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กัณฑ์ท่ี ๑๖๖

ขัน้ บันได

๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖
อีก ๗ วันข้างหน้าจะเป็ นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนา คือวันวิสาขบูชา วันที่
พุทธศาสนิกชนให้ความสําคัญเป็ นอย่างยิง่ เพราะเป็ นวันรําลึกถึงพระพุทธเจ้า เนื่องใน
วันประสูติ วันตรัสรู้ และวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน ของพระบรมศาสดา ทีเ่ ราเคารพรัก
อย่างยิง่
เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณต่อพวกเราเป็ นอย่างมาก เป็ นผูก้ ่อตัง้
พระพุทธศาสนาขึ้นมา เป็ นผูช้ ้ที างสู่ความดีงาม ความสุขความเจริญ ถ้าไม่มพี ระพุทธเจ้า
สัตว์โลกทัง้ หลายอย่างพวกเรา จะไม่สามารถรู้เรื่องราวต่างๆ ทีค่ วรจะรู้ เป็ นเหมือนแสง
สว่างทีจ่ ะพาชีวติ ของเรา ให้ไปสู่ความสุขความเจริญ ความหลุดพ้นจากความทุกข์
ทัง้ หลายได้ การปรากฏขึ้นของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ จึงเปรียบเหมือนกับการ
ปรากฏขึ้นของดวงอาทิตย์ ถ้าไม่มดี วงอาทิตย์โลกของเราจะเป็ นอย่างไร ก็จะต้องมีแต่
ความมืดตลอด ๒๔ ชัว่ โมงเลย มีแต่ความยากความลําบากทีจ่ ะไปไหนมาไหน เพราะไม่
สามารถเห็นทางได้ ไม่สามารถเห็นสิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่รอบตัวเราได้ ว่าเป็ นคุณหรือเป็ นโทษ
เป็ นประโยชน์หรือเป็ นภัยกับเรา จะไม่สามารถมองเห็นได้ ถ้าอยู่ในความมืด แต่ถา้ มีแสง
สว่าง อย่างในขณะนี้เป็ นเวลากลางวัน มีแสงพระอาทิตย์ ทําให้เห็นสิง่ ต่างๆรอบตัวเรา
จะไปไหนก็ไปได้ดว้ ยความสะดวก ไม่ตอ้ งคลําทางไป
ฉันใดพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับดวงอาทิตย์
เพราะพระพุทธเจ้ามีพระธรรม
เรียกว่า ธัมโม ปทีโป ประทีปแห่งธรรม แสงธรรมนี้ก็คอื คําสอนของพระพุทธเจ้า ทีส่ อน
ให้เรารู้จกั เรื่องราวต่างๆทีม่ าเกี่ยวข้องกับเรา ให้รู้วา่ เป็ นอะไร ดีหรือชัว่ เป็ นคุณหรือเป็ น
โทษ เป็ นสุขหรือเป็ นทุกข์ เป็ นของเทีย่ งหรือไม่เทีย่ ง เป็ นสิง่ ทีค่ วบคุมได้หรือควบคุม
ไม่ได้ ถ้าไม่รู้สง่ิ เหล่านี้แล้ว ใจของเรามักจะเห็นตรงกันข้ามกับความจริง จะเห็นสิง่ ทีเ่ ป็ น
ทุกข์วา่ เป็ นสุข เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษว่าเป็ นคุณ เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ ทีย่ ง เห็นสิง่ ทีไ่ ม่
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อยู่ในความควบคุมของเรา ว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถควบคุมได้ เมือ่ ไม่ได้เป็ นไปดังทีค่ ดิ ไว้
ความเสียใจความผิดหวังย่อมปรากฏขึ้นมา
นี่ก็เป็ นเพราะไม่มแี สงสว่างแห่งธรรม
ความรู้ทถ่ี ูกต้องเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆทีม่ าเกี่ยวข้องด้วย เราจึงต้องประสบกับความทุกข์อยู่
เรื่อยๆ ประสบกับความผิดหวังอยู่เรื่อยๆ เพราะไปหวังในสิง่ ทีใ่ ห้ความสมหวังกับเรา
ไม่ได้ ไปปรารถนาในสิง่ ทีจ่ ะให้เป็ นไปตามใจของเราไม่ได้ ไปอยากในสิง่ ทีไ่ ม่อยู่กบั เราไป
ตลอด อยากให้เขาอยู่กบั เราไปตลอด แต่เมือ่ ไม่เป็ นไปดังทีอ่ ยาก ดังทีห่ วังไว้ ก็เกิด
ความเสียอกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ ทัง้ ๆทีเ่ วลามาก็มาตัวเปล่าๆ เวลาไปก็ไปตัวเปล่าๆ
แม้กระทังร่่ างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะเอาติดตัวไปได้ เวลามาก็ไม่ได้เอาร่างกายนี้มา
ด้วย แต่รบั จากพ่อจากแม่เรามา สิง่ ทีม่ านี้คอื ดวงจิตดวงใจหรือดวงวิญญาณ มาพร้อม
กับบุญกับบาป ถ้ามีบญ
ุ มากก็จะได้มาประสบกับสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ถ้ามาพร้อมกับบาปก็จะ
ประสบกับสิง่ ทีม่ แี ต่ความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ความวุน่ วาย เมือ่ มาแล้ว เราก็ได้สมบัติ
ชิ้นแรก ก็คอื ร่างกายของเรา เมือ่ เจริญเติบโตขึ้นมา ก็ได้สมบัตอิ ย่างอืน่ เพิม่ ขึ้นมา ได้
สามี ได้ภรรยา ได้บตุ ร ได้ธิดา ได้เงินทอง ได้ข ้าวของต่างๆ แล้วสักวันหนึ่งก็ตอ้ งทิ้งสิง่
เหล่านี้ไปหมด เพราะเมือ่ ร่างกายนี้ถงึ แก่กรรมคือเมือ่ ต้องดับไป ดวงจิตดวงใจของเราก็
เดินทางต่อไป
ชีวติ นี้จงึ เป็ นเหมือนขัน้ บันไดขัน้ หนึ่งเท่านัน้
นี่คอื มุมมองของ
พระพุทธศาสนา เป็ นเพียงขัน้ บันไดขัน้ หนึ่ง เมือ่ ก้าวจากบันไดขัน้ นี้แล้ว เราก็ไปได้ ๒
ทางด้วยกัน จะก้าวขึ้นหรือจะก้าวลง ก็ข้นึ อยู่กบั การกระทําของเรา ถ้าในชาติน้ ีเราทําแต่
สิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม เมือ่ ตายไปก็จะก้าวสูงขึ้นไป ได้
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ทม่ี ฐี านะดีกว่าเก่า มีรูปร่างหน้าตาทีส่ วยงามกว่าเก่า มีความรู้
ความฉลาดมากกว่าเก่า
เป็ นผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า
อย่างทีญ
่ าติโยมทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้
ท่านกําลังปฏิบตั ติ ามคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีจ่ ะทําให้ท่านก้าวหน้าขึ้นไป หลังจากทีไ่ ด้ละปล่อยวางสังขารร่างกายนี้แล้ว
แล้วก็ไปสู่สงั ขารร่างกายอันใหม่ ถ้าได้แต่ทาํ บุญรักษาศีลปฏิบตั ธิ รรมแล้ว รับรองได้วา่
การทีจ่ ะได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี นี้ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งเป็ นไปอย่างแน่นอน ในทางตรงกัน
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ข้ามถ้าไม่ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุธเจ้าทรงสังสอน
่
แทนทีจ่ ะทําบุญทําทานรักษาศีลปฏิบตั ิ
ธรรม ก็ไปเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน ไปลักเล็กขโมยน้อย ไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ถ้า
ประพฤติอย่างนี้แล้ว เรียกว่ากําลังเดินลงสู่ขนั้ ตํา่ ถ้าตายไปจากชีวติ นี้ก็ตอ้ งไปเกิดใน
ชีวติ ทีต่ าํ ่ กว่า ไปเกิดเป็ นเดรัจฉานเป็ นต้น เป็ นนก เป็ นกา เป็ นสุนขั เป็ นแมว อย่างนี้เป็ น
ผลทีเ่ กิดจากการไม่ปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า แทนทีจ่ ะทําบุญทําทานรักษาศีล
ปฏิบตั ธิ รรม กลับแสวงหาความสุขทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ดว้ ยการกระทําผิด หาเงินทองด้วยวิชา
มาร เช่น ไปลักขโมย ไปฉ้อโกง ไปปล้น ไปจี้ แล้วก็เอาเงินนี้มาเทีย่ ว มาเสพสุรายาเมา
หาความสุขทีไ่ ม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าวในขณะทีเ่ สพ
สิง่ ต่างๆเหล่านัน้ แต่เมือ่ เสพไปแล้ว ก็จะเกิดความอยาก ทีต่ อ้ งเสพเพิม่ ขึ้นไปอีก ก็ตอ้ ง
ออกไปหาสิง่ ต่างๆมาเสพอีก เมือ่ ไม่มเี งินทองทีห่ ามาได้ดว้ ยความสุจริต ก็ตอ้ งไปหามา
ด้วยความทุจริตผิดศีลผิดธรรม ดังทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ข่าวคราวของคนทัง้ หลายในหน้า
หนังสือพิมพ์อยู่เสมอๆ ต้องไปฆ่าฟัน ต้องไปลักขโมย เพือ่ หาเงินทองมาซื้อความสุข
นี่ก็เป็ นเพราะว่าไม่เคยได้เข้าวัดเข้าวา ฟังเทศน์ฟงั ธรรม จึงไม่รู้เรื่องราวของบาปบุญคุณ
โทษ เรื่องราวของนรกสวรรค์ เรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด จึงทําให้คดิ ว่าเกิดมา
ชาติน้ กี ็มเี พียงชาติเดียว เมือ่ ตายไปแล้วก็หมดไปสูญไป ดังนัน้ ไม่วา่ จะทําอะไร จะทําดี
หรือทําชัว่ ก็ไม่มผี ลทีจ่ ะตามมาหลังจากทีต่ ายไปแล้ว ผลทีจ่ ะได้รบั ก็เพียงแต่ในชาติน้ ี
เท่านัน้ ถ้าทําความชัว่ แล้วไม่ถูกจับก็ถอื ว่ารอดตัวไป นี่เป็ นความเข้าใจผิด เพราะว่า
ถึงแม้ทําความชัว่ แล้วไม่ถูกจับเข้าคุกเข้าตะราง แต่ความชัว่ นี้มนั ติดไปกับใจ จะเป็ นตัว
ส่งให้ลงไปเกิดทีต่ าํ ่ ต่อไป จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระ
อริยเจ้า เป็ นพระอรหันต์ เป็ นพระพุทธเจ้า ถ้าจะไปแบบพระพุทธเจ้า ก็ตอ้ งถือว่าการมา
เกิดในแต่ละภพแต่ละชาติน้ ี เป็ นเหมือนกับการมาเติมนํา้ มันให้กบั รถยนต์ เพราะยังต้อง
เดินทางไปอีกไกล เวลาขับรถไปเจอปั๊มนํา้ มันแต่ไม่หยุดแวะเติมนํา้ มัน ขับไปอีกสักระยะ
หนึ่งนํา้ มันก็ตอ้ งหมด เมือ่ ไม่มนี าํ้ มันในรถก็ขบั รถไปไม่ได้ ก็ตอ้ งลงเดิน ก็จะทําให้การ
เดินทางยากลําบากยิง่ ขึ้นไป แต่ถา้ ทุกครัง้ เวลาขับรถไปเจอปั๊มนํา้ มัน ก็หยุดแวะเติม
นํา้ มัน เติมนํา้ เช็คลม ดูสภาพของรถยนต์ ถ้าส่วนไหนเสียก็ซ่อม แล้วค่อยออกเดินทาง
ต่อไป ถึงแม้จะเสียเวลาบ้างเล็กน้อย แต่การเดินทางของเราก็จะเป็ นไปด้วยความ
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สะดวกสบาย ไม่ตอ้ งกลัวว่ารถจะไปตายกลางทาง ไม่ตอ้ งกลัวว่านํา้ มันจะไปหมดกลาง
ทาง
ชีวติ ของพวกเราก็เป็ นเช่นนัน้ เรากําลังเดินทางอยู่ เพียงแต่ไม่รู้วา่ จะเดินทางไปทีไ่ หนกัน
เท่านัน้ เอง เพราะไม่มพี ระพุทธเจ้ามาบอกมาสอน แต่ถา้ ได้พบพระพุทธศาสนา แล้วได้
ยินได้ฟงั คําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะรู้วา่ ชีวติ ของเรามีจดุ หมายปลายทาง ไม่จาํ เป็ น
จะต้องขับรถเวียนอยู่ในวงเวียน เวลาขับรถไปเจอวงเวียน แล้วขับวนอยู่ในวงเวียน ต่อ
ให้ขบั ทัง้ วันทัง้ คืนก็จะไม่ไปไหน จะวนอยู่ในวงเวียนนัน้ เพราะไม่รู้วา่ จะไปไหนนัน่ เอง ก็
เลยขับวนอยู่ในวงเวียนนัน้ ไม่รู้วา่ จะไปแยกไหนดี ไปถนนเส้นไหนดี ไม่รู้วา่ ไปแล้วจะไป
พบกับอะไร ก็วนอยู่ในวงเวียนนัน้ แต่ถา้ ได้เจอตํารวจจราจร แล้วบอกว่าให้ไปเส้นทางนี้
เมือ่ ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วจะมีแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม มีบ ้านช่อง มีอาหาร มีทพ่ี กั ผ่อน
หย่อนใจ มีแต่ความสุขเกษมสําราญรออยู่ ถ้าเชื่อตํารวจแล้วขับรถไปตามถนนทีเ่ ขาบอก
ไว้ ก็จะไปถึงสถานทีท่ เ่ี ราทุกคนอยากจะไปกัน เพียงแต่เราไม่รู้วา่ อยู่ทไ่ี หน เป็ นอย่างไร
เท่านัน้ เราเลยคิดว่าการขับรถวนอยู่ในวงเวียนคือสิง่ ทีด่ ี ทีเ่ หมาะกับเรา
การขับรถเวียนอยู่ในวงเวียน ก็เหมือนกับการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรา ทีท่ าํ อะไรใน
แต่ละภพแต่ละชาติ ไปตามความอยาก ความต้องการของกิเลสตัณหา เห็นอะไรอยากจะ
ได้ก็คว้ามา เห็นอะไรอยากจะเสพก็เสพ โดยไม่รู้วา่ จะทําให้เราไปสู่ทด่ี ที ง่ี าม ทีส่ ุขทีเ่ จริญ
ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ เมือ่ ไม่รู้เส้นทางทีจ่ ะนําพาไปสู่จดุ หมายปลายทางทีด่ ี ก็ทาํ ไปตาม
ความอยาก ความต้องการของเรา ซึง่ ล้วนเป็ นการกระทําทีไ่ ม่ได้พาไปสู่จดุ หมาย
ปลายทางทีด่ ี แต่พาให้เวียนอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เกิดแล้วก็ตาย ตาย
แล้วก็เกิด เกิดมาแล้วก็มาเสพ ทําโน่นทํานี่ ทําบาปทํากรรม ทําบุญบ้างสลับกันไป แล้วก็
ตายไป ก็ไปเกิดทีต่ าํ ่ บ้างทีส่ ูงบ้าง ไม่เคยไปถึงทีส่ ูงสุดสักที เพราะยังไม่ได้ละเว้นจากการ
กระทําเหตุทจ่ี ะฉุดลากให้ลงไปสู่ทต่ี าํ ่ เช่น การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การลักทรัพย์ การ
ประพฤติผดิ ประเวณี การพูดปดมดเท็จ การเสพสุรายาเมา และอบายมุขทัง้ หลาย ถ้าไป
เกี่ยวข้องกับสิง่ เหล่านี้แล้ว ชีวติ ของเราก็จะต้องลงตํา่ ไปตรงกันข้ามกับจุดหมาย
ปลายทางทีเ่ ราต้องการไป
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เราต้องการไปสูง แต่ไม่รู้วธิ ีทจ่ี ะพาให้ไปสูงนัน้ ไปอย่างไร เราถูกอํานาจของความหลง
หลอกให้ไปทางนี้แหละ เป็ นทางทีถ่ ูก ทางนี้ทาํ ไปแล้วมีความสุข คนถึงกล้าทําบาปกัน
เพราะว่าเมือ่ ได้เงินทองมาแล้ว ก็ซ้อื ความสุขได้ ต้องการอะไรก็สามารถซื้อมาได้ ต้องการ
เสื้อผ้า ต้องการอาหาร ต้องการบ้านช่อง ต้องการยารักษาโรค ก็สามารถเอาเงินทองนี้มา
ซื้อได้ แต่หารู้ไม่วา่ การหาเงินทองมาโดยมิชอบ ผิดศีลผิดธรรม จะมีผลร้ายตามมาทัง้ ใน
ปัจจุบนั และในอนาคต ในปัจจุบนั เมือ่ ทําผิดแล้วใจจะวุน่ วาย มีความกังวล หวาดระแวง
ไม่รู้วา่ จะถูกจับไปลงโทษเมือ่ ไร เมือ่ ตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดในทีต่ าํ ่ ไปเกิดเป็ น
เดรัจฉานเป็ นต้น นี่เป็ นเพราะไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า หรือได้ยนิ
ได้ฟงั แล้วก็ไม่เชื่อไม่ศรัทธา คิดว่าเป็ นของหลอกกันขึ้นมา ให้ทาํ แต่ความดี ไม่ให้กระทํา
ความชัว่ เพือ่ ให้สงั คมอยู่กนั ด้วยความสงบ แต่ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการกระทําบาปหรือ
ทําบุญนัน้ เราคิดว่าไม่มี เราจึงกล้าทําความชัว่ ทําบาปกัน เราจึงต้องไปเกิดในทีต่ าํ ่ เมือ่
ไปเกิดแล้ว ก็ไม่รู้วา่ สาเหตุใดทําให้มาเกิด เพราะไม่มปี ญั ญาพอทีจ่ ะย้อนกลับไปถึง
ต้นเหตุได้ ว่าเหตุอนั ใดจึงได้มาเกิดเป็ นสุนขั เป็ นแมว อย่างนี้เป็ นต้น เมือ่ มาเกิดแล้วก็
ทําตามความอยากต่อไป เวลาเป็ นเดรัจฉานก็ทาํ แบบเดียวกับสมัยทีเ่ ป็ นมนุษย์ คือ
อยากจะกินอะไร อยากจะทําอะไรก็ทาํ ไป โดยไม่คาํ นึงว่าถูกหรือผิดอย่างไร ผิดศีล
หรือไม่ ถูกกับศีลธรรมหรือไม่ เมือ่ ทําผิดศีลธรรมตายไปก็ตอ้ งไปเป็ นเดรัจฉานอีก ก็จะ
วนเวียนอยู่ในภพตํา่ ๆอยู่เรื่อยไป
แต่ถา้ วันดีคนื ดีอาศัยบุญเก่าทีไ่ ด้เคยทําไว้ ทําให้ได้มาเกิดเป็ นมนุษย์ พร้อมกับได้มาเจอ
พระพุทธศาสนา เจอคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีส่ อนให้ทาํ บุญ ละบาป ลดละกิเลสตัณหา
ต่างๆ แล้วประพฤติปฏิบตั ติ าม ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ก็จะมีความสุขใจ เพราะเวลาทําบุญทํา
ความดีจติ ใจจะมีความเย็น มีความสงบ มีความสุข เมือ่ ตายไปก็จะได้ไปเกิดในทีส่ ูงขึ้น
ไปกว่าเดิม ถ้ากลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ก็เป็ นคนทีด่ กี ว่าเดิม เป็ นคนรวยกว่าเดิม มีรูปร่าง
หน้าตาดีกว่าเดิม แล้วถ้ายังจําเรื่องราวทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้ได้
่
ได้ปลูกฝังติดเป็ น
นิสยั ก็จะทําบุญต่อไป รักษาศีลต่อไป ปฏิบตั ธิ รรมต่อไป ภพหน้าชาติหน้าก็จะดีข้นึ กว่า
เก่าอีก แล้วก็จะทําบุญมากขึ้นไป จะรักษาศีลมากขึ้นไป จะปฏิบตั ธิ รรมมากขึ้นไป จนใน
ทีส่ ุดก็จะได้บรรลุธรรมขัน้ สูงสุด คือได้เป็ นพระพุทธเจ้า ได้เป็ นพระอรหันต์ อย่าง
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พระพุทธเจ้าของพวกเรา ก็เป็ นเช่นนัน้ กว่าทีพ่ ระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็ นพระพุทธเจ้า ก็
ต้องทําบุญแต่ละภพแต่ละชาติอย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอ เมือ่ ได้ทาํ บุญแล้ว ก็จะได้
กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อยู่เรื่อยๆ ได้ทาํ บุญมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดก็ได้ตรัสรู้เป็ น
พระพุทธเจ้า
นี่แหละคือเรื่องราวของพวกเรา พวกเรามีทางเลือก จะไปทางไหน จะลงตํา่ หรือจะขึ้นสูง
ก็ได้ ขึ้นอยู่กบั การกระทําของเรา ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั พระพุทธเจ้า ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั พระรูปหนึ่ง
รู ปใด พระพุทธเจ้ากับพระนัน้ มีหน้าทีส่ อนบอกเราเท่านัน้ ว่าทางทีจ่ ะไปสู่ความสุขความ
เจริญนัน้ อยู่ในทิศทางใด ทางทีจ่ ะพาเราไปสู่ความตํา่ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะนัน้
อยู่ทศิ ทางไหน ท่านเพียงมีแต่หน้าทีบ่ อกเราเท่านัน้ ถ้าเรารู้แล้วเชื่อแล้วปฏิบตั ติ าม ก็จะ
เป็ นบุญของเรา ถ้าไม่เชื่อไม่ปฏิบตั ติ าม ก็จะเป็ นโทษกับเรา ไม่ได้เป็ นโทษกับผูบ้ อกทาง
เพราะผูบ้ อกทางได้ไปถึงทีต่ อ้ งการจะไปแล้ว เขารู้อยู่แก่ใจของเขาแล้ว แต่ไม่สามารถที่
จะทําให้เราเชื่อได้ เราต้องเสีย่ งดูเอา ว่าสิง่ ทีเ่ ขาบอกเรานัน้ จริงหรือไม่จริง ถ้าเราลองทํา
ตามทีเ่ ขาบอก เราก็จะรู้วา่ สิง่ ทีเ่ ขาบอกนัน้ จริงหรือไม่จริงอย่างไร ถ้าไม่ลองดู ก็จะไม่รู้
เลยว่าสิง่ ทีเ่ ขาบอกนัน้ จริงหรือไม่จริงอย่างไร เหมือนกับเวลาไปหาหมอ แล้วหมอให้ยา
มารับประทาน ถ้าไม่รบั ประทานยา ก็ไม่รู้วา่ ยานัน้ รักษาโรคให้หายไปได้หรือเปล่า ถ้า
รับประทานอย่างน้อยก็จะรู้วา่ ยารักษาโรคได้หรือไม่ ถ้ารักษาไม่ได้ ก็ไปขอให้หมอ
เปลีย่ นยาได้ อย่างน้อยก็ได้รู้วา่ ยาทีห่ มอให้มานัน้ เป็ นยาทีใ่ ช้ได้หรือใช้ไม่ได้
ฉันใดคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็ นเหมือนยารักษาโรคใจ คือรักษาโรคของความทุกข์
รักษาโรคของการเวียนว่ายตายเกิด เกิดแก่เจ็บตายของเราได้ ถ้านําเอาคําสอนของ
พระพุทธเจ้ามาศึกษา มาพินิจพิจารณา แล้วนําไปปฏิบตั ิ เราจะรู้ถงึ ผลทีจ่ ะปรากฏขึ้นมา
ไม่ตอ้ งรอถึงเวลาทีต่ ายไป ถึงจะรู้วา่ คําสอนของพระพุทธเจ้า มีผลหรือไม่อย่างไร เพราะ
ธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถพิสูจน์ได้ในภพนี้ในชาติน้ ี ถ้าทําความดีรกั ษาศีลปฏิบตั ิ
ธรรมแล้ว ความสุขภายในใจจะมีมากขึ้นหรือน้อยลง จะเห็นได้ทนั ที และเมือ่ ปฏิบตั ิ
ธรรมมากยิง่ ๆขึ้นไป จะเริ่มเห็นตัวจิต ตัวทีไ่ ปเวียนว่ายตายเกิด ตัวทีม่ าเกิดและตัวทีจ่ ะ
ไปเกิดใหม่ เมื่อปฏิบตั ิธรรมจนเห็นตัวจิตแล้ว ต่อไปจะไม่สงสัยเลยว่ากรรมมีจริง
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หรือไม่ การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่ เพราะมันเห็นที่ตวั จิตนี่ แหละ ในขณะนี้เรามี
จิตอยู่กบั เรา แต่เราไม่เห็นจิต เห็นเพียงแต่ร่างกายทัง้ ๆผูท้ เ่ี ห็นร่างกายนี้ก็คอื ตัวจิตเอง
แต่ตวั จิตไม่สามารถมองเห็นตัวเองได้ เหมือนกับเราไม่สามารถมองเห็นหน้าของเราได้
ต้องอาศัยกระจกส่องหน้าจึงจะเห็นได้
การทีจ่ ะเห็นตัวจิตก็ตอ้ งอาศัยการปฏิบตั ธิ รรม คือการปฏิบตั สิ มาธิและวิปสั สนาเท่านัน้
จึงจะทําให้เห็นตัวจิตได้ ถ้าปฏิบตั แิ ล้วรับรองได้วา่ จะเห็นตัวจิต เหมือนกับเห็นหน้าตา
ของเรา ถ้ามีกระจกส่องหน้าเรา แต่ถา้ ไม่มกี ระจกส่องหน้า เราจะไม่รู้วา่ หน้าตาของเรา
เป็ นอย่างไร ใครจะบอกว่าหน้าตาเราสวยหรือไม่สวย เราก็จะไม่รู้ เพราะไม่มกี ระจกส่อง
ดู ฉันใดเราก็จะไม่เห็นตัวจิต ผูท้ จ่ี ะไปเวียนว่ายตายเกิด เพราะไม่มกี ระจกส่องดูตวั จิต
กระจกทีส่ ่องดูตวั จิตนี้เรียกว่าธรรมะ แว่นส่องใจ แว่นส่องจิต ซึง่ จะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตั ธิ รรม โดยอาศัยการทําบุญรักษาศีลเป็ นเครื่องสนับสนุน ให้เข้าสู่การปฏิบตั ธิ รรม
ถ้ายังไม่ทาํ บุญทําทาน ยังไม่รกั ษาศีล การนัง่ สมาธิกบั การเจริญวิปสั สนาจะเป็ นสิง่ ทีย่ าก
มาก เหมือนกับการสร้างบ้าน ถ้าไม่มเี สาจะสร้างให้บา้ นสูงขึ้นไปหลายชัน้ ย่อมเป็ นไป
ไม่ได้ อย่างศาลาหลังนี้ถา้ ไม่มเี สาคํา้ เพดานคํา้ หลังคาไว้ก็ไม่สามารถสร้างศาลาหลังนี้ได้
ฉันใดการปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ให้มแี ว่นส่องจิตแว่นส่องใจ เพือ่ จะได้เห็นตัวจิต ก็ตอ้ งอาศัย
การทําบุญทําทาน การรักษาศีล เป็ นเครื่องสนับสนุนก่อน เมือ่ ได้ทาํ บุญทําทานรักษาศีล
อยู่เป็ นประจํา ต่อไปจิตก็จะเกิดความยินดีทจ่ี ะปฏิบตั ธิ รรม อยากจะมาอยู่วดั อยู่จาํ ศีล
สัก ๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน ไหว้พระสวดมนต์นงั ่ ทําสมาธิ เจริญวิปสั สนา ให้เห็นถึงความ
จริงของสภาวธรรมทัง้ หลายว่าเป็ นอย่างไร ว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็ นอย่างไร ว่ากรรม
เป็ นอย่างไร นี่แหละคือเรื่องราวของพระพุทธศาสนา เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงนํามาสัง่
สอนพวกเรา เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นจิตของพระองค์แล้ว ทรงรู้แล้วว่าตัวทีจ่ ะไป
เกิดก็คอื ตัวจิต และตัวทีจ่ ะส่งจิตไปเกิด ก็คอื ตัวกิเลสตัณหา โมหะอวิชชา และตัวทีจ่ ะ
ทําให้จติ ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป ก็คอื ตัวสมาธิและวิปสั สนาปัญญา เราจึงไม่ควรสงสัยใน
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่ควรน้อมเข้ามาสู่ใจ เพือ่ ประโยชน์สุขอันสูงสุดทีจ่ ะ
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เป็ นผลตามมาต่อไป คือวิมตุ ติ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๖๗

รูท้ นั

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๖
การทีส่ าธุชนพุทธบริษทั จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา ตัง้ แต่ประโยชน์เบื้องต้น
จนถึงประโยชน์อนั สูงสุดนัน้ สิง่ ทีจ่ ะต้องมีในเบื้องต้นก็คอื ศรัทธา ความเชื่อ เชื่ออะไร ก็
เชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็ นผูต้ รัสรู้ธรรมจริง เป็ นผูร้ ู้
จริง เห็นจริง เชื่อในพระธรรมคําสอนว่าเป็ นคําสอนทีถ่ ูกต้องแม่นยํา ตรงหลักความจริง
เชื่อในพระอริยสงฆ์สาวกว่า เป็ นผูท้ ไ่ี ด้นอ้ มนําเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามา
ศึกษาปฏิบตั ิ จนได้บรรลุเห็นธรรม เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุเห็นมาแล้ว ถ้า
เชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว ก็จะมีวิริยะ ความพากเพียร ทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึง่ ถึงแม้จะมีหลากหลายถึง ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์
ก็สรุปลงอยู่ทค่ี าํ ๆเดียวก็คอื กรรม กรรมแปลว่าการกระทํา มีอยู่ ๓ คือการกระทําทาง
กาย วาจา ใจ เรียกว่ากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
เมือ่ ทํากรรมทัง้ ๓ นี้แล้ว ก็จะมีผลตามมาเรียกว่าวิบาก ผลทีจ่ ะตามมาก็ข้นึ อยู่กบั การ
กระทําว่าเป็ นการกระทําชนิดใด ถ้าเป็ นการกระทําดีเป็ นบุญเป็ นกุศล ผลทีจ่ ะตามมาก็
เป็ นความสุขความเจริญ ถ้ากระทําความชัว่ ทําบาป ผลทีจ่ ะตามมาก็คอื ความเสื่อมเสีย
ความทุกข์ ความหายนะ เป็ นหลักตายตัวทีพ่ ระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้ปฏิบตั จิ นตรัสรู้
ธรรมนี้ แล้วนําธรรมนี้มาสังสอนให้
่
กบั สัตว์โลกทัง้ หลาย เพือ่ จะได้รู้เรื่องของกรรม ซึง่
เป็ นเรื่องๆเดียวทีพ่ ระพุทธเจ้าจะทรงสอน โดยสรุปได้วา่ ความสุขความเจริญก็ดี ความ
ทุกข์ความเสือ่ มเสียก็ดี ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ผูห้ นึ่งผูใ้ ด แต่ข้นึ อยู่กบั กรรมของแต่ละบุคคล ที่
กระทําทางกาย วาจา ใจ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั พระพุทธเจ้าทีจ่ ะมามอบสิง่ ต่างๆทีด่ ที ง่ี ามให้กับ
เรา พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้พทุ ธบริษทั ขอสิง่ ต่างๆจากพระพุทธเจ้า ไม่ได้ให้ขอพรให้
พระพุทธเจ้าจงเสก จงเป่ า จงทําให้เราประสบกับความสําเร็จ ประสบกับสิง่ ทีเ่ ราต้องการ
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แต่ส่งิ ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอยู่เสมอๆก็คือ ให้ทาํ ความดี ทางกาย วาจา ใจ คือให้คิดดี
พูดดี ทําดี เมื่อคิดดี พูดดี ทําดี แล้วผลที่ดีกจ็ ะตามมา ให้ละเว้นจากการคิดร้าย พูด
ร้าย ทําร้าย เพื่อผลที่ไม่ดีคือความทุกข์ ความเสื่อมเสีย จะได้ไม่ตามมา
ถ้าได้เข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อย่างสมํา่ เสมอ อย่างทีท่ ่านได้มากระทํากันใน
วันนี้ ทุกครัง้ ทีท่ ่านได้มาทีว่ ดั ก็ถอื ว่าได้เข้าหาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จะได้ยนิ
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จะได้เห็นพระสงฆ์ทป่ี ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เป็ นตัวอย่าง
ทีจ่ ะทําให้มศี รัทธาเพิม่ มากขึ้นไปอีก เมือ่ มีศรัทธาแล้วก็จะนําไปสู่ธรรมขัน้ ที่ ๒ คือวิริยะ
ความพากเพียร เมือ่ เห็นพระท่านปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เป็ นทีน่ ่าเลือ่ มใสศรัทธา ก็ทาํ ให้
เกิดมีศรัทธาทีอ่ ยากจะปฏิบตั ติ ามคําสอนของท่าน ก็เลยนําคําสอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอนมาปฏิบตั กิ นั คําสอนทีส่ รุปลงก็ได้ ๓ หัวข้อใหญ่ๆคือ ๑. ทําความดีทง้ั หลายให้ถงึ
พร้อม คือคิดดี ทําดี พูดดี ๒. ละเว้นการกระทําความชัว่ ทัง้ หลายเสีย คืออย่าไปคิดชัว่
ทําชัว่ พูดชัว่ ๓. ชําระจิตให้สะอาดด้วยการปฏิบตั ิธรรม เจริญสมาธิวิปสั สนา ชําระ
กิเลสตัณหาอันเป็ นเหตุของความเศร้าหมอง เหตุของความเสื่อมเสียทัง้ หลายให้หมดไป
จากจิตจากใจ ถ้ามุง่ มันปฏิ
่ บตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนอย่
่
างสมํา่ เสมอ ก็จะเห็นว่า
ชีวติ เริ่มมีความสุขความเจริญขึ้นไปตามลําดับ
แต่ความสุขความเจริญนี้ไม่ได้หมายถึงความสุขทีเ่ กิดจากภายนอก เช่นความเจริญทาง
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกัน เพียงแต่วา่ ไม่ใช่เป็ น
ผลโดยตรงจากการปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ผลทีจ่ ะปรากฏโดยตรง
นัน้ ก็คอื ความสุขความเจริญภายในใจ ใจจะมีความสงบ มีความร่มเย็น มีความอิม่ มี
ความสุข ปราศจากความทุกข์ความวุน่ วายใจ ปราศจากความหิว ความกระหาย
ปราศจากความกังวล ความว้าวุน่ ขุน่ มัวทัง้ หลาย นี่เป็ นผลทีจ่ ะเกิดขึ้นในใจโดยหลัก
เพราะผูก้ ระทําก็คือใจ และผูท้ ่จี ะรับผลก็คือใจ ส่วนสิง่ ภายนอกทีจ่ ะได้รบั จากผูอ้ น่ื นัน้
ก็ข้นึ อยู่กบั เขาว่าเขาจะรู้ เขาจะเห็นในความดีงามของเราหรือไม่ ถ้าเขาเห็นเขาก็จะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้เจริญในทางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ถา้ เขาไม่รู้เขาไม่เห็น
เขาก็จะไม่ได้ส่งเสริมเรา แต่ผูท้ ป่ี ฏิบตั เิ พือ่ ความสุข ความเจริญภายในใจนัน้ จะไม่ค่อย
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หิว ไม่ค่อยกระหาย ไม่ค่อยอยากกับสิง่ อะไรภายนอกทัง้ หลาย เพราะรู้วา่ สิง่ ต่างๆ
ภายนอกนัน้ หาเป็ นความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริงไม่ เพราะโดยธรรมชาติของทุกสิง่ ทุก
อย่างภายนอก ล้วนมีความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนเป็ นธรรมชาติประจําตัวอยู่แล้ว เราไม่
สามารถไปกําหนดควบคุมบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไป เมือ่ เป็ น
เช่นนัน้ ย่อมมีความทุกข์แฝงอยู่ในสิง่ นัน้ ๆ ถ้าฉลาด ไม่หลง ไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็จะไม่ทกุ ข์
กับสิง่ เหล่านัน้ แต่ถา้ หลงไปยินดี ไปชอบ ไปอยาก คืออยากให้อยู่กบั ตนไปนานๆ อยาก
ให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ถ้าไม่เป็ นไปดังทีป่ รารถนา ก็ตอ้ งเกิดความทุกข์ข้นึ มาอย่าง
แน่นอน
ผูท้ ป่ี ฏิบตั แิ ล้วมีความสุขภายในใจ จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดี จะไม่ค่อยยินดีกบั ความสุข
ความเจริญภายนอกเท่าไร เพราะความสุขความเจริญทีม่ อี ยู่ภายในใจนัน้ เป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษ
กว่า ประเสริฐกว่า เป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความสุขความอิม่ กว่า เป็ นความสุขความอิม่ ทีแ่ ท้จริง เมือ่
เป็ นเช่นนัน้ ก็จะทําให้เกิดมีความวิริยะอุตสาหะ ทีจ่ ะปฏิบตั ดิ ูแลการกระทําของตน ให้
เป็ นไปตามทํานองคลองธรรมอยู่เสมอ สิง่ ทีจ่ ะต้องเฝ้ าดูก็คอื กิริยาหรือการกระทําทัง้ ๓
คือกาย วาจา ใจ ก็จะนําไปสู่ธรรมะขัน้ ที่ ๓ คือสติ เมือ่ คอยเฝ้ าดูการกระทําทางกาย
วาจา ใจ อย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง ก็แสดงว่าเริ่มมีสติ มีสติคอยดูรู้อยู่กบั การ
เคลือ่ นไหวของกาย วาจา ใจ เวลาใจคิดอะไรก็ตอ้ งรู ท้ นั ว่าคิดดีหรือคิดร้าย เพราะว่าใจ
จะเป็ นต้นเหตุของการกระทําทางกายและทางวาจาต่อไป ถ้ามีสติรูท้ นั ว่าคิดดีก็ปล่อยให้
ออกไปได้ ให้พูดดี ให้ทาํ ดีต่อไปได้ แต่ถา้ คิดร้ายก็ตอ้ งระงับทันที ระงับความคิดนัน้ ว่า
เป็ นความคิดทีไ่ ม่ดี เพราะคนทีม่ คี วามคิดร้ายนัน้ ย่อมพูดร้าย ทําร้ายต่อไป ซึง่ จะนํามา
ซึง่ ผลทีไ่ ม่ดตี ามมา คือความทุกข์ ความเสื่อมเสีย
ถ้าปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ต่นื จนกระทังหลั
่ บ มีสติรู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของกรรมทัง้
๓ นี้ คือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมอย่างต่อเนื่องแล้ว ใจก็จะรู ท้ นั ความเคลือ่ นไหว
ของตัวเอง รู้ทนั ความคิดของตน ว่าไปในทิศทางใด ถ้าไปในทิศทางทีไ่ ม่ดกี ็ระงับดับเสีย
เมือ่ ระงับดับไปเรื่อยๆ ความคิดทีไ่ ม่ดกี ็จะมีนอ้ ยลงไป ส่วนความคิดทีด่ เี มือ่ คิดมาแล้วก็
ส่งเสริมให้มกี ารกระทําต่อไป ให้พูดดีให้ทําดีต่อไป เมือ่ มีการส่งเสริมความคิดทีด่ ี การ
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กระทําทีด่ ี การพูดทีด่ ี ต่อไปก็จะมีแต่ความคิดทีด่ ี การพูดทีด่ ี การกระทําทีด่ เี ป็ นนิสยั
ต่อไป เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้วผลทีด่ ยี ่อมตามมา คือมีแต่ความสุข ความเจริญในจิตใจ เมือ่
ได้ปฏิบตั สิ ติอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้จติ เข้าสู่ธรรมขัน้ ที่ ๔ คือสมาธิ เมือ่ จิตมีสติควบคุม
กาย วาจา ใจ อย่างสมํา่ เสมอ เวลาจะกําหนดให้จติ อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง จิตก็จะ
ตัง้ มันอยู
่ ่กบั อารมณ์นนั้ เช่นกําหนดให้อยู่กบั การสวดมนต์ จิตก็จะอยู่กบั บทสวดมนต์
จะไม่ลอยไปลอยมาเหมือนเมือ่ ก่อนทีไ่ ม่มสี ติ
ถ้ามีสติแล้ว สติน้ ีจะเป็ นตัวทีค่ วบคุมจิต ให้อยู่กบั อารมณ์ทจ่ี ติ ต้องการจะอยู่ดว้ ย เช่น
เวลาสวดมนต์ก็จะอยู่กบั บทสวดมนต์ตลอดเวลา ไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องนัน้ คิดถึงเรื่องนี้
แล้วก็สวดมนต์ควบคู่กนั ไป เพราะถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล้วจิตจะไม่สงบ จิตจะไม่น่งิ แต่ถา้ จิต
มีสติควบคุมให้อยู่กบั บทสวดมนต์ สวดไปเรื่อยๆ จิตก็จะเข้าสู่ความสงบ หรือจะ
กําหนดให้อยู่กบั คําบริกรรมว่า พุทโธๆๆ จิตก็จะอยู่กบั คําบริกรรมนัน้ ถ้าจิตได้อยู่กบั
การบริกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะรวมลงเป็ นสมาธิ เข้าสู่ความสงบเรียกว่า
เป็ นเอกัคคตารมณ์ จิตรวมลงเป็ นหนึ่ง มีสกั แต่วา่ รู้อยู่ตามลําพัง มีความสุข ความอิม่
ความสบายใจ ในขณะนัน้ จิตจะปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างภายนอก แม้กระทังสั
่ งขาร
ร่างกายก็จะไม่ไปสนใจ เพราะในขณะนัน้ จิตมีความเพลิดเพลิน มีความผูกพันกับความ
สงบนิ่ง ซึง่ เป็ นความสุขทีป่ ระเสริฐกว่าความสุขอันใดในโลกนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้
ว่า สุขอืน่ ที่เหนื อกว่าความสงบของจิตไม่มี ผูใ้ ดถ้าได้ปฏิบตั คิ วบคุมจิตให้เข้าสู่ความเป็ น
หนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ เป็ นสมาธิได้แล้ว จะพบกับความสุขอันมหัศจรรย์น้ ี
เมือ่ ได้พบกับความสุขนี้แล้วก็จะเกิดธรรมขัน้ ที่ ๕ คือปัญญาตามขึ้นมา จะรู้ทนั ทีวา่
ความสุขทัง้ หลายทีเ่ คยไปแสวงหาจากสิง่ ต่างๆภายนอก เช่นจากรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ทีเ่ ข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ล้วนเป็ นความสุขทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน ล้วน
เป็ นความสุขไม่แท้จริง เพราะมีความทุกข์ทจ่ี ะตามมาเสมอ ซึง่ เราก็เคยเจอกันอยู่เสมอ
เวลาได้สมั ผัสกับรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีถ่ ูกอกถูกใจ เราก็มคี วามสุข แต่พอรู ป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีช่ อบทีถ่ ูกใจนัน้ เปลีย่ นไปหายไป ก็เกิดความเศร้าสร้อย
หงอยเหงาขึ้นมา นัน่ ก็เป็ นเพราะธรรมชาติของเขาเป็ นอย่างนัน้ เขาไม่อยู่เทีย่ งแท้แน่นอน
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ไม่เป็ นอย่างนัน้ เสมอไป มีการเปลีย่ นแปลงไปเสมอ ขณะทีน่ งั ่ อยู่น้ ี เราก็มรี ู ป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะ อย่างหนึ่ง เดีย๋ วออกจากศาลานี้ไป ก็ตอ้ งไปสัมผัสกับรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะอีกชนิดหนึ่ง มีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ถ้าใจมีปญั ญาไม่ยดึ ไม่ตดิ กับรู ป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หมด คือจะเป็ นชนิดไหนก็รบั รู้ไว้แล้วปล่อยวาง มาสัมผัส
รับรู้แล้วปล่อยวาง ไม่ไปยินดี ไม่ได้ตอ้ งการให้รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะชนิดนัน้
ชนิดนี้ ให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ถ้าเป็ นเช่นนี้เรียกว่าปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวางแล้ว
เวลาเกิดการเปลีย่ นแปลงก็จะไม่เกิดความวุ่นวายใจ ไม่เกิดความเศร้าสร้อยหงอยเหงา
ในใจ
นี่คอื ปัญญาเพราะเห็นแล้วว่าความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้เกิดขึ้น ไม่ได้อยู่ทส่ี ง่ิ ต่างๆภายนอก
แต่อยู่ทภ่ี ายในใจ อยู่ทใ่ี จทีส่ งบ ใจทีเ่ ราปฏิบตั จิ นเกิดความสงบขึ้นมา นี่ต่างหากคือ
ความสุขทีแ่ ท้จริง นี่คอื ปัญญา เมือ่ เห็นอย่างนี้แล้วปัญญาก็จะเริ่มปล่อยวางสิง่ ทุกอย่างที่
เป็ นไตรลักษณ์ อะไรก็ตามทีเ่ ป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา จะต้องปล่อยวางทัง้ หมด เมือ่
ปล่อยวางแล้วจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ เพราะไม่ได้ไปยึดไปติดกับไตรลักษณ์
นัน่ เอง ไตรลักษณ์ตอ้ งมีทกุ ข์ซ่อนอยู่เสมอ ไตรลักษณ์มี ๓ ลักษณะ คืออนิ จจังไม่เทีย่ ง
ทุกข์ก็คอื ความทุกข์
อนัตตาคือการไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผูห้ นึ่งผูใ้ ด
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนเป็ นไตรลักษณ์ทง้ั สิ้น พวกเรา
ทัง้ หลายทีน่ งั ่ อยู่ทน่ี ่กี ็เป็ นไตรลักษณ์ ร่างกายของเราก็เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นของไม่เทีย่ ง
ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไป ศาลาหลังนี้ก็เป็ นของไม่เทีย่ ง ต้องเก่าต้องพัง
ไป ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นอย่างนี้ ใจผูท้ ม่ี าเกี่ยวข้องถ้ามีปญั ญาก็จะปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวาง
ใจก็จะไม่ทกุ ข์ เมือ่ ใจไม่ทกุ ข์ใจก็หลุดพ้นจากความทุกข์ ใจก็จะมีแต่ความสุขทีม่ อี ยู่ในใจ
นัน่ แหละ
ใจทีไ่ ม่มคี วามทุกข์นนั ่ แหละคือใจทีม่ คี วามสุข เพราะว่าความทุกข์กบั ความสุขภายในใจ
นัน้ ไม่สามารถเกิดขึ้นทีเดียวพร้อมๆกันได้ เช่นเดียวกับแสงสว่างกับความมืด จะ
เกิดขึ้นทีเดียวพร้อมๆกันไม่ได้ ถ้ามีแสงสว่างความมืดก็หายไป ถ้ามีความมืดแสงสว่างก็
ต้องหายไป เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นพร้อมๆกันไม่ได้ ฉันใดความสุขความทุกข์ภายในใจก็จะเป็ น
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เช่นนัน้ ถ้าความทุกข์หายไป ความสุขก็จะปรากฏขึ้นมา ถ้าความสุขหายไป ความทุกข์ก็
จะปรากฏขึ้นมา ความสุขจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมือ่ จิตสงบ จิตได้ปล่อยวาง จิตจะสงบได้ ๒
ลักษณะ คือสงบด้วยการทําจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ทีเ่ รียกว่าการเจริญสมาธิ
จนจิตรวมลงเป็ นหนึ่ง สงบแล้วก็มคี วามสุข แต่ความสุขแบบนี้เป็ นความสุขทีไ่ ม่เป็ นไป
ตลอดเวลา เพราะหลังจากอยู่ในสมาธิได้สกั ระยะหนึ่งจิตก็จะถอนออกมา ความสงบอีก
อย่างหนึ่งเกิดจากการปล่อยวางด้วยปัญญา คือพิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลาย เช่น รูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีม่ าสัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ว่าล้วนเป็ นไตรลักษณ์
ทัง้ สิ้น ล้วนเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เมือ่ เห็นด้วยปัญญาก็จะปล่อยวาง เมือ่ ปล่อยวาง
จิตก็จะสงบไม่กงั วลกับเรื่องราวต่างๆ ถ้าไม่ปล่อยวางจิตจะมีความกังวลกับเรื่องราวต่างๆ
ทีม่ าทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ถ้าสิง่ ไหนเป็ นสิง่ ทีช่ อบก็จะห่วงจะรักจะหวง กลัวว่าจะมี
อะไรเกิดขึ้นกับสิง่ นัน้ ๆ ก็จะทําให้เกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัวขึ้นมา กินไม่ได้นอนไม่หลับ
แต่ถา้ มีปญั ญาก็จะรู้วา่ ไปห่วงมันทําไม ของมันจะตาย มันก็ตอ้ งตาย ของมันจะแก่ มันก็
ต้องแก่ ของมันจะหายไปจากเรา มันก็จะต้องหายไปจากเรา เราไปควบคุมมันไม่ได้
ตลอด อาจจะควบคุมได้บางเวลาบางครัง้ แต่ในทีส่ ุดแล้วก็ตอ้ งจากเราไปทัง้ หมด ไม่มี
อะไรหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ พวกเราหลังจากนี้ไปอีก ๑๐๐ ปี ก็ไม่ได้อยู่บนโลกนี้อกี แล้ว
ถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้ว เราก็ปลงอนิจจังเสีย ปลงอนิจจัง ปลงทุกขัง อนัตตา คือเห็นว่า
มันเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถ้าไปยึดไปยินดีกบั มัน มันก็จะทําให้เราเกิดความทุกข์ไม่
มีทส่ี ้นิ สุด ถ้าไม่ไปยินดียนิ ร้ายกับมัน ปล่อยให้เป็ นไปตามสภาพ มาก็มา ไปก็ไป ดูแล
ได้ก็ดูแลไป รักษาได้ก็รกั ษาไป แต่ก็รู้อยู่วา่ ในทีส่ ุดก็ตอ้ งจากกัน เราไม่จากเขาไปก่อน
เขาก็ตอ้ งจากเราไปก่อน เป็ นปกติเป็ นธรรมดาของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ถ้าเห็นแบบนี้
เรียกว่าเห็นด้วยปัญญา เมือ่ เห็นด้วยปัญญาแล้ว ถ้ามีสมาธิอยู่ในจิต จิตก็จะมีพลังทีจ่ ะ
ปล่อยวาง ทีจ่ ะต่อสูก้ บั อุปาทานความอยากความยึดติดได้ แต่ถา้ จิตยังไม่มสี มาธิ อย่าง
ญาติโยมวันนี้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมฟังเรื่องปัญญา แต่ถา้ จิตยังไม่มพี ลังพอ ไม่มสี มาธิ ก็ยงั
ปลงไม่ได้ ยังวางไม่ได้ ก็ยงั อดทีจ่ ะห่วงใยไม่ได้ อดทีจ่ ะทุกข์ไม่ได้ เพราะยังไม่ได้มสี มาธิ
ซึง่ เป็ นพลังของจิตไว้ต่อสูก้ บั ความอยาก ไว้ต่อสูก้ บั อุปาทานทัง้ หลาย ถ้ายังปลงไม่ได้ก็
แสดงว่ายังต้องเจริญสมาธิ ถ้ายังเจริญสมาธิไม่ได้ก็ตอ้ งเจริญสติไปก่อน
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ต้องมีสติรู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของกาย วาจา ใจ ถ้ายังไม่มสี ติก็ตอ้ งมีความพากเพียร
ไปก่อน ขยันทําบุญ ทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรมไป ถ้ายังไม่มคี วามขยันทีอ่ ยากจะ
ทําบุญทําทาน ก็ตอ้ งสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นก่อน ต้องเข้าหาพระศาสนาอยู่เรื่อยๆ หาพระ
ทีด่ ี พระทีเ่ รียกว่าพระสุปฏิปนั โน พระปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เพราะถ้าได้พบกับพระที่
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ท่านจะสอนในสิง่ ทีด่ ี แล้วความประพฤติของท่านก็เป็ นความ
ประพฤติทด่ี งี าม ทําให้เชื่อในสิง่ ทีท่ ่านสอน เชื่อว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีท่ ่านพูดท่านสอนนัน้
เป็ นสิง่ ทีท่ ่านปฏิบตั มิ าแล้ว ได้ทาํ มาแล้ว แล้วเป็ นความจริง แล้วก็จะมีผลตามมาอย่าง
แน่นอน ถ้าเข้าหาพระสุปฏิปนั โน ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบแล้ว ก็จะทําให้มศี รัทธา เมือ่ มี
ศรัทธาก็จะทําให้เกิดความพากเพียรวิริยะขึ้นมา ก็จะทําแต่สง่ิ ทีด่ ี ละการกระทําความชัว่
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็จะทําให้มสี ติ เพราะเมือ่ จะปฏิบตั ดิ ี ก็ตอ้ งมีสติไว้คอยดูแลการ
เคลือ่ นไหวของกาย วาจา ใจ รู้วา่ ตอนนี้กาํ ลังทําอะไรอยู่ อย่างเช่นตอนนี้เรากําลังปฏิบตั ิ
ดีกนั อยู่ เพราะนัง่ ฟังธรรม จิตของเราได้รบั ความรู้ จิตของเราได้รบั ความสงบ เรามีสติรู้
ว่านี่คอื การกระทําความดี เราจึงไม่ลกุ จากทีน่ ้ ไี ป ถ้าเราไม่มสี ติเวลานัง่ อยู่สกั พักหนึ่งเกิด
อาการอึดอัด เจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ เกิดความรําคาญขึ้นมาทนไม่ไหว ถ้าไม่มสี ติดู
ความคิดของตน ก็จะลุกขึ้นออกไปจากศาลานี้ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นกับคนบางคน เวลาฟัง
เทศน์ของพระได้สกั นิดสักหน่อย พอรู้สกึ ว่ามันยาวเกินไป ก็ทนนัง่ อยู่ไม่ไหว ก็เลยลุก
ออกไปจากศาลา เพราะว่าไม่มสี ตินนั ่ เอง
แต่ถา้ มีสติก็จะต่อสูก้ บั ความคิดทีอ่ ยากจะลุกว่า ลุกไปทําไม ตอนนี้กาํ ลังนัง่ ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม ฟังสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามเป็ นปัญญา เป็ นแสงสว่างทีจ่ ะนําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ชีวติ
ของเรา เมือ่ มีสติไว้คอยควบคุมใจแล้ว ใจก็สงบตัวลง เมือ่ สงบตัวลงความคิดทีอ่ ยากจะ
ลุกนัน้ ก็หายไป ก็นงั ่ ฟังเทศน์ต่อไปจนจบ ในขณะทีฟ่ งั เทศน์อย่างต่อเนื่อง จิตก็ตงั้ มัน่
เป็ นสมาธิ ถึงแม้จะไม่สงบรวมลงเป็ นหนึ่ง แต่ก็ไม่วนุ่ วายฟุ้งซ่าน เป็ นจิตทีส่ บายๆ เป็ น
ความสุข ไม่มคี วามว้าวุน่ ขุน่ มัวอยู่ในใจ เมือ่ ฟังธรรมไปก็ได้ความรู้ รู้ถงึ เหตุและผลว่า
ความสุขความทุกข์นนั้ อยู่ทไ่ี หน เมือ่ ก่อนนี้ไม่ได้ฟงั ธรรมก็คดิ ว่าความสุขความทุกข์นนั้
อยู่กบั หมอดูบา้ ง อยู่กบั คนเข้าทรงบ้าง อยู่กบั ฤกษ์กบั ยามบ้าง เวลาจะทําอะไรต้องไป
ถามหมอดูก่อน ต้องไปถามคนเข้าทรงก่อน ต้องไปดูฤกษ์ดูยามก่อน นัน่ ก็เป็ นเพราะว่า
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ไม่ได้เคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะนัน่ เอง จึงไม่มปี ญั ญา แต่เมือ่ ได้ฟงั ธรรมะแล้ว จะรู้วา่ จะทํา
อะไรก็ทาํ ไปเลย ถ้าเป็ นความดี ไม่ตอ้ งไปดูฤกษ์ดูยามให้มนั เสียเวลา แต่ถา้ จะทําความ
ชัว่ ต่อให้ไปดูฤกษ์ยามทีด่ ี เช่นจะไปปล้นธนาคาร ก็ไปถามหมอดูวา่ เวลาไหนถึงจะดี
ถึงแม้ว่าเวลาจะดี แต่การปล้นนัน้ ไม่ดี เป็ นการกระทําทีผ่ ดิ ศีล ถึงแม้จะไปปล้นสําเร็จ ได้
เงินทองมา แต่ก็เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ดี เพราะจะนํามาซึง่ ความทุกข์ความเสือ่ มเสียนัน่ เอง
ดังนัน้ การกระทําจึงไม่ได้ข้นึ อยู่กบั กาลกับเวลาเป็ นหลัก แต่ข้นึ อยู่กบั การกระทําเป็ นหลัก
แต่กาลกับเวลาก็อาจจะมีความเหมาะสม เช่น กาลเทศะก็ตอ้ งรู้ ว่าควรจะทําหรือไม่ทาํ ใน
เวลาใด อย่างญาติโยมอยากจะทําบุญทีว่ ดั นี้ก็ตอ้ งมาตอนเช้า เพราะว่าถ้ามาตอนเพลก็
ไม่มพี ระทีจ่ ะออกมารับ เพราะพระวัดนี้ฉนั มื้อเดียว ไม่ได้ฉนั เพล ก็ตอ้ งรู้เวลากาลเทศะ
ถึงแม้จะทําความดี แต่ความจริงแล้วต้องอยู่ทก่ี ารกระทําเป็ นหลัก ต้องเป็ นการกระทําที่
ดี แล้วก็ทาํ ไปตามกาลเทศะ แล้วผลทีด่ กี ็จะตามมาต่อไป จึงขอให้พทุ ธบริษทั จงมีความ
หนักแน่นในสรณะทีพ่ ง่ึ ของเราคือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้อย่ายึดอย่างอืน่
เป็ นสรณะ ให้ยดึ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นสรณะ แล้วความสุขสวัสดิมงคลจะ
เป็ นของเราอย่างแน่นอน ขอให้มคี วามมันใจเชื
่ ่อในสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เมือ่ มีความเชื่อแล้วก็จะมีวริ ิยะความอุตสาหะพากเพียรปฏิบตั ติ ามด้วยสติ เพือ่ นําเข้าสู่
สมาธิและปัญญาต่อไป เมือ่ มีคุณธรรมทัง้ ๕ ประการนี้แล้ว คือศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ
ปัญญา จิตจะมีเครื่องมือทีจ่ ะทําลายสิง่ ต่างๆทีซ่ ่อนเร้นอยู่ในภายใจ คือกิเลสตัณหา
โมหะอวิชชา ผูเ้ ป็ นเหตุทค่ี อยฉุดลากจิตใจให้ไปกระทําแต่สง่ิ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม แล้วนําความ
ทุกข์ความเสือ่ มเสียมาให้กบั จิต เมือ่ ได้ทาํ ลายสิง่ เหล่านี้หมดไปจากจิตจากใจแล้ว มีแต่
ธรรมะคุณงามความดี ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป การแสดงเห็นว่าสมควร
แก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๖๘

ความกลัว

๗ มิถนุ ายน ๒๕๔๖
เมือ่ ถึงวันพระ
ศรัทธาญาติโยมผูม้ จี ติ ศรัทธาเลือ่ มใส ในพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าก็จะมาทีว่ ดั กัน เพือ่ ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนทีส่ อนให้ทาํ ความดี ละ
ความชัว่ ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ด้วยการทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั
ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม เพราะนี่คอื เหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขความเจริญ ทีเ่ ราทุกคน
ปรารถนากัน สิง่ ต่างๆทัง้ ดีและชัว่ นัน้ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ผูห้ นึ่งผูใ้ ด แต่ข้นึ อยู่กบั ตัวของเรา
เองเป็ นสําคัญ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าตนเป็ นที่พ่งึ ของตน คําว่าเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตนก็
หมายถึงว่า ตนเป็ นผูส้ ร้างบุญสร้างกรรมนัน่ เอง สร้างความสุข สร้างความทุกข์ สร้าง
ความเจริญ สร้างความเสือ่ ม ไม่มผี ูอ้ น่ื สามารถทีจ่ ะสร้างสิง่ เหล่านี้ให้กบั เราได้ พระท่าน
เพียงแต่ทาํ หน้าทีส่ อนเรา บอกเรา ชี้ทางให้กับเรา ให้แสงสว่างกับเรา แต่เราจะทําอย่างไร
นัน้ เป็ นเรื่องของเรา ถ้าทําดีผลดีก็จะตามมา ถ้าทําไม่ดผี ลไม่ดกี ็จะตามมา
ทุกสิง่ ทุกอย่างจึงขึ้นอยู่กบั ตัวของเราเอง ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั ผูห้ นึ่งผูใ้ ด ถ้าปรารถนาความสุข
ความเจริญ ก็ตอ้ งพยายามทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ถ้าไม่รู้วา่ อะไรคือสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม อะไรเป็ นสิง่
ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ก็ตอ้ งเข้าหาพระศาสนา ซึง่ เปรียบเหมือนกับโรงเรียน เวลามาวัดเปรียบ
เหมือนกับมาโรงเรียน เพราะมีพระพุทธเจ้าเป็ นพระบรมศาสดา มีพระธรรมคําสอนเป็ น
หนังสือ เป็ นวิชาความรู้ มีพระอริยสงฆ์สาวกเป็ นผูช้ ่วยพระบรมศาสดา อบรมสังสอน
่
พวกเรา เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้ว เป็ นเวลา
๒๕๐๐ กว่าปี มาแล้ว หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ก็เป็ น
หน้าทีข่ องพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ทีจ่ ะทําหน้าทีเ่ ป็ นครู เป็ นอาจารย์ อบรมสังสอน
่
พุทธศาสนิกชนต่อไป เมือ่ พุทธศาสนิกชนมาวัดจึงถือว่ามาโรงเรียน มาเรียนคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นวิชาความรู้ทป่ี ระเสริฐ เป็ นเหมือนแสง
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สว่างในทีม่ ดื ถ้าเราอยู่ในทีม่ ดื ไม่มแี สงสว่าง เราจะไม่รู้วา่ มีอะไรบ้าง ก็จะทําให้เราเกิด
ความกลัวขึ้นมาได้
ปกติคนเราจะไม่ค่อยกลัวเท่าไรในตอนกลางวัน แต่พอตกมืดถ้าเกิดไม่มแี สงไฟ ก็จะ
เกิดความกลัวขึ้นมา เพราะไม่รู้วา่ มีอะไรเป็ นพิษเป็ นภัยอยู่รอบตัวหรือไม่นนั ่ เอง แต่ถา้ มี
แสงสว่างเหมือนกับตอนกลางวัน มักจะไม่ค่อยกลัวกันเท่าไร เพราะสามารถเห็นสิง่ ต่างๆ
ทีอ่ ยู่รอบตัวได้ รู้วา่ มีอะไรเป็ นภัยหรือไม่ ถ้ามีอะไรทีเ่ ป็ นภัย ก็สามารถหลบหลีกป้ องกัน
ตัวได้ แต่เวลาอยู่ในทีม่ ดื นัน้ จะไม่สามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆได้ ถ้าไม่มไี ฟ ก็จะต้องเกิด
ความหวาดระแวงขึ้นมาเป็ นธรรมดา แต่ถา้ มีไฟส่องรอบตัว เห็นสิง่ ต่างๆรอบตัว ก็จะไม่
มีความกลัว ฉันใดชีวติ ของเราก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้ามีธรรมะแสงสว่างเป็ นเครื่องนําพาชีวติ ไป
ก็จะสามารถดําเนินชีวติ ไปได้ดว้ ยความมันคง
่ ด้วยความมันใจ
่ ด้วยความไม่หวาดกลัว
แต่ถา้ ไม่มธี รรมะแสงสว่างนําพาไป ก็จะต้องมีความหวาดกลัว เช่นพวกเราทัง้ หลาย ยังมี
ความหวาดกลัวกัน สิง่ ทีเ่ ราหวาดกลัวนัน้ กลับเป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์
สาวกทัง้ หลาย ไม่มคี วามหวาดกลัว เพราะเรากับท่านต่างกันตรงทีใ่ จ ใจของท่านนัน้ มี
แสงสว่างแห่งธรรมอยู่ตลอดเวลา ท่านรู้วา่ อะไรเป็ นอะไร รู้วา่ อะไรเป็ นภัย อะไรไม่เป็ น
ภัย และรู้วธิ ีกาํ จัดภัยเหล่านัน้ รู้วธิ ีป้องกันตนเอง ไม่ให้ภยั ทัง้ หลายมาเหยียบยํา่ จิตใจได้
แต่พวกเรายังไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้า ยังไม่เหมือนพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เพราะ
ใจของพวกเรายังมืดบอดอยู่ ยังขาดธรรมะ ขาดแสงสว่างแห่งธรรม จึงมีความหวาดกลัว
ภายในใจ ไม่มใี ครในศาลานี้จะปฏิเสธได้วา่ ตนไม่มคี วามกลัวอยู่ในใจเลย นัน่ ก็เป็ น
เพราะว่าเรายังไม่รู้สง่ิ ต่างๆทีอ่ ยู่รอบตัวเรา ไม่รู้วา่ สิง่ ไหนเป็ นภัย สิง่ ไหนไม่เป็ นภัย ก็เลย
มีความหวาดกลัวกัน แต่ถา้ ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมํา่ เสมอ
แล้ว จะค่อยๆคลายความหวาดกลัวออกไปจากใจ ความหวาดกลัวทีพ่ ูดถึงนี้มอี ะไรบ้าง
เรากลัวอะไรกันบ้าง ส่วนใหญ่เราก็กลัวความแก่ กลัวความเจ็บ กลัวความตาย กลัว
ความพลัดพรากจากคนที่เรารัก จากสิ่งที่เรารัก นัน่ ก็เป็ นเพราะว่า เราไม่รู้จกั ธรรมชาติ
ของสิง่ ทีม่ าเกี่ยวข้องด้วย ว่าเป็ นอย่างไร เมือ่ ไม่รู้ก็หลงยึดติดกับธรรมชาตินนั้ ๆ เช่น
ร่างกายของเรา เราไม่ได้ศึกษาเพียงพอ จึงไม่รู้ธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของร่างกายของเราและ
20

ของผูอ้ น่ื ว่าเป็ นอย่างไร แต่ถา้ หันมาศึกษาดูธรรมชาติของร่างกายของเราและของคนทีเ่ รา
รัก ก็จะเห็นว่าเป็ นธรรมดา เป็ นปกติของร่างกาย เมือ่ เกิดมาแล้ว ย่อมมีการแก่เป็น
ธรรมดา ย่อมมีการเจ็บไข้เป็ นธรรมดา ย่อมมีการตายไปเป็ นธรรมดา ย่อมมีการพลัด
พรากจากกันเป็ นธรรมดา
นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่รู้กนั หรือรู้แต่รู้แบบจําไม่ได้ คือมักจะเผลอ เมือ่ เผลอก็ลมื ความจริงอัน
นี้ไป เมือ่ ลืมความจริงอันนี้ เราก็ยดึ ติดกับร่างกายอันนี้ ยึดติดกับร่างกายของผู ้อืน่
เพราะยังมีความปรารถนาทีจ่ ะอาศัยร่างกายของเรา
และของผูอ้ น่ื ให้ความสุขกับเรา
นัน่ เอง เราอยากจะมีชวี ติ อยู่ไปนานๆ เพราะคิดว่าร่างกายของเรานี้ให้ความสุขกับเรา แต่
เราหารู้ไม่วา่ ความสุขทีเ่ ราได้รบั จากร่างกายอันนี้นนั้
มันน้อยนักเมือ่ เปรียบเทียบกับ
ความทุกข์ทเ่ี ราได้รบั จากร่างกาย ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของเรา หรือร่างกายของคนอืน่ เรา
ได้รบั ความสุขจากร่างกายของเรากับของคนอืน่ ก็เวลาทีม่ นั เป็ นปกติ มันสบาย ไม่เจ็บไข้
ได้ป่วย ไม่เป็ นอะไร แต่ยามทีร่ ่างกายนี้เกิดแปรปรวนขึ้นมา เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
เกิดความแก่ ความชราขึ้นมา หรือถึงแก่ความตายขึ้นมา ในขณะนัน้ เราก็ตอ้ งประสบ
ความทุกข์อย่างใหญ่หลวง แม้แต่ในขณะทีเ่ รายังไม่แก่ ยังไม่เจ็บ ยังไม่ตาย เราก็ยงั มี
ความรู้สกึ กังวล มีความรู้สกึ กลัว ทุกครัง้ ทีเ่ ราได้ยนิ ข่าวคราวเรื่องโรคระบาดเกิดขึ้น เรา
ก็จะต้องเกิดความกลัวขึ้นมาทันที กลัวว่าโรคระบาดนัน้ จะลามมาถึงตัวเรา มาทําลาย
ร่างกายของเรา นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าเรายังมีความมืดบอด มีความหลงยึดติดกับร่างกายนี้
อยู่ คิดว่าร่างกายนี้จะให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลา คิดว่าจะอยู่ไปตลอดเวลา นัน่
เป็ นเพราะว่าเราขาดแสงสว่างแห่งธรรม คือธรรมะของพระพุทธเจ้านัน่ เอง
พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราเจริญธรรมะอยู่เสมอๆ เหมือนกับเป็ นการจุดเทียน
เวลาจุดเทียนถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่ง เทียนก็จะดับไปเมือ่ ไหม้หมดไป ถ้าไม่จดุ เทียนเล่ม
ใหม่ข้นึ มา แสงสว่างก็หายไป ความมืดก็จะกลับเข้ามา เมือ่ มีความมืดกลับเข้ามา ก็จะทํา
ให้เราเกิดความกลัวขึ้นมา แต่ถา้ เราจุดเทียนอยู่อย่างสมํา่ เสมอๆ จุดไปเรื่อยๆ เล่มแรกที่
จุดยังไม่ทนั จะดับ เราก็จดุ เล่มที่ ๒ จุดเล่มที่ ๓ จุดต่อไปเรื่อยๆ ถ้าจุดต่อไปเรื่อยๆ
อย่างนี้ รับรองได้วา่ แสงสว่างจะไม่หายไป ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมอยู่ภายในใจ ด้วย
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การเจริญธรรมะอยู่เรื่อยๆ บททีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญอย่างสมํา่ เสมอว่า เมื่อเกิด
มาแล้วย่อมมีความแก่เป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมี
ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ เมื่อเกิดมาแล้ว
ย่อมมีความตายเป็ นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ต้องมีการพลัดพรากจากกัน
เป็ นธรรมดา นี่เป็ นธรรมะแสงสว่างทีจ่ ะช่วยคลายความวิตก คลายความกลัวให้กบั เรา
เพราะเมือ่ เรารู้วา่ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้น เราก็เตรียมตัวเตรียมใจยอมรับกับสภาพนัน้ ๆ
ความกลัวก็จะหายไป เพราะเรารู้วา่ เราจะไปยึดไปติดกับร่างกายของเราไม่ได้ หรือจะไป
ยึดติดกับร่างกายของคนอืน่ ก็ไม่ได้ เพราะรู้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็วสักวันหนึ่ง ร่างกายของเราและ
ของเขา ก็จะต้องมีการเสือ่ มสลายดับไป
แต่ใจของผูม้ ธี รรมะปกครองรักษาจะไม่หวันไหว
่
จะไม่เศร้าโศกเสียใจ จะไม่หวาดกลัว
เพราะจะรู้วา่ ร่างกายไม่ใช่ตวั ตน เพราะร่างกายมาจากดิน นํ้ า ลม ไฟ นัน่ เอง ถ้าเอา
ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาปฏิบตั ิ พยายามพิจารณาดูความเป็ นมาเป็ นไป
ของร่างกายของเรา ว่ามาจากอะไร ร่างกายของเราถ้าไม่กนิ อาหารเข้าไป จะเจริญเติบโต
ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ได้หรือไม่ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ ร่างกายต้องมีอาหาร มีนาํ้ มีอากาศ มี
ลมหายใจ ถึงจะเจริญเติบโต ถึงจะมีชวี ติ อยู่ได้ ร่างกายจึงมาจากดิน นํา้ ลม ไฟ นี้เอง
ต้องอาศัยดิน นํา้ ลม ไฟ เป็ นสิง่ ทีค่ อยสนับสนุน คอยรักษา ให้ร่างกายอยู่ไปตาม
อัตภาพของเขา แต่ในทีส่ ุดไม่ชา้ ก็เร็วเมือ่ ธาตุเกิดการแตกความสามัคคีกนั ดิน นํา้ ลม
ไฟ ไม่ยอมอยู่รวมกัน จะขอแยกทางกัน ก็ตอ้ งไปกันคนละทิศละทาง ก็เปรียบ
เหมือนกับคนสองคน เช่น สามีภรรยา เมือ่ ถึงเวลาทีไ่ ม่อยากจะอยู่ร่วมกัน เกิดการแตก
ความสามัคคีกนั ก็ตอ้ งแยกทางกันไป สามีก็ไปทางหนึ่ง ภรรยาก็ไปทางหนึ่ง
ฉันใดร่างกายก็เป็ นเช่นนัน้ ร่างกายก็เป็ นทีร่ วมของธาตุ ๔ คือ ดิน นํา้ ลม ไฟ ทีม่ าในรูป
ของอาหาร อาหารต่างๆทีเ่ รารับประทานเข้าไปนัน้ ล้วนมาจากธาตุ ๔ ทัง้ สิ้น มาจากดิน
มาจากนํา้ มาจากลม มาจากไฟ เมือ่ มาสู่ร่างกาย ก็แปลงสภาพเปลีย่ นรู ปร่างลักษณะ
กลายเป็ นอาการ ๓๒ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้ อ เอ็น กระดูก และอวัยวะต่างๆ
เป็ นต้น มาจากอาหารทีแ่ ปลงมาเป็ นอาการต่างๆ แล้วก็อยู่ไปจนกว่าจะถึงเวลาแตก
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สามัคคีกนั แยกทางกันเดิน เมือ่ ถึงเวลาแยกทางกันเดิน ร่างกายก็หยุดหายใจ ไม่มลี ม
หายใจ อาหารก็เข้าไปไม่ได้ นํา้ ก็เข้าไปไม่ได้ มีแต่จะแยกกันออกไป นํา้ ก็จะระเหยไหล
ออกจากร่างกาย ทิ้งให้เหลือแต่ส่วนดิน คือหนังกระดูกแห้งกรอบ เมือ่ ทิ้งไปนานๆก็จะผุ
จะเปื่ อย จนกลายเป็ นดินไปหมด นี่คอื ธรรมชาติของร่างกาย ถ้าใช้เวลาศึกษาพิจารณา
อยู่เรื่อยๆ จะเห็นว่าแท้จริงร่างกายนี้หามีตวั ตนไม่ ร่างกายก็เป็ นเพียงแต่การมารวมกัน
ของธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เท่านัน้ เอง แต่ใจผูม้ คี วามมืดบอด คือขาดแสงสว่างแห่ง
ธรรม เมือ่ มาครอบครองร่างกายนี้เข้า ก็เลยหลงไปคิดว่าร่างกายนี้ เป็ นตัวตน เป็ นตัว
เรา เป็ นของเรา เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็เกิดความอยาก ทีจ่ ะให้ร่างกายนี้อยูไ่ ปนานๆ อยากจะ
ให้ร่างกายนี้ไม่แก่ ไม่เจ็บไข้ ไม่ตาย ซึง่ เป็ นความอยากทีฝ่ ื นความจริง
ความจริงเขาไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ ความจริงจะต้องเป็ นไปตามเรื่องของเขา คือจะต้องแก่
ต้องเจ็บ และต้องตาย ถ้ายอมรับความจริงนี้ ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกายนี้ เวลาร่างกาย
นี้เป็ นอย่างไร ก็รู้ตามความเป็ นจริง ขณะนี้ไม่เจ็บ ไม่แก่ ไม่ตาย ก็รู้วา่ ไม่เจ็บ ไม่แก่ ไม่
ตาย แต่ในขณะใดเวลาใด ถ้าเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ก็ไม่วติ ก ไม่กลัว เพราะรู้วา่
เป็ นปกติของร่างกาย ทีจ่ ะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา และเมือ่ เจ็บไข้ได้ป่วยแล้ว ก็มี
ทางเลือกอยู่ ๒ ทาง คือหายหรือไม่หาย หายก็แล้วไป หายก็เพือ่ ทีจ่ ะกลับไปเป็ นใหม่อกี
นัน่ แหละ ไม่มใี ครทีห่ ายจากโรคแล้ว จะหายไปตลอด เมือ่ หายจากโรควันนี้ เดีย๋ วพรุ่งนี้
ก็กลับมาเป็ นใหม่ได้อกี ดังนัน้ เมือ่ หายก็อย่าไปดีใจ เมือ่ หายก็บอกว่าหายเพือ่ ทีจ่ ะ
กลับมาเป็ นอีก ก็ไม่ตอ้ งไปดีใจ หรือว่าถ้าไม่หาย จะตาย ก็ไม่ตอ้ งไปตกใจ ไม่ตอ้ งไป
กลัว เพราะว่าก็ตอ้ งตายอยู่ดี ไม่ชา้ ก็เร็ว เป็ นเรื่องของเขา ต้องเป็ นอย่างนี้ ถ้าตราบใดใจ
ไม่ไปยึดไปติด ไม่ตอ้ งการให้เป็ นไปตามความต้องการของใจแล้ว รับรองได้วา่ ใจจะไม่
เดือดร้อน ใจจะไม่ทกุ ข์ การทีจ่ ะไม่ให้ใจเดือดร้อน ไม่ทกุ ข์ได้นนั้ ก็ตอ้ งศึกษาดู
ธรรมชาติของร่างกายนี้อยู่อย่างสมํา่ เสมอ
การได้ยนิ ได้ฟงั อย่างเช่นในวันนี้เพียงครัง้ เดียวนัน้ ยังไม่พอเพียง ถ้าไม่นาํ เอาไปอบรม
สอนใจอยู่เรื่อยๆ เดีย๋ วก็ลมื พอออกจากศาลานี้ไปก็จะลืม เมือ่ ลืมก็จะกลับไปยึดไปติด
ไปอยาก ให้ร่างกายนี้เป็ นไปตามความต้องการของเราอีก ซึง่ ก็จะสวนกับความจริง เวลา
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รู้สกึ ว่าร่างกายจะเจ็บ จะตายขึ้นมา ก็ตอ้ งเกิดความหวาดกลัวขึ้นมา เราจึงต้องพยายาม
เจริญธรรม เรื่องความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็ นธรรมดานี้อย่างสมํา่ เสมอ ถ้าสามารถ
เจริญได้ตลอดทัง้ วันจะยิง่ ดีใหญ่ เพราะเหมือนกับได้จดุ เทียนเป็ นร้อยๆเล่มเลยทีเดียว
เมือ่ มีเทียนจุดไว้เยอะๆ ก็จะมีแสงสว่าง ทําให้เห็นสิง่ ต่างๆรอบตัวเรา เหมือนกับเป็ น
เวลากลางวัน เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็จะไม่มคี วามวิตก ไม่มคี วามหวาดกลัว เพราะจะไม่ไปยึด
ไปติด เพราะสิง่ ทีเ่ ป็ นภัยทีแ่ ท้จริงนัน้ หาใช่เป็ นความแก่ ความเจ็บ ความตายของ
ร่างกายไม่ แต่เกิดจากความอยากของเราต่างหาก อยากไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ตัวนี้
ต่างหากทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัย แต่เราไม่รู้เราไม่เห็น เพราะไม่มแี สงสว่างแห่งธรรม
ถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรม ทีเ่ กิดจากการพิจารณาดูธรรมชาติของร่างกาย จนเห็นอย่างถ่อง
แท้ ก็จะเห็นว่าร่างกายนี้จะเป็ นอย่างอืน่ ไปไม่ได้เลย จะต้องแก่ จะต้องเจ็บ จะต้องตาย
อย่างแน่นอน เมือ่ เห็นอย่างนัน้ ก็ไม่ไปหวัง ไม่ไปอยาก ให้เป็ นอย่างอืน่ เมือ่ ไม่ได้ไปหวัง
ไม่ได้ไปอยากให้เป็ นอย่างอืน่ ความวิตก ความกลัว ความกังวลต่างๆ ก็จะหายไปจากใจ
ทันที ก็จะเริ่มเห็นทันทีเลยว่าภัยทีแ่ ท้จริงนัน้ ไม่ใช่อยู่ทค่ี วามแก่ ความเจ็บ ความตาย
แต่ภยั ทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทค่ี วามอยาก อยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายต่างหาก พอ
ตัดตัวนี้ออกไปได้ ละความอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตายได้เท่านัน้ ใจก็จะดิง่ ลง
สู่ความสงบทันที เมือ่ จิตดิง่ ลงสู่ความสงบ จิตจะมีความสุข มีความรู้สกึ ว่าปลอดภัย ไม่
มีความว้าวุน่ ขุน่ มัวคงเหลืออยู่เลย
นี่แหละคือความอัศจรรย์ของธรรมะคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ถ้าลองปลงได้แล้ว ใจจะปล่อย เมือ่ ปล่อยแล้วก็จะสบาย อะไรจะเกิด
ขึ้นกับร่างกาย ก็จะไม่เดือดร้อนเลย
ลองเปรียบเทียบดูระหว่างสิง่ ทีเ่ รายึดติดกับสิง่ ทีไ่ ม่ยดึ ติด จะมีความรู้สกึ แตกต่างกัน สิง่
ทีเ่ รายึดติดนัน้ เราจะมีทงั้ ความรัก มีทงั้ ความกังวล แต่สง่ิ ทีเ่ ราไม่ยดึ ติด เรากลับไม่มี
ความรัก ไม่มคี วามกังวล เช่น สมบัตหิ รือร่างกายของผูอ้ น่ื เวลาเป็ นอะไรไป เราจะไม่
ค่อยเดือดร้อน จะไม่ทกุ ข์เท่าไร นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าเราไม่ได้ไปอยากกับเขานัน่ เอง ไม่ได้
ไปอยากให้เขาอยู่ไปนานๆ ให้เขาไม่เจ็บ ไม่แก่ ไม่ตาย เมือ่ ไม่มคี วามอยากกับสิง่
เหล่านัน้ สิง่ ของเหล่านัน้ ก็ไม่มปี ญั หากับใจเรา สิง่ ของเหล่านัน้ จะเป็ นอย่างไร ใจของเราก็
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ไม่เดือดร้อน แต่สง่ิ ของอันใดทีใ่ จเราไปยึดไปติดไปอยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
เมือ่ ไม่เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการ ก็จะสร้างความทุกข์ ความวุน่ วายใจให้กบั เรา ถ้าได้ปฏิบตั ิ
ธรรม ได้เจริญธรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง จนจิตของเราสามารถปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ได้ เราก็จะไม่ทกุ ข์ ไม่วุน่ วายใจ คือเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างไม่ชา้ ก็เร็ว ก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตาย ต้องเสือ่ มสลายหมดไป ถ้าเห็นอย่างนัน้ แล้ว ก็จะปล่อยวาง ไม่ไปอยากให้เป็ น
อย่างอืน่ ไป จะแก่ก็ให้แก่ จะเจ็บก็ให้เจ็บ จะตายก็ให้ตาย เพราะเป็ นสิง่ ทีห่ า้ มไม่ได้
นัน่ เอง อยู่เหนือความสามารถของเรา เหมือนกับฝนฟ้ าอากาศ เราก็รู้วา่ เราไม่สามารถไป
บังคับควบคุมฝนฟ้ าอากาศได้ ฝนจะตก แดดจะออก เราจะไปอยากไม่ได้ เราจึงไม่
อยากกันเกี่ยวกับเรื่องฝนเรื่องฟ้ า ถ้าจะตกหรือไม่ตก เราก็ปล่อยให้ฝนฟ้ าเป็ นไปตาม
เรื่องของเขา เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เราก็ไม่ไปทุกข์ ไปกังวล ไปวุน่ วายกับเรื่องของฝนของฟ้ า
ฉันใดเรื่องราวของสิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่ ก็ตอ้ งเป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน ไม่วา่ จะเป็ นทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของเงินทอง บุคคลต่างๆ ก็เป็ นเหมือนกับฝนกับฟ้ านี่แหละ เขาไม่อยู่ภายใต้
การควบคุมบังคับของเราไปได้ตลอด เราอาจจะควบคุมบังคับดูแลรักษาได้ เป็ นบางครัง้
บางคราว บางเวลา แต่เราไม่สามารถทีจ่ ะควบคุมบังคับดูแลรักษา ให้เป็ นไปตามความ
ต้องการของเราได้ตลอดไป อย่างเช่นร่างกายของเรา หรือร่างกายของคนทีเ่ รารักก็เป็ น
เช่นนัน้ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไปในทีส่ ุด นี่เป็ นเรื่องปกติของสังขาร
ร่างกาย ไม่ใช่เป็ นเรื่องน่าวิตกน่ากลัวเลย ถ้าใจมีแสงสว่างแห่งธรรม เข้าใจความจริงอัน
นี้แล้ว ก็จะปล่อยวาง คือไม่ไปหวัง ไม่ไปยึด ไปติดกับเขา เขาจะเป็ นอย่างไร ก็ปล่อยให้
เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา ใจของเราก็จะสบาย เช่นเดียวกับฝนฟ้ าอากาศ เราไม่ได้ไป
หวังไปอยากอะไรกับฝนฟ้ าอากาศ จะตกเราก็ไม่เดือดร้อน จะไม่ตกเราก็ไม่เดือดร้อน นี่
แหละคือเรื่องของธรรมะ ธรรมะนี่จะสอนให้เราเห็นว่าอะไรเป็ นพิษเป็ นภัยทีแ่ ท้จริง อะไร
ทีไ่ ม่ใช่เป็ นพิษเป็ นภัย
แต่ถา้ ไม่มธี รรมะ จะเห็นกลับตาลปัตร จะเห็นตรงกันข้ามกัน เช่น เห็นกงจักรเป็ น
ดอกบัว เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นภัยว่าเป็ นคุณเป็ นประโยชน์ เห็นสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นภัยว่าเป็ นพิษเป็ นภัย
เช่น เห็นความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็ นพิษเป็ นภัยกับเรา แต่กลับเห็นความอยาก
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เป็ นคุณกับเรา เราจึงอยากกันเหลือเกิน เราทุกๆคนเกิดมามีความอยากด้วยกันทัง้ นัน้
อยากจะรํา่ รวย อยากจะมีรูปร่างหน้าตาดี อยากจะมีครอบครัวดี อยากจะมีทรัพย์สมบัติ
อยากจะมีสุขภาพแข็งแรง อยากจะอยู่ไปตลอด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราเห็น
เป็ นคุณ จึงอยากกันนักหนา แต่หารู้ไม่วา่ ทุกครัง้ ทีอ่ ยากในสิง่ เหล่านี้ เรากําลังสร้างความ
ทุกข์อนั ใหญ่หลวงให้เกิดขึ้นมาภายในใจของเรา เพราะเมือ่ สิง่ ทีเ่ ราอยากไม่ได้เป็ นไป
ตามทีเ่ ราต้องการ เราก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่
หลับ ถึงแม้ยังมีสมบัติ มีอะไรเหลืออยู่อกี มากมายก่ายกองก็ตาม แต่ถา้ เสียสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
ทีเ่ รารักทีเ่ ราชอบเป็ นอย่างยิง่ ไป จะรู้สกึ ว่าชีวติ ของเรานัน้ ไม่มคี วามหมายเหลืออยู่เลย
ไม่รู้วา่ จะอยู่ต่อไปทําไม
นี่แหละคือผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากความอยากของเรา แต่เราไม่รู้วา่ เป็ นพิษเป็ นภัยกัน นัน่ ก็
เป็ นเพราะว่าเราไม่เคยปลง ไม่เคยต่อสูก้ บั ความอยาก ปล่อยให้ความอยากมีอาํ นาจ
ครอบงําเรา เลยหลงอยู่กบั ความอยาก ทุกข์ขนาดไหน ก็ยงั ไม่รู้วา่ กําลังทุกข์อยู่ แต่ถา้ ได้
เข้ามาฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ แล้วนําสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ไปอบรมสังสอนจิ
่
ตใจ เอา
ไปต่อสูก้ บั สิง่ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัย คือความอยากทีม่ อี ยู่ภายในใจ จนสามารถลดละความ
อยากได้แล้ว เราจะเริ่มเห็นความสุข ความสงบทีจ่ ะเกิดขึ้นมาภายในใจ จะเริ่มเห็นคุณ
ของธรรมะ แสงสว่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบตั กิ นั เพราะการปฏิบตั ธิ รรม
นี้แหละ จะเป็ นวิธีทจ่ี ะไปทําลายสิง่ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยกับใจของเรา นัน่ ก็คอื ความอยาก
ต่างๆ เมือ่ ความอยากต่างๆเบาบางลงไป ความทุกข์ความกังวลใจก็จะเบาบางตามลงไป
ด้วย จะเริ่มเห็นความสุขว่าอยู่ในใจของเรา อยู่ในการทีไ่ ม่มคี วามอยาก ถึงแม้ว่าร่างกาย
จะแก่ จะเจ็บไข้ หรือจะตาย ถ้าใจไม่ได้มคี วามอยากอยู่กบั ร่างกายแล้ว รับรองได้วา่ ใจ
จะไม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามวุน่ วายกับความเป็ นไปของร่างกาย ร่างกายจะเป็ นอย่างไรก็
เป็ นไปตามเรื่องของเขา เพราะว่าใจได้ตดั ความอยาก ตัดความผูกพันกับร่างกายนัน้ แล้ว
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ กายจะเป็ นอย่างไร ใจก็ไม่ทกุ ข์ ไม่เดือดร้อน นี่แหละเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ุด อย่าไปหลงประเด็น สิง่ ทีส่ าํ คัญไม่ใช่ร่างกาย สิง่ ทีส่ าํ คัญคือใจ เพราะใจเป็ นผู ้รับ
ความสุข รับความทุกข์ เป็ นผูส้ ร้างความสุข สร้างความทุกข์ ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายไม่มี
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ความรู้ ไม่สามารถรับรู้เรื่องของความสุข ของความทุกข์ได้ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่
เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๖๙

ความโลภ

๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๔๖
วันนี้เป็ นวันพระ ญาติโยมจึงได้มาทีว่ ดั เพือ่ มาร่วมกันปฏิบตั ศิ าสนกิจอันเป็ นหน้าทีท่ พ่ี งึ
กระทําอย่างยิง่ สําหรับพุทธศาสนิกชนผูม้ คี วามแน่วแน่ มีความเชื่อมันในพระพุ
่
ทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ เชื่อว่าสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ทรงนําพาปฏิบตั สิ งสอน
ั่
พวกเรานัน้ เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้องดีงาม เป็ นสิง่ ทีเ่ รายังไม่รู้ยงั ไม่เห็น เท่ากับทีท่ ่านได้รู้ได้เห็น
กัน เราจึงต้องอาศัยท่านเป็ นผูน้ าํ ทาง พาเราไปสู่สง่ิ ทีเ่ ราปรารถนากัน คือสู่ความสุขความ
เจริญ เพราะถ้าไม่มพี ระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นผูน้ าํ ทางพาเราไปแล้ว เราก็จะหลง
ทางกัน เพราะว่าทางทีเ่ ราต้องการจะไปนัน้ เป็ นทางทีค่ ดเคี้ยว เป็ นทางทีส่ ลับซับซ้อน ถ้า
ไม่ฉลาดจริงๆ ไม่รู้จริงๆแล้ว ยากทีจ่ ะเดินไปให้ถงึ จุดหมายปลายทางอันดีงาม อัน
ประเสริฐนี้ได้ จุดหมายทีเ่ ราต้องการไป เราก็รู้อยู่คร่าวๆ ว่าเป็ นทีท่ ม่ี แี ต่ความสุข มีแต่
ความเจริญ เป็ นทีท่ ไ่ี ม่มคี วามทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ความหายนะ ความเศร้าโศกเสียใจ
ความวุน่ วายใจ นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราทุกคนปรารถนากัน และทุกๆวันทีเ่ ราดําเนินชีวติ ของเราไป
เราก็ดาํ เนินเพือ่ ผลอันนี้ดว้ ยกันทุกคน
แต่ตงั้ แต่เราเกิดมาจนถึงวันนี้
เราก็ยงั ไม่สามารถเดินไปถึงจุดหมายปลายทางทีเ่ รา
ต้องการได้ ชีวติ ของเรายังเป็ นไปแบบลุม่ ๆดอนๆ มีสุขบ้าง มีเจริญบ้าง มีทกุ ข์บา้ ง มี
เสือ่ มบ้าง นัน่ เป็ นเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปในทาง ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวก
ทัง้ หลายได้ดาํ เนินไป เรายังไม่ได้ปฏิบตั ติ ามทุกข้อทุกบททีท่ ่านทรงสังสอนเรา
่
บางครัง้
บางคราวเราก็ยงั เถลไถล แทนทีจ่ ะตรงไปเราก็เลี้ยวซ้ายแวะเข้าไปสถานทีน่ ้ สี กั พักหนึ่ง
ก่อน แล้วเดีย๋ วค่อยตามไปทีหลัง เมือ่ เป็ นเช่นนี้เราเลยยังไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่
ดี ทีง่ าม ทีค่ วร นัน่ เป็ นเพราะว่าในใจของเรายังมีตวั ยุแหย่ก่อกวน หลอกล่อให้เถลไถล
ไม่ให้ดาํ เนินไปในทํานองคลองธรรม ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทัง้ หลายได้ดาํ เนิน
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ไป และได้สอนให้พวกเราปฏิบตั ติ ามกัน ชีวติ ของเราจึงเป็ นไปแบบลุม่ ๆดอนๆ ดีบา้ ง ไม่
ดีบา้ ง สุขบ้าง ทุกข์บา้ ง ด้วยเหตุน้ เี ราจึงต้องเข้าสู่วดั อย่างสมํา่ เสมอ อย่างน้อยอาทิตย์
หนึ่งก็ครัง้ หนึ่ง เพือ่ จะได้มารับคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนําไปปฏิบตั ติ ่อไป เพราะ
หลังจาก ๗ วันไปแล้ว เราก็จะหลงลืมในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
แล้วก็จะถูกผู ้ทีอ่ ยู่
ในใจของเราคอยยุแหย่ คอยหลอกให้ไปทําในสิง่ ทีเ่ ป็ นผลเสียตามมาทีหลัง โดยทีห่ ลอก
เราว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความสุขกับเรา เราก็หลงเชื่อกับสิง่ ทีอ่ ยู่ในใจ ทีค่ อยกระซิบ
กระซาบ เราก็เลยทําสิง่ ทีต่ รงกันข้ามกับสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
พวกเราปฏิบตั กิ นั
ชีวติ ของเราจึงต้องอาศัยพระพุทธศาสนา คือเราต้องเข้าวัดอย่างสมํา่ เสมอ เปรียบ
เหมือนกับรถยนต์ ทีต่ อ้ งเข้าสถานีบริการอย่างสมํา่ เสมอ เพราะนํา้ มันทีเ่ ติมอยู่ในรถยนต์
นัน้ หลังจากทีใ่ ช้ไปสักระยะหนึ่ง ก็จะค่อยๆหมดไป ถ้าไม่แวะเติมนํา้ มัน ต่อไปนํา้ มันทีม่ ี
อยู่ในถังก็จะหมดไป เมือ่ หมดแล้วรถก็ไม่สามารถวิง่ ไปไหนมาไหนได้ เราก็ตอ้ งลําบาก
แทนทีจ่ ะนัง่ อยู่ในรถไปนัน่ ไปนี่ได้อย่างสะดวกสบาย ก็ตอ้ งลงเดินเพราะว่าเราประมาท
ไม่เข้าไปเติมนํา้ มันเมือ่ ถึงเวลาทีส่ มควร นอกจากเติมนํา้ มันแล้ว เรายังต้องดูแลสภาพ
รถยนต์วา่ ขาดตกบกพร่องอย่างไร ส่วนไหนชํารุดทรุดโทรม ส่วนไหนจําเป็ นทีจ่ ะต้องมี
การซ่อมแซมบํารุงรักษา ก็ตอ้ งทํากัน ฉันใดชีวติ ของเราก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์คนั
หนึ่ง รถยนต์คนั นี้ก็คอื ดวงจิตดวงใจของเรา ดวงจิตดวงใจนี้แหละเป็ นผูท้ จ่ี ะพาเราไปสู่
สวรรค์ก็ได้ จะพาเราไปสู่นรกก็ได้ ก็ข้นึ อยู่กบั ว่าดวงใจของเราได้รบั การดูแล ทํานุ
บํารุงรักษาอย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ได้รบั การทํานุบาํ รุงดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ใจของ
เราก็จะเดินทางไปสู่ทศิ ทางทีไ่ ม่น่าจะไป ทิศทางทีจ่ ะนํามาแต่เรื่องวุน่ วาย เรื่องของความ
ทุกข์ เรื่องของความเสือ่ มเสียทัง้ หลาย
แต่ถา้ เราได้เข้าสู่วดั อย่างน้อยอาทิตย์ละครัง้ หนึ่ง เหมือนรถยนต์ทเ่ี ข้าสถานีเติมนํา้ มันอยู่
เสมอๆ รถยนต์คอื ใจของเราก็จะได้รบั การทํานุบาํ รุงดูแลรักษาด้วยการปฏิบตั ติ ่างๆ เช่น
ในวันนี้ท่านก็ได้มาทําสิง่ ทีจ่ ะเสริมสร้างสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามให้กบั จิตใจ เป็ นเหมือนกับการเติม
นํา้ มัน เป็ นเหมือนกับการซ่อมบํารุงจิตใจ ให้จติ ใจมีพลัง ให้จิตใจมีความรู้ความฉลาด ที่
จะนําพาจิตใจไปในทิศทางทีถ่ ูกต้องดีงามได้ วันนี้ท่านก็ได้มาทําบุญทําทาน สมาทาน
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รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม บูชาพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สิง่
เหล่านี้แหละเป็ นสิง่ ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมรักษา ให้จติ ใจอยู่ในสภาพทีด่ ที พ่ี ร้อม ทีจ่ ะพาท่าน
ไปสู่จดุ หมายปลายทางทีด่ ที ง่ี าม ทีส่ ุขทีเ่ จริญอย่างแท้จริง เราจึงไม่ควรมองข้ามการมา
วัด เพราะว่าถ้าไม่มาวัดแล้ว รับรองได้ชวี ติ ของเราจะต้องเกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัวขึ้นมา
อย่างแน่นอน เพราะขาดการทํานุบาํ รุงดูแลรักษา ขาดการอบรมสังสอน
่
ให้รู้ถงึ สิง่ ทีค่ วร
ไม่ควร สิง่ ทีถ่ ูกไม่ถูก สิง่ ทีด่ ไี ม่ดี เพราะใจของเรายังขาดความรู้ทถ่ี ูกต้อง ยังมีความรู้ท่ี
ไม่ถูก มักจะเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ เราก็จะมักทําในสิง่
ทีต่ รงกันข้ามกับสิง่ ทีเ่ ราปรารถนากัน แทนทีจ่ ะทําความดี เราก็ไปทําความชัว่ กัน แทนที่
จะหลบหลีกสิง่ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัย เราก็เดินเข้าหาสิง่ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัย แทนทีจ่ ะกําจัดสิง่ ที่
เป็ นโทษ เรากลับไปส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองมากยิง่ ๆขึ้นไป เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ใจของเรา
แทนทีจ่ ะมีความสุข มีความสบาย จึงกลับมีแต่ความทุกข์ ความว้าวุน่ ขุน่ มัว
ใจก็เหมือนกับร่างกาย ถ้าเราดูแลรักษาไว้ให้ดี เวลารับประทานอาหารก็รบั ประทาน
อาหารทีส่ ะอาด เวลาสูดอากาศก็สูดอากาศทีบ่ ริสุทธิ์ เชื้อโรคต่างๆ ก็จะไม่สามารถเข้ามา
ทําร้ายร่างกายของเราได้ ใจของเราก็มเี ชื้อโรคเช่นกัน ถ้าไม่คอยป้ องกัน คอยกําจัดเชื้อ
โรค ทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ใจ แต่กลับไปส่งเสริม กลับไปดึงเอาเชื้อโรคต่างๆ เข้ามา
พอกพูนให้มากยิง่ ขึ้นไปภายในใจ ใจก็จะหาความสุขไม่ได้ ใจก็เหมือนกับร่างกาย ถ้า
ร่างกายมีแต่เชื้อโรค ร่างกายก็จะไม่เป็ นปกติ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอ แต่ถา้ เราคอย
ดูแลรักษาร่างกาย คอยป้ องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาทางอากาศก็ดี ทางนํา้ ก็ดี ทางอาหารก็
ดี เมือ่ ไม่มเี ชื้อโรคเข้ามา ร่างกายของเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ใจของเรา
ก็เป็ นเหมือนกับร่างกาย ถ้ามีเชื้อโรคของใจเข้ามาแล้ว ใจก็จะต้องเจ็บ ต้องปวด ต้อง
ทุกข์ ต้องวุน่ วาย เชื้อโรคของใจคืออะไร พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า สิง่ ทีส่ ร้างความ
ทุกข์ สร้างความวุน่ วายให้กบั ใจก็คอื กิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีส่ ร้าง
ปัญหา สร้างความทุกข์ สร้างความวุน่ วายใจให้กบั เรา แต่พวกเรากลับไม่รู้วา่ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง เป็ นเหตุทจ่ี ะทําลายเรา ทีจ่ ะสร้างความทุกข์ให้กบั เรา แทนทีจ่ ะ
คอยกําจัด เหมือนกับเรากําจัดเชื้อโรคทีเ่ ข้ามาสู่ร่างกาย กลับส่งเสริม เพิม่ พูนให้มมี าก
ยิง่ ๆ ขึ้นไป
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วิธีทเ่ี ราส่งเสริมหรือทําให้เชื้อโรคของใจคือความโลภ ความโกรธ ความหลงให้มจี าํ นวน
มีกาํ ลังมากขึ้นไป ก็เกิดจากการส่งเสริมความโลภ ความโกรธ ความหลงอย่างต่อเนื่อง
นัน่ เอง คือทุกครัง้ ทีเ่ รามีความโลภ แทนทีจ่ ะระงับความโลภ เรากลับส่งเสริมความโลภ
คือโลภตาม เช่นโลภอยากจะได้นนั ่ อยากจะได้น่ี พอมีความโลภอย่างนัน้ แทนทีจ่ ะหยุด
ใจตัวเอง บอกว่าเอาไปทําไม เท่านี้ก็พออยู่พอกินอยู่แล้ว เอาไปหาเรื่องเปล่าๆ กลับไม่
คิดอย่างนัน้ พอเห็นอะไรอยากจะได้ ก็รีบวิง่ เข้าไปหาสิง่ นัน้ ทันที ถ้ามีเงินก็จะซื้อมาทันที
ถ้าไม่มเี งินก็ตอ้ งหาเงิน หาเงินก็หาได้ ๒ วิธี หาด้วยวิธีสุจริตและหาด้วยวิธีทจุ ริต ถ้าหา
ด้วยวิธีทส่ี ุจริตไม่ได้ ก็ตอ้ งหาด้วยวิธีทจุ ริต เมือ่ หาด้วยวิธีทท่ี จุ ริตแล้ว ก็เป็ นปัญหา
ตามมา เพราะเมือ่ ไปทําสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมายผิดศีลธรรม ก็กลายเป็ นคนทีไ่ ม่มใี ครปรารถนา
เป็ นคนทีต่ อ้ งกําจัด ต้องถูกจับไปขังในคุกในตะราง หรือนําไปทําลายเลยทีเดียว
เพราะว่าคนทุจริตนัน้ เวลาอยู่ในสังคมต้องสร้างความทุกข์ ความเดือดร้อน สร้างความ
วุน่ วายให้กบั ผูอ้ น่ื นัน่ เอง
ในทางตรงกันข้าม เวลาทีเ่ กิดความโลภ แล้วเราใช้เหตุผล คือถามตัวเราเองว่า สิ่งที่
ต้องการนี้ มันจําเป็ นไหม เช่นเราเดินผ่านร้านขายเสื้อผ้า เห็นเสื้อผ้าวางขายอยู่ แล้วก็
เกิดความชอบขึ้นมา อยากจะได้ข้นึ มา เราก็ตอ้ งถามตัวเราเองว่า เสื้อผ้าชุดใหม่ทเ่ี รา
ต้องการจะซื้อนี้ มันมีความจําเป็ นไหม ถ้าไม่มเี สื้อผ้าชุดนี้แล้ว เราจะอยู่ได้หรือไม่ เราจะ
ไม่มเี สื้อผ้าใส่หรือเปล่า เดินไปไหนล่อนจ้อนไม่มเี สื้อผ้าใส่หรือเปล่า ถ้าเป็ นเช่นนัน้ มันก็
เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เราก็หาซื้อมาได้ แต่ตอ้ งหามาด้วยความถูกต้อง คือไม่หามาโดยทุจริต
ให้หามาด้วยวิธีสุจริต ถ้ามีสตางค์ก็ซ้อื ถ้ายังไม่มสี ตางค์ ก็อดใจรอไว้ก่อน ไปทํางานทํา
การหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองไว้ พอได้เงินทองพอทีจ่ ะซื้อเสื้อผ้าชุดนัน้ แล้ว ค่อย
นําไปซื้อต่อไป ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็ นไร ถือว่าเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น แต่ถา้ ไม่จาํ เป็ น ทําไมจะต้อง
ไปซื้อมาทําไม ให้เสียเงินเสียทองเปล่าๆ เงินทองก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีห่ าง่าย และก็เป็ นสิง่ ที่
จําเป็ น เพราะว่านอกจากเสื้อผ้าแล้ว เรายังต้องมีสง่ิ อย่างอืน่ อีกหลายอย่าง ทีเ่ ราต้อง
อาศัยเงินทองเป็ นของแลกเปลีย่ น เช่นต้องมีอาหารไว้รับประทาน มีหยูกยาไว้รักษา
โรคภัยไข้เจ็บ ต้องมีบา้ นอยู่อาศัย อย่างนี้เราควรเก็บเงินเก็บทองไว้ไม่ดกี ว่าหรือ เผือ่ วัน
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ข้างหน้าเราเจ็บไข้ได้ป่วย จะได้มเี งินทองไว้ใช้ในสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นจริงๆ รักษาโรคภัยไข้เจ็บ
หรือถ้าบ้านชํารุดทรุดโทรม ต้องซ่อมแซม ก็เอาไปซ่อมแซมได้ อย่างนี้เป็ นต้น
ถ้าใช้เหตุผลทุกครัง้ ทีม่ คี วามโลภ ความอยาก เราก็จะสามารถระงับความโลภความอยาก
ได้ ความโลภนี้ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีร่ ะงับกันไม่ได้ ทีร่ ะงับกันไม่ได้ ก็เพราะไม่เคยคิดทีจ่ ะระงับ
มันนัน่ เอง เพราะความหลงทําให้เกิดอาการดีอกดีใจ มีความสุขไปชัว่ ขณะหนึ่ง ทุกครัง้ ที่
เราโลภ แล้วได้ในสิง่ ทีโ่ ลภมา นี่เป็ นผลดีทเ่ี กิดขึ้นจากการทําตามความโลภ แต่เป็ นผลดี
ชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว เป็ นความสุขชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว เพราะหลังจากนัน้ แล้ว มันก็จะ
ทําให้เราโลภมากเพิม่ ขึ้นไปอีก คือแทนทีจ่ ะอิม่ จะพอเมือ่ ได้สง่ิ ทีอ่ ยากได้แล้ว กลับเกิด
ความอยากเพิม่ มากขึ้นไปอีก เพราะความพอไม่ได้เกิดขึ้น จากการทําตามความโลภ ตาม
ความอยาก แทนทีจ่ ะเกิดความพอ กลับเกิดความอยากเพิม่ มากขึ้นไปอีก เช่นเราได้
เสื้อผ้าชุดนี้แล้ว พอเราเดินไปอีก ๒ - ๓ ก้าว ไปเจออีกร้านหนึ่ง มีเสื้อผ้าทีส่ วยกว่าชุดที่
เราเพิง่ ซื้อมา เราก็เกิดอาการโลภ เกิดอาการอยากขึ้นมาอีกแล้ว แทนทีจ่ ะมีความสุขจาก
เสื้อผ้าทีเ่ ราเพิง่ ซื้อมาหยกๆ ก็เกิดความวุน่ วายใจขึ้นมาเสียแล้ว เกิดความอยากอีกแล้ว
ถ้าไม่ได้เสื้อผ้าชุดใหม่ทเ่ี ห็นมากับตา ก็จะไม่มคี วามสบายอกสบายใจ ก็เลยต้องควัก
กระเป๋ าดูเงินทอง ถ้ามีเงินทองพอก็ซ้อื มาอีกชุดหนึ่ง ทัง้ ๆทีไ่ ม่รู้วา่ จะเอาไปใส่เมือ่ ไร แต่
เมือ่ เกิดความอยากความชอบ แล้วมีกาํ ลังมีความสามารถทีจ่ ะซื้อสิง่ นัน้ ได้ ก็จะซื้อสิง่ นัน้
มาทันที โดยไม่คาํ นึงถึงวันข้างหน้าว่า ต่อไปเงินทองทีม่ อี ยู่นนั้ มันพร่อง มันร่อยหรอ
แล้วหมดไป ถ้ามีความจําเป็ นอย่างอืน่ ทีจ่ ะต้องใช้เงินใช้ทองขึ้นมา เราจะทําอย่างไร ถ้า
ไม่มแี ล้วแต่ยงั ต้องใช้อยู่ เราก็ตอ้ งไปกูห้ นี้ยมื สิน การเป็ นหนี้เป็ นสินก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีด่ ี
มันเป็ นภาระทางด้านจิตใจ เป็ นความทุกข์อย่างหนึ่ง เวลาเป็ นหนี้เขาแล้ว ก็ไม่อยากทีจ่ ะ
ไปเจอหน้าเจ้าหนี้ เวลาเห็นเจ้าหนี้เขาก็จะต้องทวงหนี้เรา เราก็มคี วามรู้สกึ ไม่สบายอกไม่
สบายใจ นี่เป็ นผลทีจ่ ะตามมา ถ้าไม่รู้จกั ระงับความโลภ
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ธรรมะต่อสูก้ บั ความโลภ ธรรมะทีค่ วรจะใช้ก็มอี ยู่ ๒ คือ
ความมักน้อยกับความสันโดษ คําว่าความมักน้อยก็คอื เอาน้อยๆ ใช้นอ้ ยๆ กินน้อยๆ
เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น อย่าไปโลภมาก อาหารกินพออิม่ ก็พอ อย่าไปกินเพราะชอบรสของอาหาร
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กินจนกระทังพุ
่ งกางออกมา อย่างนี้มนั เกินความจําเป็ น พอกินแล้วรู้สกึ ว่าท้องอิม่ แล้วก็
หยุดรับประทาน ถึงแม้ว่าอาหารทีร่ บั ประทานจะเอร็ดอร่อย จะดีจะเลิศจะวิเศษแค่ไหน
ก็ควรหยุดรับประทาน อาหารทีร่ บั ประทานก็ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นของราคาแพงๆ อาหาร
ราคาถูกๆกินเข้าไปในท้องมันก็อม่ิ เหมือนกัน กินอาหารมื้อละ ๕๐ บาท กับกินอาหารมื้อ
ละ ๕๐๐ บาท มันก็อม่ิ เหมือนกัน เพราะว่าร่างกายไม่รู้หรอกว่าอาหารเข้าไปในท้องเป็ น
อาหารราคาเท่าไร ตัวทีร่ ู้น้ ีก็คอื ใจ ถ้าใจไม่มปี ญั ญา ไม่มเี หตุ ไม่มผี ล ก็จะถูกกิเลสคือ
ความลุม่ หลงหลอกว่า ถ้าได้กนิ อาหารมื้อหนึ่งราคาแพงๆแล้วจะมีความสุข แต่ถา้ กิน
อาหารราคาถูกๆ จะไม่มคี วามสุข นี่เป็ นการหลอกกันอย่างชัดเจน แต่ใจทีไ่ ม่มเี หตุไม่มี
ผลไม่มธี รรมะ จะหลงตามความคิดนี้ แทนทีจ่ ะกินข้าวมื้อละ ๕๐ บาท ก็ตอ้ งไปกินมื้อ
ละ ๕๐๐ บาท ถ้ามีเงิน มีฐานะทีจ่ ะกิน ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร แต่ถา้ ไม่มฐี านะ แล้วไปกิน
อาหารแบบนี้เข้า ต่อไปเงินทองก็จะไม่พอใช้ แล้วชีวติ ก็จะต้องเกิดความวุน่ วายขึ้นมา
ถึงแม้จะมีเงินทองมากมายสามารถทีจ่ ะกินอาหารมื้อละ ๕๐๐ หรือมื้อละ ๕๐๐๐ ได้ก็
ตาม แต่ถา้ พูดตามความจริงแล้ว มันก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าจะกระทํา เพราะไม่ใช่วถิ ที างของคน
ฉลาด ของผูม้ ปี ญั ญา
เพราะผูม้ ปี ญั ญาจะยึดแนวทางของธรรมะ ความถูกต้องดีงาม ไม่มอี ะไรทีจ่ ะดีกว่าความ
มักน้อย เพราะความมักน้อยจะเป็ นสิง่ ทีค่ อยป้ องกันความโลภ ไม่ให้เกิดขึ้น เพราะถ้ามี
ความโลภแล้ว ความโลภจะเป็ นตัวกดดันให้ตอ้ งไปขวนขวาย ต้องไปดิ้นรนหาสิง่ ต่างๆ ที่
ไม่จาํ เป็ นมา แต่ถา้ มีความมักน้อย พอใจกับสภาพทีม่ ี เท่าทีจ่ าํ เป็ นก็พอ อาหาร
รับประทานแบบราคาถูกๆก็ได้ ร้านค้าทีข่ ายตามข้างถนนก็ได้ หรือถ้าขยันก็ไปซื้อกับข้าว
กับปลามาทําทีบ่ า้ น ราคาอาหารก็จะถูกลง เงินทองทีจ่ ะต้องเสียไป ก็จะน้อยลง ทําให้มี
เงินเหลือใช้มากขึ้น คนเราเวลามีเงินเหลือใช้มาก ก็จะมีความอบอุ่นใจ มีความสุขใจ
เพราะรู้วา่ มีทพ่ี ง่ึ ทีอ่ าศัยในยามยากลําบาก เพราะรู้จกั ใช้เงินใช้ทอง ใช้แต่สง่ิ ทีจ่ าํ เป็ นและ
ใช้นอ้ ยๆเท่านัน้ คือไม่มากเกินไป แต่ก็ไม่นอ้ ยจนเกินไป ใช้เท่าทีจ่ าํ เป็ น ถ้าน้อยเกินไป
ชีวติ ก็จะลําบากยากเข็ญได้ ถ้ามีเงินมีทองแต่เสียดายมากจนเกินไป แทนทีจ่ ะใช้เงินให้
เกิดประโยชน์กบั ชีวติ ก็ใช้นอ้ ยเกินไป เช่นรับประทานอาหารน้อยเกินไป เสื้อผ้าทีจ่ ะมีไว้
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ใส่ก็นอ้ ยเกินไป บ้านทีจ่ ะอาศัยอยู่ก็ไม่ปลอดภัย หรือไม่สะอาดพอทีจ่ ะดูแลรักษาชีวติ ให้
อยู่ได้เป็ นปกติ อย่างนี้ก็ไม่ดเี หมือนกัน
คําว่ามักน้อยไม่ได้หมายถึงให้ตระหนี่ข้เี หนียว แต่ให้ใช้ไปตามเหตุตามผล คือใช้ไปตาม
ความจําเป็ น ถ้าจําเป็ นต้องใช้มากหน่อยก็ตอ้ งใช้ ถ้าจําเป็ นจะต้องเสียมากหน่อยก็เสียไป
แต่ถา้ ไม่จาํ เป็ นก็ไม่ตอ้ งใช้มนั อย่างนี้ต่างหากคือความหมายของคําว่ามักน้อย อย่างเช่น
เสื้อผ้าก็มคี วามจําเป็ นจะต้องใช้สกั กี่ชดุ ถ้ามีความจําเป็ นจะต้องใช้ ๕ ชุด ก็ใช้ ๕ ชุดก็
พอ แต่ถา้ มีความจําเป็ นจะต้องใช้ ๑๐ ชุด ๑๐ ชุดก็พอ ความจําเป็ นของแต่ละคนก็ไม่
เหมือนกัน เพราะคนเรามีหน้าทีก่ ารงานทีจ่ ะต้องทําต่างกัน เสื้อผ้าทีจ่ ะต้องใส่ไปทําหน้าที่
การงานนัน้ ก็มคี วามจําเป็ น ถ้าเป็ นความจําเป็ นแล้วก็ไม่ถอื ว่าเป็ นการฟุ่มเฟื อย ถ้าเป็ นสิง่
ทีเ่ กินความจําเป็ นจึงถือว่าเป็ นความฟุ่มเฟื อย ความฟุ่มเฟื อยก็เป็ นผลทีเ่ กิดจากความ
โลภนัน่ เอง ถ้าปล่อยให้ความฟุ่มเฟื อยความโลภเป็ นไป โดยไม่ได้รบั การดูแลควบคุม
แล้ว ความโลภความฟุ่มเฟื อยนี้จะพาไปสู่ความหายนะต่อไป เพราะรายได้กบั รายจ่ายจะ
ไม่พอกัน รายจ่ายจะมากกว่ารายได้ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้วจะทําอย่างไรทีจ่ ะหาส่วนทีข่ าด
มา บางครัง้ ก็ตอ้ งไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ประพฤติตนไปในทางทีม่ ชิ อบ ไปลัก ไปขโมย
ไปฉ้อโกง ไปโกหกหลอกลวง ซึง่ เป็ นการกระทําทีน่ าํ มาซึง่ ความทุกข์ความวุน่ วายใจ
นัน่ เอง
พวกเราทุกคนต้องการความสุขความเจริญ เราจึงต้องรู้จกั วิธีดาํ เนินชีวติ ของเรา ให้
เป็ นไปเพือ่ ให้มนั เจริญ ให้มนั สุขอย่างแท้จริง และการทีจ่ ะเจริญจะสุขได้ เราก็ตอ้ ง
ควบคุมตัวทีส่ ร้างปัญหาซึง่ อยู่ในใจของเรา ก็คอื ความโลภความอยากนี้แหละ ถ้าไม่
ควบคุมแล้วชีวติ ของเราจะต้องมุง่ ไปสู่ความหายนะอย่างแน่นอน เราก็เคยได้ยนิ ได้ฟงั
ข่าวของคนทีม่ ปี ญั หาอยู่เสมอๆ เพราะความโลภนี้เอง ไม่รู้จกั ระงับความโลภความ
ต้องการ ปล่อยให้ความโลภความต้องการผลักดันไป จึงทําให้เป็ นหนี้เป็ นสิน เมือ่ เป็ น
หนี้สนิ ก็ตอ้ งไปลักเล็กขโมยน้อย ไปฉ้อโกง ไปทําในสิง่ ทีผ่ ดิ ศีล ผิดธรรม ผิดกฎหมาย
แล้วก็ตอ้ งไปติดคุกติดตะราง ไปสู่ความหายนะ สู่ความวิบตั ติ ่อไป ทัง้ หมดนี้ก็เกิดขึ้น
จากการทีไ่ ม่รู้จกั เหตุของความเสือ่ มว่าอยู่ทต่ี รงไหนนัน่ เอง ไม่เคยสนใจศึกษาพิจารณา
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ด้วยเหตุดว้ ยผล ถ้าใช้เหตุใช้ผลแล้ว จะสามารถดําเนินชีวติ ไปในทิศทางทีด่ ไี ด้ เหตุอนั
ใดเป็ นสิง่ ทีจ่ ะนํามาซึง่ ความเดือดร้อน ความวุน่ วาย ความทุกข์ ความเสื่อมเสีย ก็
พยายามระงับดับเสีย แล้วชีวติ จะได้ไม่มปี ญั หาตามมาต่อไป พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้
พวกเราหันเข้ามาดูใจของเรา ดูความโลภ ดูความโกรธของเรา ทุกครัง้ ทีม่ คี วามโลภเกิด
ขึ้นมา ก็ให้ใช้เหตุใช้ผล อย่าไปใช้อารมณ์ เพราะอารมณ์เป็ นของหลอกเรา เวลาอยากจะ
ได้อะไร ก็จะคิดว่าดีไปหมด แต่พอได้มาแล้ว อารมณ์ทอ่ี ยากได้ก็หมดไป สิง่ นัน้ ก็
กลายเป็ นสิง่ ธรรมดาๆชิ้นหนึ่งไป จึงควรใช้ธรรมะ คือเหตุและผลในการดําเนินชีวติ การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๗๐

ชาร์จแบตเตอรี่
๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖

ต่อไปนี้จะแสดงพระธรรมเทศนา พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ผู ้ทรงคุณอัน
ประเสริฐ ต่อพุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ขณะทีฟ่ งั ก็ขอให้ตงั้ สติให้มนั ่ สงบกาย วาจา ใจ
เพือ่ ประโยชน์อนั สูงสุดทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการฟังเทศน์ฟงั ธรรมในครัง้ นี้ ทุกๆวันพระเมือ่ ถึง
เวลานัน้ ศรัทธาญาติโยมผูม้ จี ติ ศรัทธาแน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนา ก็จะมารวมตัวกันตาม
วัดต่างๆ เพือ่ ประกอบศาสนกิจ ทีพ่ ระบรมศาสดาได้ทรงประทานไว้กับพุทธศาสนิกชน
ทัง้ หลายได้ปฏิบตั ติ าม เพือ่ ประโยชน์และความสุขทีจ่ ะตามมาต่อไป การเข้าวัดอย่าง
สมํา่ เสมอจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ เพราะเป็ นการเข้ามาเติมพลังให้กบั จิตใจ เติมแสง
สว่างให้กบั จิตใจ จิตใจนี้ถา้ เปรียบเทียบก็เหมือนกับหม้อแบตเตอรี่ ทีใ่ ช้บรรจุไฟฟ้ าเพือ่
นําไปใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ให้แสงสว่าง หรือไปขับเคลือ่ นเครื่องจักรชิ้นใดชิ้นหนึ่งให้
สามารถทํางานได้ แต่หลังจากทีใ่ ช้งานไปสักระยะหนึ่ง ไฟฟ้ าทีบ่ รรจุไว้ในหม้อแบตเตอรี่
ก็จะต้องค่อยๆหมดไป และในทีส่ ุดก็จะไม่มไี ฟฟ้ าหลงเหลืออยู่เลย ถ้าไม่นาํ ไปบรรจุ
กระแสไฟเข้าไปใหม่ แบตเตอรี่ใบนัน้ ก็ไม่สามารถให้แสงสว่างหรือพลังงาน ทีจ่ ะนําไปใช้
ประโยชน์กบั เครื่องจักรได้อกี
ฉันใดจิตใจของเราก็เป็ นคล้ายๆกับหม้อแบตเตอรี่ ทีห่ ลังจากได้เติมพลังด้วยธรรมะคํา
สอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม ทําบุญทําทาน รักษาศีลอย่างต่อเนื่อง
แล้ว ก็เอาไปใช้งานในชีวติ ประจําวัน หลังจากใช้ไปสักระยะหนึ่งพลังจิตพลังใจก็จะเริ่ม
อ่อนลง แสงสว่างแห่งธรรม คือความเห็นชอบ ปัญญา ความฉลาด ก็จะค่อยๆอ่อนลง
ไปๆ แล้วความมืดบอด ความหลง ความเห็นผิด ก็จะค่อยๆคืบคลานเข้ามา ถ้าไม่รีบ
เติมกระแสไฟฟ้ าคือธรรมะ เพือ่ ให้แสงสว่างกับดวงจิตดวงใจ จิตใจก็จะต้องดําเนินชีวติ
ไปอย่างมืดบอด ไม่มแี สงสว่าง ย่อมไม่สามารถเห็นสิง่ ต่างๆทีอ่ ยู่ข ้างหน้า หรืออยู่รอบตัว
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ได้ เลยไม่รู้วา่ สิง่ ไหนเป็ นอะไร มีคุณมีโทษอย่างไร ก็จะทําอะไรไปแบบสุ่มสีส่ ุ่มห้า ผิด
บ้างถูกบ้าง ผลทีต่ ามมาจึงเป็ นความสุขบ้าง ความทุกข์บา้ ง เจริญบ้าง เสือ่ มบ้าง ส่วน
ใหญ่ก็มกั จะไปในทางทีไ่ ม่ปรารถนากัน คือไปสู่ทางแห่งความเสือ่ มเสีย ทางแห่งความ
ทุกข์ แต่ถา้ ได้หมันเข้าวั
่ ดอย่างสมํา่ เสมอ อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็สกั ครัง้ หนึ่ง เพือ่ มาเติม
พลัง เติมแสงสว่างแห่งธรรมะ ชีวติ ของเราก็จะสามารถดําเนินไปได้ดว้ ยดี เพราะมีแสง
สว่างนําทาง
แสงสว่างนี้ก็คอื ปัญญาหรือความเห็นที่ถูกต้องนัน่ เอง
ว่าอะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่
ความสุข อะไรเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความทุกข์ เมือ่ รู้แล้วว่าเหตุอนั ใดเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามา
ซึง่ ความสุขความเจริญ ก็ดาํ เนินไปตามเหตุนนั้ ๆ ความสุขความเจริญซึง่ เป็ นผลก็ย่อม
เป็ นสิง่ ทีจ่ ะตามมาต่อไป ถ้ารู้วา่ เหตุอนั ใดเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความทุกข์ความเสือ่ มเสีย
ก็หลีกเลีย่ งเสีย ไม่ไปกระทําเหตุนนั้ ๆ ผลทีไ่ ม่ปรารถนาคือความทุกข์ความเสือ่ มเสียก็
ย่อมไม่ปรากฏขึ้นมา แต่ถา้ ไม่มแี สงสว่าง ขาดปัญญา สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ ก็จะเห็น
ผิดเป็ นชอบได้ เห็นสุขเป็ นทุกข์ได้ เห็นทุกข์เป็ นสุขได้ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็จะไปคว้าสิง่ ทีไ่ ม่
ปรารถนามาใส่ตวั ทัง้ ๆทีป่ รารถนาอีกสิง่ หนึ่ง เพราะความมืดบอดของจิตใจ ทีไ่ ม่เห็นว่า
สิง่ นัน้ เป็ นโทษ ไม่เป็ นคุณ เนื่องจากถูกอํานาจของความหลงครอบงําอยู่ ทําให้เห็นกลับ
ตาลปัตรไป เห็นเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณมีประโยชน์ข้นึ มา เช่นพวกอบายมุขทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ น
การเสพสุรายาเมา เที่ยวกลางคืน เล่นการพนัน คบคนชัว่ เป็ นมิตร ความเกียจคร้าน
ล้วนเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความเสือ่ มเสียทัง้ นัน้
แต่ทาํ ไมคนส่วนใหญ่ในสังคมในประเทศ จึงยังมีความหมกมุน่ มัวเมาอยู่กบั สิง่ เหล่านี้
นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าใจของเขามืดบอด ขาดแสงสว่างแห่งธรรม คนพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่
ค่อยได้เข้าวัดเข้าวา ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็เลยไม่รู้ ก็เลย
เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นว่าเป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความสุข แต่หารู้ไม่วา่ เป็ นความสุขทีม่ โี ทษมหันต์
ตามมา เวลาทีไ่ ด้เสพก็มคี วามสุข แต่เมือ่ เสพไปแล้วก็กลายเป็ นทาสของสิง่ เหล่านัน้ ไป
ยามใดเวลาใดทีไ่ ม่ได้เสพ ก็จะเกิดความทุกข์ความทรมานขึ้นมา และเมือ่ ได้เสพก็จะ
ทําลายร่างกายและจิตใจของตน เช่น สุรายาเมาถ้าเสพไปเรื่อยๆ ก็จะทําให้ร่างกายชํารุด
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ทรุดโทรม อวัยวะต่างๆก็จะค่อยๆ ถูกทําลายไป อายุก็จะสัน้ ลง โรคภัยก็จะเบียดเบียน
นอกจากเสียทางด้านสุขภาพแล้ว ยังเสียเวลาอันมีค่า แทนทีจ่ ะเอาเวลาไปทําสิง่ ทีเ่ กิดคุณ
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ก็ตอ้ งมาเสียเวลาอยู่กบั การเสพสุรา เมือ่ เสพไปแล้วเกิด
อาการมึนเมา ก็ไม่สามารถทําอะไรให้ปลอดภัยได้ ถ้าไปขับรถก็จะต้องไปประสบ
อุบตั เิ หตุ ไปทําอะไร ไปคุยอะไรกับใคร ก็จะต้องเกิดการทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกายกัน
และกัน นี่เป็ นผลเสียทีต่ ามมาจากการเสพสุรายาเมา แต่ทาํ ไมคนเราจึงไม่คดิ ถึงผลเสีย
กัน คิดแต่ผลดี เวลานัง่ ดืม่ ก็ยกแก้วชนกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงความดีอกดีใจ ร้อง
ไชโยโห่ฮ้วิ ยังกับว่าจะขึ้นสวรรค์ ทัง้ ๆทีก่ าํ ลังจะส่งตัวเองไปสูน่ รก
แต่น่กี ็เป็ นสิง่ ทีค่ นไม่มสี มั มาทิฏฐิ ขาดปัญญา จะไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะถูกอํานาจ
ของความมัวเมาครอบงําจิตใจ และเมือ่ ติดสิง่ เหล่านี้แล้ว จะเห็นว่ามีคุณมีประโยชน์ ถ้า
ไม่ได้เสพก็เหมือนกับคนทีข่ าดลมหายใจ จะตายเสียอย่างเดียว ลองสังเกตดูคนทีต่ ดิ
สุรามากๆ ถ้าต้องงดดืม่ สุรา จะมีอาการทุรนทุราย อย่างทีช่ าวบ้านพูดกันว่าลงแดง คือ
จะตายให้ได้ ไม่สามารถทําอะไรได้เลย นี่แหละคือพิษของอบายมุขทัง้ หลาย ถ้าเป็ นคน
ไม่มปี ญั ญา ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะไม่รู้ถงึ ภัย เมือ่ ไม่
รู้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ เมือ่ เกี่ยวข้องแล้วก็เป็ นเหมือนกับปลาทีไ่ ปติดเบ็ด เมือ่
ติดเบ็ดแล้ว ก็จะดิ้นออกจากเบ็ดนัน้ ยาก เวลาจะเอาเบ็ดออกก็ตอ้ งทรมาน ฉันใดเวลาที่
ติดอบายมุขแล้ว เวลาจะเลิกอบายมุข ก็จะต้องทุรนทุราย ทรมาน ทุกข์อย่างแสนสาหัส
แต่ก็สายไปเสียแล้ว เพราะเมือ่ ลองไปติดเข้าแล้ว ก็ยากทีจ่ ะดิ้นให้หลุดจากบ่วงของมาร
คืออบายมุขนี้ได้
แต่ถา้ ได้เข้าวัดเข้าวา ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ จะได้ยนิ ถึงพิษภัยของอบายมุข
ทัง้ หลาย เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั อยู่บ่อยๆ แล้วนําไปพินิจพิจารณา ดูตวั อย่างของผู ้ทีต่ ดิ
อบายมุข ดูผลทีเ่ กิดขึ้น ก็จะทําให้เกิดความกลัว เพราะรู้วา่ เมือ่ ทําอย่างนัน้ ก็จะต้องเป็ น
เหมือนกับเขา เมือ่ เป็ นเหมือนกับเขา ก็รู้ว่าเป็ นสภาพทีท่ กุ ข์ทรมานอย่างยิง่ ก็จะไม่กล้า
ทํา นี่คอื อานิสงส์ผลบุญทีเ่ กิดขึ้น เวลามาวัดแล้วได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ได้แสงสว่าง สามารถ
เห็นเหตุและผลของการกระทําต่างๆ ทัง้ เหตุทด่ี แี ละเหตุทไ่ี ม่ดี เหตุทด่ี กี ็นาํ ไปปฏิบตั ิ
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ต่อไป เช่นการไหว้พระสวดมนต์เป็ นประจําทุกๆวัน ทุกเช้าทุกเย็น เป็ นสิง่ ทีด่ ี เพราะเป็ น
การเติมแสงสว่างให้กบั จิตใจ ตอนเช้าก่อนทีจ่ ะออกไปข้างนอกทํามาหากิน หลังจากทีต่ ่นื
ขึ้นมาแล้ว ล้างหน้าล้างตา ทําธุระอะไรเสร็จ ก็ไหว้พระสวดมนต์สกั ระยะหนึ่ง เสร็จแล้ว
ก็ทาํ จิตให้สงบ บําเพ็ญภาวนา เจริญสมาธิและปัญญา ถ้ากระทําอย่างนี้แล้ว จิตใจจะอยู่
ในสภาพทีพ่ ร้อมจะออกไปเผชิญกับสิง่ ต่างๆในชีวติ ประจําวัน เปรียบเหมือนกับการ
เตรียมสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนทีจ่ ะออกจากบ้าน ดูวา่ นํา้ เติมหรือยัง นํา้ มันมีหรือยัง
ลมมีอยู่ในยางหรือเปล่า ถ้าทุกอย่างพร้อมก็ขบั รถออกไป รถก็จะพาไปยังสถานทีต่ ่างๆที่
ต้องการไป โดยไม่มปี ญั หาอะไร แต่ถา้ ไม่ตรวจเตรียมสภาพรถยนต์ไว้ ไม่รู้วา่ นํา้ มันมีอยู่
ในถังมากน้อยเท่าไร ไม่รู้วา่ นํา้ ในหม้อนํา้ มีมากน้อยเพียงไร ถ้าหม้อนํา้ เกิดรัว่ ขึ้นมา ขับ
ไปสักประเดีย๋ ว เครื่องก็จะร้อน แล้วก็จะไหม้เสียไปในทีส่ ุด นี่ก็เกิดขึ้นเพราะไม่ได้
เตรียมรถยนต์ไว้ให้พร้อมกับการใช้งาน
จิตใจก็เหมือนกัน ทุกๆวันเวลาออกไปทําภารกิจการงานต่างๆ เราก็เอาจิตใจไปใช้งานใช้
การ ถ้าไม่เตรียมตัวเตรียมสภาพของจิตใจให้พร้อม วันทีอ่ อกไปวันนัน้ จิตใจก็อาจจะ
ว้าวุน่ ขุน่ มัว มีเรื่องมีราวมีปญั หาต่างๆ ก็ไม่รู้จกั แก้ มีแต่ความวุน่ วายใจ แต่ถา้ ก่อนออก
จากบ้านได้เตรียมจิตเตรียมใจไว้ ให้พลังให้อาหารกับจิตใจ ด้วยการไหว้พระสวดมนต์
นัง่ ทําสมาธิให้จิตสงบสักระยะหนึ่ง เมือ่ จิตมีความสงบแล้วจิตจะมีความอิม่ มีความสงบ
มีปีติ หลังจากนัน้ ก็ให้เจริญธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญอย่างสมํา่ เสมอทุกๆวัน
คือการเตือนตนให้รู้วา่ เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้
เป็ นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็ นธรรมดา ย่อมมีการพลัดพรากจากของรักของเจริญใจ
ทัง้ หลายทัง้ ปวงเป็ นธรรมดา เป็ นสิ่งที่หนี ไม่พน้ เป็ นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคน ใคร
ก็ตามทีม่ าเกิดในโลกนี้แล้ว จะต้องเจอกับสภาพเหล่านี้ ถ้าเจริญธรรมบทนี้แล้ว ก็จะมี
อาวุธไว้ป้ องกันตัว เพราะเมือ่ ไปเจอในสิง่ ทีไ่ ม่คาดฝัน แต่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้น อยู่ๆ
อาจจะไปประสบอุบตั เิ หตุ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย หรือไปสู่ความตายเลย ก็จะไม่เสียหลัก
ถ้าได้เจริญธรรมบทนี้อยู่อย่างสมํา่ เสมอ จะไม่เสียหลัก จิตใจจะไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว เพราะรู้
ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็ นธรรมดา ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์นนั้ ๆแล้ว เมือ่
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เป็ นเช่นนัน้ ก็จะไม่หวันไหวกั
่
บสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น ในขณะเดียวกันเวลาออกไปทํามาหากิน ก็จะ
ไม่หลงจนเกินไป คือรู้วา่ ทีอ่ อกไปทํามาหากินนี้ ก็เพือ่ ไปหาปัจจัย ๔ มาดูแลรักษาชีวติ
ของตนให้อยู่ไปวันๆหนึ่ง เพือ่ จะได้ประกอบคุณงามความดี สะสมบุญบารมี ทีจ่ ะเป็ น
เหตุนาํ ให้ไปสู่การสิ้นทุกข์ในลําดับต่อไปเท่านัน้ เอง ไม่ได้อยู่เพือ่ สะสมเงินทองทรัพย์
สมบัติ ให้มากมายก่ายกอง จนใช้ไปอีก ๑๐ ชาติก็ใช้ไม่หมด ไม่ทราบว่าจะสะสมไปทํา
อะไร เวลาตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียว นี่เป็ นลักษณะของคนทีไ่ ม่มปี ญั ญา
ไม่ได้เจริญธรรมบททีส่ อนว่า คนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัด
พรากจากของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง ก็เลยมัวหลงอยู่กบั การสะสมวัตถุข ้าวของ
สมบัตติ ่างๆ ในขณะทีอ่ อกไปแสวงหา ก็มอี าการเคร่งเครียด เพราะความอยากมาก
ความโลภมาก เมือ่ มีความโลภความอยากอยู่มาก ก็ตอ้ งพยายามหามาให้ได้ตามความ
ปรารถนา ถ้าไปเจออุปสรรคหรือไปเจอปัญหา ก็จะเกิดอาการเครียด เกิดความทุกข์
ขึ้นมา เกิดความโกรธ ความแค้น ความอาฆาตพยาบาท นําไปสู่การต่อสูจ้ องเวรจอง
กรรมกัน นี่ก็เป็ นเพราะไม่เคยคิดเลยว่า วันนี้อาจจะเป็ นวันสุดท้ายของชีวติ ก็ได้ ออกไป
ทํามาหากินในวันนี้ อาจจะไม่ได้กลับบ้านก็ได้
ถ้าเตือนสติวา่ วันนี้อาจจะเป็ นวันสุดท้ายของชีวติ ความโลภความอยากจะเบาบางลงไป
เยอะ แต่ก็ยงั ต้องทําภารกิจต่อไป เพราะยังต้องดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของตนและ
ของคนทีเ่ กี่ยวข้องด้วย เป็ นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ เมือ่ เกิดมาแล้ว ก็ตอ้ งทํามาหากิน
เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แต่ควรจะรู้จกั ขอบเขต ว่าทําไปเพือ่ อะไร ควรจะหามามากน้อย
เพียงไร ไม่ใช่ปล่อยให้ความโลภ ความอยากหลอกให้ไปหามา และสิง่ ทีห่ ามาก็ไม่เป็ น
คุณเป็ นประโยชน์อย่างแท้จริง กลับเป็ นโทษเสียมากกว่า แต่ก็ไม่รู้เพราะขาดปัญญา ขาด
ความเห็นชอบ เพราะไม่ได้เข้าวัดเข้าวา ไม่ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ จึงมองเห็น
ว่าทรัพย์สมบัตเิ งินทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขทัง้ หลายเป็ นสิง่ ทีป่ ระเสริฐ เป็ นสิง่ ทีค่ วร
สะสมให้มมี ากๆ แต่หารู้ไม่วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขนี้ ในสายตาของผูม้ ปี ญั ญา มีแสง
สว่างแห่งธรรมแล้ว จะรู ว้ ่าเป็ นทุกข์ ไม่ใช่เป็ นสุข เพราะโดยธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้ มี
ความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ แต่คนทีไ่ ม่มปี ญั ญาจะมองไม่เห็น
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เหมือนกับคนทีม่ องเหรียญเพียงด้านเดียว เพราะคิดว่าเหรียญทัง้ ๒ ด้านเหมือนกัน
เห็นด้านนี้ก็คดิ ว่าอีกด้านก็จะเป็ นเหมือนกัน นี่คอื ลักษณะของคนทีม่ องเหรียญเพียงด้าน
เดียว แต่ถา้ เป็ นคนฉลาด ก็จะพลิกเหรียญกลับขึ้นมาดู ว่าด้านนี้กบั ด้านโน้นเหมือนกัน
หรือเปล่า ถ้าพลิกเหรียญดู ก็จะรู้วา่ มีอยู่ ๒ ด้าน มีหวั มีกอ้ ย ฉันใดทุกสิง่ ทุกอย่างใน
โลกนี้ก็เป็ นเหมือนกับเหรียญ มีทงั้ ส่วนดีและส่วนเสีย ถ้ามองแต่สว่ นดีสว่ นเดียว ก็จะ
เห็นผิดเป็ นชอบไปได้ เพราะเมือ่ ผลเสียปรากฏขึ้นมา จะทําใจไม่ได้ จะต้องมีแต่ความ
ทุกข์ เช่นสิง่ ของต่างๆ ไม่วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พิจารณาดู ก็จะรู้วา่ เป็ นของไม่เทีย่ ง
แท้แน่นอน หามาได้วนั นี้ แต่ไม่รู้วา่ จะสามารถรักษาให้อยู่ไปได้นานสักเท่าไร พรุ่งนี้จะมี
ใหม่มาเพิม่ หรือไม่ก็ไม่รู้ แต่คนส่วนใหญ่มกั จะคิดว่ามีแล้วดี มีแล้วจะต้องอยู่กบั เราไป
นานๆ ก็เลยพยายามหากันไป เมือ่ หามาได้มากก็ทาํ ตนเองให้เป็ นคนพิการไป ด้วยการใช้
สิง่ เหล่านี้มาให้ความสุขกับตนเอง ทัง้ ๆทีเ่ มือ่ ก่อนนี้เวลาทีไ่ ม่มสี ง่ิ เหล่านี้ ก็สามารถอยู่ได้
โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาสิง่ เหล่านี้เลย แต่เพราะความหลง เห็นคนอืน่ เขามีเงินทอง มีทรัพย์
สมบัตขิ า้ วของมากมาย ก็คดิ ว่าเขามีความสุข ก็เลยพยายามไปหามา เมือ่ หามาได้แล้วก็
ต้องเอาเงินเหล่านี้ไปใช้สอย เมือ่ ใช้ไปก็เกิดการติดพันกับการใช้เงินใช้ทอง วันไหนถ้าเงิน
ทองเกิดขาดมือไป ก็จะเกิดความรู้สกึ ไม่สบายใจขึ้นมา แทนทีจ่ ะปรับตนเองให้อยูก่ บั
ฐานะของตน ก็ไม่ยอมเสียแล้ว ต้องดิ้นรนหาเงินมาใช้อกี
ถ้าฉลาดก็จะใช้เงินให้เกิดประโยชน์ ใช้เท่าทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อชีวติ ก็มแี ค่
ปัจจัย ๔ ถ้ามีปจั จัย ๔ ก็พอแล้ว เงินทองทีเ่ กินไปกว่านัน้ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าใช้
ไม่เป็ น ก็จะเกิดโทษ เช่นเอาไปซื้อของฟุ่มเฟื อยมาใช้ ก็จะติดนิสยั จะซื้อของอะไรก็ตอ้ ง
ซื้อของแพงๆ ซื้อของฟุ่มเฟื อย ทําให้เงินทองทีห่ ามาได้ดว้ ยความยากลําบาก ก็จะหมด
ไปอย่างรวดเร็ว เมือ่ หมดไปก็ตอ้ งออกไปหามาใหม่ ก็เลยทําให้ชวี ติ มีแต่ความดิ้นรน
แสวงหาเงินหาทอง เมือ่ ไม่ได้มาดังใจ ก็เกิดความวุน่ วายใจ เกิดความโกรธ เกิด
ความแค้น เกิดความอาฆาตพยาบาท ทําให้ตอ้ งไปทําในสิง่ ทีจ่ ะต้องเสียใจต่อไป เช่นไป
ทําร้ายผูอ้ น่ื ไปกล่าวร้ายผูอ้ น่ื เป็ นต้น ทัง้ หมดนี้ก็เกิดจากจิตใจทีข่ าดแสงสว่างนัน่ เอง
เมือ่ ไม่มแี สงสว่าง ก็ทาํ ให้เกิดความโลภ ความอยาก เมือ่ ไม่ได้ตามความโลภความอยาก
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ก็เกิดความโกรธ ความแค้น อาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม สร้างเวรสร้างกรรมให้
ต่อกันและกัน ชีวติ ก็เลยต้องดําเนินไปกับความวุน่ วายไม่รู้จกั จบจักสิ้น
แต่ถา้ มีแสงสว่างแห่งธรรม อย่างทีพ่ ระบรมศาสดาทรงสอนให้เจริญทุกๆวัน ตอนเช้า
ก่อนออกจากบ้าน เตือนตนสักหน่อยว่า วันนี้ อาจจะเป็ นวันสุดท้ายของเรานะ ที่ออกไป
นี้ ก็เพียงแต่ไปทํามาหากิน เพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ให้ชีวิตได้อยู่ต่อไป จะได้ทาํ คุณ
ทําประโยชน์ ปฏิบตั ธิ รรมรักษาศีล สะสมบุญบารมี อันเป็ นเหตุท่จี ะพัฒนาจิตใจ ชําระ
ขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบริสทุ ธิ์ต่อไป ถ้าได้ทาํ อย่างนี้แล้ว ชีวติ ในแต่ละวันจะไม่วุน่ วาย
ออกไปหากินตามปกติ แต่จะไม่ผ่าไฟแดง คือจะไม่ทาํ บาปทํากรรม ถ้าหามาได้ด ้วย
ความสุจริต ก็หามา ถ้าไม่ได้ก็ไม่หาด้วยการทุจริต ต้องเบรกตัวเอง ทุกครัง้ ทีจ่ ะทําในสิง่
ทีผ่ ดิ ศีลผิดธรรม จะเบรกได้ ถ้ารู้วา่ ชีวติ มีขอบมีเขต ไม่ตายวันนี้ก็จะต้องตายพรุ่งนี้ เมือ่
เป็ นเช่นนี้แล้วความโลภ ความอยากต่างๆ จะไม่มอี าํ นาจฉุดลากให้ไปกระทําในสิง่ ที่
จะต้องเสียใจภายหลัง เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ชีวติ ในแต่ละวันก็จะดําเนินไปได้ดว้ ยความราบรื่น
ดีงาม ได้เท่าไรก็ยนิ ดีกบั สิง่ ทีไ่ ด้มาในวันนัน้ ถ้าไม่ได้เลยหรือจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้าง
ก็จะไม่เสียอกเสียใจ เพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็ นเรื่องปกติของโลก มีมาก็ตอ้ งมีไป ไม่ชา้ ก็เร็ว
ก็ตอ้ งจากทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาได้ในโลกนี้ ไป แต่สง่ิ ทีจ่ ะไม่จากไป ทีจ่ ะติดตัวไปก็คอื
แสงสว่างแห่งธรรม คือปัญญานี้เอง
ถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมก็จะนําพาไปสู่สุคติ จะได้ไปเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม
อีก เพือ่ จะได้ประกอบคุณงามความดี สะสมแสงสว่างแห่งธรรมให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไป จน
กลายเป็ นแสงสว่างทีม่ อี ยู่ในใจตลอดเวลา
เช่นเดียวกับแสงสว่างทีม่ อี ยู่ในใจของ
พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ซึง่ ในแต่ละภพแต่ละชาติท่านก็ไม่ได้ทํา
อะไร นอกจากสะสมแต่แสงสว่างแห่งธรรมนี้ ด้วยการประกอบคุณงามความดี
เหมือนกับทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ มีการทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์
ฟังธรรม และเมือ่ กลับไปทีบ่ ้านก็นาํ ไปปฏิบตั ติ ่อ เช้าเย็นก็มกี ารไหว้พระสวดมนต์ ทําจิต
ให้สงบ พิจารณาธรรมอย่างสมํา่ เสมอ ถ้าทําอย่างนี้แล้วแสดงว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ทกุ วัน
เหมือนกับทีต่ อ้ งชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มอื ถือ ถ้าวันไหนไม่ได้รบั การชาร์จแบตเตอรี่
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รับรองได้วา่ วันนัน้ คงจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ คนมีโทรศัพท์มอื ถือจึงต้องชาร์จแบตเตอรี่อยู่
เสมอๆ เพราะโทรศัพท์มอื ถือเดีย๋ วนี้เป็ นปัจจัยทีส่ าํ คัญต่อชีวติ จะทํามาหากินติดต่อ
การค้ากับใคร ติดต่อธุระกับใคร ก็ตอ้ งใช้โทรศัพท์มอื ถือนี้ ถ้าเกิดไฟแบตเตอรี่หมดก็ไม่
สามารถใช้โทรศัพท์มอื ถือได้ วันนัน้ ชีวติ ก็จะรู้สกึ ว่าขาดอะไรไปสักอย่าง เช่นเดียวกับผูท้ ่ี
เคยไหว้พระสวดมนต์อย่างสมํา่ เสมอ ทุกเช้าทุกเย็น วันไหนถ้าตื่นสายไม่มเี วลาพอ ที่จะ
ไหว้พระสวดมนต์ ทํากิจวัตรประจําวันได้ เวลาออกไปจากบ้านในวันนัน้ จะมีความรู้สกึ
ไม่ค่อยสบายใจ รู้สกึ ว่าขาดเครื่องไม้เครื่องมือสักอย่างหนึ่งไป ทําอะไรก็จะรู้สกึ ว่า
ขัดข้องไปเสียหมด
ดังนัน้ จึงขอให้เห็นความสําคัญ
ในการอัดพลังแสงสว่างแห่งธรรม
ให้กบั จิตใจ
เหมือนกับการให้ความสําคัญต่อการชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องโทรศัพท์มอื ถือ ถ้าทําทัง้
๒ อย่าง ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือครบบริบูรณ์ คือมีเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับใช้กบั
จิตใจ และก็มเี ครื่องไม้เครื่องมือไว้สําหรับสือ่ สารติดต่อกับบุคคลต่างๆทีต่ อ้ งทําธุรกิจ
ด้วย ถ้ามีทกุ อย่างพร้อมชีวติ ในวันนัน้ ก็จะดําเนินไปได้ดว้ ยดี มีแต่ความสงบ ความเย็น
ความสบาย แม้จะต้องไปประสบกับปัญหาต่างๆมากมายก่ายกองขนาดไหน ถ้ามีมรณา
นุ สติอยู่กบั ใจ จะไม่กงั วลกับปัญหาต่างๆเลย เพราะรู้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็วปัญหากับเราก็ตอ้ งจาก
กันอยู่ดี ถ้าเราตายก่อน ปัญหานัน้ ก็หมดไปโดยปริยาย ถ้าแก้ได้ ปัญหาก็หมดไป ดังนัน้
จึงไม่มปี ญั หาอะไรทีแ่ ก้ไม่ได้ ถ้าแก้ไม่ได้ ก็ปล่อยไว้เฉยๆ จะเป็ นอะไรก็ให้เป็ นไป อะไร
จะเกิดก็เกิด เพราะอย่างมากก็แค่ตายเท่านัน้ เอง เมือ่ ตายแล้ว ทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยูก่ บั
ตัว ก็หมดไปเหมือนกัน
นี่คอื สิง่ ทีจ่ ะได้จากการหมันชาร์
่ จแบตเตอรี่ของจิตใจอย่างสมํา่ เสมอ จะมีแต่ความสุข
ความเย็นใจ ไม่วา่ จะอยู่ในสถานทีแ่ ห่งหนตําบลใด จิตใจจะไม่มคี วามว้าวุน่ ขุน่ มัว จะอยู่
ในสภาพสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิด ได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร เสียก็ไม่เสียใจ เพราะ
พร้อมทีจ่ ะเสียอยู่แล้ว เพราะรู้อยูว่ า่ เวลามาก็มาตัวเปล่าๆ ไม่ได้เอาสมบัตชิ ้นิ ใดมาเลย
แม้แต่ช้นิ เดียว เวลาไปก็ไม่ได้เอาสมบัตไิ ปแม้แต่ช้นิ เดียว สิง่ ทีจ่ ะเอาไปกับตัวก็คอื ความ
สงบหรือความว้าวุน่ เท่านัน้ เอง ถ้าเอาความสงบไปก็ไปด้วยความสุข ไปด้วยความเจริญ
43

ไปด้วยความสว่าง ถ้าเอาความว้าวุน่ ขุน่ มัวไป ก็ไปด้วยความทุกข์ ไปด้วยความมืด ภพ
ชาติทจ่ี ะตามมาก็ต่างกัน ไปด้วยความสว่างก็ไปสู่สคุ ติ ไปด้วยความมืดก็ไปสูท่ คุ ติ นี่
แหละคือเรื่องราวของชีวติ ของพวกเรา การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๗๑

ปัน้ ดินให้เป็ นพระ
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖

ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา เป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชนทัวๆไป
่
ทีจ่ ะ
ประพฤติปฏิบตั ธิ รรมให้มากยิง่ ไปกว่าปกติ คือมีการตัง้ จิตตัง้ ใจทีจ่ ะประพฤติปฏิบตั ิ
ธรรมเพิม่ มากขึ้น ในธรรมข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อ สุดแท้แต่กรณีของแต่ละบุคคลที่
จะพึงกระทํา บางท่านก็ตงั้ จิตอธิษฐานว่าจะใส่บาตรทุกๆวัน บางท่านก็ตงั้ จิตอธิษฐานจะ
มาวัดทุกๆวันพระ บางท่านก็ตงั้ จิตอธิษฐานจะไหว้พระสวดมนต์ทกุ ๆวัน ทัง้ เช้าทัง้ เย็น
บางท่านก็ตงั้ จิตอธิษฐานจะละเว้นจากอบายมุขต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นสุรายาเมา การพนัน
เทีย่ วกลางคืน สิง่ เสพติดอืน่ ๆ ทีเ่ ห็นว่าไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ มีแต่โทษ ตลอด
ระยะเวลา ๓ เดือน ก็จะลองปฏิบตั กิ นั เพือ่ ประโยชน์สุขของตนเองนัน่ เอง การจะทํา
อะไรให้เป็ นไปด้วยความสะดวกราบรื่น ก็จะต้องมีเครื่องมือสนับสนุน ซึง่ มีอยู่หลาย
อย่างด้วยกัน เหมือนกับเวลาทีจ่ ะต้องซ่อมรถยนต์ ก็ตอ้ งมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายชนิด
หรือเวลาจะสร้างบ้านสร้างเรือน ก็ตอ้ งมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายชนิดเช่นกัน ไม่วา่ จะ
เป็ นขวาน เป็ นมีด เป็ นเลือ่ ย เป็ นกบ เป็ นค้อน เป็ นต้น ต้องมีหลายๆอย่างช่วยสนับสนุน
กัน เพือ่ ภารกิจทีท่ าํ จะได้สาํ เร็จลุลว่ งไปด้วยดี
การทีม่ คี วามปรารถนาทีจ่ ะพัฒนาชีวติ ให้ดขี ้นึ กว่าเดิม ให้สูงขึ้นกว่าเดิม ให้ดาํ เนินไปสู่
จุดสูงสุดคืออริยภูมิ จากปุถชุ นให้กลายเป็ นพระอริยเจ้าขึ้นมา จําเป็ นต้องมีธรรมะเป็ น
เครื่องอุปถัมภ์สนับสนุน เช่น ความตัง้ ใจ ภาษาบาลีเรียกว่าอธิษฐาน มีความตัง้ ใจ ตัง้
จิตอธิษฐานให้รู้วา่ จะไปในทิศทางใด ต้องการอะไร ก็ตอ้ งตัง้ เป้ าหมายเอาไว้ เรียกว่าตัง้
จิตอธิษฐาน ต่อมาก็ตอ้ งมีสจั จะ ความจริงใจ เอาจริงเอาจัง แน่วแน่มนคง
ั ่ มุมานะ ไม่
สักแต่ตงั้ ใจไว้เฉยๆ เมือ่ ทําไปแล้วเจออุปสรรค เจอความยากความลําบาก ก็จะเลิกราไป
ถ้ามีสจั จะความจริงใจ เอาจริงเอาจัง เหนียวแน่นแน่นอนแล้ว ถึงแม้จะเจออุปสรรค
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อย่างไร ก็ไม่ยอมถอยหลัง ไม่ยอมเลิก ไม่ยอมแพ้ จะต้องไปให้ได้ จะช้าหรือเร็วก็สุดแท้
แต่ แต่จะไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมหยุด อาจจะต้องชะลอลงไปบ้าง เพราะสุขภาพร่างกาย
อาจจะไม่อาํ นวย หรือมีอปุ สรรคบางสิง่ บางอย่าง แต่ก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะทําให้ล ้มเลิกไป
เลย เรียกว่าสัจจาธิษฐาน อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าของเราได้ทรงกําหนดจิตไว้ ในวาระ
สุดท้ายแห่งการปฏิบตั ธิ รรม ขณะทีน่ งั ่ อยู่ใต้ตน้ โพธิ์ ทรงตัง้ สัจจาธิษฐานไว้ว่า ถ้าไม่ได้
ตรัสรู้เป็ นพระอนุ ตตรสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะไม่ลกุ จากทีน่ งั ่ นี้ไปเป็ นอันขาด ถึงแม้
ร่างกายจะซูบผอม เลือดในร่างกายจะเหือดแห้งไป ชีวติ จะหาไม่ ก็จะไม่ยอมลุกจากทีน่ งั ่
นี้ไปเป็ นอันขาด นี่คอื สัจจาธิษฐาน ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งวาจาไว้ เป็ นเหตุเป็ นเครื่อง
คอยผลักดัน ไม่ให้ยอมแพ้ ให้ลยุ ไปแต่ข ้างหน้า จนในทีส่ ุดก็ได้บรรลุถงึ ผลอันเลิศ ที่ได้
ทรงปรารถนาไว้
นอกจากสัจจาธิษฐานแล้ว ธรรมะทีต่ อ้ งมีกค็ อื วิริยะ ความอุตสาหะ พากเพียรพยายาม
เมือ่ ได้ตงั้ เป้ าหมายไว้แล้วว่า จะทําสิง่ หนึ่งสิง่ ใดในเวลาใด เมือ่ ถึงเวลานัน้ ก็ตอ้ งทําในสิง่
นัน้ ๆ เช่น ถ้าตัง้ จิตอธิษฐานว่าจะใส่บาตรทุกๆวัน เมือ่ ถึงเวลาก็ตอ้ งเตรียมกับข้าวกับ
ปลาอาหารคาวหวานไว้ เพือ่ รอพระทีเ่ ดินผ่านมาทีบ่ า้ นของเราก็ดี หรือจะนําอาหารไป
ถวายตักบาตรตามจุดต่างๆทีพ่ ระท่านเดินผ่าน ก็ขอให้มวี ริ ิยะ ความอุตสาหะพากเพียร
อย่าเกียจคร้าน บางวันอาจจะนอนดึก พอตื่นขึ้นมาเลยไม่ค่อยมีเรี่ยวแรง ไม่อยากจะลุก
ก็ตอ้ งนึกถึงสัจจาธิษฐานทีไ่ ด้ตงั้ ไว้
แล้วก็อาศัยวิริยะความอุตสาหะความพากเพียร
ผลักดันให้กายวาจาใจลุกขึ้นมาทํากิจทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ นี่ก็เป็ นธรรมะทีจ่ ะช่วยผลักดัน ให้
ดําเนินไปสู่จดุ หมายปลายทางทีต่ อ้ งการ ต่อมาก็ตอ้ งมีขนั ติ ความอดทน เพราะการจะทํา
อะไรทีเ่ ป็ นคุณงามความดีนนั้ สําหรับปุถชุ นทัวๆไปจะรู้
่
สกึ ว่ายาก เพราะจิตใจของปุถชุ น
มีอาํ นาจใฝ่ ตาํ ่ ครอบงําอยู่ มักจะชอบไหลลงตํา่ ไม่ชอบขึ้นสูงเหมือนกับนํา้ นํา้ ย่อมไม่
ไหลขึ้นทีส่ ูงฉันใด จิตใจของปุถชุ นก็ไม่ไหลขึ้นทีส่ ูงฉันนัน้ ถ้าไม่มกี ารผลักดัน ไม่มกี าร
เคี่ยวเข็ญ จิตของปุถชุ นทัวๆไปจะไม่
่
ไปสู่ทด่ี ที ง่ี ามโดยลําพังของตนเอง ต้องอาศัยธรรมะ
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ เป็ นเครื่องผลักดันสนับสนุน
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ดังนัน้ การจะทําความดีแต่ละครัง้ สําหรับปุถชุ น จึงรู้สกึ ว่าเป็ นสิง่ ทีย่ ากเย็นอย่างยิง่ แต่ถา้
ให้ไปทําสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามจะรู้สกึ ว่าง่าย เช่น ระหว่างการมาวัด กับการไปดูหนังดูละคร ไป
เทีย่ วเตร่ จิตใจจะรู้สกึ ว่าการมาวัดนี้แสนจะยากเย็นลําบากลําบน แต่เวลาไปเทีย่ ว ไปกิน
เลี้ยง ไปหาความสุขทางโลกแล้ว จะรู้สกึ ว่าเป็ นสิง่ ทีง่ า่ ยแสนง่าย แทบจะไม่ตอ้ งมีใครมา
เตือนมาบอก ในใจพร้อมทีจ่ ะไปอยู่เสมอ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าธรรมชาติของจิตปุถชุ นเป็ น
อย่างนัน้ ในทางตรงกันข้ามถ้าเป็ นจิตของพระอริยเจ้าแล้ว การทําความดีกลับเป็ นของ
ง่าย และการกระทําความชัว่ กลับเป็ นของยาก เพราะเหตุทไ่ี ด้ฝึกฝนอบรมนิสยั สันดาน
จนกลายเป็ นจิตทีด่ ที ง่ี าม ใฝ่ ดใี ฝ่ งามโดยถ่ายเดียว เวลาจะทําความชัว่ จึงเป็ นสิง่ ทีท่ าํ
ไม่ได้ ตัง้ แต่พระอริยบุคคลเบื้องต้นขึ้นไปคือพระโสดาบันแล้ว เรื่องการทําบาปละเมิด
ศีล จะเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้เลยทีเดียว ท่านจะไม่ทาํ โดยเด็ดขาด แม้แต่จะเพือ่ รักษาชีวติ
ของตนไว้ โดยการทําบาปทํากรรมก็จะไม่ทาํ เช่น สมมุตมิ ผี ูห้ นึ่งผูใ้ ดจะมาทําร้ายชีวติ
ของท่าน ท่านก็จะไม่ต่อสูท้ าํ ร้ายเขา แต่ถา้ หลบได้ก็จะหลบ หลีกได้ก็จะหลีก ถ้าพูดคุย
สอนกันได้ ให้เขายกเลิกการกระทําทีไ่ ม่ดนี นั้ ได้ ท่านก็จะพูด แต่การทีจ่ ะต้องไปทําบาป
ทํากรรมเพือ่ รักษาชีวติ ของท่านไว้นัน้ ท่านจะไม่ทาํ โดยเด็ดขาด เพราะได้ถูกกําจัดหมด
สิ้นไปแล้วจากจิตใจ ในเรื่องการทําบาปทํากรรมทัง้ หลาย
แต่ก่อนทีจ่ ะไปถึงทีน่ นั ่ ได้ ก็ตอ้ งอาศัยธรรมะทีไ่ ด้แสดงไว้ คือต้องมีอธิษฐาน ความตัง้ ใจ
สัจจะ ความจริงใจ วิริยะ ความอุตสาหะ ความพากเพียร ขันติ ความอดทน ถ้าหากไม่มี
คุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้แล้ว การทีจ่ ะยกสภาพจิตปุถชุ นให้กลายเป็ นพระอริยบุคคล
ย่อมเป็ นไปได้ยาก หรืออาจจะเป็ นไปไม่ได้เลยทีเดียว เพราะเหมือนกับการสร้างบ้าน
ขึ้นมาโดยไม่มเี ครื่องไม้เครื่องมือ เป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ฉนั ใด การทีจ่ ะปัน้ ดินให้เป็ นพระ
ขึ้นมาก็เช่นนัน้ การทีจ่ ะเอาดินมาปัน้ ให้เป็ นพระพุทธรูปนัน้ ถ้าไม่มคี วามตัง้ จิตตัง้ ใจ ไม่
มีความแน่วแน่ เอาจริงเอาจัง ไม่มคี วามขยันหมันเพี
่ ยร ไม่มคี วามอดทนแล้ว รับรองได้
ว่าจะไม่สามารถปัน้ ให้กลายเป็ นพระพุทธรูปขึ้นมาได้ แต่ถา้ มีความตัง้ ใจ มีความจริงใจ
มีความขยัน มีความอดทนแล้ว ก็จะสามารถทีจ่ ะปัน้ ดินให้เป็ นพระพุทธรู ปได้ สามารถ
ทําจิตของปุถชุ นให้กลายเป็ นพระอริยเจ้าได้ ถ้าเป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้แล้ว โลกจะต้องไม่มี
พระพุทธเจ้ามาปรากฏ จะไม่มพี ระอรหันตสาวกทัง้ หลายมาปรากฏ เพราะว่าไม่วา่
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พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตาม พระอรหันตสาวกรู ปใดก็ตาม ก็ล ้วนมาจากปุถชุ นทัง้ สิ้น
ไม่มใี ครมาจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเลย ทุกๆองค์ตอ้ งมาจากปุถชุ นทัง้ นัน้
ต้องมาจากดินทัง้ นัน้ โดยอาศัยธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบ มาใช้เป็ นเครื่องไม้
เครื่องมือ ปัน้ ก้อนดินให้กลายเป็ นพระพุทธรูป ปัน้ จิตของปุถชุ นให้กลายเป็ นจิตของ
พระพุทธเจ้า ของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
เป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนสามารถทําได้ ปุถชุ นทุกคนมีสทิ ธิ์ทจ่ี ะเป็ นพระพุทธเจ้าได้ มีสทิ ธิ์ทจ่ี ะเป็ น
พระอรหันตสาวกได้ ถ้ามีความตัง้ ใจ มีความจริงใจ มีความขยันหมันเพี
่ ยร มีความ
อดทนทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรม ทีจ่ ะทําให้ปถุ ชุ นกลายเป็ นพระอริยะขึ้นมา จึงเป็ นสิง่ ทีพ่ วกเรา
ทัง้ หลายทีย่ งั เป็ นปุถชุ นอยู่ ควรมีความดีอกดีใจ เพราะมีความหวัง ชีวติ ของเราไม่ส้นิ
หวัง ไม่จาํ เป็ นต้องอยู่ในสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ ซึง่ เปรียบเหมือนกับคนทีต่ ดิ คุกติดตะรางนัน่ เอง
ถ้าโดนจําคุกตลอดชีวติ ก็จะไม่มโี อกาสทีจ่ ะออกจากคุกตะรางไปชัว่ ชีวติ แต่ถา้ ถูกจําคุก
เป็ นเวลา ๕ ปี ๑๐ ปี ก็ยงั มีความหวังทีจ่ ะออกจากคุกไปได้ ฉันใดพวกเราก็เป็ น
เหมือนกับนักโทษ แต่ไม่ได้ถูกลงโทษให้จาํ คุกตลอดชีวติ มีโอกาสทีจ่ ะหลุดพ้นจากคุก
ตะรางไปได้ดว้ ยธรรมะของพระพุทธเจ้า
เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงใช้ธรรมะเป็ น
เครื่องมือ ทําให้ทรงหลุดพ้นไปจากห้องขัง จากคุกตะราง เมือ่ ก่อนนี้พระพุทธเจ้าก็ทรง
ถูกขังอยู่ในคุกในตะรางนี้ แต่หลังจากทีไ่ ด้ทรงฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆ ด้วยการปฏิบตั ิ
ธรรม ทําแต่ความดี ละความชัว่ กําจัดกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ภายในพระทัยจนหมดสิ้นไป
หลุดพ้นจากคุกตะรางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้โดยสิ้นเชิง
พวกเราทุกคนจะทราบหรือไม่ทราบก็ตาม เมือ่ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
เมือ่ ตายไปแล้วยังไม่จบเพียงเท่านัน้ ยังไปเกิดใหม่อกี ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ภพสูง
ภพตํา่ ตัง้ แต่นรกทีเ่ ป็ นภพทีต่ าํ ่ ทีส่ ุด จนถึงขัน้ พรหมโลกทีเ่ ป็ นภพทีส่ ูงทีส่ ุด ไล่ข้นึ มาจาก
นรก สู่เปรต สู่อสุรกาย สู่เดรัจฉาน สู่มนุ ษย์ สู่เทวโลก สู่พรหมโลก นี่คอื คุกตะรางของ
สัตว์โลกทัง้ หลาย ทีย่ งั ไม่สามารถปลดเปลื้องตัวเองให้หลุดพ้นไปได้ มีแต่พระพุทธเจ้า
กับพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเท่านัน้ ทีส่ ามารถดิ้นหลุดพ้นจากคุกตะรางนี้ไปได้ ด้วย
การปฏิบตั ธิ รรม คือละทําชัว่ ทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม กําจัดกิเลสตัณหาทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ภายใน
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จิตใจให้หมดสิ้นไป ด้วยการทําบุญทาน รักษาศีล ปฏิบตั ิธรรม ไหว้พระสวดมนต์ ทํา
สมาธิ เจริญวิปสั สนา ปลงอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ซึง่ เป็ นธรรมะสําหรับผู ้ทีต่ อ้ งการจะ
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลุดพ้นจากคุกตะรางแห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
จะต้องปฏิบตั กิ นั ถ้าปฏิบตั ดิ ว้ ยความตัง้ ใจ ด้วยความจริงจัง ด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร
ด้วยความอดทนแล้ว รับรองได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็ว ก็จะสามารถหลุดพ้นจากคุกตะรางนี้ไปได้
แต่ถา้ จะหวังให้ผู ้หนึ่งผูใ้ ดปฏิบตั แิ ทน ลากจูงให้พน้ จากคุกตะรางนี้ ก็จะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่
สามารถเป็ นไปได้ จะต้องผิดหวังไปตลอดชีวติ จะต้องอยู่ในคุกตะรางแห่งการเวียนว่าย
ตายเกิดไปแบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น
ดังนัน้ เวลาทีร่ ะลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสังฆคุณ คือความสามารถ ความเก่งกาจ เช่นความตัง้ ใจ ความจริงใจ
ความขยัน ความอดทน ทีม่ อี ยู่ในองค์พระรัตนตรัย แล้วนํามาใช้กบั ตัวเรา พยายามตัง้
จิตอธิษฐาน ตัง้ ใจว่าจะทําความดี ไม่กระทําความชัว่ จะตัดกิเลส คือความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ หรือต่อการปฏิบตั ิ
ธรรม ให้ลดน้อยถอยลงไปจนหมดไปในทีส่ ุด ถ้าสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ไม่ชา้ ก็เร็วปุถชุ นจิต
ก็จะกลายเป็ นอริยจิต เหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ทีไ่ ด้
กลายจากปุถชุ นเป็ นพระอริยเจ้า ด้วยการปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ ไม่ได้จากการปลุกเสก
ไม่ได้จากการบนบาน ขอสิง่ นัน้ สิง่ นี้ จากสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ทงั้ หลายในโลกนี้ เพราะสิง่
ศักดิ์สทิ ธิ์ทงั้ หลายทีแ่ ท้จริงในโลกนี้ก็คอื ธรรมะ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า อัตตาหิ
อัตโน นาโถ นี่แหละคือธรรมะทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์ทแ่ี ท้จริง ผูใ้ ดมีธรรมะข้อนี้แล้ว ย่อมสามารถ
นําตนให้พน้ จากความทุกข์ พ้นจากความยากความลําบากได้
แม้แต่ชวี ติ ทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ ถ้ามีอตั ตาหิ อัตโน นาโถ ก็จะสามารถยกตนให้พน้ จาก
ความทุกข์ ความยาก ความลําบาก ในเรื่องการดํารงชีพได้ แต่ถา้ ไม่ขวนขวาย ไม่ยดึ ตน
เป็ นทีพ่ ง่ึ หวังพึง่ ผูน้ นั้ ผูน้ ้ ี มาคอยช่วยเหลือดูแลแล้ว ชีวติ จะต้องลําบากลําบนอย่าง
แน่นอน เพราะคนทีจ่ ะมาดูแลนัน้ ก็ไม่แน่วา่ จะสามารถดูแลไปได้ตลอดหรือไม่ เพราะ
ชีวติ ของคนเราทุกคนอยู่ภายใต้กฎของอนิ จจัง คือความไม่เทีย่ ง จะตายเมือ่ ไรก็ไม่รู้ จะ
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พิกลพิการเมือ่ ไรก็ไม่มใี ครรู้ ถ้าคนทีด่ ูแลเป็ นอะไรไปเสียก่อน จะทําอย่างไร จะไม่
ลําบากลําบนหรือ ในทางตรงกันข้ามถ้ายึดตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน ทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยง
ท้องด้วยตนเอง โดยไม่ตอ้ งพึง่ ผูห้ นึ่งผูใ้ ด ก็จะไม่เดือดร้อน ยกเว้นเสียว่าไม่สามารถ
พึง่ ตนเองได้แล้วเท่านัน้ ถ้าเป็ นเช่นนัน้ ก็ตอ้ งอาศัยบุญกรรม ทีไ่ ด้ทาํ ไว้ในอดีตเป็ นเครื่อง
สนับสนุนหรือเป็ นเครื่องทําลายเราเท่านัน้ ถ้าได้ทาํ บุญไว้มาก บุญก็จะอุปถัมภ์คาํ้ จุนใน
ยามทีไ่ ม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่ถา้ ไม่ได้ทาํ บุญก็ตอ้ งอยู่แบบอนาถา หรือตายไป
ในระยะอันใกล้ ก็เป็ นเรื่องของบุญของกรรม
พุทธศาสนิกชนทัง้ หลายจึงไม่ควรประมาท ในเรื่องบุญเรื่องกรรมเป็ นอันขาด เพราะบุญ
กรรมนี่แหละจะเป็ นเครื่องทีส่ ่งเสริมหรือฉุดลากให้ลงตํา่ ส่งให้ข้นึ สูงก็คอื บุญ ฉุดให้ลง
ตํา่ ให้สู่ความทุกข์ความลําบากก็คอื กรรม นัน่ แหละจึงเป็ นเหตุผลทีท่ าํ ไมพระอริยเจ้า
ทัง้ หลาย จึงไม่กระทําบาปทํากรรมกัน เพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรม เห็นผลของกรรมที่
จะตามมาว่าจะเป็ นอย่างไรนัน่ เอง ท่านจึงมีความกลัว มีความอายในการกระทําบาป มี
หิริโอตตัปปะ กลัวบาป อายต่อการกระทําบาป กลัวเพราะรู้วา่ ผลของบาปมีจริงและ
รุนแรง อายก็เพราะว่าคนทีท่ าํ บาปไม่ใช่เป็ นคนทีน่ ่าชื่นชมยินดี ถ้าเป็ นรู ปร่างหน้าตาก็
เป็ นคนทีม่ รี ูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ คนทีท่ าํ บาปจะเป็ นอย่างนัน้ ในทางตรงกันข้ามคนที่
ทําบุญกลับมีรูปร่างหน้าตาทีส่ วยงาม นี่เป็ นการเปรียบเทียบ ถึงแม้ว่าร่างกายสังขาร
อาจจะไม่สวยงาม แต่ถา้ ได้ทาํ บุญทําความดีแล้ว ก็จะมีคนชื่นชมยินดีอยู่ ตรงกันข้ามกับ
คนทีม่ รี ูปร่างหน้าตาสวยงาม แต่ชอบทําแต่บาป ถึงแม้รู ปร่างหน้าตาจะดีแต่คนทีร่ ู้จกั
พฤติกรรมของเขา ก็จะรังเกียจ ไม่ยนิ ดีคบค้าสมาคมด้วย
ผูท้ ม่ี ดี วงตาเห็นธรรม เห็นผลของบาปของกรรมแล้ว จึงมีหริ ิโอตตับปะไม่กล้าทําบาป มี
ความละอายในการทําบาป ถ้ามีคุณธรรมทัง้ ๒ ประการนี้แล้ว การทีจ่ ะไปกระทําสิง่ ทีไ่ ม่
ดี คือบาปกรรมทัง้ หลาย ก็จะเป็ นสิง่ ทีย่ ากทีจ่ ะทําได้ แต่การทีจ่ ะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา
ได้ ก็ตอ้ งปฏิบตั ธิ รรม ปฏิบตั อิ ย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ปฏิบตั ิ
กันมา ด้วยความตัง้ ใจ ด้วยความจริงใจ ด้วยความพากเพียร ด้วยความอดทน อย่าให้
สิง่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆ มาล้ม มาทําลายผลอันประเสริฐทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิ
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เพราะเวลาทีป่ ฏิบตั ธิ รรมในเบื้องต้น จะรู้สกึ ว่ายาก เพราะอุปสรรคส่วนใหญ่ไม่ได้เกิด
จากภายนอก แต่เป็ นอุปสรรคภายใน คือความไม่เคยชินนัน่ เอง ถ้าเคยชินกับการทํา
อะไร เวลาทําสิง่ นัน้ ก็จะง่าย สิง่ ทีไ่ ม่เคยทํานัน้ เวลาทําจะรู้สกึ ว่ายาก เช่น ถ้าถนัดมือขวา
แล้วเกิดมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องไปใช้มอื ซ้ายแทน เพราะมือขวาใช้งานไม่ได้ เวลาใช้มอื
ซ้ายก็จะรู้สกึ ว่ายาก รู้สกึ ว่าลําบาก แต่ถา้ มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้มอื ซ้าย ก็พยายาม
อดทนใช้ไป ตัง้ ใจทําไป ไม่ชา้ ก็เร็วความเคยชินก็จะปรากฏขึ้นมา แล้วต่อไปการใช้มอื
ซ้ายก็ไม่เป็ นสิง่ ทีย่ ากเย็นอีกต่อไป เพราะมือซ้ายกับมือขวานัน้ ความจริงก็ไม่มคี วาม
แตกต่างกัน ทําไมคนทีถ่ นัดมือขวา จึงใช้มอื ซ้ายไม่ถนัด แล้วคนทีถ่ นัดมือซ้าย จึงใช้มอื
ขวาไม่ถนัด ก็เป็ นเพราะความเคยชินนัน่ เอง ถ้าเคยใช้มอื ไหน ก็เป็ นความเคยชิน เป็ น
ความสะดวก เป็ นการง่ายทีจ่ ะใช้มอื นัน้ ถ้ามือทีไ่ ม่ได้ใช้มาก่อน ก็ไม่เคยชิน ก็จะรู้สกึ
ยากเวลาทีจ่ ะใช้
เช่นเดียวกับการทําบาปกับการทําบุญ เคยทําบาปกันมานับไม่ถว้ นแล้ว การทําบาปทํา
กรรมเป็ นสิง่ ทีง่ า่ ยสําหรับจิตใจของพวกเรา แต่เวลาทีจ่ ะทําบุญกันจะรู้สกึ ว่ายาก เพราะ
ไม่ค่อยได้ทาํ กันนัน่ เอง แต่ถา้ พยายามทําบุญกันให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปการ
ทําบุญก็จะกลายเป็ นของง่าย จนกลายเป็ นของทีไ่ ม่ทาํ ไม่ได้ คือจะต้องทํา เหมือนกับคน
ทีเ่ คยใส่บาตรเป็ นประจํา วันไหนทีไ่ ม่ได้ใส่บาตรแล้วจะรู้สกึ ไม่สบายใจ ถ้าพระเดินผ่าน
บ้านไปก่อน ถ้าเตรียมอาหารไว้ก็จะวิง่ ตาม จะนัง่ รถตามมาใส่บาตร ถ้าตามพระทีเ่ ดิน
บิณฑบาตไม่ทนั ก็ตามถึงทีว่ ดั เลย เพราะเป็ นนิสยั ทําอะไรไปแล้ว ก็ตดิ เป็ นนิสยั ด้วยกัน
ทัง้ นัน้ ไม่วา่ ดีหรือชัว่ ถ้าทําความชัว่ ก็จะติดนิสยั ของการทําความชัว่ ไป ถ้าทําความดีก็จะ
ติดนิสยั ของการทําความดีไป ดังนัน้ ในขณะทีเ่ ริ่มทําความดีแล้วรู้สกึ ว่ายากก็อย่าท้อแท้
จงทําความเข้าใจว่ายังไม่เคยชิน ขอให้ทาํ ไปเรื่อยๆ อีกสักพัก อีกสักระยะหนึ่ง ก็จะรู้สกึ
ว่าง่ายขึ้น แล้วจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆ จนกลายเป็ นของทีต่ อ้ งทํา คือติดเป็ นนิสยั ไปแล้ว
ดังนัน้ การทีจ่ ะยกตนให้พน้ จากกองทุกข์ ให้ออกจากคุกจากตะรางนัน้ ถึงแม้จะยากจะ
ลําบากลําบนอย่างไร ก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ สุดวิสยั จะยากแต่เฉพาะช่วงเริ่มต้นเท่านัน้ เอง
เหมือนกับรถยนต์เวลาทีจ่ ะออกก็รู้สกึ ว่าหนัก กว่าจะให้รถวิง่ ได้ จะรู้สกึ ว่าลําบาก แต่
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เมือ่ รถได้วง่ิ ไปแล้ว ก็จะรู้สกึ ว่าเบา เวลาขับก็จะรู้สกึ ว่าไม่ตอ้ งใช้แรงมาก เหมือนกับตอน
ทีข่ บั ตอนต้น เวลารถจอดอยู่ ต้องผลักให้รถไหลไป จะรู้สกึ ว่าหนัก ต้องใช้แรงมากถึงจะ
ทําให้รถเลือ่ นไปได้ แต่พอรถเริ่มเลือ่ นไปได้แล้ว ก็จะรู้สกึ ว่าไม่ตอ้ งใช้แรงมาก ก็สามารถ
ทําให้รถเลือ่ นไปได้เรื่อยๆ ฉันใดการปฏิบตั ธิ รรมทําคุณงามความดี ละการกระทําความ
ชัว่ กําจัดกิเลสก็เป็ นเช่นนัน้ จึงต้องใช้อธิษฐาน ความตัง้ ใจ สัจจะ ความจริงใจ วิริยะ
ความอุตสาหะ ความพากเพียร ขันติ ความอดทน จึงจะบรรลุผลได้ การแสดงเห็นว่า
สมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๗๒

ผูก้ าํ กับ

๕ สิงหาคม ๒๕๔๖
การดําเนินชีวติ ให้เป็ นไปอย่างราบรื่นดีงาม ตรงเป้ าหมายทีป่ รารถนา มีแต่ความสุขความ
เจริญ มีแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม เป็ นสิริมงคลนัน้ จําต้องมีการกํากับชีวติ ไม่ปล่อยให้ไหลไปตาม
ยถากรรม เหมือนกับเรือทีไ่ ม่มหี างเสือ หรือรถทีไ่ ม่มพี วงมาลัย ถ้าปราศจากเครื่องกํากับ
ชีวติ แล้ว ชีวติ ก็จะไม่ดาํ เนินไปตามเป้ าหมายทีต่ อ้ งการ เช่นเดียวกับเรือทีข่ าดหางเสือ
หรือรถทีไ่ ม่มพี วงมาลัย ย่อมยากต่อการควบคุมบังคับให้แล่นไปตามทิศทางทีต่ อ้ งการ
จะไปได้ ชีวติ ก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้าไม่มหี างเสือ ไม่มพี วงมาลัยไว้คอยกํากับ ก็จะไม่เป็ นไป
ตามทีป่ รารถนา จึงควรมีเครื่องกํากับชีวติ ถ้าไม่มี ก็จะไม่ได้สง่ิ ทีต่ อ้ งการ เครื่องกํากับ
ชีวติ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พทุ ธศาสนิกชนมีไว้ใช้ ก็คอื สติปญั ญา
สติปญั ญาเป็ นธรรม ๒ ชนิด แต่มกั จะไปคู่กนั สติคอื การระลึกรู้ ให้รู้อยู่กบั สิง่ ต่างๆ ที่
ปรากฏขึ้น เช่น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย ทีม่ าสัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น
กาย แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆปรากฏตามขึ้นมา เช่นอารมณ์ชอบ อารมณ์ไม่ชอบ อารมณ์
รัก อารมณ์ชงั แล้วก็มปี ฏิกริ ิยาตอบโต้ไปในทางความคิด เช่น เมือ่ ได้สมั ผัสกับสิง่ หนึ่ง
สิง่ ใดทีท่ าํ ให้เกิดความชอบขึ้นมา ก็เกิดความอยากทีจ่ ะได้สง่ิ นัน้ มา สัมผัสกับรู ป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีไ่ ม่ถูกใจ ก็เกิดความไม่ชอบขึ้นมา ต้องการให้สง่ิ นัน้ ๆหายไปหมด
ไป ผูร้ ู้ผูป้ ฏิบตั คิ อื ตัวเรา ควรรู้กบั เหตุการณ์และสิง่ ต่างๆทีม่ าสัมผัสและปรากฏขึ้น ถ้าไม่
มีสติคอยเฝ้ าดูอยู่ ก็จะไม่รู้ เมือ่ ไม่รู้ ก็จะปล่อยให้ชวี ติ ถูกฉุดกระชากลากไปตามอารมณ์
ต่างๆ ถ้ามีสติ ก็จะรู้วา่ ขณะนี้กาํ ลังทําอะไรอยู่ กําลังคิดอะไร พูดอะไร ถ้ามีสติ ก็รู้ ถ้าไม่
มีสติก็ไม่รู้ เหมือนกับคนทีเ่ สพสุรายาเมา เมือ่ ถึงอาการมึนเมาแล้ว จะไม่รู้สกึ ตัวว่ากําลัง
พูดอะไร กําลังทําอะไร กําลังคิดอะไร เวลาหายเมาแล้วถามดู ก็จะบอกว่าไม่รู้ จําไม่ได้
เพราะในขณะทีม่ อี าการมึนเมา จะอยู่ในสภาพไม่มสี ติ จึงไม่สามารถควบคุมการกระทํา
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ได้ ไม่วา่ จะเป็ นการพูดก็ดี การกระทําทางกายก็ดี ให้เป็ นไปตามความเหมาะสม แต่ถา้
ไม่ได้เสพสุรายาเมา ก็จะมีสติพอจะรู้วา่ ตอนนี้กาํ ลังคิดอะไรอยู่ กําลังพูดอะไร กําลังทํา
อะไร นี่คอื การมีสติ และไม่มสี ติ
การมีสติก็คอื การรู้อยู่ทกุ ขณะในปัจจุบนั กับสิง่ ต่างๆทีป่ รากฏขึ้นมา ทีม่ าสัมผัสกับกาย
กับใจ และปฏิกริ ิยาตอบโต้ของกาย วาจา ใจ ถ้ารู้ก็จะสามารถควบคุมได้ ถ้าเป็ นไป
ในทางทีไ่ ม่ถูกไม่ตอ้ งไม่ควร ก็จะสามารถหักห้ามได้ เหมือนกับขับรถ เมือ่ เห็นว่าข้างหน้า
มีเครื่องกีดขวาง ก็จะไม่ขบั ไปชน แต่จะหักหลบไป เพราะถ้าขับไปชน ก็จะต้องเกิดความ
เสียหายตามมา ฉันใดชีวติ ของเราก็คล้ายๆกับการขับรถยนต์ เวลาไปเจอเหตุการณ์อะไร
เข้า ก็จะต้องมีปฏิกริ ิยาตอบรับกับเหตุการณ์นนั้ ๆ บางครัง้ ก็เป็ นปฏิกริ ิยาทีด่ ี บางครัง้ ก็
เป็ นปฏิกริ ิยาทีไ่ ม่ดี ถ้าไม่รู้สกึ ตัว ไม่มสี ติ ก็ปล่อยให้ปฏิกริ ิยาออกไปทันทีทนั ใด ถ้าเป็ น
ปฏิกริ ิยาทีด่ ผี ลดีก็จะตามมา ถ้าเป็ นปฏิกริ ยิ าทีไ่ ม่ดี ผลเสียก็จะตามมา เช่น เวลาไปเจอ
อะไรทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจเข้า ก็จะเกิดอารมณ์หงุดหงิด เกิดความไม่พอใจ เกิดความโกรธ
แล้วก็ระบายความโกรธออกมาด้วยวาจาทีไ่ ม่สุภาพ
แต่ถา้ มีสติรู้อยู่วา่ การทีจ่ ะพูดอะไรออกไป ทําให้เกิดความเสียหายนัน้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี มีแต่
ผลเสียตามมา ถ้ามีสติ ก็สามารถยับยัง้ วาจาทีไ่ ม่สุภาพนัน้ ได้ แต่ถา้ ไม่มสี ติ พอมีอะไร
ปรากฏขึ้นมา จิตจะมีปฏิกริ ิยาตอบโต้ทนั ที ปล่อยออกไปสุดแท้แต่อารมณ์ทป่ี รากฏขึ้น
ในขณะนัน้ การมีปฏิกริ ิยาแบบนัน้ ก็มที งั้ ผลดีและผลเสีย ขึ้นอยู่กบั ปฏิกริ ิยา ถ้าเป็ นการ
แสดงออกในทางทีด่ ี ก็เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ถ้าแสดงออกไปในทางทีไ่ ม่ดี ก็เกิดโทษ
เกิดความเสียหายขึ้นมา ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะพูด ก่อนทีจ่ ะทําอะไร ต้องมีสติยบั ยัง้ คือต้องรู้
ก่อนว่าขณะนี้มอี ารมณ์อะไรอยู่ อารมณ์โลภ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง หรืออารมณ์ไม่
โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เมือ่ รู้แล้ว ก็ตอ้ งรู้จกั แยกแยะ ว่าควรแสดงออกไปอย่างไร ถ้าไม่รู้
ว่าการแสดงมีคุณมีโทษอย่างไร ก็แสดงว่าขาดปัญญา เพราะปัญญาจะเป็ นผูช้ ้บี อกเรื่อง
ของบาป บุญ คุณ โทษ เรื่องความถูกความผิด ถ้าไม่รู้ ก็ตอ้ งศึกษาหาความรู้เพือ่ ให้เกิด
ปัญญา เพราะคนเราส่วนใหญ่จะเกิดมากับความโง่เขลาเบาปัญญา มากกว่าทีจ่ ะมากับ
ปัญญาความรู้ความฉลาด
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แต่ความรู้ความฉลาดเป็ นสิง่ ทีเ่ รียนรู้กนั ได้ สามารถพัฒนาทําให้เกิดขึ้น ทําให้มมี ากขึ้น
ไปได้ ถ้าขวนขวายหมันศึ
่ กษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆ ก็จะรู้ถงึ เรื่องราวต่างๆ ทีด่ ที ง่ี าม ทีไ่ ม่
ดี ไม่งาม ทีเ่ ป็ นคุณ เป็ นโทษ เมือ่ มีปญ
ั ญาแล้วเวลาแสดงอะไรออกไป ก็จะรู้วา่ ควร
หรือไม่ควรอย่างไร เพราะการแสดงออกทางกาย วาจานัน้ มีทงั้ ทีเ่ ป็ นคุณและเป็ นโทษ
ถ้ารู้วา่ การแสดงออกไปแล้วเป็ นโทษ ก็ระงับได้ ถ้ารู้วา่ การพูดออกไปแล้วเกิดโทษขึ้นมา
ก็ระงับเสีย โทษต่างๆก็จะไม่ปรากฏตามมา จึงต้องศึกษาหาความรู้ หาปัญญา เพราะถ้า
มีปญั ญาควบคู่กบั สติแล้ว ก็จะมีผูก้ าํ กับชีวติ ทีด่ ี ทีจ่ ะคอยกํากับพาให้เดินไปในทิศทางที่
เกิดแต่คุณ เกิดแต่ประโยชน์ มีแต่ความสุขความเจริญ สติปญั ญาถ้าเปรียบเทียบก็
เหมือนกับผูใ้ หญ่ทค่ี อยประคับประคองเด็ก เวลาเด็กเกิดมาใหม่ๆ จะไม่รู้จกั เรื่องราว
ต่างๆ ว่าอะไรควรไม่ควรอย่างไร เด็กๆจึงต้องอาศัยผูใ้ หญ่เป็ นผูค้ อยประคับประคอง
เป็ นผูก้ าํ กับสังสอน
่
ให้รู้วา่ ควรจะทําอะไรอย่างไร
ฉันใดคนทีม่ สี ติปญั ญา ก็เหมือนกับมีผูห้ ลักผูใ้ หญ่คอยดูแลเด็ก ให้เด็กดําเนินชีวติ ไป
ด้วยความราบรื่นดีงามนัน่ เอง ดังนัน้ สิง่ สําคัญทีค่ วรมีในชีวติ ก็คอื สติและปัญญา ควร
เจริญสติอยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้ใจลอยไปลอยมา พยายามมีสติรู้อยู่กบั ปัจจุบนั ขณะที่
อยู่ทต่ี รงนี้เดีย๋ วนี้ ก็ขอให้มคี วามรู้อยู่กบั ทีน่ ่เี ดีย๋ วนี้ อย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องที่
ผ่านมาแล้วก็ดี เรื่องทีย่ งั ไม่มาก็ดี เรื่องทีบ่ ้าน ทีท่ าํ งาน ทีอ่ น่ื ๆ ขอให้รู้อยู่กบั ปัจจุบนั ให้
รู้อยู่กบั ทีน่ ่ีเดีย๋ วนี้ ขณะนี้กาํ ลังนัง่ อยู่ ก็ให้รู้อยู่กบั การนัง่ ขณะนี้กาํ ลังฟังธรรมะ ก็ให้รู้อยู่
กับการฟังธรรมะ อย่าให้ใจไปคิดเรื่องอืน่ เพราะถ้าไปคิดเรื่องอืน่ แล้ว ก็แสดงว่าไม่มสี ติ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นในขณะนี้ ก็จะไม่รู้ เรื่องทีพ่ ระกําลังแสดงอยู่ ก็จะไม่รู้ เพราะไม่มสี ติ
รู้อยู่กบั การฟัง ใจไปรู้อยู่กบั เรื่องราวต่างๆ ทีป่ ล่อยให้คดิ ไป ถ้าเป็ นอย่างนี้การดําเนิน
ชีวติ ก็จะเป็ นไปแบบไม่รู้สกึ ตัว ไม่รู้วา่ กําลังทําอะไรอยู่ หรือทําอะไรไปแล้ว ก็ลมื ไป ไม่รู้
ว่าได้ทาํ ไปแล้วหรือยัง
รับประทานยาไปหยกๆ ยังต้องมานัง่ คิดว่า เมือ่ สักครู่น้ ีกนิ ยาไปหรือยัง ทีเ่ ป็ นเช่นนี้ก็
เพราะว่า ในขณะทีร่ บั ประทานยานัน้ ไม่มสี ติอยู่กบั การรับประทานยา เวลารับประทานก็
คิดไปถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ควบคู่ไปด้วย พอรับประทานเสร็จแล้ว สักพักหนึ่งต้องกลับมา
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ถามตัวเองว่า เมือ่ สักครู่น้ กี นิ ยาไปหรือยัง เป็ นเพราะไม่มสี ตินนั ่ เอง ถ้าไม่มสี ติแล้วการ
กระทําจะดีจะชัว่ จะเป็ นคุณหรือเป็ นโทษ ก็จะไม่รู้ แล้วก็ปล่อยให้ทาํ ไป แต่ถา้ มีสติ ก็จะ
รู้อยู่ทกุ ขณะว่ากําลังฟังอะไรอยู่ จะรู้วา่ เกิดอารมณ์อย่างใดขึ้นมา เมือ่ มีอารมณ์แล้ว
ความอยากจะทําอะไรก็จะปรากฏขึ้นมา บางคนฟังแล้วก็เกิดอารมณ์หงุดหงิด ไม่
อยากจะนัง่ ฟัง อยากจะลุกไปก็มี บางคนฟังแล้วเกิดความสงบ เกิดความสบาย ก็
อยากจะนัง่ ต่อไป แต่ละคนมีปฏิกริ ิยาต่อสิง่ ต่างๆทีม่ าสัมผัสตามทวารทัง้ ๕ ไม่
เหมือนกัน ปฏิกริ ิยาตอบสนองของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กบั สติปญั ญาของแต่
ละคน ว่ามีมากน้อยเพียงไร คนทีม่ สี ติปญ
ั ญาน้อย ก็เปรียบเหมือนกับพวกเดรัจฉาน
ทัง้ หลาย ทีม่ ปี ฏิกริ ิยาตอบโต้รวดเร็ว เช่นเวลาเดินไปเหยียบหางสุนขั เข้า สุนขั ก็จะเห่า
กลับหรือกัดทันที เพราะเป็ นสัญชาตญาณของเดรัจฉาน
แต่ถา้ เป็ นมนุษย์ สมมุตใิ ครเดินมาเหยียบเท้าเข้า ก็จะมีสติ จะรู้วา่ ขณะนัน้ ได้มอี ารมณ์
เกิดขึ้นแล้ว เกิดความเจ็บเท้าขึ้นมา ตามมาด้วยความเจ็บใจ แต่ถา้ เป็ นคนทีม่ สี ติ ก็จะ
ระงับความเจ็บใจนัน้ ได้ เพราะมีปญั ญารู้วา่ ความเจ็บใจเป็ นอารมณ์ทไ่ี ม่ดี ถ้าปล่อยให้
ระบายออกไป ก็จะต้องมีการตอบโต้กนั นี่คอื ลักษณะของคนมีปญั ญา คนมีปญั ญาจะรู้
ว่าเหตุการณ์ ก็ได้เกิดขึ้นไปแล้ว เท้าก็ถูกเหยียบไปแล้ว ความเจ็บเท้าก็ปรากฏขึ้นมาแล้ว
แต่อย่าไปเจ็บใจ เพราะเจ็บใจแล้วจะสร้างความโกรธความแค้นขึ้นมา แล้วจะนําไปสู่การ
ทะเลาะวิวาทต่อกร ทําร้ายร่างกายกัน ถ้ารู้วา่ เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ดี ก็สามารถระงับได้ นี่
คือลักษณะของผูท้ ม่ี สี ติมปี ญั ญา จะรู้ทนั กับเหตุการณ์ต่างๆทีม่ ากระทบ มีปฏิกริ ิยา
อย่างไรก็จะรู้ทนั ถ้าเป็ นปฏิกริ ิยาทีไ่ ม่ดไี ม่งามนําไปสู่ความเสียหาย ความวุน่ วาย ความ
เดือดร้อน ก็จะระงับปฏิกริ ิยานัน้ เสีย เมือ่ ระงับได้ก็จะนิ่งเฉยไม่แสดงอาการอะไรออกมา
อาจจะยิ้มกลับไป บอกว่าไม่เป็ นไร เรื่องมันผ่านไปแล้ว ให้อภัยกันได้ นี่คอื ลักษณะของ
คนฉลาด เพราะจะทําให้ไม่มปี ญั หา ไม่มเี รื่องราวตามมา
แต่ถา้ ไม่มสี ติปญั ญา พอโดนใครเหยียบเท้าเข้า ก็จะเกิดความโกรธแค้นขึ้นมา เกิด
ความรู้สกึ ว่าถูกเหยียดหยาม ไม่ให้ความเคารพเป็ นต้น ก็จะต้องมีการต่อว่ากัน ถ้ามีการ
ตอบโต้กลับมา ก็จะต้องมีการทําร้ายร่างกายตามมา นัน่ เป็ นวิสยั ของเดรัจฉาน ของผู ท้ ่ี
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ไม่มสี ติปญั ญา มนุษย์ถอื ว่าเป็ นผูป้ ระเสริฐ เป็ นผูม้ สี ติ มีปญั ญา ต้องรู้จกั แยกแยะอะไร
ดีอะไรชัว่ อะไรถูกอะไรผิด อะไรควรไม่ควร เมือ่ รู้แล้วก็จะสามารถทําให้การดําเนินชีวติ
ของตนเป็ นไปในทางทีด่ ที ง่ี าม ทีถ่ ูกทีต่ อ้ ง นํามาแต่ความสุขความเจริญ จึงควรขวนขวาย
ศึกษาให้รู้วา่ อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าการกระทําทางกาย
วาจา ใจนัน้ มีทงั้ คุณและโทษ การแสดงออกทีเ่ ป็ นโทษทางกายก็คอื ๑. การฆ่าสัตว์ตดั
ชีวิต ๒. การลักทรัพย์ ๓. การประพฤติผิดประเวณี เมือ่ กระทําไปแล้วจะมีแต่โทษ
ตามมา การพูดทีเ่ ป็ นโทษได้แก่ ๑. การพูดปดมดเท็จ ๒. พูดคําหยาบ ๓. พูดเพ้อเจ้อ
๔. พูดส่อเสียด ยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคี การพูดแบบนี้ไม่เกิดคุณ ไม่เกิด
ประโยชน์ มีแต่โทษ ความคิดทีเ่ ป็ นโทษได้แก่ ๑. ความโลภ ๒. ความโกรธ ๓. ความ
หลง นี่คอื การกระทําทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงบอกว่าไม่ดเี ป็ นโทษ ไม่ควรกระทํา
การกระทําทีด่ คี อื อะไร ก็คอื การไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี
ไม่เสพสุรายาเมา การพูดทีด่ กี ็คอื ไม่พูดคําเท็จ ไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พดู
ส่อเสียด ความคิดทีด่ กี ็คือ ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง นี่คอื สิง่ ทีค่ วรดูแลอยู่เสมอ เวลาทํา
อะไร พูดอะไร คิดอะไร เป็ นไปในทิศทางไหน ถ้าไปในทางโลภ โกรธ หลง ก็ควรระงับ
ความคิดนัน้ เสีย เพราะถ้าไม่ระงับแล้ว ความคิดนัน้ ๆจะพาไปสู่การพูดทีไ่ ม่ดี การกระทํา
ทีไ่ ม่ดนี นั ่ เอง เมือ่ พูดไม่ดกี ระทําไม่ดแี ล้ว ผลเสียก็จะตามมา ต้องมีเรื่องราวตามมาอย่าง
แน่นอน ไม่ชา้ ก็เร็ว ก็อาจจะต้องเข้าคุกเข้าตะราง หรือในทีส่ ุดก็อาจจะต้องเสียชีวติ ไป
เพราะไม่มสี ติปญั ญาคอยกํากับดูแลรักษาการกระทํา ให้อยู่ในกรอบของความดีงาม
นัน่ เอง จึงควรเจริญสติและปัญญาอย่างสมําเสมอ
่
การเจริญสติน้ ีสามารถเจริญได้ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนกระทังนอนหลั
่
บไปเลย
เวลาตื่นขึ้นมาก็ให้มคี วามรู้สกึ ตัวว่าขณะนี้ต่ืนขึ้นมาแล้ว กําลังคิดจะทําอะไรอยู่ เบื้องต้น
เวลาตื่นขึ้นมาแล้ว ก็คดิ จะลุกขึ้น เพือ่ ไปเข้าห้องนํา้ ก็ให้รู้วา่ ตอนนี้กาํ ลังมีความคิดนี้อยู่
แล้วก็พจิ ารณาดูวา่ จําเป็ นหรือไม่จาํ เป็ น ควรกระทําหรือไม่ควรกระทํา เมือ่ เป็ นสิง่ ที่
จําเป็ นทีจ่ ะต้องทํา เพราะร่างกายต้องมีการระบายขับถ่ายสิง่ ต่างๆออกมา ก็มสี ติให้รู้อยู่
ว่าขณะนี้กาํ ลังจะลุกขึ้น เมือ่ ลุกขึ้นก็รู้วา่ กําลังลุกขึ้น เมือ่ ยืนขึ้นก็รู้วา่ ยืนอยู่ เมือ่ กําลังเดิน
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เข้าห้องนํา้ ก็รู้วา่ กําลังเดินเข้าห้องนํา้ นี่คอื การฝึ กให้มสี ติอยู่กบั ตน ให้อยู่กบั การ
เคลือ่ นไหวของกาย วาจา ใจ ขณะทีท่ าํ กิจวัตรต่างๆในห้องนํา้ ล้างหน้าล้างตา แปรงฟัน
หรือทําอะไรก็ตาม ก็ให้มสี ติอยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ อย่าทําไปควบคู่กบั การคิดถึงเรื่อง
โน้นเรื่องนี้ไป เพราะถ้าเป็ นเช่นนัน้ แล้ว ถือว่าไม่มสี ติ เพราะเผลอไปแล้ว กําลังทําอะไรก็
ไม่รู้ บางทีแปรงฟันไปแล้ว ยังจําไม่ได้เลยว่าแปรงซีน่ ้ หี รือยัง แปรงข้างบนแล้วหรือยัง
หรือแปรงข้างล่างแล้วหรือยัง เพราะขณะทีแ่ ปรงไป ก็คดิ ถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ไป แต่ถา้ มีสติ
อยู่กบั การแปรง ก็จะรู้อยู่ทกุ ขณะเลยว่าได้ทาํ อะไรไปบ้างแล้วอย่างไร
ให้มสี ติอยู่กบั การเคลือ่ นไหวเสมอ เวลาออกไปทํามาหากินทํางานทําการ เวลาพบปะกับ
ใคร เวลามีอารมณ์อะไรมากระทบก็ให้รู้ เวลาระบายอารมณ์ก็ตอ้ งแยกแยะ ว่าควรจะ
ระบายหรือไม่ ถ้าเป็ นความรู้สกึ หงุดหงิดไม่สบายใจไม่พอใจ ก็ตอ้ งระงับอารมณ์นนั้
เพราะเวลาหงุดหงิดไม่พอใจ จะพูดไม่ดี ทําไม่ดี จะทําให้คนอืน่ ไม่ชอบไม่พอใจ มี
ปฏิกริ ิยาทีไ่ ม่ดตี อบโต้กลับมา แต่ถา้ ระงับอารมณ์เหล่านัน้ ได้ แล้วพยายามสร้างอารมณ์
ทีด่ ใี ห้เกิดขึ้น แทนทีจ่ ะโกรธก็ให้อภัย บอกว่าไม่เป็ นไร คนเราอยู่ในโลกนี้ดว้ ยกันก็
เหมือนลิ้นกับฟัน ต้องมีการกระทบกันบ้าง หรือคิดเสียว่าเป็ นการใช้หนี้เก่า ใช้กรรมเก่า
เกิดมาแล้วก็ตอ้ งมีคนมาทวงหนี้เก่า เคยสร้างหนี้สร้างเวรสร้างกรรมไว้ในอดีต พอเมือ่
ถึงเวลาทีเ่ วรกรรมจะส่งผล ก็มาในรู ปเคราะห์กรรมต่างๆ เจอคนทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจ คอยหา
เรื่องหาราว อย่างนี้ก็ตอ้ งฝึ กหัดทําใจ อย่าไปโกรธ เพราะความโกรธจะทําให้ไปสร้างเวร
สร้างกรรม เป็ นการฉุดลากให้ลงสู่ทต่ี าํ ่ ลงไปสู่กองทุกข์นนั ่ เอง
แต่ถา้ รู้จกั ระงับยับยัง้ ก็จะไม่มกี ารพูดในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ไม่กระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ถึงแม้เขาจะทํา
ร้ายเรา ถึงแม้เขาจะพูดไม่ดี ใส่รา้ ยต่างๆนานา ดุด่าด้วยวาจาทีห่ ยาบคาย ก็จะไม่ตอบโต้
เมือ่ ไม่ตอบโต้แล้ว เรื่องก็ผ่านไป ไม่มปี ญั หาอะไร เมือ่ เขาได้ระบายแล้วเรื่องมันก็จบ ก็
จะไม่มปี ญั หาอะไรตามมา ชีวติ ก็จะมีแต่ความสงบ มีแต่ความร่มเย็น นี่ก็เป็ นเพราะว่ามี
สติ มีปญั ญา คอยควบคุมการดําเนินชีวติ นัน่ เอง สังเกตดูถา้ วันไหนไม่มสี ติไม่มปี ญั ญา
วันนัน้ จะมีแต่ความว้าวุน่ ขุน่ มัว ไม่สบายอกไม่สบายใจ เพราะไม่รู้จกั ระงับอารมณ์ต่างๆ
เวลามีอารมณ์อยากให้สง่ิ หนึ่งสิง่ ใดเป็ นไปตามทีต่ อ้ งการ แล้วไม่เป็ นไปดังทีต่ อ้ งการ ก็
58

จะเกิดความหงุดหงิด อาจจะต้องไปมีเรื่องมีราวกับคนทีม่ าขัดขวาง หรือมาทําสิง่ ทีไ่ ม่
ต้องการให้กระทํา ก็เลยกลายเป็ นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมา นี่ก็เป็ นเพราะขาดสติขาดปัญญา
นัน่ เอง ถ้ามีสติมปี ญั ญาแล้ว ทุกสิง่ ทุกอย่างจะเป็ นไปด้วยความราบรื่นดีงาม
ขอให้เข้าใจว่า การมีเรื่องมีราวทะเลาะเบาะแว้งกัน ทุบตีกนั ต่อสูท้ าํ ร้ายกัน ไม่ใช่เป็ นการ
รักษาศักดิ์ศรี แต่เป็ นการทําลายศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ เพราะมนุษย์ทป่ี ระเสริฐจะ
ไม่มเี รื่องกับใคร จะรู้จกั ให้อภัย รู้จกั ถอย รู้จกั หยุด รู้จกั ยอม ถ้ารู้จกั หยุด รู้จกั ยอม ใจ
ก็จะเย็น ใจก็จะมีความสุข ใจก็จะสบาย ซึง่ เป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนปรารถนากัน แต่เพราะถูก
ความหลงครอบงํา เวลาใครมาทําอะไรทีไ่ ม่พอใจ ก็ตอ้ งตอบโต้ เพราะถือว่าต้องรักษา
ศักดิ์ศรี ใครมาทําร้ายแล้วปล่อยให้ทาํ ร้าย แสดงว่าเป็ นคนขี้ขลาด ไม่รกั ษาเกียรติยศ นี่
เป็ นความเข้าใจผิด เป็ นความเห็นผิด เป็ นความเห็นผิดเป็ นชอบ เป็ นความหลง ผูม้ ี
สติปญั ญาจะต้องรักษาความสงบ ความร่มเย็นเป็ นสุขไว้ในทุกกรณี นัน่ แหละถือว่าเป็ น
การรักษาศักดิ์ศรีของมนุษย์ทแ่ี ท้จริง เพราะถ้ามนุษย์ทกุ คนรักษาศักดิ์ศรีแบบนี้แล้ว ทุก
คนจะอยู่กนั ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข
แต่ทกุ วันนี้มนุษย์เราไม่ได้อยู่ดว้ ยความสงบสุข
เพราะไม่รกั ษาเกียรติยศของมนุษย์
นัน่ เอง เอาความหลงคืออัตตาตัวตนมาเป็ นทีต่ งั้ ถ้าใครมาทําอะไรไม่ถูกใจ ก็ถอื ว่ามา
หยามนํา้ ใจ ต้องทําร้าย ต้องทําโทษเขาอย่างนี้เป็ นต้น สังคมจึงมีแต่ความว้าวุน่ ขุน่ มัว มี
แต่ความวุน่ วาย ไม่มคี วามปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
จึงควรเห็นคุณค่าของ
สติปญั ญา ถ้าต้องการดําเนินชีวติ ทีส่ งบร่มเย็นเป็ นสุข มีแต่ความเจริญ มีแต่ความเป็ น
สิริมงคล ก็ขอให้นาํ เอาธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนมาปฏิบตั กิ นั ให้มสี ติมปี ญั ญา ดูแล
รักษากาย วาจา ใจ ให้ตงั้ อยู่ในทํานองคลองธรรม คิดดี พูดดี ทําดี ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่
หลง ไม่พูดปด ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั
ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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การมาวัดถือว่ามาสู่ทส่ี ว่าง ถ้าอยู่นอกวัดก็เหมือนอยู่ในทีม่ ดื เพราะเวลามาวัดจะทําแต่
สิง่ ทีถ่ ูกทีด่ ี เพราะมีแสงสว่าง ทําให้สามารถแยกแยะสิง่ ทีถ่ ูกจากสิง่ ทีผ่ ดิ ได้ สิง่ ทีด่ จี ากสิง่
ทีไ่ ม่ดไี ด้ จึงมีการทําบุญทําทาน รักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ ทําสมาธิ
เดินจงกรม เจริญปัญญา เพือ่ การหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลาย เหตุทไ่ี ด้กระทําสิง่
เหล่านี้กนั ก็เป็ นเพราะว่ามีแสงสว่าง ทําให้เห็นความถูกต้องดีงามของการปฏิบตั เิ หล่านี้
นัน่ เอง ถ้าอยู่นอกวัดก็เหมือนกับอยู่ในทีม่ ดื ย่อมไม่เห็นผิดเห็นถูก เห็นดีเห็นชัว่ ก็เลย
ทําแต่สง่ิ ทีผ่ ดิ สิง่ ทีช่ วั ่ เช่นฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี โกหก
หลอกลวง เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร เกียจคร้าน
เป็ นการปฏิบตั ทิ จ่ี ะนํามาแต่ความทุกข์ความวุน่ วายใจ เวลาอยู่นอกวัดจึงไม่เหมือนกับ
เวลาอยู่ในวัด อยู่นอกวัดเหมือนกับอยู่ในทีม่ ดื จึงมีแต่การกระทําทีไ่ ม่ดไี ม่งาม นํามาซึง่
ความทุกข์ความวุน่ วาย เวลามาวัดก็เท่ากับมาทีๆ่ มีแสงสว่าง จึงมีแต่การทําความดี ทําสิง่
ทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ผลทีป่ รารถนาคือความสุขความเจริญ จึงเป็ นสิง่ ทีต่ ามมาต่อไป
การพูดว่าในวัดสว่าง นอกวัดมืด เป็ นการเปรียบเทียบให้ฟังว่า จิตใจของคนเรานัน้ มีมดื
ได้ มีสว่างได้ เพราะมีเหตุทท่ี าํ ให้มดื และมีเหตุทท่ี าํ ให้สว่าง เหตุทท่ี าํ ให้มดื ก็คอื ความ
หลง ความมืดบอด เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นทุกข์เป็ นสุข เหตุทท่ี าํ
ให้สว่างก็คอื ปัญญา คือธรรมะ คําสอนของพระพุทธเจ้านัน่ เอง พระพุทธเจ้าทรงมีแสง
สว่างปรากฏขึ้นในพระทัยจากการศึกษาปฏิบตั ธิ รรมจนตรัสรู้ การตรัสรู้น้ ีหมายถึงการได้
รู้ในสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ รู้ดี รู้ชวั ่ รู้ถูก รู้ผดิ รู้คุณ รู้โทษ เมือ่ ทรงรู้อย่างชัดเจนแจ่ม
แจ้งแล้ว ก็นาํ มาเผยแผ่ให้กบั ผูท้ ย่ี งั มีความมืดบอดครอบงําจิตใจอยู่ ให้มแี สงสว่าง เพือ่
จะได้ดาํ เนินชีวติ ไปในแนวทางทีถ่ ูกต้อง นํามาซึง่ ความสุขและความเจริญ นี่คอื
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ความหมายของความสว่าง คือธรรมะเป็ นแสงสว่างแห่งธรรม ธัมโม ปทีโป เพราะธรรมะ
สามารถแยกแยะสิง่ ต่างๆออกได้ ว่าเป็ นคุณหรือเป็ นโทษ เป็ นสุขหรือเป็ นทุกข์ เป็ นความ
เจริญหรือเป็ นความเสือ่ ม
ถ้าปราศจากธรรมะ จิตใจก็เหมือนกับอยู่ในทีม่ ดื เหมือนถูกสิง่ ปิ ดกัน้ สายตาไม่ให้เห็นสิง่
ต่างๆได้ เรียกว่าความหลง ทําให้ตอ้ งคลําไป เวลาคลําไปก็เหมือนกับจับปลาแบบสุ่มสี่
สุ่มห้า ไม่รู้วา่ ปลาอยู่ทต่ี รงไหนก็สุ่มไป ถ้าโชคดีก็ได้ตวั ปลา ถ้าโชคไม่ดกี ็ตอ้ งสุ่มไป
เรื่อยๆ จนกว่าจะได้ ชีวติ ของพวกเราก็เปรียบเหมือนกับการสุ่มหาปลา เราทุกคน
แสวงหาความสุขความเจริญด้วยกันทุกคน แต่กลับไปเจอแต่เรื่องวุน่ วายใจ เรื่องความ
ทุกข์ เรื่องความไม่สบายใจ ก็เป็ นเพราะความมืดบอดปิ ดกัน้ สายตา ทําให้ไม่สามารถเห็น
ตัวปลาได้ คือไม่สามารถเห็นความสุขความทุกข์ทแ่ี ท้จริงได้ ไม่รู้จกั แยกแยะ ก็เลยคว้า
ผิดคว้าถูก ส่วนใหญ่ก็มกั จะไปคว้าเอาความทุกข์มา เช่นการกระทําบาปนัน้ ทัง้ ๆทีร่ ู้วา่ ไม่
ดี แต่ก็ยงั ไปทํากัน เพราะคิดว่าทําไปแล้วจะได้ความสุข เช่นไปลักทรัพย์ ไปฉ้อโกง จะ
ทําให้มคี วามสุข เมือ่ มีทรัพย์แล้วก็สามารถนําเอาไปซื้อความสุขต่างๆได้ แต่ไม่คดิ ถึง
ความทุกข์ทจ่ี ะตามมาถ้าถูกจับได้ ก็ตอ้ งเข้าคุกเข้าตะรางหมดอิสรภาพ อยู่แบบอดๆ
อยากๆ อยู่อย่างทุกข์ทรมาน เพราะขาดความเฉลียวนัน่ เอง
คนเราฉลาดแต่ขาดความเฉลียวก็ไม่ดี ความฉลาดก็คอื รู้จกั คิดวิธีหาเงินหาทอง แต่ไม่
เฉลียวว่าวิธีทห่ี าเงินทองมานัน้ เป็ นคุณหรือเป็ นโทษ เมือ่ ไม่เฉลียวก็ไปฉ้อโกง ไป
คอรัปชัน่ ไปลักเล็กขโมยน้อย แล้วในทีส่ ุดก็ตอ้ งถูกจับเข้าคุกเข้าตะรางไป นี่คอื ความ
ฉลาดแต่ไม่เฉลียว ถ้าเป็ นคนทีฉ่ ลาดและเฉลียว ก็ตอ้ งคิดว่าเงินทองก็เป็ นประโยชน์
สามารถนํามาใช้อะไรได้หลายอย่าง
เช่นมาดูแลรักษาอัตภาพร่างกายให้อยู่ได้ดว้ ย
ความสุขด้วยความสบาย ถ้ามีเหลือก็สามารถนําเอาไปสงเคราะห์ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ให้มี
ความสุข เมือ่ ได้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ก็ทาํ ให้จติ ใจมีความสุข มีความสงบ เพราะจิตใจได้รับ
การชําระจากการช่วยเหลือผูอ้ น่ื เป็ นการชําระความเห็นแก่ตวั ความตระหนี่ ความโลภ
อันเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้จติ ใจมีความเศร้าหมองไม่เบิกบาน ไม่สดชื่น ไม่มคี วามสุข นี่คอื คุณ
ของเงินทอง แต่ถา้ ไม่มคี วามเฉลียวว่าวิธีหาเงินนัน้ มี ๒ วิธี คือหามาโดยปราศจากโทษ
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กับหามาแล้วเกิดโทษตามมา ถ้าไม่เฉลียวก็จะไม่สนใจคิดแยกแยะว่าวิธีไหนถูก วิธีไหน
ควร ถ้ามีความเฉลียวก็จะต้องคิดเสียก่อนว่า การไปหาเงินทองมาแบบนี้ถูกหรือไม่ หรือ
ผิดอย่างไร เช่นไปลักทรัพย์ โกหกหลอกลวง ฉ้อโกง อย่างนี้ถูกหรือผิด ถ้ามีความ
เฉลียวก็จะรู้วา่ การกระทําแบบนี้เป็ นการทุจริต ทําไปแล้วต้องมีโทษตามมา ถ้าเป็ น
เช่นนัน้ อย่าทําดีกว่า ถึงแม้จะอดอยากยากจน ก็ไม่มโี ทษร้ายแรงเท่ากับการทุจริต นี่คอื
ความเฉลียว เพราะเมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็จะไม่กล้าไปทําในสิง่ ทีผ่ ดิ ทีเ่ ป็ นโทษ ทําแต่สง่ิ ทีเ่ ป็ น
คุณ ทีส่ ุจริต เช่นทํามาหากินรับจ้างกินเงินเดือน เป็ นการกระทําทีไ่ ม่มโี ทษตามมา ตํารวจ
ไม่จบั เข้าคุกเข้าตะราง นี่คอื ความหมายของความเฉลียวกับความฉลาด
ถ้าฉลาดอย่างเดียวไม่เฉลียวก็ราํ ่ รวยได้ เป็ นเศรษฐีได้ แต่ชวี ติ จะมีแต่ความวุน่ วาย ต้อง
คอยแก้ไขปัญหาต่างๆทีจ่ ะตามมาตลอดเวลา เพราะเมือ่ ทําอะไรทีผ่ ดิ ไปแล้วโทษก็จะต้อง
ตามมา ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะต้องถูกลงโทษ ในขณะทีโ่ ทษยังไม่ตามมา ก็มแี ต่ความทุกข์ความ
วุน่ วายใจ คนเราเวลาทําอะไรทีผ่ ดิ ศีลผิดธรรมแล้ว จิตใจจะไม่สงบ ไม่น่งิ จะต้องมี
ความวิตก มีความกังวลห่วงใย ว่าจะต้องถูกจับในวันใดวันหนึ่ง นี่ก็เป็ นโทษอีกอย่าง
หนึ่ง เป็ นโทษทางใจ ถึงแม้จะมีบา้ นหลังใหญ่โตราคาเป็ นสิบๆล้าน มีสมบัตขิ ้าวของเงิน
ทองมากมาย แต่เป็ นทรัพย์ทห่ี ามาด้วยความไม่ถูกต้อง เวลานอนก็นอนแบบไม่สบายใจ
มีแต่กงั วล กินก็กนิ ไม่เอร็ดอร่อย อยู่แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะการกระทํามีโทษ
นัน่ เอง ในทางตรงกันข้ามถ้าหาทรัพย์มาด้วยความสุจริต ถูกต้องตามหลักศีลธรรม ไม่
ผิดกฎหมาย เงินทองทีไ่ ด้มาทุกบาทจะไม่มโี ทษ ไม่สร้างความวุน่ วายใจ จะอยู่อย่างสุข
สบาย กินก็สบายนอนก็สบาย ไม่ตอ้ งห่วง ไม่ตอ้ งกังวล ว่าจะมีใครมาจับเข้าคุกเข้า
ตะราง นี่คอื ความหมายของความฉลาดและความเฉลียว
ฉลาดคือรู้จกั หาทรัพย์ แต่วธิ ีหาทรัพย์ก็ตอ้ งเฉลียว ต้องรู้วา่ วิธีทห่ี ามานัน้ ถูกหรือผิด ถ้า
ผิดก็อย่าไปหามา ถึงแม้จะได้มาแต่ไม่คุม้ ค่า เพราะความสุขทีไ่ ด้จากการใช้ทรัพย์ จะไม่
พอเพียงกับความทุกข์ ทีเ่ กิดจากการไปหาทรัพย์มาโดยมิชอบ ความทุกข์ใจจะกลบ
ความสุขทีเ่ กิดจากการได้ใช้ทรัพย์ เวลาใช้เงินใช้ทอง ไปเทีย่ วจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ตาม
จะมีความรู้สกึ จืดๆ ไม่ค่อยสบายใจ เพราะมีความกังวลอยู่วา่ จะถูกจับหรือไม่นนั ่ เอง แต่
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ถ้าหามาด้วยความบริสุทธิ์ ด้วยความสุจริตแล้ว เวลาใช้ทรัพย์ก็จะมีแต่ความสุขโดย
ถ่ายเดียว ไม่มคี วามทุกข์ทเ่ี กิดจากการกระทําผิดมาบดบัง การทีจ่ ะฉลาดเฉลียวได้ก็ตอ้ ง
อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้า คือแสงสว่างแห่งธรรม ดังทีไ่ ด้มาทีว่ ดั กันอย่างสมํา่ เสมอ
มาฟังธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ฟังถึงเหตุของความเจริญ และเหตุของความทุกข์
เมือ่ รู้วา่ อะไรเป็ นเหตุทน่ี าํ มาซึง่ ความเจริญ ก็บาํ เพ็ญแต่เหตุนนั้ ๆไป ความเจริญก็จะ
ตามมา อะไรทีเ่ ป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ก็ละเสีย ความทุกข์
ความเสือ่ มเสีย ความวุน่ วายใจทัง้ หลาย ก็จะไม่ตามมา
ถ้าไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม ก็จะไม่มแี สงสว่างไปดับความมืดบอด ทีเ่ กิดจากความหลง
ภายในใจ ก็จะดําเนินชีวติ ไปในทางทีผ่ ดิ ดังคนทีอ่ ยู่นอกวัดมักจะทํากัน จะสังเกตเห็น
ได้วา่ คนทีอ่ ยู่นอกวัดมักจะฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปด
มดเท็จ โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน เกียจคร้าน เป็ นสิง่
ทีท่ าํ กันอยู่เป็ นปกติวสิ ยั เมือ่ ทําไปแล้วก็มแี ต่เรื่องวุน่ วายตามมา ดังทีป่ รากฏในหน้า
หนังสือพิมพ์อยู่แทบทุกวัน มีขา่ วฆ่ากัน ชิงทรัพย์กนั ทําร้ายกันอยู่ตลอดเวลา นี่ก็เป็ น
เพราะว่าจิตใจของคนทีอ่ ยู่นอกวัดนัน้ มีความมืดบอดครอบงําอยู่นนั ่ เอง ไม่มแี สงสว่าง
แห่งธรรมจึงไม่รู้จกั ผิด ไม่รู้จกั ถูก ไม่รู้จกั ดี ไม่รู้จกั ชัว่ ก็เลยทําแต่สง่ิ ทีผ่ ดิ สิง่ ทีช่ วั ่ เมือ่
ทําไปแล้วก็ตอ้ งรับเคราะห์กรรมไป ซึง่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นจะต้องเกิดขึ้นเลย ถ้าทุกคน
แสวงหาเวลา สละเวลาสักอาทิตย์ละครัง้ เข้าวัดเข้าวากัน มาฟังเทศน์ฟงั ธรรม มาปฏิบตั ิ
ธรรม ชําระขัดเกลาความมืดบอดทีม่ อี ยู่ภายในใจให้ค่อยๆจางไป เมือ่ ความมืดบอดจาง
ไปมากน้อยเพียงไร ความสว่างในใจก็จะมีมากขึ้นเพียงนัน้
เหมือนกับคนทีถ่ ูกปิ ดตาไว้ ถ้าเอาสิง่ ทีป่ ิ ดตาออกได้ ก็จะสามารถเห็นสิง่ ต่างๆรอบตัวได้
การทีจ่ ะทําให้คนทีถ่ ูกปิ ดตาให้มองเห็นสิง่ ต่างๆได้ ให้เห็นว่าสีต่างๆ เช่นสีแดง สีเขียว สี
ขาว เป็ นอย่างไร ก็ตอ้ งบอกให้เขาเอาทีป่ ิ ดตาออก ถ้ายังมีสง่ิ ปิ ดกัน้ ตาอยู่ จะไม่สามารถ
มองเห็นได้ สีเดียวทีเ่ ห็นก็คอื สีดาํ เพราะเวลาตาถูกปิ ดกัน้ ก็จะไม่เห็นสีอน่ื จะเห็นแต่สี
ดําอย่างเดียว จะบอกเขาว่าสีแดง สีเขียว สีขาว สีเหลือง เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้
อธิบายอย่างไรเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจได้ แต่ถา้ ช่วยบอกเขาให้ถอดสิง่ ทีป่ ิ ดตาเขาอยู่
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ออกไป เมือ่ สิง่ ทีป่ ิ ดกัน้ ตาถูกเปิ ดออก เขาก็จะสามารถมองเห็นสิง่ ต่างๆได้ ก็จะรู้จะเข้าใจ
ได้ทนั ทีวา่ สีเขียว สีแดง สีเหลืองนัน้ เป็ นอย่างไร ฉันใดความมืดบอดทีอ่ ยู่ในใจ ก็เป็ น
เหมือนกับสิง่ ทีป่ ิ ดกัน้ ดวงจิต ไม่สามารถเห็นผิดถูกดีชวั ่ ได้ ถ้าสอนให้เขาเอาสิง่ ทีเ่ ป็ น
เครื่องปิ ดกัน้ ใจเขาออกได้ เขาก็จะสามารถเห็นสิง่ ต่างๆได้ เหมือนกับคนทีไ่ ม่มอี ะไรปิ ด
กัน้ ใจ เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลายปฏิบตั ธิ รรม เพราะเป็ นวิธที จ่ี ะทําให้โมหะ
ความมืดบอด ทีป่ ิ ดกัน้ ดวงจิตดวงใจ ไม่ให้เห็นผิดถูกดีชวั ่ นัน้ ให้สลายหมดไป ทําให้
มองเห็นได้ การปฏิบตั ธิ รรมจึงเป็ นวิธีเดียวทีจ่ ะทําให้เห็นสิง่ ต่างๆ เหมือนกับที่
พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น พระพุทธเจ้าไม่สามารถเสกเป่ าให้เห็นผิดถูกดีชวั ่ ได้ แต่ทรง
สามารถสอนให้ปฏิบตั ิ จนกําจัดสิง่ ทีเ่ ป็ นเครื่องปกปิ ดจิตใจ ทีท่ าํ ให้มดื บอดออกไปได้ ทํา
ให้มดี วงตาสว่าง เห็นทุกสิง่ ทุกอย่างได้ การปฏิบตั ธิ รรมจึงเป็ นสิง่ เดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้
รู้เห็น แยกแยะเรื่องผิดเรื่องถูก เรื่องดีเรื่องชัว่ ได้ จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ สําหรับการ
ดําเนินชีวติ ให้เป็ นไปในทิศทางทีด่ ี ทีง่ าม ทีส่ ุข ทีเ่ จริญ จึงต้องปฏิบตั ธิ รรมกัน เพือ่ ให้
ดวงตาสว่าง มีแสงสว่างแห่งธรรม
การปฏิบตั ธิ รรมแบ่งเป็ น ๒ ขัน้ ขัน้ แรกเรียกว่าสมาธิ ขัน้ ทีส่ องเรียกว่าปัญญา ทัง้ ๒ ขัน้
นี้จะเป็ นเครื่องมือ ทีจ่ ะทําให้โมหะความมืดบอดหมดไปจากจิตจากใจ เวลาทีท่ าํ สมาธิ
แล้ว จิตจะสงบลง แล้วก็จะใส เหมือนกับนํา้ ทีข่ นุ่ หลังจากได้รบั การแกว่งสารส้มอยู่สกั
พักหนึ่ง ตะกอนต่างๆ ก็จะตกลงไปนอนก้น ทําให้นาํ้ ใสขึ้น เห็นอะไรได้ชดั ทําให้เห็นสิง่
ต่างๆทีม่ อี ยู่ในนํา้ ได้ ไม่วา่ จะเป็ นปูปลา หรืออะไรก็ตามทีอ่ ยู่ในนํา้ ก็จะเห็นได้ชดั ฉันใด
เวลาทําจิตให้สงบด้วยการทําสมาธิ เวลาจิตสงบนิ่งลงจิตก็จะใส จิตก็จะเห็นความสุข
เห็นความทุกข์ เห็นความดีความชัว่ ทีม่ อี ยู่ในใจ แต่การทําสมาธิเป็ นเพียงการกระทําจิต
ให้ใสได้เป็ นครัง้ เป็ นคราว ขณะทีจ่ ติ สงบเป็ นสมาธิอยู่ตอนนัน้ จิตก็จะใส แต่พอจิตถอน
ออกมาจากสมาธิแล้วเริ่มคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เริ่มไปทําโน่นทํานี่ ตะกอนต่างๆทีอ่ ยู่กน้
ของจิต ก็จะลอยขึ้นมา ทําให้นาํ้ จิตนัน้ ขุน่ ไป เหมือนกับนํา้ ในตุ่มทีห่ ลังจากทีไ่ ด้แกว่ง
สารส้มทําให้ตกตะกอนแล้ว ถ้าเอาอะไรไปกวนนํา้ ในตุ่ม ตะกอนทีน่ อนก้นอยู่ ก็จะลอย
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ขึ้นมาปะปนกับนํา้ อีก ทําให้นาํ้ ขุน่ มัวได้อกี จิตก็เช่นเดียวกันเวลาออกจากสมาธิ ออกจาก
ความสงบ ความใสก็จะหายไป ทําให้เกิดความขุน่ มัวความมืดบอดกลับคืนมาอีก เวลา
ไปทําอะไรก็จะต้องทําแบบผิดๆถูกๆอีก แต่ถา้ ใช้ธรรมะขัน้ ที่ ๒ ทีเ่ รียกว่าปัญญา ให้
แยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรดีอะไรชัว่ ทุกครัง้ เวลาสัมผัสกับอะไร ทําอะไร คิด
เสียก่อนว่าทําอย่างนี้ถูกหรือไม่ หรือผิด เพราะทุกการกระทํามีทงั้ ดีและชัว่ ทัง้ ผิดและถูก
เวลาจะลักทรัพย์ถามตัวเองเสียก่อนว่า เป็ นการกระทําทีถ่ ูกหรือผิด เป็ นคุณหรือเป็ นโทษ
ถ้ารู้วา่ ผิดก็ไม่ทาํ เสีย โทษก็ไม่ตามมา เวลาทําอะไรทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ เช่นเวลา
ทําบุญทําทาน ได้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื อย่างนี้ถามตัวเองว่า เป็ นคุณหรือเป็ นโทษ เมือ่ พิจารณา
ดูก็จะเห็นว่ามีแต่คุณไม่มโี ทษ ถ้าเป็ นคุณทําไปก็มแี ต่ผลดีตามมา ไม่มผี ลเสียตามมา นี่
คือการใช้ปญั ญา รู้จกั แยกแยะผิดออกจากถูก ดีออกจากชัว่ นี่คอื การเจริญปัญญาใน
ระดับหนึ่ง
ส่วนปัญญาอีกระดับหนึ่ง ก็คอื การศึกษาทําความเข้าใจถึงธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่าง ที่
เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยว่า สิง่ ต่างๆทีเ่ ราอยากมีอยากได้มาเป็ นสมบัตนิ นั้ ธรรมชาติท่ี
แท้จริงของเขาเป็ นอย่างไร เป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความสุขกับเราตลอดไปได้หรือเปล่า หรือเป็ นสิง่ ที่
ให้ความสุขในเบื้องต้นแล้วกลายเป็ นความทุกข์ในเบื้องปลาย ถ้าใช้ปญั ญาวิเคราะห์ดู ก็
ต้องถามว่าสิง่ ไหนทีเ่ ราอยากได้นนั้ ถ้าเป็ นของทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ภายใต้การ
ควบคุมบังคับของเราได้ สิง่ นัน้ ย่อมสามารถให้ความสุขกับเราได้ไปตลอด ไม่ใช่เป็ นแต่
ความสุขในเบื้องต้น เช่นไปได้อะไรมาสักอย่างหนึ่ง ของชิ้นนัน้ จะอยู่กบั เราไปตลอดหรือ
เปล่า เราสามารถควบคุมดูแลให้อยู่กบั เรา ให้เป็ นเหมือนเดิม เหมือนกับทีไ่ ด้มาในวัน
แรกหรือเปล่า ถ้าสามารถควบคุมได้ สามารถทําไม่ให้เปลีย่ นแปลงได้ ของชิ้นนัน้ ก็
สามารถให้ความสุขกับเราได้ไปตลอด แต่ความจริงแล้วของแบบนัน้ มีหรือไม่ในโลกนี้
คิดว่าไม่มี เพราะว่าไม่วา่ อะไรก็ตามทีเ่ ราได้มา เวลาได้มาในเบื้องต้นก็จะเป็ นของใหม่
แต่ปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็จะต้องเป็ นของเก่าไป เสื้อผ้าเวลาซื้อมาก็ใหม่ แต่พอใช้ไป
ใส่ไปได้สกั ระยะหนึ่งก็เก่า แล้วก็ขาดได้ หรือถ้าไปแขวนไว้ ไปตากไว้ เวลาเผลอก็อาจจะ
มีคนมาหยิบมาขโมยไปก็ได้ เมือ่ เป็ นสิง่ ทีเ่ รารักแล้วต้องสูญเสียไป ใจของเรายังจะมี
ความสุขอยู่หรือเปล่า หรือจะต้องเศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้ กินไม่ได้นอนไม่หลับ
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นี่คอื การวิเคราะห์ดว้ ยปัญญา ทุกครัง้ ทีต่ อ้ งการจะได้อะไรมาเพือ่ ให้ความสุขกับเรา ต้อง
ถามตัวเองเสมอว่าสิง่ ทีจ่ ะให้ความสุขกับเรานี้ จะเป็ นความสุขไปตลอดหรือเปล่า หรือจะ
เป็ นสุขตอนต้นแล้วเป็ นทุกข์ตอนปลาย ถ้าเป็ นเช่นนัน้ อย่าเอามาไม่ดกี ว่าหรือ ถ้าไม่มสี ง่ิ
นัน้ เสียแต่ตน้ ก็ไม่ตอ้ งมาร้องห่มร้องไห้ในภายหลัง เพราะว่าของทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะ
เป็ นวัตถุหรือเป็ นบุคคล เป็ นมนุษย์หรือเป็ นเดรัจฉาน ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้อยู่ภายใต้
กฎของไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น คืออนิ จจังไม่เทีย่ ง ทุกขัง เป็ นทุกข์ อนัตตา ไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมบังคับของใครทัง้ สิ้น ทุกสิง่ ทุกอย่างไหลเวียนไป เปลีย่ นแปลงไป มีเหตุมปี จั จัย
เหมือนกับเมฆบนท้องฟ้ า ไม่มใี ครสามารถไปบังคับให้เมฆเป็ นไปตามความต้องการได้
เมฆจะต้องลอยไปตามลม แล้วจะต้องตกลงมาเมือ่ มีความหนักเกินกว่าทีจ่ ะลอยอยู่บน
ท้องฟ้ าได้ ก็ตกลงมากลายเป็ นฝน เมือ่ เป็ นฝนก็ไหลลงไปในลํานํา้ ลําคลองลําห้วย ไหล
ลงไปในทะเล แล้วในทีส่ ุดก็จะระเหย กลับขึ้นไปบนฟ้ า กลายเป็ นเมฆไป
นี่เป็ นเรื่องของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ไม่มอี ะไรคงสภาพเหมือนเดิมไปตลอดเวลา มีการ
เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับร่างกายของเรา ทีไ่ ม่อยู่คงเส้นคงวา ตัง้ แต่เกิดมา
ก็มกี ารเปลีย่ นแปลงมาตลอด ไม่เชื่อลองกลับไปดูภาพทีถ่ ่ายตอนคลอดออกมาใหม่ๆ
กับตอนนี้เหมือนกันไหม ไม่เหมือนกัน ส่วนภาพทีถ่ ่ายในวันนี้ถา้ รออีกสัก ๑๐ หรือ ๒๐
ปี มาเปรียบเทียบดูอกี ก็จะรู้วา่ ไม่เหมือนกันอีกเช่นกัน เพราะนี่ก็คอื สภาพของทุกสิง่ ทุก
อย่างในโลกนี้ จึงทรงสอนว่าเป็ นของไม่เทีย่ งอนิ จจัง เป็ นอนัตตา เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี คร
ควบคุมบังคับได้ เป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย ถ้าไปยึดไปติดคิดว่าเป็ นสิง่ ทีจ่ ะให้ความสุข
กับตน ก็จะต้องมีความทุกข์กบั สิง่ นัน้ ๆ ในยามทีส่ ง่ิ นัน้ ๆเปลีย่ นแปลงไป สูญหายไป
หมดไป จึงต้องมีปญั ญา คือมีทงั้ ความเฉลียวและความฉลาด เป็ นผูน้ าํ ทาง เพือ่ จะได้ไม่
ต้องมาเสียใจในภายหลัง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๗๔

ปฏิบตั บิ ูชา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖
พอวันพระเวียนมาถึง ศรัทธาญาติโยมผูม้ คี วามแน่วแน่มนคงในพระรั
ั่
ตนตรัย คือพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็จะมาทีว่ ดั เพือ่ บูชาพระรัตนตรัยกัน เป็ นการเสริมสร้างความ
เป็ นสิริมงคลให้แก่ชวี ติ ดังในพระบาลีทแ่ี สดงไว้ว่า ปูชา จ ปูชนี ยานัง เอตัมมังคล
มุตตมัง การบูชาบุคคลทีส่ มควรแก่การบูชา เป็ นมงคลอย่างยิง่ แก่ชวี ติ การบูชามีอยู่ ๒
แบบด้วยกัน คือ ๑. อามิสบูชา ๒. ปฏิบตั ิบูชา อามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการะ
เช่น ดอกไม้ ธู ป เทียน ปฏิบตั บิ ูชาคือการปฏิบตั ธิ รรมตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
สังสอนไว้
่
เช่นทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม เจริญสมาธิ เจริญ
ปัญญา การบูชาทัง้ ๒ แบบนี้ พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าการปฏิบตั บิ ูชาเป็ นการบูชาที่
เลิศ ทีป่ ระเสริฐ ส่วนการบูชาด้วยอามิสบูชาเป็ นการแสดงความอ่อนน้อม แสดงความ
เคารพ เพือ่ นําไปสู่การปฏิบตั บิ ูชาต่อไป ถ้ามีแต่อามิสบูชาแต่ไม่มปี ฏิบตั บิ ูชาผลอันดีเลิศ
อันประเสริฐ ทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการบูชา ก็จะไม่ปรากฏขึ้น เพราะหัวใจของการบูชาอยู่ทก่ี าร
ปฏิบตั ิ
จึงควรให้ความสนใจกับการปฏิบตั บิ ูชา ให้มากกว่าอามิสบูชา อามิสบูชาเป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ น
จุดเริ่มต้นทีน่ าํ ไปสู่การปฏิบตั บิ ูชา ถ้ามีแต่อามิสบูชาอย่างเดียว ผลทีป่ รารถนาคือความ
เป็ นสิริมงคลจะไม่ปรากฏขึ้น เพราะการปฏิบตั บิ ูชาเท่านัน้ ทีจ่ ะนําพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ทีเ่ ป็ นสรณะอันสูงสุด มาประดิษฐานในใจของเรา เดีย๋ วนี้พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ยงั อยู่ภายนอกอยู่ ถ้ายังไม่ปฏิบตั ิ แต่เมือ่ เริ่มปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
สอนแล้ว พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทีอ่ ยู่ภายนอกก็จะเข้ามาอยู่ภายในใจ กลายเป็ น
พุทธะ ธรรมะ สังฆะ พุทธะคือผูร้ ู้ ธรรมะคือมรรคผลนิพพาน สังฆะก็คอื สุปฏิปนั โน ผู ้
ปฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ชิ อบนัน่ เอง เมือ่ ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่
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สอน สิง่ ทีจ่ ะปรากฏขึ้นมาก็คอื การบรรลุธรรม บรรลุมรรคผลนิ พพานไปตามลําดับ เมือ่
ได้บรรลุธรรมแล้วย่อมเข้าถึงพุทธะคือผูร้ ู ้ ดังทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ผูใ้ ดเห็น
ธรรม ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ผูใ้ ดเห็นตถาคตผูน้ ้นั เห็นธรรม ผู ้ทีจ่ ะเห็นตถาคต เห็น
ธรรมได้ ต้องเป็ นสุปฏิปนั โน ผู ้ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ศึกษาแล้วนําเอาธรรมะทีไ่ ด้ศึกษาไป
ปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้ว ธรรมะคือผลก็ย่อมปรากฏขึ้นมาตามลําดับ
นี่แหละคือวิธีทจ่ี ะทําให้เกิดความเป็ นสิริมงคลแก่ชวี ติ เพราะเมือ่ มีธรรมะอยู่ในใจแล้ว ก็
เท่ากับมีพทุ ธะ มีสงั ฆะ ควบคู่ไปด้วย เพราะว่าอยู่ทไ่ี หนถ้ามีพทุ ธะ ก็ตอ้ งมีธรรมะ ต้อง
มีสงั ฆะ ถ้ามีธรรมะ ก็ตอ้ งมีพทุ ธะ มีสงั ฆะ ถ้ามีสงั ฆะ ก็ตอ้ งมีพทุ ธะ มีธรรมะ ทัง้ ๓ สิง่
นี้ไม่แยกจากกัน จะไปควบคู่กนั เสมอ ในทางปฏิบตั ิ ในความเป็ นจริง แต่ในทางปริยตั ิ
หรือในทางตําราทีเ่ ข้าใจกัน ก็วา่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมอยู่ทอ่ี นิ เดีย พระธรรมคํา
สอนก็อยู่ในพระไตรปิ ฎก พระสงฆ์สาวกก็อยู่ทวไปตามวั
ั่
ดต่างๆ นี่เป็ นพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ภายนอก แต่เมือ่ ได้ปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยหลักสุ
ปฏิปนั โน คือปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบแล้ว พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ก็จะรวมกันเข้ามาสู่
ใจ ด้วยการบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ ตัง้ แต่ขนั้ โสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ มีอยู่ ๔ ขัน้
ด้วยกัน เมือ่ ได้บรรลุถงึ ขัน้ พระอรหันต์ ก็จะได้บรรลุพระนิพพานไปพร้อมๆกัน พระ
พุทธองค์จงึ ทรงแสดงไว้ว่า ธรรมทีจ่ ะบรรลุนนั้ มี มรรค ๔ ผล ๔ นิ พพาน ๑
มรรคกับผลเป็ นของคู่กนั ผลจะปรากฏขึ้นได้ก็จะต้องมีมรรค คือการปฏิบตั ศิ ีล สมาธิ
ปัญญา การปฏิบตั ทิ าน ศีล ภาวนา เมือ่ ได้ปฏิบตั แิ ล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาเป็ นลําดับ
ตัง้ แต่ขนั้ โสดาบัน ขัน้ สกิทาคามี ขัน้ อนาคามี ขัน้ อรหันต์ จนถึงพระนิ พพานอันเป็ นขัน้
สูงสุด มรรคผลนิพพานทัง้ หมดนี้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ ได้ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ปฏิบตั ิ
ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาทีว่ ดั กันอย่างสมํา่ เสมอ
ทุกๆวันพระ ก็เพือ่ ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ เพือ่ มรรคผลนิพพาน ทีจ่ ะปรากฏตามขึ้นมาโดย
ลําดับ เมือ่ ได้บรรลุมรรคผลขัน้ ใดขัน้ หนึ่ง ผูป้ ฏิบตั กิ ็จะกลายเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ นัน้ ๆ
ไป พระอริยบุคคลนี้ไม่ได้จาํ กัดอยู่กบั เพศกับวัย คือเด็กก็บรรลุเป็ นพระอริยะได้ ผูใ้ หญ่
ก็บรรลุเป็ นพระอริยะได้ ผูห้ ญิงผูช้ ายก็เป็ นพระอริยะได้ นักบวชกับฆราวาสผูค้ รองเรือน
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ก็บรรลุได้เช่นกัน ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่กดี กัน้ ผูห้ นึ่งผูใ้ ด สิง่ ทีจ่ ะกีดกัน้ ธรรมะของ
พระพุทธเจ้า ก็คอื กิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจเท่านัน้ แต่กเิ ลสตัณหาก็จะไม่สามารถขวางกัน้
ธรรมะของพระพุทธเจ้า ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบได้ เพราะธรรมะของ
พระพุทธเจ้า เช่นทาน ศีล ภาวนา หรือศีล สมาธิ ปัญญา เป็ นเครื่องมือ เป็ นอาวุธ ทีจ่ ะ
ทําลายกิเลสตัณหาทีข่ วางกัน้ ธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ให้ปรากฏขึ้นมาในจิต
ในใจของผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบทัง้ หลาย
ดังนัน้ การปฏิบตั ธิ รรมจึงต้องเน้นไปทีก่ ารชําระ การทําลายกิเลสและตัณหาทัง้ หลาย ให้
หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ไม่ใช่อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ให้ได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้มา สิง่ ต่างๆทีจ่ ะ
ได้มานัน้ เช่นลาภยศสรรเสริญสุข เรียกว่าเป็ นผลพลอยได้ แต่เป้ าหมายหลักทีต่ อ้ งการ
จากการปฏิบตั นิ นั้ ก็คอื การกําจัดกิเลสตัณหา เพราะถ้ายังมีกเิ ลสตัณหาอยู่ ธรรมะของ
พระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถเข้าไปประดิษฐานอยู่ในใจได้ ถ้าไม่มพี ระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ประดิษฐานอยู่ภายในใจ ก็จะปราศจากทีพ่ ง่ึ ยังต้องทนทุกข์ทรมานกับความ
ทุกข์ต่างๆ ทีเ่ กิดจากการเกิดบ้าง การแก่บ ้าง การเจ็บบ้าง การตายบ้าง การพลัดพราก
จากของรักของเจริญใจบ้าง การเผชิญกับของทีไ่ ม่ชอบบ้าง ซึง่ ล้วนเกิดจากการทํางาน
ของกิเลสและตัณหาทัง้ สิ้น ตราบใดถ้ายังมีกเิ ลสตัณหาอยู่ภายในใจ กิเลสตัณหาก็จะ
สร้างความทุกข์ความวุน่ วายใจให้ไม่รู้จกั จบจักสิ้น แต่ถา้ มีความขะมักเขม้น มีความ
ขยันหมันเพี
่ ยร อุตสาหะ พยายาม มีความเข้มแข็งอดทน ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่อง อย่างไม่ลดละแล้ว กิเลสตัณหาทีเ่ ป็ นอุปสรรคขวาง
กัน้ อยู่ภายในใจก็จะค่อยๆหมดไป ไม่ว่ากิเลสตัณหาจะมีมากน้อยเพียงไร ก็จะไม่
สามารถสูก้ บั ความพากเพียรได้
ความพากเพียรนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า เป็ นเครื่องมือทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ในการปฏิบตั ิ
ธรรม จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้กเ็ พราะความเพียรนี้ เอง ถ้าไม่มวี ริ ิยะความ
พากเพียรแล้ว ต่อให้มพี ระพุทธเจ้ามาปรากฏอยู่ในโลกนี้ก่ลี ้านกี่แสนพระองค์ ก็ไม่
สามารถจะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ เพราะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไม่สามารถปฏิบตั แิ ทน
เราได้ ไม่สามารถสร้างความพากเพียรในตัวของเราได้ ผูท้ จ่ี ะปฏิบตั ิ ผูท้ จ่ี ะยกตนให้พ้น
69

ทุกข์ได้ก็คอื ตัวเราเอง ด้วยความพากเพียรเท่านัน้ ถ้าไม่มคี วามขยันหมันเพี
่ ยรแล้วก็
หมดหวัง แต่ความขยันหมันเพี
่ ยรนี้ก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่สามารถปรากฏขึ้นในใจของเราได้
พวกเราทุกคนมีความพากเพียรด้วยกันทัง้ นัน้ เพียงแต่เพียรไปในทางทีไ่ ม่ถูกเท่านัน้ เอง
แทนทีจ่ ะเอาความพากเพียรมาต่อสูท้ าํ ลายกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจ เรากลับเอามาเป็ น
องครักษ์ เป็ นทาสของกิเลสตัณหา เวลากิเลสตัณหาสังให้
่ ไปแสวงหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มา ก็วง่ิ
ทํากันอย่างเต็มที่ เช่นสังให้
่ ไปหาเงินหาทองมา ก็วง่ิ กันไป ตื่นแต่เช้ามืด ออกจากบ้าน
ด้วยความลําบากลําบน ต่อสูก้ บั อุปสรรคต่างๆในแต่ละวัน ก็เพือ่ หาเงินหาทองมา โดยไม่
รู้วา่ หามาแล้วจะได้ความสุขหรือไม่ จะพ้นทุกข์หรือไม่
แต่เพราะโดนความหลงทีเ่ ป็ นหัวหน้าของกิเลสตัณหา คอยกระซิบบอกให้ไปหามาเถิด
ยิง่ รวยเท่าไรยิง่ ดี ยิง่ มีความสุข ซึง่ เป็ นความเข้าใจผิด ไม่ใช่เป็ นคําสังสอนของ
่
พระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนว่าคนเราจะสุขได้ จะมีพน้ ทุกข์ได้ ต้องมีความขยันหมันเพี
่ ยร
ต่อสูก้ บั ความโลภกับความอยากทัง้ หลาย อย่าไปโลภ อย่าไปอยาก ให้มเี งินทองมากๆ
นัน่ ไม่ใช่เป็ นทางทีถ่ ูก การออกไปทํามาหากินนี้ ก็เพียงเพือ่ ดูแลรักษาอัตภาพร่างกายให้
อยู่ไปได้โดยไม่มปี ญั หา ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เพือ่ จะได้ใช้อตั ภาพร่างกายนี้มาปฏิบตั ธิ รรม
มาต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาทัง้ หลาย อันเป็ นตัวสร้างความทุกข์ความวุน่ วายใจให้ไม่รู้จกั จบ
จักสิ้น ถ้านําความขยันหมันเพี
่ ยรนี้มาต่อสูก้ บั กิเลส ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากันใน
วันนี้แล้ว ก็จะทําให้มคี วามสุขใจมากขึ้น มีความทุกข์ใจน้อยลง ก็ตอ้ งตื่นแต่เช้า ต้อง
ต่อสูก้ บั กิเลสความขี้เกียจ กิเลสไม่ชอบตื่นแต่เช้ามืด อยากจะนอนไปเรื่อยๆนอนสายๆ
ตื่นสายๆ แต่ถา้ จะมาวัดก็ตอ้ งตื่นแต่เช้า ต้องเตรียมตัว เตรียมข้าวเตรียมของ แล้วก็
ต้องเดินทางมาวัด ถ้าไม่มวี ริ ิยะความพากเพียรแล้ว ก็จะไม่สามารถเดินทางมาถึงทีว่ ดั ได้
แต่ถา้ มีใครนัดชวนให้ไปเทีย่ วกันในวันนี้ ถึงแม้จะต้องตื่นตี ๒ ตี ๓ ก็จะตื่นขึ้นได้ทนั ที
เพราะความพากเพียรนี้ชอบรับใช้กเิ ลสตัณหานัน่ เอง
ถ้ากิเลสชวนให้ไปเทีย่ วกินเหล้าเมายา ไปเล่นการพนัน นัง่ รถไปถึงชายแดนเพือ่ ไปเล่น
การพนัน ก็จะขยันไปกัน ไม่รู้จกั เหน็ดจักเหนื่อย จะตื่นกี่โมงก็ไปได้ แต่ถา้ จะต้องตืน่
ขึ้นมาเพือ่ ใส่บาตร มาวัดแต่ละครัง้ รู้สกึ ว่าจะเป็ นการลําบากลําบนเหลือเกิน เหมือนกับ
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ว่าจะต้องไปนรกเสียอย่างนัน้ ทัง้ ๆทีก่ ารมาวัดก็ดี การทําบุญตักบาตรก็ดนี นั้ เป็ นการ
ดําเนินเพือ่ ไปสู่สวรรค์อย่างแท้จริง ไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทงั้ หลาย แต่เพราะถูก
อํานาจของกิเลสตัณหา โมหะอวิชชาความหลงครอบงําจิตใจอยู่ จึงทําให้จติ เห็นกับ
ตาลปัตรไป เห็นเจ้านายทีส่ งให้
ั ่ ไปนรกว่าเป็ นเจ้านายทีส่ งให้
ั ่ ไปสวรรค์ ส่วนเจ้านายทีส่ งั ่
ให้ไปสวรรค์กลับเหมือนกับว่าสังให้
่ ไปนรก ไปลําบากลําบน จึงไม่ค่อยมีใครได้ไปสวรรค์
ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กนั เท่าไร เพราะชอบไปนรกกันนัน่ เอง ถ้าให้ไปกินเหล้าเมายา
ไปเทีย่ วกลางคืน ไปเล่นการพนัน อย่างนี้ชอบกันแทบจะไม่ตอ้ งชวนเลย ดีไม่ดอี ยู่บา้ น
ไม่มใี ครชวน ก็เลยต้องโทรไปหาคนอืน่ ไปชวนเขาไปก็มี เพราะนี่เป็ นอํานาจของกิเลส
ตัณหาทีม่ อี ยูภ่ ายในใจ และก็ไม่เคยคิดทีจ่ ะต่อสูก้ บั อํานาจเหล่านี้เลย เพราะไม่รู้นนั ่ เอง
เพราะความหลง เพราะคิดว่าเรากําลังมีความสุขกัน
ทุกครัง้ ทีอ่ อกไปเทีย่ วก็มคี วามสุขกัน
แต่ไม่รู้ถงึ ความทุกข์ทซ่ี ่อนเร้นอยู่ภายในทีจ่ ะ
ตามมาทีหลัง เวลาออกไปเทีย่ วก็สนุกสนานดี แต่วนั ต่อไปถ้าไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะออกไป
เทีย่ วได้ ก็จะต้องมีความหงุดหงิดใจ มีความเบือ่ หน่าย มีความเศร้าหมองตามมา และ
ถ้าไม่สามารถออกไปได้เรื่อยๆ นานๆเข้า ก็อาจจะต้องถึงขัน้ ทําร้ายชีวติ ของตัวเองก็ได้
เพราะความเบือ่ หน่ายตายอยากในชีวติ นัน่ เอง คิดว่าชีวติ นี้ไม่มคี วามสุขเลยทีไ่ ม่ได้ไป
เทีย่ ว ไปกินเหล้าเมายา ไปหาความสุขทางกามารมณ์ต่างๆ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าจิตของเรา
ถูกอํานาจของกิเลสตัณหากล่อมเสียอยู่หมัด เลยไม่รู้จกั ความสุขทีแ่ ท้จริงว่า ไม่มสี ง่ิ
เหล่านี้จะดีกว่าเสียอีก ดูพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเป็ นตัวอย่าง ท่านก็เคยผ่าน
สิง่ เหล่านี้มาเหมือนกับพวกเรา ท่านก็เคยกินเหล้าเมายา เสพกามารมณ์ต่างๆ เล่นการ
พนัน สนุกสนานกับเรื่องเหล่านี้ แต่ท่านเป็ นคนฉลาด ท่านใช้ปญั ญาสังเกตดูวา่ มันมีคุณ
มีโทษมากน้อยเพียงไร ท่านก็เห็นว่าโทษของมันมากกว่าเป็ นคุณ เพราะมันทําให้เราเป็ น
ทาส ต้องคอยหาสิง่ เหล่านี้มาเลี้ยงจิตใจอยูต่ ลอดเวลา ถ้าไม่มกี ็จะต้องลงแดงตายไปใน
ทีส่ ุด
นี่คอื โทษของการไปยุ่งกับความสุขต่างๆทางกามารมณ์ ท่านเห็นท่านจึงสละชีวติ ของ
คฤหัสถ์ผูค้ รองเรือนแล้วออกบวช แสวงหาความสุขอีกชนิดหนึ่งทีเ่ กิดจากการชําระกิเลส
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ตัณหา ทําลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ เพราะเมือ่ กิเลสตัณหาได้ถูก
ทําลายหมดสิ้นไปจากจิตจากใจแล้ว จะไม่มอี ะไรมาสร้างความทุกข์ให้กบั จิตใจ ไม่มี
อะไรมาคอยสังให้
่ จติ ใจให้ออกไปหาสิง่ นัน้ สิง่ นี้มาบํารุงบําเรอ เพียงแต่นงั ่ อยู่เฉยๆก็มี
ความสุขแล้ว เพราะนี่คอื ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบระงับของจิตนัน่ เอง ระงับจากกิเลส
ตัณหาความทะเยอทะยานอยากทัง้ หลาย พระพุทธองค์จงึ ทรงยกย่องความสุขนี้วา่ เป็ น
สุขทีเ่ ลิศ เป็ นสุขทีป่ ระเสริฐ ไม่มีสขุ ใดในโลกนี้ จะเสมอเท่าสุขที่เกิดจากความสงบ นัตถิ
สันติ ปรัง สุขงั นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีม่ อี ยู่กบั ตัวเราตลอดเวลา
เป็ นความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พาอาศัยสิง่ อืน่ ใดภายนอกเลย แม้แต่สงั ขารร่างกายนี้ สุขนี้ก็ไม่
ต้องพึง่ พาอาศัย เมือ่ ได้สุขนี้แล้ว สังขารร่างกายนี้จะเป็ นอย่างไร ก็ไม่สามารถทีจ่ ะไปลบ
ล้างทําลายความสุขอันนี้ให้หมดไปได้ เช่น เวลาเจ็บไข้ได้ป่วย จะเป็ นจะตายอย่างไร
ความสุขนี้จะไม่หายไปจากจิตจากใจ จะเป็ นความสุขทีม่ อี ยู่ตลอดเวลา
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ผูไ้ ด้บรรลุถงึ ความสุขอันนี้แล้ว จึงไม่
หวันไหวกั
่
บความเจ็บไข้ได้ป่วย กับความเป็ นความตายของสังขารร่างกาย ไม่วา่ จะหู
หนวกตาบอด แขนขาด หรือจะเป็ นอะไรก็ตามกับร่างกายนี้ จะไม่กระทบกับความเป็ น
สุขของจิตใจนี้ได้เลย เพราะไม่มตี วั ทีจ่ ะไปทําให้เกิดความทุกข์ในจิตนัน่ เอง เพราะว่าตัว
ทีท่ าํ ให้เกิดความทุกข์คอื กิเลสตัณหา ได้ถูกทําลายไปโดยหมดสิ้นด้วยอํานาจแห่งธรรมะ
ของพระพุทธเจ้า คือทาน ศีล ภาวนา หรือศีล สมาธิ ปัญญา ทีเ่ ป็ นองค์มรรคนี้เอง ถ้า
เจริญมรรคนี้ไปเรื่อยๆ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะเข้าสู่ผลแต่ละขัน้ เข้าสู่โสดาปัตติผล เข้าสู่สกิทาคา
มิผล เข้าสูอ่ นาคามิผล และในทีส่ ุดก็จะเข้าสู่อรหัตตผล แล้วก็จะเข้าถึงพระนิ พพานไป
ตามลําดับ เมือ่ ถึงพระนิพพานก็หมายถึงว่ากิเลสตัณหาไม่มแี ล้วในจิตในใจ จิตเป็ นจิตที่
สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่มคี วามอยากต่างๆ ซึง่ ฟังแล้วก็
รู้สกึ ว่าจะเป็ นไปได้หรือ คนเราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าไม่มคี วามโลภ ไม่มคี วามอยาก
ก็เป็ นเหมือนคนซังกะตาย นัน่ ไม่ใช่ความหมายของการไม่มคี วามโลภ ความโกรธ ความ
หลง คนซังกะตายนี้เป็ นคนทีผ่ ดิ หวังต่างหาก มีความอยากแต่ไม่ได้สมอยาก ถึงมี
ความรู้สกึ ซังกะตาย หรือถึงกับมีความอยากจะฆ่าตัวตาย เพราะความผิดหวังความหมด
หวังนัน่ เอง
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แต่จติ ของพระพุทธเจ้า ของพระอรหันต์ ทีไ่ ด้ถงึ นิพพานแล้ว ไม่มคี วามหวังกับอะไร ไม่
มีความอยากกับอะไร ไม่ตอ้ งการอะไรทัง้ สิ้น เพราะพอแล้ว อิม่ แล้ว เหมือนกับคนที่
รับประทานอาหารทีอ่ ม่ิ แล้ว ไม่ตอ้ งการอาหารอีกแล้ว อย่างน้อยทีส่ ุดก็ม้อื นี้ เมือ่ กินอิม่
แล้วต่อให้ใครยกอาหารวิเศษขนาดไหนมาตัง้ ไว้ข้างหน้า ก็ไม่มคี วามอยากจะรับประทาน
นี่ก็คอื ลักษณะของจิตทีไ่ ด้รบั การชําระ ให้เป็ นจิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ จะเป็ นเช่นนัน้ เป็ นจิต
ทีม่ แี ต่ความอิม่ มีแต่ความพอ ไม่หวิ ไม่กระหายกับอะไรทัง้ สิ้น ใครจะดี ใครจะชัว่ ใคร
จะวิเศษ ใครจะรํา่ รวย ใครจะมีสมบัตขิ ้าวของอะไรทีพ่ สิ ดารขนาดไหน ก็ไม่มคี วามรู้สกึ
ตื่นเต้นยินดี อิจฉาริษยาหรืออยากจะมีเหมือนกับเขา เพราะในใจไม่มคี วามอยาก
เหลืออยู่เลย มีแต่ความสุข และรู้ดว้ ยว่าความสุขนี้ ไม่มอี ะไรในโลกนี้จะเทียบเท่าได้ ต่อ
ให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ ซักพันครัง้ ก็ยงั สูไ้ ม่ได้กบั ความสุขทีไ่ ด้จากการกําจัดกิเลส
ตัณหา ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ
นี่แหละคือความวิเศษของธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า ความวิเศษของการปฏิบตั บิ ูชา
เพราะถ้าปฏิบตั บิ ูชากันอย่างสมํา่ เสมอแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะค่อยๆสะอาดไปตามลําดับ
จนในทีส่ ุดก็จะสะอาดบริสุทธิ์ ถึงแม้จะไม่สามารถทําจิตให้บริสทุ ธิ์ในภพนี้ชาติน้ ไี ด้ ก็ไม่
เป็ นปัญหาอะไร เพราะเมือ่ ได้เริ่มทํางานนี้แล้ว จะเป็ นเหมือนกับไฟทีไ่ หม้ จะไหม้ไป
เรื่อยๆตามเชื้อไฟทีม่ อี ยู่ ฉันใดเมือ่ ได้เริ่มเจริญปัญญาแล้ว คือได้ต่อสูท้ าํ ลายกิเลส
ตัณหาแล้ว ก็จะตามต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาทุกภพทุกชาติไป จนกว่ากิเลสตัณหาจะไม่มี
หลงเหลืออยู่ในจิตใจเท่านัน้ งานนี้ถงึ จะยุตลิ ง แต่ถา้ ตราบใดยังมีกเิ ลสตัณหาอยู่ ไม่วา่
จะไปเกิดในภพไหนชาติไหน ก็จะต่อสูก้ นั ต่อไป จนกว่าจะกําจัดให้หมดสิ้นไปจากจิต
จากใจ เพราะเมือ่ ลองได้เริ่มปฏิบตั ธิ รรมแล้ว ธรรมนี้ก็เป็ นธรรมจักร เมือ่ เริ่มหมุนแล้ว
จะไม่หยุดหมุน จนกว่าจะทําหน้าทีไ่ ด้เต็มที่ คือบรรลุมรรคผลนิ พพานนัน่ เอง นี่แหละ
คือความวิเศษของการปฏิบตั บิ ูชา เพราะเมือ่ ปฏิบตั แิ ล้ว ก็จะกลายเป็ นนิสยั ไป ฝังลึกอยู่
ในจิตในใจ เกิดภพไหนชาติไหน ก็จะมีแต่ความยินดีทจ่ี ะทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ิ
ธรรม นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาปฏิบตั กิ นั ทุกๆวันพระ หรือมากกว่า
นัน้ ก็เป็ นเพราะว่าธรรมจักรเริ่มหมุนในจิตใจของท่านแล้ว
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เมือ่ เริ่มหมุนแล้ว ก็จะหมุนไปทางวิวฏั ฏะ สวนทางกับวัฏฏะ ซึง่ เป็ นการหมุนสู่การเวียน
ว่ายตายเกิด ด้วยการสะสมความโลภ ความโกรธ ความหลง ด้วยการสะสมตัณหาความ
อยากต่างๆ แต่ถา้ เป็ นวิวฏั ฏะ คือทางแห่งธรรมจักรแล้ว ก็จะไปสู่การถอดถอนต่อสูก้ บั
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ลดละตัณหาความอยากต่างๆ แทนทีอ่ ยากจะรํา่ จะรวย
ตอนนี้ไม่อยากรวยแล้ว แทนทีจ่ ะมีตาํ แหน่งสูงๆ ก็ไม่อยากจะมีแล้ว แทนทีอ่ ยากจะ
ออกไปเทีย่ วกินเหล้าเมายาหาความสนุกทางด้านกามารมณ์ ก็ไม่อยากจะทําแล้ว ตอนนี้
อยากจะทําแต่บญ
ุ รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ไหว้พระสวดมนต์ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา
เท่านัน้ เพราะเวลาได้ปฏิบตั แิ ล้วกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ภายในใจก็ถูกชําระลงไปตามลําดับ
ความสุขก็จะปรากฏขึ้นตามลําดับ ความทุกข์ความหนักอกหนักใจ ก็จะน้อยลงไป เบา
บางลงไป จนในทีส่ ุดก็จะไม่มหี ลงเหลืออยู่เลย กลายเป็ นจิตทีห่ ลุดพ้นจากความทุกข์
ทัง้ หลาย ด้วยการพากเพียรนัน่ เอง พ้นทุกข์ได้ดว้ ยความพากเพียร ด้วยการปฏิบตั ิบูชา
ดังทีเ่ ราทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้
จึงขอให้มคี วามเชื่อมัน่ มีความแน่วแน่มนคง
ั ่ กับคําสอนของพระพุทธเจ้า อย่าให้กเิ ลส
ตัณหามาหลอกฉุดลากไปสู่ทางของเขา เพราะถึงแม้จะสนุกสนานเพลิดเพลิน แต่จะมี
โทษตามมาทีหลัง เปรียบเหมือนกับเหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด เวลาปลาทีไ่ ม่ฉลาดไปฮุบ
เหยือ่ เข้า ก็จะต้องฮุบเบ็ดติดคอไปด้วย แล้วความทุกข์ทเ่ี กิดจากเบ็ดทีเ่ กี่ยวคอจะเป็ น
อย่างไร ต้องทุกข์ทรมานอย่างแน่นอน ฉันใดถ้าไปตามทางของกิเลสตัณหาแล้ว รับรอง
ได้วา่ จะต้องมีความวุน่ วายใจ มีความทุกข์ใจ แบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น จึงควรมีแต่ความ
พยายาม มีขนั ติ ความอดทน มีความขยันหมันเพี
่ ยร ต่อสู ้ พยายามปฏิบตั ติ ามกําลังใจที่
มีอยู่ สามารถปฏิบตั ไิ ด้มากน้อยเพียงไรก็ปฏิบตั ไิ ป ให้ทานได้มากน้อยเพียงไรก็ให้ไป
รักษาศีลได้มากน้อยเพียงไรก็รกั ษาไป ปฏิบตั ธิ รรมได้มากน้อยเพียงไร ก็ปฏิบตั ไิ ป
จนกว่ากิเลสตัณหาจะหมดสิ้นไปจากจิตจากใจ แล้วความประเสริฐเลิศโลกทีเ่ กิดจากการ
ปฏิบตั บิ ูชา คือพระนิพพาน ก็จะเป็ นผลทีต่ ามมาต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา
ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๗๕

ชําระจิตใจ

๓ กันยายน ๒๕๔๖
การมาวัดเปรียบเหมือนกับการไปร้านซักรีดเสื้อผ้า เสื้อผ้าทีใ่ ส่แล้วสกปรก ก็ตอ้ งเอาไปที่
ร้านเพือ่ ซักรีด ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลรักษา ไม่ซกั รีด เสื้อผ้าก็จะไม่สะอาด วัดก็เป็ น
เหมือนกับร้านซักรีดทีญ
่ าติโยมนําจิตใจมาชําระ ทําความสะอาด ขัดเกลาสิง่ เศร้าหมอง
ทัง้ หลาย ทีเ่ ป็ นเหตุของความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ทีจ่ ะฉุดกระชากลากจิตใจให้ไปสู่ทต่ี าํ ่
ไปสู่ความเสือ่ มเสียทัง้ หลาย แต่ถา้ ได้มกี ารชําระอย่างสมํา่ เสมอ อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็
มาทีว่ ดั สักครัง้ หนึ่ง จิตใจก็จะค่อยๆสะอาดบริสุทธิ์ข้นึ มา เมือ่ มีความสะอาดบริสุทธิ์มาก
น้อยเพียงไร ความสุขและความเจริญก็จะมีมากน้อยเพียงนัน้ ถ้าสามารถปฏิบตั ขิ ดั เกลา
จิตใจจนสะอาดหมดจด ก็จะได้จติ ทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ เป็ นจิตทีไ่ ม่ตอ้ งเผชิญกับความทุกข์
ความเสือ่ มเสียอีกต่อไป เพราะความทุกข์และความเสือ่ มเสียทัง้ หมด ก็เกิดจากกิเลส
ตัณหาเครื่องเศร้าหมองนี้เอง
ไม่มอี ะไรทีจ่ ะเป็ นพิษเป็ นภัยเป็ นโทษกับจิตใจ ยิง่ กว่ากิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ภายในใจ และก็
ไม่มอี ะไรทีจ่ ะประเสริฐเท่ากับการชําระกิเลสตัณหา ด้วยการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้กลันกรองออกมาแล้วจากการปฏิ
่
บตั ขิ องพระพุทธเจ้าเอง ได้ทรง
ปฏิบตั มิ าแล้วจนเห็นผล ชําระพระทัยของพระองค์ให้สะอาดหมดจด หลุดพ้นจากกอง
ทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว จึงนํามาประกาศสังสอนให้
่
กบั สัตว์โลก เพือ่ สัตว์โลก
จะได้มโี อกาสหลุดพ้น จากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เสียที ถ้าไม่ได้รบั การ
ชําระขัดเกลาแล้ว จิตใจของสัตว์โลกก็ยงั จะต้องเวียนว่ายตายเกิดแบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น
เพราะเหตุทพ่ี าให้ไปเกิดก็คอื กิเลสตัณหานี้เอง
การมาวัดกันอย่างสมํา่ เสมอจึงเป็ นการกระทําทีด่ ี ทีค่ วรจะทําอย่างต่อเนื่อง และทําให้
มากยิง่ ๆขึ้นไป เพราะจะมีแต่ผลดีกบั ตนเองและกับผูอ้ น่ื เพราะคนทีไ่ ม่มกี เิ ลสอยู่ในใจ
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นัน้ ต่างกับคนทีม่ กี เิ ลส คนทีม่ กี เิ ลสอยู่กบั ใครทีไ่ หน ย่อมสร้างความวุน่ วายให้กบั คน
รอบตัวและกับตัวเอง เพราะเวลามีความโลภความโกรธขึ้นมา ก็มคี วามทุกข์มคี วามร้อน
รนอยู่ในใจแล้วก็ระบายออกไปสู่ผูอ้ น่ื มีความโลภก็ตอ้ งไปแก่งแย่งชิงทรัพย์สนิ สมบัติ
ข้าวของต่างๆกับผูอ้ น่ื มีความโกรธก็ตอ้ งไปทําร้ายผูอ้ น่ื แต่ถา้ ไม่มคี วามโลภ ความโกรธ
ความหลง อยู่ทไ่ี หนก็จะไม่สร้างปัญหา ไม่เป็ นปัญหาให้กบั ใคร อยู่ทไ่ี หนก็จะอยู่ด ้วย
ความสงบ เพราะใจไม่มคี วามวุน่ วาย ไม่มคี วามร้อนรน มีแต่ความอิม่ ความสงบ
ความสุข จึงแผ่แต่ความสุข ความสบายอกสบายใจให้กบั ผูอ้ น่ื นี่แหละคือผลทีจ่ ะเกิดขึ้น
จากการขัดเกลาจิตใจอย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง ด้วยการมาวัด ทําบุญทําทาน รักษา
ศีล ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา นี่คอื เครื่องมือทีใ่ ช้ในการขัดเกลาจิตใจ
การขัดเกลาจิตใจต้องมีสติเป็ นผูน้ าํ
เป็ นผูน้ าํ ทัง้ ในการทําสมาธิและการเจริญปัญญา
ส่วนการทําบุญให้ทานกับการรักษาศีล ก็เป็ นเหมือนผูส้ นับสนุน คอยผลักดันให้จติ ได้
เข้าสู่การปฏิบตั สิ มาธิและปัญญา สติจะเป็ นผูน้ าํ ให้การปฏิบตั สิ มาธิและปัญญาเกิดผล
ขึ้นมา ถ้าไม่มสี ติแล้วจะไม่สามารถทําจิตใจให้สงบได้ จะไม่สามารถพิจารณาธรรมะให้
เห็นตามสภาพความเป็ นจริงได้ เพราะจิตจะลอยไปลอยมา เหมือนกับเรือทีไ่ ม่จอดนิ่งอยู่
กับท่า ถ้าไม่ตอ้ งการให้เรือไหลไปตามกระแสนํา้ ก็ตอ้ งผูกเรือไว้กับท่าหรือทอดสมอไว้
ถ้าไม่เช่นนัน้ เรือก็จะไหลไปตามกระแสนํา้ เวลาจะขนถ่ายสิง่ ของและบุคคลขึ้นลงจากเรือ
เรือต้องจอดนิ่งเสียก่อนถึงจะสามารถขนถ่ายสิง่ ของและบุคคลได้ แต่ถา้ เรือไม่จอดนิ่ง
ไหลไปไหลมา การขนถ่ายสิง่ ของและบุคคลลงหรือขึ้นจากเรือ ย่อมเป็ นไปด้วยความ
ลําบากยากเย็น หรืออาจจะเป็ นไปไม่ได้เลยทีเดียว เช่นเดียวกับการขัดเกลาจิตใจให้
สะอาดหมดจด ก็ตอ้ งอาศัยจิตใจทีม่ คี วามสงบนิ่ง เพราะต้องขนถ่ายสิง่ ที่สกปรก คือกิเลส
ตัณหา ออกมาด้วยปัญญา จิตจะสงบนิ่งได้ ก็ตอ้ งมีสติคอยเหนี่ยวรัง้ ไว้ ไม่ให้ลอยไป
ลอยมา
ถ้าไม่มสี ติเวลาทําสมาธิ เช่นไหว้พระสวดมนต์ หรือกําหนดพุทโธๆๆ หรือดูลมหายใจเข้า
ออก จะไม่สามารถกําหนดดูอยู่ได้นานอย่างต่อเนื่อง อาจจะกําหนดได้เพียงแค่ ๒ - ๓
นาที หรือไม่ถงึ เสียด้วยซํา้ ไป สวดมนต์ได้คาํ สองคํา ใจก็จะลอยไปคิดถึงเรื่องอืน่ แล้ว
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ปากก็สวดไป แต่ใจก็คดิ ถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้ควบคู่กนั ไป ถ้าเป็ นอย่างนี้ จะทําให้ใจนิ่ง ให้
สงบนัน้ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ แต่ถา้ มีสติคอยเตือนตนให้รู้อยู่กบั บทสวดมนต์ ถ้ากําลังสวด
มนต์อยู่ ก็ให้มคี วามรู้คอื สติ ให้รู้อยู่กบั บทสวดมนต์ทกุ บททุกคํา หรือถ้าจะกําหนดดูลม
หายใจ ก็ตอ้ งมีสติรู้อยู่กบั การเข้าออกของลมหายใจอย่างต่อเนื่อง เวลาหายใจเข้าก็รู้วา่
หายใจเข้า หายใจออกก็รู้วา่ หายใจออก โดยไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆควบคู่กนั ไป ให้
รู้อยู่กบั ลมอย่างเดียว หายใจเข้าก็รู้วา่ หายใจเข้า หายใจออกก็รู้วา่ หายใจออก หรือถ้าจะ
กําหนดคําว่าพุทโธๆๆ บริกรรมคําว่าพุทโธๆๆ ก็ให้รู้อยู่กบั คําบริกรรมพุทโธๆๆไป อย่า
ปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องราวต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็ตาม หรือเรื่องทีจ่ ะเกิดขึ้น
ในอนาคตก็ตาม หรือเหตุการณ์ต่างๆรอบตัว เรื่องของคนนัน้ ของคนนี้
ในขณะทีก่ าํ ลังทําจิตให้สงบ ให้ตัง้ มันเป็
่ นสมาธิ ต้องมีสติกาํ หนดรู้อยู่กบั งานทีใ่ ห้จิตทํา
อยู่ในขณะนัน้
ถ้าสามารถควบคุมจิตด้วยสติให้อยู่กบั อารมณ์ทก่ี าํ หนดไว้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง จิตจะค่อยๆสงบตัวลง จนในทีส่ ุดก็จะนิ่ง เหมือนกับรถทีค่ ่อยๆผ่อนคันเร่ง
แล้วก็เหยียบเบรก ไม่ชา้ ก็เร็วรถก็จะต้องจอดนิ่ง แต่ถา้ ไม่ผ่อนคันเร่ง ไม่เหยียบเบรก
แต่กลับไปเหยียบคันเร่ง รับรองได้วา่ รถจะไม่มโี อกาสจอดได้เลย เพราะมีแต่เครื่อง
ผลักดันให้วง่ิ ไปอยู่ตลอดเวลา จิตก็เช่นกัน จะทําให้จติ สงบนิ่งตัง้ มันได้
่ ก็ตอ้ งมีสติเป็ น
ตัวเหนี่ยวรัง้ ไว้ คอยดึงไว้ให้อยู่กบั บทสวดมนต์ ให้อยู่กบั ลมหายใจ ให้อยู่กบั คํา
บริกรรมพุทโธๆๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่ทงั้ ๓ อย่าง คือจะทําอย่างไหน ก็ให้เลือกเอา
อย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าจะสวดมนต์ก่อนก็สวดมนต์ไป ถ้าจะกําหนดบริกรรมพุทโธๆๆ ก็
ให้บริกรรมพุทธโธๆๆไป ถ้าจะดูลมหายใจเข้าออก ก็ดูลมหายใจเข้าออกไป อย่างใด
อย่างหนึ่ง อย่าไปทําทัง้ ๓ อย่างพร้อมๆกัน เราต้องการรวมจิตเป็ นหนึ่ง ถ้าให้จติ ทํางาน
หลายๆอย่าง จิตก็จะกระจายออกไป จะไม่รวมลงสู่ความเป็ นหนึ่ง
แต่ถา้ ให้จติ อยู่กบั สิง่ ใดสิง่ หนึ่ง เป็ นอารมณ์คอยผูกคอยดึงคอยล่อให้รวมลง ไม่ชา้ ก็เร็ว
ถ้ามีสติคอยควบคุมอยู่ จิตก็จะรวมลงสู่ความสงบ เมือ่ จิตรวมลงสู่ความสงบแล้ว
ในขณะนัน้ ก็ไม่ตอ้ งทําอะไร เพราะการกําหนดจิตก็จะไม่มคี วามจําเป็ นอีกต่อไป เพราะ
ตอนนัน้ จิตจะนิ่ง เหมือนกับรถยนต์เมือ่ จอดดับเครื่องแล้ว ทุกอย่างก็เงียบสงบ ตอนนัน้
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คนขับก็ไม่ตอ้ งไปควบคุมรถ ไม่ตอ้ งถือพวงมาลัย ไม่ตอ้ งเข้าเกียร์เหยียบเบรก เพราะรถ
จะจอดนิ่ง เครื่องยนต์ก็ดบั ในขณะนัน้ จิตก็เป็ นอย่างนัน้ จะไม่คดิ อะไร จะมีแต่ความ
รู้อยู่กบั ตน เรียกว่าสักแต่วา่ รู้ รู้วา่ ขณะนี้มแี ต่ตวั รู้อยู่ตามลําพัง ไม่ได้ไปสนใจกับ
เรื่องราวต่างๆ อะไรทัง้ สิ้น ขณะนัน้ มีแต่ความพอใจ มีแต่ความสุข มีแต่ความอิม่ นี่คอื
การขัดเกลากิเลสในขัน้ แรก การขัดเกลาด้วยสมาธิเพียงแต่ทาํ ให้กเิ ลสตัณหาสงบตัวลง
แต่ยงั ไม่สามารถถอดถอนทําลายให้หมดไปจากจิตจากใจได้ เปรียบเหมือนกับการเอา
หินไปทับหญ้าไว้ เวลาหญ้าถูกหินทับก็ไม่สามารถเจริญงอกงามขึ้นมาได้ แต่ถา้ ยกหิน
ออกจากหญ้าแล้วปล่อยทิ้งไว้สัก ๒ - ๓ วัน เมือ่ ได้รบั แดด รับฝน รับนํา้ หญ้าก็จะ
เจริญงอกงามขึ้นมาอีก เพราะยังมีรากอยู่ในดิน
ฉันใดกิเลสตัณหาตัวทีส่ ร้างความวุน่ วายใจ ก็เป็ นเช่นนัน้ ในขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ กิเลส
ตัณหาก็ไม่สามารถทํางานได้ จิตก็ไม่มอี ะไรมาก่อกวนให้เกิดความว้าวุ่นขุน่ มัว ให้เกิด
ความโลภ ความโกรธ ความหลง มีแต่ความสุข ความสบายใจ แต่สมาธิก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่
ถาวร ตัง้ อยู่ได้สกั ครู่หนึ่ง ยาวหรือนาน ก็ข้นึ อยู่กบั ความสามารถในการปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั ิ
มากก็จะนิ่งอยู่นาน ถ้าปฏิบตั นิ อ้ ยก็น่งิ อยู่ไม่นาน ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะถอนออกมา เวลาที่จติ
ถอนออกมาจากสมาธิ ก็จะเริ่มคิด เริ่มปรุง เริ่มรับสัมผัสกับรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ทีม่ าสัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วก็มกี ารคิด การปรุง ก็เป็ นโอกาสของ
กิเลสตัณหาทีจ่ ะทํางานต่อไป เห็นอะไร ก็เกิดความอยากเกิดความชอบขึ้นมา เห็นอะไร
ก็เกิดความไม่ชอบไม่พอใจขึ้นมา ได้ยนิ ได้สมั ผัสอะไร ก็จะเป็ นอย่างนัน้ เพราะกิเลสมี
โอกาสได้ทาํ งานแล้ว เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ถ้าต้องการทีจ่ ะกําจัดกิเลสให้หมดสิ้นไป ในขัน้
ต่อไปก็ตอ้ งใช้การเจริญปัญญา หรือวิปสั สนา เพือ่ ให้จติ เข้าใจถึงสภาพความเป็ นจริงของ
สภาวธรรมทัง้ หลาย เช่นรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีจ่ ติ ไปมีความยินดียนิ ร้ายด้วย
ว่า เป็ นสิง่ ทีค่ วรจะยินดีหรือไม่ ควรจะยินร้ายหรือไม่ ควรจะรังเกียจหรือไม่ เพราะถ้าไม่
เข้าใจ มีความหลงอยู่ ก็จะเห็นดีเห็นงาม หรือเห็นไม่ดเี ห็นไม่งาม กับสิง่ ต่างๆทีม่ าสัมผัส
กับจิต ส่วนไหนทีถ่ ูกอกถูกใจ ก็จะทําให้เกิดความโลภขึ้นมา ทําให้เกิดความอยากได้
ขึ้นมา ส่วนไหนทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจ ก็จะเกิดความรังเกียจเดียดฉันท์ เกิดความแค้นความ
โกรธขึ้นมา
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แต่ถา้ ใช้ปญั ญาวิเคราะห์พจิ ารณาดูแล้ว
จะเห็นว่าสิง่ ต่างๆทีไ่ ปยินดีนนั้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่
น่ายินดีเลย เพราะหลงคิดว่าจะเป็ นความสุข เช่น เห็นรู ปทีช่ อบ ก็คดิ ว่าเมือ่ ได้รูปนี้
มาแล้ว จะให้ความสุข แต่ในทางปัญญานัน้ ถ้าวิเคราะห์ลงไปลึกๆแล้ว จะเห็นว่าทุกสิง่
ทุกอย่างล้วนเป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น เพราะโดยธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ ไม่สามารถ
ดํารงอยู่เหมือนเดิมได้ตลอดเวลา วันนี้เป็ นอย่างนี้ แต่พรุ่งนี้จะไม่เป็ นอย่างวันนี้แล้ว เช่น
ร่างกายของเราในขณะทีอ่ ยูใ่ นสภาพหนุ่มสาว ก็น่าดูสวยงาม แต่ต่อไปไม่นานก็จะต้อง
แก่ และในทีส่ ุดก็จะต้องตายไป นี่คอื ความไม่แน่นอนของร่างกาย แต่ถา้ ไม่ใช้ปญั ญา
เวลาเห็นใครเข้าสักคนหนึ่ง ก็จะชอบอกชอบใจ เพราะชอบในรูปร่าง แต่ไม่เคยคิดว่า
รู ปร่างนัน้ สักวันหนึ่งก็จะต้องเปลีย่ นแปลงไป ไม่อยู่เป็ นหนุ่มเป็ นสาวไปได้ตลอด นี่เรา
ไม่ได้คดิ กัน เพราะไม่ใช้ปญั ญา ถ้าใช้ปญั ญาแล้วจะต้องเห็นว่าทุกอย่างต้องเปลีย่ นแปลง
ไป ความสุขทีฝ่ ากไว้กับสภาพนัน้ ๆ ก็จะต้องเปลีย่ นแปลงไป ในทีส่ ุดความสุขทีเ่ คยได้
จากรู ปนัน้ ก็จะหายไปหมดไป กลายเป็ นความทุกข์ไป
นี่คอื การเจริญปัญญา จะเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีจ่ ติ ไปยินดีไปอยากมีนนั้ ล้วนเป็ นของไม่
เทีย่ งทัง้ สิ้น ไม่ให้ความสุขทีถ่ าวร ไม่ชา้ ก็เร็วต้องมีการเสือ่ มหมดไป ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล
หรือเป็ นข้าวของต่างๆ ก็เป็ นเช่นนัน้ ได้รถมาใหม่คนั หนึ่ง ขับไปสักพักหนึ่งเดีย๋ วก็เก่า
เดีย๋ วก็ตอ้ งซ่อม หรือไม่ก็ไปประสบอุบตั เิ หตุ หรือถูกขโมยไป อย่างนี้ก็กลายเป็ นความ
ทุกข์ข้นึ มา
ถ้าไม่มรี ถยนต์ก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั รถยนต์คนั นัน้
ไม่มรี ถก็ยงั อยู่ได้
พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านไม่มสี มบัตอิ ะไรเลย แต่ท่านก็อยู่ได้ แล้วก็มี
ความสุขยิง่ กว่าพวกเราเสียอีก นัน่ ก็เป็ นเพราะว่าท่านมีปญั ญา เวลามองอะไรจะเห็นว่า
เป็ นไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น คือเป็ นทุกข์ ไม่เทีย่ ง แล้วก็เป็ นสิง่ ทีค่ วบคุมบังคับไม่ได้
เวลาทีไ่ ปเห็นหรือสัมผัสกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ เราก็ตอ้ งทําความเข้าใจว่าเป็ นสิง่ ทีห่ า้ มไม่ได้ เขา
มาตามเรื่องของเขา เขาไม่ได้มาเพือ่ เรา เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขา เราเพียงแต่ไปเจอเขา
เท่านัน้ เราจึงต้องหัดทําใจยอมรับความเป็ นจริงว่า มันเป็ นปกติธรรมดา เขามาแล้วไม่ชา้
ก็เร็วเขาก็ไป แต่เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ สิง่ ทีเ่ ราทําได้ก็คอื ควบคุมบังคับใจเรา
ไม่ให้ไปรังเกียจเขา ปล่อยเขาไปตามเรื่อง คน ๒ คน ทําไมเราถึงชอบคนหนึ่ง แล้วไป
79

เกลียดอีกคนหนึ่ง ทัง้ ๆทีค่ น ๒ คนก็มาจากสิง่ เดียวกัน ก็คอื มาจากดิน นํ้ า ลม ไฟ มี
อาการ ๓๒ เหมือนกัน แต่เพราะกิเลสความหลง ไม่มปี ญั ญานัน่ เอง ปล่อยให้เป็ นไปตาม
อารมณ์ เห็นภาพไหน เห็นคนไหน ทีถ่ ูกอกถูกใจ ก็เกิดความชอบขึ้นมา เห็นภาพเห็นคน
ทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจ ก็เกิดความเกลียดชังขึ้นมา แล้วก็เกิดความทุกข์ข้นึ มา ต้องการหนีไป
ให้พน้ ๆจากคนหรือภาพทีเ่ ราไม่ตอ้ งการ ทีไ่ ม่ชอบ แต่ถา้ มีปญั ญาก็พจิ ารณาว่า ภาพหรือ
คนทีช่ อบกับคนทีไ่ ม่ชอบนัน้ ก็เป็ นเหมือนกัน ก็เพียงแต่ผ่านมาทางตาแล้วก็เข้ามาในใจ
เท่านัน้ เอง ตาก็ดูได้ ใจก็รบั รู้ได้ ทําไมต้องไปยินดียนิ ร้ายกับคน ๒ คน ถ้ามองด้วย
ธรรมะ มองด้วยปัญญา ก็จะมองด้วยการปล่อยวาง คือต้องเข้าใจว่าธรรมชาติคอื สิง่
ต่างๆ ทีเ่ ข้ามาสัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนัน้ เป็ นสิง่ ทีค่ วบคุมบังคับไม่ได้ เป็ นสิง่
ทีม่ เี หตุมปี จั จัยทําให้ปรากฏขึ้นมา แล้วไม่ชา้ ก็เร็วก็จะหายไป นี่เป็ นเรื่องของทุกสิง่ ทุก
อย่างในโลกนี้ ทีจ่ ติ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ถ้าเจริญปัญญาให้เห็นถึงธรรมชาติแท้ของทุกสิง่ ทุกอย่าง ว่าเป็ นของไม่เทีย่ ง ควบคุม
ไม่ได้ ทําให้เกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้าไปยินดี ไปยึด ไปติด แต่ถา้ เข้าใจ เห็นว่าทุกสิง่ ทุก
อย่างต้องเปลีย่ นแปลงไป ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ เป็ นหนุ่มเป็ นสาววันนี้ เดีย๋ วก็ตอ้ งเป็ นคน
แก่ในวันพรุ่งนี้ ไปเอามาทําไม ไปยินดีกบั เขาทําไม ปล่อยเขาอยู่ไปตามเรื่องของเขาไม่
ดีกว่าหรือ เราอยู่ของเราตามลําพัง เราก็มคี วามสุขได้ ถ้ามีธรรมะไว้คอยกําจัดกิเลส
ตัณหา ตัวทีค่ อยก่อกวน ทีค่ อยสร้างความรู้สกึ ว่าไม่มี ว่าขาดแคลนสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ว่าไม่มี
ความสุข ความรู้สกึ ว่าไม่มคี วามสุขนี้ ก็คือตัวกิเลสตัณหานี่เอง ทีค่ อยสร้างความรู้สกึ
เหล่านี้ข้นึ มา ให้รู้สกึ ว่ามีความว้าเหว่เหงาหงอย ถ้ามีสมบัติ มีข ้าวของ มีเพือ่ น มีคนนัน้
คนนี้มาอยู่ดว้ ยแล้ว จะมีความสุข แต่พอได้มาแล้ว เป็ นอย่างไร ความสุขก็มอี ยู่บา้ ง แต่
เวลาเกิดความทุกข์ข้นึ มาแต่ละครัง้ ก็จะกลบทําลายความสุขให้หมดสิ้นไปเลย เวลาต้อง
ทุกข์กบั คนทีอ่ ยู่ดว้ ยเป็ นอย่างไร บางคนถึงกับอยู่ดว้ ยกันต่อไปไม่ได้ก็มี ต้องเลิกราจาก
กันไป ทัง้ ๆทีก่ ่อนหน้านี้ก็คดิ ว่าจะอยู่ดว้ ยกันอย่างมีความสุข แต่พออยู่กนั ไปได้ไม่ชา้ ก็
เร็ว ก็มปี ญั หาขึ้นมา แล้วในทีส่ ุดก็ตอ้ งเลิกรากันไป
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นี่แหละคือเรื่องราวของสิง่ ต่างๆทัง้ หลาย ทีจ่ ติ ไปเกี่ยวข้องด้วย แต่เพราะขาดปัญญา
นัน่ เอง ไม่เข้าใจในธรรมชาติของเขาว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา จึงไป
หลงผิดคิดว่าเป็ นสุขงั เป็ นความสุข เป็ นสิง่ ทีจ่ ะอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา สามารถ
ดูแลรักษาให้เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการได้ตลอดเวลา แต่เราก็ไม่สามารถฝื นความจริงได้ แล้ว
ในทีส่ ุดก็เป็ นอย่างไรชีวติ ของเรา ก็ตอ้ งทุกข์กบั เรื่องนัน้ เรื่องนี้ ทุกข์กบั คนนัน้ ทุกข์กบั คน
นี้ ทุกข์กบั สิง่ นัน้ ทุกข์กบั สิง่ นี้ และก็จะเป็ นอย่างนี้ไปตลอด ไม่วา่ กี่ภพกี่ชาติทม่ี าเกิดใหม่
ถ้าไม่กาํ จัดกิเลสตัณหา ความโลภ โกรธ หลงแล้ว ทุกครัง้ ทีม่ าเกิด ก็จะดําเนินชีวติ
แบบเดิมๆอย่างนี้ไป เห็นอะไรทีช่ อบ ก็อยากจะคว้ามาเป็ นสมบัติ เห็นอะไรทีไ่ ม่ชอบก็
อยากจะให้หายหมดไป อย่างนี้ชวี ติ ก็จะมีแต่ความวุน่ วายตลอดเวลา หาความสุขไม่ได้
แต่ถา้ สามารถปฏิบตั ธิ รรมด้วยการเจริญสมาธิ เจริญปัญญา มีสติเป็ นผูน้ าํ มีการทําบุญ
ให้ทาน มีการรักษาศีลเป็ นผูส้ นับสนุนแล้ว ในทีส่ ุดไม่ชา้ ก็เร็ว กิเลสตัณหาทีเ่ ป็ นเหตุของ
ความทุกข์ ก็จะต้องถูกทําลายหมดสิ้นไป เมือ่ ไม่มกี ิเลสตัณหาอยู่ภายในใจแล้ว ใจก็จะ
ไม่มคี วามรู้สกึ หิวอยากกับอะไรเลย เพราะมีความอิม่ มีความพออยู่ในตัว จึงสามารถอยู่
ตามลําพังได้ โดยไม่ตอ้ งมีสมบัตขิ ้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆมาให้ความสุข เช่น
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
ท่านไม่มสี มบัตอิ ะไรภายนอกเลย ยกเว้นบริขาร ๘ ทีเ่ รียกว่าอัฐบริขาร ทีม่ คี วามจําเป็ น
ต่อการดํารงชีพของสมณะ คือต้องมีปจั จัย ๔ ได้แก่ อาหารบิณฑบาต จีวร ยารักษาโรค
และที่อยู่อาศัย นอกเหนือไปจากนัน้ แล้วท่านไม่ตอ้ งการอะไรอีกเลย เพราะมองเห็นด้วย
ปัญญาว่าเป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น มีเงินก็ตอ้ งทุกข์กบั เงิน มียศก็ตอ้ งทุกข์กบั ยศ มี
สรรเสริญก็ตอ้ งทุกข์กบั สรรเสริญ มีกามสุขก็ตอ้ งทุกข์กบั กามสุข เพราะเหตุใด เพราะสิง่
เหล่านี้ไม่ถาวรนัน่ เอง มีเงินวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะหมดตัวได้ มียศวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะถูก
ปลดได้ มีสรรเสริญในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะถูกตําหนิได้ มีกามสุขในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะ
หมดสิ้นไปก็ได้ เช่น มีสามี มีภรรยา ก็มคี วามสุขกับสามีกบั ภรรยา แต่อยู่ดๆี วันดีคืนดี
สามีหรือภรรยาต้องตายจากไปอย่างกะทันหันโดยไม่ได้คาดฝัน ความสุขทีเ่ คยมีกบั สามี
กับภรรยาก็ตอ้ งสูญสลายหมดไปในทันที
สิง่ ทีจ่ ะตามมาก็คอื ความทุกข์อย่างมหันต์
นัน่ เอง นี่เป็ นเพราะว่าขาดปัญญา ไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรมกัน จึงมีความอ่อนแอ จึงต้องถูก
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กิเลสเป็ นตัวลากจูงไป กิเลสเห็นอะไรชอบอะไร ก็ตอ้ งวิง่ ไปหาสิง่ นัน้ มา กิเลสไม่ตอ้ งการ
สิง่ ไหน ก็ตอ้ งกําจัดสิง่ นัน้ หรือต้องหนีให้พ้นสิง่ นัน้ ไป นี่เป็ นเพราะว่าใจไม่เป็ นอิสระ ไม่
มีธรรมะเป็ นผูค้ อยปกครองดูแลรักษานัน่ เอง เพราะไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม
แต่ถา้ ได้ปฏิบตั ธิ รรมตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาปฏิบตั กิ นั
ในวันนี้แล้ว ต่อไปจิตก็จะมีผูป้ กป้ องดูแลคุม้ ครองรักษา ไม่ให้วง่ิ เข้าไปหาความทุกข์
ทัง้ หลาย ถ้าไม่ศึกษาปฏิบตั ธิ รรม แล้วปล่อยให้ชวี ติ ไหลไปตามความโลภ ความโกรธ
ความหลง ความอยากต่างๆ เราก็จะวิง่ เข้าหาความทุกข์ หาความเสือ่ มเสียอยู่ตลอดเวลา
เรื่องเหล่านี้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้กนั ได้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราแต่ละคนจะต้อง
ปฏิบตั กิ นั เอง พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกท่านเป็ นเพียงครู บาอาจารย์ เป็ นผูส้ อน
เป็ นผูบ้ อกทาง พวกเราเป็ นผูเ้ ดินทาง จะเดินไปตามทางทีท่ ่านสอนให้ไปก็ได้ หรือจะไม่
เดินไปก็ได้ มันอยู่ทต่ี วั ของเราเอง ถ้าเป็ นคนฉลาด ฟังแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมา ก็ถอื ว่าเป็ น
บุญของเรา แสดงว่าเคยได้ทาํ บุญมาก่อนในอดีต ได้ทาํ คุณงามความดี ได้ปฏิบตั ติ ามที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมแต่ละครัง้ จึงเกิดมีกาํ ลังจิตกําลังใจ ที่
จะปฏิบตั ติ าม แต่ถา้ ไม่เคยมีบญ
ุ มีกศุ ล ไม่เคยทําบุญทํากุศลมาก่อน เวลาฟังเทศน์ฟงั
ธรรม อาจจะรู้สกึ ว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ หลือเชื่อ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าเป็ นไปได้ ไม่คดิ ว่าการกระทําความ
ดีจะเป็ นเหตุให้มคี วามสุขและความเจริญอย่างแท้จริง ถ้าเป็ นเช่นนัน้ ก็แสดงว่ายังถูก
อํานาจของกิเลสตัณหาดูดกลับไป ให้กลับไปหาสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ให้กลับไปหาลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข ถ้ากลับไปหาสิง่ เหล่านัน้ แล้วยึดติดอยู่กบั สิง่ เหล่านัน้ สิง่ ทีจ่ ะตามมา
ต่อไปไม่ชา้ ก็เร็วก็คอื ความทุกข์ ความวุน่ วายใจนัน่ เอง เพราะว่าทุกสิง่ ทุกอย่างดังทีไ่ ด้
แสดงไว้แล้ว ต้องมีการเสือ่ มมีการหมดไป ในทีส่ ุดแม้แต่ชวี ติ ของเราก็ตอ้ งหมดไป ถ้าไม่
มีปญั ญาสังสอนจิ
่
ตใจให้เตรียมรับกับสภาพเหล่านี้ เวลาเกิดการพลัดพรากจากของรัก
ของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวงไป ก็จะต้องเกิดความทุกข์อย่างใหญ่หลวง จึงควรสร้าง
ปัญญาไว้ดูแลรักษาจิตใจ คอยสังสอนจิ
่
ตใจให้เตรียมรับกับสภาพเหล่านี้ไว้ แล้วความ
ทุกข์ทงั้ หลายก็จะไม่มตี ามมา เพราะได้รบั การชําระจนหมดสิ้นไปจากจิตจากใจ การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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