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กณัฑท์ี่ ๑๕๖ 

มรรค 
๒๔ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๖ 

การมาวดัอย่างสมํา่เสมอทกุๆวนัพระ เพือ่ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีลฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ปฏบิตัธิรรม เป็นการเจริญมรรค ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงไดป้ระทานไว ้ ใหก้บัพทุธศาสนิกชน

ท ัง้หลาย ไดป้ระพฤตปิฏบิตัติาม เพือ่ความสุขความเจริญ ความพน้ทกุข ์ พน้จากการ

เวยีนวา่ยตายเกดิ เป็นทางสายกลาง มชัฌิมาปฏิปทา เพราะเป็นวธิีพน้ทกุขท์ีอ่ยู่กึ่งกลาง

ของวธิีการดบัทกุขท์ีสุ่ดโต่งท ัง้ ๒ วธิี คอื วธิีหน่ึงมคีวามเหน็วา่พน้ทกุขไ์ดด้ว้ยการหา

ความสุขใหม้ากๆ คอืความสุขจากกามคุณ ๕ รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ซึง่ไมใ่ช่

เป็นทางทีจ่ะทาํใหพ้น้ทกุขอ์ย่างถาวร แต่เป็นการพน้ทกุขใ์นช่วงขณะหน่ึง เช่นเวลาทีไ่มม่ี

ความสบายใจ แลว้ก็ไดอ้อกไปเทีย่ว ไดส้มัผสักบัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีถ่กูอก

ถูกใจ ก็ทาํใหเ้กดิความสุขอยู่ขณะหน่ึงในขณะทีไ่ดส้มัผสั หลงัจากนัน้แลว้ก็หายไป ก็

ผ่านไป ทิ้งไวแ้ต่ความวา้เหว ่อา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว ทิ้งไวแ้ต่ความหวิ ความกระหาย ความ

อยาก ทิ้งไวแ้ต่ความทกุข ์ความไมส่บายใจ จงึไมใ่ช่เป็นทางทีน่าํพาใหไ้ปสู่ความสุข การ

หลดุพน้จากทกุขอ์ย่างแทจ้รงิ  

อกีวธิีหน่ึงเหน็วา่พน้ทกุขไ์ด ้ดว้ยการทรมานตนดว้ยวธิีต่างๆ เช่นพวกฤาษชีไีพรท ัง้หลาย 

ทีค่ดิวา่การไมแ่สวงหาความสุขใดๆในโลกน้ีเลย กบัการอยู่กบัความยากความลาํบาก

เท่านัน้ ทีจ่ะทาํใหพ้น้ทกุข ์ ใหไ้ปสู่ความสุขทีแ่ทจ้ริง เช่นไมใ่ส่เสื้อผา้ ไมต่ดัผม ไมโ่กน

หนวด ทรมานตนดว้ยวธิีต่างๆ เช่นนัง่อยู่บนทีน่ ัง่ทีม่ขีองแหลมเพือ่ใหเ้กดิความเจ็บปวด 

พระพทุธเจา้เองก็ทรงเคยอดพระกระยาหารถงึ ๔๙ วนั ก็ไมส่ามารถดบัทกุขภ์ายในใจได ้

ใจก็ยงัมคีวามทกุข ์มคีวามกงัวล มคีวามกลวั มคีวามวา้วุน่ขุน่มวัอยู่เหมอืนเดมิ จงึทรง

เหน็วา่การทรมานตนดว้ยวธิีการต่างๆ ก็ไมใ่ช่เป็นทางทีจ่ะนาํไปสู่การพน้ทกุข ์ ในทาง

กลบักนั การหาความสุขจากรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะอย่างทีค่นส่วนใหญ่แสวงหา
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กนั ดว้ยการไปเทีย่ว ไปดูหนงั ดูละคร ไปกนิเหลา้เมายา ไปเสพกามกนั ก็ไมใ่ช่เป็นทาง

ทีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ เพราะไดท้รงประพฤตมิาเหมอืนกนัในสมยัทีเ่ป็นพระ

ราชกมุาร ไดอ้ยู่ท่ามกลางความสุขของกามคุณ ๕ แต่ก็ไมไ่ดท้าํใหพ้ระทยัสงบเยน็สบาย 

ปราศจากความวา้วุน่ขุน่มวั ความกงัวล ความกลวั ความทกุขท์ ัง้หลาย จงึทรงเหน็วา่ 

ทางท ัง้ ๒ ทางน้ีไมใ่ช่ทางพน้ทกุข ์จงึไดท้ดลองทางที ่๓ ทีอ่ยู่กึ่งกลางระหวา่งทางท ัง้ ๒ 

น้ี คอืทางแห่งมรรคทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรู ้ 

หลงัจากทีไ่ดท้รงปฏบิตัอิยู่ถงึ ๖ ปีดว้ยกนั จงึไดท้รงตรสัรูใ้นพระอริยสจั ๔ ทรงรูท้กุข ์

รูส้มทุยั ตน้เหตขุองทกุข ์รูนิ้โรธ การดบัทกุข ์รูม้รรค ทางดบัทกุข ์เมือ่ไดท้รงตรสัรูด้ว้ย

การประพฤตปิฏบิตัแิลว้ จงึมคีวามม ัน่ใจ เพราะไดท้รงหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย

แลว้ และไดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ จงึไดน้าํเอามรรคคอืการปฏบิตัเิพือ่ใหพ้น้ทกุขน้ี์มา

เผยแผ่ส ัง่สอนใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ผูท้ีม่จีติศรทัธาหลงัจากไดย้นิไดฟ้งัแลว้นาํไป

ปฏบิตั ิ ก็จะไดป้ระสบพบกบัการหลดุพน้จากความทกุข ์ ไดพ้บกบัความสุขทีแ่ทจ้ริง จงึ

เป็นทีม่าของการปฏบิตัขิองพทุธศาสนิกชน ดว้ยการมาวดักนัเป็นประจาํ เพือ่เจริญมรรค

ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอนใหด้าํเนินนัน่เอง มรรคทีท่รงสอนก็ทรงแสดงไวห้ลายลกัษณะ

ดว้ยกนั แต่ก็เป็นมรรคอนัเดยีวกนั ต่างแต่ชื่อเท่านัน้ บางครัง้ก็ทรงแสดงมรรคมอีงค ์๘ 

คอื ๑. สมัมาทิฏฐ ิ ความเหน็ชอบ ๒. สมัมาสงักปัโป ความดาํริชอบ ๓. สมัมาวาจา 

เจรจาชอบ ๔. สมัมากมัมนัโต การกระทาํชอบ ๕. สมัมาอาชีโว อาชพีชอบ ๖. สมัมาวา

ยาโม ความเพยีรชอบ ๗. สมัมาสติ สตชิอบ ๘. สมัมาสมาธิ การต ัง้ม ัน่ของจติชอบ 

เรียกวา่มรรคที่มีองค ์๘ คาํวา่ชอบแปลวา่ถกูตอ้ง  

บางครัง้ก็ทรงแสดงเป็น ศีล สมาธิ ปญัญา ซึง่ก็มาจากมรรคทีม่อีงค ์๘ เช่นกนั เพราะ

ศีลก็คอืสมัมากมัมนัโตการกระทาํทีถู่กตอ้ง สมัมาวาจาการพูดทีถู่กตอ้ง สมัมาอาชโีวการ

เลี้ยงชพีทีถู่กตอ้ง สมาธิก็คอืสมัมาสมาธิ ปญัญาก็คอืสมัมาทฏิฐ ิ สมัมาสงักปัโป ส่วน

สมัมาวายาโมกบัสมัมาสตคิอืความพากเพยีรทีถู่กตอ้งและการระลกึรูท้ีถู่กตอ้ง ก็เป็น

องคป์ระกอบทีส่นบัสนุนการเจริญศีล สมาธิ ปญัญา ผูใ้ดเจริญศีล สมาธิ ปญัญา 

จาํตอ้งมสีมัมาวายาโม ความพากเพยีรทีถู่กตอ้ง มสีมัมาสตกิารระลกึรูท้ีถู่กตอ้ง ถา้
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ไมเ่ช่นนัน้แลว้จะไมส่ามารถเจริญศีล สมาธ ิปญัญาได ้เช่น ญาตโิยมเวลามาทีว่ดัก็ตอ้งมี

สตรูิว้า่ตวัเองกาํลงัทาํอะไรอยู่ รูว้า่กาํลงัมาวดั รูว้า่จะตอ้งมาทาํอะไร ก็เตรียมตวัเตรยีม

ขา้วเตรียมของมา เตรียมจติเตรียมใจมา เพือ่มาประกอบกจิทีพ่งึกระทาํ เรียกวา่สมัมาวา

ยาโม ความพากเพยีรทีถู่กตอ้ง มาทาํความด ีมาละความชัว่นัน่เอง น่ีก็คอืมรรคทีม่อีงค ์

๓ เรียกวา่ ศีล สมาธิ ปญัญา  

บางครัง้ก็ทรงแสดงมรรคไวอ้กีรูปแบบหน่ึง เรียกวา่ ทาน ศีล ภาวนา น่ีก็เป็นมรรคทีม่ ี

องค ์๘ เช่นกนั เพยีงแต่เพิม่ทานเขา้ไป เพราะทรงสอนให ้กบัคฤหสัถผู์ค้รองเรือน ผูย้งั

มคีวามยดึตดิอยู่กบัทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ จงึจาํเป็นตอ้งสอนใหเ้สยีสละ

ดว้ยการใหท้าน เพราะการจะไปสู่การพน้ทกุขไ์ด ้ จะตอ้งปลอ่ยวางทรพัยส์นิสมบตัขิา้ว

ของสิง่ภายนอกท ัง้หลาย ถา้จติยงัมคีวามผูกพนั มคีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่อปุาทานอยู่กบัสิง่

เหลา่น้ี ก็จะทาํใหจ้ติใจมคีวามวา้วุน่ขุน่มวั มคีวามกงัวล มคีวามทกุข ์มคีวามไมส่บายใจ 

จงึตอ้งสอนทาน ศีล ภาวนา ใหก้บัคฤหสัถผู์ค้รองเรือน ส่วนศีลก็เหมอืนกบัศีลในศีล 

สมาธิ ปญัญา คอืสมัมากมัมนัโตการกระทาํทีถู่กตอ้ง สมัมาวาจาการพูดทีถู่กตอ้ง สมัมา

อาชโีวการเลี้ยงชพีทีถู่กตอ้งเหมอืนกนั ส่วนภาวนาก็หมายถงึการเจริญสมาธแิละปญัญา

นัน่เอง เหมอืนกบัศีล สมาธิ ปญัญาทีพ่ระพทุธองคจ์ะทรงสอนใหก้บัพระภกิษุผูป้ฏบิตัิ

ธรรม เวลาสอนพระภกิษุผูป้ฏบิตั ิ ผูอ้อกบวชจะไมส่อนเรื่องทาน เพราะไดเ้สยีสละ

ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองหมดไปแลว้ ไมม่เีหลอือยู่ตดิตวัแลว้ เวลามาบวชก็มาตวั

เปลา่ๆ มาดว้ยศรทัธา ไมไ่ดเ้อาทรพัยส์นิเงนิทองขา้วของตดิตวัมาดว้ย ไมไ่ดเ้อา

ยศถาบรรดาศกัดิ์ตดิตวัมาดว้ย ไดเ้สยีสละไปหมดแลว้ จงึไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้ง

สอนเรื่องทานใหก้บัพระภกิษุนกับวชท ัง้หลาย แต่ถา้เวลาสอนใหก้บัฆราวาสยงัตอ้งสอน

เรื่องการใหท้านอยู ่ จงึทรงสอนทาน ศีล ภาวนา ถา้สอนใหก้บันกับวชก็จะทรงสอนศีล 

สมาธิ ปญัญา แลว้ก็ขยายความไปสู่มรรคทีม่อีงค ์ ๘ ตัง้แต่สมัมาทฏิฐไิปจนถงึ

สมัมาสมาธิ  

มรรคทีม่อีงค ์๘ น้ีไมว่า่จะเป็นทาน ศีล ภาวนาก็ด ีศีล สมาธิ ปญัญาก็ด ีจาํตอ้งเจริญไป

พรอ้มๆกนั เพราะมรรคเปรียบเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง มส่ีวนประกอบหลายส่วนดว้ยกนั 
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เช่น มลีอ้ มเีครื่องยนต ์ มตีวัถงั มพีวงมาลยั มคีนัเร่ง มเีบรก มอีะไรหลายๆ อย่าง

ดว้ยกนั จาํตอ้งมสีิง่เหลา่น้ีในการทีจ่ะทาํใหร้ถยนตน์ัน้วิง่ไปได ้ เวลารถยนตว์ิง่ก็ไป

พรอ้มๆ กนัท ัง้หมด ท ัง้ลอ้ ท ัง้เครื่องยนต ์ ท ัง้กระบะ ท ัง้ตวัถงั ท ัง้พวงมาลยั ท ัง้เบรก 

ท ัง้คนัเร่ง ไปพรอ้มๆกนัหมด ฉนัใดการเจริญมรรค เช่น ทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล 

สมาธิ ปญัญา หรือมรรคทีม่อีงค ์ ๘ ก็ตอ้งเจริญไปพรอ้มๆกนั ตอ้งมกีารทาํบญุใหท้าน

อย่างสมํา่เสมอ มกีารรกัษาศีลอย่างต่อเน่ือง มกีารเจริญจติตภาวนา เจริญสมาธิปญัญา

อย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอเช่นกนั เหมอืนกบัเวลารบัประทานอาหาร ก็ตอ้ง

รบัประทานอาหารใหค้รบทกุอย่าง ทีม่คีวามจาํเป็นต่อการทาํใหร่้างกายอยูไ่ปได ้ โดยไม่

เจ็บไขไ้ดป่้วย คอืตอ้งรบัประทานขา้ว กบัขา้ว ของหวาน ผลไม ้ นํา้ ร่างกายจงึจะได ้

สารอาหารทีค่รบถว้น ทาํใหเ้จริญเตบิโต อยู่ไปไดโ้ดยไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย  

ฉนัใดการบาํเพญ็ธรรม คอืมรรคทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ก็ตอ้งบาํเพญ็พรอ้มๆกนัไป 

ไมแ่ยกกนัทาํทลีะข ัน้ ซึง่เป็นสิง่ทีบ่างคนบางท่านอาจจะยงัไมเ่ขา้ใจ ก็คดิวา่ตอนน้ีขอ

เพยีงทาํทานอย่างเดยีวก่อน ยงัไมร่กัษาศีล ไมไ่หวพ้ระสวดมนต ์ ไมป่ฏบิตัธิรรม บาง

ท่านก็ขอทาํแต่ทานและรกัษาศีลแต่ยงัไมป่ฏบิตัธิรรม อย่างน้ีแสดงวา่ยงัไมไ่ดเ้จริญ

มรรคใหค้รบองค ์ ๘ หรือถา้ขบัรถก็ไมไ่ดเ้อารถไปท ัง้คนัรถ บางทเีอากระบะรถไปแต่ไม่

เอาลอ้ไป รถก็ไปไมไ่ด ้ ไปไมถ่งึไหน ตอ้งเอาไปท ัง้คนัรถ ถงึจะไปได ้ ฉนัใดการปฏบิตัิ

ธรรมเจริญมรรค ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ก็ตอ้งปฏบิตัไิปพรอ้มๆกนั

ท ัง้หมด ทานก็ตอ้งทาํ ศีลก็ตอ้งรกัษา จติตภาวนาก็ตอ้งเจริญ ถา้ไมท่าํอย่างนัน้แลว้ ผล

ทีป่รารถนาก็จะไมป่รากฏขึ้นมา เพราะวา่องคป์ระกอบไมบ่ริบูรณ์ ไมค่รบนัน่เอง 

เหมอืนกบัการรบัประทานอาหารทีไ่มค่รบ ก็จะทาํใหร่้างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย บางทไีปหา

หมอ หมอก็บอกวา่ไมไ่ดเ้ป็นอะไรหรอก เพยีงแต่ร่างกายขาดสารอาหารบางชนิดไปเท่า

นัน้เอง ถา้กนิอาหารใหค้รบทกุส่วนแลว้สารอาหารกจ็ะไดค้รบ ร่างกายก็จะไมเ่จ็บไขไ้ด ้

ป่วย ฉนัใดการจะทาํใหใ้จมคีวามสุข ไมม่คีวามทกุข ์ ไมม่คีวามวติก ไมม่คีวามกงัวล ก็

ตอ้งเกดิจากการเจริญมรรคใหค้รบทกุๆ ส่วนนัน่เอง  
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จงึขอใหเ้จริญทาน ศีล ภาวนา ก็ด ีศีล สมาธิ ปญัญาก็ด ีหรือมรรค ๘ ก็ด ีใหค้รบถว้น

บริบูรณ์ แลว้ผลทีป่ระเสริฐทีเ่ลศิ คอืการพน้จากความทกุข ์มแีต่ความสุขภายในใจ ไมม่ี

ความวา้วุน่ขุน่มวั ไมม่คีวามเศรา้โศกเสยีใจ ไมม่คีวามทกุข ์ ความอาลยัอาวรณ์ต่างๆ ก็

จะปรากฏขึ้นมาในใจ ใจจะไมไ่ขวค่วา้ ไม่หวิ ไมอ่ยากกบัอะไรท ัง้สิ้นในโลกน้ี ไม่วา่จะ

เป็นลาภ ยศ สรรเสริญ หรือกามสุขท ัง้หลาย ใจจะไมอ่ยากเลย เพราะรูว้า่หาใช่เป็น

ความสุขไม่ แต่เป็นความทกุข ์ เพราะเป็นไตรลกัษณ์นัน่เอง เป็นของไม่เทีย่ง เป็นของที่

ไมม่ใีครเป็นเจา้ของ ไมม่ใีครบงัคบัใหอ้ยู่กบัตวัเองไปไดต้ลอดเวลา เมือ่บงัคบัไมไ่ด ้เมือ่

มกีารเปลีย่นแปลง เมือ่ไปหลงไปยดึไปตดิเขา้ ก็จะตอ้งเกดิความทกุขข์ึ้นมา ผูท้ีไ่ดเ้จรญิ

มรรคของพระพทุธเจา้แลว้ย่อมมปีญัญา ย่อมเหน็ตามสภาพความเป็นจริงวา่ ลาภ ยศ 

สรรเสริญ กามสุข ไม่เป็นความสุขเลย เป็นแต่ความทกุข ์จงึไมเ่คยทีจ่ะคดิทีจ่ะเขา้ไปหา

ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขเลย มแีต่จะถอยออก มแีต่จะหนี ไมเ่ขา้ไปเกี่ยวพนัดว้ย  

ถา้จาํเป็นตอ้งเกี่ยวขอ้งดว้ย เช่น มศีรทัธาญาตโิยมนาํปจัจยัขา้วของต่างๆมาถวายมาให ้

ก็จะไมย่ดึไมต่ดิ จะไมห่ลงคดิวา่เป็นของๆตน จะไมห่ลงคดิวา่เป็นสิง่ทีจ่ะใหค้วามสุขกบั

ตน แต่รบัไวด้ว้ยความเกรงใจ รบัไวเ้พือ่ฉลองศรทัธา ของผูท้ีย่งัมคีวามจาํเป็น ต่อการ

ทาํบญุทาํทานอยู่ ก็รบัใหเ้ขา เพือ่เขาจะไดส้าํเร็จประโยชน ์จะไดบ้ญุไดก้ศุล แต่ผูร้บักจ็ะ

ไมเ่ก็บไวเ้พือ่ใชส้าํหรบัตนเลย มแีต่จะนาํเอาไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ต่อไป เช่น เอาไปทาํสิง่ที่

เป็นสาธารณะประโยชน ์ ไปช่วยสรา้งโรงพยาบาล สรา้งโรงเรียน ซื้ออปุกรณ์การแพทย์

ต่างๆ ใหท้นุการศึกษากบัผูด้อ้ยโอกาส สงเคราะหผู์ท้ีต่กทกุขไ์ดย้ากทีไ่มม่ใีครเหลยีวแล 

ถงึแมจ้ะไมไ่ดเ้ป็นนกับวชก็ตาม ไมไ่ดเ้ป็นคนดเีลศิก็ตาม แต่หลกัมนุษยธรรมก็ยงัมี

ความจาํเป็นอยู ่ ตราบใดทีย่งัมคีนไมส่ามารถช่วยตวัเองไดอ้ยู่ เจ็บไขไ้ดป่้วยก็ตอ้งพาไป

หาหมอใหไ้ดร้บัการรกัษา ถา้ไมม่อีาหารรบัประทาน ก็ตอ้งดูแลช่วยเหลอืกนัไป เขาลม้ก็

ช่วยใหเ้ขาลกุขึ้นมา เพือ่จะไดเ้ดนิไปเองได ้ ไมไ่ดช่้วยแบบแบกหามเขาไปตลอดเวลา ทาํ

ใหเ้ขากลายเป็นคนพกิารไป ถา้ช่วยแบบน้ีไมเ่ป็นการช่วยทีถู่กตอ้ง ช่วยเขาเพราะเขาช่วย

ตวัเขาเองไมไ่ด ้ ช่วยเขาเพือ่ใหเ้ขาช่วยตวัเองได ้ เมือ่เขาช่วยตวัเองไดแ้ลว้ เขาจะไดไ้ม่

ตอ้งไปรบกวน ไปพึง่พาอาศยัผูอ้ืน่ หลกัมนุษยธรรมจงึเป็นความจาํเป็น ไมว่า่จะเป็นคน

ดหีรือคนชัว่ ไมว่า่จะเป็นมนุษยห์รือเป็นเดรจัฉาน ก็ยงัมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งดูแลซึง่กนั
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และกนั แมก้ระท ัง่โจรผูร้า้ย เมือ่ถูกเจา้หนา้ทีย่งิไดร้บับาดเจ็บ เจา้หนา้ทีก่็ยงัตอ้งนาํไปส่ง

โรงพยาบาล ไปรกัษาใหห้ายเสยีก่อน เมือ่หายแลว้จงึค่อยนาํไปดาํเนินคดต่ีอไป  

น่ีคอืหลกัของการเจริญมรรค ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมท่าํบาปท ัง้ปวง ทาํแต่กศุลคุณงาม

ความด ี ชาํระจติใหส้ะอาดหมดจด ละกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจใหห้มดสิ้นไป ดว้ยการ

เจริญมรรค คอืศีล สมาธิ ปญัญา หรือทาน ศีล ภาวนา เป็นวธิีทีจ่ะทาํใหจ้ติใจสะอาด

หมดจด ประสบกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย เราจงึตอ้งมาวดั

กนัอย่างสมํา่เสมอ ถงึแมจ้ะไมไ่ดม้าวดั ก็ยงัตอ้งบาํเพญ็เหมอืนกนั เพราะการบาํเพญ็

ไมไ่ดห้มายถงึการบาํเพญ็ทีว่ดัอย่างเดยีว การบาํเพญ็ทีแ่ทจ้รงิตอ้งบาํเพญ็ไดท้กุแห่งทกุ

หน เพราะสิง่ทีเ่ราบาํเพญ็คอืกาย วาจา ใจ ของเรา ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบักาลและสถานที ่อยู่ที่

ไหนก็มกีาย มวีาจา มใีจ จงึตอ้งเจริญสมัมาสตคิอืการระลกึรูอ้ยู่ตลอดเวลา ไมว่า่จะ

เคลือ่นไหวทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทางความคดิอย่างไร ก็ตอ้งมสีตริะลกึรูอ้ยู่เสมอ 

ตอ้งตามรูอ้ยู่เสมอวา่ ในขณะน้ีกาํลงัทาํอะไรอยู่ พูดอะไรอยู่ กาํลงัคดิอะไรอยู่ สิง่ทีก่าํลงั

พูด กาํลงัคดิ กาํลงัทาํอยู่น้ี ถูกตอ้งหรือไม ่ เป็นสมัมาหรือเป็นมจิฉา ถูกหรือผดิ ถา้เป็น

สมัมาก็ทาํต่อไป ถา้เป็นมจิฉาคอืไมถู่กตอ้งเป็นความผดิ ก็ตอ้งระงบัทนัท ี เช่น กาํลงัฆ่า

สตัวต์ดัชวีติอยู่หรือเปลา่ ถา้กาํลงัทาํอยู่ ก็ตอ้งหยุดทนัท ี เวลายุงมาเกาะก็ตบยุงทนัท ี

อย่างน้ีแสดงวา่ไมม่สีมัมาสต ิ ไมม่กีารระลกึรูถ้งึการกระทาํของเรา ถา้มสีตพิอมอืจะไปตี

ยุงเขา้ ก็ตอ้งรูแ้ลว้วา่กาํลงัเป็นมจิฉา เป็นการกระทาํทีผ่ดิ ก็ตอ้งหยุดทนัท ี 

การเจริญมรรค ๘ ทีส่าํคญัอย่างยิง่ ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ะตอ้งเจริญอยู่ตลอดเวลา ก็คอื

สมัมาสต ิการระลกึรูอ้ยู่ทกุเวลา ตัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนถงึเวลาหลบัไป จาํตอ้งมสีตรูิอ้ยู่เสมอ

วา่กาํลงัคดิอะไร กาํลงัพูดอะไร กาํลงัทาํอะไร กาํลงัจะคดิอะไร กาํลงัจะพูดอะไร กาํลงั

จะทาํอะไร ตอ้งรูอ้ยู่วา่เป็นสมัมาหรือเป็นมจิฉา คอืถูกตอ้งหรือไมถู่กตอ้ง ถา้ไมถู่กตอ้งก็

ตอ้งระงบั ถา้ถูกตอ้งก็ทาํไปเลย เพราะการกระทาํทีถู่กตอ้ง การพูดทีถู่กตอ้ง ความคดิที่

ถูกตอ้งจะนาํมาซึง่ความสุขความเจริญนัน่เอง ส่วนการกระทาํทีไ่มถู่กตอ้งทีเ่ป็นมจิฉา ก็

จะทาํใหเ้กดิผลเสยีตามมา ผลรา้ยตามมา ท ัง้กบัตวัเราและกบัผูอ้ืน่ จงึตอ้งมสีตดูิความ

เคลือ่นไหวของกาย วาจา ใจ อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใจของเรา เพราะการกระทาํ
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ทางกาย ทางวาจานัน้ จะเกดิขึ้นไดก้็ตอ้งเกดิจากการกระทาํทางใจเสยีก่อน ใจตอ้งคดิ

ก่อนแลว้จงึค่อยส ัง่การไปทีก่ายและวาจา จงึตอ้งดูใจเรา ดูความคดิเราอยู่เสมอวา่ กาํลงั

คดิอะไรอยู่ ดูอารมณ์ของเราวา่ ขณะน้ีเป็นปกตหิรือเปลา่ มคีวามโลภหรือเปลา่ มคีวาม

โกรธหรือเปลา่ มคีวามหลงหรือเปลา่ มคีวามอยากหรือเปลา่ ถา้มแีสดงวา่ใจเริ่มไป

ในทางทีไ่มช่อบแลว้ ไปทางมจิฉาแลว้ ตอ้งระงบัดบัเสยี ดว้ยการเจริญกรรมฐานบทใด

บทหน่ึง เช่น บริกรรมพทุโธๆๆไปก็ได ้ หรือเจริญปญัญาไปก็ได ้ สอนตนบอกตนวา่ 

กาํลงัคดิไมด่ ีกาํลงัสรา้งปญัหาใหก้บัตวัเอง  

เวลาโลภตอ้งถามตวัเองวา่จาํเป็นไหมสิง่ทีต่อ้งการ ถา้เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี เช่น 

ตอ้งรบัประทานอาหาร ตอ้งมเีสื้อผา้ใส่ ตอ้งมบีา้นอยู่ ตอ้งมยีารกัษาโรค ถา้เป็นอย่างน้ีก็

ไมถ่อืวา่เป็นความโลภ แต่เป็นความจาํเป็น ถา้มเีกนิความจาํเป็น เช่น ตอนน้ีเสื้อผา้ก็มี

พอใส่แลว้ อาหารก็มพีอกนิ บา้นก็มพีออยู่แลว้ ยารกัษาโรคก็มพีออยู่แลว้ แต่กลบัยงัไม่

พอใจ ยงัอยากจะไดบ้า้นทีใ่หญ่โตขึ้นกวา่เดมิ มเีสื้อผา้เพิม่ขึ้นมาอกี มอีาหารพสิดาร

ราคาแพงๆรบัประทาน รกัษาโรคในโรงพยาบาลทีม่รีาคาสูงๆแพงๆ ถา้คดิอย่างน้ีแลว้

แสดงวา่กาํลงัโลภ กาํลงัหลง แลว้ใจจะตอ้งวา้วุน่ขุน่มวั ไมเ่ป็นปกต ิ อยู่น่ิงเฉยเป็น

อเุบกขาไมไ่ด ้ จะตอ้งออกไปดิ้นรนหาสิง่เหลา่น้ีมา เมือ่ไดม้าแลว้ แทนทีจ่ะเป็นความสุข 

กลบักลายเป็นความกงัวล เพราะจะตอ้งรกัษาใหอ้ยู่กบัตนไปนานๆ ซึง่ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีง่า่ย 

เพราะทกุคนตอ้งทาํมาหากนิ ตอ้งหาเงนิหาทอง แก่งแย่งชงิดกีนั จงึมแีต่เรื่องราว ทีจ่ะ

ทาํใหเ้กดิความวา้วุน่ขุน่มวักบัจติใจ ไมรู่จ้กัหยุดจกัหย่อน จงึตอ้งใชม้รรค คอืปญัญา 

เพือ่จะไดด้บัความโลภ ความหลงท ัง้หลาย เพือ่จะไดอ้ยู่เยน็เป็นสุข ถา้เจริญมรรคได ้

ครบถว้นบริบูรณ์ ก็จะมคีวามสุขเต็มเป่ียม เรียกวา่บรมสุข ปรมงัสขุงั เป็นความสุขของ

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก จงึควรเจริญมรรคอยู่เสมอๆจนครบถว้นบริบูรณ์ 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  



10 
 

กณัฑท์ี่ ๑๕๗ 

พระรตันตรยั 
๒ มีนาคม ๒๕๔๖ 

การมาวดัอย่างสมํา่เสมอเพือ่ประกอบศาสนกจิต่างๆ เป็นการนาํความเป็นสริิมงคลมา

ใหแ้ก่ชวีติ เพราะวา่สิง่ต่างๆทีศ่าสนาสอนใหป้ฏบิตั ิ ลว้นเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความ

ร่มเยน็เป็นสุข ความปราศจากทกุขภ์ยัต่างๆ เพราะศาสนาน้ีเกดิจากบคุคลทีช่าญฉลาด 

มปีญัญา มดีวงตาแห่งธรรม ซึง่เป็นดวงตาทีป่ระเสริฐเลศิโลก กวา่ดวงตาทีม่อียู่ใน

ร่างกาย ทีม่องเหน็เพยีงรูปธรรมเท่านัน้ แต่ไมส่ามารถมองเหน็นามธรรมต่างๆ เช่น 

ความสุข ความทกุข ์ ความเจริญ ความเสือ่ม ความเป็นสริิมงคล ความอปัมงคล

ท ัง้หลาย ทีต่อ้งอาศยัดวงตาแห่งธรรมซึง่เป็นดวงตาของใจ จงึจะสามารถมองทะลเุขา้ไป

ในส่วนของนามธรรม ทีล่ะเอยีดกวา่รูปธรรมได ้ จงึตอ้งมพีระศาสนาเป็นผูส้อน เพราะ

พระศาสนาเกดิจากผูม้ดีวงตาเหน็ธรรม คอืพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ พระบรม

ศาสดา  

หลงัจากทีไ่ดท้รงตรสัรูธ้รรมแลว้ ทรงเหน็เหตขุองสุขและทกุข ์ เหตขุองความเจริญและ

ความเสือ่ม จงึไดน้าํเอามาประกาศส ัง่สอนใหก้บัสตัวโ์ลก สิง่ทีท่รงส ัง่สอนทรงเรียกวา่

ธรรมะ คอืพระธรรมคาํสอน เมือ่ไดป้ระกาศพระธรรมคาํสอนไปแลว้ ก็มผูีม้จีติศรทัธา 

มคีวามฉลาดพอทีจ่ะเหน็ตาม ก็นาํไปปฏบิตัจินมดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมาภายในใจ 

กลายเป็นพระอริยสงฆส์าวกขึ้นมา พระท ัง้ ๓ องค ์ คอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์

จงึเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัของพระพทุธศาสนา เป็นแสงสวา่งทีช่่วยนาํพาสตัวโ์ลก ให ้

ดาํเนินชวีติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไดอ้ย่างแทจ้ริง พระพทุธ พระธรรม พระสงฆจ์งึเป็น

สิง่ทีส่าํคญัอย่างยิง่แก่สตัวโ์ลกผูป้รารถนาความสุขความเจริญ ผูป้รารถนาความหลดุพน้

จากความทกุขท์ ัง้หลาย เพราะวา่สตัวโ์ลกโดยลาํพงัยงัไมม่คีวามสามารถพอทีจ่ะนาํตนให ้

ไปสู่จดุทีต่นปรารถนาได ้จงึตอ้งพึง่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นผูน้าํพาไป  
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ดงันัน้ทกุครัง้ทีพ่ทุธศาสนิกชนประกอบศาสนกจิต่างๆ จงึตอ้งระลกึถงึพระบรมศาสดา

เป็นเบื้องตน้ แลว้ก็มกีารแสดงออกถงึเจตนารมณ์ทีจ่ะยดึเอาพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆเ์ป็นสรณะ เป็นผูน้าํพาชวีติของตนไปในทศิทางทีด่ทีีง่าม การระลกึถงึพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆอ์ยู่เสมอจงึเป็นกจิทีพ่ทุธศาสนิกชนพงึกระทาํอยู่อย่างต่อเน่ือง เพราะ

เมือ่ไดร้ะลกึถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้ ก็จะเกดิปญัญา ความรูค้วามฉลาด ที่

จะดาํเนินชวีติไปในทางทีถู่กตอ้งดงีาม เวลาทีร่ะลกึถงึพระพทุธคุณ พระธรรมคุณ 

พระสงัฆคุณ ก็จะระลกึถงึวถิทีางทีพ่ระพทุธเจา้ก็ด ี พระอริยสงฆส์าวกก็ดไีดด้าํเนินไป 

และระลกึถงึผลอนัประเสริฐ ทีไ่ดท้รงบรรลถุงึ ทาํใหไ้มห่ลงทาง ไมล่มืทีจ่ะประพฤตติาม

วถิทีางทีท่่านผูป้ระเสริฐท ัง้หลายไดท้รงดาํเนินมา จงึตอ้งเจริญพระพทุธคุณ พระ

ธรรมคุณ พระสงัฆคุณอยู่เสมอ เพราะเมือ่ไดเ้จริญแลว้จติจะมคีวามอ่อนโยน ไหลไป

ตามกระแสธรรม ถา้ไมร่ะลกึถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ใจซึง่มกีระแสบาปกรรม 

กเิลสตณัหา โมหะ อวชิชา ก็จะถูกฉุดลากพาไปสู่ทีต่ ํา่ ซึง่จะนาํผลทีไ่มป่รารถนามาให ้

คอืความทกุข ์ความเสือ่มเสยีท ัง้หลาย จงึตอ้งระลกึถงึพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ์

อยู่เสมอ ดว้ยการทาํความเขา้ใจ ทาํความรูจ้กัพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ เมือ่รู ้

แลว้จะไดน้าํพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ขา้มาสู่ใจดว้ยการปฏบิตั ิ 

ในเบื้องตน้พระพทุธเจา้ก็เป็นบคุคลธรรมดาสามญัอย่างพวกเรา มกีเิลสตณัหา มคีวาม

โลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงาํพระทยั แต่ทรงเหน็วา่สิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นพษิเป็นภยั 

จงึไดอ้อกปฏบิตัธิรรมดว้ยการศึกษาจากผูรู้ท้ีม่อียู่ในสมยันัน้ ทรงไดร้บัความรูใ้นระดบั

หน่ึง สามารถทาํใหส้ิง่ต่างๆทีเ่ป็นพษิเป็นภยั คอืกเิลสตณัหา ใหเ้บาบางลงไป อ่อนตวัลง

ไป แต่ไมส่ามารถทาํใหก้เิลสตณัหาหมดไปจากจติจากใจได ้ เพราะในสมยันัน้ไมม่คีรูบา

อาจารยรู์ปใดองคใ์ด ทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะกาํจดักเิลสตณัหาใหห้มดไปจากใจ

ของสตัวโ์ลกได ้ จงึตอ้งแสวงหาดว้ยพระองคเ์อง ดว้ยการทดลองวธิีการต่างๆ จนใน

ทีสุ่ดก็ไดพ้บกบัวถิทีางทีน่าํไปสู่การดบัทกุข ์ สู่การทาํลายกเิลสตณัหา คอืมรรคทีม่อีงค ์

๘ เรียกวา่ มชัฌิมาปฏิปทา ทรงเหน็ดว้ยปญัญาวา่ มรรค ๘ น้ีเป็นทางทีจ่ะนาํสตัวโ์ลก

ไปสู่การดบัทกุขไ์ดโ้ดยสิ้นเชงิ  
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เมือ่ไดท้รงตรสัรูธ้รรม ไดช้าํระพระทยัของพระองคใ์หส้ะอาดบริสุทธิ์ กลายเป็นพระ

อรหนัตข์ึ้นมา เป็นผูส้ิ้นกเิลส ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลง เหลอือยู่ในใจ หลดุ

พน้จากความทกุข ์ ซึง่เกดิจากการปฏบิตัมิรรค ๘ แลว้ จงึไดน้าํสิง่ทีไ่ดท้รงรูม้าประกาศ

สอนใหก้บัสตัวโ์ลก พระพทุธองคจ์งึมพีระนามวา่ พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ คอืทรง

เป็นผูต้รสัรูธ้รรมดว้ยพระองคเ์อง เพราะไมม่คีรูบาอาจารยท์ีจ่ะส ัง่สอนใหห้ลดุพน้จาก

กองทกุขไ์ด ้จงึตอ้งขวนขวายศึกษาดว้ยตนเอง จนไดพ้บกบัโมกขธรรม วมิตุธิรรม หลดุ

พน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ดว้ยการปฏบิตัมิรรค ๘ แลว้นาํธรรมน้ีมาส ัง่สอนสตัวโ์ลก จงึ

ไดเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ถา้หลงัจากทีไ่ดท้รงตรสัรูแ้ลว้ แต่ไมม่คีวาม

ปรารถนาทีจ่ะส ัง่สอนธรรมะใหก้บัสตัวโ์ลก ก็จะกลายเป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ไป คอืทรง

ตรสัรูธ้รรม ทรงทาํใหพ้ระทยัสะอาดบริสุทธิ์ แต่ไมไ่ดน้าํสิง่ทีท่รงรูท้รงเหน็มาประกาศส ัง่

สอนใหก้บัสตัวโ์ลก คอืรูเ้ฉพาะตน ไมไ่ดเ้อามาเผยแผ่แบง่ปนัใหก้บัผูอ้ืน่  

แต่พระพทุธเจา้ของเราทรงเป่ียมดว้ยพระมหากรุณาธิคุณ มคีวามสงสารสตัวโ์ลกทีย่งั

ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในกองทกุข ์ ถา้ไมท่รงนาํธรรมะมาประกาศส ัง่สอนใหก้บัสตัว ์

โลก สตัวโ์ลกก็จะไมม่โีอกาสหลดุพน้จากกองทกุขไ์ปไดเ้ลย แต่ถา้ไดท้รงนาํธรรมะมา

ประกาศส ัง่สอนแลว้ สตัวโ์ลกผูม้บีารมสีะสมมาแต่เดมิ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้จะเกดิ

ศรทัธา เกดิปญัญาขึ้นมา นาํเอาสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไปปฏบิตั ิ ยกตนใหพ้น้จาก

ความทกุขไ์ด ้น่ีแหละคอืเรื่องของพระพทุธเจา้ของเรา หลงัจากไดท้รงตรสัรูแ้ลว้แทนทีจ่ะ

อยู่น่ิงเฉย เก็บธรรมะอนัประเสริฐน้ีไวไ้มส่ ัง่สอนผูอ้ืน่ กลบัทรงอทุศิเวลาทีท่รงเหลอือยู่

ตลอด ๔๕ พรรษา มาประกาศธรรมะส ัง่สอนสตัวโ์ลก โดยไมไ่ดห้วงัผลประโยชนต์อบ

แทนอะไรจากผูท้ีร่บัการส ัง่สอนเลยแมแ้ต่นอ้ยนิด เพราะทรงเป็นผูม้คีวามสมบูรณ์แลว้

ในทกุสิง่ทกุอย่าง พระทยัทรงเต็มเป่ียมไปดว้ยอริยทรพัย ์ ทีท่าํใหพ้ระองคม์แีต่ความสุข 

ไมม่คีวามทกุขเ์จอืปนอยู่เลย  

การส ัง่สอนจงึทรงส ัง่สอนดว้ยความบริสุทธิ์ใจ ไมม่คีวามปรารถนาทีจ่ะรบัการสรรเสรญิ

ยกย่อง รบัอามสิสนิจา้งอะไรท ัง้สิ้นเลย ทาํดว้ยจติใจทีบ่ริสุทธิ์ เพราะทรงเหน็คุณค่าของ

พระธรรมคาํสอน เหน็คุณค่าของการหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายวา่ ไมม่อีะไรจะ
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ประเสริฐเท่า ไมม่อีะไรจะมคุีณค่าเท่ากบัการไดห้ลดุพน้จากความทกุข ์ จงึไดน้าํเอาพระ

ธรรมคาํสอนมาส ัง่สอนใหก้บัสตัวโ์ลก ผูไ้ดย้นิไดฟ้งันาํไปปฏบิตักิ็สามารถทาํจติใจให ้

สะอาดบริสุทธิ์ หมดสิ้นจากกเิลสคอืความโลภ ความโกรธ ความหลง สิ้นจากความทกุข ์

ท ัง้หลายทีเ่กดิจากกเิลสตณัหาได ้ กลายเป็นจติทีบ่ริสุทธิ์ขึ้นมา กลายเป็นพระอรหนัต์

ขึ้นมา แต่ไมเ่รียกท่านวา่เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เพราะท่านเหลา่น้ีเป็นพระ

อรหนัตสาวก คาํวา่สาวกแปลวา่ผูฟ้งั หมายความวา่ท่านเหลา่น้ีไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต์

ขึ้นมา ดว้ยการฟงัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้ปฏบิตัติาม คอืโดยลาํพงัถา้ไมม่ี

พระพทุธเจา้มาส ัง่สอน ท่านเหลา่น้ีก็จะไมม่คีวามสามารถในตวัของท่านเอง ทีจ่ะคดิ

คน้หาวธิีปฏบิตั ิ เพือ่จะทาํใหจ้ติใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์ ทาํลายกเิลสตณัหาใหห้มดสิ้น

ไปจากใจได ้ ตอ้งอาศยัการไดย้นิไดฟ้งัจากผูรู้ ้ คอืพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เทา่นัน้ 

จงึจะสิ้นกเิลสได ้จงึเรียกท่านเหลา่น้ีวา่พระอรหนัตสาวก  

หลงัจากนัน้ท่านก็ทาํหนา้ทีแ่ทนพระพทุธเจา้ ช่วยเหลอืพระพทุธเจา้ในการเผยแผ่พระ

ธรรมคาํสอน จงึทาํใหศ้าสนาพทุธมอีายยุนืยาวนานมาไดจ้นถงึทกุวนัน้ี ก็ประมาณ 

๒๕๐๐ กวา่ปีแลว้ เกดิจากพระรตันตรยั คอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์น่ีเอง เริ่มตน้

จากพระพทุธเจา้เป็นผูป้ฏบิตัพิระองคแ์รก เสร็จแลว้ก็นาํสิง่ทีท่รงรูท้รงเหน็มาเผยแผ่ส ัง่

สอนจนมพีระอรหนัตสาวกปรากฏขึ้นมา หลงัจากทีท่รงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้ 

พระอรหนัตสาวกก็นาํธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้มาเผยแผ่ใหก้บัผูท้ีย่งัไมรู่ ้ ผูท้ีย่งั

ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัต่อไป หลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็บรรลเุป็นพระอรหนัตสาวกตามกนั

ขึ้นมา เป็นการสบืทอดถ่ายทอดพระพทุธศาสนา ต ัง้แต่ในสมยัพทุธกาลมาจนถงึทกุวนัน้ี 

พระศาสนาจงึมอีายุยนืยาวนาน เพราะเกดิจากการศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรม แลว้นาํสิง่ที่

ไดย้นิไดฟ้งัไปปฏบิตั ิ จนบรรลธุรรม แลว้ก็นาํไปส ัง่สอนผูอ้ืน่ต่อไป จงึเป็นหนา้ทีข่อง

พทุธศาสนิกชนทกุๆคน ทีจ่ะตอ้งช่วยกนัสบืทอดพระพทุธศาสนา ดว้ยการเขา้วดัเขา้วา

อย่างสมํา่เสมอ เพือ่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นาํไปปฏบิตั ิทาํจติใจ

ใหส้ะอาดไปตามลาํดบัแหง่การปฏบิตั ิ จนสะอาดหมดจด กลายเป็นพระอริยสงฆส์าวก

ขึ้นมา จากนัน้ก็นาํสิง่ทีไ่ดรู้ไ้ดเ้หน็ไปเผยแผ่ใหก้บัผูอ้ืน่ต่อไป โลกก็จะอยู่ดว้ยความ

ร่มเยน็เป็นสุข  
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ผูบ้รรลธุรรมแลว้จะรูว้า่ ในโลกน้ีไมม่อีะไรจะมคุีณค่า มคีวามสาํคญัเท่ากบัพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ทีไ่ดป้รากฏขึ้นภายในใจ เพราะจะทาํใหจ้ติใจมคีวามสงบ มคีวาม

ร่มเยน็เป็นสุข ไม่มคีวามหวิ ความกระหายกบัสิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี เพราะเหน็ดว้ย

ปญัญาวา่ ไมใ่ช่ความสุข ไม่ใช่ความเจริญ แต่เป็นความทกุข ์ ความสุขทีไ่ดจ้ากสิง่ต่างๆ

ในโลกน้ี เป็นความสุขช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว เหมอืนกบันํา้ตาลทีเ่คลอืบยาขม เป็นผวิ

บางๆ เวลาเอายาอมเขา้ไปในปาก ตอนตน้ก็จะมรีสหวาน แต่เมือ่นํา้ตาลทีเ่คลอืบนัน้

ละลายหมดไปแลว้ ก็จะเหลอืแต่ความขม ฉนัใดความสุขทีไ่ดร้บัจากสิง่ต่างๆในโลกน้ี 

ไมว่า่จะเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ หรือกามสุข คอืความสุขทีไ่ดจ้ากการสมัผสัรูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ท ัง้หลาย ลว้นเป็นความสุขทีเ่ฉียบบาง มคีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู่ ถา้

ไมเ่ป็นเช่นน้ีแลว้ ชีวติของพวกเราทกุคนทีอ่ยู่ในโลกน้ี ก็ควรจะมแีต่ความสุข ไมม่คีวาม

ทกุขเ์ลย แต่กลบัไมไ่ดเ้ป็นเช่นนัน้ ท ัง้ๆทีพ่วกเราทกุคนก็มลีาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข

ดว้ยกนัท ัง้นัน้ แต่กลบัไมม่คีวามสุขทีบ่ริบูรณ์ มคีวามสุขบา้ง แลว้ก็มคีวามทกุขส์ลบักนั

ไป นัน่ก็เป็นเพราะวา่สิง่ต่างๆท ัง้หลายในโลกน้ี ไมส่ามารถใหค้วามสุขกบัเราไดอ้ย่าง

แทจ้รงิ ในตอนปลายของชวีติก็จะกลายเป็นความทกุขไ์ปท ัง้หมด  

เพราะโดยสภาพของทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี แมก้ระท ัง่อตัภาพร่างกายของเราก็เป็นของ

ไมเ่ทีย่ง เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้น ต ัง้อยู่ และในทีสุ่ดก็ตอ้งดบัไป ถา้ยดึหรืออาศยัสิง่ต่างๆเหลา่น้ี

มาเป็นเครื่องใหค้วามสุข เมือ่สิง่เหลา่น้ีเกดิการสูญสิ้นไป ก็จะทาํใหเ้กดิความทกุขภ์ายใน

ใจขึ้นมา เราไมต่อ้งมองไกล เรามองชวีติของเรา ก็จะเหน็วา่ต ัง้แต่เกดิมานัน้ เราก็ตอ้งมี

การพลดัพรากจากของรกัของชอบ ในสมยัเดก็ๆเราคงเคยสูญเสยีปู่ ย่า ตา ยายไป 

เพราะเมือ่มอีายุมากท่านก็ตอ้งถงึแก่ความตายในทีสุ่ด เวลาทีท่่านจากไป เราก็มคีวาม

เศรา้โศกเสยีใจ รวมไปถงึสิง่ต่างๆ วตัถขุา้วของต่างๆ เวลาม ีเราก็มคีวามสุข พอสูญเสยี

ไป เราก็มคีวามทกุข ์แต่เราไมเ่คยหยุดคดิเลยวา่ จะทาํอย่างไรดกีบัเรื่องเหลา่น้ี กลบัไป

หาสิง่อืน่มาทดแทน เช่น เวลาสูญเสยีสิง่หน่ึงไป เราก็หาสิง่ใหมม่าทดแทน สิง่ใหมท่ีม่า

ทดแทนไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งสูญเสยีไปอกีเหมอืนกนั เราก็ตอ้งหาสิง่ใหมม่าทดแทนอกี ชวีติ

ของเราก็มแีต่คอยวิง่ตะครุบเงาอยู่ตลอดเวลา พอไดส้ิง่นัน้มาไมน่านก็หายไปหมดไป 

ความทกุขก์็กลบัมาหาเราอกี เราก็เลยมแีต่ความทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา นัน่เป็นเพราะวา่เรา
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ไมไ่ดว้ิง่เขา้หาความสุขนัน่เอง เราวิง่เขา้หาความทกุขก์นั เพราะความหลง เพราะความ

มดืบอดของใจของเรา  

แต่เราโชคดทีีไ่ดม้าเจอพระพทุธศาสนา เจอคาํสอนของผูรู้จ้ริงเหน็จริงอย่างพระพทุธเจา้ 

ทีไ่ดเ้หน็ดว้ยปญัญาแลว้วา่ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีลว้นเป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น ถา้เป็น

ความสุขก็เป็นความสุขทีห่ลอกลวง เป็นความสุขทีม่อียู่เพยีงช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว แต่จะมี

ความทกุขต์ามมาเสมอ ถา้ไมต่อ้งการความทกุขจ์ากสิง่ต่างๆในโลกน้ี ก็จะตอ้งปลอ่ยวาง

สิง่เหลา่น้ี จะตอ้งไมไ่ปหวงัพึง่สิง่เหลา่น้ีมาใหค้วามสุขกบัเรา เพราะโดยธรรมชาตขิองใจ

เราน้ี สามารถมคีวามสุขไดโ้ดยลาํพงั ไมต่อ้งมอีะไรก็มคีวามสุขได ้ พระพทุธเจา้ไดท้รง

พสูิจนแ์ลว้ หลงัจากทีไ่ดท้รงตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ก็ไมม่สีมบตัอิะไร

เลย ไมม่บีคุคลมาเป็นเพือ่นมาเป็นภรรยา ไมม่สีมบตัเิงนิทองขา้วของเงนิทองต่างๆ มา

ใหค้วามสุขเหมอืนกบัพวกเรา ทีย่งัตอ้งมบีคุคลคอืมสีาม ี มภีรรยา มาใหค้วามสุขกบัเรา 

มวีตัถขุา้วของต่างๆ เช่น เครื่องบนัเทงิท ัง้หลาย เราตอ้งมสีิง่เหลา่น้ี แต่ความสุขจากสิง่

เหลา่น้ีก็มเีพยีงเลก็นอ้ย ไมส่ามารถดบัความทกุขท์ีต่ามมาได ้ เพราะเรายงัไมไ่ดด้าํเนิน

ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน่เอง  

ดงันัน้ในโอกาสทีเ่ราไดเ้กดิมาในชาตน้ีิ เป็นบญุเป็นวาสนาทีไ่ดม้าเจอพระพทุธศาสนาทีช่ี้

ทางแหง่ความสุขทีแ่ทจ้ริงใหก้บัเรา เราจงึควรขวนขวายปฏบิตัติามคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหต้ดัความผูกพนัต่อสิง่ต่างๆทีม่อียู่ภายในโลกน้ี พยายามลดละ 

อย่าไปสะสม อย่าไปอยากใหม้มีากขึ้นในบรรดาสิง่ของต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี ไมว่า่จะเป็น

ลาภ ยศ สรรเสริญ หรือกามสุข แทนทีจ่ะวิง่เขา้หา แทนทีจ่ะสะสมสิง่เหลา่น้ีใหม้มีากขึ้น 

เราควรทีจ่ะลดละ ใหม้นีอ้ยลงไป ควรจะถอยออกห่าง อย่าเขา้ใกล ้ เพราะสิง่เหลา่น้ี

เปรียบเหมอืนกองไฟ ถา้เขา้ใกลก้องไฟ ไฟก็จะเผาเรา แต่ถา้ถอยออกห่าง ไฟก็จะไมเ่ผา

เรา ฉนัใดสิง่ต่างๆในโลกน้ี เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็เป็นเช่นนัน้ ขอใหเ้ชื่อ

พระพทุธเจา้เถดิ แลว้จะประสบกบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ เพราะเมือ่ถอยออกจากสิง่เหลา่น้ี

แลว้ ใจก็จะเริ่มสงบ เริ่มเยน็ไปเรื่อยๆ กเิลสตณัหาคอืความโลภ ความอยากต่างๆ ก็จะ

นอ้ยถอยลงไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดก็จะไมม่เีหลอือยู่ภายในใจเลย เราจงึตอ้งปฏบิตัติาม
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มรรคทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบไวใ้หก้บัพวกเรา เพราะมรรคเป็นทางดาํเนินทีจ่ะพาใหเ้รา

พน้จากกองทกุขข์องลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข นัน่เอง  

เราจงึตอ้งมาทีว่ดักนัเพือ่ทาํบญุใหท้าน เพือ่รกัษาศีล และปฏบิตัธิรรมคอืเจริญจติต

ภาวนา เพราะการกระทาํท ัง้ ๓ ประการน้ี จะเป็นทางทีจ่ะพาใหใ้จของเรา ถอยออกห่าง

จากกองทกุขท์ ัง้หลาย ทีเ่รายงัเกี่ยวขอ้งอยู่ ทีเ่รายงัไมส่ามารถทีจ่ะดิ้นหลดุออกไปได ้

ตามลาํพงัของเรา เพราะเราถูกเครื่องพนัธนาการผูกมดัไวก้บัลาภ ยศ สรรเสริญ สุข คือ

อปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่นัน่เอง และอุปาทานน้ีจะไมห่ลดุออกไปตามลาํพงั แมจ้ะมี

ความปรารถนาใหห้ลดุ แมจ้ะไมอ่ยากอยูก่บัสิง่เหลา่น้ี แต่ถา้ไมม่ธีรรมะ ซึง่เปรยีบ

เหมอืนกบัมดีทีแ่หลมคม มาตดัเครื่องพนัธนาการใหห้ลดุจากสิง่เหลา่น้ี เราก็จะไม่

สามารถดิ้นใหห้ลดุพน้จากกองทกุขเ์หลา่น้ีไปไดเ้ลย เราจงึตอ้งปฏบิตัติามแนวทางที่

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตัอิย่างสมํา่เสมอ คอืทาํบญุใหท้านอยู่เสมอ ไมแ่ต่เฉพาะวนั

พระเท่านัน้ ควรจะทาํทานทกุๆวนั ถา้มโีอกาสทีจ่ะทาํได ้ การทาํบญุใหท้านนัน้ไม่

จาํเป็นตอ้งทาํกบัพระภกิษุสามเณรเท่านัน้ ทาํกบัคนใกลเ้คยีงก็ได ้เช่น บดิา มารดา สาม ี

ภรรยา บตุร ธิดา หรือบคุคลต่างๆทีเ่ราเกีย่วขอ้งดว้ย เราสามารถใหเ้ขาได ้ใหใ้นสิง่ทีเ่รา

ม ีเช่น มเีงนิทองเหลอืใช ้เราก็แบ่งปนัใหก้บัผูอ้ืน่บา้ง ถา้ไมม่เีงนิทอง เราก็ยงัใหอ้ภยัเขา

ได ้ เวลาทีอ่ยู่ดว้ยกนัคงจะตอ้งมกีารทะเลาะเบาะแวง้ มคีวามไมเ่ขา้ใจกนั มคีวามโกรธ

เคอืงกนับา้ง แทนทีจ่ะมาโกรธกนั อาฆาตพยาบาทกนั ก็มาใหอ้ภยักนัดกีวา่ เพราะการ

ใหอ้ภยัทาํใหเ้ราอยู่กนัดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข คนทีเ่ราโกรธเขาก็สบายใจ เราก็สบายใจ 

แต่ถา้เราไมใ่หอ้ภยั ใจของเราก็จะรอ้น คนทีเ่ราโกรธเขาก็จะไมส่บายใจ น่ีก็คอืการให ้

เหมอืนกนั เป็นบญุเหมอืนกนั การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๕๘ 

อาํนาจวาสนา 
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ 

การไดย้นิไดฟ้งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ เป็นการเสริมสรา้งสตปิญัญา ความรู ้ ความฉลาด

ใหก้บัผูฟ้งั ใหไ้ดรู้จ้กัเหตแุละผล ของความเสือ่มและความเจริญ เหตแุละผลของการ

กระทาํ วา่เมือ่ทาํอะไรไปแลว้ จะมผีลตามมาอย่างไร ไดเ้กดิมาเป็นมนุษย ์ มฐีานะสูงตํา่

แตกต่างกนัไป มคีวามรู ้ความฉลาด ความโงเ่ขลาเบาปญัญา มากนอ้ยแตกต่างกนัไป มี

รูปร่างหนา้ตาสวยงามหรือไมส่วยงาม มากนอ้ยแตกต่างกนัไป มอีาการครบ ๓๒ หรือไม่

ครบ ๓๒ แตกต่างกนัไป มคีวามรํา่รวย มคีวามยากจนมากนอ้ยแตกต่างกนัไป เหลา่น้ี

ลว้นเป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํของเราในอดตี ใหไ้ดม้าเกดิสูงตํา่ เรียกวา่บญุบารม ี

อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี เรียกวา่เป็นการสะสมบญุบารม ี เพือ่ผลคอื

อาํนาจวาสนาทีจ่ะตามมาต่อไปในอนาคต บางครัง้อาํนาจวาสนาก็จะปรากฏขึ้นมาในชาติ

น้ี แต่บางครัง้กต็อ้งรอถงึภพหนา้ชาตหินา้ แต่สิง่ทีแ่น่นอนก็คอื การสะสมหรือบาํเพญ็

บญุบารมน้ีี เป็นเหตทุีจ่ะทาํใหผ้ลคอือาํนาจวาสนาปรากฏตามขึ้นมาในภายหลงัอย่าง

แน่นอน จะเป็นชาตน้ีิก็ได ้หรือจะเป็นในภพหนา้ชาตหินา้ต่อไปก็ได ้แต่สิง่ทีแ่น่นอนกค็อื 

เมือ่ไดส้ะสมบาํเพญ็บญุบารมแีลว้ อาํนาจวาสนาซึง่เป็นผลของบญุบารม ี ก็จะปรากฏ

ตามมาอย่างแน่นอน จะชา้หรือเร็วเท่านัน้  

เมือ่ไดเ้สวยอาํนาจวาสนาแลว้ ก็ขออย่าใหห้ลงระเรงิกบัอาํนาจวาสนา คนบางคนเมือ่ได ้

เกดิมาพรอ้มดว้ยอาํนาจวาสนาบารม ีก็เกดิความหลงระเริงกบัอาํนาจวาสนา แทนทีจ่ะใช ้

อาํนาจวาสนาไปในทางทีด่ ีคอืสะสมบญุบารมใีหม้มีากเพิม่ขึ้นไป เพือ่ภพหนา้ชาตหินา้จะ

ไดม้อีาํนาจวาสนาบารมมีากยิง่ๆขึ้นไป กลบัใชอ้าํนาจวาสนาบารม ีมาทาํบาปทาํกรรม ก่อ

กรรมทาํเขญ็ เพือ่ปกป้องรกัษาอาํนาจวาสนาทีม่อียู่ในปจัจบุนัใหม้อียู่ไปนานๆ ซึง่เป็น

การกระทาํทีผ่ดิ เพราะอาํนาจวาสนาเป็นผลทีเ่กดิจากการสะสมบญุบารม ี ถา้สะสมบญุ
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บารมมีาก อาํนาจวาสนาก็จะอยู่กบัเราไปนานๆ ไมต่อ้งกลวัวา่จะหดหายไปไหน สิง่ทีเ่รา

ตอ้งคาํนึงถงึก็คอืภพหนา้ชาตหินา้ทีจ่ะตามมาต่อไป ถา้ไมส่ะสมบญุบารมเีพิม่เตมิต่อไป 

แต่กลบัสะสมบาปกรรม ก่อกรรมทาํเขญ็ เพือ่รกัษาอาํนาจวาสนาทีม่อียู่ในปจัจบุนั เมือ่

ตายไป เกดิภพหนา้ชาตหินา้ก็จะตอ้งเกดิดว้ยความดอ้ยอาํนาจวาสนา เพราะไมไ่ดส้ะสม

บญุบารม ี ซึง่เป็นเหตทุีจ่ะทาํใหม้อีาํนาจวาสนาบารมตีามมาต่อไปในอนาคตนัน่เอง 

เปรียบเทยีบก็เหมอืนกบัชาวนา ทีห่ลงัจากไดเ้ก็บเกี่ยวขา้วแลว้ ถา้เป็นชาวนาทีฉ่ลาดก็จะ

แบ่งขา้วส่วนหน่ึงไวเ้ป็นเมลด็พนัธุ ์ สาํหรบัเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป ถา้เป็นชาวนาทีโ่ง่

เขลาเบาปญัญา ก็จะใชพ้ชืผลทีไ่ดเ้ก็บเกี่ยวมาไปหมด เอาไปซื้อขา้วซื้อของ พอถงึเวลา

เพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปก็ไมม่เีมลด็พนัธุข์า้วไวส้าํหรบัเพาะปลูก พชืผลทีจ่ะตามมา

ต่อไปก็จะไมม่ ี 

ฉนัใดชวีติของพวกเราก็เป็นเช่นนัน้ เราเกิดมาเพือ่เสวยบญุกศุลทีไ่ดส้ะสมไว ้ ทาํใหม้ี

อาํนาจวาสนามากนอ้ยแตกต่างกนัไป ถา้ไดเ้คยสะสมบญุบารมไีวม้ากในอดตี ชาตน้ีิเกดิ

มาก็จะมอีาํนาจวาสนามาก เช่น คนบางคนเกดิมาก็ไดเ้ป็นกษตัริย ์ เป็นนายกรฐัมนตรี 

เป็นมหาเศรษฐ ี บางคนก็ตอ้งมาเป็นคนขอทาน เป็นคนยากคนจน บางคนก็อยู่กลางๆ 

ไมร่ํา่ไมร่วย ไมม่อีาํนาจวาสนามาก แต่ก็ไมถ่งึกบัตกอบัยากจน ตอ้งไปเป็นขอทาน น่ีก็

เป็นเพราะแต่ละคนไดบ้าํเพญ็บญุบารมมีาไมเ่ท่าเทยีมกนันัน่เอง ถา้สะสมบญุบารมมีา

มาก อาํนาจวาสนาทีจ่ะตามมาก็จะมมีาก ถา้สะสมบาํเพญ็บญุบารมนีอ้ย อาํนาจวาสนาที่

จะตามมาก็จะมนีอ้ย น่ีเป็นอริยสจั เป็นสจัธรรมความจริง ทีพ่ระบรมศาสดา 

พระพทุธเจา้ของเราไดท้รงตรสัรู ้ ไดเ้หน็มาดว้ยญาณวเิศษ คอืปญัญา ทาํใหท้รงรูท้รง

เหน็ถงึเหตแุละผลต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นกบัสตัวโ์ลกทัง้หลาย ที่เกดิข้ึนมาสูงๆตํา่ๆ กเ็พราะ

กรรมน่ีเองที่เป็นเหต ุกรรมกค็ือการกระทาํ ถา้ทาํกรรมดีกเ็รียกว่าบญุบารมี ถา้ทาํกรรม

ชัว่กเ็รียกว่าบาปกรรม เม่ือทาํไปแลว้ผลที่จะตามมากป็รากฏดงัที่เหน็กนัอยู่ทกุๆวนัน้ี 

ฐานะของแต่ละคนจงึมคีวามแตกต่างกนั เน่ืองจากบญุกรรมทีส่ะสมกนัมาในอดตี มี

ความไมเ่ท่าเทยีมกนั  
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ถา้ปรารถนาทีจ่ะมอีาํนาจวาสนา มบีญุ มคีวามสุขเยอะๆ ก็ตอ้งหม ัน่เพยีรสะสมบญุ

บารมอีย่างต่อเน่ือง ไมว่า่จะเกดิมาในฐานะใดก็ตาม จะยากจนหรือจะเป็นมหาเศรษฐ ี ก็

ขอใหอ้ย่ามคีวามประมาทในเรื่องบญุบารม ี บางคนตอ้งรอใหย้ากจนก่อนถงึจะทาํบญุ 

เพราะคดิวา่เมือ่ทาํบญุแลว้จะไดร้ํา่รวย แต่คนทีร่ํา่รวยแลว้ก็ไมอ่ยากจะทาํบญุ เพราะ

เสยีดายเงนิทองทีม่อียู่ เพราะไมรู่ว้า่การทีต่นเองไดเ้กดิมารํา่รวย มอีาํนาจวาสนา ก็เกดิ

จากการทาํบญุกศุลน้ีเอง แต่ถา้ไมท่าํ ต่อไปในภายภาคหนา้ ก็ตอ้งกลบัมาเกดิเป็นคน

ยากจน เป็นคนขอทานอกี ถา้ไมป่ระมาทในเรื่องบญุ เรื่องกศุล เรื่องบารม ี พยายาม

สะสมอยู่อย่างต่อเน่ือง ทกุภพทกุชาต ิ ไม่วา่จะเกดิมาจนหรือรวยก็ตาม ก็ขอใหบ้าํเพญ็

สะสมบญุบารมอีย่างต่อเน่ือง ตามอย่างพระบรมศาสดา คอืพระพทุธเจา้ของเรา ไมว่า่จะ

เกดิมาเป็นอะไรก็ตาม จะเป็นมหาเศรษฐ ี เป็นกษตัริย ์ เป็นคนธรรมดาสามญั เป็นคน

ยากจน ในแต่ละภพในแต่ละชาต ิ จะทรงบาํเพญ็บญุบารมอีย่างสมํา่เสมอ จงึทาํใหภ้พ

ชาตทิีต่ามมาดขีึ้นไปเรื่อยๆ ดขีึ้นไปตามลาํดบั จนถงึภพชาตสุิดทา้ย ก็ไดเ้กดิเป็นพระ

ราชโอรสของกษตัริย ์ และไดอ้อกบวช แลว้ก็ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ก็เน่ืองมาจากการบาํเพญ็บญุบารมมีาอย่างต่อเน่ือง ไมข่าดสาย ไมว่า่จะเกดิในชัน้ใดก็

ตาม ก็จะไมป่ระมาทในเรื่องการสะสมบญุบารม ี 

พวกเราผูอ้ยากเจริญรุ่งเรืองกบัอาํนาจวาสนา ก็ตอ้งไมป่ระมาทในการสะสมบญุบารม ี

ถงึแมจ้ะรํา่รวยเป็นมหาเศรษฐ ีก็ไมค่วรประมาท ไมต่อ้งไปเสยีดายทรพัยส์มบตัเิงนิทอง

ทีม่อียู ่ เพราะวา่ทรพัยส์มบตัทิีม่อียู่ในโลกน้ีเป็นของไมถ่าวร เป็นของคู่กบัชวีติน้ีเท่านัน้ 

หลงัจากทีต่ายไปแลว้ ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองท ัง้หมดก็จากเราไป ไมเ่ป็นของเราอกี

ต่อไป ส่วนทีเ่ป็นของเรา ทีจ่ะตดิตามดวงวญิญาณของเราไป ก็คอืบญุบารมน่ีีเอง ทีเ่รา

ไดส้ะสมไว ้ถา้ไดส้ะสมบญุบารมมีาก ไปเกดิขา้งหนา้ ก็จะไดเ้สวยอาํนาจวาสนามาก เรา

จงึไมต่อ้งไปเสยีดายอาํนาจวาสนาทรพัยส์มบตัเิงนิทอง ทีม่อียู่ในภพน้ีชาตน้ีิ ควรเอามา

ใชใ้หเ้กดิประโยชนเ์พือ่ภพหนา้ชาตหินา้ต่อไป เหมอืนกบัชาวนา ถา้ฉลาดเวลาเก็บเกี่ยว

ไดพ้ชืผลมาก แทนทีจ่ะเอาไปขาย ก็เอาไวท้าํเป็นเมลด็พนัธุท์ ัง้หมดหรือเกอืบท ัง้หมด จะ

ไดป้ลูกขา้วเพิม่ขึ้นอกีหลายรอ้ยไร่ แทนทีจ่ะเอาขา้วทีไ่ดเ้ก็บเกี่ยวไปแลกเปลีย่นเป็นขา้ว
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ของเงนิทอง ก็เอามาเป็นเมลด็พนัธุไ์วส้าํหรบัทาํนาในปีต่อไป ไร่นาทีเ่คยทาํไดเ้พยีงปีละ 

๑๐ ไร่ ก็จะเพิม่เป็นปีละ ๑๐๐ ไร่  

เรื่องของบญุบารมกี็เป็นในลกัษณะน้ี จงึอย่าไปเสยีดายทรพัยส์นิเงนิทอง วาสนาบารมทีี่

มอียู่ในปจัจบุนัน้ีเลย มมีากมนีอ้ย ก็ขอใหทุ้่มเทไปกบัการสะสมบญุบารม ี แลว้จะไม่

ผดิหวงั ดูพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง ในแต่ละภพแต่ละชาต ิ ทรงมุง่ไปกบัการสะสมบญุ

บารมเีพยีงอย่างเดยีว ดงัทีเ่ราเคยไดย้นิไดฟ้งัเกี่ยวกบัเรื่องพระเจา้สบิชาต ิ ซึง่เป็นเรื่อง

ของบารมที ัง้ ๑๐ ประการ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็ ไดท้รงสะสมมา ในแต่ละภพแต่

ละชาตนิัน่เอง เราจงึควรมุง่ม ัน่ไปกบัการสะสมบญุบารม ี อย่าไปเสยีดายเวลา เสยีดาย

เงนิทอง การสะสมบญุบารมแีมจ้ะไมเ่กดิผลทนัททีนัใด แต่เมือ่ผลปรากฏขึ้นมาแลว้ จะ

มมีากเป็นหลายรอ้ยเท่าดว้ยกนั ดกีวา่จะมวัมารกัษาอาํนาจวาสนา ทรพัยส์มบตัเิงนิทอง

ทีม่อียู่ในชาตน้ีิ หรือขยายอาํนาจวาสนาเงนิทองใหม้มีากขึ้น เพราะจะใชไ้ดเ้พยีงในชาตน้ีิ

เท่านัน้เอง แต่ถา้นาํเอาอาํนาจวาสนาเงนิทองทีม่อียู่น้ี มาสะสมเป็นบญุบารม ี เหมอืนกบั

ชาวนาทีไ่ดเ้ก็บเกี่ยวเมลด็พชืมามากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมเ่อาไปใช ้ แต่กลบัเอามาทาํเป็น

เมลด็พนัธุพ์ชื เพือ่เพาะปลูกขา้วใหม้ผีลผลติเพิม่มากขึ้น  

น่ีแหละคอืวถิทีางของคนฉลาด เป็นวถิทีางของพระพทุธเจา้ ทาํใหพ้ระพทุธเจา้ไดม้า

ประสูต ิ ตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ สิ้นสุดกเิลสคอืความโลภ ความโกรธ 

ความหลง สิ้นสุดตณัหาความอยากทีม่อียู่ในใจ ไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป ไป

ถงึพระนิพพานซึง่เปรียบเหมอืนกบัคลงัสมบตัอินัประเสริฐ มพีรอ้มทกุสิง่ทกุอย่างไมว่า่

จะเป็นอาํนาจวาสนา ไมว่า่จะเป็นความสุขความเจริญ มอียู่ในพระนิพพานครบบรบูิรณ์ 

เมือ่ไดไ้ปถงึจดุนัน้แลว้ ก็แสดงวา่ไดถ้งึจดุทีอ่ิม่ตวัแลว้ ไดถ้งึจดุทีพ่อแลว้ กไ็ม่

จาํเป็นตอ้งไปบาํเพญ็บญุบารมอีกีต่อไป พวกเราจงอย่าไดป้ระมาทในเรื่องบญุบารมเีป็น

อนัขาด จงอย่าประมาทในเรื่องบาปกรรม เพราะวา่ท ัง้บญุบารมแีละบาปกรรมน้ี เป็นเหตุ

ทีจ่ะส่งใหเ้ราไปสู่ทีด่หีรือไปสู่ทีไ่มด่ ี บาปกรรมน้ีเมือ่ทาํไปแลว้ จะทาํใหเ้ราตอ้งไปเกดิใน

อบาย ไมส่ามารถทีจ่ะมาเกดิเป็นมนุษยไ์ด ้ตอ้งไปเป็นเดรจัฉาน เป็นสุนขั เป็นแมว เป็น

นก เป็นกา เป็นตน้ หรือถา้หนกักวา่นัน้ก็ตอ้งไปเป็นเปรต เป็นอสุรกาย ไปเป็นสตัวน์รก 
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น่ีก็เกดิจากบาปกรรมทีก่ระทาํกนัไว ้ คนฉลาดจงึไมท่าํบาปทาํกรรมเป็นอนัขาด จะไม่

รกัษาอาํนาจวาสนาดว้ยการก่อกรรมทาํเวรกบัผูอ้ืน่ แต่จะรกัษาอาํนาจวาสนาดว้ยการ

บาํเพญ็บญุบารม ี เพราะวา่เมือ่ตายไปแลว้ อาํนาจวาสนาก็จะกลบัมาหาเราอกีอย่าง

แน่นอน  

ดงันัน้สิง่ทีเ่ราควรจะทาํกนั ก็คอืสะสมบญุบารม ีซึง่มอียู่ ๑๐ ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่ ๑. 

ทาน คอืการให ้ ๒. ศีล คอืการรกัษากายวาจาใหเ้ป็นปกตไิมไ่ปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ๓. 

เนกขมัมะ คอืการออกจากกามสุข ไมแ่สวงหาความสุขจากรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ เช่น การไปดูหนงัดูละคร รอ้งราํทาํเพลง ไปกนิ ไปดืม่ อย่างน้ีเป็นตน้ เหลา่น้ี

เรียกวา่กามสุข ผูท้ีฉ่ลาดจะตอ้งละเวน้ จะตอ้งมเีนกขมัมะ เนกขมัมะแปลวา่การออก

จากกามสุขนัน่เอง ๔. วิริยะ ความขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะทาํแต่ความด ี ละการกระทาํ

บาปกรรมท ัง้ปวง ๕. ขนัติ ความอดทน ต่อสูก้บัความทกุขค์วามยากลาํบาก ไมก่ลวั

ความยากความลาํบากทีเ่กดิจากการกระทาํความด ี ๖. อธิษฐาน คอืความตัง้ใจ คนเรา

จะทาํอะไร ถา้ไมม่คีวามตัง้ใจ จะทาํไมไ่ด ้จะมวัปลอ่ยใหท้าํตามอารมณ์นัน้ ยากทีจ่ะทาํ

ความดกีนัได ้ถา้ปลอ่ยใหท้าํตามอารมณ์ ปีหน่ึงก็อาจจะทาํความดไีมก่ี่คร ัง้ เช่น อาจจะ

ทาํในวนัเกดิบา้ง วนัสาํคญัทางพระพทุธศาสนาบา้ง เช่น วนัมาฆบูชา วนัวสิาขบูชา หรือ

วนัปีใหม ่ อย่างน้ีก็จะทาํบญุกนัสกัครัง้หน่ึง แต่ถา้มอีธิษฐานคอืความตัง้ใจ ก็ตอ้งบอก

เลยวา่จะทาํบญุทกุๆวนั จะมาวดัทกุๆวนัพระ อย่างน้ีเรียกวา่เป็นความตัง้ใจ ถา้มคีวาม

ตัง้ใจไว ้ก็จะมสีิง่ทีค่อยเตอืนใจวา่ตอ้งทาํสิง่เหลา่น้ีนะ เพราะไดต้ ัง้ใจเอาไวแ้ลว้ ไมไ่ดม้า

มวัรอใหเ้กดิอารมณ์อยากจะทาํถงึค่อยทาํ น่ีเรียกวา่อธิษฐาน  

๗. สจัจะ ความจริงใจ หมายถงึวา่ เมือ่ไดต้ ัง้ใจไวแ้ลว้วา่จะทาํอะไร ก็ตอ้งไมห่ลอก

ตวัเอง ต ัง้ไปเฉยๆ แต่ไมไ่ดท้าํสกัท ีตัง้ใจวา่จะมาวดัทกุวนัพระแต่ไมไ่ดม้าสกัท ีหรือมา

ก็แค่วนัพระแรกๆ สองครัง้ สามครัง้ แลว้ก็หายตอ๋มไปเลย อย่างน้ีแสดงวา่มอีธิษฐาน

คอืความตัง้ใจ แต่ไมม่สีจัจะความจริงใจ ตอ้งมคีวามจริงใจดว้ย ถา้มสีจัจะความจรงิใจ

แลว้ ลองไดต้ ัง้ใจวา่จะทาํอะไรแลว้ หวัเด็ดตนีขาดจะตอ้งทาํใหไ้ด ้ ยกเวน้วา่สุดวสิยัเจ็บ

ไขไ้ดป่้วย ตอ้งนอนเตยีงลกุขึ้นมาไมไ่ด ้ อย่างน้ีเป็นเรื่องสุดวสิยั ก็ไมเ่ป็นไร ถา้ยงัมาได ้
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แต่หาขอ้หลกีเลีย่งวธิีต่างๆ เช่น วนัน้ีรูส้กึไมค่่อยสบายใจ หรือเมือ่คนืน้ีนอนไมค่่อย

หลบั อย่างน้ีไมไ่ด ้ถา้ยงัมาได ้ตอ้งมาใหไ้ด ้ถา้ลองไดต้ ัง้ใจไวว้า่จะทาํอะไรแลว้ ขอใหท้าํ

ใหไ้ด ้ ถา้มสีจัจะความจริงใจแลว้จะทาํได ้ ไมว่า่จะทาํอะไรกต็าม คนเราจะสามารถทาํได ้

ถา้มสีจัจะความจรงิใจ ๘. เมตตา ความรูส้กึทีด่ต่ีอผูอ้ืน่นัน่เอง มไีมตรีจติกบัทกุๆคน 

อย่าไปมองผูอ้ืน่วา่เป็นศตัรูกบัเรา ขอใหม้องวา่ทกุคนเป็นเหมอืนพีเ่หมอืนนอ้งกนั เป็น

เพือ่นเกดิ แก่ เจ็บ ตาย แต่ละคนก็มคีวามทกุข ์ ความลาํบากพอสมควรในตวัของเขา

แลว้ ไมต่อ้งไปสรา้งความทกุขใ์หก้บัเขาเพิม่ขึ้นไปอกี ถงึแมว้า่เขาจะโหดรา้ยกบัเรา ไมด่ี

กบัเรา เราตอ้งใหอ้ภยัเขา เพราะวา่ถา้ไปมคีวามอาฆาตพยาบาทเคยีดแคน้อยู่ในใจแลว้ 

เรานัน่แหละทีจ่ะตอ้งรบัเคราะหก์รรม คอืความทกุขจ์ากความเคยีดแคน้ ซึง่เป็นเหมอืน

ไฟเผาหวัใจเรา  

คนฉลาดจงึไมอ่าฆาตพยาบาทเคยีดแคน้ใคร ถงึแมเ้ขาจะทาํรา้ยเราดว้ยวธิีการอนัใดก็

ตาม คนฉลาดอย่างพระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลายนัน้ ท่านจะถอืวา่เป็นการใชห้น้ี

ใชก้รรม ในอดตีเคยไปก่อกรรมทาํเขญ็กบัผูอ้ืน่มา ชาตน้ีิเขาตามมาเอาคนืไป พระ

อรหนัตพ์ระพทุธเจา้จงึไมต่อบโตด้ว้ยวธิีการอนัใดท ัง้สิ้น นอกจากใชค้วามเมตตาเท่านัน้ 

ถงึแมช้วีติของท่านจะตอ้งถูกทาํลายไป ท่านก็ไมป่กป้อง เพราะท่านยอม ท่านรูว้า่เกดิ

มาแลว้ก็ตอ้งตายเป็นเรื่องธรรมดา และเวรกรรมก็เป็นสิง่ทีห่นีกนัไมพ่น้ ถา้หนีไดว้นัน้ี 

พรุ่งน้ีก็จะตอ้งตามมาอกี แต่ถา้ไดใ้ชเ้วรกรรมไปแลว้ มนัก็หมดกนั จะไมต่ามมาตอแย

อกีต่อไป เราจงึตอ้งมคีวามเมตตา มขีนัตไิวอ้ดทนต่อสูก้บัเคราะหก์รรมท ัง้หลาย ทีจ่ะ

โหมกระหนํา่ใส่เรา ถา้มคีวามเมตตา มขีนัตคิวามอดทนแลว้ จะสามารถฟนัฝ่าเคราะห์

กรรมท ัง้หลายไปไดด้ว้ยด ี คอืไมไ่ปสรา้งเวรสรา้งกรรมขึ้นมาใหม ่ ถา้ปกป้องชวีติดว้ย

การเขน่ฆ่าทาํรา้ยผูท้ีท่าํรา้ยเรา ก็เท่ากบัสรา้งบาปกรรมเพิม่ขึ้นมาใหม ่สรา้งเวรกรรมเพิม่

ขึ้นมาใหม ่ มนัก็ไมจ่บสกัท ี เวรกรรมก็จะตามไปตามมากนัอยู่อย่างน้ี ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น 

ถา้ตอ้งการใหเ้วรกรรมหมดสิ้นไป ก็ตอ้งใชอ้โหสกิรรม ตอ้งใหอ้ภยั แลว้ก็ไมต่อบโต ้

ท ัง้สิ้น ไมว่า่ดว้ยวาจาหรือการกระทาํทางกาย ใครจะพูดใครจะด่า ใครจะกล ัน่แกลง้ 

เบยีดเบยีน ดว้ยวธิีการอย่างใดก็ตาม ขอใหเ้จริญเมตตาไว ้ ใหอ้ภยั คดิถงึพระพทุธเจา้

กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเป็นตวัอย่าง  
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๙. ปญัญา ความรูค้วามฉลาด อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดม้าไดย้นิไดฟ้งัธรรมะในวนัน้ี เป็น

การสะสมปญัญาบารมคีวามรูค้วามฉลาด ซึง่เป็นเหมอืนกบัแสงสวา่ง ทาํใหรู้จ้กัคดิจกั

อ่านวา่อะไรผดิอะไรถูก อะไรดอีะไรช ัว่ เพราะเมือ่รูแ้ลว้ จะไดท้าํแต่สิง่ทีด่ ี เมือ่ทาํแต่สิง่

ทีด่ ีผลทีด่กี็จะตามมา แต่ถา้ไมม่ปีญัญา จะไมส่ามารถแยกแยะไดว้า่ อะไรด ีอะไรช ัว่ ก็

จะทาํแต่บาปแต่กรรมอย่างทีค่นในโลกกระทาํกนั เวลาใครมาสรา้งความเดอืดรอ้น ก็

ตอ้งตอบโต ้ เป็นการกระทาํของคนทีไ่มม่ปีญัญา คนฉลาด คนมปีญัญาตอ้งรูว้า่การ

กระทาํนัน้ มดีแีละมชี ัว่ ถงึจะมคีนมาทาํมดิมีริา้ยกบัเรา ก็ไมใ่ช่เป็นเหตผุลใหไ้ปทาํมดิมีิ

รา้ยกบัเขา อย่างน้ีไมใ่ช่ ถงึแมเ้ขาจะรา้ยกบัเราเท่าไร ถา้เราไมไ่ปรา้ยใส่เขา เราก็ยงัดอียู ่

แต่ถา้เขารา้ยกบัเรา แลว้เราก็ไปรา้ยกบัเขา เราก็ไมไ่ดด้กีวา่เขาไปสกัเท่าไร เราก็ช ัว่เราก็

เลวเท่ากบัเขานัน่แหละ เพราะวา่ความดคีวามชัว่นัน้ไมไ่ดอ้ยู่ทีผู่อ้ืน่ แต่อยู่ทีก่ารกระทาํ

ของเรา คนอืน่จะช ัว่รา้ยกบัเราขนาดไหน จะเบยีดเบยีน สรา้งความทกุขใ์หก้บัเรามาก

นอ้ยขนาดไหน ถา้เราน่ิงเฉย ไมต่อบโต ้ เราก็ไมช่ ัว่ไปกบัเขา แต่ถา้ไปตอบโต ้ ไปทาํรา้ย

เขา เราก็ช ัว่เท่ากบัเขา  

๑๐. อเุบกขา ทาํใจใหป้ลอ่ยวาง วางเฉย การทีจ่ะปลอ่ยวาง วางเฉยได ้ก็ตอ้งมปีญัญา

อกีนัน่แหละ ปญัญาทีเ่หน็วา่สตัวท์ ัง้หลายมกีรรมเป็นของของตน ไมว่า่จะทาํกรรมอนัใด

ไว ้ จะตอ้งรบัผลของกรรมนัน้ ใครทาํกรรมชัว่ไว ้ ไมต่อ้งไปทาํโทษเขา ถงึเวลาเขาก็ตอ้ง

รบัเคราะหก์รรมของเขาไปเอง ใครทาํความดไีว ้ไมต่อ้งไปสรรเสริญเยนิยอ ไมต่อ้งไปให ้

รางวลั เพราะวา่ผลของการกระทาํความด ีมอียู่ในตวัแลว้ น่ีแหละทาํไมชาวพทุธ เวลาทาํ

อะไรช่วยเหลอืใครแลว้ มกัจะไมต่อ้งการผลตอบแทน ไมต่อ้งการแมก้ระท ัง่คาํวา่

ขอบคุณ เพราะวา่เมือ่ไดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่แลว้ ใจมคีวามสุข มคีวามสงบ มคีวามเยน็

นัน่เอง ใจเป็นอเุบกขา ไมม่อีะไรทีจ่ะประเสริฐเท่ากบัใจทีม่คีวามสงบ เป็นอเุบกขา เพราะ

นัน่แหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริงของใจ อยู่ทีต่รงนัน้ จะมอีเุบกขาไดก้็ต่อเมือ่ไดบ้าํเพญ็

บารมที ัง้หมดทีไ่ดแ้สดงไว ้ 

จงึขอใหพ้วกเราท ัง้หลายจงนาํบารมที ัง้ ๑๐ น้ี มาบาํเพญ็สะสมอย่างต่อเน่ือง แลว้อาํนาจ

วาสนาต่างๆ ก็จะเป็นผลทีจ่ะตามมาต่อไปในภายภาคหนา้ ไมต่อ้งสงสยั เพราะน่ีเป็นสิง่
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ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงพสูิจนม์าแลว้ ไดท้รงปฏบิตัมิาแลว้ และไดร้บัผลมาแลว้ ไดเ้ป็น

พระพทุธเจา้ ไดถ้งึพระนิพพาน ก็เป็นเพราะวา่ไดส้ะสมบญุบารม ี ไดล้ะเวน้จากการ

กระทาํบาปกรรมความชัว่ท ัง้หลาย ใครจะทาํรา้ย ก็ไมท่รงตอบโต ้ ทรงน่ิงเฉยดว้ย

อเุบกขาบารม ี ใชป้ญัญาปลอ่ยวาง รูว้า่ใครทาํความชัว่เดีย๋วก็ตอ้งรบัเคราะหก์รรมไปเอง 

ไมต่อ้งไปทาํรา้ยเขา ทาํโทษเขา ถา้ทาํอย่างน้ีไดแ้ลว้ ชีวติจะดาํเนินไปไดด้ว้ยความราบรื่น

ดงีาม มแีต่ความสุขความเจริญ แมย้งัไมถ่งึจดุหมายปลายทางอนัประเสริฐ ที่

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดบ้าํเพญ็ไปถงึก็ตาม เราก็จะมคีวามสุข

สมควรแก่ฐานะของเรา จะมกีาํลงัจติกาํลงัใจ มสีตปิญัญา มศีรทัธา มฉีนัทะ วริิยะ ทีจ่ะ

สะสมบญุบารมไีปอย่างต่อเน่ือง เพราะเรารู ้ เรามคีวามม ัน่ใจวา่ ภพชาตขิองเราในภาย

ภาคหนา้ มแีต่จะดขีึ้นไป ดกีวา่มวัแต่มาหลงเหลงิกบัอาํนาจวาสนา ใชเ้งนิใชท้องสนอง

กเิลสตณัหา แลว้ก็ไปก่อกรรมทาํเขญ็เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ตายไปก็มแีต่จะไปสู่ทีต่ ํา่  

น่ีเป็นหลกัธรรม เป็นความจริง ไมว่า่จะมพีระพทุธเจา้มาตรสัรูแ้ละมาสอนธรรมะเหลา่น้ี

ใหแ้ก่สตัวโ์ลกหรือไมก่็ตาม ความจริงเหลา่น้ีก็ยงัมปีรากฏอยู ่ ผูห้น่ึงผูใ้ดทาํกรรมอนัใด

ไว ้ก็จะตอ้งรบัผลของกรรมนัน้เสมอไป ทาํกรรมดกี็จะตอ้งมแีต่ความสุขความเจริญ ไป

เกดิก็มแีต่อาํนาจวาสนา ถา้ทาํกรรมชัว่ก็จะตอ้งไปสู่ทีต่ ํา่ ไปเกดิในอบาย ไปใชก้รรมใน

นรก เป็นสิง่ทีพ่วกเราอาจจะมองไมเ่หน็กนั เพราะยงัไมม่ปีญัญา ทีจ่ะแยกแยะมองสิง่ที่

ละเอยีดไปกวา่สิง่ทีเ่หน็ไดด้ว้ยตาเน้ือ ทีเ่ราพอเหน็ได ้ พอแยกแยะได ้ เช่น แยกไดว้า่

ผูห้ญงิผูช้ายเป็นอย่างไร มนุษยก์บัเดรจัฉานเป็นอย่างไร เราแยกแยะได ้แต่นรกสวรรค ์

เป็นนามธรรม ตอ้งใชธ้รรมจกัษุ ดวงตาแห่งธรรม ทีเ่กดิจากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม และ

การปฏบิตัธิรรม จงึจะเหน็ได ้ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี จงึขอใหท้าํต่อไป

อย่างต่อเน่ือง จนบรรลถุงึธรรมอนัประเสริฐ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลายไดบ้าํเพญ็ถงึ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๕๙ 

อนิจจงั 
๑๗ มีนาคม ๒๕๔๖ 

พระพทุธเจา้ไดท้รงบญัญตัศิาสนกจิ ใหส้าธุชนท ัง้หลายผูป้รารถนาความสุขความเจริญ

ไดน้าํไปปฏบิตั ิ เพราะความสุขความเจริญเป็นผลทีเ่กดิขึ้นจากการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ 

ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไว ้ เช่น การทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม ปฏบิตัธิรรม ขดัเกลาชาํระกเิลสตณัหา ทีม่อียู่ภายในใจดว้ยสมาธิและปญัญา ถา้

ไมป่ฏบิตั ิ ไมท่าํความด ี ผลคอืความสุขความเจริญย่อมไมป่รากฏขึ้นมา ถา้เกิดมี

ความสุข มคีวามเจริญ มคีวามรํา่รวย มชีื่อเสยีง มตีาํแหน่งสูงๆ ทีเ่ป็นผลจากการกระทาํ

ความชัว่ประพฤตมิชิอบ ก่อกรรมทาํเขญ็ใหก้บัผูอ้ืน่ ก็ไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง แต่

เป็นความสุขทีซ่่อนเรน้ดว้ยความทกุข ์ เป็นความเจริญทีซ่่อนเรน้ไปดว้ยความเสื่อมเสยี 

ความหายนะ ทีร่อวนัรอเวลาทีจ่ะปรากฏขึ้นมา คนทีท่าํมดิมีชิอบ ฉอ้โกง ไมช่า้ก็เร็วสกั

วนัหน่ึงก็ตอ้งถูกจบัได ้แลว้ก็จะตอ้งถูกนาํไปทาํโทษ  

แต่คนทีท่าํความดดีว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต เวลาไดร้บัผลของความด ี ก็รํา่รวยได ้

เหมอืนกนั มคีวามสุขมคีวามเจริญไดเ้หมอืนกนั แต่เป็นความรํา่รวย เป็นความสุข 

ความเจริญทีไ่มม่โีทษซ่อนเรน้อยู ่ เป็นความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง คนทีท่าํความดี

ปฏบิตัธิรรม ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งรํา่รวยเสมอไป ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมชีื่อเสยีง มหีนา้มตีา มี

ยศถาบรรดาศกัดิ์ แต่มคีวามสงบร่มเยน็เป็นสุขอยู่ภายในใจ เป็นสิง่ทีค่นภายนอกไม่

สามารถมองเหน็ได ้แต่เป็นสิง่ทีผู่ท้ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบจะไดส้มัผสั อย่างพระพทุธเจา้กบั

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ แต่ไมร่ํา่รวย ไมม่เีงนิทองสมบตัขิา้ว

ของอะไรมากมาย ไมม่ยีศถาบรรดาศกัดิ์ ไมม่ตีาํแหน่งสูงๆ ไมม่ใีครมาคอยยกย่อง

สรรเสริญเยนิยอ แต่ในใจกลบัรวยดว้ยความสุข รวยดว้ยความสงบ รวยดว้ยคุณธรรม
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ความดงีาม ซึง่เป็นผลทีจ่ะปรากฏขึ้นมาในใจ ของผูป้ฏบิตัธิรรม ประพฤตตินในทางทีด่ี

ทีง่าม  

ดกีวา่คนทีป่ระพฤตมิชิอบแลว้รํา่รวย มตีาํแหน่งสูงๆ แต่มแีต่ความวุน่วายใจ ความทกุข ์

ความกงัวลใจ ไปไหนมาไหนตอ้งมรีปภ.คอยรกัษาความปลอดภยั คอยคุม้กนัอยู่

ตลอดเวลา อยู่ทีบ่า้นก็ตอ้งม ี รปภ.คอยเฝ้ายามอยู่ตลอดเวลา ถา้อยู่อย่างนัน้แลว้ 

รบัรองไดว้า่จติใจจะไมม่คีวามสงบร่มเยน็เป็นสุข ถงึแมจ้ะมบีริษทั มบีริวารมากมาย แต่

ก็ไมส่ามารถทาํใหใ้จมคีวามสงบร่มเยน็เป็นสุขได ้ ในทางตรงกนัขา้มอย่างพระพทุธเจา้

กบัพระอรหนัตสาวก ผูป้ระกอบแต่คุณงามความด ี ไปไหนมาไหนไมต่อ้งมรีปภ.มาคอย

คุม้กนัรกัษา เขา้ไปอยู่ในป่าเปลีย่วคนเดยีว อยู่ท่ามกลางสตัวต่์างๆได ้ โดยไม่มคีวาม

วติก ไมม่คีวามกงัวล ไมม่คีวามกลวั แลว้ก็ไมม่อีะไรทาํรา้ย เพราะไมไ่ดก่้อกรรมทาํเวร

ใหก้บัใครนัน่เอง ทาํแต่คุณงามความด ี สงเคราะหช่์วยเหลอืผูอ้ืน่ แผ่เมตตาความเป็น

มติร มไีมตรีจติกบัทกุๆคน ไมค่ดิปองรา้ย เบยีดเบยีน เอารดัเอาเปรียบใคร น่ีแหละคอื

การกระทาํทีจ่ะนาํพาไปสู่ความสุข ความเจริญทีแ่ทจ้ริง คอืความสงบสุขของจติใจ เป็น

ผลของการทาํความด ีทาํบญุทาํกศุล ปฏบิตัธิรรม  

แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่เมือ่ทาํบญุตกับาตรแลว้ พรุ่งน้ีไปซื้อหวย งวดหนา้ก็จะถูกลอต

เตอรร์ี่รางวลัที ่ ๑ ถา้คดิอย่างน้ี ก็เป็นความคดิทีผ่ดิ เพราะวา่การซื้อหวยเป็นการเสีย่ง

โชค มเีลขหลายเลขดว้ยกนั ถา้ไปหยบิเลขทีต่รงกบัเลขทีอ่อก ก็ถูกลอตเตอรร์ี่ไป แต่

ไมไ่ดเ้ป็นผลทีเ่กดิจากการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม แต่เป็นโชคลาภ 

หรือจะวา่เป็นบญุเก่าก็ได ้เป็นบญุทีเ่คยทาํไวใ้นอดตี เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะออกดอกออกผล ก็

ปรากฏขึ้นมาใหเ้หน็ แต่อย่าไปหวงัวา่ทาํบญุในชาตน้ีิแลว้จะรํา่รวย ความจรงิแลว้ถา้

ทาํบญุอย่างเดยีว แลว้ไมไ่ปทาํมาหากนิ กลบัจะยากจนลงไปเสยีอกี เพราะเงนิทองมอียู่

ก็จะค่อยๆหมดไป แต่ก็ไมเ่ป็นไร อย่างพระเวสสนัดรท่านก็เป็นอย่างนัน้ มเีงนิทองเท่าไร 

ก็ทาํบญุไปจนกระท ัง่หมดตวั แต่ก็ไมรู่ส้กึวา่ยากจน กลบัมคีวามสบายอกสบายใจ 

เพราะสมยัทีม่เีงนิทองนัน้ รูส้กึเป็นภาระหนกัอก ไหนจะตอ้งคอยดูแลรกัษาเงนิทอง 

ไหนจะตอ้งทาํใหง้อกเงยขึ้นมา ไหนจะตอ้งคอยรบัแขกรบัคนทีจ่ะมาขอพึง่บญุ ขอยมืเงนิ 
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ขอเงนิไปใช ้ เหลา่น้ีลว้นแต่เป็นสิง่ทีส่รา้งภาระทางดา้นจติใจ ทาํใหจ้ติใจไมส่งบ ไมส่บาย 

ตอ้งคอยคดิ คอยจดัการกบัเงนิทอง  

แต่เมือ่ไดน้าํเงนิทองทีม่อียู่ ไปทาํบญุทาํทาน ช่วยเหลอืเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั ก็ทาํใหเ้กดิ

ความเบาอกเบาใจ โลง่อกโลง่ใจ ไมต่อ้งห่วงเรื่องเงนิทองแลว้ ไมม่ใีครมาคอยขอเงนิขอ

ทองแลว้ ไมม่ใีครมาคอยโกหกหลอกลวงแลว้ เพราะไมม่อีะไรใหแ้ลว้ ไมม่าตอมเหมอืน

แมลงวนั ถา้ร่างกายสะอาด ไมม่กีลิน่ตวัเหงือ่ไคล แมลงวนัก็ไมต่อม ฉนัใดทรพัยส์มบตัิ

เงนิทองขา้วของต่างๆ ก็เป็นสิง่ดงึดูดใหค้นมาตอม เมือ่ไมม่ทีรพัยส์มบตัเิงนิทองแลว้ ก็

จะไมม่ใีครมาวุน่วายดว้ย ก็จะอยู่ไดด้ว้ยความสงบ แต่เหตทุีพ่วกเราท ัง้หลายยงัไม่

สามารถอยู่กนัไดด้ว้ยความสงบเหมอืนกบัพระพทุธเจา้ เหมอืนกบัพระอรหนัตสาวก ก็

เป็นเพราะวา่ใจของเรายงัไมไ่ดร้บัการขดัเกลา ยงัไมไ่ดร้บัการชาํระตน้เหต ุ ทีท่าํใหใ้จไม่

สงบนัน่เอง นัน่ก็คอืกเิลสตณัหาต่างๆ ทีย่งัมอียู่ในใจอยู่ ตราบใดทีเ่รายงัมคีวามอยาก มี

ความโลภอยู่ เราจะไมส่ามารถอยู่น่ิงเฉยได ้ ถงึแมจ้ะมสีมบตัขิา้วของเงนิทองมากมาย

ขนาดไหนก็ตาม มยีศถาบรรดาศกัดิ์ มตีาํแหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม เราก็ยงัจะไมส่ามารถ

อยู่เฉยๆ แลว้บอกวา่พอได ้ เรายงัตอ้งดิ้นรนออกไปหามาเพิม่อกี อย่างนอ้ยทีสุ่ดก็ตอ้ง

รกัษาฐานะทีม่อียู่ไว ้ 

ดงันัน้ไมว่า่จะรํา่รวยขนาดไหน มตีาํแหน่งสูงขนาดไหน ก็ยงัไมส่ามารถอยู่เยน็เป็นสุขได ้

เพราะใจยงัถูกรบกวนดว้ยกเิลสตณัหา ความโลภ ความอยากต่างๆอยู่ แต่ถา้ไดป้ฏบิตัิ

ตามทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงปฏบิตัมิา พระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดป้ฏบิตัมิา คอืขดั

เกลาจติใจดว้ยการบาํเพญ็ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิทาํจติใจใหส้งบ เมือ่สงบแลว้ ออกจาก

สมาธิก็เจริญปญัญา พยายามมองใหเ้หน็ความเป็นจริงของทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ี 

ทีเ่รามคีวามยนิด ี มคีวามรกั มคีวามยดึติดวา่ เป็นสิง่ทีน่่ายนิด ี น่ารกั น่ายดึตดิหรือไม ่

หรือเป็นสิง่ทีน่่ากลวั เป็นสิง่ทีจ่ะสรา้งแต่ความทกุข ์ ความเศรา้โศกเสยีใจใหก้บัเรา ถา้

ศึกษาดูแลว้จะเหน็วา่สรรพสิง่ท ัง้หลายในโลกน้ี ไมว่า่จะเป็นวตัถขุา้วของต่างๆ เช่น 

ตน้ไม ้ ภูเขา อาคารบา้นเรือน ทรพัยส์มบตัต่ิางๆ หรือบคุคลต่างๆ ไมว่า่จะเป็นบดิา

มารดา ญาตสินิทมติรสหาย สามภีรรยา บตุรธิดา ท ัง้หลาย ลว้นเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแท ้
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แน่นอน น่ีคอืความจริงขอ้ที ่ ๑ เรียกวา่อนิจจงั ไม่มใีครอยู่คงเสน้คงวาเหมอืนเดมิไป

ตลอด มกีารเจริญ แลว้ก็มกีารเสือ่ม เมือ่เกดิมาก็เจริญเตบิโตขึ้นไป และเมือ่

เจริญเตบิโตเตม็ทีแ่ลว้ก็เริ่มกา้วสู่วยัชรา กา้วสู่ความแก่ เขา้สู่ความเจ็บ เขา้สู่ความตาย น่ี

เป็นลกัษณะของบคุคลท ัง้หลาย  

ส่วนวตัถขุา้วของต่างๆ ก็เป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั เวลาไดข้องมาใหม่ๆ  ก็ดูใหมด่ ีแต่พอทิ้ง

ไวส้กัระยะหน่ึง ก็เริ่มกลายเป็นของเก่าไป ชาํรุดทรุดโทรมไป แลว้ในทีสุ่ดก็แตกสลายพงั

ไป น่ีคอืลกัษณะของทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ี โดยปกตถิา้ใจไมส่งบ ใจไมไ่ดร้บัการ

ปฏบิตัสิมาธิทาํใหใ้จสงบน่ิง ใจจะไมม่เีวลาทีจ่ะมาคดิถงึเรื่องเหลา่น้ี เพราะในใจจะถูก

อาํนาจของความหลง อาํนาจของความโลภ ของความอยาก คอยกระตุน้ใหอ้ยากไดส้ิง่

นัน้สิง่น้ี อยากไดบ้คุคลนัน้บคุคลน้ีมา โดยไมไ่ดค้ดิถงึผลเสยีทีจ่ะตามมาต่อไปคอืความ

เสือ่ม สงัเกตดูเวลาใครมลูีกออกมา ทกุคนจะดอีกดใีจ เป็นลูกผูห้ญงิก็ด ีเป็นลูกผูช้ายก็

ด ีแต่ไมม่ใีครเคยคดิวา่จะตอ้งเลี้ยงลูกน้ีไป จะตอ้งเสยีเงนิเสยีทอง เสยีเวลาไปมากนอ้ย

แค่ไหน ตอ้งมาห่วงมากงัวลกบัลูกมากนอ้ยเพยีงไร แลว้ในทีสุ่ดก็จะตอ้งจากลูกไป ไม่

เคยมใีครคดิเรื่องเหลา่น้ีเลย เพราะวา่ใจถกูอาํนาจของความหลงครอบงาํอยู่ ปิดบงัใจ 

ไมใ่หเ้หน็ความจริงของความไมเ่ทีย่งของทกุสิง่ทกุอย่าง เมือ่ไมเ่หน็ความจริงอนัน้ีก็เลย

คดิวา่ไดอ้ะไรมา ก็จะมแีต่ความสุขกนั จงึออกไปแสวงหากนั  

ถา้เป็นคนโสดก็ตอ้งหาคู่เพือ่จะไดม้บีตุรมธีดิา แต่เมือ่ไดม้าแลว้เป็นอย่างไร 

เปรียบเทยีบดูชวีติระหวา่งอยู่คนเดยีว กบัอยู่กบัครอบครวันัน้ใครจะสบายใจกวา่กนั 

ภาระอนัไหนจะมากกวา่กนั อยู่คนเดยีวก็เพยีงแต่มตีวัเรา มปีากเดยีว มทีอ้งเดยีว มใีจ

เดยีว ทีจ่ะตอ้งคอยดูแลเท่านัน้ แต่ถา้มสีาม ี มภีรรยา มบีตุร มธีิดา มนัก็มหีลายปาก

หลายทอ้ง หลายจติหลายใจ ก็มแีต่ภาระ มแีต่ปญัหา มแีต่ความกงัวลตามมานัน่เอง ถา้

สมมตุวิา่ตอนน้ีมคีรอบครวัแลว้ มทีรพัยส์มบตัเิงนิทองแลว้ มบีตุรมธีิดาแลว้ แต่ไม่

อยากจะทกุขก์บัสิง่เหลา่น้ี เราก็ยงัทาํได ้ ถา้ปฏบิตัธิรรม คอืในเบื้องตน้ทาํจติใจใหส้งบ

ก่อน ทาํจติใหเ้ป็นสมาธิ ใหน่ิ้ง เมือ่จติสงบน่ิงแลว้ ความหลงจะสงบตวัลงไป แลว้กเ็ริ่ม

พจิารณามองดูสิง่ต่างๆ ทีม่อียู่วา่ สิง่ต่างๆเหลา่น้ี เรามคีวามกงัวล มคีวามห่วงใย มี
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ความทกุขเ์พราะอะไร เราจะเหน็วา่ก็เพราะเรามคีวามอยาก อยากใหส้ิง่ต่างๆทีม่อียู่น ัน้ มี

อยู่กบัเราไปนานๆ ไมใ่หเ้สือ่ม ไมใ่หเ้สยี ไมใ่หช้าํรุด ไมใ่หห้มด ไมใ่หห้ายไป ถา้เหน็วา่ 

ถา้ไมม่คีวามอยากแลว้ เราจะมคีวามทกุข ์ มคีวามกงัวลใจไหม สิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี 

ทีไ่มใ่ช่เป็นของของเรา เรามคีวามกงัวลดว้ยไหม มคีวามทกุขด์ว้ยไหม ลูกของชาวบา้น

เขา เรามคีวามทกุข ์มคีวามกงัวลหรือเปลา่ ทรพัยส์มบตัขิองชาวบา้นเขา เรามคีวามทกุข ์

มคีวามกงัวลดว้ยหรือเปลา่ ไมม่ ี เพราะอะไร ก็เพราะวา่ใจของเราไมไ่ดไ้ปอยากยุ่งเกีย่ว 

กบัทรพัยส์มบตัขิองชาวบา้นเขานัน่เอง ชาวบา้นเขาจะมกี็เรื่องของเขา เขาจะสูญหายไปก็

เรื่องของเขา เราไมไ่ดท้กุขด์ว้ย  

เมือ่พจิารณาดู เราก็จะเหน็วา่ความทกุขใ์จของเรานัน้ เกดิจากความอยากในใจของเรา

นัน่เอง อยากใหส้ิง่ทีม่อียู่น ัน้ อยู่กบัเราไปนานๆ ถา้เกดิมปีญัหาขึ้นมา ก็เกดิความวุน่วาย

ใจ ถา้เกดิการพลดัพรากจากกนั กเ็กดิความเศรา้โศกเสยีใจ ถา้ไมต่อ้งการทีจ่ะมคีวาม

ทกุข ์ มคีวามเศรา้โศกเสยีใจ เราก็สามารถทาํได ้สิง่ต่างๆทีม่อียู่ ก็มไีป แต่ตอ้งทาํใจคอื

ใชป้ญัญา เอาหลกัของอนิจจงัคอืความไม่เทีย่งเขา้มาสอนใจอยู่เสมอ สอนวา่ทกุสิง่ทกุ

อย่างทีเ่รามอียู่น้ี ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งเสือ่มไป ตอ้งสูญไปตอ้งดบัไป ตอ้งเปลีย่นแปลงไป 

เมือ่เป็นเช่นนัน้เราควรทีจ่ะเตรียมตวั เตรียมใจไวร้อรบักบัเหตกุารณ์เหลา่น้ี เมือ่

เหตกุารณ์เหลา่น้ีเกดิขึ้นเราจะไดไ้มท่กุขใ์จ ตอ้งมองเหมอืนกบัเรามองทรพัยส์มบตัขิอง

ชาวบา้นเขา มองทรพัยส์มบตัขิองเราวา่เป็นเหมอืนกบัทรพัยส์มบตัชิาวบา้นเขา ถา้เราไม่

เดอืดรอ้นกบัทรพัยส์มบตัขิองชาวบา้น เราก็ไมเ่ดอืดรอ้นกบัทรพัยส์มบตัขิองเรา ต่างกนั

ตรงทีว่า่ทรพัยส์มบตัทิีเ่รามอียู่ เราสามารถนาํเอาไปใชเ้ป็นประโยชนไ์ด ้ แต่ทรพัยส์มบตัิ

ของชาวบา้นนัน้ เราเอาของเขาไปใชไ้ม่ได ้ เพราะเขาจะไมใ่หเ้รา แต่ถา้ทรพัยส์มบตัอินั

ไหนทีเ่ป็นของของเรา เรามเีราก็เอาไปใชไ้ด ้ จะเอาไปใชแ้บบไหนก็ได ้ ก็ใชไ้ดอ้ยู่ ๒ วธิี

ดว้ยกนั ใชท้ีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์กบัใชท้ีเ่ป็นโทษ  

วธิีทีจ่ะใชใ้หเ้ป็นโทษก็คอืนาํไปใชแ้บบสุรุ่ยสุร่าย ใชไ้ปตามอาํนาจของความอยากของ

ความโลภ เอาไปใชใ้นทางทีผ่ดิ คอืเอาไปซื้อสุรายาเมามาดืม่ เอาไปเลน่การพนนั เอาไป

เทีย่ว ถา้ใชเ้งนิแบบน้ีเป็นการใชท้ีไ่มเ่กดิประโยชน ์แต่เป็นโทษ เพราะทาํใหเ้ราตดิสิง่ทีไ่ม่
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ด ี เช่น สุรายาเมา ยาเสพตดิต่างๆ เมือ่เสพเขา้ไปแลว้ เราจะตดิ จะเลกิยาก ถา้ไมต่ ัง้ใจ

จริงๆ ไมฝื่นจริงๆแลว้ จะเลกิไมไ่ด ้ เมือ่เลกิไมไ่ด ้ เราก็จะตอ้งสูญเสยีเงนิทอง ทรพัย์

สมบตัทิีม่อียู่ไปจนหมด ถา้ทรพัยส์มบตัไิมห่มด ร่างกายชวีติของเราก็ตอ้งตายไปก่อน 

เพราะสิง่เสพตดิท ัง้หลายลว้นเป็นพษิเป็นภยั เมือ่เสพเขา้ไปแลว้จะตอ้งทาํลายชวีติเรา 

ทาํรา้ยทรพัยส์นิของเรา สิง่ไหนจะหมดไปก่อนก็สุดแทแ้ต่ ถา้มทีรพัยส์นิมาก ทรพัยส์นิ

อาจจะยงัเหลอือยู ่แต่ชวีติอาจจะดบัไปเสยีก่อน น่ีเป็นการนาํเอาทรพัยส์นิเงนิทองทีม่อียู่

ไปใชใ้หเ้กดิโทษกบัเรา ในทางตรงกนัขา้มถา้นาํเอาทรพัยส์นิเงนิทองไปทาํประโยชน ์ คอื

ไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ไปทาํบญุใหท้าน เริ่มตน้ต ัง้แต่บคุคลทีอ่ยู่ใกลต้วัเรา คอืบดิามารดา

ของเรา ถา้ท่านยงัมชีวีติอยู่เราควรทีจ่ะเลี้ยงดูท่าน ควรจะหาสิง่ต่างๆทีด่ ี ทีท่าํใหท้่านอยู่

ไดด้ว้ยความสุข ดว้ยความสบาย เพราะไมม่ใีครในโลกน้ีจะมบีญุคุณกบัเรามากยิง่

เท่ากบัพ่อแมข่องเรา  

ชวีติของเรามมีาไดก้็เพราะพ่อแมเ่ป็นผูใ้หก้าํเนิดกบัเรา เราจงึไมค่วรมองขา้มพ่อแมข่อง

เราไป พ่อแมข่องเราเปรียบเหมอืนกบัพระอรหนัตพ์ระพรหมของลูกๆ เราไมต่อ้งไปหา

พระอริยเจา้ทีไ่หนเพือ่ทาํบญุกบัท่าน เรามพีระอริยเจา้อยู่ ๒ รูป อยู่ในบา้นของเราแลว้ 

ขอใหเ้ราอย่ามองขา้มพระอริยะในบา้นของเราไป ทาํบญุกบัพระอริยะในบา้นของเราก่อน 

แลว้หลงัจากนัน้จงึค่อยออกไปทาํบญุกบัพระอริยเจา้ขา้งนอกอกีทหีน่ึง เพราะการได ้

ทาํบญุกบัพระอริยเจา้ขา้งนอก ทีเ่ป็นพระอริยะทีแ่ทจ้รงินัน้ เราก็จะไดร้บัประโยชนห์ลาย

ประการ ประการหน่ึงเราจะไดย้นิไดฟ้งัธรรมะคาํสอนของท่าน อนัเปรียบเหมอืนกบัแสง

สวา่งทีจ่ะชี้ทางใหเ้ราดาํเนินชวีติของเราไปสู่ความเจริญ ไปสู่ความสุข ไปสู่ความสงบที่

แทจ้รงิ ถา้ไมม่พีระอริยเจา้มาคอยส ัง่สอน เราก็จะเป็นเหมอืนกบัคนทีอ่ยู่ในทีม่ดื จะไม่

เหน็ทาง จะไมรู่ว้า่ทางทีถู่กทีค่วรนัน้ไปในทศิทางใด เราก็จะหลงทาง จะตอ้งเดนิไป

ประสบกบัพษิภยัอนัตรายท ัง้หลายทีเ่ราท ัง้หลายไมป่รารถนากนั น่ีคอืการใชเ้งนิใหเ้กดิ

คุณเกดิประโยชน ์ ในเบื้องตน้ก็ทาํกบัผูท้ีม่พีระคุณ แลว้ก็ทาํกบัพระอริยเจา้ท ัง้หลาย 

ต่อมาก็ทาํกบัคนทีอ่ยู่ใกลต้วัเรา เช่น สาม ีภรรยา บตุรธิดาของเรา ญาตสินิทมติรสหาย

ท ัง้หลาย ถา้มใีครเดอืดรอ้นเจ็บไขไ้ดป่้วย ไมม่ปีญัญาทีจ่ะรกัษาตวัเองได ้ เราพอทีจ่ะ

ช่วยเหลอืเขาได ้ก็ขอใหท้าํไปเถดิ อย่างน้ีก็เป็นบญุเป็นกศุลเหมอืนกนั  
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การทาํบญุจงึไมจ่าํเป็นวา่จะตอ้งทาํกบัพระภกิษุนกับวชเท่านัน้ ทาํกบัใครก็ไดบ้ญุ

เหมอืนกนั บญุน้ีก็มลีกัษณะอยู่ ๒ ลกัษณะก็คอื ทาํไปแลว้เกดิความสุขใจขึ้นมา น่ีก็คอื

ผลบญุ ถา้ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ คอืช่วยเหลอืผูอ้ื่นโดยไมไ่ดห้วงัผลตอบแทน 

แมก้ระท ัง่คาํขอบคุณขอบใจ ทาํไปแลว้ใจของเราจะมคีวามสุข ไมว่า่จะเป็นพระภกิษุ

นกับวช หรือเป็นคฤหสัถผู์ค้รองเรือนก็ตาม ถา้ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ จะมคีวามสุขมาก 

แต่ถา้ทาํไปดว้ยหวงัผลตอบแทน เช่น ทาํไปแลว้ไปทวงบญุทวงคุณ ใหเ้ขาขอบอกขอบใจ 

ใหเ้ขามคีวามสาํนึกในบญุคุณ แต่เขากลบัไมม่คีวามสาํนึก เราก็จะเกดิความเสยีใจ เกดิ

ความทกุขใ์จ นัน่ก็เป็นเพราะวา่เราไมไ่ดท้าํบญุ เรากาํลงัทาํการคา้ขาย ทาํการแลกเปลีย่น 

หมายถงึวา่เราช่วยเขา เขาตอ้งยกมอืไหวข้อบอกขอบใจเรา อย่างน้ีไมเ่รียกวา่เป็นการ

ทาํบญุ การทาํบญุจะตอ้งใหเ้ปลา่ๆ ไมห่วงัสิง่ตอบแทนจากผูท้ีเ่ราสงเคราะห ์ ผูท้ีเ่รา

ช่วยเหลอื ถา้ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจไมป่รารถนาอะไรตอบแทนจากคนทีเ่ราไปช่วยเหลอื 

เราจะมคีวามสุขใจ มคีวามภูมใิจในตวัของเรา น่ีแหละคอืผลของบญุทีแ่ทจ้รงิ  

ดงันัน้เวลาทาํบญุ จะช่วยใครก็ตาม ก็ขอใหพ้จิารณาใหด้เีสยีก่อน วา่ทาํเพือ่อะไร ถา้จะ

ทาํบญุ ก็ไมต่อ้งไปหวงัอะไรตอบแทนจากผูท้ีเ่ราไปช่วยเหลอื แต่ถา้ไปหวงัผลตอบแทน 

ก็ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ เรากาํลงัทาํการแลกเปลีย่น ทาํคา้ขาย เราไมไ่ดท้าํบญุ ใจของเรา

ก็จะไมม่คีวามสงบ ไมม่คีวามเยน็ ไมม่คีวามสุข เพราะฉะนัน้ขอใหม้องทีใ่จเป็นหลกั

เวลาทาํบญุ น่ีแหละคอืการเอาทรพัยส์มบตัเิงนิทองทีม่อียู่ มาใชใ้หเ้กดิเป็นประโยชน ์

เพราะเมือ่ไดท้าํบญุแลว้ ใจจะมคีวามสุข ใจจะไมค่่อยยดึตดิ ไมค่่อยเสยีดายกบัทรพัย์

สมบตัเิงนิทองขา้วของทีม่อียู ่ เรารูว้า่สกัวนัหน่ึงเราก็ตอ้งตายจากโลกน้ีไป ทรพัยส์มบตัิ

เงนิทองขา้วของทีอ่ตุส่าหห์ามาแทบเป็นแทบตาย ก็ตอ้งจากไป ถา้ไมเ่อามาใชใ้หเ้กดิคุณ

เกดิประโยชนเ์ราก็เป็นคนโง ่หาเงนิมาแทบตาย แลว้ก็กลายเป็นภาระ ตอ้งคอยเฝ้า คอย

ดูแลคอยรกัษา แทนทีจ่ะเอาเงนิ เอาทรพัยส์มบตัน้ีิมาเป็นบญุเป็นกศุล มาเป็นความสุข

กบัใจ ก็กลบัมาเป็นภาระสรา้งความทกุข ์ ความกงัวลใจ เมือ่ตายไปก็ไมไ่ดร้บัอานิสงส์

จากทรพัยส์มบตัเิงนิทองทีม่อียู่ เพราะไมไ่ดท้าํบญุนัน่เอง  
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น่ีแหละคอืการใชเ้งนิใชท้องใหถู้กวธิ ี เราหาเงนิทองมาดว้ยความยาก ดว้ยความลาํบาก 

เมือ่หามาไดแ้ลว้ เราตอ้งเอามาใชใ้หเ้กดิคุณเกดิประโยชนก์บัเรา และประโยชนท์ีแ่ทจ้ริง

นัน้ก็มอียู่ ๒ ประการ ประการแรกก็ดงัทีไ่ดแ้สดงไวแ้ลว้ นัน่ก็คอืการสรา้งบญุสรา้งกศุล 

ทาํใหใ้จของเราอยู่ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข อกีประการหน่ึงก็เอาเงนิทองน้ีมาใชดู้แล

รกัษาอตัภาพร่างกายของเรา คนเราตอ้งกนิตอ้งใช ้น่ีเป็นเรื่องธรรมดา บางคนรํา่รวยแลว้ 

แทนทีจ่ะเอาเงนิทองมาเลี้ยงดูร่างกายใหอ้ยูสุ่ขสบาย กลบัเป็นคนตระหน่ีขี้เหนียว อยู่

แบบอดๆอยากๆ อยู่แบบขอทาน เพราะเสยีดายเงนิ เสยีดายทอง อย่างน้ีก็ไมใ่ช่เป็นวธิีที่

ฉลาด เพราะหาเงนิมาแทบเป็นแทบตาย แทนทีจ่ะเอาเงนิมาทาํใหเ้ราอยู่อย่างสุขสบาย 

คอืสุขท ัง้กาย สุขท ัง้ใจ กลบัเอาเงนิมาเป็นภาระ กลบักลายเป็นคนทีจ่ะตอ้งมารบัใชเ้งนิ

ทอง มาคอยดูแลรกัษา มพีระทา่นแสดงธรรมไวอ้ยู่ประโยคหน่ึง ทา่นวา่เงนิทองมไีวร้บั

ใชเ้รา เราอย่าไปรบัใชม้นั ใชม้นัใหเ้กดิประโยชน ์ เกดิประโยชนก์บัผูอ้ืน่ และเกดิ

ประโยชนก์บัตวัเรา เราช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ผูอ้ื่นเขาก็ไดร้บัการบรรเทาความทกุขย์ากลาํบาก 

ใจเราก็ไดร้บัความสุข ไดค้วามสงบ และเมือ่ตายไป บญุทีเ่ราไดส้ะสมไวก้็จะรองรบัเรา 

อย่างพระพทุธเจา้ในแต่ละภพแต่ละชาต ิ ไดท้รงบาํเพญ็บญุอย่างต่อเน่ือง จนไดบ้รรลุ

เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ บญุทีเ่ราทาํในวนัน้ีก็จะเป็นผลอย่างเดยีวกนัอย่าง

แน่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๖๐ 

บวช ๒ ประเภท 
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖ 

ในระยะน้ีญาตโิยมคงจะเหน็วา่ ทีว่ดัมจีาํนวนพระเณรเพิม่ขึ้นเป็นจาํนวนมาก ก็เน่ืองจาก

เป็นช่วงปิดภาคเรียนฤดูรอ้น จงึมนีกัเรยีนของโรงเรียนผูรู้ ้ญสส. ในพระสงัฆราชูปถมัภ ์

ไดบ้รรพชาเป็นสามเณร ๑๕ วนัดว้ยกนั จะอยู่ศึกษาปฏบิตัธิรรมทีว่ดัจนถงึวนัที ่ ๒๗ 

และก็มอีกีคณะหน่ึงเป็นขา้ราชการตาํรวจตระเวนชายแดน ก็ไดบ้รรพชาอปุสมบทถวาย

เป็นพระราชกศุล แด่สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกมุารี เน่ืองในวโรกาสวนั

พระราชสมภพของท่าน ก็บวชกนัทีว่ดับวรนิเวศน ์ เสร็จแลว้ก็เดนิทางมาศึกษาปฏบิตัิ

ธรรม ทีว่ดัญาณสงัวรารามแหง่น้ี และจะอยู่ไปจนถงึวนัที ่๑ เมษายน ก็จะเดนิทางกลบั

กรุงเทพมหานครต่อไป  

การบวชในสมยัน้ีกบัการบวชในสมยัพทุธกาลนัน้ ก็มคีวามแตกต่างกนัพอสมควร เพราะ

ในสมยัพทุธกาล ท่านบวชกนัแบบถาวร คอืบวชแลว้ไมส่กึ บวชเพือ่มรรค ผล นิพพาน 

บวชเพือ่ความพน้ทกุข ์ แต่ในสมยัปจัจบุนัน้ี การบวชส่วนใหญ่จะบวชเป็นครัง้เป็นคราว 

เป็นช ัว่ระยะเวลาหน่ึง ๑๕ วนับา้ง ๑ เดอืนบา้ง พรรษาหน่ึงบา้ง ถา้เปรียบเทยีบการบวช

เหมอืนกบัการนาํเสื้อผา้ไปชาํระลา้ง ไปซกั การบวชชัว่คราวก็เหมอืนกบัเอาเสื้อผา้ใส่เขา้

ไปในกะละมงั แลว้ก็ตกันํา้ใส่เขา้ไป นํา้ยงัไมท่นัเปียกเสื้อผา้ท ัว่ท ัง้ผนื ก็ยกขึ้นมาบดิๆ 

แลว้ก็เอาไปตากแลว้ อย่างมากก็ไดเ้พยีงแต่ระงบักลิน่ทีไ่มพ่งึปรารถนา ใหเ้บาบางลงไป

บา้ง แต่ไมส่ามารถกาํจดัคราบสกปรกทีต่ดิอยู่ในเสื้อผา้ได ้ ในทางตรงกนัขา้มถา้บวช

แบบในสมยัพทุธกาล คอืบวชเพือ่ศึกษาปฏบิตัธิรรม เพือ่การบรรลมุรรค ผล นิพพาน 

เพือ่การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ เพือ่ความพน้ทกุขน์ ัน้ ก็ตอ้งเหมอืนกบัการซกั

ผา้แบบเอาเสื้อผา้ใส่ไปในภาชนะคอืกะละมงั แลว้ก็เอานํา้ใส่ ใส่ผงซกัฟอก แลว้ขยาํ ขดั 

ถู จนกวา่เสื้อผา้ชิ้นนัน้จะสะอาดหมดจด  
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น่ีก็คอืลกัษณะของการบวชในสมยัพทุธกาล ท่านบวชเพือ่ขดัเกลาสิง่ทีเ่ป็นเครื่องเศรา้

หมอง เป็นมลทนิท ัง้หลายคอืกเิลสตณัหาใหห้มดไปจากจติจากใจ เพราะท่านรูด้วีา่ไมม่ี

อะไรในโลกน้ีทีจ่ะมพีษิมภียั ทีจ่ะเป็นเครื่องขดัขวางความสุข ความเจริญ นอกจากกเิลส

ตณัหาทีม่อียู่ในใจของสตัวโ์ลกท ัง้หลาย ผูใ้ดก็ตามถา้ปรารถนาความสุขความเจริญ 

ความพน้ทกุขอ์ย่างแทจ้ริง ตอ้งหนัเขา้มาทาํการขดัเกลาจติใจของตน ชาํระกเิลสตณัหา 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ เช่น ความอยากในกาม ความอยาก

มอียากเป็น ความอยากไมม่อียากไม่เป็น ใหห้มดไปจากจติจากใจเท่านัน้แหละ จงึจะพบ

กบัความสุขทีแ่ทจ้รงิ ดงัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดบ้รรลถุงึ นัน่ก็

คอืความบริสุทธิ์ของใจ ใจถา้ไดร้บัการชาํระดว้ยการศึกษาปฏบิตัธิรรมแลว้ ย่อมกา้วสู่

ความสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย นัน่แหละคอื

จดุหมายปลายทางของการบวชในสมยัพทุธกาล  

ถา้เราศึกษาดูบคุคลแรกทีข่ออปุสมบทกบัพระพทุธเจา้ จะเหน็ไดว้า่ท่านขอบวชหลงัจาก

ทีไ่ดบ้รรลธุรรมแลว้ ไดบ้รรลเุป็นพระอรยิบคุคลเบื้องตน้ คอืพระโสดาบนั นัน่กค็อื

พระอญัญาโกณฑญัญะ หน่ึงในปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ หลงัจากทีพ่ระบรมศาสดาไดท้รง

แสดงพระปฐมเทศนา แสดงถงึพระอริยสจั ๔ และมรรคทีม่อีงค ์๘ ใหแ้ก่ปญัจวคัคยีท์ ัง้ 

๕ ไดฟ้งั หลงัจากเสร็จสิ้นแหง่การแสดงธรรมเทศนา หน่ึงในพระปญัจวคัคยีท์ ัง้ ๕ คอื

พระอญัญาโกณฑญัญะ ก็มดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา เหน็วา่ ธรรมอนัใดมีการเกดิข้ึนเป็น

ธรรมดา ธรรมอนันั้นย่อมมีการดบัไปเป็นธรรมดา คอืเหน็แลว้วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี 

เป็นของไมเ่ทีย่ง มกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไปเป็นธรรมดา รวมท ัง้สงัขารร่างกายของ

เราก็เป็นเช่นนัน้ เกดิขึ้นมาแลว้ก็มกีารแก่ มกีารเจ็บ มกีารตายเป็นธรรมดา มกีารพลดั

พรากจากของรกัของชอบเป็นธรรมดา  

เมือ่เหน็ดงันัน้ใจก็ปลอ่ยวาง ในการยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆ ทีม่อียู่ในโลกน้ี เพราะรูว้า่

โลกน้ีเป็นทีอ่ยู่เพยีงช ัว่คราวเท่านัน้เอง เป็นเหมอืนทางผ่าน เหมอืนกบัศาลาหลงัน้ี ที่

พวกเราท ัง้หลายไดม้ารวมตวักนัอยู่ในขณะน้ี เราก็รูว้า่เราไมไ่ดอ้ยู่ทีน่ี่ไปกนัตลอด เมือ่

เสร็จจากภารกจิแลว้ ต่างคนต่างแยกยา้ยกนัไป เราจงึไมม่อีปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ 
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วา่จะตอ้งอยู่ร่วมกนัไปตลอด เมือ่เป็นเช่นนัน้ เมือ่ถงึเวลาทีต่อ้งแยกยา้ยกนัไป เราก็ไมม่ี

ความเศรา้โศกเสยีใจ เพราะไมม่คีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่ ทีจ่ะตอ้งอยู่ร่วมกนัไปตลอดนัน่เอง 

น่ีคอืลกัษณะของผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรม เมือ่เหน็อนิจจงั สภาพของความไมเ่ทีย่งของทกุ

สิง่ทกุอย่างในโลกน้ีแลว้ ก็ปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวาง ใจก็มคีวามเบาอกเบาใจ ไมม่คีวาม

วติกกงัวลกบัการพลดัพรากจากกนั ไมม่คีวามวติกกงัวลกบัความแก่ ความเจ็บไข ้ความ

ตาย ถอืวา่เป็นเรื่องธรรมดา น่ีก็คอืการบรรลธุรรมในเบื้องตน้ หลงัจากทีไ่ดบ้รรลธุรรม

แลว้ พระอญัญาโกณฑญัญะก็ขอประทานอปุสมบทจากพระพทุธเจา้ ซึง่พระพทุธเจา้ก็

ทรงประทานดว้ยการกลา่วคาํวา่ เอหภิกิขุ มาเป็นภกิษุเถดิ เธอจงมาเป็นภกิษุเถดิ มา

ปฏิบตัธิรรมที่ตถาคตไดแ้สดงไวดี้แลว้ เพื่อการสิ้นสดุแหง่การเวียนว่ายตายเกดิ สิ้นสดุ

แหง่ความทกุขท์ ัง้หลาย  

น่ีก็คอืลกัษณะของการบวชในระยะเบื้องตน้ ของการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ส่วนใหญ่ผู ้

บวชมกัจะบรรลธุรรมเสยีก่อนจงึขอบวชกนั เมือ่บวชแลว้ ท่านก็เร่งปฏบิตัธิรรมต่อไป 

จนบรรลธุรรมทีสู่งสุด คอืพระนิพพาน เป็นพระอรหนัต ์ เป็นผูส้ิ้นกเิลส ไมต่อ้งมาเวยีน

วา่ยตายเกดิอกีต่อไป แต่ในสมยัน้ีเราบวชกนัแบบเป็นพธิีเสยีมากกวา่ บวชเพือ่ทดแทน

บญุคุณบดิามารดา หรือถวายเป็นพระราชกศุลแด่ผูห้ลกัผูใ้หญ่ ก็เป็นการทีด่ ี ไมใ่ช่เป็น

สิง่ทีเ่สยีหายอะไร เพยีงแต่วา่ยงัไมด่พีอ ยงัไมส่ามารถทีจ่ะทาํใหจ้ติใจหลดุพน้จากกอง

ทกุขไ์ด ้ ไมส่ามารถกาํจดักเิลสตณัหา อนัเป็นเหตขุองความทกุขท์ ัง้หลาย ใหห้มดไปจาก

จติจากใจได ้ถา้ไมป่ฏบิตัอิย่างจริงจงั แบบไมม่กีาํหนดเวลา คอืจะหยุดการปฏบิตัอิยู่ ๒ 

ลกัษณะเท่านัน้ ถา้ไมบ่รรลธุรรมเป็นพระอรหนัตข์ึ้นมา ก็ตอ้งตายไปเท่านัน้  

น่ีคอืลกัษณะของผูท้ีบ่วชในสมยัพทุธกาล ท่านบวชอย่างถวายชวีติ พลชีพีเพือ่ธรรม 

ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนไว ้ไม่ใหเ้หน็อะไรที่มีคุณค่า มีความสาํคญัย่ิงกว่าธรรม ทรง

สอนใหส้ละทรพัยส์นิสมบตัเิงนิทอง สละอวยัวะ สละแมแ้ต่ชวีติเพือ่รกัษาธรรม เพราะ

ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะประเสริฐเท่ากบัธรรม ผูใ้ดมธีรรมอยู่ในใจแลว้ ผูน้ ัน้เป็นผูท้ี่

ปลอดภยั ปลอดจากความทกุขท์ ัง้ปวงนัน่เอง ผูท้ีม่ทีรพัยส์มบตัเิงนิทองมากมายขนาด

ไหนก็ตาม จะมตีาํแหน่ง มฐีานะ ยศถาบรรดาศกัดิ์ เป็นถงึพระมหากษตัริย ์ เป็น
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ประธานาธิบด ีเป็นนายกรฐัมนตรี หรือเป็นผูบ้งัคบับญัชาการระดบัต่างๆก็ตาม ก็ยงัไมม่ี

ความอสิระหลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้นอกจากไมห่ลดุแลว้ ฐานะต่างๆเหลา่น้ี กบัทรพัย์

สมบตัเิงนิทองขา้วของเหลา่น้ี กลบัเป็นตวักดดนั เป็นตวัสรา้งความทกุขใ์หม้มีากเพิม่

ยิง่ขึ้นไปเสยีอกี โดยผูท้ีม่สีิง่เหลา่น้ีหารูส้กึตวัไม ่ เน่ืองจากถูกโมหะความหลงครอบงาํใจ

นัน่เอง ทาํใหเ้หน็ความทกุขเ์ป็นความสุข คิดวา่ตนเองมอีาํนาจวาสนา สามารถจะทาํอะไร

ก็ได ้ แต่ลมืหนัมามองดูทีใ่จของตน ทีใ่นขณะน้ีไดต้กเป็นทาสของกเิลสตณัหา ถูกกเิลส

ตณัหาคอยขม่ขีบ่งัคบัใหม้แีต่ความวา้วุน่ขุน่มวั มแีต่ความทกุขใ์จ จนกนิไมไ่ดน้อนไม่

หลบั  

เพราะไมเ่คยสนใจทีจ่ะหนัมาดูทีใ่จของตนนัน่เอง มวัแต่มองไปภายนอก จงึทาํใหค้ดิวา่

ตนเองมคีวามสุข มอีาํนาจวาสนา แต่แทจ้ริงแลว้ตนเองนัน่แหละทีเ่ป็นทาสของกเิลส

ตณัหา ทีม่อียู่ในใจของตน ดงันัน้พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหส้ละทกุสิง่ทกุอย่างเพือ่

รกัษาธรรมไว ้ เพราะถา้มธีรรมอยู่ในใจแลว้ ธรรมน้ีแหละจะเป็นตวักาํจดั เป็นตวัทาํลาย

กเิลสตณัหา ผูเ้ป็นเจา้กรรมนายเวรของใจเรา เป็นผูส้ ัง่การใหใ้จไปก่อกรรมทาํเวร ไป

สรา้งความทกุขใ์หก้บัตนและผูอ้ืน่ แบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น สิ้นจากภพน้ีก็ไปต่อภพหนา้ ก็

ทาํเหมอืนเดมิอยู ่ เพราะตราบใดถา้ยงัมกีเิลสตณัหาอยู่ภายในใจ กเิลสตณัหาก็จะออก

ฤทธิ์แสดงบทบาทของตนอยู่เสมอ ไมว่า่จะอยู่ในฐานะใดก็ตาม จะเป็นถงึ

พระมหากษตัริย ์ หรือเป็นขอทานขา้งถนน ถา้มกีเิลสตณัหาอยู่ในใจ มนัก็จะตอ้งแสดง

ฤทธิ์ของมนัออกมาอยู่เสมอ แสดงออกมาดว้ยความโลภ ดว้ยความโกรธ ดว้ยความ

อยาก ดว้ยความบา้อาํนาจต่างๆนานา เหลา่น้ีเมือ่มอียู่ในใจของผูใ้ดแลว้ ย่อมพาใหผู้น้ ัน้

ไปสรา้งเวรสรา้งกรรม ทาํบาปทาํกรรม แลว้ก็ตอ้งรบัใชผ้ลของกรรม ท ัง้ภายในใจและ

ภายนอกใจ คอืทีร่่างกาย ในใจก็มแีต่ความวา้วุน่ขุน่มวั ทีก่ายก็มคีนคอยมาทาํรา้ย มา

สรา้งเวรสรา้งกรรมต่อไป  

น่ีแหละคอืลกัษณะของกเิลสตณัหาทีม่อียู่ภายในใจ บรรดาพระสาวกท ัง้หลายในอดตี ใน

สมยัพทุธกาล หลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมแลว้ จงึเหน็โทษของกเิลสตณัหา และก็เหน็วา่

มวีธิีเดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะเอาชนะกเิลสตณัหาได ้ นัน่ก็คอืการศึกษาปฏบิตัธิรรม ตาม
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แนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไว ้ จะศึกษาปฏบิตัใินฐานะไหนก็ทาํได ้ เป็นคฤหสัถผู์ ้

ครองเรือนก็สามารถศึกษาปฏบิตัธิรรมได ้ เป็นบรรพชตินกับวชก็ศึกษาปฏบิตัธิรรมได ้

ส่วนใหญ่ก็จะศึกษาปฏบิตัธิรรมในฐานะฆราวาสกนัไปก่อน แต่หลงัจากทีไ่ดเ้จริญธรรม

ขึ้นไปเรื่อยๆแลว้ ก็เกิดฉนัทะความพอใจทีจ่ะปฏบิตัใิหไ้ดธ้รรมสูงยิง่ขึ้นไป ก็จะเหน็วา่

ฐานะของคฤหสัถผู์ค้รองเรือนนัน้มขีอ้จาํกดั เพราะมภีารกจิอย่างอืน่ทีจ่ะตอ้งทาํ เช่น

ทาํงานทาํการ ทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง เลี้ยงครอบครวัซึง่เป็นปญัหา เป็นอปุสรรค

ต่อการบาํเพญ็ธรรมอย่างยิง่ จงึตอ้งตดัสนิใจสละสมบตัขิา้วของเงนิทอง สละบคุคล

ต่างๆ เช่น สามภีรรยา บตุรธิดา แลว้ก็ออกบวชเป็นบรรพชติต่อไป  

นัน่แหละคอืการเจริญกา้วหนา้ของการศึกษาปฏบิตัธิรรม ก็เปรียบเหมอืนกบัตน้ไม ้ ใน

เบื้องตน้เราก็เพาะตน้ไมไ้วใ้นกระถาง เมือ่เลี้ยงดูตน้ไมด้ว้ยการทาํนุบาํรุงดูแลรกัษา ดว้ย

นํา้ ดว้ยดนิ ดว้ยปุ๋ยอย่างต่อเน่ือง ตน้ไมก้็เจริญงอกงามจนทาํใหก้ระถางตน้ไมแ้ตก

ออกไป เพราะรากขยายตวัออกไป จงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งยา้ยตน้ไมอ้อกจากกระถาง 

เพือ่เอาลงดนิต่อไป เพือ่ตน้ไมจ้ะไดเ้จริญเตบิโตเป็นไมใ้หญ่ได ้ ถา้ปลอ่ยไวใ้นกระถาง 

ตน้ไมก้็ไมม่ทีางทีจ่ะเจริญงอกงามใหญ่โตเป็นตน้ไมใ้หญ่ขึ้นมาได ้ จงึตอ้งยา้ยออกไป 

แลว้เอาลงไปในดนิอกีทหีน่ึง การปฏบิตักิารศึกษาธรรมะ ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ส ัง่สอนก็เป็นเช่นนัน้ ตอ้งศึกษาจากฐานะทีเ่ป็นฆราวาสไปก่อน หลงัจากไดน้าํไปปฏบิตัิ

แลว้ จติใจมคีวามเจริญรุ่งเรือง มคีวามสงบมากขึ้นไปเท่าไรก็จะเกดิความราํคาญกบัสิง่

ต่างๆรอบตวั เมือ่ก่อนน้ีเมือ่ยงัไมไ่ดป้ฏบิตั ิ สมยัทีจ่ติใจยงัไมส่งบนัน้ จติใจจะถูกกเิลส

ผลกัดนั ใหอ้อกไปหากามสุขคอืหารูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ออกไปเทีย่ว ไปดูหนงั

ดูละคร ไปหาความสุขกบับคุคลต่างๆ ไปหาความสุขจากการสมัผสั เสพสุรายาเมา ยา

เสพตดิ ซึง่ลว้นเป็นกามสุขท ัง้สิ้น  

แต่ถา้ไดเ้ริ่มปฏบิตัธิรรม ทาํจติใหส้งบดว้ยการนัง่ทาํสมาธ ิ ในเบื้องตน้ก็สวดมนตไ์ปใน

ใจก่อน ใหม้สีตริะลกึรูอ้ยู่กบับทสวดมนต ์ไมใ่หใ้จไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ น่ีก็เป็นการทาํ

สมาธิในเบื้องตน้ เมือ่สวดไปเรื่อยๆ แลว้จติก็จะค่อยๆสงบลง ความคดิปรุงแต่งต่างๆ 

ความคดิฟุ้ งซ่านอารมณ์อยากต่างๆ กจ็ะค่อยเบาบางลงไป ถา้ทาํใหจ้ติรวมตวัลงสงบเป็น
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หน่ึงได ้ คอืปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง ปลอ่ยวางรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ อารมณ์

ต่างๆทีม่อียู่ภายในใจได ้ แมแ้ต่เพยีงช ัว่ขณะหน่ึง ก็จะสมัผสักบัความสุขทีไ่มเ่คยพบมา

ก่อนในชวีติเลย เป็นความสุขทีเ่ลศิ เป็นความสุขทีป่ระเสริฐ ทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงแสดง

ไวว้า่ สขุใดในโลกน้ี ไม่มีความสขุใดจะเสมอเท่ากบัความสขุที่เกดิจากความสงบของใจ 

เรียกวา่สนัตสุิข เกดิจากการบาํเพญ็จติตภาวนา เจริญสมาธิภาวนา ดว้ยการควบคุม

จติใจไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ใหอ้ยู่กบัธรรมะบทใดบทหน่ึง เช่น บทสวดมนต ์หรือ

การบริกรรมคาํวา่พทุโธๆๆ ไปในใจ ถา้ทาํไดอ้ย่างต่อเน่ืองแลว้ รบัรองไดไ้มช่า้ก็เร็ว จติ

ก็จะรวมลงเป็นสมาธ ิเมือ่จติรวมลงเป็นสมาธิแลว้ จติก็จะมคีวามอิม่ มคีวามสุข มคีวาม

พอ จงึเกดิความราํคาญ เวลามอีะไรต่างๆมากระทบกบัตา หู จมกู ลิ้น กาย  

เมือ่ก่อนนัน้มแีต่อยากจะแสวงหารูป รส กลิน่ เสยีง โผฏฐพัพะต่างๆ เพราะใจมี

กามตณัหาเป็นตวัคอยผลกัดนัใหอ้อกไปแสวงหา ใหไ้ปกวา้นเอามาเสพ แต่เมือ่ตวั

กามตณัหาถูกระงบัดบัลงไป ดว้ยพลงัของสมาธิ ความอยากในรูป รส กลิน่ เสยีง 

โผฏฐพัพะ ต่างๆ จงึหายไป แทนทีจ่ะมคีวามดใีจ สนใจเวลาเปิดดูโทรทศัน ์เปิดเพลงฟงั 

เตน้แรง้เตน้กา กนิเหลา้เมายา กลบัเหน็วา่เป็นเรื่องเหลวไหล เรื่องไรส้าระ เป็นเรื่องของ

คนโงเ่ขลาเบาปญัญา คนทีย่งัไมรู่จ้กัความสุขทีแ่ทจ้ริงวา่อยู่ทีไ่หนนัน่เอง มวัแต่ไปวิง่

ตะครุบเงา ตวัทีเ่ป็นตน้เหตขุองเงากลบัไมจ่บัมนั ถา้จบัมนัแลว้ทกุอย่างก็จบลง เหมอืน

เราวิง่ตะครุบเงาตวัเราเอง ต่อใหว้ิง่ตะครุบไปจนวนัตาย ก็ไมม่ทีางทีจ่ะตะครุบเงาเราได ้

เพราะเงามนัจะตอ้งทอดไปขา้งหนา้เราอยู่เสมอ เราก็ตอ้งวิง่ไลจ่บัมนัไป พอเราวิง่ไปเงา

มนัก็วิง่ไปขา้งหนา้เรา เพราะเงามนัออกมาจากตวัเรานัน่เอง ความสุขต่างๆทีเ่ราแสวงหา

นัน้ มนัก็มอียู่ในใจของเราแลว้ แต่เราไมรู่เ้ราถูกกเิลสตณัหาหลอก ใหเ้ราออกไปหา

ความสุขภายนอก เราก็วิง่ตะครุบหาความสุขภายนอก ยิง่วิง่หาความสุขเท่าไร ก็ยิง่มแีต่

ความทกุขม์ากขึ้นไปเท่านัน้  

เพราะเวลาไปหาความสุขภายนอกตอ้งใชเ้งนิใชท้อง แลว้เงนิทองก็ไมใ่ช่วา่จะตกลงมา

เหมอืนฝนบนฟ้า เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งทาํมาหากนิดว้ยหยาดเหงือ่ ดว้ยกาํลงัสตปิญัญา เมือ่

หามาแทบเป็นแทบตายแลว้ ก็เอาไปใช ้พอใชห้มดก็ตอ้งหาอกี ตอ้งหามนัอยู่รํา่ไป อยา่ง
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น้ีมนัจะเป็นความสุขไดอ้ย่างไร มแีต่ความทกุขเ์พราะตอ้งต่อสู ้ ดิ้นรนทรุนทรุายอยู่

ตลอดเวลา และถา้ไมร่ะมดัระวงักต็อ้งไปเสีย่งต่อศีลธรรม เพราะเมือ่มคีวามตอ้งการที่

จะใชเ้งนิอย่างรีบด่วน บางทหีามาดว้ยความสุจริตไมไ่ด ้ ก็ตอ้งหาดว้ยวธิีทจุริต บางทกี็

ไปขายยาบา้ บางทกี็ไปขายตวั บางทกี็ไปลกัขโมย ไปทาํคอรปัช ัน่ต่างๆ ทาํใหเ้กดิความ

ทกุขเ์พิม่ขึ้นมาอกีในใจ เพราะเมือ่ทาํความผดิแลว้ใจก็จะตอ้งมคีวามวา้วุน่ขุน่มวั มคีวาม

หวาดวติกกงัวล กลวัวา่จะตอ้งถูกจบั ถูกทาํโทษ นอกจากนัน้แลว้หลงัจากทีต่ายไป 

กรรมต่างๆทีไ่ดท้าํไวย้งัจะมผีลตามมาอกี แทนทีจ่ะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ 

เป็นพรหม เป็นพระอริยเจา้ ก็ตอ้งไปเป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก เป็นเดรจัฉาน 

เพราะไปก่อกรรมทาํเวรไว ้ทาํผดิศีลผดิธรรม จงึตอ้งไปเกดิในทีเ่หลา่นัน้  

น่ีเป็นความจริงทีพ่ระพทุธเจา้ไดต้รสัรูเ้หน็ จงึมาคอยเตอืนบอกพวกเราวา่ อย่าไปทาํบาป

ทาํกรรมเป็นอนัขาด อย่างวนัน้ีพวกเราก็ไดม้าสมาทานศีลกนั ศีล ๕ ศีล ๘ ศีลอโุบสถ น่ี

ก็เป็นเหมอืนกบัตาขา่ยทีจ่ะก ัน้ไมใ่หเ้ราตกลงไปสู่ทีต่ ํา่ ถา้อยู่ทีสู่งแลว้ไมม่ตีาขา่ยคอย

รองรบัไว ้ เวลาตกลงมาก็ตอ้งตกลงไปกระแทกกบัพื้น ตอ้งเจ็บปวดรวดรา้ว แต่ถา้มตีา

ขา่ยคอยรองรบั เรากป็ลอดภยั ฉนัใดผูท้ีไ่ดส้มาทานศีล ๕ เป็นอย่างนอ้ย คอืรกัษาศีล 

๕ อย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ืองแลว้ รบัรองไดว้า่เมือ่ตายไปแลว้ ไมต่อ้งไปเกดิในอบาย

อย่างแน่นอน ดงัในบททีไ่ดก้ลา่วไวใ้นทา้ยศีลวา่ สเีลนะ สคุติง ยนัต ิ ศีลเป็นเหตทุี่

นาํไปสู่สุคต ิ สุคตกิ็คอืภพภูมขิองมนุษย ์ ของเทพ ของพรหม ของพระอริยเจา้ท ัง้หลาย 

สิง่เหลา่น้ีพวกเราฟงัแลว้ก็อาจจะคดิวา่เป็นของเลน่ เป็นของหลอกกนัก็เป็นได ้ แต่

พระพทุธเจา้ไมใ่ช่เป็นคนเลน่ พระพทุธเจา้ไมใ่ช่เป็นคนโกหกหลอกลวง พระพทุธเจา้เป็น

คนจริง ทาํทกุสิง่ทกุอย่างดว้ยความจริงใจ ศึกษาปฏบิตักิ็ศึกษาปฏบิตัดิว้ยความจริงใจ 

บรรลธุรรมก็เหน็ธรรมอย่างจริงใจ เหน็อย่างไมม่ขีอ้สงสยัหลงเหลอือยู่ในพระทยัเลย จงึ

ไดน้าํมาส ัง่สอนพวกเรา  

ผูท้ีม่ศีรทัธา มคีวามเชื่อ มปีญัญาทีรู่ว้า่สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ลว้นเป็น

ความจริง ก็ไมค่วรต ัง้อยู่ในความประมาท ในเบื้องตน้ ควรรกัษาศีลไวใ้หด้ ีแต่รกัษาศีล

อย่างเดยีวยงัไมพ่อ เพราะศีลไมส่ามารถเขา้ไปกาํจดักเิลสตณัหาทีม่อียู่ภายในใจได ้สิง่ที่
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จะกาํจดักเิลสตณัหาทีม่อียู่ภายในใจได ้ตอ้งอาศยัการบาํเพญ็จติตภาวนา คอืเจริญสมาธิ 

เจริญวิปสัสนาเท่านัน้ ถงึจะสามารถกาํจดักเิลสตณัหา โมหะ อวชิชา ทีม่อียู่ในใจใหห้มด

ไปได ้ เหมอืนกบัคราบสกปรกต่างๆทีม่อียู่ในเสื้อผา้ จะไมส่ามารถกาํจดัไดโ้ดยนํา้เปลา่ๆ 

ตอ้งอาศยัผงซกัฟอกชนิดเขม้ขน้ใส่เขา้ไป เพือ่ละลายคราบต่างๆทีต่ดิอยู่ในเสื้อผา้ ให ้

หลดุออกมา ฉนัใดการบาํเพญ็จติตภาวนา การปฏบิตัธิรรม มกีารนัง่สมาธิ เดนิจงกรม 

พจิารณาไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ลว้นเป็นวธิีการ เป็นเครื่องมอื เป็นเครื่อง

ซกัฟอกจติใจ ใหส้ะอาดบริสุทธิ์หมดจด แต่การมศีีลน้ีในเบื้องตน้ก็เป็นสิง่จาํเป็น เพราะ

ศีลเป็นเครื่องสนบัสนุนใหก้ารเจริญบาํเพญ็จติตภาวนา เป็นไปไดด้ว้ยความงา่ยดาย 

เปรียบเหมอืนกบัการซกัเสื้อผา้ ถา้มเีสื้อผา้ มผีงซกัฟอก แต่ไมม่นีํา้ ก็ไมส่ามารถทีจ่ะทาํ

ใหผ้งซกัฟอกทาํหนา้ทีก่าํจดัคราบของเสื้อผา้ได ้ ตอ้งอาศยันํา้เขา้ไปละลายผงซกัฟอก

เสยีก่อน แลว้ผงซกัฟอกจะไดซ้มึซบัเขา้ไปในเสื้อผา้ เพือ่จะไดก้าํจดัคราบสกปรกต่างๆ 

ทีม่อียู่ในเสื้อผา้ใหห้ลดุออกไป  

ฉนัใดศีลก็เป็นเหมอืนกบันํา้ทีจ่าํเป็นต่อผงซกัฟอก คอืสมาธิและวปิสัสนาปญัญา จะตอ้ง

มคีวบคู่กนัไป ตอ้งมนีํา้ ตอ้งมผีงซกัฟอก จงึจะสามารถกาํจดัคราบสกปรกทีม่อียู่ใน

เสื้อผา้ได ้ ถา้เอาไปผสมกนัแลว้แต่ทิ้งไวเ้ฉยๆ ไมข่ยี้ ไมซ่กั ก็ยงัจะไมห่ลดุ ยงัตอ้งมี

วริิยะ ความอตุสาหะ ความพากเพยีร คอืมศีีลแลว้ มสีมาธิแลว้ มปีญัญาแลว้ แต่ไม่

นาํมาปฏบิตั ิ ไมน่าํมาใช ้ ไมน่าํมาแกไ้ขปญัหา เช่น มปีญัญา เหน็แลว้วา่การเสพสุรายา

เมา มแีต่โทษ ไมม่คุีณ แต่ไมเ่อามาปฏบิตั ิก็ยงักนิเหลา้เมายาอยู่เหมอืนเดมิ อย่างน้ีก็ไม่

เกดิประโยชน ์ ตอ้งมวีริิยะความพากเพยีรทีจ่ะตอ้งต่อสูก้บัความอยากสุรา เมือ่รูแ้ลว้วา่

สุราเมรยัเป็นของไมด่ ีเสพเขา้ไปแลว้มแีต่จะพงั มแีต่จะเสยีหายอย่างเดยีว เราก็ตอ้งฝืน 

ทกุครัง้ทีม่คีวามอยากทีจ่ะหยบิขวดสุรามาดืม่ ก็ตอ้งตดัมอืตดัแขนดว้ยปญัญา ตดักเิลส

ดว้ยปญัญา ดว้ยความอตุสาหะพากเพยีร ต่อสูก้บัความอยากนัน้ ถา้ไมต่่อสูก้บัความ

อยาก ต่อใหม้ศีีล มสีมาธิ มปีญัญา แต่ไมน่าํมาใช ้ มนัก็ไมเ่กิดประโยชนอ์ะไร กเิลส

ตณัหาก็ยงัมเีหลอือยู่ภายในใจ เหมอืนกบัคราบสกปรกทีม่ตีดิอยู่กบัเสื้อผา้ ถงึแมจ้ะมี

นํา้ มผีงซกัฟอก แต่ไมข่ยี้ ไมเ่อามาซกั ไมเ่อามาชะลา้ง ดว้ยนํา้ทีส่ะอาดอกีครัง้หน่ึง 

คราบสกปรกก็ยงัตดิอยู่อย่างนัน้แหละ ดงันัน้เมือ่รูแ้ลว้วา่อะไรเป็นเหตทุีข่ดัขวาง



41 
 

ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง เราก็ตอ้งกาํจดัเหตนุัน้ เหตนุัน้ก็คอืกเิลสตณัหา เครื่องมอื

ทีจ่ะกาํจดักเิลสตณัหาก็คอืศีล สมาธิ ปญัญา เราก็รูแ้ลว้ เราก็ตอ้งนาํมาปฏบิตั ิ ดว้ย

วริิยะความอตุสาหะ ดว้ยความพากเพยีร อดทน อดกล ัน้ จนไมม่กีเิลสตณัหาหลงเหลอื

อยู่ภายในใจ เหลอือยู่แต่บริสทุธ์ิพทุโธ ทีเ่ป็นสุดยอดของความสุขความเจริญ การแสดง

เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๖๑ 

บรรลธุรรมดว้ยการฟัง 
๑ เมษายน ๒๕๔๖ 

การฟงัธรรมอย่างสมํา่เสมอตามกาลตามเวลา พระพทุธองคไ์ดท้รงแสดงไวว้า่เป็นมงคล

อย่างยิง่ ดงัในพระบาลทีีไ่ดต้รสัไวว้า่ กาเลน ธมัมสัสวนัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การฟงั

ธรรมตามกาล ตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิง่ เพราะการฟังธรรมสามารถทาํใหผู้ฟ้ังบรรลุ

ธรรมได ้ ดงัในสมยัพทุธกาลทีม่พีระพทุธเจา้เป็นผูท้รงแสดงธรรม ในแต่ละครัง้ทีท่รง

แสดง จะมผูีท้ีฟ่งัธรรมไดบ้รรลเุป็นพระอริยบคุคล ต ัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไปจนถงึพระ

อรหนัต ์เป็นจาํนวนมาก เหตทุีท่าํใหป้รากฏการณ์น้ีเกดิขึ้นมาได ้ก็เน่ืองจากผูแ้สดงธรรม

คอืพระบรมศาสดา เป็นผูรู้จ้รงิเหน็จรงิ สิง่ทีท่รงแสดงก็ลว้นแต่เป็นความจริงลว้นๆ 

ผูฟ้งัก็เป็นผูท้ีท่รงศีลทรงธรรม เป็นผูร้กัษาศีล มสีมาธิ เป็นนกับวช มจีติใจต ัง้ม ัน่ เวลา

ฟงัธรรมก็ฟงัดว้ยความตัง้ใจ ฟงัดว้ยความจริงใจ ใจจะจดจ่อรบักระแสธรรมทีม่าสมัผสั

กบัใจ โดยไมป่ลอ่ยใหใ้จส่ายไปส่ายมา สู่เรื่องราวต่างๆ เมือ่ฟงัธรรมในลกัษณะนัน้ มที ัง้

ศีลท ัง้สมาธิเป็นเครื่องรองรบั การบรรลธุรรมจงึเป็นไปไดอ้ย่างงา่ยดาย  

แต่ถา้ฟงัแบบไมม่ศีีลอยู่ในใจ ไมม่สีมาธิอยู่ในใจ คอืใจไมไ่ดต้ ัง้ใจฟงั ฟงัไปได ้ ๒ - ๓ 

วนิาทก็ีคดิไปเรื่องอืน่แลว้ คดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี แลว้สกัครู่ก็ค่อยกลบัมาฟงัใหม ่ ฟงัได ้

๒ - ๓ วนิาทกี็แวบไปอกีแลว้ ถา้ฟงัแบบน้ีแลว้ ย่อมไมม่กีารตดิต่อของธรรมทีแ่สดง 

ความเขา้ใจก็จะไมป่รากฏขึ้น เหมอืนกบัเวลาทีร่องนํา้จากกอ๊กนํา้ใส่แกว้ ถา้มอืไมน่ิ่ง 

ส่ายไปส่ายมา นํา้ทีไ่หลออกจากกอ๊ก ก็ไม่สามารถไหลลงแกว้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ก็ตอ้งหก

ไหลทิ้งไป ฉนัใดการฟงัธรรมก็เป็นเช่นนัน้ เหตทุีก่ารฟงัธรรมในสมยัพทุธกาลมกีาร

บรรลมุรรค ผล นิพพานเป็นจาํนวนมาก ก็เกดิจากจติทีม่สีมาธิ จติแน่วแน่ต ัง้ม ัน่ ไมส่่าย

ไปส่ายมา ธรรมทกุบททกุบาททีแ่สดงออกมา จงึไหลเขา้ไปสู่ใจไดห้มด เมือ่ไหลเขา้ไปได ้

หมดครบบรบูิรณ์ การฟงัดว้ยเหตดุว้ยผลก็จะครบบริบูรณ์ ก็จะทาํใหเ้กดิความเขา้อก
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เขา้ใจ มสีมัมาทิฏฐคิวามเหน็ทีถู่กตอ้งได ้ เมือ่มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง ก็สามารถนาํไปแกไ้ข

มิจฉาทิฏฐคิวามเหน็ผดิทีม่อียู่ในใจได ้ 

ในใจของพวกเราทกุคนมมีจิฉาทฏิฐอิยู่ดว้ยกนัท ัง้นัน้ คอืความเหน็ผดิ เช่นเหน็ว่าสิ่งที่

ไม่เที่ยงแทแ้น่นอน เป็นสิ่งที่เที่ยงแทแ้น่นอน สิ่งที่ไม่ใช่เป็นเราเป็นของของเรา ว่าเป็น

เราเป็นของของเรา เมือ่เหน็ดงันัน้แลว้ก็จะเกดิมอีปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสิง่ต่างๆ 

กเ็ลยทาํใหเ้กดิความทกุขใ์จข้ึนมา เมือ่สิง่เหลา่นัน้เกดิการเปลีย่นแปลง เกดิการสูญ

หายไป ก็เกดิความทกุขเ์กดิความเศรา้โศกเสยีใจ ก็เป็นเพราะไมเ่ขา้ใจถงึสิง่ต่างๆ ทีม่า

เกี่ยวขอ้งดว้ย มาสมัผสัดว้ย วา่มธีรรมชาตเิป็นอย่างไร เราไมเ่คยคดิเคยเตอืนสตกิบัตวั

เราวา่ สิง่ต่างๆลว้นเป็นของไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไปเป็น

ธรรมดา เป็นสิง่ทีไ่มอ่ยู่ในการควบคุมของเรา เราไมส่ามารถทีจ่ะควบคุม ใหเ้ป็นไป

ตามทีเ่ราตอ้งการไดเ้สมอไป แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมแลว้ ก็จะไดย้นิเสมอวา่ ทกุสิง่ทกุ

อย่างในโลกน้ีเป็นของไมเ่ทีย่ง ไมม่ตีวัตน ไมใ่ช่เป็นของเรา ไมส่ามารถทีจ่ะไปควบคุม

บงัคบั ไปยดึไวไ้ด ้ เมือ่ฟงัแลว้ก็เกดิความเขา้ใจ ก็จะปลอ่ยวาง คอืแทนทีจ่ะไปยดึไปตดิ

กบัสิง่ต่างๆ ทีม่อียู ่หรือกาํลงัจะไปเอามาครอบครอง เราก็ตอ้งรูไ้วก่้อนแลว้วา่ ทกุสิง่ทกุ

อย่างเป็นของช ัว่คราว มาแลว้ก็ตอ้งไป ถา้เป็นเช่นนัน้เราก็ไมย่ดึไมต่ดิ เตรียมตวัเตรียม

ใจไวร้บักบัสภาพดงักลา่ว แลว้ใจก็ไมท่กุข ์ เพราะมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งนัน่เอง มี

สมัมาทฏิฐ ิ เหน็วา่สภาวธรรมท ัง้หลายลว้นเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น คอืเป็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ ไมอ่ยู่ในสภาพทีจ่ะเรียกไดว้า่เป็นตวัเป็นตน 

เป็นเราเป็นของๆเรา  

น่ีแหละคอืเหตทุีท่าํใหค้นในสมยัพทุธกาล หลงัจากทีฟ่งัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ เกดิบรรลุ

ธรรมขึ้นมาไดอ้ย่างงา่ยดาย เพราะฟงัดว้ยสต ิ ดว้ยสมาธินัน่เอง เมือ่รบัทราบถงึปญัญา

ของพระพทุธเจา้ ถงึสภาวธรรมความเป็นจริงของสิง่ท ัง้หลาย สจัธรรมความจริงของสิง่

ท ัง้หลาย วา่เป็นอย่างไร เมือ่รูจ้ริงอย่างนัน้แลว้ ก็ไมก่ลา้ฝืน เหมอืนกบัเวลาทีจ่บังูพษิอยู่

กบัมอื แต่คดิวา่ไมใ่ช่งูพษิ คดิวา่เป็นปลาไหล ก็จะไมก่ลวั แต่ถา้มใีครผูรู้เ้รื่องงูบอกวา่ งู

ทีคุ่ณจบัน้ีเป็นงูพษิ มอีนัตรายมาก ถา้เกดิกดัเขา้ไปแลว้มแีต่จะตายอย่างเดยีว ถา้ทราบ
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อย่างนัน้แลว้ รบัรองไดว้า่จะไมก่ลา้จบัไวก้บัมอื จะตอ้งรีบโยนทิ้งไปทนัท ีเพราะถา้เผลอ

พลาดไปเมือ่ไร ก็จะตอ้งถูกงูกดัตายได ้ฉนัใดสิง่ต่างๆในโลกน้ีก็เป็นเช่นนัน้ ไม่วา่จะเป็น

ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ ก็ลว้นเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ท ัง้สิ้น มเีงนิทองไมใ่ช่วา่

จะมคีวามสุข เมือ่มเีงนิทองก็ตอ้งตดิเงนิทอง อาศยัเงนิทองเป็นเครื่องใหค้วามสุข ถา้วนั

ใดไมม่เีงนิทอง ก็มคีวามทกุขแ์ลว้ เช่น วนัไหนอยากจะเทีย่วขา้งนอก ไปซื้อขา้วซื้อของ 

แต่ไมม่เีงนิทอง ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมาแลว้ ตาํแหน่งต่างๆก็เช่นกนั เวลามตีาํแหน่งสูงๆ 

ก็มคีวามสุข คดิวา่มคีวามสุข แต่ในขณะเดยีวกนัภายในใจก็เริ่มมคีวามวติกกงัวล ไมรู่ ้

วา่ตาํแหน่งน้ีจะอยู่กบัเราไปไดน้านสกัเท่าใด จะถูกโยกยา้ยไปเมือ่ไรก็ไมรู่ ้ในทีสุ่ดเมือ่ถงึ

เวลา คอืเมือ่อายุ ๖๐ ปี ครบเกษยีณอายุราชการ ตาํแหน่งสูงขนาดไหนก็ถูกเอาคนืไป

หมด ไมไ่ดเ้ก็บไวอ้กีต่อไป แต่ถา้หลงยดึตดิ เวลาไมม่ตีาํแหน่งแลว้ จะมคีวามรูส้กึตํา่

ตอ้ย ไมม่คุีณค่า  

น่ีก็เป็นเพราะความหลง ทีไ่ปยดึไปตดิกบัสิง่ทีไ่มอ่ยู่กบัเราไปตลอด เราจงึตอ้งทาํความ

เขา้ใจในเรื่องเหลา่น้ี แลว้อย่าไปยดึอย่าไปตดิ มไีดเ้พราะคนเราทกุคนเกดิมาในโลกน้ี ก็

เป็นเรื่องปกตธิรรมดาทีจ่ะตอ้งสมัผสักบัสิง่เหลา่น้ี เพยีงแต่วา่เวลามนีัน้ ขอใหม้สีตมิี

ปญัญา รูจ้กัปฏบิตักิบัสิง่นัน้ๆ อย่าไปหลงยดึตดิ อย่าไปอยากใหส้ิง่นัน้ๆ อยู่กบัเราไป

ตลอดซึง่มนัเป็นไปไมไ่ด ้ ถา้รูอ้ย่างน้ีแลว้ ก็จะไมก่งัวลใจ ในขณะทีม่อียู่ก็ไมห่ว่ง 

ในขณะทีสู่ญไปก็ไมเ่สยีดาย เพราะรูว้า่เป็นเรื่องปกต ิ เป็นเรื่องธรรมดา ของทกุสิง่ทกุ

อย่างในโลกน้ี ลว้นเป็นสภาพทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน สาํหรบัคนฉลาดเมือ่รูแ้ลว้ ก็จะนาํสิง่

ทีม่อียู่ มาทาํคุณทาํประโยชน ์ เช่น รูว้า่ร่างกายเป็นของไมเ่ทีย่ง เกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้ง

เจ็บ ตอ้งตายไปในทีสุ่ด จะใชร่้างกายน้ีมาทาํในสิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์สาํหรบัคนโงก่็จะไมรู่ ้

เพราะไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัธรรม ไมเ่คยศึกษานัน่เอง  

เราจงึตอ้งเขา้หาพระพทุธศาสนา เพือ่จะไดศึ้กษาใหรู้ว้า่ การกระทาํของเรานัน้ ทาํอย่างไร

ถงึจะเป็นคุณเป็นประโยชน ์ ทาํอย่างไรถงึจะเป็นโทษ ศาสนาสอนวา่ การกระทาํทีเ่ป็น

โทษ ก็คอืการไปยุ่งเกี่ยวกบัอบายมขุท ัง้หลาย เช่น เสพสุรายาเมา เลน่การพนนั คบคน

ชัว่เป็นมติร ความเกยีจครา้น เทีย่วกลางคนื สิง่เหลา่น้ีถา้ทาํไปแลว้ มแีต่จะทาํลายชวีติ 
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ในเบื้องตน้ก็จะดูดทรพัยส์นิเงนิทอง ทาํใหก้ลายเป็นทาสของสิง่เหลา่น้ี ตอ้งมสีิง่เหลา่น้ี

ไวบ้าํรุงบาํเรอ จงึจะมคีวามสุข ถา้วนัไหนไมไ่ดก้ระทาํสิง่เหลา่น้ี ก็จะมคีวามทกุข ์เหมอืน

คนเสพยาเสพตดิ วนัไหนไมไ่ดเ้สพแลว้ ก็จะตอ้งมคีวามทรุนทรุาย มคีวามทกุข ์ น่ีกค็อื

การกระทาํทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทีจ่ะนาํไปสู่ความหายนะ เพราะเมือ่ทาํไปแลว้ ไมช่า้

ก็เร็วก็จะทาํใหไ้ปกระทาํบาปกรรมต่อไป ไปลกัทรพัย ์ไปประพฤตผิดิประเวณี ไปพูดปด

มดเทจ็ ไปฆ่าสตัวต์ดัชวีติ เช่น คนทีเ่ลน่การพนนั เมือ่เลน่ไปแลว้เกดิเสยีเป็นหน้ีเป็นสนิ 

ไมม่เีงนิทองไปใชห้น้ี ก็ตอ้งไปโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ ขอยมืเงนิทอง แลว้บอกวา่จะเอาไป

ใชค้นืทหีลงั ท ัง้ๆทีไ่มม่ปีญัญาทีจ่ะไปใชเ้ขาได ้ น่ีก็ทาํผดิศีลแลว้ ถา้ขอยมืเงนิทองไมไ่ด ้

ก็ตอ้งไปลกัทรพัย ์เมือ่มกีารต่อสูก้นั ก็ตอ้งมกีารฆ่าทาํรา้ยชวีติกนั  

น่ีคอืลกัษณะของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัอบายมขุ จะนาํไปสู่การทาํบาปทาํกรรมต่อไป เมือ่ทาํ

บาปทาํกรรมแลว้ ผลก็มปีรากฏขึ้นมาทนัท ี คอืใจก็จะมแีต่ความวา้วุน่ขุน่มวั มแีต่ความ

ทกุข ์มแีต่ความกงัวล มแีต่ความหวาดกลวั เมือ่ตายไปก็ตอ้งไปเกดิในอบาย เป็นการใช ้

ชวีติทีไ่มถู่กทาง ใชช้วีติทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ไปในทางทีไ่มเ่กดิประโยชน ์ ไปในทางทีเ่กดิ

โทษ เพราะไมรู่ถ้งึโทษของการกระทาํเหลา่น้ี แต่ถา้ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมอยู่อย่าง

สมํา่เสมอ ก็จะไดฟ้งัเรื่องราวเหลา่น้ีอยู่อย่างสมํา่เสมอ ก็จะทาํใหไ้มล่มื เมือ่ไมล่มืเวลาที่

คดิจะทาํสิง่เหลา่น้ี ก็จะมสีต ิมปีญัญา คอยยบัย ัง้ คอยบอก คอยเตอืนวา่อย่าไปทาํ ถา้

ยงัไมส่ามารถทีจ่ะหกัหา้มจติใจไมใ่หไ้ปกระทาํสิง่เหลา่น้ีได ้ ก็ตอ้งมาฝึกทาํสมาธกินั 

เพราะสมาธิจะเป็นเครื่องเบรกใจ เวลาทีใ่จอยากจะไปทาํสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม ถา้ฝึกฝนมี

สมาธิอยู่ในใจ ก็จะสามารถเบรกใจไมใ่หไ้ปกระทาํสิง่ทีเ่ป็นโทษได ้เพราะเวลาทีม่สีมาธิใจ

จะหยุดน่ิง จะสงบ จะเยน็ มคีวามอิม่ มคีวามพอ เมือ่เป็นเช่นนัน้ เวลาเกดิความคดิ

อยากจะออกไปเทีย่วกลางคนื อยากไปเสพสุรายาเมา ก็จะมปีญัญาทีจ่ะมาบอกวา่ ทาํไป

แลว้จะมแีต่โทษตามมา ไมม่คุีณเลย เมือ่มปีญัญา มสีมาธิ ก็จะสามารถยกเลกิความคดิ

นัน้ได ้แลว้ก็จะไมไ่ปทาํตามความคดินัน้ๆ แต่สาํหรบัผูท้ีย่งัไมม่สีมาธิ ยงัไมไ่ดฝึ้กทาํจติ

ใหส้งบ ทาํจติใหน่ิ้ง เวลามคีวามคดิทีจ่ะไปกระทาํสิง่ทีไ่มเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์ ก็จะไม่

สามารถยบัย ัง้ได ้ เพราะจะถูกกาํลงัของตณัหาความอยากผลกัดนั ใหไ้ปกระทาํนัน่เอง 

เราจงึตอ้งศึกษาเรื่องเหลา่น้ีใหรู้ถ้งึโทษ ใหรู้ถ้งึคุณ  
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เมือ่สกัครู่พูดถงึโทษของการกระทาํ ตอนน้ีจะพูดถงึคุณของการกระทาํบา้ง เราก็สามารถ

นาํชวีติของเราไปสู่ทีด่ไีด ้ ดว้ยการกระทาํความด ี เช่น ในเบื้องตน้เราก็ตอ้งขยนัทาํมาหา

กนิดว้ยความสุจริต เพือ่ทีจ่ะไดม้เีงนิทองมาเลี้ยงดูปากทอ้งของเรา มปีจัจยั ๔ ไวดู้แล

รกัษาร่างกายชวีติของเรา ใหอ้ยู่ไปไดโ้ดยไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย เมือ่มเีงนิทองเหลอืใช ้ เราก็

นาํมาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ คอืเอามาช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ในเบื้องตน้ก็ดูแลผูม้พีระคุณของเรา 

คอืบดิามารดา ครูบาอาจารย ์ทดแทนบญุคุณของท่าน หลงัจากนัน้ก็ดูแลผูอ้ืน่ต่อไป เช่น

สามภีรรยา บตุรธิดา ญาตสินิทมติรสหาย รวมไปถงึสมณะชพีราหมณ์ท ัง้หลาย หรือผูท้ี่

เดอืดรอ้นท ัง้หลาย ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้ ก็จะเป็นบญุเป็นกศุล บญุก็คอืการทาํใหใ้จของเรามี

ความสุข มคีวามสงบ มคีวามเยน็ มคีวามอิม่ เพราะการช่วยเหลอืผูอ้ืน่เป็นการขดัเกลา

สิง่ทีเ่ป็นโทษ สิง่ทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจ คอืความเหน็แก่ตวั ความตระหน่ี ความโลภ 

ถา้มคีวามโลก ความตระหน่ี ความเหน็แก่ตวัอยู่ภายในใจแลว้ ใจจะมแีต่ความเศรา้

หมอง มแีต่ความหวิ ความอยาก มแีต่ความวุน่วายใจ เพราะไมส่งบน่ิงนัน่เอง  

แต่ถา้เรานาํเอาทรพัยท์ีม่อียู่ไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ทาํบญุทาํทาน เสยีสละ ใจก็จะสงบลง 

เพราะวา่ไดช้นะความตระหน่ี ชนะความโลภ ชนะความเหน็แก่ตวั เมือ่สิง่เหลา่น้ีเบาบาง

ลงไป หรือสงบตวัลงไป ใจก็มคีวามสุขขึ้นมา มคีวามอิม่ขึ้นมา ดงัทีท่่านท ัง้หลายคงได ้

เคยสมัผสัมา ทกุครัง้ทีท่่านทาํบญุทาํทาน สงเคราะหช่์วยเหลอืผูอ้ืน่ ท่านจะมคีวามรูส้กึ

เยน็ใจ สุขใจ บางครัง้ถงึกบัมคีวามปีตขินลกุซ่าขึ้นมา ถา้ทาํในสิง่ทีไ่มเ่คยคดิจะทาํไดม้า

ก่อน เช่น เสยีสละในสิง่ทีห่วงแหน ทีร่กัยิง่ แต่เหน็วา่สิง่ทีห่วง ทีร่กันัน้ ถา้ใหผู้อ้ืน่ไป

แลว้จะเกดิคุณเกดิประโยชนม์ากกวา่เก็บไวก้บัตวัเอง เช่นบางครัง้บางคราวอาจจะไปเหน็

คนทีเ่จ็บไขไ้ดป่้วยแลว้ไมม่ใีครดูแลรกัษา เรามเีงนิอยู่กอ้นหน่ึง เคยคดิวา่จะเก็บไวใ้ช ้

หรือไปเทีย่ว แต่เมือ่มาเหน็คนทีเ่ดอืดรอ้นจริงๆ ก็เกดิความเมตตา เกดิความกรุณา

ขึ้นมา ก็ตดัใจวา่เงนิกอ้นน้ีเมือ่ก่อนคดิวา่จะเอาไปเทีย่ว เอาไปซื้อเสื้อผา้ จะขอสละ

ช่วยเหลอืใหเ้ขาไดม้ยีารกัษาโรค ไดม้หีมอรกัษาใหห้ายจากโรค ถา้ทาํอย่างนัน้ไดแ้ลว้ ใจ

จะเกดิความรูส้กึปีตขิึ้นมา บางครัง้อาจจะนํา้ตาไหล หรือขนลกุซ่าขึ้นมาก็เป็นได ้เพราะน่ี

คอืเรื่องของใจ เรื่องของบญุกศุล เมือ่ไดไ้ปสมัผสักบัใจแลว้ ใจก็จะเกดิความสุขขึ้นมา 
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เพราะความเศรา้หมอง ไดแ้ก่ ความตระหน่ี ความเหน็แก่ตวั ความโลภ ความอยากได ้

ต่างๆในขณะนัน้ จะถูกทาํลายไป  

เปรียบเหมอืนกบัคนทีม่โีรคภยัไขเ้จ็บ มเีชื้อโรคอยู่ในร่างกาย ทาํใหม้อีาการเจ็บปวด มี

ไขอ้ยู่ในตวั ถา้ไดร้บัประทานยาทีถู่กกบัโรคเขา้ไป ก็จะทาํลายเชื้อโรคทีม่อียู่ในร่างกายให ้

หายหมดไป เมือ่ไมม่เีชื้อโรค อาการเจ็บปวด อาการไขใ้นร่างกาย ก็จะหายไป ฉนัใดบญุ

กศุลก็เปรียบเหมอืนกบัยารกัษาโรคใจ เรียกวา่ธรรมโอสถ เมือ่มธีรรมโอสถเขา้ไปสู่

ภายในใจ ก็จะทาํใหก้เิลสตณัหาทีเ่ปรียบเหมอืนกบัเชื้อโรคของใจ ตวัทีก่่อกวนสรา้ง

ความทกุขค์วามวุน่วายใจ ใหส้ลายหายไป เมือ่ไมม่กีิเลสตณัหาเครื่องเศรา้หมองอยู่

ภายในใจ ความเศรา้หมองทีม่อียู่ภายในใจก็จะหมดไป ใจก็จะสงบเยน็ อิม่ สบาย น่ี

แหละคอืเรื่องราวของจติใจ มนัตรงกนัขา้มกบัเรื่องราวของร่างกาย คอืร่างกายจะตอ้งมี

อาหารเขา้ไปร่างกายถงึจะมคีวามอิม่ แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ใจสละอาหารมื้อน้ีใหก้บั

ผูอ้ืน่ไป แทนทีใ่จจะหวิ กลบัมคีวามอิม่ ถงึแมร่้างกายจะมคีวามหวิอยู่บา้ง แต่อดขา้วมื้อ

เดยีว ไมถ่งึกบัตาย แต่ใจทีอ่ิม่นัน่แหละจะทาํใหไ้มเ่กดิความรูส้กึวา่หวิขา้วเลยในวนันัน้ 

ถา้ไมเ่ชื่อลองทาํดูสกัวนัหน่ึง วนัดคีนืดกีาํลงัจะรบัประทานขา้ว พอดไีปเจอขอทานทีไ่มม่ี

ขา้วกนิ อดซูบผอมมา จงึตดัสนิใจสละขา้วมื้อนัน้ใหเ้ขาไป ถงึแมว้า่ร่างกายของเราจะหวิ

บา้ง แต่ใจกลบัมแีต่ความอิม่ ความปีต ิความสุข  

น่ีแหละคอืเรื่องราวของใจ จงึนาํมาสู่การส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ทีส่อนใหล้ะ ใหเ้สยีสละ 

ไมใ่หส้ะสม เพราะวา่การสะสมเป็นการสะสมกเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมองใหม้มีากขึ้นไป

ในใจ ไมเ่ชื่อลองไปถามเศรษฐดูีวา่เขามคีวามสุขมากนอ้ยเพยีงใดในใจเขา ใจของเขาจะ

มแีต่ความวุน่วายมากขึ้นไปตามลาํดบั เพราะมทีรพัยม์าก ก็ตอ้งมภีาระมาก จะตอ้งคอย

ดูแลรกัษา เพราะคนเราเมือ่มทีรพัยก์ต็อ้งหวงตอ้งห่วง ความหวง ความห่วงจะทาํใหใ้จ

ไมม่คีวามสุข แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เราสละทรพัย ์ สละสิง่ของทีม่เีกนิความจาํเป็น ที่

ไมจ่าํเป็นตอ้งใชต้อ้งอาศยั เมือ่สละไปแลว้ สิง่นัน้ก็พน้จากความรบัผดิชอบของเราไป 

เราก็สบายใจ สมมตุเิรามรีถอยู่ ๓ คนั เราคนเดยีวก็ขบัไดค้นัเดยีวเท่านัน้ เวลาจะไป

ไหนจะเอารถไปทลีะ ๓ คนัก็เอาไปไมไ่ด ้แต่เราตอ้งดูแลรกัษารถทเีดยีว ๓ คนั ตอ้งเตมิ
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นํา้มนั ตอ้งคอยเอาเขา้อู่ซ่อม ตอ้งคอยลา้ง ตอ้งคอยรกัษา กลวัขโมย มคีวามทกุขอ์ยู่ ๓ 

เท่าดว้ยกนั แต่ถา้ขายหรือเอารถ ๒ คนัทีเ่กนิความจาํเป็น ไปบริจาค เอาไปใหใ้ครก็ได ้

คอืใหพ้น้จากภาระความรบัผดิชอบของใจแลว้ ใจก็จะหมดภาระไป ๒ เท่า เหลอืรถ

เพยีงคนัเดยีว แต่ถา้เราเป็นคนฉลาด เป็นคนกลา้หาญ สามารถไปไหนมาไหนโดยไม่ตอ้ง

ใชร้ถยนตไ์ด ้คือนัง่รถเมลก์็ได ้ เดนิไปก็ได ้ ขึ้นแทก็ซีก่็ได ้ สุดแทแ้ต่ความสะดวก ถา้เรา

เป็นคนแบบนัน้ เราก็ขายรถไป หรือบริจาคใหก้บัผูอ้ืน่ไป เมือ่ไมม่รีถแลว้ รบัรองไดว้า่

เราจะไมม่คีวามทกุข ์ ความกงัวลกบัรถคนันัน้อกีต่อไป จะไปไหนก็ไมต่อ้งกลวัวา่จะมี

ใครมาทบุกระจก มใีครเอาตะปูมาขดี มใีครมาขโมยรถยนตข์องเรา เพราะไมม่แีลว้  

น่ีแหละคอืความสุขของใจ ใจจะมคีวามสุขขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ต่อเมือ่ใจมคีวามวา่งในใจมาก

ขึ้นไปเรื่อยๆ ขณะน้ีใจของพวกเราไมค่่อยมคีวามสุขกนั เพราะใจของเราไมว่า่ง ใจไป

เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวขอ้งกบัคนนัน้ เกี่ยวขอ้งกบัสิง่น้ี อยู่ตลอดเวลา เลยทาํ

ใหใ้จไมว่า่ง แต่ถา้ตดัดว้ยปญัญาเพราะเหน็วา่สิง่ต่างๆในโลกน้ี ลว้นเป็นของไม่เทีย่ง

ท ัง้สิ้น ลว้นเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถควบคุมบงัคบัได ้มอียู่วนัน้ีเดีย๋วพรุ่งน้ีก็ตอ้งหมดไป มอียู่

วนัน้ีเดีย๋วพรุ่งน้ีก็ตอ้งเปลีย่นไป ของใหมว่นัน้ี พรุ่งน้ีก็ตอ้งเป็นของเก่า เป็นหนุ่มเป็นสาว

ในวนัน้ี พรุ่งน้ีก็ตอ้งเป็นคนแก่คนเฒ่า เมือ่เหน็ดว้ยปญัญาแลว้ ก็ตดัใจวา่ต่อไปน้ีไม่เอา

อะไรแลว้ ขออยู่คนเดยีวก็พอ ไมต่อ้งมอีะไร มเีพยีงแต่ปจัจยั ๔ สิง่ทีม่คีวามจาํเป็นต่อ

การดาํรงชพีก็พอแลว้ ถา้ทาํอย่างน้ีไดใ้จก็จะวา่ง ใจกจ็ะปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ 

รบัรองไดว้า่ภายในใจจะไมม่คีวามทกุขเ์ลย เหมอืนกบัใจของพระพทุธเจา้กบัของพระ

อรหนัต ์ใจของท่านเป็น นิพพานัง ปรมงั สญุญงั นิพพานเป็นความว่างอนัย่ิงใหญ่ ใจ

ของท่านวา่งไปหมด ไมม่คีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่กบัอะไรหลงเหลอือยู่เลย ไมม่คีวามอยาก

กบัอะไรหลงเหลอือยู่ภายในใจเลย จงึเป็นความหมายของคาํวา่ นิพพานัง ปรมงั สญุญงั 

นิพพานเป็นจติที่ว่างนัน่เอง จติทีไ่มย่ดึตดิอยู่กบัอะไรท ัง้สิ้น ถา้มอีะไรอยู่แมแ้ต่เพยีง

นิดเดยีวภายในใจ ก็จะมคีวามทกุขข์ึ้นมาทนัท ีถา้ไปห่วง ไปรกัไปชอบอะไรขึ้นมา ก็จะมี

ความทกุขข์ึ้นมาทนัท ีถา้ไมไ่ปเกี่ยวขอ้งกบัอะไร ก็จะไมม่คีวามทกุขก์บัสิง่นัน้ๆ  
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สงัเกตดูสมบตัขิา้วของของชาวบา้นเขา เขาจะเป็นอย่างไรเราไมเ่ดอืดรอ้น เพราะอะไร 

เพราะใจของเราวา่งจากอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในสมบตัขิองชาวบา้นเขานัน่เอง ลูก

ของชาวบา้น สามภีรรยาของชาวบา้น พ่อแมข่องชาวบา้นเขาจะเป็นจะตายอย่างไร เราก็

ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะวา่ใจของเราวา่งจากอปุาทาน การยดึม ัน่ถอืม ัน่ วา่เป็นเราเป็นของๆ

เรา ฉนัใดสิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่ บคุคลต่างๆทีเ่รามคีวามสมัพนัธด์ว้ย ไม่วา่จะเป็นบดิา

มารดา บตุรธิดา สามภีรรยา ก็ลว้นเป็นเหมอืนกนัท ัง้สิ้น ไมไ่ดเ้ป็นของเราอย่างแทจ้รงิ 

เพยีงแต่เราหลงไปยดึไปตดิวา่เป็นเรา เป็นของๆเรา เมือ่มคีวามหลงครอบงาํ ก็ทาํใหเ้กดิ

ความไมส่บายใจ มคีวามห่วง มคีวามกงัวลขึ้นมา เราจงึตอ้งนาํธรรมะทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ส ัง่สอน มาพนิิจพจิารณาใหเ้หน็ตามความเป็นจริง เมือ่เหน็แลว้และไมต่อ้งการความทกุข ์

ภายในใจ ก็จะตอ้งปลอ่ยวาง จะตอ้งมองวา่ทกุสิง่ทกุอย่างไมใ่ช่เป็นเรา ไมใ่ช่เป็นของๆ

เรา เมือ่ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ ใจของเราก็จะวา่งจากอปุาทาน การยดึม ัน่ถอืม ัน่ เมือ่ไมม่ี

ความยดึม ัน่ถอืม ัน่แลว้ ความทกุขก์็จะไมม่หีลงเหลอือยู่ภายในใจเลย  

น่ีแหละคอืเรื่องราวของพระพทุธศาสนา หรือเป้าหมายของพระพทุธศาสนา ทีส่อนให ้

พวกเราท ัง้หลายไดป้ฏบิตัเิพือ่ใหถ้งึจดุน้ีเอง เพราะวา่ไมม่อีะไรทีจ่ะเลศิ ทีจ่ะประเสริฐ ที่

จะมคุีณค่าสาํหรบัจติใจ เท่ากบัจติใจทีว่า่งจากอปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ท ัง้หลาย 

ดงันัน้จงึขอใหเ้ราท ัง้หลายนาํสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมาปฏบิตั ิ เพือ่เราจะไดป้ลอ่ย

วาง เพือ่ใจของเราจะไดว้า่ง เพือ่ใจของเราจะไดพ้น้จากความทกุขน์ ัน่เอง การแสดงเหน็

วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๖๒ 

ฟังดว้ยสต ิ
๙ เมษายน ๒๕๔๖ 

พระพทุธศาสนาเป็นคาํสอนของผูรู้จ้ริงเหน็จริง คอืพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ธรรมที่

พระพทุธองคท์รงนาํมาส ัง่สอนเป็นของจริง ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา ผูป้ฏบิตัสิามารถพสูิจน์

ได ้ เป็นธรรมทีน่าํผูป้ฏบิตัไิปสู่ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง พระพทุธเจา้เป็นผูรู้ ้ พทุธะ

แปลวา่ผูรู้ ้ เป็นพระอรหนัต ์ คอืเป็นผูส้ิ้นกเิลส ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความ

หลง การประกาศพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จงึประกาศออกมาจากพระทยัที่

บริสุทธิ์ ไมม่คีวามปรารถนา ความตอ้งการอามสิสนิจา้งแต่อย่างใด ไมห่วงัผลจากการ

ประกาศพระธรรมคาํสอนจากผูใ้ดเลย เพราะในพระทยัเต็มเป่ียมดว้ยบรมสุขแลว้ การ

ส ัง่สอนจงึออกมาจากความกรุณา ทรงเหน็สตัวโ์ลกยงัเป็นผูม้ดืบอดอยู่ ถูกอาํนาจของ

โมหะความหลง อวชิชาความไมรู่จ้ริง ครอบงาํจติใจ หลอกลวงใหส้ตัวโ์ลกตอ้งเวยีนว่าย

ตายเกดิ ในกองทกุขแ์ห่งการเกดิแก่เจ็บตาย อย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ถา้ไมไ่ดร้บัพระธรรม

คาํสอนไปแลว้ จะไมม่โีอกาสทีจ่ะหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิไดเ้ลย  

พระพทุธองคเ์องก็ทรงเคยเวยีนวา่ยตายเกดิมาแลว้ ในแต่ละภพแต่ละชาตกิ็ตอ้งประสบ

กบัความทกุข ์เพราะคาํวา่ภพชาตกิ็คอืทกุขน์ ัน่เอง มกีารเกดิขึ้น มกีารเจริญ มกีารต ัง้อยู่ 

แลว้ก็ตอ้งมกีารดบัไป เวลาทีต่อ้งดบัไปยอ่มนาํมาซึง่ความทกุข ์ ความเศรา้โศกเสยีใจ 

ใหก้บัสตัวโ์ลกอย่างแน่นอน พระพทุธเจา้ทรงเหน็ทกุขน้ี์แลว้ หลงัจากทีไ่ดท้รงปฏบิตัจิน

ไดบ้รรลธุรรมอนัประเสริฐ ไดห้ลดุพน้จากกองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิแลว้ ก็ทรง

มพีระกรุณา มคีวามสงสารทีอ่ยากจะช่วยเหลอืใหส้ตัวโ์ลก ผูท้ีย่งัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ 

ไดม้โีอกาสนาํตนใหพ้น้จากกองทกุข ์ จงึทรงประกาศพระธรรมคาํสอนใหก้บัผูท้ีม่คีวาม

สนใจ ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัแลว้ก็เกดิศรทัธา นาํไปประพฤตปิฏบิตั ิก็สามารถยกตนใหพ้น้จาก

กองทกุขไ์ด ้พระพทุธเจา้จงึเป็นพระศาสดา คอืเป็นครู เป็นอาจารย ์ไมไ่ดเ้ป็นพระเจา้ ผู ้
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ทีจ่ะเสกจะเป่า จะบนัดาลใหเ้ราหลดุพน้จากกองทกุข ์ ใหส้มความปรารถนาในสิง่ต่างๆที่

เราตอ้งการ  

การกราบไหวพ้ระพทุธเจา้ จงึไมไ่ดก้ราบไหว ้ เพือ่บนบานขอสิง่นัน้สิง่น้ีจากพระพทุธเจา้ 

แต่กราบพระพทุธเจา้เน่ืองจากความสาํนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอนัใหญ่หลวง ทีท่รงมี

ต่อสตัวโ์ลกท ัง้หลาย และนอ้มราํลกึถงึวถิทีางอนัดงีามทีไ่ดท้รงปฏบิตั ิ แลว้นาํมาเผยแผ่

ใหก้บัพวกเรา พวกเราจงึเปรียบเหมอืนกบันกัศึกษานกัเรียน ผูม้คีวามเชื่อในคาํสอนของ

พระบรมศาสดา แลว้พยายามปฏบิตัติามดว้ยความเชื่อม ัน่ ดว้ยความอตุสาหะวริิยะ 

ดว้ยสต ิ ดว้ยปญัญา เราเชื่อวา่ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แมจ้ะไดป้ระกาศมาเป็น

เวลา ๒๕๐๐ กวา่ปีแลว้ ก็ยงัมคีวามถูกตอ้ง มปีระสทิธิภาพ สามารถยงัผลใหก้บัผู ้

ปฏบิตัไิด ้ คอืพระธรรมไมไ่ดเ้สือ่มไปตามเวลาเหมอืนกบัสิง่ต่างๆในโลกน้ี ไมว่า่จะเป็น

วตัถหุรือบคุคล ย่อมตอ้งเสือ่มไปตามกาลตามเวลา วตัถตุ่างๆ เมือ่ผลติขึ้นมา สรา้ง

ขึ้นมา หลงัจากทิ้งไวส้กัระยะหน่ึง ก็ตอ้งชาํรุดทรุดโทรมเสือ่มสลายหมดไป ร่างกายของ

คนเรา ของสตัวท์ ัง้หลาย ก็เป็นเช่นนัน้ เมือ่เกดิมาแลว้ก็มกีารเจริญเตบิโต ตามมาดว้ย

ความแก่ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย แลว้ก็ความตาย น่ีคอืลกัษณะของสิง่ต่างๆในโลกน้ี  

แต่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไมไ่ดเ้ป็นเหมอืนกบัสิง่เหลา่น้ี พระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้เคยเป็นอย่างไร ก็ยงัเป็นอย่างนัน้อยู่ คงเสน้คงวา ท ัง้เหตแุละผล ผูใ้ด

ปฏบิตัติามเหต ุ ย่อมไดร้บัผลอย่างแน่นอน ไมว่า่จะมพีระพทุธเจา้มาตรสัรูแ้ละประกาศ

พระธรรมคาํสอนน้ีหรือไมก่็ตาม พระธรรมก็ยงัเป็นพระธรรมอยู่ พระพทุธเจา้เป็นเพยีง

ผูท้ีไ่ดม้าคน้ควา้ศึกษา จนไดพ้บพระธรรมอนัประเสริฐน้ี แลว้ก็นาํมาถ่ายทอดใหก้บัผูอ้ืน่ 

ผูท้ีม่คีวามศรทัธาแลว้นาํไปปฏบิตั ิ ย่อมไดร้บัผลดงัทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลายในอดตีไดร้บัมา ไมไ่ดข้ึ้นกบักาลกบัเวลา ในสมยัพทุธกาลมผูีบ้รรลธุรรม มผูี ้

พน้ทกุขไ์ดฉ้นัใด ในสมยัปจัจบุนัน้ี ผูป้ฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะสามารถ

ยกตนใหพ้น้จากกองทกุขไ์ดเ้หมอืนกนั ไมใ่ช่วา่หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ 

จะทรงนาํเอาพระธรรมตดิตวัไปดว้ย พระธรรมเป็นสมบตัคู่ิกบัพระศาสนา เป็นสมบตัคู่ิ

กบัโลกน้ี ขึ้นอยู่กบัผูฟ้งัวา่จะมคีวามศรทัธา มคีวามเชื่อม ัน่มากนอ้ยเพยีงไร จะมคีวาม
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อตุสาหะวริิยะ มขีนัต ิ ความอดทนทีจ่ะปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไดม้ากนอ้ย

เพยีงไรเท่านัน้เอง ถา้ปฏบิตัไิดแ้ละปฏบิตัถิูกตอ้ง ผลย่อมปรากฏขึ้นมา คอืความทกุข ์

ย่อมลดนอ้ยลงไปตามลาํดบัแห่งการปฏบิตั ิความสุขทีจ่ะไดร้บัก็จะเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ จน

ในทีสุ่ดจะมแีต่ความสุขลว้นๆอยู่ภายในใจ ความทกุขจ์ะไมม่หีลงเหลอือยู่เลย  

ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ จงึควรนาํไปปฏบิตั ิ อย่าไป

ผดัวนัประกนัพรุ่ง บางท่านฟงัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีส่อนใหก้ระทาํความด ี

ละความชัว่ ชาํระจติใจใหส้ะอาดปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลงแลว้ ก็มวัแต่

ผดัวนัประกนัพรุ่ง ขอรอใหพ้ระพทุธเจา้องคใ์หมม่าตรสัรูธ้รรมเสยีก่อน ตอนน้ีขอ

เพยีงแต่สะสมบารมไีปพรางๆก่อน เช่นทาํบญุใหท้านไปพรางๆก่อน ยงัไมอ่ยากจะรกัษา

ศีล ยงัไมอ่ยากจะปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา เพราะไมค่ดิวา่จะสามารถบรรลุ

ธรรมไดใ้นภพน้ีชาตน้ีิ แต่จะบรรลธุรรมไดก้็ต่อเมือ่มพีระพทุธเจา้องคใ์หม ่ คอืพระศรี

อารยม์าตรสัรูธ้รรมก่อน แลว้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมจากท่านโดยตรง จงึจะสามารถบรรลุ

ธรรมได ้ความคดิอย่างน้ีเป็นความคดิทีผ่ดิ เป็นความคิดทีเ่กดิจากโมหะความหลง เป็น

ความคดิทีเ่กดิจากความอ่อนแอ เกิดจากความยดึตดิอยู่ในเรื่องของความสุขทางโลก 

คอืกามสุข โดยคดิวา่กามสุขเป็นความสุขที่ประเสริฐ  

แต่ความจริงแลว้ในสายตาของผูรู้ ้คอืพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย จะรูว้า่

ความสุขทีแ่ทจ้ริง ความสุขทีป่ระเสริฐนัน้ ไมใ่ช่กามสุข แต่เป็นความสุขทีเ่กดิจากความ

สงบ เรียกวา่สนัตสุิข เป็นความสุขทีเ่กดิจากการปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา 

เพือ่ลดละ เพือ่ตดักเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดออกไปจากใจ

ต่างหาก ตราบใดถา้ใจยงัไมไ่ดต้ดักเิลสตณัหาใหห้มดไปจากใจ ต่อใหม้คีวามสุขจากรูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ มากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ความสุขเหลา่นัน้ ก็จะเป็นความสุขช ัว่

ประเดีย๋วประดา๋ว ชัว่ระยะหน่ึง ชัว่ในขณะทีไ่ดเ้สพเท่านัน้เอง หลงัจากนัน้แลว้ ก็จะมี

ความอยากทีจ่ะตอ้งไปสมัผสัไปเสพเพิม่ขึ้นอกี อย่างทีเ่ราไดเ้สพไดส้มัผสักนัมา ต ัง้แต่

เกดิมาจนถงึวนัน้ี ก็ยงัไมเ่คยถงึเมอืงอิม่เมอืงพอ ยงัอยากดูรูป ยงัอยากฟงัเสยีง ยงั

อยากลิ้มรส ยงัอยากดมกลิน่ ยงัอยากสมัผสัโผฏฐพัพะชนิดต่างๆอยู่เสมอๆ น่ีแหละ
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เป็นความหลง ทาํใหค้ดิวา่การไดเ้สพกามจะมคีวามสุข แต่หารูไ้มว่า่ตนเองไดก้ลายเป็น

ทาสของกามกเิลสไปเสยีแลว้ คอืถา้วนัใดไมไ่ดเ้สพ ไมไ่ดส้มัผสักามรส ในขณะทีเ่กดิ

ตณัหา คอืราคะตณัหา หรือกามราคะแลว้ ในวนันัน้ก็จะมคีวามทกุข ์มคีวามไม่สบายใจ 

ตอ้งดิ้นรนออกไปหารูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีถู่กอกถูกใจมาเสพ เมือ่ไดเ้สพแลว้

ก็จะมคีวามสุขอยู่ระยะหน่ึง หลงัจากนัน้ก็จะเกดิความอยากทีจ่ะเสพขึ้นมาอกี ก็เลย

กลายเป็นวงจรอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่จีบสิ้น  

แมช้วีติน้ีจะหาไมแ่ลว้ก็ตาม ดวงจติทีย่งัสะสมความอยากในกามอยู่ ก็จะไปแสวงหากาม

รสในภพหนา้ชาตหินา้ต่อไป ก็ตอ้งไปเกดิในกามภูมคิอืทีอ่ยู่ของสตัวโ์ลกทีย่งัเสพกามอยู่ 

ตัง้แต่ช ัน้เทพลงมาสู่ช ัน้มนุษย ์ สู่ช ัน้เดรจัฉาน ชัน้เปรต ช ัน้อสุรกาย ช ัน้สตัวน์รก น่ีคอืที่

อยู่ของสตัวโ์ลกทีย่งัมคีวามผูกพนั มคีวามตอ้งการในกามรสอยู่ ถา้ตราบใดยงัไมไ่ด ้

ลดละ ไมไ่ดต้ดัความอยากในกามรสน้ีแลว้ ก็ยงัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในภพเหล่าน้ี 

จะไปภพใดก็ขึ้นอยู่กบัวธิีการแสวงหากามสุข ถา้แสวงหาดว้ยความถูกตอ้ง คอืดว้ย

ความสุจริต เช่นไมไ่ดแ้สวงหามาดว้ยการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ดว้ยการลกัทรพัย ์ ดว้ยการ

ประพฤตผิดิประเวณี ดว้ยการโกหกหลอกลวง ดว้ยการเสพสุรายาเมา ถา้หาดว้ยความ

สุจริตแลว้ หลงัจากทีต่ายไปกจ็ะไปเกดิในสุคต ิคอืไปเกดิบนสวรรคช์ ัน้เทพ หรือกลบัมา

เกดิเป็นมนุษย ์แต่ถา้แสวงหากามสุขดว้ยวธิีทีไ่มช่อบ คอืดว้ยทจุริตวธิี ดว้ยการฆ่าสตัว ์

ตดัชวีติ ดว้ยการลกัทรพัย ์ดว้ยการประพฤตผิดิประเวณี ดว้ยการโกหกหลอกลวง ดว้ย

การเสพสุรายาเมา ถา้ประพฤตดิงัน้ีแลว้ เมือ่ตายไปก็จะตอ้งไปเกดิในอบายท ัง้ ๔ คอืภพ

ของเดรจัฉาน ของเปรต ของอสุรกาย และสตัวน์รก เพราะความหลงผดินัน่เอง เหน็วา่

ความสุขอยู่ทีก่ารไดเ้สพสมัผสัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีถู่กอกถูกใจ จงึตอ้งเวยีน

วา่ยตายเกดิอยู่ในกามภพไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น  

แต่ถา้ไดม้าเจอพระพทุธศาสนา ไดย้นิไดฟ้งัเรื่องของความสุขทีแ่ทจ้รงิ ความสุขทีส่ะอาด

บริสุทธิ์ ความสุขทีไ่มต่อ้งมอีะไรมาเป็นเครื่องใหค้วามสุข เป็นความสุขทีม่อียู่ในใจของ

ตนเอง แลว้นาํไปปฏบิตั ิก็จะค่อยๆ ห่างเหนิจากความอยากในกามสุข เพราะความสุขที่

เกดิจากความสงบของจติใจ เป็นความสุขทีเ่ลศิกวา่ ดกีวา่ เป็นความสุขทีไ่มต่อ้งพึง่พา
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อาศยัสิง่ภายนอก ไมต่อ้งอาศยับคุคลนัน้บุคคลน้ีมาใหค้วามสุข ไมต่อ้งอาศยัสิง่นัน้สิง่น้ี

มาใหค้วามสุข เพยีงแต่หาทีส่งบ มมุสงบทีไ่หนสกัแห่งหน่ึง แลว้กาํหนดจติไมใ่หไ้ปคดิ

เรื่องราวต่างๆ ใหจ้ติอยู่กบัธรรมะบทใดบทหน่ึง เช่นคาํวา่ พทุโธๆๆ หรือบทสวดมนต์

บทใดบทหน่ึง หรือกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก เวลาหายใจเขา้ก็รูว้า่หายใจเขา้ เวลา

หายใจออกก็รูว้า่หายใจออก ควบคุมจติดว้ยสต ิ ไมใ่หจ้ติแวบออกไปคดิถงึเรื่องราว

ต่างๆ เรื่องราวทีเ่กดิขึ้นแลว้ในอดตีก็ด ีเรื่องทีย่งัไมเ่กดิขึ้นในอนาคตก็ด ีเรื่องเขาเรื่องเรา 

เรื่องดเีรื่องช ัว่ท ัง้หลาย ในขณะนัน้ไมใ่หไ้ปคดิเลย ใหอ้ยู่กบัธรรมทีไ่ดก้าํหนดไว ้ใหจ้ติมี

สตรูิอ้ยู่ เช่นถา้จะบริกรรมคาํวา่พทุโธๆๆ ก็ใหม้คีาํวา่พทุโธๆๆเพยีงอย่างเดยีวอยู่ในใจ 

บริกรรมไปโดยไมต่อ้งออกเสยีงพทุโธๆๆไปเรื่อยๆ ถา้สามารถควบคุมจติใหอ้ยู่กบัพทุ

โธๆๆไดแ้ลว้ ไมช่า้ก็เร็วจติก็จะค่อยๆสงบตวัลง แลว้รวมลงเป็นสมาธิ เป็นเอกคัคตา

รมณ์ เป็นหน่ึง เหลอืแต่สกัแต่ว่ารูเ้ท่านั้น ในขณะนัน้จติจะไมร่บัรูเ้รื่องราวต่างๆ ทีเ่ขา้

มาทางตา หู จมกู ลิ้น กายเลย จติจะไมส่นใจ ถงึแมจ้ะไมข่าดจากอารมณ์เหลา่น้ี แต่

ในขณะนัน้จติจะไมส่นใจ จติจะมคีวามน่ิง มคีวามสุขอยู่กบัความสงบ  

น่ีแหละคอืความสุขทีพ่ระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทรงสอนใหพ้วกเราได ้

ไปถงึกนั เพราะเป็นความสุขทีม่อียู่กบัตวัเราอยูต่ลอดเวลา เป็นความสุขทีเ่ราสามารถ

รกัษาไวไ้ด ้ ใหอ้ยู่กบัเราไปตลอดอนนัตกาลเลยทเีดยีว ถา้เรามคีวามขยนัทีจ่ะปฏบิตั ิการ

ทีจ่ะรกัษาจติใหม้คีวามสุขไดน้ัน้ ในเบื้องตน้ตอ้งมสีต ิ คอืสตจิะเป็นตวัคอยควบคุมจติ

ไมใ่หค้ดิไปในเรื่องราวต่างๆ ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพี ถา้จะคดิก็คดิแต่เรื่องที่

จาํเป็น เช่นวนัน้ีจะตอ้งไปทาํอะไรบา้ง เมือ่รูแ้ลว้ก็หยุดคดิ แลว้ก็หนัเอาจติกลบัมาให ้

ต ัง้อยู่กบัปจัจบุนั คอืใหอ้ยู่กบัร่างกาย ใหอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย ร่างกายจะ

เคลือ่นไหวในอริิยาบถใด จะยนื จะเดนิ จะนัง่ จะนอน ก็ใหรู้อ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวนัน้ 

เฝ้าดูกายอยู่ตลอดเวลา และเฝ้าดูใจความคดิปรุงของใจ วา่กาํลงัคดิอะไรอยู่ ถา้กาํลงัคดิ

เรื่องราวไมเ่ขา้เรื่อง ก็หยุดดว้ยการกาํหนดใหใ้จอยู่กบัอารมณ์ ธรรมะทีเ่คยใชอ้ยู่เป็น

ประจาํ ถา้เคยใชบ้ริกรรมพทุโธๆๆอยู่ ก็ขอใหบ้ริกรรมพทุโธๆๆไปเรื่อยๆ ไมว่า่จะอยู่ใน

อริิยาบถใด จะยนื จะเดนิ จะนัง่ จะนอน จะทาํอะไรกต็าม ถา้ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งใช ้

ความคดิ ก็ขอใหจ้ติบริกรรมอยู่กบัคาํวา่พทุโธๆๆไปเรื่อยๆ ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้จติจะไม่
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ฟุ้ งซ่าน จะไมส่รา้งอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ความทกุขห์รืออารมณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นในใจ ก็เกดิ

จากความคดิปรุงแต่งของจติน้ีเอง  

ถา้ปลอ่ยใหจ้ติคดิไปเรื่อยๆ เหน็อะไรมาสมัผสัก็คดิ ก็จะทาํใหจ้ติแกวง่ไปแกวง่มา เหน็

สิง่ใดทีไ่มถู่กอกถูกใจ ก็เกดิความไมพ่อใจ เหน็สิง่ใดทีถู่กอกถูกใจ ก็เกดิความยนิด ีเกิด

ความอยาก เกดิความดิ้นทรุนทรุายเพือ่ทีจ่ะหามาใหไ้ด ้ในสิง่ทีต่นเองตอ้งการ เมือ่ไดม้า

แลว้ก็ตอ้งดิ้นรนต่อสูเ้พือ่รกัษาไว ้ จติเลยไมม่โีอกาสทีจ่ะสงบน่ิง เพราะจะตอ้งเกี่ยวขอ้ง

กบัสิง่ต่างๆ ทีม่าสมัผสัผ่านทวารท ัง้ ๕ แต่ถา้จติมสีตแิลว้ เวลามอีะไรเขา้มาสมัผสั เช่น

รูปเขา้มาสมัผสักบัตา เสยีงเขา้มาสมัผสักบัหู จติมสีตรูิอ้ยู่ ก็เพยีงแต่รบัรูว้า่เป็นรูป เป็น

เสยีง รูว้า่เป็นของไมเ่ทีย่ง คอืเมือ่เขา้มาสมัผสัแลว้ เดีย๋วก็หายไป เสยีงมากระทบหูแลว้

ก็ผ่านไป ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งใหม้อีารมณ์ตามมา เสยีงจะดหีรือจะช ัว่ ไมไ่ดอ้ยู่ทีเ่สยีงนัน้ๆ 

แต่อยู่ทีใ่จต่างหาก ผูท้ีไ่ปใหค้วามหมายกบัเสยีงนัน้ เสยีงเดยีวกนัสาํหรบัคนๆหน่ึงรูส้กึ

วา่ไพเราะเพราะพริ้ง แต่กบัอกีคนหน่ึงกลบัเป็นเหมอืนมดีบาดหวัใจ เช่นพ่อแมพู่ดชมลูก

คนหน่ึงวา่เป็นคนด ี ลูกทีไ่มไ่ดร้บัคาํชม ก็มคีวามรูส้กึนอ้ยอกนอ้ยใจ ลูกทีไ่ดร้บัคาํชมก็

เกดิความดอีกดใีจ ท ัง้ๆทีเ่ป็นเสยีงของคนๆเดยีวกนั  

เรื่องเดยีวกนั แต่คนสองคนเมือ่ฟงัแลว้ กลบัมอีารมณ์ มปีฏกิริิยาแตกต่างกนัไป นัน่ก็

เป็นเพราะวา่ฟงัโดยไมม่สีต ิฟงัโดยไมม่ปีญัญานัน่เอง ฟงัดว้ยอารมณ์ ฟงัดว้ยความหลง 

ฟงัดว้ยอตัตาตวัตน ฟงัวา่เขาชมคนนัน้ เขาไมช่มเรา เมือ่ไมช่มเรา เราก็เกดิความนอ้ย

เน้ือตํา่ใจ เสยีอกเสยีใจขึ้นมา แต่ถา้ฟงัดว้ยสต ิ มนัก็เป็นเสยีงเท่านัน้เอง เสยีงออกมา

จากปากคน จะมาทาํใหเ้ราวเิศษ หรือทาํใหเ้ราเลวไดอ้ย่างไร เพราะความดคีวามชัว่ไม่ได ้

อยู่ทีป่ากคน แต่อยู่ทีก่ารกระทาํของเรา ถา้กระทาํความด ี ถงึแมจ้ะไมม่ใีครมาชม เราก็

ยงัดอียู่อย่างนัน้แหละ ถา้กระทาํความชัว่ ถงึแมจ้ะมใีครมายกย่องสรรเสริญ เราก็ไมด่ี

ตามคาํยกย่องสรรเสริญของเขาเลยแมแ้ต่นิดเดยีว แต่ใจของเรากลบัดอีกดใีจ ลมืไปวา่

เราเพิง่ไปกระทาํความชัว่มาหยกๆ น่ีคอืลกัษณะของจติทีไ่มม่สีตคิวบคุมดูแลนัน่เอง 

ปลอ่ยใหไ้หลไปตามอารมณ์อยาก อารมณ์ชอบ อารมณ์รกั อารมณ์ชงัท ัง้หลาย เมือ่ได ้
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ยนิไดฟ้งัอะไรทีถู่กอกถูกใจ ก็เกดิความยนิด ี ดอีกดใีจ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัในสิง่ทีไ่มถู่กอก

ถูกใจ ก็เกดิความเสยีใจ เกดิความอดึอดัใจ ไมส่บายใจขึ้นมา  

แต่ถา้ไดศึ้กษาธรรม แลว้ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้ รบัรองไดว้า่ต่อไป

เวลาไดย้นิไดฟ้งัอะไร จติจะเป็นอเุบกขา คอืจะวางเฉยท ัง้ ๒ ดา้น ไมว่า่จะเป็นคาํชมก็ด ี

หรือเป็นคาํตกิ็ด ี เพราะฟงัดว้ยสต ิ ฟงัดว้ยปญัญา รูว้า่เสยีงก็เป็นเพยีงแต่เสยีงเท่า

นัน้เอง ถา้ไมเ่อาความหมายมาคดิ มาแบก มายดึ มาตดิ แลว้ละก ็ เสยีงนัน้เมือ่พูดไป

แลว้ มนัก็ผ่านไป เมือ่ไม่เอามายดึเป็นของเราเสยีอย่าง ก็ไมม่ปีญัหาอะไร เช่นเวลาใคร

พูดคาํหยาบ คาํผรุสวาท ด่าใคร เราอยู่ในทีน่ ัน้ดว้ย ถา้เราฟงัแลว้ เราไมไ่ดค้ดิวา่เขาด่า

เรา วา่เรา ใจของเราก็ไมม่คีวามรูส้กึอะไร แต่ถา้ไปคดิวา่เขาด่าเรา วา่เรา ใจของเราก็

จะตอ้งเกดิความวุน่วายใจขึ้นมา ในทางหลกัธรรมแลว้ พระพทุธองคท์รงสอนใหเ้ราฟงั

เฉยๆ ฟังเพื่อรู ้อย่าฟังเพื่อแบกรบั คืออย่าเอาอตัตาตวัตนออกไปแบกรบั แต่เอาใจผูรู้ ้

ไปรบัรู ้ ใจเป็นผูรู้ ้ ใจไม่ใช่ตวัตน รูเ้ฉยๆ รูแ้ลว้กป็ลอ่ยวาง รูว้า่มเีสยีงปรากฏขึ้นมา 

แลว้เสยีงนัน้ก็ดบัไป ผ่านไป น่ีคอืรูแ้บบธรรมะ รูด้ว้ยปญัญา ถา้รูด้ว้ยความหลง ก็รู ้

ดว้ยตวัตน ตวัตนออกไปรบั วา่เขากาํลงัชมเรา ก็เกดิอาการดอีกดใีจขึ้นมา ถา้เขาด่าเรา 

วา่เรา ก็เกดิอาการโมโหโทโสขึ้นมา  

เพราะฟงัดว้ยโมหะความหลงนัน่เอง เอาตวัตนออกไปรบั และเมือ่เอาตวัตนออกไปรบั

แลว้ ผลทีต่ามมาคอือะไร ก็คอืความทกุขใ์จนัน่เอง ความไมส่บายอกไมส่บายใจ แต่ถา้

ไมเ่อาตวัตนออกไปรบั เอาธรรมะออกไปรบั คอืเอาความจริงออกไปรบั คอืจติหรือใจน้ี

ไมใ่ช่ตวัตน เป็นตวัรูอ้ย่างเดยีว มหีนา้ทีร่บัรู ้ ใครพูดอะไรก็ฟงัไป รบัรูไ้ป เหมอืนกบั

ไมโครโฟนอนัน้ี จะพูดอะไรมนัก็รบัเสยีงเขา้ไป แลว้ส่งต่อไปเขา้เครื่องขยายเสยีง 

ออกมาตามลาํโพง ตวัไมโครโฟนน้ีไมเ่คยบ่น ไมเ่คยวา่อะไรเลย วา่จะพูดดหีรือไมด่ี

อย่างไร มนัรบัไปหมด รบัแลว้ก็ปลอ่ยวาง รบัแลว้ก็ส่งต่อไป แลว้มนัก็ผ่านไป แลว้มนัก็

หมดไป เสยีงต่างๆทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งั ก็เป็นอย่างนัน้ เสยีงใครจะพูดอะไรอย่างไร พูดแลว้ 

เขา้หูเราแลว้ ใจรบัรูแ้ลว้ มนัก็ผ่านไปแลว้ ถา้มสีตมิปีญัญา ก็ตดัมนัเสยี อย่าเอาเขา้มา

แบก มาหาม มาวา่เขาชมเรา หรือเขาตเิรา รูว้า่เป็นเสยีงของเขาทีป่รากฏขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ก็
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ดบัไป เท่าน้ีก็จบ ถา้จะฟงัถงึเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ขาพูด ก็ฟงัดว้ยเหตดุว้ยผล ฟงัดว้ย

ปญัญา วา่สิง่ทีเ่ขาพูดนัน้เป็นความจริง หรือไมเ่ป็นความจริง เท่านัน้เอง ถา้เป็นความ

จริงและเป็นประโยชน ์ก็เอามาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ 

อย่างทีเ่ราฟงัธรรมกนัในวนัน้ี ฟงัแลว้ก็ใชป้ญัญาแยกแยะ วา่สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัเป็น

ประโยชน ์ หรือไมเ่ป็นประโยชนก์บัเรา ถา้ไมเ่ป็นประโยชน ์ ฟงัเขา้หูซา้ยแลว้ก็ปลอ่ยให ้

ออกหูขวาไป มนัก็จบกนั ถา้เป็นประโยชนเ์ราก็เอามาคดิ เอามาไตร่ตรอง เอามาปฏบิตัิ

ต่อไป ก็จะเป็นประโยชนก์บัเรา น่ีคอืลกัษณะของการฟังดว้ยเหตดุว้ยผล ดว้ยสติดว้ย

ปญัญา ดว้ยธรรมะ ไม่ไดฟ้งัดว้ยอารมณ์ ถา้ฟงัดว้ยอารมณ์ ถงึแมส้ิง่ทีเ่ขาพูดจะเป็นสิง่

ทีเ่ป็นประโยชน ์จะเป็นสิง่ทีด่ ี เป็นความจรงิ แต่ไปกระทบกบัอตัตาตวัตน เช่นเขาตาํหนิ

เราวา่เราเป็นคนไมด่ ี เพราะเราเป็นคนเกยีจครา้น ชอบเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั พอ

ฟงัแลว้ ถา้เอาอตัตาตวัตนออกไปรบั ก็รบัรองไดว้า่จะตอ้งไมพ่อใจทนัท ี ทีเ่ขามาวา่เรา

เป็นคนเกยีจครา้น เสพสุรายาเมา เลน่การพนนั แต่กลบัไมค่ดิวา่เขากาํลงัเตอืนเรา ชี้

ขมุทรพัยใ์หก้บัเรา ชี้ความบกพร่องของเรา ถา้เหน็วา่เป็นความจริง แลว้นาํไปแกไ้ข

ดดัแปลง เปลีย่นจากความเกยีจครา้นเป็นความขยนั เลกิเสพสุรายาเมา เลกิเล่นการ

พนนั เราก็จะไดร้บัประโยชน ์ จงึควรฟังดว้ยสติ ฟังดว้ยปญัญา เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะ

ตามมาต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  



58 
 

กณัฑท์ี่ ๑๖๓ 

คบคนด ี
๑๖ เมษายน ๒๕๔๖ 

วนัน้ีมญีาตโิยมผูม้จีติศรทัธาเลือ่มใสในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ไดม้าทีว่ดัเพือ่

ประกอบคุณงามความด ี ตามคาํสอนอนัประเสริฐของพระบรมศาสดา พระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ ผูท้รงรูจ้รงิเหน็จรงิในสจัธรรมความจรงิท ัง้หลาย ความจริงทีเ่ป็นเหตุ

และเป็นผล ความจริงทีเ่กี่ยวกบัความด ีความสุข ความเจริญ ความจริงทีเ่กี่ยวกบัความ

ชัว่ ความทกุข ์ความเสื่อม ความหายนะ เมือ่มคีวามเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน 

เราก็ต ัง้หนา้ต ัง้ตาต ัง้ใจปฏบิตั ิ ตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ตามกาํลงัแหง่สตปิญัญา 

ศรทัธาความเชื่อ วริิยะความพากเพยีร เมือ่ไดป้ฏบิตัติามแลว้ จะไดส้มัผสักบัผลทีเ่กดิ

จากการปฏบิตั ิ เมือ่ไดส้มัผสักบัผลแลว้ ก็จะทาํใหเ้กดิมศีรทัธา ฉนัทะ วริิยะ เพิม่มาก

ขึ้นไปอกี ทาํใหอ้ยากจะปฏบิตัใิหม้ากยิง่ๆขึ้นไปอกี  

ในเบื้องตน้ของการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จะค่อนขา้งยากลาํบาก

สกัหน่อย เพราะ ๑. บางทกี็ปฏบิตัไิมถู่ก ๒. แรงต่อตา้นทีม่อียู่ภายในใจก็มมีาก จงึทาํ

ใหรู้ส้กึวา่ปฏบิตัยิาก ปฏบิตัแิลว้ไมค่่อยไดผ้ลเท่าไร วธิีทีจ่ะแกป้ญัหาทีเ่กดิจากการ

ปฏบิตัทิีไ่มถู่กตอ้ง หรือปฏบิตัแิบบผดิๆถกูๆ ก็ตอ้งอาศยัการศึกษาพระธรรมคาํสอน

อย่างสมํา่เสมอ อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดม้าทีว่ดักนัทกุๆวนัพระ ก็เพือ่มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ฟงัคาํสอนของพระพทุธเจา้ เมือ่ไดฟ้งับ่อยเขา้ๆ ก็จะเกดิความเขา้อกเขา้ใจ แลว้ก็จะ

สามารถนาํความเขา้ใจน้ีไปใชใ้นการปฏบิตั ิ เมือ่ปฏบิตัไิดถู้กตอ้งตามหลกัธรรมแลว้ ผล

อนัดงีาม ไมว่า่จะเป็นความสุขภายในใจ หรือความเจริญภายนอก ก็จะค่อยๆปรากฏ

ขึ้นมา แลว้เมือ่ปรากฏขึ้นมาแลว้ ก็จะทาํใหม้กีาํลงัใจเพิม่มากขึ้น ทีจ่ะปฏบิตัต่ิอไป ส่วน

วธิีทีจ่ะแกแ้รงตา้นทีม่อียู่ภายในใจ ก็ใหศึ้กษาประวตัขิองพระพทุธเจา้ ศึกษาประวตัขิอง

พระอริยสาวกท ัง้หลาย ทีไ่ดต่้อสูก้บัสิง่กดีขวางภายในใจ ทีท่าํใหก้ารปฏบิตัขิองทา่น
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เป็นไปดว้ยความยากเยน็ เป็นไปดว้ยความลา่ชา้ แต่อาศยัความอดทน ความกลา้หาญ 

ความเชื่อม ัน่ในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะสามารถเอาชนะแรงตา้นทานทีม่ ี

อยู่ภายในใจได ้ทาํใหเ้บาบางลงไปได ้จนไมม่แีรงตา้นทานหลงเหลอือยู่ภายในใจเลย  

ดงันัน้การเขา้หาผูรู้อ้ย่างพระพทุธเจา้ พระอริยสงฆส์าวก พระเกจอิาจารย ์ครูบาอาจารย์

ท ัง้หลาย กลัยาณมติรท ัง้หลาย ไดอ้ยู่ใกลช้ิดกบัท่านเหลา่น้ี ก็จะทาํใหเ้กดิกาํลงัใจ เพราะ

เมือ่ไดอ้ยู่ใกลช้ดิคนด ี ทีป่ฏบิตัแิต่ความด ี ก็จะทาํใหม้คีวามอยากทีจ่ะปฏบิตัติาม 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ถา้ไดค้บกบัคนดทีีย่งัมชีวีติอยู่ ส่วนพระพทุธเจา้ พระอริยสงฆส์าวก

ท ัง้หลาย ทา่นไดผ้่านไปแลว้ เราก็ไดแ้ต่เพยีงศึกษาพระประวตัขิองท่าน แต่ไมไ่ดเ้หน็กบั

ตา แต่ถา้ไดอ้ยู่ใกลช้ดิกบัคนด ี คนทีป่ฏบิตัแิต่สิง่ทีด่ทีีง่าม เมือ่เหน็เขาทาํได ้ ก็จะทาํให ้

เกดิศรทัธาทีอ่ยากจะทาํตาม เมือ่ทาํตาม ก็จะเหน็ผลทีป่รากฏขึ้นมา สิง่ทีรู่ส้กึวา่ยากแสน

ยาก เวลาปฏบิตัติามลาํพงัคนเดยีว ก็กลบัเป็นสิง่ทีไ่มย่ากจนเกนิไป เช่นเหน็คนอืน่ถอื

ศีล ๕ ไดต้ลอดเวลา ก็ทาํใหเ้กดิมกีาํลงัทีอ่ยากจะรกัษาศีล ๕ ใหไ้ดเ้หมอืนกบัเขา เหน็

เขารกัษาศีล ๘ ได ้ เหน็เขานัง่สมาธิ เดนิจงกรมได ้ เหน็เขาอยู่วดัจาํศีลไดค้ร ัง้ละหลายๆ

วนั ๓ วนับา้ง ๕ วนับา้ง ๗ วนับา้ง เหน็เขาปฏบิตัไิดอ้ย่างน้ี ก็จะทาํใหม้กีาํลงัใจที่

อยากจะปฏบิตัเิหมอืนเขา เพราะเหน็วา่เขาก็เป็นคนธรรมดาเหมอืนเรา ในเมือ่เขายงักนิ

ขา้วเหมอืนเรา ทาํไมเราจะทาํในสิง่ทีเ่ขาทาํไมไ่ด ้ 

น่ีคอืลกัษณะของการไดค้บคนดี ซ่ึงพระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว่้าเป็นมงคลอย่างย่ิง 

เพราะคนดยี่อมทาํแต่ความด ี เหตทุีเ่รามาวดัน้ีก็เป็นเพราะวา่มคีนดชีวนเรามา มคีนดี

บอกวา่ควรมาวดั มาทาํบญุ ฟงัเทศนฟ์งัธรรม รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ถา้ไมไ่ดค้บคนดี

แลว้ รบัรองไดว้า่เรื่องราวเหลา่น้ีจะไมไ่ดย้นิ จะไมไ่ดเ้หน็ ถา้ไปคบกบัคนโงเ่ขลาเบา

ปญัญา คนพาล คนทีไ่มรู่จ้กัเรื่องผดิถูกดชี ัว่ ไมรู่จ้กัเรื่องนรกเรื่องสวรรค ์ ไมรู่จ้กัพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เขาจะไมส่ามารถสอนเรา แนะนาํเราเกี่ยวกบัเรื่องเหลา่น้ี

ได ้ ถา้คบกบัคนทีช่อบเลน่การพนนั เขาก็จะชวนเราไปเขา้บ่อน ถา้คบกบัคนทีช่อบเสพ

สุรายาเมา เขาก็จะชวนเราไปกนิเหลา้เมายา ถา้คบกบัคนทีช่อบเทีย่วกลางคนื เขาก็จะ

ชวนเราไปเทีย่วกลางคนื เพราะนัน่เป็นนิสยัของเขา เป็นชีวติจติใจของเขา เป็นสิง่ทีเ่ขาทาํ
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เป็นปกต ิ เมือ่ไปเกี่ยวขอ้งกบัเขา เวลาทีเ่ขาจะไปทาํสิง่เหลา่น้ี เขาก็ตอ้งชวนเราไปดว้ย 

เมือ่อยากจะคบกบัเขา เป็นมติรเป็นเพือ่นกบัเขา ก็ตอ้งไปกบัเขา เพราะกลวัจะเสยีเพือ่น 

แต่ไมรู่ว้า่เสยีตวัจะรุนแรงรา้ยกาจกวา่มากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมค่ดิกนั มแีต่ตามเพือ่นไป 

เพือ่นเสพยาเสพตดิ ก็เสพไปกบัเขา น่ีก็เป็นเพราะการคบคนพาลเป็นมติรนัน่เอง ซึง่เป็น

เหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยี ความหายนะท ัง้หลาย  

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนวา่ การไม่คบคนพาลเป็นมงคลอย่างย่ิง เพราะฉะนัน้ถา้รูว้า่คน

ใดเป็นคนพาลแลว้ ถา้ยงัจาํเป็นจะตอ้งคบคา้สมาคมกบัเขา ก็ตอ้งขดีเสน้ไว ้ คอืคบได ้

รูจ้กักนัได ้คุยกนัได ้แต่เมือ่ถงึเวลาทีเ่ขาชวนไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ ีเราตอ้งหยุด ตอ้งบอกเขา

วา่ ทาํไมไ่ด ้ ไปไมไ่ด ้ถา้เขาจะไมค่บกบัเรา ก็ไมต่อ้งไปเสยีดาย ไมต่อ้งไปเสยีใจ เพราะ

คบกบัคนพาล คบกบัคนชัว่ก็เหมอืนคบกบัอสรพษินัน่เอง ไมช่า้ก็เร็วก็จะตอ้งถูกอสรพษิ

กดั เพราะเมือ่ไปทาํตามสิง่ทีเ่ขาทาํ ไมช่า้ก็เร็วการกระทาํเหลา่นัน้ก็จะนาํมาซึง่ความเสือ่ม

เสยี ความหายนะ ใหก้บัเรา เราจงึตอ้งเลอืกคบคน คบคนดอีย่าไปคบคนไมด่ ีคนดหีรือ

คนไมด่ไีมไ่ดอ้ยู่ทีว่า่รวยหรือไมร่วย มตีาํแหน่งสูงหรือไมสู่ง มคีนยกย่องสรรเสริญมาก

นอ้ยเพยีงไรหรือไม ่ เพราะในสมยัน้ีมคีนอยู่ ๒ ฝ่ายดว้ยกนั คนทีไ่มด่กีบัคนทีด่ ี คนที่

ไมด่กี็ยกย่องสรรเสริญคนทีไ่มด่ดีว้ยกนั เพราะมคีวามรูส้กึนึกคดิไปในทาํนองเดยีวกนั 

แต่คนดจีะไมย่กย่องสรรเสริญคนไมด่ ี อย่างพระพทุธเจา้ไมท่รงยกย่องสรรเสริญคนไม่

ด ีแต่ทรงตาํหนิ ทรงประณามอยู่เสมอ  

ดงันัน้เราอย่าไปดูทีฐ่านะเงนิทอง ตาํแหน่ง เพราะคนรํา่รวยก็อาจรวยมาไดจ้ากความไมด่ ี

รวยมาจากการกระทาํผดิ คอืโกงเขามา ปลน้เขามา หลอกลวงเขามา ก็เป็นคนรวยได ้มี

ตาํแหน่งสูงๆไดก้็เช่นเดยีวกนั ไมจ่าํเป็นวา่จะตอ้งรวยดว้ยความสุจริต หรือมตีาํแหน่งสูง

ขึ้นมาดว้ยความสุจริต เรื่องรํา่รวยเรื่องมีตาํแหน่งจงึไม่ใช่เครื่องวดัความดีของคนหรือ

ความชัว่ของคน ความดีชัว่ของคนตอ้งวดัดว้ยพฤติกรรม คือการกระทาํของคนๆนั้น วา่

เขามพีฤตกิรรมอย่างไร ถา้เขายงัเกี่ยวพนักบัอบายมขุท ัง้หลาย ทาํผดิศีลผดิธรรม โกหก

พูดปดมดเทจ็ ประพฤตผิดิประเวณี เสพสุรายาเมา ฉอ้โกง ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ถา้เขากระทาํ

ในสิง่เหลา่น้ี ก็ใหต้ดัสนิใจไดเ้ลยวา่เป็นคนไมด่ ีถงึแมจ้ะไมไ่ดต้ดิคุกตดิตะรางกต็าม แต่
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ตามหลกัของพระพทุธศาสนานัน้ ไมจ่าํเป็นวา่จะตอ้งรอใหศ้าลตดัสนิเสยีก่อน วา่ผดิแลว้ 

ถูกจาํคุกตอ้งโทษตดิคุกตดิตะรางแลว้ ทางพระพทุธศาสนาถอือยู่ทีก่ารกระทาํ ก็พอแลว้ 

จะถูกตาํรวจจบัหรือไมก่็ไมส่าํคญั สาํคญัวา่ถา้กระทาํบาปทาํกรรมแลว้ ก็ถอืวา่เป็นคนไม่

ด ี เพราะคดิวา่ถา้เขาทาํกบัคนอืน่ได ้ ทาํไมจะทาํกบัเราไมไ่ด ้ ถา้วนัดคีนืดเีราไปทาํอะไร

ผดิใจเขา ไปขดัใจเขา ทาํใหเ้ขาเกดิความไมพ่อใจ ทาํไมเขาจะทาํรา้ยเราไมไ่ด ้เขาตอ้งทาํ

ได ้ เพราะคนแบบน้ีจะไมค่ดิถงึความรูส้กึของผูอ้ืน่ แต่จะคาํนึงถงึความรูส้กึของเขา

เท่านัน้  

จติใจของเขาถา้เปรียบเทยีบ ก็เหมอืนกบัจติใจของสตัวเ์ดรจัฉานนัน่เอง สตัวเ์ดรจัฉาน

ถงึแมเ้ราจะเลี้ยงดูเขาดอีย่างไร ถา้วนัไหนเผลอไปเหยยีบหางเขาเขา้ เขาก็จะแวง้กดัเรา

ได ้ เพราะเป็นสญัชาตญาณของสตัวเ์ดรจัฉาน ทีจ่ะทาํอะไรไปตามความรูส้กึนึกคดิ ที่

ปรากฏขึ้นมาภายในใจในขณะนัน้ ถา้โกรธก็จะโมโห จะด่า จะวา่ทบุตทีนัท ีถา้ทาํได ้แต่

ถา้มอีารมณ์ด ี ก็จะยิ้มแยม้แจ่มใส พูดจาด ี แต่เราไมรู่ว้า่เขาจะมอีารมณ์อย่างใดเมือ่ใด 

เวลาอารมณ์ดกี็รอดตวัไป แต่ถา้อารมณ์รา้ยขึ้นมา เราก็ตอ้งเจ็บตวั ในทางตรงกนัขา้มถา้

เป็นคนด ี เป็นมนุษย ์ ซึง่ถอืวา่เป็นคนด ี มนุษยจ์ะมศีีล ๕ ไมยุ่่งเกี่ยวกบัอบายมขุ

ท ัง้หลาย มสีตคิอยดูแลอารมณ์ของตน ยามทีม่อีารมณ์โกรธขึ้นมา ก็จะตอ้งระงบั

อารมณ์โกรธ จะไมร่ะบายไปสู่บคุคลทีต่นเองมคีวามโกรธอยู่ เพราะน่ีคอืวสิยัของมนุษย์

นัน่เอง มนุษยจ์ะรูจ้กัผดิถูกดชี ัว่ รูจ้กัหกัหา้มจติใจ มหีริิโอตตปัปะ มคีวามกลวับาป มี

ความละอายในการกระทาํบาป  

คนเราจะน่ารกัน่าเอน็ดู น่าชื่นชม ก็อยู่ทีก่ารกระทาํนัน่เอง ถา้การกระทาํเป็นการกระทาํที่

ไมด่ ี เช่นกระทาํบาปแลว้ คนๆนัน้ต่อใหม้รูีปร่างหนา้ตาสวยงามขนาดไหน ใส่เสื้อผา้

อาภรณ์ราคาแพงๆขนาดไหน ก็ไมม่คีวามสวยงามหลงเหลอือยู่ภายในใจแลว้ เหลอือยู่

แต่ความสวยงามทีร่่างกาย ซึง่ไมใ่ช่เป็นความสวยงามทีแ่ทจ้รงิ ร่างกายน้ีสกัวนัหน่ึงก็

ตอ้งแก่ชราลงไป หนงักต็อ้งเหีย่วย่น ผมก็ตอ้งขาวลงไป ทรวดทรงกจ็ะหมดไป อย่างน้ี

เป็นเรื่องปกตขิองร่างกาย ถา้คดิวา่ความสวยงามอยู่ทีร่่างกาย ก็หลงผดิ ไปผดิทาง จะ

ไมไ่ดป้ระโยชนอ์ะไรจากร่างกาย แต่ถา้รูว้า่ความสวยงามของคนอยู่ทีจ่ติใจ จติใจทีด่ ีทีม่ ี
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ความเมตตากรุณา มทุติา อเุบกขา นัน่แหละคอืความสวยงามของคนเรา อยู่ทีภ่ายในใจ 

เพราะคนทีม่จีติใจทีด่ทีีง่ามนัน้ อยู่กบัเขาก็จะมแีต่ความสุขใจ เพราะเขาจะไมแ่สดง

อาการอะไร ทีส่รา้งความรูส้กึไมด่ใีหก้บัเรานัน่เอง อยู่กบัเขาทีไ่หน เมือ่ไร เวลาใด ก็จะมี

แต่ความสุข เวลาทีไ่มไ่ดอ้ยู่กบัเขา ก็อดทีจ่ะคดิถงึเขาไมไ่ด ้ เพราะเขามคีวามสวยงามที่

แทจ้รงิอยู่ในตวัของเขานัน่เอง  

คนทีม่คีวามสวยงามทางร่างกาย แต่ไมส่ามารถควบคุมอารมณ์ของตนได ้มคีวามโลภโม

โทสนั จะทาํใหค้วามสวยงามของร่างกายหายไปในพริบตาเดยีว เมือ่ปลอ่ยใหอ้าการของ

ความโลภโมโทสนัแสดงออกมา เช่น เวลาเหน็อะไรแลว้อยากจะได ้ ก็จะรีบแย่งกบัเขา

ทนัท ีอย่างน้ีพอใครเหน็เขา้ ก็ไมอ่ยากจะคบดว้ยแลว้ หรือเวลาเกดิอารมณ์โกรธขึ้นมาก็

พูดจาดุรา้ย พูดคาํหยาบออกมา อย่างน้ีความสวยงามของร่างกายก็จะหมดความหมาย

ไปในทนัท ีเพราะไมม่ใีครอยากจะอยู่ใกลค้นทีม่คีวามโลภโมโทสนั เราจงึตอ้งดูตวัเราเอง 

วา่เรามคีวามสวยงามอยู่ตรงไหน เราใหค้วามสาํคญักบัความสวยงามในตวัของเราที่

ตรงไหน ถา้ยงัใหค้วามสาํคญัทีร่่างกาย ทีเ่สื้อผา้อาภรณ์ ทีเ่ครื่องสาํอางแต่งหนา้ตา 

มากกวา่ใหค้วามสาํคญัต่อความสวยงามภายในจติใจ ก็แสดงวา่กาํลงัหลงทาง กาํลงัพา

ตวัเองไปสู่ความไมส่วยงาม ไปสู่ความน่ารงัเกยีจ เราจงึควรรบีแกไ้ข เรื่องความสวยงาม

ของร่างกายก็ไมป่ฏเิสธ มไีด ้รกัษาไดต้ามอตัภาพ ตามฐานะ  

คนเราไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งซื้อเสื้อผา้ราคาแพงๆ ใส่ถงึจะสวย หรือตอ้งใชเ้ครื่องสาํอางราคา

แพงๆใช ้ ถงึจะหนา้ตาด ี เพยีงแต่อาบนํา้อาบท่า หวเีผา้หวผีม ลา้งหนา้ลา้งตาใหส้ะอาด 

เท่าน้ีก็สวยงามแลว้ ถา้มคีวามเมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขาอยู่ในใจ รบัรองไดว้า่จะทาํ

ใหค้นเขาเหน็ความสวยงามของเรา แมจ้ะไมไ่ดแ้ต่งตวัดว้ยเสื้อผา้ทีส่วยงาม ไมไ่ด ้

แต่งหนา้ทาปากแต่อย่างไร เพราะความจรงิเป็นอย่างน้ี ความสวยงามทีน่่าดงึดูดใจอยู่ที่

ความประพฤตขิองคนเรา จงึขอใหห้นัมาใหค้วามสนใจกบัความประพฤตขิองเรา หนัมา

สรา้งคุณงามความดใีหเ้กดิขึ้น ถา้ยงัมคีวามโลภโมโทสนัอยู ่ ขอใหช้าํระกาํจดัเสยี ดว้ย

การเขา้วดัเขา้วา ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เพราะน่ีคอืวธิีที่

จะแต่งใจใหส้วยงาม ไมต่อ้งเสยีเงนิทองมากมาย เหมอืนกบัการแต่งกายใหส้วยงาม ถา้
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ไมม่เีงนิทองทีจ่ะซื้อขา้วของมาทาํบญุใส่บาตรก็ไมเ่ป็นไร มขีา้วเปลา่ๆมาใส่บาตรก็เป็น

บญุแลว้ มมีากนอ้ยอย่างไร ก็ขอใหท้าํไปตามกาํลงัฐานะ ก็พอแลว้ เพราะบญุไมไ่ดอ้ยู่ที่

การใหข้า้วของเงนิทองเท่านัน้ บญุยงัเกดิจากการรกัษาศีล เกดิจากการละเวน้จาก

อบายมขุท ัง้หลาย เกดิจากการนัง่สมาธิ ไหวพ้ระสวดมนต ์เกดิจากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ไมต่อ้งเสยีเงนิเสยีทอง เพยีงแต่ตอ้งเสยีเวลา เราตอ้งสละเวลาทีเ่คยเอาไปใชก้บักจิกรรม

อย่างอืน่ แบ่งเวลามาสรา้งคุณงามความด ีสรา้งความสวยงาม ใหก้บัจติใจของเรา  

เมือ่มคุีณงามความดอียู่ภายในใจแลว้ ความโลภโมโทสนัต่างๆ ก็จะเบาบางลงไป ความ

อยากจะมนีัน่มน่ีีก็จะนอ้ยลงไป ความอยากทีจ่ะใหค้นนัน้คนน้ีรกัเรา ชอบเรา ยกย่อง

สรรเสริญเรา ก็จะนอ้ยลงไป ต่อไปเราจะสามารถอยู่ตามลาํพงัได ้ โดยทีไ่มต่อ้งมใีครมา

ใหค้วามสุขกบัเรา ไมต่อ้งมวีตัถขุา้วของต่างๆมาใหค้วามสุขกบัเรา เพราะความดทีีม่อียู่

ในใจของเราน่ีแหละ เป็นผูท้ีจ่ะใหค้วามสุขกบัเรา เป็นสมบตัขิองเราอย่างแทจ้ริง ไมม่ี

ใครสามารถทีจ่ะแย่งจากเราไปได ้ ความสุขทีเ่กดิจากสมบตัภิายนอกเป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน 

เราไมรู่ว้า่สามขีองเรา ภรรยาของเรา จะจากเราไปเมือ่ไรวนัใด และจากไปแบบไหนก็ไมรู่ ้

จากไปแบบตายไปก็ยงัพอจะทาํใจได ้แต่ถา้จากไปเพราะไปมเีมยีใหม ่ไปมผีวัใหม ่อย่าง

น้ีอาจจะทาํใจไมค่่อยได ้เพราะใจไมม่ธีรรมะ ไมม่คุีณงามความดไีวห้ลอ่เลี้ยง จงึตอ้งยดึ

ตดิกบับคุคลภายนอก ยดึตดิกบัสิง่ของภายนอก เมือ่เกดิสูญเสยีสิง่ของหรือบคุคล

เหลา่นัน้ไปก่อนเวลาทีค่วร ก็ตอ้งเกดิความเสยีใจ เกดิความโกรธแคน้ขึ้นมา แลว้ก็จะ

นาํพาไปสู่ความทกุข ์สู่การกระทาํทีไ่มด่ไีมง่ามต่อไป  

น่ีก็เป็นเพราะความหลงผดินัน่เอง มวัไปสรา้งความสุขอยู่กบัสิง่ภายนอก สรา้งความสุข

อยู่กบัการรกัษารูปร่างหนา้ตา การแต่งกาย หาสิง่ต่างๆมาใหค้วามสุขกบัเรา หาบคุคล

ต่างๆมาใหค้วามสุขกบัเรา ก็เลยตอ้งออกไปหาสิง่เหลา่น้ีอยู่เรื่อยไป เมือ่เสยีสิง่น้ีไปก็ตอ้ง

หาสิง่ใหมม่าทดแทน เสยีบคุคลน้ีไปก็ตอ้งหาบคุคลใหมม่าทดแทน เป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ 

ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น นัน่ก็เป็นเพราะไมไ่ดส้รา้งคุณงามความด ี ไมไ่ดส้รา้งความสุขใหเ้กดิ

ขึ้นอยู่ภายในใจ ถา้มคุีณงามความดแีลว้ ใจจะมคีวามอิม่ มคีวามพอ ถา้มคีวามอิม่ มี

ความพอแลว้ ก็ไมอ่ยากจะไดอ้ะไรจากภายนอก เพราะรูว้า่ธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆ
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ภายนอก ลว้นเป็นสิง่ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ลว้นเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถไปควบคุมบงัคบัให ้

เป็นไปตามความตอ้งการได ้ เมือ่ไมส่ามารถควบคุมบงัคบัได ้ เมือ่ตอ้งเปลีย่นแปลงไป ก็

จะนาํมาซึง่ความทกุขน์ ัน่เอง เช่นร่างกายของเรา เราก็ไมส่ามารถรกัษาใหส้วยงาม ให ้

รูปร่างหนา้ตาดไีปไดต้ลอด เพราะร่างกายกต็อ้งค่อยๆเสือ่มลงไป ค่อยๆแก่ลงไป และใน

ทีสุ่ดก็ตอ้งแตกสลายไป  

เวลาทีร่่างกายเริ่มมกีารเปลีย่นแปลงไปในทางเสือ่ม เราก็เริ่มไมส่บายใจแลว้ เช่นผมเริ่ม

ขาว หนงัเริ่มเหีย่วเริ่มย่น ก็เริ่มมปีมดอ้ยขึ้นมาแลว้ เริ่มมคีวามกงัวล มคีวามทกุขแ์ลว้ 

เพราะเอาร่างกายเป็นจดุขาย เรามร่ีางกายสวยงาม จงึมคีนรกัเรา ชอบเรา แต่เมือ่

ร่างกายไมส่วยงามแลว้ ก็จะตอ้งกลวัวา่คนทีเ่ขาเคยรกัเรา ชอบเรา ก็จะไมช่อบเรา รกัเรา

อกีต่อไป เพราะไปฝากความสุขไวก้บัสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอนนัน่เอง สิง่ทีต่อ้งมกีารเสือ่ม

ไปเรื่อยๆนัน่เอง ความสุขทีเ่คยมกี็จะกลายเป็นความทกุขใ์นลาํดบัต่อไป ถา้เป็นเช่นนัน้

แลว้ก็ควรพยายามเปลีย่นทศิทางการดาํเนินชวีติของเรา แทนทีจ่ะฝากความสุข ผูก

ความสุขของเราไวก้บับคุคล ไวก้บัสิง่ของต่างๆ เราควรจะฝากความสุขไวก้บัความด ี

อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี มาทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

กลบัไปทีบ่า้นก็ปฏบิตัธิรรมต่อ ฝึกนัง่ทาํสมาธิ ทาํจติใจใหส้งบ แลว้ก็เจริญปญัญา ให ้

เหน็วา่ไมม่อีะไรในโลกน้ีเป็นสิง่ทีเ่ราจะพึง่พาอาศยัใหค้วามสุขกบัเราไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

มสีิง่เดยีวเท่านัน้คอืความสุขภายในใจทีเ่ราจะพึง่ได ้และความสุขน้ีจะเกดิขึ้นได ้ก็ต่อเมือ่

เราปฏบิตัธิรรมอย่างต่อเน่ือง ตัง้แต่การทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ขอให ้

กระทาํอย่างสมํา่เสมอ ทาํไปเรื่อยๆ เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร อย่าไปคดิวา่ฟงั

ธรรมในวนัน้ีครัง้เดยีว ทาํบญุครัง้เดยีว แลว้ผลอนัประเสริฐ อนัเลศิ จะปรากฏขึ้นมา 

เพราะการทาํบญุทาํทานก็เปรียบเหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร เรารบัประทานอาหาร

มื้อเดยีว ร่างกายจะไมเ่จริญเตบิโตขึ้นมาจากเดก็เป็นผูใ้หญ่ในทนัททีนัใด แต่ตอ้ง

รบัประทานอาหารไปทกุๆวนั รบัประทานไปเรื่อยๆ ร่างกายก็จะค่อยๆเจริญเตบิโต ฉนั

ใดการประพฤตตินอยู่ในทาํนองคลองธรรม ทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม ละเวน้การกระทาํช ัว่

ท ัง้หลาย ก็จะเป็นสิง่ทีจ่ะค่อยๆสรา้งความเจริญใหก้บัจติใจของเรา สรา้งความสุขภายใน
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ใจของเราใหม้มีากขึ้นไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดก็จะเป็นจติทีม่แีต่ความสุขลว้นๆ เช่นจติของ

พระพทุธเจา้ จติของพระอรหนัตท์ ัง้หลาย มแีต่ความสุขลว้นๆ ท่านจงึเรียกสุขน้ีวา่บรม

สุข ปรมงัสขุงั เป็นสุขทีไ่มม่กีารพร่อง ไมม่กีารหมด เพราะเป็นสุขทีเ่กดิจากการปฏบิตัิ

ธรรม ทาํคุณงามความด ี เป็นสุขทีไ่มม่ใีครจะสามารถพรากจากใจเราไปได ้ ไมว่า่จะเป็น

กาลเวลา หรือบคุคลต่างๆ  

ไมเ่หมอืนกบัสมบตัภิายนอก ปลอ่ยทิ้งไวก้็เสือ่มไปตามกาลตามเวลา เช่นเงนิทอง ถา้มี

ทิ้งไวเ้ฉยๆ อกี ๑๐ หรือ ๒๐ ปีขา้งหนา้ ค่าของเงนิจะลดนอ้ยลงไป สมยัก่อนมเีงนิ 

๑๐๐ บาท สามารถซื้อขา้วของอะไรไดม้ากมาย แต่สมยัน้ีเงนิ ๑๐๐ บาท กลบัไมส่ามารถ

ซื้อขา้วของไดม้ากเหมอืนสมยัก่อน นัน่ก็เป็นเพราะความเสือ่มของค่าของเงนิ ตามกาล

ตามเวลานัน่เอง ส่วนเรื่องของคนก็เช่นกนั คนก็ตอ้งแก่ ตอ้งตายไปในทีสุ่ด ความสุขที่

ผูกไวก้บัคนๆนัน้ก็จะหมดไป กลายเป็นความทกุขไ์ป จงึขอใหเ้หน็ใหเ้ขา้ใจวา่ความสุขที่

แทจ้รงิ ตอ้งอยู่ภายในใจของเรา เป็นความสุขทีเ่กดิขึ้นจากการทาํคุณงามความด ีอย่างที่

ท่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี จงึขอใหท้่านจงมคีวามเชื่อม ัน่ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอน แลว้ประพฤตปิฏบิตัติามจนกวา่ชวีติจะหาไม ่ จะไมผ่ดิหวงัอย่างแน่นอน 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๖๔ 

พลงัจติ 
๒๔ เมษายน ๒๕๔๖ 

การฟงัธรรมอย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง เป็นการเจริญปญัญา ความรูค้วามฉลาด ที่

เป็นเครื่องมอืนาํพาไปสู่การดบัทกุข ์ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีจ่ะสามารถดบัทกุข ์ความรุ่มรอ้น

ภายในจติใจได ้ นอกจากปญัญาเท่านัน้ แมแ้ต่พระพทุธเจา้จะตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ได ้ ก็ตอ้งอาศยัพระปญัญาบารมเีท่านัน้ จงึจะสามารถบรรลเุป็นพระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ได ้บารมอีืน่ๆ เช่นเมตตาบารม ี ทานบารม ี ศีลบารม ี ฯลฯ ยงั

ไมพ่อเพยีงทีจ่ะนาํใหผู้ป้ฏบิตัหิลดุพน้จากกองทกุข ์หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้

แต่ก็เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นทีต่อ้งมไีว ้ เพือ่สนบัสนุนปญัญาบารม ี บารมที ัง้หมดม ี ๑๐ ประการ

ดว้ยกนัรวมท ัง้ปญัญาบารมดีว้ย บารมอีืน่ๆ เช่นทาน ศีล เนกขมัมะ วริิยะความหม ัน่

เพยีร ขนัตคิวามอดทน เหลา่น้ีเป็นเครื่องสนบัสนุนปญัญา ใหท้าํการต่อสูก้บัอวชิชา 

โมหะความหลง ความมดืบอดทีม่อียู่ภายในจติใจใหส้ลายหมดไป  

ปญัญาตามลาํพงัจะไมส่ามารถทาํหนา้ทีข่องตนได ้ ถา้ไมม่บีารมอีืน่ๆ เช่น วริิยบารม ี

ความพากเพยีร ขนัตบิารม ี ความอดทน ศีลบารม ี ทานบารม ี เป็นตน้ เป็นเครื่อง

สนบัสนุน บารมที ัง้หลายจงึเป็นสิง่ทีส่นบัสนุนกนัและกนั แต่สิง่ทีข่าดไมไ่ดใ้นบารมที ัง้ 

๑๐ น้ี ก็คอืปญัญาบารม ีต่อใหไ้ดเ้จริญบารมที ัง้ ๙ แลว้ก็ตาม ก็ยงัไมส่ามารถทีจ่ะนาํตน

ใหพ้น้ทกุขไ์ด ้ดงัทีม่นีกัปฏบิตัต่ิางๆในสมยัก่อนพทุธกาลและในสมยัพทุธกาลไดบ้าํเพญ็

บารมปีฏบิตัธิรรมกนัมา เพราะขาดปญัญาบารม ีปญัญาบารมจีะเกดิขึ้นไดอ้ย่างสมบูรณ์

ในบคุคลเพยีงคนเดยีว คอืพระโพธิสตัว ์ ผูเ้จริญธรรมเพือ่บรรลพุระอนุตตรสมัมา

สมัโพธิญาณเจา้เท่านัน้ อย่างพระพทุธเจา้ของเรา ในเบื้องตน้ก็ทรงบาํเพญ็บารมต่ีางๆ 

ไดศึ้กษาตามสาํนกัต่างๆ ปญัญาทีจ่ะยกใหผู้ป้ฏบิตัหิลดุพน้จากกองทกุขไ์ด ้พระพทุธเจา้

จงึตอ้งแสวงหาปญัญาบารมดีว้ยพระองคเ์อง ทรงทดลองทดสอบวธิีการต่างๆ จนใน
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ทีสุ่ดก็พบวธิีทีจ่ะยกตนใหพ้น้ทกุขไ์ด ้มคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งตามหลกัความจริงวา่ 

สพัเพ ธมัมา อนัตตา คอืธรรมท ัง้หลายในโลกน้ีลว้นไมม่ตีวัตน สพัเพ สงัขารา อนิจจา 

สพัเพ สงัขารา ทกุขา สงัขารท ัง้หลายเป็นของไมเ่ทีย่ง สงัขารท ัง้หลายเป็นทกุข ์ 

เมือ่ทรงรูท้รงเหน็ธรรมท ัง้สามประการน้ีแลว้ ก็สามารถยกตนใหพ้น้จากความทกุข ์ทีเ่กดิ

จากความหลง ความไมรู่จ้รงิได ้ โดยปกตปิถุชุนจะไมเ่หน็ธรรมท ัง้ ๓ ประการน้ี คอื

ความไมเ่ทีย่ง ความทกุข ์ ความไมม่ตีวัตนในสภาวธรรมท ัง้หลาย เช่นขนัธ ์ ๕ คือ รูป 

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ รูปก็ไดแ้ก่ร่างกาย เวทนาก็ไดแ้ก่ความรูส้กึ สุขบา้ง 

ทกุขบ์า้ง ไมสุ่ขไมท่กุขบ์า้ง สญัญาคอืความจาํไดห้มายรู ้ จาํภาพจาํเสยีงวา่เป็นภาพหญงิ 

เป็นภาพชาย วา่เป็นเสยีงหญงิ เสยีงชาย ว่าเป็นภาพนาย ก. นาย ข. วา่เป็นเสยีงนาย ก. 

นาย ข. เป็นตน้ สงัขารคอืความคดิปรุงแต่ง เช่นคดิทาํด ี คดิทาํบาปทาํกรรม อย่างน้ี

เรียกวา่สงัขาร วญิญาณคอืรบัรูส้ิง่ต่างๆทีม่าสมัผสัผ่านทวารท ัง้ ๕ คอื ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย เช่น รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ เมือ่มาสมัผสักบั ตา หู จมกู ลิ้น กายแลว้ก็

ปรากฏมวีญิญาณรบัทราบรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เมือ่รูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะเหลา่นัน้หายไป วญิญาณผูร้บัทราบก็ดบัตามไปดว้ย  

ขนัธท์ ัง้ ๕ น้ี พระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็จากการปฏบิตัธิรรมวา่ เป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง มกีาร

เกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป ถา้ไปยดึไปตดิ ไปยนิด ี ไปไมย่นิด ี ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา 

เพราะเป็นอนตัตา คอืเป็นสิง่ทีไ่มอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลบงัคบัของใครท ัง้สิ้น เป็นไป

ตามเหตตุามปจัจยัของเขา เช่น ตน้ไม ้ภูเขา วตัถสุิง่ของต่างๆ ก็เป็นไปตามเรื่องของเขา 

ตน้ไมถ้า้มนีํา้ มแีดด มลีม มดีนิ ก็เจริญเตบิโตขึ้นมาได ้ ร่างกายของสตัวข์องมนุษยก์็

เจริญเตบิโตขึ้นมาได ้ถา้มกีารผสมพนัธุร์ะหวา่งพ่อกบัแม ่แลว้มดีวงปฏสินธิวญิญาณมา

ครอบครองร่าง ทีเ่กดิจากการผสมพนัธุ ์ มกีารเจริญในครรภอ์ยู่สกัระยะหน่ึง แลว้ก็

คลอดออกมาเป็นร่างของมนุษย ์ เป็นร่างของสตัวเ์ดรจัฉานเป็นตน้ สิง่เหลา่น้ีเป็นสิง่ที่

เกดิขึ้นจากเหตแุละปจัจยั และดาํเนินไปตามเหตตุามปจัจยั แลว้ในทีสุ่ดก็จะเสือ่ม จะ

สลาย จะแตกดบัไปในทีสุ่ด ผูใ้ดทีม่าเกีย่วขอ้งกบัเรื่องราวเหลา่น้ี ถา้ไมม่ปีญัญาก็จะ

หลงยดึตดิกบัสิง่เหลา่น้ี เช่นจะยดึตดิกบัร่างกาย วา่ร่างกายน้ีจะตอ้งอยู่ไปนานๆ 
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ร่างกายน้ีจะตอ้งไมแ่ก่ ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย จะตอ้งไมต่าย ถา้เกดิความแก่ ความเจ็บ ความ

ตายขึ้นมา ก็จะเกดิความเศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เป็นทกุขเ์น่ืองจากไม่มี

ปญัญา มคีวามหลง มอีวชิชาครอบงาํอยู่  

แต่ถา้ไดศึ้กษา ไดย้นิไดฟ้งัธรรม ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหเ้จริญอยู่อย่างสมํา่เสมอ 

วา่ขนัธ ์๕ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทกุข ์เป็นอนัตตา อย่าไปยดึ อย่าไปตดิ ใหรู้ต้ามความ

เป็นจริง เขาเป็นอย่างไรก็ใหรู้ต้ามความเป็นจริงตามนัน้ เวลาเขาคลอดออกมาก็ไมต่อ้ง

ไปดอีกดใีจ เวลาเขาเจริญเตบิโตก็ไมต่อ้งไปดอีกดใีจ เวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตาย ก็ไม่

ตอ้งไปเศรา้โศกเสยีใจ เพราะเป็นสจัธรรมความจริง เป็นปกตขิองสภาวธรรมท ัง้หลายที่

มอียู่ในโลกน้ี น่ีคอืเรื่องของปญัญาความฉลาด ความรูท้นัต่อสภาวธรรมทัง้หลาย บคุคล

ทีฉ่ลาดถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรม แลว้นาํไปไตร่ตรอง ใคร่ครวญพจิารณา ใหเ้หน็ตามความ

เป็นจริง แลว้นาํไปปฏบิตั ิยอมรบัความจรงิน้ี ยอมรบัวา่เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ หนีไม่

พน้ เมือ่รูท้นัสิง่เหลา่น้ี ยอมรบัสิง่เหลา่น้ีตามความเป็นจริงของเขา ก็จะไมม่คีวามทกุข ์

ไมม่คีวามกลวั เหตทุีเ่กดิความกลวัขึ้นมา เมือ่คดิถงึความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

เพราะจติยงัไมม่ปีญัญา จงึไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยากตาย จติยงัถูกความมดื

บอดครอบงาํอยู่ เมือ่เป็นเช่นนัน้ เวลาคดิถงึความแก่ คดิถงึความเจ็บ คดิถงึความตาย 

ก็จะเกดิความตกอกตกใจ เกดิความกลวั เกดิความทกุขข์ึ้นมา  

แต่ถา้ไดน้าํสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมาใคร่ครวญ มาอบรมส ัง่สอนตนอยู่อย่าง

สมํา่เสมอ ทกุวนัทกุเวลา ในอริิยาบถท ัง้ ๔ เดนิ ยนื นัง่ นอน ก็ระลกึเสมอวา่ร่างกาย

เป็นของไมเ่ทีย่ง มกีารเกดิขึ้นเป็นธรรมดา มกีารแก่เป็นธรรมดา มกีารเจบ็เป็นธรรมดา 

มกีารตายเป็นธรรมดา ถา้อบรมส ัง่สอนตนอยู่อย่างสมํา่เสมอแลว้ ไมช่า้ก็เร็วจติก็จะ

ยอมรบั เมือ่ยอมรบัแลว้ ก็จะปลงได ้วา่หนีไมพ่น้ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย 

ดว้ยกนัทกุคน ต่อไปเวลาคดิถงึความแก่ ความเจ็บ ความตาย หรือประสบกบัความแก่ 

ความเจ็บ ความตาย ก็จะไมเ่กดิความทกุข ์ เกดิความกลวัขึ้นมา เพราะใจไดป้ลงแลว้ 

ยอมรบัความจริงน้ีแลว้ น่ีคอืปญัญาทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิเกดิจากการใคร่ครวญ จนเหน็

ตามความเป็นจริงวา่ เป็นอย่างอืน่ไปไมไ่ด ้ เมือ่ยอมรบัแลว้ ก็จะไมม่คีวามทกุขก์บัความ
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แก่ ความเจ็บ ความตายอกีต่อไป เมือ่ไมม่คีวามทกุขแ์ลว้ร่างกายจะเป็นอย่างไรกไ็ม่

เดอืดรอ้น  

น่ีแหละคอืเรื่องของปญัญา ทีจ่ะนาํใหผู้ป้ฏบิตัหิลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ โดยอาศยั

การศึกษา คอืการไดย้นิไดฟ้งัในเบื้องตน้ หลงัจากไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็นาํไปพจิารณา

ใคร่ครวญอย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง จนนาํไปสู่การปฏบิตั ิ คอืการปลงสงัขาร 

ยอมรบัความจริงน้ี การทีจ่ะนาํไปสู่การยอมรบัความจริงน้ีไดน้ ัน้ ก็ขึ้นอยู่กบัพลงัของจติ 

วา่มมีากมนีอ้ยเพยีงไร ถา้มพีลงัจติมาก ก็จะสามารถปลงไดเ้ร็ว ถา้มพีลงัจตินอ้ยกจ็ะ

ปลงไดช้า้ อย่างในสมยัพทุธกาล เวลาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรม จะมผูีบ้รรลธุรรม

ในขณะทีฟ่งัเทศนฟ์งัธรรมนัน้เลย ก็เน่ืองจากวา่จติของผูฟ้งันัน้มพีลงัจติ พลงัจติน้ีกค็ือ

สมาธิความตัง้ม ัน่ ความสงบนัน่เอง ถา้จติมคีวามตัง้ม ัน่ มคีวามสงบมากนอ้ยเพยีงไร 

การจะปลงอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ก็จะเป็นไปไดง้า่ย มากนอ้ย ตามกาํลงัของสมาธนิ ัน้ 

จงึไมเ่ป็นเรื่องแปลกอะไรในสมยัพทุธกาล เวลาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงธรรมใหก้บั

นกับวชท ัง้หลายผูม้สีมาธิอยู่แลว้ จะมผูีบ้รรลธุรรมในขณะทีฟ่งัเทศนฟ์งัธรรมนัน้เลย 

เพราะเมือ่ฟงัธรรมก็พจิารณาตามไป ใคร่ครวญตามไป เมือ่พจิารณาใคร่ครวญเหน็ตาม

ความเป็นจริง ก็สามารถปลงได ้ ยอมรบัความจริงไดใ้นขณะทีฟ่งันัน้เลย น่ีคอืความ

รวดเร็วของปญัญาของผูท้ีม่สีมาธิอยู่แลว้  

ถา้มสีมาธิอยู่แลว้ เมือ่ฟงัแลว้นาํไปพจิารณา แลว้เกดิความเขา้ใจ เหน็ตามความเป็นจริง 

เหน็วา่ทกุขเ์กดิขึ้นจากการฝืนความจริง ไมย่อมรบัความจริง เมือ่ไมอ่ยากจะทกุขก์็ตอ้ง

เลกิฝืนความจริง เลกิไมอ่ยากจะใหค้วามจริง เป็นไปตามความเป็นจริงของเขา เมือ่

ยอมรบัแลว้ไมฝื่นกบัความจริง คอืรูเ้ท่ารูท้นัความจริง รูว้า่ยงัไงๆ ก็ตอ้งเป็นอย่างน้ี เป็น

อย่างอืน่ไปไมไ่ด ้ เมือ่จติมพีลงัทีจ่ะยอมรบัความจริงน้ีได ้ความทกุขท์ีเ่กดิจากความหลง

ความอยากก็จะหมดไป แต่ถา้ยงัไมม่พีลงัจติ ไมม่สีมาธิพอ ต่อใหน้ ัง่ฟงัไปมากนอ้ย

เพยีงไร นาํเอาไปพจิารณามากนอ้ยเพยีงไร ก็ยงัทาํใจไมไ่ด ้ยงัปลงไมไ่ด ้เพราะวา่ภายใน

ใจยงัมสีิง่ต่อตา้นอยู่ คอืกเิลสตณัหา โมหะอวชิชา ยงัไมไ่ดถู้กการฉีดยาสลบ คอืทาํให ้

อ่อนกาํลงัลงไปดว้ยอาํนาจของสมาธิ จงึจาํเป็นอย่างย่ิงที่ตอ้งเจริญสมาธิกอ่น ทาํจติให ้
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สงบใหไ้ดเ้สยีกอ่น เพราะเมือ่จติสงบแลว้ แรงตา้นทานของกเิลสตณัหา ของโมหะอวชิชา

ก็จะลดนอ้ยถอยลงไป เบาบางลงไปชัว่ขณะทีม่สีมาธิ เมือ่ไมม่แีรงตา้นทานทีจ่ะใหฝื้น

ความเป็นจริง ความเหน็จริงและยอมรบัความจริง ก็จะมกีาํลงัพอทีจ่ะลม้ลา้งกเิลส

ตณัหา โมหะอวชิชาเครื่องต่อตา้นความจริงได ้ 

ดงันัน้เมือ่ท่านท ัง้หลายไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมในวนัน้ีแลว้ ไดย้นิไดฟ้งัแลว้เกี่ยวกบัเรื่อง

ของความจริงวา่ คนเรานัน้เมือ่เกดิมาแลว้ ตอ้งมคีวามแก่ มคีวามเจ็บ มคีวามตาย เป็น

ธรรมดา มกีารพลดัพรากจากของรกัเป็นธรรมดา มกีารพบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนาเป็น

ธรรมดา เช่นพบกบัความผดิหวงั พบกบัความเลวรา้ยท ัง้หลายทีจ่ะเกดิขึ้นกบัตวัเรา ถา้

ไดย้นิไดฟ้งัเรื่องเหลา่น้ีแลว้ยงัทาํใจไมไ่ด ้ ก็แสดงวา่ใจยงัไมม่กีาํลงัพอ กาํลงัใจของเรา 

พลงัจติของเรายงัไมม่พีลงั พอทีจ่ะรบัความจริง ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ แลว้นาํมา

ถ่ายทอดใหก้บัพวกเราได ้ เราจงึตอ้งสรา้งกาํลงัจติ พลงัจติขึ้นมาก่อน ดว้ยการเจริญ

สมาธิ เพราะสมาธิน่ีแหละคอืตวัพลงัของจติ ถา้จติมสีมาธิแลว้ จติจะเป็นเหมอืนกบักอ้น

หนิ กอ้นหนิน้ีต่อใหล้มพายุพดัมา ก็จะไมส่ามารถขบัเคลือ่นขยบัใหก้อ้นหนิเคลือ่นไหว

ได ้ในทางตรงกนัขา้มถา้จติยงัไมม่สีมาธิ จติก็จะเป็นเหมอืนกบันุ่น เวลาลมเบาๆพดัแผ่ว

มาเพยีงนิดเดยีว ก็ทาํใหนุ่้นลอยไปไดแ้ลว้ ขยบัขบัเคลือ่นไปไดแ้ลว้  

จติของผูท้ีย่งัไมม่สีมาธิก็จะเป็นเหมอืนกบันุ่นนัน่เอง เวลามอีารมณ์อะไรมากระทบเพยีง

เลก็นอ้ยก็เสยีหลกัแลว้ เวลาใครพูดอะไรไมถู่กใจก็เกดิความทกุขข์ึ้นมาแลว้ เวลาเหน็

อะไร ใครทาํอะไรไมถู่กอกถูกใจ ก็เกดิความไมส่บายใจขึ้นมาแลว้ เวลาอะไรเกดิขึ้นกบั

ตวัเองเพยีงเลก็ๆนอ้ยๆ เจ็บตรงนัน้นิดปวดตรงน้ีหน่อย ก็เกดิความวุน่วายใจขึ้นมาแลว้ 

นัน่ก็เป็นเพราะวา่ใจไมม่สีมาธิ ไมม่คีวามหนกัแน่น ไมม่คีวามตัง้ม ัน่นัน่เอง จงึไม่

สามารถนาํเอาธรรมะของพระพทุธเจา้ คอืปญัญามาใชก้บัตนเองได ้ท ัง้ๆทีไ่ดย้นิไดฟ้งัได ้

ศึกษามาเป็นเวลาหลายๆปีดว้ยกนั เพราะวา่ไมไ่ดป้ฏบิตัธิรรมนัน่เอง ไมไ่ดเ้จริญสมาธิ 

ไมไ่ดฝึ้กฝนทาํจติใจใหส้งบ ใหต้ ัง้ม ัน่ จติจงึลอยไปลอยมาตามกระแสอารมณ์ต่างๆทีเ่ขา้มา

กระทบ ไมว่า่จะมาผ่านทางรูป ทางเสยีง ทางกลิน่ ทางรส ก็จะเกดิอาการดอีกดใีจ เสยี

อกเสยีใจทนัททีนัใด ตามเรื่องราวทีม่ากระทบ แต่ถา้ไดฝึ้กทาํใจทาํจติใหส้งบ ใหต้ ัง้ม ัน่ 
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ใหเ้ป็นเหมอืนกบักอ้นหนิแลว้ เวลามอีารมณ์อะไรต่างๆมากระทบ ผ่านทางรูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทางตา หู จมกู ลิ้น กาย ทางเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ก็จะ

ไมม่อีาการสะทกสะทา้น ไมม่อีาการยนิดยีนิรา้ยกบัสิง่ต่างๆเหลา่นัน้มากนกั อาจจะมบีา้ง 

เพราะยงัไมม่ปีญัญารูเ้ท่าทนันัน่เอง แต่จะไมเ่หมอืนกบัในขณะทีไ่มม่สีมาธิ  

แต่ถา้มปีญัญารูเ้ท่าทนัแลว้ รบัรองไดว้า่ ไมว่า่อะไรก็ตามทีม่ากระทบกบัจติ จะไมท่าํให ้

จติมอีารมณ์ตอบโต ้ มคีวามทกุขเ์กดิขึ้นมาได ้ เพราะมปีญัญารูท้นั รูว้า่เป็นไตรลกัษณ์

นัน่เอง รูว้า่เป็นของไมเ่ทีย่ง รูว้า่เป็นของทีค่วบคุมไมไ่ด ้ บงัคบัไมไ่ด ้ รูว้า่ถา้ไปยนิดยีนิ

รา้ย ก็จะตอ้งทกุขก์บัสิง่นัน้ๆ ดงันัน้เวลามอีารมณ์อะไรมากระทบกบัจติ จะเป็นดา้นที่

ชอบ หรือดา้นทีไ่มช่อบก็ตาม ถา้มปีญัญาแลว้จะไมไ่ปเกี่ยวขอ้งดว้ย จะเพยีงแต่รบัรู ้

เฉยๆ คอืจะไมไ่ปมปีฏกิริิยายนิดยีนิรา้ยตอบโตด้ว้ย ใครจะพูดอะไร ใครจะทาํอะไรก็รู ้

วา่เดีย๋วก็ผ่านไป เขาพูดเสร็จ เขาทาํอะไรเสร็จ เดีย๋วเขาก็ผ่านไป สิง่ทีเ่ขาพูด สิง่ทีเ่ขาทาํ 

เราก็ไปหา้มเขาไมไ่ด ้ ถา้เรารูอ้ย่างน้ีแลว้ เราปลอ่ยเขาไปตามเรื่องของเขา เขาจะดกี็เรื่อง

ของเขา เขาจะรา้ยก็เรื่องของเขา แต่เราจะไมด่ไีมร่า้ยตามเขา เพราะเรารูท้นั ถา้เรารูท้นั

อย่างน้ี ใจของเราก็จะน่ิงเฉยอยู่ เป็นเหมอืนกอ้นหนิ ถา้เป็นอย่างนัน้แลว้ ความทกุขใ์จก็

จะไมเ่กดิขึ้นมา  

น่ีแหละคอือานิสงสข์องการปฏบิตัธิรรม การเจริญสมาธิ การมปีญัญา เมือ่มที ัง้ ๒ อย่าง

แลว้ รบัรองไดว้า่ความทกุขภ์ายในใจจะไมป่รากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน เหมอืนกบัใจของ

พระพทุธเจา้ ใจของพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ท่านมปีญัญา ท่านมสีมาธิ ท่านจงึหลดุพน้จาก

ความทกุขท์ ัง้หลาย ทีเ่ขา้มากระทบผ่านทางตา หู จมกู ลิ้น กาย ผ่านทางรูป เสยีง กลิน่ 

รส เครื่องสมัผสั ผ่านทางรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ท่านรูท้นัสภาวธรรม

เหลา่น้ีท ัง้หมดแลว้ วา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ท่านไมย่ดึไมต่ดิ ไมม่ี

ความปรารถนาทีจ่ะอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้ ใหเ้ขาเป็นอย่างน้ี เขาเป็นอย่างไร ก็ยอมรบั

ความเป็นจริง ตามสภาพของเขา อย่างพวกเราน้ี บางสิง่บางอย่างเราก็รบัได ้ เรายอมรบั

ไดใ้จของเราก็ไมท่กุข ์ เช่นยอมรบักบัสภาพดนิฟ้าอากาศได ้ เวลาพระอาทติยข์ึ้นพระ

อาทติยต์ก ก็ไมไ่ปมคีวามอยากไมใ่หข้ึ้นไมใ่หต้ก เวลาฝนตก ก็ไมไ่ดม้คีวามอยากจะ



72 
 

ไมใ่หฝ้นตก เขาจะเป็นอย่างไร ก็ยอมรบัตามความเป็นจริงของเขา อย่างน้ีแสดงวา่มี

ปญัญา รูท้นักบัความเป็นจรงิ เมือ่รูท้นัแลว้ ก็ไมไ่ปฝืนความจริง เมือ่ไมฝื่นความจริง 

ความทกุขก์็จะไมม่ใีนใจเรา  

แต่ก็เป็นเพยีงบางเรื่องเท่านัน้ ยงัมอีกีหลายเรื่องทีเ่รายงัทาํใจกนัไมไ่ด ้ เช่นยงัทาํใจกบั

ความแก่ ความเจ็บ ความตายไมไ่ด ้ยงัทาํใจกบัการพลดัพรากจากของรกัไมไ่ด ้ยงัทาํใจ

กบัการประสบกบัสิง่ทีไ่มช่อบไมไ่ด ้ ยงัทาํใจกบัความผดิหวงัไมไ่ดน้ ัน่เอง จงึยงัมคีวาม

ทกุขอ์ยู่ในใจ แต่ถา้นาํธรรมทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ีไปปฏบิตั ิ ในเบื้องตน้ฝึกทาํสมาธิ ทาํใจ

ใหต้ ัง้ม ัน่ ใหเ้ป็นเหมอืนกบัหนิ ซึง่เราสามารถทาํไดด้ว้ยการไหวพ้ระสวดมนตใ์นเบื้องตน้

ก่อน หรือนัง่ขดัสมาธิทาํสมาธิ กาํหนดพทุโธๆๆไปในใจเลยก็ได ้ สุดแทแ้ต่ความถนดั 

สุดแทแ้ต่ความสามารถ ผลทีต่อ้งการก็คอื ใหจ้ติหยุดคดิ ไมใ่หไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆ 

บงัคบัจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์เดยีว อารมณ์สวดมนต ์ อารมณ์พทุโธๆๆ จนจติรวมลงเป็น

สมาธิต ัง้ม ัน่ หลงัจากนัน้แลว้ การสวดมนตห์รือการบริกรรมพทุโธๆๆ ก็ไมม่คีวามจาํเป็น

ต่อไป เพราะในขณะนัน้จติจะไมไ่ปไหน จติจะน่ิงเฉยตัง้ม ัน่ มคีวามสุข มคีวามสงบ มี

ความอิม่ มคีวามพอ  

ถา้ไดท้าํใหจ้ติเป็นสมาธิแลว้ หลงัจากออกมาจากสมาธิ เราก็มาเจริญปญัญาต่อไป 

พจิารณาธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้จิารณา คอืเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้ง

ตายเป็นธรรมดา ตอ้งพลดัพรากจากของรกัเป็นธรรมดา ตอ้งประสบกบัของชงัของไม่

ชอบเป็นธรรมดา หลกีเลีย่งไมไ่ด ้หนีไมพ่น้ เป็นปกต ิเป็นธรรมดาของโลกน้ี เมือ่รูแ้ลว้ก็

ฝึกทาํใจใหย้อมรบั ค่อยๆฝึกไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย ในทีสุ่ดก็จะยอมรบัได ้เมือ่ยอมรบัได ้

แลว้ ความทกุขก์็จะไมม่ปีรากฏขึ้นมาภายในใจ เช่นเวลาสูญเสยีอะไรไป ก็ยอมรบัวา่

สูญเสยีไปแลว้ เป็นเรื่องปกต ิ เป็นเรื่องธรรมดา เอากลบัมาไมไ่ด ้ ถงึแมเ้อากลบัมาได ้

พรุ่งน้ีหรือในอนาคตขา้งหนา้ก็ตอ้งสูญเสยีไปอกีอยู่ด ี เพราะเป็นอนิจจงั เป็นของไมเ่ที่ยง 

ไมพ่ลดัพรากจากกนัในวนัน้ี ก็ตอ้งพลดัพรากจากกนัในวนัหนา้อย่างแน่นอน เพราะน่ีคอื

ธรรมชาตขิองสภาวธรรมท ัง้หลาย ของสิง่ท ัง้หลายในโลกน้ี เป็นไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น เป็น
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อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ถา้รูอ้ย่างน้ีแลว้ ใจก็จะไมไ่ปยดึไปตดิกบัอะไรอกีต่อไป ถงึแมจ้ะ

อยู่กบัสิง่เหลา่น้ี ก็ไมย่ดึไมต่ดิ ไมห่วง ไมห่่วง จะอยู่ก็อยู่ไป จะหมดก็หมดไป  

แต่ในขณะทีอ่ยู่ดว้ยกนั ก็นาํมาใชใ้หเ้กดิคุณเกดิประโยชน ์ เช่นมเีงนิทอง ขา้วของส่วนที่

เกนิต่อความจาํเป็น ก็นาํมาทาํบญุทาํทาน สรา้งบญุบารมช่ีวยเหลอืเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั 

อย่างน้ีจะเป็นคุณเป็นประโยชน ์ เป็นการสะสมบญุบารม ี ทีจ่ะส่งเสริมใหไ้ดม้โีอกาสได ้

ปฏบิตัธิรรม ไดม้ปีญัญาขึ้นมา เพือ่จะไดห้ลดุพน้จากกองทกุขใ์นลาํดบัต่อไป ชวีติของ

เราจะดาํเนินไปดว้ยความสะดวกราบรื่น สบายอกสบายใจ เพราะความกงัวลต่างๆจะไม่

มภีายในใจ น่ีแหละคอือานิสงสข์องปญัญาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหพ้วกเราไดเ้จรญิ

กนั ใหเ้จริญอย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอตลอดเวลา แทนทีจ่ะเอาเวลาไปคดิในเรื่องไร ้

สาระ หรือเรื่องทีจ่ะสรา้งใหเ้กดิความทกุขใ์จขึ้นมา ใหน้าํมาคดิถงึเรื่องทีจ่ะทาํใหใ้จสงบ 

ใหใ้จสบาย ไมด่กีวา่หรือ จงึควรใชเ้วลาใหเ้กดิคุณเกดิประโยชน ์ดว้ยการสรา้งบญุบารม ี

สรา้งพลงัจติ สรา้งปญัญา เพือ่ความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย ทีเ่กดิจากการเวยีน

วา่ยตายเกดิอนัไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๖๕ 

สิง่ที่ควรรู ้
๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ 

การทีส่าธุชนจะดาํเนินชวีติไปไดด้ว้ยความราบรื่นดงีาม มแีต่ความสุขความเจริญ ความ

เป็นสริิมงคล ปราศจากความทกุข ์ ปราศจากปญัหาทีส่รา้งความวุน่วายใจใหก้บัตนนัน้ 

จาํตอ้งมคีวามรูเ้ป็นเครื่องนาํทาง พระพทุธเจา้ พระบรมศาสดา จงึทรงประทานสิง่ทีค่วร

รู ้๗ ประการ ใหส้าธุชนนาํเอาไปปฏบิตั ิถา้ปฏบิตัติามได ้ชวีติย่อมดาํเนินไปดว้ยความดี

งาม ดว้ยความเจริญรุ่งเรืองอย่างแทจ้รงิ สิง่ทีค่วรรู ้๗ ประการคอื ๑. รูเ้หต ุ๒. รูผ้ล ๓. 

รูต้น ๔. รูบ้คุคล ๕. รูส้งัคม ๖. รูก้าลเทศะ ๗. รูป้ระมาณ น่ีคอืสิง่ทีค่วรรูอ้ย่างยิง่ ยิง่

กวา่สิง่อืน่ๆในโลกน้ี ถงึแมจ้ะมคีวามรูจ้บปริญญาตรี โท เอก มคีวามรูใ้นการทาํมาหากนิ

เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ทาํใหร้ํา่รวย มตีาํแหน่งสูงๆ แต่ถา้ไมรู่ส้ิง่ทีค่วรรู ้ ๗ ประการน้ี 

รบัรองไดว้า่ชวีติจะมแีต่ความวุน่วาย มแีต่ความทกุข ์ มแีต่ปญัหาตามมา เพราะความรู ้

นอกจากสิง่ทีค่วรรู ้๗ ประการน้ี ไมส่ามารถนาํพาชวีติไปในทศิทางทีด่ ีทีง่าม ทีเ่จริญได ้

ถงึแมจ้ะรํา่รวย มตีาํแหน่งสูงๆ แต่นัน่ไมใ่ช่เป็นความเจริญทีแ่ทจ้ริง ถา้มคีวามรํา่รวยมี

ตาํแหน่งสูงๆ แต่ใจมแีต่ความวุน่วาย มแีต่ปญัหาทีจ่ะตอ้งไปแกไ้ข ขึ้นโรงขึ้นศาล ไปตดิ

คุกตดิตะราง อย่างน้ีก็ไมถ่อืวา่เป็นความเจริญ เป็นความสุข ต่อใหอ้ยู่ท่ามกลางกอง

สมบตัอินัใหญ่โต ถา้จติใจมแีต่ความวุน่วาย มแีต่ความทกุขแ์ลว้ สมบตัเิงนิทองต่างๆ ที่

มอียูน่ ัน้จะมปีระโยชนอ์ะไร สูค้นทีไ่มม่เีงนิทองอย่างพระพทุธเจา้ พระอรหนัตสาวก

ไมไ่ด ้ ท่านอยู่ดว้ยความสงบ ดว้ยความราบรื่น ดว้ยความเยน็ ดว้ยความสบาย นัน่ก็

เป็นเพราะวา่ท่านรูใ้นสิง่ทีค่วรรูท้ ัง้ ๗ ประการน้ี เราจงึควรใหค้วามสนใจต่อสิง่ทีค่วรรูท้ ัง้ 

๗ ประการน้ี แลว้ชวีติของเราจะดาํเนินไปไดด้ว้ยความดงีาม ถูกตอ้ง มแีต่ความสุขที่

แทจ้รงิตามมา  



75 
 

๑. รูเ้หต ุ คอืรูว้า่การกระทาํทางกาย ทางวาจา ทางใจ เรียกวา่กายกรรม วจกีรรม 

มโนกรรม เป็นเหต ุเมือ่ทาํไปแลว้ย่อมมผีลตามมา เหตกุ็มอียู่ ๒ ลกัษณะใหญ่ๆ คอืการ

กระทาํด ี เรียกวา่บญุ เรียกวา่กศุล การกระทาํไมด่เีรียกวา่บาป เรียกวา่อกศุล เมือ่ทาํไป

แลว้ผลก็จะปรากฏตามมา คอืตอ้งรูว้า่การกระทาํของเรา เป็นเหตทุีจ่ะทาํใหม้ผีลตามมา 

จะสุขหรือจะเจริญ จะทกุขห์รือจะเสือ่ม ขึ้นอยู่ทีเ่หตทุีท่าํไป ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัการขอพร

จากพระเจา้ ขอพรจากพระพทุธเจา้ พระพทุธศาสนาไมไ่ดส้อนใหศ้าสนิกชนขอพรจาก

พระ ไมไ่ดใ้หข้อสิง่นัน้สิง่น้ีจากพระ แต่ใหท้าํความด ี เพราะความดเีป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่

ความสุขและความเจริญ  

๒. รูผ้ล เราจงึตอ้งรูผ้ลทีเ่ราปรารถนา คอืความสุขและความเจริญ ผลทีเ่ราไมป่รารถนา 

ก็คอืความทกุขค์วามเสือ่มเสยี ผลเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นตามมาจากเหต ุ ถา้ตอ้งการผลทีด่ ี ก็

ตอ้งสรา้งเหตทุีด่ ี เช่นทาํบญุทาํกศุล ถา้ไมต่อ้งการผลทีเ่สยี คอืความทกุขค์วามเสือ่ม ก็

ตอ้งละเวน้จากการกระทาํเหตทุีไ่มด่ ี คอืละเวน้จากการทาํบาปทาํกรรม ละเวน้จาก

อกศุลกรรมท ัง้หลาย ผลทีไ่มป่รารถนาก็จะไมป่รากฏขึ้นมา น่ีแหละคอืเรื่องของเหตแุละ

ผล เป็นกฎของธรรมชาตทิีไ่มไ่ดข้ึ้นกบักาลกบัเวลา ไมข่ึ้นกบับคุคลหน่ึงบคุคลใด แมจ้ะ

มพีระพทุธเจา้มาตรสัรูส้อนเรื่องเหลา่น้ีหรือไมก่็ตาม เรื่องเหลา่น้ีก็ยงัเป็นอย่างนัน้อยู่ 

เป็นมาต ัง้แต่อดตีกาลอนัยาวนาน เป็นอยู่ในปจัจบุนั จะเป็นต่อไปในอนาคตขา้งหนา้ น่ี

เป็นสจัธรรมความจรงิทีเ่ป็นอกาลโิก ไมข่ึ้นกบักาลกบัเวลา เราจงึควรทาํความเขา้ใจสจั

ธรรมน้ี คอืรูเ้หตรูุผ้ล รูว้า่เหตทุีจ่ะทาํใหผ้ลทีต่อ้งการเกดิขึ้นมา เป็นอย่างไร แลว้ก็

บาํเพญ็เหตนุัน้ใหเ้กดิผลขึ้นมา เช่น พระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไวว้า่ ถา้ปรารถนาความสุข

ความสงบ ความเจริญทางดา้นจติใจ ก็ตอ้งทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม เพราะ

เป็นเหตทุีจ่ะทาํใหช้วีติของเรา มแีต่ความสุข มแีต่ความเจริญอย่างแทจ้รงิ  

๓. รูต้น การรูต้นหมายถงึรูว้า่ในตวัเรามอีะไรดบีา้ง มอีะไรไมด่บีา้ง มจีดุเด่นตรงไหน 

จดุดอ้ยตรงไหน รูจ้กัแยกแยะส่วนทีด่ใีนตวัเราออกจากส่วนทีเ่สยี คนเราทกุคนมที ัง้ดมีี

ท ัง้ช ัว่ เพราะในอดตีเคยกระทาํความดแีละความชัว่ สลบักนัไปสลบักนัมาตามอารมณ์

ของจติ ในวาระของจติทีม่อีารมณ์ด ีทีเ่รียกวา่กศุลจติ ก็จะทาํความด ีอย่างในวนัน้ีท่าน
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ท ัง้หลายมกีศุลจติจงึไดม้าทีว่ดั มาทาํบญุทาํทาน ฟงัเทศนฟ์งัธรรม รกัษาศีล ปฏบิตัิ

ธรรม นัน่เป็นเพราะวา่มกีศุลจติปรากฏขึ้นมานัน่เอง แต่บางวนัก็มอีกศุลจติปรากฏขึ้นมา 

ก็จะไปกระทาํอกศุลกรรม เช่น ไปเสพสุรายาเมา ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ยงินกตกปลา ดืม่เหลา้ 

เลน่การพนนั ซึง่เป็นผลทีเ่กดิขึ้นจากอกศุลจติ เมือ่มแีลว้ก็นาํพาไปสู่อกศุลกรรม ที่

กระทาํไปก็เพราะไมรู่ต้นนัน่เอง ไมม่สีตคิอยดูจติของตน ดูการเคลือ่นไหวของกายและ

วาจา วา่จะดาํเนินไปในทศิทางไหน ถา้ฝึกต ัง้สตดูิจติ ดูกาย ดูวาจา วา่กาํลงัจะเคลือ่นไป

ในทศิทางไหน ถา้ไปในทางอกศุลกรรมก็ยบัย ัง้เสยี ถา้ไปในทางกศุลกรรมก็รีบส่งเสรมิ 

อย่างวนัน้ีคดิจะมาทาํบญุทีว่ดัก็รบีมาเสยี อย่าไปผดัวนัประกนัพรุ่ง ถา้มกีศุลจติแต่ไมม่ี

กาํลงัใจ มคีวามเกยีจครา้นมาขวาง พอตื่นขึ้นมาก็รูส้กึวา่ไมอ่ยากจะลกุ ก็เลยไมไ่ดม้า

ทาํบญุทีว่ดั  

แต่ถา้มกีศุลจติ พอตื่นขึ้นมาปับ๊ ก็ลกุขึ้นมาทนัท ีลา้งหนา้ลา้งตา เตรียมขา้วเตรียมของ 

ออกจากบา้นมุง่มาสู่ทีว่ดั ไมว่า่สภาพดนิฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไร ก็จะไมใ่หข้ดัขวางกศุล

จติ กศุลกรรมอนัดงีามน้ี น่ีคอืการดูจติ ถา้เกดิอกศุลจติขึ้นมา เกดิเปรี้ยวปากอยากจะ

กนิเหลา้สกัหน่อย เคยหยุดมาไดต้ ัง้ ๒-๓ อาทติยแ์ลว้ แต่วนัน้ีอารมณ์ไมด่ ี คนนัน้ไป

พูดอย่างนัน้ คนน้ีไปทาํอย่างน้ี ทาํใหเ้กดิความไมพ่ออกไมพ่อใจ ก็เลยคดิวา่จะดบัความ

ไมพ่อใจดว้ยการเสพสุรา ถา้ไมม่สีตดูิใจอยู่ ไมรู่ต้น ไมรู่เ้หต ุ รูผ้ล ก็จะไหลไปตาม

ความคดินัน้ ความอยากนัน้ แลว้ก็ไปกระทาํอกศุลกรรม ไปเสพสุรายาเมา เมือ่เสพเขา้

ไปแลว้เกดิอาการมนึเมา ก็จะพาไปสู่การประพฤตทิีไ่มด่ต่ีอไป บางทกี็ไปพูดจาถากถาง

ผูอ้ืน่ พูดจาหยาบคาย เกดิการทะเลาะววิาท เกดิการทาํรา้ยร่างกาย เกดิการฆ่าฟนักนั

ขึ้นมา น่ีก็เป็นเพราะไมรู่ต้น ไมม่สีตดูิการกระทาํของตนนัน่เอง ถา้มสีตแิลว้ เวลามี

อกศุลจติคดิอยากจะเสพสุรายาเมา ก็ตอ้งระงบัความรูส้กึอนันัน้ทนัท ี บอกตนวา่เป็นสิง่

ทีไ่มด่ ี ผลทีจ่ะตามมาก็ไมด่ ี อาจจะลามปามถงึกบัทาํลายชวีติตน อาจจะตอ้งเขา้คุกเขา้

ตะรางไป น่ีก็เกดิจากการไมม่สีต ิ คอยดูการเคลือ่นไหวของใจ ของกาย ของวาจา 

นัน่เอง  
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เราจงึควรเจริญสตอิยู่กบัการเคลือ่นไหวของกรรมท ัง้ ๓ คอืกายกรรม วจกีรรม 

มโนกรรม อย่างสมํา่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่มโนกรรม ซึง่เป็นผูร้ิเริ่ม เป็นตน้เหตขุอง

การกระทาํท ัง้หลาย จงึควรฝึกดูจติของเรา การทีจ่ะฝึกไดก้็ตอ้งฝึกสมาธิ ทาํสมาธิ

ควบคุมจติใจใหส้งบ ใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เช่น ใหอ้ยู่กบับทสวดมนต ์ สวด

ไปอย่าใหใ้จไปคดิเรื่องราวต่างๆ หรือใหอ้ยู่กบัคาํวา่ พทุโธๆๆ ก็คุมไวอ้ยู่อย่างนัน้ แลว้

ต่อไปก็จะเริ่มเหน็จติของเรา เหน็การเคลือ่นไหวของจติ เหน็จติเคลือ่นออกจากพทุโธ 

หรือออกจากบทสวดมนต ์ก็รูแ้ลว้วา่กาํลงัออกนอกลูน่อกทาง เหมอืนกบัคนขบัรถทีม่สีต ิ

จะรูว้า่รถอยูบ่นถนนหรือไม ่แต่ถา้เมาไมม่สีตขิบัไปน่ี บางทกีไ็มรู่ว้า่รถไดต้กออกไปนอก

ถนนแลว้ จงึเกดิอบุตัเิหตขุึ้นมา เพราะไมม่สีตนิ ัน่เอง จงึควรฝึกสตดิว้ยการฝึกสมาธ ิ

วนัๆหน่ึงควรทาํสมาธิอย่างนอ้ยสกั ๒ ครัง้ เชา้คร ัง้หน่ึง เยน็ครัง้หน่ึงก็ยงัด ีตอนเชา้ตืน่

ขึ้นมาก่อนจะไปทาํอะไรก็ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่ทาํสมาธิ สกัครึ่งช ัว่โมง สกัช ัว่โมงหน่ึง 

และก่อนทีจ่ะนอนก็ทาํอกีสกัครึ่งช ัว่โมง ช ัว่โมงหน่ึง รบัรองไดว้า่จะมสีตไิวค้อยดูแลใจ  

เมือ่มสีตแิลว้ เวลาใจไปคดิถงึเรื่องอะไรก็จะรูท้นั เมือ่รูท้นัก็ดบัได ้ เหมอืนกบัการดบัไฟ 

เวลาเริ่มเกดิขึ้นใหม่ๆ มนัดบังา่ย เช่นใครโยนเศษบหุรี่เขา้ไปในใบไม ้ ถา้เหน็วา่มคีวนัไฟ

เริ่มลกุขึ้นมา เพยีงแต่เอาอะไรไปปดัๆเป่าๆ เอานํา้เทลงไปสกันิดหน่ึงไฟก็ดบัแลว้ มนัดบั

งา่ยถา้ดบัตอนตน้ไฟ แต่ถา้ปลอ่ยใหล้ามออกมาจนใหญ่โตแลว้ บางทกี็ดบัไมไ่ด ้ อยา่ง

ไฟป่าบางทกี็ดบัไมไ่ด ้ ตอ้งปลอ่ยใหล้กุไปจนไมม่อีะไรใหเ้ผาไหมแ้ลว้ ไฟถงึจะดบัไปเอง 

ฉนัใดการกระทาํของเราในทางทีไ่มด่ ี ทางอกศุลกรรมก็เปรียบเหมอืนกบัไฟ จะเริ่มขึ้นที่

ความคดิของเรา เมือ่เริ่มแลว้ถา้ไมค่วบคุมดบัเสยี ก็จะไหลออกไปทางวาจา ทางกาย 

เมือ่ออกไปแลว้ก็ยากต่อการทีจ่ะหยุดมนัได ้ จงึตอ้งมสีตไิวค้อยดูตวัเรา น่ีคอืเรื่องของ

การรูต้น  

๔. รูบ้คุคล คอืรูจ้กัคนทีเ่ราเกี่ยวขอ้งดว้ย วา่เป็นคนอย่างไร เป็นคนดหีรือเป็นคนไมด่ ี

เป็นบณัฑติหรือเป็นคนพาล คนด ีคนเป็นบณัฑติก็อย่างทีพู่ดไว ้ เป็นคนทีช่อบทาํบญุทาํ

ทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ส่วนคนพาลก็เป็นคนทีช่อบเสพอบายมขุท ัง้หลาย เช่น สุรา

ยาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร เกยีจครา้น น่ีคอืลกัษณะของคน
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พาล เวลาคบกบัใครก็ใหดู้วา่เป็นคนแบบไหน ถา้เป็นคนทีม่คีวามดมีากกวา่ความชัว่ ก็

น่าคบ แต่ถา้มคีวามชัว่มากกวา่ความด ีก็ไมน่่าคบ แต่ไมไ่ดห้มายความวา่จะคบกนัไมไ่ด ้

แต่ตอ้งระวงั ถา้เป็นคนไมด่แีต่ยงัมคีวามจาํเป็นทีต่อ้งคบคา้สมาคมกนัอยู ่ ก็ตอ้งมขีดี

เสน้ไว ้ถา้ชวนไปทาํสิง่ทีไ่มด่ ี เช่น ชวนไปเสพอบายมขุท ัง้หลาย กต็อ้งปฏเิสธไป ไมต่อ้ง

เกรงใจ ขอใหเ้กรงธรรมะย่ิงกว่าเกรงใจคน ถา้เกรงธรรมะแลว้เราปลอดภยั แต่ถา้

เกรงใจคน ธรรมะทีม่อียู่ในใจก็จะตอ้งถูกทาํลายไป เช่น ถา้เสยีดายเพือ่น เพือ่นชวนไป

กนิเหลา้ ไปเลน่การพนนั เราเสยีดายเขา ก็ตอ้งไปกบัเขา ก็เลยเสยีคุณงามความดทีีม่อียู่

ในตวัไป เมือ่ไปเสพอบายมขุ ทาํบาปทาํกรรมต่างๆ  

เราจงึตอ้งเลอืกระหวา่งธรรมะกบัเพือ่น พระพทุธเจา้ทรงสอนวา่ถา้ไมส่ามารถคบคนที่

ดกีวา่ หรือดเีท่าเราได ้ก็อยู่คนเดยีวไปจะดกีวา่ เพราะถา้คบกบัคนทีเ่ลวกวา่ รา้ยกวา่ ไม่

ชา้ก็เร็วเขาก็ตอ้งชวนเราไปทาํในสิง่ทีเ่ลวทีร่า้ยนัน่เอง แลว้เราก็จะเสยีผูเ้สยีคนไป แต่ถา้

อยู่คนเดยีว อย่างนอ้ยก็อยู่กบัธรรมะของพระพทุธเจา้ อยู่กบัคุณงามความด ี เราก็ไม่

เสยีหายอะไร ถงึแมจ้ะไมเ่จริญรุ่งเรืองขึ้นกวา่เดมิ เพราะการทีจ่ะเจริญขึ้นได ้บางทกี็ตอ้ง

อาศยัผูท้ีฉ่ลาดกวา่ ผูท้ีด่กีวา่ เป็นผูฉุ้ดลากเราขึ้นไป เช่น เวลาไดค้บกบัคนทีม่ศีีล

มากกวา่ เราถอืศีล ๕ แต่เขาถอืศีล ๘ เขาก็จะคอยชวนเรามาวดัจาํศีล ถอืศีล ๘ กนั เขา

จะไมช่วนเราไปเสพสุรายาเมาอย่างแน่นอน เมือ่เขาชวนเราบ่อยๆเขา้ เราก็อาจจะลองดูก็

ได ้ก็เลยไดท้าํในสิง่ทีไ่มเ่คยไดท้าํมาก่อน ถงึแมจ้ะยากมาก แต่เมือ่มเีพือ่นสนิททาํอยู่ ก็

ทาํใหเ้รามกีาํลงัจติกาํลงัใจ เพราะคดิวา่เขาก็เป็นคนเหมอืนเรา เมือ่เขาทาํไดท้าํไมเราจะ

ทาํไมไ่ดด้งัน้ี จงึทาํใหเ้ราเจริญขึ้นมาได ้ อย่างพวกเราไดม้าพบพระพทุธศาสนา มาเจอ

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เจอพระอริยสงฆท์ ัง้หลาย ทีบ่าํเพญ็ตนอยู่ในทางทีด่ทีี่

งาม ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ก็ทาํใหเ้รามกีาํลงัใจทีอ่ยากจะประพฤตปิฏบิตัติาม เมือ่ปฏบิตัิ

ตามชวีติของเราก็จะดขีึ้น น่ีคอืการรูบ้คุคล รูค้นดจีากคนชัว่ แลว้เลอืกคบแต่คนด ี ไม่

คบคนชัว่  

๕. รูส้งัคม การทีจ่ะอยู่ในสงัคมไดด้ว้ยความสงบร่มเยน็ ไมม่เีรื่องราว ไมม่ปีญัหา ตอ้ง

รูจ้กักฎระเบยีบ ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีามของสงัคม เวลาอยู่ในสงัคมใดจงึตอ้ง
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ศึกษาดู วา่เขาทาํอะไรกนัอย่างไร แลว้ไมฝื่นทาํในสิง่ทีเ่ขาไมท่าํกนั เพราะถา้ไปฝืนทาํก็

จะทาํใหเ้กดิปญัหาขึ้นมา อย่างชาวต่างประเทศจะไมค่่อยถอืเรื่องศีรษะกบัเรื่องเทา้กนั

เท่าไร เวลามาอยู่เมอืงไทยถา้ไมรู่จ้กัขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ทีถ่อืศีรษะเป็น

ส่วนสูง เทา้เป็นส่วนตํา่ บางทเีวลานัง่ก็จะเอาเทา้ชี้ใส่หนา้เรา อย่างน้ีเป็นตน้ เมือ่ไปทาํ

อย่างนัน้ก็จะทาํใหค้นไทยไมพ่ออกไมพ่อใจ แต่ถา้ชาวต่างประเทศคนนัน้ไดศึ้กษา ได ้

เรียนรูถ้งึขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดงีามของสงัคมไทยแลว้ปฏบิตัติาม เขาก็จะ

กลายเป็นคนน่ารกัขึ้นมา คนไทยก็จะชอบเขา ฝรัง่บางคนมคีวามอ่อนนอ้ม รูจ้กัยกมอื

ไหว ้ รูจ้กันัง่พบัเพยีบ รูจ้กักราบพระ เวลาไปทีไ่หนก็จะมแีต่คนชมเชย ชวีติของเขาใน

สงัคมไทยก็จะเป็นไปดว้ยความสงบ ดว้ยความราบรื่นดงีาม น่ีคอืการรูส้งัคม  

๖. รูก้าลเทศะ คอืรูจ้กักาลและสถานทีท่ีเ่ราอยู่ ทีเ่ราไป วา่กาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ อย่าง

ตอนน้ีเรากาํลงันัง่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัอยู ่ สมมตุวิา่ญาตโิยมมาสาย อยากจะรบีนาํ

กบัขา้วกบัปลามาถวายพระ ก็ไมส่นใจดูวา่เขากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ ก็รบีเอากบัขา้วกบัปลา

เขา้มาถวาย เอาขา้วมาตกับาตร ท ัง้ๆทีไ่มใ่ช่เวลาทีจ่ะกระทาํเรื่องน้ี ก็จะทาํใหว้งแตก

ขึ้นมา คนทีน่ ัง่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมดว้ยความสงบ กาํลงัไดร้บัความรู ้ ก็จะตอ้งถูกขดัขวาง 

ถูกทาํลาย เพราะผูแ้สดงก็ตอ้งหยุดแสดง ตอ้งรบัของประเคน ตอ้งรบัขา้วใส่บาตร ก็เลย

ทาํใหเ้กดิความเสยีหายขึ้นมา น่ีก็เป็นเพราะไมรู่จ้กักาลเทศะ ดงันัน้เวลาไปไหน จะไปทาํ

อะไร ขอใหใ้ชต้าดู หูฟงั ใจคดิเสยีก่อน ว่าตอนน้ีเขากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ เรากาํลงัจะไป

ทาํอะไรทีท่าํใหว้งแตกหรือเปลา่ ไปพูดอะไรทีท่าํใหว้งแตกหรือเปลา่ อย่างน้ีเป็นตน้ ถา้

ไมรู่ ้ถา้สงสยัก็เฉยไวเ้สยีก่อน น่ิงไวเ้สยีก่อน อย่าไปทาํ รอถามคนทีรู่ว้า่ตอนน้ีควรจะทาํ

อะไรอย่างไร ถา้ทาํอย่างนัน้แลว้ ก็จะไมเ่กดิปญัหาตามมา น่ีก็คอืตวัอย่างของการรูจ้กั

กาลเทศะ  

๗. รูจ้กัประมาณ คอืรูจ้กัความพอดนีัน่เอง คนเราถา้มอีะไรมากเกนิไปก็ไมด่ ี มอีะไร

นอ้ยเกนิไปก็ไมด่ ีตอ้งมพีอดกีบัความจาํเป็น เช่น การบริโภคปจัจยั ๔ การรบัประทาน

อาหาร การมบีา้นอยู่ การรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ ก็ตอ้งมปีระมาณ มคีวามพอด ีรบัประทาน

อาหารมากเกนิไปก็เป็นโทษกบัร่างกาย รบัประทานอาหารนอ้ยเกนิไปก็เป็นโทษกบั
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ร่างกาย ตอ้งรบัประทานใหพ้อด ี อย่าไปรบัประทานดว้ยความชอบในรสชาตขิองอาหาร 

แต่ใหร้บัประทานเพือ่ยงัชพีไปวนัๆหน่ึง รบัประทานเพือ่ดบัความทกุขท์ีเ่กดิจากความหวิ

ของร่างกาย พระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้ระภกิษุทกุครัง้เวลาจะบริโภคปจัจยั ๔ ให ้

พจิารณาเสยีก่อน ใหม้ปีฏิสงัขาโยนิโส คอืใหพ้จิารณาถงึเหตผุลของการบริโภคปจัจยั ๔ 

เสยีก่อน เช่นก่อนทีจ่ะฉนัอาหารก็ใหพ้จิารณาวา่ อาหารทีจ่ะรบัประทานน้ีรบัประทานเพือ่

อะไร ไมไ่ดร้บัประทานเพือ่ความสนุกสนาน ไมไ่ดร้บัประทานเพือ่ความสุขใจ ไมไ่ด ้

รบัประทานเพือ่รสชาต ิแต่รบัประทานเพือ่ดบัความกระหาย ความหวิของร่างกาย อาหาร

จะเป็นชนิดไหน อย่างไรก็ไมส่าํคญั จะถูกปากถูกใจหรือไมก่็ไมส่าํคญั ขอใหร้บัประทาน

เขา้ไปแลว้ทาํใหร่้างกายน้ีอยู่ไปได ้ ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ไมท่อ้งเสยี ไมม่คีวามหวิก็เป็นอนั

ใชไ้ด ้ 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหร้บัประทานแบบเรียบๆงา่ยๆ เอาอาหารใส่รวมไปในบาตร 

เพราะเดีย๋วก็ตอ้งไปรวมกนัในทอ้ง อาหารทกุชนิดไมว่า่จะเป็นหวานหรือคาว จะเป็น

ผลไมห้รือจะเป็นอะไร เดีย๋วก็จะตอ้งไปรวมกนัในทอ้งอยู่ด ี ไมจ่าํเป็นตอ้งไปแยกแยะให ้

วุน่วายเสยีเวลาเกนิไป อาหารทกุชนิดก็ตอ้งไปรวมกนัในทอ้ง ถา้อยากจะฝึกนิสยั

รบัประทานแบบเรยีบๆงา่ยๆ ก็ใหเ้อาอาหารทีจ่ะรบัประทานมาคลกุรวมกนัในบาตร

เสยีก่อน คนกนัเขา้ไปจนเป็นอาหารชนิดเดยีว เพือ่ดบักเิลสตณัหาตวัจูจ้ี้จกุจกิ ตวัลุม่

หลงกบัรูปรสของอาหารนัน่เอง ถา้ทาํไดแ้ลว้ ต่อไปการรบัประทานอาหารจะไมม่ปีญัหา 

ไมต่อ้งขบัรถไปหารา้นเชลลช์วนชมิทีอ่ยู่ไกลๆ เพือ่รบัประทานอาหารเพยีงแค่มื้อเดยีว 

เสยีท ัง้เวลาเสยีท ัง้เงนิทอง อยู่ทีบ่า้นมไีขท่อดสกัจานหน่ึง มขีา้วเปลา่สกัจานหน่ึงก็อยู่ได ้

แลว้ ถา้ไมเ่ชื่อวนัไหนเกดิมอีาการจูจ้ี้จกุจกิ กนิอาหารในบา้นไมไ่ด ้ ก็ลองดบักเิลสดูบา้ง 

ลองอดขา้วสกัมื้อสองมื้อดู รบัรองไดว้า่หลงัจากนัน้แลว้ แมแ้ต่ขา้วเปลา่ๆ คลกุกบั

นํา้ปลาก็อร่อย เพราะเรื่องของใจเป็นอย่างน้ี เวลาเคยกินอะไรบ่อยๆ ก็จะเบือ่ แลว้ก็จะ

เริ่มจูจ้ี้จกุจกิ แต่ถา้ไมไ่ดก้นิขา้วมาสกัวนัสองวนั เหน็ขา้วเปลา่ๆคลกุนํา้ปลา ก็จะกระโจน

ใส่ เพราะน่ีคอืเรื่องของกเิลสตณัหา  
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พระพทุธเจา้ผูท้รงเก่งทางดา้นน้ี ทรงไดต้รสัรูธ้รรม รูถ้งึธรรมชาตขิองกเิลสตณัหา จงึ

สอนพระใหด้บักเิลส ดบัตณัหา ดว้ยการกนิอยู่แบบเรียบๆงา่ยๆ พอใหส้าํเร็จประโยชน์

เท่านัน้ กนิอาหารก็เพือ่รกัษาร่างกายใหอ้ยูไ่ปวนัๆหน่ึง ใส่เสื้อผา้ก็เพือ่ปกป้องสตัวแ์มลง

ท ัง้หลาย ป้องกนัความหนาว ป้องกนัอวยัวะต่างๆทีค่วรจะปกปิด บา้นก็มไีวเ้พือ่หลบ

แดดหลบฝนเท่านัน้เอง ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นบา้นใหญ่โตราคาเป็นรอ้ยลา้นพนัลา้น เวลา

นอนหลบัไปก็ไมรู่ว้า่บา้นนัน้ราคาเท่าไร นอนในกระตอ๊บกบันอนในบา้นพนัลา้น เวลา

นอนหลบัไปก็เหมอืนกนั นอนในกระตอ๊บเวลาหลบัไป อาจจะฝนัดกีวา่คนทีน่อนในบา้น

รอ้ยลา้นพนัลา้นก็เป็นได ้ เพราะคนทีม่เีงนิรอ้ยลา้นพนัลา้นมกัจะมเีรื่องวุน่วายใจอยู่

เสมอ เวลานอนหลบัก็มแีต่จะฝนัรา้ย น่ีคอืเรื่องราวของการรูจ้กัประมาณ รูค้วามพอด ี รู ้

วา่ใชเ้พือ่ประโยชนอ์ะไร อย่าใหก้เิลสตณัหามาหลอก วา่ตอ้งมขีองหรูหรา ของ

สวยๆงามๆ ของแพงๆ จงึจะอยู่ได ้ซึง่เป็นความเหน็ผดิ เป็นความหลง ไมใ่ช่เป็นความรู ้

ทีค่วรจะรูน้ ัน่เอง พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้ทุธศาสนิกชน สาธุชนท ัง้หลาย ใหรู้จ้กัสิง่ที่

ควรรู ้๗ ประการ คอืรูเ้หต ุรูผ้ล รูต้น รูบ้คุคล รูส้งัคม รูก้าลเทศะ รูป้ระมาณ เพือ่การ

อยู่ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ปราศจากความทกุข ์ความวุน่วายท ัง้หลาย การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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