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กณัฑท์ี่ ๑๔๖ 

แกป้ญัหาดว้ยธรรมะ 
๑๙ ธนัวาคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัทีญ่าตโิยมไดม้าร่วมทาํบญุทาํกศุลกนั การทาํบญุกค็อืการทาํความสุขใหก้บั

จติใจ ดว้ยการใหท้าน รกัษาศีล ส่วนการทาํกศุลกค็อื การทาํความฉลาด ซึง่เกดิจากการ

ไดย้นิไดฟ้งัธรรม เกดิจากการปฏบิตัธิรรม การทีค่นเราจะฉลาด มปีญัญาอยู่เหนือความ

ทกุข ์ความวุน่วายใจได ้กต็อ้งมปีญัญา คอืธรรมะของพระพทุธเจา้อยู่ในใจ และการทีจ่ะ

มธีรรมะอยู่ในใจได ้ กต็อ้งอาศยัการฟงัเทศนฟ์งัธรรมในเบื้องตน้ เมือ่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม

แลว้ กน็าํไปปฏบิตักิบักาย วาจา ใจ แลว้ธรรมะกจ็ะเขา้สู่ใจ เมือ่ธรรมะมอียู่ในใจแลว้ ก็

จะมนีํา้ดบัทกุข ์ มเีครื่องดบัทกุข ์ ใจจะไมท่กุข ์ ไมวุ่น่วาย ไมม่คีวามวา้วุน่ขุน่มวั ไมม่ี

ความเศรา้หมอง ไมม่คีวามเศรา้โศกเสยีใจ เพราะมธีรรมะไวค้อยกาํจดัสิง่เหลา่น้ี  

เวลาทีม่คีวามทกุข ์ มคีวามไมส่บายใจ มคีวามกงัวลใจ มคีวามวา้วุน่ขุน่มวั เราจงึตอ้ง

แกป้ญัหาทีใ่จ เพราะปญัหาเหลา่น้ีเกดิขึ้นภายในใจ ไมไ่ดอ้ยู่ภายนอก สิง่ภายนอก เช่น 

บคุคลต่างๆ วตัถตุ่างๆ หรอืเหตกุารณต่์างๆ เป็นแต่เพยีงชนวนทีไ่ปจดุ ไปปลกุความ

ทกุขใ์หเ้กดิขึ้นภายในใจ ดงันัน้เวลาทีเ่รามคีวามทกุข ์ ขอใหป้ลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง

ภายนอก แลว้เขา้มาแกป้ญัหาภายในใจ เพราะใจกาํลงัฟุ้ งซ่าน กาํลงัคดิแบบไมรู่จ้กัหยุด

จกัหย่อน ถา้เป็นรถยนตก์เ็หมอืนกบัรถทีว่ิง่ลงเขา ถา้ไมเ่บรกไมท่าํใหว้ิง่ชา้ลง ไมช่า้กเ็รว็

กต็อ้งแหกโคง้ตกเหวไปในทีสุ่ด ฉนัใด ถา้มคีวามไมส่บายใจ มคีวามทกุข ์มคีวามวา้วุน่

ขุน่มวั เราควรรบีหนัเขา้มาทีใ่จเรา ระงบัสิง่เหลา่น้ีทนัท ี อย่าไปกงัวลกบัสิง่ภายนอก ที่

สรา้งความวุน่วายใจ สิง่ภายนอกเป็นเพยีงแต่เป็นชนวนเท่านัน้เอง เราตอ้งมาทาํลายเหตุ

ทีม่อียู่ภายในใจของเรา 

เหตทุีท่าํใหจ้ติวา้วุน่ขุน่มวั มคีวามทกุข ์ กค็ือความคดิปรุง ความฟุ้ งซ่าน ตอ้งระงบั

ความคดิปรุงน้ีในเบื้องตน้ก่อน ดว้ยการกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกกไ็ด ้ หรอืบรกิรรม
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พทุโธๆๆภายในใจกไ็ด ้หรอืสวดมนตบ์ทใดบทหน่ึงกไ็ด ้ทีเ่ราจาํได ้ ไมต่อ้งเป็นบททีย่าว 

บทไหนกไ็ด ้ส ัน้ๆกไ็ด ้เช่น นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมา สมัพทุธสัสะ ก็

ได ้ ขอใหร้ะลกึถงึบทสวดมนตน้ี์ในใจ อย่าไปคดิเรื่องอืน่ พยายามอยู่กบับทสวดมนตน้ี์ 

เพราะเป็นอบุายแห่งการระงบัความคดิปรุง ทีส่รา้งความฟุ้ งซ่าน สรา้งความทกุข ์ ความ

วุน่วายใจใหเ้กดิขึ้น เพราะวา่ใจทาํงาน คดิปรุงไดท้ลีะอย่าง จะคดิ ๒ - ๓ เรื่องทเีดยีว

พรอ้มๆกนัไมไ่ด ้ถา้มพีทุโธอยู่ในใจ หรอืมลีมหายใจเขา้ออกเป็นอารมณ ์ความคดิอย่าง

อืน่กจ็ะคิดแทรกขึ้นมาไมไ่ด ้ 

ถา้สามารถควบคุมใจใหอ้ยู่กบับทใดบทหน่ึงได ้ ไมว่า่จะเป็นบทสวดมนต ์ หรอืบรกิรรมพทุ

โธๆๆ หรอืกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกอย่างต่อเน่ือง โดยไมใ่หจ้ติกระโดดไปหาเรื่องที่

สรา้งความวุน่วายใจ ไมช่า้กเ็รว็จติกจ็ะค่อยๆสงบตวัลง และในทีสุ่ดกจ็ะสงบน่ิงไป เมือ่

สงบน่ิงไปแลว้ ใจกจ็ะกลบัมาสู่ความปกติ มคีวามสงบ มคีวามเยน็ มคีวามสบาย มี

ความสุข เมือ่จติมคีวามเป็นปกตแิลว้ เรากจ็ะเริ่มเหน็โทษของความคดิปรุงแต่ง ทีไ่ปคดิ

เกี่ยวกบัเรื่องต่างๆภายนอก ไมว่า่จะเป็นบคุคล หรอืเป็นสิง่ของ หรอืเป็นเหตกุารณต่์างๆ 

เมือ่ใจมคีวามสงบแลว้ เรากจ็ะมเีหตมุผีล มปีญัญาขึ้นมา เริ่มมองเหน็ความจรงิแลว้วา่ 

ความทกุขท์ ัง้หลายนัน้เกดิขึ้นจากใจ ทีไ่ปอยากกบัเรื่องราวต่างๆภายนอก เช่น อยากให ้

คนนัน้เป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างน้ี อยากใหเ้หตกุารณเ์ป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างน้ี อยากให ้

สิง่ของต่างๆเป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างน้ี เมือ่ไมไ่ดเ้ป็นไปตามทีต่อ้งการตามความอยาก ก็

จะเกดิความวา้วุน่ขุน่มวั เช่น อยากจะใหส้ามหีรอืภรรยาอยู่กบัเรา มคีวามซือ่สตัยก์บัเรา 

แต่กลบัไมไ่ดเ้ป็นดงัทีต่อ้งการ ใจเรากจ็ะเกดิความวา้วุน่ขุน่มวั กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั 

แลว้กไ็มรู่จ้ะแกป้ญัหาอย่างไร  

ถา้แกป้ญัหาดว้ยธรรมะ ในเบื้องตน้ตอ้งทาํใจใหส้งบก่อน ลมืเรื่องเขาไปเสยีก่อน เขาจะ

ด ี เขาจะช ัว่อย่างไร ตอนน้ีเราไมต่อ้งไปกงัวล ไมต่อ้งไปสนใจ ตอนน้ีมาทาํใจของเราให ้

เป็นปกตเิสยีก่อน ตอนน้ีใจกาํลงัไหมด้ว้ยความทกุข ์ไฟแห่งความทกุขก์าํลงัเผาผลาญใจ 

จะมวัไปยุ่งเกี่ยวกบัเรื่องของคนอืน่ทาํไม ยิง่ไปยุ่ง กย็ิง่ทาํใหไ้ฟในใจยิง่ไหมล้กุมากขึ้นไป

อกี ตอ้งรบีดบัไฟในใจเสยีก่อน เหมอืนกบัเวลาไฟไหมบ้า้นเรา ตอ้งรบีดบัไฟทีบ่า้นก่อน 
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ไมใ่ช่จะไปโทษคนนัน้ โทษคนน้ี วา่ทาํใหเ้กดิไฟไหมข้ึ้นมา มนัไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร รบี

หานํา้มาดบัไฟเสยีก่อนจะดกีวา่ เพราะวา่ไฟจะไดด้บั ถา้มวัแต่ไปโทษคนนัน้ โทษสิง่น้ี

แลว้ ไมไ่ดห้านํา้มาดบัไฟ ในทีสุ่ดบา้นของเรากจ็ะไหมห้มดสิ้นไป  

ใจของเรากเ็ป็นเช่นนัน้ ปญัหาอยู่ทีใ่จ ความทกุขอ์ยู่ทีใ่จ ไฟอยู่ในใจ ตอ้งดบัไฟในใจ

เสยีก่อน และสิง่ทีจ่ะดบัไฟในใจได ้ ก็มสีิง่เดยีวเท่านัน้ในโลกน้ี คอืธรรมะของ

พระพทุธเจา้ ดว้ยการปฏบิตัธิรรม ในเบื้องตน้ถา้ไมฉ่ลาด ไมม่ปีญัญาพอทีจ่ะไประงบั

ดบัได ้ กต็อ้งใชอ้บุายแห่งสมาธิ ดงัทีไ่ดแ้สดงไว ้ คอืใหก้าํหนดจติใหอ้ยู่กบัธรรมะบทใด

บทหน่ึง จะเป็นบทสวดมนตก์ไ็ด ้ เป็นพทุโธๆๆกไ็ด ้หรอืกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกกไ็ด ้

ใหดู้ไป ใหป้ฏบิตัไิป จนกระท ัง่จติเขา้สู่ความสงบ ไฟในใจดบัไปแลว้ ถงึแมจ้ะไมด่บั

อย่างถาวร อย่างนอ้ยทีสุ่ดกด็บัไปในขณะน้ี เพราะสมาธไิมส่ามารถดบัทกุขไ์ดอ้ย่างถาวร 

เพราะไมไ่ดเ้ขา้ไปขดุรากถอนโคนของตน้เหตขุองความทกุข ์ สิง่ทีจ่ะถอนรากถอนโคน

ของความทกุขใ์หห้มดไปไดต้อ้งเป็นปญัญา แต่จะตอ้งทาํหลงัจากทีใ่จกลบัมาเป็นปกติ

เสยีก่อน เป็นใจทีส่งบเยน็ มเีหตมุผีล ไมม่อีารมณ ์โลภ โกรธ หลง ครอบงาํ เพราะถา้ม ี

จะไมม่ทีางอบรมส ัง่สอนใหเ้หน็ ใหเ้ขา้ใจได ้ 

ในเบื้องตน้เมือ่เกดิความวา้วุน่ขุน่มวัขึ้นมา ไมว่า่จะอยู่ตรงไหน เราสามารถแกไ้ดท้นัท ี

ถา้หลกีออกจากเหตกุารณไ์ดก้ด็ ี ไปหามมุสงบทีไ่หนสกัแห่งหน่ึง ถา้ไมม่ทีีไ่หน กล็องไป

นัง่ในหอ้งนํา้กไ็ด ้ อยู่คนเดยีวหลบัตา บรกิรรมพทุโธๆๆ หรอืสวดมนตบ์ทใดบทหน่ึงไป

ในใจ หรอืกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก อยู่ในหอ้งนัน้ไป จนกวา่ใจจะเป็นปกต ิ กลบัมา

เป็นธรรมดา ใหค้วามทกุข ์ ความวา้วุน่ทีม่อียู่ในใจหายไปเสยีก่อน เมือ่หายไปแลว้ ทน้ีี

ถา้ตอ้งการจะใชป้ญัญามาถอนรากถอนโคนความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นเมือ่สกัครู่น้ี กย่็อมทาํได ้

โดยใชเ้หตผุล เช่น ถามตวัเองวา่ บคุคลต่างๆ สิง่ของต่างๆ เหตกุารณต่์างๆ เราไปบงัคบั 

ไปควบคุมไดห้รอืไม ่ถา้บงัคบัได ้ควบคุมได ้แกไ้ขได ้กไ็ปแกไ้ขเสยี บางสิง่บางอย่างใน

โลกน้ี กพ็อดูแลแกไ้ขกนัได ้ แต่บางสิง่บางอย่าง กแ็กไ้ขไมไ่ด ้ หา้มไมไ่ด ้ ใจของคนอืน่

บางทกีห็า้มเขาได ้พดูกบัเขาดีๆ  ดว้ยเหตดุว้ยผล เขามคีวามเหน็ตรงกนั เขายอมรบั เขา

กท็าํได ้ เป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการได ้แต่ในบางกรณี เขามคีวามรูส้กึนึกคิดตรงกนัขา้มกบั
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เรา ไมเ่ป็นไปดงัทีเ่ราตอ้งการ เรากไ็ปหา้มเขาไมไ่ด ้ เมือ่หา้มเขาไมไ่ด ้ เรากต็อ้งยอมรบั

ความจรงิขอ้น้ี ถา้ไมย่อมรบัความจรงิขอ้น้ี เรากย็งัตอ้งมคีวามวา้วุน่ขุน่มวักบัคนๆนัน้อยู่

ต่อไป  

เช่น ถา้เขาอยากจะไปเทีย่ว อยากจะไปมแีฟนใหม ่ เราขอรอ้งเขา พดูกบัเขาดีๆ  เขาไม่

ยอม เขากย็งัจะทาํอย่างนัน้ เรากต็อ้งยอมรบัความจรงิวา่เราหา้มเขาไมไ่ด ้ เหมอืนกบัไป

หา้มไมใ่หไ้ฟไมร่อ้นไมไ่ด ้ ไฟย่อมรอ้น หรอืไปหา้มไมใ่หม้ะนาวเปรี้ยวไมไ่ด ้ ฉนัใด คน

ชัว่ คนเลว คนทีจ่ะเป็นอย่างนัน้ เรากไ็ปหา้มเขาไมไ่ด ้ เมือ่เขาอยากจะนอกใจเรา ไปมี

แฟนใหม ่ เรากห็า้มเขาไมไ่ด ้ แต่เราหา้มใจของเราไมใ่หท้กุขไ์ด ้ ดว้ยความเขา้ใจสจั

จธรรมความจรงิของชวีติ วา่ทกุสิง่ทกุอย่างไมไ่ดอ้ยู่ในความควบคุมของเรา เราควบคุม

ไดบ้างคร ัง้ บางคราว บางเวลา บางคน แต่จะไปควบคุมอยู่ตลอดเวลา ทกุสิง่ทกุอย่าง

ไมไ่ด ้ เมือ่เรารูแ้ลว้วา่เราควบคุมไมไ่ด ้ บงัคบัไมไ่ด ้ กป็ลอ่ยวางเสยี ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไป

ตามเรื่องของเขา ถอืเสยีวา่บญุของเรากบัเขามเีพยีงเท่าน้ี กต็อ้งแยกทางกนัไป กไ็ม่

เป็นไร ตวัใครตวัมนั เพราะไมช่า้กเ็รว็กต็อ้งแยกทางกนัอยู่ด ี เพราะคนเราเกดิมาแลว้ ก็

ตอ้งตายดว้ยกนัท ัง้น ัน้ ไมเ่ขาตายก่อนเรา เรากต็ายก่อนเขา หรอืไมเ่ช่นนัน้กต็ายพรอ้มๆ

กนั แต่อย่างไรๆกต็อ้งแยกกนัอยู่ด ีเมือ่คดิไดแ้ลว้ เรากจ็ะสบายใจ รบัความจรงิได ้ 

น่ีแหละคอืวธิแีกไ้ขทกุขด์ว้ยปญัญา เขา้ไปแกไ้ขทีร่ากทีโ่คนเลย ถอนออกมาท ัง้รากท ัง้

โคน รบัรองไดว้า่ต่อไปจะไมม่คีวามทกุขก์บัคนๆนัน้อกีต่อไป คนๆนัน้จะรุ่งเรอืง จะมี

ความสุข เรากไ็มเ่ดอืดรอ้น จะมคีวามทกุข ์ ความหายนะอย่างไร เรากไ็มเ่ดอืดรอ้น 

เหมอืนกบัคนอกีหลายพนัลา้นคนในโลกน้ี ทีใ่จของเราไมไ่ดไ้ปเกี่ยวขอ้งดว้ย ไมไ่ดไ้ปได ้

ไปเสยีกบับคุคลเหลา่นัน้ เรากไ็มเ่ดอืดรอ้น ปญัหาของเราจงึอยู่ทีใ่จเรา ทีไ่ปมคีวาม

อยาก มไีดม้เีสยีกบับคุคลนัน้ๆ หรอืสิง่น ัน้ๆ หรอืกบัเหตกุารณน์ัน้ๆ เมือ่มไีดม้เีสยีแลว้ 

ใจกจ็ะพะวกัพะวน เหมอืนคนทีซ่ื้อหวย ซื้อลอตเตอรี่ น่ีเขามไีดม้เีสยีแลว้ ใจเขาจะตอ้ง

พะวกัพะวน รอดูวา่จะออกเลขอะไร ไมม่เีวลาทีจ่ะไปทาํอะไรอย่างอืน่ ใจจะมวัวา้วุน่

กงัวลอยู่กบัเลขทีก่าํลงัจะออก ถา้ออกมาไมถ่กู กเ็กดิความเสยีใจ  
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ส่วนอกีคนหน่ึงทีไ่มม่ไีดม้เีสยีกบัหวยเลย ไมไ่ดซ้ื้อเลย คนๆนัน้กไ็มเ่ดอืดรอ้น จะออก

เลขอะไรมา กไ็มเ่ดอืดรอ้น เพราะไมม่ไีดม้เีสยีกบัเลขทีจ่ะออก คนนัน้แหละเป็นคน

ฉลาด เขามสีมถะ มสีนัโดษ ยนิดตีามมตีามเกดิ พอใจกบัการทาํมาหากนิดว้ยความ

สุจรติ ไมไ่ดห้วงัความรํา่รวยแบบลมๆแลง้ๆ เช่น การซื้อหวย เพราะคนส่วนใหญ่ทีซ่ื้อ

หวยลว้นแต่ผดิ ลว้นแต่ไมถ่กูท ัง้น ัน้ มคีนส่วนนอ้ยทีจ่ะถกูหวยกนั คนส่วนใหญ่จะมแีต่

เสยีเงนิ และเงนิทีเ่สยีไปน้ี กเ็อาไปใหค้นทีถ่กูหวยนัน้แหละ ทีเ่หลอืกแ็บง่ใหเ้จา้มอืไป 

ดงันัน้คนทีจ่ะไดก้ม็อียู่ ๒ พวก คอืคนถกูหวยซึง่มไีมก่ี่คน กบัเจา้มอืเท่านัน้เอง แต่คน

ส่วนใหญ่ทีไ่ปแทงหวยทีไ่มถ่กูหวยนัน่แหละ เป็นคนเสยีเงนิไปโดยใช่เหตุ แทนทีจ่ะเกบ็

เงนินัน้ไว ้ ก็เลยตอ้งสูญเงนิไป ถา้เป็นคนมกันอ้ยสนัโดษ มเีงนิทองกพ็ยายามอดออม

เกบ็รกัษาไว ้ ชัว่เวลาเพยีงไมก่ี่ปี เงนิทีเ่กบ็ไว ้ จะมมีากกวา่เงนิทีไ่ดจ้ากการถกูหวย ถกู

ลอตเตอรี่เสยีอกี แต่ใจไมเ่ยน็ ถกูความโลภ ความอยาก ครอบงาํ อยากจะรวยเรว็ๆ จงึ

หาเงนิดว้ยทางลดักนั แทนทีจ่ะรวย ก็ยิง่กลบัจนลงไป  

น่ีเป็นเรื่องของอวชิชาความไมรู่จ้รงิ หรอืโมหะความหลงพาไป ใหเ้หน็ผดิเป็นชอบ เหน็

กงจกัรเป็นดอกบวั กเ็ลยตอ้งอยู่ในท่ามกลางความทกุขแ์บบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น เพราะไมม่ี

ธรรมะแสงสวา่งคอยชี้ทาง วา่ทางแห่งความสุขนัน้อยู่ทีไ่หน ถา้ไดศึ้กษาธรรม ไดย้นิได ้

ฟงัธรรมอย่างสมํา่เสมอ จะรูว้า่ความสุขมอียู่ในตวัเราแลว้ เพยีงแต่รอใหเ้ราปลกุให ้

เกดิขึ้นเท่านัน้เอง เหมอืนกบัมไีฟอยู่ในบา้นเราแลว้ เพยีงแต่รอใหเ้ราเปิดสวติซไ์ฟ ไฟก็

จะตดิ แสงสวา่งกจ็ะมา ใจของเรากเ็ป็นเช่นนัน้ ในขณะน้ีใจของเรายงัมดืบอดอยู่ ยงัโง่

เขลาเบาปญัญาอยู่ เพราะเราไมเ่ปิดสวติซไ์ฟในใจของเรานัน่เอง ไมเ่ปิดธรรมะใหส้่อง

แสงสวา่งออกมา เราปลอ่ยใหก้เิลสตณัหาเป็นตวันาํทาง เรากเ็ลยวา้วุน่ขุน่มวั มแีต่ความ

เศรา้หมองอยู่ตลอดเวลา เกดิมาอยู่ในโลกน้ีก็เป็นเวลาหลายสบิปีแลว้ ชวีติกย็งั

เหมอืนเดมิๆอยู่ ยงัไมเ่คยพบกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิเสยีท ี นัน่กเ็ป็นเพราะวา่ เราไมค่่อย

สนใจศึกษา พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้กนั เลยไมม่แีสงสวา่งภายในใจไวน้าํทาง 

เราปลอ่ยใหค้วามมดืความหลงเป็นตวันาํทาง จงึพาใหเ้รามแีต่ความอยาก และเมือ่มี

ความอยาก ความอยากก็สรา้งความทกุขใ์จใหก้บัเรา  
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แต่วนัน้ีเราไดย้นิแลว้วา่ วธิทีีจ่ะแกค้วามทกุขใ์จ กค็อืการปฏบิตัธิรรม และการปฏบิตัิ

ธรรมกไ็มไ่ดห้มายความวา่ จะตอ้งมาทีว่ดัอย่างเดยีว การมาทีว่ดักเ็ป็นเพยีงการมาศึกษา 

มาฝึกฝนวธิีการปฏบิตัธิรรม พอรูแ้ลว้วา่วธิปีฏบิตัธิรรม คอืการควบคุมจติใจ การระงบั

ดบัความโลภ ความอยากนัน้ ทาํอย่างไร เมือ่รูแ้ลว้เรากน็าํไปปฏบิตักิบัเรา การปฏบิตักิ็

ปฏบิตัทิีก่าย วาจา ใจ ของเราเท่านัน้แหละ โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีใ่จของเรา เราอยู่ทีไ่หน 

เรามสีต ิคอยดูความคดิของเราอยู่เสมอ ดูอารมณข์องเราอยู่เสมอวา่ ในขณะน้ีใจของเรา

มอีะไรครอบงาํอยู่ มคีวามสุข มคีวามสบายใจครอบงาํอยู่ หรอืมคีวามทกุข ์ มคีวาม

กงัวล มคีวามวา้วุน่ขุน่มวัครอบงาํอยู่ กถ็อืวา่เรากาํลงัปฏบิตัธิรรมแลว้ ถา้เรามสีตดูิใจ

ของเราอยู่ตลอดเวลา เราจะเหน็ ส่วนใหญ่เราไมเ่หน็กนั เพราะอะไร เพราะเราไมดู่ใจเรา 

เราจะดูแต่สิง่ภายนอก จะดูคน ดูสิง่ต่างๆ แลว้ใจของเรากเ็กดิอารมณข์ึ้นมา แต่เรากไ็มรู่ ้

วา่เกดิอารมณข์ึ้นมาแลว้ เช่น พอเหน็คนทีเ่ราไมช่อบ เรากเ็กดิอารมณห์งดุหงดิไมส่บาย

ใจแลว้ เราเหน็คนทีเ่ราชอบ เรากเ็กดิอารมณย์นิดขีึ้นมาแลว้ อยากจะอยู่ใกลช้ดิกบัคนๆ

นัน้แลว้  

เหลา่น้ีลว้นเป็นอารมณท์ีเ่กดิขึ้นในใจเรา แต่เราจะไมเ่หน็ เราจะไมรู่ก้นัเพราะเรามวัไป

มองขา้งนอก เราเลยไมเ่หน็ศตัรูหรอืภยัทีอ่ยู่ภายในใจของเรา แลว้เมือ่ภยัเริ่มก่อตวัขึ้น

จากภยัเลก็ๆนอ้ยๆ เหมอืนกบัไฟทีจ่ดุดว้ยไมข้ดี เมือ่เริ่มก่อตวัขึ้นมาเป็นไฟกองใหญ่ 

เรากจ็ะไมม่กีาํลงัทีจ่ะไประงบัดบัได ้กต็อ้งปลอ่ยใหล้ามออกมาทางวาจา ทางกาย เลยไป

เกดิปญัหาต่างๆตามมา เกดิการทะเลาะววิาท พดูจาผรุสวาท เกดิการทบุตทีาํรา้ยร่างกาย

กนัขึ้นมา เหลา่น้ีลว้นเกดิจากการทีเ่ราไมรู่จ้กัวธิดูีแลรกัษาใจเรา เหมอืนกบัคนขบัรถทีไ่ม่

รูจ้กัวธิดูีแลรกัษารถ ในขณะทีร่ถวิง่อยู่บนทอ้งถนน ไมรู่ว้ธิจีบัพวงมาลยัใหเ้ลี้ยวซา้ย 

เลี้ยวขวา ไมรู่จ้กัเหยยีบเบรก มแีต่เหยยีบคนัเร่งอยู่อย่างเดยีว ถา้เป็นเช่นนัน้แลว้ เมือ่

มาถงึโคง้รถกต็อ้งแหกโคง้ออกไป เมือ่ถงึสีแ่ยกไฟแดงกต็อ้งวิง่ไปชนกบัรถทีว่ิง่มาจาก

เสน้ทางอืน่ ทาํใหเ้กดิอบุตัเิหตขุึ้นมา  

ฉนัใด ชวีติของเรากเ็ป็นเช่นนัน้ ถา้ไมม่สีตปิญัญาคอยควบคุมดูใจของเรา กจ็ะมแีต่

ปญัหา เพราะใจของเรากค็อืรถยนตแ์ห่งชวีติน่ีแหละ ชวีติของเราน้ีกค็อืใจของเรา คอื
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การดาํเนินของใจเรา ถา้ดาํเนินไปโดยไมม่กีารดูแล ไมม่เีบรกคอยแตะคอยเหยยีบให ้

หยุด ไมม่พีวงมาลยัใหห้กัหลบไปซา้ยไปขวา กจ็ะมแีต่การชนกนัอย่างเดยีว น่ีเป็น

เพราะวา่เราไมไ่ดป้ฏบิตัธิรรม ไมม่สีตคิอยดูใจของเรา แต่วนัน้ีเรามาไดย้นิไดฟ้งัแลว้วา่ 

ใจของเราเปรยีบเหมอืนกบัรถยนต ์ทกุขณะทีม่กีารเคลือ่นไหวในความคิดของเรา แสดง

วา่รถยนตข์องใจเรากาํลงัวิง่ไปแลว้ เราตอ้งดูวา่กาํลงัคดิอะไรอยู่ คดิดหีรอืคดิรา้ย คดิไป

ในทางโลภ โกรธ หลง ในความอยากต่างๆ เช่น อยากในกาม อยากมอียากเป็น อยาก

ไมม่อียากไมเ่ป็น หรอืไม ่ ถา้คดิไปในทางน้ีแลว้ตอ้งเหยยีบเบรก บอกวา่กาํลงัวิง่ฝ่าไฟ

แดง เดีย๋วจะตอ้งไปชนกนัอย่างแน่นอน เดีย๋วจะตอ้งเกดิความทกุขใ์จขึ้นมา ตอ้งคดิไป

ในทางตรงกนัขา้ม ตอ้งไมโ่ลภ ตอ้งไมโ่กรธ ตอ้งไมห่ลง ตอ้งไมอ่ยากในกาม ตอ้งไม่

อยากมอียากเป็น ตอ้งไมอ่ยากไมม่อียากไมเ่ป็น  

ถา้เราควบคุมใจไดอ้ย่างทีเ่ราควบคุมรถยนต ์ การดาํเนินชวีติของเรากจ็ะเป็นไปดว้ย

ความราบรื่นดงีาม ปลอดภยัจากพษิภยัท ัง้หลาย แต่ถา้เราไมค่วบคุม ปลอ่ยใหไ้ปตาม

ทศิทางของกเิลสตณัหา เช่น เวลามคีวามโลภขึ้นมากจ็ะตอ้งเอาใหไ้ด ้ โดยไมค่าํนึงถงึ

วธิกีารทีจ่ะไดม้า วา่จะมผีลรา้ยผลดตีามมาอย่างไร เวลาโลภแลว้ไมว่า่จะเป็นสามใีคร 

เป็นภรรยาใคร กจ็ะเอาใหไ้ด ้ อย่างน้ีกเ็ป็นการสรา้งความทุกขใ์หต้ามมาอย่างแน่นอน 

หรอือยากจะไดส้มบตัขิา้วของ หรอืตาํแหน่งอะไรกต็าม ถา้เกดิมคีวามโลภแลว้ ตอ้งเอา

มาใหไ้ดด้ว้ยวธิหีน่ึงวธิใีด ถา้ไมไ่ดด้ว้ยความสุจรติกต็อ้งไดม้าดว้ยวธิทีจุรติ เมือ่ไมไ่ดม้า

ดว้ยความซือ่ตรง กต็อ้งหามาดว้ยเลห่ด์ว้ยกล ถา้เป็นเช่นนัน้แลว้ผลเสยีกจ็ะตามมา

ต่อไป หรอืถา้พยายามสุดเหวีย่งแลว้ กย็งัไมไ่ด ้ กจ็ะเกดิความเสยีใจ เกดิความผดิหวงั

ตามมา ลว้นแต่เป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น  

ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เกดิความโลภแลว้ เราใชป้ญัญาเขา้ไประงบั บอกวา่ไมเ่อาดกีวา่ ไม่

เอากไ็มต่าย ขณะน้ีเรากอ็ยู่ของเราได ้ อยู่คนเดยีวกอ็ยู่ได ้ ไมม่สีามกีไ็มเ่ดอืดรอ้น ไมม่ี

ภรรยากไ็มเ่ดอืดรอ้น ถา้คดิแบบน้ีไดป้ญัหากห็มดไป ไมต่อ้งวิง่ไปหาสิง่ต่างๆมา ไมต่อ้ง

ไปหาสาม ี ไมต่อ้งไปหาภรรยา แลว้รบัรองไดว้า่ เมือ่ไดม้าแลว้ กเ็ป็นความสุขช ัว่

ประเดีย๋วประดา๋ว เหมอืนกบัทีเ่ขาพดูวา่ เป็นเหมอืนยาขมเคลอืบนํา้ตาล เวลาใหม่ๆ  มนั
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กห็วาน ทกุอย่างดไีปเสยีหมด พออยู่กนัไปสกัพกัหน่ึง พอธาตแุทธ้าตเุดมิเริ่มออกมา 

ความโกรธ ความขี้เกยีจ ความไมด่อีะไรต่างๆ ทีม่อียู่ในใจกจ็ะแสดงออกมา เมือ่นัน้

แหละความหวานท ัง้หลาย กจ็ะหายไป เหลอืแต่ความขมขืน่ น่ีแหละคอืลกัษณะของสิง่

ต่างๆ ในโลกน้ี เวลาทีเ่ราอยากได ้ เวลาไดม้าใหม่ๆ  มนักด็ ี มนักห็วาน แต่พออยู่ไปสกั

พกัหน่ึง กเ็กดิความเคยชนิ แลว้กเ็กดิความเบือ่หน่ายขึ้นมา  

น่ีเป็นธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี จงึทาํใหเ้ราตอ้งหาใหมอ่ยู่เรื่อยๆ เวลาไดอ้ะไร

ใหม่ๆ มา กด็ใีจ ใชไ้ปสกัพกัหน่ึง ก็เหน็วา่เป็นของเก่าไปเสยีแลว้ บรษิทัทีผ่ลติสิง่ของ

ต่างๆกฉ็ลาด เอาของใหม่ๆ ออกมาลอ่ใจอยู่เรื่อยๆ พอเหน็รุ่นใหม่ๆ ออกมา กอ็ดทีจ่ะ

อยากไมไ่ดอ้กี กต็อ้งไปหาซื้อมาใหมอ่กี กต็อ้งเหน่ือย ตอ้งไปหาเงนิทองมาซื้อขา้วของ

เหลา่น้ี จติก็เลยไมเ่คยมคีวามอิม่ ไมเ่คยมคีวามพอ ถา้ไมม่คีวามอิม่ ไมม่คีวามพอแลว้ 

กไ็มม่คีวามสุข ต่อใหม้มีากนอ้ยเท่าไร กไ็มม่คีวามสุข เพราะความอิม่ความพอยงัไม่มี

น ัน่เอง และความอิม่ความพอกไ็มไ่ดเ้กดิจากการไดม้า มากหรอืนอ้ย ไดม้ามากกย็งัไม่

พอ ไดม้านอ้ยกย็งัไมพ่อ แต่ความอิม่ความพอน้ี มนัเกดิจากการดบัความอยาก ความ

โลภต่างหาก เวลาเกดิความโลภ เกดิความอยากแลว้ ไมโ่ลภตาม ไมอ่ยากตาม ไมช่า้ก็

เรว็ ความอยาก ความโลภ กจ็ะหมดกาํลงั แลว้กจ็ะหายไป เมือ่ความโลภ ความอยาก

หายไปแลว้ ใจกจ็ะอิม่ ใจกจ็ะพอ  

น่ีเป็นธรรมชาตขิองใจ ซึง่เป็นสิง่ทีต่รงกนัขา้มกบัทีเ่ราคดิกนั เราคดิวา่ถา้เรามมีากๆ ได ้

มากๆ เราจะมคีวามอิม่ มคีวามพอ แต่ไมใ่ช่ ความจรงิของใจแลว้ ตอ้งไมอ่ยาก ตอ้งไม่

โลภ ถงึจะพอ แต่การจะต่อสูก้บัความโลภ ความอยากน้ี สูด้ว้ยความอดทน น่ิงอยู่เฉยๆ

อย่างเดยีว จะสูไ้มไ่ด ้ เพราะเราไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะตา้นความโลภ ความอยากได ้ เราจงึ

ตอ้งใชว้ธิปีฏบิตัธิรรมมาต่อสู ้ อย่างทีไ่ดแ้สดงไวใ้นเบื้องตน้ เวลาเกดิความโลภ เกดิ

ความอยาก จงดงึจติเขา้มา อย่าไปคิดถงึสิง่ทีอ่ยาก สิง่ทีโ่ลภ ดงึจติเขา้มาหาพทุโธๆๆ หา

บทสวดมนต ์หาลมหายใจ อยู่กบัสิง่เหลา่น้ี อนัใดอนัหน่ึง อย่างเดยีวก็พอ ถา้จะอยู่กบั

ลมกอ็ยู่กบัลม ลมหายใจเขา้กรู็ว้า่ลมหายใจเขา้ ลมหายใจออกกรู็ว้า่ลมหายใจออก รูอ้ยู่

แค่นัน้แหละ อย่าไปรูเ้รื่องอย่างอืน่ หรอืจะบรกิรรมคาํวา่พทุโธๆๆ อยู่ในใจไปกไ็ด ้ พทุ



11 
 

โธๆๆไปเรื่อยๆ อย่าหยุด อย่าไปคิดเรื่องอืน่ หรอืจะสวดมนตภ์ายในใจไปกไ็ด ้ สวดไป

เรื่อยๆ ไมต่อ้งหยุด จนกวา่ใจจะหายโลภ ใจจะหายอยาก  

เมือ่ใจสงบใจสบายแลว้ กม็านัง่ใชเ้หตผุลพจิารณาวา่ สิง่ทีเ่ราตอ้งการนัน้มนัจาํเป็นไหม 

เช่น เราตอ้งการเสื้อผา้ชดุใหมส่กัชดุหน่ึง พอดอีอกไปเดนิชอ้ปป้ิง เหน็ชดุน้ีสวยอยากจะ

ใส่ เรากม็าดูวา่ในตูเ้สื้อผา้เรามชีดุอยู่กี่ชดุแลว้ ไมพ่อใส่แลว้หรอื ขาดแลว้หรอื เก่าไป

แลว้หรอื เลก็ไปแลว้หรอื หรอืใหญ่ไปแลว้หรอื ถา้มเีหตผุลวา่เสื้อผา้ทีม่อียู่ ใส่ไมไ่ด ้

จรงิๆ จาํเป็นตอ้งซื้อเสื้อผา้ชดุใหมม่าใส่ อย่างน้ีกไ็มเ่ป็นไร อย่างน้ีกไ็มเ่ป็นความโลภ แต่

เป็นปญัญา เพราะเป็นความจาํเป็น แต่ถา้ของเก่าทีม่อียู่ ยงัใชไ้ดอ้ยู่ ยงัดอียู่ แลว้ยงัไป

ซื้อมาใหม ่ อย่างน้ีเป็นความโลภ จะใหค้วามสุขแค่ช่วงทีไ่ดม้าใหม่ๆ  เราอาจใส่เพยีงคร ัง้

เดยีว แลว้กจ็ะไมใ่ส่อกีเลยกเ็ป็นได ้ เพราะดูแลว้ไมถ่กูกบับคุลกิ แต่ในขณะทีม่องใน

เบื้องตน้เหน็วา่ดไีปหมด น่ีคอืลกัษณะของกเิลสตณัหา เวลามนัโลภ มนัอยาก มนัเหน็

อะไรดไีปหมด ไมม่อีะไรไมด่เีลย ซึง่เป็นไปไมไ่ด ้ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ย่อมมดีมีไีมด่ี

ควบคู่กนัไปเสมอ ไดอ้ย่างตอ้งเสยีอย่าง จงึตอ้งใชป้ญัญา ใชเ้หตผุล แลว้จะไดไ้มต่อ้ง

ทกุขไ์ปกบัความโลภความอยากอกีต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๔๗ 

เรยีนรูชี้วติ 
๒๑ ธนัวาคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัเสาร ์ เป็นวนัหยุดจากภารกจิการงาน การทาํมาหากนิ ผูท้ีม่เีวลาวา่ง รูจ้กัใช ้

เวลาใหเ้กดิประโยชน ์กเ็ลยมาทีว่ดักนั เพือ่จะไดป้ระกอบคุณงามความด ีตามแนวทางที่

พระบรมศาสดา พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทรงส ัง่สอนไว ้ เพราะเวลาทีม่าวดักจ็ะได ้

ทาํบญุ ซึง่เปรยีบเหมอืนกบัอาหารใจ ทาํใหจ้ติใจมคีวามอิม่ มคีวามสุข และสรา้งกศุล 

คอืใหจ้ติใจมคีวามรูค้วามฉลาด ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ซึง่เป็นสิง่ทีป่ระเสรฐิอย่างยิง่

สาํหรบัมนุษยเ์รา เป็นสิง่ทีย่ากอย่างยิง่ทีจ่ะไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ไดเ้กดิมาพบ

พระพทุธศาสนา ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพราะการไดย้นิไดฟ้งั

ธรรมคอืการเรยีนรูชี้วติของเรา ธรรมะทกุบททกุบาททีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ ลว้น

เกี่ยวขอ้งกบัชวีติของเราท ัง้สิ้น  

ชวีติของเรามสี่วนประกอบทีม่องเหน็ และส่วนทีม่องไมเ่หน็ เหมอืนกบัตน้ไมท้ีม่สี่วนที่

เหน็ได ้ และส่วนทีไ่มเ่หน็ ส่วนทีเ่หน็ไดข้องตน้ไมก้ค็อืส่วนทีโ่ผลเ่หนือดนิขึ้นมา เช่น ลาํ

ตน้ ใบ ดอก และผล ส่วนทีไ่มเ่หน็ของตน้ไมก้็คอืส่วนทีอ่ยู่ใตพ้ื้นดนิลงไป คอืพวกราก

ต่างๆของตน้ไม ้ ชีวติของเรากม็ีองคป์ระกอบอยู่ ๒ สว่นดว้ยกนั สว่นที่เหน็ไดก้ค็ือ

ร่างกายของเรา สว่นที่ไม่สามารถเหน็ไดเ้พราะเป็นนามธรรมกค็อืจติใจของเรา 

นอกจากนัน้ชวีติยงัแยกเป็น ๓ ตอนดว้ยกนั คอื อดตี ปจัจบุนั และอนาคต ทีม่องเหน็

ไดก้ม็ ีทีม่องไมเ่หน็กม็ ีส่วนทีเ่หน็ไดข้องอดตี ก็คอืการเกดิของร่างกาย ในปจัจบุนัเราก็

เหน็การเจรญิเตบิโต การเคลือ่นไหวไปมาของร่างกาย เหน็ความสุขและความทกุขท์ีม่อียู่

กบัร่างกายและจติใจ อนาคตของร่างกายเรากเ็หน็วา่ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ และตอ้งตายไป 

ถา้นาํเอาไปฝงัในดนิกจ็ะกลายเป็นดนิไป ถา้นาํไปเผากจ็ะกลายเป็นเถา้ถา่นไป เป็นสิง่ที่

เราเหน็ไดเ้พราะเป็นรูปธรรม  
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แต่ยงัมอีกีส่วนหน่ึงของชวีติเราทีพ่วกเรามองไมเ่หน็กนั ไมส่ามารถเหน็ไดด้ว้ยตาเปลา่ๆ 

นัน่กค็ือวถิขีองจติของเรา เช่น ก่อนทีร่่างกายน้ีจะเกดิขึ้นมา จติของเราอยู่ทีไ่หน เป็นมา

อย่างไร และอนาคตเมือ่ร่างกายน้ีสลายไปแลว้ จติของเราจะไปไหนต่อ ถา้คนทีไ่มเ่คยได ้

ศึกษา ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรม กจ็ะถอืวา่ชวีติอยู่ทีร่่างกาย เหมอืนกบัคนทีไ่มข่ดุดนิลงไปใต ้

ดนิ กจ็ะไมเ่หน็รากของตน้ไม ้ ฉนัใดคนทีไ่มไ่ดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ กจ็ะคดิวา่ชวีติน้ีประกอบไปดว้ยร่างกายอนัน้ี เมือ่ร่างกายน้ีเกดิมาก็มกีาร

เจรญิเตบิโต และในทีสุ่ดกม็กีารแก่ มกีารเจบ็ และมกีารตาย เมือ่ตายไปแลว้ทกุสิง่ทกุ

อย่างของชวีติกถ็อืวา่จบกนั สูญหมดไป มาจากสูญกต็อ้งกลบัคนืสู่สูญ ซึง่กเ็ป็นความ

จรงิ แต่เป็นความจรงิครึ่งเดยีวของชวีติ เป็นความจรงิของร่างกาย แต่ความจรงิของ

จติใจ เราไมรู่ ้เราไมเ่หน็กนั เราจงึเป็นเหมอืนกบัคนทีดู่แลตน้ไมเ้พยีงครึ่งเดยีว คอืดูแล

ส่วนทีโ่ผลข่ึ้นมาจากบนดนิ ถา้มปีญัหาอะไรกบัตน้ กบัใบ กบัผล กห็ายามารกัษาให ้

ตน้ไมน้ ัน้หายจากภยัทีม่าคุกคาม แต่ถา้เกดิมภียัคุกคามทีร่ากไม ้ เรากจ็ะไมรู่ ้ เพราะไมรู่ ้

วา่มรีากไมอ้ยู่ขา้งลา่ง ต่อใหร้กัษาส่วนของตน้ไมท้ีอ่ยู่บนดนิไดด้ขีนาดไหนกต็าม ถา้ราก

ไมถ้กูทาํลายไป ตน้ไมต้น้นัน้ในไมช่า้กเ็รว็กต็อ้งถกูทาํลายไปดว้ย เพราะเป็นส่วนที่

เกี่ยวขอ้งกนั  

ชวีติของเรากเ็หมอืนกนั ถา้เราเพยีงแต่ดูแลส่วนของร่างกายเท่านัน้ แลว้ไมดู่แลส่วนของ

จติใจ ยามทีจ่ติใจถกูพษิภยัคุกคามทาํลาย ชวีติของเรากจ็ะมแีต่ความมดืมน มแีต่ความ

ทกุข ์ มแีต่ความเศรา้หมอง มแีต่ความซมึเศรา้ และอาจจะนาํพาไปสู่การทาํลายชวีติของ

ตนในลาํดบัต่อไปกเ็ป็นได ้ เพราะไมไ่ดดู้แลส่วนทีม่องไมเ่หน็กนั กค็ือส่วนของจติใจ มวั

แต่ดูแลส่วนทีเ่หน็ คอืร่างกายของเรา แต่กลบัไมเ่หน็ความทกุข ์ความทรมานทีเ่กดิขึ้นใน

จติใจของเรา เมือ่เกดิขึ้นมามากๆ เรากจ็ะทนอยู่ต่อไปไมไ่ด ้ น่ีแหละคอืเรื่องของชวีติ มี

ท ัง้ทีม่องเหน็ไดแ้ละมองไมเ่หน็ มกีารเป็นมาตัง้แต่ก่อนร่างกายน้ีเกดิ และจะเป็นไป

ต่อไปหลงัจากทีร่่างกายน้ีสลายไปแลว้ เพราะธรรมชาตขิองใจเป็นสิง่ทีไ่มส่ลาย ไมแ่ตก

ไมด่บั เป็นของทีอ่ยู่ไปตลอดอนนัตกาล แต่จะอยู่แบบไหนกข็ึ้นอยู่กบัการกระทาํของใจ 

ทีเ่รยีกวา่กรรม ทีม่ที ัง้กรรมดแีละกรรมชัว่ คอื บาปกบับญุ ถา้ทาํกรรมดทีาํบญุ จติใจก็

จะมแีต่ความเจรญิรุ่งเรอืง เหมอืนกบัรากไมท้ีไ่ดร้บัการดูแลรกัษาดว้ยนํา้ และดว้ยการ
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ปกป้องคอยไมใ่หห้นอนต่างๆมากดั มาทาํลายรากไม ้ ส่วนบาปคอืการกระทาํทีน่าํมาซึง่

ความทกุข ์ ความหายนะท ัง้หลาย เปรยีบเหมอืนกบัรากไมท้ีถ่กูหนอน หรอืสตัวช์นิด

ต่างๆเขา้ไปกดักนิ ไปทาํลายรากไม ้นาํไปสู่ความลม่สลายของตน้ไมใ้นทีสุ่ด  

ชวีติของเรากเ็ป็นเช่นนัน้ ถา้เราทาํกรรมด ีทาํบญุทาํกศุล ชวีติของเราย่อมเจรญิรุ่งเรอืง ถา้

ทาํบาปทาํกรรม ชวีติของเราย่อมตกทกุขไ์ดย้าก อย่างความเป็นของเราในขณะน้ี กล็ว้น

เป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํกรรมในอดตี อดตีก็หมายถงึต ัง้แต่เมือ่ขณะทีแ่ลว้น้ี เมือ่

วนิาททีีผ่่านไปน้ี ไปจนถงึอดตีกาลอนัยาวนานทีน่บัไมไ่ด ้ ไดท้าํอะไรมามากมายก่ายกอง 

เรากจ็าํไมไ่ด ้สิง่ทีท่าํกนัในวนัน้ีเรากแ็ทบจาํกนัไมไ่ดแ้ลว้ ตัง้แต่ตื่นเชา้ขึ้นมา เราคดิอะไร

กนับา้ง พดูอะไรกนับา้ง ทาํอะไรกนับา้ง กน็บัไมถ่ว้นแลว้ จดจาํไมไ่ดแ้ลว้ มที ัง้ด ี มที ัง้

ไมด่ ี มที ัง้บญุ มที ัง้บาป และการกระทาํเหลา่น้ีกจ็ะสะสม แลว้กจ็ะส่งผลใหเ้กดิขึ้นกบั

ชวีติของเราในลาํดบัต่อไป เหมอืนกบัตน้ไมท้ีค่่อย สะสมนํา้ สะสมแดด สะสมอากาศ 

สะสมดนิ แลว้กค่็อยๆเจรญิขึ้นไปเรื่อยๆ หรอืเสือ่มไปเรื่อยๆ ตามเหตทุีท่าํใหเ้กดิความ

เสือ่ม เช่น รากเริ่มเกดิมอีาการเน่าขึ้นมา ตน้ไมต้น้นัน้ก็จะค่อยๆเสือ่มไปเรื่อยๆ จนใน

ทีสุ่ดกจ็ะตายไป  

แต่จติใจของเราเป็นสิง่ที่ไม่ตาย เป็นสิง่ที่จะตอ้งเสวยวบิาก คอืผลที่ใจเป็นผูก้ระทาํมา

ทัง้ในอดีตและในปจัจุบนั ผลทีจ่ะเกดิขึ้นกเ็กดิขึ้นท ัง้ในปจัจบุนัน้ีและในอนาคตทีจ่ะ

ตามมา ความเป็นอยู่ของเราในปจัจบุนัเป็นอย่างไร กล็ว้นเป็นเหตทุีเ่กดิจากผลทีเ่ราไดท้าํ

มาในอดตีท ัง้สิ้น เราเกดิมาเป็นหญงิ เป็นชาย มรูีปร่างอาการครบ ๓๒ บรบูิรณห์รอืไม่ 

เป็นคนฉลาดหรอืไมฉ่ลาด เป็นคนมรูีปร่างหนา้ตาสวยงามหรอืไม ่ เหลา่น้ีลว้นเป็นวบิาก 

คอืเป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํของใจในอดตี และจะส่งผลต่อไปเรื่อยๆ ตราบใดทีย่งัมี

การกระทาํกรรมกนัอยู่ ตราบใดทีย่งัมกีารคดิ มกีารพดู มกีารกระทาํ ตราบนัน้กย็งัจะมี

ผลต่างๆตามมาแบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ถงึแมจ้ะตายจากภพน้ีชาตน้ีิไปแลว้ กต็ายเพยีง

ส่วนของร่างกายเท่านัน้ แต่ใจกจ็ะตอ้งไปเกดิใหมอ่กี เหมอืนกบัทีใ่จไดต้ายจากภพชาติ

ในอดตีแลว้มาเกดิในภพชาตน้ีิ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนวา่ พวกเรามีกรรมเป็นของๆตน 
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มีกรรมเป็นผูใ้หก้าํเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์ มีกรรมเป็นที่พึง่อาศยั จกัทาํกรรมอนัใด

ไว ้ดีหรอืชัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น  

น่ีแหละคอืเรื่องราวของชวีติของเราทีเ่รามกัจะไมเ่หน็กนั เราเลยกระทาํอะไรไปตาม

อาํเภอใจ ตามอารมณข์องเรา ซึง่สว่นใหญ่กเ็ป็นอารมณท์ีใ่ฝ่ตํา่ เพราะใจของเรายงัถกู

อาํนาจของกเิลสตณัหา ซึง่เป็นสิง่ทีใ่ฝ่แต่เรื่องเลวรา้ยท ัง้หลายพาไป เพราะเราไมม่สีต ิไม่

มปีญัญา ไมม่ธีรรมะไวเ้ป็นเครื่องต่อตา้น ชวีติของเรากจ็ะถกูกเิลสตณัหาฉุดลากไปสู่

ความทกุข ์ ฉุดลากไปสู่ความวุน่วาย เมือ่ตายไปกต็อ้งไปเกดิในทีต่ ํา่ คอืในอบายท ัง้ ๔ 

แต่ถา้เราไดศึ้กษา ไดย้นิไดฟ้งัธรรมะ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เรากจ็ะรูว้่า

เราตอ้งต่อสูก้บัอารมณ์ใฝ่ตํา่ท ัง้หลาย ที่จะฉุดลากใหเ้ราไปทาํในสิง่ที่ไม่ดีไม่งาม เพราะ

เมื่อทาํไปแลว้จะนํามาซ่ึงความทกุข ์ และความเสือ่มเสยีท ัง้หลาย ถา้เราต่อสูก้บักเิลส

ตณัหาได ้ต่อไปจติใจของเรากจ็ะทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม ทาํใหจ้ติใจของเรามคีวามสุข มคีวาม

เจรญิ เมือ่ตายไปกไ็ดไ้ปเกดิทีด่ ีไปเกดิในสุคต ิเป็นทีอ่ยู่ของมนุษย ์ของเทพ ของพรหม 

ของพระอรยิเจา้ท ัง้หลาย  

น่ีแหละคอืเรื่องราวของบญุ ของกรรม ของชวีติเรา ทีด่าํเนินไปในแต่ละวนั ย่อมจะตอ้ง

เสวยวบิากของกรรมดแีละกรรมชัว่สลบักนัไป เพราะในอดตีเราไดท้าํมาท ัง้ ๒ อย่าง 

กรรมดเีรากเ็คยทาํ กรรมชัว่เรากเ็คยทาํ เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งเสวยวบิากกรรม กข็อใหใ้ช ้

ความอดทน อย่าทอ้แท ้อย่าไปกลวั เพราะไมม่อีะไรทาํรา้ยใจของเราได ้เพยีงแต่จะสรา้ง

ความทกุขใ์หก้บัเราไดม้ากนอ้ยแค่ไหนเท่านัน้เอง ถา้นาํธรรมะของพระพทุธเจา้มาใชก้บั

ใจของเรา ใจจะมภีมูคุิม้กนั มสีิง่ปกป้องความทกุขท์ีจ่ะเกดิขึ้นจากการเผชญิกบัวบิากได ้

ถา้ไมม่ภีมูคุิม้กนัคือมธีรรมะ มสีต ิ มปีญัญา ยามทีว่บิากของการกระทาํความชัว่ทาํบาป

เกดิขึ้นมา เราจะทนไมไ่ด ้และแทนทีจ่ะทาํใหว้บิากกรรมเบาบางลงไป หรอืไมม่อีาํนาจมา

ยํา่ยจีติใจ เรากลบัปลอ่ยใหว้บิากกรรมผลกัดนั ใหเ้ราไปสรา้งกรรมชัว่ สรา้งบาปกรรม

ใหม้ากขึ้นไปอกีกเ็ป็นได ้ 

เราจงึตอ้งนาํธรรมะของพระพทุธเจา้มาใชก้บัชวีติจติใจของเรา ธรรมะพื้นฐานที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหช้าวพทุธมอียู่เสมอกค็อื สจัจะ ความซือ่สตัย ์จาคะ การเสยีสละ 
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ขนัต ิความอดทน ทมะ ความอดกล ัน้ ถา้มธีรรม ๔ ประการน้ีอยู่ในใจของเราแลว้ ยาม

ทีเ่กดิวบิากกรรมทีไ่มด่กีบัตวัเรา ตกทกุขไ์ดย้าก ถกูปลดออกจากงาน หรอือยู่ๆสามหีรอื

ภรรยากแ็ยกทางกบัเราไป เราจะไมท่กุข ์ ไมเ่สยีหลกั แต่ถา้เราไมม่ขีนัตคิวามอดทน ไม่

มทีมะความอดกล ัน้ เรากจ็ะโกรธแคน้อาฆาตพยาบาทกบัคู่ครองของเรา และถา้ไมร่ะงบั

ความโกรธแคน้น้ี แต่ปลอ่ยใหท้วคูีณความรุนแรงเพิม่มากขึ้นไปเรื่อยแลว้ ไมช่า้กเ็รว็เรา

กจ็ะตอ้งไปทาํบาปทาํกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงอย่างแน่นอน ดงัทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัในขา่ว 

ทกุวนัน้ีมกัจะมเีรื่องราวอย่างน้ีเกดิขึ้นเสมอ เมือ่เกดิความผดิหวงั เกดิความโกรธ 

ความแคน้ เกดิความอาฆาตพยาบาทขึ้นมา กจ็ะตอ้งไปทาํปาณาตบิาต ทาํรา้ยชวีติของ

ผูอ้ืน่ เพราะไมม่ขีนัตคิวามอดทน ไมม่ทีมะความอดกล ัน้ ทีจ่ะเผชญิกบัวบิากทีไ่มด่ขีอง

ตน  

ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างสมํา่เสมอ แลว้

นาํไปฝึกฝนในชวีติประจาํวนั เวลาประสบกบัความทกุข ์ความยากความลาํบาก เรากเ็อา

ขนัตคิวามอดทน ทมะความอดกล ัน้มาใช ้ ถงึแมอ้ยากจะด่า อยากจะทบุตผูีอ้ืน่ กจ็ะไม่

ทาํ ถงึแมจ้ะรอ้นอย่างไร ถงึแมจ้ะหนาวอย่างไร ถงึแมจ้ะหวิอย่างไรกจ็ะทน เพราะรูว้า่ไม่

ชา้กเ็รว็มนัก็ผ่านไป และกเ็ป็นสิง่ทีใ่จของเราสามารถเผชญิได ้ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี 

ไมว่า่จะเลวรา้ยขนาดไหน ไมว่า่จะทกุขรุ์นแรงขนาดไหน ลาํบากยากเยน็ขนาดไหน ใจ

ของเราถา้มธีรรมะแลว้ จะสามารถเผชญิกบัทกุสิง่ทกุอย่างได ้ แมก้ระท ัง่ความตายของ

ร่างกายน้ี กเ็ผชญิได ้ คดิดูซคินทีเ่ขาไมม่ธีรรมะเขากย็งัตายได ้ เพยีงแต่วา่การตายของ

คนทีไ่มม่ธีรรมะนัน้ ตายดว้ยความทกุข ์ ตายดว้ยความวุน่วายใจ แต่คนทีม่ธีรรมะ จะ

ตายดว้ยความสงบ เพราะมขีนัตคิวามอดทน มทีมะความอดกล ัน้ ทาํใหจ้ติใจน่ิงสงบ เวลา

จติน่ิงสงบ จติมคีวามสบาย มคีวามสุข แมจ้ะอยู่ท่ามกลางกองทกุขเวทนาของร่างกาย ที่

เกดิขึ้นในยามเจบ็ไขไ้ดป่้วย ในยามใกลจ้ะตายกต็าม แต่ทกุขเวทนาของร่างกายจะไม่

สามารถซมึซบัเขา้ไปในจติใจของผูท้ีม่ธีรรมะไดเ้ลย เพราะธรรมน่ีแหละจะเป็นเครื่อง

คุม้ครองป้องกนั ไมใ่หค้วามทกุขข์องร่างกายซมึซบัเขา้ไปในจติใจ คอืขนัตคิวามอดทน 

ทมะความอดกล ัน้ ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ราทกุคนสามารถเสรมิสรา้งขึ้นมาได ้ถา้เราตอ้งการจะทาํ  
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แต่ส่วนใหญ่เราจะไมรู่ก้นั จะไมเ่หน็คุณค่าของความอดทนอดกล ัน้กนั แต่กลบัไปเหน็

การระบายออกมาเป็นคุณเป็นประโยชน ์ แมก้ระท ัง่จติแพทยใ์นปจัจบุนัน้ีกย็งัมคีวาม

เขา้ใจผดิ คดิวา่เวลาทีม่คีวามอดัอ ัน้ตนัใจ มคีวามโกรธแคน้อยู่ภายในใจ ไมค่วรเกบ็ไว ้

ภายในใจ เขาวา่เหมอืนกบันํา้รอ้นทีต่ม้อยู่ในกา แลว้ไปปิดรูออกของอากาศ เวลาทีน่ํา้

เดอืด จะมคีวามกดดนัภายในมาก จะทาํใหห้มอ้นํา้ระเบดิได ้เขาเปรยีบเทยีบแบบนัน้กนั 

แต่ใจไมใ่ช่หมอ้นํา้ ใจไมเ่หมอืนกบัหมอ้นํา้ ใจกลบัเป็นสิง่ตรงกนัขา้มกบัหมอ้นํา้ เวลามี

อารมณไ์มด่แีลว้ปลอ่ยใหร้ะเบดิออกมา ระบายออกมา โดยคดิวา่เมือ่ไดร้ะบายแลว้ เรา

จะสบายใจ อย่างนัน้เป็นความเขา้ใจผดิ เพราะเมือ่ระเบดิออกมาแลว้ กส็รา้งปญัหา 

สรา้งความทกุขอ์กีหลายชัน้ตามมา เมือ่ไปฆ่าคนแลว้ ใจของเรากจ็ะตอ้งมคีวามวา้วุน่ขุน่

มวั เพราะรูว้า่จะตอ้งถกูจบัไปลงโทษ ความทกุขภ์ายในใจกไ็มห่มดไป  

แต่ถา้เราระงบัอารมณด์ว้ยขนัติ ดว้ยทมะ โดยใชอ้บุายแห่งสมาธหิรอือบุายแห่งปญัญาก็

จะทาํใหอ้ารมณส์งบตวัลง เวลาทีเ่กดิความโกรธ เกดิอารมณค์บัแคน้ใจ ท่านจงึสอนให ้

เจรญิสมาธ ิ ใหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้กไ็ด ้ พระธรรมกไ็ด ้ พระสงฆก์ไ็ด ้ เช่น ระลกึคาํวา่

พทุโธๆๆ อยู่ภายในใจโดยทีไ่มใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องราวทีส่รา้งความคบัแคน้ใจใหก้บัเรา หรอื

จะสวดมนตบ์ทใดบทหน่ึงทีเ่ราจาํไดก้ไ็ด ้ สวดไปเรื่อยๆ สวดไปๆ อย่าไปคดิถงึเรื่องราว

ทีส่รา้งความคบัแคน้ใจใหก้บัเรา พยายามสวดไปในใจหลบัตาไดก้ห็ลบัตา สวดภายในใจ

ไมต่อ้งส่งเสยีงออกมา สวดไปเรื่อยๆ บรกิรรมไปเรื่อยๆ แลว้ในทีสุ่ดใจจะค่อยๆเยน็ จะ

ค่อยๆห่างจากเรื่องราวทีส่รา้งความคบัแคน้ใจใหก้บัเรา เหมอืนกบัเวลาทีเ่รายนือยู่ใกล ้ๆ  

กองไฟ ความรอ้นของกองไฟกจ็ะทาํใหเ้ราเกดิความรูส้กึรอ้น แต่ถา้เราขยบัถอยออกมา

ใหห่้างไกลจากกองไฟ ความรอ้นของไฟกจ็ะไมม่อีทิธพิลสรา้งความรอ้นใหก้บัร่างกาย

ของเราได ้ เรื่องราวต่างๆทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจเรา สรา้งความคบัแคน้ใจใหก้บัเรา ก็

เป็นเช่นนัน้ ถา้เราถอยออกมาจากเรื่องราวนัน้ได ้ ใจของเรากจ็ะเยน็ ใจของเรากจ็ะสงบ 

ใจของเรากจ็ะสบาย  

น่ีแหละคอืการใชข้นัตดิบัอารมณ ์ โดยอบุายแห่งสมาธิ คดิแต่พทุโธๆๆ ระลกึแต่พทุ

โธๆๆ อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลา ใจกจ็ะไมส่ามารถไประลกึเรื่องอืน่ได ้ จะคดิไดท้ลีะเรื่อง 
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จะคดิหลายๆเรื่องพรอ้มๆกนัทเีดยีวไมไ่ด ้ เพยีงแต่วา่ความคดิของใจนัน้เรว็มาก 

สามารถคดิจากเรื่องนัน้มาสู่เรื่องน้ีสลบัไปสลบัมาไดอ้ย่างรวดเรว็ จนดูเหมอืนวา่ กาํลงั

คดิหลายๆเรื่องในขณะเดยีวกนั แต่ความจรงิแลว้ไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ ในขณะหน่ึงจะคดิ

ไดเ้รื่องเดยีวเท่านัน้ ถา้สามารถควบคุมใจใหอ้ยู่กบัพทุโธๆๆไดท้กุขณะ ใหอ้ยู่กบับทสวด

มนตไ์ดท้กุขณะ ในไมช่า้กเ็รว็ใจกจ็ะถอยห่างจากเรื่องราวต่างๆ ทีส่รา้งความคบัแคน้

ใหก้บัเรา แลว้ในทีสุ่ดใจกจ็ะสงบ ใจกจ็ะเยน็ น่ีแหละคอืวธิทีีแ่กป้ญัหาทีถ่กูตอ้ง เพราะ

ไมไ่ดส้รา้งปญัหาเพิม่ขึ้นมา  

เหมอืนกบัญาตโิยมบางคนทีม่คีวามเศรา้โศกเสยีใจ เลยมาอยู่ทีว่ดัสกัระยะหน่ึง สกั ๓ 

วนั ๕ วนั ๗ วนั เพือ่ใหอ้ยู่ห่างจากเหตกุารณต่์างๆ ทีส่รา้งความทกุข ์ สรา้งความคบั

แคน้ใจ มาฝึกจติ มาทาํจติใหว้า่ง ไหวพ้ระสวดมนต ์นัง่ทาํสมาธอิยู่อย่างต่อเน่ือง จนใน

ทีสุ่ด เรื่องราวทีส่รา้งความคบัแคน้ใจ กห็ายไปจากจติจากใจ เมือ่เรื่องราวหายไป ใจก็

สงบ ใจกเ็ยน็ ใจกส็บาย แลว้ปญัหาต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นจากการทาํมดิมีริา้ยของใจ ทีม่ี

ความวา้วุน่ขุ่นมวัในขณะนัน้ ก็จะไมเ่กดิขึ้น ทกุสิง่ทกุอย่างกจ็บลงไดด้ว้ยด ี ใจกย็อมรบั

ความจรงิวา่ มนัเป็นวบิากของเรา เกดิมาก็ตอ้งรบัวบิาก ซึง่มที ัง้ดแีละช ัว่ ดงัที่

พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้า่ เราตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมของเรา จะดหีรอืช ัว่ เป็นสิง่ที่

เราหนีไมไ่ด ้ หนีไมพ่น้ แต่เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถทีจ่ะเผชญิไดอ้ย่างสบาย อย่างไมม่ปีญัหา 

ถา้นาํธรรมะของพระพทุธเจา้มาใช ้ หนา้ทีข่องเราทีเ่กดิมาในโลกน้ี จงึเป็นการสะสมบญุ

บารม ี คุณงามความด ี สะสมธรรมะใหม้าก เท่าทีจ่ะสามารถทาํได ้ จนครบบรบูิรณ ์

เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดส้ะสมกนั ถา้ทาํไดถ้งึข ัน้นัน้แลว้ 

กจ็ะอยู่เหนือกรรม กรรมจะตามเราไมไ่ดอ้กีต่อไป ตามไดก้เ็พยีงแต่ชาตน้ีิ เป็นชาติ

สุดทา้ยเท่านัน้เอง เพราะเมือ่เราตายไปแลว้ จะไมม่กีรรม ไมม่วีบิาก มาสรา้งความทกุข ์

ใหก้บัเราไดอ้กี เพราะทกุขย่์อมไมม่กีบัผูไ้มเ่กดิ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๔๘ 

ประเมินตน 
๒๗ ธนัวาคม ๒๕๔๕ 

วนัน้ีเป็นวนัพระสุดทา้ยของปี เวลากไ็ดผ่้านไปอย่างรวดเรว็ ถา้นบัมาจากตน้ปีคอืวนัที ่๑ 

มกราคม จนถงึวนัน้ี ก็มวีนัพระผ่านไป ๕๒ วนัพระแลว้ เราไดป้ฏบิตักิจิทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงสอนใหป้ฏบิตั ิ มากนอ้ยเพยีงไร ไดม้าวดักนัทกุๆวนัพระตลอดเวลา ๑ ปีทีผ่่านมา

หรอืไม ่ ถา้จะวดัความเจรญิหรอืความเสือ่มของตวัเรา กข็อใหว้ดัทีศ่าสนกจิที่

พระพทุธเจา้ทรงกาํหนดใหป้ฏบิตักินั เราไดป้ฏบิตัติามทีพ่ระพทุธองคท์รงส ัง่สอนไดม้าก

นอ้ยเพยีงไร น่ีแหละคอืความเจรญิหรอืความเสือ่มทีแ่ทจ้รงิ อย่าไปดูเงนิในบญัช ี วา่ได ้

เพิม่ขึ้นมามากนอ้ยเพยีงไร หรอืมหีน้ีสนิเพิม่ขึ้นมามากนอ้ยเพยีงไร เพราะไมใ่ช่เรื่อง

เสือ่มเรื่องเจรญิทีแ่ทจ้รงิ แต่เป็นเรื่องปกตธิรรมดา อยู่ในโลกน้ีย่อมมกีารเจรญิ มกีาร

เสือ่มลาภเป็นธรรมดา ไมไ่ดม้ผีลมากมายต่อชวีติของเรา เท่ากบับญุกศุลหรอืบาปกรรม

ทีเ่ราไดก้ระทาํกนั  

จงึขอใหป้ระเมนิตนดว้ยการตรวจสอบดูวา่ ในปีทีจ่ะหมดไปน้ี เราไดเ้ขา้วดัมาปฏบิตัิ

ธรรมกนัไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ถา้ไดค้รบ ๕๒ วนัพระ กถ็อืวา่ไดร้กัษามาตรฐานข ัน้ตํา่ ที่

พระพทุธเจา้ทรงกาํหนดไว ้ แสดงวา่อย่างนอ้ยเรากไ็มเ่สือ่ม ไมข่าดทนุ ไดร้กัษาคุณงาม

ความด ีเหตปุจัจยั ทีจ่ะส่งเสรมิใหเ้รามคีวามสุข ความเจรญิ แต่ถา้มาไมค่รบท ัง้ ๕๒ วนั 

กแ็สดงวา่เรากาํลงัขาดส่วนสาํคญัของชวีติไป ขาดเหตปุจัจยัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิความ

เจรญิรุ่งเรอืงใหก้บัชวีติ เรากาํลงัเสือ่ม ถา้มาวนัพระไมไ่ดแ้ต่มาวนัอืน่แทน เช่น มาวนั

เสาร ์วนัอาทติย ์หรอืวนัธรรมดา ทีว่า่งจากภารกจิการงาน กจ็ะช่วยชดเชยสิง่ทีบ่กพร่อง

ในชวีติของเราใหค้รบถว้นได ้ ป้องกนัความเสือ่มได ้ ถา้มามากกวา่อาทติยล์ะหน่ึงคร ัง้ได ้

กย็ิง่ด ี เพราะจะไดส้ิง่ทีด่เีพิม่มากขึ้น ทาํใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืงมากขึ้น และรวดเรว็

ยิง่ขึ้น  



20 
 

จงึขอใหเ้ราใหค้วามสาํคญักบัการมาวดัทกุๆวนัพระ หรอืวนัอืน่กไ็ดถ้า้วนัพระไมส่ะดวก 

เพราะการมาวดัเป็นการมาชาํระจติใจของเรา ซึง่ในแต่ละวนัจะถกูสิง่เศรา้หมอง มลทนิ

ท ัง้หลาย เขา้มาทาํใหจ้ติใจของเราแปดเป้ือน เหมอืนกบัเสื้อผา้ทีเ่ราใส่ เมือ่ใส่ไปแลว้ก็

ตอ้งนาํไปซกั เพราะถา้ใสต่่อไป กจ็ะทนไมไ่ดก้บักลิน่ทีไ่มค่่อยน่าพงึปรารถนา และคราบ

สกปรกทีต่ดิอยู่ในเสื้อผา้ จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งซกัเสื้อผา้ทีใ่ส่อยู่เสมอ เพราะไมม่ี

ใครอยากจะใส่เสื้อผา้ทีส่กปรก มกีลิน่เหมน็ ฉนัใดจติใจของพวกเรากค็ลา้ยๆกบัเสื้อผา้ 

ทีใ่นแต่ละวนัจะตอ้งสมัผสักบัสิง่แปดเป้ือนท ัง้หลาย เช่น ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ทาํใหใ้จของเรามคีวามเศรา้หมอง ไมม่คีวามสดชื่นเบกิบาน ท ัง้ๆทีม่อีะไรต่อมอิะไร

มากมายก่ายกอง มเีงนิมทีอง มตีาํแหน่งสูงๆ มบีรษิทับรวิารรอบขา้ง มคีนสรรเสรญิ

เยนิยอ แต่เรากลบัมแีต่ความไมส่บายใจ เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง ทาํให ้

สิง่ต่างๆทีม่อียู่ไมม่คีวามหมาย เพราะใจไมม่คีวามสุข เน่ืองจากขาดการดูแลรกัษา ขาด

การชาํระขดัเกลา  

ใจทีส่ะอาดจะมแีต่ความสุข ความสบาย ความสดชื่น ถงึแมจ้ะสูญเสยีอะไรไป กจ็ะไมท่าํ

ใหใ้จเศรา้หมองตามไปดว้ย เพราะไดร้บัการชาํระอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในเรื่องของ

ความหลง ความหลงน้ีแหละเป็นตน้เหตทุีท่าํใหต้อ้งไปโลภ ไปอยาก และเมือ่ไมไ่ดส้ม

ความโลภ สมความอยาก กเ็กดิความโกรธ สรา้งความรอ้นรนใหก้บัจติใจ ท ัง้ๆทีไ่มต่อ้ง

เป็นอย่างนัน้ แต่เป็นเพราะความหลง ไมท่ราบถงึความสุขทีแ่ทจ้รงิวา่เกดิจากเหตอุนัใด

นัน่เอง ถกูความหลงครอบงาํสอนใหค้ดิวา่ ถา้ไดม้ากเพิม่ขึ้นแลว้ จะมคีวามสุข มคีวาม

เจรญิ กเ็ลยถกูอาํนาจของความหลงหลอกใหโ้ลภ หลอกใหอ้ยาก ท ัง้ๆทีส่ิง่ทีม่อียู่ใน

ปจัจบุนั กพ็อเพยีงต่อการดาํรงชพี พอเพยีงต่อการใหค้วามสุขกบัร่างกายแลว้ แต่เพราะ

ความไมรู่ ้จงึทาํใหเ้กดิความอยากทีจ่ะมเีพิม่ขึ้นไปอกี  

ความอยากจะหลอกเราเสมอ ต่อใหม้มีากนอ้ยเพยีงใด กจ็ะรูส้กึวา่ไมพ่อ ยงัตอ้งการ

เพิม่ขึ้นไปอกี เวลามคีวามอยาก ใจจะมแีต่ความดิ้นรนทะเยอทะยาน ทรุนทรุาย ทาํให ้

อยู่ไมสุ่ข ไมม่คีวามสุขใจ มวัแต่คอยไปหาสิง่ต่างๆมา หามาไดม้ากนอ้ยเท่าไร กไ็มเ่กดิ

ความรูส้กึอิม่ รูส้กึพอ เพราะไมไ่ดส้รา้งความพอใหก้บัใจ ใจจะเกดิความพอได ้กต่็อเมือ่
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ไดป้ฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน นัน่กค็อืการลดละความโลภ ความ

อยากท ัง้หลาย ใหเ้บาบางลงไป ใหม้คีวามมกันอ้ยสนัโดษ คอืพอใจกบัสิง่ทีม่อียู่ ยนิดกีบั

สิง่ทีไ่ดร้บั ไดม้ากกพ็อใจ ไดน้อ้ยก็พอใจ ถา้ทาํใจไดอ้ย่างน้ีแลว้ ใจก็จะมคีวามสุข 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้ยายามลดละความโลภความอยาก ดว้ยการมาวดั มาทาํบญุ

ทาํทาน มารกัษาศีล มาปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศน ์ฟงัธรรม เพราะเป็นการชาํระขดัเกลาความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากท ัง้หลายใหเ้บาบางลงไป เมือ่ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ความอยาก เบาบางลงไปแลว้ใจกจ็ะมคีวามสดชื่นเบกิบาน มคีวามอิม่ 

มคีวามพอขึ้นมา กจ็ะทาํใหเ้กดิปญัญา เหน็แลว้วา่ความสุขทีแ่ทจ้รงิ ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัการ

มขีา้วของ ทรพัยส์มบตัต่ิางๆ มากมายก่ายกองเกนิความจาํเป็น มพีอดูแลรกัษาอตัภาพ

ร่างกายใหอ้ยู่ไปวนัๆหน่ึง ไมเ่ดอืดรอ้น กพ็อเพยีงแลว้  

สิง่ทีเ่ราควรใหค้วามสนใจมากๆนัน้ คือการชาํระจติใจของเรา ดว้ยการศึกษา ฟงัเทศน์

ฟงัธรรม แลว้กน็าํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไปปฏบิตัิ เพราะคาํสอนของพระพทุธเจา้เปรยีบ

เหมอืนกบัผงซกัฟอก เครื่องซกัฟอกจติใจ ถา้นาํเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้เขา้มาชาํระ

จติใจแลว้ จติใจกจ็ะสะอาดหมดจด เหมอืนกบัจติใจของพระพทุธเจา้ และสาวกอรหนัต์

ท ัง้หลาย ทีไ่ดน้าํเอาธรรมของพระพทุธเจา้เขา้มาชาํระ จนกลายเป็นจติใจทีส่ะอาด

บรสุิทธิ์ ปราศจากกเิลสเครื่องเศรา้หมอง ปราศจากตณัหาความอยากท ัง้หลาย ทาํใหม้ี

ความสุขพรอ้มบรบูิรณอ์ยู่ในตวัของท่าน โดยทีไ่มต่อ้งไปแสวงหาสิง่ภายนอก มาให ้

ความสุขเลยแมแ้ต่นิดเดยีว เพราะทรงรูท้รงเหน็แลว้วา่สิง่ต่างๆภายนอกนัน้ ลว้นเป็น

กองทกุขท์ ัง้สิ้น มอีะไรกจ็ะตอ้งมคีวามทกุขก์บัสิง่น ัน้ๆ มสีามกีต็อ้งทกุขก์บัสาม ีมภีรรยา

กต็อ้งทกุขก์บัภรรยา มลูีกกต็อ้งทกุขก์บัลูก มตีาํแหน่งหนา้ทีก่ต็อ้งทกุขก์บัตาํแหน่ง

หนา้ที ่ มสีมบตัเิงนิทองก็ตอ้งทกุขก์บัสมบตัเิงนิทอง เพราะวา่สิง่เหลา่น้ีเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง

แทแ้น่นอน ไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด ในวนัหน่ึงเรากต็อ้งจากเขาไป เขาไมจ่ากเราไปก่อน 

เรากต็อ้งจากเขาไปก่อน  

น่ีเป็นสจัธรรมความจรงิ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดพ้บไดเ้หน็ จงึ

ปลอ่ยวางในสิง่เหลา่น้ีโดยสิ้นเชงิ เมือ่ไดป้ลอ่ยวางแลว้ กจ็ะไมม่คีวามทกุขอ์ยู่ในใจ 
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เพราะความทกุขเ์กดิจากการยดึม ัน่ถอืม ัน่ ยดึตดิอยู่ในสิง่ต่างๆภายนอกนัน่เอง เมือ่ได ้

ปลอ่ยวางหมดแลว้ความทกุขก์บัสิง่ต่างๆกห็มดไป ถงึแมจ้ะสมัผสั จะม ี กไ็มไ่ดค้ิดวา่

เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นจะตอ้งม ี มกี็มไีป จะหมดไปเมือ่ไรกไ็มก่งัวล เพราะไมไ่ดพ้ึง่พาอาศยัใน

สิง่เหลา่นัน้ มแีต่จะนาํสิง่เหลา่นัน้ไปทาํคุณทาํประโยชน ์ ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ใหเ้ขาไดม้ี

ความสุข ไดล้ดความทกุข ์ทีเ่กดิจากการขาดแคลนสิง่จาํเป็นต่อการดาํรงชพี จงึเป็นทีม่า

ของการทาํบญุใหท้านสงเคราะหผู์อ้ืน่ เรามทีรพัยส์มบตัเิงนิทองขา้วของเกนิความจาํเป็น 

เรากน็าํไปแจกจ่าย ไปสงเคราะหผู์ท้ีเ่ดอืดรอ้น ทาํใหผู้ท้ีเ่ดอืดรอ้นเขามคีวามสุข มคีวาม

สบายเพิม่ขึ้นมาบา้ง ความทกุขค์วามเดอืดรอ้นลดนอ้ยถอยลงไปบา้ง กท็าํใหเ้รามี

ความสุขขึ้นมา เพราะรูว้า่ไดท้าํความด ี ไดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ เพราะรูว้า่ถา้เราตกทกุขไ์ดย้าก 

แลว้มผูีอ้ืน่มาช่วยเหลอื เราจะมคีวามรูส้กึมคีวามสุขมาก มคีวามรูส้กึปลาบปลื้ม ในการ

กระทาํของผูท้ีม่าช่วยเหลอื เราคดิอย่างน้ี กท็าํใหเ้รามคีวามสุข  

น่ีแหละคอืความสุขของใจ แทนทีจ่ะเกดิจากการไดม้า แต่กลบัเกดิจากการใหไ้ปมากกวา่ 

เพราะการไดม้าเป็นความสุขช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว แลว้กท็าํใหอ้ยากไดเ้พิม่ขึ้นไปอกี เวลา

เจอคนทีเ่คยใหอ้ะไรเรา กค็ดิอยากจะไดส้ิ่งทีเ่ขาเคยใหเ้พิม่ขึ้นอกี ถา้ไมไ่ดก้จ็ะเกดิ

ความรูส้กึผดิหวงั ไมส่บายใจขึ้นมา น่ีแหละคอืเรื่องราวของใจเรา ซึง่กลบัตาลปตัรกบั

ความรูส้กึของเรา เพราะความรูส้กึของเรา เป็นความรูส้กึทีผ่ดิ เป็นความเขา้ใจผดิ เรา

เขา้ใจวา่ถา้ไดม้ากๆแลว้ ใจจะมคีวามสุข แต่ผลมนักป็รากฏขึ้นอยู่ในใจแลว้ เพยีงแต่เรา

ไมม่องกนัเท่านัน้เอง วา่เรามคีวามทกุขม์ากนอ้ยเพยีงไรกบัสิง่ทีไ่ดม้า ในสมยัทีเ่ราเป็น

เดก็ๆ เราไมม่อีะไรเลย เรามคีวามสบายอกสบายใจ อยู่ไปวนัๆหน่ึงได ้ ไมม่คีวามทกุข ์

ไมม่คีวามกงัวลกบัเรื่องอะไร แต่พอเริ่มมคีรอบครวั มสีาม ี มภีรรยา มบีตุร มธีดิา มี

กจิการงานต่างๆ กม็คีวามทกุขต์ามมา และจะมต่ีอไปเรื่อยๆจนวนัตาย ถา้ไมล่ดละความ

อยาก ลดละความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่เหลา่น้ี  

ถา้เราตอ้งทาํมาหากนิ กข็อใหท้าํเพือ่ดูแลรกัษาอตัภาพร่างกาย ถา้มกีาํไรส่วนเกนิ เราก็

นาํไปสรา้งบญุสรา้งกศุลต่อไป เพราะวา่ชวีติของเราไมไ่ดส้ิ้นสุดในโลกน้ี หลงัจากทีต่าย

ไปแลว้ จติวญิญาณยงัตอ้งเดนิทางต่อไป จะไปทีม่ ัง่ค ัง่สมบูรณห์รอือตัคดัขดัสน กอ็ยู่
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กบัสิง่ทีเ่ราทาํในปจัจบุนัน้ี ถา้สะสมบญุสะสมกศุลไว ้ไปขา้งหนา้กจ็ะมสีิง่ต่างๆรองรบั ถา้

ทาํแต่บาปแต่กรรม ไปขา้งหนา้กจ็ะไปมแีต่ความเดอืดรอ้นวุ่นวายคอยเราอยู่ เราจงึตอ้ง

มองชวีติใหไ้กลกวา่โลกน้ี ตราบใดใจของเรายงัไมไ่ดร้บัการขดัเกลาชาํระจนสะอาดหมด

จด เหมอืนกบัจติใจของพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกแลว้ ใจของเรายงัตอ้งไปเกดิ

ใหม ่ไปเกดิสูงหรอืตํา่กข็ึ้นอยู่กบับญุกรรมทีท่าํไวใ้นแต่ละวนั ถา้ทาํบญุไวม้ากๆ โอกาสที่

จะไดไ้ปเกดิทีสู่งทีด่กีม็มีาก ถา้ทาํนอ้ยโอกาสกน็อ้ย ถา้ทาํบาปมาก โอกาสทีจ่ะไปเกดิที่

ตํา่ ทีม่แีต่ความทกุข ์ความเสือ่มเสยีกจ็ะมมีาก ถา้ทาํบาปนอ้ยโอกาสทีจ่ะไปเกดิในทีต่ ํา่ก็

มนีอ้ย  

หนา้ทีข่องมนุษยท์ีแ่ทจ้รงิจงึอยู่ทีก่ารกระทาํ ทีจ่ะเกดิผลประโยชนท์ ัง้ปจัจบุนัและอนาคต 

เราตอ้งแยกแยะวา่ ปจัจบุนัคอือตัภาพร่างกายของเรา มคีวามจาํเป็นมากนอ้ยเท่าไร ถา้มี

เกนิความจาํเป็น แลว้ไมน่าํเอาไปทาํบญุทาํกศุล แต่กลบันาํไปสะสมกเิลสตณัหาใหม้าก

ขึ้นไป ดว้ยการใชเ้งนิทองตามความอยาก ตามความโลภ กจ็ะเป็นการขาดทนุเพราะจะ

สรา้งมลทนิ ความเศรา้หมองในจติใจ ใหม้มีากเพิม่ขึ้นไป แต่ถา้นาํเงนิทองส่วนเกนิที่

ไดม้า นาํไปใชเ้พือ่ชาํระกเิลสตณัหา ความโลภ ความอยาก ดว้ยการทาํบญุใหท้าน กจ็ะ

เป็นการชาํระจติใจใหม้กีเิลสตณัหา เครื่องเศรา้หมองนอ้ยลงไป ทาํใหม้คีวามสุข มคีวาม

อิม่ มคีวามสบายใจ มกีาํลงัจติ กาํลงัใจ ทีจ่ะปฏบิตัคุิณงามความดเีพิม่มากขึ้น ทาํใหม้ี

กาํลงัใจทีจ่ะต่อสูก้บัความอยากบาปกรรมท ัง้หลาย ทาํใหช้วีติเจรญิรุ่งเรอืงขึ้นไปเรื่อยๆ 

ในปจัจบุนัชวีติกม็คีวามสุข มคีวามสมบูรณ ์ มคีวามพอเพยีง และเมือ่เดนิทางต่อไปใน

ภพหนา้ชาตหินา้ กจ็ะไปสู่สุคติ ไปสูภ่พทีด่ ีไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ไดส้ะสมบญุบารมี

ต่อไป ถา้ไปเกดิในสวรรคช์ ัน้เทพ ช ัน้พรหม กจ็ะไดเ้สวยทพิยสุข เมือ่หมดทพิยสุขแลว้ก็

จะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี แลว้ก็มาทาํอย่างทีเ่ราทาํอย่างน้ีต่อไปอกี จนจติใจของเรา

สะอาดหมดจด สิ้นความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากท ัง้หลาย กลายเป็นจติ

บรสุิทธิ์ เป็นจติวมิตุต ิ หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง 

เหมอืนกบัจติของพระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย  
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แต่อย่าไปคดิวา่ หลงัจากทีไ่ดป้ฏบิตัจินจติบรสุิทธิ์แลว้ เราจะสูญหายไป จติเป็นของไม่

ตาย จติกย็งัเป็นจติอยู่ เพยีงแต่เป็นจติทีส่ะอาดเท่านัน้เอง เหมอืนกบัเสื้อผา้ เวลาเราซกั

เสื้อผา้ เสื้อผา้กจ็ะสะอาด เสื้อผา้กไ็มไ่ดสู้ญหายไปไหน เสื้อผา้กย็งัอยู่ แต่เป็นเสื้อผา้ที่

น่าใส่ ต่างกบัเสื้อผา้ทีไ่มไ่ดร้บัการซกั ไมไ่ดร้บัการชาํระ เพราะจะเป็นเสื้อผา้ทีส่กปรก มี

กลิน่เหมน็ ไมน่่าชื่นชมยนิด ี จติของเรากเ็ป็นเช่นนัน้ เพราะฉะนัน้จงอย่ากลวัเวลาเราทาํ

ความด ี เวลาเราปฏบิตัธิรรม จนถงึพระนิพพานแลว้เราจะสูญหายไป อย่างน้ีเป็นการ

เขา้ใจผดิ สิง่ทีสู่ญหายไปคอืความทกุขท์ ัง้หลาย กเิลสตณัหา เครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย

ต่างหาก แต่จติน้ีไมสู่ญ เป็นจติทีม่บีรมสุข ทีเ่รยีกวา่ปรมงัสุขงั เป็นจติทีไ่มห่วิไมอ่ยาก 

ไมก่ระหาย เป็นจติทีพ่อ อยู่ทีไ่หนกม็แีต่ความพอ ไมด่ิ้นรนขวนขวายไปไหนอกีต่อไป 

ต่างกบัจติทีย่งัมคีวามอยาก มคีวามโลภอยู่ ท ัง้ๆทีใ่นบา้นกม็ทีกุสิง่ทกุอย่างบรบูิรณ์ แต่

กย็งัอยู่ในบา้นไมไ่ด ้ ยงัตอ้งออกไปแสวงหาสิง่ต่างๆภายนอกอกี แทนทีจ่ะไดค้วามสุข 

กลบัไดค้วามทกุขก์ลบัมา เพราะหลงตดิอยู่กบัสิง่ต่างๆ เมือ่เคยออกไปเทีย่ว เคยออกไป

เสพกามแลว้ เวลาไมไ่ดอ้อกไปเทีย่ว ไปเสพกาม กจ็ะมคีวามรูส้กึหงดุหงดิใจ ไมส่บาย

ใจ แต่ถา้เอาชนะความอยากน้ีไดแ้ลว้ ต่อไปอยู่ในบา้นเฉยๆ ก็มคีวามสุข ไมเ่หน็จะตอ้ง

ออกไปแสวงหาอะไรภายนอกอกีเลย  

การชาํระจติใจของเราจงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัมาก เป็นหนา้ทีโ่ดยตรงของเราเลยทเีดยีว ถา้ถาม

วา่หนา้ทีข่องมนุษยค์อือะไร กค็อืการพฒันาตนใหสู้งขึ้นไปดว้ยการชาํระจติใจใหส้ะอาด

หมดจด ไมม่ภีพชาตอินัไหนทีจ่ะด ี ทีจ่ะวเิศษเท่ากบัภพชาตขิองมนุษย ์ เพราะภพชาติ

ของมนุษยน้ี์แหละจะเป็นภพชาตทิีจ่ะสามารถสะสมบญุบารมต่ีางๆ ใหไ้ปถงึจดุทีสู่งสุด

ได ้ ไมว่า่จะเป็นมนุษยสมบตักิด็ ี เทวสมบตักิด็ ี พรหมสมบตักิด็ ี หรอือรยิสมบตักิ็ด ี

จะตอ้งเกดิจากการสะสมในภพชาตขิองมนุษยเ์ท่านัน้ เพราะถา้ไปเกดิในภพชาตอิืน่ ก็จะ

ไมม่โีอกาสไดส้ะสมบญุบารม ีถา้ไปเกดิในอบายกจ็ะมแีต่ความทกุข ์มแีต่ความหวิ มแีต่

ความกระหาย เพราะมวัแต่วุน่วายกบัการดูแลเรื่องความหวิ ความกระหาย กเ็ลยไมม่ี

โอกาสทีจ่ะมาทาํบญุทาํกศุลกนั ถา้ไปเกดิในสวรรคช์ ัน้เทพ ช ัน้พรหม กจ็ะมแีต่ความสุข 

กจ็ะมวัแต่เสวยอยู่กบัความสุข เลยไมม่โีอกาสทีจ่ะไดท้าํบญุปฏบิตัธิรรม มแีต่ในโลก

ของมนุษยน้ี์เท่านัน้แหละ ทีเ่ราจะสามารถปฏบิตัสิะสมบญุบารมไีดอ้ย่างเตม็ที่ เพราะมี
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เครื่องอาํนวยหลายอย่างดว้ยกนั มคีาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นเครื่องนาํทางหน่ึง มคีน

ใหเ้ราสรา้งบญุสรา้งบารมไีดห้น่ึง เพราะในโลกของมนุษยม์ที ัง้คนรวย มที ัง้คนจน มคีนที่

สบายและมคีนทีเ่ดอืดรอ้น ทาํใหเ้ราสามารถสะสมบญุบารมไีด ้ เพราะถา้ไมม่คีน

เดอืดรอ้นเลย เราจะไปทาํบญุกบัใคร แต่ถา้มคีนเดอืดรอ้น ตอ้งอาศยัผูอ้ืน่ เช่นพระสงฆ์

องคเ์จา้ กท็าํใหเ้ราไดม้โีอกาสทาํบญุทาํทาน สะสมบารม ี 

จงึขอใหม้องคนทีเ่ดอืดรอ้นวา่ เป็นผูช่้วยใหเ้ราไดท้าํบญุ ไดท้าํความด ี ถา้ไมม่คีน

เดอืดรอ้น เรากไ็มม่โีอกาสทีจ่ะไดช่้วยเหลอืใคร ไมม่โีอกาสไดท้าํบญุ เวลามใีคร

เดอืดรอ้น ถา้อยู่ในวสิยัทีพ่อจะช่วยเหลอืได ้ และความเดอืดรอ้นของเขาเป็นความ

เดอืดรอ้นจรงิๆ ไมไ่ดเ้สแสรง้หลอกลวง เพือ่เอาเงนิทองไปใชใ้นทางทีไ่มด่ ี เรากค็วรยนิดี

ช่วยเหลอืเขาไป คดิเสยีวา่เป็นการเตมินํา้มนัรถ รถจะเดนิทางไปสู่จดุหมายปลายทางได ้

กจ็ะตอ้งมสีถานีบรกิารทีข่ายนํา้มนั เวลาขบัรถไป ถา้เหน็วา่นํา้มนัในถงัใกลจ้ะหมดแลว้ 

สิง่แรกทีค่าํนึงถงึกค็อืสถานีบรกิารนํา้มนั เมือ่เจอแลว้กจ็ะตอ้งรบีเลี้ยวเขา้ไปเตมินํา้มนั

ทนัท ีภพชาตขิองมนุษยก์เ็ป็นเหมอืนกบัปัม๊เตมินํา้มนัใหก้บัจติใจ เพือ่จะไดเ้ดนิทางไปสู่

จดุหมายปลายทาง ทีเ่ราปรารถนากนั คอืการพน้ทกุข ์และบรมสุขนัน่เอง  

ในใจของพวกเราทกุๆคนเป็นเหมอืนๆกนัหมด ทกุคนไมอ่ยากจะทกุข ์ ทกุคนอยากจะมี

ความสุข เพยีงแต่วา่เราไมรู่จ้กัวธิทีีถ่กูตอ้งนัน่เอง ชวีติของเราจงึไมค่่อยพน้จากความ

ทกุข ์ เพราะความหลง ความเหน็ผดิน่ีเอง ทีท่าํใหเ้ราไปควา้ความทกุขม์าอย่างต่อเน่ือง 

อย่างทีเ่คยไดเ้ลา่ใหฟ้งัแลว้วา่ เวลาเราเกดิมาใหม่ๆ  เป็นเดก็กไ็มค่่อยมคีวามทกุขก์บั

อะไรเท่าไร ความทกุขอ์ย่างมากกอ็ยู่กบัการมอีาหารกนิ มบีา้นอยู่ มเีสื้อผา้ใส่ มยีารกัษา

โรคเท่านัน้เอง แต่พอโตขึ้นมา กาํลงัของกเิลสตณัหากเ็ริ่มมมีากขึ้น แทนทีจ่ะหาความสุข

กนั ก็เลยไปหาความทกุขก์นั เช่น มคีรอบครวั กเ็กดิจากกามตณัหา ความอยากในกาม 

ซึง่ไมใ่ช่ธรรมชาตขิองมนุษย ์ แต่เป็นสิง่ทีแ่ฝงเขา้มาในใจของมนุษย ์ ของสตัวโ์ลก

ท ัง้หลาย จงึทาํใหค้ดิวา่การมคู่ี มคีรอบครวัเป็นธรรมชาต ิ เป็นเรื่องปกติ แต่ความจรงิ

แลว้เป็นเรื่องผดิปกต ิ ไมเ่ป็นคุณเป็นประโยชนก์บัจติใจ คนทีอ่ยู่คนเดยีวไดน้ ัน้ มี

ความสุขมากกวา่คนทีต่อ้งอยู่เป็นคู่กนั เพราะเมือ่อยู่เป็นคู่กนัแลว้ ย่อมจะตอ้งมปีญัหา
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ต่อกนั มคีวามทกุข ์จงึตอ้งละกามตณัหาใหไ้ด ้ เพราะจะไดไ้มท่กุข ์อยู่แบบพระพทุธเจา้ 

แบบพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายดกีวา่ เพราะเป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๔๙ 

ตัง้เป้า วางแผน 
๒ มกราคม ๒๕๔๖ 

วนัน้ีเป็นวนัพระแรกของปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นเวลาทีด่ทีีเ่ราจะมาวางแผนตัง้เป้าหมาย 

สาํหรบัชวีติของเราทีจ่ะตามมาในอนาคตต่อไป วา่ควรจะทาํอะไรเพือ่สิง่ทีเ่ราปรารถนากนั 

สิง่ทีเ่ราทกุคนปรารถนากนักค็อืความสุข ความเจรญิ ความเป็นสริมิงคล ความปราศจาก

ทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลาย ซึง่เป็นผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการประพฤตปิฏบิตั ิ ทางกาย ทาง

วาจา และทางใจของเรา ถา้ไมต่ ัง้เป้าหมายวา่จะประพฤต ิ จะปฏบิตั ิ จะกระทาํอย่างไร 

ผลทีป่รารถนากนักอ็าจจะไมเ่ป็นไปตามทีต่อ้งการ เพราะผลเป็นเพยีงสิง่ทีจ่ะตามมาจาก

เหต ุ คอืการกระทาํของเรา เรามคีวามปรารถนาด ี มคีวามปรารถนาสูง แต่ถา้เราไม่

บาํเพญ็เหตทุีจ่ะทาํใหผ้ลทีเ่ราปรารถนาปรากฏขึ้นมา เราย่อมไมไ่ดร้บัผลทีเ่ราปรารถนา

กนั สิง่สาํคญัจงึไมไ่ดอ้ยู่ทีค่วามปรารถนา ไมไ่ดอ้ยู่ทีผ่ล แต่อยู่ทีเ่หต ุ 

ดงันัน้ในเวลาทีเ่ราเริ่มตน้ชวีติใหมใ่นปีใหมน้ี่ จงึควรวางแผนวา่เราจะประพฤตปิฏบิตัติน

อย่างไร เพือ่จะไดน้าํตวัเรา นาํชีวติของเราไปสู่จดุหมายปลายทางทีด่ ี ทีง่าม ทีป่ระเสรฐิ 

เหมอืนกบัการเดนิทางออกจากบา้นสู่จดุหมายปลายทางจดุใดจดุหน่ึง ในเบื้องตน้เราก็

ตอ้งวางแผนก่อนวา่จะไปอย่างไร จะขึ้นรถเมลห์รอืจะขบัรถไปเอง เมือ่รูแ้ลว้วา่จะไปดว้ย

วธิใีด เรากต็อ้งเตรยีมการไว ้ถา้จะขึ้นรถเมล ์ กต็อ้งเตรยีมเงนิไวส้าํหรบัซื้อต ัว๋ ถา้จะขบั

รถไป กต็อ้งเตรยีมรถยนตใ์หพ้รอ้ม เตมินํา้มนั ดูแลเครื่องยนต ์ ใหอ้ยู่ในสภาพที่

สมบูรณ ์พรอ้มทีจ่ะพาไปสู่จดุหมายปลายทางได ้ถา้ไมเ่ตรยีมตวัวางแผนไวก่้อน เช่นพอ

ถงึเวลาจะไป เรากอ็อกจากบา้นไป ลมืพกเงนิตดิตวัไป พอไปขึ้นรถเมล ์ กไ็มม่เีงนิทีจ่ะ

จ่ายค่าโดยสาร กไ็ปไมไ่ด ้ หรอืขบัรถออกจากบา้นไป แต่ไมไ่ดเ้ตมินํา้ เครื่องยนตร์อ้น

ขึ้นมา กไ็มส่ามารถเดนิทางไปได ้เพราะขาดการเตรยีมตวัวางแผนไวน้ ัน่เอง  
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ดงันัน้การทีจ่ะดาํเนินชวีติของเราไปไดด้ว้ยความราบรื่นดงีาม มแีต่ความสุข ความเป็น

สริมิงคล ไมม่คีวามทกุข ์ความเสือ่มเสยีตามมา เราจงึตอ้งวางแผนการกระทาํของเราให ้

ด ี เมือ่วางแผนแลว้ เราจะไดม้สีิง่ทีค่อยเตอืนสตเิรา ใหก้ระทาํในสิง่น ัน้ๆ เมือ่ไดก้ระทาํ

ตามแลว้ ผลทีเ่ราปรารถนาย่อมตามมา พวกเราทกุคนกป็รารถนาทีจ่ะมคีวามสุข ความ

เจรญิในชวีติ ไมต่อ้งการประสบกบัความทกุข ์ ความเสือ่มเสยี ความหายนะ เราจงึตอ้ง

ดูแลการประพฤตปิฏบิตัขิองเรา ซึง่เป็นเหตทุีจ่ะนาํมาในผลทีเ่ราปรารถนากนั ถา้ไม่

คาํนึงถงึเหตุ ปลอ่ยใหก้ารกระทาํของเราเป็นไปตามยถากรรม เป็นไปตามอารมณ์ นึก

อยากจะทาํอะไรกท็าํไป นึกอยากจะพดูอะไรกพ็ดูไป คิดอะไรออกมา กป็ลอ่ยให ้

ความคดินัน้ส ัง่การไปสู่การกระทาํทางกาย ทางวาจา ผลทีป่รารถนากอ็าจจะไมเ่ป็นไป 

หรอืถา้เป็นไป กอ็าจจะไมม่ากเท่าทีค่วร  

เพราะวา่ในใจของเรามที ัง้กระแสของความด ีมที ัง้กระแสของความไมด่ี สลบัผลดัเปลีย่น

กนัทาํงาน บางวนัมกีระแสด ี กส็่งใหม้คีวามอยากทีจ่ะทาํบญุทาํทาน อยากจะรกัษาศีล 

อยากจะปฏบิตัธิรรม บางวนักม็กีระแสทีผ่ลกัดนัใหอ้ยากออกไปเทีย่ว ไปเสพสุรายาเมา 

ถา้ปลอ่ยใหก้ระแสเหลา่น้ีเป็นตวัชกัจูงไป ชวีติของเรากจ็ะไปแบบฟนัปลา ขึ้นสูงบา้ง ลง

ตํา่บา้ง ถา้เป็นรถยนตก์เ็ป็นรถยนตท์ีไ่มม่พีวงมาลยั ไมม่คีนขบั ปลอ่ยใหร้ถไหลไปตาม

ถนนหนทาง จะตกถนน จะแหกโคง้ หรอืจะฝ่าไฟแดงชนกบัรถคนัอืน่ ก็ไมม่ใีครทีจ่ะ

บงัคบัควบคุมได ้แต่ถา้ไดก้าํหนดข ัน้ตอน แผนการดาํเนินชวีติ วา่จะทาํอะไร แลว้ผูกใจ

ไวด้ว้ยความจรงิใจ วา่จะประพฤตปิฏบิตัติามแผนทีว่างไว ้ไมช่า้กเ็รว็เรากจ็ะดาํเนินไปถงึ

จดุหมายปลายทางทีเ่ราปรารถนากนั  

เราจงึควรวางแผน ตัง้ใจกระทาํในสิง่ทีจ่ะนาํมาซึง่ผล ทีเ่ราปรารถนากนั ซึง่มอียู่ ๔ 

ประการดว้ยกนั คือ ๑. รกัษาความดีที่มีอยู่ในตวัเราใหม้ีอยู่ต่อไป ไม่ใหเ้สือ่มสลายสูญ

ไป ๒. ทาํความดี สรา้งความดีที่ยงัไม่มีในตวัเราใหเ้กดิข้ึนมา ๓. ละความไม่ดีที่มีอยู่ใน

ตวัเราใหล้ดนอ้ยถอยลงไปจนหมดไปในที่สดุ ๔. ป้องกนัไม่ใหค้วามไม่ดีที่ไดล้ะแลว้ 

ไดล้ดแลว้ ไดเ้ลกิไปแลว้ หวนกลบัคนืเขา้มาสูชี่วติของเราอกี ถา้เราทาํไดท้ ัง้ ๔ ประการ

น้ี รบัรองไดว้า่ความสุข ความเจรญิ ความไมม่ทีกุขภ์ยัอนัตราย ไมม่คีวามเสือ่มเสยี
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ท ัง้หลาย จะเป็นของเราอย่างแน่นอน ดงันัน้หนา้ทีข่องเราจงึไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารรอผล ไมไ่ด ้

อยู่ทีก่ารนัง่เฝ้าใหผ้ล ทีเ่ราปรารถนาเกดิขึ้นมา แต่อยู่ทีก่ารควบคุมการกระทาํของเรา 

ทางกาย ทางวาจา และทางใจ ใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีด่ทีีค่วร ตามทีไ่ดก้ลา่วมาท ัง้ ๔ 

ประการ  

เราจงึควรเริ่มตรวจสอบดูตวัเรา วา่มสี่วนทีด่ ี มากนอ้ยเพยีงไร มสี่วนทีไ่มด่มีากนอ้ย

เพยีงไร แลว้กต็ ัง้เป้าหมายไวว้า่ ปีน้ีจะทาํความดใีหม้มีากเพิม่ขึ้น และจะลดส่วนทีไ่มด่ี

ใหน้อ้ยลงไป จะตัง้มากหรอืนอ้ยกข็ึ้นอยู่กบัความสามารถของเรา ถา้ไปตัง้เป้าหมายทีสู่ง

ไป แลว้ไมส่ามารถทีจ่ะปฏบิตัไิด ้กจ็ะเกดิความทอ้แท ้หมดกาํลงัใจขึ้นมา เพราะไปทาํใน

สิง่ทีม่ากกวา่ความสามารถของเราทีจ่ะทาํได ้ สมมตุวิา่ขณะน้ีเราสามารถยกนํา้หนกั ยก

สิง่ของไดถ้งึ ๒๐ กก.ต่อ ๑ คร ัง้ แต่อยากจะยกนํา้หนกัไดม้ากขึ้นกวา่เดมิ กล็องตัง้เป้า

วา่จะยกสกั ๒๕ กก. โดยค่อยๆขยบัขึ้นไป จาก ๒๐ กข็ึ้นสู่ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ค่อยๆขยบั

ขึ้นไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ถา้ทาํอย่างน้ี จะทาํไดง้า่ยกวา่ทีจ่ะยกจาก ๒๐ ไปสู่ ๒๕ ในครัง้

เดยีวเลย เพราะร่างกายยงัไมไ่ดป้รบัตวั ยงัไมไ่ดพ้ฒันากลา้มเน้ือต่างๆ ไวร้บักบันํา้หนกั

ทีเ่พิม่มากขึ้น  

จงึขอใหม้องดูความสามารถของเราก่อน วา่มมีากนอ้ยเพยีงไหน คนเราทกุคนมี

ความสามารถ ทีจ่ะพฒันาตนใหด้ขีึ้นกวา่เดมิได ้ เพยีงแต่จะมศีรทัธาความเชื่อ มฉีนัทะ

ความพอใจ ทีจ่ะทาํในสิง่น ัน้ๆหรอืไมเ่ท่านัน้เอง ถา้ไมม่ศีรทัธา ไมม่ฉีนัทะ กต็อ้งสรา้งให ้

เกดิขึ้น ดว้ยการพจิารณาถงึผลดงีาม ทีเ่กดิจากการปฏบิตัดิ ี ปฏบิตัชิอบ ทีจ่ะตามมา 

ถงึแมจ้ะยาก จะลาํบาก เพราะเป็นการทวนกระแสของความไมด่ทีีม่อียู่ในใจของเราทกุ

คน เช่นความเกยีจครา้น เราตอ้งมองใหเ้หน็โทษของความเกยีจครา้น ทีม่ฝีงัอยู่ในใจ

ของเรา วา่เป็นส่วนเสยี เป็นส่วนถว่งความเจรญิ คนเราจะเจรญิรุ่งเรอืงหรอืไม่ กข็ึ้นอยู่

กบัความขยนัหม ัน่เพยีรหรอืความเกยีจครา้นน่ีแหละ ถา้มแีต่ความขยนัหม ัน่เพยีร มี

วริยิะความอตุสาหะแลว้ ไมว่า่จะกระทาํอะไรกจ็ะประสบกบัความสาํเรจ็อย่างแน่นอน ไม่

ชา้กเ็รว็ แต่ถา้เป็นคนเกยีจครา้น และไมส่ามารถทีจ่ะกาํจดัหรอืทาํใหค้วามเกยีจครา้นลด
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นอ้ยถอยลงไป โอกาสทีจ่ะประสบกบัความสาํเรจ็ ประสบกบัสิง่ทีต่นปรารถนา ย่อม

เป็นไปไดย้าก เพราะวา่ทกุสิง่ทกุอย่างไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัผูห้น่ึงผูใ้ด แต่ขึ้นอยู่กบัตวัเราแท ้ๆ   

พระพทุธเจา้จงึทรงสอน เนน้ไปทีห่ลกัของการมตีนเป็นทีพ่ึง่ของตน อตัตา ห ิอตัโน นา

โถ พระพทุธเจา้ถงึแมจ้ะวเิศษ จะประเสรฐิขนาดไหนกต็าม กไ็มส่ามารถปฏบิตัแิทนเรา

ได ้ ไมส่ามารถอุม้ใหเ้ราไปสู่ผลทีเ่ราตอ้งการได ้ เราเท่านัน้ทีจ่ะตอ้งเป็นผูเ้ดนิไป ปฏบิตัิ

ไป ถงึจะไปสู่จดุหมายทีเ่ราตอ้งการได ้และการทีจ่ะไปสู่จดุหมายนัน้ได ้ กต็อ้งอาศยัการ

ปฏบิตัขิองเราเอง โดยอาศยัผูรู้อ้ย่างพระพทุธเจา้ พระอรยิเจา้ท ัง้หลาย เป็นผูค้อยให ้

กาํลงัใจ เป็นผูค้อยชี้บอกทางใหก้บัเรา ในยามทีเ่รามคีวามรูส้กึทอ้แทไ้มม่กีาํลงัจติ

กาํลงัใจ กข็อใหเ้ราระลกึถงึพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระอรยิเจา้ท ัง้หลาย วา่ท่านท ัง้หลายก็

เป็นเหมอืนกบัเรามาก่อน เป็นปถุชุนธรรมดาเหมอืนเรา ท่านกพ็ยายามปฏบิตัเิหมอืนเรา 

มคีวามทอ้แทเ้หมอืนเรา เพยีงแต่วา่ท่านไมย่อมแพเ้ท่านัน้ ยามทีม่คีวามทอ้แทท้าํไมไ่ด ้

มาก กท็าํไปเท่าทีจ่ะสามารถทาํได ้ ไมห่ยุด ไมเ่ลกิ หรอืถา้จะหยุด กห็ยุดเพือ่พกัผ่อน 

เพือ่เอากาํลงั เมือ่มกีาํลงัแลว้ กก็ลบัมาสูก้นัใหม่  

อย่างน้ีจะเป็นวธิ ีทีจ่ะทาํใหเ้รา ดาํเนินไปถงึจดุหมายปลายทาง ที่เราตอ้งการไปได ้เพราะ

เป็นเรื่องปกตธิรรมดาของการเดนิทาง ของการต่อสู ้ เมือ่ปฏบิตัไิปแลว้ย่อมมคีวามอ่อน

ลา้ มคีวามเหน็ดเหน่ือย ทอ้แทบ้า้ง บางคร ัง้บางคราว ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่เป็นอารมณ์

ช ัว่คราว ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีอ่ยู่กบัเราถาวรตลอดไป เมือ่ทาํความเขา้ใจน้ีแลว้ กไ็ม่ไปกงัวลกบั

อารมณน์ัน้ มหีนา้ทีอ่ย่างไร กท็าํไป ถงึแมจ้ะไมเ่กดิผลทีต่อ้งการ เพราะการปฏบิตัิ

บางคร ัง้บางเวลาปฏบิตัไิปกเ็กดิผลด ี มคีวามรูส้กึอิม่เอบิใจ มคีวามรูส้กึวา่ไดพ้ฒันาขึ้น

ไป แต่บางคร ัง้กเ็กดิความรูส้กึเหมอืนกบัวา่ยนือยู่กบัที่ ปฏบิตัไิปกไ็มม่คีวามอิม่เอบิใจ

อย่างไร อย่างน้ีกไ็มต่อ้งกงัวล เพราะเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องปกตขิองการปฏบิตั ิตอ้ง

มกีารลม้ลกุคลกุคลานไปก่อน เมือ่ไดป้ฏบิตัไิปมากขึ้นไปๆแลว้ อารมณเ์หลา่น้ีจะค่อย

เบาบางลงไป ผลทีต่อ้งการจะเริ่มปรากฏขึ้นเป็นกอบเป็นกาํขึ้นมา  

ในเบื้องตน้จะเป็นช่วงทีย่ากลาํบากมาก เพราะปฏบิตัไิปแลว้ไมค่่อยเหน็ผลเท่าไร เลย

เกดิความทอ้แทอ้ดิหนาระอาใจ กอ็ย่าใหค้วามรูส้กึน้ีมาลม้ลา้งความตัง้ใจทีด่ ี ความ
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ปรารถนาทีด่ขีองเรา ขอใหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้กบัพระอรยิเจา้ท ัง้หลายวา่ ท่านกล็ม้ลุก

คลกุคลานเหมอืนเรา แต่ท่านเป็นผูท้ีไ่มย่อมแพเ้ท่านัน้ ถงึแมจ้ะถกูต่อยใหล้ม้ลงไปนอน

กบัพื้นนบั ๘ แต่เมือ่ลกุขึ้นมาได ้กจ็ะดาํเนิน จะปฏบิตัต่ิอไป จะไดผ้ลมากผลนอ้ยในแต่

ละคร ัง้กไ็มก่งัวลใจ ขอใหไ้ดป้ฏบิตัไิปกแ็ลว้กนั ตราบใดทีย่งัมชีวีติอยู่ ก็ขอใหป้ฏบิตัไิป

เรื่อยๆ จนไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้ ถา้มคีวามแน่วแน่อย่างน้ีแลว้ เชื่อไดเ้ลยวา่จดุหมาย

ปลายทางอนัดงีาม ทีเ่ราทกุคนปรารถนากนั จะตอ้งเป็นของเราอย่างแน่นอน จะชา้หรอื

เรว็กข็ึ้นอยู่กบับญุกรรมทีเ่ราทาํไวใ้นอดตี ถา้ไดส้ะสมบญุมามาก สะสมบารมมีามาก ก็

จะถงึจดุหมายปลายทางไดเ้รว็ ถา้ไดส้ะสมบญุบารมมีานอ้ย ไดส้รา้งบาปสรา้งกรรมมา

มาก การปฏบิตัขิองกจ็ะชา้เพราะมอีปุสรรคขวางกัน้อยู่มาก แต่กไ็มเ่ป็นไร เพราะวา่

อปุสรรคเหลา่น้ีไมว่เิศษไปกวา่ความเพยีรของเรา ความเพยีรของเราจะชนะทกุสิง่ทกุ

อย่างที่ขวางก ัน้ได ้ 

ดงันัน้ยามทีม่คีวามทอ้แท ้ขอใหเ้ราเตอืนสต ิอย่าไปพาลยกเลกิ วา่ปฏบิตัมิานานแลว้ ไม่

เหน็ไดผ้ลเลย สูไ้มป่ฏบิตัดิกีวา่ ถา้คดิแบบน้ีแลว้กเ็ป็นการฆ่าตวัตาย เป็นการปิดกัน้

อนาคตทีด่ ีทีเ่จรญิ ทีรุ่่งเรอืงไป เพราะจะถกูอาํนาจของกเิลสใฝ่ตํา่ ชกัจูงใหก้ลบัไปทาํใน

สิง่ทีไ่มด่ ี ถงึแมจ้ะมคีวามสุข มคีวามสนุก มคีวามเพลดิเพลนิ แต่กเ็ป็นความ

เพลดิเพลนิแบบขดุหลมุฝงัตวัเองเท่านัน้เอง เวลาไปเทีย่ว ไปเสพอบายมขุต่างๆ กม็ี

ความเพลดิเพลนิ แต่ในขณะเดยีวกนั กก็ลายเป็นทาสของสิง่เหลา่น้ี จะตอ้งตดิอยู่กบัสิง่

เหลา่น้ีไป ถา้ตดิอยู่กบัสิง่เหลา่น้ี กจ็ะถกูสิง่เหลา่น้ีดูดความเจรญิ ดูดทรพัยากรต่างๆ ที่

มอียู่ในตวัเราใหห้มดสิ้นไป เมือ่ไมม่ทีรพัยากรเหลอือยู่แลว้ และไมม่คีวามสามารถทีจ่ะ

หามาดว้ยความสุจรติ กต็อ้งไปหามาดว้ยความทจุรติ แลว้ในทีสุ่ดกต็อ้งไปใชเ้วรใชก้รรม

ท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคตทีจ่ะตามมาต่อไป ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ กจ็ะทาํใหม้กีาํลงัจติ

กาํลงัใจทีจ่ะปฏบิตั ิ ทาํคุณงามความดต่ีอไป ถงึแมจ้ะยากลาํบากเลอืดตาแทบกระเดน็ก็

ตาม เมือ่คดิถงึผลดทีีจ่ะตามมาต่อไป กจ็ะทาํใหเ้กดิมกีาํลงัใจ  

การปฏบิตัคิวามดจีะยากจะลาํบากในเบื้องตน้ อปุสรรคจะมาก ความทกุข ์ ความยาก 

ความลาํบากจะมมีาก แต่เมือ่ปฏบิตัไิปแลว้ความทกุข ์ความยาก ความลาํบาก จะค่อยๆ
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เบาบางลงไป นอ้ยลงไปเรื่อยๆ แลว้ความสุข ความสบาย จะมเีพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนเต็ม

ครบรอ้ยบรบูิรณ์ เป็นความสุขทีส่ะอาดบรสุิทธิ์ เป็นความสุขทีต่ ัง้อยู่บนลาํแขง้ลาํขา บน

กาํลงัใจของเรา เกดิจากการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เกดิจากความสงบ ความสะอาดของจติ 

เป็นสิง่ทีจ่ะอยู่คู่เคยีงกบัเราไปตลอดอนนัตกาล ไมว่า่จะไปทีไ่หนแห่งใด ถา้ยงัไมถ่งึ

สิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ คุณธรรมความดเีหลา่น้ี ความสุขเหลา่น้ี กจ็ะตดิตวัไป 

ทาํใหก้ารปฏบิตัไิมข่าดตอน ไมสู่ญเสยี ไมสู่ญหายไป ไมต่อ้งไปเริ่มตน้ใหมท่กุคร ัง้ทีไ่ป

เกดิในภพใหม ่ชาตใิหม ่ไมต่อ้งไปเริ่มตน้ใหม ่เพราะพลงัของจติไปกบัจติ คุณงามความ

ดน้ีีแหละคอืพลงัของจติ ไมสู่ญสลายไป จะตดิไปกบัใจ เป็นนิสยั เป็นบารม ี 

เหมอืนกบัพระพทุธเจา้ ทีไ่ดท้รงบาํเพญ็พระบารมมีาเป็นเวลาอนัยาวนาน พระบารมี

เหลา่นัน้ทีไ่ดท้รงสะสมไวใ้นแต่ละภพละชาต ิ กไ็มสู่ญหายไปไหน กย็งัอยู่ตดิอยู่กบั

พระทยัของพระพทุธเจา้ กลายเป็นเครื่องมอื สนบัสนุนใหไ้ดท้รงบรรลถุงึธรรมอนัสูงสุด 

คอืไดบ้รรลเุป็นพระอนุตตรสมัมาสมัพทุธเจา้ขึ้นมา เพราะไดท้รงสะสมบญุบารมมีาทกุ

ภพทกุชาต ิ พวกเรากเ็ป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั ใครจะไปรูว้า่หน่ึงในพวกเราทีน่ ัง่อยู่ในศาลา

น้ี อาจจะกลายเป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมาในภายภาคหนา้กไ็ด ้ เพราะพระพทุธเจา้กไ็มไ่ดม้า

จากผูว้เิศษทีไ่หน พระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย กม็าจากปถุชุนคนมดืบอด

อย่างพวกเราท ัง้หลายน่ีแหละ เพยีงแต่วา่มศีรทัธาความเชื่อ มฉีนัทะความยนิด ี ความ

พอใจ มวีริยิะความเพยีร อตุสาหะ มขีนัต ิ ความอดทนทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัใินสิ่งทีด่ทีี่

งาม ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงวางไวใ้หป้ฏบิตัติาม เราน่ีแหละต่อไปจะกลายเป็น

พระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัตสาวกขึ้นมา จะชา้หรอืเรว็กอ็ยู่กบัตวัเราน่ีแหละ  

เหมอืนกบัการขบัรถ ถา้ขบัชา้กไ็ปถงึจดุหมายปลายทางชา้ ถา้ขบัเรว็กไ็ปถงึเรว็ ฉนัใด

การปฏบิตักิเ็ป็นเช่นนัน้ ถา้ปฏบิตัมิากกจ็ะไปถงึเรว็ ถา้ปฏบิตันิอ้ย กจ็ะไปถงึชา้ วนัหน่ึง

มอียู่ ๒๔ ช ัว่โมง เราปฏบิตัธิรรมกนัมากนอ้ยเท่าไร ถา้ปฏบิตัอิย่างพระสาวกในอดตีกาล 

กป็ฏบิตัติ ัง้แต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระท ัง่หลบัไป คนืหน่ึงท่านกห็ลบัไมม่าก เพยีงคนืละ ๔ 

ช ัว่โมงเท่านัน้เอง ปฏบิตัถิงึ ๒๐ ช ัว่โมงต่อวนั จงึไมเ่ป็นของแปลกอะไรทีจ่ะบรรลธุรรม

ไดอ้ย่างรวดเรว็ สมยัพทุธกาลจงึปรากฏพระอรหนัตสาวกขึ้นมาเป็นจาํนวนมากมาย 
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เพราะท่านปฏบิตักินันัน่เอง ไมเ่พยีงแต่สกัแต่วา่ฟงั แลว้กไ็มน่าํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัมา

ปฏบิตั ิ ผลจงึไมค่่อยปรากฏ เหมอืนในสมยัน้ี มคีนเยอะ มคีนถงึ ๖๐ ลา้นคนใน

ประเทศไทย ทีน่บัถอืพระพทุธศาสนา แต่มสีกักี่คนทีจ่ะบรรลเุป็นพระอรยิสาวกของ

พระพทุธเจา้ แทบจะหาไมค่่อยไดเ้ลยทกุวนัน้ี เหมอืนกบังมเขม็ในมหาสมทุร เดนิไปก็

ไมค่่อยเจอเท่าไร ไมเ่หมอืนในสมยัพทุธกาล เดนิไปก็มกัจะเดนิชนกบัพระอรยิเจา้

เสมอๆ สิง่แตกต่างกนัในสมยัพทุธกาลกบัในสมยัน้ีกไ็มไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน กอ็ยู่ทีก่ารปฏบิตัิ

ของเรานัน่แหละ  

ในสมยัพทุธกาลมกีารปฏบิตักินัอย่างจรงิจงั เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมกฟ็งักนัอย่างจรงิจงั 

เมือ่ฟงัแลว้ก็นาํเอาไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั ไมไ่ดฟ้งัเพือ่เป็นการสะสมบารม ี การสะสม

บารมทีีแ่ทจ้รงินัน้ จะตอ้งนาํไปปฏบิตัิ ถา้ฟงัแลว้ไมไ่ดเ้อาไปปฏบิตั ิ อย่างน้ีไมถ่อืวา่เป็น

การสะสมบารม ี เป็นการสูญไปเปลา่ๆ เสยีเวลานัง่ฟงั เสยีเวลาของคนทีพ่ดู เพราะไมไ่ด ้

นาํไปปฏบิตั ิการฟงัอย่างเดยีวยงัไมเ่พยีงพอ เหมอืนกบัการรูท้างแลว้แต่ไมไ่ดเ้ดนิทางไป 

อย่างน้ีกจ็ะไมถ่งึจดุหมายปลายทางทีป่รารถนาได ้ ถา้เดนิแบบกระต่ายกไ็มด่ ี เพราะเดนิ

ในลกัษณะประมาท แลว้แต่อารมณ ์ วนัไหนขยนักเ็ดนิเรว็ พอวนัไหนขี้เกยีจกเ็ถลไถล 

ไปเทีย่ว ไปทาํโน่น ทาํน่ี กไ็ปไมถ่งึจดุหมายปลายทางสกัท ี ตอ้งเอาอย่างเต่า ถงึแมจ้ะ

กา้วไปทลีะกา้วอย่างชา้ๆ แต่ไปแบบไมห่ยุดไมห่ย่อน ไมย่อมถอยหลงั ไมเ่ถลไถล รู ้

หนา้ทีข่องตนวา่จะตอ้งเดนิทาง ใหไ้ปถงึจดุหมายปลายทางใหไ้ด ้กเ็ดนิไปดว้ยความแน่ว

แน่ม ัน่คง ดว้ยความพากเพยีร ดว้ยความอดทน แลว้ในทีสุ่ดถงึแมจ้ะเดนิชา้กวา่กระต่าย 

แต่กไ็ปถงึจดุหมายปลายทางก่อนกระต่าย เพราะไมป่ระมาทนัน่เอง ส่วนกระต่ายน้ี

ประมาท คดิวา่มคีวามสามารถจะไปถงึจดุหมายปลายทางเมือ่ไรกไ็ปได ้ กเ็ลย

ผดัวนัประกนัพรุ่งไปเรื่อยๆ เลยไปไมถ่งึสกัท ี 

พวกเรามกัชอบผดัไปเรื่อยๆเหมอืนกบักระต่าย วา่ตอนน้ียงัอายุนอ้ยอยู่ ยงัหาความสุข

ในโลกน้ีได ้ไวร้อใหม้อีายุมากขึ้นไปก่อน ไวแ้ก่แลว้ ไมม่กีาํลงัวงัชาทีจ่ะออกไปเทีย่วแลว้ 

ค่อยเขา้วดัปฏบิตัธิรรมกนั ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ กเ็ป็นการประมาทใน ๒ กรณีดว้ยกนั คือ 

๑. เรายงัไมรู่เ้ลยวา่จะอยู่ถงึอายุแก่เฒ่าหรอืไม ่ อาจจะตายในขณะทีย่งัเป็นหนุ่มเป็นสาว
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กไ็ด ้ ๒. เมือ่แก่เฒ่าแลว้เวลาปฏบิตัธิรรมจะยากลาํบาก เพราะสงัขารร่างกายไม่

เอื้ออาํนวย นิสยัทีไ่ดป้ลูกฝงัไปในทางโลกกจ็ะคอยกดีขวางใหก้ารปฏบิตัธิรรมเป็นไป

ดว้ยความยากลาํบาก แต่ถา้เริ่มปฏบิตัธิรรมเสยีต ัง้แต่ยงัหนุ่มยงัแน่นยงัสาวอยู่ การ

ปฏบิตักิจ็ะงา่ย เพราะกาํลงัวงัชาร่างกายกพ็รอ้ม นิสยัทางโลกกจ็ะไมม่ากดีขวางในการ

ปฏบิตั ิ เหมอืนกบัการดดัไม ้ ตอ้งดดัไมต้อนทีไ่มย้งัอ่อนอยู่ ไมอ่้อนดดังา่ย ไมแ้ก่ดดั

ยาก จงึควรรบีเร่งปฏบิตัใินขณะทีย่งัมอีายุนอ้ยอยู่ จะไดไ้มเ่สยีใจภายหลงั การแสดง

เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  



35 
 

กณัฑท์ี่ ๑๕๐ 

เขา้วดัทาํบญุ 
๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ 

เป็นปกตขิองพทุธศาสนิกชนท ัว่ไป ทีจ่ะเขา้วดักนัในวนัพระเป็นประจาํ เพราะมศีรทัธา 

ความเชื่อ วา่ชวีติน้ีไมไ่ดม้เีพยีงแต่ภพน้ีชาตน้ีิเท่านัน้ แต่เป็นภพหน่ึงในหลายๆภพ แห่ง

การเวยีนวา่ยตายเกดิในวฏัสงสาร ทีม่ขีึ้น มลีง ขึ้นอยู่กบัการกระทาํของแต่ละคน ในแต่

ละภพแต่ละชาต ิถา้ทาํบญุทาํกศุล กจ็ะเป็นภพชาตทิีด่ตีามมา มแีต่ความสุข ความเจรญิ 

มโีอกาสทีจ่ะไดบ้าํเพญ็สะสมบญุกศุล ใหม้เีพิม่มากยิง่ขึ้นไป จนถงึจดุสิ้นสุดแห่งการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ ทีอ่าศยัการประกอบคุณงามความด ี ทาํบญุทาํกศุล อย่างต่อเน่ืองใน

แต่ละภพในแต่ละชาต ิ เป็นเหตปุจัจยั ถา้ทาํแต่บาปกรรมอกศุลท ัง้หลาย ภพชาตกิจ็ะ

เวยีนสู่ภพชาตทิีต่ ํา่ โอกาสทีจ่ะไดม้โีอกาสสะสมบญุ สะสมกศุล กจ็ะมนีอ้ย โอกาสทีจ่ะ

เดนิไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิกแ็ทบจะไมม่เีลย เพราะเกดิจากความไม่

เชื่อ ไมม่ศีรทัธาในคาํสอนของพระพทุธเจา้ วา่ภพชาตมิจีรงิ การเวยีนวา่ยตายเกดิมจีรงิ 

กรรมมจีรงิ ทาํดย่ีอมมคีวามสุข และเมือ่ตายไปย่อมไดไ้ปเกดิทีด่ ี เพือ่จะไดบ้าํเพญ็บญุ

บารมต่ีอไป  

เมือ่ไมเ่ชื่อก็จะทาํในสิง่ตรงกนัขา้มกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน โดยเชื่อวา่ภพน้ีชาตน้ีิมี

เพยีงชาตเิดยีวภพเดยีว เมือ่เป็นเช่นนัน้ กค็วรตกัตวงหาความสุขใหไ้ดม้ากที่สุดเท่าทีจ่ะ

ทาํได ้ดว้ยวธิใีดกไ็ด ้ถา้หาไดด้ว้ยวธิีทีสุ่จรติกจ็ะหา ถา้หาไมไ่ดด้ว้ยวธิสุีจรติ หาดว้ยวธิี

ทจุรติกเ็อา เพราะไมค่าํนึงถงึผลทีจ่ะตามมาต่อไปในภพหนา้ชาตหินา้ เพราะมคีวามเชื่อ

วา่เมือ่ตายไปแลว้จะตอ้งสูญ คอืทกุสิง่ทกุอย่างจะจบกนั เมือ่ร่างกายแตกดบัสลายไป

แลว้ จงึกลา้ทาํบาปทาํกรรม เมือ่ตายไปกต็อ้งไปเกดิในทีต่ ํา่ ไปเสวยทกุข ์ ภพชาตใิน

อบายเป็นภพชาตทิีไ่มม่โีอกาสไดท้าํบญุทาํกศุล เพราะเป็นภพชาตทิีม่แีต่ความทกุข ์มแีต่

ความต่อสู ้แก่งแย่งกนั เช่นภพของเดรจัฉาน เมือ่เกดิเป็นเดรจัฉาน โอกาสทีจ่ะไดท้าํบญุ
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ทาํกศุลจะเป็นไปไดย้าก เพราะจะตอ้งต่อสูร้กัษาชวีติของตน ดว้ยการทาํรา้ยชวีติของ

ผูอ้ืน่  

แต่ถา้ไดเ้กดิมาเป็นมนุษย ์ แลว้มศีรทัธา มคีวามเชื่อ วา่ภพชาตแิต่ละภพเป็นเพยีง

สถานทีไ่วส้ะสมบญุ สะสมกศุล หรอืบาปกรรม ถา้อยากใหช้วีติของเราไปสู่ความสุข 

ความเจรญิ ความไมม่ทีกุขท์ ัง้หลาย เรากจ็ะมุง่ม ัน่ประกอบแต่คุณงามความด ีสะสมบญุ

กศุล อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัอย่างต่อเน่ืองทกุๆวนัพระ น่ีเป็นวธิสีะสมบญุ 

สะสมกศุล ทาํใหก้ารมาเกดิในภพชาตขิองมนุษยไ์มข่าดทนุ เพราะจะไดบ้ญุเพิม่ขึ้นจาก

เก่า ทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์กอ็าศยับญุเก่าทีไ่ดท้าํไวใ้นอดตี และเมือ่ไดม้าเกดิเป็นมนุษย์

อกี กค็วรเตมิบญุใหม้ากขึ้นไปอกี เพราะวา่ชวีติของมนุษย ์ กเ็ปรยีบเหมอืนกบั

ยานพาหนะ เหมอืนกบัรถยนตค์นัหน่ึง ทีม่ไีวเ้พือ่พาผูโ้ดยสาร ใหไ้ปจากทีห่น่ึงไปสู่อกีที่

หน่ึง ชวีติของเรากเ็ป็นเช่นนัน้ ชวีติมนุษยก์เ็ป็นเหมอืนกบัพาหนะ เป็นรถยนตท์ีจ่ะนาํพา

จติของแต่ละคนไปสู่การสิ้นทกุข ์ สู่บรมสุข ดงัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ไดด้าํเนินไปถงึ ดว้ยการสะสมบญุบารม ีสะสมกศุล ในแต่ละภพ ในแต่ละชาต ิ

ทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ เมือ่ตายจากมนุษยไ์ปแลว้ ผลบญุกจ็ะส่งใหไ้ปเสวยสุขในสวรรค ์

เมือ่หมดบญุจากสวรรคก์ไ็ดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี เมือ่ไดก้ลบัเป็นมนุษยก์ไ็ดส้ะสม

บญุบารมอีกี ทาํอย่างน้ีไปหลายภพหลายชาต ิ วนไปเวยีนมา แต่วนเวยีนอยู่ในสุคต ิ อยู่

ในภพชาตทิีด่ ีทีม่แีต่ความสุข ความเจรญิ  

นอ้ยครัง้ทีจ่ะวนไปสู่อบายหรอืทคุต ิ เป็นภพชาตทิีม่แีต่ความทกุข ์ ความวุน่วาย ความ

เดอืดรอ้น แต่กห็ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ เพราะเมือ่ยงัเป็นปถุชุนอยู่ ย่อมทาํท ัง้บญุและทาํท ัง้

กรรม เมือ่ตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน กต็อ้งใชก้รรมทีต่นเองไดท้าํมา แต่กพ็ยายามรกัษา

ไมใ่หต้กไปตํา่กวา่นัน้ ถงึแมจ้ะเป็นเดรจัฉานกเ็ป็นเดรจัฉานทีด่ ี มคีวามกตญั�ูกตเวท ี

ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ถา้ไมจ่าํเป็น นอกจากรกัษาชวีติของตนไว ้เมือ่ตายไป กรรมทีไ่มด่นี ัน้

หมดไป บญุทีเ่คยทาํไวใ้นอดตี กจ็ะส่งใหไ้ดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี และเมือ่ไดเ้กดิ

เป็นมนุษย ์ มโีชควาสนาทีไ่ดม้าพบพระพทุธศาสนา พบพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทีส่อนความจรงิเกี่ยวกบัชวีติของพวกเราทกุคน กเ็กดิศรทัธา แลว้ปฏบิตัิ
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ตาม ดว้ยการใชร่้างกายหรอืภพชาตขิองมนุษยน้ี์ ใหเ้ป็นคุณประโยชนก์บัตวัเรา คอื

สะสมบญุกศุลเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนไดก้ลายเป็นพระพทุธเจา้กด็ ีหรอืพระอรหนัตสาวกก็

ด ี กเ็กดิจากการสะสมบญุบารมใีนแต่ละภพในแต่ละชาต ิ ดว้ยความเชื่อในกรรม เชื่อใน

การเวยีนวา่ยตายเกดิ เชื่อวา่มกีารสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ซึง่จะเกดิขึ้นจากการ

ทาํบญุทาํกศุลเท่านัน้  

น่ีแหละทาํไมเราจงึตอ้งมาทีว่ดักนัทกุๆวนัพระ เพือ่จะไดเ้ตมินํา้มนัรถยนต ์ ทีจ่ะพาไปสู่

ความสุข ความเจรญิ ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ สู่ความสิ้นทกุขน์ ัน่เอง 

เราจงึตอ้งมาทีว่ดั เพราะเมือ่มาทีว่ดัแลว้จะไดเ้ตมินํา้มนัหลายอย่างดว้ยกนั จรงิอยู่คน

บางคนบอกวา่ไมต่อ้งมาวดักท็าํบญุได ้ กท็าํไดเ้พยีงบางส่วน เหมอืนกบัคนทีจ่ะรกัษา

โรคภยัไขเ้จบ็ อยู่ทีบ่า้นกร็กัษาได ้ ไมต่อ้งเขา้โรงพยาบาลกร็กัษาไดเ้หมอืนกนั แต่รกัษา

ไมไ่ดท้กุโรค ไมเ่หมอืนกบัไปทีโ่รงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลมหีมอ มเีครื่องมอื มยีา 

พรอ้มทีจ่ะรกัษาโรคไดท้กุโรค ฉนัใดการมาวดักเ็ป็นเช่นนัน้ การมาวดัจะไดท้าํบญุหลาย

ชนิดดว้ยกนั ไดเ้ตมินํา้หลายชนิด เพราะรถยนตต์อ้งใชน้ํา้หลายชนิด ท ัง้นํา้มนัเบนซนิ 

นํา้มนัดเีซล นํา้มนัเครื่อง นํา้มนัเบรก นํา้กล ัน่ นํา้ทีเ่ตมิในหมอ้นํา้ อยู่ทีบ่า้นอาจจะไมม่ี

ครบทกุชนิด ถา้ไมไ่ปทีป่ ัม๊นํา้มนั ก็จะไมส่ามารถเตมิใหค้รบไดท้กุชนิด เพือ่ใหร้ถยนตว์ิง่

ไปอย่างไมม่ปีญัหา  

ฉนัใดการทาํบญุทีว่ดัจงึไดป้ระโยชนม์ากกวา่การทาํบญุทีบ่า้น เพราะทีบ่า้นอาจจะทาํได ้

ในบางสิง่บางอย่าง แต่ไมท่าํไดท้กุอย่างเหมอืนกบัมาทีว่ดั มาทีว่ดัน้ีไดท้ ัง้การทาํบญุตกั

บาตร ไดท้ ัง้การสมาทานศีลรกัษาศีล ไดท้ ัง้การบูชาพระรตันตรยั ไดท้ ัง้การฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม และถา้อยู่ทีว่ดัคา้งคนืกจ็ะไดป้ฏบิตัธิรรม ไดบ้าํเพญ็จติตภาวนา มกีารไหวพ้ระ

สวดมนต ์นัง่สมาธ ิและเจรญิวปิสัสนา ซึง่เป็นบญุทีม่คีวามจาํเป็น ต่อการทาํใหก้ารเวยีน

วา่ยตายเกดิของเราอยู่ในภพทีด่ ีอยู่ในสุคต ิและพาไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตาย

เกดิในลาํดบัต่อไป พระพทุธเจา้จงึทรงกาํหนดใหม้วีนัพระขึ้นอย่างนอ้ยอาทติยล์ะหน่ึง

คร ัง้ เพือ่พทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย จะไดป้ลอ่ยวางภารกจิ การทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยง
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ทอ้ง มาเขา้วดั เพือ่จะไดเ้ตมินํา้มนั เตมิบญุเตมิกศุลทีจ่ะส่งชวีติ คอืจติวญิญาณของเรา 

ไปสู่ทีด่ต่ีอไป ในเวลาทีต่ายไปแลว้จากภพน้ีชาตน้ีิ  

เรามกัจะไดย้นิเสมอเวลาคนตายไป มกัจะพดูกนัวา่ ขอใหไ้ปสู่สุคตเิถดิ แต่การขอคือ

ความปรารถนาดนี ัน้ ไมส่ามารถพาใหผู้ท้ีต่ายไปแลว้ ไดไ้ปเกดิในสุคตไิด ้ ตอ้งเกดิจาก

การกระทาํของแต่ละคน ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ เวลาตายไปแลว้จะนิมนตพ์ระมาสวดกุ

สลา มาทาํบญุทาํกศุลใหก้ไ็มเ่กดิประโยชนก์บัคนทีน่อนอยู่ในโลง เพราะคนตายไปแลว้

ไมส่ามารถทาํบญุได ้ ไมส่ามารถฟงัธรรมะได ้ ทีเ่ขานิมนตพ์ระมาสวดนัน้ ความจรงิเขา

นิมนตม์าใหส้วดใหค้นเป็นมากกวา่ คอืญาตพิีน่อ้งเพือ่นสนิทมติรสหายทีไ่ปในงานศพ

นัน้ เพือ่จะไดม้โีอกาสไดย้นิไดฟ้งัธรรม ถา้ฟงัดว้ยความตัง้ใจ จติกจ็ะสงบ เมือ่มางาน

ศพของเพือ่น กจ็ะไดม้โีอกาสเจรญิปญัญา คอืไดป้ลงสงัขาร ปลงอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา 

ถา้เราระลกึถงึวา่เพือ่นของเราคนน้ี เมือ่ก่อนเขากเ็ป็นเหมอืนเรา เขากม็ลีมหายใจ เขากม็ี

ความสามารถทีจ่ะทาํอะไรได ้ แต่ในวนัน้ีเขาทาํอะไรไมไ่ดแ้ลว้ เขามแีต่รอใหน้าํเอาเขา้ไป

ในเตาไฟ เพือ่ทีจ่ะเผาใหห้มดสิ้นซากไป แต่เรายงัมชีวีติอยู่ เรายงัมโีอกาสทีจ่ะทาํอะไรได ้

และต่อไปไมช่า้กเ็รว็ เรากต็อ้งเป็นเหมอืนเขาเช่นกนั เราก็จะตอ้งไปนอนในโลงใหเ้ขา

นิมนตพ์ระมาสวด แลว้กน็าํเขา้เตาเผา เพือ่ทีจ่ะเผาร่างกายน้ีใหก้ลายเป็นเถา้ถา่นไป

เหมอืนกนั  

ถา้เขา้วดัไปงานศพในลกัษณะน้ี เรากจ็ะไมข่าดทนุ เพราะไดเ้ขา้ไปเตมิบญุเติมกศุล ได ้

ปลงสงัเวช ปลงอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา สรา้งสตใิหเ้กดิขึ้น สรา้งปญัญาใหเ้กดิขึ้น วา่

สงัขารทัง้หลายเป็นของไม่เที่ยง มีการเกดิข้ึน ตัง้อยู่ แลว้ตอ้งดบัไปในที่สดุ 

เพราะฉะนัน้ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ เราจงึควรขวนขวายสะสมบญุบารม ี เพราะวา่เมือ่ตาย

ไปแลว้ คนอืน่สะสมบญุบารมใีหเ้ราไมไ่ด ้ บญุทีเ่ขาอทุศิใหน้ ัน้ เป็นเพยีงเศษบญุ เป็น

เพยีงเสี้ยวหน่ึงของบญุทีเ่ขาทาํเท่านัน้ ถา้เปรยีบก็เปรยีบเหมอืนกบัเงนิทีใ่หข้อทาน หรอื

ใหค้นทีไ่มม่ค่ีารถ เพือ่เดนิทางไปขา้งหนา้เท่านัน้เอง ไมม่ากมายเท่าไรเลย เราจงึตอ้งไม่

ประมาท ไมไ่ปหวงับญุจากผูอ้ืน่ ทีจ่ะอทุศิใหเ้ราหลงัจากทีเ่ราตายไปแลว้ เราควรสรา้ง

บญุสรา้งกศุลใหก้บัตวัเรา ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ อย่างนอ้ยทีสุ่ดกค็วรเขา้วดัอาทติยล์ะ ๑ 
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ครัง้ ถา้มพีระเดนิผ่านบา้นทกุๆวนั ก็ควรใส่บาตรทกุๆวนั แลว้กร็กัษาศีล ๕ ใหไ้ดท้กุๆ

วนัเป็นอย่างนอ้ย ถา้ทาํไดเ้พยีงเท่าน้ี เชื่อไดว้า่เมือ่ตายไปแลว้ เราจะไดไ้ปสู่สุคตอิย่าง

แน่นอน โดยไมต่อ้งใหใ้ครมาขอใหเ้ราไปสูสุ่คติ เพราะสิง่น้ีขอกนัไมไ่ด ้ เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้ง

ทาํกนัเอง ตวัใครตวัมนั พอ่แมก่ท็าํใหเ้ราไมไ่ด ้ พีน่อ้งกท็าํใหเ้ราไมไ่ด ้ ลูกหลานกท็าํให ้

เราไมไ่ด ้ เพือ่นฝูงกท็าํใหเ้ราไมไ่ด ้พระสงฆอ์งคเ์จา้กท็าํใหเ้ราไมไ่ด ้มตีวัเราเท่านัน้แหละ 

ทีจ่ะทาํใหก้บัตวัของเราได ้ 

ถา้เราไมท่าํ แต่กลบัไปหลงระเรงิกบัการหาความสุขในโลก ซึง่เปรยีบเหมอืนกบัความสุข

ของผูท้ีต่ดิยาเสพตดิ เป็นความสุขทีจ่ะสรา้งความอยากใหม้เีพิม่มากขึ้นไป ไมใ่ช่เป็น

ความสุขทีจ่ะทาํใหเ้กดิความอิม่ เกดิความพอ เรากจ็ะตอ้งขวนขวายหาความสุขแบบน้ีไป

เรื่อยๆ และจะไมส่ามารถอยู่เฉยๆ อยู่เป็นสุขได ้เมือ่หาความสุขแบบน้ีไปเรื่อยๆ ไมช่า้ก็

เรว็ กจ็ะตอ้งไปเกี่ยวขอ้งกบัการกระทาํผดิศีลผดิธรรม เพราะเมือ่มคีวามอยากทีจ่ะทาํใน

สิง่ใดสิง่หน่ึง แต่ไมม่ปีญัญา คอืไมม่ทีรพัยส์นิเงนิทองของตวัเอง กต็อ้งหาทรพัยส์นิเงนิ

ทองดว้ยวธิีต่างๆ ถา้ไมส่ามารถหามาไดด้ว้ยความสุจรติ กจ็ะตอ้งหาดว้ยความทจุรติ 

ดงัทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัในขา่วคราวอยู่เสมอ เมือ่เรว็ๆน้ีกม็กีารปลน้เงนิไปสบิกวา่ลา้นบาท 

เพราะตอ้งการจะเอาเงนิไปหาความสุข แต่ในทีสุ่ดกต็อ้งถกูเจา้หนา้ทีต่าํรวจจบัเขา้คุกเขา้

ตะราง ความสุขทีค่ดิวา่จะไดร้บั กเ็ลยกลายเป็นความทกุขเ์พิม่ขึ้นมากกวา่ ถา้เป็นคน

ฉลาดรูจ้กัวธิีระงบัดบัความอยากต่างๆได ้กจ็ะไมต่อ้งไปกระทาํบาปกรรม  

ความอยากต่างๆทีม่อียู่ในใจของเราน้ี สามารถระงบัดบัได ้ หรอือย่างนอ้ยกส็ามารถ

ควบคุม ใหอ้ยู่ในกรอบของศีลธรรมได ้ ถา้เขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรม แลว้นาํสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไปปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง เพือ่สรา้งเกราะคุม้กนั สรา้งอาวุธไวต่้อสู ้

กบัความอยาก ใจของเรากจ็ะมกีาํลงัทีจ่ะฝืนความอยาก ฝืนความโลภได ้ แต่ถา้ไมเ่คย

เขา้วดั ไมเ่คยฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไมเ่คยปฏบิตัธิรรม ไมเ่คยทาํบญุใส่บาตร ไมเ่คย

เสยีสละ ไมเ่คยรกัษาศีล โอกาสทีจ่ะต่อสูก้บัความอยากทีจ่ะฉุดลากใหไ้ปสู่ความทกุข ์

ความเดอืดรอ้น ย่อมเป็นไปไดย้าก แลว้ในทีสุ่ดกจ็ะตอ้งพบกบัความหายนะ อย่างนอ้ย

ทีสุ่ดกจ็ะตอ้งถกูจบัเขา้คุกเขา้ตะราง ถา้มากกวา่นัน้ กจ็ะตอ้งถกูเขาฆ่าตาย ไมเ่ช่นนัน้ ก็
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ตอ้งฆ่าตวัเอง เพราะกลวัจะตอ้งถกูผูอ้ืน่มาทาํรา้ย เน่ืองจากไปกระทาํความไมด่ไีวก้บั

ผูอ้ืน่น ัน่เอง น่ีกเ็ป็นเพราะวา่ชวีติขาดธรรมะ ขาดแสงสวา่ง มแีต่ความมดืบอดนาํพาไป 

ความมดืบอด กจ็ะบอกวา่ความสุขของชวีติ อยู่ทีก่ารเสพกามคุณ คือ รูป เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะ เช่น คนทีต่อ้งออกไปเทีย่ว ไปกนิ ไปดืม่ กเ็ป็นเพราะวา่มคีวามหลง

ครอบงาํอยู่ ถกูความหลงหลอกใหไ้ปหาความสุขเหลา่น้ี ซึง่เป็นเหมอืนกบัความสุขของผู ้

ทีเ่สพยาเสพตดิ เพยีงแต่วา่ไมรุ่นแรงเท่ากบัยาเสพตดิ ซึง่มฤีทธิ์ทีจ่ะทาํรา้ยชวีติและ

ร่างกายอย่างรุนแรงและรวดเรว็ กวา่ความสุขทีเ่กดิจากการออกไปเทีย่วดืม่ เทีย่วกนิ 

เทีย่วเตร่  

เราจงึควรคาํนึงถงึเรื่องเหลา่น้ี เวลาทีจ่ะทาํอะไร ควรใชส้ตใิชป้ญัญา เวลาคดิจะทาํอะไร 

ถามตวัเองก่อนวา่ สิง่ทีจ่ะทาํน้ี มผีลดผีลเสยีอย่างไร ทาํไปแลว้ทาํใหม้บีญุมกีศุลเพิม่ขึ้น

หรอืเปลา่ หรอืทาํไปแลว้ทาํใหม้บีาปมกีรรมเพิม่ขึ้นมา ถา้ทาํไปแลว้เป็นบญุเป็นกศุล 

อย่างคดิวา่จะมาวดัทกุๆวนัพระ เพือ่มาทาํบญุ มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาปฏบิตัธิรรม ถา้

คดิอย่างน้ีแลว้ กค็วรจะทาํไปเลย เพราะเมือ่ทาํไปแลว้ จะสรา้งบญุ สรา้งกศุล สรา้ง

ความสุข สรา้งความเจรญิใหก้บัเรา แต่ถา้คดิวา่จะไปเทีย่ว ไปเลน่การพนนั ไปกนิเหลา้

เมายา ไปหาความสุขจากการดืม่ จากการกนิ กต็อ้งคดิดูวา่มนัมปีระโยชนห์รอืไม่ 

ประโยชนก์ม็อียู่บา้งเพยีงช ัว่ในขณะทีเ่ราเสพ เราเทีย่ว แต่หลงัจากนัน้ แลว้เงนิทองของ

เรากจ็ะร่อยหรอลงไป เวลากผ่็านไป แทนทีจ่ะเอาเวลาทีไ่ปเทีย่ว ไปเสพสิง่เหลา่น้ี มา

ทาํงานทาํการ ทาํมาหากนิ เพือ่หาเงนิทองเพิม่ขึ้น กลบัทาํใหห้มดไป เมือ่ทาํอย่างน้ีไป

เรื่อยๆ ไมช่า้กเ็รว็ เงนิทองทีม่อียู่กจ็ะตอ้งหมดสิ้นไป แลว้กจ็ะตอ้งตกทกุขล์าํบากต่อไป 

ถา้คดิอย่างน้ีแลว้กจ็ะระงบัดบัความอยากได ้ บอกตวัเองวา่อยู่บา้นดกีวา่ ถงึแมจ้ะ

หงดุหงดิบา้งกไ็มเ่ป็นไร เอาธรรมะของพระพทุธเจา้มาแกด้กีวา่ ลองมานัง่ไหวพ้ระสวด

มนตไ์ปเรื่อยๆ สกัครึ่งช ัว่โมง สกัช ัว่โมงหน่ึง ใจจะเยน็ ใจจะสงบ แลว้ความรูส้กึ

หงดุหงดิ ความวา้เหว ่ความอยากจะออกไปหาเพือ่น ออกไปเทีย่ว จะเบาบางลงไป และ

จะไมม่อีาํนาจพอทีจ่ะผลกัดนั ใหต้อ้งออกไปเสยีเงนิเสยีทอง เสยีเวลา  
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เมือ่จติไดร้บัการอบรมจากการไหวพ้ระสวดมนต ์ จากการนัง่สมาธิ จติกจ็ะสงบ ความ

อยากต่างๆ กจ็ะระงบัลงไปชัว่ระยะหน่ึง ทาํใหม้คีวามเบาอกเบาใจ มคีวามสบายใจ ทาํ

ใหไ้มต่อ้งไปแสวงหาสิง่ต่างๆ มาดบัความรูส้กึทีไ่มด่ภีายในใจ น่ีเป็นวธิีดบัความทกุข ์

ความอยากในใจทีถ่กูตอ้ง เพราะไมต่อ้งเสยีเงนิเสยีทอง ไมเ่สยีเวลา และยงัเป็นวธิสีรา้ง

นิสยัทีด่ ี สรา้งภมูคุิม้กนัความทกุข ์ ความอยาก ใหม้กีาํลงัมากยิง่ขึ้น ต่อไปความทกุข ์

ความอยากจะไมม่อีทิธพิล บงัคบัส่งใหเ้ราตอ้งไปแสวงหาสิง่ต่างๆ ภายนอกได ้ชวีติของ

เรากจ็ะเป็นชวีติทีสุ่ขสบาย โดยทีไ่มต่อ้งมอีะไรเลย อย่างชวีติของพระพทุธเจา้กบัพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านไดส้รา้งเกราะคุม้กนั และทาํลายความทกุขค์วามอยากภายใน

ใจใหห้มดสิ้นไป เมือ่ไมม่คีวามทกุขค์วามอยากมาเป็นตวัคอยผลกัดนั ใหต้อ้งไปทาํสิง่

น ัน้สิง่น้ี กไ็มต่อ้งไปทาํอะไร กต็ ัง้อยู่ในความสงบระงบั ไมไ่ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บั

ใคร จงึกลายเป็นคนทีน่่าเคารพ น่าเลือ่มใส เพราะเป็นผูใ้หโ้ดยถา่ยเดยีว ถา้จะทาํอะไร 

กท็าํเพือ่ผูอ้ืน่ เพราะสาํหรบัตวัท่านเองนัน้ ท่านมพีรอ้มบรบูิรณแ์ลว้ คอืใจมคีวามอิม่

แลว้นัน่เอง ใจไมห่วิ ใจไมอ่ยาก ไมต่อ้งการอะไรท ัง้สิ้น  

น่ีแหละคอืสิง่ทีว่เิศษ สิง่ทีด่ทีีง่าม ทีม่อียู่ในตวัของเรา อยู่ในใจของเรา เพยีงแต่รอใหเ้รา

มาดูแล มาทาํใหเ้กดิขึ้นเท่านัน้เอง แลว้จะเกดิขึ้นไดถ้า้เราปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ส ัง่สอน ในเบื้องตน้กพ็ยายามเขา้วดัอย่างต่อเน่ืองทกุๆวนัพระ และเมือ่ไดป้ฏบิตัมิากขึ้น

ไป จติใจจะมคีวามสงบเยน็ลงมาก ความหวิ ความอยากนอ้ยลงไป เวลาทีจ่ะตอ้งออกไป

หาความสุขภายนอก ก็จะมเีหลอืมาก ไวส้าํหรบันาํมาปฏบิตัธิรรมเพิม่ขึ้น กจ็ะเขา้วดั

บอ่ยขึ้น แทนทีจ่ะมาเพยีงทกุๆวนัพระ กจ็ะมาบอ่ยขึ้น คอืนอกจากวนัพระแลว้ กจ็ะมา

วนัโกนดว้ย มาวนัหลงัวนัพระดว้ย คอืแทนทีจ่ะมาเพยีงวนัเดยีว มาเพยีงช่วงระยะตอน

เชา้เท่านัน้ กจ็ะมาอยู่วดั ๓ วนั ดงัมโียมบางท่านไดป้ฏบิตัมิา คอืมาอยู่ต ัง้แต่วนัโกน

จนถงึวนัหลงัวนัพระแลว้ค่อยกลบับา้น เมือ่ไดป้ฏบิตัมิากขึ้นๆไปแลว้ ต่อไปกจ็ะมาอยู่

วดัมากเพิม่ขึ้นไปตามลาํดบั บางทใีนช่วงเวลาเขา้พรรษากจ็ะมาอยู่วดัตลอดพรรษาเลย 

หรอือาจจะบวชเป็นพระไปเลยกเ็ป็นได ้ 
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เพราะวา่เมือ่มกีารปฏบิตัไิปอย่างต่อเน่ืองแลว้ ความสุข ความสบายใจ กจ็ะมมีากขึ้น 

ความอิม่ ความพอ กจ็ะมมีากขึ้น เลยทาํใหไ้มม่คีวามอยากทีจ่ะตอ้งออกไปหาความสุข

ภายนอก เพราะรูว้า่การหาความสุขภายนอกเป็นภาระมาก ตอ้งมเีงนิทอง และเงนิทองก็

ไมไ่ดง้อกขึ้นมาจากตวัเรา เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งหามาดว้ยความเหน่ือยยาก ตอ้งทาํมาหากนิถงึ

จะไดเ้งนิทองมา เมือ่ใชไ้ปเงนิทองกห็มดไป ความสุขทีไ่ดจ้ากการใชเ้งนิทองกห็มดไป

เช่นกนั แต่ความอยากความหวิทีจ่ะตอ้งออกไปหาความสุขขา้งนอกกลบัมเีพิม่มากขึ้นไป

อกี กเ็ลยตอ้งไปหาเงนิทองเพิม่ขึ้นอกี จนกลายเป็นวฏัจกัรทีไ่มม่ทีีส่ิ้นสุด แต่ถา้ได ้

ปฏบิตัธิรรม ไดต่้อสูก้บัความอยาก จนความอยากเบาบางลงไป ใจจะมคีวามอิม่ มี

ความสุขในตวัของมนัเอง กเ็ลยไมต่อ้งใชเ้งนิใชท้อง เงนิทองทีเ่มือ่ก่อนรูส้กึวา่ไมค่่อย

พอใชก้เ็ริ่มมเีหลอื เริ่มมมีากขึ้นเพราะไมไ่ดใ้ชน้ ัน่เอง ถา้ใชก้ใ็ชก้บัสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการ

ดาํรงชวีติเท่านัน้ คอืปจัจยั ๔ ใชส้าํหรบัซื้ออาหารมารบัประทาน ซื้อเสื้อผา้มาใส่ ซื้อยามา

รกัษา แลว้กจ่็ายค่าเช่าบา้นถา้ไมม่บีา้นของเราเอง กม็เีท่านัน้สาํหรบัความจาํเป็นต่อการ

ใชเ้งนิใชท้อง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๕๑ 

ดูใจ 
๑๗ มกราคม ๒๕๔๖ 

การทีพ่วกเราท ัง้หลายมคีวามศรทัธา มคีวามเชื่อในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์กเ็ป็น

เพราะวา่เรายงัมคีวามรูน้อ้ย ยงัไมม่คีวามสามารถทีจ่ะรูไ้ดเ้หมอืนกบัพระพทุธเจา้และ

พระอรยิสงฆส์าวกท ัง้หลาย ยงัเป็นปถุชุนคนธรรมดาสามญั ไมม่ดีวงตาเหน็ธรรม ยงัมดื

บอดดว้ยโมหะความหลง อวชิชาความไมรู่จ้รงิ จงึไมส่ามารถเหน็ในสิง่ต่างๆ ที่

พระพทุธเจา้ และพระอรยิสงฆส์าวกท ัง้หลาย ทรงรูท้รงเหน็ได ้ถา้เปรยีบเทยีบกนั ท่านก็

เปรยีบเหมอืนกบัคนตาด ี คนตาสวา่ง ส่วนพวกเรากเ็ปรยีบเหมอืนกบัคนตาบอด ตามดื 

ไมส่ามารถเหน็ในสิง่ทีเ่หนือความสามารถของตาเน้ือจะเหน็ได ้ คอืเหน็ไดแ้ต่รูป ส ี แสง

ต่างๆ แต่สิง่ทีล่ะเอยีดกวา่ตาเน้ือนัน้ เป็นสิง่ทีพ่วกเรายงัมองไมเ่หน็ เพราะยงัไมไ่ดส้รา้ง

ตาใน คอืธรรมจกัษุ ดวงตาแห่งธรรมขึ้นมา เพือ่รูเ้หน็สิง่ทีล่ะเอยีดกวา่ตาเน้ือจะเหน็ได ้

คอืจติใจของพวกเราเอง  

พวกเรามจีติใจอยู่กบัตวัเราตลอดเวลา แต่พวกเราหารูจ้กัจติใจของเราไม ่ เพราะเราไม่

เคยเหน็จติใจของพวกเรา สิง่ทีเ่ราเหน็กเ็พยีงแต่ร่างกายของเรา และสิง่ต่างๆรอบตวัเรา 

แต่สิง่ทีม่อียู่ในตวัของเรา ทีเ่รยีกวา่จติใจ เรากลบัมองไมเ่หน็กนั นัน่กเ็ป็นเพราะวา่เราไม่

เคยสรา้งปญัญา หรอืสรา้งดวงตาแห่งธรรม เพือ่ทีจ่ะไดเ้หน็จติใจของเรา เมือ่เป็นเช่นนัน้ 

เราจงึไมรู่เ้รื่องของจติใจของเรา วา่เป็นอย่างไร ท ัง้ๆทีจ่ติใจเป็นตวัการสาํคญัในการ

ดาํเนินชวีติของเรา ชวีติของเราจะเป็นไปดว้ยความสุข ความเจรญิ หรอืดว้ยความทกุข ์

ความเสือ่มเสยี ลว้นเกดิจากการกระทาํของจติใจของเรา แต่เราไมรู่ว้า่จติใจของเราเป็น

อย่างไร และจะควบคุมจติใจของเรา ใหด้าํเนินไปในวถิทีางทีถ่กูตอ้งดงีามไดอ้ย่างไร เรา

จงึตอ้งพึง่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นสรณะ เป็นผูน้าํทาง เป็นผูส้ ัง่สอน ใหพ้วก

เราไดด้าํเนินชวีติไปในทางทีด่ทีีง่าม ทีน่าํมาซึง่ความสุขและความเจรญิต่อไป  
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สิง่สาํคญัในอนัดบัแรกทีพ่วกเราพงึม ี กค็อืศรทัธาความเชื่อในพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ เชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ แลว้นาํมาส ัง่สอนใหพ้วกเราปฏบิตัติาม 

ถา้พวกเราปฏบิตัติามสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้ ต่อไปกจ็ะเริ่มเหน็ จะเริ่มรูอ้ย่างที่

พระพทุธเจา้และพระอรยิสงฆส์าวกท ัง้หลายทรงรูท้รงเหน็กนั เมือ่รูเ้หน็อย่างทีท่่านไดรู้ ้

เหน็แลว้ เรากจ็ะดาํเนินชวีติของเรา ไปในทางทีถ่กูตอ้งดงีาม นาํมาซึง่ความสุขและความ

เจรญิโดยถา่ยเดยีว การเช่ือในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆจ์งึเป็นสิง่ที่จาํเป็นอย่างยิ่ง

ในเบื้องตน้ สาํหรบัปถุชุนอย่างพวกเราทัง้หลาย ผูท้ี่ยงัมีความมืดบอดอยู่ เราตอ้งอาศยั

ผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรม คอืผูม้ตีาดพีาเราไป เหมอืนกบัคนตาบอดเวลาจะไปไหน กต็อ้ง

อาศยัคนตาดเีป็นคนพาไป ถา้เรามผูีน้าํทีเ่ป็นคนตาดพีาไปแลว้ เราย่อมไปสู่ทีด่ไีด ้แต่ถา้

เราปฏเิสธ ไมเ่ชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรยิสงฆท์ ัง้หลายส ัง่สอน เรากต็อ้งพึง่ตวั

เราเอง ซึง่กต็อ้งพึง่ไปแบบผดิๆถกูๆ เพราะวา่เรายงัไมส่ามารถเหน็สิง่ต่างๆ ทีซ่่อนเรน้

อยู่ในตวัของเราได ้ เมือ่เป็นเช่นนัน้ชวีติของเรากจ็ะตอ้งเป็นไปดว้ยความลาํบากยากเยน็ 

โอกาสทีจ่ะประสบกบัความสุข ความเจรญิอย่างแทจ้รงิ จะเป็นไปไดย้าก  

เพราะวา่ใจของเราถกูอทิธพิลของความหลง ความมดืบอดครอบงาํ แลว้กห็ลอกใหเ้ราไป

ทาํในสิง่ทีเ่ป็นโทษกบัเรา แทนทีจ่ะพาเราไปสู่การกระทาํทีเ่ป็นคุณและเป็นประโยชนก์บั

เรา เพราะวา่สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรยิสงฆส์าวกทรงรูท้รงเหน็นัน้ เป็นสิง่ที่

ละเอยีดมากกวา่ทีเ่ราจะรูไ้ดเ้อง เราจะรูไ้ด ้กต่็อเมือ่เราศึกษาและปฏบิตัจิากพระพทุธเจา้

กบัพระอรยิสงฆส์าวกท ัง้หลาย นาํในสิง่ทีท่่านสอนมาปฏบิตักิบัตวัเรา แลว้เรากจ็ะเริ่มรู ้

เริ่มเหน็ตามท่าน สิง่ที่ท่านสอนใหเ้ราปฏบิตักิค็อืการเจรญิจติตภาวนา คอืการสรา้ง

ปญัญา สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธรรมชาตขิองจติใจของเรา ถา้เราไมป่ฏบิตัธิรรม เรา

จะไมรู่จ้กัใจของเราเลย เพราะวา่ตลอดเวลาเราจะมองแต่สิง่ภายนอก คอืจะมองที่

ร่างกายและสิง่ต่างๆรอบตวัเรา แต่ไมเ่คยมองเขา้มาในใจของเราเลย เพราะไมเ่คยปฏบิตัิ

ธรรมนัน่เอง จงึมองเพยีงดา้นเดยีว ส่วนอกีดา้นหน่ึงของตวัเรา คอืใจของเรานัน้ เรา

ไมไ่ดม้องกนั ถา้ไดม้าปฏบิตัธิรรม คอืไดเ้จรญิจติตภาวนา มกีารเจรญิสมาธ ิ เจรญิ

ปญัญาแลว้ เรากจ็ะเริ่มเหน็จติใจของเรา  
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ในเบื้องตน้การเจรญิสมาธกิเ็พือ่ทาํจติใหส้งบ ทาํใหจ้ติหยุดน่ิงจากความคดิปรุงต่างๆ 

เพราะในขณะทีค่ดิปรุง จติจะมอีารมณต่์างๆขึ้นมาในใจ ทาํใหใ้จไมเ่หน็สภาพทีแ่ทจ้รงิ

ของใจ วา่เป็นอย่างไร จะเหน็แต่อารมณต่์างๆ ทีม่อียู่ภายในใจ เช่น อารมณโ์ลภ 

อารมณโ์กรธ อารมณอ์ยากต่างๆ อารมณห์ลง เหลา่น้ีเป็นสิง่ทีม่อียู่ในใจของเรา

ตลอดเวลา จนทาํใหเ้ราไมรู่จ้กัใจของเรา วา่เป็นอย่างไร แต่ถา้ไดม้าทาํจติใหส้งบดว้ย

อบุายแห่งสมาธแิลว้ เราจะเริ่มเหน็ใจของเรา จะดว้ยวธิใีดวธิหีน่ึงก็ได ้ วธิทีีจ่ะทาํจติให ้

สงบนัน้ พระพทุธองคท์รงสอนไวถ้งึ ๔๐ วธิดีว้ยกนั เรยีกวา่กรรมฐาน ๔๐ แต่ทีใ่ชก้นั

อยู่ส่วนใหญ่กม็อียู่ ๒ - ๓ วธิดีว้ยกนั วธิแีรกซึง่เป็นวธิพีื้นฐาน กค็อืการสวดมนต ์เป็น

การควบคุมใจไมใ่หไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆ ทีจ่ะทาํใหเ้กดิอารมณต่์างๆขึ้นมา เพราะการ

สวดมนตจ์ะทาํจติใหส้งบได ้ จะสวดมนตบ์ทใดบทหน่ึงหรอืหลายๆบทกไ็ด ้ สุดแทแ้ต่

ความชาํนาญ ถา้รูจ้ดับทสวดมนตเ์ยอะๆ ตอ้งการจะสวดมากนอ้ยเพยีงไร กส็ามารถ

สวดได ้ตามความตอ้งการ  

ขอ้สาํคญัในขณะทีส่วดนัน้ ใจจะตอ้งอยู่กบัการสวดมนตเ์พยีงอย่างเดยีว จะตอ้งไมเ่ลด็

ลอดออกไปคดิเรื่องราวต่างๆ เพราะถา้ปลอ่ยใหใ้จไปคดิเรื่องราวต่างๆ พรอ้มกบัสวด

มนตไ์ปพรอ้ม กนั ใจกจ็ะไมเ่ป็นหน่ึง เมือ่ใจไมเ่ป็นหน่ึง ใจกจ็ะไมน่ิ่ง ไมส่งบ ก็

เหมอืนกบัไมไ่ดท้าํสมาธนิ ัน่เอง เพราะใจไมไ่ดอ้ยู่กบัอารมณใ์ดอารมณห์น่ึงทีเ่ราได ้

กาํหนดไว ้ ในกรณีน้ีกค็ือใหอ้ยู่กบับทสวดมนต ์ แต่ถา้เราสามารถควบคุมใจดว้ยสติ คอื

การระลกึรู ้ ใหร้ะลกึรูอ้ยู่กบัการสวดมนต ์ อยู่กบับทสวดมนตไ์ปเรื่อยๆ แลว้จติของเรา 

เมือ่ไมม่โีอกาสทีจ่ะแวบออกไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ทีท่าํใหเ้กดิอารมณท์ีท่าํใหเ้กดิความ

ฟุ้ งซ่าน กจ็ะค่อยๆสงบลง แลว้ในทีสุ่ดกจ็ะมคีวามรูส้กึวา่อยากจะหยุดสวด ในตอนนัน้

จะหยุดสวดไปกไ็ด ้ แลว้สงัเกตดูวา่หลงัจากทีไ่ดห้ยุดสวดแลว้ ใจอยู่น่ิงเฉยๆ อยู่ใน

ปจัจบุนัหรอืไม ่ หรอืเริ่มไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ถา้รูว้า่ใจอยู่น่ิง กใ็หรู้อ้ยู่กบัความน่ิงนัน้ 

เพราะในขณะทีใ่จสงบนัน้ จะมคีวามรูอ้ยู่ตามลาํพงั แต่ไมไ่ดรู้ก้บัอะไร รูว้า่ขณะน้ีใจมี

ความเยน็ ใจมคีวามสบาย ใจมคีวามอิม่ ใจมคีวามพอ ไมม่คีวามหวิ ไมม่คีวามอยาก ที่

จะไปคดิถงึเรื่องอะไรท ัง้สิ้น ถา้เป็นอย่างนัน้ กป็ลอ่ยใหใ้จน่ิงไปอย่างนัน้ไปเรื่อยๆ  
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เมือ่น่ิงลงแลว้เรากจ็ะเริ่มเหน็ธรรมชาตขิองใจ ธรรมชาตทิีไ่มม่อีารมณ์มาครอบงาํวา่เป็น

อย่างไร จะเริ่มรูแ้ลว้วา่น่ีแหละคอืใจ น่ีแหละคอืตวัการสาํคญัทีส่รา้งความสุข ความทกุข ์

ใหก้บัเรา ขณะทีพ่กัอยู่ในสมาธิ หยุดคดิเรื่องราวต่างๆ ในขณะนัน้โลกน้ีเหมอืนกบัวา่ไม่

มเีลย เรื่องราวต่างๆ ทีเ่ราเคยไปเกี่ยวขอ้งดว้ยภายนอก ไมว่า่จะเป็นกจิการงานต่างๆ 

หรอืบคุคลต่างๆ จะไมม่ภีายในจติใจเลย เมือ่ไมม่เีรื่องราวเหลา่นัน้อยู่ในใจ อารมณ์

ต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องราวเหลา่นัน้กไ็มม่ ี ความกงัวล ความห่วงใย ความดใีจ ความ

เสยีใจ อะไรท ัง้สิ้น กจ็ะไมม่ใีนใจ จะมแีต่ความน่ิงสงบ ซึง่เป็นความสุขแบบหน่ึง เป็น

ธรรมชาตทิีม่อียู่กบัใจในขณะทีใ่จอยู่ในความสงบน่ิง แลว้จะเริ่มเหน็วา่ความสุขของเราก็

ด ีความทกุขข์องเรากด็ ีกล็ว้นเกดิขึ้นจากใจของเราน่ีเอง เวลาใจออกจากสมาธ ิแลว้เริ่ม

ออกไปเกี่ยวขอ้งกบัสิง่ต่างๆภายนอก สิง่ทีเ่หน็ดว้ยตา ไดย้นิดว้ยหู ดมดว้ยจมกู ลิ้มรส

ดว้ยลิ้น สมัผสัดว้ยร่างกาย กจ็ะเกดิเวทนาต่างๆขึ้นมา เวลาใจเหน็สิง่ทีช่อบ ไดย้นิสิง่ที่

ชอบ ดมกลิน่ทีช่อบ ลิ้มรสทีช่อบ สมัผสัสิง่ทีช่อบ กจ็ะเกดิสุขเวทนาขึ้นมา เกดิขึ้น

มาแลว้กผ่็านไป สุขเวทนากด็บัไป เช่นเดยีวกนักบัสิง่ทีไ่มช่อบ คอืรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะทีไ่มช่อบ กจ็ะเกดิทุกขเวทนาขึ้นมา เมือ่เกดิขึ้นมาแลว้กผ่็านไป ทกุขเวทนาก็

ดบัไป น่ีเป็นลกัษณะของสิง่ทีใ่จไปสมัผสัรบัรู ้ 

ถา้ไมรู่จ้กัวธิีจดัการปฏบิตักิบัสิง่เหลา่น้ี ถา้ยงัมคีวามหลง โมหะ และอวชิชาความไมรู่อ้ยู่

ในใจ กจ็ะหลงตดิอยู่กบัสิง่ทีไ่ดส้มัผสัรบัรู ้ สิง่ทีถ่กูอกถกูใจ กจ็ะเกดิตณัหาความอยาก 

เกดิความโลภ ทีอ่ยากจะครอบครอง อยากใหส้ิง่น ัน้ๆ อยู่กบัตนไปนานๆ ในทางตรงกนั

ขา้ม ถา้ไดส้มัผสักบัสิง่ทีไ่มช่อบไมถ่กูใจ กอ็ยากจะใหส้ิง่น ัน้ๆหายไป พน้ไป หมดไป 

โดยไมย่อมรบัรูธ้รรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ี คอืรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ท ัง้หลาย ทีม่า

สมัผสักบัตา หู จมกู ลิ้น กาย แลว้เขา้มาสู่ใจ วา่เป็นอย่างไร วา่อยู่ในความควบคุม

บงัคบัของตนหรอืไม ่ จงึตอ้งอาศยัผูรู้อ้ย่างพระพทุธเจา้มาสอน มาบอกเราวา่ ธรรมชาติ

ของสิง่ต่างๆเหลา่น้ี คอืรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ลว้นเป็นไตรลกัษณ์ คอื ๑. 

อนิจจงั ไมเ่ทีย่ง ไมถ่าวร ไมน่ิ่งเฉย ไมค่งเสน้คงวาเหมอืนเดมิ มกีารเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลา มกีารไป มกีารมา เป็นปกติ ๒. อนตัตา ไมม่ตีวัตน ไมอ่ยู่ในความควบคุม

ของผูห้น่ึงผูใ้ด มกีารเกดิขึ้น และดบัไปดว้ยเหตปุจัจยั มเีหตทุาํใหส้ิง่เหลา่น้ีเกดิขึ้นมา 
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สิง่เหลา่น้ีกเ็กดิขึ้นมา เมือ่เหตุดบัไป สิง่เหลา่น้ีกด็บัไป ยกตวัอย่าง เวลาคนตกีลองกจ็ะมี

เสยีงดงัขึ้นมา เสยีงดงัทีเ่กดิขึ้นมาน้ี กเ็กดิจากคนตกีลอง ทาํใหเ้สยีงกลองเกดิขึ้นมา 

เมือ่คนตกีลองหยุดต ี เสยีงกลองก็จะหายไป หรอืวา่เวลาลมพดั กท็าํใหเ้กดิเสยีงขึ้นมา 

เวลาลมไปพดัใบไมใ้หม้กีารเคลือ่นไหว กม็เีสยีงเกดิขึ้นจากการเคลือ่นไหวของใบไม ้เมือ่

ลมหยุดพดั เสยีงนัน้ก็จะหายไป ไมม่ใีครสามารถควบคุมบงัคบัใหล้มพดัหรอืไมพ่ดัได ้

เพราะลมกม็เีหตปุจัจยัอกีส่วนหน่ึง ทีท่าํใหล้มพดั ทาํใหล้มหยุดพดั ๓. ทกุขงั ถา้ไป

อยากใหเ้ป็นไปอย่างใดอย่างหน่ึง แลว้ไมเ่ป็นดงัทีอ่ยาก กจ็ะเกดิความทกุขข์ึ้นมา  

หนา้ทีข่องเราจงึไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารไปควบคุมสิง่ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเรา 

เพราะถา้เป็นเช่นนัน้แลว้ ชวีติของเรากจ็ะมแีต่ความทกุข ์ ความวุน่วายใจ เพราะไม่

สามารถควบคุมบงัคบัสิง่ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเราได ้ พระพทุธเจา้ทรง

สอนวา่ หนา้ทีข่องเราไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารบงัคบัสิง่ต่างๆภายนอก แต่อยู่ทีก่ารบงัคบัใจ เพราะ

ใจเป็นสิง่ทีบ่งัคบัได ้ เราควรบงัคบัความอยากต่างๆของเรา ซึง่ไมม่คีวามจาํเป็นต่อ

ความสุขของเราเลย แต่เพราะความหลง ทาํใหเ้หน็ผดิเป็นชอบ เหน็วา่ถา้มคีวามอยาก

แลว้ จะนาํความสุขมาใหก้บัเรา แต่แทนทีจ่ะพบกบัความสุข เรากลบัจะพบแต่ความทกุข ์

ความวุน่วายไปตลอดชวีติ เพราะเราจะไมส่ามารถควบคุมดูแลสิง่ทีเ่ราอยาก ใหเ้ป็นไป

ตามความตอ้งการของเราไดต้ลอดเวลา เราอาจจะควบคุมดูแลบงัคบัไดบ้างคร ัง้บางเวลา 

แต่จะไมไ่ดต้ลอดเวลา เพราะฝืนธรรมชาตคิวามเป็นจรงิ  

ถา้เขา้ใจหลกัน้ีแลว้ เราจะสามารถควบคุมความอยากได ้ ไมว่า่จะอยากในทางบวกหรอื

ในทางลบกต็าม เช่น เวลาสมัผสักบัสิง่ทีถ่กูอกถกูใจ แลว้เกดิสุขเวทนา กจ็ะหกัหา้มใจ 

วา่เป็นของช ัว่คราวช ัว่ขณะหน่ึง เดีย๋วกผ่็านไป ไมต่อ้งไปยนิด ี เพราะหากเกดิความยนิดี 

เวลาสุขเวทนาผ่านไป ใจกจ็ะเกดิความเสยีดาย เกดิความอาลยัอาวรณข์ึ้นมา ในทาง

ตรงกนัขา้ม เวลาสมัผสักบัทกุขเวทนา กใ็หท้าํความเขา้ใจวา่ เป็นของช ัว่คราวเช่นกนั 

มาแลว้เดีย๋วกไ็ป ไมต่อ้งไปรงัเกยีจ ไมต่อ้งไปผลกัไส เพยีงแต่ทาํใจใหน่ิ้งไว ้ไมต่อ้งไปมี

ความไมอ่ยากกบัสิง่น ัน้ ใจกจ็ะไมเ่ดอืดรอ้น จะไมท่กุข ์ แลว้ไมช่า้กเ็รว็สิง่ทีไ่มช่อบกจ็ะ

ผ่านไป ถา้นาํวธิน้ีีมาปฏบิตักิบัทกุสิง่ทกุอย่างทีม่าสมัผสัในแต่ละวนัแลว้ ใจจะมแีต่ความ
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สงบ มแีต่ความสุข ไมม่คีวามวา้วุน่ขุ่นมวั ไมม่คีวามกงัวลกบัอะไรท ัง้สิ้น ถงึแมจ้ะเสยี

อะไรไปมากมายเพยีงไร กจ็ะไมท่กุขก์บัการเสยีไป ถงึแมจ้ะไดอ้ะไรมามากมาย กจ็ะไม่

ทกุขก์บัการดูแลรกัษา ไมห่่วง ไมก่งัวล  

คนเราเวลาไดส้ิง่ทีช่อบมา กอ็ยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ เช่น ถา้ไดเ้ป็น สส. เป็น

รฐัมนตร ีเป็นนายกรฐัมนตร ีกอ็ยากจะรกัษาตาํแหน่ง สส. รฐัมนตร ีนายกรฐัมนตร ีไว ้

นานๆ กเ็ลยตอ้งวุน่กบัการสรา้งผลงาน เมือ่ถงึเวลาเลอืกตัง้ กต็อ้งวุน่กบัการหาเสยีง 

ตอ้งวุน่กบัความห่วงใยวา่จะไดร้บัเลอืกหรอืไม่ มแีต่ความทกุขท์ ัง้น ัน้ น่ีกเ็ป็นเพราะวา่ไม่

เคยไดย้นิไดฟ้งั วธิทีีจ่ะปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งกบัสิง่ต่างๆ ทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัชวีติ ถา้ไดย้นิ

ไดฟ้งัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ ชวีติของเราจะไมวุ่น่วาย เราจะทาํหนา้ทีใ่หด้ี

ทีสุ่ดตามกาํลงัแห่งสตปิญัญา วริยิะความขยนัหม ัน่เพยีร ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จรติ ส่วน

ผลตอบแทนทีไ่ด ้ จะมากนอ้ยเพยีงไร กย็นิดตีามนัน้ เท่าน้ีชวีติของเรากม็คีวามสุขแลว้ 

เพราะความจาํเป็นของชวีติกม็ไีมม่ากเลย มปีจัจยั ๔ คอือาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั 

และยารกัษาโรค กพ็อแลว้ ซึง่เราทกุคนกม็พีรอ้มกนัอยู่แลว้  

แต่ใจของเรายงัไมม่คีวามสุข นัน่กเ็ป็นเพราะวา่เรายงัไมรู่จ้กัวธิจีดัการ ควบคุมดูแลใจ

ของเรา ใหส้รา้งความสุขใหก้บัเรา เรากลบัปลอ่ยใหใ้จถกูอาํนาจของความหลง ของความ

อยาก สรา้งความวุน่วาย สรา้งความทกุข ์สรา้งความหวิ สรา้งความกระหายใหไ้มรู่จ้กัจบ

จกัสิ้น ดว้ยการทาํตามความอยากนัน่เอง ยิง่อยากมากเท่าไร ความอยากกจ็ะเพิม่กาํลงั

มากขึ้นไปเรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด วธิทีีจ่ะทาํใหค้วามอยากหมดไปนัน้ จะตอ้งเป็นวธิตีรงกนั

ขา้ม คอืทกุคร ัง้ทีม่คีวามอยาก เราตอ้งน่ิงเฉย อย่าไปสนองความอยาก ใชธ้รรมะ คอื

การปฏบิตัจิติตภาวนา การทาํสมาธ ิ และการเจรญิปญัญา ๒ อย่างน้ีแหละ จะเป็น

เครื่องมอืทีส่ามารถทาํใหเ้ราชนะความอยากได ้ เพราะเวลาทาํสมาธแิลว้จติน่ิงสงบ ความ

อยากกไ็มส่ามารถทาํงานได ้ จติจงึมคีวามอิม่ มคีวามพอ เพราะความหวิไมป่รากฏใน

ขณะนัน้ ความหวิกค็ือความอยากนัน่เอง แต่ความอยากโผลข่ึ้นมาไมไ่ด ้ เพราะวา่ใน

ขณะนัน้กาํลงัของสมาธคิวบคุมความอยากไวไ้มใ่หเ้กดิขึ้น เมือ่ไมม่คีวามอยากในใจ ก็

เลยมคีวามอิม่ขึ้นมาแทนที ่ แต่สมาธเิป็นสิง่ทีไ่มถ่าวร เราไมส่ามารถทาํจติใหม้สีมาธอิยู่
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ไดต้ลอด ๒๔ ช ัว่โมง ไมช่า้กเ็รว็กาํลงัของสมาธกิจ็ะอ่อน จติกจ็ะเริ่มคดิ เมือ่จติเริ่มคดิ

จติกจ็ะมคีวามอยาก  

เราจงึตอ้งอาศยัปญัญาเป็นเครื่องมอืชิ้นที ่ ๒ ไวท้าํลายความอยาก ถา้เราเหน็ทกุสิง่ทกุ

อย่างทีอ่ยากเป็นไตรลกัษณ ์คอืเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นสิง่ทีเ่ราไมส่ามารถควบคุมบงัคบัได ้

เป็นสิง่ทีไ่มไ่ดใ้หค้วามสุขกบัเราทีแ่ทจ้รงิ แต่เป็นสิง่ทีใ่หค้วามทกุขก์บัเรา ถา้เหน็ดว้ย

ปญัญาแลว้ เรากจ็ะไมก่ลา้ไปอยากกบัสิง่น ัน้ๆ เหมอืนพวกเราทีไ่มไ่ดต้ดิยาเสพตดิกนั 

เรากเ็หน็ดว้ยปญัญาแลว้วา่ ยาเสพตดิไมใ่ช่เป็นความสุข ยาเสพตดิเป็นโทษ ยาเสพตดิ

เป็นของไมเ่ทีย่ง คอืไมไ่ดอ้ยู่กบัเราไปตลอด ไปซื้อยาเสพตดิมาไดจ้าํนวนหน่ึง เมือ่เสพ

ไปแลว้ ยากห็มดไป กต็อ้งไปหามาใหม ่ แต่กบ็งัคบัไมไ่ดว้า่ จะไดย้ามาเมือ่ไร จะมเีสพ

ไปตลอดเวลาหรอืไม ่ไมช่า้กเ็รว็ สกัวนัหน่ึง ก็จะไมไ่ดเ้สพ เช่น ถกูตาํรวจจบั ถกูจบัเขา้

คุกเขา้ตะราง ตอนนัน้กจ็ะไมไ่ดเ้สพ เมือ่ไมไ่ดเ้สพ กต็อ้งทกุขท์รมานอย่างยิง่  

เป็นลกัษณะเดยีวกบัทกุสิง่ทกุอย่างทีไ่ดแ้สดงไว ้คอื รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะต่างๆ 

ทีม่าในรูปของบคุคล วตัถขุา้วของต่างๆ กล็ว้นเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เช่นเดยีวกนั 

เมือ่เหน็ดว้ยปญัญาวา่เป็นอย่างน้ีแลว้ กจ็ะไมก่ลา้ไปอยาก ไปมกีบัสิง่เหลา่น้ี เพราะโดย

ความเป็นจรงิแลว้ ใจไมม่คีวามจาํเป็นกบัสิง่เหลา่น้ีเลย ไมม่สีิง่เหลา่น้ีกอ็ยู่ไดแ้ละมี

ความสุขยิง่กวา่อกี เพราะหลดุพน้จากการเป็นทาสของสิง่เหลา่น้ีนัน่เอง เหมอืนกบัการ

หลดุพน้จากการเป็นทาสของยาเสพตดิ พระพทุธเจา้กบัพระอรยิสงฆส์าวกท ัง้หลายกเ็ป็น

เหมอืนเรา เมือ่ก่อนน้ีท่านกต็ดิอยู่กบัสิง่เหลา่น้ี ตดิรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ แต่

ท่านเป็นคนฉลาด มปีญัญา รูจ้กัแยกแยะวา่อะไรเป็นสุข อะไรเป็นทกุข ์ อย่างแทจ้รงิ 

ท่านใชป้ญัญาวเิคราะห ์แลว้กท็รงเหน็วา่รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย ทีส่มัผสั

ดว้ยตา หู จมกู ลิ้น กาย ลว้นเป็นทกุขท์ ัง้สิ้น เพราะเป็นอนิจจงั เป็นอนตัตานัน่เอง จงึ

ตอ้งปลอ่ยวาง จงึตอ้งฝืน จงึตอ้งสูก้บัความอยาก ดว้ยการปฏบิตัธิรรม  

เราจงึตอ้งเขา้วดัหาทีส่งบ ห่างไกลจากรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีเ่ป็นเครื่องลอ่ใจ 

ย ัว่ใจใหเ้กดิอารมณอ์ยาก เวลามาอยู่วดัจะมกีฎ มรีะเบยีบ เช่น ไมใ่หฟ้งัวทิยุ ดูโทรทศัน ์

ไมม่กีารรอ้งราํทาํเพลง ดูหนงั ดูละคร ใหเ้ขา้โบสถไ์หวพ้ระสวดมนต ์ซึง่เป็นการทาํจติให ้
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สงบนัน่เอง ทาํจติใหเ้ป็นสมาธ ิ แลว้กพ็จิารณาธรรมต่างๆอยู่เรื่อยๆ มองอะไรกค็อย

สะกดิตวัเองเสมอวา่ เป็นของไมเ่ทีย่งนะ ไมใ่ช่ความสุขหรอก ไดอ้ะไรมา กสุ็ขช ัว่

ประเดีย๋วประดา๋ว แลว้ก็ผ่านไป ไดอ้ะไรมากด็ใีจแลว้กผ่็านไป แลว้กอ็ยากจะมใีหมเ่พิม่

ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น น่ีคือธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่าง ถา้คอยสอนใจเราอยู่

เสมอ ใจกจ็ะฉลาด จะปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง แลว้กจ็ะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๕๒ 

สขุแท ้สขุปลอม 
๒๕ มกราคม ๒๕๔๖ 

พทุธศาสนิกชนทีม่เีวลาวา่ง มศีรทัธาทีแ่น่วแน่ จะชอบมาวดั เพือ่บาํเพญ็คุณประโยชน์

สาํหรบัตนเองและผูอ้ืน่ ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม อทุศิส่วนบญุ

ส่วนกศุลใหก้บัผูล้ว่งลบัไปแลว้ เป็นการกระทาํทีจ่ะนาํมาซึง่ความเป็นสริมิงคล ความสุข 

ความเจรญิ ทีแ่ทจ้รงิ จงึเป็นสิง่ทีน่่าอนุโมทนา น่าส่งเสรมิใหก้ระทาํอย่างต่อเน่ือง เพราะ

เป็นประโยชนท์ีส่าํคญั ทีจ่ะอยู่ตดิกบัใจไปตลอด ถา้ขาดประโยชนน้ี์แลว้ ชวีติจะไมม่ี

ความหมายอะไร จะอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ถา้มวัแต่ไปหาประโยชนท์างดา้นวตัถ ุ เสพ

ความสุขทางรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ซึง่เมือ่ไดเ้สพแลว้ กจ็ะผ่านไป ไมม่อีะไร

หลงเหลอืตดิอยู่ภายในใจ ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความสุข ความอิม่ ความพอ แต่กลบัสรา้งความ

หวิ สรา้งความกระหาย สรา้งความอยาก ใหม้ไีมรู่จ้กัจบสิ้น  

การกระทาํความด ี ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ เป็นการสรา้งความสุขใหก้บัใจ 

เป็นความสุขทีอ่ยู่ตดิกบัใจ เป็นเครื่องจูงใจ เป็นเครื่องผลกัดนั ใหก้ระทาํอกีอย่าง

ต่อเน่ือง เพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ ทาํใหจ้ติใจพฒันาสูงขึ้นไป ดว้ยความดงีาม ความสุข 

ความเจรญิ ทีจ่ะไปกบัใจหลงัจากทีร่่างกายไดแ้ตกสลายไปแลว้ ร่างกายเป็นของช ัว่คราว 

อยู่ในโลกน้ีไดส้กัระยะหน่ึง กต็อ้งมกีารเป็นไป มกีารแตกดบัไปเป็นธรรมดา ส่วนจติใจ

จะเดนิทางต่อไป สู่ภพหนา้ชาตหินา้ จะไปสู่ความสุขความเจรญิกข็ึ้นอยู่กบับญุกศุลทีไ่ด ้

กระทาํไวใ้นชาตน้ีิ และในชาตต่ิางๆในอดตีทีผ่่านมา บญุกศุลจะเป็นเครื่องส่งใหจ้ติใจได ้

ไปเกดิทีด่ ี ทีเ่จรญิรุ่งเรอืงต่อไป เพือ่จะไดป้ระกอบคุณความด ี บญุกศุลใหม้เีพิม่มาก

ยิง่ๆขึ้นไป จนถงึจดุสูงสุดของการพฒันาชวีติ คือจดุทีม่แีต่ความสุขทีเ่รยีกวา่บรมสุข สุข

ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดพ้ฒันาไปถงึ ซึง่เป็นสิง่ทีพ่วกเราทกุคน

ปรารถนากนั เพยีงแต่เราไมรู่ ้เราไมเ่ขา้ใจ  
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เวลาทีพ่ดูถงึความสุขทางดา้นจติใจ ความสุขทีเ่กดิจากความสงบ คนทีไ่มเ่คยไดส้มัผสั

กบัความสุขแบบน้ี กจ็ะเกดิความหวาดกลวั เพราะวา่ในชวีติของตนนัน้ ตลอดเวลาที่

ผ่านมา เคยแต่แสวงหาความสุขจากสิง่ภายนอก ไดค้วามสุขจากการมเีงนิทอง มี

ตาํแหน่ง มยีศ มกีารสรรเสรญิเยนิยอ ไดเ้สพกาม คอืกามคุณท ัง้ ๕ ไดแ้ก่รูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย จงึไมเ่ขา้ใจวา่ คนเราจะมคีวามสุขโดยทีไ่มม่สีิ่งเหลา่น้ีได ้

อย่างไร นัน่กเ็ป็นเพราะความโงเ่ขลาเบาปญัญา ความหลง ทีเ่รยีกวา่ความเหน็ผดิเป็น

ชอบ ทาํใหไ้มเ่หน็ถงึความสุขทีแ่ทจ้รงิ ความสุขทีจ่ะอยู่ตดิกบัเราไปตลอด คอืความสุขที่

เกดิจากความสงบของจติใจน่ีเอง จงึเป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งพสูิจนดู์ ทดสอบดู ถา้ไมพ่สูิจน ์ ไม่

ทดสอบ เราจะไมรู่ถ้งึความสุขอนัน้ี ในเบื้องตน้เราจงึตอ้งมคีวามศรทัธา มคีวามเชื่อใน

สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนวา่ ความสุขทีแ่ทจ้รงิอยู่ในใจของเรา อยู่ในตวัของเรา ไมไ่ด ้

อยู่ทีภ่ายนอก ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่งนิทอง แลว้เอาเงนิทองน้ีไปเทีย่ว ไปหาความสุข ซึง่เป็น

ความสุขแบบหลอกลวง ไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ เป็นความสุขทีเ่กดิขึ้นในขณะทีไ่ด ้

สมัผสั แต่หลงัจากทีผ่่านไปแลว้กเ็กดิอาการเหงาหงอย เกดิอาการอยากออกไปแสวงหา

ความสุขแบบนัน้อกี จงึเป็นความสุขทีจ่ะตอ้งหาอยู่ตลอดเวลา สิ้นภพน้ีไป ความอยาก

ในความสุขเหลา่น้ี กไ็มไ่ดห้มดไปกบัภพน้ี เมือ่ไปเกดิใหมก่็ตอ้งไปขวนขวายหาความสุข

แบบน้ีต่อไปอกี ไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

การหาความสุขแบบน้ีจงึเป็นสิง่ทีไ่มต่อ้งสอนกนั เกดิมาพอ่แมก่ไ็มต่อ้งสอน เพราะเป็น

สิง่ทีฝ่งัตดิมากบัใจ ส่วนความสุขทีเ่กดิจากความสงบ ลดละการหาความสุขจากภายนอก 

เป็นสิง่ทีไ่มค่่อยมตีดิตวัมา จงึเป็นสิง่ทีแ่ปลก เป็นสิง่ทีไ่มน่่าเชื่อวา่จะเป็นไปได ้ เราจงึมี

ความกลวักนัทกุคร ัง้ถา้พดูวา่จะตอ้งไปอยู่วดัสกั ๓ วนั เพือ่ถอืศีล ลดละกามสุข

ท ัง้หลาย กจ็ะเกดิความรูส้กึหวาดกลวั ไมค่่อยกลา้ทีจ่ะเขา้วดัปฏบิตัธิรรมกนั ท ัง้น้ีกเ็ป็น

เพราะวา่ยงัไมเ่คยไดส้มัผสักบัความสุขแบบน้ีนัน่เอง จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเชื่อในสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง เมือ่ประสูตมิากเ็หมอืนเรา ยงัทรงมี

ความอยากในความสุขท ัง้หลายในโลกน้ี อยากมคีวามสุขจากการเสพรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะท ัง้หลาย แต่เน่ืองจากทรงเป็นบคุคลทีฉ่ลาด รูจ้กัคดิ รูจ้กัแยกแยะ จงึเกดิ

ความเขา้ใจ เกดิความคดิขึ้นมาวา่ ความสุขทีท่รงมหีอ้มลอ้มอยู่ในฐานะราชกมุารนัน้ หา
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ใช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิไม ่ เป็นความสุขจอมปลอม เป็นความสุขหลอกลวง ทีจ่ะตอ้ง

คอยแสวงหา คอยเตมิอยู่ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ไมเ่คยสรา้งความอิม่ สรา้งความพอใหเ้ลย  

เมือ่เป็นเช่นนัน้พระพทุธองคจ์งึทรงศึกษา แสวงหาวา่ความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้อยู่ทีไ่หน กไ็ด ้

ทรงทราบจากนกับวชวา่ ความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้อยู่ทีก่ารทาํจติใจใหส้งบ และการทีจ่ติใจจะ

สงบได ้ กจ็ะตอ้งลดละตดัความสุขภายนอกเสยีใหห้มด เพราะความสุขภายนอกเปรยีบ

เหมอืนกบัความรอ้น ส่วนความสุขภายในใจเป็นเหมอืนกบัความเยน็ จะเอาท ัง้ ๒ อย่าง

มาปนกนัไมไ่ด ้ถา้ตอ้งการความเยน็ กต็อ้งตดัความรอ้นออกไป ถา้ตอ้งการความรอ้น ก็

ตอ้งตดัความเยน็ออกไป อย่างในฤดูหนาว เรากต็อ้งหาวธิป้ีองกนัไมใ่หค้วามหนาวเขา้มา

สู่ร่างกาย เพือ่ร่างกายจะไดอ้บอุ่น ในฤดูรอ้นเวลามอีากาศรอ้น กต็อ้งหาวธิรีะบายความ

รอ้นใหอ้อกจากร่างกาย ออกจากอากาศทีอ่ยู่รอบตวัเรา เช่น ตดิเครื่องปรบัอากาศ ถา้ไม่

มเีครื่องปรบัอากาศ เวลารอ้นมากๆ ก็ไปอาบนํา้สกัคร ัง้หน่ึง กจ็ะช่วยระบายความรอ้นให ้

ออกจากร่างกายไปได ้ แต่ความรอ้นและความเยน็จะอยู่ร่วมกนัไมไ่ด ้ จะตอ้งเป็นอย่าง

ใดอย่างหน่ึง  

ความสุขทางโลกกบัความสุขทางธรรม คอืความสุขภายนอกทีไ่ดม้าจากการเสพรูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ กบัความสุขภายในทีเ่กดิจากการทาํจติใหส้งบ กเ็ป็นสิง่ตรงกนัขา้ม

กนั ไมส่ามารถอยู่คู่เคียงกนัได ้ จะตอ้งเลอืกเอาทางใดทางหน่ึง ถา้ตอ้งการความสุขทาง

ใจ คอืความสงบของจติใจ กต็อ้งตดัความสุขภายนอก อย่างทีญ่าตโิยมบางท่านไดม้าอยู่

วดั มาถอืศีล ๘ ลดละการหาความสุขทางภายนอก จากการดูหนงัดูละคร รอ้งราํทาํ

เพลง จากการแต่งตวัดว้ยเสื้อผา้อาภรณท์ีม่สีสีนัหลากหลาย จากการประพรมของหอม

ท ัง้หลาย จากการนอนบนเตยีงบนฟูกทีม่คีวามน่ิม ซึง่มคุีณนอ้ย มคีวามสุขนอ้ย แต่มี

โทษมาก เพราะไมท่าํใหใ้จสงบ ใหอ้ิม่ ใหพ้อได ้จงึตอ้งมาลดละดว้ยการละเวน้ แลว้กม็า

ทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่ทาํสมาธ ิ กาํหนดจติใจใหอ้ยู่กบัที ่ ใหอ้ยู่

กบับทสวดมนต ์ใหอ้ยู่กบัองคภ์าวนา ทีใ่ชเ้ป็นเครื่องผูกใจ ไมใ่หใ้จเร่ร่อน ไมใ่หไ้ปเทีย่ว

เตร่ คดิถงึเรื่องราวต่างๆ  
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ใจกเ็ปรยีบเหมอืนกบัเรอืลาํหน่ึงทีล่อยอยู่บนนํา้ ถา้ตอ้งการใหเ้รอืน่ิง ใหจ้อดอยู่กบัท่า ก็

ตอ้งเอาเชอืกผูกเรอืไวก้บัเสา เพือ่เรอืจะไดไ้มไ่หลไปตามกระแสนํา้ ใจกเ็ป็นเช่นนัน้ ถา้

ตอ้งการใหใ้จอยู่น่ิง ไมใ่หไ้หลไปตามกระแสอารมณต่์างๆ กต็อ้งหาเครื่องผูกใจไว ้ เช่น

บทสวดมนต ์ หรอืองคภ์าวนากาํกบัจติใจ เช่น การบรกิรรมคาํวา่พทุโธๆๆ ไปเรื่อยๆ 

หรอืกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก เหลา่น้ีเป็นเครื่องผูกใจ ถา้มเีครื่องผูกใจแลว้ ใจจะลอย

ไปไมไ่ด ้ยกเวน้เสยีวา่ เชอืกคอืสตทิีผู่กใจใหอ้ยู่กบัองคภ์าวนานัน้ขาดไป ถา้เชอืกขาดไป

อย่างเวลาผูกเรอืไวก้บัท่าเรอื เรอืกต็อ้งไหลไปตามกระแสนํา้ แต่ถา้เชอืกไมข่าดเรอืกล็อย

ไปไมไ่ด ้ฉนัใดการทีจ่ะทาํใหใ้จอยู่กบับทสวดมนตก์ด็ ีอยู่กบัองคภ์าวนา เช่นคาํบรกิรรม

พทุโธๆๆกด็ ี อยู่กบัลมหายใจเขา้ออกกด็ ี จาํตอ้งมสีต ิ คอืจะตอ้งมกีารระลกึรู ้ การเฝ้า

มองอยู่กบัสิง่ทีไ่ดก้าํหนดไว ้ใหเ้ป็นเครื่องผูกใจไว ้ถา้จะใชก้ารสวดมนตก์็ขอใหอ้ยู่กบัคาํ

สวดมนตท์กุคาํ ไมใ่ช่สวดไปแลว้กค็ิดถงึเรื่องราวต่างๆไปดว้ย ถา้เป็นเช่นน้ีแลว้ใจจะไม่

สงบ ใจจะไมน่ิ่ง กจ็ะไมเ่กดิผลขึ้นมา กจ็ะทาํใหผู้ท้ีป่ฏบิตัเิกดิความทอ้แท ้ เสือ่มศรทัธา

ขึ้นมา คดิวา่ไมใ่ช่เป็นวธิทีีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขใหก้บัตน  

ความจรงิแลว้มนัอยู่ทีก่ารปฏบิตัขิองตนเองต่างหาก ทีป่ฏบิตัไิมถ่กูตอ้งกบัสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไว ้ นัน่กค็อื ใหม้สีตอิยู่กบังานทีไ่ดก้าํหนดไวใ้หใ้จกระทาํ ถา้ได ้

กาํหนดใหใ้จอยู่กบัการสวดมนต ์ ก็ใหอ้ยู่กบัการสวดมนตอ์ย่างเดยีว อย่าไปคดิถงึ

เรื่องราวต่างๆ ทีผ่่านมาแลว้กด็ ี ทีย่งัไมเ่กดิขึ้นก็ด ี เรื่องทีอ่ยู่ใกลต้วั หรอือยู่ทีไ่กลตวั

ท ัง้หมดนัน้ ขอใหล้มืไปเสยี อย่าไปคดิถงึ ตอนน้ีขอใหค้ดิอยู่เรื่องเดยีว คือบทสวดมนต ์

พยายามใหอ้ยู่กบับทสวดมนตไ์ปเรื่อยๆ จนกวา่จติจะเกดิความรูส้กึสงบ รูส้กึสบาย 

รูส้กึเยน็ แลว้อยากจะหยุดสวด กล็องกาํหนดดูลมหายใจต่อไป ดูลมหายใจเขา้ออก ให ้

รูอ้ยู่กบัลม เหมอืนอยู่กบับทสวดมนต ์ แต่ตอนน้ีไมต่อ้งสวดแลว้ เพยีงแต่ใหดู้ทีล่ม

หายใจเขา้ หายใจออก โดยกาํหนดดูอยู่ทีจ่ดุๆเดยีว คือจดุทีล่มสมัผสักบัปลายจมกู 

หรอืทีเ่หนือรมิฝีปากขึ้นมา ใหก้าํหนดรูอ้ยู่ตรงจดุนัน้ ไมต่อ้งตามลมเขา้ไปเวลาหายใจเขา้ 

ไมต่อ้งตามลมออกมาเวลาหายใจออก เพราะไมต่อ้งการใหใ้จทาํงาน ไมต่อ้งการใหใ้จ

เคลือ่นไหวนัน่เอง ตอ้งการใหใ้จน่ิง ใหอ้ยู่กบัที ่ จงึควรกาํหนดใหอ้ยู่ตรงจดุใดจดุหน่ึงที่

สมัผสัลมไดช้ดั  
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ในเบื้องตน้ก็จะอยู่แถวปลายจมกูหรอืบรเิวณเหนือรมิฝีปากขึ้นมา แต่ต่อไปกอ็าจจะไป

รูส้กึอยู่ทีท่่ามกลางอกกไ็ด ้ จะกาํหนดอยู่ทีต่รงกลางอกกไ็ด ้ อย่างทีใ่ชยุ้บหนอพองหนอ 

กก็าํหนดดูอยู่ทีบ่รเิวณหนา้ทอ้งหรอืหนา้อก เวลาลมหายใจเขา้กจ็ะเกดิความรูส้กึวา่พอง

ขึ้นมา เวลาหายใจออกไปกเ็กดิความรูส้กึวา่ยุบลงไป จงึมบีททีว่า่ยุบหนอพองหนอ แต่

ความจรงิเวลากาํหนดดูไมต่อ้งพดูคาํวา่ยุบหนอ พองหนอกไ็ด ้ ขอ้สาํคญัขอใหรู้อ้ยู่กบั

การเขา้ออกของลมตรงจดุใดจดุหน่ึง ตรงหนา้อกกไ็ด ้ ตรงทีป่ลายจมกู บรเิวณเหนือรมิ

ฝีปากขึ้นมากไ็ด ้ ใหเ้พยีงแต่กาํหนดรูเ้ท่านัน้ ไมต่อ้งไปควบคุม ไมต่อ้งไปบงัคบัใหล้ม

หายใจส ัน้ หรอืหายใจยาว ใหห้ายใจละเอยีด หรอืหายใจหยาบ ลมจะเป็นอย่างไรกใ็หรู้ ้

ตามความเป็นจรงิ ถา้กาํลงัหายใจส ัน้ กรู็ว้า่ขณะน้ีหายใจส ัน้ ถา้หายใจยาวกรู็ว้า่หายใจ

ยาว ถา้ลมหายใจหยาบกรู็ว้า่หยาบ ถา้ลมหายใจละเอยีดกรู็ว้า่ละเอยีด ถา้ไมม่คีวามรูส้กึ

วา่มลีมเหลอือยู่เลย กท็าํความเขา้ใจวา่ขณะน้ีลมละเอยีด จนไมส่ามารถรูส้กึได ้กไ็มต่อ้ง

วติก ไมต่อ้งกลวัวา่ ถา้ไมม่ลีมหายใจแลว้จะตายไป เพราะความจรงิแลว้ถา้ยงัมคีวาม

รูอ้ยู่กบัตวั รูว้า่ขณะน้ีลมหายใจไดห้ายไปจากความรูส้กึแลว้ กจ็ะไมต่าย จงึไมต่อ้งไป

กงัวลอะไร  

เมือ่ภาวนาไปแลว้ จติจะละเอยีดเขา้ไปเรื่อยๆ ลมกจ็ะละเอยีดตาม ละเอยีดจนเกดิ

ความรูส้กึวา่ลมไมม่เีสยีแลว้ กไ็มต่อ้งกลวัวา่จะตาย ตราบใดถา้มผูีรู้อ้ยู่แลว้ รบัรองวา่ไม่

ตาย เพราะในขณะนัน้จติจะรวมตวัลงเขา้สู่ความสงบอย่างเตม็ที่ ถา้เกดิความกลวัแลว้ ก็

จะทาํใหจ้ติถอนออกมา ทาํใหจ้ติหยาบขึ้น ลมกห็ยาบขึ้นตาม กจ็ะสมัผสักบัลมได ้ ถา้

เป็นเช่นน้ีกจ็ะไมไ่ดบ้รรลถุงึจดุของการภาวนา คอืการรวมตวัของจติลงไปเป็นหน่ึง ที่

เรยีกวา่มอีารมณเ์ดยีว สกัแต่วา่รู ้ เป็นเอกคัคตารมณ์ ดงันัน้ถา้ภาวนาไป ดูลมไป แลว้

ลมละเอยีดเขา้ไปเรื่อยๆ กไ็มต่อ้งกงัวลอะไร ขอใหดู้ไปเรื่อยๆ เมือ่ไมม่ลีมกใ็หรู้ว้า่ไมม่ี

ลม ใหรู้อ้ยู่กบัรูน้ ัน่แหละ รูว้า่ไมม่ลีม ไมช่า้กเ็รว็จติกจ็ะรวมตวัลง เมือ่รวมตวัลงแลว้ก็

จะเกดิความสงบ เกดิความน่ิง เกดิความเยน็ เกดิความสบายขึ้นมา ในขณะนัน้จติจะไม่

สนใจกบัเรื่องราวต่างๆภายนอก ไมว่า่จะเป็นรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีม่าสมัผสั 

กจ็ะไมส่นใจ ไมใ่ยด ี เพราะในขณะนัน้จติมคีวามพอ มคีวามอิม่ ไมม่คีวามหวิ ไมม่ี

ความอยากกบัอะไรท ัง้สิ้น เป็นความสุขทีไ่มม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะเปรยีบเทยีบได ้ ดงัทีไ่ด ้
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ทรงแสดงไวว้า่ ไม่มีความสขุอนัใดในโลกน้ี จะเสมอเท่ากบัความสขุที่เกดิจากความสงบ

ของจติใจ  

ถา้ไดป้ฏบิตัถิงึจดุน้ีแลว้ จะเริ่มเขา้ใจแลว้วา่ ความสุขทีแ่ทจ้รงิอยู่ทีไ่หน เมือ่เป็นเช่นนัน้

แลว้ ความศรทัธาในการทีจ่ะปฏบิตัริกัษาจติใหส้งบ กจ็ะมเีพิม่ขึ้นไปมากๆ เวลาทีเ่คยใช ้

ไปกบัการหาความสุขภายนอก การทาํมาหากนิ หาเงนิหาทอง เพือ่จะไดเ้อาเงนิทองมา

จบัจ่ายซื้อความสุข กจ็ะลดนอ้ยถอยลงไป เพราะเริ่มเหน็แลว้วา่ความสุขแบบน้ี หามา

เท่าไรกไ็มรู่จ้กัคาํวา่อิม่ คาํวา่พอสกัท ี กลบัสรา้งความหวิ สรา้งความกระหายใหม้มีาก

เพิม่ขึ้นไปเสยีอกี จงึเริ่มเขา้ใจแลว้วา่ความสุขแบบน้ี ไมใ่ช่เป็นความสุข แต่เป็นความ

ทกุข ์ ความสุขทีแ่ทจ้รงิ กลบัเป็นความสงบของใจ ดงันัน้เมือ่มเีวลามโีอกาส กจ็ะ

พยายามหาเวลาเขา้วดั หาสถานทีส่งบทีป่ราศจากผูค้นพลกุพลา่น หาความวเิวก การอยู่

ตามลาํพงั แลว้กเ็จรญิสมาธภิาวนา ในเบื้องตน้ก็ดว้ยการสวดมนต ์สวดไปสกัระยะหน่ึง

ก่อน เพราะในเบื้องตน้จติจะหยาบมาก ใหก้าํหนดอยู่กบัพทุโธๆๆ กจ็ะไมอ่ยู่ จะใหอ้ยู่

กบัลมหายใจกไ็มอ่ยู่ จงึใหส้วดมนตไ์ปพลางๆก่อน สวดไปจนรูส้กึวา่ใจเริ่มมคีวามน่ิง มี

ความพอ รูส้กึไมอ่ยากจะสวดแลว้กห็ยุด แลว้ก็กาํหนดดูลมหายใจต่อไป หรอืกาํหนด

พทุโธๆๆไปในใจเรื่อยๆ จนกวา่จติจะสงบน่ิง เมือ่สงบน่ิงแลว้การสวดมนตก์ด็ ีการดูลม

หายใจกด็ ี หรอืการบรกิรรมพทุโธๆๆกด็ ี กไ็มจ่าํเป็นต่อไป เพราะไดถ้งึจดุหมาย

ปลายทางทีต่อ้งการแลว้ เหมอืนกบัเวลาทีร่บัประทานอาหาร ขณะทีย่งัไมอ่ิม่กต็อ้งตกั

ขา้วเขา้ปาก ตอ้งเคี้ยว ตอ้งกลนือาหารไปเรื่อยๆ ตอ้งรบัประทานไปเรื่อยๆ แต่เมือ่อิม่

แลว้ กจ็ะหยุดรบัประทานไปเอง  

ฉนัใดการไหวพ้ระสวดมนต ์การบรกิรรมพทุโธๆๆ การกาํหนดดูลมหายใจ กเ็หมอืนกบั

การรบัประทานอาหารของใจนัน่เอง เมือ่รบัประทานเตม็ทีแ่ลว้ ใจสงบน่ิงแลว้ การสวด

มนต ์ การบรกิรรมพทุโธๆๆ การกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก กไ็มม่คีวามจาํเป็นต่อไป 

เพราะในขณะนัน้ใจจะน่ิงอยู่เฉยๆ จะน่ิงอยู่ไดน้านมากนอ้ยเท่าไร กป็ลอ่ยใหเ้ป็นไปตาม

ธรรมชาต ิเพราะการภาวนาแต่ละคร ัง้จะไมเ่หมอืนกนั บางคร ัง้กจ็ะน่ิงอยู่ไดน้าน บางคร ัง้

กจ็ะไมน่าน ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามเรื่องของใจ ไมต่อ้งไปกงัวล อย่าไปดงึใจออกมาใน
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ขณะทีใ่จมคีวามสงบ เพราะถา้ทาํเช่นนัน้แลว้ ในโอกาสหนา้เวลาจะทาํใหใ้จสงบจะยาก 

แต่ถา้ปลอ่ยใหใ้จอยู่ในความสงบ จนเตม็ทีข่องเขาแลว้ เขาอิม่ เขาพอแลว้ เขากจ็ะ

ออกมาเอง เมือ่เกดิความอยากออกมา กจ็ะเริ่มรบัรูรู้ป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีม่า

สมัผสั แลว้กเ็ริ่มคดิปรุง คดิเรื่องนัน้ คดิเรื่องน้ี มกีารเปลีย่นอริยิาบถ ลกุขึ้นมา เพือ่ไป

ทาํภารกจิการงานอย่างอืน่ต่อไป  

ถา้เป็นไปไดเ้มือ่ลกุขึ้นมาแลว้ ในขณะทีจ่ะไปทาํภารกจิอะไรกต็าม ขอใหม้สีตติามรูก้บั

ภารกจิการงานต่างๆ ใหม้คีวามรูอ้ยู่กบัภารกจิทีท่าํอยู่ในขณะนัน้ คอืในปจัจบุนั ถา้ลกุ

ขึ้นมา กใ็หรู้ว้า่กาํลงัลกุขึ้นมา ถา้เดนิกรู็ว้า่กาํลงัเดนิ กาํลงัทาํอะไรอยู่ กใ็หรู้อ้ยู่กบัการ

กระทาํนัน้ๆ ถา้ทาํอย่างน้ีได ้ถอืวา่ยงัภาวนาอยู่ เป็นการรกัษาใจใหส้งบใหน่ิ้ง ถงึแมใ้จจะ

ทาํงานแต่ไมส่่ายแส่ ไปหาเรื่องราวต่างๆ ในอดตีกด็ ี ในอนาคตก็ด ี ทีไ่กลทีใ่กลก้ด็ ี แต่

อยู่กบักจิทีก่าํลงัทาํอยู่ในปจัจบุนั ถา้ทาํอย่างน้ีได ้ ใจกย็งัสงบ ยงัเยน็อยู่ เพราะไมม่ี

อารมณอ์ะไรเขา้มาสรา้งความวุน่วายใจ ในขณะทีท่าํอะไรอยู่ หากใจเกดิมคีวามรูส้กึรกั

หรอืชงั ยนิดยีนิรา้ยกบัสิง่ทีก่ระทาํ กใ็หเ้อาปญัญาเขา้มาใช ้ วา่ไมค่วรไปรกั ไปชงั ไป

ยนิดยีนิรา้ยกบัอะไร เพราะเป็นเรื่องของอารมณ์ เมือ่มคีวามยนิดกี็จะเกดิความดใีจ ถา้

เกดิความยนิรา้ยขึ้นมากจ็ะเกดิความโกรธ ความเสยีใจ ความไมส่บายใจขึ้นมา แต่ถา้ทาํ

ความเขา้ใจวา่ทกุสิง่ทกุอย่างทีใ่จมาสมัผสั มารบัรู ้ ลว้นเป็นสิง่ทีม่อียู่เป็นอยู่ ไมม่คีวาม

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปมสี่วนไดส้่วนเสยีกบัเขา เพราะถา้มแีลว้ กจ็ะสรา้งปญัหาใหก้บัใจ ถา้

ไปมสี่วนไดส้่วนเสยีขึ้นมา กจ็ะมคีวามกงัวล มคีวามห่วง มคีวามอาลยั มคีวามอาวรณ์ 

มคีวามรงัเกยีจ มคีวามไมช่อบใจ ไมพ่อใจขึ้นมา ซึง่ลว้นเป็นความทกุขข์องใจท ัง้สิ้น 

เป็นสิง่ทีเ่ราไมป่รารถนากนั  

ใหม้องทกุสิง่ทกุอย่างเป็นธรรมชาติ เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนัน้ เราไมต่อ้งไปกงัวลกบัเขา 

เขาจะเป็นอย่างไรกป็ลอ่ยใหเ้ขาเป็นไป ถา้มาเกี่ยวขอ้งกบัเรา กป็ฏบิตักิบัเขาใหด้ทีีสุ่ด

เท่าทีจ่ะทาํได ้ ตามหนา้ทีข่องเรา ถา้ไมอ่ยู่ในวสิยัทีจ่ะทาํใหส้ิง่ต่างๆเหลา่นัน้ เป็นไปตาม

ความตอ้งการของเรา กไ็มต่อ้งไปกงัวลกบัเขา ปลอ่ยใหเ้ขาเป็นไปตามเรื่องของเขา ไมม่ี

เขาเรากอ็ยู่ได ้ น่ีคอืหลกัความจรงิ แต่เหตทุีพ่วกเรายงัตอ้งไปยุ่งเกี่ยวกบัสิง่ต่างๆ
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เหลา่นัน้ กเ็พราะความหลง เพราะคดิวา่ถา้มสีิง่ต่างๆเหลา่นัน้แลว้ จะมคีวามสุข จะมี

ความเจรญิรุ่งเรอืง ซึง่เป็นความเขา้ใจผดิ ความสุข ความเจรญิรุ่งเรอืงที่แทจ้รงินั้น อยู่ที่

ใจที่สงบ อยู่ที่ใจที่ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างต่างหาก เพราะถา้ใจไดป้ลอ่ยวางทกุสิง่ทกุ

อย่างแลว้ ก็จะไมม่อีะไรมาสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจ มาสรา้งความวุน่วายใหก้บัใจ ถา้ใจ

ยงัมคีวามวุน่วาย ยงัมคีวามกงัวลอยู่ กแ็สดงวา่ใจยงัไมไ่ดพ้ฒันาไปถงึจดุทีสู่งสุด จดุที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดพ้ฒันาไปถงึนัน้ เป็นจดุทีไ่มม่คีวามกงัวล 

ไมม่คีวามทกุข ์ ไมม่คีวามวุน่วายใจ เรยีกวา่ปรมงัสขุงั มแีต่ความสุขลว้นๆ มคีวามสุข

อย่างเดยีวภายในใจ ซึง่จะเกดิขึ้นไดก้ต่็อเมือ่มปีญัญา มคีวามเขา้ใจในสภาวธรรม

ท ัง้หลายวา่เป็นทกุขน์ ัน่เอง ถา้ไปยุ่งกบัเขา ไปเกี่ยวขอ้งกบัเขาแลว้ จะตอ้งมคีวามกงัวล

ใจตามมาไมช่า้กเ็รว็ ถา้ไมไ่ปเกี่ยวขอ้งกจ็ะไมม่คีวามทกุข ์ ไมม่คีวามกงัวลใจ ญาตโิยม

ลองสงัเกตดู เรามคีวามทกุขก์บัอะไร ส่วนใหญ่กม็คีวามทกุขก์บัของๆเรานัน่แหละ อะไร

ทีเ่ป็นของๆเรา กจ็ะมคีวามทกุขก์บัสิง่น ัน้ ถา้สิง่ไหนไมใ่ช่เป็นของๆเรา กจ็ะไมม่คีวาม

ทกุขก์บัของสิง่น ัน้ จงึตอ้งใชป้ญัญาใหเ้หน็วา่ไมม่อีะไรเป็นของๆเรา เพือ่จะไดป้ลอ่ยวาง

อปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ จะไดไ้มต่อ้งทกุขก์บัอะไรอกีต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควร

แก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๕๓ 

การเสยีสละ 
๑ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๖ 

คุณธรรม ความดงีาม ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบใหพ้ทุธศาสนิกชนทกุๆคนไวเ้จรญิ มอียู่ ๔ 

ประการดว้ยกนั คอื ๑. ศรทัธาความเชื่อ๒. จาคะการเสยีสละ ๓. ศีล ความประพฤตทิี่

ดงีาม ๔. ปญัญา ความรูค้วามฉลาด คุณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ี เป็นคุณสมบตัขิอง

พทุธศาสนิกชนทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงกาํหนดไว ้ ใหผู้ท้ีม่ศีรทัธาความเชื่อ ความเลือ่มใส

ในพระพทุธศาสนา นาํไปปฏบิตัิ เพือ่ความสุข ความเจรญิรุ่งเรอืง ความเป็นสริมิงคล 

ความปราศจากความทกุข ์ความเสือ่มเสยี ความหายนะท ัง้หลายเป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ทรงศึกษา ไดท้รงปฏบิตั ิทรงบรรลเุหน็อย่างชดัแจง้แลว้ จงึไดน้าํเอามาส ัง่สอนใหก้บัผูท้ี่

มศีรทัธาความเชื่อมปีญัญาความฉลาด ทีส่ามารถเหน็ถงึผลทีด่ทีีง่ามทีจ่ะตามมาจากการ

ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอนและปฏบิตัมิา  

ถา้เป็นพทุธศาสนิกชน กค็วรคาํนึงถงึคุณสมบตัทิ ัง้ ๔ ประการน้ี ถา้ยงัไมม่คุีณสมบตัทิ ัง้ 

๔ ประการน้ี กย็งัไมถ่อืวา่เป็นพทุธศาสนิกชนทีแ่ทจ้รงิ เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ กจ็ะไมไ่ดร้บั

อานิสงสผ์ลประโยชนจ์ากการเป็นพทุธศาสนิกชน แต่ถา้ไดเ้จรญิคุณธรรมท ัง้ ๔ ประการ

น้ีครบถว้นบรบูิรณแ์ลว้ กจ็ะไดร้บัอานิสงสอ์นัดงีาม อนัประเสรฐิของพระพทุธศาสนา 

ตัง้แต่มนุษยสมบตัขิึ้นไป จนถงึเทวสมบตั ิ พรหมสมบตั ิ และอรยิสมบตั ิ คอืมรรคผล

นิพพาน ซึง่ลว้นเกดิจากการเจรญิคุณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ี ดงันัน้ในทกุๆวนัพระหรอื

ทกุๆคร ัง้ทีเ่รามาวดักนั ก็จะมพีธิกีรรมทีเ่สรมิสรา้งใหเ้จรญิในคุณธรรมท ัง้ ๔ เช่น เมือ่

มาทีว่ดัแลว้ กจ็ะไดบู้ชาพระรตันตรยั เป็นการตอกยํา้ศรทัธาความเชื่อ ความเลือ่มใสใน

พระรตันตรยั ในพระพทุธ ในพระธรรม ในพระสงฆ ์ ตอกยํา้ความไมส่งสยัในสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตั ิเป็นการเจรญิศรทัธา หลงัจากนัน้ก็มกีารทาํบญุถวายทาน 

จตปุจัจยัไทยทาน สงัฆทาน เป็นการเจรญิจาคะคอืการเสยีสละ ต่อจากนัน้กม็กีาร
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สมาทานศีล เป็นการเจรญิศีล ความประพฤตดิทีางกาย ทางวาจา แลว้กม็กีารแสดง

ธรรม เป็นการเจรญิปญัญาความรู ้ความฉลาด  

น่ีแหละคอืคุณธรรมท ัง้ ๔ ประการ ทีพ่ทุธศาสนิกชนทุกคร ัง้ทีม่าวดัจะไดเ้จรญิ เมือ่ได ้

เจรญิแลว้ ความสุขความเจรญิ ความหลดุพน้จากความทกุข ์ ความวุน่วายใจ ย่อมเป็น

ผลทีจ่ะปรากฏขึ้นมาตามลาํดบัแห่งการปฏบิตั ิ จงึเป็นสิง่ทีค่วรคาํนึงอยู่เสมอ ควรเจรญิ

อยู่เสมอ ไมว่า่จะมาทีว่ดัหรอืไมก่ต็าม เพยีงแต่วา่เวลามาทีว่ดัจะสะดวกกวา่ เพราะมี

กจิกรรมเหลา่น้ีเป็นเครื่องส่งเสรมิ ใหไ้ดเ้จรญิคุณธรรมเหลา่น้ี แต่ถา้ไมไ่ดม้าทีว่ดั ก็

ขอใหม้สีตริาํลกึรูถ้งึคุณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ี แลว้พยายามเจรญิใหม้ากอย่างต่อเน่ือง 

ไมว่า่จะอยู่แห่งหนตาํบลใด เวลาใด เมือ่ถงึเวลาทีค่วรเจรญิคุณธรรมเหลา่น้ี กค็วรเจริญ

ไป ถา้เป็นเช่นน้ีแลว้ ความเจรญิรุ่งเรอืง กจ็ะเป็นไปตามลาํดบั ความเสือ่มกจ็ะลดนอ้ย

ถอยลงไป ความทกุข ์ความวุน่วายใจกจ็ะค่อยๆหมดไปๆ จนในทีสุ่ดกจ็ะไมม่คีวามทกุข ์

เหลอือยู่ภายในใจเลย นัน่กเ็ป็นเพราะวา่ไดป้ระพฤตปิฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอนไว ้ ซึง่สรุปลงได ้ ๓ ประการ ดว้ยกนั คอื ๑. ละการกระทาํบาปทัง้ปวงเสยี 

๒. ทาํความดีท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ๓. ชําระจติใจใหส้ะอาดหมดจด  

น่ีเป็นหวัใจของพระพทุธศาสนา เป็นหวัใจของคาํสอนของพระพทุธเจา้ทกุๆพระองค ์ ที่

ไดม้าตรสัรูธ้รรมในโลก แลว้นาํธรรมน้ีมาส ัง่สอนใหก้บัสตัวโ์ลก เพราะธรรมน้ีเป็นเหตทุี่

จะนาํมาซึง่ความเจรญิรุ่งเรอืง ความเป็นสริมิงคล ความหมดทกุขห์มดภยั หมดความ

เศรา้โศกเสยีใจท ัง้หลายไดอ้ย่างแน่นอน ไดอ้ย่างรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ จงึเป็นธรรมที่

พระพทุธเจา้ทกุๆพระองค ์ จะทรงส ัง่สอนพทุธศาสนิกชนท ัง้หลายใหป้ฏบิตั ิ ไมว่า่จะมา

ตรสัรูใ้นเวลาไหนกต็าม พทุธศาสนิกชนเมือ่ไดฟ้งัธรรมแลว้ กจ็ะเกดิศรทัธาความเชื่อ

ขึ้นมา ซึง่เป็นคุณสมบตัเิบื้องตน้ของพทุธศาสนิกชนทีเ่ชื่อวา่ ทาํดไีดด้ ีทาํช ัว่ไดช้ ัว่ กเิลส

ตณัหาเป็นพษิเป็นภยักบัใจ ควรชาํระ ควรกาํจดั ไมค่วรปลอ่ยใหห้ลงเหลอือยู่ เมือ่มี

ความเชื่อในธรรม กน็าํไปปฏบิตั ิ เช่น การทาํความดที ัง้หลาย กค็อืการเสยีสละน้ีเอง 

สละความสุข สละประโยชนส์่วนตนใหก้บัผูอ้ืน่ แบง่ปนัความสุขและประโยชนใ์หก้บั

ผูอ้ืน่  
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การเสยีสละกม็อียู่หลายระดบั ระดบัธรรมดาท ัว่ๆไป ถงึระดบัสูงสุด ระดบัท ัว่ๆไป ก็

อย่างทีพ่วกเราทาํกนั เรามอีะไรทีเ่ป็นส่วนเกนิ เป็นสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น ถา้ไมม่กีไ็มเ่ดอืดรอ้น 

เช่น ความสุขบางอย่าง ประโยชนบ์างอย่าง สมบตัขิา้วของบางอย่างทีเ่รามอียู่ ถงึแมไ้มม่ี

กไ็มเ่ดอืดรอ้น เรากเ็สยีสละใหก้บัผูอ้ืน่ไป อย่างน้ีเป็นการเสยีสละธรรมดาๆ ส่วนการ

เสยีสละข ัน้อกุฤษฏ ์ข ัน้สูงสุดกค็อื ยอมเสยีสละแมใ้นสิง่ที่มคีวามจาํเป็นต่อความสุขของ

เรา ต่อชวีติของเรา แต่เพราะใจมคีวามแน่วแน่ต่อการบาํเพญ็คุณธรรมขอ้น้ี กพ็รอ้มทีจ่ะ

เสยีสละ แมแ้ต่ชวีติกส็ละได ้ น่ีคอืลกัษณะของการเสยีสละข ัน้สูงสุด ดงัทีพ่ระพทุธองค์

ทรงสอนใหเ้สยีสละแมแ้ต่สมบตั ิ แมแ้ต่อวยัวะ แมแ้ต่ชวีติ เพือ่รกัษาธรรม คือจาคะน้ี 

ซึง่เป็นธรรมทีป่ระเสรฐิอย่างยิง่ ผูใ้ดไดเ้จรญิแลว้ ความเจรญิในใจย่อมปรากฏขึ้นมา 

ย่อมนาํไปสู่ความสาํเรจ็อนัสูงสุด อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ของเราไดบ้าํเพญ็มาในแต่ละภพ 

ในแต่ละชาต ิ ซึง่เมือ่ฟงัแลว้กอ็าจจะคิดวา่ เป็นสิง่ทีไ่มน่่าเชื่อ วา่จะเป็นไปได ้ ทีส่ามารถ

สละทกุสิง่ทกุอย่างได ้ แมแ้ต่ชวีติ เพือ่ใหไ้ดม้าในธรรมทีป่ระเสรฐิทีสุ่ด คอืการหลดุพน้

จากความทกุขท์ ัง้ปวง  

พระพทุธเจา้ของเราไดบ้าํเพญ็มาแลว้ในแต่ละภพในแต่ละชาต ิ เรากไ็ดย้นิไดฟ้งัมา สมยั

เป็นพระเวสสนัดรกส็ละราชสมบตัอิอกบวช สละลูก สละภรรยาเพือ่คุณธรรมนัน่เอง 

และเมือ่มาเกดิเป็นเจา้ชายสทิธตัถะกไ็ดส้ละอกีเหมอืนกนั เพราะนิสยัน้ีไดถ้กูปลูกฝงัมา

จนเรยีกวา่ เป็นสนัดานก็ได ้ แต่เป็นสนัดานฝ่ายด ี เรยีกวา่เป็นอรยิะสนัดาน ผูใ้ดถา้ได ้

เจรญิจาคะการเสยีสละมาอย่างสมํา่เสมอแลว้ จะเหน็วา่การเสยีสละไมเ่ป็นความทกุขเ์ลย 

แต่เป็นความสุขใจอย่างยิง่ ถา้ไมเ่ชื่อลองเสยีสละในสิง่ทีร่กั ทีห่วง ทีใ่หค้วามสาํคญัอย่าง

ยิง่ ถา้ลองไดเ้สยีสละแลว้ จะไดส้มัผสักบัความสุขทีไ่มเ่คยมาปรากฏขึ้นในใจเลย เพราะ

สิง่ทีร่กั ทีช่อบ ทีห่วงแหน ไมไ่ดท้าํใหใ้จเบา ใหใ้จสบาย แต่กลบัเป็นเครื่องผูกรดัใจ ให ้

มคีวามคบัแคน้ ความคบัแคบ ความเหน็แก่ตวั ความเสยีดาย แต่ถา้ไดส้ละสิง่ทีร่กั สิง่ที่

สงวนมากทีสุ่ดได ้ ไดช้นะความหวงแหน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่น ัน้ๆแลว้ ใจจะคลาย

ออก จะโลง่ จะเบา จะมคีวามสุขอย่างยิง่  
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น่ีแหละเป็นเหตทุีท่าํใหค้นอย่างพระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย สามารถ

เสยีสละในสิง่ทีพ่วกเรายงัไมก่ลา้ ยงัไมส่ามารถทีจ่ะสละได ้ เพราะเรายงัไมเ่คยไดส้มัผสั

กบัผลทีป่ระเสรฐิ ทีจ่ะปรากฏขึ้นในใจของเรา เวลาทีไ่ดเ้สยีสละในสิง่ทีร่กั ทีห่วงแหน 

เราจะพบกบัความสุขใจ ความเบาใจ ความภมูใิจ ทีไ่มเ่คยพบมาก่อนในโลกน้ี ในชวีติน้ี

เลย และถา้ไดล้องทาํอย่างน้ีไปเพยีงคร ัง้เดยีวแลว้ กจ็ะเกดิความผูกพนั เกดิความยนิดี

ทีจ่ะทาํอย่างน้ีต่อไปอกี แลว้ชวีติของเรากจ็ะมแีต่ความสุข ความสบายใจมากขึ้น

ตามลาํดบั ความทกุขใ์จของเรากไ็มไ่ดเ้กดิจากอะไร กเ็กดิจากความหลงทีใ่หไ้ปยดึไปตดิ

กบัสิง่ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นวตัถหุรอืบคุคล เมือ่ไปยดึไปตดิแลว้ ใจกม็คีวามเครยีดกบัสิง่

เหลา่นัน้ เครยีดจากความห่วง จากความเสยีดาย จากความหวงแหนในสิง่นัน้ๆ แทนที่

จะมคีวามสุข กลบัตอ้งมคีวามทกุขก์บัสิง่เหลา่นัน้ ไมเ่ชื่อลองสาํรวจดูในตวัของเรา ในใจ

ของเรา กบัสิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่ ไมว่า่จะเป็นบคุคลกด็ ี หรอืเป็นสิ่งของต่างๆกด็ ี วา่เรามี

ความโลง่ใจ เบาใจกบัสิง่เหลา่นัน้หรอืไม ่หรอืมแีต่ความห่วงใย มแีต่ความกงัวลใจ มแีต่

ความเครยีด  

ถา้พจิารณาดูจะเหน็วา่ เรามแีต่ความทกุขก์บัสิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่ท ัง้สิ้น ความสุขทีไ่ดร้บั

จากสิง่เหลา่นัน้ เป็นเพยีงความสุขเลก็ๆนอ้ยๆ และเมือ่ไดส้มัผสัแลว้ไมน่าน กเ็กดิความ

ชนิชาจนไมเ่หน็ความสุขของสิง่น ัน้ๆเหลอือยู่เลย มแีต่ความหวง ความห่วง ความยดึตดิ

อยู่ในสิง่น ัน้ๆ ทาํใหเ้กดิความคบัแคน้ใจ ความวุน่วายใจ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ไมเ่ชื่อลอง

พจิารณาดู ทกุวนัน้ีทกุขก์บัอะไร กท็กุขก์บัสมบตัทิีม่อียู่น ัน่แหละ ทกุขก์บัครอบครวั 

ทกุขก์บัสาม ีทกุขก์บัภรรยา ทกุขก์บัลูกเตา้ ทกุขก์บัทรพัยส์มบตัต่ิางๆทีม่อียู่ เพราะเมือ่

มสีิง่เหลา่น้ีแลว้ กต็อ้งคอยดูแลรกัษา ทาํใหไ้มรู่จ้กัพึง่ตวัเอง ไมรู่จ้กัอยู่โดยปราศจากสิง่

เหลา่น้ี ท ัง้ๆทีส่ามารถอยู่ไดโ้ดยทีไ่มม่สีิง่เหลา่น้ี ไมม่สีาม ี ไมม่ภีรรยา เรากอ็ยู่ได ้ ไมม่ี

ลูก เรากอ็ยู่ได ้ไมม่สีมบตัมิากมายก่ายกองเกนิความจาํเป็น เรากอ็ยู่ได ้แต่เราไมเ่คยอยู่

แบบนัน้เลย เพราะวา่ตลอดเวลาภายในหวัใจของเรา มแีต่ความหลง มแีต่ความโงเ่ขลา

เบาปญัญา คอยหลอกใหเ้รากลายเป็นคนพกิารไป คอืไมใ่หพ้ึง่ตวัเราเอง ไมใ่หเ้ราหา

ความสุขกบัสิง่ทีม่อียู่ในตวัของเรา ไมใ่หม้คีวามมกันอ้ยสนัโดษ มคีวามพอใจยนิดกีบัสิง่

ทีม่อียู่ กลบัสรา้งความหวิกระหาย ความอยาก ใหเ้กดิขึ้นตลอดเวลา  
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จงึทาํใหเ้ราตอ้งดิ้นรนออกไปหาสิง่ต่างๆภายนอกตวัเรา ไปหาสมบตัขิา้วของ หาบคุคล

ต่างๆ เพราะคดิวา่เมือ่ไดส้ิง่เหลา่น้ีแลว้ จะมคีวามสุข จะไมม่คีวามทกุขก์นั แต่เมือ่มแีลว้ 

กม็แีต่ความวุน่วาย มแีต่ความกงัวล เพราะเมือ่มแีลว้ กอ็าศยัสิง่เหลา่น้ีไวใ้หค้วามสุข

เลก็ๆนอ้ยๆกบัเรา แต่ในขณะเดยีวกนั เรากก็ลายเป็นคนพกิารไป ถา้เกดิวนัใดวนัหน่ึง

ไมม่สีิง่ทีเ่คยม ี เคยใชอ้ยู่ ก็จะมคีวามทกุขอ์ย่างมาก บางคร ัง้ บางคนอาจจะทนอยู่ไมไ่ด ้

เมือ่ไมม่สีิง่เหลา่นัน้ ถงึกบัทาํรา้ยชวีติของตนไปในทีสุ่ด กเ็พราะปลอ่ยตวัเองใหไ้ปยดึไป

ตดิ ไปพึง่พาอาศยัสิง่ภายนอกมาใหค้วามสุขกบัตนนัน่เอง เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ เวลาไมม่ี

สิง่เหลา่นัน้มาใหค้วามสุข กเ็กดิความทกุข ์ จนทนอยู่ต่อไปไมไ่ด ้ แต่ถา้ไดศึ้กษา ไดย้นิ

ไดฟ้งัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ซึง่ทรงสอนวา่ ความสขุที่ประเสรฐิ ความสขุที่เลศิ

นั้น อยู่ในตวัของเราแลว้ อยู่ในใจที่สงบ ใจจะสงบได ้ กจ็ะตอ้งปลอ่ยวาง ไมไ่ปพึง่พา

อาศยัสิง่ต่างๆภายนอก ยกเวน้สิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชีวติ กค็อืปจัจยั ๔  

ปจัจยั ๔ เป็นสิง่ทีต่อ้งม ี ถา้ไมม่แีลว้ร่างกายน้ี ชวีติน้ี ย่อมอยู่ไปไมไ่ด ้ แต่ความจาํเป็น 

คอืความตอ้งการของร่างกายในปจัจยั ๔ กม็ไีมม่าก เรากรู็ ้ๆ กนัอยู่ ถา้รูจ้กัความมกันอ้ย

ความสนัโดษแลว้ ก็จะไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปดิ้นรนหาปจัจยั ๔ มาเกนิความจาํเป็น 

ใหเ้หน่ือยยากไปเปลา่ๆ เพราะอาหารกด็ ีทีอ่ยู่อาศยักด็ ีเครื่องนุ่งห่มกด็ ียารกัษาโรคกด็ ี

ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นของราคาแพงๆ ถงึจะมคุีณค่ากบัร่างกาย อาหารกม็าจากทีเ่ดยีวกนั 

มาจากตลาด แลว้กเ็อามาทาํใหเ้รารบัประทาน ราคาจะสูงหรอืตํา่กอ็ยู่ทีส่ถานทีท่ี่นาํมา

ขาย ถา้ไปกนิอาหารในรา้นทีม่กีารตกแต่ง มค่ีาใชจ่้ายสูง อาหารกจ็ะแพง ถา้ไปซื้ออาหาร

มาทาํรบัประทานทีบ่า้น กเ็ป็นอาหารเหมอืนกนั เมือ่รบัประทานเขา้ไปกใ็หค้วามอิม่ รกัษา

ชวีติใหอ้ยู่ไดต่้อไปเหมอืนกนั ความแตกต่างกนัอยู่ตรงทีร่าคา ถา้ของหรูหรากต็อ้งเสยี

เงนิมาก แลว้เงนิกไ็มใ่ช่เป็นสิง่ทีง่อกมาจากตวัเรา เป็นสิง่ทีท่กุคนตอ้งออกไปหากนั เมือ่

ใชม้าก กต็อ้งหามาก กต็อ้งเหน่ือยมาก ถา้ใชน้อ้ยกไ็มต่อ้งดิ้นรนมาก เรากห็ามานอ้ยๆ

พอใชเ้ท่าทีจ่าํเป็น ปญัหาต่างๆทีเ่กดิจากการออกไปทาํมาหากนิกม็ไีมม่าก ความสุขกลบั

มมีากกวา่ ความสุขทางจติใจของคนทีใ่ชเ้งนินอ้ย จะมมีากกวา่ของคนทีใ่ชเ้งนิมาก 

เพราะคนใชเ้งนินอ้ยไมม่คีวามกดดนั ทีจ่ะตอ้งคอยไปหาเงนิมามากๆ มอีะไรกใ็ชไ้ปตาม

มตีามเกดิ อย่างน้ีมคีวามเบาใจ มคีวามสบายใจ มคีวามสุขใจ  
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น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ อยู่ทีใ่จของเรา อยู่ทีก่ารกระทาํของเรา อยู่ทีว่า่รูจ้กัสรา้ง

ความสุขใหก้บัใจหรอืไม ่ส่วนใหญ่มกัจะไปสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจดว้ยความหลง ทาํให ้

เกดิความอยากความโลภ คดิวา่ถา้มอีะไรมากๆแลว้ จะมคีวามสุขมาก แต่ไมเ่คยหนัมาดู

ทีใ่จเลยวา่ วนัๆหน่ึงใจมแีต่ความวุน่วาย มแีต่ความกงัวล มแีต่ความห่วงใย กนิไมไ่ด ้

นอนไมห่ลบั เศรษฐบีางคนมเีงนิทองเยอะแยะ สามารถซื้ออาหารราคาแพงๆมา

รบัประทานได ้ แต่ใจกลบัไมม่คีวามสุขกบัการรบัประทานอาหารนัน้เลย เพราะในขณะที่

รบัประทานไป กม็แีต่ความกงัวล ห่วงเรื่องดอกเบี้ยบา้ง เรื่องหน้ีทีจ่ะตอ้งจ่ายบา้ง เรื่อง

เงนิลูกหน้ีทีจ่ะตอ้งไปตามเกบ็บา้ง ลว้นแต่เป็นปญัหาคาราคาซงัอยู่ภายในใจ สูค้น

ยากจนอย่างพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกไมไ่ด ้ ท่านไมม่ปีญัหาเหลา่น้ีอยู่ในใจของ

ท่านเลย เพราะท่านไมม่ลูีกหน้ี ไมม่เีจา้หน้ี ไมม่ดีอกเบี้ยทีจ่ะตอ้งคอยมากงัวล ทีจ่ะตอ้ง

คอยผ่อนส่ง วนัๆหน่ึงใจของท่านมแีต่ความวา่ง เพราะไมม่สีมบตัอิะไร ไมม่เีรื่องราว

อะไร ทีจ่ะตอ้งไปห่วง ไปกงัวล วนัๆหน่ึงกเ็พยีงแต่มหีนา้ทีดู่แลร่างกาย ตอนเชา้ก็

ออกไปบณิฑบาตหาอาหารมา ตามมตีามเกดิ ไดอ้ะไรกพ็อใจกบัทีไ่ดม้า กร็บัประทานไป 

กอ็ิม่เหมอืนกนั แต่ใจของท่านซเิป็นใจทีเ่บา เป็นใจทีสุ่ข เป็นใจทีว่า่งจากความทกุขท์ ัง้

ปวง เพราะใจไดถ้กูชาํระดว้ยปญัญาแลว้  

ปญัญาน้ีแหละคอืสิง่ทีจ่ะมาทาํลายมลทนิ ความสกปรก ความเศรา้หมองทีเ่กดิจากกเิลส

ตณัหาท ัง้หลาย พวกเราแทนทีจ่ะทาํตามอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหท้าํ และไดท้รง

ปฏบิตัมิาแลว้ กลบัไมไ่ดท้าํกนั กลบัไปส่งเสรมิความเศรา้หมอง ส่งเสรมิความสกปรกใน

ใจใหม้มีากยิง่ขึ้นไป ดว้ยความโลภ ความโกรธ ความหลง ดว้ยความอยากต่างๆ ขอให ้

จาํไวว้า่ ทกุคร ัง้ทีม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลง มคีวามอยาก ไมว่า่จะเป็นความ

อยากในกาม ความอยากมอียากเป็น หรอืความอยากไมม่อียากไมเ่ป็นกต็าม กเ็ท่ากบัวา่

กาํลงัสรา้งขยะ สรา้งความสกปรกใหม้มีากขึ้นไปในใจ ใจกจ็ะมคีวามทกุขม์คีวามเศรา้

หมองเพิม่มากขึ้นไป ท ัง้ๆทีไ่ดเ้งนิเพิม่ขึ้นมาอกี ๑๐ ลา้น อกี ๑๐๐ ลา้น มสีาม ีมภีรรยา

เพิม่ขึ้นอกี ๔-๕ คนกต็าม แต่ใจกลบัมคีวามเศรา้หมองเพิม่มากขึ้นไปอกี มคีวามกงัวล 

มคีวามวุน่วายใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบัเพิม่มากขึ้นไปอกี เพราะกาํลงัสรา้งความทกุข ์
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ใหก้บัใจโดยไมรู่ส้กึตวั ท ัง้ๆทีค่ดิวา่กาํลงัสรา้งความสุขใหก้บัตน แต่กลบัมแีต่ความทกุข ์

ความวุน่วายใจ  

ถา้ไมเ่ชื่อ ลองเปรยีบเทยีบดูระหวา่งเรากบัพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่าน

มอีะไรบา้ง ท่านไมม่อีะไรเลย ในเรื่องสมบตัภิายนอก ไมว่า่จะเป็นสามภีรรยา สมบตัิ

ต่างๆ ตาํแหน่งต่างๆ ไมม่อีะไรเลย มสีมบตัอิยู่เพยีง ๘ ชิ้น ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีของ

สมณะเท่านัน้ คอืมผีา้ไตรจวีร ๓ ผนื บาตรใบหน่ึง ประคดเอว มดีโกน เขม็กบัดา้ย 

และทีก่รองนํา้ น่ีคอืสมบตัทิีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีของพระ เท่าน้ีกเ็พยีงพอแลว้ ท่านอยู่

ไดแ้ลว้ ดว้ยความสุข ดว้ยความเบาใจ ดว้ยความสบายใจ เพราะใจของท่านไมม่ภีาระ 

ไมม่คีวามผูกพนักบัอะไรท ัง้สิ้น เพราะไมว่า่จะมอีะไร ในไมช่า้กเ็รว็ กต็อ้งพลดัพรากจาก

สิง่ต่างๆทีม่อียู่ท ัง้สิ้น เพราะธรรมชาตขิองชวีติเป็นอย่างนัน้ เรากเ็หน็กนัอยู่ เวลาเกดิ ก็

มาตวัเปลา่ๆ เมือ่ไปกไ็ปตวัเปลา่ๆ คอืใจมาครอบครองร่างกาย เมือ่ตายไปใจกท็ิ้ง

ร่างกายน้ีไป ทิ้งสมบตั ิ ทิ้งบคุคลต่างๆไปหมด ไมไ่ดเ้อาอะไรไปเลยนอกจากบญุกบับาป

เท่านัน้ บญุกค็อืความฉลาดหรอืปญัญา บาปกค็อืความโงเ่ขลาเบาปญัญานัน่เอง ถา้ยงั

ไมเ่ขา้ใจหรอืยงัไมเ่หน็ ก็ตอ้งรบีขวนขวายศึกษา แลว้ปฏบิตัติาม อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ปฏบิตัมิา คือพยายามลดละ ตดักเิลสตณัหาท ัง้หลายใหเ้บาบางลงไป ใหห้มดสิ้นไป  

เมือ่ทาํไดแ้ลว้ จะเหน็ความสุขทีแ่ทจ้รงิ ทีป่รากฏขึ้นมาภายในใจ เรยีกวา่ปญัญา ความ

สวา่ง ซึง่จะเกดิขึ้นกต่็อเมือ่นาํธรรมไปปฏบิตั ิเพยีงแต่ไดย้นิไดฟ้งัอย่างวนัน้ี แลว้กไ็มไ่ด ้

นาํไปปฏบิตั ิกย็งัจะไมเ่หน็ผลของการเสยีสละ ของการปลอ่ยวาง ถา้ลองไปปฏบิตัดูิ ใน

เบื้องตน้อาจจะยากหน่อย เพราะเป็นสิง่ทีฝื่นกบันิสยัใจคอ แต่ไมสุ่ดวสิยั ถา้มคีวาม

เขม้แขง็ มคีวามอดทนต่อสู ้ ในไมช่า้กเ็รว็ กจ็ะสามารถปฏบิตัติามอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ทรงสอน ไดท้รงปฏบิตัมิา เมือ่ทาํไดแ้ลว้กจ็ะเหน็ผล คอืความสุข ความเบาใจทีจ่ะ

ปรากฏขึ้นมาในใจ กจ็ะรูท้นัทเีลยวา่ เราน้ีโงเ่ขลาเบาปญัญามาตัง้นาน มวัแต่หลงแบก

กองทกุข ์ แบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น แต่เดีย๋วน้ีรูแ้ลว้ เดีย๋วน้ีไมต่อ้งการอะไรแลว้ ในเรื่อง

สมบตัภิายนอก บคุคลภายนอก อยู่ไดโ้ดยลาํพงั แมไ้มม่ร่ีางกายน้ี กอ็ยู่ได ้เพราะเหน็ใจ
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แลว้ รูแ้ลว้วา่ใจกบัร่างกายเป็นคนละส่วนกนั ต่างฝ่ายต่างจรงิ ใจไมต่อ้งพึง่อะไรเลย จงึ

สละไดห้มดแมแ้ต่ชวีติ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๕๔ 

ธมัมงั สรณัง คจัฉามิ 
๙ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๖ 

วนัน้ีเป็นวนัอาทติย ์เป็นวนัทีท่่านท ัง้หลายมเีวลาวา่ง จากภารกจิการงานต่างๆ จงึมาทีว่ดั

กนั เพราะเหน็วา่เป็นวนัพระดว้ย จงึควรเขา้วดั เพราะวนัพระเป็นวนัทีพ่ระพทุธเจา้ได ้

ทรงกาํหนดไว ้ ใหพ้ทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย ไดป้ลอ่ยวางเรื่องราวต่างๆทางโลกแลว้มาที่

วดั เพือ่มาสรา้งสิง่ทีด่ทีีง่ามสาํหรบัจติใจ ชวีติของคนเรากม็ ี๒ ส่วนดว้ยกนั คอืส่วนทาง

โลก คอืความจาํเป็นทีต่อ้งดูแลเกี่ยวกบัอตัภาพร่างกาย ตอ้งมกีารทาํมาหากนิ และอกี

ส่วนหน่ึงกค็ือจติใจ จติใจตอ้งมธีรรมะ มบีญุมกีศุลไวเ้ป็นเครื่องหลอ่เลี้ยง เพราะ

ร่างกายกบัจติใจเป็นธรรมชาตทิีต่่างกนั เรื่องของร่างกาย คอื ปจัจยั ๔ ไดแ้ก่ทีอ่ยู่อาศยั 

เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค อาหารนัน้ ไมส่ามารถทีจ่ะเยยีวยาดูแลรกัษาจติใจได ้ ตอ้ง

อาศยับญุกศุล ซึง่เปรยีบเหมอืนกบัปจัจยั ๔ ของจติใจ ร่างกายตอ้งมอีาหาร มทีีอ่ยู่

อาศยั มยีารกัษาโรค มเีครื่องนุ่งห่ม ถงึจะอยู่ไดด้ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข แต่จติใจตอ้งมี

บญุมกีศุล ถงึจะอยู่ไดด้ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ความสุขความเจรญิของจติใจตอ้งอาศยั

บญุและกศุล  

เราจะรูจ้กับญุกศุลได ้ กต่็อเมือ่ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพราะ

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้รารูว้า่อะไรเป็นบญุ อะไรเป็นบาป อะไรเป็นกศุล อะไรเป็น

อกศุล อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ ถา้ไมเ่ขา้หาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เราก็

จะไมรู่ ้หรอืรูก้รู็แ้บบไมค่รบบรบูิรณ ์รูบ้า้ง ไมรู่บ้า้ง รูแ้บบผดิๆถกูๆ ผดิบา้ง ถกูบา้ง จงึ

ทาํใหก้ารกระทาํของเราทีเ่กดิจากความรูน้ี้ ไมเ่ป็นไปเพือ่คุณ เพือ่ประโยชนอ์ย่างแทจ้รงิ 

แต่จะผสมกนัไประหวา่งการกระทาํทีเ่กดิคุณบา้ง เกดิโทษบา้ง ผลทีต่ามมาย่อมมสุีขบา้ง 

มทีกุขบ์า้ง มคีวามเจรญิบา้ง มคีวามเสือ่มบา้ง ซึง่ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีพ่วกเราทกุคนปรารถนา

กนั พวกเราทกุคนลว้นแต่ปรารถนาความสุขความเจรญิ ไมต่อ้งการความทกุขค์วาม

เสือ่มเสยี เราจงึตอ้งศึกษาใหรู้คุ้ณและโทษ รูสุ้ขและทกุข ์ รูค้วามเจรญิและความเสือ่ม 
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ไมม่ใีครจะรูเ้รื่องเหลา่น้ีไดด้เีท่ากบัพระพทุธเจา้ของเรา ถงึแมจ้ะไดเ้สดจ็ดบัขนัธปริ

นิพพานไปแลว้หลายพนัปี แต่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ยงัมอียู่ มกีารสบืทอด 

มกีารถา่ยทอดอยู่ เป็นธรรมทีม่ผีล มอีานุภาพเหมอืนกบัไดย้นิไดฟ้งัจากพระโอษฐข์อง

พระพทุธเจา้เลยทเีดยีว เพราะธรรมของพระพทุธเจา้เป็นอกาลโิก ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา 

ไมเ่สือ่มไปตามกาลตามเวลา  

ถงึแมว้า่ธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไวน้ี้มอีายุถงึ ๒๕๐๐ กวา่ปีแลว้กต็าม แต่

อานุภาพและประสทิธภิาพของพระธรรมคาํสอน ของพระพทุธเจา้กย็งัมคีรบถว้น ๑๐๐ 

เปอรเ์ซน็ต ์ ผูท้ีม่คีวามศรทัธาความเชื่อ ไดน้อ้มเอามาปฏบิตัแิลว้ ย่อมไดร้บัผล ไดร้บั

ประโยชนอ์ย่างเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้และพระสงฆส์าวกท ัง้หลาย ไดร้บัต ัง้แต่ในสมยั

พทุธกาลมา เพราะน่ีคือธรรมชาตขิองธรรม เป็นอกาลโิก เราจงึไมต่อ้งวติกวา่ เมือ่

พระพทุธเจา้ไดเ้สดจ็ดบัขนัธปรนิิพพานไปแลว้ สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน จะไม่

สามารถยงัประโยชน ์ยงัคุณใหก้บัเราได ้อย่างน้ีเป็นความเขา้ใจผดิ ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง

นัน้ตอ้งถอืหลกัวา่ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นอกาลโิก ไมไ่ดเ้สือ่มไปตามกาล

ตามเวลา ไมเ่หมอืนกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี ย่อมร่วงโรยไป ย่อมเสือ่มไปตามเวลา อตัภาพ

สงัขารร่างกายของเรา กต็อ้งเสือ่มไปตามกาลตามเวลา วตัถขุา้วของต่างๆกต็อ้งเสือ่มไป

ตามกาลตามเวลา แต่มีอย่างเดียวในโลกน้ีที่ไม่เสือ่มไปกบักาลกบัเวลา นัน่กค็อืพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

เราจงึมคีวามม ัน่ใจไดว้า่ เราจะไมอ่ยู่โดยปราศจากทีพ่ึง่ ที่พึง่ของเรากค็อืธมัมงั สรณัง 

คจัฉามิ พระธรรมคาํสอนน้ีเป็นทีพ่ึง่ของเราได ้ เพราะเหตใุด เพราะวา่พระธรรมน้ีเปรยีบ

เหมอืนกบัแสงสวา่งในทีม่ดื ผูใ้ดถา้อยู่ในทีม่ดืไมม่แีสงสวา่งย่อมลาํบาก ย่อมไมเ่หน็สิง่

ต่างๆรอบตวัเอง จะทาํอะไรย่อมไมรู่ว้า่ทาํไปแลว้ถกูหรอืผดิอย่างไร ฉนัใดบคุคลทีไ่มม่ี

พระธรรมคาํสอนอยู่ในใจ กเ็ปรยีบเหมอืนกบัคนทีอ่ยู่ในทีม่ดื เหมอืนกบัคนตาบอด 

ย่อมไมส่ามารถเหน็สิง่ต่างๆตามความเป็นจรงิได ้ แต่ถา้มแีสงสวา่งแหง่ธรรมอยู่ในใจ

แลว้ ย่อมเหน็สิง่ต่างๆเหมอืนกบัคนตาดทีีส่ามารถเหน็สิง่ต่างๆรอบตวัได ้ วา่สิง่ต่างๆนัน้

มอีะไรบา้ง มคุีณมโีทษอย่างไร ถา้รูว้า่มโีทษกส็ามารถหลกีเลีย่งได ้ ถา้มคุีณกส็ามารถ
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นอ้มเอาเขา้มาทาํใหเ้กดิคุณเกดิประโยชนก์บัตนเองได ้ น่ีคอือานุภาพของพระธรรมคาํ

สอน เป็นที่พึง่ เป็นแสงสว่าง เป็นเหมือนดวงตาสาํหรบัผูท้ี่ปรารถนาความสขุความ

เจรญิ จะสามารถยดึนําเอาไปใชเ้ป็นเครื่องนําทางได ้ เพราะชวีติของเรากเ็ปรยีบ

เหมอืนกบัการเดนิทาง เราตอ้งรูจ้กัทางทีจ่ะไปวา่ อยู่ในทศิไหน ถา้ไมรู่จ้กัทาง เรากจ็ะไม่

สามารถดาํเนินไปถงึจดุหมายปลายทางได ้ อย่างท่านท ัง้หลายเวลาจะเดนิทางมาทีว่ดั 

ท่านกต็อ้งรูว้า่ทางทีจ่ะพาท่านมาสู่ทีว่ดัน้ีอยู่ตรงไหน ถา้ไมรู่จ้กัทาง เวลาเดนิไปกอ็าจจะ

ไปไมถ่งึจดุหมายปลายทางได ้ 

ฉนัใดสิง่ทีพ่วกเราทกุคนปรารถนาคอืความสุขความเจรญิ ความปราศจากความทกุข ์

เศรา้โศกเสยีใจ ความเสือ่มเสยี ความหายนะท ัง้หลาย กเ็ป็นผล เป็นจดุหมายปลายทาง

ของชวีติของเรา ทีจ่ะตอ้งดาํเนินไป ถา้ไมรู่จ้กัทางทีจ่ะพาไปสูค่วามสุขความเจรญิ กจ็ะ

ไมส่ามารถเดนิทางไปใหถ้งึจดุหมายปลายทางนัน้ได ้ เมือ่ไมรู่ท้าง เรากจ็ะเดนิไปสู่

จดุหมายทีเ่ราไมป่รารถนากนั นัน่ก็คือความทกุข ์ ความเสือ่มเสยี ความหายนะท ัง้หลาย 

ดงัทีเ่หน็ปรากฏในชวีติรอบตวัเรา บางคนสามารถดาํเนินชวีติไปไดด้ว้ยความดงีาม ดว้ย

ความเจรญิรุ่งเรอืง บางคนกด็าํเนินไปดว้ยความลาํบากยากเขญ็ ดว้ยความทกุข ์ ดว้ย

ความเสือ่มเสยี นัน่กเ็ป็นเพราะวา่แต่ละคนมปีญัญา มธีรรมะความรูใ้นเรื่องของทางทีจ่ะ

พาไปสู่จดุหมายปลายทางทีต่อ้งการไปนัน้ ไมเ่ท่าเทยีมกนั รูม้ากรูน้อ้ยต่างกนั รูผ้ดิรูถ้กู

ต่างกนั  

ถา้ผูใ้ดไดเ้ขา้หาพระพทุธศาสนา แลว้ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้

นาํมาใส่ใจ เอามาท่องจาํจนขึ้นใจ แลว้นาํไปปฏบิตัิ กจ็ะดาํเนินชวีติไปไดด้ว้ยความ

ราบรื่นดงีาม เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ เป็นสิง่ทีไ่ดร้บัการทดสอบมาแลว้ 

ไดร้บัการพสูิจนม์าแลว้ ตามหลกัความจรงิ ตามหลกัสวากขาตธรรม คอืเป็นไปตาม

ความเป็นจรงิ ไมใ่ช่เป็นธรรมทีเ่กดิจากการจนิตนาการ นัง่คดิเฉยๆ วา่ทาํอย่างไรถงึจะ

ไปถงึจดุนัน้ โดยทีไ่มเ่คยไดท้าํมาก่อน เหมอืนกบัคนทีไ่มเ่คยมาทีว่ดัน้ี กอ็าจจะมี

จนิตนาการไดว้า่ หนทางทีจ่ะมาวดัน้ีจะตอ้งไปทางนัน้ จะตอ้งไปทางน้ี แต่คนทีพ่ดูนัน้ 

คนทีบ่อกนัน้ กย็งัไมรู่จ้รงิ เพราะยงัไมเ่คยมาทีว่ดั ถา้ไปบอกคนอืน่ กอ็าจจะมาไมถ่งึที่
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วดัน้ี เพราะตวัคนบอกเองกไ็มเ่คยมา ทางทีเ่ขาชี้บอกกเ็ป็นเพยีงแต่การจนิตนาการ เป็น

ความนึกคดิ ทีไ่มต่รงกบัความเป็นจรงิ แต่ถา้เขาเคยเดนิทางมาทีว่ดัน้ีแลว้ เขาย่อมรูว้า่

ทางทีม่าทีว่ดัน้ีเป็นอย่างไร เมือ่เขารู ้ เขาย่อมสามารถบอกผูอ้ืน่ไดอ้ย่างถกูตอ้งแมน่ยาํ

ตามความเป็นจรงิ เมือ่ผูอ้ืน่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้นาํเอาไปปฏบิตัดิาํเนินตาม กย่็อมเดนิทาง

มาถงึทีว่ดัน้ีไดอ้ย่างแน่นอน  

ฉนัใดพระพทุธเจา้กเ็ป็นเหมอืนกบัผูท้ีไ่ดไ้ปถงึจดุหมายปลายทาง ทีด่ทีีเ่ลศิแลว้ คอื

ความสุขความเจรญิ ความหมดทกุข ์ หมดภยั หมดเศรา้ หมดโศก เมือ่ไดท้รงพสูิจน์

และดาํเนินไปถงึจดุหมายปลายทางทีเ่ลศิทีป่ระเสรฐิ ทีพ่วกเราทกุคนปรารถนากนัแลว้ ก็

ทรงนาํสิง่ทีไ่ดท้รงพบเหน็มาส ัง่สอน มาบอกกลา่ว ถา่ยทอดใหก้บัผูท้ีย่งัไมรู่ ้ เพือ่ใหไ้ด ้

รูจ้กัทาง และเมือ่นาํไปปฏบิตัติาม ย่อมดาํเนินไปถงึจดุหมายทีป่รารถนาไดอ้ย่างแน่นอน 

เราจงึควรจะมีความเช่ือมัน่ในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ว่าเป็นคาํสอนที่ถกูตอ้ง 

เป็นสวากขาตธรรม ถกูตอ้งตามหลกัความเป็นจรงิ เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ เรากค็วรจะ

หม ัน่ศึกษาเลา่เรยีน ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่อย่างสมํา่เสมอ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้กน็าํเอาไป

ปฏบิตั ิ เมือ่ปฏบิตัแิลว้ผลทีเ่ราปรารถนากนั กจ็ะค่อยๆปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรา 

ภายในชวีติของเรา  

เมือ่มผีลปรากฏขึ้นมาแลว้ ศรทัธาความเชื่อกจ็ะมคีวามแน่วแน่ มคีวามม ัน่คงมากขึ้นไป

ตามลาํดบั เพราะเริ่มเหน็แลว้ จากความเชื่อกจ็ะกลายเป็นความจรงิ ในเบื้องตน้ยงัไมรู่ ้

จรงิ เช่น ถา้อยากจะมาทีว่ดัน้ี แต่ยงัไมเ่คยมา กจ็ะไมรู่ว้า่ทีว่ดัน้ีมอีะไรบา้ง เพยีงแต่ได ้

ยนิไดฟ้งัจากผูอ้ืน่ เวลาฟงักเ็ชื่อในสิง่ทีเ่ขาพดู แต่กย็งัไมรู่ว้า่สิง่ทีเ่ขาพดูนัน้มคีวาม

ถกูตอ้งมากนอ้ยเพยีงไร แต่เมือ่ไดม้าถงึทีว่ดัน้ีแลว้ กจ็ะเหน็สิง่ต่างๆทีเ่ขาพดู กจ็ะรู ้

ความจรงิของวดัน้ีวา่เป็นอย่างไร เมือ่ถงึเวลานัน้แลว้ กไ็มจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งเชื่อเขาอกี

ต่อไป เพราะสิง่ทีเ่ขาบอก กบัสิง่ทีเ่ราเหน็นัน้กเ็ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั เมือ่เหน็แลว้เราก็

มคีวามม ัน่ใจ ฉนัใดในการดาํเนินชวีติของเรา ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ให ้

เราดาํเนิน กเ็ป็นสิง่ทีเ่ราสามารถพสูิจนไ์ด ้ เมือ่ปฏบิตัไิปตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ก็

จะเริ่มเหน็ผลจากการปฏบิตัทิีป่รากฏขึ้นมาในชวีติของเรา ในใจของเรา เรากจ็ะเริ่มมี
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ความม ัน่ใจมากขึ้นไป วา่สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ ลว้นเป็นความจรงิท ัง้สิ้น 

เมือ่เป็นเช่นนัน้ กจ็ะมคีวามยนิดคีวามพอใจ มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะปฏบิตัใิหม้าก

ยิง่ๆขึ้นไป เพราะเหน็แลว้วา่ ไมม่อีะไรในโลกน้ีจะดเีท่ากบัการปฏบิตัติามคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ จะนาํพาใหเ้ราไปสูค่วามสุขความ

เจรญิทีแ่ทจ้รงิ ซึง่หมายถงึความเจรญิในคุณธรรม เจรญิในทางจติใจ ไมไ่ดห้มายถงึ

ความเจรญิในลาภ ยศ สรรเสรญิ กามสุขท ัง้หลาย การปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เพือ่ความสขุความเจรญิ จงึไม่ไดห้มายถงึความเจรญิดว้ยลาภ ยศ 

สรรเสรญิ กามสขุ แต่เจรญิดว้ยคณุธรรม เจรญิดว้ยความสงบสขุภายในใจของเรา

ต่างหาก  

เวลาปฏบิตัใินเบื้องตน้จะไมรู่จ้กัผลทีแ่ทจ้รงิ จงึมองไปผดิที ่แทนทีจ่ะมองมาทีค่วามรูส้กึ

ภายในใจ กลบัไปมองถงึผลภายนอก อย่างคนทีย่งัไมเ่ขา้ใจในเรื่องการปฏบิตัธิรรมและ

ผลของการปฏบิตั ิ กจ็ะคดิวา่เมือ่ไดท้าํบญุทาํทาน ไดร้กัษาศีล ไดไ้หวพ้ระสวดมนต์

ปฏบิตัธิรรมแลว้ ชวีติจะรุ่งเรอืงทางดา้นลาภ ยศ สรรเสรญิ กามสุข คอืจะมเีงนิทองมาก

ขึ้น มตีาํแหน่ง มยีศถาบรรดาศกัดิ์สูงขึ้น มคีนสรรเสรญิเยนิยอมากขึ้น มคีวามสุขทีเ่กดิ

จากการไดเ้สพกามมากขึ้น ซึง่ไมใ่ช่เป็นผลหลกัของการปฏบิตัติามแนวทางของ

พระพทุธเจา้ แต่เป็นผลพลอยได ้ ทีจ่ะเกดิหรอืไมเ่กดิขึ้นกไ็ด ้ เพราะคนทีท่าํความด ี ต ัง้

ตนอยู่ในคุณงามความด ี ย่อมเจรญิทางลาภ ยศ สรรเสรญิ กามสุขดว้ย แต่ไมใ่ช่ผล

หลกัของการปฏบิตัธิรรม ซึง่อยู่ภายในใจ คอืใจทีม่คีวามสงบ มคีวามเยน็ มคีวามสบาย 

ทีเ่กดิจากการไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี เพราะมองเหน็ดว้ยปญัญาแลว้วา่ เป็นสิง่

ทีไ่มจ่รีงัถาวร อาศยัไปไมไ่ดต้ลอดเวลา ไมช่า้กเ็รว็ วนัใดวนัหน่ึง สิง่ทีเ่คยใหค้วามสุข 

ใหค้วามเจรญิ กจ็ะเสือ่มลงไปได ้ แตกสลายดบัไปได ้ ถา้อาศยัเป็นเครื่องใหค้วามสุข

ความเจรญิ กจ็ะตอ้งเกดิความทกุข ์ เกดิความเศรา้โศกเสยีใจขึ้นมา กลายเป็นคนไมม่ทีี่

พึง่ เพราะไปยดึไปตดิอยู่กบัสิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิ  

ผูป้ฏบิตัจิะรูว้่า การปฏบิตัธิรรมน่ีแหละคอืที่พึง่ที่แทจ้รงิ เพราะเป็นสิง่ที่ไม่เสือ่ม เรา

สามารถปฏบิตัธิรรมไปไดต้ลอดจนวนัตาย และเมือ่ปฏบิตัธิรรมไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 
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จติใจกจ็ะมคีวามสุข มคีวามสบาย มคีวามสงบ ไมม่คีวามวุน่วายอยู่ในใจเลย น่ีต่างหาก

คอืผลทีพ่ระพทุธศาสนาสอนใหพ้ทุธศาสนิกชนท ัง้หลายไดป้ระสบพบเหน็ ไดบ้รรลถุงึ 

ไมใ่ช่ผลภายนอก คอื ลาภ ยศ สรรเสรญิ สุข ถา้เขา้ใจหลกัธรรมน้ีแลว้ กจ็ะมคีวาม

ม ัน่ใจในการปฏบิตั ิแต่ถา้ไมเ่ขา้ใจ กจ็ะเกดิความทอ้แท ้ไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะปฏบิตั ิ

ทาํคุณงามความด ี เพราะหลงผดิ คดิวา่การทาํคุณงามความด ี จะทาํใหร้ํา่รวยขึ้น มี

ตาํแหน่งสูงขึ้น มคีนยกย่องสรรเสรญิเยนิยอมากขึ้น มทีรพัยส์มบตัเิครื่องใชไ้มส้อย 

เครื่องอาํนวยความสุขทางตา หู จมกู ลิ้น กาย มากขึ้น ทาํใหไ้มม่กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะ

ทาํคุณงามความด ีจงึตอ้งทาํความเขา้ใจใหถ้กูตอ้งวา่ ผลทีเ่กดิจากการปฏบิตัธิรรม ตาม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ คอืการเจรญิของคุณธรรมภายในจติใจ เพราะคุณธรรมจะเขา้

ไปดูแลรกัษาใจ ไมใ่หวุ้น่วาย ไมใ่หเ้ศรา้โศกเสยีใจ ไมใ่หก้งัวล ไมใ่หห้ลงนัน่เอง เพราะ

ใจยงัมสีิง่ทีส่รา้งปญัหาใหก้บัใจอยู่ เหมอืนกบัเชื้อโรคทีม่อียู่ในร่างกาย ถา้ไมดู่แลรกัษา

ดว้ยการรบัประทานยา เชื้อโรคกจ็ะสรา้งความเจบ็ไขไ้ดป่้วยใหก้บัร่างกาย ถงึแมว้า่จะมี

เงนิทองมากมายก่ายกอง มตีาํแหน่งสูงๆ อาํนาจวาสนาลน้ฟ้า แต่ร่างกายจะไมม่คีวามสุข

เลย เพราะไมไ่ดดู้แลรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ใหห้ายไปหมดไป  

แต่ถา้ดูแลรกัษาโรคทีม่อียู่ในร่างกาย ไปหาหมอ หายามารบัประทาน กจ็ะรกัษาทาํลาย

เชื้อโรคใหห้มดไปจากร่างกายได ้ เมือ่ไมม่เีชื้อโรคในร่างกายแลว้ ร่างกายกเ็ป็นปกติ ไม่

เจบ็ไขไ้ดป่้วย ใจกเ็ป็นเช่นนัน้ ใจก็มเีชื้อโรคเหมอืนกนั ทีท่าํใหม้คีวามไมส่บายอกไม่

สบายใจ กลุม้อกกลุม้ใจ กงัวลใจ ห่วงหนา้ห่วงหลงั กลวัเรื่องนัน้กลวัเรื่องน้ี เหลา่น้ีลว้น

เป็นเชื้อโรคของใจท ัง้สิ้น เกดิจากอวชิชาความไมรู่ ้เกดิจากโมหะความหลง จงึตอ้งอาศยั

คุณธรรม ทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คอืทาํความด ี ละ

ความชัว่ ชาํระกเิลสตณัหาใหเ้บาบาง ใหห้มดสิ้นไปจากใจดว้ยธรรมโอสถ ดว้ยพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ นาํมาปฏบิตั ิ อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดม้าปฏบิตักินัทกุๆวนั

พระ หรอืทกุๆวนัเสารว์นัอาทติย ์ เป็นการนาํธรรมโอสถเขา้มาชาํระจติใจ ชาํระเชื้อโรค

ของจติใจคอืกเิลสตณัหา โมหะอวชิชาท ัง้หลายทีม่อียู่ในใจ ทีเ่ป็นตวัสรา้งความทกุข ์

ความกงัวลใจ ความวุน่วายใจทีไ่มรู่จ้กัจบจกัสิ้น  
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ถา้ไดน้าํเอาธรรมโอสถของพระพทุธเจา้เขา้มาชาํระใจแลว้ ใจกจ็ะค่อยๆหายจากโรคต่างๆ 

โรคกลวั โรควุน่วายใจ โรคเศรา้โศกเสยีใจ ซึง่สามารถรกัษาใหห้ายขาดได ้ ดว้ยธรรม

โอสถทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงทดลองใชม้าก่อน เมือ่ใชจ้นเหน็ผลดแีลว้กน็าํเอามาเผยแผ่ 

เอามาถา่ยทอดใหพ้วกเรา ถา้พวกเรานาํมาปฏบิตัแิลว้ รบัรองไดว้า่ใจจะดขีึ้น จะมี

ความสุข มคีวามสบาย ความทกุขค์วามกงัวลใจ ความวา้วุน่ขุน่มวัภายในใจจะค่อยๆ

หมดไป จนหมดไปในทีสุ่ด เป็นผลทีพ่ระพทุธเจา้สอนใหไ้ปถงึ น่ีแหละคอืความสุขความ

เจรญิทีแ่ทจ้รงิ คนเราถา้มเีงนิทองมากมายจนกระท ัง่ใชไ้มห่มด มตีาํแหน่งสูงๆ เป็นถงึ

พระเจา้แผ่นดนิ เป็นประธานาธบิด ี แต่ถา้ใจยงัมคีวามวา้วุน่ขุน่มวั มคีวามเศรา้โศก

เสยีใจ มคีวามทกุข ์ มคีวามกงัวลใจอยู่ สิง่ต่างๆทีม่อียู่จะมปีระโยชนอ์ะไร สูไ้มม่อีะไร

เลยแต่ภายในใจไมม่คีวามทกุข ์ไมม่คีวามวุ่นวายใจเลย จะไมด่เีสยีกวา่หรอื  

น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงผ่านมาในชวีติของพระองคเ์อง ท ัง้ ๒ ส่วน คือในสมยัทีเ่ป็น

ราชโอรส เป็นเจา้ชายสทิธตัถะ อยู่ท่ามกลางทรพัยส์มบตัเิงนิทองมากมายก่ายกอง แต่

ภายในใจกลบัมแีต่ความวา้วุน่ขุน่มวั มคีวามกงัวล มแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความเศรา้โศก

เสยีใจ กบัหลงัจากทีไ่ดส้ละราชสมบตัแิลว้ออกปฏบิตัธิรรม จนไดช้าํระกเิลสตณัหา 

โมหะอวชิชา ทีม่อียู่ภายในใจจนหมดสิ้นไป ทาํใหใ้จมแีต่ความสุข มแีต่ความสงบ มแีต่

ความอิม่ มแีต่ความพอ ไมม่คีวามทกุขแ์มแ้ต่ธุลเีดยีวหลงเหลอือยู่ในใจเลย นัน่แหละ

เป็นทางเลอืกทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตดัสนิใจเลอืก และเมือ่ไดท้รงพบสิง่น้ีแลว้กไ็มเ่คยคิดที่

จะหวนกลบัไปหาความสุข ในสมยัทีเ่ป็นราชกมุารอกีต่อไปเลย เพราะวา่ชวีติของราช

กมุาร ของกษตัรยิ ์ ของประธานาธบิด ี ของนายกรฐัมนตรนี ัน้ เป็นชวีติทีม่แีต่ความ

วุน่วาย มแีต่ความทกุขท์ีไ่มม่ทีีส่ิ้นสุด  

ต่างกบัความสุขทีเ่กดิจากการบาํเพญ็ปฏบิตัธิรรม ทาํความดลีะความชัว่ ชาํระกเิลส

ตณัหาทีม่อียู่ภายในใจใหห้มดสิ้นไป น่ีแหละเป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ เป็นความเจรญิที่

แทจ้รงิ เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดบ้รรลถุงึ ไดต้รสัรูถ้งึ แลว้กน็าํมาส ัง่สอนพวกเรา พวกเรา

เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ กเ็กดิศรทัธา ความเชื่อ จงึนาํไปปฏบิตั ิ แลว้ชวีติจติใจกจ็ะดขีึ้นไป

เรื่อยๆ ใจจะเบา ใจจะสบาย ใจจะไมวุ่น่วายกบัเรื่องราวต่างๆ เพราะปลอ่ยวางได ้รูว้า่ทกุ
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สิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น เป็นเหมอืนกบัไฟ ถา้เอามอืไปจบัไฟ กจ็ะถกูไฟ

เผาเอา ฉนัใดทกุสิง่ทกุอย่างทีอ่ยู่ในโลกน้ีไมว่า่จะเป็นวตัถสุิง่ของ หรอืเป็นบคุคล ลว้น

เป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น ถา้ไมไ่ปเกี่ยวขอ้งกจ็ะไมม่คีวามทกุข ์แต่ถา้ไปมคีวามเกี่ยวขอ้ง ไป

ยดึไปตดิ ก็จะทาํใหท้กุขก์บัสิง่น ัน้ๆ ไมเ่ชื่อลองตรวจตราสิง่ทีม่อียู่รอบตวัดู เช่น บคุคล

ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นสาม ีภรรยา พอ่ แม ่พี ่นอ้ง ญาตสินิท มติรสหาย กต็อ้งทกุขก์บัเขา 

เพราะรกัเขา ห่วงเขา มคีวามอาลยัอาวรณเ์วลาทีเ่ขาตอ้งจากไป น่ีกเ็ป็นความทกุขแ์ลว้  

แต่ถา้ไมไ่ปยดึไปตดิกบัเขา กจ็ะไมท่กุข ์ รูว้า่เขากเ็ป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นมา ต ัง้อยู่แลว้กต็อ้งดบั

ไป ตอ้งจากไปสกัวนัหน่ึงไมช่า้กเ็รว็ ถา้เขาไมจ่ากเราไปก่อน เรากต็อ้งจากเขาไปก่อน ถา้

รูอ้ย่างน้ีแลว้กจ็ะไมย่ดึไมต่ดิ เหมอืนอยู่กบัไฟ แต่มรีะยะกัน้ไว ้ ไมใ่หอ้ยู่ใกลช้ดิ

จนเกนิไป อยู่ดว้ยกนักอ็ยู่ไป แต่ไมย่ดึไมต่ดิ วา่จะตอ้งอยู่กนัไปตลอด รูว้า่ไมช่า้กเ็รว็ก็

ตอ้งจากกนัไป อย่างน้ีแสดงวา่ไมย่ดึไมต่ดิ ใชธ้รรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาดาํเนิน

ชวีติ เวลาเกดิการพลดัพรากจากกนั กจ็ะไมท่กุข ์ไมวุ่น่วายใจ ในขณะทีอ่ยู่ดว้ยกนั กไ็ม่

ทกุข ์ ไมก่งัวล เพราะรูว้า่ทกุขไ์ปกไ็มเ่กดิประโยชนอ์ะไร ความเป็นจรงิของโลกน้ีมนัเป็น

อย่างน้ี ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นสิง่ทีม่อีายุขยั ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน จะตอ้งมกีารสิ้นสุด

ไปวนัใดวนัหน่ึง เมือ่รูอ้ย่างน้ีแลว้กจ็ะปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ กจ็ะอยู่ในโลกน้ีดว้ย

ความสบายใจ ไมวุ่น่วายไมท่กุขก์บัอะไร เพราะมธีรรมะ มแีสงสวา่งแห่งธรรมเป็นเครื่อง

พาไป น่ีแหละคอืความหมายของคาํว่า ธมัมงั สรณัง คจัฉามิ ที่พึง่ของเรา การแสดง

เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๕๕ 

ลูกตุม้นาฬกิา 
๑๕ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๖ 

หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรู ้เป็นพระอนุตตรสมัมาสมัพทุธเจา้ได ้๒ เดอืน จงึได ้

ทรงประกาศพระธรรมคาํสอนเป็นคร ัง้แรกในวนัเพญ็เดอืน ๘ มผูีเ้ลือ่มใสศรทัธา มาฟงั

คาํสอนของพระพทุธเจา้ และไดน้าํธรรมทีท่รงส ัง่สอนไปปฏบิตั ิ จนไดบ้รรลเุป็นพระอรยิ

สาวก เป็นจาํนวนมาก ตัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไปจนถงึพระอรหนัต ์ เมือ่ถงึวนัเพญ็เดอืน 

๓ ซึง่เป็นเวลา ๗ เดอืนหลงัจากไดท้รงประกาศพระธรรมคาํสอนเป็นคร ัง้แรก กม็ี

พระสงฆจ์าํนวน ๑๒๕๐ รูปมาประชมุกนัเพือ่เฝ้าพระพทุธเจา้ โดยไมไ่ดน้ดัหมายกนัมา

ก่อน มากนัเองมาตามกระแสจติ ทีร่าํลกึถงึพระคุณอนัใหญ่หลวงของพระพทุธเจา้ ทีไ่ด ้

ทาํใหท่้านเหลา่นัน้ไดม้โีอกาสไดป้ฏบิตัธิรรมจนกลายเป็นพระอรหนัต ์ เป็นผูส้ิ้นกเิลส 

ปราศจากความทกุข ์ ความเศรา้หมองภายในใจ จงึเกดิฉนัทะความพอใจ วริยิะความ

อตุสาหะ ทีจ่ะมาเฝ้าพระพทุธเจา้ในวนัเพญ็เดอืน ๓ นัน้ จงึไดเ้ดนิทางมาเฝ้าโดยทีไ่มไ่ด ้

นดัหมายกนัไวก่้อนเลย  

พระสงฆท์ ัง้ ๑๒๕๐ รูป ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ เป็นผูส้ิ้นกเิลสแลว้ท ัง้สิ้น เป็นผูท้ี่

พระพทุธเจา้ทรงอปุสมบทใหด้ว้ยเอหภิกิขุอปุสมัปทา คอืการอปุสมบทโดยทรงเปลง่

วาจาวา่ จงมาเป็นภกิษุเถดิ ธรรมวนิยัที่ตถาคตไดต้รสัไวช้อบแลว้ ขอใหเ้ธอจงประพฤติ

พรหมจรรยเ์พือ่ความสิ้นสดุแหง่ทกุขเ์ถดิ น่ีคอืการบวชในระยะแรกๆ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งั

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ กเ็กดิศรทัธาขอบวช พระพทุธเจา้กท็รงเปลง่วาจา

ดงัทีไ่ดก้ลา่วไว ้ เรยีกวธิกีารบวชในครัง้แรกน้ีวา่ เอหภิกิขุอปุสมัปทา จงมาเป็นภกิษุเถดิ 

เพยีงเท่าน้ีผูม้ศีรทัธากไ็ดบ้วชเป็นพระภกิษุ ในวนันัน้ทรงแสดงพระโอวาทปาฏโิมกข ์ คือ

หวัใจของพระศาสนา มอียู่ ๓ ขอ้ดว้ยกนัคือ ๑. สพัพปาปสัส อกรณัง ละเวน้จากการ

กระทาํบาปท ัง้ปวง ๒. กสุลสัสูปสมัปทา ทาํความดใีหถ้งึพรอ้ม ๓. สจติตปรโิยทปนงั 



76 
 

ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด เอตงั พทุธาน สาสนงั น่ีเป็นคาํสอนของพระพทุธเจา้ทกุๆ 

พระองค ์ 

พระพทุธเจา้ของเราน้ีกเ็ป็นหน่ึงในพระพทุธเจา้หลายๆพระองคด์ว้ยกนั ทีไ่ดม้าตรสัรู ้

ธรรม แลว้ประกาศธรรมใหก้บัสตัวโ์ลก ทกุๆพระองคท์ีไ่ดต้รสัรูแ้ละสอนพระธรรมใน

อดตี กจ็ะสอนเหมอืนๆกนั ทกุๆพระองคท์ีจ่ะมาตรสัรูแ้ละสอนพระธรรมในอนาคต ก็จะ

สอนเหมอืนๆกนั คอืสอนให ้ละการกระทาํบาปทัง้ปวง ทาํกศุลใหถ้งึพรอ้ม ชําระจติให ้

สะอาดหมดจด เพราะเป็นวธินีาํพาสตัวโ์ลกใหไ้ปสู่ความสุขความเจรญิทีแ่ทจ้รงิ ไปสู่การ

สิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ สิ้นสุดแห่งความทกุขท์ ัง้หลาย จะตอ้งเกดิจากการ

ปฏบิตัขิองสตัวโ์ลกแต่ละบคุคล ไมม่ใีครจะทาํใหส้ตัวโ์ลกเช่นพวกเราท ัง้หลายพน้จาก

ความทกุขไ์ด ้ไมม่ใีครจะทาํใหเ้ราสุข ใหเ้ราเจรญิได ้เราเท่านัน้ทีจ่ะตอ้งเป็นผูท้ีป่ฏบิตัติน 

ทางกาย วาจา ใจ ใหไ้ปสู่ความหลดุพน้จากกองทกุข ์ใหไ้ปสูค่วามสุขความเจรญิ เพราะ

น่ีเป็นสจัธรรม เป็นความจรงิ ทีไ่มข่ึ้นกบักาลกบัเวลา ไมว่า่จะเป็นเวลาไหน สถานทีใ่ดก็

ตาม เรื่องน้ีจะเป็นเรื่องตายตวั พระพทุธเจา้แต่ละพระองคจ์งึสอนเหมอืนๆกนัหมด 

เพราะเป็นวธิเีดยีวทีจ่ะนาํพาสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ใหไ้ปสู่ความสุขความเจรญิ ใหไ้ปสู่ความ

พน้ทกุข ์ ไมม่วีธิอีืน่ พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย เป็นเพยีงผูบ้อกทาง 

เป็นผูส้อน เป็นผูช้ี้บอกเราวา่ ถา้ตอ้งการความสุขความเจรญิทีแ่ทจ้รงิ การหมดสิ้นของ

ความทกุข ์จะตอ้งปฏบิตัติามธรรมท ัง้ ๓ ประการน้ี  

ถา้ฟงัแลว้แต่ไมน่าํไปปฏบิตัิ ความปรารถนาของเรา ทีจ่ะพน้ทกุข ์ ทีจ่ะมแีต่ความสุขนัน้ 

ย่อมไมป่รากฏผลขึ้นมา เพราะผลจะตอ้งปรากฏขึ้นจากเหต ุ คอืการกระทาํทางกาย ทาง

วาจา และทางใจ พระพทุธเจา้เป็นครูเป็นบรมศาสดา ดงัในบทพระพทุธคุณทีแ่สดงไวว้า่ 

สตัถา เทวมนุสสานงั ทรงเป็นครูของมนุษยแ์ละเทวดาท ัง้หลาย พระพทุธเจา้ไมใ่ช่

ผูว้เิศษทีจ่ะเสกเป่าใหพ้วกเรากลายเป็นพระอรยิบคุคล กลายเป็นพระอรหนัตผู์ส้ิ้นกเิลส

ได ้ ความวเิศษของพระพทุธเจา้อยู่ตรงทีไ่ดท้รงตรสัรูธ้รรม ทีจ่ะนาํพาสตัวโ์ลกไปสู่การ

พน้ทกุข ์แต่ไมม่คีวามสามารถทีจ่ะทาํใหส้ตัวโ์ลกท ัง้หลายพน้ทกุขไ์ดด้ว้ยการเสกเป่า แต่

จะตอ้งเกดิจากการบาํเพญ็ เกดิจากการปฏบิตัขิองแต่ละบคุคล พระพทุธเจา้มหีนา้ทีส่ ัง่
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สอนชี้บอกทาง ผูใ้ดมศีรทัธานาํไปปฏบิตั ิกจ็ะไดร้บัประโยชนจ์ากธรรมอนัประเสรฐิน้ี ผู ้

ไมม่ศีรทัธา กจ็ะไมไ่ดร้บัประโยชน ์ คอืหลงัจากไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้แลว้ กไ็มเ่ชื่อวา่สิง่ทีท่รงส ัง่สอนนัน้เป็นความจรงิ ไมเ่ชื่อวา่การทาํบญุละบาป 

ทาํจติใจใหส้ะอาดหมดจด เป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขความเจรญิทีแ่ทจ้รงิ เพราะใจ

ยงัถกูโมหะความหลง อวชิชาความไมรู่จ้รงิครอบงาํอยู่ ทาํใหม้คีวามอยากในสิง่ต่างๆใน

โลกน้ี เพราะคดิวา่ถา้ไดม้สีิง่ต่างๆ เช่น สมบตั ิ ขา้วของเงนิทอง บคุคลต่างๆ ตาํแหน่ง

ยศถาบรรดาศกัดิ์ ความสุขทีไ่ดจ้ากสมัผสักบัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีถู่กอกถกูใจ

นัน้ เป็นความสุขเป็นความเจรญิ กจ็ะไมเ่ขา้ใจถงึหลกัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ทีใ่หล้ด

ใหล้ะในการยนิดใีนลาภ ยศ สรรเสรญิ กามสุข เพราะใจของปถุชุนยงัมดืบอด มี

ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็ตรงขา้มกบัสจัธรรมความจรงิ ที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูเ้หน็มา แลว้ทรงนาํมาส ัง่สอนสตัวโ์ลกท ัง้หลาย  

ถา้ฟงัธรรมของพระพทุธเจา้แลว้ไมเ่กดิศรทัธา กแ็สดงวา่จติใจยงัมคีวามมดืบอดมาก 

แมแ้สงสวา่งแห่งธรรมของพระพทุธเจา้ กไ็มส่ามารถส่องทะลผุ่านเขา้ไปสู่ใจ เพือ่ใหเ้หน็

ถงึความจรงิทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงรูท้รงเหน็ กต็อ้งถอืวา่เป็นบคุคลทีม่กีรรมมาก เคย

สะสมกเิลสตณัหา โมหะอวชิชา มามาก จนไมส่ามารถรบัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้

ได ้ จงึถอืวา่เป็นคนทีเ่สยีโอกาสไป ถงึแมจ้ะไดม้าเกดิเป็นมนุษยแ์ละไดม้าพบ

พระพทุธศาสนา แต่กลบัไมไ่ดร้บัประโยชน ์ จงึเป็นสิง่ทีน่่าเสยีดายเป็นอย่างยิง่ แต่

สาํหรบัพวกเราท ัง้หลายทีไ่ดม้าประชมุกนัในวนัน้ี เป็นผูม้บีญุมกีศุล เพราะวา่การทีจ่ะมา

วดั มาทาํบญุ มาฟงัเทศนฟ์งัธรรมไดน้ี้ จะตอ้งเกดิจากจติทีม่ศีรทัธา มคีวามเชื่อในบญุ

ในกศุล ในบาปในกรรม ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน แสดงวา่จติใจไมม่ดืสนิท จนไม่

มแีสงสวา่งอนัใดเลด็ลอดเขา้ไปไดเ้ลย แสดงวา่ใจยงัมคีวามสวา่งอยู่บา้ง และเมือ่ได ้

สมัผสัแสงสวา่งจากคาํสอนของพระพทุธเจา้ กท็าํใหเ้กดิศรทัธาความเชื่อ วริยิะความ

พากเพยีร ทีจ่ะประกอบคุณงามความด ีละการกระทาํความชัว่ท ัง้หลาย และปฏบิตัจิติต

ภาวนา ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด  



78 
 

การไดเ้กดิมาเป็นมนุษยแ์ละไดเ้จอพระพทุธศาสนา จงึเป็นบญุเป็นกศุล เป็นโชคเป็น

วาสนา เพราะไดพ้บกบัสิง่ทีด่ทีีง่าม ทีจ่ะนาํพาไปสู่ความสุขความเจรญิ ไปสู่ความพน้

ทกุขไ์ดอ้ย่างแน่นอน จงึควรมคีวามม ัน่ใจแน่วแน่ต่อพระพทุธเจา้ ต่อพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ ต่อพระอรยิสงฆส์าวกของพระพทุธเจา้ท ัง้หลาย วา่เป็นทีพ่ึง่ของเราได ้

เป็นผูน้าํพาเราไปสู่ความสุขความเจรญิทีเ่ราทกุคนปรารถนากนัได ้ เราจงึมฉีนัทะความ

ยนิด ี มวีริยิะความพากเพยีร ทีจ่ะเดนิทางมาทีว่ดัอย่างสมํา่เสมอ เพือ่ปฏบิตัติามที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เมือ่ปฏบิตัไิปแลว้ผลกจ็ะค่อยๆปรากฏขึ้นมาภายในใจ เพราะ

หลกัคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้ สอนไปทีใ่จเป็นหลกั ไมไ่ดส้อนไปทีส่ิง่ของต่างๆ

ภายนอก บางคนไมเ่ขา้ใจคดิวา่เมือ่ไดท้าํบญุ ไดป้ฏบิตัธิรรมแลว้ จะเจรญิในทางลาภ 

ยศ สรรเสรญิ กามสุข น่ีเป็นความเขา้ใจผดิ เพราะวา่ผลทีจ่ะเกดิจากการปฏบิตัธิรรมนัน้ 

จะเกดิขึ้นในใจของเรา เพราะวา่ธรรมทีเ่ราปฏบิตัน้ีิเป็นเหมอืนกบัยารกัษาโรค โรคทีจ่ะ

รกัษาน้ีกค็ือโรคของความเศรา้โศกเสยีใจ ความทกุข ์ความวุน่วายใจต่างๆ  

ผูใ้ดมธีรรมโอสถเขา้ไปสถติอยู่ในใจแลว้ จติใจจะสงบ จะเยน็ จะไมท่กุข ์ ไมเ่ดอืดรอ้น

กบัเรื่องราวต่างๆ ทีม่ากระทบกบัชวีติในแต่ละวนั เพราะมธีรรม มแีสงสวา่ง มปีญัญาทีรู่ ้

วา่อะไรเป็นอะไร ทาํใหไ้มห่ลงตดิอยู่กบัสิง่ทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจ น่ีต่างหากคอืผลที่

จะปรากฏขึ้นมาภายในใจ ไมไ่ดเ้ป็นผลทีจ่ะตามมาจากภายนอก แต่ผลทีเ่กดิจาก

ภายนอกกม็สี่วนดว้ยแต่เป็นผลพลอยได ้ไมไ่ดเ้ป็นผลหลกั คือคนทาํบญุ ทาํทาน รกัษา

ศีล ปฏบิตัธิรรมน้ี ไมจ่าํเป็นจะตอ้งรํา่รวย ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมตีาํแหน่งสูงๆ ไมจ่าํเป็น

จะตอ้งมใีครมาสรรเสรญิเยนิยอ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมคีวามสุขในกามคุณท ัง้ ๕ เพราะผู ้

ปฏบิตัธิรรมย่อมเป็นคนด ี ย่อมทาํใหผู้อ้ืน่เลือ่มใสศรทัธา แลว้สนบัสนุนใหเ้จรญิในลาภ 

ยศ สรรเสรญิ กามสุข แต่ไมแ่น่เสมอไป ดงันัน้เวลาปฏบิตัธิรรม ทาํบญุทาํทาน รกัษา

ศีล กข็อใหดู้ทีใ่จทีม่คีวามสบาย อย่างวนัน้ีไดม้าวดั ไดม้าทาํบญุใหท้าน ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม ใจกม็คีวามสบาย ไมม่คีวามวุน่วาย เพราะในขณะน้ีกเิลสตณัหา ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ไมป่รากฏขึ้นมาในใจ เมือ่ไมป่รากฏขึ้นมา ความทกุข ์

ความวุน่วายใจ กไ็มป่รากฏขึ้นมา เพราะวา่การกระทาํความดใีนขณะน้ี เป็นเหตใุหก้เิลส

ตณัหาไมส่ามารถแสดงอาการออกมาได ้ 
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เหมอืนกบัเวลารบัประทานยารกัษาโรค เชื้อโรคทีส่รา้งความเจบ็ไขไ้ดป่้วยใหก้บัร่างกาย 

กจ็ะไมม่กีาํลงัทาํใหร่้างกายเกดิอาการเจบ็ป่วย แต่ถา้ไมไ่ดร้บัประทานยา เชื้อโรคก็

จะตอ้งแสดงอาการออกมา ทาํใหเ้กดิความเจบ็ไขไ้ดป่้วยขึ้นมา การปฏบิตัธิรรมตาม

แนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน จงึเป็นการรกัษาโรคภายในใจ รกัษาความซมึเศรา้

เหงาหงอย เศรา้โศกเสยีใจ อาลยัอาวรณ์ วติกกงัวล กลวัเรื่องราวต่างๆ ผูท้ีไ่ดป้ฏบิตัิ

ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้ ใจจะไมม่อีาการเหลา่น้ี ไมว่า่ในโลกน้ีจะมเีหตกุารณ์

อนัใดเกดิขึ้นมากต็าม กจ็ะไมส่ามารถทาํใหจ้ติใจหว ัน่ไหวได ้ จติใจของพระพทุธเจา้กบั

พระอรหนัตท์ ัง้หลาย เป็นจติใจทีส่ะอาดหมดจด เป็นจติใจทีไ่ดร้บัการชาํระกเิลสตณัหา

ใหห้มดสิ้นไปจากใจแลว้ เมือ่เป็นเช่นนัน้ เวลามอีะไรมากระทบกบัใจกไ็มซ่มึซบัเขา้ไปใน

ใจ เพราะใจไมม่ตีวัเชื่อมคอืกเิลสตณัหา อปุาทานความยดึม ัน่ต่างๆ เมือ่ไมม่ใีนใจของ

ผูใ้ดแลว้ ใจของผูน้ ัน้ก็จะไมไ่ดร้บัการกระทบจากสิง่ต่างๆทีผ่่านเขา้มาทางตา หู จมกู ลิ้น 

กาย ใจจะน่ิงสงบ อยู่เฉยๆ เป็นอเุบกขา ไมย่นิดยีนิรา้ยกบัอะไร จะเสยีอะไรไปกไ็ม่

เสยีใจ จะไดอ้ะไรมากไ็มด่ใีจ เพราะไมม่กีเิลสตณัหาอยู่ในใจนัน่เอง เหมอืนกบัหยดนํา้

บนใบบวั ทีไ่มซ่มึซบัเขา้หากนั หยดนํา้บนใบบวัเป็นรูปกลมๆ กลิ้งไปกลิ้งมา ต่างกบัหยด

นํา้บนกระดาษซบั กระดาษซมึ พอหยดนํา้ไปบนกระดาษซบักระดาษซมึ นํา้กจ็ะถกู

กระดาษดูดซมึเขา้ไปหมด เป็นลกัษณะของใจปถุชุนอย่างเราอย่างท่านท ัง้หลาย  

ใจของพวกเราเป็นแบบน้ี เวลามอีะไรมากระทบ กจ็ะออกไปรบัเตม็ ๑๐๐ เลย ถา้ไดเ้หน็ 

ไดย้นิ ไดฟ้งัอะไรทีถ่กูอกถกูใจ กจ็ะเกดิความดอีกดใีจขึ้นมา เกดิความอยากความโลภ

ขึ้นมา อยากไดส้ิง่น ัน้ๆทีไ่ดส้มัผสั ใหม้มีากขึ้นไป ใหอ้ยู่นานๆ ทาํใหเ้กดิความดิ้นรน

ขึ้นมา การดิ้นรนของใจน้ีกเ็ป็นความทกุขแ์ลว้ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ไดส้มัผสักบัสิง่ทีไ่ม่

ถกูใจ กจ็ะเกดิความรงัเกยีจ เกดิความไมช่อบขึ้นมา เกดิความอยากทีจ่ะใหส้ิง่น ัน้ๆ

หายไปจากใจ น่ีกเ็ป็นอาการทรุนทรุายอกีอย่างหน่ึง กเ็ป็นความทกุขอ์กีอย่างหน่ึง น่ีคอื

ลกัษณะของใจของพวกเราทกุๆคน วนัๆหน่ึงน้ี ใจจะแกว่งไปแกว่งมาเหมือนกบัลูกตุม้

นาฬกิา ไมเ่คยอยู่น่ิงเลย เวลาเจออะไรทีช่อบกแ็กวง่เขา้ไปหา เวลาเจออะไรทีไ่มช่อบก็

แกวง่ถอยออกมา เลยเกดิอาการแกวง่ไปแกวง่มา ใจกเ็ลยมแีต่ความวา้วุน่ขุน่มวั

ตลอดเวลา แต่ใจของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัตน้ี์ ถา้เป็นลูกตุม้นาฬกิากจ็ะอยู่เฉยๆ 
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อยู่น่ิงๆ ไมแ่กวง่ไป ไมแ่กวง่มา เวลามอีะไรมากระทบกไ็มแ่กวง่ไปหา ไมแ่กวง่หนี อยู่

เฉยๆ เพราะตวัทีท่าํใหใ้จแกวง่ไปแกวง่มา คอืกเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ความอยากต่างๆนัน้ ไมม่อียู่ในใจแลว้  

ดงันัน้ถา้พวกเราท ัง้หลายปรารถนาความสุขทีแ่ทจ้รงิ เรากต็อ้งหนัเขา้มาดูแลใจของเรา 

แกป้ญัหาใจทีย่งัมตีวัทีท่าํใหใ้จแกวง่อยู่ นัน่กค็ือกเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ความอยากท ัง้หลาย ถา้ไมจ่ดัการกบักเิลสตณัหาทีม่อียู่ภายในใจ ถงึแมช้วีติ

ของเราจะเจรญิรุ่งเรอืงในทางลาภ ยศ สรรเสรญิ กามสุขกต็าม แต่ใจจะไมเ่จรญิตามไป

ดว้ย ใจก็ยงัตอ้งแกวง่ไปแกวง่มา ยงัตอ้งกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ตอ้งดใีจเสยีใจ ห่วงเรื่อง

นัน้ห่วงเรื่องน้ี กงัวลกบัเรื่องนัน้กงัวลกบัเรื่องน้ีอยู่ตลอดไป ไมว่า่จะอยู่ในฐานะใด ตัง้แต่

พระมหากษตัรยิล์งมาจนถงึคนขอทาน กจ็ะเป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั เพราะวา่ใจไมไ่ดร้บั

การแกไ้ขนัน่เอง แต่ถา้ไดร้บัการแกไ้ขแลว้ จนไมม่ตีวัเหตทุีจ่ะทาํใหใ้จตอ้งแกวง่ไปแกวง่

มา ใจกจ็ะเป็นเหมอืนของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย เป็นใจทีม่แีต่

ความสุข เป็นบรมสุข ดงัทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงไวเ้สมอวา่ นิพพานงั ปรมงั สขุงั 

นิพพานเป็นความสุขอย่างยิง่  

น่ีคอืสภาพของใจทีไ่มม่กีเิลสตณัหาอยู่แลว้ เรยีกวา่นิพพาน นิพพานไมใ่ช่สถานทีอ่ะไรที่

ไหน เป็นสภาพของใจทีส่ะอาดบรสุิทธิ์หมดจด ผูท้ีไ่ดบ้รรลถุงึพระนิพพานกไ็มไ่ดสู้ญ

หายไปไหน พระพทุธเจา้บรรลถุงึพระนิพพานตัง้แต่วนัเพญ็เดอืน ๖ ในขณะทีม่พีระ

ชนมพรรษาเพยีง ๓๕ พรรษาเท่านัน้ หลงัจากนัน้กย็งัทรงมชีวีติอยู่ต่อไปอกีถงึ ๔๕ 

พรรษา ไมไ่ดสู้ญหายไปไหน แมก้ระท ัง่หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ไดเ้สดจ็ดบัขนัธปริ

นิพพานไปแลว้ กเ็ป็นการดบัของสงัขารร่างกายเทา่นัน้ แต่ใจทีส่ะอาดบรสุิทธิ์ ใจทีเ่ป็น

นิพพานน้ีกไ็มไ่ดสู้ญสลายไปไหน กเ็ป็นใจสะอาดบรสุิทธิ์อยู่อย่างนัน้ เพยีงแต่วา่เป็นใจที่

ไมม่อีปุาทาน ไมม่ตีณัหาอนัเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหใ้จไปเกดิอกีเท่านัน้เอง ใจกย็งัเป็นใจอยู่

อย่างนัน้ แต่เป็นใจทีม่แีต่ความสุข ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ครบถว้นบรบูิรณ์ เป็นใจทีไ่มม่ี

ความหวิความกระหาย ความอยาก เมือ่ไมม่แีลว้ กเ็ลยไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปเกดิ

อกีต่อไป ส่วนใจของปถุชุนอย่างพวกเราท ัง้หลายน้ี ยงัมกีเิลส มตีณัหา มคีวามอยากอยู่ 
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ถงึแมร่้างกายของเราจะแตกสลายไปในทีสุ่ดแลว้ ใจของเรากย็งัอยู่น่ิงเฉยๆไมไ่ด ้

เหมอืนกบัลูกตุม้นาฬกิาทีย่งัแกวา่งไปแกวง่มาอยู่ กย็งัตอ้งไปเกดิต่อไป ถา้ใจเป็น

เหมอืนกบัลูกตุม้นาฬกิาทีไ่มแ่กวง่แลว้ ใจกจ็ะไมไ่ปเกดิอกีต่อไป  

น่ีคอืความแตกต่างระหวา่งจติของพระพทุธเจา้ จติของพระอรหนัตท์ ัง้หลาย กบัจติของ

ปถุชุนอย่างพวกเราท ัง้หลาย ต่างกนัตรงน้ีเท่านัน้เอง ต่างตรงทีว่า่ในใจนัน้มกีเิลสตณัหา

หลงเหลอือยู่หรอืไมเ่ท่านัน้ ถา้ไมม่กีเิลสตณัหาหลงเหลอือยู่แลว้ ใจกเ็ป็นใจทีส่ะอาด

บรสุิทธิ์ เมือ่สงัขารร่างกายน้ีแตกสลายไป ใจกไ็มไ่ปแสวงหาร่างกายอนัใหมอ่กีต่อไป ก็

ไมต่อ้งไปเกดิ เพราะไมม่คีวามหวิ ไมม่คีวามตอ้งการรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ

ท ัง้หลาย แต่ถา้ใจยงัมกีเิลสตณัหาอยู่ เมือ่ตายไปใจกย็งัตอ้งไปหาร่างกายทีม่ตีา หู จมกู 

ลิ้น กาย เพือ่จะไดห้าความสุขกบั รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ อกีต่อไป และจะเป็น

อย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด เพราะวา่ตน้เหตทุีท่าํใหไ้ปเกดินัน้ยงัไมไ่ดร้บัการชาํระ

นัน่เอง ตราบใดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆภายในใจ ยงัไมไ่ดร้บั

การชาํระดว้ยการปฏบิตัธิรรม ใจกย็งัจะตอ้งเดนิทางต่อไป ยงัตอ้งแกวง่ไปแกวง่มาแบบ

ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ดงันัน้ถา้ไมป่รารถนาทีจ่ะตอ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป ไปหาความ

ทกุขอ์ยู่รํา่ไป เรากต็อ้งนอ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตัิ คอืละการ

กระทาํบาปท ัง้หลายเสยี สรา้งกศุลท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม และชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด 

ใหเ้หมอืนกบัจติใจของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย การแสดงเหน็วา่สมควรแก่

เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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บทสมัภาษณ์ในหนงัสอืพมิพ ์คม ชดั ลกึ 



วนัศกุรท์ี ่๑๐ ธนัวาคม พ.ศ.
๒๕๔๗

 News  

ชวีติสงัคมในเมอืงใหญย่ังคงตอ้งดิน้รนเพือ่ความอยูร่อด บางคนตอ้งการอํานาจหนา้ทีใ่นทาง
สงัคม  แตสํ่าหรับ พระจลุนายก หรอื พระอาจารยส์ชุาต ิอภชิาโต ผูช้ว่ยเจา้อาวาสวัดญาณสงัวรา
ราม อาย ุ๕๗ ปี พรรษา ๓๐ ไดอ้อกคน้หาสจัธรรมชวีติในป่าดงพงไพรบนเขาชโีอน อ.บางละมงุ
จ.ชลบรุ ีดว้ยการแสวงหาจากหลักธรรมคําสอนขององคส์มเด็จสมัมาสมัพทุธเจา้ เพือ่นํามาสอน
ใหก้บับคุคลทีต่อ้งการเรยีนรูค้วามเป็นไปของโลกในพระพทุธศาสนา

ในวนันี ้พระอาจารยส์ชุาต ิเป็นผูด้แูลพระสงฆใ์นวดัญาณสงัวรารามฯแทน สมเด็จพระญาณสงัวร
สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ไมว่า่ใครจะมาบวชทีว่ดัแหง่นี ้ทา่นจะเป็นผูด้แูล
พรอ้มทัง้ใหแ้นวทางการเรยีนรูห้ลกัธรรมกบัผูท้ีส่นใจ เชน่เดยีวกบั นายบณัฑรู ลํา่ซํา ประธานเจา้
หนา้ทีบ่รหิารธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน) ก็ไดม้าบวชเพือ่ทบทวนชวีติ ณ วดัแหง่นี ้โดย
ทา่นจะเนน้ย้ําไมใ่หพ้ระรปูใดไปยดึตดิกบัวตัถสุ ิง่ของนอกกาย

ธรรมะขอ้หนึง่ทีพ่ระอาจารยส์ชุาตมิักพดูกบัญาตโิยมเสมอๆวา่ "ทําบญุเทา่ไรก็ไมส่ามารถลบลา้งบาปได ้บญุอยูส่ว่นบญุ
บาปอยูส่ว่นบาป" และตอ่ไปนีค้อืบทสมัภาษณ์พระอาจารยส์ชุาตแิบบ "คม ชดั ลกึ"

* ทาํไมพระอาจารยจ์งึบอกวา่บาปลา้งไมไ่ดค้รบั ?

อาตมาอยากบอกวา่ การทําบญุทําทาน รักษาศลี ฟังเทศนฟั์งธรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์ไมใ่ชเ่ป็นการลา้งบาป บาปเป็นสิง่
ทีล่า้งไมไ่ด ้บาปทีไ่ดทํ้าไปแลว้ยอ่มมผีลตามมาไมช่า้กเ็ร็ว การทําบญุทําทาน การรักษาศลี ไมใ่ชเ่ป็นการชาํระบาป แต่
เป็นการชําระจติใจใหส้ะอาดหมดจด จติใจทีส่กปรกเต็มไปดว้ยกเิลสตณัหาคอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง กาม
ตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ความอยากในกาม ความอยากมอียากเป็น ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น เป็นสิง่ทีส่รา้งความ
เศรา้หมองใหก้บัชวีติ

การทาํบาปไวม้ากๆ ผลทีจ่ะตามมาเป็นอยา่งไรครบั ?

ผลทีจ่ะตามมามอียู ่๓ ลกัษณะ คอื

๑.ผลทีป่รากฏขึน้ในใจ เมือ่ทําไปแลว้ก็จะเกดิความไมส่บายอกไมส่บายใจ

๒.ผลทีเ่กดิจากภายนอก เกดิจากบคุคลอืน่ทีจ่ะตอบแทนสิง่ทีเ่ราทํากบัเขา เราสรา้งความทกุข์
สรา้งความเดอืดรอ้น ใหก้บัเขา ยอ่มสรา้งความอาฆาตพยาบาท สรา้งเวรสรา้งกรรมไว ้เมือ่เขามี
โอกาส เขายอ่มตอบแทนบาปกรรมทีเ่ราทําไวก้บัเขา การตอบแทนนี ้อาจจะเกดิขึน้ไดอ้ยา่งรวด
เร็ว หรอืชา้ ไมแ่น่นอน ขึน้อยูก่บัเหตแุละปัจจัย บางอยา่งอาจจะไมเ่กดิขึน้ในชาตนิีเ้ลย แตจ่ะ
ตามไปในภพหนา้ชาตหินา้ บาปทีเ่คยทําไวแ้ลว้ในอดตี แตย่งัไมไ่ดม้โีอกาสแสดงผล กอ็าจจะ
ตามมาปรากฏผลขึน้ในชาตนิีก้็เป็นได ้ และ

 ๓.จะเป็นนสิยัไมด่ตีดิตวัไป เวลาพดูโกหก ลกัขโมย ฯลฯ ก็จะตดินสิยัไป ทําใหง้า่ยตอ่การ
กระทําบาปครัง้ตอ่ไป จงึยากตอ่การเลกิกระทํา เชน่เดยีวกบัการกระทําความดหีรอืทําบญุ ก็มผีล
แบบเดยีวกบับาป เพยีงแตว่า่เป็นไปในทางตรงกนัขา้ม คอืเป็นผลด ีเวลาทําดใีนใจเราก็มคีวาม
สขุ เวลาทําดตีอ่ผูอ้ืน่ ผูอ้ืน่ยอ่มมคีวามชืน่ชมยนิดใีนตวัเรา เวลาเห็นเราเดอืดรอ้น มคีวามจําเป็น

ทีจ่ะตอ้งชว่ยเหลอื เขาก็ยนิดทีีจ่ะชว่ยเหลอื มันก็จะตดิตวัไป ทําใหทํ้าความชัว่ไดย้าก

จรงิๆ แลว้ชาตหินา้หรอืนรกสวรรคม์จีรงิไหมครบั ?

จากทีอ่าตมาไดศ้กึษาแลว้รูว้า่ส ิง่เหลา่นีม้นัมจีรงิ แตบ่างคนทีไ่มเ่ชือ่วา่มจีรงิ ก็เพราะวา่ไมไ่ดศ้กึษาหลักธรรมของพระ
พทุธเจา้ อาตมาจะยกตัวอยา่งใหเ้ห็นภาพชดัเจน เมือ่คนเราทําบญุทําทานจติใจกเ็บกิบานผอ่งใส มคีวามสขุ น่ันก็เป็น
สวรรค ์สว่นคนทีใ่จคดิรา้ยไปฆา่คนอืน่ได ้พวกนีก้็เหมอืนกบัตกนรกแลว้ แมต้วัเราตายไปสิง่ทีเ่หลอือยูค่อืจติวญิญาณทีจ่ะ
ลอ่งลอยไป ถา้ทําบญุมาดกี็จะไดไ้ปเกดิเป็นคนหรอืไมก่็ไปเกดิเป็นเทพเทวดา สว่นคนทีฆ่า่คน ทําบาปเป็นประจํา กจ็ะ
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ตอ้งเกดิไปเป็นสตัวเ์ดยีรัจฉาน หรอืเป็นพวกเปรต เป็นอสรุกาย เป็นสตัวน์รก

เมือ่บาปลา้งไมไ่ดแ้ลว้คนเราควรทําอยา่งไรกบับาปทีม่อียูค่รบั ?

เราตอ้งเชือ่พระพทุธเจา้ ตอ้งเชือ่ในพระธรรมคําสอนของพระพทุธเจา้ ทีส่อนใหทํ้าแตค่วามด ีละเวน้จากการกระทําชัว่ ละ
ความอยากมอียากเป็น จติใจเราก็จะพัฒนาขึน้เรือ่ยๆ ถา้อยากจะชําระกข็อใหช้าํระกเิลสตณัหาทีม่อียูใ่นใจของเรา อยา่ไป
ชําระบาป บาปนัน้ชาํระไมไ่ด ้ถา้ไมอ่ยากจะรับผลของบาป ก็อยา่ไปทําเสยีตัง้แตว่นันี้

สว่นผลของบาปในอดตี ก็จะคอ่ยๆ แสดงออกมาแลว้จะคอ่ยๆ หมดไป เหมอืนกบัการใชห้นี ้เรามหีนี ้ถา้เราไมไ่ปสรา้งหนี้
ใหม ่หนีเ้กา่เราก็ทยอยใชค้นืไปเรือ่ยๆ ผอ่นไปทลีะเดอืน เดีย๋วหนีเ้กา่มันก็หมดไปเอง เชน่เดยีวกบัการทําบาปทํากรรมอยู่
หนีส้นิใหมก่็จะเพิม่ขึน้มาอกี เวรใหมก่จ็ะเกดิขึน้มาอยูเ่รือ่ยๆ ก็ไมม่ทีีส่ ิน้สดุ ถา้ไมต่อ้งการรับผลบาปตอ่ไป ก็ตอ้งละเวน้
จากการกระทําบาป

ในสว่นของการทาํบญุ ทาํทานมผีลตอ่ชวีติคนเราอยา่งไรบา้งครบั ?

เวลาทีเ่ราทําบญุดว้ยความบรสิทุธิใ์จ ไมว่า่จะทํากบัใคร แลว้เขาจะเอาไปทําอะไรตอ่ มนั
ก็ยงัเป็นบญุอยูน่ั่นเอง เพราะบญุคอืการชนะใจเรา ชนะสิง่ทีตํ่า่ สิง่ทีค่อยฉุดลากใหไ้ปสู่
ความทกุข ์สูค่วามไมส่บายใจ คอื ความตระหนี ่ความโลภ ความเห็นแกต่วั เวลาทีไ่ดใ้ห ้
ทาน แสดงวา่ไดช้นะความโลภ ไดช้นะความตระหนี ่ ไดช้นะความเห็นแกต่วัแลว้ นีแ่หละ
คอืผลทีเ่ราได ้เป็นบญุแลว้ บญุนัน้เกดิขึน้ในใจของเรา เราไดช้นะสิง่ทีไ่มด่ ีไดช้าํระขดั
เกลาใจของเราใหส้ะอาดขึน้ เมือ่ไดช้ําระขดัเกลาสิง่เหลา่นีใ้หเ้บาบางลงไป ก็ทําใหใ้จของเรามคีวามสขุมากขึน้

แลว้ใจจะมผีลตอ่การดาํเนนิชวีติของคนเราอยา่งไรครบั ?

ใจของเราบางครัง้ก็เสยีใจ บางครัง้ก็ดใีจ บางครัง้จติใจเราก็โมโหดว้ยอารมณโ์กรธ น่ันแสดงวา่ใจของเราไมย่อมหยดุ ใจ
เรามันก็เหมอืนกบัรถทีไ่มย่อมเบรก ดงันัน้ ถา้เรารูจั้กการฝึกใจใหรู้จ้ักหยดุ ในทางพระพทุธศาสนา จงึถอืใจเป็นเรือ่ง
สําคญัทีส่ดุ เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งไดรั้บการดแูลอบรม เพราะวา่ใจทีไ่ดรั้บการอบรมดแีลว้ จะนําความสขุมาให ้แตใ่จทีไ่มไ่ดรั้บ
การอบรม ก็จะนํามาแตค่วามทกุข ์ความวุน่วายใจ เพราะใจเปรยีบเหมอืนกบัเด็กๆ เวลาเกดิมาใหม่ๆ  ตอ้งใหพ้อ่แม่
คอยอบรมสัง่สอน เพราะยังไมรู่เ้รือ่งผดิถกูดชีัว่ ไมรู่ว้า่อะไรควรไมค่วร เมือ่คนเราไมไ่ดเ้ขา้วดั ฟังเทศน ์ฟังธรรม ก็จะทํา
สิง่ตา่งๆ ทีเ่ป็นไปตามความอยากของตน

นอกจากการทาํบญุใหจ้ติใจสบายแลว้อยา่งอืน่ทีช่าวพทุธควรทําคอือะไรครบั ?

อาตมาคดิวา่การทําบญุไมค่วรทําเพยีงแตใ่หท้านอยา่งเดยีว ควรทําอยา่งอืน่ดว้ย เชน่ ควรรักษาศลี มคีวามกตญัญกูตเวที
ขยนัหมั่นเพยีร มสีมัมาคารวะ ฟังเทศน ์ฟังธรรม ปฏบิตัธิรรม ไหวพ้ระ สวดมนต ์น่ังทําสมาธ ิเจรญิปัญญา เจรญิวปัิสสนา
อนจิจัง ทกุขงั อนัตตา ใหเ้ห็นวา่สภาวธรรมตา่งๆ สิง่ตา่งๆ ทีม่าเกีย่วขอ้งกบัชวีติจติใจของเรานัน้ ลว้นเป็นของไมเ่ทีย่งทัง้
ส ิน้

มกีารเกดิขึน้ ตัง้อยูแ่ลว้ตอ้งดบัไป มกีารมาและมกีารไปเป็นธรรมดา แมก้ระทั่งรา่งกาย
ของเรา กเ็ป็นเชน่นัน้เหมอืนกนั มกีารเกดิขึน้ ก็ตอ้งมกีารแก ่มกีารเจ็บไขไ้ดป่้วย มกีาร
ตายไปในทีส่ดุ แตใ่จผูรู้เ้รือ่งเหลา่นี ้ไมต่อ้งไปตกใจ เพราะใจเป็นสิง่ทีไ่มต่าย สว่นกายก็
ประกอบขึน้จากธาต ุ๔ ดนิ น้ํา ลม ไฟ ทีม่ารวมตวักนั ในทีส่ดุก็ตอ้งแยกสลายจากกนั

ทําไมพระอาจารยถ์งึไดต้ดัสนิใจบวชไมส่กึครบั ?

อาตมาสนใจธรรมะมาตัง้แตส่มยัทีเ่รยีนอยู ่โรงเรยีนแอดเวนตสิต ์(Adventist Ekamai
School) เอกมัย กรงุเทพฯ เมือ่เรยีนจบเกรด ๑๒ (ม.๖) ก็ไดไ้ปเรยีนตอ่ดา้นวศิวกรรมฯ ทีม่หาวทิยาลยัในมลรัฐแคลิ
ฟอรเ์นยี สหรัฐอเมรกิา เมือ่เรยีนจบ กลับมายังเมอืงไทย ไดทํ้างานเป็นผูจั้ดการรา้นขายไอศกรมีอยูร่ะยะหนึง่ กระทั่งคดิ
วา่หนทางสงบทีแ่ทจ้รงิก็คอืการบวช ครัง้นัน้ตดัสนิใจบวชเมือ่อายไุด ้๒๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๑๘) ณ วัดบวรนเิวศฯ โดยมี
สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เป็นพระอปัุชฌาย์

โยมพอ่โยมแมก่็ไมไ่ดว้า่อะไร ทา่นคงเขา้ใจวา่เป็นการตดัสนิใจของอาตมาเอง จากนัน้ก็ไดไ้ปจําพรรษาอยูก่บัหลวง
ตามหาบวั ญาณสมัปันโน วดัป่าบา้นตาด จ.อดุรธาน ีเป็นเวลา ๙ ปี หลังจากนัน้ก็กลับมาจําพรรษาทีว่ดัโพธสิมัพันธ ์เมอืง
พัทยา จ. ชลบรุ ี อยูอ่กี ๑ ปี กอ่นจะเดนิทางมาจําพรรษาทีว่ดัญาณสงัวรารามฯ ตัง้แตปี่ ๒๕๒๗ จนถงึปัจจบุนั และไดรั้บ
การแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูช้ว่ยเจา้อาวาสในการดแูลการปฏบิตัธิรรมของพระสงฆ ์รวมทัง้การรักษาพืน้ทีข่องวดัทัง้หมด

ดว้ยเหตใุดพระสงฆท์ีว่ดัถงึเครง่ครดัในเรือ่งของพระวนิยัสงฆค์รบั ?

ปัจจบุนัเราจะเห็นวา่ คนทีม่ทีกุขก์็จะเขา้หาวดัเป็นทีพ่ึง่ ทีว่ดัจะมผีูห้ญงิมานุ่งขาวหม่ขาว มาถอืศลีเป็นระยะเวลา ๕ วนั ๗
วนั อาตมาคดิวา่มันก็เป็นเรือ่งทีด่ ีเพราะอยา่งนอ้ยวัดก็ยงัเป็นทีพ่ ึง่ทางใจใหก้บัญาตโิยม  สว่นทีท่างวดัมกีฎระเบยีบเครง่
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ครัดตอ่พระวนัิยสงฆ ์ก็เพือ่เป็นการฝึกใหล้ดละในเรือ่งของรปู รส กลิน่ เสยีง ตา่งๆ แมก้ระทั่งการฉันอาหารเมือ่บณิฑบาต
มาแลว้ พอเวลาฉันก็ตอ้งใหเ้ทอาหารทกุอยา่งรวมกนัในบาตร เพือ่เป็นการฝึกไมใ่หย้ดึตดิในเรือ่งของรสชาตขิองอาหาร
ทัง้ปวง

พระทีม่าบวชในวดัจะตอ้งตืน่ทําวตัรดว้ยการน่ังสมาธติัง้แตต่ ี๔ จนถงึต ี๕ ก็จะเป็นเวลารว่มกนัไหวพ้ระสวดมนต ์แลว้ก็
ออกบณิฑบาต หลงัจากฉันอาหารเสร็จก็จะอนุโมทนาใหพ้ร บา่ยๆ ก็ใหป้ฏบิตัธิรรม น่ังสมาธ ิเดนิจงกรม เมือ่ถงึตอนเย็นก็
สรงน้ําเตรยีมลงไปทําวัตรเย็น จนกระทั่งถงึ ๑ ทุม่ครึง่ ก็แยกยา้ยกลับกฏุปิฏบิตัธิรรมหรอืพักผอ่นตามอธัยาศัย ประมาณตี
๔ ก็เริม่ปฏบิตักิจิตอ่ไป

พระอาจารยห์ากประชาชนอยากฝึกปฏบิตัธิรรมดว้ยตนเอง จะตอ้งเร ิม่อยา่งไรครบั ?

สิง่แรกทีค่วรกระทําคอื การกําหนดบรกิรรมคําวา่ พทุโธๆ ๆ หรอืกําหนดลมหายใจเขา้ออกโดยมสีตคิวบคมุจติ ไมใ่หจ้ติ
ลอยไปทีอ่ืน่ ใหรู้อ้ยูก่บังานทีจ่ติกําลังทําอยู ่แลว้จติก็จะคอ่ยๆ สงบตวัลงเขา้สูค่วามสงบ เมือ่สงบแลว้จติกส็บาย มคีวาม
สขุ มคีวามอิม่ มคีวามปีต ิเป็นความสขุทีม่หศัจรรย ์เป็นความสขุทีเ่ลศิกวา่ความสขุทัง้หลาย ทีเ่ราเคยไดส้มัผัสกนั ไมว่า่
จะเป็นความสขุจากการเทีย่วเตร ่จากการรับประทานอาหารอนัเลศิหร ูหรอืมคีวามสขุกบัเพือ่นๆ เมือ่เทยีบกบัความสขุที่
เกดิจากความสงบสขุของจติใจแลว้ ไมส่ามารถทีจ่ะเปรยีบเทยีบกนัได ้

พระพทุธองคท์รงยกยอ่งวา่ ไมม่คีวามสขุอนัใดในโลกนี ้จะเสมอเทา่กบัความสขุอนัเกดิ
จากความสงบของใจ คอืความสขุทีเ่กดิจากการไหวพ้ระสวดมนต ์น่ังทําสมาธ ิจนกระทั่ง
จตินิง่ ไมค่ดิ ไมป่รงุอะไร จะนิง่อยูไ่ดน้านสกัแคไ่หนก็สดุแทแ้ตเ่หตปัุจจัยคอื การปฏบิตั ิ
ของจติแตล่ะดวง หลังจากทีจ่ติออกจากความสงบแลว้ ทา่นทรงสอนใหเ้จรญิวปัิสสนา
เจรญิปัญญาเป็นลําดับตอ่ไป คอื พจิารณาใหเ้ห็นสภาพความเป็นจรงิของ ทกุสิง่ทกุอยา่ง
ทีเ่ราไปเกีย่วขอ้งดว้ย ไมว่า่จะเป็นวัตถ ุขา้วของ เงนิทอง ลาภ ยศ สรรเสรญิ กามสขุทัง้
หลาย รวมทัง้บคุคลรอบขา้งทีเ่ราเกีย่วขอ้ง ทีม่กีารเจรญิขึน้ ตัง้อยู ่แลว้ก็ตอ้งดบัไปเป็น
เรือ่งธรรมดา

มาถงึวนันีส้จัธรรมชวีติทีแ่ทจ้รงิของคนเราคอือะไรครบั ?

สจัธรรมความจรงินัน้ ไดแ้สดงไวแ้ลว้โดยพระพทุธเจา้วา่ ความสขุทีแ่ทจ้รงินัน้ อยูท่ีใ่จ
เกดิจากความพอตา่งหาก เกดิจากใจทีช่นะความโลภ ความโกรธ ความหลง เกดิจากใจ
ทีช่นะกเิลสตณัหาความอยากทัง้หลาย นีแ่หละคอืความสขุทีแ่ทจ้รงิ ใจของเราเวลาไม่
อยาก ไมโ่ลภ ไมโ่กรธ ไมห่ลงแลว้ ใจเราสบาย อยา่งในขณะนีเ้ราน่ังอยูท่ีน่ี ่เรามคีวามรูส้กึสบายใจ เพราะขณะนีค้วาม
โลภ ความโกรธ ความหลง ไมแ่สดงตวัขึน้มา ความอยากไมไ่ดแ้สดงตัวขึน้มา เราจงึอยูเ่ป็นสขุ

พระอาจารยม์หีลกัธรรมอะไรถงึผูอ้า่นบา้งครบั ?

ไมว่า่จะทําอะไรตอ้งม ีทาน ศลี ภาวนา สมาธ ิปัญญา วมิตุตหิลดุพน้ ธรรมเหลา่นีล้ว้นตอ้งมสีตเิป็นผูนํ้า จงึไมม่ธีรรมอนั
ใดทีจ่ะมคีวามสําคญัเทา่กบัสต ิถา้ไมม่สีตแิลว้ จะทําอะไรอยา่งอืน่ยอ่มเป็นไปไมไ่ด ้อยา่งคนทีเ่สยีสต ิถา้ไมรู่จ้ักผดิถกูดี
ชัว่ ไมรู่ว้า่ตวัเองกําลังทําอะไรอยู ่คนทีไ่มม่สีตทิีเ่ราเรยีกวา่ คนบา้ ก็ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดแูลของผูอ้ืน่ ของคนทีม่สีต ิตอ้ง
คอยเลีย้งเขา ตอ้งอาบน้ําใหเ้ขา ตอ้งดแูลเขาเหมอืนเป็นเด็กทารก เพราะเขาไมม่สีต ิไมม่คีวามสามารถทีจ่ะทําอะไรดว้ย
ตนเอง

ถา้ปราศจากสตแิลว้ ยอ่มไมส่ามารถเจรญิคณุธรรมความดทัีง้หลายได ้จงึควรใหค้วามสําคญักบัสต ิควรเจรญิสตอิยูท่กุ
เมือ่ทกุกรณี ดงัในพระบาลทีีท่รงแสดงไวว้า่ สตมิคีวามสําคญัในทกุกรณี ไมว่า่จะทําอะไรก็ตาม จะคดิก็ด ีจะพดูก็ด ีจะทํา
อะไรก็ด ีลว้นตอ้งมสีตเิป็นผูกํ้ากบั เป็นผูด้แูล เป็นผูนํ้า ถา้ไมเ่ชน่นัน้ก็จะทําอะไรไปในทศิทางไมด่ ีอยา่งเวลาทีเ่สพสรุา
ยาเมา กจ็ะขาดสต ิไมม่สีตคิวบคมุ ความคดิ การพดู การกระทํา ดงันัน้ ถา้ตอ้งการความสขุ ความเจรญิ ก็ตอ้งเจรญิสติ
อยา่งสมํา่เสมอ และควรฝึกอยา่งตอ่เนือ่ง

 

ประวัตวิดัญาณสงัวรารามฯ

วดัญาณสงัวรารามฯ เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก ชนดิวรมหาวหิาร สรา้งขึน้เมือ่ปี
๒๕๑๙ โดย นายแพทยข์จร และ คณุหญงินธิวิด ีอนัตระการ พรอ้มดว้ยบตุรธดิา มจีติ
ศรัทธาบรจิาคทีด่นิจํานวน ๑๐๐ ไร ่๑ งาน ๙๒ ตารางวา แดส่มเด็จพระญาณสงัวร 
เจา้อาวาสวัดบวรนเิวศวหิาร (ปัจจบุนัทรงเป็นสมเด็จพระสงัฆราช ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๓๒
ถงึปัจจบุนั) เพือ่สรา้งวดัในพระพทุธศาสนา และปรารถนาใหม้นีามตามทนินาม
สมณศกัดิข์องสมเด็จฯ วัดนีจ้งึมชีือ่วา่ "วดัญาณสงัวราราม"
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ระยะแรก วดันีม้ฐีานะเป็นสํานักสงฆ ์และไดรั้บอนุญาตอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที ่๒๑
กมุภาพันธ ์๒๕๒๓ และรับพระราชทานวสิงุคามสมีาเมือ่วนัที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๒๕ พระ
บาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ทรงมพีระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลา้ฯ รับไวเ้ป็นวดัในพระ
บรมราชปูถัมภ ์และไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหย้กวดัญาณสงัวราราม เป็นพระ
อารามหลวงชัน้เอกชนดิวรมหาวหิาร ตัง้แตว่นัที ่๔ มนีาคม ๒๕๓๑ ปัจจบุนัอาณาเขต
ของวดัมพีืน้ที ่๓๖๖ ไร ่๒ งาน ๑๑ ตารางวา นอกจากนียั้งมเีนือ้ทีใ่นเขตโครงการพระ
ราชดํารปิระมาณ ๒,๕๐๐ ไรเ่ศษทีต่ดิตอ่กบัอาณาเขตวดั วัดญาณสงัวรารามฯ อาจถอื
เป็นวดัประจํารัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เนือ่งจากคณะผูส้รา้งวัดไดพ้รอ้มใจ
กนัสรา้งขึน้เพือ่นอ้มเกลา้นอ้มกระหมอ่ม ถวายแดพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เนือ่ง
ในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา ๕ รอบ

ผูศ้รัทธาสนใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่วัดญาณสงัวรารามฯ บา้นหว้ยใหญ่
ต.หว้ยใหญ ่อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ีโทร. ๐-๓๘๒๓-๗๕๐๖, ๐-๓๘๒๓-๕๒๔๕   หรอื
๐-๓๘๒๓-๕๒๔๗

0 เรือ่ง สทุธคิณุ กองทอง /ภาพ นัทพล ทพิยว์าทอีมร 0

สงวนลขิสทิธิ ์ตาม พ.ร.บ.ลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537
บรษัิท เนชัน่มัลตมิเีดยี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) พ.ศ.
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