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กณัฑท์ี่ ๑๖๖ 

ขัน้บนัได 
๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

อกี ๗ วนัขา้งหนา้จะเป็นวนัสาํคญัในทางพระพทุธศาสนา คอืวนัวสิาขบูชา วนัที่

พทุธศาสนิกชนใหค้วามสาํคญัเป็นอย่างยิง่ เพราะเป็นวนัราํลกึถงึพระพทุธเจา้ เน่ืองใน

วนัประสูต ิวนัตรสัรู ้และวนัเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ของพระบรมศาสดา ทีเ่ราเคารพรกั

อย่างยิง่ เพราะพระพทุธเจา้ทรงมพีระคุณต่อพวกเราเป็นอย่างมาก เป็นผูก่้อต ัง้

พระพทุธศาสนาขึ้นมา เป็นผูช้ี้ทางสู่ความดงีาม ความสุขความเจริญ ถา้ไมม่พีระพทุธเจา้

สตัวโ์ลกท ัง้หลายอย่างพวกเรา จะไมส่ามารถรูเ้รื่องราวต่าง  ๆ ทีค่วรจะรู ้ เป็นเหมอืนแสง

สวา่งทีจ่ะพาชวีติของเรา ใหไ้ปสู่ความสุขความเจริญ ความหลดุพน้จากความทกุข ์

ท ัง้หลายได ้ การปรากฏขึ้นของพระพทุธเจา้แต่ละพระองค ์ จงึเปรียบเหมอืนกบัการ

ปรากฏขึ้นของดวงอาทติย ์ ถา้ไมม่ดีวงอาทติยโ์ลกของเราจะเป็นอย่างไร กจ็ะตอ้งมแีต่

ความมดืตลอด ๒๔ ช ัว่โมงเลย มแีต่ความยากความลาํบากทีจ่ะไปไหนมาไหน เพราะไม่

สามารถเหน็ทางได ้ ไมส่ามารถเหน็สิง่ต่างๆทีอ่ยู่รอบตวัเราได ้ วา่เป็นคุณหรือเป็นโทษ 

เป็นประโยชนห์รือเป็นภยักบัเรา จะไมส่ามารถมองเหน็ได ้ถา้อยู่ในความมดื แต่ถา้มแีสง

สวา่ง อย่างในขณะน้ีเป็นเวลากลางวนั มแีสงพระอาทติย ์ ทาํใหเ้หน็สิง่ต่างๆรอบตวัเรา 

จะไปไหนก็ไปไดด้ว้ยความสะดวก ไมต่อ้งคลาํทางไป  

ฉนัใดพระพทุธเจา้ก็เปรียบเหมอืนกบัดวงอาทติย ์ เพราะพระพทุธเจา้มพีระธรรม 

เรียกวา่ ธมัโม ปทีโป ประทปีแหง่ธรรม แสงธรรมน้ีก็คอืคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีส่อน

ใหเ้รารูจ้กัเรื่องราวต่างๆทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัเรา ใหรู้ว้า่เป็นอะไร ดหีรือช ัว่ เป็นคุณหรือเป็น

โทษ เป็นสุขหรือเป็นทกุข ์ เป็นของเทีย่งหรือไมเ่ทีย่ง เป็นสิง่ทีค่วบคุมไดห้รือควบคุม

ไมไ่ด ้ถา้ไมรู่ส้ิง่เหลา่น้ีแลว้ ใจของเรามกัจะเหน็ตรงกนัขา้มกบัความจริง จะเหน็สิง่ทีเ่ป็น

ทกุขว์า่เป็นสุข เหน็สิง่ทีเ่ป็นโทษวา่เป็นคุณ เหน็สิง่ทีไ่มเ่ทีย่งวา่เป็นสิง่ทีเ่ทีย่ง เหน็สิง่ทีไ่ม่
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อยู่ในความควบคุมของเรา วา่เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถควบคุมได ้ เมือ่ไมไ่ดเ้ป็นไปดงัทีค่ดิไว ้

ความเสยีใจความผดิหวงัย่อมปรากฏขึ้นมา น่ีก็เป็นเพราะไมม่แีสงสวา่งแห่งธรรม 

ความรูท้ีถู่กตอ้งเกี่ยวกบัสิง่ต่างๆทีม่าเกี่ยวขอ้งดว้ย เราจงึตอ้งประสบกบัความทกุขอ์ยู่

เรื่อยๆ ประสบกบัความผดิหวงัอยู่เรื่อยๆ เพราะไปหวงัในสิง่ทีใ่หค้วามสมหวงักบัเรา

ไมไ่ด ้ไปปรารถนาในสิง่ทีจ่ะใหเ้ป็นไปตามใจของเราไมไ่ด ้ไปอยากในสิง่ทีไ่มอ่ยู่กบัเราไป

ตลอด อยากใหเ้ขาอยู่กบัเราไปตลอด แต่เมือ่ไมเ่ป็นไปดงัทีอ่ยาก ดงัทีห่วงัไว ้ ก็เกดิ

ความเสยีอกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้ท ัง้ๆทีเ่วลามาก็มาตวัเปลา่ๆ เวลาไปก็ไปตวัเปลา่ๆ  

แมก้ระท ัง่ร่างกายน้ีก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีเ่ราจะเอาตดิตวัไปได ้ เวลามาก็ไมไ่ดเ้อาร่างกายน้ีมา

ดว้ย แต่รบัจากพ่อจากแมเ่รามา สิง่ทีม่าน้ีคอืดวงจติดวงใจหรือดวงวญิญาณ มาพรอ้ม

กบับญุกบับาป ถา้มบีญุมากก็จะไดม้าประสบกบัสิง่ทีด่ทีีง่าม ถา้มาพรอ้มกบับาปกจ็ะ

ประสบกบัสิง่ทีม่แีต่ความทกุข ์ ความเสือ่มเสยี ความวุน่วาย เมือ่มาแลว้ เราก็ไดส้มบตัิ

ชิ้นแรก ก็คอืร่างกายของเรา เมือ่เจริญเตบิโตขึ้นมา ก็ไดส้มบตัอิย่างอืน่เพิม่ขึ้นมา ได ้

สาม ีไดภ้รรยา ไดบ้ตุร ไดธ้ิดา ไดเ้งนิทอง ไดข้า้วของต่างๆ แลว้สกัวนัหน่ึงก็ตอ้งทิ้งสิง่

เหลา่น้ีไปหมด เพราะเมือ่ร่างกายน้ีถงึแก่กรรมคอืเมือ่ตอ้งดบัไป ดวงจติดวงใจของเราก็

เดนิทางต่อไป ชวีติน้ีจงึเป็นเหมอืนขัน้บนัไดข ัน้หน่ึงเท่านัน้ น่ีคอืมมุมองของ

พระพทุธศาสนา เป็นเพยีงข ัน้บนัไดข ัน้หน่ึง เมือ่กา้วจากบนัไดข ัน้น้ีแลว้ เราก็ไปได ้ ๒ 

ทางดว้ยกนั จะกา้วขึ้นหรือจะกา้วลง ก็ขึ้นอยู่กบัการกระทาํของเรา ถา้ในชาตน้ีิเราทาํแต่

สิง่ทีด่ทีีง่าม ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม เมือ่ตายไปก็จะกา้วสูงขึ้นไป ได ้

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยท์ีม่ฐีานะดกีวา่เก่า มรูีปร่างหนา้ตาทีส่วยงามกวา่เก่า มคีวามรู ้

ความฉลาดมากกวา่เก่า เป็นผลทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้  

อย่างทีญ่าตโิยมท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี ท่านกาํลงัปฏบิตัติามคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทีจ่ะทาํใหท้่านกา้วหนา้ขึ้นไป หลงัจากทีไ่ดล้ะปลอ่ยวางสงัขารร่างกายน้ีแลว้ 

แลว้ก็ไปสู่สงัขารร่างกายอนัใหม ่ ถา้ไดแ้ต่ทาํบญุรกัษาศีลปฏบิตัธิรรมแลว้ รบัรองไดว้า่

การทีจ่ะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีน้ี เป็นสิง่ทีต่อ้งเป็นไปอย่างแน่นอน ในทางตรงกนั
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ขา้มถา้ไมป่ฏบิตัติามทีพ่ระพธุเจา้ทรงส ัง่สอน แทนทีจ่ะทาํบญุทาํทานรกัษาศีลปฏบิตัิ

ธรรม ก็ไปเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั ไปลกัเลก็ขโมยนอ้ย ไปฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ถา้

ประพฤตอิย่างน้ีแลว้ เรียกวา่กาํลงัเดนิลงสู่ข ัน้ตํา่ ถา้ตายไปจากชวีติน้ีก็ตอ้งไปเกดิใน

ชวีติทีต่ ํา่กวา่ ไปเกดิเป็นเดรจัฉานเป็นตน้ เป็นนก เป็นกา เป็นสุนขั เป็นแมว อย่างน้ีเป็น

ผลทีเ่กดิจากการไมป่ฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ แทนทีจ่ะทาํบญุทาํทานรกัษาศีล

ปฏบิตัธิรรม กลบัแสวงหาความสุขทีม่อียู่ในโลกน้ีดว้ยการกระทาํผดิ หาเงนิทองดว้ยวชิา

มาร เช่น ไปลกัขโมย ไปฉอ้โกง ไปปลน้ ไปจี้ แลว้ก็เอาเงนิน้ีมาเทีย่ว มาเสพสุรายาเมา 

หาความสุขทีไ่มใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นความสุขช ัว่ประเดีย๋วประดา๋วในขณะทีเ่สพ

สิง่ต่างๆเหลา่นัน้ แต่เมือ่เสพไปแลว้ ก็จะเกดิความอยาก ทีต่อ้งเสพเพิม่ขึ้นไปอกี ก็ตอ้ง

ออกไปหาสิง่ต่างๆมาเสพอกี เมือ่ไมม่เีงนิทองทีห่ามาไดด้ว้ยความสุจริต ก็ตอ้งไปหามา

ดว้ยความทจุริตผดิศีลผดิธรรม ดงัทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัขา่วคราวของคนท ัง้หลายในหนา้

หนงัสอืพมิพอ์ยู่เสมอๆ ตอ้งไปฆ่าฟนั ตอ้งไปลกัขโมย เพือ่หาเงนิทองมาซื้อความสุข  

น่ีก็เป็นเพราะวา่ไมเ่คยไดเ้ขา้วดัเขา้วา ฟงัเทศนฟ์งัธรรม จงึไมรู่เ้รื่องราวของบาปบญุคุณ

โทษ เรื่องราวของนรกสวรรค ์ เรื่องราวของการเวยีนวา่ยตายเกดิ จงึทาํใหค้ดิวา่เกดิมา

ชาตน้ีิก็มเีพยีงชาตเิดยีว เมือ่ตายไปแลว้ก็หมดไปสูญไป ดงันัน้ไมว่า่จะทาํอะไร จะทาํดี

หรือทาํช ัว่ก็ไมม่ผีลทีจ่ะตามมาหลงัจากทีต่ายไปแลว้ ผลทีจ่ะไดร้บัก็เพยีงแต่ในชาตน้ีิ

เท่านัน้ ถา้ทาํความชัว่แลว้ไมถู่กจบัก็ถอืว่ารอดตวัไป น่ีเป็นความเขา้ใจผดิ เพราะวา่

ถงึแมท้าํความชัว่แลว้ไมถู่กจบัเขา้คุกเขา้ตะราง แต่ความชัว่น้ีมนัตดิไปกบัใจ จะเป็นตวั

ส่งใหล้งไปเกดิทีต่ ํา่ต่อไป จะไมไ่ดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระ

อริยเจา้ เป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระพทุธเจา้ ถา้จะไปแบบพระพทุธเจา้ ก็ตอ้งถอืวา่การมา

เกดิในแต่ละภพแต่ละชาตน้ีิ เป็นเหมอืนกบัการมาเตมินํา้มนัใหก้บัรถยนต ์ เพราะยงัตอ้ง

เดนิทางไปอกีไกล เวลาขบัรถไปเจอปัม๊นํา้มนัแต่ไมห่ยุดแวะเตมินํา้มนั ขบัไปอกีสกัระยะ

หน่ึงนํา้มนัก็ตอ้งหมด เมือ่ไมม่นีํา้มนัในรถก็ขบัรถไปไมไ่ด ้ ก็ตอ้งลงเดนิ ก็จะทาํใหก้าร

เดนิทางยากลาํบากยิง่ขึ้นไป แต่ถา้ทกุครัง้เวลาขบัรถไปเจอปัม๊นํา้มนั ก็หยุดแวะเตมิ

นํา้มนั เตมินํา้ เช็คลม ดูสภาพของรถยนต ์ถา้ส่วนไหนเสยีก็ซ่อม แลว้ค่อยออกเดนิทาง

ต่อไป ถงึแมจ้ะเสยีเวลาบา้งเลก็นอ้ย แต่การเดนิทางของเรากจ็ะเป็นไปดว้ยความ



6 
 

สะดวกสบาย ไมต่อ้งกลวัวา่รถจะไปตายกลางทาง ไมต่อ้งกลวัวา่นํา้มนัจะไปหมดกลาง

ทาง  

ชวีติของพวกเราก็เป็นเช่นนัน้ เรากาํลงัเดนิทางอยู่ เพยีงแต่ไมรู่ว้า่จะเดนิทางไปทีไ่หนกนั

เท่านัน้เอง เพราะไมม่พีระพทุธเจา้มาบอกมาสอน แต่ถา้ไดพ้บพระพทุธศาสนา แลว้ได ้

ยนิไดฟ้งัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะรูว้า่ชวีติของเรามจีดุหมายปลายทาง ไมจ่าํเป็น

จะตอ้งขบัรถเวยีนอยู่ในวงเวยีน เวลาขบัรถไปเจอวงเวยีน แลว้ขบัวนอยู่ในวงเวยีน ต่อ

ใหข้บัท ัง้วนัท ัง้คนืก็จะไมไ่ปไหน จะวนอยู่ในวงเวยีนนัน้ เพราะไมรู่ว้า่จะไปไหนนัน่เอง ก็

เลยขบัวนอยู่ในวงเวยีนนัน้ ไมรู่ว้า่จะไปแยกไหนด ีไปถนนเสน้ไหนด ีไมรู่ว้า่ไปแลว้จะไป

พบกบัอะไร ก็วนอยู่ในวงเวยีนนัน้ แต่ถา้ไดเ้จอตาํรวจจราจร แลว้บอกวา่ใหไ้ปเสน้ทางน้ี 

เมือ่ไปถงึจดุหมายปลายทางแลว้จะมแีต่สิง่ทีด่ทีีง่าม มบีา้นช่อง มอีาหาร มทีีพ่กัผอ่น

หย่อนใจ มแีต่ความสุขเกษมสาํราญรออยู ่ถา้เชื่อตาํรวจแลว้ขบัรถไปตามถนนทีเ่ขาบอก

ไว ้ ก็จะไปถงึสถานทีท่ีเ่ราทกุคนอยากจะไปกนั เพยีงแต่เราไมรู่ว้า่อยู่ทีไ่หน เป็นอย่างไร

เท่านัน้ เราเลยคดิวา่การขบัรถวนอยู่ในวงเวยีนคอืสิง่ทีด่ ีทีเ่หมาะกบัเรา  

การขบัรถเวยีนอยู่ในวงเวยีน ก็เหมอืนกบัการเวยีนวา่ยตายเกดิของพวกเรา ทีท่าํอะไรใน

แต่ละภพแต่ละชาต ิไปตามความอยาก ความตอ้งการของกเิลสตณัหา เหน็อะไรอยากจะ

ไดก็้ควา้มา เหน็อะไรอยากจะเสพก็เสพ โดยไมรู่ว้า่จะทาํใหเ้ราไปสู่ทีด่ทีีง่าม ทีสุ่ขทีเ่จรญิ

ไดอ้ย่างแทจ้รงิหรือไม ่ เมือ่ไมรู่เ้สน้ทางทีจ่ะนาํพาไปสู่จดุหมายปลายทางทีด่ ี ก็ทาํไปตาม

ความอยาก ความตอ้งการของเรา ซึง่ลว้นเป็นการกระทาํทีไ่มไ่ดพ้าไปสู่จดุหมาย

ปลายทางทีด่ ีแต่พาใหเ้วยีนอยู่ในวฏัจกัรแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ เกดิแลว้ก็ตาย ตาย

แลว้ก็เกดิ เกดิมาแลว้ก็มาเสพ ทาํโน่นทาํน่ี ทาํบาปทาํกรรม ทาํบญุบา้งสลบักนัไป แลว้ก็

ตายไป ก็ไปเกดิทีต่ ํา่บา้งทีสู่งบา้ง ไมเ่คยไปถงึทีสู่งสุดสกัท ี เพราะยงัไมไ่ดล้ะเวน้จากการ

กระทาํเหตทุีจ่ะฉุดลากใหล้งไปสู่ทีต่ ํา่ เช่น การฆ่าสตัวต์ดัชวีติ การลกัทรพัย ์ การ

ประพฤตผิดิประเวณี การพูดปดมดเทจ็ การเสพสุรายาเมา และอบายมขุท ัง้หลาย ถา้ไป

เกี่ยวขอ้งกบัสิง่เหลา่น้ีแลว้ ชีวติของเราก็จะตอ้งลงตํา่ ไปตรงกนัขา้มกบัจดุหมาย

ปลายทางทีเ่ราตอ้งการไป  
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เราตอ้งการไปสูง แต่ไมรู่ว้ธิีทีจ่ะพาใหไ้ปสูงนัน้ไปอย่างไร เราถูกอาํนาจของความหลง

หลอกใหไ้ปทางน้ีแหละ เป็นทางทีถู่ก ทางน้ีทาํไปแลว้มคีวามสุข คนถงึกลา้ทาํบาปกนั 

เพราะวา่เมือ่ไดเ้งนิทองมาแลว้ ก็ซื้อความสุขได ้ตอ้งการอะไรก็สามารถซื้อมาได ้ตอ้งการ

เสื้อผา้ ตอ้งการอาหาร ตอ้งการบา้นช่อง ตอ้งการยารกัษาโรค ก็สามารถเอาเงนิทองน้ีมา

ซื้อได ้แต่หารูไ้มว่า่การหาเงนิทองมาโดยมชิอบ ผดิศีลผดิธรรม จะมผีลรา้ยตามมาท ัง้ใน

ปจัจบุนัและในอนาคต ในปจัจบุนัเมือ่ทาํผดิแลว้ใจจะวุน่วาย มคีวามกงัวล หวาดระแวง 

ไมรู่ว้า่จะถูกจบัไปลงโทษเมือ่ไร เมือ่ตายไปแลว้ก็จะตอ้งไปเกดิในทีต่ ํา่ ไปเกดิเป็น

เดรจัฉานเป็นตน้ น่ีเป็นเพราะไมไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ หรือไดย้นิ

ไดฟ้งัแลว้ก็ไมเ่ชื่อไมศ่รทัธา คดิวา่เป็นของหลอกกนัขึ้นมา ใหท้าํแต่ความด ีไมใ่หก้ระทาํ

ความชัว่ เพือ่ใหส้งัคมอยู่กนัดว้ยความสงบ แต่ผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการกระทาํบาปหรือ

ทาํบญุนัน้ เราคดิวา่ไมม่ ี เราจงึกลา้ทาํความชัว่ ทาํบาปกนั เราจงึตอ้งไปเกดิในทีต่ ํา่ เมือ่

ไปเกดิแลว้ ก็ไมรู่ว้า่สาเหตใุดทาํใหม้าเกดิ เพราะไมม่ปีญัญาพอทีจ่ะยอ้นกลบัไปถงึ

ตน้เหตไุด ้ วา่เหตอุนัใดจงึไดม้าเกดิเป็นสุนขั เป็นแมว อย่างน้ีเป็นตน้ เมือ่มาเกดิแลว้ก็

ทาํตามความอยากต่อไป เวลาเป็นเดรจัฉานก็ทาํแบบเดยีวกบัสมยัทีเ่ป็นมนุษย ์ คอื

อยากจะกนิอะไร อยากจะทาํอะไรก็ทาํไป โดยไมค่าํนึงวา่ถูกหรือผดิอย่างไร ผดิศีล

หรือไม ่ถูกกบัศีลธรรมหรือไม ่ เมือ่ทาํผดิศีลธรรมตายไปกต็อ้งไปเป็นเดรจัฉานอกี ก็จะ

วนเวยีนอยู่ในภพตํา่ๆอยู่เรื่อยไป  

แต่ถา้วนัดคีนืดอีาศยับญุเก่าทีไ่ดเ้คยทาํไว ้ ทาํใหไ้ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์พรอ้มกบัไดม้าเจอ

พระพทุธศาสนา เจอคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีส่อนใหท้าํบญุ ละบาป ลดละกเิลสตณัหา

ต่างๆ แลว้ประพฤตปิฏบิตัติาม ในขณะทีม่ชีวีติอยู่ก็จะมคีวามสุขใจ เพราะเวลาทาํบญุทาํ

ความดจีติใจจะมคีวามเยน็ มคีวามสงบ มคีวามสุข เมือ่ตายไปก็จะไดไ้ปเกดิในทีสู่งขึ้น

ไปกวา่เดมิ ถา้กลบัมาเกดิเป็นมนุษยก์็เป็นคนทีด่กีวา่เดมิ เป็นคนรวยกวา่เดมิ มรูีปร่าง

หนา้ตาดกีวา่เดมิ แลว้ถา้ยงัจาํเรื่องราวทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไวไ้ด ้ ไดป้ลูกฝงัตดิเป็น

นิสยั ก็จะทาํบญุต่อไป รกัษาศีลต่อไป ปฏบิตัธิรรมต่อไป ภพหนา้ชาตหินา้กจ็ะดขีึ้นกวา่

เก่าอกี แลว้ก็จะทาํบญุมากขึ้นไป จะรกัษาศีลมากขึ้นไป จะปฏบิตัธิรรมมากขึ้นไป จนใน

ทีสุ่ดก็จะไดบ้รรลธุรรมข ัน้สูงสุด คอืไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ ไดเ้ป็นพระอรหนัต ์ อย่าง
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พระพทุธเจา้ของพวกเรา ก็เป็นเช่นนัน้ กวา่ทีพ่ระพทุธเจา้จะไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้ ก็

ตอ้งทาํบญุแต่ละภพแต่ละชาตอิย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอ เมือ่ไดท้าํบญุแลว้ ก็จะได ้

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์ยู่เรื่อยๆ ไดท้าํบญุมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดก็ไดต้รสัรูเ้ป็น

พระพทุธเจา้  

น่ีแหละคอืเรื่องราวของพวกเรา พวกเรามทีางเลอืก จะไปทางไหน จะลงตํา่หรือจะขึ้นสูง

ก็ได ้ขึ้นอยู่กบัการกระทาํของเรา ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัพระพทุธเจา้ ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัพระรูปหน่ึง

รูปใด พระพทุธเจา้กบัพระนัน้มหีนา้ทีส่อนบอกเราเท่านัน้ วา่ทางทีจ่ะไปสู่ความสุขความ

เจริญนัน้อยู่ในทศิทางใด ทางทีจ่ะพาเราไปสู่ความตํา่ ความเสือ่มเสยี ความหายนะนัน้

อยู่ทศิทางไหน ท่านเพยีงมแีต่หนา้ทีบ่อกเราเท่านัน้ ถา้เรารูแ้ลว้เชื่อแลว้ปฏบิตัติาม ก็จะ

เป็นบญุของเรา ถา้ไมเ่ชื่อไมป่ฏบิตัติาม ก็จะเป็นโทษกบัเรา ไมไ่ดเ้ป็นโทษกบัผูบ้อกทาง 

เพราะผูบ้อกทางไดไ้ปถงึทีต่อ้งการจะไปแลว้ เขารูอ้ยู่แก่ใจของเขาแลว้ แต่ไมส่ามารถที่

จะทาํใหเ้ราเชื่อได ้ เราตอ้งเสีย่งดูเอา วา่สิง่ทีเ่ขาบอกเรานัน้ จริงหรือไมจ่ริง ถา้เราลองทาํ

ตามทีเ่ขาบอก เราก็จะรูว้า่สิง่ทีเ่ขาบอกนัน้ จริงหรือไมจ่ริงอย่างไร ถา้ไมล่องดู ก็จะไมรู่ ้

เลยวา่สิง่ทีเ่ขาบอกนัน้ จริงหรือไมจ่ริงอย่างไร เหมอืนกบัเวลาไปหาหมอ แลว้หมอใหย้า

มารบัประทาน ถา้ไมร่บัประทานยา ก็ไมรู่ว้า่ยานัน้รกัษาโรคใหห้ายไปไดห้รือเปลา่ ถา้

รบัประทานอย่างนอ้ยก็จะรูว้า่ยารกัษาโรคไดห้รือไม ่ ถา้รกัษาไมไ่ด ้ ก็ไปขอใหห้มอ

เปลีย่นยาได ้อย่างนอ้ยก็ไดรู้ว้า่ยาทีห่มอใหม้านัน้เป็นยาทีใ่ชไ้ดห้รือใชไ้มไ่ด ้ 

ฉนัใดคาํสอนของพระพทุธเจา้ก็เป็นเหมอืนยารกัษาโรคใจ คอืรกัษาโรคของความทกุข ์

รกัษาโรคของการเวยีนวา่ยตายเกดิ เกดิแก่เจ็บตายของเราได ้ ถา้นาํเอาคาํสอนของ

พระพทุธเจา้มาศึกษา มาพนิิจพจิารณา แลว้นาํไปปฏบิตั ิ เราจะรูถ้งึผลทีจ่ะปรากฏขึ้นมา 

ไมต่อ้งรอถงึเวลาทีต่ายไป ถงึจะรูว้า่คาํสอนของพระพทุธเจา้ มผีลหรือไมอ่ย่างไร เพราะ

ธรรมะของพระพทุธเจา้สามารถพสูิจนไ์ดใ้นภพน้ีในชาตน้ีิ ถา้ทาํความดรีกัษาศีลปฏบิตัิ

ธรรมแลว้ ความสุขภายในใจจะมมีากขึ้นหรือนอ้ยลง จะเหน็ไดท้นัท ี และเมือ่ปฏบิตัิ

ธรรมมากยิง่ๆขึ้นไป จะเริ่มเหน็ตวัจติ ตวัทีไ่ปเวยีนวา่ยตายเกดิ ตวัทีม่าเกดิและตวัทีจ่ะ

ไปเกดิใหม ่ เม่ือปฏิบตัิธรรมจนเหน็ตวัจติแลว้ ต่อไปจะไม่สงสยัเลยว่ากรรมมีจริง
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หรือไม่ การเวียนว่ายตายเกดิมีจริงหรือไม่ เพราะมนัเหน็ที่ตวัจติน่ีแหละ ในขณะน้ีเรามี

จติอยู่กบัเรา แต่เราไมเ่หน็จติ เหน็เพยีงแต่ร่างกายท ัง้ๆผูท้ีเ่หน็ร่างกายน้ีก็คอืตวัจติเอง 

แต่ตวัจติไมส่ามารถมองเหน็ตวัเองได ้ เหมอืนกบัเราไมส่ามารถมองเหน็หนา้ของเราได ้

ตอ้งอาศยักระจกส่องหนา้จงึจะเหน็ได ้ 

การทีจ่ะเหน็ตวัจติก็ตอ้งอาศยัการปฏบิตัธิรรม คอืการปฏบิตัสิมาธิและวปิสัสนาเท่านัน้ 

จงึจะทาํใหเ้หน็ตวัจติได ้ ถา้ปฏบิตัแิลว้รบัรองไดว้า่จะเหน็ตวัจติ เหมอืนกบัเหน็หนา้ตา

ของเรา ถา้มกีระจกส่องหนา้เรา แต่ถา้ไมม่กีระจกส่องหนา้ เราจะไมรู่ว้า่หนา้ตาของเรา

เป็นอย่างไร ใครจะบอกวา่หนา้ตาเราสวยหรือไมส่วย เราก็จะไมรู่ ้ เพราะไมม่กีระจกส่อง

ดู ฉนัใดเราก็จะไมเ่หน็ตวัจติ ผูท้ีจ่ะไปเวยีนวา่ยตายเกดิ เพราะไมม่กีระจกส่องดูตวัจติ 

กระจกทีส่่องดูตวัจติน้ีเรียกวา่ธรรมะ แวน่ส่องใจ แวน่ส่องจติ ซึง่จะเกดิขึ้นจากการ

ปฏบิตัธิรรม โดยอาศยัการทาํบญุรกัษาศีลเป็นเครื่องสนบัสนุน ใหเ้ขา้สู่การปฏบิตัธิรรม 

ถา้ยงัไมท่าํบญุทาํทาน ยงัไมร่กัษาศีล การนัง่สมาธิกบัการเจริญวปิสัสนาจะเป็นสิง่ทีย่าก

มาก เหมอืนกบัการสรา้งบา้น ถา้ไมม่เีสาจะสรา้งใหบ้า้นสูงขึ้นไปหลายชัน้ย่อมเป็นไป

ไมไ่ด ้อย่างศาลาหลงัน้ีถา้ไมม่เีสาคํา้เพดานคํา้หลงัคาไวก้็ไมส่ามารถสรา้งศาลาหลงัน้ีได ้ 

ฉนัใดการปฏบิตัธิรรมเพือ่ใหม้แีวน่ส่องจติแวน่ส่องใจ เพือ่จะไดเ้หน็ตวัจติ ก็ตอ้งอาศยั

การทาํบญุทาํทาน การรกัษาศีล เป็นเครื่องสนบัสนุนก่อน เมือ่ไดท้าํบญุทาํทานรกัษาศีล

อยู่เป็นประจาํ ต่อไปจติกจ็ะเกดิความยนิดทีีจ่ะปฏบิตัธิรรม อยากจะมาอยู่วดั อยู่จาํศีล

สกั ๓ วนั ๕ วนั ๗ วนั ไหวพ้ระสวดมนตน์ัง่ทาํสมาธิ เจริญวปิสัสนา ใหเ้หน็ถงึความ

จริงของสภาวธรรมท ัง้หลายวา่เป็นอย่างไร วา่การเวยีนวา่ยตายเกดิเป็นอย่างไร วา่กรรม

เป็นอย่างไร น่ีแหละคอืเรื่องราวของพระพทุธศาสนา เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงนาํมาส ัง่

สอนพวกเรา เพราะวา่พระพทุธเจา้ทรงเหน็จติของพระองคแ์ลว้ ทรงรูแ้ลว้วา่ตวัทีจ่ะไป

เกดิก็คอืตวัจติ และตวัทีจ่ะส่งจติไปเกดิ กค็อืตวักเิลสตณัหา โมหะอวชิชา และตวัทีจ่ะ

ทาํใหจ้ติไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป ก็คอืตวัสมาธิและวปิสัสนาปญัญา เราจงึไมค่วรสงสยัใน

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แต่ควรนอ้มเขา้มาสู่ใจ เพือ่ประโยชนสุ์ขอนัสูงสุดทีจ่ะ
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เป็นผลตามมาต่อไป คอืวมิตุต ิ ความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๖๗ 

รูท้นั 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖ 

การทีส่าธุชนพทุธบริษทัจะไดร้บัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนา ต ัง้แต่ประโยชนเ์บื้องตน้

จนถงึประโยชนอ์นัสูงสุดนัน้ สิง่ทีจ่ะตอ้งมใีนเบื้องตน้ก็คอืศรทัธา ความเชื่อ เชื่ออะไร ก็

เชื่อในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เชื่อวา่พระพทุธเจา้เป็นผูต้รสัรูธ้รรมจริง เป็นผูรู้ ้

จริง เหน็จรงิ เชื่อในพระธรรมคาํสอนวา่เป็นคาํสอนทีถู่กตอ้งแมน่ยาํ ตรงหลกัความจริง 

เชื่อในพระอริยสงฆส์าวกวา่ เป็นผูท้ีไ่ดน้อ้มนาํเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้มา

ศึกษาปฏบิตั ิ จนไดบ้รรลเุหน็ธรรม เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบรรลเุหน็มาแลว้ ถา้

เชื่อในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆแ์ลว้ ก็จะมวิีริยะ ความพากเพยีร ทีจ่ะปฏบิตัติาม

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ซึง่ถงึแมจ้ะมหีลากหลายถงึ ๘๔๐๐๐ พระธรรมขนัธ ์

ก็สรุปลงอยู่ทีค่าํๆเดยีวก็คอืกรรม กรรมแปลวา่การกระทาํ มอียู่ ๓ คอืการกระทาํทาง

กาย วาจา ใจ เรียกวา่กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม  

เมือ่ทาํกรรมท ัง้ ๓ น้ีแลว้ ก็จะมผีลตามมาเรียกวา่วิบาก ผลทีจ่ะตามมาก็ขึ้นอยู่กบัการ

กระทาํวา่เป็นการกระทาํชนิดใด ถา้เป็นการกระทาํดีเป็นบญุเป็นกศุล ผลทีจ่ะตามมาก็

เป็นความสขุความเจริญ ถา้กระทาํความชัว่ทาํบาป ผลทีจ่ะตามมาก็คอืความเสื่อมเสยี 

ความทกุข ์ความหายนะ เป็นหลกัตายตวัทีพ่ระพทุธเจา้แต่ละพระองคไ์ดป้ฏบิตัจินตรสัรู ้

ธรรมน้ี แลว้นาํธรรมน้ีมาส ัง่สอนใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลาย เพือ่จะไดรู้เ้รื่องของกรรม ซึง่

เป็นเรื่องๆเดยีวทีพ่ระพทุธเจา้จะทรงสอน โดยสรุปไดว้า่ ความสุขความเจริญก็ด ี ความ

ทกุขค์วามเสือ่มเสยีก็ด ี ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัผูห้น่ึงผูใ้ด แต่ขึ้นอยู่กบักรรมของแต่ละบคุคล ที่

กระทาํทางกาย วาจา ใจ ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัพระพทุธเจา้ทีจ่ะมามอบสิง่ต่างๆทีด่ทีีง่ามใหก้บั

เรา พระพทุธเจา้ไมเ่คยสอนใหพ้ทุธบริษทัขอสิง่ต่างๆจากพระพทุธเจา้ ไมไ่ดใ้หข้อพรให ้

พระพทุธเจา้จงเสก จงเป่า จงทาํใหเ้ราประสบกบัความสาํเร็จ ประสบกบัสิง่ทีเ่ราตอ้งการ 
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แต่สิ่งที่พระพทุธเจา้ทรงสอนอยู่เสมอๆกค็ือ ใหท้าํความดี ทางกาย วาจา ใจ คือใหค้ิดดี 

พูดดี ทาํดี เม่ือคิดดี พูดดี ทาํดี แลว้ผลที่ดีกจ็ะตามมา ใหล้ะเวน้จากการคิดรา้ย พูด

รา้ย ทาํรา้ย เพื่อผลที่ไม่ดีคือความทกุข ์ความเสื่อมเสยี จะไดไ้ม่ตามมา  

ถา้ไดเ้ขา้หาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆอ์ย่างสมํา่เสมอ อย่างทีท่่านไดม้ากระทาํกนัใน

วนัน้ี ทกุครัง้ทีท่่านไดม้าทีว่ดั ก็ถอืวา่ไดเ้ขา้หาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ จะไดย้นิ

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จะไดเ้หน็พระสงฆท์ีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เป็นตวัอย่าง

ทีจ่ะทาํใหม้ศีรทัธาเพิม่มากขึ้นไปอกี เมือ่มศีรทัธาแลว้ก็จะนาํไปสู่ธรรมข ัน้ที ่๒ คอืวิริยะ 

ความพากเพยีร เมือ่เหน็พระท่านปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เป็นทีน่่าเลือ่มใสศรทัธา ก็ทาํให ้

เกดิมศีรทัธาทีอ่ยากจะปฏบิตัติามคาํสอนของท่าน ก็เลยนาํคาํสอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอนมาปฏบิตักินั คาํสอนทีส่รุปลงก็ได ้๓ หวัขอ้ใหญ่ๆคอื ๑. ทาํความดีท ัง้หลายใหถ้งึ

พรอ้ม คือคิดดี ทาํดี พูดดี ๒. ละเวน้การกระทาํความชัว่ท ัง้หลายเสยี คืออย่าไปคิดชัว่ 

ทาํชัว่ พูดชัว่ ๓. ชําระจติใหส้ะอาดดว้ยการปฏิบตัิธรรม เจริญสมาธิวิปสัสนา ชําระ

กเิลสตณัหาอนัเป็นเหตขุองความเศรา้หมอง เหตขุองความเสื่อมเสยีท ัง้หลายใหห้มดไป

จากจติจากใจ ถา้มุง่ม ัน่ปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนอย่างสมํา่เสมอ ก็จะเหน็วา่

ชวีติเริ่มมคีวามสุขความเจริญขึ้นไปตามลาํดบั  

แต่ความสุขความเจริญน้ีไมไ่ดห้มายถงึความสุขทีเ่กดิจากภายนอก เช่นความเจริญทาง

ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ แต่ก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นไมไ่ดเ้ช่นกนั เพยีงแต่วา่ไมใ่ช่เป็น

ผลโดยตรงจากการปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ผลทีจ่ะปรากฏโดยตรง

นัน้ก็คอืความสุขความเจริญภายในใจ ใจจะมคีวามสงบ มคีวามร่มเยน็ มคีวามอิม่ มี

ความสุข ปราศจากความทกุขค์วามวุน่วายใจ ปราศจากความหวิ ความกระหาย 

ปราศจากความกงัวล ความวา้วุน่ขุน่มวัท ัง้หลาย น่ีเป็นผลทีจ่ะเกดิขึ้นในใจโดยหลกั 

เพราะผูก้ระทาํกค็ือใจ และผูท้ี่จะรบัผลกค็ือใจ ส่วนสิง่ภายนอกทีจ่ะไดร้บัจากผูอ้ืน่นัน้ 

ก็ขึ้นอยู่กบัเขาวา่เขาจะรู ้ เขาจะเหน็ในความดงีามของเราหรือไม ่ ถา้เขาเหน็เขาก็จะ

ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ราไดเ้จริญในทางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ถา้เขาไมรู่เ้ขาไมเ่หน็ 

เขาก็จะไมไ่ดส่้งเสริมเรา แต่ผูท้ีป่ฏบิตัเิพือ่ความสุข ความเจริญภายในใจนัน้ จะไมค่่อย
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หวิ ไมค่่อยกระหาย ไมค่่อยอยากกบัสิง่อะไรภายนอกท ัง้หลาย เพราะรูว้า่สิง่ต่างๆ

ภายนอกนัน้ หาเป็นความสุขความเจริญทีแ่ทจ้รงิไม ่ เพราะโดยธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุ

อย่างภายนอก ลว้นมคีวามไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนเป็นธรรมชาตปิระจาํตวัอยู่แลว้ เราไม่

สามารถไปกาํหนดควบคุมบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเราไดเ้สมอไป เมือ่เป็น

เช่นนัน้ย่อมมคีวามทกุขแ์ฝงอยู่ในสิง่นัน้ๆ ถา้ฉลาด ไมห่ลง ไมย่ดึ ไมต่ดิ ก็จะไมท่กุข ์

กบัสิง่เหลา่นัน้ แต่ถา้หลงไปยนิด ีไปชอบ ไปอยาก คอือยากใหอ้ยู่กบัตนไปนานๆ อยาก

ใหเ้ป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างน้ี ถา้ไม่เป็นไปดงัทีป่รารถนา ก็ตอ้งเกดิความทกุขข์ึ้นมาอย่าง

แน่นอน  

ผูท้ีป่ฏบิตัแิลว้มคีวามสุขภายในใจ จะเขา้ใจเรื่องเหลา่น้ีด ี จะไมค่่อยยนิดกีบัความสุข

ความเจริญภายนอกเท่าไร เพราะความสุขความเจริญทีม่อียู่ภายในใจนัน้เป็นสิง่ทีว่เิศษ

กวา่ ประเสริฐกวา่ เป็นสิง่ทีใ่หค้วามสุขความอิม่กวา่ เป็นความสุขความอิม่ทีแ่ทจ้ริง เมือ่

เป็นเช่นนัน้ก็จะทาํใหเ้กดิมคีวามวริิยะอตุสาหะ ทีจ่ะปฏบิตัดูิแลการกระทาํของตน ให ้

เป็นไปตามทาํนองคลองธรรมอยู่เสมอ สิง่ทีจ่ะตอ้งเฝ้าดูก็คอืกริิยาหรือการกระทาํท ัง้ ๓ 

คอืกาย วาจา ใจ ก็จะนาํไปสู่ธรรมะข ัน้ที ่ ๓ คอืสต ิ เมือ่คอยเฝ้าดูการกระทาํทางกาย 

วาจา ใจ อย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง ก็แสดงวา่เริ่มมสีต ิ มสีตคิอยดูรูอ้ยู่กบัการ

เคลือ่นไหวของกาย วาจา ใจ เวลาใจคดิอะไรก็ตอ้งรูท้นัวา่คดิดหีรือคดิรา้ย เพราะวา่ใจ

จะเป็นตน้เหตขุองการกระทาํทางกายและทางวาจาต่อไป ถา้มสีตรูิท้นัวา่คดิดกี็ปลอ่ยให ้

ออกไปได ้ ใหพู้ดด ี ใหท้าํดต่ีอไปได ้ แต่ถา้คดิรา้ยก็ตอ้งระงบัทนัท ี ระงบัความคดินัน้วา่

เป็นความคดิทีไ่มด่ ี เพราะคนทีม่คีวามคดิรา้ยนัน้ย่อมพูดรา้ย ทาํรา้ยต่อไป ซึง่จะนาํมา

ซึง่ผลทีไ่มด่ตีามมา คอืความทกุข ์ความเสื่อมเสยี  

ถา้ปฏบิตัอิย่างต่อเน่ืองต ัง้แต่ตื่นจนกระท ัง่หลบั มสีตรูิอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของกรรมท ัง้ 

๓ น้ี คอืกายกรรม วจกีรรม มโนกรรมอย่างต่อเน่ืองแลว้ ใจก็จะรูท้นัความเคลือ่นไหว

ของตวัเอง รูท้นัความคดิของตน วา่ไปในทศิทางใด ถา้ไปในทศิทางทีไ่มด่กี็ระงบัดบัเสยี 

เมือ่ระงบัดบัไปเรื่อยๆ ความคดิทีไ่มด่กี็จะมนีอ้ยลงไป ส่วนความคดิทีด่เีมือ่คดิมาแลว้ก็

ส่งเสริมใหม้กีารกระทาํต่อไป ใหพู้ดดใีหท้าํดต่ีอไป เมือ่มกีารส่งเสริมความคดิทีด่ ี การ
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กระทาํทีด่ ี การพูดทีด่ ี ต่อไปก็จะมแีต่ความคดิทีด่ ี การพูดทีด่ ี การกระทาํทีด่เีป็นนิสยั

ต่อไป เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ผลทีด่ยี่อมตามมา คอืมแีต่ความสุข ความเจริญในจติใจ เมือ่

ไดป้ฏบิตัสิตอิย่างต่อเน่ืองก็จะทาํใหจ้ติเขา้สู่ธรรมข ัน้ที ่ ๔ คอืสมาธิ เมือ่จติมสีตคิวบคุม

กาย วาจา ใจ อย่างสมํา่เสมอ เวลาจะกาํหนดใหจ้ติอยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง จติก็จะ

ต ัง้ม ัน่อยู่กบัอารมณ์นัน้ เช่นกาํหนดใหอ้ยู่กบัการสวดมนต ์ จติก็จะอยู่กบับทสวดมนต ์

จะไมล่อยไปลอยมาเหมอืนเมือ่ก่อนทีไ่มม่สีต ิ 

ถา้มสีตแิลว้ สตน้ีิจะเป็นตวัทีค่วบคุมจติ ใหอ้ยู่กบัอารมณ์ทีจ่ติตอ้งการจะอยู่ดว้ย เช่น

เวลาสวดมนตก์็จะอยู่กบับทสวดมนตต์ลอดเวลา ไมล่อยไปคดิถงึเรื่องนัน้คดิถงึเรื่องน้ี 

แลว้ก็สวดมนตค์วบคู่กนัไป เพราะถา้เป็นเช่นนัน้แลว้จติจะไมส่งบ จติจะไมน่ิ่ง แต่ถา้จติ

มสีตคิวบคุมใหอ้ยู่กบับทสวดมนต ์ สวดไปเรื่อยๆ จติก็จะเขา้สู่ความสงบ หรือจะ

กาํหนดใหอ้ยู่กบัคาํบริกรรมวา่ พทุโธๆๆ จติก็จะอยู่กบัคาํบริกรรมนัน้ ถา้จติไดอ้ยู่กบั

การบริกรรมอย่างต่อเน่ือง ไมช่า้ก็เร็วจติก็จะรวมลงเป็นสมาธิ เขา้สู่ความสงบเรียกวา่

เป็นเอกคัคตารมณ์ จติรวมลงเป็นหน่ึง มสีกัแต่วา่รูอ้ยู่ตามลาํพงั มคีวามสุข ความอิม่ 

ความสบายใจ ในขณะนัน้จติจะปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างภายนอก แมก้ระท ัง่สงัขาร

ร่างกายก็จะไมไ่ปสนใจ เพราะในขณะนัน้จติมคีวามเพลดิเพลนิ มคีวามผูกพนักบัความ

สงบน่ิง ซึง่เป็นความสุขทีป่ระเสริฐกวา่ความสุขอนัใดในโลกน้ี พระพทุธเจา้ทรงแสดงไว ้

ว่า สขุอืน่ที่เหนือกว่าความสงบของจติไม่มี ผูใ้ดถา้ไดป้ฏบิตัคิวบคุมจติใหเ้ขา้สู่ความเป็น

หน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ เป็นสมาธิไดแ้ลว้ จะพบกบัความสุขอนัมหศัจรรยน้ี์  

เมือ่ไดพ้บกบัความสุขน้ีแลว้ก็จะเกดิธรรมข ัน้ที ่ ๕ คอืปญัญาตามขึ้นมา จะรูท้นัทวีา่

ความสุขท ัง้หลายทีเ่คยไปแสวงหาจากสิง่ต่างๆภายนอก เช่นจากรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ ทีเ่ขา้มาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ลว้นเป็นความสุขทีไ่ม่เทีย่งแทแ้น่นอน ลว้น

เป็นความสุขไมแ่ทจ้ริง เพราะมคีวามทกุขท์ีจ่ะตามมาเสมอ ซึง่เราก็เคยเจอกนัอยู่เสมอ 

เวลาไดส้มัผสักบัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีถู่กอกถูกใจ เราก็มคีวามสุข แต่พอรูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีช่อบทีถู่กใจนัน้เปลีย่นไปหายไป ก็เกดิความเศรา้สรอ้ย

หงอยเหงาขึ้นมา นัน่ก็เป็นเพราะธรรมชาตขิองเขาเป็นอย่างนัน้ เขาไม่อยู่เทีย่งแทแ้น่นอน 
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ไมเ่ป็นอย่างนัน้เสมอไป มกีารเปลีย่นแปลงไปเสมอ ขณะทีน่ ัง่อยู่น้ี เราก็มรูีป เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะ อย่างหน่ึง เดีย๋วออกจากศาลาน้ีไป ก็ตอ้งไปสมัผสักบัรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะอกีชนิดหน่ึง มกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ถา้ใจมปีญัญาไมย่ดึไมต่ดิกบัรูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หมด คอืจะเป็นชนิดไหนก็รบัรูไ้วแ้ลว้ปลอ่ยวาง มาสมัผสั

รบัรูแ้ลว้ปลอ่ยวาง ไมไ่ปยนิด ี ไมไ่ดต้อ้งการใหรู้ป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะชนิดนัน้

ชนิดน้ี ใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ถา้เป็นเช่นน้ีเรียกวา่ปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ 

เวลาเกดิการเปลีย่นแปลงก็จะไมเ่กดิความวุ่นวายใจ ไม่เกดิความเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา

ในใจ  

น่ีคอืปญัญาเพราะเหน็แลว้วา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงไมไ่ดเ้กดิขึ้น ไมไ่ดอ้ยู่ทีส่ิง่ต่างๆภายนอก 

แต่อยู่ทีภ่ายในใจ อยู่ทีใ่จทีส่งบ ใจทีเ่ราปฏบิตัจินเกดิความสงบขึ้นมา น่ีต่างหากคอื

ความสุขทีแ่ทจ้ริง น่ีคอืปญัญา เมือ่เหน็อย่างน้ีแลว้ปญัญาก็จะเริ่มปลอ่ยวางสิง่ทกุอย่างที่

เป็นไตรลกัษณ์ อะไรก็ตามทีเ่ป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา จะตอ้งปลอ่ยวางท ัง้หมด เมือ่

ปลอ่ยวางแลว้จติก็จะหลดุพน้จากความทกุข ์ เพราะไมไ่ดไ้ปยดึไปตดิกบัไตรลกัษณ์

นัน่เอง ไตรลกัษณ์ตอ้งมทีกุขซ์่อนอยู่เสมอ ไตรลกัษณ์ม ี๓ ลกัษณะ คอือนิจจงัไม่เทีย่ง 

ทกุขก์็คอืความทกุข ์ อนัตตาคอืการไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูห้น่ึงผูใ้ด 

พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว่้า ทกุสิ่งทกุอย่างในโลกน้ี ลว้นเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น พวกเรา

ท ัง้หลายทีน่ ัง่อยู่ทีน่ี่ก็เป็นไตรลกัษณ์ ร่างกายของเราก็เป็นไตรลกัษณ์ เป็นของไมเ่ทีย่ง 

ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายไป ศาลาหลงัน้ีก็เป็นของไมเ่ทีย่ง ตอ้งเก่าตอ้งพงั

ไป ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นอย่างน้ี ใจผูท้ีม่าเกี่ยวขอ้งถา้มปีญัญาก็จะปลอ่ยวาง เมือ่ปลอ่ยวาง 

ใจก็จะไมท่กุข ์เมือ่ใจไมท่กุขใ์จก็หลดุพน้จากความทกุข ์ใจก็จะมแีต่ความสุขทีม่อียู่ในใจ

นัน่แหละ  

ใจทีไ่มม่คีวามทกุขน์ ัน่แหละคอืใจทีม่คีวามสุข เพราะวา่ความทกุขก์บัความสุขภายในใจ

นัน้ ไมส่ามารถเกดิขึ้นทเีดยีวพรอ้มๆกนัได ้ เช่นเดยีวกบัแสงสวา่งกบัความมดื จะ

เกดิขึ้นทเีดยีวพรอ้มๆกนัไมไ่ด ้ถา้มแีสงสว่างความมดืก็หายไป ถา้มคีวามมดืแสงสวา่งก็

ตอ้งหายไป เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นพรอ้มๆกนัไมไ่ด ้ฉนัใดความสุขความทกุขภ์ายในใจก็จะเป็น
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เช่นนัน้ ถา้ความทกุขห์ายไป ความสุขก็จะปรากฏขึ้นมา ถา้ความสุขหายไป ความทกุขก์็

จะปรากฏขึ้นมา ความสุขจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมือ่จติสงบ จติไดป้ลอ่ยวาง จติจะสงบได ้๒ 

ลกัษณะ คอืสงบดว้ยการทาํจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง ทีเ่รียกวา่การเจริญสมาธ ิ

จนจติรวมลงเป็นหน่ึง สงบแลว้ก็มคีวามสุข แต่ความสุขแบบน้ีเป็นความสุขทีไ่มเ่ป็นไป

ตลอดเวลา เพราะหลงัจากอยู่ในสมาธิไดส้กัระยะหน่ึงจติกจ็ะถอนออกมา ความสงบอกี

อย่างหน่ึงเกดิจากการปลอ่ยวางดว้ยปญัญา คอืพจิารณาสภาวธรรมท ัง้หลาย เช่น รูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีม่าสมัผสักบัตา หู จมกู ลิ้น กาย วา่ลว้นเป็นไตรลกัษณ์

ท ัง้สิ้น ลว้นเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เมือ่เหน็ดว้ยปญัญาก็จะปลอ่ยวาง เมือ่ปล่อยวาง

จติก็จะสงบไมก่งัวลกบัเรื่องราวต่างๆ ถา้ไม่ปลอ่ยวางจติจะมคีวามกงัวลกบัเรื่องราวต่างๆ 

ทีม่าทางตา หู จมกู ลิ้น กาย ถา้สิง่ไหนเป็นสิง่ทีช่อบก็จะห่วงจะรกัจะหวง กลวัวา่จะมี

อะไรเกดิขึ้นกบัสิง่นัน้ๆ ก็จะทาํใหเ้กดิความวา้วุน่ขุน่มวัขึ้นมา กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั  

แต่ถา้มปีญัญาก็จะรูว้า่ไปห่วงมนัทาํไม ของมนัจะตาย มนัก็ตอ้งตาย ของมนัจะแก่ มนัก็

ตอ้งแก่ ของมนัจะหายไปจากเรา มนัก็จะตอ้งหายไปจากเรา เราไปควบคุมมนัไมไ่ด ้

ตลอด อาจจะควบคุมไดบ้างเวลาบางครัง้ แต่ในทีสุ่ดแลว้ก็ตอ้งจากเราไปท ัง้หมด ไมม่ี

อะไรหลงเหลอือยู่ในโลกน้ี พวกเราหลงัจากน้ีไปอกี ๑๐๐ ปีก็ไมไ่ดอ้ยู่บนโลกน้ีอกีแลว้ 

ถา้เราเขา้ใจหลกัน้ีแลว้ เราก็ปลงอนิจจงัเสยี ปลงอนิจจงั ปลงทกุขงั อนตัตา คอืเหน็วา่

มนัเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ถา้ไปยดึไปยนิดกีบัมนั มนัก็จะทาํใหเ้ราเกดิความทกุขไ์ม่

มทีีส่ิ้นสุด ถา้ไมไ่ปยนิดยีนิรา้ยกบัมนั ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามสภาพ มาก็มา ไปก็ไป ดูแล

ไดก้็ดูแลไป รกัษาไดก้็รกัษาไป แต่ก็รูอ้ยู่วา่ในทีสุ่ดก็ตอ้งจากกนั เราไมจ่ากเขาไปก่อน 

เขาก็ตอ้งจากเราไปก่อน เป็นปกตเิป็นธรรมดาของทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ถา้เหน็แบบน้ี

เรียกวา่เหน็ดว้ยปญัญา เมือ่เหน็ดว้ยปญัญาแลว้ ถา้มสีมาธิอยู่ในจติ จติก็จะมพีลงัทีจ่ะ

ปลอ่ยวาง ทีจ่ะต่อสูก้บัอปุาทานความอยากความยดึตดิได ้ แต่ถา้จติยงัไมม่สีมาธ ิ อย่าง

ญาตโิยมวนัน้ีฟงัเทศนฟ์งัธรรมฟงัเรื่องปญัญา แต่ถา้จติยงัไมม่พีลงัพอ ไมม่สีมาธิ ก็ยงั

ปลงไมไ่ด ้ยงัวางไมไ่ด ้ก็ยงัอดทีจ่ะห่วงใยไมไ่ด ้อดทีจ่ะทกุขไ์มไ่ด ้เพราะยงัไมไ่ดม้สีมาธิ

ซึง่เป็นพลงัของจติไวต่้อสูก้บัความอยาก ไวต่้อสูก้บัอปุาทานท ัง้หลาย ถา้ยงัปลงไมไ่ดก้็

แสดงวา่ยงัตอ้งเจริญสมาธ ิถา้ยงัเจริญสมาธิไมไ่ดก้็ตอ้งเจริญสตไิปก่อน  
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ตอ้งมสีตรูิอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของกาย วาจา ใจ ถา้ยงัไมม่สีตกิ็ตอ้งมคีวามพากเพยีร

ไปก่อน ขยนัทาํบญุ ทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรมไป ถา้ยงัไมม่คีวามขยนัทีอ่ยากจะ

ทาํบญุทาํทาน ก็ตอ้งสรา้งศรทัธาใหเ้กดิขึ้นก่อน ตอ้งเขา้หาพระศาสนาอยู่เรื่อยๆ หาพระ

ทีด่ ี พระทีเ่รียกวา่พระสุปฏปินัโน พระปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เพราะถา้ไดพ้บกบัพระที่

ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ท่านจะสอนในสิง่ทีด่ ี แลว้ความประพฤตขิองท่านก็เป็นความ

ประพฤตทิีด่งีาม ทาํใหเ้ชื่อในสิง่ทีท่่านสอน เชื่อวา่ทกุสิง่ทกุอย่างทีท่่านพูดท่านสอนนัน้ 

เป็นสิง่ทีท่่านปฏบิตัมิาแลว้ ไดท้าํมาแลว้ แลว้เป็นความจริง แลว้ก็จะมผีลตามมาอยา่ง

แน่นอน ถา้เขา้หาพระสุปฏปินัโน ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบแลว้ ก็จะทาํใหม้ศีรทัธา เมือ่มี

ศรทัธาก็จะทาํใหเ้กดิความพากเพยีรวริิยะขึ้นมา ก็จะทาํแต่สิง่ทีด่ ี ละการกระทาํความชัว่ 

เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็จะทาํใหม้สีต ิ เพราะเมือ่จะปฏบิตัดิ ี ก็ตอ้งมสีตไิวค้อยดูแลการ

เคลือ่นไหวของกาย วาจา ใจ รูว้า่ตอนน้ีกาํลงัทาํอะไรอยู่ อย่างเช่นตอนน้ีเรากาํลงัปฏบิตัิ

ดกีนัอยู่ เพราะนัง่ฟงัธรรม จติของเราไดร้บัความรู ้จติของเราไดร้บัความสงบ เรามสีตรูิ ้

วา่น่ีคอืการกระทาํความด ี เราจงึไมล่กุจากทีน้ี่ไป ถา้เราไมม่สีตเิวลานัง่อยู่สกัพกัหน่ึงเกดิ

อาการอดึอดั เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงน้ี เกดิความราํคาญขึ้นมาทนไมไ่หว ถา้ไมม่สีตดูิ

ความคดิของตน กจ็ะลกุขึ้นออกไปจากศาลาน้ี เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นกบัคนบางคน เวลาฟงั

เทศนข์องพระไดส้กันิดสกัหน่อย พอรูส้กึวา่มนัยาวเกนิไป ก็ทนนัง่อยู่ไมไ่หว ก็เลยลกุ

ออกไปจากศาลา เพราะวา่ไมม่สีตนิ ัน่เอง  

แต่ถา้มสีตกิ็จะต่อสูก้บัความคดิทีอ่ยากจะลกุวา่ ลกุไปทาํไม ตอนน้ีกาํลงันัง่ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม ฟงัสิง่ทีด่ทีีง่ามเป็นปญัญา เป็นแสงสวา่งทีจ่ะนาํเอาไปใชใ้หเ้กดิประโยชนก์บัชวีติ

ของเรา เมือ่มสีตไิวค้อยควบคุมใจแลว้ ใจก็สงบตวัลง เมือ่สงบตวัลงความคดิทีอ่ยากจะ

ลกุนัน้ก็หายไป ก็นัง่ฟงัเทศนต่์อไปจนจบ ในขณะทีฟ่งัเทศนอ์ย่างต่อเน่ือง จติก็ต ัง้ม ัน่

เป็นสมาธิ ถงึแมจ้ะไมส่งบรวมลงเป็นหน่ึง แต่ก็ไมวุ่น่วายฟุ้ งซ่าน เป็นจติทีส่บายๆ เป็น

ความสุข ไม่มคีวามวา้วุน่ขุน่มวัอยู่ในใจ เมือ่ฟงัธรรมไปก็ไดค้วามรู ้ รูถ้งึเหตแุละผลวา่

ความสุขความทกุขน์ ัน้อยู่ทีไ่หน เมือ่ก่อนน้ีไมไ่ดฟ้งัธรรมก็คดิวา่ความสุขความทกุขน์ ัน้ 

อยู่กบัหมอดูบา้ง อยู่กบัคนเขา้ทรงบา้ง อยู่กบัฤกษก์บัยามบา้ง เวลาจะทาํอะไรตอ้งไป

ถามหมอดูก่อน ตอ้งไปถามคนเขา้ทรงก่อน ตอ้งไปดูฤกษดู์ยามก่อน นัน่ก็เป็นเพราะวา่
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ไมไ่ดเ้คยไดย้นิไดฟ้งัธรรมะนัน่เอง จงึไมม่ปีญัญา แต่เมือ่ไดฟ้งัธรรมะแลว้ จะรูว้า่จะทาํ

อะไรก็ทาํไปเลย ถา้เป็นความด ี ไมต่อ้งไปดูฤกษดู์ยามใหม้นัเสยีเวลา แต่ถา้จะทาํความ

ชัว่ต่อใหไ้ปดูฤกษย์ามทีด่ ี เช่นจะไปปลน้ธนาคาร ก็ไปถามหมอดูวา่เวลาไหนถงึจะด ี

ถงึแมว้า่เวลาจะด ีแต่การปลน้นัน้ไมด่ ีเป็นการกระทาํทีผ่ดิศีล ถงึแมจ้ะไปปลน้สาํเร็จ ได ้

เงนิทองมา แต่ก็เป็นการกระทาํทีไ่มด่ ีเพราะจะนาํมาซึง่ความทกุขค์วามเสือ่มเสยีนัน่เอง  

ดงันัน้การกระทาํจงึไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบักาลกบัเวลาเป็นหลกั แต่ขึ้นอยู่กบัการกระทาํเป็นหลกั 

แต่กาลกบัเวลาก็อาจจะมคีวามเหมาะสม เช่น กาลเทศะก็ตอ้งรู ้วา่ควรจะทาํหรือไมท่าํใน

เวลาใด อย่างญาตโิยมอยากจะทาํบญุทีว่ดัน้ีก็ตอ้งมาตอนเชา้ เพราะวา่ถา้มาตอนเพลก็

ไมม่พีระทีจ่ะออกมารบั เพราะพระวดัน้ีฉนัมื้อเดยีว ไมไ่ดฉ้นัเพล ก็ตอ้งรูเ้วลากาลเทศะ 

ถงึแมจ้ะทาํความด ี แต่ความจริงแลว้ตอ้งอยู่ทีก่ารกระทาํเป็นหลกั ตอ้งเป็นการกระทาํที่

ด ี แลว้ก็ทาํไปตามกาลเทศะ แลว้ผลทีด่กี็จะตามมาต่อไป จงึขอใหพ้ทุธบริษทัจงมคีวาม

หนกัแน่นในสรณะทีพ่ึง่ของเราคอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ขอใหอ้ย่ายดึอย่างอืน่

เป็นสรณะ ใหย้ดึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นสรณะ แลว้ความสุขสวสัดมิงคลจะ

เป็นของเราอย่างแน่นอน ขอใหม้คีวามม ัน่ใจเชื่อในสิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน 

เมือ่มคีวามเชื่อแลว้ก็จะมวีริิยะความอตุสาหะพากเพยีรปฏบิตัติามดว้ยสต ิ เพือ่นาํเขา้สู่

สมาธิและปญัญาต่อไป เมือ่มคุีณธรรมท ัง้ ๕ ประการน้ีแลว้ คอืศรทัธา วริิยะ สต ิสมาธ ิ

ปญัญา จติจะมเีครื่องมอืทีจ่ะทาํลายสิง่ต่างๆทีซ่่อนเรน้อยู่ในภายใจ คอืกเิลสตณัหา 

โมหะอวชิชา ผูเ้ป็นเหตทุีค่อยฉุดลากจติใจใหไ้ปกระทาํแต่สิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม แลว้นาํความ

ทกุขค์วามเสือ่มเสยีมาใหก้บัจติ เมือ่ไดท้าํลายสิง่เหลา่น้ีหมดไปจากจติจากใจแลว้ มแีต่

ธรรมะคุณงามความด ี ก็จะมแีต่ความสุขความเจริญตลอดไป การแสดงเหน็วา่สมควร

แก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๖๘ 

ความกลวั 
๗ มิถนุายน ๒๕๔๖ 

เมือ่ถงึวนัพระ ศรทัธาญาตโิยมผูม้จีติศรทัธาเลือ่มใส ในพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ก็จะมาทีว่ดักนั เพือ่ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนทีส่อนใหท้าํความด ี ละ

ความชัว่ ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ดว้ยการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม ปฏบิตัธิรรม เพราะน่ีคอืเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขความเจริญ ทีเ่ราทกุคน

ปรารถนากนั สิง่ต่างๆท ัง้ดแีละช ัว่นัน้ ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัผูห้น่ึงผูใ้ด แต่ขึ้นอยู่กบัตวัของเรา

เองเป็นสาํคญั พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้า่ตนเป็นที่พึ่งของตน คาํวา่เป็นทีพ่ึง่ของตนก็

หมายถงึวา่ ตนเป็นผูส้รา้งบญุสรา้งกรรมนัน่เอง สรา้งความสุข สรา้งความทกุข ์ สรา้ง

ความเจริญ สรา้งความเสือ่ม ไมม่ผูีอ้ืน่สามารถทีจ่ะสรา้งสิง่เหลา่น้ีใหก้บัเราได ้ พระทา่น

เพยีงแต่ทาํหนา้ทีส่อนเรา บอกเรา ชี้ทางใหก้บัเรา ใหแ้สงสวา่งกบัเรา แต่เราจะทาํอย่างไร

นัน้ เป็นเรื่องของเรา ถา้ทาํดผีลดกี็จะตามมา ถา้ทาํไมด่ผีลไมด่กี็จะตามมา  

ทกุสิง่ทกุอย่างจงึขึ้นอยู่กบัตวัของเราเอง ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัผูห้น่ึงผูใ้ด ถา้ปรารถนาความสุข

ความเจริญ ก็ตอ้งพยายามทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม ถา้ไมรู่ว้า่อะไรคอืสิง่ทีด่ทีีง่าม อะไรเป็นสิง่

ทีไ่มด่ไีมง่าม ก็ตอ้งเขา้หาพระศาสนา ซึง่เปรียบเหมอืนกบัโรงเรียน เวลามาวดัเปรียบ

เหมอืนกบัมาโรงเรียน เพราะมพีระพทุธเจา้เป็นพระบรมศาสดา มพีระธรรมคาํสอนเป็น

หนงัสอื เป็นวชิาความรู ้ มพีระอริยสงฆส์าวกเป็นผูช่้วยพระบรมศาสดา อบรมส ัง่สอน

พวกเรา เพราะวา่พระพทุธเจา้ไดท้รงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานไปนานแลว้ เป็นเวลา 

๒๕๐๐ กวา่ปีมาแลว้ หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงเสดจ็ดบัขนัธปรินิพพานแลว้ ก็เป็น

หนา้ทีข่องพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ทีจ่ะทาํหนา้ทีเ่ป็นครูเป็นอาจารย ์ อบรมส ัง่สอน

พทุธศาสนิกชนต่อไป เมือ่พทุธศาสนิกชนมาวดัจงึถอืวา่มาโรงเรียน มาเรียนคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เพราะวา่คาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นวชิาความรูท้ีป่ระเสริฐ เป็นเหมอืนแสง
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สวา่งในทีม่ดื ถา้เราอยู่ในทีม่ดืไมม่แีสงสว่าง เราจะไมรู่ว้า่มอีะไรบา้ง ก็จะทาํใหเ้ราเกดิ

ความกลวัขึ้นมาได ้ 

ปกตคินเราจะไมค่่อยกลวัเท่าไรในตอนกลางวนั แต่พอตกมดืถา้เกดิไมม่แีสงไฟ ก็จะ

เกดิความกลวัขึ้นมา เพราะไมรู่ว้า่มอีะไรเป็นพษิเป็นภยัอยู่รอบตวัหรือไมน่ ัน่เอง แต่ถา้มี

แสงสวา่งเหมอืนกบัตอนกลางวนั มกัจะไมค่่อยกลวักนัเท่าไร เพราะสามารถเหน็สิง่ต่างๆ

ทีอ่ยู่รอบตวัได ้ รูว้า่มอีะไรเป็นภยัหรือไม ่ถา้มอีะไรทีเ่ป็นภยั ก็สามารถหลบหลกีป้องกนั

ตวัได ้ แต่เวลาอยู่ในทีม่ดืนัน้ จะไมส่ามารถมองเหน็สิง่ต่างๆได ้ถา้ไมม่ไีฟ ก็จะตอ้งเกดิ

ความหวาดระแวงขึ้นมาเป็นธรรมดา แต่ถา้มไีฟส่องรอบตวั เหน็สิง่ต่างๆรอบตวั ก็จะไม่

มคีวามกลวั ฉนัใดชวีติของเราก็เป็นเช่นนัน้ ถา้มธีรรมะแสงสวา่งเป็นเครื่องนาํพาชวีติไป 

ก็จะสามารถดาํเนินชวีติไปไดด้ว้ยความม ัน่คง ดว้ยความม ัน่ใจ ดว้ยความไมห่วาดกลวั 

แต่ถา้ไมม่ธีรรมะแสงสวา่งนาํพาไป ก็จะตอ้งมคีวามหวาดกลวั เช่นพวกเราท ัง้หลาย ยงัมี

ความหวาดกลวักนั สิง่ทีเ่ราหวาดกลวันัน้ กลบัเป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้กบัพระอริยสงฆ์

สาวกท ัง้หลาย ไมม่คีวามหวาดกลวั เพราะเรากบัท่านต่างกนัตรงทีใ่จ ใจของท่านนัน้มี

แสงสวา่งแห่งธรรมอยู่ตลอดเวลา ท่านรูว้า่อะไรเป็นอะไร รูว้า่อะไรเป็นภยั อะไรไมเ่ป็น

ภยั และรูว้ธิีกาํจดัภยัเหลา่นัน้ รูว้ธิีป้องกนัตนเอง ไมใ่หภ้ยัท ัง้หลายมาเหยยีบยํา่จติใจได ้ 

แต่พวกเรายงัไมเ่หมอืนกบัพระพทุธเจา้ ยงัไมเ่หมอืนพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย เพราะ

ใจของพวกเรายงัมดืบอดอยู ่ยงัขาดธรรมะ ขาดแสงสวา่งแห่งธรรม จงึมคีวามหวาดกลวั

ภายในใจ ไมม่ใีครในศาลาน้ีจะปฏเิสธไดว้า่ตนไมม่คีวามกลวัอยู่ในใจเลย นัน่ก็เป็น

เพราะวา่เรายงัไมรู่ส้ิง่ต่างๆทีอ่ยู่รอบตวัเรา ไมรู่ว้า่สิง่ไหนเป็นภยั สิง่ไหนไมเ่ป็นภยั ก็เลย

มคีวามหวาดกลวักนั แต่ถา้ไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างสมํา่เสมอ

แลว้ จะค่อยๆคลายความหวาดกลวัออกไปจากใจ ความหวาดกลวัทีพู่ดถงึน้ีมอีะไรบา้ง 

เรากลวัอะไรกนับา้ง ส่วนใหญ่เรากก็ลวัความแก ่ กลวัความเจบ็ กลวัความตาย กลวั

ความพลดัพรากจากคนที่เรารกั จากสิ่งที่เรารกั นัน่ก็เป็นเพราะวา่ เราไมรู่จ้กัธรรมชาติ

ของสิง่ทีม่าเกี่ยวขอ้งดว้ย วา่เป็นอย่างไร เมือ่ไมรู่ก้็หลงยดึตดิกบัธรรมชาตนิัน้ๆ เช่น 

ร่างกายของเรา เราไมไ่ดศึ้กษาเพยีงพอ จงึไมรู่ธ้รรมชาตทิีแ่ทจ้ริงของร่างกายของเราและ
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ของผูอ้ืน่วา่เป็นอย่างไร แต่ถา้หนัมาศึกษาดูธรรมชาตขิองร่างกายของเราและของคนทีเ่รา

รกั ก็จะเหน็วา่เป็นธรรมดา เป็นปกตขิองร่างกาย เมือ่เกดิมาแลว้ ย่อมมีการแกเ่ป็น

ธรรมดา ย่อมมีการเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ย่อมมีการตายไปเป็นธรรมดา ย่อมมีการพลดั

พรากจากกนัเป็นธรรมดา  

น่ีเป็นสิง่ทีเ่ราไมรู่ก้นั หรือรูแ้ต่รูแ้บบจาํไมไ่ด ้คอืมกัจะเผลอ เมือ่เผลอก็ลมืความจริงอนั

น้ีไป เมือ่ลมืความจริงอนัน้ี เราก็ยดึตดิกบัร่างกายอนัน้ี ยดึตดิกบัร่างกายของผูอ้ืน่ 

เพราะยงัมคีวามปรารถนาทีจ่ะอาศยัร่างกายของเรา และของผูอ้ืน่ใหค้วามสุขกบัเรา

นัน่เอง เราอยากจะมชีวีติอยู่ไปนานๆ เพราะคดิวา่ร่างกายของเราน้ีใหค้วามสุขกบัเรา แต่

เราหารูไ้มว่า่ความสุขทีเ่ราไดร้บัจากร่างกายอนัน้ีนัน้ มนันอ้ยนกัเมือ่เปรียบเทยีบกบั

ความทกุขท์ีเ่ราไดร้บัจากร่างกาย ไมว่า่จะเป็นร่างกายของเรา หรือร่างกายของคนอืน่ เรา

ไดร้บัความสุขจากร่างกายของเรากบัของคนอืน่ก็เวลาทีม่นัเป็นปกต ิ มนัสบาย ไมเ่จ็บไข ้

ไดป่้วย ไม่เป็นอะไร แต่ยามทีร่่างกายน้ีเกดิแปรปรวนขึ้นมา เกดิอาการเจ็บไขไ้ดป่้วย 

เกดิความแก่ ความชราขึ้นมา หรือถงึแก่ความตายขึ้นมา ในขณะนัน้เราก็ตอ้งประสบ

ความทกุขอ์ย่างใหญ่หลวง แมแ้ต่ในขณะทีเ่รายงัไมแ่ก่ ยงัไมเ่จ็บ ยงัไมต่าย เราก็ยงัมี

ความรูส้กึกงัวล มคีวามรูส้กึกลวั ทกุครัง้ทีเ่ราไดย้นิขา่วคราวเรื่องโรคระบาดเกดิขึ้น เรา

ก็จะตอ้งเกดิความกลวัขึ้นมาทนัท ี กลวัวา่โรคระบาดนัน้จะลามมาถงึตวัเรา มาทาํลาย

ร่างกายของเรา นัน่ก็เป็นเพราะวา่เรายงัมคีวามมดืบอด มคีวามหลงยดึตดิกบัร่างกายน้ี

อยู่ คดิวา่ร่างกายน้ีจะใหค้วามสุขกบัเราไปไดต้ลอดเวลา คดิวา่จะอยู่ไปตลอดเวลา นัน่

เป็นเพราะวา่เราขาดแสงสวา่งแห่งธรรม คอืธรรมะของพระพทุธเจา้นัน่เอง  

พระพทุธเจา้จงึตอ้งสอนใหพ้วกเราเจริญธรรมะอยู่เสมอๆ เหมอืนกบัเป็นการจดุเทยีน 

เวลาจดุเทยีนถา้ทิ้งไวส้กัระยะหน่ึง เทยีนก็จะดบัไปเมือ่ไหมห้มดไป ถา้ไมจ่ดุเทยีนเลม่

ใหมข่ึ้นมา แสงสวา่งก็หายไป ความมดืก็จะกลบัเขา้มา เมือ่มคีวามมดืกลบัเขา้มา ก็จะทาํ

ใหเ้ราเกดิความกลวัขึ้นมา แต่ถา้เราจดุเทยีนอยู่อย่างสมํา่เสมอๆ จดุไปเรื่อยๆ เลม่แรกที่

จดุยงัไมท่นัจะดบั เราก็จดุเลม่ที ่ ๒ จดุเลม่ที ่ ๓ จดุต่อไปเรื่อยๆ ถา้จดุต่อไปเรื่อยๆ

อย่างน้ี รบัรองไดว้า่แสงสวา่งจะไมห่ายไป ถา้เรามแีสงสวา่งแหง่ธรรมอยู่ภายในใจ ดว้ย
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การเจริญธรรมะอยู่เรื่อยๆ บททีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้จริญอย่างสมํา่เสมอวา่ เม่ือเกดิ

มาแลว้ย่อมมีความแกเ่ป็นธรรมดา ลว่งพน้ความแกไ่ปไม่ได ้ เม่ือเกดิมาแลว้ย่อมมี

ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความเจบ็ไขไ้ดป่้วยไปไม่ได ้ เม่ือเกดิมาแลว้

ย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ลว่งพน้ความตายไปไม่ได ้ ตอ้งมีการพลดัพรากจากกนั

เป็นธรรมดา น่ีเป็นธรรมะแสงสวา่งทีจ่ะช่วยคลายความวติก คลายความกลวัใหก้บัเรา 

เพราะเมือ่เรารูว้า่เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้น เราก็เตรียมตวัเตรียมใจยอมรบักบัสภาพนัน้ๆ 

ความกลวัก็จะหายไป เพราะเรารูว้า่เราจะไปยดึไปตดิกบัร่างกายของเราไมไ่ด ้ หรือจะไป

ยดึตดิกบัร่างกายของคนอืน่ก็ไมไ่ด ้ เพราะรูว้า่ไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึง ร่างกายของเราและ

ของเขา ก็จะตอ้งมกีารเสือ่มสลายดบัไป  

แต่ใจของผูม้ธีรรมะปกครองรกัษาจะไมห่ว ัน่ไหว จะไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ จะไมห่วาดกลวั 

เพราะจะรูว้า่ร่างกายไมใ่ช่ตวัตน เพราะร่างกายมาจากดิน น้ํา ลม ไฟ นัน่เอง ถา้เอา

ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้มาศึกษามาปฏบิตั ิพยายามพจิารณาดูความเป็นมาเป็นไป

ของร่างกายของเรา วา่มาจากอะไร ร่างกายของเราถา้ไมก่นิอาหารเขา้ไป จะเจริญเตบิโต

ขึ้นมาจนถงึทกุวนัน้ีไดห้รือไม ่ ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ ร่างกายตอ้งมอีาหาร มนีํา้ มอีากาศ มี

ลมหายใจ ถงึจะเจริญเตบิโต ถงึจะมชีวีติอยู่ได ้ ร่างกายจงึมาจากดนิ นํา้ ลม ไฟ น้ีเอง 

ตอ้งอาศยัดนิ นํา้ ลม ไฟ เป็นสิง่ทีค่อยสนบัสนุน คอยรกัษา ใหร่้างกายอยู่ไปตาม

อตัภาพของเขา แต่ในทีสุ่ดไมช่า้ก็เร็วเมือ่ธาตเุกดิการแตกความสามคัคกีนั ดนิ นํา้ ลม 

ไฟ ไมย่อมอยู่รวมกนั จะขอแยกทางกนั ก็ตอ้งไปกนัคนละทศิละทาง ก็เปรียบ

เหมอืนกบัคนสองคน เช่น สามภีรรยา เมือ่ถงึเวลาทีไ่มอ่ยากจะอยู่ร่วมกนั เกดิการแตก

ความสามคัคกีนั ก็ตอ้งแยกทางกนัไป สามกี็ไปทางหน่ึง ภรรยาก็ไปทางหน่ึง  

ฉนัใดร่างกายก็เป็นเช่นนัน้ ร่างกายก็เป็นทีร่วมของธาต ุ๔ คอื ดนิ นํา้ ลม ไฟ ทีม่าในรูป

ของอาหาร อาหารต่างๆทีเ่รารบัประทานเขา้ไปนัน้ ลว้นมาจากธาต ุ ๔ ท ัง้สิ้น มาจากดนิ 

มาจากนํา้ มาจากลม มาจากไฟ เมือ่มาสู่ร่างกาย ก็แปลงสภาพเปลีย่นรูปร่างลกัษณะ 

กลายเป็นอาการ ๓๒ เช่น ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เน้ือ เอน็ กระดูก และอวยัวะตา่งๆ 

เป็นตน้ มาจากอาหารทีแ่ปลงมาเป็นอาการต่างๆ แลว้ก็อยู่ไปจนกวา่จะถงึเวลาแตก
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สามคัคกีนั แยกทางกนัเดนิ เมือ่ถงึเวลาแยกทางกนัเดนิ ร่างกายก็หยุดหายใจ ไมม่ลีม

หายใจ อาหารก็เขา้ไปไมไ่ด ้ นํา้ก็เขา้ไปไมไ่ด ้ มแีต่จะแยกกนัออกไป นํา้ก็จะระเหยไหล

ออกจากร่างกาย ทิ้งใหเ้หลอืแต่ส่วนดนิ คอืหนงักระดูกแหง้กรอบ เมือ่ทิ้งไปนานๆก็จะผุ

จะเป่ือย จนกลายเป็นดนิไปหมด น่ีคอืธรรมชาตขิองร่างกาย ถา้ใชเ้วลาศึกษาพจิารณา

อยู่เรื่อยๆ จะเหน็วา่แทจ้ริงร่างกายน้ีหามีตวัตนไม่ ร่างกายก็เป็นเพยีงแต่การมารวมกนั

ของธาต ุ ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เท่านัน้เอง แต่ใจผูม้คีวามมดืบอด คอืขาดแสงสวา่งแห่ง

ธรรม เมือ่มาครอบครองร่างกายน้ีเขา้ ก็เลยหลงไปคดิวา่ร่างกายน้ี เป็นตวัตน เป็นตวั

เรา เป็นของเรา เมือ่เป็นเช่นนัน้ ก็เกดิความอยาก ทีจ่ะใหร่้างกายน้ีอยูไ่ปนานๆ อยากจะ

ใหร่้างกายน้ีไมแ่ก่ ไมเ่จ็บไข ้ไมต่าย ซึง่เป็นความอยากทีฝื่นความจริง  

ความจริงเขาไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ ความจริงจะตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา คอืจะตอ้งแก่ 

ตอ้งเจ็บ และตอ้งตาย ถา้ยอมรบัความจรงิน้ี ก็จะไมย่ดึไมต่ดิกบัร่างกายน้ี เวลาร่างกาย

น้ีเป็นอยา่งไร ก็รูต้ามความเป็นจรงิ ขณะน้ีไมเ่จ็บ ไมแ่ก่ ไมต่าย ก็รูว้า่ไมเ่จ็บ ไมแ่ก่ ไม่

ตาย แต่ในขณะใดเวลาใด ถา้เกดิการเจ็บไขไ้ดป่้วยขึ้นมา ก็ไมว่ติก ไมก่ลวั เพราะรูว้า่

เป็นปกตขิองร่างกาย ทีจ่ะตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา และเมือ่เจ็บไขไ้ดป่้วยแลว้ ก็มี

ทางเลอืกอยู่ ๒ ทาง คอืหายหรือไมห่าย หายก็แลว้ไป หายก็เพือ่ทีจ่ะกลบัไปเป็นใหมอ่กี

นัน่แหละ ไมม่ใีครทีห่ายจากโรคแลว้ จะหายไปตลอด เมือ่หายจากโรควนัน้ี เดีย๋วพรุ่งน้ี

ก็กลบัมาเป็นใหมไ่ดอ้กี ดงันัน้เมือ่หายก็อย่าไปดใีจ เมือ่หายก็บอกวา่หายเพือ่ทีจ่ะ

กลบัมาเป็นอกี ก็ไมต่อ้งไปดใีจ หรือวา่ถา้ไมห่าย จะตาย ก็ไมต่อ้งไปตกใจ ไมต่อ้งไป

กลวั เพราะวา่ก็ตอ้งตายอยู่ด ีไมช่า้ก็เร็ว เป็นเรื่องของเขา ตอ้งเป็นอย่างน้ี ถา้ตราบใดใจ

ไมไ่ปยดึไปตดิ ไมต่อ้งการใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของใจแลว้ รบัรองไดว้า่ใจจะไม่

เดอืดรอ้น ใจจะไมท่กุข ์ การทีจ่ะไมใ่หใ้จเดอืดรอ้น ไมท่กุขไ์ดน้ ัน้ ก็ตอ้งศึกษาดู

ธรรมชาตขิองร่างกายน้ีอยู่อย่างสมํา่เสมอ  

การไดย้นิไดฟ้งัอย่างเช่นในวนัน้ีเพยีงครัง้เดยีวนัน้ ยงัไมพ่อเพยีง ถา้ไมน่าํเอาไปอบรม

สอนใจอยู่เรื่อยๆ เดีย๋วก็ลมื พอออกจากศาลาน้ีไปก็จะลมื เมือ่ลมืก็จะกลบัไปยดึไปตดิ

ไปอยาก ใหร่้างกายน้ีเป็นไปตามความตอ้งการของเราอกี ซึง่ก็จะสวนกบัความจริง เวลา
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รูส้กึวา่ร่างกายจะเจ็บ จะตายขึ้นมา ก็ตอ้งเกดิความหวาดกลวัขึ้นมา เราจงึตอ้งพยายาม

เจริญธรรม เรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นธรรมดาน้ีอย่างสมํา่เสมอ ถา้สามารถ

เจริญไดต้ลอดท ัง้วนัจะยิง่ดใีหญ่ เพราะเหมอืนกบัไดจ้ดุเทยีนเป็นรอ้ยๆเลม่เลยทเีดยีว 

เมือ่มเีทยีนจดุไวเ้ยอะๆ ก็จะมแีสงสวา่ง ทาํใหเ้หน็สิง่ต่างๆรอบตวัเรา เหมอืนกบัเป็น

เวลากลางวนั เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็จะไมม่คีวามวติก ไมม่คีวามหวาดกลวั เพราะจะไมไ่ปยดึ

ไปตดิ เพราะสิง่ทีเ่ป็นภยัทีแ่ทจ้ริงนัน้ หาใช่เป็นความแก่ ความเจ็บ ความตายของ

ร่างกายไม ่ แต่เกดิจากความอยากของเราต่างหาก อยากไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย ตวัน้ี

ต่างหากทีเ่ป็นพษิเป็นภยั แต่เราไมรู่เ้ราไมเ่หน็ เพราะไมม่แีสงสวา่งแห่งธรรม  

ถา้มแีสงสวา่งแหง่ธรรม ทีเ่กดิจากการพจิารณาดูธรรมชาตขิองร่างกาย จนเหน็อย่างถอ่ง

แท ้ กจ็ะเหน็วา่ร่างกายน้ีจะเป็นอย่างอืน่ไปไมไ่ดเ้ลย จะตอ้งแก่ จะตอ้งเจ็บ จะตอ้งตาย 

อย่างแน่นอน เมือ่เหน็อย่างนัน้ก็ไมไ่ปหวงั ไมไ่ปอยาก ใหเ้ป็นอย่างอืน่ เมือ่ไมไ่ดไ้ปหวงั 

ไมไ่ดไ้ปอยากใหเ้ป็นอย่างอืน่ ความวติก ความกลวั ความกงัวลต่างๆ ก็จะหายไปจากใจ

ทนัท ี ก็จะเริ่มเหน็ทนัทเีลยวา่ภยัทีแ่ทจ้รงินัน้ ไมใ่ช่อยู่ทีค่วามแก่ ความเจ็บ ความตาย 

แต่ภยัทีแ่ทจ้ริงนัน้ อยู่ทีค่วามอยาก อยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ อยากไมต่ายต่างหาก พอ

ตดัตวัน้ีออกไปได ้ละความอยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ อยากไมต่ายไดเ้ท่านัน้ ใจก็จะดิง่ลง

สู่ความสงบทนัท ี เมือ่จติดิง่ลงสู่ความสงบ จติจะมคีวามสุข มคีวามรูส้กึวา่ปลอดภยั ไม่

มคีวามวา้วุน่ขุน่มวัคงเหลอือยู่เลย น่ีแหละคอืความอศัจรรยข์องธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ถา้ลองปลงไดแ้ลว้ ใจจะปลอ่ย เมือ่ปลอ่ยแลว้ก็จะสบาย อะไรจะเกดิ

ขึ้นกบัร่างกาย ก็จะไมเ่ดอืดรอ้นเลย  

ลองเปรียบเทยีบดูระหวา่งสิง่ทีเ่รายดึตดิกบัสิง่ทีไ่มย่ดึตดิ จะมคีวามรูส้กึแตกต่างกนั สิง่

ทีเ่รายดึตดินัน้ เราจะมที ัง้ความรกั มที ัง้ความกงัวล แต่สิง่ทีเ่ราไมย่ดึตดิ เรากลบัไมม่ี

ความรกั ไมม่คีวามกงัวล เช่น สมบตัหิรือร่างกายของผูอ้ืน่ เวลาเป็นอะไรไป เราจะไม่

ค่อยเดอืดรอ้น จะไมท่กุขเ์ท่าไร นัน่ก็เป็นเพราะวา่เราไมไ่ดไ้ปอยากกบัเขานัน่เอง ไมไ่ด ้

ไปอยากใหเ้ขาอยู่ไปนานๆ ใหเ้ขาไมเ่จ็บ ไมแ่ก่ ไมต่าย เมือ่ไม่มคีวามอยากกบัสิง่

เหลา่นัน้ สิง่ของเหลา่นัน้ก็ไมม่ปีญัหากบัใจเรา สิง่ของเหลา่นัน้จะเป็นอย่างไร ใจของเราก็
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ไมเ่ดอืดรอ้น แต่สิง่ของอนัใดทีใ่จเราไปยดึไปตดิไปอยากใหเ้ป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างน้ี 

เมือ่ไมเ่ป็นไปตามทีต่อ้งการ ก็จะสรา้งความทกุข ์ ความวุน่วายใจใหก้บัเรา ถา้ไดป้ฏบิตัิ

ธรรม ไดเ้จริญธรรมอยู่อย่างต่อเน่ือง จนจติของเราสามารถปลงอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา

ได ้ เราก็จะไมท่กุข ์ ไมวุ่น่วายใจ คอืเหน็ว่าทกุสิง่ทกุอย่างไมช่า้ก็เร็ว ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ 

ตอ้งตาย ตอ้งเสือ่มสลายหมดไป ถา้เหน็อย่างนัน้แลว้ ก็จะปลอ่ยวาง ไมไ่ปอยากใหเ้ป็น

อย่างอืน่ไป จะแก่ก็ใหแ้ก่ จะเจบ็ก็ใหเ้จบ็ จะตายก็ใหต้าย เพราะเป็นสิง่ทีห่า้มไมไ่ด ้

นัน่เอง อยู่เหนือความสามารถของเรา เหมอืนกบัฝนฟ้าอากาศ เราก็รูว้า่เราไมส่ามารถไป

บงัคบัควบคุมฝนฟ้าอากาศได ้ ฝนจะตก แดดจะออก เราจะไปอยากไมไ่ด ้ เราจงึไม่

อยากกนัเกี่ยวกบัเรื่องฝนเรื่องฟ้า ถา้จะตกหรือไมต่ก เราก็ปลอ่ยใหฝ้นฟ้าเป็นไปตาม

เรื่องของเขา เมือ่เป็นเช่นนัน้เราก็ไมไ่ปทกุข ์ไปกงัวล ไปวุน่วายกบัเรื่องของฝนของฟ้า  

ฉนัใดเรื่องราวของสิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่ ก็ตอ้งเป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั ไม่วา่จะเป็นทรพัย์

สมบตัขิา้วของเงนิทอง บคุคลต่างๆ ก็เป็นเหมอืนกบัฝนกบัฟ้าน่ีแหละ เขาไมอ่ยู่ภายใต ้

การควบคุมบงัคบัของเราไปไดต้ลอด เราอาจจะควบคุมบงัคบัดูแลรกัษาได ้ เป็นบางครัง้ 

บางคราว บางเวลา แต่เราไมส่ามารถทีจ่ะควบคุมบงัคบัดูแลรกัษา ใหเ้ป็นไปตามความ

ตอ้งการของเราไดต้ลอดไป อย่างเช่นร่างกายของเรา หรือร่างกายของคนทีเ่รารกัก็เป็น

เช่นนัน้ ไม่ชา้ก็เร็วก็จะตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายไปในทีสุ่ด น่ีเป็นเรื่องปกตขิองสงัขาร

ร่างกาย ไมใ่ช่เป็นเรื่องน่าวติกน่ากลวัเลย ถา้ใจมแีสงสวา่งแหง่ธรรม เขา้ใจความจริงอนั

น้ีแลว้ ก็จะปลอ่ยวาง คอืไม่ไปหวงั ไมไ่ปยดึ ไปตดิกบัเขา เขาจะเป็นอย่างไร ก็ปลอ่ยให ้

เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา ใจของเราก็จะสบาย เช่นเดยีวกบัฝนฟ้าอากาศ เราไมไ่ดไ้ป

หวงัไปอยากอะไรกบัฝนฟ้าอากาศ จะตกเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น จะไมต่กเราก็ไมเ่ดอืดรอ้น น่ี

แหละคอืเรื่องของธรรมะ ธรรมะน่ีจะสอนใหเ้ราเหน็วา่อะไรเป็นพษิเป็นภยัทีแ่ทจ้ริง อะไร

ทีไ่มใ่ช่เป็นพษิเป็นภยั  

แต่ถา้ไมม่ธีรรมะ จะเหน็กลบัตาลปตัร จะเหน็ตรงกนัขา้มกนั เช่น เหน็กงจกัรเป็น

ดอกบวั เหน็สิง่ทีเ่ป็นภยัวา่เป็นคุณเป็นประโยชน ์ เหน็สิง่ทีไ่มเ่ป็นภยัวา่เป็นพษิเป็นภยั 

เช่น เหน็ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นพษิเป็นภยักบัเรา แต่กลบัเหน็ความอยาก
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เป็นคุณกบัเรา เราจงึอยากกนัเหลอืเกนิ เราทกุๆคนเกดิมามคีวามอยากดว้ยกนัท ัง้นัน้ 

อยากจะรํา่รวย อยากจะมรูีปร่างหนา้ตาด ีอยากจะมคีรอบครวัด ีอยากจะมทีรพัยส์มบตั ิ

อยากจะมสุีขภาพแขง็แรง อยากจะอยู่ไปตลอด ไมแ่ก่ ไม่เจ็บ ไมต่าย น่ีคอืสิง่ทีเ่ราเหน็

เป็นคุณ จงึอยากกนันกัหนา แต่หารูไ้มว่า่ทกุครัง้ทีอ่ยากในสิง่เหลา่น้ี เรากาํลงัสรา้งความ

ทกุขอ์นัใหญ่หลวงใหเ้กดิขึ้นมาภายในใจของเรา เพราะเมือ่สิง่ทีเ่ราอยากไมไ่ดเ้ป็นไป

ตามทีเ่ราตอ้งการ เราก็จะตอ้งเกดิความเศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้ กนิไมไ่ดน้อนไม่

หลบั ถงึแมย้งัมสีมบตั ิมอีะไรเหลอือยู่อกีมากมายก่ายกองก็ตาม แต่ถา้เสยีสิง่ใดสิง่หน่ึง

ทีเ่รารกัทีเ่ราชอบเป็นอย่างยิง่ไป จะรูส้กึวา่ชวีติของเรานัน้ ไมม่คีวามหมายเหลอือยู่เลย 

ไมรู่ว้า่จะอยู่ต่อไปทาํไม  

น่ีแหละคอืผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากความอยากของเรา แต่เราไมรู่ว้า่เป็นพษิเป็นภยักนั นัน่ก็

เป็นเพราะวา่เราไมเ่คยปลง ไมเ่คยต่อสูก้บัความอยาก ปลอ่ยใหค้วามอยากมอีาํนาจ

ครอบงาํเรา เลยหลงอยู่กบัความอยาก ทกุขข์นาดไหน ก็ยงัไมรู่ว้า่กาํลงัทกุขอ์ยู่ แต่ถา้ได ้

เขา้มาฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ แลว้นาํสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไปอบรมส ัง่สอนจติใจ เอา

ไปต่อสูก้บัสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยั คอืความอยากทีม่อียู่ภายในใจ จนสามารถลดละความ

อยากไดแ้ลว้ เราจะเริ่มเหน็ความสุข ความสงบทีจ่ะเกดิขึ้นมาภายในใจ จะเริ่มเหน็คุณ

ของธรรมะ แสงสวา่งทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้วกเราปฏบิตักินั เพราะการปฏบิตัธิรรม

น้ีแหละ จะเป็นวธิีทีจ่ะไปทาํลายสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยักบัใจของเรา นัน่ก็คอืความอยาก

ต่างๆ เมือ่ความอยากต่างๆเบาบางลงไป ความทกุขค์วามกงัวลใจก็จะเบาบางตามลงไป

ดว้ย จะเริ่มเหน็ความสุขวา่อยู่ในใจของเรา อยู่ในการทีไ่มม่คีวามอยาก ถงึแมว้า่ร่างกาย

จะแก่ จะเจ็บไข ้ หรือจะตาย ถา้ใจไมไ่ดม้คีวามอยากอยู่กบัร่างกายแลว้ รบัรองไดว้า่ใจ

จะไมม่คีวามทกุข ์ ไมม่คีวามวุน่วายกบัความเป็นไปของร่างกาย ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็

เป็นไปตามเรื่องของเขา เพราะวา่ใจไดต้ดัความอยาก ตดัความผูกพนักบัร่างกายนัน้แลว้ 

เมือ่เป็นเช่นนัน้ กายจะเป็นอย่างไร ใจก็ไมท่กุข ์ ไมเ่ดอืดรอ้น น่ีแหละเป็นสิง่ทีส่าํคญั

ทีสุ่ด อย่าไปหลงประเดน็ สิง่ทีส่าํคญัไมใ่ช่ร่างกาย สิง่ทีส่าํคญัคอืใจ เพราะใจเป็นผูร้บั

ความสุข รบัความทกุข ์ เป็นผูส้รา้งความสุข สรา้งความทกุข ์ ไมใ่ช่ร่างกาย ร่างกายไมม่ี
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ความรู ้ ไมส่ามารถรบัรูเ้รื่องของความสุข ของความทกุขไ์ด ้ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่

เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๖๙ 

ความโลภ 
๒๒ มิถนุายน ๒๕๔๖ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ ญาตโิยมจงึไดม้าทีว่ดั เพือ่มาร่วมกนัปฏบิตัศิาสนกจิอนัเป็นหนา้ทีท่ีพ่งึ

กระทาํอย่างยิง่ สาํหรบัพทุธศาสนิกชนผูม้คีวามแน่วแน่ มคีวามเชื่อม ัน่ในพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ เชื่อวา่สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ ทรงนาํพาปฏบิตัสิ ัง่สอน

พวกเรานัน้ เป็นสิง่ทีถู่กตอ้งดงีาม เป็นสิง่ทีเ่รายงัไมรู่ย้งัไมเ่หน็ เท่ากบัทีท่่านไดรู้ไ้ดเ้หน็

กนั เราจงึตอ้งอาศยัท่านเป็นผูน้าํทาง พาเราไปสู่สิง่ทีเ่ราปรารถนากนั คอืสู่ความสุขความ

เจริญ เพราะถา้ไมม่พีระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นผูน้าํทางพาเราไปแลว้ เราก็จะหลง

ทางกนั เพราะวา่ทางทีเ่ราตอ้งการจะไปนัน้ เป็นทางทีค่ดเคี้ยว เป็นทางทีส่ลบัซบัซอ้น ถา้

ไมฉ่ลาดจริงๆ ไมรู่จ้รงิๆแลว้ ยากทีจ่ะเดนิไปใหถ้งึจดุหมายปลายทางอนัดงีาม อนั

ประเสริฐน้ีได ้ จดุหมายทีเ่ราตอ้งการไป เราก็รูอ้ยู่คร่าวๆ วา่เป็นทีท่ีม่แีต่ความสุข มแีต่

ความเจริญ เป็นทีท่ีไ่มม่คีวามทกุข ์ ความเสือ่มเสยี ความหายนะ ความเศรา้โศกเสยีใจ 

ความวุน่วายใจ น่ีคอืสิง่ทีเ่ราทกุคนปรารถนากนั และทกุๆวนัทีเ่ราดาํเนินชวีติของเราไป 

เราก็ดาํเนินเพือ่ผลอนัน้ีดว้ยกนัทกุคน  

แต่ต ัง้แต่เราเกดิมาจนถงึวนัน้ี เราก็ยงัไมส่ามารถเดนิไปถงึจดุหมายปลายทางทีเ่รา

ตอ้งการได ้ ชวีติของเรายงัเป็นไปแบบลุม่ๆดอนๆ มสุีขบา้ง มเีจริญบา้ง มทีกุขบ์า้ง มี

เสือ่มบา้ง นัน่เป็นเพราะวา่เรายงัไมไ่ดไ้ปในทาง ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวก

ท ัง้หลายไดด้าํเนินไป เรายงัไมไ่ดป้ฏบิตัติามทกุขอ้ทกุบททีท่่านทรงส ัง่สอนเรา บางครัง้

บางคราวเราก็ยงัเถลไถล แทนทีจ่ะตรงไปเราก็เลี้ยวซา้ยแวะเขา้ไปสถานทีน้ี่สกัพกัหน่ึง

ก่อน แลว้เดีย๋วค่อยตามไปทหีลงั เมือ่เป็นเช่นน้ีเราเลยยงัไมไ่ดไ้ปถงึจดุหมายปลายทางที่

ด ี ทีง่าม ทีค่วร นัน่เป็นเพราะวา่ในใจของเรายงัมตีวัยุแหย่ก่อกวน หลอกลอ่ใหเ้ถลไถล 

ไมใ่หด้าํเนินไปในทาํนองคลองธรรม ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอริยสาวกท ัง้หลายไดด้าํเนิน
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ไป และไดส้อนใหพ้วกเราปฏบิตัติามกนั ชวีติของเราจงึเป็นไปแบบลุม่ๆดอนๆ ดบีา้ง ไม่

ดบีา้ง สุขบา้ง ทกุขบ์า้ง ดว้ยเหตน้ีุเราจงึตอ้งเขา้สู่วดัอย่างสมํา่เสมอ อย่างนอ้ยอาทติย์

หน่ึงก็ครัง้หน่ึง เพือ่จะไดม้ารบัคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นาํไปปฏบิตัต่ิอไป เพราะ

หลงัจาก ๗ วนัไปแลว้ เราก็จะหลงลมืในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน แลว้ก็จะถูกผูท้ีอ่ยู่

ในใจของเราคอยยุแหย่ คอยหลอกใหไ้ปทาํในสิง่ทีเ่ป็นผลเสยีตามมาทหีลงั โดยทีห่ลอก

เราวา่เป็นสิง่ทีด่ ี เป็นสิง่ทีใ่หค้วามสุขกบัเรา เราก็หลงเชื่อกบัสิง่ทีอ่ยู่ในใจ ทีค่อยกระซบิ

กระซาบ เราก็เลยทาํสิง่ทีต่รงกนัขา้มกบัสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหพ้วกเราปฏบิตักินั  

ชวีติของเราจงึตอ้งอาศยัพระพทุธศาสนา คอืเราตอ้งเขา้วดัอย่างสมํา่เสมอ เปรียบ

เหมอืนกบัรถยนต ์ทีต่อ้งเขา้สถานีบริการอย่างสมํา่เสมอ เพราะนํา้มนัทีเ่ตมิอยู่ในรถยนต์

นัน้ หลงัจากทีใ่ชไ้ปสกัระยะหน่ึง ก็จะค่อยๆหมดไป ถา้ไมแ่วะเตมินํา้มนั ต่อไปนํา้มนัทีม่ ี

อยู่ในถงัก็จะหมดไป เมือ่หมดแลว้รถก็ไมส่ามารถวิง่ไปไหนมาไหนได ้ เราก็ตอ้งลาํบาก 

แทนทีจ่ะนัง่อยู่ในรถไปนัน่ไปน่ีไดอ้ย่างสะดวกสบาย ก็ตอ้งลงเดนิเพราะวา่เราประมาท 

ไมเ่ขา้ไปเตมินํา้มนัเมือ่ถงึเวลาทีส่มควร นอกจากเตมินํา้มนัแลว้ เรายงัตอ้งดูแลสภาพ

รถยนตว์า่ขาดตกบกพร่องอย่างไร ส่วนไหนชาํรุดทรุดโทรม ส่วนไหนจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมี

การซ่อมแซมบาํรุงรกัษา ก็ตอ้งทาํกนั ฉนัใดชวีติของเราก็เปรียบเหมอืนกบัรถยนตค์นั

หน่ึง รถยนตค์นัน้ีก็คอืดวงจติดวงใจของเรา ดวงจติดวงใจน้ีแหละเป็นผูท้ีจ่ะพาเราไปสู่

สวรรคก็์ได ้ จะพาเราไปสู่นรกก็ได ้ ก็ขึ้นอยู่กบัวา่ดวงใจของเราไดร้บัการดูแล ทาํนุ

บาํรุงรกัษาอย่างถูกตอ้งหรือไม ่ ถา้ไมไ่ดร้บัการทาํนุบาํรุงดูแลรกัษาอย่างถูกตอ้ง ใจของ

เราก็จะเดนิทางไปสู่ทศิทางทีไ่มน่่าจะไป ทศิทางทีจ่ะนาํมาแต่เรื่องวุน่วาย เรื่องของความ

ทกุข ์เรื่องของความเสือ่มเสยีท ัง้หลาย  

แต่ถา้เราไดเ้ขา้สู่วดัอย่างนอ้ยอาทติยล์ะครัง้หน่ึง เหมอืนรถยนตท์ีเ่ขา้สถานีเตมินํา้มนัอยู่

เสมอๆ รถยนตค์อืใจของเราก็จะไดร้บัการทาํนุบาํรุงดูแลรกัษาดว้ยการปฏบิตัต่ิางๆ เช่น

ในวนัน้ีท่านก็ไดม้าทาํสิง่ทีจ่ะเสริมสรา้งสิง่ทีด่ทีีง่ามใหก้บัจติใจ เป็นเหมอืนกบัการเตมิ

นํา้มนั เป็นเหมอืนกบัการซ่อมบาํรุงจติใจ ใหจ้ติใจมพีลงั ใหจ้ติใจมคีวามรูค้วามฉลาด ที่

จะนาํพาจติใจไปในทศิทางทีถู่กตอ้งดงีามได ้ วนัน้ีท่านก็ไดม้าทาํบญุทาํทาน สมาทาน
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รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม บูชาพระรตันตรยั คอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ สิง่

เหลา่น้ีแหละเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยส่งเสริมรกัษา ใหจ้ติใจอยู่ในสภาพทีด่ทีีพ่รอ้ม ทีจ่ะพาทา่น

ไปสู่จดุหมายปลายทางทีด่ทีีง่าม ทีสุ่ขทีเ่จริญอย่างแทจ้ริง เราจงึไมค่วรมองขา้มการมา

วดั เพราะวา่ถา้ไมม่าวดัแลว้ รบัรองไดช้วีติของเราจะตอ้งเกดิความวา้วุน่ขุน่มวัขึ้นมา

อย่างแน่นอน เพราะขาดการทาํนุบาํรุงดูแลรกัษา ขาดการอบรมส ัง่สอน ใหรู้ถ้งึสิง่ทีค่วร

ไมค่วร สิง่ทีถู่กไมถู่ก สิง่ทีด่ไีมด่ ี เพราะใจของเรายงัขาดความรูท้ีถู่กตอ้ง ยงัมคีวามรูท้ี่

ไมถู่ก มกัจะเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เมือ่เป็นเช่นนัน้ เราก็จะมกัทาํในสิง่

ทีต่รงกนัขา้มกบัสิง่ทีเ่ราปรารถนากนั แทนทีจ่ะทาํความด ี เราก็ไปทาํความชัว่กนั แทนที่

จะหลบหลกีสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยั เราก็เดนิเขา้หาสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยั แทนทีจ่ะกาํจดัสิง่ที่

เป็นโทษ เรากลบัไปส่งเสริมใหเ้จริญรุ่งเรืองมากยิง่ๆขึ้นไป เมือ่เป็นเช่นนัน้ ใจของเรา

แทนทีจ่ะมคีวามสุข มคีวามสบาย จงึกลบัมแีต่ความทกุข ์ความวา้วุน่ขุน่มวั  

ใจก็เหมอืนกบัร่างกาย ถา้เราดูแลรกัษาไวใ้หด้ ี เวลารบัประทานอาหารก็รบัประทาน

อาหารทีส่ะอาด เวลาสูดอากาศก็สูดอากาศทีบ่ริสุทธิ์ เชื้อโรคต่างๆ ก็จะไมส่ามารถเขา้มา

ทาํรา้ยร่างกายของเราได ้ ใจของเราก็มเีชื้อโรคเช่นกนั ถา้ไมค่อยป้องกนั คอยกาํจดัเชื้อ

โรค ทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจ แต่กลบัไปส่งเสริม กลบัไปดงึเอาเชื้อโรคต่างๆ เขา้มา

พอกพูนใหม้ากยิง่ขึ้นไปภายในใจ ใจก็จะหาความสุขไมไ่ด ้ ใจก็เหมอืนกบัร่างกาย ถา้

ร่างกายมแีต่เชื้อโรค ร่างกายก็จะไมเ่ป็นปกต ิ ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วยอยู่เสมอ แต่ถา้เราคอย

ดูแลรกัษาร่างกาย คอยป้องกนัไมใ่หเ้ชื้อโรคเขา้มาทางอากาศก็ด ีทางนํา้ก็ด ีทางอาหารก็

ด ีเมือ่ไมม่เีชื้อโรคเขา้มา ร่างกายของเราก็จะสมบูรณ์แขง็แรง ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ใจของเรา

ก็เป็นเหมอืนกบัร่างกาย ถา้มเีชื้อโรคของใจเขา้มาแลว้ ใจก็จะตอ้งเจ็บ ตอ้งปวด ตอ้ง

ทกุข ์ ตอ้งวุน่วาย เชื้อโรคของใจคอือะไร พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้า่ สิง่ทีส่รา้งความ

ทกุข ์ สรา้งความวุน่วายใหก้บัใจก็คอืกเิลส คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีส่รา้ง

ปญัหา สรา้งความทกุข ์ สรา้งความวุน่วายใจใหก้บัเรา แต่พวกเรากลบัไมรู่ว้า่ ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง เป็นเหตทุีจ่ะทาํลายเรา ทีจ่ะสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา แทนทีจ่ะ

คอยกาํจดั เหมอืนกบัเรากาํจดัเชื้อโรคทีเ่ขา้มาสู่ร่างกาย กลบัส่งเสริม เพิม่พูนใหม้มีาก

ยิง่ๆ ขึ้นไป  
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วธิีทีเ่ราส่งเสริมหรือทาํใหเ้ชื้อโรคของใจคอืความโลภ ความโกรธ ความหลงใหม้จีาํนวน 

มกีาํลงัมากขึ้นไป ก็เกดิจากการส่งเสริมความโลภ ความโกรธ ความหลงอย่างต่อเน่ือง

นัน่เอง คอืทกุครัง้ทีเ่รามคีวามโลภ แทนทีจ่ะระงบัความโลภ เรากลบัส่งเสริมความโลภ 

คอืโลภตาม เช่นโลภอยากจะไดน้ัน่ อยากจะไดน่ี้ พอมคีวามโลภอย่างนัน้ แทนทีจ่ะหยดุ

ใจตวัเอง บอกวา่เอาไปทาํไม เท่าน้ีก็พออยู่พอกนิอยู่แลว้ เอาไปหาเรื่องเปลา่ๆ กลบัไม่

คดิอย่างนัน้ พอเหน็อะไรอยากจะได ้ก็รีบวิง่เขา้ไปหาสิง่นัน้ทนัท ีถา้มเีงนิก็จะซื้อมาทนัท ี

ถา้ไมม่เีงนิก็ตอ้งหาเงนิ หาเงนิก็หาได ้๒ วธิี หาดว้ยวธิีสุจริตและหาดว้ยวธิีทจุรติ ถา้หา

ดว้ยวธิีทีสุ่จริตไมไ่ด ้ ก็ตอ้งหาดว้ยวธิีทจุรติ เมือ่หาดว้ยวธิีทีท่จุรติแลว้ ก็เป็นปญัหา

ตามมา เพราะเมือ่ไปทาํสิง่ทีผ่ดิกฎหมายผดิศีลธรรม ก็กลายเป็นคนทีไ่มม่ใีครปรารถนา 

เป็นคนทีต่อ้งกาํจดั ตอ้งถูกจบัไปขงัในคุกในตะราง หรือนาํไปทาํลายเลยทเีดยีว 

เพราะวา่คนทจุริตนัน้ เวลาอยู่ในสงัคมตอ้งสรา้งความทกุข ์ ความเดอืดรอ้น สรา้งความ

วุน่วายใหก้บัผูอ้ืน่นัน่เอง  

ในทางตรงกนัขา้ม เวลาทีเ่กดิความโลภ แลว้เราใชเ้หตผุล คอืถามตวัเราเองวา่ สิ่งที่

ตอ้งการน้ี มนัจาํเป็นไหม เช่นเราเดนิผ่านรา้นขายเสื้อผา้ เหน็เสื้อผา้วางขายอยู่ แลว้ก็

เกดิความชอบขึ้นมา อยากจะไดข้ึ้นมา เราก็ตอ้งถามตวัเราเองวา่ เสื้อผา้ชดุใหมท่ีเ่รา

ตอ้งการจะซื้อน้ี มนัมคีวามจาํเป็นไหม ถา้ไมม่เีสื้อผา้ชดุน้ีแลว้ เราจะอยู่ไดห้รือไม ่เราจะ

ไมม่เีสื้อผา้ใส่หรือเปลา่ เดนิไปไหนลอ่นจอ้นไมม่เีสื้อผา้ใส่หรือเปลา่ ถา้เป็นเช่นนัน้ มนัก็

เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น เราก็หาซื้อมาได ้ แต่ตอ้งหามาดว้ยความถูกตอ้ง คอืไมห่ามาโดยทจุริต 

ใหห้ามาดว้ยวธิีสุจริต ถา้มสีตางคก์็ซื้อ ถา้ยงัไมม่สีตางค ์ก็อดใจรอไวก่้อน ไปทาํงานทาํ

การหาเงนิหาทองเก็บเงนิเก็บทองไว ้ พอไดเ้งนิทองพอทีจ่ะซื้อเสื้อผา้ชดุนัน้แลว้ ค่อย

นาํไปซื้อต่อไป ถา้อย่างน้ีก็ไมเ่ป็นไร ถอืวา่เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น แต่ถา้ไมจ่าํเป็น ทาํไมจะตอ้ง

ไปซื้อมาทาํไม ใหเ้สยีเงนิเสยีทองเปลา่ๆ เงนิทองก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีห่างา่ย และก็เป็นสิง่ที่

จาํเป็น เพราะวา่นอกจากเสื้อผา้แลว้ เรายงัตอ้งมสีิง่อย่างอืน่อกีหลายอย่าง ทีเ่ราตอ้ง

อาศยัเงนิทองเป็นของแลกเปลีย่น เช่นตอ้งมอีาหารไวร้บัประทาน มหียูกยาไวร้กัษา

โรคภยัไขเ้จ็บ ตอ้งมบีา้นอยู่อาศยั อย่างน้ีเราควรเก็บเงนิเก็บทองไวไ้มด่กีวา่หรือ เผือ่วนั
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ขา้งหนา้เราเจ็บไขไ้ดป่้วย จะไดม้เีงนิทองไวใ้ชใ้นสิง่ทีจ่าํเป็นจริงๆ รกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ 

หรือถา้บา้นชาํรุดทรุดโทรม ตอ้งซ่อมแซม ก็เอาไปซ่อมแซมได ้อย่างน้ีเป็นตน้  

ถา้ใชเ้หตผุลทกุครัง้ทีม่คีวามโลภ ความอยาก เราก็จะสามารถระงบัความโลภความอยาก

ได ้ความโลภน้ีไมใ่ช่เป็นสิง่ทีร่ะงบักนัไมไ่ด ้ทีร่ะงบักนัไมไ่ด ้ก็เพราะไมเ่คยคดิทีจ่ะระงบั

มนันัน่เอง เพราะความหลงทาํใหเ้กดิอาการดอีกดใีจ มคีวามสุขไปชัว่ขณะหน่ึง ทกุครัง้ที่

เราโลภ แลว้ไดใ้นสิง่ทีโ่ลภมา น่ีเป็นผลดทีีเ่กดิขึ้นจากการทาํตามความโลภ แต่เป็นผลดี

ช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว เป็นความสุขช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว เพราะหลงัจากนัน้แลว้ มนัก็จะ

ทาํใหเ้ราโลภมากเพิม่ขึ้นไปอกี คอืแทนทีจ่ะอิม่จะพอเมือ่ไดส้ิง่ทีอ่ยากไดแ้ลว้ กลบัเกิด

ความอยากเพิม่มากขึ้นไปอกี เพราะความพอไมไ่ดเ้กดิขึ้น จากการทาํตามความโลภ ตาม

ความอยาก แทนทีจ่ะเกดิความพอ กลบัเกดิความอยากเพิม่มากขึ้นไปอกี เช่นเราได ้

เสื้อผา้ชดุน้ีแลว้ พอเราเดนิไปอกี ๒ - ๓ กา้ว ไปเจออกีรา้นหน่ึง มเีสื้อผา้ทีส่วยกวา่ชดุที่

เราเพิง่ซื้อมา เราก็เกดิอาการโลภ เกดิอาการอยากขึ้นมาอกีแลว้ แทนทีจ่ะมคีวามสุขจาก

เสื้อผา้ทีเ่ราเพิง่ซื้อมาหยกๆ ก็เกดิความวุน่วายใจขึ้นมาเสยีแลว้ เกิดความอยากอกีแลว้ 

ถา้ไมไ่ดเ้สื้อผา้ชดุใหมท่ีเ่หน็มากบัตา ก็จะไมม่คีวามสบายอกสบายใจ ก็เลยตอ้งควกั

กระเป๋าดูเงนิทอง ถา้มเีงนิทองพอก็ซื้อมาอกีชดุหน่ึง ท ัง้ๆทีไ่มรู่ว้า่จะเอาไปใส่เมือ่ไร แต่

เมือ่เกดิความอยากความชอบ แลว้มกีาํลงัมคีวามสามารถทีจ่ะซื้อสิง่นัน้ได ้ก็จะซื้อสิง่นัน้

มาทนัท ี โดยไมค่าํนึงถงึวนัขา้งหนา้วา่ ต่อไปเงนิทองทีม่อียู่น ัน้ มนัพร่อง มนัร่อยหรอ 

แลว้หมดไป ถา้มคีวามจาํเป็นอย่างอืน่ ทีจ่ะตอ้งใชเ้งนิใชท้องขึ้นมา เราจะทาํอย่างไร ถา้

ไมม่แีลว้แต่ยงัตอ้งใชอ้ยู่ เราก็ตอ้งไปกูห้น้ียมืสนิ การเป็นหน้ีเป็นสนิก็ไม่ใช่เป็นสิง่ทีด่ ี

มนัเป็นภาระทางดา้นจติใจ เป็นความทกุขอ์ย่างหน่ึง เวลาเป็นหน้ีเขาแลว้ ก็ไมอ่ยากทีจ่ะ

ไปเจอหนา้เจา้หน้ี เวลาเหน็เจา้หน้ีเขาก็จะตอ้งทวงหน้ีเรา เราก็มคีวามรูส้กึไมส่บายอกไม่

สบายใจ น่ีเป็นผลทีจ่ะตามมา ถา้ไมรู่จ้กัระงบัความโลภ  

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้ราใชธ้รรมะต่อสูก้บัความโลภ ธรรมะทีค่วรจะใชก้็มอียู่ ๒ คอื

ความมกันอ้ยกบัความสนัโดษ คาํวา่ความมกันอ้ยก็คอืเอานอ้ยๆ ใชน้อ้ยๆ กนินอ้ยๆ 

เอาเท่าทีจ่าํเป็น อย่าไปโลภมาก อาหารกนิพออิม่ก็พอ อย่าไปกนิเพราะชอบรสของอาหาร 
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กนิจนกระท ัง่พงุกางออกมา อย่างน้ีมนัเกนิความจาํเป็น พอกนิแลว้รูส้กึวา่ทอ้งอิม่แลว้ก็

หยุดรบัประทาน ถงึแมว้า่อาหารทีร่บัประทานจะเอร็ดอร่อย จะดจีะเลศิจะวเิศษแค่ไหน 

ก็ควรหยุดรบัประทาน อาหารทีร่บัประทานก็ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นของราคาแพงๆ อาหาร

ราคาถูกๆกนิเขา้ไปในทอ้งมนัก็อิม่เหมอืนกนั กนิอาหารมื้อละ ๕๐ บาท กบักนิอาหารมื้อ

ละ ๕๐๐ บาท มนัก็อิม่เหมอืนกนั เพราะวา่ร่างกายไมรู่ห้รอกวา่อาหารเขา้ไปในทอ้งเป็น

อาหารราคาเท่าไร ตวัทีรู่น้ี้ก็คอืใจ ถา้ใจไมม่ปีญัญา ไมม่เีหต ุ ไมม่ผีล ก็จะถูกกเิลสคอื

ความลุม่หลงหลอกวา่ ถา้ไดก้นิอาหารมื้อหน่ึงราคาแพงๆแลว้จะมคีวามสุข แต่ถา้กนิ

อาหารราคาถูกๆ จะไมม่คีวามสุข น่ีเป็นการหลอกกนัอย่างชดัเจน แต่ใจทีไ่มม่เีหตไุมม่ี

ผลไมม่ธีรรมะ จะหลงตามความคดิน้ี แทนทีจ่ะกนิขา้วมื้อละ ๕๐ บาท ก็ตอ้งไปกนิมื้อ

ละ ๕๐๐ บาท ถา้มเีงนิ มฐีานะทีจ่ะกนิ ก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร แต่ถา้ไมม่ฐีานะ แลว้ไปกนิ

อาหารแบบน้ีเขา้ ต่อไปเงนิทองก็จะไมพ่อใช ้ แลว้ชวีติก็จะตอ้งเกดิความวุน่วายขึ้นมา 

ถงึแมจ้ะมเีงนิทองมากมายสามารถทีจ่ะกนิอาหารมื้อละ ๕๐๐ หรือมื้อละ ๕๐๐๐ ไดก้็

ตาม แต่ถา้พูดตามความจริงแลว้ มนัก็เป็นสิง่ทีไ่มน่่าจะกระทาํ เพราะไมใ่ช่วถิทีางของคน

ฉลาด ของผูม้ปีญัญา  

เพราะผูม้ปีญัญาจะยดึแนวทางของธรรมะ ความถูกตอ้งดงีาม ไมม่อีะไรทีจ่ะดกีวา่ความ

มกันอ้ย เพราะความมกันอ้ยจะเป็นสิง่ทีค่อยป้องกนัความโลภ ไมใ่หเ้กดิขึ้น เพราะถา้มี

ความโลภแลว้ ความโลภจะเป็นตวักดดนัใหต้อ้งไปขวนขวาย ตอ้งไปดิ้นรนหาสิง่ต่างๆ ที่

ไมจ่าํเป็นมา แต่ถา้มคีวามมกันอ้ย พอใจกบัสภาพทีม่ ี เท่าทีจ่าํเป็นก็พอ อาหาร

รบัประทานแบบราคาถูกๆก็ได ้รา้นคา้ทีข่ายตามขา้งถนนก็ได ้หรือถา้ขยนัก็ไปซื้อกบัขา้ว

กบัปลามาทาํทีบ่า้น ราคาอาหารกจ็ะถูกลง เงนิทองทีจ่ะตอ้งเสยีไป ก็จะนอ้ยลง ทาํใหม้ี

เงนิเหลอืใชม้ากขึ้น คนเราเวลามเีงนิเหลอืใชม้าก ก็จะมคีวามอบอุ่นใจ มคีวามสุขใจ 

เพราะรูว้า่มทีีพ่ึง่ทีอ่าศยัในยามยากลาํบาก เพราะรูจ้กัใชเ้งนิใชท้อง ใชแ้ต่สิง่ทีจ่าํเป็นและ

ใชน้อ้ยๆเท่านัน้ คอืไมม่ากเกนิไป แต่ก็ไม่นอ้ยจนเกนิไป ใชเ้ท่าทีจ่าํเป็น ถา้นอ้ยเกนิไป

ชวีติก็จะลาํบากยากเขญ็ได ้ ถา้มเีงนิมทีองแต่เสยีดายมากจนเกนิไป แทนทีจ่ะใชเ้งนิให ้

เกดิประโยชนก์บัชวีติ ก็ใชน้อ้ยเกนิไป เช่นรบัประทานอาหารนอ้ยเกนิไป เสื้อผา้ทีจ่ะมไีว ้
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ใส่ก็นอ้ยเกนิไป บา้นทีจ่ะอาศยัอยู่ก็ไมป่ลอดภยั หรือไมส่ะอาดพอทีจ่ะดูแลรกัษาชวีติให ้

อยู่ไดเ้ป็นปกต ิอย่างน้ีก็ไมด่เีหมอืนกนั  

คาํวา่มกันอ้ยไมไ่ดห้มายถงึใหต้ระหน่ีขี้เหนียว แต่ใหใ้ชไ้ปตามเหตตุามผล คอืใชไ้ปตาม

ความจาํเป็น ถา้จาํเป็นตอ้งใชม้ากหน่อยก็ตอ้งใช ้ถา้จาํเป็นจะตอ้งเสยีมากหน่อยก็เสยีไป 

แต่ถา้ไมจ่าํเป็นก็ไมต่อ้งใชม้นั อย่างน้ีต่างหากคอืความหมายของคาํวา่มกันอ้ย อย่างเช่น

เสื้อผา้ก็มคีวามจาํเป็นจะตอ้งใชส้กักี่ชดุ ถา้มคีวามจาํเป็นจะตอ้งใช ้๕ ชดุ ก็ใช ้ ๕ ชุดก็

พอ แต่ถา้มคีวามจาํเป็นจะตอ้งใช ้ ๑๐ ชดุ ๑๐ ชดุก็พอ ความจาํเป็นของแต่ละคนก็ไม่

เหมอืนกนั เพราะคนเรามหีนา้ทีก่ารงานทีจ่ะตอ้งทาํต่างกนั เสื้อผา้ทีจ่ะตอ้งใส่ไปทาํหนา้ที่

การงานนัน้ก็มคีวามจาํเป็น ถา้เป็นความจาํเป็นแลว้ก็ไมถ่อืวา่เป็นการฟุ่มเฟือย ถา้เป็นสิง่

ทีเ่กนิความจาํเป็นจงึถอืวา่เป็นความฟุ่มเฟือย ความฟุ่มเฟือยก็เป็นผลทีเ่กดิจากความ

โลภนัน่เอง ถา้ปลอ่ยใหค้วามฟุ่มเฟือยความโลภเป็นไป โดยไมไ่ดร้บัการดูแลควบคุม

แลว้ ความโลภความฟุ่มเฟือยน้ีจะพาไปสู่ความหายนะต่อไป เพราะรายไดก้บัรายจ่ายจะ

ไมพ่อกนั รายจ่ายจะมากกวา่รายได ้ เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้จะทาํอย่างไรทีจ่ะหาส่วนทีข่าด

มา บางครัง้กต็อ้งไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม ประพฤตตินไปในทางทีม่ชิอบ ไปลกั ไปขโมย 

ไปฉอ้โกง ไปโกหกหลอกลวง ซึง่เป็นการกระทาํทีน่าํมาซึง่ความทกุขค์วามวุน่วายใจ

นัน่เอง  

พวกเราทกุคนตอ้งการความสุขความเจริญ เราจงึตอ้งรูจ้กัวธิีดาํเนินชวีติของเรา ให ้

เป็นไปเพือ่ใหม้นัเจริญ ใหม้นัสุขอย่างแทจ้ริง และการทีจ่ะเจริญจะสุขได ้ เราก็ตอ้ง

ควบคุมตวัทีส่รา้งปญัหาซึง่อยู่ในใจของเรา ก็คอืความโลภความอยากน้ีแหละ ถา้ไม่

ควบคุมแลว้ชวีติของเราจะตอ้งมุง่ไปสู่ความหายนะอย่างแน่นอน เราก็เคยไดย้นิไดฟ้งั

ขา่วของคนทีม่ปีญัหาอยู่เสมอๆ เพราะความโลภน้ีเอง ไมรู่จ้กัระงบัความโลภความ

ตอ้งการ ปลอ่ยใหค้วามโลภความตอ้งการผลกัดนัไป จงึทาํใหเ้ป็นหน้ีเป็นสนิ เมือ่เป็น

หน้ีสนิก็ตอ้งไปลกัเลก็ขโมยนอ้ย ไปฉอ้โกง ไปทาํในสิง่ทีผ่ดิศีล ผดิธรรม ผดิกฎหมาย 

แลว้ก็ตอ้งไปตดิคุกตดิตะราง ไปสู่ความหายนะ สู่ความวบิตัต่ิอไป ท ัง้หมดน้ีก็เกดิขึ้น

จากการทีไ่มรู่จ้กัเหตขุองความเสือ่มวา่อยู่ทีต่รงไหนนัน่เอง ไมเ่คยสนใจศึกษาพจิารณา
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ดว้ยเหตดุว้ยผล ถา้ใชเ้หตใุชผ้ลแลว้ จะสามารถดาํเนินชวีติไปในทศิทางทีด่ไีด ้ เหตอุนั

ใดเป็นสิง่ทีจ่ะนาํมาซึง่ความเดอืดรอ้น ความวุน่วาย ความทกุข ์ ความเสื่อมเสยี ก็

พยายามระงบัดบัเสยี แลว้ชวีติจะไดไ้มม่ปีญัหาตามมาต่อไป พระพทุธเจา้จงึทรงสอนให ้

พวกเราหนัเขา้มาดูใจของเรา ดูความโลภ ดูความโกรธของเรา ทกุครัง้ทีม่คีวามโลภเกดิ

ขึ้นมา ก็ใหใ้ชเ้หตใุชผ้ล อย่าไปใชอ้ารมณ์ เพราะอารมณ์เป็นของหลอกเรา เวลาอยากจะ

ไดอ้ะไร ก็จะคดิวา่ดไีปหมด แต่พอไดม้าแลว้ อารมณ์ทีอ่ยากไดก้็หมดไป สิง่นัน้ก็

กลายเป็นสิง่ธรรมดาๆชิ้นหน่ึงไป จงึควรใชธ้รรมะ คอืเหตแุละผลในการดาํเนินชวีติ การ

แสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๗๐ 

ชารจ์แบตเตอรี่ 
๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

ต่อไปน้ีจะแสดงพระธรรมเทศนา พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ผูท้รงคุณอนั

ประเสริฐ ต่อพทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย ขณะทีฟ่งัก็ขอใหต้ ัง้สตใิหม้ ัน่ สงบกาย วาจา ใจ 

เพือ่ประโยชนอ์นัสูงสุดทีจ่ะเกดิขึ้นจากการฟงัเทศนฟ์งัธรรมในครัง้น้ี ทกุๆวนัพระเมือ่ถงึ

เวลานัน้ ศรทัธาญาตโิยมผูม้จีติศรทัธาแน่วแน่ต่อพระพทุธศาสนา ก็จะมารวมตวักนัตาม

วดัต่างๆ เพือ่ประกอบศาสนกจิ ทีพ่ระบรมศาสดาไดท้รงประทานไวก้บัพทุธศาสนิกชน

ท ัง้หลายไดป้ฏบิตัติาม เพือ่ประโยชนแ์ละความสุขทีจ่ะตามมาต่อไป การเขา้วดัอย่าง

สมํา่เสมอจงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างยิง่ เพราะเป็นการเขา้มาเตมิพลงัใหก้บัจติใจ เตมิแสง

สวา่งใหก้บัจติใจ จติใจน้ีถา้เปรียบเทยีบก็เหมอืนกบัหมอ้แบตเตอรี่ ทีใ่ชบ้รรจไุฟฟ้าเพือ่

นาํไปใชป้ระโยชนต่์างๆ เช่น ใหแ้สงสวา่ง หรือไปขบัเคลือ่นเครื่องจกัรชิ้นใดชิ้นหน่ึงให ้

สามารถทาํงานได ้ แต่หลงัจากทีใ่ชง้านไปสกัระยะหน่ึง ไฟฟ้าทีบ่รรจไุวใ้นหมอ้แบตเตอรี่

ก็จะตอ้งค่อยๆหมดไป และในทีสุ่ดก็จะไมม่ไีฟฟ้าหลงเหลอือยู่เลย ถา้ไมน่าํไปบรรจุ

กระแสไฟเขา้ไปใหม ่ แบตเตอรี่ใบนัน้ก็ไมส่ามารถใหแ้สงสวา่งหรือพลงังาน ทีจ่ะนาํไปใช ้

ประโยชนก์บัเครื่องจกัรไดอ้กี  

ฉนัใดจติใจของเราก็เป็นคลา้ยๆกบัหมอ้แบตเตอรี่ ทีห่ลงัจากไดเ้ตมิพลงัดว้ยธรรมะคาํ

สอนของพระพทุธเจา้แลว้ ดว้ยการปฏบิตัธิรรม ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีลอย่างต่อเน่ือง

แลว้ ก็เอาไปใชง้านในชวีติประจาํวนั หลงัจากใชไ้ปสกัระยะหน่ึงพลงัจติพลงัใจก็จะเริ่ม

อ่อนลง แสงสว่างแหง่ธรรม คอืความเหน็ชอบ ปญัญา ความฉลาด ก็จะค่อยๆอ่อนลง

ไปๆ แลว้ความมดืบอด ความหลง ความเหน็ผดิ ก็จะค่อยๆคบืคลานเขา้มา ถา้ไมร่ีบ

เตมิกระแสไฟฟ้าคอืธรรมะ เพือ่ใหแ้สงสวา่งกบัดวงจติดวงใจ จติใจก็จะตอ้งดาํเนินชวีติ

ไปอย่างมดืบอด ไมม่แีสงสวา่ง ย่อมไมส่ามารถเหน็สิง่ต่างๆทีอ่ยู่ขา้งหนา้ หรืออยู่รอบตวั
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ได ้ เลยไมรู่ว้า่สิง่ไหนเป็นอะไร มคุีณมโีทษอย่างไร ก็จะทาํอะไรไปแบบสุ่มสีสุ่่มหา้ ผดิ

บา้งถูกบา้ง ผลทีต่ามมาจงึเป็นความสุขบา้ง ความทกุขบ์า้ง เจริญบา้ง เสือ่มบา้ง ส่วน

ใหญ่ก็มกัจะไปในทางทีไ่มป่รารถนากนั คอืไปสู่ทางแหง่ความเสือ่มเสยี ทางแห่งความ

ทกุข ์แต่ถา้ไดห้ม ัน่เขา้วดัอย่างสมํา่เสมอ อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึงก็สกัครัง้หน่ึง เพือ่มาเตมิ

พลงั เตมิแสงสวา่งแห่งธรรมะ ชวีติของเราก็จะสามารถดาํเนินไปไดด้ว้ยด ี เพราะมแีสง

สวา่งนาํทาง  

แสงสวา่งน้ีก็คอืปญัญาหรือความเหน็ที่ถูกตอ้งนัน่เอง วา่อะไรเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่

ความสุข อะไรเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความทกุข ์ เมือ่รูแ้ลว้วา่เหตอุนัใดเป็นเหตทุีจ่ะนาํมา

ซึง่ความสุขความเจริญ ก็ดาํเนินไปตามเหตนุัน้ๆ ความสุขความเจริญซึง่เป็นผลก็ย่อม

เป็นสิง่ทีจ่ะตามมาต่อไป ถา้รูว้า่เหตอุนัใดเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความทกุขค์วามเสือ่มเสยี 

ก็หลกีเลีย่งเสยี ไมไ่ปกระทาํเหตนุัน้ๆ ผลทีไ่มป่รารถนาคอืความทกุขค์วามเสือ่มเสยีก็

ย่อมไมป่รากฏขึ้นมา แต่ถา้ไมม่แีสงสวา่ง ขาดปญัญา สมัมาทฏิฐคิวามเหน็ชอบ ก็จะเหน็

ผดิเป็นชอบได ้เหน็สุขเป็นทกุขไ์ด ้เหน็ทกุขเ์ป็นสุขได ้เมือ่เป็นเช่นนัน้ ก็จะไปควา้สิง่ทีไ่ม่

ปรารถนามาใส่ตวัท ัง้ๆทีป่รารถนาอกีสิง่หน่ึง เพราะความมดืบอดของจติใจ ทีไ่มเ่หน็วา่

สิง่นัน้เป็นโทษ ไมเ่ป็นคุณ เน่ืองจากถูกอาํนาจของความหลงครอบงาํอยู่ ทาํใหเ้หน็กลบั

ตาลปตัรไป เหน็เป็นสิง่ทีม่คุีณมปีระโยชนข์ึ้นมา เช่นพวกอบายมขุท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็น

การเสพสรุายาเมา เที่ยวกลางคืน เลน่การพนัน คบคนชัว่เป็นมิตร ความเกยีจครา้น 

ลว้นเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความเสือ่มเสยีท ัง้นัน้  

แต่ทาํไมคนส่วนใหญ่ในสงัคมในประเทศ จงึยงัมคีวามหมกมุน่มวัเมาอยู่กบัสิง่เหลา่น้ี 

นัน่ก็เป็นเพราะวา่ใจของเขามดืบอด ขาดแสงสวา่งแห่งธรรม คนพวกน้ีส่วนใหญ่จะไม่

ค่อยไดเ้ขา้วดัเขา้วา ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็เลยไมรู่ ้ ก็เลย

เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็วา่เป็นสิง่ทีใ่หค้วามสุข แต่หารูไ้มว่า่เป็นความสุขทีม่โีทษมหนัต์

ตามมา เวลาทีไ่ดเ้สพก็มคีวามสุข แต่เมือ่เสพไปแลว้ก็กลายเป็นทาสของสิง่เหลา่นัน้ไป 

ยามใดเวลาใดทีไ่มไ่ดเ้สพ ก็จะเกดิความทกุขค์วามทรมานขึ้นมา และเมือ่ไดเ้สพก็จะ

ทาํลายร่างกายและจติใจของตน เช่น สุรายาเมาถา้เสพไปเรื่อยๆ ก็จะทาํใหร่้างกายชาํรุด
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ทรุดโทรม อวยัวะต่างๆก็จะค่อยๆ ถูกทาํลายไป อายุก็จะส ัน้ลง โรคภยัก็จะเบยีดเบยีน 

นอกจากเสยีทางดา้นสุขภาพแลว้ ยงัเสยีเวลาอนัมค่ีา แทนทีจ่ะเอาเวลาไปทาํสิง่ทีเ่กดิคุณ

เกดิประโยชนอ์ย่างแทจ้ริง ก็ตอ้งมาเสยีเวลาอยู่กบัการเสพสุรา เมือ่เสพไปแลว้เกิด

อาการมนึเมา ก็ไมส่ามารถทาํอะไรใหป้ลอดภยัได ้ ถา้ไปขบัรถก็จะตอ้งไปประสบ

อบุตัเิหต ุไปทาํอะไร ไปคุยอะไรกบัใคร ก็จะตอ้งเกดิการทะเลาะววิาท ทาํรา้ยร่างกายกนั

และกนั น่ีเป็นผลเสยีทีต่ามมาจากการเสพสุรายาเมา แต่ทาํไมคนเราจงึไมค่ดิถงึผลเสยี

กนั คดิแต่ผลด ี เวลานัง่ดืม่ก็ยกแกว้ชนกนั ยิ้มแยม้แจ่มใส แสดงความดอีกดใีจ รอ้ง

ไชโยโห่ฮิ้ว ยงักบัวา่จะขึ้นสวรรค ์ท ัง้ๆทีก่าํลงัจะส่งตวัเองไปสู่นรก  

แต่น่ีก็เป็นสิง่ทีค่นไมม่สีมัมาทฏิฐ ิขาดปญัญา จะไมส่ามารถมองเหน็ได ้เพราะถูกอาํนาจ

ของความมวัเมาครอบงาํจติใจ และเมือ่ตดิสิง่เหลา่น้ีแลว้ จะเหน็วา่มคุีณมปีระโยชน ์ ถา้

ไมไ่ดเ้สพก็เหมอืนกบัคนทีข่าดลมหายใจ จะตายเสยีอย่างเดยีว ลองสงัเกตดูคนทีต่ดิ

สุรามากๆ ถา้ตอ้งงดดืม่สุรา จะมอีาการทรุนทรุาย อย่างทีช่าวบา้นพูดกนัวา่ลงแดง คอื

จะตายใหไ้ด ้ ไมส่ามารถทาํอะไรไดเ้ลย น่ีแหละคอืพษิของอบายมขุท ัง้หลาย ถา้เป็นคน

ไมม่ปีญัญา ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะไมรู่ถ้งึภยั เมือ่ไม่

รูก้็จะไปเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องเหลา่น้ี เมือ่เกี่ยวขอ้งแลว้ก็เป็นเหมอืนกบัปลาทีไ่ปตดิเบด็ เมือ่

ตดิเบด็แลว้ ก็จะดิ้นออกจากเบด็นัน้ยาก เวลาจะเอาเบด็ออกก็ตอ้งทรมาน ฉนัใดเวลาที่

ตดิอบายมขุแลว้ เวลาจะเลกิอบายมขุ ก็จะตอ้งทรุนทรุาย ทรมาน ทกุขอ์ย่างแสนสาหสั 

แต่ก็สายไปเสยีแลว้ เพราะเมือ่ลองไปตดิเขา้แลว้ ก็ยากทีจ่ะดิ้นใหห้ลดุจากบ่วงของมาร 

คอือบายมขุน้ีได ้ 

แต่ถา้ไดเ้ขา้วดัเขา้วา ไดย้นิไดฟ้งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ จะไดย้นิถงึพษิภยัของอบายมขุ

ท ัง้หลาย เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัอยู่บ่อยๆ แลว้นาํไปพนิิจพจิารณา ดูตวัอย่างของผูท้ีต่ดิ

อบายมขุ ดูผลทีเ่กดิขึ้น ก็จะทาํใหเ้กดิความกลวั เพราะรูว้า่เมือ่ทาํอย่างนัน้ก็จะตอ้งเป็น

เหมอืนกบัเขา เมือ่เป็นเหมอืนกบัเขา ก็รูว้่าเป็นสภาพทีท่กุขท์รมานอย่างยิง่ กจ็ะไมก่ลา้

ทาํ น่ีคอือานิสงสผ์ลบญุทีเ่กดิขึ้น เวลามาวดัแลว้ไดย้นิไดฟ้งัธรรม ไดแ้สงสวา่ง สามารถ

เหน็เหตแุละผลของการกระทาํต่างๆ ท ัง้เหตทุีด่แีละเหตทุีไ่มด่ ี เหตทุีด่กี็นาํไปปฏบิตัิ
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ต่อไป เช่นการไหวพ้ระสวดมนตเ์ป็นประจาํทกุๆวนั ทกุเชา้ทกุเยน็ เป็นสิง่ทีด่ ีเพราะเป็น

การเตมิแสงสวา่งใหก้บัจติใจ ตอนเชา้ก่อนทีจ่ะออกไปขา้งนอกทาํมาหากนิ หลงัจากทีต่ื่น

ขึ้นมาแลว้ ลา้งหนา้ลา้งตา ทาํธุระอะไรเสร็จ ก็ไหวพ้ระสวดมนตส์กัระยะหน่ึง เสร็จแลว้

ก็ทาํจติใหส้งบ บาํเพญ็ภาวนา เจริญสมาธิและปญัญา ถา้กระทาํอย่างน้ีแลว้ จติใจจะอยู่

ในสภาพทีพ่รอ้มจะออกไปเผชญิกบัสิง่ต่างๆในชวีติประจาํวนั เปรียบเหมอืนกบัการ

เตรียมสภาพรถยนตใ์หพ้รอ้มก่อนทีจ่ะออกจากบา้น ดูวา่นํา้เตมิหรือยงั นํา้มนัมหีรือยงั 

ลมมอียู่ในยางหรือเปลา่ ถา้ทกุอย่างพรอ้มก็ขบัรถออกไป รถก็จะพาไปยงัสถานทีต่่างๆที่

ตอ้งการไป โดยไมม่ปีญัหาอะไร แต่ถา้ไมต่รวจเตรียมสภาพรถยนตไ์ว ้ไมรู่ว้า่นํา้มนัมอียู่

ในถงัมากนอ้ยเท่าไร ไมรู่ว้า่นํา้ในหมอ้นํา้มมีากนอ้ยเพยีงไร ถา้หมอ้นํา้เกดิร ัว่ขึ้นมา ขบั

ไปสกัประเดีย๋ว เครื่องก็จะรอ้น แลว้ก็จะไหมเ้สยีไปในทีสุ่ด น่ีก็เกดิขึ้นเพราะไมไ่ด ้

เตรียมรถยนตไ์วใ้หพ้รอ้มกบัการใชง้าน  

จติใจก็เหมอืนกนั ทกุๆวนัเวลาออกไปทาํภารกจิการงานต่างๆ เราก็เอาจติใจไปใชง้านใช ้

การ ถา้ไมเ่ตรียมตวัเตรียมสภาพของจติใจใหพ้รอ้ม วนัทีอ่อกไปวนันัน้จติใจก็อาจจะ

วา้วุน่ขุน่มวั มเีรื่องมรีาวมปีญัหาต่างๆ ก็ไมรู่จ้กัแก ้มแีต่ความวุน่วายใจ แต่ถา้ก่อนออก

จากบา้นไดเ้ตรียมจติเตรียมใจไว ้ ใหพ้ลงัใหอ้าหารกบัจติใจ ดว้ยการไหวพ้ระสวดมนต ์

นัง่ทาํสมาธิใหจ้ติสงบสกัระยะหน่ึง เมือ่จติมคีวามสงบแลว้จติจะมคีวามอิม่ มคีวามสงบ 

มปีีต ิ หลงัจากนัน้ก็ใหเ้จริญธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้จริญอย่างสมํา่เสมอทกุๆวนั 

คอืการเตอืนตนใหรู้ว้า่ เม่ือเกดิมาแลว้ย่อมมีความแกเ่ป็นธรรมดา ย่อมมีความเจบ็ไข ้

เป็นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็นธรรมดา ย่อมมีการพลดัพรากจากของรกัของเจริญใจ

ท ัง้หลายทัง้ปวงเป็นธรรมดา เป็นสิ่งที่หนีไม่พน้ เป็นสิ่งที่จะตอ้งเกดิข้ึนกบัทกุๆคน ใคร

ก็ตามทีม่าเกดิในโลกน้ีแลว้ จะตอ้งเจอกบัสภาพเหลา่น้ี ถา้เจริญธรรมบทน้ีแลว้ ก็จะมี

อาวุธไวป้้องกนัตวั เพราะเมือ่ไปเจอในสิง่ทีไ่มค่าดฝนั แต่เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้น อยู่ๆ

อาจจะไปประสบอบุตัเิหต ุตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย หรือไปสู่ความตายเลย ก็จะไมเ่สยีหลกั  

ถา้ไดเ้จริญธรรมบทน้ีอยู่อย่างสมํา่เสมอ จะไมเ่สยีหลกั จติใจจะไมว่า้วุน่ขุน่มวั เพราะรู ้

วา่เหตกุารณ์เหลา่น้ีเป็นธรรมดา ไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจไวร้บักบัเหตกุารณ์นัน้ๆแลว้ เมือ่
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เป็นเช่นนัน้ ก็จะไมห่ว ัน่ไหวกบัสิง่ทีเ่กดิขึ้น ในขณะเดยีวกนัเวลาออกไปทาํมาหากนิ ก็จะ

ไมห่ลงจนเกนิไป คอืรูว้า่ทีอ่อกไปทาํมาหากนิน้ี ก็เพือ่ไปหาปจัจยั ๔ มาดูแลรกัษาชวีติ

ของตนใหอ้ยู่ไปวนัๆหน่ึง เพือ่จะไดป้ระกอบคุณงามความด ี สะสมบญุบารม ี ทีจ่ะเป็น

เหตนุาํใหไ้ปสู่การสิ้นทกุขใ์นลาํดบัต่อไปเท่านัน้เอง ไมไ่ดอ้ยู่เพือ่สะสมเงนิทองทรพัย์

สมบตั ิ ใหม้ากมายก่ายกอง จนใชไ้ปอกี ๑๐ ชาตกิ็ใชไ้มห่มด ไมท่ราบวา่จะสะสมไปทาํ

อะไร เวลาตายไปก็เอาไปไมไ่ดเ้ลยแมแ้ต่บาทเดยีว น่ีเป็นลกัษณะของคนทีไ่มม่ปีญัญา 

ไมไ่ดเ้จริญธรรมบททีส่อนวา่ คนเราเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งพลดั

พรากจากของรกัของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวง ก็เลยมวัหลงอยู่กบัการสะสมวตัถขุา้วของ

สมบตัต่ิางๆ ในขณะทีอ่อกไปแสวงหา ก็มอีาการเคร่งเครียด เพราะความอยากมาก 

ความโลภมาก เมือ่มคีวามโลภความอยากอยู่มาก ก็ตอ้งพยายามหามาใหไ้ดต้ามความ

ปรารถนา ถา้ไปเจออปุสรรคหรือไปเจอปญัหา ก็จะเกดิอาการเครยีด เกดิความทกุข ์

ขึ้นมา เกดิความโกรธ ความแคน้ ความอาฆาตพยาบาท นาํไปสู่การต่อสูจ้องเวรจอง

กรรมกนั น่ีก็เป็นเพราะไมเ่คยคดิเลยวา่ วนัน้ีอาจจะเป็นวนัสุดทา้ยของชวีติก็ได ้ออกไป

ทาํมาหากนิในวนัน้ี อาจจะไมไ่ดก้ลบับา้นก็ได ้ 

ถา้เตอืนสตวิา่วนัน้ีอาจจะเป็นวนัสุดทา้ยของชวีติ ความโลภความอยากจะเบาบางลงไป

เยอะ แต่ก็ยงัตอ้งทาํภารกจิต่อไป เพราะยงัตอ้งดูแลรกัษาอตัภาพร่างกายของตนและ

ของคนทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย ์ เมือ่เกดิมาแลว้ ก็ตอ้งทาํมาหากนิ

เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง แต่ควรจะรูจ้กัขอบเขต วา่ทาํไปเพือ่อะไร ควรจะหามามากนอ้ย

เพยีงไร ไมใ่ช่ปลอ่ยใหค้วามโลภ ความอยากหลอกใหไ้ปหามา และสิง่ทีห่ามาก็ไมเ่ป็น

คุณเป็นประโยชนอ์ย่างแทจ้ริง กลบัเป็นโทษเสยีมากกวา่ แต่ก็ไมรู่เ้พราะขาดปญัญา ขาด

ความเหน็ชอบ เพราะไมไ่ดเ้ขา้วดัเขา้วา ไม่ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ จงึมองเห็น

วา่ทรพัยส์มบตัเิงนิทอง ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุท ัง้หลายเป็นสิง่ทีป่ระเสริฐ เป็นสิง่ทีค่วร

สะสมใหม้มีากๆ แต่หารูไ้มว่า่ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขน้ี ในสายตาของผูม้ปีญัญา มแีสง

สวา่งแห่งธรรมแลว้ จะรูว่้าเป็นทกุข ์ ไม่ใช่เป็นสขุ เพราะโดยธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ี มี

ความทกุขซ์่อนเรน้อยู่ แต่คนทีไ่มม่ปีญัญาจะมองไมเ่หน็  
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เหมอืนกบัคนทีม่องเหรียญเพยีงดา้นเดยีว เพราะคดิวา่เหรียญท ัง้ ๒ ดา้นเหมอืนกนั 

เหน็ดา้นน้ีก็คดิวา่อกีดา้นก็จะเป็นเหมอืนกนั น่ีคอืลกัษณะของคนทีม่องเหรียญเพยีงดา้น

เดยีว แต่ถา้เป็นคนฉลาด ก็จะพลกิเหรียญกลบัขึ้นมาดู วา่ดา้นน้ีกบัดา้นโนน้เหมอืนกนั

หรือเปลา่ ถา้พลกิเหรียญดู ก็จะรูว้า่มอียู่ ๒ ดา้น มหีวัมกีอ้ย ฉนัใดทกุสิง่ทกุอย่างใน

โลกน้ีก็เป็นเหมอืนกบัเหรียญ มที ัง้ส่วนดแีละส่วนเสยี ถา้มองแต่สว่นดีสว่นเดียว ก็จะ

เหน็ผิดเป็นชอบไปได ้ เพราะเมือ่ผลเสยีปรากฏขึ้นมา จะทาํใจไมไ่ด ้ จะตอ้งมแีต่ความ

ทกุข ์เช่นสิง่ของต่างๆ ไม่วา่ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พจิารณาดู ก็จะรูว้า่เป็นของไมเ่ทีย่ง

แทแ้น่นอน หามาไดว้นัน้ี แต่ไมรู่ว้า่จะสามารถรกัษาใหอ้ยู่ไปไดน้านสกัเท่าไร พรุ่งน้ีจะมี

ใหมม่าเพิม่หรือไมก่็ไมรู่ ้ แต่คนส่วนใหญ่มกัจะคดิวา่มแีลว้ด ี มแีลว้จะตอ้งอยู่กบัเราไป

นานๆ ก็เลยพยายามหากนัไป เมือ่หามาไดม้ากก็ทาํตนเองใหเ้ป็นคนพกิารไป ดว้ยการใช ้

สิง่เหลา่น้ีมาใหค้วามสุขกบัตนเอง ท ัง้ๆทีเ่มือ่ก่อนน้ีเวลาทีไ่มม่สีิง่เหลา่น้ี ก็สามารถอยู่ได ้

โดยไมต่อ้งพึง่พาสิง่เหลา่น้ีเลย แต่เพราะความหลง เหน็คนอืน่เขามเีงนิทอง มทีรพัย์

สมบตัขิา้วของมากมาย ก็คดิวา่เขามคีวามสุข ก็เลยพยายามไปหามา เมือ่หามาไดแ้ลว้ก็

ตอ้งเอาเงนิเหลา่น้ีไปใชส้อย เมือ่ใชไ้ปก็เกดิการตดิพนักบัการใชเ้งนิใชท้อง วนัไหนถา้เงนิ

ทองเกดิขาดมอืไป ก็จะเกดิความรูส้กึไม่สบายใจขึ้นมา แทนทีจ่ะปรบัตนเองใหอ้ยูก่บั

ฐานะของตน ก็ไมย่อมเสยีแลว้ ตอ้งดิ้นรนหาเงนิมาใชอ้กี  

ถา้ฉลาดก็จะใชเ้งนิใหเ้กดิประโยชน ์ ใชเ้ท่าทีจ่าํเป็นเท่านัน้ สิง่ทีจ่าํเป็นต่อชวีติก็มแีค่

ปจัจยั ๔ ถา้มปีจัจยั ๔ ก็พอแลว้ เงนิทองทีเ่กนิไปกวา่นัน้ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ถา้ใช ้

ไมเ่ป็น ก็จะเกดิโทษ เช่นเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช ้ก็จะตดินิสยั จะซื้อของอะไรก็ตอ้ง

ซื้อของแพงๆ ซื้อของฟุ่มเฟือย ทาํใหเ้งนิทองทีห่ามาไดด้ว้ยความยากลาํบาก ก็จะหมด

ไปอย่างรวดเร็ว เมือ่หมดไปก็ตอ้งออกไปหามาใหม ่ ก็เลยทาํใหช้วีติมแีต่ความดิ้นรน

แสวงหาเงนิหาทอง เมือ่ไมไ่ดม้าดงัใจ ก็เกดิความวุน่วายใจ เกดิความโกรธ เกดิ

ความแคน้ เกดิความอาฆาตพยาบาท ทาํใหต้อ้งไปทาํในสิง่ทีจ่ะตอ้งเสยีใจต่อไป เช่นไป

ทาํรา้ยผูอ้ืน่ ไปกลา่วรา้ยผูอ้ืน่เป็นตน้ ท ัง้หมดน้ีก็เกดิจากจติใจทีข่าดแสงสวา่งนัน่เอง 

เมือ่ไมม่แีสงสวา่ง ก็ทาํใหเ้กดิความโลภ ความอยาก เมือ่ไมไ่ดต้ามความโลภความอยาก 
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ก็เกดิความโกรธ ความแคน้ อาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม สรา้งเวรสรา้งกรรมให ้

ต่อกนัและกนั ชวีติก็เลยตอ้งดาํเนินไปกบัความวุน่วายไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น  

แต่ถา้มแีสงสวา่งแห่งธรรม อย่างทีพ่ระบรมศาสดาทรงสอนใหเ้จริญทกุๆวนั ตอนเชา้

ก่อนออกจากบา้น เตอืนตนสกัหน่อยวา่ วนัน้ีอาจจะเป็นวนัสดุทา้ยของเรานะ ที่ออกไป

น้ีกเ็พียงแต่ไปทาํมาหากนิ เพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง ใหชี้วิตไดอ้ยู่ต่อไป จะไดท้าํคณุ

ทาํประโยชน์ ปฏิบตัธิรรมรกัษาศีล สะสมบญุบารมี อนัเป็นเหตทุี่จะพฒันาจติใจ ชําระ

ขดัเกลาจติใจใหส้ะอาดบริสทุธ์ิต่อไป ถา้ไดท้าํอย่างน้ีแลว้ ชวีติในแต่ละวนัจะไมวุ่น่วาย 

ออกไปหากนิตามปกต ิ แต่จะไมผ่่าไฟแดง คอืจะไมท่าํบาปทาํกรรม ถา้หามาไดด้ว้ย

ความสุจริต ก็หามา ถา้ไมไ่ดก้็ไมห่าดว้ยการทจุรติ ตอ้งเบรกตวัเอง ทกุครัง้ทีจ่ะทาํในสิง่

ทีผ่ดิศีลผดิธรรม จะเบรกได ้ถา้รูว้า่ชวีติมขีอบมเีขต ไมต่ายวนัน้ีก็จะตอ้งตายพรุ่งน้ี เมือ่

เป็นเช่นน้ีแลว้ความโลภ ความอยากต่างๆ จะไมม่อีาํนาจฉุดลากใหไ้ปกระทาํในสิง่ที่

จะตอ้งเสยีใจภายหลงั เมือ่เป็นเช่นนัน้ชีวติในแต่ละวนัก็จะดาํเนินไปไดด้ว้ยความราบรื่น

ดงีาม ไดเ้ท่าไรก็ยนิดกีบัสิง่ทีไ่ดม้าในวนันัน้ ถา้ไมไ่ดเ้ลยหรือจะตอ้งสูญเสยีอะไรไปบา้ง 

ก็จะไมเ่สยีอกเสยีใจ เพราะรูอ้ยู่แลว้วา่เป็นเรื่องปกตขิองโลก มีมากต็อ้งมีไป ไม่ชา้กเ็ร็ว

กต็อ้งจากทกุสิ่งทกุอย่างที่หามาไดใ้นโลกน้ีไป แต่สิง่ทีจ่ะไมจ่ากไป ทีจ่ะตดิตวัไปกค็อื

แสงสวา่งแห่งธรรม คอืปญัญาน้ีเอง  

ถา้มแีสงสวา่งแหง่ธรรมก็จะนาํพาไปสู่สุคต ิ จะไดไ้ปเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ เป็นพรหม

อกี เพือ่จะไดป้ระกอบคุณงามความด ี สะสมแสงสวา่งแห่งธรรมใหม้มีากยิง่ๆขึ้นไป จน

กลายเป็นแสงสวา่งทีม่อียู่ในใจตลอดเวลา เช่นเดยีวกบัแสงสวา่งทีม่อียู่ในใจของ

พระพทุธเจา้ท ัง้หลาย พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ซึง่ในแต่ละภพแต่ละชาตทิ่านก็ไมไ่ดท้าํ

อะไร นอกจากสะสมแต่แสงสวา่งแห่งธรรมน้ี ดว้ยการประกอบคุณงามความด ี

เหมอืนกบัทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี มกีารทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศน์

ฟงัธรรม และเมือ่กลบัไปทีบ่า้นก็นาํไปปฏบิตัต่ิอ เชา้เยน็ก็มกีารไหวพ้ระสวดมนต ์ทาํจติ

ใหส้งบ พจิารณาธรรมอย่างสมํา่เสมอ ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้แสดงวา่ไดช้ารจ์แบตเตอรี่ทกุวนั 

เหมอืนกบัทีต่อ้งชารจ์แบตเตอรี่โทรศพัทม์อืถอื ถา้วนัไหนไมไ่ดร้บัการชารจ์แบตเตอรี่ 
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รบัรองไดว้า่วนันัน้คงจะไมไ่ดใ้ชโ้ทรศพัท ์ คนมโีทรศพัทม์อืถอืจงึตอ้งชารจ์แบตเตอรี่อยู่

เสมอๆ เพราะโทรศพัทม์อืถอืเดีย๋วน้ีเป็นปจัจยัทีส่าํคญัต่อชวีติ จะทาํมาหากนิตดิต่อ

การคา้กบัใคร ตดิต่อธุระกบัใคร ก็ตอ้งใชโ้ทรศพัทม์อืถอืน้ี ถา้เกดิไฟแบตเตอรี่หมดก็ไม่

สามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอืได ้วนันัน้ชีวติก็จะรูส้กึวา่ขาดอะไรไปสกัอย่าง เช่นเดยีวกบัผูท้ี่

เคยไหวพ้ระสวดมนตอ์ย่างสมํา่เสมอ ทกุเชา้ทกุเยน็ วนัไหนถา้ตื่นสายไมม่เีวลาพอ ที่จะ

ไหวพ้ระสวดมนต ์ ทาํกจิวตัรประจาํวนัได ้ เวลาออกไปจากบา้นในวนันัน้จะมคีวามรูส้กึ

ไมค่่อยสบายใจ รูส้กึวา่ขาดเครื่องไมเ้ครื่องมอืสกัอย่างหน่ึงไป ทาํอะไรก็จะรูส้กึวา่

ขดัขอ้งไปเสยีหมด  

ดงันัน้จงึขอใหเ้หน็ความสาํคญั ในการอดัพลงัแสงสวา่งแห่งธรรม ใหก้บัจติใจ 

เหมอืนกบัการใหค้วามสาํคญัต่อการชารจ์แบตเตอรี่ของเครื่องโทรศพัทม์อืถอื ถา้ทาํท ัง้ 

๒ อย่าง ก็จะมเีครื่องไมเ้ครื่องมอืครบบริบูรณ์ คอืมเีครื่องไมเ้ครื่องมอืสาํหรบัใชก้บั

จติใจ และก็มเีครื่องไมเ้ครื่องมอืไวส้าํหรบัสือ่สารตดิต่อกบับคุคลต่างๆทีต่อ้งทาํธุรกจิ

ดว้ย ถา้มทีกุอย่างพรอ้มชวีติในวนันัน้ก็จะดาํเนินไปไดด้ว้ยด ีมแีต่ความสงบ ความเยน็ 

ความสบาย แมจ้ะตอ้งไปประสบกบัปญัหาต่างๆมากมายก่ายกองขนาดไหน ถา้มมีรณา

นุสติอยู่กบัใจ จะไมก่งัวลกบัปญัหาต่างๆเลย เพราะรูว้า่ไมช่า้ก็เร็วปญัหากบัเราก็ตอ้งจาก

กนัอยู่ด ีถา้เราตายก่อน ปญัหานัน้ก็หมดไปโดยปริยาย ถา้แกไ้ด ้ปญัหาก็หมดไป ดงันัน้

จงึไมม่ปีญัหาอะไรทีแ่กไ้มไ่ด ้ถา้แกไ้มไ่ด ้ก็ปลอ่ยไวเ้ฉยๆ จะเป็นอะไรก็ใหเ้ป็นไป อะไร

จะเกดิก็เกดิ เพราะอย่างมากก็แค่ตายเท่านัน้เอง เมือ่ตายแลว้ ทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียูก่บั

ตวั ก็หมดไปเหมอืนกนั  

น่ีคอืสิง่ทีจ่ะไดจ้ากการหม ัน่ชารจ์แบตเตอรี่ของจติใจอย่างสมํา่เสมอ จะมแีต่ความสุข 

ความเยน็ใจ ไมว่า่จะอยู่ในสถานทีแ่ห่งหนตาํบลใด จติใจจะไมม่คีวามวา้วุน่ขุน่มวั จะอยู่

ในสภาพสนัโดษ ยนิดตีามมตีามเกดิ ไดก้็ได ้ ไมไ่ดก้็ไมเ่ป็นไร เสยีก็ไมเ่สยีใจ เพราะ

พรอ้มทีจ่ะเสยีอยู่แลว้ เพราะรูอ้ยูว่า่เวลามาก็มาตวัเปลา่ๆ ไมไ่ดเ้อาสมบตัชิิ้นใดมาเลย

แมแ้ต่ชิ้นเดยีว เวลาไปก็ไมไ่ดเ้อาสมบตัไิปแมแ้ต่ชิ้นเดยีว สิง่ทีจ่ะเอาไปกบัตวัก็คอืความ

สงบหรือความวา้วุน่เท่านัน้เอง ถา้เอาความสงบไปก็ไปดว้ยความสุข ไปดว้ยความเจริญ 
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ไปดว้ยความสวา่ง ถา้เอาความวา้วุน่ขุน่มวัไป ก็ไปดว้ยความทกุข ์ ไปดว้ยความมดื ภพ

ชาตทิีจ่ะตามมาก็ต่างกนั ไปดว้ยความสวา่งก็ไปสู่สคุติ ไปดว้ยความมดืก็ไปสู่ทคุติ น่ี

แหละคอืเรื่องราวของชวีติของพวกเรา การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๗๑ 

ปัน้ดินใหเ้ป็นพระ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

ในช่วงฤดูกาลเขา้พรรษา เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของพทุธศาสนิกชนท ัว่ๆไป ทีจ่ะ

ประพฤตปิฏบิตัธิรรมใหม้ากยิง่ไปกวา่ปกต ิ คอืมกีารต ัง้จติต ัง้ใจทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัิ

ธรรมเพิม่มากขึ้น ในธรรมขอ้ใดขอ้หน่ึงหรอืหลายๆขอ้ สุดแทแ้ต่กรณีของแต่ละบคุคลที่

จะพงึกระทาํ บางท่านก็ต ัง้จติอธิษฐานวา่จะใส่บาตรทกุๆวนั บางท่านก็ต ัง้จติอธิษฐานจะ

มาวดัทกุๆวนัพระ บางท่านก็ต ัง้จติอธิษฐานจะไหวพ้ระสวดมนตท์กุๆวนั ท ัง้เชา้ท ัง้เยน็ 

บางท่านกต็ ัง้จติอธิษฐานจะละเวน้จากอบายมขุต่างๆ ไมว่า่จะเป็นสุรายาเมา การพนนั 

เทีย่วกลางคนื สิง่เสพตดิอืน่ๆ ทีเ่หน็วา่ไมเ่กดิคุณเกดิประโยชน ์ มแีต่โทษ ตลอด

ระยะเวลา ๓ เดอืน ก็จะลองปฏบิตักินั เพือ่ประโยชนสุ์ขของตนเองนัน่เอง การจะทาํ

อะไรใหเ้ป็นไปดว้ยความสะดวกราบรื่น ก็จะตอ้งมเีครื่องมอืสนบัสนุน ซึง่มอียู่หลาย

อย่างดว้ยกนั เหมอืนกบัเวลาทีจ่ะตอ้งซ่อมรถยนต ์ก็ตอ้งมเีครื่องไมเ้ครื่องมอืหลายชนิด 

หรือเวลาจะสรา้งบา้นสรา้งเรือน ก็ตอ้งมเีครื่องไมเ้ครื่องมอืหลายชนิดเช่นกนั ไมว่า่จะ

เป็นขวาน เป็นมดี เป็นเลือ่ย เป็นกบ เป็นคอ้น เป็นตน้ ตอ้งมหีลายๆอย่างช่วยสนบัสนุน

กนั เพือ่ภารกจิทีท่าํจะไดส้าํเร็จลลุว่งไปดว้ยด ี 

การทีม่คีวามปรารถนาทีจ่ะพฒันาชวีติใหด้ขีึ้นกวา่เดมิ ใหสู้งขึ้นกวา่เดมิ ใหด้าํเนินไปสู่

จดุสูงสุดคอือริยภูมิ จากปถุชุนใหก้ลายเป็นพระอริยเจา้ขึ้นมา จาํเป็นตอ้งมธีรรมะเป็น

เครื่องอปุถมัภส์นบัสนุน เช่น ความตัง้ใจ ภาษาบาลเีรียกวา่อธิษฐาน มคีวามตัง้ใจ ตัง้

จติอธิษฐานใหรู้ว้า่จะไปในทศิทางใด ตอ้งการอะไร ก็ตอ้งต ัง้เป้าหมายเอาไว ้ เรียกวา่ต ัง้

จติอธิษฐาน ต่อมาก็ตอ้งมสีจัจะ ความจริงใจ เอาจริงเอาจงั แน่วแน่ม ัน่คง มมุานะ ไม่

สกัแต่ต ัง้ใจไวเ้ฉยๆ เมือ่ทาํไปแลว้เจออปุสรรค เจอความยากความลาํบาก ก็จะเลกิราไป 

ถา้มสีจัจะความจรงิใจ เอาจรงิเอาจงั เหนียวแน่นแน่นอนแลว้ ถงึแมจ้ะเจออปุสรรค
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อย่างไร ก็ไมย่อมถอยหลงั ไมย่อมเลกิ ไม่ยอมแพ ้จะตอ้งไปใหไ้ด ้จะชา้หรือเร็วก็สุดแท ้

แต่ แต่จะไมย่อมแพ ้ ไมย่อมหยุด อาจจะตอ้งชะลอลงไปบา้ง เพราะสุขภาพร่างกาย

อาจจะไมอ่าํนวย หรือมอีปุสรรคบางสิง่บางอย่าง แต่ก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะทาํใหล้ม้เลกิไป

เลย เรียกวา่สจัจาธิษฐาน อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ของเราไดท้รงกาํหนดจติไว ้ ในวาระ

สุดทา้ยแห่งการปฏบิตัธิรรม ขณะทีน่ ัง่อยู่ใตต้น้โพธิ์ ทรงต ัง้สจัจาธิษฐานไวว้า่ ถา้ไมไ่ด ้

ตรสัรูเ้ป็นพระอนุตตรสมัมาสมัพทุธเจา้ ก็จะไมล่กุจากทีน่ ัง่น้ีไปเป็นอนัขาด ถงึแม ้

ร่างกายจะซูบผอม เลอืดในร่างกายจะเหอืดแหง้ไป ชวีติจะหาไม ่ก็จะไมย่อมลกุจากทีน่ ัง่

น้ีไปเป็นอนัขาด น่ีคอืสจัจาธิษฐาน ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงเปลง่วาจาไว ้ เป็นเหตเุป็นเครื่อง

คอยผลกัดนั ไมใ่หย้อมแพ ้ใหล้ยุไปแต่ขา้งหนา้ จนในทีสุ่ดก็ไดบ้รรลถุงึผลอนัเลศิ ที่ได ้

ทรงปรารถนาไว ้ 

นอกจากสจัจาธิษฐานแลว้ ธรรมะทีต่อ้งมกีค็อืวิริยะ ความอตุสาหะ พากเพยีรพยายาม 

เมือ่ไดต้ ัง้เป้าหมายไวแ้ลว้วา่ จะทาํสิง่หน่ึงสิง่ใดในเวลาใด เมือ่ถงึเวลานัน้ก็ตอ้งทาํในสิง่

นัน้ๆ เช่น ถา้ต ัง้จติอธิษฐานวา่จะใส่บาตรทกุๆวนั เมือ่ถงึเวลาก็ตอ้งเตรียมกบัขา้วกบั

ปลาอาหารคาวหวานไว ้ เพือ่รอพระทีเ่ดนิผ่านมาทีบ่า้นของเราก็ด ี หรือจะนาํอาหารไป

ถวายตกับาตรตามจดุต่างๆทีพ่ระท่านเดนิผา่น ก็ขอใหม้วีริิยะ ความอตุสาหะพากเพยีร 

อย่าเกยีจครา้น บางวนัอาจจะนอนดกึ พอตื่นขึ้นมาเลยไมค่่อยมเีรี่ยวแรง ไมอ่ยากจะลกุ 

ก็ตอ้งนึกถงึสจัจาธิษฐานทีไ่ดต้ ัง้ไว ้ แลว้ก็อาศยัวริิยะความอตุสาหะความพากเพยีร 

ผลกัดนัใหก้ายวาจาใจลกุขึ้นมาทาํกจิทีไ่ดต้ ัง้ใจไว ้ น่ีก็เป็นธรรมะทีจ่ะช่วยผลกัดนั ให ้

ดาํเนินไปสู่จดุหมายปลายทางทีต่อ้งการ ต่อมาก็ตอ้งมขีนัติ ความอดทน เพราะการจะทาํ

อะไรทีเ่ป็นคุณงามความดนีัน้ สาํหรบัปถุชุนท ัว่ๆไปจะรูส้กึวา่ยาก เพราะจติใจของปถุชุน

มอีาํนาจใฝ่ตํา่ครอบงาํอยู ่ มกัจะชอบไหลลงตํา่ ไมช่อบขึ้นสูงเหมอืนกบันํา้ นํา้ย่อมไม่

ไหลขึ้นทีสู่งฉนัใด จติใจของปถุชุนก็ไมไ่หลขึ้นทีสู่งฉนันัน้ ถา้ไมม่กีารผลกัดนั ไมม่กีาร

เคี่ยวเขญ็ จติของปถุชุนท ัว่ๆไปจะไมไ่ปสู่ทีด่ทีีง่ามโดยลาํพงัของตนเอง ตอ้งอาศยัธรรมะ

ดงัทีไ่ดก้ลา่วไว ้เป็นเครื่องผลกัดนัสนบัสนุน  
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ดงันัน้การจะทาํความดแีต่ละครัง้สาํหรบัปถุชุน จงึรูส้กึวา่เป็นสิง่ทีย่ากเยน็อย่างยิง่ แต่ถา้

ใหไ้ปทาํสิง่ทีไ่มด่ไีมง่ามจะรูส้กึวา่งา่ย เช่น ระหวา่งการมาวดั กบัการไปดูหนงัดูละคร ไป

เทีย่วเตร่ จติใจจะรูส้กึวา่การมาวดัน้ีแสนจะยากเยน็ลาํบากลาํบน แต่เวลาไปเทีย่ว ไปกนิ

เลี้ยง ไปหาความสุขทางโลกแลว้ จะรูส้กึวา่เป็นสิง่ทีง่า่ยแสนงา่ย แทบจะไมต่อ้งมใีครมา

เตอืนมาบอก ในใจพรอ้มทีจ่ะไปอยู่เสมอ นัน่ก็เป็นเพราะวา่ธรรมชาตขิองจติปถุชุนเป็น

อย่างนัน้ ในทางตรงกนัขา้มถา้เป็นจติของพระอริยเจา้แลว้ การทาํความดกีลบัเป็นของ

งา่ย และการกระทาํความชัว่กลบัเป็นของยาก เพราะเหตทุีไ่ดฝึ้กฝนอบรมนิสยัสนัดาน

จนกลายเป็นจติทีด่ทีีง่าม ใฝ่ดใีฝ่งามโดยถ่ายเดยีว เวลาจะทาํความชัว่จงึเป็นสิง่ทีท่าํ

ไมไ่ด ้ ตัง้แต่พระอริยบคุคลเบื้องตน้ขึ้นไปคอืพระโสดาบนัแลว้ เรื่องการทาํบาปละเมดิ

ศีล จะเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดเ้ลยทเีดยีว ท่านจะไมท่าํโดยเดด็ขาด แมแ้ต่จะเพือ่รกัษาชวีติ

ของตนไว ้ โดยการทาํบาปทาํกรรมก็จะไมท่าํ เช่น สมมตุมิผูีห้น่ึงผูใ้ดจะมาทาํรา้ยชวีติ

ของท่าน ท่านก็จะไมต่่อสูท้าํรา้ยเขา แต่ถา้หลบไดก้็จะหลบ หลกีไดก้็จะหลกี ถา้พูดคุย

สอนกนัได ้ ใหเ้ขายกเลกิการกระทาํทีไ่มด่นี ัน้ได ้ ท่านก็จะพูด แต่การทีจ่ะตอ้งไปทาํบาป

ทาํกรรมเพือ่รกัษาชวีติของทา่นไวน้ ัน้ ท่านจะไมท่าํโดยเดด็ขาด เพราะไดถู้กกาํจดัหมด

สิ้นไปแลว้จากจติใจ ในเรื่องการทาํบาปทาํกรรมท ัง้หลาย  

แต่ก่อนทีจ่ะไปถงึทีน่ ัน่ได ้ก็ตอ้งอาศยัธรรมะทีไ่ดแ้สดงไว ้คอืตอ้งมอีธิษฐาน ความตัง้ใจ 

สจัจะ ความจริงใจ วิริยะ ความอตุสาหะ ความพากเพยีร ขนัต ิความอดทน ถา้หากไมม่ี

คุณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ การทีจ่ะยกสภาพจติปถุชุนใหก้ลายเป็นพระอริยบคุคล 

ย่อมเป็นไปไดย้าก หรืออาจจะเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทเีดยีว เพราะเหมอืนกบัการสรา้งบา้น

ขึ้นมาโดยไมม่เีครื่องไมเ้ครื่องมอื เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดฉ้นัใด การทีจ่ะปัน้ดินใหเ้ป็นพระ

ขึ้นมาก็เช่นนัน้ การทีจ่ะเอาดนิมาปัน้ใหเ้ป็นพระพทุธรูปนัน้ ถา้ไมม่คีวามตัง้จติต ัง้ใจ ไม่

มคีวามแน่วแน่ เอาจริงเอาจงั ไมม่คีวามขยนัหม ัน่เพยีร ไมม่คีวามอดทนแลว้ รบัรองได ้

วา่จะไมส่ามารถปัน้ใหก้ลายเป็นพระพทุธรูปขึ้นมาได ้ แต่ถา้มคีวามตัง้ใจ มคีวามจรงิใจ 

มคีวามขยนั มคีวามอดทนแลว้ ก็จะสามารถทีจ่ะปัน้ดนิใหเ้ป็นพระพทุธรูปได ้ สามารถ

ทาํจติของปถุชุนใหก้ลายเป็นพระอริยเจา้ได ้ถา้เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ดแ้ลว้ โลกจะตอ้งไมม่ี

พระพทุธเจา้มาปรากฏ จะไมม่พีระอรหนัตสาวกท ัง้หลายมาปรากฏ เพราะวา่ไมว่า่
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พระพทุธเจา้พระองคใ์ดก็ตาม พระอรหนัตสาวกรูปใดก็ตาม ก็ลว้นมาจากปถุชุนท ัง้สิ้น 

ไมม่ใีครมาจากพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกเลย ทกุๆองคต์อ้งมาจากปถุชุนท ัง้นัน้ 

ตอ้งมาจากดนิท ัง้นัน้ โดยอาศยัธรรมะทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงคน้พบ มาใชเ้ป็นเครื่องไม ้

เครื่องมอื ปัน้กอ้นดนิใหก้ลายเป็นพระพทุธรูป ปัน้จติของปถุชุนใหก้ลายเป็นจติของ

พระพทุธเจา้ ของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย  

เป็นสิง่ทีท่กุคนสามารถทาํได ้ปถุชุนทกุคนมสีทิธิ์ทีจ่ะเป็นพระพทุธเจา้ได ้มสีทิธิ์ทีจ่ะเป็น

พระอรหนัตสาวกได ้ ถา้มคีวามตัง้ใจ มคีวามจริงใจ มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร มคีวาม

อดทนทีจ่ะปฏบิตัธิรรม ทีจ่ะทาํใหป้ถุชุนกลายเป็นพระอริยะขึ้นมา จงึเป็นสิง่ทีพ่วกเรา

ท ัง้หลายทีย่งัเป็นปถุชุนอยู่ ควรมคีวามดอีกดใีจ เพราะมคีวามหวงั ชวีติของเราไมส่ิ้น

หวงั ไมจ่าํเป็นตอ้งอยู่ในสภาพทีเ่ป็นอยู ่ซึง่เปรียบเหมอืนกบัคนทีต่ดิคุกตดิตะรางนัน่เอง 

ถา้โดนจาํคุกตลอดชวีติ ก็จะไมม่โีอกาสทีจ่ะออกจากคุกตะรางไปชัว่ชวีติ แต่ถา้ถูกจาํคุก

เป็นเวลา ๕ ปี ๑๐ ปี ก็ยงัมคีวามหวงัทีจ่ะออกจากคุกไปได ้ ฉนัใดพวกเราก็เป็น

เหมอืนกบันกัโทษ แต่ไมไ่ดถู้กลงโทษใหจ้าํคุกตลอดชวีติ มโีอกาสทีจ่ะหลดุพน้จากคุก

ตะรางไปไดด้ว้ยธรรมะของพระพทุธเจา้ เพราะพระพทุธเจา้ไดท้รงใชธ้รรมะเป็น

เครื่องมอื ทาํใหท้รงหลดุพน้ไปจากหอ้งขงั จากคุกตะราง เมือ่ก่อนน้ีพระพทุธเจา้กท็รง

ถูกขงัอยู่ในคุกในตะรางน้ี แต่หลงัจากทีไ่ดท้รงฟนัฝ่าอปุสรรคต่างๆ ดว้ยการปฏบิตัิ

ธรรม ทาํแต่ความด ี ละความชัว่ กาํจดักิเลสตณัหาทีม่อียู่ภายในพระทยัจนหมดสิ้นไป 

หลดุพน้จากคุกตะรางแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิไดโ้ดยสิ้นเชงิ  

พวกเราทกุคนจะทราบหรือไมท่ราบก็ตาม เมือ่เกดิมาแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย 

เมือ่ตายไปแลว้ยงัไมจ่บเพยีงเท่านัน้ ยงัไปเกดิใหมอ่กี ไปเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ ภพสูง

ภพตํา่ ตัง้แต่นรกทีเ่ป็นภพทีต่ ํา่ทีสุ่ด จนถงึข ัน้พรหมโลกทีเ่ป็นภพทีสู่งทีสุ่ด ไลข่ึ้นมาจาก

นรก สู่เปรต สู่อสุรกาย สู่เดรจัฉาน สู่มนุษย ์สู่เทวโลก สู่พรหมโลก น่ีคอืคุกตะรางของ

สตัวโ์ลกท ัง้หลาย ทีย่งัไมส่ามารถปลดเปลื้องตวัเองใหห้ลดุพน้ไปได ้ มแีต่พระพทุธเจา้

กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเท่านัน้ ทีส่ามารถดิ้นหลดุพน้จากคุกตะรางน้ีไปได ้ ดว้ย

การปฏบิตัธิรรม คอืละทาํช ัว่ ทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม กาํจดักเิลสตณัหาท ัง้หลาย ทีม่อียู่ภายใน
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จติใจใหห้มดสิ้นไป ดว้ยการทาํบญุทาน รกัษาศีล ปฏิบตัิธรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์ ทาํ

สมาธิ เจริญวิปสัสนา ปลงอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ซึง่เป็นธรรมะสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการจะ

หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จากคุกตะรางแห่งการเกดิ แก่ เจ็บ ตาย 

จะตอ้งปฏบิตักินั ถา้ปฏบิตัดิว้ยความตัง้ใจ ดว้ยความจริงจงั ดว้ยความขยนัหม ัน่เพยีร 

ดว้ยความอดทนแลว้ รบัรองไดว้า่ไมช่า้ก็เร็ว ก็จะสามารถหลดุพน้จากคุกตะรางน้ีไปได ้

แต่ถา้จะหวงัใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดปฏบิตัแิทน ลากจูงใหพ้น้จากคุกตะรางน้ี ก็จะเป็นสิง่ทีไ่ม่

สามารถเป็นไปได ้ จะตอ้งผดิหวงัไปตลอดชวีติ จะตอ้งอยู่ในคุกตะรางแห่งการเวยีนวา่ย

ตายเกดิไปแบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น  

ดงันัน้เวลาทีร่ะลกึถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ขอใหร้ะลกึถงึพระพทุธคุณ พระ

ธรรมคุณ พระสงัฆคุณ คอืความสามารถ ความเก่งกาจ เช่นความตัง้ใจ ความจริงใจ 

ความขยนั ความอดทน ทีม่อียู่ในองคพ์ระรตันตรยั แลว้นาํมาใชก้บัตวัเรา พยายามตัง้

จติอธิษฐาน ต ัง้ใจวา่จะทาํความด ี ไมก่ระทาํความชัว่ จะตดักเิลส คอืความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพี หรือต่อการปฏบิตัิ

ธรรม ใหล้ดนอ้ยถอยลงไปจนหมดไปในทีสุ่ด ถา้สามารถปฏบิตัไิด ้ ไมช่า้ก็เร็วปถุชุนจติ

ก็จะกลายเป็นอริยจติ เหมอืนกบัจติของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทีไ่ด ้

กลายจากปถุชุนเป็นพระอริยเจา้ ดว้ยการปฏบิตัธิรรมเท่านัน้ ไมไ่ดจ้ากการปลกุเสก 

ไมไ่ดจ้ากการบนบาน ขอสิง่นัน้สิง่น้ี จากสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ท ัง้หลายในโลกน้ี เพราะสิง่

ศกัดิ์สทิธิ์ท ัง้หลายทีแ่ทจ้ริงในโลกน้ีก็คอืธรรมะ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้า่ อตัตาห ิ

อตัโน นาโถ น่ีแหละคอืธรรมะทีศ่กัดิ์สทิธิ์ทีแ่ทจ้ริง ผูใ้ดมธีรรมะขอ้น้ีแลว้ ย่อมสามารถ

นาํตนใหพ้น้จากความทกุข ์พน้จากความยากความลาํบากได ้ 

แมแ้ต่ชวีติทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ี ถา้มอีตัตาห ิ อตัโน นาโถ ก็จะสามารถยกตนใหพ้น้จาก

ความทกุข ์ความยาก ความลาํบาก ในเรื่องการดาํรงชพีได ้แต่ถา้ไมข่วนขวาย ไมย่ดึตน

เป็นทีพ่ึง่ หวงัพึง่ผูน้ ัน้ผูน้ี้ มาคอยช่วยเหลอืดูแลแลว้ ชีวติจะตอ้งลาํบากลาํบนอย่าง

แน่นอน เพราะคนทีจ่ะมาดูแลนัน้ ก็ไมแ่น่วา่จะสามารถดูแลไปไดต้ลอดหรือไม ่ เพราะ

ชวีติของคนเราทกุคนอยู่ภายใตก้ฎของอนิจจงั คอืความไมเ่ทีย่ง จะตายเมือ่ไรก็ไมรู่ ้ จะ
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พกิลพกิารเมือ่ไรก็ไมม่ใีครรู ้ ถา้คนทีดู่แลเป็นอะไรไปเสยีก่อน จะทาํอย่างไร จะไม่

ลาํบากลาํบนหรือ ในทางตรงกนัขา้มถา้ยดึตนเป็นทีพ่ึง่ของตน ทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยง

ทอ้งดว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งพึง่ผูห้น่ึงผูใ้ด ก็จะไมเ่ดอืดรอ้น ยกเวน้เสยีวา่ไมส่ามารถ

พึง่ตนเองไดแ้ลว้เท่านัน้ ถา้เป็นเช่นนัน้ก็ตอ้งอาศยับญุกรรม ทีไ่ดท้าํไวใ้นอดตีเป็นเครื่อง

สนบัสนุนหรือเป็นเครื่องทาํลายเราเท่านัน้ ถา้ไดท้าํบญุไวม้าก บญุก็จะอปุถมัภค์ํา้จนุใน

ยามทีไ่มส่ามารถช่วยเหลอืตนเองได ้ แต่ถา้ไมไ่ดท้าํบญุก็ตอ้งอยู่แบบอนาถา หรือตายไป

ในระยะอนัใกล ้ก็เป็นเรื่องของบญุของกรรม  

พทุธศาสนิกชนท ัง้หลายจงึไมค่วรประมาท ในเรื่องบญุเรื่องกรรมเป็นอนัขาด เพราะบญุ

กรรมน่ีแหละจะเป็นเครื่องทีส่่งเสริมหรือฉุดลากใหล้งตํา่ ส่งใหข้ึ้นสูงก็คอืบญุ ฉุดใหล้ง

ตํา่ใหสู่้ความทกุขค์วามลาํบากก็คอืกรรม นัน่แหละจงึเป็นเหตผุลทีท่าํไมพระอรยิเจา้

ท ัง้หลาย จงึไมก่ระทาํบาปทาํกรรมกนั เพราะท่านมดีวงตาเหน็ธรรม เหน็ผลของกรรมที่

จะตามมาวา่จะเป็นอย่างไรนัน่เอง ท่านจงึมคีวามกลวั มคีวามอายในการกระทาํบาป มี

หริิโอตตปัปะ กลวับาป อายต่อการกระทาํบาป กลวัเพราะรูว้า่ผลของบาปมจีริงและ

รุนแรง อายก็เพราะวา่คนทีท่าํบาปไมใ่ช่เป็นคนทีน่่าชื่นชมยนิด ี ถา้เป็นรูปร่างหนา้ตาก็

เป็นคนทีม่รูีปร่างหนา้ตาอปัลกัษณ์ คนทีท่าํบาปจะเป็นอย่างนัน้ ในทางตรงกนัขา้มคนที่

ทาํบญุกลบัมรูีปร่างหนา้ตาทีส่วยงาม น่ีเป็นการเปรียบเทยีบ ถงึแมว้า่ร่างกายสงัขาร

อาจจะไมส่วยงาม แต่ถา้ไดท้าํบญุทาํความดแีลว้ ก็จะมคีนชื่นชมยนิดอียู่ ตรงกนัขา้มกบั

คนทีม่รูีปร่างหนา้ตาสวยงาม แต่ชอบทาํแต่บาป ถงึแมรู้ปร่างหนา้ตาจะดแีต่คนทีรู่จ้กั

พฤตกิรรมของเขา ก็จะรงัเกยีจ ไมย่นิดคีบคา้สมาคมดว้ย  

ผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรม เหน็ผลของบาปของกรรมแลว้ จงึมหีริิโอตตบัปะไมก่ลา้ทาํบาป มี

ความละอายในการทาํบาป ถา้มคุีณธรรมท ัง้ ๒ ประการน้ีแลว้ การทีจ่ะไปกระทาํสิง่ทีไ่ม่

ด ีคอืบาปกรรมท ัง้หลาย กจ็ะเป็นสิง่ทีย่ากทีจ่ะทาํได ้แต่การทีจ่ะมดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา

ได ้ก็ตอ้งปฏบิตัธิรรม ปฏบิตัอิย่างทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดป้ฏบิตัิ

กนัมา ดว้ยความตัง้ใจ ดว้ยความจริงใจ ดว้ยความพากเพยีร ดว้ยความอดทน อย่าให ้

สิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคเลก็ๆนอ้ยๆ มาลม้ มาทาํลายผลอนัประเสริฐทีจ่ะเกดิขึ้นจากการปฏบิตั ิ
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เพราะเวลาทีป่ฏบิตัธิรรมในเบื้องตน้ จะรูส้กึวา่ยาก เพราะอปุสรรคส่วนใหญ่ไมไ่ดเ้กดิ

จากภายนอก แต่เป็นอปุสรรคภายใน คอืความไมเ่คยชนินัน่เอง ถา้เคยชนิกบัการทาํ

อะไร เวลาทาํสิง่นัน้กจ็ะงา่ย สิง่ทีไ่มเ่คยทาํนัน้ เวลาทาํจะรูส้กึวา่ยาก เช่น ถา้ถนดัมอืขวา 

แลว้เกดิมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งไปใชม้อืซา้ยแทน เพราะมอืขวาใชง้านไมไ่ด ้ เวลาใชม้อื

ซา้ยก็จะรูส้กึวา่ยาก รูส้กึวา่ลาํบาก แต่ถา้มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชม้อืซา้ย ก็พยายาม

อดทนใชไ้ป ตัง้ใจทาํไป ไมช่า้ก็เร็วความเคยชนิก็จะปรากฏขึ้นมา แลว้ต่อไปการใชม้อื

ซา้ยก็ไมเ่ป็นสิง่ทีย่ากเยน็อกีต่อไป เพราะมอืซา้ยกบัมอืขวานัน้ ความจริงก็ไมม่คีวาม

แตกต่างกนั ทาํไมคนทีถ่นดัมอืขวา จงึใชม้อืซา้ยไมถ่นดั แลว้คนทีถ่นดัมอืซา้ย จงึใชม้อื

ขวาไมถ่นดั ก็เป็นเพราะความเคยชนินัน่เอง ถา้เคยใชม้อืไหน ก็เป็นความเคยชนิ เป็น

ความสะดวก เป็นการงา่ยทีจ่ะใชม้อืนัน้ ถา้มอืทีไ่มไ่ดใ้ชม้าก่อน ก็ไม่เคยชนิ ก็จะรูส้กึ

ยากเวลาทีจ่ะใช ้ 

เช่นเดยีวกบัการทาํบาปกบัการทาํบญุ เคยทาํบาปกนัมานบัไมถ่ว้นแลว้ การทาํบาปทาํ

กรรมเป็นสิง่ทีง่า่ยสาํหรบัจติใจของพวกเรา แต่เวลาทีจ่ะทาํบญุกนัจะรูส้กึวา่ยาก เพราะ

ไมค่่อยไดท้าํกนันัน่เอง แต่ถา้พยายามทาํบญุกนัใหม้ากขึ้นไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไปการ

ทาํบญุก็จะกลายเป็นของงา่ย จนกลายเป็นของทีไ่มท่าํไมไ่ด ้คอืจะตอ้งทาํ เหมอืนกบัคน

ทีเ่คยใส่บาตรเป็นประจาํ วนัไหนทีไ่มไ่ดใ้ส่บาตรแลว้จะรูส้กึไมส่บายใจ ถา้พระเดนิผ่าน

บา้นไปก่อน ถา้เตรียมอาหารไวก้็จะวิง่ตาม จะนัง่รถตามมาใส่บาตร ถา้ตามพระทีเ่ดนิ

บณิฑบาตไมท่นั ก็ตามถงึทีว่ดัเลย เพราะเป็นนิสยั ทาํอะไรไปแลว้ ก็ตดิเป็นนิสยัดว้ยกนั

ท ัง้นัน้ ไมว่า่ดหีรือช ัว่ ถา้ทาํความชัว่ก็จะตดินิสยัของการทาํความชัว่ไป ถา้ทาํความดกี็จะ

ตดินิสยัของการทาํความดไีป ดงันัน้ในขณะทีเ่ริ่มทาํความดแีลว้รูส้กึวา่ยากก็อย่าทอ้แท ้

จงทาํความเขา้ใจวา่ยงัไมเ่คยชนิ ขอใหท้าํไปเรื่อยๆ อกีสกัพกั อกีสกัระยะหน่ึง กจ็ะรูส้กึ

วา่งา่ยขึ้น แลว้จะงา่ยขึ้นไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นของทีต่อ้งทาํ คอืตดิเป็นนิสยัไปแลว้  

ดงันัน้การทีจ่ะยกตนใหพ้น้จากกองทกุข ์ ใหอ้อกจากคุกจากตะรางนัน้ ถงึแมจ้ะยากจะ

ลาํบากลาํบนอย่างไร ก็ไมใ่ช่เป็นสิง่สุดวสิยั จะยากแต่เฉพาะช่วงเริ่มตน้เท่านัน้เอง 

เหมอืนกบัรถยนตเ์วลาทีจ่ะออกก็รูส้กึวา่หนกั กวา่จะใหร้ถวิง่ได ้ จะรูส้กึวา่ลาํบาก แต่
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เมือ่รถไดว้ิง่ไปแลว้ ก็จะรูส้กึวา่เบา เวลาขบัก็จะรูส้กึวา่ไมต่อ้งใชแ้รงมาก เหมอืนกบัตอน

ทีข่บัตอนตน้ เวลารถจอดอยู่ ตอ้งผลกัใหร้ถไหลไป จะรูส้กึวา่หนกั ตอ้งใชแ้รงมากถงึจะ

ทาํใหร้ถเลือ่นไปได ้แต่พอรถเริ่มเลือ่นไปไดแ้ลว้ ก็จะรูส้กึวา่ไมต่อ้งใชแ้รงมาก ก็สามารถ

ทาํใหร้ถเลือ่นไปไดเ้รื่อยๆ ฉนัใดการปฏบิตัธิรรมทาํคุณงามความด ี ละการกระทาํความ

ชัว่ กาํจดักเิลสก็เป็นเช่นนัน้ จงึตอ้งใชอ้ธิษฐาน ความตัง้ใจ สจัจะ ความจริงใจ วิริยะ 

ความอตุสาหะ ความพากเพยีร ขนัติ ความอดทน จงึจะบรรลผุลได ้ การแสดงเหน็วา่

สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๗๒ 

ผูก้าํกบั 
๕ สงิหาคม ๒๕๔๖ 

การดาํเนินชวีติใหเ้ป็นไปอย่างราบรื่นดงีาม ตรงเป้าหมายทีป่รารถนา มแีต่ความสุขความ

เจริญ มแีต่สิง่ทีด่ทีีง่าม เป็นสริิมงคลนัน้ จาํตอ้งมกีารกาํกบัชวีติ ไมป่ลอ่ยใหไ้หลไปตาม

ยถากรรม เหมอืนกบัเรือทีไ่มม่หีางเสอื หรอืรถทีไ่มม่พีวงมาลยั ถา้ปราศจากเครื่องกาํกบั

ชวีติแลว้ ชวีติก็จะไมด่าํเนินไปตามเป้าหมายทีต่อ้งการ เช่นเดยีวกบัเรือทีข่าดหางเสอื 

หรือรถทีไ่มม่พีวงมาลยั ย่อมยากต่อการควบคุมบงัคบัใหแ้ลน่ไปตามทศิทางทีต่อ้งการ

จะไปได ้ ชวีติก็เป็นเช่นนัน้ ถา้ไมม่หีางเสอื ไมม่พีวงมาลยัไวค้อยกาํกบั ก็จะไมเ่ป็นไป

ตามทีป่รารถนา จงึควรมเีครื่องกาํกบัชวีติ ถา้ไมม่ ี ก็จะไมไ่ดส้ิง่ทีต่อ้งการ เครื่องกาํกบั

ชวีติทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้ทุธศาสนิกชนมไีวใ้ช ้ก็คอืสติปญัญา  

สตปิญัญาเป็นธรรม ๒ ชนิด แต่มกัจะไปคู่กนั สตคิอืการระลกึรู ้ ใหรู้อ้ยู่กบัสิง่ต่างๆ ที่

ปรากฏขึ้น เช่น รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย ทีม่าสมัผสักบัตา หู จมูก ลิ้น 

กาย แลว้ก็เกดิอารมณ์ต่างๆปรากฏตามขึ้นมา เช่นอารมณ์ชอบ อารมณ์ไมช่อบ อารมณ์

รกั อารมณ์ชงั แลว้ก็มปีฏกิริิยาตอบโตไ้ปในทางความคดิ เช่น เมือ่ไดส้มัผสักบัสิง่หน่ึง

สิง่ใดทีท่าํใหเ้กดิความชอบขึ้นมา ก็เกดิความอยากทีจ่ะไดส้ิง่นัน้มา สมัผสักบัรูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีไ่มถู่กใจ ก็เกดิความไมช่อบขึ้นมา ตอ้งการใหส้ิง่นัน้ๆหายไปหมด

ไป ผูรู้ผู้ป้ฏบิตัคิอืตวัเรา ควรรูก้บัเหตกุารณ์และสิง่ต่างๆทีม่าสมัผสัและปรากฏขึ้น ถา้ไม่

มสีตคิอยเฝ้าดูอยู่ ก็จะไมรู่ ้เมือ่ไมรู่ ้ก็จะปลอ่ยใหช้วีติถูกฉุดกระชากลากไปตามอารมณ์

ต่างๆ ถา้มสีต ิก็จะรูว้า่ขณะน้ีกาํลงัทาํอะไรอยู่ กาํลงัคดิอะไร พูดอะไร ถา้มสีต ิก็รู ้ถา้ไม่

มสีตก็ิไมรู่ ้ เหมอืนกบัคนทีเ่สพสุรายาเมา เมือ่ถงึอาการมนึเมาแลว้ จะไมรู่ส้กึตวัวา่กาํลงั

พูดอะไร กาํลงัทาํอะไร กาํลงัคดิอะไร เวลาหายเมาแลว้ถามดู ก็จะบอกวา่ไมรู่ ้ จาํไมไ่ด ้

เพราะในขณะทีม่อีาการมนึเมา จะอยู่ในสภาพไมม่สีต ิ จงึไมส่ามารถควบคุมการกระทาํ
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ได ้ ไมว่า่จะเป็นการพูดก็ด ี การกระทาํทางกายก็ด ี ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม แต่ถา้

ไมไ่ดเ้สพสุรายาเมา ก็จะมสีตพิอจะรูว้า่ ตอนน้ีกาํลงัคดิอะไรอยู่ กาํลงัพูดอะไร กาํลงัทาํ

อะไร น่ีคอืการมสีต ิและไมม่สีต ิ 

การมสีตกิ็คอืการรูอ้ยู่ทกุขณะในปจัจบุนั กบัสิง่ต่างๆทีป่รากฏขึ้นมา ทีม่าสมัผสักบักาย

กบัใจ และปฏกิริิยาตอบโตข้องกาย วาจา ใจ ถา้รูก้็จะสามารถควบคุมได ้ ถา้เป็นไป

ในทางทีไ่มถู่กไมต่อ้งไมค่วร ก็จะสามารถหกัหา้มได ้เหมอืนกบัขบัรถ เมือ่เหน็วา่ขา้งหนา้

มเีครื่องกดีขวาง ก็จะไมข่บัไปชน แต่จะหกัหลบไป เพราะถา้ขบัไปชน ก็จะตอ้งเกดิความ

เสยีหายตามมา ฉนัใดชวีติของเราก็คลา้ยๆกบัการขบัรถยนต ์ เวลาไปเจอเหตกุารณ์อะไร

เขา้ ก็จะตอ้งมปีฏกิริิยาตอบรบักบัเหตกุารณ์นัน้ๆ บางครัง้ก็เป็นปฏกิริิยาทีด่ ี บางครัง้ก็

เป็นปฏกิริิยาทีไ่มด่ ีถา้ไมรู่ส้กึตวั ไมม่สีต ิก็ปลอ่ยใหป้ฏกิริิยาออกไปทนัททีนัใด ถา้เป็น

ปฏกิริิยาทีด่ผีลดกี็จะตามมา ถา้เป็นปฏกิริยิาทีไ่มด่ ี ผลเสยีก็จะตามมา เช่น เวลาไปเจอ

อะไรทีไ่มถู่กอกถูกใจเขา้ ก็จะเกดิอารมณ์หงดุหงดิ เกดิความไมพ่อใจ เกิดความโกรธ 

แลว้ก็ระบายความโกรธออกมาดว้ยวาจาทีไ่มสุ่ภาพ  

แต่ถา้มสีตรูิอ้ยู่วา่ การทีจ่ะพูดอะไรออกไป ทาํใหเ้กดิความเสยีหายนัน้เป็นสิง่ทีไ่มด่ ีมแีต่

ผลเสยีตามมา ถา้มสีต ิ ก็สามารถยบัย ัง้วาจาทีไ่มสุ่ภาพนัน้ได ้ แต่ถา้ไมม่สีต ิ พอมอีะไร

ปรากฏขึ้นมา จติจะมปีฏกิริิยาตอบโตท้นัท ี ปลอ่ยออกไปสุดแทแ้ต่อารมณ์ทีป่รากฏขึ้น

ในขณะนัน้ การมปีฏกิริิยาแบบนัน้ ก็มที ัง้ผลดแีละผลเสยี ขึ้นอยู่กบัปฏกิริิยา ถา้เป็นการ

แสดงออกในทางทีด่ ี ก็เป็นคุณเป็นประโยชน ์ ถา้แสดงออกไปในทางทีไ่มด่ ี ก็เกดิโทษ 

เกดิความเสยีหายขึ้นมา ดงันัน้ก่อนทีจ่ะพูด ก่อนทีจ่ะทาํอะไร ตอ้งมสีตยิบัย ัง้ คอืตอ้งรู ้

ก่อนวา่ขณะน้ีมอีารมณ์อะไรอยู่ อารมณ์โลภ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง หรืออารมณ์ไม่

โลภ ไมโ่กรธ ไมห่ลง เมือ่รูแ้ลว้ ก็ตอ้งรูจ้กัแยกแยะ วา่ควรแสดงออกไปอย่างไร ถา้ไมรู่ ้

วา่การแสดงมคุีณมโีทษอย่างไร ก็แสดงวา่ขาดปญัญา เพราะปญัญาจะเป็นผูช้ี้บอกเรื่อง

ของบาป บญุ คุณ โทษ เรื่องความถูกความผิด ถา้ไมรู่ ้ก็ตอ้งศึกษาหาความรูเ้พือ่ใหเ้กดิ

ปญัญา เพราะคนเราส่วนใหญ่จะเกดิมากบัความโงเ่ขลาเบาปญัญา มากกวา่ทีจ่ะมากบั

ปญัญาความรูค้วามฉลาด  
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แต่ความรูค้วามฉลาดเป็นสิง่ทีเ่รียนรูก้นัได ้ สามารถพฒันาทาํใหเ้กดิขึ้น ทาํใหม้มีากขึ้น

ไปได ้ถา้ขวนขวายหม ัน่ศึกษาหาความรูอ้ยู่เรื่อยๆ ก็จะรูถ้งึเรื่องราวต่างๆ ทีด่ทีีง่าม ทีไ่ม่

ด ี ไมง่าม ทีเ่ป็นคุณ เป็นโทษ เมือ่มปีญัญาแลว้เวลาแสดงอะไรออกไป ก็จะรูว้า่ควร

หรือไมค่วรอย่างไร เพราะการแสดงออกทางกาย วาจานัน้ มที ัง้ทีเ่ป็นคุณและเป็นโทษ 

ถา้รูว้า่การแสดงออกไปแลว้เป็นโทษ ก็ระงบัได ้ ถา้รูว้า่การพูดออกไปแลว้เกดิโทษขึ้นมา 

ก็ระงบัเสยี โทษต่างๆก็จะไมป่รากฏตามมา จงึตอ้งศึกษาหาความรู ้ หาปญัญา เพราะถา้

มปีญัญาควบคู่กบัสตแิลว้ ก็จะมผูีก้าํกบัชวีติทีด่ ีทีจ่ะคอยกาํกบัพาใหเ้ดนิไปในทศิทางที่

เกดิแต่คุณ เกดิแต่ประโยชน ์ มแีต่ความสุขความเจริญ สตปิญัญาถา้เปรียบเทยีบก็

เหมอืนกบัผูใ้หญ่ทีค่อยประคบัประคองเดก็ เวลาเดก็เกิดมาใหม่ๆ  จะไมรู่จ้กัเรื่องราว

ต่างๆ วา่อะไรควรไมค่วรอย่างไร เดก็ๆจงึตอ้งอาศยัผูใ้หญ่เป็นผูค้อยประคบัประคอง 

เป็นผูก้าํกบัส ัง่สอน ใหรู้ว้า่ควรจะทาํอะไรอย่างไร  

ฉนัใดคนทีม่สีตปิญัญา ก็เหมอืนกบัมผูีห้ลกัผูใ้หญ่คอยดูแลเดก็ ใหเ้ดก็ดาํเนินชวีติไป

ดว้ยความราบรื่นดงีามนัน่เอง ดงันัน้สิง่สาํคญัทีค่วรมใีนชวีติก็คอืสตแิละปญัญา ควร

เจริญสตอิยู่เรื่อยๆ อย่าปลอ่ยใหใ้จลอยไปลอยมา พยายามมสีตรูิอ้ยู่กบัปจัจบุนั ขณะที่

อยู่ทีต่รงน้ีเดีย๋วน้ี ก็ขอใหม้คีวามรูอ้ยู่กบัทีน่ี่เดีย๋วน้ี อย่าปลอ่ยใหใ้จลอยไปคดิถงึเรื่องที่

ผ่านมาแลว้ก็ด ีเรื่องทีย่งัไมม่าก็ด ีเรื่องทีบ่า้น ทีท่าํงาน ทีอ่ืน่ๆ ขอใหรู้อ้ยู่กบัปจัจบุนั ให ้

รูอ้ยู่กบัทีน่ี่เดีย๋วน้ี ขณะน้ีกาํลงันัง่อยู่ ก็ใหรู้อ้ยู่กบัการนัง่ ขณะน้ีกาํลงัฟงัธรรมะ ก็ใหรู้อ้ยู่

กบัการฟงัธรรมะ อย่าใหใ้จไปคดิเรื่องอืน่ เพราะถา้ไปคดิเรื่องอืน่แลว้ ก็แสดงวา่ไมม่สีต ิ

เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นในขณะน้ี ก็จะไมรู่ ้ เรื่องทีพ่ระกาํลงัแสดงอยู่ ก็จะไมรู่ ้ เพราะไมม่สีติ

รูอ้ยู่กบัการฟงั ใจไปรูอ้ยู่กบัเรื่องราวต่างๆ ทีป่ลอ่ยใหค้ดิไป ถา้เป็นอย่างน้ีการดาํเนิน

ชวีติก็จะเป็นไปแบบไมรู่ส้กึตวั ไมรู่ว้า่กาํลงัทาํอะไรอยู ่หรือทาํอะไรไปแลว้ ก็ลมืไป ไมรู่ ้

วา่ไดท้าํไปแลว้หรือยงั  

รบัประทานยาไปหยกๆ ยงัตอ้งมานัง่คดิวา่ เมือ่สกัครู่น้ีกนิยาไปหรือยงั ทีเ่ป็นเช่นน้ีก็

เพราะวา่ ในขณะทีร่บัประทานยานัน้ ไมม่สีตอิยู่กบัการรบัประทานยา เวลารบัประทานก็

คดิไปถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีควบคู่ไปดว้ย พอรบัประทานเสร็จแลว้ สกัพกัหน่ึงตอ้งกลบัมา
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ถามตวัเองวา่ เมือ่สกัครู่น้ีกนิยาไปหรือยงั เป็นเพราะไมม่สีตนิ ัน่เอง ถา้ไมม่สีตแิลว้การ

กระทาํจะดจีะช ัว่ จะเป็นคุณหรือเป็นโทษ ก็จะไมรู่ ้แลว้ก็ปลอ่ยใหท้าํไป แต่ถา้มสีต ิก็จะ

รูอ้ยู่ทกุขณะวา่กาํลงัฟงัอะไรอยู่ จะรูว้า่เกดิอารมณ์อย่างใดขึ้นมา เมือ่มอีารมณ์แลว้ 

ความอยากจะทาํอะไรกจ็ะปรากฏขึ้นมา บางคนฟงัแลว้ก็เกดิอารมณ์หงดุหงดิ ไม่

อยากจะนัง่ฟงั อยากจะลกุไปก็ม ี บางคนฟงัแลว้เกดิความสงบ เกดิความสบาย ก็

อยากจะนัง่ต่อไป แต่ละคนมปีฏกิริิยาต่อสิง่ต่างๆทีม่าสมัผสัตามทวารท ัง้ ๕ ไม่

เหมอืนกนั ปฏกิริิยาตอบสนองของแต่ละคนก็ไมเ่หมอืนกนั ขึ้นอยู่กบัสตปิญัญาของแต่

ละคน วา่มมีากนอ้ยเพยีงไร คนทีม่สีตปิญัญานอ้ย ก็เปรียบเหมอืนกบัพวกเดรจัฉาน

ท ัง้หลาย ทีม่ปีฏกิริิยาตอบโตร้วดเร็ว เช่นเวลาเดนิไปเหยยีบหางสุนขัเขา้ สุนขัก็จะเห่า

กลบัหรือกดัทนัท ีเพราะเป็นสญัชาตญาณของเดรจัฉาน  

แต่ถา้เป็นมนุษย ์ สมมตุใิครเดนิมาเหยยีบเทา้เขา้ ก็จะมสีต ิ จะรูว้า่ขณะนัน้ไดม้อีารมณ์

เกดิขึ้นแลว้ เกดิความเจ็บเทา้ขึ้นมา ตามมาดว้ยความเจ็บใจ แต่ถา้เป็นคนทีม่สีต ิ ก็จะ

ระงบัความเจ็บใจนัน้ได ้ เพราะมปีญัญารูว้า่ความเจ็บใจเป็นอารมณ์ทีไ่มด่ ี ถา้ปลอ่ยให ้

ระบายออกไป ก็จะตอ้งมกีารตอบโตก้นั น่ีคอืลกัษณะของคนมปีญัญา คนมปีญัญาจะรู ้

วา่เหตกุารณ์ ก็ไดเ้กดิขึ้นไปแลว้ เทา้ก็ถูกเหยยีบไปแลว้ ความเจ็บเทา้ก็ปรากฏขึ้นมาแลว้ 

แต่อย่าไปเจ็บใจ เพราะเจบ็ใจแลว้จะสรา้งความโกรธความแคน้ขึ้นมา แลว้จะนาํไปสู่การ

ทะเลาะววิาทต่อกร ทาํรา้ยร่างกายกนั ถา้รูว้า่เป็นการกระทาํทีไ่มด่ ี ก็สามารถระงบัได ้ น่ี

คอืลกัษณะของผูท้ีม่สีตมิปีญัญา จะรูท้นักบัเหตกุารณ์ต่างๆทีม่ากระทบ มปีฏกิริิยา

อย่างไรก็จะรูท้นั ถา้เป็นปฏกิริิยาทีไ่มด่ไีมง่ามนาํไปสู่ความเสยีหาย ความวุน่วาย ความ

เดอืดรอ้น ก็จะระงบัปฏกิริิยานัน้เสยี เมือ่ระงบัไดก้็จะน่ิงเฉยไมแ่สดงอาการอะไรออกมา 

อาจจะยิ้มกลบัไป บอกวา่ไมเ่ป็นไร เรื่องมนัผ่านไปแลว้ ใหอ้ภยักนัได ้ น่ีคอืลกัษณะของ

คนฉลาด เพราะจะทาํใหไ้มม่ปีญัหา ไมม่เีรื่องราวตามมา  

แต่ถา้ไมม่สีตปิญัญา พอโดนใครเหยยีบเทา้เขา้ ก็จะเกดิความโกรธแคน้ขึ้นมา เกดิ

ความรูส้กึวา่ถูกเหยยีดหยาม ไมใ่หค้วามเคารพเป็นตน้ ก็จะตอ้งมกีารต่อวา่กนั ถา้มกีาร

ตอบโตก้ลบัมา ก็จะตอ้งมกีารทาํรา้ยร่างกายตามมา นัน่เป็นวสิยัของเดรจัฉาน ของผูท้ี่



57 
 

ไมม่สีตปิญัญา มนุษยถ์อืวา่เป็นผูป้ระเสริฐ เป็นผูม้สีต ิมปีญัญา ตอ้งรูจ้กัแยกแยะอะไร

ดอีะไรช ัว่ อะไรถูกอะไรผดิ อะไรควรไมค่วร เมือ่รูแ้ลว้ก็จะสามารถทาํใหก้ารดาํเนินชวีติ

ของตนเป็นไปในทางทีด่ทีีง่าม ทีถู่กทีต่อ้ง นาํมาแต่ความสุขความเจริญ จงึควรขวนขวาย

ศึกษาใหรู้ว้า่อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่การกระทาํทางกาย 

วาจา ใจนัน้ มที ัง้คุณและโทษ การแสดงออกทีเ่ป็นโทษทางกายก็คอื ๑. การฆ่าสตัวต์ดั

ชีวิต ๒. การลกัทรพัย ์ ๓. การประพฤติผิดประเวณี เมือ่กระทาํไปแลว้จะมแีต่โทษ

ตามมา การพูดทีเ่ป็นโทษไดแ้ก่ ๑. การพูดปดมดเท็จ ๒. พูดคาํหยาบ ๓. พูดเพอ้เจอ้ 

๔. พูดสอ่เสยีด ยุยงใหเ้กดิความแตกแยกสามคัค ี การพูดแบบน้ีไมเ่กดิคุณ ไมเ่กดิ

ประโยชน ์ มแีต่โทษ ความคดิทีเ่ป็นโทษไดแ้ก่ ๑. ความโลภ ๒. ความโกรธ ๓. ความ

หลง น่ีคอืการกระทาํทีพ่ระพทุธเจา้ทรงบอกวา่ไมด่เีป็นโทษ ไมค่วรกระทาํ  

การกระทาํทีด่คีอือะไร ก็คอืการไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ไมล่กัทรพัย ์ ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี 

ไมเ่สพสุรายาเมา การพูดทีด่กี็คอืไมพู่ดคาํเทจ็ ไมพู่ดคาํหยาบ ไมพู่ดเพอ้เจอ้ ไมพ่ดู

ส่อเสยีด ความคดิทีด่กี็คือ ไมโ่ลภ ไมโ่กรธ ไมห่ลง น่ีคอืสิง่ทีค่วรดูแลอยู่เสมอ เวลาทาํ

อะไร พูดอะไร คดิอะไร เป็นไปในทศิทางไหน ถา้ไปในทางโลภ โกรธ หลง ก็ควรระงบั

ความคดินัน้เสยี เพราะถา้ไมร่ะงบัแลว้ ความคดินัน้ๆจะพาไปสู่การพูดทีไ่มด่ ีการกระทาํ

ทีไ่มด่นี ัน่เอง เมือ่พูดไมด่กีระทาํไมด่แีลว้ ผลเสยีก็จะตามมา ตอ้งมเีรื่องราวตามมาอย่าง

แน่นอน ไมช่า้ก็เร็ว ก็อาจจะตอ้งเขา้คุกเขา้ตะราง หรือในทีสุ่ดก็อาจจะตอ้งเสยีชวีติไป 

เพราะไมม่สีตปิญัญาคอยกาํกบัดูแลรกัษาการกระทาํ ใหอ้ยู่ในกรอบของความดงีาม

นัน่เอง จงึควรเจริญสตแิละปญัญาอย่างสมํา่เสมอ  

การเจริญสตน้ีิสามารถเจริญไดต้ลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนกระท ัง่นอนหลบัไปเลย 

เวลาตื่นขึ้นมาก็ใหม้คีวามรูส้กึตวัวา่ขณะน้ีตื่นขึ้นมาแลว้ กาํลงัคดิจะทาํอะไรอยู ่ เบื้องตน้

เวลาตื่นขึ้นมาแลว้ ก็คดิจะลกุขึ้น เพือ่ไปเขา้หอ้งนํา้ ก็ใหรู้ว้า่ตอนน้ีกาํลงัมคีวามคดิน้ีอยู่ 

แลว้ก็พจิารณาดูวา่จาํเป็นหรือไมจ่าํเป็น ควรกระทาํหรือไมค่วรกระทาํ เมือ่เป็นสิง่ที่

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งทาํ เพราะร่างกายตอ้งมกีารระบายขบัถา่ยสิง่ต่างๆออกมา ก็มสีตใิหรู้อ้ยู่

วา่ขณะน้ีกาํลงัจะลกุขึ้น เมือ่ลกุขึ้นก็รูว้า่กาํลงัลกุขึ้น เมือ่ยนืขึ้นก็รูว้า่ยนือยู ่เมือ่กาํลงัเดนิ
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เขา้หอ้งนํา้ ก็รูว้า่กาํลงัเดนิเขา้หอ้งนํา้ น่ีคอืการฝึกใหม้สีตอิยู่กบัตน ใหอ้ยู่กบัการ

เคลือ่นไหวของกาย วาจา ใจ ขณะทีท่าํกจิวตัรต่างๆในหอ้งนํา้ ลา้งหนา้ลา้งตา แปรงฟนั 

หรือทาํอะไรกต็าม ก็ใหม้สีตอิยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ อย่าทาํไปควบคู่กบัการคดิถงึเรื่อง

โนน้เรื่องน้ีไป เพราะถา้เป็นเช่นนัน้แลว้ ถอืวา่ไมม่สีต ิเพราะเผลอไปแลว้ กาํลงัทาํอะไรก็

ไมรู่ ้ บางทแีปรงฟนัไปแลว้ ยงัจาํไมไ่ดเ้ลยวา่แปรงซีน้ี่หรือยงั แปรงขา้งบนแลว้หรือยงั 

หรือแปรงขา้งลา่งแลว้หรือยงั เพราะขณะทีแ่ปรงไป ก็คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีไป แต่ถา้มสีติ

อยู่กบัการแปรง ก็จะรูอ้ยู่ทกุขณะเลยวา่ไดท้าํอะไรไปบา้งแลว้อย่างไร  

ใหม้สีตอิยู่กบัการเคลือ่นไหวเสมอ เวลาออกไปทาํมาหากนิทาํงานทาํการ เวลาพบปะกบั

ใคร เวลามอีารมณ์อะไรมากระทบก็ใหรู้ ้ เวลาระบายอารมณ์ก็ตอ้งแยกแยะ วา่ควรจะ

ระบายหรือไม ่ ถา้เป็นความรูส้กึหงดุหงดิไมส่บายใจไมพ่อใจ ก็ตอ้งระงบัอารมณ์นัน้ 

เพราะเวลาหงดุหงดิไมพ่อใจ จะพูดไมด่ ี ทาํไมด่ ี จะทาํใหค้นอืน่ไมช่อบไมพ่อใจ มี

ปฏกิริิยาทีไ่มด่ตีอบโตก้ลบัมา แต่ถา้ระงบัอารมณ์เหลา่นัน้ได ้ แลว้พยายามสรา้งอารมณ์

ทีด่ใีหเ้กดิขึ้น แทนทีจ่ะโกรธก็ใหอ้ภยั บอกวา่ไมเ่ป็นไร คนเราอยู่ในโลกน้ีดว้ยกนัก็

เหมอืนลิ้นกบัฟนั ตอ้งมกีารกระทบกนับา้ง หรือคดิเสยีวา่เป็นการใชห้น้ีเก่า ใชก้รรมเก่า 

เกดิมาแลว้ก็ตอ้งมคีนมาทวงหน้ีเก่า เคยสรา้งหน้ีสรา้งเวรสรา้งกรรมไวใ้นอดตี พอเมือ่

ถงึเวลาทีเ่วรกรรมจะส่งผล ก็มาในรูปเคราะหก์รรมต่างๆ เจอคนทีไ่มถู่กอกถูกใจ คอยหา

เรื่องหาราว อย่างน้ีก็ตอ้งฝึกหดัทาํใจ อย่าไปโกรธ เพราะความโกรธจะทาํใหไ้ปสรา้งเวร

สรา้งกรรม เป็นการฉุดลากใหล้งสู่ทีต่ ํา่ ลงไปสู่กองทกุขน์ ัน่เอง  

แต่ถา้รูจ้กัระงบัยบัย ัง้ ก็จะไมม่กีารพูดในสิง่ทีไ่มด่ ี ไมก่ระทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี ถงึแมเ้ขาจะทาํ

รา้ยเรา ถงึแมเ้ขาจะพูดไมด่ ีใส่รา้ยต่างๆนานา ดุด่าดว้ยวาจาทีห่ยาบคาย ก็จะไมต่อบโต ้

เมือ่ไมต่อบโตแ้ลว้ เรื่องก็ผ่านไป ไมม่ปีญัหาอะไร เมือ่เขาไดร้ะบายแลว้เรื่องมนัก็จบ ก็

จะไมม่ปีญัหาอะไรตามมา ชวีติก็จะมแีต่ความสงบ มแีต่ความร่มเยน็ น่ีก็เป็นเพราะวา่มี

สต ิ มปีญัญา คอยควบคุมการดาํเนินชวีตินัน่เอง สงัเกตดูถา้วนัไหนไมม่สีตไิมม่ปีญัญา 

วนันัน้จะมแีต่ความวา้วุน่ขุน่มวั ไมส่บายอกไมส่บายใจ เพราะไมรู่จ้กัระงบัอารมณ์ต่างๆ 

เวลามอีารมณ์อยากใหส้ิง่หน่ึงสิง่ใดเป็นไปตามทีต่อ้งการ แลว้ไมเ่ป็นไปดงัทีต่อ้งการ ก็
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จะเกดิความหงดุหงดิ อาจจะตอ้งไปมเีรื่องมรีาวกบัคนทีม่าขดัขวาง หรือมาทาํสิง่ทีไ่ม่

ตอ้งการใหก้ระทาํ ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมา น่ีก็เป็นเพราะขาดสตขิาดปญัญา

นัน่เอง ถา้มสีตมิปีญัญาแลว้ ทกุสิง่ทกุอย่างจะเป็นไปดว้ยความราบรื่นดงีาม  

ขอใหเ้ขา้ใจวา่ การมเีรื่องมรีาวทะเลาะเบาะแวง้กนั ทบุตกีนั ต่อสูท้าํรา้ยกนั ไมใ่ช่เป็นการ

รกัษาศกัดิ์ศรี แต่เป็นการทาํลายศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ เพราะมนุษยท์ีป่ระเสริฐจะ

ไมม่เีรื่องกบัใคร จะรูจ้กัใหอ้ภยั รูจ้กัถอย รูจ้กัหยุด รูจ้กัยอม ถา้รูจ้กัหยุด รูจ้กัยอม ใจ

ก็จะเยน็ ใจก็จะมคีวามสุข ใจก็จะสบาย ซึง่เป็นสิง่ทีท่กุคนปรารถนากนั แต่เพราะถูก

ความหลงครอบงาํ เวลาใครมาทาํอะไรทีไ่มพ่อใจ ก็ตอ้งตอบโต ้ เพราะถอืวา่ตอ้งรกัษา

ศกัดิ์ศรี ใครมาทาํรา้ยแลว้ปลอ่ยใหท้าํรา้ย แสดงวา่เป็นคนขี้ขลาด ไมร่กัษาเกยีรตยิศ น่ี

เป็นความเขา้ใจผดิ เป็นความเหน็ผดิ เป็นความเหน็ผดิเป็นชอบ เป็นความหลง ผูม้ี

สตปิญัญาจะตอ้งรกัษาความสงบ ความร่มเยน็เป็นสุขไวใ้นทกุกรณี นัน่แหละถอืวา่เป็น

การรกัษาศกัดิ์ศรีของมนุษยท์ีแ่ทจ้รงิ เพราะถา้มนุษยท์กุคนรกัษาศกัดิ์ศรีแบบน้ีแลว้ ทกุ

คนจะอยู่กนัดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข  

แต่ทกุวนัน้ีมนุษยเ์ราไมไ่ดอ้ยู่ดว้ยความสงบสุข เพราะไมร่กัษาเกยีรตยิศของมนุษย์

นัน่เอง เอาความหลงคอือตัตาตวัตนมาเป็นทีต่ ัง้ ถา้ใครมาทาํอะไรไมถู่กใจ ก็ถอืวา่มา

หยามนํา้ใจ ตอ้งทาํรา้ย ตอ้งทาํโทษเขาอย่างน้ีเป็นตน้ สงัคมจงึมแีต่ความวา้วุน่ขุน่มวั มี

แต่ความวุน่วาย ไมม่คีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ จงึควรเหน็คุณค่าของ

สตปิญัญา ถา้ตอ้งการดาํเนินชวีติทีส่งบร่มเยน็เป็นสุข มแีต่ความเจริญ มแีต่ความเป็น

สริิมงคล ก็ขอใหน้าํเอาธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนมาปฏบิตักินั ใหม้สีตมิปีญัญา ดูแล

รกัษากาย วาจา ใจ ใหต้ ัง้อยู่ในทาํนองคลองธรรม คดิด ีพูดด ีทาํด ีไมโ่ลภ ไม่โกรธ ไม่

หลง ไมพู่ดปด ไมพู่ดเพอ้เจอ้ ไมพู่ดคาํหยาบ ไมพู่ดส่อเสยีด ไมฆ่่าสตัวต์ดัชีวติ ไม่ลกั

ทรพัย ์ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๗๓ 

ฉลาดกบัเฉลยีว 
๒๐ สงิหาคม ๒๕๔๖ 

การมาวดัถอืวา่มาสู่ทีส่วา่ง ถา้อยู่นอกวดัก็เหมอืนอยู่ในทีม่ดื เพราะเวลามาวดัจะทาํแต่

สิง่ทีถู่กทีด่ ีเพราะมแีสงสวา่ง ทาํใหส้ามารถแยกแยะสิง่ทีถู่กจากสิง่ทีผ่ดิได ้สิง่ทีด่จีากสิง่

ทีไ่มด่ไีด ้ จงึมกีารทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ไหวพ้ระสวดมนต ์ ปฏบิตัธิรรม นัง่ทาํสมาธ ิ

เดนิจงกรม เจริญปญัญา เพือ่การหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลาย เหตทุีไ่ดก้ระทาํสิง่

เหลา่น้ีกนั ก็เป็นเพราะวา่มแีสงสวา่ง ทาํใหเ้หน็ความถูกตอ้งดงีามของการปฏบิตัเิหลา่น้ี

นัน่เอง ถา้อยู่นอกวดัก็เหมอืนกบัอยู่ในทีม่ดื ย่อมไม่เหน็ผดิเหน็ถกู เหน็ดเีหน็ช ัว่ ก็เลย

ทาํแต่สิง่ทีผ่ดิสิง่ทีช่ ัว่ เช่นฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี โกหก

หลอกลวง เสพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร เกยีจครา้น 

เป็นการปฏบิตัทิีจ่ะนาํมาแต่ความทกุขค์วามวุน่วายใจ เวลาอยู่นอกวดัจงึไมเ่หมอืนกบั

เวลาอยู่ในวดั อยู่นอกวดัเหมอืนกบัอยู่ในทีม่ดื จงึมแีต่การกระทาํทีไ่มด่ไีมง่าม นาํมาซึง่

ความทกุขค์วามวุน่วาย เวลามาวดัก็เท่ากบัมาที่ๆ มแีสงสวา่ง จงึมแีต่การทาํความด ีทาํสิง่

ทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์ผลทีป่รารถนาคอืความสุขความเจริญ จงึเป็นสิง่ทีต่ามมาต่อไป  

การพูดวา่ในวดัสวา่ง นอกวดัมดื เป็นการเปรียบเทยีบใหฟ้งัวา่ จติใจของคนเรานัน้ มมีดื

ได ้ มสีวา่งได ้ เพราะมเีหตทุีท่าํใหม้ดื และมเีหตทุีท่าํใหส้วา่ง เหตทุีท่าํใหม้ดืก็คอืความ

หลง ความมดืบอด เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็ทกุขเ์ป็นสุข เหตทุีท่าํ

ใหส้วา่งก็คอืปญัญา คอืธรรมะ คาํสอนของพระพทุธเจา้นัน่เอง พระพทุธเจา้ทรงมแีสง

สวา่งปรากฏขึ้นในพระทยัจากการศึกษาปฏบิตัธิรรมจนตรสัรู ้ การตรสัรูน้ี้หมายถงึการได ้

รูใ้นสิง่ต่างๆทีม่อียู่ในโลกน้ี รูด้ ี รูช้ ัว่ รูถู้ก รูผ้ดิ รูคุ้ณ รูโ้ทษ เมือ่ทรงรูอ้ย่างชดัเจนแจ่ม

แจง้แลว้ ก็นาํมาเผยแผ่ใหก้บัผูท้ีย่งัมคีวามมดืบอดครอบงาํจติใจอยู่ ใหม้แีสงสวา่ง เพือ่

จะไดด้าํเนินชวีติไปในแนวทางทีถู่กตอ้ง นาํมาซึง่ความสุขและความเจริญ น่ีคอื



61 
 

ความหมายของความสวา่ง คอืธรรมะเป็นแสงสวา่งแห่งธรรม ธมัโม ปทีโป เพราะธรรมะ

สามารถแยกแยะสิง่ต่างๆออกได ้วา่เป็นคุณหรือเป็นโทษ เป็นสุขหรือเป็นทกุข ์เป็นความ

เจริญหรือเป็นความเสือ่ม  

ถา้ปราศจากธรรมะ จติใจก็เหมอืนกบัอยู่ในทีม่ดื เหมอืนถูกสิง่ปิดก ัน้สายตาไมใ่หเ้ห็นสิง่

ต่างๆได ้ เรียกวา่ความหลง ทาํใหต้อ้งคลาํไป เวลาคลาํไปก็เหมอืนกบัจบัปลาแบบสุ่มสี่

สุ่มหา้ ไมรู่ว้า่ปลาอยู่ทีต่รงไหนก็สุ่มไป ถา้โชคดกี็ไดต้วัปลา ถา้โชคไม่ดกี็ตอ้งสุ่มไป

เรื่อยๆ จนกวา่จะได ้ ชวีติของพวกเราก็เปรียบเหมอืนกบัการสุ่มหาปลา เราทกุคน

แสวงหาความสุขความเจริญดว้ยกนัทกุคน แต่กลบัไปเจอแต่เรื่องวุน่วายใจ เรื่องความ

ทกุข ์เรื่องความไมส่บายใจ ก็เป็นเพราะความมดืบอดปิดกัน้สายตา ทาํใหไ้มส่ามารถเหน็

ตวัปลาได ้ คอืไมส่ามารถเหน็ความสุขความทกุขท์ีแ่ทจ้ริงได ้ ไมรู่จ้กัแยกแยะ ก็เลยควา้

ผดิควา้ถูก ส่วนใหญ่ก็มกัจะไปควา้เอาความทกุขม์า เช่นการกระทาํบาปนัน้ ท ัง้ๆทีรู่ว้า่ไม่

ด ี แต่ก็ยงัไปทาํกนั เพราะคดิวา่ทาํไปแลว้จะไดค้วามสุข เช่นไปลกัทรพัย ์ ไปฉอ้โกง จะ

ทาํใหม้คีวามสุข เมือ่มทีรพัยแ์ลว้ก็สามารถนาํเอาไปซื้อความสุขต่างๆได ้ แต่ไมค่ดิถงึ

ความทกุขท์ีจ่ะตามมาถา้ถูกจบัได ้ ก็ตอ้งเขา้คุกเขา้ตะรางหมดอสิรภาพ อยู่แบบอดๆ

อยากๆ อยู่อย่างทกุขท์รมาน เพราะขาดความเฉลยีวนัน่เอง  

คนเราฉลาดแต่ขาดความเฉลยีวก็ไมด่ ี ความฉลาดก็คอืรูจ้กัคดิวธิีหาเงนิหาทอง แต่ไม่

เฉลยีววา่วธิีทีห่าเงนิทองมานัน้เป็นคุณหรือเป็นโทษ เมือ่ไม่เฉลยีวก็ไปฉอ้โกง ไป

คอรปัช ัน่ ไปลกัเลก็ขโมยนอ้ย แลว้ในทีสุ่ดก็ตอ้งถูกจบัเขา้คุกเขา้ตะรางไป น่ีคอืความ

ฉลาดแต่ไมเ่ฉลยีว ถา้เป็นคนทีฉ่ลาดและเฉลยีว ก็ตอ้งคดิวา่เงนิทองก็เป็นประโยชน ์

สามารถนาํมาใชอ้ะไรไดห้ลายอย่าง เช่นมาดูแลรกัษาอตัภาพร่างกายใหอ้ยู่ไดด้ว้ย

ความสุขดว้ยความสบาย ถา้มเีหลอืก็สามารถนาํเอาไปสงเคราะหช่์วยเหลอืผูอ้ืน่ใหม้ี

ความสุข เมือ่ไดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ก็ทาํใหจ้ติใจมคีวามสุข มคีวามสงบ เพราะจติใจไดร้บั

การชาํระจากการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เป็นการชาํระความเหน็แก่ตวั ความตระหน่ี ความโลภ 

อนัเป็นเหตทุีท่าํใหจ้ติใจมคีวามเศรา้หมองไมเ่บกิบาน ไมส่ดชื่น ไมม่คีวามสุข น่ีคอืคุณ

ของเงนิทอง แต่ถา้ไมม่คีวามเฉลยีววา่วธิีหาเงนินัน้ม ี ๒ วธิ ี คือหามาโดยปราศจากโทษ 
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กบัหามาแลว้เกดิโทษตามมา ถา้ไมเ่ฉลยีวก็จะไมส่นใจคดิแยกแยะวา่วธิีไหนถูก วธิีไหน

ควร ถา้มคีวามเฉลยีวก็จะตอ้งคดิเสยีก่อนวา่ การไปหาเงนิทองมาแบบน้ีถูกหรือไม ่หรือ

ผดิอย่างไร เช่นไปลกัทรพัย ์ โกหกหลอกลวง ฉอ้โกง อย่างน้ีถูกหรือผดิ ถา้มคีวาม

เฉลยีวก็จะรูว้า่การกระทาํแบบน้ีเป็นการทจุริต ทาํไปแลว้ตอ้งมโีทษตามมา ถา้เป็น

เช่นนัน้อย่าทาํดกีวา่ ถงึแมจ้ะอดอยากยากจน ก็ไมม่โีทษรา้ยแรงเทา่กบัการทจุรติ น่ีคอื

ความเฉลยีว เพราะเมือ่เป็นเช่นนัน้ก็จะไมก่ลา้ไปทาํในสิง่ทีผ่ดิทีเ่ป็นโทษ ทาํแต่สิง่ทีเ่ป็น

คุณ ทีสุ่จริต เช่นทาํมาหากนิรบัจา้งกนิเงนิเดอืน เป็นการกระทาํทีไ่มม่โีทษตามมา ตาํรวจ

ไมจ่บัเขา้คุกเขา้ตะราง น่ีคอืความหมายของความเฉลยีวกบัความฉลาด  

ถา้ฉลาดอย่างเดยีวไมเ่ฉลยีวก็รํา่รวยได ้เป็นเศรษฐไีด ้แต่ชวีติจะมแีต่ความวุน่วาย ตอ้ง

คอยแกไ้ขปญัหาต่างๆทีจ่ะตามมาตลอดเวลา เพราะเมือ่ทาํอะไรทีผ่ดิไปแลว้โทษก็จะตอ้ง

ตามมา ไมช่า้ก็เร็วก็จะตอ้งถูกลงโทษ ในขณะทีโ่ทษยงัไมต่ามมา ก็มแีต่ความทกุขค์วาม

วุน่วายใจ คนเราเวลาทาํอะไรทีผ่ดิศีลผดิธรรมแลว้ จติใจจะไมส่งบ ไมน่ิ่ง จะตอ้งมี

ความวติก มคีวามกงัวลห่วงใย วา่จะตอ้งถูกจบัในวนัใดวนัหน่ึง น่ีก็เป็นโทษอกีอย่าง

หน่ึง เป็นโทษทางใจ ถงึแมจ้ะมบีา้นหลงัใหญ่โตราคาเป็นสบิๆลา้น มสีมบตัขิา้วของเงนิ

ทองมากมาย แต่เป็นทรพัยท์ีห่ามาดว้ยความไมถู่กตอ้ง เวลานอนก็นอนแบบไมส่บายใจ 

มแีต่กงัวล กนิก็กนิไมเ่อร็ดอร่อย อยู่แบบกนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะการกระทาํมโีทษ

นัน่เอง ในทางตรงกนัขา้มถา้หาทรพัยม์าดว้ยความสุจริต ถูกตอ้งตามหลกัศีลธรรม ไม่

ผดิกฎหมาย เงนิทองทีไ่ดม้าทกุบาทจะไมม่โีทษ ไมส่รา้งความวุน่วายใจ จะอยู่อย่างสุข

สบาย กนิก็สบายนอนก็สบาย ไมต่อ้งห่วง ไมต่อ้งกงัวล วา่จะมใีครมาจบัเขา้คุกเขา้

ตะราง น่ีคอืความหมายของความฉลาดและความเฉลยีว  

ฉลาดคอืรูจ้กัหาทรพัย ์แต่วธิีหาทรพัยก์็ตอ้งเฉลยีว ตอ้งรูว้า่วธิีทีห่ามานัน้ถูกหรือผดิ ถา้

ผดิก็อย่าไปหามา ถงึแมจ้ะไดม้าแต่ไมคุ่ม้ค่า เพราะความสุขทีไ่ดจ้ากการใชท้รพัย ์ จะไม่

พอเพยีงกบัความทกุข ์ ทีเ่กดิจากการไปหาทรพัยม์าโดยมชิอบ ความทกุขใ์จจะกลบ

ความสุขทีเ่กดิจากการไดใ้ชท้รพัย ์ เวลาใชเ้งนิใชท้อง ไปเทีย่วจบัจ่ายใชส้อยอะไรก็ตาม 

จะมคีวามรูส้กึจดืๆ ไมค่่อยสบายใจ เพราะมคีวามกงัวลอยู่วา่จะถูกจบัหรือไมน่ ัน่เอง แต่
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ถา้หามาดว้ยความบริสุทธิ์ ดว้ยความสุจริตแลว้ เวลาใชท้รพัยก์็จะมแีต่ความสุขโดย

ถ่ายเดยีว ไมม่คีวามทกุขท์ีเ่กดิจากการกระทาํผดิมาบดบงั การทีจ่ะฉลาดเฉลยีวไดก้็ตอ้ง

อาศยัคาํสอนของพระพทุธเจา้ คอืแสงสวา่งแห่งธรรม ดงัทีไ่ดม้าทีว่ดักนัอย่างสมํา่เสมอ 

มาฟงัธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ฟงัถงึเหตขุองความเจริญ และเหตขุองความทกุข ์

เมือ่รูว้า่อะไรเป็นเหตทุีน่าํมาซึง่ความเจริญ ก็บาํเพญ็แต่เหตนุัน้ๆไป ความเจริญก็จะ

ตามมา อะไรทีเ่ป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความทกุข ์ ความวุน่วายใจ ก็ละเสยี ความทกุข ์

ความเสือ่มเสยี ความวุน่วายใจท ัง้หลาย ก็จะไมต่ามมา  

ถา้ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรม ก็จะไมม่แีสงสวา่งไปดบัความมดืบอด ทีเ่กดิจากความหลง

ภายในใจ ก็จะดาํเนินชวีติไปในทางทีผ่ดิ ดงัคนทีอ่ยู่นอกวดัมกัจะทาํกนั จะสงัเกตเหน็

ไดว้า่ คนทีอ่ยู่นอกวดัมกัจะฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปด

มดเทจ็ โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา เล่นการพนนั เทีย่วกลางคนื เกยีจครา้น เป็นสิง่

ทีท่าํกนัอยู่เป็นปกตวิสิยั เมือ่ทาํไปแลว้ก็มแีต่เรื่องวุน่วายตามมา ดงัทีป่รากฏในหนา้

หนงัสอืพมิพอ์ยู่แทบทกุวนั มขีา่วฆ่ากนั ชิงทรพัยก์นั ทาํรา้ยกนัอยู่ตลอดเวลา น่ีก็เป็น

เพราะวา่จติใจของคนทีอ่ยู่นอกวดันัน้ มคีวามมดืบอดครอบงาํอยู่น ัน่เอง ไมม่แีสงสวา่ง

แห่งธรรมจงึไมรู่จ้กัผดิ ไมรู่จ้กัถูก ไมรู่จ้กัด ี ไมรู่จ้กัช ัว่ ก็เลยทาํแต่สิง่ทีผ่ดิสิง่ทีช่ ัว่ เมือ่

ทาํไปแลว้ก็ตอ้งรบัเคราะหก์รรมไป ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มจ่าํเป็นจะตอ้งเกดิขึ้นเลย ถา้ทกุคน

แสวงหาเวลา สละเวลาสกัอาทติยล์ะครัง้ เขา้วดัเขา้วากนั มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาปฏบิตัิ

ธรรม ชาํระขดัเกลาความมดืบอดทีม่อียู่ภายในใจใหค่้อยๆจางไป เมือ่ความมดืบอดจาง

ไปมากนอ้ยเพยีงไร ความสวา่งในใจก็จะมมีากขึ้นเพยีงนัน้  

เหมอืนกบัคนทีถู่กปิดตาไว ้ ถา้เอาสิง่ทีปิ่ดตาออกได ้ ก็จะสามารถเหน็สิง่ต่างๆรอบตวัได ้

การทีจ่ะทาํใหค้นทีถู่กปิดตาใหม้องเหน็สิง่ต่างๆได ้ใหเ้หน็วา่สต่ีางๆ เช่นสแีดง สเีขยีว สี

ขาว เป็นอย่างไร ก็ตอ้งบอกใหเ้ขาเอาทีปิ่ดตาออก ถา้ยงัมสีิง่ปิดก ัน้ตาอยู่ จะไมส่ามารถ

มองเหน็ได ้สเีดยีวทีเ่หน็ก็คอืสดีาํ เพราะเวลาตาถูกปิดกัน้ ก็จะไมเ่หน็สอีืน่ จะเหน็แต่สี

ดาํอย่างเดยีว จะบอกเขาวา่สแีดง สเีขยีว สขีาว สเีหลอืง เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี 

อธิบายอย่างไรเขาก็จะไมส่ามารถเขา้ใจได ้ แต่ถา้ช่วยบอกเขาใหถ้อดสิง่ทีปิ่ดตาเขาอยู่



64 
 

ออกไป เมือ่สิง่ทีปิ่ดก ัน้ตาถูกเปิดออก เขาก็จะสามารถมองเหน็สิง่ต่างๆได ้ก็จะรูจ้ะเขา้ใจ

ไดท้นัทวีา่สเีขยีว สแีดง สเีหลอืงนัน้เป็นอย่างไร ฉนัใดความมดืบอดทีอ่ยู่ในใจ ก็เป็น

เหมอืนกบัสิง่ทีปิ่ดก ัน้ดวงจติ ไมส่ามารถเหน็ผดิถูกดชี ัว่ได ้ ถา้สอนใหเ้ขาเอาสิง่ทีเ่ป็น

เครื่องปิดกัน้ใจเขาออกได ้ เขาก็จะสามารถเหน็สิง่ต่างๆได ้ เหมอืนกบัคนทีไ่มม่อีะไรปิด

กัน้ใจ เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย  

พระพทุธเจา้จงึสอนใหพ้ทุธศาสนิกชนท ัง้หลายปฏบิตัธิรรม เพราะเป็นวธิทีีจ่ะทาํใหโ้มหะ

ความมดืบอด ทีปิ่ดก ัน้ดวงจติดวงใจ ไมใ่หเ้หน็ผดิถูกดชี ัว่นัน้ ใหส้ลายหมดไป ทาํให ้

มองเหน็ได ้ การปฏบิตัธิรรมจงึเป็นวธิีเดยีวทีจ่ะทาํใหเ้หน็สิง่ต่างๆ เหมอืนกบัที่

พระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ พระพทุธเจา้ไมส่ามารถเสกเป่าใหเ้หน็ผดิถูกดชี ัว่ได ้ แต่ทรง

สามารถสอนใหป้ฏบิตั ิจนกาํจดัสิง่ทีเ่ป็นเครื่องปกปิดจติใจ ทีท่าํใหม้ดืบอดออกไปได ้ทาํ

ใหม้ดีวงตาสวา่ง เหน็ทกุสิง่ทกุอย่างได ้การปฏบิตัธิรรมจงึเป็นสิง่เดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะทาํให ้

รูเ้หน็ แยกแยะเรื่องผดิเรื่องถูก เรื่องดเีรื่องช ัว่ได ้ จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่สาํหรบัการ

ดาํเนินชวีติ ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีด่ ี ทีง่าม ทีสุ่ข ทีเ่จริญ จงึตอ้งปฏบิตัธิรรมกนั เพือ่ให ้

ดวงตาสวา่ง มแีสงสวา่งแหง่ธรรม  

การปฏบิตัธิรรมแบ่งเป็น ๒ ข ัน้ ข ัน้แรกเรียกวา่สมาธิ ข ัน้ทีส่องเรียกวา่ปญัญา ท ัง้ ๒ ข ัน้

น้ีจะเป็นเครื่องมอื ทีจ่ะทาํใหโ้มหะความมดืบอดหมดไปจากจติจากใจ เวลาทีท่าํสมาธิ

แลว้ จติจะสงบลง แลว้ก็จะใส เหมอืนกบันํา้ทีขุ่น่ หลงัจากไดร้บัการแกวง่สารสม้อยู่สกั

พกัหน่ึง ตะกอนต่างๆ กจ็ะตกลงไปนอนกน้ ทาํใหน้ํา้ใสขึ้น เหน็อะไรไดช้ดั ทาํใหเ้หน็สิง่

ต่างๆทีม่อียู่ในนํา้ได ้ ไมว่า่จะเป็นปูปลา หรืออะไรก็ตามทีอ่ยู่ในนํา้ก็จะเหน็ไดช้ดั ฉนัใด

เวลาทาํจติใหส้งบดว้ยการทาํสมาธ ิ เวลาจติสงบน่ิงลงจติกจ็ะใส จติก็จะเหน็ความสุข 

เหน็ความทกุข ์ เหน็ความดคีวามชัว่ทีม่อียู่ในใจ แต่การทาํสมาธิเป็นเพยีงการกระทาํจติ

ใหใ้สไดเ้ป็นครัง้เป็นคราว ขณะทีจ่ติสงบเป็นสมาธิอยู่ตอนนัน้จติก็จะใส แต่พอจติถอน

ออกมาจากสมาธิแลว้เริ่มคดิถงึเรื่องราวต่างๆ เริ่มไปทาํโน่นทาํน่ี ตะกอนต่างๆทีอ่ยู่กน้

ของจติ ก็จะลอยขึ้นมา ทาํใหน้ํา้จตินัน้ขุน่ไป เหมอืนกบันํา้ในตุ่มทีห่ลงัจากทีไ่ดแ้กวง่

สารสม้ทาํใหต้กตะกอนแลว้ ถา้เอาอะไรไปกวนนํา้ในตุ่ม ตะกอนทีน่อนกน้อยู่ ก็จะลอย
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ขึ้นมาปะปนกบันํา้อกี ทาํใหน้ํา้ขุน่มวัไดอ้กี จติก็เช่นเดยีวกนัเวลาออกจากสมาธิ ออกจาก

ความสงบ ความใสก็จะหายไป ทาํใหเ้กดิความขุน่มวัความมดืบอดกลบัคนืมาอกี เวลา

ไปทาํอะไรก็จะตอ้งทาํแบบผดิๆถูกๆอกี แต่ถา้ใชธ้รรมะข ัน้ที ่ ๒ ทีเ่รียกวา่ปญัญา ให ้

แยกแยะวา่อะไรผดิอะไรถูก อะไรดอีะไรช ัว่ ทกุครัง้เวลาสมัผสักบัอะไร ทาํอะไร คดิ

เสยีก่อนวา่ทาํอย่างน้ีถูกหรือไม ่หรือผดิ เพราะทกุการกระทาํมที ัง้ดแีละช ัว่ ท ัง้ผดิและถูก 

เวลาจะลกัทรพัยถ์ามตวัเองเสยีก่อนวา่ เป็นการกระทาํทีถู่กหรือผดิ เป็นคุณหรือเป็นโทษ 

ถา้รูว้า่ผดิก็ไมท่าํเสยี โทษก็ไมต่ามมา เวลาทาํอะไรทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์ เช่นเวลา

ทาํบญุทาํทาน ไดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ อย่างน้ีถามตวัเองวา่ เป็นคุณหรือเป็นโทษ เมือ่พจิารณา

ดูก็จะเหน็วา่มแีต่คุณไมม่โีทษ ถา้เป็นคุณทาํไปก็มแีต่ผลดตีามมา ไมม่ผีลเสยีตามมา น่ี

คอืการใชป้ญัญา รูจ้กัแยกแยะผดิออกจากถูก ดอีอกจากชัว่ น่ีคอืการเจริญปญัญาใน

ระดบัหน่ึง  

ส่วนปญัญาอกีระดบัหน่ึง ก็คอืการศึกษาทาํความเขา้ใจถงึธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่าง ที่

เราเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ยวา่ สิง่ต่างๆทีเ่ราอยากมอียากไดม้าเป็นสมบตันิ ัน้ ธรรมชาตทิี่

แทจ้รงิของเขาเป็นอย่างไร เป็นสิง่ทีใ่หค้วามสุขกบัเราตลอดไปไดห้รือเปลา่ หรือเป็นสิง่ที่

ใหค้วามสุขในเบื้องตน้แลว้กลายเป็นความทกุขใ์นเบื้องปลาย ถา้ใชป้ญัญาวเิคราะหดู์ ก็

ตอ้งถามวา่สิง่ไหนทีเ่ราอยากไดน้ัน้ ถา้เป็นของทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เป็นสิง่ทีอ่ยู่ภายใตก้าร

ควบคุมบงัคบัของเราได ้ สิง่นัน้ย่อมสามารถใหค้วามสุขกบัเราไดไ้ปตลอด ไมใ่ช่เป็นแต่

ความสุขในเบื้องตน้ เช่นไปไดอ้ะไรมาสกัอย่างหน่ึง ของชิ้นนัน้จะอยู่กบัเราไปตลอดหรือ

เปลา่ เราสามารถควบคุมดูแลใหอ้ยู่กบัเรา ใหเ้ป็นเหมอืนเดมิ เหมอืนกบัทีไ่ดม้าในวนั

แรกหรือเปลา่ ถา้สามารถควบคุมได ้ สามารถทาํไมใ่หเ้ปลีย่นแปลงได ้ ของชิ้นนัน้ก็

สามารถใหค้วามสุขกบัเราไดไ้ปตลอด แต่ความจริงแลว้ของแบบนัน้มหีรือไมใ่นโลกน้ี 

คดิวา่ไมม่ ี เพราะวา่ไมว่า่อะไรก็ตามทีเ่ราไดม้า เวลาไดม้าในเบื้องตน้ก็จะเป็นของใหม ่

แต่ปลอ่ยทิ้งไวส้กัระยะหน่ึงกจ็ะตอ้งเป็นของเก่าไป เสื้อผา้เวลาซื้อมาก็ใหม ่ แต่พอใชไ้ป

ใส่ไปไดส้กัระยะหน่ึงก็เก่า แลว้ก็ขาดได ้หรือถา้ไปแขวนไว ้ไปตากไว ้เวลาเผลอก็อาจจะ

มคีนมาหยบิมาขโมยไปก็ได ้ เมือ่เป็นสิง่ทีเ่รารกัแลว้ตอ้งสูญเสยีไป ใจของเรายงัจะมี

ความสุขอยู่หรือเปลา่ หรือจะตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั  
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น่ีคอืการวเิคราะหด์ว้ยปญัญา ทกุครัง้ทีต่อ้งการจะไดอ้ะไรมาเพือ่ใหค้วามสุขกบัเรา ตอ้ง

ถามตวัเองเสมอวา่สิง่ทีจ่ะใหค้วามสุขกบัเราน้ี จะเป็นความสุขไปตลอดหรือเปลา่ หรือจะ

เป็นสุขตอนตน้แลว้เป็นทกุขต์อนปลาย ถา้เป็นเช่นนัน้อย่าเอามาไมด่กีวา่หรือ ถา้ไมม่สีิง่

น ัน้เสยีแต่ตน้ ก็ไมต่อ้งมารอ้งห่มรอ้งไหใ้นภายหลงั เพราะวา่ของทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่จะ

เป็นวตัถหุรือเป็นบคุคล เป็นมนุษยห์รือเป็นเดรจัฉาน ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีอยู่ภายใต ้

กฎของไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น คอือนิจจงัไมเ่ทีย่ง ทกุขงั เป็นทกุข ์อนัตตา ไมอ่ยู่ภายใตก้าร

ควบคุมบงัคบัของใครท ัง้สิ้น ทกุสิง่ทกุอย่างไหลเวยีนไป เปลีย่นแปลงไป มเีหตมุปีจัจยั

เหมอืนกบัเมฆบนทอ้งฟ้า ไมม่ใีครสามารถไปบงัคบัใหเ้มฆเป็นไปตามความตอ้งการได ้

เมฆจะตอ้งลอยไปตามลม แลว้จะตอ้งตกลงมาเมือ่มคีวามหนกัเกนิกวา่ทีจ่ะลอยอยู่บน

ทอ้งฟ้าได ้ ก็ตกลงมากลายเป็นฝน เมือ่เป็นฝนก็ไหลลงไปในลาํนํา้ลาํคลองลาํหว้ย ไหล

ลงไปในทะเล แลว้ในทีสุ่ดก็จะระเหย กลบัขึ้นไปบนฟ้า กลายเป็นเมฆไป  

น่ีเป็นเรื่องของสิง่ต่างๆในโลกน้ี ไมม่อีะไรคงสภาพเหมอืนเดมิไปตลอดเวลา มกีาร

เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เหมอืนกบัร่างกายของเรา ทีไ่มอ่ยู่คงเสน้คงวา ต ัง้แต่เกดิมา

ก็มกีารเปลีย่นแปลงมาตลอด ไมเ่ชื่อลองกลบัไปดูภาพทีถ่่ายตอนคลอดออกมาใหม่ๆ 

กบัตอนน้ีเหมอืนกนัไหม ไม่เหมอืนกนั ส่วนภาพทีถ่่ายในวนัน้ีถา้รออกีสกั ๑๐ หรือ ๒๐ 

ปี มาเปรียบเทยีบดูอกี กจ็ะรูว้า่ไมเ่หมอืนกนัอกีเช่นกนั เพราะน่ีก็คอืสภาพของทกุสิง่ทกุ

อย่างในโลกน้ี จงึทรงสอนวา่เป็นของไมเ่ทีย่งอนิจจงั เป็นอนัตตา เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีคร

ควบคุมบงัคบัได ้ เป็นไปตามเหตตุามปจัจยั ถา้ไปยดึไปตดิคดิวา่เป็นสิง่ทีจ่ะใหค้วามสุข

กบัตน ก็จะตอ้งมคีวามทกุขก์บัสิง่นัน้ๆ ในยามทีส่ิง่น ัน้ๆเปลีย่นแปลงไป สูญหายไป 

หมดไป จงึตอ้งมปีญัญา คอืมที ัง้ความเฉลยีวและความฉลาด เป็นผูน้าํทาง เพือ่จะไดไ้ม่

ตอ้งมาเสยีใจในภายหลงั การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๗๔ 

ปฏบิตับูิชา 
๒๖ สงิหาคม ๒๕๔๖ 

พอวนัพระเวยีนมาถงึ ศรทัธาญาตโิยมผูม้คีวามแน่วแน่ม ัน่คงในพระรตันตรยั คอืพระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ก็จะมาทีว่ดัเพือ่บูชาพระรตันตรยักนั เป็นการเสริมสรา้งความ

เป็นสริิมงคลใหแ้ก่ชวีติ ดงัในพระบาลทีีแ่สดงไวว้า่ ปูชา จ ปูชนียานัง เอตมัมงัคล

มตุตมงั การบูชาบคุคลทีส่มควรแก่การบูชา เป็นมงคลอย่างยิง่แก่ชวีติ การบูชามอียู ่ ๒ 

แบบดว้ยกนั คอื ๑. อามิสบูชา ๒. ปฏิบตัิบูชา อามสิบูชาคอืการบูชาดว้ยเครื่องสกัการะ 

เช่น ดอกไม ้ ธูป เทยีน ปฏบิตับูิชาคอืการปฏบิตัธิรรมตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

ส ัง่สอนไว ้เช่นทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม เจริญสมาธิ เจรญิ

ปญัญา การบูชาท ัง้ ๒ แบบน้ี พระพทุธองคท์รงยกย่องวา่การปฏบิตับูิชาเป็นการบูชาที่

เลศิ ทีป่ระเสริฐ ส่วนการบูชาดว้ยอามสิบูชาเป็นการแสดงความอ่อนนอ้ม แสดงความ

เคารพ เพือ่นาํไปสู่การปฏบิตับูิชาต่อไป ถา้มแีต่อามสิบูชาแต่ไมม่ปีฏบิตับูิชาผลอนัดเีลศิ 

อนัประเสริฐ ทีจ่ะเกดิขึ้นจากการบูชา ก็จะไมป่รากฏขึ้น เพราะหวัใจของการบูชาอยู่ทีก่าร

ปฏบิตั ิ 

จงึควรใหค้วามสนใจกบัการปฏบิตับูิชา ใหม้ากกวา่อามสิบูชา อามสิบูชาเป็นสิง่ทีด่ ี เป็น

จดุเริ่มตน้ทีน่าํไปสู่การปฏบิตับูิชา ถา้มแีต่อามสิบูชาอย่างเดยีว ผลทีป่รารถนาคอืความ

เป็นสริิมงคลจะไมป่รากฏขึ้น เพราะการปฏบิตับูิชาเท่านัน้ ทีจ่ะนาํพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ทีเ่ป็นสรณะอนัสูงสุด มาประดษิฐานในใจของเรา เดีย๋วน้ีพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆย์งัอยู่ภายนอกอยู่ ถา้ยงัไมป่ฏบิตั ิ แต่เมือ่เริ่มปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอนแลว้ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ทีอ่ยู่ภายนอกก็จะเขา้มาอยู่ภายในใจ กลายเป็น

พทุธะ ธรรมะ สงัฆะ พทุธะคอืผูรู้ ้ธรรมะคอืมรรคผลนิพพาน สงัฆะก็คอืสุปฏปินัโน ผู ้

ปฏบิตัดิ ี ปฏบิตัชิอบนัน่เอง เมือ่ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่
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สอน สิง่ทีจ่ะปรากฏขึ้นมาก็คอืการบรรลธุรรม บรรลมุรรคผลนิพพานไปตามลาํดบั เมือ่

ไดบ้รรลธุรรมแลว้ย่อมเขา้ถงึพทุธะคอืผูรู้ ้ ดงัทีพ่ระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ผูใ้ดเหน็

ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูใ้ดเหน็ตถาคตผูน้ั้นเหน็ธรรม ผูท้ีจ่ะเหน็ตถาคต เหน็

ธรรมได ้ตอ้งเป็นสปุฏิปนัโน ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ศึกษาแลว้นาํเอาธรรมะทีไ่ดศึ้กษาไป

ปฏบิตั ิเมือ่ปฏบิตัแิลว้ ธรรมะคอืผลก็ย่อมปรากฏขึ้นมาตามลาํดบั  

น่ีแหละคอืวธิีทีจ่ะทาํใหเ้กดิความเป็นสริิมงคลแก่ชวีติ เพราะเมือ่มธีรรมะอยู่ในใจแลว้ ก็

เท่ากบัมพีทุธะ มสีงัฆะ ควบคู่ไปดว้ย เพราะวา่อยู่ทีไ่หนถา้มพีทุธะ ก็ตอ้งมธีรรมะ ตอ้ง

มสีงัฆะ ถา้มธีรรมะ ก็ตอ้งมพีทุธะ มสีงัฆะ ถา้มสีงัฆะ ก็ตอ้งมพีทุธะ มธีรรมะ ท ัง้ ๓ สิง่

น้ีไมแ่ยกจากกนั จะไปควบคู่กนัเสมอ ในทางปฏิบตัิ ในความเป็นจริง แต่ในทางปรยิตัิ

หรือในทางตาํราทีเ่ขา้ใจกนั ก็วา่พระพทุธเจา้ทรงตรสัรูธ้รรมอยู่ทีอ่นิเดยี พระธรรมคาํ

สอนก็อยู่ในพระไตรปิฎก พระสงฆส์าวกกอ็ยู่ท ัว่ไปตามวดัต่างๆ น่ีเป็นพระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆภ์ายนอก แต่เมือ่ไดป้ฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ ดว้ยหลกัสุ

ปฏปินัโน คอืปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบแลว้ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆก์็จะรวมกนัเขา้มาสู่

ใจ ดว้ยการบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆ ต ัง้แต่ข ัน้โสดาบนัขึ้นไปจนถงึพระอรหนัต ์ มอียู่ ๔ ข ัน้

ดว้ยกนั เมือ่ไดบ้รรลถุงึข ัน้พระอรหนัต ์ ก็จะไดบ้รรลพุระนิพพานไปพรอ้มๆกนั พระ

พทุธองคจ์งึทรงแสดงไวว้า่ ธรรมทีจ่ะบรรลนุัน้ม ีมรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑  

มรรคกบัผลเป็นของคู่กนั ผลจะปรากฏขึ้นไดก้็จะตอ้งมมีรรค คอืการปฏบิตัศีิล สมาธิ 

ปญัญา การปฏบิตัทิาน ศีล ภาวนา เมือ่ไดป้ฏบิตัแิลว้ผลก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลาํดบั 

ตัง้แต่ข ัน้โสดาบนั ข ัน้สกทิาคามี ข ัน้อนาคามี ข ัน้อรหนัต ์จนถงึพระนิพพานอนัเป็นข ัน้

สูงสุด มรรคผลนิพพานท ัง้หมดน้ี จะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่ไดป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ปฏบิตัิ

ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้าทีว่ดักนัอย่างสมํา่เสมอ

ทกุๆวนัพระ ก็เพือ่ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ เพือ่มรรคผลนิพพาน ทีจ่ะปรากฏตามขึ้นมาโดย

ลาํดบั เมือ่ไดบ้รรลมุรรคผลข ัน้ใดข ัน้หน่ึง ผูป้ฏบิตักิ็จะกลายเป็นพระอริยบคุคลข ัน้นัน้ๆ

ไป พระอริยบคุคลน้ีไมไ่ดจ้าํกดัอยู่กบัเพศกบัวยั คอืเดก็ก็บรรลเุป็นพระอริยะได ้ผูใ้หญ่

ก็บรรลเุป็นพระอริยะได ้ผูห้ญงิผูช้ายก็เป็นพระอริยะได ้นกับวชกบัฆราวาสผูค้รองเรือน
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ก็บรรลไุดเ้ช่นกนั ธรรมะของพระพทุธเจา้ไมก่ดีก ัน้ผูห้น่ึงผูใ้ด สิง่ทีจ่ะกดีก ัน้ธรรมะของ

พระพทุธเจา้ ก็คอืกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจเท่านัน้ แต่กเิลสตณัหาก็จะไมส่ามารถขวางก ัน้

ธรรมะของพระพทุธเจา้ ทีเ่กดิจากการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบได ้ เพราะธรรมะของ

พระพทุธเจา้ เช่นทาน ศีล ภาวนา หรือศีล สมาธิ ปญัญา เป็นเครื่องมอื เป็นอาวุธ ทีจ่ะ

ทาํลายกเิลสตณัหาทีข่วางก ัน้ธรรมะอนัประเสริฐของพระพทุธเจา้ ใหป้รากฏขึ้นมาในจติ

ในใจของผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบท ัง้หลาย  

ดงันัน้การปฏบิตัธิรรมจงึตอ้งเนน้ไปทีก่ารชาํระ การทาํลายกเิลสและตณัหาท ัง้หลาย ให ้

หมดสิ้นไปจากจติจากใจ ไมใ่ช่อยู่ทีก่ารปฏบิตัธิรรมเพือ่ใหไ้ดส้ิง่นัน้สิง่น้ีมา สิง่ต่างๆทีจ่ะ

ไดม้านัน้ เช่นลาภยศสรรเสริญสุข เรียกวา่เป็นผลพลอยได ้ แต่เป้าหมายหลกัทีต่อ้งการ

จากการปฏบิตันิ ัน้ ก็คอืการกาํจดักเิลสตณัหา เพราะถา้ยงัมกีเิลสตณัหาอยู่ ธรรมะของ

พระพทุธเจา้ก็จะไมส่ามารถเขา้ไปประดษิฐานอยู่ในใจได ้ ถา้ไมม่พีระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆป์ระดษิฐานอยู่ภายในใจ ก็จะปราศจากทีพ่ึง่ ยงัตอ้งทนทกุขท์รมานกบัความ

ทกุขต่์างๆ ทีเ่กดิจากการเกดิบา้ง การแก่บา้ง การเจ็บบา้ง การตายบา้ง การพลดัพราก

จากของรกัของเจริญใจบา้ง การเผชญิกบัของทีไ่มช่อบบา้ง ซึง่ลว้นเกดิจากการทาํงาน

ของกเิลสและตณัหาท ัง้สิ้น ตราบใดถา้ยงัมกีเิลสตณัหาอยู่ภายในใจ กิเลสตณัหาก็จะ

สรา้งความทกุขค์วามวุน่วายใจใหไ้มรู่จ้กัจบจกัสิ้น แต่ถา้มคีวามขะมกัเขมน้ มคีวาม

ขยนัหม ัน่เพยีร อตุสาหะ พยายาม มคีวามเขม้แขง็อดทน ทีจ่ะปฏบิตัติามพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้อย่างต่อเน่ือง อย่างไมล่ดละแลว้ กเิลสตณัหาทีเ่ป็นอปุสรรคขวาง

ก ัน้อยู่ภายในใจก็จะค่อยๆหมดไป ไมว่่ากเิลสตณัหาจะมมีากนอ้ยเพยีงไร ก็จะไม่

สามารถสูก้บัความพากเพยีรได ้ 

ความพากเพยีรน้ีพระพทุธเจา้ทรงแสดงไวว้า่ เป็นเครื่องมอืทีส่าํคญัอย่างยิง่ในการปฏบิตัิ

ธรรม จะหลดุพน้จากความทกุขไ์ดก้เ็พราะความเพียรน้ีเอง ถา้ไมม่วีริิยะความ

พากเพยีรแลว้ ต่อใหม้พีระพทุธเจา้มาปรากฏอยู่ในโลกน้ีกี่ลา้นกี่แสนพระองค ์ ก็ไม่

สามารถจะช่วยใหเ้ราพน้ทกุขไ์ด ้ เพราะพระพทุธเจา้แต่ละพระองคไ์มส่ามารถปฏบิตัแิทน

เราได ้ ไมส่ามารถสรา้งความพากเพยีรในตวัของเราได ้ ผูท้ีจ่ะปฏบิตั ิ ผูท้ีจ่ะยกตนใหพ้น้
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ทกุขไ์ดก้็คอืตวัเราเอง ดว้ยความพากเพยีรเท่านัน้ ถา้ไมม่คีวามขยนัหม ัน่เพยีรแลว้ก็

หมดหวงั แต่ความขยนัหม ัน่เพยีรน้ีก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถปรากฏขึ้นในใจของเราได ้

พวกเราทกุคนมคีวามพากเพยีรดว้ยกนัท ัง้นัน้ เพยีงแต่เพยีรไปในทางทีไ่มถู่กเท่านัน้เอง 

แทนทีจ่ะเอาความพากเพยีรมาต่อสูท้าํลายกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจ เรากลบัเอามาเป็น

องครกัษ ์ เป็นทาสของกเิลสตณัหา เวลากิเลสตณัหาส ัง่ใหไ้ปแสวงหาสิง่นัน้สิง่น้ีมา ก็วิง่

ทาํกนัอย่างเต็มที ่ เช่นส ัง่ใหไ้ปหาเงนิหาทองมา ก็วิง่กนัไป ตื่นแต่เชา้มดื ออกจากบา้น

ดว้ยความลาํบากลาํบน ต่อสูก้บัอปุสรรคต่างๆในแต่ละวนั ก็เพือ่หาเงนิหาทองมา โดยไม่

รูว้า่หามาแลว้จะไดค้วามสุขหรือไม ่จะพน้ทกุขห์รือไม ่ 

แต่เพราะโดนความหลงทีเ่ป็นหวัหนา้ของกเิลสตณัหา คอยกระซบิบอกใหไ้ปหามาเถดิ 

ยิง่รวยเท่าไรยิง่ด ี ยิง่มคีวามสุข ซึง่เป็นความเขา้ใจผดิ ไมใ่ช่เป็นคาํส ัง่สอนของ

พระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนวา่คนเราจะสุขได ้ จะมพีน้ทกุขไ์ด ้ ตอ้งมคีวามขยนัหม ัน่เพยีร

ต่อสูก้บัความโลภกบัความอยากท ัง้หลาย อย่าไปโลภ อย่าไปอยาก ใหม้เีงนิทองมากๆ 

นัน่ไมใ่ช่เป็นทางทีถู่ก การออกไปทาํมาหากนิน้ี ก็เพยีงเพือ่ดูแลรกัษาอตัภาพร่างกายให ้

อยู่ไปไดโ้ดยไมม่ปีญัหา ไม่เจ็บไขไ้ดป่้วย เพือ่จะไดใ้ชอ้ตัภาพร่างกายน้ีมาปฏบิตัธิรรม 

มาต่อสูก้บักเิลสตณัหาท ัง้หลาย อนัเป็นตวัสรา้งความทกุขค์วามวุน่วายใจใหไ้มรู่จ้กัจบ

จกัสิ้น ถา้นาํความขยนัหม ัน่เพยีรน้ีมาต่อสูก้บักเิลส ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัใน

วนัน้ีแลว้ ก็จะทาํใหม้คีวามสุขใจมากขึ้น มคีวามทกุขใ์จนอ้ยลง ก็ตอ้งตื่นแต่เชา้ ตอ้ง

ต่อสูก้บักเิลสความขี้เกยีจ กเิลสไมช่อบตื่นแต่เชา้มดื อยากจะนอนไปเรื่อยๆนอนสายๆ 

ตื่นสายๆ แต่ถา้จะมาวดัก็ตอ้งตื่นแต่เชา้ ตอ้งเตรียมตวั เตรียมขา้วเตรียมของ แลว้ก็

ตอ้งเดนิทางมาวดั ถา้ไมม่วีริิยะความพากเพยีรแลว้ ก็จะไมส่ามารถเดนิทางมาถงึทีว่ดัได ้

แต่ถา้มใีครนดัชวนใหไ้ปเทีย่วกนัในวนัน้ี ถงึแมจ้ะตอ้งตื่นต ี๒ ต ี๓ ก็จะตื่นขึ้นไดท้นัท ี

เพราะความพากเพยีรน้ีชอบรบัใชก้เิลสตณัหานัน่เอง  

ถา้กเิลสชวนใหไ้ปเทีย่วกินเหลา้เมายา ไปเลน่การพนนั นัง่รถไปถงึชายแดนเพือ่ไปเลน่

การพนนั ก็จะขยนัไปกนั ไมรู่จ้กัเหน็ดจกัเหน่ือย จะตื่นกี่โมงก็ไปได ้ แต่ถา้จะตอ้งตืน่

ขึ้นมาเพือ่ใส่บาตร มาวดัแต่ละครัง้ รูส้กึวา่จะเป็นการลาํบากลาํบนเหลอืเกนิ เหมอืนกบั
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วา่จะตอ้งไปนรกเสยีอย่างนัน้ ท ัง้ๆทีก่ารมาวดัก็ด ี การทาํบญุตกับาตรก็ดนี ัน้ เป็นการ

ดาํเนินเพือ่ไปสู่สวรรคอ์ย่างแทจ้ริง ไปสู่การสิ้นสุดของความทกุขท์ ัง้หลาย แต่เพราะถูก

อาํนาจของกเิลสตณัหา โมหะอวชิชาความหลงครอบงาํจติใจอยู ่ จงึทาํใหจ้ติเหน็กบั

ตาลปตัรไป เหน็เจา้นายทีส่ ัง่ใหไ้ปนรกวา่เป็นเจา้นายทีส่ ัง่ใหไ้ปสวรรค ์ ส่วนเจา้นายทีส่ ัง่

ใหไ้ปสวรรคก์ลบัเหมอืนกบัวา่ส ัง่ใหไ้ปนรก ไปลาํบากลาํบน จงึไมค่่อยมใีครไดไ้ปสวรรค ์

ไดห้ลดุพน้จากความทกุขก์นัเท่าไร เพราะชอบไปนรกกนันัน่เอง ถา้ใหไ้ปกนิเหลา้เมายา 

ไปเทีย่วกลางคนื ไปเลน่การพนนั อย่างน้ีชอบกนัแทบจะไมต่อ้งชวนเลย ดไีมด่อียู่บา้น

ไมม่ใีครชวน ก็เลยตอ้งโทรไปหาคนอืน่ ไปชวนเขาไปก็ม ี เพราะน่ีเป็นอาํนาจของกเิลส

ตณัหาทีม่อียูภ่ายในใจ และก็ไมเ่คยคดิทีจ่ะต่อสูก้บัอาํนาจเหลา่น้ีเลย เพราะไมรู่น้ ัน่เอง 

เพราะความหลง เพราะคดิวา่เรากาํลงัมคีวามสุขกนั  

ทกุครัง้ทีอ่อกไปเทีย่วก็มคีวามสุขกนั แต่ไมรู่ถ้งึความทกุขท์ีซ่่อนเรน้อยู่ภายในทีจ่ะ

ตามมาทหีลงั เวลาออกไปเทีย่วก็สนุกสนานด ี แต่วนัต่อไปถา้ไมม่ปีญัญาทีจ่ะออกไป

เทีย่วได ้ ก็จะตอ้งมคีวามหงดุหงดิใจ มคีวามเบือ่หน่าย มคีวามเศรา้หมองตามมา และ

ถา้ไมส่ามารถออกไปไดเ้รื่อยๆ นานๆเขา้ ก็อาจจะตอ้งถงึข ัน้ทาํรา้ยชวีติของตวัเองก็ได ้

เพราะความเบือ่หน่ายตายอยากในชวีตินัน่เอง คดิวา่ชวีติน้ีไมม่คีวามสุขเลยทีไ่มไ่ดไ้ป

เทีย่ว ไปกนิเหลา้เมายา ไปหาความสุขทางกามารมณ์ต่างๆ นัน่ก็เป็นเพราะวา่จติของเรา

ถูกอาํนาจของกเิลสตณัหากลอ่มเสยีอยู่หมดั เลยไมรู่จ้กัความสุขทีแ่ทจ้ริงวา่ ไมม่สีิง่

เหลา่น้ีจะดกีวา่เสยีอกี ดูพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกเป็นตวัอย่าง ท่านก็เคยผ่าน

สิง่เหลา่น้ีมาเหมอืนกบัพวกเรา ท่านก็เคยกนิเหลา้เมายา เสพกามารมณ์ต่างๆ เลน่การ

พนนั สนุกสนานกบัเรื่องเหลา่น้ี แต่ท่านเป็นคนฉลาด ท่านใชป้ญัญาสงัเกตดูวา่มนัมคุีณ

มโีทษมากนอ้ยเพยีงไร ท่านก็เหน็วา่โทษของมนัมากกวา่เป็นคุณ เพราะมนัทาํใหเ้ราเป็น

ทาส ตอ้งคอยหาสิง่เหลา่น้ีมาเลี้ยงจติใจอยูต่ลอดเวลา ถา้ไมม่กี็จะตอ้งลงแดงตายไปใน

ทีสุ่ด  

น่ีคอืโทษของการไปยุ่งกบัความสุขต่างๆทางกามารมณ์ ท่านเหน็ท่านจงึสละชวีติของ

คฤหสัถผู์ค้รองเรือนแลว้ออกบวช แสวงหาความสุขอกีชนิดหน่ึงทีเ่กดิจากการชาํระกเิลส
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ตณัหา ทาํลายกเิลสตณัหาใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ เพราะเมือ่กเิลสตณัหาไดถู้ก

ทาํลายหมดสิ้นไปจากจติจากใจแลว้ จะไมม่อีะไรมาสรา้งความทกุขใ์หก้บัจติใจ ไมม่ี

อะไรมาคอยส ัง่ใหจ้ติใจใหอ้อกไปหาสิง่นัน้สิง่น้ีมาบาํรุงบาํเรอ เพยีงแต่นัง่อยู่เฉยๆก็มี

ความสุขแลว้ เพราะน่ีคอืความสุขทีเ่กิดจากความสงบระงบัของจตินัน่เอง ระงบัจากกเิลส

ตณัหาความทะเยอทะยานอยากท ัง้หลาย พระพทุธองคจ์งึทรงยกย่องความสุขน้ีวา่เป็น

สุขทีเ่ลศิ เป็นสุขทีป่ระเสริฐ ไม่มีสขุใดในโลกน้ีจะเสมอเท่าสขุที่เกดิจากความสงบ นัตถ ิ

สนัติ ปรงั สขุงั น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นความสุขทีม่อียู่กบัตวัเราตลอดเวลา 

เป็นความสุขทีไ่มต่อ้งพึง่พาอาศยัสิง่อืน่ใดภายนอกเลย แมแ้ต่สงัขารร่างกายน้ี สุขน้ีก็ไม่

ตอ้งพึง่พาอาศยั เมือ่ไดสุ้ขน้ีแลว้ สงัขารร่างกายน้ีจะเป็นอย่างไร ก็ไมส่ามารถทีจ่ะไปลบ

ลา้งทาํลายความสุขอนัน้ีใหห้มดไปได ้ เช่น เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย จะเป็นจะตายอย่างไร 

ความสุขน้ีจะไมห่ายไปจากจติจากใจ จะเป็นความสุขทีม่อียู่ตลอดเวลา  

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ผูไ้ดบ้รรลถุงึความสุขอนัน้ีแลว้ จงึไม่

หว ัน่ไหวกบัความเจ็บไขไ้ดป่้วย กบัความเป็นความตายของสงัขารร่างกาย ไมว่า่จะหู

หนวกตาบอด แขนขาด หรือจะเป็นอะไรก็ตามกบัร่างกายน้ี จะไมก่ระทบกบัความเป็น

สุขของจติใจน้ีไดเ้ลย เพราะไมม่ตีวัทีจ่ะไปทาํใหเ้กดิความทกุขใ์นจตินัน่เอง เพราะวา่ตวั

ทีท่าํใหเ้กดิความทกุขค์อืกเิลสตณัหา ไดถู้กทาํลายไปโดยหมดสิ้นดว้ยอาํนาจแห่งธรรมะ

ของพระพทุธเจา้ คอืทาน ศีล ภาวนา หรือศีล สมาธิ ปญัญา ทีเ่ป็นองคม์รรคน้ีเอง ถา้

เจริญมรรคน้ีไปเรื่อยๆ ไมช่า้ก็เร็วก็จะเขา้สู่ผลแต่ละข ัน้ เขา้สู่โสดาปตัติผล เขา้สู่สกทิาคา

มิผล เขา้สู่อนาคามิผล และในทีสุ่ดก็จะเขา้สู่อรหตัตผล แลว้ก็จะเขา้ถงึพระนิพพานไป

ตามลาํดบั เมือ่ถงึพระนิพพานก็หมายถงึวา่กเิลสตณัหาไมม่แีลว้ในจติในใจ จติเป็นจติที่

สะอาดบริสุทธิ์ ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลง ไมม่คีวามอยากต่างๆ ซึง่ฟงัแลว้ก็

รูส้กึวา่จะเป็นไปไดห้รือ คนเราจะมคีวามสุขไดอ้ย่างไรถา้ไมม่คีวามโลภ ไมม่คีวามอยาก 

ก็เป็นเหมอืนคนซงักะตาย นัน่ไมใ่ช่ความหมายของการไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความ

หลง คนซงักะตายน้ีเป็นคนทีผ่ดิหวงัต่างหาก มคีวามอยากแต่ไมไ่ดส้มอยาก ถงึมี

ความรูส้กึซงักะตาย หรือถงึกบัมคีวามอยากจะฆ่าตวัตาย เพราะความผดิหวงัความหมด

หวงันัน่เอง  
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แต่จติของพระพทุธเจา้ ของพระอรหนัต ์ทีไ่ดถ้งึนิพพานแลว้ ไมม่คีวามหวงักบัอะไร ไม่

มคีวามอยากกบัอะไร ไมต่อ้งการอะไรท ัง้สิ้น เพราะพอแลว้ อิม่แลว้ เหมอืนกบัคนที่

รบัประทานอาหารทีอ่ิม่แลว้ ไมต่อ้งการอาหารอกีแลว้ อย่างนอ้ยทีสุ่ดก็มื้อน้ี เมือ่กนิอิม่

แลว้ต่อใหใ้ครยกอาหารวเิศษขนาดไหนมาต ัง้ไวข้า้งหนา้ ก็ไมม่คีวามอยากจะรบัประทาน 

น่ีก็คอืลกัษณะของจติทีไ่ดร้บัการชาํระ ใหเ้ป็นจติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ จะเป็นเช่นนัน้ เป็นจติ

ทีม่แีต่ความอิม่ มแีต่ความพอ ไมห่วิไมก่ระหายกบัอะไรท ัง้สิ้น ใครจะด ี ใครจะชัว่ ใคร

จะวเิศษ ใครจะรํา่รวย ใครจะมสีมบตัขิา้วของอะไรทีพ่สิดารขนาดไหน ก็ไมม่คีวามรูส้กึ

ตื่นเตน้ยนิด ี อจิฉาริษยาหรืออยากจะมเีหมอืนกบัเขา เพราะในใจไมม่คีวามอยาก

เหลอือยู่เลย มแีต่ความสุข และรูด้ว้ยวา่ความสุขน้ี ไมม่อีะไรในโลกน้ีจะเทยีบเท่าได ้ต่อ

ใหถู้กลอตเตอรี่รางวลัที ่ ๑ ซกัพนัครัง้ กย็งัสูไ้มไ่ดก้บัความสุขทีไ่ดจ้ากการกาํจดักเิลส

ตณัหา ใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ  

น่ีแหละคอืความวเิศษของธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ ความวเิศษของการปฏบิตับูิชา 

เพราะถา้ปฏบิตับูิชากนัอย่างสมํา่เสมอแลว้ ไมช่า้ก็เร็วจติก็จะค่อยๆสะอาดไปตามลาํดบั 

จนในทีสุ่ดก็จะสะอาดบริสุทธิ์ ถงึแมจ้ะไมส่ามารถทาํจติใหบ้ริสุทธิ์ในภพน้ีชาตน้ีิได ้ กไ็ม่

เป็นปญัหาอะไร เพราะเมือ่ไดเ้ริ่มทาํงานน้ีแลว้ จะเป็นเหมอืนกบัไฟทีไ่หม ้ จะไหมไ้ป

เรื่อยๆตามเชื้อไฟทีม่อียู่ ฉนัใดเมือ่ไดเ้ริ่มเจริญปญัญาแลว้ คอืไดต่้อสูท้าํลายกเิลส

ตณัหาแลว้ ก็จะตามต่อสูก้บักเิลสตณัหาทกุภพทกุชาตไิป จนกวา่กเิลสตณัหาจะไมม่ี

หลงเหลอือยู่ในจติใจเท่านัน้ งานน้ีถงึจะยตุลิง แต่ถา้ตราบใดยงัมกีเิลสตณัหาอยู่ ไมว่า่

จะไปเกดิในภพไหนชาตไิหน ก็จะต่อสูก้นัต่อไป จนกวา่จะกาํจดัใหห้มดสิ้นไปจากจติ

จากใจ เพราะเมือ่ลองไดเ้ริ่มปฏบิตัธิรรมแลว้ ธรรมน้ีก็เป็นธรรมจกัร เมือ่เริ่มหมนุแลว้ 

จะไมห่ยุดหมนุ จนกวา่จะทาํหนา้ทีไ่ดเ้ต็มที ่ คอืบรรลมุรรคผลนิพพานนัน่เอง น่ีแหละ

คอืความวเิศษของการปฏบิตับูิชา เพราะเมือ่ปฏบิตัแิลว้ ก็จะกลายเป็นนิสยัไป ฝงัลกึอยู่

ในจติในใจ เกดิภพไหนชาตไิหน ก็จะมแีต่ความยนิดทีีจ่ะทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัิ

ธรรม นัง่สมาธ ิเจริญปญัญา ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้าปฏบิตักินัทกุๆวนัพระ หรือมากกวา่

นัน้ ก็เป็นเพราะวา่ธรรมจกัรเริ่มหมนุในจติใจของท่านแลว้  
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เมือ่เริ่มหมนุแลว้ ก็จะหมนุไปทางวิวฏัฏะ สวนทางกบัวฏัฏะ ซึง่เป็นการหมนุสู่การเวยีน

วา่ยตายเกดิ ดว้ยการสะสมความโลภ ความโกรธ ความหลง ดว้ยการสะสมตณัหาความ

อยากต่างๆ แต่ถา้เป็นววิฏัฏะ คอืทางแห่งธรรมจกัรแลว้ ก็จะไปสู่การถอดถอนต่อสูก้บั

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ลดละตณัหาความอยากต่างๆ แทนทีอ่ยากจะรํา่จะรวย

ตอนน้ีไมอ่ยากรวยแลว้ แทนทีจ่ะมตีาํแหน่งสูงๆ ก็ไมอ่ยากจะมแีลว้ แทนทีอ่ยากจะ

ออกไปเทีย่วกนิเหลา้เมายาหาความสนุกทางดา้นกามารมณ์ ก็ไมอ่ยากจะทาํแลว้ ตอนน้ี

อยากจะทาํแต่บญุ รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์ เจริญสมาธิ เจริญปญัญา

เท่านัน้ เพราะเวลาไดป้ฏบิตัแิลว้กเิลสตณัหาทีม่อียู่ภายในใจก็ถูกชาํระลงไปตามลาํดบั 

ความสุขก็จะปรากฏขึ้นตามลาํดบั ความทกุขค์วามหนกัอกหนกัใจ ก็จะนอ้ยลงไป เบา

บางลงไป จนในทีสุ่ดก็จะไมม่หีลงเหลอือยู่เลย กลายเป็นจติทีห่ลดุพน้จากความทกุข ์

ท ัง้หลาย ดว้ยการพากเพยีรนัน่เอง พน้ทกุขไ์ดด้ว้ยความพากเพียร ดว้ยการปฏบิตัิบูชา 

ดงัทีเ่ราท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี  

จงึขอใหม้คีวามเชื่อม ัน่ มคีวามแน่วแน่ม ัน่คง กบัคาํสอนของพระพทุธเจา้ อย่าใหก้เิลส

ตณัหามาหลอกฉุดลากไปสู่ทางของเขา เพราะถงึแมจ้ะสนุกสนานเพลดิเพลนิ แต่จะมี

โทษตามมาทหีลงั เปรียบเหมอืนกบัเหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ เวลาปลาทีไ่มฉ่ลาดไปฮบุ

เหยือ่เขา้ ก็จะตอ้งฮบุเบด็ตดิคอไปดว้ย แลว้ความทกุขท์ีเ่กดิจากเบด็ทีเ่กี่ยวคอจะเป็น

อย่างไร ตอ้งทกุขท์รมานอย่างแน่นอน ฉนัใดถา้ไปตามทางของกเิลสตณัหาแลว้ รบัรอง

ไดว้า่จะตอ้งมคีวามวุน่วายใจ มคีวามทกุขใ์จ แบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น จงึควรมแีต่ความ

พยายาม มขีนัต ิความอดทน มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ต่อสู ้พยายามปฏบิตัติามกาํลงัใจที่

มอียู ่ สามารถปฏบิตัไิดม้ากนอ้ยเพยีงไรกป็ฏบิตัไิป ใหท้านไดม้ากนอ้ยเพยีงไรก็ใหไ้ป 

รกัษาศีลไดม้ากนอ้ยเพยีงไรก็รกัษาไป ปฏบิตัธิรรมไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็ปฏบิตัไิป 

จนกวา่กเิลสตณัหาจะหมดสิ้นไปจากจติจากใจ แลว้ความประเสริฐเลศิโลกทีเ่กดิจากการ

ปฏบิตับูิชา คอืพระนิพพาน ก็จะเป็นผลทีต่ามมาต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา 

ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๗๕ 

ชําระจติใจ 
๓ กนัยายน ๒๕๔๖ 

การมาวดัเปรียบเหมอืนกบัการไปรา้นซกัรีดเสื้อผา้ เสื้อผา้ทีใ่ส่แลว้สกปรก ก็ตอ้งเอาไปที่

รา้นเพือ่ซกัรีด ถา้ปลอ่ยทิ้งไวไ้มดู่แลรกัษา ไมซ่กัรีด เสื้อผา้ก็จะไมส่ะอาด วดัก็เป็น

เหมอืนกบัรา้นซกัรีดทีญ่าตโิยมนาํจติใจมาชําระ ทาํความสะอาด ขดัเกลาสิง่เศรา้หมอง

ท ัง้หลาย ทีเ่ป็นเหตขุองความทกุข ์ความวุน่วายใจ ทีจ่ะฉุดกระชากลากจติใจใหไ้ปสู่ทีต่ ํา่ 

ไปสู่ความเสือ่มเสยีท ัง้หลาย แต่ถา้ไดม้กีารชาํระอย่างสมํา่เสมอ อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึงก็

มาทีว่ดัสกัครัง้หน่ึง จติใจก็จะค่อยๆสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา เมือ่มคีวามสะอาดบริสุทธิ์มาก

นอ้ยเพยีงไร ความสุขและความเจริญก็จะมมีากนอ้ยเพยีงนัน้ ถา้สามารถปฏบิตัขิดัเกลา

จติใจจนสะอาดหมดจด ก็จะไดจ้ติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ เป็นจติทีไ่มต่อ้งเผชญิกบัความทกุข ์

ความเสือ่มเสยีอกีต่อไป เพราะความทกุขแ์ละความเสือ่มเสยีท ัง้หมด ก็เกดิจากกเิลส

ตณัหาเครื่องเศรา้หมองน้ีเอง  

ไมม่อีะไรทีจ่ะเป็นพษิเป็นภยัเป็นโทษกบัจติใจ ยิง่กวา่กเิลสตณัหาทีม่อียู่ภายในใจ และก็

ไมม่อีะไรทีจ่ะประเสริฐเท่ากบัการชาํระกเิลสตณัหา ดว้ยการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดก้ล ัน่กรองออกมาแลว้จากการปฏบิตัขิองพระพทุธเจา้เอง ไดท้รง

ปฏบิตัมิาแลว้จนเหน็ผล ชาํระพระทยัของพระองคใ์หส้ะอาดหมดจด หลดุพน้จากกอง

ทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิแลว้ จงึนาํมาประกาศส ัง่สอนใหก้บัสตัวโ์ลก เพือ่สตัวโ์ลก

จะไดม้โีอกาสหลดุพน้ จากกองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิน้ีเสยีท ี ถา้ไม่ไดร้บัการ

ชาํระขดัเกลาแลว้ จติใจของสตัวโ์ลกก็ยงัจะตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิแบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น 

เพราะเหตทุีพ่าใหไ้ปเกดิก็คอืกเิลสตณัหาน้ีเอง  

การมาวดักนัอย่างสมํา่เสมอจงึเป็นการกระทาํทีด่ ี ทีค่วรจะทาํอย่างต่อเน่ือง และทาํให ้

มากยิง่ๆขึ้นไป เพราะจะมแีต่ผลดกีบัตนเองและกบัผูอ้ืน่ เพราะคนทีไ่มม่กีเิลสอยู่ในใจ
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นัน้ต่างกบัคนทีม่กีเิลส คนทีม่กีเิลสอยู่กบัใครทีไ่หน ย่อมสรา้งความวุน่วายใหก้บัคน

รอบตวัและกบัตวัเอง เพราะเวลามคีวามโลภความโกรธขึ้นมา ก็มคีวามทกุขม์คีวามรอ้น

รนอยู่ในใจแลว้ก็ระบายออกไปสู่ผูอ้ืน่ มคีวามโลภก็ตอ้งไปแก่งแย่งชงิทรพัยส์นิสมบตัิ

ขา้วของต่างๆกบัผูอ้ืน่ มคีวามโกรธก็ตอ้งไปทาํรา้ยผูอ้ืน่ แต่ถา้ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ 

ความหลง อยู่ทีไ่หนก็จะไมส่รา้งปญัหา ไมเ่ป็นปญัหาใหก้บัใคร อยู่ทีไ่หนก็จะอยู่ดว้ย

ความสงบ เพราะใจไมม่คีวามวุน่วาย ไมม่คีวามรอ้นรน มแีต่ความอิม่ ความสงบ 

ความสุข จงึแผ่แต่ความสุข ความสบายอกสบายใจใหก้บัผูอ้ืน่ น่ีแหละคอืผลทีจ่ะเกดิขึ้น

จากการขดัเกลาจติใจอย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง ดว้ยการมาวดั ทาํบญุทาํทาน รกัษา

ศีล ปฏิบตัธิรรม นัง่สมาธิ เจริญปญัญา น่ีคอืเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการขดัเกลาจติใจ  

การขดัเกลาจติใจตอ้งมสีติเป็นผูน้าํ เป็นผูน้าํท ัง้ในการทาํสมาธิและการเจริญปญัญา 

ส่วนการทาํบญุใหท้านกบัการรกัษาศีล ก็เป็นเหมอืนผูส้นบัสนุน คอยผลกัดนัใหจ้ติได ้

เขา้สู่การปฏบิตัสิมาธิและปญัญา สตจิะเป็นผูน้าํใหก้ารปฏบิตัสิมาธิและปญัญาเกดิผล

ขึ้นมา ถา้ไมม่สีตแิลว้จะไมส่ามารถทาํจติใจใหส้งบได ้ จะไมส่ามารถพจิารณาธรรมะให ้

เหน็ตามสภาพความเป็นจริงได ้เพราะจติจะลอยไปลอยมา เหมอืนกบัเรือทีไ่มจ่อดน่ิงอยู่

กบัท่า ถา้ไมต่อ้งการใหเ้รือไหลไปตามกระแสนํา้ ก็ตอ้งผูกเรือไวก้บัท่าหรือทอดสมอไว ้

ถา้ไมเ่ช่นนัน้เรือก็จะไหลไปตามกระแสนํา้ เวลาจะขนถ่ายสิง่ของและบคุคลขึ้นลงจากเรือ 

เรือตอ้งจอดน่ิงเสยีก่อนถงึจะสามารถขนถ่ายสิง่ของและบคุคลได ้ แต่ถา้เรือไมจ่อดน่ิง 

ไหลไปไหลมา การขนถ่ายสิง่ของและบคุคลลงหรือขึ้นจากเรือ ย่อมเป็นไปดว้ยความ

ลาํบากยากเยน็ หรืออาจจะเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทเีดยีว เช่นเดยีวกบัการขดัเกลาจติใจให ้

สะอาดหมดจด ก็ตอ้งอาศยัจติใจทีม่คีวามสงบน่ิง เพราะตอ้งขนถ่ายสิง่ที่สกปรก คือกิเลส

ตณัหา ออกมาดว้ยปญัญา จติจะสงบน่ิงได ้ ก็ตอ้งมสีตคิอยเหน่ียวรัง้ไว ้ ไม่ใหล้อยไป

ลอยมา  

ถา้ไมม่สีตเิวลาทาํสมาธิ เช่นไหวพ้ระสวดมนต ์หรือกาํหนดพทุโธๆๆ หรือดูลมหายใจเขา้

ออก จะไมส่ามารถกาํหนดดูอยู่ไดน้านอย่างต่อเน่ือง อาจจะกาํหนดไดเ้พยีงแค่ ๒ - ๓ 

นาท ี หรือไมถ่งึเสยีดว้ยซํา้ไป สวดมนตไ์ดค้าํสองคาํ ใจก็จะลอยไปคดิถงึเรื่องอืน่แลว้ 
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ปากก็สวดไป แต่ใจก็คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีควบคู่กนัไป ถา้เป็นอย่างน้ี จะทาํใหใ้จน่ิง ให ้

สงบนัน้ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ แต่ถา้มสีตคิอยเตอืนตนใหรู้อ้ยู่กบับทสวดมนต ์ ถา้กาํลงัสวด

มนตอ์ยู่ ก็ใหม้คีวามรูค้อืสต ิใหรู้อ้ยู่กบับทสวดมนตท์กุบททกุคาํ หรือถา้จะกาํหนดดูลม

หายใจ ก็ตอ้งมสีตรูิอ้ยู่กบัการเขา้ออกของลมหายใจอย่างต่อเน่ือง เวลาหายใจเขา้ก็รูว้า่

หายใจเขา้ หายใจออกก็รูว้า่หายใจออก โดยไมไ่ปคดิถงึเรื่องราวต่างๆควบคู่กนัไป ให ้

รูอ้ยู่กบัลมอย่างเดยีว หายใจเขา้ก็รูว้า่หายใจเขา้ หายใจออกก็รูว้า่หายใจออก หรือถา้จะ

กาํหนดคาํวา่พทุโธๆๆ บริกรรมคาํวา่พทุโธๆๆ ก็ใหรู้อ้ยู่กบัคาํบริกรรมพทุโธๆๆไป อย่า

ปลอ่ยใหใ้จลอยไปคดิเรื่องราวต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นมาแลว้ในอดตีก็ตาม หรือเรื่องทีจ่ะเกดิขึ้น

ในอนาคตก็ตาม หรือเหตกุารณ์ต่างๆรอบตวั เรื่องของคนนัน้ ของคนน้ี  

ในขณะทีก่าํลงัทาํจติใหส้งบ ใหต้ ัง้ม ัน่เป็นสมาธิ ตอ้งมสีตกิาํหนดรูอ้ยู่กบังานทีใ่หจ้ติทาํ

อยู่ในขณะนัน้ ถา้สามารถควบคุมจติดว้ยสตใิหอ้ยู่กบัอารมณ์ทีก่าํหนดไวไ้ดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง จติจะค่อยๆสงบตวัลง จนในทีสุ่ดก็จะน่ิง เหมอืนกบัรถทีค่่อยๆผ่อนคนัเร่ง 

แลว้ก็เหยยีบเบรก ไมช่า้ก็เร็วรถก็จะตอ้งจอดน่ิง แต่ถา้ไมผ่่อนคนัเร่ง ไมเ่หยยีบเบรก 

แต่กลบัไปเหยยีบคนัเร่ง รบัรองไดว้า่รถจะไมม่โีอกาสจอดไดเ้ลย เพราะมแีต่เครื่อง

ผลกัดนัใหว้ิง่ไปอยู่ตลอดเวลา จติก็เช่นกนั จะทาํใหจ้ติสงบน่ิงต ัง้ม ัน่ได ้ ก็ตอ้งมสีตเิป็น

ตวัเหน่ียวรัง้ไว ้ คอยดงึไวใ้หอ้ยู่กบับทสวดมนต ์ ใหอ้ยู่กบัลมหายใจ ใหอ้ยู่กบัคาํ

บริกรรมพทุโธๆๆ อย่างใดอย่างหน่ึง ไมใ่ช่ท ัง้ ๓ อย่าง คอืจะทาํอย่างไหน ก็ใหเ้ลอืกเอา

อย่างใดอย่างหน่ึง ถา้จะสวดมนตก่์อนก็สวดมนตไ์ป ถา้จะกาํหนดบริกรรมพทุโธๆๆ ก็

ใหบ้ริกรรมพทุธโธๆๆไป ถา้จะดูลมหายใจเขา้ออก ก็ดูลมหายใจเขา้ออกไป อย่างใด

อย่างหน่ึง อย่าไปทาํท ัง้ ๓ อย่างพรอ้มๆกนั เราตอ้งการรวมจติเป็นหน่ึง ถา้ใหจ้ติทาํงาน

หลายๆอย่าง จติก็จะกระจายออกไป จะไมร่วมลงสู่ความเป็นหน่ึง  

แต่ถา้ใหจ้ติอยู่กบัสิง่ใดสิง่หน่ึง เป็นอารมณ์คอยผูกคอยดงึคอยลอ่ใหร้วมลง ไม่ชา้ก็เร็ว

ถา้มสีตคิอยควบคุมอยู ่ จติก็จะรวมลงสู่ความสงบ เมือ่จติรวมลงสู่ความสงบแลว้ 

ในขณะนัน้ก็ไมต่อ้งทาํอะไร เพราะการกาํหนดจติก็จะไมม่คีวามจาํเป็นอกีต่อไป เพราะ

ตอนนัน้จติจะน่ิง เหมอืนกบัรถยนตเ์มือ่จอดดบัเครื่องแลว้ ทกุอย่างก็เงยีบสงบ ตอนนัน้
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คนขบัก็ไมต่อ้งไปควบคุมรถ ไมต่อ้งถอืพวงมาลยั ไมต่อ้งเขา้เกยีรเ์หยยีบเบรก เพราะรถ

จะจอดน่ิง เครื่องยนตก์็ดบั ในขณะนัน้จติก็เป็นอย่างนัน้ จะไมค่ดิอะไร จะมแีต่ความ

รูอ้ยู่กบัตน เรียกวา่สกัแต่วา่รู ้ รูว้า่ขณะน้ีมแีต่ตวัรูอ้ยู่ตามลาํพงั ไมไ่ดไ้ปสนใจกบั

เรื่องราวต่างๆ อะไรท ัง้สิ้น ขณะนัน้มแีต่ความพอใจ มแีต่ความสุข มแีต่ความอิม่ น่ีคอื

การขดัเกลากเิลสในข ัน้แรก การขดัเกลาดว้ยสมาธิเพยีงแต่ทาํใหก้เิลสตณัหาสงบตวัลง 

แต่ยงัไมส่ามารถถอดถอนทาํลายใหห้มดไปจากจติจากใจได ้ เปรียบเหมอืนกบัการเอา

หนิไปทบัหญา้ไว ้ เวลาหญา้ถูกหนิทบัก็ไมส่ามารถเจริญงอกงามขึ้นมาได ้ แต่ถา้ยกหนิ

ออกจากหญา้แลว้ปลอ่ยทิ้งไวส้กั ๒ - ๓ วนั เมือ่ไดร้บัแดด รบัฝน รบันํา้ หญา้ก็จะ

เจริญงอกงามขึ้นมาอกี เพราะยงัมรีากอยู่ในดนิ  

ฉนัใดกเิลสตณัหาตวัทีส่รา้งความวุน่วายใจ ก็เป็นเช่นนัน้ ในขณะทีอ่ยู่ในสมาธิ กเิลส

ตณัหาก็ไมส่ามารถทาํงานได ้ จติก็ไมม่อีะไรมาก่อกวนใหเ้กดิความวา้วุ่นขุน่มวั ใหเ้กดิ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง มแีต่ความสุข ความสบายใจ แต่สมาธิก็เป็นสิง่ทีไ่ม่

ถาวร ตัง้อยู่ไดส้กัครู่หน่ึง ยาวหรือนาน ก็ขึ้นอยู่กบัความสามารถในการปฏบิตั ิถา้ปฏบิตัิ

มากก็จะน่ิงอยู่นาน ถา้ปฏบิตันิอ้ยก็น่ิงอยู่ไมน่าน ไมช่า้ก็เร็วก็จะถอนออกมา เวลาที่จติ

ถอนออกมาจากสมาธิ ก็จะเริ่มคดิ เริ่มปรุง เริ่มรบัสมัผสักบัรูป เสยีง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ ทีม่าสมัผสักบัตา หู จมูก ลิ้น กาย แลว้ก็มกีารคดิ การปรุง ก็เป็นโอกาสของ

กเิลสตณัหาทีจ่ะทาํงานต่อไป เหน็อะไร ก็เกดิความอยากเกดิความชอบขึ้นมา เหน็อะไร 

ก็เกดิความไมช่อบไมพ่อใจขึ้นมา ไดย้นิไดส้มัผสัอะไร ก็จะเป็นอย่างนัน้ เพราะกเิลสมี

โอกาสไดท้าํงานแลว้ เมือ่เป็นเช่นนัน้ถา้ตอ้งการทีจ่ะกาํจดักเิลสใหห้มดสิ้นไป ในข ัน้

ต่อไปก็ตอ้งใชก้ารเจริญปญัญา หรือวปิสัสนา เพือ่ใหจ้ติเขา้ใจถงึสภาพความเป็นจรงิของ

สภาวธรรมท ัง้หลาย เช่นรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีจ่ติไปมคีวามยนิดยีนิรา้ยดว้ย

วา่ เป็นสิง่ทีค่วรจะยนิดหีรือไม ่ควรจะยนิรา้ยหรือไม ่ควรจะรงัเกยีจหรือไม ่เพราะถา้ไม่

เขา้ใจ มคีวามหลงอยู่ ก็จะเหน็ดเีหน็งาม หรือเหน็ไมด่เีหน็ไมง่าม กบัสิง่ต่างๆทีม่าสมัผสั

กบัจติ ส่วนไหนทีถู่กอกถูกใจ ก็จะทาํใหเ้กดิความโลภขึ้นมา ทาํใหเ้กดิความอยากได ้

ขึ้นมา ส่วนไหนทีไ่มถู่กอกถูกใจ ก็จะเกดิความรงัเกยีจเดยีดฉนัท ์ เกดิความแคน้ความ

โกรธขึ้นมา  
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แต่ถา้ใชป้ญัญาวเิคราะหพ์จิารณาดูแลว้ จะเหน็วา่สิง่ต่างๆทีไ่ปยนิดนี ัน้เป็นสิง่ทีไ่ม่

น่ายนิดเีลย เพราะหลงคดิวา่จะเป็นความสุข เช่น เหน็รูปทีช่อบ ก็คดิวา่เมือ่ไดรู้ปน้ี

มาแลว้ จะใหค้วามสุข แต่ในทางปญัญานัน้ ถา้วเิคราะหล์งไปลกึๆแลว้ จะเหน็วา่ทกุสิง่

ทกุอย่างลว้นเป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น เพราะโดยธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่างนัน้ ไมส่ามารถ

ดาํรงอยู่เหมอืนเดมิไดต้ลอดเวลา วนัน้ีเป็นอย่างน้ี แต่พรุ่งน้ีจะไมเ่ป็นอย่างวนัน้ีแลว้ เช่น

ร่างกายของเราในขณะทีอ่ยูใ่นสภาพหนุ่มสาว ก็น่าดูสวยงาม แต่ต่อไปไมน่านก็จะตอ้ง

แก่ และในทีสุ่ดก็จะตอ้งตายไป น่ีคอืความไมแ่น่นอนของร่างกาย แต่ถา้ไมใ่ชป้ญัญา 

เวลาเหน็ใครเขา้สกัคนหน่ึง ก็จะชอบอกชอบใจ เพราะชอบในรูปร่าง แต่ไมเ่คยคดิวา่

รูปร่างนัน้ สกัวนัหน่ึงก็จะตอ้งเปลีย่นแปลงไป ไมอ่ยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวไปไดต้ลอด น่ีเรา

ไมไ่ดค้ดิกนั เพราะไมใ่ชป้ญัญา ถา้ใชป้ญัญาแลว้จะตอ้งเหน็วา่ทกุอย่างตอ้งเปลีย่นแปลง

ไป ความสุขทีฝ่ากไวก้บัสภาพนัน้ๆ ก็จะตอ้งเปลีย่นแปลงไป ในทีสุ่ดความสุขทีเ่คยได ้

จากรูปนัน้ ก็จะหายไปหมดไป กลายเป็นความทกุขไ์ป  

น่ีคอืการเจริญปญัญา จะเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่าง ทีจ่ติไปยนิดไีปอยากมนีัน้ลว้นเป็นของไม่

เทีย่งท ัง้สิ้น ไมใ่หค้วามสุขทีถ่าวร ไมช่า้ก็เร็วตอ้งมกีารเสือ่มหมดไป ไมว่า่จะเป็นบคุคล

หรือเป็นขา้วของต่างๆ ก็เป็นเช่นนัน้ ไดร้ถมาใหมค่นัหน่ึง ขบัไปสกัพกัหน่ึงเดีย๋วก็เก่า 

เดีย๋วก็ตอ้งซ่อม หรือไมก่็ไปประสบอบุตัเิหต ุ หรือถูกขโมยไป อย่างน้ีก็กลายเป็นความ

ทกุขข์ึ้นมา ถา้ไมม่รีถยนตก์็ไมต่อ้งทกุขก์บัรถยนตค์นันัน้ ไมม่รีถก็ยงัอยู่ได ้

พระพทุธเจา้พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านไมม่สีมบตัอิะไรเลย แต่ท่านก็อยู่ได ้แลว้ก็มี

ความสุขยิง่กวา่พวกเราเสยีอกี นัน่ก็เป็นเพราะวา่ท่านมปีญัญา เวลามองอะไรจะเหน็วา่

เป็นไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น คอืเป็นทกุข ์ไมเ่ทีย่ง แลว้ก็เป็นสิง่ทีค่วบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ 

เวลาทีไ่ปเหน็หรือสมัผสักบัสิง่ทีไ่มช่อบ เราก็ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่เป็นสิง่ทีห่า้มไมไ่ด ้ เขา

มาตามเรื่องของเขา เขาไมไ่ดม้าเพือ่เรา เขาเป็นไปตามเรื่องของเขา เราเพยีงแต่ไปเจอเขา

เท่านัน้ เราจงึตอ้งหดัทาํใจยอมรบัความเป็นจริงวา่ มนัเป็นปกตธิรรมดา เขามาแลว้ไมช่า้

ก็เร็วเขาก็ไป แต่เราไปควบคุมบงัคบัเขาไมไ่ด ้ สิง่ทีเ่ราทาํไดก้็คอืควบคุมบงัคบัใจเรา 

ไมใ่หไ้ปรงัเกยีจเขา ปลอ่ยเขาไปตามเรื่อง คน ๒ คน ทาํไมเราถงึชอบคนหน่ึง แลว้ไป



80 
 

เกลยีดอกีคนหน่ึง ท ัง้ๆทีค่น ๒ คนก็มาจากสิง่เดยีวกนั ก็คอืมาจากดิน น้ํา ลม ไฟ มี

อาการ ๓๒ เหมอืนกนั แต่เพราะกเิลสความหลง ไมม่ปีญัญานัน่เอง ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตาม

อารมณ์ เหน็ภาพไหน เหน็คนไหน ทีถู่กอกถูกใจ ก็เกดิความชอบขึ้นมา เหน็ภาพเหน็คน

ทีไ่มถู่กอกถูกใจ ก็เกดิความเกลยีดชงัขึ้นมา แลว้ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมา ตอ้งการหนีไป

ใหพ้น้ๆจากคนหรือภาพทีเ่ราไมต่อ้งการ ทีไ่มช่อบ แต่ถา้มปีญัญาก็พจิารณาวา่ ภาพหรือ

คนทีช่อบกบัคนทีไ่มช่อบนัน้ ก็เป็นเหมอืนกนั ก็เพยีงแต่ผ่านมาทางตาแลว้ก็เขา้มาในใจ

เท่านัน้เอง ตาก็ดูได ้ ใจก็รบัรูไ้ด ้ ทาํไมตอ้งไปยนิดยีนิรา้ยกบัคน ๒ คน ถา้มองดว้ย

ธรรมะ มองดว้ยปญัญา ก็จะมองดว้ยการปลอ่ยวาง คอืตอ้งเขา้ใจวา่ธรรมชาตคิอืสิง่

ต่างๆ ทีเ่ขา้มาสมัผสักบัตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจนัน้ เป็นสิง่ทีค่วบคุมบงัคบัไมไ่ด ้เป็นสิง่

ทีม่เีหตมุปีจัจยัทาํใหป้รากฏขึ้นมา แลว้ไมช่า้ก็เร็วก็จะหายไป น่ีเป็นเรื่องของทกุสิง่ทกุ

อย่างในโลกน้ี ทีจ่ติเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย  

ถา้เจริญปญัญาใหเ้หน็ถงึธรรมชาตแิทข้องทกุสิง่ทกุอย่าง วา่เป็นของไมเ่ทีย่ง ควบคุม

ไมไ่ด ้ ทาํใหเ้กดิความทกุขข์ึ้นมา ถา้ไปยนิด ี ไปยดึ ไปตดิ แต่ถา้เขา้ใจ เหน็วา่ทกุสิง่ทกุ

อย่างตอ้งเปลีย่นแปลงไป ก็จะไมย่ดึ ไมต่ดิ เป็นหนุ่มเป็นสาววนัน้ี เดีย๋วก็ตอ้งเป็นคน

แก่ในวนัพรุ่งน้ี ไปเอามาทาํไม ไปยนิดกีบัเขาทาํไม ปลอ่ยเขาอยู่ไปตามเรื่องของเขาไม่

ดกีวา่หรือ เราอยู่ของเราตามลาํพงั เรากม็คีวามสุขได ้ ถา้มธีรรมะไวค้อยกาํจดักเิลส

ตณัหา ตวัทีค่อยก่อกวน ทีค่อยสรา้งความรูส้กึวา่ไมม่ ี วา่ขาดแคลนสิง่นัน้สิง่น้ี วา่ไมม่ี

ความสุข ความรูส้กึวา่ไมม่คีวามสุขน้ี ก็คือตวักเิลสตณัหาน่ีเอง ทีค่อยสรา้งความรูส้กึ

เหลา่น้ีขึ้นมา ใหรู้ส้กึวา่มคีวามวา้เหวเ่หงาหงอย ถา้มสีมบตั ิมขีา้วของ มเีพือ่น มคีนนัน้

คนน้ีมาอยู่ดว้ยแลว้ จะมคีวามสุข แต่พอไดม้าแลว้ เป็นอย่างไร ความสุขก็มอียู่บา้ง แต่

เวลาเกดิความทกุขข์ึ้นมาแต่ละครัง้ ก็จะกลบทาํลายความสุขใหห้มดสิ้นไปเลย เวลาตอ้ง

ทกุขก์บัคนทีอ่ยู่ดว้ยเป็นอย่างไร บางคนถงึกบัอยู่ดว้ยกนัต่อไปไมไ่ดก้็ม ี ตอ้งเลกิราจาก

กนัไป ท ัง้ๆทีก่่อนหนา้น้ีก็คดิวา่จะอยู่ดว้ยกนัอย่างมคีวามสุข แต่พออยู่กนัไปไดไ้มช่า้ก็

เร็ว ก็มปีญัหาขึ้นมา แลว้ในทีสุ่ดก็ตอ้งเลกิรากนัไป  
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น่ีแหละคอืเรื่องราวของสิง่ต่างๆท ัง้หลาย ทีจ่ติไปเกี่ยวขอ้งดว้ย แต่เพราะขาดปญัญา

นัน่เอง ไมเ่ขา้ใจในธรรมชาตขิองเขาวา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา จงึไป

หลงผดิคดิวา่เป็นสขุงั เป็นความสุข เป็นสิง่ทีจ่ะอยู่ภายใตก้ารควบคุมของเรา สามารถ

ดูแลรกัษาใหเ้ป็นไปตามทีต่อ้งการไดต้ลอดเวลา แต่เราก็ไมส่ามารถฝืนความจริงได ้แลว้

ในทีสุ่ดก็เป็นอย่างไรชวีติของเรา ก็ตอ้งทกุขก์บัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ทกุขก์บัคนนัน้ทกุขก์บัคน

น้ี ทกุขก์บัสิง่นัน้ทกุขก์บัสิง่น้ี และก็จะเป็นอย่างน้ีไปตลอด ไมว่า่กี่ภพกี่ชาตทิีม่าเกดิใหม ่

ถา้ไมก่าํจดักเิลสตณัหา ความโลภ โกรธ หลงแลว้ ทกุครัง้ทีม่าเกดิ ก็จะดาํเนินชวีติ

แบบเดมิๆอย่างน้ีไป เหน็อะไรทีช่อบ ก็อยากจะควา้มาเป็นสมบตั ิ เหน็อะไรทีไ่มช่อบก็

อยากจะใหห้ายหมดไป อย่างน้ีชวีติก็จะมแีต่ความวุน่วายตลอดเวลา หาความสุขไม่ได ้

แต่ถา้สามารถปฏบิตัธิรรมดว้ยการเจริญสมาธิ เจริญปญัญา มสีตเิป็นผูน้าํ มกีารทาํบญุ

ใหท้าน มกีารรกัษาศีลเป็นผูส้นบัสนุนแลว้ ในทีสุ่ดไมช่า้ก็เร็ว กเิลสตณัหาทีเ่ป็นเหตขุอง

ความทกุข ์ ก็จะตอ้งถูกทาํลายหมดสิ้นไป เมือ่ไมม่กีิเลสตณัหาอยู่ภายในใจแลว้ ใจก็จะ

ไมม่คีวามรูส้กึหวิอยากกบัอะไรเลย เพราะมคีวามอิม่ มคีวามพออยู่ในตวั จงึสามารถอยู่

ตามลาํพงัได ้ โดยไมต่อ้งมสีมบตัขิา้วของเงนิทองหรือบคุคลต่างๆมาใหค้วามสุข เช่น

พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย  

ท่านไมม่สีมบตัอิะไรภายนอกเลย ยกเวน้บริขาร ๘ ทีเ่รียกวา่อฐับริขาร ทีม่คีวามจาํเป็น

ต่อการดาํรงชพีของสมณะ คอืตอ้งมปีจัจยั ๔ ไดแ้ก่ อาหารบิณฑบาต จวีร ยารกัษาโรค 

และที่อยู่อาศยั นอกเหนือไปจากนัน้แลว้ท่านไมต่อ้งการอะไรอกีเลย เพราะมองเหน็ดว้ย

ปญัญาวา่เป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น มเีงนิก็ตอ้งทกุขก์บัเงนิ มยีศก็ตอ้งทกุขก์บัยศ มี

สรรเสริญก็ตอ้งทกุขก์บัสรรเสริญ มกีามสุขก็ตอ้งทกุขก์บักามสุข เพราะเหตใุด เพราะสิง่

เหลา่น้ีไมถ่าวรนัน่เอง มเีงนิวนัน้ีพรุ่งน้ีก็อาจจะหมดตวัได ้ มยีศวนัน้ีพรุ่งน้ีก็อาจจะถูก

ปลดได ้ มสีรรเสริญในวนัน้ีพรุ่งน้ีก็อาจจะถกูตาํหนิได ้ มกีามสุขในวนัน้ีพรุ่งน้ีก็อาจจะ

หมดสิ้นไปก็ได ้เช่น มสีาม ีมภีรรยา ก็มคีวามสุขกบัสามกีบัภรรยา แต่อยู่ดีๆ  วนัดคีืนด ี

สามหีรือภรรยาตอ้งตายจากไปอย่างกะทนัหนัโดยไมไ่ดค้าดฝนั ความสุขทีเ่คยมกีบัสามี

กบัภรรยาก็ตอ้งสูญสลายหมดไปในทนัท ี สิง่ทีจ่ะตามมาก็คอืความทกุขอ์ย่างมหนัต์

นัน่เอง น่ีเป็นเพราะวา่ขาดปญัญา ไมไ่ดป้ฏบิตัธิรรมกนั จงึมคีวามอ่อนแอ จงึตอ้งถูก
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กเิลสเป็นตวัลากจูงไป กเิลสเหน็อะไรชอบอะไร ก็ตอ้งวิง่ไปหาสิง่นัน้มา กเิลสไมต่อ้งการ

สิง่ไหน ก็ตอ้งกาํจดัสิง่นัน้ หรือตอ้งหนีใหพ้น้สิง่นัน้ไป น่ีเป็นเพราะวา่ใจไมเ่ป็นอสิระ ไม่

มธีรรมะเป็นผูค้อยปกครองดูแลรกัษานัน่เอง เพราะไมไ่ดป้ฏบิตัธิรรม  

แต่ถา้ไดป้ฏบิตัธิรรมตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดม้าปฏบิตักินั

ในวนัน้ีแลว้ ต่อไปจติก็จะมผูีป้กป้องดูแลคุม้ครองรกัษา ไมใ่หว้ิง่เขา้ไปหาความทกุข ์

ท ัง้หลาย ถา้ไมศึ่กษาปฏบิตัธิรรม แลว้ปลอ่ยใหช้วีติไหลไปตามความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ความอยากต่างๆ เราก็จะวิง่เขา้หาความทกุข ์หาความเสือ่มเสยีอยู่ตลอดเวลา 

เรื่องเหลา่น้ีเป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครสามารถทีจ่ะปฏบิตัใิหก้นัได ้ เป็นสิง่ทีเ่ราแต่ละคนจะตอ้ง

ปฏบิตักินัเอง พระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกท่านเป็นเพยีงครูบาอาจารย ์เป็นผูส้อน 

เป็นผูบ้อกทาง พวกเราเป็นผูเ้ดนิทาง จะเดนิไปตามทางทีท่่านสอนใหไ้ปก็ได ้ หรือจะไม่

เดนิไปก็ได ้มนัอยู่ทีต่วัของเราเอง ถา้เป็นคนฉลาด ฟงัแลว้เกดิศรทัธาขึ้นมา ก็ถอืวา่เป็น

บญุของเรา แสดงวา่เคยไดท้าํบญุมาก่อนในอดตี ไดท้าํคุณงามความด ี ไดป้ฏบิตัติามที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมแต่ละครัง้จงึเกดิมกีาํลงัจติกาํลงัใจ ที่

จะปฏบิตัติาม แต่ถา้ไมเ่คยมบีญุมกีศุล ไมเ่คยทาํบญุทาํกศุลมาก่อน เวลาฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม อาจจะรูส้กึวา่เป็นสิง่ทีเ่หลอืเชื่อ เป็นสิง่ทีไ่มน่่าเป็นไปได ้ ไมค่ดิวา่การกระทาํความ

ดจีะเป็นเหตใุหม้คีวามสุขและความเจริญอย่างแทจ้ริง ถา้เป็นเช่นนัน้ ก็แสดงวา่ยงัถูก

อาํนาจของกเิลสตณัหาดูดกลบัไป ใหก้ลบัไปหาสมบตัขิา้วของเงนิทอง ใหก้ลบัไปหาลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุข ถา้กลบัไปหาสิง่เหลา่นัน้แลว้ยดึตดิอยู่กบัสิง่เหลา่นัน้ สิง่ทีจ่ะตามมา

ต่อไปไมช่า้ก็เร็วก็คอืความทกุข ์ ความวุน่วายใจนัน่เอง เพราะวา่ทกุสิง่ทกุอย่างดงัทีไ่ด ้

แสดงไวแ้ลว้ ตอ้งมกีารเสือ่มมกีารหมดไป ในทีสุ่ดแมแ้ต่ชวีติของเราก็ตอ้งหมดไป ถา้ไม่

มปีญัญาส ัง่สอนจติใจใหเ้ตรียมรบักบัสภาพเหลา่น้ี เวลาเกดิการพลดัพรากจากของรกั

ของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวงไป กจ็ะตอ้งเกดิความทกุขอ์ย่างใหญ่หลวง จงึควรสรา้ง

ปญัญาไวดู้แลรกัษาจติใจ คอยส ัง่สอนจติใจใหเ้ตรียมรบักบัสภาพเหลา่น้ีไว ้ แลว้ความ

ทกุขท์ ัง้หลายก็จะไมม่ตีามมา เพราะไดร้บัการชาํระจนหมดสิ้นไปจากจติจากใจ การ

แสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเทา่น้ี 


	สารบัญ
	ขั้นบันได
	รู้ทัน
	ความกลัว
	ความโลภ
	ชาร์จแบตเตอรี่
	ปั้นดินให้เป็นพระ
	ผู้กำกับ
	ฉลาดกับเฉลียว
	ปฏิบัติบูชา
	ชำระจิตใจ

