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กัณฑ์ท่ี ๑๗๖

กิเลสมาร

๑๐ กันยายน ๒๕๔๖
พวกเราทีม่ าวัดกันอย่างสมํา่ เสมอตลอดทัง้ พรรษาและนอกพรรษา ก็เนื่องจากว่าเรามี
ความเชื่อในพระพุทธเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในคําสอนครัง้ สุดท้ายก่อนทีจ่ ะทรงจากเรา
ไป ในพระปัจฉิ มโอวาทได้ทรงเตือนสติพวกเราไว้ว่า สังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่เที่ยง
หนอ จงยังประโยชน์สว่ นตนและส่วนท่านให้ถงึ พร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด คําว่า
ไม่ประมาทนัน้ ทรงหมายถึงการไม่ผดั วันประกันพรุ่ง ไม่เลือ่ นเวลาในการทําคุณงาม
ความดี ทําประโยชน์ ทัง้ ส่วนตนและส่วนท่านให้ถงึ พร้อม การทําความดีทไ่ี ม่มโี ทษอันใด
ตามมานี้แหละ คือการทําประโยชน์ทงั้ ส่วนตนและส่วนท่าน อย่างทีเ่ ราทัง้ หลายได้มา
กระทํากันอย่างต่อเนื่องทุกๆวันพระ ทุกๆวันเสาร์วนั อาทิตย์ ด้วยการทําบุญทําทาน
รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม ไหว้พระสวดมนต์ เจริญสมาธิ เจริญปัญญา
เหล่านี้เป็ นการทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นทัง้ กับตัวเราและผูอ้ น่ื ด้วยความไม่ประมาท คือทํา
อย่างสมํา่ เสมอ ไม่ผดั ไปวันข้างหน้า เพราะรู้วา่ สังขารเป็ นของไม่เทีย่ ง ไม่รู้วา่ เมือ่ ไรจะ
เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรานี้
ความแก่ ความเจ็บ ความตายนัน้ เป็ นเรื่องธรรมดา ทีค่ ่อยๆคืบคลานเข้ามา แต่เป็ นสิง่ ที่
ไม่แน่นอนจริงๆ ความตายอยู่แค่ปลายจมูกเท่านัน้ เอง คืออยู่ทล่ี มหายใจ ถ้าหายใจเข้า
แล้วไม่ได้หายใจออก ก็แสดงว่าความตายได้มาถึงแล้ว หรือหายใจออกแล้วไม่ได้หายใจ
เข้า นัน่ ก็เป็ นความตายเหมือนกัน ซึง่ ไม่มใี ครสามารถกําหนดได้ บังคับได้ ป้ องกันได้วา่
จะให้เป็ นไปในเวลาไหน ในตอนเช้า ตอนกลางวัน หรือตอนเย็น พรุ่งนี้ เดือนหน้า ปี หน้า
หรือสิบปี ข ้างหน้า ความตายเป็ นสิง่ ทีต่ ่อรองไม่ได้ เมือ่ ถึงเวลาจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้น
ทันทีทนั ใด จึงไม่ควรประมาทในความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนของสังขารร่างกายนี้ จงคิด
เสมอว่าวันนี้ อาจจะเป็ นวันสุดท้ายของชีวิตของเราก็ได้ ถ้าไม่รีบฉวยโอกาสทําประโยชน์
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ให้กบั ตัวเราและกับผูอ้ น่ื ด้วยการทําความดี อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาํ อย่าง
สมํา่ เสมอ คือทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม พรุ่งนี้อาจจะไม่มเี วลาทีจ่ ะทําก็ได้
แล้วโอกาสอันดีทไ่ี ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์ ได้มาเจอพระพุทธศาสนา ซึง่ เป็ นสิง่ ทีป่ รากฏ
ขึ้นมาได้ยากอย่างยิง่ ก็จะหมดไป
พระพุทธศาสนาไม่ใช่จะมีปรากฏอยู่ทกุ ภพทุกชาติทเ่ี ราเกิด จะเกิดขึ้นมาแต่ละครัง้ ก็เป็ น
เวลาหลายกัปหลายกัลป์ และก็จะอยู่ได้ไม่นาน อย่างศาสนาพุทธของเรานี้ พระพุทธองค์
ทรงทํานายไว้ว่าจะอยู่ได้เพียง ๕๐๐๐ ปี เท่านัน้ หลังจากนัน้ ก็จะไม่มใี ครรู้เรื่องของ
พระพุทธศาสนาอีกต่อไป โลกก็จะเป็ นโลกทีม่ แี ต่ความมืดบอด มีแต่ความหลง ไม่รู้จกั
บาปบุญคุณโทษ นรกสวรรค์ ไม่รู้จกั เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องการระงับดับของ
การเวียนว่ายตายเกิด เพือ่ เข้าสู่มรรคผลนิพพาน จะมีแต่ในสมัยทีม่ พี ระพุทธศาสนาอยู่
เท่านัน้ พวกเราจึงถือว่าเป็ นพวกทีม่ โี ชค ๒ ชัน้ คือ ๑. ได้เกิดเป็ นมนุ ษย์ซ่งึ เป็ นสิ่งที่
ยาก ๒. ได้มาเกิดในสมัยที่ยงั มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ มีคาํ สอนครบถ้วน
บริบูรณ์ มีผูป้ ฏิบตั ิ มีผูค้ อยชี้บอกทางแทนพระพุทธเจ้า จึงถือว่าเป็ นโอกาสอันเลิศ อัน
ประเสริฐ เป็ นบุญเป็ นวาสนาอย่างยิง่ จึงไม่ควรปล่อยให้ลาภอันประเสริฐนี้หลุดจากมือ
เราไป โดยไม่ได้มอี ะไรติดตัวไป เวลาทีต่ ายไปจากภพนี้ชาติน้ ี
ถ้าเชื่อในพระพุทธศาสนา ในพระธรรมคําสอนแล้ว จะต้องเชื่อในเรื่องเวียนว่ายตายเกิด
ว่าภพนี้ชาติน้ ีเป็ นเพียงแค่ชวั ่ ขณะหนึ่งของชีวติ เท่านัน้ เอง เพียงเสี้ยวเล็กๆของชีวติ อัน
ยาวนานของเรา ทีต่ อ้ งเกิด ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ผ่านภพน้อยภพใหญ่มานับไม่
ถ้วน และก็จะต้องเป็ นอย่างนี้ไปอีกหลายกัปหลายกัลป์ ถ้าไม่สะสมคุณงามความดี ภพ
ชาติของเราก็จะไม่หมดสิ้นไป แต่ถ ้าได้ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
เราก็จะตัด
ภพตัดชาติให้นอ้ ยลงไป ภพชาติทเ่ี หลืออยู่ในแต่ละภพแต่ละชาติ ก็จะเป็ นภพชาติทด่ี ขี ้นึ
ไปเรื่อยๆ มีความสุขความเจริญมากขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างชาติน้ ีเราเกิดมาเป็ นมนุษย์ มี
ความรู้ความสามารถในระดับหนึ่ง มีรูปร่างหน้าตาในระดับหนึ่ง มีฐานะการเงินการทอง
ในระดับหนึ่ง มีอายุขยั ในระดับหนึ่ง ถ้าสะสมบุญกุศลทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
บําเพ็ญกันแล้ว ภพหน้าชาติหน้า ก็จะได้กลับมาดีกว่าเดิม ฐานะจะดีข้นึ สูงขึ้น ไม่วา่ จะ
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เป็ นรูปร่างหน้าตา การเงินการทอง สติปญั ญาเหล่านี้จะเป็ นสิง่ ทีเ่ พิม่ พูนขึ้น จากการทีไ่ ด้
สะสมกันไว้ ในแต่ละภพแต่ละชาติ ไม่สูญหายไปไหน จึงเป็ นสิง่ ทีค่ วรขวนขวายสะสม
อยู่เสมอๆ
อย่าไปสะสมในสิง่ ทีเ่ อาติดตัวไปไม่ได้ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ซึง่ เป็ นสมบัติ
ของโลกนี้ ของชาติน้ ีเท่านัน้ ถ้ามัวหลงติดอยู่กบั ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เมือ่ ตายไป
ก็จะไปตัวเปล่าๆ แต่ถา้ เอาเวลา สติปญั ญา ความรู้ความสามารถ และเงินทองทีม่ อี ยู่ มา
แปลงให้เป็ นบุญเป็ นกุศลจะดีเสียกว่า เพราะเมือ่ จากโลกนี้ไป ก็จะได้มสี ง่ิ ทีด่ ที ง่ี ามรอรับ
อยู่ข ้างหน้า ทําให้ภพชาติข ้างหน้ามีแต่จะดีข้นึ ไปเรื่อยๆ เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
สะสมบุญบารมีมาทุกภพทุกชาติ ไม่วา่ จะเกิดมาในภพไหนชาติไหน ถ้าได้เป็ นมนุษย์ก็
จะต้องมีการทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรมอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ทาํ บาปทํากรรม
ไม่สร้างเวรสร้างกรรมให้กบั ใคร ยอมเป็ นผู ้แพ้ คําว่าผูแ้ พ้น้ ีในความเป็ นจริงแล้ว ก็คอื ผู ้
ชนะอย่างแท้จริง คือชนะกิเลสมารทัง้ หลาย ทีเ่ ป็ นตัวผูกมัดให้ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิด ใน
ภพน้อยภพใหญ่ไม่รู้จกั จบจักสิ้นนัน่ เอง เวลาทีเ่ ราแพ้นนั้ เราชนะกิเลสมาร คือชนะความ
โลภ ความโกรธ ความหลง ซึง่ ไม่มคี ุณไม่มปี ระโยชน์กบั จิตใจเลย มีแต่จะสร้างความ
ทุกข์ ความวุน่ วายใจ ความเศร้าหมอง ให้เกิดขึ้นกับจิตใจเท่านัน้
ถ้าเราชนะแบบกิเลส คือชนะผูอ้ น่ื ด้วยการทําร้ายเขาก็ดี ด้วยการเบียดเบียนเขาก็ดี ด้วย
การแก่งแย่งชิงดีก็ดี ได้สมบัติ ได้ข ้าวของมา แต่สง่ิ ทีเ่ สียไปก็คอื ความเป็ นพระทีม่ อี ยู่ใน
ใจของเรานัน่ เอง พระต้องรู จ้ กั แพ้ พระไม่ตอ้ งการชนะใคร พระต้องการชนะตนเท่านั้น
เพราะไม่มกี ารชนะอันใดจะประเสริฐเท่ากับการชนะตน เมือ่ ชนะตนแล้วทุกอย่างก็จบ
สงบลง เพราะกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในจิตใจ ทีส่ ร้างความว้าวุน่ ขุน่ มัวของจิต ก็จะสงบตัวลง
เมือ่ สงบตัวลงแล้ว จิตก็จะสงบ มีความสุข มีความอิม่ มีความพอ มีความภูมใิ จ แต่ถา้
ไปชนะภายนอก ชนะผูอ้ น่ื ก็จะไปสร้างเวรสร้างกรรมให้กบั เขา เมือ่ เขาแพ้ ก็จะต้องเกิด
ความอาฆาตพยาบาท เกิดความโกรธแค้น ทีจ่ ะจองเวรจองกรรมกับเรา และก็ไม่ใช่เป็ น
การชนะทีถ่ าวร เพราะคนในโลกนี้ไม่ได้มเี พียงคนเดียว มีเป็ นล้านๆ ชนะคนนี้ เดีย๋ วก็มี
อีกคนทีจ่ ะมาท้าชิงตําแหน่งอีก ก็มอี ยู่ไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดก็ตอ้ งแพ้เขา เพราะไม่มใี ครที่
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อยู่ในโลกนี้ จะเป็ นผูช้ นะไปได้ตลอด เพราะโดยธรรมชาติของสังขารร่างกาย สักวันหนึ่ง
ก็ตอ้ งอ่อนลง แก่ลงไป กําลังวังชาก็จะต้องถดถอยน้อยลงไป จะเอาอะไรไปต่อสูก้ บั ผู ้อืน่
ได้
แต่ถา้ เอาชนะพิษภัย คือกิเลสมาร ทีม่ อี ยู่ภายในจิตใจของเราแล้ว สงครามในจิตก็จะ
สงบลง จะไม่มกี ารต่อสูก้ นั ระหว่างความโลภกับความไม่โลภ ความโกรธกับความไม่
โกรธ ความหลงกับความไม่หลง เพราะเมือ่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถูกทําลาย
หมดสิ้นไปด้วยอํานาจแห่งธรรมแล้ว ก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะมาสร้างความวุน่ วายให้กบั จิตใจอีก
ต่อไป จิตใจก็จะอยู่ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข ไม่มคี วามหิวความกระหาย ไม่มคี วาม
ต้องการจากอะไรภายนอกอีกต่อไป มีความรู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ภายในใจ อยูใ่ น
ใจทีส่ งบระงับจากกิเลสมารทัง้ หลาย ปัญหาทัง้ หลายของใจจึงไม่ได้อยู่ทก่ี ารขาดแคลนสิง่
ภายนอก เช่น ขาดแคลนทรัพย์ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่อยู่ทก่ี ารขาดแคลนธรรมะ
อันเป็ นเครื่องมือหรืออาวุธ ทีจ่ ะใช้ทาํ ลายกิเลสมาร ทีส่ ร้างความทุกข์ ความวุน่ วายใจ
ให้กบั ใจ ไม่รู้จกั จบจักสิ้น นี่แหละจึงเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนพวกเราให้
ทําความดี เพราะความดีน้ กี ็คอื ธรรมะนัน่ เอง การทําความดีก็หมายถึงการทําอะไรก็ได้
ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ไม่มโี ทษกับตัวเราก็ดี กับผูอ้ น่ื ก็ดี
หรือทัง้ กับตัวเราและกับผูอ้ น่ื ก็ดี ถือว่าเป็ นธรรมะ เมือ่ ทําไปแล้วจะเกิดประโยชน์ทงั้ กับ
ตัวเราและกับผูอ้ น่ื
อย่างการให้ทานทีญ
่ าติโยมมาทํากันในวันนี้ ญาติโยมก็ได้ทาํ คุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับ
ผูอ้ น่ื คือกับพระสงฆ์องค์เจ้า ท่านก็ได้รบั ปัจจัย ๔ คืออาหารบิณฑบาต จีวร ยารักษา
โรค ทีอ่ ยู่อาศัย ส่วนทีญ
่ าติโยมได้รบั ก็คอื ความสงบ ความสุขของจิตใจ ทีเ่ กิดจากการ
ระงับดับของกิเลส คือความโลภ ความตระหนี่ ความเห็นแก่ตวั ความยึดมันถื
่ อมันใน
่
วัตถุข ้าวของเงินทอง เมือ่ เราคลาย เราปล่อยวางสิง่ เหล่านี้ ความทุกข์ความกังวลใจ
เกี่ยวกับสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ทีเ่ คยเป็ นภาระทีต่ อ้ งแบกต้องคอยดูแลอยู่ก็หมดไป แต่
ถ้าไม่ได้ทาํ ไม่ได้เสียสละ ไม่ได้ให้ สมบัตขิ ้าวของเหล่านัน้ ก็ยงั อยู่กบั เรา เราก็ตอ้ ง
กลายเป็ นผูด้ ูแลรักษาสมบัตขิ ้าวของชิ้นนัน้ ต่อไปจนวันตาย และก็ไม่ได้รบั ประโยชน์
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อะไรจากสมบัตขิ ้าวของอันนัน้ หลังจากทีต่ ายไป เพราะไม่ได้เอามาแปลงมาเปลีย่ นให้เป็ น
บุญเป็ นกุศล คือธรรมะทีไ่ ปดับกิเลสภายในจิตใจ เมือ่ กิเลสยังไม่ดบั เวลาไปก็ตอ้ งไป
แบบกิเลสพาไป คือไปด้วยความทุกข์ ไปด้วยความวุน่ วายใจ และก็ตอ้ งถูกกิเลสหลอก
ให้เป็ นอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆ ต่อไปทุกภพทุกชาติ
แต่ถา้ เราปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ดังทีไ่ ด้มากระทํากันในวันนี้ เราตัดใจยอม
เสียสละ ยอมให้สง่ิ ทีม่ คี ่าไป เมือ่ ให้ไปแล้วแทนทีใ่ จของเราจะทุกข์ กลับมีความสุข
เพราะสบายใจ เบาใจ เพราะว่าสมบัตขิ ้าวของเงินทองนี้ ก็เหมือนกับของทีเ่ ราแบกอยูบ่ น
บ่า เวลาปลดเปลื้องออกจากบ่า ให้ผูอ้ น่ื ไป เราก็เบาใจ ผูอ้ น่ื ถ้าเขาโง่ เขารับไปแล้ว เขาจะ
ไปแบกมันต่อ มันก็เป็ นกรรมของเขา แต่ถ ้าเขาฉลาด เขาก็จะรับเอาไปทําประโยชน์ต่อไป
เช่นเอาไปดูแลรักษาร่างกายของเขาให้อยู่ได้อย่างสุขสบาย ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย แล้วถ้ามี
เหลืออยู่ ก็เอาไปจําหน่ายจ่ายแจก เอาไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื ต่อไป ไม่สะสมเก็บเอาไว้ให้
กลายเป็ นภาระ ทีจ่ ะต้องแบกหาม คอยเฝ้ าดูแลอีกต่อหนึ่ง เมือ่ ให้ของนัน้ ไปแล้ว อย่าไป
กังวลว่าบุคคลทีร่ บั ของนัน้ เขาจะเอาไปทําอะไรต่อไปอย่างไร เพราะมันสุดวิสยั ของเรา
แล้ว มันพ้นจากหน้าทีข่ องเราแล้ว หน้าทีข่ องเราคือเป็ นผูใ้ ห้ เมือ่ ให้ไปแล้ว เขาจะไปทําดี
ทําชัว่ อย่างไร ก็เป็ นเรื่องของเขา แต่ถา้ เรารู้ทหี ลังว่าเขาไปทําในสิง่ ทีเ่ กิดโทษ ไม่เกิดคุณ
ไม่เกิดประโยชน์ ทัง้ กับตัวเขาเองและกับผู ้อืน่ ต่อไปก็ไม่ตอ้ งไปให้เขาอีก เพือ่ เป็ นการ
ป้ องกัน ไม่ส่งเสริมให้เขาไปทําสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ซึง่ จะเกิดโทษกับตัวเขาเอง และกับผู ้อืน่
นัน่ เอง
เวลาทีใ่ ห้ไปแล้ว ก็ขอให้ตดั ใจคิดเสียว่าของนัน้ ๆ ไม่ได้เป็ นของเราเสียแล้ว อย่ากลับไปที่
บ้านแล้วเกิดความรู้สกึ เสียดายกับของชิ้นนัน้ แล้วอยากจะได้กลับคืนมา อย่างนี้จะ
กลายเป็ นกิเลส ไม่ใช่เป็ นธรรมะ เพราะเกิดความโลภอีกแล้ว เพราะเดิมทีทใ่ี ห้ ก็เพือ่ จะ
ตัดความโลภ ความยึดติดในสมบัตชิ ้ นิ นัน้ นัน่ เอง เมือ่ ให้ไปแล้ว ขอให้ให้แบบขาดไปจาก
ใจ อย่าไปถือว่ายังเป็ นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่ เมือ่ ให้ไปแล้ว ก็ถอื ว่าหมดสิทธิ์จากสมบัติ
ชิ้นนัน้ แล้ว เป็ นสมบัตขิ องผูอ้ น่ื ไปแล้ว ถ้าทําอย่างนี้ได้ใจจะเบา จะมีความสุข แล้วถ้า
เกิดจะต้องตายไปทันทีทนั ใด ก็จะไปสู่สุคติ แต่ถา้ ยังมีความผูกพันกับสมบัตชิ ้ นิ นัน้ อยู่
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อาจจะต้องกลับมาเกิดในสถานทีใ่ กล้กับสมบัตหิ รือวัตถุช้นิ นัน้ ไม่วา่ จะเกิดเป็ นอะไร ก็
ขอให้ได้เกิด เพราะมีความผูกพัน ถ้าต้องไปเกิดในท้องสุนขั ก็ยนิ ดี ต้องไปเกิดในท้อง
ของจิ้งจกตุก๊ แกก็ยนิ ดี ทัง้ ๆทีไ่ ด้ทาํ บุญและควรเสวยบุญ แต่กลับถูกกรรมทีห่ นากว่าที่
หนักกว่าคือความห่วงใย ความอาลัยอาวรณ์ ความยึดติดในสมบัตชิ ้ นิ นัน้ ทําให้ตอ้ ง
กลับมาเกิดเป็ นสัตว์เดรัจฉานชนิดใดชนิดหนึ่ง เพราะอยากจะอยู่ใกล้กับสมบัตชิ ้ นิ นัน้
นัน่ เอง
เพราะฉะนัน้ เวลาทําบุญ ก็ขอให้ทาํ ความเข้าใจว่า ทําบุญเพือ่ ปล่อยวาง เพือ่ ตัด เพราะ
ความจริงแล้วไม่มอี ะไรทีจ่ ติ ใจต้องมีเลย ถ้าจิตใจได้รบั การชําระกิเลสตัณหา ซึง่ เป็ นตัว
คอยดึงจิตให้ไปผูกติดอยู่กบั สิง่ ต่างๆแล้ว รับรองได้วา่ อยู่เฉยๆ ก็มคี วามสุข มีความสุข
ยิง่ กว่าตอนทีม่ สี มบัตมิ ากมายก่ายกองเสียอีก เพราะถ้าไปยึดติดกับสมบัตแิ ล้ว ก็จะเป็ น
เหมือนคนพิการ ทีต่ อ้ งอาศัยไม้เท้าหรือรถเข็นไว้เป็ นเครื่องมือ ช่วยพาให้ไปไหนมาไหน
ทัง้ ๆทีไ่ ม่ใช่เป็ นคนพิการ สามารถเดินได้ดว้ ยตัวของเราเอง แต่เพราะความหลง ความ
เกียจคร้าน ทําให้คดิ ว่าถ้ามีรถเข็นหรือมีไม้เท้าแล้ว จะเดินได้สะดวกกว่า จะไปไหนมา
ไหนได้สะดวกกว่า แต่ถา้ เกิดวันหนึ่งไม้เท้านัน้ หายไป หรือรถเข็นหายไป ก็จะต้อง
เดือดร้อนวุน่ วาย ฉันใดสิง่ ต่างๆทีเ่ ราไปยึด ไปติด ไปพึง่ พาอาศัย เช่น สมบัตขิ ้าวของ
เงินทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขทัง้ หลาย ก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต้องพึง่ พาอาศัย
เลย แต่ถูกกิเลสตัณหา โมหะอวิชชา ความหลงหลอกให้ไปคิดว่า ถ้ามีลาภ ยศ
สรรเสริญ กามสุขแล้ว เราจะมีความสุขอย่างยิง่
แต่หาเป็ นเช่นนัน้ ไม่ กลับมีความทุกข์เพิม่ ขึ้นมาอีก เพราะต้องมีความห่วง ความกังวล
ว่าจะมีลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ไปอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ วันดีคนื ดีเกิดสิง่ เหล่านี้
จะต้องสูญสลายจากไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง เช่น เวลาไปติดคุกติดตะราง ก็เหมือนกับ
สูญเสียลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขไป ซึง่ ก็เป็ นสิง่ ทีอ่ าจจะเกิดขึ้นได้ทนั ทีทนั ใด ถ้าจิตใจ
ไม่มธี รรมะคอยดูแลรักษา วันดีคนื ดีเกิดมีอารมณ์บูดเบี้ยวขึ้นมา เกิดความบ้าคลังขึ
่ ้นมา
ไปฆ่าผูอ้ น่ื เข้า ก็จะต้องสูญเสียทุกอย่างทีเ่ คยให้ความสุข ต้องไปอยู่ในคุกในตะราง หมด
อิสรภาพ หมดลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เพราะเรื่องของกรรมเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน
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นัน่ เอง อะไรจะเกิดขึ้นเมือ่ ไรก็เกิดขึ้นได้ แต่ถา้ เข้าใจถึงหลักความจริงว่า สิง่ ต่างๆ
ภายนอกนัน้ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะให้ความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่ควรไปพึง่ สิง่ เหล่านัน้ แต่ควรพึง่ สิง่
ทีม่ อี ยู่ภายในใจของเรา คือใจทีส่ งบ ใจทีส่ ะอาด ใจทีป่ ราศจากความโลภ ความโกรธ
ความหลง ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม เกิดจากการทําความดี ต่อสูก้ บั ความโลภ ต่อสูก้ บั
ความอยาก อยู่แบบเรียบๆง่ายๆ พอมีพอกินก็พอแล้ว ไม่ไปหลงฟุ้งเฟ้ อกับสิง่ ต่างๆ
ภายนอก มันเป็ นของหลอก ไม่ใช่เป็ นของจริง ไม่ได้ให้ความสุข แต่ให้ความทุกข์ ความ
ว้าวุน่ ขุน่ มัว ความวุน่ วายใจอยู่ตลอดเวลา
ถ้าฝึ กอยู่แบบเรียบๆง่ายๆ อยู่ตามมีตามเกิดได้ จะเป็ นชีวติ ทีม่ คี วามสุขภายในจิตใจ มี
ความสงบ มีความอิม่ มีความพอ จะไม่หวันไหวกั
่
บการเจริญหรือการเสือ่ มของลาภ ยศ
สรรเสริญ กามสุข เพราะไม่ได้ไปยึดไปติด ไม่ได้ไปพึง่ สิง่ เหล่านัน้ เป็ นเครื่องให้ความสุข
สมมุตวิ า่ เราฝึ กอยู่แบบเรียบๆง่ายๆ อยู่ตามมีตามเกิดได้ เช่นพระท่านอยู่กนั ถ้าเผือ่ ต้อง
ไปเข้าคุกเข้าตะราง จะไม่รู้สกึ เดือดร้อนเท่าไรเลย เพราะคุกตะรางกับการมาอยู่ในวัดนี้
ก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไร เวลามาบวชก็เหมือนติดคุกติดตะรางเหมือนกัน เพียงแต่เป็ น
ในลักษณะของความพอใจ ความสมัครใจ ผูท้ ม่ี าบวชนี้ ล้วนมาบวชด้วยความสมัครใจ
ไม่มใี ครเอาปื นจี้หลังบังคับมาให้บวช แต่มอี ปุ นิสยั มีศรัทธาความเชื่อว่า การอยู่แบบ
เรียบง่ายอย่างนักบวชนัน้ เป็ นวิถที างทีถ่ ูกทีค่ วร ทีจ่ ะให้ความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นวิถที าง
แห่งการดับทุกข์อย่างแท้จริง ถ้าสามารถอยู่แบบนักบวชได้ คือยินดีกบั สภาพทีต่ นเองมี
อยู่ อยู่ทไ่ี หนก็อยู่ได้ นอนทีไ่ หนก็นอนได้ ถ้าไม่กฏุ ิ มีโคนไม้ก็นอนทีโ่ คนไม้ มีถาํ้ ก็นอน
ในถํา้ มีเรือนร้างก็นอนในเรือนร้าง ทีไ่ หนก็ได้ พอหลบแดดหลบฝนได้ ก็อยู่ได้แล้ว ไม่
กลัวโจรขโมยจะมาทําร้าย เพราะไม่มสี มบัตอิ ะไร ผูท้ จ่ี ะถูกโจรขโมยมาทําร้าย มาปล้น
มาจี้ เป็ นคนทีม่ สี มบัตเิ งินทองต่างหาก ถ้าลองใส่เพชรใส่ทองให้เต็มตัวแล้วเดินไปคน
เดียวในทีเ่ ปลีย่ ว รับรองได้ไม่ชา้ ก็เร็ว ก็จะต้องถูกจี้ถูกปล้นอย่างแน่นอน
ดังนัน้ เงินทองลาภยศถ้าไม่รู้จกั ดูแลรักษา ไม่รู้จกั วิธีปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง ก็จะกลายเป็ นโทษ
ขึ้นมาได้ กลายเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้ตายไปก็เป็ นได้ อย่างคนบางคนในสมัยนี้ กลัวคนอืน่ จะดู
ถูกเหยียดหยาม ว่าไม่มฐี านะ จึงต้องตะเกียกตะกาย ไปหาซื้อเครื่องเพชรนิลจินดาต่างๆ
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มาใส่ เพือ่ ให้คนอืน่ เห็นว่าตนเองมีฐานะ มีเงินทอง แต่ในขณะเดียวกันก็กลายเป็ นเป้ า
ของอาชญากรไป ถ้าเผลอก็อาจจะต้องเสียชีวติ ไปได้ นี่ก็เป็ นเพราะความหลงนัน่ เอง คิด
ว่าคนเราจะมีความสุข มีหน้า มีตา มีเกียรติ ก็ต่อเมือ่ มีลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข แต่
ความจริงไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ เพราะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ลาภ ยศ
สรรเสริญ กามสุข นัน้ ไม่ใช่เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้พน้ ทุกข์ ให้มคี วามสุข เพราะพระพุทธเจ้า
ก็เคยมีลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขมากมาย ในฐานะของราชกุมาร ได้สมั ผัสมาแล้ว รู้วา่
ไม่ได้ให้ความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะในจิตใจก็ยงั มีความห่วง มีความกังวลอยู่ เกี่ยวกับฐานะ
ของตน ว่าจะหมดสิ้นไปในวันใดวันหนึ่ง เมือ่ ไรก็ไม่รู้ ความกังวลอันนี้ก็คือความทุกข์
นัน่ เอง แต่เมือ่ ได้สละราชสมบัตแิ ล้วมาอยู่แบบนักบวช อยู่แบบเรียบง่าย ต่อสูก้ บั กิเลส
มารทีค่ อยชักใยชักจูงให้ไปหาลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข จนกิเลสมารทีม่ อี ยู่ในจิตใจถูก
ทําลายหมดสิ้นไป ก็เลยไม่มอี ะไรทีจ่ ะมาคอยผลัก มาคอยดึง ให้ไปหาลาภ ยศ
สรรเสริญ กามสุขอีก เมือ่ ใจไม่มตี วั คอยผลักคอยดัน ก็อยู่อย่างสงบ อยู่อย่างสบาย
เพราะนี่คอื ธรรมชาติของใจทีส่ ะอาดทีบ่ ริสทุ ธิ์ จะเต็มเปี่ ยมไปด้วยบรมสุข ปรมังสุขงั นี่
คือสภาพหรือธรรมชาติของใจ ทีพ่ วกเราทุกคนสามารถดัดแปลงให้เป็ นได้ ถ้าตัง้ ใจ
ประพฤติปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ด้วยความไม่ประมาท คือพยายามทํา
ความเข้าใจเสมอว่า ชีวติ นี้เกิดมาเพือ่ ทําบุญทํากุศล ทําคุณทําประโยชน์เท่านัน้ เพราะ
เมือ่ ทําไปแล้วประโยชน์จะเกิดขึ้นกับตัวเราเป็ นหลัก และกับผูอ้ น่ื เป็ นรอง คือได้ชาํ ระ
กิเลสตัณหา ทีเ่ ป็ นตัวสร้างความทุกข์ สร้างภพสร้างชาติ ให้หมดสิ้นไป เมือ่ หมดสิ้นไป
แล้ว ก็จะอยู่อย่างสุขสบาย ไม่ตอ้ งห่วง ไม่ตอ้ งกังวล ไม่ตอ้ งมีปญั หากับอะไรทัง้ สิ้น
เพราะจิตสามารถอยู่ตามลําพังได้ ไม่ตอ้ งมีอะไรภายนอก มีความสุขแล้ว มีความพอแล้ว
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ปัญหาก็หมดไป ไม่ตอ้ งไปแสวงหา ไม่ตอ้ งไปทําอะไรอีก อยู่อย่างนี้ไป
ตลอดอนันตกาล นี่คอื ธรรมชาติของจิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ทีไ่ ด้รบั การชําระจากการปฏิบตั ิ
ธรรม ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
ปฏิบตั ิ คือทําประโยชน์ทงั้ ส่วนตนและส่วนท่าน
ให้ถงึ พร้อม ด้วยความไม่ประมาท การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๗๗

อวิชชา

๑๘ กันยายน ๒๕๔๖
วันนี้เป็ นวันพระ เป็ นวันธรรมสวนะ วันฟังธรรม จึงได้มกี ารสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ศีล
อุโบสถ เพราะศรัทธาญาติโยมมีศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลือ่ มใส ในพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงแสดงไว้ว่า สีเลน สุคติ ยันติ ศีลเป็ นเครื่องพาไปสูส่ คุ ติ
ผูท้ จ่ี ะไปเกิดเป็ นมนุษย์ก็ดี เป็ นเทพก็ดี เป็ นพรหมก็ดี เป็ นพระอริยเจ้าทัง้ หลายก็ดี ต้อง
มีศีลเป็ นผูน้ าํ ไป ถ้าไม่มศี ีลแล้วจะไม่สามารถไปสู่ทไ่ี ด้กล่าวไว้ได้ แต่จะต้องไปตรงข้าม
กับทีๆ่ ได้กล่าวไว้ คือจะต้องไปสู่อบายทัง้ ๔ ได้แก่นรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย ซึง่
เป็ นทีอ่ ยู่ทไ่ี ปของผูป้ ราศจากศีลธรรม ส่วนผูม้ ปี ญั ญามีความรู้อย่างพระโสดาบัน ซึง่ เป็ น
พระอริยบุคคลเบื้องต้น มีดวงตาเห็นธรรม จึงไม่มองข้ามความสําคัญของศีลธรรมไป
เป็ นอันขาด เพราะได้เห็นแล้วว่าเมือ่ สัตว์โลกตายไปแล้ว ถ้ายังไม่ส้นิ กิเลส ก็ยงั จะต้องไป
เกิดใหม่ จะไปเกิดทีส่ ูงหรือไปเกิดทีต่ าํ ่ ก็ข้นึ อยู่กบั ศีลธรรม
ถ้ามีศีลเป็ นเครื่องพาไป ก็จะได้ไปเกิดในทีด่ ที ง่ี าม ทีเ่ รียกว่าสุคติ ได้เป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ
เป็ นพรหม เป็ นพระอริยเจ้า พระโสดาบันจึงตัง้ มันอยู
่ ่ในการรักษาศีล ๕ จะไม่ละเมิดศีล
๕ โดยเด็ดขาด เพราะเห็นแล้วว่าการรักษาศีล ๕ ยิง่ กว่าชีวติ มีคุณมีประโยชน์กว่า
เพราะชีวติ ก็เป็ นเพียงแค่ชวั ่ อายุขยั นี้เท่านัน้ ไม่เกิน ๑๐๐ ปี ก็จะต้องล้มหายตายจากกัน
ไป แต่จติ จะต้องไปเกิดต่อไป จะไปสุคติหรือไปสู่อบาย ก็ข้นึ อยู่กบั ว่ามีศีลธรรมเป็ น
เครื่องพาไปหรือไม่ ถ้ามีศีลธรรมก็จะได้ไปเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระ
อริยบุคคล ตามลําดับต่อไป ถ้าไม่มศี ีลธรรมก็ตอ้ งไปสู่อบายทัง้ ๔ พระโสดาบันซึง่ มี
ความรู้ คือมีแสงสว่างแห่งธรรม มีดวงตาเห็นธรรม มีปญั ญา จึงรู้ชดั แจ้งว่าหลังจากที่
ตนเองตายไปแล้ว ถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ ก็จะต้องไปเกิดต่อ จึงไม่ละเมิดศีล
ข้อหนึ่งข้อใด เช่นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การลักทรัพย์ การประพฤติผดิ ประเวณี การพูด
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ปดมดเท็จ การเสพสุรายาเมา พระโสดาบันจะไม่กระทําโดยเด็ดขาด ถึงแม้จะเสียชีวติ
เพือ่ รักษาศีลก็ยอมเสีย ตามทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ว่า ให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรม
พระโสดาบันท่านเห็นแล้วด้วยปัญญา ว่าชีวติ กับธรรมนัน้ มีคณ
ุ ค่าแตกต่างกัน ชีวติ ก็
เป็ นเพียงอัตภาพร่างกายนี้ ประกอบขึ้นด้วยธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ไม่มสี าระ ไม่มี
คุณค่าอะไร นอกจากจะเป็ นเครื่องมือทีจ่ ะนํามาใช้ ในการประกอบคุณงามความดี หรือ
กระทําบาปเท่านัน้
เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ จึงเอาร่างกายนี้มาประกอบคุณงามความดี เช่นรักษาศีล ละเว้นจากการ
เบียดเบียนผูอ้ น่ื แต่ถา้ จะต้องไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื เช่นต้องฆ่าผูอ้ น่ื เพือ่ รักษาชีวติ ของตน
ไว้ พระโสดาบันก็จะไม่ทาํ หรือจะต้องไปลักทรัพย์เพือ่ หาอาหารมาเยียวยารักษาร่างกาย
ก็จะไม่ทาํ ยอมอดตาย ดีกว่าจะต้องผิดศีลผิดธรรม ด้วยเหตุน้ พี ระโสดาบันจึงไม่ตอ้ งไป
เกิดในอบายอีกต่อไป ถึงแม้จะเคยทําบาปทํากรรมมามากน้อยเพียงไรในอดีตก็ตาม
กรรมเหล่านัน้ ก็ไม่สามารถมาส่งผลให้พระโสดาบันต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไป มีแต่จะ
ไปเกิดในสุคติ และจะมีภพชาติเหลือไม่เกิน ๗ ชาติเท่านัน้ หลังจากนัน้ แล้วก็จะบรรลุ
เป็ นพระอรหันต์ เป็ นผูส้ ้นิ กิเลส แต่ในขณะทีย่ งั เป็ นพระโสดาบันอยู่ ยังมีกเิ ลสทีล่ ะเอียด
ทีย่ งั ไม่สามารถกําจัดได้ เป็ นบ่วงทีผ่ ูกดึงให้พระโสดาบันยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่
เพียงแต่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติ คือในภพทีด่ เี ท่านัน้
แต่ถา้ ปฏิบตั ธิ รรมไปเรื่อยๆ เจริญธรรมะไปเรื่อยๆ ต่อสูก้ บั กิเลสต่างๆ ทีเ่ ป็ นเครื่องผูก
จิตผูกใจ ให้ตอ้ งกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก ภพชาติก็จะค่อยๆลดถอยน้อยลงไป จน
หมดไปในทีส่ ุด หน้าทีข่ องพระโสดาบันทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ่อไปอีก ก็คอื การละกามตัณหา
ความอยากในกาม พระโสดาบันโดยปกติวสิ ยั จึงยังเป็ นผูค้ รองเรือนอยู่ ยังมีความยินดี
กับการมีสามี มีภรรยาอยู่ แต่ถา้ ต้องการทีจ่ ะเจริญขึ้นสู่ธรรมทีส่ ูงขึ้นไปกว่านัน้ จําต้อง
เจริญอสุภกรรมฐาน พิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกายเพือ่ คลายความกําหนัดยินดี
เช่นพิจารณาดูร่างกายตัง้ แต่ใต้ผวิ หนังลงไป ความสวยงามของคนเรา มีอยู่บนผิวหนังนี้
เท่านัน้ ถ้าสามารถมองทะลุลงไปใต้ผวิ หนังได้ ก็จะเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆ ก็จะเกิด
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ความเบือ่ หน่าย เกิดความไม่ยนิ ดีกบั ความสวยงามของร่างกาย ซึง่ เป็ นเพียงส่วนหนึ่ง
เท่านัน้
ส่วนความไม่สวยงามคืออสุภนัน้ ก็ถูกปกปิ ดด้วยหนัง ถูกปกปิ ดด้วยการดูแลรักษา
อาบนํา้ อาบท่า หวีเผ้าหวีผม จึงทําให้ดูสวยงาม แต่ถา้ ไม่ได้รบั การดูแล เช่นไม่ได้อาบนํา้
อาบท่าสักระยะหนึ่ง ไม่ได้หวีเผ้าหวีผม อย่างคนทีเ่ พิง่ ตื่นนอนมาใหม่ๆ ต่อให้เป็ น
นางงามจักรวาลหรือเป็ นดาราภาพยนตร์ ต่อให้สวยหรือหล่อเหลาขนาดไหนก็ตาม เวลา
ตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆ หน้าตาก็จะดูไม่ได้ เพราะนัน่ เป็ นธรรมชาติของร่างกาย แต่ถูก
ปกปิ ดไว้ เพราะคนเราส่วนใหญ่จะไม่เห็นหน้ากันตอนทีเ่ พิง่ ตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆ จะเห็น
หน้ากันก็ต่อเมือ่ ได้ขดั สีฉวีวรรณ แต่งหน้าทาปาก หวีเผ้าหวีผม ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อย
เสียก่อน จึงจะออกมาเจอกัน จึงมักจะเห็นรูปร่างหน้าตาของคนว่าสวยว่างาม จึงมีความ
หลงติด มีความยินดีอยากจะได้มาเป็ นคู่ครอง ดังนัน้ ถ้าต้องการตัดความหลงนี้ พระ
โสดาบันจึงต้องเจริญอสุภกรรมฐาน พิจารณาดูความไม่สวยงามของร่างกายไปเรื่อยๆ
จนติดตาติดใจ หลับตาก็เห็น ลืมตาก็เห็น จนสามารถเอาชนะการเห็นความสวยงามของ
ร่างกายนี้ไปได้ ถ้าทําให้กามตัณหาเบาบางลงไปได้ ก็จะบรรลุเป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ที่ ๒
เรียกว่าพระสกิทาคามี ผู ้ทําให้ราคะตัณหาเบาบางลงไป คือเริ่มเห็นแล้วในความไม่
สวยงามของร่างกาย แต่ยงั ไม่สามารถเห็นได้ตลอดเวลา เวลาเผลอก็ยงั อดทีจ่ ะเห็นความ
สวยงามของร่างกายไปไม่ได้ เวลามีสติมปี ญั ญาพิจารณา ก็จะเห็นว่าไม่สวยงาม ก็จะเกิด
ความเบือ่ หน่าย เป็ นลักษณะเบือ่ ๆอยากๆ อย่างนี้เรียกว่าเป็ นขัน้ ของพระสกิทาคามี
ถ้ายังไม่บรรลุถงึ ธรรมทีส่ ูงกว่านี้ พระสกิทาคามีก็จะมีภพชาติเหลือเพียงชาติเดียว คําว่า
ภพชาติของพระสกิทาคามี ของพระโสดาบันนี้หมายถึงภพชาติในกามภพ คือภพของ
มนุษย์และเทวดา ผูย้ งั เสพกามอยู่ แต่ถา้ สามารถเจริญอสุภกรรมฐาน คือเห็นความไม่
สวยงามของร่างกายได้ตลอดเวลา จนคลายความกําหนัดยินดีได้โดยเด็ดขาด ก็จะบรรลุ
เป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ที่ ๓ เรียกว่าพระอนาคามี ไม่มคี วามยินดีในเรื่องการมีคู่ครองอีก
ต่อไป ถึงแม้จะเคยแต่งงานอยู่ดว้ ยกันมา ก็จะไม่มกี จิ กรรมดังทีเ่ คยกระทํามาในอดีต
หรือไม่เช่นนัน้ ก็จะออกบวชไปเลย ถ้าตายไปก่อนบรรลุเป็ นพระอรหันต์ ก็จะไปเกิดใน
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สวรรค์ชนั้ พรหม จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นเทพอีก แต่จะไปเกิดเป็ นพรหม แล้ว
ก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ในสวรรค์ชนั้ พรหมนัน้ ๆต่อไป ไม่ตอ้ งกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย
อีกต่อไป
แต่ยงั ต้องกําจัดกิเลสทีล่ ะเอียดทีย่ งั ครอบงําจิตใจอยู่ เรียกว่าอวิชชา ความไม่รู้จริงให้
หมดไปจากจิตจากใจ ด้วยการเจริญปัญญา พิจารณาให้รู้ทนั อวิชชา ความไม่รู้สภาพ
ความเป็ นจริงของสภาวธรรมทัง้ หลาย ไม่วา่ ข้างนอกหรือข้างใน เช่นอายตนะภายนอก
คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หรืออายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือ
ขันธ์ ๕ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือธรรมารมณ์ต่างๆทีป่ รากฏอยู่ในจิต
ไม่วา่ จะเป็ นความสุข หรือความทุกข์ ล้วนเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น คือไม่เที่ยง ไม่มีตวั ตน
ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นตามเหตุ ตามปัจจัย ถ้าไปหลงไปยึดติด
อยากจะให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้ารู้ทนั แล้วปล่อยวางตาม
สภาพความเป็ นจริง ก็จะไม่ทกุ ข์ ก็จะหลุดพ้น นี่คอื ความหมายของอวิชชาและปัญญา
ปัญญาจะรู้ทนั ในสภาวธรรมทัง้ หลาย ทัง้ ส่วนหยาบ ส่วนกลาง และส่วนละเอียด ที่
ปรากฏขึ้นมาสัมผัสกับจิตกับใจ รู้ทนั อารมณ์เหล่านี้วา่ เป็ นเพียงสภาวธรรมเท่านัน้ ไม่
ควรยินดียนิ ร้าย รู้ทนั ว่าเป็ นสภาวธรรม เมือ่ เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ตอ้ งดับไปในทีส่ ุด ถ้า
รู้ทนั แล้วปล่อยวางก็จะเป็ นผู ้ทีร่ ู้ตามความเป็ นจริง จะรู้วา่ ทุกข์เกิดขึ้นเพราะความอยาก
ถ้าปล่อยวางความอยากด้วยสติ ด้วยปัญญา ความทุกข์ก็จะดับไป ไม่วา่ จะเป็ นความ
อยากกับสิง่ ต่างๆภายนอกทีผ่ า่ นมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ในรูปของรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ก็รู้วา่ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควรไปอยาก เพราะเมือ่ อยากแล้ว ก็ตอ้ งเกิดอุปาทานความ
ยึดติด ถ้าเกิดการสูญเสีย การพลัดพรากจากกัน ก็ตอ้ งเกิดความทุกข์ข้นึ มา ถ้ารู้วา่ เหตุ
ของความทุกข์เกิดจากความอยาก แล้วก็ปล่อยวางความอยากนัน้ ความทุกข์ก็จะดับไป
นี่คอื ความหมายของการรู้ทนั อวิชชา อวิชชาเป็ นผูไ้ ม่รู้ในพระอริยสัจ ๔ ไม่รู้จกั ไตร
ลักษณ์วา่ เป็ นอย่างไร
แต่ถา้ ได้เจริญปัญญาตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอน ทรงมอบให้กบั พุทธศาสนิกชนไว้ ให้
เจริญอยู่อย่างสมํา่ เสมอๆ ให้มสี ติ รู้ทนั กับสิง่ ต่างๆทีม่ าสัมผัสกับใจ อย่าไปอยาก อย่า
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ไปยินดี เพราะถ้ายินดีก็จะเกิดความอยาก ถ้ารังเกียจก็อยากให้สง่ิ นัน้ หายไป ให้พน้ ไป
จากตัวเอง เมือ่ เกิดความอยากก็จะต้องดิ้นรนทุรนทุราย กลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา แต่
ถ้าเพียงแต่รบั รู้ตามสิง่ ทีม่ าปรากฏ ก็จะไม่มคี วามทุกข์ภายในใจ เพราะว่าสิง่ ต่างๆทีม่ า
สัมผัสปรากฏในใจนัน้ ไม่สามารถไปทําร้ายทําลายใจได้ เพราะใจเป็ นธาตุรู้ เป็ น
ธรรมชาติทร่ี บั รู้ สามารถรับรู้ทกุ สิง่ ทุกอย่างทีป่ รากฏขึ้นได้ ไม่วา่ จะเป็ นสุขเวทนา
ทุกขเวทนา ไม่สุขไม่ทกุ ข์เวทนา หรืออารมณ์ต่างๆ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง อารมณ์
โลภ สามารถรับรู้สง่ิ เหล่านี้ได้หมด เพียงแต่จะต้องรู ท้ นั แล้วปล่อยวาง
เวลาเกิดอารมณ์โลภก็อย่าไปโลภตาม เกิดอารมณ์โกรธ ก็อย่าไปโกรธตาม อย่าไปคิดว่า
มีตวั มีตน ไปรู้ไปโกรธตามสิง่ เหล่านัน้ ไปโลภตามสิง่ เหล่านัน้ พยายามทําความเข้าใจว่า
ใจเป็ นผูร้ ู ้ ไม่ใช่ตวั ตน มีหน้าทีเ่ พียงแต่รบั รู้แล้วก็ปล่อยวาง ไม่ใช่เป็ นผูท้ โ่ี ต้ตอบกับสิง่
ต่างๆทีม่ าปรากฏขึ้นในใจ ถ้ามีสติมปี ญั ญาไว้คอยดูแลอยู่ตลอดเวลา ใจก็จะค่อยๆรู้ทนั
แล้วก็จะปล่อยวาง ตัวตนที่เคยเป็ นตัวคอยโต้ตอบสิ่งต่างๆ ก็จะเบาบางลงไป จน
กลายเป็ นตัวรู เ้ ฉยๆ ใครจะพูดอะไรก็ไม่โต้ตอบเหมือนเมือ่ ก่อน เมือ่ ก่อนใครพูดอะไรมา
ก็สวนหมัดไปทันที พูดไม่ดกี ็ตอบโต้ไปอย่างไม่ดี พูดดีก็ตอบโต้ไปอย่างดี แต่ต่อไปเวลา
ใครพูดอะไรก็จะเฉยเสียก่อน แล้วถ้าจะตอบโต้ก็ใช้ปญั ญาใคร่ครวญเสียก่อน ว่าสมควร
ทีจ่ ะตอบโต้หรือไม่ จําเป็ นหรือไม่ ถ้าไม่จาํ เป็ น ก็น่งิ เฉยเสีย จะไม่ตอบโต้อะไร ปล่อยให้
เขาพูดไปตามประสาของเขา เปรียบเหมือนกับเด็กๆ เวลาจะพูด จะร้อง จะขออะไร บาง
ทีผูใ้ หญ่ก็ไม่ตอ้ งไปตอบไปโต้อะไรกับเด็กๆ ปล่อยให้รอ้ งไป ขอไป พูดไป เดีย๋ วก็ลมื
แต่ถา้ ไม่มปี ญั ญารู้ทนั อวิชชาความหลง เวลามีอะไรมาสัมผัสกับจิต ใครพูดอะไรไม่ถูกใจ
ก็จะเกิดความไม่พอใจ แล้วก็จะมีตวั ตอบโต้ความรู้สกึ นัน้ พูดไม่ดมี าก็จะพูดไม่ดี
กลับไป จนในทีส่ ุดก็กลายเป็ นเรื่องเป็ นราวทะเลาะวิวาท ทําร้ายร่างกายกัน จนถึงฆ่ากัน
ตายในทีส่ ุด ก็เพราะเกิดจากอวิชชา ความไม่รู้ทนั ธรรมชาติของใจผูร้ ู้น้ เี อง แต่ถา้ รู้แล้ว
อะไรจะปรากฏขึ้นมาก็เพียงแต่รบั รู้ไว้แล้วก็ปล่อยให้ผ่านไป
ไม่เห็นจะมีปญั หาอะไร
เหมือนกับไมโครโฟนนี้ เวลามีเสียงมาสัมผัสกับไมโครโฟน ไม่วา่ จะเป็ นเสียงดี หรือ
เสียงไม่ดี จะเป็ นสรรเสริญ หรือจะเป็ นการตําหนิตเิ ตียน ไมโครโฟนก็เพียงแต่รบั เสียง
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นัน้ ไป ทําหน้าทีถ่ ่ายทอดเสียงไปสู่เครื่องขยายเสียง เพือ่ จะได้ขยายเสียงออกมาตาม
ลําโพง เพียงทําหน้าทีข่ องเขา เพราะไม่มตี วั ตนอยู่ในไมโครโฟนนัน่ เอง
ฉันใดใจก็เป็ นธรรมชาติทไ่ี ม่มตี วั ตน แต่ถา้ มีอวิชชาแอบแฝงอยู่ในใจก็จะปรากฏมีตวั ตน
ขึ้นมา และจะเป็ นตัวทีแ่ สดงตอบโต้สง่ิ ต่างๆทีม่ าสัมผัสกับใจ ทําให้เกิดความดีอกดีใจ
เกิดความเสียอกเสียใจ เวลาดีอกดีใจนัน้ ไม่ค่อยมีปญั หาเท่าไร แต่เวลาเกิดความเสียอก
เสียใจ มันทรมาน คนเราจะรํา่ รวยมากมายขนาดไหน มีสมบัตมิ ากมายเพียงไร มีบริษทั
บริวารมากน้อยเพียงไร มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งเพียงไรก็ตาม แต่เวลาเกิดความทุกข์
ความเศร้าโศกเสียใจภายในใจ สิง่ ต่างๆทีต่ นเองมีอยู่นนั้ จะไม่สามารถช่วยกําจัดความ
ทุกข์ ทีเ่ ผาผลาญจิตใจได้เลย นี่คอื ความไม่มคี ุณ ไม่มปี ระโยชน์ของลาภ ยศ สรรเสริญ
สุขทัง้ หลาย ทีเ่ ราแสวงหากัน เวลาเกิดความทุกข์ ความโกรธแค้น ความเสียดาย อาลัย
อาวรณ์ ทีเ่ ป็ นผลของอวิชชา จะไม่มอี ะไรมาแก้ได้นอกจากปัญญา คือธรรมะของ
พระพุทธเจ้า ทีจ่ ะต้องเกิดจากการปฏิบตั ิ ศีล สมาธิ และปัญญา เท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถ
ชําระ ต่อสู ้ ทําลายอวิชชา ตัวทีส่ ร้างความรู้สกึ ว่ามีตวั ตนอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้
เมือ่ ความรู้สกึ มีตวั ตนนัน้ สลายหมดไป ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะสูญสลาย
ไปพร้อมๆกัน มีแต่ตวั รู้อยู่เท่านัน้ เอง สักแต่ว่ารู ้ เป็ นตัวรู้ทส่ี ะอาดบริสทุ ธิ์ เป็ นธรรมชาติ
ของพระอรหันต์ ของพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ทีห่ ลังจากได้ปฏิบตั เิ จริญธรรมะอย่าง
ต่อเนื่องตามลําดับ ก็จะสามารถกําจัดกิเลสต่างๆ ตัณหาต่างๆ อวิชชาโมหะต่างๆ ทีม่ อี ยู่
ภายในใจให้หมดสิ้นไป เมือ่ หมดสิ้นไปแล้ว ใจก็จะเป็ นใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ไม่มกี ารตอบ
โต้กบั สิง่ ต่างๆทีม่ าสัมผัส หรือปรากฏขึ้นภายในใจอีกต่อไป จะมีแต่เพียงรับรู้ไว้เท่านัน้ รู้
ว่าเป็ นสภาวธรรมทีเ่ กิดขึ้น ตัง้ อยู่ และก็ดบั ไป ถ้ามีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องแสดง เช่นพูด
หรือกระทําอะไรก็ใช้ปญั ญาพิจารณาเสียก่อน แล้วก็จะแสดง แล้วก็จะกระทําออกไปโดย
ไม่มกี เิ ลสตัณหาเป็ นตัวชักใย เป็ นตัวผลักดัน เป็ นเพียงกิริยา
พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์นนั้ เวลาท่านทําอะไร ไม่ได้ทาํ ด้วยกิเลสตัณหา แต่ทาํ ด้วย
ปัญญา ทําไปเพียงสักแต่วา่ ทําไป ตามความจําเป็ น เวลาใครมาทักทายถามปัญหา ก็ตอบ
ไปตามเรื่องตามราว แต่ในใจไม่ได้มคี วามยินดียนิ ร้ายต่อการตอบคําถามปัญหานัน้ ๆ
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เพียงแต่ทาํ หน้าทีไ่ ป เวลาใครให้อะไรมาก็อนุโมทนาไป แต่ในใจไม่มคี วามดีอกดีใจกับสิง่
ทีไ่ ด้รบั หรือใครจะมาเอาส่วนหนึ่งส่วนใดไป ก็ไม่มคี วามรู้สกึ เสียดายอาลัยอาวรณ์
เพียงแต่รู้วา่ มันมาแล้วก็ไปเท่านัน้ นี่คอื ลักษณะของใจ ทีไ่ ด้กาํ จัดอวิชชาให้หมดไปแล้ว
จะเป็ นเช่นนัน้ ใจทีเ่ มือ่ ก่อนนี้เป็ นตัวตน ก็จะกลายเป็ นตัวรู้ไปเท่านัน้ สักแต่วา่ รู้ มีอะไร
มาสัมผัสก็รู้วา่ มาสัมผัส รู้วา่ มาแล้วก็ไป ไปแล้วก็มา กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ แต่จะไม่
มีความยินดียนิ ร้ายกับการมาหรือการไปของสิง่ ต่างๆ
นี่เป็ นสิง่ ทีท่ กุ ๆคนสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ถ้าเจริญสติปญั ญาอย่างสมํา่ เสมอ กําหนดให้มสี ติ
อยู่กบั ใจ เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ เกิดขึ้นในใจ ความดีต่างๆ ก็เกิดขึ้นในใจ ความชัว่
ต่างๆ ก็เกิดขึ้นในใจ ถ้าใจมีสติปญั ญารู้ทนั เวลาเกิดความดี ก็พจิ ารณาดูวา่ ควรจะทํา
หรือไม่ทาํ เมือ่ สมควรทีจ่ ะทํา ก็ทาํ ไป เวลาเกิดความชัว่ ขึ้นมา ก็รู้ทนั ก็จะไม่ทาํ ตาม
ความชัว่ ต่างๆ เช่นเกิดอารมณ์อยากจะเสพสุราขึ้นมา ก็รู้ทนั อารมณ์นนั้ ก็ละเว้นจากการ
เสพสุรา ถ้าอยากจะไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ก็รู้ทนั ในอารมณ์นนั้ แล้วก็ปล่อยวาง ไม่หลงตาม
ทําตามอารมณ์นนั้ ปล่อยให้เป็ นไปตามความเป็ นจริงของเขา รู้วา่ เขาเกิดขึ้นมา ตัง้ อยู่
แล้วก็ตอ้ งดับไปในทีส่ ุด แล้วจิตใจก็จะว่าง ปราศจากความทุกข์ เพราะไม่มคี วามอยาก
กับสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
สังเกตดู เวลาเกิดความอยาก คนเราจะนัง่ อยู่เฉยๆไม่ได้ จะต้องดิ้นรนไปหาสิง่ ทีต่ น
ต้องการ นี่ก็เป็ นความทุกข์อย่างหนึ่ง คือความอยู่ไม่เป็ นสุขนัน่ เอง อยู่เฉยๆไม่ได้ พอ
เห็นอะไรอยากจะได้ ก็ตอ้ งออกไปหามาจนได้ แต่ถา้ ไม่มคี วามอยากแล้ว อยู่เฉยๆก็มี
ความสุข นี่แหละคือผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ธิ รรม เริ่มตัง้ แต่การรักษาศีลทีท่ า่ น
ทัง้ หลายได้มากระทํากันในวันนี้ รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีลอุโบสถ ศีล ๒๒๗ ก็เป็ นการ
พัฒนาขึ้นไปตามลําดับ ในเบื้องต้นก็รกั ษาศีล ๕ ไปก่อน ต่อจากนัน้ ก็ไปศีล ๘ ศีล
อุโบสถ ถ้าเจริญมากขึ้นไปกว่านัน้ ก็จะเกิดความอยากจะบวชเป็ นสมณะนักบวช ถือศีล
๒๒๗ ข้อ ใช้เวลาส่วนใหญ่กบั การต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา ไม่ใช้เวลาไปในการทํามาหากิน
หาเงิน หาทอง หาลาภ หายศ แต่ใช้ไปกับการชําระกิเลสตัณหา ความโลภ ความอยาก
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ต่างๆ ความหลงต่างๆ อวิชชาความไม่รู้ ทีม่ อี ยู่ภายในจิตให้ค่อยๆหมดไปตามลําดับ จน
หมดไปในทีส่ ุด
นี่คอื หน้าทีก่ ารงานของสมณะนักบวช เมือ่ บวชมาแล้วถือว่าเป็ นผูส้ ละสมบัตแิ ล้ว สละ
ความเป็ นอยู่ของฆราวาสแล้ว ไม่มสี ามี ไม่มภี รรยา ไม่มบี ตุ ร ไม่มธี ิดา ไม่มพี ่อ ไม่มแี ม่
แล้ว มีพระธรรมเป็ นครู บาอาจารย์ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นพ่อแม่ มีเพือ่ น
สหธรรมิกทัง้ หลาย คือพระภิกษุทอ่ี ยูร่ ่วมกัน เป็ นพีเ่ ป็ นน้องกัน มีเป้ าหมายอันเดียวกัน
คือการเจริญธรรมด้วยการปฏิบตั ศิ ีล สมาธิ และปัญญา เพือ่ กําจัดกิเลสตัณหา โมหะ
อวิชชา ทีเ่ ป็ นต้นเหตุทจ่ี ะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิด ไปแบกความทุกข์ต่างๆ ในแต่ละภพ
แต่ละชาติไม่รู้จกั จบจักสิ้น เดีย๋ วนี้เราโชคดี ได้มาเจอพระพุทธศาสนา เริ่มเห็นแล้วว่า
ทางเดินทีแ่ ท้จริง อยู่ตรงไหน ก็อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ธิ รรมนัน้ เอง เริ่มต้นด้วยการทําบุญให้
ทาน รักษาศีล แล้วก็เจริญภาวนา นัง่ สมาธิ เจริญวิปสั สนา ตามสมควรแก่สมณสารรูป
ของแต่ละคน แต่ละท่าน ปฏิบตั ไิ ด้ดว้ ยกันทุกคนไม่วา่ จะเป็ นฆราวาส หรือเป็ นสมณะ
นักบวช และสามารถบรรลุธรรมอันประเสริฐได้ดว้ ยกันทุกคน จึงควรขวนขวายปฏิบตั ิ
ธรรมกัน ด้วยศรัทธา วิริยะ สติ และปัญญา เพือ่ ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ที่
มีอวิชชาเป็ นต้นเหตุ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๗๘

สัปปายะ

๓ ตุลาคม ๒๕๔๖
ตัง้ แต่เริ่มต้นพรรษามา มีศรัทธาญาติโยมได้มาบําเพ็ญบุญกุศลกันอย่างต่อเนื่อง จนถึง
วันพระนี้ก็เกือบจะครบพรรษา ๓ เดือน เหลืออีกเพียงวันพระเดียว การทีท่ ่านได้มากัน
อย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอ ถือเป็ นการบําเพ็ญบุญบารมี บารมีในเบื้องต้นก็คอื
อธิษฐานบารมี ความตัง้ ใจ เวลาจะทําอะไรให้สาํ เร็จบรรลุประโยชน์ได้ จําต้องมีการตัง้ ใจ
เสียก่อน คือการตัง้ เป้ าหมายว่าจะทําอะไร อย่างเวลาจะมาวัด ก็ตอ้ งกําหนดจิตใจไว้
ล่วงหน้าก่อนว่า วันพระจะมาวัด เมือ่ มีการกําหนดเป้ าหมายแล้ว ก็ตอ้ งมีการดําเนินการ
ต่อไป เพือ่ ให้เกิดผลขึ้นมา จึงต้องมีสจั จบารมี ความจริงใจ เอาจริงเอาจังกับความตัง้ ใจ
ทีไ่ ด้ตงั้ ไว้ ไม่ใช่สกั แต่วา่ ตัง้ ไปเฉยๆ พอถึงเวลาก็ไม่ได้ทาํ ตามทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ ถ้าขาดสัจจะก็
จะไม่ได้ทาํ หรือถ้าทําก็จะไม่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ ผลประโยชน์ทพ่ี งึ ได้รับจากการปฏิบตั ิ
ตามเป้ าหมายนัน้ ก็จะไม่ปรากฏ หรือปรากฏไม่สมบูรณ์ แต่ถา้ มีสจั จบารมี ความจริงจัง
แล้ว ย่อมดําเนินไปตามเป้ าหมายได้ ลุลว่ งสําเร็จประโยชน์ได้
การจะบรรลุถงึ เป้ าหมายทีว่ างไว้ได้ จําต้องมีวิริยบารมี ความพากเพียรอุตสาหะ เมือ่ ถึง
เวลาทีจ่ ะต้องทําในสิง่ ทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้ ก็ตอ้ งทําให้ได้ เช่นจะมาวัดทุกวันพระในช่วงเวลา
เข้าพรรษา พอถึงวันก่อนวันพระ ก็ตอ้ งเตรียมซื้อข้าวซื้อของต่างๆ ดูสภาพรถยนต์ ดู
อะไรต่างๆทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้เป็ นเครื่องมือในการนําตนมาสู่วดั
เมือ่ ถึงเวลาก็ต่นื แต่เช้า
อาบนํา้ อาบท่า แต่งกายแล้วก็นาํ สิง่ ของต่างๆทีต่ งั้ ใจจะนํามาทีว่ ดั ถึงแม้จะมีอปุ สรรค
ต่างๆนานา ฝนฟ้ าจะตก ไฟจะดับ ก็ไม่ทอ้ ถอย เมือ่ ได้ตงั้ ใจไว้แล้วด้วยความจริงใจ ก็จะ
อุตส่าห์พากเพียรมาให้ได้ ฝ่ าฟันอุปสรรคต่างๆ จะยากจะลําบากอย่างไร ก็จะใช้ขนั ติ
บารมี ความอดทน เป็ นเครื่องมือต่อสู ้ เมือ่ ได้กาํ หนดจิตไว้แล้วว่าจะทําสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม ทีจ่ ะนํามาซึง่ ประโยชน์สุขแก่ตนและผูอ้ น่ื ก็ควรทําให้
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สําเร็จ ซึง่ ก็ตอ้ งอาศัยบารมีทไ่ี ด้กล่าวไว้ คืออธิษฐานบารมี สัจจบารมี วิริยบารมี ขันติ
บารมี ถ้ามีบารมีทงั้ ๔ ประการนี้แล้ว การบําเพ็ญบารมีอย่างอืน่ ก็จะเป็ นผลทีจ่ ะตามมา
ต่อไป
คือเมือ่ ได้มาทีว่ ดั แล้ว ก็จะได้ทาํ บุญตักบาตร ถวายจตุปจั จัยไทยทาน ถวายสังฆทาน
ให้กบั พระสงฆ์ เรียกว่าทานบารมี แล้วก็ยงั ได้สมาทานศีลต่างๆ เช่นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล
อุโบสถ เรียกว่าศีลบารมี และเนกขัมมบารมี คือศีล ๕ เป็ นศีลบารมี ศีล ๘ เป็ น
เนกขัมมบารมี ละเว้นจากการหาความสุขทางกามารมณ์ต่างๆ ทีผ่ ่านเข้ามาทางตา หู
จมูก ลิ้น กาย ได้แก่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย ได้แก่การละเว้นจากการ
รับประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ละเว้นจากการหาความสุขจากเครื่องบันเทิง
ต่างๆ เช่นดูหนังดูละคร ร้องรําทําเพลง ละเว้นจากการใช้เครื่องหอม ใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ท่ี
เป็ นสีสนั ต่างๆ ไม่หาความสุขจากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย แต่จะมุง่ ไปสู่
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิตใจ ด้วยการปฏิบตั สิ มาธิ และ ปัญญา นัง่ สมาธิ เดิน
จงกรม อันเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้จติ ได้รบั ความสงบ
เมือ่ ได้บาํ เพ็ญดังนี้แล้ว ผลทีจ่ ะปรากฏตามมาก็คอื ปัญญาบารมี ความรู้ความฉลาด
เมตตาบารมี ความมีไมตรีจติ ต่อมวลสัตว์ทงั้ หลาย และอุเบกขาบารมี ความสงบตัง้ มัน่
เป็ นกลางของจิต ทีเ่ กิดจากการบําเพ็ญศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี ซึง่ ล้วน
เป็ นเครื่องสนับสนุนกันและกัน เวลาปฏิบตั มิ กั จะปฏิบตั ไิ ปพร้อมๆกัน มากบ้าง น้อยบ้าง
ขึ้นอยู่กบั สติปญั ญากําลังของแต่ละท่านจะปฏิบตั กิ นั
เปรียบเหมือนกับรถยนต์ทม่ี ี
ชิ้นส่วนองค์ประกอบหลายชิ้นด้วยกัน มีทงั้ ล้อ มีทงั้ กระบะ มีทงั้ เครื่องยนต์ มีทงั้
พวงมาลัย มีทงั้ เบรก มีทงั้ ทีน่ งั ่ ถ้าจะใช้เป็ นพาหะนะเพือ่ ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้
จําต้องมีองค์ประกอบทีค่ รบครัน ถึงจะดําเนินไปได้ดว้ ยความสะดวกราบรื่น ถึงจุดหมาย
ปลายทางโดยสวัสดิภาพ การบําเพ็ญบุญบารมีของสาธุชนทัง้ หลาย ก็เปรียบเหมือนกับ
การเดินทางไปสู่จดุ หมายปลายทางอันประเสริฐเลิศโลก
ทีเ่ หล่าบรรดานักปราชญ์
ทัง้ หลายได้ดาํ เนินไปถึง เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย คือมรรค ผล
นิ พพาน แดนทีป่ ราศจากความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจ ทีส่ ้นิ สุดแห่งการเวียนว่าย
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ตายเกิด จะดําเนินไปถึงช้าหรือเร็ว ก็ข้นึ อยู่กบั บารมีทงั้ ๑๐ ทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาบําเพ็ญ
กันอย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่องนี้
ถ้าบําเพ็ญไปเรื่อยๆแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะนําท่านเข้าสู่กระแสแห่งพระนิ พพาน ผูท้ เ่ี ข้าสู่
กระแสแห่งพระนิพพานนี้เรียกว่าพระอริยบุคคล เริ่มต้นตัง้ แต่พระโสดาบัน ตามด้วย
พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ นี่คอื ภูมจิ ติ ภูมธิ รรมต่างๆทีผ่ ูป้ ฏิบตั ิ
บําเพ็ญบุญบารมีทงั้ ๑๐ จะดําเนินไปถึง เปรียบเหมือนกับการเดินทางจากกรุงเทพฯมาสู่
ทีว่ ดั ก็จะต้องมีการขับรถขึ้นทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์ ซึง่ เปรียบเหมือนกับกระแสแห่ง
พระนิพพาน คือเมือ่ ได้ข้นึ ทางด่วน ได้ขบั อยู่บนมอเตอร์เวย์แล้ว ก็จะไม่มอี ปุ สรรคอะไร
มาคอยกีดขวาง มากเหมือนกับขับอยู่ตามถนนทัวๆไป
่
เพราะถนนเหล่านี้ได้ถูกออกแบบ
ไว้ให้วง่ิ ไปด้วยความเร็วสูง สามารถถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่มอี ปุ สรรค ไม่มอี ะไรมา
ขัดมาขวางให้เสียเวลา การปฏิบตั กิ ็เช่นกัน เมือ่ ลองได้ปฏิบตั เิ ข้าสู่กระแสแห่งพระ
นิพพานแล้ว ก็เปรียบเหมือนกับเข้าสู่ทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์ แห่งพระนิพพานนัน่ เอง
มีแต่จะไปให้ถงึ จุดหมายปลายทางโดยถ่ายเดียว
ไม่ชา้ ก็เร็ว
ขึ้นอยู่กบั ความ
ขยันหมันเพี
่ ยร ขึ้นอยู่กบั สติปญั ญาความฉลาดของผูป้ ฏิบตั ิ ถ้ามีความขยันหมันเพี
่ ยร
มาก มีความฉลาดมาก ก็จะสามารถบรรลุถงึ พระอรหัตตผล พระนิ พพานได้ในเวลาอัน
สัน้ และรวดเร็ว ถ้าฉลาดน้อยและมีความพากเพียรน้อย ก็จะใช้เวลายาวหน่อย แต่ก็ไม่
เกิน ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก
เมือ่ ลองได้เข้าถึงพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือเป็ นพระโสดาบันแล้ว ภพชาติทจ่ี าํ ต้องเวียน
ว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ ก็จะลดเหลือเพียง ๗ ชาติเป็ นอย่างมาก คือถ้าปฏิบตั ไิ ป
แล้วยังไม่ได้บรรลุธรรมทีส่ ูงไปกว่านี้ เมือ่ ตายไปก็จะได้กลับมาเกิดในสุคติ เกิดเป็ นเทพ
บ้าง เป็ นพรหมบ้าง เป็ นมนุษย์บา้ ง และก็มาบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมต่อไป จนบรรลุข้นึ สู่
ธรรมอีกขัน้ หนึ่งคือขัน้ พระสกิทาคามี ภพชาติก็จะเหลือเพียงชาติเดียว ถ้ายังไม่ได้บรรลุ
ธรรมทีส่ ูงกว่านัน้ หลังจากทีต่ ายไปแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี เพียง ๑ ชาติ
เท่านัน้ ก็จะบรรลุธรรมทีส่ ูงขึ้นไปคือขัน้ พระอนาคามี ถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์
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เมือ่ ตายไปก็จะไม่ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์เป็ นเทพอีกต่อไป แต่จะไปเกิดบนสวรรค์ชนั้
พรหม แล้วก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ในสวรรค์ชนั้ พรหมนัน้ เข้าสู่พระนิพพานไป
นี่ก็คอื จุดหมายปลายทางคือมรรค ผล นิ พพาน ทีผ่ ู ้บําเพ็ญบุญบารมีทงั้ หลายจะได้รับ
เป็ นสิง่ ทีจ่ ะตามมาต่อไป จะช้าหรือเร็วก็ข้นึ อยู่กบั บุญบารมีทบ่ี าํ เพ็ญกัน ถ้ามีสจั จบารมี
มีอธิษฐานบารมี มีวริ ิยบารมี มีขนั ติบารมีแล้ว รับรองได้วา่ การบําเพ็ญจะไปได้เรื่อยๆ จะ
ช้าบ้างจะเร็วบ้างก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมบ้าง อาจจะมีอปุ สรรคบางอย่างมาขัดขวาง เช่นบาง
ทีก็มธี ุระเรื่องราวต่างๆ กับทางบ้าน ทางครอบครัว บุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องเจ็บไข้ได้
ป่ วย ทําให้ไม่สามารถมาบําเพ็ญทีว่ ดั ได้ ก็ตอ้ งดูแลรักษาคนป่ วยคนเจ็บไปพลางๆก่อน
แต่ก็ยงั สามารถบําเพ็ญได้ในสถานทีอ่ ยู่นนั้ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หนก็สามารถบําเพ็ญบุญบารมี
ได้ ไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องมาทีว่ ดั เสมอไป เพียงแต่ทว่ี ดั เป็ นทีพ่ ร้อมทีจ่ ะเอื้ออํานวยให้เกิด
การบําเพ็ญได้อย่างสะดวกสบาย อยู่ทบ่ี ้านการบําเพ็ญอาจจะยากลําบากกว่า เพราะ
บุคคลทีอ่ ยูร่ ่วมกันอาจจะไม่มคี วามคิดความเห็นทีเ่ หมือนกัน แต่มคี วามคิดทีต่ รงกัน
ข้าม มีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน อาจจะไม่ใช่เป็ นคนชอบทําบุญทําทาน ไม่ชอบรักษาศีล
แต่ชอบเล่นการพนัน ชอบเทีย่ วเตร่กนิ เหล้าเมายา อย่างนี้ก็เป็ นสิง่ ทีค่ อยขัดขวาง เป็ น
อุปสรรคขวางกัน้ ทําให้การบําเพ็ญบุญกุศลบุญบารมีไม่เป็ นไปได้อย่างสะดวกราบรื่น มี
แต่จะคอยเหนี่ยวคอยรัง้ คอยชวนให้ไปทําในสิง่ ทีเ่ ขาชอบทํา แต่เราไม่ชอบทํา
เราจึงต้องใช้ขนั ติบารมีเป็ นเครื่องช่วยเหลือ อดทนอดกลัน้ แม้เขาจะชวนไป ถ้าปฏิเสธ
ได้ก็ปฏิเสธไป ถ้าปฏิเสธไม่ได้จริงๆ จําเป็ นต้องไปก็ไป เพือ่ ไม่ให้เสีย ไม่ให้เกิดโทษกับ
ตัวเขาและตัวเรา แต่ไม่ตอ้ งไปทําแบบหลงงมงายตามเขา ทําไปสักแต่เพียงเป็ นกิริยา แต่
ใจไม่ได้มคี วามยินดีทอ่ี ยากจะทําด้วย ทําไปเพราะความเกรงอกเกรงใจ ทําไปเพราะ
รักษานํา้ ใจของกันและกัน เมือ่ มีเวลาว่างทีจ่ ะสามารถบําเพ็ญต่อไปได้ ก็บาํ เพ็ญต่อไป
การบําเพ็ญจึงขึ้นอยู่กบั เหตุปจั จัยภายนอกด้วย เรียกว่าสัปปายะ แปลว่าสะดวกสบาย
เหมาะกัน เกื้อกูล เอื้ออํานวย มีอยู่ ๗ อย่าง ได้แก่ ๑. อาวาส ทีอ่ ยู่อาศัย ๒. โคจร ที่
บิณฑบาตหรือแหล่งอาหาร ๓. ภัสสะ เรื่องพุดคุยทีเ่ สริมการปฏิบตั ิ ๔. บุคคล ผู ้ที่
เกี่ยวข้องด้วยแล้วช่วยให้จติ ผ่องใสสงบมันคง
่ ๕. โภชนะ อาหาร ๖. อุตุ สภาพแวดล้อม
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และอุณหภูมิ ๗. อิริยาบถ บางคนถูกกับการนัง่ บางคนถูกกับการเดินจงกรม บางคนถูก
กับการยืน การปฏิบตั กิ ารบําเพ็ญจะสะดวกจะสบาย จะง่าย จะยาก จะลําบาก จะไปช้า
ไปเร็ว จึงขึ้นอยู่กบั เหตุปจั จัยทัง้ ๗ นี้ เป็ นสัปปายะหรือไม่สปั ปายะ
เช่นบุคคลต่างๆทีเ่ ราอยู่ดว้ ยเป็ นสัปปายะหรือไม่ มีความคิดเห็นในทางเดียวกันหรือเปล่า
ถ้าทุกคนในบ้านชอบทําบุญทําทาน ชอบบําเพ็ญเนกขัมมบารมี อย่างมีญาติโยมอยู่
ครอบครัวหนึ่ง มีลูกเต้าอยู่หลายคน ลูกทุกคนก็ชอบบําเพ็ญบุญบารมี ไม่มใี ครแต่งงาน
เลยแม้แต่คนเดียว ถึงแม้อายุจะปาเข้าไป ๔๐ หรือ ๕๐ แล้ว ก็ยงั ไม่แต่งงานกัน พ่อแม่
ก็ชอบปฏิบตั ธิ รรม ชอบไปวัด เวลาไปวัดก็ไปพร้อมๆกันทัง้ บ้าน ทุกคนก็ช่วยสนับสนุน
กัน ถึงเวลาเตรียมตัวก็ช่วยกันเตรียมข้าวเตรียมของ ไม่ตอ้ งทําเพียงคนเดียว สมมุติวา่
วันไหนเราไม่สบาย เราไม่ตอ้ งทําก็ได้ มีคนอืน่ เตรียมข้าวเตรียมของแทนเรา พอถึงเวลา
ก็กระโดดขึ้นรถแล้วก็มาปฏิบตั ติ ่อเลย ส่วนวันอืน่ ถ้าคนอืน่ เขาไม่สะดวกไม่สบาย เราก็
ทําแทนเขา เตรียมข้าวเตรียมของแทนเขา เขาก็ไม่ตอ้ งลําบากลําบน เขาก็ยงั ได้มาบําเพ็ญ
บุญบารมีร่วมกัน
นี่คอื อานิสงส์หรือประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการได้อยู่ร่วมกับคนทีม่ คี วามคิด ความเห็น การ
ปฏิบตั ทิ ค่ี ล้ายคลึงกัน ชอบสิง่ เดียวกัน การปฏิบตั กิ จ็ ะเอื้อต่อกันและกัน ช่วยกันหนุน
ช่วยกันผลัก ช่วยกันดึง ทําให้การปฏิบตั เิ ป็ นไปได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นสะดวกสบาย
นี่คอื บุคคลสัปปายะ บุคคลทีอ่ ยู่ดว้ ยกันช่วยส่งเสริมกัน ทําให้สะดวกทําให้สบายในการ
ปฏิบตั ิ นอกจากบุคคลแล้วสถานทีอ่ ยู่ก็มสี ่วนมาก จะเอื้ออํานวยในการปฏิบตั หิ รือไม่
อยู่วดั กับอยู่บา้ นจะเห็นได้วา่ แตกต่างกัน
เวลาอยู่ทบ่ี า้ นการจะปฏิบตั ทิ าํ บุญทําทาน
รักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมจะไม่ค่อยเอื้ออํานวย เพราะที่
บ้านจะมีทงั้ เด็ก ทัง้ ผูใ้ หญ่ มีทงั้ สิง่ ต่างๆอะไรรอบบ้าน ทีม่ แี ต่การส่งเสียง มีแต่เรื่อง
วุน่ วายอยู่ตลอดเวลา ทําให้การบําเพ็ญบุญบารมีเป็ นไปด้วยความลําบากยากเย็น แต่ถา้
ได้มาอยู่ทว่ี ดั ก็จะเป็ นสถานทีส่ งบ ผูท้ อ่ี ยู่ร่วมกันก็ตงั้ อยู่ในความสงบ ปฏิบตั ธิ รรม
ร่วมกัน มีขอ้ วัตรปฏิบตั อิ ย่างเดียวกัน เช่นตื่นแต่เช้าก็ตอ้ งลงโบสถ์ ไหว้พระสวดมนต์
นัง่ ทําสมาธิ ตอนสายก็ตอ้ งมาทีศ่ าลามาทําบุญตักบาตร ตอนกลางวันก็มกี ารไหว้พระ
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สวดมนต์ ตอนเย็นก็มกี ารเข้าโบสถ์ ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ทําสมาธิ ซึง่ เป็ นการ
เอื้ออํานวยในการบําเพ็ญบุญบารมี
ทําให้สามารถดําเนินไปถึงจุดหมายปลายทางที่
ต้องการ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ยิง่ กว่าเวลาอยู่ทบ่ี า้ น
จึงไม่เป็ นสิง่ ทีแ่ ปลกเลย สําหรับบุคคลทีห่ ลังจากได้บาํ เพ็ญบุญบารมีมาสักระยะหนึ่งแล้ว
จะเกิดมีความรู้สกึ ว่าการอยู่ทบ่ี า้ นเป็ นอุปสรรคขวางกัน้ มีแต่ความวุน่ วายรบกวนจิตใจ
รบกวนความสงบ ก็จะเกิดความรู้สกึ อยากจะออกบวช แล้วก็จะเริ่มคิดเริ่มเตรียมการ
เริ่มมีอธิษฐานจิตว่าจะบวชให้ได้ เมือ่ ลองได้เริ่มตัง้ จิตอธิษฐานแล้ว ขัน้ ต่อไปก็จะเป็ นการ
เตรียมการฝึ กฝนชีวติ ให้อยู่เหมือนกับชีวติ ของนักบวช ตัง้ แต่ยงั ไม่ได้บวช คือจะรักษา
ศีล ตัง้ แต่ศีล ๕ ขึ้นไปสู่ศีล ๘ เช่นละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากมื้อเทีย่ งไป
แล้ว ไม่ดูหนังดูละคร ไม่ออกไปเทีย่ วเตร่ ไม่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาดต่างๆ ไม่ใช้
นํา้ หอม แต่จะอยู่แบบเรียบๆง่ายๆ เอาเวลาทีว่ า่ งจากการงาน มาอ่านหนังสือธรรมะ มา
สวดมนต์ มานัง่ ทําสมาธิ เจริญปัญญา ปลงอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
จนรู้สกึ ว่าพร้อมทีจ่ ะอยู่ในวัดเป็ นเพศนักบวชแล้ว ก็จะลาจากการเป็ นฆราวาส เข้าสู่การ
เป็ นบรรพชิตนักบวชบําเพ็ญบุญบารมีต่อไป จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางทีป่ รารถนา
เวลาจะบวชก็จะเลือกดูวา่ วัดทีจ่ ะบวชหรือวัดทีจ่ ะไปอยู่ปฏิบตั นิ นั้ เป็ นวัดทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
ตามแนวทางทีต่ นเองได้ปฏิบตั มิ าหรือไม่ มีครูบาอาจารย์ผูร้ ู้ ทีส่ ามารถช่วยเหลืออบรม
สังสอนให้
่
ได้หรือไม่ มีสหธรรมิกทีส่ นใจในการปฏิบตั ศิ ีล สมาธิ ปัญญา มากน้อย
เพียงไร ถ้าไปเจอวัดทีไ่ ม่มสี ง่ิ เหล่านี้แต่กลับมีเรื่องราวต่างๆ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นการปฏิบตั ิ
บําเพ็ญบารมี เพือ่ ให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ก็ไม่ควรทีจ่ ะไปอยู่ในวัดนัน้ ๆ
เพราะจะเป็ นการไปสู่สถานทีท่ ไ่ี ม่สปั ปายะนัน่ เอง คือไม่เอื้ออํานวย ไม่ส่งเสริมให้การ
ปฏิบตั ธิ รรมเจริญรุ่งเรืองยิง่ ๆขึ้นไปไป แต่จะเป็ นการถ่วงดึงไว้ไม่ให้เจริญก้าวหน้า เช่น
ไปบวชอยู่ในวัดทีม่ กี ารบําเพ็ญกุศลกันเยอะ ญาติโยมชอบมาถวายสังฆทาน มีงานศพมา
ให้สวดอยู่เรื่อยๆ มีกจิ นิมนต์ให้ไปสวดตามบ้าน มีการก่อสร้าง มีการเสกเป่ า มีการ
ประพรมนํา้ มนต์ มีมหรสพต่างๆเข้ามาแบบไม่ขาดสาย ถ้าจะอยู่ในวัดอย่างนัน้ ก็ไม่ต่าง
กับอยู่ทบ่ี า้ น เพราะถึงแม้จะมีคาํ ว่าวัดอยู่ แต่พฤติกรรมนัน้ ไม่มคี าํ ว่าวัดเหลืออยู่เลย มี
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แต่พฤติกรรมของชาวบ้านทัง้ สิ้น คือมีมหรสพ มีการทํากิจกรรมอะไรต่างๆมากมาย ทีจ่ ะ
คอยดึงจิตให้ออกข้างนอก ไม่ได้ผลักจิตให้เข้าสู่ข ้างใน ถ้าไปอยู่วดั อย่างนัน้ โอกาสที่จะ
เจริญรุ่งเรืองในทางจิตใจ ก็จะเป็ นไปได้ยากหรือเป็ นไปไม่ได้เลย
ดังนัน้ เวลาจะบวช จะปฏิบตั ธิ รรมอย่างจริงจังแล้ว ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งใช้ปญั ญาพิจารณาถึง
สถานที่ ว่าเป็ นสัปปายะหรือไม่ สถานทีท่ เ่ี ป็ นสัปปายะนัน้ พระพุทธเจ้าทรงแนะว่าต้อง
เป็ นสถานทีว่ เิ วกสงบสงัด ห่างไกลจากรู ป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย ทีเ่ ป็ น
เครื่องยัวยวนกวนใจให้
่
เกิดกิเลสตัณหา ความว้าวุน่ ขุน่ มัวต่างๆ จําต้องหลีกเลีย่ งสถานที่
เหล่านัน้ เช่นพระบวชใหม่ทรงสอนไม่ให้ไปอยู่ตามวัดทีม่ กี ารก่อการสร้าง ไม่ไปปักกลด
อยู่ตามสีแ่ ยกไฟแดง สถานทีม่ คี นพลุกพล่านสัญจรไปมา ให้ไปปลีกวิเวกตามสถานที่
สงบ เช่นในป่ าช้า ในป่ าในเขา ตามเรือนร้างทีไ่ ม่มคี นอยู่ ซึง่ เป็ นสถานทีท่ จ่ี ะเอื้ออํานวย
ต่อการบําเพ็ญบุญบารมี แม้แต่ในสถานทีเ่ หล่านี้ก็ยงั มีทม่ี คี วามแตกต่างกัน เพราะจริต
นิสยั ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนชอบทีโ่ ล่ง ทีไ่ ม่มอี ะไรปิ ดกัน้ บางคนชอบทีใ่ น
ถํา้ ทีม่ ที ป่ี ิ ดกัน้ แล้วแต่จริตนิสยั เมือ่ เวลาไปบําเพ็ญ ก็ตอ้ งใช้ปญั ญาวิเคราะห์ดูวา่
สถานทีท่ ไ่ี ปอยู่นนั้ เวลาภาวนาเป็ นอย่างไร จิตเจริญรุ่งเรืองมากน้อยเพียงไร มีความสงบ
มากน้อยเพียงไร มีความแยบคาย มีความฉลาด รู้ทนั กิเลสตัณหามากน้อยเพียงไร ถ้า
เป็ นสถานทีท่ ไ่ี ด้รบั ประโยชน์ สถานทีน่ นั้ ก็ถอื ว่าเหมาะกับเรา แต่ถา้ ไปอยู่แล้ว รู้สกึ อึดอัด
ใจ บําเพ็ญภาวนาไม่ไปไหนเลย ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ทีอ่ ย่างนัน้ ก็ไม่เหมาะกับเรา
จึงต้องคํานึงถึงเรื่องเหล่านี้วา่ เป็ นสัปปายะหรือไม่ บางคนไปอยู่ในถํา้ ก็มคี วามรู้สกึ ว่า
อากาศหนัก แต่ถา้ ออกไปอยู่ตามหน้าผา ก็รู้สกึ ว่าโล่งสบายดี นี่ก็สุดแล้วแต่จริตของแต่
ละคน จะต้องรู้จกั พิจารณา นี่ก็คอื ความหมายของอุตสุ ปั ปายะ นอกจากอากาศแล้ว
สถานทีท่ จ่ี ะไปอยู่ก็ตอ้ งคํานึงถึงว่าอาหารทีร่ บั ประทาน เป็ นสัปปายะหรือไม่ เพราะแต่ละ
ทีแ่ ต่ละภูมภิ าค อาหารก็ไม่เหมือนกัน คนภาคกลางถ้าไปอยู่ทางภาคอีสาน จะรู้สกึ ว่า
อาหารจะกินลําบากหน่อย เพราะไม่เคยปากนัน่ เอง หรือคนภาคอีสานถ้ามาอยู่ภาคกลาง
ก็คดิ อย่างนัน้ เหมือนกัน แต่บางคนก็สามารถปรับตัวได้ ไม่มปี ญั หาอะไร เรื่องอาหารนัน้
ข้อสําคัญอยู่ทว่ี า่ เมือ่ รับประทานไปแล้ว ไม่เกิดความบกพร่องทางร่างกาย คือไม่เจ็บไข้
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ได้ป่วย ท้องไม่เสีย ท้องไม่อดื อย่างนี้ก็ถอื ว่าใช้ได้ ไม่จาํ เป็ นต้องถูกปากถูกใจเสมอไป
อาหารอะไรก็ได้ เมือ่ รับประทานเข้าไปแล้ว ทําให้มคี วามอิม่ สามารถบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม
ไปได้ โดยไม่มโี รคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน อย่างนี้ก็ถอื ว่าใช้ได้แล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ น
อาหารทีถ่ ูกปากถูกใจโดยถ่ายเดียว จึงจะถือว่าเป็ นสัปปายะ แต่ถา้ รับประทานแล้วเกิด
ท้องเสีย ถ่ายอยู่เรื่อยๆ ก็จะไม่มเี รี่ยวแรง ไม่มเี วลา ไม่มกี าํ ลัง ทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรม มัวแต่
มายุ่งกับการหายารักษาโรคทีเ่ กิดจากอาการท้องเสีย การปฏิบตั กิ ็จะเป็ นไปด้วยความ
ลําบาก เพราะมีอปุ สรรค ดังนัน้ เวลาไปอยู่ทใ่ี ด รับประทานอาหารชนิดใด มีปญั หา
หรือไม่อย่างไร ต้องรู้จกั พิจารณาแยกแยะ ถ้าอาหารชนิดนี้กนิ เข้าไปแล้วทําให้เจ็บไข้ได้
ป่ วยไม่ถูกกับเรา ก็ตอ้ งเลิกกินอาหารชนิดนัน้ ทัง้ ๆทีถ่ ูกปากถูกใจ แต่เมือ่ กินเข้าไปแล้ว
ทําให้เกิดการเจ็บไข้ขึ้นมา ก็ไม่ควรรับประทาน
นี่ก็คอื เรื่องของเหตุปจั จัยรอบข้าง ทีจ่ ะเป็ นเครื่องสนับสนุนหรือถ่วงรัง้ ให้การดําเนิน
การปฏิบตั เิ ป็ นไปด้วยความรวดเร็วหรือเชื่องช้า ง่ายดายหรือยากเย็น เต็มไปด้วย
อุปสรรค ก็ข้นึ อยู่กบั สิง่ เหล่านี้เหมือนกัน ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งวิเคราะห์ พิจารณาดูวา่ คนทีอ่ ยู่
ด้วยเป็ นอย่างไร สถานทีท่ อ่ี ยู่เป็ นอย่างไร อากาศเป็ นอย่างไร หนาวเกินไปหรือเปล่า
ร้อนเกินไปหรือเปล่า ชอบอากาศแบบไหน บางคนชอบอากาศหนาว ถึงแม้จะหนาว
อย่างไรก็ไม่รู้สกึ ว่าหนาว บางคนชอบอากาศร้อน ถึงแม้จะร้อนอย่างไรก็ไม่รู้สกึ ว่าร้อน
เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งวิเคราะห์พจิ ารณาดู พยายามหาความสัปปายะให้ได้ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดก็คอื
บุคคลสัปปายะ ครู บาอาจารย์ ผูร้ ู้จริงเห็นจริง ผูไ้ ด้บรรลุธรรมแล้ว ผูม้ คี วามสนใจใน
การอบรมสังสอนลู
่
กศิษย์ลูกหา ให้ได้บรรลุธรรมอันประเสริฐ สัปปายะอืน่ ๆถือเป็ นเรื่อง
รองลงมา การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๗๙

ความถูกต้อง

๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๖
ชีวติ ของพวกเราจะไปสู่จดุ หมายปลายทางทีเ่ ราปรารถนา คือความสุขและความเจริญ ได้
หรือไม่นนั้ ก็ข้นึ อยู่กบั การดําเนินชีวติ ของเราในแต่ละวัน ในแต่ละชัว่ โมง ในแต่ละนาที
ว่าจะดําเนินไปในทิศทางใด โดยหลักแล้วก็จะมีอยู่ ๒ ทิศทางด้วยกัน คือทางทีไ่ ปสู่
ความสุขความเจริญ และทางทีไ่ ปสู่ความเสือ่ ม ไปสู่ความทุกข์ เหมือนกับขับรถยนต์ ก็มี
ทางเลือก เวลามาถึงทางแยก จะไปทางซ้ายก็ได้ ไปทางขวาก็ได้ ไปทางซ้ายก็จะไปสู่
จุดหมายปลายทางหนึ่ง ไปทางขวาก็จะไปสู่จดุ หมายปลายทางอีกทีห่ นึ่ง ชีวติ ของเราก็
เป็ นเช่นนัน้ เวลาจะทําอะไร ก็ตอ้ งตัดสินใจว่าจะทําดีหรือไม่ทาํ ดี สิง่ ทีจ่ ะทํานัน้ ต้องรู้วา่
เมือ่ ทําไปแล้วจะเป็ นเหตุให้ไปสู่ความสุขความเจริญ หรือไปสู่ความเสือ่ มเสีย ไปสู่ความ
ทุกข์ ชีวติ ของเราจึงมีทางเลือก แต่บางทีเราไม่รู้จกั เลือก เนื่องจากขาดปัญญา ความรู้ ที่
จะช่วยให้ตดั สินใจให้ถูกต้องได้
เราจึงต้องพึง่ พาอาศัยคนทีร่ ู้อย่างพระพุทธเจ้าและ
พระสงฆ์สาวกทัง้ หลาย
ต้องเข้าหาพระศาสนาเพือ่ ศึกษาฟังธรรม
ฟังว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดาํ เนินชีวติ
อย่างไร เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งไปสู่ความเสือ่ มเสีย ไปสู่ความทุกข์ แต่ไปสู่ความสุขและความ
เจริญ คําสอนของพระพุทธเจ้าก็มอี ยู่มากมาย แต่ก็หนีไม่พน้ จากกรอบใหญ่ๆ ซึง่ มีอยู่
ด้วยกัน ๘ ข้อ เป็ นความถูกต้อง ๘ ข้อ ถ้าสามารถปฏิบตั ติ ามคําสอนทัง้ ๘ ข้อนี้ได้
ชีวติ ก็จะดําเนินไปได้ดว้ ยความราบรื่นดีงาม มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็ นสุข มีแต่ความ
เจริญอย่างแท้จริง สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดาํ เนินตามทัง้ ๘ ข้อนี้ เริ่มต้นด้วยข้อที่
๑ คือ ให้มคี วามเห็นที่ถูกต้อง คือสัมมาทิฏฐิ ให้รู้วา่ อะไรถูก อะไรผิด อะไรเป็ นบาป
อะไรเป็ นนรก อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ อย่างนี้เป็ นต้น ถ้าไม่รู้ ก็จะไม่สามารถทําใน
สิง่ ทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ได้ เหมือนกับคนทีไ่ ม่รู้จกั เลือกผลไม้ ว่าผลไหนเป็ นผลสุก
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ผลไหนเป็ นผลดิบ ผลไหนเป็ นผลดี ผลไหนเป็ นผลเน่า ถ้าไม่รู้จกั เลือกก็จะหยิบไปตาม
ความรู้สกึ นึกคิด ก็จะต้องคว้ามาทัง้ ๒ อย่าง คือทัง้ สุกทัง้ ดิบ ทัง้ ดีทงั้ เน่า ปนกันไป
เพราะไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะแยกแยะ ว่าผลไม้แต่ละผลนัน้ สุกหรือดิบอย่างไร ดีหรือเน่า
อย่างไร ถ้าจะไปซื้อผลไม้ ในเบื้องต้นก็ตอ้ งศึกษาก่อนว่าผลไม้ต่างๆทีจ่ ะไปซื้อนัน้ มี
ลักษณะอย่างใด ผลทีส่ ุกเป็ นอย่างไร ผลทีด่ บิ เป็ นอย่างไร ผลทีด่ เี ป็ นอย่างไร ผลทีเ่ น่า
เป็ นอย่างไร ถ้ารู้แล้วก็จะสามารถแยกแยะได้ แล้วก็เลือกเอาแต่ผลทีต่ อ้ งการ ถ้าต้องการ
ผลสุก ก็เลือกเอาแต่ผลสุก ผลดิบก็ไม่เอา ต้องการผลทีไ่ ม่เน่า เอาผลทีด่ ี ก็เลือกเอาแต่
ผลทีด่ ี ผลทีเ่ น่าเสีย ก็ไม่เอามา
ฉันใดความเห็นทีเ่ รียกว่าสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นทีถ่ ูกต้องนัน้ ก็ตอ้ งมี เพราะถ้าไม่มี
แล้ว ก็จะไม่รู้วา่ การกระทําอย่างไร เป็ นการกระทําทีจ่ ะนําไปสู่ความสุขความเจริญ การ
กระทําอย่างไร จะนําไปสู่ความทุกข์ สู่ความเสือ่ มเสีย จึงต้องรู้จกั บาปรู้จกั บุญ เพราะ
บาปและบุญเป็ นการกระทําทีต่ รงข้ามกัน การทําบุญพาไปสู่ความสุขความเจริญ การทํา
บาปพาไปสู่ความทุกข์ความเสือ่ มเสีย จึงต้องรู้วา่ บุญเป็ นอย่างไร บาปเป็ นอย่างไร บุญ
คือการกระทําทางกาย วาจา ใจ ทีม่ แี ต่คุณไม่มโี ทษ กับตัวเราก็ดี กับผูอ้ น่ื ก็ดี หรือทัง้ กับ
ตัวเราและกับผูอ้ น่ื ก็ดี บุญเมือ่ ทําไปแล้วจะมีแต่ผลดีตามมา ส่วนบาปคือการกระทําทาง
กาย วาจา ใจ ทีม่ แี ต่โทษไม่มคี ุณ กับตัวเราก็ดี กับผูอ้ น่ื ก็ดี หรือทัง้ กับตัวเราและกับ
ผูอ้ น่ื ก็ดี บาปเมือ่ ทําไปแล้วจะมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความเสื่อมเสียตามมา จึงต้องละเว้น
จากการทําบาป เช่นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ
เสพสุรายาเมา เทีย่ วกลางคืน เล่นการพนัน คบคนชัว่ เป็ นมิตร เกียจคร้าน ซึง่ ล้วนเป็ น
เหตุทจ่ี ะพาไปสู่ความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ในทางตรงกันข้ามถ้าต้องการความสุขความ
เจริญ ก็ตอ้ งทําบุญ คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี
พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมาและอบายมุขทัง้ หลาย ถ้าละเว้นจากการกระทําเหล่านี้ได้
ผลเสียก็จะไม่มตี ามมา นี่ก็คอื ความหมายของสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ต้องรู้ตอ้ งมี
ความเห็นทีถ่ ูกต้องตามความเป็ นจริง คือการกระทํานัน้ ทําได้ ๒ รู ปแบบ ทําแล้วพาไปสู่
ความสุขความเจริญก็ได้ หรือทําแล้วไปสู่ความเสือ่ มเสีย ความทุกข์ก็ได้ จึงต้องรู้จกั
แยกแยะ
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เมือ่ รู้จกั แยกแยะแล้ว ความถูกต้องข้อที่ ๒ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบตั กิ ็
คือ ให้มคี วามคิดที่ถูกต้อง สัมมาสังกัปปะ เมือ่ มีความเห็นทีถ่ ูกต้องแล้ว ความคิดที่
ถูกต้องก็จะตามมา คือคิดทําแต่ความดี คิดทําแต่บญ
ุ คิดไม่ทาํ บาป คิดละเว้นจากการ
กระทําบาป ถ้าคิดอย่างนี้แล้ว ต่อไปเวลาทําอะไร ก็จะทําไปตามความคิดนัน้ ๆ ถ้าไม่คดิ
หรือถ้าคิดในทางตรงกันข้าม เช่นคิดจะทําแต่บาป ไม่ทาํ บุญ ก็จะไปทําตามทีค่ ดิ นัน้ คน
ทีไ่ ม่รู้จกั เรื่องบาปบุญคุณโทษ คือไม่มสี มั มาทิฏฐิ ความคิดของเขาก็จะต้องเป็ นไปตาม
อารมณ์ ตามจริตนิสยั ทีเ่ คยเป็ นมา ซึง่ ส่วนใหญ่ในใจของคนเรานัน้ มักจะมีความมืด
บอดหรือความหลงพาให้คดิ ไปในทิศทางทีไ่ ม่ดี การทําบาปเป็ นสิง่ ทีแ่ ทบจะไม่ตอ้ งสอน
กันเลย สังเกตดูแม้กระทังลู
่ กๆเด็กๆ ทีเ่ ลี้ยงจนโตขึ้นมา แทบจะไม่ตอ้ งสอนเขาเลยใน
เรื่องการทําบาป เพราะมีปลูกฝังติดมาอยูใ่ นใจแล้ว เขามักจะคิดไปในทางนัน้ เวลา
อยากจะทําอะไร อยากจะได้อะไร เขามักจะทําไปในทางบาปเสมอ เช่นอยากจะได้อะไร
ถ้าขอไม่ได้ ก็จะขโมยหรือหยิบมาตามอําเภอใจ ถ้าเห็นสัตว์เล็กสัตว์นอ้ ยทีเ่ ขาไม่ชอบ ก็
จะทําร้าย เพราะเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกปลูกฝังมาในจิตในใจของพวกเราทุกๆคน
การกระทําความไม่ดจี งึ เป็ นสิง่ ทีง่ า่ ยและรวดเร็ว เพราะจิตใจขาดความเห็นทีถ่ ูกต้อง
นัน่ เอง ไม่รู้วา่ ความคิด ความเห็น จะนําไปสู่การกระทํา การพูด ทีจ่ ะมีผลตามมา ก็ทาํ
ไปตามอําเภอใจ นึกอยากจะทําอะไรก็ทาํ ไป นี่คอื กรณีทย่ี งั ไม่ได้รบั ความรู้จากพระ
ศาสนา ยังไม่ได้ยนิ ได้ฟงั ได้ศึกษาพระธรรมคําสอน ก็จะเป็ นอย่างนัน้ มักจะทําบาปทํา
กรรมกันตามอําเภอใจ ทําแต่สง่ิ ทีเ่ สือ่ มเสีย เล่นการพนัน เสพสุรายาเมา เทีย่ วกลางคืน
คบคนชัว่ เป็ นมิตร เกียจคร้าน สิง่ เหล่านี้แทบจะไม่ตอ้ งมีใครสอนเลย เป็ นสิง่ ที่ถูก
ปลูกฝังอยู่ในจิตในใจมาเป็ นเวลายาวนาน ถ้าไม่ได้รบั การอบรมสังสอนให้
่
มคี วามเห็นที่
ถูกต้อง ก็จะคิดไปในทางทีไ่ ม่ดไี ม่ถูกไม่ควรนัน่ เอง คือจะทําบาปทํากรรมเรื่อยๆไป
แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั ได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว รู้วา่ บาปมีจริง บุญมี
จริง เกิดจากกระทํา เกิดจากความคิด ก็ตอ้ งพยายามเปลีย่ นแปลงความคิด เวลาคิดจะ
ทําบาป ก็ตอ้ งหักห้ามยับยัง้ ไว้ เวลาคิดจะทําความดี ก็ตอ้ งส่งเสริม ต้องผลักดัน อย่าง
วันนี้ทม่ี าวัดกัน ก็เพราะมีความคิดดี คิดจะมาทําบุญทีว่ ดั ให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั
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ธรรม เป็ นความคิดทีด่ ี ทีจ่ ะนําไปสู่การกระทําทีด่ ี ถ้าไม่เปลีย่ นใจเสียก่อน ทีม่ าวัดได้ก็
เป็ นเพราะว่า เมือ่ เริ่มคิดทีจ่ ะทําความดีแล้ว ก็ทาํ ตามความคิดนัน้ ไม่ได้เปลีย่ นใจ บาง
คนคิดจะทําความดี แต่พอถึงเวลา ก็มมี ารมาขัดขวาง มาหลอกล่อ ให้ไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ได้
ตัง้ ใจทํา จึงต้องมีความระมัดระวัง เมือ่ คิดอะไรแล้ว ถ้าเป็ นความคิดทีด่ ี ให้รีบทําเสีย
อย่าให้มคี วามลังเลสงสัยเกิดขึ้นมา เพราะจะไม่ได้ทาํ ความดี แล้วจะกลายเป็ นนิสยั ไป
เวลาคิดจะทําความดีทไี ร ก็จะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดก็จะไม่ได้ทาํ ความ
ดี มัวแต่ทาํ ในสิง่ ทีไ่ ม่ดใี ห้กบั ชีวติ ของตน แล้วผลก็จะค่อยๆทยอยปรากฏขึ้นมา เพราะ
การกระทําไม่ทาํ ให้เกิดผลขึ้นมาทันทีทนั ใด
การกระทําเป็ นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ ปลูกวันนี้ ต้นไม้จะไม่เติบโตขึ้นมาทันทีทนั ใด
ต้องใช้เวลา รดนํา้ พรวนดินให้ค่อยๆเจริญเติบโต ผลต่างๆทีเ่ กิดจากการกระทํา ส่วน
ใหญ่ก็ตอ้ งใช้เวลา ถึงจะค่อยๆปรากฏเป็ นผลขึ้นมา แต่ถา้ ไม่กระทําเลย มัวแต่ไปทําใน
สิง่ ทีไ่ ม่เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ชีวติ ในเบื้องหน้าก็จะไม่ได้รบั ผลทีด่ ที ง่ี ามทีต่ อ้ งการกัน
ดังนัน้ เมือ่ มีความคิดทีจ่ ะทําความดี คิดละเว้นจากการกระทําความชัว่ แล้ว ก็ขอให้รีบทํา
เสีย และทําให้บ่อยๆ ทําให้มากๆ เพือ่ จะได้ตดิ เป็ นนิสยั เมือ่ ติดเป็ นนิสยั แล้ว ต่อไปก็จะ
ง่าย จะไม่มอี ะไรมาขัดขวางได้ นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้มี คือให้มคี วามเห็นที่
ถูกต้อง ความคิดที่ถูกต้อง เมือ่ มีความคิดทีถ่ ูกต้องแล้วก็จะนําไปสู่ข ้อที่ ๓ คือการ
กระทําที่ถูกต้อง สัมมากัมมันตะ เมือ่ รู้วา่ การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การลักทรัพย์ การประพฤติ
ผิดประเวณี เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ถูกต้อง ก็ละเว้นเสีย การละเว้นก็ถอื ว่าเป็ นการกระทําที่
ถูกต้อง จะทําอะไรก็ได้แต่อย่าไปทําร้ายชีวติ ผูอ้ น่ื อย่าไปเอาทรัพย์สมบัตขิ องผูอ้ น่ื มา
เป็ นของตน อย่าไปเอาสามีภรรยาของผูอ้ น่ื มาเป็ นของตน ถ้าทําได้แล้ว ชีวติ ก็จะดําเนิน
ไปได้ดว้ ยความราบรื่นดีงาม ด้วยความสุข ด้วยความเจริญ
ข้อที่ ๔ ทรงสอนให้มกี ารพูดที่ถูกต้อง สัมมาวาจา คือไม่พูดในสิง่ ทีเ่ กิดโทษกับตัวเราก็ดี
เกิดโทษกับผูอ้ น่ื ก็ดี หรือเกิดโทษทัง้ กับตัวเราและผูอ้ น่ื ก็ดี คือให้ละเว้นจากการพูดปด
พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด เพราะการพูดทัง้ ๔ อย่างนี้ ไม่เกิดคุณเกิด
ประโยชน์ มีแต่จะเกิดโทษตามมา จึงควรหลีกเลีย่ งเสีย อย่าไปพูด อย่าพูดปด ให้พูดแต่
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ความจริง อย่าพูดคําหยาบ ให้พูดแต่คาํ ทีส่ ุภาพเรียบร้อย อย่าพูดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระ
ให้พูดในสิง่ ทีม่ สี าระ เช่นพูดคุยเรื่องธรรมะ เรื่องการปฏิบตั ธิ รรม เรื่องการทําความดีงาม
ทัง้ หลาย ซึง่ เป็ นคําพูดทีม่ คี ุณมีประโยชน์ อย่าไปพูดส่อเสียด ยุยงให้เกิดความแตกแยก
สามัคคี เวลาพูดอะไรควรพูดเพือ่ รักษาความเป็ นปึ กแผ่นของสังคม ของคนทีอ่ ยู่ร่วมกัน
อย่าไปยุยงให้เกิดความแตกแยก เกิดความเกลียดชังต่อกันและกัน เพราะจะนํามาซึง่
ความวุน่ วายในสังคม ไม่วา่ จะเป็ นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ ในบ้านก็ดี ในวัดก็ดี ใน
จังหวัด ในประเทศก็ดี ให้พูดกันเพือ่ ความสมัครสมานสามัคคี กลมเกลียวเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน อย่าพูดเพือ่ ให้เกิดความแตกแยกกัน
ข้อที่ ๕ ทรงสอนให้ประกอบอาชีพที่ถูกต้อง สัมมาอาชีวะ อย่าประกอบมิจฉาชีพ
สัมมาอาชีวะก็คอื การประกอบอาชีพ ทีไ่ ม่ผดิ ศีล ผิดธรรม ผิดกฎหมายของบ้านเมือง
เช่นค้ายาเสพติด แม้บางอาชีพทีถ่ ูกกฎหมายของบ้านเมืองแต่ก็เป็ นอาชีพทีไ่ ม่ควรจะไป
เกี่ยวข้องด้วย ก็คือการค้าขายสิง่ ทีเ่ ป็ นพิษเป็ นภัยกับผูอ้ น่ื เช่นขายสุรายาเมา ขายสิ่งที่
เป็ นพิษทัง้ หลาย เช่นยาฆ่าสัตว์ฆ่าแมลง อย่างนี้เป็ นต้น หรือค้าอาวุธต่างๆ ทีท่ าํ ร้ายชีวติ
ผูอ้ น่ื รวมไปถึงพวกเบ็ด พวกกับดักสัตว์ทงั้ หลาย ก็ไม่ควรขาย เพราะเป็ นการส่งเสริม
ให้ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ต่อกันและกันนัน่ เอง ถึงแม้จะไม่ผดิ กฎหมายบ้านเมือง แต่ก็ไม่ได้ทาํ
ให้สงั คมดีข้นึ ไม่ได้ทาํ ให้สงั คมสงบร่มเย็นเป็ นสุข แต่ทาํ ให้สงั คมเบียดเบียนกัน ฆ่าทํา
ร้ายกัน เอารัดเอาเปรียบกัน จึงไม่สมควรทีจ่ ะประกอบอาชีพเหล่านี้ ควรประกอบอาชีพ
ทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ เช่นเป็ นหมอ เป็ นพยาบาล รักษาโรคภัยไข้เจ็บ เป็ นชาวนาชาวไร่
ผลิตพืชพันธุอ์ าหารเลี้ยงปากท้องผูอ้ น่ื อย่างนี้เรียกว่าเป็ นสัมมาชีพ คืออาชีพทีไ่ ม่ทาํ ร้าย
ชีวติ ผูอ้ น่ื
ข้อที่ ๖ ทรงสอนให้มคี วามเพียรที่ถูกต้อง สัมมาวายามะ คนเราจะเพียรไปในทางทีถ่ กู ก็
ได้ ในทางทีผ่ ดิ ก็ได้ เช่นเพียรในการขโมย ปล้น จี้ เพียรฆ่าผูอ้ น่ื อย่างนี้เป็ นความเพียร
ทีไ่ ม่ถูกต้อง ความเพียรทีถ่ ูกก็คอื เพียรกระทําในสิง่ ทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ เพียรละเว้น
จากการกระทําทีเ่ ป็ นโทษ เพียรรักษาการกระทําทีด่ ที ง่ี ามทีไ่ ด้เคยทําไว้ ให้ได้ทาํ ต่อไป
เพียรป้ องกันการกระทําทีไ่ ม่ดที ไ่ี ด้เลิกไปแล้ว ไม่ให้หวนกลับคืนมาอีก เช่นเคยละเว้น
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จากการเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืนแล้ว ก็ไม่ให้หวนกลับไปทําอีก นี่ก็คอื
ความหมายของความเพียรทีถ่ ูกต้อง คือเพียรทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม เพียรละ
เว้นการกระทําความชัว่ ทัง้ หลายให้หมดสิ้นไป เพียรรักษาการกระทําความดีไม่ให้สูญ
หายไป และเพียรรักษาป้ องกันไม่ให้ความชัว่ การกระทําทีไ่ ม่ดที ไ่ี ด้เลิกแล้ว ให้หวน
กลับคืนมาอีก
ข้อที่ ๗ ทรงสอนให้มกี ารระลึกรูท้ ่ีถูกต้อง สัมมาสติ ไม่วา่ จะทําอะไรทรงสอนให้มสี ติ ให้
รู้อยู่กบั การกระทํา ขณะนี้กาํ ลังคิดอะไร ก็ให้รู้วา่ กําลังคิดอะไรอยู่ เมือ่ คิดแล้ว จะไปพูด
ไปทําอะไร ก็ให้รู้วา่ กําลังพูดกําลังทําอะไรอยู่ ให้รู้วา่ เป็ นความคิดทีถ่ ูกต้องหรือไม่ เมือ่ รู้
ว่าเป็ นความคิดทีไ่ ม่ถูกต้อง ก็ยกเลิกเสีย เช่นเคยเลิกเสพสุรายาเมามาแล้ว วันดีคืนดี
เกิดความรู้สกึ เปรี้ยวปากขึ้นมา อยากจะเสพสุราขึ้นมา ก็คดิ จะไปหาสุรามาดืม่ อย่างนี้
ต้องมีสติรู้แล้วว่า เวลานี้กาํ ลังคิดไปในทางทีไ่ ม่ถูกไม่ตอ้ งไม่ดไี ม่งาม ก็ควรยกเลิก
ความคิดนัน้ เสีย เพราะถ้าไม่ยกเลิก ปล่อยให้ความคิดนัน้ พาไป ก็ตอ้ งไปหาสุรามาเสพ
เมือ่ เสพไปแล้วครัง้ หนึ่ง ก็อยากจะเสพอีก ถ้าไม่หยุด ก็จะเสพจนกลายเป็ นนิสยั ขึ้นมาได้
แต่ถา้ มีสติรู้อยู่กบั การกระทําทัง้ ๓ คือความคิด การพูด การกระทําทางกายแล้ว รู้อยูว่ า่
กําลังคิด กําลังจะทําอะไรอยู่ ก็จะหยุดได้ สมมุตวิ า่ เผลอไป ไม่ทนั ความคิดทีอ่ ยากจะ
เสพสุรา แต่พอออกไปนอกบ้านเพือ่ ไปซื้อสุรา เกิดมีสติข้นึ มา รู้วา่ กําลังไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่
ถูก ก็ยงั สามารถระงับยับยัง้ ได้ แต่ถา้ ไปซื้อสุรามารินใส่แก้วแล้วก็ดม่ื เข้าไป ถึงตอนนัน้
ยังไม่รู้สกึ ตัว ก็แสดงว่าไม่มสี มั มาสติ ความระลึกรู้ทถ่ี ูกต้องแล้ว สิง่ ทีจ่ ะตามมาต่อไป ก็
คือความทุกข์ความเสื่อมเสีย
จึงต้องฝึ กให้มสี ติรู้อยู่กบั กาย วาจา ใจอยูเ่ สมอ ขณะนี้กาํ ลังนัง่ อยู่ กําลังฟังธรรมะอยู่
แต่ในขณะเดียวกันใจกําลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่า ถ้ามีสติก็จะรู้ ถ้าไม่มสี ติก็จะไม่รู้ หูฟงั
ไป แต่ใจก็จะคิดอะไรเรื่อยเปื่ อยตามไปด้วย แต่ถา้ มีสติรู้อยู่วา่ ขณะนี้กาํ ลังฟังธรรม ไม่
ควรคิดอะไร ก็สามารถระงับความคิดนัน้ ได้ แล้วหันมาตัง้ ใจฟังในสิง่ ทีก่ าํ ลังพูดอยูน่ ้ ี
อย่างนี้เรียกว่ามีสติ ถ้ามีสติแล้ว จะสามารถประคับประคองความคิด การกระทําทาง
วาจาและทางกาย ให้เป็ นไปในทํานองคลองธรรม อยู่ในความถูกต้องดีงาม แต่ถ ้าไม่ได้
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ฝึ กสติ ใจก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์ทว่ี ง่ิ ไป โดยมีคนขับมึนเมาจากการเสพสุรา ไม่
สามารถควบคุมรถให้วง่ิ ไปด้วยความปลอดภัย ชีวติ ของเราก็เป็ นเช่นนัน้ จะดีจะงาม จะ
สุขจะเจริญ จะวุน่ วาย มีแต่เรื่องราว มีแต่ปญั หา หลักใหญ่ก็ข้นึ อยู่ทส่ี ติน้ ี มีการ
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดหรือเปล่า ถ้ามีสติควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด มีความเห็นที่
ถูกต้อง รู้วา่ อะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรไม่ดแี ล้ว ก็จะควบคุมการกระทําให้อยู่ใน
กรอบของความดีงามได้ ชีวติ ก็จะไม่มเี รื่องราววุน่ วาย มาทําให้มแี ต่ความทุกข์ ความ
เจ็บปวด จึงควรฝึ กให้มสี ติทถ่ี ูกต้องอยู่เสมอ ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาในตอนเช้า ก่อนทีจ่ ะลุก ก็
ขอให้ตงั้ สติก่อน ให้รู้อยู่ทค่ี วามคิดนัน่ แหละ เพราะว่าก่อนทีจ่ ะลุกไปทําอะไรได้ ต้องคิด
เสียก่อน เช่นพอตื่นขึ้นมาก็ลมื ตาแล้วก็มองรอบๆ ตัว แล้วก็เริ่มคิดว่า เอ๊ะตอนนี้เวลา
เท่าไร ตอนนี้อยู่ทไ่ี หน จะต้องไปทําอะไร ถ้าไม่มสี ติบางทีอาจจะไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการ
จะทําก็ได้ แต่ถา้ มีสติคอยควบคุมอยู่ ก็จะรู้วา่ คิดไปในทางไหน ก็จะสามารถควบคุมการ
กระทําได้ ถ้าฝึ กทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทัง้ วัน ต่อไปก็จะติดเป็ นนิสยั จะมีสติคอยดูแลอยู่
เสมอ ชีวติ ก็จะดําเนินไปด้วยความราบรื่นดีงามปลอดภัย จึงควรฝึ กตัง้ สติอยู่เรื่อยๆทัง้
วัน
ข้อที่ ๘ ทรงสอนให้มสี มาธิท่ีถูกต้อง สัมมาสมาธิ ให้จติ ตัง้ มันอยู
่ ่ในความสงบ ด้วยการ
เจริญสมถภาวนาอย่างต่อเนื่องในอิริยาบถทัง้ ๔ เดินยืน นัง่ นอน เพราะจิตทีม่ คี วาม
สงบจะมีพลังทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามความเห็นทีถ่ ูกต้องได้ จะสามารถละเว้นจากการทําบาปทัง้
ปวงได้ เช่นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จ เสพสุรา
ยาเมา เทีย่ วกลางคืน เล่นการพนัน คบคนชัว่ เป็ นมิตร เกียจคร้าน ซึง่ ล้วนเป็ นเหตุทจ่ี ะ
พาไปสู่ความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ถ้าจิตไม่มคี วามสงบ ก็จะไม่สามารถทําได้โดยเด็ดขาด
จึงควรเจริญสมถภาวนาอยู่เสมอ เมือ่ ได้ปฏิบตั ติ ามความถูกต้องทัง้ ๘ ข้อนี้แล้ว คือ ๑.
ความเห็นที่ถูกต้อง ๒. ความคิดที่ถูกต้อง ๓. การกระทําที่ถูกต้อง ๔. การพูดที่ถูกต้อง
๕. อาชีพที่ถูกต้อง ๖. ความเพียรที่ถูกต้อง ๗. การระลึกรูท้ ่ถี ูกต้อง ๘. สมาธิท่ถี ูกต้อง
ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริงก็จะเป็ นสิง่ ทีต่ ามมาต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา
ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๘๐

ศรัทธา (๒)

๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
พวกเรามาวัดกันอย่างสมํา่ เสมอโดยไม่ขาด ถ้าไม่ตดิ ธุระจําเป็ น ทัง้ ในพรรษาและนอก
พรรษา เพราะศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็ น สวากขาโต
ภควตา ธัมโม คือเป็ นธรรมทีต่ รัสไว้ชอบแล้ว หมายความว่าเป็ นความจริงทัง้ สิ้น ในสิง่
ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอน เช่นทรงสอนว่า มีบาป มีบญ
ุ มีนรก มีสวรรค์ มีกรรม มี
การเวียนว่ายตายเกิด มีการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด เหล่านี้เป็ นคําสอนทีอ่ อกมา
จากความเป็ นจริง ไม่ได้ออกมาจากจินตนาการแต่อย่างใด เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรง
ปฏิบตั จิ นตรัสรู้เห็น คือมีดวงตาเห็นธรรมคือปัญญา ว่าสิง่ ต่างๆทีเ่ ราไม่สามารถเห็นกัน
ได้ดว้ ยตาเนื้อ ยังมีอยู่ ต้องอาศัยการปฏิบตั ธิ รรม ทําจิตให้หยังเข้าสู
่ ่ความสงบ เพือ่ เข้าสู่
ความจริงทีจ่ ะต้องรู้และสัมผัสได้ดว้ ยใจเท่านัน้
หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นสิง่ ต่างๆแล้ว ก็ทรงนํามาสังสอนพวกเรา
่
เพราะสิง่
ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นนั้ เปรียบเหมือนกับสมบัตอิ นั ลํา้ ค่า ผูใ้ ดก็ตามถ้าได้
ครอบครองสมบัตทิ พ่ี ระพุทธเจ้าได้ทรงครอบครองแล้ว จะเป็ นคนทีม่ คี วามสุขอย่างยิง่
จะไม่มคี วามทุกข์อยู่ภายในใจเลย หลังจากได้ทรงเสวยพระบรมสุขแล้ว ก็ทรงมีความ
กรุณาสงสาร ทีเ่ ห็นสัตว์โลกทัง้ หลายอย่างพวกเรา ยังต้องวนเวียนอยู่กบั กองทุกข์แห่ง
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย กองทุกข์แห่งการพลัดพรากจากกัน กองทุกข์จากการผิดหวัง
เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราทุกคนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ยงั ต้องสัมผัส ยังต้องรับรู้รบั ทราบ แล้วก็รบั
เคราะห์รบั กรรมไป แต่ถา้ มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอน พวกเราก็จะได้มี
โอกาสหลุดพ้นจากกองทุกข์เหล่านี้
แต่คาํ สอนของพระพุทธเจ้าเป็ นความจริง ทีเ่ รายังไม่เห็น ยังไม่รู้กนั ถ้าเชื่อในสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้วนํ
่
าไปปฏิบตั ิ ก็จะสามารถครอบครองสมบัตอิ นั ลํา้ เลิศ คือ
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บรมสุข ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงครอบครองมาแล้วได้ เพราะสมบัตทิ พ่ี ระพุทธเจ้าได้ทรง
ครอบครองนี้ ไม่ได้เป็ นสมบัตเิ ฉพาะตน เป็ นสมบัตกิ ลางของทุกๆคน ของสัตว์โลกทุกๆ
ตัว มีสทิ ธิครอบครองได้ แต่เป็ นสมบัตทิ ย่ี งั ฝังอยู่ในดิน ต้องขุดคุย้ ขึ้นมาเอง ผูอ้ น่ื ไม่
สามารถทีจ่ ะขุดคุย้ ขึ้นมาให้กบั เราได้ พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถทีจ่ ะขุดคุย้ สมบัตอิ นั
ประเสริฐลํา้ โลกนี้มาให้กบั พวกเราได้ พระพุทธเจ้าทรงได้แต่เพียงบอกทาง บอกทีต่ งั้ ของ
สมบัตนิ ้ ี ว่าอยู่ตรงไหน แต่พวกเราต้องเป็ นผูข้ ดุ ค้น ขุดคุย้ เอาขึ้นมา
ดังนัน้ สิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ สําหรับพวกเราทีย่ งั ไม่ได้สมั ผัส ยังไม่ได้สมบัตอิ นั ลํา้ เลิศนี้มา
ครอบครอง ก็คอื ศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มี ก็จะไม่รู้วา่ สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสอนบอกเรา คือสมบัตอิ นั ลํา้ ค่านี้ ว่ามีจริงหรือไม่ เพราะเมือ่ ไม่เชื่อก็จะไม่สนใจทีจ่ ะ
ไปขุดคุย้ ค้นหาสมบัตนิ ้ มี า ถ้าเป็ นคนฉลาดถึงแม้ยังไม่เห็นกับตา แต่คดิ ว่าการเชื่อแบบนี้
ไม่น่าจะเสียหายอะไร เพราะถ้าเชื่อแล้ว ก็จะได้ไปพิสูจน์ดู ไปทีๆ่ พระพุทธเจ้าทรงชี้บอก
ว่ามีขมุ ทรัพย์ฝงั อยู่ แล้วก็ขดุ คุย้ ขึ้นมา ถ้าขุดลงไปแล้วไม่เจอสมบัติ อย่างน้อยก็จะได้รู้
ว่าไม่มี รู้วา่ คนทีบ่ อก ไม่ได้บอกความจริง ก็ไม่ขาดทุนอะไร กลับได้ความรู้ข้นึ มาอย่าง
หนึ่ง รู้วา่ คนๆนี้พูดโกหก ต่อไปไม่ตอ้ งไปเชื่อเขาอีก แต่ถา้ ขุดลงไปแล้วพบสมบัตอิ นั ลํา้
ค่า ก็ได้ประโยชน์อกี เหมือนกัน ได้ครอบครองสมบัตอิ นั ลํา้ ค่านัน้ รู้วา่ คนทีบ่ อกเป็ นคน
พูดจริง
อย่างนี้เป็ นลักษณะของคนฉลาด คือไม่ปฏิเสธสิง่ หนึ่งสิง่ ใดทีต่ นเองยังไม่ได้พสิ ูจน์ และ
ไม่เชื่ออย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในสิง่ ทีย่ งั ไม่ได้พสิ ูจน์เช่นกัน คือใครจะพูดอะไร ใครจะ
บอกอะไร ก็ฟงั หูไว้หูก่อน คือไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่เชื่อทันทีทนั ใด ฟังแล้วก็นาํ ไปพิสูจน์ ดูวา่
สิง่ ทีเ่ ขาพูดนัน้ เป็ นจริงเป็ นเท็จอย่างไร นี่คอื ลักษณะของปัญญาชนหรือวิญ�ูชน เมือ่ ได้
ยินได้ฟงั อะไรก็นาํ มาพินิจพิจารณาใคร่ครวญดู แล้วนําไปทดลองปฏิบตั ดิ ู ถ้าสิง่ ทีเ่ ขาพูด
นัน้ เป็ นไปตามทีพ่ ูด ก็จะได้รบั ประโยชน์ ถ้าไม่เป็ นไปดังทีพ่ ูด ก็จะรู้วา่ สิง่ นัน้ ไม่มี ก็จะได้
ไม่ตอ้ งไปสงสัยอีกต่อไป นี่คอื หลักของการปฏิบตั ิ หลักการเข้าหาพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนาทรงสอนให้มที งั้ ศรัทธาและปัญญาควบคู่กนั ไป ไม่ให้เชื่อแบบหลงงม
งาย จุดธู ป ๓ ดอกแล้ว อยากจะได้อะไร ก็อธิษฐานขอมาได้ อย่างนี้ไม่มเี หตุผลอะไรมา
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รองรับ ยกเว้นเสียแต่วา่ บุญกุศลทีเ่ คยทํามาในอดีต ได้ส่งผลขึ้นมาในชาติน้ ี พอดีเป็ น
จังหวะทีไ่ ปกราบพระจุดธู ปขอพร แล้วก็ได้ในสิง่ ทีป่ รารถนา แต่ไม่ได้เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นจาก
การขอกัน แต่เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นจากการปฏิบตั ิ สร้างคุณงามความดี สร้างบุญสร้างกุศลมา
ก่อน อาจจะเป็ นในหลายภพหลายชาติทผ่ี ่านมาในอดีต แต่ยงั ไม่ได้มโี อกาสออกดอก
ออกผลขึ้นมา พอดีมามีโอกาสในชาติน้ ี ในขณะทีก่ าํ ลังต้องการสิง่ นัน้ ๆอยู่พอดี สิง่ นัน้ ก็
ปรากฏขึ้นมา อย่างนี้ก็เป็ นไปได้ แต่ไม่ได้เกิดจากการไปกราบพระแล้วก็ขอพรจากท่าน
ขอให้ได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้มา
ถ้าไม่ได้สร้างเหตุคอื การกระทําทีด่ ที ง่ี ามไว้ ผลทีต่ อ้ งการคือสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามทัง้ หลายย่อมไม่
ปรากฏขึ้นมา ยิง่ ถ้าทําแต่สง่ิ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม จะไปหวังผลทีด่ ที ง่ี ามให้ปรากฏขึ้นมาได้
อย่างไร เพราะขัดกับความจริงคือเหตุผลนัน้ เอง เหตุผลเป็ นสิง่ ทีไ่ ปควบคู่กนั เหตุดีย่อม
ทําให้เกิดผลดี เหตุรา้ ยย่อมทําให้เกิดผลร้าย เช่นไปไหนมาไหนต้องขับรถยนต์ ถ้ารักษา
สติไว้ให้ดี คือไม่มนึ เมา ไม่เสพสุรายาเมา เวลาขับรถยนต์ไปก็จะปลอดภัยเพราะจะขับ
ด้วยความระมัดระวัง ด้วยความไม่ประมาท รู้วา่ อะไรอยู่ข ้างหน้า รู้วา่ ควรจะขับรถช้า
หรือเร็วอย่างไร เพราะมีสติ สามารถควบคุมรถยนต์ได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าไปเสพสุรา
ยาเมา จนเกิดอาการมึนเมา ไม่สามารถควบคุมการเคลือ่ นไหวของกาย วาจา ใจได้ ก็จะ
ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้ ผลทีจ่ ะตามมาต่อไป ถ้าขับรถด้วยความมึนเมา ด้วย
ความประมาท ก็คอื อุบตั เิ หตุ ความเจ็บไข้ได้ป่วย พิกลพิการ จนถึงแก่การเสียชีวติ
สูญเสียทรัพย์สมบัติ เงินทองข้าวของ ชีวติ ร่างกาย เพราะเกิดจากเหตุทไ่ี ม่ดนี นั้ เอง เป็ น
เหตุรา้ ย ไปเสพสุราจนเกิดอาการมึนเมา ไม่สามารถควบคุมการเคลือ่ นไหวของกายวาจา
ใจได้ แล้วก็ไปขับรถยนต์ ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้ เมือ่ ถึงเหตุการณ์ทป่ี ระชัน้ ชิด
ขึ้นมา ก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ จึงต้องเกิดอุบตั เิ หตุข้นึ มา
นี่คอื เรื่องของเหตุและผล แสดงให้เห็นได้ชดั อยู่เสมอ เหตุก็คอื การกระทําทางกาย วาจา
ใจ ผลก็คอื ความสุข ความเจริญ หรือความทุกข์ ความเสือ่ มเสียทีจ่ ะตามมา ขึ้นอยู่กบั
การกระทํา ถ้ามีความคิดทีด่ ี การพูดก็จะดี การกระทําก็จะดี ถ้าคิดร้าย การพูดก็จะไม่ดี
การกระทําก็ไม่ดี เหตุทจ่ี ะทําให้คดิ ร้ายคืออะไร ก็คอื ความโลภ ความโกรธ ความหลง นี้
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เอง เวลามีความโลภ ความโกรธ ความหลงเกิดขึ้นมาแล้ว จิตใจจะมีความร้อนรน มี
ความวุน่ วาย ถ้าไม่สามารถควบคุมความวุ่นวายภายในใจได้ ก็จะต้องระบายออกในการ
กระทําทางกาย ทางวาจา เช่นเวลาโกรธ ก็อดไม่ได้ทจ่ี ะต้องระบายความโกรธออกมา
ด้วยวาจาทีไ่ ม่สุภาพเรียบร้อย ถ้ายังไม่สามารถระงับได้ ก็จะระบายออกมาในการกระทํา
ทางกาย ด้วยการทุบตีกนั ทําร้ายร่างกายกัน
นี่ก็เกิดจากใจนัน่ เอง ใจไม่ดี เกิดความโกรธขึ้นมา แล้วไม่รู้จกั ระงับ ปล่อยให้หลงไป
ตามความโกรธ อย่างเมือ่ เช้านี้ไปบิณฑบาต มีญาติโยม ๒ คน รอใส่บาตรอยู่คนหนึ่ง
อีกคนหนึ่งยืนอยู่อกี ฟากถนนหนึ่ง กําลังทะเลาะกัน กําลังว่ากัน ด่ากัน แม้กระทังเวลา
่
พระมาบิณฑบาต คนทีใ่ ส่บาตรก็ใส่บาตรไป แต่ในขณะเดียวปากก็ยงั ด่า ยังว่าคนทีอ่ ยู่
ตรงข้ามถนน นี่ก็เป็ นเพราะไม่สามารถหักห้ามจิตใจได้ ขาดสติปญั ญา ในขณะนัน้ อยู่ใน
ความหลง ไม่รู้วา่ ควรจะปฏิบตั ติ นอย่างไรให้ดงี าม ทัง้ ๆทีม่ เี จตนาทีจ่ ะสร้างบุญสร้างกุศล
อุตส่าห์เตรียมอาหารคาวหวานไว้รอใส่บาตรพระ แต่พอดีไปเกิดมีเรื่องราวเข้าพอดี พระ
เดินมารับบาตรก็ไม่สามารถหักห้ามความโกรธทีม่ อี ยู่ภายในใจได้ ก็เลยทําทัง้ บุญและ
บาปไปพร้อมๆกัน มือก็ตกั ข้าวใส่บาตร ปากก็ด่าคนทีอ่ ยู่ตรงข้ามถนน
นี่ก็เป็ นเพราะว่ายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจ ยังไม่รู้จกั การเฝ้ าดูแลจิตใจ เพราะขาดสติ
นัน่ เอง ไม่รู้ในขณะนัน้ จิตใจของตนกําลังเป็ นอะไรอยู่ แล้วก็ไม่รู้จกั การระงับดับมันไป
ผลทีต่ อ้ งการจึงไม่ดเี ท่าทีค่ วร อย่างน้อยก็ยงั ได้ใส่บาตร ก็ยงั เป็ นบุญอยู่ แต่กใ็ น
ขณะเดียวกันก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับอีกคนหนึ่ง ด้วยการทะเลาะเบาะแว้งด่าว่ากัน
ผลทีเ่ กิดขึ้นเลยเป็ นผลอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน ผลดีก็คอื ผลบุญทีเ่ กิดจากการตักบาตร
ผลเสียก็เกิดจากการทะเลาะวิวาทกัน ทําให้กลายเป็ นคู่อริ เป็ นศัตรู ต่อกันมองหน้ากันไม่
ติด ดีไม่ดกี ็อาจจะจองเวรจองกรรมกันไปอีกเป็ นเวลาอันยาวนาน แต่ถา้ เคยได้
เข้าวัดเข้าวา ได้ฟงั เรื่องราวของการกระทําต่างๆ ว่า มีทงั้ การกระทําทีด่ แี ละไม่ดี จึงควร
ควบคุมดูแลการกระทําของตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความคิดอ่านในใจของตนเอง ว่า
ในขณะนี้ใจของตนนัน้ เป็ นอย่างไร มีความโลภ โกรธ หลงอยู่หรือเปล่า ถ้ามีก็ควรระงับ
ดับเสีย อย่าปล่อยให้ระบายออกมาทางกายและทางวาจา ถ้าเคยฝึ กฝนอบรม คนทีใ่ ส่
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บาตรเห็นพระเดินมาก็ควรจะได้สติ แล้วก็ระงับความรู้สกึ อันไม่ดนี นั้ แล้วเตือนตนเองว่า
ขณะนี้กาํ ลังจะทําบุญ ไม่ได้มาทําบาป ไม่ตอ้ งการทีจ่ ะมีเรื่องมีราวกับใคร ถึงแม้จะมี
ความโกรธ มีความไม่พอใจอยู่ในใจ ก็ระงับดับมันเสีย ถือว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นชัว่ ประเดีย๋ ว
ประด๋าวเดีย๋ วมันก็ผ่านไป
อารมณ์ภายในใจเปรียบเหมือนกับเมฆฝน เวลามาก็มดื ครึ้ม แต่สกั พักหนึ่งหลังจากทีฝ่ น
ตกไปแล้ว หรือลมพัดเมฆฝนให้ผา่ นไปแล้ว ท้องฟ้ าก็จะแจ่มใสขึ้นมาเหมือนเดิม ใจของ
เราก็เป็ นเช่นนัน้ มีอารมณ์ต่างๆทีม่ าปกคลุมเหมือนกับเมฆฝนทีป่ กคลุมท้องฟ้ า บางวัน
บางเวลาก็มเี มฆแห่งความโกรธ บางเวลาก็มเี มฆแห่งความโลภ บางเวลาก็มเี มฆแห่ง
ความหลง เวลามีโลภ โกรธ หลงครอบงํา จิตใจจะมีความรู้สกึ ทีไ่ ม่ดี อยากจะพูดในสิง่ ที่
ไม่ดี อยากจะทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดอี อกมา แต่ถา้ มีสติแล้วถอนหรือถอยออกมา แยกใจคือผูร้ ู้
ออกจากเมฆแห่งความโลภ โกรธ หลง ว่าเป็ นเหมือนกับเป็ นเมฆก้อนหนึ่งทีไ่ หลพัดมา
เดีย๋ วไม่ชา้ ก็เร็วเมฆก้อนนัน้ ก็จะต้องสลายหายไป อารมณ์ต่างๆก็เป็ นเหมือนกับเมฆใน
ใจ เดีย๋ วก็โลภ แล้วเดีย๋ วก็หายไป เดีย๋ วก็โกรธ แล้วเดีย๋ วก็หายไป เดีย๋ วก็หลง แล้ว
เดีย๋ วก็หายไป
ถ้าฝึ กใช้สติดูโลภโกรธหลงว่า เป็ นสิง่ ทีม่ าเยีย่ มเยียน เหมือนกับคนทีม่ าเยีย่ มเราทีบ่ ้าน
เขามาเดีย๋ วสักครู่หนึ่งเขาก็กลับไป ไม่ได้อยู่กบั เราไปตลอด ไม่จาํ เป็ นจะต้องไปหลงดี
หลงชัว่ ไปกับเขา เขามาอย่างไรก็รู้ทนั เขา รู้วา่ โลภแต่จะไม่โลภตาม ถ้าต้องการสิง่ หนึ่งสิง่
ใด เราจะใช้เหตุใช้ผลเป็ นเครื่องตัดสินใจ ว่าควรจะได้สง่ิ นัน้ มาหรือไม่ ถ้าจําเป็ นต่อการ
ดํารงชีวติ หรือเมือ่ ได้มาแล้วทําให้เราประพฤติตนดีข้นึ ทําให้สร้างบุญสร้างกุศลได้มาก
ขึ้น อย่างนี้ก็เอามาได้ แต่การเอามาก็ตอ้ งเอามาโดยไม่ผดิ ศีลผิดธรรม ไม่เป็ นบาปเป็ น
กรรม ต้องเอามาด้วยความสุจริต เช่นถ้าเป็ นสมบัตเิ ป็ นข้าวของ ถ้ามีเจ้าของก็ตอ้ งขอ
อนุญาตจากเจ้าของก่อน ถ้าเขาไม่อนุญาตก็ไม่เอา อย่างนี้เป็ นต้น ถ้าใช้เหตุใช้ผลกับ
อารมณ์ต่างๆทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องกับใจ ก็จะสามารถควบคุมการกระทําทางกาย ทางวาจาให้
อยู่ในทํานองคลองธรรมได้ ผลเสียหายต่างๆก็จะไม่ตามมา ไม่ปรากฏขึ้น เพราะมีสติมี
ปัญญาเป็ นเครื่องคอยดูแลควบคุม การเคลือ่ นไหวของการกระทําของเรานัน่ เอง
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แต่ถา้ ไม่เคยฝึ ก ไม่เคยได้เข้าวัดมาก่อน จะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ทม่ี อี ยู่ในตัวเรา ก็จะ
ปล่อยให้การกระทําของเราเป็ นไปตามยถากรรม เวลาจิตมีอารมณ์อะไรครอบงําอยู่ ก็จะ
ปล่อยให้อารมณ์นนั้ ฉุดกระชากลากไป ให้กระทําในสิง่ ต่างๆทีจ่ ะต้องมาเสียใจภายหลัง
คนที่ไม่เข้าวัดจึงเป็ นคนที่เต็มไปด้วยความโลภโมโทสัน เป็ นคนเจ้าอารมณ์ ปราศจาก
เหตุผล เวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมา ก็ตอ้ งระบายอารมณ์นนั้ ออกไป แล้วก็มผี ลเสีย
ตามมา อย่างทีป่ รากฏในสังคมทีเ่ ห็นกันอยูท่ กุ วันนี้ คนเราในสังคมทุกวันนี้วุน่ วายกัน ก็
เพราะไม่ได้เข้าวัดกันนัน่ เอง มัวแต่แสวงหาสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ความสุขในทางโลก
โดยไม่มสี ติปญั ญาคอยกํากับให้รู้วา่ การแสวงหานัน้ แสวงหาได้ ๒ วิธีดว้ ยกัน คือ ๑.
วิธีทถ่ี ูกต้องไม่มโี ทษตามมา ๒. วิธีทไ่ี ม่ถูกต้องมีโทษตามมา คือคุกตะราง ความทุกข์
ความวุน่ วายใจ และความตาย ถ้าขาดสติ ขาดปัญญา
สติปญั ญาจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมือ่ ได้เข้าหาผูร้ ู้ ผูท้ ม่ี สี ติปญั ญามากกว่าเรา เช่น
พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ท่านเป็ นผูท้ ม่ี ปี ญั ญาอย่างแท้จริง ถ้าได้มี
โอกาสได้พบปะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะคําสอนของท่าน ก็จะได้ความรู้ ความฉลาด ถ้ามี
ศรัทธาความเชื่อในสิง่ ทีท่ ่านได้สอน ได้บอก แล้วนําเอาไปปฏิบตั ิ พยายามฝึ กฝนอบรม
จิตใจของตนให้มสี ติเกิดขึ้นมา ให้ใช้ปญั ญาคือเหตุผลทุกๆครัง้ ทีจ่ ะตัดสินใจทําอะไรลง
ไป ซึง่ เราสามารถปฏิบตั ไิ ด้ ฝึ กฝนอบรมได้ ในขณะนี้สติเรามีนอ้ ย จึงไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ ควบคุมความคิดของเราได้มาก แต่ถา้ พยายามฝึ กฝนสร้างสติให้เกิดขึ้นมาอยู่
เรื่อยๆ คอยดูใจเป็ นหลัก คือความคิดของเรา ดูอารมณ์ของเราอยู่เสมอๆ ให้มากกว่าดู
สิง่ ต่างๆภายนอก เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ต่างๆได้ เช่นเวลาดูอะไรภายนอก เห็น
คน เห็นสิง่ ของต่างๆ ก็ตอ้ งย้อนกลับมาดูทใ่ี จของเราพร้อมๆกันไปด้วยว่า ขณะนี้ใจมี
ความรู้สกึ อย่างไรกับสิง่ ทีเ่ ห็นอยู่ ยังมีความเป็ นปกติอยู่หรือเปล่า คือไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่
หลงอยู่หรือเปล่า หรือเริ่มเอนไปสู่ความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว
ถ้าฝึ กดูอย่างนี้ เราจะรู้ เพราะทุกครัง้ ทีเ่ ห็นอะไร ส่วนมากจะต้องเกิดอารมณ์ข้นึ มาทันที
เห็นสิง่ ทีช่ อบ ก็จะเกิดความโลภขึ้นมาทันที เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ก็จะเกิดความรังเกียจ เกิด
ความโกรธขึ้นมาทันที เมือ่ มีสติคอยดูใจอยู่เสมอแล้ว จะรู้ทนั ทีวา่ ขณะนี้ใจเริ่มไม่เป็ น
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ปกติแล้ว เริ่มเอนไปทางความโลภแล้ว เริ่มเอนไปทางความโกรธแล้ว เราต้องมา
แก้ปญั หาภายในใจ อย่าไปแก้ภายนอก เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ชอบก็อย่าไปสนใจ คิดเสียว่าเป็ น
เหมือนกับลมกับฝน เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไปบังคับไม่ได้ ฝนตก แดดออกเราบังคับไม่ได้ คนนัน้
คนนี้ทาํ สิง่ นัน้ สิง่ นี้ทเ่ี ราไม่ชอบใจ เราก็บงั คับไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราบังคับได้ ก็คอื ใจของเรา
ถ้ามีสติปญั ญาสอนให้รู้วา่ อย่าไปยุ่ง สิง่ ภายนอกเราควบคุมบังคับไม่ได้ ปล่อยให้เป็ นไป
ตามเรื่องของเขา ใครทําอะไรเดีย๋ วก็ตอ้ งไปเจอผลของเขาเอง เขาทําดีเขาก็ได้รบั ผลดีของ
เขาไป เขาทําไม่ดเี ขาก็ตอ้ งรับผลทีไ่ ม่ดอี ย่างแน่นอน อย่าไปสนใจ หันกลับมาทําใจของ
เราให้เป็ นปกติดกี ว่า ถ้าปล่อยวางได้ ยอมรับความจริงว่าเขาเป็ นอย่างนี้ ทําอะไรเขา
ไม่ได้ ใจของเราก็จะกลับมาสู่จดุ ปกติ คือจะหายโกรธ
นี่ก็คอื การดูแลรักษาการดําเนินชีวติ ของเรา ทางกายวาจาใจ ให้เป็ นไปตามทํานองคลอง
ธรรม ถ้ามีสติ มีปญั ญา แล้วนํามาใช้ ก็จะสามารถควบคุมดูแลการเคลือ่ นไหวการ
กระทําของเรา ให้ไปในทิศทางทีจ่ ะนําผลดีมาให้กบั เรา หลีกเลีย่ งการกระทําทีจ่ ะนํา
ผลเสียมาให้กบั เราได้ และสิง่ เหล่านี้ก็ไม่มใี ครสามารถทีจ่ ะทําให้เราได้ เราเท่านัน้ ที่
จะต้องเป็ นผูก้ ระทําเอง ในเบื้องต้นต้องเข้าหาผูร้ ู้ เข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรม ถ้าไม่มเี วลา
ไม่มโี อกาสมาวัด ก็หาธรรมะเก็บไว้ทีบ่ า้ น หาหนังสือธรรมะไว้อ่าน หาเทปธรรมะไว้ฟัง
บ้าง หรือไม่เช่นนัน้ ก็เปิ ดวิทยุตามสถานีต่างๆ ทีม่ กี ารบรรยาย มีการแสดงธรรม
พยายามฟังอยู่เรื่อยๆ เมือ่ ฟังแล้วก็นาํ มาปฏิบตั ิ ชีวติ ของเราก็จะดําเนินไปสู่ทป่ี รารถนา
กัน คือความสุขความเจริญ
เราต้องการอะไรกันทุกวันนี้ ต้องการความสุข ความเจริญด้วยกันทัง้ นัน้ ไม่ใช่หรือ ไม่มี
ใครต้องการความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย ไม่มใี ครสร้างหรือทําผลงานเหล่านี้ให้กบั เราได้ มี
เราเท่านัน้ ทีจ่ ะเป็ นผูส้ ร้างผลงานต่างๆให้กบั ตัวเรา ไม่วา่ จะเป็ นความสุข ความเจริญ
หรือความทุกข์ ความเสือ่ มเสีย เราเป็ นผูส้ ร้างให้กบั ตัวเรา คนทีไ่ ปติดคุกติดตะราง ก็ไป
ติดคุกติดตะรางเอง คนทีเ่ ป็ นมหาเศรษฐี ก็เป็ นคนสร้างตัวเองให้เป็ นมหาเศรษฐี เป็ น
นายกฯ เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน เป็ นพระอรหัตอรหันต์ เป็ นพระพุทธเจ้า ก็เป็ นผูส้ ร้างด้วย
ตัวของเขาเองทัง้ สิ้น ไม่มใี ครสร้างให้เขาได้ เพียงแต่วา่ สิง่ ทีส่ ร้างมานัน้ ไม่ได้สร้างเฉพาะ
40

เพียงชาติน้ ชี าติเดียว แต่สร้างมาหลายภพหลายชาตินบั ไม่ถว้ นแล้ว จึงจะปรากฏเป็ นผล
ในชาติน้ ขี ้นึ มา ได้เป็ นพระพุทธเจ้าก็ดี เป็ นพระอรหันต์ก็ดี เป็ นพระเจ้าแผ่นดินก็ดี เป็ น
นายกฯก็ดี เป็ นมหาเศรษฐี เหตุทท่ี าํ ให้มกี ารสร้างบุญบารมีเหล่านี้ ก็คอื ศรัทธา ความ
เชื่อ ในเรื่องบุญบารมีน้ ีเอง จึงขอให้เชื่อในบุญบารมีน้ เี ถิด แล้วสร้างบุญบารมีไว้ให้มากๆ
เพือ่ ผลอันประเสริฐทีจ่ ะตามมาต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๘๑

ศีลธรรม

๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
วันนี้เป็ นวันอาทิตย์ เป็ นวันหยุดราชการ เป็ นวันทีศ่ รัทธาญาติโยมไม่ตอ้ งไปทํางานทําการ
เลยได้มาทีว่ ดั กัน เพือ่ บําเพ็ญคุณประโยชน์ทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขและความเจริญ โดยยึด
หลักธรรมทีแ่ สดงไว้ว่า อัตตา หิ อัตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน สิง่ ต่างๆทีเ่ รา
ปรารถนา เช่นความสุข ความเจริญ ความปราศจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวงนัน้
ล้วนเป็ นผลทีเ่ กิดจากเหตุ คือการกระทําของแต่ละบุคคล ดังนัน้ บุคคลใดทีป่ รารถนา
ความสุขความเจริญ จึงต้องอาศัยการกระทําของตนเป็ นเหตุนาํ พาไปสู่ความสุขความ
เจริญ ไม่ใช่จะอาศัยผูอ้ น่ื มอบหมายให้ ความปรารถนาเฉยๆก็ดี การวิงวอนขอจากสิง่
ศักดิ์สทิ ธิ์ก็ดี จะไม่สามารถสําเร็จประโยชน์ได้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมือ่ ได้มกี ารกระทําทาง
กายวาจาใจ
เราจึงต้องยึดหลักอัตตา หิ อัตโน นาโถ คือตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน ปรารถนาสิง่ หนึ่งสิง่ ใดก็
ต้องบําเพ็ญเหตุ ให้เหตุเป็ นตัวสร้างผลทีจ่ ะเกิดขึ้นมา เหมือนกับเวลาทีป่ ลูกต้นไม้ชนิด
ต่างๆ ต้องการผลไม้ชนิดใด ก็ตอ้ งปลูกต้นไม้ชนิดนัน้ ต้องการผลส้มก็ตอ้ งปลูกต้นส้ม
แล้วหมันทํ
่ านุบาํ รุงดูแลรักษา ในไม่ชา้ ก็เร็ว ก็จะได้ผลส้มออกมาจากต้นส้มนัน่ เอง แต่
ถ้าปรารถนาเฉยๆ แล้วก็ไปนัง่ วิงวอนขอจากสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ ขอให้มผี ลส้มมาปรากฏ ย่อม
เป็ นไปไม่ได้ เพราะสิง่ ต่างๆนัน้ ล้วนเกิดจากเหตุทงั้ สิ้น ถ้าทําเหตุแล้วถึงแม้จะไม่
ปรารถนา ถึงแม้จะไม่วงิ วอนขอมา เมือ่ สร้างเหตุนนั้ แล้ว ผลทีเ่ กิดจากเหตุนนั้ ย่อม
ตามมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ แม้กระทังสิ
่ ง่ ต่างๆทีไ่ ม่ปรารถนากัน เช่นความเสือ่ มเสีย
ความทุกข์ ความหายนะ ก็เช่นกัน ถ้าไปสร้างเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความเสือ่ มเสียขึ้นมา มันก็
ต้องเกิดความเสือ่ มเสียขึ้นมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
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การทีเ่ ราได้มาเกิดกันเป็ นมนุษย์แล้วมาร่วมทําบุญกัน ก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นโดยบังเอิญ
ไม่ได้เกิดขึ้นจากความปรารถนา จากการวิงวอนขอจากสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์โดยถ่ายเดียว แต่
เกิดขึ้นจากการสร้างเหตุ ทีจ่ ะทําให้ได้เกิดเป็ นมนุษย์ ในทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้
ว่า เหตุทจ่ี ะทําให้มาเกิดเป็ นมนุษย์ได้นนั้ ก็คอื ศีลธรรม ดังในพระบาลีทแ่ี สดงไว้ว่า สีเลน
สุคติง ยันติ ศีลเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้ไปสูส่ คุ ติ ซึง่ เป็ นทีอ่ ยู่หรือทีเ่ กิดของมนุษย์ เทพ
พรหม และพระอริยเจ้าทัง้ หลาย ถ้าปรารถนาความเป็ นมนุษย์ ความเป็ นเทพ ความเป็ น
พรหม ความเป็ นพระอริยเจ้า ก็ตอ้ งเจริญเหตุคอื การรักษาศีล ตัง้ อยู่ในการไม่
เบียดเบียนผูอ้ น่ื ทัง้ ทางกายและทางวาจา ได้แก่ ๑. การละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ๒.
การละเว้นจากการลักทรัพย์ ๓. ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ๔. ละเว้นจากการ
พูดปดมดเท็จ ๕. ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา อันเป็ นเหตุให้ขาดสติ เป็ นทีต่ งั้ ของความ
ประมาท
นี่ก็คอื เหตุทจ่ี ะทําให้บุคคลทีร่ กั ษาหรือเจริญเหตุทงั้ ๕ ข้อนี้ ได้ไปเกิดในสุคติ ถ้าไม่ได้
เจริญเหตุคอื ไม่ได้รกั ษาศีลทัง้ ๕ ข้อนี้ มีการละเมิดข้อหนึ่งข้อใดมากน้อย ก็จะเป็ นเหตุท่ี
จะส่งให้ไปเกิดในอบายทัง้ ๔ คือทีอ่ ยู่ของสัตว์นรก ของเปรต ของอสุรกาย ของ
เดรัจฉานทัง้ หลาย ถึงแม้จะไม่ปรารถนาทีจ่ ะไปนรก ไปเป็ นเดรัจฉาน ไปเป็ นเปรต เป็ น
อสุรกาย แต่ถา้ ละเมิดศีลแล้ว ก็จะเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ไม่ชา้ ก็เร็วเมือ่ ตายไปแล้ว ก็
จะต้องไปเกิดในภพใดภพหนึ่งในอบายทัง้ ๔ ถ้าผิดศีลละเมิดศีลด้วยการไม่รูเ้ รื่อง
ศีลธรรม โดยอ้างว่าจําเป็ น เช่นต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทํามาหากิน ด้วยการฆ่าสัตว์ตดั
ชีวติ ยิงนกตกปลา หาสัตว์ต่างๆมาขายเป็ นอาชีพ อย่างนี้เมือ่ ตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็ น
เดรัจฉาน ถ้าละเมิดศีลเนื่องจากความโลภ จากความอยาก เช่นอยากมีเงินทอง มี
ตําแหน่งสูงๆ อยากจะได้คนนัน้ คนนี้มาเป็ นคู่ครอง แต่หามาด้วยความไม่ถูกต้อง คือผิด
ศีล ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี โกหกหลอกลวง อย่างนี้เมือ่ ตายไปก็จะต้อง
ไปเกิดเป็ นเปรต ถ้าละเมิดศีลเพราะความกลัว เช่นกลัวสิง่ นัน้ หรือบุคคลนัน้ จะมาทําร้าย
ก็รีบป้ องกันตัวด้วยการไปฆ่าเขาเสียก่อน ไม่ให้เขามีโอกาสได้มาทําร้ายเรา อย่างนี้เมือ่
ตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็ นอสุรกาย เพราะละเมิดศีลเนื่องจากความกลัว ถ้าไปฆ่าสัตว์ตดั
ชีวติ ละเมิดศีลข้อหนึ่งข้อใด อันเกิดจากความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท เมือ่ ตายไป
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จะต้องไปเกิดในนรก ยกตัวอย่างพระเทวทัตต์ซง่ึ ได้บวชเป็ นพระ เป็ นญาติของ
พระพุทธเจ้า แต่มคี วามปรารถนาใฝ่ สูง อยากจะมีอาํ นาจปกครองสงฆ์ จึงกราบทูลขอให้
พระพุทธเจ้าทรงมอบอํานาจให้ตน แต่เนื่องจากว่าพระเทวทัตต์ยงั เป็ นปุถชุ น จิตใจยังไม่
สะอาดบริสุทธิ์ พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้มอบอํานาจนัน้ ให้กบั พระเทวทัตต์ พระเทวทัตต์จงึ
เกิดความโกรธแค้น อาฆาตพยาบาท พยายามทีจ่ ะทําร้ายชีวติ ของพระพุทธเจ้าถึง ๓
ครัง้ แต่ก็ไม่สามารถทําสําเร็จได้ แม้เพียงแต่ทาํ ให้พระพุทธเจ้าห้อเลือด ก็ยงั ทําให้พระ
เทวทัตต์ตอ้ งไปตกนรก ถึงแม้จะไม่ได้ฆ่าพระพุทธเจ้า
นี่แหละคือเหตุหรือเมล็ดพันธุข์ องภพชาติแต่ละชนิด ปรารถนาทีจ่ ะไปเกิดในภพไหนชาติ
ไหน ก็ตอ้ งดูเรื่องศีลธรรมเป็ นหลัก ถ้ารักษาศีลธรรมได้ ก็จะไปเกิดในทีด่ ี สู่สุคติ ถึงแม้
จะต้องตายไปในชาติน้ ี เพราะถูกคนอืน่ ปองร้าย แต่ไม่ป้องกันตน ไม่ไปฆ่าเขาเสียก่อน
ยอมเสียชีวติ ในชาติน้ ไี ป แต่สง่ิ ทีไ่ ม่เสียก็คือศีลธรรม เมือ่ ตายไปแล้ว ก็จะได้กลับมาเกิด
เป็ นมนุษย์อกี เป็ นเทพ เป็ นพรหมได้อกี แต่ถา้ ไปฆ่าเขาก่อน ก่อนทีเ่ ขาจะฆ่าเรา
หลังจากทีอ่ ยู่ในโลกนี้ต่อไปอีกไม่ก่ปี ี เราก็ตายไปเหมือนกัน แต่จะต้องไปเกิดเป็ น
อสุรกาย อย่างนี้เป็ นต้น การดํารงชีวติ ของเรา จึงต้องยึดมันอยู
่ ่กบั หลักศีลธรรม คือ
พยายามรักษาศีลไว้ให้ได้ยง่ิ กว่ารักษาชีวติ ถ้ารักษาศีลได้ยง่ิ กว่ารักษาสิง่ อย่างอืน่ แล้ว
ผลตอบแทนทีจ่ ะได้รบั ในอนาคตนัน้ จะดีกว่าผลตอบแทนทีเ่ ราจะได้ในระยะสัน้ ๆ คือ
การรักษาชีวติ ของเรา ซึง่ ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งตายไปด้วยกันทุกคน ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง เกิด
มาแล้วทุกคนหนีความตายไปไม่พน้ แต่อย่าเอาความตายมาเป็ นเหตุให้ตอ้ งไปทําบาปทํา
กรรม แล้วส่งเราไปสู่อบายอีกครัง้ หนึ่ง ขอให้รกั ษาศีลไว้ให้มนั ่ ไม่วา่ ในกรณีใดทัง้ สิ้น
ถึงแม้จะอดข้าว อดปลา อดอยากขาดแคลน ทํามาหากินไม่สะดวก ก็อย่าไปยึดอาชีพฆ่า
สัตว์ตดั ชีวติ ถึงแม้จะไม่ราํ ่ รวย เงินทองจะไม่พอใช้ กินอยู่แบบอดๆอยากๆก็ตาม แต่ถา้
ทําอาชีพสุจริต เช่นเป็ นคนเก็บขยะ อย่างน้อยก็ยงั รักษาศีลธรรมความดีงามไว้ได้ เมือ่
ตายไปก็จะไม่ตอ้ งไปเกิดในอบาย แต่ถา้ ยอมสละศีล ทํามาหากินบนชีวติ ของผูอ้ น่ื ฆ่า
สัตว์ตดั ชีวติ รํา่ รวยขึ้นมาได้ เช่นเป็ นชาวประมงออกไปหาปลา ทํามาหากินได้คล่อง มี
เรือหลายลํา มีฐานะ มีเงินทองรํา่ รวย ก็มคี วามสุขชัว่ ขณะทีอ่ ยู่ในโลกนี้เท่านัน้ แต่เมือ่
ตายไป ก็จะต้องไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ใช้เวรกรรมทีไ่ ด้สร้างไว้ในชาติน้ ตี ่อไป
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ถ้ามองระยะใกล้มันก็คมุ ้ จะทําอะไรก็ได้เพือ่ รักษาชีวติ เพือ่ ให้อยู่ได้ดว้ ยความสุข แต่ถา้
มองระยะไกล มองถึงภพชาติทจ่ี ะต้องตามมาต่อไปมันก็ไม่คมุ ้ เพราะจะไม่ได้กลับมา
เกิดเป็ นมนุษย์ แต่ไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน มันไม่สุขไม่สบายเหมือนกับได้เกิดเป็ นมนุ ษย์
เพราะไม่มภี พชาติใดทีจ่ ะดีเท่ากับการได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ เพราะมนุษย์สามารถสะสม
บุญบารมี ทีส่ ูงสุดของชีวติ เลยทีเดียว นัน่ ก็คอื ได้เป็ นพระพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันตสาวก
ก็เกิดจากการรักษาศีลแล้วก็ปฏิบตั ธิ รรมเท่านัน้ ถึงจะเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้ไปสู่ทด่ี ที ง่ี ามได้
จึงขอให้เห็นคุณค่าของศีลธรรม คือศีลทัง้ ๕ ข้อนี้วา่ มีคุณค่ายิง่ กว่าสมบัตขิ ้าวของเงิน
ทองต่างๆในโลกนี้ เพราะสมบัตขิ ้าวของเงินทองแท้จริงแล้ว มันก็ไม่มคี ุณค่าอะไร เป็ น
เพียงวัตถุเท่านัน้ ทองก็ขดุ ออกมาจากในดิน เพชรก็ขดุ ออกมาจากในดิน ถ้าเอาไปให้ไก่
ให้ลงิ มันก็ไม่สนใจ เพราะมันไม่รู้คุณค่าของเพชรของทอง แต่ถา้ ให้กล้วยให้อาหาร มัน
กลับเห็นว่ามีคุณค่ากว่า เพราะว่าเพชรก็ดี ทองก็ดี เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสมมุตกิ นั ขึ้นมา แล้วก็
หลงติดกับสิง่ ทีไ่ ด้สมมุตกิ นั ว่าเป็ นของมีคุณค่า พร้อมทีจ่ ะฆ่า พร้อมทีจ่ ะรักษา ทัง้ ทีเ่ ป็ น
เพียงวัตถุช้นิ หนึ่งเท่านัน้ เอง แต่สง่ิ ทีม่ คี ุณค่าเรากลับทําลายเสีย นัน่ ก็คอื ศีลธรรมอันดี
งาม ทีจ่ ะเป็ นเหตุให้เราอยู่ในปัจจุบนั ด้วยความสงบสุข ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข และ
เมือ่ ตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติ
แต่เพราะความหลง ความไม่รู้ทค่ี รอบงําจิตใจ ทําให้เราไม่เห็นคุณค่าอันประเสริฐของ
ศีลธรรม กลับเห็นคุณค่าของวัตถุต่างๆ ว่าเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่า ยิง่ กว่าศีลธรรม จึงทําให้เรา
มีความกล้าต่อบาป ไม่มคี วามกลัวบาป ไม่มหี ริ ิ โอตตัปปะ ไม่มคี วามอาย ไม่มคี วาม
กลัวบาป กล้าทีจ่ ะทําบาปเพือ่ ทีจ่ ะรักษาวัตถุข ้าวของต่างๆทีม่ อี ยู่ไว้ หรือแสวงหามาด้วย
วิธีทไ่ี ม่ชอบด้วยการเบียดเบียนผูอ้ น่ื เพราะเห็นว่าสิง่ ต่างๆทีป่ รารถนา ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุ
หรือบุคคลนัน้ มีค่ายิง่ กว่าศีลธรรมอันดีงามนัน่ เอง จึงทําให้กล้าทีจ่ ะฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ กล้า
ทีจ่ ะลักขโมย กล้าทีจ่ ะประพฤติผดิ ประเวณี กล้าทีจ่ ะโกหกหลอกลวง กล้าทีจ่ ะเสพสุรา
ยาเมา เพราะมองเพียงแต่ในระยะสัน้ ๆ คือภพนี้ชาติน้ ีเท่านัน้ คิดว่าถ้ามีสมบัตขิ ้าวของ
เงินทอง มีบคุ คลทีช่ อบมาครอบครอง จะอยู่ดว้ ยความสุข แต่นนั ่ เป็ นความหลงผิด
ความจริงแล้วเวลาได้อะไรมาด้วยความมิชอบ จะต้องมีความรู้สกึ ไม่สบายอกไม่สบายใจ
มีความหวาดระแวง ว่าจะต้องถูกจับได้ในวันใดวันหนึ่ง นี่ก็ไม่ใช่เป็ นความสุขแล้ว ถึงแม้
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จะมีทรัพย์สมบัตริ อบตัว แต่เวลาไปไหนมาไหนกลับมีแต่ความหวาดกลัว กลัวจะถูก
ผูอ้ น่ื มาปล้นมาจี้ มาเอาคืนไป
นี่คอื ผลทีเ่ กิดจากการกระทําผิดศีลธรรมในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ เมือ่ ตายไปซึง่ เป็ นสิง่ ทีเ่ รา
ไม่รู้กนั เพราะไม่ได้ปฏิบตั ธิ รรม ไม่มญี าณ ไม่มปี ญั ญาหยังทราบได้
่
วา่ ตายไปแล้วยังมี
ภพชาติตามมาอีก เมือ่ ตายไปแล้วยังต้องไปเกิดอีก เราไม่รู้กนั จึงกล้าทําบาปทํากรรมกัน
แต่ถา้ รู้วา่ เมือ่ ตายไปแล้ว ยังต้องไปเกิดอีก ถ้าทําบาปทํากรรมจะต้องไปเกิดในอบายทัง้ ๔
ถ้ารู้อย่างนี้แล้ว รับรองได้วา่ จะไม่มใี ครกล้าทําบาปทํากรรมกันโดยเด็ดขาด อย่างพระ
อริยบุคคลขัน้ ต้นคือพระโสดาบัน ท่านมีดวงตาเห็นธรรมแล้ว จิตของท่านได้หยังลงสู
่ ่
กระแสของความจริงทีเ่ รียกว่าอริยสัจ ท่านรู้แล้วว่าจิตเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย เมือ่ ร่างกายแตก
สลายไปแล้ว จิตยังต้องไปเกิดใหม่อกี จะไปเกิดสูงตํา่ ก็อยู่ทก่ี ารกระทําทีไ่ ด้ทาํ ไว้นัน่ เอง
พระอริยบุคคลตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไปจึงไม่กล้าทีจ่ ะละเมิด คือไม่กล้ากระทําบาปโดย
เด็ดขาด จะรักษาศีลไว้ยิง่ กว่าชีวติ เพราะเห็นคุณค่าของศีลว่ามีคุณค่ายิง่ กว่าชีวติ ชีวติ นี้
ก็เป็ นเพียงธาตุ ๔ มารวมกันอยู่ชวั ่ ระยะเวลาหนึ่ง ๘๐ ปี ๑๐๐ ปี ก็ตอ้ งแยก ต้องแตก
สลาย กลับคืนสู่ทเ่ี ดิม ดิน นํ้ า ลม ไฟ ก็ตอ้ งกลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลมไฟไป แต่จติ ก็ตอ้ งถูก
กรรมส่งไปเกิดอีกต่อหนึ่ง กรรมดีก็ไปสู่ทด่ี ี ไปสูส่ คุ ติ กรรมชัว่ ก็ตอ้ งไปเกิดในทุคติ ไปสู่
อบายทัง้ ๔
นี่แหละคือเรื่องของพระอริยบุคคล กับเรื่องของปุถชุ นอย่างพวกเราทัง้ หลาย เรามีความ
มืดบอด ส่วนพระอริยเจ้าท่านมีความสว่าง มีดวงตาเห็นธรรม เรียกว่าธรรมจักขุ เห็น
เรื่องเวียนว่ายตายเกิด เรื่องกรรม กรรมดีกรรมชัว่ เรื่องวิบากทีต่ ามมา ว่าจะเป็ นอย่างไร
ท่านจึงหลีกเลีย่ งในการกระทําบาปทัง้ ปวง กระทําแต่ความดี จนในทีส่ ุดจิตของท่านได้
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย
ในเบื้องต้นก็เกิดขึ้นจากการได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า
และของพระอริยสาวกทัง้ หลาย หลังจากได้ยนิ ได้ฟงั แล้วก็มศี รัทธาน้อมเอาไปปฏิบตั ิ
ตามกําลังแห่งสติปญั ญาความสามารถทีม่ อี ยู่ จะมีมากมีนอ้ ยก็พยายามปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆ
ถึงแม้จะไม่ได้มดี วงตาเห็นธรรมในภพนี้ชาติน้ ีก็ตาม แต่เพราะศรัทธาทีม่ คี วามแน่วแน่
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ติดฝังอยู่ในจิตใจ เมือ่ ไปเกิดภพหน้าชาติหน้าได้เป็ นมนุษย์อกี ก็จะบําเพ็ญคุณงามความ
ดีต่อไปอีก ตามทีเ่ คยได้กระทํามา เคยปลูกฝังมาจนติดเป็ นนิสยั
คนทีเ่ คยทําบุญทําทานมาอยู่แล้ว เมือ่ กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ก็จะมีนิสยั ชอบทําบุญทํา
ทาน คนทีไ่ ม่เคยทําบุญทําทานมาก่อน เมือ่ กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ก็จะไม่ค่อยชอบทําบุญ
ทําทาน ไม่ชอบเข้าวัดเข้าวา แต่จะไปชอบทําในสิง่ ทีต่ นเองเคยชอบทํา ถ้าชอบเสพสุรายา
เมา ก็จะไปเสพสุรายาเมา ชอบเล่นการพนันก็จะไปเล่นการพนัน เพราะเป็ นสิง่ ทีป่ ลูกฝัง
มา เราเรียกสิง่ เหล่านี้วา่ กรรมและวิบาก การกระทําในแต่ละอย่างนัน้ ส่งผลให้เป็ นวิบาก
เป็ นนิสยั ฝังอยู่ในจิตใจ ถ้าทํามากๆก็เรียกว่าสันดาน ถ้าทํามากแล้วก็แก้ยาก ถ้าทําน้อยก็
ยังแก้งา่ ย ดังนัน้ เมือ่ ได้มาเกิดในชาติน้ ี มีบญ
ุ มีวาสนาได้มาพบพระพุทธศาสนา พบพระ
ธรรมคําสอนอันประเสริฐทีส่ อนให้สร้างแต่กรรมดี ละเว้นการกระทําความชัว่ ให้ปฏิบตั ิ
ธรรมชําระกิเลสตัณหาทัง้ หลาย อันเป็ นเหตุทจ่ี ะฉุดลากผลักดันให้ไปก่อกรรมทําเข็ญ
จึงควรมีศรัทธาความเชื่อแล้วปฏิบตั ติ าม ถ้าปฏิบตั ติ ามได้มากน้อยเพียงไร สภาพจิตก็
จะดีข้นึ มากน้อยเพียงนัน้ ตามไป จนในทีส่ ุดถ้ามีบารมีอนั แก่กล้า ก็จะสามารถชําระจิตให้
สะอาดหมดจดได้ แม้ในภพนี้ชาติน้ ี เมือ่ สามารถทําได้ถงึ ขัน้ นัน้ แล้ว ก็จะไม่ตอ้ งไปเกิด
อีกต่อไป เป็ นจิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ เป็ นจิตของพระอรหันต์ เมือ่ ไม่มสี ง่ิ แปลกปลอมทีซ่ ่อน
เร้นอยู่ในจิต คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากทัง้ หลาย ก็จะไม่มี
เชื้อเพลิงแห่งภพชาติหลงเหลืออยู่ ก็ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป จะสถิตอยู่ในพระนิ พพาน
ไปตลอดอนันตกาล เป็ นบรมสุข ปรมังสุขงั
นี่แหละคือสิง่ ทีพ่ วกเราทัง้ หลายต้องเป็ นผูส้ ร้างขึ้นมา พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ไม่สามารถสร้างพระนิพพานให้กบั พวกเราได้ ไม่สามารถฉุดดึงพวกเราให้ไปสู่
พระนิพพานได้ ไม่สามารถปฏิบตั แิ ทนพวกเราได้ พวกเราต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั เิ อง ดังใน
หลักธรรมทีแ่ สดงไว้ว่า อัตตา หิ อัตโน นาโถ ตนเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตน เป็ นผู ้ปฏิบตั ิ เป็ น
ผูก้ ระทําเหตุคอื กรรม แล้ววิบากก็จะเป็ นผลทีจ่ ะตามมา เราจึงต้องปฏิบตั ธิ รรมกัน ต้อง
ทําบุญกัน ต้องรักษาศีลกัน ดังทีพ่ วกเราทัง้ หลายได้มาประพฤติปฏิบตั กิ นั อย่าง
สมํา่ เสมออย่างต่อเนื่อง เป็ นการทํานุบาํ รุงจิต หรือต้นไม้ต้นหนึ่งให้เจริญงอกงาม ให้
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ออกดอกออกผลตามทีป่ รารถนากัน แต่ถ ้ามีแต่ความเชื่อ มีแต่ความปรารถนา แต่มี
ความเกียจคร้าน ไม่เคยคิดทีจ่ ะทําบุญ ไม่เคยคิดทีจ่ ะรักษาศีล ไม่เคยคิดทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ธรรม มีแต่จดุ ธู ปเทียนกราบไหว้บูชาพระ แล้วก็อธิษฐานวิงวอนขอให้สง่ิ ศักดิ์สทิ ธิ์จงดล
บันดาลให้ได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้มา ถ้าทําอย่างนี้ไปตลอด ไม่วา่ กี่ภพกี่ชาติ ก็จะไม่ได้สาํ เร็จ
ประโยชน์ตามทีต่ อ้ งการ เพราะประโยชน์ทต่ี อ้ งการนัน้ จะต้องเกิดจากการประพฤติ
ปฏิบตั ติ นให้อยู่ในทํานองคลองธรรม ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนไว้
่
นัน่ ก็คอื
ให้ละการกระทําบาปทัง้ ปวงเสีย ให้กระทํากุศลทัง้ หลายให้ถงึ พร้อม และให้ชาํ ระกิเลส
ตัณหาให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจเท่านัน้
นี่คอื หน้าทีข่ องพวกเรา ถ้าปรารถนาความสุขความเจริญทีจ่ ะตามมา ตัง้ แต่ความเป็ น
มนุษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม จนไปถึงเป็ นพระอริยเจ้า เป็ นพระอรหันต์ เป็ นพระพุทธเจ้า
ก็ล ้วนเกิดจากการปฏิบตั ติ ามธรรมะ ๓ ข้อใหญ่ๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้กบั
พุทธศาสนิกชนทัง้ หลายไว้ปฏิบตั ติ าม ถ้าเป็ นลูกศิษย์ทแ่ี ท้จริง เป็ นสาวกทีแ่ ท้จริงของ
พระพุทธเจ้า ก็ตอ้ งเชื่อฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า ต้องมีศรัทธาทีแ่ น่วแน่ มีความมันใจ
่
ว่าสิง่ ต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
ปฏิบตั นิ นั้ เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง เป็ นสิง่ ทีม่ ผี ลตามมา
ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีป่ ฏิบตั ไิ ปแล้วไม่เกิดผลอะไรตามมา ต้องมีความมันใจ
่
ให้ดูพระสาวก
ทัง้ หลายเป็ นตัวอย่าง ก่อนทีท่ า่ นจะเป็ นอรหันตสาวกได้ ท่านก็เป็ นปุถชุ นธรรมดาสามัญ
อย่างเราอย่างท่าน แต่พอท่านได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมของพระพุทธเจ้า ก็เกิดศรัทธาอย่างแรง
กล้า กล้าทีจ่ ะสลัดทุกๆสิง่ ทุกๆอย่าง เพือ่ ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
จนชําระกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในใจให้หมดสิ้นไป กลายเป็ นจิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ข้นึ มา เป็ น
จิตทีเ่ ป็ นพระนิพพานขึ้นมา กลายเป็ นพระอรหันตสาวกขึ้นมา
พวกเราก็เป็ นแบบเดียวกันกับพวกพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เราก็เป็ นปุถชุ นเหมือนท่าน
เราก็ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเช่นกัน ถ้ามีศรัทธาความ
เชื่อ แล้วนําไปปฏิบตั ดิ ว้ ยความขะมักเขม้น ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความอดทน ด้วย
ความกล้าหาญ กล้าทีจ่ ะเสียสละทุกสิง่ ทุกอย่าง เพือ่ พระธรรมอันประเสริฐนี้แล้ว รับรอง
ได้วา่ ไม่ชา้ ก็เร็ว ก็จะได้บรรลุถงึ ธรรมขัน้ สูงสุดเช่นกัน เหมือนกับพระอรหันตสาวก
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ทัง้ หลายทีไ่ ด้บรรลุถงึ กัน เพราะการบรรลุธรรมนี้ไม่มอี ะไรจะมาปิ ดกัน้ ได้ เพราะการ
บรรลุธรรมเกิดจากการปฏิบตั ธิ รรมนัน่ เอง เกิดจากการปฏิบตั ธิ รรมตามพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า ถ้ามีการปฏิบตั ิธรรมแล้ว ตราบนั้นพระอรหันต์จะไม่ส้ นิ จากโลกนี้
ไป นี่ก็คอื คําตอบของพระพุทธเจ้าทีท่ รงมีแก่ผูถ้ ามว่า เมือ่ ไหร่พระอรหันต์จะหมดสิ้นไป
จากโลกนี้ ทรงตอบไปว่า ตราบใดทีย่ งั มีการปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรมอยู่ ตราบนัน้
พระอรหันต์จะไม่หมดสิ้นไปจากโลกนี้ เวลาพระพุทธเจ้านิพพานนัน้ ไม่ได้เอาความเป็ น
พระอรหันต์ไปด้วย แต่ทรงฝากไว้อยู่กบั ธรรมวินยั ทีท่ รงตรัสไว้ชอบแล้วเท่านัน้ ถ้านํา
ธรรมวินยั อันประเสริฐมาปฏิบตั ติ ามแล้ว อรหัตตผลย่อมเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ไกลเกินเอื้อม ไม่
สุดวิสยั ของผูท้ ม่ี คี วามเข้มแข็งกล้าหาญอดทน ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าชีวติ จะหาไม่ หรือจนกว่าจะได้บรรลุถงึ ผลอันประเสริฐ
นัน้ นี่แหละคือเรื่องของพวกเรา เราต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ต้องเป็ นทีพ่ ง่ึ ของตัวเราเอง ผูอ้ น่ื
ปฏิบตั ใิ ห้เราไม่ได้ ปฏิบตั แิ ทนเราไม่ได้ แต่เราต้องปฏิบตั เิ องโดยอาศัยคําสอน ของ
พระพุทธเจ้า และของพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเป็ นแนวทาง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่
เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๘๒

สมมุติ

๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
วันเพ็ญเดือน ๑๒ เป็ นวันทีม่ กี จิ กรรมสําคัญอย่างหนึ่ง คือการลอยกระทง เป็ นการบูชา
ธาตุนาํ้ คือแม่นาํ้ ทัง้ หลายทีใ่ ห้ชวี ติ กับพวกเรา หลังจากวันลอยกระทงไปอีก ๑๖ วัน ก็จะ
เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ในทางจันทรคติ ถ้านับทางจันทรคติ วันขึ้น ๑๕ คํา่ เดือน ๑๒ ก็จะเป็ น
วันสุดท้ายของปี พออีก ๑ วันก็จะเป็ นวันขึ้น ๑ คํา่ เดือนอ้าย เป็ นเดือนที่ ๑ แต่เราไม่ได้
นับเป็ นวันปี ใหม่กนั เพราะวันปี ใหม่หรือวันส่งท้ายปี เก่านัน้ ขึ้นอยู่ทเ่ี ราจะกําหนดกัน
ไม่ได้เป็ นสิง่ ตายตัว ของทางฝรัง่ เขาๆก็กาํ หนดวันที่ ๑ มกราคม เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ วันที่
๓๑ ธันวาคมเป็ นวันสุดท้ายของปี ส่วนของไทยเราๆก็กาํ หนดขึ้นวันปี ใหม่ในวัน
สงกรานต์ ของคนจีนเขาก็กาํ หนดวันขึ้นปี ใหม่ในวันตรุษจีน ดังนัน้ ความจริงทีเ่ กี่ยวกับ
เรื่องวันขึ้นปี ใหม่จงึ ไม่ใช่เป็ นความจริงทีต่ ายตัว เป็ นความจริงทีส่ มมุตกิ นั ขึ้นมา อย่าง
เดือน ๑๒ นี้ เราจะสมมุตวิ า่ เป็ นเดือน ๓ เดือน ๕ ก็ได้ สุดแท้แต่เราจะกําหนดขึ้นมา
แล้วก็นบั ต่อไปจนครบ ๑๒ เดือน เหตุทเ่ี รานับ ๑๒ เดือนเพราะ ๑๒ เดือนจะได้ ๑ ปี
พอดี เป็ นเวลาทีโ่ ลกได้โคจรรอบดวงอาทิตย์ครบ ๑ รอบ หรือพระจันทร์ได้โคจรรอบ
โลก ๑๒ รอบด้วยกัน วันเวลาจึงเป็ นสิง่ ทีเ่ รากําหนดกันขึ้นมา ตามการโคจรของดวง
จันทร์กบั ของโลก
แต่ในความเป็ นจริงแล้ว วันเดือนปี เป็ นสิ่งทีถ่ ูกสมมุตกิ นั ขึ้นมาเท่านัน้ เอง เราสามารถ
เปลีย่ นแปลงได้ ถ้ามีความเห็นพ้องต้องกัน เช่นต่อไปนี้จะให้วนั ที่ ๓๐ พฤศจิกายนเป็ น
วันส่งท้ายปี เก่าก็ได้ เพราะสมมุตไิ ม่ใช่เป็ นสิง่ ทีต่ ายตัวนัน่ เอง สิง่ ทีต่ ายตัวก็คอื การโคจร
ของดวงจันทร์กบั ของโลก เมือ่ โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ ๑ รอบก็เป็ นเวลา ๑ ปี แต่
เวลาเริ่มต้นของปี เราจะกําหนดให้เริ่มทีต่ รงไหนก็ได้ เหมือนกับวงกลม จะกําหนดจุด
ไหนเป็ นจุดเริ่มต้นก็ได้ เอาทางด้านซ้ายของวงกลมเป็ นจุดเริ่มต้นก็ได้ เอาทางด้านขวา
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ด้านบน หรือด้านล่างของวงกลมให้เป็ นจุดเริ่มต้น ก็กาํ หนดกันได้ นี่ก็คือความหมาย
ของสมมุติ คือเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกกําหนดขึ้นมา บนพื้นฐานของความเป็ นจริงอีกทีหนึ่ง อย่าง
ชีวติ ของเราก็เป็ นการสมมุตเิ ช่นกัน เราถูกสมมุตใิ ห้เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นเรา เป็ นเขา
เป็ นหญิง เป็ นชาย บนพื้นฐานของกายกับใจนัน่ เอง ไม่วา่ สัตว์หรือบุคคลย่อมมีกายและ
ใจด้วยกันทัง้ นัน้ ถูกสมมุตกิ นั ไปตามลักษณะ เป็ นเดรัจฉานก็มลี กั ษณะอย่างหนึ่ง เป็ น
มนุษย์ก็มลี กั ษณะอีกอย่างหนึ่ง เป็ นหญิงเป็ นชายก็มลี กั ษณะอีกอย่างหนึ่ง ล้วนเป็ นสิง่ ที่
สมมุตกิ นั ขึ้นมาทัง้ สิ้น บนพื้นฐานของความเป็ นจริงคือกายกับใจ
ความจริงของกายกับใจเป็ นอย่างไร ก็คอื ธาตุนนั ่ เอง ร่างกายก็มาจากธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม
ไฟ ส่วนใจก็เป็ นธาตุรู ้ เมือ่ รวมกันขึ้นมาก็กลายเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นเรา เป็ นเขา
เป็ นตัวเป็ นตนขึ้นมา เหล่านี้เกิดขึ้นจากสมมุตทิ อ่ี อกมาจากอวิชชา ความไม่รู้จริงใน
ธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของสิง่ ต่างๆทีถ่ ูกสมมุตขิ ้นึ มา จึงปรากฏตัวตนขึ้นมา มีเรา มีเขาขึ้นมา
ในธาตุรู้นนั้ แหละทีม่ ตี วั ไม่รู้อยู่เรียกว่าอวิชชา หรือความหลง จึงเกิดปรากฏการสมมุติ
ต่างๆขึ้นมา ถ้าในธาตุรู้เกิดมีปญั ญาขึ้นมา ก็จะรู้ทนั สมมุตทิ งั้ หลาย เช่นธาตุรู้ของ
พระพุทธเจ้ากับของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เกิดปัญญาขึ้นมา สามารถแยกแยะสมมุติ
ออกจากความจริงได้ ความจริงก็รูว้ า่ เป็ นแค่ธาตุทงั้ ห้านี้เท่านัน้ ร่างกายก็มดี นิ นํา้ ลม
ไฟ ใจก็มธี าตุรู้ ธาตุรู้เป็ นผูค้ ดิ มีความรู้สกึ เป็ นผูส้ งการให้ร่
ั่
างกาย คือธาตุทงั้ ๔ ดิน นํา้
ลม ไฟ มีการเคลือ่ นไหวไปมา มีการกระทําสิง่ ต่างๆ ในธาตุทงั้ ๕ นี้มกี ารเปลีย่ นแปลง
มีการผันแปรอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในธาตุ ๔ คือดิน นํา้ ลม ไฟ เมือ่ รวมกันเป็ นรู ปร่าง เป็ นร่างกายแล้ว
ก็มกี ารเจริญเติบโต จนถึงจุดสูงสุด แล้วก็มกี ารเสือ่ มลงกลายเป็ นความแก่ความชรา จน
ในทีส่ ุดก็หยุดทํางาน เรียกว่าตาย หลังจากนัน้ ก็แยกสลายจากกันไป ธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม
ไฟ ก็แยกกลับคืนสู่ทข่ี องเขา แต่ในใจในธาตุรู้ของบุคคลทีย่ งั มีความหลงอยู่ แม้ร่างกาย
จะตายไปแล้ว นอนอยู่ในโลง ก็ยงั คิดว่าเป็ นบุคคลอยู่ ยังคิดว่าเป็ นนาย ก. นาย ข. อยู่
ทัง้ ๆทีค่ วามจริงแล้วร่างนัน้ ก็เป็ นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟื นไปแล้ว เป็ นเชื้อไฟทีร่ อให้มกี าร
เผาผลาญ กลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป ความจริงของธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เขาเป็ นอย่างนัน้
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แต่เนื่องจากใจทีม่ อี วิชชาความไม่รู้จริงครอบงําอยู่ จึงทําให้หลงติดอยู่กบั สมมุตติ ่างๆ ว่า
ธาตุกอ้ นนี้เป็ นบุคคลคนนี้ ธาตุกอ้ นนัน้ เป็ นบุคคลคนนัน้ แล้วก็มคี วามหลงยึดติดกับ
ธาตุกอ้ นนัน้ ๆ ในยามทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงในธาตุ เกิดการพลัดพรากจากธาตุ ก็เกิด
ความเศร้าโศกเสียใจ เกิดความทุกข์ข้นึ มา
แต่ถา้ ธาตุรู้คอื ใจมีปญั ญา ได้ศึกษาถึงความจริงของทัง้ สมมุติ และความจริงของสิง่ ที่
สมมุตติ งั้ อยู่ คือธาตุทงั้ ๕ แล้ว ก็จะเข้าใจ จะสามารถอยู่เหนือการผันแปรของธาตุได้
คือรู้วา่ โดยธรรมชาติของธาตุนนั้ เขาไม่อยู่น่งิ เฉย แต่ผนั ไปผันมา ไหลมารวมกันแล้วก็
แยกกันออกไป แม้ในขณะทีร่ ่างกายนี้ยงั มีชวี ติ อยู่ การไหลเข้าไหลออกของธาตุก็ปรากฏ
อยู่ทกุ ขณะ เช่นธาตุลมก็มกี ารหมุนเวียนไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลา ธาตุนาํ้ ก็มกี าร
ไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลา เช่นเวลาเรารับประทานนํา้ หรือของเหลวเข้าไป สักครู่หนึ่ง
ก็ตอ้ งระบายขับถ่ายนํา้ ออกมา อาหารคือธาตุดนิ ทีม่ ธี าตุไฟแฝงอยู่ดว้ ย เมือ่ รับประทาน
เข้าไป ร่างกายก็มคี วามร้อนมีความอบอุ่น แล้วไม่นานธาตุดนิ กับธาตุไฟก็ถูกระบาย
ออกมา ขับถ่ายออกมา นี่ก็คอื เรื่องราวของความจริงของชีวติ เรา ชีวติ ของเราทีแ่ ท้จริง ก็
คือการประกอบขึ้นของธาตุทงั้ ๕ นัน่ เอง คือธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ และธาตุท่ี ๕ คือ
ธาตุรู้ ก็คอื ใจนี่เอง เมือ่ มารวมกันก็กลายเป็ นมนุษย์บา้ ง เป็ นเดรัจฉานบ้าง ตามสมมุติ
นิยม แต่ตามความเป็ นจริงก็เป็ นเพียงธาตุเท่านัน้ เอง
ธาตุรู้ถา้ ฉลาดก็จะสามารถปลีกตัวแยกตนออกจากธาตุทงั้ ๔ ได้ คือดิน นํา้ ลม ไฟ รู้วา่
ร่างกายเป็ นการรวมกันเข้ามาของธาตุทงั้ ๔ แล้วในทีส่ ุดธาตุทงั้ ๔ ก็ตอ้ งแยกทางกันไป
ร่างกายก็จะหายไป ลองสังเกตดูคนทีต่ ายไปแล้ว เวลาเอาไปเผาก็ไม่มอี ะไรเหลืออยู่
เหลือแต่เถ้าถ่านและเศษกระดูก ถ้าทิ้งต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง เศษกระดูกเหล่านัน้ ก็จะผุ
เปื่ อยกลายเป็ นดินไป ถ้านําร่างกายของคนทีต่ ายไปแล้วไปฝังไว้ในดินก็จะกลายเป็ นดิน
ไปในทีส่ ุด ความเป็ นมนุษย์ ความเป็ นเดรัจฉาน จึงไม่ได้หลงเหลือติดอยู่กบั ธาตุเลย
เพราะความจริงแล้ว
ความเป็ นเดรัจฉานหรือมนุษย์ก็เป็ นเพียงการสมมุตขิ ้นึ มาเท่า
นัน้ เอง เป็ นการรวมตัวของธาตุทงั้ ๕ นี่คอื เรื่องของชีวติ เรา ถ้าเราได้ศึกษาและทําความ
เข้าใจแล้ว ยามทีธ่ าตุทงั้ ๔ เกิดการแตกแยกขึ้นมา ก็จะไม่มคี วามทุกข์ ความเศร้าโศก
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เสียใจ อาลัยอาวรณ์ เพราะรู้วา่ สิง่ ทีเ่ ราไปยึดไปติดว่าเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นเพื่อน
เป็ นญาติ เป็ นพีน่ อ้ งนัน้ แท้จริงแล้วก็เป็ นเพียงวัตถุเท่านัน้ เอง เป็ นวัตถุ ๔ ชนิด คือ ดิน
นํา้ ลม ไฟ มารวมตัวกันขึ้นมา แล้วมีธาตุรู้มาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ เป็ นผูค้ รอบครอง
แต่ธาตุรู้ผูค้ รอบครองธาตุทงั้ ๔ นัน้ ไม่มอี าํ นาจทีจ่ ะไปบังคับให้ธาตุทงั้ ๔ เป็ นไปตาม
ความปรารถนาของธาตุรู้ได้ ธาตุรู้ทไ่ี ม่รู้จริงก็จะหลงยึดติด จะมีความปรารถนาให้ธาตุ
ทัง้ ๔ อยู่ไปนานๆ อยู่ไปอย่างปกติ ไม่ชาํ รุดทรุดโทรม ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่พลัดพราก
จากกัน แต่น่เี ป็ นสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ คือฝื นความเป็ นจริงนัน่ เอง เพราะความเป็ นจริงก็ดงั ที่
ได้แสดงไว้แล้วว่า ธาตุทงั้ ๔ นัน้ เขาไหลเวียนของเขาอยู่ตลอดเวลา แม้ในขณะนี้ก็มกี าร
ไหลเวียนเข้าออกของธาตุลม ของธาตุไฟ ธาตุนาํ้ เช่นธาตุนาํ้ ก็ระเหยออกจากร่างกาย
เป็ นเหงือ่ ออกไป เหล่านี้เราต้องศึกษาทําความเข้าใจ เมือ่ เข้าใจแล้ว จะได้ไม่หลงไปคิดว่า
เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นตัวเรา เป็ นตัวเขา แท้จริงแล้วก็เป็ นการไหลเวียนของธาตุทงั้ ๔
นัน่ เอง ถ้าศึกษาปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั แิ ล้ว ก็จะสามารถ
อยู่เหนือการเปลีย่ นแปลงหมุนเวียนของธาตุทงั้ ๔ ได้ คือใจธาตุรู้จะมีปญั ญาคอย
คุม้ ครองรักษา ไม่ให้ไปหลง ไปยึด ไปติดกับธาตุทงั้ ๔ เมือ่ ไม่หลงไม่ยดึ ไม่ตดิ แล้ว ธาตุ
ทัง้ ๔ จะเป็ นอย่างไรก็จะไม่วนุ่ วายใจ
ทุกวันนี้ทม่ี คี วามวุน่ วายใจกันอยู่ ก็อยู่ทก่ี ารดูแลรักษาธาตุทงั้ ๔ นี่เอง ตื่นขึ้นมาก็ตอ้ งหา
ธาตุมาเติมให้แล้ว คืออาหาร ต้องมีอาหาร มีข ้าว มีนาํ้ มีอะไรต่างๆมาคอยเยียวยา
เพราะเวลาร่างกายขาดอาหารก็จะแสดงอาการหิวขึ้นมาให้รู้ แสดงว่าถึงเวลาต้องเติมธาตุ
แล้ว ธาตุเหล่านี้ก็ไม่ได้ไหลมาหาเราเอง เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องแสวงหากัน ชีวติ ของเราจึงเป็ น
ชีวติ ทีม่ แี ต่การแสวงหาธาตุทงั้ ๔ เป็ นพื้นฐาน นอกจากนัน้ แล้วใจทีม่ คี วามหลงครอบงํา
อยู่ ยังแสวงหาสิง่ ต่างๆเพิม่ เติมขึ้นมาอีก ทัง้ ๆทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต่อการอยู่อย่างสุขสบาย
ของใจเลย แต่เนื่องจากมีความหลงอยู่ จึงเกิดความรู้สกึ อยากในรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะทัง้ หลาย ซึง่ ก็เป็ นรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะของธาตุทงั้ ๔ นัน่ เอง รู ปที่
เราเห็นทัง้ หมดก็เป็ นรูปของธาตุทงั้ ๔ เสียงทีไ่ ด้ยนิ ก็เป็ นเสียงของธาตุทงั้ ๔ รส กลิน่
หรือ โผฏฐัพพะทีส่ มั ผัสก็ล ้วนเป็ นธาตุทงั้ ๔ ทัง้ สิ้น คือดิน นํา้ ลม ไฟ เมือ่ ผสมกันเข้า
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มาก็มรี ูปร่างลักษณะต่างๆ ศาลาหลังนี้ก็เป็ นการผสมรวมกันของธาตุทงั้ ๔ ต้นไม้รอบ
ศาลานี้ก็เป็ นการผสมของธาตุทงั้ ๔ รถยนต์ทจ่ี อดอยู่ดา้ นข้างๆของศาลา ก็เป็ นการ
รวมกันของธาตุทงั้ ๔ ทัง้ สิ้น ใจทีม่ คี วามหลง ก็จะคิดว่าถ้าได้สมั ผัสธาตุทงั้ ๔ ใน
รูปแบบต่างๆของรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะแล้ว ใจจะมีความสุข
แต่น่เี ป็ นความเข้าใจผิด เพราะหลังจากทีไ่ ด้สมั ผัสกับรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะมาก
น้อยเพียงไรแล้ว ใจก็ยงั ไม่มคี วามอิม่ ความพออยู่นนั ่ เอง ความสุขทีไ่ ด้รบั จากการสัมผัส
ก็เป็ นเพียงชัว่ ขณะทีไ่ ด้สมั ผัสเท่านัน้ เวลาทีไ่ ม่ได้สมั ผัสก็เกิดความหิวโหย เกิดความ
อยากทีจ่ ะสัมผัสอีก จึงทําให้ตอ้ งมีการดิ้นรนขวนขวายหารูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
คือธาตุทงั้ ๔ นี้อยู่ตลอดเวลา เป็ นเหมือนผูต้ ดิ ยาเสพติด คือติดในธาตุทงั้ ๔ นี้ ถ้าวันใด
ไม่ได้เสพ ไม่ได้สมั ผัสธาตุทงั้ ๔ ในรูปแบบต่างๆ ของรูป ของเสียง ของกลิน่ ของรส
ของโผฏฐัพพะแล้ว ก็จะมีความรู้สกึ หงุดหงิดใจ ไม่สบายอกไม่สบายใจ เพราะใจหลงติด
อยู่กบั สมมุติ หลงติดอยู่กบั ธาตุ ๔ โดยไม่รู้ความจริงของธรรมชาติของใจคือธาตุรู้น้วี า่
จะมีความสุขยิง่ กว่า ถ้าไม่มอี ะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ถ้าสามารถดับความอยากต่างๆทีม่ ี
อยู่ในใจในธาตุรู้น้ ีได้แล้ว ธาตุรู้น้ กี ็จะสงบตัวลง เมือ่ มีความสงบตัวลง ก็จะเกิดความอิ่ม
เกิดความสุข เกิดความพอขึ้นมา
แต่น่เี ป็ นสิง่ ทีป่ ถุ ชุ นอย่างเราอย่างท่านจะไม่มโี อกาสได้รู้เลย เพราะถูกอํานาจของความ
หลง ความไม่รู้ครอบงําอยู่ตลอดเวลา เปรียบเหมือนกับคนทีอ่ ยู่ในทีม่ ดื หรือคนทีต่ าบอด
จะไม่มโี อกาสทีจ่ ะเห็นแสงสว่าง เห็นสิง่ ต่างๆทีเ่ ห็นได้ดว้ ยสายตาเลย ฉันใดใจทีถ่ ูกโมหะ
อวิชชาครอบงําอยู่ก็เป็ นเช่นนัน้ จะหลงอยู่กบั สิง่ ต่างๆ เช่นรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
หลงอยู่กบั ธาตุทงั้ ๔ คือร่างกายนี้และสิง่ ต่างๆทีป่ ระกอบกันขึ้นมาจากธาตุ ๔ ทีส่ ร้าง
ความสุขชัว่ ขณะหนึ่งให้กบั ใจเท่านัน้ เอง แต่ถา้ เกิดมาแล้วโชคดี ได้มาเจอคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ก็ถอื ว่าเป็ นบุญเป็ นกุศลอย่างยิง่ เพราะนานๆจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้า
ปรากฏขึ้นมาในโลกสักครัง้ หนึ่ง เป็ นผูม้ คี วามเฉลียวฉลาด ไม่ยอมรับความหลงความไม่
รู้ทป่ี รากฏอยู่ภายในใจ ให้มอี าํ นาจสังการให้
่
ไปหาความสุขจากธาตุทงั้ ๔ คือเมือ่ ได้ไป
สัมผัสความสุขจากธาตุทงั้ ๔ แล้ว ก็รู้วา่ เป็ นความสุขทีไ่ ม่ถาวรนัน่ เอง จึงเกิดมีความ
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ปรารถนาอยากจะหาความสุขทีไ่ ม่ใช่เป็ นแบบนี้ มีไหม ความสุขทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ ธาตุทงั้ ๔ นี้
ไม่มรี ่างกายนี้แล้วมีความสุขได้ไหม ไม่มรี ู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะแล้ว จะมี
ความสุขได้ไหม
นี่เป็ นโจทย์ทค่ี นฉลาดอย่างพระโพธิสตั ว์ทงั้ หลาย จะริเริ่มคิดขึ้นมา เมือ่ คิดขึ้นมาแล้วก็มี
การแสวงหาการศึกษา
พระพุทธเจ้าก็ทรงศึกษาจากนักบวชทีแ่ สวงหาทางเดียวกัน
เหมือนกัน แต่ก็แสวงหาได้ในเพียงระดับหนึ่งเท่านัน้ คือสามารถควบคุมจิตใจให้สงบได้
เป็ นครัง้ เป็ นคราว เช่นเวลานัง่ สมาธิแล้วจิตรวมลงเกิดฌานขึ้นมา ขณะนัน้ จิตก็มคี วาม
สงบนิ่ง มีความสุข มีความอิม่ มีความพอ แต่ก็เป็ นความสุขชัว่ ในขณะทีอ่ ยู่ในฌาน อยู่
ในสมาธินนั้ แต่หลังจากทีอ่ อกจากสมาธินนั้ แล้ว จิตก็จะปรุงแต่ง มีความคิด แล้วก็มี
ความอยากตามมา เห็นสิง่ นัน้ ทีถ่ ูกอกถูกใจก็อยากจะได้ เห็นสิง่ ไหนทีไ่ ม่ชอบอกชอบใจ
ก็อยากจะปัดให้พน้ ไป ก็กลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา ความสุขทีไ่ ด้จากการสัมผัสในสมาธิ
ก็หมดไป เพราะเป็ นอดีตไปแล้ว ในปัจจุบนั จิตก็ยงั ทุกข์กบั ความรักความชังอยู่ นี่คอื
เรื่องของนักบวชในสมัยทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงออกแสวงหา หาคําตอบของความสุขทีแ่ ท้จริง
ว่าอยู่ทไ่ี หน ก็ได้เพียงในระดับหนึ่ง คือรู้วา่ ถ้าทําจิตให้สงบเป็ นสมาธิก็จะมีความสุข แต่
เป็ นความสุขทีไ่ ม่ถาวรอยู่นนั ่ เอง
แล้วจะทําอย่างไร จึงทําให้จิตมีความสุขได้ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งเข้าไปอยู่ในสมาธิ นี่ก็
คือโจทย์ทพ่ี ระโพธิสตั ว์ตอ้ งศึกษาต่อไป และหลังจากทีไ่ ด้ศึกษาไป พิจารณาไป ก็เกิด
ความเข้าใจขึ้นมาว่า ปัญหาทัง้ หมดนัน้ เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจในสิง่ ต่างๆทีใ่ จได้สมั ผัส
ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กายนัน้ ล้วนเป็ นธาตุทงั้ ๔ ทัง้ สิ้น ไม่มสี ตั ว์ ไม่มบี คุ คล ไม่มี
ตัวตน และธาตุรู้ผู ้ทีส่ มั ผัสธาตุทงั้ ๔ นี้ ก็ไม่ใช่ตวั ตนเช่นกัน เป็ นเพียงธาตุอย่างหนึ่ง
เหมือนกับธาตุดนิ นํา้ ลม ไฟ ธาตุรู้ในความเป็ นจริงก็ไม่มตี วั ตนเหมือนกัน นี่คอื คําตอบ
ทีพ่ ระโพธิสตั ว์ได้คน้ พบ หลังจากได้บาํ เพ็ญภาวนาพิจารณาสิง่ ต่างๆทีม่ าเกี่ยวข้องกับจิต
แล้วก็สรุปเห็นว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มตี วั ตน เป็ นธาตุ
ทัง้ สิ้น เป็ นดิน นํา้ ลม ไฟ เป็ นธาตุรู้ ถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่
อยากจะไปเสพ ไม่อยากจะได้มาครอบครอง เพราะรู้วา่ ไม่สามารถครอบครองสิง่ ต่างๆ
55

ได้ ครอบครองได้ก็เป็ นเพียงชัว่ เวลาหนึ่งเท่านัน้ เอง เช่นธาตุ ๔ ทีร่ วมกันเป็ นร่างกายนี้
ก็มอี ายุขยั ไม่เกิน ๘๐ ปี ๑๐๐ ปี ก็ตอ้ งแยกสลายออกไปจากไป สมบัตขิ ้าวของเงินทอง
หรือบุคคลต่างๆ ก็เป็ นธาตุ ๔ ทีถ่ ูกครอบครองอยู่ ก็ตอ้ งแตกสลาย แยกกันไป หมดไป
เช่นกัน
ถ้าฝากความสุขไว้กับสิง่ เหล่านี้ เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ กิดการแตกสลาย เกิดการจากกันไป ก็ตอ้ ง
เกิดความเสียใจ เกิดความทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ เหล่านี้ เพราะรู้วา่ เมือ่ ไม่
ยึดไม่ตดิ เมือ่ ปล่อยวางแล้ว กลับมีความสุขยิง่ กว่า เพราะใจรวมตัวลงเข้าสู่ความสงบ
เป็ นความนิ่งนัน่ เองอยู่ภายในใจ โดยทีไ่ ม่ตอ้ งนัง่ ทําสมาธิก็ได้ สังเกตดูในชีวติ ของเรา ใน
บางครัง้ บางคราว เวลาจิตใจของเราเกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัว เพราะมีปญั หากับเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด ถ้าเกิดมีปญั ญาขึ้นมา ปลงตก ตัดสินใจไม่ไปหวังกับสิง่ ทีก่ าํ ลังวุน่ วายใจด้วย
คือสิง่ นัน้ จะอยู่จะไป จะเป็ นอย่างไร ก็ไม่สนใจเสียแล้ว ช่างหัวมัน ถ้าตัดสินใจได้อย่าง
นัน้ ใจก็จะถอนจากความวุน่ วายทันที ถอนจากเรื่องราวทีไ่ ปยุง่ เกี่ยว ไปกังวลทันที เมือ่
ตัดใจได้แล้ว ใจก็จะดิง่ ลงเข้าสู่ความสงบทันที จะรู้สกึ โล่งใจ รู้สกึ สบายใจ
ในชีวติ ของเรา บางครัง้ บางคราวเชื่อว่าเราก็คงเคยได้สมั ผัสกัน ความโล่งอกโล่งใจ
หลังจากทีป่ ลงได้แล้ว ตัดได้แล้ว ช่างมัน จะไปก็ไป จะไม่ได้ ก็ไม่เดือดร้อน บางที
อยากจะได้สง่ิ หนึ่งสิง่ ใด พยายามอย่างเต็มที่ ลุนอย่
้ างเต็มที่ จนแทบจะหัวใจวายไปกับการ
ลุน้ แต่ในทีส่ ุดก็เกิดปัญญาขึ้นมาว่า เรากําลังทุกข์ กําลังวุน่ วายใจกับเรื่องเหล่านี้ไปทําไม
ไม่มเี ราก็อยู่ได้ พอคิดอย่างนี้ได้ ก็ตดั สินใจไม่สนใจแล้ว จะมาหรือไม่มา จะได้หรือ
ไม่ได้ ก็ไม่สนใจ ในขณะนัน้ ความวุน่ วายใจก็จะหายไป เพราะจิตได้ถอน ได้ปล่อยวาง
ความยึดมัน่ ปล่อยวางความอยากความต้องการสิง่ เหล่านัน้ ไปนัน่ เอง แล้วจิตก็จะสบาย
มีความสุขทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้สง่ิ นัน้ มา แต่กลับมีความสุขยิง่ กว่าอีก เพราะถ้าได้สง่ิ นัน้ มาแล้ว ก็
ยังต้องกังวล ต้องคอยดูแลรักษา กังวลว่าจะจากไปเมือ่ ไร เพราะโดยธรรมชาติของทุก
สิง่ ทุกอย่าง ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน เดีย๋ วก็ตอ้ งจากไปอยู่ดนี นั ่ เอง นี่แหละคือการทํา
ความเข้าใจ ถึงความสุขทีแ่ ท้จริงว่าอยู่ทไ่ี หน
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ถ้าเป็ นคนช่างสังเกต คอยดูความรู้สกึ ทีม่ อี ยู่ภายในใจ จะเห็นว่าความวุน่ วายใจนัน้
เกิดขึ้นจากใจไปเกี่ยวข้อง ไปยึดไปติดกับเรื่องราวต่างๆ ทัง้ หลายภายนอกนัน่ เอง ถ้า
สามารถตัดความเกี่ยวข้องไปได้มากน้อยเพียงไร ความสงบภายในใจก็จะมีมากน้อย
เพียงนัน้ นี่แหละจึงเป็ นสาเหตุวา่ ทําไมคนเราแม้จะเป็ นกษัตริย ์ เป็ นมหาเศรษฐี ก็ยงั
สามารถสละฐานะของตนได้ สละความเป็ นกษัตริย ์ สละความเป็ นมหาเศรษฐี แล้ว
ออกมาอยู่แบบคนไม่มอี ะไร อย่างนักบวชทัง้ หลายทีอ่ ยู่กนั ในสมัยพุทธกาล มีมากทีเ่ ป็ น
กษัตริยเ์ ป็ นเศรษฐี ทีห่ ลังจากได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ได้รู้ซ้งึ ถึง
ความสุขทีแ่ ท้จริงว่าอยู่ทไ่ี หนแล้ว ก็มพี ลังจิตทีจ่ ะกล้าสละสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่ เพือ่ ความสุขที่
แท้จริง ทีเ่ กิดจากความสงบของจิตใจ จิตใจจะสงบได้ก็ตอ้ งตัดความเกี่ยวข้องกับ
เรื่องราวต่างๆทัง้ สิ้น ให้หมดไปนัน่ เอง ถ้ามาบวชแล้วแต่ยงั รักษาฐานะของตนอยู่ ยังมี
บริษทั ยังมีกจิ การอยู่ ทุกวันยังมีลูกน้องมาติดต่อขอรับฟังคําสังอยู
่ ่ รับรองได้วา่ บวช
แบบนัน้ จะไม่เกิดประโยชน์อะไร
เพราะจิตใจยังมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆ
ภายนอกอยู่ จิตใจยังต้องมีความว้าวุน่ ขุน่ มัวไม่มคี วามสุข จึงต้องตัดทุกสิง่ ทุกอย่างให้
หมดไปจากใจ ถ้าต้องการความสงบสุข การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๘๓

อสรพิษ

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
วันนี้ได้มคี ณะศิษย์กรรมฐานของพุทธสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาร่วมกันปฏิบตั ิ
ธรรม ขัดเกลาจิตใจ สะสมบุญบารมีทป่ี ระเสริฐ อันเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขและ
ความเจริญอย่างแท้จริง เนื่องจากชีวติ ก็ได้ผ่านทางโลกมาพอสมควรแล้ว ได้สมั ผัสกับ
เรื่องราวต่างๆทางโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องของ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทัง้ หลาย ก็
ได้สมั ผัสมาพอสมควร ได้เห็นธรรมชาติทแ่ี ท้จริงของ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขว่า ไม่ได้
เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะเป็ นไตรลักษณ์ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา มีความไม่เทีย่ งแท้
แน่นอน มีความทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด เป็ นอนัตตาปราศจากตัวตน ไม่มใี ครเป็ นเจ้าของ ไม่
มีใครสามารถควบคุมบังคับให้เป็ นไปตามความปรารถนาได้ ถ้าไม่รู้ แล้วไปหลงยึดติด
อยู่กบั ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ยามทีเ่ กิดการเสือ่ ม เกิดการพลัดพรากจากลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข ก็จะต้องมีความทุกข์อย่างแสนสาหัส เหล่านี้เชื่อว่าทุกๆท่านทีไ่ ด้อยู่ในโลก
นี้มาพอสมควรแล้ว ย่อมได้สมั ผัส ได้เห็นแล้วว่าลาภ ยศ สรรเสริญ สุข โดยแท้จริงแล้ว
หาเป็ นสุขไม่ แต่เป็ นทุกข์ ทุกข์เพราะอนิจจัง ทุกขัง อนัตตานัน่ เอง
เมือ่ ได้มาสัมผัส ได้พบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ทรงสังสอนถึ
่
งความสุข
ทีแ่ ท้จริง คือความสงบสุขของจิตใจ ก็ทาํ ให้เกิดศรัทธา ความเชื่อ เกิดฉันทะ ความพอใจ
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้ปฏิบตั มิ า เพราะว่า
พระพุทธเจ้าก็ดี หรือพระอรหันตสาวกทัง้ หลายก็ดี ก็เคยเป็ นเหมือนพวกเรามาก่อน คือ
เป็ นปุถชุ นธรรมดา เกิดมาในโลกก็อยู่ในท่ามกลางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่หลังจากได้
สัมผัสกับลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มาระยะหนึ่งแล้ว ก็เริ่มเห็นว่าไม่ได้เป็ นสิง่ ทีน่ ่าพึง
พอใจเลย เพราะมีแต่จะนําความวุน่ วาย ความกังวล ความว้าวุน่ ขุน่ มัวมาอยู่เสมอ เพราะ
โดยธรรมชาติของลาภ ยศ สรรเสริญ สุขนัน้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอนนัน่ เอง วันนี้มลี าภ
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พรุ่งนี้ก็อาจจะเสือ่ มลาภได้ วันนี้มยี ศพรุ่งนี้ก็อาจจะเสือ่ มยศได้ วันนี้มสี รรเสริญพรุ่งนี้ก็
อาจจะมีนินทาได้ วันนี้มสี ุขพรุ่งนี้ก็อาจจะมีทกุ ข์ได้ ถ้าไม่ฉลาด ไปหลงยึดติดอยู่กบั ลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข เวลาเกิดการเปลีย่ นแปลงขึ้นมา พลิกหน้ามือเป็ นหลังมือแล้ว ก็จะรับ
สภาพนัน้ ไม่ได้
ดังทีเ่ ราเห็นกันอยู่ในโลกนี้ คนทีต่ อ้ งประสบกับความสูญเสียในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
นัน้ มีความทุกข์แสนสาหัส บางคนไม่สามารถทนอยู่ในโลกต่อไปได้ ถึงกับต้องทําร้าย
ชีวติ ของตนเอง เพราะคิดว่าชีวติ นี้ไม่มคี วามหมายแล้ว เพราะจะมีแต่ความทุกข์อยู่อย่าง
เดียวเท่านัน้
นี่เป็ นเพราะว่าไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนอันประเสริฐของ
พระพุทธเจ้า ทีท่ รงชี้ให้เห็นถึงความสุขทีแ่ ท้จริง ในท่ามกลางโลกของความทุกข์น้ วี า่ ยังมี
ความสุขอยู่ สามารถมีความสุขทีอ่ ยู่เหนือความทุกข์แห่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุขได้ ถ้า
รู้จกั วิธีดาํ เนินชีวติ ให้ถูกต้อง ปฏิบตั ทิ างกาย วาจา ใจให้เป็ นไป เพือ่ เป็ นเหตุทจ่ี ะสร้าง
ความสุขนี้ให้ปรากฏขึ้นมา เมือ่ ได้รบั ความสุขนี้แล้วจะเป็ นความสุขทีพ่ อ ไม่มคี วามหิว
กระหายตามมา ไม่เหมือนกับความสุขทีไ่ ด้สมั ผัสในทางโลก ไม่วา่ จะเป็ นรู ป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะชนิดใดก็ตาม เวลาทีไ่ ด้สมั ผัสก็จะมีความสุข มีความสบายใจ ถ้าไม่ได้
สัมผัสก็จะเกิดความว้าเหว่ อยากจะเสพสัมผัสอีก เพราะโดยธรรมชาติของลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะนัน้ ล้วนเป็ นของทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน
นัน่ เอง ไม่สามารถให้ความอิม่ ความพอกับผูเ้ สพ จําต้องแสวงหามาใหม่อยู่ตลอดเวลา
แต่สภาพของร่างกายคือชีวติ ก็เป็ นของทีไ่ ม่เทีย่ งเช่นกัน เป็ นอนัตตาเช่นกัน คือไม่อยู่ใน
การควบคุมของผูห้ นึ่งผูใ้ ด ไม่มตี วั ตนในร่างกาย ร่างกายก็ตอ้ งดําเนินไปตามวัฏจักรของ
เขา คือวัฏจักรแห่งการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มใี ครสามารถทีจ่ ะไปหยุดยัง้ ได้ และเมือ่
ร่างกายเข้าสู่สภาพชรา เข้าสู่สภาพของความเจ็บไข้ได้ป่วย ความสุขทีจ่ ะต้องแสวงหาด้วย
ร่างกาย ก็จะเป็ นไปด้วยความยากลําบาก ทําให้ไม่สามารถหาความสุขได้ เหมือนกับตอน
ทีย่ งั เป็ นหนุ่มเป็ นสาว ยังไม่มคี วามเจ็บไข้ได้ป่วย ผูฉ้ ลาดทีเ่ ห็นสภาพของร่างกายนี้วา่
จะต้องเป็ นอย่างนี้แล้ว แม้สภาพของตนเองยังไม่ได้เป็ นก็ตาม แต่ก็รู้อยู่วา่ ไม่ชา้ ก็เร็ว
จะต้องเดินทางไปถึงจุดนัน้ เหมือนกัน จึงเริ่มคิดหาทางออก คือหาทางทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พา
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อาศัยร่างกายเป็ นเครื่องมือให้ความสุข ไม่ตอ้ งการพึง่ พาอาศัยตา หู จมูก ลิ้น กายให้
เป็ นเครื่องมือหาความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย เพราะเริ่มเห็นด้วย
ปัญญาแล้วว่า ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขก็ดี รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หลายก็ดนี นั้
หาเป็ นความสุขไม่ เป็ นความทุกข์ต่างหาก
เพียงแต่เมือ่ ก่อนนี้ถูกโมหะความหลง
อวิชชาความไม่รู้ในธรรมชาติของสิง่ เหล่านี้
ผลักดันให้จติ ใจเกิดมีความอยากต่างๆกับสิง่ เหล่านี้ ทําให้หลงยึดติดอยู่กบั สิง่ เหล่านี้
เพราะยามทีไ่ ด้เสพได้สมั ผัสก็มคี วามสุข มีความสบายใจ แต่หารู้ไม่วา่ เป็ นความสุขความ
สบายใจของยาเสพติดนัน่ แหละ ผูใ้ ดก็ตามถ้าไปหลงไปติดกับยาเสพติดแล้ว ย่อมต้อง
ติดแบบถอนตัวไม่ข้นึ ยาเสพติดนี้เราก็ทราบอยู่วา่ ไม่มคี วามจําเป็ นทีต่ อ้ งไปเสพเลย
ชีวติ ของเราก็อยู่ได้ มีความสุขได้ แต่คนโง่เขลาเบาปัญญากลับหลงไปเห็นว่า ยาเสพติด
เป็ นสิง่ ทีใ่ ห้ความสุขกับตน จึงหลงไปเสพเข้า เมือ่ เสพเข้าไปแล้ว ก็เกิดความยึดติด ต้อง
เสพอยู่เรื่อยๆ วันใดเวลาใดไม่ได้เสพยา ก็จะเกิดมีอาการหงุดหงิด มีอาการคลัง่ มี
อาการบ้าขึ้นมา จนทําให้ไม่สามารถอยู่ได้ ถ้าไม่ได้ยาเสพติดนัน้ มาเป็ นเครื่องให้ความสุข
นี่ก็เกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญา ทีไ่ ปทดลองเสพจนติดขึ้นมา คนฉลาดถ้าเห็น
ตัวอย่างของคนทีต่ ดิ ยาเสพติดแล้ว ย่อมเห็นว่าเป็ นเหมือนกับอสรพิษ ไม่ควรทีจ่ ะเข้า
ใกล้อย่างเด็ดขาด
ถึงแม้ว่าอสรพิษในขณะทีเ่ ราเห็นอยู่นนั้ จะสงบนิ่งอยู่ ไม่แสดงกิริยาอาการดุรา้ ยขึ้นมาให้
เห็นก็ตาม แต่เราก็รู้อยู่วา่ ถ้าหากถูกอสรพิษกัดเข้า พิษของเขาสามารถทําร้ายชีวติ ของ
เราได้ สิง่ เสพติดก็เป็ นเช่นนัน้ เช่นเดียวกันกับลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และรูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย ก็เป็ นเหมือนกับอสรพิษนัน่ แหละ เพียงแต่วา่ ปุถชุ น
ธรรมดาสามัญอย่างเราอย่างท่านทัง้ หลายนัน้ ไม่มปี ญั ญาเหมือนพระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลาย จึงทําให้เราไม่เห็นความเป็ นอสรพิษของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ของรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ชีวติ ของพวกเราจึงใช้เวลาทัง้ หมดทุ่มเทไปกับการหา
ความสุขจากลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จากรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ โดยไม่รู้สกึ ตัว
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เลยว่า ถูกความทุกข์ครอบงําอยู่ตลอดเวลา ทุกข์ทเ่ี กิดจากการแสวงหา ทุกข์ทเ่ี กิดจาก
การรักษา ทุกข์ทเ่ี กิดจากการพลัดพรากจากสิง่ เหล่านี้ไป
เพราะโมหะอวิชชาจะไม่ให้เราเห็นสิง่ เหล่านี้ จะให้เห็นว่าเป็ นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ของ
สัตว์ทงั้ หลาย เมือ่ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งเสพสิง่ เหล่านี้ ต้องมีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ต้องเสพ
รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะเป็ นธรรมดา จิตใจก็เลยต้องวนเวียนอยู่ภายใต้อาํ นาจของ
ความหลงนี้ ผลักดันให้ไปแสวงหาความทุกข์ไม่รู้จกั จบจักสิ้น นานๆทีจะได้มคี นฉลาด
อย่างพระพุทธเจ้า ทีส่ ามารถมองทะลุมา่ นหมอกของโมหะความหลงนี้ได้ ทําให้เห็น
สภาพความเป็ นจริงของรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ว่า
ล้วนเป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาเลย เป็ นเหมือนอสรพิษ และทรงรู้ทรง
เห็นถึงความสุขอันแท้จริงทีม่ อี ยู่ในจิตใจของเราแล้ว
เพียงแต่รอโอกาสให้ได้แสดง
ออกมาเท่านัน้ เอง ขณะนี้ความสุขของปุถชุ นส่วนใหญ่ ทีม่ อี ยู่ในจิตคือความสงบนัน้ ยัง
ไม่ปรากฏขึ้นมา ก็เป็ นเพราะว่าปุถชุ นทัง้ หลายไม่เคยให้ความสนใจในการทําจิตให้สงบ
นัน่ เอง มัวแต่ใช้จติ ไปทําสิง่ ต่างๆในการแสวงหาความสุขจากสิง่ ภายนอก หาลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข หารูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะมาเสพ จนทําให้จิตไม่มโี อกาสได้สงบตัว
นิ่งเลย แม้แต่วนิ าทีเดียว
ความสุขอันประเสริฐทีเ่ กิดจากความสงบนิ่งของจิต จึงไม่เคยปรากฏให้เห็นเลย ทําให้ไม่
รู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ มีอยู่ในตัวของเราแล้ว
ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายทีไ่ ด้ปฏิบตั จิ ติ ได้ทาํ จิตใจให้สงบแล้ว ชําระเหตุทท่ี าํ ให้จติ มีแต่
ความวุน่ วาย ให้หมดออกไปจากจิตจากใจ เหลือแต่ความบริสุทธิ์สะอาดของจิต แล้วก็
จะเห็นถึงความสุขอันประเสริฐทีเ่ รียกว่าบรมสุข ปรมัง สุขงั ความสุขของพระนิ พพาน
คือจิตทีส่ ้นิ จากความโลภ ความโกรธ ความหลง ท่านเหล่านี้ได้สมั ผัสได้เห็นแล้ว ถึง
ความสุขอันประเสริฐนี้ จึงได้นาํ มาประกาศเผยแผ่ให้กบั ปุถชุ นผูย้ งั มีความมืดบอด มี
โมหะความหลง มีอวิชชาความไม่รู้จริงในสภาพธรรมชาติของสิง่ ต่างๆรอบตัว เมือ่ ได้
ประกาศแล้ว ถ้าปุถชุ นคนใดได้ยนิ ได้ฟงั แล้วเกิดปัญญา คือเห็นพ้องตามทีท่ ่านทัง้ หลาย
ได้แสดงไว้ ก็จะเกิดมีความกล้าหาญขึ้นมา เกิดศรัทธาทีจ่ ะกล้าต่อสูก้ บั การยึดติดอยูก่ บั
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ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ยึดติดอยู่กบั รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ พยายามตัด
พยายามลดละให้นอ้ ยลงไป
ดังทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาปฏิบตั กิ นั ในวันนี้ แทนทีจ่ ะไปเทีย่ วหาความสุขจากรู ป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะ เช่นไปดูหนังดูละคร ฟังเพลง ไปเทีย่ วตามสถานทีต่ ่างๆ กลับมาทีว่ ดั กัน
มาสํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ให้ไปดู ไม่ให้ไปฟังสิง่ ต่างๆ ทีเ่ คยดูเคยฟังมา แล้วก็
สร้างความหิว สร้างความกระหายให้ไม่รู้จกั จบจักสิ้น ตอนนี้จะมาฝึ กจิตไม่ให้ไปยึดไป
ติด ไปอาศัยรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เป็ นเครื่องบันเทิง เป็ นเครื่องบํารุงบําเรอ
จิตใจ แต่จะหันมาทําจิตใจให้สงบด้วยการเจริญสติ เพราะเมือ่ มีสติแล้ว จิตจะไม่
สามารถไปคิดเรื่องราวต่างๆได้ ถ้าจิตไม่คดิ เรื่องราวต่างๆ สักพักหนึ่งจิตก็จะสงบตัวลง
รวมลงเป็ นหนึ่ ง เวลาทีจ่ ติ รวมลง จิตจะขาดจากความคิดปรุงแต่งต่างๆทีม่ อี ยู่ภายในจิต
รวมลงนิ่งสงบอยู่เป็ นเอกัคคตารมณ์ เหลืออยู่แต่สกั แต่ว่ารู ้ นี่คอื ธรรมชาติของจิตเมือ่
อยู่ตามลําพัง จิตคือตัวรู ้ แต่เมือ่ จิตเริ่มคิดเริ่มปรุงก็จะมีสงั ขาร ความคิดปรุงแต่ง มี
เวทนา ความรู้สกึ สุขทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ ปรากฏขึ้นมาภายในจิต ถ้าจิตไม่รู้ทนั ก็จะถูก
ทุกข์สุขของเวทนาเป็ นตัวผลักดันให้ไปทําสิง่ ต่างๆ เช่นเวลามีความทุกข์ไม่สบายใจ ก็
ต้องหาวิธีดบั ทุกข์กนั ซึง่ ส่วนใหญ่ถา้ ไม่รู้จกั วิธีดบั ทุกข์ทถ่ี ูกต้อง ก็จะดับทุกข์แบบทีเ่ คย
ทํากัน เช่นออกไปหาความสุขกับรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ
แต่น่ไี ม่ใช่เป็ นวิธีดบั ทุกข์ทแ่ี ท้จริง เพราะว่าทุกข์ทจ่ี ะดับได้อย่างแท้จริงนัน้ ต้องใช้ปญั ญา
ต้องรู้วา่ เวทนาทีป่ รากฏขึ้นมาภายในจิตนัน้ ไม่วา่ จะเป็ นสุขก็ดเี ป็ นทุกข์ก็ดี ไม่สุขไม่ทกุ ข์
ก็ดี ก็เป็ นเพียงสภาวธรรมอันหนึ่ง เป็ นไตรลักษณ์เหมือนกัน คือเป็ นอนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา มีเหตุมปี จั จัยทีท่ าํ ให้ปรากฏขึ้นมา ตัง้ อยู่ได้สกั ระยะหนึ่งก็หมดไปเปลีย่ นไป ใน
จิตของเราในวันๆหนึ่งนี้ เราจะสังเกตได้วา่ มีความรู้สกึ คือเวทนานี้เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา
อยู่เรื่อย เดีย๋ วก็ดใี จเดีย๋ วก็เสียใจ เดีย๋ วก็เฉยๆ สลับกันไป จิตของผูท้ ไ่ี ม่ได้รบั การ
ฝึ กฝนอบรม ก็จะต้องกลิ้งไปกลิ้งมา ตามสภาพของอารมณ์นนั้ ๆ เวลาเกิดทุกขเวทนา
ขึ้นมาก็เกิดความไม่พออกไม่พอใจ เกิดความดิ้นรนกวัดแกว่ง ทีจ่ ะหนีให้พ้นจาก
ทุกขเวทนานัน้ เวลาเกิดสุขเวทนาขึ้นมาก็มคี วามยินดี ดีอกดีใจ คว้าเอาเวทนานัน้ มา
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ครอบมาครอง แล้วก็อยากให้สุขเวทนานัน้ อยู่กบั ตนไปนานๆ แต่หารู้ไม่วา่ ไม่สามารถที่
จะไปควบคุมบังคับได้ เพราะโดยธรรมชาติของเวทนานัน้ ก็เป็ นอนัตตาเช่นกัน คือไม่มี
ใครเป็ นเจ้าของนัน่ เอง เขาเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป ตามเหตุตามปัจจัย
เหตุก็มหี ลายอย่างด้วยกัน เหตุภายนอกก็เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดเวทนาต่างๆได้ เช่นเสียงที่
ได้ยนิ หรือรู ปทีเ่ ห็น เวลาสัมผัสก็จะทําให้เกิดเวทนาขึ้นมาภายในใจได้ เวลาเห็นรู ปที่
ชอบ ก็จะเกิดความสุขขึ้นมา เวลาเห็นรู ปทีไ่ ม่ชอบ ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา เวลาได้ยนิ
เสียงทีช่ อบอกชอบใจ ก็เกิดความสุข เวลาได้ยนิ เสียงทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจ ก็จะเกิดความ
ทุกข์ข้นึ มา เป็ นสิง่ ทีเ่ ราห้ามไม่ได้ เพราะในชีวติ ของเราวันๆหนึ่งนัน้ เราต้องเห็นรูป ต้อง
ได้ยนิ เสียงนานาชนิดอยู่ทงั้ วัน แต่สง่ิ ทีห่ า้ มได้ก็คอื จิตของเรา เราสามารถห้ามจิตไม่ให้ไป
ดีอกดีใจ ไม่ให้ไปเสียอกเสียใจกับเวทนาต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นมาภายในใจ เช่นเวลาไปเห็นรู ป
ทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจแล้วเกิดความหงุดหงิดใจ ก็ขอให้มสี ติตงั้ มัน่ แล้วทําความเข้าใจว่า นี่ก็
เป็ นอารมณ์อนั หนึ่ง คือเวทนาอย่างหนึ่ง เป็ นทุกขเวทนา เขาอยู่ของเขา ไม่ชา้ ก็เร็ว เขาก็
ต้องจากเราไป เขาก็เปลีย่ นไป พอไม่ได้เห็นรู ปทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจ ไปเห็นรู ปทีถ่ ูกอกถูกใจ
เข้า อารมณ์ก็เปลีย่ นไปแล้ว เปลีย่ นเป็ นดีอกดีใจขึ้นมา เกิดความสุขขึ้นมาภายในใจ ก็
ไม่ตอ้ งไปดีอกดีใจกับความสุขนัน้ ต้องทําความเข้าใจว่าความสุขนี้ เดีย๋ วก็ตอ้ งผ่านไป
เหมือนกัน นี่คอื เรื่องราวทีเ่ กิดขึ้นภายในจิต
ในขณะทีจ่ ติ ไม่สงบ เวลาออกจากสมาธิ จิตจะต้องสัมผัสกับรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ แล้วก็จะเกิดเป็ นอารมณ์สุขบ้าง ทุกข์บา้ ง ไม่สุขไม่ทกุ ข์บา้ ง ถ้าไม่มปี ญั ญา
เวลาสัมผัสกับความทุกข์ ก็จะเกิดความปรุงแต่ง คือสังขาร ให้คดิ ไปในทางทีท่ าํ ให้เกิด
ความวุน่ วายใจขึ้นมา เพราะต้องการทีจ่ ะหลีกหรือหนีให้พน้ จากความทุกข์นนั้ ถ้าหลีก
ไม่ได้ก็ยง่ิ เกิดความหงุดหงิดใจ เกิดความทุกข์ใจเพิม่ ขึ้นมาอีกหลายเท่าทีเดียว แต่ถา้
เป็ นคนฉลาดมีปญั ญา เคยฝึ กฝนอบรมจิตใจ ก็จะต้องทําจิตให้น่งิ ให้เป็ นอุเบกขา คือ
ปล่อยวางรู ปทีเ่ ห็นเสีย ว่าเราไปควบคุมบังคับรู ปนัน้ ไม่ได้ ไปควบคุมเวทนาทีเ่ กิดจาก
เห็นรูปนัน้ ไม่ได้ แต่สง่ิ ทีค่ วบคุมได้ก็คอื จิตของเรา เหมือนกับขณะทีเ่ ราทําจิตให้สงบ
ด้วยการบริกรรมพุทโธๆๆก็ดี ด้วยการสวดมนต์ก็ดี หรือด้วยการกําหนดดูลมหายใจเข้า
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ออกก็ดี เราก็ใช้วธิ ีน้ มี าเป็ นเครื่องสนับสนุนให้จติ ปล่อยวางรู ป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ทีม่ าสร้างอารมณ์ต่างๆให้กบั จิตใจของเรา
ถ้าเราฝึ กทําสมาธิอย่างต่อเนื่องแล้ว ต่อไปการทําสมาธิน้ ี สามารถทําได้ในอิริยาบถต่างๆ
ไม่วา่ จะเดิน จะยืน จะนัง่ จะนอน ก็สามารถทําจิตให้สงบได้ แต่ในเบื้องต้นวิธีทจ่ี ะทําจิต
ให้สงบได้งา่ ยและรวดเร็ว ก็คอื วิธีนงั ่ เราจึงฝึ กนัง่ สมาธิกนั ในระยะเริ่มแรก แต่หลังจากที่
เริ่มได้สมาธิแล้ว ก็ควรฝึ กทําสมาธิในอิริยาบถต่างๆ ไม่วา่ จะเดิน จะยืน จะนัง่ หรือจะ
นอน หรือเวลาทีท่ าํ กิจกรรมอะไรต่างๆ ก็ยงั สามารถทําจิตให้เป็ นสมาธิได้ คือให้มสี ติ
รู้อยู่กบั การกระทําในกิจกรรมนัน้ ๆ เวลาเดินก็ให้มสี ติอยู่กบั การเดิน เวลารับประทาน
อาหารก็ให้อยู่กบั การรับประทานอาหาร แต่คนส่วนใหญ่ทไ่ี ม่ได้ฝึกจิต จะไม่ได้ทาํ อย่าง
นัน้ มักจะปล่อยจิตให้เพ่นพ่านไปตามเรื่องตามราวต่างๆ เวลาเดินไปก็ไม่ค่อยได้อยู่กบั
การเดิน แต่จะไปอยู่กบั ความคิด คิดถึงเรื่องนัน้ คิดถึงเรื่องนี้ เวลารับประทานก็เช่นกัน
ไม่ได้อยู่กบั การรับประทาน รับประทานไป แต่ใจก็คดิ ถึงเรื่องนัน้ เรื่องนี้อยู่ จิตก็เลยไม่
เคยมีความสงบเลย จิตก็เลยไม่เคยอยู่ภายใต้การควบคุมของสติ ถึงเวลาทีอ่ ยากจะ
ควบคุมก็ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างทีเ่ รียกกันว่า เกิดอาการสติแตกขึ้นมา
คนทีเ่ ป็ นบ้าก็เป็ นเพราะไม่มสี ติ สติไม่สามารถควบคุมจิตใจให้ตงั้ อยู่ในความสงบ ให้
ดําเนินไปในทํานองคลองธรรมได้นนั ่ เอง เพราะขาดการฝึ กฝนอบรม ปล่อยให้จติ ใจ
เป็ นไปตามอัธยาศัย นึกอยากจะคิดอะไรก็คดิ นึกอยากจะพูดอะไรก็พูด นึกอยากจะทํา
อะไรก็ทาํ เมือ่ ปล่อยให้ทาํ ไปตามอัธยาศัยแล้ว ผลเสียก็จะต้องเป็ นสิง่ ทีต่ ามมาต่อไป
เป็ นทีต่ าํ หนิตเิ ตียน เป็ นทีร่ งั เกียจเดียดฉันท์ของผูอ้ น่ื ถ้าไปสร้างความวุน่ วาย สร้าง
ความเดือดร้อนให้ผูอ้ น่ื จนเขาทนไม่ได้ ก็จะต้องถูกจับเข้าขังอยู่ในคุกอยู่ในกรง เพราะ
เป็ นผูส้ ร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื นัน่ เอง เพราะอะไร เพราะขาดการฝึ กฝนอบรม
จิตใจด้วยสตินนั ่ เอง แต่ถา้ บุคคลใดก็ตามได้รบั การฝึ กฝนอบรมจิตใจ ด้วยการเจริญสติ
อยู่อย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนถึงหลับไปเลยแล้ว รับรองได้วา่ จิตจะอยู่ภายใต้การ
ควบคุม ถ้าจิตอยู่ภายใต้การควบคุมของสติได้แล้ว จิตจะไม่สร้างความวุน่ วายให้เกิด
ขึ้นกับตนเอง จะตัง้ มันอยู
่ ่ในความสงบ เป็ นอุเบกขา
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ถ้ามีปญั ญาเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ปยึด ไปติด ไม่ได้ ไปเอามา
ครอบครองเป็ นสมบัตขิ องตนไม่ได้ เป็ นสิง่ ทีเ่ อามาให้ความสุขกับตนเองอย่างแท้จริง
ไม่ได้ ก็จะเกิดความเบือ่ หน่าย เมือ่ เกิดความเบือ่ หน่าย ก็จะเกิดการปล่อยวาง ไม่หลง
ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่หวังอะไรกับสิง่ ต่างๆภายนอกอีกต่อไป ไม่หวังอะไรจากลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข ไม่หวังอะไรจากรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ แต่จะหวังอยู่อย่างเดียวก็
คือความสงบของจิต เพราะเวลาจิตใจสงบนัน้ มันแสนจะสบาย แสนจะสุขอย่างยิง่ ดังที่
พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ไม่มีสขุ ใดในโลกนี้ จะเสมอเท่ากับสุข ที่เกิดจากความสงบ
ของจิต นัตถิ สันติ ปรัง สุขงั นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีพ่ ระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ได้บรรลุถงึ ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม
อย่างทีเ่ ราทัง้ หลายมาร่วมกันปฏิบตั ิ มีการทําบุญทําทาน รักษาศีล ภาวนา ทําจิตใจให้
สงบด้วยอุบายแห่งสมาธิ ทําจิตใจให้เกิดปัญญาความแยบคาย ด้วยการพิจารณา
สภาวธรรมทัง้ หลายให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิ จจังไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด
เป็ นอนัตตาปราศจากตัวตน ไม่มเี ราไม่มเี ขา ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของใครทัง้ สิ้น เป็ น
ธรรมชาติเหมือนกับลมกับแดด เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครสามารถไปควบคุมบังคับได้ ต้อง
เป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย จิตเพียงแต่มารู้มาสัมผัส ก็เพียงแต่รบั รู้ไป สัมผัสไปเท่านัน้
แต่อย่าไปเกิดอาการดีอกดีใจ เสียอกเสียใจ กับการมากับการไปของสภาวธรรมต่างๆ ถ้า
เจริญสติและปัญญาในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆแล้ว ต่อไปสติปญั ญาจะทัน จะเร็วกว่าโมหะ
ความหลง ในจิตของเราจะเป็ นการแข่งขันระหว่างความรู้กบั ความหลง ถ้ามีความรู้ คือ
รู้ทนั ในธรรมชาติวา่ เป็ นไตรลักษณ์แล้ว ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ ถ้ารู้ไม่ทนั ก็จะไปยึดไปติด จึง
ต้องพัฒนาสติปญั ญาให้เร็วกว่าโมหะอวิชชา เพือ่ จะได้รู้ทนั แล้วปล่อยวาง การแสดงเห็น
ว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๘๔

สุนขั ขี้เรื้อน

๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
วันนี้เราได้มาทีว่ ดั กันเพือ่ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงมอบให้ไว้ เพราะการ
ประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนเท่านัน้
ทีจ่ ะเป็ นเหตุพาให้ผู ้ปฏิบตั ไิ ปสู่ความสุข
ความเจริญและสิริมงคลทัง้ หลาย ถ้าไม่ประพฤติปฏิบตั ติ ามแล้ว ยากนักทีจ่ ะหวังให้สง่ิ ที่
ดีทง่ี ามทัง้ หลายปรากฏขึ้นกับชีวติ ของตน เพราะสิง่ ทีท่ กุ คนปรารถนา คือความสุขความ
เจริญ ความเป็ นสิริมงคลแก่ชวี ติ นัน้ ล้วนเป็ นผลทีเ่ กิดจากกระทําของตนเองทัง้ สิ้น คือ
การกระทําทางกาย วาจา ใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การกระทําทางใจ ทีเ่ ป็ นผู ้ริเริ่ม เป็ น
ผูส้ ร้างผลทัง้ หลายให้ปรากฏขึ้นมา ถ้าใจเป็ นใจทีฉ่ ลาด รู้เหตุรู้ผล รู้ความจริงของ
ความสุขของความทุกข์ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ย่อมสามารถนําการกระทําทางกายและทาง
วาจา ทีจ่ ะตามมาต่อไป ให้เป็ นไปในทิศทางทีด่ ที ง่ี ามได้
ถ้าใจเป็ นใจทีข่ าดปัญญามีแต่ความหลง มีความไม่รู้จริง คืออวิชชาอยู่ในใจเป็ นเครื่อง
ผลักดันแล้ว ใจจะไม่รู้จกั แยกแยะว่าอะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ อะไรเป็ นเหตุของ
ความสุข อะไรเป็ นเหตุของความทุกข์ มักจะหลงผิด คือจะมองกลับตาลปัตร มอง
ตรงกันข้ามกับความเป็ นจริง มักจะเห็นความทุกข์เป็ นความสุข เห็นความสุขเป็ นความ
ทุกข์ คือเห็นว่าการกระทําดีไม่ได้เป็ นเหตุทจ่ี ะนําความสุขมาให้ แต่กลับเห็นว่าการกระทํา
ความชัว่ เป็ นเหตุทจ่ี ะนําความสุขมาให้กบั ตน ยกตัวอย่างคนทีไ่ ปประพฤติผดิ มิชอบ
ทุจริตด้วยวิธีการต่างๆ เพือ่ จะได้สง่ิ ทีต่ นปรารถนามา เช่น ลาภยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ
เขามีความเห็นผิด เพราะไม่รู้วา่ การกระทําทุจริตนี้ ไม่ใช่เป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข
และความเจริญ แต่เพราะความหลง ความเห็นผิดเป็ นชอบ ทําให้เขากลับเห็นว่าทําการ
ทุจริตแล้ว จะได้สง่ิ ทีต่ นปรารถนามา เช่น ได้เงินได้ทอง เมือ่ ได้เงินได้ทองก็สามารถ
นําไปซื้อตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ ซื้อบริษทั บริวาร ซื้อความสุขต่างๆในโลกนี้ได้ เขาจึง
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กล้าทีจ่ ะกระทําบาป กระทําผิด อันเป็ นเหตุทจ่ี ะนําความเสือ่ มเสียมาให้กบั ตน โดยคิดว่า
เขาสามารถทําโดยไม่มใี ครรู้ได้ ไม่มใี ครสามารถจับเขาเข้าคุกเข้าตะรางได้ เขาจึงมีความ
กล้าทีจ่ ะกระทําสิง่ เหล่านี้
แต่เขาเห็นโลกนี้เพียงชีวติ นี้เท่านัน้ เขาไม่เห็นถึงโลกในภายภาคหน้าทีจ่ ะตามมาต่อไป
โลกทีเ่ ขาจะต้องไปเกิดต่อไปนัน้ ว่ามีจริง เขาคิดว่าชีวติ นี้ก็มเี พียงโลกนี้เท่านัน้ เมือ่ ตายไป
แล้วทุกอย่างก็จบ จะทําบุญทําความดีขนาดไหนก็ไม่มผี ลตามมา จะทําความชัว่ ทําบาป
ทํากรรมขนาดไหนก็ไม่มผี ลตามมา จึงไม่มเี หตุผลอันใดทีจ่ ะต้องทําความดีให้เสียเวลา
เปล่าๆ เพราะการทําความดีนนั้ มีแต่เสีย เสียทัง้ เวลา เสียทัง้ ทรัพย์สนิ เงินทองต่างๆ
อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายมากระทํากันเป็ นประจําทุกๆวันพระ ต้องเสียเวลาทํามาหากิน เสีย
เงินทองซื้อข้าวของต่างๆมาถวายพระ แต่สง่ิ ทีไ่ ด้นนั้ เป็ นสิง่ ทีค่ นตาบอด คนทีม่ โี มหะ
อวิชชา ไม่สามารถเห็นได้ สิง่ นัน้ ก็คอื ความเจริญความสุขทางด้านจิตใจ จิตใจได้รับการ
พัฒนาให้สูงขึ้น มีความสุขมากขึ้น เพราะได้รบั การขัดเกลา ได้รบั การชําระสิง่ ทีเ่ ป็ น
มลทินเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้เบาบางลงไป
นี่แหละคือความเจริญที่แท้จริง
ความเจริญนี้ก็คอื จิตทีม่ คี วามสะอาด ปราศจากมลทินเครื่องเศร้าหมองทัง้ หลาย เพราะ
เมือ่ ไม่มมี ลทินเครื่องเศร้าหมองแล้ว ก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะมารบกวนจิตใจ ไม่มอี ะไรมา
กระตุน้ ให้จติ ใจต้องไปกระทําในสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษ เป็ นบาป เป็ นกรรม เพราะจิตใจทีไ่ ม่มี
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ย่อมอยู่เย็นเป็ นสุขเป็ นปกติ ไม่ตอ้ งมีอะไรมากมายมา
ทําให้มคี วามสุข เพราะมีความสุขอยู่ในตัวของตนเองอยู่แล้ว อยู่ในจิตทีไ่ ม่มคี วามโลภ
ความโกรธ ความหลง ซึง่ เปรียบเหมือนกับหนามยอกอก เวลามีหนามอยู่ในอกนี้ จะ
ขยับสักนิดสักหน่อยก็จะรู้สกึ เจ็บขึ้นมา ฉันใดเวลามีกิเลสตัณหาอยู่ภายในใจแล้ว ถึงแม้
จะมีอะไรมากมายก่ายกองเพียงไร มีทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง มียศถาบรรดาศักดิ์
อันสูงส่ง มีบริษทั มีบริวารทีค่ อยยกย่องสรรเสริญเยินยออยู่เสมอ แต่ภายในใจก็ยงั มี
ความรู้สกึ เจ็บโน่นเจ็บนี่ คือรู้สกึ ขาดโน่นขาดนี่ รู้สกึ อยากได้โน่นอยากได้น่ี คืออยู่เฉยๆ
ไม่เป็ นสุข ต้องหาอะไรมาเพิม่ ให้กบั ชีวติ ถึงจะมีความสุข เปรียบเหมือนกับสุนัขขี้เรื้อน
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ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หนก็ตาม จะหาความสุขไม่ได้ เพราะความสุขไม่ได้อยู่กบั สถานที่ ถึงแม้จะ
จับสุนขั ขี้เรื้อนไปอยู่ในพระราชวัง แต่ถา้ ไม่ได้รบั การดูแลรักษาขี้เรื้อนให้หายไป ก็ยงั ต้อง
เกาต้องคันอยู่อย่างนัน้ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน อยู่ในพระราชวัง อยู่ในกระต๊อบ ก็ยงั คันอยู่
อย่างนัน้
ฉันใดจิตของคนเราก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้าตราบใดยังมีกเิ ลสตัณหาความโลภ ความโกรธ
ความหลง ความอยากต่างๆอยู่ในใจแล้ว ต่อให้มสี มบัตขิ ้าวของเงินทองกองเท่าภูเขา มี
ตําแหน่งสูงๆ เป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานาธิบดีหรือพระมหากษัตริย ์ ถ้าจิตใจยัง
ไม่ได้รบั การปลดเปลื้องหรือได้รบั การชําระ ไม่ได้รบั การเอาหนามทีอ่ ยู่ในอกออกไป ก็ยงั
จะมีแต่ความเจ็บ มีแต่ความทุกข์อยู่เสมอ มีแต่ความหิว มีแต่ความอยากอยู่เสมอ ทัง้ ๆ
ทีส่ ง่ิ ต่างๆทีม่ อี ยูร่ อบตัวนัน้ ใช้ไปสิบๆชาติก็ใช้ไม่หมด แต่ความรู้สกึ ของใจก็ยงั รู้สกึ ไม่
สบายอกไม่สบายใจ ไม่พอใจ ไม่อม่ิ ใจ เพราะนี่คอื ธรรมชาติของกิเลสตัณหาทัง้ หลาย
เป็ นตัวสร้างความรู้สกึ หิว ความรู้สกึ อยาก ความรู้สกึ ไม่พอให้กบั ใจของสัตว์โลก
ทัง้ หลาย ถ้าไม่มคี นอย่างพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เห็นถึงปัญหาอันนี้ เห็นถึงโทษของกิเลส
ตัณหา และเห็นวิธีการชําระถอดถอนกิเลสต่างๆ ให้ออกไปจากจิตจากใจได้แล้ว สัตว์
โลกทัง้ หลายจะไม่มโี อกาสได้พบกับความสุขเลย จะเป็ นเหมือนกับสุนขั ขี้เรื้อน ถึงแม้จะ
รํา่ รวย ถึงแม้จะมีตาํ แหน่งสูงๆ แต่ภายในใจก็ยงั เป็ นเหมือนกับคนอืน่ ๆทัวๆไป
่
ยังมี
ความหิวมีความอยากอยู่เหมือนกับขอทานข้างถนน เพราะการมีทรัพย์มากมายเพียงไรก็
ตาม มีตาํ แหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม ไม่ได้เป็ นตัวแก้ปญั หา ทีส่ ร้างความหิว สร้างความ
อยากอยู่ภายในใจ
สิง่ ทีจ่ ะแก้ปญั หาของใจได้ ก็คอื การทําจิตใจให้สะอาดหมดจด การจะทําให้จิตใจ
ปราศจากความหิวความอยากนัน้ ต้องใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านัน้ เพราะธรรมะนี้
แหละเป็ นเครื่องซักฟอกจิตใจ เป็ นเครื่องถอดถอนกิเลสตัณหาความอยากทัง้ หลาย ให้
หมดไปจากจิตจากใจได้ เพราะพระพุทธเจ้าได้ใช้มาแล้ว ได้ประสบความสําเร็จจากการ
ประพฤติปฏิบตั ติ ามธรรมอันประเสริฐแล้ว ใช้ธรรมะเป็ นเครื่องมือต่อสูถ้ อดถอนกิเลส
ตัณหาทัง้ หลายให้ออกไปจากจิตจากใจได้แล้ว นอกจากธรรมะอันประเสริฐนี้แล้ว ไม่มี
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อะไรในโลกนี้ทจ่ี ะสามารถถอดถอนชําระกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ภายในใจ ให้หมดสิ้นไปจาก
ใจได้ พระพุทธเจ้าทรงเป็ นบุคคลแรกในโลก ทีค่ น้ พบพระธรรมอันประเสริฐนี้ แล้วนําไป
ประพฤติปฏิบตั ิ ชําระพระทัยของพระองค์จนสะอาดหมดจด กลายเป็ นจิตทีบ่ ริสทุ ธิ์
เรียกว่าบริสทุ ธิ์พทุ โธ พุทโธก็คอื ผูร้ ู ้ บริสุทธิ์ก็คอื ความสะอาด ผูร้ ู น้ ่กี ็คอื ใจ ใจทีส่ ะอาดก็
หมายถึงใจทีไ่ ด้รบั การชําระด้วยธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้ว
ความจริงแล้ว ธรรมะนี้ก็ไม่ใช่เป็ นธรรมะของพระพุทธเจ้า ธรรมะนี้เป็ นธรรมะทีม่ อี ยู่ใน
โลกนี้อยู่แล้ว ไม่วา่ จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้หรือไม่ก็ตาม เพียงแต่วา่ พระพุทธเจ้าทรง
เป็ นผูค้ น้ พบธรรมะอันประเสริฐนี้
เมือ่ ทรงได้พสิ ูจน์กบั พระองค์เองแล้วว่าเป็ นสิง่
ประเสริฐ สามารถชําระกิเลสตัณหา หนามต่างๆทีอ่ ยู่ในอกได้ จึงนํามาสังสอนผู
่
้อืน่
คําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้าเราจึงเรียกว่าธรรมะ แต่ความจริงแล้วธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงนํามาสังสอนนี
่
้ มีอยู่มาตัง้ แต่ดงั้ เดิม เป็ นธรรมชาติทม่ี อี ยู่เดิม ขึ้นอยู่กบั ว่าจะมีคน
ฉลาดทีจ่ ะสามารถค้นพบได้หรือเปล่า เปรียบเทียบก็เหมือนกับเพชรนิลจินดาอันมีค่าที่
ฝังอยู่ในดิน ถ้าคนฉลาดรู้จกั หา รู้จกั ขุด ก็จะสามารถขุดคุย้ เพชรนิลจินดาอันมีคุณค่านี้
ขึ้นมาเป็ นสมบัตคิ รอบครองได้ ธรรมะก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้าเป็ นคนฉลาด รู้จกั ใช้เหตุใช้ผล
อยู่ตลอดเวลา ก็จะสามารถขุดคุย้ นําธรรมะอันประเสริฐนี้มาเป็ นสมบัตขิ องตนได้ ดังที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงขุดคุย้ แสวงหามา
เมือ่ ได้มาแล้ว ได้สมั ผัสรสอันประเสริฐของธรรมะแล้ว จึงได้นาํ มาเผยแผ่ให้กบั ผู ้อืน่
ต่อไป ผูอ้ น่ื ทีเ่ มือ่ ก่อนนี้ไม่เคยรู้จกั ธรรมะอันประเสริฐ ก็เลยได้มโี อกาสสัมผัสกับธรรมะ
อันประเสริฐนี้ แล้วนําเอาไปใช้ในการชําระกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมอง ต้นเหตุของ
ความทุกข์ทงั้ หลายให้หมดสิ้นไปได้ ทําให้จติ ใจของท่านเหล่านัน้ กลายเป็ นจิตใจทีส่ ะอาด
บริสุทธิ์ข้นึ มา เหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้า บุคคลเหล่านี้เราเรียกท่านว่าพระอรหันต
สาวก ท่านเป็ นสาวก หมายความว่าท่านเป็ นผูฟ้ ัง คําว่าสาวกนี้ภาษาบาลีแปลว่าผูฟ้ งั คือ
ได้ยนิ ได้ฟงั คําสอนจากพระพุทธเจ้าก่อน แล้วจึงนําคําสอน คือสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอน
นัน้ มาประพฤติปฏิบตั ิ เพราะว่าธรรมะนี้เป็ นสิง่ ทีย่ ากต่อคนธรรมดาสามัญทัวไป
่
ทีจ่ ะ
สามารถขุดค้นพบได้ดว้ ยตนเอง ต้องเป็ นคนอย่างพระพุทธเจ้า คือเป็ นพระโพธิสตั ว์ ผู ้
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ได้ตงั้ จิตอธิษฐานทีจ่ ะแสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายทืค่ รอบงําจิตใจ ด้วย
การสะสมบุญบารมีทกุ ภพทุกชาติ ทีม่ โี อกาสได้เกิดเป็ นมนุษย์ และเมือ่ บุญบารมี ซึง่
เปรียบเหมือนกับยานพาหนะ
ทีจ่ ะนําพาพระโพธิสตั ว์ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่
ปรารถนาคือพุทธภูมิ มีครบถ้วนบริบูรณ์ ก็สามารถนําพาให้พระโพธิสตั ว์ได้บรรลุเป็ น
พระพุทธเจ้าขึ้นมาได้
ในแต่ละพุทธสมัยจะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านัน้ เพราะยากทีจ่ ะมีคนอย่าง
พระพุทธเจ้า มาปรากฏขึ้นในโลกได้ทเี ดียวพร้อมๆกัน แต่พระอรหันตสาวกสามารถมี
เป็ นจํานวนมากนับไม่ถว้ นได้
เพราะพระอรหันตสาวกไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นผูข้ ดุ ค้นหา
ธรรมะด้วยตนเอง มีพระพุทธเจ้าเขียนแผนทีบ่ อกไว้ให้แล้ว บอกว่าถ้าต้องการธรรมะอัน
ประเสริฐนี้ ก็จงเดินไปในทางนี้เถิด แล้วก็จะพบกับธรรมะอันประเสริฐนี้ เมือ่ มีแผนที่
การทีจ่ ะเดินทางไปสู่จดุ หมายปลายทาง จึงไม่ยากเย็นอะไรนัก ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่
ไม่มแี ผนทีอ่ ย่างพระพุทธเจ้าแล้ว แตกต่างกันมาก คนทีไ่ ม่รู้วา่ สิง่ ทีต่ นเองต้องการนัน้
ตัง้ อยู่ตรงไหน ก็เปรียบเหมือนกับคนตาบอดทีต่ อ้ งใช้มอื คลําทางไป ไม่รู้วา่ สิง่ ทีต่ นเอง
ต้องการนัน้ ตัง้ อยู่ตรงไหน แต่คนทีม่ คี นบอกว่าสิง่ ทีต่ นเองต้องการนัน้ ตัง้ อยู่ตรงนัน้
ขอให้เดินไปตรงนัน้ ก็จะพบกับสิง่ ทีต่ อ้ งการ นี่ก็คอื ลักษณะของพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย ท่านเหล่านี้ก็เป็ นผูท้ แ่ี สวงหาความพ้นทุกข์เหมือนกัน แต่โดยลําพังท่านเองนัน้
ท่านไม่มบี ญ
ุ บารมีแก่กล้า พอทีจ่ ะหลุดพ้นได้ดว้ ยตัวของท่านเอง ท่านต้องอาศัยการ
ปรากฏขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประกาศสังสอนธรรมะให้ทราบ
่
ถึงจะ
สามารถปฏิบตั ติ นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้
นี่คอื ความแตกต่างระหว่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กับพระอรหันตสาวก แต่เป็ น
พระอรหันต์ดว้ ยกัน คําว่าพระอรหันต์น้ หี มายถึงผูส้ ้นิ กิเลส ผูไ้ กลจากกิเลส คือผูส้ ้นิ แล้ว
ในความโลภ ความโกรธ ความหลง ด้วยการปฏิบตั ชิ าํ ระจิตใจด้วยธรรมะอันประเสริฐนี้
แตกต่างกันตรงทีว่ า่ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชําระจิตด้วยพระองค์เอง ศึกษา
ด้วยพระองค์เอง จากธรรมชาติทม่ี อี ยู่ในตัวและรอบตัวพระองค์ จนเข้าถึงพระอริยสัจ ๔
เห็นทุกข์และเหตุของทุกข์ เห็นมรรคคือวิธีการทีจ่ ะนําไปสู่ความดับทุกข์ ด้วยการถอด
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ถอนกิเลสตัณหาอันเป็ นต้นเหตุของความทุกข์ นี่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงขุดค้นพบ
ขึ้นมาด้วยพระองค์เอง โดยอาศัยพระบารมีอนั แก่กล้าทีไ่ ด้ทรงสะสมมานับไม่ถว้ นใน
อดีตชาติต่างๆ และเมือ่ ถึงเวลาทีบ่ ารมีเหล่านี้พร้อมทีจ่ ะแทงทะลุเมฆหมอกแห่งอวิชชา
ทีค่ รอบงําพระทัยของพระองค์ จึงทําให้พระองค์ทรงเห็นในพระอริยสัจ ๔ เห็น
ความสัมพันธ์ของทุกข์ทเ่ี กิดจากเหตุคอื สมุทยั เห็นความสัมพันธ์ของนิ โรธคือความดับ
ทุกข์ทเ่ี กิดจากมรรค การปฏิบตั ทิ าน ศีล สมาธิ ปัญญา
พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วจึงได้ปฏิบตั ทิ าน ศีล สมาธิ ปัญญา ตัง้ จิตตัง้ ใจให้อยู่ในกรอบ
ของศีล สมาธิ ปัญญา ศีลก็คือการประพฤติทด่ี งี ามทางกาย ทางวาจา ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื และตนเอง เช่น ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติ
ผิดประเวณี โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา นี่คอื ศีล ถ้าเป็ นศีลของนักบวชก็มลี ะเอียด
เข้าไปถึง ๒๒๗ ข้อ แต่ศีลข้อใหญ่ๆ ก็อยู่ทศ่ี ีล ๕ เป็ นหลัก ถ้าเป็ นนักบวชแล้วละเมิด
ศีล ๕ ซึง่ ถือว่าเป็ นศีลทีร่ า้ ยแรง เช่น การฆ่ามนุษย์ก็จะต้องถือว่าเป็ นผูท้ ส่ี ้นิ จากความ
เป็ นพระไปทันที นี่คอื ศีลทีน่ กั บวชต้องรักษากันหรือนักปฏิบตั ธิ รรมจะต้องรักษา เพราะ
ศีลเป็ นส่วนสําคัญในการปฏิบตั ิ ศีลเป็ นเครื่องสนับสนุนให้เกิดสมาธิ เพราะผูท้ ม่ี ศี ีลย่อม
สงบกาย สงบวาจา เมือ่ กายวาจาสงบ ใจก็สงบตามไปด้วย ทําให้การทําจิตให้สงบที่
เรียกว่าสมถภาวนาหรือการเจริญสมาธิ ก็จะเป็ นไปได้อย่างง่ายดาย ต่างจากคนทีไ่ ม่มศี ีล
คนทีไ่ ม่มศี ีลกายวาจาจะไม่สงบ เมือ่ กายวาจาไม่สงบ ใจก็จะไม่สงบ เพราะใจเป็ นตัวที่
ต้องทํางานนัน่ เอง เวลาจะเคลือ่ นไหวทางกายทางวาจา ต้องใช้ใจเป็ นผูส้ งการ
ั ่ ใจต้องคิด
ก่อน เช่นจะไปขโมย ก็ตอ้ งวางแผนก่อน จะไปทําอะไรก็ตอ้ งใช้ใจเป็ นผูก้ ระทํา ผูท้ ไ่ี ม่มี
ศีลจึงมีความยากลําบากในการทําจิตใจให้สงบ สังเกตดูคนทีเ่ ป็ นมิจฉาชีพ คนทีช่ อบ
ประพฤติตนผิดศีลผิดธรรม จะไม่ชอบความสงบ จะไม่สามารถทําจิตใจของตนให้สงบ
ได้ เพราะจิตของตนเป็ นเหมือนกับก้อนหินทีก่ ลิ้งลงมาจากภูเขา มันจะกลิ้งไปเรื่อยๆ ไม่
ยอมหยุด แต่ถา้ เป็ นคนทีม่ ศี ีล มีความสงบกาย สงบวาจา ก็เปรียบเหมือนกับมีเบรก
หรือมีเครื่องกีดขวางก้อนหินทีไ่ หลลงมาจากภูเขาให้หยุดได้นนั ่ เอง ถ้ามีศีลคือความสงบ
ทางกายทางวาจาแล้ว ความสงบทางใจก็จะตามมาต่อไป และเมือ่ ได้ใช้สติควบคุม
71

กําหนดบังคับไม่ให้จติ ไปคิดเรื่องราวต่างๆ แต่ให้คดิ อยู่กบั เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็ นเครื่องล่อ
เป็ นเครื่องดึงจิตให้รวมเข้าสู่ความเป็ นหนึ่ง เมือ่ สามารถดึงเข้าไปสู่ความเป็ นหนึ่งได้ จิตก็
จะสงบตัวนิ่งลง แล้วก็จะไม่คดิ ไม่ปรุงอะไรชัว่ ขณะหนึ่ง หรือนานกว่านัน้ ก็สุดแท้แต่
กําลังของสติทจ่ี ะดึงจิตไว้ ถ้าสติมกี าํ ลังมากก็จะสามารถดึงจิตให้อยู่ในความสงบเป็ น
เวลานาน
เมือ่ จิตมีความสงบแล้ว
กิเลสตัณหาทีอ่ าศัยการทํางานของจิตก็ไม่สามารถทํางานได้
กิเลสตัณหาก็เปรียบเหมือนกับคนทีอ่ าศัยรถยนต์ไปไหนมาไหน ถ้ารถยนต์จอดนิ่งอยูไ่ ม่
ไปไหนมาไหน คนทีน่ งั ่ อยู่ในรถก็ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ ก็ตอ้ งนัง่ รออยู่ในรถ
จนกว่ารถจะขับเคลือ่ นต่อไป ถึงจะไปไหนมาไหนได้ กิเลสความโลภ ความโกรธ ความ
หลงก็เช่นกัน ในขณะทีจ่ ติ รวมตัวลง สงบตัวลง ก็จะไม่สามารถทํางานได้ ไม่สามารถไป
โลภไปโกรธได้ เมือ่ ไม่มคี วามโลภ ไม่มคี วามโกรธ ความหลงอยู่ภายในใจ ใจก็วา่ ง ใจก็
มีความสุข แต่จะเป็ นความว่างชัว่ คราว ไม่ถาวร เพราะสมาธิโดยลําพังไม่สามารถทําลาย
หรือถอดถอนกิเลสตัณหาความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากให้ออกไปจากจิต
จากใจได้ จําต้องอาศัยเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งทีเ่ รียกว่าปัญญา คือความรู้แจ้งเห็นจริงใน
ความเป็ นจริงของสิง่ ต่างๆทัง้ หลาย ทีจ่ ติ ยังไม่เห็น เพราะถูกความหลงครอบงําอยู่
ทําให้เห็นกลับตาลปัตร เห็นตรงกันข้าม เช่น เห็นความเทีย่ งแท้ในสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้ เห็น
ความสุขในกองทุกข์ เห็นตัวตนในสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน นี่คอื ความเห็นของจิตทีม่ คี วามหลง
ครอบงําอยู่ แต่ถา้ นําปัญญาซึง่ พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้ว แล้วนํามาถ่ายทอดให้กบั พวก
เรา ทรงสอนให้เราเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างทีจ่ ติ ไปยึดไปติดอยู่ เช่น ร่างกายของเรา หรือ
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ล้วนเป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาทัง้ สิ้น คือไม่เทีย่ ง เป็ น
ทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด ไม่มตี วั ไม่มตี น นี่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผูท้ ม่ี สี มาธิแล้วให้
เจริญปัญญาต่อไป ให้พจิ ารณาขันธ์ทงั้ ๕ นี้ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณว่า
เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ให้ปล่อยวาง อย่าไปยึดอย่าไปติด ให้มอง
ขันธ์ ๕ นี้เป็ นเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่ง หรือเมฆก้อนหนึ่งทีไ่ หลมาไหลไป มีการเกิดขึ้น
ตัง้ อยู่ แล้วดับไป เมฆก็เกิดขึ้นจากการรวมตัวของไอนํา้ เมือ่ ก้อนเมฆมีนาํ้ หนักมากก็ตก
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ลงมาเป็ นนํา้ ฝน นํา้ ฝนก็จะระเหยกลับกลายเป็ นก้อนเมฆอีก นี่คอื วัฏฏะของธรรมชาติ
ทัง้ หลาย ร่างกายหรือขันธ์ ๕ ก็เป็ นเช่นนัน้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็ น
คล้ายๆกับเมฆ มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป ร่างกายก็มกี ารเกิด แก่ เจ็บ ตาย สลาย
กลับคืนสู่ดนิ นํา้ ลม ไฟ เวทนา ความรู้สกึ สุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ ก็หมุนเวียน
ผลัดเปลีย่ นกันมา เดีย๋ วสุขบ้าง เดีย๋ วทุกข์บา้ ง ไม่สุขไม่ทกุ ข์บา้ ง สังขาร ความคิดปรุง ก็
คิดไป คิดไปแล้วก็ดบั ไป แล้วก็คดิ ใหม่อกี หมุนเวียนไป ไม่มตี วั ตนในสิง่ เหล่านี้ เมือ่
เห็นว่าไม่เทีย่ ง ไม่มตี วั ตน จิตก็จะปล่อยวาง แล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้

73

กัณฑ์ท่ี ๑๘๕

เวลา

๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๖
วันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหลืออีกเพียง ๒ วันพระก็ส้นิ ปี แล้ว เวลาไหลไปเรื่อยๆ
เหมือนกับกระแสนํา้ เวลาไม่คอยใคร ถ้ารู้จกั ใช้ก็เกิดประโยชน์ ถ้าไม่รู้จกั ใช้ก็ไม่เกิด
ประโยชน์ เหมือนกับนํา้ ทีเ่ ปิ ดออกมาจากก๊อก ถ้าเอามาชําระร่างกาย ชําระภาชนะต่างๆ
ก็เป็ นประโยชน์ แต่ถา้ ปล่อยให้นาํ้ ไหลทิ้งไป โดยไม่ทาํ อะไรกับนํา้ ก็มแี ต่เสียประโยชน์
ไป ชีวติ ก็เป็ นอย่างนัน้ เวลาเป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่ากับชีวติ อย่างยิง่ ยิง่ กว่าสิง่ ใดในโลกนี้
เพราะถ้าไม่มเี วลา ย่อมไม่สามารถสร้างหรือทําอะไรทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ได้ เมือ่ เกิด
มาแล้วยังมีเวลาอยู่ จึงควรขวนขวายใช้เวลาให้เกิดคุณ ให้เกิดประโยชน์ เพราะเวลามีทงั้
คุณและโทษ ถ้าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ก็เป็ นคุณกับเรา ถ้าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเฉยๆ
เวลาก็จะกลืนกินเราไป ดังในพุทธภาษิตทีไ่ ด้ตรัสไว้ว่า กาลเวลากลืนสรรพสิ่งทัง้ หลาย
เวลาจะค่อยๆกลืนกินชีวติ ของเราไปทีละเล็กทีละน้อย เผลอแป๊ บเดียวอายุก็ปาเข้าไป
๗๐ ๘๐ หรือถึงแก่กรรมไป นี่คอื เรื่องของเวลา มีทงั้ คุณและมีทงั้ โทษ
ถ้ารู้จกั ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์ ก็จะได้รบั ประโยชน์จากเวลา แต่ถา้ ปล่อยให้เวลาไหลไป
โดยไม่สนใจทีจ่ ะทําอะไรให้เป็ นประโยชน์ ก็จะเป็ นโทษกับเรา เพราะเวลาจะกลืนกินเรา
ไปทีละเล็กทีละน้อย เหมือนกับงูทก่ี ลืนกินสัตว์เล็กสัตว์นอ้ ยเข้าไป พระพุทธเจ้าจึงสอน
ให้ถามตัวเราเองอยู่เสมอว่า วันคืนผ่านไปๆ เราทําอะไรอยู่ เราทําประโยชน์หรือเปล่า
หรือปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไร ประโยชน์นนั้ ก็มอี ยู่ ๒ ลักษณะ
ด้วยกัน คือประโยชน์ทางโลกกับประโยชน์ทางธรรม หรือประโยชน์ทางกายและ
ประโยชน์ทางใจ ประโยชน์ทางกายก็หมายถึงการทํามาหากินเลี้ยงชีพ ดูแลรักษาอัตภาพ
ร่างกายให้อยู่ไปได้ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย เพือ่ จะได้เอาอัตภาพร่างกายมาสร้างคุณประโยชน์ท่ี
สําคัญ คือประโยชน์ทางใจ เพราะใจเป็ นผู ้ทีจ่ ะต้องรับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึ้นจากการกระทํา
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ของเรา ถ้าทําดี ใจก็จะได้รบั ความสุขความเจริญ ถ้าทําชัว่ ใจก็จะต้องรับความทุกข์ความ
เสือ่ มเสีย ดังนัน้ ประโยชน์ทส่ี าํ คัญทีส่ ุด ก็คอื ประโยชน์ทางใจ แต่ประโยชน์ทางกายก็
มองข้ามไปไม่ได้เพราะต้องอาศัยร่างกายเป็ นเครื่องมือทําประโยชน์ให้กบั ใจ
ในเบื้องต้นจึงต้องดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ได้ สามารถนําร่างกายไปใช้ทาํ ประโยชน์ทางใจ
ต่อไป ประโยชน์ทางกายถ้ามีพอเพียงแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปขวนขวายมากจนเกินไป ถ้ามีเงิน
ทองพอทีจ่ ะดูแลรักษาอัตภาพร่างกาย ก็พอแล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องมีเงินทองกองเท่าภูเขา มี
สมบัตมิ ากมายก่ายกอง แทนทีจ่ ะเป็ นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้มคี วามสุข กลับเป็ นเครื่อง
กดดันให้มคี วามทุกข์ เพราะภาระทีจ่ ะต้องคอยดูแลรักษาสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ
ถ้ามีพอเพียงต่อการดูแลอัตภาพร่างกาย ก็พอแล้ว จะได้มเี วลาไว้คอยดูประโยชน์ทางใจ
ก็คอื การชําระจิตนัน่ เอง ชําระสิง่ ทีเ่ ป็ นเครื่องเศร้าหมอง ทีป่ กคลุมหุม้ ห่อจิตใจ ทําให้จิต
มีความทุกข์ มีความว้าวุน่ ขุน่ มัว เครื่องเศร้าหมองเหล่านี้เราเรียกว่ากิเลสตัณหา เป็ นสิง่
ทีจ่ ะต้องชําระด้วยธรรม ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบให้กบั พวกเรา คือทาน ศีล ภาวนา
เราจึงต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวติ มาบําเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เพราะทาน ศีล
ภาวนานี้ ก็เปรียบเหมือนกับนํา้ ทีใ่ ช้ชาํ ระซักฟอกสิง่ สกปรกทัง้ หลาย ถ้าปล่อยไว้เฉยๆไม่
มีนาํ้ มาชําระ ย่อมไม่สะอาดไปได้ดว้ ยตนเอง จึงต้องอาศัยนํา้ ธรรมะเป็ นเครื่องชําระ
มลทินเครื่องเศร้าหมอง คือกิเลสตัณหาทีอ่ ยู่ในใจของพวกเราทุกคน เพราะจะไม่หลุด
ลอยออกไปจากจิตจากใจตามลําพัง จําต้องมีเครื่องชําระ เครื่องชําระนี้ก็คอื ทาน ศีล
ภาวนา ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบตั มิ าก่อน จนเห็นผลอันประเสริฐเลิศโลกแล้ว คือได้
ทรงทําให้จติ เป็ นจิตทีบ่ ริสุทธิ์ เป็ นจิตทีป่ ราศจากกิเลสตัณหา โลภ โกรธ หลง เป็ นจิตที่
ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป เป็ นจิตทีอ่ ยู่เหนือความทุกข์ทงั้ หลาย นี่แหละคือประโยชน์อนั
สูงสุด ทีจ่ ะได้รบั จากการฝึ กฝนอบรมปฏิบตั ใิ นทางแห่งทาน ศีล ภาวนา เป็ นประโยชน์ท่ี
มีคุณค่ากว่าประโยชน์อน่ื ๆใดในโลกนี้ เพราะสิง่ ต่างๆในโลกนี้ล ้วนอยู่ภายใต้กฎของ
อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาทัง้ สิ้น ไม่วา่ จะมีอะไรเป็ นสมบัตคิ รอบครอง จะเป็ นวัตถุข ้าวของ
เงินทองก็ดี เป็ นบุคคลบริษทั บริวารต่างๆก็ดี ล้วนเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น ล้วนจําต้องพลัด
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พรากจากกันไป เพราะไม่ได้อยู่ในการควบคุมของผูห้ นึ่งผูใ้ ด ถ้าหลงยึดติดอยู่ ก็จะมีแต่
กดดันจิตใจ ให้มแี ต่ความทุกข์ความเศร้าหมอง
คนฉลาดจึงไม่ควรไปหลงยึดติดกับวัตถุข ้าวของบุคคลต่างๆ เพราะไม่ได้เป็ นความสุขที่
แท้จริง ไม่ได้เป็ นความเจริญทีแ่ ท้จริง ไม่เป็ นประโยชน์ทแ่ี ท้จริง ประโยชน์ทแ่ี ท้จริงก็คอื
จิตใจทีห่ ลุดพ้นจากความกดขีก่ ดดันของกิเลสตัณหาทัง้ หลายเท่านัน้ ถ้าตราบใดกิเลส
ตัณหายังไม่ได้รบั การชําระ ก็เปรียบเหมือนกับสุนขั ขี้เรื้อน ไม่วา่ จะไปอยู่ทไ่ี หนก็ยงั ต้อง
เกาต้องคันอยู่ตลอดเวลา จะไปอยู่ในกระต๊อบก็ยงั ต้องเกาต้องคัน ไปอยู่ในพระราชวังก็
ยังต้องเกาต้องคัน เพราะการไปอยู่ทไ่ี หนก็ดนี นั้ ไม่ได้แก้ความคันของสุนขั ขี้เรื้อนได้ แต่
สิง่ ทีจ่ ะแก้ความคันของสุนขั ขี้เรื้อนได้ ก็คอื ยารักษาโรคเรื้อนเท่านัน้ ถ้าได้รบั ยารักษาโรค
เรื้อนจนหาย ความคันก็จะหายไป จิตของคนเราก็เป็ นเช่นนัน้ ต่อให้เป็ นคนสูงศักดิ์
ใหญ่โตขนาดไหน เป็ นพระมหากษัตริย ์ เป็ นประธานาธิบดี เป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นมหา
เศรษฐี หรือเป็ นอะไรก็ตาม ถ้ายังไม่ได้รบั การขัดเกลาจิตใจ ชําระจิตใจให้สะอาด ไม่วา่
จะอยู่ในฐานะใด ก็ยงั จะต้องทุกข์อยู่เสมอ เพราะต้นเหตุของความทุกข์ไม่ได้อยู่กบั สิง่
ภายนอก แต่อยู่กบั สิง่ ภายในใจ คือกิเลสตัณหา
ทุกครัง้ ทีก่ เิ ลสตัณหาแสดงอาการออกมา ก็จะต้องมีความว้าวุน่ ขุน่ มัว มีความไม่สบาย
อกไม่สบายใจ ต่อให้เป็ นพระเจ้าแผ่นดินก็มคี วามทุกข์ได้ เป็ นประธานาธิบดีก็มคี วาม
ทุกข์ได้ เป็ นขอทานข้างถนนก็มคี วามทุกข์ได้เหมือนกัน เพราะความทุกข์ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั
ฐานะของแต่ละบุคคล แต่ข้นึ อยู่กบั กิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ภายในจิตใจเท่านัน้ ถ้ามีมากก็มี
ทุกข์มาก ถ้ามีนอ้ ยก็มที กุ ข์นอ้ ย ดังนัน้ ถ้าเราต้องการความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง เราไม่
ควรมองข้ามกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่ในจิตใจของเรา และไม่ควรมองข้ามธรรมะอันประเสริฐ
ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงนํามาประกาศสังสอนสั
่
ตว์โลกทัง้ หลาย คือทาน ศีล ภาวนา ว่าเป็ น
เครื่องมือทีส่ ามารถชําระกิเลสตัณหาได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล คือถ้าใครนําไป
ปฏิบตั แิ ล้วรับรองได้วา่ กิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหาความอยากต่างๆ
เช่น ความอยากในกาม ความอยากมีอยากเป็ น ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น จะต้อง

76

หลุดลอยออกไปจากจิตจากใจอย่างแน่นอน
อํานาจชําระชะล้างของทาน ศีล ภาวนาได้

เพราะจะไม่สามารถต่อสูห้ รือต้านทาน

ในชีวติ ของเราแต่ละวัน จึงไม่ควรมองข้ามการทําบุญทําทาน การรักษาศีล การบําเพ็ญ
ภาวนา เพราะนี่แหละคือหน้าทีข่ องเราทีแ่ ท้จริง ประโยชน์ทแ่ี ท้จริงของเราก็คอื การชําระ
จิตใจ เพราะเมือ่ จิตใจได้รบั การชําระจนสะอาดหมดจดแล้ว ถึงแม้จะไม่มสี มบัตเิ งินทอง
อะไรเลย แต่เราจะมีความสุขมากยิง่ กว่ามหาเศรษฐีในโลกนี้เสียอีก เพราะไม่มอี ะไรจะมา
สร้างความทุกข์ความกังวลใจให้ได้ เพราะใจได้ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ อี ยู่ในโลกนี้
แล้ว เพราะรู้วา่ ไปหลงยึดติดไม่ได้ หลงยึดติดก็จะต้องทุกข์ข้นึ มาทันที ลองสังเกตดูคนที่
มีอะไรกับคนทีไ่ ม่มอี ะไรนัน้ ใครจะสบายใจกว่ากัน คนมีสง่ิ ของก็ตอ้ งมีความกังวลกับ
สิง่ ของนัน้ ๆ เพราะความรัก ความผูกพัน คนทีไ่ ม่มกี ็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ นัน้ ๆ แต่คนทีไ่ ม่
มีก็ตอ้ งหมายถึงคนทีไ่ ม่ยดึ ติดกับอะไรด้วย แต่ถา้ เป็ นคนยากคนจนทีย่ งั มีกเิ ลสตัณหา
อยู่ คนๆนัน้ ก็ไม่แตกต่างจากคนทีม่ ี เพราะคนทีม่ เี ขาก็ทกุ ข์อย่างหนึ่ง ทุกข์เพราะความ
กังวลความหวงแหน ความเสียดายอาลัยอาวรณ์ แต่คนทีไ่ ม่มกี ็ทกุ ข์จากความอยาก
ความต้องการ เห็นคนอืน่ มีอะไรก็อยากจะมีเหมือนกับเขา จึงพูดได้วา่ การทีจ่ ะมีหรือไม่มี
นัน้ ไม่สาํ คัญ มีมากมีนอ้ ยไม่สาํ คัญ เพราะว่าจะทุกข์ไม่ทกุ ข์ ไม่ได้ข้นึ อยู่กบั มีมากหรือมี
น้อย การทีค่ นเราจะทุกข์นนั้ อยู่ทก่ี เิ ลสตัณหาเท่านัน้ ถ้ามีกเิ ลสตัณหาแล้ว มีนอ้ ยก็ทกุ ข์
ไปอย่างหนึ่ง มีมากก็ทกุ ข์ไปอีกอย่างหนึ่ง แต่คนทีไ่ ม่มกี เิ ลสตัณหาจะไม่ทกุ ข์ทงั้ ๒
สภาพ มีมากก็ไม่ทกุ ข์กบั สิง่ ทีม่ อี ยู่ ไม่มกี ็ไม่ทกุ ข์กบั สิง่ ทีไ่ ม่มี เพราะเวลามีมากก็ไม่ได้
หวง ไม่ได้ยดึ ติดอยู่กบั สิง่ ทีม่ อี ยู่ เวลามีนอ้ ยก็ไม่ได้ทกุ ข์กบั ความอยากได้ เพราะไม่มี
ความอยากในสิง่ ต่างๆนัน่ เอง จิตสามารถอยู่ตามลําพังของตนได้ เพราะไม่มอี ะไรไปคอย
กดขีบ่ งั คับให้เกิดความหิว ความกระหาย ความอยากขึ้นมา
นี่แหละคือเรื่องราวของชีวติ ของพวกเราทุกๆคน ซึง่ ถือว่าเป็ นพวกทีม่ บี ญ
ุ มีกศุ ลมีวาสนา
ทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์ แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนา เพราะถ้าไม่มที งั้ ๒ อย่างนี้แล้ว
โอกาสทีจ่ ะบําเพ็ญประโยชน์อนั ประเสริฐนี้จะเป็ นไปไม่ได้ เพราะถ้ามาเกิดเป็ นมนุษย์แต่
ไม่ได้พบพระพุทธศาสนา ก็จะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้ ก็จะถูกอํานาจของความหลงความ
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อยากของกิเลส หลอกล่อให้ไปหาความสุขต่างๆ จากสิง่ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นความสุข แล้วก็ตอ้ ง
วนเวียนอยู่กบั วัฏฏะแบบนี้ไปเรื่อยๆ เวลาอยากได้ก็แสวงหามา พอหามาได้แล้วก็เกิด
ความอยากใหม่ข้นึ มา ก็ตอ้ งไปแสวงหามาใหม่ วนเวียนไปอยู่อย่างนี้ ไม่มที จ่ี บสิ้น
เพราะไม่รู้วา่ ปัญหาของใจเราก็คอื ความอยาก เราคิดว่าเมือ่ มีความอยากต้องการอะไร
เราก็หาสิง่ ทีเ่ ราอยากเราต้องการมา แล้วความอยากนัน้ ก็จะหายไป แต่มนั หาหายไปไม่
เพราะหลังจากนัน้ อีกไม่นาน มันก็โผล่กลับคืนขึ้นมาอีก ก็อยากจะได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้อกี และ
ก็จะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มที ส่ี ้นิ สุด แม้จะสิ้นชีวติ ไป แต่จติ ดวงนี้ไม่ตายไปกับ
ร่างกาย ก็จะไปต่อ
จิตดวงนี้เป็ นทีอ่ ยู่ของกิเลสตัณหาทัง้ หลาย เมือ่ ไปเกิดใหม่ก็จะสร้างความโลภ ความ
อยากขึ้นมาใหม่ และก็ตอ้ งทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ วัฏฏะวนคือการเวียนว่ายตายเกิดใน
วัฏสงสาร จึงไม่มที ส่ี ้นิ สุด ตราบใดทีไ่ ม่ได้ไปเกิดเป็ นมนุษย์แล้วได้เจอพระพุทธศาสนา
หลังจากทีไ่ ด้เจอแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมา เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
แล้วนําสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนไปปฏิ
่
บตั ิ เพือ่ ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด เท่านัน้ แหละถึงจะ
แก้ปญั หาของดวงจิตดวงใจได้ ถ้าไม่ได้นาํ มาปฏิบตั ิ ไม่ได้นาํ ทาน ศีล ภาวนา มาปฏิบตั ิ
ชีวติ ของเราก็จะเป็ นแบบนี้ไป เหมือนตัง้ แต่ทเ่ี ราเกิดมา เป็ นแบบลุม่ ๆดอนๆ มีความหิว
มีความอยาก พอได้สง่ิ ทีต่ นเองอยาก ก็พอใจไปสักระยะหนึ่ง หลังจากนัน้ ก็เกิดความ
อยากขึ้นมาใหม่ แล้วก็ตอ้ งหาใหม่ เวลาสูญเสียสิง่ ทีต่ นเองหามาได้ ก็กลุมอกกลุ
้
มใจร้
้ อง
ห่มร้องไห้
นี่แหละคือชีวติ ของพวกเราซึง่ ไม่ใช่วถิ ที างทีถ่ ูกต้อง เพราะยังถูกรุมล้อมด้วยความทุกข์
ชนิดต่างๆนัน่ เอง ความทุกข์เหล่านี้เราสามารถดับได้ เราสามารถอยู่เหนือความทุกข์
เหล่านี้ได้ ถ้าปฏิบตั ทิ าน ศีล ภาวนา ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบตั ิ อย่าไปเสียดาย
สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ทีม่ เี กินความจําเป็ นต่อการดํารงชีพ นํามาใช้ให้เกิดคุณเกิด
ประโยชน์ คือนํามาทําทานเสียจะดีกว่า ดีกว่านําไปซื้อข้าวของตามความต้องการของ
กิเลสตัณหา เพราะจะสร้างความต้องการความอยากเพิม่ ขึ้นไปอีก เงินทองทีม่ เี หลือใช้
เหลือกิน จะไม่เหลือพอต่อไป ถ้าไม่รู้จกั ควบคุมความอยากตัวนี้ เวลาอยากอะไรถ้าไม่ใช้
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เหตุใช้ผลมาต่อสูก้ นั แล้ว ความอยากจะหลอกให้ใช้เงินใช้ทอง เผาผลาญจนหมดไป โดย
ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย แต่ถา้ ใช้เหตุผลทุกครัง้ ทีต่ อ้ งการอะไร ถามตัวเราเองว่า สิง่ ที่
ต้องการนัน้ มีความจําเป็ นต่อการดํารงชีพหรือไม่ มีความสําคัญต่อการทํามาหากินเลี้ยง
ปากเลี้ยงท้องหรือไม่ ถ้าเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญทีจ่ าํ เป็ น ก็ถอื ว่าเป็ นการลงทุน ลงทุนเพือ่ จะ
ได้ผลกําไรกลับมา อย่างนี้ก็ไม่เป็ นไร
แต่ถา้ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ หรือต่อการทํามาหากินแล้ว ถ้าใช้ไป ก็จะหมด
ไป เช่นเอาไปเทีย่ ว ไปซื้อของฟุ่มเฟื อยทัง้ หลาย อย่างนี้ไม่มคี วามจําเป็ นต่อการดํารงชีพ
มีแต่จะดูดทรัพย์ของเราให้หมดไปเรื่อยๆ จนทําให้เราต้องเดือดร้อนต่อไป เมือ่ เวลาที่
เงินทองขาดมือ ไม่พอใช้ข้นึ มา ก็จะกดดันให้ไปหาเงินทองด้วยวิธีทไ่ี ม่ถูกต้อง ไม่ดไี ม่
งาม สร้างเวรสร้างกรรมให้เกิดขึ้น ทําให้ภพชาติทจ่ี ะต้องตามมาต่อไป เป็ นภพชาติทต่ี าํ ่ ที่
เลว เป็ นภพชาติทเ่ี ราทัง้ หลายไม่ปรารถนากัน แต่ในทางตรงกันข้ามทุกครัง้ ทีเ่ ราต้องการ
อะไร เราใช้เหตุใช้ผลต่อสูก้ บั ความต้องการ ถ้าไม่จาํ เป็ นจริงๆ ก็ไม่ตอ้ งไปเอามา อย่างนี้
แล้วเงินทองก็จะมีเหลือใช้ ก็จะไม่มอี ะไรมากดดันให้ไปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม เช่นทําการ
ทุจริตทีจ่ ะมีผลต่อการไปเกิดในภายภาคหน้าต่อไป เราก็จะสามารถรักษาศีลได้สะอาด
บริสุทธิ์ เราจะรักษาศีล ๕ ได้ ถ้าใช้เหตุใช้ผลต่อสูก้ บั กิเลสตัณหา เมือ่ มีเงินทองเหลือใช้
เราก็จะได้นาํ ไปสะสมเป็ นบุญเป็ นกุศล เพือ่ จะได้เป็ นบารมีรองรับในภพหน้าชาติหน้า ไป
เกิดภพหน้าชาติหน้าก็จะได้มกี นิ มีใช้ ได้เป็ นเศรษฐี ก็เพราะว่าเราได้ทาํ บุญไว้ในชาติน้ ี
นัน่ เอง เมือ่ เราไปเกิดภพหน้าชาติหน้า เราก็จะได้ประพฤติปฏิบตั ธิ รรมให้เจริญ
ยิง่ ๆขึ้นไป มากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าการปฏิบตั ธิ รรมในชาติน้ ยี งั ไม่ถงึ จุดสูงสุด แต่ถา้ ถึง
จุดสูงสุดแล้ว เราก็ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป
นี่แหละคือประโยชน์ทแ่ี ท้จริง ทีไ่ ม่ควรมองข้ามกัน คือการปฏิบตั ทิ าน ศีล ภาวนา เมือ่
ทําบุญทําทานอย่างสมํา่ เสมอ รักษาศีลอย่างสมํา่ เสมอแล้ว สิง่ ทีต่ อ้ งทําต่อไปคือภาวนา
ภาวนาคือการปฏิบตั ธิ รรม มี ๒ ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเรียกว่าสมถภาวนา ส่วนที่ ๒
เรียกว่าวิปสั สนาภาวนา สมถภาวนา คือการทําจิตให้สงบ ทําจิตให้น่งิ เพราะเวลาจิตสงบ
นิ่งแล้ว จิตจะมีความสุข มีความอิม่ กิเลสตัณหาจะถูกระงับไปชัว่ ขณะหนึ่ง จะได้เป็ น
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พื้นฐานสําหรับการเจริญวิปสั สนาภาวนาต่อไป วิปสั สนาภาวนา คือการเจริญปัญญา
พินิจพิจารณาสภาวธรรมทัง้ หลาย ให้เห็นถึงความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน คือเป็ นอนิ จจัง ทุก
ขัง อนัตตา ในทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็ นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะก็ดี ไม่ว่าจะ
เป็ นลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขก็ดี ไม่วา่ จะเป็ น รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี
สิง่ ต่างๆเหล่านี้ล ้วนเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น ไม่ควรไปยินดี ไปยึดไปติด เพียงแต่ให้รู้ไว้
แล้วก็ปล่อยวาง เวลาเห็นรูปก็ให้รูว้ า่ เป็ นรูปแล้วก็ปล่อยวาง อย่าไปเกิดความยินดีเกิด
ความยินร้ายขึ้นมากับรูปก็ดี กับเสียงก็ดี กับกลิน่ กับรส กับโผฏฐัพพะก็ดี เราต้อง
สัมผัสอยู่ตลอดเวลา ก็ให้สมั ผัสด้วยปัญญา คือให้รู้วา่ อย่าไปหลงยึดติด เพราะหลงยึด
ติดแล้วจะต้องทุกข์อย่างแน่นอน
เวลาไปยึดกับสิง่ ทีช่ อบแล้ว ถ้าสิง่ นัน้ หมดไป ก็จะเกิดความว้าเหว่เหงาหงอยขึ้นมา เวลา
ไปยึดติดกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ ก็จะเกิดความทุกข์ความกังวลใจขึ้นมา เวลาเห็นอะไรก็จะเกิด
ความหงุดหงิดใจกับสิง่ ทีไ่ ม่ชอบ เพราะไม่ใช้ปญั ญา ไม่เคยพิจารณาว่ารูป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย มาจากอะไร ทําจากอะไร ถ้าพิจารณาแล้ว จะรู้วา่ รู ป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย ก็มาจากธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ นี้เอง รู ปทีเ่ ห็นก็มาจากธาตุ ๔
ดิน นํา้ ลม ไฟ ทัง้ สิ้น จะรูปสวย รู ปไม่สวย ก็มาจากดิน นํา้ ลม ไฟเหมือนกัน ดังนัน้
เวลาไปรัก ก็ไปรักดิน นํา้ ลม ไฟ เวลาไปชัง ก็ไปชังดิน นํา้ ลม ไฟเหมือนกัน แต่เพราะ
ไม่รู้จกั ใช้ปญั ญาแยกแยะ จึงหลงอยู่กบั รูป รู ปทีช่ อบก็เกิดความยินดีข้นึ มา รู ปทีไ่ ม่ชอบ
เราก็เกิดความยินร้ายขึ้นมา จิตก็เลยต้องแกว่งไปแกว่งมา การแกว่งของจิตก็เป็ นความ
ทุกข์อย่างหนึ่ง
แต่ถา้ มีปญั ญาแล้วจะรู้วา่ ไม่วา่ จะเป็ นอะไร ก็มาจากดิน นํา้ ลม ไฟเหมือนกัน
เหมือนกับขนมทีท่ าํ ขึ้นมาเป็ นรูปร่างต่างๆ มีรสชาติต่างๆ ก็ทาํ มาจากแป้ ง จากไข่ จาก
นํา้ ตาลทัง้ สิ้น ก็เหมือนๆกัน เพียงแต่วธิ ีทท่ี าํ แตกต่างกันไปเท่านัน้ เอง ไม่ได้มาจากอะไร
ทีว่ เิ ศษวิโสแตกต่างกันเลย แต่เพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจทีม่ แี ฝงอยู่ในจิตเสมอ ขาด
ปัญญาไม่รู้จกั การแยกแยะวิเคราะห์ ให้เห็นถึงความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็เลยทําให้
หลงอยู่กบั รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ทีม่ าแล้วก็ไป ไม่ได้วเิ ศษวิโสอะไร
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ไม่ได้ทาํ ให้จติ ใจดีข้นึ สะอาดขึ้น ความโลภ ความโกรธ ความหลงเบาบางลงไป แต่ถา้ มี
ปัญญาทุกครัง้ ทีเ่ ห็น ได้ยนิ ได้สมั ผัสกับสิง่ ต่างๆ ปัญญาจะคอยสอน คอยเตือนสติวา่
อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยว มาก็รู้วา่ มา เวลาไปจะได้ไม่เสียอกเสียใจ อย่างนี้เป็ นต้น
นี่คอื เรื่องของวิปสั สนา คือต้องพิจารณาทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ าเกี่ยวข้องกับจิตใจ ไม่วา่ จะ
เกิดขึ้นภายนอกก็ดี หรือเกิดขึ้นภายในก็ดี ก็จะต้องรู้ทนั กับสภาวธรรมทัง้ หลาย เมือ่
รู้ทนั แล้วก็จะได้ปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ ถ้าปล่อยวาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็ไม่มคี วามทุกข์
เรียกว่าหลุดพ้น คนเราจะหลุดพ้นก็หลุดพ้นด้วยปัญญา คือวิปสั สนาภาวนา สมถภาวนา
ไม่สามารถทําให้หลุดพ้นได้ เพราะสมถภาวนาเพียงแต่ทาํ จิตให้สงบนิ่ง เวลาทีจ่ ติ สงบนิ่ง
กิเลสตัณหาก็ไม่แสดงอาการอะไรออกมา ก็คดิ ว่าไม่มกี เิ ลสตัณหาเหลืออยู่แล้ว แต่ความ
จริงกิเลสตัณหาก็เพียงสงบตัวลง
เพราะถูกอํานาจของสมถภาวนากดไว้เท่านัน้ เอง
เหมือนกับหญ้าทีถ่ ูกหินทับไว้ จะงอกขึ้นมาไม่ได้ แต่ถา้ ยกหินออกไป ทิ้งไว้สักพักหนึ่ง
หญ้าได้รบั แดดรับนํา้ เดีย๋ วก็งอกเงยขึ้นมาใหม่ได้ กิเลสก็เช่นกัน กิเลสไม่ได้ตายเพราะ
อํานาจของสมถภาวนา หลังจากทีอ่ อกจากสมถภาวนาแล้ว เมือ่ จิตได้ไปสัมผัสกับรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย กิเลสก็จะออกมาทํางานทันที
จะเกิดความยินดียนิ ร้าย เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากขึ้นมาทันที
การบําเพ็ญสมถภาวนาโดยลําพัง จึงไม่พอเพียงต่อการทําจิตให้หลุดพ้น จิตจะหลุดพ้น
ได้ก็ต่อเมือ่ มีวปิ สั สนาภาวนา คือการกําหนดสอนจิตให้รู้วา่ สภาวธรรมทัง้ หลายล้วนเป็ น
ไตรลักษณ์ทง้ั สิ้น เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา สิง่ ทีเ่ ราไปยึดไปติดว่าเป็ นความสุขนัน้
ความจริงมันเป็ นความทุกข์ เป็ นทุกขัง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เป็ นสิง่ ทีค่ วรไปหลงยึด
ติดเลย เพราะว่ามีอะไรแล้วจะต้องทุกข์กบั สิง่ เหล่านัน้ ทัง้ สิ้น มีสามีก็ทกุ ข์กบั สามี มี
ภรรยาก็ทกุ ข์กบั ภรรยา มีลูกก็ทกุ ข์กบั ลูก มีอะไรก็ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ เหล่านัน้ ทัง้ สิ้น
นักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย จึงไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ ต่างๆ
ท่านอยู่เหนือสิง่ เหล่านี้ได้ ไม่มสี ง่ิ เหล่านี้ท่านก็อยู่ได้ เพราะท่านไม่ตอ้ งการความทุกข์
จากการเกี่ยวข้องกับสิง่ เหล่านี้นนั ่ เอง ท่านจึงปฏิบตั ธิ รรม ปฏิบตั สิ มถภาวนา วิปสั สนา
ภาวนา เพราะเมือ่ มีทงั้ สมถะทัง้ วิปสั สนาแล้ว จิตก็จะหลุดพ้นจากความยึดติดในสิง่
81

ทัง้ หลายได้ หลุดพ้นจากกองทุกข์ทงั้ หลายทีเ่ กิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลง
ความอยากทัง้ หลายได้ นี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธศาสนา ของพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า เพราะสามารถพาให้พวกเราไปถึงความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริงได้ เป็ น
ความสุขทีไ่ ม่มคี วามทุกข์แฝงอยู่เลย จึงขอให้พวกเราทัง้ หลายจงพยายามเตือนสติถาม
ตัวเราเองอยู่เสมอว่า วันเวลาผ่านไปๆ เราทําอะไรอยู่ เมือ่ ถามตัวเองอย่างนี้แล้ว เราจะ
ได้ไม่ปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้ผ่านไป โดยไม่ได้ทาํ อะไรให้เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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