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๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
การมาวัดอย่างสมํา่ เสมอทุกๆวันพระ เพือ่ ทําบุญให้ทาน รักษาศีลฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ปฏิบตั ธิ รรม เป็ นการเจริญมรรค ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงได้ประทานไว้ ให้กบั พุทธศาสนิกชน
ทัง้ หลาย ได้ประพฤติปฏิบตั ติ าม เพือ่ ความสุขความเจริญ ความพ้นทุกข์ พ้นจากการ
เวียนว่ายตายเกิด เป็ นทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเป็ นวิธีพน้ ทุกข์ทอ่ี ยู่ก่งึ กลาง
ของวิธีการดับทุกข์ทส่ี ุดโต่งทัง้ ๒ วิธี คือ วิธีหนึ่งมีความเห็นว่าพ้นทุกข์ได้ดว้ ยการหา
ความสุขให้มากๆ คือความสุขจากกามคุณ ๕ รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ซึง่ ไม่ใช่
เป็ นทางทีจ่ ะทําให้พ้นทุกข์อย่างถาวร แต่เป็ นการพ้นทุกข์ในช่วงขณะหนึ่ง เช่นเวลาทีไ่ ม่มี
ความสบายใจ แล้วก็ได้ออกไปเทีย่ ว ได้สมั ผัสกับรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีถ่ กู อก
ถูกใจ ก็ทาํ ให้เกิดความสุขอยู่ขณะหนึ่งในขณะทีไ่ ด้สมั ผัส หลังจากนัน้ แล้วก็หายไป ก็
ผ่านไป ทิ้งไว้แต่ความว้าเหว่ อ้างว้างเปล่าเปลีย่ ว ทิ้งไว้แต่ความหิว ความกระหาย ความ
อยาก ทิ้งไว้แต่ความทุกข์ ความไม่สบายใจ จึงไม่ใช่เป็ นทางทีน่ าํ พาให้ไปสู่ความสุข การ
หลุดพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริง
อีกวิธีหนึ่งเห็นว่าพ้นทุกข์ได้ ด้วยการทรมานตนด้วยวิธีต่างๆ เช่นพวกฤาษีชไี พรทัง้ หลาย
ทีค่ ดิ ว่าการไม่แสวงหาความสุขใดๆในโลกนี้เลย กับการอยู่กบั ความยากความลําบาก
เท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้พน้ ทุกข์ ให้ไปสู่ความสุขทีแ่ ท้จริง เช่นไม่ใส่เสื้อผ้า ไม่ตดั ผม ไม่โกน
หนวด ทรมานตนด้วยวิธีต่างๆ เช่นนัง่ อยู่บนทีน่ งั ่ ทีม่ ขี องแหลมเพือ่ ให้เกิดความเจ็บปวด
พระพุทธเจ้าเองก็ทรงเคยอดพระกระยาหารถึง ๔๙ วัน ก็ไม่สามารถดับทุกข์ภายในใจได้
ใจก็ยงั มีความทุกข์ มีความกังวล มีความกลัว มีความว้าวุน่ ขุน่ มัวอยู่เหมือนเดิม จึงทรง
เห็นว่าการทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆ ก็ไม่ใช่เป็ นทางทีจ่ ะนําไปสู่การพ้นทุกข์ ในทาง
กลับกัน การหาความสุขจากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะอย่างทีค่ นส่วนใหญ่แสวงหา
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กัน ด้วยการไปเทีย่ ว ไปดูหนัง ดูละคร ไปกินเหล้าเมายา ไปเสพกามกัน ก็ไม่ใช่เป็ นทาง
ทีจ่ ะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะได้ทรงประพฤติมาเหมือนกันในสมัยทีเ่ ป็ นพระ
ราชกุมาร ได้อยู่ท่ามกลางความสุขของกามคุณ ๕ แต่ก็ไม่ได้ทาํ ให้พระทัยสงบเย็นสบาย
ปราศจากความว้าวุน่ ขุน่ มัว ความกังวล ความกลัว ความทุกข์ทงั้ หลาย จึงทรงเห็นว่า
ทางทัง้ ๒ ทางนี้ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ จึงได้ทดลองทางที่ ๓ ทีอ่ ยู่ก่งึ กลางระหว่างทางทัง้ ๒
นี้ คือทางแห่งมรรคทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้
หลังจากทีไ่ ด้ทรงปฏิบตั อิ ยู่ถงึ ๖ ปี ดว้ ยกัน จึงได้ทรงตรัสรู้ในพระอริยสัจ ๔ ทรงรู้ทกุ ข์
รู้สมุทยั ต้นเหตุของทุกข์ รู้นิโรธ การดับทุกข์ รู้มรรค ทางดับทุกข์ เมือ่ ได้ทรงตรัสรู้ด ้วย
การประพฤติปฏิบตั แิ ล้ว จึงมีความมันใจ
่ เพราะได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย
แล้ว และได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริง จึงได้นาํ เอามรรคคือการปฏิบตั เิ พือ่ ให้พน้ ทุกข์น้ มี า
เผยแผ่สงสอนให้
ั่
กบั สัตว์โลกทัง้ หลาย ผูท้ ม่ี จี ติ ศรัทธาหลังจากได้ยนิ ได้ฟงั แล้วนําไป
ปฏิบตั ิ ก็จะได้ประสบพบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ ได้พบกับความสุขทีแ่ ท้จริง จึง
เป็ นทีม่ าของการปฏิบตั ขิ องพุทธศาสนิกชน ด้วยการมาวัดกันเป็ นประจํา เพือ่ เจริญมรรค
ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ดาํ เนินนัน่ เอง มรรคทีท่ รงสอนก็ทรงแสดงไว้หลายลักษณะ
ด้วยกัน แต่ก็เป็ นมรรคอันเดียวกัน ต่างแต่ช่อื เท่านัน้ บางครัง้ ก็ทรงแสดงมรรคมีองค์ ๘
คือ ๑. สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ๒. สัมมาสังกัปโป ความดําริชอบ ๓. สัมมาวาจา
เจรจาชอบ ๔. สัมมากัมมันโต การกระทําชอบ ๕. สัมมาอาชีโว อาชีพชอบ ๖. สัมมาวา
ยาโม ความเพียรชอบ ๗. สัมมาสติ สติชอบ ๘. สัมมาสมาธิ การตัง้ มันของจิ
่
ตชอบ
เรียกว่ามรรคที่มีองค์ ๘ คําว่าชอบแปลว่าถูกต้อง
บางครัง้ ก็ทรงแสดงเป็ น ศีล สมาธิ ปัญญา ซึง่ ก็มาจากมรรคทีม่ อี งค์ ๘ เช่นกัน เพราะ
ศีลก็คอื สัมมากัมมันโตการกระทําทีถ่ ูกต้อง สัมมาวาจาการพูดทีถ่ ูกต้อง สัมมาอาชีโวการ
เลี้ยงชีพทีถ่ ูกต้อง สมาธิก็คอื สัมมาสมาธิ ปัญญาก็คอื สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป ส่วน
สัมมาวายาโมกับสัมมาสติคอื ความพากเพียรทีถ่ ูกต้องและการระลึกรู้ทถ่ี ูกต้อง ก็เป็ น
องค์ประกอบทีส่ นับสนุนการเจริญศีล สมาธิ ปัญญา ผูใ้ ดเจริญศีล สมาธิ ปัญญา
จําต้องมีสมั มาวายาโม ความพากเพียรทีถ่ ูกต้อง มีสมั มาสติการระลึกรู้ทถ่ี ูกต้อง ถ้า
4

ไม่เช่นนัน้ แล้วจะไม่สามารถเจริญศีล สมาธิ ปัญญาได้ เช่น ญาติโยมเวลามาทีว่ ดั ก็ตอ้ งมี
สติรู้วา่ ตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ รู้วา่ กําลังมาวัด รู้วา่ จะต้องมาทําอะไร ก็เตรียมตัวเตรียม
ข้าวเตรียมของมา เตรียมจิตเตรียมใจมา เพือ่ มาประกอบกิจทีพ่ งึ กระทํา เรียกว่าสัมมาวา
ยาโม ความพากเพียรทีถ่ ูกต้อง มาทําความดี มาละความชัว่ นัน่ เอง นี่ก็คอื มรรคทีม่ อี งค์
๓ เรียกว่า ศีล สมาธิ ปัญญา
บางครัง้ ก็ทรงแสดงมรรคไว้อีกรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า ทาน ศีล ภาวนา นี่ก็เป็ นมรรคทีม่ ี
องค์ ๘ เช่นกัน เพียงแต่เพิม่ ทานเข้าไป เพราะทรงสอนให้ กับคฤหัสถ์ผูค้ รองเรือน ผู ้ยัง
มีความยึดติดอยู่กบั ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ จึงจําเป็ นต้องสอนให้เสียสละ
ด้วยการให้ทาน เพราะการจะไปสู่การพ้นทุกข์ได้ จะต้องปล่อยวางทรัพย์สนิ สมบัตขิ ้าว
ของสิง่ ภายนอกทัง้ หลาย ถ้าจิตยังมีความผูกพัน มีความยึดมันถื
่ อมันอุ
่ ปาทานอยู่กบั สิง่
เหล่านี้ ก็จะทําให้จิตใจมีความว้าวุน่ ขุน่ มัว มีความกังวล มีความทุกข์ มีความไม่สบายใจ
จึงต้องสอนทาน ศีล ภาวนา ให้กบั คฤหัสถ์ผูค้ รองเรือน ส่วนศีลก็เหมือนกับศีลในศีล
สมาธิ ปัญญา คือสัมมากัมมันโตการกระทําทีถ่ ูกต้อง สัมมาวาจาการพูดทีถ่ ูกต้อง สัมมา
อาชีโวการเลี้ยงชีพทีถ่ ูกต้องเหมือนกัน ส่วนภาวนาก็หมายถึงการเจริญสมาธิและปัญญา
นัน่ เอง เหมือนกับศีล สมาธิ ปัญญาทีพ่ ระพุทธองค์จะทรงสอนให้กบั พระภิกษุผู ้ปฏิบตั ิ
ธรรม เวลาสอนพระภิกษุผูป้ ฏิบตั ิ ผูอ้ อกบวชจะไม่สอนเรื่องทาน เพราะได้เสียสละ
ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองหมดไปแล้ว ไม่มเี หลืออยู่ตดิ ตัวแล้ว เวลามาบวชก็มาตัว
เปล่าๆ มาด้วยศรัทธา ไม่ได้เอาทรัพย์สนิ เงินทองข้าวของติดตัวมาด้วย ไม่ได้เอา
ยศถาบรรดาศักดิ์ตดิ ตัวมาด้วย ได้เสียสละไปหมดแล้ว จึงไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้อง
สอนเรื่องทานให้กบั พระภิกษุนกั บวชทัง้ หลาย แต่ถา้ เวลาสอนให้กบั ฆราวาสยังต้องสอน
เรื่องการให้ทานอยู่ จึงทรงสอนทาน ศีล ภาวนา ถ้าสอนให้กบั นักบวชก็จะทรงสอนศีล
สมาธิ ปัญญา แล้วก็ขยายความไปสู่มรรคทีม่ อี งค์ ๘ ตัง้ แต่สมั มาทิฏฐิไปจนถึง
สัมมาสมาธิ
มรรคทีม่ อี งค์ ๘ นี้ไม่วา่ จะเป็ นทาน ศีล ภาวนาก็ดี ศีล สมาธิ ปัญญาก็ดี จําต้องเจริญไป
พร้อมๆกัน เพราะมรรคเปรียบเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง มีส่วนประกอบหลายส่วนด้วยกัน
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เช่น มีล ้อ มีเครื่องยนต์ มีตวั ถัง มีพวงมาลัย มีคนั เร่ง มีเบรก มีอะไรหลายๆ อย่าง
ด้วยกัน จําต้องมีสง่ิ เหล่านี้ในการทีจ่ ะทําให้รถยนต์นนั้ วิง่ ไปได้ เวลารถยนต์วง่ิ ก็ไป
พร้อมๆ กันทัง้ หมด ทัง้ ล้อ ทัง้ เครื่องยนต์ ทัง้ กระบะ ทัง้ ตัวถัง ทัง้ พวงมาลัย ทัง้ เบรก
ทัง้ คันเร่ง ไปพร้อมๆกันหมด ฉันใดการเจริญมรรค เช่น ทาน ศีล ภาวนา หรือ ศีล
สมาธิ ปัญญา หรือมรรคทีม่ อี งค์ ๘ ก็ตอ้ งเจริญไปพร้อมๆกัน ต้องมีการทําบุญให้ทาน
อย่างสมํา่ เสมอ มีการรักษาศีลอย่างต่อเนื่อง มีการเจริญจิตตภาวนา เจริญสมาธิปญั ญา
อย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอเช่นกัน เหมือนกับเวลารับประทานอาหาร ก็ตอ้ ง
รับประทานอาหารให้ครบทุกอย่าง ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อการทําให้ร่างกายอยูไ่ ปได้ โดยไม่
เจ็บไข้ได้ป่วย คือต้องรับประทานข้าว กับข้าว ของหวาน ผลไม้ นํา้ ร่างกายจึงจะได้
สารอาหารทีค่ รบถ้วน ทําให้เจริญเติบโต อยู่ไปได้โดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
ฉันใดการบําเพ็ญธรรม คือมรรคทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ก็ตอ้ งบําเพ็ญพร้อมๆกันไป
ไม่แยกกันทําทีละขัน้ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีบ่ างคนบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ ก็คดิ ว่าตอนนี้ขอ
เพียงทําทานอย่างเดียวก่อน ยังไม่รกั ษาศีล ไม่ไหว้พระสวดมนต์ ไม่ปฏิบตั ธิ รรม บาง
ท่านก็ขอทําแต่ทานและรักษาศีลแต่ยงั ไม่ปฏิบตั ธิ รรม
อย่างนี้แสดงว่ายังไม่ได้เจริญ
มรรคให้ครบองค์ ๘ หรือถ้าขับรถก็ไม่ได้เอารถไปทัง้ คันรถ บางทีเอากระบะรถไปแต่ไม่
เอาล้อไป รถก็ไปไม่ได้ ไปไม่ถงึ ไหน ต้องเอาไปทัง้ คันรถ ถึงจะไปได้ ฉันใดการปฏิบตั ิ
ธรรมเจริญมรรค ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ก็ตอ้ งปฏิบตั ไิ ปพร้อมๆกัน
ทัง้ หมด ทานก็ตอ้ งทํา ศีลก็ตอ้ งรักษา จิตตภาวนาก็ตอ้ งเจริญ ถ้าไม่ทาํ อย่างนัน้ แล้ว ผล
ทีป่ รารถนาก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา เพราะว่าองค์ประกอบไม่บริบูรณ์ ไม่ครบนัน่ เอง
เหมือนกับการรับประทานอาหารทีไ่ ม่ครบ ก็จะทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย บางทีไปหา
หมอ หมอก็บอกว่าไม่ได้เป็ นอะไรหรอก เพียงแต่ร่างกายขาดสารอาหารบางชนิดไปเท่า
นัน้ เอง ถ้ากินอาหารให้ครบทุกส่วนแล้วสารอาหารก็จะได้ครบ ร่างกายก็จะไม่เจ็บไข้ได้
ป่ วย ฉันใดการจะทําให้ใจมีความสุข ไม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามวิตก ไม่มคี วามกังวล ก็
ต้องเกิดจากการเจริญมรรคให้ครบทุกๆ ส่วนนัน่ เอง

6

จึงขอให้เจริญทาน ศีล ภาวนา ก็ดี ศีล สมาธิ ปัญญาก็ดี หรือมรรค ๘ ก็ดี ให้ครบถ้วน
บริบูรณ์ แล้วผลทีป่ ระเสริฐทีเ่ ลิศ คือการพ้นจากความทุกข์ มีแต่ความสุขภายในใจ ไม่มี
ความว้าวุน่ ขุน่ มัว ไม่มคี วามเศร้าโศกเสียใจ ไม่มคี วามทุกข์ ความอาลัยอาวรณ์ต่างๆ ก็
จะปรากฏขึ้นมาในใจ ใจจะไม่ไขว่คว้า ไม่หวิ ไม่อยากกับอะไรทัง้ สิ้นในโลกนี้ ไม่วา่ จะ
เป็ นลาภ ยศ สรรเสริญ หรือกามสุขทัง้ หลาย ใจจะไม่อยากเลย เพราะรู้วา่ หาใช่เป็ น
ความสุขไม่ แต่เป็ นความทุกข์ เพราะเป็ นไตรลักษณ์นนั ่ เอง เป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นของที่
ไม่มใี ครเป็ นเจ้าของ ไม่มใี ครบังคับให้อยู่กบั ตัวเองไปได้ตลอดเวลา เมือ่ บังคับไม่ได้ เมือ่
มีการเปลีย่ นแปลง เมือ่ ไปหลงไปยึดไปติดเข้า ก็จะต้องเกิดความทุกข์ข้นึ มา ผูท้ ไ่ี ด้เจริญ
มรรคของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมมีปญั ญา ย่อมเห็นตามสภาพความเป็ นจริงว่า ลาภ ยศ
สรรเสริญ กามสุข ไม่เป็ นความสุขเลย เป็ นแต่ความทุกข์ จึงไม่เคยทีจ่ ะคิดทีจ่ ะเข้าไปหา
ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขเลย มีแต่จะถอยออก มีแต่จะหนี ไม่เข้าไปเกี่ยวพันด้วย
ถ้าจําเป็ นต้องเกี่ยวข้องด้วย เช่น มีศรัทธาญาติโยมนําปัจจัยข้าวของต่างๆมาถวายมาให้
ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ จะไม่หลงคิดว่าเป็ นของๆตน จะไม่หลงคิดว่าเป็ นสิง่ ทีจ่ ะให้ความสุขกับ
ตน แต่รบั ไว้ด้วยความเกรงใจ รับไว้เพือ่ ฉลองศรัทธา ของผูท้ ย่ี งั มีความจําเป็ น ต่อการ
ทําบุญทําทานอยู่ ก็รบั ให้เขา เพือ่ เขาจะได้สาํ เร็จประโยชน์ จะได้บญ
ุ ได้กศุ ล แต่ผูร้ บั ก็จะ
ไม่เก็บไว้เพือ่ ใช้สาํ หรับตนเลย มีแต่จะนําเอาไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื ต่อไป เช่น เอาไปทําสิง่ ที่
เป็ นสาธารณะประโยชน์ ไปช่วยสร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน ซื้ออุปกรณ์การแพทย์
ต่างๆ ให้ทนุ การศึกษากับผูด้ อ้ ยโอกาส สงเคราะห์ผูท้ ต่ี กทุกข์ได้ยากทีไ่ ม่มใี ครเหลียวแล
ถึงแม้จะไม่ได้เป็ นนักบวชก็ตาม ไม่ได้เป็ นคนดีเลิศก็ตาม แต่หลักมนุษยธรรมก็ยงั มี
ความจําเป็ นอยู่ ตราบใดทีย่ งั มีคนไม่สามารถช่วยตัวเองได้อยู่ เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตอ้ งพาไป
หาหมอให้ได้รบั การรักษา ถ้าไม่มอี าหารรับประทาน ก็ตอ้ งดูแลช่วยเหลือกันไป เขาล้มก็
ช่วยให้เขาลุกขึ้นมา เพือ่ จะได้เดินไปเองได้ ไม่ได้ช่วยแบบแบกหามเขาไปตลอดเวลา ทํา
ให้เขากลายเป็ นคนพิการไป ถ้าช่วยแบบนี้ไม่เป็ นการช่วยทีถ่ ูกต้อง ช่วยเขาเพราะเขาช่วย
ตัวเขาเองไม่ได้ ช่วยเขาเพือ่ ให้เขาช่วยตัวเองได้ เมือ่ เขาช่วยตัวเองได้แล้ว เขาจะได้ไม่
ต้องไปรบกวน ไปพึง่ พาอาศัยผูอ้ น่ื หลักมนุษยธรรมจึงเป็ นความจําเป็ น ไม่วา่ จะเป็ นคน
ดีหรือคนชัว่ ไม่วา่ จะเป็ นมนุษย์หรือเป็ นเดรัจฉาน ก็ยงั มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องดูแลซึง่ กัน
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และกัน แม้กระทังโจรผู
่
้ร้าย เมือ่ ถูกเจ้าหน้าทีย่ งิ ได้รบั บาดเจ็บ เจ้าหน้าทีก่ ็ยงั ต้องนําไปส่ง
โรงพยาบาล ไปรักษาให้หายเสียก่อน เมือ่ หายแล้วจึงค่อยนําไปดําเนินคดีต่อไป
นี่คอื หลักของการเจริญมรรค ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่ทาํ บาปทัง้ ปวง ทําแต่กศุ ลคุณงาม
ความดี ชําระจิตให้สะอาดหมดจด ละกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจให้หมดสิ้นไป ด้วยการ
เจริญมรรค คือศีล สมาธิ ปัญญา หรือทาน ศีล ภาวนา เป็ นวิธีทจ่ี ะทําให้จติ ใจสะอาด
หมดจด ประสบกับความสุขทีแ่ ท้จริง หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย เราจึงต้องมาวัด
กันอย่างสมํา่ เสมอ ถึงแม้จะไม่ได้มาวัด ก็ยงั ต้องบําเพ็ญเหมือนกัน เพราะการบําเพ็ญ
ไม่ได้หมายถึงการบําเพ็ญทีว่ ดั อย่างเดียว การบําเพ็ญทีแ่ ท้จริงต้องบําเพ็ญได้ทกุ แห่งทุก
หน เพราะสิง่ ทีเ่ ราบําเพ็ญคือกาย วาจา ใจ ของเรา ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั กาลและสถานที่ อยู่ท่ี
ไหนก็มกี าย มีวาจา มีใจ จึงต้องเจริญสัมมาสติคอื การระลึกรู้อยู่ตลอดเวลา ไม่วา่ จะ
เคลือ่ นไหวทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทางความคิดอย่างไร ก็ตอ้ งมีสติระลึกรู้อยู่เสมอ
ต้องตามรู้อยู่เสมอว่า ในขณะนี้กาํ ลังทําอะไรอยู่ พูดอะไรอยู่ กําลังคิดอะไรอยู่ สิง่ ทีก่ าํ ลัง
พูด กําลังคิด กําลังทําอยู่น้ ี ถูกต้องหรือไม่ เป็ นสัมมาหรือเป็ นมิจฉา ถูกหรือผิด ถ้าเป็ น
สัมมาก็ทาํ ต่อไป ถ้าเป็ นมิจฉาคือไม่ถูกต้องเป็ นความผิด ก็ตอ้ งระงับทันที เช่น กําลังฆ่า
สัตว์ตดั ชีวติ อยู่หรือเปล่า ถ้ากําลังทําอยู่ ก็ตอ้ งหยุดทันที เวลายุงมาเกาะก็ตบยุงทันที
อย่างนี้แสดงว่าไม่มสี มั มาสติ ไม่มกี ารระลึกรู้ถงึ การกระทําของเรา ถ้ามีสติพอมือจะไปตี
ยุงเข้า ก็ตอ้ งรู้แล้วว่ากําลังเป็ นมิจฉา เป็ นการกระทําทีผ่ ดิ ก็ตอ้ งหยุดทันที
การเจริญมรรค ๘ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องเจริญอยู่ตลอดเวลา ก็คอื
สัมมาสติ การระลึกรู้อยู่ทกุ เวลา ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไป จําต้องมีสติรู้อยู่เสมอ
ว่ากําลังคิดอะไร กําลังพูดอะไร กําลังทําอะไร กําลังจะคิดอะไร กําลังจะพูดอะไร กําลัง
จะทําอะไร ต้องรู้อยู่วา่ เป็ นสัมมาหรือเป็ นมิจฉา คือถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องก็
ต้องระงับ ถ้าถูกต้องก็ทาํ ไปเลย เพราะการกระทําทีถ่ ูกต้อง การพูดทีถ่ ูกต้อง ความคิดที่
ถูกต้องจะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญนัน่ เอง ส่วนการกระทําทีไ่ ม่ถูกต้องทีเ่ ป็ นมิจฉา ก็
จะทําให้เกิดผลเสียตามมา ผลร้ายตามมา ทัง้ กับตัวเราและกับผูอ้ น่ื จึงต้องมีสติดูความ
เคลือ่ นไหวของกาย วาจา ใจ อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใจของเรา เพราะการกระทํา
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ทางกาย ทางวาจานัน้ จะเกิดขึ้นได้ก็ตอ้ งเกิดจากการกระทําทางใจเสียก่อน ใจต้องคิด
ก่อนแล้วจึงค่อยสังการไปที
่
ก่ ายและวาจา จึงต้องดูใจเรา ดูความคิดเราอยู่เสมอว่า กําลัง
คิดอะไรอยู่ ดูอารมณ์ของเราว่า ขณะนี้เป็ นปกติหรือเปล่า มีความโลภหรือเปล่า มีความ
โกรธหรือเปล่า มีความหลงหรือเปล่า มีความอยากหรือเปล่า ถ้ามีแสดงว่าใจเริ่มไป
ในทางทีไ่ ม่ชอบแล้ว ไปทางมิจฉาแล้ว ต้องระงับดับเสีย ด้วยการเจริญกรรมฐานบทใด
บทหนึ่ง เช่น บริกรรมพุทโธๆๆไปก็ได้ หรือเจริญปัญญาไปก็ได้ สอนตนบอกตนว่า
กําลังคิดไม่ดี กําลังสร้างปัญหาให้กบั ตัวเอง
เวลาโลภต้องถามตัวเองว่าจําเป็ นไหมสิง่ ทีต่ อ้ งการ ถ้าเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ เช่น
ต้องรับประทานอาหาร ต้องมีเสื้อผ้าใส่ ต้องมีบา้ นอยู่ ต้องมียารักษาโรค ถ้าเป็ นอย่างนี้ก็
ไม่ถอื ว่าเป็ นความโลภ แต่เป็ นความจําเป็ น ถ้ามีเกินความจําเป็ น เช่น ตอนนี้เสื้อผ้าก็มี
พอใส่แล้ว อาหารก็มพี อกิน บ้านก็มพี ออยู่แล้ว ยารักษาโรคก็มพี ออยู่แล้ว แต่กลับยังไม่
พอใจ ยังอยากจะได้บา้ นทีใ่ หญ่โตขึ้นกว่าเดิม มีเสื้อผ้าเพิม่ ขึ้นมาอีก มีอาหารพิสดาร
ราคาแพงๆรับประทาน รักษาโรคในโรงพยาบาลทีม่ รี าคาสูงๆแพงๆ ถ้าคิดอย่างนี้แล้ว
แสดงว่ากําลังโลภ กําลังหลง แล้วใจจะต้องว้าวุน่ ขุน่ มัว ไม่เป็ นปกติ อยู่น่งิ เฉยเป็ น
อุเบกขาไม่ได้ จะต้องออกไปดิ้นรนหาสิง่ เหล่านี้มา เมือ่ ได้มาแล้ว แทนทีจ่ ะเป็ นความสุข
กลับกลายเป็ นความกังวล เพราะจะต้องรักษาให้อยู่กบั ตนไปนานๆ ซึง่ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีง่ า่ ย
เพราะทุกคนต้องทํามาหากิน ต้องหาเงินหาทอง แก่งแย่งชิงดีกนั จึงมีแต่เรื่องราว ทีจ่ ะ
ทําให้เกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัวกับจิตใจ ไม่รู้จกั หยุดจักหย่อน จึงต้องใช้มรรค คือปัญญา
เพือ่ จะได้ดบั ความโลภ ความหลงทัง้ หลาย เพือ่ จะได้อยู่เย็นเป็ นสุข ถ้าเจริญมรรคได้
ครบถ้วนบริบูรณ์ ก็จะมีความสุขเต็มเปี่ ยม เรียกว่าบรมสุข ปรมังสุขงั เป็ นความสุขของ
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก จึงควรเจริญมรรคอยู่เสมอๆจนครบถ้วนบริบูรณ์
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๕๗

พระรัตนตรัย
๒ มีนาคม ๒๕๔๖

การมาวัดอย่างสมํา่ เสมอเพือ่ ประกอบศาสนกิจต่างๆ เป็ นการนําความเป็ นสิริมงคลมา
ให้แก่ชวี ติ เพราะว่าสิง่ ต่างๆทีศ่ าสนาสอนให้ปฏิบตั ิ ล้วนเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความ
ร่มเย็นเป็ นสุข ความปราศจากทุกข์ภยั ต่างๆ เพราะศาสนานี้เกิดจากบุคคลทีช่ าญฉลาด
มีปญั ญา มีดวงตาแห่งธรรม ซึง่ เป็ นดวงตาทีป่ ระเสริฐเลิศโลก กว่าดวงตาทีม่ อี ยู่ใน
ร่างกาย ทีม่ องเห็นเพียงรูปธรรมเท่านัน้ แต่ไม่สามารถมองเห็นนามธรรมต่างๆ เช่น
ความสุข ความทุกข์ ความเจริญ ความเสือ่ ม ความเป็ นสิริมงคล ความอัปมงคล
ทัง้ หลาย ทีต่ อ้ งอาศัยดวงตาแห่งธรรมซึง่ เป็ นดวงตาของใจ จึงจะสามารถมองทะลุเข้าไป
ในส่วนของนามธรรม ทีล่ ะเอียดกว่ารูปธรรมได้ จึงต้องมีพระศาสนาเป็ นผูส้ อน เพราะ
พระศาสนาเกิดจากผูม้ ดี วงตาเห็นธรรม คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรม
ศาสดา
หลังจากทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้ธรรมแล้ว ทรงเห็นเหตุของสุขและทุกข์ เหตุของความเจริญและ
ความเสือ่ ม จึงได้นาํ เอามาประกาศสังสอนให้
่
กบั สัตว์โลก สิง่ ทีท่ รงสังสอนทรงเรี
่
ยกว่า
ธรรมะ คือพระธรรมคําสอน เมือ่ ได้ประกาศพระธรรมคําสอนไปแล้ว ก็มผี ูม้ จี ติ ศรัทธา
มีความฉลาดพอทีจ่ ะเห็นตาม
ก็นาํ ไปปฏิบตั จิ นมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาภายในใจ
กลายเป็ นพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นมา พระทัง้ ๓ องค์ คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
จึงเป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญของพระพุทธศาสนา เป็ นแสงสว่างทีช่ ่วยนําพาสัตว์โลก ให้
ดําเนินชีวติ ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแท้จริง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์จงึ เป็ น
สิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ แก่สตั ว์โลกผูป้ รารถนาความสุขความเจริญ ผูป้ รารถนาความหลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ หลาย เพราะว่าสัตว์โลกโดยลําพังยังไม่มคี วามสามารถพอทีจ่ ะนําตนให้
ไปสู่จดุ ทีต่ นปรารถนาได้ จึงต้องพึง่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นผูน้ าํ พาไป
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ดังนัน้ ทุกครัง้ ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนประกอบศาสนกิจต่างๆ จึงต้องระลึกถึงพระบรมศาสดา
เป็ นเบื้องต้น แล้วก็มกี ารแสดงออกถึงเจตนารมณ์ทจ่ี ะยึดเอาพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์เป็ นสรณะ เป็ นผูน้ าํ พาชีวติ ของตนไปในทิศทางทีด่ ที ง่ี าม การระลึกถึงพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ์อยู่เสมอจึงเป็ นกิจทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนพึงกระทําอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะ
เมือ่ ได้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว ก็จะเกิดปัญญา ความรู้ความฉลาด ที่
จะดําเนินชีวติ ไปในทางทีถ่ ูกต้องดีงาม เวลาทีร่ ะลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ
พระสังฆคุณ ก็จะระลึกถึงวิถที างทีพ่ ระพุทธเจ้าก็ดี พระอริยสงฆ์สาวกก็ดไี ด้ดาํ เนินไป
และระลึกถึงผลอันประเสริฐ ทีไ่ ด้ทรงบรรลุถงึ ทําให้ไม่หลงทาง ไม่ลมื ทีจ่ ะประพฤติตาม
วิถที างทีท่ ่านผูป้ ระเสริฐทัง้ หลายได้ทรงดําเนินมา จึงต้องเจริญพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสังฆคุณอยู่เสมอ เพราะเมือ่ ได้เจริญแล้วจิตจะมีความอ่อนโยน ไหลไป
ตามกระแสธรรม ถ้าไม่ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ใจซึง่ มีกระแสบาปกรรม
กิเลสตัณหา โมหะ อวิชชา ก็จะถูกฉุดลากพาไปสู่ทต่ี าํ ่ ซึง่ จะนําผลทีไ่ ม่ปรารถนามาให้
คือความทุกข์ ความเสือ่ มเสียทัง้ หลาย จึงต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์
อยู่เสมอ ด้วยการทําความเข้าใจ ทําความรู้จกั พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เมือ่ รู้
แล้วจะได้นาํ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบตั ิ
ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็เป็ นบุคคลธรรมดาสามัญอย่างพวกเรา มีกเิ ลสตัณหา มีความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ครอบงําพระทัย แต่ทรงเห็นว่าสิง่ เหล่านี้ล ้วนเป็ นพิษเป็ นภัย
จึงได้ออกปฏิบตั ธิ รรมด้วยการศึกษาจากผูร้ ู้ทม่ี อี ยู่ในสมัยนัน้ ทรงได้รบั ความรู้ในระดับ
หนึ่ง สามารถทําให้สง่ิ ต่างๆทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัย คือกิเลสตัณหา ให้เบาบางลงไป อ่อนตัวลง
ไป แต่ไม่สามารถทําให้กเิ ลสตัณหาหมดไปจากจิตจากใจได้ เพราะในสมัยนัน้ ไม่มคี รูบา
อาจารย์รูปใดองค์ใด ทีม่ คี วามรู้ความสามารถทีจ่ ะกําจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจ
ของสัตว์โลกได้ จึงต้องแสวงหาด้วยพระองค์เอง ด้วยการทดลองวิธีการต่างๆ จนใน
ทีส่ ุดก็ได้พบกับวิถที างทีน่ าํ ไปสู่การดับทุกข์ สู่การทําลายกิเลสตัณหา คือมรรคทีม่ อี งค์
๘ เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา ทรงเห็นด้วยปัญญาว่า มรรค ๘ นี้เป็ นทางทีจ่ ะนําสัตว์โลก
ไปสู่การดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง
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เมือ่ ได้ทรงตรัสรู้ธรรม ได้ชาํ ระพระทัยของพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์ กลายเป็ นพระ
อรหันต์ข้นึ มา เป็ นผูส้ ้นิ กิเลส ไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลง เหลืออยู่ในใจ หลุด
พ้นจากความทุกข์ ซึง่ เกิดจากการปฏิบตั มิ รรค ๘ แล้ว จึงได้นาํ สิง่ ทีไ่ ด้ทรงรู้มาประกาศ
สอนให้กบั สัตว์โลก พระพุทธองค์จงึ มีพระนามว่า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า คือทรง
เป็ นผูต้ รัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เอง เพราะไม่มคี รูบาอาจารย์ทจ่ี ะสังสอนให้
่
หลุดพ้นจาก
กองทุกข์ได้ จึงต้องขวนขวายศึกษาด้วยตนเอง จนได้พบกับโมกขธรรม วิมตุ ธิ รรม หลุด
พ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ด้วยการปฏิบตั มิ รรค ๘ แล้วนําธรรมนี้มาสังสอนสั
่
ตว์โลก จึง
ได้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าหลังจากทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้แล้ว แต่ไม่มคี วาม
ปรารถนาทีจ่ ะสังสอนธรรมะให้
่
กบั สัตว์โลก ก็จะกลายเป็ นพระปัจเจกพุทธเจ้าไป คือทรง
ตรัสรู้ธรรม ทรงทําให้พระทัยสะอาดบริสุทธิ์ แต่ไม่ได้นาํ สิง่ ทีท่ รงรู้ทรงเห็นมาประกาศสัง่
สอนให้กบั สัตว์โลก คือรู้เฉพาะตน ไม่ได้เอามาเผยแผ่แบ่งปันให้กบั ผูอ้ น่ื
แต่พระพุทธเจ้าของเราทรงเปี่ ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ มีความสงสารสัตว์โลกทีย่ งั
ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์ ถ้าไม่ทรงนําธรรมะมาประกาศสังสอนให้
่
กบั สัตว์
โลก สัตว์โลกก็จะไม่มโี อกาสหลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้เลย แต่ถา้ ได้ทรงนําธรรมะมา
ประกาศสังสอนแล้ว
่
สัตว์โลกผูม้ บี ารมีสะสมมาแต่เดิม เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วจะเกิด
ศรัทธา เกิดปัญญาขึ้นมา นําเอาสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไปปฏิ
่
บตั ิ ยกตนให้พน้ จาก
ความทุกข์ได้ นี่แหละคือเรื่องของพระพุทธเจ้าของเรา หลังจากได้ทรงตรัสรู้แล้วแทนทีจ่ ะ
อยู่น่งิ เฉย เก็บธรรมะอันประเสริฐนี้ไว้ไม่สงั ่ สอนผูอ้ น่ื กลับทรงอุทศิ เวลาทีท่ รงเหลืออยู่
ตลอด ๔๕ พรรษา มาประกาศธรรมะสังสอนสั
่
ตว์โลก โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบ
แทนอะไรจากผูท้ ร่ี บั การสังสอนเลยแม้แต่
่
นอ้ ยนิด เพราะทรงเป็ นผูม้ คี วามสมบูรณ์แล้ว
ในทุกสิง่ ทุกอย่าง พระทัยทรงเต็มเปี่ ยมไปด้วยอริยทรัพย์ ทีท่ าํ ให้พระองค์มแี ต่ความสุข
ไม่มคี วามทุกข์เจือปนอยู่เลย
การสังสอนจึ
่
งทรงสังสอนด้
่
วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มคี วามปรารถนาทีจ่ ะรับการสรรเสริญ
ยกย่อง รับอามิสสินจ้างอะไรทัง้ สิ้นเลย ทําด้วยจิตใจทีบ่ ริสุทธิ์ เพราะทรงเห็นคุณค่าของ
พระธรรมคําสอน เห็นคุณค่าของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายว่า ไม่มอี ะไรจะ
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ประเสริฐเท่า ไม่มอี ะไรจะมีคุณค่าเท่ากับการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ จึงได้นาํ เอาพระ
ธรรมคําสอนมาสังสอนให้
่
กบั สัตว์โลก ผูไ้ ด้ยนิ ได้ฟงั นําไปปฏิบตั กิ ็สามารถทําจิตใจให้
สะอาดบริสุทธิ์ หมดสิ้นจากกิเลสคือความโลภ ความโกรธ ความหลง สิ้นจากความทุกข์
ทัง้ หลายทีเ่ กิดจากกิเลสตัณหาได้ กลายเป็ นจิตทีบ่ ริสุทธิ์ข้นึ มา กลายเป็ นพระอรหันต์
ขึ้นมา แต่ไม่เรียกท่านว่าเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะท่านเหล่านี้เป็ นพระ
อรหันตสาวก คําว่าสาวกแปลว่าผูฟ้ งั หมายความว่าท่านเหล่านี้ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์
ขึ้นมา ด้วยการฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วปฏิบตั ติ าม คือโดยลําพังถ้าไม่มี
พระพุทธเจ้ามาสังสอน
่
ท่านเหล่านี้ก็จะไม่มคี วามสามารถในตัวของท่านเอง ทีจ่ ะคิด
ค้นหาวิธีปฏิบตั ิ เพือ่ จะทําให้จติ ใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์ ทําลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้น
ไปจากใจได้ ต้องอาศัยการได้ยนิ ได้ฟงั จากผูร้ ู้ คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านัน้
จึงจะสิ้นกิเลสได้ จึงเรียกท่านเหล่านี้วา่ พระอรหันตสาวก
หลังจากนัน้ ท่านก็ทาํ หน้าทีแ่ ทนพระพุทธเจ้า ช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระ
ธรรมคําสอน จึงทําให้ศาสนาพุทธมีอายุยนื ยาวนานมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็ประมาณ
๒๕๐๐ กว่าปี แล้ว เกิดจากพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นี่เอง เริ่มต้น
จากพระพุทธเจ้าเป็ นผูป้ ฏิบตั พิ ระองค์แรก เสร็จแล้วก็นาํ สิง่ ทีท่ รงรู้ทรงเห็นมาเผยแผ่สงั ่
สอนจนมีพระอรหันตสาวกปรากฏขึ้นมา หลังจากทีท่ รงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว
พระอรหันตสาวกก็นาํ ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้กบั ผูท้ ย่ี งั ไม่รู้ ผูท้ ย่ี งั
ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ต่อไป หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็บรรลุเป็ นพระอรหันตสาวกตามกัน
ขึ้นมา เป็ นการสืบทอดถ่ายทอดพระพุทธศาสนา ตัง้ แต่ในสมัยพุทธกาลมาจนถึงทุกวันนี้
พระศาสนาจึงมีอายุยนื ยาวนาน เพราะเกิดจากการศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรม แล้วนําสิง่ ที่
ได้ยนิ ได้ฟงั ไปปฏิบตั ิ จนบรรลุธรรม แล้วก็นาํ ไปสังสอนผู
่
อ้ น่ื ต่อไป จึงเป็ นหน้าทีข่ อง
พุทธศาสนิกชนทุกๆคน ทีจ่ ะต้องช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยการเข้าวัดเข้าวา
อย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนําไปปฏิบตั ิ ทําจิตใจ
ให้สะอาดไปตามลําดับแห่งการปฏิบตั ิ จนสะอาดหมดจด กลายเป็ นพระอริยสงฆ์สาวก
ขึ้นมา จากนัน้ ก็นาํ สิง่ ทีไ่ ด้รู้ได้เห็นไปเผยแผ่ให้กบั ผูอ้ น่ื ต่อไป โลกก็จะอยู่ดว้ ยความ
ร่มเย็นเป็ นสุข
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ผูบ้ รรลุธรรมแล้วจะรู้วา่ ในโลกนี้ไม่มอี ะไรจะมีคุณค่า มีความสําคัญเท่ากับพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้ปรากฏขึ้นภายในใจ เพราะจะทําให้จติ ใจมีความสงบ มีความ
ร่มเย็นเป็ นสุข ไม่มคี วามหิว ความกระหายกับสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เพราะเห็นด้วย
ปัญญาว่า ไม่ใช่ความสุข ไม่ใช่ความเจริญ แต่เป็ นความทุกข์ ความสุขทีไ่ ด้จากสิง่ ต่างๆ
ในโลกนี้ เป็ นความสุขชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว เหมือนกับนํา้ ตาลทีเ่ คลือบยาขม เป็ นผิว
บางๆ เวลาเอายาอมเข้าไปในปาก ตอนต้นก็จะมีรสหวาน แต่เมือ่ นํา้ ตาลทีเ่ คลือบนัน้
ละลายหมดไปแล้ว ก็จะเหลือแต่ความขม ฉันใดความสุขทีไ่ ด้รบั จากสิง่ ต่างๆในโลกนี้
ไม่วา่ จะเป็ นลาภ ยศ สรรเสริญ หรือกามสุข คือความสุขทีไ่ ด้จากการสัมผัสรูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทัง้ หลาย ล้วนเป็ นความสุขทีเ่ ฉียบบาง มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ ถ้า
ไม่เป็ นเช่นนี้แล้ว ชีวติ ของพวกเราทุกคนทีอ่ ยู่ในโลกนี้ ก็ควรจะมีแต่ความสุข ไม่มคี วาม
ทุกข์เลย แต่กลับไม่ได้เป็ นเช่นนัน้ ทัง้ ๆทีพ่ วกเราทุกคนก็มลี าภ ยศ สรรเสริญ กามสุข
ด้วยกันทัง้ นัน้ แต่กลับไม่มคี วามสุขทีบ่ ริบูรณ์ มีความสุขบ้าง แล้วก็มคี วามทุกข์สลับกัน
ไป นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าสิง่ ต่างๆทัง้ หลายในโลกนี้ ไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อย่าง
แท้จริง ในตอนปลายของชีวติ ก็จะกลายเป็ นความทุกข์ไปทัง้ หมด
เพราะโดยสภาพของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ แม้กระทังอั
่ ตภาพร่างกายของเราก็เป็ นของ
ไม่เทีย่ ง เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น ตัง้ อยู่ และในทีส่ ุดก็ตอ้ งดับไป ถ้ายึดหรืออาศัยสิง่ ต่างๆเหล่านี้
มาเป็ นเครื่องให้ความสุข เมือ่ สิง่ เหล่านี้เกิดการสูญสิ้นไป ก็จะทําให้เกิดความทุกข์ภายใน
ใจขึ้นมา เราไม่ตอ้ งมองไกล เรามองชีวติ ของเรา ก็จะเห็นว่าตัง้ แต่เกิดมานัน้ เราก็ตอ้ งมี
การพลัดพรากจากของรักของชอบ ในสมัยเด็กๆเราคงเคยสูญเสียปู่ ย่า ตา ยายไป
เพราะเมือ่ มีอายุมากท่านก็ตอ้ งถึงแก่ความตายในทีส่ ุด เวลาทีท่ ่านจากไป เราก็มคี วาม
เศร้าโศกเสียใจ รวมไปถึงสิง่ ต่างๆ วัตถุข ้าวของต่างๆ เวลามี เราก็มคี วามสุข พอสูญเสีย
ไป เราก็มคี วามทุกข์ แต่เราไม่เคยหยุดคิดเลยว่า จะทําอย่างไรดีกบั เรื่องเหล่านี้ กลับไป
หาสิง่ อืน่ มาทดแทน เช่น เวลาสูญเสียสิง่ หนึ่งไป เราก็หาสิง่ ใหม่มาทดแทน สิง่ ใหม่ทม่ี า
ทดแทนไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งสูญเสียไปอีกเหมือนกัน เราก็ตอ้ งหาสิง่ ใหม่มาทดแทนอีก ชีวติ
ของเราก็มแี ต่คอยวิง่ ตะครุบเงาอยู่ตลอดเวลา พอได้สง่ิ นัน้ มาไม่นานก็หายไปหมดไป
ความทุกข์ก็กลับมาหาเราอีก เราก็เลยมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา นัน่ เป็ นเพราะว่าเรา
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ไม่ได้วง่ิ เข้าหาความสุขนัน่ เอง เราวิง่ เข้าหาความทุกข์กนั เพราะความหลง เพราะความ
มืดบอดของใจของเรา
แต่เราโชคดีทไ่ี ด้มาเจอพระพุทธศาสนา เจอคําสอนของผูร้ ู้จริงเห็นจริงอย่างพระพุทธเจ้า
ทีไ่ ด้เห็นด้วยปัญญาแล้วว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ลว้ นเป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น ถ้าเป็ น
ความสุขก็เป็ นความสุขทีห่ ลอกลวง เป็ นความสุขทีม่ อี ยู่เพียงชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว แต่จะมี
ความทุกข์ตามมาเสมอ ถ้าไม่ตอ้ งการความทุกข์จากสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ก็จะต้องปล่อยวาง
สิง่ เหล่านี้ จะต้องไม่ไปหวังพึง่ สิง่ เหล่านี้มาให้ความสุขกับเรา เพราะโดยธรรมชาติของใจ
เรานี้ สามารถมีความสุขได้โดยลําพัง ไม่ตอ้ งมีอะไรก็มคี วามสุขได้ พระพุทธเจ้าได้ทรง
พิสูจน์แล้ว หลังจากทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ไม่มสี มบัตอิ ะไร
เลย ไม่มบี คุ คลมาเป็ นเพือ่ นมาเป็ นภรรยา ไม่มสี มบัตเิ งินทองข้าวของเงินทองต่างๆ มา
ให้ความสุขเหมือนกับพวกเรา ทีย่ งั ต้องมีบคุ คลคือมีสามี มีภรรยา มาให้ความสุขกับเรา
มีวตั ถุข ้าวของต่างๆ เช่น เครื่องบันเทิงทัง้ หลาย เราต้องมีสง่ิ เหล่านี้ แต่ความสุขจากสิง่
เหล่านี้ก็มเี พียงเล็กน้อย ไม่สามารถดับความทุกข์ทต่ี ามมาได้ เพราะเรายังไม่ได้ดาํ เนิน
ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น่ เอง
ดังนัน้ ในโอกาสทีเ่ ราได้เกิดมาในชาติน้ ี เป็ นบุญเป็ นวาสนาทีไ่ ด้มาเจอพระพุทธศาสนาทีช่ ้ ี
ทางแห่งความสุขทีแ่ ท้จริงให้กบั เรา
เราจึงควรขวนขวายปฏิบตั ติ ามคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนให้ตดั ความผูกพันต่อสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในโลกนี้ พยายามลดละ
อย่าไปสะสม อย่าไปอยากให้มมี ากขึ้นในบรรดาสิง่ ของต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็ น
ลาภ ยศ สรรเสริญ หรือกามสุข แทนทีจ่ ะวิง่ เข้าหา แทนทีจ่ ะสะสมสิง่ เหล่านี้ให้มมี ากขึ้น
เราควรทีจ่ ะลดละ ให้มนี อ้ ยลงไป ควรจะถอยออกห่าง อย่าเข้าใกล้ เพราะสิง่ เหล่านี้
เปรียบเหมือนกองไฟ ถ้าเข้าใกล้กองไฟ ไฟก็จะเผาเรา แต่ถา้ ถอยออกห่าง ไฟก็จะไม่เผา
เรา ฉันใดสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็เป็ นเช่นนัน้ ขอให้เชื่อ
พระพุทธเจ้าเถิด แล้วจะประสบกับความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะเมือ่ ถอยออกจากสิง่ เหล่านี้
แล้ว ใจก็จะเริ่มสงบ เริ่มเย็นไปเรื่อยๆ กิเลสตัณหาคือความโลภ ความอยากต่างๆ ก็จะ
น้อยถอยลงไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดก็จะไม่มเี หลืออยู่ภายในใจเลย เราจึงต้องปฏิบตั ติ าม
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มรรคทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้กบั พวกเรา เพราะมรรคเป็ นทางดําเนินทีจ่ ะพาให้เรา
พ้นจากกองทุกข์ของลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข นัน่ เอง
เราจึงต้องมาทีว่ ดั กันเพือ่ ทําบุญให้ทาน เพือ่ รักษาศีล และปฏิบตั ธิ รรมคือเจริญจิตต
ภาวนา เพราะการกระทําทัง้ ๓ ประการนี้ จะเป็ นทางทีจ่ ะพาให้ใจของเรา ถอยออกห่าง
จากกองทุกข์ทงั้ หลาย ทีเ่ รายังเกี่ยวข้องอยู่ ทีเ่ รายังไม่สามารถทีจ่ ะดิ้นหลุดออกไปได้
ตามลําพังของเรา เพราะเราถูกเครื่องพันธนาการผูกมัดไว้กับลาภ ยศ สรรเสริญ สุข คือ
อุปาทานความยึดมันถื
่ อมันนั
่ น่ เอง และอุปาทานนี้จะไม่หลุดออกไปตามลําพัง แม้จะมี
ความปรารถนาให้หลุด แม้จะไม่อยากอยูก่ บั สิง่ เหล่านี้ แต่ถา้ ไม่มธี รรมะ ซึง่ เปรียบ
เหมือนกับมีดทีแ่ หลมคม มาตัดเครื่องพันธนาการให้หลุดจากสิง่ เหล่านี้ เราก็จะไม่
สามารถดิ้นให้หลุดพ้นจากกองทุกข์เหล่านี้ไปได้เลย เราจึงต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั อิ ย่างสมํา่ เสมอ คือทําบุญให้ทานอยู่เสมอ ไม่แต่เฉพาะวัน
พระเท่านัน้ ควรจะทําทานทุกๆวัน ถ้ามีโอกาสทีจ่ ะทําได้ การทําบุญให้ทานนัน้ ไม่
จําเป็ นต้องทํากับพระภิกษุสามเณรเท่านัน้ ทํากับคนใกล้เคียงก็ได้ เช่น บิดา มารดา สามี
ภรรยา บุตร ธิดา หรือบุคคลต่างๆทีเ่ ราเกีย่ วข้องด้วย เราสามารถให้เขาได้ ให้ในสิง่ ทีเ่ รา
มี เช่น มีเงินทองเหลือใช้ เราก็แบ่งปันให้กบั ผูอ้ น่ื บ้าง ถ้าไม่มเี งินทอง เราก็ยงั ให้อภัยเขา
ได้ เวลาทีอ่ ยู่ดว้ ยกันคงจะต้องมีการทะเลาะเบาะแว้ง มีความไม่เข้าใจกัน มีความโกรธ
เคืองกันบ้าง แทนทีจ่ ะมาโกรธกัน อาฆาตพยาบาทกัน ก็มาให้อภัยกันดีกว่า เพราะการ
ให้อภัยทําให้เราอยู่กนั ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข คนทีเ่ ราโกรธเขาก็สบายใจ เราก็สบายใจ
แต่ถา้ เราไม่ให้อภัย ใจของเราก็จะร้อน คนทีเ่ ราโกรธเขาก็จะไม่สบายใจ นี่ก็คอื การให้
เหมือนกัน เป็ นบุญเหมือนกัน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๕๘

อํานาจวาสนา
๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖

การได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ เป็ นการเสริมสร้างสติปญั ญา ความรู้ ความฉลาด
ให้กบั ผูฟ้ งั ให้ได้รู้จกั เหตุและผล ของความเสือ่ มและความเจริญ เหตุและผลของการ
กระทํา ว่าเมือ่ ทําอะไรไปแล้ว จะมีผลตามมาอย่างไร ได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ มีฐานะสูงตํา่
แตกต่างกันไป มีความรู้ ความฉลาด ความโง่เขลาเบาปัญญา มากน้อยแตกต่างกันไป มี
รู ปร่างหน้าตาสวยงามหรือไม่สวยงาม มากน้อยแตกต่างกันไป มีอาการครบ ๓๒ หรือไม่
ครบ ๓๒ แตกต่างกันไป มีความรํา่ รวย มีความยากจนมากน้อยแตกต่างกันไป เหล่านี้
ล้วนเป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําของเราในอดีต ให้ได้มาเกิดสูงตํา่ เรียกว่าบุญบารมี
อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ เรียกว่าเป็ นการสะสมบุญบารมี เพือ่ ผลคือ
อํานาจวาสนาทีจ่ ะตามมาต่อไปในอนาคต บางครัง้ อํานาจวาสนาก็จะปรากฏขึ้นมาในชาติ
นี้ แต่บางครัง้ ก็ตอ้ งรอถึงภพหน้าชาติหน้า แต่สง่ิ ทีแ่ น่นอนก็คอื การสะสมหรือบําเพ็ญ
บุญบารมีน้ ี เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้ผลคืออํานาจวาสนาปรากฏตามขึ้นมาในภายหลังอย่าง
แน่นอน จะเป็ นชาติน้ ีก็ได้ หรือจะเป็ นในภพหน้าชาติหน้าต่อไปก็ได้ แต่สง่ิ ทีแ่ น่นอนก็คอื
เมือ่ ได้สะสมบําเพ็ญบุญบารมีแล้ว อํานาจวาสนาซึง่ เป็ นผลของบุญบารมี ก็จะปรากฏ
ตามมาอย่างแน่นอน จะช้าหรือเร็วเท่านัน้
เมือ่ ได้เสวยอํานาจวาสนาแล้ว ก็ขออย่าให้หลงระเริงกับอํานาจวาสนา คนบางคนเมือ่ ได้
เกิดมาพร้อมด้วยอํานาจวาสนาบารมี ก็เกิดความหลงระเริงกับอํานาจวาสนา แทนทีจ่ ะใช้
อํานาจวาสนาไปในทางทีด่ ี คือสะสมบุญบารมีให้มมี ากเพิม่ ขึ้นไป เพือ่ ภพหน้าชาติหน้าจะ
ได้มอี าํ นาจวาสนาบารมีมากยิง่ ๆขึ้นไป กลับใช้อาํ นาจวาสนาบารมี มาทําบาปทํากรรม ก่อ
กรรมทําเข็ญ เพือ่ ปกป้ องรักษาอํานาจวาสนาทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั ให้มอี ยู่ไปนานๆ ซึง่ เป็ น
การกระทําทีผ่ ดิ เพราะอํานาจวาสนาเป็ นผลทีเ่ กิดจากการสะสมบุญบารมี ถ้าสะสมบุญ
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บารมีมาก อํานาจวาสนาก็จะอยู่กบั เราไปนานๆ ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะหดหายไปไหน สิง่ ทีเ่ รา
ต้องคํานึงถึงก็คอื ภพหน้าชาติหน้าทีจ่ ะตามมาต่อไป ถ้าไม่สะสมบุญบารมีเพิม่ เติมต่อไป
แต่กลับสะสมบาปกรรม ก่อกรรมทําเข็ญ เพือ่ รักษาอํานาจวาสนาทีม่ อี ยู่ในปัจจุบนั เมือ่
ตายไป เกิดภพหน้าชาติหน้าก็จะต้องเกิดด้วยความด้อยอํานาจวาสนา เพราะไม่ได้สะสม
บุญบารมี
ซึง่ เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้มอี าํ นาจวาสนาบารมีตามมาต่อไปในอนาคตนัน่ เอง
เปรียบเทียบก็เหมือนกับชาวนา ทีห่ ลังจากได้เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ถ้าเป็ นชาวนาทีฉ่ ลาดก็จะ
แบ่งข้าวส่วนหนึ่งไว้เป็ นเมล็ดพันธุ ์ สําหรับเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป ถ้าเป็ นชาวนาทีโ่ ง่
เขลาเบาปัญญา ก็จะใช้พชื ผลทีไ่ ด้เก็บเกี่ยวมาไปหมด เอาไปซื้อข้าวซื้อของ พอถึงเวลา
เพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปก็ไม่มเี มล็ดพันธุข์ า้ วไว้สําหรับเพาะปลูก พืชผลทีจ่ ะตามมา
ต่อไปก็จะไม่มี
ฉันใดชีวติ ของพวกเราก็เป็ นเช่นนัน้ เราเกิดมาเพือ่ เสวยบุญกุศลทีไ่ ด้สะสมไว้ ทําให้มี
อํานาจวาสนามากน้อยแตกต่างกันไป ถ้าได้เคยสะสมบุญบารมีไว้มากในอดีต ชาติน้ เี กิด
มาก็จะมีอาํ นาจวาสนามาก เช่น คนบางคนเกิดมาก็ได้เป็ นกษัตริย ์ เป็ นนายกรัฐมนตรี
เป็ นมหาเศรษฐี บางคนก็ตอ้ งมาเป็ นคนขอทาน เป็ นคนยากคนจน บางคนก็อยู่กลางๆ
ไม่ราํ ่ ไม่รวย ไม่มอี าํ นาจวาสนามาก แต่ก็ไม่ถงึ กับตกอับยากจน ต้องไปเป็ นขอทาน นี่ก็
เป็ นเพราะแต่ละคนได้บาํ เพ็ญบุญบารมีมาไม่เท่าเทียมกันนัน่ เอง ถ้าสะสมบุญบารมีมา
มาก อํานาจวาสนาทีจ่ ะตามมาก็จะมีมาก ถ้าสะสมบําเพ็ญบุญบารมีนอ้ ย อํานาจวาสนาที่
จะตามมาก็จะมีนอ้ ย นี่เป็ นอริยสัจ เป็ นสัจธรรมความจริง ทีพ่ ระบรมศาสดา
พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงตรัสรู้ ได้เห็นมาด้วยญาณวิเศษ คือปัญญา ทําให้ทรงรู้ทรง
เห็นถึงเหตุและผลต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับสัตว์โลกทัง้ หลาย ที่เกิดขึ้นมาสูงๆตํา่ ๆ ก็เพราะ
กรรมนี่ เองที่เป็ นเหตุ กรรมก็คือการกระทํา ถ้าทํากรรมดีกเ็ รียกว่าบุญบารมี ถ้าทํากรรม
ชัว่ ก็เรียกว่าบาปกรรม เมื่อทําไปแล้วผลที่จะตามมาก็ปรากฏดังที่เห็นกันอยู่ทกุ ๆวันนี้
ฐานะของแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกัน เนื่องจากบุญกรรมทีส่ ะสมกันมาในอดีต มี
ความไม่เท่าเทียมกัน

18

ถ้าปรารถนาทีจ่ ะมีอาํ นาจวาสนา มีบญ
ุ มีความสุขเยอะๆ ก็ตอ้ งหมันเพี
่ ยรสะสมบุญ
บารมีอย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะเกิดมาในฐานะใดก็ตาม จะยากจนหรือจะเป็ นมหาเศรษฐี ก็
ขอให้อย่ามีความประมาทในเรื่องบุญบารมี บางคนต้องรอให้ยากจนก่อนถึงจะทําบุญ
เพราะคิดว่าเมือ่ ทําบุญแล้วจะได้ราํ ่ รวย แต่คนทีร่ าํ ่ รวยแล้วก็ไม่อยากจะทําบุญ เพราะ
เสียดายเงินทองทีม่ อี ยู่ เพราะไม่รู้วา่ การทีต่ นเองได้เกิดมารํา่ รวย มีอาํ นาจวาสนา ก็เกิด
จากการทําบุญกุศลนี้เอง แต่ถา้ ไม่ทาํ ต่อไปในภายภาคหน้า ก็ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นคน
ยากจน เป็ นคนขอทานอีก ถ้าไม่ประมาทในเรื่องบุญ เรื่องกุศล เรื่องบารมี พยายาม
สะสมอยู่อย่างต่อเนื่อง ทุกภพทุกชาติ ไม่วา่ จะเกิดมาจนหรือรวยก็ตาม ก็ขอให้บาํ เพ็ญ
สะสมบุญบารมีอย่างต่อเนื่อง ตามอย่างพระบรมศาสดา คือพระพุทธเจ้าของเรา ไม่วา่ จะ
เกิดมาเป็ นอะไรก็ตาม จะเป็ นมหาเศรษฐี เป็ นกษัตริย ์ เป็ นคนธรรมดาสามัญ เป็ นคน
ยากจน ในแต่ละภพในแต่ละชาติ จะทรงบําเพ็ญบุญบารมีอย่างสมํา่ เสมอ จึงทําให้ภพ
ชาติทต่ี ามมาดีข้นึ ไปเรื่อยๆ ดีข้นึ ไปตามลําดับ จนถึงภพชาติสุดท้าย ก็ได้เกิดเป็ นพระ
ราชโอรสของกษัตริย ์ และได้ออกบวช แล้วก็ได้บรรลุเป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็เนื่องมาจากการบําเพ็ญบุญบารมีมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดสาย ไม่วา่ จะเกิดในชัน้ ใดก็
ตาม ก็จะไม่ประมาทในเรื่องการสะสมบุญบารมี
พวกเราผูอ้ ยากเจริญรุ่งเรืองกับอํานาจวาสนา ก็ตอ้ งไม่ประมาทในการสะสมบุญบารมี
ถึงแม้จะรํา่ รวยเป็ นมหาเศรษฐี ก็ไม่ควรประมาท ไม่ตอ้ งไปเสียดายทรัพย์สมบัตเิ งินทอง
ทีม่ อี ยู่ เพราะว่าทรัพย์สมบัตทิ ม่ี อี ยู่ในโลกนี้เป็ นของไม่ถาวร เป็ นของคู่กบั ชีวติ นี้เท่านัน้
หลังจากทีต่ ายไปแล้ว ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองทัง้ หมดก็จากเราไป ไม่เป็ นของเราอีก
ต่อไป ส่วนทีเ่ ป็ นของเรา ทีจ่ ะติดตามดวงวิญญาณของเราไป ก็คอื บุญบารมีน่เี อง ทีเ่ รา
ได้สะสมไว้ ถ้าได้สะสมบุญบารมีมาก ไปเกิดข้างหน้า ก็จะได้เสวยอํานาจวาสนามาก เรา
จึงไม่ตอ้ งไปเสียดายอํานาจวาสนาทรัพย์สมบัตเิ งินทอง ทีม่ อี ยู่ในภพนี้ชาติน้ ี ควรเอามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์เพือ่ ภพหน้าชาติหน้าต่อไป เหมือนกับชาวนา ถ้าฉลาดเวลาเก็บเกี่ยว
ได้พชื ผลมาก แทนทีจ่ ะเอาไปขาย ก็เอาไว้ทําเป็ นเมล็ดพันธุท์ งั้ หมดหรือเกือบทัง้ หมด จะ
ได้ปลูกข้าวเพิม่ ขึ้นอีกหลายร้อยไร่ แทนทีจ่ ะเอาข้าวทีไ่ ด้เก็บเกี่ยวไปแลกเปลีย่ นเป็ นข้าว
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ของเงินทอง ก็เอามาเป็ นเมล็ดพันธุไ์ ว้สาํ หรับทํานาในปี ต่อไป ไร่นาทีเ่ คยทําได้เพียงปี ละ
๑๐ ไร่ ก็จะเพิม่ เป็ นปี ละ ๑๐๐ ไร่
เรื่องของบุญบารมีก็เป็ นในลักษณะนี้ จึงอย่าไปเสียดายทรัพย์สนิ เงินทอง วาสนาบารมีท่ี
มีอยู่ในปัจจุบนั นี้เลย มีมากมีนอ้ ย ก็ขอให้ท่มุ เทไปกับการสะสมบุญบารมี แล้วจะไม่
ผิดหวัง ดูพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง ในแต่ละภพแต่ละชาติ ทรงมุง่ ไปกับการสะสมบุญ
บารมีเพียงอย่างเดียว ดังทีเ่ ราเคยได้ยนิ ได้ฟงั เกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าสิบชาติ ซึง่ เป็ นเรื่อง
ของบารมีทงั้ ๑๐ ประการ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญ ได้ทรงสะสมมา ในแต่ละภพแต่
ละชาตินนั ่ เอง เราจึงควรมุง่ มันไปกั
่ บการสะสมบุญบารมี อย่าไปเสียดายเวลา เสียดาย
เงินทอง การสะสมบุญบารมีแม้จะไม่เกิดผลทันทีทนั ใด แต่เมือ่ ผลปรากฏขึ้นมาแล้ว จะ
มีมากเป็ นหลายร้อยเท่าด้วยกัน ดีกว่าจะมัวมารักษาอํานาจวาสนา ทรัพย์สมบัตเิ งินทอง
ทีม่ อี ยู่ในชาติน้ ี หรือขยายอํานาจวาสนาเงินทองให้มมี ากขึ้น เพราะจะใช้ได้เพียงในชาติน้ ี
เท่านัน้ เอง แต่ถา้ นําเอาอํานาจวาสนาเงินทองทีม่ อี ยู่น้ ี มาสะสมเป็ นบุญบารมี เหมือนกับ
ชาวนาทีไ่ ด้เก็บเกี่ยวเมล็ดพืชมามากน้อยเพียงไร ก็ไม่เอาไปใช้ แต่กลับเอามาทําเป็ น
เมล็ดพันธุพ์ ชื เพือ่ เพาะปลูกข้าวให้มผี ลผลิตเพิม่ มากขึ้น
นี่แหละคือวิถที างของคนฉลาด เป็ นวิถที างของพระพุทธเจ้า ทําให้พระพุทธเจ้าได้มา
ประสูติ ตรัสรู้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สิ้นสุดกิเลสคือความโลภ ความโกรธ
ความหลง สิ้นสุดตัณหาความอยากทีม่ อี ยู่ในใจ ไม่ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ไป
ถึงพระนิพพานซึง่ เปรียบเหมือนกับคลังสมบัตอิ นั ประเสริฐ มีพร้อมทุกสิง่ ทุกอย่างไม่วา่
จะเป็ นอํานาจวาสนา ไม่วา่ จะเป็ นความสุขความเจริญ มีอยู่ในพระนิพพานครบบริบูรณ์
เมือ่ ได้ไปถึงจุดนัน้ แล้ว ก็แสดงว่าได้ถงึ จุดทีอ่ ม่ิ ตัวแล้ว ได้ถงึ จุดทีพ่ อแล้ว ก็ไม่
จําเป็ นต้องไปบําเพ็ญบุญบารมีอกี ต่อไป พวกเราจงอย่าได้ประมาทในเรื่องบุญบารมีเป็ น
อันขาด จงอย่าประมาทในเรื่องบาปกรรม เพราะว่าทัง้ บุญบารมีและบาปกรรมนี้ เป็ นเหตุ
ทีจ่ ะส่งให้เราไปสู่ทด่ี หี รือไปสู่ทไ่ี ม่ดี บาปกรรมนี้เมือ่ ทําไปแล้ว จะทําให้เราต้องไปเกิดใน
อบาย ไม่สามารถทีจ่ ะมาเกิดเป็ นมนุษย์ได้ ต้องไปเป็ นเดรัจฉาน เป็ นสุนขั เป็ นแมว เป็ น
นก เป็ นกา เป็ นต้น หรือถ้าหนักกว่านัน้ ก็ตอ้ งไปเป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย ไปเป็ นสัตว์นรก
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นี่ก็เกิดจากบาปกรรมทีก่ ระทํากันไว้ คนฉลาดจึงไม่ทาํ บาปทํากรรมเป็ นอันขาด จะไม่
รักษาอํานาจวาสนาด้วยการก่อกรรมทําเวรกับผูอ้ น่ื
แต่จะรักษาอํานาจวาสนาด้วยการ
บําเพ็ญบุญบารมี เพราะว่าเมือ่ ตายไปแล้ว อํานาจวาสนาก็จะกลับมาหาเราอีกอย่าง
แน่นอน
ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราควรจะทํากัน ก็คอื สะสมบุญบารมี ซึง่ มีอยู่ ๑๐ ประการด้วยกัน ได้แก่ ๑.
ทาน คือการให้ ๒. ศีล คือการรักษากายวาจาให้เป็ นปกติไม่ไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื ๓.
เนกขัมมะ คือการออกจากกามสุข ไม่แสวงหาความสุขจากรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ เช่น การไปดูหนังดูละคร ร้องรําทําเพลง ไปกิน ไปดืม่ อย่างนี้เป็ นต้น เหล่านี้
เรียกว่ากามสุข ผูท้ ฉ่ี ลาดจะต้องละเว้น จะต้องมีเนกขัมมะ เนกขัมมะแปลว่าการออก
จากกามสุขนัน่ เอง ๔. วิริยะ ความขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะทําแต่ความดี ละการกระทํา
บาปกรรมทัง้ ปวง ๕. ขันติ ความอดทน ต่อสูก้ บั ความทุกข์ความยากลําบาก ไม่กลัว
ความยากความลําบากทีเ่ กิดจากการกระทําความดี ๖. อธิษฐาน คือความตัง้ ใจ คนเรา
จะทําอะไร ถ้าไม่มคี วามตัง้ ใจ จะทําไม่ได้ จะมัวปล่อยให้ทาํ ตามอารมณ์นนั้ ยากทีจ่ ะทํา
ความดีกนั ได้ ถ้าปล่อยให้ทาํ ตามอารมณ์ ปี หนึ่งก็อาจจะทําความดีไม่ก่คี รัง้ เช่น อาจจะ
ทําในวันเกิดบ้าง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาบ้าง เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา หรือ
วันปี ใหม่ อย่างนี้ก็จะทําบุญกันสักครัง้ หนึ่ง แต่ถา้ มีอธิษฐานคือความตัง้ ใจ ก็ตอ้ งบอก
เลยว่าจะทําบุญทุกๆวัน จะมาวัดทุกๆวันพระ อย่างนี้เรียกว่าเป็ นความตัง้ ใจ ถ้ามีความ
ตัง้ ใจไว้ ก็จะมีสง่ิ ทีค่ อยเตือนใจว่าต้องทําสิง่ เหล่านี้นะ เพราะได้ตงั้ ใจเอาไว้แล้ว ไม่ได้มา
มัวรอให้เกิดอารมณ์อยากจะทําถึงค่อยทํา นี่เรียกว่าอธิษฐาน
๗. สัจจะ ความจริงใจ หมายถึงว่า เมือ่ ได้ตงั้ ใจไว้แล้วว่าจะทําอะไร ก็ตอ้ งไม่หลอก
ตัวเอง ตัง้ ไปเฉยๆ แต่ไม่ได้ทาํ สักที ตัง้ ใจว่าจะมาวัดทุกวันพระแต่ไม่ได้มาสักที หรือมา
ก็แค่วนั พระแรกๆ สองครัง้ สามครัง้ แล้วก็หายต๋อมไปเลย อย่างนี้แสดงว่ามีอธิษฐาน
คือความตัง้ ใจ แต่ไม่มสี จั จะความจริงใจ ต้องมีความจริงใจด้วย ถ้ามีสจั จะความจริงใจ
แล้ว ลองได้ตงั้ ใจว่าจะทําอะไรแล้ว หัวเด็ดตีนขาดจะต้องทําให้ได้ ยกเว้นว่าสุดวิสยั เจ็บ
ไข้ได้ป่วย ต้องนอนเตียงลุกขึ้นมาไม่ได้ อย่างนี้เป็ นเรื่องสุดวิสยั ก็ไม่เป็ นไร ถ้ายังมาได้
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แต่หาข้อหลีกเลีย่ งวิธีต่างๆ เช่น วันนี้รู้สกึ ไม่ค่อยสบายใจ หรือเมือ่ คืนนี้นอนไม่ค่อย
หลับ อย่างนี้ไม่ได้ ถ้ายังมาได้ ต้องมาให้ได้ ถ้าลองได้ตงั้ ใจไว้ว่าจะทําอะไรแล้ว ขอให้ทาํ
ให้ได้ ถ้ามีสจั จะความจริงใจแล้วจะทําได้ ไม่วา่ จะทําอะไรก็ตาม คนเราจะสามารถทําได้
ถ้ามีสจั จะความจริงใจ ๘. เมตตา ความรู้สกึ ทีด่ ตี ่อผูอ้ น่ื นัน่ เอง มีไมตรีจติ กับทุกๆคน
อย่าไปมองผูอ้ น่ื ว่าเป็ นศัตรู กบั เรา ขอให้มองว่าทุกคนเป็ นเหมือนพีเ่ หมือนน้องกัน เป็ น
เพือ่ นเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่ละคนก็มคี วามทุกข์ ความลําบากพอสมควรในตัวของเขา
แล้ว ไม่ตอ้ งไปสร้างความทุกข์ให้กบั เขาเพิม่ ขึ้นไปอีก ถึงแม้ว่าเขาจะโหดร้ายกับเรา ไม่ดี
กับเรา เราต้องให้อภัยเขา เพราะว่าถ้าไปมีความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นอยู่ในใจแล้ว
เรานัน่ แหละทีจ่ ะต้องรับเคราะห์กรรม คือความทุกข์จากความเคียดแค้น ซึง่ เป็ นเหมือน
ไฟเผาหัวใจเรา
คนฉลาดจึงไม่อาฆาตพยาบาทเคียดแค้นใคร ถึงแม้เขาจะทําร้ายเราด้วยวิธีการอันใดก็
ตาม คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลายนัน้ ท่านจะถือว่าเป็ นการใช้หนี้
ใช้กรรม ในอดีตเคยไปก่อกรรมทําเข็ญกับผูอ้ น่ื มา ชาติน้ ีเขาตามมาเอาคืนไป พระ
อรหันต์พระพุทธเจ้าจึงไม่ตอบโต้ดว้ ยวิธีการอันใดทัง้ สิ้น นอกจากใช้ความเมตตาเท่านัน้
ถึงแม้ชีวติ ของท่านจะต้องถูกทําลายไป ท่านก็ไม่ปกป้ อง เพราะท่านยอม ท่านรู้วา่ เกิด
มาแล้วก็ตอ้ งตายเป็ นเรื่องธรรมดา และเวรกรรมก็เป็ นสิง่ ทีห่ นีกนั ไม่พน้ ถ้าหนีได้วนั นี้
พรุ่งนี้ก็จะต้องตามมาอีก แต่ถา้ ได้ใช้เวรกรรมไปแล้ว มันก็หมดกัน จะไม่ตามมาตอแย
อีกต่อไป เราจึงต้องมีความเมตตา มีขนั ติไว้อดทนต่อสูก้ บั เคราะห์กรรมทัง้ หลาย ทีจ่ ะ
โหมกระหนํา่ ใส่เรา ถ้ามีความเมตตา มีขนั ติความอดทนแล้ว จะสามารถฟันฝ่ าเคราะห์
กรรมทัง้ หลายไปได้ดว้ ยดี คือไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาใหม่ ถ้าปกป้ องชีวติ ด้วย
การเข่นฆ่าทําร้ายผู ้ทีท่ าํ ร้ายเรา ก็เท่ากับสร้างบาปกรรมเพิม่ ขึ้นมาใหม่ สร้างเวรกรรมเพิม่
ขึ้นมาใหม่ มันก็ไม่จบสักที เวรกรรมก็จะตามไปตามมากันอยู่อย่างนี้ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น
ถ้าต้องการให้เวรกรรมหมดสิ้นไป ก็ตอ้ งใช้อโหสิกรรม ต้องให้อภัย แล้วก็ไม่ตอบโต้
ทัง้ สิ้น ไม่วา่ ด้วยวาจาหรือการกระทําทางกาย ใครจะพูดใครจะด่า ใครจะกลันแกล้ง
่
เบียดเบียน ด้วยวิธีการอย่างใดก็ตาม ขอให้เจริญเมตตาไว้ ให้อภัย คิดถึงพระพุทธเจ้า
กับพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเป็ นตัวอย่าง
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๙. ปัญญา ความรู้ความฉลาด อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะในวันนี้ เป็ น
การสะสมปัญญาบารมีความรู้ความฉลาด ซึง่ เป็ นเหมือนกับแสงสว่าง ทําให้รู้จกั คิดจัก
อ่านว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรดีอะไรชัว่ เพราะเมือ่ รู้แล้ว จะได้ทาํ แต่สง่ิ ทีด่ ี เมือ่ ทําแต่สง่ิ
ทีด่ ี ผลทีด่ กี ็จะตามมา แต่ถา้ ไม่มปี ญั ญา จะไม่สามารถแยกแยะได้วา่ อะไรดี อะไรชัว่ ก็
จะทําแต่บาปแต่กรรมอย่างทีค่ นในโลกกระทํากัน เวลาใครมาสร้างความเดือดร้อน ก็
ต้องตอบโต้ เป็ นการกระทําของคนทีไ่ ม่มปี ญั ญา คนฉลาด คนมีปญั ญาต้องรู้วา่ การ
กระทํานัน้ มีดแี ละมีชวั ่ ถึงจะมีคนมาทํามิดมี ริ า้ ยกับเรา ก็ไม่ใช่เป็ นเหตุผลให้ไปทํามิดมี ิ
ร้ายกับเขา อย่างนี้ไม่ใช่ ถึงแม้เขาจะร้ายกับเราเท่าไร ถ้าเราไม่ไปร้ายใส่เขา เราก็ยงั ดีอยู่
แต่ถา้ เขาร้ายกับเรา แล้วเราก็ไปร้ายกับเขา เราก็ไม่ได้ดกี ว่าเขาไปสักเท่าไร เราก็ชวั ่ เราก็
เลวเท่ากับเขานัน่ แหละ เพราะว่าความดีความชัว่ นัน้ ไม่ได้อยู่ทผ่ี ูอ้ น่ื แต่อยู่ทก่ี ารกระทํา
ของเรา คนอืน่ จะชัว่ ร้ายกับเราขนาดไหน จะเบียดเบียน สร้างความทุกข์ให้กบั เรามาก
น้อยขนาดไหน ถ้าเรานิ่งเฉย ไม่ตอบโต้ เราก็ไม่ชวั ่ ไปกับเขา แต่ถา้ ไปตอบโต้ ไปทําร้าย
เขา เราก็ชวั ่ เท่ากับเขา
๑๐. อุเบกขา ทําใจให้ปล่อยวาง วางเฉย การทีจ่ ะปล่อยวาง วางเฉยได้ ก็ตอ้ งมีปญั ญา
อีกนัน่ แหละ ปัญญาทีเ่ ห็นว่าสัตว์ทงั้ หลายมีกรรมเป็ นของของตน ไม่วา่ จะทํากรรมอันใด
ไว้ จะต้องรับผลของกรรมนัน้ ใครทํากรรมชัว่ ไว้ ไม่ตอ้ งไปทําโทษเขา ถึงเวลาเขาก็ตอ้ ง
รับเคราะห์กรรมของเขาไปเอง ใครทําความดีไว้ ไม่ตอ้ งไปสรรเสริญเยินยอ ไม่ตอ้ งไปให้
รางวัล เพราะว่าผลของการกระทําความดี มีอยู่ในตัวแล้ว นี่แหละทําไมชาวพุทธ เวลาทํา
อะไรช่วยเหลือใครแล้ว มักจะไม่ตอ้ งการผลตอบแทน ไม่ตอ้ งการแม้กระทังคํ
่ าว่า
ขอบคุณ เพราะว่าเมือ่ ได้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื แล้ว ใจมีความสุข มีความสงบ มีความเย็น
นัน่ เอง ใจเป็ นอุเบกขา ไม่มอี ะไรทีจ่ ะประเสริฐเท่ากับใจทีม่ คี วามสงบ เป็ นอุเบกขา เพราะ
นัน่ แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริงของใจ อยู่ทต่ี รงนัน้ จะมีอเุ บกขาได้ก็ต่อเมือ่ ได้บาํ เพ็ญ
บารมีทงั้ หมดทีไ่ ด้แสดงไว้
จึงขอให้พวกเราทัง้ หลายจงนําบารมีทงั้ ๑๐ นี้ มาบําเพ็ญสะสมอย่างต่อเนื่อง แล้วอํานาจ
วาสนาต่างๆ ก็จะเป็ นผลทีจ่ ะตามมาต่อไปในภายภาคหน้า ไม่ตอ้ งสงสัย เพราะนี่เป็ นสิง่
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ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์มาแล้ว ได้ทรงปฏิบตั มิ าแล้ว และได้รบั ผลมาแล้ว ได้เป็ น
พระพุทธเจ้า ได้ถงึ พระนิพพาน ก็เป็ นเพราะว่าได้สะสมบุญบารมี ได้ละเว้นจากการ
กระทําบาปกรรมความชัว่ ทัง้ หลาย ใครจะทําร้าย ก็ไม่ทรงตอบโต้ ทรงนิ่งเฉยด้วย
อุเบกขาบารมี ใช้ปญั ญาปล่อยวาง รู้วา่ ใครทําความชัว่ เดีย๋ วก็ตอ้ งรับเคราะห์กรรมไปเอง
ไม่ตอ้ งไปทําร้ายเขา ทําโทษเขา ถ้าทําอย่างนี้ได้แล้ว ชีวติ จะดําเนินไปได้ดว้ ยความราบรื่น
ดีงาม มีแต่ความสุขความเจริญ แม้ยงั ไม่ถงึ จุดหมายปลายทางอันประเสริฐ ที่
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้บาํ เพ็ญไปถึงก็ตาม เราก็จะมีความสุข
สมควรแก่ฐานะของเรา จะมีกาํ ลังจิตกําลังใจ มีสติปญั ญา มีศรัทธา มีฉนั ทะ วิริยะ ทีจ่ ะ
สะสมบุญบารมีไปอย่างต่อเนื่อง เพราะเรารู้ เรามีความมันใจว่
่ า ภพชาติของเราในภาย
ภาคหน้า มีแต่จะดีข้นึ ไป ดีกว่ามัวแต่มาหลงเหลิงกับอํานาจวาสนา ใช้เงินใช้ทองสนอง
กิเลสตัณหา แล้วก็ไปก่อกรรมทําเข็ญเบียดเบียนผูอ้ น่ื ตายไปก็มแี ต่จะไปสู่ทต่ี าํ ่
นี่เป็ นหลักธรรม เป็ นความจริง ไม่วา่ จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และมาสอนธรรมะเหล่านี้
ให้แก่สตั ว์โลกหรือไม่ก็ตาม ความจริงเหล่านี้ก็ยงั มีปรากฏอยู่ ผูห้ นึ่งผูใ้ ดทํากรรมอันใด
ไว้ ก็จะต้องรับผลของกรรมนัน้ เสมอไป ทํากรรมดีก็จะต้องมีแต่ความสุขความเจริญ ไป
เกิดก็มแี ต่อาํ นาจวาสนา ถ้าทํากรรมชัว่ ก็จะต้องไปสู่ทต่ี าํ ่ ไปเกิดในอบาย ไปใช้กรรมใน
นรก เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราอาจจะมองไม่เห็นกัน เพราะยังไม่มปี ญั ญา ทีจ่ ะแยกแยะมองสิง่ ที่
ละเอียดไปกว่าสิง่ ทีเ่ ห็นได้ดว้ ยตาเนื้อ ทีเ่ ราพอเห็นได้ พอแยกแยะได้ เช่น แยกได้วา่
ผูห้ ญิงผูช้ ายเป็ นอย่างไร มนุษย์กบั เดรัจฉานเป็ นอย่างไร เราแยกแยะได้ แต่นรกสวรรค์
เป็ นนามธรรม ต้องใช้ธรรมจักษุ ดวงตาแห่งธรรม ทีเ่ กิดจากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม และ
การปฏิบตั ธิ รรม จึงจะเห็นได้ ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ จึงขอให้ทาํ ต่อไป
อย่างต่อเนื่อง จนบรรลุถงึ ธรรมอันประเสริฐ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลายได้บาํ เพ็ญถึง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๕๙

อนิ จจัง

๑๗ มีนาคม ๒๕๔๖
พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัตศิ าสนกิจ ให้สาธุชนทัง้ หลายผู ้ปรารถนาความสุขความเจริญ
ได้นาํ ไปปฏิบตั ิ เพราะความสุขความเจริญเป็ นผลทีเ่ กิดขึ้นจากการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้
่
เช่น การทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ขัดเกลาชําระกิเลสตัณหา ทีม่ อี ยู่ภายในใจด้วยสมาธิและปัญญา ถ้า
ไม่ปฏิบตั ิ ไม่ทาํ ความดี ผลคือความสุขความเจริญย่อมไม่ปรากฏขึ้นมา ถ้าเกิดมี
ความสุข มีความเจริญ มีความรํา่ รวย มีช่อื เสียง มีตาํ แหน่งสูงๆ ทีเ่ ป็ นผลจากการกระทํา
ความชัว่ ประพฤติมชิ อบ ก่อกรรมทําเข็ญให้กบั ผูอ้ น่ื ก็ไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง แต่
เป็ นความสุขทีซ่ ่อนเร้นด้วยความทุกข์ เป็ นความเจริญทีซ่ ่อนเร้นไปด้วยความเสื่อมเสีย
ความหายนะ ทีร่ อวันรอเวลาทีจ่ ะปรากฏขึ้นมา คนทีท่ าํ มิดมี ชิ อบ ฉ้อโกง ไม่ชา้ ก็เร็วสัก
วันหนึ่งก็ตอ้ งถูกจับได้ แล้วก็จะต้องถูกนําไปทําโทษ
แต่คนทีท่ าํ ความดีดว้ ยความซือ่ สัตย์สุจริต เวลาได้รบั ผลของความดี ก็ราํ ่ รวยได้
เหมือนกัน มีความสุขมีความเจริญได้เหมือนกัน แต่เป็ นความรํา่ รวย เป็ นความสุข
ความเจริญทีไ่ ม่มโี ทษซ่อนเร้นอยู่ เป็ นความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง คนทีท่ าํ ความดี
ปฏิบตั ธิ รรม ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องรํา่ รวยเสมอไป ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีช่อื เสียง มีหน้ามีตา มี
ยศถาบรรดาศักดิ์ แต่มคี วามสงบร่มเย็นเป็ นสุขอยู่ภายในใจ เป็ นสิง่ ทีค่ นภายนอกไม่
สามารถมองเห็นได้ แต่เป็ นสิง่ ทีผ่ ู ้ทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบจะได้สมั ผัส อย่างพระพุทธเจ้ากับ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ แต่ไม่ราํ ่ รวย ไม่มเี งินทองสมบัตขิ ้าว
ของอะไรมากมาย ไม่มยี ศถาบรรดาศักดิ์ ไม่มตี าํ แหน่งสูงๆ ไม่มใี ครมาคอยยกย่อง
สรรเสริญเยินยอ แต่ในใจกลับรวยด้วยความสุข รวยด้วยความสงบ รวยด้วยคุณธรรม
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ความดีงาม ซึง่ เป็ นผลทีจ่ ะปรากฏขึ้นมาในใจ ของผูป้ ฏิบตั ธิ รรม ประพฤติตนในทางทีด่ ี
ทีง่ าม
ดีกว่าคนทีป่ ระพฤติมชิ อบแล้วรํา่ รวย มีตาํ แหน่งสูงๆ แต่มแี ต่ความวุน่ วายใจ ความทุกข์
ความกังวลใจ ไปไหนมาไหนต้องมีรปภ.คอยรักษาความปลอดภัย คอยคุม้ กันอยู่
ตลอดเวลา อยู่ทบ่ี า้ นก็ตอ้ งมี รปภ.คอยเฝ้ ายามอยู่ตลอดเวลา ถ้าอยู่อย่างนัน้ แล้ว
รับรองได้วา่ จิตใจจะไม่มคี วามสงบร่มเย็นเป็ นสุข ถึงแม้จะมีบริษทั มีบริวารมากมาย แต่
ก็ไม่สามารถทําให้ใจมีความสงบร่มเย็นเป็ นสุขได้ ในทางตรงกันข้ามอย่างพระพุทธเจ้า
กับพระอรหันตสาวก ผูป้ ระกอบแต่คุณงามความดี ไปไหนมาไหนไม่ตอ้ งมีรปภ.มาคอย
คุม้ กันรักษา เข้าไปอยู่ในป่ าเปลีย่ วคนเดียว อยู่ท่ามกลางสัตว์ต่างๆได้ โดยไม่มคี วาม
วิตก ไม่มคี วามกังวล ไม่มคี วามกลัว แล้วก็ไม่มอี ะไรทําร้าย เพราะไม่ได้ก่อกรรมทําเวร
ให้กบั ใครนัน่ เอง ทําแต่คุณงามความดี สงเคราะห์ช่วยเหลือผูอ้ น่ื แผ่เมตตาความเป็ น
มิตร มีไมตรีจติ กับทุกๆคน ไม่คดิ ปองร้าย เบียดเบียน เอารัดเอาเปรียบใคร นี่แหละคือ
การกระทําทีจ่ ะนําพาไปสู่ความสุข ความเจริญทีแ่ ท้จริง คือความสงบสุขของจิตใจ เป็ น
ผลของการทําความดี ทําบุญทํากุศล ปฏิบตั ธิ รรม
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมือ่ ทําบุญตักบาตรแล้ว พรุ่งนี้ไปซื้อหวย งวดหน้าก็จะถูกลอต
เตอร์ร่รี างวัลที่ ๑ ถ้าคิดอย่างนี้ ก็เป็ นความคิดทีผ่ ดิ เพราะว่าการซื้อหวยเป็ นการเสีย่ ง
โชค มีเลขหลายเลขด้วยกัน ถ้าไปหยิบเลขทีต่ รงกับเลขทีอ่ อก ก็ถูกลอตเตอร์ร่ไี ป แต่
ไม่ได้เป็ นผลทีเ่ กิดจากการทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม แต่เป็ นโชคลาภ
หรือจะว่าเป็ นบุญเก่าก็ได้ เป็ นบุญทีเ่ คยทําไว้ในอดีต เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะออกดอกออกผล ก็
ปรากฏขึ้นมาให้เห็น แต่อย่าไปหวังว่าทําบุญในชาติน้ ีแล้วจะรํา่ รวย ความจริงแล้วถ้า
ทําบุญอย่างเดียว แล้วไม่ไปทํามาหากิน กลับจะยากจนลงไปเสียอีก เพราะเงินทองมีอยู่
ก็จะค่อยๆหมดไป แต่ก็ไม่เป็ นไร อย่างพระเวสสันดรท่านก็เป็ นอย่างนัน้ มีเงินทองเท่าไร
ก็ทาํ บุญไปจนกระทังหมดตั
่
ว แต่ก็ไม่รู้สกึ ว่ายากจน กลับมีความสบายอกสบายใจ
เพราะสมัยทีม่ เี งินทองนัน้ รู้สกึ เป็ นภาระหนักอก ไหนจะต้องคอยดูแลรักษาเงินทอง
ไหนจะต้องทําให้งอกเงยขึ้นมา ไหนจะต้องคอยรับแขกรับคนทีจ่ ะมาขอพึง่ บุญ ขอยืมเงิน
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ขอเงินไปใช้ เหล่านี้ล ้วนแต่เป็ นสิง่ ทีส่ ร้างภาระทางด้านจิตใจ ทําให้จิตใจไม่สงบ ไม่สบาย
ต้องคอยคิด คอยจัดการกับเงินทอง
แต่เมือ่ ได้นาํ เงินทองทีม่ อี ยู่ ไปทําบุญทําทาน ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน ก็ทาํ ให้เกิด
ความเบาอกเบาใจ โล่งอกโล่งใจ ไม่ตอ้ งห่วงเรื่องเงินทองแล้ว ไม่มใี ครมาคอยขอเงินขอ
ทองแล้ว ไม่มใี ครมาคอยโกหกหลอกลวงแล้ว เพราะไม่มอี ะไรให้แล้ว ไม่มาตอมเหมือน
แมลงวัน ถ้าร่างกายสะอาด ไม่มกี ลิน่ ตัวเหงือ่ ไคล แมลงวันก็ไม่ตอม ฉันใดทรัพย์สมบัติ
เงินทองข้าวของต่างๆ ก็เป็ นสิง่ ดึงดูดให้คนมาตอม เมือ่ ไม่มที รัพย์สมบัตเิ งินทองแล้ว ก็
จะไม่มใี ครมาวุน่ วายด้วย ก็จะอยู่ได้ดว้ ยความสงบ แต่เหตุทพ่ี วกเราทัง้ หลายยังไม่
สามารถอยู่กนั ได้ดว้ ยความสงบเหมือนกับพระพุทธเจ้า เหมือนกับพระอรหันตสาวก ก็
เป็ นเพราะว่าใจของเรายังไม่ได้รบั การขัดเกลา ยังไม่ได้รบั การชําระต้นเหตุ ทีท่ าํ ให้ใจไม่
สงบนัน่ เอง นัน่ ก็คอื กิเลสตัณหาต่างๆ ทีย่ งั มีอยู่ในใจอยู่ ตราบใดทีเ่ รายังมีความอยาก มี
ความโลภอยู่ เราจะไม่สามารถอยู่น่งิ เฉยได้ ถึงแม้จะมีสมบัตขิ ้าวของเงินทองมากมาย
ขนาดไหนก็ตาม มียศถาบรรดาศักดิ์ มีตาํ แหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม เราก็ยงั จะไม่สามารถ
อยู่เฉยๆ แล้วบอกว่าพอได้ เรายังต้องดิ้นรนออกไปหามาเพิม่ อีก อย่างน้อยทีส่ ุดก็ตอ้ ง
รักษาฐานะทีม่ อี ยู่ไว้
ดังนัน้ ไม่วา่ จะรํา่ รวยขนาดไหน มีตาํ แหน่งสูงขนาดไหน ก็ยงั ไม่สามารถอยู่เย็นเป็ นสุขได้
เพราะใจยังถูกรบกวนด้วยกิเลสตัณหา ความโลภ ความอยากต่างๆอยู่ แต่ถา้ ได้ปฏิบตั ิ
ตามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบตั มิ า พระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ปฏิบตั มิ า คือขัด
เกลาจิตใจด้วยการบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิทาํ จิตใจให้สงบ เมือ่ สงบแล้ว ออกจาก
สมาธิก็เจริญปัญญา พยายามมองให้เห็นความเป็ นจริงของทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้
ทีเ่ รามีความยินดี มีความรัก มีความยึดติดว่า เป็ นสิง่ ทีน่ ่ายินดี น่ารัก น่ายึดติดหรือไม่
หรือเป็ นสิง่ ทีน่ ่ากลัว เป็ นสิง่ ทีจ่ ะสร้างแต่ความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจให้กบั เรา ถ้า
ศึกษาดูแล้วจะเห็นว่าสรรพสิง่ ทัง้ หลายในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุข ้าวของต่างๆ เช่น
ต้นไม้ ภูเขา อาคารบ้านเรือน ทรัพย์สมบัตติ ่างๆ หรือบุคคลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นบิดา
มารดา ญาติสนิทมิตรสหาย สามีภรรยา บุตรธิดา ทัง้ หลาย ล้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้
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แน่นอน นี่คอื ความจริงข้อที่ ๑ เรียกว่าอนิ จจัง ไม่มใี ครอยู่คงเส้นคงวาเหมือนเดิมไป
ตลอด มีการเจริญ แล้วก็มกี ารเสือ่ ม เมือ่ เกิดมาก็เจริญเติบโตขึ้นไป และเมือ่
เจริญเติบโตเต็มทีแ่ ล้วก็เริ่มก้าวสู่วยั ชรา ก้าวสู่ความแก่ เข้าสู่ความเจ็บ เข้าสู่ความตาย นี่
เป็ นลักษณะของบุคคลทัง้ หลาย
ส่วนวัตถุข ้าวของต่างๆ ก็เป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน เวลาได้ของมาใหม่ๆ ก็ดูใหม่ดี แต่พอทิ้ง
ไว้สักระยะหนึ่ง ก็เริ่มกลายเป็ นของเก่าไป ชํารุดทรุดโทรมไป แล้วในทีส่ ุดก็แตกสลายพัง
ไป นี่คอื ลักษณะของทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ โดยปกติถา้ ใจไม่สงบ ใจไม่ได้รบั การ
ปฏิบตั สิ มาธิทาํ ให้ใจสงบนิ่ง ใจจะไม่มเี วลาทีจ่ ะมาคิดถึงเรื่องเหล่านี้ เพราะในใจจะถูก
อํานาจของความหลง อํานาจของความโลภ ของความอยาก คอยกระตุน้ ให้อยากได้สง่ิ
นัน้ สิง่ นี้ อยากได้บคุ คลนัน้ บุคคลนี้มา โดยไม่ได้คดิ ถึงผลเสียทีจ่ ะตามมาต่อไปคือความ
เสือ่ ม สังเกตดูเวลาใครมีลูกออกมา ทุกคนจะดีอกดีใจ เป็ นลูกผูห้ ญิงก็ดี เป็ นลูกผูช้ ายก็
ดี แต่ไม่มใี ครเคยคิดว่าจะต้องเลี้ยงลูกนี้ไป จะต้องเสียเงินเสียทอง เสียเวลาไปมากน้อย
แค่ไหน ต้องมาห่วงมากังวลกับลูกมากน้อยเพียงไร แล้วในทีส่ ุดก็จะต้องจากลูกไป ไม่
เคยมีใครคิดเรื่องเหล่านี้เลย เพราะว่าใจถูกอํานาจของความหลงครอบงําอยู่ ปิ ดบังใจ
ไม่ให้เห็นความจริงของความไม่เทีย่ งของทุกสิง่ ทุกอย่าง เมือ่ ไม่เห็นความจริงอันนี้ก็เลย
คิดว่าได้อะไรมา ก็จะมีแต่ความสุขกัน จึงออกไปแสวงหากัน
ถ้าเป็ นคนโสดก็ตอ้ งหาคู่เพือ่ จะได้มบี ตุ รมีธดิ า
แต่เมือ่ ได้มาแล้วเป็ นอย่างไร
เปรียบเทียบดูชวี ติ ระหว่างอยู่คนเดียว กับอยู่กบั ครอบครัวนัน้ ใครจะสบายใจกว่ากัน
ภาระอันไหนจะมากกว่ากัน อยู่คนเดียวก็เพียงแต่มตี วั เรา มีปากเดียว มีทอ้ งเดียว มีใจ
เดียว ทีจ่ ะต้องคอยดูแลเท่านัน้ แต่ถา้ มีสามี มีภรรยา มีบตุ ร มีธิดา มันก็มหี ลายปาก
หลายท้อง หลายจิตหลายใจ ก็มแี ต่ภาระ มีแต่ปญั หา มีแต่ความกังวลตามมานัน่ เอง ถ้า
สมมุตวิ า่ ตอนนี้มคี รอบครัวแล้ว มีทรัพย์สมบัตเิ งินทองแล้ว มีบตุ รมีธิดาแล้ว แต่ไม่
อยากจะทุกข์กบั สิง่ เหล่านี้ เราก็ยงั ทําได้ ถ้าปฏิบตั ธิ รรม คือในเบื้องต้นทําจิตใจให้สงบ
ก่อน ทําจิตให้เป็ นสมาธิ ให้น่ิง เมือ่ จิตสงบนิ่งแล้ว ความหลงจะสงบตัวลงไป แล้วก็เริ่ม
พิจารณามองดูสง่ิ ต่างๆ ทีม่ อี ยู่วา่ สิง่ ต่างๆเหล่านี้ เรามีความกังวล มีความห่วงใย มี
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ความทุกข์เพราะอะไร เราจะเห็นว่าก็เพราะเรามีความอยาก อยากให้สง่ิ ต่างๆทีม่ อี ยู่นนั้ มี
อยู่กบั เราไปนานๆ ไม่ให้เสือ่ ม ไม่ให้เสีย ไม่ให้ชาํ รุด ไม่ให้หมด ไม่ให้หายไป ถ้าเห็นว่า
ถ้าไม่มคี วามอยากแล้ว เราจะมีความทุกข์ มีความกังวลใจไหม สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้
ทีไ่ ม่ใช่เป็ นของของเรา เรามีความกังวลด้วยไหม มีความทุกข์ดว้ ยไหม ลูกของชาวบ้าน
เขา เรามีความทุกข์ มีความกังวลหรือเปล่า ทรัพย์สมบัตขิ องชาวบ้านเขา เรามีความทุกข์
มีความกังวลด้วยหรือเปล่า ไม่มี เพราะอะไร ก็เพราะว่าใจของเราไม่ได้ไปอยากยุ่งเกีย่ ว
กับทรัพย์สมบัตขิ องชาวบ้านเขานัน่ เอง ชาวบ้านเขาจะมีก็เรื่องของเขา เขาจะสูญหายไปก็
เรื่องของเขา เราไม่ได้ทกุ ข์ดว้ ย
เมือ่ พิจารณาดู เราก็จะเห็นว่าความทุกข์ใจของเรานัน้ เกิดจากความอยากในใจของเรา
นัน่ เอง อยากให้สง่ิ ทีม่ อี ยู่นนั้ อยู่กบั เราไปนานๆ ถ้าเกิดมีปญั หาขึ้นมา ก็เกิดความวุน่ วาย
ใจ ถ้าเกิดการพลัดพรากจากกัน ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจ ถ้าไม่ตอ้ งการทีจ่ ะมีความ
ทุกข์ มีความเศร้าโศกเสียใจ เราก็สามารถทําได้ สิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ ก็มไี ป แต่ตอ้ งทําใจคือ
ใช้ปญั ญา เอาหลักของอนิ จจังคือความไม่เทีย่ งเข้ามาสอนใจอยู่เสมอ สอนว่าทุกสิง่ ทุก
อย่างทีเ่ รามีอยู่น้ ี ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งเสือ่ มไป ต้องสูญไปต้องดับไป ต้องเปลีย่ นแปลงไป
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เราควรทีจ่ ะเตรียมตัว เตรียมใจไว้รอรับกับเหตุการณ์เหล่านี้ เมือ่
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเราจะได้ไม่ทกุ ข์ใจ ต้องมองเหมือนกับเรามองทรัพย์สมบัตขิ อง
ชาวบ้านเขา มองทรัพย์สมบัตขิ องเราว่าเป็ นเหมือนกับทรัพย์สมบัตชิ าวบ้านเขา ถ้าเราไม่
เดือดร้อนกับทรัพย์สมบัตขิ องชาวบ้าน เราก็ไม่เดือดร้อนกับทรัพย์สมบัตขิ องเรา ต่างกัน
ตรงทีว่ า่ ทรัพย์สมบัตทิ เ่ี รามีอยู่ เราสามารถนําเอาไปใช้เป็ นประโยชน์ได้ แต่ทรัพย์สมบัติ
ของชาวบ้านนัน้ เราเอาของเขาไปใช้ไม่ได้ เพราะเขาจะไม่ให้เรา แต่ถา้ ทรัพย์สมบัตอิ นั
ไหนทีเ่ ป็ นของของเรา เรามีเราก็เอาไปใช้ได้ จะเอาไปใช้แบบไหนก็ได้ ก็ใช้ได้อยู่ ๒ วิธี
ด้วยกัน ใช้ทเ่ี ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ กับใช้ทเ่ี ป็ นโทษ
วิธีทจ่ี ะใช้ให้เป็ นโทษก็คอื นําไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่าย ใช้ไปตามอํานาจของความอยากของ
ความโลภ เอาไปใช้ในทางทีผ่ ดิ คือเอาไปซื้อสุรายาเมามาดืม่ เอาไปเล่นการพนัน เอาไป
เทีย่ ว ถ้าใช้เงินแบบนี้เป็ นการใช้ทไ่ี ม่เกิดประโยชน์ แต่เป็ นโทษ เพราะทําให้เราติดสิง่ ทีไ่ ม่
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ดี เช่น สุรายาเมา ยาเสพติดต่างๆ เมือ่ เสพเข้าไปแล้ว เราจะติด จะเลิกยาก ถ้าไม่ตงั้ ใจ
จริงๆ ไม่ฝืนจริงๆแล้ว จะเลิกไม่ได้ เมือ่ เลิกไม่ได้ เราก็จะต้องสูญเสียเงินทอง ทรัพย์
สมบัตทิ ม่ี อี ยู่ไปจนหมด ถ้าทรัพย์สมบัตไิ ม่หมด ร่างกายชีวติ ของเราก็ตอ้ งตายไปก่อน
เพราะสิง่ เสพติดทัง้ หลายล้วนเป็ นพิษเป็ นภัย เมือ่ เสพเข้าไปแล้วจะต้องทําลายชีวติ เรา
ทําร้ายทรัพย์สนิ ของเรา สิง่ ไหนจะหมดไปก่อนก็สุดแท้แต่ ถ้ามีทรัพย์สนิ มาก ทรัพย์สนิ
อาจจะยังเหลืออยู่ แต่ชวี ติ อาจจะดับไปเสียก่อน นี่เป็ นการนําเอาทรัพย์สนิ เงินทองทีม่ อี ยู่
ไปใช้ให้เกิดโทษกับเรา ในทางตรงกันข้ามถ้านําเอาทรัพย์สนิ เงินทองไปทําประโยชน์ คือ
ไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื ไปทําบุญให้ทาน เริ่มต้นตัง้ แต่บคุ คลทีอ่ ยู่ใกล้ตัวเรา คือบิดามารดา
ของเรา ถ้าท่านยังมีชวี ติ อยู่เราควรทีจ่ ะเลี้ยงดูท่าน ควรจะหาสิง่ ต่างๆทีด่ ี ทีท่ าํ ให้ท่านอยู่
ได้ดว้ ยความสุข ด้วยความสบาย เพราะไม่มใี ครในโลกนี้จะมีบญ
ุ คุณกับเรามากยิง่
เท่ากับพ่อแม่ของเรา
ชีวติ ของเรามีมาได้ก็เพราะพ่อแม่เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิดกับเรา เราจึงไม่ควรมองข้ามพ่อแม่ของ
เราไป พ่อแม่ของเราเปรียบเหมือนกับพระอรหันต์พระพรหมของลูกๆ เราไม่ตอ้ งไปหา
พระอริยเจ้าทีไ่ หนเพือ่ ทําบุญกับท่าน เรามีพระอริยเจ้าอยู่ ๒ รูป อยู่ในบ้านของเราแล้ว
ขอให้เราอย่ามองข้ามพระอริยะในบ้านของเราไป ทําบุญกับพระอริยะในบ้านของเราก่อน
แล้วหลังจากนัน้ จึงค่อยออกไปทําบุญกับพระอริยเจ้าข้างนอกอีกทีหนึ่ง เพราะการได้
ทําบุญกับพระอริยเจ้าข้างนอก ทีเ่ ป็ นพระอริยะทีแ่ ท้จริงนัน้ เราก็จะได้รับประโยชน์หลาย
ประการ ประการหนึ่งเราจะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะคําสอนของท่าน อันเปรียบเหมือนกับแสง
สว่างทีจ่ ะชี้ทางให้เราดําเนินชีวติ ของเราไปสูค่ วามเจริญ ไปสู่ความสุข ไปสู่ความสงบที่
แท้จริง ถ้าไม่มพี ระอริยเจ้ามาคอยสังสอน
่
เราก็จะเป็ นเหมือนกับคนทีอ่ ยู่ในทีม่ ดื จะไม่
เห็นทาง จะไม่รู้วา่ ทางทีถ่ ูกทีค่ วรนัน้ ไปในทิศทางใด เราก็จะหลงทาง จะต้องเดินไป
ประสบกับพิษภัยอันตรายทัง้ หลายทีเ่ ราทัง้ หลายไม่ปรารถนากัน นี่คอื การใช้เงินให้เกิด
คุณเกิดประโยชน์ ในเบื้องต้นก็ทาํ กับผูท้ ม่ี พี ระคุณ แล้วก็ทาํ กับพระอริยเจ้าทัง้ หลาย
ต่อมาก็ทาํ กับคนทีอ่ ยู่ใกล้ตัวเรา เช่น สามี ภรรยา บุตรธิดาของเรา ญาติสนิทมิตรสหาย
ทัง้ หลาย ถ้ามีใครเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะรักษาตัวเองได้ เราพอทีจ่ ะ
ช่วยเหลือเขาได้ ก็ขอให้ทาํ ไปเถิด อย่างนี้ก็เป็ นบุญเป็ นกุศลเหมือนกัน
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การทําบุญจึงไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องทํากับพระภิกษุนกั บวชเท่านัน้
ทํากับใครก็ได้บญ
ุ
เหมือนกัน บุญนี้ก็มลี กั ษณะอยู่ ๒ ลักษณะก็คอื ทําไปแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมา นี่ก็คอื
ผลบุญ ถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือช่วยเหลือผูอ้ ่นื โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
แม้กระทังคํ
่ าขอบคุณขอบใจ ทําไปแล้วใจของเราจะมีความสุข ไม่วา่ จะเป็ นพระภิกษุ
นักบวช หรือเป็ นคฤหัสถ์ผูค้ รองเรือนก็ตาม ถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ จะมีความสุขมาก
แต่ถา้ ทําไปด้วยหวังผลตอบแทน เช่น ทําไปแล้วไปทวงบุญทวงคุณ ให้เขาขอบอกขอบใจ
ให้เขามีความสํานึกในบุญคุณ แต่เขากลับไม่มคี วามสํานึก เราก็จะเกิดความเสียใจ เกิด
ความทุกข์ใจ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าเราไม่ได้ทาํ บุญ เรากําลังทําการค้าขาย ทําการแลกเปลีย่ น
หมายถึงว่าเราช่วยเขา เขาต้องยกมือไหว้ขอบอกขอบใจเรา อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็ นการ
ทําบุญ การทําบุญจะต้องให้เปล่าๆ ไม่หวังสิง่ ตอบแทนจากผูท้ เ่ี ราสงเคราะห์ ผูท้ เ่ี รา
ช่วยเหลือ ถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ปรารถนาอะไรตอบแทนจากคนทีเ่ ราไปช่วยเหลือ
เราจะมีความสุขใจ มีความภูมใิ จในตัวของเรา นี่แหละคือผลของบุญทีแ่ ท้จริง
ดังนัน้ เวลาทําบุญ จะช่วยใครก็ตาม ก็ขอให้พจิ ารณาให้ดเี สียก่อน ว่าทําเพือ่ อะไร ถ้าจะ
ทําบุญ ก็ไม่ตอ้ งไปหวังอะไรตอบแทนจากผูท้ เ่ี ราไปช่วยเหลือ แต่ถา้ ไปหวังผลตอบแทน
ก็ตอ้ งทําความเข้าใจว่า เรากําลังทําการแลกเปลีย่ น ทําค้าขาย เราไม่ได้ทาํ บุญ ใจของเรา
ก็จะไม่มคี วามสงบ ไม่มคี วามเย็น ไม่มคี วามสุข เพราะฉะนัน้ ขอให้มองทีใ่ จเป็ นหลัก
เวลาทําบุญ นี่แหละคือการเอาทรัพย์สมบัตเิ งินทองทีม่ อี ยู่ มาใช้ให้เกิดเป็ นประโยชน์
เพราะเมือ่ ได้ทาํ บุญแล้ว ใจจะมีความสุข ใจจะไม่ค่อยยึดติด ไม่ค่อยเสียดายกับทรัพย์
สมบัตเิ งินทองข้าวของทีม่ อี ยู่ เรารู้วา่ สักวันหนึ่งเราก็ตอ้ งตายจากโลกนี้ไป ทรัพย์สมบัติ
เงินทองข้าวของทีอ่ ตุ ส่าห์หามาแทบเป็ นแทบตาย ก็ตอ้ งจากไป ถ้าไม่เอามาใช้ให้เกิดคุณ
เกิดประโยชน์เราก็เป็ นคนโง่ หาเงินมาแทบตาย แล้วก็กลายเป็ นภาระ ต้องคอยเฝ้ า คอย
ดูแลคอยรักษา แทนทีจ่ ะเอาเงิน เอาทรัพย์สมบัตนิ ้ ีมาเป็ นบุญเป็ นกุศล มาเป็ นความสุข
กับใจ ก็กลับมาเป็ นภาระสร้างความทุกข์ ความกังวลใจ เมือ่ ตายไปก็ไม่ได้รบั อานิสงส์
จากทรัพย์สมบัตเิ งินทองทีม่ อี ยู่ เพราะไม่ได้ทาํ บุญนัน่ เอง
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นี่แหละคือการใช้เงินใช้ทองให้ถูกวิธี เราหาเงินทองมาด้วยความยาก ด้วยความลําบาก
เมือ่ หามาได้แล้ว เราต้องเอามาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กบั เรา และประโยชน์ทแ่ี ท้จริง
นัน้ ก็มอี ยู่ ๒ ประการ ประการแรกก็ดงั ทีไ่ ด้แสดงไว้แล้ว นัน่ ก็คอื การสร้างบุญสร้างกุศล
ทําให้ใจของเราอยู่ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข อีกประการหนึ่งก็เอาเงินทองนี้มาใช้ดูแล
รักษาอัตภาพร่างกายของเรา คนเราต้องกินต้องใช้ นี่เป็ นเรื่องธรรมดา บางคนรํา่ รวยแล้ว
แทนทีจ่ ะเอาเงินทองมาเลี้ยงดูร่างกายให้อยูส่ ุขสบาย กลับเป็ นคนตระหนี่ข้เี หนียว อยู่
แบบอดๆอยากๆ อยู่แบบขอทาน เพราะเสียดายเงิน เสียดายทอง อย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็ นวิธีท่ี
ฉลาด เพราะหาเงินมาแทบเป็ นแทบตาย แทนทีจ่ ะเอาเงินมาทําให้เราอยู่อย่างสุขสบาย
คือสุขทัง้ กาย สุขทัง้ ใจ กลับเอาเงินมาเป็ นภาระ กลับกลายเป็ นคนทีจ่ ะต้องมารับใช้เงิน
ทอง มาคอยดูแลรักษา มีพระท่านแสดงธรรมไว้อยู่ประโยคหนึ่ง ท่านว่าเงินทองมีไว้รับ
ใช้เรา เราอย่าไปรับใช้มนั ใช้มนั ให้เกิดประโยชน์ เกิดประโยชน์กบั ผูอ้ น่ื และเกิด
ประโยชน์กบั ตัวเรา เราช่วยเหลือผูอ้ น่ื ผูอ้ ่นื เขาก็ได้รบั การบรรเทาความทุกข์ยากลําบาก
ใจเราก็ได้รบั ความสุข ได้ความสงบ และเมือ่ ตายไป บุญทีเ่ ราได้สะสมไว้ก็จะรองรับเรา
อย่างพระพุทธเจ้าในแต่ละภพแต่ละชาติ ได้ทรงบําเพ็ญบุญอย่างต่อเนื่อง จนได้บรรลุ
เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญทีเ่ ราทําในวันนี้ก็จะเป็ นผลอย่างเดียวกันอย่าง
แน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๖๐

บวช ๒ ประเภท
๒๕ มีนาคม ๒๕๔๖

ในระยะนี้ญาติโยมคงจะเห็นว่า ทีว่ ดั มีจาํ นวนพระเณรเพิม่ ขึ้นเป็ นจํานวนมาก ก็เนื่องจาก
เป็ นช่วงปิ ดภาคเรียนฤดูรอ้ น จึงมีนกั เรียนของโรงเรียนผูร้ ู้ ญสส. ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ได้บรรพชาเป็ นสามเณร ๑๕ วันด้วยกัน จะอยู่ศึกษาปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั จนถึงวันที่ ๒๗
และก็มอี กี คณะหนึ่งเป็ นข้าราชการตํารวจตระเวนชายแดน ก็ได้บรรพชาอุปสมบทถวาย
เป็ นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวัน
พระราชสมภพของท่าน ก็บวชกันทีว่ ดั บวรนิเวศน์ เสร็จแล้วก็เดินทางมาศึกษาปฏิบตั ิ
ธรรม ทีว่ ดั ญาณสังวรารามแห่งนี้ และจะอยู่ไปจนถึงวันที่ ๑ เมษายน ก็จะเดินทางกลับ
กรุงเทพมหานครต่อไป
การบวชในสมัยนี้กบั การบวชในสมัยพุทธกาลนัน้ ก็มคี วามแตกต่างกันพอสมควร เพราะ
ในสมัยพุทธกาล ท่านบวชกันแบบถาวร คือบวชแล้วไม่สกึ บวชเพือ่ มรรค ผล นิพพาน
บวชเพือ่ ความพ้นทุกข์ แต่ในสมัยปัจจุบนั นี้ การบวชส่วนใหญ่จะบวชเป็ นครัง้ เป็ นคราว
เป็ นชัว่ ระยะเวลาหนึ่ง ๑๕ วันบ้าง ๑ เดือนบ้าง พรรษาหนึ่งบ้าง ถ้าเปรียบเทียบการบวช
เหมือนกับการนําเสื้อผ้าไปชําระล้าง ไปซัก การบวชชัว่ คราวก็เหมือนกับเอาเสื้อผ้าใส่เข้า
ไปในกะละมัง แล้วก็ตกั นํา้ ใส่เข้าไป นํา้ ยังไม่ทนั เปี ยกเสื้อผ้าทัวทั
่ ง้ ผืน ก็ยกขึ้นมาบิดๆ
แล้วก็เอาไปตากแล้ว อย่างมากก็ได้เพียงแต่ระงับกลิน่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา ให้เบาบางลงไป
บ้าง แต่ไม่สามารถกําจัดคราบสกปรกทีต่ ดิ อยู่ในเสื้อผ้าได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าบวช
แบบในสมัยพุทธกาล คือบวชเพือ่ ศึกษาปฏิบตั ธิ รรม เพือ่ การบรรลุมรรค ผล นิพพาน
เพือ่ การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เพือ่ ความพ้นทุกข์นนั้ ก็ตอ้ งเหมือนกับการซัก
ผ้าแบบเอาเสื้อผ้าใส่ไปในภาชนะคือกะละมัง แล้วก็เอานํา้ ใส่ ใส่ผงซักฟอก แล้วขยํา ขัด
ถู จนกว่าเสื้อผ้าชิ้นนัน้ จะสะอาดหมดจด
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นี่ก็คอื ลักษณะของการบวชในสมัยพุทธกาล ท่านบวชเพือ่ ขัดเกลาสิง่ ทีเ่ ป็ นเครื่องเศร้า
หมอง เป็ นมลทินทัง้ หลายคือกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจ เพราะท่านรู้ดวี า่ ไม่มี
อะไรในโลกนี้ทจ่ี ะมีพษิ มีภยั ทีจ่ ะเป็ นเครื่องขัดขวางความสุข ความเจริญ นอกจากกิเลส
ตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจของสัตว์โลกทัง้ หลาย
ผูใ้ ดก็ตามถ้าปรารถนาความสุขความเจริญ
ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง ต้องหันเข้ามาทําการขัดเกลาจิตใจของตน ชําระกิเลสตัณหา
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ เช่น ความอยากในกาม ความอยาก
มีอยากเป็ น ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น ให้หมดไปจากจิตจากใจเท่านัน้ แหละ จึงจะพบ
กับความสุขทีแ่ ท้จริง ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้บรรลุถงึ นัน่ ก็
คือความบริสุทธิ์ของใจ ใจถ้าได้รบั การชําระด้วยการศึกษาปฏิบตั ธิ รรมแล้ว ย่อมก้าวสู่
ความสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย นัน่ แหละคือ
จุดหมายปลายทางของการบวชในสมัยพุทธกาล
ถ้าเราศึกษาดูบคุ คลแรกทีข่ ออุปสมบทกับพระพุทธเจ้า จะเห็นได้วา่ ท่านขอบวชหลังจาก
ทีไ่ ด้บรรลุธรรมแล้ว ได้บรรลุเป็ นพระอริยบุคคลเบื้องต้น คือพระโสดาบัน นัน่ ก็คอื
พระอัญญาโกณฑัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ หลังจากทีพ่ ระบรมศาสดาได้ทรง
แสดงพระปฐมเทศนา แสดงถึงพระอริยสัจ ๔ และมรรคทีม่ อี งค์ ๘ ให้แก่ปญั จวัคคียท์ งั้
๕ ได้ฟงั หลังจากเสร็จสิ้นแห่งการแสดงธรรมเทศนา หนึ่งในพระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ คือ
พระอัญญาโกณฑัญญะ ก็มดี วงตาเห็นธรรมขึ้นมา เห็นว่า ธรรมอันใดมีการเกิดขึ้นเป็ น
ธรรมดา ธรรมอันนั้นย่อมมีการดับไปเป็ นธรรมดา คือเห็นแล้วว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้
เป็ นของไม่เทีย่ ง มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไปเป็ นธรรมดา รวมทัง้ สังขารร่างกายของ
เราก็เป็ นเช่นนัน้ เกิดขึ้นมาแล้วก็มกี ารแก่ มีการเจ็บ มีการตายเป็ นธรรมดา มีการพลัด
พรากจากของรักของชอบเป็ นธรรมดา
เมือ่ เห็นดังนัน้ ใจก็ปล่อยวาง ในการยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ เพราะรู้วา่
โลกนี้เป็ นทีอ่ ยู่เพียงชัว่ คราวเท่านัน้ เอง เป็ นเหมือนทางผ่าน เหมือนกับศาลาหลังนี้ ที่
พวกเราทัง้ หลายได้มารวมตัวกันอยู่ในขณะนี้ เราก็รู้วา่ เราไม่ได้อยู่ทน่ี ่ไี ปกันตลอด เมือ่
เสร็จจากภารกิจแล้ว ต่างคนต่างแยกย้ายกันไป เราจึงไม่มอี ปุ าทานความยึดมันถื
่ อมัน่
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ว่าจะต้องอยู่ร่วมกันไปตลอด เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งแยกย้ายกันไป เราก็ไม่มี
ความเศร้าโศกเสียใจ เพราะไม่มคี วามยึดมันถื
่ อมัน่ ทีจ่ ะต้องอยู่ร่วมกันไปตลอดนัน่ เอง
นี่คอื ลักษณะของผูท้ ม่ี ดี วงตาเห็นธรรม เมือ่ เห็นอนิจจัง สภาพของความไม่เทีย่ งของทุก
สิง่ ทุกอย่างในโลกนี้แล้ว ก็ปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวาง ใจก็มคี วามเบาอกเบาใจ ไม่มคี วาม
วิตกกังวลกับการพลัดพรากจากกัน ไม่มคี วามวิตกกังวลกับความแก่ ความเจ็บไข้ ความ
ตาย ถือว่าเป็ นเรื่องธรรมดา นี่ก็คอื การบรรลุธรรมในเบื้องต้น หลังจากทีไ่ ด้บรรลุธรรม
แล้ว พระอัญญาโกณฑัญญะก็ขอประทานอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า ซึง่ พระพุทธเจ้าก็
ทรงประทานด้วยการกล่าวคําว่า เอหิภกิ ขุ มาเป็ นภิกษุเถิด เธอจงมาเป็ นภิกษุเถิด มา
ปฏิบตั ธิ รรมที่ตถาคตได้แสดงไว้ดีแล้ว เพื่อการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด สิ้นสุด
แห่งความทุกข์ทง้ั หลาย
นี่ก็คอื ลักษณะของการบวชในระยะเบื้องต้น ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่ผู ้
บวชมักจะบรรลุธรรมเสียก่อนจึงขอบวชกัน เมือ่ บวชแล้ว ท่านก็เร่งปฏิบตั ธิ รรมต่อไป
จนบรรลุธรรมทีส่ ูงสุด คือพระนิพพาน เป็ นพระอรหันต์ เป็ นผูส้ ้นิ กิเลส ไม่ตอ้ งมาเวียน
ว่ายตายเกิดอีกต่อไป แต่ในสมัยนี้เราบวชกันแบบเป็ นพิธีเสียมากกว่า บวชเพือ่ ทดแทน
บุญคุณบิดามารดา หรือถวายเป็ นพระราชกุศลแด่ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ก็เป็ นการทีด่ ี ไม่ใช่เป็ น
สิง่ ทีเ่ สียหายอะไร เพียงแต่วา่ ยังไม่ดพี อ ยังไม่สามารถทีจ่ ะทําให้จิตใจหลุดพ้นจากกอง
ทุกข์ได้ ไม่สามารถกําจัดกิเลสตัณหา อันเป็ นเหตุของความทุกข์ทงั้ หลาย ให้หมดไปจาก
จิตจากใจได้ ถ้าไม่ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง แบบไม่มกี าํ หนดเวลา คือจะหยุดการปฏิบตั อิ ยู่ ๒
ลักษณะเท่านัน้ ถ้าไม่บรรลุธรรมเป็ นพระอรหันต์ข้นึ มา ก็ตอ้ งตายไปเท่านัน้
นี่คอื ลักษณะของผูท้ บ่ี วชในสมัยพุทธกาล ท่านบวชอย่างถวายชีวติ พลีชพี เพือ่ ธรรม
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ไม่ให้เห็นอะไรที่มีคุณค่า มีความสําคัญยิ่งกว่าธรรม ทรง
สอนให้สละทรัพย์สนิ สมบัตเิ งินทอง สละอวัยวะ สละแม้แต่ชวี ติ เพือ่ รักษาธรรม เพราะ
ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะประเสริฐเท่ากับธรรม ผูใ้ ดมีธรรมอยู่ในใจแล้ว ผูน้ นั้ เป็ นผูท้ ่ี
ปลอดภัย ปลอดจากความทุกข์ทงั้ ปวงนัน่ เอง ผูท้ ม่ี ที รัพย์สมบัตเิ งินทองมากมายขนาด
ไหนก็ตาม จะมีตาํ แหน่ง มีฐานะ ยศถาบรรดาศักดิ์ เป็ นถึงพระมหากษัตริย ์ เป็ น
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ประธานาธิบดี เป็ นนายกรัฐมนตรี หรือเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาการระดับต่างๆก็ตาม ก็ยงั ไม่มี
ความอิสระหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ นอกจากไม่หลุดแล้ว ฐานะต่างๆเหล่านี้ กับทรัพย์
สมบัตเิ งินทองข้าวของเหล่านี้ กลับเป็ นตัวกดดัน เป็ นตัวสร้างความทุกข์ให้มมี ากเพิม่
ยิง่ ขึ้นไปเสียอีก โดยผูท้ ม่ี สี ง่ิ เหล่านี้หารู้สกึ ตัวไม่ เนื่องจากถูกโมหะความหลงครอบงําใจ
นัน่ เอง ทําให้เห็นความทุกข์เป็ นความสุข คิดว่าตนเองมีอาํ นาจวาสนา สามารถจะทําอะไร
ก็ได้ แต่ลมื หันมามองดูทใ่ี จของตน ทีใ่ นขณะนี้ได้ตกเป็ นทาสของกิเลสตัณหา ถูกกิเลส
ตัณหาคอยข่มขีบ่ งั คับให้มแี ต่ความว้าวุน่ ขุน่ มัว มีแต่ความทุกข์ใจ จนกินไม่ได้นอนไม่
หลับ
เพราะไม่เคยสนใจทีจ่ ะหันมาดูทใ่ี จของตนนัน่ เอง มัวแต่มองไปภายนอก จึงทําให้คดิ ว่า
ตนเองมีความสุข มีอาํ นาจวาสนา แต่แท้จริงแล้วตนเองนัน่ แหละทีเ่ ป็ นทาสของกิเลส
ตัณหา ทีม่ อี ยู่ในใจของตน ดังนัน้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สละทุกสิง่ ทุกอย่างเพือ่
รักษาธรรมไว้ เพราะถ้ามีธรรมอยู่ในใจแล้ว ธรรมนี้แหละจะเป็ นตัวกําจัด เป็ นตัวทําลาย
กิเลสตัณหา ผูเ้ ป็ นเจ้ากรรมนายเวรของใจเรา เป็ นผูส้ งการให้
ั่
ใจไปก่อกรรมทําเวร ไป
สร้างความทุกข์ให้กบั ตนและผูอ้ น่ื แบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น สิ้นจากภพนี้ก็ไปต่อภพหน้า ก็
ทําเหมือนเดิมอยู่ เพราะตราบใดถ้ายังมีกเิ ลสตัณหาอยู่ภายในใจ กิเลสตัณหาก็จะออก
ฤทธิ์แสดงบทบาทของตนอยู่เสมอ
ไม่วา่ จะอยู่ในฐานะใดก็ตาม
จะเป็ นถึง
พระมหากษัตริย ์ หรือเป็ นขอทานข้างถนน ถ้ามีกเิ ลสตัณหาอยู่ในใจ มันก็จะต้องแสดง
ฤทธิ์ของมันออกมาอยู่เสมอ แสดงออกมาด้วยความโลภ ด้วยความโกรธ ด้วยความ
อยาก ด้วยความบ้าอํานาจต่างๆนานา เหล่านี้เมือ่ มีอยู่ในใจของผูใ้ ดแล้ว ย่อมพาให้ผูน้ นั้
ไปสร้างเวรสร้างกรรม ทําบาปทํากรรม แล้วก็ตอ้ งรับใช้ผลของกรรม ทัง้ ภายในใจและ
ภายนอกใจ คือทีร่ ่างกาย ในใจก็มแี ต่ความว้าวุน่ ขุน่ มัว ทีก่ ายก็มคี นคอยมาทําร้าย มา
สร้างเวรสร้างกรรมต่อไป
นี่แหละคือลักษณะของกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ภายในใจ บรรดาพระสาวกทัง้ หลายในอดีต ใน
สมัยพุทธกาล หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ธรรมแล้ว จึงเห็นโทษของกิเลสตัณหา และก็เห็นว่า
มีวธิ ีเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะเอาชนะกิเลสตัณหาได้ นัน่ ก็คอื การศึกษาปฏิบตั ธิ รรม ตาม
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แนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้
่
จะศึกษาปฏิบตั ใิ นฐานะไหนก็ทาํ ได้ เป็ นคฤหัสถ์ผู ้
ครองเรือนก็สามารถศึกษาปฏิบตั ธิ รรมได้ เป็ นบรรพชิตนักบวชก็ศึกษาปฏิบตั ธิ รรมได้
ส่วนใหญ่ก็จะศึกษาปฏิบตั ธิ รรมในฐานะฆราวาสกันไปก่อน แต่หลังจากทีไ่ ด้เจริญธรรม
ขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว ก็เกิดฉันทะความพอใจทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้ได้ธรรมสูงยิง่ ขึ้นไป ก็จะเห็นว่า
ฐานะของคฤหัสถ์ผูค้ รองเรือนนัน้ มีข ้อจํากัด เพราะมีภารกิจอย่างอืน่ ทีจ่ ะต้องทํา เช่น
ทํางานทําการ ทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เลี้ยงครอบครัวซึง่ เป็ นปัญหา เป็ นอุปสรรค
ต่อการบําเพ็ญธรรมอย่างยิง่ จึงต้องตัดสินใจสละสมบัตขิ ้าวของเงินทอง สละบุคคล
ต่างๆ เช่น สามีภรรยา บุตรธิดา แล้วก็ออกบวชเป็ นบรรพชิตต่อไป
นัน่ แหละคือการเจริญก้าวหน้าของการศึกษาปฏิบตั ธิ รรม ก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ ใน
เบื้องต้นเราก็เพาะต้นไม้ไว้ในกระถาง เมือ่ เลี้ยงดูตน้ ไม้ด้วยการทํานุบาํ รุงดูแลรักษา ด้วย
นํา้ ด้วยดิน ด้วยปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง ต้นไม้ก็เจริญงอกงามจนทําให้กระถางต้นไม้แตก
ออกไป เพราะรากขยายตัวออกไป จึงมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องย้ายต้นไม้ออกจากกระถาง
เพือ่ เอาลงดินต่อไป เพือ่ ต้นไม้จะได้เจริญเติบโตเป็ นไม้ใหญ่ได้ ถ้าปล่อยไว้ในกระถาง
ต้นไม้ก็ไม่มที างทีจ่ ะเจริญงอกงามใหญ่โตเป็ นต้นไม้ใหญ่ข้นึ มาได้ จึงต้องย้ายออกไป
แล้วเอาลงไปในดินอีกทีหนึ่ง การปฏิบตั กิ ารศึกษาธรรมะ ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สังสอนก็
่
เป็ นเช่นนัน้ ต้องศึกษาจากฐานะทีเ่ ป็ นฆราวาสไปก่อน หลังจากได้นาํ ไปปฏิบตั ิ
แล้ว จิตใจมีความเจริญรุ่งเรือง มีความสงบมากขึ้นไปเท่าไรก็จะเกิดความรําคาญกับสิง่
ต่างๆรอบตัว เมือ่ ก่อนนี้เมือ่ ยังไม่ได้ปฏิบตั ิ สมัยทีจ่ ติ ใจยังไม่สงบนัน้ จิตใจจะถูกกิเลส
ผลักดัน ให้ออกไปหากามสุขคือหารูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ออกไปเทีย่ ว ไปดูหนัง
ดูละคร ไปหาความสุขกับบุคคลต่างๆ ไปหาความสุขจากการสัมผัส เสพสุรายาเมา ยา
เสพติด ซึง่ ล้วนเป็ นกามสุขทัง้ สิ้น
แต่ถา้ ได้เริ่มปฏิบตั ธิ รรม ทําจิตให้สงบด้วยการนัง่ ทําสมาธิ ในเบื้องต้นก็สวดมนต์ไปใน
ใจก่อน ให้มสี ติระลึกรู้อยู่กบั บทสวดมนต์ ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ นี่ก็เป็ นการทํา
สมาธิในเบื้องต้น เมือ่ สวดไปเรื่อยๆ แล้วจิตก็จะค่อยๆสงบลง ความคิดปรุงแต่งต่างๆ
ความคิดฟุ้งซ่านอารมณ์อยากต่างๆ ก็จะค่อยเบาบางลงไป ถ้าทําให้จติ รวมตัวลงสงบเป็ น
37

หนึ่งได้ คือปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง ปล่อยวางรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ อารมณ์
ต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในใจได้ แม้แต่เพียงชัว่ ขณะหนึ่ง ก็จะสัมผัสกับความสุขทีไ่ ม่เคยพบมา
ก่อนในชีวติ เลย เป็ นความสุขทีเ่ ลิศ เป็ นความสุขทีป่ ระเสริฐ ทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงแสดง
ไว้ว่า สุขใดในโลกนี้ ไม่มีความสุขใดจะเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ
เรียกว่าสันติสุข เกิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนา เจริญสมาธิภาวนา ด้วยการควบคุม
จิตใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้อยู่กบั ธรรมะบทใดบทหนึ่ง เช่น บทสวดมนต์ หรือ
การบริกรรมคําว่าพุทโธๆๆ ไปในใจ ถ้าทําได้อย่างต่อเนื่องแล้ว รับรองได้ไม่ชา้ ก็เร็ว จิต
ก็จะรวมลงเป็ นสมาธิ เมือ่ จิตรวมลงเป็ นสมาธิแล้ว จิตก็จะมีความอิม่ มีความสุข มีความ
พอ จึงเกิดความรําคาญ เวลามีอะไรต่างๆมากระทบกับตา หู จมูก ลิ้น กาย
เมือ่ ก่อนนัน้ มีแต่อยากจะแสวงหารูป รส กลิน่ เสียง โผฏฐัพพะต่างๆ เพราะใจมี
กามตัณหาเป็ นตัวคอยผลักดันให้ออกไปแสวงหา ให้ไปกว้านเอามาเสพ แต่เมือ่ ตัว
กามตัณหาถูกระงับดับลงไป ด้วยพลังของสมาธิ ความอยากในรู ป รส กลิน่ เสียง
โผฏฐัพพะ ต่างๆ จึงหายไป แทนทีจ่ ะมีความดีใจ สนใจเวลาเปิ ดดูโทรทัศน์ เปิ ดเพลงฟัง
เต้นแร้งเต้นกา กินเหล้าเมายา กลับเห็นว่าเป็ นเรื่องเหลวไหล เรื่องไร้สาระ เป็ นเรื่องของ
คนโง่เขลาเบาปัญญา คนทีย่ งั ไม่รู้จกั ความสุขทีแ่ ท้จริงว่าอยู่ทไ่ี หนนัน่ เอง มัวแต่ไปวิง่
ตะครุบเงา ตัวทีเ่ ป็ นต้นเหตุของเงากลับไม่จบั มัน ถ้าจับมันแล้วทุกอย่างก็จบลง เหมือน
เราวิง่ ตะครุบเงาตัวเราเอง ต่อให้วง่ิ ตะครุบไปจนวันตาย ก็ไม่มที างทีจ่ ะตะครุบเงาเราได้
เพราะเงามันจะต้องทอดไปข้างหน้าเราอยู่เสมอ เราก็ตอ้ งวิง่ ไล่จบั มันไป พอเราวิง่ ไปเงา
มันก็วง่ิ ไปข้างหน้าเรา เพราะเงามันออกมาจากตัวเรานัน่ เอง ความสุขต่างๆทีเ่ ราแสวงหา
นัน้ มันก็มอี ยู่ในใจของเราแล้ว แต่เราไม่รู้เราถูกกิเลสตัณหาหลอก ให้เราออกไปหา
ความสุขภายนอก เราก็วง่ิ ตะครุบหาความสุขภายนอก ยิง่ วิง่ หาความสุขเท่าไร ก็ยง่ิ มีแต่
ความทุกข์มากขึ้นไปเท่านัน้
เพราะเวลาไปหาความสุขภายนอกต้องใช้เงินใช้ทอง แล้วเงินทองก็ไม่ใช่วา่ จะตกลงมา
เหมือนฝนบนฟ้ า เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องทํามาหากินด้วยหยาดเหงือ่ ด้วยกําลังสติปญั ญา เมือ่
หามาแทบเป็ นแทบตายแล้ว ก็เอาไปใช้ พอใช้หมดก็ตอ้ งหาอีก ต้องหามันอยู่ราํ ่ ไป อย่าง
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นี้มนั จะเป็ นความสุขได้อย่างไร มีแต่ความทุกข์เพราะต้องต่อสู ้ ดิ้นรนทุรนทุรายอยู่
ตลอดเวลา และถ้าไม่ระมัดระวังก็ตอ้ งไปเสีย่ งต่อศีลธรรม เพราะเมือ่ มีความต้องการที่
จะใช้เงินอย่างรีบด่วน บางทีหามาด้วยความสุจริตไม่ได้ ก็ตอ้ งหาด้วยวิธีทจุ ริต บางทีก็
ไปขายยาบ้า บางทีก็ไปขายตัว บางทีก็ไปลักขโมย ไปทําคอรัปชัน่ ต่างๆ ทําให้เกิดความ
ทุกข์เพิม่ ขึ้นมาอีกในใจ เพราะเมือ่ ทําความผิดแล้วใจก็จะต้องมีความว้าวุน่ ขุน่ มัว มีความ
หวาดวิตกกังวล กลัวว่าจะต้องถูกจับ ถูกทําโทษ นอกจากนัน้ แล้วหลังจากทีต่ ายไป
กรรมต่างๆทีไ่ ด้ทาํ ไว้ยังจะมีผลตามมาอีก แทนทีจ่ ะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ
เป็ นพรหม เป็ นพระอริยเจ้า ก็ตอ้ งไปเป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรก เป็ นเดรัจฉาน
เพราะไปก่อกรรมทําเวรไว้ ทําผิดศีลผิดธรรม จึงต้องไปเกิดในทีเ่ หล่านัน้
นี่เป็ นความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เห็น จึงมาคอยเตือนบอกพวกเราว่า อย่าไปทําบาป
ทํากรรมเป็ นอันขาด อย่างวันนี้พวกเราก็ได้มาสมาทานศีลกัน ศีล ๕ ศีล ๘ ศีลอุโบสถ นี่
ก็เป็ นเหมือนกับตาข่ายทีจ่ ะกัน้ ไม่ให้เราตกลงไปสู่ทต่ี าํ ่ ถ้าอยู่ทส่ี ูงแล้วไม่มตี าข่ายคอย
รองรับไว้ เวลาตกลงมาก็ตอ้ งตกลงไปกระแทกกับพื้น ต้องเจ็บปวดรวดร้าว แต่ถา้ มีตา
ข่ายคอยรองรับ เราก็ปลอดภัย ฉันใดผูท้ ไ่ี ด้สมาทานศีล ๕ เป็ นอย่างน้อย คือรักษาศีล
๕ อย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่องแล้ว รับรองได้วา่ เมือ่ ตายไปแล้ว ไม่ตอ้ งไปเกิดในอบาย
อย่างแน่นอน ดังในบททีไ่ ด้กล่าวไว้ในท้ายศีลว่า สีเลนะ สุคติง ยันติ ศีลเป็ นเหตุท่ี
นําไปสู่สุคติ สุคติก็คอื ภพภูมขิ องมนุษย์ ของเทพ ของพรหม ของพระอริยเจ้าทัง้ หลาย
สิง่ เหล่านี้พวกเราฟังแล้วก็อาจจะคิดว่าเป็ นของเล่น เป็ นของหลอกกันก็เป็ นได้ แต่
พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็ นคนเล่น พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็ นคนโกหกหลอกลวง พระพุทธเจ้าเป็ น
คนจริง ทําทุกสิง่ ทุกอย่างด้วยความจริงใจ ศึกษาปฏิบตั กิ ็ศึกษาปฏิบตั ดิ ว้ ยความจริงใจ
บรรลุธรรมก็เห็นธรรมอย่างจริงใจ เห็นอย่างไม่มขี ้อสงสัยหลงเหลืออยู่ในพระทัยเลย จึง
ได้นาํ มาสังสอนพวกเรา
่
ผูท้ ม่ี ศี รัทธา มีความเชื่อ มีปญั ญาทีร่ ู้วา่ สิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ ล้วนเป็ น
ความจริง ก็ไม่ควรตัง้ อยู่ในความประมาท ในเบื้องต้น ควรรักษาศีลไว้ให้ดี แต่รกั ษาศีล
อย่างเดียวยังไม่พอ เพราะศีลไม่สามารถเข้าไปกําจัดกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ภายในใจได้ สิง่ ที่
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จะกําจัดกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ภายในใจได้ ต้องอาศัยการบําเพ็ญจิตตภาวนา คือเจริญสมาธิ
เจริญวิปสั สนาเท่านัน้ ถึงจะสามารถกําจัดกิเลสตัณหา โมหะ อวิชชา ทีม่ อี ยู่ในใจให้หมด
ไปได้ เหมือนกับคราบสกปรกต่างๆทีม่ อี ยู่ในเสื้อผ้า จะไม่สามารถกําจัดได้โดยนํา้ เปล่าๆ
ต้องอาศัยผงซักฟอกชนิดเข้มข้นใส่เข้าไป เพือ่ ละลายคราบต่างๆทีต่ ดิ อยู่ในเสื้อผ้า ให้
หลุดออกมา ฉันใดการบําเพ็ญจิตตภาวนา การปฏิบตั ธิ รรม มีการนัง่ สมาธิ เดินจงกรม
พิจารณาไตรลักษณ์ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ล้วนเป็ นวิธีการ เป็ นเครื่องมือ เป็ นเครื่อง
ซักฟอกจิตใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจด แต่การมีศีลนี้ในเบื้องต้นก็เป็ นสิง่ จําเป็ น เพราะ
ศีลเป็ นเครื่องสนับสนุนให้การเจริญบําเพ็ญจิตตภาวนา เป็ นไปได้ดว้ ยความง่ายดาย
เปรียบเหมือนกับการซักเสื้อผ้า ถ้ามีเสื้อผ้า มีผงซักฟอก แต่ไม่มนี าํ้ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะทํา
ให้ผงซักฟอกทําหน้าทีก่ าํ จัดคราบของเสื้อผ้าได้ ต้องอาศัยนํา้ เข้าไปละลายผงซักฟอก
เสียก่อน แล้วผงซักฟอกจะได้ซมึ ซับเข้าไปในเสื้อผ้า เพือ่ จะได้กาํ จัดคราบสกปรกต่างๆ
ทีม่ อี ยู่ในเสื้อผ้าให้หลุดออกไป
ฉันใดศีลก็เป็ นเหมือนกับนํา้ ทีจ่ าํ เป็ นต่อผงซักฟอก คือสมาธิและวิปสั สนาปัญญา จะต้อง
มีควบคู่กนั ไป ต้องมีนาํ้ ต้องมีผงซักฟอก จึงจะสามารถกําจัดคราบสกปรกทีม่ อี ยู่ใน
เสื้อผ้าได้ ถ้าเอาไปผสมกันแล้วแต่ท้งิ ไว้เฉยๆ ไม่ขยี้ ไม่ซกั ก็ยงั จะไม่หลุด ยังต้องมี
วิริยะ ความอุตสาหะ ความพากเพียร คือมีศีลแล้ว มีสมาธิแล้ว มีปญั ญาแล้ว แต่ไม่
นํามาปฏิบตั ิ ไม่นาํ มาใช้ ไม่นาํ มาแก้ไขปัญหา เช่น มีปญั ญา เห็นแล้วว่าการเสพสุรายา
เมา มีแต่โทษ ไม่มคี ุณ แต่ไม่เอามาปฏิบตั ิ ก็ยงั กินเหล้าเมายาอยู่เหมือนเดิม อย่างนี้ก็ไม่
เกิดประโยชน์ ต้องมีวริ ิยะความพากเพียรทีจ่ ะต้องต่อสูก้ บั ความอยากสุรา เมือ่ รู้แล้วว่า
สุราเมรัยเป็ นของไม่ดี เสพเข้าไปแล้วมีแต่จะพัง มีแต่จะเสียหายอย่างเดียว เราก็ตอ้ งฝื น
ทุกครัง้ ทีม่ คี วามอยากทีจ่ ะหยิบขวดสุรามาดืม่ ก็ตอ้ งตัดมือตัดแขนด้วยปัญญา ตัดกิเลส
ด้วยปัญญา ด้วยความอุตสาหะพากเพียร ต่อสูก้ บั ความอยากนัน้ ถ้าไม่ต่อสูก้ บั ความ
อยาก ต่อให้มศี ีล มีสมาธิ มีปญั ญา แต่ไม่นาํ มาใช้ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร กิเลส
ตัณหาก็ยงั มีเหลืออยู่ภายในใจ เหมือนกับคราบสกปรกทีม่ ตี ดิ อยู่กบั เสื้อผ้า ถึงแม้จะมี
นํา้ มีผงซักฟอก แต่ไม่ขยี้ ไม่เอามาซัก ไม่เอามาชะล้าง ด้วยนํา้ ทีส่ ะอาดอีกครัง้ หนึ่ง
คราบสกปรกก็ยงั ติดอยู่อย่างนัน้ แหละ
ดังนัน้ เมือ่ รู้แล้วว่าอะไรเป็ นเหตุทข่ี ดั ขวาง
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ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง เราก็ตอ้ งกําจัดเหตุนนั้ เหตุนนั้ ก็คอื กิเลสตัณหา เครื่องมือ
ทีจ่ ะกําจัดกิเลสตัณหาก็คอื ศีล สมาธิ ปัญญา เราก็รู้แล้ว เราก็ตอ้ งนํามาปฏิบตั ิ ด้วย
วิริยะความอุตสาหะ ด้วยความพากเพียร อดทน อดกลัน้ จนไม่มกี เิ ลสตัณหาหลงเหลือ
อยู่ภายในใจ เหลืออยู่แต่บริสทุ ธิ์พทุ โธ ทีเ่ ป็ นสุดยอดของความสุขความเจริญ การแสดง
เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๖๑

บรรลุธรรมด้วยการฟัง
๑ เมษายน ๒๕๔๖

การฟังธรรมอย่างสมํา่ เสมอตามกาลตามเวลา พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าเป็ นมงคล
อย่างยิง่ ดังในพระบาลีทไ่ี ด้ตรัสไว้ว่า กาเลน ธัมมัสสวนัง เอตัมมังคลมุตตมัง การฟัง
ธรรมตามกาล ตามเวลา เป็ นมงคลอย่างยิง่ เพราะการฟังธรรมสามารถทําให้ผูฟ้ ังบรรลุ
ธรรมได้ ดังในสมัยพุทธกาลทีม่ พี ระพุทธเจ้าเป็ นผูท้ รงแสดงธรรม ในแต่ละครัง้ ทีท่ รง
แสดง จะมีผู ้ทีฟ่ งั ธรรมได้บรรลุเป็ นพระอริยบุคคล ตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระ
อรหันต์ เป็ นจํานวนมาก เหตุทท่ี าํ ให้ปรากฏการณ์น้ ีเกิดขึ้นมาได้ ก็เนื่องจากผูแ้ สดงธรรม
คือพระบรมศาสดา เป็ นผูร้ ู้จริงเห็นจริง สิง่ ทีท่ รงแสดงก็ล ้วนแต่เป็ นความจริงล้วนๆ
ผูฟ้ งั ก็เป็ นผูท้ ท่ี รงศีลทรงธรรม เป็ นผูร้ กั ษาศีล มีสมาธิ เป็ นนักบวช มีจติ ใจตัง้ มัน่ เวลา
ฟังธรรมก็ฟงั ด้วยความตัง้ ใจ ฟังด้วยความจริงใจ ใจจะจดจ่อรับกระแสธรรมทีม่ าสัมผัส
กับใจ โดยไม่ปล่อยให้ใจส่ายไปส่ายมา สู่เรื่องราวต่างๆ เมือ่ ฟังธรรมในลักษณะนัน้ มีทงั้
ศีลทัง้ สมาธิเป็ นเครื่องรองรับ การบรรลุธรรมจึงเป็ นไปได้อย่างง่ายดาย
แต่ถา้ ฟังแบบไม่มศี ีลอยู่ในใจ ไม่มสี มาธิอยู่ในใจ คือใจไม่ได้ตงั้ ใจฟัง ฟังไปได้ ๒ - ๓
วินาทีก็คดิ ไปเรื่องอืน่ แล้ว คิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ แล้วสักครู่ก็ค่อยกลับมาฟังใหม่ ฟังได้
๒ - ๓ วินาทีก็แวบไปอีกแล้ว ถ้าฟังแบบนี้แล้ว ย่อมไม่มกี ารติดต่อของธรรมทีแ่ สดง
ความเข้าใจก็จะไม่ปรากฏขึ้น เหมือนกับเวลาทีร่ องนํา้ จากก๊อกนํา้ ใส่แก้ว ถ้ามือไม่น่งิ
ส่ายไปส่ายมา นํา้ ทีไ่ หลออกจากก๊อก ก็ไม่สามารถไหลลงแก้วได้อย่างต่อเนื่อง ก็ตอ้ งหก
ไหลทิ้งไป ฉันใดการฟังธรรมก็เป็ นเช่นนัน้ เหตุทก่ี ารฟังธรรมในสมัยพุทธกาลมีการ
บรรลุมรรค ผล นิพพานเป็ นจํานวนมาก ก็เกิดจากจิตทีม่ สี มาธิ จิตแน่วแน่ตงั้ มัน่ ไม่ส่าย
ไปส่ายมา ธรรมทุกบททุกบาททีแ่ สดงออกมา จึงไหลเข้าไปสู่ใจได้หมด เมือ่ ไหลเข้าไปได้
หมดครบบริบูรณ์ การฟังด้วยเหตุดว้ ยผลก็จะครบบริบูรณ์ ก็จะทําให้เกิดความเข้าอก
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เข้าใจ มีสมั มาทิฏฐิความเห็นทีถ่ ูกต้องได้ เมือ่ มีความเห็นทีถ่ ูกต้อง ก็สามารถนําไปแก้ไข
มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดทีม่ อี ยู่ในใจได้
ในใจของพวกเราทุกคนมีมจิ ฉาทิฏฐิอยู่ดว้ ยกันทัง้ นัน้ คือความเห็นผิด เช่นเห็นว่าสิ่งที่
ไม่เที่ยงแท้แน่ นอน เป็ นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่ นอน สิ่งที่ไม่ใช่เป็ นเราเป็ นของของเรา ว่าเป็ น
เราเป็ นของของเรา เมือ่ เห็นดังนัน้ แล้วก็จะเกิดมีอปุ าทานความยึดมันถื
่ อมันในสิ
่ ง่ ต่างๆ
ก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เมือ่ สิง่ เหล่านัน้ เกิดการเปลีย่ นแปลง เกิดการสูญ
หายไป ก็เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจ ก็เป็ นเพราะไม่เข้าใจถึงสิง่ ต่างๆ ทีม่ า
เกี่ยวข้องด้วย มาสัมผัสด้วย ว่ามีธรรมชาติเป็ นอย่างไร เราไม่เคยคิดเคยเตือนสติกบั ตัว
เราว่า สิง่ ต่างๆล้วนเป็ นของไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไปเป็ น
ธรรมดา เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อยู่ในการควบคุมของเรา เราไม่สามารถทีจ่ ะควบคุม ให้เป็ นไป
ตามทีเ่ ราต้องการได้เสมอไป แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมแล้ว ก็จะได้ยนิ เสมอว่า ทุกสิง่ ทุก
อย่างในโลกนี้เป็ นของไม่เทีย่ ง ไม่มตี วั ตน ไม่ใช่เป็ นของเรา ไม่สามารถทีจ่ ะไปควบคุม
บังคับ ไปยึดไว้ได้ เมือ่ ฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจ ก็จะปล่อยวาง คือแทนทีจ่ ะไปยึดไปติด
กับสิง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ หรือกําลังจะไปเอามาครอบครอง เราก็ตอ้ งรู้ไว้ก่อนแล้วว่า ทุกสิง่ ทุก
อย่างเป็ นของชัว่ คราว มาแล้วก็ตอ้ งไป ถ้าเป็ นเช่นนัน้ เราก็ไม่ยดึ ไม่ตดิ เตรียมตัวเตรียม
ใจไว้รับกับสภาพดังกล่าว แล้วใจก็ไม่ทกุ ข์ เพราะมีความเห็นทีถ่ ูกต้องนัน่ เอง มี
สัมมาทิฏฐิ เห็นว่าสภาวธรรมทัง้ หลายล้วนเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น คือเป็ นอนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด ไม่อยู่ในสภาพทีจ่ ะเรียกได้วา่ เป็ นตัวเป็ นตน
เป็ นเราเป็ นของๆเรา
นี่แหละคือเหตุทท่ี าํ ให้คนในสมัยพุทธกาล หลังจากทีฟ่ งั เทศน์ฟงั ธรรมแล้ว เกิดบรรลุ
ธรรมขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย เพราะฟังด้วยสติ ด้วยสมาธินนั ่ เอง เมือ่ รับทราบถึงปัญญา
ของพระพุทธเจ้า ถึงสภาวธรรมความเป็ นจริงของสิง่ ทัง้ หลาย สัจธรรมความจริงของสิง่
ทัง้ หลาย ว่าเป็ นอย่างไร เมือ่ รู้จริงอย่างนัน้ แล้ว ก็ไม่กล้าฝื น เหมือนกับเวลาทีจ่ บั งูพษิ อยู่
กับมือ แต่คดิ ว่าไม่ใช่งูพษิ คิดว่าเป็ นปลาไหล ก็จะไม่กลัว แต่ถา้ มีใครผู ้รู้เรื่องงูบอกว่า งู
ทีค่ ุณจับนี้เป็ นงูพษิ มีอนั ตรายมาก ถ้าเกิดกัดเข้าไปแล้วมีแต่จะตายอย่างเดียว ถ้าทราบ
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อย่างนัน้ แล้ว รับรองได้วา่ จะไม่กล้าจับไว้กับมือ จะต้องรีบโยนทิ้งไปทันที เพราะถ้าเผลอ
พลาดไปเมือ่ ไร ก็จะต้องถูกงูกดั ตายได้ ฉันใดสิง่ ต่างๆในโลกนี้ก็เป็ นเช่นนัน้ ไม่วา่ จะเป็ น
ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ก็ล ้วนเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทัง้ สิ้น มีเงินทองไม่ใช่วา่
จะมีความสุข เมือ่ มีเงินทองก็ตอ้ งติดเงินทอง อาศัยเงินทองเป็ นเครื่องให้ความสุข ถ้าวัน
ใดไม่มเี งินทอง ก็มคี วามทุกข์แล้ว เช่น วันไหนอยากจะเทีย่ วข้างนอก ไปซื้อข้าวซื้อของ
แต่ไม่มเี งินทอง ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มาแล้ว ตําแหน่งต่างๆก็เช่นกัน เวลามีตาํ แหน่งสูงๆ
ก็มคี วามสุข คิดว่ามีความสุข แต่ในขณะเดียวกันภายในใจก็เริ่มมีความวิตกกังวล ไม่รู้
ว่าตําแหน่งนี้จะอยูก่ บั เราไปได้นานสักเท่าใด จะถูกโยกย้ายไปเมือ่ ไรก็ไม่รู้ ในทีส่ ุดเมือ่ ถึง
เวลา คือเมือ่ อายุ ๖๐ ปี ครบเกษียณอายุราชการ ตําแหน่งสูงขนาดไหนก็ถูกเอาคืนไป
หมด ไม่ได้เก็บไว้อีกต่อไป แต่ถา้ หลงยึดติด เวลาไม่มตี าํ แหน่งแล้ว จะมีความรู้สกึ ตํา่
ต้อย ไม่มคี ุณค่า
นี่ก็เป็ นเพราะความหลง ทีไ่ ปยึดไปติดกับสิง่ ทีไ่ ม่อยู่กบั เราไปตลอด เราจึงต้องทําความ
เข้าใจในเรื่องเหล่านี้ แล้วอย่าไปยึดอย่าไปติด มีได้เพราะคนเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ ก็
เป็ นเรื่องปกติธรรมดาทีจ่ ะต้องสัมผัสกับสิง่ เหล่านี้ เพียงแต่วา่ เวลามีนนั้ ขอให้มสี ติมี
ปัญญา รู้จกั ปฏิบตั กิ บั สิง่ นัน้ ๆ อย่าไปหลงยึดติด อย่าไปอยากให้สง่ิ นัน้ ๆ อยู่กบั เราไป
ตลอดซึง่ มันเป็ นไปไม่ได้ ถ้ารู้อย่างนี้แล้ว ก็จะไม่กงั วลใจ ในขณะทีม่ อี ยู่ก็ไม่หว่ ง
ในขณะทีส่ ูญไปก็ไม่เสียดาย เพราะรู้วา่ เป็ นเรื่องปกติ เป็ นเรื่องธรรมดา ของทุกสิง่ ทุก
อย่างในโลกนี้ ล้วนเป็ นสภาพทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน สําหรับคนฉลาดเมือ่ รู้แล้ว ก็จะนําสิง่
ทีม่ อี ยู่ มาทําคุณทําประโยชน์ เช่น รู้วา่ ร่างกายเป็ นของไม่เทีย่ ง เกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้อง
เจ็บ ต้องตายไปในทีส่ ุด จะใช้ร่างกายนี้มาทําในสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ สําหรับคนโง่ก็จะไม่รู้
เพราะไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ไม่เคยศึกษานัน่ เอง
เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธศาสนา เพือ่ จะได้ศึกษาให้รู้วา่ การกระทําของเรานัน้ ทําอย่างไร
ถึงจะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ทําอย่างไรถึงจะเป็ นโทษ ศาสนาสอนว่า การกระทําทีเ่ ป็ น
โทษ ก็คอื การไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทัง้ หลาย เช่น เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน คบคน
ชัว่ เป็ นมิตร ความเกียจคร้าน เทีย่ วกลางคืน สิง่ เหล่านี้ถา้ ทําไปแล้ว มีแต่จะทําลายชีวติ
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ในเบื้องต้นก็จะดูดทรัพย์สนิ เงินทอง ทําให้กลายเป็ นทาสของสิง่ เหล่านี้ ต้องมีสง่ิ เหล่านี้
ไว้บํารุงบําเรอ จึงจะมีความสุข ถ้าวันไหนไม่ได้กระทําสิง่ เหล่านี้ ก็จะมีความทุกข์ เหมือน
คนเสพยาเสพติด วันไหนไม่ได้เสพแล้ว ก็จะต้องมีความทุรนทุราย มีความทุกข์ นี่กค็ อื
การกระทําทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทีจ่ ะนําไปสู่ความหายนะ เพราะเมือ่ ทําไปแล้ว ไม่ชา้
ก็เร็วก็จะทําให้ไปกระทําบาปกรรมต่อไป ไปลักทรัพย์ ไปประพฤติผดิ ประเวณี ไปพูดปด
มดเท็จ ไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ เช่น คนทีเ่ ล่นการพนัน เมือ่ เล่นไปแล้วเกิดเสียเป็ นหนี้เป็ นสิน
ไม่มเี งินทองไปใช้หนี้ ก็ตอ้ งไปโกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื ขอยืมเงินทอง แล้วบอกว่าจะเอาไป
ใช้คนื ทีหลัง ทัง้ ๆทีไ่ ม่มปี ญั ญาทีจ่ ะไปใช้เขาได้ นี่ก็ทาํ ผิดศีลแล้ว ถ้าขอยืมเงินทองไม่ได้
ก็ตอ้ งไปลักทรัพย์ เมือ่ มีการต่อสูก้ นั ก็ตอ้ งมีการฆ่าทําร้ายชีวติ กัน
นี่คอื ลักษณะของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับอบายมุข จะนําไปสู่การทําบาปทํากรรมต่อไป เมือ่ ทํา
บาปทํากรรมแล้ว ผลก็มปี รากฏขึ้นมาทันที คือใจก็จะมีแต่ความว้าวุน่ ขุน่ มัว มีแต่ความ
ทุกข์ มีแต่ความกังวล มีแต่ความหวาดกลัว เมือ่ ตายไปก็ตอ้ งไปเกิดในอบาย เป็ นการใช้
ชีวติ ทีไ่ ม่ถูกทาง ใช้ชวี ติ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ ไปในทางทีไ่ ม่เกิดประโยชน์ ไปในทางทีเ่ กิด
โทษ เพราะไม่รู้ถงึ โทษของการกระทําเหล่านี้ แต่ถา้ ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมอยู่อย่าง
สมํา่ เสมอ ก็จะได้ฟงั เรื่องราวเหล่านี้อยู่อย่างสมํา่ เสมอ ก็จะทําให้ไม่ลมื เมือ่ ไม่ลมื เวลาที่
คิดจะทําสิง่ เหล่านี้ ก็จะมีสติ มีปญั ญา คอยยับยัง้ คอยบอก คอยเตือนว่าอย่าไปทํา ถ้า
ยังไม่สามารถทีจ่ ะหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปกระทําสิง่ เหล่านี้ได้
ก็ตอ้ งมาฝึ กทําสมาธิกนั
เพราะสมาธิจะเป็ นเครื่องเบรกใจ เวลาทีใ่ จอยากจะไปทําสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ถ้าฝึ กฝนมี
สมาธิอยู่ในใจ ก็จะสามารถเบรกใจไม่ให้ไปกระทําสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษได้ เพราะเวลาทีม่ สี มาธิใจ
จะหยุดนิ่ง จะสงบ จะเย็น มีความอิม่ มีความพอ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เวลาเกิดความคิด
อยากจะออกไปเทีย่ วกลางคืน อยากไปเสพสุรายาเมา ก็จะมีปญั ญาทีจ่ ะมาบอกว่า ทําไป
แล้วจะมีแต่โทษตามมา ไม่มคี ุณเลย เมือ่ มีปญั ญา มีสมาธิ ก็จะสามารถยกเลิกความคิด
นัน้ ได้ แล้วก็จะไม่ไปทําตามความคิดนัน้ ๆ แต่สาํ หรับผูท้ ย่ี งั ไม่มสี มาธิ ยังไม่ได้ฝึกทําจิต
ให้สงบ ทําจิตให้น่งิ เวลามีความคิดทีจ่ ะไปกระทําสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ก็จะไม่
สามารถยับยัง้ ได้ เพราะจะถูกกําลังของตัณหาความอยากผลักดัน ให้ไปกระทํานัน่ เอง
เราจึงต้องศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้รู้ถงึ โทษ ให้รู้ถงึ คุณ
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เมือ่ สักครู่พูดถึงโทษของการกระทํา ตอนนี้จะพูดถึงคุณของการกระทําบ้าง เราก็สามารถ
นําชีวติ ของเราไปสู่ทด่ี ไี ด้ ด้วยการกระทําความดี เช่น ในเบื้องต้นเราก็ตอ้ งขยันทํามาหา
กินด้วยความสุจริต เพือ่ ทีจ่ ะได้มเี งินทองมาเลี้ยงดูปากท้องของเรา มีปจั จัย ๔ ไว้ดูแล
รักษาร่างกายชีวติ ของเรา ให้อยู่ไปได้โดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เมือ่ มีเงินทองเหลือใช้ เราก็
นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ คือเอามาช่วยเหลือผูอ้ น่ื ในเบื้องต้นก็ดูแลผูม้ พี ระคุณของเรา
คือบิดามารดา ครูบาอาจารย์ ทดแทนบุญคุณของท่าน หลังจากนัน้ ก็ดูแลผูอ้ น่ื ต่อไป เช่น
สามีภรรยา บุตรธิดา ญาติสนิทมิตรสหาย รวมไปถึงสมณะชีพราหมณ์ทงั้ หลาย หรือผู ้ที่
เดือดร้อนทัง้ หลาย ถ้าทําอย่างนี้แล้ว ก็จะเป็ นบุญเป็ นกุศล บุญก็คอื การทําให้ใจของเรามี
ความสุข มีความสงบ มีความเย็น มีความอิม่ เพราะการช่วยเหลือผูอ้ น่ื เป็ นการขัดเกลา
สิง่ ทีเ่ ป็ นโทษ สิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ใจ คือความเห็นแก่ตวั ความตระหนี่ ความโลภ
ถ้ามีความโลก ความตระหนี่ ความเห็นแก่ตวั อยู่ภายในใจแล้ว ใจจะมีแต่ความเศร้า
หมอง มีแต่ความหิว ความอยาก มีแต่ความวุน่ วายใจ เพราะไม่สงบนิ่งนัน่ เอง
แต่ถา้ เรานําเอาทรัพย์ทม่ี อี ยู่ไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื ทําบุญทําทาน เสียสละ ใจก็จะสงบลง
เพราะว่าได้ชนะความตระหนี่ ชนะความโลภ ชนะความเห็นแก่ตวั เมือ่ สิง่ เหล่านี้เบาบาง
ลงไป หรือสงบตัวลงไป ใจก็มคี วามสุขขึ้นมา มีความอิม่ ขึ้นมา ดังทีท่ ่านทัง้ หลายคงได้
เคยสัมผัสมา ทุกครัง้ ทีท่ ่านทําบุญทําทาน สงเคราะห์ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ท่านจะมีความรู้สกึ
เย็นใจ สุขใจ บางครัง้ ถึงกับมีความปี ตขิ นลุกซ่าขึ้นมา ถ้าทําในสิง่ ทีไ่ ม่เคยคิดจะทําได้มา
ก่อน เช่น เสียสละในสิง่ ทีห่ วงแหน ทีร่ กั ยิง่ แต่เห็นว่าสิง่ ทีห่ วง ทีร่ กั นัน้ ถ้าให้ผูอ้ น่ื ไป
แล้วจะเกิดคุณเกิดประโยชน์มากกว่าเก็บไว้กบั ตัวเอง เช่นบางครัง้ บางคราวอาจจะไปเห็น
คนทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มใี ครดูแลรักษา เรามีเงินอยู่กอ้ นหนึ่ง เคยคิดว่าจะเก็บไว้ใช้
หรือไปเทีย่ ว แต่เมือ่ มาเห็นคนทีเ่ ดือดร้อนจริงๆ ก็เกิดความเมตตา เกิดความกรุณา
ขึ้นมา ก็ตดั ใจว่าเงินก้อนนี้เมือ่ ก่อนคิดว่าจะเอาไปเทีย่ ว เอาไปซื้อเสื้อผ้า จะขอสละ
ช่วยเหลือให้เขาได้มยี ารักษาโรค ได้มหี มอรักษาให้หายจากโรค ถ้าทําอย่างนัน้ ได้แล้ว ใจ
จะเกิดความรู้สกึ ปี ตขิ ้นึ มา บางครัง้ อาจจะนํา้ ตาไหล หรือขนลุกซ่าขึ้นมาก็เป็ นได้ เพราะนี่
คือเรื่องของใจ เรื่องของบุญกุศล เมือ่ ได้ไปสัมผัสกับใจแล้ว ใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมา
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เพราะความเศร้าหมอง ได้แก่ ความตระหนี่ ความเห็นแก่ตวั ความโลภ ความอยากได้
ต่างๆในขณะนัน้ จะถูกทําลายไป
เปรียบเหมือนกับคนทีม่ โี รคภัยไข้เจ็บ มีเชื้อโรคอยู่ในร่างกาย ทําให้มอี าการเจ็บปวด มี
ไข้อยู่ในตัว ถ้าได้รบั ประทานยาทีถ่ ูกกับโรคเข้าไป ก็จะทําลายเชื้อโรคทีม่ อี ยู่ในร่างกายให้
หายหมดไป เมือ่ ไม่มเี ชื้อโรค อาการเจ็บปวด อาการไข้ในร่างกาย ก็จะหายไป ฉันใดบุญ
กุศลก็เปรียบเหมือนกับยารักษาโรคใจ เรียกว่าธรรมโอสถ เมือ่ มีธรรมโอสถเข้าไปสู่
ภายในใจ ก็จะทําให้กเิ ลสตัณหาทีเ่ ปรียบเหมือนกับเชื้อโรคของใจ ตัวทีก่ ่อกวนสร้าง
ความทุกข์ความวุน่ วายใจ ให้สลายหายไป เมือ่ ไม่มกี ิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองอยู่
ภายในใจ ความเศร้าหมองทีม่ อี ยู่ภายในใจก็จะหมดไป ใจก็จะสงบเย็น อิม่ สบาย นี่
แหละคือเรื่องราวของจิตใจ มันตรงกันข้ามกับเรื่องราวของร่างกาย คือร่างกายจะต้องมี
อาหารเข้าไปร่างกายถึงจะมีความอิม่ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าใจสละอาหารมื้อนี้ให้กบั
ผูอ้ น่ื ไป แทนทีใ่ จจะหิว กลับมีความอิม่ ถึงแม้ร่างกายจะมีความหิวอยู่บา้ ง แต่อดข้าวมื้อ
เดียว ไม่ถงึ กับตาย แต่ใจทีอ่ ม่ิ นัน่ แหละจะทําให้ไม่เกิดความรู้สกึ ว่าหิวข้าวเลยในวันนัน้
ถ้าไม่เชื่อลองทําดูสกั วันหนึ่ง วันดีคนื ดีกาํ ลังจะรับประทานข้าว พอดีไปเจอขอทานทีไ่ ม่มี
ข้าวกิน อดซูบผอมมา จึงตัดสินใจสละข้าวมื้อนัน้ ให้เขาไป ถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะหิว
บ้าง แต่ใจกลับมีแต่ความอิม่ ความปี ติ ความสุข
นี่แหละคือเรื่องราวของใจ จึงนํามาสู่การสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้าทีส่ อนให้ละ ให้เสียสละ
ไม่ให้สะสม เพราะว่าการสะสมเป็ นการสะสมกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองให้มมี ากขึ้นไป
ในใจ ไม่เชื่อลองไปถามเศรษฐีดูวา่ เขามีความสุขมากน้อยเพียงใดในใจเขา ใจของเขาจะ
มีแต่ความวุน่ วายมากขึ้นไปตามลําดับ เพราะมีทรัพย์มาก ก็ตอ้ งมีภาระมาก จะต้องคอย
ดูแลรักษา เพราะคนเราเมือ่ มีทรัพย์กต็ อ้ งหวงต้องห่วง ความหวง ความห่วงจะทําให้ใจ
ไม่มคี วามสุข แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราสละทรัพย์ สละสิง่ ของทีม่ เี กินความจําเป็ น ที่
ไม่จาํ เป็ นต้องใช้ตอ้ งอาศัย เมือ่ สละไปแล้ว สิง่ นัน้ ก็พน้ จากความรับผิดชอบของเราไป
เราก็สบายใจ สมมุตเิ รามีรถอยู่ ๓ คัน เราคนเดียวก็ขบั ได้คนั เดียวเท่านัน้ เวลาจะไป
ไหนจะเอารถไปทีละ ๓ คันก็เอาไปไม่ได้ แต่เราต้องดูแลรักษารถทีเดียว ๓ คัน ต้องเติม
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นํา้ มัน ต้องคอยเอาเข้าอู่ซ่อม ต้องคอยล้าง ต้องคอยรักษา กลัวขโมย มีความทุกข์อยู่ ๓
เท่าด้วยกัน แต่ถา้ ขายหรือเอารถ ๒ คันทีเ่ กินความจําเป็ น ไปบริจาค เอาไปให้ใครก็ได้
คือให้พน้ จากภาระความรับผิดชอบของใจแล้ว ใจก็จะหมดภาระไป ๒ เท่า เหลือรถ
เพียงคันเดียว แต่ถา้ เราเป็ นคนฉลาด เป็ นคนกล้าหาญ สามารถไปไหนมาไหนโดยไม่ตอ้ ง
ใช้รถยนต์ได้ คือนัง่ รถเมล์ก็ได้ เดินไปก็ได้ ขึ้นแท็กซีก่ ็ได้ สุดแท้แต่ความสะดวก ถ้าเรา
เป็ นคนแบบนัน้ เราก็ขายรถไป หรือบริจาคให้กบั ผูอ้ น่ื ไป เมือ่ ไม่มรี ถแล้ว รับรองได้วา่
เราจะไม่มคี วามทุกข์ ความกังวลกับรถคันนัน้ อีกต่อไป จะไปไหนก็ไม่ตอ้ งกลัวว่าจะมี
ใครมาทุบกระจก มีใครเอาตะปูมาขีด มีใครมาขโมยรถยนต์ของเรา เพราะไม่มแี ล้ว
นี่แหละคือความสุขของใจ ใจจะมีความสุขขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ต่อเมือ่ ใจมีความว่างในใจมาก
ขึ้นไปเรื่อยๆ ขณะนี้ใจของพวกเราไม่ค่อยมีความสุขกัน เพราะใจของเราไม่วา่ ง ใจไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวข้องกับคนนัน้ เกี่ยวข้องกับสิง่ นี้ อยู่ตลอดเวลา เลยทํา
ให้ใจไม่วา่ ง แต่ถา้ ตัดด้วยปัญญาเพราะเห็นว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ล้วนเป็ นของไม่เทีย่ ง
ทัง้ สิ้น ล้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมบังคับได้ มีอยู่วนั นี้เดีย๋ วพรุ่งนี้ก็ตอ้ งหมดไป มีอยู่
วันนี้เดีย๋ วพรุ่งนี้ก็ตอ้ งเปลีย่ นไป ของใหม่วนั นี้ พรุ่งนี้ก็ตอ้ งเป็ นของเก่า เป็ นหนุ่มเป็ นสาว
ในวันนี้ พรุ่งนี้ก็ตอ้ งเป็ นคนแก่คนเฒ่า เมือ่ เห็นด้วยปัญญาแล้ว ก็ตดั ใจว่าต่อไปนี้ไม่เอา
อะไรแล้ว ขออยู่คนเดียวก็พอ ไม่ตอ้ งมีอะไร มีเพียงแต่ปจั จัย ๔ สิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อ
การดํารงชีพก็พอแล้ว ถ้าทําอย่างนี้ได้ใจก็จะว่าง ใจก็จะปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางแล้ว
รับรองได้วา่ ภายในใจจะไม่มคี วามทุกข์เลย เหมือนกับใจของพระพุทธเจ้ากับของพระ
อรหันต์ ใจของท่านเป็ น นิ พพานัง ปรมัง สุญญัง นิ พพานเป็ นความว่างอันยิ่งใหญ่ ใจ
ของท่านว่างไปหมด ไม่มคี วามยึดมันถื
่ อมันกั
่ บอะไรหลงเหลืออยู่เลย ไม่มคี วามอยาก
กับอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจเลย จึงเป็ นความหมายของคําว่า นิ พพานัง ปรมัง สุญญัง
นิ พพานเป็นจิตที่ว่างนัน่ เอง จิตทีไ่ ม่ยดึ ติดอยู่กบั อะไรทัง้ สิ้น ถ้ามีอะไรอยู่แม้แต่เพียง
นิดเดียวภายในใจ ก็จะมีความทุกข์ข้นึ มาทันที ถ้าไปห่วง ไปรักไปชอบอะไรขึ้นมา ก็จะมี
ความทุกข์ข้นึ มาทันที ถ้าไม่ไปเกี่ยวข้องกับอะไร ก็จะไม่มคี วามทุกข์กบั สิง่ นัน้ ๆ
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สังเกตดูสมบัตขิ ้าวของของชาวบ้านเขา เขาจะเป็ นอย่างไรเราไม่เดือดร้อน เพราะอะไร
เพราะใจของเราว่างจากอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันในสมบั
่
ตขิ องชาวบ้านเขานัน่ เอง ลูก
ของชาวบ้าน สามีภรรยาของชาวบ้าน พ่อแม่ของชาวบ้านเขาจะเป็ นจะตายอย่างไร เราก็
ไม่เดือดร้อน เพราะว่าใจของเราว่างจากอุปาทาน การยึดมันถื
่ อมัน่ ว่าเป็ นเราเป็ นของๆ
เรา ฉันใดสิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่ บุคคลต่างๆทีเ่ รามีความสัมพันธ์ดว้ ย ไม่วา่ จะเป็ นบิดา
มารดา บุตรธิดา สามีภรรยา ก็ล ้วนเป็ นเหมือนกันทัง้ สิ้น ไม่ได้เป็ นของเราอย่างแท้จริง
เพียงแต่เราหลงไปยึดไปติดว่าเป็ นเรา เป็ นของๆเรา เมือ่ มีความหลงครอบงํา ก็ทาํ ให้เกิด
ความไม่สบายใจ มีความห่วง มีความกังวลขึ้นมา เราจึงต้องนําธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สังสอน
่
มาพินิจพิจารณาให้เห็นตามความเป็ นจริง เมือ่ เห็นแล้วและไม่ตอ้ งการความทุกข์
ภายในใจ ก็จะต้องปล่อยวาง จะต้องมองว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่ใช่เป็ นเรา ไม่ใช่เป็ นของๆ
เรา เมือ่ ปล่อยวางได้แล้ว ใจของเราก็จะว่างจากอุปาทาน การยึดมันถื
่ อมัน่ เมือ่ ไม่มี
ความยึดมันถื
่ อมันแล้ว
่
ความทุกข์ก็จะไม่มหี ลงเหลืออยู่ภายในใจเลย
นี่แหละคือเรื่องราวของพระพุทธศาสนา หรือเป้ าหมายของพระพุทธศาสนา ทีส่ อนให้
พวกเราทัง้ หลายได้ปฏิบตั เิ พือ่ ให้ถงึ จุดนี้เอง เพราะว่าไม่มอี ะไรทีจ่ ะเลิศ ทีจ่ ะประเสริฐ ที่
จะมีคุณค่าสําหรับจิตใจ เท่ากับจิตใจทีว่ า่ งจากอุปาทาน ความยึดมันถื
่ อมันทั
่ ง้ หลาย
ดังนัน้ จึงขอให้เราทัง้ หลายนําสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนมาปฏิ
่
บตั ิ เพือ่ เราจะได้ปล่อย
วาง เพือ่ ใจของเราจะได้วา่ ง เพือ่ ใจของเราจะได้พน้ จากความทุกข์นนั ่ เอง การแสดงเห็น
ว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๖๒

ฟังด้วยสติ

๙ เมษายน ๒๕๔๖
พระพุทธศาสนาเป็ นคําสอนของผูร้ ู้จริงเห็นจริง คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ธรรมที่
พระพุทธองค์ทรงนํามาสังสอนเป็
่
นของจริง ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา ผูป้ ฏิบตั สิ ามารถพิสูจน์
ได้ เป็ นธรรมทีน่ าํ ผูป้ ฏิบตั ไิ ปสู่ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง พระพุทธเจ้าเป็ นผูร้ ู้ พุทธะ
แปลว่าผูร้ ู้ เป็ นพระอรหันต์ คือเป็ นผูส้ ้นิ กิเลส ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความ
หลง การประกาศพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงประกาศออกมาจากพระทัยที่
บริสุทธิ์ ไม่มคี วามปรารถนา ความต้องการอามิสสินจ้างแต่อย่างใด ไม่หวังผลจากการ
ประกาศพระธรรมคําสอนจากผูใ้ ดเลย เพราะในพระทัยเต็มเปี่ ยมด้วยบรมสุขแล้ว การ
สังสอนจึ
่
งออกมาจากความกรุณา ทรงเห็นสัตว์โลกยังเป็ นผูม้ ดื บอดอยู่ ถูกอํานาจของ
โมหะความหลง อวิชชาความไม่รู้จริง ครอบงําจิตใจ หลอกลวงให้สตั ว์โลกต้องเวียนว่าย
ตายเกิด ในกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย อย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น ถ้าไม่ได้รบั พระธรรม
คําสอนไปแล้ว จะไม่มโี อกาสทีจ่ ะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย
พระพุทธองค์เองก็ทรงเคยเวียนว่ายตายเกิดมาแล้ว ในแต่ละภพแต่ละชาติก็ตอ้ งประสบ
กับความทุกข์ เพราะคําว่าภพชาติก็คอื ทุกข์นนั ่ เอง มีการเกิดขึ้น มีการเจริญ มีการตัง้ อยู่
แล้วก็ตอ้ งมีการดับไป เวลาทีต่ อ้ งดับไปย่อมนํามาซึง่ ความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจ
ให้กบั สัตว์โลกอย่างแน่นอน พระพุทธเจ้าทรงเห็นทุกข์น้ แี ล้ว หลังจากทีไ่ ด้ทรงปฏิบตั จิ น
ได้บรรลุธรรมอันประเสริฐ ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ก็ทรง
มีพระกรุณา มีความสงสารทีอ่ ยากจะช่วยเหลือให้สตั ว์โลก ผูท้ ย่ี งั ต้องเวียนว่ายตายเกิด
ได้มโี อกาสนําตนให้พน้ จากกองทุกข์ จึงทรงประกาศพระธรรมคําสอนให้กบั ผูท้ ม่ี คี วาม
สนใจ ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็เกิดศรัทธา นําไปประพฤติปฏิบตั ิ ก็สามารถยกตนให้พน้ จาก
กองทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าจึงเป็ นพระศาสดา คือเป็ นครู เป็ นอาจารย์ ไม่ได้เป็ นพระเจ้า ผู ้
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ทีจ่ ะเสกจะเป่ า จะบันดาลให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์ ให้สมความปรารถนาในสิง่ ต่างๆที่
เราต้องการ
การกราบไหว้พระพุทธเจ้า จึงไม่ได้กราบไหว้ เพือ่ บนบานขอสิง่ นัน้ สิง่ นี้จากพระพุทธเจ้า
แต่กราบพระพุทธเจ้าเนื่องจากความสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ทีท่ รงมี
ต่อสัตว์โลกทัง้ หลาย และน้อมรําลึกถึงวิถที างอันดีงามทีไ่ ด้ทรงปฏิบตั ิ แล้วนํามาเผยแผ่
ให้กบั พวกเรา พวกเราจึงเปรียบเหมือนกับนักศึกษานักเรียน ผูม้ คี วามเชื่อในคําสอนของ
พระบรมศาสดา แล้วพยายามปฏิบตั ติ ามด้วยความเชื่อมัน่ ด้วยความอุตสาหะวิริยะ
ด้วยสติ ด้วยปัญญา เราเชื่อว่าธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แม้จะได้ประกาศมาเป็ น
เวลา ๒๕๐๐ กว่าปี แล้ว ก็ยงั มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถยังผลให้กบั ผู ้
ปฏิบตั ไิ ด้ คือพระธรรมไม่ได้เสือ่ มไปตามเวลาเหมือนกับสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ไม่วา่ จะเป็ น
วัตถุหรือบุคคล ย่อมต้องเสือ่ มไปตามกาลตามเวลา วัตถุต่างๆ เมือ่ ผลิตขึ้นมา สร้าง
ขึ้นมา หลังจากทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง ก็ตอ้ งชํารุดทรุดโทรมเสือ่ มสลายหมดไป ร่างกายของ
คนเรา ของสัตว์ทงั้ หลาย ก็เป็ นเช่นนัน้ เมือ่ เกิดมาแล้วก็มกี ารเจริญเติบโต ตามมาด้วย
ความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ความตาย นี่คอื ลักษณะของสิง่ ต่างๆในโลกนี้
แต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้เป็ นเหมือนกับสิง่ เหล่านี้ พระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้าเคยเป็ นอย่างไร ก็ยงั เป็ นอย่างนัน้ อยู่ คงเส้นคงวา ทัง้ เหตุและผล ผูใ้ ด
ปฏิบตั ติ ามเหตุ ย่อมได้รบั ผลอย่างแน่นอน ไม่วา่ จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และประกาศ
พระธรรมคําสอนนี้หรือไม่ก็ตาม พระธรรมก็ยงั เป็ นพระธรรมอยู่ พระพุทธเจ้าเป็ นเพียง
ผูท้ ไ่ี ด้มาค้นคว้าศึกษา จนได้พบพระธรรมอันประเสริฐนี้ แล้วก็นาํ มาถ่ายทอดให้กบั ผูอ้ น่ื
ผูท้ ม่ี คี วามศรัทธาแล้วนําไปปฏิบตั ิ ย่อมได้รับผลดังทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลายในอดีตได้รบั มา ไม่ได้ข้นึ กับกาลกับเวลา ในสมัยพุทธกาลมีผูบ้ รรลุธรรม มีผู ้
พ้นทุกข์ได้ฉนั ใด ในสมัยปัจจุบนั นี้ ผูป้ ฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะสามารถ
ยกตนให้พน้ จากกองทุกข์ได้เหมือนกัน ไม่ใช่วา่ หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว
จะทรงนําเอาพระธรรมติดตัวไปด้วย พระธรรมเป็ นสมบัตคิ ู่กบั พระศาสนา เป็ นสมบัตคิ ู่
กับโลกนี้ ขึ้นอยู่กบั ผูฟ้ งั ว่าจะมีความศรัทธา มีความเชื่อมันมากน้
่
อยเพียงไร จะมีความ
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อุตสาหะวิริยะ มีขนั ติ ความอดทนทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้มากน้อย
เพียงไรเท่านัน้ เอง ถ้าปฏิบตั ไิ ด้และปฏิบตั ถิ ูกต้อง ผลย่อมปรากฏขึ้นมา คือความทุกข์
ย่อมลดน้อยลงไปตามลําดับแห่งการปฏิบตั ิ ความสุขทีจ่ ะได้รบั ก็จะเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จน
ในทีส่ ุดจะมีแต่ความสุขล้วนๆอยู่ภายในใจ ความทุกข์จะไม่มหี ลงเหลืออยู่เลย
ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จึงควรนําไปปฏิบตั ิ อย่าไป
ผัดวันประกันพรุ่ง บางท่านฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าทีส่ อนให้กระทําความดี
ละความชัว่ ชําระจิตใจให้สะอาดปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว ก็มวั แต่
ผัดวันประกันพรุ่ง ขอรอให้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ธรรมเสียก่อน ตอนนี้ขอ
เพียงแต่สะสมบารมีไปพรางๆก่อน เช่นทําบุญให้ทานไปพรางๆก่อน ยังไม่อยากจะรักษา
ศีล ยังไม่อยากจะปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา เพราะไม่คดิ ว่าจะสามารถบรรลุ
ธรรมได้ในภพนี้ชาติน้ ี แต่จะบรรลุธรรมได้ก็ต่อเมือ่ มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ คือพระศรี
อารย์มาตรัสรู้ธรรมก่อน แล้วได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมจากท่านโดยตรง จึงจะสามารถบรรลุ
ธรรมได้ ความคิดอย่างนี้เป็ นความคิดทีผ่ ดิ เป็ นความคิดทีเ่ กิดจากโมหะความหลง เป็ น
ความคิดทีเ่ กิดจากความอ่อนแอ เกิดจากความยึดติดอยู่ในเรื่องของความสุขทางโลก
คือกามสุข โดยคิดว่ากามสุขเป็ นความสุขที่ประเสริฐ
แต่ความจริงแล้วในสายตาของผูร้ ู้ คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย จะรู้วา่
ความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีป่ ระเสริฐนัน้ ไม่ใช่กามสุข แต่เป็ นความสุขทีเ่ กิดจากความ
สงบ เรียกว่าสันติสุข เป็ นความสุขทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา
เพือ่ ลดละ เพือ่ ตัดกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดออกไปจากใจ
ต่างหาก ตราบใดถ้าใจยังไม่ได้ตดั กิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจ ต่อให้มคี วามสุขจากรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ มากน้อยเพียงไรก็ตาม ความสุขเหล่านัน้ ก็จะเป็ นความสุขชัว่
ประเดีย๋ วประด๋าว ชัว่ ระยะหนึ่ง ชัว่ ในขณะทีไ่ ด้เสพเท่านัน้ เอง หลังจากนัน้ แล้ว ก็จะมี
ความอยากทีจ่ ะต้องไปสัมผัสไปเสพเพิม่ ขึ้นอีก อย่างทีเ่ ราได้เสพได้สมั ผัสกันมา ตัง้ แต่
เกิดมาจนถึงวันนี้ ก็ยงั ไม่เคยถึงเมืองอิม่ เมืองพอ ยังอยากดูรูป ยังอยากฟังเสียง ยัง
อยากลิ้มรส ยังอยากดมกลิน่ ยังอยากสัมผัสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆอยู่เสมอๆ นี่แหละ
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เป็ นความหลง ทําให้คดิ ว่าการได้เสพกามจะมีความสุข แต่หารู้ไม่วา่ ตนเองได้กลายเป็ น
ทาสของกามกิเลสไปเสียแล้ว คือถ้าวันใดไม่ได้เสพ ไม่ได้สมั ผัสกามรส ในขณะทีเ่ กิด
ตัณหา คือราคะตัณหา หรือกามราคะแล้ว ในวันนัน้ ก็จะมีความทุกข์ มีความไม่สบายใจ
ต้องดิ้นรนออกไปหารูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีถ่ ูกอกถูกใจมาเสพ เมือ่ ได้เสพแล้ว
ก็จะมีความสุขอยู่ระยะหนึ่ง หลังจากนัน้ ก็จะเกิดความอยากทีจ่ ะเสพขึ้นมาอีก ก็เลย
กลายเป็ นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มจี บสิ้น
แม้ชีวติ นี้จะหาไม่แล้วก็ตาม ดวงจิตทีย่ งั สะสมความอยากในกามอยู่ ก็จะไปแสวงหากาม
รสในภพหน้าชาติหน้าต่อไป ก็ตอ้ งไปเกิดในกามภูมคิ อื ทีอ่ ยู่ของสัตว์โลกทีย่ งั เสพกามอยู่
ตัง้ แต่ชนั้ เทพลงมาสู่ชนั้ มนุษย์ สู่ชนั้ เดรัจฉาน ชัน้ เปรต ชัน้ อสุรกาย ชัน้ สัตว์นรก นี่คอื ที่
อยู่ของสัตว์โลกทีย่ งั มีความผูกพัน มีความต้องการในกามรสอยู่ ถ้าตราบใดยังไม่ได้
ลดละ ไม่ได้ตดั ความอยากในกามรสนี้แล้ว ก็ยงั ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเหล่านี้
จะไปภพใดก็ข้นึ อยู่กบั วิธีการแสวงหากามสุข ถ้าแสวงหาด้วยความถูกต้อง คือด้วย
ความสุจริต เช่นไม่ได้แสวงหามาด้วยการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ด้วยการลักทรัพย์ ด้วยการ
ประพฤติผดิ ประเวณี ด้วยการโกหกหลอกลวง ด้วยการเสพสุรายาเมา ถ้าหาด้วยความ
สุจริตแล้ว หลังจากทีต่ ายไปก็จะไปเกิดในสุคติ คือไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ เทพ หรือกลับมา
เกิดเป็ นมนุษย์ แต่ถา้ แสวงหากามสุขด้วยวิธีทไ่ี ม่ชอบ คือด้วยทุจริตวิธี ด้วยการฆ่าสัตว์
ตัดชีวติ ด้วยการลักทรัพย์ ด้วยการประพฤติผดิ ประเวณี ด้วยการโกหกหลอกลวง ด้วย
การเสพสุรายาเมา ถ้าประพฤติดงั นี้แล้ว เมือ่ ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายทัง้ ๔ คือภพ
ของเดรัจฉาน ของเปรต ของอสุรกาย และสัตว์นรก เพราะความหลงผิดนัน่ เอง เห็นว่า
ความสุขอยู่ทก่ี ารได้เสพสัมผัสรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีถ่ ูกอกถูกใจ จึงต้องเวียน
ว่ายตายเกิดอยู่ในกามภพไม่รู้จกั จบจักสิ้น
แต่ถา้ ได้มาเจอพระพุทธศาสนา ได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องของความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีส่ ะอาด
บริสุทธิ์ ความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งมีอะไรมาเป็ นเครื่องให้ความสุข เป็ นความสุขทีม่ อี ยู่ในใจของ
ตนเอง แล้วนําไปปฏิบตั ิ ก็จะค่อยๆ ห่างเหินจากความอยากในกามสุข เพราะความสุขที่
เกิดจากความสงบของจิตใจ เป็ นความสุขทีเ่ ลิศกว่า ดีกว่า เป็ นความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พา
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อาศัยสิง่ ภายนอก ไม่ตอ้ งอาศัยบุคคลนัน้ บุคคลนี้มาให้ความสุข ไม่ตอ้ งอาศัยสิง่ นัน้ สิง่ นี้
มาให้ความสุข เพียงแต่หาทีส่ งบ มุมสงบทีไ่ หนสักแห่งหนึ่ง แล้วกําหนดจิตไม่ให้ไปคิด
เรื่องราวต่างๆ ให้จิตอยู่กบั ธรรมะบทใดบทหนึ่ง เช่นคําว่า พุทโธๆๆ หรือบทสวดมนต์
บทใดบทหนึ่ง หรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออก เวลาหายใจเข้าก็รู้วา่ หายใจเข้า เวลา
หายใจออกก็รู้วา่ หายใจออก ควบคุมจิตด้วยสติ ไม่ให้จติ แวบออกไปคิดถึงเรื่องราว
ต่างๆ เรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นแล้วในอดีตก็ดี เรื่องทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ดี เรื่องเขาเรื่องเรา
เรื่องดีเรื่องชัว่ ทัง้ หลาย ในขณะนัน้ ไม่ให้ไปคิดเลย ให้อยู่กบั ธรรมทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ ให้จติ มี
สติรู้อยู่ เช่นถ้าจะบริกรรมคําว่าพุทโธๆๆ ก็ให้มคี าํ ว่าพุทโธๆๆเพียงอย่างเดียวอยู่ในใจ
บริกรรมไปโดยไม่ตอ้ งออกเสียงพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ ถ้าสามารถควบคุมจิตให้อยู่กบั พุท
โธๆๆได้แล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะค่อยๆสงบตัวลง แล้วรวมลงเป็ นสมาธิ เป็ นเอกัคคตา
รมณ์ เป็ นหนึ่ ง เหลือแต่สกั แต่ว่ารู เ้ ท่านั้น ในขณะนัน้ จิตจะไม่รบั รู้เรื่องราวต่างๆ ทีเ่ ข้า
มาทางตา หู จมูก ลิ้น กายเลย จิตจะไม่สนใจ ถึงแม้จะไม่ขาดจากอารมณ์เหล่านี้ แต่
ในขณะนัน้ จิตจะไม่สนใจ จิตจะมีความนิ่ง มีความสุขอยู่กบั ความสงบ
นี่แหละคือความสุขทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทรงสอนให้พวกเราได้
ไปถึงกัน เพราะเป็ นความสุขทีม่ อี ยู่กบั ตัวเราอยูต่ ลอดเวลา เป็ นความสุขทีเ่ ราสามารถ
รักษาไว้ได้ ให้อยู่กบั เราไปตลอดอนันตกาลเลยทีเดียว ถ้าเรามีความขยันทีจ่ ะปฏิบตั ิ การ
ทีจ่ ะรักษาจิตให้มคี วามสุขได้นนั้ ในเบื้องต้นต้องมีสติ คือสติจะเป็ นตัวคอยควบคุมจิต
ไม่ให้คดิ ไปในเรื่องราวต่างๆ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ ถ้าจะคิดก็คดิ แต่เรื่องที่
จําเป็ น เช่นวันนี้จะต้องไปทําอะไรบ้าง เมือ่ รู้แล้วก็หยุดคิด แล้วก็หนั เอาจิตกลับมาให้
ตัง้ อยู่กบั ปัจจุบนั คือให้อยู่กบั ร่างกาย ให้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของร่างกาย ร่างกายจะ
เคลือ่ นไหวในอิริยาบถใด จะยืน จะเดิน จะนัง่ จะนอน ก็ให้รู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวนัน้
เฝ้ าดูกายอยู่ตลอดเวลา และเฝ้ าดูใจความคิดปรุงของใจ ว่ากําลังคิดอะไรอยู่ ถ้ากําลังคิด
เรื่องราวไม่เข้าเรื่อง ก็หยุดด้วยการกําหนดให้ใจอยู่กบั อารมณ์ ธรรมะทีเ่ คยใช้อยู่เป็ น
ประจํา ถ้าเคยใช้บริกรรมพุทโธๆๆอยู่ ก็ขอให้บริกรรมพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ ไม่วา่ จะอยู่ใน
อิริยาบถใด จะยืน จะเดิน จะนัง่ จะนอน จะทําอะไรก็ตาม ถ้าไม่มคี วามจําเป็ นต้องใช้
ความคิด ก็ขอให้จติ บริกรรมอยู่กบั คําว่าพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ ถ้าทําอย่างนี้แล้วจิตจะไม่
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ฟุ้งซ่าน จะไม่สร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ความทุกข์หรืออารมณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นในใจ ก็เกิด
จากความคิดปรุงแต่งของจิตนี้เอง
ถ้าปล่อยให้จติ คิดไปเรื่อยๆ เห็นอะไรมาสัมผัสก็คดิ ก็จะทําให้จติ แกว่งไปแกว่งมา เห็น
สิง่ ใดทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจ ก็เกิดความไม่พอใจ เห็นสิง่ ใดทีถ่ ูกอกถูกใจ ก็เกิดความยินดี เกิด
ความอยาก เกิดความดิ้นทุรนทุรายเพือ่ ทีจ่ ะหามาให้ได้ ในสิง่ ทีต่ นเองต้องการ เมือ่ ได้มา
แล้วก็ตอ้ งดิ้นรนต่อสูเ้ พือ่ รักษาไว้ จิตเลยไม่มโี อกาสทีจ่ ะสงบนิ่ง เพราะจะต้องเกี่ยวข้อง
กับสิง่ ต่างๆ ทีม่ าสัมผัสผ่านทวารทัง้ ๕ แต่ถา้ จิตมีสติแล้ว เวลามีอะไรเข้ามาสัมผัส เช่น
รู ปเข้ามาสัมผัสกับตา เสียงเข้ามาสัมผัสกับหู จิตมีสติรู้อยู่ ก็เพียงแต่รบั รู้วา่ เป็ นรู ป เป็ น
เสียง รู้วา่ เป็ นของไม่เทีย่ ง คือเมือ่ เข้ามาสัมผัสแล้ว เดีย๋ วก็หายไป เสียงมากระทบหูแล้ว
ก็ผ่านไป ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องให้มอี ารมณ์ตามมา เสียงจะดีหรือจะชัว่ ไม่ได้อยู่ทเ่ี สียงนัน้ ๆ
แต่อยู่ทใ่ี จต่างหาก ผู ้ทีไ่ ปให้ความหมายกับเสียงนัน้ เสียงเดียวกันสําหรับคนๆหนึ่งรู้สกึ
ว่าไพเราะเพราะพริ้ง แต่กบั อีกคนหนึ่งกลับเป็ นเหมือนมีดบาดหัวใจ เช่นพ่อแม่พูดชมลูก
คนหนึ่งว่าเป็ นคนดี ลูกทีไ่ ม่ได้รบั คําชม ก็มคี วามรู้สกึ น้อยอกน้อยใจ ลูกทีไ่ ด้รบั คําชมก็
เกิดความดีอกดีใจ ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นเสียงของคนๆเดียวกัน
เรื่องเดียวกัน แต่คนสองคนเมือ่ ฟังแล้ว กลับมีอารมณ์ มีปฏิกริ ิยาแตกต่างกันไป นัน่ ก็
เป็ นเพราะว่าฟังโดยไม่มสี ติ ฟังโดยไม่มปี ญั ญานัน่ เอง ฟังด้วยอารมณ์ ฟังด้วยความหลง
ฟังด้วยอัตตาตัวตน ฟังว่าเขาชมคนนัน้ เขาไม่ชมเรา เมือ่ ไม่ชมเรา เราก็เกิดความน้อย
เนื้อตํา่ ใจ เสียอกเสียใจขึ้นมา แต่ถา้ ฟังด้วยสติ มันก็เป็ นเสียงเท่านัน้ เอง เสียงออกมา
จากปากคน จะมาทําให้เราวิเศษ หรือทําให้เราเลวได้อย่างไร เพราะความดีความชัว่ ไม่ได้
อยู่ทป่ี ากคน แต่อยู่ทก่ี ารกระทําของเรา ถ้ากระทําความดี ถึงแม้จะไม่มใี ครมาชม เราก็
ยังดีอยู่อย่างนัน้ แหละ ถ้ากระทําความชัว่ ถึงแม้จะมีใครมายกย่องสรรเสริญ เราก็ไม่ดี
ตามคํายกย่องสรรเสริญของเขาเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ใจของเรากลับดีอกดีใจ ลืมไปว่า
เราเพิง่ ไปกระทําความชัว่ มาหยกๆ นี่คอื ลักษณะของจิตทีไ่ ม่มสี ติควบคุมดูแลนัน่ เอง
ปล่อยให้ไหลไปตามอารมณ์อยาก อารมณ์ชอบ อารมณ์รกั อารมณ์ชงั ทัง้ หลาย เมือ่ ได้

55

ยินได้ฟงั อะไรทีถ่ ูกอกถูกใจ ก็เกิดความยินดี ดีอกดีใจ เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั ในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกอก
ถูกใจ ก็เกิดความเสียใจ เกิดความอึดอัดใจ ไม่สบายใจขึ้นมา
แต่ถา้ ได้ศึกษาธรรม แล้วปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้ว
่
รับรองได้วา่ ต่อไป
เวลาได้ยนิ ได้ฟงั อะไร จิตจะเป็ นอุเบกขา คือจะวางเฉยทัง้ ๒ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นคําชมก็ดี
หรือเป็ นคําติก็ดี เพราะฟังด้วยสติ ฟังด้วยปัญญา รู้วา่ เสียงก็เป็ นเพียงแต่เสียงเท่า
นัน้ เอง ถ้าไม่เอาความหมายมาคิด มาแบก มายึด มาติด แล้วละก็ เสียงนัน้ เมือ่ พูดไป
แล้ว มันก็ผ่านไป เมือ่ ไม่เอามายึดเป็ นของเราเสียอย่าง ก็ไม่มปี ญั หาอะไร เช่นเวลาใคร
พูดคําหยาบ คําผรุสวาท ด่าใคร เราอยู่ในทีน่ นั้ ด้วย ถ้าเราฟังแล้ว เราไม่ได้คดิ ว่าเขาด่า
เรา ว่าเรา ใจของเราก็ไม่มคี วามรู้สกึ อะไร แต่ถา้ ไปคิดว่าเขาด่าเรา ว่าเรา ใจของเราก็
จะต้องเกิดความวุน่ วายใจขึ้นมา ในทางหลักธรรมแล้ว พระพุทธองค์ทรงสอนให้เราฟัง
เฉยๆ ฟังเพื่อรู ้ อย่าฟังเพื่อแบกรับ คืออย่าเอาอัตตาตัวตนออกไปแบกรับ แต่เอาใจผูร้ ู ้
ไปรับรู ้ ใจเป็ นผูร้ ู ้ ใจไม่ใช่ตวั ตน รู เ้ ฉยๆ รู แ้ ล้วก็ปล่อยวาง รู้วา่ มีเสียงปรากฏขึ้นมา
แล้วเสียงนัน้ ก็ดบั ไป ผ่านไป นี่คอื รู้แบบธรรมะ รู้ดว้ ยปัญญา ถ้ารู้ดว้ ยความหลง ก็รู้
ด้วยตัวตน ตัวตนออกไปรับ ว่าเขากําลังชมเรา ก็เกิดอาการดีอกดีใจขึ้นมา ถ้าเขาด่าเรา
ว่าเรา ก็เกิดอาการโมโหโทโสขึ้นมา
เพราะฟังด้วยโมหะความหลงนัน่ เอง เอาตัวตนออกไปรับ และเมือ่ เอาตัวตนออกไปรับ
แล้ว ผลทีต่ ามมาคืออะไร ก็คอื ความทุกข์ใจนัน่ เอง ความไม่สบายอกไม่สบายใจ แต่ถา้
ไม่เอาตัวตนออกไปรับ เอาธรรมะออกไปรับ คือเอาความจริงออกไปรับ คือจิตหรือใจนี้
ไม่ใช่ตวั ตน เป็ นตัวรู้อย่างเดียว มีหน้าทีร่ บั รู้ ใครพูดอะไรก็ฟงั ไป รับรู้ไป เหมือนกับ
ไมโครโฟนอันนี้ จะพูดอะไรมันก็รบั เสียงเข้าไป แล้วส่งต่อไปเข้าเครื่องขยายเสียง
ออกมาตามลําโพง ตัวไมโครโฟนนี้ไม่เคยบ่น ไม่เคยว่าอะไรเลย ว่าจะพูดดีหรือไม่ดี
อย่างไร มันรับไปหมด รับแล้วก็ปล่อยวาง รับแล้วก็ส่งต่อไป แล้วมันก็ผ่านไป แล้วมันก็
หมดไป เสียงต่างๆทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ก็เป็ นอย่างนัน้ เสียงใครจะพูดอะไรอย่างไร พูดแล้ว
เข้าหูเราแล้ว ใจรับรู้แล้ว มันก็ผ่านไปแล้ว ถ้ามีสติมปี ญั ญา ก็ตดั มันเสีย อย่าเอาเข้ามา
แบก มาหาม มาว่าเขาชมเรา หรือเขาติเรา รู้วา่ เป็ นเสียงของเขาทีป่ รากฏขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็
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ดับไป เท่านี้ก็จบ ถ้าจะฟังถึงเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ ขาพูด ก็ฟงั ด้วยเหตุดว้ ยผล ฟังด้วย
ปัญญา ว่าสิง่ ทีเ่ ขาพูดนัน้ เป็ นความจริง หรือไม่เป็ นความจริง เท่านัน้ เอง ถ้าเป็ นความ
จริงและเป็ นประโยชน์ ก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์
อย่างทีเ่ ราฟังธรรมกันในวันนี้ ฟังแล้วก็ใช้ปญั ญาแยกแยะ ว่าสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั เป็ น
ประโยชน์ หรือไม่เป็ นประโยชน์กบั เรา ถ้าไม่เป็ นประโยชน์ ฟังเข้าหูซา้ ยแล้วก็ปล่อยให้
ออกหูขวาไป มันก็จบกัน ถ้าเป็ นประโยชน์เราก็เอามาคิด เอามาไตร่ตรอง เอามาปฏิบตั ิ
ต่อไป ก็จะเป็ นประโยชน์กบั เรา นี่คอื ลักษณะของการฟังด้วยเหตุดว้ ยผล ด้วยสติดว้ ย
ปัญญา ด้วยธรรมะ ไม่ได้ฟงั ด้วยอารมณ์ ถ้าฟังด้วยอารมณ์ ถึงแม้สิง่ ทีเ่ ขาพูดจะเป็ นสิง่
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ จะเป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นความจริง แต่ไปกระทบกับอัตตาตัวตน เช่นเขาตําหนิ
เราว่าเราเป็ นคนไม่ดี เพราะเราเป็ นคนเกียจคร้าน ชอบเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน พอ
ฟังแล้ว ถ้าเอาอัตตาตัวตนออกไปรับ ก็รบั รองได้วา่ จะต้องไม่พอใจทันที ทีเ่ ขามาว่าเรา
เป็ นคนเกียจคร้าน เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน แต่กลับไม่คดิ ว่าเขากําลังเตือนเรา ชี้
ขุมทรัพย์ให้กบั เรา ชี้ความบกพร่องของเรา ถ้าเห็นว่าเป็ นความจริง แล้วนําไปแก้ไข
ดัดแปลง เปลีย่ นจากความเกียจคร้านเป็ นความขยัน เลิกเสพสุรายาเมา เลิกเล่นการ
พนัน เราก็จะได้รบั ประโยชน์ จึงควรฟังด้วยสติ ฟังด้วยปัญญา เพือ่ ประโยชน์สุขทีจ่ ะ
ตามมาต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๖๓

คบคนดี

๑๖ เมษายน ๒๕๔๖
วันนี้มญี าติโยมผูม้ จี ติ ศรัทธาเลือ่ มใสในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้มาทีว่ ดั เพือ่
ประกอบคุณงามความดี ตามคําสอนอันประเสริฐของพระบรมศาสดา พระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ผูท้ รงรู้จริงเห็นจริงในสัจธรรมความจริงทัง้ หลาย ความจริงทีเ่ ป็ นเหตุ
และเป็ นผล ความจริงทีเ่ กี่ยวกับความดี ความสุข ความเจริญ ความจริงทีเ่ กี่ยวกับความ
ชัว่ ความทุกข์ ความเสื่อม ความหายนะ เมือ่ มีความเชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เราก็ตงั้ หน้าตัง้ ตาตัง้ ใจปฏิบตั ิ ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ตามกําลังแห่งสติปญั ญา
ศรัทธาความเชื่อ วิริยะความพากเพียร เมือ่ ได้ปฏิบตั ติ ามแล้ว จะได้สมั ผัสกับผลทีเ่ กิด
จากการปฏิบตั ิ เมือ่ ได้สมั ผัสกับผลแล้ว ก็จะทําให้เกิดมีศรัทธา ฉันทะ วิริยะ เพิม่ มาก
ขึ้นไปอีก ทําให้อยากจะปฏิบตั ใิ ห้มากยิง่ ๆขึ้นไปอีก
ในเบื้องต้นของการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จะค่อนข้างยากลําบาก
สักหน่อย เพราะ ๑. บางทีก็ปฏิบตั ไิ ม่ถูก ๒. แรงต่อต้านทีม่ อี ยู่ภายในใจก็มมี าก จึงทํา
ให้รู้สกึ ว่าปฏิบตั ยิ าก ปฏิบตั แิ ล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าไร วิธีทจ่ี ะแก้ปญั หาทีเ่ กิดจากการ
ปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ถูกต้อง หรือปฏิบตั แิ บบผิดๆถูกๆ ก็ตอ้ งอาศัยการศึกษาพระธรรมคําสอน
อย่างสมํา่ เสมอ อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาทีว่ ดั กันทุกๆวันพระ ก็เพือ่ มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า เมือ่ ได้ฟงั บ่อยเข้าๆ ก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจ แล้วก็จะ
สามารถนําความเข้าใจนี้ไปใช้ในการปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องตามหลักธรรมแล้ว ผล
อันดีงาม ไม่วา่ จะเป็ นความสุขภายในใจ หรือความเจริญภายนอก ก็จะค่อยๆปรากฏ
ขึ้นมา แล้วเมือ่ ปรากฏขึ้นมาแล้ว ก็จะทําให้มกี าํ ลังใจเพิม่ มากขึ้น ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อไป ส่วน
วิธีทจ่ี ะแก้แรงต้านทีม่ อี ยู่ภายในใจ ก็ให้ศึกษาประวัตขิ องพระพุทธเจ้า ศึกษาประวัตขิ อง
พระอริยสาวกทัง้ หลาย ทีไ่ ด้ต่อสูก้ บั สิง่ กีดขวางภายในใจ ทีท่ าํ ให้การปฏิบตั ขิ องท่าน
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เป็ นไปด้วยความยากเย็น เป็ นไปด้วยความล่าช้า แต่อาศัยความอดทน ความกล้าหาญ
ความเชื่อมันในพระธรรมคํ
่
าสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะสามารถเอาชนะแรงต้านทานทีม่ ี
อยู่ภายในใจได้ ทําให้เบาบางลงไปได้ จนไม่มแี รงต้านทานหลงเหลืออยู่ภายในใจเลย
ดังนัน้ การเข้าหาผูร้ ู้อย่างพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวก พระเกจิอาจารย์ ครู บาอาจารย์
ทัง้ หลาย กัลยาณมิตรทัง้ หลาย ได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านเหล่านี้ ก็จะทําให้เกิดกําลังใจ เพราะ
เมือ่ ได้อยู่ใกล้ชิดคนดี ทีป่ ฏิบตั แิ ต่ความดี ก็จะทําให้มคี วามอยากทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าได้คบกับคนดีทย่ี งั มีชวี ติ อยู่ ส่วนพระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์สาวก
ทัง้ หลาย ท่านได้ผ่านไปแล้ว เราก็ได้แต่เพียงศึกษาพระประวัตขิ องท่าน แต่ไม่ได้เห็นกับ
ตา แต่ถา้ ได้อยู่ใกล้ชิดกับคนดี คนทีป่ ฏิบตั แิ ต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม เมือ่ เห็นเขาทําได้ ก็จะทําให้
เกิดศรัทธาทีอ่ ยากจะทําตาม เมือ่ ทําตาม ก็จะเห็นผลทีป่ รากฏขึ้นมา สิง่ ทีร่ ู้สกึ ว่ายากแสน
ยาก เวลาปฏิบตั ติ ามลําพังคนเดียว ก็กลับเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ยากจนเกินไป เช่นเห็นคนอืน่ ถือ
ศีล ๕ ได้ตลอดเวลา ก็ทาํ ให้เกิดมีกาํ ลังทีอ่ ยากจะรักษาศีล ๕ ให้ได้เหมือนกับเขา เห็น
เขารักษาศีล ๘ ได้ เห็นเขานัง่ สมาธิ เดินจงกรมได้ เห็นเขาอยู่วดั จําศีลได้ครัง้ ละหลายๆ
วัน ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง เห็นเขาปฏิบตั ไิ ด้อย่างนี้ ก็จะทําให้มกี าํ ลังใจที่
อยากจะปฏิบตั เิ หมือนเขา เพราะเห็นว่าเขาก็เป็ นคนธรรมดาเหมือนเรา ในเมือ่ เขายังกิน
ข้าวเหมือนเรา ทําไมเราจะทําในสิง่ ทีเ่ ขาทําไม่ได้
นี่คอื ลักษณะของการได้คบคนดี
ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเป็ นมงคลอย่างยิ่ง
เพราะคนดีย่อมทําแต่ความดี เหตุทเ่ี รามาวัดนี้ก็เป็ นเพราะว่ามีคนดีชวนเรามา มีคนดี
บอกว่าควรมาวัด มาทําบุญ ฟังเทศน์ฟงั ธรรม รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ถ้าไม่ได้คบคนดี
แล้ว รับรองได้วา่ เรื่องราวเหล่านี้จะไม่ได้ยนิ จะไม่ได้เห็น ถ้าไปคบกับคนโง่เขลาเบา
ปัญญา คนพาล คนทีไ่ ม่รู้จกั เรื่องผิดถูกดีชวั ่ ไม่รู้จกั เรื่องนรกเรื่องสวรรค์ ไม่รู้จกั พระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เขาจะไม่สามารถสอนเรา แนะนําเราเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้
ได้ ถ้าคบกับคนทีช่ อบเล่นการพนัน เขาก็จะชวนเราไปเข้าบ่อน ถ้าคบกับคนทีช่ อบเสพ
สุรายาเมา เขาก็จะชวนเราไปกินเหล้าเมายา ถ้าคบกับคนทีช่ อบเทีย่ วกลางคืน เขาก็จะ
ชวนเราไปเทีย่ วกลางคืน เพราะนัน่ เป็ นนิสยั ของเขา เป็ นชีวติ จิตใจของเขา เป็ นสิง่ ทีเ่ ขาทํา
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เป็ นปกติ เมือ่ ไปเกี่ยวข้องกับเขา เวลาทีเ่ ขาจะไปทําสิง่ เหล่านี้ เขาก็ตอ้ งชวนเราไปด้วย
เมือ่ อยากจะคบกับเขา เป็ นมิตรเป็ นเพือ่ นกับเขา ก็ตอ้ งไปกับเขา เพราะกลัวจะเสียเพือ่ น
แต่ไม่รู้วา่ เสียตัวจะรุนแรงร้ายกาจกว่ามากน้อยเพียงไร ก็ไม่คดิ กัน มีแต่ตามเพือ่ นไป
เพือ่ นเสพยาเสพติด ก็เสพไปกับเขา นี่ก็เป็ นเพราะการคบคนพาลเป็ นมิตรนัน่ เอง ซึง่ เป็ น
เหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะทัง้ หลาย
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่า การไม่คบคนพาลเป็ นมงคลอย่างยิ่ง เพราะฉะนัน้ ถ้ารู้วา่ คน
ใดเป็ นคนพาลแล้ว ถ้ายังจําเป็ นจะต้องคบค้าสมาคมกับเขา ก็ตอ้ งขีดเส้นไว้ คือคบได้
รู้จกั กันได้ คุยกันได้ แต่เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ขาชวนไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี เราต้องหยุด ต้องบอกเขา
ว่า ทําไม่ได้ ไปไม่ได้ ถ้าเขาจะไม่คบกับเรา ก็ไม่ตอ้ งไปเสียดาย ไม่ตอ้ งไปเสียใจ เพราะ
คบกับคนพาล คบกับคนชัว่ ก็เหมือนคบกับอสรพิษนัน่ เอง ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะต้องถูกอสรพิษ
กัด เพราะเมือ่ ไปทําตามสิง่ ทีเ่ ขาทํา ไม่ชา้ ก็เร็วการกระทําเหล่านัน้ ก็จะนํามาซึง่ ความเสือ่ ม
เสีย ความหายนะ ให้กบั เรา เราจึงต้องเลือกคบคน คบคนดีอย่าไปคบคนไม่ดี คนดีหรือ
คนไม่ดไี ม่ได้อยู่ทว่ี า่ รวยหรือไม่รวย มีตาํ แหน่งสูงหรือไม่สูง มีคนยกย่องสรรเสริญมาก
น้อยเพียงไรหรือไม่ เพราะในสมัยนี้มคี นอยู่ ๒ ฝ่ ายด้วยกัน คนทีไ่ ม่ดกี บั คนทีด่ ี คนที่
ไม่ดกี ็ยกย่องสรรเสริญคนทีไ่ ม่ดดี ว้ ยกัน เพราะมีความรู้สกึ นึกคิดไปในทํานองเดียวกัน
แต่คนดีจะไม่ยกย่องสรรเสริญคนไม่ดี อย่างพระพุทธเจ้าไม่ทรงยกย่องสรรเสริญคนไม่
ดี แต่ทรงตําหนิ ทรงประณามอยู่เสมอ
ดังนัน้ เราอย่าไปดูทฐ่ี านะเงินทอง ตําแหน่ง เพราะคนรํา่ รวยก็อาจรวยมาได้จากความไม่ดี
รวยมาจากการกระทําผิด คือโกงเขามา ปล้นเขามา หลอกลวงเขามา ก็เป็ นคนรวยได้ มี
ตําแหน่งสูงๆได้ก็เช่นเดียวกัน ไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องรวยด้วยความสุจริต หรือมีตาํ แหน่งสูง
ขึ้นมาด้วยความสุจริต เรื่องรํา่ รวยเรื่องมีตาํ แหน่ งจึงไม่ใช่เครื่องวัดความดีของคนหรือ
ความชัว่ ของคน ความดีชวั ่ ของคนต้องวัดด้วยพฤติกรรม คือการกระทําของคนๆนั้น ว่า
เขามีพฤติกรรมอย่างไร ถ้าเขายังเกี่ยวพันกับอบายมุขทัง้ หลาย ทําผิดศีลผิดธรรม โกหก
พูดปดมดเท็จ ประพฤติผดิ ประเวณี เสพสุรายาเมา ฉ้อโกง ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ถ้าเขากระทํา
ในสิง่ เหล่านี้ ก็ให้ตดั สินใจได้เลยว่าเป็ นคนไม่ดี ถึงแม้จะไม่ได้ตดิ คุกติดตะรางก็ตาม แต่
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ตามหลักของพระพุทธศาสนานัน้ ไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องรอให้ศาลตัดสินเสียก่อน ว่าผิดแล้ว
ถูกจําคุกต้องโทษติดคุกติดตะรางแล้ว ทางพระพุทธศาสนาถืออยู่ทก่ี ารกระทํา ก็พอแล้ว
จะถูกตํารวจจับหรือไม่ก็ไม่สาํ คัญ สําคัญว่าถ้ากระทําบาปทํากรรมแล้ว ก็ถอื ว่าเป็ นคนไม่
ดี เพราะคิดว่าถ้าเขาทํากับคนอืน่ ได้ ทําไมจะทํากับเราไม่ได้ ถ้าวันดีคนื ดีเราไปทําอะไร
ผิดใจเขา ไปขัดใจเขา ทําให้เขาเกิดความไม่พอใจ ทําไมเขาจะทําร้ายเราไม่ได้ เขาต้องทํา
ได้ เพราะคนแบบนี้จะไม่คดิ ถึงความรู้สกึ ของผูอ้ น่ื แต่จะคํานึงถึงความรู้สกึ ของเขา
เท่านัน้
จิตใจของเขาถ้าเปรียบเทียบ ก็เหมือนกับจิตใจของสัตว์เดรัจฉานนัน่ เอง สัตว์เดรัจฉาน
ถึงแม้เราจะเลี้ยงดูเขาดีอย่างไร ถ้าวันไหนเผลอไปเหยียบหางเขาเข้า เขาก็จะแว้งกัดเรา
ได้ เพราะเป็ นสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉาน ทีจ่ ะทําอะไรไปตามความรู้สกึ นึกคิด ที่
ปรากฏขึ้นมาภายในใจในขณะนัน้ ถ้าโกรธก็จะโมโห จะด่า จะว่าทุบตีทนั ที ถ้าทําได้ แต่
ถ้ามีอารมณ์ดี ก็จะยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาดี แต่เราไม่รู้วา่ เขาจะมีอารมณ์อย่างใดเมือ่ ใด
เวลาอารมณ์ดกี ็รอดตัวไป แต่ถา้ อารมณ์รา้ ยขึ้นมา เราก็ตอ้ งเจ็บตัว ในทางตรงกันข้ามถ้า
เป็ นคนดี เป็ นมนุษย์ ซึง่ ถือว่าเป็ นคนดี มนุษย์จะมีศีล ๕ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข
ทัง้ หลาย มีสติคอยดูแลอารมณ์ของตน ยามทีม่ อี ารมณ์โกรธขึ้นมา ก็จะต้องระงับ
อารมณ์โกรธ จะไม่ระบายไปสูบ่ คุ คลทีต่ นเองมีความโกรธอยู่ เพราะนี่คอื วิสยั ของมนุษย์
นัน่ เอง มนุษย์จะรู้จกั ผิดถูกดีชวั ่ รู้จกั หักห้ามจิตใจ มีหริ ิโอตตัปปะ มีความกลัวบาป มี
ความละอายในการกระทําบาป
คนเราจะน่ารักน่าเอ็นดู น่าชื่นชม ก็อยู่ทก่ี ารกระทํานัน่ เอง ถ้าการกระทําเป็ นการกระทําที่
ไม่ดี เช่นกระทําบาปแล้ว คนๆนัน้ ต่อให้มรี ูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหน ใส่เสื้อผ้า
อาภรณ์ราคาแพงๆขนาดไหน ก็ไม่มคี วามสวยงามหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้ว เหลืออยู่
แต่ความสวยงามทีร่ ่างกาย ซึง่ ไม่ใช่เป็ นความสวยงามทีแ่ ท้จริง ร่างกายนี้สกั วันหนึ่งก็
ต้องแก่ชราลงไป หนังก็ตอ้ งเหีย่ วย่น ผมก็ตอ้ งขาวลงไป ทรวดทรงก็จะหมดไป อย่างนี้
เป็ นเรื่องปกติของร่างกาย ถ้าคิดว่าความสวยงามอยู่ทร่ี ่างกาย ก็หลงผิด ไปผิดทาง จะ
ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากร่างกาย แต่ถ ้ารู้วา่ ความสวยงามของคนอยู่ทจ่ี ติ ใจ จิตใจทีด่ ี ทีม่ ี
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ความเมตตากรุณา มุทติ า อุเบกขา นัน่ แหละคือความสวยงามของคนเรา อยู่ทภ่ี ายในใจ
เพราะคนทีม่ จี ติ ใจทีด่ ที ง่ี ามนัน้ อยู่กบั เขาก็จะมีแต่ความสุขใจ เพราะเขาจะไม่แสดง
อาการอะไร ทีส่ ร้างความรู้สกึ ไม่ดใี ห้กบั เรานัน่ เอง อยู่กบั เขาทีไ่ หน เมือ่ ไร เวลาใด ก็จะมี
แต่ความสุข เวลาทีไ่ ม่ได้อยู่กบั เขา ก็อดทีจ่ ะคิดถึงเขาไม่ได้ เพราะเขามีความสวยงามที่
แท้จริงอยู่ในตัวของเขานัน่ เอง
คนทีม่ คี วามสวยงามทางร่างกาย แต่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้ มีความโลภโม
โทสัน จะทําให้ความสวยงามของร่างกายหายไปในพริบตาเดียว เมือ่ ปล่อยให้อาการของ
ความโลภโมโทสันแสดงออกมา เช่น เวลาเห็นอะไรแล้วอยากจะได้ ก็จะรีบแย่งกับเขา
ทันที อย่างนี้พอใครเห็นเข้า ก็ไม่อยากจะคบด้วยแล้ว หรือเวลาเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาก็
พูดจาดุรา้ ย พูดคําหยาบออกมา อย่างนี้ความสวยงามของร่างกายก็จะหมดความหมาย
ไปในทันที เพราะไม่มใี ครอยากจะอยู่ใกล้คนทีม่ คี วามโลภโมโทสัน เราจึงต้องดูตวั เราเอง
ว่าเรามีความสวยงามอยู่ตรงไหน เราให้ความสําคัญกับความสวยงามในตัวของเราที่
ตรงไหน ถ้ายังให้ความสําคัญทีร่ ่างกาย ทีเ่ สื้อผ้าอาภรณ์ ทีเ่ ครื่องสําอางแต่งหน้าตา
มากกว่าให้ความสําคัญต่อความสวยงามภายในจิตใจ ก็แสดงว่ากําลังหลงทาง กําลังพา
ตัวเองไปสู่ความไม่สวยงาม ไปสู่ความน่ารังเกียจ เราจึงควรรีบแก้ไข เรื่องความสวยงาม
ของร่างกายก็ไม่ปฏิเสธ มีได้ รักษาได้ตามอัตภาพ ตามฐานะ
คนเราไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆ ใส่ถงึ จะสวย หรือต้องใช้เครื่องสําอางราคา
แพงๆใช้ ถึงจะหน้าตาดี เพียงแต่อาบนํา้ อาบท่า หวีเผ้าหวีผม ล้างหน้าล้างตาให้สะอาด
เท่านี้ก็สวยงามแล้ว ถ้ามีความเมตตา กรุณา มุทติ า อุเบกขาอยู่ในใจ รับรองได้วา่ จะทํา
ให้คนเขาเห็นความสวยงามของเรา แม้จะไม่ได้แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าทีส่ วยงาม ไม่ได้
แต่งหน้าทาปากแต่อย่างไร เพราะความจริงเป็ นอย่างนี้ ความสวยงามทีน่ ่าดึงดูดใจอยู่ท่ี
ความประพฤติของคนเรา จึงขอให้หนั มาให้ความสนใจกับความประพฤติของเรา หันมา
สร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้น ถ้ายังมีความโลภโมโทสันอยู่ ขอให้ชาํ ระกําจัดเสีย ด้วย
การเข้าวัดเข้าวา ทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เพราะนี่คอื วิธีท่ี
จะแต่งใจให้สวยงาม ไม่ตอ้ งเสียเงินทองมากมาย เหมือนกับการแต่งกายให้สวยงาม ถ้า
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ไม่มเี งินทองทีจ่ ะซื้อข้าวของมาทําบุญใส่บาตรก็ไม่เป็ นไร มีข ้าวเปล่าๆมาใส่บาตรก็เป็ น
บุญแล้ว มีมากน้อยอย่างไร ก็ขอให้ทาํ ไปตามกําลังฐานะ ก็พอแล้ว เพราะบุญไม่ได้อยู่ท่ี
การให้ขา้ วของเงินทองเท่านัน้ บุญยังเกิดจากการรักษาศีล เกิดจากการละเว้นจาก
อบายมุขทัง้ หลาย เกิดจากการนัง่ สมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ เกิดจากการฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ไม่ตอ้ งเสียเงินเสียทอง เพียงแต่ตอ้ งเสียเวลา เราต้องสละเวลาทีเ่ คยเอาไปใช้กบั กิจกรรม
อย่างอืน่ แบ่งเวลามาสร้างคุณงามความดี สร้างความสวยงาม ให้กบั จิตใจของเรา
เมือ่ มีคุณงามความดีอยู่ภายในใจแล้ว ความโลภโมโทสันต่างๆ ก็จะเบาบางลงไป ความ
อยากจะมีนนั ่ มีน่กี ็จะน้อยลงไป ความอยากทีจ่ ะให้คนนัน้ คนนี้รกั เรา ชอบเรา ยกย่อง
สรรเสริญเรา ก็จะน้อยลงไป ต่อไปเราจะสามารถอยู่ตามลําพังได้ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งมีใครมา
ให้ความสุขกับเรา ไม่ตอ้ งมีวตั ถุข ้าวของต่างๆมาให้ความสุขกับเรา เพราะความดีทม่ี อี ยู่
ในใจของเรานี่แหละ เป็ นผูท้ จ่ี ะให้ความสุขกับเรา เป็ นสมบัตขิ องเราอย่างแท้จริง ไม่มี
ใครสามารถทีจ่ ะแย่งจากเราไปได้ ความสุขทีเ่ กิดจากสมบัตภิ ายนอกเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน
เราไม่รู้วา่ สามีของเรา ภรรยาของเรา จะจากเราไปเมือ่ ไรวันใด และจากไปแบบไหนก็ไม่รู้
จากไปแบบตายไปก็ยงั พอจะทําใจได้ แต่ถ ้าจากไปเพราะไปมีเมียใหม่ ไปมีผวั ใหม่ อย่าง
นี้อาจจะทําใจไม่ค่อยได้ เพราะใจไม่มธี รรมะ ไม่มคี ุณงามความดีไว้หล่อเลี้ยง จึงต้องยึด
ติดกับบุคคลภายนอก ยึดติดกับสิง่ ของภายนอก เมือ่ เกิดสูญเสียสิง่ ของหรือบุคคล
เหล่านัน้ ไปก่อนเวลาทีค่ วร ก็ตอ้ งเกิดความเสียใจ เกิดความโกรธแค้นขึ้นมา แล้วก็จะ
นําพาไปสู่ความทุกข์ สู่การกระทําทีไ่ ม่ดไี ม่งามต่อไป
นี่ก็เป็ นเพราะความหลงผิดนัน่ เอง มัวไปสร้างความสุขอยู่กบั สิง่ ภายนอก สร้างความสุข
อยู่กบั การรักษารูปร่างหน้าตา การแต่งกาย หาสิง่ ต่างๆมาให้ความสุขกับเรา หาบุคคล
ต่างๆมาให้ความสุขกับเรา ก็เลยต้องออกไปหาสิง่ เหล่านี้อยู่เรื่อยไป เมือ่ เสียสิง่ นี้ไปก็ตอ้ ง
หาสิง่ ใหม่มาทดแทน เสียบุคคลนี้ไปก็ตอ้ งหาบุคคลใหม่มาทดแทน เป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ไม่รู้จกั จบจักสิ้น นัน่ ก็เป็ นเพราะไม่ได้สร้างคุณงามความดี ไม่ได้สร้างความสุขให้เกิด
ขึ้นอยู่ภายในใจ ถ้ามีคุณงามความดีแล้ว ใจจะมีความอิม่ มีความพอ ถ้ามีความอิม่ มี
ความพอแล้ว ก็ไม่อยากจะได้อะไรจากภายนอก เพราะรู้วา่ ธรรมชาติของสิง่ ต่างๆ
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ภายนอก ล้วนเป็ นสิง่ ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ล้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถไปควบคุมบังคับให้
เป็ นไปตามความต้องการได้ เมือ่ ไม่สามารถควบคุมบังคับได้ เมือ่ ต้องเปลีย่ นแปลงไป ก็
จะนํามาซึง่ ความทุกข์นนั ่ เอง เช่นร่างกายของเรา เราก็ไม่สามารถรักษาให้สวยงาม ให้
รูปร่างหน้าตาดีไปได้ตลอด เพราะร่างกายก็ตอ้ งค่อยๆเสือ่ มลงไป ค่อยๆแก่ลงไป และใน
ทีส่ ุดก็ตอ้ งแตกสลายไป
เวลาทีร่ ่างกายเริ่มมีการเปลีย่ นแปลงไปในทางเสือ่ ม เราก็เริ่มไม่สบายใจแล้ว เช่นผมเริ่ม
ขาว หนังเริ่มเหีย่ วเริ่มย่น ก็เริ่มมีปมด้อยขึ้นมาแล้ว เริ่มมีความกังวล มีความทุกข์แล้ว
เพราะเอาร่างกายเป็ นจุดขาย เรามีร่างกายสวยงาม จึงมีคนรักเรา ชอบเรา แต่เมือ่
ร่างกายไม่สวยงามแล้ว ก็จะต้องกลัวว่าคนทีเ่ ขาเคยรักเรา ชอบเรา ก็จะไม่ชอบเรา รักเรา
อีกต่อไป เพราะไปฝากความสุขไว้กับสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอนนัน่ เอง สิง่ ทีต่ อ้ งมีการเสือ่ ม
ไปเรื่อยๆนัน่ เอง ความสุขทีเ่ คยมีก็จะกลายเป็ นความทุกข์ในลําดับต่อไป ถ้าเป็ นเช่นนัน้
แล้วก็ควรพยายามเปลีย่ นทิศทางการดําเนินชีวติ ของเรา แทนทีจ่ ะฝากความสุข ผูก
ความสุขของเราไว้กับบุคคล ไว้กับสิง่ ของต่างๆ เราควรจะฝากความสุขไว้กับความดี
อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ มาทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
กลับไปทีบ่ า้ นก็ปฏิบตั ธิ รรมต่อ ฝึ กนัง่ ทําสมาธิ ทําจิตใจให้สงบ แล้วก็เจริญปัญญา ให้
เห็นว่าไม่มอี ะไรในโลกนี้เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะพึง่ พาอาศัยให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริง
มีสง่ิ เดียวเท่านัน้ คือความสุขภายในใจทีเ่ ราจะพึง่ ได้ และความสุขนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมือ่
เราปฏิบตั ธิ รรมอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่การทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ขอให้
กระทําอย่างสมํา่ เสมอ ทําไปเรื่อยๆ เหมือนกับการรับประทานอาหาร อย่าไปคิดว่าฟัง
ธรรมในวันนี้ครัง้ เดียว ทําบุญครัง้ เดียว แล้วผลอันประเสริฐ อันเลิศ จะปรากฏขึ้นมา
เพราะการทําบุญทําทานก็เปรียบเหมือนกับการรับประทานอาหาร เรารับประทานอาหาร
มื้อเดียว ร่างกายจะไม่เจริญเติบโตขึ้นมาจากเด็กเป็ นผูใ้ หญ่ในทันทีทนั ใด แต่ตอ้ ง
รับประทานอาหารไปทุกๆวัน รับประทานไปเรื่อยๆ ร่างกายก็จะค่อยๆเจริญเติบโต ฉัน
ใดการประพฤติตนอยู่ในทํานองคลองธรรม ทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ละเว้นการกระทําชัว่
ทัง้ หลาย ก็จะเป็ นสิง่ ทีจ่ ะค่อยๆสร้างความเจริญให้กบั จิตใจของเรา สร้างความสุขภายใน
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ใจของเราให้มมี ากขึ้นไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดก็จะเป็ นจิตทีม่ แี ต่ความสุขล้วนๆ เช่นจิตของ
พระพุทธเจ้า จิตของพระอรหันต์ทงั้ หลาย มีแต่ความสุขล้วนๆ ท่านจึงเรียกสุขนี้วา่ บรม
สุข ปรมังสุขงั เป็ นสุขทีไ่ ม่มกี ารพร่อง ไม่มกี ารหมด เพราะเป็ นสุขทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ
ธรรม ทําคุณงามความดี เป็ นสุขทีไ่ ม่มใี ครจะสามารถพรากจากใจเราไปได้ ไม่วา่ จะเป็ น
กาลเวลา หรือบุคคลต่างๆ
ไม่เหมือนกับสมบัตภิ ายนอก ปล่อยทิ้งไว้ก็เสือ่ มไปตามกาลตามเวลา เช่นเงินทอง ถ้ามี
ทิ้งไว้เฉยๆ อีก ๑๐ หรือ ๒๐ ปี ข ้างหน้า ค่าของเงินจะลดน้อยลงไป สมัยก่อนมีเงิน
๑๐๐ บาท สามารถซื้อข้าวของอะไรได้มากมาย แต่สมัยนี้เงิน ๑๐๐ บาท กลับไม่สามารถ
ซื้อข้าวของได้มากเหมือนสมัยก่อน นัน่ ก็เป็ นเพราะความเสือ่ มของค่าของเงิน ตามกาล
ตามเวลานัน่ เอง ส่วนเรื่องของคนก็เช่นกัน คนก็ตอ้ งแก่ ต้องตายไปในทีส่ ุด ความสุขที่
ผูกไว้กับคนๆนัน้ ก็จะหมดไป กลายเป็ นความทุกข์ไป จึงขอให้เห็นให้เข้าใจว่าความสุขที่
แท้จริง ต้องอยู่ภายในใจของเรา เป็ นความสุขทีเ่ กิดขึ้นจากการทําคุณงามความดี อย่างที่
ท่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ จึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมันในสิ
่ ง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอน
่
แล้วประพฤติปฏิบตั ติ ามจนกว่าชีวติ จะหาไม่ จะไม่ผดิ หวังอย่างแน่นอน
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๖๔

พลังจิต

๒๔ เมษายน ๒๕๔๖
การฟังธรรมอย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง เป็ นการเจริญปัญญา ความรู้ความฉลาด ที่
เป็ นเครื่องมือนําพาไปสู่การดับทุกข์ ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทจ่ี ะสามารถดับทุกข์ ความรุ่มร้อน
ภายในจิตใจได้ นอกจากปัญญาเท่านัน้ แม้แต่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้เป็ นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ก็ตอ้ งอาศัยพระปัญญาบารมีเท่านัน้ จึงจะสามารถบรรลุเป็ นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ บารมีอน่ื ๆ เช่นเมตตาบารมี ทานบารมี ศีลบารมี ฯลฯ ยัง
ไม่พอเพียงทีจ่ ะนําให้ผูป้ ฏิบตั หิ ลุดพ้นจากกองทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้
แต่ก็เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นทีต่ อ้ งมีไว้ เพือ่ สนับสนุนปัญญาบารมี บารมีทงั้ หมดมี ๑๐ ประการ
ด้วยกันรวมทัง้ ปัญญาบารมีดว้ ย บารมีอน่ื ๆ เช่นทาน ศีล เนกขัมมะ วิริยะความหมัน่
เพียร ขันติความอดทน เหล่านี้เป็ นเครื่องสนับสนุนปัญญา ให้ทาํ การต่อสูก้ บั อวิชชา
โมหะความหลง ความมืดบอดทีม่ อี ยู่ภายในจิตใจให้สลายหมดไป
ปัญญาตามลําพังจะไม่สามารถทําหน้าทีข่ องตนได้ ถ้าไม่มบี ารมีอน่ื ๆ เช่น วิริยบารมี
ความพากเพียร ขันติบารมี ความอดทน ศีลบารมี ทานบารมี เป็ นต้น เป็ นเครื่อง
สนับสนุน บารมีทงั้ หลายจึงเป็ นสิง่ ทีส่ นับสนุนกันและกัน แต่สง่ิ ทีข่ าดไม่ได้ในบารมีทงั้
๑๐ นี้ ก็คอื ปัญญาบารมี ต่อให้ได้เจริญบารมีทงั้ ๙ แล้วก็ตาม ก็ยงั ไม่สามารถทีจ่ ะนําตน
ให้พน้ ทุกข์ได้ ดังทีม่ นี กั ปฏิบตั ติ ่างๆในสมัยก่อนพุทธกาลและในสมัยพุทธกาลได้บาํ เพ็ญ
บารมีปฏิบตั ธิ รรมกันมา เพราะขาดปัญญาบารมี ปัญญาบารมีจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์
ในบุคคลเพียงคนเดียว คือพระโพธิสตั ว์ ผูเ้ จริญธรรมเพือ่ บรรลุพระอนุตตรสัมมา
สัมโพธิญาณเจ้าเท่านัน้ อย่างพระพุทธเจ้าของเรา ในเบื้องต้นก็ทรงบําเพ็ญบารมีต่างๆ
ได้ศึกษาตามสํานักต่างๆ ปัญญาทีจ่ ะยกให้ผูป้ ฏิบตั หิ ลุดพ้นจากกองทุกข์ได้ พระพุทธเจ้า
จึงต้องแสวงหาปัญญาบารมีดว้ ยพระองค์เอง ทรงทดลองทดสอบวิธีการต่างๆ จนใน
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ทีส่ ุดก็พบวิธีทจ่ี ะยกตนให้พน้ ทุกข์ได้ มีความรู้ความเข้าใจทีถ่ ูกต้องตามหลักความจริงว่า
สัพเพ ธัมมา อนัตตา คือธรรมทัง้ หลายในโลกนี้ล ้วนไม่มตี วั ตน สัพเพ สังขารา อนิ จจา
สัพเพ สังขารา ทุกขา สังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่เทีย่ ง สังขารทัง้ หลายเป็ นทุกข์
เมือ่ ทรงรู้ทรงเห็นธรรมทัง้ สามประการนี้แล้ว ก็สามารถยกตนให้พน้ จากความทุกข์ ทีเ่ กิด
จากความหลง ความไม่รู้จริงได้ โดยปกติปถุ ชุ นจะไม่เห็นธรรมทัง้ ๓ ประการนี้ คือ
ความไม่เทีย่ ง ความทุกข์ ความไม่มตี วั ตนในสภาวธรรมทัง้ หลาย เช่นขันธ์ ๕ คือ รู ป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รู ปก็ได้แก่ร่างกาย เวทนาก็ได้แก่ความรู้สกึ สุขบ้าง
ทุกข์บา้ ง ไม่สุขไม่ทกุ ข์บา้ ง สัญญาคือความจําได้หมายรู้ จําภาพจําเสียงว่าเป็ นภาพหญิง
เป็ นภาพชาย ว่าเป็ นเสียงหญิง เสียงชาย ว่าเป็ นภาพนาย ก. นาย ข. ว่าเป็ นเสียงนาย ก.
นาย ข. เป็ นต้น สังขารคือความคิดปรุงแต่ง เช่นคิดทําดี คิดทําบาปทํากรรม อย่างนี้
เรียกว่าสังขาร วิญญาณคือรับรู้สง่ิ ต่างๆทีม่ าสัมผัสผ่านทวารทัง้ ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น
กาย เช่น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เมือ่ มาสัมผัสกับ ตา หู จมูก ลิ้น กายแล้วก็
ปรากฏมีวญิ ญาณรับทราบรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เมือ่ รู ป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะเหล่านัน้ หายไป วิญญาณผูร้ บั ทราบก็ดบั ตามไปด้วย
ขันธ์ทงั้ ๕ นี้ พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจากการปฏิบตั ธิ รรมว่า เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง มีการ
เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป ถ้าไปยึดไปติด ไปยินดี ไปไม่ยนิ ดี ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา
เพราะเป็ นอนัตตา คือเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลบังคับของใครทัง้ สิ้น เป็ นไป
ตามเหตุตามปัจจัยของเขา เช่น ต้นไม้ ภูเขา วัตถุสง่ิ ของต่างๆ ก็เป็ นไปตามเรื่องของเขา
ต้นไม้ถ้ามีนาํ้ มีแดด มีลม มีดนิ ก็เจริญเติบโตขึ้นมาได้ ร่างกายของสัตว์ของมนุษย์ก็
เจริญเติบโตขึ้นมาได้ ถ้ามีการผสมพันธุร์ ะหว่างพ่อกับแม่ แล้วมีดวงปฏิสนธิวญิ ญาณมา
ครอบครองร่าง ทีเ่ กิดจากการผสมพันธุ ์ มีการเจริญในครรภ์อยู่สกั ระยะหนึ่ง แล้วก็
คลอดออกมาเป็ นร่างของมนุษย์ เป็ นร่างของสัตว์เดรัจฉานเป็ นต้น สิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ที่
เกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัย และดําเนินไปตามเหตุตามปัจจัย แล้วในทีส่ ุดก็จะเสือ่ ม จะ
สลาย จะแตกดับไปในทีส่ ุด ผูใ้ ดทีม่ าเกีย่ วข้องกับเรื่องราวเหล่านี้ ถ้าไม่มปี ญั ญาก็จะ
หลงยึดติดกับสิง่ เหล่านี้ เช่นจะยึดติดกับร่างกาย ว่าร่างกายนี้จะต้องอยู่ไปนานๆ
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ร่างกายนี้จะต้องไม่แก่ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย จะต้องไม่ตาย ถ้าเกิดความแก่ ความเจ็บ ความ
ตายขึ้นมา ก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ เป็ นทุกข์เนื่องจากไม่มี
ปัญญา มีความหลง มีอวิชชาครอบงําอยู่
แต่ถา้ ได้ศึกษา ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
เจริญอยู่อย่างสมํา่ เสมอ
ว่าขันธ์ ๕ เป็ นของไม่เที่ยง เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตา อย่าไปยึด อย่าไปติด ให้รู้ตามความ
เป็ นจริง เขาเป็ นอย่างไรก็ให้รู้ตามความเป็ นจริงตามนัน้ เวลาเขาคลอดออกมาก็ไม่ตอ้ ง
ไปดีอกดีใจ เวลาเขาเจริญเติบโตก็ไม่ตอ้ งไปดีอกดีใจ เวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตาย ก็ไม่
ต้องไปเศร้าโศกเสียใจ เพราะเป็ นสัจธรรมความจริง เป็ นปกติของสภาวธรรมทัง้ หลายที่
มีอยู่ในโลกนี้ นี่คอื เรื่องของปัญญาความฉลาด ความรู ท้ นั ต่อสภาวธรรมทัง้ หลาย บุคคล
ทีฉ่ ลาดถ้าได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม แล้วนําไปไตร่ตรอง ใคร่ครวญพิจารณา ให้เห็นตามความ
เป็ นจริง แล้วนําไปปฏิบตั ิ ยอมรับความจริงนี้ ยอมรับว่าเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ หนีไม่
พ้น เมือ่ รู้ทนั สิง่ เหล่านี้ ยอมรับสิง่ เหล่านี้ตามความเป็ นจริงของเขา ก็จะไม่มคี วามทุกข์
ไม่มคี วามกลัว เหตุทเ่ี กิดความกลัวขึ้นมา เมือ่ คิดถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย
เพราะจิตยังไม่มปี ญั ญา จึงไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย จิตยังถูกความมืด
บอดครอบงําอยู่ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เวลาคิดถึงความแก่ คิดถึงความเจ็บ คิดถึงความตาย
ก็จะเกิดความตกอกตกใจ เกิดความกลัว เกิดความทุกข์ข้นึ มา
แต่ถา้ ได้นาํ สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนมาใคร่
่
ครวญ
มาอบรมสังสอนตนอยู
่
่อย่าง
สมํา่ เสมอ ทุกวันทุกเวลา ในอิริยาบถทัง้ ๔ เดิน ยืน นัง่ นอน ก็ระลึกเสมอว่าร่างกาย
เป็ นของไม่เทีย่ ง มีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา มีการแก่เป็ นธรรมดา มีการเจ็บเป็ นธรรมดา
มีการตายเป็ นธรรมดา ถ้าอบรมสังสอนตนอยู
่
่อย่างสมํา่ เสมอแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะ
ยอมรับ เมือ่ ยอมรับแล้ว ก็จะปลงได้ ว่าหนีไม่พน้ เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ด้วยกันทุกคน ต่อไปเวลาคิดถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย หรือประสบกับความแก่
ความเจ็บ ความตาย ก็จะไม่เกิดความทุกข์ เกิดความกลัวขึ้นมา เพราะใจได้ปลงแล้ว
ยอมรับความจริงนี้แล้ว นี่คอื ปัญญาทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ เกิดจากการใคร่ครวญ จนเห็น
ตามความเป็ นจริงว่า เป็ นอย่างอืน่ ไปไม่ได้ เมือ่ ยอมรับแล้ว ก็จะไม่มคี วามทุกข์กบั ความ
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แก่ ความเจ็บ ความตายอีกต่อไป เมือ่ ไม่มคี วามทุกข์แล้วร่างกายจะเป็ นอย่างไรก็ไม่
เดือดร้อน
นี่แหละคือเรื่องของปัญญา ทีจ่ ะนําให้ผู ้ปฏิบตั หิ ลุดพ้นจากความทุกข์ได้ โดยอาศัย
การศึกษา คือการได้ยนิ ได้ฟงั ในเบื้องต้น หลังจากได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็นาํ ไปพิจารณา
ใคร่ครวญอย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง จนนําไปสู่การปฏิบตั ิ คือการปลงสังขาร
ยอมรับความจริงนี้ การทีจ่ ะนําไปสู่การยอมรับความจริงนี้ได้นนั้ ก็ข้นึ อยู่กบั พลังของจิต
ว่ามีมากมีนอ้ ยเพียงไร ถ้ามีพลังจิตมาก ก็จะสามารถปลงได้เร็ว ถ้ามีพลังจิตน้อยก็จะ
ปลงได้ชา้ อย่างในสมัยพุทธกาล เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม จะมีผูบ้ รรลุธรรม
ในขณะทีฟ่ งั เทศน์ฟงั ธรรมนัน้ เลย ก็เนื่องจากว่าจิตของผูฟ้ งั นัน้ มีพลังจิต พลังจิตนี้ ก็คือ
สมาธิความตัง้ มัน่ ความสงบนัน่ เอง ถ้าจิตมีความตัง้ มัน่ มีความสงบมากน้อยเพียงไร
การจะปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็จะเป็ นไปได้งา่ ย มากน้อย ตามกําลังของสมาธินนั้
จึงไม่เป็ นเรื่องแปลกอะไรในสมัยพุทธกาล
เวลาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับ
นักบวชทัง้ หลายผูม้ สี มาธิอยู่แล้ว จะมีผู ้บรรลุธรรมในขณะทีฟ่ งั เทศน์ฟงั ธรรมนัน้ เลย
เพราะเมือ่ ฟังธรรมก็พจิ ารณาตามไป ใคร่ครวญตามไป เมือ่ พิจารณาใคร่ครวญเห็นตาม
ความเป็ นจริง ก็สามารถปลงได้ ยอมรับความจริงได้ในขณะทีฟ่ งั นัน้ เลย นี่คอื ความ
รวดเร็วของปัญญาของผูท้ ม่ี สี มาธิอยู่แล้ว
ถ้ามีสมาธิอยู่แล้ว เมือ่ ฟังแล้วนําไปพิจารณา แล้วเกิดความเข้าใจ เห็นตามความเป็ นจริง
เห็นว่าทุกข์เกิดขึ้นจากการฝื นความจริง ไม่ยอมรับความจริง เมือ่ ไม่อยากจะทุกข์ก็ตอ้ ง
เลิกฝื นความจริง เลิกไม่อยากจะให้ความจริง เป็ นไปตามความเป็ นจริงของเขา เมือ่
ยอมรับแล้วไม่ฝืนกับความจริง คือรู้เท่ารู้ทนั ความจริง รู้วา่ ยังไงๆ ก็ตอ้ งเป็ นอย่างนี้ เป็ น
อย่างอืน่ ไปไม่ได้ เมือ่ จิตมีพลังทีจ่ ะยอมรับความจริงนี้ได้ ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความหลง
ความอยากก็จะหมดไป แต่ถา้ ยังไม่มพี ลังจิต ไม่มสี มาธิพอ ต่อให้นงั ่ ฟังไปมากน้อย
เพียงไร นําเอาไปพิจารณามากน้อยเพียงไร ก็ยงั ทําใจไม่ได้ ยังปลงไม่ได้ เพราะว่าภายใน
ใจยังมีสง่ิ ต่อต้านอยู่ คือกิเลสตัณหา โมหะอวิชชา ยังไม่ได้ถูกการฉีดยาสลบ คือทําให้
อ่อนกําลังลงไปด้วยอํานาจของสมาธิ จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งเจริญสมาธิกอ่ น ทําจิตให้
69

สงบให้ได้เสียก่อน เพราะเมือ่ จิตสงบแล้ว แรงต้านทานของกิเลสตัณหา ของโมหะอวิชชา
ก็จะลดน้อยถอยลงไป เบาบางลงไปชัว่ ขณะทีม่ สี มาธิ เมือ่ ไม่มแี รงต้านทานทีจ่ ะให้ฝื น
ความเป็ นจริง ความเห็นจริงและยอมรับความจริง ก็จะมีกาํ ลังพอทีจ่ ะล้มล้างกิเลส
ตัณหา โมหะอวิชชาเครื่องต่อต้านความจริงได้
ดังนัน้ เมือ่ ท่านทัง้ หลายได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมในวันนี้แล้ว ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วเกี่ยวกับเรื่อง
ของความจริงว่า คนเรานัน้ เมือ่ เกิดมาแล้ว ต้องมีความแก่ มีความเจ็บ มีความตาย เป็ น
ธรรมดา มีการพลัดพรากจากของรักเป็ นธรรมดา มีการพบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาเป็ น
ธรรมดา เช่นพบกับความผิดหวัง พบกับความเลวร้ายทัง้ หลายทีจ่ ะเกิดขึ้นกับตัวเรา ถ้า
ได้ยนิ ได้ฟงั เรื่องเหล่านี้แล้วยังทําใจไม่ได้ ก็แสดงว่าใจยังไม่มกี าํ ลังพอ กําลังใจของเรา
พลังจิตของเรายังไม่มพี ลัง พอทีจ่ ะรับความจริง ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น แล้วนํามา
ถ่ายทอดให้กบั พวกเราได้ เราจึงต้องสร้างกําลังจิต พลังจิตขึ้นมาก่อน ด้วยการเจริญ
สมาธิ เพราะสมาธิน่ีแหละคือตัวพลังของจิต ถ้าจิตมีสมาธิแล้ว จิตจะเป็ นเหมือนกับก้อน
หิน ก้อนหินนี้ต่อให้ลมพายุพดั มา ก็จะไม่สามารถขับเคลือ่ นขยับให้กอ้ นหินเคลือ่ นไหว
ได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าจิตยังไม่มสี มาธิ จิตก็จะเป็ นเหมือนกับนุ่น เวลาลมเบาๆพัดแผ่ว
มาเพียงนิดเดียว ก็ทาํ ให้นุ่นลอยไปได้แล้ว ขยับขับเคลือ่ นไปได้แล้ว
จิตของผูท้ ย่ี งั ไม่มสี มาธิก็จะเป็ นเหมือนกับนุ่นนัน่ เอง เวลามีอารมณ์อะไรมากระทบเพียง
เล็กน้อยก็เสียหลักแล้ว เวลาใครพูดอะไรไม่ถูกใจก็เกิดความทุกข์ข้นึ มาแล้ว เวลาเห็น
อะไร ใครทําอะไรไม่ถูกอกถูกใจ ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแล้ว เวลาอะไรเกิดขึ้นกับ
ตัวเองเพียงเล็กๆน้อยๆ เจ็บตรงนัน้ นิดปวดตรงนี้หน่อย ก็เกิดความวุน่ วายใจขึ้นมาแล้ว
นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าใจไม่มสี มาธิ ไม่มคี วามหนักแน่น ไม่มคี วามตัง้ มันนั
่ น่ เอง จึงไม่
สามารถนําเอาธรรมะของพระพุทธเจ้า คือปัญญามาใช้กบั ตนเองได้ ทัง้ ๆทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ได้
ศึกษามาเป็ นเวลาหลายๆปี ดว้ ยกัน เพราะว่าไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรมนัน่ เอง ไม่ได้เจริญสมาธิ
ไม่ได้ฝึกฝนทําจิตใจให้สงบ ให้ตงั้ มัน่ จิตจึงลอยไปลอยมาตามกระแสอารมณ์ต่างๆทีเ่ ข้ามา
กระทบ ไม่วา่ จะมาผ่านทางรูป ทางเสียง ทางกลิน่ ทางรส ก็จะเกิดอาการดีอกดีใจ เสีย
อกเสียใจทันทีทนั ใด ตามเรื่องราวทีม่ ากระทบ แต่ถา้ ได้ฝึกทําใจทําจิตให้สงบ ให้ตงั้ มัน่
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ให้เป็ นเหมือนกับก้อนหินแล้ว เวลามีอารมณ์อะไรต่างๆมากระทบ ผ่านทางรู ป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ทางเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จะ
ไม่มอี าการสะทกสะท้าน ไม่มอี าการยินดียนิ ร้ายกับสิง่ ต่างๆเหล่านัน้ มากนัก อาจจะมีบา้ ง
เพราะยังไม่มปี ญั ญารู้เท่าทันนัน่ เอง แต่จะไม่เหมือนกับในขณะทีไ่ ม่มสี มาธิ
แต่ถา้ มีปญั ญารู้เท่าทันแล้ว รับรองได้วา่ ไม่วา่ อะไรก็ตามทีม่ ากระทบกับจิต จะไม่ทาํ ให้
จิตมีอารมณ์ตอบโต้ มีความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ เพราะมีปญั ญารู้ทนั รู้วา่ เป็ นไตรลักษณ์
นัน่ เอง รู้วา่ เป็ นของไม่เทีย่ ง รู้วา่ เป็ นของทีค่ วบคุมไม่ได้ บังคับไม่ได้ รู้วา่ ถ้าไปยินดียนิ
ร้าย ก็จะต้องทุกข์กบั สิง่ นัน้ ๆ ดังนัน้ เวลามีอารมณ์อะไรมากระทบกับจิต จะเป็ นด้านที่
ชอบ หรือด้านทีไ่ ม่ชอบก็ตาม ถ้ามีปญั ญาแล้วจะไม่ไปเกี่ยวข้องด้วย จะเพียงแต่รบั รู้
เฉยๆ คือจะไม่ไปมีปฏิกริ ิยายินดียนิ ร้ายตอบโต้ดว้ ย ใครจะพูดอะไร ใครจะทําอะไรก็รู้
ว่าเดีย๋ วก็ผ่านไป เขาพูดเสร็จ เขาทําอะไรเสร็จ เดีย๋ วเขาก็ผ่านไป สิง่ ทีเ่ ขาพูด สิง่ ทีเ่ ขาทํา
เราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้ว เราปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขา เขาจะดีก็เรื่อง
ของเขา เขาจะร้ายก็เรื่องของเขา แต่เราจะไม่ดไี ม่รา้ ยตามเขา เพราะเรารู้ทนั ถ้าเรารู้ทนั
อย่างนี้ ใจของเราก็จะนิ่งเฉยอยู่ เป็ นเหมือนก้อนหิน ถ้าเป็ นอย่างนัน้ แล้ว ความทุกข์ใจก็
จะไม่เกิดขึ้นมา
นี่แหละคืออานิสงส์ของการปฏิบตั ธิ รรม การเจริญสมาธิ การมีปญั ญา เมือ่ มีทงั้ ๒ อย่าง
แล้ว รับรองได้วา่ ความทุกข์ภายในใจจะไม่ปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน เหมือนกับใจของ
พระพุทธเจ้า ใจของพระอรหันต์ทงั้ หลาย ท่านมีปญั ญา ท่านมีสมาธิ ท่านจึงหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทงั้ หลาย ทีเ่ ข้ามากระทบผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ผ่านทางรู ป เสียง กลิน่
รส เครื่องสัมผัส ผ่านทางรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่านรู้ทนั สภาวธรรม
เหล่านี้ทงั้ หมดแล้ว ว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่านไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่มี
ความปรารถนาทีจ่ ะอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ ให้เขาเป็ นอย่างนี้ เขาเป็ นอย่างไร ก็ยอมรับ
ความเป็ นจริง ตามสภาพของเขา อย่างพวกเรานี้ บางสิง่ บางอย่างเราก็รบั ได้ เรายอมรับ
ได้ใจของเราก็ไม่ทกุ ข์ เช่นยอมรับกับสภาพดินฟ้ าอากาศได้ เวลาพระอาทิตย์ข้นึ พระ
อาทิตย์ตก ก็ไม่ไปมีความอยากไม่ให้ข้นึ ไม่ให้ตก เวลาฝนตก ก็ไม่ได้มคี วามอยากจะ
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ไม่ให้ฝนตก เขาจะเป็ นอย่างไร ก็ยอมรับตามความเป็ นจริงของเขา อย่างนี้แสดงว่ามี
ปัญญา รู้ทนั กับความเป็ นจริง เมือ่ รู้ทนั แล้ว ก็ไม่ไปฝื นความจริง เมือ่ ไม่ฝืนความจริง
ความทุกข์ก็จะไม่มใี นใจเรา
แต่ก็เป็ นเพียงบางเรื่องเท่านัน้ ยังมีอกี หลายเรื่องทีเ่ รายังทําใจกันไม่ได้ เช่นยังทําใจกับ
ความแก่ ความเจ็บ ความตายไม่ได้ ยังทําใจกับการพลัดพรากจากของรักไม่ได้ ยังทําใจ
กับการประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบไม่ได้ ยังทําใจกับความผิดหวังไม่ได้นนั ่ เอง จึงยังมีความ
ทุกข์อยู่ในใจ แต่ถา้ นําธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ไปปฏิบตั ิ ในเบื้องต้นฝึ กทําสมาธิ ทําใจ
ให้ตงั้ มัน่ ให้เป็ นเหมือนกับหิน ซึง่ เราสามารถทําได้ดว้ ยการไหว้พระสวดมนต์ในเบื้องต้น
ก่อน หรือนัง่ ขัดสมาธิทาํ สมาธิ กําหนดพุทโธๆๆไปในใจเลยก็ได้ สุดแท้แต่ความถนัด
สุดแท้แต่ความสามารถ ผลทีต่ อ้ งการก็คอื ให้จติ หยุดคิด ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ
บังคับจิตให้อยู่กบั อารมณ์เดียว อารมณ์สวดมนต์ อารมณ์พทุ โธๆๆ จนจิตรวมลงเป็ น
สมาธิตงั้ มัน่ หลังจากนัน้ แล้ว การสวดมนต์หรือการบริกรรมพุทโธๆๆ ก็ไม่มคี วามจําเป็ น
ต่อไป เพราะในขณะนัน้ จิตจะไม่ไปไหน จิตจะนิ่งเฉยตัง้ มัน่ มีความสุข มีความสงบ มี
ความอิม่ มีความพอ
ถ้าได้ทาํ ให้จติ เป็ นสมาธิแล้ว หลังจากออกมาจากสมาธิ เราก็มาเจริญปัญญาต่อไป
พิจารณาธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พจิ ารณา คือเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้อง
ตายเป็ นธรรมดา ต้องพลัดพรากจากของรักเป็ นธรรมดา ต้องประสบกับของชังของไม่
ชอบเป็ นธรรมดา หลีกเลีย่ งไม่ได้ หนีไม่พน้ เป็ นปกติ เป็ นธรรมดาของโลกนี้ เมือ่ รู้แล้วก็
ฝึ กทําใจให้ยอมรับ ค่อยๆฝึ กไปทีละเล็กทีละน้อย ในทีส่ ุดก็จะยอมรับได้ เมือ่ ยอมรับได้
แล้ว ความทุกข์ก็จะไม่มปี รากฏขึ้นมาภายในใจ เช่นเวลาสูญเสียอะไรไป ก็ยอมรับว่า
สูญเสียไปแล้ว เป็ นเรื่องปกติ เป็ นเรื่องธรรมดา เอากลับมาไม่ได้ ถึงแม้เอากลับมาได้
พรุ่งนี้หรือในอนาคตข้างหน้าก็ตอ้ งสูญเสียไปอีกอยู่ดี เพราะเป็ นอนิจจัง เป็ นของไม่เที่ยง
ไม่พลัดพรากจากกันในวันนี้ ก็ตอ้ งพลัดพรากจากกันในวันหน้าอย่างแน่นอน เพราะนี่คอื
ธรรมชาติของสภาวธรรมทัง้ หลาย ของสิง่ ทัง้ หลายในโลกนี้ เป็ นไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น เป็ น
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อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้ารู้อย่างนี้แล้ว ใจก็จะไม่ไปยึดไปติดกับอะไรอีกต่อไป ถึงแม้จะ
อยู่กบั สิง่ เหล่านี้ ก็ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่หวง ไม่ห่วง จะอยู่ก็อยู่ไป จะหมดก็หมดไป
แต่ในขณะทีอ่ ยู่ดว้ ยกัน ก็นาํ มาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ เช่นมีเงินทอง ข้าวของส่วนที่
เกินต่อความจําเป็ น ก็นาํ มาทําบุญทําทาน สร้างบุญบารมีช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน
อย่างนี้จะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์ เป็ นการสะสมบุญบารมี ทีจ่ ะส่งเสริมให้ได้มโี อกาสได้
ปฏิบตั ธิ รรม ได้มปี ญั ญาขึ้นมา เพือ่ จะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ในลําดับต่อไป ชีวติ ของ
เราจะดําเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่น สบายอกสบายใจ เพราะความกังวลต่างๆจะไม่
มีภายในใจ นี่แหละคืออานิสงส์ของปัญญาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
พวกเราได้เจริญ
กัน ให้เจริญอย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอตลอดเวลา แทนทีจ่ ะเอาเวลาไปคิดในเรื่องไร้
สาระ หรือเรื่องทีจ่ ะสร้างให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ให้นาํ มาคิดถึงเรื่องทีจ่ ะทําให้ใจสงบ
ให้ใจสบาย ไม่ดกี ว่าหรือ จึงควรใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ ด้วยการสร้างบุญบารมี
สร้างพลังจิต สร้างปัญญา เพือ่ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย ทีเ่ กิดจากการเวียน
ว่ายตายเกิดอันไม่รู้จกั จบจักสิ้น การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๖๕

สิง่ ที่ควรรู ้

๓๐ เมษายน ๒๕๔๖
การทีส่ าธุชนจะดําเนินชีวติ ไปได้ดว้ ยความราบรื่นดีงาม มีแต่ความสุขความเจริญ ความ
เป็ นสิริมงคล ปราศจากความทุกข์ ปราศจากปัญหาทีส่ ร้างความวุน่ วายใจให้กบั ตนนัน้
จําต้องมีความรู้เป็ นเครื่องนําทาง พระพุทธเจ้า พระบรมศาสดา จึงทรงประทานสิง่ ทีค่ วร
รู้ ๗ ประการ ให้สาธุชนนําเอาไปปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั ติ ามได้ ชีวติ ย่อมดําเนินไปด้วยความดี
งาม ด้วยความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง สิง่ ทีค่ วรรู้ ๗ ประการคือ ๑. รู เ้ หตุ ๒. รู ผ้ ล ๓.
รูต้ น ๔. รู บ้ คุ คล ๕. รู ส้ งั คม ๖. รูก้ าลเทศะ ๗. รู ป้ ระมาณ นี่คอื สิง่ ทีค่ วรรู้อย่างยิง่ ยิง่
กว่าสิง่ อืน่ ๆในโลกนี้ ถึงแม้จะมีความรู้จบปริญญาตรี โท เอก มีความรู้ในการทํามาหากิน
เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ทําให้รํา่ รวย มีตาํ แหน่งสูงๆ แต่ถา้ ไม่รู้สง่ิ ทีค่ วรรู้ ๗ ประการนี้
รับรองได้วา่ ชีวติ จะมีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ความทุกข์ มีแต่ปญั หาตามมา เพราะความรู้
นอกจากสิง่ ทีค่ วรรู้ ๗ ประการนี้ ไม่สามารถนําพาชีวติ ไปในทิศทางทีด่ ี ทีง่ าม ทีเ่ จริญได้
ถึงแม้จะรํา่ รวย มีตาํ แหน่งสูงๆ แต่นนั ่ ไม่ใช่เป็ นความเจริญทีแ่ ท้จริง ถ้ามีความรํา่ รวยมี
ตําแหน่งสูงๆ แต่ใจมีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ปญั หาทีจ่ ะต้องไปแก้ไข ขึ้นโรงขึ้นศาล ไปติด
คุกติดตะราง อย่างนี้ก็ไม่ถอื ว่าเป็ นความเจริญ เป็ นความสุข ต่อให้อยู่ท่ามกลางกอง
สมบัตอิ นั ใหญ่โต ถ้าจิตใจมีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ความทุกข์แล้ว สมบัตเิ งินทองต่างๆ ที่
มีอยูน่ นั้ จะมีประโยชน์อะไร สูค้ นทีไ่ ม่มเี งินทองอย่างพระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก
ไม่ได้ ท่านอยู่ดว้ ยความสงบ ด้วยความราบรื่น ด้วยความเย็น ด้วยความสบาย นัน่ ก็
เป็ นเพราะว่าท่านรู้ในสิง่ ทีค่ วรรู้ทงั้ ๗ ประการนี้ เราจึงควรให้ความสนใจต่อสิง่ ทีค่ วรรู้ทงั้
๗ ประการนี้ แล้วชีวติ ของเราจะดําเนินไปได้ดว้ ยความดีงาม ถูกต้อง มีแต่ความสุขที่
แท้จริงตามมา
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๑. รูเ้ หตุ คือรู้วา่ การกระทําทางกาย ทางวาจา ทางใจ เรียกว่ากายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม เป็ นเหตุ เมือ่ ทําไปแล้วย่อมมีผลตามมา เหตุก็มอี ยู่ ๒ ลักษณะใหญ่ๆ คือการ
กระทําดี เรียกว่าบุญ เรียกว่ากุศล การกระทําไม่ดเี รียกว่าบาป เรียกว่าอกุศล เมือ่ ทําไป
แล้วผลก็จะปรากฏตามมา คือต้องรู้วา่ การกระทําของเรา เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้มผี ลตามมา
จะสุขหรือจะเจริญ จะทุกข์หรือจะเสือ่ ม ขึ้นอยู่ทเ่ี หตุทท่ี าํ ไป ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั การขอพร
จากพระเจ้า ขอพรจากพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ศาสนิกชนขอพรจาก
พระ ไม่ได้ให้ขอสิง่ นัน้ สิง่ นี้จากพระ แต่ให้ทําความดี เพราะความดีเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่
ความสุขและความเจริญ
๒. รูผ้ ล เราจึงต้องรู้ผลทีเ่ ราปรารถนา คือความสุขและความเจริญ ผลทีเ่ ราไม่ปรารถนา
ก็คอื ความทุกข์ความเสือ่ มเสีย ผลเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นตามมาจากเหตุ ถ้าต้องการผลทีด่ ี ก็
ต้องสร้างเหตุทด่ี ี เช่นทําบุญทํากุศล ถ้าไม่ตอ้ งการผลทีเ่ สีย คือความทุกข์ความเสือ่ ม ก็
ต้องละเว้นจากการกระทําเหตุทไ่ี ม่ดี คือละเว้นจากการทําบาปทํากรรม ละเว้นจาก
อกุศลกรรมทัง้ หลาย ผลทีไ่ ม่ปรารถนาก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา นี่แหละคือเรื่องของเหตุและ
ผล เป็ นกฎของธรรมชาติทไ่ี ม่ได้ข้นึ กับกาลกับเวลา ไม่ข้นึ กับบุคคลหนึ่งบุคคลใด แม้จะ
มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้สอนเรื่องเหล่านี้หรือไม่ก็ตาม เรื่องเหล่านี้ก็ยงั เป็ นอย่างนัน้ อยู่
เป็ นมาตัง้ แต่อดีตกาลอันยาวนาน เป็ นอยู่ในปัจจุบนั จะเป็ นต่อไปในอนาคตข้างหน้า นี่
เป็ นสัจธรรมความจริงทีเ่ ป็ นอกาลิโก ไม่ข้นึ กับกาลกับเวลา เราจึงควรทําความเข้าใจสัจ
ธรรมนี้ คือรู้เหตุรู้ผล รู้วา่ เหตุทจ่ี ะทําให้ผลทีต่ อ้ งการเกิดขึ้นมา เป็ นอย่างไร แล้วก็
บําเพ็ญเหตุนนั้ ให้เกิดผลขึ้นมา เช่น พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่า ถ้าปรารถนาความสุข
ความสงบ ความเจริญทางด้านจิตใจ ก็ตอ้ งทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม เพราะ
เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้ชวี ติ ของเรา มีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญอย่างแท้จริง
๓. รูต้ น การรู้ตนหมายถึงรู้วา่ ในตัวเรามีอะไรดีบา้ ง มีอะไรไม่ดบี า้ ง มีจดุ เด่นตรงไหน
จุดด้อยตรงไหน รู้จกั แยกแยะส่วนทีด่ ใี นตัวเราออกจากส่วนทีเ่ สีย คนเราทุกคนมีทงั้ ดีมี
ทัง้ ชัว่ เพราะในอดีตเคยกระทําความดีและความชัว่ สลับกันไปสลับกันมาตามอารมณ์
ของจิต ในวาระของจิตทีม่ อี ารมณ์ดี ทีเ่ รียกว่ากุศลจิต ก็จะทําความดี อย่างในวันนี้ท่าน
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ทัง้ หลายมีกศุ ลจิตจึงได้มาทีว่ ดั มาทําบุญทําทาน ฟังเทศน์ฟงั ธรรม รักษาศีล ปฏิบตั ิ
ธรรม นัน่ เป็ นเพราะว่ามีกศุ ลจิตปรากฏขึ้นมานัน่ เอง แต่บางวันก็มอี กุศลจิตปรากฏขึ้นมา
ก็จะไปกระทําอกุศลกรรม เช่น ไปเสพสุรายาเมา ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ยิงนกตกปลา ดืม่ เหล้า
เล่นการพนัน ซึง่ เป็ นผลทีเ่ กิดขึ้นจากอกุศลจิต เมือ่ มีแล้วก็นาํ พาไปสู่อกุศลกรรม ที่
กระทําไปก็เพราะไม่รู้ตนนัน่ เอง ไม่มสี ติคอยดูจติ ของตน ดูการเคลือ่ นไหวของกายและ
วาจา ว่าจะดําเนินไปในทิศทางไหน ถ้าฝึ กตัง้ สติดูจติ ดูกาย ดูวาจา ว่ากําลังจะเคลือ่ นไป
ในทิศทางไหน ถ้าไปในทางอกุศลกรรมก็ยบั ยัง้ เสีย ถ้าไปในทางกุศลกรรมก็รีบส่งเสริม
อย่างวันนี้คดิ จะมาทําบุญทีว่ ดั ก็รบี มาเสีย อย่าไปผัดวันประกันพรุ่ง ถ้ามีกศุ ลจิตแต่ไม่มี
กําลังใจ มีความเกียจคร้านมาขวาง พอตื่นขึ้นมาก็รู้สกึ ว่าไม่อยากจะลุก ก็เลยไม่ได้มา
ทําบุญทีว่ ดั
แต่ถา้ มีกศุ ลจิต พอตื่นขึ้นมาปั๊บ ก็ลกุ ขึ้นมาทันที ล้างหน้าล้างตา เตรียมข้าวเตรียมของ
ออกจากบ้านมุง่ มาสู่ทว่ี ดั ไม่วา่ สภาพดินฟ้ าอากาศจะเป็ นอย่างไร ก็จะไม่ให้ขดั ขวางกุศล
จิต กุศลกรรมอันดีงามนี้ นี่คอื การดูจติ ถ้าเกิดอกุศลจิตขึ้นมา เกิดเปรี้ยวปากอยากจะ
กินเหล้าสักหน่อย เคยหยุดมาได้ตงั้ ๒-๓ อาทิตย์แล้ว แต่วนั นี้อารมณ์ไม่ดี คนนัน้ ไป
พูดอย่างนัน้ คนนี้ไปทําอย่างนี้ ทําให้เกิดความไม่พออกไม่พอใจ ก็เลยคิดว่าจะดับความ
ไม่พอใจด้วยการเสพสุรา ถ้าไม่มสี ติดูใจอยู่ ไม่รู้ตน ไม่รู้เหตุ รู้ผล ก็จะไหลไปตาม
ความคิดนัน้ ความอยากนัน้ แล้วก็ไปกระทําอกุศลกรรม ไปเสพสุรายาเมา เมือ่ เสพเข้า
ไปแล้วเกิดอาการมึนเมา ก็จะพาไปสู่การประพฤติทไ่ี ม่ดตี ่อไป บางทีก็ไปพูดจาถากถาง
ผูอ้ น่ื พูดจาหยาบคาย เกิดการทะเลาะวิวาท เกิดการทําร้ายร่างกาย เกิดการฆ่าฟันกัน
ขึ้นมา นี่ก็เป็ นเพราะไม่รู้ตน ไม่มสี ติดูการกระทําของตนนัน่ เอง ถ้ามีสติแล้ว เวลามี
อกุศลจิตคิดอยากจะเสพสุรายาเมา ก็ตอ้ งระงับความรู้สกึ อันนัน้ ทันที บอกตนว่าเป็ นสิง่
ทีไ่ ม่ดี ผลทีจ่ ะตามมาก็ไม่ดี อาจจะลามปามถึงกับทําลายชีวติ ตน อาจจะต้องเข้าคุกเข้า
ตะรางไป นี่ก็เกิดจากการไม่มสี ติ คอยดูการเคลือ่ นไหวของใจ ของกาย ของวาจา
นัน่ เอง
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เราจึงควรเจริญสติอยู่กบั การเคลือ่ นไหวของกรรมทัง้ ๓ คือกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม อย่างสมํา่ เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มโนกรรม ซึง่ เป็ นผูร้ ิเริ่ม เป็ นต้นเหตุของ
การกระทําทัง้ หลาย จึงควรฝึ กดูจติ ของเรา การทีจ่ ะฝึ กได้ก็ตอ้ งฝึ กสมาธิ ทําสมาธิ
ควบคุมจิตใจให้สงบ ให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่น ให้อยู่กบั บทสวดมนต์ สวด
ไปอย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆ หรือให้อยู่กบั คําว่า พุทโธๆๆ ก็คุมไว้อยู่อย่างนัน้ แล้ว
ต่อไปก็จะเริ่มเห็นจิตของเรา เห็นการเคลือ่ นไหวของจิต เห็นจิตเคลือ่ นออกจากพุทโธ
หรือออกจากบทสวดมนต์ ก็รู้แล้วว่ากําลังออกนอกลูน่ อกทาง เหมือนกับคนขับรถทีม่ สี ติ
จะรู้วา่ รถอยูบ่ นถนนหรือไม่ แต่ถา้ เมาไม่มสี ติขบั ไปนี่ บางทีก็ไม่รู้วา่ รถได้ตกออกไปนอก
ถนนแล้ว จึงเกิดอุบตั เิ หตุข้นึ มา เพราะไม่มสี ตินนั ่ เอง จึงควรฝึ กสติดว้ ยการฝึ กสมาธิ
วันๆหนึ่งควรทําสมาธิอย่างน้อยสัก ๒ ครัง้ เช้าครัง้ หนึ่ง เย็นครัง้ หนึ่งก็ยงั ดี ตอนเช้าตืน่
ขึ้นมาก่อนจะไปทําอะไรก็ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ สักครึ่งชัว่ โมง สักชัว่ โมงหนึ่ง
และก่อนทีจ่ ะนอนก็ทาํ อีกสักครึ่งชัว่ โมง ชัว่ โมงหนึ่ง รับรองได้วา่ จะมีสติไว้คอยดูแลใจ
เมือ่ มีสติแล้ว เวลาใจไปคิดถึงเรื่องอะไรก็จะรู้ทนั เมือ่ รู้ทนั ก็ดบั ได้ เหมือนกับการดับไฟ
เวลาเริ่มเกิดขึ้นใหม่ๆมันดับง่าย เช่นใครโยนเศษบุหรี่เข้าไปในใบไม้ ถ้าเห็นว่ามีควันไฟ
เริ่มลุกขึ้นมา เพียงแต่เอาอะไรไปปัดๆเป่ าๆ เอานํา้ เทลงไปสักนิดหนึ่งไฟก็ดบั แล้ว มันดับ
ง่ายถ้าดับตอนต้นไฟ แต่ถา้ ปล่อยให้ลามออกมาจนใหญ่โตแล้ว บางทีก็ดบั ไม่ได้ อย่าง
ไฟป่ าบางทีก็ดบั ไม่ได้ ต้องปล่อยให้ลกุ ไปจนไม่มอี ะไรให้เผาไหม้แล้ว ไฟถึงจะดับไปเอง
ฉันใดการกระทําของเราในทางทีไ่ ม่ดี ทางอกุศลกรรมก็เปรียบเหมือนกับไฟ จะเริ่มขึ้นที่
ความคิดของเรา เมือ่ เริ่มแล้วถ้าไม่ควบคุมดับเสีย ก็จะไหลออกไปทางวาจา ทางกาย
เมือ่ ออกไปแล้วก็ยากต่อการทีจ่ ะหยุดมันได้ จึงต้องมีสติไว้คอยดูตวั เรา นี่คอื เรื่องของ
การรู้ตน
๔. รูบ้ คุ คล คือรู้จกั คนทีเ่ ราเกี่ยวข้องด้วย ว่าเป็ นคนอย่างไร เป็ นคนดีหรือเป็ นคนไม่ดี
เป็ นบัณฑิตหรือเป็ นคนพาล คนดี คนเป็ นบัณฑิตก็อย่างทีพ่ ูดไว้ เป็ นคนทีช่ อบทําบุญทํา
ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ส่วนคนพาลก็เป็ นคนทีช่ อบเสพอบายมุขทัง้ หลาย เช่น สุรา
ยาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร เกียจคร้าน นี่คอื ลักษณะของคน
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พาล เวลาคบกับใครก็ให้ดูวา่ เป็ นคนแบบไหน ถ้าเป็ นคนทีม่ คี วามดีมากกว่าความชัว่ ก็
น่าคบ แต่ถา้ มีความชัว่ มากกว่าความดี ก็ไม่น่าคบ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะคบกันไม่ได้
แต่ตอ้ งระวัง ถ้าเป็ นคนไม่ดแี ต่ยงั มีความจําเป็ นทีต่ อ้ งคบค้าสมาคมกันอยู่ ก็ตอ้ งมีขดี
เส้นไว้ ถ้าชวนไปทําสิง่ ทีไ่ ม่ดี เช่น ชวนไปเสพอบายมุขทัง้ หลาย ก็ตอ้ งปฏิเสธไป ไม่ตอ้ ง
เกรงใจ ขอให้เกรงธรรมะยิ่งกว่าเกรงใจคน ถ้าเกรงธรรมะแล้วเราปลอดภัย แต่ถา้
เกรงใจคน ธรรมะทีม่ อี ยู่ในใจก็จะต้องถูกทําลายไป เช่น ถ้าเสียดายเพือ่ น เพือ่ นชวนไป
กินเหล้า ไปเล่นการพนัน เราเสียดายเขา ก็ตอ้ งไปกับเขา ก็เลยเสียคุณงามความดีทม่ี อี ยู่
ในตัวไป เมือ่ ไปเสพอบายมุข ทําบาปทํากรรมต่างๆ
เราจึงต้องเลือกระหว่างธรรมะกับเพือ่ น พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าถ้าไม่สามารถคบคนที่
ดีกว่า หรือดีเท่าเราได้ ก็อยู่คนเดียวไปจะดีกว่า เพราะถ้าคบกับคนทีเ่ ลวกว่า ร้ายกว่า ไม่
ช้าก็เร็วเขาก็ตอ้ งชวนเราไปทําในสิง่ ทีเ่ ลวทีร่ า้ ยนัน่ เอง แล้วเราก็จะเสียผูเ้ สียคนไป แต่ถา้
อยู่คนเดียว อย่างน้อยก็อยู่กบั ธรรมะของพระพุทธเจ้า อยู่กบั คุณงามความดี เราก็ไม่
เสียหายอะไร ถึงแม้จะไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเดิม เพราะการทีจ่ ะเจริญขึ้นได้ บางทีก็ตอ้ ง
อาศัยผูท้ ฉ่ี ลาดกว่า ผูท้ ด่ี กี ว่า เป็ นผูฉ้ ุดลากเราขึ้นไป เช่น เวลาได้คบกับคนทีม่ ศี ีล
มากกว่า เราถือศีล ๕ แต่เขาถือศีล ๘ เขาก็จะคอยชวนเรามาวัดจําศีล ถือศีล ๘ กัน เขา
จะไม่ชวนเราไปเสพสุรายาเมาอย่างแน่นอน เมือ่ เขาชวนเราบ่อยๆเข้า เราก็อาจจะลองดูก็
ได้ ก็เลยได้ทาํ ในสิง่ ทีไ่ ม่เคยได้ทาํ มาก่อน ถึงแม้จะยากมาก แต่เมือ่ มีเพือ่ นสนิททําอยู่ ก็
ทําให้เรามีกาํ ลังจิตกําลังใจ เพราะคิดว่าเขาก็เป็ นคนเหมือนเรา เมือ่ เขาทําได้ทาํ ไมเราจะ
ทําไม่ได้ดงั นี้ จึงทําให้เราเจริญขึ้นมาได้ อย่างพวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนา มาเจอ
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เจอพระอริยสงฆ์ทงั้ หลาย ทีบ่ าํ เพ็ญตนอยู่ในทางทีด่ ที ่ี
งาม ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ก็ทาํ ให้เรามีกาํ ลังใจทีอ่ ยากจะประพฤติปฏิบตั ติ าม เมือ่ ปฏิบตั ิ
ตามชีวติ ของเราก็จะดีข้นึ นี่คอื การรู้บคุ คล รู้คนดีจากคนชัว่ แล้วเลือกคบแต่คนดี ไม่
คบคนชัว่
๕. รูส้ งั คม การทีจ่ ะอยู่ในสังคมได้ดว้ ยความสงบร่มเย็น ไม่มเี รื่องราว ไม่มปี ญั หา ต้อง
รู้จกั กฎระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของสังคม เวลาอยู่ในสังคมใดจึงต้อง
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ศึกษาดู ว่าเขาทําอะไรกันอย่างไร แล้วไม่ฝืนทําในสิง่ ทีเ่ ขาไม่ทาํ กัน เพราะถ้าไปฝื นทําก็
จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมา อย่างชาวต่างประเทศจะไม่ค่อยถือเรื่องศีรษะกับเรื่องเท้ากัน
เท่าไร เวลามาอยู่เมืองไทยถ้าไม่รู้จกั ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ทีถ่ อื ศีรษะเป็ น
ส่วนสูง เท้าเป็ นส่วนตํา่ บางทีเวลานัง่ ก็จะเอาเท้าชี้ใส่หน้าเรา อย่างนี้เป็ นต้น เมือ่ ไปทํา
อย่างนัน้ ก็จะทําให้คนไทยไม่พออกไม่พอใจ แต่ถา้ ชาวต่างประเทศคนนัน้ ได้ศึกษา ได้
เรียนรู้ถงึ ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของสังคมไทยแล้วปฏิบตั ติ าม
เขาก็จะ
กลายเป็ นคนน่ารักขึ้นมา คนไทยก็จะชอบเขา ฝรัง่ บางคนมีความอ่อนน้อม รู้จกั ยกมือ
ไหว้ รู้จกั นัง่ พับเพียบ รู้จกั กราบพระ เวลาไปทีไ่ หนก็จะมีแต่คนชมเชย ชีวติ ของเขาใน
สังคมไทยก็จะเป็ นไปด้วยความสงบ ด้วยความราบรื่นดีงาม นี่คอื การรู้สงั คม
๖. รูก้ าลเทศะ คือรู้จกั กาลและสถานทีท่ เ่ี ราอยู่ ทีเ่ ราไป ว่ากําลังทําอะไรกันอยู่ อย่าง
ตอนนี้เรากําลังนัง่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกันอยู่ สมมุตวิ า่ ญาติโยมมาสาย อยากจะรีบนํา
กับข้าวกับปลามาถวายพระ ก็ไม่สนใจดูวา่ เขากําลังทําอะไรกันอยู่ ก็รบี เอากับข้าวกับปลา
เข้ามาถวาย เอาข้าวมาตักบาตร ทัง้ ๆทีไ่ ม่ใช่เวลาทีจ่ ะกระทําเรื่องนี้ ก็จะทําให้วงแตก
ขึ้นมา คนทีน่ งั ่ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมด้วยความสงบ กําลังได้รบั ความรู้ ก็จะต้องถูกขัดขวาง
ถูกทําลาย เพราะผูแ้ สดงก็ตอ้ งหยุดแสดง ต้องรับของประเคน ต้องรับข้าวใส่บาตร ก็เลย
ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมา นี่ก็เป็ นเพราะไม่รู้จกั กาลเทศะ ดังนัน้ เวลาไปไหน จะไปทํา
อะไร ขอให้ใช้ตาดู หูฟงั ใจคิดเสียก่อน ว่าตอนนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่ เรากําลังจะไป
ทําอะไรทีท่ าํ ให้วงแตกหรือเปล่า ไปพูดอะไรทีท่ าํ ให้วงแตกหรือเปล่า อย่างนี้เป็ นต้น ถ้า
ไม่รู้ ถ้าสงสัยก็เฉยไว้เสียก่อน นิ่งไว้เสียก่อน อย่าไปทํา รอถามคนทีร่ ู้วา่ ตอนนี้ควรจะทํา
อะไรอย่างไร ถ้าทําอย่างนัน้ แล้ว ก็จะไม่เกิดปัญหาตามมา นี่ก็คอื ตัวอย่างของการรู้จกั
กาลเทศะ
๗. รูจ้ กั ประมาณ คือรู้จกั ความพอดีนนั ่ เอง คนเราถ้ามีอะไรมากเกินไปก็ไม่ดี มีอะไร
น้อยเกินไปก็ไม่ดี ต้องมีพอดีกบั ความจําเป็ น เช่น การบริโภคปัจจัย ๔ การรับประทาน
อาหาร การมีบา้ นอยู่ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ก็ตอ้ งมีประมาณ มีความพอดี รับประทาน
อาหารมากเกินไปก็เป็ นโทษกับร่างกาย
รับประทานอาหารน้อยเกินไปก็เป็ นโทษกับ
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ร่างกาย ต้องรับประทานให้พอดี อย่าไปรับประทานด้วยความชอบในรสชาติของอาหาร
แต่ให้รบั ประทานเพือ่ ยังชีพไปวันๆหนึ่ง รับประทานเพือ่ ดับความทุกข์ทเ่ี กิดจากความหิว
ของร่างกาย พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุทกุ ครัง้ เวลาจะบริโภคปัจจัย ๔ ให้
พิจารณาเสียก่อน ให้มปี ฏิสงั ขาโยนิ โส คือให้พจิ ารณาถึงเหตุผลของการบริโภคปัจจัย ๔
เสียก่อน เช่นก่อนทีจ่ ะฉันอาหารก็ให้พจิ ารณาว่า อาหารทีจ่ ะรับประทานนี้รบั ประทานเพือ่
อะไร ไม่ได้รบั ประทานเพือ่ ความสนุกสนาน ไม่ได้รบั ประทานเพือ่ ความสุขใจ ไม่ได้
รับประทานเพือ่ รสชาติ แต่รบั ประทานเพือ่ ดับความกระหาย ความหิวของร่างกาย อาหาร
จะเป็ นชนิดไหน อย่างไรก็ไม่สาํ คัญ จะถูกปากถูกใจหรือไม่ก็ไม่สาํ คัญ ขอให้รบั ประทาน
เข้าไปแล้วทําให้ร่างกายนี้อยู่ไปได้ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่ทอ้ งเสีย ไม่มคี วามหิวก็เป็ นอัน
ใช้ได้
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้รบั ประทานแบบเรียบๆง่ายๆ เอาอาหารใส่รวมไปในบาตร
เพราะเดีย๋ วก็ตอ้ งไปรวมกันในท้อง อาหารทุกชนิดไม่วา่ จะเป็ นหวานหรือคาว จะเป็ น
ผลไม้หรือจะเป็ นอะไร เดีย๋ วก็จะต้องไปรวมกันในท้องอยู่ดี ไม่จาํ เป็ นต้องไปแยกแยะให้
วุน่ วายเสียเวลาเกินไป อาหารทุกชนิดก็ตอ้ งไปรวมกันในท้อง ถ้าอยากจะฝึ กนิสยั
รับประทานแบบเรียบๆง่ายๆ
ก็ให้เอาอาหารทีจ่ ะรับประทานมาคลุกรวมกันในบาตร
เสียก่อน คนกันเข้าไปจนเป็ นอาหารชนิดเดียว เพือ่ ดับกิเลสตัณหาตัวจูจ้ ้จี กุ จิก ตัวลุม่
หลงกับรูปรสของอาหารนัน่ เอง ถ้าทําได้แล้ว ต่อไปการรับประทานอาหารจะไม่มปี ญั หา
ไม่ตอ้ งขับรถไปหาร้านเชลล์ชวนชิมทีอ่ ยู่ไกลๆ เพือ่ รับประทานอาหารเพียงแค่ม้อื เดียว
เสียทัง้ เวลาเสียทัง้ เงินทอง อยู่ทบ่ี า้ นมีไข่ทอดสักจานหนึ่ง มีข ้าวเปล่าสักจานหนึ่งก็อยู่ได้
แล้ว ถ้าไม่เชื่อวันไหนเกิดมีอาการจูจ้ ้จี กุ จิก กินอาหารในบ้านไม่ได้ ก็ลองดับกิเลสดูบา้ ง
ลองอดข้าวสักมื้อสองมื้อดู รับรองได้วา่ หลังจากนัน้ แล้ว แม้แต่ข ้าวเปล่าๆ คลุกกับ
นํา้ ปลาก็อร่อย เพราะเรื่องของใจเป็ นอย่างนี้ เวลาเคยกินอะไรบ่อยๆ ก็จะเบือ่ แล้วก็จะ
เริ่มจูจ้ ้จี กุ จิก แต่ถา้ ไม่ได้กนิ ข้าวมาสักวันสองวัน เห็นข้าวเปล่าๆคลุกนํา้ ปลา ก็จะกระโจน
ใส่ เพราะนี่คอื เรื่องของกิเลสตัณหา
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พระพุทธเจ้าผู ้ทรงเก่งทางด้านนี้ ทรงได้ตรัสรู้ธรรม รู้ถงึ ธรรมชาติของกิเลสตัณหา จึง
สอนพระให้ดบั กิเลส ดับตัณหา ด้วยการกินอยู่แบบเรียบๆง่ายๆ พอให้สาํ เร็จประโยชน์
เท่านัน้ กินอาหารก็เพือ่ รักษาร่างกายให้อยูไ่ ปวันๆหนึ่ง ใส่เสื้อผ้าก็เพือ่ ปกป้ องสัตว์แมลง
ทัง้ หลาย ป้ องกันความหนาว ป้ องกันอวัยวะต่างๆทีค่ วรจะปกปิ ด บ้านก็มไี ว้เพือ่ หลบ
แดดหลบฝนเท่านัน้ เอง ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นบ้านใหญ่โตราคาเป็ นร้อยล้านพันล้าน เวลา
นอนหลับไปก็ไม่รู้วา่ บ้านนัน้ ราคาเท่าไร นอนในกระต๊อบกับนอนในบ้านพันล้าน เวลา
นอนหลับไปก็เหมือนกัน นอนในกระต๊อบเวลาหลับไป อาจจะฝันดีกว่าคนทีน่ อนในบ้าน
ร้อยล้านพันล้านก็เป็ นได้ เพราะคนทีม่ เี งินร้อยล้านพันล้านมักจะมีเรื่องวุน่ วายใจอยู่
เสมอ เวลานอนหลับก็มแี ต่จะฝันร้าย นี่คอื เรื่องราวของการรู้จกั ประมาณ รู้ความพอดี รู้
ว่าใช้เพือ่ ประโยชน์อะไร อย่าให้กเิ ลสตัณหามาหลอก ว่าต้องมีของหรูหรา ของ
สวยๆงามๆ ของแพงๆ จึงจะอยู่ได้ ซึง่ เป็ นความเห็นผิด เป็ นความหลง ไม่ใช่เป็ นความรู้
ทีค่ วรจะรู้นนั ่ เอง พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พทุ ธศาสนิกชน สาธุชนทัง้ หลาย ให้รู้จกั สิง่ ที่
ควรรู้ ๗ ประการ คือรู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้บคุ คล รู้สงั คม รู้กาลเทศะ รู้ประมาณ เพือ่ การ
อยู่ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข ปราศจากความทุกข์ ความวุน่ วายทัง้ หลาย การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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