเ่ป็น

โทษกบัเรามากนอ้ยแค่ไหน ถา้ยงัไมไ่ดท้าํตามความตัง้ใจไว ้ ก็ไมต่อ้งกงัวล เพราะยงัมี

เวลาเหลอือยู่ นอกจากในพรรษาแลว้ เวลาออกพรรษาก็ยงัปฏบิตัไิด ้ยงัทาํได ้ไมจ่าํเป็น

จะตอ้งรอเวลาเขา้พรรษาถงึจะมาปฏบิตักินั ตราบใดทีย่งัมลีมหายใจเขา้ออกอยู่ เรายงั

ปฏบิตัไิด ้ ยงัทาํความดกีนัได ้ ยงัละการกระทาํความชัว่ ละการกระทาํบาปได ้ ไมไ่ด ้

ขึ้นอยู่กบัเวลาเขา้พรรษาเพยีงอย่างเดยีว ตราบใดทีย่งัมเีวลาอยู่ เรายงัทาํได ้ ไมจ่าํเป็น

จะตอ้งเป็นเวลาหน่ึงเวลาใด จะในพรรษาหรือออกพรรษา ก็ยงัสามารถปฏบิตัไิด ้ จะ

ปฏบิตัติอนไหนของวนัก็ปฏบิตัไิด ้ ยามเชา้ก็ปฏบิตัไิด ้ กลางวนัก็ปฏบิตัไิด ้ ยามเยน็ยาม

คํา่ก็ปฏบิตัไิด ้ขอ้สาํคญัอยู่ทีจ่ะปฏบิตัหิรือไมเ่ท่านัน้เอง ถา้มสีตคิอยดู คอยควบคุมการ

กระทาํของเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ความคดิของเรา เตอืนสตใิหเ้ราปฏบิตั ิใหเ้ราทาํในสิง่ที่
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ด ีละในการกระทาํทีไ่มด่อียู่เรื่อยๆแลว้ ก็ถอืวา่ไดป้ฏบิตัแิลว้ แต่ถา้ไมส่นใจ ไมใ่ส่ใจ วนั

หน่ึงๆปลอ่ยใหเ้รื่องราวอย่างอืน่ มาชกัจูงพาไปทาํโน่นทาํน่ี กจ็ะลมืเรื่องการปฏบิตัธิรรม

ไปได ้ 

เราจงึควรระลกึอยู่เสมอวา่ หนา้ทีท่ีแ่ทจ้รงิของเรา สิง่ทีเ่ราควรจะกระทาํทีเ่ป็นคุณและ

เป็นประโยชนก์บัเรานัน้ ก็คอืการกระทาํความดี และ ละการกระทาํความชัว่ เพราะม ี๒ 

สิง่น้ีเท่านัน้แหละ ทีจ่ะมผีลมากกบัจติใจของเรา มากกวา่อย่างอืน่ท ัง้หลายในโลกน้ี ม ี๒ 

สิง่น้ีเท่านัน้แหละ ทีม่ผีลกระทบกบัจติใจของเรามาก เราจะมคีวามสุขมคีวามเจริญมาก

นอ้ยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กบัคุณงามความด ีทีเ่ราสรา้งสะสมไวใ้นใจของเรา เราจะไมม่คีวาม

ทกุข ์ไมม่คีวามเดอืดรอ้น ความเสือ่มเสยี ก็ขึ้นอยู่กบัการละความชัว่ ละบาปท ัง้หลาย ที่

มอียู่ในใจของเรา ใหล้ดนอ้ยถอยลงไป ม ี ๒ สิง่น้ีเท่านัน้แหละ ทีม่ผีลกบัชวีติของเรา

มาก มากกวา่สิง่อืน่ๆ ใดในโลก แต่เราอาจจะไมรู่ก้นั เพราะเราไมค่่อยสงัเกตกนั ไม่

ศึกษา ไมเ่คยไดย้นิ ไดฟ้งั พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เราจงึไปเหน็สิง่ทีไ่มม่คุีณ 

มปีระโยชน ์มแีต่โทษกบัตวัเรา เป็นสิง่สาํคญั คอืการสะสม ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ เรา

คดิวา่ถา้มสีิง่เหลา่น้ีมากๆแลว้ เราจะมคีวามสุข ความเจริญกนั แต่ความจริงแลว้ สิง่

เหลา่น้ีไมใ่ช่เป็นสิง่ทีใ่หค้วามสุข ความเจริญกบัเรา อย่างมากก็แค่ทาํนุบาํรุงรกัษาชวีติ

ร่างกายของเรา ใหเ้ป็นไปดว้ยความสะดวกสบาย แต่จะไมส่ามารถดูแลรกัษาจติใจของ

เราใหม้คีวามสุข ไมใ่หม้คีวามทกุขไ์ด ้ สิ่งทีจ่ะดูแลรกัษาใจเราใหม้คีวามสุข และไมม่ี

ความทกุขน์ ัน้ ก็คอืการกระทาํความด ีและละการกระทาํความชัว่ การกระทาํบาป  

ดงันัน้หนา้ทีท่ีแ่ทจ้รงิของพวกเราทกุคน ผูป้รารถนาความสุขและความเจริญ ผูไ้ม่

ปรารถนาความทกุขค์วามเสือ่มเสยีท ัง้หลาย ก็คอืการกระทาํความด ี และการละการ

กระทาํความชัว่ท ัง้หลาย ซึง่พระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไวเ้ป็น ๔ ลกัษณะดว้ยกนั คอื ๑. 

ใหส้รา้งคุณงามความดี บญุกศุลที่ยงัไม่มีในตวัเราใหเ้กดิข้ึนมา ๒. ใหร้กัษาคุณงาม

ความดี บญุกศุลที่มีอยู่ในตวัของเราแลว้ไม่ใหเ้สื่อมหายไป ๓. ใหล้ะการกระทาํบาป 

การกระทาํความชัว่ ความเลวทรามทัง้หลาย ที่มีอยู่ในใจใหล้ดนอ้ยถอยลงไป จนหมด

สิ้นไป ๔. ป้องกนัไม่ใหบ้าปกรรมความชัว่ที่ไดล้ะแลว้ ใหฟ้ื้นคืนกลบัเขา้มาสูจ่ติใจอกี  
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น่ีคอืหนา้ทีห่ลกัของพวกเรา เพราะอะไรจงึวา่เป็นหนา้ทีห่ลกั เพราะการกระทาํท ัง้ ๔ 

ประการน้ี จะเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข ความเจริญ ความเป็นสริิมงคล ความ

ปราศจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวงนัน่เอง ซึง่เป็นสิง่ทีพ่วกเราทกุคนปรารถนากนั

ไมใ่ช่หรือ ผลเป็นสิง่ทีจ่ะตามมาจากเหตคุอืการกระทาํ เราจงึตอ้งมุง่ไปทีเ่หต ุ ก็คอืการ

กระทาํ เมือ่ไดก้ระทาํแลว้ ผลทีต่อ้งการกจ็ะปรากฏขึ้นมา ตามลาํดบัแห่งการกระทาํ จงึ

ควรพจิารณาดูวา่ เราไดท้าํในสิง่ทีค่วรกระทาํ และละในสิง่ทีค่วรละแลว้หรือยงั ถา้ยงั

ไมไ่ดท้าํ ยงัไมไ่ดล้ะ ก็ควรรีบๆทาํกนั เพราะวนัเวลาจะค่อยๆหมดไปๆ ผ่านไปๆ เราไม่

อยู่ไปตลอด ชวีติของเรามขีอบมเีขต ส ัน้หรือยาวก็ไมแ่น่นอน ไมเ่หมอืนกนั ไม่เท่ากนั

ทกุๆคน บางคนมอีายุยนืยาวนาน บางคนมอีายุไมย่าวนาน จงึควรมองชวีติวา่เป็นสิง่ที่

ไมแ่น่นอน ไมม่ใีครสามารถกาํหนดวนัตายได ้วนัเกดิเรายงัพอกาํหนดกนัได ้แต่วนัตาย

เรากาํหนดกนัไมไ่ด ้ ไมรู่ว้า่จะตายวนัน้ีพรุ่งน้ี หรือจะตายอกี ๒๐ ปี ๓๐ ปี ๔๐ ปี 

ขา้งหนา้  

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้จริญมรณานุสติอยู่เสมอ ใหค้ดิวา่เราอาจจะตายในอกีไมก่ี่

นาทขีา้งหนา้น้ีก็ได ้ ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ เราจะมคีวามกระตอืรือรน้ทีจ่ะกระทาํแต่สิง่ทีด่ ี ที่

เป็นคุณเป็นประโยชน ์ และละการกระทาํบาปกรรม ความชัว่ทีเ่ป็นโทษกบัเรา แต่ถา้ไม่

คดิอย่างน้ีอย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง เราก็จะลมื แลว้ก็จะคดิวา่เราจะอยู่ไปอกีนาน 

เมือ่คดิวา่จะอยู่ไปอกีนาน ก็จะคอยผดัวนัประกนัพรุ่ง เรื่องการทาํความด ี เรื่องการละ

ความชัว่น้ี ก็จะไมค่่อยทาํกนั เพราะเหตใุด เพราะวา่ใจถูกกเิลสตณัหาโมหะอวชิชา

ครอบงาํอยู่ คอยขดัขวาง คอยหา้มปรามไมใ่หก้ระทาํความดลีะความชัว่กนั เราจงึตอ้ง

เอาธรรมะของพระพทุธเจา้เขา้มาปราบพวกกเิลสตณัหาท ัง้หลาย ไมม่ธีรรมะอะไรจะดี

เท่ากบัการเจริญมรณานุสต ิ คอืการระลกึถงึความตายอยู่อย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอ 

เพราะถา้มคีวามรูส้กึวา่จะตอ้งตายแลว้ เราจะเกดิความกระตอืรือรน้ จะเริ่มเหน็วา่อะไร

เป็นคุณ อะไรเป็นโทษกบัเราอย่างแทจ้ริง  

ถา้ไมม่มีรณานุสติ เรากจ็ะไปหลงตดิอยู่กบัสิง่ทีไ่มม่คุีณ ไมม่ปีระโยชน ์ เช่นพวก ลาภ 

ยศ สรรเสริญ สขุ ท ัง้หลาย แต่ถา้รูว้า่จะตอ้งตายไปในชัว่โมงหนา้น้ี เราจะเริ่มเหน็เลยวา่ 
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สิง่เหลา่น้ีเราไมส่ามารถพึง่ได ้ เวลาคนตายไปนัน้ สิง่ทีจ่ะเอาไปได ้ ก็มแีต่บญุกบับาป

เท่านัน้แหละ ทีจ่ะเอาไปได ้ถา้มบีญุพาไปก็จะไปด ี ไปสู่สคุติ ไปดว้ยความสุขดว้ยความ

สบายใจ แต่ถา้มบีาปพาไป ก็จะไปดว้ยความวุน่วายใจ ดว้ยความทกุข ์ก็จะไปไมด่ ีไปสู่

ทคุติ ไปสู่อบาย น่ีแหละคอืสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นกบัเราต่อไป ในอนาคตอนัใกลห้รือไกล ไมม่ี

ใครรู ้ เมือ่ไมรู่ว้า่จะใกลห้รือไกล เราจงึควรคดิวา่ใกลจ้ะดกีวา่ เพราะคนทีค่ดิแบบน้ี ถอื

วา่เป็นคนไมป่ระมาท เมือ่คดิวา่เวลาเหลอืนอ้ย เราก็ตอ้งรีบขวนขวายสรา้งบญุกนั ตอ้ง

รีบขวนขวายชาํระบาปกนั แต่ถา้ไปคดิวา่วนัตายของเรายงัอยู่อกีไกล ยงัอยู่อกีหลายสบิปี 

ก็จะไมท่าํใหเ้กดิความกระตอืรือรน้ ไมค่ดิทีจ่ะกระทาํบญุและละบาปกนั เมือ่เป็นเช่นนัน้ 

เกดิมเีหตกุารณ์ทีไ่มค่าดคดิปรากฏขึ้นมา ตอ้งตายไปในวนัพรุ่งน้ี หรือในชัว่โมงหนา้น้ี 

โอกาสดทีีจ่ะไดส้ะสมบญุและกศุล ชาํระบาปท ัง้หลาย ก็จะหมดไป แลว้ก็จะมาเสยีใจ

ภายหลงั เพราะจะตอ้งไปใชเ้วรใชก้รรม ในเมือ่ไมไ่ดท้าํบญุทาํกศุล ไมไ่ดล้ะการกระทาํ

บาปทาํกรรม แลว้จะไปเสวยบญุไดอ้ย่างไร จะหนีจากบาปจากกรรมไดอ้ย่างไร ในเมือ่

ชวีติของเราทกุๆวนั มแีต่สะสมบาปกรรมอยู่ตลอดเวลา ถา้เป็นเช่นนัน้แลว้ เมือ่ถงึเวลาที่

จะตอ้งเดนิทางไปขา้งหนา้ กจ็ะไปดว้ยความทกุข ์ ไปดว้ยความวุน่วายใจ ไปสู่ทีไ่มด่ี

ต่อไป  

พระพทุธเจา้จงึสอนพวกเราชาวพทุธ ใหต้ ัง้อยู่ในความไมป่ระมาท จงระลกึถงึความตาย

อยู่เสมอๆ พระพทุธเจา้ไดท้รงถามพระอานนทว์า่ อานนทว์นัหน่ึงๆ เธอระลกึถงึความ

ตายสกักี่คร ัง้ พระอานนทก์็กราบทูลพระพทุธเจา้วา่ ระลกึตอนเชา้บา้ง ตอนกลางวนับา้ง 

ตอนเยน็ ตอนกลางคนืบา้ง พระพทุธเจา้ทรงตอบวา่ อานนทเ์ธอยงัต ัง้อยู่ในความ

ประมาทอยู่ ถา้เธอระลกึถงึความตายเพยีงไมก่ี่คร ัง้ต่อวนัหน่ึง ถา้เธอไมป่ระมาทแลว้ 

เธอตอ้งระลกึถงึความตายทกุลมหายใจเขา้ออกเลยทเีดยีว จงึจะถอืวา่ไมป่ระมาท คอื

เวลาหายใจเขา้ก็ระลกึวา่ เมือ่หายใจเขา้แลว้ ถา้ไมห่ายใจออก เราก็ตาย ถา้หายใจออกไป

แลว้ ไมห่ายใจเขา้ เราก็ตายเช่นกนั ขอใหพ้วกเราทกุคนอย่าไปกลวัความตาย เพราะ

ความตายเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องปกต ิ และสิง่ทีต่ายก็ไมใ่ช่ตวัตนอะไรท ัง้สิ้น คอืเรา

ไมรู่ห้รอกวา่ธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของร่างกายน้ี ไมม่ตีวัไมม่ตีน แต่เพราะใจมคีวามหลง มี

ความมดืบอด ครอบงาํอยู ่เมือ่มาครอบครองร่างกายน้ี ก็เกดิความหลง เกดิความคดิวา่ 
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ร่างกายน้ีเป็นเรา เป็นตวัของเรา และเมือ่คดิวา่ร่างกายน้ีจะตอ้งแตกสลาย ตอ้งดบัไป ก็

จะเกดิความกลวั เกดิความเศรา้โศกเสยีใจ เกดิความทกุขข์ึ้นมา เพราะอาํนาจของความ

หลง  

แต่ถา้ไดศึ้กษาปฏบิตัธิรรมแลว้ เราจะเหน็วา่ร่างกายกบัใจ เป็นคนละส่วนกนั ร่างกาย

เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นมาจากอาหารทีเ่รารบัประทานเขา้ไป อาหารน้ีก็มาจาก ดิน น้ํา ลม ไฟ 

กบัขา้วกบัปลาอาหารทกุชนิด ตอ้งมาจากดนิ นํา้ ลม ไฟ ท ัง้สิ้น ขา้วก็ตอ้งปลูกในดนิ 

ตอ้งมนีํา้ ตอ้งมแีดด ตอ้งมอีากาศ ขา้วจงึจะโตได ้ เมือ่รบัประทานขา้วปลาอาหารเขา้ไป 

ก็จะแปลงสภาพ กลายเป็นอาการ ๓๒ ม ีผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เน้ือ เอน็ กระดูก เป็น

ตน้ เมือ่ร่างกายเจริญไปถงึทีสุ่ดแลว้ ก็จะเริ่มเสือ่มลง คนเราเมือ่เขา้สู่วยักลางคน อายุ

ประมาณสกั ๔๐ ก็จะเริ่มแก่ชราลงไป ไมห่นุ่ม ไมส่าวเหมอืนคนอายุ ๒๐ - ๓๐ปี เพราะ

ยงัเป็นวยัเจริญอยู่ แต่พอพน้วยั ๔๐ ไปแลว้ ก็จะเริ่มเสือ่มลงไปเรื่อยๆ เขา้สู่ ๕๐ - ๖๐

ปี ก็จะแก่ ๗๐ - ๘๐ ปี ก็จะเริ่มทาํอะไรไมไ่หว และในทีสุ่ด ๙๐ หรือ ๑๐๐ ปีก็จะตอ้งมี

แต่นอนอย่างเดยีว นอนหายใจเขา้ หายใจออก แลว้ในทีสุ่ดก็จะไมห่ายใจเขา้ หายใจ

ออก เราก็เรียกวา่ตาย ก็จบกนั  

น่ีคอืธรรมชาตขิองร่างกายน้ี จงึควรพจิารณาอยู่เรื่อยๆ พจิารณาตามแนวทางทีไ่ดส้อนไว ้

แลว้จะไดเ้กดิปญัญาขึ้นมา จะเริ่มเหน็วา่ ผูท้ี่พิจารณาคือใจ และผูถู้กพิจารณาคือกายน้ี 

เป็นคนละสว่นกนั ใจเป็นผูรู้ ้ ใจรูก้าย แต่ใจมคีวามหลงครอบงาํอยู่ เลยรูผ้ดิไป แทนที่

จะรูว้า่ไมใ่ช่ตวัตน กลบัไปรูไ้ปเหน็วา่เป็นตวัตน เมือ่รูเ้มือ่เหน็วา่เป็นตวัเป็นตน และเมือ่

เกดิร่างกายน้ีจะตอ้งตายไป ใจก็เกดิความไหวหว ัน่เกดิความกลวัขึ้นมา คดิวา่เมือ่

ร่างกายตายไป ใจก็จะตอ้งตายไปดว้ย แต่ความจริงแลว้ ใจน้ีเป็นธรรมชาติที่ไม่เกดิ ไม่

ดบั ไม่ตาย มีแต่รูอ้ยู่อย่างนั้น น่ีคอืธรรมชาตขิองใจ เมือ่กายดบัสลายไป ใจก็ตอ้งแยก

ออกจากร่างกาย ร่างกายก็เปรียบเหมอืนกบับา้น ถา้บา้นเกดิพงัขึ้นมา ไฟไหมข้ึ้นมา คน

ทีอ่ยู่ในบา้นก็อยู่ในบา้นไมไ่ด ้ก็ตอ้งยา้ยบา้น ตอ้งหาบา้นใหมอ่ยู่ จะไปหาบา้นใหมอ่ยู่ ก็

ขึ้นอยู่กบัเงนิในกระเป๋า วา่มมีากนอ้ยแค่ไหน ถา้มเีงนิมาก ก็สามารถไปหาซื้อบา้นใหม่ๆ
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สวยๆอยู่ได ้แต่ถา้ไมม่เีงนิ ก็อาจจะตอ้งไปอาศยัวดัอยู ่หรือไปนอนตามขา้งถนน ตามใต ้

สะพาน เพราะไมไ่ดส้ะสมเงนิไวน้ ัน่เอง  

ใจของเราก็เป็นเช่นนัน้ ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ในขณะน้ี แทนทีจ่ะสะสมบญุกศุล ซึง่เปรียบ

เหมอืนกบัเงนิของใจ ทีใ่จจะเอาไปซื้อบา้นใหมท่ีส่วยๆได ้ แต่กลบัไมส่นใจสรา้งบญุสรา้ง

กศุลกนั กลบัไปสรา้งลาภ ยศ สรรเสริญ สุขกนั ซึง่เป็นสิง่ทีใ่จไมส่ามารถนาํเอาตดิตวัไป

ได ้ เมือ่จะตอ้งยา้ยออกจากร่างกายน้ี เมือ่เป็นเช่นนัน้ ก็จะไปแบบขอทาน ไปแบบเปรต 

ไปแบบเดรจัฉาน ไปแบบอสุรกาย หรือไปแบบสตัวน์รก แต่ถา้ไดส้ะสมบญุกศุล กระทาํ

แต่ความด ี ละการกระทาํบาปกรรมท ัง้หลายอย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอ เวลาตอ้งจาก

ร่างกายน้ีไป ก็จะไปดเีพราะมเีงนิตดิตวัไป ก็จะไปเกดิเป็นมนุษยอ์กี เป็นเทพ เป็นพรหม 

เป็นพระอริยเจา้ท ัง้หลาย  

น่ีแหละคอืเรื่องราวของใจและกาย เป็นสิง่ทีเ่ราไมค่่อยใหค้วามสนใจกนัเท่าไร เพราะ

กเิลส ตณัหา โมหะ อวชิชา ทีม่อียู่ในใจจะพยายามกดีก ัน้ ขดัขวางไมใ่หเ้ราคดิ ไมใ่หเ้รา

ศึกษาเรื่องเหลา่น้ี เวลาจะเขา้วดักนัสกัครัง้ ก็รูส้กึวา่แสนยากลาํบาก แต่เวลาไปเทีย่วกนั 

รูส้กึวา่งา่ยเหลอืเกนิ ไปดูหนงัดูละคร ไปกนิเลี้ยง ไปเตน้แรง้เตน้กากนั แทบจะไมต่อ้งมี

คนมาเชญิเลย เพยีงแต่นึกเท่านัน้ ใจก็กระโจนรบัความคดินัน้แลว้ แต่เวลาจะเขา้วดัแต่

ละครัง้ หรือเวลาจะฟงัเทศนฟ์งัธรรม อ่านหนงัสอืธรรมะแต่ละครัง้ รูส้กึวา่แสนจะยาก 

แสนจะลาํบาก รูส้กึวา่มอีปุสรรคมากมายก่ายกอง น่ีก็เป็นเพราะวา่มอีปุสรรคอยู่ในใจ

ของเรานัน่เอง ไมใ่ช่อะไร เราจงึตอ้งแกไ้ขปญัหาน้ี ดว้ยการทาํความเขา้ใจวา่ การเขา้วดั 

การศึกษาธรรมะ การฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นสิง่ทีด่ ี เป็นสิง่ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่สาํหรบัตวั

เรา เป็นเหมอืนเพชรนิลจนิดาเลยทเีดยีว ส่วนการไปเทีย่วนัน้ ก็เหมอืนกบัการเสพยา

เสพตดิ  

รูไ้หมวา่เวลาเสพยาเสพตดิเขา้ไปแลว้ เป็นอย่างไร ก็ตอ้งกลายเป็นทาสของยาเสพตดิ ถา้

ตดิการเทีย่วเตร่อยู่อย่างต่อเน่ืองแลว้ ก็จะกลายเป็นทาสของการเทีย่วเตร่ ไมม่ทีสีิ้นสุด 

และการเทีย่วเตร่ก็ไมไ่ดท้าํใหเ้ราดขีึ้น ไมไ่ดท้าํใหเ้กดิความอิม่ เกดิความพอ แต่กลบั

สรา้งความหวิ ความอยากไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ถา้คดิอย่างน้ีไดแ้ลว้ ทกุครัง้ทีอ่ยากจะไป
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เทีย่ว ไปกนิเหลา้เมายา ไปทาํบาปทาํกรรม ก็จะไดรู้จ้กัหกัหา้มจติใจ วา่กาํลงัวิง่เขา้กอง

เพลงิ กาํลงัจะกลายเป็นทาสของยาเสพตดิ ถา้คดิอย่างน้ีได ้ เราก็จะฝืนได ้ ส่วนการเขา้

วดั การฟงัเทศนฟ์งัธรรม การศึกษาธรรมเปรียบเหมอืนกบัการไดร้บัประทานยา ทีม่ ี

คุณค่ากบัร่างกาย มคุีณค่ากบัชวีติจติใจ เพราะใจยงัมโีรคอยู่ นัน่ก็คอืโรคของความทกุข ์

ของความวา้วุน่ขุน่มวั ของความเศรา้โศกเสยีใจ แต่ความทกุขเ์หลา่น้ี เราสามารถระงบั

ดบัไดด้ว้ยธรรมโอสถ คอืธรรมะทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ใหเ้ราศึกษาและปฏบิตักินั  

ถา้ไดศึ้กษาธรรมะและปฏบิตัธิรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆ ใจก็จะมคีวามทกุข ์มคีวามเศรา้โศก

เสยีใจ นอ้ยลงไปตามลาํดบั อย่างวนัน้ีเราไดย้นิไดฟ้งัแลว้วา่ ร่างกายของเราก็ด ี ของ

ผูอ้ืน่ก็ด ี ลว้นไมม่ตีวัตน ถา้สามารถปฏบิตัจินเหน็ตามความเป็นจรงิแลว้ ต่อไปเวลา

ร่างกายของใครจะเกดิการชาํรุดทรุดโทรม เกดิการเสือ่มสลายตายดบัไป ก็จะไมเ่กดิ

ความเศรา้โศกเสยีใจอะไร เพราะรูว้า่ไมม่ใีครตาย เหมอืนกบัรถยนตค์นัหน่ึง เมือ่

รถยนตเ์สยี ก็ทิ้งไป ส่วนเจา้ของรถยนตก์็ตอ้งเดนิทางต่อไป จะไปสูงหรือไปตํา่ ไปดหีรอื

ไปชัว่ ก็ไมอ่ยู่ในวสิยัของเรา ทีจ่ะไปทาํอะไรใหก้บัเขาได ้ เพราะเป็นเรื่องเฉพาะตนที่

เรียกวา่ อตัตา ห ิอตัตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน ใครทาํความด ีก็มคีวามดเีป็นที่พึง่ 

ใครทาํบาปกรรม ก็มบีาปกรรมเป็นทีพ่ึง่ สิง่ทีจ่ะช่วยกนัได ้ ก็เพยีงแต่คอยบอก คอย

เตอืนกนั คอยชวนกนั ใหม้าทาํความดกีนั ใหล้ะเวน้การกระทาํบาปกรรมกนัเท่านัน้

แหละ แต่จะเชื่อจะฟงัหรือไม ่ ก็เป็นเรื่องของแต่ละคน เป็นสิง่ทีบ่งัคบักนัไมไ่ด ้ อย่าง

วนัน้ีก็ไดแ้สดงเรื่องราวเหลา่น้ีใหไ้ดฟ้งักนั จะนาํไปปฏบิตักินัมากนอ้ยแค่ไหน หรอืไม่

ปฏบิตัเิลย ก็ไมม่ใีครสามารถมาบงัคบัได ้ แต่ตอ้งจาํไวน้ะวา่ การกระทาํนัน้ มผีลทีจ่ะ

ตามมา ผลดหีรือช ัว่ สุขหรือเจริญ อยู่ทีต่วัของผูก้ระทาํ อยูท่ีก่ารกระทาํ ทางกาย ทาง

วาจา และทางใจ ไมม่ใีครสามารถหยบิยืน่ความสุข ความเจริญ สวรรค ์ มรรคผล

นิพพาน ใหก้บัใครได ้ เราต่างหากทีจ่ะตอ้งเป็นผูห้ยบิยืน่ใหก้บัตวัเราเอง ดว้ยการปฏบิตั ิ

คอืกระทาํความด ีและละการกระทาํความชัว่ ซึง่เป็นหนา้ทีโ่ดยตรงของเรา  

จงึขอใหท้่านท ัง้หลายจงระลกึอยู่เสมอวา่ วนัเวลาจะค่อยหมดไปๆ โอกาสทีจ่ะไดท้าํคุณ

ทาํประโยชนท์าํความด ี โอกาสทีจ่ะไดล้ะการกระทาํบาปกรรม กระทาํความชัว่ ก็จะมี
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นอ้ยลงไปเรื่อยๆ นอ้ยลงไปเรื่อยๆ แต่ก็ไมส่ายเลยทเีดยีว เพราะการกระทาํความดไีม่

ตอ้งใชเ้วลามาก ถา้ทุ่มเทชวีติจติใจใหก้บัการกระทาํน้ี ดไีมด่เีพยีงไมก่ี่เดอืนหรือกี่ปี ก็จะ

สามารถบรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ด ้ ดงัในสตปิฏัฐาน ๔ พระสูตรทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดง

ไวเ้กี่ยวกบัการเจริญสต ิ ในตอนทา้ยของพระสูตร ไดท้รงทาํนายไวว้า่ ผูใ้ดก็ตามถา้

ปฏบิตัติามแนวทางน้ีแลว้ ก็จะสามารถบรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ด ้ ถา้ชา้ก็ ๗ ปี ถา้เร็วก็

ภายใน ๗ วนั เพราะในตวัของเราแต่ละคน มคุีณงามความดทีีไ่ดส้ะสมไว ้รออยู่แลว้ รอ

ใหเ้ราเตมิใหเ้ต็มเท่านัน้เอง สาํหรบัคนทีม่อียู่นอ้ย ก็ตอ้งใชเ้วลามากถงึจะเตมิเต็ม ถา้มี

อยู่มากแลว้ เพยีงเตมิอกีนิดเดยีว ก็เต็ม ใชเ้วลาส ัน้ๆ ก็สามารถบรรลธุรรมได ้ 

จงึขอใหเ้ราอย่าประมาทในตวัเรา อย่าประมาทในบญุกศุลทีไ่ดส้ะสมไว ้และอย่าประมาท

ในเวลา ขอใหร้ีบใชเ้วลาทีม่อียู่น้ี ใหเ้กิดคุณและประโยชนอ์นัสูงสุด แลว้การไดม้าเกดิ

เป็นมนุษยแ์ละไดพ้บพระพทุธศาสนา จะไดไ้มสู่ญเปลา่ไป จงึขอฝากเรื่องราวของการ

ประพฤตปิฏบิตัธิรรม คอืการกระทาํความด ี และละการกระทาํบาปกรรมท ัง้หลาย ให ้

ท่านนาํไปปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง แลว้บญุกศุลและสิง่ทีด่ทีีง่ามท ัง้หลาย คอืความสุขความ

เจริญ ความปราศจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวงย่อมเป็นของท่านอย่างแน่นอน 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี ่๑๓๗ 

การบวช 
๒๐ ตลุาคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีมพีระเป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากมขีา้ราชการตาํรวจตะเวนชายแดน จาํนวน ๙๔ นาย 

ไดอ้ปุสมบถถวายเป็นพระราชกศุลแด่สมเดจ็ย่า อนัเป็นกจิกรรมทีไ่ดท้าํมาอย่างต่อเน่ือง

ต ัง้แต่สมเดจ็ย่าเสดจ็สวรรคต การบวชในพระพทุธศาสนา เป็นกจิกรรมทีส่าํคญัอย่างยิง่ 

เป็นกจิกรรมทีม่คุีณมปีระโยชนอ์ย่างยิง่ ท ัง้กบัผูบ้วชเองและกบัพระพทุธศาสนา เพราะผู ้

บวชจะไดร้บัผลอนัประเสริฐจากการบวช ถา้สามารถปฏบิตัติาม อย่างทีพ่ระพทุธเจา้กบั

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดป้ฏบิตักินั คอืบรรล ุ มรรค ผล นิพพาน เป็นผูส้ิ้นกเิลส 

สิ้นความทกุข ์ สิ้นการเวยีนวา่ยตายเกดิ น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธศาสนาสามารถมอบใหก้บัเรา

ทกุๆคน ไมว่า่หญงิหรือชาย จะเป็นนกับวชหรือไมก่็ตาม สามารถทีจ่ะบรรลธุรรม ที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดบ้รรลถุงึ เพยีงแต่วา่ถา้ไดบ้วช โอกาสทีจ่ะ

ไดบ้รรลธุรรมเหลา่น้ี ย่อมเป็นไดอ้ย่างสะดวกงา่ยดายกวา่ เพราะไมม่ภีารกจิอย่างอืน่มา

คอยหน่วงเหน่ียว คอยถ่วงร ัง้ไว ้ ชวีติของนกับวชจงึเป็นชวีติ ทีส่ามารถทุ่มเทชวีติจติใจ

เวลาท ัง้หมด ใหก้บัการปฏบิตัธิรรมได ้ แต่ถา้เป็นฆราวาสญาตโิยม ยงัตอ้งมภีารกจิ

เกี่ยวกบัครอบครวั เกี่ยวกบัการเลี้ยงดูชีวติของตนเอง เวลาทีจ่ะมาศึกษาและปฏบิตัิ

ธรรมจงึมนีอ้ย แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่จะไมม่สีทิธิ์ ทีจ่ะไดร้บัผลอนัประเสริฐจาก

พระพทุธศาสนา ถา้สามารถศึกษาและปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงวางไว ้ ก็

สามารถบรรล ุมรรค ผล นิพพาน ไดเ้ช่นเดยีวกบันกับวช  

ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ไดบ้วชแลว้แต่ไมส่นใจศึกษาปฏบิตัธิรรม ต่อใหบ้วชเป็นเวลาหลาย

สบิปี ก็จะไมส่ามารถบรรลถุงึธรรมทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดบ้รรลุ

ถงึได ้ถา้เปรียบเทยีบก็เหมอืนกบัทพัพใีนหมอ้แกง ทพัพนีัน้ ถงึแมจ้ะอยู่ในหมอ้แกง ที่

มรีสชาตอินัวเิศษขนาดไหน ทพัพกี็จะไมส่ามารถรูไ้ด ้ ถงึรสชาตขิองแกงในหมอ้นัน้เลย 

เพราะทพัพไีมม่โีสตประสาททีจ่ะรบัรู ้ ไมเ่หมอืนกบัลิ้น ลิ้นน้ีเพยีงแต่มหียดของนํา้แกง
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มาสมัผสั ทีป่ลายลิ้นเพยีงหยดเดยีว ก็จะรูท้นัทเีลยวา่มรีสชาตอิย่างไร ดหีรือไมด่ี

อย่างไร การไดเ้ขา้สมัผสักบัพระพทุธศาสนา จงึสามารถสมัผสัได ้ ๒ ลกัษณะดว้ยกนั 

คอืสมัผสัแบบทพัพีในหมอ้แกง หรือสมัผสัแบบลิ้นกบัรสแกง ถา้สมัผสัแบบลิ้นกบัรส

แกงก็จะรูไ้ดท้นัท ี จะเขา้ใจไดท้นัทใีนสิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน และสามารถ

นาํเอาไปปฏบิตั ิเพือ่ทาํใหจ้ติใจสะอาดหมดจด ทาํใหจ้ติใจปลอ่ยวาง ทาํใหจ้ติใจหลดุพน้

จากความทกุขท์ ัง้หลาย ทีเ่กดิจากอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ ไมรู่ว้า่สภาพของสิง่ต่างๆ 

ทีไ่ปยดึตดิอยู่น ัน้ วา่เป็นคุณหรือเป็นโทษ แต่ถา้เป็นลิ้นแลว้ จะรูไ้ดท้นัทเีมือ่ไดย้นิไดฟ้งั

ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดง  

อย่างบททีแ่สดงไวว้า่ ธรรมอนัใดที่มีการเกดิข้ึนเป็นธรรมดา ธรรมอนันั้นย่อมมีการดบั

ไปเป็นธรรมดา ถา้เป็นผูม้สีตปิญัญา เป็นผูม้ลีิ้นทีจ่ะสมัผสักบัรสของธรรม จะเขา้ใจ

ความหมายของธรรมอนัน้ีโดยทนัท ี วา่ทกุๆคนทีเ่กดิมาแลว้ ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย 

ดว้ยกนัทกุคน ไมม่ขีอ้ยกเวน้ เมือ่เป็นเช่นนัน้ทาํไมจงึตอ้งไปเศรา้โศกเสยีใจ ไปเสยีดาย

กบัสิง่ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้น กบัสิง่ทีจ่ะตอ้งเป็นไป ทีเ่รายงัเศรา้โศกเสยีใจ ยงัมคีวามความ

อาลยัอาวรณ์อยู่ ก็เป็นเพราะวา่ใจของเรายงัมดืบอดอยู่ ยงัเปรียบเหมอืนกบัทพัพใีน

หมอ้แกง สมัผสักบัแกงทีอ่ยู่ในหมอ้เป็นเวลายาวนานขนาดไหน ก็ไมส่ามารถรบั

ประโยชนจ์ากแกงในหมอ้นัน้ไดเ้ลยแมแ้ต่นิดเดยีว  

ฉนัใดธรรมของพระพทุธเจา้ก็ฉนันัน้ พวกเราทกุคนเป็นพทุธศาสนิกชน เราก็ไดย้นิอยู่

เสมอ เรื่องของอนิจจงั ความไมเ่ทีย่ง เรื่องของการเกดิ แก่ เจ็บ ตาย วา่เป็นเรื่องปกติ

ของภพชาตน้ีิ ของมนุษย ์ของสตัวท์ ัง้หลาย รวมไปถงึวตัถสุิง่ของต่างๆ ลว้นอยู่ในสภาพ

ทีไ่หลเวยีน ไมน่ิ่ง ไมค่งที ่มกีารเจริญแลว้ก็เสือ่มไปตามลาํดบั จะเร็วหรือชา้ก็ขึ้นอยู่กบั

สิง่ของนัน้ๆ บคุคลนัน้ๆ แต่จะเป็นเหมอืนกนัทกุคนในลกัษณะทีว่า่ มีการเกดิข้ึน มีการ

ต ัง้อยู่ แลว้มีการดบัไป ถา้เป็นคนทีม่คีวามสาํเหนียก ไดย้นิไดฟ้งัสิง่เหลา่น้ีแลว้ ก็จะเอา

มาใคร่ครวญพจิารณา มาปฏบิตักิบัชวีติของตนเอง เมือ่รูว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ขา้มา

เกี่ยวขอ้งดว้ย มาสมัผสัดว้ย ลว้นเป็นของไมเ่ทีย่งท ัง้สิ้น มมีาแลว้ก็มไีป ก็จะไมย่ดึไม่

ตดิ อย่างวนัน้ีญาตโิยมมาทีศ่าลาน้ีเพือ่ทาํบญุกนั เดีย๋วอกีสกัครู่ ก็แยกกนั ไปคนละทศิ
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คนละทาง เมือ่รูว้า่จะตอ้งแยกจากกนั เราก็ไมย่ดึไมต่ดิ เราก็ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ ในเวลาที่

เราตอ้งแยกจากกนัไป แต่ถา้เราไปยดึไปตดิกบัสิง่หน่ึงสิง่ใด ก็แสดงวา่เราหลงแลว้ เรา

ไมรู่แ้ลว้ เราลมืไปแลว้วา่ สกัวนัหน่ึงเราจะตอ้งพลดัพรากจากทกุสิง่ทกุอย่าง ทีม่อียูก่บั

เรา  

แมก้ระท ัง่ร่างกายของเรา ก็ตอ้งมกีารสูญสลายดบัไปในทีสุ่ด ถา้เราสาํเหนียก นาํสิง่ทีไ่ด ้

ยนิไดฟ้งัมาเตอืนสต ิ มาสอนใจอยู่อย่างสมํา่เสมอทกุๆวนั ถา้เป็นไปไดท้กุๆขณะ ทีม่ ี

เวลาวา่งจากการกระทาํอะไรกต็าม ขอใหเ้ตอืนสตเิสมอวา่ชีวติของเรา ชวีติของผูอ้ืน่ หรือ

สิง่ของต่างๆ ในโลกน้ี ลว้นแต่จะตอ้งจากกนัเป็นธรรมดา สอนกนัอยู่เรื่อยๆ สอนใจไป

เรื่อยๆ ถา้ไมส่อนเดีย๋วจะลมื พอลมื ก็จะเกาะ จะตดิ จะยดึทนัท ีแต่ถา้สอนอยู่เรื่อยๆ 

เตอืนอยู่เรื่อยๆ ต่อไปจะไมก่ลา้ไปเกาะ ไปยดึไปตดิกบัอะไร เพราะผลของการเกาะ ยดึ 

ตดิ นัน้ มแีต่ความทกุข ์ความกงัวลใจ ความเศรา้โศกเสยีใจตามมา เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้ง

มกีารพลดัพรากจากสิง่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นวตัถหุรือบคุคล มสีภาพเป็นเหมอืนกนัหมด 

คอื มกีารเกดิ มกีารเจริญ มกีารเสือ่ม มกีารสลายไปในทีสุ่ด  

น่ีแหละคอืสิง่ทีพ่ทุธศาสนิกชนทกุๆคน ทีไ่ดม้าสมัผสักบัพระพทุธศาสนา และปรารถนา

ทีจ่ะไดร้บัผลอนัประเสริฐจากพระพทุธศาสนา จาํตอ้งนาํไปศึกษา และเมือ่นาํไปศึกษา

แลว้ จาํตอ้งนาํไปปฏบิตั ิ ไมว่า่จะเป็นนกับวช หรือเป็นฆราวาส ก็จะตอ้งทาํอย่างน้ี

เหมอืนกนั เพยีงแต่วา่โอกาสเวลาทีจ่ะทาํนัน้ ของนกับวชย่อมมมีากกวา่ เพราะนกับวช

ไมม่หีนา้ทีอ่ย่างอืน่ ไมต่อ้งกงัวลเกี่ยวกบัเรื่องการทาํมาหากนิ ไมต่อ้งกงัวลเกี่ยวกบัการ

ดูแลครอบครวั ทรพัยส์มบตัต่ิางๆ มเีวลาเต็มที ่ ทีจ่ะศึกษาและปฏบิตัธิรรมได ้ ถา้

ประพฤตปิฏบิตัติามแนวทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้ คุณประโยชนก์็จะเกดิขึ้น ท ัง้กบั

ตนเองและกบัพระพทุธศาสนา ตนเองก็หลดุพน้จากความทกุข ์ หลดุพน้จากการเวยีน

วา่ยตายเกดิ พระพทุธศาสนาก็จะไดร้บัประโยชน ์ จากบคุคลทีไ่ดบ้รรลเุป็นพระ

อริยบคุคล เพราะจะเป็นผูท้ีส่ามารถสบืทอด และถ่ายทอดพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ไดอ้ย่างถูกตอ้งแมน่ยาํ เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ ศาสนาก็จะมกีารสบืทอดไป
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เรื่อยๆ เพราะการแสดงธรรมของผูรู้จ้รงิเหน็จริง จะไมส่รา้งความสงสยัใหก้บัผูฟ้งั แต่

กลบัจะทาํใหเ้กดิศรทัธาทีอ่ยากจะศึกษา ปฏบิตั ิและออกบวชตาม  

เหมอืนในสมยัพทุธกาล หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูแ้ลว้ และเริ่มประกาศพระ

ศาสนาเป็นครัง้แรก ก็มผูีฟ้งัไดบ้รรลธุรรม มดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา เหน็วา่ ธรรมอนัใด

ที่มีการเกดิข้ึนเป็นธรรมดา ธรรมอนันั้นย่อมมีการดบัไปเป็นธรรมดา หน่ึงในปญัจ

วคัคยี ์ คอืพระอญัญาโกณฑญัญะ หลงัจากทีไ่ดฟ้งัธรรมแลว้ ก็ไดบ้รรลเุป็นพระ

โสดาบนั ปลอ่ยวางความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสภาพของการอยู ่ ยอมรบัความจรงิวา่ ทกุสิง่

ทกุอย่างมกีารสูญสิ้นดบัไปเป็นธรรมดา และหลงัจากทีไ่ดท้รงแสดงธรรมอกีครัง้สองครัง้ 

พระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ รูป กบ็รรลเุป็นพระอรหนัตท์ ัง้หมด เป็นผูส้ิ้นกเิลสอาสวะ เป็นผู ้

หลดุพน้จากกองทกุข ์ หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ จงึขออนุญาตจากพระพทุธเจา้ 

บวชเป็นพระสงฆ ์และช่วยเหลอืพระพทุธเจา้ประกาศพระศาสนาต่อไป ในสมยัพทุธกาล

จงึมผูีไ้ดร้บัประโยชนอ์ย่างมากจากพระพทุธศาสนา เพราะทกุๆคนทีม่าสมัผสักบั

พระพทุธศาสนา ลว้นปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนอย่างเคร่งครดั จงึมผูี ้

บรรลธุรรมเป็นจาํนวนมาก เลยทาํใหศ้าสนามรีากฐานทีม่ ัน่คง ทาํใหม้อีายุยนืยาวนาน 

มาจนถงึปจัจบุนัน้ี  

เพราะพระนกับวชท ัง้หลาย ไดป้ฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนไวว้า่ 

ถา้ตอ้งการทีจ่ะรบัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนา ไมว่า่จะในฐานะนกับวชหรือไมก่็ตาม ก็

ตอ้งปฏบิตัติามแนวทางดงัต่อไปน้ีคอื ๑. ตอ้งศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

๒. หลงัจากที่ไดศึ้กษาแลว้ตอ้งนําเอาไปปฏิบตัิ ๓. เม่ือไดป้ฏิบตัิแลว้กจ็ะบรรลถุงึธรรม

ขัน้ต่างๆ ต ัง้แต่พระโสดาบนั พระสกทิาคามี พระอนาคามี พระอรหนัต ์ตามลาํดบัไป 

เรียกว่า มรรค ผล นิพพาน ๔. หลงัจากที่ไดบ้รรลธุรรมแลว้ จงึนําเอาธรรมที่ไดบ้รรล ุ

มาเผยแผ่ส ัง่สอนผูอ้ืน่ต่อไป ถา้ไมไ่ดศึ้กษาแลว้ไปปฏบิตั ิ ก็จะไมรู่ว้า่จะตอ้งปฏบิตัิ

อะไรบา้ง การศึกษาจงึเปรียบเหมอืนกบัการดูแผนที ่ หรือถามคนทีรู่ท้างวา่ จะเดนิทาง

ไปสู่จดุหมายปลายทางทีไ่มเ่คยไปไดอ้ย่างไร ถา้ไปโดยไมม่แีผนที ่ หรือไมม่คีนบอกทาง 
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ก็จะหลงทางได ้ เพราะไมรู่ว้า่จดุหมายปลายทางทีต่อ้งการจะไปนัน้ อยู่ทางทศิเหนือหรือ

ทศิใต ้อยู่ทศิตะวนัออกหรือทศิตะวนัตก  

แต่ถา้มแีผนทีห่รือมคีนบอกทาง จะรูว้า่ทางทีจ่ะตอ้งไปนัน้ ไปทางไหน ก็จะทาํใหไ้ม่

เสยีเวลาและไมห่ลงทาง แต่หลงัจากทีรู่แ้ลว้วา่ ทางทีจ่ะไปนัน้อยู่ทางทศิไหน แต่ยงัไม่

ออกเดนิทางไป ก็จะไปไมถ่งึจดุหมายปลายทาง ถงึแมจ้ะรูแ้ลว้ แต่ไมน่าํไปปฏบิตั ิ กจ็ะ

ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร อย่างวนัน้ีท่านท ัง้หลายไดย้นิไดฟ้งัวา่ ธรรมทัง้หลายมีการเกดิข้ึน

เป็นธรรมดา ย่อมมีการดบัไปเป็นธรรมดา ท่านรูแ้ลว้วา่ทกุสิง่ทกุอย่างจะตอ้งจากเราไป 

จะตอ้งพลดัพรากจากเราไป แต่เราปลอ่ยวางกนัไดห้รือยงั ถา้ยงัไมป่ลอ่ยวาง ก็แสดงวา่

ยงัไมไ่ดป้ฏบิตั ิ หรืออยากจะปลอ่ยวางแต่ยงัปลอ่ยไมไ่ด ้ เราก็ตอ้งปฏบิตั ิ เพราะมี

เครื่องมอืทีจ่ะช่วยทาํใหป้ลอ่ยวางได ้ เครื่องมอืทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไวค้อื ศีล สมาธิ 

ปญัญา หรือ ทาน ศีล ภาวนา ถา้ตอ้งการปลอ่ยวาง ก็ขอใหน้าํธรรมท ัง้ ๓ น้ี มาปฏบิตั ิ

ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล บาํเพญ็จติตภาวนา เมือ่บาํเพญ็จติตภาวนาแลว้ จติก็จะมกีาํลงั

ทีจ่ะต่อสูก้บัอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆ แลว้ก็จะปลอ่ยวางได ้ 

เมือ่ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ ก็จะเกดิความสบายอกสบายใจ สิง่ทีเ่มือ่ก่อนน้ีคอยห่วง คอย

กงัวล คอยทกุข ์คอยวา้วุน่ขุน่มวัดว้ย จะไมม่ปีญัหากบัเรา เพราะเราไมไ่ปสนใจใยดเีสยี

แลว้ แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ไมม่คีวามเมตตา ไมม่คีวามอาทรต่อสิง่ต่างๆ บคุคลต่างๆ 

ทกุสิง่ทกุอย่างยงัเป็นเหมอืนเดมิอยู่ เคยปฏบิตัอิย่างไรกบับคุคลต่างๆ กบัสิง่ของต่างๆ 

เราก็ปฏบิตัเิหมอืนเดมิอยู ่ เพยีงแต่วา่ใจของเรา ไมไ่ดห้วงัอะไรจากเขา ไมไ่ดห้วงัใหเ้ขา

อยู่กบัเราไปนานๆ ไมไ่ดห้วงัใหเ้ขาเป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการใหเ้ป็นไป เพราะใจเรารูว้า่มนั

เป็นไปไมไ่ด ้ มนัฝืนหลกัของความจริงนัน่เอง เมือ่ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ ก็ถอืวา่ใจของเราได ้

หลดุพน้ ไดบ้รรลธุรรม ธรรมก็มหีลายข ัน้ เพราะสิง่ทีเ่ราตดิอยู่ เรายดึอยู่ มหีลายอย่าง 

หลายชนิดดว้ยกนั เราตอ้งค่อยๆลด ค่อยๆละไปเรื่อยๆ ในเบื้องตน้ก็ลดละสิง่ของ

ภายนอก บคุคลภายนอกไปก่อน ข ัน้ต่อมาก็มาลดละร่างกายของเรา อย่าไปยดึอย่าไป

ตดิ ร่างกายของเราทีแ่ทจ้รงิก็ไมใ่ช่ตวัเรา เป็นเพยีงแต่ธาต ุ ๔ ทีม่าทางอาหาร เมือ่

รบัประทานเขา้ไปก็เจริญเตบิโตงอกงาม กลายเป็นอาการ ๓๒ จติผูห้ลง ผูม้กีเิลส เวลา
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มาครอบครอง ก็จะหลงคดิไปวา่ ร่างกายน้ีเป็นเราเป็นของๆเรา อนัน้ีก็ตอ้งทาํความเขา้ใจ 

ศึกษาไป แลว้ค่อยๆปลอ่ยวางไป ตอ้งรูว้า่มนัเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้น ตัง้อยู่ แลว้ก็ดบัไป  

ต่อจากนัน้ก็ยงัมคีวามรกั ความชอบในสิง่ต่างๆ ทีต่อ้งปลอ่ยวางอกี เช่น กามสขุทีเ่กดิ

จากกามตณัหาความอยากในกาม เราก็ตอ้งปลอ่ยวาง ตอ้งเหน็วา่สิง่ทีเ่ราไปรกัไปชอบ

นัน้ ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีส่วยงาม รูปร่างหนา้ตาของคนเรานัน้ พอดูไดแ้ต่เพยีงเฉพาะเปลอืก

นอก คอืผวิหนงัเท่านัน้เอง ถา้มองทะลเุขา้ไปใตผ้วิหนงัแลว้ ก็จะเหน็อวยัวะต่างๆ นอ้ย

ใหญ่ ทีซ่่อนเรน้อยู่ภายในของร่างกาย รวมถงึสิง่ทีเ่ป็นปฏกูิลต่างๆ ทีร่่างกายจะตอ้ง

ขบัถ่ายออกมา ถา้พจิารณาอย่างสมํา่เสมอดว้ยปญัญา ดว้ยความแยบคาย ก็จะเหน็วา่

ร่างกายน้ี ไมส่วยงามเลย ไมส่ะอาดหมดจด แต่เป็นร่างกายทีส่กปรก มคีวามไมส่วยไม่

งามซ่อนเรน้อยู่ ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ก็ยงัเป็นอย่างน้ี ในขณะทีต่ายไป ยิง่สกปรก ยิง่น่า

เกลยีด น่ากลวัขึ้นไปใหญ่  

แต่เป็นสิง่ทีพ่วกเราไมค่่อยพจิารณากนั ไมค่่อยคดิกนั ก็เลยเกดิความรกัความยนิดใีน

ร่างกาย เหน็เพศตรงกนัขา้มแลว้ เกดิความอยากจะอยู่ใกลด้ว้ย อยากจะสมัผสัดว้ย 

เพราะเหน็เพยีงแต่อาการภายนอก ไมเ่หน็อาการภายใน จงึทาํใหม้คีวามยดึตดิกบั

ร่างกายของเพศตรงกนัขา้ม แต่ถา้ไดศึ้กษา ไดพ้จิารณาอย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอ 

ต่อไปเวลาเหน็ร่างกายของเพศตรงกนัขา้ม หรือเพศเดยีวกนัก็ตาม จะเหน็ทะลไุปถงึ

อาการท ัง้ ๓๒ อาการ ทาํใหเ้กดิความเบือ่หน่าย คลายความกาํหนดัยนิดใีนร่างกายของ

ผูอ้ืน่ เมือ่คลายความกาํหนดัความยนิด ีจติก็หลดุพน้จากความเป็นทาส ของกามตณัหา 

ความอยากในกาม สามารถดาํรงชวีติอยู่ไดต้ามลาํพงั โดยไมต่อ้งมคู่ีครองอกีต่อไป คน

ทีอ่ยู่ตามลาํพงัไดเ้ป็นคนมบีญุมกีศุล เพราะไมต่อ้งทกุขก์บัคู่ครอง เพราะเวลามคู่ีแลว้

ถงึแมจ้ะมคีวามสุขบา้ง แต่ถา้เปรียบเทยีบกบัความทกุขท์ีไ่ดม้าแลว้ มนัเปรียบเทยีบกนั

ไมไ่ดเ้ลยทเีดยีว เพราะเมือ่อยู่ดว้ยกนัก็จะตอ้งมกีารทะเลาะเบาะแวง้กนั มกีารขดัใจกนั 

มคีวามไมพ่อใจกนั หรือถา้ไมม่กีารทะเลาะกนั ไมม่กีารขดัแยง้กนั มแีต่ความรกัต่อกนั 

ก็ตอ้งมคีวามห่วงใยกนั กลวัวา่เขาจะเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีไปเป็นตน้ ลว้นแต่เป็น

ความทกุขท์ ัง้นัน้ แต่เน่ืองจากวา่เรายงัอยูต่ามลาํพงัไมไ่ด ้ ยงัมคีวามหลงอยู่ ยงัมคีวาม
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ยนิดใีนกามอยู่ จงึทาํใหไ้มส่ามารถทีอ่ยู่ตามลาํพงัได ้ จงึตอ้งยอมรบัความทกุข ์ ทีม่ากบั

ความสุขทีเ่กดิจากการเสพกาม  

ถา้เป็นคนฉลาด ก็จะเจริญธรรม ใหเ้หน็วา่ร่างกายน้ี เป็นร่างกายทีไ่มส่วยงาม เป็น

ปฏิกูลของสกปรก จนปลอ่ยวางได ้ กจ็ะไมย่นิดกีบัการมคู่ีครองอกีต่อไป ก็จะสามารถ

อยู่ตามลาํพงัได ้ เพราะจติทีไ่มม่กีามตณัหานัน้ เป็นจติทีส่งบสงดัจากกาม เป็นจติทีม่ ี

ความสงบน่ิง เป็นสมาธิ เป็นจติทีม่คีวามสุขโดยธรรมชาตขิองจติเอง เป็นความสุขที่

ประเสริฐ เป็นความสุขทีเ่ลศิกวา่ความสุขทีไ่ดจ้ากการเสพกาม ดงัทีพ่ระพทุธองคท์รง

แสดงไวว้า่ ไม่มีความสขุอนัใดในโลกน้ี จะดีเท่ากบัความสขุที่เกดิจากความสงบของจติ 

ทีเ่รียกวา่สนัติสขุ น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นความสุขทีอ่ยู่กบัเราไปตลอด เพราะ

อยู่ในจติของเรา ไมต่อ้งอาศยัสิง่หน่ึงสิง่ใด มาทาํใหจ้ติมคีวามสุข ไมม่ใีครสามารถแย่ง

ชงิความสุขน้ีจากเราไปได ้ ไมเ่หมอืนกบักามสุข ทีต่อ้งอาศยับคุคลอืน่ เป็นเครื่องให ้

ความสุขกบัเรา ถา้เผลอก็อาจจะถูกคนอืน่แย่งคนๆนัน้จากเราไปก็ได ้ถา้ถูกแย่งไป เราก็

จะตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ เป็นความทกุขข์ึ้นมาทนัท ี 

น่ีแหละคอืโทษของกามสุข กามสุขไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง กามสุขมโีทษซ่อนอยู่ มี

ความทกุขซ์่อนอยู ่ เปรียบเหมอืนกบัระเบดิเวลา ทีจ่ะระเบดิขึ้นมา เวลาไหนเราก็ไมรู่ ้

สามขีองเรา ภรรยาของเรา จะจากเราไปแบบไหน เมือ่ไร เราก็ไมรู่ ้ จะหยา่กนั จะไปมี

สามใีหม ่ ภรรยาใหม ่หรือจะตายจากเราไป อย่างใดอย่างหน่ึง เราก็ไมรู่ ้แต่เมือ่เกดิขึ้น

แลว้ถา้เรายงัหวง ยงัยดึ ยงัตดิอยูก่บัเขา เราก็จะตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไหไ้ป 

เป็นธรรมดา น่ีคอืปญัหาของพวกเรา เพราะไมใ่ชล้ิ้นของเราใหเ้ป็นประโยชน ์ กลบัไปใช ้

ทพัพ ีคอืใจของเรานัน้ เป็นไดท้ ัง้ ๒ อย่าง เป็นทพัพกี็ได ้ เป็นลิ้นก็ได ้ถา้เป็นลิ้นก็ตอ้ง

สาํเหนียก เตอืนสตสิอนใจเราอยู่เสมอ ตอ้งเขา้หาธรรมอยู่เสมอ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่

เสมอ ถา้ไมม่โีอกาสไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ก็หาหนงัสอืธรรมะมาอ่านอยู่เสมอ เพราะเมือ่

ไดอ่้านแลว้ ก็จะไดจ้ดจาํ แลว้ธรรมก็จะไมห่่างจากใจของเรา  

ธรรมเปรียบเหมอืนกบัอาวุธ ถา้เก็บไวห้่างตวัเรา เวลาทีจ่ะตอ้งใชก้็จะไมท่นัการณ์ แต่ถา้

มอีาวุธตดิตวัอยู่ตลอดเวลา เวลามขีา้ศึกศตัรูมาทาํรา้ย เราก็สามารถชกัอาวุธออกมาต่อสู ้
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ไดท้นัท ี ธรรมะก็เป็นเช่นนัน้ ถา้ไมส่รา้งใหม้อียู่ในใจของเราตลอดเวลา ดว้ยการเจริญ

สต ิ เจริญปญัญา ระลกึถงึพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ อยู่อย่างต่อเน่ือง อยา่ง

สมํา่เสมอ เราก็จะไมม่ธีรรมอยู่ใกลต้วัเรา เมือ่มกีเิลสตณัหาปรากฏขึ้นมา จะไมส่ามารถ

ต่อสูท้าํลายกเิลสตณัหาได ้ ถา้ไมท่าํลายกเิลสตณัหา กเิลสตณัหาก็จะพาเขา้สู่กองทกุข ์

อย่างทีเ่ป็นกนัอยู่ทกุวนัน้ี เพราะยงัใชใ้จแบบทพัพใีนหมอ้แกง คอืถงึแมจ้ะไดส้มัผสักบั

พระพทุธศาสนา แต่ไมค่่อยเอาจริงเอาจงักบัศาสนาเท่าไร ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก็ฟงัไปพอ

เป็นพธิีไปเท่านัน้เอง ไมเ่คยคดิวา่ จะเอาสิ่งทีไ่ดย้นิไดฟ้งั มาทาํใหเ้กดิประโยชน ์ ฟงัไป

แลว้ก็แลว้กนัไป ห่างกนัไป ชวีติก็ยงัดาํเนินไปแบบเดมิๆอยู่ เวลาเหน็อะไร ชอบอะไร 

อยากไดอ้ะไร ก็ยงัตอ้งไปหามาสนองความอยาก ความตอ้งการอย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น  

ชวีติก็เลยเป็นชีวติทีม่แีต่ความทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา เพราะความอยากจะคอยเป็นเจา้นาย 

คอยส ัง่ใหไ้ปหาสิง่นัน้มา สิง่น้ีมา และเมือ่ไดม้าแลว้ ก็จะใหไ้ปหาสิง่อืน่ๆมา ต่อไปอยู่

เรื่อยๆ แลว้เวลาสิง่ทีไ่ดม้า เกดิสูญเสยีไป เกดิหายไป เกดิหมดไป ก็ตอ้งรอ้งห่มรอ้งไห ้

เศรา้โศกเสยีใจ ก็เพราะไมม่ธีรรมาวธุ ไมม่ธีรรมะไวค้อยต่อสูก้บักเิลสตณัหา อย่าง

ตอนน้ีเรายงัไมม่คู่ีครอง เวลาไปเจอคนทีเ่ราชอบขึ้นมา ถา้เรามสีต ิ มปีญัญา ระลกึถงึ

อสภุกรรมฐาน ระลกึถงึความไมส่วยงามของร่างกาย ระลกึถงึความเป็นปฏกูิลของ

ร่างกาย ก็จะทาํใหค้ลายความกาํหนดัยนิด ี อยากทีจ่ะมเีขามาเป็นคู่ครองได ้ แต่ถา้ไมม่ี

ธรรมะอยู่ใกลใ้จเลย เราจะลมืไปเลย จะคดิแต่วา่ ทาํอย่างไรจะไดอ้ยู่กบัเขา ใหไ้ดเ้ขามา

เป็นคู่ครองของเรา จติจะคดิแต่เรื่องเหลา่น้ีไปตลอดเวลา เพราะน่ีคอืลกัษณะของจติ ที่

ถูกอาํนาจของกเิลสตณัหาครอบงาํอยู่  

ถา้ตอ้งการรบัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนา เราจาํตอ้งนาํแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

ส ัง่สอน มาประพฤตปิฏบิตั ิ ตอ้งเขา้หาพระศาสนาอย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง พระ

ศาสนาก็คอืพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีม่าในหลายรูปแบบดว้ยกนั มาใน

ลกัษณะของการฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็ม ี ฟงัทีว่ดัก็ได ้ ฟงัทีบ่า้นก็ได ้ เปิดเทปฟงั ฟงัเทศน์

ทางสถานีวทิยุ ทางสถานีโทรทศันก์็ได ้ หรืออ่านหนงัสอืธรรมะในหนงัสอืต่างๆก็ได ้

เหลา่น้ีลว้นเป็นการเขา้สู่พระศาสนา เขา้สู่การศึกษา เมือ่ไดศึ้กษาอยู่เรื่อยๆแลว้ ก็จะได ้
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นาํเอาไปปฏบิตัต่ิอไป ไปทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม เจริญจติตภาวนา นัง่

สมาธิ เจริญปญัญา คอืไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างลว้น

เป็นไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น เป็นของไมเ่ทีย่ง ไมม่ตีวัตน ถา้ไปยดึไปตดิก็จะเป็นทกุข ์ถา้เหน็วา่

เป็นของไมเ่ทีย่ง เหน็วา่เป็นของไมม่ตีวัตน ก็จะปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ ใจก็จะ

ไมท่กุข ์ใจก็จะหลดุพน้ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๓๘ 

เหน็ทกุขเ์ป็นสขุ 
๒๙ ตลุาคม ๒๕๔๕ 

วนัพระเป็นวนัทีท่่านท ัง้หลายไดจ้ดัสรรไว ้ เพือ่ทาํประโยชนใ์หก้บัชวีติจติใจ ดว้ยการ

ทาํบญุทาํทาน สมาทานรกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพือ่พฒันาจติใจใหด้ขีึ้น ใหส้ะอาด

ขึ้น ใหเ้ป็นจติใจทีเ่ต็มไปดว้ยความสุข ความสงบ ความพอ ซึง่เกดิจากการขดัเกลา โดย

นาํเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ มาเป็นเครื่องชาํระจติใจ จติใจเมือ่ไดร้บัการ

ชาํระดว้ยธรรมแลว้ จะเป็นจติทีส่ะอาด เป็นจติทีป่ราศจากเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย ที่

สรา้งความวุน่วาย สรา้งความหวิ สรา้งความกระหายใหก้บัใจ ใจก็จะอยู่เป็นสุข โดยไม่

ตอ้งมอีะไรมากมาย แต่เพราะวา่ใจส่วนใหญ่ของคนเรานัน้ ขาดการดูแลรกัษาดว้ยธรรม

ของพระพทุธเจา้ เลยเป็นใจทีม่แีต่ความหวิ มแีต่ความกระหาย มแีต่ความอยาก อยาก

ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี เช่น อยากในกามสขุ อยากได ้รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ที่

ถูกอกถูกใจ อยากมขีา้วของเงนิทองต่างๆ อยากเป็นผูย้ิง่ใหญ่ มคีนเคารพนบัถอื อยาก

ไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย ไมจ่น เหลา่น้ีลว้นเป็นความหลงท ัง้สิ้น เพราะสิง่เหลา่น้ีไมไ่ดส้รา้ง

ความสุขใหก้บัใจเลยแมแ้ต่นอ้ยนิด แต่กลบัสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจใหม้มีากยิง่ๆขึ้นไป  

ถา้ไดส้มัผสักบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ จะเริ่มเหน็วา่ อะไรเป็นเหตทุีน่าํมา

ซึง่ความสุขความเจริญ อะไรเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี ความทกุข ์ ความ

หายนะท ัง้หลาย เพราะวา่พระพทุธเจา้ทรงเป็นผูต้รสัรูธ้รรม มีดวงตาเหน็ธรรม ทรงรู ้

ทรงเหน็ทกุสิ่งทกุอย่างตามความเป็นจริง ทกุขก์รู็ว่้าทกุข ์ สขุกรู็ว่้าสขุ รูว่้าทกุขเ์กดิจาก

อะไร รูว่้าสขุเกดิจากอะไร เมือ่รูอ้ย่างแน่ชดั ก็นาํมาประกาศส ัง่สอนใหผู้อ้ืน่ไดรู้ก้นั ผู ้

ฉลาดเมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็นอ้มเอาไปปฏบิตั ิ เมือ่นอ้มเอาไปปฏบิตัแิลว้ ก็จะมดีวงตา

เหน็ธรรม เกดิปญัญา เกดิแสงสวา่งขึ้นมาภายในใจ เหน็เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรู ้

ทรงเหน็ เมือ่รูเ้ช่นนัน้แลว้ ก็เป็นผูท้ีห่ลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง เพราะความทกุข ์

ท ัง้หลาย ไมไ่ดเ้กดิจากอะไร นอกจากความมดืบอดในใจของพวกเราทกุๆ คนเท่านัน้เอง 
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ทาํใหไ้ขวค่วา้หาแต่กองทกุขเ์ขา้มา แบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น เพราะความเหน็ผิดเป็นชอบ 

เหน็ความทกุขว่์าเป็นความสขุ เราจงึกวา้นเอาความทกุขเ์ขา้มาอย่างต่อเน่ือง  

อย่างเวลาทีเ่ราอยากจะออกไปเทีย่ว ดูหนงั ดูละคร ไปหาความสุขกบัรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ สิง่เหลา่น้ีพระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็แลว้วา่ ไมใ่ช่เป็นความสุขแต่เป็นความ

ทกุข ์เปรียบเหมอืนกบัยาเสพตดิ ยาเสพตดิน้ี ถา้ผูใ้ดไปเสพเขา้แลว้ ถงึแมจ้ะมคีวามสุข

บา้งในขณะทีเ่สพ แต่ความทกุขท์ีต่ามมาจากการตดิยาเสพตดิน้ีมมีาก เพราะจะตอ้ง

แสวงหายาเสพตดิมาเสพอยู่ตลอดเวลา แลว้ก็จะพาไปสู่การประพฤตผิดิศีลผดิธรรม 

เพราะคนทีต่ดิยาเสพตดิ จะไมม่เีวลาทีจ่ะไปทาํมาหากนิดว้ยความสุจริต เพราะจะเอา

เวลามาเสพแต่ยาเสพตดิ เมือ่เสพแลว้จะมนึเมา ก็จะนอนหลบัสลบไสลไปเป็นเวลา

ยาวนาน เมือ่ตื่นมาจากความสลบไสล ก็เกดิความอยากทีจ่ะเสพยาอกี ถา้มเีงนิทองมี

ขา้วของ พอทีจ่ะไปซื้อ ไปแลกยาเสพตดิมาได ้ก็จะไปซื้อไปแลกยาเสพตดิมาเสพอกี จน

หมดเน้ือหมดตวั เมือ่หมดเน้ือหมดตวัแลว้ ก็จะตอ้งไปหาเงนิทองมาโดยทางมชิอบ เช่น 

ไปลกัขโมย ไปปลน้ไปจี้ ไปโกหกหลอกลวง เพือ่จะไดน้าํเงนิทองไปซื้อยาเสพตดิมาเสพ

อกี น่ีแหละคอืพษิภยัของยาเสพตดิ  

ฉนัใดพษิของกามคุณ ๕ ทีเ่รียกวา่กามสุขก็เป็นเช่นนัน้ กามคุณ ๕ เวลาไดเ้สพสมัผสั ก็

จะมคีวามสุข เช่น เวลาไปดูหนงัดูละคร ไดอ้ยู่ใกลก้บัคนทีเ่รารกัเราชอบ เราก็จะมี

ความสุข แต่ยามทีต่อ้งห่างจากสิง่เหลา่น้ี ใจของเราก็จะมคีวามวา้วุน่ขุน่มวั มคีวามวา้เหว ่

มคีวามเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ก็ตอ้งส ัง่ใหอ้อกไปหาสิง่เหลา่น้ีอยู่เรื่อยๆ เมือ่ออกไปหาสิง่

เหลา่น้ีมากๆเขา้ ก็จะไมม่เีวลาทาํมาหากนิ เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ดว้ยความสุจริต เมือ่ไมม่ี

เงนิทองทีจ่ะเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งดว้ยความสุจริต ก็จะนาํไปสู่การทจุรติ ดงัทีเ่หน็กนัอยูท่กุ

วนัน้ี สมยัน้ีคนเราวิง่หาเงนิทองกนัเหมอืนกบัเป็นพระเจา้ เพราะรูส้กึวา่ถา้มเีงนิทองแลว้ 

จะสามารถบนัดาลความสุขใหก้บัตนได ้ จงึวิง่หาเงนิทองกนั แบบไมค่ดิถงึวา่จะหามา

ดว้ยวธิีใด ถา้หามาไดด้ว้ยความสุจริตก็จะหามา ถา้หาดว้ยความสุจริตไมไ่ด ้ก็จะหาดว้ย

ความทจุริต โดยไมเ่กรงกลวักบับาปกรรมทีจ่ะตามมาต่อไป  
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การกระทาํย่อมมผีลตามมา สุจริตก็มผีลตามมา ทจุริตก็มผีลตามมา สุจริตทาํไปแลว้ ก็

ไมม่คีวามเสยีหาย มแีต่ความเจริญตามมา แต่ถา้ทาํดว้ยความทจุรติ ก็จะมแีต่ความ

เสือ่มเสยี มแีต่ความทกุขต์ามมา แต่เมือ่คนเราตดิกบัสิง่ต่างๆทีไ่มส่ามารถจะเลกิได ้ ก็

จะไมค่าํนึงถงึผลเสยีทีจ่ะตามมา เพราะผลเสยีตามมาทหีลงั ไมไ่ดม้าก่อน แต่ความสุขที่

ไดจ้ากการไปคด ไปโกง ไปลกั ไปขโมย เพือ่จะไดเ้อาเงนิไปซื้อความสุขนัน้ มนัมาก่อน 

เลยไมค่ดิถงึความทกุขท์ีจ่ะตามมาต่อไป เพราะคดิส ัน้ คดิแบบสุกเอาเผากนิ ขอใหไ้ด ้

เสยีก่อน ส่วนผลเสยีทีจ่ะตามมาทหีลงั จะเป็นอยา่งไร ไมค่่อยสนใจ แต่ในทีสุ่ดผลก็

ตามมา ท ัง้ในปจัจบุนัชาตแิละในชาตหินา้ ในปจัจบุนัเมือ่เริ่มประกอบการทจุริตแลว้ ใจก็

จะมคีวามวา้วุน่ขุน่มวั มคีวามวติก มคีวามกงัวล เพราะมชีนกัตดิหลงัอยู่ ไมท่ราบวา่ 

จะตอ้งถูกจบัไปเขา้คุกเขา้ตะรางเมือ่ไหร่ ก็จะไมไ่ดอ้ยู่ดว้ยความสุขใจ กนิไมไ่ดน้อนไม่

หลบั มแีต่ความหวาดผวา เดนิไปไหนมาไหน เหน็เจา้หนา้ทีต่าํรวจ ก็เกดิความตกใจ

กลวัขึ้นมา ท ัง้ๆทีเ่จา้หนา้ทีต่าํรวจ ก็ไมรู่เ้รื่องของเราเลยแมแ้ต่นอ้ยนิด  

น่ีแหละคอืธรรมชาตขิองการทาํบาปทาํกรรม เมือ่ทาํผดิไปแลว้ จะสรา้งความวติก ความ

กงัวล ความหวาดกลวั ขึ้นมาในใจของผูก้ระทาํ ความสุขทีไ่ดจ้ากการไปโกง ไปขโมยเงนิ

ทองมา ก็หมดไปแลว้ เงนิทองทีไ่ดม้าก็เอาไปใชไ้ปเสพหมดแลว้ ตอ้งคอยหลบเจา้หนา้ที่

ตาํรวจ นอกจากนัน้แลว้ ความอยากทีม่อียู่ในใจก็ยงัไมห่มดไป ก็ยงัมคีวามอยากอยู่

เหมอืนเดมิ ก็ยงัตอ้งออกไปหาความสุขอกี ตอ้งมแีต่ความหวาดระแวง ไมรู่ว้า่เมือ่

ออกไปแลว้ จะถูกเจา้หนา้ทีจ่บัตวัเมือ่ไร น่ีแหละคอืความเหน็ผดิเป็นชอบ คดิวา่

ความสุขอยู่กบักามสุข อยู่กบัการไดเ้สพกาม ไดเ้สพรูป ไดย้นิเสยีง ไดล้ิ้มรส ไดด้มกลิน่ 

ไดส้มัผสัโผฏฐพัพะ ทีถู่กอกถูกใจ เวลาไดเ้สพก็มคีวามสุข แต่เวลาไมไ่ดเ้สพ ก็มคีวาม

วา้เหว ่ มคีวามเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา เป็นเครื่องผลกัดนัใหต้อ้งออกไปหามาเสพเพิม่ขึ้น

ไปเรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

พระพทุธเจา้ทรงเหน็แลว้ ในฐานะทีเ่ป็นราชกมุาร พระราชบดิาผูม้คีวามปรารถนา ทีจ่ะ

ใหพ้ระพทุธเจา้ในครัง้ทีเ่ป็นราชกมุาร อยู่สบืทอดพระราชสมบตัต่ิอไป จงึพยายามทีจ่ะ

หอ้มลอ้มพระราชกมุารดว้ยกามสุขชนิดต่างๆ เพือ่จะไดไ้มค่ดิหนีจากพระราชวงั เพือ่
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ออกไปแสวงหาความสุขทีแ่ทจ้รงิ ถงึแมจ้ะมคีวามสุขหอ้มลอ้ม แต่ในพระทยัของ

พระองค ์ก็ทรงรูว้า่เป็นความสุขช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว เมือ่ไดส้มัผสัมากๆ เขา้ ก็เกดิความ

เบือ่หน่ายขึ้นมาได ้ เหมอืนกบัเวลารบัประทานอาหารอย่างใดอย่างหน่ึง ถงึแมว้า่จะเป็น

อาหารทีถู่กอก ถูกใจ ถูกปาก ถูกลิ้น เป็นอาหารจานโปรด แต่ถา้รบัประทานไปทกุมื้อทกุ

วนัแลว้ ไมช่า้ก็เร็วก็จะเกดิความเบือ่หน่ายขึ้นมา น่ีก็เป็นความทกุขอ์กีแบบหน่ึง ท ัง้ๆที่

ไดเ้สพไดส้มัผสัสิง่ทีช่อบ สิง่ทีอ่ยาก แต่เมือ่เสพไปบ่อยๆ ก็เกดิความจาํเจ เกดิความเบือ่

หน่ายขึ้นมา ถา้เป็นคนฉลาดก็จะเริ่มรูแ้ลว้วา่ น่ีไมใ่ช่ความสุขเลย แต่ถา้เป็นคนโงเ่ขลา

เบาปญัญา ก็จะหาวธิีใหม ่คอืเมือ่เบือ่สิง่น้ี ก็ไปหาสิง่อืน่มาทดแทน ถา้เบือ่คนน้ี ก็หาคน

อืน่มาแทน แต่มนัก็เหมอืนกนัแหละ คนเรามนัก็เหมอืนๆกนั สิง่ของต่างๆมนัก็

เหมอืนๆกนั รูปก็รูปเหมอืนกนั เสยีงก็เสยีงเหมอืนกนั กลิน่ รส โผฏฐพัพะก็เหมอืนกนั 

ต่างทีรู่ปลกัษณ์เท่านัน้เอง  

แต่โดยธรรมชาตขิองกามคุณ ๕ แลว้ ยอ่มสรา้งความเบือ่หน่ายใหก้บัทกุคน เมือ่ได ้

สมัผสัอย่างต่อเน่ือง จนกระท ัง่เกดิความชนิชาขึ้นมา ทาํไมคนเราจงึตอ้งไปเทีย่วกนั 

เพราะเบือ่ความจาํเจ เหน็บา้นเรา เหน็สถานทีข่องเราทกุๆวนั ก็เกดิความเบือ่หน่าย ก็

เลยอยากจะไปสถานทีอ่ืน่ๆ จงึเกดิมกีารทอ่งเทีย่วขึ้นมา เราเบือ่บา้น เบือ่เมอืงของเรา 

เราก็ไปท่องเทีย่วเมอืงนอกเมอืงนากนั พวกทีอ่ยู่เมอืงนอกเมอืงนา เขาก็เบือ่บา้นของเขา 

เขาก็มาเทีย่วบา้นเรา ท ัง้ๆทีเ่ราเบือ่แสนเบือ่ ไมเ่หน็จะมอีะไรด ีแต่เขากลบัเหน็วา่ บา้นเรา

มอีะไรดเียอะแยะไปหมด ในทางตรงกนัขา้มเขาก็เบือ่บา้นเขา เขาก็ไมเ่หน็วา่บา้นเขามี

อะไรด ี แต่เรากลบัไปเหน็วา่มอีะไรด ี น่ีแหละคอือาํนาจของความหลง ทีค่รอบงาํจติใจ 

แลว้ก็สรา้งความรูส้กึวา่ จะตอ้งมอีะไรดกีวา่ทีม่อียู่ เป็นอยู่ จงึทาํใหต้อ้งดิ้นรนขวนขวาย 

เปลีย่นทีอ่ยู่เรื่อยๆไป เปลีย่นสิง่นัน้เปลีย่นสิง่น้ีไปเรื่อยๆ ใส่เสื้อผา้ชดุไหนจาํเจ ก็เบือ่ ก็

ตอ้งหาเสื้อผา้ชดุใหมม่าใส่ มทีรงผมแบบไหน อยู่ไปสกัพกัก็เบือ่ ก็ตอ้งเปลีย่นทรงผม

ใหม ่ 

น่ีแหละคอืลกัษณะของกามคุณ ๕ ไมไ่ดส้รา้งความอิม่ สรา้งความพอ มแีต่จะสรา้งความ

เบือ่หน่าย ถา้ไดส้มัผสัมากเกนิไป ถา้สมัผสันอ้ยไป ก็จะไมพ่อ ก็เกดิความหวิ เกดิความ
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กระหาย อยากจะเสพเพิม่ขึ้นไปอกี ก็เลยหาจดุอิม่จดุพอไมเ่จอ เพราะความอิม่ความพอ 

ไม่มีอยู่ในกามคุณ ๕ พระพทุธเจา้ผูม้ปีญัญา ทรงรูจ้กัคดิ เมือ่คดิแลว้ก็ทรงเหน็วา่ กาม

คุณ ๕ เป็นอย่างน้ีเอง จะไปเอาความสุขทีแ่ทจ้ริงจากเขา ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ มแีต่จะให ้

ความทกุขก์บัผูไ้ปหลง ไปยดึ ไปตดิ ไปเสพ เมือ่เป็นเช่นนัน้ พระพทุธเจา้จงึแสวงหา

ความสุขอกีชนิดหน่ึง ทีเ่รียกวา่สนัตสุิข ความสุขทีเ่กดิจากความสงบของใจ ใจจะสงบได ้

ใจจะตอ้งสลดักามคุณท ัง้ ๕ คอืตอ้งไมไ่ปแสวงหา ตอ้งงด ตอ้งระงบั เคยดูหนงัดูละคร 

ก็ตอ้งหยุดดู เคยไปเทีย่วก็ตอ้งหยุดเทีย่ว เคยกนิเหลา้เมายา ก็ตอ้งหยุดกนิ เคยมี

คู่ครองก็จะตอ้งละเวน้จากการมคู่ีครอง ซึง่เป็นสิง่ทีย่ากมากสาํหรบัคนท ัว่ๆไป เพราะยงั

ถูกอาํนาจของความหลงครอบงาํอยู่ ยงัคดิวา่เป็นสิง่ทีด่อียู่ หรือถา้รูว้า่เป็นสิง่ทีไ่มด่ ีแต่ก็

ไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะสลดัใหห้ลดุพน้ไปจากใจของตนได ้ 

มคีนเพยีงไมก่ี่คน ทีม่คีวามสามารถ มขีนัตคิวามอดทน มวีริิยะความพากเพยีร พอทีจ่ะ

ต่อสูก้บัการยดึตดิในกามคุณ ๕ เมือ่ทาํไดแ้ลว้จะประสบกบัสิง่ทีไ่มเ่คยพบ เคยสมัผสัมา

ก่อน คอืความสุขทีแ่ทจ้ริง ความสุขทีป่ระเสริฐ ความสุขทีด่เีลศิ พระพทุธองคท์รงตรสั

วา่ ไม่มีความสขุอนัใดในโลกน้ี ที่จะประเสริฐ จะดีเลศิ เท่ากบัความสขุ ที่เกดิจากความ

สงบของใจ ก็คอืสนัตสุิขนัน่เอง สนัตสุิขจะเกดิขึ้นไดก้็ตอ้งละกามสุขก่อน พยายาม

ลดละกามสุขไปเท่าทีจ่ะทาํได ้ ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งเลกิไปเลยในทเีดยีว เพราะเป็นสิง่ทีย่าก 

เหมอืนกบัการตดัตน้ไม ้ จะไมส่ามารถฟนัตน้ไมใ้หข้าด ดว้ยการฟนัเพยีงครัง้เดยีว แต่

ตอ้งค่อยๆฟนัไปเรื่อยๆ ฟนัไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ไมช่า้ก็เร็วตน้ไมต้น้นัน้ ก็จะตอ้งถูกตดั

ขาดอย่างแน่นอน ถา้มคีวามอดทน มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร  

พระพทุธเจา้ทรงกาํหนดอโุบสถศีลใหไ้วร้กัษาอาทติยล์ะ ๑ ครัง้ อโุบสถศีลก็เป็นศีลที่

เพิม่จากศีล ๕ ทีเ่ป็นปกตขิองชาวพทุธเราอยู่แลว้ คอืผูท้ีน่บัถอืพระพทุธศาสนาทีแ่ทจ้ริง 

ทีเ่รียกตนเองวา่เป็นพทุธศาสนิกชน จะตอ้งมศีีล ๕ ประจาํใจ จะตอ้งรกัษาศีล ๕ เป็น

ปกตทิกุๆวนั เมือ่ถงึวนัพระ วนัอโุบสถ ก็จะถอืศีลเพิม่อกี ๓ ขอ้ ไดแ้ก่ ๑. ละเวน้จาก

การรบัประทานอาหารในยามวกิาล คอืต ัง้แต่หลงัเทีย่งวนัไปแลว้ ๒. ละเวน้จากการหา

ความสุขจากเครื่องบนัเทงิต่างๆ จากการแต่งกายดว้ยเครื่องนุ่งห่มทีม่สีสีนั จากการใช ้
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เครื่องสาํอางทีม่กีลิน่หอม ๓. ละเวน้จากการนอนบนเตยีง ฟูกทีห่นา นอนแลว้หลบั

สบาย คอืตอ้งการใหล้ะกามสุขนัน่เอง จงึไดท้รงกาํหนดอโุบสถศีลขึ้น เพือ่ใหเ้ราไดรู้จ้กั

เขา้หาความสุขทีเ่กดิจากความสงบบา้ง  

เช่น เวลารบัประทานอาหาร เราจะรบัประทานอาหารดว้ยเหตผุล ๒ ประการดว้ยกนั 

เหตผุลอนัแรกก็คอืร่างกายขาดอาหาร ตอ้งรบัประทานอาหารเพือ่เลี้ยงดูร่างกาย ร่างกาย

จงึจะอยูต่่อไปได ้ แต่ในขณะเดยีวกนัเราก็เลี้ยงดูความอยากไปดว้ย คอืความอยากใน

รสชาต ิกลิน่ของอาหาร เวลารบัประทานอาหาร เราจะเลอืกอาหารทีถู่กปาก ถูกใจ ถูกคอ 

เพือ่ความสุขใจ น่ีเป็นสิง่ทีเ่ราไมต่อ้งทาํก็ได ้ การรบัประทานอาหารทีแ่ทจ้ริงนัน้ ควร

รบัประทานดว้ยเหตผุลเดยีว คอืรบัประทานเพือ่รกัษาร่างกายใหอ้ยู่ต่อไป ไมใ่หห้วิ 

อาหารจะเป็นชนิดไหนกไ็มส่าํคญั เมือ่รบัประทานเขา้ไปแลว้ ขอใหอ้ิม่ทอ้งก็เป็นอนัใชไ้ด ้

น่ีต่างหากคอืเหตผุลของการรบัประทานอาหาร แต่คนส่วนใหญ่ยงัมคีวามหลงอยู ่ ก็เลย

เหน็การรบัประทานอาหาร เป็นการใหค้วามสุขกบัตน เวลารบัประทานอาหารจงึมคีวาม

พถิพีถินัมาก จะตอ้งเลอืกเฟ้นอาหาร ทีถู่กปาก ถูกคอ ถูกใจมารบัประทาน เลย

กลายเป็นปญัหา ทาํใหต้อ้งวุน่วายกบัการรบัประทานอาหาร  

แต่สาํหรบัคนทีไ่มร่บัประทานอาหาร ดว้ยความอยากในกามรสแลว้ จะรบัประทาน

อาหารแบบงา่ยๆ และไมต่อ้งรบัประทานอาหารบ่อย บางคนรบัประทานอาหารวนัละมื้อ

เดยีวก็อยู่ได ้ แต่คนทีร่บัประทานอาหารเพือ่กามรสนัน้ บางทรีบัประทานอาหารเพิง่เสร็จ

ไปหยกๆ ทอ้งยงัแน่นอยู่เลย แต่ใจเกดินึกถงึอาหารหรือขนมทีต่นโปรดขึ้นมา ก็ยงัเกดิมี

ความอยากทีจ่ะรบัประทานต่อไปอกี จงึทาํใหเ้กดิเป็นโรคนํา้หนกัเกนิขึ้นมา เป็นโรคอว้น

กนัขึ้นมา แลว้เวลาทีจ่ะลดนํา้หนกัน่ี ก็จะรูส้กึลาํบากยากเยน็ เพราะเป็นการฝืนใจมาก

ทเีดยีว คนเราจงึมปีญัหามาก เพราะการไมรู่จ้กัความพอด ีไมม่เีหตผุลในการกระทาํ ทาํ

อะไรมกัจะกระทาํไปดว้ยอารมณ์ คอืความอยาก เลยทาํใหก้ลายเป็นทาสของความอยาก 

แลว้ความอยากน้ีก็กลายเป็นเครื่องมอืมาทาํลายตน คนทีร่บัประทานอาหารมากๆ เกนิ

ความจาํเป็น ก็จะเป็นโรคอว้นขึ้นมา แลว้ก็จะมโีรคต่างๆตามมา โรคเบาหวาน โรคความ
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ดนั โรคไขมนัอดุตนั โรคหวัใจ เป็นตน้ ก็ลว้นเกดิจากการรบัประทานอาหารมาก

จนเกนิไป แลว้ไมช่า้ก็เร็ว ก็จะตอ้งตายก่อนวยัอนัควร เพราะอาํนาจของความหลง  

พระพทุธเจา้จงึสอนใหพ้วกเราในวนัพระ วนัอโุบสถ มาสมาทานศีลอโุบสถกนั ถา้อยู่ที่

วดัไมไ่ด ้ก็ใหส้มาทานศีล ๘ ศีลอโุบสถกบัศีล ๘ ต่างกนัตรงที ่ถา้สมาทานศีลอโุบสถ ก็

จะตอ้งอยู่ในพระอโุบสถ คอือยู่ในโบสถ ์ อยู่ในบริเวณวดั ไมก่ลบัไปทีบ่า้น เพราะเวลา

กลบัไปทีบ่า้น จะมเีครื่องย ัว่ใจเยอะ คนในบา้นทีไ่มถ่อืศีล ก็จะกนิเหลา้กนั จะกนิอาหาร

เยน็กนั ก็จะดูหนงัดูละครกนั ฟงัเพลงกนั อะไรอย่างน้ีเป็นตน้ เมือ่ไปอยู่ทีบ่า้น ใจกจ็ะ

ถูกสิง่เหลา่น้ีรบกวน แลว้ดไีมด่กี็จะไมส่ามารถรกัษาศีล ๘ ไปได ้ เพราะเวลาคนในบา้น

เหน็เราไมก่นิขา้ว ก็เกดิความสงสาร เกดิความห่วงใย ก็จะมารบเรา้ มาขอรอ้งใหเ้รากนิ 

เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา ถา้ไมก่ิน ก็จะวุน่วาย ในทีสุ่ดก็เลยตอ้งกนิ เพือ่ระงบัความ

วุน่วาย การถอืศีล ๘ กบัศีลอโุบสถจงึต่างกนัตรงน้ี ศีลอโุบสถหมายถงึใหห้าทีส่งบ ที่

สงดัวเิวก ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นวดัก็ได ้ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นในบริเวณพระอโุบสถก็ได ้

เช่น ไปอยู่ตามป่าตามเขา ทีไ่มม่ใีครมารบกวน อยู่ตามลาํพงั อย่างน้ีก็ใชไ้ด ้เพราะถา้อยู่

ในสถานทีอ่ย่างนัน้แลว้ กเิลสคอืความอยากในกาม จะไมเ่กดิงา่ย ถา้เกดิก็ไมรุ่นแรง

เพราะไมม่สีิง่มาลอ่ตา ลอ่หู ลอ่จมกู ลอ่ลิ้น ลอ่กาย แต่ถา้ไปอยู่ในบา้นแลว้ รบัรองไดว้า่

การรกัษาศีล ๘ จะลาํบากมาก  

การทีจ่ะรกัษาศีล ๘ ได ้ เราตอ้งฉลาด ตอ้งรูจ้กัวธิ ีตอ้งรูว้า่อะไรเป็นเครื่องช่วยส่งเสรมิ 

ตอ้งมสีถานทีส่งบสงดั วเิวก ห่างไกลจากกามคุณท ัง้หลาย พระพทุธเจา้จงึทรงสอนให ้

พระหาทีส่งบสงดั ตามป่าตามเขา เพราะเป็นสถานทีเ่อื้ออาํนวย ทีจ่ะทาํใหจ้ติสงบ ทาํให ้

จติเยน็ จติสบาย จติมคีวามสุข มคีวามอิ่ม มคีวามพอ ผูป้รารถนาความสุขภายในใจ 

คอืความสงบ จงึตอ้งคาํนึงถงึสถานที ่ควรจะหาสถานทีท่ีส่งบสงดั ทีห่่างไกลจากกามคุณ

ท ัง้หลาย ทีเ่ป็นเครื่องย ัว่ยวนกวนใจ ถา้มาอยู่ทีว่ดัไดก้็ควรมา ถา้มทีีท่ีด่กีวา่วดั ก็จะยิง่ดี

ใหญ่ เพราะวา่บางวดัอาจจะไมค่่อยสงบ อาจจะตอ้งไปหาวดัทีไ่กลจากบา้นจากเมอืง วดั

ทีอ่ยู่ตามชนบท วดัทีอ่ยู่ตามป่าตามเขา เพราะโอกาสทีจ่ะทาํใหจ้ติสงบจะมมีาก การ

รกัษาอโุบสถศีล ก็จะเป็นไปไดโ้ดยงา่ย แลว้จะเหน็สิง่ทีไ่มเ่คยเหน็มาก่อนในชีวติของเรา 
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คอืเมือ่จติของเราสงบตวัลง เราจะรูเ้ลยวา่ความสุขต่างๆทีเ่ราเคยสมัผสัมาก่อนหนา้น้ีนัน้ 

จะไมด่เีท่ากบัความสุขทีเ่กดิจากการสงบของจติ ความน่ิงของจติ เป็นความสุขทีเ่กดิจาก

การรวมตวัลงของจติ เพราะไดต้ดัความอยากในกามคุณท ัง้หลาย  

น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ เป็นสิง่ทีเ่ราไมค่่อยรูก้นั ไมค่่อยไดย้นิไดฟ้งักนั เพราะใน

สงัคมจะพูดกนัแต่ความสุข ทีเ่กดิจากการมสีมบตัขิา้วของเงนิทอง ความสุขทีเ่กดิจาก

การไดไ้ปเทีย่ว ไปกนิ ไปเสพกนั เมือ่อยู่ในแวดวงแบบนัน้ ไดย้นิเรื่องแบบนัน้ เราก็จะ

หลงเชื่อตามเขาไป เพราะในใจของเราก็มเีชื้ออยู่แลว้ ก็คอืความหลง ใจของเราก็มี

ความชอบสิง่เหลา่น้ีอยู่แลว้ ก็เลยหลงตามเขาไป วนัๆหน่ึงก็มวัแต่วุน่กบัการหาเงนิหา

ทอง เมือ่ไดเ้งนิทองมาแลว้ ก็เอาเงนิทองน้ีไปซื้อ ไปแลกพวกกามสุขท ัง้หลายมาเสพ เมือ่

เสพเสร็จแลว้ก็เพลยี ก็นอนหลบั รุ่งขึ้นก็ตอ้งตื่นไปทาํมาหากนิ เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง หา

เงนิหาทองอกี ชวีติก็วนเวยีนอยู่ในวฏัจกัรแบบน้ี ก็ไมต่่างจากเดรจัฉานสกัเท่าไร เพราะ

เดรจัฉานก็มชีวีติแบบน้ี เชา้เขาก็ออกไปหาอาหารมากนิ เมือ่มกีาํลงัวงัชา ก็หาคู่มาเสพ 

หาความสุขทางกาม เมือ่เสพเสร็จแลว้ ก็อ่อนเพลยีก็นอนหลบัไป ตื่นขึ้นมาก็ออกไปทาํ

แบบเดมิๆอกี ชวีติก็จะวนเวยีนไปอย่างน้ี ไปจนถงึวนัตาย  

แมก้ระท ัง่คนอายุมากๆแลว้ ก็ยงัมคีวามกระหาย มคีวามอยาก อย่างทีม่ขีา่ววา่มชีายคน

หน่ึงอายุ ๗๒ ปี เป็นฝรัง่อยู่ประเทศเยอรมนั มเีงนิอยู่ประมาณ ๖-๗ ลา้นบาท ประกาศ

ออกมาเลย วา่ถา้มหีญงิสาวคนใดทีอ่ายุตํา่กวา่ ๓๐ สามารถใหเ้ขามคีวามสุขจนตายใน

ออ้มกอดของเธอได ้ เขาจะมอบมรดกทีม่อียู่ท ัง้หมด ใหก้บัหญงิสาวคนนัน้เลย น่ีแหละ

อาํนาจของกามตณัหาความอยากในกาม มนัไมไ่ดอ่้อน มนัไมไ่ดห้มดไปตามวยัของคน

เลย เพราะวา่ใจของคนเราไมม่อีายุขยั ไม่เสือ่ม ไมแ่ก่ ไมช่รา ใจเป็นสภาวธรรมอย่าง

หน่ึง เป็นอย่างนัน้มาแต่ด ัง้เดมิ เมือ่ร่างกายน้ีแตกสลายไป ใจก็เคลือ่นออกไป แลว้ก็ไป

หาร่างกายใหม ่ เมือ่ไดร่้างกายใหมม่า กเ็สพกามต่อ ถา้เป็นเดรจัฉานก็เสพกามแบบ

เดรจัฉาน ถา้เป็นมนุษยก์็เสพกามแบบมนุษย ์ ถา้เป็นเทพก็เสพกามแบบเทพ ไปไมม่ทีี่

สิ้นสุด แต่ถา้เริ่มลดละแลว้ ต่อไปก็จะเริ่มเสพความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติ ถา้

ตายไปก็จะไปเกดิเป็นพรหม เพราะพรหมก็คอืผูท้ีเ่สพความสุข ทีเ่กดิจากความน่ิง 
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ความสงบของใจ แลว้ถา้ไดพ้บพระพทุธศาสนา ไดป้ฏบิตัติามสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน คอืเหน็โทษของกามสุข แลว้ตดักามสุขได ้ดว้ยปญัญาหรือวปิสัสนา ก็จะกลายเป็น

พระอริยบคุคลไป เป็นพระอนาคามี เป็นผูต้ดัความยนิดใีนกามสุขได ้ ไมม่คีวาม

ตอ้งการทีจ่ะเสพกามอกีต่อไป ไมต่อ้งกลบัมาเกดิในกามภพอกีต่อไป การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง  
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กณัฑท์ี ่๑๓๙ 

กาํลงัทาํอะไรอยู่ 
๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ 

ใกลเ้วลาสิ้นปีเขา้มาแลว้ วนัเวลาก็ค่อยๆผ่านไปๆ เดีย๋วปีหน่ึงก็หมดไป อายุก็เพิม่มาก

ขึ้นไปอกีหน่ึงปี วนัเวลามแีต่จะผ่านไปๆ เหมอืนกบักระแสนํา้ ทีไ่หลไปแลว้ ไมไ่หลกลบั 

เวลาเป็นสิง่ทีม่คุีณค่า กบัชวีติจติใจของพวกเราทกุคน เพราะวา่ทกุสิง่ทกุอย่างขึ้นอยู่กบั

เวลา การทีเ่ราจะมอีะไรขึ้นมาได ้ก็ตอ้งมเีวลาทีจ่ะทาํ เพือ่ใหม้สีิง่น ัน้ๆเกดิขึ้นมา ถา้เวลา

ไมม่ ีทกุสิง่ทกุอย่าง ทีเ่ราปรารถนา ทีเ่ราตอ้งการกนั ก็จะไมม่ ีเวลาจงึเป็นปจัจยัทีส่าํคญั

อย่างยิง่ เป็นสิง่ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ ยิง่กวา่สิง่อืน่ใดในโลกน้ี เพราะถา้ไมม่เีวลาแลว้ เราจะ

ไปหาสิง่ต่างๆในโลกน้ีไดอ้ย่างไร ไมว่า่จะเป็นทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง บคุคลต่างๆ 

ก็ตอ้งมเีวลาเป็นเครื่องรองรบั ตอ้งมเีวลาทีจ่ะกระทาํในสิง่ต่างๆ เพือ่ใหผ้ลทีเ่ราตอ้งการ

ปรากฏขึ้นมา เวลาจงึเป็นสิง่ทีม่คุีณค่ามากๆ เราจงึไมค่วรมองขา้มคุณค่าของเวลาไป ไม่

ควรทีจ่ะปลอ่ยใหเ้วลาผ่านไปๆ โดยไมไ่ดท้าํคุณ ทาํประโยชนใ์หเ้กดิขึ้น เพราะเวลาของ

เราจะมเีหลอืนอ้ยลงไปเรื่อยๆ ไมใ่ช่จะมมีากเพิม่ขึ้นไป เพราะชวีติของเราถูกควบคุม

ดว้ยเวลานัน่เอง  

เมือ่เกดิแลว้ ชวีติก็จะตอ้งมกีารแก่ มกีารเจ็บ มกีารตาย ตามลาํดบัต่อไป และเมือ่ถงึ

เวลาตาย เวลาทีจ่ะทาํอะไรก็หมดไปเช่นกนั ชวีติของเราจงึเปรียบเหมอืนกบัตน้เทยีนตน้

หน่ึง เวลาเกดิออกมาก็เหมอืนกบัเวลาทีจ่ดุตน้เทยีน เมือ่จดุแลว้ ไฟก็จะเริ่มไหมต้น้

เทยีนไปตามลาํดบั จนหมดไปในทีสุ่ด ฉนัใดชวีติของเราก็เป็นเช่นนัน้ เมือ่เกดิมาแลว้ ก็

จะเริ่มดาํเนินตามวถิทีางของเขา คอื มกีารเจริญเตบิโต เมือ่เจริญเตบิโตเต็มทีแ่ลว้ ก็จะ

เริ่มมกีารเสือ่มตามมา แลว้ความเจ็บไขไ้ดป่้วย ความชรา ความตายก็จะตามมาในทีสุ่ด 

ชวีติของเราจงึมขีอบเขต มเีวลาทีจ่าํกดั แต่ละคนมเีวลาอยู่ไมเ่ท่าเทยีมกนั บางคนก็มี

อายุยนืยาวนาน อยู่ไดถ้งึ ๙๐ ปี ๑๐๐ ปี บางคนก็อยู่ไมไ่ดย้าวนาน บางคนเกดิมาเพยีง

วนัเดยีวก็ตายไปก็ม ี ชวีติจงึเป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน จงึควรทาํความเขา้ใจกบัธรรมชาตขิอง
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เวลา ของชวีติ วา่ไมรู่ว้า่จะอยู่ต่อไปไดอ้กีนาน มากนอ้ยแค่ไหน อาจจะอยู่ต่อไปไดถ้งึ

อายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปีก็ได ้หรืออาจจะตายในวนัน้ี ในบ่ายน้ี ในเยน็น้ี ในคนืน้ีก็ได ้เพราะไม่

มอีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน น่ีคอืธรรมชาตขิองชวีติร่างกายของเรา จะตอ้งเป็นไปเช่นน้ี  

พระพทุธเจา้จงึสอนใหพ้วกเรามีสติ คือไม่ใหป้ระมาท ใหรู้ถ้งึความไมแ่น่นอนของชวีติ 

ถงึความไมแ่น่นอนของเวลา ทีจ่ะมไีวท้าํในสิง่ทีต่อ้งการกนั จงึทรงสอนใหค้อยถามตวั

เราอยู่เสมอๆวา่ วนัคืนลว่งไปๆ ในบดัน้ีเรากาํลงัทาํอะไรอยู่ ถา้ไมถ่าม เราจะไมรู่ว้า่ เรา

กาํลงัทาํอะไรอยู ่ เพราะเราทาํอยู่หลายอย่างดว้ยกนั ทาํในสิง่ทีท่าํใหเ้กดิคุณเกดิ

ประโยชน ์ นาํมาซึง่ความสุขความเจริญก็ม ี ทาํในสิง่ทีน่าํมาซึง่ความเสือ่มเสยี ความ

หายนะ ความทกุข ์ ความเดอืดรอ้น ก็ม ี แต่เราไมค่่อยรูก้นั วา่เรากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ 

หรือถา้รู ้ กรู็แ้บบผดิๆ เขา้ใจผดิ คดิวา่สิง่ทีท่าํเป็นสิง่ทีด่ ี เป็นสิง่ทีม่คุีณ มปีระโยชน ์ ใน

สายตาของพวกเรา แต่ความจรงิแลว้ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีด่ ีทีเ่ป็นคุณ เป็นประโยชน ์เป็นสุขกบั

เราเลย เพราะวา่ใจของเรายงัมคีวามหลง มคีวามมดืบอดอยู่ ยงัไมรู่จ้ริงเหน็จริง วา่การ

กระทาํของเราจะนาํมาซึง่ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้รงิหรือไม ่ หรือเป็นความสุขความ

เจริญ ทีแ่ฝงดว้ยความเสือ่มเสยี ความทกุข ์ความหายนะทีจ่ะตามมาต่อไป  

เราจงึตอ้งศึกษา ทาํความเขา้ใจ ใหรู้ว้า่ อะไรคอืความด ีอะไรคอืความไมด่ ีแลว้พยายาม

หลกีเลีย่งการกระทาํสิง่ทีไ่มด่ ี ทาํแต่สิง่ทีด่ ี เราจะรูไ้ด ้ ก็ต่อเมือ่ไดศึ้กษา หาความรู ้ จาก

ผูรู้จ้รงิเหน็จรงิอย่างพระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ซึง่จะหาไดใ้น

พระพทุธศาสนาน้ี ถงึแมพ้ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ส่วนใหญ่ ก็ไดผ้่าน

ไปแลว้ ไดนิ้พพานไป ชวีติร่างกายของท่านไมม่อียู่ในโลกน้ีแลว้ แต่คาํสอนของท่านยงัมี

อยู่ คาํสอนน่ีแหละ ทีเ่ป็นองคแ์ทนพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ดงัทีพ่ระ

พทุธองคไ์ดท้รงตรสัส ัง่ไวก่้อนทีจ่ะเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานวา่ พวกเธอทัง้หลาย จะไม่ได ้

อยู่ปราศจากศาสดา เพราะศาสดาของพวกเธอ ที่จะมาทาํหนา้ที่แทนตถาคตต่อไป กค็ือ

พระธรรมวินัย ที่ตถาคตไดต้รสัไวช้อบแลว้ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีไ่ดม้กีาร

จดจาํ และจารึกลงเป็นตวัอกัษรน่ีแหละ คอืพระศาสดาของพวกเรา เป็นครู เป็นอาจารย ์

เป็นศาสดาของพวกเรา  
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เราจงึควรเขา้หาธรรมะคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ ไมว่า่จะเป็นในรูปแบบใด ทีส่ะดวก

สาํหรบัเรา ถา้มาวดั มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม เป็นสิง่ทีส่ะดวก ก็มากนั ถา้มาวดัไมส่ะดวก 

อยู่บา้นก็หาหนงัสอืธรรมะไวใ้นบา้น เอาไวอ่้าน หาเทปธรรมะของครูบาอาจารย ์ ไวเ้ปิด

ฟงั หรือเปิดวทิยุฟงั หรือดูโทรทศัน ์ซึง่มกีารแสดงธรรมอยู่อย่างสมํา่เสมอ ตามกาลตาม

เวลา เช่น ในวนัพระ วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนา ก็จะมกีารแสดงธรรมกนัตามสือ่

ต่างๆ เหลา่น้ีก็เป็นวธิีทีจ่ะทาํใหเ้ราเขา้ถงึพระพทุธศาสนา เขา้ถงึพระศาสดา เขา้ถงึพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้และเมือ่ไดเ้ขา้ถงึพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ 

จะไดรู้ว้า่อะไรเป็นสิง่ทีด่ ี อะไรเป็นสิง่ทีไ่มด่ ี อะไรเป็นเหตทุีน่าํมาซึง่ความสุขความเจริญ 

อะไรเป็นเหตทุีน่าํมาซึง่ความทกุขค์วามเสือ่มเสยี ความหายนะ เมือ่รูแ้ลว้ จะไดน้าํมา

ปฏบิตั ิกบักาย วาจา ใจ ทีเ่ป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขและความเจริญ หรือความทกุข ์

ความเสือ่มเสยี ความหายนะท ัง้หลาย  

จงึตอ้งมสีตริะลกึรูอ้ยู่เสมอวา่ ในขณะน้ีเรากาํลงัทาํอะไรอยู่ เช่น ในขณะน้ีเราไมไ่ดพู้ด 

เราไมไ่ดเ้คลือ่นไหวร่างกาย แต่ใจของเรากาํลงัคดิอะไรอยู่ ใจน้ีเป็นตวัทีส่าํคญัทีสุ่ด ใน

การกระทาํ ใจเป็นผูส้ ัง่การก่อน การกระทาํทางวาจา และทางกายจงึจะตามมาได ้เวลาใจ

คดิใหท้าํอะไรสกัอย่างหน่ึง ก็จะส ัง่ไปทีว่าจา ส ัง่ไปทีร่่างกาย ใหพู้ดอย่างนัน้ ใหท้าํอยา่ง

น้ี ความคดิจงึเป็นเป็นตน้เหตขุองการกระทาํท ัง้ปวง การกระทาํด ีก็ออกมาจากความคดิ

ทีด่ ี การกระทาํไมด่ ี ก็ออกมาจากความคดิทีไ่มด่ ี เราจงึตอ้งมสีตรูิอ้ยู่กบัความคดิอยู่ทกุ

ขณะ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหถ้ามตวัเราเองอยู่เสมอวา่ วนัเวลาลว่งไปๆ ในบดัน้ีเรา

กาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัคดิในสิง่ทีด่ ี หรือกาํลงัคดิในสิง่ทีไ่มด่ ี กาํลงัคดิทีจ่ะทาํบญุ หรือ

กาํลงัคดิจะทาํบาป กาํลงัคดิจะสะสมความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือกาํลงัคดิจะ

ลดละความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะความคดิเหลา่น้ีจะนาํพาไปสู่การกระทาํที่

จะมผีลต่อไป  

ผลทีจ่ะตามมาก็คอืความเจริญ หรือความเสือ่ม อย่างการกระทาํทีจ่ะนาํมาซึง่ความเสือ่ม 

ก็ไดท้รงแสดงไวใ้นอบายมขุ ๔ คอื ๑. เล่นการพนนั ๒. เสพสุรายาเมา ๓. คบคนชัว่

เป็นมติร ๔. เทีย่วกลางคนื น่ีคอืการกระทาํทีจ่ะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี ไมไ่ดน้าํมาซึง่
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ความเจริญ และก่อนทีจ่ะไปกระทาํสิง่เหลา่น้ีได ้ ก่อนทีจ่ะไปเสพสุรายาเมา ไปเลน่การ

พนนั ไปเทีย่วกลางคนื ไปคบคนชัว่เป็นมติร ใจตอ้งคดิก่อน เช่นคิดวา่ วนัเสารว์นั

อาทติยน้ี์จะไปทาํอะไรด ี คนืน้ีออกไปเทีย่วดไีหม ไปกนิเหลา้ดไีหม ไปเลน่การพนนัดี

ไหม ไปหาเพือ่นทีไ่มด่จีะดไีหม น่ีเป็นสิง่ทีเ่ริ่มคดิแลว้ ถา้ไมม่สีติ ก็จะถูกความคดิน้ีพา

ไปโดยไมรู่ส้กึตวั เพราะใจมกัจะชอบคดิทาํในสิง่ทีเ่คยตดิมาเป็นนิสยั และนิสยัของพวก

เราส่วนใหญ่ทีย่งัเป็นปถุชุน ยงัมคีวามมดืบอดอยู ่ก็มกัจะคดิไปในทางทีเ่สือ่มเสยี มกัจะ

ชอบทาํในสิง่ทีเ่สือ่มเสยี แต่ในใจกลบัคดิวา่เป็นความสุข เลยทาํกนัไปโดยไมรู่ส้กึตวั 

เพราะไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีส่อนถงึความเสือ่มเสยีของเรื่อง

เหลา่น้ี เราจงึไมรู่ก้นั  

อย่างเวลาไปกนิเหลา้เมายา ก็จะมองแต่ดา้นดดีา้นเดยีว คือความสนุกสนานเฮฮา ไดไ้ป

เจอเพือ่นฝูง คุยกนั เลน่กนั มคีวามสุข แต่ไมรู่ถ้งึโทษของสุรา เวลาตดิสุราแลว้ จะเป็น

อย่างไร จะตอ้งหาสุรามาเสพอยู่ตลอดเวลา เป็นเหมอืนยาเสพตดิ และเมือ่เสพสุราไป

มากๆ ก็จะไปทาํลายร่างกาย ทาํลายอวยัวะต่างๆ ทาํใหช้วีติไมเ่ป็นปกต ิมโีรคภยัไขเ้จ็บ

เบยีดเบยีน มอีายุส ัน้ เวลาเสพสุราเขา้ไป ก็จะทาํใหเ้กดิความมนึเมา ไมม่สีต ิไมส่ามารถ

ควบคุมใจได ้ ความคดิความอ่านเป็นอย่างไร ก็จะไมรู่ ้ ไมส่ามารถทีจ่ะยบัย ัง้ได ้

โดยเฉพาะอย่างยิง่เวลาทีเ่กดิความมนึเมา พวกความคดิทีไ่มด่ ี ความคดิทีเ่ป็นอปัมงคล

ท ัง้หลาย ทีเ่ป็นอกศุลท ัง้หลาย มกัจะเกดิขึ้น ทาํใหต้อ้งไปกระทาํสิง่ทีส่รา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่และกบัตวัเรา เช่น พดูจาหยาบคาย เบยีดเบยีน สรา้งความราํคาญ

ใจใหก้บัผูอ้ืน่ ทาํใหเ้กดิการตอบโตก้นั ตอบโตก้นัไป ตอบโตก้นัมา ก็นาํไปสู่การทะเลาะ

ววิาท นาํไปสู่การทบุตทีาํรา้ยร่างกายกนั จนถงึฆ่ากนัตาย ผูท้ีเ่สยีชวีติก็สูญเสยีทกุสิง่ทกุ

อย่างไป ผูท้ีย่งัอยู่ก็ตอ้งถูกเจา้หนา้ทีต่าํรวจจบัเขา้คุกเขา้ตะราง และอาจจะตอ้งถูก

ประหารชวีติใหต้ายตามกนัไป น่ีก็คอืผลของการเสพสุรายาเมา แต่ไมค่่อยคดิกนั คดิแต่

วา่ กนิเหลา้เขา้ไปแลว้ จะมคีวามสุข สบายอก สบายใจ ลมืเรื่องราวต่างๆ ลมืความทกุข ์

ต่างๆ จงึทาํใหเ้สพสุรายาเมากนั แต่ผลเสยีทีต่ามมา กลบัไมรู่ก้นั  
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น่ีแหละคอืสิง่ทีจ่ะตอ้งศึกษาใหเ้หน็โทษ เมือ่เหน็โทษแลว้ เวลาทีจ่ติเริ่มคดิทีจ่ะทาํสิง่

เหลา่น้ี จะไดย้บัย ัง้ได ้ เพราะไมม่ใีครตอ้งการความทกุข ์ ไมต่อ้งการปญัหาต่างๆ แต่ถา้

ไมค่ดิไวก่้อน ไมศึ่กษาไวก่้อน แต่ปลอ่ยใหท้าํไปตามนิสยั ก็จะตดินิสยั เวลาแกก้็ยาก 

แต่ก็ไมสุ่ดวสิยั ถา้เหน็สิง่ทีไ่ปหลงดหีลงชอบอยู่วา่ ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีด่ ี แต่เป็นพษิเป็นภยั

กบัชวีติ ก็จะสามารถลดละเลกิได ้ สามารถทาํไดถ้า้มสีต ิ คอยดูความคดิอ่าน ถา้คดิไป

ในทางทีไ่มด่ ีก็ตอ้งบอกตวัเองวา่ น่ีเป็นทางทีไ่มด่ ีคดิไปแลว้จะนาํพาไปสู่การกระทาํทีไ่ม่

ดต่ีอไป จะนาํมาซึง่โทษท ัง้หลายทีไ่มป่รารถนากนั ควรคดิทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม ทาํตามที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหท้าํและไดท้รงประพฤตปิฏบิตัมิา สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน

ใหท้าํอยู่เสมอคอื ๑.ใหท้าํความดเีสมอ ๒.ใหล้ะการกระทาํบาปเสมอ ๓. ใหช้าํระจติใจให ้

สะอาดหมดจด  

สิง่ทีท่าํใหจ้ติใจเปรอะเป้ือนมมีลทนิ ก็คอืกเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ความอยากต่างๆ เป็นสิง่ทีจ่ะคอยทาํรา้ยจติใจ คอยฉุดลากผลกัไส ใหไ้ปกระทาํความชัว่

ท ัง้หลาย คนเราถา้ไมม่คีวามโลภแลว้ จะไปทาํบาปไดอ้ย่างไร ถา้ไมม่คีวามโกรธแลว้ จะ

ไปทาํบาปไดอ้ย่างไร อย่างในขณะน้ีพวกเรานัง่อยู่ในศาลาน้ี จติก็ต ัง้ม ัน่อยู่กบัการฟงั

เทศนฟ์งัธรรม ในขณะน้ีความโลภก็ไมป่รากฏขึ้นมา ความโกรธก็ไมป่รากฏขึ้นมา เราก็

นัง่อยู่ทีน่ี่ได ้ แต่ถา้มคีวามโลภเกดิขึ้นมา มคีวามโกรธเกดิขึ้นมา เราจะทนนัง่อยู่เฉยๆ

ไมไ่ด ้จะตอ้งไปทาํสิง่หน่ึงสิง่ใด ถา้เราเคยฝึกใจ เคยหกัหา้มใจ ดว้ยการปฏบิตัธิรรม ได ้

ศึกษาวธิีการหยุดใจ ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนไว ้ ก็จะรูว้า่ตอ้งหยุดใจดว้ยสต ิถา้มสีต ิ

รูว้า่กาํลงัคดิอะไร เพยีงแต่รูเ้ท่านัน้ ความคดินัน้ก็จะหยุดไป หายไป แต่ถา้ไมรู่ ้กจ็ะคดิ

ตามไป เวลาเกดิความโลภ ก็จะคดิตามความโลภนัน้ไป ก็จะวพิากษว์จิารณ์สิง่ทีอ่ยากได ้

วา่เป็นสิง่ทีด่อีย่างนัน้อย่างน้ี ตอ้งเอามาใหไ้ด ้ เวลาโกรธ ก็จะวพิากษว์จิารณ์คนทีเ่รา

โกรธวา่ เขาเลวอย่างนัน้ เขาไม่ดอีย่างน้ี ควรจะตอ้งถูกทาํรา้ย ทาํลาย อย่างนัน้อยา่งน้ี 

เป็นตน้  

น่ีแหละคอืสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นจากการไมม่สีตดูิใจ ถา้มสีตดูิใจแลว้ ในขณะทีเ่กดิความโลภ

ขึ้นมา จะรูข้ึ้นมาทนัทเีลยวา่ กาํลงัโลภ กาํลงัอยาก ก็จะสามารถระงบัได ้ ดว้ยเหตดุว้ย
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ผล คอืปญัญา ควรถามตวัเราเองวา่ สิง่ทีโ่ลภทีอ่ยากไดน้ัน้ มคีวามจาํเป็นต่อการดาํรง

ชพีหรือไม ่ถา้ไมม่คีวามจาํเป็น เราไมม่ ี เราก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร เพราะสิง่ของบางอย่างที่

เราอยากไดน้ัน้ ไมไ่ดอ้อกมาจากปญัญา ออกมาจากเหตผุล ไมไ่ดอ้อกมาจากความ

จาํเป็น แต่ออกมาจากอารมณ์ เพยีงแต่เหน็แลว้ก็เกดิอารมณ์อยากไดข้ึ้นมา ท ัง้ๆทีไ่มม่ี

สิง่น ัน้ก็ไมต่าย และดไีมด่ไีมม่สีิง่น ัน้กลบัสบายกวา่อกีต ัง้เยอะแยะ แต่เราไมรู่ก้นั เพราะ

เหตใุด เพราะเราไมใ่ชป้ญัญา ไมใ่ชเ้หตผุลเขา้มาคดิ เวลาตอ้งการสิง่หน่ึงสิง่ใด พอมี

ความอยากไดป้ับ๊ ก็อ่อนตามความอยากนัน้แลว้ จะตอ้งทาํตามความอยากนัน้ ถา้ไมไ่ด ้

ทาํตามความอยากแลว้ จะเกดิความทกุข ์ความเสยีอกเสยีใจขึ้นมาทนัท ี 

น่ีแหละคอืโทษของความอยาก เมือ่เกดิความอยากแลว้ ถา้ไมร่ะงบั กจ็ะสรา้งความทกุข ์

ใหก้บัเรา ทกุข ์๒ อย่าง คือ ๑. ทกุขท์ีอ่ยู่เฉยๆไมไ่ด ้ ตอ้งดิ้นออกไปหาสิง่นัน้ๆมา ๒. 

ถา้หาไมไ่ด ้ก็เกดิความเสยีใจ เกดิความผดิหวงัขึ้นมา แต่ถา้ระงบัความอยาก ความโลภ

ได ้ ดว้ยเหตผุล ก็สามารถอยู่ไดโ้ดยปกต ิ น่ีแหละเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งรูจ้กัแกไ้ข ความโลภ

ความอยากน้ี แกไ้ขไดด้ว้ยเหตผุล ใชป้ญัญาถามตวัเราเองวา่ จาํเป็นไหม ถา้ไมจ่าํเป็น 

ไมม่กี็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร ก็ไมต่อ้งไปมสีิง่นัน้ เพราะถา้ไมจ่าํเป็นแลว้ไปหามา ก็สรา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัตวัเรา คอื ๑. จะตอ้งเสยีเงนิเสยีทอง ซึง่เป็นสิง่ทีห่ายาก ถงึแมจ้ะมเีงนิ

ทองเหลอืใชอ้ยู่ก็ตาม แต่ตอ้งมองถงึอนาคตขา้งหนา้วา่ อาจจะตอ้งอาศยัเงนิทองทีม่ ี

เหลอืใชอ้ยู่น้ี เอาไวใ้ชก้บัสิง่ทีจ่าํเป็น เพราะตราบใดชวีติยงัมลีมหายใจอยู่ ก็ยงัตอ้งอาศยั

เงนิทอง เพือ่เอาไวใ้ชแ้ลกเปลีย่นปจัจยั ๔ ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี คอื อาหาร ยารกัษา

โรค เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั ถา้เอาเงนิทองทีม่คีวามจาํเป็น ถงึแมจ้ะไมจ่าํเป็นในขณะ

ปจัจบุนัน้ี แต่อาจจะมคีวามจาํเป็นต่อไปในภายภาคหนา้ เอาไปใชก้บัสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น เวลา

เกดิความจาํเป็นขึ้นมา ก็จะเดอืดรอ้น แต่ถา้ไมเ่อาเงนิทองทีม่เีหลอืใชอ้ยู่น้ี ไปใชก้บัสิง่ที่

ไมจ่าํเป็น ก็จะมเีงนิทองเหลอืใชม้าก ก็จะมคีวามอบอุ่นใจ มคีวามม ัน่ใจ จะไมค่่อยกงัวล

กบัเรื่องของอนาคตเท่าไร เพราะรูว้า่มสีิง่รองรบัอนาคตไวอ้ยู่แลว้ จะไมอ่ดอยากขาด

แคลนในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค  
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ถา้ชนะความโลภความอยากไดแ้ลว้ แทนที่จะมคีวามทกุข ์กลบัจะมคีวามสุข ความสุขที่

เกดิจากความม ัน่ใจ ความม ัน่คงกบัชวีติ รูว้า่ชวีติจะดาํเนินไปดว้ยความสุข ความสบาย 

มปีจัจยั ๔ ไวค้อยดูแล เท่าน้ีก็จะทาํใหม้คีวามสุขแลว้ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ใชเ้งนิไป

เรื่อยๆ เหน็อะไรอยากไดก้็ใชไ้ปๆ โดยไมไ่ดเ้สริมสรา้งความม ัน่คงใหก้บัชวีติเลย แต่

กลบับ ัน่ทอนความม ัน่คงของชวีติ เพราะเงนิทองทีจ่ะตอ้งอาศยัในภายภาคหนา้ จะมี

นอ้ยลงไปเรื่อยๆ และถา้ไมร่ะมดัระวงั ดไีมด่กี็อาจจะหมดไป นอกจากหมดไปแลว้ ยงั

อาจจะเป็นหน้ีเป็นสนิขึ้นมาอกี เพราะในปจัจบุนัน้ี เราสามารถซื้อขา้วของได ้ โดยไมต่อ้ง

จ่ายเงนิท ัง้หมด จ่ายเงนิเพยีงบางส่วน เราก็ไดข้องมาแลว้ แต่ตอ้งเป็นลูกหน้ี ตอ้งหาเงนิ

ทองมาใชห้น้ีสนิทีไ่ปสรา้งไว ้ น่ีแหละคอืโทษของการไมดู่แลใจของเรา ไมดู่แลความคดิ

ของเรา เวลาเกดิความโลภ เกดิความอยาก ก็ปลอ่ยใหค้วามโลภความอยากฉุดลากพา

ลงเหวโดยไมรู่ส้กึตวั มารูส้กึตวัอกีทกี็อยู่ทีก่น้เหวแลว้ ไมรู่จ้ะหาวธิีขึ้นจากเหวอย่างไร  

บางคนเมือ่ถงึจดุนัน้แลว้ ก็เกดิความทอ้แทใ้นชวีติ ไมอ่ยากจะมชีวีติอยู่ต่อไป ดงัทีไ่ด ้

ยนิไดฟ้งักนัทกุวนัน้ี ทีต่อ้งทาํรา้ยชวีติของตวัเอง ก็เพราะถูกความโลภ ความอยากน้ี

แหละ ฉุดลากใหล้งสู่กน้เหว เมือ่อยู่ในกน้เหวแลว้ ก็เกดิความทกุข ์ เกดิความทรมาน 

จนกระท ัง่ไมส่ามารถทีจ่ะทนอยู่ไดอ้กีต่อไป ท ัง้ทีร่่างกายก็ยงัเป็นปกตอิยู ่ ยงัเป็นคน

หนุ่มคนสาว มกีาํลงัวงัชา ทกุสิง่ทกุอย่างยงัสมบูรณ์ สามารถดาํเนินชวีติต่อไปได ้ แต่

เพราะความหลง ความมดืบอด ไมรู่จ้กัวธิีแกป้ญัหาชวีติ ก็เลยเกดิความทอ้แท ้ เกดิ

ความมดืแปดดา้นขึ้นมา ไมรู่จ้ะหาใครเป็นทีพ่ึง่ เพราะตอนทีม่เีวลา ตอนทีเ่ป็นปกต ิ ไม่

เคยคดิสรา้งทีพ่ึง่ขึ้นมาไวก่้อน พอถงึยามยากเขญ็ ก็เลยงงเป็นไก่ตาแตก ไมรู่จ้ะพึง่อะไร 

แต่ถา้เป็นคนฉลาด จะรูว้า่พระศาสนา คอื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นทีพ่ึง่ของ

เราได ้ถา้เขา้หาพระศาสนาอยู่เรื่อยๆ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เสมอ แลว้นาํไปปฏบิตั ิอย่างที่

ไดส้อนในวนัน้ี คอืใหดู้ใจเรา ใหเ้ตอืนสตถิามตวัเราเองอยู่เสมอวา่ วนัคืนผ่านไปๆ ใน

บดัน้ีเรากาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัดูใจของเราอยูห่รือเปลา่ กาํลงัต่อสูก้บัความโลภ กบั

ความอยากอยู่หรือเปลา่ ถา้กาํลงัทาํอยู่ ก็ถอืวา่เรากาํลงัใชช้วีติใหเ้ป็นคุณเป็นประโยชน ์

เพราะการต่อสูก้บัความโลภ ความอยากน้ี เท่ากบัเป็นการดงึตวัเราใหอ้อกจากเหวลกึ
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นัน่เอง แต่ถา้ปลอ่ยใจใหค้ดิไปในทางโลภ ความอยาก แลว้ทาํตามความโลภ ความ

อยาก เราก็จะถูกฉุดลกึลงไปเรื่อยๆในเหว จนไมม่ทีางออก  

จงึขอใหพ้วกเราท ัง้หลาย จงอย่าต ัง้อยู่ในความประมาท จงมสีตดูิการกระทาํของเราอยู่

เสมอ ตัง้แต่ตื่นขึ้นมา จนถงึเวลาหลบัเลย ขอใหดู้กาย วาจา ใจของเรา เหมอืนกบั

เจา้หนา้ทีต่าํรวจดูแลนกัโทษ อย่าใหค้ลาดจากสายตา แลว้จะเหน็การกระทาํท ัง้ ๓ วา่

เป็นไปในทศิทางใด ถา้เป็นไปในทศิทางทีด่กี็ส่งเสริม รีบทาํเสยีเลย อย่างวนัน้ีนึก

อยากจะทาํบญุ กร็ีบมาวดั มาทาํบญุเลย อย่าไปเลือ่นวนัเวลา เพราะวา่พรุ่งน้ีอาจจะไมม่ี

สาํหรบัเราก็ได ้แต่ถา้ทาํในวนัน้ีแลว้ เราจะไมเ่สยีใจ แต่จะไดร้บัประโยชนจ์ากการกระทาํ

ความด ี เพราะจะเป็นทีพ่ึง่ในยามยากของเราต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอ

ยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี ่๑๔๐ 

ธมัมานุสต ิ
๔ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ 

วนัน้ี เป็นวนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัฟงัธรรม ญาตโิยมผูม้จีติใจแน่วแน่ม ัน่คงกบั

พระพทุธศาสนา จะถอืวนัพระเป็นวนัสาํคญัมาก จะตอ้งมาวดัเพือ่ประกอบศาสนกจิ 

ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอนไว ้ เพราะทราบกนัดวีา่ผลต่างๆ ทีป่รารถนากนั เช่น 

ความสุขความเจริญ ความเป็นสริิมงคล ความสาํเร็จในชวีติ ความปราศจากทกุขภ์ยั

อนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวงนัน้ ย่อมเกดิจากการกระทาํของเรา เกดิจากการกระทาํตามพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เราจงึยดึถอืพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นผูน้าํ

ทาง เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งประกอบกจิต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงกาํหนดไว ้ เราก็มา

ประกอบกจินัน้ๆกนั ถา้กระทาํกจิเหลา่นัน้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ไมข่าดตอน เราก็จะไดร้บั

ผลดงีามทีจ่ะตามมาต่อไป เราจงึควรขวนขวายปฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้อย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง ถงึแมจ้ะมอีปุสรรคกดีขวาง ก็ตอ้งพยายาม

ต่อสู ้ กาํจดัสิง่กดีขวางท ัง้หลายใหห้มดไป เหมอืนกบัเวลาทีเ่ราเดนิทาง ไปสู่จดุหมาย

ปลายทาง จดุใดจดุหน่ึง ถา้มเีครื่องกดีขวางทางอยู่ เราก็ตอ้งหาวธิีผ่านเครื่องกดีขวางนัน้

ไปใหไ้ด ้ ถา้ยกสิง่กดีขวางออกไดก้็ยกออกไป ถา้ยกออกไมไ่ด ้ จาํเป็นจะตอ้งหาทศิทาง

ใหมเ่พือ่ไปใหถ้งึจดุหมายปลายทาง เรากต็อ้งทาํ ถา้มคีวามอตุสาหะ วริิยะ ความอดทน 

ความขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะดาํเนินตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอนไว ้ ในไมช่า้ก็

เร็ว เราก็จะไปถงึจดุหมายปลายทางทีพ่วกเราทกุคนปรารถนากนั คอืความสุข ความ

เจริญ ความปราศจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง ซึง่จะเกดิขึ้นจากการปฏบิตัติาม

แนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน  

สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหเ้จริญอยู่อย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง ก็คือการเจริญธมั

มานุสต ิ เจริญพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ซึง่เปรียบเหมอืนแสงสวา่ง ถา้ทาํได ้ ก็

เท่ากบัเป็นการจดุแสงสวา่งใหเ้กดิขึ้นภายในใจทีย่งัมคีวามมดืบอดอยู ่ เพราะถูกอวิชชา 
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ความไมรู่จ้ริง โมหะ ความหลง ซึง่เปรียบเหมอืนกบัความมดืครอบงาํอยู่ ทาํใหจ้ติใจไม่

สามารถเหน็ความจริงตามความเป็นจริงได ้ แต่กลบัจะเหน็ตรงกนัขา้มกบัความเป็นจริง 

เช่น เหน็สขุเป็นทกุข ์เหน็ทกุขเ์ป็นสขุ เหน็ว่าบาปบญุคุณโทษ นรกสวรรคไ์ม่มี อย่างน้ี

เป็นตน้ น่ีคอืความเหน็ผดิ ทีเ่หน็ผดิก็เพราะไมม่แีสงสวา่งนัน่เอง เหมอืนเวลาทีเ่ราอยู่ใน

ทีม่ดืสนิท ในยามคํา่คนื เราจะไมส่ามารถมองเหน็สิง่ต่างๆ ในบริเวณนัน้ไดเ้ลย ถา้ไมม่ี

แสงสวา่ง แต่ถา้มแีสงสวา่ง เรากจ็ะสามารถเหน็สิง่ต่างๆทีอ่ยู่ในบริเวณนัน้ได ้ถา้ไมม่แีสง

สวา่งเราก็ตอ้งอาศยัการเดาไป คาดคะเนไป คดิวา่สิง่นัน้เป็นอย่างนัน้ คดิวา่สิง่น้ีเป็น

อย่างน้ี  

อย่างพระทีไ่ปอยูใ่นป่าตอนกลางคนื ถา้ไมเ่คยไปอยู่ป่ามาก่อน แลว้มคีวามกลวัอยู่ในใจ 

เวลาเหน็อะไร ก็จะคาดคะเนไปต่างๆนานา เช่น คาดวา่เป็นผบีา้ง เป็นสตัวร์า้ยบา้ง แต่

ความจริงแลว้ เป็นเงาของกิ่งไม ้ ของตน้ไม ้ แต่เพราะวา่มดื มองไมเ่หน็ชดั ก็เลยทาํให ้

เกดิการเดาขึ้นมา และเมือ่มคีวามกลวัประกอบอยู่ในใจแลว้ ก็จะคดิไปในสิง่ทีน่่ากลวั

ท ัง้หลาย แต่ความเป็นจริงแลว้ หาใช่เป็นดงัทีไ่ดค้าดคดิไวไ้ม ่ นัน่ก็เป็นเพราะวา่ใจมดื

บอด ไมม่สีตไิมม่ปีญัญานัน่เอง ฉนัใดใจของเรา ถา้ไมม่ธีรรมะอยู่ในใจแลว้ ก็จะมแีต่

ความลุม่หลง จะมองไมเ่หน็ความจริงตามความเป็นจริง เราจงึตอ้งเจริญธมัมานุสตกินั 

ซึง่เจริญไดห้ลายวธิีดว้ยกนั อย่างในขณะน้ีท่านกาํลงัฟงัธรรมอยู่ ก็เป็นการเจริญธมัมานุ

สตอิย่างหน่ึง แต่เป็นการเจริญเป็นช่วงๆ เป็นครัง้คราว ไมบ่่อยนกั คอือาทติยห์น่ึง ก็จะ

มกีารแสดงธรรมในวนัธรรมสวนะกนัสกัครัง้หน่ึง อย่างวนัน้ีท่านก็ไดย้นิไดฟ้งัธรรมกนั 

ก็เปรียบเหมอืนกบัเปิดไฟในใจของท่านใหส้วา่งขึ้นขณะหน่ึง แต่หลงัจากเสร็จจากการฟงั

ธรรมแลว้ ก็เหมอืนกบัการปิดไฟในใจไป  

ถา้ตอ้งการมไีฟส่องแสงสวา่งอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลา เราก็ตอ้งเจริญธมัมานุสตอิย่าง

ต่อเน่ือง คอืนอกจากการฟงัธรรมทีว่ดัแลว้ เวลากลบัไปทีบ่า้น ถา้มเีทปธรรมะ กค็วร

เปิดเทปธรรมะฟงัต่อ หรือถา้มหีนงัสอืธรรมะ ก็เปิดหนงัสอืธรรมะอ่านต่อ ถา้มี

ความสามารถทีจ่ะเจริญธมัมานุสตภิายในใจ โดยนาํธรรมะทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมาเจริญ คอื

คดิถงึธรรมะอยู่เรื่อยๆ ก็เท่ากบัเป็นการจดุไฟ เปิดไฟใหม้แีสงสวา่งภายใจอยู่เรื่อยๆ ใน
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เวลาคํา่คนื ถา้เปิดไฟไวเ้ราก็จะเหน็สิง่ต่างๆได ้ ถา้ปิดไฟเราก็จะไมเ่หน็อะไร ในเวลา

กลางคนืเราจงึเปิดไฟกนัเสมอ ยกเวน้ในขณะทีน่อนหลบั เราก็จะปิดไฟ เพราะวา่ใน

ขณะนัน้ไมม่คีวามจาํเป็นทีต่อ้งใชแ้สงสวา่ง แต่ในขณะทีต่ื่นในยามคํา่คนื ก็ตอ้งเปิดไฟ

เสมอ ถา้ไปในทีท่ีไ่มม่แีสงสวา่ง ไมม่ไีฟ เราก็ตอ้งนาํไฟฉายหรือเทยีนตดิตวัเราไป เมือ่

อยู่ในทีม่ดืก็จะไดจ้ดุไฟ เพือ่จะไดเ้หน็ทาง เหน็สิง่ต่างๆรอบบริเวณทีเ่ราอยู่ ทีเ่ราเดนิไป 

การเจริญธมัมานุสตภิายในใจก็เป็นเช่นนัน้ เปรียบเหมอืนกบัมไีฟฉาย มเีทยีน มโีคมไฟ

ตดิตวัไป ไปทีไ่หนก็จะมแีสงสวา่งอยู่ตลอดเวลา ถา้ไมเ่จริญธมัมานุสต ิ ก็เปรียบ

เหมอืนกบักาํลงัเดนิอยู่ในทีม่ดื ก็จะตอ้งถกูอาํนาจของโมหะความหลง อวชิชาความไมรู่ ้

จริงมาครอบงาํ แลว้ก็จะทาํใหเ้ราดาํเนินไปในทางทีไ่มถู่ก ไมต่อ้ง ไมด่ ี ไมง่าม พาใหเ้รา

ไปทาํบาปทาํกรรม ทีท่าํใหม้ผีลเสยีตามมาต่อไป  

น่ีก็เป็นเพราะวา่ใจของเรา ไมไ่ดเ้จริญธมัมานุสตอิย่างต่อเน่ือง พอเผลอปับ๊ ความมดืก็

จะเขา้มาครอบงาํ แลว้ความโลภ ความโกรธ ก็จะปรากฏตามขึ้นมา เมือ่มคีวามโลภ 

ความโกรธแลว้ ก็จะมกีารกระทาํบาปทาํกรรมขึ้นมา ทาํใหเ้กดิผลเสยีหายตามมาต่อไป 

เราจงึควรระลกึถงึพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่อย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง 

อย่างนอ้ยทีสุ่ด ถา้ไมรู่จ้ะนึกอะไร ในขณะทีใ่จไมม่ภีารกจิทีจ่ะตอ้งคดิเรื่องอืน่ ไมต่อ้ง

คดิเกี่ยวกบัเรื่องการทาํงานทาํการ การทาํธุรกจิต่างๆ เวลาทีใ่จวา่ง เช่น เวลานัง่รถไป

ไหนมาไหน เราก็หนัมาเจริญธมัมานุสต ิ ถา้ไมรู่จ้ะคดิถงึธรรมะบทใด ก็ใหเ้จริญพทุธานุ

สต ิใหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้ คอื พทุโธๆๆ อย่างนอ้ยทีสุ่ดถา้ระลกึถงึพทุโธๆๆ โดยทีไ่ม่

ไปคดิอะไร ใจก็จะสงบ ใจจะน่ิง ใจจะเยน็ ดกีวา่ปลอ่ยใหใ้จไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ที่

คดิไปแลว้ เกดิอารมณ์ต่างๆตามมา มอีารมณ์โกรธบา้ง เสยีใจบา้ง ดใีจบา้ง ความเศรา้

โศกเสยีใจต่างๆ ซึง่ลว้นเกดิจากความคดิของเราท ัง้สิ้น  

ถา้สามารถควบคุมความคดิของเราใหอ้ยู่กบัธรรมะ อยู่กบัสิง่ทีด่ทีีง่าม เช่น อยู่กบับท

สวดมนต ์อยู่กบัพระพทุธเจา้ จติของเรากจ็ะสงบ เพราะธรรมเหลา่น้ีไมไ่ดเ้ป็นเครื่องทีจ่ะ

ทาํใหจ้ติวุน่วาย ส่ายแส่ แต่เป็นเครื่องกลอ่มเกลาจติใจใหม้คีวามสงบ มคีวามร่มเยน็ ถา้

ระลกึถงึคตธิรรมต่างๆ ก็จะทาํใหเ้กดิสตปิญัญา เกดิความฉลาดขึ้นมา สามารถนาํพา
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ชวีติของเราไปไดด้ว้ยด ี มแีต่ความสุข ความเจริญ เราจงึตอ้งเจริญธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้อย่างสมํา่เสมอ ควรตัง้สจัจาธษิฐานไวว้า่ ในวนัๆหน่ึง ถา้มเีวลาวา่ง ไมต่อ้ง

ไปคดิเรื่องราวต่างๆ ขอใหเ้ราหนัมาคดิถงึพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้ไมต่ ัง้สจั

จาธิษฐานไวก่้อน ไมไ่ดก้าํหนดเป้าหมายวา่ควรจะคดิอะไร เราก็จะปลอ่ยใหใ้จคดิไป

เรื่อยเป่ือย แมใ้นขณะทีก่าํลงัทาํงานอยู่ ใจก็ยงัมเีวลาทีจ่ะไปคดิเรื่องราวทีไ่มเ่กดิคุณ ไม่

เกดิประโยชน ์แต่กลบัเกดิโทษใหก้บัเรา  

แต่ถา้ไดต้ ัง้สจัจาธิษฐานไวแ้ลว้ อธิษฐานคือความตัง้ใจ สจัจะคอืความจริงใจ เวลาจะทาํ

สิง่หน่ึงสิง่ใด ก็จะมเีครื่องเตอืนสต ิ เครื่องผูกมดัใหท้าํในสิง่ทีไ่ดต้ ัง้ใจไว ้แต่ถา้ไมต่ ัง้ใจก็

เปรียบเหมอืนกบัเรือทีไ่มม่หีางเสอื หรือรถทีไ่มม่พีวงมาลยั เวลาใหเ้รือ ใหร้ถวิง่ไป ก็จะ

วิง่ไปแบบสะเปะสะปะ ไมม่จีดุหมายปลายทาง เพราะไมม่กีารควบคุม ใหร้ถหรือเรือนัน้ 

ไปในทศิทางใดทศิทางหน่ึง ใจของเราก็เป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั ถา้ไมต่ ัง้สจัจาธิษฐานคอื

ความตัง้ใจจรงิ ใหท้าํสิง่หน่ึงสิง่ใด ใจของเราก็จะไมม่เีป้าหมาย ก็จะไมท่าํในสิง่นัน้ๆ แต่

ถา้ไดต้ ัง้สจัจาธิษฐานไวว้า่ จะทาํสิง่นัน้ทาํสิง่น้ีแลว้ เราก็จะมสีตคิอยเตอืนเราอยู่เสมอ ใน

เวลาทีไ่มม่คีวามจาํเป็น ทีจ่ะตอ้งคดิเรื่องราวทีส่าํคญั ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี ต่อการทาํ

มาหากนิ ต่อการปฏบิตัภิารกจิอนัใดอนัหน่ึง เราก็จะไดเ้อาเวลาทีว่า่งมาคดิในสิง่ทีด่ ี คดิ

ในสิง่ทีท่าํใหเ้กดิความฉลาด เกดิความรูข้ึ้นมา เพราะธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้ 

ถา้ไมน่าํมาคดิบ่อยๆ เราก็จะลมื จะไมเ่ขา้ใจเท่าทีค่วร เวลาฟงัธรรมครัง้หน่ึง เราก็จาํได ้

เขา้ใจไดเ้พยีงบางส่วนเท่านัน้เอง ไมส่ามารถจาํไดห้มด เขา้ใจไดท้ ัง้หมด แต่ถา้นาํมาคดิ

อยู่เรื่อยๆอย่างต่อเน่ืองแลว้ ก็จะจาํไดม้ากขึ้น เขา้ใจไดม้ากขึ้น เมือ่จาํไดม้ากขึ้น เขา้ใจ

ไดม้ากขึ้น ก็จะไดน้าํมาใชใ้หม้ากขึ้น ถา้ไม่คดิอยู่บ่อยๆ ธรรมะก็จะอยู่ห่างไกลจากใจเรา 

เราก็จะไมไ่ดน้าํธรรมะมาใช ้ 

ธรรมะก็เปรียบเหมอืนกบัอาวุธ ถา้เรามอีาวุธอยู่ใกลต้วัเรา เวลามคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

ใชอ้าวุธนัน้ เราก็จะสามารถหยบิขึ้นมาใชไ้ดท้นัทเีลย อย่างเจา้หนา้ทีต่าํรวจ เวลาออกไป

ปฏบิตัริาชการ ตามจบัผูร้า้ย จะตอ้งมอีาวุธอยู่กบัตวัอยู่เสมอ เพราะถา้มคีวามจาํเป็นที่

จะตอ้งใชท้นัททีนัใด ก็จะไดใ้ชท้นัท ีแต่ถา้ไมม่อีาวุธตดิตวัไป เวลาไปเจอผูร้า้ย ถา้ผูร้า้ย
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ต่อสู ้ แลว้เจา้หนา้ทีต่าํรวจไมม่อีาวุธ ก็ไมส่ามารถทีจ่ะต่อสูก้บัผูร้า้ยได ้ ใจของเราก็เป็น

เช่นนัน้เหมอืนกนั ผูร้า้ยของใจก็คอืความมดืบอด ความหลงผดินัน่เอง ทีเ่รียกวา่โมหะ

อวชิชา ถา้ไมม่ธีมัมาวุธ คอือาวุธแห่งธรรม มแีสงสวา่งแห่งพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้อยู่ใกลต้วัเรา เวลาทีค่วามหลง ความมดืบอดแสดงตวัขึ้นมา เราจะไมม่ี

อาวุธไวต่้อสู ้ เราจะไมม่แีสงสวา่งไวท้าํลายความมดื เม่ือไม่มีแสงสว่างทาํลายความมืด

แลว้ ความมืดกจ็ะทาํใหเ้รามีความเหน็ผิดเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็ทกุข์

เป็นสขุ เหน็บาปว่าไม่ใช่บาป เหน็บญุว่าไม่ใช่บญุ แลว้เรากจ็ะทาํแต่บาป ทาํแต่กรรม 

แลว้เรากจ็ะตอ้งประสบกบัผลของการกระทาํของเรา ซ่ึงเป็นสิ่งที่เราไม่ปรารถนากนัเลย 

แต่เราก็ตอ้งรบัเคราะหก์รรมอนันัน้ไป  

ดงัทีเ่ราเคยไดย้นิขา่วคราวอยู่ทกุวนัในหนา้หนงัสอืพมิพ ์ นัน่เป็นผลของความมดืพา

จติใจไป ถา้มธีรรมะมแีสงสวา่งอยู่ในใจแลว้ จะไมท่าํในสิง่เหลา่นัน้ เพราะรูว้า่เมือ่ทาํไป

แลว้ มแีต่โทษ ไมม่คุีณเลย ในเบื้องตน้เมือ่ทาํไปแลว้ ก็ทาํใหจ้ติมคีวามวา้วุน่ขุน่มวั มี

ความทกุขม์คีวามกงัวลใจ เพราะวา่เมือ่ทาํความผดิไปแลว้ ย่อมมคีวามกลวัทีจ่ะตอ้งถูก

จบัไปลงโทษ หรือถูกประณาม ความทกุขก์็เกดิขึ้นมาแลว้ภายในใจ ถา้ถูกจบัไป ก็ตอ้ง

ถูกลงโทษตามความผดิทีไ่ดก้ระทาํไว ้ไมว่า่จะเป็นใครก็ตาม เมือ่ทาํบาปไปแลว้ ก็จะตอ้ง

ใชก้รรม เพยีงแต่วา่ผลทีต่ามมา จะชา้หรือเร็วเท่านัน้เอง น่ีหมายถงึผลภายนอก คอืถูก

จบัเขา้คุกเขา้ตะราง ถูกประจาน จะชา้หรือจะเร็ว ไมแ่น่นอน แต่เรื่องทีจ่ะปรากฏขึ้นมา

อย่างรวดเร็วทนัตาเหน็ ก็คอืความรูส้กึภายในใจของเรา เมือ่ทาํความผดิไปแลว้ ใจของ

เราจะมอีาการกระสบักระส่าย มคีวามวุน่วาย มคีวามกงัวล มคีวามวติก เวลาเดนิไปเจอ

ใคร ก็จะมแีต่ความหวาดระแวง วา่เขาจะรู ้ เขาจะเหน็ แลว้จะไปแจง้เจา้หนา้ทีต่าํรวจให ้

มาจบัเรา น่ีแหละคอืความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นแลว้ในใจของเรา  

แต่ถา้มแีสงสวา่งแห่งธรรมคอืธรรมะ รูว้า่การทาํบาปมผีลตามมา เราก็จะไมก่ลา้ทาํบาป 

เพราะเราไมต่อ้งการทีจ่ะมคีวามรูส้กึไมด่ ี ไมต่อ้งการถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะราง ถูกประจาน

ความชัว่ เมือ่มแีสงสวา่งแห่งธรรม เราก็จะระงบัการกระทาํสิง่ทีไ่มด่ ี คอืบาปกรรมทีเ่กดิ

จากความมดืบอดในใจของเราได ้ การเจริญธรรมะ คอืคาํสอนของพระพทุธเจา้อย่าง
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ต่อเน่ือง จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นเสมอ คดิอยู่เสมอวา่พระพทุธเจา้สอนใหเ้ราทาํอะไร สอนให ้

เราละจากการกระทาํอะไร แลว้พยายามทาํไป เช่น พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้จริญเมตตา

อยู่อย่างสมํา่เสมอ ใหม้คีวามรูส้กึทีด่ต่ีอคนทกุๆคน มองเขาเป็นเหมอืนเพือ่น เป็นพี ่

เป็นนอ้ง เป็นคนทีเ่รารกัทีเ่ราชอบ ถงึแมจ้ะไมรู่จ้กัเขา ก็ขอใหม้องเขาแบบนัน้ เพราะเมือ่

มองเขาแบบนัน้แลว้ เราจะไมม่คีวามโกรธแคน้อาฆาตพยาบาท เราจะไมค่ดิเบยีดเบยีน

เขา แต่จะมแีต่ความปรารถนาดกีบัเขา อยากใหเ้ขามคีวามสุข อยากใหเ้ขาพน้ทกุข ์ 

แต่ถา้ไมไ่ดเ้จริญเมตตา ปลอ่ยใหจ้ติถูกความมดืบอดครอบงาํ เวลาเหน็การกระทาํของ

ผูอ้ืน่ทีไ่มถู่กใจ ก็จะเกดิความขุน่มวัขึ้นมา เกดิความพยาบาทขึ้นมา เกดิความไมพ่อใจ 

ไมช่อบใจขึ้นมา แลว้ก็จะเริ่มคดิรา้ยกบัเขาขึ้นมา เพราะไมไ่ดเ้จริญเมตตานัน่เอง ถา้

เจริญเมตตาแลว้ เราจะมแีต่ความรูส้กึทีด่ต่ีอเขา นอกจากการเจริญเมตตาแลว้ ทรงสอน

ใหเ้จริญอเุบกขาควบคู่ไปดว้ย คอืใหม้องว่าสตัวท์ ัง้หลายนัน้ มกีรรมเป็นของๆตน จะดี

จะช ัว่ ก็เป็นเรื่องของเขา เขาดเีขาก็จะไดร้บัผลดขีองเขา เขาช ัว่เขาก็จะตอ้งไดร้บัผลชัว่

ของเขา ไม่ใช่หนา้ทีข่องเราทีจ่ะตอ้งไปเป็นผูต้ดัสนิ เป็นผูใ้หคุ้ณใหโ้ทษกบัเขา เขาดเีดีย๋ว

เขาก็ไดร้บัผลดไีปเอง เขาช ัว่เขาก็ไดร้บัผลชัว่ของเขาไปเอง ยกเวน้วา่เขาเป็นคนทีอ่ยู่

ภายใตก้ารดูแลของเรา เป็นลูกจา้งของเรา ถา้เขาเป็นคนด ีทาํงานมคีวามขยนัหม ัน่เพยีร 

มคีวามซือ่สตัยสุ์จริต เราก็ควรใหร้างวลัเขา ถา้เราอยู่ในฐานะทีจ่ะใหเ้ขาได ้ถา้เขาเป็นคน

ไมด่ ีคนเกยีจครา้น คนทจุริต มแีต่จะคอยลกัเลก็ขโมยนอ้ย เราก็จะตอ้งทาํโทษเขา ใน

เบื้องตน้เราอาจจะเตอืนเขาไวก่้อน วา่ไม่ควรทาํสิง่เหลา่น้ี แลว้ก็คาดโทษไวว้า่ ถา้ทาํ

ต่อไปจะตอ้งมกีารทาํโทษ ตอ้งมกีารตดัเงนิเดอืน ถา้เป็นโทษรา้ยแรง ก็จะตอ้งใหอ้อก

จากงานไป อย่างน้ีก็เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํ  

แต่ไมไ่ดเ้ป็นการกระทาํทีเ่กดิจากการขาดความเมตตา แต่เกดิจากความจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

ทาํอย่างนัน้ ถา้มคีวามเมตตา มอีเุบกขา เวลาเหน็คนอืน่ทีเ่ราไมม่คีวามเกี่ยวขอ้งดว้ย 

เขาจะช ัว่อย่างไร เขาจะดอีย่างไร ใจของเราจะเป็นปกต ิคอืจะไมโ่กรธแคน้โกรธเคอืงกบั

เขา อยากใหเ้ขาตอ้งเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ีไป เราถอืวา่เป็นเรื่องของกรรม เพราะการที่

เราไปโกรธแคน้โกรธเคอืง ก็เป็นการสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจของเราเอง สรา้งความรอ้น
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ใหก้บัใจของเรา เป็นความทกุขอ์ย่างหน่ึง ซึง่เป็นผลทีเ่กดิจากความมดืบอดนัน่แหละ 

ขาดปญัญา ขาดธรรมะ ผูท้ีม่ธีรรมะแลว้ยอ่มไมโ่กรธแคน้โกรธเคอืงผูใ้ดเลย แมผู้น้ ัน้จะ

ทาํสิง่ทีไ่มด่กีบัเรา สรา้งความทกุขท์ ัง้ทางกายและทางใจใหก้บัเรา เราจะไมอ่าฆาต

พยาบาท เพราะความโกรธความอาฆาตพยาบาท เป็นเหมอืนไฟทีจ่ะเผาจติใจของเราใหม้ี

แต่ความรุ่มรอ้น เราถูกเขาทาํรา้ยทางกายแลว้ ทาํไมจงึใหเ้ขาทาํรา้ยทางใจอกีดว้ย ทางใจ

น้ีเราระงบัไดด้ว้ยธรรมะ ดว้ยนํา้ของธรรมะ คอืตอ้งยอมรบัสภาพความเป็นจริงวา่ ตราบ

ใดทีเ่รายงัอยู่ในโลกน้ี เรายงัจะตอ้งรบัเคราะหก์รรม ทีเ่ราเคยทาํไวใ้นอดตี แมไ้มใ่ช่เป็น

กรรมในชาตน้ีิ ก็มกีรรมทีเ่ราเคยทาํไวใ้นอดตีชาต ิ เราอาจจะจาํไมไ่ดเ้ท่านัน้เอง แต่เมือ่

เกดิเคราะหก์รรมแลว้ ก็ขอใหเ้ราทาํใจใหส้งบ ทาํใจใหเ้ป็นปกต ิ เป็นอเุบกขา ดงัในบท

ธรรมทีไ่ดเ้จริญไวว้า่ สตัวท์ ัง้หลาย มีกรรมเป็นของๆตน เขาก็มกีรรมของเขา เรากม็ี

กรรมของเรา ในเมือ่วบิากกรรมคอืผลของกรรมไดต้ามมาถงึแลว้ เราจะไปปฏเิสธวบิาก

กรรมเหลา่นัน้ไดอ้ย่างไร เราก็ตอ้งอดทน ใชข้นัต ิยอมรบักรรมอนันัน้ไป แต่เราจะไมไ่ป

สรา้งกรรมอนัใหมข่ึ้นมา ดว้ยการไปตอบโต ้ ไปทาํรา้ยเขา อย่างน้ีเป็นการสรา้งเวรสรา้ง

กรรมใหเ้พิม่มากขึ้นไปอกี เมือ่ทาํเช่นน้ีแลว้ เวรกรรมก็จะไมม่หีมดสิ้น ดงัในพทุธภาษติ

ทีแ่สดงไวว้า่ เวรย่อมระงบัดว้ยการไม่จองเวร เวรไม่ระงบัดว้ยการจองเวร  

น่ีแหละคอืธรรมะ ถา้มธีรรมะอยู่ในใจแลว้ เราจะระงบัความโกรธได ้ ระงบัความอาฆาต

พยาบาทได ้ไมว่า่เขาจะทาํอะไรกบัเรา รุนแรงขนาดไหนก็ตาม การไปตอบโตน้ัน้ เป็นการ

กระทาํทีโ่งเ่ขลาเบาปญัญา ของความมดืบอด เพราะจะไปสรา้งกรรมทีเ่ลก็ทีน่อ้ย ให ้

กลายเป็นกรรมทีใ่หญ่ขึ้นมา ดงัทีเ่ราไดย้นิกนัวา่ น้ําผ้ึงหยดเดียว บางทนีํา้ผึ้งหยดเดยีว

น้ีสามารถทาํใหเ้กดิสงครามขึ้นมาได ้ก็เพราะแต่ละฝ่ายไมรู่จ้กัการใหอ้ภยั ไมรู่จ้กัการทาํ

ใจใหเ้ป็นอเุบกขา ไมรู่จ้กักฎแห่งกรรมนัน่เอง เมือ่ใครมาทาํในสิง่ทีเ่ราไมพ่อใจ เราก็จะ

ตอบโตไ้ป แลว้ก็ทาํใหล้ามปาม ทาํใหผู้อ้ืน่ทีไ่มรู่อ้โิหน่อเิหน่ ตอ้งมารบัเคราะหก์รรมตาม

ไปดว้ย เพราะความเหน็อกเหน็ใจกนั เหน็วา่เป็นพรรคเป็นพวกกนั เป็นญาตเิป็นพีเ่ป็น

นอ้งกนั ก็เลยกลายเป็นสงครามระหวา่งครอบครวั ระหวา่งประเทศไป เพราะความมดื

บอด ขาดธรรมะในใจนัน่เอง  
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ถา้มธีรรมะอยู่ภายในใจแลว้ เราจะเหน็วา่ในทีสุ่ดคนเราก็ตอ้งตายดว้ยกนัท ัง้นัน้ 

เพยีงแต่วา่จะตายแบบไหน จะตายดว้ยการทาํบาป หรือตายดว้ยการทาํบญุ เพราะวา่ถา้

ตายดว้ยการทาํบาปก็ตอ้งไปเกดิในอบายต่อไป แต่ถา้ตายดว้ยการทาํบญุ คอืมอีเุบกขา

ธรรม มเีมตตาธรรม มคีวามน่ิงเฉย มกีารใหอ้ภยั ตายแบบน้ีแลว้ ไปด ีไปสู่สุคต ิไดไ้ป

เกดิเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยบคุคล เป็นพระอรหตั อรหนัต ์ อย่างน้ีไมด่กีวา่

หรือ ดกีวา่ตายเพราะฆ่าฟนักนั เพราะจะตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็น

อสุรกาย เป็นสตัวน์รก เพราะวา่กรรมน้ีแหละ เป็นเหตทุีจ่ะทาํใหส้ตัวไ์ปเกดิในทีต่่างๆ 

กรรมคอืการกระทาํ ทาํบาปก็จะไปสู่อบาย ไปนรก ทาํบญุก็ไปสู่สุคต ิ ไปสวรรค ์ ดงันัน้

อย่าไปเสยีดายชวีติของเรา ขอใหร้กัษาธรรมะยิง่กวา่ชวีติ แลว้ธรรมะจะรกัษาเรา ให ้

แคลว้คลาดจากทกุขภ์ยนัตรายท ัง้หลาย การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๔๑ 

ทาํบญุ 
๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ 

วนัน้ีศรทัธาญาตโิยมไดม้าทาํบญุกนั ทาํไมจงึตอ้งมาทาํบญุกนัอย่างสมํา่เสมอ อย่าง

ต่อเน่ือง เพราะการทาํบญุเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหส้ิง่ต่างๆ ทีเ่ราปรารถนากนัปรากฏขึ้นมา คอื

ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นสริิมงคล ความปราศจากทกุขภ์ยัอนัตราย

ท ัง้หลายท ัง้ปวง เราจงึตอ้งมาทาํบญุกนัอย่างต่อเน่ือง ดงัทีท่่านไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี 

บญุทีเ่ราทาํก็มอียู่หลายชนิดดว้ยกนั บญุก็เปรียบเหมอืนกบัอาหาร อาหารก็มอียู่หลาย

ชนิด ถา้เรารบัประทานอาหารอย่างเดยีว เช่น รบัประทานขา้วอย่างเดยีว ร่างกายก็จะไมไ่ดร้บั

สารอาหารพอเพยีง ทีจ่ะรกัษาใหร่้างกายมสุีขภาพสมบูรณ์แขง็แรง ฉนัใดจติใจของเราก็

เป็นเช่นนัน้ จติใจของเราก็ตอ้งการบญุ ซึง่เป็นเหมอืนกบัอาหารไวค้อยดูแลรกัษา ให ้

จติใจของเรามคีวามสุข มคีวามสบาย มคีวามพอ มคีวามอิม่ ซึง่จะเกดิไดจ้ากการทาํบญุ 

บญุจงึมหีลายชนิดดว้ยกนั  

บญุทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงไวใ้นบญุกริิยาวตัถกุ็มอียู่ ๑๐ ประการดว้ยกนั คอื ๑.บญุที่

เกดิจากการให ้ เรียกวา่ทานมยั ๒. บญุทีเ่กดิจากการรกัษาศีล รกัษากาย วาจา ใหเ้ป็น

ปกต ิ ไมเ่บยีดเบยีนซึง่กนัและกนั เรียกวา่สลีมยั ๓. บญุทีเ่กดิจากการพฒันาจติใจ ให ้

เป็นจติใจทีส่ะอาดหมดจด ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เรียกวา่ภาวนามยั 

๔. บญุทีเ่กดิจากการประพฤตอ่ิอนนอ้มถ่อมตน เรียกวา่อปจายนมยั ๕. บญุทีเ่กดิจาก

การช่วยขวนขวายรบัใช ้ เรียกวา่เวยยาวจัจมยั ๖. บญุทีเ่กดิจากการอทุศิส่วนบญุส่วน

กศุล เรียกวา่ปตัติทานมยั ๗. บญุทีเ่กดิจากการอนุโมทนาบญุ ยนิดกีบัความดขีองผูอ้ืน่ 

เรียกวา่ปตัตานุโมทนามยั ๘. บญุทีเ่กดิจากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม เรียกวา่ธมัมสัสวนมยั 

๙. บญุทีเ่กดิจากการใหธ้รรมะ ส ัง่สอนธรรมะ เรียกวา่ธมัมเทสนามยั ๑๐. บญุทีเ่กดิจาก

การทาํความเหน็ใหถู้กตอ้ง เรียกวา่ทิฏ�ุชุกมัม ์ 
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บญุท ัง้ ๑๐ น้ี เราควรทาํใหม้าก เท่าทีจ่ะทาํได ้ตามกาลเทศะ ตามเหตกุารณ์ อย่างวนัน้ี

ญาตโิยมไดม้าทาํทาน ไดท้าํบญุตกับาตร พอดเีป็นวนัพระ ก็มกีารสมาทานรกัษาศีลกนั 

ยามคํา่หรือเวลาทีเ่รากลบัไปสู่ทีพ่กัของเรา ถา้ไมม่ภีารกจิการงานอย่างอืน่ เราก็บาํเพญ็

ภาวนา นัง่สมาธิ เจริญปญัญา เวลาทีพ่ระสงฆอ์นุโมทนา ญาตโิยมก็กรวดนํา้อทุศิส่วน

บญุ ส่วนกศุล ใหก้บัผูท้ีล่ว่งลบัไปแลว้ เวลามผูีอ้ืน่ทาํบญุ เราก็ร่วมอนุโมทนาบญุไปกบั

เขา เวลาทีพ่ระสงฆแ์สดงพระธรรมเทศนา เราก็ฟงัเทศนฟ์งัธรรมไปดว้ย เวลาผูอ้ืน่มี

ความเดอืดรอ้น มคีวามทกุขใ์จ เรามธีรรมะทีพ่อจะแบ่งปนัใหก้บัเขาได ้ เราก็แบ่งปนัให ้

เขาไป ส ัง่สอนใหแ้สงสวา่งกบัเขา เพือ่เขาจะไดห้ายกลุม้อกกลุม้ใจ หายทกุข ์ น่ีคอื

ลกัษณะของการทาํบญุท ัง้ ๑๐ ประการ ทีเ่รากระทาํกนั สุดแทแ้ต่กาลเทศะ แลว้แต่

เหตกุารณ์ ทีจ่ะใหเ้รากระทาํในบญุนัน้ๆ เราก็ทาํกนัไป  

อานิสงสข์องบญุแต่ละอย่างก็มไีมเ่หมอืนกนั อย่างอานิสงสข์องการใหท้าน กจ็ะทาํใหเ้รา

มคีวามม ัง่ค ัง่ สมบูรณ์ในเรื่องทรพัยส์มบตั ิ เงนิทอง ขา้วของ เครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ ไม่

วา่จะไปเกดิทีไ่หนภพไหนชาตไิหน เรากจ็ะมพีรอ้มในเรื่องของเครื่องใชส้อย เครื่อง

อปุโภคบริโภคต่างๆ แต่การใหท้านไมส่ามารถกาํหนดภพชาตขิองเราได ้ วา่จะไปสูงหรือ

ไปตํา่ เราทาํบญุใหท้านมากๆ แต่เราไมร่กัษาศีล เราก็มสีทิธิทีจ่ะไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ไป

อบายได ้เพราะเหตทุีจ่ะทาํใหเ้ราไปเกดิในสุคต ิคอืไมไ่ปเกดิในอบาย จะตอ้งเกดิจากการ

รกัษาศีล ดงัในอานิสงสข์องศีลทีไ่ดแ้สดงไวส้กัครู่น้ีว่า สีเลนะ สคุติง ยนัติ ศีลเป็นเหตทุี่

จะนําพาไปสูส่คุต ิ สุคตกิ็คอืภพภูมขิองมนุษย ์ ของเทพ ของพรหม ของพระอริยบคุคล

ท ัง้หลาย ดงันัน้ถงึแมว้า่เราจะทาํบญุใหท้านอย่างมากมายก่ายกอง บรจิาคทรพัยเ์ป็นเงนิ

ถงึรอ้ยลา้น พนัลา้น แต่ยงัทาํผดิศีล ฉอ้โกง คอรปัช ัน่ ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ถา้ตายไปเราก็ยงั

ตอ้งไปเกดิในอบาย เพยีงแต่วา่บญุทีเ่ราทาํไวจ้ากการใหท้านน้ี ก็จะทาํใหเ้ราไปเกดิใน

อบายทีม่คีวามสมบูรณ์  

เช่น ถา้ไปเกดิเป็นสุนขั ก็จะเป็นสุนขัทีม่รูีปร่างหนา้ตาสวยงาม มรีาคาแพงๆ มคีน

ปรารถนาทีจ่ะเอาสุนขัแบบนัน้ไปเลี้ยงดู ไปสรา้งบา้น สรา้งเรือน ทีม่เีครื่องปรบัอากาศให ้

อยู่อย่างสุขสบาย น่ีคอือานิสงสข์องผูท้ีไ่ดท้าํบญุใหท้านไวใ้นอดตี คอืจะมพีรอ้มดว้ย
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โภคทรพัยท์ ัง้หลาย มรูีปร่างหนา้ตาทีส่วยงาม แต่ถา้เราไมใ่หท้านเลย มแีต่รกัษาศีลอย่าง

เดยีว เราก็ไมไ่ปเกดิในอบาย จะมาเกดิเป็นมนุษย ์แต่ยากจน ถงึแมไ้ดเ้ป็นมนุษยแ์ต่ไม่

รํา่รวย เพราะไมเ่คยทาํบญุใหท้าน น่ีคอืเรื่องราวของอานิสงสข์องการทาํบญุชนิดต่างๆ 

จงึมคีวามจาํเป็นทีเ่ราจะตอ้งทาํบญุชนิดต่างๆใหค้รบ ใหม้าก เท่าทีจ่ะทาํได ้ สุดแทแ้ต่

เหตกุารณ์ สิง่แวดลอ้ม กาลเทศะ ความพอใจทีจ่ะทาํ ควรทาํใหม้ากๆ เพราะบญุเท่านัน้

แหละ ทีเ่ป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขและความเจริญ แมก้ารหลดุพน้จากการเวยีนว่าย

ตายเกดิ ก็ตอ้งเกดิจากการทาํบญุท ัง้ ๑๐ ประการน้ี  

ในบญุ ๑๐ ประการน้ี ถา้ถามวา่บญุอนัไหนเป็นบญุทีส่าํคญัในเบื้องตน้ ตอ้งขอบอกวา่ 

บญุทีเ่กดิจากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพราะถา้ไมเ่คยฟงัเทศนฟ์งัธรรมมาก่อน เราจะไม่

รูจ้กัเรื่องบาป เรื่องบญุ เรื่องคุณ เรื่องโทษ เรื่องนรก เรื่องสวรรค ์เรื่องการเวยีนวา่ยตาย

เกดิ เรื่องมรรค ผล นิพพาน เราก็จะเป็นเหมอืนกบัคนหูหนวกตาบอด การกระทาํของ

เราย่อมเป็นไปตามอารมณ์ทีม่อียู่ในใจ ถา้มอีารมณ์ดเีราก็ทาํความด ี ถา้มอีารมณ์รา้ยเรา

ก็จะทาํความชัว่ สุดแทแ้ต่อารมณ์จะพาไป เพราะไมรู่จ้กัวา่การกระทาํของเรานัน้ มผีลทาํ

ใหเ้กดิความสุขก็ได ้ เกิดความทกุขก์็ได ้ เกิดความเจริญก็ได ้ เกดิความเสือ่มก็ได ้ดงันัน้

ถา้เรายงัไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัธรรม ยงัไมเ่คยพบพระพทุธศาสนา ไมไ่ดย้นิคาํสอนของผู ้

ประเสริฐ ผูรู้จ้รงิเหน็จรงิอย่างพระบรมศาสดา พระพทุธเจา้ของเรา เราก็จะยงัตกอยู่ใน

หว้งของความมดืบอด เราก็จะทาํกรรมสลบักนัไป สุดแทแ้ต่อารมณ์จะพาไป บางวนั

อารมณ์ดกี็ทาํด ีพูดด ีวนัไหนอารมณ์ไมด่กี็จะทาํรา้ย คดิรา้ย  

แต่เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัธรรมของพระพทุธเจา้แลว้ เราก็จะเริ่มเขา้ใจวา่ ความสุขความเจริญ 

หรือความทกุขค์วามเสือ่มเสยีนัน้ เกดิจากการกระทาํของเราทางกาย ทางวาจา และทาง

ใจ เมือ่เป็นเช่นนัน้ เราก็จะมสีมัมาทฏิฐ ิ คอืความเหน็ทีถู่กตอ้ง ซึง่เป็นหน่ึงในบญุ ๑๐ 

ประการน้ี การทีจ่ะมคีวามเหน็ใหถู้กตอ้งได ้ เราตอ้งหม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม หม ัน่ศึกษา

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมว่า่จากการไดย้นิไดฟ้งัจากพระสงฆอ์งคเ์จา้ หรือถา้

อยู่ในสถานทีท่ีไ่มม่พีระสงฆอ์งคเ์จา้เทศนาส ัง่สอน เราก็อ่านหนงัสอืธรรมะ เช่น หนงัสอื

พระไตรปิฎก หรือหนงัสอืของพระเกจอิาจารยท์ ัง้หลาย ถา้อ่านศึกษาอยู่เรื่อยๆ ก็จะเกดิ
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ความเขา้ใจ เริ่มเหน็ความจริงตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ แลว้เราจะไมป่ฏเิสธสิง่

ต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เมือ่รูแ้ลว้ ก็จะทาํบญุกนั เพราะรูว้า่การทาํบญุเท่านัน้

แหละ ทีจ่ะเป็นเหตนุาํมาซึง่ความสุขความเจริญ ความปราศจากทกุขภ์ยัท ัง้หลายใหก้บั

เรา ไมม่อีะไรในโลกน้ีแมแ้ต่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ท่านก็ไมส่ามารถทีจ่ะทาํใหเ้รา

สุข ใหเ้ราเจริญ ใหเ้ราไมม่ทีกุขไ์ด ้ท่านเพยีงแต่เป็นผูช้ี้ทาง ใหแ้สงสวา่ง บอกสอนเรา ให ้

รูถ้งึบาป บญุ คุณ โทษ ใหรู้จ้กันรก รูจ้กัสวรรค ์แลว้ใหเ้รานาํเอาไปปฏบิตั ิเมือ่เรารูแ้ลว้ 

เราก็จะทาํบญุทาํทานกนั  

อย่างวนัน้ีท่านก็มาทาํบญุทาํทานกนั รกัษาศีล ฟงัเทศน ์ฟงัธรรม บาํเพญ็จติตภาวนากนั 

บูชาสิง่ทีม่พีระคุณ คอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นการทาํตนเป็นผูอ่้อนนอ้มถ่อม

ตน ไมม่ทีฏิฐหิยิง่ยโส อย่างน้ีเป็นการทาํบญุ ถา้ทาํอยู่เรื่อยๆ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ 

ปฏบิตัไิปเรื่อยๆ ผลก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมา ทาํใหเ้ราไดเ้ริ่มสมัผสักบัผลนัน้ๆ คอืจติใจของ

เราจะเริ่มมคีวามสงบ มคีวามร่มเยน็เป็นสุข เมือ่เหน็ผลทีเ่กดิจากการปฏบิตัธิรรม จาก

การทาํบญุแลว้ เราก็จะเริ่มมกีาํลงัใจทีจ่ะประกอบคุณงามความด ี ทาํบญุทาํกศุลใหม้าก

ยิง่ขึ้นไปเรื่อยๆ แลว้เราก็จะไมก่งัวลกบัการกระทาํของผูอ้ืน่ ถงึแมผู้อ้ืน่เขาจะทาํบาปทาํ

กรรมอย่างไร เรากจ็ะไมม่คีวามทอ้แท ้ เราก็ยงัต ัง้ม ัน่อยู่ในการกระทาํความด ี ถงึแมว้า่

เราจะไมร่ํา่รวย ไมม่ตีาํแหน่ง ไมม่ยีศถาบรรดาศกัดิ์อนัสูงส่ง ไมม่คีนสรรเสริญเยนิยอ 

ไมม่กีามสุข ไมไ่ดม้เีครื่องอาํนวยความสุขทางดา้นตา หู จมกู ลิ้น กาย เราก็จะไมรู่ส้กึ

เดอืดรอ้นใจ เพราะวา่ใจของเรามคีวามอิม่ มคีวามสุข มคีวามพอ อยู่ในตวัแลว้  

น่ีแหละคอือานิสงสท์ีแ่ทจ้ริง ผลทีแ่ทจ้ริงทีเ่กดิจากการทาํบญุท ัง้ ๑๐ ประการน้ี เป็นการ

สรา้งความสุขใหก้บัใจ ใจจะสุขไดก้็ต่อเมือ่ใจชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง อนั

เป็นเหตทุีส่รา้งความเศรา้หมองใหก้บัใจ ตราบใดทีย่งัมกีเิลสตณัหาอยู่ในใจ ต่อใหเ้ป็น

ถงึเป็นพระมหากษตัริย ์เป็นประธานาธิบด ีเป็นนายกรฐัมนตรี เป็นมหาเศรษฐ ีมเีงนิเป็น

แสนลา้นก็ตาม ใจก็ยงัจะมคีวามวา้วุน่ขุน่มวั มคีวามกงัวล มคีวามวติก มคีวามเศรา้โศก

เสยีใจ เพราะไมไ่ดไ้ปกาํจดัตน้เหตทุีท่าํใหเ้กดิความรูส้กึเหลา่น้ีขึ้นมา เราจงึตอ้งอาศยั

การทาํบญุเป็นเครื่องกาํจดั ชาํระกเิลส ตณัหา เครื่องเศรา้หมองทีม่อียู่ภายในใจของเรา
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ใหห้มดไป นัน่แหละเป็นเหตทุีเ่ราตอ้งมาทาํบญุกนัอย่างต่อเน่ืองทกุๆวนัพระ หรือทาํ

มากกวา่นัน้ไดก้็ยิง่ด ี ถา้ไมไ่ดม้าทีว่ดั ในสถานทีอ่ยู่ของเรา เราก็สามารถทาํบญุได ้ ทาํ

ทานได ้ เราควรทาํบญุทาํทานกบัคนทีอ่ยู่ใกลต้วัเราก่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่คนทีม่ ี

พระคุณกบัเรา เช่น บดิา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ถา้ไม่มที่านเหลา่น้ี ก็จะไมม่ตีวัเรา

ปรากฏขึ้นมาได ้ เราตอ้งมปู่ี ยา่ ตา ยาย มพี่อ มแีม ่ ผูใ้หก้าํเนิด ท่านจงึเป็นผูท้ีม่ ี

พระคุณอนัใหญ่หลวงต่อชวีติของเรา เราจงึไมค่วรมองขา้มท่านไป  

พระพทุธองคท์รงเปรียบบดิามารดาเป็นเหมอืนกบัพระอรหนัต ์ เป็นพระพรหมของลูกๆ 

การทีไ่ดเ้ลี้ยงดูบดิามารดา ทดแทนบญุคุณของบดิามารดาดว้ยวธิีการต่างๆ ทาํใหท้่านอยู่

ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข มคีวามสุขกายสุขใจ ถอืวา่เป็นการทาํบญุกบัพระอรหนัต ์

ทาํบญุกบัพระพรหม มอีานิสงสม์ากมบีญุมาก ต่อจากนัน้แลว้ก็ยงัมบีคุคลอืน่ ทีเ่รามี

ความเกี่ยวขอ้งดว้ย เช่นสาม ีภรรยา บตุร ธิดา ญาตสินิทมติรสหาย บคุคลเหลา่น้ีถา้เรา

ช่วยเหลอืเขาดว้ยวธิีหน่ึงวธิีใด ก็ถอืวา่เป็นการทาํบญุใหท้านเหมอืนกนั ไมจ่าํเป็นจะตอ้ง

รอใหม้าทีว่ดั แลว้จงึค่อยทาํบญุทาํทานกนั เหมอืนกบัเวลาทีเ่ราหวิ อยากจะรบัประทาน

อาหาร เดนิไปทีไ่หน เจอรา้นอาหารทีไ่หนก่อน ก็แวะรบัประทานก่อน ไมต่อ้งปดัไปก่อน 

วา่ไวค้อยไปกนิทีร่า้นนัน้ เพราะถา้รอไปกนิทีร่า้นนัน้ เมือ่ไปถงึทีร่า้นนัน้แลว้ อาหาร

อาจจะหมดไปก่อน ก็เป็นได ้ เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ ก็จะไมไ่ดร้บัประทานอาหาร เราก็จะมี

แต่ความหวิโหย  

เวลาทีจ่ะช่วยเหลอืใคร ทาํบญุกบัใคร ก็อย่าไปเลอืกมาก อย่าไปคดิมาก บางทคีดิวา่เขา

มพีอแลว้ มมีากกวา่เรา เขาไมเ่ดอืดรอ้น หรือวา่เขาไมด่พีอทีเ่ราจะทาํบญุกบัเขา ถา้คดิ

อย่างน้ี ก็เหมอืนกบัเราปฏเิสธ การรบัประทานอาหารตามรา้นต่างๆ ไปรา้นน้ีก็บอกวา่ไม่

อร่อย ไปรา้นนัน้ก็บอกวา่ไมส่ะอาด ไปรา้นโนน้ก็บอกวา่แพงไป ถา้ปฏเิสธไปเรื่อยๆ ก็จะ

ไมม่รีา้นอาหารรบัประทานอาหารกนั แต่ถา้เราบอกวา่ เมือ่ถงึเวลามอีะไรปรากฏต่อหนา้ 

เช่นเดนิไปเจอขอทาน ก็ใหเ้งนิเขาไป อย่าไปคดิวา่เขาเสแสรง้ มาหลอกเอาเงนิ ถา้เขาเส

แสรง้ หลอกเรา มนัก็เป็นเรื่องของเขา เป็นบาปเป็นกรรมของเขา ถา้เราใหด้ว้ยเจตนาที่
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สะอาดบริสุทธิ์ คอืมคีวามเมตตา มคีวามสงสาร ทีจ่ะช่วยเหลอืสงเคราะหเ์ขา ใหเ้ขาไป 

เราก็มคีวามอิม่เอบิใจ มคีวามสุขใจ  

น่ีแหละคอืการทาํบญุทาํทาน อย่าไปเลอืกวนั เลอืกเวลา เลอืกสถานทีม่ากจนเกนิไป ถา้

เลอืกไดก้็ด ี เพราะการเลอืกบคุคล เลอืกสถานที ่ ก็มส่ีวนทาํใหบ้ญุเพิม่พูนมากยิง่ขึ้นไป 

เหมอืนกบัเลอืกรบัประทานอาหารตามรา้นต่างๆ บางทเีลอืกไดก้็เลอืก เพราะเมือ่เลอืกได ้

แลว้อาหารทีร่บัประทานก็จะเป็นอาหารทีม่คุีณภาพ ทาํใหเ้รามคีวามอิม่กายอิม่ใจ เวลา

จะทาํบญุ ส่วนใหญ่เราก็อยากจะเลอืกทาํบญุกบัพระทีด่ ีพระทีเ่ป็นพระอริยบคุคล ถา้ได ้

เจอพระพทุธเจา้ ไดท้าํบญุกบัพระพทุธเจา้ ก็จะมอีานิสงสม์าก เป็นบญุมาก เพราะ

นอกจากไดท้าํบญุกบัพระพทุธเจา้แลว้ ยงัไดย้นิไดฟ้งัธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

อาจจะบรรลธุรรม กลายเป็นพระอริยบคุคลขึ้นมาเลยกไ็ด ้ น่ีแหละคอืเหตทุีค่วรเลอืก

ทาํบญุกบัคนด ีคนฉลาด คนเก่ง อย่างพระพทุธเจา้ พระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย เพราะ

จะช่วยทาํใหเ้ราพน้ทกุขไ์ดอ้ย่างรวดเร็ว  

ต่างกบัเวลาทีเ่ราไปทาํบญุกบัพระทีไ่มรู่เ้รื่องรูร้าว ไมเ่คยศึกษาธรรมะ มแีต่ความมดื

บอด ท่านก็จะสอนเราไปในทางทีผ่ดิ แทนทีจ่ะสอนใหป้ฏบิตัธิรรมชาํระจติ กลบัไปสอน

ใหเ้ราหลงงมงาย ไปทาํพธิีกรรมสะเดาะเคราะหต่์างๆ ไมรู่เ้รื่องรูร้าว ทาํไปก็ไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร เพราะการสะเดาะเคราะหก์รรมนัน้ เป็นสิง่ทีท่าํไมไ่ด ้ เคราะหก์รรมคอื

กรรมทีเ่ราไดก้ระทาํไว ้เป็นสิง่ทีส่าํเร็จแลว้ เมือ่ทาํแลว้ วบิากกรรมย่อมจะตอ้งตามมาไม่

ชา้ก็เร็ว เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้แต่เวลาทีเ่รามเีคราะหก์รรม พระพทุธเจา้ทรงสอนใหใ้ช ้

ขนัต ิใชค้วามอดทน ใหใ้ชอุ้เบกขา ใหใ้ชป้ญัญา ตอ้งฉลาด ตอ้งยอมรบัความจริงวา่ เรา

ในอดตีไดเ้คยทาํบาปทาํกรรมมามากมายก่ายกอง เมือ่ถงึเวลาทีผ่ลของบาปกรรมจะ

แสดงผลขึ้นมา ก็ไมม่ทีางทีจ่ะไปปดัไปเป่าใหห้ายไปได ้ แต่ถา้ใจของเรามคีวามแน่วแน่ 

ม ัน่คง ไมห่ว ัน่ไหว เราก็จะผ่านเคราะหก์รรมเหลา่นัน้ไปไดอ้ย่างไมม่ปีญัหาอะไร 

เพราะวา่ไมม่อีะไรในโลกน้ีจะสามารถมาทาํลายใจของเราได ้ มแีต่กเิลสตณัหา โมหะ

อวชิชา ความมดืบอด ความไมรู่เ้รื่อง การขาดธรรมะแสงสวา่งต่างหาก ทีท่าํใหใ้จเกดิ
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ความวา้วุน่ขุน่มวั เกดิความทกุข ์ เกดิความเศรา้โศกเสยีใจ เวลาทีจ่ะตอ้งประสบเคราะห์

กรรมต่างๆ  

แต่สาํหรบัคนทีม่แีสงสวา่งแห่งธรรมอยู่ภายในใจแลว้ มปีญัญาแลว้ จะรูส้กึเฉยๆกบั

เรื่องเหลา่น้ี อะไรจะเกดิกเ็กดิ อย่างมากกแ็ค่ตาย คนเราหนีตายไมพ่น้หรอก ไมว่า่จะ

ทาํบญุทาํบาปมามากนอ้ยแค่ไหน ก็หนีตายไมพ่น้ดว้ยกนัท ัง้นัน้ แมก้ระท ัง่พระพทุธเจา้ 

พระอรหนัตสาวก ก็ตอ้งตายดว้ยกนัท ัง้นัน้ แต่ท่านตายดว้ยจติใจที่แน่วแน่มัน่คง สงบ

น่ิง ไม่หว ัน่ไหว เป็นจติที่ตายดว้ยความสขุ ไม่ไดต้ายดว้ยความทกุข ์ อยู่กมี็ความสขุ 

ไม่มีความทกุข ์ซึง่ต่างกบัใจของพวกเรา ทีย่งัมกีเิลสตณัหาอยู่ ยงัไมไ่ดช้าํระกเิลสตณัหา 

ไมไ่ดข้ดัเกลา ไมไ่ดท้าํบญุท ัง้ ๑๐ ประการอย่างสมํา่เสมอ เราก็เลยขาดทีพ่ึง่ ขาดสิง่ทีจ่ะ

มาช่วยรกัษาใจของเราไมใ่หห้ว ัน่ไหว ไมใ่หว้ติก ไมใ่หก้ลวั การตายของพระพทุธเจา้ กบั

การตายของพวกเรา ไมแ่ตกต่างกนัเลย ร่างกายเมือ่ไมห่ายใจก็ตาย ก่อนจะตายก็ตอ้งมี

ทกุขเวทนา มคีวามเจ็บปวดรวดรา้วตามร่างกาย ตามส่วนต่างๆ ร่างกายของเรากบัของ

พระพทุธเจา้ก็เป็นเหมอืนกนั ไมม่อีะไรแตกต่างกนั แต่ใจของพระพทุธเจา้กบัพระ

อรหนัต ์ ต่างกบัใจของพวกเรา เพราะใจของท่านไมไ่ดย้ดึตดิอยู่กบัร่างกายน้ี ท่านเหน็

ร่างกายน้ีเป็นเหมอืนกบัร่างกายของคนอืน่ เวลาเราเหน็คนอืน่เขานอนตาย เราก็รูส้กึ

เฉยๆ ไม่ไดไ้ปรูส้กึเจ็บปวดรวดรา้ว กบัความเจ็บไขไ้ดป่้วย กบัความตายของเขา  

ฉนัใดจติของผูท้ีม่แีสงสวา่งแห่งธรรม ไดก้าํจดัขดัเกลากเิลสตณัหา อนัเป็นเครื่องเศรา้

หมอง ใหห้มดสิ้นไปจากใจแลว้ ก็จะเป็นอย่างนัน้ ใจจะรูส้กึเฉยๆ ไมย่นิดยีนิรา้ยกบัการ

เป็นไปของร่างกาย ร่างกายจะแก่ จะเจบ็ไขไ้ดป่้วย จะตาย จะเป็นอย่างไร กไ็ม่

เดอืดรอ้น และนบัประสาอะไรกบัสิง่ภายนอก เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ท่านยิง่ไม่

รูส้กึเดอืดรอ้นอะไรกบัสิง่เหลา่นัน้เลย มลีาภมาจะสูญลาภก็ไมเ่ดอืดรอ้น มยีศมาจะสูญ

ยศไปก็ไมเ่ดอืดรอ้น มกีารสรรเสริญแลว้มกีารนินทาตามมาก็ไมเ่ดอืดรอ้น มสุีขมทีกุข ์

มากนอ้ยเพยีงไรก็เฉยๆ เพราะใจของท่านไดป้ลอ่ยวางหมดแลว้ในเรื่องเหลา่น้ี การทีใ่จ

จะปลอ่ยวางได ้ก็ตอ้งอาศยัการทาํบญุท ัง้ ๑๐ ประการน้ี โดยเฉพาะอย่างยิง่บญุทีส่าํคญั
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ทีสุ่ด ก็คอืการฟงัเทศนฟ์งัธรรม เมือ่ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ เราก็จะรูว้า่ เราจะตอ้งมา

ชาํระใจของเรา ชาํระกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจ ใหห้มดสิ้นไป  

และสิง่ทีจ่ะชาํระขดัเกลาไดก้็คอืการภาวนา นัง่สมาธิ เจริญปญัญา โดยอาศยับญุส่วนอื่น

เป็นเครื่องสนบัสนุน เช่นทาน ศีล เป็นตน้ เพราะทาน ศีลน้ี เปรียบเหมอืนกบัการตอ้น

กเิลสใหเ้ขา้มาอยู่ในคอก เวลาทีเ่ราจะจบักเิลส ซึง่เปรียบเหมอืนกบัสตัว ์ เช่น ววั ควาย 

เวลาเราจะจบัววัควายน้ีมาฆ่า เราตอ้งตอ้นมนัเขา้มาในคอกก่อน ถา้มนัอยูน่อกคอกเวลา

จะจบัมนั กจ็ะลาํบากเพราะทีม่นักวา้ง มนัวิง่หนีได ้เราจงึตอ้นเอาววัควายคอืกิเลสตณัหา

น้ีเขา้มาในคอกก่อน ตอ้นเขา้มาในใจ ดว้ยการทาํบญุ ทาํทาน รกัษาศีล และบญุอืน่ๆ

ลว้นจะช่วยตอ้นกเิลสตณัหาใหเ้ขา้มาสู่ใจ เมือ่เขา้มาสู่ในใจแลว้ เราก็ทาํใจใหส้งบ เมือ่ใจ

สงบ กเิลสตณัหาก็จะตอ้งสงบตวั เหมอืนกบัเวลาเราจบัววัควายเขา้มาในคอกแลว้ เราก็

จบัมนัผูกมดัไว ้มดัขามดัเทา้ไว ้มนัก็จะดิ้นไมไ่ด ้ก็จะตอ้งน่ิงอยู่เฉยๆ กเิลสตณัหาก็เป็น

อย่างนัน้ เมือ่เราทาํสมาธิแลว้ กเิลสตณัหาก็จะตอ้งสงบตวัลง แสดงอาการโลภ โกรธ 

หลงไมไ่ด ้ 

แต่การอยู่ในสมาธิยงัไมส่ามารถ ทีจ่ะฆ่ากเิลสใหต้ายหมดสิ้นซากไปได ้ เพราะสมาธิ

เพยีงแต่ผูกมดัตวักเิลส ไมใ่หอ้อกไปสรา้งความวุน่วาย แต่เราไมส่ามารถทีจ่ะอยู่ในสมาธิ

ไปไดต้ลอด เมือ่ออกจากสมาธิแลว้ กเิลสก็จะเริ่มทาํงานต่อไป เพยีงแต่วา่จะไมรุ่นแรง 

และอยู่ไมไ่กล มนัจะอยู่แต่ในคอก อยู่ในใจ เราจงึตอ้งใชป้ญัญาเขา้ไปทาํลาย ปญัญาก็

เปรียบเหมอืนกบัมดี หรือธนูทีไ่วใ้ชย้งิววัควาย ใชม้ดีไวต้ดัคอ มนัถงึจะตาย ปญัญาก็

เป็นลกัษณะนัน้ ปญัญาจะเขา้ไปทาํลายตน้เหตขุองกเิลสตณัหา คอืโมหะอวชิชา ความ

มดืบอด ความหลงผดิ ความไมเ่ขา้ใจในสภาพความเป็นจริงของสิง่ต่างๆท ัง้หลาย 

สภาวธรรมท ัง้หลาย วา่เป็นอย่างไร เวลาเจริญปญัญา เราจะเจริญดว้ยไตรลกัษณ์ คอื 

อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ทกุสิง่ทกุอย่าง สภาวธรรมท ัง้หลาย ลว้นเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น 

เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เป็นสิง่ทีไ่มค่วรไปยดึไปตดิ เพราะไปยดึไปตดิแลว้จะตอ้ง

เศรา้โศกเสยีใจ จะตอ้งทกุข ์ถา้ปลอ่ยวางแลว้ ก็จะไมท่กุขก์บัสิง่เหลา่น้ี เช่น ร่างกายของ

เราก็เป็นของไมเ่ทีย่ง ไมม่ตีวัตน เกดิมาแลว้ ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย เมือ่ตายไป 
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ร่างกายก็สลายกลบัไปสู่ดนิ นํา้ ลม ไฟ ไมใ่ช่ตวัตนเลย มแีต่ดนิ นํา้ ลม ไฟ เท่านัน้

แหละ เมือ่ไดพ้จิารณาอย่างต่อเน่ืองแลว้ ต่อไปเราก็จะไมโ่ลภ ไมอ่ยากกบัอะไร เพราะรู ้

วา่เวลาไปโลภไปอยากกบัอะไร ก็จะมแีต่ความทกุข ์มแีต่ความเศรา้หมอง ถา้ไมโ่ลภ ไม่

อยากแลว้ จติใจก็จะเป็นปกต ิเป็นจติทีส่งบ เป็นจติทีส่บาย ไมด่ิ้นรนกวดัแกวง่ มคีวาม

อิม่ มคีวามพอ มคีวามสุขอยู่ในตวัของจติ นัน่แหละคอืจดุหมายปลายทางของการ

ทาํบญุ คอืใหถ้งึจดุทีม่คีวามอิม่ตวั การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี ่๑๔๒ 

สะสมบารม ี
๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ 

วนัน้ีญาตโิยมผูม้คีวามเลือ่มใส มคีวามแน่วแน่ ต่อพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

ไดม้าสู่วดัตามเวลาทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงกาํหนดไว ้ คอืทกุๆวนัพระ จะเป็นวนัขึ้นหรือวนั

แรมก็ตาม ประมาณทกุๆ ๘ วนั ๗ วนั ๖ วนั ก็จะมาร่วมกนัทาํบญุสะสมบารม ี เพือ่

ประโยชนท์ีจ่ะตามมาต่อไป คอืความเจริญในลาภ ยศ สรรเสริญ สุขก็ด ีความเจริญใน

อายุ วรรณะ สุขะ พละก็ด ีก็ลว้นเกดิจากการกระทาํของเราในแต่ละวนัพระและวนัอืน่ๆ 

ถา้มโีอกาสเราก็ทาํ เพยีงแต่วา่วนัพระเราถอืเป็นวนัสาํคญั เป็นวนัทีจ่ะตอ้งทาํใหไ้ด ้

ถงึแมจ้ะมภีารกจิอย่างอืน่ทีจ่าํเป็น ทีส่าํคญั เราก็พยายามทีจ่ะเจยีดเวลามาวดั เพือ่จะได ้

สะสมบญุบารม ีเพราะเชื่อในคาํสอนของพระพทุธเจา้ เชื่อวา่การสะสมบญุบารม ีเป็นเหตุ

ทีจ่ะนาํมาซึง่ผลทีเ่ราท ัง้หลายปรารถนากนั  

เหมอืนกบัการปลูกตน้ไม ้ ถา้เราปลูกตน้ไมไ้ปเรื่อยๆ ต่อไปอกีไมน่านเราก็จะมตีน้ไม ้

ใหญ่ออกดอกออกผลใหก้บัเรา แต่ถา้เราไมป่ลูกตน้ไมเ้ลย ปลอ่ยใหท้ีด่นิของเราว่าง

เปลา่ อกี ๑๐ ปี อกี ๒๐ ปีขา้งหนา้ ทีด่นิก็ยงัวา่งเปลา่อยู่อย่างนัน้ จะไมม่ตีน้ไม ้

นอกจากไมม่ตีน้ไมแ้ลว้ ยงัจะมพีวกวชัพชืต่างๆ งอกขึ้นมาสรา้งความรกรุงรงัใหก้บัทีด่นิ

ของเรา จติใจของเราก็เปรียบเหมอืนกบัพื้นทีผ่นืหน่ึง ถา้ไมไ่ดร้บัการดูแลรกัษา ไมไ่ดร้บั

การพฒันาดว้ยการทาํบญุสะสมบารม ี คอืปลูกสิง่ทีด่ทีีง่ามไว ้ แต่ ปลอ่ยใหม้วีชัพชืทีไ่ม่

พงึปรารถนาเจริญงอกงาม เช่น กเิลสตณัหาท ัง้หลาย ใจของเราก็จะเป็นเหมอืนกบัทีด่นิ

ทีไ่มม่ค่ีา นอกจากไมม่ค่ีาแลว้ยงัสรา้งปญัหา สรา้งภาระ สรา้งความทกุขค์วามเดอืดรอ้น 

ใหก้บัใจดว้ย  

พระพทุธเจา้ผูท้รงมพีระคุณอนัประเสริฐ ผูไ้ดต้รสัรูธ้รรม ไดเ้หน็เรื่องราวของพระทยั

ของพระองคม์าแลว้ ไดเ้หน็พระทยัของพระองคท์ีม่ที ัง้วชัพชืคอืกเิลสตณัหา และมตีน้ไม ้
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นอ้ยใหญ่สลบักนัขึ้นมา จงึทรงทาํการพฒันาพระทยัของพระองค ์ ดว้ยการชาํระพวก

วชัพชืคอืกเิลสตณัหาท ัง้หลาย ทีไ่มม่คุีณไมม่ปีระโยชน ์ แลว้ก็ปลูกตน้ไมท้ีม่คุีณมี

ประโยชนใ์หเ้ต็มพื้นที ่ พื้นทีข่องพระองคค์อืพระทยัของพระองคจ์งึเต็มไปดว้ยบญุบารม ี

เมือ่มบีญุบารมเีต็มอยู่ในใจแลว้ ผลของบญุบารมยี่อมส่งผลใหป้รากฏขึ้นมา ใหม้ฐีานะด ี

ใหเ้จริญในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เจริญดว้ยอายุ วรรณะ สุขะ พละ อย่างทีพ่ระพทุธ

องคไ์ดท้รงปฏบิตัมิาอย่างต่อเน่ือง หลายภพหลายชาตดิว้ยกนั จนในภพสุดทา้ยเมือ่ทรง

ประสูตเิป็นเจา้ชายสทิธตัถราชกมุาร กม็โีหรไดท้าํนายทายทกัไวว้า่ มหาบรุุษอย่าง

พระพทุธเจา้น้ี ไดท้รงบาํเพญ็บารมมีาอย่างต่อเน่ือง อย่างมากมาย ผลทีพ่ระพทุธองคจ์ะ

ทรงไดร้บัก็มอียู่ ๒ นยัดว้ยกนั คือถา้ไมไ่ดอ้อกบวชก็จะไดเ้ป็นพระมหาจกัรพรรด ิ แต่

ถา้ไดอ้อกบวชก็จะไดเ้ป็นพระบรมศาสดา เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้  

น่ีแหละคอืผลทีเ่ราท ัง้หลายจะไดก้นั ถา้เราต ัง้จติต ัง้ใจพยายามสะสมบญุบารมไีวอ้ย่าง

ต่อเน่ือง อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี คอืมาทกุๆวนัพระ ถงึแมว้า่จะรูส้กึ

ลาํบากยากเยน็บา้ง ตอ้งตื่นเชา้ก็ยงัมา เพราะเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เชื่อใน

สิง่พระพทุธเจา้ไดท้รงปฏบิตั ิ และเชื่อวา่การไดเ้ป็นพระพทุธเจา้นัน้ ไมไ่ดม้าจากการ

ปรารถนาโดยอย่างเดยีว คอืไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารต ัง้จติอธิษฐานอย่างเดยีว วา่ขอใหเ้ราเป็น

พระพทุธเจา้ ใหเ้ป็นพระอรหนัต ์หรือขอใหเ้ราเป็นพระมหากษตัริย ์มหาจกัรพรรด ิ เป็น

ประธานาธิบด ี เป็นนายกรฐัมนตร ี หรือเป็นมหาเศรษฐ ี ความปรารถนาเป็นเพยีงการ

ต ัง้เป้าหมายไวเ้ท่านัน้เอง แต่การทีจ่ะไปถงึจดุหมายปลายทางทีต่ ัง้เป้าไว ้ เราตอ้งเดนิไป 

ตอ้งมกีารทาํกจิกรรมเพือ่จะไปใหถ้งึเป้าหมายอนันัน้ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงประกอบ

บาํเพญ็บญุบารมมีาอย่างต่อเน่ือง นัน่แหละคอืการดาํเนิน การเดนิทางไปสู่จดุหมาย

ปลายทางทีเ่ราทกุคนปรารถนา  

ถา้การอธิษฐานอย่างเดยีวแลว้สามารถนาํสิง่ต่างๆ ทีเ่ราปรารถนามาได ้ พวกเราทกุคน

ป่านน้ีก็จะเป็นมหาจกัรพรรดกินัไปหมดแลว้ หรือไมเ่ช่นนัน้ก็เป็นพระบรมศาสดากนัไป

หมดแลว้ แต่เหตทุีพ่วกเรายงัไมไ่ดเ้ป็นดงัทีเ่ราปรารถนากนั ก็เพราะวา่เรามแีต่ความ

ปรารถนา มแีต่จติอธิษฐานตัง้เป้าหมายไว ้แต่ไมไ่ดเ้ดนิไปตามเป้าหมายนัน้ อย่างวนัน้ีถา้
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ญาตโิยมไดต้ ัง้เป้าหมายวา่จะมาทีว่ดั แลว้พอตื่นเชา้ขึ้นมา แทนทีจ่ะลกุขึ้นมาก็ลม้กลบั

ลงไปนอนต่อ ตื่นขึ้นมาอกีทกี็สายโด่ง ก็จะไมไ่ดม้าถงึทีว่ดัน้ีได ้เพราะการต ัง้จติอธิษฐาน

อย่างเดยีวนัน้ไมเ่พยีงพอ แต่การต ัง้จติอธิษฐานน้ีก็สาํคญั เพราะเราจะตอ้งรูเ้ป้าหมาย 

วา่เราจะทาํอะไร ทกุๆวนัน้ีเราตอ้งรูก่้อนลว่งหนา้แลว้มใิช่หรือ วา่วนัน้ีหรือพรุ่งน้ีเรา

จะตอ้งทาํอะไรบา้ง คนทีม่งีานมกีารเขาก็รูว้า่ เดีย๋ววนัน้ีเขาตอ้งไปทาํงานแลว้ ตื่นขึ้นมาก็

แต่งตวัใส่เสื้อผา้ รบัประทานอาหารใหเ้รียบรอ้ย แลว้ก็ออกไปทาํงาน แลว้ก็จะไดป้ระสบ

ผลจากการทาํงาน คอืถา้เป็นคนทาํงานอย่างต่อเน่ืองไมข่าดงาน เวลาสิ้นเดอืนก็จะไดร้บั

เงนิเดอืน แลว้ก็ไมถู่กเขาไลอ่อก แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้มงีานทาํ แต่พอถงึเวลาตื่น

ขึ้นมา ก็เกดิความรูส้กึเกยีจครา้น เลยขอนอนต่อ วนันัน้ก็เลยโทรศพัทไ์ปบอกเขาวา่ 

ปวดหวัเป็นไข ้ ไมส่บาย ถา้เป็นเช่นน้ี แลว้ทาํอย่างน้ีบ่อยๆเขา้ คนทีเ่ขาจา้งเรา เขากจ็ะ

เกดิความเบือ่หน่าย เพราะงานการทีเ่ขาตอ้งการใหเ้ราทาํนัน้ มนัไมเ่ป็นไปดงัทีเ่ขา

ตอ้งการ ในทีสุ่ดเขาก็ตอ้งบอกใหเ้ราไปหางานทีอ่ืน่ทาํ เพราะวา่อยู่กบัเขาก็ไมเ่จริญ

ดว้ยกนัท ัง้คู่ เขาก็ไมเ่จริญ เราก็ไมเ่จริญ น่ีก็เป็นเพราะวา่เราไมก่ระทาํหนา้ทีข่องเรา ทีเ่รา

ควรกระทาํกนันัน่เอง  

ดงันัน้ความปรารถนา ความตัง้จติอธิษฐาน จงึไมพ่อเพยีง เมือ่เราต ัง้จติอธิษฐานแลว้ เรา

ก็ตอ้งบาํเพญ็ ตอ้งดาํเนินต่อไป อย่างในวนัน้ีพวกท่านท ัง้หลายก็มาบาํเพญ็บญุบารมกีนั 

การมาวดัน้ีทาํใหเ้ราไดส้ะสมบญุบารมไีดห้ลายอย่างหลายชนิด เกอืบจะครบท ัง้ ๑๐ 

ชนิดเลยทเีดยีว เช่น มาถงึก็มกีารทาํบญุตกับาตรถวายทาน น่ีก็เป็นทานบารมีแลว้ 

ต่อมาก็มกีารสมาทานศีล เป็นศีลบารมี ถา้สมาทานศีล ๘ ก็จะเป็นเนกขมัมบารมี 

เนกขมัมะแปลวา่ การละเวน้จากการหาความสุขทางกามคุณท ัง้ ๕ คอื รูป เสยีง กลิ่น 

รส โผฏฐพัพะ คอืจะไมห่าความสุขจากสิง่ภายนอกตวัเรา เช่น ดูหนงั ฟงัเพลง ไปเทีย่ว 

รบัประทานอาหารในยามวกิาล หาความสุขจากการแต่งกาย ใชเ้ครื่องสาํอาง ใชเ้ครื่อง

หอมต่างๆชโลมตวั นอนในทีน่อนทีม่ฟูีกหนา ทีน่ิ่ม ทีส่บาย มเีครื่องปรบัอากาศ นอน

แลว้หลบัไดเ้ป็น ๑๐ ช ัว่โมง อย่างน้ีเป็นตน้ เหลา่น้ีคอืกามสุข  
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แต่ถา้มาวดัแลว้ บางท่านก็จะถอืศีล ๘ ศีลอโุบสถ ก็จะละเวน้จากการรบัประทานอาหาร

ในยามวกิาล คอืหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ จะไมร่บัประทานอาหาร จะไมแ่ต่งกายดว้ย

เสื้อผา้สฉูีดฉาด จะไมใ่ชเ้ครื่องหอมต่างๆ แต่งหนา้ทาปาก หาความสุขจากดูเครื่องละ

เลน่ เครื่องบนัเทงิต่างๆ เพราะวา่ความสุขเหลา่น้ีเป็นความสุขทีฉ่าบฉวย เป็นความสุข

เหมอืนกบัความสุขทีไ่ดจ้ากยาเสพตดิ เวลาเสพเขา้ไปก็มคีวามสุข แต่เมือ่หมดฤทธิ์ของ

ยาเสพตดิแลว้ ก็เกดิความอยากทีจ่ะตอ้งเสพต่อ เป็นเหมอืนกบัปลาตดิเบด็ กามสุขเป็น

เหมอืนกบัเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ เมือ่ปลาทีไ่มฉ่ลาดไปฮบุเหยือ่เขา้ ก็จะตอ้งถูกตะขอ

ของเบด็เกี่ยวตดิปากตดิคอ ฉนัใดผูใ้ดทีย่งัมคีวามยนิด ีมคีวามตดิพนัอยู่กบักามคุณ ๕ 

คอืกามสุขแลว้ ก็จะเป็นเหมอืนกบัปลาตดิเบด็ จะตอ้งแสวงหากามสุขอยู่รํา่ไปไมม่ทีี่

สิ้นสุด วนัไหนไม่ไดส้มัผสักบักามสุข ก็จะเกดิความรูส้กึกระวนกระวาย กนิไมไ่ด ้นอน

ไมห่ลบั เกดิความเบือ่เซง็ขึ้นมา เพราะวา่ใจตดิอยู่กบักามสุข  

แต่คนฉลาดย่อมรูว้า่กามสุขเป็นเหมอืนกบัสิง่เสพตดิ จงึพยามยามต่อสู ้พยายามทีจ่ะละ

ดว้ยการสมาทานศีล ๘ ถา้อยู่ในวดัไดก้็จะอยู่ในวดั คนืหน่ึงก็ยงัด ี เพราะวา่ถา้กลบัไปที่

บา้นแลว้ จะไปเจอของลอ่ใจย ัว่ใจมาก เพราะคนรอบขา้งไมไ่ดถ้อืศีลอโุบสถ ถอืศีล ๘ 

เหมอืนเรา เขาก็จะกนิอาหารในยามวกิาล เวลาเราไดก้ลิน่อาหารทีเ่ขารบัประทาน เรากจ็ะ

เกดิความรูส้กึหวิ เกดิความอยากขึ้นมา ก็จะทาํใหเ้ราไมส่ามารถรกัษาศีลขอ้ ๖ ไปได ้

หรือถา้เหน็เขาเปิดโทรทศันดู์ละคร ดูหนงั ก็จะอดใจหา้มใจไมไ่ด ้ก็จะขอต่อรองวา่ วนัน้ี

เอาแค่ศีล ๕ ก็พอ ศีล ๘ คงจะไมไ่หวแลว้ แต่ถา้อยู่ทีว่ดัก็จะมโีอกาสรกัษาศีล ๘ ได ้

ดกีวา่ เพราะวา่เวลาอยู่ทีว่ดั เราจะไดอ้ยู่กบัคนทีไ่มก่นิขา้วเยน็ ไมดู่โทรทศัน ์ไมดู่หนงั มี

แต่เขา้โบสถ ์ไหวพ้ระ สวดมนต ์นัง่ทาํสมาธ ิเราก็จะไดท้าํไปกบัเขาดว้ย  

แลว้เราก็จะไดพ้บกบัความสุขอกีแบบหน่ึง นัน่ก็คอืความสุขทีเ่กดิจากความสงบของ

จติใจ เรียกวา่สนัตสุิข เป็นความสุขทีป่ระเสริฐ เป็นความสุขทีด่กีวา่ความสุขของกาม 

เพราะเป็นความสุขทีไ่มม่โีทษตามมา เป็นความสุขทีไ่มต่อ้งพึง่พาอาศยัสิง่ภายนอก เรามี

ใจของเรา เรามทีีส่งบ เราทาํใจของเราใหส้งบ เราก็มคีวามสุขแลว้ น่ีแหละคอืความสุขที่

แทจ้รงิ เป็นความสุขทีไ่มต่อ้งพึง่พาอาศยัสิง่ภายนอกต่างๆ เช่น รูป เสยีง กลิน่ รส 
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โผฏฐพัพะ เป็นความสุขทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดพ้บ ไดเ้สวย ได ้

เสพอยู่ตลอดเวลาตลอดอนนัตกาล เพราะความสุขน้ีอยู่ทีใ่จ และใจก็เป็นสิง่ทีไ่มต่าย 

เมือ่มคีวามสุขน้ีอยู่ในใจแลว้ ก็จะเป็นความสุขไปตลอด ดงัในคุณของพระนิพพานทีท่รง

แสดงไวว้า่ นิพพานัง ปรมงั สขุงั นิพพานเป็นความสขุสดุยอด น่ีแหละคอืความสุขที่

เกดิจากความสงบสงดัจากกาม ปราศจากกามตณัหาท ัง้หลาย ผูฉ้ลาดจงึพยายามเจริญ

บารมขีอ้น้ี คอืเนกขมัมบารม ีดว้ยการสมาทานรกัษาอโุบสถศีล อยู่ในวดั หรือไม่เช่นนัน้

ก็ไปอยู่ตามป่าตามเขา ตามสถานทีท่ีม่คีวามสงบสงดัวเิวก  

ในการเจริญบารมที ัง้ ๓ น้ี คอืทานบารม ี ศีลบารม ีและเนกขมัมบารมจีาํตอ้งมบีารมอีืน่

ช่วยสนบัสนุน คอืตอ้งมขีนัติบารมีความอดทน วิริยบารมี ความขยนัหม ัน่เพยีร ตอ้ง

ขยนัมาวดั ขยนัรกัษาศีล ขยนัทาํบญุทาํทาน แลว้ก็ตอ้งอดทน เพราะการทาํความดไีมใ่ช่

เป็นของงา่ย เป็นการต่อสูก้บัความใฝ่ตํา่ทีม่อียู่ในใจของเรา เวลาจะเสยีเงนิทาํบญุสกัครัง้

น่ี ใจจะต่อตา้น กเิลสจะต่อตา้น บอกวา่เก็บไวซ้ื้อเสื้อผา้สวยๆมาใส่ไมด่กีวา่หรือ เอาไป

เทีย่วลอยกระทงไมด่กีวา่หรือ กวา่จะต่อสูก้บัความรูส้กึเหลา่น้ีได ้ ก็ตอ้งใชค้วามอดทน

มาก ถา้ไมม่คีวามอดทนจริงๆก็จะสูไ้มไ่ด ้ นอกจากน้ีแลว้ ยงัตอ้งมอีธิษฐานบารมี คอื

ความตัง้ใจ ตอ้งต ัง้จติต ัง้ใจไวก่้อนแลว้วา่ วนัน้ียงัไงๆจะตอ้งมาทาํบญุทีว่ดัใหไ้ด ้จะเสยี

เงนิเสยีทองมากนอ้ยแค่ไหนก็ยอมเสยี ยอมเสยีเงนิเพือ่บญุบารม ี มากกวา่เสยีเงนิเพือ่

กามสุข เช่นวนัน้ีเราอาจจะตอ้งเลอืกวา่ เราจะมาวดัในตอนเชา้ หรือไปเทีย่วในคนืน้ี ถา้

เรามคีวามแน่วแน่ต่อการสะสมบญุบารม ี ไดต้ ัง้จติต ัง้ใจไวแ้ลว้วา่ เกดิมาในชาตน้ีิ ถา้มี

โอกาสมากนอ้ยเท่าไร ก็จะขอสะสมบญุบารมไีปตลอด อธิษฐานบารมกี็จะเป็นเครื่อง

ผลกัดนัใหไ้ดก้ระทาํในสิง่ทีไ่ดต้ ัง้ใจไว ้  โดยอาศยัสจัจบารมีเป็นตวัควบคุมอกีช ัน้หน่ึง 

สจัจบารมกี็คอืความจรงิใจ เมือ่ไดต้ ัง้ใจวา่จะทาํอะไรแลว้ ต่อใหอ้ะไรเกดิขึ้น ถา้ไม่

สุดวสิยัจริงๆแลว้ ไมต่ายหรือเจ็บไขไ้ดป่้วยก็จะตอ้งทาํในสิง่ทีไ่ดต้ ัง้ใจไว ้น่ีคอืสจัจบารม ี 

ถา้เรามที ัง้สจัจบารม ีอธิษฐานบารม ีวริิยบารม ีขนัตบิารมแีลว้ สิง่ต่างๆทีเ่ราปรารถนา ที่

เราตอ้งการจะทาํ เราก็จะสามารถทาํได ้ อย่างในวนัน้ีเราก็ไดม้าบาํเพญ็ทานบารม ี ศีล

บารม ี เนกขมัมบารม ี รวมไปถงึเมตตาบารมี เพราะการทาํบญุทาํทาน ตอ้งออกมาจาก
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จติทีม่คีวามปรารถนาด ี ความปรารถนาดขีองจติก็คอืความเมตตา ปรารถนาใหผู้อ้ืน่มี

ความสุข ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมอ่าฆาตพยาบาทจองเวรผูอ้ืน่ น่ีคอืเมตตาบารม ี เวลาเรา

ทาํทาน รกัษาศีล ก็เท่ากบัเราไดส้ะสมเมตตาบารมคีวบคู่ไปดว้ย และเมือ่เราไดฟ้งัเทศน์

ฟงัธรรม ก็เท่ากบัไดเ้สริมปญัญาบารมี เพราะวา่เวลาฟงัธรรมเราจะไดฟ้งัเรื่องราวทีม่คุีณ

มปีระโยชน ์ เป็นความรูท้างพระพทุธศาสนา ความรูท้ีเ่กี่ยวกบัเหตแุละผลในตวัเราเอง 

คอืใจของเรานัน้เป็นท ัง้เหต ุเป็นท ัง้ผล เป็นเหตกุ็คอืเป็นผูก้ระทาํกรรม ท ัง้ดแีละช ัว่ เมือ่

กระทาํกรรมไปแลว้ ก็เป็นผูร้บัผลของการกระทาํกรรมดแีละช ัว่นัน้ ถา้ทาํความดกี็จะมี

ความสุขใจ มคีวามเจริญรุ่งเรือง ถา้ทาํความชัว่ก็จะมคีวามทกุข ์ ความเดอืดรอ้นใจ 

ความวุน่วายใจ  

แต่ถา้เราไมฟ่งัเทศนฟ์งัธรรม เราก็จะไมรู่ ้ หรือถา้เคยฟงัมาแลว้ แต่ไมฟ่งับ่อยๆ ทิ้งไป

สกัพกัหน่ึงก็จะลมื เพราะจะถูกกระแสของโลก ซึง่เป็นกระแสของอวิชชา ความไมรู่จ้ริง 

โมหะ ความหลง ความมดืบอด คอยเกลี้ยกลอ่มใหเ้ราลมืถงึเรื่องบาปบญุคุณโทษ เรื่อง

นรกสวรรค ์ ใหเ้ราคอยแต่ตอบสนองกเิลสตณัหาของเรา โดยไมก่ลวับาป กลวันรกกนั 

ดงัทีเ่หน็กนัอยู่ทกุวนัน้ี ทาํผดิศีลผดิธรรมกนัอย่างวา่เลน่ ไมเ่คยกลวับาปกรรมเลย 

เพราะถูกอวชิชาความไมรู่จ้ริง โมหะความหลง ความมดืบอดกลอ่มจติใจ หลอกวา่บญุ

กรรมไมม่ ี ตายไปแลว้สูญ อย่างเช่นร่างกายน้ี เมือ่ตายไปแลว้ ก็กลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่าน 

กลายเป็นดนิไป แลว้จะมใีครมารบัผลของบาปของบญุกนั น่ีเป็นกระแสของความหลง

ความไมรู่จ้ริง เพราะไมเ่หน็อกีส่วนหน่ึงของชวีติเรา ชวีติของเรามอียู่ ๒ ส่วนดว้ยกนั มี

ท ัง้ร่างกายและจติใจ ร่างกายทีเ่ราเหน็กนัได ้ เพราะเป็นรูปธรรม เรารูว้า่ร่างกายน้ีเกดิ

มาแลว้ในทีสุ่ดก็ตอ้งตาย และเมือ่เอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป แต่เราไมเ่หน็จติใจ 

จติใจเป็นนามธรรม เหมอืนกบักระแสวทิยุโทรทศันท์ีม่อียู่รอบตวัเราในขณะน้ี แต่เรา

มองไมเ่หน็ แต่ถา้เราเอาวทิยุหรือเอาโทรทศันม์าเปิด เราก็จะรบัภาพ รบัเสยีงได ้ แต่ตา

ของเราไมส่ามารถมองเหน็กระแสวทิยุหรือโทรทศันน้ี์ได ้ 

ฉนัใดตาของเราก็ไมส่ามารถมองเหน็จติใจของเราได ้ เราจงึไมรู่ว้า่เมือ่ร่างกายน้ีตายไป

แลว้ จติใจยงัตอ้งไปเกดิอกี ไปเกดิเป็นอะไรก็สุดแทแ้ต่บญุกรรมทีเ่ราทาํไว ้ มแีต่
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พระพทุธเจา้พระองคแ์รกเท่านัน้ ทีรู่ส้ิง่เหลา่น้ี พระพทุธองคท์รงปฏบิตัธิรรม ทรงชาํระ

ใจทีม่ดืบอดใหส้วา่งดว้ยแสงสวา่งแห่งธรรม เมือ่มแีสงสวา่งแห่งธรรมคอืปญัญาแลว้ ก็

จะเหน็ในสิง่ทีต่าเน้ือมองไมเ่หน็ เหน็จติวญิญาณ เหน็ดวงจติดวงใจของเรา รูว้า่จติ

วญิญาณเป็นของไมต่าย เมือ่ออกจากร่างน้ีไปแลว้ ก็ตอ้งไปเกดิใหม ่ จะไปสูงไปตํา่ ไป

สุคตหิรือไปทคุต ิ ก็ขึ้นอยู่กบับญุกรรมทีท่าํไวใ้นปจัจบุนัน้ีและในอดตีชาตก่ิอนๆ วบิาก

กรรมทีย่งัไมไ่ดแ้สดงผลขึ้นมา ก็จะสะสมไปเรื่อยๆ รอเวลาทีจ่ะแสดงผล เหมอืนกบัการ

ปลูกตน้ไม ้ตน้ไมบ้างตน้บางปีก็ไมอ่อกดอกออกผล แต่จะรอไปอกีปี ๒ ปี ถงึค่อยออก

ดอกออกผล กรรมเก่าหรือบญุเก่าทีเ่ราเคยทาํไวใ้นอดตีชาตก่ิอนๆ ก็เป็นแบบนัน้ อาจจะ

ยงัไมม่โีอกาสไดแ้สดงผล ก็เลยรอโอกาสแสดงผลในภพต่อๆไป เวลาทีเ่ราตายจากร่างน้ี

ไปแลว้ ดวงวญิญาณของเราก็จะตอ้งออกจากร่างน้ี แลว้ก็ตอ้งถูกวบิากกรรม คอืบญุ

หรือกรรมผลกัดนัใหไ้ปเกดิอกี  

น่ีเป็นสิง่ทีพ่วกเราไมรู่ไ้มเ่หน็กนั มแีต่พระพทุธเจา้กบัพระอริยสงฆส์าวกเท่านัน้ทีจ่ะเหน็

เรื่องของจติวญิญาณได ้ เมือ่ท่านเหน็แลว้ท่านก็นาํเอามาส ัง่สอนพวกเรา ถา้พวกเราเป็น

คนฉลาด ฟงัแลว้ก็คดิวา่เป็นสิง่ทีไ่มน่่าจะปฏเิสธ เพราะวา่คนเราถา้ยงัไมรู่ย้งัไมเ่หน็อะไร 

ก็ไมค่วรทีจ่ะปฏเิสธ ในขณะเดยีวกนัก็ยงัไมต่อ้งรบัไปท ัง้หมดเลย ไมต่อ้งไปเชื่อแบบงม

งาย เพราะพระพทุธศาสนาไมไ่ดส้อนใหเ้ชื่อแบบงมงาย สอนใหเ้ชื่อเพือ่นาํไปพสูิจน ์สิ่งที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนพวกเราน้ี พระพทุธเจา้ทรงแนะใหน้าํเอาไปปฏบิตั ิ เอาไปทดลอง 

แลว้จะเหน็ผล ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ เปรียบเหมอืนกบัยารกัษาโรค เป็นยาที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงทดลองแลว้ แลว้ก็ไดห้ายจากโรคไปแลว้ จงึทรงนาํมาใหพ้วกเราลอง

ทดลองดู พวกเราอย่าไปปฏเิสธ เพราะถา้ปฏเิสธ เราก็จะไมรู่ว้า่ยานัน้ ดหีรือไมด่อีย่างไร 

แต่ถา้เรารบัมาแลว้ ก็ทดลองดู ถา้ไมด่ไีม่หาย ก็ไมข่าดทนุอะไร แต่จะรูว้า่ยาน้ีใชไ้มไ่ด ้

ถา้ยาน้ีกนิเขา้ไปแลว้ ทาํใหโ้รคภยัไขเ้จ็บหายไปได ้เราก็จะไดก้าํไร ไดป้ระโยชน ์ 

ฉนัใดจติใจของพวกเราก็เป็นเช่นนัน้ จติใจของพวกเราส่วนใหญ่มกัจะมแีต่ความทกุข ์มี

ความวา้วุน่ขุน่มวั มคีวามวุน่วายใจ ส่วนความสุขวนัๆหน่ึงแทบจะไมค่่อยมเีลย มนิีดมี

หน่อย แลว้ก็ถูกความทกุขค์วามกงัวลใจมาครอบงาํเสยีส่วนใหญ่ น่ีแหละคอืโรคของใจ 
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ทีจ่ะรกัษาเยยีวยาใหห้ายขาดไดด้ว้ยธรรมโอสถ คอืพระธรรมคาํสอน เมือ่เราเชื่อวา่สิ่งที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนเป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง มเีหตแุละมผีล ผูใ้ดนาํไปปฏบิตัแิลว้ ย่อม

ไดร้บัความสุขความเจริญตามทีป่รารถนากนั จงึเกดิความเชื่อขึ้นมาและเกดิปญัญา

ตามมา เพราะเมือ่นาํสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมาประพฤตปิฏบิตัแิลว้ อย่างวนัน้ีเรา

มาทาํบญุทาํทาน มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั จติใจของเราก็จะมคีวามสงบ มี

ความเยน็ มคีวามสุข มปีีตขิึ้นมา มากนอ้ยก็ขึ้นอยู่กบักาํลงัความสามารถของแต่ละทา่น 

ทีจ่ะนาํเอาเขา้ไปสู่จติใจ ถา้นาํเขา้ไปไดม้าก ก็เหมอืนกนิยามาก กนิยามากโรคก็จะหาย

เร็ว ถา้กนิยานอ้ย โรคก็จะหายชา้ ถา้นาํธรรมไปปฏบิตัไิดม้าก ความทกุขก์็จะหายไปมาก 

ถา้ปฏบิตัไิดน้อ้ย ความทกุขก์็จะหายไปนอ้ย  

เราจงึตอ้งพยายามนาํเอาธรรมะของพระพทุธเจา้ เขา้มาในใจของเรา เอามาชาํระความ

โลภ ความอยาก กเิลสตณัหาท ัง้หลาย เวลาอยากจะออกไปเทีย่ว เราก็ตอ้งเอาชนะความ

อยากใหไ้ด ้ ตอ้งบอกตวัเราวา่ การไปเทีย่วมแีต่สูญเสยี ไมไ่ดก้าํไรเลย ไดค้วามสุขก็ช ัว่

ประเดีย๋วประดา๋ว เปรียบเหมอืนกบัเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ ถา้เราไมไ่ปฮบุเหยือ่นัน้แลว้ 

เราก็ไมต่อ้งไปตดิอยูก่บัเบด็ ใจของเราก็ไมต่อ้งทกุข ์ไมต่อ้งวุน่วาย น่ีแหละคอืการนาํเอา

ธรรมะของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ เวลาจะพดูโกหก ก็ตอ้งบอกวา่พูดโกหกไมด่ ี เป็นบาป 

เป็นโทษ สรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา เราตอ้งฝืน ไมต่อ้งพูด ถา้พูดความจรงิไมไ่ด ้ก็ไมต่อ้ง

พูด น่ิงอยู่เฉยๆ ก็ได ้ ไมม่ใีครบงัคบัใหเ้ราพูด ถา้เราไมพู่ดเสยีอย่าง ใครจะทาํอะไรเรา

ได ้ ดูคนใบซ้ ิ มใีครไปบงัคบัใหค้นใบพู้ดม ัง่หรือไม ่ ไมม่หีรอก เพยีงแต่วา่เรายงัมกีเิลส

อยู่ในใจอยู ่ เรากลวัวา่ถา้เราไมพู่ดแลว้ คนทีเ่ขาอยากจะฟงั เขาอาจจะโกรธเรา เขา

อาจจะไมพ่อใจเรา แลว้เขาจะไมค่บคา้สมาคมกบัเรา เราตอ้งมคีวามแน่วแน่ม ัน่คงกบั

ความด ีถา้เราปฏบิตัคิวามดแีลว้ ไมม่ใีครเขาอยากจะคบคา้สมาคมกบัเรา ก็ปลอ่ยใหเ้ขา

ไปคบกบัคนอืน่เถดิ คนแบบน้ีก็ไมเ่หมาะทีจ่ะมาคบคา้สมาคมกบัเรา พระพทุธเจา้บอก

วา่ใหค้บคนดอีย่าไปคบคนชัว่ ถา้เป็นคนดแีลว้เขาจะไมร่งัเกยีจเรา ถา้เราน่ิงเฉย ถา้เรา

ไมพู่ดอะไร แต่เขากลบัจะรงัเกยีจเรา ถา้เราไปโกหกเขา เมือ่ทหีลงัเขามารูเ้ขา้ วา่เราไป

โกหกเขาแลว้ เขาก็จะไมค่บกบัเราอยู่ดนี ัน่แหละ  
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น่ีแหละคอืวธิีทีน่าํเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เขา้สู่ใจของเรา เมือ่เขา้สู่ใจแลว้ 

ใจก็จะมคุีณงามความดปีกป้องรกัษา ทาํใหจ้ติใจของเรามคีวามแน่วแน่ม ัน่คง ไม่

หว ัน่ไหวกบัสภาวธรรมต่างๆ กบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึ้น เพราะเรามปีญัญา เรารูว้า่

ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี เป็นของไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มเีกดิขึ้นก็ตอ้งมกีารดบัไป แมแ้ต่

ร่างกายของเราในทีสุ่ดก็ตอ้งสลายไป เราก็จะไมห่ว ัน่ไหวกบัอะไร เวลาคนอืน่เป็นอะไร 

จะเป็นจะตายอย่างไร ถา้ไมอ่ยู่ในวสิยัของเราทีจ่ะไปช่วยเหลอืได ้ ใจเราก็ไมว่า้วุน่ขุน่มวั 

ไมวุ่น่วาย เพราะเรามปีญัญา เมือ่มปีญัญาก็ทาํใหใ้จของเรามอีเุบกขา วางเฉยได ้ เป็น

อเุบกขาบารมี เมือ่เรามอีเุบกขาบารมแีลว้ เราก็จะปลอ่ยวางได ้ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอยา่ง 

เพราะรูว้า่ไมอ่ยู่ในวสิยัของเรา ทีจ่ะไปทาํไปแกท้กุสิง่ทกุอย่าง อนัไหนแกไ้ด ้ ทาํได ้ เราก็

แกไ้ป ทาํไป อนัไหนแกไ้มไ่ด ้ทาํไมไ่ด ้ก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามบญุตามกรรม อย่างคน

ทีเ่รารกัเราชอบ กระทาํตวัไมด่ ีไมเ่ป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการ เช่น ชอบกนิเหลา้เมายา เลน่

การพนนั เทีย่วผูห้ญงิ เราก็ไดแ้ต่ขอรอ้งเขา บอกเขา สอนเขาวา่ ทาํไปแลว้ไมด่นีะ แต่ถา้

เขาไมเ่ชื่อ เขาอยากจะทาํ ก็ปลอ่ยเขาไปตามเรื่องของเขา เราไมต่อ้งไปเดอืดรอ้นกบัเขา 

เพราะเรามปีญัญา เพราะเรารูว้า่เป็นสิง่ทีห่า้มกนัไมไ่ดน้ ัน่เอง เป็นเรื่องของบญุของกรรม 

ใครทาํกรรมอนัใดไวก้็ตอ้งรบัผลของกรรมอนันัน้ไป ไมช่า้ก็เร็ว น่ีแหละคอืเรื่องของ

บารมที ัง้ ๑๐ ทีพ่วกเราไดส้ะสมกนัโดยไม่รูต้วั ทกุครัง้ทีเ่รามาวดั เราไดส้ะสมบญุบารม ี

ถา้สะสมไปเรื่อยๆ ก็จะค่อยเจริญเตบิโตไป เหมอืนกบัตน้ไม ้แลว้ไมช่า้ก็เร็วก็จะนาํมาซึง่

ผลทีเ่ราท ัง้หลายปรารถนากนั การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๔๓ 

ความเหน็ที่ถกูตอ้ง 
๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๕ 

การทีญ่าตโิยมไดม้าประกอบภารกจิทางศาสนา เป็นประจาํอย่างต่อเน่ือง เป็นการ

เสริมสรา้งความเป็นสริิมงคลใหก้บัตน เพราะเวลาทีม่าทาํบญุทีว่ดั ก็จะไดฟ้งัเทศน ์ ฟงั

ธรรม ซึง่พระพทุธองคท์รงแสดงวา่เป็นมงคลอย่างยิง่ ดงัในพระบาลทีีต่รสัไวว้า่ กาเลน 

ธมัมสัสวนัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การฟงัธรรมตามกาลตามเวลา เป็นมงคลอย่างย่ิง 

มงคลก็คอืความผาสุก ความเจริญรุ่งเรือง ความสงบของจติใจ ซึง่เป็นสิง่ทีพ่วกเราทกุๆ

คนปรารถนากนั ไมม่ใีครตอ้งการความทกุข ์ ความเสือ่มเสยี ไมม่ใีครตอ้งการความ

เดอืดเน้ือรอ้นใจ แต่สิง่เหลา่น้ีเป็นสิง่ทีม่เีหตทุีท่าํใหเ้กดิขึ้น ไมว่า่จะเป็นเหตทุางดา้นด ี

คอืความเป็นมงคล หรือเหตทุางดา้นไมด่คีอืความอปัมงคล ความเสื่อมเสยีท ัง้หลาย ก็

ลว้นเกดิจากเหตดุว้ยกนัท ัง้สิ้น ถา้มเีหตทุีด่พีาไป ก็จะนาํมาซึง่สิง่ทีด่ ี ถา้มเีหตทุีไ่มด่พีา

ไป ก็จะมสีิง่ทีไ่มด่ตีามมา เราจงึควรสรา้งเหตทุีด่ไีวอ้ย่างสมํา่เสมอ อย่างการมาฟงัเทศน ์

ฟงัธรรมทกุๆวนัพระ หรือทกุๆวนัเสารว์นัอาทติย ์หรือมากกวา่นัน้ไดก้็ยิง่ด ี 

ถา้มเีวลาวา่งเราควรฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั เราจะไดร้บัประโยชน ์ เพราะอานิสงสข์องการ

ฟงัเทศน ์ฟงัธรรมนัน้ จะทาํใหเ้รามีความเหน็ที่ถูกตอ้ง มสีมัมาทิฏฐ ิความเหน็ชอบ ซึง่

เป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างยิง่สาํหรบัจติใจ เพราะจะเป็นผูน้าํพาจติใจใหก้ระทาํในสิง่ทีถู่กตอ้งดี

งาม ถา้ไมม่คีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง ก็จะทาํในสิง่ทีผ่ดิ ในสิง่ทีต่รงกนัขา้มกบัทีเ่ราปรารถนา 

คอืไปทาํในสิง่ทีส่รา้งความทกุข ์ สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัเรา เราจงึตอ้งมคีวามเหน็ที่

ถูกตอ้งเป็นเครื่องนาํพาไป เมือ่มคีวามเห็นทีถู่กตอ้งแลว้ ความคดิของเราก็จะถูกตอ้ง 

การพูด การกระทาํของเรา กจ็ะถูกตอ้ง ความถูกตอ้งน้ี หมายถงึถูกตอ้งตามหลกัของ

ความเป็นจริง ทีเ่กี่ยวกบัความสุขและความทกุขข์องเรา ความทกุขก์็เป็นความจริงอย่าง

หน่ึง ความสุขก็เป็นความจริงอย่างหน่ึง ท ัง้ ๒ เป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํทางกาย ทาง
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วาจา และทางใจ และการกระทาํทีจ่ะทาํใหเ้กดิทกุขห์รือสุขก็ขึ้นอยู่กบัความเหน็ ทีจ่ะเป็น

ผูส้ ัง่ใหค้ดิ แลว้ก็มกีารกระทาํทางวาจาและทางกายตามมาต่อไป  

ความเหน็จงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างยิง่ เหน็ผดิก็จะทาํใหค้ดิผดิ พูดผดิ กระทาํผดิ เหน็ถูก

ก็ทาํใหค้ดิถูก พูดถูก และกระทาํถูก เราจงึตอ้งแสวงหาความเหน็ทีถู่กตอ้ง และไมม่ใีคร

ทีจ่ะสามารถใหค้วามเหน็ทีถู่กตอ้งไดด้เีท่ากบัพระพทุธเจา้ กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย 

เพราะท่านเหลา่น้ีเป็นผูบ้รรลธุรรม ท่านไดป้ฏบิตัไิดศึ้กษา เกี่ยวกบัความจริงท ัง้หลาย ที่

มอียู่ในโลกน้ี ท ัง้ทีเ่ป็นส่วนทีเ่หน็ได ้ สมัผสัไดด้ว้ยตา หู จมกู ลิ้น กาย และสิง่ทีไ่ม่

สามารถเหน็ได ้ สมัผสัได ้ ดว้ยตา หู จมกู ลิ้น กาย แต่จะตอ้งสมัผสัไดด้ว้ยใจ คอื

ความคดิทีค่ดิไปตามเหต ุ ตามผล คอืปญัญาเท่านัน้จงึจะสามารถเหน็ได ้ หรือเขา้ใจได ้

สิง่ต่างๆในโลกน้ี มส่ีวนทีเ่ราทกุคนเหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่ ไดย้นิดว้ยหู ลิ้มรสไดด้ว้ยลิ้น 

ดมกลิน่ไดด้ว้ยจมกู สมัผสัไดด้ว้ยร่างกายของเรา สิง่เหลา่น้ีเป็นสิง่ทีเ่ราพอจะรู ้ พอจะ

เขา้ใจกนัได ้ เพราะมผูีท้ีรู่เ้รื่องเหลา่น้ีมาก บดิา มารดาเรา ก็รูเ้รื่องเหลา่น้ี พอเราเกดิมา 

พ่อแมก่็จะสอนเราในเรื่องต่างๆ ทีเ่ราเหน็ ไดย้นิ ไดด้ม ไดล้ิ้มรส ไดส้มัผสัทางกาย วา่

สิง่ไหนเป็นคุณ สิง่ไหนเป็นโทษ  

นอกจากสิง่ทีเ่ราเหน็ได ้สมัผสัได ้ดว้ยอายตนะท ัง้ ๕ คอื ตา หู จมกู ลิ้น กาย แลว้ ยงั

มสีิง่ทีล่ะเอยีดไปกวา่นัน้ ทีไ่มส่ามารถสมัผสัไดด้ว้ยอายตนะท ัง้ ๕ ก็คอืนามธรรม

ท ัง้หลาย มนีามธรรมบางส่วนทีม่นุษยธ์รรมดาอย่างเราอย่างท่าน สามารถทีจ่ะเขา้ถงึได ้

เขา้ใจได ้เช่นความรูท้างดา้นวทิยาศาสตร ์อย่างความรูเ้กี่ยวกบักระแสแมเ่หลก็ไฟฟ้า ทาํ

ใหเ้ราสามารถผลติเครื่องมอืสือ่สารต่างๆได ้ เช่น วทิยุ โทรทศัน ์ โทรศพัทม์อืถอื ก็ลว้น

ใชก้ระแสแมเ่หลก็ไฟฟ้าเป็นสือ่ ไวส้าํหรบัถ่ายทอดขอ้มลูต่างๆ จากเครื่องส่งไปสู่

เครื่องรบั แต่เป็นสิง่ทีล่ะเอยีดไมส่ามารถเหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่ ท ัง้ๆทีข่ณะน้ีก็มอียู่รอบตวั

เรา กระแสแมเ่หลก็ไฟฟ้ามอียู่รอบตวัเรา แต่ตา หู จมกู ลิ้น กาย ของเรา ไมส่ามารถที่

จะสมัผสัรบัรูไ้ด ้ เพราะเป็นสิง่ทีล่ะเอยีดกวา่ ตอ้งใชป้ญัญาเป็นผูแ้ยกแยะศึกษา เมือ่ได ้

ศึกษาแลว้ก็สรา้งเครื่องส่ง เครื่องรบัขึ้นมา เราจงึมเีครื่องส่ง เครื่องรบั วทิยุ โทรทศัน ์

โทรศพัทม์อืถอื และเมือ่มเีครื่องไมเ้ครื่องมอืเหลา่น้ีแลว้ เราก็สามารถรบั สมัผสั ไดก้บั
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กระแสของแมเ่หลก็ไฟฟ้า ถา้เรามโีทรศพัทม์อืถอื แลว้เปิดเครื่องไว ้ถา้มใีครส่งสญัญาณ

มาเขา้เครื่องของเรา เราก็จะรบัได ้ เราก็รูว้า่ตอ้งมอีะไรสกัอย่างหน่ึงในอากาศ ในรอบตวั

เรา ทีเ่ขา้ไปในโทรศพัทม์อืถอืของเรา ทาํใหโ้ทรศพัทม์อืถอืของเราส่งเสยีงรอ้ง ส่งเสยีง

สญัญาณบอก วา่มคีนตอ้งการตดิต่อกบัเรา แต่ถา้เรามองดว้ยอายตนะ ดว้ยตา หู จมกู 

ลิ้น กาย เราจะไมส่ามารถเหน็ไดเ้ลย เพราะเป็นสิง่ทีล่ะเอยีดขึ้นไปอกีระดบัหน่ึง  

สิง่ทีล่ะเอยีดขึ้นไปอกีระดบัหน่ึง ทีไ่มม่เีครื่องไมเ้ครื่องมอือนัใดจะสามารถมาวดั มารบัรู ้

ได ้ ก็คอืจติใจของเรา ทีล่ะเอยีดยิง่กวา่กระแสของแมเ่หลก็ไฟฟ้าเสยีอกี เป็นสิง่ทีว่ดัได ้

ดว้ยจติใจเท่านัน้ จติใจจะเป็นตวัวดัหรือรบัรูจ้ติใจของเรา เครื่องมือที่จะทาํใหจ้ติใจ

สามารถรบัรูเ้รื่องราวของจติใจได ้ กค็ือการปฏิบตัธิรรม นัง่สมาธิ เจริญปญัญา ทีจ่ะทาํ

ใหเ้ราเขา้ถงึภาวะหรือธรรมชาตขิองจติใจของเรา ซึง่มพีระพทุธเจา้เป็นพระองคแ์รก ที่

สามารถเขา้ถงึธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของจติใจได ้ พระพทุธองคท์รงเหน็วา่ร่างกายกบัจติใจ

เป็นคนละส่วนกนั อย่างพวกเราน้ี เรายงัไมรู่จ้กัจติใจของเรา เรายงัคดิวา่จติใจของเรา

เป็นส่วนหน่ึงของร่างกาย ถา้ร่างกายน้ีดบัสลายไป จติใจก็สลายไปดว้ย คอืเหน็วา่ไมม่ี

การเกดิใหม ่เป็นสิง่ทีไ่มน่่าจะเป็นไปได ้เพราะเมือ่ร่างกายดบัสลายไปแลว้ การรบัรูต่้างๆ

ก็สูญไปดว้ย เพราะเวลาไปงานศพ เราจะเหน็คนตายนอนน่ิงอยู่เฉยๆ เราจะพูดอะไร 

เขาก็ไมไ่ดย้นิ จะไปจบัเน้ือตอ้งตวัเขา เขาก็จะไมม่ปีฏกิริิยารบัรู ้ เราก็เลยคดิวา่ ความ

รบัรูก้็หมดไปกบัการดบัสลายของร่างกาย แต่น่ีเป็นความเขา้ใจผดิ เป็นมจิฉาทฏิฐ ิ

ความเหน็ผดิ ถา้มคีวามเหน็ผดิแบบน้ีแลว้ ก็จะปฏเิสธการไปเกดิใหม ่ เพราะไมเ่หน็

ธรรมชาตขิองจติ ซึง่ความเป็นจรงิแลว้ จติใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย เมือ่ร่างกายดบั

สลาย จติใจก็ไปสู่ร่างใหม ่ไปหาร่างใหม ่ไปเกดิใหม ่สุดแทแ้ต่บญุกรรมจะพาไป ถา้บญุ

พาไป ก็ไปเกดิในภพชาตทิีด่ ี เกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจา้

ท ัง้หลาย ถา้บาปกรรมพาไป กต็อ้งไปเกดิในภพภูมทิีต่ ํา่ ในอบาย ไปเป็นเดรจัฉาน เป็น

เปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก  

น่ีเป็นวถิขีองจติใจ ทีห่ลงัจากแยกออกจากร่างกายแลว้ จะตอ้งดาํเนินต่อไป แต่สาํหรบั

คนท ัว่ๆไปแลว้ จะไมม่คีวามสามารถทีจ่ะรู ้ จะเขา้ใจเรื่องราวของจติใจไดเ้ลย เพราะไม่
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เคยปฏบิตัธิรรมนัน่เอง ไมม่เีครื่องมอืทีจ่ะทาํใหเ้หน็ ใหเ้ขา้ใจถงึธรรมชาตขิองจติใจ เลย

ทาํใหเ้กดิการปฏเิสธเรื่องการเวยีนวา่ยตายเกดิ เรื่องบญุเรื่องกรรม เรื่องนรก เรื่อง

สวรรคก์นั น่ีเป็นเพราะความเหน็ผดิ มจิฉาทฏิฐ ิทาํใหค้ดิไปอย่างนัน้ เมือ่คดิไปอย่างนัน้

แลว้ ก็เลยปฏเิสธการทาํบญุ การรกัษาศีล การปฏบิตัธิรรม เพราะเหน็วา่เป็นเรื่องงมงาย 

ก็เลยทาํแต่สิง่ทีต่นเองตอ้งการ สุดแทแ้ต่อารมณ์จะพาไป วนัไหนอารมณ์ดกี็จะทาํด ีพูด

ด ีคดิด ีวนัไหนอารมณ์ไมด่กี็จะคดิรา้ย พดูรา้ย ทาํรา้ย โดยทีต่วัเองไมรู่ว้า่ การกระทาํ

ท ัง้ ๒ ชนิดน้ี ไมว่า่ดหีรือรา้ย ลว้นมผีลทีจ่ะตามมาต่อไป เป็นการสะสมผลดแีละผลชัว่ที่

จะตามมา  

เหมอืนกบันาํเงนิไปฝากไวใ้นธนาคาร เมือ่ฝากไปเรื่อยๆ จาํนวนเงนิในธนาคารย่อมมี

มากขึ้นไปเรื่อยๆ ในทางตรงกนัขา้มถา้ไปกูห้น้ียมืสนิจากธนาคารไปเรื่อยๆ ยอดของหน้ี

ก็จะมมีากขึ้นไปเรื่อยๆ เราก็รูอ้ยู่แลว้วา่ผลของการมเีงนิฝาก กบัผลของการมหีน้ีนัน้ 

ต่างกนัอย่างไร คนทีม่เีงนิฝากในธนาคารมาก ย่อมมคีวามสุขใจ มคีวามม ัน่ใจ มคีวาม

สบายใจมาก แต่คนทีม่หีน้ีมากในธนาคาร ย่อมมคีวามทกุขใ์จ มคีวามกงัวลใจ มคีวาม

เดอืดเน้ือรอ้นใจมาก น่ีก็เป็นเช่นเดยีวกนักบัการกระทาํของเรา เวลากระทาํความด ี เช่น 

ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม เราก็จะมคีวามรูส้กึทีด่ ีมคีวามสุขใจ มคีวามสบาย

ใจ มคีวามอิม่เอบิใจ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ไปกระทาํความชัว่ ทาํบาป เราก็จะมคีวาม

วุน่วายใจ กงัวลใจ เดอืดรอ้นใจ น่ีเป็นผลทีเ่ราสามารถรบัรูไ้ดใ้นปจัจบุนั ในขณะทีย่งัมี

ชวีติอยู ่ แต่อกีส่วนหน่ึงนัน้ เราจะไมรู่ไ้ดเ้ลย เพราะเราไมม่ปีญัญาพอ ทีจ่ะไปรบัรูเ้รื่อง

ของการเวยีนวา่ยตายเกดิของดวงจติดวงใจของเรา เราจงึตอ้งอาศยัคนอย่างพระพทุธเจา้ 

อย่างพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ผูป้ฏบิตัธิรรมจนเขา้ถงึธรรมชาตทิีแ่ทจ้ริงของใจ คอื

สามารถมองเหน็ตวัของจติใจไดอ้ย่างชดัแจง้ เหน็พฤตกิรรมของจติใจวา่ เมือ่ทาํอะไรไป

แลว้ ผลอนัใดจะเกดิขึ้นกบัจติใจดวงนัน้ และเมือ่ร่างกายแตกสลายไปแลว้ จติใจจะไม่

สลายไปกบัร่างกาย แต่จะตอ้งเดนิทางต่อไป ไปสู่ภพหนา้ชาตหินา้ต่อไป เป็นสิง่ที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกเหน็ไดอ้ย่างชดัแจง้ ไมม่อีะไรเคลอืบแคลงสงสยัอยู่ใน

ใจ ท่านถงึกลายเป็นผูรู้ข้ ึ้นมา  
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พทุธะแปลวา่ผูรู้ ้พระพทุธเจา้หลงัจากทีท่รงตรสัรูแ้ลว้ ก็ทรงประกาศวา่พระพทุธองคค์อื

พทุธะ คอืผูรู้ ้ รูอ้ะไร กรู็เ้รื่องจติใจน้ีแหละเป็นตวัสาํคญั แลว้ก็เรื่องอย่างอืน่ทีเ่กี่ยวเน่ือง

กบัจติใจ เป็นเรื่องรองลงมา เมือ่รูเ้รื่องจติใจแลว้ รูว้า่จติใจเป็นตน้เหตอุนัสาํคญั ทีจ่ะ

นาํมาซึง่ภพชาตต่ิางๆ ไมว่า่สูงหรือตํา่ และความสุขและความทกุข ์ทีม่อียู่ในใจ ทรงรูว้ธิี

ทีจ่ะทาํใหใ้จผลติหรือสรา้งแต่ภพชาตทิีด่ ี สรา้งแต่ความสุข เพราะจติใจเป็นสิง่ทีเ่รา

สามารถควบคุมได ้ สามารถบงัคบัได ้ ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีเ่ราตอ้งการจะไปได ้ แต่เรา

ตอ้งมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งเสยีก่อน ตอ้งเหน็วา่หลงัจากทีต่ายไปแลว้ ร่างกายก็จะสลายไป 

กลบัคนืสู่ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ แต่จติใจของเรายงัตอ้งไปต่อ จะไปสูง ไปตํา่ ก็ขึ้นอยู่

กบัธรรมทีเ่ราปฏบิตักินั โดยเฉพาะอย่างยิง่ธรรม ๓ ประการ ก็คอื ศีล สมาธิ ปญัญา 

ธรรมท ัง้ ๓ น้ีจะเป็นตวัชี้ วา่เราจะไปสูง หรือไปตํา่ ถา้เราไมม่ศีีล ไมร่กัษาศีล ๕ เลย 

เวลาตายไป ก็ตอ้งไปสู่อบาย คอืไปเกดิในภพของเดรจัฉาน ของเปรต ของอสุรกาย และ

ของสตัวน์รก แต่ถา้เรารกัษาศีล ๕ กนั กจ็ะไมต่อ้งไปเกดิในอบาย แต่จะไปเกดิในสุคต ิ

ไดแ้ก่ภพของมนุษยแ์ละสวรรค ์ทีอ่ยู่ของเทวดาท ัง้หลาย  

น่ีคอือานิสงสข์องการรกัษาศีล ดงัทีไ่ดแ้สดงไวเ้บื้องตน้ ตอนทีญ่าตโิยมขอศีลกนั เวลา

ใหศี้ลเสร็จพระจะตอ้งแสดงอานิสงสข์องศีลใหฟ้งั และหน่ึงในอานิสงสข์องศีลนัน้ก็คอื 

สเีลนะ สคุติง ยนัต ิ ศีลเป็นเหตทุี่จะนําพาไปสูส่คุต ิ ไปเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทวดา แต่

ศีลอย่างเดยีวจะไมส่ามารถทาํใหไ้ปเกดิในภพทีสู่งกวา่นัน้ได ้ คอืภพของรูปพรหม และ

อรูปพรหม และภพของพระอริยเจา้ท ัง้หลาย ถา้ตอ้งการจะขึ้นไปสูงกวา่นัน้ก็จะตอ้ง

ปฏบิตัธิรรมอกี ๒ ข ัน้ คอืข ัน้สมาธิและปญัญา ถา้ปฏบิตัขิ ัน้สมาธิ ไดส้มาธิ ไดฌ้าน ก็

จะไปเกดิในสวรรคช์ ัน้พรหม ๒ ช ัน้ดว้ยกนั ชัน้รูปพรหม และอรูปพรหม ขึ้นอยูก่บั

สมาธิทีไ่ดป้ฏบิตัถิงึ ถา้ไดบ้รรลถุงึรูปฌานท ัง้ ๔ เมือ่ตายไปก็จะไดไ้ปเกดิในสวรรคช์ ัน้

รูปพรหม ถา้ไดบ้รรลถุงึอรูปฌานท ัง้ ๔ ก็จะไดไ้ปเกดิในชัน้อรูปพรหม แต่ถา้ปฏบิตัิ

เพยีงศีล และสมาธิ ก็จะไปไดสู้งสุดแค่ช ัน้อรูปพรหมเท่านัน้  

ภพท ัง้ ๓ น้ีคอื ภพของมนุษยก์บัเทวดาก็ด ี รูปพรหมก็ด ีอรูปพรหมก็ด ีก็ยงัอยู่ภายใต ้

กฎของความไมเ่ทีย่ง เมือ่ไดท้าํบญุ ก็เหมอืนกบัไดเ้ตมินํา้มนัใส่รถยนต ์ เมือ่รถยนตม์ี



70 
 

นํา้มนั เราก็สามารถขบัรถยนตใ์หพ้าเราไปในที่ๆ ตอ้งการจะไปได ้ แต่เมือ่นํา้มนัหมด เรา

ก็ไมส่ามารถทีจ่ะขบัรถคนันัน้ต่อไปได ้ บญุทีเ่ราทาํ เช่น การรกัษาศีลก็ด ี หรือการนัง่

สมาธิก็ด ี ก็เป็นบญุทีม่กีารเสือ่มสลาย มหีมดไปได ้ ถา้ไมท่าํอย่างต่อเน่ือง เมือ่เราไดไ้ป

เกดิในสวรรคช์ ัน้พรหม และไดเ้สวยบญุของสวรรคช์ ัน้พรหมหมดไป จติก็จะเสือ่มลงมา 

ลงมาสู่สวรรคช์ ัน้เทพ และเมือ่บญุของสวรรคช์ ัน้เทพหมดไป ก็จะเสือ่มลงมาในภพของ

มนุษย ์ ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี และเมือ่กลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ก็เหมอืนกบัขบัรถ

เขา้ไปในสถานีบริการ ทีจ่าํหน่ายนํา้มนั ภพของมนุษยก์็เป็นเหมอืนกบัสถานีจาํหน่าย

นํา้มนั เป็นทีท่ีเ่ราสามารถเตมิบญุเตมิกศุล เพือ่จะไดก้ลบัขึ้นไปสู่ภพทีสู่งขึ้นไปไดอ้กี  

น่ีเป็นเรื่องทีม่ขี ึ้นมาก่อนทีพ่ระพทุธเจา้ไดต้รสัรู ้ แลว้ทรงนาํธรรมทีว่เิศษกวา่ศีลกบัสมาธิ

มาส ัง่สอน ในสมยัก่อนทีพ่ระพทุธเจา้จะตรสัรู ้ คนเราจะบรรลไุดสู้งสุดก็เพยีงข ัน้อรูป

พรหมเท่านัน้เอง แลว้ยงัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในภพท ัง้ ๓ น้ีต่อไปอกี คอืในกามภพ 

รูปภพ และอรูปภพ เพราะวา่สมาธิไมไ่ดเ้ป็นตวัทีจ่ะไปทาํลายเชื้อ หรือตน้เหตทุีท่าํใหไ้ป

เกดิ ไปเวยีนวา่ยในภพต่างๆ ศีลกบัสมาธิเป็นเพยีงแต่เป็นเครื่องช่วยหนุนใหไ้ปเกดิใน

สุคต ิใหไ้ปเกดิในภพของมนุษย ์ของเทวดา ของพรหมท ัง้หลาย แต่ไมส่ามารถพาใหไ้ปสู่

ภพทีสู่งกวา่นัน้ หรือสภาพของจติทีเ่หนือกวา่นัน้ได ้ ทีเ่รียกวา่โลกตุตรธรรม คอืธรรมที่

อยู่เหนือโลก อยู่เหนือการเวยีนวา่ยตายเกดิ อนัน้ีจะตอ้งอาศยัปญัญาทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ทรงตรสัรู ้ทีท่รงเหน็วา่สภาวธรรมท ัง้หลายเป็นของไมเ่ทีย่ง ปราศจากตวัตน เป็นทกุขถ์า้

ไปยดึไปตดิ เช่น ขนัธ ์๕ ทีม่อียู่กบัเรา คอื รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ น้ี ถา้

เป็นปถุชุนคนธรรมดาก็จะยดึตดิกบัขนัธ ์๕ และหลงคดิวา่ขนัธ ์๕ น้ีเป็นตวัเป็นตน เช่น 

ร่างกายของเราก็คดิวา่เป็นตวัเรา เป็นของๆเรา สงัขาร ความคดิปรุงแต่ง ก็คดิวา่เป็น

ความคดิของเรา เวทนา ความรูส้กึ สุข ทกุข ์ก็เป็นความรูส้กึของเรา อย่างน้ีเป็นตน้  

เราก็เลยหลงยดึตดิอยู่กบัสิง่เหลา่น้ี ไมป่ลอ่ยไมว่าง เมือ่ตายไปจากร่างกายน้ี เราก็ไปหา

ร่างกายอนัใหมอ่กี เพราะความผูกพนั ความยดึตดิกบัสิง่เหลา่น้ี เหมอืนกบัคนทีต่ดิยา

เสพตดิ เมือ่เสพยาเสร็จแลว้ เมือ่ฤทธิ์ยาหมดแลว้ ก็เกิดความอยากทีจ่ะเสพอกี ก็ตอ้ง

ไปหายาใหมม่าเสพอกี ขนัธ ์๕ ก็เป็นสิง่ทีจ่ติของพวกเรายดึตดิกนั เพราะไมม่ปีญัญา ถา้
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ไดพ้บพระพทุธศาสนา ก็จะไดร้บัการส ัง่สอนใหพ้จิารณาใหเ้หน็วา่ ทกุสิง่ทกุอย่างทีใ่จเขา้

ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ไมว่า่จะเป็น รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ไมว่า่เป็นรูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ท ัง้หลาย สิง่ต่างๆ เหลา่น้ีลว้นเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง เป็นสิง่ทีใ่หค้วาม

ทกุขก์บัเราถา้ไปยดึไปตดิ เป็นสิง่ทีไ่มต่วัไมม่ตีน ไมม่ใีครเป็นเจา้ของ เป็นธรรมชาต ิ

เหมอืนกบั ดนิ นํา้ ลม ไฟ  

ร่างกายของเราก็เป็นธรรมชาตอิย่างหน่ึง แต่เพราะความหลงเลยทาํใหเ้ราไปยดึไปตดิ มี

อปุาทานยดึตดิอยู่ในขนัธ ์ ๕ เมือ่มอีปุาทาน มคีวามยดึตดิแลว้ ก็เลยมคีวามทกุข ์ มี

ความวา้วุน่ขุน่มวัอยู่ตลอดเวลา เพราะตอ้งคอยรกัษาในสิง่ทีร่กัษาไมไ่ด ้ ก็คอืร่างกาย

ของเรา ทกุคนเกดิมาอยากจะอยู่ไปตลอด ไมอ่ยากจะตาย แต่ไมม่ใีครสามารถรกัษา

ร่างกายน้ีไมใ่หต้ายได ้ ก็เลยตอ้งมแีต่ความทกุข ์ ทกุขท์ ัง้ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ และทกุขใ์น

ขณะทีก่าํลงัจะตาย เมือ่ตายไปแลว้ก็ทกุขอ์กี เพราะยงัจะตอ้งไปเกดิอกี เมือ่ไปเกดิอกีก็

ตอ้งไปแก่ ไปเจ็บ ไปตายอกี เป็นวฏัฏะ เป็นแบบน้ีไปไมม่ทีีส่ิ้นสุด เพราะไมม่คีวามเหน็

ทีถู่กตอ้ง ก็คอืไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัธรรม ไมม่ปีญัญาในระดบัโลกตุตรธรรม ทีเ่หน็วา่ทกุ

สิง่ทกุอย่าง คอืสภาวธรรมท ัง้หลายในโลกน้ี ลว้นเป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ ไมม่ตีวัตน  

น่ีแหละคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้แลว้นาํมาส ัง่สอนพวกเรา คาํสอนของพระพทุธเจา้

จงึเป็นโลกตุตรธรรม เป็นธรรมเหนือโลก เพราะถา้ผูใ้ดเขา้ถงึธรรมน้ีไดแ้ลว้ จะหลดุพน้

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ในเบื้องตน้ก็จะตดัภพชาตใิหน้อ้ยลง เช่นระดบัพระอริยเจา้ข ัน้

แรกทีเ่รียกวา่โสดาบนั จะเป็นผูม้ดีวงตาเหน็ธรรม คอืเหน็วา่ขนัธ ์ ๕ เป็นไตรลกัษณ์ 

เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ไมม่ตีวั ไมม่ตีน เมือ่เหน็แลว้ก็ปลอ่ยวาง ร่างกายจะเป็น

อย่างไร ก็ยอมรบัสภาพของความเป็นจรงิของร่างกาย ถงึเวลาจะตายก็ยอมรบัวา่เป็น

ธรรมดา เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็เป็นธรรมดา เวลาแก่ก็เป็นธรรมดา ไมเ่ดอืดรอ้น ยอมรบั

ความเป็นจริงเหมอืนกบัเรายอมรบั เวลาทีฝ่นตกแดดออก เราก็ไมไ่ปวุน่วายกบัฝนตก

แดดออก เราก็ไมเ่ดอืดรอ้น แต่คนทีไ่ปวุน่วายกบัเรื่องฝนตกแดดออก เขาก็ตอ้ง

เดอืดรอ้น  
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น่ีคอืลกัษณะของการปลอ่ยวาง ปลอ่ยวางไดด้ว้ยความเขา้ใจ คอืปญัญา คอืเหน็ไตร

ลกัษณ์ในขนัธ ์๕ เหน็รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ วา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั 

ทกุขงั อนตัตา เมือ่เหน็แลว้ก็จะปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ก็จะบรรลเุป็นพระโสดาบนั

ขึ้นมา พระโสดาบนัน้ีก็จะมภีพชาตเิหลอืไมเ่กนิ ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก และจะไมไ่ปเกดิ

ในอบายเลยในภพชาตทิ ัง้ ๗ น้ี ไมว่า่จะเป็นเดรจัฉาน เปรต อสุรกาย หรือสตัวน์รก 

ไมใ่ช่เป็นภพทีพ่ระโสดาบนัจะไปเกดิอกีต่อไป และถา้ไดป้ฏบิตัธิรรมขึ้นไปอกีระดบัหน่ึง 

คอืลดละความยนิดใีนกาม ในกามสุข คือพจิารณาดูร่างกายของคนเรา วา่เป็นของไม่

สวยงาม ใตผ้วิหนงัยงัมสีิง่แปลกๆ ทีเ่รายงัไมเ่หน็กนัอกีเยอะ เช่น อวยัวะต่างๆ ซึง่เรา

มกัจะไมค่่อยมองกนั ถา้เราพจิารณาอยู่เรื่อยๆ ต่อไปก็จะเกดิความเบือ่หน่าย คลาย

ความกาํหนดัยนิดใีนร่างกาย ก็จะปลอ่ยวางกามราคะ คอืความยนิดใีนกาม จะไม่

แสวงหาความสุขจากการเสพกามอกีต่อไป  

ถา้เป็นเช่นนัน้ก็จะบรรลธุรรมข ัน้อนาคามี ก็จะไมก่ลบัมาเกดิในกามโลกอกีต่อไป เพราะ

จติของพระอนาคามไีดเ้ขา้สู่ข ัน้รูปฌานแลว้ ถา้ท่านตายไปและยงัไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระ

อรหนัต ์ ท่านก็จะไปเกดิในสวรรคช์ ัน้สุทธาวาส มอียู่ ๕ ช ัน้ดว้ยกนั แลว้ก็จะบรรลเุป็น

พระอรหนัตต่์อไป สิ้นสุดการเวยีนวา่ยตายเกดิในสวรรคช์ ัน้พรหมนัน้ แต่ถา้ยงัเป็น

มนุษยอ์ยู่และปฏบิตัธิรรมต่อไป คอืเจรญิใหเ้หน็วา่ไมม่อีะไรเป็นตวัตน แมก้ระท ัง่จติ

ของผูท้ีก่าํลงัแสดงธรรมน้ีอยู่ หรือผูท้ีก่าํลงัรบัฟงัอยู่น้ี ก็ไมใ่ช่ตวัตน สกัแต่วา่เป็น

ธรรมชาต ิ เป็นธาตรูุอ้ย่างหน่ึง จติเป็นธาตรูุ ้ เพยีงแต่รู ้ แต่เพราะความหลงจงึทาํใหจ้ติ

คดิวา่เป็นตวัเป็นตน ถา้สามารถรูท้นัความหลงน้ีได ้ ก็เท่ากบัไดท้าํลายอวิชชาความไมรู่ ้

จริง ไมรู่ธ้รรมชาตทิีแ่ทจ้ริงของจติวา่เป็นอย่างไร ถา้ทาํไดก้็จะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์เมือ่

ทาํลายอวชิชาทีม่อียู่ในใจไดแ้ลว้ ก็จะไมม่ตีวัทีจ่ะไปสรา้งเหต ุคอืความอยากใหไ้ปเกดิใน

ภพชาตต่ิางๆ ภพชาตกิจ็ะหมดสิ้นไป  

น่ีแหละก็คอืธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรู ้ ซึง่ไมม่สีอนในศาสนาอืน่ มอียู่ในศาสนา

เดยีวเท่านัน้ ก็คอืพระพทุธศาสนา เพราะสอนในเรื่องของไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา ถา้ผูใ้ดไดเ้ขา้ถงึไตรลกัษณ์น้ีแลว้ และเขา้ใจไตรลกัษณ์ทีม่อียู่ในสภาวธรรม
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ท ัง้หลาย ทกุสดัทกุส่วน ก็จะสามารถตดัการยดึม ัน่ถอืม ัน่ในตวัในตนได ้ เมือ่ไมม่ตีวัมี

ตนแลว้ก็จะไมม่เีหตทุีจ่ะพาใหไ้ปเกดิอกีต่อไป ผูน้ ัน้ก็หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ 

หลดุพน้จากกองทกุขท์ ัง้ปวงไดอ้ย่างราบคาบ ไดอ้ย่างถาวร น่ีแหละก็คอืผลทีเ่ราจะ

สามารถประสบพบเหน็ บรรลถุงึได ้ จากการศึกษาเลา่เรียน ฟงัเทศนฟ์งัธรรม คาํสอน

ของพระพทุธเจา้ เพราะจะทาํใหเ้กดิความเหน็ที่ถูกตอ้ง เรียกวา่สมัมาทฏิฐ ิ เมือ่มี

ความเหน็ทีถู่กตอ้งแลว้ก็จะนาํพาเราไปสู่การคดิ การพูด การกระทาํทีถู่กตอ้ง จะพาไปสู่

การทาํบญุใหท้าน การรกัษาศีล การนัง่สมาธิ การเจริญปญัญา การหลดุพน้จากความ

ทกุขท์ ัง้ปวง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๔๔ 

บรโิภคนิยม 
๔ ธนัวาคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัพธุ แรม ๑๕ คํา่เดอืน ๑๒ เป็นวนัสิ้นปีมะเมยี วนัส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรบัปี

ใหม ่ ตามปฏทินิทางจนัทรคต ิ พรุ่งน้ีก็จะเป็นวนัปีใหม ่ วนัแรกของปีมะแม แต่คนส่วน

ใหญ่ในสมยัน้ีจะไมท่ราบกนั จะไมรู่ก้นัวา่วนัน้ีเป็นวนัส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม ่ เพราะ

สมยัน้ีเราใชว้ธิีนบัวนัปีใหมอ่กีระบบหน่ึง คอืทางปฏทินิทางสุริยคต ิเป็นการนาํเขา้มาจาก

ต่างประเทศ พรอ้มกบัการเขา้มาของลทัธิบริโภคนิยม วตัถนิุยม ซึง่เป็นเหตทุาํลายจติใจ

ของพทุธศาสนิกชน ผูม้คีวามเชื่อในธรรมนิยมมาแต่ด ัง้เดมิ แต่เมือ่ถูกกระแสของวตัถุ

นิยม บริโภคนิยมไหลเขา้มา เลยทาํใหก้ระแสของธรรมนิยมค่อยๆอ่อนแรงลงไป 

เพราะวา่จติใจของคนเราทกุคน มเีครื่องรองรบักระแสของบริโภคนิยม ของวตัถนิุยมกนั

อยู่แลว้ นัน่ก็คอืกเิลสตณัหา โมหะอวิชชา ซึง่มคีวามยนิด ี มคีวามชอบในเรื่องของการ

บริโภคกามต่างๆ การมวีตัถสุมบตัขิา้วของต่างๆ จงึเป็นการงา่ยทีธ่รรมนิยม คอืความยดึ

ม ัน่ อยู่ในคุณธรรมคุณงามความดที ัง้หลายเริ่มเสือ่มไป เริ่มอ่อนไป  

ดงัทีเ่ราสามารถเปรียบเทยีบเหน็ได ้อย่างในสมยัปู่ย่าตายายของเรา กบัในสมยัน้ี จะเหน็

ถงึความเสือ่มเสยีในดา้นศีลธรรม มอียู่มากเลยทเีดยีว ในสมยัโบราณทกุๆวนัพระ จะมี

การมาวดัทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม ชาํระขดัเกลากเิลส

ตณัหา โมหะ อวชิชา ใหเ้บาบางลงไป แลว้ดาํเนินชวีติไปตามแนวทางของธรรมะ คอืมี

ความจริงใจ มคีวามอดทนอดกล ัน้ มกีารเสยีสละ ซึง่เป็นธรรมประจาํจติใจของผูท้ีม่ ี

ธรรมะอยู่ในใจ แต่ทกุวนัน้ีธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ี คอืสจัจะ ความจริงใจ ความซือ่ตรง 

ขนัติ ความอดทน ทมะ ความอดกล ัน้ และจาคะ ความเสยีสละ เริ่มสูญสลาย ห่าง

ออกไปจากจติจากใจ ของคนสมยัน้ี เพราะอาํนาจของวตัถนิุยม บริโภคนิยม ไดเ้ขา้มา

ครอบงาํจติใจ ทาํใหไ้มเ่หน็ความสาํคญัของคุณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ี  
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คนเราสมยัน้ีเวลาคบคา้สมาคมกนั จงึไมไ่ดค้บกนัดว้ยความจริงใจ แต่คบกนัดว้ย

ผลประโยชนม์ากกวา่ ถา้มผีลประโยชนก์็จะคบดว้ย ดงันัน้คนทีม่เีงนิมทีอง มตีาํแหน่ง 

มอีาํนาจวาสนา จงึกลายเป็นของหอมไป ท ัง้ๆทีไ่มแ่น่ใจวา่การขึ้นมาสู่ความม ัง่ค ัง่ ความ

มอีาํนาจวาสนานัน้ เขาขึ้นมาดว้ยวธิีใด ถา้ขึ้นมาดว้ยวธิีทีท่จุริต ก็ไมน่่าจะเป็นคนทีม่ ี

กลิน่หอม เป็นคนทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ทีเ่ราควรจะชื่นชมยนิดดีว้ย แต่เพราะอาํนาจของ

ความหลง ความไมรู่ถ้งึความดงีามวา่เป็นอย่างไร วา่คนดทีีแ่ทจ้รงิเป็นอย่างไร เราจงึมกั

แสวงหาคนทีม่อีาํนาจวาสนา มเีงนิทองบารมที ัง้หลาย โดยไมค่าํนึงวา่เขาไดก้า้วขึ้นมาสู่

ตาํแหน่งน้ีไดอ้ยา่งไร เขาฆ่า เขาโกง เขาทาํลายชวีติของผูอ้ืน่ เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ สรา้ง

ความเจ็บชํา้นํา้ใจใหก้บัผูอ้ืน่มากนอ้ยเท่าไร เราไมรู่ก้นั เพราะเราไมม่องทีเ่หต ุ ทีน่าํมาสู่

ความม ัง่ค ัง่ ความมอีาํนาจของเขา เรามองเพยีงแต่วา่เขามอีาํนาจ เขามเีงนิทอง ถา้ไดอ้ยู่

ใกลช้ดิเขา ก็จะไดร้บัส่วนบญุจากเขาบา้งเท่านัน้เอง  

น่ีเป็นการคดิของคนทีม่ดืบอด มคีวามหลงครอบงาํจติใจ ไมเ่หน็คุณธรรมวา่เป็นสิง่

สาํคญั สงัคมในโลกเราทกุวนัน้ี จงึมแีต่ความวุน่วาย มแีต่ความเดอืดรอ้น มแีต่การ

เบยีดเบยีนกนั เพราะทกุคนก็มุง่แสวงหาเงนิทอง หาอาํนาจวาสนากนั เพือ่เป็นเครื่อง

ดงึดูด ใหม้บีริษทั มบีริวาร มกีารสรรเสรญิเยนิยอ เลยกลายเป็นสงัคมทีม่แีต่การเอารดั

เอาเปรียบกนั มแีต่การเหน็แก่ตวั แทนทีจ่ะมจีาคะการเสยีสละ กลบักลายเป็นสงัคมปาก

กดัตนีถบี ตวัใครตวัมนั ปลาใหญ่กนิปลาเลก็ไป เป็นสงัคมทีไ่มค่่อยมคีวามสุขเท่าไร 

ท ัง้ๆทีม่วีตัถ ุ ขา้วของ เงนิทองมากมายก่ายกอง แต่ไมม่คีวามสุข เพราะวา่สิง่เหลา่น้ี 

ไมไ่ดเ้ป็นเหตทุีจ่ะนาํความสุข มาให ้ นอกจากไมไ่ดน้าํความสุขมาใหแ้ลว้ ยงักลบันาํ

ความทกุข ์ ความ วุน่วายใจมาใหเ้สยีอกี เพราะเมือ่ลองไดไ้ปยดึตดิกบัวตัถขุา้วของแลว้ 

ก็จะเป็นเหมอืนคนพกิารไป ตอ้งอาศยัสิง่เหลา่น้ีไปเรื่อยๆ ซึง่มแีต่จะสูญหมดไปเรื่อยๆ 

ตามกาลตามเวลา ตามการใชง้าน กลายเป็นเครื่องผลกัดนั กดดนั ใหไ้ปแสวงหามาใหม่

อกี เมือ่แสวงหาดว้ยความสุจริตไมไ่ด ้ก็ตอ้งหาดว้ยความทจุริต ท ัง้ๆทีค่วามสุขทีแ่ทจ้ริง

ของคนเรานัน้ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมวีตัถขุา้วของ อาํนาจวาสนา บารมมีากมายก่ายกองเลย 

เพียงแต่มีปจัจยั ๔ ไวดู้แลรกัษาร่างกาย แลว้กมี็คุณธรรมความดีไวร้กัษาจติใจ ให ้
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กาํราบกเิลสตณัหา ความอยาก ความโลภทัง้หลายใหเ้บาบางลงไป เท่าน้ีชีวิตของ

คนเรากมี็ความสขุแลว้  

แต่เพราะสมยัน้ีตกอยู่ในกระแสของลทัธิวตัถนิุยม บริโภคนิยม ทีแ่รงมาก จงึทาํให ้

กระแสธรรมตา้นไมอ่ยู่ ในสมยัโบราณ วนัหยุดราชการ จะตรงกบัวนัพระ วนัโกน เพือ่

จะไดใ้หพ้ทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย ไดเ้ขา้วดั เพือ่ประกอบคุณงามความด ี ชาํระขดัเกลา

กเิลสตณัหา อนัเป็นตน้เหตขุองความทกุข ์ของความวุน่วายใจ ใหเ้บาบางลงไป และเมือ่

ไดข้ดัเกลาแลว้ จติใจก็จะมคีวามสุข มคีวามปีต ิ มคีวามอิม่ จงึไมม่คีวามจาํเป็น ที่

จะตอ้งดิ้นรนทรุนทรุาย แสวงหาวตัถขุา้วของต่างๆ หาอาํนาจวาสนาต่างๆ มาเป็นเครื่อง

ใหค้วามสุขกบัใจ เหมอืนในสมยัน้ี เพราะไมใ่ช่เป็นเครื่องทีใ่หค้วามสุข แต่เป็นยาพษิที่

จะคอยทาํลายจติใจ ใหม้แีต่ความวา้วุน่ขุน่มวั มแีต่ความทกุข ์ ความกงัวลใจ ความ

กระหาย ความอยาก ทีจ่ะมใีหม้ากเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนหน่ึงก็เป็นเพราะวา่เราไปเปลีย่น

วนัหยุดงานของเรา แทนทีจ่ะหยุดวนัโกนวนัพระ เรากลบัไปหยุดวนัเสารว์นัอาทติย ์ เพือ่

ตามกระแสของโลกาภวิตัน ์ ของประเทศอืน่ ทีน่บัถอืศาสนาอืน่ เราไปตามเขา เราจงึ

ขาดทนุ แต่เขาไมข่าดทนุ เพราะเขาหยุดวนัเสารว์นัอาทติย ์ เขาก็ยงัเขา้โบสถเ์ขา้วดัของ

เขาได ้ ยงัไปฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไปทาํบญุไปทาํทานได ้ สงัคมของเขาจงึไมค่่อยเละเทะ

เหมอืนสงัคมเรา ถงึแมว้า่เขาจะมคีวามเจริญรุ่งเรืองทางดา้นวตัถ ุ แต่เขาก็มรีะเบยีบ มี

วนิยั เรื่องการคดโกงคอรปัช ัน่ของเขา ก็ไม่มากมายก่ายกองเหมอืนสงัคมบา้นเรา  

น่ีก็เป็นเพราะวา่เขายงัไดเ้ขา้หาคาํสอนของศาสนาเขา ซึง่ส่วนใหญ่ก็สอนเหมอืนๆกนั คือ

สอนใหค้นเรามคีวามซือ่สตัยสุ์จริต ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่ในการประกอบสมัมาชพี ไมท่าํผดิศีล

ผดิธรรม ใหม้คีวามเมตตาเอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ มคีวามจริงใจต่อกนั ใหค้บกนัดว้ยนํา้ใจ คบ

กนัดว้ยความเมตตากรุณา ไมไ่ดค้บกนัเพื่อผลประโยชนต่์างๆ สงัคมเขาถงึแมจ้ะเจรญิ

ทางดา้นวตัถ ุ เจริญทางดา้นบริโภค เขาก็ยงัมสีิง่ทีค่อยควบคุมการเจริญเตบิโตของ

บริโภคนิยม วตัถนิุยมน้ี ใหอ้ยู่ในขอบเขตทีด่งีาม คอืสงัคมยงัอยู่กนัไดด้ว้ยความร่มเยน็

เป็นสุข แต่สงัคมของเรากลบัเป็นตรงกนัขา้ม เพราะวา่เดีย๋วน้ีวนัพระ วนัโกนก็ไมไ่ดต้รง

กบัวนัหยุดงาน คนทีจ่ะมาวดัเพือ่ขดัเกลากเิลสตณัหา มาฟงัเทศนฟ์งัธรรมเพือ่ใหเ้กดิสต ิ
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เกดิปญัญาขึ้นมา ก็มาไมไ่ด ้ และเมือ่ถงึวนัหยุดวนัเสารอ์าทติย ์ ก็ไมค่่อยมวีดัทีจ่ะทาํ

กจิกรรมเหลา่น้ีกนั เพราะวดัส่วนใหญ่จะทาํแต่วนัพระวนัเดยีว  

เวลาญาตโิยมมเีวลาวา่งในวนัเสารว์นัอาทติย ์ อยากจะเขา้วดัเพือ่ไปขดัเกลากเิลสตณัหา 

ไปฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก็จะไมม่ทีีไ่ปมากนกั เพราะวดัส่วนใหญ่จะไมม่กีจิกรรมทางศาสนา 

ในวนัหยุด วนัเสาร ์ วนัอาทติย ์ยกเวน้ถา้วนัเสารว์นัอาทติย ์ ไปตรงกบัวนัพระเขา้ ถงึจะ

มกีจิกรรมทางศาสนา เมือ่เป็นเช่นนัน้การอบรมบ่มนิสยัจติใจ การขดัเกลาจติใจ ชาํระ

กเิลสตณัหาในใจของชาวพทุธเรา จงึนอ้ยลงไปเรื่อยๆ และในทางตรงกนัขา้ม การสะสม

กเิลสตณัหาก็มเีพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ เลยทาํใหจ้ติใจของคนสมยัใหมน้ี่ กลายเป็นจติใจที่

มแีต่กเิลสตณัหา แต่เขาไมไ่ดบ้อกวา่เป็นกิเลสตณัหา เขากลบัวา่เป็นความทะเยอทะยาน 

เป็นความขยนั ความกา้วหนา้ เพราะคนเราถา้ไมโ่ลภ ไมอ่ยากแลว้ สงัคมจะกา้วหนา้ได ้

อย่างไร เมือ่ทกุคนอยู่เฉยๆ ไมค่น้ควา้ ไมป่ระดษิฐ ์ สิง่ต่างๆใหม่ๆ ขึ้นมา ซึง่เป็นความ

เขา้ใจผดิ เป็นมิจฉาทิฏฐ ิความเหน็ผดิเป็นชอบนัน่เอง เพราะไปยดึตดิอยู่กบัความเจรญิ

ของวตัถขุา้วของต่างๆ คดิวา่ถา้มวีตัถตุ่างๆมาก เช่นมรีถยนต ์มเีครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ มี

เครื่องปรบัอากาศ พดัลม วทิย ุ โทรทศัน ์ สิง่ของต่างๆเหลา่น้ีแลว้ หมายถงึวา่กาํลงัมี

ความเจริญ ซึง่เป็นเพยีงความเจริญทางดา้นวตัถ ุแต่จติใจของเราเป็นอย่างไรบา้ง จติใจ

ของเรายงัรกัษาความเป็นมนุษยไ์ดห้รือไม ่ จติใจของเรายงัละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ 

ละเวน้จากการลกัทรพัย ์ ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ละเวน้จากการพูดปด

มดเทจ็ ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา และอบายมขุต่างๆ ไดห้รือไม ่หรือวา่จติใจของเรา

เดีย๋วน้ีไมม่คีวามสนใจในเรื่องเหลา่น้ีแลว้  

โดยเหน็วา่ศีลธรรมเป็นของสรา้งขึ้นมา เพือ่หลอกใหค้นทาํความด ี แต่ผลดผีลเสยีทีจ่ะ

ตามมาต่อไป ในภพหนา้ชาตหินา้นัน้ไมม่ ี เพราะไมเ่หน็วา่ เมือ่ตายไปแลว้ จะไปเกดิใน

ภพหนา้ชาตหินา้ไดอ้ย่างไร เพราะเหน็เพยีงแต่ร่างกายของเราเท่านัน้เอง เลยเหน็วา่

ร่างกายเมือ่ตายไปแลว้ เมือ่เอาไปเผา ก็กลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่าน เหลอืแต่เศษกระดูกอยู่

เลก็ๆนอ้ยๆเท่านัน้ แลว้ก็เอาไปใส่ผอบหรือเอาไปลอยองัคารในทะเล ก็เป็นอนัจบกนั 

บาปกรรมท ัง้หลาย หรือบญุกศุลความดงีามท ัง้หลายทีท่าํไว ้ ก็ไมม่ผีลกบัคนๆนัน้อกี
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ต่อไป นัน่เป็นเพราะวา่เป็นคนตาบอด มองเหน็เพยีงครึ่งเดยีวของชวีติ คอืเหน็เพยีงแต่

ร่างกาย ไมเ่หน็จติใจ เปรียบเหมอืนกบัเหน็ตน้ไม ้ เหน็ส่วนทีโ่ผลข่ึ้นมาจากดนิ แต่ไม่

เหน็ส่วนทีอ่ยู่ใตด้นิ คอืรากไม ้ ซึง่เป็นส่วนสาํคญัทีจ่ะคอยซมึซบัอาหารหลอ่เลี้ยงตน้ไม ้

ใหม้ชีวีติอยู่ได ้ ฉนัใดคนเราหรือชวีติของเราก็เป็นเช่นนัน้ เรามที ัง้ร่างกายและมจีติใจ 

จติใจน้ีเป็นตวัสาํคญั เป็นผูส้ ัง่การใหร่้างกายกระทาํการต่างๆ เพือ่สนองตอบความ

ตอ้งการของจติใจ  

ถา้ไมเ่คยเขา้หาพระพทุธศาสนา ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัธรรมะแลว้ จะไมรู่เ้รื่องของจติใจเลย 

จะคิดว่าเม่ือร่างน้ีตายไป สูญสลายไป กจ็บกนั กเ็ลยทาํใหเ้กดิความกลวัข้ึนมาในเรื่อง

ความตาย ท ัง้ๆที่ผูท้ี่กลวัความตายคือจติใจนั้น หาตายไปกบัร่างกายไม่ จติใจเป็นสิ่งที่

ทาํลายไม่ได ้ มีแต่จะตอ้งไปต่อ คอืเมือ่ร่างกายน้ีแตกสลายไปแลว้ก็ตอ้งไปหาร่างใหม ่

เพือ่ทีจ่ะใชร่้างใหมน่ัน้เป็นเครื่องมอืหาความสุขใหก้บักเิลสตณัหา คอืหากามสุขใหก้บั

จติใจดวงนัน้ ผูท้ีย่งัมคีวามอยากในกามตณัหาอยู ่มคีวามอยากในกามอยู่ จงึตอ้งไปหา

ร่างใหม ่ จงึตอ้งไปเกดิใหม ่ จะไปเกดิในร่างแบบไหน ก็ขึ้นอยู่กบับญุกรรมทีท่าํไว ้ ถา้

รกัษาศีล ๕ ไวไ้ด ้ ก็จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ เป็นพรหม แต่ถา้ไมไ่ดร้กัษา

ศีล ๕ มกีารประพฤตผิดิศีลอยู่อย่างต่อเน่ือง เมือ่ตายไปก็จะตอ้งไปเอาร่างของเดรจัฉาน 

ของเปรต ของอสุรกาย หรือของสตัวน์รก มาครอบครอง เพราะการผดิศีลผดิธรรมน้ี 

เป็นตน้เหตทุีจ่ะนาํไปสู่อบายนัน่เอง เปรยีบเหมอืนกบัเราปลูกตน้ไมไ้ว ้ ถา้เพาะเมลด็

พนัธุช์นิดไหน ก็จะตอ้งไดพ้ชืผลของเมลด็พนัธุช์นิดนัน้ ถา้ปลูกตน้สม้ เมือ่ตน้ไมโ้ตขึ้นก็

จะตอ้งออกผลสม้ออกมา ถา้ปลูกมะมว่ง ก็จะไดผ้ลมะมว่ง  

ฉนัใดถา้สรา้งอบายไวใ้นใจ ดว้ยการทาํผดิศีลผดิธรรมอย่างสมํา่เสมอ ก็เท่ากบัเป็นการ

ปลูกเมลด็พชืแห่งอบายไวใ้นใจ เมือ่ถงึเวลาทีเ่มลด็พนัธุจ์ะออกดอกออกผล ก็จะส่งให ้

ไปเป็นดงัทีไ่ดเ้พาะพนัธุไ์ว ้ ไปเกดิเป็นเดรจัฉานบา้ง เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัว ์

นรกบา้ง ก็เกดิจากการกระทาํของเรา คอื การกระทาํผดิศีลผดิธรรม ดว้ยเหตทุีเ่กดิจาก

ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็วา่ภพชาตไิมม่ ี คอืมอียู่ชาตเิดยีว ไมม่กีารเวยีนวา่ยตายเกดิ 

กรรมไมม่ ีทาํไปแลว้ไมม่ผีลตามมา ตามมาไดก้็เพยีงแค่ชาตน้ีิเท่านัน้เอง เช่น เวลาไปฆ่า
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สตัวต์ดัชวีติ ถา้ถูกตาํรวจจบัก็ตอ้งเขา้คุกเขา้ตะราง แต่ถา้ไมถู่กจบัก็ถอืวา่รอดตวัไป แต่

จะไมม่ผีลตามมาอกีต่อไป หลงัจากทีต่ายไปแลว้ ซึง่เป็นความเหน็ของปถุชุนคนธรรมดา

อย่างเราอย่างท่าน เพราะไมม่ปีญัญาญาณ ไมม่ดีวงตาเหน็ธรรม ทีจ่ะเหน็สิง่ทีล่ะเอยีด

ไปกวา่ร่างกาย คอืจติใจ ท ัง้ๆทีอ่ยู่กบัเราตลอดเวลา เป็นผูก้าํลงัรบัฟงัธรรมเทศนาที่

แสดงอยู่น้ี และเป็นผูแ้สดงธรรมเทศนาดว้ย น่ีแหละคอืใจ ใจเป็นผูค้ดิ เมือ่คดิแลว้ก็

พูดออกมา เมือ่เสยีงออกไปก็ไปกระทบกบัหู หูไดร้บัเสยีงแลว้ ก็ส่งเขา้ไปสู่ใจอกีท ี ใจก็

เป็นผูร้บัทราบ เรื่องท ัง้หมดน้ีจงึเป็นเรื่องของใจลว้นๆ แต่ใจไม่เคยศึกษาเรื่องของใจ

เลย เลยไม่รูจ้กัใจ รูจ้กัแต่ร่างกาย ใจอยู่กบัร่างกายมานาน จนคิดว่ารา่งกายเป็นใจไป

ดว้ย เลยทาํทกุสิง่ทกุอย่างเพือ่ร่างกาย คอยรกัษาร่างกายไวใ้หด้ ี เพราะร่างกายเป็นตวัที่

จะนาํความสุขมาใหก้บัใจ คอืกามสุข ตอ้งมร่ีางกายน้ี คอืตอ้งมตีา มหูี มจีมกู มลีิ้น มี

กายไวส้มัผสักบัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย  

จงึตอ้งดิ้นรนดูแลรกัษาร่างกายใหอ้ยู่ไปนานๆ ตอ้งแสวงหาเงนิทองดว้ยวธิีต่างๆ เพือ่ที่

ดูแลรกัษาร่างกาย แลว้เอาเงนิทองทีม่เีหลอืจากการดูแลรกัษาร่างกาย ไปแลกเปลีย่นกบั

รูป เสยีงกลิน่ รส โผฏฐพัพะ ชนิดต่างๆ ทีถู่กอกถูกใจ เช่น ไปเทีย่ว ไปดูหนงัดูละคร 

เดนิทางไปต่างประเทศ ซื้อขา้วของต่างๆ เสื้อผา้เครื่องนุ่งห่ม รองเทา้ เครื่องใชไ้มส้อย

ต่างๆ วทิยุ โทรทศัน ์ วดีโีอ โทรศพัทม์อืถอื ซึง่ลว้นเป็นเครื่องลอ่จติใจของผูท้ีม่คีวาม

มดืบอด ถูกกเิลสตณัหาครอบงาํ ใหก้ระเสอืกกระสนออกไปแสวงหาทรพัยส์นิเงนิทอง 

เพือ่จะไดซ้ื้อสิง่ของเหลา่น้ี โดยไมค่าํนึงถงึการแสวงหาเงนิทอง วา่จะไดม้าดว้ยวธิีใด จะ

ผดิศีลผดิธรรมหรือไมก่็ไมส่นใจ เพราะเชื่อวา่ไมม่ผีลเสยีอนัใดตามมา คอืไมม่บีาป

ตามมา ทาํผดิศีล ทาํบาป ทาํกรรมแลว้ เมือ่ตายไปก็จบ เพยีงแต่วา่ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ 

ก็ระวงัตาํรวจไวห้น่อยก็แลว้กนั โกงเขาก็อย่าใหเ้ขาจบัไดก้็พอแลว้ ขอใหม้เีงนิทอง มี

อาํนาจวาสนา เพือ่จะไดม้คีวามสุข  

แต่เป็นความสุขทีฉ่าบฉวย เป็นความสุขทีไ่มส่รา้งความอิม่ สรา้งความพอ เป็นความสุข

ทีร่อ้น ไมใ่ช่ความสุขทีเ่ยน็ เพราะจะสรา้งใหเ้กดิความรอ้นรน ทีจ่ะตอ้งไปหาความสุข

เหลา่น้ีมาต่อเตมิอยู่เรื่อยๆ ไมรู่จ้กัจบสิ้น ตายไปจากชาตน้ีิ ความอยากน้ีก็ยงัฝงัอยู่ในใจ 
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เมือ่ไปเกดิในชาตใิหมก่็ไปทาํอย่างเดยีวกนัอกี อยู่รํา่ไปไมม่ทีีส่ิ้นสุด ในทางตรงกนัขา้ม 

ถา้นาํเอาวถิทีางธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นเครื่องพาไป ก็จะไปด ี ถงึแมย้งั

อยากจะบริโภคกามอยู่ ยงัอยากจะมวีตัถตุ่างๆอยู ่ พระพทุธศาสนาก็ไมไ่ดห้า้มไวเ้ลย

ทเีดยีว เพยีงแต่สอนใหห้ามาดว้ยความสุจริตก็แลว้กนั คอือย่าไปทาํบาปทาํกรรมเพือ่

ไดม้า เพราะถา้หามาดว้ยความสุจริตแลว้ เงนิทอง ขา้วของทีห่ามาได ้ จะไมเ่ป็นโทษ 

เพราะไมเ่ป็นเหตทุีจ่ะใหต้อ้งไปใชบ้าปใชก้รรมในภพชาตหินา้ต่อไป แลว้ยงัจะรกัษา

ความเป็นมนุษยไ์วไ้ดด้ว้ย ใหไ้ดก้ลบัมาเกิดเป็นมนุษยอ์กี  

แต่พระพทุธศาสนาสอนใหไ้ปทีสู่งกวา่นัน้อกี เพราะภพชาตแิต่ละภพชาตนิัน้ จะเป็นภพ

ชาตขิองมนุษยก์็ด ี ของเทพก็ด ี ของพรหมก็ด ี ก็ยงัมคีวามเสือ่มเป็นธรรมดา คอืมกีาร

เกดิแลว้ก็ตอ้งมกีารตายตามมา เป็นเทพ เป็นพรหม เมือ่หมดบญุของเทพ หมดบญุของ

พรหม ก็ตอ้งสูญสลายจากความเป็นเทพ เป็นพรหม ก็ตอ้งไปเกดิใหม ่ สุดแทแ้ต่บญุ

กรรมทีท่าํไวจ้ะส่งใหเ้ป็นไป พระพทุธศาสนาจงึสอนสภาพทีสู่งกวา่นัน้อกี คอืสภาพทีไ่ม่

ตอ้งเกดิ ทีเ่รียกวา่พระนิพพาน เป็นสภาพของจติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ไมม่กีเิลสตณัหา ที่

ไดร้บัการชาํระดว้ยการปฏบิตัธิรรม คอืการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล นัง่สมาธิ และเจรญิ

ปญัญา เพือ่ใหเ้กดิวิมตุต ิ หลดุพน้จากอาํนาจของกเิลสและตณัหา มเีครื่องมอืน้ีเท่านัน้ 

ทีจ่ะสามารถชาํระกเิลสตณัหา โมหะอวิชชา ทีม่อียู่ในใจของสตัวโ์ลกใหห้มดไปได ้ ดว้ย

การปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน  

ถา้เพยีงแต่ทาํอย่างทีท่าํกนัอยู่ คอืทาํบญุทาํทานกบัรกัษาศีล ก็ยงัจะตอ้งเวยีนวา่ยตาย

เกดิอยู่อกี เพยีงแต่วา่จะไดไ้ปเกดิในสุคต ิคอืเกดิในภพของมนุษย ์ของเทพ แทนทีจ่ะไป

เกดิในอบาย แต่ถา้ไดป้ฏบิตัธิรรมดว้ย ก็จะบรรลถุงึพระนิพพานเลย เช่น วนัน้ีก็มาถอื

ศีล ๘ กนั ละเวน้จากการเสพกามสุข คอืไมไ่ปเทีย่ว ไปดูหนงัดูละคร อย่างทีผู่ท้ีถ่อืศีล 

๘ เขาถอืกนั แลว้ก็หนัมาหาความสุขทางดา้นจติใจ ทาํจติใหส้งบ ใหเ้ป็นสมาธิ เพราะ

เมือ่จติสงบเป็นสมาธิแลว้ จติจะมคีวามสุข มคีวามสบาย เพราะความคดิปรุงต่างๆ ที่

สรา้งอารมณ์ต่างๆ ใหเ้กดิภายในใจ ไดห้ยุดไป เมือ่ไมม่คีวามคิดปรุงทีส่รา้งอารมณ์

ต่างๆใหม้อียู่ในใจแลว้ อารมณ์ต่างๆก็หายไป จติก็วา่ง มแีต่ความสงบน่ิง เหมอืนกบันํา้
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ทีไ่ดร้บัการแกวง่ดว้ยสารสม้จนใสสะอาด สิง่เจอืปนต่างๆทีอ่ยู่ในนํา้ ก็จะตกตะกอนไป 

กลายเป็นนํา้ทีใ่สสะอาดขึ้นมา กเิลสตณัหาก็เป็นเหมอืนกบัสิง่เจอืปนท ัง้หลาย ทีม่อียู่ใน

ใจ เมือ่ไดร้บัการแกวง่สารสม้ ดว้ยการทาํสมาธิ โดยการไหวพ้ระสวดมนตก์็ด ี การ

กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกก็ด ี การบริกรรมพทุโธๆๆก็ด ี ก็เป็นเหมอืนกบัการแกวง่

สารสม้ในใจ เมือ่ใจไดร้บัการแกวง่สารสม้ดว้ยการปฏบิตัสิมาธิแลว้ กเิลสตณัหาก็จะ

เกาะตวักนั แลว้ก็จะตกตะกอนแยกออกจากนํา้ ทาํใหน้ํา้ใจใสสะอาด ทาํใหเ้บาอกเบาใจ 

มแีต่ความอิม่ ความปีต ิความสุข ความพอ  

น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ ทีพ่วกเราทกุคนแสวงหากนัอยู่แทบทกุวนั แต่เราไมรู่ว้า่อยู่

ทีไ่หน เราไปหลงตดิอยู่กบัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย คดิวา่สิง่เหลา่นัน้คอื

ความสุข เหมอืนกบัคนทีว่ ิง่ตะครุบเงา วิง่ไปเท่าไรก็ไมเ่คยเจอความอิม่ความพอ เพราะ

เมือ่ไดส้มัผสัไดเ้สพแลว้ ก็เกดิความอยากทีจ่ะไปเสพไปสมัผสัอกี อย่างวนัน้ีถา้ได ้

ออกไปเทีย่วแลว้ เดีย๋วพรุ่งน้ีก็อยากจะออกไปเทีย่วอกี เราเทีย่วมาต ัง้แต่เดก็ จนเดีย๋วน้ี

แก่จะตายอยู่แลว้ ใจก็ยงัไมอ่ยากจะหยุดเทีย่ว นัน่ก็เป็นเพราะวา่ไมไ่ดไ้ปกาํจดัตวัอยาก

นัน่เอง กลบัไปส่งเสริมตวัอยากใหม้กีาํลงัมากขึ้นไป ทกุครัง้ทีอ่ยากจะเทีย่วแลว้ออกไป

เทีย่วตามความอยาก ก็จะทาํใหค้วามอยากเทีย่วในครัง้หนา้ มคีวามรุนแรงมากยิง่ขึ้นไป

อกี ในทางตรงกนัขา้ม ทกุครัง้ทีอ่ยากจะเทีย่วแลว้ไมไ่ป แทนทีจ่ะไปเทีย่วกลบัมาอยู่วดั 

มาอยู่จาํศีลปฏบิตัธิรรมกนั ก็ชาํระความอยากใหเ้บาบางลงไป ทาํใหค้วามอยากออกไป

เทีย่วเบาบางลงไป ถา้พยายามชาํระอยู่เรื่อยๆ เอาชนะอยู่เรื่อยๆ ไมย่อมทาํตามความ

อยากทีจ่ะไปเทีย่ว ต่อไปความอยากเทีย่วก็จะหายไปจากใจ จะไมม่คีวามยนิด ี อยากจะ

ไปเทีย่วอกีต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๔๕ 

ขดัเกลาจติใจ 
๑๒ ธนัวาคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ วนัธรรมสวนะ เป็นวนัฟงัธรรม เป็นวนัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบญัญตัไิว ้

ใหศ้าสนิกชน อบุาสก อบุาสกิา ไดม้เีวลาว่างเวน้จากภารกจิการงาน เพือ่จะไดม้าวดัเพือ่

ประกอบคุณงามความด ี สรา้งสิง่ทีด่งีามคอืความสุข ความเจริญ ความเป็นสริิมงคล

ใหก้บัตวัเอง ซึง่จะเกดิขึ้นมาได ้เมือ่มาทีว่ดักนั เพราะทีว่ดัมเีหตมุปีจัจยั มสีิง่แวดลอ้มที่

เอื้อเฟ้ือใหป้ระกอบคุณงามความดกีนั ในวดัมพีระสงฆอ์งคเ์จา้ผูท้รงศีลทรงธรรม ผูท้ี่

สมควรแก่การรบัสิง่ของบริจาคต่างๆ เพราะพระสงฆอ์งคเ์จา้ไมม่อีาชพี ไมม่รีายไดอ้ะไร 

เพราะวา่พระพทุธเจา้ไมท่รงอนุญาตใหพ้ระสงฆอ์งคเ์จา้ออกไปทาํมาหากนิเลี้ยงชพี แต่

ไดม้อบไวใ้หก้บัศรทัธาญาตโิยมเป็นผูดู้แลเลี้ยงดู ไมต่อ้งมากงัวลเกี่ยวกบัเรื่องการทาํมา

หากนิ จะไดม้เีวลาทุ่มเทไปกบัการศึกษาและปฏบิตัธิรรม เพือ่จะไดบ้รรลถุงึธรรมอนั

ประเสริฐ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลาย ไดท้รงบรรลถุงึ เพือ่จะไดน้าํธรรมอนั

วเิศษ อนัประเสริฐน้ี มาเผยแผ่ใหก้บัผูท้ีย่งัไมรู่ ้ยงัไมเ่หน็ เพราะธรรมของพระพทุธเจา้ที่

ประเสริฐน้ี สามารถนาํพาสตัวโ์ลกท ัง้หลายใหไ้ปสู่ความสุขความเจริญ สู่การพน้ทกุขไ์ด ้

อย่างสิ้นเชงิ ไมม่อีะไรในโลกน้ี ทีจ่ะสงเคราะหช่์วยเหลอืสตัวโ์ลก ไดเ้ท่ากบัพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้  

พระพทุธเจา้จงึทรงใหค้วามสาํคญัต่อการศึกษา การปฏบิตั ิ การบรรล ุ และการเผยแผ่

ธรรมยิง่กวา่สิง่อืน่ใดในโลกน้ี สิง่ต่างๆอย่างอืน่เพยีงแต่เป็นเครื่องสนบัสนุนเท่านัน้ เช่น 

ทีอ่ยู่อาศยัของพระ ทีญ่าตโิยมไดร่้วมกนับริจาคทรพัยส์รา้งขึ้นมา เป็นถาวรวตัถตุ่างๆ มี

กฏุ ิวหิาร ศาลาต่างๆเหลา่น้ี ลว้นเป็นเครื่องสนบัสนุน แต่ไมใ่ช่เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญั 

ถงึแมจ้ะไมม่กีฏุ ิวหิาร ศาลา โบสถ ์ต่างๆ ศาสนาก็ยงัสามารถดาํรงอยู่ได ้ถา้ตราบใดมผูี ้

ศึกษาปฏบิตัธิรรม บรรลธุรรม แลว้นาํธรรมนัน้มาเผยแผ่ น่ีเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญั

ของพระพทุธศาสนา ยิง่กวา่สิง่อืน่ๆใด ดว้ยเหตผุลดงัน้ีพระพทุธเจา้จงึไมท่รงอนุญาตให ้
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พระสงฆอ์งคเ์จา้ออกไปทาํมาหากนิเลี้ยงชพี ทาํการซื้อขายต่างๆ แต่ใหทุ้่มเทเวลาชวีติ

จติใจใหอ้ยู่กบัการศึกษา การปฏบิตั ิและการบรรลธุรรมเป็นหลกั และเมือ่ไดบ้รรลธุรรม

แลว้ จะไดน้าํเอาไปเผยแผ่ส ัง่สอนผูอ้ืน่ต่อไป เพือ่เป็นเครื่องยดึเหน่ียวจติใจ เป็นเครื่อง

พาจติใจใหไ้ปสู่ความสุขและความเจริญ ความเป็นสริิมงคลท ัง้หลาย  

ดงันัน้เวลาทีม่าวดั ญาตโิยมก็จะไดท้าํบญุ ไดท้าํนุบาํรุงพระสงฆอ์งคเ์จา้ดว้ยการนาํ

อาหาร ยารกัษาโรค จวีร มาถวายพระ เพราะเป็นสิง่ทีม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพี น่ี

เป็นหนา้ทีท่ีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบหมายใหก้บัศรทัธาญาตโิยม ฆราวาสผูย้งัครองเรือนอยู่ 

ผูม้คีวามอดุมสมบูรณ์พรอ้มดว้ยปจัจยั ๔ ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี เมือ่มมีากเกนิความ

จาํเป็น คอืมเีหลอืเฟือ ก็ควรนาํเอาไปสงเคราะหผู์อ้ืน่ โดยทรงใหเ้ลอืกสงเคราะหค์นดี

ก่อน เพราะการสงเคราะหค์นด ี เป็นการส่งเสริมคนดใีหป้ระกอบคุณงามความด ีคนดมีี

มากนอ้ยเท่าไรในสงัคม ย่อมนาํความเจริญ ความสุข ความสงบมาแก่สงัคม ในทาง

ตรงกนัขา้ม ถา้มคีนไมด่มีากนอ้ยเท่าไร ย่อมนาํมาซึง่ความเดอืดรอ้นวุน่วายในสงัคม 

เวลาทีจ่ะทาํบญุสงเคราะหผู์อ้ืน่ ในเบื้องตน้จงึควรเลอืกคนดไีวก่้อน เพราะคนดจีะทาํ

คุณทาํประโยชนใ์หก้บัสงัคม เหมอืนกบัการมทีีผ่นืหน่ึง ถา้ปลูกตน้ไมท้ีม่คุีณค่า ดอกผล

ทีอ่อกมาก็จะมคุีณค่า มปีระโยชน ์ แต่ถา้ปลอ่ยใหว้ชัพชืหญา้ต่างๆ ทีไ่มม่ปีระโยชน์

เจริญเตบิโตขึ้นมา ก็จะทาํใหท้ีส่กปรกรกรุงรงัไรคุ้ณค่า ฉนัใดคนเราก็เป็นอย่างนัน้ คนดี

ย่อมสรา้งคุณสรา้งประโยชนใ์หก้บัสงัคม คนไมด่ยี่อมมแีต่จะทาํลาย สรา้งความ

เดอืดรอ้นวุน่วายใหก้บัสงัคม การไดม้โีอกาสมาทาํบญุสงเคราะหค์นด ีจงึเป็นบญุ เพราะ

จะไดร้บัประโยชนจ์ากการทาํบญุสงเคราะหค์นด ี 

ประโยชน์ในเบื้องตน้ที่จะไดร้บักค็ือ จติใจไดร้บัการชําระ ไดร้บัการขดัเกลาใหมี้ความ

โลภนอ้ยลงไป ใหมี้ความเหน็แกต่วันอ้ยลงไป ใหมี้ความตระหน่ีนอ้ยลงไป ทาํใหจ้ติใจ

มีความสะอาดข้ึน มีความเป็นสขุเพิ่มข้ึนมา เพราะความตระหน่ีก็ด ี ความโลภก็ด ี

ความเหน็แก่ตวัก็ด ี เป็นเหตขุองความเศรา้หมองของจติใจ ทาํใหจ้ติใจไมม่คีวามสดชื่น

เบกิบาน เมือ่ไดก้าํจดัสิง่เหลา่น้ีออกไปจากใจดว้ยการทาํบญุใหท้านแลว้ ก็จะทาํใหม้ี

ความปีต ิ มคีวามสุข มคีวามสบายใจ อย่างทีท่่านท ัง้หลายมอียู่ในปจัจบุนัน้ี ท่านได ้
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เอาชนะสิง่เลวรา้ย สิง่ทีจ่ะสรา้งความทกุขใ์หก้บัตวัท่าน คอืความโลภ ความตระหน่ี 

ความเหน็แก่ตวัใหเ้บาบางลงไป ถา้ท่านสามารถทาํไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไปจติใจของท่านจะ

มคีวามสุขเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ จากการทาํบญุใหท้านน้ี น่ีคอืประโยชนแ์รกทีจ่ะไดร้บัในการ

ทาํบญุใหท้านสงเคราะหพ์ระสงฆอ์งคเ์จา้  

ประโยชนใ์นลาํดบัที ่ ๒ ทีท่่านจะไดร้บักลบัไปก็คอื เมือ่ไดม้าวดัแลว้ย่อมไดฟ้งัเทศนฟ์งั

ธรรม ฟงัคาํสอนของพระพทุธเจา้ การไดย้นิไดฟ้งัธรรมน้ี ก็คอืการศึกษาพระธรรมคาํ

สอน ศึกษาแนวทางทีจ่ะนาํเอาไปใชใ้หเ้กดิประโยชนก์บัชวีติ พระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ก็เปรียบเหมอืนกบัแผนที ่ทีช่ี้บอกทางไปสู่จดุหมายทีด่ทีีง่ามใหก้บัเรานัน่เอง 

พวกเราทกุคนลว้นมคีวามปรารถนาทีจ่ะมคีวามสุข มคีวามเจริญรุ่งเรือง ไมป่รารถนาที่

จะตอ้งตกทกุขไ์ดย้าก พบกบัความเสือ่มเสยี ความหายนะท ัง้หลาย แต่ถา้ไมม่ผูีบ้อกทาง 

ก็จะไมส่ามารถดาํเนินไปสู่ความสุข ความเจริญ ความเป็นสริิมงคลตามทีต่อ้งการได ้

เพราะไมรู่จ้กัทาง เมือ่ไมรู่จ้กัทาง ก็ตอ้งอาศยัผูรู้บ้อกทางใหก้บัเรา การฟงัเทศนฟ์งัธรรม

ก็เป็นการฟงัการบอกเลา่ ถงึทศิทางทีจ่ะนาํพาไปสู่จดุหมายปลายทางทีท่กุคนปรารถนา

กนั น่ีก็คอืประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั  

ประโยชนใ์นลาํดบัที ่๓ ทีจ่ะไดร้บัจากการสงเคราะหค์นดกี็คอื เมือ่คนดไีดร้บัการดูแล ก็

จะมเีวลาปฏบิตัธิรรม ประกอบคุณงามความด ี เพือ่เป็นตวัอย่างใหผู้อ้ืน่ไดเ้ลยีนแบบ 

คนเราเวลาเหน็คนอืน่ทาํอะไร ทีเ่หน็วา่ด ี ก็จะทาํตาม ทาํใหม้คีนดเีพิม่ขึ้นมา เมือ่มคีนดี

มากขึ้นในสงัคม สงัคมก็จะมคีวามสงบร่มเยน็เป็นสุขมากเพิม่ขึ้น ลองคดิดู ถา้พวกเรา

ทกุคนตัง้อยู่ในศีลธรรม คอืศีล ๕ ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ละเวน้จากการลกั

ทรพัย ์ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ละเวน้จากการ

เสพสุรายาเมา แลว้สงัคมจะเป็นอย่างไร ย่อมเป็นสงัคมทีอ่ยู่ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข 

เพราะไมม่ภียัอะไรมาสรา้งความเดอืดรอ้น เวลาออกจากบา้นก็ไมต่อ้งกงัวลวา่ จะมใีคร

เขา้มาขโมยของในบา้น เวลาไปไหนตามลาํพงัก็ไมต่อ้งกลวัวา่ จะมใีครมาจี้ มาปลน้ มา

ทาํรา้ยชวีติ มาขม่ขนื น่ีแหละคอืสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นในสงัคม ถา้คนในสงัคมทกุคนทาํความดี

กนั การทีค่นจะทาํความดกีนั ก็ตอ้งมคีนนาํหนา้ ทาํเป็นตวัอย่างใหเ้หน็ก่อน เมือ่เหน็
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แลว้ ก็จะเกดิศรทัธา เหน็วา่การทาํความดน้ีีดจีริงๆ ก็จะทาํใหท้กุคนทาํตาม เมือ่ทาํตาม

กนัแลว้ ทกุคนในสงัคมก็จะอยู่กนัดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข น่ีแหละคอืความเจริญที่

แทจ้รงิของมนุษยเ์รา คอืไดอ้ยู่ร่วมกนัดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ไมม่ภียัต่อกนัและกนั น่ี

คอืความเจริญของมนุษย ์ไมใ่ช่การมวีตัถสุิ่งของต่างๆ มากมายก่ายกอง อย่างทีม่กีนัอยู่

ทกุวนัน้ี รอบตวัเรามวีตัถขุา้วของมากมาย แต่กลบัไมม่คีวามปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิ ไมม่คีวามสงบสุข ก็เป็นเพราะวา่คนในสงัคมยงัไมม่คีนดมีากพอ ยงัมคีนไม่ดี

ในสงัคมอยู่มาก ทีส่รา้งความเดอืดรอ้น สรา้งความวุน่วายใหก้บัผูอ้ืน่  

ถา้ตอ้งการใหส้งัคมของเราเป็นสงัคมทีเ่จรญิอย่างแทจ้รงิ จงึตอ้งหนัมาพฒันาตวัเราก่อน 

เมือ่พฒันาตวัเราแลว้ เราก็จะไดร้บัประโยชนจ์ากการเป็นคนด ี เพราะจะไมไ่ปสรา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ เมือ่ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ผูอ้ืน่ก็ไมม่าสรา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัเรา เราก็จะอยู่ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุขในระดบัหน่ึง และจะเป็นตวัอย่าง

ใหผู้อ้ืน่เหน็ถงึประโยชนข์องคุณของความด ี ทาํใหผู้อ้ืน่ไดท้าํตาม และเมือ่ทกุคนเริ่มทาํ

ตามแลว้ ต่อไปทกุคนก็จะกลายเป็นคนดหีมด สงัคมก็จะอยู่กนัดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข 

ถงึแมจ้ะไมม่สีมบตั ิ วตัถขุา้วของ มากมายก่ายกองก็ตาม ก็ไมใ่ช่เป็นสิง่สาํคญั ตราบใด

ถา้มสีิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีเพยีงพอ คอืมปีจัจยั ๔ ไดแ้ก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยา

รกัษาโรค และทีอ่ยู่อาศยั  

จงึควรหนัมาสรา้งคุณงามความดกีนัดกีวา่ เพราะเมือ่ไดท้าํความดแีลว้ใจจะมคีวามสงบ 

เพราะความดน้ีีแหละจะทาํใหใ้จสงบ เหตทุีใ่จไมส่งบก็เพราะขาดความด ี ขาดบญุขาด

กศุล ทีจ่ะเขา้ไปชาํระขดัเกลาจติใจใหส้ะอาดหมดจดนัน่เอง เพราะวา่สิง่ทีม่อียู่ภายในใจ

ทีเ่รียกวา่กเิลสตณัหานัน้ เป็นตน้เหตขุองปญัหาท ัง้ปวง คนเราถา้ไมม่กีเิลสตณัหาแลว้ 

จะไมม่ปีญัหาอะไรกบัใครเลย อยู่เฉยๆก็มคีวามสุขแลว้ แต่เหตทุีย่งัอยู่น่ิงเฉยๆไมไ่ด ้ก็

เพราะวา่ยงัมกีเิลสตณัหาอยู่ ท ัง้ๆทีส่ิง่ทีม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพีก็มคีรบบริบูรณ์

แลว้ มบีา้นอยู่ มอีาหารรบัประทาน มเีสื้อผา้ใส่ มยีารกัษาโรค แต่ใจกลบัมคีวามหวิ มี

ความกระหายอยากในสิง่ต่างๆ อยากจะไดส้ิง่ต่างๆ อยากจะเทีย่ว อยากจะเป็นนัน่ 

อยากจะเป็นน่ี อยากจะเป็นเศรษฐ ี อยากจะเป็นรฐัมนตรี อยากจะเป็นนายก อยากจะมี



86 
 

อาํนาจวาสนาบารม ีมตีาํแหน่งสูงๆ อยากจะใหผู้อ้ืน่สรรเสริญยกย่อง อยากจะมคีวามสุข

จากการเทีย่ว จากการเสพกามคุณท ัง้หลาย คอืรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ  

น่ีคอืปญัหาของใจทีย่งัไมไ่ดร้บัการขดัเกลา เพราะไมไ่ดใ้หค้วามสนใจกบัการทาํความดี

เท่าทีค่วร ถา้หนัมาทาํความดใีหม้ากยิง่ๆขึ้นไปแลว้ ต่อไปใจจะสงบเยน็ มคีวามอิม่ มี

ความพอ เมือ่มคีวามอิม่ มคีวามพอแลว้ ก็จะไมต่อ้งการอะไรมาก พวกเราทกุคนก็

แสวงหาความสุข คอืความอิม่และความพอ แต่ไมรู่ว้า่อยู่ทีไ่หน ไปคดิวา่อยู่ทีก่ารสะสม

เงนิทองขา้วของ สมบตัต่ิางๆ ตาํแหน่งสูงๆ การสรรเสริญเยนิยอ การมกีามสุข ซึง่เป็น

ความเขา้ใจผดิ เพราะไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน่เอง ถา้ได ้

ฟงัก็จะทราบวา่ ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ อยู่ในใจของเรา ไมไ่ดอ้ยู่กบัสิง่ต่างๆภายนอก 

พระพทุธเจา้ทรงไดพ้สูิจนค์วามจริงขอ้น้ีมาแลว้ ในสมยัทีย่งัไมไ่ดเ้สดจ็ออกบวช ยงั

ไมไ่ดป้ฏบิตัธิรรม ก็ทรงเป็นเหมอืนพวกเรา และดกีวา่ดว้ยซํา้ไป เพราะทรงมพีรอ้มทกุ

อย่าง ในเรื่องของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ทรงเป็นคนฉลาด คอยสงัเกตดูพระทยัอยู่

เสมอ จงึทรงเหน็วา่ ถงึแมจ้ะอยู่ท่ามกลางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ภายในพระทยัก็ยงั

ทรงมคีวามทกุข ์ มคีวามเศรา้หมอง มคีวามวติก มคีวามกงัวล มคีวามกลวัอยู่ น่ี

ต่างหากคอืปญัหาของใจ เมือ่ทรงเหน็แลว้วา่ สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธองคท์รงมอียู่ คอืลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุข ไมส่ามารถมาทาํใหจ้ติใจมคีวามสงบสุขได ้มคีวามอิม่ มคีวามพอได ้

จงึไดท้รงตดัสนิพระทยัสละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ของราชโอรส ออกบวชเพือ่แสวงหา

ความสุขทีแ่ทจ้ริง ดว้ยการปฏบิตัธิรรม  

การปฏบิตัธิรรมเป็นการทาํความดอีกีระดบัหน่ึง เมือ่สกัครู่น้ีไดแ้สดงเรื่องการทาํบญุให ้

ทาน สงเคราะหผู์อ้ืน่ ซึง่เป็นการทาํความดใีนเบื้องตน้ เมือ่ทาํบญุทาํทานแลว้ ในลาํดบั

ต่อไปก็ควรรกัษาศีลปฏบิตัธิรรม เพราะเป็นการทาํความดทีีสู่งขึ้นไป เป็นการชาํระ

ทาํลายกเิลสตณัหา เครื่องเศรา้หมอง ทีม่อียู่ภายในใจใหห้มดสิ้นไป เป็นสิง่ที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงปฏบิตัอิยู่ถงึ ๖ ปีดว้ยกนั หลงัจากทีไ่ดส้ละราชสมบตัแิลว้ เงนิทอง

ขา้วของต่างๆ ทีท่รงมอียู่ ทรงสละหมดสิ้น แลว้มาอยู่แบบนกับวช เป็นขอทาน ออก

บณิฑบาตทกุวนั อาศยัผูอ้ืน่เป็นผูเ้ลี้ยงดู ทีอ่ยู่ก็อยู่ตามมตีามเกดิ ตามโคนไมบ้า้ง ในถํา้
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บา้ง ยารกัษาโรคก็ใชย้าดองนํา้มตูรเน่า ส่วนผา้ครองคอืจวีร ก็หาเศษผา้ทีถู่กทิ้งไวต้าม

สถานทีต่่างๆ ตามกองขยะ ตามป่าชา้ แลว้นาํมาปะตดิปะต่อใหเ้ป็นผา้ผนืใหญ่ เป็นจวีร

ขึ้นมา แลว้ใชนุ่้งห่ม ความจาํเป็นของนกับวชก็มอียู่เท่าน้ี แต่สิง่ทีน่กับวชสนใจมากกวา่

ปจัจยั ๔ ก็คอื การปฏบิตัชิาํระจติใจ เพราะตราบใดถา้ยงัมกีเิลสตณัหา มคีวามโลภ 

โกรธ หลง มคีวามอยากต่างๆ อยู่ในใจ ต่อใหม้สีมบตัเิงนิทองกองเท่าภูเขา ต่อใหเ้ป็น

พระมหาจกัรพรรด ิ ก็จะยงัไมม่คีวามสุข ยงัมคีวามหวิ มคีวามกระหาย มคีวามวติก มี

ความหวาดกลวัอยู่อย่างนัน้ไปเสมอ เพราะสิง่เหลา่น้ีเกดิจากกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจ เรา

จงึตอ้งปฏบิตัธิรรมกนั เพราะการปฏบิตัธิรรมเป็นการกาํจดักเิลสตณัหา ใหห้มดสิ้นไป

จากจติจากใจ พระพทุธเจา้ก็ไดท้รงปฏบิตัมิาแลว้ จนสามารถชาํระพระทยัของพระองค์

ใหส้ะอาดหมดจด สิ้นความโลภ ความโกรธ ความหลง สิ้นความอยากท ัง้ ๓ คอื ความ

อยากในกาม ความอยากมอียากเป็น ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น  

การปฏบิตัธิรรมก็คอืการทาํจติใหส้งบในเบื้องตน้ เมือ่จติสงบแลว้ก็สอนจติใหรู้ถ้งึเหตถุงึ

ผลของสุขและทกุข ์วา่เกดิจากอะไร เมือ่รูแ้ลว้วา่เหตขุองสุขเป็นอะไรก็เจริญเหตนุัน้ เมือ่

รูว้า่เหตขุองทกุขเ์ป็นอะไร ก็ลดละเหตขุองความทกุขน์ ัน้ เหตขุองความทกุขก์็คอืความ

อยากท ัง้ ๓ น้ีเอง ก็ตอ้งต่อสูต้อ้งฝืน ทกุครัง้ทีอ่ยากจะมกีามสุข ก็ตอ้งฝืนไมไ่ปแสวงหา

กามสุข ทกุครัง้ทีอ่ยากจะม ี อยากจะเป็น ก็ตอ้งฝืนไมใ่หม้ ี ไมใ่หเ้ป็น ทกุครัง้ทีไ่ม่

อยากจะม ี ไมอ่ยากจะเป็นก็ตอ้งฝืน การไมอ่ยากมไีมอ่ยากเป็นก็หมายถงึ การไมอ่ยาก

แก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยากตาย ไมอ่ยากพลดัพรากจากของรกั น่ีเป็นความไมอ่ยาก ตอ้ง

ระงบัดบัความไมอ่ยากน้ีใหไ้ด ้ ดว้ยการยอมรบัความจริงวา่ เป็นธรรมดาของทกุสิ่งทกุ

อย่างในโลกน้ี ที่มีการเกดิข้ึนเป็นธรรมดากต็อ้งมีการดบัไปเป็นธรรมดา พวกเราทกุคน

ทีอ่ยู่ในศาลาน้ี ไมม่ใีครทีไ่มต่ายกนั เมือ่เกิดมาแลว้ทกุคนก็ตอ้งตายกนั เมือ่เราทาํความ

เขา้ใจแลว้ ยอมรบัความจริงน้ีไดแ้ลว้ ก็จะระงบัดบัความอยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ อยาก

ไมต่ายได ้ เมือ่ระงบัไดแ้ลว้ ใจก็จะไมวุ่น่วายกบัความแก่ กบัความเจ็บ กบัความตาย 

เพราะเหน็แลว้วา่เป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องปกต ิ 
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น่ีแหละคอืวธิีทีใ่ชต่้อสูช้าํระตณัหาความอยากท ัง้หลาย ทีม่อียู่ในใจของเรา ดว้ยการ

ปฏบิตัธิรรม เวลาอยากจะทาํอะไร ถา้พจิารณาดว้ยเหตดุว้ยผลแลว้วา่ ไมม่คีวามจาํเป็น

จะตอ้งทาํ ก็ไมต่อ้งทาํ ถา้ยงัอยากจะทาํอยู ่ก็นัง่สมาธิเสยี ทาํสมาธิแทนทีจ่ะไปทาํในสิง่ที่

อยากทาํ เช่น สมมตุวิา่อยากจะออกไปเทีย่ว แลว้พจิารณาวา่ การออกไปเทีย่วไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งทาํ ไมไ่ดเ้ทีย่วก็ไมต่าย เมือ่เป็นเช่นนัน้ สูเ้อาเวลาที่

จะออกไปเทีย่วมานัง่ทาํสมาธิดกีวา่ บงัคบัใจใหอ้ยู่ในบา้น ใหน้ ัง่ทาํสมาธิ ไหวพ้ระสวด

มนตก์็ได ้กาํหนดจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงก็ได ้นัง่ไปนานๆ เท่าทีจ่ะทาํได ้เมือ่

ทาํไปแลว้ ถา้จติเกดิความสงบขึ้นมา ความอยากจะออกไปเทีย่วก็จะหายไป เพราะความ

อยากเกดิขึ้นไดก้็ดบัไดเ้หมอืนกนั ไม่ไดเ้ป็นสิง่ทีถ่าวร เป็นเหมอืนทกุสิง่ทกุอย่าง เป็น

อารมณ์อย่างหน่ึง  

อารมณ์ต่างๆในใจลว้นแต่มกีารเกดิดบัๆเป็นธรรมดา ถา้เราฉลาดรูท้นั ก็ปลอ่ยใหเ้กดิไป 

ปลอ่ยไวส้กัพกัก็ดบัไปเอง ถา้ไมฉ่ลาด ก็จะกระโดดรบัความอยากทนัท ีเวลาอยากจะไป

เทีย่ว ก็ตอ้งออกไปทนัท ี เวลาอยากจะไปกนิ ก็ตอ้งออกไปทนัท ี โดยไมใ่ชป้ญัญาคอื

เหตผุล มาพจิารณาก่อนเลยวา่ จาํเป็นหรือไมท่ีจ่ะตอ้งไปเทีย่ว จะตอ้งไปกนิ ถา้ไม่

จาํเป็น สูรู้อ้ยู่เฉยๆดกีวา่ รูว้า่ความอยากก็สกัแต่เป็นอารมณ์อย่างหน่ึง เมือ่เกดิขึ้นมาได ้

ไมช่า้ก็เร็วก็ดบัไปไดเ้หมอืนกนั ไมต่อ้งไปวิง่ตามคาํส ัง่ของความอยาก น่ีคอืวธิีทีจ่ะใช ้

ต่อสูก้บัความอยาก เป็นการทาํลายความอยากใหเ้บาบางลงไป จนหมดไปในทีสุ่ด เมือ่

ไมม่คีวามอยากแลว้ จะมอีะไรมาสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา จะมอีะไรมาสรา้งความหวิ

ความกระหายใหก้บัเรา ไมม่ ี ใจของเราจะมคีวามอิม่ มคีวามพอ มคีวามสุข เมือ่มี

ความสุข มคีวามพอแลว้ จะไปหาอะไรอกี ไมม่คีวามจาํเป็นจะตอ้งไปหาอะไรท ัง้สิ้น  

ดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง หลงัจากไดท้รงชาํระกเิลสตณัหาใหห้มดไปจากพระทยัแลว้ ก็

ไมไ่ดไ้ปแสวงหาอะไรอกีเลย ไมไ่ดอ้ยากจะเป็นอะไรท ัง้สิ้น ไมไ่ดอ้ยากจะมอีะไรท ัง้สิ้น 

อยู่ก็อยู่ทาํประโยชน ์ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ส ัง่สอนเรื่องราวทีไ่ดท้รงสมัผสัมา ใหไ้ดรู้ไ้ดเ้หน็ถงึ

ความสุขทีแ่ทจ้ริง วา่อยู่ทีไ่หน พวกเราทกุคนในขณะน้ียงัอยู่ในท่ามกลางความหลงอยู่ 

ถูกความหลงหลอกใหอ้อกไปหาความทกุข ์แทนทีจ่ะหาความสุข ไปหาความทกุขเ์หมอืน
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คนทีต่ดิยาเสพตดิ ทีค่ดิวา่กาํลงัหาความสุข เวลาทีเ่สพยาก็คดิวา่มคีวามสุข แต่เป็น

ความสุขทีเ่ป็นส่วนนอ้ย เพราะหลงัจากทีไ่ดเ้สพไปแลว้ ก็ตอ้งตดิยา วนัไหนเวลาไหนไม่

มยีาใหเ้สพ ก็จะตอ้งทกุขท์รมานอย่างยิง่ อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ พวกเราก็เช่นกนั พวกเราก็

ออกไปวิง่หาเงนิทอง หาลาภ ยศ สรรเสรญิ สุขกนั เวลาหามาได ้ ก็มคีวามสุขกนั แต่

เวลาไมม่ ีเช่น เงนิทองขาดมอืไป ก็มคีวามทกุขก์นั เวลาทีอ่ยากจะออกไปเทีย่วแลว้ไม่ได ้

ไปเทีย่ว ก็มคีวามทกุขก์นั น่ีแหละจงึบอกวา่เรากาํลงัวิง่หาความทกุขก์นั ไมไ่ดว้ิง่หา

ความสุขกนั ถา้จะวิง่หาความสุขกนัจริงๆ เราตอ้งทาํใจใหน่ิ้ง ตอ้งหยุดใจใหไ้ด ้ถา้ชนะใจ

เราไดแ้ลว้ เราอยู่เฉยๆทีบ่า้น ก็มคีวามสุข ถงึแมไ้มม่เีงนิทอง ก็ไมเ่ดอืดรอ้น ถงึแมจ้ะไม่

มขีา้วกนิบางมื้อ ก็ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะใจมกีาํลงัต่อสูก้บัความอยาก ดว้ยความสงบสุข 

ความอิม่ ความพอนัน่เอง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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