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วันนี้เป็ นวันทีญ
่ าติโยมได้มาร่วมทําบุญทํากุศลกัน การทําบุญก็คอื การทําความสุขให้กบั
จิตใจ ด้วยการให้ทาน รักษาศีล ส่วนการทํากุศลก็คอื การทําความฉลาด ซึง่ เกิดจากการ
ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม เกิดจากการปฏิบตั ธิ รรม การทีค่ นเราจะฉลาด มีปญั ญาอยู่เหนือความ
ทุกข์ ความวุน่ วายใจได้ ก็ตอ้ งมีปญั ญา คือธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ และการทีจ่ ะ
มีธรรมะอยู่ในใจได้ ก็ตอ้ งอาศัยการฟังเทศน์ฟงั ธรรมในเบื้องต้น เมือ่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
แล ้ว ก็นาํ ไปปฏิบตั กิ บั กาย วาจา ใจ แล ้วธรรมะก็จะเข้าสู่ใจ เมือ่ ธรรมะมีอยู่ในใจแล ้ว ก็
จะมีนาํ้ ดับทุกข์ มีเครื่องดับทุกข์ ใจจะไม่ทกุ ข์ ไม่วุน่ วาย ไม่มคี วามว้าวุน่ ขุน่ มัว ไม่มี
ความเศร้าหมอง ไม่มคี วามเศร้าโศกเสียใจ เพราะมีธรรมะไว้คอยกําจัดสิง่ เหล่านี้
เวลาทีม่ คี วามทุกข์ มีความไม่สบายใจ มีความกังวลใจ มีความว้าวุน่ ขุน่ มัว เราจึงต้อง
แก้ปญั หาทีใ่ จ เพราะปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นภายในใจ ไม่ได้อยู่ภายนอก สิง่ ภายนอก เช่น
บุคคลต่างๆ วัตถุต่างๆ หรือเหตุการณ์ต่างๆ เป็ นแต่เพียงชนวนทีไ่ ปจุด ไปปลุกความ
ทุกข์ให้เกิดขึ้นภายในใจ ดังนัน้ เวลาทีเ่ รามีความทุกข์ ขอให้ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง
ภายนอก แล ้วเข้ามาแก้ปญั หาภายในใจ เพราะใจกําลังฟุ้งซ่าน กําลังคิดแบบไม่รูจ้ กั หยุด
จักหย่อน ถ้าเป็ นรถยนต์กเ็ หมือนกับรถทีว่ ง่ิ ลงเขา ถ้าไม่เบรกไม่ทาํ ให้วง่ิ ช้าลง ไม่ชา้ ก็เร็ว
ก็ตอ้ งแหกโค้งตกเหวไปในทีส่ ุด ฉันใด ถ้ามีความไม่สบายใจ มีความทุกข์ มีความว้าวุน่
ขุน่ มัว เราควรรีบหันเข้ามาทีใ่ จเรา ระงับสิง่ เหล่านี้ทนั ที อย่าไปกังวลกับสิง่ ภายนอก ที่
สร้างความวุน่ วายใจ สิง่ ภายนอกเป็ นเพียงแต่เป็ นชนวนเท่านัน้ เอง เราต้องมาทําลายเหตุ
ทีม่ อี ยู่ภายในใจของเรา
เหตุทท่ี าํ ให้จติ ว้าวุน่ ขุน่ มัว มีความทุกข์ ก็คือความคิดปรุง ความฟุ้งซ่าน ต้องระงับ
ความคิดปรุงนี้ในเบื้องต้นก่อน ด้วยการกําหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ หรือบริกรรม
3

พุทโธๆๆภายในใจก็ได้ หรือสวดมนต์บทใดบทหนึ่งก็ได้ ทีเ่ ราจําได้ ไม่ตอ้ งเป็ นบททีย่ าว
บทไหนก็ได้ สัน้ ๆก็ได้ เช่น นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ก็
ได้ ขอให้ระลึกถึงบทสวดมนต์น้ ใี นใจ อย่าไปคิดเรื่องอืน่ พยายามอยู่กบั บทสวดมนต์น้ ี
เพราะเป็ นอุบายแห่งการระงับความคิดปรุง ทีส่ ร้างความฟุ้งซ่าน สร้างความทุกข์ ความ
วุน่ วายใจให้เกิดขึ้น เพราะว่าใจทํางาน คิดปรุงได้ทลี ะอย่าง จะคิด ๒ - ๓ เรื่องทีเดียว
พร้อมๆกันไม่ได้ ถ้ามีพทุ โธอยู่ในใจ หรือมีลมหายใจเข้าออกเป็ นอารมณ์ ความคิดอย่าง
อืน่ ก็จะคิดแทรกขึ้นมาไม่ได้
ถ้าสามารถควบคุมใจให้อยู่กบั บทใดบทหนึ่งได้ ไม่วา่ จะเป็ นบทสวดมนต์ หรือบริกรรมพุท
โธๆๆ หรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ให้จติ กระโดดไปหาเรื่องที่
สร้างความวุน่ วายใจ ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะค่อยๆสงบตัวลง และในทีส่ ุดก็จะสงบนิ่งไป เมือ่
สงบนิ่งไปแล ้ว ใจก็จะกลับมาสู่ความปกติ มีความสงบ มีความเย็น มีความสบาย มี
ความสุข เมือ่ จิตมีความเป็ นปกติแล ้ว เราก็จะเริ่มเห็นโทษของความคิดปรุงแต่ง ทีไ่ ปคิด
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล หรือเป็ นสิง่ ของ หรือเป็ นเหตุการณ์ต่างๆ
เมือ่ ใจมีความสงบแล ้ว เราก็จะมีเหตุมผี ล มีปญั ญาขึ้นมา เริ่มมองเห็นความจริงแล ้วว่า
ความทุกข์ทงั้ หลายนัน้ เกิดขึ้นจากใจ ทีไ่ ปอยากกับเรื่องราวต่างๆภายนอก เช่น อยากให้
คนนัน้ เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ อยากให้เหตุการณ์เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ อยากให้
สิง่ ของต่างๆเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เมือ่ ไม่ได้เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการตามความอยาก ก็
จะเกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัว เช่น อยากจะให้สามีหรือภรรยาอยู่กบั เรา มีความซือ่ สัตย์กบั เรา
แต่กลับไม่ได้เป็ นดังทีต่ อ้ งการ ใจเราก็จะเกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัว กินไม่ได้นอนไม่หลับ
แล ้วก็ไม่รูจ้ ะแก้ปญั หาอย่างไร
ถ้าแก้ปญั หาด้วยธรรมะ ในเบื้องต้นต้องทําใจให้สงบก่อน ลืมเรื่องเขาไปเสียก่อน เขาจะ
ดี เขาจะชัว่ อย่างไร ตอนนี้เราไม่ตอ้ งไปกังวล ไม่ตอ้ งไปสนใจ ตอนนี้มาทําใจของเราให้
เป็ นปกติเสียก่อน ตอนนี้ใจกําลังไหม้ดว้ ยความทุกข์ ไฟแห่งความทุกข์กาํ ลังเผาผลาญใจ
จะมัวไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอืน่ ทําไม ยิง่ ไปยุ่ง ก็ยง่ิ ทําให้ไฟในใจยิง่ ไหม้ลกุ มากขึ้นไป
อีก ต้องรีบดับไฟในใจเสียก่อน เหมือนกับเวลาไฟไหม้บา้ นเรา ต้องรีบดับไฟทีบ่ า้ นก่อน
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ไม่ใช่จะไปโทษคนนัน้ โทษคนนี้ ว่าทําให้เกิดไฟไหม้ข้นึ มา มันไม่เกิดประโยชน์อะไร รีบ
หานํา้ มาดับไฟเสียก่อนจะดีกว่า เพราะว่าไฟจะได้ดบั ถ้ามัวแต่ไปโทษคนนัน้ โทษสิง่ นี้
แล ้ว ไม่ได้หานํา้ มาดับไฟ ในทีส่ ุดบ้านของเราก็จะไหม้หมดสิ้นไป
ใจของเราก็เป็ นเช่นนัน้ ปัญหาอยู่ทใ่ี จ ความทุกข์อยู่ทใ่ี จ ไฟอยู่ในใจ ต้องดับไฟในใจ
เสียก่อน และสิง่ ทีจ่ ะดับไฟในใจได้ ก็มสี ง่ิ เดียวเท่านัน้ ในโลกนี้ คือธรรมะของ
พระพุทธเจ้า ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ในเบื้องต้นถ้าไม่ฉลาด ไม่มปี ญั ญาพอทีจ่ ะไประงับ
ดับได้ ก็ตอ้ งใช้อบุ ายแห่งสมาธิ ดังทีไ่ ด้แสดงไว้ คือให้กาํ หนดจิตให้อยู่กบั ธรรมะบทใด
บทหนึ่ง จะเป็ นบทสวดมนต์กไ็ ด้ เป็ นพุทโธๆๆก็ได้ หรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้
ให้ดูไป ให้ปฏิบตั ไิ ป จนกระทัง่ จิตเข้าสู่ความสงบ ไฟในใจดับไปแล ้ว ถึงแม้จะไม่ดบั
อย่างถาวร อย่างน้อยทีส่ ุดก็ดบั ไปในขณะนี้ เพราะสมาธิไม่สามารถดับทุกข์ได้อย่างถาวร
เพราะไม่ได้เข้าไปขุดรากถอนโคนของต้นเหตุของความทุกข์ สิง่ ทีจ่ ะถอนรากถอนโคน
ของความทุกข์ให้หมดไปได้ตอ้ งเป็ นปัญญา แต่จะต้องทําหลังจากทีใ่ จกลับมาเป็ นปกติ
เสียก่อน เป็ นใจทีส่ งบเย็น มีเหตุมผี ล ไม่มอี ารมณ์ โลภ โกรธ หลง ครอบงํา เพราะถ้ามี
จะไม่มที างอบรมสัง่ สอนให้เห็น ให้เข้าใจได้
ในเบื้องต้นเมือ่ เกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัวขึ้นมา ไม่วา่ จะอยู่ตรงไหน เราสามารถแก้ได้ทนั ที
ถ้าหลีกออกจากเหตุการณ์ได้กด็ ี ไปหามุมสงบทีไ่ หนสักแห่งหนึ่ง ถ้าไม่มที ไ่ี หน ก็ลองไป
นัง่ ในห้องนํา้ ก็ได้ อยู่คนเดียวหลับตา บริกรรมพุทโธๆๆ หรือสวดมนต์บทใดบทหนึ่งไป
ในใจ หรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออก อยู่ในห้องนัน้ ไป จนกว่าใจจะเป็ นปกติ กลับมา
เป็ นธรรมดา ให้ความทุกข์ ความว้าวุน่ ทีม่ อี ยู่ในใจหายไปเสียก่อน เมือ่ หายไปแล ้ว ทีน้ ี
ถ้าต้องการจะใช้ปญั ญามาถอนรากถอนโคนความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นเมือ่ สักครู่น้ ี ก็ย่อมทําได้
โดยใช้เหตุผล เช่น ถามตัวเองว่า บุคคลต่างๆ สิง่ ของต่างๆ เหตุการณ์ต่างๆ เราไปบังคับ
ไปควบคุมได้หรือไม่ ถ้าบังคับได้ ควบคุมได้ แก้ไขได้ ก็ไปแก้ไขเสีย บางสิง่ บางอย่างใน
โลกนี้ ก็พอดูแลแก้ไขกันได้ แต่บางสิง่ บางอย่าง ก็แก้ไขไม่ได้ ห้ามไม่ได้ ใจของคนอืน่
บางทีกห็ า้ มเขาได้ พูดกับเขาดีๆ ด้วยเหตุดว้ ยผล เขามีความเห็นตรงกัน เขายอมรับ เขา
ก็ทาํ ได้ เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการได้ แต่ในบางกรณี เขามีความรูส้ กึ นึกคิดตรงกันข้ามกับ
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เรา ไม่เป็ นไปดังทีเ่ ราต้องการ เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ เมือ่ ห้ามเขาไม่ได้ เราก็ตอ้ งยอมรับ
ความจริงข้อนี้ ถ้าไม่ยอมรับความจริงข้อนี้ เราก็ยงั ต้องมีความว้าวุน่ ขุน่ มัวกับคนๆนัน้ อยู่
ต่อไป
เช่น ถ้าเขาอยากจะไปเทีย่ ว อยากจะไปมีแฟนใหม่ เราขอร้องเขา พูดกับเขาดีๆ เขาไม่
ยอม เขาก็ยงั จะทําอย่างนัน้ เราก็ตอ้ งยอมรับความจริงว่าเราห้ามเขาไม่ได้ เหมือนกับไป
ห้ามไม่ให้ไฟไม่รอ้ นไม่ได้ ไฟย่อมร้อน หรือไปห้ามไม่ให้มะนาวเปรี้ยวไม่ได้ ฉันใด คน
ชัว่ คนเลว คนทีจ่ ะเป็ นอย่างนัน้ เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ เมือ่ เขาอยากจะนอกใจเรา ไปมี
แฟนใหม่ เราก็หา้ มเขาไม่ได้ แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ทกุ ข์ได้ ด้วยความเข้าใจสัจ
จธรรมความจริงของชีวติ ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรา เราควบคุม
ได้บางครัง้ บางคราว บางเวลา บางคน แต่จะไปควบคุมอยู่ตลอดเวลา ทุกสิง่ ทุกอย่าง
ไม่ได้ เมือ่ เรารูแ้ ล ้วว่าเราควบคุมไม่ได้ บังคับไม่ได้ ก็ปล่อยวางเสีย ปล่อยให้เขาเป็ นไป
ตามเรื่องของเขา ถือเสียว่าบุญของเรากับเขามีเพียงเท่านี้ ก็ตอ้ งแยกทางกันไป ก็ไม่
เป็ นไร ตัวใครตัวมัน เพราะไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งแยกทางกันอยู่ดี เพราะคนเราเกิดมาแล ้ว ก็
ต้องตายด้วยกันทัง้ นัน้ ไม่เขาตายก่อนเรา เราก็ตายก่อนเขา หรือไม่เช่นนัน้ ก็ตายพร้อมๆ
กัน แต่อย่างไรๆก็ตอ้ งแยกกันอยู่ดี เมือ่ คิดได้แล ้ว เราก็จะสบายใจ รับความจริงได้
นี่แหละคือวิธแี ก้ไขทุกข์ดว้ ยปัญญา เข้าไปแก้ไขทีร่ ากทีโ่ คนเลย ถอนออกมาทัง้ รากทัง้
โคน รับรองได้วา่ ต่อไปจะไม่มคี วามทุกข์กบั คนๆนัน้ อีกต่อไป คนๆนัน้ จะรุ่งเรือง จะมี
ความสุข เราก็ไม่เดือดร้อน จะมีความทุกข์ ความหายนะอย่างไร เราก็ไม่เดือดร้อน
เหมือนกับคนอีกหลายพันล ้านคนในโลกนี้ ทีใ่ จของเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่ได้ไปได้
ไปเสียกับบุคคลเหล่านัน้ เราก็ไม่เดือดร้อน ปัญหาของเราจึงอยู่ทใ่ี จเรา ทีไ่ ปมีความ
อยาก มีได้มเี สียกับบุคคลนัน้ ๆ หรือสิง่ นัน้ ๆ หรือกับเหตุการณ์นนั้ ๆ เมือ่ มีได้มเี สียแลว้
ใจก็จะพะวักพะวน เหมือนคนทีซ่ ้อื หวย ซื้อลอตเตอรี่ นี่เขามีได้มเี สียแล ้ว ใจเขาจะต้อง
พะวักพะวน รอดูวา่ จะออกเลขอะไร ไม่มเี วลาทีจ่ ะไปทําอะไรอย่างอืน่ ใจจะมัวว้าวุน่
กังวลอยู่กบั เลขทีก่ าํ ลังจะออก ถ้าออกมาไม่ถกู ก็เกิดความเสียใจ
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ส่วนอีกคนหนึ่งทีไ่ ม่มไี ด้มเี สียกับหวยเลย ไม่ได้ซ้อื เลย คนๆนัน้ ก็ไม่เดือดร้อน จะออก
เลขอะไรมา ก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่มไี ด้มเี สียกับเลขทีจ่ ะออก คนนัน้ แหละเป็ นคน
ฉลาด เขามีสมถะ มีสนั โดษ ยินดีตามมีตามเกิด พอใจกับการทํามาหากินด้วยความ
สุจริต ไม่ได้หวังความรํา่ รวยแบบลมๆแล ้งๆ เช่น การซื้อหวย เพราะคนส่วนใหญ่ทซ่ี ้อื
หวยล ้วนแต่ผดิ ล ้วนแต่ไม่ถกู ทัง้ นัน้ มีคนส่วนน้อยทีจ่ ะถูกหวยกัน คนส่วนใหญ่จะมีแต่
เสียเงิน และเงินทีเ่ สียไปนี้ ก็เอาไปให้คนทีถ่ กู หวยนัน้ แหละ ทีเ่ หลือก็แบ่งให้เจ้ามือไป
ดังนัน้ คนทีจ่ ะได้กม็ อี ยู่ ๒ พวก คือคนถูกหวยซึง่ มีไม่ก่คี น กับเจ้ามือเท่านัน้ เอง แต่คน
ส่วนใหญ่ทไ่ี ปแทงหวยทีไ่ ม่ถกู หวยนัน่ แหละ เป็ นคนเสียเงินไปโดยใช่เหตุ แทนทีจ่ ะเก็บ
เงินนัน้ ไว้ ก็เลยต้องสูญเงินไป ถ้าเป็ นคนมักน้อยสันโดษ มีเงินทองก็พยายามอดออม
เก็บรักษาไว้ ชัว่ เวลาเพียงไม่ก่ปี ี เงินทีเ่ ก็บไว้ จะมีมากกว่าเงินทีไ่ ด้จากการถูกหวย ถูก
ลอตเตอรี่เสียอีก แต่ใจไม่เย็น ถูกความโลภ ความอยาก ครอบงํา อยากจะรวยเร็วๆ จึง
หาเงินด้วยทางลัดกัน แทนทีจ่ ะรวย ก็ยง่ิ กลับจนลงไป
นี่เป็ นเรื่องของอวิชชาความไม่รูจ้ ริง หรือโมหะความหลงพาไป ให้เห็นผิดเป็ นชอบ เห็น
กงจักรเป็ นดอกบัว ก็เลยต้องอยู่ในท่ามกลางความทุกข์แบบไม่รูจ้ กั จบจักสิ้น เพราะไม่มี
ธรรมะแสงสว่างคอยชี้ทาง ว่าทางแห่งความสุขนัน้ อยู่ทไ่ี หน ถ้าได้ศึกษาธรรม ได้ยนิ ได้
ฟังธรรมอย่างสมํา่ เสมอ จะรูว้ า่ ความสุขมีอยู่ในตัวเราแล ้ว เพียงแต่รอให้เราปลุกให้
เกิดขึ้นเท่านัน้ เอง เหมือนกับมีไฟอยู่ในบ้านเราแล ้ว เพียงแต่รอให้เราเปิ ดสวิตซ์ไฟ ไฟก็
จะติด แสงสว่างก็จะมา ใจของเราก็เป็ นเช่นนัน้ ในขณะนี้ใจของเรายังมืดบอดอยู่ ยังโง่
เขลาเบาปัญญาอยู่ เพราะเราไม่เปิ ดสวิตซ์ไฟในใจของเรานัน่ เอง ไม่เปิ ดธรรมะให้ส่อง
แสงสว่างออกมา เราปล่อยให้กเิ ลสตัณหาเป็ นตัวนําทาง เราก็เลยว้าวุน่ ขุน่ มัว มีแต่ความ
เศร้าหมองอยู่ตลอดเวลา เกิดมาอยู่ในโลกนี้ก็เป็ นเวลาหลายสิบปี แล ้ว ชีวติ ก็ยงั
เหมือนเดิมๆอยู่ ยังไม่เคยพบกับความสุขทีแ่ ท้จริงเสียที นัน่ ก็เป็ นเพราะว่า เราไม่ค่อย
สนใจศึกษา พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ากัน เลยไม่มแี สงสว่างภายในใจไว้นาํ ทาง
เราปล่อยให้ความมืดความหลงเป็ นตัวนําทาง จึงพาให้เรามีแต่ความอยาก และเมือ่ มี
ความอยาก ความอยากก็สร้างความทุกข์ใจให้กบั เรา
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แต่วนั นี้เราได้ยนิ แล ้วว่า วิธที จ่ี ะแก้ความทุกข์ใจ ก็คอื การปฏิบตั ธิ รรม และการปฏิบตั ิ
ธรรมก็ไม่ได้หมายความว่า จะต้องมาทีว่ ดั อย่างเดียว การมาทีว่ ดั ก็เป็ นเพียงการมาศึกษา
มาฝึ กฝนวิธีการปฏิบตั ธิ รรม พอรูแ้ ล ้วว่าวิธปี ฏิบตั ธิ รรม คือการควบคุมจิตใจ การระงับ
ดับความโลภ ความอยากนัน้ ทําอย่างไร เมือ่ รูแ้ ล ้วเราก็นาํ ไปปฏิบตั กิ บั เรา การปฏิบตั กิ ็
ปฏิบตั ทิ ก่ี าย วาจา ใจ ของเราเท่านัน้ แหละ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีใ่ จของเรา เราอยู่ทไ่ี หน
เรามีสติ คอยดูความคิดของเราอยู่เสมอ ดูอารมณ์ของเราอยู่เสมอว่า ในขณะนี้ใจของเรา
มีอะไรครอบงําอยู่ มีความสุข มีความสบายใจครอบงําอยู่ หรือมีความทุกข์ มีความ
กังวล มีความว้าวุน่ ขุน่ มัวครอบงําอยู่ ก็ถอื ว่าเรากําลังปฏิบตั ธิ รรมแล ้ว ถ้าเรามีสติดูใจ
ของเราอยู่ตลอดเวลา เราจะเห็น ส่วนใหญ่เราไม่เห็นกัน เพราะอะไร เพราะเราไม่ดูใจเรา
เราจะดูแต่สง่ิ ภายนอก จะดูคน ดูสง่ิ ต่างๆ แล ้วใจของเราก็เกิดอารมณ์ข้นึ มา แต่เราก็ไม่รู ้
ว่าเกิดอารมณ์ข้นึ มาแล ้ว เช่น พอเห็นคนทีเ่ ราไม่ชอบ เราก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดไม่สบาย
ใจแล ้ว เราเห็นคนทีเ่ ราชอบ เราก็เกิดอารมณ์ยนิ ดีข้นึ มาแล ้ว อยากจะอยู่ใกล ้ชิดกับคนๆ
นัน้ แล ้ว
เหล่านี้ล ้วนเป็ นอารมณ์ทเ่ี กิดขึ้นในใจเรา แต่เราจะไม่เห็น เราจะไม่รูก้ นั เพราะเรามัวไป
มองข้างนอก เราเลยไม่เห็นศัตรูหรือภัยทีอ่ ยู่ภายในใจของเรา แล ้วเมือ่ ภัยเริ่มก่อตัวขึ้น
จากภัยเล็กๆน้อยๆ เหมือนกับไฟทีจ่ ดุ ด้วยไม้ขดี เมือ่ เริ่มก่อตัวขึ้นมาเป็ นไฟกองใหญ่
เราก็จะไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะไประงับดับได้ ก็ตอ้ งปล่อยให้ลามออกมาทางวาจา ทางกาย เลยไป
เกิดปัญหาต่างๆตามมา เกิดการทะเลาะวิวาท พูดจาผรุสวาท เกิดการทุบตีทาํ ร้ายร่างกาย
กันขึ้นมา เหล่านี้ล ้วนเกิดจากการทีเ่ ราไม่รูจ้ กั วิธดี ูแลรักษาใจเรา เหมือนกับคนขับรถทีไ่ ม่
รูจ้ กั วิธดี ูแลรักษารถ ในขณะทีร่ ถวิง่ อยู่บนท้องถนน ไม่รูว้ ธิ จี บั พวงมาลัยให้เลี้ยวซ้าย
เลี้ยวขวา ไม่รูจ้ กั เหยียบเบรก มีแต่เหยียบคันเร่งอยู่อย่างเดียว ถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล ้ว เมือ่
มาถึงโค้งรถก็ตอ้ งแหกโค้งออกไป เมือ่ ถึงสีแ่ ยกไฟแดงก็ตอ้ งวิง่ ไปชนกับรถทีว่ ง่ิ มาจาก
เส้นทางอืน่ ทําให้เกิดอุบตั เิ หตุข้นึ มา
ฉันใด ชีวติ ของเราก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้าไม่มสี ติปญั ญาคอยควบคุมดูใจของเรา ก็จะมีแต่
ปัญหา เพราะใจของเราก็คอื รถยนต์แห่งชีวติ นี่แหละ ชีวติ ของเรานี้กค็ อื ใจของเรา คือ
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การดําเนินของใจเรา ถ้าดําเนินไปโดยไม่มกี ารดูแล ไม่มเี บรกคอยแตะคอยเหยียบให้
หยุด ไม่มพี วงมาลัยให้หกั หลบไปซ้ายไปขวา ก็จะมีแต่การชนกันอย่างเดียว นี่เป็ น
เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม ไม่มสี ติคอยดูใจของเรา แต่วนั นี้เรามาได้ยนิ ได้ฟงั แลว้ ว่า
ใจของเราเปรียบเหมือนกับรถยนต์ ทุกขณะทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวในความคิดของเรา แสดง
ว่ารถยนต์ของใจเรากําลังวิง่ ไปแล ้ว เราต้องดูวา่ กําลังคิดอะไรอยู่ คิดดีหรือคิดร้าย คิดไป
ในทางโลภ โกรธ หลง ในความอยากต่างๆ เช่น อยากในกาม อยากมีอยากเป็ น อยาก
ไม่มอี ยากไม่เป็ น หรือไม่ ถ้าคิดไปในทางนี้แล ้วต้องเหยียบเบรก บอกว่ากําลังวิง่ ฝ่ าไฟ
แดง เดีย๋ วจะต้องไปชนกันอย่างแน่นอน เดีย๋ วจะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ต้องคิดไป
ในทางตรงกันข้าม ต้องไม่โลภ ต้องไม่โกรธ ต้องไม่หลง ต้องไม่อยากในกาม ต้องไม่
อยากมีอยากเป็ น ต้องไม่อยากไม่มอี ยากไม่เป็ น
ถ้าเราควบคุมใจได้อย่างทีเ่ ราควบคุมรถยนต์ การดําเนินชีวติ ของเราก็จะเป็ นไปด้วย
ความราบรื่นดีงาม ปลอดภัยจากพิษภัยทัง้ หลาย แต่ถา้ เราไม่ควบคุม ปล่อยให้ไปตาม
ทิศทางของกิเลสตัณหา เช่น เวลามีความโลภขึ้นมาก็จะต้องเอาให้ได้ โดยไม่คาํ นึงถึง
วิธกี ารทีจ่ ะได้มา ว่าจะมีผลร้ายผลดีตามมาอย่างไร เวลาโลภแล ้วไม่วา่ จะเป็ นสามีใคร
เป็ นภรรยาใคร ก็จะเอาให้ได้ อย่างนี้กเ็ ป็ นการสร้างความทุกข์ให้ตามมาอย่างแน่นอน
หรืออยากจะได้สมบัตขิ า้ วของ หรือตําแหน่งอะไรก็ตาม ถ้าเกิดมีความโลภแล ้ว ต้องเอา
มาให้ได้ดว้ ยวิธหี นึ่งวิธใี ด ถ้าไม่ได้ดว้ ยความสุจริตก็ตอ้ งได้มาด้วยวิธที จุ ริต เมือ่ ไม่ได้มา
ด้วยความซือ่ ตรง ก็ตอ้ งหามาด้วยเล่หด์ ว้ ยกล ถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล ้วผลเสียก็จะตามมา
ต่อไป หรือถ้าพยายามสุดเหวีย่ งแล ้ว ก็ยงั ไม่ได้ ก็จะเกิดความเสียใจ เกิดความผิดหวัง
ตามมา ล ้วนแต่เป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น
ในทางตรงกันข้าม ถ้าเกิดความโลภแล ้ว เราใช้ปญั ญาเข้าไประงับ บอกว่าไม่เอาดีกว่า ไม่
เอาก็ไม่ตาย ขณะนี้เราก็อยู่ของเราได้ อยู่คนเดียวก็อยู่ได้ ไม่มสี ามีกไ็ ม่เดือดร้อน ไม่มี
ภรรยาก็ไม่เดือดร้อน ถ้าคิดแบบนี้ได้ปญั หาก็หมดไป ไม่ตอ้ งวิง่ ไปหาสิง่ ต่างๆมา ไม่ตอ้ ง
ไปหาสามี ไม่ตอ้ งไปหาภรรยา แล ้วรับรองได้วา่ เมือ่ ได้มาแล ้ว ก็เป็ นความสุขชัว่
ประเดีย๋ วประด๋าว เหมือนกับทีเ่ ขาพูดว่า เป็ นเหมือนยาขมเคลือบนํา้ ตาล เวลาใหม่ๆ มัน
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ก็หวาน ทุกอย่างดีไปเสียหมด พออยู่กนั ไปสักพักหนึ่ง พอธาตุแท้ธาตุเดิมเริ่มออกมา
ความโกรธ ความขี้เกียจ ความไม่ดอี ะไรต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในใจก็จะแสดงออกมา เมือ่ นัน้
แหละความหวานทัง้ หลาย ก็จะหายไป เหลือแต่ความขมขืน่ นี่แหละคือลักษณะของสิง่
ต่างๆ ในโลกนี้ เวลาทีเ่ ราอยากได้ เวลาได้มาใหม่ๆ มันก็ดี มันก็หวาน แต่พออยู่ไปสัก
พักหนึ่ง ก็เกิดความเคยชิน แล ้วก็เกิดความเบือ่ หน่ายขึ้นมา
นี่เป็ นธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ จึงทําให้เราต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆ เวลาได้อะไร
ใหม่ๆมา ก็ดใี จ ใช้ไปสักพักหนึ่ง ก็เห็นว่าเป็ นของเก่าไปเสียแล ้ว บริษทั ทีผ่ ลิตสิง่ ของ
ต่างๆก็ฉลาด เอาของใหม่ๆออกมาล่อใจอยู่เรื่อยๆ พอเห็นรุ่นใหม่ๆออกมา ก็อดทีจ่ ะ
อยากไม่ได้อกี ก็ตอ้ งไปหาซื้อมาใหม่อกี ก็ตอ้ งเหนื่อย ต้องไปหาเงินทองมาซื้อข้าวของ
เหล่านี้ จิตก็เลยไม่เคยมีความอิม่ ไม่เคยมีความพอ ถ้าไม่มคี วามอิม่ ไม่มคี วามพอแล ้ว
ก็ไม่มคี วามสุข ต่อให้มมี ากน้อยเท่าไร ก็ไม่มคี วามสุข เพราะความอิม่ ความพอยังไม่มี
นัน่ เอง และความอิม่ ความพอก็ไม่ได้เกิดจากการได้มา มากหรือน้อย ได้มามากก็ยงั ไม่
พอ ได้มาน้อยก็ยงั ไม่พอ แต่ความอิม่ ความพอนี้ มันเกิดจากการดับความอยาก ความ
โลภต่างหาก เวลาเกิดความโลภ เกิดความอยากแล ้ว ไม่โลภตาม ไม่อยากตาม ไม่ชา้ ก็
เร็ว ความอยาก ความโลภ ก็จะหมดกําลัง แล ้วก็จะหายไป เมือ่ ความโลภ ความอยาก
หายไปแล ้ว ใจก็จะอิม่ ใจก็จะพอ
นี่เป็ นธรรมชาติของใจ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีต่ รงกันข้ามกับทีเ่ ราคิดกัน เราคิดว่าถ้าเรามีมากๆ ได้
มากๆ เราจะมีความอิม่ มีความพอ แต่ไม่ใช่ ความจริงของใจแล ้ว ต้องไม่อยาก ต้องไม่
โลภ ถึงจะพอ แต่การจะต่อสูก้ บั ความโลภ ความอยากนี้ สูด้ ว้ ยความอดทน นิ่งอยู่เฉยๆ
อย่างเดียว จะสูไ้ ม่ได้ เพราะเราไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะต้านความโลภ ความอยากได้ เราจึง
ต้องใช้วธิ ปี ฏิบตั ธิ รรมมาต่อสู ้ อย่างทีไ่ ด้แสดงไว้ในเบื้องต้น เวลาเกิดความโลภ เกิด
ความอยาก จงดึงจิตเข้ามา อย่าไปคิดถึงสิง่ ทีอ่ ยาก สิง่ ทีโ่ ลภ ดึงจิตเข้ามาหาพุทโธๆๆ หา
บทสวดมนต์ หาลมหายใจ อยู่กบั สิง่ เหล่านี้ อันใดอันหนึ่ง อย่างเดียวก็พอ ถ้าจะอยู่กบั
ลมก็อยู่กบั ลม ลมหายใจเข้าก็รูว้ า่ ลมหายใจเข้า ลมหายใจออกก็รูว้ า่ ลมหายใจออก รูอ้ ยู่
แค่นนั้ แหละ อย่าไปรูเ้ รื่องอย่างอืน่ หรือจะบริกรรมคําว่าพุทโธๆๆ อยู่ในใจไปก็ได้ พุท
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โธๆๆไปเรื่อยๆ อย่าหยุด อย่าไปคิดเรื่องอืน่ หรือจะสวดมนต์ภายในใจไปก็ได้ สวดไป
เรื่อยๆ ไม่ตอ้ งหยุด จนกว่าใจจะหายโลภ ใจจะหายอยาก
เมือ่ ใจสงบใจสบายแล ้ว ก็มานัง่ ใช้เหตุผลพิจารณาว่า สิง่ ทีเ่ ราต้องการนัน้ มันจําเป็ นไหม
เช่น เราต้องการเสื้อผ้าชุดใหม่สกั ชุดหนึ่ง พอดีออกไปเดินช้อปปิ้ ง เห็นชุดนี้สวยอยากจะ
ใส่ เราก็มาดูวา่ ในตูเ้ สื้อผ้าเรามีชดุ อยู่ก่ชี ดุ แล ้ว ไม่พอใส่แล ้วหรือ ขาดแล ้วหรือ เก่าไป
แล ้วหรือ เล็กไปแล ้วหรือ หรือใหญ่ไปแล ้วหรือ ถ้ามีเหตุผลว่าเสื้อผ้าทีม่ อี ยู่ ใส่ไม่ได้
จริงๆ จําเป็ นต้องซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่ อย่างนี้กไ็ ม่เป็ นไร อย่างนี้กไ็ ม่เป็ นความโลภ แต่
เป็ นปัญญา เพราะเป็ นความจําเป็ น แต่ถา้ ของเก่าทีม่ อี ยู่ ยังใช้ได้อยู่ ยังดีอยู่ แล ้วยังไป
ซื้อมาใหม่ อย่างนี้เป็ นความโลภ จะให้ความสุขแค่ช่วงทีไ่ ด้มาใหม่ๆ เราอาจใส่เพียงครัง้
เดียว แล ้วก็จะไม่ใส่อกี เลยก็เป็ นได้ เพราะดูแล ้วไม่ถกู กับบุคลิก แต่ในขณะทีม่ องใน
เบื้องต้นเห็นว่าดีไปหมด นี่คอื ลักษณะของกิเลสตัณหา เวลามันโลภ มันอยาก มันเห็น
อะไรดีไปหมด ไม่มอี ะไรไม่ดเี ลย ซึง่ เป็ นไปไม่ได้ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ย่อมมีดมี ไี ม่ดี
ควบคู่กนั ไปเสมอ ได้อย่างต้องเสียอย่าง จึงต้องใช้ปญั ญา ใช้เหตุผล แล ้วจะได้ไม่ตอ้ ง
ทุกข์ไปกับความโลภความอยากอีกต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๔๗

เรียนรูช้ ีวติ

๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
วันนี้เป็ นวันเสาร์ เป็ นวันหยุดจากภารกิจการงาน การทํามาหากิน ผูท้ ม่ี เี วลาว่าง รูจ้ กั ใช้
เวลาให้เกิดประโยชน์ ก็เลยมาทีว่ ดั กัน เพือ่ จะได้ประกอบคุณงามความดี ตามแนวทางที่
พระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสัง่ สอนไว้ เพราะเวลาทีม่ าวัดก็จะได้
ทําบุญ ซึง่ เปรียบเหมือนกับอาหารใจ ทําให้จติ ใจมีความอิม่ มีความสุข และสร้างกุศล
คือให้จติ ใจมีความรูค้ วามฉลาด ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม ซึง่ เป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐอย่างยิง่
สําหรับมนุษย์เรา
เป็ นสิง่ ทีย่ ากอย่างยิง่ ทีจ่ ะได้มาเกิดเป็ นมนุษย์
ได้เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะการได้ยนิ ได้ฟงั
ธรรมคือการเรียนรูช้ ีวติ ของเรา ธรรมะทุกบททุกบาททีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนนัน้ ล ้วน
เกี่ยวข้องกับชีวติ ของเราทัง้ สิ้น
ชีวติ ของเรามีส่วนประกอบทีม่ องเห็น และส่วนทีม่ องไม่เห็น เหมือนกับต้นไม้ทม่ี สี ่วนที่
เห็นได้ และส่วนทีไ่ ม่เห็น ส่วนทีเ่ ห็นได้ของต้นไม้กค็ อื ส่วนทีโ่ ผล่เหนือดินขึ้นมา เช่น ลํา
ต้น ใบ ดอก และผล ส่วนทีไ่ ม่เห็นของต้นไม้ก็คอื ส่วนทีอ่ ยู่ใต้พ้นื ดินลงไป คือพวกราก
ต่างๆของต้นไม้ ชีวติ ของเราก็มีองค์ประกอบอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน ส่วนที่เห็นได้กค็ ือ
ร่างกายของเรา
ส่วนที่ไม่สามารถเห็นได้เพราะเป็ นนามธรรมก็คอื จิตใจของเรา
นอกจากนัน้ ชีวติ ยังแยกเป็ น ๓ ตอนด้วยกัน คือ อดีต ปัจจุบนั และอนาคต ทีม่ องเห็น
ได้กม็ ี ทีม่ องไม่เห็นก็มี ส่วนทีเ่ ห็นได้ของอดีต ก็คอื การเกิดของร่างกาย ในปัจจุบนั เราก็
เห็นการเจริญเติบโต การเคลือ่ นไหวไปมาของร่างกาย เห็นความสุขและความทุกข์ทม่ี อี ยู่
กับร่างกายและจิตใจ อนาคตของร่างกายเราก็เห็นว่าต้องแก่ ต้องเจ็บ และต้องตายไป
ถ้านําเอาไปฝังในดินก็จะกลายเป็ นดินไป ถ้านําไปเผาก็จะกลายเป็ นเถ้าถ่านไป เป็ นสิง่ ที่
เราเห็นได้เพราะเป็ นรูปธรรม
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แต่ยงั มีอกี ส่วนหนึ่งของชีวติ เราทีพ่ วกเรามองไม่เห็นกัน ไม่สามารถเห็นได้ดว้ ยตาเปล่าๆ
นัน่ ก็คือวิถขี องจิตของเรา เช่น ก่อนทีร่ ่างกายนี้จะเกิดขึ้นมา จิตของเราอยู่ทไ่ี หน เป็ นมา
อย่างไร และอนาคตเมือ่ ร่างกายนี้สลายไปแล ้ว จิตของเราจะไปไหนต่อ ถ้าคนทีไ่ ม่เคยได้
ศึกษา ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ก็จะถือว่าชีวติ อยู่ทร่ี ่างกาย เหมือนกับคนทีไ่ ม่ขดุ ดินลงไปใต้
ดิน
ก็จะไม่เห็นรากของต้นไม้ ฉันใดคนทีไ่ ม่ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ก็จะคิดว่าชีวติ นี้ประกอบไปด้วยร่างกายอันนี้ เมือ่ ร่างกายนี้เกิดมาก็มกี าร
เจริญเติบโต และในทีส่ ุดก็มกี ารแก่ มีการเจ็บ และมีการตาย เมือ่ ตายไปแล ้วทุกสิง่ ทุก
อย่างของชีวติ ก็ถอื ว่าจบกัน สูญหมดไป มาจากสูญก็ตอ้ งกลับคืนสู่สูญ ซึง่ ก็เป็ นความ
จริง แต่เป็ นความจริงครึ่งเดียวของชีวติ เป็ นความจริงของร่างกาย แต่ความจริงของ
จิตใจ เราไม่รู ้ เราไม่เห็นกัน เราจึงเป็ นเหมือนกับคนทีด่ ูแลต้นไม้เพียงครึ่งเดียว คือดูแล
ส่วนทีโ่ ผล่ข้นึ มาจากบนดิน ถ้ามีปญั หาอะไรกับต้น กับใบ กับผล ก็หายามารักษาให้
ต้นไม้นนั้ หายจากภัยทีม่ าคุกคาม แต่ถา้ เกิดมีภยั คุกคามทีร่ ากไม้ เราก็จะไม่รู ้ เพราะไม่รู ้
ว่ามีรากไม้อยู่ขา้ งล่าง ต่อให้รกั ษาส่วนของต้นไม้ทอ่ี ยู่บนดินได้ดขี นาดไหนก็ตาม ถ้าราก
ไม้ถกู ทําลายไป ต้นไม้ตน้ นัน้ ในไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งถูกทําลายไปด้วย เพราะเป็ นส่วนที่
เกี่ยวข้องกัน
ชีวติ ของเราก็เหมือนกัน ถ้าเราเพียงแต่ดูแลส่วนของร่างกายเท่านัน้ แล ้วไม่ดูแลส่วนของ
จิตใจ ยามทีจ่ ติ ใจถูกพิษภัยคุกคามทําลาย ชีวติ ของเราก็จะมีแต่ความมืดมน มีแต่ความ
ทุกข์ มีแต่ความเศร้าหมอง มีแต่ความซึมเศร้า และอาจจะนําพาไปสู่การทําลายชีวติ ของ
ตนในลําดับต่อไปก็เป็ นได้ เพราะไม่ได้ดูแลส่วนทีม่ องไม่เห็นกัน ก็คือส่วนของจิตใจ มัว
แต่ดูแลส่วนทีเ่ ห็น คือร่างกายของเรา แต่กลับไม่เห็นความทุกข์ ความทรมานทีเ่ กิดขึ้นใน
จิตใจของเรา เมือ่ เกิดขึ้นมามากๆ เราก็จะทนอยู่ต่อไปไม่ได้ นี่แหละคือเรื่องของชีวติ มี
ทัง้ ทีม่ องเห็นได้และมองไม่เห็น มีการเป็ นมาตัง้ แต่ก่อนร่างกายนี้เกิด และจะเป็ นไป
ต่อไปหลังจากทีร่ ่างกายนี้สลายไปแล ้ว เพราะธรรมชาติของใจเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สลาย ไม่แตก
ไม่ดบั เป็ นของทีอ่ ยู่ไปตลอดอนันตกาล แต่จะอยู่แบบไหนก็ข้นึ อยู่กบั การกระทําของใจ
ทีเ่ รียกว่ากรรม ทีม่ ที งั้ กรรมดีและกรรมชัว่ คือ บาปกับบุญ ถ้าทํากรรมดีทาํ บุญ จิตใจก็
จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เหมือนกับรากไม้ทไ่ี ด้รบั การดูแลรักษาด้วยนํา้ และด้วยการ
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ปกป้ องคอยไม่ให้หนอนต่างๆมากัด มาทําลายรากไม้ ส่วนบาปคือการกระทําทีน่ าํ มาซึง่
ความทุกข์ ความหายนะทัง้ หลาย เปรียบเหมือนกับรากไม้ทถ่ี กู หนอน หรือสัตว์ชนิด
ต่างๆเข้าไปกัดกิน ไปทําลายรากไม้ นําไปสู่ความล่มสลายของต้นไม้ในทีส่ ุด
ชีวติ ของเราก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้าเราทํากรรมดี ทําบุญทํากุศล ชีวติ ของเราย่อมเจริญรุ่งเรือง ถ้า
ทําบาปทํากรรม ชีวติ ของเราย่อมตกทุกข์ได้ยาก อย่างความเป็ นของเราในขณะนี้ ก็ล ้วน
เป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทํากรรมในอดีต อดีตก็หมายถึงตัง้ แต่เมือ่ ขณะทีแ่ ล ้วนี้ เมือ่
วินาทีทผ่ี ่านไปนี้ ไปจนถึงอดีตกาลอันยาวนานทีน่ บั ไม่ได้ ได้ทาํ อะไรมามากมายก่ายกอง
เราก็จาํ ไม่ได้ สิง่ ทีท่ าํ กันในวันนี้เราก็แทบจํากันไม่ได้แล ้ว ตัง้ แต่ต่นื เช้าขึ้นมา เราคิดอะไร
กันบ้าง พูดอะไรกันบ้าง ทําอะไรกันบ้าง ก็นบั ไม่ถว้ นแล ้ว จดจําไม่ได้แล ้ว มีทงั้ ดี มีทงั้
ไม่ดี มีทงั้ บุญ มีทงั้ บาป และการกระทําเหล่านี้กจ็ ะสะสม แล ้วก็จะส่งผลให้เกิดขึ้นกับ
ชีวติ ของเราในลําดับต่อไป เหมือนกับต้นไม้ทค่ี ่อย สะสมนํา้ สะสมแดด สะสมอากาศ
สะสมดิน แล ้วก็ค่อยๆเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ หรือเสือ่ มไปเรื่อยๆ ตามเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความ
เสือ่ ม เช่น รากเริ่มเกิดมีอาการเน่าขึ้นมา ต้นไม้ตน้ นัน้ ก็จะค่อยๆเสือ่ มไปเรื่อยๆ จนใน
ทีส่ ุดก็จะตายไป
แต่จติ ใจของเราเป็ นสิง่ ที่ไม่ตาย เป็ นสิง่ ที่จะต้องเสวยวิบาก คือผลที่ใจเป็ นผูก้ ระทํามา
ทัง้ ในอดีตและในปัจจุบนั
ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นทัง้ ในปัจจุบนั นี้และในอนาคตทีจ่ ะ
ตามมา ความเป็ นอยู่ของเราในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร ก็ล ้วนเป็ นเหตุทเ่ี กิดจากผลทีเ่ ราได้ทาํ
มาในอดีตทัง้ สิ้น เราเกิดมาเป็ นหญิง เป็ นชาย มีรูปร่างอาการครบ ๓๒ บริบูรณ์หรือไม่
เป็ นคนฉลาดหรือไม่ฉลาด เป็ นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยงามหรือไม่ เหล่านี้ล ้วนเป็ นวิบาก
คือเป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําของใจในอดีต และจะส่งผลต่อไปเรื่อยๆ ตราบใดทีย่ งั มี
การกระทํากรรมกันอยู่ ตราบใดทีย่ งั มีการคิด มีการพูด มีการกระทํา ตราบนัน้ ก็ยงั จะมี
ผลต่างๆตามมาแบบไม่รูจ้ กั จบจักสิ้น ถึงแม้จะตายจากภพนี้ชาติน้ ีไปแล ้ว ก็ตายเพียง
ส่วนของร่างกายเท่านัน้ แต่ใจก็จะต้องไปเกิดใหม่อกี เหมือนกับทีใ่ จได้ตายจากภพชาติ
ในอดีตแล ้วมาเกิดในภพชาติน้ ี พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่า พวกเรามีกรรมเป็ นของๆตน
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มีกรรมเป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิ ด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ ์ มีกรรมเป็ นที่พง่ึ อาศัย จักทํากรรมอันใด
ไว้ ดีหรือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น
นี่แหละคือเรื่องราวของชีวติ ของเราทีเ่ รามักจะไม่เห็นกัน
เราเลยกระทําอะไรไปตาม
อําเภอใจ ตามอารมณ์ของเรา ซึง่ ส่วนใหญ่กเ็ ป็ นอารมณ์ทใ่ี ฝ่ ตาํ ่ เพราะใจของเรายังถูก
อํานาจของกิเลสตัณหา ซึง่ เป็ นสิง่ ทีใ่ ฝ่ แต่เรื่องเลวร้ายทัง้ หลายพาไป เพราะเราไม่มสี ติ ไม่
มีปญั ญา ไม่มธี รรมะไว้เป็ นเครื่องต่อต้าน ชีวติ ของเราก็จะถูกกิเลสตัณหาฉุดลากไปสู่
ความทุกข์ ฉุดลากไปสู่ความวุน่ วาย เมือ่ ตายไปก็ตอ้ งไปเกิดในทีต่ าํ ่ คือในอบายทัง้ ๔
แต่ถา้ เราได้ศึกษา ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะรูว้ ่า
เราต้องต่อสูก้ บั อารมณ์ใฝ่ ตํา่ ทัง้ หลาย ที่จะฉุดลากให้เราไปทําในสิง่ ที่ไม่ดีไม่งาม เพราะ
เมื่อทําไปแล้วจะนํ ามาซึ่งความทุกข์ และความเสือ่ มเสียทัง้ หลาย ถ้าเราต่อสูก้ บั กิเลส
ตัณหาได้ ต่อไปจิตใจของเราก็จะทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ทําให้จติ ใจของเรามีความสุข มีความ
เจริญ เมือ่ ตายไปก็ได้ไปเกิดทีด่ ี ไปเกิดในสุคติ เป็ นทีอ่ ยู่ของมนุษย์ ของเทพ ของพรหม
ของพระอริยเจ้าทัง้ หลาย
นี่แหละคือเรื่องราวของบุญ ของกรรม ของชีวติ เรา ทีด่ าํ เนินไปในแต่ละวัน ย่อมจะต้อง
เสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชัว่ สลับกันไป เพราะในอดีตเราได้ทาํ มาทัง้ ๒ อย่าง
กรรมดีเราก็เคยทํา กรรมชัว่ เราก็เคยทํา เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องเสวยวิบากกรรม ก็ขอให้ใช้
ความอดทน อย่าท้อแท้ อย่าไปกลัว เพราะไม่มอี ะไรทําร้ายใจของเราได้ เพียงแต่จะสร้าง
ความทุกข์ให้กบั เราได้มากน้อยแค่ไหนเท่านัน้ เอง ถ้านําธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้กบั
ใจของเรา ใจจะมีภมู คิ มุ ้ กัน มีสง่ิ ปกป้ องความทุกข์ทจ่ี ะเกิดขึ้นจากการเผชิญกับวิบากได้
ถ้าไม่มภี มู คิ ุม้ กันคือมีธรรมะ มีสติ มีปญั ญา ยามทีว่ บิ ากของการกระทําความชัว่ ทําบาป
เกิดขึ้นมา เราจะทนไม่ได้ และแทนทีจ่ ะทําให้วบิ ากกรรมเบาบางลงไป หรือไม่มอี าํ นาจมา
ยํา่ ยีจติ ใจ เรากลับปล่อยให้วบิ ากกรรมผลักดัน ให้เราไปสร้างกรรมชัว่ สร้างบาปกรรม
ให้มากขึ้นไปอีกก็เป็ นได้
เราจึงต้องนําธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้กบั ชีวติ จิตใจของเรา
ธรรมะพื้นฐานที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธมีอยู่เสมอก็คอื สัจจะ ความซือ่ สัตย์ จาคะ การเสียสละ
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ขันติ ความอดทน ทมะ ความอดกลัน้ ถ้ามีธรรม ๔ ประการนี้อยู่ในใจของเราแล ้ว ยาม
ทีเ่ กิดวิบากกรรมทีไ่ ม่ดกี บั ตัวเรา ตกทุกข์ได้ยาก ถูกปลดออกจากงาน หรืออยู่ๆสามีหรือ
ภรรยาก็แยกทางกับเราไป เราจะไม่ทกุ ข์ ไม่เสียหลัก แต่ถา้ เราไม่มขี นั ติความอดทน ไม่
มีทมะความอดกลัน้ เราก็จะโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทกับคู่ครองของเรา และถ้าไม่ระงับ
ความโกรธแค้นนี้ แต่ปล่อยให้ทวีคูณความรุนแรงเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยแล ้ว ไม่ชา้ ก็เร็วเรา
ก็จะต้องไปทําบาปทํากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอน ดังทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ในข่าว
ทุกวันนี้มกั จะมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นเสมอ เมือ่ เกิดความผิดหวัง เกิดความโกรธ
ความแค้น เกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมา ก็จะต้องไปทําปาณาติบาต ทําร้ายชีวติ ของ
ผูอ้ น่ื เพราะไม่มขี นั ติความอดทน ไม่มที มะความอดกลัน้ ทีจ่ ะเผชิญกับวิบากทีไ่ ม่ดขี อง
ตน
ในทางตรงกันข้าม ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมํา่ เสมอ แล ้ว
นําไปฝึ กฝนในชีวติ ประจําวัน เวลาประสบกับความทุกข์ ความยากความลําบาก เราก็เอา
ขันติความอดทน ทมะความอดกลัน้ มาใช้ ถึงแม้อยากจะด่า อยากจะทุบตีผูอ้ น่ื ก็จะไม่
ทํา ถึงแม้จะร้อนอย่างไร ถึงแม้จะหนาวอย่างไร ถึงแม้จะหิวอย่างไรก็จะทน เพราะรูว้ า่ ไม่
ช้าก็เร็วมันก็ผ่านไป และก็เป็ นสิง่ ทีใ่ จของเราสามารถเผชิญได้ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้
ไม่วา่ จะเลวร้ายขนาดไหน ไม่วา่ จะทุกข์รุนแรงขนาดไหน ลําบากยากเย็นขนาดไหน ใจ
ของเราถ้ามีธรรมะแล ้ว จะสามารถเผชิญกับทุกสิง่ ทุกอย่างได้ แม้กระทัง่ ความตายของ
ร่างกายนี้ ก็เผชิญได้ คิดดูซคิ นทีเ่ ขาไม่มธี รรมะเขาก็ยงั ตายได้ เพียงแต่วา่ การตายของ
คนทีไ่ ม่มธี รรมะนัน้ ตายด้วยความทุกข์ ตายด้วยความวุน่ วายใจ แต่คนทีม่ ธี รรมะ จะ
ตายด้วยความสงบ เพราะมีขนั ติความอดทน มีทมะความอดกลัน้ ทําให้จติ ใจนิ่งสงบ เวลา
จิตนิ่งสงบ จิตมีความสบาย มีความสุข แม้จะอยู่ท่ามกลางกองทุกขเวทนาของร่างกาย ที่
เกิดขึ้นในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ในยามใกล ้จะตายก็ตาม แต่ทกุ ขเวทนาของร่างกายจะไม่
สามารถซึมซับเข้าไปในจิตใจของผูท้ ม่ี ธี รรมะได้เลย เพราะธรรมนี่แหละจะเป็ นเครื่อง
คุม้ ครองป้ องกัน ไม่ให้ความทุกข์ของร่างกายซึมซับเข้าไปในจิตใจ คือขันติความอดทน
ทมะความอดกลัน้ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราทุกคนสามารถเสริมสร้างขึ้นมาได้ ถ้าเราต้องการจะทํา
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แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่รูก้ นั จะไม่เห็นคุณค่าของความอดทนอดกลัน้ กัน แต่กลับไปเห็น
การระบายออกมาเป็ นคุณเป็ นประโยชน์ แม้กระทัง่ จิตแพทย์ในปัจจุบนั นี้กย็ งั มีความ
เข้าใจผิด คิดว่าเวลาทีม่ คี วามอัดอัน้ ตันใจ มีความโกรธแค้นอยู่ภายในใจ ไม่ควรเก็บไว้
ภายในใจ เขาว่าเหมือนกับนํา้ ร้อนทีต่ ม้ อยู่ในกา แล ้วไปปิ ดรูออกของอากาศ เวลาทีน่ าํ้
เดือด จะมีความกดดันภายในมาก จะทําให้หม้อนํา้ ระเบิดได้ เขาเปรียบเทียบแบบนัน้ กัน
แต่ใจไม่ใช่หม้อนํา้ ใจไม่เหมือนกับหม้อนํา้ ใจกลับเป็ นสิง่ ตรงกันข้ามกับหม้อนํา้ เวลามี
อารมณ์ไม่ดแี ล ้วปล่อยให้ระเบิดออกมา ระบายออกมา โดยคิดว่าเมือ่ ได้ระบายแล ้ว เรา
จะสบายใจ อย่างนัน้ เป็ นความเข้าใจผิด เพราะเมือ่ ระเบิดออกมาแล ้ว ก็สร้างปัญหา
สร้างความทุกข์อกี หลายชัน้ ตามมา เมือ่ ไปฆ่าคนแล ้ว ใจของเราก็จะต้องมีความว้าวุน่ ขุน่
มัว เพราะรูว้ า่ จะต้องถูกจับไปลงโทษ ความทุกข์ภายในใจก็ไม่หมดไป
แต่ถา้ เราระงับอารมณ์ดว้ ยขันติ ด้วยทมะ โดยใช้อบุ ายแห่งสมาธิหรืออุบายแห่งปัญญาก็
จะทําให้อารมณ์สงบตัวลง เวลาทีเ่ กิดความโกรธ เกิดอารมณ์คบั แค้นใจ ท่านจึงสอนให้
เจริญสมาธิ ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ พระธรรมก็ได้ พระสงฆ์กไ็ ด้ เช่น ระลึกคําว่า
พุทโธๆๆ อยู่ภายในใจโดยทีไ่ ม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวทีส่ ร้างความคับแค้นใจให้กบั เรา หรือ
จะสวดมนต์บทใดบทหนึ่งทีเ่ ราจําได้กไ็ ด้ สวดไปเรื่อยๆ สวดไปๆ อย่าไปคิดถึงเรื่องราว
ทีส่ ร้างความคับแค้นใจให้กบั เรา พยายามสวดไปในใจหลับตาได้กห็ ลับตา สวดภายในใจ
ไม่ตอ้ งส่งเสียงออกมา สวดไปเรื่อยๆ บริกรรมไปเรื่อยๆ แล ้วในทีส่ ุดใจจะค่อยๆเย็น จะ
ค่อยๆห่างจากเรื่องราวทีส่ ร้างความคับแค้นใจให้กบั เรา เหมือนกับเวลาทีเ่ รายืนอยู่ใกล ้ๆ
กองไฟ ความร้อนของกองไฟก็จะทําให้เราเกิดความรูส้ กึ ร้อน แต่ถา้ เราขยับถอยออกมา
ให้ห่างไกลจากกองไฟ ความร้อนของไฟก็จะไม่มอี ทิ ธิพลสร้างความร้อนให้กบั ร่างกาย
ของเราได้ เรื่องราวต่างๆทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ใจเรา สร้างความคับแค้นใจให้กบั เรา ก็
เป็ นเช่นนัน้ ถ้าเราถอยออกมาจากเรื่องราวนัน้ ได้ ใจของเราก็จะเย็น ใจของเราก็จะสงบ
ใจของเราก็จะสบาย
นี่แหละคือการใช้ขนั ติดบั อารมณ์ โดยอุบายแห่งสมาธิ คิดแต่พทุ โธๆๆ ระลึกแต่พทุ
โธๆๆ อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลา ใจก็จะไม่สามารถไประลึกเรื่องอืน่ ได้ จะคิดได้ทลี ะเรื่อง
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จะคิดหลายๆเรื่องพร้อมๆกันทีเดียวไม่ได้
เพียงแต่วา่ ความคิดของใจนัน้ เร็วมาก
สามารถคิดจากเรื่องนัน้ มาสู่เรื่องนี้สลับไปสลับมาได้อย่างรวดเร็ว จนดูเหมือนว่า กําลัง
คิดหลายๆเรื่องในขณะเดียวกัน แต่ความจริงแล ้วไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ ในขณะหนึ่งจะคิด
ได้เรื่องเดียวเท่านัน้ ถ้าสามารถควบคุมใจให้อยู่กบั พุทโธๆๆได้ทกุ ขณะ ให้อยู่กบั บทสวด
มนต์ได้ทกุ ขณะ ในไม่ชา้ ก็เร็วใจก็จะถอยห่างจากเรื่องราวต่างๆ ทีส่ ร้างความคับแค้น
ให้กบั เรา แล ้วในทีส่ ุดใจก็จะสงบ ใจก็จะเย็น นี่แหละคือวิธที แ่ี ก้ปญั หาทีถ่ กู ต้อง เพราะ
ไม่ได้สร้างปัญหาเพิม่ ขึ้นมา
เหมือนกับญาติโยมบางคนทีม่ คี วามเศร้าโศกเสียใจ เลยมาอยู่ทว่ี ดั สักระยะหนึ่ง สัก ๓
วัน ๕ วัน ๗ วัน เพือ่ ให้อยู่ห่างจากเหตุการณ์ต่างๆ ทีส่ ร้างความทุกข์ สร้างความคับ
แค้นใจ มาฝึ กจิต มาทําจิตให้วา่ ง ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิอยู่อย่างต่อเนื่อง จนใน
ทีส่ ุด เรื่องราวทีส่ ร้างความคับแค้นใจ ก็หายไปจากจิตจากใจ เมือ่ เรื่องราวหายไป ใจก็
สงบ ใจก็เย็น ใจก็สบาย แล ้วปัญหาต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการทํามิดมี ริ า้ ยของใจ ทีม่ ี
ความว้าวุน่ ขุ่นมัวในขณะนัน้ ก็จะไม่เกิดขึ้น ทุกสิง่ ทุกอย่างก็จบลงได้ดว้ ยดี ใจก็ยอมรับ
ความจริงว่า มันเป็ นวิบากของเรา เกิดมาก็ตอ้ งรับวิบาก ซึง่ มีทงั้ ดีและชัว่ ดังที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้วา่ เราต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมของเรา จะดีหรือชัว่ เป็ นสิง่ ที่
เราหนีไม่ได้ หนีไม่พน้ แต่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถทีจ่ ะเผชิญได้อย่างสบาย อย่างไม่มปี ญั หา
ถ้านําธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ หน้าทีข่ องเราทีเ่ กิดมาในโลกนี้ จึงเป็ นการสะสมบุญ
บารมี คุณงามความดี สะสมธรรมะให้มาก เท่าทีจ่ ะสามารถทําได้ จนครบบริบูรณ์
เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้สะสมกัน ถ้าทําได้ถงึ ขัน้ นัน้ แล ้ว
ก็จะอยู่เหนือกรรม กรรมจะตามเราไม่ได้อกี ต่อไป ตามได้กเ็ พียงแต่ชาติน้ ี เป็ นชาติ
สุดท้ายเท่านัน้ เอง เพราะเมือ่ เราตายไปแล ้ว จะไม่มกี รรม ไม่มวี บิ าก มาสร้างความทุกข์
ให้กบั เราได้อกี เพราะทุกข์ย่อมไม่มกี บั ผูไ้ ม่เกิด การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๔๘

ประเมินตน

๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕
วันนี้เป็ นวันพระสุดท้ายของปี เวลาก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้านับมาจากต้นปี คอื วันที่ ๑
มกราคม จนถึงวันนี้ ก็มวี นั พระผ่านไป ๕๒ วันพระแล ้ว เราได้ปฏิบตั กิ จิ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสอนให้ปฏิบตั ิ มากน้อยเพียงไร ได้มาวัดกันทุกๆวันพระตลอดเวลา ๑ ปี ทผ่ี ่านมา
หรือไม่
ถ้าจะวัดความเจริญหรือความเสือ่ มของตัวเรา
ก็ขอให้วดั ทีศ่ าสนกิจที่
พระพุทธเจ้าทรงกําหนดให้ปฏิบตั กิ นั เราได้ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธองค์ทรงสัง่ สอนได้มาก
น้อยเพียงไร นี่แหละคือความเจริญหรือความเสือ่ มทีแ่ ท้จริง อย่าไปดูเงินในบัญชี ว่าได้
เพิม่ ขึ้นมามากน้อยเพียงไร หรือมีหนี้สนิ เพิม่ ขึ้นมามากน้อยเพียงไร เพราะไม่ใช่เรื่อง
เสือ่ มเรื่องเจริญทีแ่ ท้จริง แต่เป็ นเรื่องปกติธรรมดา อยู่ในโลกนี้ย่อมมีการเจริญ มีการ
เสือ่ มลาภเป็ นธรรมดา ไม่ได้มผี ลมากมายต่อชีวติ ของเรา เท่ากับบุญกุศลหรือบาปกรรม
ทีเ่ ราได้กระทํากัน
จึงขอให้ประเมินตนด้วยการตรวจสอบดูวา่ ในปี ทจ่ี ะหมดไปนี้ เราได้เข้าวัดมาปฏิบตั ิ
ธรรมกันได้มากน้อยเพียงไร ถ้าได้ครบ ๕๒ วันพระ ก็ถอื ว่าได้รกั ษามาตรฐานขัน้ ตํา่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงกําหนดไว้ แสดงว่าอย่างน้อยเราก็ไม่เสือ่ ม ไม่ขาดทุน ได้รกั ษาคุณงาม
ความดี เหตุปจั จัย ทีจ่ ะส่งเสริมให้เรามีความสุข ความเจริญ แต่ถา้ มาไม่ครบทัง้ ๕๒ วัน
ก็แสดงว่าเรากําลังขาดส่วนสําคัญของชีวติ ไป
ขาดเหตุปจั จัยทีจ่ ะช่วยส่งเสริมความ
เจริญรุ่งเรืองให้กบั ชีวติ เรากําลังเสือ่ ม ถ้ามาวันพระไม่ได้แต่มาวันอืน่ แทน เช่น มาวัน
เสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันธรรมดา ทีว่ า่ งจากภารกิจการงาน ก็จะช่วยชดเชยสิง่ ทีบ่ กพร่อง
ในชีวติ ของเราให้ครบถ้วนได้ ป้ องกันความเสือ่ มได้ ถ้ามามากกว่าอาทิตย์ละหนึ่งครัง้ ได้
ก็ยง่ิ ดี เพราะจะได้สง่ิ ทีด่ เี พิม่ มากขึ้น ทําให้มคี วามเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น และรวดเร็ว
ยิง่ ขึ้น
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จึงขอให้เราให้ความสําคัญกับการมาวัดทุกๆวันพระ หรือวันอืน่ ก็ได้ถา้ วันพระไม่สะดวก
เพราะการมาวัดเป็ นการมาชําระจิตใจของเรา ซึง่ ในแต่ละวันจะถูกสิง่ เศร้าหมอง มลทิน
ทัง้ หลาย เข้ามาทําให้จติ ใจของเราแปดเปื้ อน เหมือนกับเสื้อผ้าทีเ่ ราใส่ เมือ่ ใส่ไปแล ้วก็
ต้องนําไปซัก เพราะถ้าใส่ต่อไป ก็จะทนไม่ได้กบั กลิน่ ทีไ่ ม่ค่อยน่าพึงปรารถนา และคราบ
สกปรกทีต่ ดิ อยู่ในเสื้อผ้า จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องซักเสื้อผ้าทีใ่ ส่อยู่เสมอ เพราะไม่มี
ใครอยากจะใส่เสื้อผ้าทีส่ กปรก มีกลิน่ เหม็น ฉันใดจิตใจของพวกเราก็คลา้ ยๆกับเสื้อผ้า
ทีใ่ นแต่ละวันจะต้องสัมผัสกับสิง่ แปดเปื้ อนทัง้ หลาย เช่น ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ทําให้ใจของเรามีความเศร้าหมอง ไม่มคี วามสดชื่นเบิกบาน ทัง้ ๆทีม่ อี ะไรต่อมิอะไร
มากมายก่ายกอง มีเงินมีทอง มีตาํ แหน่งสูงๆ มีบริษทั บริวารรอบข้าง มีคนสรรเสริญ
เยินยอ แต่เรากลับมีแต่ความไม่สบายใจ เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง ทําให้
สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ไม่มคี วามหมาย เพราะใจไม่มคี วามสุข เนื่องจากขาดการดูแลรักษา ขาด
การชําระขัดเกลา
ใจทีส่ ะอาดจะมีแต่ความสุข ความสบาย ความสดชื่น ถึงแม้จะสูญเสียอะไรไป ก็จะไม่ทาํ
ให้ใจเศร้าหมองตามไปด้วย เพราะได้รบั การชําระอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของ
ความหลง ความหลงนี้แหละเป็ นต้นเหตุทท่ี าํ ให้ตอ้ งไปโลภ ไปอยาก และเมือ่ ไม่ได้สม
ความโลภ สมความอยาก ก็เกิดความโกรธ สร้างความร้อนรนให้กบั จิตใจ ทัง้ ๆทีไ่ ม่ตอ้ ง
เป็ นอย่างนัน้ แต่เป็ นเพราะความหลง ไม่ทราบถึงความสุขทีแ่ ท้จริงว่าเกิดจากเหตุอนั ใด
นัน่ เอง ถูกความหลงครอบงําสอนให้คดิ ว่า ถ้าได้มากเพิม่ ขึ้นแล ้ว จะมีความสุข มีความ
เจริญ ก็เลยถูกอํานาจของความหลงหลอกให้โลภ หลอกให้อยาก ทัง้ ๆทีส่ ง่ิ ทีม่ อี ยู่ใน
ปัจจุบนั ก็พอเพียงต่อการดํารงชีพ พอเพียงต่อการให้ความสุขกับร่างกายแล ้ว แต่เพราะ
ความไม่รู ้ จึงทําให้เกิดความอยากทีจ่ ะมีเพิม่ ขึ้นไปอีก
ความอยากจะหลอกเราเสมอ ต่อให้มมี ากน้อยเพียงใด ก็จะรูส้ กึ ว่าไม่พอ ยังต้องการ
เพิม่ ขึ้นไปอีก เวลามีความอยาก ใจจะมีแต่ความดิ้นรนทะเยอทะยาน ทุรนทุราย ทําให้
อยู่ไม่สุข ไม่มคี วามสุขใจ มัวแต่คอยไปหาสิง่ ต่างๆมา หามาได้มากน้อยเท่าไร ก็ไม่เกิด
ความรูส้ กึ อิม่ รูส้ กึ พอ เพราะไม่ได้สร้างความพอให้กบั ใจ ใจจะเกิดความพอได้ ก็ต่อเมือ่
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ได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน นัน่ ก็คอื การลดละความโลภ ความ
อยากทัง้ หลาย ให้เบาบางลงไป ให้มคี วามมักน้อยสันโดษ คือพอใจกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ ยินดีกบั
สิง่ ทีไ่ ด้รบั ได้มากก็พอใจ ได้นอ้ ยก็พอใจ ถ้าทําใจได้อย่างนี้แล ้ว ใจก็จะมีความสุข
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พยายามลดละความโลภความอยาก ด้วยการมาวัด มาทําบุญ
ทําทาน มารักษาศีล มาปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ ฟังธรรม เพราะเป็ นการชําระขัดเกลาความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากทัง้ หลายให้เบาบางลงไป เมือ่ ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ความอยาก เบาบางลงไปแล ้วใจก็จะมีความสดชื่นเบิกบาน มีความอิม่
มีความพอขึ้นมา ก็จะทําให้เกิดปัญญา เห็นแล ้วว่าความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั การ
มีขา้ วของ ทรัพย์สมบัตติ ่างๆ มากมายก่ายกองเกินความจําเป็ น มีพอดูแลรักษาอัตภาพ
ร่างกายให้อยู่ไปวันๆหนึ่ง ไม่เดือดร้อน ก็พอเพียงแล ้ว
สิง่ ทีเ่ ราควรให้ความสนใจมากๆนัน้ คือการชําระจิตใจของเรา ด้วยการศึกษา ฟังเทศน์
ฟังธรรม แล ้วก็นาํ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปปฏิบตั ิ เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าเปรียบ
เหมือนกับผงซักฟอก เครื่องซักฟอกจิตใจ ถ้านําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาชําระ
จิตใจแล ้ว จิตใจก็จะสะอาดหมดจด เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้า และสาวกอรหันต์
ทัง้ หลาย ทีไ่ ด้นาํ เอาธรรมของพระพุทธเจ้าเข้ามาชําระ จนกลายเป็ นจิตใจทีส่ ะอาด
บริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ปราศจากตัณหาความอยากทัง้ หลาย ทําให้มี
ความสุขพร้อมบริบูรณ์อยู่ในตัวของท่าน โดยทีไ่ ม่ตอ้ งไปแสวงหาสิง่ ภายนอก มาให้
ความสุขเลยแม้แต่นิดเดียว เพราะทรงรูท้ รงเห็นแล ้วว่าสิง่ ต่างๆภายนอกนัน้ ล ้วนเป็ น
กองทุกข์ทงั้ สิ้น มีอะไรก็จะต้องมีความทุกข์กบั สิง่ นัน้ ๆ มีสามีกต็ อ้ งทุกข์กบั สามี มีภรรยา
ก็ตอ้ งทุกข์กบั ภรรยา มีลูกก็ตอ้ งทุกข์กบั ลูก มีตาํ แหน่งหน้าทีก่ ต็ อ้ งทุกข์กบั ตําแหน่ง
หน้าที่ มีสมบัตเิ งินทองก็ตอ้ งทุกข์กบั สมบัตเิ งินทอง เพราะว่าสิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง
แท้แน่นอน ไม่อยู่กบั เราไปตลอด ในวันหนึ่งเราก็ตอ้ งจากเขาไป เขาไม่จากเราไปก่อน
เราก็ตอ้ งจากเขาไปก่อน
นี่เป็ นสัจธรรมความจริง ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้พบได้เห็น จึง
ปล่อยวางในสิง่ เหล่านี้โดยสิ้นเชิง เมือ่ ได้ปล่อยวางแล ้ว ก็จะไม่มคี วามทุกข์อยู่ในใจ
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เพราะความทุกข์เกิดจากการยึดมันถื
่ อมัน่ ยึดติดอยู่ในสิง่ ต่างๆภายนอกนัน่ เอง เมือ่ ได้
ปล่อยวางหมดแล ้วความทุกข์กบั สิง่ ต่างๆก็หมดไป ถึงแม้จะสัมผัส จะมี ก็ไม่ได้คิดว่า
เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นจะต้องมี มีก็มไี ป จะหมดไปเมือ่ ไรก็ไม่กงั วล เพราะไม่ได้พง่ึ พาอาศัยใน
สิง่ เหล่านัน้ มีแต่จะนําสิง่ เหล่านัน้ ไปทําคุณทําประโยชน์ ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ให้เขาได้มี
ความสุข ได้ลดความทุกข์ ทีเ่ กิดจากการขาดแคลนสิง่ จําเป็ นต่อการดํารงชีพ จึงเป็ นทีม่ า
ของการทําบุญให้ทานสงเคราะห์ผูอ้ น่ื เรามีทรัพย์สมบัตเิ งินทองข้าวของเกินความจําเป็ น
เราก็นาํ ไปแจกจ่าย ไปสงเคราะห์ผูท้ เ่ี ดือดร้อน ทําให้ผูท้ เ่ี ดือดร้อนเขามีความสุข มีความ
สบายเพิม่ ขึ้นมาบ้าง ความทุกข์ความเดือดร้อนลดน้อยถอยลงไปบ้าง ก็ทาํ ให้เรามี
ความสุขขึ้นมา เพราะรูว้ า่ ได้ทาํ ความดี ได้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื เพราะรูว้ า่ ถ้าเราตกทุกข์ได้ยาก
แล ้วมีผูอ้ น่ื มาช่วยเหลือ เราจะมีความรูส้ กึ มีความสุขมาก มีความรูส้ กึ ปลาบปลื้ม ในการ
กระทําของผูท้ ม่ี าช่วยเหลือ เราคิดอย่างนี้ ก็ทาํ ให้เรามีความสุข
นี่แหละคือความสุขของใจ แทนทีจ่ ะเกิดจากการได้มา แต่กลับเกิดจากการให้ไปมากกว่า
เพราะการได้มาเป็ นความสุขชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว แล ้วก็ทาํ ให้อยากได้เพิม่ ขึ้นไปอีก เวลา
เจอคนทีเ่ คยให้อะไรเรา ก็คดิ อยากจะได้ส่งิ ทีเ่ ขาเคยให้เพิม่ ขึ้นอีก ถ้าไม่ได้กจ็ ะเกิด
ความรูส้ กึ ผิดหวัง ไม่สบายใจขึ้นมา นี่แหละคือเรื่องราวของใจเรา ซึง่ กลับตาลปัตรกับ
ความรูส้ กึ ของเรา เพราะความรูส้ กึ ของเรา เป็ นความรูส้ กึ ทีผ่ ดิ เป็ นความเข้าใจผิด เรา
เข้าใจว่าถ้าได้มากๆแล ้ว ใจจะมีความสุข แต่ผลมันก็ปรากฏขึ้นอยู่ในใจแล ้ว เพียงแต่เรา
ไม่มองกันเท่านัน้ เอง ว่าเรามีความทุกข์มากน้อยเพียงไรกับสิง่ ทีไ่ ด้มา ในสมัยทีเ่ ราเป็ น
เด็กๆ เราไม่มอี ะไรเลย เรามีความสบายอกสบายใจ อยู่ไปวันๆหนึ่งได้ ไม่มคี วามทุกข์
ไม่มคี วามกังวลกับเรื่องอะไร แต่พอเริ่มมีครอบครัว มีสามี มีภรรยา มีบตุ ร มีธดิ า มี
กิจการงานต่างๆ ก็มคี วามทุกข์ตามมา และจะมีต่อไปเรื่อยๆจนวันตาย ถ้าไม่ลดละความ
อยาก ลดละความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ เหล่านี้
ถ้าเราต้องทํามาหากิน ก็ขอให้ทาํ เพือ่ ดูแลรักษาอัตภาพร่างกาย ถ้ามีกาํ ไรส่วนเกิน เราก็
นําไปสร้างบุญสร้างกุศลต่อไป เพราะว่าชีวติ ของเราไม่ได้ส้นิ สุดในโลกนี้ หลังจากทีต่ าย
ไปแล ้ว จิตวิญญาณยังต้องเดินทางต่อไป จะไปทีม่ งคั
ั ่ ง่ สมบูรณ์หรืออัตคัดขัดสน ก็อยู่
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กับสิง่ ทีเ่ ราทําในปัจจุบนั นี้ ถ้าสะสมบุญสะสมกุศลไว้ ไปข้างหน้าก็จะมีสง่ิ ต่างๆรองรับ ถ้า
ทําแต่บาปแต่กรรม ไปข้างหน้าก็จะไปมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายคอยเราอยู่ เราจึงต้อง
มองชีวติ ให้ไกลกว่าโลกนี้ ตราบใดใจของเรายังไม่ได้รบั การขัดเกลาชําระจนสะอาดหมด
จด เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกแล ้ว ใจของเรายังต้องไปเกิด
ใหม่ ไปเกิดสูงหรือตํา่ ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมทีท่ าํ ไว้ในแต่ละวัน ถ้าทําบุญไว้มากๆ โอกาสที่
จะได้ไปเกิดทีส่ ูงทีด่ กี ม็ มี าก ถ้าทําน้อยโอกาสก็นอ้ ย ถ้าทําบาปมาก โอกาสทีจ่ ะไปเกิดที่
ตํา่ ทีม่ แี ต่ความทุกข์ ความเสือ่ มเสียก็จะมีมาก ถ้าทําบาปน้อยโอกาสทีจ่ ะไปเกิดในทีต่ าํ ่ ก็
มีนอ้ ย
หน้าทีข่ องมนุษย์ทแ่ี ท้จริงจึงอยู่ทก่ี ารกระทํา ทีจ่ ะเกิดผลประโยชน์ทงั้ ปัจจุบนั และอนาคต
เราต้องแยกแยะว่า ปัจจุบนั คืออัตภาพร่างกายของเรา มีความจําเป็ นมากน้อยเท่าไร ถ้ามี
เกินความจําเป็ น แล ้วไม่นาํ เอาไปทําบุญทํากุศล แต่กลับนําไปสะสมกิเลสตัณหาให้มาก
ขึ้นไป ด้วยการใช้เงินทองตามความอยาก ตามความโลภ ก็จะเป็ นการขาดทุนเพราะจะ
สร้างมลทิน ความเศร้าหมองในจิตใจ ให้มมี ากเพิม่ ขึ้นไป แต่ถา้ นําเงินทองส่วนเกินที่
ได้มา นําไปใช้เพือ่ ชําระกิเลสตัณหา ความโลภ ความอยาก ด้วยการทําบุญให้ทาน ก็จะ
เป็ นการชําระจิตใจให้มกี เิ ลสตัณหา เครื่องเศร้าหมองน้อยลงไป ทําให้มคี วามสุข มีความ
อิม่ มีความสบายใจ มีกาํ ลังจิต กําลังใจ ทีจ่ ะปฏิบตั คิ ุณงามความดีเพิม่ มากขึ้น ทําให้มี
กําลังใจทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความอยากบาปกรรมทัง้ หลาย ทําให้ชวี ติ เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆ
ในปัจจุบนั ชีวติ ก็มคี วามสุข มีความสมบูรณ์ มีความพอเพียง และเมือ่ เดินทางต่อไปใน
ภพหน้าชาติหน้า ก็จะไปสู่สุคติ ไปสูภ่ พทีด่ ี ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้สะสมบุญบารมี
ต่อไป ถ้าไปเกิดในสวรรค์ชนั้ เทพ ชัน้ พรหม ก็จะได้เสวยทิพยสุข เมือ่ หมดทิพยสุขแล ้วก็
จะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี แล ้วก็มาทําอย่างทีเ่ ราทําอย่างนี้ต่อไปอีก จนจิตใจของเรา
สะอาดหมดจด สิ้นความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากทัง้ หลาย กลายเป็ นจิต
บริสุทธิ์ เป็ นจิตวิมตุ ติ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง
เหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
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แต่อย่าไปคิดว่า หลังจากทีไ่ ด้ปฏิบตั จิ นจิตบริสุทธิ์แล ้ว เราจะสูญหายไป จิตเป็ นของไม่
ตาย จิตก็ยงั เป็ นจิตอยู่ เพียงแต่เป็ นจิตทีส่ ะอาดเท่านัน้ เอง เหมือนกับเสื้อผ้า เวลาเราซัก
เสื้อผ้า เสื้อผ้าก็จะสะอาด เสื้อผ้าก็ไม่ได้สูญหายไปไหน เสื้อผ้าก็ยงั อยู่ แต่เป็ นเสื้อผ้าที่
น่าใส่ ต่างกับเสื้อผ้าทีไ่ ม่ได้รบั การซัก ไม่ได้รบั การชําระ เพราะจะเป็ นเสื้อผ้าทีส่ กปรก มี
กลิน่ เหม็น ไม่น่าชื่นชมยินดี จิตของเราก็เป็ นเช่นนัน้ เพราะฉะนัน้ จงอย่ากลัวเวลาเราทํา
ความดี เวลาเราปฏิบตั ธิ รรม จนถึงพระนิพพานแล ้วเราจะสูญหายไป อย่างนี้เป็ นการ
เข้าใจผิด สิง่ ทีส่ ูญหายไปคือความทุกข์ทงั้ หลาย กิเลสตัณหา เครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย
ต่างหาก แต่จติ นี้ไม่สูญ เป็ นจิตทีม่ บี รมสุข ทีเ่ รียกว่าปรมังสุขงั เป็ นจิตทีไ่ ม่หวิ ไม่อยาก
ไม่กระหาย เป็ นจิตทีพ่ อ อยู่ทไ่ี หนก็มแี ต่ความพอ ไม่ด้ นิ รนขวนขวายไปไหนอีกต่อไป
ต่างกับจิตทีย่ งั มีความอยาก มีความโลภอยู่ ทัง้ ๆทีใ่ นบ้านก็มที กุ สิง่ ทุกอย่างบริบูรณ์ แต่
ก็ยงั อยู่ในบ้านไม่ได้ ยังต้องออกไปแสวงหาสิง่ ต่างๆภายนอกอีก แทนทีจ่ ะได้ความสุข
กลับได้ความทุกข์กลับมา เพราะหลงติดอยู่กบั สิง่ ต่างๆ เมือ่ เคยออกไปเทีย่ ว เคยออกไป
เสพกามแล ้ว เวลาไม่ได้ออกไปเทีย่ ว ไปเสพกาม ก็จะมีความรูส้ กึ หงุดหงิดใจ ไม่สบาย
ใจ แต่ถา้ เอาชนะความอยากนี้ได้แล ้ว ต่อไปอยู่ในบ้านเฉยๆ ก็มคี วามสุข ไม่เห็นจะต้อง
ออกไปแสวงหาอะไรภายนอกอีกเลย
การชําระจิตใจของเราจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญมาก เป็ นหน้าทีโ่ ดยตรงของเราเลยทีเดียว ถ้าถาม
ว่าหน้าทีข่ องมนุษย์คอื อะไร ก็คอื การพัฒนาตนให้สูงขึ้นไปด้วยการชําระจิตใจให้สะอาด
หมดจด ไม่มภี พชาติอนั ไหนทีจ่ ะดี ทีจ่ ะวิเศษเท่ากับภพชาติของมนุษย์ เพราะภพชาติ
ของมนุษย์น้ ีแหละจะเป็ นภพชาติทจ่ี ะสามารถสะสมบุญบารมีต่างๆ ให้ไปถึงจุดทีส่ ูงสุด
ได้ ไม่วา่ จะเป็ นมนุษยสมบัตกิ ด็ ี เทวสมบัตกิ ด็ ี พรหมสมบัตกิ ด็ ี หรืออริยสมบัตกิ ็ดี
จะต้องเกิดจากการสะสมในภพชาติของมนุษย์เท่านัน้ เพราะถ้าไปเกิดในภพชาติอน่ื ก็จะ
ไม่มโี อกาสได้สะสมบุญบารมี ถ้าไปเกิดในอบายก็จะมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความหิว มีแต่
ความกระหาย เพราะมัวแต่วนุ่ วายกับการดูแลเรื่องความหิว ความกระหาย ก็เลยไม่มี
โอกาสทีจ่ ะมาทําบุญทํากุศลกัน ถ้าไปเกิดในสวรรค์ชนั้ เทพ ชัน้ พรหม ก็จะมีแต่ความสุข
ก็จะมัวแต่เสวยอยู่กบั ความสุข เลยไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้ทาํ บุญปฏิบตั ธิ รรม มีแต่ในโลก
ของมนุษย์น้ ีเท่านัน้ แหละ ทีเ่ ราจะสามารถปฏิบตั สิ ะสมบุญบารมีได้อย่างเต็มที่ เพราะมี
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เครื่องอํานวยหลายอย่างด้วยกัน มีคาํ สอนของพระพุทธเจ้าเป็ นเครื่องนําทางหนึ่ง มีคน
ให้เราสร้างบุญสร้างบารมีได้หนึ่ง เพราะในโลกของมนุษย์มที งั้ คนรวย มีทงั้ คนจน มีคนที่
สบายและมีคนทีเ่ ดือดร้อน ทําให้เราสามารถสะสมบุญบารมีได้ เพราะถ้าไม่มคี น
เดือดร้อนเลย เราจะไปทําบุญกับใคร แต่ถา้ มีคนเดือดร้อน ต้องอาศัยผูอ้ น่ื เช่นพระสงฆ์
องค์เจ้า ก็ทาํ ให้เราได้มโี อกาสทําบุญทําทาน สะสมบารมี
จึงขอให้มองคนทีเ่ ดือดร้อนว่า เป็ นผูช้ ่วยให้เราได้ทาํ บุญ ได้ทาํ ความดี ถ้าไม่มคี น
เดือดร้อน เราก็ไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้ช่วยเหลือใคร ไม่มโี อกาสได้ทาํ บุญ เวลามีใคร
เดือดร้อน ถ้าอยู่ในวิสยั ทีพ่ อจะช่วยเหลือได้ และความเดือดร้อนของเขาเป็ นความ
เดือดร้อนจริงๆ ไม่ได้เสแสร้งหลอกลวง เพือ่ เอาเงินทองไปใช้ในทางทีไ่ ม่ดี เราก็ควรยินดี
ช่วยเหลือเขาไป คิดเสียว่าเป็ นการเติมนํา้ มันรถ รถจะเดินทางไปสู่จดุ หมายปลายทางได้
ก็จะต้องมีสถานีบริการทีข่ ายนํา้ มัน เวลาขับรถไป ถ้าเห็นว่านํา้ มันในถังใกล ้จะหมดแล ้ว
สิง่ แรกทีค่ าํ นึงถึงก็คอื สถานีบริการนํา้ มัน เมือ่ เจอแล ้วก็จะต้องรีบเลี้ยวเข้าไปเติมนํา้ มัน
ทันที ภพชาติของมนุษย์กเ็ ป็ นเหมือนกับปั ๊มเติมนํา้ มันให้กบั จิตใจ เพือ่ จะได้เดินทางไปสู่
จุดหมายปลายทาง ทีเ่ ราปรารถนากัน คือการพ้นทุกข์ และบรมสุขนัน่ เอง
ในใจของพวกเราทุกๆคนเป็ นเหมือนๆกันหมด ทุกคนไม่อยากจะทุกข์ ทุกคนอยากจะมี
ความสุข เพียงแต่วา่ เราไม่รูจ้ กั วิธที ถ่ี กู ต้องนัน่ เอง ชีวติ ของเราจึงไม่ค่อยพ้นจากความ
ทุกข์ เพราะความหลง ความเห็นผิดนี่เอง ทีท่ าํ ให้เราไปคว้าความทุกข์มาอย่างต่อเนื่อง
อย่างทีเ่ คยได้เล่าให้ฟงั แล ้วว่า เวลาเราเกิดมาใหม่ๆ เป็ นเด็กก็ไม่ค่อยมีความทุกข์กบั
อะไรเท่าไร ความทุกข์อย่างมากก็อยู่กบั การมีอาหารกิน มีบา้ นอยู่ มีเสื้อผ้าใส่ มียารักษา
โรคเท่านัน้ เอง แต่พอโตขึ้นมา กําลังของกิเลสตัณหาก็เริ่มมีมากขึ้น แทนทีจ่ ะหาความสุข
กัน ก็เลยไปหาความทุกข์กนั เช่น มีครอบครัว ก็เกิดจากกามตัณหา ความอยากในกาม
ซึง่ ไม่ใช่ธรรมชาติของมนุษย์ แต่เป็ นสิง่ ทีแ่ ฝงเข้ามาในใจของมนุษย์ ของสัตว์โลก
ทัง้ หลาย จึงทําให้คดิ ว่าการมีคู่ มีครอบครัวเป็ นธรรมชาติ เป็ นเรื่องปกติ แต่ความจริง
แล ้วเป็ นเรื่องผิดปกติ ไม่เป็ นคุณเป็ นประโยชน์กบั จิตใจ คนทีอ่ ยู่คนเดียวได้นนั้ มี
ความสุขมากกว่าคนทีต่ อ้ งอยู่เป็ นคู่กนั เพราะเมือ่ อยู่เป็ นคู่กนั แล ้ว ย่อมจะต้องมีปญั หา
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ต่อกัน มีความทุกข์ จึงต้องละกามตัณหาให้ได้ เพราะจะได้ไม่ทกุ ข์ อยู่แบบพระพุทธเจ้า
แบบพระอรหันตสาวกทัง้ หลายดีกว่า เพราะเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๔๙

ตัง้ เป้ า วางแผน
๒ มกราคม ๒๕๔๖

วันนี้เป็ นวันพระแรกของปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็ นเวลาทีด่ ที เ่ี ราจะมาวางแผนตัง้ เป้ าหมาย
สําหรับชีวติ ของเราทีจ่ ะตามมาในอนาคตต่อไป ว่าควรจะทําอะไรเพือ่ สิง่ ทีเ่ ราปรารถนากัน
สิง่ ทีเ่ ราทุกคนปรารถนากันก็คอื ความสุข ความเจริญ ความเป็ นสิรมิ งคล ความปราศจาก
ทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลาย ซึง่ เป็ นผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบตั ิ ทางกาย ทาง
วาจา และทางใจของเรา ถ้าไม่ตงั้ เป้ าหมายว่าจะประพฤติ จะปฏิบตั ิ จะกระทําอย่างไร
ผลทีป่ รารถนากันก็อาจจะไม่เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการ เพราะผลเป็ นเพียงสิง่ ทีจ่ ะตามมาจาก
เหตุ คือการกระทําของเรา เรามีความปรารถนาดี มีความปรารถนาสูง แต่ถา้ เราไม่
บําเพ็ญเหตุทจ่ี ะทําให้ผลทีเ่ ราปรารถนาปรากฏขึ้นมา เราย่อมไม่ได้รบั ผลทีเ่ ราปรารถนา
กัน สิง่ สําคัญจึงไม่ได้อยู่ทค่ี วามปรารถนา ไม่ได้อยู่ทผ่ี ล แต่อยู่ทเ่ี หตุ
ดังนัน้ ในเวลาทีเ่ ราเริ่มต้นชีวติ ใหม่ในปี ใหม่น้ ี จึงควรวางแผนว่าเราจะประพฤติปฏิบตั ติ น
อย่างไร เพือ่ จะได้นาํ ตัวเรา นําชีวติ ของเราไปสู่จดุ หมายปลายทางทีด่ ี ทีง่ าม ทีป่ ระเสริฐ
เหมือนกับการเดินทางออกจากบ้านสู่จดุ หมายปลายทางจุดใดจุดหนึ่ง ในเบื้องต้นเราก็
ต้องวางแผนก่อนว่าจะไปอย่างไร จะขึ้นรถเมล์หรือจะขับรถไปเอง เมือ่ รูแ้ ลว้ ว่าจะไปด้วย
วิธใี ด เราก็ตอ้ งเตรียมการไว้ ถ้าจะขึ้นรถเมล์ ก็ตอ้ งเตรียมเงินไว้สาํ หรับซื้อตัว๋ ถ้าจะขับ
รถไป ก็ตอ้ งเตรียมรถยนต์ให้พร้อม เติมนํา้ มัน ดูแลเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ พร้อมทีจ่ ะพาไปสู่จดุ หมายปลายทางได้ ถ้าไม่เตรียมตัววางแผนไว้ก่อน เช่นพอ
ถึงเวลาจะไป เราก็ออกจากบ้านไป ลืมพกเงินติดตัวไป พอไปขึ้นรถเมล์ ก็ไม่มเี งินทีจ่ ะ
จ่ายค่าโดยสาร ก็ไปไม่ได้ หรือขับรถออกจากบ้านไป แต่ไม่ได้เติมนํา้ เครื่องยนต์รอ้ น
ขึ้นมา ก็ไม่สามารถเดินทางไปได้ เพราะขาดการเตรียมตัววางแผนไว้นนั ่ เอง
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ดังนัน้ การทีจ่ ะดําเนินชีวติ ของเราไปได้ดว้ ยความราบรื่นดีงาม มีแต่ความสุข ความเป็ น
สิรมิ งคล ไม่มคี วามทุกข์ ความเสือ่ มเสียตามมา เราจึงต้องวางแผนการกระทําของเราให้
ดี เมือ่ วางแผนแล ้ว เราจะได้มสี ง่ิ ทีค่ อยเตือนสติเรา ให้กระทําในสิง่ นัน้ ๆ เมือ่ ได้กระทํา
ตามแล ้ว ผลทีเ่ ราปรารถนาย่อมตามมา พวกเราทุกคนก็ปรารถนาทีจ่ ะมีความสุข ความ
เจริญในชีวติ ไม่ตอ้ งการประสบกับความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะ เราจึงต้อง
ดูแลการประพฤติปฏิบตั ขิ องเรา ซึง่ เป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาในผลทีเ่ ราปรารถนากัน ถ้าไม่
คํานึงถึงเหตุ ปล่อยให้การกระทําของเราเป็ นไปตามยถากรรม เป็ นไปตามอารมณ์ นึก
อยากจะทําอะไรก็ทาํ ไป นึกอยากจะพูดอะไรก็พดู ไป คิดอะไรออกมา ก็ปล่อยให้
ความคิดนัน้ สัง่ การไปสู่การกระทําทางกาย ทางวาจา ผลทีป่ รารถนาก็อาจจะไม่เป็ นไป
หรือถ้าเป็ นไป ก็อาจจะไม่มากเท่าทีค่ วร
เพราะว่าในใจของเรามีทงั้ กระแสของความดี มีทงั้ กระแสของความไม่ดี สลับผลัดเปลีย่ น
กันทํางาน บางวันมีกระแสดี ก็ส่งให้มคี วามอยากทีจ่ ะทําบุญทําทาน อยากจะรักษาศีล
อยากจะปฏิบตั ธิ รรม บางวันก็มกี ระแสทีผ่ ลักดันให้อยากออกไปเทีย่ ว ไปเสพสุรายาเมา
ถ้าปล่อยให้กระแสเหล่านี้เป็ นตัวชักจูงไป ชีวติ ของเราก็จะไปแบบฟันปลา ขึ้นสูงบ้าง ลง
ตํา่ บ้าง ถ้าเป็ นรถยนต์กเ็ ป็ นรถยนต์ทไ่ี ม่มพี วงมาลัย ไม่มคี นขับ ปล่อยให้รถไหลไปตาม
ถนนหนทาง จะตกถนน จะแหกโค้ง หรือจะฝ่ าไฟแดงชนกับรถคันอืน่ ก็ไม่มใี ครทีจ่ ะ
บังคับควบคุมได้ แต่ถา้ ได้กาํ หนดขัน้ ตอน แผนการดําเนินชีวติ ว่าจะทําอะไร แล ้วผูกใจ
ไว้ดว้ ยความจริงใจ ว่าจะประพฤติปฏิบตั ติ ามแผนทีว่ างไว้ ไม่ชา้ ก็เร็วเราก็จะดําเนินไปถึง
จุดหมายปลายทางทีเ่ ราปรารถนากัน
เราจึงควรวางแผน ตัง้ ใจกระทําในสิง่ ทีจ่ ะนํามาซึง่ ผล ทีเ่ ราปรารถนากัน ซึง่ มีอยู่ ๔
ประการด้วยกัน คือ ๑. รักษาความดีท่มี ีอยู่ในตัวเราให้มีอยู่ต่อไป ไม่ให้เสือ่ มสลายสูญ
ไป ๒. ทําความดี สร้างความดีท่ยี งั ไม่มีในตัวเราให้เกิดขึ้นมา ๓. ละความไม่ดีท่มี ีอยู่ใน
ตัวเราให้ลดน้อยถอยลงไปจนหมดไปในที่สดุ ๔. ป้ องกันไม่ให้ความไม่ดีท่ไี ด้ละแล้ว
ได้ลดแล้ว ได้เลิกไปแล้ว หวนกลับคืนเข้ามาสูช่ ีวติ ของเราอีก ถ้าเราทําได้ทงั้ ๔ ประการ
นี้ รับรองได้วา่ ความสุข ความเจริญ ความไม่มที กุ ข์ภยั อันตราย ไม่มคี วามเสือ่ มเสีย
28

ทัง้ หลาย จะเป็ นของเราอย่างแน่นอน ดังนัน้ หน้าทีข่ องเราจึงไม่ได้อยู่ทก่ี ารรอผล ไม่ได้
อยู่ทก่ี ารนัง่ เฝ้ าให้ผล ทีเ่ ราปรารถนาเกิดขึ้นมา แต่อยู่ทก่ี ารควบคุมการกระทําของเรา
ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ให้เป็ นไปตามแนวทางทีด่ ที ค่ี วร ตามทีไ่ ด้กล่าวมาทัง้ ๔
ประการ
เราจึงควรเริ่มตรวจสอบดูตวั เรา ว่ามีส่วนทีด่ ี มากน้อยเพียงไร มีส่วนทีไ่ ม่ดมี ากน้อย
เพียงไร แล ้วก็ตงั้ เป้ าหมายไว้วา่ ปี น้ ีจะทําความดีให้มมี ากเพิม่ ขึ้น และจะลดส่วนทีไ่ ม่ดี
ให้นอ้ ยลงไป จะตัง้ มากหรือน้อยก็ข้นึ อยู่กบั ความสามารถของเรา ถ้าไปตัง้ เป้ าหมายทีส่ ูง
ไป แล ้วไม่สามารถทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้ ก็จะเกิดความท้อแท้ หมดกําลังใจขึ้นมา เพราะไปทําใน
สิง่ ทีม่ ากกว่าความสามารถของเราทีจ่ ะทําได้ สมมุตวิ า่ ขณะนี้เราสามารถยกนํา้ หนัก ยก
สิง่ ของได้ถงึ ๒๐ กก.ต่อ ๑ ครัง้ แต่อยากจะยกนํา้ หนักได้มากขึ้นกว่าเดิม ก็ลองตัง้ เป้ า
ว่าจะยกสัก ๒๕ กก. โดยค่อยๆขยับขึ้นไป จาก ๒๐ ก็ข้นึ สู่ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ค่อยๆขยับ
ขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อย ถ้าทําอย่างนี้ จะทําได้งา่ ยกว่าทีจ่ ะยกจาก ๒๐ ไปสู่ ๒๕ ในครัง้
เดียวเลย เพราะร่างกายยังไม่ได้ปรับตัว ยังไม่ได้พฒั นากล ้ามเนื้อต่างๆ ไว้รบั กับนํา้ หนัก
ทีเ่ พิม่ มากขึ้น
จึงขอให้มองดูความสามารถของเราก่อน ว่ามีมากน้อยเพียงไหน คนเราทุกคนมี
ความสามารถ ทีจ่ ะพัฒนาตนให้ดขี ้นึ กว่าเดิมได้ เพียงแต่จะมีศรัทธาความเชื่อ มีฉนั ทะ
ความพอใจ ทีจ่ ะทําในสิง่ นัน้ ๆหรือไม่เท่านัน้ เอง ถ้าไม่มศี รัทธา ไม่มฉี นั ทะ ก็ตอ้ งสร้างให้
เกิดขึ้น ด้วยการพิจารณาถึงผลดีงาม ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบ ทีจ่ ะตามมา
ถึงแม้จะยาก จะลําบาก เพราะเป็ นการทวนกระแสของความไม่ดที ม่ี อี ยู่ในใจของเราทุก
คน เช่นความเกียจคร้าน เราต้องมองให้เห็นโทษของความเกียจคร้าน ทีม่ ฝี งั อยู่ในใจ
ของเรา ว่าเป็ นส่วนเสีย เป็ นส่วนถ่วงความเจริญ คนเราจะเจริญรุ่งเรืองหรือไม่ ก็ข้นึ อยู่
กับความขยันหมันเพี
่ ยรหรือความเกียจคร้านนี่แหละ ถ้ามีแต่ความขยันหมันเพี
่ ยร มี
วิรยิ ะความอุตสาหะแล ้ว ไม่วา่ จะกระทําอะไรก็จะประสบกับความสําเร็จอย่างแน่นอน ไม่
ช้าก็เร็ว แต่ถา้ เป็ นคนเกียจคร้าน และไม่สามารถทีจ่ ะกําจัดหรือทําให้ความเกียจคร้านลด
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น้อยถอยลงไป โอกาสทีจ่ ะประสบกับความสําเร็จ ประสบกับสิง่ ทีต่ นปรารถนา ย่อม
เป็ นไปได้ยาก เพราะว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ผูห้ นึ่งผูใ้ ด แต่ข้นึ อยู่กบั ตัวเราแท้ๆ
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน เน้นไปทีห่ ลักของการมีตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน อัตตา หิ อัตโน นา
โถ พระพุทธเจ้าถึงแม้จะวิเศษ จะประเสริฐขนาดไหนก็ตาม ก็ไม่สามารถปฏิบตั แิ ทนเรา
ได้ ไม่สามารถอุม้ ให้เราไปสู่ผลทีเ่ ราต้องการได้ เราเท่านัน้ ทีจ่ ะต้องเป็ นผูเ้ ดินไป ปฏิบตั ิ
ไป ถึงจะไปสู่จดุ หมายทีเ่ ราต้องการได้ และการทีจ่ ะไปสู่จดุ หมายนัน้ ได้ ก็ตอ้ งอาศัยการ
ปฏิบตั ขิ องเราเอง โดยอาศัยผูร้ ูอ้ ย่างพระพุทธเจ้า พระอริยเจ้าทัง้ หลาย เป็ นผูค้ อยให้
กําลังใจ เป็ นผูค้ อยชี้บอกทางให้กบั เรา ในยามทีเ่ รามีความรูส้ กึ ท้อแท้ไม่มกี าํ ลังจิต
กําลังใจ ก็ขอให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระอริยเจ้าทัง้ หลาย ว่าท่านทัง้ หลายก็
เป็ นเหมือนกับเรามาก่อน เป็ นปุถชุ นธรรมดาเหมือนเรา ท่านก็พยายามปฏิบตั เิ หมือนเรา
มีความท้อแท้เหมือนเรา เพียงแต่วา่ ท่านไม่ยอมแพ้เท่านัน้ ยามทีม่ คี วามท้อแท้ทาํ ไม่ได้
มาก ก็ทาํ ไปเท่าทีจ่ ะสามารถทําได้ ไม่หยุด ไม่เลิก หรือถ้าจะหยุด ก็หยุดเพือ่ พักผ่อน
เพือ่ เอากําลัง เมือ่ มีกาํ ลังแล ้ว ก็กลับมาสูก้ นั ใหม่
อย่างนี้จะเป็ นวิธี ทีจ่ ะทําให้เรา ดําเนินไปถึงจุดหมายปลายทาง ที่เราต้องการไปได้ เพราะ
เป็ นเรื่องปกติธรรมดาของการเดินทาง ของการต่อสู ้ เมือ่ ปฏิบตั ไิ ปแล ้วย่อมมีความอ่อน
ล ้า มีความเหน็ดเหนื่อย ท้อแท้บา้ ง บางครัง้ บางคราว ต้องทําความเข้าใจว่าเป็ นอารมณ์
ชัว่ คราว ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่กบั เราถาวรตลอดไป เมือ่ ทําความเข้าใจนี้แล ้ว ก็ไม่ไปกังวลกับ
อารมณ์นนั้ มีหน้าทีอ่ ย่างไร ก็ทาํ ไป ถึงแม้จะไม่เกิดผลทีต่ อ้ งการ เพราะการปฏิบตั ิ
บางครัง้ บางเวลาปฏิบตั ไิ ปก็เกิดผลดี มีความรูส้ กึ อิม่ เอิบใจ มีความรูส้ กึ ว่าได้พฒั นาขึ้น
ไป แต่บางครัง้ ก็เกิดความรูส้ กึ เหมือนกับว่ายืนอยู่กบั ที่ ปฏิบตั ไิ ปก็ไม่มคี วามอิม่ เอิบใจ
อย่างไร อย่างนี้กไ็ ม่ตอ้ งกังวล เพราะเป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นเรื่องปกติของการปฏิบตั ิ ต้อง
มีการล ้มลุกคลุกคลานไปก่อน เมือ่ ได้ปฏิบตั ไิ ปมากขึ้นไปๆแล ้ว อารมณ์เหล่านี้จะค่อย
เบาบางลงไป ผลทีต่ อ้ งการจะเริ่มปรากฏขึ้นเป็ นกอบเป็ นกําขึ้นมา
ในเบื้องต้นจะเป็ นช่วงทีย่ ากลําบากมาก เพราะปฏิบตั ไิ ปแล ้วไม่ค่อยเห็นผลเท่าไร เลย
เกิดความท้อแท้อดิ หนาระอาใจ ก็อย่าให้ความรูส้ กึ นี้มาล ้มล ้างความตัง้ ใจทีด่ ี ความ
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ปรารถนาทีด่ ขี องเรา ขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้ากับพระอริยเจ้าทัง้ หลายว่า ท่านก็ล ้มลุก
คลุกคลานเหมือนเรา แต่ท่านเป็ นผูท้ ไ่ี ม่ยอมแพ้เท่านัน้ ถึงแม้จะถูกต่อยให้ล ้มลงไปนอน
กับพื้นนับ ๘ แต่เมือ่ ลุกขึ้นมาได้ ก็จะดําเนิน จะปฏิบตั ติ ่อไป จะได้ผลมากผลน้อยในแต่
ละครัง้ ก็ไม่กงั วลใจ ขอให้ได้ปฏิบตั ไิ ปก็แล ้วกัน ตราบใดทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ก็ขอให้ปฏิบตั ไิ ป
เรื่อยๆ จนไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ถ้ามีความแน่วแน่อย่างนี้แลว้ เชื่อได้เลยว่าจุดหมาย
ปลายทางอันดีงาม ทีเ่ ราทุกคนปรารถนากัน จะต้องเป็ นของเราอย่างแน่นอน จะช้าหรือ
เร็วก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมทีเ่ ราทําไว้ในอดีต ถ้าได้สะสมบุญมามาก สะสมบารมีมามาก ก็
จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็ว ถ้าได้สะสมบุญบารมีมาน้อย ได้สร้างบาปสร้างกรรมมา
มาก การปฏิบตั ขิ องก็จะช้าเพราะมีอปุ สรรคขวางกัน้ อยู่มาก แต่กไ็ ม่เป็ นไร เพราะว่า
อุปสรรคเหล่านี้ไม่วเิ ศษไปกว่าความเพียรของเรา ความเพียรของเราจะชนะทุกสิง่ ทุก
อย่างที่ขวางกัน้ ได้
ดังนัน้ ยามทีม่ คี วามท้อแท้ ขอให้เราเตือนสติ อย่าไปพาลยกเลิก ว่าปฏิบตั มิ านานแล ้ว ไม่
เห็นได้ผลเลย สูไ้ ม่ปฏิบตั ดิ กี ว่า ถ้าคิดแบบนี้แล ้วก็เป็ นการฆ่าตัวตาย เป็ นการปิ ดกัน้
อนาคตทีด่ ี ทีเ่ จริญ ทีร่ ุ่งเรืองไป เพราะจะถูกอํานาจของกิเลสใฝ่ ตาํ ่ ชักจูงให้กลับไปทําใน
สิง่ ทีไ่ ม่ดี ถึงแม้จะมีความสุข มีความสนุก มีความเพลิดเพลิน แต่กเ็ ป็ นความ
เพลิดเพลินแบบขุดหลุมฝังตัวเองเท่านัน้ เอง เวลาไปเทีย่ ว ไปเสพอบายมุขต่างๆ ก็มี
ความเพลิดเพลิน แต่ในขณะเดียวกัน ก็กลายเป็ นทาสของสิง่ เหล่านี้ จะต้องติดอยู่กบั สิง่
เหล่านี้ไป ถ้าติดอยู่กบั สิง่ เหล่านี้ ก็จะถูกสิง่ เหล่านี้ดูดความเจริญ ดูดทรัพยากรต่างๆ ที่
มีอยู่ในตัวเราให้หมดสิ้นไป เมือ่ ไม่มที รัพยากรเหลืออยู่แล ้ว และไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะ
หามาด้วยความสุจริต ก็ตอ้ งไปหามาด้วยความทุจริต แล ้วในทีส่ ุดก็ตอ้ งไปใช้เวรใช้กรรม
ทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคตทีจ่ ะตามมาต่อไป ถ้าคิดอย่างนี้แล ้ว ก็จะทําให้มกี าํ ลังจิต
กําลังใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ ทําคุณงามความดีต่อไป ถึงแม้จะยากลําบากเลือดตาแทบกระเด็นก็
ตาม เมือ่ คิดถึงผลดีทจ่ี ะตามมาต่อไป ก็จะทําให้เกิดมีกาํ ลังใจ
การปฏิบตั คิ วามดีจะยากจะลําบากในเบื้องต้น อุปสรรคจะมาก ความทุกข์ ความยาก
ความลําบากจะมีมาก แต่เมือ่ ปฏิบตั ไิ ปแล ้วความทุกข์ ความยาก ความลําบาก จะค่อยๆ
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เบาบางลงไป น้อยลงไปเรื่อยๆ แลว้ ความสุข ความสบาย จะมีเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จนเต็ม
ครบร้อยบริบูรณ์ เป็ นความสุขทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ เป็ นความสุขทีต่ งั้ อยู่บนลําแข้งลําขา บน
กําลังใจของเรา เกิดจากการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เกิดจากความสงบ ความสะอาดของจิต
เป็ นสิง่ ทีจ่ ะอยู่คู่เคียงกับเราไปตลอดอนันตกาล ไม่วา่ จะไปทีไ่ หนแห่งใด ถ้ายังไม่ถงึ
สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด คุณธรรมความดีเหล่านี้ ความสุขเหล่านี้ ก็จะติดตัวไป
ทําให้การปฏิบตั ไิ ม่ขาดตอน ไม่สูญเสีย ไม่สูญหายไป ไม่ตอ้ งไปเริ่มต้นใหม่ทกุ ครัง้ ทีไ่ ป
เกิดในภพใหม่ ชาติใหม่ ไม่ตอ้ งไปเริ่มต้นใหม่ เพราะพลังของจิตไปกับจิต คุณงามความ
ดีน้ ีแหละคือพลังของจิต ไม่สูญสลายไป จะติดไปกับใจ เป็ นนิสยั เป็ นบารมี
เหมือนกับพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ทรงบําเพ็ญพระบารมีมาเป็ นเวลาอันยาวนาน พระบารมี
เหล่านัน้ ทีไ่ ด้ทรงสะสมไว้ในแต่ละภพละชาติ ก็ไม่สูญหายไปไหน ก็ยงั อยู่ตดิ อยู่กบั
พระทัยของพระพุทธเจ้า กลายเป็ นเครื่องมือ สนับสนุนให้ได้ทรงบรรลุถงึ ธรรมอันสูงสุด
คือได้บรรลุเป็ นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมา เพราะได้ทรงสะสมบุญบารมีมาทุก
ภพทุกชาติ พวกเราก็เป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน ใครจะไปรูว้ า่ หนึ่งในพวกเราทีน่ งั ่ อยู่ในศาลา
นี้ อาจจะกลายเป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในภายภาคหน้าก็ได้ เพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มา
จากผูว้ เิ ศษทีไ่ หน พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ก็มาจากปุถชุ นคนมืดบอด
อย่างพวกเราทัง้ หลายนี่แหละ เพียงแต่วา่ มีศรัทธาความเชื่อ มีฉนั ทะความยินดี ความ
พอใจ มีวริ ยิ ะความเพียร อุตสาหะ มีขนั ติ ความอดทนทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ใิ นสิ่งทีด่ ที ่ี
งาม ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ให้ปฏิบตั ติ าม เรานี่แหละต่อไปจะกลายเป็ น
พระพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันตสาวกขึ้นมา จะช้าหรือเร็วก็อยู่กบั ตัวเรานี่แหละ
เหมือนกับการขับรถ ถ้าขับช้าก็ไปถึงจุดหมายปลายทางช้า ถ้าขับเร็วก็ไปถึงเร็ว ฉันใด
การปฏิบตั กิ เ็ ป็ นเช่นนัน้ ถ้าปฏิบตั มิ ากก็จะไปถึงเร็ว ถ้าปฏิบตั นิ อ้ ย ก็จะไปถึงช้า วันหนึ่ง
มีอยู่ ๒๔ ชัว่ โมง เราปฏิบตั ธิ รรมกันมากน้อยเท่าไร ถ้าปฏิบตั อิ ย่างพระสาวกในอดีตกาล
ก็ปฏิบตั ติ งั้ แต่ต่นื นอนขึ้นมาจนกระทัง่ หลับไป คืนหนึ่งท่านก็หลับไม่มาก เพียงคืนละ ๔
ชัว่ โมงเท่านัน้ เอง ปฏิบตั ถิ งึ ๒๐ ชัว่ โมงต่อวัน จึงไม่เป็ นของแปลกอะไรทีจ่ ะบรรลุธรรม
ได้อย่างรวดเร็ว สมัยพุทธกาลจึงปรากฏพระอรหันตสาวกขึ้นมาเป็ นจํานวนมากมาย
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เพราะท่านปฏิบตั กิ นั นัน่ เอง ไม่เพียงแต่สกั แต่วา่ ฟัง แล ้วก็ไม่นาํ เอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มา
ปฏิบตั ิ ผลจึงไม่ค่อยปรากฏ เหมือนในสมัยนี้ มีคนเยอะ มีคนถึง ๖๐ ล ้านคนใน
ประเทศไทย ทีน่ บั ถือพระพุทธศาสนา แต่มสี กั กี่คนทีจ่ ะบรรลุเป็ นพระอริยสาวกของ
พระพุทธเจ้า แทบจะหาไม่ค่อยได้เลยทุกวันนี้ เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทร เดินไปก็
ไม่ค่อยเจอเท่าไร ไม่เหมือนในสมัยพุทธกาล เดินไปก็มกั จะเดินชนกับพระอริยเจ้า
เสมอๆ สิง่ แตกต่างกันในสมัยพุทธกาลกับในสมัยนี้กไ็ ม่ได้อยู่ทไ่ี หน ก็อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ิ
ของเรานัน่ แหละ
ในสมัยพุทธกาลมีการปฏิบตั กิ นั อย่างจริงจัง เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็ฟงั กันอย่างจริงจัง
เมือ่ ฟังแล ้วก็นาํ เอาไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ไม่ได้ฟงั เพือ่ เป็ นการสะสมบารมี การสะสม
บารมีทแ่ี ท้จริงนัน้ จะต้องนําไปปฏิบตั ิ ถ้าฟังแล ้วไม่ได้เอาไปปฏิบตั ิ อย่างนี้ไม่ถอื ว่าเป็ น
การสะสมบารมี เป็ นการสูญไปเปล่าๆ เสียเวลานัง่ ฟัง เสียเวลาของคนทีพ่ ดู เพราะไม่ได้
นําไปปฏิบตั ิ การฟังอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เหมือนกับการรูท้ างแล ้วแต่ไม่ได้เดินทางไป
อย่างนี้กจ็ ะไม่ถงึ จุดหมายปลายทางทีป่ รารถนาได้ ถ้าเดินแบบกระต่ายก็ไม่ดี เพราะเดิน
ในลักษณะประมาท แล ้วแต่อารมณ์ วันไหนขยันก็เดินเร็ว พอวันไหนขี้เกียจก็เถลไถล
ไปเทีย่ ว ไปทําโน่น ทํานี่ ก็ไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทางสักที ต้องเอาอย่างเต่า ถึงแม้จะ
ก้าวไปทีละก้าวอย่างช้าๆ แต่ไปแบบไม่หยุดไม่หย่อน ไม่ยอมถอยหลัง ไม่เถลไถล รู ้
หน้าทีข่ องตนว่าจะต้องเดินทาง ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ ก็เดินไปด้วยความแน่ว
แน่มนคง
ั ่ ด้วยความพากเพียร ด้วยความอดทน แล ้วในทีส่ ุดถึงแม้จะเดินช้ากว่ากระต่าย
แต่กไ็ ปถึงจุดหมายปลายทางก่อนกระต่าย เพราะไม่ประมาทนัน่ เอง ส่วนกระต่ายนี้
ประมาท
คิดว่ามีความสามารถจะไปถึงจุดหมายปลายทางเมือ่ ไรก็ไปได้ ก็เลย
ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ เลยไปไม่ถงึ สักที
พวกเรามักชอบผัดไปเรื่อยๆเหมือนกับกระต่าย ว่าตอนนี้ยงั อายุนอ้ ยอยู่ ยังหาความสุข
ในโลกนี้ได้ ไว้รอให้มอี ายุมากขึ้นไปก่อน ไว้แก่แล ้ว ไม่มกี าํ ลังวังชาทีจ่ ะออกไปเทีย่ วแลว้
ค่อยเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรมกัน ถ้าคิดอย่างนี้แล ้ว ก็เป็ นการประมาทใน ๒ กรณีดว้ ยกัน คือ
๑. เรายังไม่รูเ้ ลยว่าจะอยู่ถงึ อายุแก่เฒ่าหรือไม่ อาจจะตายในขณะทีย่ งั เป็ นหนุ่มเป็ นสาว
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ก็ได้ ๒. เมือ่ แก่เฒ่าแล ้วเวลาปฏิบตั ธิ รรมจะยากลําบาก เพราะสังขารร่างกายไม่
เอื้ออํานวย นิสยั ทีไ่ ด้ปลูกฝังไปในทางโลกก็จะคอยกีดขวางให้การปฏิบตั ธิ รรมเป็ นไป
ด้วยความยากลําบาก แต่ถา้ เริ่มปฏิบตั ธิ รรมเสียตัง้ แต่ยงั หนุ่มยังแน่นยังสาวอยู่ การ
ปฏิบตั กิ จ็ ะง่าย เพราะกําลังวังชาร่างกายก็พร้อม นิสยั ทางโลกก็จะไม่มากีดขวางในการ
ปฏิบตั ิ เหมือนกับการดัดไม้ ต้องดัดไม้ตอนทีไ่ ม้ยงั อ่อนอยู่ ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดดั
ยาก จึงควรรีบเร่งปฏิบตั ใิ นขณะทีย่ งั มีอายุนอ้ ยอยู่ จะได้ไม่เสียใจภายหลัง การแสดง
เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๕๐

เข้าวัดทําบุญ

๑๐ มกราคม ๒๕๔๖
เป็ นปกติของพุทธศาสนิกชนทัว่ ไป ทีจ่ ะเข้าวัดกันในวันพระเป็ นประจํา เพราะมีศรัทธา
ความเชื่อ ว่าชีวติ นี้ไม่ได้มเี พียงแต่ภพนี้ชาติน้ ีเท่านัน้ แต่เป็ นภพหนึ่งในหลายๆภพ แห่ง
การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ทีม่ ขี ้นึ มีลง ขึ้นอยู่กบั การกระทําของแต่ละคน ในแต่
ละภพแต่ละชาติ ถ้าทําบุญทํากุศล ก็จะเป็ นภพชาติทด่ี ตี ามมา มีแต่ความสุข ความเจริญ
มีโอกาสทีจ่ ะได้บาํ เพ็ญสะสมบุญกุศล ให้มเี พิม่ มากยิง่ ขึ้นไป จนถึงจุดสิ้นสุดแห่งการ
เวียนว่ายตายเกิด ทีอ่ าศัยการประกอบคุณงามความดี ทําบุญทํากุศล อย่างต่อเนื่องใน
แต่ละภพในแต่ละชาติ เป็ นเหตุปจั จัย ถ้าทําแต่บาปกรรมอกุศลทัง้ หลาย ภพชาติกจ็ ะ
เวียนสู่ภพชาติทต่ี าํ ่ โอกาสทีจ่ ะได้มโี อกาสสะสมบุญ สะสมกุศล ก็จะมีนอ้ ย โอกาสทีจ่ ะ
เดินไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็แทบจะไม่มเี ลย เพราะเกิดจากความไม่
เชื่อ ไม่มศี รัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าภพชาติมจี ริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง
กรรมมีจริง ทําดีย่อมมีความสุข และเมือ่ ตายไปย่อมได้ไปเกิดทีด่ ี เพือ่ จะได้บาํ เพ็ญบุญ
บารมีต่อไป
เมือ่ ไม่เชื่อก็จะทําในสิง่ ตรงกันข้ามกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน โดยเชื่อว่าภพนี้ชาติน้ ีมี
เพียงชาติเดียวภพเดียว เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็ควรตักตวงหาความสุขให้ได้มากที่สุดเท่าทีจ่ ะ
ทําได้ ด้วยวิธใี ดก็ได้ ถ้าหาได้ดว้ ยวิธีทส่ี ุจริตก็จะหา ถ้าหาไม่ได้ดว้ ยวิธสี ุจริต หาด้วยวิธี
ทุจริตก็เอา เพราะไม่คาํ นึงถึงผลทีจ่ ะตามมาต่อไปในภพหน้าชาติหน้า เพราะมีความเชื่อ
ว่าเมือ่ ตายไปแล ้วจะต้องสูญ คือทุกสิง่ ทุกอย่างจะจบกัน เมือ่ ร่างกายแตกดับสลายไป
แล ้ว จึงกลา้ ทําบาปทํากรรม เมือ่ ตายไปก็ตอ้ งไปเกิดในทีต่ าํ ่ ไปเสวยทุกข์ ภพชาติใน
อบายเป็ นภพชาติทไ่ี ม่มโี อกาสได้ทาํ บุญทํากุศล เพราะเป็ นภพชาติทม่ี แี ต่ความทุกข์ มีแต่
ความต่อสู ้ แก่งแย่งกัน เช่นภพของเดรัจฉาน เมือ่ เกิดเป็ นเดรัจฉาน โอกาสทีจ่ ะได้ทาํ บุญ
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ทํากุศลจะเป็ นไปได้ยาก เพราะจะต้องต่อสูร้ กั ษาชีวติ ของตน ด้วยการทําร้ายชีวติ ของ
ผูอ้ น่ื
แต่ถา้ ได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ แล ้วมีศรัทธา มีความเชื่อ ว่าภพชาติแต่ละภพเป็ นเพียง
สถานทีไ่ ว้สะสมบุญ สะสมกุศล หรือบาปกรรม ถ้าอยากให้ชวี ติ ของเราไปสู่ความสุข
ความเจริญ ความไม่มที กุ ข์ทงั้ หลาย เราก็จะมุง่ มันประกอบแต่
่
คุณงามความดี สะสมบุญ
กุศล อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันอย่างต่อเนื่องทุกๆวันพระ นี่เป็ นวิธสี ะสมบุญ
สะสมกุศล ทําให้การมาเกิดในภพชาติของมนุษย์ไม่ขาดทุน เพราะจะได้บญ
ุ เพิม่ ขึ้นจาก
เก่า ทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ก็อาศัยบุญเก่าทีไ่ ด้ทาํ ไว้ในอดีต และเมือ่ ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์
อีก ก็ควรเติมบุญให้มากขึ้นไปอีก เพราะว่าชีวติ ของมนุษย์ ก็เปรียบเหมือนกับ
ยานพาหนะ เหมือนกับรถยนต์คนั หนึ่ง ทีม่ ไี ว้เพือ่ พาผูโ้ ดยสาร ให้ไปจากทีห่ นึ่งไปสู่อกี ที่
หนึ่ง ชีวติ ของเราก็เป็ นเช่นนัน้ ชีวติ มนุษย์กเ็ ป็ นเหมือนกับพาหนะ เป็ นรถยนต์ทจ่ี ะนําพา
จิตของแต่ละคนไปสู่การสิ้นทุกข์ สู่บรมสุข ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ได้ดาํ เนินไปถึง ด้วยการสะสมบุญบารมี สะสมกุศล ในแต่ละภพ ในแต่ละชาติ
ทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์ เมือ่ ตายจากมนุษย์ไปแล ้ว ผลบุญก็จะส่งให้ไปเสวยสุขในสวรรค์
เมือ่ หมดบุญจากสวรรค์กไ็ ด้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี เมือ่ ได้กลับเป็ นมนุษย์กไ็ ด้สะสม
บุญบารมีอกี ทําอย่างนี้ไปหลายภพหลายชาติ วนไปเวียนมา แต่วนเวียนอยู่ในสุคติ อยู่
ในภพชาติทด่ี ี ทีม่ แี ต่ความสุข ความเจริญ
น้อยครัง้ ทีจ่ ะวนไปสู่อบายหรือทุคติ เป็ นภพชาติทม่ี แี ต่ความทุกข์ ความวุน่ วาย ความ
เดือดร้อน แต่กห็ ลีกเลีย่ งไม่ได้ เพราะเมือ่ ยังเป็ นปุถชุ นอยู่ ย่อมทําทัง้ บุญและทําทัง้
กรรม เมือ่ ต้องไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ก็ตอ้ งใช้กรรมทีต่ นเองได้ทาํ มา แต่กพ็ ยายามรักษา
ไม่ให้ตกไปตํา่ กว่านัน้ ถึงแม้จะเป็ นเดรัจฉานก็เป็ นเดรัจฉานทีด่ ี มีความกตัญ�ูกตเวที
ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ถ้าไม่จาํ เป็ น นอกจากรักษาชีวติ ของตนไว้ เมือ่ ตายไป กรรมทีไ่ ม่ดนี นั้
หมดไป บุญทีเ่ คยทําไว้ในอดีต ก็จะส่งให้ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี และเมือ่ ได้เกิด
เป็ นมนุษย์
มีโชควาสนาทีไ่ ด้มาพบพระพุทธศาสนา
พบพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีส่ อนความจริงเกี่ยวกับชีวติ ของพวกเราทุกคน ก็เกิดศรัทธา แล ้วปฏิบตั ิ
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ตาม ด้วยการใช้ร่างกายหรือภพชาติของมนุษย์น้ ี ให้เป็ นคุณประโยชน์กบั ตัวเรา คือ
สะสมบุญกุศลเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จนได้กลายเป็ นพระพุทธเจ้าก็ดี หรือพระอรหันตสาวกก็
ดี ก็เกิดจากการสะสมบุญบารมีในแต่ละภพในแต่ละชาติ ด้วยความเชื่อในกรรม เชื่อใน
การเวียนว่ายตายเกิด เชื่อว่ามีการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ซึง่ จะเกิดขึ้นจากการ
ทําบุญทํากุศลเท่านัน้
นี่แหละทําไมเราจึงต้องมาทีว่ ดั กันทุกๆวันพระ เพือ่ จะได้เติมนํา้ มันรถยนต์ ทีจ่ ะพาไปสู่
ความสุข ความเจริญ ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด สู่ความสิ้นทุกข์นนั ่ เอง
เราจึงต้องมาทีว่ ดั เพราะเมือ่ มาทีว่ ดั แล ้วจะได้เติมนํา้ มันหลายอย่างด้วยกัน จริงอยู่คน
บางคนบอกว่าไม่ตอ้ งมาวัดก็ทาํ บุญได้ ก็ทาํ ได้เพียงบางส่วน เหมือนกับคนทีจ่ ะรักษา
โรคภัยไข้เจ็บ อยู่ทบ่ี า้ นก็รกั ษาได้ ไม่ตอ้ งเข้าโรงพยาบาลก็รกั ษาได้เหมือนกัน แต่รกั ษา
ไม่ได้ทกุ โรค ไม่เหมือนกับไปทีโ่ รงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลมีหมอ มีเครื่องมือ มียา
พร้อมทีจ่ ะรักษาโรคได้ทกุ โรค ฉันใดการมาวัดก็เป็ นเช่นนัน้ การมาวัดจะได้ทาํ บุญหลาย
ชนิดด้วยกัน ได้เติมนํา้ หลายชนิด เพราะรถยนต์ตอ้ งใช้นาํ้ หลายชนิด ทัง้ นํา้ มันเบนซิน
นํา้ มันดีเซล นํา้ มันเครื่อง นํา้ มันเบรก นํา้ กลัน่ นํา้ ทีเ่ ติมในหม้อนํา้ อยู่ทบ่ี า้ นอาจจะไม่มี
ครบทุกชนิด ถ้าไม่ไปทีป่ ั ๊มนํา้ มัน ก็จะไม่สามารถเติมให้ครบได้ทกุ ชนิด เพือ่ ให้รถยนต์วง่ิ
ไปอย่างไม่มปี ญั หา
ฉันใดการทําบุญทีว่ ดั จึงได้ประโยชน์มากกว่าการทําบุญทีบ่ า้ น เพราะทีบ่ า้ นอาจจะทําได้
ในบางสิง่ บางอย่าง แต่ไม่ทาํ ได้ทกุ อย่างเหมือนกับมาทีว่ ดั มาทีว่ ดั นี้ได้ทงั้ การทําบุญตัก
บาตร ได้ทงั้ การสมาทานศีลรักษาศีล ได้ทงั้ การบูชาพระรัตนตรัย ได้ทงั้ การฟังเทศน์ฟงั
ธรรม และถ้าอยู่ทว่ี ดั ค้างคืนก็จะได้ปฏิบตั ธิ รรม ได้บาํ เพ็ญจิตตภาวนา มีการไหว้พระ
สวดมนต์ นัง่ สมาธิ และเจริญวิปสั สนา ซึง่ เป็ นบุญทีม่ คี วามจําเป็ น ต่อการทําให้การเวียน
ว่ายตายเกิดของเราอยู่ในภพทีด่ ี อยู่ในสุคติ และพาไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตาย
เกิดในลําดับต่อไป พระพุทธเจ้าจึงทรงกําหนดให้มวี นั พระขึ้นอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่ง
ครัง้ เพือ่ พุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย จะได้ปล่อยวางภารกิจ การทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยง
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ท้อง มาเข้าวัด เพือ่ จะได้เติมนํา้ มัน เติมบุญเติมกุศลทีจ่ ะส่งชีวติ คือจิตวิญญาณของเรา
ไปสู่ทด่ี ตี ่อไป ในเวลาทีต่ ายไปแล ้วจากภพนี้ชาติน้ ี
เรามักจะได้ยนิ เสมอเวลาคนตายไป มักจะพูดกันว่า ขอให้ไปสู่สุคติเถิด แต่การขอคือ
ความปรารถนาดีนนั้ ไม่สามารถพาให้ผูท้ ต่ี ายไปแล ้ว ได้ไปเกิดในสุคติได้ ต้องเกิดจาก
การกระทําของแต่ละคน ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ เวลาตายไปแล ้วจะนิมนต์พระมาสวดกุ
สลา มาทําบุญทํากุศลให้กไ็ ม่เกิดประโยชน์กบั คนทีน่ อนอยู่ในโลง เพราะคนตายไปแลว้
ไม่สามารถทําบุญได้ ไม่สามารถฟังธรรมะได้ ทีเ่ ขานิมนต์พระมาสวดนัน้ ความจริงเขา
นิมนต์มาให้สวดให้คนเป็ นมากกว่า คือญาติพน่ี อ้ งเพือ่ นสนิทมิตรสหายทีไ่ ปในงานศพ
นัน้ เพือ่ จะได้มโี อกาสได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ถ้าฟังด้วยความตัง้ ใจ จิตก็จะสงบ เมือ่ มางาน
ศพของเพือ่ น ก็จะได้มโี อกาสเจริญปัญญา คือได้ปลงสังขาร ปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ถ้าเราระลึกถึงว่าเพือ่ นของเราคนนี้ เมือ่ ก่อนเขาก็เป็ นเหมือนเรา เขาก็มลี มหายใจ เขาก็มี
ความสามารถทีจ่ ะทําอะไรได้ แต่ในวันนี้เขาทําอะไรไม่ได้แล ้ว เขามีแต่รอให้นาํ เอาเข้าไป
ในเตาไฟ เพือ่ ทีจ่ ะเผาให้หมดสิ้นซากไป แต่เรายังมีชวี ติ อยู่ เรายังมีโอกาสทีจ่ ะทําอะไรได้
และต่อไปไม่ชา้ ก็เร็ว เราก็ตอ้ งเป็ นเหมือนเขาเช่นกัน เราก็จะต้องไปนอนในโลงให้เขา
นิมนต์พระมาสวด แล ้วก็นาํ เข้าเตาเผา เพือ่ ทีจ่ ะเผาร่างกายนี้ให้กลายเป็ นเถ้าถ่านไป
เหมือนกัน
ถ้าเข้าวัดไปงานศพในลักษณะนี้ เราก็จะไม่ขาดทุน เพราะได้เข้าไปเติมบุญเติมกุศล ได้
ปลงสังเวช ปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สร้างสติให้เกิดขึ้น สร้างปัญญาให้เกิดขึ้น ว่า
สังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่เที่ยง มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วต้องดับไปในที่สดุ
เพราะฉะนัน้ ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ เราจึงควรขวนขวายสะสมบุญบารมี เพราะว่าเมือ่ ตาย
ไปแล ้ว คนอืน่ สะสมบุญบารมีให้เราไม่ได้ บุญทีเ่ ขาอุทศิ ให้นนั้ เป็ นเพียงเศษบุญ เป็ น
เพียงเสี้ยวหนึ่งของบุญทีเ่ ขาทําเท่านัน้ ถ้าเปรียบก็เปรียบเหมือนกับเงินทีใ่ ห้ขอทาน หรือ
ให้คนทีไ่ ม่มคี ่ารถ เพือ่ เดินทางไปข้างหน้าเท่านัน้ เอง ไม่มากมายเท่าไรเลย เราจึงต้องไม่
ประมาท ไม่ไปหวังบุญจากผูอ้ น่ื ทีจ่ ะอุทศิ ให้เราหลังจากทีเ่ ราตายไปแล ้ว เราควรสร้าง
บุญสร้างกุศลให้กบั ตัวเรา ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ อย่างน้อยทีส่ ุดก็ควรเข้าวัดอาทิตย์ละ ๑
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ครัง้ ถ้ามีพระเดินผ่านบ้านทุกๆวัน ก็ควรใส่บาตรทุกๆวัน แล ้วก็รกั ษาศีล ๕ ให้ได้ทกุ ๆ
วันเป็ นอย่างน้อย ถ้าทําได้เพียงเท่านี้ เชื่อได้วา่ เมือ่ ตายไปแล ้ว เราจะได้ไปสู่สุคติอย่าง
แน่นอน โดยไม่ตอ้ งให้ใครมาขอให้เราไปสูส่ ุคติ เพราะสิง่ นี้ขอกันไม่ได้ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้อง
ทํากันเอง ตัวใครตัวมัน พ่อแม่กท็ าํ ให้เราไม่ได้ พีน่ อ้ งก็ทาํ ให้เราไม่ได้ ลูกหลานก็ทาํ ให้
เราไม่ได้ เพือ่ นฝูงก็ทาํ ให้เราไม่ได้ พระสงฆ์องค์เจ้าก็ทาํ ให้เราไม่ได้ มีตวั เราเท่านัน้ แหละ
ทีจ่ ะทําให้กบั ตัวของเราได้
ถ้าเราไม่ทาํ แต่กลับไปหลงระเริงกับการหาความสุขในโลก ซึง่ เปรียบเหมือนกับความสุข
ของผูท้ ต่ี ดิ ยาเสพติด เป็ นความสุขทีจ่ ะสร้างความอยากให้มเี พิม่ มากขึ้นไป ไม่ใช่เป็ น
ความสุขทีจ่ ะทําให้เกิดความอิม่ เกิดความพอ เราก็จะต้องขวนขวายหาความสุขแบบนี้ไป
เรื่อยๆ และจะไม่สามารถอยู่เฉยๆ อยู่เป็ นสุขได้ เมือ่ หาความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็
เร็ว ก็จะต้องไปเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดศีลผิดธรรม เพราะเมือ่ มีความอยากทีจ่ ะทําใน
สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง แต่ไม่มปี ญั ญา คือไม่มที รัพย์สนิ เงินทองของตัวเอง ก็ตอ้ งหาทรัพย์สนิ เงิน
ทองด้วยวิธีต่างๆ ถ้าไม่สามารถหามาได้ดว้ ยความสุจริต ก็จะต้องหาด้วยความทุจริต
ดังทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ในข่าวคราวอยู่เสมอ เมือ่ เร็วๆนี้กม็ กี ารปล ้นเงินไปสิบกว่าล ้านบาท
เพราะต้องการจะเอาเงินไปหาความสุข แต่ในทีส่ ุดก็ตอ้ งถูกเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจจับเข้าคุกเข้า
ตะราง ความสุขทีค่ ดิ ว่าจะได้รบั ก็เลยกลายเป็ นความทุกข์เพิม่ ขึ้นมากกว่า ถ้าเป็ นคน
ฉลาดรูจ้ กั วิธีระงับดับความอยากต่างๆได้ ก็จะไม่ตอ้ งไปกระทําบาปกรรม
ความอยากต่างๆทีม่ อี ยู่ในใจของเรานี้ สามารถระงับดับได้ หรืออย่างน้อยก็สามารถ
ควบคุม ให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมได้ ถ้าเข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล ้วนําสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง เพือ่ สร้างเกราะคุม้ กัน สร้างอาวุธไว้ต่อสู ้
กับความอยาก ใจของเราก็จะมีกาํ ลังทีจ่ ะฝื นความอยาก ฝื นความโลภได้ แต่ถา้ ไม่เคย
เข้าวัด ไม่เคยฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไม่เคยปฏิบตั ธิ รรม ไม่เคยทําบุญใส่บาตร ไม่เคย
เสียสละ ไม่เคยรักษาศีล โอกาสทีจ่ ะต่อสูก้ บั ความอยากทีจ่ ะฉุดลากให้ไปสู่ความทุกข์
ความเดือดร้อน ย่อมเป็ นไปได้ยาก แล ้วในทีส่ ุดก็จะต้องพบกับความหายนะ อย่างน้อย
ทีส่ ุดก็จะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง ถ้ามากกว่านัน้ ก็จะต้องถูกเขาฆ่าตาย ไม่เช่นนัน้ ก็
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ต้องฆ่าตัวเอง เพราะกลัวจะต้องถูกผูอ้ น่ื มาทําร้าย เนื่องจากไปกระทําความไม่ดไี ว้กบั
ผูอ้ น่ื นัน่ เอง นี่กเ็ ป็ นเพราะว่าชีวติ ขาดธรรมะ ขาดแสงสว่าง มีแต่ความมืดบอดนําพาไป
ความมืดบอด ก็จะบอกว่าความสุขของชีวติ อยู่ทก่ี ารเสพกามคุณ คือ รูป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะ เช่น คนทีต่ อ้ งออกไปเทีย่ ว ไปกิน ไปดืม่ ก็เป็ นเพราะว่ามีความหลง
ครอบงําอยู่ ถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขเหล่านี้ ซึง่ เป็ นเหมือนกับความสุขของผู ้
ทีเ่ สพยาเสพติด เพียงแต่วา่ ไม่รุนแรงเท่ากับยาเสพติด ซึง่ มีฤทธิ์ทจ่ี ะทําร้ายชีวติ และ
ร่างกายอย่างรุนแรงและรวดเร็ว กว่าความสุขทีเ่ กิดจากการออกไปเทีย่ วดืม่ เทีย่ วกิน
เทีย่ วเตร่
เราจึงควรคํานึงถึงเรื่องเหล่านี้ เวลาทีจ่ ะทําอะไร ควรใช้สติใช้ปญั ญา เวลาคิดจะทําอะไร
ถามตัวเองก่อนว่า สิง่ ทีจ่ ะทํานี้ มีผลดีผลเสียอย่างไร ทําไปแล ้วทําให้มบี ญ
ุ มีกศุ ลเพิม่ ขึ้น
หรือเปล่า หรือทําไปแล ้วทําให้มบี าปมีกรรมเพิม่ ขึ้นมา ถ้าทําไปแล ้วเป็ นบุญเป็ นกุศล
อย่างคิดว่าจะมาวัดทุกๆวันพระ เพือ่ มาทําบุญ มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาปฏิบตั ธิ รรม ถ้า
คิดอย่างนี้แล ้ว ก็ควรจะทําไปเลย เพราะเมือ่ ทําไปแล ้ว จะสร้างบุญ สร้างกุศล สร้าง
ความสุข สร้างความเจริญให้กบั เรา แต่ถา้ คิดว่าจะไปเทีย่ ว ไปเล่นการพนัน ไปกินเหลา้
เมายา ไปหาความสุขจากการดืม่ จากการกิน ก็ตอ้ งคิดดูวา่ มันมีประโยชน์หรือไม่
ประโยชน์กม็ อี ยู่บา้ งเพียงชัว่ ในขณะทีเ่ ราเสพ เราเทีย่ ว แต่หลังจากนัน้ แล ้วเงินทองของ
เราก็จะร่อยหรอลงไป เวลาก็ผ่านไป แทนทีจ่ ะเอาเวลาทีไ่ ปเทีย่ ว ไปเสพสิง่ เหล่านี้ มา
ทํางานทําการ ทํามาหากิน เพือ่ หาเงินทองเพิม่ ขึ้น กลับทําให้หมดไป เมือ่ ทําอย่างนี้ไป
เรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็เร็ว เงินทองทีม่ อี ยู่กจ็ ะต้องหมดสิ้นไป แล ้วก็จะต้องตกทุกข์ลาํ บากต่อไป
ถ้าคิดอย่างนี้แล ้วก็จะระงับดับความอยากได้ บอกตัวเองว่าอยู่บา้ นดีกว่า ถึงแม้จะ
หงุดหงิดบ้างก็ไม่เป็ นไร เอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแก้ดกี ว่า ลองมานัง่ ไหว้พระสวด
มนต์ไปเรื่อยๆ สักครึ่งชัว่ โมง สักชัว่ โมงหนึ่ง ใจจะเย็น ใจจะสงบ แล ้วความรูส้ กึ
หงุดหงิด ความว้าเหว่ ความอยากจะออกไปหาเพือ่ น ออกไปเทีย่ ว จะเบาบางลงไป และ
จะไม่มอี าํ นาจพอทีจ่ ะผลักดัน ให้ตอ้ งออกไปเสียเงินเสียทอง เสียเวลา
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เมือ่ จิตได้รบั การอบรมจากการไหว้พระสวดมนต์ จากการนัง่ สมาธิ จิตก็จะสงบ ความ
อยากต่างๆ ก็จะระงับลงไปชัว่ ระยะหนึ่ง ทําให้มคี วามเบาอกเบาใจ มีความสบายใจ ทํา
ให้ไม่ตอ้ งไปแสวงหาสิง่ ต่างๆ มาดับความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ดภี ายในใจ นี่เป็ นวิธีดบั ความทุกข์
ความอยากในใจทีถ่ กู ต้อง เพราะไม่ตอ้ งเสียเงินเสียทอง ไม่เสียเวลา และยังเป็ นวิธสี ร้าง
นิสยั ทีด่ ี สร้างภูมคิ มุ ้ กันความทุกข์ ความอยาก ให้มกี าํ ลังมากยิง่ ขึ้น ต่อไปความทุกข์
ความอยากจะไม่มอี ทิ ธิพล บังคับส่งให้เราต้องไปแสวงหาสิง่ ต่างๆ ภายนอกได้ ชีวติ ของ
เราก็จะเป็ นชีวติ ทีส่ ุขสบาย โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีอะไรเลย อย่างชีวติ ของพระพุทธเจ้ากับพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านได้สร้างเกราะคุม้ กัน และทําลายความทุกข์ความอยากภายใน
ใจให้หมดสิ้นไป เมือ่ ไม่มคี วามทุกข์ความอยากมาเป็ นตัวคอยผลักดัน ให้ตอ้ งไปทําสิง่
นัน้ สิง่ นี้ ก็ไม่ตอ้ งไปทําอะไร ก็ตงั้ อยู่ในความสงบระงับ ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั
ใคร จึงกลายเป็ นคนทีน่ ่าเคารพ น่าเลือ่ มใส เพราะเป็ นผูใ้ ห้โดยถ่ายเดียว ถ้าจะทําอะไร
ก็ทาํ เพือ่ ผูอ้ น่ื เพราะสําหรับตัวท่านเองนัน้ ท่านมีพร้อมบริบูรณ์แล ้ว คือใจมีความอิม่
แล ้วนัน่ เอง ใจไม่หวิ ใจไม่อยาก ไม่ตอ้ งการอะไรทัง้ สิ้น
นี่แหละคือสิง่ ทีว่ เิ ศษ สิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ทีม่ อี ยู่ในตัวของเรา อยู่ในใจของเรา เพียงแต่รอให้เรา
มาดูแล มาทําให้เกิดขึ้นเท่านัน้ เอง แล ้วจะเกิดขึ้นได้ถา้ เราปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สัง่ สอน ในเบื้องต้นก็พยายามเข้าวัดอย่างต่อเนื่องทุกๆวันพระ และเมือ่ ได้ปฏิบตั มิ ากขึ้น
ไป จิตใจจะมีความสงบเย็นลงมาก ความหิว ความอยากน้อยลงไป เวลาทีจ่ ะต้องออกไป
หาความสุขภายนอก ก็จะมีเหลือมาก ไว้สาํ หรับนํามาปฏิบตั ธิ รรมเพิม่ ขึ้น ก็จะเข้าวัด
บ่อยขึ้น แทนทีจ่ ะมาเพียงทุกๆวันพระ ก็จะมาบ่อยขึ้น คือนอกจากวันพระแลว้ ก็จะมา
วันโกนด้วย มาวันหลังวันพระด้วย คือแทนทีจ่ ะมาเพียงวันเดียว มาเพียงช่วงระยะตอน
เช้าเท่านัน้ ก็จะมาอยู่วดั ๓ วัน ดังมีโยมบางท่านได้ปฏิบตั มิ า คือมาอยู่ตงั้ แต่วนั โกน
จนถึงวันหลังวันพระแล ้วค่อยกลับบ้าน เมือ่ ได้ปฏิบตั มิ ากขึ้นๆไปแล ้ว ต่อไปก็จะมาอยู่
วัดมากเพิม่ ขึ้นไปตามลําดับ บางทีในช่วงเวลาเข้าพรรษาก็จะมาอยู่วดั ตลอดพรรษาเลย
หรืออาจจะบวชเป็ นพระไปเลยก็เป็ นได้
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เพราะว่าเมือ่ มีการปฏิบตั ไิ ปอย่างต่อเนื่องแล ้ว ความสุข ความสบายใจ ก็จะมีมากขึ้น
ความอิม่ ความพอ ก็จะมีมากขึ้น เลยทําให้ไม่มคี วามอยากทีจ่ ะต้องออกไปหาความสุข
ภายนอก เพราะรูว้ า่ การหาความสุขภายนอกเป็ นภาระมาก ต้องมีเงินทอง และเงินทองก็
ไม่ได้งอกขึ้นมาจากตัวเรา เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องหามาด้วยความเหนื่อยยาก ต้องทํามาหากินถึง
จะได้เงินทองมา เมือ่ ใช้ไปเงินทองก็หมดไป ความสุขทีไ่ ด้จากการใช้เงินทองก็หมดไป
เช่นกัน แต่ความอยากความหิวทีจ่ ะต้องออกไปหาความสุขข้างนอกกลับมีเพิม่ มากขึ้นไป
อีก ก็เลยต้องไปหาเงินทองเพิม่ ขึ้นอีก จนกลายเป็ นวัฏจักรทีไ่ ม่มที ส่ี ้นิ สุด แต่ถา้ ได้
ปฏิบตั ธิ รรม ได้ต่อสูก้ บั ความอยาก จนความอยากเบาบางลงไป ใจจะมีความอิม่ มี
ความสุขในตัวของมันเอง ก็เลยไม่ตอ้ งใช้เงินใช้ทอง เงินทองทีเ่ มือ่ ก่อนรูส้ กึ ว่าไม่ค่อย
พอใช้กเ็ ริ่มมีเหลือ เริ่มมีมากขึ้นเพราะไม่ได้ใช้นนั ่ เอง ถ้าใช้กใ็ ช้กบั สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการ
ดํารงชีวติ เท่านัน้ คือปัจจัย ๔ ใช้สาํ หรับซื้ออาหารมารับประทาน ซื้อเสื้อผ้ามาใส่ ซื้อยามา
รักษา แล ้วก็จ่ายค่าเช่าบ้านถ้าไม่มบี า้ นของเราเอง ก็มเี ท่านัน้ สําหรับความจําเป็ นต่อการ
ใช้เงินใช้ทอง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๕๑

ดูใจ

๑๗ มกราคม ๒๕๔๖
การทีพ่ วกเราทัง้ หลายมีความศรัทธา มีความเชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็เป็ น
เพราะว่าเรายังมีความรูน้ อ้ ย ยังไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะรูไ้ ด้เหมือนกับพระพุทธเจ้าและ
พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ยังเป็ นปุถชุ นคนธรรมดาสามัญ ไม่มดี วงตาเห็นธรรม ยังมืด
บอดด้วยโมหะความหลง อวิชชาความไม่รูจ้ ริง จึงไม่สามารถเห็นในสิง่ ต่างๆ ที่
พระพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ทรงรูท้ รงเห็นได้ ถ้าเปรียบเทียบกัน ท่านก็
เปรียบเหมือนกับคนตาดี คนตาสว่าง ส่วนพวกเราก็เปรียบเหมือนกับคนตาบอด ตามืด
ไม่สามารถเห็นในสิง่ ทีเ่ หนือความสามารถของตาเนื้อจะเห็นได้ คือเห็นได้แต่รูป สี แสง
ต่างๆ แต่สง่ิ ทีล่ ะเอียดกว่าตาเนื้อนัน้ เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเรายังมองไม่เห็น เพราะยังไม่ได้สร้าง
ตาใน คือธรรมจักษุ ดวงตาแห่งธรรมขึ้นมา เพือ่ รูเ้ ห็นสิง่ ทีล่ ะเอียดกว่าตาเนื้อจะเห็นได้
คือจิตใจของพวกเราเอง
พวกเรามีจติ ใจอยู่กบั ตัวเราตลอดเวลา แต่พวกเราหารูจ้ กั จิตใจของเราไม่ เพราะเราไม่
เคยเห็นจิตใจของพวกเรา สิง่ ทีเ่ ราเห็นก็เพียงแต่ร่างกายของเรา และสิง่ ต่างๆรอบตัวเรา
แต่สง่ิ ทีม่ อี ยู่ในตัวของเรา ทีเ่ รียกว่าจิตใจ เรากลับมองไม่เห็นกัน นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าเราไม่
เคยสร้างปัญญา หรือสร้างดวงตาแห่งธรรม เพือ่ ทีจ่ ะได้เห็นจิตใจของเรา เมือ่ เป็ นเช่นนัน้
เราจึงไม่รูเ้ รื่องของจิตใจของเรา ว่าเป็ นอย่างไร ทัง้ ๆทีจ่ ติ ใจเป็ นตัวการสําคัญในการ
ดําเนินชีวติ ของเรา ชีวติ ของเราจะเป็ นไปด้วยความสุข ความเจริญ หรือด้วยความทุกข์
ความเสือ่ มเสีย ล ้วนเกิดจากการกระทําของจิตใจของเรา แต่เราไม่รูว้ า่ จิตใจของเราเป็ น
อย่างไร และจะควบคุมจิตใจของเรา ให้ดาํ เนินไปในวิถที างทีถ่ กู ต้องดีงามได้อย่างไร เรา
จึงต้องพึง่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นสรณะ เป็ นผูน้ าํ ทาง เป็ นผูส้ งั ่ สอน ให้พวก
เราได้ดาํ เนินชีวติ ไปในทางทีด่ ที ง่ี าม ทีน่ าํ มาซึง่ ความสุขและความเจริญต่อไป
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สิง่ สําคัญในอันดับแรกทีพ่ วกเราพึงมี ก็คอื ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรูท้ รงเห็น แล ้วนํามาสัง่ สอนให้พวกเราปฏิบตั ติ าม
ถ้าพวกเราปฏิบตั ติ ามสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนแล ้ว ต่อไปก็จะเริ่มเห็น จะเริ่มรูอ้ ย่างที่
พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายทรงรูท้ รงเห็นกัน เมือ่ รูเ้ ห็นอย่างทีท่ ่านได้รู ้
เห็นแล ้ว เราก็จะดําเนินชีวติ ของเรา ไปในทางทีถ่ กู ต้องดีงาม นํามาซึง่ ความสุขและความ
เจริญโดยถ่ายเดียว การเชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์จงึ เป็ นสิง่ ที่จาํ เป็ นอย่างยิ่ง
ในเบื้องต้น สําหรับปุถชุ นอย่างพวกเราทัง้ หลาย ผูท้ ่ยี งั มีความมืดบอดอยู่ เราต้องอาศัย
ผูท้ ม่ี ดี วงตาเห็นธรรม คือผูม้ ตี าดีพาเราไป เหมือนกับคนตาบอดเวลาจะไปไหน ก็ตอ้ ง
อาศัยคนตาดีเป็ นคนพาไป ถ้าเรามีผูน้ าํ ทีเ่ ป็ นคนตาดีพาไปแล ้ว เราย่อมไปสู่ทด่ี ไี ด้ แต่ถา้
เราปฏิเสธ ไม่เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทงั้ หลายสัง่ สอน เราก็ตอ้ งพึง่ ตัว
เราเอง ซึง่ ก็ตอ้ งพึง่ ไปแบบผิดๆถูกๆ เพราะว่าเรายังไม่สามารถเห็นสิง่ ต่างๆ ทีซ่ ่อนเร้น
อยู่ในตัวของเราได้ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ชีวติ ของเราก็จะต้องเป็ นไปด้วยความลําบากยากเย็น
โอกาสทีจ่ ะประสบกับความสุข ความเจริญอย่างแท้จริง จะเป็ นไปได้ยาก
เพราะว่าใจของเราถูกอิทธิพลของความหลง ความมืดบอดครอบงํา แล ้วก็หลอกให้เราไป
ทําในสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษกับเรา แทนทีจ่ ะพาเราไปสู่การกระทําทีเ่ ป็ นคุณและเป็ นประโยชน์กบั
เรา เพราะว่าสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทรงรูท้ รงเห็นนัน้ เป็ นสิง่ ที่
ละเอียดมากกว่าทีเ่ ราจะรูไ้ ด้เอง เราจะรูไ้ ด้ ก็ต่อเมือ่ เราศึกษาและปฏิบตั จิ ากพระพุทธเจ้า
กับพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย นําในสิง่ ทีท่ ่านสอนมาปฏิบตั กิ บั ตัวเรา แล ้วเราก็จะเริ่มรู ้
เริ่มเห็นตามท่าน สิง่ ที่ท่านสอนให้เราปฏิบตั กิ ค็ อื การเจริญจิตตภาวนา คือการสร้าง
ปัญญา สร้างความรูค้ วามเข้าใจในธรรมชาติของจิตใจของเรา ถ้าเราไม่ปฏิบตั ธิ รรม เรา
จะไม่รูจ้ กั ใจของเราเลย เพราะว่าตลอดเวลาเราจะมองแต่สง่ิ ภายนอก คือจะมองที่
ร่างกายและสิง่ ต่างๆรอบตัวเรา แต่ไม่เคยมองเข้ามาในใจของเราเลย เพราะไม่เคยปฏิบตั ิ
ธรรมนัน่ เอง จึงมองเพียงด้านเดียว ส่วนอีกด้านหนึ่งของตัวเรา คือใจของเรานัน้ เรา
ไม่ได้มองกัน ถ้าได้มาปฏิบตั ธิ รรม คือได้เจริญจิตตภาวนา มีการเจริญสมาธิ เจริญ
ปัญญาแล ้ว เราก็จะเริ่มเห็นจิตใจของเรา
44

ในเบื้องต้นการเจริญสมาธิกเ็ พือ่ ทําจิตให้สงบ ทําให้จติ หยุดนิ่งจากความคิดปรุงต่างๆ
เพราะในขณะทีค่ ดิ ปรุง จิตจะมีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาในใจ ทําให้ใจไม่เห็นสภาพทีแ่ ท้จริง
ของใจ ว่าเป็ นอย่างไร จะเห็นแต่อารมณ์ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายในใจ เช่น อารมณ์โลภ
อารมณ์โกรธ อารมณ์อยากต่างๆ อารมณ์หลง เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่ในใจของเรา
ตลอดเวลา จนทําให้เราไม่รูจ้ กั ใจของเรา ว่าเป็ นอย่างไร แต่ถา้ ได้มาทําจิตให้สงบด้วย
อุบายแห่งสมาธิแล ้ว เราจะเริ่มเห็นใจของเรา จะด้วยวิธใี ดวิธหี นึ่งก็ได้ วิธที จ่ี ะทําจิตให้
สงบนัน้ พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ถงึ ๔๐ วิธดี ว้ ยกัน เรียกว่ากรรมฐาน ๔๐ แต่ทใ่ี ช้กนั
อยู่ส่วนใหญ่กม็ อี ยู่ ๒ - ๓ วิธดี ว้ ยกัน วิธแี รกซึง่ เป็ นวิธพี ้นื ฐาน ก็คอื การสวดมนต์ เป็ น
การควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ทีจ่ ะทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา เพราะการ
สวดมนต์จะทําจิตให้สงบได้ จะสวดมนต์บทใดบทหนึ่งหรือหลายๆบทก็ได้ สุดแท้แต่
ความชํานาญ ถ้ารูจ้ ดั บทสวดมนต์เยอะๆ ต้องการจะสวดมากน้อยเพียงไร ก็สามารถ
สวดได้ ตามความต้องการ
ข้อสําคัญในขณะทีส่ วดนัน้ ใจจะต้องอยู่กบั การสวดมนต์เพียงอย่างเดียว จะต้องไม่เล็ด
ลอดออกไปคิดเรื่องราวต่างๆ เพราะถ้าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆ พร้อมกับสวด
มนต์ไปพร้อม กัน ใจก็จะไม่เป็ นหนึ่ง เมือ่ ใจไม่เป็ นหนึ่ง ใจก็จะไม่น่ิง ไม่สงบ ก็
เหมือนกับไม่ได้ทาํ สมาธินนั ่ เอง
เพราะใจไม่ได้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งทีเ่ ราได้
กําหนดไว้ ในกรณีน้ กี ค็ ือให้อยู่กบั บทสวดมนต์ แต่ถา้ เราสามารถควบคุมใจด้วยสติ คือ
การระลึกรู ้ ให้ระลึกรูอ้ ยู่กบั การสวดมนต์ อยู่กบั บทสวดมนต์ไปเรื่อยๆ แล ้วจิตของเรา
เมือ่ ไม่มโี อกาสทีจ่ ะแวบออกไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ทีท่ าํ ให้เกิดอารมณ์ทท่ี าํ ให้เกิดความ
ฟุ้งซ่าน ก็จะค่อยๆสงบลง แล ้วในทีส่ ุดก็จะมีความรูส้ กึ ว่าอยากจะหยุดสวด ในตอนนัน้
จะหยุดสวดไปก็ได้ แล ้วสังเกตดูวา่ หลังจากทีไ่ ด้หยุดสวดแลว้ ใจอยู่น่ิงเฉยๆ อยู่ใน
ปัจจุบนั หรือไม่ หรือเริ่มไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้ารูว้ า่ ใจอยู่น่ิง ก็ให้รูอ้ ยู่กบั ความนิ่งนัน้
เพราะในขณะทีใ่ จสงบนัน้ จะมีความรูอ้ ยู่ตามลําพัง แต่ไม่ได้รูก้ บั อะไร รูว้ า่ ขณะนี้ใจมี
ความเย็น ใจมีความสบาย ใจมีความอิม่ ใจมีความพอ ไม่มคี วามหิว ไม่มคี วามอยาก ที่
จะไปคิดถึงเรื่องอะไรทัง้ สิ้น ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ก็ปล่อยให้ใจนิ่งไปอย่างนัน้ ไปเรื่อยๆ
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เมือ่ นิ่งลงแล ้วเราก็จะเริ่มเห็นธรรมชาติของใจ ธรรมชาติทไ่ี ม่มอี ารมณ์มาครอบงําว่าเป็ น
อย่างไร จะเริ่มรูแ้ ล ้วว่านี่แหละคือใจ นี่แหละคือตัวการสําคัญทีส่ ร้างความสุข ความทุกข์
ให้กบั เรา ขณะทีพ่ กั อยู่ในสมาธิ หยุดคิดเรื่องราวต่างๆ ในขณะนัน้ โลกนี้เหมือนกับว่าไม่
มีเลย เรื่องราวต่างๆ ทีเ่ ราเคยไปเกี่ยวข้องด้วยภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นกิจการงานต่างๆ
หรือบุคคลต่างๆ จะไม่มภี ายในจิตใจเลย เมือ่ ไม่มเี รื่องราวเหล่านัน้ อยู่ในใจ อารมณ์
ต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านัน้ ก็ไม่มี ความกังวล ความห่วงใย ความดีใจ ความ
เสียใจ อะไรทัง้ สิ้น ก็จะไม่มใี นใจ จะมีแต่ความนิ่งสงบ ซึง่ เป็ นความสุขแบบหนึ่ง เป็ น
ธรรมชาติทม่ี อี ยู่กบั ใจในขณะทีใ่ จอยู่ในความสงบนิ่ง แล ้วจะเริ่มเห็นว่าความสุขของเราก็
ดี ความทุกข์ของเราก็ดี ก็ล ้วนเกิดขึ้นจากใจของเรานี่เอง เวลาใจออกจากสมาธิ แล ้วเริ่ม
ออกไปเกี่ยวข้องกับสิง่ ต่างๆภายนอก สิง่ ทีเ่ ห็นด้วยตา ได้ยนิ ด้วยหู ดมด้วยจมูก ลิ้มรส
ด้วยลิ้น สัมผัสด้วยร่างกาย ก็จะเกิดเวทนาต่างๆขึ้นมา เวลาใจเห็นสิง่ ทีช่ อบ ได้ยนิ สิง่ ที่
ชอบ ดมกลิน่ ทีช่ อบ ลิ้มรสทีช่ อบ สัมผัสสิง่ ทีช่ อบ ก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมา เกิดขึ้น
มาแล ้วก็ผ่านไป สุขเวทนาก็ดบั ไป เช่นเดียวกันกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ คือรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะทีไ่ ม่ชอบ ก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา เมือ่ เกิดขึ้นมาแล ้วก็ผ่านไป ทุกขเวทนาก็
ดับไป นี่เป็ นลักษณะของสิง่ ทีใ่ จไปสัมผัสรับรู ้
ถ้าไม่รูจ้ กั วิธีจดั การปฏิบตั กิ บั สิง่ เหล่านี้ ถ้ายังมีความหลง โมหะ และอวิชชาความไม่รูอ้ ยู่
ในใจ ก็จะหลงติดอยู่กบั สิง่ ทีไ่ ด้สมั ผัสรับรู ้ สิง่ ทีถ่ กู อกถูกใจ ก็จะเกิดตัณหาความอยาก
เกิดความโลภ ทีอ่ ยากจะครอบครอง อยากให้สง่ิ นัน้ ๆ อยู่กบั ตนไปนานๆ ในทางตรงกัน
ข้าม ถ้าได้สมั ผัสกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบไม่ถกู ใจ ก็อยากจะให้สง่ิ นัน้ ๆหายไป พ้นไป หมดไป
โดยไม่ยอมรับรูธ้ รรมชาติของสิง่ เหล่านี้ คือรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทัง้ หลาย ทีม่ า
สัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย แล ้วเข้ามาสู่ใจ ว่าเป็ นอย่างไร ว่าอยู่ในความควบคุม
บังคับของตนหรือไม่ จึงต้องอาศัยผูร้ ูอ้ ย่างพระพุทธเจ้ามาสอน มาบอกเราว่า ธรรมชาติ
ของสิง่ ต่างๆเหล่านี้ คือรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ล ้วนเป็ นไตรลักษณ์ คือ ๑.
อนิ จจัง ไม่เทีย่ ง ไม่ถาวร ไม่น่งิ เฉย ไม่คงเส้นคงวาเหมือนเดิม มีการเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา มีการไป มีการมา เป็ นปกติ ๒. อนัตตา ไม่มตี วั ตน ไม่อยู่ในความควบคุม
ของผูห้ นึ่งผูใ้ ด มีการเกิดขึ้น และดับไปด้วยเหตุปจั จัย มีเหตุทาํ ให้สง่ิ เหล่านี้เกิดขึ้นมา
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สิง่ เหล่านี้กเ็ กิดขึ้นมา เมือ่ เหตุดบั ไป สิง่ เหล่านี้กด็ บั ไป ยกตัวอย่าง เวลาคนตีกลองก็จะมี
เสียงดังขึ้นมา เสียงดังทีเ่ กิดขึ้นมานี้ ก็เกิดจากคนตีกลอง ทําให้เสียงกลองเกิดขึ้นมา
เมือ่ คนตีกลองหยุดตี เสียงกลองก็จะหายไป หรือว่าเวลาลมพัด ก็ทาํ ให้เกิดเสียงขึ้นมา
เวลาลมไปพัดใบไม้ให้มกี ารเคลือ่ นไหว ก็มเี สียงเกิดขึ้นจากการเคลือ่ นไหวของใบไม้ เมือ่
ลมหยุดพัด เสียงนัน้ ก็จะหายไป ไม่มใี ครสามารถควบคุมบังคับให้ลมพัดหรือไม่พดั ได้
เพราะลมก็มเี หตุปจั จัยอีกส่วนหนึ่ง ทีท่ าํ ให้ลมพัด ทําให้ลมหยุดพัด ๓. ทุกขัง ถ้าไป
อยากให้เป็ นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง แล ้วไม่เป็ นดังทีอ่ ยาก ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา
หน้าทีข่ องเราจึงไม่ได้อยู่ทก่ี ารไปควบคุมสิง่ ต่างๆ ให้เป็ นไปตามความต้องการของเรา
เพราะถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล ้ว ชีวติ ของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ เพราะไม่
สามารถควบคุมบังคับสิง่ ต่างๆ ให้เป็ นไปตามความต้องการของเราได้ พระพุทธเจ้าทรง
สอนว่า หน้าทีข่ องเราไม่ได้อยู่ทก่ี ารบังคับสิง่ ต่างๆภายนอก แต่อยู่ทก่ี ารบังคับใจ เพราะ
ใจเป็ นสิง่ ทีบ่ งั คับได้ เราควรบังคับความอยากต่างๆของเรา ซึง่ ไม่มคี วามจําเป็ นต่อ
ความสุขของเราเลย แต่เพราะความหลง ทําให้เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นว่าถ้ามีความอยาก
แล ้ว จะนําความสุขมาให้กบั เรา แต่แทนทีจ่ ะพบกับความสุข เรากลับจะพบแต่ความทุกข์
ความวุน่ วายไปตลอดชีวติ เพราะเราจะไม่สามารถควบคุมดูแลสิง่ ทีเ่ ราอยาก ให้เป็ นไป
ตามความต้องการของเราได้ตลอดเวลา เราอาจจะควบคุมดูแลบังคับได้บางครัง้ บางเวลา
แต่จะไม่ได้ตลอดเวลา เพราะฝื นธรรมชาติความเป็ นจริง
ถ้าเข้าใจหลักนี้แล ้ว เราจะสามารถควบคุมความอยากได้ ไม่วา่ จะอยากในทางบวกหรือ
ในทางลบก็ตาม เช่น เวลาสัมผัสกับสิง่ ทีถ่ กู อกถูกใจ แล ้วเกิดสุขเวทนา ก็จะหักห้ามใจ
ว่าเป็ นของชัว่ คราวชัว่ ขณะหนึ่ง เดีย๋ วก็ผ่านไป ไม่ตอ้ งไปยินดี เพราะหากเกิดความยินดี
เวลาสุขเวทนาผ่านไป ใจก็จะเกิดความเสียดาย เกิดความอาลัยอาวรณ์ข้นึ มา ในทาง
ตรงกันข้าม เวลาสัมผัสกับทุกขเวทนา ก็ให้ทาํ ความเข้าใจว่า เป็ นของชัว่ คราวเช่นกัน
มาแล ้วเดีย๋ วก็ไป ไม่ตอ้ งไปรังเกียจ ไม่ตอ้ งไปผลักไส เพียงแต่ทาํ ใจให้น่งิ ไว้ ไม่ตอ้ งไปมี
ความไม่อยากกับสิง่ นัน้ ใจก็จะไม่เดือดร้อน จะไม่ทกุ ข์ แล ้วไม่ชา้ ก็เร็วสิง่ ทีไ่ ม่ชอบก็จะ
ผ่านไป ถ้านําวิธนี ้ มี าปฏิบตั กิ บั ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ าสัมผัสในแต่ละวันแล ้ว ใจจะมีแต่ความ
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สงบ มีแต่ความสุข ไม่มคี วามว้าวุน่ ขุ่นมัว ไม่มคี วามกังวลกับอะไรทัง้ สิ้น ถึงแม้จะเสีย
อะไรไปมากมายเพียงไร ก็จะไม่ทกุ ข์กบั การเสียไป ถึงแม้จะได้อะไรมามากมาย ก็จะไม่
ทุกข์กบั การดูแลรักษา ไม่ห่วง ไม่กงั วล
คนเราเวลาได้สง่ิ ทีช่ อบมา ก็อยากจะให้อยู่กบั เราไปนานๆ เช่น ถ้าได้เป็ น สส. เป็ น
รัฐมนตรี เป็ นนายกรัฐมนตรี ก็อยากจะรักษาตําแหน่ง สส. รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ไว้
นานๆ ก็เลยต้องวุน่ กับการสร้างผลงาน เมือ่ ถึงเวลาเลือกตัง้ ก็ตอ้ งวุน่ กับการหาเสียง
ต้องวุน่ กับความห่วงใยว่าจะได้รบั เลือกหรือไม่ มีแต่ความทุกข์ทงั้ นัน้ นี่กเ็ ป็ นเพราะว่าไม่
เคยได้ยนิ ได้ฟงั วิธที จ่ี ะปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวติ ถ้าได้ยนิ
ได้ฟงั ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล ้ว ชีวติ ของเราจะไม่วนุ่ วาย เราจะทําหน้าทีใ่ ห้ดี
ทีส่ ุดตามกําลังแห่งสติปญั ญา วิรยิ ะความขยันหมันเพี
่ ยร ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ส่วน
ผลตอบแทนทีไ่ ด้ จะมากน้อยเพียงไร ก็ยนิ ดีตามนัน้ เท่านี้ชวี ติ ของเราก็มคี วามสุขแล ้ว
เพราะความจําเป็ นของชีวติ ก็มไี ม่มากเลย มีปจั จัย ๔ คืออาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ ยู่อาศัย
และยารักษาโรค ก็พอแลว้ ซึง่ เราทุกคนก็มพี ร้อมกันอยู่แล ้ว
แต่ใจของเรายังไม่มคี วามสุข นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าเรายังไม่รูจ้ กั วิธจี ดั การ ควบคุมดูแลใจ
ของเรา ให้สร้างความสุขให้กบั เรา เรากลับปล่อยให้ใจถูกอํานาจของความหลง ของความ
อยาก สร้างความวุน่ วาย สร้างความทุกข์ สร้างความหิว สร้างความกระหายให้ไม่รูจ้ กั จบ
จักสิ้น ด้วยการทําตามความอยากนัน่ เอง ยิง่ อยากมากเท่าไร ความอยากก็จะเพิม่ กําลัง
มากขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด วิธที จ่ี ะทําให้ความอยากหมดไปนัน้ จะต้องเป็ นวิธตี รงกัน
ข้าม คือทุกครัง้ ทีม่ คี วามอยาก เราต้องนิ่งเฉย อย่าไปสนองความอยาก ใช้ธรรมะ คือ
การปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา การทําสมาธิ และการเจริญปัญญา ๒ อย่างนี้แหละ จะเป็ น
เครื่องมือทีส่ ามารถทําให้เราชนะความอยากได้ เพราะเวลาทําสมาธิแล ้วจิตนิ่งสงบ ความ
อยากก็ไม่สามารถทํางานได้ จิตจึงมีความอิม่ มีความพอ เพราะความหิวไม่ปรากฏใน
ขณะนัน้ ความหิวก็คือความอยากนัน่ เอง แต่ความอยากโผล่ข้นึ มาไม่ได้ เพราะว่าใน
ขณะนัน้ กําลังของสมาธิควบคุมความอยากไว้ไม่ให้เกิดขึ้น เมือ่ ไม่มคี วามอยากในใจ ก็
เลยมีความอิม่ ขึ้นมาแทนที่ แต่สมาธิเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ถาวร เราไม่สามารถทําจิตให้มสี มาธิอยู่
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ได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ไม่ชา้ ก็เร็วกําลังของสมาธิกจ็ ะอ่อน จิตก็จะเริ่มคิด เมือ่ จิตเริ่มคิด
จิตก็จะมีความอยาก
เราจึงต้องอาศัยปัญญาเป็ นเครื่องมือชิ้นที่ ๒ ไว้ทาํ ลายความอยาก ถ้าเราเห็นทุกสิง่ ทุก
อย่างทีอ่ ยากเป็ นไตรลักษณ์ คือเป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถควบคุมบังคับได้
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ได้ให้ความสุขกับเราทีแ่ ท้จริง แต่เป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความทุกข์กบั เรา ถ้าเห็นด้วย
ปัญญาแล ้ว เราก็จะไม่กล ้าไปอยากกับสิง่ นัน้ ๆ เหมือนพวกเราทีไ่ ม่ได้ตดิ ยาเสพติดกัน
เราก็เห็นด้วยปัญญาแล ้วว่า ยาเสพติดไม่ใช่เป็ นความสุข ยาเสพติดเป็ นโทษ ยาเสพติด
เป็ นของไม่เทีย่ ง คือไม่ได้อยู่กบั เราไปตลอด ไปซื้อยาเสพติดมาได้จาํ นวนหนึ่ง เมือ่ เสพ
ไปแล ้ว ยาก็หมดไป ก็ตอ้ งไปหามาใหม่ แต่กบ็ งั คับไม่ได้วา่ จะได้ยามาเมือ่ ไร จะมีเสพ
ไปตลอดเวลาหรือไม่ ไม่ชา้ ก็เร็ว สักวันหนึ่ง ก็จะไม่ได้เสพ เช่น ถูกตํารวจจับ ถูกจับเข้า
คุกเข้าตะราง ตอนนัน้ ก็จะไม่ได้เสพ เมือ่ ไม่ได้เสพ ก็ตอ้ งทุกข์ทรมานอย่างยิง่
เป็ นลักษณะเดียวกับทุกสิง่ ทุกอย่างทีไ่ ด้แสดงไว้ คือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ
ทีม่ าในรูปของบุคคล วัตถุขา้ วของต่างๆ ก็ล ้วนเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เช่นเดียวกัน
เมือ่ เห็นด้วยปัญญาว่าเป็ นอย่างนี้แล ้ว ก็จะไม่กล ้าไปอยาก ไปมีกบั สิง่ เหล่านี้ เพราะโดย
ความเป็ นจริงแล ้ว ใจไม่มคี วามจําเป็ นกับสิง่ เหล่านี้เลย ไม่มสี ง่ิ เหล่านี้กอ็ ยู่ได้และมี
ความสุขยิง่ กว่าอีก เพราะหลุดพ้นจากการเป็ นทาสของสิง่ เหล่านี้นนั ่ เอง เหมือนกับการ
หลุดพ้นจากการเป็ นทาสของยาเสพติด พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายก็เป็ น
เหมือนเรา เมือ่ ก่อนนี้ท่านก็ตดิ อยู่กบั สิง่ เหล่านี้ ติดรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ แต่
ท่านเป็ นคนฉลาด มีปญั ญา รูจ้ กั แยกแยะว่าอะไรเป็ นสุข อะไรเป็ นทุกข์ อย่างแท้จริง
ท่านใช้ปญั ญาวิเคราะห์ แล ้วก็ทรงเห็นว่ารูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย ทีส่ มั ผัส
ด้วยตา หู จมูก ลิ้น กาย ล ้วนเป็ นทุกข์ทงั้ สิ้น เพราะเป็ นอนิจจัง เป็ นอนัตตานัน่ เอง จึง
ต้องปล่อยวาง จึงต้องฝื น จึงต้องสูก้ บั ความอยาก ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม
เราจึงต้องเข้าวัดหาทีส่ งบ ห่างไกลจากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีเ่ ป็ นเครื่องล่อใจ
ยัว่ ใจให้เกิดอารมณ์อยาก เวลามาอยู่วดั จะมีกฎ มีระเบียบ เช่น ไม่ให้ฟงั วิทยุ ดูโทรทัศน์
ไม่มกี ารร้องรําทําเพลง ดูหนัง ดูละคร ให้เข้าโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์ ซึง่ เป็ นการทําจิตให้
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สงบนัน่ เอง ทําจิตให้เป็ นสมาธิ แล ้วก็พจิ ารณาธรรมต่างๆอยู่เรื่อยๆ มองอะไรก็คอย
สะกิดตัวเองเสมอว่า เป็ นของไม่เทีย่ งนะ ไม่ใช่ความสุขหรอก ได้อะไรมา ก็สุขชัว่
ประเดีย๋ วประด๋าว แล ้วก็ผ่านไป ได้อะไรมาก็ดใี จแล ้วก็ผ่านไป แล ้วก็อยากจะมีใหม่เพิม่
ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ไม่รูจ้ กั จบจักสิ้น นี่คือธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่าง ถ้าคอยสอนใจเราอยู่
เสมอ ใจก็จะฉลาด จะปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง แล ้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๕๒

สุขแท้ สุขปลอม
๒๕ มกราคม ๒๕๔๖

พุทธศาสนิกชนทีม่ เี วลาว่าง มีศรัทธาทีแ่ น่วแน่ จะชอบมาวัด เพือ่ บําเพ็ญคุณประโยชน์
สําหรับตนเองและผูอ้ น่ื ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม อุทศิ ส่วนบุญ
ส่วนกุศลให้กบั ผูล้ ว่ งลับไปแล ้ว เป็ นการกระทําทีจ่ ะนํามาซึง่ ความเป็ นสิรมิ งคล ความสุข
ความเจริญ ทีแ่ ท้จริง จึงเป็ นสิง่ ทีน่ ่าอนุโมทนา น่าส่งเสริมให้กระทําอย่างต่อเนื่อง เพราะ
เป็ นประโยชน์ทส่ี าํ คัญ ทีจ่ ะอยู่ตดิ กับใจไปตลอด ถ้าขาดประโยชน์น้ แี ล ้ว ชีวติ จะไม่มี
ความหมายอะไร จะอ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ถ้ามัวแต่ไปหาประโยชน์ทางด้านวัตถุ เสพ
ความสุขทางรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ซึง่ เมือ่ ได้เสพแล ้ว ก็จะผ่านไป ไม่มอี ะไร
หลงเหลือติดอยู่ภายในใจ ทีจ่ ะทําให้เกิดความสุข ความอิม่ ความพอ แต่กลับสร้างความ
หิว สร้างความกระหาย สร้างความอยาก ให้มไี ม่รูจ้ กั จบสิ้น
การกระทําความดี ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื เป็ นการสร้างความสุขให้กบั ใจ
เป็ นความสุขทีอ่ ยู่ตดิ กับใจ เป็ นเครื่องจูงใจ เป็ นเครื่องผลักดัน ให้กระทําอีกอย่าง
ต่อเนื่อง เพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ ทําให้จติ ใจพัฒนาสูงขึ้นไป ด้วยความดีงาม ความสุข
ความเจริญ ทีจ่ ะไปกับใจหลังจากทีร่ ่างกายได้แตกสลายไปแล ้ว ร่างกายเป็ นของชัว่ คราว
อยู่ในโลกนี้ได้สกั ระยะหนึ่ง ก็ตอ้ งมีการเป็ นไป มีการแตกดับไปเป็ นธรรมดา ส่วนจิตใจ
จะเดินทางต่อไป สู่ภพหน้าชาติหน้า จะไปสู่ความสุขความเจริญก็ข้นึ อยู่กบั บุญกุศลทีไ่ ด้
กระทําไว้ในชาติน้ ี และในชาติต่างๆในอดีตทีผ่ ่านมา บุญกุศลจะเป็ นเครื่องส่งให้จติ ใจได้
ไปเกิดทีด่ ี ทีเ่ จริญรุ่งเรืองต่อไป เพือ่ จะได้ประกอบคุณความดี บุญกุศลให้มเี พิม่ มาก
ยิง่ ๆขึ้นไป จนถึงจุดสูงสุดของการพัฒนาชีวติ คือจุดทีม่ แี ต่ความสุขทีเ่ รียกว่าบรมสุข สุข
ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้พฒั นาไปถึง ซึง่ เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราทุกคน
ปรารถนากัน เพียงแต่เราไม่รู ้ เราไม่เข้าใจ
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เวลาทีพ่ ดู ถึงความสุขทางด้านจิตใจ ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ คนทีไ่ ม่เคยได้สมั ผัส
กับความสุขแบบนี้ ก็จะเกิดความหวาดกลัว เพราะว่าในชีวติ ของตนนัน้ ตลอดเวลาที่
ผ่านมา เคยแต่แสวงหาความสุขจากสิง่ ภายนอก ได้ความสุขจากการมีเงินทอง มี
ตําแหน่ง มียศ มีการสรรเสริญเยินยอ ได้เสพกาม คือกามคุณทัง้ ๕ ได้แก่รูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย จึงไม่เข้าใจว่า คนเราจะมีความสุขโดยทีไ่ ม่มสี ่งิ เหล่านี้ได้
อย่างไร นัน่ ก็เป็ นเพราะความโง่เขลาเบาปัญญา ความหลง ทีเ่ รียกว่าความเห็นผิดเป็ น
ชอบ ทําให้ไม่เห็นถึงความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีจ่ ะอยู่ตดิ กับเราไปตลอด คือความสุขที่
เกิดจากความสงบของจิตใจนี่เอง จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องพิสูจน์ดู ทดสอบดู ถ้าไม่พสิ ูจน์ ไม่
ทดสอบ เราจะไม่รูถ้ งึ ความสุขอันนี้ ในเบื้องต้นเราจึงต้องมีความศรัทธา มีความเชื่อใน
สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนว่า ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ในใจของเรา อยู่ในตัวของเรา ไม่ได้
อยู่ทภ่ี ายนอก ไม่ได้อยู่ทเ่ี งินทอง แล ้วเอาเงินทองนี้ไปเทีย่ ว ไปหาความสุข ซึง่ เป็ น
ความสุขแบบหลอกลวง ไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีเ่ กิดขึ้นในขณะทีไ่ ด้
สัมผัส แต่หลังจากทีผ่ ่านไปแล ้วก็เกิดอาการเหงาหงอย เกิดอาการอยากออกไปแสวงหา
ความสุขแบบนัน้ อีก จึงเป็ นความสุขทีจ่ ะต้องหาอยู่ตลอดเวลา สิ้นภพนี้ไป ความอยาก
ในความสุขเหล่านี้ ก็ไม่ได้หมดไปกับภพนี้ เมือ่ ไปเกิดใหม่ก็ตอ้ งไปขวนขวายหาความสุข
แบบนี้ต่อไปอีก ไม่มที ส่ี ้ นิ สุด
การหาความสุขแบบนี้จงึ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งสอนกัน เกิดมาพ่อแม่กไ็ ม่ตอ้ งสอน เพราะเป็ น
สิง่ ทีฝ่ งั ติดมากับใจ ส่วนความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ ลดละการหาความสุขจากภายนอก
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ค่อยมีตดิ ตัวมา จึงเป็ นสิง่ ทีแ่ ปลก เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าเชื่อว่าจะเป็ นไปได้ เราจึงมี
ความกลัวกันทุกครัง้ ถ้าพูดว่าจะต้องไปอยู่วดั สัก ๓ วัน เพือ่ ถือศีล ลดละกามสุข
ทัง้ หลาย ก็จะเกิดความรูส้ กึ หวาดกลัว ไม่ค่อยกล ้าทีจ่ ะเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรมกัน ทัง้ นี้กเ็ ป็ น
เพราะว่ายังไม่เคยได้สมั ผัสกับความสุขแบบนี้นนั ่ เอง
จึงจําเป็ นทีจ่ ะต้องเชื่อในสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน ดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง เมือ่ ประสูตมิ าก็เหมือนเรา ยังทรงมี
ความอยากในความสุขทัง้ หลายในโลกนี้ อยากมีความสุขจากการเสพรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะทัง้ หลาย แต่เนื่องจากทรงเป็ นบุคคลทีฉ่ ลาด รูจ้ กั คิด รูจ้ กั แยกแยะ จึงเกิด
ความเข้าใจ เกิดความคิดขึ้นมาว่า ความสุขทีท่ รงมีหอ้ มล ้อมอยู่ในฐานะราชกุมารนัน้ หา
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ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ เป็ นความสุขจอมปลอม เป็ นความสุขหลอกลวง ทีจ่ ะต้อง
คอยแสวงหา คอยเติมอยู่ไม่รูจ้ กั จบจักสิ้น ไม่เคยสร้างความอิม่ สร้างความพอให้เลย
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ พระพุทธองค์จงึ ทรงศึกษา แสวงหาว่าความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทไ่ี หน ก็ได้
ทรงทราบจากนักบวชว่า ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทก่ี ารทําจิตใจให้สงบ และการทีจ่ ติ ใจจะ
สงบได้ ก็จะต้องลดละตัดความสุขภายนอกเสียให้หมด เพราะความสุขภายนอกเปรียบ
เหมือนกับความร้อน ส่วนความสุขภายในใจเป็ นเหมือนกับความเย็น จะเอาทัง้ ๒ อย่าง
มาปนกันไม่ได้ ถ้าต้องการความเย็น ก็ตอ้ งตัดความร้อนออกไป ถ้าต้องการความร้อน ก็
ต้องตัดความเย็นออกไป อย่างในฤดูหนาว เราก็ตอ้ งหาวิธปี ้ องกันไม่ให้ความหนาวเข้ามา
สู่ร่างกาย เพือ่ ร่างกายจะได้อบอุ่น ในฤดูรอ้ นเวลามีอากาศร้อน ก็ตอ้ งหาวิธรี ะบายความ
ร้อนให้ออกจากร่างกาย ออกจากอากาศทีอ่ ยู่รอบตัวเรา เช่น ติดเครื่องปรับอากาศ ถ้าไม่
มีเครื่องปรับอากาศ เวลาร้อนมากๆ ก็ไปอาบนํา้ สักครัง้ หนึ่ง ก็จะช่วยระบายความร้อนให้
ออกจากร่างกายไปได้ แต่ความร้อนและความเย็นจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ จะต้องเป็ นอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง
ความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรม คือความสุขภายนอกทีไ่ ด้มาจากการเสพรูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ กับความสุขภายในทีเ่ กิดจากการทําจิตให้สงบ ก็เป็ นสิง่ ตรงกันข้าม
กัน ไม่สามารถอยู่คู่เคียงกันได้ จะต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่ง ถ้าต้องการความสุขทาง
ใจ คือความสงบของจิตใจ ก็ตอ้ งตัดความสุขภายนอก อย่างทีญ
่ าติโยมบางท่านได้มาอยู่
วัด มาถือศีล ๘ ลดละการหาความสุขทางภายนอก จากการดูหนังดูละคร ร้องรําทํา
เพลง จากการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ทม่ี สี สี นั หลากหลาย จากการประพรมของหอม
ทัง้ หลาย จากการนอนบนเตียงบนฟูกทีม่ คี วามนิ่ม ซึง่ มีคุณน้อย มีความสุขน้อย แต่มี
โทษมาก เพราะไม่ทาํ ให้ใจสงบ ให้อม่ิ ให้พอได้ จึงต้องมาลดละด้วยการละเว้น แล ้วก็มา
ทําจิตใจให้สงบ ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ กําหนดจิตใจให้อยู่กบั ที่ ให้อยู่
กับบทสวดมนต์ ให้อยู่กบั องค์ภาวนา ทีใ่ ช้เป็ นเครื่องผูกใจ ไม่ให้ใจเร่ร่อน ไม่ให้ไปเทีย่ ว
เตร่ คิดถึงเรื่องราวต่างๆ
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ใจก็เปรียบเหมือนกับเรือลําหนึ่งทีล่ อยอยู่บนนํา้ ถ้าต้องการให้เรือนิ่ง ให้จอดอยู่กบั ท่า ก็
ต้องเอาเชือกผูกเรือไว้กบั เสา เพือ่ เรือจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสนํา้ ใจก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้า
ต้องการให้ใจอยู่น่งิ ไม่ให้ไหลไปตามกระแสอารมณ์ต่างๆ ก็ตอ้ งหาเครื่องผูกใจไว้ เช่น
บทสวดมนต์ หรือองค์ภาวนากํากับจิตใจ เช่น การบริกรรมคําว่าพุทโธๆๆ ไปเรื่อยๆ
หรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออก เหล่านี้เป็ นเครื่องผูกใจ ถ้ามีเครื่องผูกใจแล ้ว ใจจะลอย
ไปไม่ได้ ยกเว้นเสียว่า เชือกคือสติทผ่ี ูกใจให้อยู่กบั องค์ภาวนานัน้ ขาดไป ถ้าเชือกขาดไป
อย่างเวลาผูกเรือไว้กบั ท่าเรือ เรือก็ตอ้ งไหลไปตามกระแสนํา้ แต่ถา้ เชือกไม่ขาดเรือก็ลอย
ไปไม่ได้ ฉันใดการทีจ่ ะทําให้ใจอยู่กบั บทสวดมนต์กด็ ี อยู่กบั องค์ภาวนา เช่นคําบริกรรม
พุทโธๆๆก็ดี อยู่กบั ลมหายใจเข้าออกก็ดี จําต้องมีสติ คือจะต้องมีการระลึกรู ้ การเฝ้ า
มองอยู่กบั สิง่ ทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ ให้เป็ นเครื่องผูกใจไว้ ถ้าจะใช้การสวดมนต์ก็ขอให้อยู่กบั คํา
สวดมนต์ทกุ คํา ไม่ใช่สวดไปแล ้วก็คิดถึงเรื่องราวต่างๆไปด้วย ถ้าเป็ นเช่นนี้แล ้วใจจะไม่
สงบ ใจจะไม่น่งิ ก็จะไม่เกิดผลขึ้นมา ก็จะทําให้ผูท้ ป่ี ฏิบตั เิ กิดความท้อแท้ เสือ่ มศรัทธา
ขึ้นมา คิดว่าไม่ใช่เป็ นวิธที จ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขให้กบั ตน
ความจริงแล ้วมันอยู่ทก่ี ารปฏิบตั ขิ องตนเองต่างหาก
ทีป่ ฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้องกับสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนไว้ นัน่ ก็คอื ให้มสี ติอยู่กบั งานทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ให้ใจกระทํา ถ้าได้
กําหนดให้ใจอยู่กบั การสวดมนต์ ก็ให้อยู่กบั การสวดมนต์อย่างเดียว อย่าไปคิดถึง
เรื่องราวต่างๆ ทีผ่ ่านมาแล ้วก็ดี ทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นก็ดี เรื่องทีอ่ ยู่ใกล ้ตัว หรืออยู่ทไ่ี กลตัว
ทัง้ หมดนัน้ ขอให้ลมื ไปเสีย อย่าไปคิดถึง ตอนนี้ขอให้คดิ อยู่เรื่องเดียว คือบทสวดมนต์
พยายามให้อยู่กบั บทสวดมนต์ไปเรื่อยๆ จนกว่าจิตจะเกิดความรูส้ กึ สงบ รูส้ กึ สบาย
รูส้ กึ เย็น แล ้วอยากจะหยุดสวด ก็ลองกําหนดดูลมหายใจต่อไป ดูลมหายใจเข้าออก ให้
รูอ้ ยู่กบั ลม เหมือนอยู่กบั บทสวดมนต์ แต่ตอนนี้ไม่ตอ้ งสวดแล ้ว เพียงแต่ให้ดูทล่ี ม
หายใจเข้า หายใจออก โดยกําหนดดูอยู่ทจ่ี ดุ ๆเดียว คือจุดทีล่ มสัมผัสกับปลายจมูก
หรือทีเ่ หนือริมฝี ปากขึ้นมา ให้กาํ หนดรูอ้ ยู่ตรงจุดนัน้ ไม่ตอ้ งตามลมเข้าไปเวลาหายใจเข้า
ไม่ตอ้ งตามลมออกมาเวลาหายใจออก เพราะไม่ตอ้ งการให้ใจทํางาน ไม่ตอ้ งการให้ใจ
เคลือ่ นไหวนัน่ เอง ต้องการให้ใจนิ่ง ให้อยู่กบั ที่ จึงควรกําหนดให้อยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งที่
สัมผัสลมได้ชดั
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ในเบื้องต้นก็จะอยู่แถวปลายจมูกหรือบริเวณเหนือริมฝี ปากขึ้นมา แต่ต่อไปก็อาจจะไป
รูส้ กึ อยู่ทท่ี ่ามกลางอกก็ได้ จะกําหนดอยู่ทต่ี รงกลางอกก็ได้ อย่างทีใ่ ช้ยุบหนอพองหนอ
ก็กาํ หนดดูอยู่ทบ่ี ริเวณหน้าท้องหรือหน้าอก เวลาลมหายใจเข้าก็จะเกิดความรูส้ กึ ว่าพอง
ขึ้นมา เวลาหายใจออกไปก็เกิดความรูส้ กึ ว่ายุบลงไป จึงมีบททีว่ า่ ยุบหนอพองหนอ แต่
ความจริงเวลากําหนดดูไม่ตอ้ งพูดคําว่ายุบหนอ พองหนอก็ได้ ข้อสําคัญขอให้รูอ้ ยู่กบั
การเข้าออกของลมตรงจุดใดจุดหนึ่ง ตรงหน้าอกก็ได้ ตรงทีป่ ลายจมูก บริเวณเหนือริม
ฝี ปากขึ้นมาก็ได้ ให้เพียงแต่กาํ หนดรูเ้ ท่านัน้ ไม่ตอ้ งไปควบคุม ไม่ตอ้ งไปบังคับให้ลม
หายใจสัน้ หรือหายใจยาว ให้หายใจละเอียด หรือหายใจหยาบ ลมจะเป็ นอย่างไรก็ให้รู ้
ตามความเป็ นจริง ถ้ากําลังหายใจสัน้ ก็รูว้ า่ ขณะนี้หายใจสัน้ ถ้าหายใจยาวก็รูว้ า่ หายใจ
ยาว ถ้าลมหายใจหยาบก็รูว้ า่ หยาบ ถ้าลมหายใจละเอียดก็รูว้ า่ ละเอียด ถ้าไม่มคี วามรูส้ กึ
ว่ามีลมเหลืออยู่เลย ก็ทาํ ความเข้าใจว่าขณะนี้ลมละเอียด จนไม่สามารถรูส้ กึ ได้ ก็ไม่ตอ้ ง
วิตก ไม่ตอ้ งกลัวว่า ถ้าไม่มลี มหายใจแล ้วจะตายไป เพราะความจริงแล ้วถ้ายังมีความ
รูอ้ ยู่กบั ตัว รูว้ า่ ขณะนี้ลมหายใจได้หายไปจากความรูส้ กึ แล ้ว ก็จะไม่ตาย จึงไม่ตอ้ งไป
กังวลอะไร
เมือ่ ภาวนาไปแล ้ว จิตจะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ ลมก็จะละเอียดตาม ละเอียดจนเกิด
ความรูส้ กึ ว่าลมไม่มเี สียแล ้ว ก็ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะตาย ตราบใดถ้ามีผูร้ ูอ้ ยู่แล ้ว รับรองว่าไม่
ตาย เพราะในขณะนัน้ จิตจะรวมตัวลงเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ ถ้าเกิดความกลัวแล ้ว ก็
จะทําให้จติ ถอนออกมา ทําให้จติ หยาบขึ้น ลมก็หยาบขึ้นตาม ก็จะสัมผัสกับลมได้ ถ้า
เป็ นเช่นนี้กจ็ ะไม่ได้บรรลุถงึ จุดของการภาวนา คือการรวมตัวของจิตลงไปเป็ นหนึ่ง ที่
เรียกว่ามีอารมณ์เดียว สักแต่วา่ รู ้ เป็ นเอกัคคตารมณ์ ดังนัน้ ถ้าภาวนาไป ดูลมไป แล ้ว
ลมละเอียดเข้าไปเรื่อยๆ ก็ไม่ตอ้ งกังวลอะไร ขอให้ดูไปเรื่อยๆ เมือ่ ไม่มลี มก็ให้รูว้ า่ ไม่มี
ลม ให้รูอ้ ยู่กบั รูน้ นั ่ แหละ รูว้ า่ ไม่มลี ม ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะรวมตัวลง เมือ่ รวมตัวลงแล ้วก็
จะเกิดความสงบ เกิดความนิ่ง เกิดความเย็น เกิดความสบายขึ้นมา ในขณะนัน้ จิตจะไม่
สนใจกับเรื่องราวต่างๆภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีม่ าสัมผัส
ก็จะไม่สนใจ ไม่ใยดี เพราะในขณะนัน้ จิตมีความพอ มีความอิม่ ไม่มคี วามหิว ไม่มี
ความอยากกับอะไรทัง้ สิ้น เป็ นความสุขทีไ่ ม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะเปรียบเทียบได้ ดังทีไ่ ด้
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ทรงแสดงไว้วา่ ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ จะเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ
ของจิตใจ
ถ้าได้ปฏิบตั ถิ งึ จุดนี้แล ้ว จะเริ่มเข้าใจแล ้วว่า ความสุขทีแ่ ท้จริงอยู่ทไ่ี หน เมือ่ เป็ นเช่นนัน้
แล ้ว ความศรัทธาในการทีจ่ ะปฏิบตั ริ กั ษาจิตให้สงบ ก็จะมีเพิม่ ขึ้นไปมากๆ เวลาทีเ่ คยใช้
ไปกับการหาความสุขภายนอก การทํามาหากิน หาเงินหาทอง เพือ่ จะได้เอาเงินทองมา
จับจ่ายซื้อความสุข ก็จะลดน้อยถอยลงไป เพราะเริ่มเห็นแล ้วว่าความสุขแบบนี้ หามา
เท่าไรก็ไม่รูจ้ กั คําว่าอิม่ คําว่าพอสักที กลับสร้างความหิว สร้างความกระหายให้มมี าก
เพิม่ ขึ้นไปเสียอีก จึงเริ่มเข้าใจแล ้วว่าความสุขแบบนี้ ไม่ใช่เป็ นความสุข แต่เป็ นความ
ทุกข์ ความสุขทีแ่ ท้จริง กลับเป็ นความสงบของใจ ดังนัน้ เมือ่ มีเวลามีโอกาส ก็จะ
พยายามหาเวลาเข้าวัด หาสถานทีส่ งบทีป่ ราศจากผูค้ นพลุกพล่าน หาความวิเวก การอยู่
ตามลําพัง แล ้วก็เจริญสมาธิภาวนา ในเบื้องต้นก็ดว้ ยการสวดมนต์ สวดไปสักระยะหนึ่ง
ก่อน เพราะในเบื้องต้นจิตจะหยาบมาก ให้กาํ หนดอยู่กบั พุทโธๆๆ ก็จะไม่อยู่ จะให้อยู่
กับลมหายใจก็ไม่อยู่ จึงให้สวดมนต์ไปพลางๆก่อน สวดไปจนรูส้ กึ ว่าใจเริ่มมีความนิ่ง มี
ความพอ รูส้ กึ ไม่อยากจะสวดแล ้วก็หยุด แล ้วก็กาํ หนดดูลมหายใจต่อไป หรือกําหนด
พุทโธๆๆไปในใจเรื่อยๆ จนกว่าจิตจะสงบนิ่ง เมือ่ สงบนิ่งแล ้วการสวดมนต์กด็ ี การดูลม
หายใจก็ดี หรือการบริกรรมพุทโธๆๆก็ดี ก็ไม่จาํ เป็ นต่อไป เพราะได้ถงึ จุดหมาย
ปลายทางทีต่ อ้ งการแล ้ว เหมือนกับเวลาทีร่ บั ประทานอาหาร ขณะทีย่ งั ไม่อม่ิ ก็ตอ้ งตัก
ข้าวเข้าปาก ต้องเคี้ยว ต้องกลืนอาหารไปเรื่อยๆ ต้องรับประทานไปเรื่อยๆ แต่เมือ่ อิม่
แล ้ว ก็จะหยุดรับประทานไปเอง
ฉันใดการไหว้พระสวดมนต์ การบริกรรมพุทโธๆๆ การกําหนดดูลมหายใจ ก็เหมือนกับ
การรับประทานอาหารของใจนัน่ เอง เมือ่ รับประทานเต็มทีแ่ ล ้ว ใจสงบนิ่งแล ้ว การสวด
มนต์ การบริกรรมพุทโธๆๆ การกําหนดดูลมหายใจเข้าออก ก็ไม่มคี วามจําเป็ นต่อไป
เพราะในขณะนัน้ ใจจะนิ่งอยู่เฉยๆ จะนิ่งอยู่ได้นานมากน้อยเท่าไร ก็ปล่อยให้เป็ นไปตาม
ธรรมชาติ เพราะการภาวนาแต่ละครัง้ จะไม่เหมือนกัน บางครัง้ ก็จะนิ่งอยู่ได้นาน บางครัง้
ก็จะไม่นาน ปล่อยให้เป็ นไปตามเรื่องของใจ ไม่ตอ้ งไปกังวล อย่าไปดึงใจออกมาใน
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ขณะทีใ่ จมีความสงบ เพราะถ้าทําเช่นนัน้ แล ้ว ในโอกาสหน้าเวลาจะทําให้ใจสงบจะยาก
แต่ถา้ ปล่อยให้ใจอยู่ในความสงบ จนเต็มทีข่ องเขาแล ้ว เขาอิม่ เขาพอแล ้ว เขาก็จะ
ออกมาเอง เมือ่ เกิดความอยากออกมา ก็จะเริ่มรับรูร้ ูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีม่ า
สัมผัส แล ้วก็เริ่มคิดปรุง คิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ มีการเปลีย่ นอิรยิ าบถ ลุกขึ้นมา เพือ่ ไป
ทําภารกิจการงานอย่างอืน่ ต่อไป
ถ้าเป็ นไปได้เมือ่ ลุกขึ้นมาแล ้ว ในขณะทีจ่ ะไปทําภารกิจอะไรก็ตาม ขอให้มสี ติตามรูก้ บั
ภารกิจการงานต่างๆ ให้มคี วามรูอ้ ยู่กบั ภารกิจทีท่ าํ อยู่ในขณะนัน้ คือในปัจจุบนั ถ้าลุก
ขึ้นมา ก็ให้รูว้ า่ กําลังลุกขึ้นมา ถ้าเดินก็รูว้ า่ กําลังเดิน กําลังทําอะไรอยู่ ก็ให้รูอ้ ยู่กบั การ
กระทํานัน้ ๆ ถ้าทําอย่างนี้ได้ ถือว่ายังภาวนาอยู่ เป็ นการรักษาใจให้สงบให้น่งิ ถึงแม้ใจจะ
ทํางานแต่ไม่ส่ายแส่ ไปหาเรื่องราวต่างๆ ในอดีตก็ดี ในอนาคตก็ดี ทีไ่ กลทีใ่ กล ้ก็ดี แต่
อยู่กบั กิจทีก่ าํ ลังทําอยู่ในปัจจุบนั ถ้าทําอย่างนี้ได้ ใจก็ยงั สงบ ยังเย็นอยู่ เพราะไม่มี
อารมณ์อะไรเข้ามาสร้างความวุน่ วายใจ ในขณะทีท่ าํ อะไรอยู่ หากใจเกิดมีความรูส้ กึ รัก
หรือชัง ยินดียนิ ร้ายกับสิง่ ทีก่ ระทํา ก็ให้เอาปัญญาเข้ามาใช้ ว่าไม่ควรไปรัก ไปชัง ไป
ยินดียนิ ร้ายกับอะไร เพราะเป็ นเรื่องของอารมณ์ เมือ่ มีความยินดีก็จะเกิดความดีใจ ถ้า
เกิดความยินร้ายขึ้นมาก็จะเกิดความโกรธ ความเสียใจ ความไม่สบายใจขึ้นมา แต่ถา้ ทํา
ความเข้าใจว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีใ่ จมาสัมผัส มารับรู ้ ล ้วนเป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่เป็ นอยู่ ไม่มคี วาม
จําเป็ นทีจ่ ะต้องไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับเขา เพราะถ้ามีแล ้ว ก็จะสร้างปัญหาให้กบั ใจ ถ้า
ไปมีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นมา ก็จะมีความกังวล มีความห่วง มีความอาลัย มีความอาวรณ์
มีความรังเกียจ มีความไม่ชอบใจ ไม่พอใจขึ้นมา ซึง่ ล ้วนเป็ นความทุกข์ของใจทัง้ สิ้น
เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่ปรารถนากัน
ให้มองทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นธรรมชาติ เขาเป็ นของเขาอยู่อย่างนัน้ เราไม่ตอ้ งไปกังวลกับเขา
เขาจะเป็ นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็ นไป ถ้ามาเกี่ยวข้องกับเรา ก็ปฏิบตั กิ บั เขาให้ดที ส่ี ุด
เท่าทีจ่ ะทําได้ ตามหน้าทีข่ องเรา ถ้าไม่อยู่ในวิสยั ทีจ่ ะทําให้สง่ิ ต่างๆเหล่านัน้ เป็ นไปตาม
ความต้องการของเรา ก็ไม่ตอ้ งไปกังวลกับเขา ปล่อยให้เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา ไม่มี
เขาเราก็อยู่ได้ นี่คอื หลักความจริง แต่เหตุทพ่ี วกเรายังต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆ
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เหล่านัน้ ก็เพราะความหลง เพราะคิดว่าถ้ามีสง่ิ ต่างๆเหล่านัน้ แล ้ว จะมีความสุข จะมี
ความเจริญรุ่งเรือง ซึง่ เป็ นความเข้าใจผิด ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงนั้น อยู่ท่ี
ใจที่สงบ อยู่ท่ใี จที่ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างต่างหาก เพราะถ้าใจได้ปล่อยวางทุกสิง่ ทุก
อย่างแล ้ว ก็จะไม่มอี ะไรมาสร้างความทุกข์ให้กบั ใจ มาสร้างความวุน่ วายให้กบั ใจ ถ้าใจ
ยังมีความวุน่ วาย ยังมีความกังวลอยู่ ก็แสดงว่าใจยังไม่ได้พฒั นาไปถึงจุดทีส่ ูงสุด จุดที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้พฒั นาไปถึงนัน้ เป็ นจุดทีไ่ ม่มคี วามกังวล
ไม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามวุน่ วายใจ เรียกว่าปรมังสุขงั มีแต่ความสุขล ้วนๆ มีความสุข
อย่างเดียวภายในใจ ซึง่ จะเกิดขึ้นได้กต็ ่อเมือ่ มีปญั ญา มีความเข้าใจในสภาวธรรม
ทัง้ หลายว่าเป็ นทุกข์นนั ่ เอง ถ้าไปยุ่งกับเขา ไปเกี่ยวข้องกับเขาแล ้ว จะต้องมีความกังวล
ใจตามมาไม่ชา้ ก็เร็ว ถ้าไม่ไปเกี่ยวข้องก็จะไม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามกังวลใจ ญาติโยม
ลองสังเกตดู เรามีความทุกข์กบั อะไร ส่วนใหญ่กม็ คี วามทุกข์กบั ของๆเรานัน่ แหละ อะไร
ทีเ่ ป็ นของๆเรา ก็จะมีความทุกข์กบั สิง่ นัน้ ถ้าสิง่ ไหนไม่ใช่เป็ นของๆเรา ก็จะไม่มคี วาม
ทุกข์กบั ของสิง่ นัน้ จึงต้องใช้ปญั ญาให้เห็นว่าไม่มอี ะไรเป็ นของๆเรา เพือ่ จะได้ปล่อยวาง
อุปาทานความยึดมันถื
่ อมัน่ จะได้ไม่ตอ้ งทุกข์กบั อะไรอีกต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควร
แก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๕๓

การเสียสละ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
คุณธรรม ความดีงาม ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบให้พทุ ธศาสนิกชนทุกๆคนไว้เจริญ มีอยู่ ๔
ประการด้วยกัน คือ ๑. ศรัทธาความเชื่อ๒. จาคะการเสียสละ ๓. ศีล ความประพฤติท่ี
ดีงาม ๔. ปัญญา ความรูค้ วามฉลาด คุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้ เป็ นคุณสมบัตขิ อง
พุทธศาสนิกชนทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ ให้ผูท้ ม่ี ศี รัทธาความเชื่อ ความเลือ่ มใส
ในพระพุทธศาสนา นําไปปฏิบตั ิ เพือ่ ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็ นสิรมิ งคล
ความปราศจากความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะทัง้ หลายเป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงศึกษา ได้ทรงปฏิบตั ิ ทรงบรรลุเห็นอย่างชัดแจ้งแล ้ว จึงได้นาํ เอามาสัง่ สอนให้กบั ผูท้ ่ี
มีศรัทธาความเชื่อมีปญั ญาความฉลาด ทีส่ ามารถเห็นถึงผลทีด่ ที ง่ี ามทีจ่ ะตามมาจากการ
ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่ สอนและปฏิบตั มิ า
ถ้าเป็ นพุทธศาสนิกชน ก็ควรคํานึงถึงคุณสมบัตทิ งั้ ๔ ประการนี้ ถ้ายังไม่มคี ุณสมบัตทิ งั้
๔ ประการนี้ ก็ยงั ไม่ถอื ว่าเป็ นพุทธศาสนิกชนทีแ่ ท้จริง เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล ้ว ก็จะไม่ได้รบั
อานิสงส์ผลประโยชน์จากการเป็ นพุทธศาสนิกชน แต่ถา้ ได้เจริญคุณธรรมทัง้ ๔ ประการ
นี้ครบถ้วนบริบูรณ์แล ้ว ก็จะได้รบั อานิสงส์อนั ดีงาม อันประเสริฐของพระพุทธศาสนา
ตัง้ แต่มนุษยสมบัตขิ ้นึ ไป จนถึงเทวสมบัติ พรหมสมบัติ และอริยสมบัติ คือมรรคผล
นิพพาน ซึง่ ล ้วนเกิดจากการเจริญคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้ ดังนัน้ ในทุกๆวันพระหรือ
ทุกๆครัง้ ทีเ่ รามาวัดกัน ก็จะมีพธิ กี รรมทีเ่ สริมสร้างให้เจริญในคุณธรรมทัง้ ๔ เช่น เมือ่
มาทีว่ ดั แล ้ว ก็จะได้บูชาพระรัตนตรัย เป็ นการตอกยํา้ ศรัทธาความเชื่อ ความเลือ่ มใสใน
พระรัตนตรัย ในพระพุทธ ในพระธรรม ในพระสงฆ์ ตอกยํา้ ความไม่สงสัยในสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั ิ เป็ นการเจริญศรัทธา หลังจากนัน้ ก็มกี ารทําบุญถวายทาน
จตุปจั จัยไทยทาน สังฆทาน เป็ นการเจริญจาคะคือการเสียสละ ต่อจากนัน้ ก็มกี าร
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สมาทานศีล เป็ นการเจริญศีล ความประพฤติดที างกาย ทางวาจา แล ้วก็มกี ารแสดง
ธรรม เป็ นการเจริญปัญญาความรู ้ ความฉลาด
นี่แหละคือคุณธรรมทัง้ ๔ ประการ ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนทุกครัง้ ทีม่ าวัดจะได้เจริญ เมือ่ ได้
เจริญแล ้ว ความสุขความเจริญ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ย่อมเป็ น
ผลทีจ่ ะปรากฏขึ้นมาตามลําดับแห่งการปฏิบตั ิ จึงเป็ นสิง่ ทีค่ วรคํานึงอยู่เสมอ ควรเจริญ
อยู่เสมอ ไม่วา่ จะมาทีว่ ดั หรือไม่กต็ าม เพียงแต่วา่ เวลามาทีว่ ดั จะสะดวกกว่า เพราะมี
กิจกรรมเหล่านี้เป็ นเครื่องส่งเสริม ให้ได้เจริญคุณธรรมเหล่านี้ แต่ถา้ ไม่ได้มาทีว่ ดั ก็
ขอให้มสี ติราํ ลึกรูถ้ งึ คุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้ แล ้วพยายามเจริญให้มากอย่างต่อเนื่อง
ไม่วา่ จะอยู่แห่งหนตําบลใด เวลาใด เมือ่ ถึงเวลาทีค่ วรเจริญคุณธรรมเหล่านี้ ก็ควรเจริญ
ไป ถ้าเป็ นเช่นนี้แล ้ว ความเจริญรุ่งเรือง ก็จะเป็ นไปตามลําดับ ความเสือ่ มก็จะลดน้อย
ถอยลงไป ความทุกข์ ความวุน่ วายใจก็จะค่อยๆหมดไปๆ จนในทีส่ ุดก็จะไม่มคี วามทุกข์
เหลืออยู่ภายในใจเลย นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าได้ประพฤติปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสัง่ สอนไว้ ซึง่ สรุปลงได้ ๓ ประการ ด้วยกัน คือ ๑. ละการกระทําบาปทัง้ ปวงเสีย
๒. ทําความดีทง้ั หลายให้ถงึ พร้อม ๓. ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด
นี่เป็ นหัวใจของพระพุทธศาสนา เป็ นหัวใจของคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ที่
ได้มาตรัสรูธ้ รรมในโลก แล ้วนําธรรมนี้มาสัง่ สอนให้กบั สัตว์โลก เพราะธรรมนี้เป็ นเหตุท่ี
จะนํามาซึง่ ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็ นสิรมิ งคล ความหมดทุกข์หมดภัย หมดความ
เศร้าโศกเสียใจทัง้ หลายได้อย่างแน่นอน ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงเป็ นธรรมที่
พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ จะทรงสัง่ สอนพุทธศาสนิกชนทัง้ หลายให้ปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะมา
ตรัสรูใ้ นเวลาไหนก็ตาม พุทธศาสนิกชนเมือ่ ได้ฟงั ธรรมแล ้ว ก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อ
ขึ้นมา ซึง่ เป็ นคุณสมบัตเิ บื้องต้นของพุทธศาสนิกชนทีเ่ ชื่อว่า ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ กิเลส
ตัณหาเป็ นพิษเป็ นภัยกับใจ ควรชําระ ควรกําจัด ไม่ควรปล่อยให้หลงเหลืออยู่ เมือ่ มี
ความเชื่อในธรรม ก็นาํ ไปปฏิบตั ิ เช่น การทําความดีทงั้ หลาย ก็คอื การเสียสละนี้เอง
สละความสุข สละประโยชน์ส่วนตนให้กบั ผูอ้ น่ื แบ่งปันความสุขและประโยชน์ให้กบั
ผูอ้ น่ื
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การเสียสละก็มอี ยู่หลายระดับ ระดับธรรมดาทัว่ ๆไป ถึงระดับสูงสุด ระดับทัว่ ๆไป ก็
อย่างทีพ่ วกเราทํากัน เรามีอะไรทีเ่ ป็ นส่วนเกิน เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ น ถ้าไม่มกี ไ็ ม่เดือดร้อน
เช่น ความสุขบางอย่าง ประโยชน์บางอย่าง สมบัตขิ า้ วของบางอย่างทีเ่ รามีอยู่ ถึงแม้ไม่มี
ก็ไม่เดือดร้อน เราก็เสียสละให้กบั ผูอ้ น่ื ไป อย่างนี้เป็ นการเสียสละธรรมดาๆ ส่วนการ
เสียสละขัน้ อุกฤษฏ์ ขัน้ สูงสุดก็คอื ยอมเสียสละแม้ในสิง่ ที่มคี วามจําเป็ นต่อความสุขของ
เรา ต่อชีวติ ของเรา แต่เพราะใจมีความแน่วแน่ต่อการบําเพ็ญคุณธรรมข้อนี้ ก็พร้อมทีจ่ ะ
เสียสละ แม้แต่ชวี ติ ก็สละได้ นี่คอื ลักษณะของการเสียสละขัน้ สูงสุด ดังทีพ่ ระพุทธองค์
ทรงสอนให้เสียสละแม้แต่สมบัติ แม้แต่อวัยวะ แม้แต่ชวี ติ เพือ่ รักษาธรรม คือจาคะนี้
ซึง่ เป็ นธรรมทีป่ ระเสริฐอย่างยิง่ ผูใ้ ดได้เจริญแล ้ว ความเจริญในใจย่อมปรากฏขึ้นมา
ย่อมนําไปสู่ความสําเร็จอันสูงสุด อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าของเราได้บาํ เพ็ญมาในแต่ละภพ
ในแต่ละชาติ ซึง่ เมือ่ ฟังแล ้วก็อาจจะคิดว่า เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าเชื่อ ว่าจะเป็ นไปได้ ทีส่ ามารถ
สละทุกสิง่ ทุกอย่างได้ แม้แต่ชวี ติ เพือ่ ให้ได้มาในธรรมทีป่ ระเสริฐทีส่ ุด คือการหลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ ปวง
พระพุทธเจ้าของเราได้บาํ เพ็ญมาแล ้วในแต่ละภพในแต่ละชาติ เราก็ได้ยนิ ได้ฟงั มา สมัย
เป็ นพระเวสสันดรก็สละราชสมบัตอิ อกบวช สละลูก สละภรรยาเพือ่ คุณธรรมนัน่ เอง
และเมือ่ มาเกิดเป็ นเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้สละอีกเหมือนกัน เพราะนิสยั นี้ได้ถกู ปลูกฝังมา
จนเรียกว่า เป็ นสันดานก็ได้ แต่เป็ นสันดานฝ่ ายดี เรียกว่าเป็ นอริยะสันดาน ผูใ้ ดถ้าได้
เจริญจาคะการเสียสละมาอย่างสมํา่ เสมอแล ้ว จะเห็นว่าการเสียสละไม่เป็ นความทุกข์เลย
แต่เป็ นความสุขใจอย่างยิง่ ถ้าไม่เชื่อลองเสียสละในสิง่ ทีร่ กั ทีห่ วง ทีใ่ ห้ความสําคัญอย่าง
ยิง่ ถ้าลองได้เสียสละแล ้ว จะได้สมั ผัสกับความสุขทีไ่ ม่เคยมาปรากฏขึ้นในใจเลย เพราะ
สิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบ ทีห่ วงแหน ไม่ได้ทาํ ให้ใจเบา ให้ใจสบาย แต่กลับเป็ นเครื่องผูกรัดใจ ให้
มีความคับแค้น ความคับแคบ ความเห็นแก่ตวั ความเสียดาย แต่ถา้ ได้สละสิง่ ทีร่ กั สิง่ ที่
สงวนมากทีส่ ุดได้ ได้ชนะความหวงแหน ความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ นัน้ ๆแล ้ว ใจจะคลาย
ออก จะโล่ง จะเบา จะมีความสุขอย่างยิง่
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นี่แหละเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้คนอย่างพระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย สามารถ
เสียสละในสิง่ ทีพ่ วกเรายังไม่กล ้า ยังไม่สามารถทีจ่ ะสละได้ เพราะเรายังไม่เคยได้สมั ผัส
กับผลทีป่ ระเสริฐ ทีจ่ ะปรากฏขึ้นในใจของเรา เวลาทีไ่ ด้เสียสละในสิง่ ทีร่ กั ทีห่ วงแหน
เราจะพบกับความสุขใจ ความเบาใจ ความภูมใิ จ ทีไ่ ม่เคยพบมาก่อนในโลกนี้ ในชีวติ นี้
เลย และถ้าได้ลองทําอย่างนี้ไปเพียงครัง้ เดียวแลว้ ก็จะเกิดความผูกพัน เกิดความยินดี
ทีจ่ ะทําอย่างนี้ต่อไปอีก แล ้วชีวติ ของเราก็จะมีแต่ความสุข ความสบายใจมากขึ้น
ตามลําดับ ความทุกข์ใจของเราก็ไม่ได้เกิดจากอะไร ก็เกิดจากความหลงทีใ่ ห้ไปยึดไปติด
กับสิง่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุหรือบุคคล เมือ่ ไปยึดไปติดแล ้ว ใจก็มคี วามเครียดกับสิง่
เหล่านัน้ เครียดจากความห่วง จากความเสียดาย จากความหวงแหนในสิง่ นัน้ ๆ แทนที่
จะมีความสุข กลับต้องมีความทุกข์กบั สิง่ เหล่านัน้ ไม่เชื่อลองสํารวจดูในตัวของเรา ในใจ
ของเรา กับสิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลก็ดี หรือเป็ นสิ่งของต่างๆก็ดี ว่าเรามี
ความโล่งใจ เบาใจกับสิง่ เหล่านัน้ หรือไม่ หรือมีแต่ความห่วงใย มีแต่ความกังวลใจ มีแต่
ความเครียด
ถ้าพิจารณาดูจะเห็นว่า เรามีแต่ความทุกข์กบั สิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่ทงั้ สิ้น ความสุขทีไ่ ด้รบั
จากสิง่ เหล่านัน้ เป็ นเพียงความสุขเล็กๆน้อยๆ และเมือ่ ได้สมั ผัสแล ้วไม่นาน ก็เกิดความ
ชินชาจนไม่เห็นความสุขของสิง่ นัน้ ๆเหลืออยู่เลย มีแต่ความหวง ความห่วง ความยึดติด
อยู่ในสิง่ นัน้ ๆ ทําให้เกิดความคับแค้นใจ ความวุน่ วายใจ ไม่รูจ้ กั จบจักสิ้น ไม่เชื่อลอง
พิจารณาดู ทุกวันนี้ทกุ ข์กบั อะไร ก็ทกุ ข์กบั สมบัตทิ ม่ี อี ยู่นนั ่ แหละ ทุกข์กบั ครอบครัว
ทุกข์กบั สามี ทุกข์กบั ภรรยา ทุกข์กบั ลูกเต้า ทุกข์กบั ทรัพย์สมบัตติ ่างๆทีม่ อี ยู่ เพราะเมือ่
มีสง่ิ เหล่านี้แล ้ว ก็ตอ้ งคอยดูแลรักษา ทําให้ไม่รูจ้ กั พึง่ ตัวเอง ไม่รูจ้ กั อยู่โดยปราศจากสิง่
เหล่านี้ ทัง้ ๆทีส่ ามารถอยู่ได้โดยทีไ่ ม่มสี ง่ิ เหล่านี้ ไม่มสี ามี ไม่มภี รรยา เราก็อยู่ได้ ไม่มี
ลูก เราก็อยู่ได้ ไม่มสี มบัตมิ ากมายก่ายกองเกินความจําเป็ น เราก็อยู่ได้ แต่เราไม่เคยอยู่
แบบนัน้ เลย เพราะว่าตลอดเวลาภายในหัวใจของเรา มีแต่ความหลง มีแต่ความโง่เขลา
เบาปัญญา คอยหลอกให้เรากลายเป็ นคนพิการไป คือไม่ให้พง่ึ ตัวเราเอง ไม่ให้เราหา
ความสุขกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ในตัวของเรา ไม่ให้มคี วามมักน้อยสันโดษ มีความพอใจยินดีกบั สิง่
ทีม่ อี ยู่ กลับสร้างความหิวกระหาย ความอยาก ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา
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จึงทําให้เราต้องดิ้นรนออกไปหาสิง่ ต่างๆภายนอกตัวเรา ไปหาสมบัตขิ า้ วของ หาบุคคล
ต่างๆ เพราะคิดว่าเมือ่ ได้สง่ิ เหล่านี้แล ้ว จะมีความสุข จะไม่มคี วามทุกข์กนั แต่เมือ่ มีแล ้ว
ก็มแี ต่ความวุน่ วาย มีแต่ความกังวล เพราะเมือ่ มีแล ้ว ก็อาศัยสิง่ เหล่านี้ไว้ให้ความสุข
เล็กๆน้อยๆกับเรา แต่ในขณะเดียวกัน เราก็กลายเป็ นคนพิการไป ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่ง
ไม่มสี ง่ิ ทีเ่ คยมี เคยใช้อยู่ ก็จะมีความทุกข์อย่างมาก บางครัง้ บางคนอาจจะทนอยู่ไม่ได้
เมือ่ ไม่มสี ง่ิ เหล่านัน้ ถึงกับทําร้ายชีวติ ของตนไปในทีส่ ุด ก็เพราะปล่อยตัวเองให้ไปยึดไป
ติด ไปพึง่ พาอาศัยสิง่ ภายนอกมาให้ความสุขกับตนนัน่ เอง เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล ้ว เวลาไม่มี
สิง่ เหล่านัน้ มาให้ความสุข ก็เกิดความทุกข์ จนทนอยู่ต่อไปไม่ได้ แต่ถา้ ได้ศึกษา ได้ยนิ
ได้ฟงั ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึง่ ทรงสอนว่า ความสุขที่ประเสริฐ ความสุขที่เลิศ
นั้น อยู่ในตัวของเราแล้ว อยู่ในใจที่สงบ ใจจะสงบได้ ก็จะต้องปล่อยวาง ไม่ไปพึง่ พา
อาศัยสิง่ ต่างๆภายนอก ยกเว้นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีวติ ก็คอื ปัจจัย ๔
ปัจจัย ๔ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งมี ถ้าไม่มแี ล ้วร่างกายนี้ ชีวติ นี้ ย่อมอยู่ไปไม่ได้ แต่ความจําเป็ น
คือความต้องการของร่างกายในปัจจัย ๔ ก็มไี ม่มาก เราก็รูๆ้ กันอยู่ ถ้ารูจ้ กั ความมักน้อย
ความสันโดษแล ้ว ก็จะไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องไปดิ้นรนหาปัจจัย ๔ มาเกินความจําเป็ น
ให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆ เพราะอาหารก็ดี ทีอ่ ยู่อาศัยก็ดี เครื่องนุ่งห่มก็ดี ยารักษาโรคก็ดี
ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นของราคาแพงๆ ถึงจะมีคุณค่ากับร่างกาย อาหารก็มาจากทีเ่ ดียวกัน
มาจากตลาด แล ้วก็เอามาทําให้เรารับประทาน ราคาจะสูงหรือตํา่ ก็อยู่ทส่ี ถานทีท่ ่ีนาํ มา
ขาย ถ้าไปกินอาหารในร้านทีม่ กี ารตกแต่ง มีค่าใช้จ่ายสูง อาหารก็จะแพง ถ้าไปซื้ออาหาร
มาทํารับประทานทีบ่ า้ น ก็เป็ นอาหารเหมือนกัน เมือ่ รับประทานเข้าไปก็ให้ความอิม่ รักษา
ชีวติ ให้อยู่ได้ต่อไปเหมือนกัน ความแตกต่างกันอยู่ตรงทีร่ าคา ถ้าของหรูหราก็ตอ้ งเสีย
เงินมาก แล ้วเงินก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีง่ อกมาจากตัวเรา เป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนต้องออกไปหากัน เมือ่
ใช้มาก ก็ตอ้ งหามาก ก็ตอ้ งเหนื่อยมาก ถ้าใช้นอ้ ยก็ไม่ตอ้ งดิ้นรนมาก เราก็หามาน้อยๆ
พอใช้เท่าทีจ่ าํ เป็ น ปัญหาต่างๆทีเ่ กิดจากการออกไปทํามาหากินก็มไี ม่มาก ความสุขกลับ
มีมากกว่า ความสุขทางจิตใจของคนทีใ่ ช้เงินน้อย จะมีมากกว่าของคนทีใ่ ช้เงินมาก
เพราะคนใช้เงินน้อยไม่มคี วามกดดัน ทีจ่ ะต้องคอยไปหาเงินมามากๆ มีอะไรก็ใช้ไปตาม
มีตามเกิด อย่างนี้มคี วามเบาใจ มีความสบายใจ มีความสุขใจ
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นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง อยู่ทใ่ี จของเรา อยู่ทก่ี ารกระทําของเรา อยู่ทว่ี า่ รูจ้ กั สร้าง
ความสุขให้กบั ใจหรือไม่ ส่วนใหญ่มกั จะไปสร้างความทุกข์ให้กบั ใจด้วยความหลง ทําให้
เกิดความอยากความโลภ คิดว่าถ้ามีอะไรมากๆแล ้ว จะมีความสุขมาก แต่ไม่เคยหันมาดู
ทีใ่ จเลยว่า วันๆหนึ่งใจมีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ความกังวล มีแต่ความห่วงใย กินไม่ได้
นอนไม่หลับ เศรษฐีบางคนมีเงินทองเยอะแยะ สามารถซื้ออาหารราคาแพงๆมา
รับประทานได้ แต่ใจกลับไม่มคี วามสุขกับการรับประทานอาหารนัน้ เลย เพราะในขณะที่
รับประทานไป ก็มแี ต่ความกังวล ห่วงเรื่องดอกเบี้ยบ้าง เรื่องหนี้ทจ่ี ะต้องจ่ายบ้าง เรื่อง
เงินลูกหนี้ทจ่ี ะต้องไปตามเก็บบ้าง ล ้วนแต่เป็ นปัญหาคาราคาซังอยู่ภายในใจ สูค้ น
ยากจนอย่างพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกไม่ได้ ท่านไม่มปี ญั หาเหล่านี้อยู่ในใจของ
ท่านเลย เพราะท่านไม่มลี ูกหนี้ ไม่มเี จ้าหนี้ ไม่มดี อกเบี้ยทีจ่ ะต้องคอยมากังวล ทีจ่ ะต้อง
คอยผ่อนส่ง วันๆหนึ่งใจของท่านมีแต่ความว่าง เพราะไม่มสี มบัตอิ ะไร ไม่มเี รื่องราว
อะไร ทีจ่ ะต้องไปห่วง ไปกังวล วันๆหนึ่งก็เพียงแต่มหี น้าทีด่ ูแลร่างกาย ตอนเช้าก็
ออกไปบิณฑบาตหาอาหารมา ตามมีตามเกิด ได้อะไรก็พอใจกับทีไ่ ด้มา ก็รบั ประทานไป
ก็อม่ิ เหมือนกัน แต่ใจของท่านซิเป็ นใจทีเ่ บา เป็ นใจทีส่ ุข เป็ นใจทีว่ า่ งจากความทุกข์ทงั้
ปวง เพราะใจได้ถกู ชําระด้วยปัญญาแล ้ว
ปัญญานี้แหละคือสิง่ ทีจ่ ะมาทําลายมลทิน ความสกปรก ความเศร้าหมองทีเ่ กิดจากกิเลส
ตัณหาทัง้ หลาย พวกเราแทนทีจ่ ะทําตามอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาํ และได้ทรง
ปฏิบตั มิ าแล ้ว กลับไม่ได้ทาํ กัน กลับไปส่งเสริมความเศร้าหมอง ส่งเสริมความสกปรกใน
ใจให้มมี ากยิง่ ขึ้นไป ด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง ด้วยความอยากต่างๆ ขอให้
จําไว้วา่ ทุกครัง้ ทีม่ คี วามโลภ ความโกรธ ความหลง มีความอยาก ไม่วา่ จะเป็ นความ
อยากในกาม ความอยากมีอยากเป็ น หรือความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ นก็ตาม ก็เท่ากับว่า
กําลังสร้างขยะ สร้างความสกปรกให้มมี ากขึ้นไปในใจ ใจก็จะมีความทุกข์มคี วามเศร้า
หมองเพิม่ มากขึ้นไป ทัง้ ๆทีไ่ ด้เงินเพิม่ ขึ้นมาอีก ๑๐ ล ้าน อีก ๑๐๐ ล ้าน มีสามี มีภรรยา
เพิม่ ขึ้นอีก ๔-๕ คนก็ตาม แต่ใจกลับมีความเศร้าหมองเพิม่ มากขึ้นไปอีก มีความกังวล
มีความวุน่ วายใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับเพิม่ มากขึ้นไปอีก เพราะกําลังสร้างความทุกข์
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ให้กบั ใจโดยไม่รูส้ กึ ตัว ทัง้ ๆทีค่ ดิ ว่ากําลังสร้างความสุขให้กบั ตน แต่กลับมีแต่ความทุกข์
ความวุน่ วายใจ
ถ้าไม่เชื่อ ลองเปรียบเทียบดูระหว่างเรากับพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่าน
มีอะไรบ้าง ท่านไม่มอี ะไรเลย ในเรื่องสมบัตภิ ายนอก ไม่วา่ จะเป็ นสามีภรรยา สมบัติ
ต่างๆ ตําแหน่งต่างๆ ไม่มอี ะไรเลย มีสมบัตอิ ยู่เพียง ๘ ชิ้น ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพของ
สมณะเท่านัน้ คือมีผา้ ไตรจีวร ๓ ผืน บาตรใบหนึ่ง ประคดเอว มีดโกน เข็มกับด้าย
และทีก่ รองนํา้ นี่คอื สมบัตทิ จ่ี าํ เป็ นต่อการดํารงชีพของพระ เท่านี้กเ็ พียงพอแล ้ว ท่านอยู่
ได้แล ้ว ด้วยความสุข ด้วยความเบาใจ ด้วยความสบายใจ เพราะใจของท่านไม่มภี าระ
ไม่มคี วามผูกพันกับอะไรทัง้ สิ้น เพราะไม่วา่ จะมีอะไร ในไม่ชา้ ก็เร็ว ก็ตอ้ งพลัดพรากจาก
สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ทงั้ สิ้น เพราะธรรมชาติของชีวติ เป็ นอย่างนัน้ เราก็เห็นกันอยู่ เวลาเกิด ก็
มาตัวเปล่าๆ เมือ่ ไปก็ไปตัวเปล่าๆ คือใจมาครอบครองร่างกาย เมือ่ ตายไปใจก็ท้งิ
ร่างกายนี้ไป ทิ้งสมบัติ ทิ้งบุคคลต่างๆไปหมด ไม่ได้เอาอะไรไปเลยนอกจากบุญกับบาป
เท่านัน้ บุญก็คอื ความฉลาดหรือปัญญา บาปก็คอื ความโง่เขลาเบาปัญญานัน่ เอง ถ้ายัง
ไม่เข้าใจหรือยังไม่เห็น ก็ตอ้ งรีบขวนขวายศึกษา แล ้วปฏิบตั ติ าม อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ปฏิบตั มิ า คือพยายามลดละ ตัดกิเลสตัณหาทัง้ หลายให้เบาบางลงไป ให้หมดสิ้นไป
เมือ่ ทําได้แล ้ว จะเห็นความสุขทีแ่ ท้จริง ทีป่ รากฏขึ้นมาภายในใจ เรียกว่าปัญญา ความ
สว่าง ซึง่ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมือ่ นําธรรมไปปฏิบตั ิ เพียงแต่ได้ยนิ ได้ฟงั อย่างวันนี้ แล ้วก็ไม่ได้
นําไปปฏิบตั ิ ก็ยงั จะไม่เห็นผลของการเสียสละ ของการปล่อยวาง ถ้าลองไปปฏิบตั ดิ ู ใน
เบื้องต้นอาจจะยากหน่อย เพราะเป็ นสิง่ ทีฝ่ ื นกับนิสยั ใจคอ แต่ไม่สุดวิสยั ถ้ามีความ
เข้มแข็ง มีความอดทนต่อสู ้ ในไม่ชา้ ก็เร็ว ก็จะสามารถปฏิบตั ติ ามอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงสอน ได้ทรงปฏิบตั มิ า เมือ่ ทําได้แล ้วก็จะเห็นผล คือความสุข ความเบาใจทีจ่ ะ
ปรากฏขึ้นมาในใจ ก็จะรูท้ นั ทีเลยว่า เรานี้โง่เขลาเบาปัญญามาตัง้ นาน มัวแต่หลงแบก
กองทุกข์ แบบไม่รูจ้ กั จบจักสิ้น แต่เดีย๋ วนี้รูแ้ ล ้ว เดีย๋ วนี้ไม่ตอ้ งการอะไรแล ้ว ในเรื่อง
สมบัตภิ ายนอก บุคคลภายนอก อยู่ได้โดยลําพัง แม้ไม่มรี ่างกายนี้ ก็อยู่ได้ เพราะเห็นใจ
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แล ้ว รูแ้ ล ้วว่าใจกับร่างกายเป็ นคนละส่วนกัน ต่างฝ่ ายต่างจริง ใจไม่ตอ้ งพึง่ อะไรเลย จึง
สละได้หมดแม้แต่ชวี ติ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๕๔

ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

วันนี้เป็ นวันอาทิตย์ เป็ นวันทีท่ ่านทัง้ หลายมีเวลาว่าง จากภารกิจการงานต่างๆ จึงมาทีว่ ดั
กัน เพราะเห็นว่าเป็ นวันพระด้วย จึงควรเข้าวัด เพราะวันพระเป็ นวันทีพ่ ระพุทธเจ้าได้
ทรงกําหนดไว้ ให้พทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลาย ได้ปล่อยวางเรื่องราวต่างๆทางโลกแล ้วมาที่
วัด เพือ่ มาสร้างสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามสําหรับจิตใจ ชีวติ ของคนเราก็มี ๒ ส่วนด้วยกัน คือส่วนทาง
โลก คือความจําเป็ นทีต่ อ้ งดูแลเกี่ยวกับอัตภาพร่างกาย ต้องมีการทํามาหากิน และอีก
ส่วนหนึ่งก็คือจิตใจ จิตใจต้องมีธรรมะ มีบญ
ุ มีกศุ ลไว้เป็ นเครื่องหล่อเลี้ยง เพราะ
ร่างกายกับจิตใจเป็ นธรรมชาติทต่ี ่างกัน เรื่องของร่างกาย คือ ปัจจัย ๔ ได้แก่ทอ่ี ยู่อาศัย
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อาหารนัน้ ไม่สามารถทีจ่ ะเยียวยาดูแลรักษาจิตใจได้ ต้อง
อาศัยบุญกุศล ซึง่ เปรียบเหมือนกับปัจจัย ๔ ของจิตใจ ร่างกายต้องมีอาหาร มีทอ่ี ยู่
อาศัย มียารักษาโรค มีเครื่องนุ่งห่ม ถึงจะอยู่ได้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข แต่จติ ใจต้องมี
บุญมีกศุ ล ถึงจะอยู่ได้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข ความสุขความเจริญของจิตใจต้องอาศัย
บุญและกุศล
เราจะรูจ้ กั บุญกุศลได้ ก็ต่อเมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะ
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารูว้ า่ อะไรเป็ นบุญ อะไรเป็ นบาป อะไรเป็ นกุศล อะไรเป็ น
อกุศล อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ ถ้าไม่เข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เราก็
จะไม่รู ้ หรือรูก้ ร็ ูแ้ บบไม่ครบบริบูรณ์ รูบ้ า้ ง ไม่รูบ้ า้ ง รูแ้ บบผิดๆถูกๆ ผิดบ้าง ถูกบ้าง จึง
ทําให้การกระทําของเราทีเ่ กิดจากความรูน้ ้ ี ไม่เป็ นไปเพือ่ คุณ เพือ่ ประโยชน์อย่างแท้จริง
แต่จะผสมกันไประหว่างการกระทําทีเ่ กิดคุณบ้าง เกิดโทษบ้าง ผลทีต่ ามมาย่อมมีสุขบ้าง
มีทกุ ข์บา้ ง มีความเจริญบ้าง มีความเสือ่ มบ้าง ซึง่ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราทุกคนปรารถนา
กัน พวกเราทุกคนล ้วนแต่ปรารถนาความสุขความเจริญ ไม่ตอ้ งการความทุกข์ความ
เสือ่ มเสีย เราจึงต้องศึกษาให้รูค้ ุณและโทษ รูส้ ุขและทุกข์ รูค้ วามเจริญและความเสือ่ ม
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ไม่มใี ครจะรูเ้ รื่องเหล่านี้ได้ดเี ท่ากับพระพุทธเจ้าของเรา
ถึงแม้จะได้เสด็จดับขันธปริ
นิพพานไปแล ้วหลายพันปี แต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ มีการสืบทอด
มีการถ่ายทอดอยู่ เป็ นธรรมทีม่ ผี ล มีอานุภาพเหมือนกับได้ยนิ ได้ฟงั จากพระโอษฐ์ของ
พระพุทธเจ้าเลยทีเดียว เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็ นอกาลิโก ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา
ไม่เสือ่ มไปตามกาลตามเวลา
ถึงแม้วา่ ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้น้ มี อี ายุถงึ ๒๕๐๐ กว่าปี แล ้วก็ตาม แต่
อานุภาพและประสิทธิภาพของพระธรรมคําสอน ของพระพุทธเจ้าก็ยงั มีครบถ้วน ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ ผูท้ ม่ี คี วามศรัทธาความเชื่อ ได้นอ้ มเอามาปฏิบตั แิ ล ้ว ย่อมได้รบั ผล ได้รบั
ประโยชน์อย่างเดียวกับทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ได้รบั ตัง้ แต่ในสมัย
พุทธกาลมา เพราะนี่คือธรรมชาติของธรรม เป็ นอกาลิโก เราจึงไม่ตอ้ งวิตกว่า เมือ่
พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล ้ว สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน จะไม่
สามารถยังประโยชน์ ยังคุณให้กบั เราได้ อย่างนี้เป็ นความเข้าใจผิด ความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
นัน้ ต้องถือหลักว่า พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นอกาลิโก ไม่ได้เสือ่ มไปตามกาล
ตามเวลา ไม่เหมือนกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ย่อมร่วงโรยไป ย่อมเสือ่ มไปตามเวลา อัตภาพ
สังขารร่างกายของเรา ก็ตอ้ งเสือ่ มไปตามกาลตามเวลา วัตถุขา้ วของต่างๆก็ตอ้ งเสือ่ มไป
ตามกาลตามเวลา แต่มีอย่างเดียวในโลกนี้ ท่ไี ม่เสือ่ มไปกับกาลกับเวลา นัน่ ก็คอื พระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
เราจึงมีความมันใจได้
่ วา่ เราจะไม่อยู่โดยปราศจากทีพ่ ง่ึ ที่พง่ึ ของเราก็คอื ธัมมัง สรณัง
คัจฉามิ พระธรรมคําสอนนี้เป็ นทีพ่ ง่ึ ของเราได้ เพราะเหตุใด เพราะว่าพระธรรมนี้เปรียบ
เหมือนกับแสงสว่างในทีม่ ดื ผูใ้ ดถ้าอยู่ในทีม่ ดื ไม่มแี สงสว่างย่อมลําบาก ย่อมไม่เห็นสิง่
ต่างๆรอบตัวเอง จะทําอะไรย่อมไม่รูว้ า่ ทําไปแล ้วถูกหรือผิดอย่างไร ฉันใดบุคคลทีไ่ ม่มี
พระธรรมคําสอนอยู่ในใจ ก็เปรียบเหมือนกับคนทีอ่ ยู่ในทีม่ ดื เหมือนกับคนตาบอด
ย่อมไม่สามารถเห็นสิง่ ต่างๆตามความเป็ นจริงได้ แต่ถา้ มีแสงสว่างแห่งธรรมอยู่ในใจ
แล ้ว ย่อมเห็นสิง่ ต่างๆเหมือนกับคนตาดีทส่ี ามารถเห็นสิง่ ต่างๆรอบตัวได้ ว่าสิง่ ต่างๆนัน้
มีอะไรบ้าง มีคุณมีโทษอย่างไร ถ้ารูว้ า่ มีโทษก็สามารถหลีกเลีย่ งได้ ถ้ามีคุณก็สามารถ
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น้อมเอาเข้ามาทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กบั ตนเองได้ นี่ คอื อานุ ภาพของพระธรรมคํา
สอน เป็ นที่พง่ึ เป็ นแสงสว่าง เป็ นเหมือนดวงตาสําหรับผูท้ ่ปี รารถนาความสุขความ
เจริญ จะสามารถยึดนํ าเอาไปใช้เป็ นเครื่องนํ าทางได้ เพราะชีวติ ของเราก็เปรียบ
เหมือนกับการเดินทาง เราต้องรูจ้ กั ทางทีจ่ ะไปว่า อยู่ในทิศไหน ถ้าไม่รูจ้ กั ทาง เราก็จะไม่
สามารถดําเนินไปถึงจุดหมายปลายทางได้ อย่างท่านทัง้ หลายเวลาจะเดินทางมาทีว่ ดั
ท่านก็ตอ้ งรูว้ า่ ทางทีจ่ ะพาท่านมาสู่ทว่ี ดั นี้อยู่ตรงไหน ถ้าไม่รูจ้ กั ทาง เวลาเดินไปก็อาจจะ
ไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทางได้
ฉันใดสิง่ ทีพ่ วกเราทุกคนปรารถนาคือความสุขความเจริญ ความปราศจากความทุกข์
เศร้าโศกเสียใจ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะทัง้ หลาย ก็เป็ นผล เป็ นจุดหมายปลายทาง
ของชีวติ ของเรา ทีจ่ ะต้องดําเนินไป ถ้าไม่รูจ้ กั ทางทีจ่ ะพาไปสูค่ วามสุขความเจริญ ก็จะ
ไม่สามารถเดินทางไปให้ถงึ จุดหมายปลายทางนัน้ ได้ เมือ่ ไม่รูท้ าง เราก็จะเดินไปสู่
จุดหมายทีเ่ ราไม่ปรารถนากัน นัน่ ก็คือความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะทัง้ หลาย
ดังทีเ่ ห็นปรากฏในชีวติ รอบตัวเรา บางคนสามารถดําเนินชีวติ ไปได้ดว้ ยความดีงาม ด้วย
ความเจริญรุ่งเรือง บางคนก็ดาํ เนินไปด้วยความลําบากยากเข็ญ ด้วยความทุกข์ ด้วย
ความเสือ่ มเสีย นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าแต่ละคนมีปญั ญา มีธรรมะความรูใ้ นเรื่องของทางทีจ่ ะ
พาไปสู่จดุ หมายปลายทางทีต่ อ้ งการไปนัน้ ไม่เท่าเทียมกัน รูม้ ากรูน้ อ้ ยต่างกัน รูผ้ ดิ รูถ้ กู
ต่างกัน
ถ้าผูใ้ ดได้เข้าหาพระพุทธศาสนา แล ้วได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล ้ว
นํามาใส่ใจ เอามาท่องจําจนขึ้นใจ แล ้วนําไปปฏิบตั ิ ก็จะดําเนินชีวติ ไปได้ดว้ ยความ
ราบรื่นดีงาม เพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนนัน้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั การทดสอบมาแลว้
ได้รบั การพิสูจน์มาแล ้ว ตามหลักความจริง ตามหลักสวากขาตธรรม คือเป็ นไปตาม
ความเป็ นจริง ไม่ใช่เป็ นธรรมทีเ่ กิดจากการจินตนาการ นัง่ คิดเฉยๆ ว่าทําอย่างไรถึงจะ
ไปถึงจุดนัน้ โดยทีไ่ ม่เคยได้ทาํ มาก่อน เหมือนกับคนทีไ่ ม่เคยมาทีว่ ดั นี้ ก็อาจจะมี
จินตนาการได้วา่ หนทางทีจ่ ะมาวัดนี้จะต้องไปทางนัน้ จะต้องไปทางนี้ แต่คนทีพ่ ดู นัน้
คนทีบ่ อกนัน้ ก็ยงั ไม่รูจ้ ริง เพราะยังไม่เคยมาทีว่ ดั ถ้าไปบอกคนอืน่ ก็อาจจะมาไม่ถงึ ที่
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วัดนี้ เพราะตัวคนบอกเองก็ไม่เคยมา ทางทีเ่ ขาชี้บอกก็เป็ นเพียงแต่การจินตนาการ เป็ น
ความนึกคิด ทีไ่ ม่ตรงกับความเป็ นจริง แต่ถา้ เขาเคยเดินทางมาทีว่ ดั นี้แลว้ เขาย่อมรูว้ า่
ทางทีม่ าทีว่ ดั นี้เป็ นอย่างไร เมือ่ เขารู ้ เขาย่อมสามารถบอกผูอ้ น่ื ได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
ตามความเป็ นจริง เมือ่ ผูอ้ น่ื ได้ยนิ ได้ฟงั แล ้วนําเอาไปปฏิบตั ดิ าํ เนินตาม ก็ย่อมเดินทาง
มาถึงทีว่ ดั นี้ได้อย่างแน่นอน
ฉันใดพระพุทธเจ้าก็เป็ นเหมือนกับผูท้ ไ่ี ด้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ทีด่ ที เ่ี ลิศแล ้ว คือ
ความสุขความเจริญ ความหมดทุกข์ หมดภัย หมดเศร้า หมดโศก เมือ่ ได้ทรงพิสูจน์
และดําเนินไปถึงจุดหมายปลายทางทีเ่ ลิศทีป่ ระเสริฐ ทีพ่ วกเราทุกคนปรารถนากันแล ้ว ก็
ทรงนําสิง่ ทีไ่ ด้ทรงพบเห็นมาสัง่ สอน มาบอกกล่าว ถ่ายทอดให้กบั ผูท้ ย่ี งั ไม่รู ้ เพือ่ ให้ได้
รูจ้ กั ทาง และเมือ่ นําไปปฏิบตั ติ าม ย่อมดําเนินไปถึงจุดหมายทีป่ รารถนาได้อย่างแน่นอน
เราจึงควรจะมีความเชื่อมัน่ ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็ นคําสอนที่ถกู ต้อง
เป็ นสวากขาตธรรม ถูกต้องตามหลักความเป็ นจริง เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล ้ว เราก็ควรจะ
หมันศึ
่ กษาเล่าเรียน ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่อย่างสมํา่ เสมอ เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล ้วก็นาํ เอาไป
ปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล ้วผลทีเ่ ราปรารถนากัน ก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรา
ภายในชีวติ ของเรา
เมือ่ มีผลปรากฏขึ้นมาแล ้ว ศรัทธาความเชื่อก็จะมีความแน่วแน่ มีความมันคงมากขึ
่
้นไป
ตามลําดับ เพราะเริ่มเห็นแล ้ว จากความเชื่อก็จะกลายเป็ นความจริง ในเบื้องต้นยังไม่รู ้
จริง เช่น ถ้าอยากจะมาทีว่ ดั นี้ แต่ยงั ไม่เคยมา ก็จะไม่รูว้ า่ ทีว่ ดั นี้มอี ะไรบ้าง เพียงแต่ได้
ยินได้ฟงั จากผูอ้ น่ื เวลาฟังก็เชื่อในสิง่ ทีเ่ ขาพูด แต่กย็ งั ไม่รูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ขาพูดนัน้ มีความ
ถูกต้องมากน้อยเพียงไร แต่เมือ่ ได้มาถึงทีว่ ดั นี้แล ้ว ก็จะเห็นสิง่ ต่างๆทีเ่ ขาพูด ก็จะรู ้
ความจริงของวัดนี้วา่ เป็ นอย่างไร เมือ่ ถึงเวลานัน้ แล ้ว ก็ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องเชื่อเขาอีก
ต่อไป เพราะสิง่ ทีเ่ ขาบอก กับสิง่ ทีเ่ ราเห็นนัน้ ก็เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมือ่ เห็นแล ้วเราก็
มีความมันใจ
่ ฉันใดในการดําเนินชีวติ ของเรา ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน ให้
เราดําเนิน ก็เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถพิสูจน์ได้ เมือ่ ปฏิบตั ไิ ปตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน ก็
จะเริ่มเห็นผลจากการปฏิบตั ทิ ป่ี รากฏขึ้นมาในชีวติ ของเรา ในใจของเรา เราก็จะเริ่มมี
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ความมันใจมากขึ
่
้นไป ว่าสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนนัน้ ล ้วนเป็ นความจริงทัง้ สิ้น
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็จะมีความยินดีความพอใจ มีความขยันหมัน่ เพียร ทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้มาก
ยิง่ ๆขึ้นไป เพราะเห็นแล ้วว่า ไม่มอี ะไรในโลกนี้จะดีเท่ากับการปฏิบตั ติ ามคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนนัน้ จะนําพาให้เราไปสูค่ วามสุขความ
เจริญทีแ่ ท้จริง ซึง่ หมายถึงความเจริญในคุณธรรม เจริญในทางจิตใจ ไม่ได้หมายถึง
ความเจริญในลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขทัง้ หลาย การปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เพือ่ ความสุขความเจริญ จึงไม่ได้หมายถึงความเจริญด้วยลาภ ยศ
สรรเสริญ กามสุข แต่เจริญด้วยคุณธรรม เจริญด้วยความสงบสุขภายในใจของเรา
ต่างหาก
เวลาปฏิบตั ใิ นเบื้องต้นจะไม่รูจ้ กั ผลทีแ่ ท้จริง จึงมองไปผิดที่ แทนทีจ่ ะมองมาทีค่ วามรูส้ กึ
ภายในใจ กลับไปมองถึงผลภายนอก อย่างคนทีย่ งั ไม่เข้าใจในเรื่องการปฏิบตั ธิ รรมและ
ผลของการปฏิบตั ิ ก็จะคิดว่าเมือ่ ได้ทาํ บุญทําทาน ได้รกั ษาศีล ได้ไหว้พระสวดมนต์
ปฏิบตั ธิ รรมแล ้ว ชีวติ จะรุ่งเรืองทางด้านลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข คือจะมีเงินทองมาก
ขึ้น มีตาํ แหน่ง มียศถาบรรดาศักดิ์สูงขึ้น มีคนสรรเสริญเยินยอมากขึ้น มีความสุขทีเ่ กิด
จากการได้เสพกามมากขึ้น
ซึง่ ไม่ใช่เป็ นผลหลักของการปฏิบตั ติ ามแนวทางของ
พระพุทธเจ้า แต่เป็ นผลพลอยได้ ทีจ่ ะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ เพราะคนทีท่ าํ ความดี ตัง้
ตนอยู่ในคุณงามความดี ย่อมเจริญทางลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขด้วย แต่ไม่ใช่ผล
หลักของการปฏิบตั ธิ รรม ซึง่ อยู่ภายในใจ คือใจทีม่ คี วามสงบ มีความเย็น มีความสบาย
ทีเ่ กิดจากการไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เพราะมองเห็นด้วยปัญญาแล ้วว่า เป็ นสิง่
ทีไ่ ม่จรี งั ถาวร อาศัยไปไม่ได้ตลอดเวลา ไม่ชา้ ก็เร็ว วันใดวันหนึ่ง สิง่ ทีเ่ คยให้ความสุข
ให้ความเจริญ ก็จะเสือ่ มลงไปได้ แตกสลายดับไปได้ ถ้าอาศัยเป็ นเครื่องให้ความสุข
ความเจริญ ก็จะต้องเกิดความทุกข์ เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา กลายเป็ นคนไม่มที ่ี
พึง่ เพราะไปยึดไปติดอยู่กบั สิง่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง
ผูป้ ฏิบตั จิ ะรูว้ ่า การปฏิบตั ธิ รรมนี่ แหละคือที่พง่ึ ที่แท้จริง เพราะเป็ นสิง่ ที่ไม่เสือ่ ม เรา
สามารถปฏิบตั ธิ รรมไปได้ตลอดจนวันตาย และเมือ่ ปฏิบตั ธิ รรมได้มากน้อยเพียงใด
71

จิตใจก็จะมีความสุข มีความสบาย มีความสงบ ไม่มคี วามวุน่ วายอยู่ในใจเลย นี่ต่างหาก
คือผลทีพ่ ระพุทธศาสนาสอนให้พทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลายได้ประสบพบเห็น ได้บรรลุถงึ
ไม่ใช่ผลภายนอก คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ถ้าเข้าใจหลักธรรมนี้แล ้ว ก็จะมีความ
มันใจในการปฏิ
่
บตั ิ แต่ถา้ ไม่เข้าใจ ก็จะเกิดความท้อแท้ ไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ทําคุณงามความดี เพราะหลงผิด คิดว่าการทําคุณงามความดี จะทําให้ราํ ่ รวยขึ้น มี
ตําแหน่งสูงขึ้น มีคนยกย่องสรรเสริญเยินยอมากขึ้น มีทรัพย์สมบัตเิ ครื่องใช้ไม้สอย
เครื่องอํานวยความสุขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย มากขึ้น ทําให้ไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะ
ทําคุณงามความดี จึงต้องทําความเข้าใจให้ถกู ต้องว่า ผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม ตาม
คําสอนของพระพุทธเจ้า คือการเจริญของคุณธรรมภายในจิตใจ เพราะคุณธรรมจะเข้า
ไปดูแลรักษาใจ ไม่ให้วนุ่ วาย ไม่ให้เศร้าโศกเสียใจ ไม่ให้กงั วล ไม่ให้หลงนัน่ เอง เพราะ
ใจยังมีสง่ิ ทีส่ ร้างปัญหาให้กบั ใจอยู่ เหมือนกับเชื้อโรคทีม่ อี ยู่ในร่างกาย ถ้าไม่ดูแลรักษา
ด้วยการรับประทานยา เชื้อโรคก็จะสร้างความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กบั ร่างกาย ถึงแม้วา่ จะมี
เงินทองมากมายก่ายกอง มีตาํ แหน่งสูงๆ อํานาจวาสนาล ้นฟ้ า แต่ร่างกายจะไม่มคี วามสุข
เลย เพราะไม่ได้ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปหมดไป
แต่ถา้ ดูแลรักษาโรคทีม่ อี ยู่ในร่างกาย ไปหาหมอ หายามารับประทาน ก็จะรักษาทําลาย
เชื้อโรคให้หมดไปจากร่างกายได้ เมือ่ ไม่มเี ชื้อโรคในร่างกายแล ้ว ร่างกายก็เป็ นปกติ ไม่
เจ็บไข้ได้ป่วย ใจก็เป็ นเช่นนัน้ ใจก็มเี ชื้อโรคเหมือนกัน ทีท่ าํ ให้มคี วามไม่สบายอกไม่
สบายใจ กลุมอกกลุ
้
มใจ
้ กังวลใจ ห่วงหน้าห่วงหลัง กลัวเรื่องนัน้ กลัวเรื่องนี้ เหล่านี้ล ้วน
เป็ นเชื้อโรคของใจทัง้ สิ้น เกิดจากอวิชชาความไม่รู ้ เกิดจากโมหะความหลง จึงต้องอาศัย
คุณธรรม ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน คือทําความดี ละ
ความชัว่ ชําระกิเลสตัณหาให้เบาบาง ให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยธรรมโอสถ ด้วยพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า นํามาปฏิบตั ิ อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาปฏิบตั กิ นั ทุกๆวัน
พระ หรือทุกๆวันเสาร์วนั อาทิตย์ เป็ นการนําธรรมโอสถเข้ามาชําระจิตใจ ชําระเชื้อโรค
ของจิตใจคือกิเลสตัณหา โมหะอวิชชาทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในใจ ทีเ่ ป็ นตัวสร้างความทุกข์
ความกังวลใจ ความวุน่ วายใจทีไ่ ม่รูจ้ กั จบจักสิ้น
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ถ้าได้นาํ เอาธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าเข้ามาชําระใจแล ้ว ใจก็จะค่อยๆหายจากโรคต่างๆ
โรคกลัว โรควุน่ วายใจ โรคเศร้าโศกเสียใจ ซึง่ สามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยธรรม
โอสถทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงทดลองใช้มาก่อน เมือ่ ใช้จนเห็นผลดีแล ้วก็นาํ เอามาเผยแผ่
เอามาถ่ายทอดให้พวกเรา ถ้าพวกเรานํามาปฏิบตั แิ ล ้ว รับรองได้วา่ ใจจะดีข้นึ จะมี
ความสุข มีความสบาย ความทุกข์ความกังวลใจ ความว้าวุน่ ขุน่ มัวภายในใจจะค่อยๆ
หมดไป จนหมดไปในทีส่ ุด เป็ นผลทีพ่ ระพุทธเจ้าสอนให้ไปถึง นี่แหละคือความสุขความ
เจริญทีแ่ ท้จริง คนเราถ้ามีเงินทองมากมายจนกระทัง่ ใช้ไม่หมด มีตาํ แหน่งสูงๆ เป็ นถึง
พระเจ้าแผ่นดิน เป็ นประธานาธิบดี แต่ถา้ ใจยังมีความว้าวุน่ ขุน่ มัว มีความเศร้าโศก
เสียใจ มีความทุกข์ มีความกังวลใจอยู่ สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่จะมีประโยชน์อะไร สูไ้ ม่มอี ะไร
เลยแต่ภายในใจไม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามวุ่นวายใจเลย จะไม่ดเี สียกว่าหรือ
นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงผ่านมาในชีวติ ของพระองค์เอง ทัง้ ๒ ส่วน คือในสมัยทีเ่ ป็ น
ราชโอรส เป็ นเจ้าชายสิทธัตถะ อยู่ท่ามกลางทรัพย์สมบัตเิ งินทองมากมายก่ายกอง แต่
ภายในใจกลับมีแต่ความว้าวุน่ ขุน่ มัว มีความกังวล มีแต่ความทุกข์ มีแต่ความเศร้าโศก
เสียใจ กับหลังจากทีไ่ ด้สละราชสมบัตแิ ล ้วออกปฏิบตั ธิ รรม จนได้ชาํ ระกิเลสตัณหา
โมหะอวิชชา ทีม่ อี ยู่ภายในใจจนหมดสิ้นไป ทําให้ใจมีแต่ความสุข มีแต่ความสงบ มีแต่
ความอิม่ มีแต่ความพอ ไม่มคี วามทุกข์แม้แต่ธุลเี ดียวหลงเหลืออยู่ในใจเลย นัน่ แหละ
เป็ นทางเลือกทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตัดสินใจเลือก และเมือ่ ได้ทรงพบสิง่ นี้แล ้วก็ไม่เคยคิดที่
จะหวนกลับไปหาความสุข ในสมัยทีเ่ ป็ นราชกุมารอีกต่อไปเลย เพราะว่าชีวติ ของราช
กุมาร ของกษัตริย ์ ของประธานาธิบดี ของนายกรัฐมนตรีนนั้ เป็ นชีวติ ทีม่ แี ต่ความ
วุน่ วาย มีแต่ความทุกข์ทไ่ี ม่มที ส่ี ้ นิ สุด
ต่างกับความสุขทีเ่ กิดจากการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ทําความดีละความชัว่ ชําระกิเลส
ตัณหาทีม่ อี ยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป นี่แหละเป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความเจริญที่
แท้จริง เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้บรรลุถงึ ได้ตรัสรูถ้ งึ แล ้วก็นาํ มาสัง่ สอนพวกเรา พวกเรา
เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล ้ว ก็เกิดศรัทธา ความเชื่อ จึงนําไปปฏิบตั ิ แล ้วชีวติ จิตใจก็จะดีข้นึ ไป
เรื่อยๆ ใจจะเบา ใจจะสบาย ใจจะไม่วนุ่ วายกับเรื่องราวต่างๆ เพราะปล่อยวางได้ รูว้ า่ ทุก
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สิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น เป็ นเหมือนกับไฟ ถ้าเอามือไปจับไฟ ก็จะถูกไฟ
เผาเอา ฉันใดทุกสิง่ ทุกอย่างทีอ่ ยู่ในโลกนี้ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุสง่ิ ของ หรือเป็ นบุคคล ล ้วน
เป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น ถ้าไม่ไปเกี่ยวข้องก็จะไม่มคี วามทุกข์ แต่ถา้ ไปมีความเกี่ยวข้อง ไป
ยึดไปติด ก็จะทําให้ทกุ ข์กบั สิง่ นัน้ ๆ ไม่เชื่อลองตรวจตราสิง่ ทีม่ อี ยู่รอบตัวดู เช่น บุคคล
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นสามี ภรรยา พ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติสนิท มิตรสหาย ก็ตอ้ งทุกข์กบั เขา
เพราะรักเขา ห่วงเขา มีความอาลัยอาวรณ์เวลาทีเ่ ขาต้องจากไป นี่กเ็ ป็ นความทุกข์แล ้ว
แต่ถา้ ไม่ไปยึดไปติดกับเขา ก็จะไม่ทกุ ข์ รูว้ า่ เขาก็เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นมา ตัง้ อยู่แล ้วก็ตอ้ งดับ
ไป ต้องจากไปสักวันหนึ่งไม่ชา้ ก็เร็ว ถ้าเขาไม่จากเราไปก่อน เราก็ตอ้ งจากเขาไปก่อน ถ้า
รูอ้ ย่างนี้แล ้วก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ เหมือนอยู่กบั ไฟ แต่มรี ะยะกัน้ ไว้ ไม่ให้อยู่ใกล ้ชิด
จนเกินไป อยู่ดว้ ยกันก็อยู่ไป แต่ไม่ยดึ ไม่ตดิ ว่าจะต้องอยู่กนั ไปตลอด รูว้ า่ ไม่ชา้ ก็เร็วก็
ต้องจากกันไป อย่างนี้แสดงว่าไม่ยดึ ไม่ตดิ ใช้ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาดําเนิน
ชีวติ เวลาเกิดการพลัดพรากจากกัน ก็จะไม่ทกุ ข์ ไม่วุน่ วายใจ ในขณะทีอ่ ยู่ดว้ ยกัน ก็ไม่
ทุกข์ ไม่กงั วล เพราะรูว้ า่ ทุกข์ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ความเป็ นจริงของโลกนี้มนั เป็ น
อย่างนี้ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นสิง่ ทีม่ อี ายุขยั ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน จะต้องมีการสิ้นสุด
ไปวันใดวันหนึ่ง เมือ่ รูอ้ ย่างนี้แล ้วก็จะปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางแล ้ว ก็จะอยู่ในโลกนี้ดว้ ย
ความสบายใจ ไม่วนุ่ วายไม่ทกุ ข์กบั อะไร เพราะมีธรรมะ มีแสงสว่างแห่งธรรมเป็ นเครื่อง
พาไป นี่แหละคือความหมายของคําว่า ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ที่พง่ึ ของเรา การแสดง
เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๕๕

ลูกตุม้ นาฬกิ า

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู ้ เป็ นพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ๒ เดือน จึงได้
ทรงประกาศพระธรรมคําสอนเป็ นครัง้ แรกในวันเพ็ญเดือน ๘ มีผูเ้ ลือ่ มใสศรัทธา มาฟัง
คําสอนของพระพุทธเจ้า และได้นาํ ธรรมทีท่ รงสัง่ สอนไปปฏิบตั ิ จนได้บรรลุเป็ นพระอริย
สาวก เป็ นจํานวนมาก ตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ เมือ่ ถึงวันเพ็ญเดือน
๓ ซึง่ เป็ นเวลา ๗ เดือนหลังจากได้ทรงประกาศพระธรรมคําสอนเป็ นครัง้ แรก ก็มี
พระสงฆ์จาํ นวน ๑๒๕๐ รูปมาประชุมกันเพือ่ เฝ้ าพระพุทธเจ้า โดยไม่ได้นดั หมายกันมา
ก่อน มากันเองมาตามกระแสจิต ทีร่ าํ ลึกถึงพระคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้
ทําให้ท่านเหล่านัน้ ได้มโี อกาสได้ปฏิบตั ธิ รรมจนกลายเป็ นพระอรหันต์ เป็ นผูส้ ้นิ กิเลส
ปราศจากความทุกข์ ความเศร้าหมองภายในใจ จึงเกิดฉันทะความพอใจ วิรยิ ะความ
อุตสาหะ ทีจ่ ะมาเฝ้ าพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน ๓ นัน้ จึงได้เดินทางมาเฝ้ าโดยทีไ่ ม่ได้
นัดหมายกันไว้ก่อนเลย
พระสงฆ์ทงั้ ๑๒๕๐ รูป ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ เป็ นผูส้ ้ นิ กิเลสแล ้วทัง้ สิ้น เป็ นผูท้ ่ี
พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้ดว้ ยเอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา คือการอุปสมบทโดยทรงเปล่ง
วาจาว่า จงมาเป็ นภิกษุเถิด ธรรมวินยั ที่ตถาคตได้ตรัสไว้ชอบแล้ว ขอให้เธอจงประพฤติ
พรหมจรรย์เพือ่ ความสิ้นสุดแห่งทุกข์เถิด นี่คอื การบวชในระยะแรกๆ เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล ้ว ก็เกิดศรัทธาขอบวช พระพุทธเจ้าก็ทรงเปล่งวาจา
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ เรียกวิธกี ารบวชในครัง้ แรกนี้วา่ เอหิภกิ ขุอปุ สัมปทา จงมาเป็ นภิกษุเถิด
เพียงเท่านี้ผูม้ ศี รัทธาก็ได้บวชเป็ นพระภิกษุ ในวันนัน้ ทรงแสดงพระโอวาทปาฏิโมกข์ คือ
หัวใจของพระศาสนา มีอยู่ ๓ ข้อด้วยกันคือ ๑. สัพพปาปัสส อกรณัง ละเว้นจากการ
กระทําบาปทัง้ ปวง ๒. กุสลัสสูปสัมปทา ทําความดีให้ถงึ พร้อม ๓. สจิตตปริโยทปนัง
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ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด เอตัง พุทธาน สาสนัง นี่เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆ
พระองค์
พระพุทธเจ้าของเรานี้กเ็ ป็ นหนึ่งในพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ดว้ ยกัน ทีไ่ ด้มาตรัสรู ้
ธรรม แล ้วประกาศธรรมให้กบั สัตว์โลก ทุกๆพระองค์ทไ่ี ด้ตรัสรูแ้ ละสอนพระธรรมใน
อดีต ก็จะสอนเหมือนๆกัน ทุกๆพระองค์ทจ่ี ะมาตรัสรูแ้ ละสอนพระธรรมในอนาคต ก็จะ
สอนเหมือนๆกัน คือสอนให้ ละการกระทําบาปทัง้ ปวง ทํากุศลให้ถงึ พร้อม ชําระจิตให้
สะอาดหมดจด เพราะเป็ นวิธนี าํ พาสัตว์โลกให้ไปสู่ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง ไปสู่การ
สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด สิ้นสุดแห่งความทุกข์ทงั้ หลาย จะต้องเกิดจากการ
ปฏิบตั ขิ องสัตว์โลกแต่ละบุคคล ไม่มใี ครจะทําให้สตั ว์โลกเช่นพวกเราทัง้ หลายพ้นจาก
ความทุกข์ได้ ไม่มใี ครจะทําให้เราสุข ให้เราเจริญได้ เราเท่านัน้ ทีจ่ ะต้องเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ น
ทางกาย วาจา ใจ ให้ไปสู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์ ให้ไปสูค่ วามสุขความเจริญ เพราะ
นี่เป็ นสัจธรรม เป็ นความจริง ทีไ่ ม่ข้นึ กับกาลกับเวลา ไม่วา่ จะเป็ นเวลาไหน สถานทีใ่ ดก็
ตาม เรื่องนี้จะเป็ นเรื่องตายตัว พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จงึ สอนเหมือนๆกันหมด
เพราะเป็ นวิธเี ดียวทีจ่ ะนําพาสัตว์โลกทัง้ หลาย ให้ไปสู่ความสุขความเจริญ ให้ไปสู่ความ
พ้นทุกข์ ไม่มวี ธิ อี น่ื พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เป็ นเพียงผูบ้ อกทาง
เป็ นผูส้ อน เป็ นผูช้ ้ บี อกเราว่า ถ้าต้องการความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง การหมดสิ้นของ
ความทุกข์ จะต้องปฏิบตั ติ ามธรรมทัง้ ๓ ประการนี้
ถ้าฟังแล ้วแต่ไม่นาํ ไปปฏิบตั ิ ความปรารถนาของเรา ทีจ่ ะพ้นทุกข์ ทีจ่ ะมีแต่ความสุขนัน้
ย่อมไม่ปรากฏผลขึ้นมา เพราะผลจะต้องปรากฏขึ้นจากเหตุ คือการกระทําทางกาย ทาง
วาจา และทางใจ พระพุทธเจ้าเป็ นครูเป็ นบรมศาสดา ดังในบทพระพุทธคุณทีแ่ สดงไว้วา่
สัตถา เทวมนุ สสานัง ทรงเป็ นครูของมนุษย์และเทวดาทัง้ หลาย พระพุทธเจ้าไม่ใช่
ผูว้ เิ ศษทีจ่ ะเสกเป่ าให้พวกเรากลายเป็ นพระอริยบุคคล กลายเป็ นพระอรหันต์ผูส้ ้นิ กิเลส
ได้ ความวิเศษของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงทีไ่ ด้ทรงตรัสรูธ้ รรม ทีจ่ ะนําพาสัตว์โลกไปสู่การ
พ้นทุกข์ แต่ไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะทําให้สตั ว์โลกทัง้ หลายพ้นทุกข์ได้ดว้ ยการเสกเป่ า แต่
จะต้องเกิดจากการบําเพ็ญ เกิดจากการปฏิบตั ขิ องแต่ละบุคคล พระพุทธเจ้ามีหน้าทีส่ งั ่
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สอนชี้บอกทาง ผูใ้ ดมีศรัทธานําไปปฏิบตั ิ ก็จะได้รบั ประโยชน์จากธรรมอันประเสริฐนี้ ผู ้
ไม่มศี รัทธา ก็จะไม่ได้รบั ประโยชน์ คือหลังจากได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าแล ้ว ก็ไม่เชื่อว่าสิง่ ทีท่ รงสัง่ สอนนัน้ เป็ นความจริง ไม่เชื่อว่าการทําบุญละบาป
ทําจิตใจให้สะอาดหมดจด เป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง เพราะใจ
ยังถูกโมหะความหลง อวิชชาความไม่รูจ้ ริงครอบงําอยู่ ทําให้มคี วามอยากในสิง่ ต่างๆใน
โลกนี้ เพราะคิดว่าถ้าได้มสี ง่ิ ต่างๆ เช่น สมบัติ ข้าวของเงินทอง บุคคลต่างๆ ตําแหน่ง
ยศถาบรรดาศักดิ์ ความสุขทีไ่ ด้จากสัมผัสกับรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีถ่ ูกอกถูกใจ
นัน้ เป็ นความสุขเป็ นความเจริญ ก็จะไม่เข้าใจถึงหลักทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน ทีใ่ ห้ลด
ให้ละในการยินดีในลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เพราะใจของปุถชุ นยังมืดบอด มี
ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นตรงข้ามกับสัจธรรมความจริง ที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรูเ้ ห็นมา แล ้วทรงนํามาสัง่ สอนสัตว์โลกทัง้ หลาย
ถ้าฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล ้วไม่เกิดศรัทธา ก็แสดงว่าจิตใจยังมีความมืดบอดมาก
แม้แสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า ก็ไม่สามารถส่องทะลุผ่านเข้าไปสู่ใจ เพือ่ ให้เห็น
ถึงความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงรูท้ รงเห็น ก็ตอ้ งถือว่าเป็ นบุคคลทีม่ กี รรมมาก เคย
สะสมกิเลสตัณหา โมหะอวิชชา มามาก จนไม่สามารถรับธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ได้
จึงถือว่าเป็ นคนทีเ่ สียโอกาสไป
ถึงแม้จะได้มาเกิดเป็ นมนุษย์และได้มาพบ
พระพุทธศาสนา แต่กลับไม่ได้รบั ประโยชน์ จึงเป็ นสิง่ ทีน่ ่าเสียดายเป็ นอย่างยิง่ แต่
สําหรับพวกเราทัง้ หลายทีไ่ ด้มาประชุมกันในวันนี้ เป็ นผูม้ บี ญ
ุ มีกศุ ล เพราะว่าการทีจ่ ะมา
วัด มาทําบุญ มาฟังเทศน์ฟงั ธรรมได้น้ ี จะต้องเกิดจากจิตทีม่ ศี รัทธา มีความเชื่อในบุญ
ในกุศล ในบาปในกรรม ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน แสดงว่าจิตใจไม่มดื สนิท จนไม่
มีแสงสว่างอันใดเล็ดลอดเข้าไปได้เลย แสดงว่าใจยังมีความสว่างอยู่บา้ ง และเมือ่ ได้
สัมผัสแสงสว่างจากคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็ทาํ ให้เกิดศรัทธาความเชื่อ วิรยิ ะความ
พากเพียร ทีจ่ ะประกอบคุณงามความดี ละการกระทําความชัว่ ทัง้ หลาย และปฏิบตั จิ ติ ต
ภาวนา ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด
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การได้เกิดมาเป็ นมนุษย์และได้เจอพระพุทธศาสนา จึงเป็ นบุญเป็ นกุศล เป็ นโชคเป็ น
วาสนา เพราะได้พบกับสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ทีจ่ ะนําพาไปสู่ความสุขความเจริญ ไปสู่ความพ้น
ทุกข์ได้อย่างแน่นอน จึงควรมีความมันใจแน่
่
วแน่ต่อพระพุทธเจ้า ต่อพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า ต่อพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ว่าเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเราได้
เป็ นผูน้ าํ พาเราไปสู่ความสุขความเจริญทีเ่ ราทุกคนปรารถนากันได้ เราจึงมีฉนั ทะความ
ยินดี มีวริ ยิ ะความพากเพียร ทีจ่ ะเดินทางมาทีว่ ดั อย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ ปฏิบตั ติ ามที่
พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน เมือ่ ปฏิบตั ไิ ปแล ้วผลก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาภายในใจ เพราะ
หลักคําสอนของพระพุทธเจ้านัน้ สอนไปทีใ่ จเป็ นหลัก ไม่ได้สอนไปทีส่ ง่ิ ของต่างๆ
ภายนอก บางคนไม่เข้าใจคิดว่าเมือ่ ได้ทาํ บุญ ได้ปฏิบตั ธิ รรมแล ้ว จะเจริญในทางลาภ
ยศ สรรเสริญ กามสุข นี่เป็ นความเข้าใจผิด เพราะว่าผลทีจ่ ะเกิดจากการปฏิบตั ธิ รรมนัน้
จะเกิดขึ้นในใจของเรา เพราะว่าธรรมทีเ่ ราปฏิบตั นิ ้ เี ป็ นเหมือนกับยารักษาโรค โรคทีจ่ ะ
รักษานี้กค็ ือโรคของความเศร้าโศกเสียใจ ความทุกข์ ความวุน่ วายใจต่างๆ
ผูใ้ ดมีธรรมโอสถเข้าไปสถิตอยู่ในใจแล ้ว จิตใจจะสงบ จะเย็น จะไม่ทกุ ข์ ไม่เดือดร้อน
กับเรื่องราวต่างๆ ทีม่ ากระทบกับชีวติ ในแต่ละวัน เพราะมีธรรม มีแสงสว่าง มีปญั ญาทีร่ ู ้
ว่าอะไรเป็ นอะไร ทําให้ไม่หลงติดอยู่กบั สิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ใจ นี่ต่างหากคือผลที่
จะปรากฏขึ้นมาภายในใจ ไม่ได้เป็ นผลทีจ่ ะตามมาจากภายนอก แต่ผลทีเ่ กิดจาก
ภายนอกก็มสี ่วนด้วยแต่เป็ นผลพลอยได้ ไม่ได้เป็ นผลหลัก คือคนทําบุญ ทําทาน รักษา
ศีล ปฏิบตั ธิ รรมนี้ ไม่จาํ เป็ นจะต้องรํา่ รวย ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีตาํ แหน่งสูงๆ ไม่จาํ เป็ น
จะต้องมีใครมาสรรเสริญเยินยอ ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีความสุขในกามคุณทัง้ ๕ เพราะผู ้
ปฏิบตั ธิ รรมย่อมเป็ นคนดี ย่อมทําให้ผูอ้ น่ื เลือ่ มใสศรัทธา แล ้วสนับสนุนให้เจริญในลาภ
ยศ สรรเสริญ กามสุข แต่ไม่แน่เสมอไป ดังนัน้ เวลาปฏิบตั ธิ รรม ทําบุญทําทาน รักษา
ศีล ก็ขอให้ดูทใ่ี จทีม่ คี วามสบาย อย่างวันนี้ได้มาวัด ได้มาทําบุญให้ทาน ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม ใจก็มคี วามสบาย ไม่มคี วามวุน่ วาย เพราะในขณะนี้กเิ ลสตัณหา ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ไม่ปรากฏขึ้นมาในใจ เมือ่ ไม่ปรากฏขึ้นมา ความทุกข์
ความวุน่ วายใจ ก็ไม่ปรากฏขึ้นมา เพราะว่าการกระทําความดีในขณะนี้ เป็ นเหตุให้กเิ ลส
ตัณหาไม่สามารถแสดงอาการออกมาได้
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เหมือนกับเวลารับประทานยารักษาโรค เชื้อโรคทีส่ ร้างความเจ็บไข้ได้ป่วยให้กบั ร่างกาย
ก็จะไม่มกี าํ ลังทําให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่ วย แต่ถา้ ไม่ได้รบั ประทานยา เชื้อโรคก็
จะต้องแสดงอาการออกมา ทําให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา การปฏิบตั ธิ รรมตาม
แนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน จึงเป็ นการรักษาโรคภายในใจ รักษาความซึมเศร้า
เหงาหงอย เศร้าโศกเสียใจ อาลัยอาวรณ์ วิตกกังวล กลัวเรื่องราวต่างๆ ผูท้ ไ่ี ด้ปฏิบตั ิ
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนแล ้ว ใจจะไม่มอี าการเหล่านี้ ไม่วา่ ในโลกนี้จะมีเหตุการณ์
อันใดเกิดขึ้นมาก็ตาม ก็จะไม่สามารถทําให้จติ ใจหวันไหวได้
่
จิตใจของพระพุทธเจ้ากับ
พระอรหันต์ทงั้ หลาย เป็ นจิตใจทีส่ ะอาดหมดจด เป็ นจิตใจทีไ่ ด้รบั การชําระกิเลสตัณหา
ให้หมดสิ้นไปจากใจแล ้ว เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เวลามีอะไรมากระทบกับใจก็ไม่ซมึ ซับเข้าไปใน
ใจ เพราะใจไม่มตี วั เชื่อมคือกิเลสตัณหา อุปาทานความยึดมันต่
่ างๆ เมือ่ ไม่มใี นใจของ
ผูใ้ ดแล ้ว ใจของผูน้ นั้ ก็จะไม่ได้รบั การกระทบจากสิง่ ต่างๆทีผ่ ่านเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจจะนิ่งสงบ อยู่เฉยๆ เป็ นอุเบกขา ไม่ยนิ ดียนิ ร้ายกับอะไร จะเสียอะไรไปก็ไม่
เสียใจ จะได้อะไรมาก็ไม่ดใี จ เพราะไม่มกี เิ ลสตัณหาอยู่ในใจนัน่ เอง เหมือนกับหยดนํา้
บนใบบัว ทีไ่ ม่ซมึ ซับเข้าหากัน หยดนํา้ บนใบบัวเป็ นรูปกลมๆ กลิ้งไปกลิ้งมา ต่างกับหยด
นํา้ บนกระดาษซับ กระดาษซึม พอหยดนํา้ ไปบนกระดาษซับกระดาษซึม นํา้ ก็จะถูก
กระดาษดูดซึมเข้าไปหมด เป็ นลักษณะของใจปุถชุ นอย่างเราอย่างท่านทัง้ หลาย
ใจของพวกเราเป็ นแบบนี้ เวลามีอะไรมากระทบ ก็จะออกไปรับเต็ม ๑๐๐ เลย ถ้าได้เห็น
ได้ยนิ ได้ฟงั อะไรทีถ่ กู อกถูกใจ ก็จะเกิดความดีอกดีใจขึ้นมา เกิดความอยากความโลภ
ขึ้นมา อยากได้สง่ิ นัน้ ๆทีไ่ ด้สมั ผัส ให้มมี ากขึ้นไป ให้อยู่นานๆ ทําให้เกิดความดิ้นรน
ขึ้นมา การดิ้นรนของใจนี้กเ็ ป็ นความทุกข์แล ้ว ในทางตรงกันข้าม ถ้าได้สมั ผัสกับสิง่ ทีไ่ ม่
ถูกใจ ก็จะเกิดความรังเกียจ เกิดความไม่ชอบขึ้นมา เกิดความอยากทีจ่ ะให้สง่ิ นัน้ ๆ
หายไปจากใจ นี่กเ็ ป็ นอาการทุรนทุรายอีกอย่างหนึ่ง ก็เป็ นความทุกข์อกี อย่างหนึ่ง นี่คอื
ลักษณะของใจของพวกเราทุกๆคน วันๆหนึ่งนี้ ใจจะแกว่งไปแกว่งมาเหมือนกับลูกตุม้
นาฬกิ า ไม่เคยอยู่น่งิ เลย เวลาเจออะไรทีช่ อบก็แกว่งเข้าไปหา เวลาเจออะไรทีไ่ ม่ชอบก็
แกว่งถอยออกมา เลยเกิดอาการแกว่งไปแกว่งมา ใจก็เลยมีแต่ความว้าวุน่ ขุน่ มัว
ตลอดเวลา แต่ใจของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์น้ ี ถ้าเป็ นลูกตุม้ นาฬกิ าก็จะอยู่เฉยๆ
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อยู่น่งิ ๆ ไม่แกว่งไป ไม่แกว่งมา เวลามีอะไรมากระทบก็ไม่แกว่งไปหา ไม่แกว่งหนี อยู่
เฉยๆ เพราะตัวทีท่ าํ ให้ใจแกว่งไปแกว่งมา คือกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความอยากต่างๆนัน้ ไม่มอี ยู่ในใจแล ้ว
ดังนัน้ ถ้าพวกเราทัง้ หลายปรารถนาความสุขทีแ่ ท้จริง เราก็ตอ้ งหันเข้ามาดูแลใจของเรา
แก้ปญั หาใจทีย่ งั มีตวั ทีท่ าํ ให้ใจแกว่งอยู่ นัน่ ก็คือกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ
ความหลง ความอยากทัง้ หลาย ถ้าไม่จดั การกับกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ภายในใจ ถึงแม้ชวี ติ
ของเราจะเจริญรุ่งเรืองในทางลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขก็ตาม แต่ใจจะไม่เจริญตามไป
ด้วย ใจก็ยงั ต้องแกว่งไปแกว่งมา ยังต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับ ต้องดีใจเสียใจ ห่วงเรื่อง
นัน้ ห่วงเรื่องนี้ กังวลกับเรื่องนัน้ กังวลกับเรื่องนี้อยู่ตลอดไป ไม่วา่ จะอยู่ในฐานะใด ตัง้ แต่
พระมหากษัตริยล์ งมาจนถึงคนขอทาน ก็จะเป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน เพราะว่าใจไม่ได้รบั
การแก้ไขนัน่ เอง แต่ถา้ ได้รบั การแก้ไขแล ้ว จนไม่มตี วั เหตุทจ่ี ะทําให้ใจต้องแกว่งไปแกว่ง
มา ใจก็จะเป็ นเหมือนของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เป็ นใจทีม่ แี ต่
ความสุข เป็ นบรมสุข ดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เสมอว่า นิ พพานัง ปรมัง สุขงั
นิพพานเป็ นความสุขอย่างยิง่
นี่คอื สภาพของใจทีไ่ ม่มกี เิ ลสตัณหาอยู่แล ้ว เรียกว่านิพพาน นิพพานไม่ใช่สถานทีอ่ ะไรที่
ไหน เป็ นสภาพของใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์หมดจด ผูท้ ไ่ี ด้บรรลุถงึ พระนิพพานก็ไม่ได้สูญ
หายไปไหน พระพุทธเจ้าบรรลุถงึ พระนิพพานตัง้ แต่วนั เพ็ญเดือน ๖ ในขณะทีม่ พี ระ
ชนมพรรษาเพียง ๓๕ พรรษาเท่านัน้ หลังจากนัน้ ก็ยงั ทรงมีชวี ติ อยู่ต่อไปอีกถึง ๔๕
พรรษา ไม่ได้สูญหายไปไหน แม้กระทัง่ หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปริ
นิพพานไปแล ้ว ก็เป็ นการดับของสังขารร่างกายเท่านัน้ แต่ใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ใจทีเ่ ป็ น
นิพพานนี้กไ็ ม่ได้สูญสลายไปไหน ก็เป็ นใจสะอาดบริสุทธิ์อยู่อย่างนัน้ เพียงแต่วา่ เป็ นใจที่
ไม่มอี ปุ าทาน ไม่มตี ณั หาอันเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้ใจไปเกิดอีกเท่านัน้ เอง ใจก็ยงั เป็ นใจอยู่
อย่างนัน้ แต่เป็ นใจทีม่ แี ต่ความสุข ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ครบถ้วนบริบูรณ์ เป็ นใจทีไ่ ม่มี
ความหิวความกระหาย ความอยาก เมือ่ ไม่มแี ล ้ว ก็เลยไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องไปเกิด
อีกต่อไป ส่วนใจของปุถชุ นอย่างพวกเราทัง้ หลายนี้ ยังมีกเิ ลส มีตณั หา มีความอยากอยู่
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ถึงแม้ร่างกายของเราจะแตกสลายไปในทีส่ ุดแล ้ว
ใจของเราก็ยงั อยู่น่งิ เฉยๆไม่ได้
เหมือนกับลูกตุม้ นาฬกิ าทีย่ งั แกว่างไปแกว่งมาอยู่ ก็ยงั ต้องไปเกิดต่อไป ถ้าใจเป็ น
เหมือนกับลูกตุม้ นาฬกิ าทีไ่ ม่แกว่งแล ้ว ใจก็จะไม่ไปเกิดอีกต่อไป
นี่คอื ความแตกต่างระหว่างจิตของพระพุทธเจ้า จิตของพระอรหันต์ทงั้ หลาย กับจิตของ
ปุถชุ นอย่างพวกเราทัง้ หลาย ต่างกันตรงนี้เท่านัน้ เอง ต่างตรงทีว่ า่ ในใจนัน้ มีกเิ ลสตัณหา
หลงเหลืออยู่หรือไม่เท่านัน้ ถ้าไม่มกี เิ ลสตัณหาหลงเหลืออยู่แล ้ว ใจก็เป็ นใจทีส่ ะอาด
บริสุทธิ์ เมือ่ สังขารร่างกายนี้แตกสลายไป ใจก็ไม่ไปแสวงหาร่างกายอันใหม่อกี ต่อไป ก็
ไม่ตอ้ งไปเกิด เพราะไม่มคี วามหิว ไม่มคี วามต้องการรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
ทัง้ หลาย แต่ถา้ ใจยังมีกเิ ลสตัณหาอยู่ เมือ่ ตายไปใจก็ยงั ต้องไปหาร่างกายทีม่ ตี า หู จมูก
ลิ้น กาย เพือ่ จะได้หาความสุขกับ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ อีกต่อไป และจะเป็ น
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด เพราะว่าต้นเหตุทท่ี าํ ให้ไปเกิดนัน้ ยังไม่ได้รบั การชําระ
นัน่ เอง ตราบใดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆภายในใจ ยังไม่ได้รบั
การชําระด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ใจก็ยงั จะต้องเดินทางต่อไป ยังต้องแกว่งไปแกว่งมาแบบ
ไม่มที ส่ี ้นิ สุด ดังนัน้ ถ้าไม่ปรารถนาทีจ่ ะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไปหาความ
ทุกข์อยู่ราํ ่ ไป เราก็ตอ้ งน้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั ิ คือละการ
กระทําบาปทัง้ หลายเสีย สร้างกุศลทัง้ หลายให้ถงึ พร้อม และชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด
ให้เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย การแสดงเห็นว่าสมควรแก่
เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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ราม อายุ ๕๗ ปี พรรษา ๓๐ ได ้ออกค ้นหาสจธรรมชวี ต
ิ ในป่ าดงพงไพรบนเขาชโี อน อ.บางละมุง
จ.ชลบุร ี ด ้วยการแสวงหาจากหลักธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ ้า เพือ
่ นํ ามาสอน
ให ้กับบุคคลทีต
่ ้องการเรียนรู ้ความเป็ นไปของโลกในพระพุทธศาสนา
ในวันนี้ พระอาจารย์สช
ุ าติ เป็ นผู ้ดูแลพระสงฆ์ในวัดญาณสังวรารามฯแทน สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไม่วา่ ใครจะมาบวชทีว่ ด
ั แห่งนี้ ท่านจะเป็ นผู ้ดูแล
่ เดียวกับ นายบัณฑูร ลํา่ ซํา ประธานเจ ้า
พร ้อมทัง้ ให ้แนวทางการเรียนรู ้หลักธรรมกับผู ้ทีส
่ นใจ เชน
ิ รไทย จํากัด (มหาชน) ก็ได ้มาบวชเพือ
หน ้าทีบ
่ ริหารธนาคาร กสก
่ ทบทวนชวี ต
ิ ณ วัดแห่งนี้ โดย
ท่านจะเน ้นยํ้าไม่ให ้พระรูปใดไปยึดติดกับวัตถุสงิ่ ของนอกกาย
ธรรมะข ้อหนึง่ ทีพ
่ ระอาจารย์สช
ุ าติมักพูดกับญาติโยมเสมอๆว่า "ทําบุญเท่าไรก็ไม่สามารถลบล ้างบาปได ้ บุญอยูส
่ ว่ นบุญ
ั ภาษณ์พระอาจารย์สช
ั ลึก"
บาปอยูส
่ ว่ นบาป" และต่อไปนีค
้ อ
ื บทสม
ุ าติแบบ "คม ชด
* ทําไมพระอาจารย์จงึ บอกว่าบาปล้างไม่ได้คร ับ ?
ี ฟั งเทศน์ฟังธรรม ไหว ้พระสวดมนต์ ไม่ใชเ่ ป็ นการล ้างบาป บาปเป็ นสงิ่
อาตมาอยากบอกว่า การทําบุญทําทาน รักษาศล
้ เร็ว การทําบุญทําทาน การรักษาศล
ี ไม่ใชเ่ ป็ นการชาํ ระบาป แต่
ทีล
่ ้างไม่ได ้ บาปทีไ่ ด ้ทําไปแล ้วย่อมมีผลตามมาไม่ชาก็
เป็ นการชําระจิตใจให ้สะอาดหมดจด จิตใจทีส
่ กปรกเต็มไปด ้วยกิเลสตัณหาคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง กาม
ตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ความอยากในกาม ความอยากมีอยากเป็ น ความอยากไม่มอ
ี ยากไม่เป็ น เป็ นสิง่ ทีส
่ ร ้างความ
เศร ้าหมองให ้กับชีวต
ิ
การทําบาปไว้มากๆ ผลทีจ
่ ะตามมาเป็นอย่างไรคร ับ ?
ผลทีจ
่ ะตามมามีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ
๑.ผลทีป
่ รากฏขึน
้ ในใจ เมือ
่ ทําไปแล ้วก็จะเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจ
๒.ผลทีเ่ กิดจากภายนอก เกิดจากบุคคลอืน
่ ทีจ
่ ะตอบแทนสิง่ ทีเ่ ราทํากับเขา เราสร ้างความทุกข์
สร ้างความเดือดร ้อน ให ้กับเขา ย่อมสร ้างความอาฆาตพยาบาท สร ้างเวรสร ้างกรรมไว ้ เมือ
่ เขามี
โอกาส เขาย่อมตอบแทนบาปกรรมทีเ่ ราทําไว ้กับเขา การตอบแทนนี้ อาจจะเกิดขึน
้ ได ้อย่างรวด
เร็ว หรือชา้ ไม่แน่นอน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เหตุและปั จจัย บางอย่างอาจจะไม่เกิดขึน
้ ในชาตินเี้ ลย แต่จะ
ตามไปในภพหน ้าชาติหน ้า บาปทีเ่ คยทําไว ้แล ้วในอดีต แต่ยงั ไม่ได ้มีโอกาสแสดงผล ก็อาจจะ
ตามมาปรากฏผลขึน
้ ในชาตินก
ี้ ็เป็ นได ้ และ
ั ไม่ดต
ั ไป ทําให ้ง่ายต่อการ
๓.จะเป็ นนิสย
ี ด
ิ ตัวไป เวลาพูดโกหก ลักขโมย ฯลฯ ก็จะติดนิสย
กระทําบาปครัง้ ต่อไป จึงยากต่อการเลิกกระทํา เช่นเดียวกับการกระทําความดีหรือทําบุญ ก็มผ
ี ล
แบบเดียวกับบาป เพียงแต่วา่ เป็ นไปในทางตรงกันข ้าม คือเป็ นผลดี เวลาทําดีในใจเราก็มค
ี วาม
ื่ ชมยินดีในตัวเรา เวลาเห็นเราเดือดร ้อน มีความจําเป็ น
สุข เวลาทําดีตอ
่ ผู ้อืน
่ ผู ้อืน
่ ย่อมมีความชน
ทีจ
่ ะต ้องชว่ ยเหลือ เขาก็ยน
ิ ดีทจ
ี่ ะชว่ ยเหลือ มันก็จะติดตัวไป ทําให ้ทําความชวั่ ได ้ยาก
จริงๆ แล้วชาติหน้าหรือนรกสวรรค์มจ
ี ริงไหมคร ับ ?
ึ ษาแล ้วรู ้ว่าสงิ่ เหล่านีม
ื่ ว่ามีจริง ก็เพราะว่าไม่ได ้ศก
ึ ษาหลักธรรมของพระ
จากทีอ
่ าตมาได ้ศก
้ น
ั มีจริง แต่บางคนทีไ่ ม่เชอ
ั
พุทธเจ ้า อาตมาจะยกตัวอย่างให ้เห็นภาพชดเจน เมือ
่ คนเราทําบุญทําทานจิตใจก็เบิกบานผ่องใส มีความสุข นั่นก็เป็ น
สวรรค์ สว่ นคนทีใ่ จคิดร ้ายไปฆ่าคนอืน
่ ได ้ พวกนีก
้ ็เหมือนกับตกนรกแล ้ว แม ้ตัวเราตายไปสงิ่ ทีเ่ หลืออยูค
่ อ
ื จิตวิญญาณทีจ
่ ะ
ล่องลอยไป ถ ้าทําบุญมาดีก็จะได ้ไปเกิดเป็ นคนหรือไม่ก็ไปเกิดเป็ นเทพเทวดา สว่ นคนทีฆ
่ า่ คน ทําบาปเป็ นประจํา ก็จะ
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ั ว์เดียรัจฉาน หรือเป็ นพวกเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสต
ั ว์นรก
ต ้องเกิดไปเป็ นสต
เมือ
่ บาปล้างไม่ได้แล้วคนเราควรทําอย่างไรก ับบาปทีม
่ อ
ี ยูค
่ ร ับ ?
ื่ พระพุทธเจ ้า ต ้องเชอ
ื่ ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ ้า ทีส
เราต ้องเชอ
่ อนให ้ทําแต่ความดี ละเว ้นจากการกระทําชวั่ ละ
ความอยากมีอยากเป็ น จิตใจเราก็จะพัฒนาขึน
้ เรือ
่ ยๆ ถ ้าอยากจะชําระก็ขอให ้ชาํ ระกิเลสตัณหาทีม
่ อ
ี ยูใ่ นใจของเรา อย่าไป
ี ตัง้ แต่วน
ชําระบาป บาปนัน
้ ชาํ ระไม่ได ้ ถ ้าไม่อยากจะรับผลของบาป ก็อย่าไปทําเสย
ั นี้
้ ้ เรามีหนี้ ถ ้าเราไม่ไปสร ้างหนี้
สว่ นผลของบาปในอดีต ก็จะค่อยๆ แสดงออกมาแล ้วจะค่อยๆ หมดไป เหมือนกับการใชหนี
่ เดียวกับการทําบาปทํากรรมอยู่
ใหม่ หนีเ้ ก่าเราก็ทยอยใชคื้ นไปเรือ
่ ยๆ ผ่อนไปทีละเดือน เดีย
๋ วหนีเ้ ก่ามันก็หมดไปเอง เชน
ิ ใหม่ก็จะเพิม
ิ้ สุด ถ ้าไม่ต ้องการรับผลบาปต่อไป ก็ต ้องละเว ้น
ี ส
ี่ น
หนีส
้ น
่ ขึน
้ มาอีก เวรใหม่กจ
็ ะเกิดขึน
้ มาอยูเ่ รือ
่ ยๆ ก็ไม่มท
จากการกระทําบาป
ในสว่ นของการทําบุญ ทําทานมีผลต่อชวี ต
ิ คนเราอย่างไรบ้างคร ับ ?
เวลาทีเ่ ราทําบุญด ้วยความบริสท
ุ ธิใ์ จ ไม่วา่ จะทํากับใคร แล ้วเขาจะเอาไปทําอะไรต่อ มัน
ก็ยงั เป็ นบุญอยูน
่ ั่นเอง เพราะบุญคือการชนะใจเรา ชนะสิง่ ทีต
่ ํา่ สิง่ ทีค
่ อยฉุดลากให ้ไปสู่
่ วามไม่สบายใจ คือ ความตระหนี่ ความโลภ ความเห็นแก่ตวั เวลาทีไ่ ด ้ให ้
ความทุกข์ สูค
่ หละ
ทาน แสดงว่าได ้ชนะความโลภ ได ้ชนะความตระหนี่ ได ้ชนะความเห็นแก่ตวั แล ้ว นีแ
คือผลทีเ่ ราได ้ เป็ นบุญแล ้ว บุญนัน
้ เกิดขึน
้ ในใจของเรา เราได ้ชนะสงิ่ ทีไ่ ม่ด ี ได ้ชาํ ระขัด
เกลาใจของเราให ้สะอาดขึน
้ เมือ
่ ได ้ชําระขัดเกลาสงิ่ เหล่านีใ้ ห ้เบาบางลงไป ก็ทําให ้ใจของเรามีความสุขมากขึน
้
แล้วใจจะมีผลต่อการดําเนินชวี ต
ิ ของคนเราอย่างไรคร ับ ?
ี ใจ บางครัง้ ก็ดใี จ บางครัง้ จิตใจเราก็โมโหด ้วยอารมณ์โกรธ นั่นแสดงว่าใจของเราไม่ยอมหยุด ใจ
ใจของเราบางครัง้ ก็เสย
เรามันก็เหมือนกับรถทีไ่ ม่ยอมเบรก ดังนัน
้ ถ ้าเรารู ้จักการฝึ กใจให ้รู ้จักหยุด ในทางพระพุทธศาสนา จึงถือใจเป็ นเรือ
่ ง
ํ
่
ิ
สาคัญทีส
่ ด
ุ เป็ นสงทีจ
่ ะต ้องได ้รับการดูแลอบรม เพราะว่าใจทีไ่ ด ้รับการอบรมดีแล ้ว จะนํ าความสุขมาให ้ แต่ใจทีไ่ ม่ได ้รับ
การอบรม ก็จะนํ ามาแต่ความทุกข์ ความวุน
่ วายใจ เพราะใจเปรียบเหมือนกับเด็กๆ เวลาเกิดมาใหม่ๆ ต ้องให ้พ่อแม่
คอยอบรมสัง่ สอน เพราะยังไม่รู ้เรือ
่ งผิดถูกดีชวั่ ไม่รู ้ว่าอะไรควรไม่ควร เมือ
่ คนเราไม่ได ้เข ้าวัด ฟั งเทศน์ ฟั งธรรม ก็จะทํา
่
ิ
สงต่างๆ ทีเ่ ป็ นไปตามความอยากของตน
นอกจากการทําบุญให้จต
ิ ใจสบายแล้วอย่างอืน
่ ทีช
่ าวพุทธควรทําคืออะไรคร ับ ?
อาตมาคิดว่าการทําบุญไม่ควรทําเพียงแต่ให ้ทานอย่างเดียว ควรทําอย่างอืน
่ ด ้วย เช่น ควรรักษาศีล มีความกตัญญูกตเวที
ั มาคารวะ ฟั งเทศน์ ฟั งธรรม ปฏิบต
ขยันหมั่นเพียร มีสม
ั ธิ รรม ไหว ้พระ สวดมนต์ นั่งทําสมาธิ เจริญปั ญญา เจริญวิปัสสนา
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให ้เห็นว่าสภาวธรรมต่างๆ สงิ่ ต่างๆ ทีม
่ าเกีย
่ วข ้องกับชวี ต
ิ จิตใจของเรานัน
้ ล ้วนเป็ นของไม่เทีย
่ งทัง้
้
ิ
สน
มีการเกิดขึน
้ ตัง้ อยูแ
่ ล ้วต ้องดับไป มีการมาและมีการไปเป็ นธรรมดา แม ้กระทั่งร่างกาย
่ นัน
ของเรา ก็เป็ นเชน
้ เหมือนกัน มีการเกิดขึน
้ ก็ต ้องมีการแก่ มีการเจ็บไข ้ได ้ป่ วย มีการ
ตายไปในทีส
่ ด
ุ แต่ใจผู ้รู ้เรือ
่ งเหล่านี้ ไม่ต ้องไปตกใจ เพราะใจเป็ นสงิ่ ทีไ่ ม่ตาย สว่ นกายก็
ประกอบขึน
้ จากธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ทีม
่ ารวมตัวกัน ในทีส
่ ด
ุ ก็ต ้องแยกสลายจากกัน
ิ ใจบวชไม่สก
ึ คร ับ ?
ทําไมพระอาจารย์ถงึ ได้ต ัดสน
อาตมาสนใจธรรมะมาตัง้ แต่สมัยทีเ่ รียนอยู่ โรงเรียนแอดเวนติสต์ (Adventist Ekamai
School) เอกมัย กรุงเทพฯ เมือ
่ เรียนจบเกรด ๑๒ (ม.๖) ก็ได ้ไปเรียนต่อด ้านวิศวกรรมฯ ทีม
่ หาวิทยาลัยในมลรัฐแคลิ
ฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมือ
่ เรียนจบ กลับมายังเมืองไทย ได ้ทํางานเป็ นผู ้จัดการร ้านขายไอศกรีมอยูร่ ะยะหนึง่ กระทั่งคิด
ิ ใจบวชเมือ
ว่าหนทางสงบทีแ
่ ท ้จริงก็คอ
ื การบวช ครัง้ นัน
้ ตัดสน
่ อายุได ้ ๒๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๑๘) ณ วัดบวรนิเวศฯ โดยมี
สมเด็จพระญาณสงั วร สมเด็จพระสงั ฆราช สกลมหาสงั ฆปริณายก เป็ นพระอุปัชฌาย์
ิ ใจของอาตมาเอง จากนัน
โยมพ่อโยมแม่ก็ไม่ได ้ว่าอะไร ท่านคงเข ้าใจว่าเป็ นการตัดสน
้ ก็ได ้ไปจําพรรษาอยูก
่ บ
ั หลวง
ั ปั นโน วัดป่ าบ ้านตาด จ.อุดรธานี เป็ นเวลา ๙ ปี หลังจากนัน
ั พันธ์ เมือง
ตามหาบัว ญาณสม
้ ก็กลับมาจําพรรษาทีว่ ด
ั โพธิสม
พัทยา จ. ชลบุร ี อยูอ
่ ก
ี ๑ ปี ก่อนจะเดินทางมาจําพรรษาทีว่ ด
ั ญาณสงั วรารามฯ ตัง้ แต่ปี ๒๕๒๗ จนถึงปั จจุบน
ั และได ้รับ
การแต่งตัง้ ให ้เป็ นผู ้ชว่ ยเจ ้าอาวาสในการดูแลการปฏิบต
ั ธิ รรมของพระสงฆ์ รวมทัง้ การรักษาพืน
้ ทีข
่ องวัดทัง้ หมด
ด้วยเหตุใดพระสงฆ์ทวี่ ัดถึงเคร่งคร ัดในเรือ
่ งของพระวิน ัยสงฆ์คร ับ ?
ี เป็ นระยะเวลา ๕ วัน ๗
ปั จจุบน
ั เราจะเห็นว่า คนทีม
่ ท
ี ก
ุ ข์ก็จะเข ้าหาวัดเป็ นทีพ
่ งึ่ ทีว่ ด
ั จะมีผู ้หญิงมานุ่งขาวห่มขาว มาถือศล
วัน อาตมาคิดว่ามันก็เป็ นเรือ
่ งทีด
่ ี เพราะอย่างน ้อยวัดก็ยงั เป็ นทีพ
่ งึ่ ทางใจให ้กับญาติโยม สว่ นทีท
่ างวัดมีกฎระเบียบเคร่ง
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ี ง ต่างๆ แม ้กระทั่งการฉั นอาหารเมือ
ครัดต่อพระวินัยสงฆ์ ก็เพือ
่ เป็ นการฝึ กให ้ลดละในเรือ
่ งของรูป รส กลิน
่ เสย
่ บิณฑบาต
มาแล ้ว พอเวลาฉั นก็ต ้องให ้เทอาหารทุกอย่างรวมกันในบาตร เพือ
่ เป็ นการฝึ กไม่ให ้ยึดติดในเรือ
่ งของรสชาติของอาหาร
ทัง้ ปวง
พระทีม
่ าบวชในวัดจะต ้องตืน
่ ทําวัตรด ้วยการนั่งสมาธิตงั ้ แต่ต ี ๔ จนถึงตี ๕ ก็จะเป็ นเวลาร่วมกันไหว ้พระสวดมนต์ แล ้วก็
ออกบิณฑบาต หลังจากฉั นอาหารเสร็จก็จะอนุโมทนาให ้พร บ่ายๆ ก็ให ้ปฏิบต
ั ธิ รรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม เมือ
่ ถึงตอนเย็นก็
สรงนํ้ าเตรียมลงไปทําวัตรเย็น จนกระทั่งถึง ๑ ทุม
่ ครึง่ ก็แยกย ้ายกลับกุฏป
ิ ฏิบต
ั ธิ รรมหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ประมาณตี
๔ ก็เริม
่ ปฏิบต
ั ก
ิ จิ ต่อไป
พระอาจารย์หากประชาชนอยากฝึ กปฏิบ ัติธรรมด้วยตนเอง จะต้องเริม
่ อย่างไรคร ับ ?
สิง่ แรกทีค
่ วรกระทําคือ การกําหนดบริกรรมคําว่า พุทโธๆ ๆ หรือกําหนดลมหายใจเข ้าออกโดยมีสติควบคุมจิต ไม่ให ้จิต
่ วามสงบ เมือ
ลอยไปทีอ
่ น
ื่ ให ้รู ้อยูก
่ บ
ั งานทีจ
่ ต
ิ กําลังทําอยู่ แล ้วจิตก็จะค่อยๆ สงบตัวลงเข ้าสูค
่ สงบแล ้วจิตก็สบาย มีความ
ั ผัสกัน ไม่วา่
สุข มีความอิม
่ มีความปี ติ เป็ นความสุขทีม
่ หัศจรรย์ เป็ นความสุขทีเ่ ลิศกว่าความสุขทัง้ หลาย ทีเ่ ราเคยได ้สม
จะเป็ นความสุขจากการเทีย
่ วเตร่ จากการรับประทานอาหารอันเลิศหรู หรือมีความสุขกับเพือ
่ นๆ เมือ
่ เทียบกับความสุขที่
เกิดจากความสงบสุขของจิตใจแล ้ว ไม่สามารถทีจ
่ ะเปรียบเทียบกันได ้
พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่า ไม่มค
ี วามสุขอันใดในโลกนี้ จะเสมอเท่ากับความสุขอันเกิด
จากความสงบของใจ คือความสุขทีเ่ กิดจากการไหว ้พระสวดมนต์ นั่งทําสมาธิ จนกระทั่ง
จิตนิง่ ไม่คด
ิ ไม่ปรุงอะไร จะนิง่ อยูไ่ ด ้นานสักแค่ไหนก็สด
ุ แท ้แต่เหตุปัจจัยคือ การปฏิบต
ั ิ
ของจิตแต่ละดวง หลังจากทีจ
่ ต
ิ ออกจากความสงบแล ้ว ท่านทรงสอนให ้เจริญวิปัสสนา
เจริญปั ญญาเป็ นลําดับต่อไป คือ พิจารณาให ้เห็นสภาพความเป็ นจริงของ ทุกสงิ่ ทุกอย่าง
ทีเ่ ราไปเกีย
่ วข ้องด ้วย ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุ ข ้าวของ เงินทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขทัง้
หลาย รวมทัง้ บุคคลรอบข ้างทีเ่ ราเกีย
่ วข ้อง ทีม
่ ก
ี ารเจริญขึน
้ ตัง้ อยู่ แล ้วก็ต ้องดับไปเป็ น
เรือ
่ งธรรมดา
ั
้ จธรรมช
มาถึงว ันนีส
วี ต
ิ ทีแ
่ ท้จริงของคนเราคืออะไรคร ับ ?
ั ธรรมความจริงนัน
สจ
้ ได ้แสดงไว ้แล ้วโดยพระพุทธเจ ้าว่า ความสุขทีแ
่ ท ้จริงนัน
้ อยูท
่ ใี่ จ
เกิดจากความพอต่างหาก เกิดจากใจทีช
่ นะความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดจากใจ
ทีช
่ นะกิเลสตัณหาความอยากทัง้ หลาย นีแ
่ หละคือความสุขทีแ
่ ท ้จริง ใจของเราเวลาไม่
อยาก ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลงแล ้ว ใจเราสบาย อย่างในขณะนีเ้ รานั่งอยูท
่ น
ี่ ี่ เรามีความรู ้สึกสบายใจ เพราะขณะนีค
้ วาม
โลภ ความโกรธ ความหลง ไม่แสดงตัวขึน
้ มา ความอยากไม่ได ้แสดงตัวขึน
้ มา เราจึงอยูเ่ ป็ นสุข
พระอาจารย์มห
ี ล ักธรรมอะไรถึงผูอ
้ า่ นบ้างคร ับ ?
ไม่วา่ จะทําอะไรต ้องมี ทาน ศีล ภาวนา สมาธิ ปั ญญา วิมต
ุ ติหลุดพ ้น ธรรมเหล่านีล
้ ้วนต ้องมีสติเป็ นผู ้นํ า จึงไม่มธ
ี รรมอัน
ใดทีจ
่ ะมีความสําคัญเท่ากับสติ ถ ้าไม่มส
ี ติแล ้ว จะทําอะไรอย่างอืน
่ ย่อมเป็ นไปไม่ได ้ อย่างคนทีเ่ สียสติ ถ ้าไม่รู ้จักผิดถูกดี
ชวั่ ไม่รู ้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ คนทีไ่ ม่มส
ี ติทเี่ ราเรียกว่า คนบ ้า ก็ต ้องอยูภ
่ ายใต ้การดูแลของผู ้อืน
่ ของคนทีม
่ ส
ี ติ ต ้อง
คอยเลีย
้ งเขา ต ้องอาบนํ้ าให ้เขา ต ้องดูแลเขาเหมือนเป็ นเด็กทารก เพราะเขาไม่มส
ี ติ ไม่มค
ี วามสามารถทีจ
่ ะทําอะไรด ้วย
ตนเอง
ถ ้าปราศจากสติแล ้ว ย่อมไม่สามารถเจริญคุณธรรมความดีทงั ้ หลายได ้ จึงควรให ้ความสําคัญกับสติ ควรเจริญสติอยูท
่ ก
ุ
เมือ
่ ทุกกรณี ดังในพระบาลีทท
ี่ รงแสดงไว ้ว่า สติมค
ี วามสําคัญในทุกกรณี ไม่วา่ จะทําอะไรก็ตาม จะคิดก็ด ี จะพูดก็ด ี จะทํา
่ นัน
อะไรก็ด ี ล ้วนต ้องมีสติเป็ นผู ้กํากับ เป็ นผู ้ดูแล เป็ นผู ้นํ า ถ ้าไม่เชน
้ ก็จะทําอะไรไปในทิศทางไม่ด ี อย่างเวลาทีเ่ สพสุรา
ยาเมา ก็จะขาดสติ ไม่มส
ี ติควบคุม ความคิด การพูด การกระทํา ดังนัน
้ ถ ้าต ้องการความสุข ความเจริญ ก็ต ้องเจริญสติ
อย่างสมํา่ เสมอ และควรฝึ กอย่างต่อเนือ
่ ง

ประวัตวิ ด
ั ญาณสงั วรารามฯ
ั ้ เอก ชนิดวรมหาวิหาร สร ้างขึน
วัดญาณสงั วรารามฯ เป็ นพระอารามหลวงชน
้ เมือ
่ ปี
๒๕๑๙ โดย นายแพทย์ขจร และ คุณหญิงนิธวิ ดี อันตระการ พร ้อมด ้วยบุตรธิดา มีจต
ิ
ศรัทธาบริจาคทีด
่ น
ิ จํานวน ๑๐๐ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา แด่สมเด็จพระญาณสงั วร
เจ ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร (ปั จจุบน
ั ทรงเป็ นสมเด็จพระสงั ฆราช ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๓๒
ถึงปั จจุบน
ั ) เพือ
่ สร ้างวัดในพระพุทธศาสนา และปรารถนาให ้มีนามตามทินนาม
ื่ ว่า "วัดญาณสังวราราม"
สมณศักดิข
์ องสมเด็จฯ วัดนีจ
้ งึ มีชอ
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ระยะแรก วัดนีม
้ ฐ
ี านะเป็ นสํานักสงฆ์ และได ้รับอนุญาตอย่างเป็ นทางการเมือ
่ วันที่ ๒๑
ี าเมือ
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ และรับพระราชทานวิสงุ คามสม
่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๕ พระ
บาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกล ้าฯ รับไว ้เป็ นวัดในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และได ้ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ ให ้ยกวัดญาณสงั วราราม เป็ นพระ
ั ้ เอกชนิดวรมหาวิหาร ตัง้ แต่วน
อารามหลวงชน
ั ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๑ ปั จจุบน
ั อาณาเขต
ของวัดมีพน
ื้ ที่ ๓๖๖ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา นอกจากนีย
้ ังมีเนือ
้ ทีใ่ นเขตโครงการพระ
ราชดําริประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่เศษทีต
่ ด
ิ ต่อกับอาณาเขตวัด วัดญาณสังวรารามฯ อาจถือ
เป็ นวัดประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั เนือ
่ งจากคณะผู ้สร ้างวัดได ้พร ้อมใจ
กันสร ้างขึน
้ เพือ
่ น ้อมเกล ้าน ้อมกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั เนือ
่ ง
ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
ผู ้ศรัทธาสนใจสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่ วัดญาณสงั วรารามฯ บ ้านห ้วยใหญ่
ต.ห ้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี โทร. ๐-๓๘๒๓-๗๕๐๖, ๐-๓๘๒๓-๕๒๔๕ หรือ
๐-๓๘๒๓-๕๒๔๗
0 เรือ
่ ง สุทธิคณ
ุ กองทอง /ภาพ นัทพล ทิพย์วาทีอมร 0

ิ ธิ์ ตาม พ.ร.บ.ลิขสท
ิ ธิ์ พ.ศ. 2537
สงวนลิขสท
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