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กณัฑท์ี่ ๑๗๖ 

กเิลสมาร 
๑๐ กนัยายน ๒๕๔๖ 

พวกเราทีม่าวดักนัอย่างสมํา่เสมอตลอดท ัง้พรรษาและนอกพรรษา ก็เน่ืองจากวา่เรามี

ความเชื่อในพระพทุธเจา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในคาํสอนครัง้สุดทา้ยก่อนทีจ่ะทรงจากเรา

ไป ในพระปจัฉิมโอวาทไดท้รงเตอืนสตพิวกเราไวว้า่ สงัขารท ัง้หลายเป็นของไม่เที่ยง

หนอ จงยงัประโยชน์สว่นตนและสว่นท่านใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยความไม่ประมาทเถดิ คาํวา่

ไม่ประมาทนัน้ ทรงหมายถงึการไมผ่ดัวนัประกนัพรุ่ง ไมเ่ลือ่นเวลาในการทาํคุณงาม

ความด ีทาํประโยชน ์ท ัง้ส่วนตนและส่วนท่านใหถ้งึพรอ้ม การทาํความดทีีไ่มม่โีทษอนัใด

ตามมาน้ีแหละ คอืการทาํประโยชนท์ ัง้ส่วนตนและส่วนท่าน อย่างทีเ่ราท ัง้หลายไดม้า

กระทาํกนัอย่างต่อเน่ืองทกุๆวนัพระ ทกุๆวนัเสารว์นัอาทติย ์ ดว้ยการทาํบญุทาํทาน 

รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม ไหวพ้ระสวดมนต ์ เจริญสมาธิ เจริญปญัญา 

เหลา่น้ีเป็นการทาํประโยชนใ์หเ้กดิขึ้นท ัง้กบัตวัเราและผูอ้ืน่ ดว้ยความไมป่ระมาท คอืทาํ

อย่างสมํา่เสมอ ไมผ่ดัไปวนัขา้งหนา้ เพราะรูว้า่สงัขารเป็นของไมเ่ทีย่ง ไมรู่ว้า่เมือ่ไรจะ

เกดิอะไรขึ้นกบัร่างกายของเราน้ี  

ความแก่ ความเจ็บ ความตายนัน้ เป็นเรื่องธรรมดา ทีค่่อยๆคบืคลานเขา้มา แต่เป็นสิง่ที่

ไมแ่น่นอนจริงๆ ความตายอยู่แค่ปลายจมกูเท่านัน้เอง คอือยู่ทีล่มหายใจ ถา้หายใจเขา้

แลว้ไมไ่ดห้ายใจออก ก็แสดงวา่ความตายไดม้าถงึแลว้ หรือหายใจออกแลว้ไมไ่ดห้ายใจ

เขา้ นัน่ก็เป็นความตายเหมอืนกนั ซึง่ไมม่ใีครสามารถกาํหนดได ้บงัคบัได ้ ป้องกนัไดว้า่

จะใหเ้ป็นไปในเวลาไหน ในตอนเชา้ ตอนกลางวนั หรือตอนเยน็ พรุ่งน้ี เดอืนหนา้ ปีหนา้ 

หรือสบิปีขา้งหนา้ ความตายเป็นสิง่ทีต่่อรองไมไ่ด ้ เมือ่ถงึเวลาจะเกดิขึ้นก็จะเกดิขึ้น

ทนัททีนัใด จงึไมค่วรประมาทในความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนของสงัขารร่างกายน้ี จงคดิ

เสมอว่าวนัน้ีอาจจะเป็นวนัสดุทา้ยของชีวิตของเรากไ็ด ้ ถา้ไมร่ีบฉวยโอกาสทาํประโยชน์
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ใหก้บัตวัเราและกบัผูอ้ืน่ ดว้ยการทาํความด ี อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหท้าํอยา่ง

สมํา่เสมอ คือทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม พรุ่งน้ีอาจจะไมม่เีวลาทีจ่ะทาํกไ็ด ้

แลว้โอกาสอนัดทีีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ ไดม้าเจอพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นสิง่ทีป่รากฏ

ขึ้นมาไดย้ากอย่างยิง่ ก็จะหมดไป  

พระพทุธศาสนาไมใ่ช่จะมปีรากฏอยู่ทกุภพทกุชาตทิีเ่ราเกดิ จะเกดิขึ้นมาแต่ละครัง้ก็เป็น

เวลาหลายกปัหลายกลัป์ และก็จะอยู่ไดไ้มน่าน อย่างศาสนาพทุธของเราน้ี พระพทุธองค์

ทรงทาํนายไวว้า่จะอยู่ไดเ้พยีง ๕๐๐๐ ปีเท่านัน้ หลงัจากนัน้ก็จะไมม่ใีครรูเ้รื่องของ

พระพทุธศาสนาอกีต่อไป โลกก็จะเป็นโลกทีม่แีต่ความมดืบอด มแีต่ความหลง ไมรู่จ้กั

บาปบญุคุณโทษ นรกสวรรค ์ ไมรู่จ้กัเรื่องการเวยีนวา่ยตายเกดิ เรื่องการระงบัดบัของ

การเวยีนวา่ยตายเกดิ เพือ่เขา้สู่มรรคผลนิพพาน จะมแีต่ในสมยัทีม่พีระพทุธศาสนาอยู่

เท่านัน้ พวกเราจงึถอืวา่เป็นพวกทีม่โีชค ๒ ช ัน้ คือ ๑. ไดเ้กดิเป็นมนุษยซ่ึ์งเป็นสิ่งที่

ยาก ๒. ไดม้าเกดิในสมยัที่ยงัมีพระพทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอยู่ มีคาํสอนครบถว้น

บริบูรณ์ มีผูป้ฏบิตัิ มีผูค้อยช้ีบอกทางแทนพระพทุธเจา้ จงึถอืวา่เป็นโอกาสอนัเลศิ อนั

ประเสริฐ เป็นบญุเป็นวาสนาอย่างยิง่ จงึไมค่วรปลอ่ยใหล้าภอนัประเสริฐน้ีหลดุจากมอื

เราไป โดยไมไ่ดม้อีะไรตดิตวัไป เวลาทีต่ายไปจากภพน้ีชาตน้ีิ  

ถา้เชื่อในพระพทุธศาสนา ในพระธรรมคาํสอนแลว้ จะตอ้งเชื่อในเรื่องเวยีนวา่ยตายเกดิ 

วา่ภพน้ีชาตน้ีิเป็นเพยีงแค่ช ัว่ขณะหน่ึงของชวีติเท่านัน้เอง เพยีงเสี้ยวเลก็ๆของชวีติอนั

ยาวนานของเรา ทีต่อ้งเกดิ ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ผ่านภพนอ้ยภพใหญ่มานบัไม่

ถว้น และก็จะตอ้งเป็นอย่างน้ีไปอกีหลายกปัหลายกลัป์ ถา้ไมส่ะสมคุณงามความด ี ภพ

ชาตขิองเราก็จะไมห่มดสิ้นไป แต่ถา้ไดป้ฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เราก็จะตดั

ภพตดัชาตใิหน้อ้ยลงไป ภพชาตทิีเ่หลอือยู่ในแต่ละภพแต่ละชาต ิก็จะเป็นภพชาตทิีด่ขี ึ้น

ไปเรื่อยๆ มคีวามสุขความเจริญมากขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างชาตน้ีิเราเกดิมาเป็นมนุษย ์ มี

ความรูค้วามสามารถในระดบัหน่ึง มรูีปร่างหนา้ตาในระดบัหน่ึง มฐีานะการเงนิการทอง

ในระดบัหน่ึง มอีายุขยัในระดบัหน่ึง ถา้สะสมบญุกศุลทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนให ้

บาํเพญ็กนัแลว้ ภพหนา้ชาตหินา้ ก็จะไดก้ลบัมาดกีวา่เดมิ ฐานะจะดขีึ้นสูงขึ้น ไม่วา่จะ
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เป็นรูปร่างหนา้ตา การเงนิการทอง สตปิญัญาเหลา่น้ีจะเป็นสิง่ทีเ่พิม่พูนขึ้น จากการทีไ่ด ้

สะสมกนัไว ้ ในแต่ละภพแต่ละชาต ิ ไมสู่ญหายไปไหน จงึเป็นสิง่ทีค่วรขวนขวายสะสม

อยู่เสมอๆ  

อย่าไปสะสมในสิง่ทีเ่อาตดิตวัไปไมไ่ด ้ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ ซึง่เป็นสมบตัิ

ของโลกน้ี ของชาตน้ีิเท่านัน้ ถา้มวัหลงตดิอยู่กบัลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เมือ่ตายไป

ก็จะไปตวัเปลา่ๆ แต่ถา้เอาเวลา สตปิญัญา ความรูค้วามสามารถ และเงนิทองทีม่อียู่ มา

แปลงใหเ้ป็นบญุเป็นกศุลจะดเีสยีกวา่ เพราะเมือ่จากโลกน้ีไป ก็จะไดม้สีิง่ทีด่ทีีง่ามรอรบั

อยู่ขา้งหนา้ ทาํใหภ้พชาตขิา้งหนา้มแีต่จะดขีึ้นไปเรื่อยๆ เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

สะสมบญุบารมมีาทกุภพทกุชาต ิ ไมว่า่จะเกดิมาในภพไหนชาตไิหน ถา้ไดเ้ป็นมนุษยก์็

จะตอ้งมกีารทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรมอยู่อย่างต่อเน่ือง ไมท่าํบาปทาํกรรม 

ไมส่รา้งเวรสรา้งกรรมใหก้บัใคร ยอมเป็นผูแ้พ ้คาํวา่ผูแ้พน้ี้ในความเป็นจริงแลว้ ก็คอืผู ้

ชนะอย่างแทจ้รงิ คอืชนะกเิลสมารท ัง้หลาย ทีเ่ป็นตวัผูกมดัใหต้อ้งเวยีนวา่ยตายเกดิ ใน

ภพนอ้ยภพใหญ่ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้นนัน่เอง เวลาทีเ่ราแพน้ัน้ เราชนะกเิลสมาร คอืชนะความ

โลภ ความโกรธ ความหลง ซึง่ไมม่คุีณไมม่ปีระโยชนก์บัจติใจเลย มแีต่จะสรา้งความ

ทกุข ์ความวุน่วายใจ ความเศรา้หมอง ใหเ้กดิขึ้นกบัจติใจเท่านัน้  

ถา้เราชนะแบบกเิลส คอืชนะผูอ้ืน่ดว้ยการทาํรา้ยเขาก็ด ีดว้ยการเบยีดเบยีนเขาก็ด ีดว้ย

การแก่งแยง่ชงิดกี็ด ี ไดส้มบตั ิ ไดข้า้วของมา แต่สิง่ทีเ่สยีไปก็คอืความเป็นพระทีม่อียู่ใน

ใจของเรานัน่เอง พระตอ้งรูจ้กัแพ ้พระไม่ตอ้งการชนะใคร พระตอ้งการชนะตนเท่านั้น 

เพราะไมม่กีารชนะอนัใดจะประเสริฐเท่ากบัการชนะตน เมือ่ชนะตนแลว้ทกุอย่างกจ็บ

สงบลง เพราะกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในจติใจ ทีส่รา้งความวา้วุน่ขุน่มวัของจติ ก็จะสงบตวัลง 

เมือ่สงบตวัลงแลว้ จติก็จะสงบ มคีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวามพอ มคีวามภูมใิจ แต่ถา้

ไปชนะภายนอก ชนะผูอ้ืน่ ก็จะไปสรา้งเวรสรา้งกรรมใหก้บัเขา เมือ่เขาแพ ้ก็จะตอ้งเกดิ

ความอาฆาตพยาบาท เกดิความโกรธแคน้ ทีจ่ะจองเวรจองกรรมกบัเรา และก็ไมใ่ช่เป็น

การชนะทีถ่าวร เพราะคนในโลกน้ีไมไ่ดม้เีพยีงคนเดยีว มเีป็นลา้นๆ ชนะคนน้ี เดีย๋วก็มี

อกีคนทีจ่ะมาทา้ชงิตาํแหน่งอกี ก็มอียู่ไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดก็ตอ้งแพเ้ขา เพราะไมม่ใีครที่
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อยู่ในโลกน้ี จะเป็นผูช้นะไปไดต้ลอด เพราะโดยธรรมชาตขิองสงัขารร่างกาย สกัวนัหน่ึง

ก็ตอ้งอ่อนลง แก่ลงไป กาํลงัวงัชาก็จะตอ้งถดถอยนอ้ยลงไป จะเอาอะไรไปต่อสูก้บัผูอ้ืน่

ได ้ 

แต่ถา้เอาชนะพษิภยั คอืกเิลสมาร ทีม่อียู่ภายในจติใจของเราแลว้ สงครามในจติก็จะ

สงบลง จะไมม่กีารต่อสูก้นั ระหวา่งความโลภกบัความไมโ่ลภ ความโกรธกบัความไม่

โกรธ ความหลงกบัความไมห่ลง เพราะเมือ่ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถูกทาํลาย

หมดสิ้นไปดว้ยอาํนาจแห่งธรรมแลว้ ก็ไมม่อีะไรทีจ่ะมาสรา้งความวุน่วายใหก้บัจติใจอกี

ต่อไป จติใจก็จะอยู่ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ไมม่คีวามหวิความกระหาย ไมม่คีวาม

ตอ้งการจากอะไรภายนอกอกีต่อไป มคีวามรูว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้อยู่ภายในใจ อยูใ่น

ใจทีส่งบระงบัจากกเิลสมารท ัง้หลาย ปญัหาท ัง้หลายของใจจงึไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารขาดแคลนสิง่

ภายนอก เช่น ขาดแคลนทรพัย ์ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่อยู่ทีก่ารขาดแคลนธรรมะ 

อนัเป็นเครื่องมอืหรืออาวุธ ทีจ่ะใชท้าํลายกเิลสมาร ทีส่รา้งความทกุข ์ ความวุน่วายใจ

ใหก้บัใจ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น น่ีแหละจงึเป็นเหตทุีท่าํใหพ้ระพทุธเจา้จงึตอ้งสอนพวกเราให ้

ทาํความด ี เพราะความดน้ีีก็คอืธรรมะนัน่เอง การทาํความดกี็หมายถงึการทาํอะไรก็ได ้

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์ ไมม่โีทษกบัตวัเราก็ด ี กบัผูอ้ืน่ก็ด ี

หรือท ัง้กบัตวัเราและกบัผูอ้ืน่ก็ด ี ถอืวา่เป็นธรรมะ เมือ่ทาํไปแลว้จะเกดิประโยชนท์ ัง้กบั

ตวัเราและกบัผูอ้ืน่  

อย่างการใหท้านทีญ่าตโิยมมาทาํกนัในวนัน้ี ญาตโิยมก็ไดท้าํคุณประโยชนใ์หเ้กดิขึ้นกบั

ผูอ้ืน่ คอืกบัพระสงฆอ์งคเ์จา้ ท่านก็ไดร้บัปจัจยั ๔ คอือาหารบณิฑบาต จวีร ยารกัษา

โรค ทีอ่ยู่อาศยั ส่วนทีญ่าตโิยมไดร้บัก็คอืความสงบ ความสุขของจติใจ ทีเ่กดิจากการ

ระงบัดบัของกเิลส คอืความโลภ ความตระหน่ี ความเหน็แก่ตวั ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ใน

วตัถขุา้วของเงนิทอง เมือ่เราคลาย เราปลอ่ยวางสิง่เหลา่น้ี ความทกุขค์วามกงัวลใจ 

เกี่ยวกบัสมบตัขิา้วของเงนิทอง ทีเ่คยเป็นภาระทีต่อ้งแบกตอ้งคอยดูแลอยู่ก็หมดไป แต่

ถา้ไมไ่ดท้าํ ไมไ่ดเ้สยีสละ ไมไ่ดใ้ห ้ สมบตัขิา้วของเหลา่นัน้ก็ยงัอยู่กบัเรา เรากต็อ้ง

กลายเป็นผูดู้แลรกัษาสมบตัขิา้วของชิ้นนัน้ต่อไปจนวนัตาย และก็ไมไ่ดร้บัประโยชน์
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อะไรจากสมบตัขิา้วของอนันัน้หลงัจากทีต่ายไป เพราะไมไ่ดเ้อามาแปลงมาเปลีย่นใหเ้ป็น

บญุเป็นกศุล คอืธรรมะทีไ่ปดบักเิลสภายในจติใจ เมือ่กเิลสยงัไมด่บัเวลาไปก็ตอ้งไป

แบบกเิลสพาไป คอืไปดว้ยความทกุข ์ ไปดว้ยความวุน่วายใจ และก็ตอ้งถูกกเิลสหลอก

ใหเ้ป็นอย่างน้ีไปอยู่เรื่อยๆ ต่อไปทกุภพทกุชาต ิ 

แต่ถา้เราปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ดงัทีไ่ดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี เราตดัใจยอม

เสยีสละ ยอมใหส้ิง่ทีม่ค่ีาไป เมือ่ใหไ้ปแลว้แทนทีใ่จของเราจะทกุข ์ กลบัมคีวามสุข 

เพราะสบายใจ เบาใจ เพราะวา่สมบตัขิา้วของเงนิทองน้ี ก็เหมอืนกบัของทีเ่ราแบกอยูบ่น

บ่า เวลาปลดเปลื้องออกจากบ่า ใหผู้อ้ืน่ไป เราก็เบาใจ ผูอ้ืน่ถา้เขาโง ่เขารบัไปแลว้ เขาจะ

ไปแบกมนัต่อ มนัก็เป็นกรรมของเขา แต่ถา้เขาฉลาด เขาก็จะรบัเอาไปทาํประโยชนต่์อไป 

เช่นเอาไปดูแลรกัษาร่างกายของเขาใหอ้ยู่ไดอ้ย่างสุขสบาย ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย แลว้ถา้มี

เหลอือยู่ ก็เอาไปจาํหน่ายจ่ายแจก เอาไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ต่อไป ไมส่ะสมเก็บเอาไวใ้ห ้

กลายเป็นภาระ ทีจ่ะตอ้งแบกหาม คอยเฝ้าดูแลอกีต่อหน่ึง เมือ่ใหข้องนัน้ไปแลว้ อย่าไป

กงัวลวา่บคุคลทีร่บัของนัน้ เขาจะเอาไปทาํอะไรต่อไปอย่างไร เพราะมนัสุดวสิยัของเรา

แลว้ มนัพน้จากหนา้ทีข่องเราแลว้ หนา้ทีข่องเราคอืเป็นผูใ้ห ้เมือ่ใหไ้ปแลว้ เขาจะไปทาํดี

ทาํช ัว่อย่างไร ก็เป็นเรื่องของเขา แต่ถา้เรารูท้หีลงัวา่เขาไปทาํในสิง่ทีเ่กดิโทษ ไมเ่กดิคุณ 

ไมเ่กดิประโยชน ์ ท ัง้กบัตวัเขาเองและกบัผูอ้ืน่ ต่อไปก็ไมต่อ้งไปใหเ้ขาอกี เพือ่เป็นการ

ป้องกนั ไมส่่งเสริมใหเ้ขาไปทาํสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม ซึง่จะเกดิโทษกบัตวัเขาเอง และกบัผูอ้ืน่

นัน่เอง  

เวลาทีใ่หไ้ปแลว้ ก็ขอใหต้ดัใจคดิเสยีวา่ของนัน้ๆ ไมไ่ดเ้ป็นของเราเสยีแลว้ อย่ากลบัไปที่

บา้นแลว้เกดิความรูส้กึเสยีดายกบัของชิ้นนัน้ แลว้อยากจะไดก้ลบัคนืมา อย่างน้ีจะ

กลายเป็นกเิลส ไมใ่ช่เป็นธรรมะ เพราะเกดิความโลภอกีแลว้ เพราะเดมิททีีใ่ห ้ ก็เพือ่จะ

ตดัความโลภ ความยดึตดิในสมบตัชิิ้นนัน้นัน่เอง เมือ่ใหไ้ปแลว้ ขอใหใ้หแ้บบขาดไปจาก

ใจ อย่าไปถอืวา่ยงัเป็นกรรมสทิธิ์ของเราอยู่ เมือ่ใหไ้ปแลว้ ก็ถอืวา่หมดสทิธิ์จากสมบตัิ

ชิ้นนัน้แลว้ เป็นสมบตัขิองผูอ้ืน่ไปแลว้ ถา้ทาํอยา่งน้ีไดใ้จจะเบา จะมคีวามสุข แลว้ถา้

เกดิจะตอ้งตายไปทนัททีนัใด ก็จะไปสู่สุคต ิ แต่ถา้ยงัมคีวามผูกพนักบัสมบตัชิิ้นนัน้อยู ่
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อาจจะตอ้งกลบัมาเกดิในสถานทีใ่กลก้บัสมบตัหิรือวตัถชุิ้นนัน้ ไมว่า่จะเกดิเป็นอะไร ก็

ขอใหไ้ดเ้กดิ เพราะมคีวามผูกพนั ถา้ตอ้งไปเกดิในทอ้งสุนขัก็ยนิด ี ตอ้งไปเกดิในทอ้ง

ของจิ้งจกตุก๊แกก็ยนิด ี ท ัง้ๆทีไ่ดท้าํบญุและควรเสวยบญุ แต่กลบัถูกกรรมทีห่นากวา่ที่

หนกักวา่คอืความห่วงใย ความอาลยัอาวรณ์ ความยดึตดิในสมบตัชิิ้นนัน้ ทาํใหต้อ้ง

กลบัมาเกดิเป็นสตัวเ์ดรจัฉานชนิดใดชนิดหน่ึง เพราะอยากจะอยู่ใกลก้บัสมบตัชิิ้นนัน้

นัน่เอง  

เพราะฉะนัน้เวลาทาํบญุ ก็ขอใหท้าํความเขา้ใจวา่ ทาํบญุเพือ่ปลอ่ยวาง เพือ่ตดั เพราะ

ความจริงแลว้ไมม่อีะไรทีจ่ติใจตอ้งมเีลย ถา้จติใจไดร้บัการชาํระกเิลสตณัหา ซึง่เป็นตวั

คอยดงึจติใหไ้ปผูกตดิอยู่กบัสิง่ต่างๆแลว้ รบัรองไดว้า่อยู่เฉยๆ ก็มคีวามสุข มคีวามสุข

ยิง่กวา่ตอนทีม่สีมบตัมิากมายก่ายกองเสยีอกี เพราะถา้ไปยดึตดิกบัสมบตัแิลว้ ก็จะเป็น

เหมอืนคนพกิาร ทีต่อ้งอาศยัไมเ้ทา้หรือรถเขน็ไวเ้ป็นเครื่องมอื ช่วยพาใหไ้ปไหนมาไหน 

ท ัง้ๆทีไ่มใ่ช่เป็นคนพกิาร สามารถเดนิไดด้ว้ยตวัของเราเอง แต่เพราะความหลง ความ

เกยีจครา้น ทาํใหค้ดิวา่ถา้มรีถเขน็หรือมไีมเ้ทา้แลว้ จะเดนิไดส้ะดวกกวา่ จะไปไหนมา

ไหนไดส้ะดวกกวา่ แต่ถา้เกดิวนัหน่ึงไมเ้ทา้นัน้หายไป หรือรถเขน็หายไป ก็จะตอ้ง

เดอืดรอ้นวุน่วาย ฉนัใดสิง่ต่างๆทีเ่ราไปยดึ ไปตดิ ไปพึง่พาอาศยั เช่น สมบตัขิา้วของ

เงนิทอง ลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขท ัง้หลาย ก็เป็นสิง่ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นตอ้งพึง่พาอาศยั

เลย แต่ถูกกเิลสตณัหา โมหะอวชิชา ความหลงหลอกใหไ้ปคดิวา่ ถา้มลีาภ ยศ 

สรรเสริญ กามสุขแลว้ เราจะมคีวามสุขอย่างยิง่  

แต่หาเป็นเช่นนัน้ไม ่ กลบัมคีวามทกุขเ์พิม่ขึ้นมาอกี เพราะตอ้งมคีวามห่วง ความกงัวล 

วา่จะมลีาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข ไปอยู่ตลอดเวลาหรือไม ่ วนัดคีนืดเีกิดสิง่เหล่าน้ี

จะตอ้งสูญสลายจากไปดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง เช่น เวลาไปตดิคุกตดิตะราง ก็เหมอืนกบั

สูญเสยีลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขไป ซึง่ก็เป็นสิง่ทีอ่าจจะเกดิขึ้นไดท้นัททีนัใด ถา้จติใจ

ไมม่ธีรรมะคอยดูแลรกัษา วนัดคีนืดเีกดิมอีารมณ์บูดเบี้ยวขึ้นมา เกดิความบา้คล ัง่ขึ้นมา 

ไปฆ่าผูอ้ืน่เขา้ ก็จะตอ้งสูญเสยีทกุอย่างทีเ่คยใหค้วามสุข ตอ้งไปอยู่ในคุกในตะราง หมด

อสิรภาพ หมดลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข เพราะเรื่องของกรรมเป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน
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นัน่เอง อะไรจะเกดิขึ้นเมือ่ไรก็เกดิขึ้นได ้ แต่ถา้เขา้ใจถงึหลกัความจริงวา่ สิง่ต่างๆ

ภายนอกนัน้ ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะใหค้วามสุขทีแ่ทจ้รงิ ไมค่วรไปพึง่สิง่เหลา่นัน้ แต่ควรพึง่สิง่

ทีม่อียู่ภายในใจของเรา คอืใจทีส่งบ ใจทีส่ะอาด ใจทีป่ราศจากความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ทีเ่กดิจากการปฏบิตัธิรรม เกดิจากการทาํความด ี ต่อสูก้บัความโลภ ต่อสูก้บั

ความอยาก อยู่แบบเรียบๆงา่ยๆ พอมพีอกนิก็พอแลว้ ไมไ่ปหลงฟุ้ งเฟ้อกบัสิง่ต่างๆ

ภายนอก มนัเป็นของหลอก ไมใ่ช่เป็นของจริง ไมไ่ดใ้หค้วามสุข แต่ใหค้วามทกุข ์ความ

วา้วุน่ขุน่มวั ความวุน่วายใจอยู่ตลอดเวลา  

ถา้ฝึกอยู่แบบเรียบๆงา่ยๆ อยู่ตามมตีามเกดิได ้ จะเป็นชวีติทีม่คีวามสุขภายในจติใจ มี

ความสงบ มคีวามอิม่ มคีวามพอ จะไมห่ว ัน่ไหวกบัการเจริญหรือการเสือ่มของลาภ ยศ 

สรรเสริญ กามสุข เพราะไมไ่ดไ้ปยดึไปตดิ ไมไ่ดไ้ปพึง่สิง่เหลา่นัน้เป็นเครื่องใหค้วามสุข 

สมมตุวิา่เราฝึกอยู่แบบเรียบๆงา่ยๆ อยู่ตามมตีามเกดิได ้เช่นพระท่านอยู่กนั ถา้เผือ่ตอ้ง

ไปเขา้คุกเขา้ตะราง จะไมรู่ส้กึเดอืดรอ้นเท่าไรเลย เพราะคุกตะรางกบัการมาอยู่ในวดัน้ี 

ก็ไมแ่ตกต่างกนัสกัเท่าไร เวลามาบวชก็เหมอืนตดิคุกตดิตะรางเหมอืนกนั เพยีงแต่เป็น

ในลกัษณะของความพอใจ ความสมคัรใจ ผูท้ีม่าบวชน้ี ลว้นมาบวชดว้ยความสมคัรใจ 

ไมม่ใีครเอาปืนจี้หลงับงัคบัมาใหบ้วช แต่มอีปุนิสยั มศีรทัธาความเชื่อวา่ การอยู่แบบ

เรียบงา่ยอย่างนกับวชนัน้ เป็นวถิทีางทีถู่กทีค่วร ทีจ่ะใหค้วามสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นวถิทีาง

แห่งการดบัทกุขอ์ย่างแทจ้รงิ ถา้สามารถอยู่แบบนกับวชได ้ คอืยนิดกีบัสภาพทีต่นเองมี

อยู่ อยู่ทีไ่หนก็อยู่ได ้นอนทีไ่หนก็นอนได ้ถา้ไมก่ฏุ ิมโีคนไมก้็นอนทีโ่คนไม ้มถีํา้ก็นอน

ในถํา้ มเีรือนรา้งก็นอนในเรือนรา้ง ทีไ่หนก็ได ้พอหลบแดดหลบฝนได ้ก็อยู่ไดแ้ลว้ ไม่

กลวัโจรขโมยจะมาทาํรา้ย เพราะไมม่สีมบตัอิะไร ผูท้ีจ่ะถูกโจรขโมยมาทาํรา้ย มาปลน้ 

มาจี้ เป็นคนทีม่สีมบตัเิงนิทองต่างหาก ถา้ลองใส่เพชรใส่ทองใหเ้ต็มตวัแลว้เดนิไปคน

เดยีวในทีเ่ปลีย่ว รบัรองไดไ้มช่า้ก็เร็ว ก็จะตอ้งถูกจี้ถูกปลน้อย่างแน่นอน  

ดงันัน้เงนิทองลาภยศถา้ไมรู่จ้กัดูแลรกัษา ไมรู่จ้กัวธิีปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง ก็จะกลายเป็นโทษ

ขึ้นมาได ้กลายเป็นเหตทุีท่าํใหต้ายไปก็เป็นได ้อย่างคนบางคนในสมยัน้ี กลวัคนอืน่จะดู

ถูกเหยยีดหยาม วา่ไมม่ฐีานะ จงึตอ้งตะเกยีกตะกาย ไปหาซื้อเครื่องเพชรนิลจนิดาต่างๆ
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มาใส่ เพือ่ใหค้นอืน่เหน็วา่ตนเองมฐีานะ มเีงนิทอง แต่ในขณะเดยีวกนัก็กลายเป็นเป้า

ของอาชญากรไป ถา้เผลอก็อาจจะตอ้งเสยีชวีติไปได ้ น่ีก็เป็นเพราะความหลงนัน่เอง คดิ

วา่คนเราจะมคีวามสุข มหีนา้ มตีา มเีกยีรต ิก็ต่อเมือ่มลีาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข แต่

ความจริงไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ เพราะพระพทุธเจา้ก็ไดท้รงพสูิจนใ์หเ้หน็แลว้วา่ ลาภ ยศ 

สรรเสริญ กามสุข นัน้ ไมใ่ช่เป็นเหตทุีจ่ะทาํใหพ้น้ทกุข ์ใหม้คีวามสุข เพราะพระพทุธเจา้

ก็เคยมลีาภ ยศ สรรเสริญ กามสุขมากมาย ในฐานะของราชกมุาร ไดส้มัผสัมาแลว้ รูว้า่

ไมไ่ดใ้หค้วามสุขทีแ่ทจ้ริง เพราะในจติใจกย็งัมคีวามห่วง มคีวามกงัวลอยู่ เกี่ยวกบัฐานะ

ของตน วา่จะหมดสิ้นไปในวนัใดวนัหน่ึง เมือ่ไรก็ไมรู่ ้ ความกงัวลอนัน้ีก็คือความทุกข ์

นัน่เอง แต่เมือ่ไดส้ละราชสมบตัแิลว้มาอยู่แบบนกับวช อยู่แบบเรียบงา่ย ต่อสูก้บักเิลส

มารทีค่อยชกัใยชกัจูงใหไ้ปหาลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข จนกเิลสมารทีม่อียู่ในจติใจถูก

ทาํลายหมดสิ้นไป ก็เลยไมม่อีะไรทีจ่ะมาคอยผลกั มาคอยดงึ ใหไ้ปหาลาภ ยศ 

สรรเสริญ กามสุขอกี เมือ่ใจไมม่ตีวัคอยผลกัคอยดนั ก็อยู่อย่างสงบ อยู่อย่างสบาย  

เพราะน่ีคอืธรรมชาตขิองใจทีส่ะอาดทีบ่ริสุทธิ์ จะเต็มเป่ียมไปดว้ยบรมสุข ปรมงัสขุงั น่ี

คอืสภาพหรือธรรมชาตขิองใจ ทีพ่วกเราทกุคนสามารถดดัแปลงใหเ้ป็นได ้ ถา้ต ัง้ใจ

ประพฤตปิฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ดว้ยความไมป่ระมาท คอืพยายามทาํ

ความเขา้ใจเสมอวา่ ชีวติน้ีเกดิมาเพือ่ทาํบญุทาํกศุล ทาํคุณทาํประโยชนเ์ท่านัน้ เพราะ

เมือ่ทาํไปแลว้ประโยชนจ์ะเกดิขึ้นกบัตวัเราเป็นหลกั และกบัผูอ้ืน่เป็นรอง คอืไดช้าํระ

กเิลสตณัหา ทีเ่ป็นตวัสรา้งความทกุข ์ สรา้งภพสรา้งชาต ิ ใหห้มดสิ้นไป เมือ่หมดสิ้นไป

แลว้ ก็จะอยู่อย่างสุขสบาย ไมต่อ้งห่วง ไมต่อ้งกงัวล ไมต่อ้งมปีญัหากบัอะไรท ัง้สิ้น 

เพราะจติสามารถอยู่ตามลาํพงัได ้ไมต่อ้งมอีะไรภายนอก มคีวามสุขแลว้ มคีวามพอแลว้ 

เมือ่เป็นเช่นนัน้ปญัหาก็หมดไป ไมต่อ้งไปแสวงหา ไมต่อ้งไปทาํอะไรอกี อยู่อย่างน้ีไป

ตลอดอนนัตกาล น่ีคอืธรรมชาตขิองจติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ทีไ่ดร้บัการชาํระจากการปฏบิตัิ

ธรรม ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหป้ฏบิตั ิ คอืทาํประโยชนท์ ัง้ส่วนตนและส่วนท่าน 

ใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยความไมป่ระมาท การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี ่๑๗๗ 

อวิชชา 
๑๘ กนัยายน ๒๕๔๖ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ เป็นวนัธรรมสวนะ วนัฟงัธรรม จงึไดม้กีารสมาทานศีล ๕ ศีล ๘ ศีล

อโุบสถ เพราะศรทัธาญาตโิยมมศีรทัธา ความเชื่อ ปสาทะ ความเลือ่มใส ในพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงแสดงไวว้า่ สเีลน สคุติ ยนัต ิ ศีลเป็นเครื่องพาไปสูส่คุต ิ

ผูท้ีจ่ะไปเกดิเป็นมนุษยก์็ด ีเป็นเทพก็ด ีเป็นพรหมก็ด ีเป็นพระอริยเจา้ท ัง้หลายก็ด ีตอ้ง

มศีีลเป็นผูน้าํไป ถา้ไมม่ศีีลแลว้จะไมส่ามารถไปสู่ทีไ่ดก้ลา่วไวไ้ด ้ แต่จะตอ้งไปตรงขา้ม

กบัที่ๆ ไดก้ลา่วไว ้ คอืจะตอ้งไปสู่อบายท ัง้ ๔ ไดแ้ก่นรก เดรจัฉาน เปรต อสรุกาย ซึง่

เป็นทีอ่ยู่ทีไ่ปของผูป้ราศจากศีลธรรม ส่วนผูม้ปีญัญามคีวามรูอ้ย่างพระโสดาบนั ซึง่เป็น

พระอริยบคุคลเบื้องตน้ มีดวงตาเหน็ธรรม จงึไมม่องขา้มความสาํคญัของศีลธรรมไป

เป็นอนัขาด เพราะไดเ้หน็แลว้วา่เมือ่สตัวโ์ลกตายไปแลว้ ถา้ยงัไมส่ิ้นกเิลส ก็ยงัจะตอ้งไป

เกดิใหม ่จะไปเกดิทีสู่งหรือไปเกดิทีต่ ํา่ ก็ขึ้นอยู่กบัศีลธรรม  

ถา้มศีีลเป็นเครื่องพาไป ก็จะไดไ้ปเกดิในทีด่ทีีง่าม ทีเ่รียกวา่สคุติ ไดเ้ป็นมนุษย ์เป็นเทพ 

เป็นพรหม เป็นพระอริยเจา้ พระโสดาบนัจงึต ัง้ม ัน่อยู่ในการรกัษาศีล ๕ จะไมล่ะเมดิศีล 

๕ โดยเดด็ขาด เพราะเหน็แลว้วา่การรกัษาศีล ๕ ยิง่กวา่ชวีติ มคุีณมปีระโยชนก์วา่ 

เพราะชวีติก็เป็นเพยีงแค่ช ัว่อายุขยัน้ีเท่านัน้ ไมเ่กนิ ๑๐๐ ปีก็จะตอ้งลม้หายตายจากกนั

ไป แต่จติจะตอ้งไปเกดิต่อไป จะไปสุคตหิรือไปสู่อบาย ก็ขึ้นอยู่กบัวา่มศีีลธรรมเป็น

เครื่องพาไปหรือไม ่ถา้มศีีลธรรมกจ็ะไดไ้ปเกดิเป็นมนุษย ์ เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระ

อริยบคุคล ตามลาํดบัต่อไป ถา้ไมม่ศีีลธรรมก็ตอ้งไปสู่อบายท ัง้ ๔ พระโสดาบนัซึง่มี

ความรู ้ คอืมแีสงสวา่งแห่งธรรม มดีวงตาเหน็ธรรม มปีญัญา จงึรูช้ดัแจง้วา่หลงัจากที่

ตนเองตายไปแลว้ ถา้ยงัไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ กจ็ะตอ้งไปเกดิต่อ จงึไมล่ะเมดิศีล

ขอ้หน่ึงขอ้ใด เช่นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ การลกัทรพัย ์ การประพฤตผิดิประเวณี การพูด
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ปดมดเทจ็ การเสพสุรายาเมา พระโสดาบนัจะไมก่ระทาํโดยเดด็ขาด ถงึแมจ้ะเสยีชวีติ

เพือ่รกัษาศีลก็ยอมเสยี ตามทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงสอนไวว้า่ ใหส้ละชีวิตเพื่อรกัษาธรรม 

พระโสดาบนัท่านเหน็แลว้ดว้ยปญัญา วา่ชวีติกบัธรรมนัน้ มคุีณค่าแตกต่างกนั ชวีติก็

เป็นเพยีงอตัภาพร่างกายน้ี ประกอบขึ้นดว้ยธาต ุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ไมม่สีาระ ไมม่ี

คุณค่าอะไร นอกจากจะเป็นเครื่องมอืทีจ่ะนาํมาใช ้ ในการประกอบคุณงามความด ี หรือ

กระทาํบาปเท่านัน้  

เมือ่เป็นเช่นนัน้จงึเอาร่างกายน้ีมาประกอบคุณงามความด ี เช่นรกัษาศีล ละเวน้จากการ

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ แต่ถา้จะตอ้งไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เช่นตอ้งฆ่าผูอ้ืน่เพือ่รกัษาชวีติของตน

ไว ้ พระโสดาบนัก็จะไมท่าํ หรือจะตอ้งไปลกัทรพัยเ์พือ่หาอาหารมาเยยีวยารกัษาร่างกาย 

ก็จะไมท่าํ ยอมอดตาย ดกีวา่จะตอ้งผดิศีลผดิธรรม ดว้ยเหตน้ีุพระโสดาบนัจงึไมต่อ้งไป

เกดิในอบายอกีต่อไป ถงึแมจ้ะเคยทาํบาปทาํกรรมมามากนอ้ยเพยีงไรในอดตีก็ตาม 

กรรมเหลา่นัน้ก็ไมส่ามารถมาส่งผลใหพ้ระโสดาบนัตอ้งไปเกดิในอบายอกีต่อไป มแีต่จะ

ไปเกดิในสุคต ิ และจะมภีพชาตเิหลอืไมเ่กิน ๗ ชาตเิท่านัน้ หลงัจากนัน้แลว้ก็จะบรรลุ

เป็นพระอรหนัต ์เป็นผูส้ิ้นกเิลส แต่ในขณะทีย่งัเป็นพระโสดาบนัอยู่ ยงัมกีเิลสทีล่ะเอยีด

ทีย่งัไมส่ามารถกาํจดัได ้ เป็นบ่วงทีผู่กดงึใหพ้ระโสดาบนัยงัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ 

เพยีงแต่เวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในสุคต ิคอืในภพทีด่เีท่านัน้  

แต่ถา้ปฏบิตัธิรรมไปเรื่อยๆ เจริญธรรมะไปเรื่อยๆ ต่อสูก้บักเิลสต่างๆ ทีเ่ป็นเครื่องผูก

จติผูกใจ ใหต้อ้งกลบัมาเวยีนวา่ยตายเกดิอกี ภพชาตกิ็จะค่อยๆลดถอยนอ้ยลงไป จน

หมดไปในทีสุ่ด หนา้ทีข่องพระโสดาบนัทีจ่ะตอ้งปฏบิตัต่ิอไปอกี ก็คอืการละกามตณัหา 

ความอยากในกาม พระโสดาบนัโดยปกตวิสิยัจงึยงัเป็นผูค้รองเรือนอยู่ ยงัมคีวามยนิดี

กบัการมสีาม ี มภีรรยาอยู่ แต่ถา้ตอ้งการทีจ่ะเจริญขึ้นสู่ธรรมทีสู่งขึ้นไปกวา่นัน้ จาํตอ้ง

เจริญอสภุกรรมฐาน พจิารณาดูความไมส่วยงามของร่างกายเพือ่คลายความกาํหนดัยนิด ี

เช่นพจิารณาดูร่างกายตัง้แต่ใตผ้วิหนงัลงไป ความสวยงามของคนเรา มอียู่บนผวิหนงัน้ี

เท่านัน้ ถา้สามารถมองทะลลุงไปใตผ้วิหนงัได ้ ก็จะเหน็อวยัวะนอ้ยใหญ่ต่างๆ ก็จะเกดิ



13 
 

ความเบือ่หน่าย เกดิความไมย่นิดกีบัความสวยงามของร่างกาย ซึง่เป็นเพยีงส่วนหน่ึง

เท่านัน้  

ส่วนความไมส่วยงามคอือสภุนัน้ ก็ถูกปกปิดดว้ยหนงั ถูกปกปิดดว้ยการดูแลรกัษา 

อาบนํา้อาบท่า หวเีผา้หวผีม จงึทาํใหดู้สวยงาม แต่ถา้ไมไ่ดร้บัการดูแล เช่นไมไ่ดอ้าบนํา้

อาบท่าสกัระยะหน่ึง ไมไ่ดห้วเีผา้หวผีม อย่างคนทีเ่พิง่ตื่นนอนมาใหม่ๆ  ต่อใหเ้ป็น

นางงามจกัรวาลหรือเป็นดาราภาพยนตร ์ ต่อใหส้วยหรือหลอ่เหลาขนาดไหนก็ตาม เวลา

ตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆ  หนา้ตาก็จะดูไมไ่ด ้ เพราะนัน่เป็นธรรมชาตขิองร่างกาย แต่ถูก

ปกปิดไว ้ เพราะคนเราส่วนใหญ่จะไมเ่หน็หนา้กนัตอนทีเ่พิง่ตื่นนอนขึ้นมาใหม่ๆ  จะเหน็

หนา้กนัก็ต่อเมือ่ไดข้ดัสฉีววีรรณ แต่งหนา้ทาปาก หวเีผา้หวผีม ใส่เสื้อผา้ใหเ้รียบรอ้ย

เสยีก่อน จงึจะออกมาเจอกนั จงึมกัจะเหน็รูปร่างหนา้ตาของคนวา่สวยวา่งาม จงึมคีวาม

หลงตดิ มคีวามยนิดอียากจะไดม้าเป็นคู่ครอง ดงันัน้ถา้ตอ้งการตดัความหลงน้ี พระ

โสดาบนัจงึตอ้งเจริญอสุภกรรมฐาน พจิารณาดูความไมส่วยงามของร่างกายไปเรื่อยๆ 

จนตดิตาตดิใจ หลบัตาก็เหน็ ลมืตาก็เหน็ จนสามารถเอาชนะการเหน็ความสวยงามของ

ร่างกายน้ีไปได ้ถา้ทาํใหก้ามตณัหาเบาบางลงไปได ้ก็จะบรรลเุป็นพระอริยบคุคลข ัน้ที ่๒ 

เรียกวา่พระสกทิาคามี ผูท้าํใหร้าคะตณัหาเบาบางลงไป คอืเริ่มเหน็แลว้ในความไม่

สวยงามของร่างกาย แต่ยงัไมส่ามารถเหน็ไดต้ลอดเวลา เวลาเผลอก็ยงัอดทีจ่ะเหน็ความ

สวยงามของร่างกายไปไมไ่ด ้เวลามสีตมิปีญัญาพจิารณา ก็จะเหน็วา่ไมส่วยงาม ก็จะเกดิ

ความเบือ่หน่าย เป็นลกัษณะเบือ่ๆอยากๆ อย่างน้ีเรียกวา่เป็นข ัน้ของพระสกทิาคาม ี 

ถา้ยงัไมบ่รรลถุงึธรรมทีสู่งกวา่น้ี พระสกทิาคามกี็จะมภีพชาตเิหลอืเพยีงชาตเิดยีว คาํวา่

ภพชาตขิองพระสกทิาคาม ี ของพระโสดาบนัน้ีหมายถงึภพชาตใินกามภพ คอืภพของ

มนุษยแ์ละเทวดา ผูย้งัเสพกามอยู ่ แต่ถา้สามารถเจริญอสุภกรรมฐาน คอืเหน็ความไม่

สวยงามของร่างกายไดต้ลอดเวลา จนคลายความกาํหนดัยนิดไีดโ้ดยเดด็ขาด ก็จะบรรลุ

เป็นพระอริยบคุคลข ัน้ที ่๓ เรียกวา่พระอนาคามี ไมม่คีวามยนิดใีนเรื่องการมคู่ีครองอกี

ต่อไป ถงึแมจ้ะเคยแต่งงานอยู่ดว้ยกนัมา ก็จะไมม่กีจิกรรมดงัทีเ่คยกระทาํมาในอดตี 

หรือไมเ่ช่นนัน้ก็จะออกบวชไปเลย ถา้ตายไปก่อนบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ กจ็ะไปเกดิใน
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สวรรคช์ ัน้พรหม จะไมไ่ดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยเ์ป็นเทพอกี แต่จะไปเกดิเป็นพรหม แลว้

ก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัตใ์นสวรรคช์ ัน้พรหมนัน้ๆต่อไป ไมต่อ้งกลบัมาเกดิแก่เจ็บตาย

อกีต่อไป  

แต่ยงัตอ้งกาํจดักเิลสทีล่ะเอยีดทีย่งัครอบงาํจติใจอยู ่ เรียกวา่อวิชชา ความไมรู่จ้รงิให ้

หมดไปจากจติจากใจ ดว้ยการเจริญปญัญา พจิารณาใหรู้ท้นัอวชิชา ความไมรู่ส้ภาพ

ความเป็นจริงของสภาวธรรมท ัง้หลาย ไมว่า่ขา้งนอกหรือขา้งใน เช่นอายตนะภายนอก 

คอื รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ หรืออายตนะภายใน คอื ตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือ

ขนัธ ์๕ คอืรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ หรือธรรมารมณ์ต่างๆทีป่รากฏอยู่ในจติ 

ไมว่า่จะเป็นความสุข หรือความทกุข ์ลว้นเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น คอืไม่เที่ยง ไม่มีตวัตน 

ไมอ่ยู่ภายใตก้ารควบคุม เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นตามเหต ุ ตามปจัจยั ถา้ไปหลงไปยดึตดิ 

อยากจะใหเ้ป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี ก็จะเกดิความทกุขข์ ึ้นมา ถา้รูท้นัแลว้ปลอ่ยวางตาม

สภาพความเป็นจริง ก็จะไมท่กุข ์ก็จะหลดุพน้ น่ีคอืความหมายของอวชิชาและปญัญา  

ปญัญาจะรูท้นัในสภาวธรรมท ัง้หลาย ท ัง้ส่วนหยาบ ส่วนกลาง และส่วนละเอยีด ที่

ปรากฏขึ้นมาสมัผสักบัจติกบัใจ รูท้นัอารมณ์เหลา่น้ีวา่เป็นเพยีงสภาวธรรมเท่านัน้ ไม่

ควรยนิดยีนิรา้ย รูท้นัวา่เป็นสภาวธรรม เมือ่เกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ก็ตอ้งดบัไปในทีสุ่ด ถา้

รูท้นัแลว้ปลอ่ยวางก็จะเป็นผูท้ีรู่ต้ามความเป็นจริง จะรูว้า่ทกุขเ์กดิขึ้นเพราะความอยาก 

ถา้ปลอ่ยวางความอยากดว้ยสต ิ ดว้ยปญัญา ความทกุขก์็จะดบัไป ไมว่า่จะเป็นความ

อยากกบัสิง่ต่างๆภายนอกทีผ่า่นมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ในรูปของรูป เสยีง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะ ก็รูว้า่เป็นสิง่ทีไ่มค่วรไปอยาก เพราะเมือ่อยากแลว้ ก็ตอ้งเกดิอปุาทานความ

ยดึตดิ ถา้เกดิการสูญเสยี การพลดัพรากจากกนั ก็ตอ้งเกดิความทกุขข์ึ้นมา ถา้รูว้า่เหตุ

ของความทกุขเ์กดิจากความอยาก แลว้ก็ปลอ่ยวางความอยากนัน้ ความทกุขก์็จะดบัไป 

น่ีคอืความหมายของการรูท้นัอวชิชา อวชิชาเป็นผูไ้มรู่ใ้นพระอริยสจั ๔ ไมรู่จ้กัไตร

ลกัษณ์วา่เป็นอย่างไร  

แต่ถา้ไดเ้จริญปญัญาตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอน ทรงมอบใหก้บัพทุธศาสนิกชนไว ้ให ้

เจริญอยู่อย่างสมํา่เสมอๆ ใหม้สีต ิ รูท้นักบัสิง่ต่างๆทีม่าสมัผสักบัใจ อย่าไปอยาก อย่า
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ไปยนิด ี เพราะถา้ยนิดกี็จะเกดิความอยาก ถา้รงัเกยีจก็อยากใหส้ิง่นัน้หายไป ใหพ้น้ไป

จากตวัเอง เมือ่เกดิความอยากก็จะตอ้งดิ้นรนทรุนทรุาย กลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา แต่

ถา้เพยีงแต่รบัรูต้ามสิง่ทีม่าปรากฏ ก็จะไมม่คีวามทกุขภ์ายในใจ เพราะวา่สิง่ต่างๆทีม่า

สมัผสัปรากฏในใจนัน้ ไมส่ามารถไปทาํรา้ยทาํลายใจได ้ เพราะใจเป็นธาตรูุ ้ เป็น

ธรรมชาตทิีร่บัรู ้ สามารถรบัรูท้กุสิง่ทกุอย่างทีป่รากฏขึ้นได ้ ไมว่า่จะเป็นสุขเวทนา 

ทกุขเวทนา ไมสุ่ขไมท่กุขเ์วทนา หรืออารมณ์ต่างๆ อารมณ์โกรธ อารมณ์หลง อารมณ์

โลภ สามารถรบัรูส้ิง่เหลา่น้ีไดห้มด เพยีงแต่จะตอ้งรูท้นัแลว้ปลอ่ยวาง  

เวลาเกดิอารมณ์โลภก็อย่าไปโลภตาม เกดิอารมณ์โกรธ ก็อย่าไปโกรธตาม อย่าไปคดิวา่

มตีวัมตีน ไปรูไ้ปโกรธตามสิง่เหลา่นัน้ ไปโลภตามสิง่เหลา่นัน้ พยายามทาํความเขา้ใจวา่ 

ใจเป็นผูรู้ ้ ไม่ใช่ตวัตน มหีนา้ทีเ่พยีงแต่รบัรูแ้ลว้ก็ปลอ่ยวาง ไมใ่ช่เป็นผูท้ีโ่ตต้อบกบัสิง่

ต่างๆทีม่าปรากฏขึ้นในใจ ถา้มสีตมิปีญัญาไวค้อยดูแลอยู่ตลอดเวลา ใจก็จะค่อยๆรูท้นั

แลว้ก็จะปลอ่ยวาง ตวัตนที่เคยเป็นตวัคอยโตต้อบสิ่งต่างๆ กจ็ะเบาบางลงไป จน

กลายเป็นตวัรูเ้ฉยๆ ใครจะพูดอะไรก็ไมโ่ตต้อบเหมอืนเมือ่ก่อน เมือ่ก่อนใครพูดอะไรมา

ก็สวนหมดัไปทนัท ีพูดไมด่กี็ตอบโตไ้ปอย่างไมด่ ีพูดดกี็ตอบโตไ้ปอย่างด ีแต่ต่อไปเวลา

ใครพูดอะไรก็จะเฉยเสยีก่อน แลว้ถา้จะตอบโตก้็ใชป้ญัญาใคร่ครวญเสยีก่อน วา่สมควร

ทีจ่ะตอบโตห้รือไม ่จาํเป็นหรือไม ่ถา้ไมจ่าํเป็น ก็น่ิงเฉยเสยี จะไมต่อบโตอ้ะไร ปลอ่ยให ้

เขาพูดไปตามประสาของเขา เปรียบเหมอืนกบัเดก็ๆ เวลาจะพูด จะรอ้ง จะขออะไร บาง

ทผูีใ้หญ่ก็ไมต่อ้งไปตอบไปโตอ้ะไรกบัเดก็ๆ ปลอ่ยใหร้อ้งไป ขอไป พูดไป เดีย๋วก็ลมื  

แต่ถา้ไมม่ปีญัญารูท้นัอวชิชาความหลง เวลามอีะไรมาสมัผสักบัจติ ใครพูดอะไรไมถู่กใจ 

ก็จะเกดิความไมพ่อใจ แลว้ก็จะมตีวัตอบโตค้วามรูส้กึนัน้ พูดไมด่มีาก็จะพูดไมด่ี

กลบัไป จนในทีสุ่ดก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวทะเลาะววิาท ทาํรา้ยร่างกายกนั จนถงึฆ่ากนั

ตายในทีสุ่ด ก็เพราะเกดิจากอวชิชา ความไมรู่ท้นัธรรมชาตขิองใจผูรู้น้ี้เอง แต่ถา้รูแ้ลว้

อะไรจะปรากฏขึ้นมาก็เพยีงแต่รบัรูไ้วแ้ลว้ก็ปลอ่ยใหผ้่านไป ไมเ่หน็จะมปีญัหาอะไร 

เหมอืนกบัไมโครโฟนน้ี เวลามเีสยีงมาสมัผสักบัไมโครโฟน ไมว่า่จะเป็นเสยีงด ี หรือ

เสยีงไมด่ ี จะเป็นสรรเสริญ หรือจะเป็นการตาํหนิตเิตยีน ไมโครโฟนก็เพยีงแต่รบัเสยีง
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นัน้ไป ทาํหนา้ทีถ่่ายทอดเสยีงไปสู่เครื่องขยายเสยีง เพือ่จะไดข้ยายเสยีงออกมาตาม

ลาํโพง เพยีงทาํหนา้ทีข่องเขา เพราะไมม่ตีวัตนอยู่ในไมโครโฟนนัน่เอง  

ฉนัใดใจก็เป็นธรรมชาตทิีไ่มม่ตีวัตน แต่ถา้มอีวชิชาแอบแฝงอยู่ในใจก็จะปรากฏมตีวัตน

ขึ้นมา และจะเป็นตวัทีแ่สดงตอบโตส้ิง่ต่างๆทีม่าสมัผสักบัใจ ทาํใหเ้กดิความดอีกดใีจ 

เกดิความเสยีอกเสยีใจ เวลาดอีกดใีจนัน้ไมค่่อยมปีญัหาเท่าไร แต่เวลาเกดิความเสยีอก

เสยีใจ มนัทรมาน คนเราจะรํา่รวยมากมายขนาดไหน มสีมบตัมิากมายเพยีงไร มบีริษทั

บริวารมากนอ้ยเพยีงไร มยีศถาบรรดาศกัดิ์สูงส่งเพยีงไรก็ตาม แต่เวลาเกดิความทกุข ์

ความเศรา้โศกเสยีใจภายในใจ สิง่ต่างๆทีต่นเองมอียู่น ัน้จะไมส่ามารถช่วยกาํจดัความ

ทกุข ์ทีเ่ผาผลาญจติใจไดเ้ลย น่ีคอืความไมม่คุีณ ไมม่ปีระโยชนข์องลาภ ยศ สรรเสริญ 

สขุท ัง้หลาย ทีเ่ราแสวงหากนั เวลาเกดิความทกุข ์ความโกรธแคน้ ความเสยีดาย อาลยั

อาวรณ์ ทีเ่ป็นผลของอวชิชา จะไมม่อีะไรมาแกไ้ดน้อกจากปญัญา คอืธรรมะของ

พระพทุธเจา้ ทีจ่ะตอ้งเกดิจากการปฏบิตั ิ ศีล สมาธิ และปญัญา เท่านัน้ ทีจ่ะสามารถ

ชาํระ ต่อสู ้ทาํลายอวชิชา ตวัทีส่รา้งความรูส้กึวา่มตีวัตนอยู่ในใจใหห้มดสิ้นไปได ้ 

เมือ่ความรูส้กึมตีวัตนนัน้สลายหมดไป ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็จะสูญสลาย

ไปพรอ้มๆกนั มแีต่ตวัรูอ้ยู่เท่านัน้เอง สกัแต่ว่ารู ้เป็นตวัรูท้ีส่ะอาดบริสุทธิ์ เป็นธรรมชาติ

ของพระอรหนัต ์ ของพระพทุธเจา้ท ัง้หลาย ทีห่ลงัจากไดป้ฏบิตัเิจริญธรรมะอย่าง

ต่อเน่ืองตามลาํดบั ก็จะสามารถกาํจดักเิลสต่างๆ ตณัหาต่างๆ อวชิชาโมหะต่างๆ ทีม่อียู่

ภายในใจใหห้มดสิ้นไป เมือ่หมดสิ้นไปแลว้ ใจก็จะเป็นใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ไมม่กีารตอบ

โตก้บัสิง่ต่างๆทีม่าสมัผสั หรือปรากฏขึ้นภายในใจอกีต่อไป จะมแีต่เพยีงรบัรูไ้วเ้ท่านัน้ รู ้

วา่เป็นสภาวธรรมทีเ่กดิขึ้น ตัง้อยู่ และก็ดบัไป ถา้มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งแสดง เช่นพูด

หรือกระทาํอะไรก็ใชป้ญัญาพจิารณาเสยีก่อน แลว้ก็จะแสดง แลว้ก็จะกระทาํออกไปโดย

ไมม่กีเิลสตณัหาเป็นตวัชกัใย เป็นตวัผลกัดนั เป็นเพยีงกริิยา  

พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตน์ัน้ เวลาท่านทาํอะไร ไมไ่ดท้าํดว้ยกเิลสตณัหา แต่ทาํดว้ย

ปญัญา ทาํไปเพยีงสกัแต่วา่ทาํไป ตามความจาํเป็น เวลาใครมาทกัทายถามปญัหา กต็อบ

ไปตามเรื่องตามราว แต่ในใจไมไ่ดม้คีวามยนิดยีนิรา้ยต่อการตอบคาํถามปญัหานัน้ๆ 
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เพยีงแต่ทาํหนา้ทีไ่ป เวลาใครใหอ้ะไรมาก็อนุโมทนาไป แต่ในใจไมม่คีวามดอีกดใีจกบัสิง่

ทีไ่ดร้บั หรือใครจะมาเอาส่วนหน่ึงส่วนใดไป ก็ไมม่คีวามรูส้กึเสยีดายอาลยัอาวรณ์ 

เพยีงแต่รูว้า่ มนัมาแลว้ก็ไปเท่านัน้ น่ีคอืลกัษณะของใจ ทีไ่ดก้าํจดัอวชิชาใหห้มดไปแลว้ 

จะเป็นเช่นนัน้ ใจทีเ่มือ่ก่อนน้ีเป็นตวัตน ก็จะกลายเป็นตวัรูไ้ปเท่านัน้ สกัแต่วา่รู ้มอีะไร

มาสมัผสัก็รูว้า่มาสมัผสั รูว้า่มาแลว้ก็ไป ไปแลว้ก็มา กลบัไปกลบัมาอยู่อย่างน้ี แต่จะไม่

มคีวามยนิดยีนิรา้ยกบัการมาหรือการไปของสิง่ต่างๆ  

น่ีเป็นสิง่ทีท่กุๆคนสามารถปฏบิตัไิด ้ ถา้เจริญสตปิญัญาอย่างสมํา่เสมอ กาํหนดใหม้สีติ

อยู่กบัใจ เพราะทกุสิง่ทกุอย่างนัน้เกดิขึ้นในใจ ความดต่ีางๆ ก็เกดิขึ้นในใจ ความชัว่

ต่างๆ ก็เกดิขึ้นในใจ ถา้ใจมสีตปิญัญารูท้นั เวลาเกดิความด ี ก็พจิารณาดูวา่ควรจะทาํ

หรือไมท่าํ เมือ่สมควรทีจ่ะทาํ กท็าํไป เวลาเกดิความชัว่ขึ้นมา ก็รูท้นั ก็จะไมท่าํตาม

ความชัว่ต่างๆ เช่นเกิดอารมณ์อยากจะเสพสุราขึ้นมา ก็รูท้นัอารมณ์นัน้ ก็ละเวน้จากการ

เสพสุรา ถา้อยากจะไปฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ก็รูท้นัในอารมณ์นัน้แลว้ก็ปลอ่ยวาง ไมห่ลงตาม 

ทาํตามอารมณ์นัน้ ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความเป็นจริงของเขา รูว้า่เขาเกดิขึ้นมา ต ัง้อยู่ 

แลว้ก็ตอ้งดบัไปในทีสุ่ด แลว้จติใจก็จะวา่ง ปราศจากความทกุข ์ เพราะไมม่คีวามอยาก

กบัสิง่หน่ึงสิง่ใด  

สงัเกตดู เวลาเกดิความอยาก คนเราจะนัง่อยู่เฉยๆไมไ่ด ้ จะตอ้งดิ้นรนไปหาสิง่ทีต่น

ตอ้งการ น่ีก็เป็นความทกุขอ์ย่างหน่ึง คอืความอยู่ไมเ่ป็นสุขนัน่เอง อยู่เฉยๆไม่ได ้ พอ

เหน็อะไรอยากจะได ้ ก็ตอ้งออกไปหามาจนได ้ แต่ถา้ไมม่คีวามอยากแลว้ อยู่เฉยๆก็มี

ความสุข น่ีแหละคอืผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการปฏบิตัธิรรม เริ่มต ัง้แต่การรกัษาศีลทีท่า่น

ท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัในวนัน้ี รกัษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีลอุโบสถ ศีล ๒๒๗ ก็เป็นการ

พฒันาขึ้นไปตามลาํดบั ในเบื้องตน้ก็รกัษาศีล ๕ ไปก่อน ต่อจากนัน้ก็ไปศีล ๘ ศีล

อโุบสถ ถา้เจริญมากขึ้นไปกวา่นัน้ ก็จะเกิดความอยากจะบวชเป็นสมณะนกับวช ถอืศีล 

๒๒๗ ขอ้ ใชเ้วลาส่วนใหญ่กบัการต่อสูก้บักเิลสตณัหา ไมใ่ชเ้วลาไปในการทาํมาหากนิ 

หาเงนิ หาทอง หาลาภ หายศ แต่ใชไ้ปกบัการชาํระกเิลสตณัหา ความโลภ ความอยาก
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ต่างๆ ความหลงต่างๆ อวชิชาความไมรู่ ้ทีม่อียู่ภายในจติใหค่้อยๆหมดไปตามลาํดบั จน

หมดไปในทีสุ่ด  

น่ีคอืหนา้ทีก่ารงานของสมณะนกับวช เมือ่บวชมาแลว้ถอืวา่เป็นผูส้ละสมบตัแิลว้ สละ

ความเป็นอยู่ของฆราวาสแลว้ ไมม่สีาม ีไม่มภีรรยา ไมม่บีตุร ไมม่ธีิดา ไมม่พี่อ ไมม่แีม่

แลว้ มพีระธรรมเป็นครูบาอาจารย ์มพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นพ่อแม ่มเีพือ่น

สหธรรมกิท ัง้หลาย คอืพระภกิษุทีอ่ยูร่่วมกนั เป็นพีเ่ป็นนอ้งกนั มเีป้าหมายอนัเดยีวกนั 

คอืการเจริญธรรมดว้ยการปฏบิตัศีิล สมาธิ และปญัญา เพือ่กาํจดักเิลสตณัหา โมหะ

อวชิชา ทีเ่ป็นตน้เหตทุีจ่ะพาใหไ้ปเวยีนวา่ยตายเกดิ ไปแบกความทกุขต่์างๆ ในแต่ละภพ

แต่ละชาตไิมรู่จ้กัจบจกัสิ้น เดีย๋วน้ีเราโชคด ี ไดม้าเจอพระพทุธศาสนา เริ่มเหน็แลว้วา่

ทางเดนิทีแ่ทจ้ริง อยู่ตรงไหน ก็อยู่ทีก่ารปฏบิตัธิรรมนัน้เอง เริ่มตน้ดว้ยการทาํบญุให ้

ทาน รกัษาศีล แลว้ก็เจริญภาวนา นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา ตามสมควรแก่สมณสารรูป

ของแต่ละคน แต่ละทา่น ปฏบิตัไิดด้ว้ยกนัทกุคนไมว่า่จะเป็นฆราวาส หรือเป็นสมณะ

นกับวช และสามารถบรรลธุรรมอนัประเสริฐไดด้ว้ยกนัทกุคน จงึควรขวนขวายปฏบิตัิ

ธรรมกนั ดว้ยศรทัธา วริิยะ สต ิและปญัญา เพือ่ความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ที่

มอีวชิชาเป็นตน้เหต ุการแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  



19 
 

กณัฑท์ี ่๑๗๘ 

สปัปายะ 
๓ ตลุาคม ๒๕๔๖ 

ตัง้แต่เริ่มตน้พรรษามา มศีรทัธาญาตโิยมไดม้าบาํเพญ็บญุกศุลกนัอย่างต่อเน่ือง จนถงึ

วนัพระน้ีก็เกอืบจะครบพรรษา ๓ เดอืน เหลอือกีเพยีงวนัพระเดยีว การทีท่่านไดม้ากนั

อย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอ ถอืเป็นการบาํเพญ็บญุบารม ี บารมใีนเบื้องตน้ก็คอื

อธิษฐานบารมี ความตัง้ใจ เวลาจะทาํอะไรใหส้าํเร็จบรรลปุระโยชนไ์ด ้จาํตอ้งมกีารต ัง้ใจ

เสยีก่อน คือการต ัง้เป้าหมายวา่จะทาํอะไร อย่างเวลาจะมาวดั ก็ตอ้งกาํหนดจติใจไว ้

ลว่งหนา้ก่อนวา่ วนัพระจะมาวดั เมือ่มกีารกาํหนดเป้าหมายแลว้ ก็ตอ้งมกีารดาํเนินการ

ต่อไป เพือ่ใหเ้กดิผลขึ้นมา จงึตอ้งมสีจัจบารมี ความจริงใจ เอาจรงิเอาจงักบัความตัง้ใจ

ทีไ่ดต้ ัง้ไว ้ไมใ่ช่สกัแต่วา่ต ัง้ไปเฉยๆ พอถงึเวลาก็ไมไ่ดท้าํตามทีไ่ดต้ ัง้ใจไว ้ถา้ขาดสจัจะก็

จะไมไ่ดท้าํ หรือถา้ทาํก็จะไมไ่ดค้รบถว้นบริบูรณ์ ผลประโยชนท์ีพ่งึไดร้บัจากการปฏบิตัิ

ตามเป้าหมายนัน้ ก็จะไมป่รากฏ หรือปรากฏไมส่มบูรณ์ แต่ถา้มสีจัจบารม ีความจรงิจงั

แลว้ ย่อมดาํเนินไปตามเป้าหมายได ้ลลุว่งสาํเร็จประโยชนไ์ด ้ 

การจะบรรลถุงึเป้าหมายทีว่างไวไ้ด ้ จาํตอ้งมวิีริยบารมี ความพากเพยีรอตุสาหะ เมือ่ถงึ

เวลาทีจ่ะตอ้งทาํในสิง่ทีไ่ดต้ ัง้ใจไว ้ ก็ตอ้งทาํใหไ้ด ้ เช่นจะมาวดัทกุวนัพระในช่วงเวลา

เขา้พรรษา พอถงึวนัก่อนวนัพระ ก็ตอ้งเตรียมซื้อขา้วซื้อของต่างๆ ดูสภาพรถยนต ์ ดู

อะไรต่างๆทีจ่าํเป็นตอ้งใชเ้ป็นเครื่องมอืในการนาํตนมาสู่วดั เมือ่ถงึเวลาก็ตื่นแต่เชา้

อาบนํา้อาบท่า แต่งกายแลว้ก็นาํสิง่ของต่างๆทีต่ ัง้ใจจะนาํมาทีว่ดั ถงึแมจ้ะมอีปุสรรค

ต่างๆนานา ฝนฟ้าจะตก ไฟจะดบั ก็ไมท่อ้ถอย เมือ่ไดต้ ัง้ใจไวแ้ลว้ดว้ยความจริงใจ ก็จะ

อตุส่าหพ์ากเพยีรมาใหไ้ด ้ ฝ่าฟนัอปุสรรคต่างๆ จะยากจะลาํบากอย่างไร ก็จะใชข้นัติ

บารมี ความอดทน เป็นเครื่องมอืต่อสู ้ เมือ่ไดก้าํหนดจติไวแ้ลว้วา่จะทาํสิง่หน่ึงสิง่ใด 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสิง่ทีด่ทีีง่าม ทีจ่ะนาํมาซึง่ประโยชนสุ์ขแก่ตนและผูอ้ืน่ ก็ควรทาํให ้
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สาํเร็จ ซึง่ก็ตอ้งอาศยับารมทีีไ่ดก้ลา่วไว ้ คืออธิษฐานบารมี สจัจบารมี วิริยบารมี ขนัติ

บารมี ถา้มบีารมที ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ การบาํเพญ็บารมอีย่างอืน่ก็จะเป็นผลทีจ่ะตามมา

ต่อไป  

คอืเมือ่ไดม้าทีว่ดัแลว้ ก็จะไดท้าํบญุตกับาตร ถวายจตปุจัจยัไทยทาน ถวายสงัฆทาน

ใหก้บัพระสงฆ ์ เรียกวา่ทานบารมี แลว้ก็ยงัไดส้มาทานศีลต่างๆ เช่นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล

อโุบสถ เรียกวา่ศีลบารมี และเนกขมัมบารมี คอืศีล ๕ เป็นศีลบารมี ศีล ๘ เป็น

เนกขมัมบารมี ละเวน้จากการหาความสุขทางกามารมณ์ต่างๆ ทีผ่่านเขา้มาทางตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ไดแ้ก่รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย ไดแ้ก่การละเวน้จากการ

รบัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ ละเวน้จากการหาความสุขจากเครื่องบนัเทงิ

ต่างๆ เช่นดูหนงัดูละคร รอ้งราํทาํเพลง ละเวน้จากการใชเ้ครื่องหอม ใชเ้สื้อผา้อาภรณ์ที่

เป็นสสีนัต่างๆ ไมห่าความสุขจากรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย แต่จะมุง่ไปสู่

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติใจ ดว้ยการปฏบิตัสิมาธิ และ ปญัญา นัง่สมาธ ิเดนิ

จงกรม อนัเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหจ้ติไดร้บัความสงบ  

เมือ่ไดบ้าํเพญ็ดงัน้ีแลว้ ผลทีจ่ะปรากฏตามมาก็คอืปญัญาบารมี ความรูค้วามฉลาด 

เมตตาบารมี ความมไีมตรีจติต่อมวลสตัวท์ ัง้หลาย และอเุบกขาบารมี ความสงบตัง้ม ัน่

เป็นกลางของจติ ทีเ่กดิจากการบาํเพญ็ศีลบารม ี เนกขมัมบารม ี ปญัญาบารม ี ซึง่ลว้น

เป็นเครื่องสนบัสนุนกนัและกนั เวลาปฏบิตัมิกัจะปฏบิตัไิปพรอ้มๆกนั มากบา้ง นอ้ยบา้ง 

ขึ้นอยู่กบัสตปิญัญากาํลงัของแต่ละทา่นจะปฏบิตักินั เปรียบเหมอืนกบัรถยนตท์ีม่ ี

ชิ้นส่วนองคป์ระกอบหลายชิ้นดว้ยกนั มที ัง้ลอ้ มที ัง้กระบะ มที ัง้เครื่องยนต ์ มที ัง้

พวงมาลยั มที ัง้เบรก มที ัง้ทีน่ ัง่ ถา้จะใชเ้ป็นพาหะนะเพือ่ใหไ้ปถงึจดุหมายปลายทางได ้

จาํตอ้งมอีงคป์ระกอบทีค่รบครนั ถงึจะดาํเนินไปไดด้ว้ยความสะดวกราบรื่น ถงึจดุหมาย

ปลายทางโดยสวสัดภิาพ การบาํเพญ็บญุบารมขีองสาธุชนท ัง้หลาย ก็เปรียบเหมอืนกบั

การเดนิทางไปสู่จดุหมายปลายทางอนัประเสริฐเลศิโลก ทีเ่หลา่บรรดานกัปราชญ์

ท ัง้หลายไดด้าํเนินไปถงึ เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย คอืมรรค ผล 

นิพพาน แดนทีป่ราศจากความทกุข ์ ความเศรา้โศกเสยีใจ ทีส่ิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ย
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ตายเกดิ จะดาํเนินไปถงึชา้หรือเร็ว ก็ขึ้นอยู่กบับารมที ัง้ ๑๐ ทีท่่านท ัง้หลายไดม้าบาํเพญ็

กนัอย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ืองน้ี  

ถา้บาํเพญ็ไปเรื่อยๆแลว้ ไมช่า้ก็เร็วก็จะนาํท่านเขา้สู่กระแสแหง่พระนิพพาน ผูท้ีเ่ขา้สู่

กระแสแหง่พระนิพพานน้ีเรียกวา่พระอริยบคุคล เริ่มตน้ต ัง้แต่พระโสดาบนั ตามดว้ย

พระสกทิาคามี พระอนาคามี และพระอรหนัต ์ น่ีคอืภูมจิติภูมธิรรมต่างๆทีผู่ป้ฏบิตัิ

บาํเพญ็บญุบารมที ัง้ ๑๐ จะดาํเนินไปถงึ เปรียบเหมอืนกบัการเดนิทางจากกรุงเทพฯมาสู่

ทีว่ดั ก็จะตอ้งมกีารขบัรถขึ้นทางด่วนหรือมอเตอรเ์วย ์ ซึง่เปรียบเหมอืนกบักระแสแห่ง

พระนิพพาน คอืเมือ่ไดข้ึ้นทางด่วน ไดข้บัอยู่บนมอเตอรเ์วยแ์ลว้ ก็จะไมม่อีปุสรรคอะไร

มาคอยกดีขวาง มากเหมอืนกบัขบัอยู่ตามถนนท ัว่ๆไป เพราะถนนเหลา่น้ีไดถู้กออกแบบ

ไวใ้หว้ิง่ไปดว้ยความเร็วสูง สามารถถงึจดุหมายปลายทางโดยไมม่อีปุสรรค ไมม่อีะไรมา

ขดัมาขวางใหเ้สยีเวลา การปฏบิตักิ็เช่นกนั เมือ่ลองไดป้ฏบิตัเิขา้สู่กระแสแห่งพระ

นิพพานแลว้ ก็เปรียบเหมอืนกบัเขา้สู่ทางด่วนหรือมอเตอรเ์วย ์ แห่งพระนิพพานนัน่เอง 

มแีต่จะไปใหถ้งึจดุหมายปลายทางโดยถ่ายเดยีว ไม่ชา้ก็เร็ว ขึ้นอยู่กบัความ

ขยนัหม ัน่เพยีร ขึ้นอยู่กบัสตปิญัญาความฉลาดของผูป้ฏบิตั ิ ถา้มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร

มาก มคีวามฉลาดมาก ก็จะสามารถบรรลถุงึพระอรหตัตผล พระนิพพานไดใ้นเวลาอนั

ส ัน้และรวดเร็ว ถา้ฉลาดนอ้ยและมคีวามพากเพยีรนอ้ย ก็จะใชเ้วลายาวหน่อย แต่ก็ไม่

เกนิ ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก  

เมือ่ลองไดเ้ขา้ถงึพระอริยบคุคลเบื้องตน้คอืเป็นพระโสดาบนัแลว้ ภพชาตทิีจ่าํตอ้งเวยีน

วา่ยตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ ก็จะลดเหลอืเพยีง ๗ ชาตเิป็นอย่างมาก คอืถา้ปฏบิตัไิป

แลว้ยงัไมไ่ดบ้รรลธุรรมทีสู่งไปกวา่น้ี เมือ่ตายไปก็จะไดก้ลบัมาเกดิในสุคต ิ เกดิเป็นเทพ

บา้ง เป็นพรหมบา้ง เป็นมนุษยบ์า้ง และก็มาบาํเพญ็ปฏบิตัธิรรมต่อไป จนบรรลขุึ้นสู่

ธรรมอกีข ัน้หน่ึงคอืข ัน้พระสกทิาคามี ภพชาตกิ็จะเหลอืเพยีงชาตเิดยีว ถา้ยงัไมไ่ดบ้รรลุ

ธรรมทีสู่งกวา่นัน้ หลงัจากทีต่ายไปแลว้ก็จะกลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีเพยีง ๑ ชาติ

เท่านัน้ ก็จะบรรลธุรรมทีสู่งขึ้นไปคอืข ัน้พระอนาคามี ถา้ยงัไมไ่ดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์
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เมือ่ตายไปก็จะไมไ่ดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยเ์ป็นเทพอกีต่อไป แต่จะไปเกดิบนสวรรคช์ ัน้

พรหม แลว้ก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัตใ์นสวรรคช์ ัน้พรหมนัน้ เขา้สู่พระนิพพานไป  

น่ีก็คอืจดุหมายปลายทางคอืมรรค ผล นิพพาน ทีผู่บ้าํเพญ็บญุบารมที ัง้หลายจะไดร้บั 

เป็นสิง่ทีจ่ะตามมาต่อไป จะชา้หรือเร็วก็ขึ้นอยู่กบับญุบารมทีีบ่าํเพญ็กนั ถา้มสีจัจบารม ี

มอีธิษฐานบารม ีมวีริิยบารม ีมขีนัตบิารมแีลว้ รบัรองไดว้า่การบาํเพญ็จะไปไดเ้รื่อยๆ จะ

ชา้บา้งจะเร็วบา้งก็ขึ้นอยู่กบับญุกรรมบา้ง อาจจะมอีปุสรรคบางอย่างมาขดัขวาง เช่นบาง

ทกี็มธุีระเรื่องราวต่างๆ กบัทางบา้น ทางครอบครวั บคุคลหน่ึงบคุคลใดตอ้งเจ็บไขไ้ด ้

ป่วย ทาํใหไ้มส่ามารถมาบาํเพญ็ทีว่ดัได ้ ก็ตอ้งดูแลรกัษาคนป่วยคนเจ็บไปพลางๆก่อน 

แต่ก็ยงัสามารถบาํเพญ็ไดใ้นสถานทีอ่ยู่น ัน้ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หนก็สามารถบาํเพญ็บญุบารมี

ได ้ ไมจ่าํเป็นวา่จะตอ้งมาทีว่ดัเสมอไป เพยีงแต่ทีว่ดัเป็นทีพ่รอ้มทีจ่ะเอื้ออาํนวยใหเ้กดิ

การบาํเพญ็ไดอ้ย่างสะดวกสบาย อยู่ทีบ่า้นการบาํเพญ็อาจจะยากลาํบากกวา่ เพราะ

บคุคลทีอ่ยูร่่วมกนัอาจจะไมม่คีวามคดิความเหน็ทีเ่หมอืนกนั แต่มคีวามคดิทีต่รงกนั

ขา้ม มพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั อาจจะไมใ่ช่เป็นคนชอบทาํบญุทาํทาน ไมช่อบรกัษาศีล 

แต่ชอบเลน่การพนนั ชอบเทีย่วเตร่กนิเหลา้เมายา อย่างน้ีก็เป็นสิง่ทีค่อยขดัขวาง เป็น

อปุสรรคขวางก ัน้ ทาํใหก้ารบาํเพญ็บญุกศุลบญุบารมไีมเ่ป็นไปไดอ้ย่างสะดวกราบรื่น มี

แต่จะคอยเหน่ียวคอยรัง้ คอยชวนใหไ้ปทาํในสิง่ทีเ่ขาชอบทาํ แต่เราไมช่อบทาํ  

เราจงึตอ้งใชข้นัตบิารมเีป็นเครื่องช่วยเหลอื อดทนอดกล ัน้ แมเ้ขาจะชวนไป ถา้ปฏเิสธ

ไดก้็ปฏเิสธไป ถา้ปฏเิสธไมไ่ดจ้ริงๆ จาํเป็นตอ้งไปก็ไป เพือ่ไมใ่หเ้สยี ไมใ่หเ้กดิโทษกบั

ตวัเขาและตวัเรา แต่ไมต่อ้งไปทาํแบบหลงงมงายตามเขา ทาํไปสกัแต่เพยีงเป็นกริิยา แต่

ใจไมไ่ดม้คีวามยนิดทีีอ่ยากจะทาํดว้ย ทาํไปเพราะความเกรงอกเกรงใจ ทาํไปเพราะ

รกัษานํา้ใจของกนัและกนั เมือ่มเีวลาวา่งทีจ่ะสามารถบาํเพญ็ต่อไปได ้ ก็บาํเพญ็ต่อไป 

การบาํเพญ็จงึขึ้นอยู่กบัเหตปุจัจยัภายนอกดว้ย เรียกวา่สปัปายะ แปลวา่สะดวกสบาย 

เหมาะกนั เกื้อกูล เอื้ออาํนวย มอียู่ ๗ อย่าง ไดแ้ก่ ๑. อาวาส ทีอ่ยู่อาศยั ๒. โคจร ที่

บณิฑบาตหรือแหลง่อาหาร ๓. ภสัสะ เรื่องพดุคุยทีเ่สริมการปฏบิตั ิ ๔. บคุคล ผูท้ี่

เกี่ยวขอ้งดว้ยแลว้ช่วยใหจ้ติผ่องใสสงบม ัน่คง ๕. โภชนะ อาหาร ๖. อตุ ุสภาพแวดลอ้ม
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และอณุหภูม ิ๗. อริิยาบถ บางคนถูกกบัการนัง่ บางคนถูกกบัการเดนิจงกรม บางคนถกู

กบัการยนื การปฏบิตักิารบาํเพญ็จะสะดวกจะสบาย จะงา่ย จะยาก จะลาํบาก จะไปชา้

ไปเร็ว จงึขึ้นอยู่กบัเหตปุจัจยัท ัง้ ๗ น้ี เป็นสปัปายะหรือไมส่ปัปายะ  

เช่นบคุคลต่างๆทีเ่ราอยู่ดว้ยเป็นสปัปายะหรือไม ่มคีวามคดิเหน็ในทางเดยีวกนัหรือเปลา่ 

ถา้ทกุคนในบา้นชอบทาํบญุทาํทาน ชอบบาํเพญ็เนกขมัมบารม ี อย่างมญีาตโิยมอยู่

ครอบครวัหน่ึง มลูีกเตา้อยู่หลายคน ลูกทกุคนก็ชอบบาํเพญ็บญุบารม ี ไมม่ใีครแต่งงาน

เลยแมแ้ต่คนเดยีว ถงึแมอ้ายุจะปาเขา้ไป ๔๐ หรือ ๕๐ แลว้ ก็ยงัไมแ่ต่งงานกนั พ่อแม่

ก็ชอบปฏบิตัธิรรม ชอบไปวดั เวลาไปวดัก็ไปพรอ้มๆกนัท ัง้บา้น ทกุคนก็ช่วยสนบัสนุน

กนั ถงึเวลาเตรียมตวัก็ช่วยกนัเตรียมขา้วเตรียมของ ไมต่อ้งทาํเพยีงคนเดยีว สมมตุิวา่

วนัไหนเราไมส่บาย เราไมต่อ้งทาํก็ได ้ มคีนอืน่เตรียมขา้วเตรียมของแทนเรา พอถงึเวลา

ก็กระโดดขึ้นรถแลว้ก็มาปฏบิตัต่ิอเลย ส่วนวนัอืน่ถา้คนอืน่เขาไมส่ะดวกไม่สบาย เราก็

ทาํแทนเขา เตรียมขา้วเตรียมของแทนเขา เขาก็ไมต่อ้งลาํบากลาํบน เขาก็ยงัไดม้าบาํเพญ็

บญุบารมร่ีวมกนั  

น่ีคอือานิสงสห์รือประโยชนท์ีไ่ดร้บั จากการไดอ้ยู่ร่วมกบัคนทีม่คีวามคดิ ความเหน็ การ

ปฏบิตัทิีค่ลา้ยคลงึกนั ชอบสิง่เดยีวกนั การปฏบิตักิจ็ะเอื้อต่อกนัและกนั ช่วยกนัหนุน 

ช่วยกนัผลกั ช่วยกนัดงึ ทาํใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็วและราบรื่นสะดวกสบาย 

น่ีคอืบคุคลสปัปายะ บคุคลทีอ่ยู่ดว้ยกนัช่วยส่งเสริมกนั ทาํใหส้ะดวกทาํใหส้บายในการ

ปฏบิตั ิ นอกจากบคุคลแลว้สถานทีอ่ยู่ก็มส่ีวนมาก จะเอื้ออาํนวยในการปฏบิตัหิรือไม่ 

อยู่วดักบัอยู่บา้นจะเหน็ไดว้า่แตกต่างกนั เวลาอยู่ทีบ่า้นการจะปฏบิตัทิาํบญุทาํทาน 

รกัษาศีล ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่สมาธิ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมจะไมค่่อยเอื้ออาํนวย เพราะที่

บา้นจะมที ัง้เดก็ ท ัง้ผูใ้หญ่ มที ัง้สิง่ต่างๆอะไรรอบบา้น ทีม่แีต่การส่งเสยีง มแีต่เรื่อง

วุน่วายอยู่ตลอดเวลา ทาํใหก้ารบาํเพญ็บญุบารมเีป็นไปดว้ยความลาํบากยากเยน็ แต่ถา้

ไดม้าอยู่ทีว่ดัก็จะเป็นสถานทีส่งบ ผูท้ีอ่ยู่ร่วมกนัก็ต ัง้อยู่ในความสงบ ปฏบิตัธิรรม

ร่วมกนั มขีอ้วตัรปฏบิตัอิย่างเดยีวกนั เช่นตื่นแต่เชา้ก็ตอ้งลงโบสถ ์ ไหวพ้ระสวดมนต ์

นัง่ทาํสมาธิ ตอนสายก็ตอ้งมาทีศ่าลามาทาํบญุตกับาตร ตอนกลางวนัก็มกีารไหวพ้ระ
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สวดมนต ์ ตอนเยน็ก็มกีารเขา้โบสถ ์ ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่ทาํสมาธิ ซึง่เป็นการ

เอื้ออาํนวยในการบาํเพญ็บญุบารม ี ทาํใหส้ามารถดาํเนินไปถงึจดุหมายปลายทางที่

ตอ้งการ ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว ยิง่กวา่เวลาอยู่ทีบ่า้น  

จงึไมเ่ป็นสิง่ทีแ่ปลกเลย สาํหรบับคุคลทีห่ลงัจากไดบ้าํเพญ็บญุบารมมีาสกัระยะหน่ึงแลว้ 

จะเกดิมคีวามรูส้กึวา่การอยู่ทีบ่า้นเป็นอปุสรรคขวางก ัน้ มแีต่ความวุน่วายรบกวนจติใจ 

รบกวนความสงบ ก็จะเกดิความรูส้กึอยากจะออกบวช แลว้ก็จะเริ่มคดิเริ่มเตรียมการ 

เริ่มมอีธิษฐานจติวา่จะบวชใหไ้ด ้เมือ่ลองไดเ้ริ่มต ัง้จติอธิษฐานแลว้ ข ัน้ต่อไปก็จะเป็นการ

เตรียมการฝึกฝนชวีติ ใหอ้ยู่เหมอืนกบัชวีติของนกับวช ต ัง้แต่ยงัไมไ่ดบ้วช คอืจะรกัษา

ศีล ต ัง้แต่ศีล ๕ ขึ้นไปสู่ศีล ๘ เช่นละเวน้จากการรบัประทานอาหารหลงัจากมื้อเทีย่งไป

แลว้ ไมดู่หนงัดูละคร ไมอ่อกไปเทีย่วเตร่ ไมแ่ต่งกายดว้ยเสื้อผา้สฉูีดฉาดต่างๆ ไมใ่ช ้

นํา้หอม แต่จะอยู่แบบเรียบๆงา่ยๆ เอาเวลาทีว่า่งจากการงาน มาอ่านหนงัสอืธรรมะ มา

สวดมนต ์มานัง่ทาํสมาธ ิ เจริญปญัญา ปลงอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ 

จนรูส้กึวา่พรอ้มทีจ่ะอยู่ในวดัเป็นเพศนกับวชแลว้ ก็จะลาจากการเป็นฆราวาส เขา้สู่การ

เป็นบรรพชตินกับวชบาํเพญ็บญุบารมต่ีอไป จนกวา่จะถงึจดุหมายปลายทางทีป่รารถนา  

เวลาจะบวชก็จะเลอืกดูวา่วดัทีจ่ะบวชหรือวดัทีจ่ะไปอยู่ปฏบิตันิ ัน้ เป็นวดัทีม่กีารปฏบิตัิ

ตามแนวทางทีต่นเองไดป้ฏบิตัมิาหรือไม ่ มคีรูบาอาจารยผู์รู้ ้ ทีส่ามารถช่วยเหลอือบรม

ส ัง่สอนใหไ้ดห้รือไม ่ มสีหธรรมกิทีส่นใจในการปฏบิตัศีิล สมาธิ ปญัญา มากนอ้ย

เพยีงไร ถา้ไปเจอวดัทีไ่มม่สีิง่เหลา่น้ีแต่กลบัมเีรื่องราวต่างๆ ทีไ่มใ่ช่เป็นการปฏบิตัิ

บาํเพญ็บารม ี เพือ่ใหห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ก็ไมค่วรทีจ่ะไปอยู่ในวดันัน้ๆ 

เพราะจะเป็นการไปสู่สถานทีท่ีไ่มส่ปัปายะนัน่เอง คอืไม่เอื้ออาํนวย ไมส่่งเสริมใหก้าร

ปฏบิตัธิรรมเจริญรุ่งเรืองยิง่ๆขึ้นไปไป แต่จะเป็นการถ่วงดงึไวไ้มใ่หเ้จริญกา้วหนา้ เช่น

ไปบวชอยู่ในวดัทีม่กีารบาํเพญ็กศุลกนัเยอะ ญาตโิยมชอบมาถวายสงัฆทาน มงีานศพมา

ใหส้วดอยู่เรื่อยๆ มกีจินิมนตใ์หไ้ปสวดตามบา้น มกีารก่อสรา้ง มกีารเสกเป่า มกีาร

ประพรมนํา้มนต ์ มมีหรสพต่างๆเขา้มาแบบไมข่าดสาย ถา้จะอยู่ในวดัอย่างนัน้ก็ไมต่่าง

กบัอยู่ทีบ่า้น เพราะถงึแมจ้ะมคีาํวา่วดัอยู่ แต่พฤตกิรรมนัน้ไมม่คีาํวา่วดัเหลอือยู่เลย มี
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แต่พฤตกิรรมของชาวบา้นท ัง้สิ้น คอืมมีหรสพ มกีารทาํกจิกรรมอะไรต่างๆมากมาย ทีจ่ะ

คอยดงึจติใหอ้อกขา้งนอก ไมไ่ดผ้ลกัจติใหเ้ขา้สู่ขา้งใน ถา้ไปอยู่วดัอย่างนัน้โอกาสที่จะ

เจริญรุ่งเรืองในทางจติใจ กจ็ะเป็นไปไดย้ากหรือเป็นไปไมไ่ดเ้ลย  

ดงันัน้เวลาจะบวช จะปฏบิตัธิรรมอย่างจริงจงัแลว้ ผูป้ฏบิตัติอ้งใชป้ญัญาพจิารณาถงึ

สถานที ่ วา่เป็นสปัปายะหรือไม ่ สถานทีท่ีเ่ป็นสปัปายะนัน้ พระพทุธเจา้ทรงแนะวา่ตอ้ง

เป็นสถานทีว่เิวกสงบสงดั ห่างไกลจากรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย ทีเ่ป็น

เครื่องย ัว่ยวนกวนใจใหเ้กดิกเิลสตณัหา ความวา้วุน่ขุน่มวัต่างๆ จาํตอ้งหลกีเลีย่งสถานที่

เหลา่นัน้ เช่นพระบวชใหมท่รงสอนไมใ่หไ้ปอยู่ตามวดัทีม่กีารก่อการสรา้ง ไมไ่ปปกักลด

อยู่ตามสีแ่ยกไฟแดง สถานทีม่คีนพลกุพลา่นสญัจรไปมา ใหไ้ปปลกีวเิวกตามสถานที่

สงบ เช่นในป่าชา้ ในป่าในเขา ตามเรือนรา้งทีไ่มม่คีนอยู่ ซึง่เป็นสถานทีท่ีจ่ะเอื้ออาํนวย

ต่อการบาํเพญ็บญุบารม ี แมแ้ต่ในสถานทีเ่หลา่น้ีก็ยงัมทีีม่คีวามแตกต่างกนั เพราะจริต

นิสยัของแต่ละคนก็ไมเ่หมอืนกนั บางคนชอบทีโ่ลง่ ทีไ่มม่อีะไรปิดกัน้ บางคนชอบทีใ่น

ถํา้ ทีม่ทีีปิ่ดก ัน้ แลว้แต่จริตนิสยั เมือ่เวลาไปบาํเพญ็ ก็ตอ้งใชป้ญัญาวเิคราะหดู์วา่ 

สถานทีท่ีไ่ปอยู่น ัน้ เวลาภาวนาเป็นอย่างไร จติเจริญรุ่งเรืองมากนอ้ยเพยีงไร มคีวามสงบ

มากนอ้ยเพยีงไร มคีวามแยบคาย มคีวามฉลาด รูท้นักเิลสตณัหามากนอ้ยเพยีงไร ถา้

เป็นสถานทีท่ีไ่ดร้บัประโยชน ์สถานทีน่ ัน้ก็ถอืวา่เหมาะกบัเรา แต่ถา้ไปอยู่แลว้ รูส้กึอดึอดั

ใจ บาํเพญ็ภาวนาไมไ่ปไหนเลย ถา้เป็นอย่างนัน้ ทีอ่ย่างนัน้ก็ไมเ่หมาะกบัเรา  

จงึตอ้งคาํนึงถงึเรื่องเหลา่น้ีวา่ เป็นสปัปายะหรือไม ่ บางคนไปอยู่ในถํา้ ก็มคีวามรูส้กึวา่

อากาศหนกั แต่ถา้ออกไปอยู่ตามหนา้ผา ก็รูส้กึวา่โลง่สบายด ี น่ีก็สุดแลว้แต่จริตของแต่

ละคน จะตอ้งรูจ้กัพจิารณา น่ีก็คอืความหมายของอตุสุปัปายะ นอกจากอากาศแลว้ 

สถานทีท่ีจ่ะไปอยู่ก็ตอ้งคาํนึงถงึวา่อาหารทีร่บัประทาน เป็นสปัปายะหรือไม ่ เพราะแต่ละ

ทีแ่ต่ละภูมภิาค อาหารก็ไมเ่หมอืนกนั คนภาคกลางถา้ไปอยู่ทางภาคอสีาน จะรูส้กึวา่

อาหารจะกนิลาํบากหน่อย เพราะไมเ่คยปากนัน่เอง หรือคนภาคอสีานถา้มาอยู่ภาคกลาง 

ก็คดิอย่างนัน้เหมอืนกนั แต่บางคนก็สามารถปรบัตวัได ้ไมม่ปีญัหาอะไร เรื่องอาหารนัน้ 

ขอ้สาํคญัอยู่ทีว่า่ เมือ่รบัประทานไปแลว้ ไมเ่กดิความบกพร่องทางร่างกาย คอืไมเ่จ็บไข ้
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ไดป่้วย ทอ้งไมเ่สยี ทอ้งไมอ่ดื อย่างน้ีก็ถอืวา่ใชไ้ด ้ ไมจ่าํเป็นตอ้งถูกปากถูกใจเสมอไป 

อาหารอะไรก็ได ้เมือ่รบัประทานเขา้ไปแลว้ ทาํใหม้คีวามอิม่ สามารถบาํเพญ็ปฏบิตัธิรรม

ไปได ้ โดยไมม่โีรคภยัไขเ้จ็บมาเบยีดเบยีน อย่างน้ีก็ถอืวา่ใชไ้ดแ้ลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็น

อาหารทีถู่กปากถูกใจโดยถ่ายเดยีว จงึจะถอืวา่เป็นสปัปายะ แต่ถา้รบัประทานแลว้เกดิ

ทอ้งเสยี ถ่ายอยู่เรื่อยๆ ก็จะไมม่เีรี่ยวแรง ไมม่เีวลา ไมม่กีาํลงั ทีจ่ะปฏบิตัธิรรม มวัแต่

มายุ่งกบัการหายารกัษาโรคทีเ่กดิจากอาการทอ้งเสยี การปฏบิตักิ็จะเป็นไปดว้ยความ

ลาํบาก เพราะมอีปุสรรค ดงันัน้เวลาไปอยู่ทีใ่ด รบัประทานอาหารชนิดใด มปีญัหา

หรือไมอ่ย่างไร ตอ้งรูจ้กัพจิารณาแยกแยะ ถา้อาหารชนิดน้ีกนิเขา้ไปแลว้ทาํใหเ้จ็บไขไ้ด ้

ป่วยไมถู่กกบัเรา ก็ตอ้งเลกิกนิอาหารชนิดนัน้ ท ัง้ๆทีถู่กปากถูกใจ แต่เมือ่กนิเขา้ไปแลว้

ทาํใหเ้กดิการเจ็บไขข้ึ้นมา ก็ไมค่วรรบัประทาน  

น่ีก็คอืเรื่องของเหตปุจัจยัรอบขา้ง ทีจ่ะเป็นเครื่องสนบัสนุนหรือถ่วงร ัง้ ใหก้ารดาํเนิน 

การปฏบิตัเิป็นไปดว้ยความรวดเร็วหรือเชื่องชา้ งา่ยดายหรือยากเยน็ เต็มไปดว้ย

อปุสรรค ก็ขึ้นอยู่กบัสิง่เหลา่น้ีเหมอืนกนั ผูป้ฏบิตัติอ้งวเิคราะห ์ พจิารณาดูวา่ คนทีอ่ยู่

ดว้ยเป็นอย่างไร สถานทีท่ีอ่ยู่เป็นอย่างไร อากาศเป็นอย่างไร หนาวเกนิไปหรือเปลา่ 

รอ้นเกนิไปหรือเปลา่ ชอบอากาศแบบไหน บางคนชอบอากาศหนาว ถงึแมจ้ะหนาว

อย่างไรก็ไมรู่ส้กึวา่หนาว บางคนชอบอากาศรอ้น ถงึแมจ้ะรอ้นอย่างไรก็ไมรู่ส้กึวา่รอ้น 

เป็นสิง่ทีต่อ้งวเิคราะหพ์จิารณาดู พยายามหาความสปัปายะใหไ้ด ้ ทีส่าํคญัทีสุ่ดกค็อื

บคุคลสปัปายะ ครูบาอาจารย ์ ผูรู้จ้ริงเหน็จริง ผูไ้ดบ้รรลธุรรมแลว้ ผูม้คีวามสนใจใน

การอบรมส ัง่สอนลูกศิษยลู์กหา ใหไ้ดบ้รรลธุรรมอนัประเสริฐ สปัปายะอืน่ๆถอืเป็นเรื่อง

รองลงมา การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 



27 
 

กณัฑท์ี ่๑๗๙ 

ความถกูตอ้ง 
๑๘ ตลุาคม ๒๕๔๖ 

ชวีติของพวกเราจะไปสู่จดุหมายปลายทางทีเ่ราปรารถนา คอืความสุขและความเจริญ ได ้

หรือไมน่ ัน้ ก็ขึ้นอยู่กบัการดาํเนินชวีติของเราในแต่ละวนั ในแต่ละช ัว่โมง ในแต่ละนาท ี

วา่จะดาํเนินไปในทศิทางใด โดยหลกัแลว้ก็จะมอียู่ ๒ ทศิทางดว้ยกนั คอืทางทีไ่ปสู่

ความสุขความเจริญ และทางทีไ่ปสู่ความเสือ่ม ไปสู่ความทกุข ์เหมอืนกบัขบัรถยนต ์ก็มี

ทางเลอืก เวลามาถงึทางแยก จะไปทางซา้ยก็ได ้ ไปทางขวาก็ได ้ ไปทางซา้ยก็จะไปสู่

จดุหมายปลายทางหน่ึง ไปทางขวาก็จะไปสู่จดุหมายปลายทางอกีทีห่น่ึง ชวีติของเราก็

เป็นเช่นนัน้ เวลาจะทาํอะไร ก็ตอ้งตดัสนิใจวา่จะทาํดหีรือไมท่าํด ี สิง่ทีจ่ะทาํนัน้ตอ้งรูว้า่ 

เมือ่ทาํไปแลว้จะเป็นเหตใุหไ้ปสู่ความสุขความเจริญ หรือไปสู่ความเสือ่มเสยี ไปสู่ความ

ทกุข ์ชวีติของเราจงึมทีางเลอืก แต่บางทเีราไมรู่จ้กัเลอืก เน่ืองจากขาดปญัญา ความรู ้ที่

จะช่วยใหต้ดัสนิใจใหถ้กูตอ้งได ้ เราจงึตอ้งพึง่พาอาศยัคนทีรู่อ้ย่างพระพทุธเจา้และ

พระสงฆส์าวกท ัง้หลาย  

ตอ้งเขา้หาพระศาสนาเพือ่ศึกษาฟงัธรรม ฟงัวา่พระพทุธเจา้ทรงสอนใหด้าํเนินชวีติ

อย่างไร เพือ่จะไดไ้มต่อ้งไปสู่ความเสือ่มเสยี ไปสู่ความทกุข ์ แต่ไปสู่ความสุขและความ

เจริญ คาํสอนของพระพทุธเจา้ก็มอียู่มากมาย แต่ก็หนีไมพ่น้จากกรอบใหญ่ๆ ซึง่มอียู่

ดว้ยกนั ๘ ขอ้ เป็นความถูกตอ้ง ๘ ขอ้ ถา้สามารถปฏบิตัติามคาํสอนท ัง้ ๘ ขอ้น้ีได ้

ชวีติก็จะดาํเนินไปไดด้ว้ยความราบรื่นดงีาม มแีต่ความสงบร่มเยน็เป็นสุข มแีต่ความ

เจริญอย่างแทจ้ริง สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหด้าํเนินตามท ัง้ ๘ ขอ้น้ี เริ่มตน้ดว้ยขอ้ที ่

๑ คอื ใหม้คีวามเหน็ที่ถูกตอ้ง คอืสมัมาทิฏฐ ิ ใหรู้ว้า่อะไรถูก อะไรผดิ อะไรเป็นบาป 

อะไรเป็นนรก อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อย่างน้ีเป็นตน้ ถา้ไมรู่ ้ ก็จะไมส่ามารถทาํใน

สิง่ทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชนไ์ด ้ เหมอืนกบัคนทีไ่มรู่จ้กัเลอืกผลไม ้ วา่ผลไหนเป็นผลสุก 
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ผลไหนเป็นผลดบิ ผลไหนเป็นผลด ี ผลไหนเป็นผลเน่า ถา้ไมรู่จ้กัเลอืกก็จะหยบิไปตาม

ความรูส้กึนึกคดิ ก็จะตอ้งควา้มาท ัง้ ๒ อย่าง คอืท ัง้สุกท ัง้ดบิ ท ัง้ดที ัง้เน่า ปนกนัไป 

เพราะไมม่ปีญัญาทีจ่ะแยกแยะ วา่ผลไมแ้ต่ละผลนัน้สุกหรือดบิอย่างไร ดหีรือเน่า

อย่างไร ถา้จะไปซื้อผลไม ้ ในเบื้องตน้ก็ตอ้งศึกษาก่อนวา่ผลไมต่้างๆทีจ่ะไปซื้อนัน้ มี

ลกัษณะอย่างใด ผลทีสุ่กเป็นอย่างไร ผลทีด่บิเป็นอย่างไร ผลทีด่เีป็นอย่างไร ผลทีเ่น่า

เป็นอย่างไร ถา้รูแ้ลว้ก็จะสามารถแยกแยะได ้แลว้ก็เลอืกเอาแต่ผลทีต่อ้งการ ถา้ตอ้งการ

ผลสุก ก็เลอืกเอาแต่ผลสุก ผลดบิก็ไมเ่อา ตอ้งการผลทีไ่มเ่น่า เอาผลทีด่ ีก็เลอืกเอาแต่

ผลทีด่ ีผลทีเ่น่าเสยี ก็ไมเ่อามา  

ฉนัใดความเหน็ทีเ่รียกวา่สมัมาทฏิฐ ิ คอืความเหน็ทีถู่กตอ้งนัน้ ก็ตอ้งม ี เพราะถา้ไมม่ี

แลว้ ก็จะไมรู่ว้า่การกระทาํอย่างไร เป็นการกระทาํทีจ่ะนาํไปสู่ความสุขความเจริญ การ

กระทาํอย่างไร จะนาํไปสู่ความทกุข ์ สู่ความเสือ่มเสยี จงึตอ้งรูจ้กับาปรูจ้กับญุ เพราะ

บาปและบญุเป็นการกระทาํทีต่รงขา้มกนั การทาํบญุพาไปสู่ความสุขความเจริญ การทาํ

บาปพาไปสู่ความทกุขค์วามเสือ่มเสยี จงึตอ้งรูว้า่บญุเป็นอย่างไร บาปเป็นอย่างไร บญุ

คอืการกระทาํทางกาย วาจา ใจ ทีม่แีต่คุณไมม่โีทษ กบัตวัเราก็ด ีกบัผูอ้ืน่ก็ด ีหรือท ัง้กบั

ตวัเราและกบัผูอ้ืน่ก็ด ี บญุเมือ่ทาํไปแลว้จะมแีต่ผลดตีามมา ส่วนบาปคอืการกระทาํทาง

กาย วาจา ใจ ทีม่แีต่โทษไมม่คุีณ กบัตวัเราก็ด ี กบัผูอ้ืน่ก็ด ี หรือท ัง้กบัตวัเราและกบั

ผูอ้ืน่ก็ด ีบาปเมือ่ทาํไปแลว้จะมแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความเสื่อมเสยีตามมา จงึตอ้งละเวน้

จากการทาํบาป เช่นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ 

เสพสุรายาเมา เทีย่วกลางคนื เลน่การพนนั คบคนชัว่เป็นมติร เกยีจครา้น ซึง่ลว้นเป็น

เหตทุีจ่ะพาไปสู่ความทกุข ์ ความเสือ่มเสยี ในทางตรงกนัขา้มถา้ตอ้งการความสุขความ

เจริญ ก็ตอ้งทาํบญุ คอืละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี 

พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมาและอบายมขุท ัง้หลาย ถา้ละเวน้จากการกระทาํเหลา่น้ีได ้

ผลเสยีก็จะไมม่ตีามมา น่ีก็คอืความหมายของสมัมาทฏิฐ ิ ความเหน็ชอบ ตอ้งรูต้อ้งมี

ความเหน็ทีถู่กตอ้งตามความเป็นจริง คอืการกระทาํนัน้ ทาํได ้๒ รูปแบบ ทาํแลว้พาไปสู่

ความสุขความเจริญก็ได ้ หรือทาํแลว้ไปสู่ความเสือ่มเสยี ความทกุขก์็ได ้ จงึตอ้งรูจ้กั

แยกแยะ  
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เมือ่รูจ้กัแยกแยะแลว้ ความถูกตอ้งขอ้ที ่ ๒ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ระพฤตปิฏบิตักิ็

คอื ใหม้คีวามคิดที่ถูกตอ้ง สมัมาสงักปัปะ เมือ่มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้งแลว้ ความคดิที่

ถูกตอ้งก็จะตามมา คอืคดิทาํแต่ความด ี คดิทาํแต่บญุ คดิไมท่าํบาป คดิละเวน้จากการ

กระทาํบาป ถา้คดิอย่างน้ีแลว้ ต่อไปเวลาทาํอะไร ก็จะทาํไปตามความคดินัน้ๆ ถา้ไมค่ดิ

หรือถา้คดิในทางตรงกนัขา้ม เช่นคดิจะทาํแต่บาป ไมท่าํบญุ ก็จะไปทาํตามทีค่ดินัน้ คน

ทีไ่มรู่จ้กัเรื่องบาปบญุคุณโทษ คอืไมม่สีมัมาทฏิฐ ิ ความคดิของเขาก็จะตอ้งเป็นไปตาม

อารมณ์ ตามจริตนิสยัทีเ่คยเป็นมา ซึง่ส่วนใหญ่ในใจของคนเรานัน้ มกัจะมคีวามมดื

บอดหรือความหลงพาใหค้ดิไปในทศิทางทีไ่มด่ ี การทาํบาปเป็นสิง่ทีแ่ทบจะไมต่อ้งสอน

กนัเลย สงัเกตดูแมก้ระท ัง่ลูกๆเดก็ๆ ทีเ่ลี้ยงจนโตขึ้นมา แทบจะไมต่อ้งสอนเขาเลยใน

เรื่องการทาํบาป เพราะมปีลูกฝงัตดิมาอยูใ่นใจแลว้ เขามกัจะคดิไปในทางนัน้ เวลา

อยากจะทาํอะไร อยากจะไดอ้ะไร เขามกัจะทาํไปในทางบาปเสมอ เช่นอยากจะไดอ้ะไร 

ถา้ขอไมไ่ด ้ ก็จะขโมยหรือหยบิมาตามอาํเภอใจ ถา้เหน็สตัวเ์ลก็สตัวน์อ้ยทีเ่ขาไม่ชอบ ก็

จะทาํรา้ย เพราะเป็นสิง่ทีถู่กปลูกฝงัมาในจติในใจของพวกเราทกุๆคน  

การกระทาํความไมด่จีงึเป็นสิง่ทีง่า่ยและรวดเร็ว เพราะจติใจขาดความเหน็ทีถู่กตอ้ง

นัน่เอง ไมรู่ว้า่ความคดิ ความเหน็ จะนาํไปสู่การกระทาํ การพูด ทีจ่ะมผีลตามมา ก็ทาํ

ไปตามอาํเภอใจ นึกอยากจะทาํอะไรกท็าํไป น่ีคอืกรณีทีย่งัไมไ่ดร้บัความรูจ้ากพระ

ศาสนา ยงัไมไ่ดย้นิไดฟ้งัไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอน ก็จะเป็นอย่างนัน้ มกัจะทาํบาปทาํ

กรรมกนัตามอาํเภอใจ ทาํแต่สิง่ทีเ่สือ่มเสยี เลน่การพนนั เสพสุรายาเมา เทีย่วกลางคนื 

คบคนชัว่เป็นมติร เกยีจครา้น สิง่เหลา่น้ีแทบจะไมต่อ้งมใีครสอนเลย เป็นสิง่ที่ถูก

ปลูกฝงัอยู่ในจติในใจมาเป็นเวลายาวนาน ถา้ไมไ่ดร้บัการอบรมส ัง่สอนใหม้คีวามเหน็ที่

ถูกตอ้ง ก็จะคดิไปในทางทีไ่มด่ไีมถู่กไมค่วรนัน่เอง คอืจะทาํบาปทาํกรรมเรื่อยๆไป  

แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัไดศึ้กษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ รูว้า่บาปมจีริง บญุมี

จริง เกดิจากกระทาํ เกดิจากความคดิ ก็ตอ้งพยายามเปลีย่นแปลงความคดิ เวลาคดิจะ

ทาํบาป กต็อ้งหกัหา้มยบัย ัง้ไว ้ เวลาคดิจะทาํความด ี ก็ตอ้งส่งเสริม ตอ้งผลกัดนั อย่าง

วนัน้ีทีม่าวดักนั ก็เพราะมคีวามคดิด ีคดิจะมาทาํบญุทีว่ดั ใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งั
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ธรรม เป็นความคดิทีด่ ี ทีจ่ะนาํไปสู่การกระทาํทีด่ ี ถา้ไมเ่ปลีย่นใจเสยีก่อน ทีม่าวดัไดก้็

เป็นเพราะวา่ เมือ่เริ่มคดิทีจ่ะทาํความดแีลว้ ก็ทาํตามความคดินัน้ ไมไ่ดเ้ปลีย่นใจ บาง

คนคดิจะทาํความด ีแต่พอถงึเวลา ก็มมีารมาขดัขวาง มาหลอกลอ่ ใหไ้ปทาํในสิง่ทีไ่มไ่ด ้

ต ัง้ใจทาํ จงึตอ้งมคีวามระมดัระวงั เมือ่คดิอะไรแลว้ ถา้เป็นความคดิทีด่ ี ใหร้ีบทาํเสยี 

อย่าใหม้คีวามลงัเลสงสยัเกดิขึ้นมา เพราะจะไมไ่ดท้าํความด ี แลว้จะกลายเป็นนิสยัไป 

เวลาคดิจะทาํความดทีไีร ก็จะผดัวนัประกนัพรุ่งไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดก็จะไมไ่ดท้าํความ

ด ี มวัแต่ทาํในสิง่ทีไ่มด่ใีหก้บัชวีติของตน แลว้ผลก็จะค่อยๆทยอยปรากฏขึ้นมา เพราะ

การกระทาํไมท่าํใหเ้กดิผลขึ้นมาทนัททีนัใด  

การกระทาํเป็นเหมอืนกบัการปลูกตน้ไม ้ ปลูกวนัน้ี ตน้ไมจ้ะไมเ่ตบิโตขึ้นมาทนัททีนัใด 

ตอ้งใชเ้วลา รดนํา้พรวนดนิใหค่้อยๆเจริญเตบิโต ผลต่างๆทีเ่กดิจากการกระทาํ ส่วน

ใหญ่ก็ตอ้งใชเ้วลา ถงึจะค่อยๆปรากฏเป็นผลขึ้นมา แต่ถา้ไมก่ระทาํเลย มวัแต่ไปทาํใน

สิง่ทีไ่มเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์ ชวีติในเบื้องหนา้ก็จะไมไ่ดร้บัผลทีด่ทีีง่ามทีต่อ้งการกนั 

ดงันัน้เมือ่มคีวามคดิทีจ่ะทาํความด ี คดิละเวน้จากการกระทาํความชัว่แลว้ ก็ขอใหร้ีบทาํ

เสยี และทาํใหบ้่อยๆ ทาํใหม้ากๆ เพือ่จะไดต้ดิเป็นนิสยั เมือ่ตดิเป็นนิสยัแลว้ ต่อไปก็จะ

งา่ย จะไมม่อีะไรมาขดัขวางได ้ น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหม้ ี คอืใหม้คีวามเหน็ที่

ถูกตอ้ง ความคิดที่ถูกตอ้ง เมือ่มคีวามคิดทีถู่กตอ้งแลว้ก็จะนาํไปสู่ขอ้ที ่ ๓ คอืการ

กระทาํที่ถูกตอ้ง สมัมากมัมนัตะ เมือ่รูว้า่การฆ่าสตัวต์ดัชวีติ การลกัทรพัย ์การประพฤติ

ผดิประเวณี เป็นการกระทาํทีไ่มถู่กตอ้ง กล็ะเวน้เสยี การละเวน้ก็ถอืวา่เป็นการกระทาํที่

ถูกตอ้ง จะทาํอะไรก็ไดแ้ต่อย่าไปทาํรา้ยชวีติผูอ้ืน่ อย่าไปเอาทรพัยส์มบตัขิองผูอ้ืน่มา

เป็นของตน อย่าไปเอาสามภีรรยาของผูอ้ืน่มาเป็นของตน ถา้ทาํไดแ้ลว้ ชวีติก็จะดาํเนิน

ไปไดด้ว้ยความราบรื่นดงีาม ดว้ยความสุข ดว้ยความเจริญ  

ขอ้ที ่๔ ทรงสอนใหม้กีารพูดที่ถูกตอ้ง สมัมาวาจา คอืไมพู่ดในสิง่ทีเ่กดิโทษกบัตวัเราก็ด ี

เกดิโทษกบัผูอ้ืน่ก็ด ี หรือเกดิโทษท ัง้กบัตวัเราและผูอ้ืน่ก็ด ี คอืใหล้ะเวน้จากการพูดปด 

พูดคาํหยาบ พูดเพอ้เจอ้ พูดส่อเสยีด เพราะการพูดท ัง้ ๔ อย่างน้ี ไมเ่กดิคุณเกดิ

ประโยชน ์มแีต่จะเกดิโทษตามมา จงึควรหลกีเลีย่งเสยี อย่าไปพูด อย่าพูดปด ใหพู้ดแต่
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ความจริง อย่าพูดคาํหยาบ ใหพู้ดแต่คาํทีสุ่ภาพเรียบรอ้ย อย่าพูดเพอ้เจอ้เรื่องไรส้าระ 

ใหพู้ดในสิง่ทีม่สีาระ เช่นพูดคุยเรื่องธรรมะ เรื่องการปฏบิตัธิรรม เรื่องการทาํความดงีาม

ท ัง้หลาย ซึง่เป็นคาํพูดทีม่คุีณมปีระโยชน ์อย่าไปพูดส่อเสยีด ยุยงใหเ้กดิความแตกแยก

สามคัค ี เวลาพูดอะไรควรพูดเพือ่รกัษาความเป็นปึกแผ่นของสงัคม ของคนทีอ่ยู่ร่วมกนั 

อย่าไปยุยงใหเ้กดิความแตกแยก เกดิความเกลยีดชงัต่อกนัและกนั เพราะจะนาํมาซึง่

ความวุน่วายในสงัคม ไมว่า่จะเป็นสงัคมเลก็หรือสงัคมใหญ่ ในบา้นก็ด ี ในวดัก็ด ี ใน

จงัหวดั ในประเทศก็ด ี ใหพู้ดกนัเพือ่ความสมคัรสมานสามคัค ี กลมเกลยีวเป็นอนัหน่ึง

อนัเดยีวกนั อย่าพูดเพือ่ใหเ้กดิความแตกแยกกนั  

ขอ้ที ่ ๕ ทรงสอนใหป้ระกอบอาชีพที่ถูกตอ้ง สมัมาอาชีวะ อย่าประกอบมจิฉาชพี 

สมัมาอาชวีะก็คอืการประกอบอาชพี ทีไ่มผ่ดิศีล ผดิธรรม ผดิกฎหมายของบา้นเมอืง 

เช่นคา้ยาเสพตดิ แมบ้างอาชพีทีถู่กกฎหมายของบา้นเมอืงแต่ก็เป็นอาชพีทีไ่มค่วรจะไป

เกี่ยวขอ้งดว้ย ก็คือการคา้ขายสิง่ทีเ่ป็นพษิเป็นภยักบัผูอ้ืน่ เช่นขายสุรายาเมา ขายสิ่งที่

เป็นพษิท ัง้หลาย เช่นยาฆ่าสตัวฆ่์าแมลง อย่างน้ีเป็นตน้ หรือคา้อาวุธต่างๆ ทีท่าํรา้ยชวีติ

ผูอ้ืน่ รวมไปถงึพวกเบด็ พวกกบัดกัสตัวท์ ัง้หลาย ก็ไมค่วรขาย เพราะเป็นการส่งเสริม

ใหฆ่้าสตัวต์ดัชวีติต่อกนัและกนันัน่เอง ถงึแมจ้ะไมผ่ดิกฎหมายบา้นเมอืง แต่ก็ไมไ่ดท้าํ

ใหส้งัคมดขีึ้น ไมไ่ดท้าํใหส้งัคมสงบร่มเยน็เป็นสุข แต่ทาํใหส้งัคมเบยีดเบยีนกนั ฆ่าทาํ

รา้ยกนั เอารดัเอาเปรียบกนั จงึไมส่มควรทีจ่ะประกอบอาชพีเหลา่น้ี ควรประกอบอาชพี

ทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์เช่นเป็นหมอ เป็นพยาบาล รกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ เป็นชาวนาชาวไร่ 

ผลติพชืพนัธุอ์าหารเลี้ยงปากทอ้งผูอ้ืน่ อย่างน้ีเรียกวา่เป็นสมัมาชพี คอือาชพีทีไ่มท่าํรา้ย

ชวีติผูอ้ืน่  

ขอ้ที ่๖ ทรงสอนใหม้คีวามเพียรที่ถูกตอ้ง สมัมาวายามะ คนเราจะเพยีรไปในทางทีถ่กูก็

ได ้ในทางทีผ่ดิก็ได ้เช่นเพยีรในการขโมย ปลน้ จี้ เพยีรฆ่าผูอ้ืน่ อย่างน้ีเป็นความเพยีร

ทีไ่มถู่กตอ้ง ความเพยีรทีถู่กก็คอื เพยีรกระทาํในสิง่ทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชน ์เพยีรละเวน้

จากการกระทาํทีเ่ป็นโทษ เพยีรรกัษาการกระทาํทีด่ทีีง่ามทีไ่ดเ้คยทาํไว ้ ใหไ้ดท้าํต่อไป 

เพยีรป้องกนัการกระทาํทีไ่มด่ทีีไ่ดเ้ลกิไปแลว้ ไมใ่หห้วนกลบัคนืมาอกี เช่นเคยละเวน้
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จากการเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนืแลว้ ก็ไมใ่หห้วนกลบัไปทาํอกี น่ีก็คอื

ความหมายของความเพยีรทีถู่กตอ้ง คอืเพยีรทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม เพยีรละ

เวน้การกระทาํความชัว่ท ัง้หลายใหห้มดสิ้นไป เพยีรรกัษาการกระทาํความดไีมใ่หสู้ญ

หายไป และเพยีรรกัษาป้องกนัไมใ่หค้วามชัว่การกระทาํทีไ่มด่ทีีไ่ดเ้ลกิแลว้ ใหห้วน

กลบัคนืมาอกี  

ขอ้ที ่๗ ทรงสอนใหม้กีารระลกึรูท้ี่ถูกตอ้ง สมัมาสต ิไมว่า่จะทาํอะไรทรงสอนใหม้สีต ิให ้

รูอ้ยู่กบัการกระทาํ ขณะน้ีกาํลงัคดิอะไร ก็ใหรู้ว้า่กาํลงัคดิอะไรอยู่ เมือ่คดิแลว้ จะไปพดู

ไปทาํอะไร ก็ใหรู้ว้า่กาํลงัพูดกาํลงัทาํอะไรอยู่ ใหรู้ว้า่เป็นความคดิทีถู่กตอ้งหรือไม ่ เมือ่รู ้

วา่เป็นความคดิทีไ่มถู่กตอ้ง ก็ยกเลกิเสยี เช่นเคยเลกิเสพสุรายาเมามาแลว้ วนัดคีืนดี

เกดิความรูส้กึเปรี้ยวปากขึ้นมา อยากจะเสพสุราขึ้นมา ก็คดิจะไปหาสุรามาดืม่ อย่างน้ี

ตอ้งมสีตรูิแ้ลว้วา่ เวลาน้ีกาํลงัคดิไปในทางทีไ่มถู่กไมต่อ้งไมด่ไีมง่าม ก็ควรยกเลกิ

ความคดินัน้เสยี เพราะถา้ไมย่กเลกิ ปล่อยใหค้วามคดินัน้พาไป ก็ตอ้งไปหาสุรามาเสพ 

เมือ่เสพไปแลว้ครัง้หน่ึง ก็อยากจะเสพอกี ถา้ไมห่ยุด ก็จะเสพจนกลายเป็นนิสยัขึ้นมาได ้

แต่ถา้มสีตรูิอ้ยู่กบัการกระทาํท ัง้ ๓ คอืความคดิ การพูด การกระทาํทางกายแลว้ รูอ้ยูว่า่

กาํลงัคดิ กาํลงัจะทาํอะไรอยู่ ก็จะหยุดได ้ สมมตุวิา่เผลอไป ไมท่นัความคดิทีอ่ยากจะ

เสพสุรา แต่พอออกไปนอกบา้นเพือ่ไปซื้อสุรา เกดิมสีตขิึ้นมา รูว้า่กาํลงัไปทาํในสิง่ทีไ่ม่

ถูก ก็ยงัสามารถระงบัยบัย ัง้ได ้ แต่ถา้ไปซื้อสุรามารินใส่แกว้แลว้ก็ดืม่เขา้ไป ถงึตอนนัน้

ยงัไมรู่ส้กึตวั ก็แสดงวา่ไมม่สีมัมาสต ิความระลกึรูท้ีถู่กตอ้งแลว้ สิง่ทีจ่ะตามมาต่อไป ก็

คอืความทกุขค์วามเสื่อมเสยี  

จงึตอ้งฝึกใหม้สีตรูิอ้ยู่กบักาย วาจา ใจอยูเ่สมอ ขณะน้ีกาํลงันัง่อยู่ กาํลงัฟงัธรรมะอยู่ 

แต่ในขณะเดยีวกนัใจกาํลงัคดิอะไรอยู่หรือเปลา่ ถา้มสีตกิ็จะรู ้ ถา้ไมม่สีตกิ็จะไมรู่ ้ หูฟงั

ไป แต่ใจก็จะคดิอะไรเรื่อยเป่ือยตามไปดว้ย แต่ถา้มสีตรูิอ้ยู่วา่ขณะน้ีกาํลงัฟงัธรรม ไม่

ควรคดิอะไร ก็สามารถระงบัความคดินัน้ได ้ แลว้หนัมาต ัง้ใจฟงัในสิง่ทีก่าํลงัพูดอยูน้ี่ 

อย่างน้ีเรียกวา่มสีต ิ ถา้มสีตแิลว้ จะสามารถประคบัประคองความคดิ การกระทาํทาง

วาจาและทางกาย ใหเ้ป็นไปในทาํนองคลองธรรม อยู่ในความถูกตอ้งดงีาม แต่ถา้ไมไ่ด ้
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ฝึกสต ิ ใจก็เปรียบเหมอืนกบัรถยนตท์ีว่ ิง่ไป โดยมคีนขบัมนึเมาจากการเสพสุรา ไม่

สามารถควบคุมรถใหว้ิง่ไปดว้ยความปลอดภยั ชวีติของเราก็เป็นเช่นนัน้ จะดจีะงาม จะ

สุขจะเจริญ จะวุน่วาย มแีต่เรื่องราว มแีต่ปญัหา หลกัใหญ่ก็ขึ้นอยู่ทีส่ตน้ีิ มกีาร

ควบคุมดูแลอย่างใกลช้ดิหรือเปลา่ ถา้มสีตคิวบคุมดูแลอย่างใกลช้ดิ มคีวามเห็นที่

ถูกตอ้ง รูว้า่อะไรถูก อะไรผดิ อะไรด ี อะไรไมด่แีลว้ ก็จะควบคุมการกระทาํใหอ้ยู่ใน

กรอบของความดงีามได ้ ชวีติก็จะไมม่เีรื่องราววุน่วาย มาทาํใหม้แีต่ความทกุข ์ ความ

เจ็บปวด จงึควรฝึกใหม้สีตทิีถู่กตอ้งอยู่เสมอ ตัง้แต่ตื่นขึ้นมาในตอนเชา้ ก่อนทีจ่ะลกุ ก็

ขอใหต้ ัง้สตก่ิอน ใหรู้อ้ยูท่ีค่วามคดินัน่แหละ เพราะวา่ก่อนทีจ่ะลกุไปทาํอะไรได ้ตอ้งคดิ

เสยีก่อน เช่นพอตื่นขึ้นมาก็ลมืตาแลว้ก็มองรอบๆ ตวั แลว้ก็เริ่มคดิวา่ เอะ๊ตอนน้ีเวลา

เท่าไร ตอนน้ีอยู่ทีไ่หน จะตอ้งไปทาํอะไร ถา้ไมม่สีตบิางทอีาจจะไปทาํในสิง่ทีไ่มต่อ้งการ

จะทาํก็ได ้แต่ถา้มสีตคิอยควบคุมอยู ่ก็จะรูว้า่คดิไปในทางไหน ก็จะสามารถควบคุมการ

กระทาํได ้ ถา้ฝึกทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆท ัง้วนั ต่อไปก็จะตดิเป็นนิสยั จะมสีตคิอยดูแลอยู่

เสมอ ชวีติก็จะดาํเนินไปดว้ยความราบรื่นดงีามปลอดภยั จงึควรฝึกต ัง้สตอิยู่เรื่อยๆท ัง้

วนั  

ขอ้ที ่๘ ทรงสอนใหม้สีมาธิที่ถูกตอ้ง สมัมาสมาธิ ใหจ้ติต ัง้ม ัน่อยู่ในความสงบ ดว้ยการ

เจริญสมถภาวนาอย่างต่อเน่ืองในอริิยาบถท ัง้ ๔ เดนิยนื นัง่ นอน เพราะจติทีม่คีวาม

สงบจะมพีลงัทีจ่ะปฏบิตัติามความเหน็ทีถู่กตอ้งได ้ จะสามารถละเวน้จากการทาํบาปท ัง้

ปวงได ้ เช่นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรา

ยาเมา เทีย่วกลางคนื เลน่การพนนั คบคนชัว่เป็นมติร เกยีจครา้น ซึง่ลว้นเป็นเหตทุีจ่ะ

พาไปสู่ความทกุข ์ความเสือ่มเสยี ถา้จติไม่มคีวามสงบ ก็จะไมส่ามารถทาํไดโ้ดยเดด็ขาด 

จงึควรเจริญสมถภาวนาอยู่เสมอ เมือ่ไดป้ฏบิตัติามความถูกตอ้งท ัง้ ๘ ขอ้น้ีแลว้ คอื ๑. 

ความเหน็ที่ถูกตอ้ง ๒. ความคิดที่ถูกตอ้ง ๓. การกระทาํที่ถูกตอ้ง ๔. การพูดที่ถูกตอ้ง 

๕. อาชีพที่ถูกตอ้ง ๖. ความเพียรที่ถูกตอ้ง ๗. การระลกึรูท้ี่ถูกตอ้ง ๘. สมาธิที่ถูกตอ้ง 

ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริงก็จะเป็นสิง่ทีต่ามมาต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา 

ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๘๐ 

ศรทัธา (๒) 
๑ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ 

พวกเรามาวดักนัอย่างสมํา่เสมอโดยไมข่าด ถา้ไมต่ดิธุระจาํเป็น ท ัง้ในพรรษาและนอก

พรรษา เพราะศรทัธาความเชื่อในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้วา่เป็น สวากขาโต 

ภควตา ธมัโม คอืเป็นธรรมทีต่รสัไวช้อบแลว้ หมายความวา่เป็นความจริงท ัง้สิ้น ในสิง่

ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอน เช่นทรงสอนวา่ มบีาป มบีญุ มนีรก มสีวรรค ์มกีรรม มี

การเวยีนวา่ยตายเกดิ มกีารสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ เหลา่น้ีเป็นคาํสอนทีอ่อกมา

จากความเป็นจริง ไมไ่ดอ้อกมาจากจนิตนาการแต่อย่างใด เพราะพระพทุธเจา้ไดท้รง

ปฏบิตัจินตรสัรูเ้ห็น คือมดีวงตาเหน็ธรรมคอืปญัญา วา่สิง่ต่างๆทีเ่ราไมส่ามารถเหน็กนั

ไดด้ว้ยตาเน้ือ ยงัมอียู่ ตอ้งอาศยัการปฏบิตัธิรรม ทาํจติใหห้ย ัง่เขา้สู่ความสงบ เพือ่เขา้สู่

ความจริงทีจ่ะตอ้งรูแ้ละสมัผสัไดด้ว้ยใจเท่านัน้  

หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูเ้หน็สิง่ต่างๆแลว้ ก็ทรงนาํมาส ัง่สอนพวกเรา เพราะสิง่

ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรูน้ ัน้ เปรียบเหมอืนกบัสมบตัอินัล ํา้ค่า ผูใ้ดก็ตามถา้ได ้

ครอบครองสมบตัทิีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงครอบครองแลว้ จะเป็นคนทีม่คีวามสุขอย่างยิง่ 

จะไมม่คีวามทกุขอ์ยู่ภายในใจเลย หลงัจากไดท้รงเสวยพระบรมสุขแลว้ ก็ทรงมคีวาม

กรุณาสงสาร ทีเ่หน็สตัวโ์ลกท ัง้หลายอย่างพวกเรา ยงัตอ้งวนเวยีนอยู่กบักองทกุขแ์ห่ง

การเกดิ แก ่ เจบ็ ตาย กองทกุขแ์ห่งการพลดัพรากจากกนั กองทกุขจ์ากการผิดหวงั 

เป็นสิง่ทีพ่วกเราทกุคนทีเ่กดิมาในโลกน้ียงัตอ้งสมัผสั ยงัตอ้งรบัรูร้บัทราบ แลว้ก็รบั

เคราะหร์บักรรมไป แต่ถา้มคีนฉลาดอย่างพระพทุธเจา้มาบอกมาสอน พวกเราก็จะไดม้ี

โอกาสหลดุพน้จากกองทกุขเ์หลา่น้ี  

แต่คาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นความจรงิ ทีเ่รายงัไมเ่หน็ ยงัไมรู่ก้นั ถา้เชื่อในสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้นาํไปปฏบิตั ิ ก็จะสามารถครอบครองสมบตัอินัล ํา้เลศิ คอื
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บรมสขุ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงครอบครองมาแลว้ได ้ เพราะสมบตัทิีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

ครอบครองน้ี ไมไ่ดเ้ป็นสมบตัเิฉพาะตน เป็นสมบตักิลางของทกุๆคน ของสตัวโ์ลกทกุๆ

ตวั มสีทิธิครอบครองได ้ แต่เป็นสมบตัทิีย่งัฝงัอยู่ในดนิ ตอ้งขดุคุย้ขึ้นมาเอง ผูอ้ืน่ไม่

สามารถทีจ่ะขดุคุย้ขึ้นมาใหก้บัเราได ้ พระพทุธเจา้เองก็ไมส่ามารถทีจ่ะขดุคุย้สมบตัอินั

ประเสริฐล ํา้โลกน้ีมาใหก้บัพวกเราได ้พระพทุธเจา้ทรงไดแ้ต่เพยีงบอกทาง บอกทีต่ ัง้ของ

สมบตัน้ีิ วา่อยู่ตรงไหน แต่พวกเราตอ้งเป็นผูข้ดุคน้ ขดุคุย้เอาขึ้นมา  

ดงันัน้สิง่ทีส่าํคญัอย่างยิง่สาํหรบัพวกเราทีย่งัไมไ่ดส้มัผสั ยงัไมไ่ดส้มบตัอินัล ํา้เลศิน้ีมา

ครอบครอง ก็คอืศรทัธา ความเชื่อในพระพทุธเจา้ ถา้ไมม่ ี ก็จะไมรู่ว้า่สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงสอนบอกเรา คอืสมบตัอินัล ํา้ค่าน้ี วา่มจีริงหรือไม ่ เพราะเมือ่ไมเ่ชื่อก็จะไมส่นใจทีจ่ะ

ไปขดุคุย้คน้หาสมบตัน้ีิมา ถา้เป็นคนฉลาดถงึแมย้งัไมเ่หน็กบัตา แต่คดิวา่การเชื่อแบบน้ี

ไมน่่าจะเสยีหายอะไร เพราะถา้เชื่อแลว้ ก็จะไดไ้ปพสูิจนดู์ ไปที่ๆ พระพทุธเจา้ทรงชี้บอก

วา่มขีมุทรพัยฝ์งัอยู่ แลว้ก็ขดุคุย้ขึ้นมา ถา้ขดุลงไปแลว้ไมเ่จอสมบตั ิ อย่างนอ้ยก็จะไดรู้ ้

วา่ไมม่ ี รูว้า่คนทีบ่อก ไมไ่ดบ้อกความจริง ก็ไมข่าดทนุอะไร กลบัไดค้วามรูข้ึ้นมาอย่าง

หน่ึง รูว้า่คนๆน้ีพูดโกหก ต่อไปไมต่อ้งไปเชื่อเขาอกี แต่ถา้ขดุลงไปแลว้พบสมบตัอินัล ํา้

ค่า ก็ไดป้ระโยชนอ์กีเหมอืนกนั ไดค้รอบครองสมบตัอินัล ํา้ค่านัน้ รูว้า่คนทีบ่อกเป็นคน

พูดจริง  

อย่างน้ีเป็นลกัษณะของคนฉลาด คอืไมป่ฏเิสธสิง่หน่ึงสิง่ใดทีต่นเองยงัไมไ่ดพ้สูิจน ์ และ

ไมเ่ชื่ออย่างเต็มรอ้ยเปอรเ์ซน็ตใ์นสิง่ทีย่งัไมไ่ดพ้สูิจนเ์ช่นกนั คือใครจะพูดอะไร ใครจะ

บอกอะไร ก็ฟงัหูไวหู้ก่อน คอืไมป่ฏเิสธแต่ก็ไมเ่ชื่อทนัททีนัใด ฟงัแลว้ก็นาํไปพสูิจน ์ดูวา่

สิง่ทีเ่ขาพูดนัน้เป็นจริงเป็นเทจ็อย่างไร น่ีคอืลกัษณะของปญัญาชนหรือวญิ�ูชน เมือ่ได ้

ยนิไดฟ้งัอะไรก็นาํมาพนิิจพจิารณาใคร่ครวญดู แลว้นาํไปทดลองปฏบิตัดูิ ถา้สิง่ทีเ่ขาพูด

นัน้เป็นไปตามทีพู่ด ก็จะไดร้บัประโยชน ์ถา้ไมเ่ป็นไปดงัทีพู่ด ก็จะรูว้า่สิง่นัน้ไมม่ ีก็จะได ้

ไมต่อ้งไปสงสยัอกีต่อไป น่ีคอืหลกัของการปฏบิตั ิ หลกัการเขา้หาพระพทุธศาสนา 

พระพทุธศาสนาทรงสอนใหม้ที ัง้ศรทัธาและปญัญาควบคู่กนัไป ไมใ่หเ้ชื่อแบบหลงงม

งาย จดุธูป ๓ ดอกแลว้ อยากจะไดอ้ะไร ก็อธิษฐานขอมาได ้อย่างน้ีไมม่เีหตผุลอะไรมา
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รองรบั ยกเวน้เสยีแต่วา่บญุกศุลทีเ่คยทาํมาในอดตี ไดส่้งผลขึ้นมาในชาตน้ีิ พอดเีป็น

จงัหวะทีไ่ปกราบพระจดุธูปขอพร แลว้ก็ไดใ้นสิง่ทีป่รารถนา แต่ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นจาก

การขอกนั แต่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นจากการปฏบิตั ิสรา้งคุณงามความด ีสรา้งบญุสรา้งกศุลมา

ก่อน อาจจะเป็นในหลายภพหลายชาตทิีผ่่านมาในอดตี แต่ยงัไมไ่ดม้โีอกาสออกดอก

ออกผลขึ้นมา พอดมีามโีอกาสในชาตน้ีิ ในขณะทีก่าํลงัตอ้งการสิง่นัน้ๆอยู่พอด ีสิง่นัน้ก็

ปรากฏขึ้นมา อย่างน้ีก็เป็นไปได ้ แต่ไมไ่ดเ้กดิจากการไปกราบพระแลว้ก็ขอพรจากท่าน 

ขอใหไ้ดส้ิง่นัน้สิง่น้ีมา  

ถา้ไมไ่ดส้รา้งเหตคุอืการกระทาํทีด่ทีีง่ามไว ้ ผลทีต่อ้งการคอืสิง่ทีด่ทีีง่ามท ัง้หลายย่อมไม่

ปรากฏขึ้นมา ยิง่ถา้ทาํแต่สิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม จะไปหวงัผลทีด่ทีีง่ามใหป้รากฏขึ้นมาได ้

อย่างไร เพราะขดักบัความจริงคอืเหตผุลนัน้เอง เหตผุลเป็นสิง่ทีไ่ปควบคู่กนั เหตดีุย่อม

ทาํใหเ้กดิผลดี เหตรุา้ยย่อมทาํใหเ้กดิผลรา้ย เช่นไปไหนมาไหนตอ้งขบัรถยนต ์ถา้รกัษา

สตไิวใ้หด้ ี คอืไม่มนึเมา ไมเ่สพสุรายาเมา เวลาขบัรถยนตไ์ปก็จะปลอดภยัเพราะจะขบั

ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยความไมป่ระมาท รูว้า่อะไรอยู่ขา้งหนา้ รูว้า่ควรจะขบัรถชา้

หรือเร็วอย่างไร เพราะมสีต ิ สามารถควบคุมรถยนตไ์ด ้ ในทางตรงกนัขา้มถา้ไปเสพสุรา

ยาเมา จนเกดิอาการมนึเมา ไม่สามารถควบคุมการเคลือ่นไหวของกาย วาจา ใจได ้ก็จะ

ไมส่ามารถควบคุมรถยนตไ์ด ้ ผลทีจ่ะตามมาต่อไป ถา้ขบัรถดว้ยความมนึเมา ดว้ย

ความประมาท ก็คอือบุตัเิหต ุ ความเจ็บไขไ้ดป่้วย พกิลพกิาร จนถงึแก่การเสยีชวีติ 

สูญเสยีทรพัยส์มบตั ิ เงนิทองขา้วของ ชวีติร่างกาย เพราะเกดิจากเหตทุีไ่มด่นี ัน้เอง เป็น

เหตรุา้ย ไปเสพสุราจนเกดิอาการมนึเมา ไมส่ามารถควบคุมการเคลือ่นไหวของกายวาจา

ใจได ้ แลว้ก็ไปขบัรถยนต ์ ไมส่ามารถควบคุมรถยนตไ์ด ้ เมือ่ถงึเหตกุารณ์ทีป่ระช ัน้ชดิ

ขึ้นมา ก็ไมส่ามารถแกไ้ขสถานการณ์ได ้จงึตอ้งเกดิอบุตัเิหตขุึ้นมา  

น่ีคอืเรื่องของเหตแุละผล แสดงใหเ้หน็ไดช้ดัอยู่เสมอ เหตกุ็คอืการกระทาํทางกาย วาจา 

ใจ ผลก็คอืความสุข ความเจริญ หรือความทกุข ์ ความเสือ่มเสยีทีจ่ะตามมา ขึ้นอยู่กบั

การกระทาํ ถา้มคีวามคดิทีด่ ีการพูดกจ็ะด ีการกระทาํก็จะด ีถา้คดิรา้ย การพูดก็จะไมด่ ี

การกระทาํก็ไมด่ ีเหตทุีจ่ะทาํใหค้ดิรา้ยคอือะไร ก็คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง น้ี
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เอง เวลามคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงเกดิขึ้นมาแลว้ จติใจจะมคีวามรอ้นรน มี

ความวุน่วาย ถา้ไมส่ามารถควบคุมความวุ่นวายภายในใจได ้ ก็จะตอ้งระบายออกในการ

กระทาํทางกาย ทางวาจา เช่นเวลาโกรธ ก็อดไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งระบายความโกรธออกมา 

ดว้ยวาจาทีไ่มสุ่ภาพเรียบรอ้ย ถา้ยงัไมส่ามารถระงบัได ้ ก็จะระบายออกมาในการกระทาํ

ทางกาย ดว้ยการทบุตกีนั ทาํรา้ยร่างกายกนั  

น่ีก็เกดิจากใจนัน่เอง ใจไมด่ ี เกดิความโกรธขึ้นมา แลว้ไมรู่จ้กัระงบั ปลอ่ยใหห้ลงไป

ตามความโกรธ อย่างเมือ่เชา้น้ีไปบณิฑบาต มญีาตโิยม ๒ คน รอใส่บาตรอยู่คนหน่ึง 

อกีคนหน่ึงยนือยู่อกีฟากถนนหน่ึง กาํลงัทะเลาะกนั กาํลงัวา่กนั ด่ากนั แมก้ระท ัง่เวลา

พระมาบณิฑบาต คนทีใ่ส่บาตรก็ใส่บาตรไป แต่ในขณะเดยีวปากก็ยงัด่า ยงัวา่คนทีอ่ยู่

ตรงขา้มถนน น่ีก็เป็นเพราะไมส่ามารถหกัหา้มจติใจได ้ ขาดสตปิญัญา ในขณะนัน้อยู่ใน

ความหลง ไมรู่ว้า่ควรจะปฏบิตัตินอย่างไรใหด้งีาม ท ัง้ๆทีม่เีจตนาทีจ่ะสรา้งบญุสรา้งกศุล 

อตุส่าหเ์ตรียมอาหารคาวหวานไวร้อใส่บาตรพระ แต่พอดไีปเกดิมเีรื่องราวเขา้พอด ี พระ

เดนิมารบับาตรก็ไมส่ามารถหกัหา้มความโกรธทีม่อียู่ภายในใจได ้ ก็เลยทาํท ัง้บญุและ

บาปไปพรอ้มๆกนั มอืก็ตกัขา้วใส่บาตร ปากก็ด่าคนทีอ่ยู่ตรงขา้มถนน  

น่ีก็เป็นเพราะวา่ยงัไมไ่ดฝึ้กฝนอบรมจติใจ ยงัไมรู่จ้กัการเฝ้าดูแลจติใจ เพราะขาดสติ

นัน่เอง ไมรู่ใ้นขณะนัน้จติใจของตนกาํลงัเป็นอะไรอยู ่ แลว้ก็ไมรู่จ้กัการระงบัดบัมนัไป 

ผลทีต่อ้งการจงึไมด่เีท่าทีค่วร อย่างนอ้ยก็ยงัไดใ้ส่บาตร ก็ยงัเป็นบญุอยู่ แต่กใ็น

ขณะเดยีวกนัก็ไปสรา้งเวรสรา้งกรรมกบัอกีคนหน่ึง ดว้ยการทะเลาะเบาะแวง้ด่าวา่กนั 

ผลทีเ่กดิขึ้นเลยเป็นผลอยู่ ๒ ส่วนดว้ยกนั ผลดกี็คอืผลบญุทีเ่กดิจากการตกับาตร 

ผลเสยีก็เกดิจากการทะเลาะววิาทกนั ทาํใหก้ลายเป็นคู่อริ เป็นศตัรูต่อกนัมองหนา้กนัไม่

ตดิ ดไีมด่กี็อาจจะจองเวรจองกรรมกนัไปอกีเป็นเวลาอนัยาวนาน แต่ถา้เคยได ้

เขา้วดัเขา้วา ไดฟ้งัเรื่องราวของการกระทาํต่างๆ วา่ มที ัง้การกระทาํทีด่แีละไมด่ ี จงึควร

ควบคุมดูแลการกระทาํของตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ความคดิอ่านในใจของตนเอง วา่

ในขณะน้ีใจของตนนัน้เป็นอย่างไร มคีวามโลภ โกรธ หลงอยู่หรือเปลา่ ถา้มกี็ควรระงบั

ดบัเสยี อย่าปลอ่ยใหร้ะบายออกมาทางกายและทางวาจา ถา้เคยฝึกฝนอบรม คนทีใ่ส่
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บาตรเหน็พระเดนิมาก็ควรจะไดส้ต ิแลว้ก็ระงบัความรูส้กึอนัไมด่นี ัน้ แลว้เตอืนตนเองวา่ 

ขณะน้ีกาํลงัจะทาํบญุ ไมไ่ดม้าทาํบาป ไมต่อ้งการทีจ่ะมเีรื่องมรีาวกบัใคร ถงึแมจ้ะมี

ความโกรธ มคีวามไมพ่อใจอยู่ในใจ ก็ระงบัดบัมนัเสยี ถอืวา่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นช ัว่ประเดีย๋ว

ประดา๋วเดีย๋วมนัก็ผ่านไป  

อารมณ์ภายในใจเปรียบเหมอืนกบัเมฆฝน เวลามาก็มดืครึ้ม แต่สกัพกัหน่ึงหลงัจากทีฝ่น

ตกไปแลว้ หรือลมพดัเมฆฝนใหผ้า่นไปแลว้ ทอ้งฟ้าก็จะแจ่มใสขึ้นมาเหมอืนเดมิ ใจของ

เราก็เป็นเช่นนัน้ มอีารมณ์ต่างๆทีม่าปกคลมุเหมอืนกบัเมฆฝนทีป่กคลมุทอ้งฟ้า บางวนั

บางเวลาก็มเีมฆแห่งความโกรธ บางเวลาก็มเีมฆแห่งความโลภ บางเวลาก็มเีมฆแห่ง

ความหลง เวลามโีลภ โกรธ หลงครอบงาํ จติใจจะมคีวามรูส้กึทีไ่มด่ ีอยากจะพูดในสิง่ที่

ไมด่ ี อยากจะทาํในสิง่ทีไ่มด่อีอกมา แต่ถา้มสีตแิลว้ถอนหรือถอยออกมา แยกใจคอืผูรู้ ้

ออกจากเมฆแห่งความโลภ โกรธ หลง ว่าเป็นเหมอืนกบัเป็นเมฆกอ้นหน่ึงทีไ่หลพดัมา 

เดีย๋วไมช่า้ก็เร็วเมฆกอ้นนัน้ก็จะตอ้งสลายหายไป อารมณ์ต่างๆก็เป็นเหมอืนกบัเมฆใน

ใจ เดีย๋วก็โลภ แลว้เดีย๋วก็หายไป เดีย๋วก็โกรธ แลว้เดีย๋วก็หายไป เดีย๋วก็หลง แลว้

เดีย๋วก็หายไป  

ถา้ฝึกใชส้ตดูิโลภโกรธหลงวา่ เป็นสิง่ทีม่าเยีย่มเยยีน เหมอืนกบัคนทีม่าเยีย่มเราทีบ่า้น 

เขามาเดีย๋วสกัครู่หน่ึงเขาก็กลบัไป ไมไ่ดอ้ยู่กบัเราไปตลอด ไมจ่าํเป็นจะตอ้งไปหลงดี

หลงช ัว่ไปกบัเขา เขามาอย่างไรก็รูท้นัเขา รูว้า่โลภแต่จะไมโ่ลภตาม ถา้ตอ้งการสิง่หน่ึงสิง่

ใด เราจะใชเ้หตใุชผ้ลเป็นเครื่องตดัสนิใจ วา่ควรจะไดส้ิง่นัน้มาหรือไม ่ ถา้จาํเป็นต่อการ

ดาํรงชวีติ หรือเมือ่ไดม้าแลว้ทาํใหเ้ราประพฤตตินดขีึ้น ทาํใหส้รา้งบญุสรา้งกศุลไดม้าก

ขึ้น อย่างน้ีก็เอามาได ้ แต่การเอามาก็ตอ้งเอามาโดยไมผ่ดิศีลผดิธรรม ไมเ่ป็นบาปเป็น

กรรม ตอ้งเอามาดว้ยความสุจริต เช่นถา้เป็นสมบตัเิป็นขา้วของ ถา้มเีจา้ของก็ตอ้งขอ

อนุญาตจากเจา้ของก่อน ถา้เขาไมอ่นุญาตก็ไมเ่อา อย่างน้ีเป็นตน้ ถา้ใชเ้หตใุชผ้ลกบั

อารมณ์ต่างๆทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัใจ ก็จะสามารถควบคุมการกระทาํทางกาย ทางวาจาให ้

อยู่ในทาํนองคลองธรรมได ้ ผลเสยีหายต่างๆก็จะไมต่ามมา ไมป่รากฏขึ้น เพราะมสีตมิี

ปญัญาเป็นเครื่องคอยดูแลควบคุม การเคลือ่นไหวของการกระทาํของเรานัน่เอง  
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แต่ถา้ไมเ่คยฝึก ไมเ่คยไดเ้ขา้วดัมาก่อน จะไมรู่เ้รื่องราวเหลา่น้ีทีม่อียู่ในตวัเรา ก็จะ

ปลอ่ยใหก้ารกระทาํของเราเป็นไปตามยถากรรม เวลาจติมอีารมณ์อะไรครอบงาํอยู่ ก็จะ

ปลอ่ยใหอ้ารมณ์นัน้ฉุดกระชากลากไป ใหก้ระทาํในสิง่ต่างๆทีจ่ะตอ้งมาเสยีใจภายหลงั 

คนที่ไม่เขา้วดัจงึเป็นคนที่เต็มไปดว้ยความโลภโมโทสนั เป็นคนเจา้อารมณ์ ปราศจาก

เหตผุล เวลามอีารมณ์อะไรเกดิขึ้นมา ก็ตอ้งระบายอารมณ์นัน้ออกไป แลว้ก็มผีลเสยี

ตามมา อย่างทีป่รากฏในสงัคมทีเ่หน็กนัอยูท่กุวนัน้ี คนเราในสงัคมทกุวนัน้ีวุน่วายกนั ก็

เพราะไมไ่ดเ้ขา้วดักนันัน่เอง มวัแต่แสวงหาสมบตัขิา้วของเงนิทอง ความสุขในทางโลก 

โดยไมม่สีตปิญัญาคอยกาํกบัใหรู้ว้า่ การแสวงหานัน้แสวงหาได ้ ๒ วธิีดว้ยกนั คอื ๑. 

วธิีทีถู่กตอ้งไมม่โีทษตามมา ๒. วธิีทีไ่มถู่กตอ้งมโีทษตามมา คอืคุกตะราง ความทกุข ์

ความวุน่วายใจ และความตาย ถา้ขาดสต ิขาดปญัญา  

สตปิญัญาจะเกดิขึ้นมาไดก้็ต่อเมือ่ไดเ้ขา้หาผูรู้ ้ ผูท้ีม่สีตปิญัญามากกวา่เรา เช่น

พระพทุธเจา้กบัพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ท่านเป็นผูท้ีม่ปีญัญาอย่างแทจ้รงิ ถา้ไดม้ี

โอกาสไดพ้บปะไดย้นิไดฟ้งัธรรมะคาํสอนของท่าน ก็จะไดค้วามรู ้ ความฉลาด ถา้มี

ศรทัธาความเชื่อในสิง่ทีท่่านไดส้อน ไดบ้อก แลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ พยายามฝึกฝนอบรม

จติใจของตนใหม้สีตเิกดิขึ้นมา ใหใ้ชป้ญัญาคอืเหตผุลทกุๆครัง้ ทีจ่ะตดัสนิใจทาํอะไรลง

ไป ซึง่เราสามารถปฏบิตัไิด ้ฝึกฝนอบรมได ้ในขณะน้ีสตเิรามนีอ้ย จงึไมส่ามารถควบคุม

อารมณ์ ควบคุมความคดิของเราไดม้าก แต่ถา้พยายามฝึกฝนสรา้งสตใิหเ้กดิขึ้นมาอยู่

เรื่อยๆ คอยดูใจเป็นหลกั คอืความคดิของเรา ดูอารมณ์ของเราอยู่เสมอๆ ใหม้ากกวา่ดู

สิง่ต่างๆภายนอก เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ต่างๆได ้เช่นเวลาดูอะไรภายนอก เหน็

คน เหน็สิง่ของต่างๆ ก็ตอ้งยอ้นกลบัมาดูทีใ่จของเราพรอ้มๆกนัไปดว้ยวา่ ขณะน้ีใจมี

ความรูส้กึอย่างไรกบัสิง่ทีเ่หน็อยู่ ยงัมคีวามเป็นปกตอิยู่หรือเปลา่ คอืไมโ่ลภ ไมโ่กรธ ไม่

หลงอยู่หรือเปลา่ หรือเริ่มเอนไปสู่ความโลภ ความโกรธ ความหลงแลว้  

ถา้ฝึกดูอย่างน้ี เราจะรู ้ เพราะทกุครัง้ทีเ่หน็อะไร ส่วนมากจะตอ้งเกดิอารมณ์ขึ้นมาทนัท ี

เหน็สิง่ทีช่อบ ก็จะเกดิความโลภขึ้นมาทนัท ี เหน็สิง่ทีไ่มช่อบ ก็จะเกดิความรงัเกยีจ เกดิ

ความโกรธขึ้นมาทนัท ี เมือ่มสีตคิอยดูใจอยู่เสมอแลว้ จะรูท้นัทวีา่ขณะน้ีใจเริ่มไมเ่ป็น
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ปกตแิลว้ เริ่มเอนไปทางความโลภแลว้ เริ่มเอนไปทางความโกรธแลว้ เราตอ้งมา

แกป้ญัหาภายในใจ อย่าไปแกภ้ายนอก เหน็สิง่ทีไ่มช่อบก็อย่าไปสนใจ คดิเสยีวา่เป็น

เหมอืนกบัลมกบัฝน เป็นสิง่ทีเ่ราไปบงัคบัไมไ่ด ้ฝนตก แดดออกเราบงัคบัไมไ่ด ้คนนัน้

คนน้ีทาํสิง่นัน้สิง่น้ีทีเ่ราไมช่อบใจ เราก็บงัคบัไมไ่ด ้ แต่สิง่ทีเ่ราบงัคบัได ้ ก็คอืใจของเรา 

ถา้มสีตปิญัญาสอนใหรู้ว้า่อย่าไปยุ่ง สิง่ภายนอกเราควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ ปลอ่ยใหเ้ป็นไป

ตามเรื่องของเขา ใครทาํอะไรเดีย๋วก็ตอ้งไปเจอผลของเขาเอง เขาทาํดเีขาก็ไดร้บัผลดขีอง

เขาไป เขาทาํไมด่เีขาก็ตอ้งรบัผลทีไ่มด่อีย่างแน่นอน อย่าไปสนใจ หนักลบัมาทาํใจของ

เราใหเ้ป็นปกตดิกีวา่ ถา้ปลอ่ยวางได ้ ยอมรบัความจริงวา่เขาเป็นอย่างน้ี ทาํอะไรเขา

ไมไ่ด ้ใจของเราก็จะกลบัมาสู่จดุปกต ิคอืจะหายโกรธ  

น่ีก็คอืการดูแลรกัษาการดาํเนินชวีติของเรา ทางกายวาจาใจ ใหเ้ป็นไปตามทาํนองคลอง

ธรรม ถา้มสีต ิ มปีญัญา แลว้นาํมาใช ้ ก็จะสามารถควบคุมดูแลการเคลือ่นไหวการ

กระทาํของเรา ใหไ้ปในทศิทางทีจ่ะนาํผลดมีาใหก้บัเรา หลกีเลีย่งการกระทาํทีจ่ะนาํ

ผลเสยีมาใหก้บัเราได ้ และสิง่เหลา่น้ีก็ไมม่ใีครสามารถทีจ่ะทาํใหเ้ราได ้ เราเท่านัน้ที่

จะตอ้งเป็นผูก้ระทาํเอง ในเบื้องตน้ตอ้งเขา้หาผูรู้ ้ เขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรม ถา้ไมม่เีวลา 

ไมม่โีอกาสมาวดั ก็หาธรรมะเก็บไวท้ีบ่า้น หาหนงัสอืธรรมะไวอ่้าน หาเทปธรรมะไวฟ้งั

บา้ง หรือไมเ่ช่นนัน้ก็เปิดวทิยุตามสถานีต่างๆ ทีม่กีารบรรยาย มกีารแสดงธรรม 

พยายามฟงัอยู่เรื่อยๆ เมือ่ฟงัแลว้ก็นาํมาปฏบิตั ิ ชวีติของเราก็จะดาํเนินไปสู่ทีป่รารถนา

กนั คอืความสุขความเจริญ  

เราตอ้งการอะไรกนัทกุวนัน้ี ตอ้งการความสุข ความเจริญดว้ยกนัท ัง้นัน้ ไมใ่ช่หรือ ไมม่ี

ใครตอ้งการความทกุข ์ความเสือ่มเสยี ไม่มใีครสรา้งหรือทาํผลงานเหลา่น้ีใหก้บัเราได ้มี

เราเท่านัน้ทีจ่ะเป็นผูส้รา้งผลงานต่างๆใหก้บัตวัเรา ไมว่า่จะเป็นความสุข ความเจริญ 

หรือความทกุข ์ความเสือ่มเสยี เราเป็นผูส้รา้งใหก้บัตวัเรา คนทีไ่ปตดิคุกตดิตะราง กไ็ป

ตดิคุกตดิตะรางเอง คนทีเ่ป็นมหาเศรษฐ ี ก็เป็นคนสรา้งตวัเองใหเ้ป็นมหาเศรษฐ ี เป็น

นายกฯ เป็นพระเจา้แผ่นดนิ เป็นพระอรหตัอรหนัต ์ เป็นพระพทุธเจา้ ก็เป็นผูส้รา้งดว้ย

ตวัของเขาเองท ัง้สิ้น ไมม่ใีครสรา้งใหเ้ขาได ้เพยีงแต่วา่สิง่ทีส่รา้งมานัน้ ไมไ่ดส้รา้งเฉพาะ
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เพยีงชาตน้ีิชาตเิดยีว แต่สรา้งมาหลายภพหลายชาตนิบัไมถ่ว้นแลว้ จงึจะปรากฏเป็นผล

ในชาตน้ีิขึ้นมา ไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ก็ด ี เป็นพระอรหนัตก์็ด ี เป็นพระเจา้แผ่นดนิก็ด ี เป็น

นายกฯก็ด ี เป็นมหาเศรษฐ ี เหตทุีท่าํใหม้กีารสรา้งบญุบารมเีหลา่น้ี ก็คอืศรทัธา ความ

เชื่อ ในเรื่องบญุบารมน้ีีเอง จงึขอใหเ้ชื่อในบญุบารมน้ีีเถดิ แลว้สรา้งบญุบารมไีวใ้หม้ากๆ 

เพือ่ผลอนัประเสริฐทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๘๑ 

ศีลธรรม 
๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ 

วนัน้ีเป็นวนัอาทติย ์เป็นวนัหยุดราชการ เป็นวนัทีศ่รทัธาญาตโิยมไมต่อ้งไปทาํงานทาํการ 

เลยไดม้าทีว่ดักนั เพือ่บาํเพญ็คุณประโยชนท์ีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขและความเจริญ โดยยดึ

หลกัธรรมทีแ่สดงไวว้า่ อตัตา ห ิ อตัโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน สิง่ต่างๆทีเ่รา

ปรารถนา เช่นความสุข ความเจริญ ความปราศจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวงนัน้ 

ลว้นเป็นผลทีเ่กดิจากเหต ุ คอืการกระทาํของแต่ละบคุคล ดงันัน้บคุคลใดทีป่รารถนา

ความสุขความเจริญ จงึตอ้งอาศยัการกระทาํของตนเป็นเหตนุาํพาไปสู่ความสุขความ

เจริญ ไมใ่ช่จะอาศยัผูอ้ืน่มอบหมายให ้ ความปรารถนาเฉยๆก็ด ี การวงิวอนขอจากสิง่

ศกัดิ์สทิธิ์ก็ด ี จะไมส่ามารถสาํเร็จประโยชนไ์ด ้ จะเกดิขึ้นไดก้็ต่อเมือ่ไดม้กีารกระทาํทาง

กายวาจาใจ  

เราจงึตอ้งยดึหลกัอตัตา ห ิอตัโน นาโถ คอืตนเป็นทีพ่ึง่ของตน ปรารถนาสิง่หน่ึงสิง่ใดก็

ตอ้งบาํเพญ็เหต ุ ใหเ้หตเุป็นตวัสรา้งผลทีจ่ะเกดิขึ้นมา เหมอืนกบัเวลาทีป่ลูกตน้ไมช้นิด

ต่างๆ ตอ้งการผลไมช้นิดใด ก็ตอ้งปลูกตน้ไมช้นิดนัน้ ตอ้งการผลสม้ก็ตอ้งปลูกตน้สม้ 

แลว้หม ัน่ทาํนุบาํรุงดูแลรกัษา ในไมช่า้ก็เร็ว ก็จะไดผ้ลสม้ออกมาจากตน้สม้นัน่เอง แต่

ถา้ปรารถนาเฉยๆ แลว้ก็ไปนัง่วงิวอนขอจากสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ ขอใหม้ผีลสม้มาปรากฏ ยอ่ม

เป็นไปไมไ่ด ้ เพราะสิง่ต่างๆนัน้ลว้นเกดิจากเหตทุ ัง้สิ้น ถา้ทาํเหตแุลว้ถงึแมจ้ะไม่

ปรารถนา ถงึแมจ้ะไมว่งิวอนขอมา เมือ่สรา้งเหตนุัน้แลว้ ผลทีเ่กดิจากเหตนุัน้ ย่อม

ตามมาอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ แมก้ระท ัง่สิง่ต่างๆทีไ่มป่รารถนากนั เช่นความเสือ่มเสยี 

ความทกุข ์ ความหายนะ ก็เช่นกนั ถา้ไปสรา้งเหตทุีท่าํใหเ้กดิความเสือ่มเสยีขึ้นมา มนัก็

ตอ้งเกดิความเสือ่มเสยีขึ้นมาอย่างหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ 
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การทีเ่ราไดม้าเกดิกนัเป็นมนุษยแ์ลว้มาร่วมทาํบญุกนั ก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นโดยบงัเอญิ 

ไมไ่ดเ้กดิขึ้นจากความปรารถนา จากการวงิวอนขอจากสิง่ศกัดิ์สทิธิ์โดยถ่ายเดยีว แต่

เกดิขึ้นจากการสรา้งเหต ุ ทีจ่ะทาํใหไ้ดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ในทางพระพทุธศาสนาไดแ้สดงไว ้

วา่ เหตทุีจ่ะทาํใหม้าเกดิเป็นมนุษยไ์ดน้ ัน้ก็คอืศีลธรรม ดงัในพระบาลทีีแ่สดงไวว้า่ สเีลน 

สคุติง ยนัติ ศีลเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหไ้ปสู่สคุติ ซึง่เป็นทีอ่ยู่หรือทีเ่กดิของมนุษย ์ เทพ 

พรหม และพระอริยเจา้ท ัง้หลาย ถา้ปรารถนาความเป็นมนุษย ์ความเป็นเทพ ความเป็น

พรหม ความเป็นพระอริยเจา้ ก็ตอ้งเจริญเหตคุอืการรกัษาศีล ต ัง้อยู่ในการไม่

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ท ัง้ทางกายและทางวาจา ไดแ้ก่ ๑. การละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ๒. 

การละเวน้จากการลกัทรพัย ์๓. ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ๔. ละเวน้จากการ

พูดปดมดเทจ็ ๕. ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา อนัเป็นเหตใุหข้าดสต ิเป็นทีต่ ัง้ของความ

ประมาท  

น่ีก็คอืเหตทุีจ่ะทาํใหบ้คุคลทีร่กัษาหรือเจรญิเหตทุ ัง้ ๕ ขอ้น้ี ไดไ้ปเกดิในสุคต ิ ถา้ไมไ่ด ้

เจริญเหตคุอืไมไ่ดร้กัษาศีลท ัง้ ๕ ขอ้น้ี มกีารละเมดิขอ้หน่ึงขอ้ใดมากนอ้ย ก็จะเป็นเหตุที่

จะส่งใหไ้ปเกดิในอบายท ัง้ ๔ คอืทีอ่ยู่ของสตัวน์รก ของเปรต ของอสุรกาย ของ

เดรจัฉานท ัง้หลาย ถงึแมจ้ะไมป่รารถนาทีจ่ะไปนรก ไปเป็นเดรจัฉาน ไปเป็นเปรต เป็น

อสุรกาย แต่ถา้ละเมดิศีลแลว้ ก็จะเป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ ไมช่า้ก็เร็วเมือ่ตายไปแลว้ ก็

จะตอ้งไปเกดิในภพใดภพหน่ึงในอบายท ัง้ ๔ ถา้ผดิศีลละเมดิศีลดว้ยการไม่รูเ้รื่อง

ศีลธรรม โดยอา้งวา่จาํเป็น เช่นตอ้งเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งทาํมาหากนิ ดว้ยการฆ่าสตัวต์ดั

ชวีติ ยงินกตกปลา หาสตัวต่์างๆมาขายเป็นอาชพี อย่างน้ีเมือ่ตายไปก็จะตอ้งไปเกดิเป็น

เดรจัฉาน ถา้ละเมดิศีลเน่ืองจากความโลภ จากความอยาก เช่นอยากมเีงนิทอง มี

ตาํแหน่งสูงๆ อยากจะไดค้นนัน้คนน้ีมาเป็นคู่ครอง แต่หามาดว้ยความไมถู่กตอ้ง คอืผดิ

ศีล ฆ่าสตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี โกหกหลอกลวง อย่างน้ีเมือ่ตายไปก็จะตอ้ง

ไปเกดิเป็นเปรต ถา้ละเมดิศีลเพราะความกลวั เช่นกลวัสิง่นัน้หรือบคุคลนัน้จะมาทาํรา้ย 

ก็รีบป้องกนัตวัดว้ยการไปฆ่าเขาเสยีก่อน ไมใ่หเ้ขามโีอกาสไดม้าทาํรา้ยเรา อย่างน้ีเมือ่

ตายไปก็จะตอ้งไปเกดิเป็นอสรุกาย เพราะละเมดิศีลเน่ืองจากความกลวั ถา้ไปฆ่าสตัวต์ดั

ชวีติ ละเมดิศีลขอ้หน่ึงขอ้ใด อนัเกดิจากความโกรธแคน้อาฆาตพยาบาท เมือ่ตายไป
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จะตอ้งไปเกดิในนรก ยกตวัอย่างพระเทวทตัตซ์ึง่ไดบ้วชเป็นพระ เป็นญาตขิอง

พระพทุธเจา้ แต่มคีวามปรารถนาใฝ่สูง อยากจะมอีาํนาจปกครองสงฆ ์จงึกราบทูลขอให ้

พระพทุธเจา้ทรงมอบอาํนาจใหต้น แต่เน่ืองจากวา่พระเทวทตัตย์งัเป็นปถุชุน จติใจยงัไม่

สะอาดบริสุทธิ์ พระพทุธเจา้จงึไมไ่ดม้อบอาํนาจนัน้ใหก้บัพระเทวทตัต ์ พระเทวทตัตจ์งึ

เกดิความโกรธแคน้ อาฆาตพยาบาท พยายามทีจ่ะทาํรา้ยชวีติของพระพทุธเจา้ถงึ ๓ 

ครัง้ แต่ก็ไมส่ามารถทาํสาํเร็จได ้ แมเ้พยีงแต่ทาํใหพ้ระพทุธเจา้หอ้เลอืด ก็ยงัทาํใหพ้ระ

เทวทตัตต์อ้งไปตกนรก ถงึแมจ้ะไมไ่ดฆ่้าพระพทุธเจา้  

น่ีแหละคอืเหตหุรือเมลด็พนัธุข์องภพชาตแิต่ละชนิด ปรารถนาทีจ่ะไปเกดิในภพไหนชาติ

ไหน ก็ตอ้งดูเรื่องศีลธรรมเป็นหลกั ถา้รกัษาศีลธรรมได ้ก็จะไปเกดิในทีด่ ีสู่สุคต ิถงึแม ้

จะตอ้งตายไปในชาตน้ีิ เพราะถูกคนอืน่ปองรา้ย แต่ไมป้่องกนัตน ไมไ่ปฆ่าเขาเสยีก่อน 

ยอมเสยีชวีติในชาตน้ีิไป แต่สิง่ทีไ่มเ่สยีก็คือศีลธรรม เมือ่ตายไปแลว้ ก็จะไดก้ลบัมาเกดิ

เป็นมนุษยอ์กี เป็นเทพ เป็นพรหมไดอ้กี แต่ถา้ไปฆ่าเขาก่อน ก่อนทีเ่ขาจะฆ่าเรา 

หลงัจากทีอ่ยู่ในโลกน้ีต่อไปอกีไมก่ี่ปี เราก็ตายไปเหมอืนกนั แต่จะตอ้งไปเกดิเป็น

อสุรกาย อย่างน้ีเป็นตน้ การดาํรงชวีติของเรา จงึตอ้งยดึม ัน่อยู่กบัหลกัศีลธรรม คอื

พยายามรกัษาศีลไวใ้หไ้ดย้ิง่กวา่รกัษาชวีติ ถา้รกัษาศีลไดย้ิง่กวา่รกัษาสิง่อย่างอืน่แลว้ 

ผลตอบแทนทีจ่ะไดร้บัในอนาคตนัน้ จะดกีวา่ผลตอบแทนทีเ่ราจะไดใ้นระยะส ัน้ๆ คอื

การรกัษาชวีติของเรา ซึง่ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งตายไปดว้ยกนัทกุคน ดว้ยเหตใุดเหตหุน่ึง เกดิ

มาแลว้ทกุคนหนีความตายไปไมพ่น้ แต่อย่าเอาความตายมาเป็นเหตใุหต้อ้งไปทาํบาปทาํ

กรรม แลว้ส่งเราไปสู่อบายอกีครัง้หน่ึง ขอใหร้กัษาศีลไวใ้หม้ ัน่ ไม่วา่ในกรณีใดท ัง้สิ้น 

ถงึแมจ้ะอดขา้ว อดปลา อดอยากขาดแคลน ทาํมาหากนิไมส่ะดวก ก็อย่าไปยดึอาชพีฆ่า

สตัวต์ดัชวีติ ถงึแมจ้ะไมร่ํา่รวย เงนิทองจะไมพ่อใช ้กนิอยู่แบบอดๆอยากๆก็ตาม แต่ถา้

ทาํอาชพีสุจริต เช่นเป็นคนเก็บขยะ อย่างนอ้ยก็ยงัรกัษาศีลธรรมความดงีามไวไ้ด ้ เมือ่

ตายไปก็จะไมต่อ้งไปเกดิในอบาย แต่ถา้ยอมสละศีล ทาํมาหากนิบนชวีติของผูอ้ืน่ ฆ่า

สตัวต์ดัชวีติ รํา่รวยขึ้นมาได ้ เช่นเป็นชาวประมงออกไปหาปลา ทาํมาหากนิไดค้ลอ่ง มี

เรือหลายลาํ มฐีานะ มเีงนิทองรํา่รวย ก็มคีวามสุขช ัว่ขณะทีอ่ยู่ในโลกน้ีเท่านัน้ แต่เมือ่

ตายไป ก็จะตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ใชเ้วรกรรมทีไ่ดส้รา้งไวใ้นชาตน้ีิต่อไป  



45 
 

ถา้มองระยะใกลม้นัก็คุม้ จะทาํอะไรก็ไดเ้พือ่รกัษาชวีติ เพือ่ใหอ้ยู่ไดด้ว้ยความสุข แต่ถา้

มองระยะไกล มองถงึภพชาตทิีจ่ะตอ้งตามมาต่อไปมนัก็ไมคุ่ม้ เพราะจะไมไ่ดก้ลบัมา

เกดิเป็นมนุษย ์ แต่ไปเกดิเป็นเดรจัฉาน มนัไมสุ่ขไมส่บายเหมอืนกบัไดเ้กดิเป็นมนุษย ์

เพราะไมม่ภีพชาตใิดทีจ่ะดเีท่ากบัการไดเ้กดิมาเป็นมนุษย ์ เพราะมนุษยส์ามารถสะสม

บญุบารม ีทีสู่งสุดของชวีติเลยทเีดยีว นัน่ก็คอืไดเ้ป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัตสาวก 

ก็เกดิจากการรกัษาศีลแลว้ก็ปฏบิตัธิรรมเทา่นัน้ ถงึจะเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหไ้ปสู่ทีด่ทีีง่ามได ้

จงึขอใหเ้หน็คุณค่าของศีลธรรม คอืศีลท ัง้ ๕ ขอ้น้ีวา่ มคุีณค่ายิง่กวา่สมบตัขิา้วของเงนิ

ทองต่างๆในโลกน้ี เพราะสมบตัขิา้วของเงนิทองแทจ้ริงแลว้ มนัก็ไมม่คุีณค่าอะไร เป็น

เพยีงวตัถเุท่านัน้ ทองก็ขดุออกมาจากในดนิ เพชรก็ขดุออกมาจากในดนิ ถา้เอาไปใหไ้ก่

ใหล้งิ มนัก็ไมส่นใจ เพราะมนัไมรู่คุ้ณค่าของเพชรของทอง แต่ถา้ใหก้ลว้ยใหอ้าหาร มนั

กลบัเหน็วา่มคุีณค่ากวา่ เพราะวา่เพชรก็ด ี ทองก็ด ี เป็นสิง่ทีเ่ราสมมตุกินัขึ้นมา แลว้ก็

หลงตดิกบัสิง่ทีไ่ดส้มมตุกินั วา่เป็นของมคุีณค่า พรอ้มทีจ่ะฆ่า พรอ้มทีจ่ะรกัษา ท ัง้ทีเ่ป็น

เพยีงวตัถชุิ้นหน่ึงเท่านัน้เอง แต่สิง่ทีม่คุีณค่าเรากลบัทาํลายเสยี นัน่ก็คอืศีลธรรมอนัดี

งาม ทีจ่ะเป็นเหตใุหเ้ราอยู่ในปจัจบุนัดว้ยความสงบสุข ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข และ

เมือ่ตายไปก็จะไดไ้ปสู่สุคต ิ 

แต่เพราะความหลง ความไมรู่ท้ีค่รอบงาํจติใจ ทาํใหเ้ราไมเ่หน็คุณค่าอนัประเสริฐของ

ศีลธรรม กลบัเหน็คุณค่าของวตัถตุ่างๆ วา่เป็นสิง่ทีม่คุีณค่า ยิง่กวา่ศีลธรรม จงึทาํใหเ้รา

มคีวามกลา้ต่อบาป ไมม่คีวามกลวับาป ไมม่หีริิ โอตตปัปะ ไมม่คีวามอาย ไมม่คีวาม

กลวับาป กลา้ทีจ่ะทาํบาปเพือ่ทีจ่ะรกัษาวตัถขุา้วของต่างๆทีม่อียู่ไว ้ หรือแสวงหามาดว้ย

วธิีทีไ่มช่อบดว้ยการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เพราะเหน็วา่สิง่ต่างๆทีป่รารถนา ไมว่า่จะเป็นวตัถ ุ

หรือบคุคลนัน้ มค่ีายิง่กวา่ศีลธรรมอนัดงีามนัน่เอง จงึทาํใหก้ลา้ทีจ่ะฆ่าสตัวต์ดัชวีติ กลา้

ทีจ่ะลกัขโมย กลา้ทีจ่ะประพฤตผิดิประเวณี กลา้ทีจ่ะโกหกหลอกลวง กลา้ทีจ่ะเสพสุรา

ยาเมา เพราะมองเพยีงแต่ในระยะส ัน้ๆ คอืภพน้ีชาตน้ีิเท่านัน้ คดิวา่ถา้มสีมบตัขิา้วของ

เงนิทอง มบีคุคลทีช่อบมาครอบครอง จะอยู่ดว้ยความสุข แต่นัน่เป็นความหลงผดิ 

ความจริงแลว้เวลาไดอ้ะไรมาดว้ยความมชิอบ จะตอ้งมคีวามรูส้กึไมส่บายอกไมส่บายใจ 

มคีวามหวาดระแวง วา่จะตอ้งถูกจบัไดใ้นวนัใดวนัหน่ึง น่ีก็ไมใ่ช่เป็นความสุขแลว้ ถงึแม ้
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จะมทีรพัยส์มบตัริอบตวั แต่เวลาไปไหนมาไหนกลบัมแีต่ความหวาดกลวั กลวัจะถูก

ผูอ้ืน่มาปลน้มาจี้ มาเอาคนืไป  

น่ีคอืผลทีเ่กดิจากการกระทาํผดิศีลธรรมในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ เมือ่ตายไปซึง่เป็นสิง่ทีเ่รา

ไมรู่ก้นั เพราะไมไ่ดป้ฏบิตัธิรรม ไมม่ญีาณ ไมม่ปีญัญาหย ัง่ทราบไดว้า่ ตายไปแลว้ยงัมี

ภพชาตติามมาอกี เมือ่ตายไปแลว้ยงัตอ้งไปเกดิอกี เราไมรู่ก้นั จงึกลา้ทาํบาปทาํกรรมกนั 

แต่ถา้รูว้า่เมือ่ตายไปแลว้ ยงัตอ้งไปเกดิอกี ถา้ทาํบาปทาํกรรมจะตอ้งไปเกดิในอบายท ัง้๔ 

ถา้รูอ้ย่างน้ีแลว้ รบัรองไดว้า่จะไมม่ใีครกลา้ทาํบาปทาํกรรมกนัโดยเดด็ขาด อย่างพระ

อริยบคุคลข ัน้ตน้คอืพระโสดาบนั ท่านมดีวงตาเหน็ธรรมแลว้ จติของท่านไดห้ย ัง่ลงสู่

กระแสของความจรงิทีเ่รียกวา่อริยสจั ท่านรูแ้ลว้วา่จติเป็นสิง่ทีไ่มต่าย เมือ่ร่างกายแตก

สลายไปแลว้ จติยงัตอ้งไปเกดิใหมอ่กี จะไปเกดิสูงตํา่ก็อยู่ทีก่ารกระทาํทีไ่ดท้าํไวน้ ัน่เอง

พระอริยบคุคลตัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไปจงึไมก่ลา้ทีจ่ะละเมดิ คอืไมก่ลา้กระทาํบาปโดย

เดด็ขาด จะรกัษาศีลไวย้ิง่กวา่ชวีติ เพราะเหน็คุณค่าของศีลวา่มคุีณค่ายิง่กวา่ชวีติ ชีวติน้ี

ก็เป็นเพยีงธาต ุ๔ มารวมกนัอยู่ช ัว่ระยะเวลาหน่ึง ๘๐ ปี ๑๐๐ ปี ก็ตอ้งแยก ตอ้งแตก

สลาย กลบัคนืสู่ทีเ่ดมิ ดิน น้ํา ลม ไฟ กต็อ้งกลบัคนืสู่ดนินํา้ลมไฟไป แต่จติก็ตอ้งถูก

กรรมส่งไปเกดิอกีต่อหน่ึง กรรมดกี็ไปสู่ทีด่ ีไปสู่สคุติ กรรมชัว่ก็ตอ้งไปเกดิในทคุติ ไปสู่

อบายทัง้ ๔  

น่ีแหละคอืเรื่องของพระอริยบคุคล กบัเรื่องของปถุชุนอย่างพวกเราท ัง้หลาย เรามคีวาม

มดืบอด ส่วนพระอริยเจา้ท่านมคีวามสวา่ง มดีวงตาเหน็ธรรม เรียกวา่ธรรมจกัขุ เหน็

เรื่องเวียนว่ายตายเกดิ เรื่องกรรม กรรมดกีรรมชัว่ เรื่องวิบากทีต่ามมา วา่จะเป็นอย่างไร 

ท่านจงึหลกีเลีย่งในการกระทาํบาปท ัง้ปวง กระทาํแต่ความด ี จนในทีสุ่ดจติของท่านได ้

หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ บรรลเุป็นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย 

ในเบื้องตน้ก็เกดิขึ้นจากการไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนอนัประเสริฐของพระพทุธเจา้ 

และของพระอริยสาวกท ัง้หลาย หลงัจากไดย้นิไดฟ้งัแลว้ก็มศีรทัธานอ้มเอาไปปฏบิตั ิ

ตามกาํลงัแหง่สตปิญัญาความสามารถทีม่อียู่ จะมมีากมนีอ้ยก็พยายามปฏบิตัไิปเรื่อยๆ 

ถงึแมจ้ะไมไ่ดม้ดีวงตาเหน็ธรรมในภพน้ีชาตน้ีิก็ตาม แต่เพราะศรทัธาทีม่คีวามแน่วแน่
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ตดิฝงัอยู่ในจติใจ เมือ่ไปเกดิภพหนา้ชาตหินา้ไดเ้ป็นมนุษยอ์กี ก็จะบาํเพญ็คุณงามความ

ดต่ีอไปอกี ตามทีเ่คยไดก้ระทาํมา เคยปลูกฝงัมาจนตดิเป็นนิสยั  

คนทีเ่คยทาํบญุทาํทานมาอยู่แลว้ เมือ่กลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กีก็จะมนิีสยัชอบทาํบญุทาํ

ทาน คนทีไ่มเ่คยทาํบญุทาํทานมาก่อน เมือ่กลบัมาเกดิเป็นมนุษยก์็จะไมค่่อยชอบทาํบญุ

ทาํทาน ไมช่อบเขา้วดัเขา้วา แต่จะไปชอบทาํในสิง่ทีต่นเองเคยชอบทาํ ถา้ชอบเสพสุรายา

เมา ก็จะไปเสพสุรายาเมา ชอบเลน่การพนนัก็จะไปเลน่การพนนั เพราะเป็นสิง่ทีป่ลูกฝงั

มา เราเรียกสิง่เหลา่น้ีวา่กรรมและวบิาก การกระทาํในแต่ละอย่างนัน้ ส่งผลใหเ้ป็นวบิาก 

เป็นนิสยัฝงัอยู่ในจติใจ ถา้ทาํมากๆก็เรียกวา่สนัดาน ถา้ทาํมากแลว้ก็แกย้าก ถา้ทาํนอ้ยก็

ยงัแกง้า่ย ดงันัน้เมือ่ไดม้าเกดิในชาตน้ีิ มบีญุมวีาสนาไดม้าพบพระพทุธศาสนา พบพระ

ธรรมคาํสอนอนัประเสริฐทีส่อนใหส้รา้งแตก่รรมดี ละเวน้การกระทาํความชัว่ ใหป้ฏบิตัิ

ธรรมชําระกเิลสตณัหาท ัง้หลาย อนัเป็นเหตทุีจ่ะฉุดลากผลกัดนัใหไ้ปก่อกรรมทาํเขญ็ 

จงึควรมศีรทัธาความเชื่อแลว้ปฏบิตัติาม ถา้ปฏบิตัติามไดม้ากนอ้ยเพยีงไร สภาพจติก็

จะดขีึ้นมากนอ้ยเพยีงนัน้ตามไป จนในทีสุ่ดถา้มบีารมอีนัแก่กลา้ ก็จะสามารถชาํระจติให ้

สะอาดหมดจดได ้ แมใ้นภพน้ีชาตน้ีิ เมือ่สามารถทาํไดถ้งึข ัน้นัน้แลว้ ก็จะไมต่อ้งไปเกดิ

อกีต่อไป เป็นจติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ เป็นจติของพระอรหนัต ์เมือ่ไมม่สีิง่แปลกปลอมทีซ่่อน

เรน้อยู่ในจติ คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากท ัง้หลาย ก็จะไมม่ี

เชื้อเพลงิแห่งภพชาตหิลงเหลอือยู่ ก็ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป จะสถติอยู่ในพระนิพพาน

ไปตลอดอนนัตกาล เป็นบรมสุข ปรมงัสขุงั  

น่ีแหละคอืสิง่ทีพ่วกเราท ัง้หลายตอ้งเป็นผูส้รา้งขึ้นมา พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ไมส่ามารถสรา้งพระนิพพานใหก้บัพวกเราได ้ ไมส่ามารถฉุดดงึพวกเราใหไ้ปสู่

พระนิพพานได ้ ไมส่ามารถปฏบิตัแิทนพวกเราได ้ พวกเราตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัเิอง ดงัใน

หลกัธรรมทีแ่สดงไวว้า่ อตัตา ห ิ อตัโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน เป็นผูป้ฏบิตั ิ เป็น

ผูก้ระทาํเหตคุอืกรรม แลว้วิบากก็จะเป็นผลทีจ่ะตามมา เราจงึตอ้งปฏบิตัธิรรมกนั ตอ้ง

ทาํบญุกนั ตอ้งรกัษาศีลกนั ดงัทีพ่วกเราท ัง้หลายไดม้าประพฤตปิฏบิตักินัอย่าง

สมํา่เสมออย่างต่อเน่ือง เป็นการทาํนุบาํรุงจติ หรือตน้ไมต้น้หน่ึงใหเ้จริญงอกงาม ให ้
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ออกดอกออกผลตามทีป่รารถนากนั แต่ถา้มแีต่ความเชื่อ มแีต่ความปรารถนา แต่มี

ความเกยีจครา้น ไมเ่คยคดิทีจ่ะทาํบญุ ไมเ่คยคดิทีจ่ะรกัษาศีล ไมเ่คยคดิทีจ่ะปฏบิตัิ

ธรรม มแีต่จดุธูปเทยีนกราบไหวบู้ชาพระ แลว้ก็อธิษฐานวงิวอนขอใหส้ิง่ศกัดิ์สทิธิ์จงดล

บนัดาลใหไ้ดส้ิง่นัน้สิง่น้ีมา ถา้ทาํอย่างน้ีไปตลอด ไมว่า่กี่ภพกี่ชาต ิ ก็จะไมไ่ดส้าํเร็จ

ประโยชนต์ามทีต่อ้งการ เพราะประโยชนท์ีต่อ้งการนัน้ จะตอ้งเกดิจากการประพฤติ

ปฏบิตัตินใหอ้ยู่ในทาํนองคลองธรรม ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไว ้ นัน่ก็คอื

ใหล้ะการกระทาํบาปท ัง้ปวงเสยี ใหก้ระทาํกศุลท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม และใหช้าํระกเิลส

ตณัหาใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจเท่านัน้  

น่ีคอืหนา้ทีข่องพวกเรา ถา้ปรารถนาความสุขความเจริญทีจ่ะตามมา ต ัง้แต่ความเป็น

มนุษย ์เป็นเทพ เป็นพรหม จนไปถงึเป็นพระอริยเจา้ เป็นพระอรหนัต ์เป็นพระพทุธเจา้ 

ก็ลว้นเกดิจากการปฏบิตัติามธรรมะ ๓ ขอ้ใหญ่ๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงมอบใหก้บั

พทุธศาสนิกชนท ัง้หลายไวป้ฏบิตัติาม ถา้เป็นลูกศิษยท์ีแ่ทจ้รงิ เป็นสาวกทีแ่ทจ้ริงของ

พระพทุธเจา้ ก็ตอ้งเชื่อฟงัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ตอ้งมศีรทัธาทีแ่น่วแน่ มคีวามม ัน่ใจ

วา่สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหป้ฏบิตันิ ัน้ เป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นสิง่ทีม่ผีลตามมา 

ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีป่ฏบิตัไิปแลว้ไมเ่กดิผลอะไรตามมา ตอ้งมคีวามม ัน่ใจ ใหดู้พระสาวก

ท ัง้หลายเป็นตวัอย่าง ก่อนทีท่า่นจะเป็นอรหนัตสาวกได ้ ท่านก็เป็นปถุชุนธรรมดาสามญั

อย่างเราอย่างท่าน แต่พอท่านไดย้นิไดฟ้งัธรรมของพระพทุธเจา้ ก็เกดิศรทัธาอย่างแรง

กลา้ กลา้ทีจ่ะสลดัทกุๆสิง่ทกุๆอย่าง เพือ่ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

จนชาํระกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในใจใหห้มดสิ้นไป กลายเป็นจติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมา เป็น

จติทีเ่ป็นพระนิพพานขึ้นมา กลายเป็นพระอรหนัตสาวกขึ้นมา  

พวกเราก็เป็นแบบเดยีวกนักบัพวกพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย เราก็เป็นปถุชุนเหมอืนท่าน 

เราก็ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนอนัประเสริฐของพระพทุธเจา้เช่นกนั ถา้มศีรทัธาความ

เชื่อ แลว้นาํไปปฏบิตัดิว้ยความขะมกัเขมน้ ดว้ยความเขม้แขง็ ดว้ยความอดทน ดว้ย

ความกลา้หาญ กลา้ทีจ่ะเสยีสละทกุสิง่ทกุอย่าง เพือ่พระธรรมอนัประเสริฐน้ีแลว้ รบัรอง

ไดว้า่ไมช่า้ก็เร็ว ก็จะไดบ้รรลถุงึธรรมข ัน้สูงสุดเช่นกนั เหมอืนกบัพระอรหนัตสาวก
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ท ัง้หลายทีไ่ดบ้รรลถุงึกนั เพราะการบรรลธุรรมน้ีไมม่อีะไรจะมาปิดกัน้ได ้ เพราะการ

บรรลธุรรมเกดิจากการปฏบิตัธิรรมนัน่เอง เกดิจากการปฏบิตัธิรรมตามพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ ถา้มีการปฏบิตัิธรรมแลว้ ตราบนั้นพระอรหนัตจ์ะไม่สิ้นจากโลกน้ี

ไป น่ีก็คอืคาํตอบของพระพทุธเจา้ทีท่รงมแีก่ผูถ้ามวา่ เมือ่ไหร่พระอรหนัตจ์ะหมดสิ้นไป

จากโลกน้ี ทรงตอบไปวา่ ตราบใดทีย่งัมกีารปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ ตราบนัน้

พระอรหนัตจ์ะไมห่มดสิ้นไปจากโลกน้ี เวลาพระพทุธเจา้นิพพานนัน้ ไมไ่ดเ้อาความเป็น

พระอรหนัตไ์ปดว้ย แต่ทรงฝากไวอ้ยู่กบัธรรมวนิยัทีท่รงตรสัไวช้อบแลว้เท่านัน้ ถา้นาํ

ธรรมวนิยัอนัประเสริฐมาปฏบิตัติามแลว้ อรหตัตผลย่อมเป็นสิง่ทีไ่มไ่กลเกนิเอื้อม ไม่

สุดวสิยัของผูท้ีม่คีวามเขม้แขง็กลา้หาญอดทน ทีจ่ะปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้อย่างต่อเน่ืองจนกวา่ชวีติจะหาไม ่ หรือจนกวา่จะไดบ้รรลถุงึผลอนัประเสริฐ

นัน้ น่ีแหละคอืเรื่องของพวกเรา เราตอ้งเป็นผูป้ฏบิตั ิ ตอ้งเป็นทีพ่ึง่ของตวัเราเอง ผูอ้ืน่

ปฏบิตัใิหเ้ราไมไ่ด ้ ปฏบิตัแิทนเราไมไ่ด ้ แต่เราตอ้งปฏบิตัเิองโดยอาศยัคาํสอน ของ

พระพทุธเจา้ และของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเป็นแนวทาง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่

เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๘๒ 

สมมตุ ิ
๘ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ 

วนัเพญ็เดอืน ๑๒ เป็นวนัทีม่กีจิกรรมสาํคญัอย่างหน่ึง คอืการลอยกระทง เป็นการบูชา

ธาตนุํา้ คอืแมน่ํา้ท ัง้หลายทีใ่หช้วีติกบัพวกเรา หลงัจากวนัลอยกระทงไปอกี ๑๖ วนั ก็จะ

เป็นวนัขึ้นปีใหมใ่นทางจนัทรคต ิถา้นบัทางจนัทรคต ิวนัขึ้น ๑๕ คํา่ เดอืน ๑๒ ก็จะเป็น

วนัสุดทา้ยของปี พออกี ๑ วนัก็จะเป็นวนัขึ้น ๑ คํา่เดอืนอา้ย เป็นเดอืนที ่๑ แต่เราไม่ได ้

นบัเป็นวนัปีใหมก่นั เพราะวนัปีใหมห่รือวนัส่งทา้ยปีเก่านัน้ ขึ้นอยู่ทีเ่ราจะกาํหนดกนั 

ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ตายตวั ของทางฝรัง่เขาๆก็กาํหนดวนัที ่ ๑ มกราคม เป็นวนัขึ้นปีใหม ่ วนัที ่

๓๑ ธนัวาคมเป็นวนัสุดทา้ยของปี ส่วนของไทยเราๆก็กาํหนดขึ้นวนัปีใหมใ่นวนั

สงกรานต ์ ของคนจนีเขาก็กาํหนดวนัขึ้นปีใหมใ่นวนัตรุษจนี ดงันัน้ความจริงทีเ่กี่ยวกบั

เรื่องวนัขึ้นปีใหมจ่งึไมใ่ช่เป็นความจริงทีต่ายตวั เป็นความจริงทีส่มมตุิกนัขึ้นมา อย่าง

เดอืน ๑๒ น้ี เราจะสมมตุวิา่เป็นเดอืน ๓ เดอืน ๕ ก็ได ้ สุดแทแ้ต่เราจะกาํหนดขึ้นมา 

แลว้ก็นบัต่อไปจนครบ ๑๒ เดอืน เหตทุีเ่รานบั ๑๒ เดอืนเพราะ ๑๒ เดอืนจะได ้๑ ปี

พอด ี เป็นเวลาทีโ่ลกไดโ้คจรรอบดวงอาทติยค์รบ ๑ รอบ หรือพระจนัทรไ์ดโ้คจรรอบ

โลก ๑๒ รอบดว้ยกนั วนัเวลาจงึเป็นสิง่ทีเ่รากาํหนดกนัขึ้นมา ตามการโคจรของดวง

จนัทรก์บัของโลก  

แต่ในความเป็นจริงแลว้ วนัเดอืนปีเป็นสิ่งทีถู่กสมมตุกินัขึ้นมาเท่านัน้เอง เราสามารถ

เปลีย่นแปลงได ้ถา้มคีวามเหน็พอ้งตอ้งกนั เช่นต่อไปน้ีจะใหว้นัที ่ ๓๐ พฤศจกิายนเป็น

วนัส่งทา้ยปีเก่าก็ได ้ เพราะสมมตุไิมใ่ช่เป็นสิง่ทีต่ายตวันัน่เอง สิง่ทีต่ายตวัก็คอืการโคจร

ของดวงจนัทรก์บัของโลก เมือ่โลกโคจรรอบดวงอาทติยไ์ด ้ ๑ รอบก็เป็นเวลา ๑ ปี แต่

เวลาเริ่มตน้ของปี เราจะกาํหนดใหเ้ริ่มทีต่รงไหนก็ได ้ เหมอืนกบัวงกลม จะกาํหนดจดุ

ไหนเป็นจดุเริ่มตน้ก็ได ้ เอาทางดา้นซา้ยของวงกลมเป็นจดุเริ่มตน้ก็ได ้ เอาทางดา้นขวา 
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ดา้นบน หรือดา้นลา่งของวงกลมใหเ้ป็นจดุเริ่มตน้ ก็กาํหนดกนัได ้ น่ีก็คือความหมาย

ของสมมตุ ิ คอืเป็นสิง่ทีถู่กกาํหนดขึ้นมา บนพื้นฐานของความเป็นจริงอกีทหีน่ึง อยา่ง

ชวีติของเราก็เป็นการสมมตุเิช่นกนั เราถูกสมมตุใิหเ้ป็นสตัว ์ เป็นบคุคล เป็นเรา เป็นเขา 

เป็นหญงิ เป็นชาย บนพื้นฐานของกายกบัใจนัน่เอง ไม่วา่สตัวห์รือบคุคลย่อมมกีายและ

ใจดว้ยกนัท ัง้นัน้ ถูกสมมตุกินัไปตามลกัษณะ เป็นเดรจัฉานก็มลีกัษณะอย่างหน่ึง เป็น

มนุษยก์็มลีกัษณะอกีอย่างหน่ึง เป็นหญงิเป็นชายก็มลีกัษณะอกีอย่างหน่ึง ลว้นเป็นสิง่ที่

สมมตุกินัขึ้นมาท ัง้สิ้น บนพื้นฐานของความเป็นจริงคอืกายกบัใจ  

ความจริงของกายกบัใจเป็นอย่างไร ก็คอืธาตนุ ัน่เอง ร่างกายก็มาจากธาต ุ๔ ดิน น้ํา ลม 

ไฟ ส่วนใจก็เป็นธาตรูุ ้ เมือ่รวมกนัขึ้นมาก็กลายเป็นสตัว ์ เป็นบคุคล เป็นเรา เป็นเขา 

เป็นตวัเป็นตนขึ้นมา เหลา่น้ีเกดิขึ้นจากสมมตุทิีอ่อกมาจากอวิชชา ความไมรู่จ้ริงใน

ธรรมชาตทิีแ่ทจ้ริงของสิง่ต่างๆทีถู่กสมมตุขิึ้นมา จงึปรากฏตวัตนขึ้นมา มเีรา มเีขาขึ้นมา 

ในธาตรูุน้ ัน้แหละทีม่ตีวัไมรู่อ้ยู่เรียกวา่อวิชชา หรือความหลง จงึเกดิปรากฏการสมมตุิ

ต่างๆขึ้นมา ถา้ในธาตรูุเ้กดิมปีญัญาขึ้นมา ก็จะรูท้นัสมมตุทิ ัง้หลาย เช่นธาตรูุข้อง

พระพทุธเจา้กบัของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย เกดิปญัญาขึ้นมา สามารถแยกแยะสมมตุิ

ออกจากความจริงได ้ ความจรงิก็รูว้า่เป็นแค่ธาตทุ ัง้หา้น้ีเท่านัน้ ร่างกายก็มดีนิ นํา้ ลม 

ไฟ ใจก็มธีาตรูุ ้ธาตรูุเ้ป็นผูค้ดิ มคีวามรูส้กึ เป็นผูส้ ัง่การใหร่้างกาย คอืธาตทุ ัง้ ๔ ดนิ นํา้ 

ลม ไฟ มกีารเคลือ่นไหวไปมา มกีารกระทาํสิง่ต่างๆ ในธาตทุ ัง้ ๕ น้ีมกีารเปลีย่นแปลง 

มกีารผนัแปรอยู่ตลอดเวลา  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในธาต ุ๔ คอืดนิ นํา้ ลม ไฟ เมือ่รวมกนัเป็นรูปร่าง เป็นร่างกายแลว้ 

ก็มกีารเจริญเตบิโต จนถงึจดุสูงสุด แลว้ก็มกีารเสือ่มลงกลายเป็นความแกค่วามชรา จน

ในทีสุ่ดก็หยุดทาํงาน เรียกวา่ตาย หลงัจากนัน้ก็แยกสลายจากกนัไป ธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม 

ไฟ ก็แยกกลบัคนืสู่ทีข่องเขา แต่ในใจในธาตรูุข้องบคุคลทีย่งัมคีวามหลงอยู่ แมร่้างกาย

จะตายไปแลว้ นอนอยู่ในโลง ก็ยงัคดิวา่เป็นบคุคลอยู่ ยงัคดิวา่เป็นนาย ก. นาย ข. อยู่ 

ท ัง้ๆทีค่วามจรงิแลว้ร่างนัน้ก็เป็นเหมอืนท่อนไมท้่อนฟืนไปแลว้ เป็นเชื้อไฟทีร่อใหม้กีาร

เผาผลาญ กลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป ความจริงของธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เขาเป็นอย่างนัน้ 
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แต่เน่ืองจากใจทีม่อีวชิชาความไมรู่จ้ริงครอบงาํอยู่ จงึทาํใหห้ลงตดิอยู่กบัสมมตุต่ิางๆ วา่

ธาตกุอ้นน้ีเป็นบคุคลคนน้ี ธาตกุอ้นนัน้เป็นบคุคลคนนัน้ แลว้ก็มคีวามหลงยดึตดิกบั

ธาตกุอ้นนัน้ๆ ในยามทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงในธาต ุ เกดิการพลดัพรากจากธาต ุ ก็เกดิ

ความเศรา้โศกเสยีใจ เกดิความทกุขข์ึ้นมา  

แต่ถา้ธาตรูุค้อืใจมปีญัญา ไดศึ้กษาถงึความจริงของท ัง้สมมตุ ิ และความจริงของสิง่ที่

สมมตุติ ัง้อยู่ คอืธาตทุ ัง้ ๕ แลว้ ก็จะเขา้ใจ จะสามารถอยู่เหนือการผนัแปรของธาตไุด ้

คอืรูว้า่โดยธรรมชาตขิองธาตนุัน้ เขาไมอ่ยู่น่ิงเฉย แต่ผนัไปผนัมา ไหลมารวมกนัแลว้ก็

แยกกนัออกไป แมใ้นขณะทีร่่างกายน้ียงัมชีวีติอยู่ การไหลเขา้ไหลออกของธาตกุ็ปรากฏ

อยู่ทกุขณะ เช่นธาตลุมก็มกีารหมนุเวยีนไหลเขา้ไหลออกอยู่ตลอดเวลา ธาตนุํา้ก็มกีาร

ไหลเขา้ไหลออกอยู่ตลอดเวลา เช่นเวลาเรารบัประทานนํา้หรือของเหลวเขา้ไป สกัครู่หน่ึง

ก็ตอ้งระบายขบัถ่ายนํา้ออกมา อาหารคอืธาตดุนิทีม่ธีาตไุฟแฝงอยู่ดว้ย เมือ่รบัประทาน

เขา้ไป ร่างกายก็มคีวามรอ้นมคีวามอบอุ่น แลว้ไมน่านธาตดุนิกบัธาตไุฟก็ถูกระบาย

ออกมา ขบัถ่ายออกมา น่ีก็คอืเรื่องราวของความจริงของชวีติเรา ชวีติของเราทีแ่ทจ้รงิ ก็

คอืการประกอบขึ้นของธาตทุ ัง้ ๕ นัน่เอง คอืธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ และธาตทุี ่๕ คอื

ธาตรูุ ้ ก็คอืใจน่ีเอง เมือ่มารวมกนัก็กลายเป็นมนุษยบ์า้ง เป็นเดรจัฉานบา้ง ตามสมมตุิ

นิยม แต่ตามความเป็นจริงก็เป็นเพยีงธาตเุท่านัน้เอง  

ธาตรูุถ้า้ฉลาดก็จะสามารถปลกีตวัแยกตนออกจากธาตทุ ัง้ ๔ ได ้คอืดนิ นํา้ ลม ไฟ รูว้า่

ร่างกายเป็นการรวมกนัเขา้มาของธาตทุ ัง้ ๔ แลว้ในทีสุ่ดธาตทุ ัง้ ๔ กต็อ้งแยกทางกนัไป 

ร่างกายก็จะหายไป ลองสงัเกตดูคนทีต่ายไปแลว้ เวลาเอาไปเผาก็ไมม่อีะไรเหลอือยู ่

เหลอืแต่เถา้ถ่านและเศษกระดูก ถา้ทิ้งต่อไปอกีสกัระยะหน่ึง เศษกระดูกเหลา่นัน้ก็จะผุ

เป่ือยกลายเป็นดนิไป ถา้นาํร่างกายของคนทีต่ายไปแลว้ไปฝงัไวใ้นดนิก็จะกลายเป็นดนิ

ไปในทีสุ่ด ความเป็นมนุษย ์ ความเป็นเดรจัฉาน จงึไมไ่ดห้ลงเหลอืตดิอยู่กบัธาตเุลย 

เพราะความจรงิแลว้ ความเป็นเดรจัฉานหรือมนุษยก์็เป็นเพยีงการสมมตุขิึ้นมาเท่า

นัน้เอง เป็นการรวมตวัของธาตทุ ัง้ ๕ น่ีคอืเรื่องของชวีติเรา ถา้เราไดศึ้กษาและทาํความ

เขา้ใจแลว้ ยามทีธ่าตทุ ัง้ ๔ เกดิการแตกแยกขึ้นมา ก็จะไมม่คีวามทกุข ์ ความเศรา้โศก
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เสยีใจ อาลยัอาวรณ์ เพราะรูว้า่สิง่ทีเ่ราไปยดึไปตดิวา่เป็นสตัว ์ เป็นบคุคล เป็นเพื่อน 

เป็นญาต ิเป็นพีน่อ้งนัน้ แทจ้ริงแลว้ก็เป็นเพยีงวตัถเุท่านัน้เอง เป็นวตัถ ุ๔ ชนิด คอื ดนิ 

นํา้ ลม ไฟ มารวมตวักนัขึ้นมา แลว้มธีาตรูุม้าเป็นผูร้บัผดิชอบ เป็นผูค้รอบครอง  

แต่ธาตรูุผู้ค้รอบครองธาตทุ ัง้ ๔ นัน้ ไมม่อีาํนาจทีจ่ะไปบงัคบัใหธ้าตทุ ัง้ ๔ เป็นไปตาม

ความปรารถนาของธาตรูุไ้ด ้ ธาตรูุท้ีไ่มรู่จ้รงิก็จะหลงยดึตดิ จะมคีวามปรารถนาใหธ้าตุ

ท ัง้ ๔ อยู่ไปนานๆ อยู่ไปอย่างปกต ิ ไมช่าํรุดทรุดโทรม ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ไมพ่ลดัพราก

จากกนั แต่น่ีเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้คอืฝืนความเป็นจริงนัน่เอง เพราะความเป็นจรงิก็ดงัที่

ไดแ้สดงไวแ้ลว้วา่ ธาตทุ ัง้ ๔ นัน้เขาไหลเวยีนของเขาอยู่ตลอดเวลา แมใ้นขณะน้ีก็มกีาร

ไหลเวยีนเขา้ออกของธาตลุม ของธาตไุฟ ธาตนุํา้ เช่นธาตนุํา้กร็ะเหยออกจากร่างกาย 

เป็นเหงือ่ออกไป เหลา่น้ีเราตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจ เมือ่เขา้ใจแลว้ จะไดไ้มห่ลงไปคดิวา่

เป็นสตัว ์เป็นบคุคล เป็นตวัเรา เป็นตวัเขา แทจ้ริงแลว้ก็เป็นการไหลเวยีนของธาตทุ ัง้ ๔ 

นัน่เอง ถา้ศึกษาปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตัแิลว้ ก็จะสามารถ

อยู่เหนือการเปลีย่นแปลงหมนุเวยีนของธาตทุ ัง้ ๔ ได ้ คอืใจธาตรูุจ้ะมปีญัญาคอย

คุม้ครองรกัษา ไมใ่หไ้ปหลง ไปยดึ ไปตดิกบัธาตทุ ัง้ ๔ เมือ่ไมห่ลงไมย่ดึไมต่ดิแลว้ ธาตุ

ท ัง้ ๔ จะเป็นอย่างไรก็จะไมวุ่น่วายใจ  

ทกุวนัน้ีทีม่คีวามวุน่วายใจกนัอยู่ ก็อยู่ทีก่ารดูแลรกัษาธาตทุ ัง้ ๔ น่ีเอง ตื่นขึ้นมาก็ตอ้งหา

ธาตมุาเตมิใหแ้ลว้ คอือาหาร ตอ้งมอีาหาร มขีา้ว มนีํา้ มอีะไรต่างๆมาคอยเยยีวยา 

เพราะเวลาร่างกายขาดอาหารก็จะแสดงอาการหวิขึ้นมาใหรู้ ้ แสดงวา่ถงึเวลาตอ้งเตมิธาตุ

แลว้ ธาตเุหลา่น้ีก็ไมไ่ดไ้หลมาหาเราเอง เป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งแสวงหากนั ชวีติของเราจงึเป็น

ชวีติทีม่แีต่การแสวงหาธาตทุ ัง้ ๔ เป็นพื้นฐาน นอกจากนัน้แลว้ใจทีม่คีวามหลงครอบงาํ

อยู่ ยงัแสวงหาสิง่ต่างๆเพิม่เตมิขึ้นมาอกี ท ัง้ๆทีไ่มม่คีวามจาํเป็นต่อการอยู่อย่างสุขสบาย

ของใจเลย แต่เน่ืองจากมคีวามหลงอยู่ จงึเกดิความรูส้กึอยากในรูป เสยีง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะท ัง้หลาย ซึง่ก็เป็นรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะของธาตทุ ัง้ ๔ นัน่เอง รูปที่

เราเหน็ท ัง้หมดก็เป็นรูปของธาตทุ ัง้ ๔ เสยีงทีไ่ดย้นิก็เป็นเสยีงของธาตทุ ัง้ ๔ รส กลิน่ 

หรือ โผฏฐพัพะทีส่มัผสัก็ลว้นเป็นธาตทุ ัง้ ๔ ท ัง้สิ้น คอืดนิ นํา้ ลม ไฟ เมือ่ผสมกนัเขา้
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มาก็มรูีปร่างลกัษณะต่างๆ ศาลาหลงัน้ีก็เป็นการผสมรวมกนัของธาตทุ ัง้ ๔ ตน้ไมร้อบ

ศาลาน้ีก็เป็นการผสมของธาตทุ ัง้ ๔ รถยนตท์ีจ่อดอยู่ดา้นขา้งๆของศาลา ก็เป็นการ

รวมกนัของธาตทุ ัง้ ๔ ท ัง้สิ้น ใจทีม่คีวามหลง ก็จะคดิวา่ถา้ไดส้มัผสัธาตทุ ัง้ ๔ ใน

รูปแบบต่างๆของรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะแลว้ ใจจะมคีวามสุข  

แต่น่ีเป็นความเขา้ใจผดิ เพราะหลงัจากทีไ่ดส้มัผสักบัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะมาก

นอ้ยเพยีงไรแลว้ ใจก็ยงัไมม่คีวามอิม่ความพออยู่นัน่เอง ความสุขทีไ่ดร้บัจากการสมัผสั 

ก็เป็นเพยีงช ัว่ขณะทีไ่ดส้มัผสัเท่านัน้ เวลาทีไ่มไ่ดส้มัผสัก็เกดิความหวิโหย เกดิความ

อยากทีจ่ะสมัผสัอกี จงึทาํใหต้อ้งมกีารดิ้นรนขวนขวายหารูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

คอืธาตทุ ัง้ ๔ น้ีอยู่ตลอดเวลา เป็นเหมอืนผูต้ดิยาเสพตดิ คอืตดิในธาตทุ ัง้ ๔ น้ี ถา้วนัใด

ไมไ่ดเ้สพ ไมไ่ดส้มัผสัธาตทุ ัง้ ๔ ในรูปแบบต่างๆ ของรูป ของเสยีง ของกลิน่ ของรส 

ของโผฏฐพัพะแลว้ ก็จะมคีวามรูส้กึหงดุหงดิใจ ไมส่บายอกไมส่บายใจ เพราะใจหลงตดิ

อยู่กบัสมมตุ ิ หลงตดิอยู่กบัธาต ุ ๔ โดยไมรู่ค้วามจริงของธรรมชาตขิองใจคอืธาตรูุน้ี้วา่ 

จะมคีวามสุขยิง่กวา่ ถา้ไมม่อีะไรเขา้มาเกี่ยวขอ้งเลย ถา้สามารถดบัความอยากต่างๆทีม่ ี

อยู่ในใจในธาตรูุน้ี้ไดแ้ลว้ ธาตรูุน้ี้ก็จะสงบตวัลง เมือ่มคีวามสงบตวัลง ก็จะเกดิความอิ่ม 

เกดิความสุข เกดิความพอขึ้นมา  

แต่น่ีเป็นสิง่ทีป่ถุชุนอย่างเราอย่างท่านจะไมม่โีอกาสไดรู้เ้ลย เพราะถูกอาํนาจของความ

หลง ความไมรู่ค้รอบงาํอยู่ตลอดเวลา เปรียบเหมอืนกบัคนทีอ่ยู่ในทีม่ดืหรือคนทีต่าบอด 

จะไมม่โีอกาสทีจ่ะเหน็แสงสวา่ง เหน็สิง่ต่างๆทีเ่หน็ไดด้ว้ยสายตาเลย ฉนัใดใจทีถู่กโมหะ

อวชิชาครอบงาํอยู่ก็เป็นเช่นนัน้ จะหลงอยู่กบัสิง่ต่างๆ เช่นรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ 

หลงอยู่กบัธาตทุ ัง้ ๔ คอืร่างกายน้ีและสิง่ต่างๆทีป่ระกอบกนัขึ้นมาจากธาต ุ ๔ ทีส่รา้ง

ความสุขช ัว่ขณะหน่ึงใหก้บัใจเท่านัน้เอง แต่ถา้เกดิมาแลว้โชคด ี ไดม้าเจอคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ก็ถอืวา่เป็นบญุเป็นกศุลอย่างยิง่ เพราะนานๆจะมคีนอย่างพระพทุธเจา้

ปรากฏขึ้นมาในโลกสกัครัง้หน่ึง เป็นผูม้คีวามเฉลยีวฉลาด ไมย่อมรบัความหลงความไม่

รูท้ีป่รากฏอยูภ่ายในใจ ใหม้อีาํนาจส ัง่การใหไ้ปหาความสุขจากธาตทุ ัง้ ๔ คอืเมือ่ไดไ้ป

สมัผสัความสุขจากธาตทุ ัง้ ๔ แลว้ ก็รูว้า่เป็นความสุขทีไ่มถ่าวรนัน่เอง จงึเกดิมคีวาม
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ปรารถนาอยากจะหาความสุขทีไ่มใ่ช่เป็นแบบน้ี มไีหม ความสุขทีไ่มต่อ้งพึง่ธาตทุ ัง้ ๔ น้ี 

ไมม่ร่ีางกายน้ีแลว้มคีวามสุขไดไ้หม ไม่มรูีป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะแลว้ จะมี

ความสุขไดไ้หม  

น่ีเป็นโจทยท์ีค่นฉลาดอย่างพระโพธิสตัวท์ ัง้หลาย จะริเริ่มคดิขึ้นมา เมือ่คดิขึ้นมาแลว้ก็มี

การแสวงหาการศึกษา พระพทุธเจา้ก็ทรงศึกษาจากนกับวชทีแ่สวงหาทางเดยีวกนั

เหมอืนกนั แต่ก็แสวงหาไดใ้นเพยีงระดบัหน่ึงเท่านัน้ คอืสามารถควบคุมจติใจใหส้งบได ้

เป็นครัง้เป็นคราว เช่นเวลานัง่สมาธิแลว้จติรวมลงเกดิฌานขึ้นมา ขณะนัน้จติก็มคีวาม

สงบน่ิง มคีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวามพอ แต่ก็เป็นความสุขช ัว่ในขณะทีอ่ยู่ในฌาน อยู่

ในสมาธินัน้ แต่หลงัจากทีอ่อกจากสมาธินัน้แลว้ จติกจ็ะปรุงแต่ง มคีวามคดิ แลว้ก็มี

ความอยากตามมา เหน็สิง่นัน้ทีถู่กอกถูกใจก็อยากจะได ้ เหน็สิง่ไหนทีไ่มช่อบอกชอบใจ 

ก็อยากจะปดัใหพ้น้ไป ก็กลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา ความสุขทีไ่ดจ้ากการสมัผสัในสมาธิ

ก็หมดไป เพราะเป็นอดตีไปแลว้ ในปจัจบุนัจติก็ยงัทกุขก์บัความรกัความชงัอยู ่ น่ีคอื

เรื่องของนกับวชในสมยัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงออกแสวงหา หาคาํตอบของความสุขทีแ่ทจ้ริง

วา่อยู่ทีไ่หน ก็ไดเ้พยีงในระดบัหน่ึง คอืรูว้า่ถา้ทาํจติใหส้งบเป็นสมาธิก็จะมคีวามสุข แต่

เป็นความสุขทีไ่มถ่าวรอยู่น ัน่เอง  

แลว้จะทาํอย่างไร จงึทาํใหจ้ติมคีวามสุขไดต้ลอดเวลา โดยไมต่อ้งเขา้ไปอยู่ในสมาธิ น่ีก็

คอืโจทยท์ีพ่ระโพธิสตัวต์อ้งศึกษาต่อไป และหลงัจากทีไ่ดศึ้กษาไป พจิารณาไป ก็เกดิ

ความเขา้ใจขึ้นมาวา่ ปญัหาท ัง้หมดนัน้เกดิขึ้นจากความไมเ่ขา้ใจในสิง่ต่างๆทีใ่จไดส้มัผสั 

ผ่านทางตา หู จมกู ลิ้น กายนัน้ ลว้นเป็นธาตทุ ัง้ ๔ ท ัง้สิ้น ไมม่สีตัว ์ ไมม่บีคุคล ไมม่ี

ตวัตน และธาตรูุผู้ท้ีส่มัผสัธาตทุ ัง้ ๔ น้ี ก็ไมใ่ช่ตวัตนเช่นกนั เป็นเพยีงธาตอุย่างหน่ึง 

เหมอืนกบัธาตดุนิ นํา้ ลม ไฟ ธาตรูุใ้นความเป็นจริงก็ไมม่ตีวัตนเหมอืนกนั น่ีคอืคาํตอบ

ทีพ่ระโพธิสตัวไ์ดค้น้พบ หลงัจากไดบ้าํเพญ็ภาวนาพจิารณาสิง่ต่างๆทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัจติ 

แลว้ก็สรุปเหน็วา่ สพัเพ ธมัมา อนัตตา ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีไมม่ตีวัตน เป็นธาตุ

ท ัง้สิ้น เป็นดนิ นํา้ ลม ไฟ เป็นธาตรูุ ้ ถา้รูอ้ย่างน้ีแลว้ก็ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่าง ไม่

อยากจะไปเสพ ไมอ่ยากจะไดม้าครอบครอง เพราะรูว้า่ไมส่ามารถครอบครองสิง่ต่างๆ
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ได ้ ครอบครองไดก้็เป็นเพยีงช ัว่เวลาหน่ึงเท่านัน้เอง เช่นธาต ุ ๔ ทีร่วมกนัเป็นร่างกายน้ี 

ก็มอีายุขยัไมเ่กนิ ๘๐ ปี ๑๐๐ ปีก็ตอ้งแยกสลายออกไปจากไป สมบตัขิา้วของเงนิทอง

หรือบคุคลต่างๆ ก็เป็นธาต ุ๔ ทีถู่กครอบครองอยู่ ก็ตอ้งแตกสลาย แยกกนัไป หมดไป

เช่นกนั  

ถา้ฝากความสุขไวก้บัสิง่เหลา่น้ี เมือ่ถงึเวลาทีเ่กดิการแตกสลาย เกดิการจากกนัไป ก็ตอ้ง

เกดิความเสยีใจ เกดิความทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้ไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่เหลา่น้ี เพราะรูว้า่เมือ่ไม่

ยดึไมต่ดิ เมือ่ปลอ่ยวางแลว้ กลบัมคีวามสุขยิง่กวา่ เพราะใจรวมตวัลงเขา้สู่ความสงบ 

เป็นความน่ิงนัน่เองอยู่ภายในใจ โดยทีไ่มต่อ้งนัง่ทาํสมาธิก็ได ้สงัเกตดูในชวีติของเรา ใน

บางครัง้บางคราว เวลาจติใจของเราเกดิความวา้วุน่ขุน่มวั เพราะมปีญัหากบัเรื่องหน่ึง

เรื่องใด ถา้เกดิมปีญัญาขึ้นมา ปลงตก ตดัสนิใจไมไ่ปหวงักบัสิง่ทีก่าํลงัวุน่วายใจดว้ย 

คอืสิง่นัน้จะอยู่จะไป จะเป็นอย่างไร ก็ไมส่นใจเสยีแลว้ ช่างหวัมนั ถา้ตดัสนิใจไดอ้ย่าง

นัน้ ใจก็จะถอนจากความวุน่วายทนัท ีถอนจากเรื่องราวทีไ่ปยุง่เกี่ยว ไปกงัวลทนัท ี เมือ่

ตดัใจไดแ้ลว้ ใจก็จะดิง่ลงเขา้สู่ความสงบทนัท ีจะรูส้กึโลง่ใจ รูส้กึสบายใจ  

ในชวีติของเรา บางครัง้บางคราวเชื่อวา่เราก็คงเคยไดส้มัผสักนั ความโลง่อกโลง่ใจ

หลงัจากทีป่ลงไดแ้ลว้ ตดัไดแ้ลว้ ช่างมนั จะไปก็ไป จะไมไ่ด ้ ก็ไมเ่ดอืดรอ้น บางที

อยากจะไดส้ิง่หน่ึงสิง่ใด พยายามอย่างเต็มที ่ลุน้อย่างเต็มที่ จนแทบจะหวัใจวายไปกบัการ

ลุน้ แต่ในทีสุ่ดก็เกดิปญัญาขึ้นมาวา่ เรากาํลงัทกุข ์กาํลงัวุน่วายใจกบัเรื่องเหลา่น้ีไปทาํไม 

ไมม่เีราก็อยู่ได ้ พอคดิอย่างน้ีได ้ ก็ตดัสนิใจไมส่นใจแลว้ จะมาหรือไมม่า จะไดห้รือ

ไมไ่ด ้ ก็ไมส่นใจ ในขณะนัน้ความวุน่วายใจก็จะหายไป เพราะจติไดถ้อน ไดป้ลอ่ยวาง

ความยดึม ัน่ ปลอ่ยวางความอยากความตอ้งการสิง่เหลา่นัน้ไปนัน่เอง แลว้จติก็จะสบาย 

มคีวามสุขท ัง้ๆทีไ่มไ่ดส้ิง่น ัน้มา แต่กลบัมคีวามสุขยิง่กวา่อกี เพราะถา้ไดส้ิง่นัน้มาแลว้ ก็

ยงัตอ้งกงัวล ตอ้งคอยดูแลรกัษา กงัวลวา่จะจากไปเมือ่ไร เพราะโดยธรรมชาตขิองทกุ

สิง่ทกุอย่าง ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน เดีย๋วก็ตอ้งจากไปอยู่ดนี ัน่เอง น่ีแหละคอืการทาํ

ความเขา้ใจ ถงึความสุขทีแ่ทจ้ริงวา่อยู่ทีไ่หน  
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ถา้เป็นคนช่างสงัเกต คอยดูความรูส้กึทีม่อียู่ภายในใจ จะเหน็วา่ความวุน่วายใจนัน้ 

เกดิขึ้นจากใจไปเกี่ยวขอ้ง ไปยดึไปตดิกบัเรื่องราวต่างๆ ท ัง้หลายภายนอกนัน่เอง ถา้

สามารถตดัความเกี่ยวขอ้งไปไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ความสงบภายในใจก็จะมมีากนอ้ย

เพยีงนัน้ น่ีแหละจงึเป็นสาเหตวุา่ ทาํไมคนเราแมจ้ะเป็นกษตัริย ์ เป็นมหาเศรษฐ ี ก็ยงั

สามารถสละฐานะของตนได ้ สละความเป็นกษตัริย ์ สละความเป็นมหาเศรษฐ ี แลว้

ออกมาอยู่แบบคนไมม่อีะไร อย่างนกับวชท ัง้หลายทีอ่ยู่กนัในสมยัพทุธกาล มมีากทีเ่ป็น

กษตัริยเ์ป็นเศรษฐ ี ทีห่ลงัจากไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ไดรู้ซ้ึ้งถงึ

ความสุขทีแ่ทจ้ริงวา่อยู่ทีไ่หนแลว้ ก็มพีลงัจติทีจ่ะกลา้สละสิง่ต่างๆทีม่อียู่ เพือ่ความสุขที่

แทจ้รงิ ทีเ่กดิจากความสงบของจติใจ จติใจจะสงบไดก้็ตอ้งตดัความเกี่ยวขอ้งกบั

เรื่องราวต่างๆท ัง้สิ้น ใหห้มดไปนัน่เอง ถา้มาบวชแลว้แต่ยงัรกัษาฐานะของตนอยู่ ยงัมี

บริษทั ยงัมกีจิการอยู ่ ทกุวนัยงัมลูีกนอ้งมาตดิต่อขอรบัฟงัคาํส ัง่อยู่ รบัรองไดว้า่บวช

แบบนัน้จะไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เพราะจติใจยงัมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องราวต่างๆ

ภายนอกอยู่ จติใจยงัตอ้งมคีวามวา้วุน่ขุน่มวัไมม่คีวามสุข จงึตอ้งตดัทกุสิง่ทกุอย่างให ้

หมดไปจากใจ ถา้ตอ้งการความสงบสุข การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี ่๑๘๓ 

อสรพษิ 
๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๖ 

วนัน้ีไดม้คีณะศิษยก์รรมฐานของพทุธสมาคม ในพระบรมราชูปถมัภ ์ มาร่วมกนัปฏบิตัิ

ธรรม ขดัเกลาจติใจ สะสมบญุบารมทีีป่ระเสริฐ อนัเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขและ

ความเจริญอย่างแทจ้รงิ เน่ืองจากชวีติก็ไดผ้่านทางโลกมาพอสมควรแลว้ ไดส้มัผสักบั

เรื่องราวต่างๆทางโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่เรื่องของ ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ท ัง้หลาย ก็

ไดส้มัผสัมาพอสมควร ไดเ้หน็ธรรมชาตทิีแ่ทจ้รงิของ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขวา่ ไมไ่ด ้

เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เพราะเป็นไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา มคีวามไมเ่ทีย่งแท ้

แน่นอน มคีวามทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ เป็นอนตัตาปราศจากตวัตน ไมม่ใีครเป็นเจา้ของ ไม่

มใีครสามารถควบคุมบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความปรารถนาได ้ ถา้ไมรู่ ้ แลว้ไปหลงยดึตดิ

อยู่กบัลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ยามทีเ่กดิการเสือ่ม เกดิการพลดัพรากจากลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข ก็จะตอ้งมคีวามทกุขอ์ย่างแสนสาหสั เหลา่น้ีเชื่อวา่ทกุๆท่านทีไ่ดอ้ยู่ในโลก

น้ีมาพอสมควรแลว้ ย่อมไดส้มัผสั ไดเ้หน็แลว้วา่ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข โดยแทจ้ริงแลว้ 

หาเป็นสุขไม ่แต่เป็นทกุข ์ทกุขเ์พราะอนิจจงั ทกุขงั อนตัตานัน่เอง  

เมือ่ไดม้าสมัผสั ไดพ้บกบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดท้รงส ัง่สอนถงึความสุข

ทีแ่ทจ้ริง คอืความสงบสุขของจติใจ ก็ทาํใหเ้กดิศรทัธา ความเชื่อ เกดิฉนัทะ ความพอใจ 

ทีจ่ะปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดป้ฏบิตัมิา เพราะวา่

พระพทุธเจา้ก็ด ีหรือพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายก็ด ีก็เคยเป็นเหมอืนพวกเรามาก่อน คอื

เป็นปถุชุนธรรมดา เกดิมาในโลกก็อยู่ในท่ามกลางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่หลงัจากได ้

สมัผสักบัลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มาระยะหน่ึงแลว้ ก็เริ่มเหน็วา่ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีน่่าพงึ

พอใจเลย เพราะมแีต่จะนาํความวุน่วาย ความกงัวล ความวา้วุน่ขุน่มวัมาอยู่เสมอ เพราะ

โดยธรรมชาตขิองลาภ ยศ สรรเสริญ สุขนัน้ เป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอนนัน่เอง วนัน้ีมลีาภ
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พรุ่งน้ีก็อาจจะเสือ่มลาภได ้ วนัน้ีมยีศพรุ่งน้ีก็อาจจะเสือ่มยศได ้ วนัน้ีมสีรรเสริญพรุ่งน้ีก็

อาจจะมนิีนทาได ้วนัน้ีมสุีขพรุ่งน้ีก็อาจจะมทีกุขไ์ด ้ถา้ไมฉ่ลาด ไปหลงยดึตดิอยู่กบัลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุข เวลาเกดิการเปลีย่นแปลงขึ้นมา พลกิหนา้มอืเป็นหลงัมอืแลว้ ก็จะรบั

สภาพนัน้ไมไ่ด ้ 

ดงัทีเ่ราเหน็กนัอยู่ในโลกน้ี คนทีต่อ้งประสบกบัความสูญเสยีในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

นัน้ มคีวามทกุขแ์สนสาหสั บางคนไมส่ามารถทนอยู่ในโลกต่อไปได ้ ถงึกบัตอ้งทาํรา้ย

ชวีติของตนเอง เพราะคดิวา่ชวีติน้ีไมม่คีวามหมายแลว้ เพราะจะมแีต่ความทกุขอ์ยู่อยา่ง

เดยีวเท่านัน้ น่ีเป็นเพราะวา่ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งั พระธรรมคาํสอนอนัประเสริฐของ

พระพทุธเจา้ ทีท่รงชี้ใหเ้หน็ถงึความสุขทีแ่ทจ้ริง ในท่ามกลางโลกของความทกุขน้ี์วา่ยงัมี

ความสุขอยู่ สามารถมคีวามสุขทีอ่ยู่เหนือความทกุขแ์ห่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุขได ้ ถา้

รูจ้กัวธิีดาํเนินชวีติใหถู้กตอ้ง ปฏบิตัทิางกาย วาจา ใจใหเ้ป็นไป เพือ่เป็นเหตทุีจ่ะสรา้ง

ความสุขน้ีใหป้รากฏขึ้นมา เมือ่ไดร้บัความสุขน้ีแลว้จะเป็นความสุขทีพ่อ ไม่มคีวามหวิ

กระหายตามมา ไมเ่หมอืนกบัความสุขทีไ่ดส้มัผสัในทางโลก ไมว่า่จะเป็นรูป เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะชนิดใดก็ตาม เวลาทีไ่ดส้มัผสัก็จะมคีวามสุข มคีวามสบายใจ ถา้ไมไ่ด ้

สมัผสัก็จะเกดิความวา้เหว ่ อยากจะเสพสมัผสัอกี เพราะโดยธรรมชาตขิองลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะนัน้ ลว้นเป็นของทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน

นัน่เอง ไมส่ามารถใหค้วามอิม่ความพอกบัผูเ้สพ จาํตอ้งแสวงหามาใหมอ่ยู่ตลอดเวลา  

แต่สภาพของร่างกายคอืชวีติก็เป็นของทีไ่มเ่ทีย่งเช่นกนั เป็นอนตัตาเช่นกนั คอืไมอ่ยู่ใน

การควบคุมของผูห้น่ึงผูใ้ด ไมม่ตีวัตนในร่างกาย ร่างกายก็ตอ้งดาํเนินไปตามวฏัจกัรของ

เขา คอืวฏัจกัรแห่งการเกดิ แก ่ เจบ็ ตาย ไมม่ใีครสามารถทีจ่ะไปหยุดย ัง้ได ้ และเมือ่

ร่างกายเขา้สู่สภาพชรา เขา้สู่สภาพของความเจ็บไขไ้ดป่้วย ความสุขทีจ่ะตอ้งแสวงหาดว้ย

ร่างกาย ก็จะเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ทาํใหไ้มส่ามารถหาความสุขได ้เหมอืนกบัตอน

ทีย่งัเป็นหนุ่มเป็นสาว ยงัไมม่คีวามเจ็บไขไ้ดป่้วย ผูฉ้ลาดทีเ่หน็สภาพของร่างกายน้ีวา่ 

จะตอ้งเป็นอย่างน้ีแลว้ แมส้ภาพของตนเองยงัไมไ่ดเ้ป็นก็ตาม แต่ก็รูอ้ยู่วา่ไมช่า้ก็เร็ว

จะตอ้งเดนิทางไปถงึจดุนัน้เหมอืนกนั จงึเริ่มคดิหาทางออก คอืหาทางทีไ่มต่อ้งพึง่พา
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อาศยัร่างกายเป็นเครื่องมอืใหค้วามสุข ไมต่อ้งการพึง่พาอาศยัตา หู จมูก ลิ้น กายให ้

เป็นเครื่องมอืหาความสุขจากรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย เพราะเริ่มเหน็ดว้ย

ปญัญาแลว้วา่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขกด็ ีรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หลายก็ดนี ัน้ 

หาเป็นความสุขไม ่เป็นความทกุขต่์างหาก  

เพยีงแต่เมือ่ก่อนน้ีถูกโมหะความหลง อวิชชาความไมรู่ใ้นธรรมชาตขิองสิง่เหลา่น้ี 

ผลกัดนัใหจ้ติใจเกดิมคีวามอยากต่างๆกบัสิง่เหลา่น้ี ทาํใหห้ลงยดึตดิอยู่กบัสิง่เหลา่น้ี 

เพราะยามทีไ่ดเ้สพไดส้มัผสัก็มคีวามสุข มคีวามสบายใจ แต่หารูไ้มว่า่เป็นความสุขความ

สบายใจของยาเสพตดินัน่แหละ ผูใ้ดก็ตามถา้ไปหลงไปตดิกบัยาเสพตดิแลว้ ย่อมตอ้ง

ตดิแบบถอนตวัไมข่ึ้น ยาเสพตดิน้ีเราก็ทราบอยู่วา่ ไมม่คีวามจาํเป็นทีต่อ้งไปเสพเลย 

ชวีติของเราก็อยู่ได ้ มคีวามสุขได ้ แต่คนโง่เขลาเบาปญัญากลบัหลงไปเหน็วา่ ยาเสพตดิ

เป็นสิง่ทีใ่หค้วามสุขกบัตน จงึหลงไปเสพเขา้ เมือ่เสพเขา้ไปแลว้ ก็เกดิความยดึตดิ ตอ้ง

เสพอยู่เรื่อยๆ วนัใดเวลาใดไมไ่ดเ้สพยา ก็จะเกดิมอีาการหงดุหงดิ มอีาการคล ัง่ มี

อาการบา้ขึ้นมา จนทาํใหไ้มส่ามารถอยู่ได ้ถา้ไมไ่ดย้าเสพตดินัน้มาเป็นเครื่องใหค้วามสุข 

น่ีก็เกดิจากความโงเ่ขลาเบาปญัญา ทีไ่ปทดลองเสพจนตดิขึ้นมา คนฉลาดถา้เหน็

ตวัอย่างของคนทีต่ดิยาเสพตดิแลว้ ย่อมเหน็วา่เป็นเหมอืนกบัอสรพิษ ไมค่วรทีจ่ะเขา้

ใกลอ้ย่างเดด็ขาด  

ถงึแมว้า่อสรพษิในขณะทีเ่ราเหน็อยู่น ัน้จะสงบน่ิงอยู่ ไมแ่สดงกริิยาอาการดุรา้ยขึ้นมาให ้

เหน็ก็ตาม แต่เราก็รูอ้ยู่วา่ ถา้หากถูกอสรพษิกดัเขา้ พษิของเขาสามารถทาํรา้ยชวีติของ

เราได ้ สิง่เสพตดิก็เป็นเช่นนัน้ เช่นเดยีวกนักบัลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และรูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย ก็เป็นเหมอืนกบัอสรพษินัน่แหละ เพยีงแต่วา่ปถุชุน

ธรรมดาสามญัอย่างเราอย่างท่านท ัง้หลายนัน้ ไมม่ปีญัญาเหมอืนพระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลาย จงึทาํใหเ้ราไมเ่หน็ความเป็นอสรพิษของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 

ของรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ชวีติของพวกเราจงึใชเ้วลาท ัง้หมดทุ่มเทไปกบัการหา

ความสุขจากลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จากรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ โดยไมรู่ส้กึตวั
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เลยวา่ ถูกความทกุขค์รอบงาํอยู่ตลอดเวลา ทกุขท์ีเ่กดิจากการแสวงหา ทกุขท์ีเ่กดิจาก

การรกัษา ทกุขท์ีเ่กดิจากการพลดัพรากจากสิง่เหลา่น้ีไป  

เพราะโมหะอวชิชาจะไมใ่หเ้ราเหน็สิง่เหลา่น้ี จะใหเ้หน็วา่เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษยข์อง

สตัวท์ ัง้หลาย เมือ่เกดิมาแลว้ก็ตอ้งเสพสิง่เหลา่น้ี ตอ้งมลีาภ ยศ สรรเสริญ สุข ตอ้งเสพ

รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะเป็นธรรมดา จติใจก็เลยตอ้งวนเวยีนอยู่ภายใตอ้าํนาจของ

ความหลงน้ี ผลกัดนัใหไ้ปแสวงหาความทกุขไ์มรู่จ้กัจบจกัสิ้น นานๆทจีะไดม้คีนฉลาด

อย่างพระพทุธเจา้ ทีส่ามารถมองทะลมุา่นหมอกของโมหะความหลงน้ีได ้ ทาํใหเ้หน็

สภาพความเป็นจริงของรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ของลาภ ยศ สรรเสริญ สุข วา่

ลว้นเป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น เป็นสิง่ทีไ่มพ่งึปรารถนาเลย เป็นเหมอืนอสรพิษ และทรงรูท้รง

เหน็ถงึความสุขอนัแทจ้ริงทีม่อียู่ในจติใจของเราแลว้ เพยีงแต่รอโอกาสใหไ้ดแ้สดง

ออกมาเท่านัน้เอง ขณะน้ีความสุขของปถุชุนส่วนใหญ่ ทีม่อียู่ในจติคอืความสงบนัน้ ยงั

ไมป่รากฏขึ้นมา ก็เป็นเพราะวา่ปถุชุนท ัง้หลายไมเ่คยใหค้วามสนใจในการทาํจติใหส้งบ

นัน่เอง มวัแต่ใชจ้ติไปทาํสิง่ต่างๆในการแสวงหาความสุขจากสิง่ภายนอก หาลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข หารูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะมาเสพ จนทาํใหจ้ติไมม่โีอกาสไดส้งบตวั

น่ิงเลย แมแ้ต่วนิาทเีดยีว  

ความสุขอนัประเสริฐทีเ่กดิจากความสงบน่ิงของจติ จงึไมเ่คยปรากฏใหเ้หน็เลย ทาํใหไ้ม่

รูว้า่ความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้มอียู่ในตวัของเราแลว้ ตอ้งมคีนอย่างพระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตสาวกท ัง้หลายทีไ่ดป้ฏบิตัจิติ ไดท้าํจติใจใหส้งบแลว้ ชาํระเหตทุีท่าํใหจ้ติมแีต่

ความวุน่วาย ใหห้มดออกไปจากจติจากใจ เหลอืแต่ความบริสุทธิ์สะอาดของจติ แลว้ก็

จะเหน็ถงึความสุขอนัประเสริฐทีเ่รียกวา่บรมสุข ปรมงั สขุงั ความสุขของพระนิพพาน 

คอืจติทีส่ิ้นจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ท่านเหลา่น้ีไดส้มัผสัไดเ้หน็แลว้ ถงึ

ความสุขอนัประเสริฐน้ี จงึไดน้าํมาประกาศเผยแผ่ใหก้บัปถุชุนผูย้งัมคีวามมดืบอด มี

โมหะความหลง มอีวชิชาความไมรู่จ้ริงในสภาพธรรมชาตขิองสิง่ต่างๆรอบตวั เมือ่ได ้

ประกาศแลว้ ถา้ปถุชุนคนใดไดย้นิไดฟ้งัแลว้เกดิปญัญา คือเหน็พอ้งตามทีท่่านท ัง้หลาย

ไดแ้สดงไว ้ ก็จะเกดิมคีวามกลา้หาญขึ้นมา เกดิศรทัธาทีจ่ะกลา้ต่อสูก้บัการยดึตดิอยูก่บั
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ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ยดึตดิอยู่กบัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ พยายามตดั 

พยายามลดละใหน้อ้ยลงไป  

ดงัทีท่่านท ัง้หลายไดม้าปฏบิตักินัในวนัน้ี แทนทีจ่ะไปเทีย่วหาความสุขจากรูป เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะ เช่นไปดูหนงัดูละคร ฟงัเพลง ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ กลบัมาทีว่ดักนั 

มาสาํรวมตา หู จมกู ลิ้น กาย ไมใ่หไ้ปดู ไมใ่หไ้ปฟงัสิง่ต่างๆ ทีเ่คยดูเคยฟงัมา แลว้ก็

สรา้งความหวิ สรา้งความกระหายใหไ้มรู่จ้กัจบจกัสิ้น ตอนน้ีจะมาฝึกจติไมใ่หไ้ปยดึไป

ตดิ ไปอาศยัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เป็นเครื่องบนัเทงิ เป็นเครื่องบาํรุงบาํเรอ

จติใจ แต่จะหนัมาทาํจติใจใหส้งบดว้ยการเจริญสต ิ เพราะเมือ่มสีตแิลว้ จติจะไม่

สามารถไปคดิเรื่องราวต่างๆได ้ ถา้จติไมค่ดิเรื่องราวต่างๆ สกัพกัหน่ึงจติก็จะสงบตวัลง 

รวมลงเป็นหน่ึง เวลาทีจ่ติรวมลง จติจะขาดจากความคดิปรุงแต่งต่างๆทีม่อียู่ภายในจติ 

รวมลงน่ิงสงบอยู่เป็นเอกคัคตารมณ์ เหลอือยู่แต่สกัแต่ว่ารู ้ น่ีคอืธรรมชาตขิองจติเมือ่

อยู่ตามลาํพงั จติคือตวัรู ้ แต่เมือ่จติเริ่มคดิเริ่มปรุงก็จะมสีงัขาร ความคดิปรุงแต่ง มี

เวทนา ความรูส้กึสุขทกุข ์ ไมสุ่ขไมท่กุข ์ ปรากฏขึ้นมาภายในจติ ถา้จติไมรู่ท้นั ก็จะถูก

ทกุขสุ์ขของเวทนาเป็นตวัผลกัดนัใหไ้ปทาํสิง่ต่างๆ เช่นเวลามคีวามทกุขไ์มส่บายใจ ก็

ตอ้งหาวธิีดบัทกุขก์นั ซึง่ส่วนใหญ่ถา้ไมรู่จ้กัวธิีดบัทกุขท์ีถู่กตอ้ง ก็จะดบัทกุขแ์บบทีเ่คย

ทาํกนั เช่นออกไปหาความสุขกบัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะชนิดต่างๆ  

แต่น่ีไมใ่ช่เป็นวธิีดบัทกุขท์ีแ่ทจ้รงิ เพราะวา่ทกุขท์ีจ่ะดบัไดอ้ย่างแทจ้ริงนัน้ตอ้งใชป้ญัญา 

ตอ้งรูว้า่เวทนาทีป่รากฏขึ้นมาภายในจตินัน้ ไมว่า่จะเป็นสุขก็ดเีป็นทกุขก์็ด ี ไมสุ่ขไมท่กุข ์

ก็ด ี ก็เป็นเพยีงสภาวธรรมอนัหน่ึง เป็นไตรลกัษณ์เหมอืนกนั คอืเป็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา มเีหตมุปีจัจยัทีท่าํใหป้รากฏขึ้นมา ต ัง้อยู่ไดส้กัระยะหน่ึงก็หมดไปเปลีย่นไป ใน

จติของเราในวนัๆหน่ึงน้ี เราจะสงัเกตไดว้า่ มคีวามรูส้กึคอืเวทนาน้ีเปลีย่นไปเปลีย่นมา

อยู่เรื่อย เดีย๋วก็ดใีจเดีย๋วก็เสยีใจ เดีย๋วก็เฉยๆ สลบักนัไป จติของผูท้ีไ่มไ่ดร้บัการ

ฝึกฝนอบรม ก็จะตอ้งกลิ้งไปกลิ้งมา ตามสภาพของอารมณ์นัน้ๆ เวลาเกดิทกุขเวทนา

ขึ้นมาก็เกดิความไมพ่ออกไมพ่อใจ เกดิความดิ้นรนกวดัแกวง่ ทีจ่ะหนีใหพ้น้จาก

ทกุขเวทนานัน้ เวลาเกดิสุขเวทนาขึ้นมาก็มคีวามยนิด ี ดอีกดใีจ ควา้เอาเวทนานัน้มา
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ครอบมาครอง แลว้ก็อยากใหสุ้ขเวทนานัน้อยู่กบัตนไปนานๆ แต่หารูไ้มว่า่ไมส่ามารถที่

จะไปควบคุมบงัคบัได ้ เพราะโดยธรรมชาตขิองเวทนานัน้ ก็เป็นอนตัตาเช่นกนั คอืไมม่ี

ใครเป็นเจา้ของนัน่เอง เขาเกิดขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป ตามเหตตุามปจัจยั  

เหตกุ็มหีลายอย่างดว้ยกนั เหตภุายนอกก็เป็นเหตทุีท่าํใหเ้กดิเวทนาต่างๆได ้ เช่นเสยีงที่

ไดย้นิ หรือรูปทีเ่หน็ เวลาสมัผสัก็จะทาํใหเ้กดิเวทนาขึ้นมาภายในใจได ้ เวลาเหน็รูปที่

ชอบ ก็จะเกดิความสุขขึ้นมา เวลาเหน็รูปทีไ่มช่อบ ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา เวลาไดย้นิ

เสยีงทีช่อบอกชอบใจ ก็เกดิความสุข เวลาไดย้นิเสยีงทีไ่มถู่กอกถูกใจ ก็จะเกดิความ

ทกุขข์ึ้นมา เป็นสิง่ทีเ่ราหา้มไมไ่ด ้ เพราะในชวีติของเราวนัๆหน่ึงนัน้เราตอ้งเหน็รูป ตอ้ง

ไดย้นิเสยีงนานาชนิดอยู่ท ัง้วนั แต่สิง่ทีห่า้มไดก้็คอืจติของเรา เราสามารถหา้มจติไมใ่หไ้ป

ดอีกดใีจ ไมใ่หไ้ปเสยีอกเสยีใจกบัเวทนาต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นมาภายในใจ เช่นเวลาไปเหน็รูป

ทีไ่มถู่กอกถูกใจแลว้เกดิความหงดุหงดิใจ ก็ขอใหม้สีตติ ัง้ม ัน่ แลว้ทาํความเขา้ใจวา่ น่ีก็

เป็นอารมณ์อนัหน่ึง คอืเวทนาอย่างหน่ึง เป็นทกุขเวทนา เขาอยู่ของเขา ไมช่า้ก็เร็ว เขาก็

ตอ้งจากเราไป เขาก็เปลีย่นไป พอไมไ่ดเ้หน็รูปทีไ่มถู่กอกถูกใจ ไปเหน็รูปทีถู่กอกถูกใจ

เขา้ อารมณ์ก็เปลีย่นไปแลว้ เปลีย่นเป็นดอีกดใีจขึ้นมา เกิดความสุขขึ้นมาภายในใจ ก็

ไมต่อ้งไปดอีกดใีจกบัความสุขนัน้ ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ความสุขน้ี เดีย๋วก็ตอ้งผ่านไป

เหมอืนกนั น่ีคอืเรื่องราวทีเ่กดิขึ้นภายในจติ  

ในขณะทีจ่ติไมส่งบ เวลาออกจากสมาธ ิ จติจะตอ้งสมัผสักบัรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ แลว้ก็จะเกดิเป็นอารมณ์สุขบา้ง ทกุขบ์า้ง ไมสุ่ขไมท่กุขบ์า้ง ถา้ไมม่ปีญัญา 

เวลาสมัผสักบัความทกุข ์ ก็จะเกดิความปรุงแต่ง คอืสงัขาร ใหค้ดิไปในทางทีท่าํใหเ้กดิ

ความวุน่วายใจขึ้นมา เพราะตอ้งการทีจ่ะหลกีหรือหนีใหพ้น้จากความทกุขน์ ัน้ ถา้หลกี

ไมไ่ดก็้ยิง่เกดิความหงดุหงดิใจ เกดิความทกุขใ์จเพิม่ขึ้นมาอกีหลายเท่าทเีดยีว แต่ถา้

เป็นคนฉลาดมปีญัญา เคยฝึกฝนอบรมจติใจ ก็จะตอ้งทาํจติใหน่ิ้ง ใหเ้ป็นอเุบกขา คอื

ปลอ่ยวางรูปทีเ่หน็เสยี วา่เราไปควบคุมบงัคบัรูปนัน้ไมไ่ด ้ ไปควบคุมเวทนาทีเ่กดิจาก

เหน็รูปนัน้ไมไ่ด ้ แต่สิง่ทีค่วบคุมไดก้็คอืจติของเรา เหมอืนกบัขณะทีเ่ราทาํจติใหส้งบ 

ดว้ยการบริกรรมพทุโธๆๆก็ด ีดว้ยการสวดมนตก์็ด ีหรือดว้ยการกาํหนดดูลมหายใจเขา้
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ออกก็ด ี เราก็ใชว้ธิีน้ีมาเป็นเครื่องสนบัสนุนใหจ้ติปลอ่ยวางรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ ทีม่าสรา้งอารมณ์ต่างๆใหก้บัจติใจของเรา  

ถา้เราฝึกทาํสมาธิอย่างต่อเน่ืองแลว้ ต่อไปการทาํสมาธิน้ี สามารถทาํไดใ้นอริิยาบถต่างๆ 

ไมว่า่จะเดนิ จะยนื จะนัง่ จะนอน ก็สามารถทาํจติใหส้งบได ้แต่ในเบื้องตน้วธิีทีจ่ะทาํจติ

ใหส้งบไดง้า่ยและรวดเร็ว ก็คอืวธิีน ัง่ เราจงึฝึกนัง่สมาธิกนัในระยะเริ่มแรก แต่หลงัจากที่

เริ่มไดส้มาธิแลว้ ก็ควรฝึกทาํสมาธิในอริิยาบถต่างๆ ไมว่า่จะเดนิ จะยนื จะนัง่ หรือจะ

นอน หรือเวลาทีท่าํกจิกรรมอะไรต่างๆ ก็ยงัสามารถทาํจติใหเ้ป็นสมาธิได ้ คอืใหม้สีติ

รูอ้ยู่กบัการกระทาํในกจิกรรมนัน้ๆ เวลาเดนิก็ใหม้สีตอิยู่กบัการเดนิ เวลารบัประทาน

อาหารก็ใหอ้ยู่กบัการรบัประทานอาหาร แต่คนส่วนใหญ่ทีไ่มไ่ดฝึ้กจติ จะไมไ่ดท้าํอย่าง

นัน้ มกัจะปลอ่ยจติใหเ้พ่นพ่านไปตามเรื่องตามราวต่างๆ เวลาเดนิไปก็ไมค่่อยไดอ้ยู่กบั

การเดนิ แต่จะไปอยู่กบัความคดิ คดิถงึเรื่องนัน้คดิถงึเรื่องน้ี เวลารบัประทานก็เช่นกนั 

ไมไ่ดอ้ยู่กบัการรบัประทาน รบัประทานไป แต่ใจก็คดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ีอยู่ จติก็เลยไม่

เคยมคีวามสงบเลย จติก็เลยไมเ่คยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของสต ิ ถงึเวลาทีอ่ยากจะ

ควบคุมก็ไมส่ามารถควบคุมได ้อย่างทีเ่รียกกนัวา่ เกดิอาการสตแิตกขึ้นมา  

คนทีเ่ป็นบา้ก็เป็นเพราะไมม่สีต ิ สตไิมส่ามารถควบคุมจติใจใหต้ ัง้อยู่ในความสงบ ให ้

ดาํเนินไปในทาํนองคลองธรรมไดน้ัน่เอง เพราะขาดการฝึกฝนอบรม ปลอ่ยใหจ้ติใจ

เป็นไปตามอธัยาศยั นึกอยากจะคดิอะไรกค็ดิ นึกอยากจะพูดอะไรก็พูด นึกอยากจะทาํ

อะไรก็ทาํ เมือ่ปลอ่ยใหท้าํไปตามอธัยาศยัแลว้ ผลเสยีก็จะตอ้งเป็นสิง่ทีต่ามมาต่อไป 

เป็นทีต่าํหนิตเิตยีน เป็นทีร่งัเกยีจเดยีดฉนัทข์องผูอ้ืน่ ถา้ไปสรา้งความวุน่วาย สรา้ง

ความเดอืดรอ้นใหผู้อ้ืน่จนเขาทนไมไ่ด ้ ก็จะตอ้งถูกจบัเขา้ขงัอยู่ในคุกอยู่ในกรง เพราะ

เป็นผูส้รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่นัน่เอง เพราะอะไร เพราะขาดการฝึกฝนอบรม

จติใจดว้ยสตนิัน่เอง แต่ถา้บคุคลใดก็ตามไดร้บัการฝึกฝนอบรมจติใจ ดว้ยการเจริญสติ

อยู่อย่างต่อเน่ือง ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนถงึหลบัไปเลยแลว้ รบัรองไดว้า่จติจะอยู่ภายใตก้าร

ควบคุม ถา้จติอยู่ภายใตก้ารควบคุมของสตไิดแ้ลว้ จติจะไมส่รา้งความวุน่วายใหเ้กดิ

ขึ้นกบัตนเอง จะต ัง้ม ัน่อยู่ในความสงบ เป็นอเุบกขา  
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ถา้มปีญัญาเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ลว้นเป็นสิง่ทีไ่ปยดึ ไปตดิ ไม่ได ้ ไปเอามา

ครอบครองเป็นสมบตัขิองตนไมไ่ด ้ เป็นสิง่ทีเ่อามาใหค้วามสุขกบัตนเองอย่างแทจ้ริง

ไมไ่ด ้ ก็จะเกดิความเบือ่หน่าย เมือ่เกดิความเบือ่หน่าย ก็จะเกดิการปลอ่ยวาง ไมห่ลง 

ไมย่ดึ ไมต่ดิ ไมห่วงัอะไรกบัสิง่ต่างๆภายนอกอกีต่อไป ไมห่วงัอะไรจากลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข ไมห่วงัอะไรจากรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ แต่จะหวงัอยู่อย่างเดยีวก็

คอืความสงบของจติ เพราะเวลาจติใจสงบนัน้ มนัแสนจะสบาย แสนจะสุขอย่างยิง่ ดงัที่

พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ไม่มีสขุใดในโลกน้ี จะเสมอเท่ากบัสขุ ที่เกดิจากความสงบ

ของจติ นัตถ ิ สนัติ ปรงั สขุงั น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นความสุขทีพ่ระพทุธเจา้

และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ไดบ้รรลถุงึดว้ยการปฏบิตัธิรรม  

อย่างทีเ่ราท ัง้หลายมาร่วมกนัปฏบิตั ิ มกีารทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ภาวนา ทาํจติใจให ้

สงบดว้ยอบุายแห่งสมาธ ิ ทาํจติใจใหเ้กดิปญัญาความแยบคาย ดว้ยการพจิารณา

สภาวธรรมท ัง้หลายใหเ้หน็วา่เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงัไม่เทีย่ง เป็นทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ 

เป็นอนัตตาปราศจากตวัตน ไมม่เีราไมม่เีขา ไมใ่ช่ของเรา ไมใ่ช่ของใครท ัง้สิ้น เป็น

ธรรมชาตเิหมอืนกบัลมกบัแดด เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครสามารถไปควบคุมบงัคบัได ้ ตอ้ง

เป็นไปตามเหตตุามปจัจยั จติเพยีงแต่มารูม้าสมัผสั ก็เพยีงแต่รบัรูไ้ป สมัผสัไปเท่านัน้ 

แต่อย่าไปเกดิอาการดอีกดใีจ เสยีอกเสยีใจ กบัการมากบัการไปของสภาวธรรมต่างๆ ถา้

เจริญสตแิละปญัญาในลกัษณะน้ีไปเรื่อยๆแลว้ ต่อไปสตปิญัญาจะทนั จะเร็วกวา่โมหะ

ความหลง ในจติของเราจะเป็นการแขง่ขนัระหวา่งความรูก้บัความหลง ถา้มคีวามรู ้ คอื

รูท้นัในธรรมชาตวิา่เป็นไตรลกัษณ์แลว้ ก็จะไมย่ดึไมต่ดิ ถา้รูไ้มท่นัก็จะไปยดึไปตดิ จงึ

ตอ้งพฒันาสตปิญัญาใหเ้ร็วกวา่โมหะอวชิชา เพือ่จะไดรู้ท้นัแลว้ปลอ่ยวาง การแสดงเหน็

วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๘๔ 

สนุขัข้ีเรื้อน 
๑ ธนัวาคม ๒๕๔๖ 

วนัน้ีเราไดม้าทีว่ดักนัเพือ่ปฏบิตัศิาสนกจิ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงมอบใหไ้ว ้ เพราะการ

ประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนเท่านัน้ ทีจ่ะเป็นเหตพุาใหผู้ป้ฏบิตัไิปสู่ความสุข

ความเจริญและสริิมงคลท ัง้หลาย ถา้ไมป่ระพฤตปิฏบิตัติามแลว้ ยากนกัทีจ่ะหวงัใหส้ิง่ที่

ดทีีง่ามท ัง้หลายปรากฏขึ้นกบัชวีติของตน เพราะสิง่ทีท่กุคนปรารถนา คอืความสุขความ

เจริญ ความเป็นสริิมงคลแก่ชวีตินัน้ ลว้นเป็นผลทีเ่กดิจากกระทาํของตนเองท ัง้สิ้น คอื

การกระทาํทางกาย วาจา ใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่การกระทาํทางใจ ทีเ่ป็นผูร้ิเริ่ม เป็น

ผูส้รา้งผลท ัง้หลายใหป้รากฏขึ้นมา ถา้ใจเป็นใจทีฉ่ลาด รูเ้หตรูุผ้ล รูค้วามจริงของ

ความสุขของความทกุข ์ วา่เกิดขึ้นไดอ้ย่างไร ย่อมสามารถนาํการกระทาํทางกายและทาง

วาจา ทีจ่ะตามมาต่อไป ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีด่ทีีง่ามได ้ 

ถา้ใจเป็นใจทีข่าดปญัญามแีต่ความหลง มคีวามไมรู่จ้ริง คอือวิชชาอยู่ในใจเป็นเครื่อง

ผลกัดนัแลว้ ใจจะไมรู่จ้กัแยกแยะวา่อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นเหตขุอง

ความสุข อะไรเป็นเหตขุองความทกุข ์ มกัจะหลงผดิ คอืจะมองกลบัตาลปตัร มอง

ตรงกนัขา้มกบัความเป็นจรงิ มกัจะเหน็ความทกุขเ์ป็นความสุข เหน็ความสุขเป็นความ

ทกุข ์คอืเหน็วา่การกระทาํดไีมไ่ดเ้ป็นเหตทุีจ่ะนาํความสุขมาให ้แต่กลบัเหน็วา่การกระทาํ

ความชัว่เป็นเหตทุีจ่ะนาํความสุขมาใหก้บัตน ยกตวัอย่างคนทีไ่ปประพฤตผิดิมชิอบ 

ทจุริตดว้ยวธิีการต่างๆ เพือ่จะไดส้ิง่ทีต่นปรารถนามา เช่น ลาภยศถาบรรดาศกัดิ์ต่างๆ 

เขามคีวามเหน็ผดิ เพราะไมรู่ว้า่การกระทาํทจุรติน้ี ไมใ่ช่เป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข

และความเจริญ แต่เพราะความหลง ความเหน็ผดิเป็นชอบ ทาํใหเ้ขากลบัเหน็วา่ทาํการ

ทจุริตแลว้ จะไดส้ิง่ทีต่นปรารถนามา เช่น ไดเ้งนิไดท้อง เมือ่ไดเ้งนิไดท้องก็สามารถ

นาํไปซื้อตาํแหน่งยศถาบรรดาศกัดิ์ ซื้อบรษิทับริวาร ซื้อความสุขต่างๆในโลกน้ีได ้ เขาจงึ
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กลา้ทีจ่ะกระทาํบาป กระทาํผดิ อนัเป็นเหตทุีจ่ะนาํความเสือ่มเสยีมาใหก้บัตน โดยคดิวา่

เขาสามารถทาํโดยไมม่ใีครรูไ้ด ้ ไมม่ใีครสามารถจบัเขาเขา้คุกเขา้ตะรางได ้ เขาจงึมคีวาม

กลา้ทีจ่ะกระทาํสิง่เหลา่น้ี  

แต่เขาเหน็โลกน้ีเพยีงชวีติน้ีเท่านัน้ เขาไมเ่หน็ถงึโลกในภายภาคหนา้ทีจ่ะตามมาต่อไป 

โลกทีเ่ขาจะตอ้งไปเกดิต่อไปนัน้วา่มจีริง เขาคดิวา่ชวีติน้ีก็มเีพยีงโลกน้ีเท่านัน้ เมือ่ตายไป

แลว้ทกุอย่างก็จบ จะทาํบญุทาํความดขีนาดไหนก็ไมม่ผีลตามมา จะทาํความชัว่ทาํบาป

ทาํกรรมขนาดไหนก็ไมม่ผีลตามมา จงึไมม่เีหตผุลอนัใดทีจ่ะตอ้งทาํความดใีหเ้สยีเวลา

เปลา่ๆ เพราะการทาํความดนีัน้มแีต่เสยี เสยีท ัง้เวลา เสยีท ัง้ทรพัยส์นิเงนิทองต่างๆ 

อย่างทีท่่านท ัง้หลายมากระทาํกนัเป็นประจาํทกุๆวนัพระ ตอ้งเสยีเวลาทาํมาหากนิ เสยี

เงนิทองซื้อขา้วของต่างๆมาถวายพระ แต่สิง่ทีไ่ดน้ ัน้เป็นสิง่ทีค่นตาบอด คนทีม่โีมหะ

อวชิชา ไมส่ามารถเหน็ได ้สิง่นัน้ก็คอืความเจริญความสขุทางดา้นจติใจ จติใจไดร้บัการ

พฒันาใหสู้งขึ้น มคีวามสุขมากขึ้น เพราะไดร้บัการขดัเกลา ไดร้บัการชาํระสิง่ทีเ่ป็น

มลทนิเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหเ้บาบางลงไป 

น่ีแหละคอืความเจริญที่แทจ้ริง  

ความเจริญน้ีก็คอืจติทีม่คีวามสะอาด ปราศจากมลทนิเครื่องเศรา้หมองท ัง้หลาย เพราะ

เมือ่ไมม่มีลทนิเครื่องเศรา้หมองแลว้ ก็ไมม่อีะไรทีจ่ะมารบกวนจติใจ ไมม่อีะไรมา

กระตุน้ใหจ้ติใจตอ้งไปกระทาํในสิง่ทีเ่ป็นโทษ เป็นบาป เป็นกรรม เพราะจติใจทีไ่มม่ี

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ย่อมอยู่เยน็เป็นสุขเป็นปกต ิไมต่อ้งมอีะไรมากมายมา

ทาํใหม้คีวามสุข เพราะมคีวามสุขอยู่ในตวัของตนเองอยู่แลว้ อยู่ในจติทีไ่มม่คีวามโลภ 

ความโกรธ ความหลง ซึง่เปรียบเหมอืนกบัหนามยอกอก เวลามหีนามอยู่ในอกน้ี จะ

ขยบัสกันิดสกัหน่อยก็จะรูส้กึเจ็บขึ้นมา ฉนัใดเวลามกีิเลสตณัหาอยู่ภายในใจแลว้ ถงึแม ้

จะมอีะไรมากมายก่ายกองเพยีงไร มทีรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง มยีศถาบรรดาศกัดิ์

อนัสูงส่ง มบีริษทัมบีรวิารทีค่อยยกย่องสรรเสริญเยนิยออยู่เสมอ แต่ภายในใจก็ยงัมี

ความรูส้กึเจ็บโน่นเจ็บน่ี คอืรูส้กึขาดโน่นขาดน่ี รูส้กึอยากไดโ้น่นอยากไดน่ี้ คอือยู่เฉยๆ

ไมเ่ป็นสุข ตอ้งหาอะไรมาเพิม่ใหก้บัชวีติถงึจะมคีวามสุข เปรียบเหมอืนกบัสนุัขข้ีเรื้อน 
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ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หนก็ตาม จะหาความสุขไมไ่ด ้ เพราะความสุขไมไ่ดอ้ยู่กบัสถานที ่ถงึแมจ้ะ

จบัสุนขัขี้เรื้อนไปอยู่ในพระราชวงั แต่ถา้ไมไ่ดร้บัการดูแลรกัษาขี้เรื้อนใหห้ายไป ก็ยงัตอ้ง

เกาตอ้งคนัอยู่อย่างนัน้ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน อยู่ในพระราชวงั อยู่ในกระตอ๊บ ก็ยงัคนัอยู่

อย่างนัน้  

ฉนัใดจติของคนเรากเ็ป็นอย่างนัน้ ถา้ตราบใดยงัมกีเิลสตณัหาความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ความอยากต่างๆอยู่ในใจแลว้ ต่อใหม้สีมบตัขิา้วของเงนิทองกองเท่าภูเขา มี

ตาํแหน่งสูงๆ เป็นนายกรฐัมนตรี เป็นประธานาธบิดหีรือพระมหากษตัริย ์ ถา้จติใจยงั

ไมไ่ดร้บัการปลดเปลื้องหรือไดร้บัการชาํระ ไมไ่ดร้บัการเอาหนามทีอ่ยู่ในอกออกไป ก็ยงั

จะมแีต่ความเจ็บ มแีต่ความทกุขอ์ยู่เสมอ มแีต่ความหวิ มแีต่ความอยากอยู่เสมอ ท ัง้ๆ

ทีส่ิง่ต่างๆทีม่อียูร่อบตวันัน้ ใชไ้ปสบิๆชาตกิ็ใชไ้มห่มด แต่ความรูส้กึของใจก็ยงัรูส้กึไม่

สบายอกไมส่บายใจ ไมพ่อใจ ไมอ่ิม่ใจ เพราะน่ีคอืธรรมชาตขิองกเิลสตณัหาท ัง้หลาย 

เป็นตวัสรา้งความรูส้กึหวิ ความรูส้กึอยาก ความรูส้กึไมพ่อใหก้บัใจของสตัวโ์ลก

ท ัง้หลาย ถา้ไมม่คีนอย่างพระพทุธเจา้มาตรสัรูเ้หน็ถงึปญัหาอนัน้ี เหน็ถงึโทษของกเิลส

ตณัหา และเหน็วธิีการชาํระถอดถอนกเิลสต่างๆ ใหอ้อกไปจากจติจากใจไดแ้ลว้ สตัว ์

โลกท ัง้หลายจะไมม่โีอกาสไดพ้บกบัความสุขเลย จะเป็นเหมอืนกบัสุนขัขี้เรื้อน ถงึแมจ้ะ

รํา่รวย ถงึแมจ้ะมตีาํแหน่งสูงๆ แต่ภายในใจก็ยงัเป็นเหมอืนกบัคนอืน่ๆท ัว่ๆไป ยงัมี

ความหวิมคีวามอยากอยู่เหมอืนกบัขอทานขา้งถนน เพราะการมทีรพัยม์ากมายเพยีงไรก็

ตาม มตีาํแหน่งสูงขนาดไหนก็ตาม ไมไ่ดเ้ป็นตวัแกป้ญัหา ทีส่รา้งความหวิ สรา้งความ

อยากอยู่ภายในใจ  

สิง่ทีจ่ะแกป้ญัหาของใจได ้ ก็คอืการทาํจติใจใหส้ะอาดหมดจด การจะทาํใหจ้ติใจ

ปราศจากความหวิความอยากนัน้ ตอ้งใชธ้รรมะของพระพทุธเจา้เท่านัน้ เพราะธรรมะน้ี

แหละเป็นเครื่องซกัฟอกจติใจ เป็นเครื่องถอดถอนกเิลสตณัหาความอยากท ัง้หลาย ให ้

หมดไปจากจติจากใจได ้ เพราะพระพทุธเจา้ไดใ้ชม้าแลว้ ไดป้ระสบความสาํเร็จจากการ

ประพฤตปิฏบิตัติามธรรมอนัประเสริฐแลว้ ใชธ้รรมะเป็นเครื่องมอืต่อสูถ้อดถอนกเิลส

ตณัหาท ัง้หลายใหอ้อกไปจากจติจากใจไดแ้ลว้ นอกจากธรรมะอนัประเสริฐน้ีแลว้ ไมม่ี
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อะไรในโลกน้ีทีจ่ะสามารถถอดถอนชาํระกเิลสตณัหาทีม่อียู่ภายในใจ ใหห้มดสิ้นไปจาก

ใจได ้พระพทุธเจา้ทรงเป็นบคุคลแรกในโลก ทีค่น้พบพระธรรมอนัประเสริฐน้ี แลว้นาํไป

ประพฤตปิฏบิตั ิ ชาํระพระทยัของพระองคจ์นสะอาดหมดจด กลายเป็นจติทีบ่ริสุทธิ์ 

เรียกวา่บริสทุธ์ิพทุโธ พทุโธก็คอืผูรู้ ้บริสุทธิ์ก็คอืความสะอาด ผูรู้น่ี้ก็คอืใจ ใจทีส่ะอาดก็

หมายถงึใจทีไ่ดร้บัการชาํระดว้ยธรรมะอนัประเสริฐของพระพทุธเจา้แลว้  

ความจริงแลว้ ธรรมะน้ีก็ไมใ่ช่เป็นธรรมะของพระพทุธเจา้ ธรรมะน้ีเป็นธรรมะทีม่อียู่ใน

โลกน้ีอยู่แลว้ ไม่วา่จะมพีระพทุธเจา้มาตรสัรูห้รือไมก่็ตาม เพยีงแต่วา่พระพทุธเจา้ทรง

เป็นผูค้น้พบธรรมะอนัประเสริฐน้ี เมือ่ทรงไดพ้สูิจนก์บัพระองคเ์องแลว้วา่เป็นสิง่

ประเสริฐ สามารถชาํระกเิลสตณัหา หนามต่างๆทีอ่ยู่ในอกได ้ จงึนาํมาส ัง่สอนผูอ้ืน่ 

คาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้เราจงึเรียกวา่ธรรมะ แต่ความจริงแลว้ธรรมะทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงนาํมาส ัง่สอนน้ี มอียู่มาต ัง้แต่ด ัง้เดมิ เป็นธรรมชาตทิีม่อียู่เดมิ ขึ้นอยู่กบัวา่จะมคีน

ฉลาดทีจ่ะสามารถคน้พบไดห้รือเปลา่ เปรียบเทยีบก็เหมอืนกบัเพชรนิลจนิดาอนัมค่ีาที่

ฝงัอยู่ในดนิ ถา้คนฉลาดรูจ้กัหา รูจ้กัขดุ ก็จะสามารถขดุคุย้เพชรนิลจนิดาอนัมคุีณค่าน้ี 

ขึ้นมาเป็นสมบตัคิรอบครองได ้ ธรรมะก็เป็นเช่นนัน้ ถา้เป็นคนฉลาด รูจ้กัใชเ้หตใุชผ้ล

อยู่ตลอดเวลา ก็จะสามารถขดุคุย้นาํธรรมะอนัประเสริฐน้ีมาเป็นสมบตัขิองตนได ้ ดงัที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงขดุคุย้แสวงหามา  

เมือ่ไดม้าแลว้ ไดส้มัผสัรสอนัประเสริฐของธรรมะแลว้ จงึไดน้าํมาเผยแผ่ใหก้บัผูอ้ืน่

ต่อไป ผูอ้ืน่ทีเ่มือ่ก่อนน้ีไม่เคยรูจ้กัธรรมะอนัประเสริฐ ก็เลยไดม้โีอกาสสมัผสักบัธรรมะ

อนัประเสริฐน้ี แลว้นาํเอาไปใชใ้นการชาํระกเิลสตณัหาเครื่องเศรา้หมอง ตน้เหตขุอง

ความทกุขท์ ัง้หลายใหห้มดสิ้นไปได ้ ทาํใหจ้ติใจของท่านเหลา่นัน้กลายเป็นจติใจทีส่ะอาด

บริสุทธิ์ขึ้นมา เหมอืนกบัจติของพระพทุธเจา้ บคุคลเหลา่น้ีเราเรียกท่านวา่พระอรหนัต

สาวก ท่านเป็นสาวก หมายความวา่ท่านเป็นผูฟ้ัง คาํวา่สาวกน้ีภาษาบาลแีปลวา่ผูฟ้งั คอื

ไดย้นิไดฟ้งัคาํสอนจากพระพทุธเจา้ก่อน แลว้จงึนาํคาํสอน คอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอน

นัน้มาประพฤตปิฏบิตั ิ เพราะวา่ธรรมะน้ีเป็นสิง่ทีย่ากต่อคนธรรมดาสามญัท ัว่ไป ทีจ่ะ

สามารถขดุคน้พบไดด้ว้ยตนเอง ตอ้งเป็นคนอย่างพระพทุธเจา้ คอืเป็นพระโพธิสตัว ์ ผู ้
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ไดต้ ัง้จติอธิษฐานทีจ่ะแสวงหาความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายทืค่รอบงาํจติใจ ดว้ย

การสะสมบญุบารมทีกุภพทกุชาต ิ ทีม่โีอกาสไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ และเมือ่บญุบารม ี ซึง่

เปรียบเหมอืนกบัยานพาหนะ ทีจ่ะนาํพาพระโพธิสตัวใ์หไ้ปถงึจดุหมายปลายทางที่

ปรารถนาคอืพทุธภมิู มคีรบถว้นบริบูรณ์ ก็สามารถนาํพาใหพ้ระโพธิสตัวไ์ดบ้รรลเุป็น

พระพทุธเจา้ขึ้นมาได ้ 

ในแต่ละพทุธสมยัจะมพีระพทุธเจา้เพยีงพระองคเ์ดยีวเท่านัน้ เพราะยากทีจ่ะมคีนอยา่ง

พระพทุธเจา้ มาปรากฏขึ้นในโลกไดท้เีดยีวพรอ้มๆกนั แต่พระอรหนัตสาวกสามารถมี

เป็นจาํนวนมากนบัไมถ่ว้นได ้ เพราะพระอรหนัตสาวกไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นผูข้ดุคน้หา

ธรรมะดว้ยตนเอง มพีระพทุธเจา้เขยีนแผนทีบ่อกไวใ้หแ้ลว้ บอกวา่ถา้ตอ้งการธรรมะอนั

ประเสริฐน้ี ก็จงเดนิไปในทางน้ีเถดิ แลว้ก็จะพบกบัธรรมะอนัประเสริฐน้ี เมือ่มแีผนที ่

การทีจ่ะเดนิทางไปสู่จดุหมายปลายทาง จงึไมย่ากเยน็อะไรนกั ถา้เปรียบเทยีบกบัคนที่

ไมม่แีผนทีอ่ย่างพระพทุธเจา้แลว้ แตกต่างกนัมาก คนทีไ่มรู่ว้า่สิง่ทีต่นเองตอ้งการนัน้

ต ัง้อยู่ตรงไหน ก็เปรียบเหมอืนกบัคนตาบอดทีต่อ้งใชม้อืคลาํทางไป ไมรู่ว้า่สิง่ทีต่นเอง

ตอ้งการนัน้ต ัง้อยู่ตรงไหน แต่คนทีม่คีนบอกวา่สิง่ทีต่นเองตอ้งการนัน้ ต ัง้อยู่ตรงนัน้ 

ขอใหเ้ดนิไปตรงนัน้ ก็จะพบกบัสิง่ทีต่อ้งการ น่ีก็คอืลกัษณะของพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย ท่านเหลา่น้ีก็เป็นผูท้ีแ่สวงหาความพน้ทกุขเ์หมอืนกนั แต่โดยลาํพงัท่านเองนัน้ 

ท่านไมม่บีญุบารมแีก่กลา้ พอทีจ่ะหลดุพน้ไดด้ว้ยตวัของท่านเอง ท่านตอ้งอาศยัการ

ปรากฏขึ้นของพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ มาประกาศส ัง่สอนธรรมะใหท้ราบ ถงึจะ

สามารถปฏบิตัตินใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ 

น่ีคอืความแตกต่างระหวา่งพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ กบัพระอรหนัตสาวก แต่เป็น

พระอรหนัตด์ว้ยกนั คาํวา่พระอรหนัตน้ี์หมายถงึผูส้ิ้นกเิลส ผูไ้กลจากกเิลส คอืผูส้ิ้นแลว้

ในความโลภ ความโกรธ ความหลง ดว้ยการปฏบิตัชิาํระจติใจดว้ยธรรมะอนัประเสรฐิน้ี 

แตกต่างกนัตรงทีว่า่ พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงชาํระจติดว้ยพระองคเ์อง ศึกษา

ดว้ยพระองคเ์อง จากธรรมชาตทิีม่อียู่ในตวัและรอบตวัพระองค ์จนเขา้ถงึพระอริยสจั ๔ 

เหน็ทกุขแ์ละเหตขุองทกุข ์ เหน็มรรคคอืวธิีการทีจ่ะนาํไปสู่ความดบัทกุข ์ ดว้ยการถอด
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ถอนกเิลสตณัหาอนัเป็นตน้เหตขุองความทุกข ์ น่ีเป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงขดุคน้พบ

ขึ้นมาดว้ยพระองคเ์อง โดยอาศยัพระบารมอีนัแก่กลา้ทีไ่ดท้รงสะสมมานบัไมถ่ว้นใน

อดตีชาตต่ิางๆ และเมือ่ถงึเวลาทีบ่ารมเีหลา่น้ีพรอ้มทีจ่ะแทงทะลเุมฆหมอกแห่งอวิชชา 

ทีค่รอบงาํพระทยัของพระองค ์ จงึทาํใหพ้ระองคท์รงเหน็ในพระอริยสจั ๔ เหน็

ความสมัพนัธข์องทกุขท์ีเ่กดิจากเหตคุอืสมทุยั เหน็ความสมัพนัธข์องนิโรธคอืความดบั

ทกุขท์ีเ่กดิจากมรรค การปฏบิตัทิาน ศีล สมาธิ ปญัญา  

พระพทุธเจา้ทรงเหน็แลว้จงึไดป้ฏบิตัทิาน ศีล สมาธิ ปญัญา ตัง้จติต ัง้ใจใหอ้ยู่ในกรอบ

ของศีล สมาธิ ปญัญา ศีลก็คือการประพฤตทิีด่งีามทางกาย ทางวาจา ไมส่รา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่และตนเอง เช่น ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤติ

ผดิประเวณี โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา น่ีคอืศีล ถา้เป็นศีลของนกับวชก็มลีะเอยีด

เขา้ไปถงึ ๒๒๗ ขอ้ แต่ศีลขอ้ใหญ่ๆ ก็อยู่ทีศี่ล ๕ เป็นหลกั ถา้เป็นนกับวชแลว้ละเมดิ

ศีล ๕ ซึง่ถอืวา่เป็นศีลทีร่า้ยแรง เช่น การฆ่ามนุษยก์็จะตอ้งถอืวา่เป็นผูท้ีส่ิ้นจากความ

เป็นพระไปทนัท ี น่ีคอืศีลทีน่กับวชตอ้งรกัษากนัหรือนกัปฏบิตัธิรรมจะตอ้งรกัษา เพราะ

ศีลเป็นส่วนสาํคญัในการปฏบิตั ิศีลเป็นเครื่องสนบัสนุนใหเ้กดิสมาธิ เพราะผูท้ีม่ศีีลย่อม

สงบกาย สงบวาจา เมือ่กายวาจาสงบ ใจก็สงบตามไปดว้ย ทาํใหก้ารทาํจติใหส้งบที่

เรียกวา่สมถภาวนาหรือการเจริญสมาธิ ก็จะเป็นไปไดอ้ย่างงา่ยดาย ต่างจากคนทีไ่มม่ศีีล  

คนทีไ่มม่ศีีลกายวาจาจะไมส่งบ เมือ่กายวาจาไมส่งบ ใจก็จะไมส่งบ เพราะใจเป็นตวัที่

ตอ้งทาํงานนัน่เอง เวลาจะเคลือ่นไหวทางกายทางวาจา ตอ้งใชใ้จเป็นผูส้ ัง่การ ใจตอ้งคดิ

ก่อน เช่นจะไปขโมย ก็ตอ้งวางแผนก่อน จะไปทาํอะไรก็ตอ้งใชใ้จเป็นผูก้ระทาํ ผูท้ีไ่มม่ี

ศีลจงึมคีวามยากลาํบากในการทาํจติใจใหส้งบ สงัเกตดูคนทีเ่ป็นมจิฉาชพี คนทีช่อบ

ประพฤตตินผดิศีลผดิธรรม จะไมช่อบความสงบ จะไมส่ามารถทาํจติใจของตนใหส้งบ

ได ้ เพราะจติของตนเป็นเหมอืนกบักอ้นหนิทีก่ลิ้งลงมาจากภูเขา มนัจะกลิ้งไปเรื่อยๆ ไม่

ยอมหยุด แต่ถา้เป็นคนทีม่ศีีล มคีวามสงบกาย สงบวาจา ก็เปรียบเหมอืนกบัมเีบรก 

หรือมเีครื่องกดีขวางกอ้นหนิทีไ่หลลงมาจากภูเขาใหห้ยุดไดน้ ัน่เอง ถา้มศีีลคือความสงบ

ทางกายทางวาจาแลว้ ความสงบทางใจก็จะตามมาต่อไป และเมือ่ไดใ้ชส้ตคิวบคุม
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กาํหนดบงัคบัไมใ่หจ้ติไปคดิเรื่องราวต่างๆ แต่ใหค้ดิอยู่กบัเรื่องใดเรื่องหน่ึงเป็นเครื่องลอ่ 

เป็นเครื่องดงึจติใหร้วมเขา้สู่ความเป็นหน่ึง เมือ่สามารถดงึเขา้ไปสู่ความเป็นหน่ึงได ้จติก็

จะสงบตวัน่ิงลง แลว้ก็จะไมค่ดิไมป่รุงอะไรช ัว่ขณะหน่ึง หรือนานกวา่นัน้ ก็สุดแทแ้ต่

กาํลงัของสตทิีจ่ะดงึจติไว ้ ถา้สตมิกีาํลงัมากก็จะสามารถดงึจติใหอ้ยู่ในความสงบเป็น

เวลานาน  

เมือ่จติมคีวามสงบแลว้ กเิลสตณัหาทีอ่าศยัการทาํงานของจติก็ไมส่ามารถทาํงานได ้

กเิลสตณัหาก็เปรียบเหมอืนกบัคนทีอ่าศยัรถยนตไ์ปไหนมาไหน ถา้รถยนตจ์อดน่ิงอยูไ่ม่

ไปไหนมาไหน คนทีน่ ัง่อยู่ในรถก็ไมส่ามารถไปไหนมาไหนได ้ ก็ตอ้งนัง่รออยู่ในรถ

จนกวา่รถจะขบัเคลือ่นต่อไป ถงึจะไปไหนมาไหนได ้ กเิลสความโลภ ความโกรธ ความ

หลงก็เช่นกนั ในขณะทีจ่ติรวมตวัลง สงบตวัลง ก็จะไมส่ามารถทาํงานได ้ ไมส่ามารถไป

โลภไปโกรธได ้ เมือ่ไมม่คีวามโลภ ไมม่คีวามโกรธ ความหลงอยู่ภายในใจ ใจก็วา่ง ใจก็

มคีวามสุข แต่จะเป็นความวา่งช ัว่คราว ไม่ถาวร เพราะสมาธิโดยลาํพงัไมส่ามารถทาํลาย

หรือถอดถอนกเิลสตณัหาความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากใหอ้อกไปจากจติ

จากใจได ้ จาํตอ้งอาศยัเครื่องมอือกีชนิดหน่ึงทีเ่รียกวา่ปญัญา คอืความรูแ้จง้เหน็จรงิใน

ความเป็นจริงของสิง่ต่างๆท ัง้หลาย ทีจ่ติยงัไมเ่หน็ เพราะถูกความหลงครอบงาํอยู ่ 

ทาํใหเ้หน็กลบัตาลปตัร เหน็ตรงกนัขา้ม เช่น เหน็ความเทีย่งแทใ้นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแท ้ เหน็

ความสุขในกองทกุข ์ เหน็ตวัตนในสิง่ทีไ่มม่ตีวัตน น่ีคอืความเหน็ของจติทีม่คีวามหลง

ครอบงาํอยู่ แต่ถา้นาํปญัญาซึง่พระพทุธเจา้ทรงเหน็แลว้ แลว้นาํมาถ่ายทอดใหก้บัพวก

เรา ทรงสอนใหเ้ราเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างทีจ่ติไปยดึไปตดิอยู่ เช่น ร่างกายของเรา หรือ

เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ลว้นเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตาท ัง้สิ้น คอืไมเ่ทีย่ง เป็น

ทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ ไมม่ตีวัไมม่ตีน น่ีเป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหผู้ท้ีม่สีมาธิแลว้ให ้

เจริญปญัญาต่อไป ใหพ้จิารณาขนัธท์ ัง้ ๕ น้ี คอืรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณวา่

เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ใหป้ลอ่ยวาง อย่าไปยดึอย่าไปตดิ ใหม้อง

ขนัธ ์ ๕ น้ีเป็นเหมอืนกบัตน้ไมต้น้หน่ึง หรือเมฆกอ้นหน่ึงทีไ่หลมาไหลไป มกีารเกดิขึ้น 

ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป เมฆก็เกดิขึ้นจากการรวมตวัของไอนํา้ เมือ่กอ้นเมฆมนีํา้หนกัมากก็ตก
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ลงมาเป็นนํา้ฝน นํา้ฝนก็จะระเหยกลบักลายเป็นกอ้นเมฆอกี น่ีคอืวฏัฏะของธรรมชาติ

ท ัง้หลาย ร่างกายหรือขนัธ ์๕ ก็เป็นเช่นนัน้ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ก็เป็น

คลา้ยๆกบัเมฆ มกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป ร่างกายก็มกีารเกดิ แก่ เจ็บ ตาย สลาย

กลบัคนืสู่ดนิ นํา้ ลม ไฟ เวทนา ความรูส้กึ สุข ทกุข ์ ไม่สุขไมท่กุข ์ ก็หมนุเวยีน

ผลดัเปลีย่นกนัมา เดีย๋วสุขบา้ง เดีย๋วทกุขบ์า้ง ไมสุ่ขไมท่กุขบ์า้ง สงัขาร ความคดิปรุง ก็

คดิไป คดิไปแลว้ก็ดบัไป แลว้ก็คดิใหมอ่กี หมนุเวยีนไป ไมม่ตีวัตนในสิง่เหลา่น้ี เมือ่

เหน็วา่ไมเ่ทีย่ง ไมม่ตีวัตน จติก็จะปลอ่ยวาง แลว้ก็จะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง การ

แสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยตุไิวเ้พยีงเท่าน้ี 



74 
 

กณัฑท์ี่ ๑๘๕ 

เวลา 
๑๖ ธนัวาคม ๒๕๔๖ 

วนัเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เหลอือกีเพยีง ๒ วนัพระก็สิ้นปีแลว้ เวลาไหลไปเรื่อยๆ

เหมอืนกบักระแสนํา้ เวลาไมค่อยใคร ถา้รูจ้กัใชก้็เกดิประโยชน ์ ถา้ไมรู่จ้กัใชก้็ไมเ่กดิ

ประโยชน ์ เหมอืนกบันํา้ทีเ่ปิดออกมาจากกอ๊ก ถา้เอามาชาํระร่างกาย ชาํระภาชนะต่างๆ 

ก็เป็นประโยชน ์ แต่ถา้ปลอ่ยใหน้ํา้ไหลทิ้งไป โดยไมท่าํอะไรกบันํา้ ก็มแีต่เสยีประโยชน์

ไป ชวีติก็เป็นอย่างนัน้ เวลาเป็นสิง่ทีม่คุีณค่ากบัชวีติอย่างยิง่ ยิง่กวา่สิง่ใดในโลกน้ี 

เพราะถา้ไมม่เีวลา ย่อมไมส่ามารถสรา้งหรอืทาํอะไรทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชนไ์ด ้ เมือ่เกิด

มาแลว้ยงัมเีวลาอยู่ จงึควรขวนขวายใชเ้วลาใหเ้กดิคุณ ใหเ้กดิประโยชน ์เพราะเวลามที ัง้

คุณและโทษ ถา้ใชเ้วลาใหเ้กดิประโยชน ์ ก็เป็นคุณกบัเรา ถา้ปลอ่ยเวลาใหผ้่านไปเฉยๆ 

เวลาก็จะกลนืกนิเราไป ดงัในพทุธภาษติทีไ่ดต้รสัไวว้า่ กาลเวลากลนืสรรพสิ่งท ัง้หลาย 

เวลาจะค่อยๆกลนืกนิชีวติของเราไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย เผลอแป๊บเดยีวอายุก็ปาเขา้ไป 

๗๐ ๘๐ หรือถงึแก่กรรมไป น่ีคอืเรื่องของเวลา มที ัง้คุณและมที ัง้โทษ  

ถา้รูจ้กัใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน ์ ก็จะไดร้บัประโยชนจ์ากเวลา แต่ถา้ปลอ่ยใหเ้วลาไหลไป 

โดยไมส่นใจทีจ่ะทาํอะไรใหเ้ป็นประโยชน ์ ก็จะเป็นโทษกบัเรา เพราะเวลาจะกลนืกนิเรา

ไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ย เหมอืนกบังูทีก่ลนืกนิสตัวเ์ลก็สตัวน์อ้ยเขา้ไป พระพทุธเจา้จงึสอน

ใหถ้ามตวัเราเองอยู่เสมอวา่ วนัคืนผ่านไปๆ เราทาํอะไรอยู่ เราทาํประโยชนห์รือเปลา่ 

หรือปลอ่ยเวลาใหผ้่านไปโดยไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ประโยชนน์ัน้ก็มอียู่ ๒ ลกัษณะ

ดว้ยกนั คอืประโยชน์ทางโลกกบัประโยชน์ทางธรรม หรือประโยชน์ทางกายและ

ประโยชน์ทางใจ ประโยชนท์างกายก็หมายถงึการทาํมาหากนิเลี้ยงชพี ดูแลรกัษาอตัภาพ

ร่างกายใหอ้ยู่ไปได ้ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย เพือ่จะไดเ้อาอตัภาพร่างกายมาสรา้งคุณประโยชนท์ี่

สาํคญั คอืประโยชนท์างใจ เพราะใจเป็นผูท้ีจ่ะตอ้งรบัสิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึ้นจากการกระทาํ
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ของเรา ถา้ทาํด ีใจก็จะไดร้บัความสุขความเจริญ ถา้ทาํช ัว่ ใจก็จะตอ้งรบัความทกุขค์วาม

เสือ่มเสยี ดงันัน้ประโยชนท์ีส่าํคญัทีสุ่ด ก็คอืประโยชนท์างใจ แต่ประโยชนท์างกายก็

มองขา้มไปไมไ่ดเ้พราะตอ้งอาศยัร่างกายเป็นเครื่องมอืทาํประโยชนใ์หก้บัใจ  

ในเบื้องตน้จงึตอ้งดูแลรกัษาร่างกายใหอ้ยู่ได ้ สามารถนาํร่างกายไปใชท้าํประโยชนท์างใจ

ต่อไป ประโยชนท์างกายถา้มพีอเพยีงแลว้ ก็ไมต่อ้งไปขวนขวายมากจนเกนิไป ถา้มเีงนิ

ทองพอทีจ่ะดูแลรกัษาอตัภาพร่างกาย ก็พอแลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งมเีงนิทองกองเท่าภูเขา มี

สมบตัมิากมายก่ายกอง แทนทีจ่ะเป็นเครื่องส่งเสริมจติใจใหม้คีวามสุข กลบัเป็นเครื่อง

กดดนัใหม้คีวามทกุข ์ เพราะภาระทีจ่ะตอ้งคอยดูแลรกัษาสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ 

ถา้มพีอเพยีงต่อการดูแลอตัภาพร่างกาย กพ็อแลว้ จะไดม้เีวลาไวค้อยดูประโยชนท์างใจ 

ก็คอืการชาํระจตินัน่เอง ชาํระสิง่ทีเ่ป็นเครื่องเศรา้หมอง ทีป่กคลมุหุม้ห่อจติใจ ทาํใหจ้ติ

มคีวามทกุข ์ มคีวามวา้วุน่ขุน่มวั เครื่องเศรา้หมองเหลา่น้ีเราเรียกวา่กเิลสตณัหา เป็นสิง่

ทีจ่ะตอ้งชาํระดว้ยธรรม ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบใหก้บัพวกเรา คอืทาน ศีล ภาวนา  

เราจงึตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ของชวีติมาบาํเพญ็ทาน รกัษาศีล เจริญภาวนา เพราะทาน ศีล 

ภาวนาน้ี ก็เปรียบเหมอืนกบันํา้ทีใ่ชช้าํระซกัฟอกสิง่สกปรกท ัง้หลาย ถา้ปลอ่ยไวเ้ฉยๆไม่

มนีํา้มาชาํระ ย่อมไมส่ะอาดไปไดด้ว้ยตนเอง จงึตอ้งอาศยันํา้ธรรมะเป็นเครื่องชาํระ

มลทนิเครื่องเศรา้หมอง คอืกเิลสตณัหาทีอ่ยู่ในใจของพวกเราทกุคน เพราะจะไมห่ลดุ

ลอยออกไปจากจติจากใจตามลาํพงั จาํตอ้งมเีครื่องชาํระ เครื่องชาํระน้ีก็คอืทาน ศีล 

ภาวนา ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงปฏบิตัมิาก่อน จนเหน็ผลอนัประเสริฐเลศิโลกแลว้ คือได ้

ทรงทาํใหจ้ติเป็นจติทีบ่ริสุทธิ์ เป็นจติทีป่ราศจากกเิลสตณัหา โลภ โกรธ หลง เป็นจติที่

ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป เป็นจติทีอ่ยู่เหนือความทกุขท์ ัง้หลาย น่ีแหละคอืประโยชนอ์นั

สูงสุด ทีจ่ะไดร้บัจากการฝึกฝนอบรมปฏบิตัใินทางแหง่ทาน ศีล ภาวนา เป็นประโยชนท์ี่

มคุีณค่ากวา่ประโยชนอ์ืน่ๆใดในโลกน้ี เพราะสิง่ต่างๆในโลกน้ีลว้นอยู่ภายใตก้ฎของ

อนิจจงั ทกุขงั อนัตตาท ัง้สิ้น ไมว่า่จะมอีะไรเป็นสมบตัคิรอบครอง จะเป็นวตัถขุา้วของ

เงนิทองก็ด ีเป็นบคุคลบริษทับริวารต่างๆกด็ ีลว้นเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น ลว้นจาํตอ้งพลดั



76 
 

พรากจากกนัไป เพราะไมไ่ดอ้ยู่ในการควบคุมของผูห้น่ึงผูใ้ด ถา้หลงยดึตดิอยู่ ก็จะมแีต่

กดดนัจติใจ ใหม้แีต่ความทกุขค์วามเศรา้หมอง  

คนฉลาดจงึไมค่วรไปหลงยดึตดิกบัวตัถขุา้วของบคุคลต่างๆ เพราะไมไ่ดเ้ป็นความสุขที่

แทจ้รงิ ไมไ่ดเ้ป็นความเจริญทีแ่ทจ้ริง ไมเ่ป็นประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิ ประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิกค็อื 

จติใจทีห่ลดุพน้จากความกดขีก่ดดนัของกเิลสตณัหาท ัง้หลายเท่านัน้ ถา้ตราบใดกเิลส

ตณัหายงัไมไ่ดร้บัการชาํระ ก็เปรียบเหมอืนกบัสุนขัขี้เรื้อน ไมว่า่จะไปอยู่ทีไ่หนก็ยงัตอ้ง

เกาตอ้งคนัอยู่ตลอดเวลา จะไปอยู่ในกระตอ๊บก็ยงัตอ้งเกาตอ้งคนั ไปอยู่ในพระราชวงัก็

ยงัตอ้งเกาตอ้งคนั เพราะการไปอยู่ทีไ่หนก็ดนี ัน้ไมไ่ดแ้กค้วามคนัของสุนขัขี้เรื้อนได ้ แต่

สิง่ทีจ่ะแกค้วามคนัของสุนขัขี้เรื้อนได ้ก็คอืยารกัษาโรคเรื้อนเท่านัน้ ถา้ไดร้บัยารกัษาโรค

เรื้อนจนหาย ความคนัก็จะหายไป จติของคนเราก็เป็นเช่นนัน้ ต่อใหเ้ป็นคนสูงศกัดิ์

ใหญ่โตขนาดไหน เป็นพระมหากษตัริย ์ เป็นประธานาธิบด ี เป็นนายกรฐัมนตรี เป็นมหา

เศรษฐ ี หรือเป็นอะไรก็ตาม ถา้ยงัไมไ่ดร้บัการขดัเกลาจติใจ ชาํระจติใจใหส้ะอาด ไมว่า่

จะอยู่ในฐานะใด ก็ยงัจะตอ้งทกุขอ์ยู่เสมอ เพราะตน้เหตขุองความทกุขไ์มไ่ดอ้ยู่กบัสิง่

ภายนอก แต่อยู่กบัสิง่ภายในใจ คอืกเิลสตณัหา  

ทกุครัง้ทีก่เิลสตณัหาแสดงอาการออกมา ก็จะตอ้งมคีวามวา้วุน่ขุน่มวั มคีวามไมส่บาย

อกไมส่บายใจ ต่อใหเ้ป็นพระเจา้แผ่นดนิก็มคีวามทกุขไ์ด ้ เป็นประธานาธิบดกี็มคีวาม

ทกุขไ์ด ้ เป็นขอทานขา้งถนนก็มคีวามทกุขไ์ดเ้หมอืนกนั เพราะความทกุขไ์มไ่ดข้ึ้นอยู่กบั

ฐานะของแต่ละบคุคล แต่ขึ้นอยู่กบักเิลสตณัหาทีม่อียู่ภายในจติใจเท่านัน้ ถา้มมีากก็มี

ทกุขม์าก ถา้มนีอ้ยก็มทีกุขน์อ้ย ดงันัน้ถา้เราตอ้งการความสุขความเจริญทีแ่ทจ้รงิ เราไม่

ควรมองขา้มกเิลสตณัหาทีม่อียู่ในจติใจของเรา และไมค่วรมองขา้มธรรมะอนัประเสริฐ 

ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงนาํมาประกาศส ัง่สอนสตัวโ์ลกท ัง้หลาย คอืทาน ศีล ภาวนา วา่เป็น

เครื่องมอืทีส่ามารถชาํระกเิลสตณัหาไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพประสทิธิผล คอืถา้ใครนาํไป

ปฏบิตัแิลว้รบัรองไดว้า่กเิลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ตณัหาความอยากต่างๆ 

เช่น ความอยากในกาม ความอยากมอียากเป็น ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น จะตอ้ง
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หลดุลอยออกไปจากจติจากใจอย่างแน่นอน เพราะจะไมส่ามารถต่อสูห้รือตา้นทาน

อาํนาจชาํระชะลา้งของทาน ศีล ภาวนาได ้ 

ในชวีติของเราแต่ละวนั จงึไมค่วรมองขา้มการทาํบญุทาํทาน การรกัษาศีล การบาํเพญ็

ภาวนา เพราะน่ีแหละคอืหนา้ทีข่องเราทีแ่ทจ้ริง ประโยชนท์ีแ่ทจ้ริงของเราก็คอืการชาํระ

จติใจ เพราะเมือ่จติใจไดร้บัการชาํระจนสะอาดหมดจดแลว้ ถงึแมจ้ะไมม่สีมบตัเิงนิทอง

อะไรเลย แต่เราจะมคีวามสุขมากยิง่กวา่มหาเศรษฐใีนโลกน้ีเสยีอกี เพราะไมม่อีะไรจะมา

สรา้งความทกุขค์วามกงัวลใจใหไ้ด ้ เพราะใจไดป้ลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างทีม่อียู่ในโลกน้ี

แลว้ เพราะรูว้า่ไปหลงยดึตดิไมไ่ด ้หลงยดึตดิก็จะตอ้งทกุขข์ึ้นมาทนัท ีลองสงัเกตดูคนที่

มอีะไรกบัคนทีไ่มม่อีะไรนัน้ ใครจะสบายใจกวา่กนั คนมสีิง่ของก็ตอ้งมคีวามกงัวลกบั

สิง่ของนัน้ๆ เพราะความรกั ความผูกพนั คนทีไ่มม่กี็ไมต่อ้งทกุขก์บัสิง่นัน้ๆ แต่คนทีไ่ม่

มก็ีตอ้งหมายถงึคนทีไ่มย่ดึตดิกบัอะไรดว้ย แต่ถา้เป็นคนยากคนจนทีย่งัมกีเิลสตณัหา

อยู่ คนๆนัน้ก็ไมแ่ตกต่างจากคนทีม่ ี เพราะคนทีม่เีขาก็ทกุขอ์ย่างหน่ึง ทกุขเ์พราะความ

กงัวลความหวงแหน ความเสยีดายอาลยัอาวรณ์ แต่คนทีไ่มม่กี็ทกุขจ์ากความอยาก 

ความตอ้งการ เหน็คนอืน่มอีะไรก็อยากจะมเีหมอืนกบัเขา จงึพูดไดว้า่การทีจ่ะมหีรือไมม่ี

น ัน้ไมส่าํคญั มมีากมนีอ้ยไมส่าํคญั เพราะวา่จะทกุขไ์มท่กุข ์ ไมไ่ดข้ึ้นอยู่กบัมมีากหรือมี

นอ้ย การทีค่นเราจะทกุขน์ ัน้ อยู่ทีก่เิลสตณัหาเท่านัน้ ถา้มกีเิลสตณัหาแลว้ มนีอ้ยก็ทกุข ์

ไปอย่างหน่ึง มมีากก็ทกุขไ์ปอกีอย่างหน่ึง แต่คนทีไ่มม่กีเิลสตณัหาจะไมท่กุขท์ ัง้ ๒ 

สภาพ มมีากก็ไมท่กุขก์บัสิง่ทีม่อียู่ ไมม่กี็ไมท่กุขก์บัสิง่ทีไ่มม่ ี เพราะเวลามมีากก็ไมไ่ด ้

หวง ไมไ่ดย้ดึตดิอยู่กบัสิง่ทีม่อียู่ เวลามนีอ้ยก็ไมไ่ดท้กุขก์บัความอยากได ้ เพราะไมม่ี

ความอยากในสิง่ต่างๆนัน่เอง จติสามารถอยู่ตามลาํพงัของตนได ้เพราะไมม่อีะไรไปคอย

กดขีบ่งัคบัใหเ้กดิความหวิ ความกระหาย ความอยากขึ้นมา  

น่ีแหละคอืเรื่องราวของชวีติของพวกเราทกุๆคน ซึง่ถอืวา่เป็นพวกทีม่บีญุมกีศุลมวีาสนา 

ทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ แลว้ไดม้าพบพระพทุธศาสนา เพราะถา้ไมม่ที ัง้ ๒ อย่างน้ีแลว้ 

โอกาสทีจ่ะบาํเพญ็ประโยชนอ์นัประเสริฐน้ีจะเป็นไปไมไ่ด ้ เพราะถา้มาเกดิเป็นมนุษยแ์ต่

ไมไ่ดพ้บพระพทุธศาสนา ก็จะไมรู่เ้รื่องราวเหลา่น้ี ก็จะถูกอาํนาจของความหลงความ
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อยากของกเิลส หลอกลอ่ใหไ้ปหาความสุขต่างๆ จากสิง่ทีไ่มใ่ช่เป็นความสุข แลว้ก็ตอ้ง

วนเวยีนอยู่กบัวฏัฏะแบบน้ีไปเรื่อยๆ เวลาอยากไดก้็แสวงหามา พอหามาไดแ้ลว้ก็เกดิ

ความอยากใหมข่ึ้นมา ก็ตอ้งไปแสวงหามาใหม ่ วนเวยีนไปอยู่อย่างน้ี ไมม่ทีีจ่บสิ้น 

เพราะไมรู่ว้า่ปญัหาของใจเราก็คอืความอยาก เราคดิวา่เมือ่มคีวามอยากตอ้งการอะไร 

เราก็หาสิง่ทีเ่ราอยากเราตอ้งการมา แลว้ความอยากนัน้ก็จะหายไป แต่มนัหาหายไปไม ่

เพราะหลงัจากนัน้อกีไมน่าน มนัก็โผลก่ลบัคนืขึ้นมาอกี ก็อยากจะไดส้ิง่นัน้สิง่น้ีอกี และ

ก็จะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ ไมม่ทีีส่ิ้นสุด แมจ้ะสิ้นชวีติไป แต่จติดวงน้ีไมต่ายไปกบั

ร่างกาย ก็จะไปต่อ  

จติดวงน้ีเป็นทีอ่ยู่ของกเิลสตณัหาท ัง้หลาย เมือ่ไปเกดิใหมก่็จะสรา้งความโลภ ความ

อยากขึ้นมาใหม ่ และก็ตอ้งทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ วฏัฏะวนคอืการเวยีนวา่ยตายเกดิใน

วฏัสงสาร จงึไมม่ทีีส่ิ้นสุด ตราบใดทีไ่มไ่ดไ้ปเกดิเป็นมนุษยแ์ลว้ไดเ้จอพระพทุธศาสนา 

หลงัจากทีไ่ดเ้จอแลว้เกดิศรทัธาขึ้นมา เชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน แลว้นาํสิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนไปปฏบิตั ิ เพือ่ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด เท่านัน้แหละถงึจะ

แกป้ญัหาของดวงจติดวงใจได ้ถา้ไมไ่ดน้าํมาปฏบิตั ิไมไ่ดน้าํทาน ศีล ภาวนา มาปฏบิตั ิ

ชวีติของเราก็จะเป็นแบบน้ีไป เหมอืนตัง้แต่ทีเ่ราเกดิมา เป็นแบบลุม่ๆดอนๆ มคีวามหวิ

มคีวามอยาก พอไดส้ิง่ทีต่นเองอยาก ก็พอใจไปสกัระยะหน่ึง หลงัจากนัน้ก็เกดิความ

อยากขึ้นมาใหม ่แลว้ก็ตอ้งหาใหม ่เวลาสูญเสยีสิง่ทีต่นเองหามาได ้ก็กลุม้อกกลุม้ใจรอ้ง

ห่มรอ้งไห ้ 

น่ีแหละคอืชวีติของพวกเราซึง่ไมใ่ช่วถิทีางทีถู่กตอ้ง เพราะยงัถูกรุมลอ้มดว้ยความทกุข ์

ชนิดต่างๆนัน่เอง ความทกุขเ์หลา่น้ีเราสามารถดบัได ้ เราสามารถอยู่เหนือความทกุข ์

เหลา่น้ีได ้ ถา้ปฏบิตัทิาน ศีล ภาวนา ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหป้ฏบิตั ิ อย่าไปเสยีดาย

สมบตัขิา้วของเงนิทอง ทีม่เีกนิความจาํเป็นต่อการดาํรงชพี นาํมาใชใ้หเ้กดิคุณเกดิ

ประโยชน ์ คอืนาํมาทาํทานเสยีจะดกีวา่ ดกีวา่นาํไปซื้อขา้วของตามความตอ้งการของ

กเิลสตณัหา เพราะจะสรา้งความตอ้งการความอยากเพิม่ขึ้นไปอกี เงนิทองทีม่เีหลอืใช ้

เหลอืกนิ จะไมเ่หลอืพอต่อไป ถา้ไมรู่จ้กัควบคุมความอยากตวัน้ี เวลาอยากอะไรถา้ไมใ่ช ้



79 
 

เหตใุชผ้ลมาต่อสูก้นัแลว้ ความอยากจะหลอกใหใ้ชเ้งนิใชท้อง เผาผลาญจนหมดไป โดย

ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไรเลย แต่ถา้ใชเ้หตผุลทกุครัง้ทีต่อ้งการอะไร ถามตวัเราเองวา่ สิง่ที่

ตอ้งการนัน้ มคีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพีหรือไม ่ มคีวามสาํคญัต่อการทาํมาหากนิเลี้ยง

ปากเลี้ยงทอ้งหรือไม ่ ถา้เป็นสิง่ทีส่าํคญัทีจ่าํเป็น ก็ถอืวา่เป็นการลงทนุ ลงทนุเพือ่จะ

ไดผ้ลกาํไรกลบัมา อย่างน้ีก็ไมเ่ป็นไร  

แต่ถา้ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี หรือต่อการทาํมาหากนิแลว้ ถา้ใชไ้ป ก็จะหมด

ไป เช่นเอาไปเทีย่ว ไปซื้อของฟุ่มเฟือยท ัง้หลาย อย่างน้ีไมม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพี 

มแีต่จะดูดทรพัยข์องเราใหห้มดไปเรื่อยๆ จนทาํใหเ้ราตอ้งเดอืดรอ้นต่อไป เมือ่เวลาที่

เงนิทองขาดมอื ไมพ่อใชข้ึ้นมา ก็จะกดดนัใหไ้ปหาเงนิทองดว้ยวธิีทีไ่มถู่กตอ้ง ไมด่ไีม่

งาม สรา้งเวรสรา้งกรรมใหเ้กดิขึ้น ทาํใหภ้พชาตทิีจ่ะตอ้งตามมาต่อไป เป็นภพชาตทิีต่ ํา่ที่

เลว เป็นภพชาตทิีเ่ราท ัง้หลายไมป่รารถนากนั แต่ในทางตรงกนัขา้มทกุครัง้ทีเ่ราตอ้งการ

อะไร เราใชเ้หตใุชผ้ลต่อสูก้บัความตอ้งการ ถา้ไมจ่าํเป็นจริงๆ ก็ไมต่อ้งไปเอามา อย่างน้ี

แลว้เงนิทองก็จะมเีหลอืใช ้ ก็จะไมม่อีะไรมากดดนัใหไ้ปทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม เช่นทาํการ

ทจุริตทีจ่ะมผีลต่อการไปเกดิในภายภาคหนา้ต่อไป เราก็จะสามารถรกัษาศีลไดส้ะอาด

บริสุทธิ์ เราจะรกัษาศีล ๕ ได ้ถา้ใชเ้หตใุชผ้ลต่อสูก้บักเิลสตณัหา เมือ่มเีงนิทองเหลอืใช ้

เราก็จะไดน้าํไปสะสมเป็นบญุเป็นกศุล เพือ่จะไดเ้ป็นบารมรีองรบัในภพหนา้ชาตหินา้ ไป

เกดิภพหนา้ชาตหินา้ก็จะไดม้กีนิมใีช ้ ไดเ้ป็นเศรษฐ ี ก็เพราะวา่เราไดท้าํบญุไวใ้นชาตน้ีิ

นัน่เอง เมือ่เราไปเกดิภพหนา้ชาตหินา้ เราก็จะไดป้ระพฤตปิฏบิตัธิรรมใหเ้จรญิ

ยิง่ๆขึ้นไป มากขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้การปฏบิตัธิรรมในชาตน้ีิยงัไมถ่งึจดุสูงสุด แต่ถา้ถงึ

จดุสูงสุดแลว้ เราก็ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป  

น่ีแหละคอืประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิ ทีไ่มค่วรมองขา้มกนั คอืการปฏบิตัทิาน ศีล ภาวนา เมือ่

ทาํบญุทาํทานอย่างสมํา่เสมอ รกัษาศีลอย่างสมํา่เสมอแลว้ สิง่ทีต่อ้งทาํต่อไปคอืภาวนา 

ภาวนาคอืการปฏบิตัธิรรม ม ี ๒ ส่วนดว้ยกนั ส่วนแรกเรียกวา่สมถภาวนา ส่วนที ่ ๒ 

เรียกวา่วิปสัสนาภาวนา สมถภาวนา คอืการทาํจติใหส้งบ ทาํจติใหน่ิ้ง เพราะเวลาจติสงบ

น่ิงแลว้ จติจะมคีวามสุข มคีวามอิม่ กิเลสตณัหาจะถูกระงบัไปชัว่ขณะหน่ึง จะไดเ้ป็น
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พื้นฐานสาํหรบัการเจริญวปิสัสนาภาวนาต่อไป วิปสัสนาภาวนา คอืการเจริญปญัญา 

พนิิจพจิารณาสภาวธรรมท ัง้หลาย ใหเ้หน็ถงึความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน คอืเป็นอนิจจงั ทกุ

ขงั อนัตตา ในทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่จะเป็นรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะก็ด ี ไมว่่าจะ

เป็นลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุก็ด ีไมว่า่จะเป็น รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณก็ด ี

สิง่ต่างๆเหลา่น้ีลว้นเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น ไมค่วรไปยนิด ี ไปยดึไปตดิ เพยีงแต่ใหรู้ไ้ว ้

แลว้ก็ปลอ่ยวาง เวลาเหน็รูปก็ใหรู้ว้า่เป็นรูปแลว้ก็ปลอ่ยวาง อย่าไปเกดิความยนิดเีกดิ

ความยนิรา้ยขึ้นมากบัรูปก็ด ี กบัเสยีงก็ด ี กบักลิน่ กบัรส กบัโผฏฐพัพะก็ด ี เราตอ้ง

สมัผสัอยู่ตลอดเวลา ก็ใหส้มัผสัดว้ยปญัญา คอืใหรู้ว้า่อย่าไปหลงยดึตดิ เพราะหลงยดึ

ตดิแลว้จะตอ้งทกุขอ์ย่างแน่นอน  

เวลาไปยดึกบัสิง่ทีช่อบแลว้ ถา้สิง่นัน้หมดไป ก็จะเกดิความวา้เหวเ่หงาหงอยขึ้นมา เวลา

ไปยดึตดิกบัสิง่ทีไ่มช่อบ ก็จะเกดิความทกุขค์วามกงัวลใจขึ้นมา เวลาเหน็อะไรก็จะเกดิ

ความหงดุหงดิใจกบัสิง่ทีไ่มช่อบ เพราะไมใ่ชป้ญัญา ไม่เคยพจิารณาวา่รูป เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย มาจากอะไร ทาํจากอะไร ถา้พจิารณาแลว้ จะรูว้า่รูป เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย ก็มาจากธาต ุ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ น้ีเอง รูปทีเ่หน็ก็มาจากธาต ุ๔ 

ดนิ นํา้ ลม ไฟ ท ัง้สิ้น จะรูปสวย รูปไมส่วย ก็มาจากดนิ นํา้ ลม ไฟเหมอืนกนั ดงันัน้

เวลาไปรกั ก็ไปรกัดนิ นํา้ ลม ไฟ เวลาไปชงั ก็ไปชงัดนิ นํา้ ลม ไฟเหมอืนกนั แต่เพราะ

ไมรู่จ้กัใชป้ญัญาแยกแยะ จงึหลงอยู่กบัรูป รูปทีช่อบก็เกดิความยนิดขีึ้นมา รูปทีไ่มช่อบ

เราก็เกดิความยนิรา้ยขึ้นมา จติก็เลยตอ้งแกวง่ไปแกวง่มา การแกวง่ของจติก็เป็นความ

ทกุขอ์ย่างหน่ึง  

แต่ถา้มปีญัญาแลว้จะรูว้า่ ไมว่า่จะเป็นอะไร ก็มาจากดนิ นํา้ ลม ไฟเหมอืนกนั 

เหมอืนกบัขนมทีท่าํขึ้นมาเป็นรูปร่างต่างๆ มรีสชาตต่ิางๆ ก็ทาํมาจากแป้ง จากไข ่ จาก

นํา้ตาลท ัง้สิ้น ก็เหมอืนๆกนั เพยีงแต่วธิีทีท่าํแตกต่างกนัไปเท่านัน้เอง ไมไ่ดม้าจากอะไร

ทีว่เิศษวโิสแตกต่างกนัเลย แต่เพราะความไมรู่ไ้มเ่ขา้ใจทีม่แีฝงอยู่ในจติเสมอ ขาด

ปญัญาไมรู่จ้กัการแยกแยะวเิคราะห ์ ใหเ้หน็ถงึความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ก็เลยทาํให ้

หลงอยู่กบัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะชนิดต่างๆ ทีม่าแลว้ก็ไป ไมไ่ดว้เิศษวโิสอะไร 
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ไมไ่ดท้าํใหจ้ติใจดขีึ้นสะอาดขึ้น ความโลภ ความโกรธ ความหลงเบาบางลงไป แต่ถา้มี

ปญัญาทกุครัง้ทีเ่หน็ ไดย้นิ ไดส้มัผสักบัสิง่ต่างๆ ปญัญาจะคอยสอน คอยเตอืนสตวิา่ 

อย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยว มาก็รูว้า่มา เวลาไปจะไดไ้มเ่สยีอกเสยีใจ อย่างน้ีเป็นตน้  

น่ีคอืเรื่องของวปิสัสนา คอืตอ้งพจิารณาทกุสิง่ทกุอย่างทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัจติใจ ไมว่า่จะ

เกดิขึ้นภายนอกก็ด ี หรือเกดิขึ้นภายในก็ด ี ก็จะตอ้งรูท้นักบัสภาวธรรมท ัง้หลาย เมือ่

รูท้นัแลว้ก็จะไดป้ลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ ถา้ปลอ่ยวาง ไมย่ดึไมต่ดิ ก็ไมม่คีวามทกุข ์

เรียกวา่หลดุพน้ คนเราจะหลดุพน้ก็หลดุพน้ดว้ยปญัญา คอืวปิสัสนาภาวนา สมถภาวนา

ไมส่ามารถทาํใหห้ลดุพน้ได ้ เพราะสมถภาวนาเพยีงแต่ทาํจติใหส้งบน่ิง เวลาทีจ่ติสงบน่ิง 

กเิลสตณัหาก็ไมแ่สดงอาการอะไรออกมา ก็คดิวา่ไมม่กีเิลสตณัหาเหลอือยู่แลว้ แต่ความ

จริงกเิลสตณัหาก็เพยีงสงบตวัลง เพราะถูกอาํนาจของสมถภาวนากดไวเ้ท่านัน้เอง 

เหมอืนกบัหญา้ทีถู่กหนิทบัไว ้ จะงอกขึ้นมาไมไ่ด ้ แต่ถา้ยกหนิออกไป ทิ้งไวส้กัพกัหน่ึง 

หญา้ไดร้บัแดดรบันํา้ เดีย๋วก็งอกเงยขึ้นมาใหมไ่ด ้กเิลสก็เช่นกนั กเิลสไม่ไดต้ายเพราะ

อาํนาจของสมถภาวนา หลงัจากทีอ่อกจากสมถภาวนาแลว้ เมือ่จติไดไ้ปสมัผสักบัรูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ผ่านทางตา หู จมกู ลิ้น กาย กเิลสก็จะออกมาทาํงานทนัท ี

จะเกดิความยนิดยีนิรา้ย เกดิความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากขึ้นมาทนัท ี 

การบาํเพญ็สมถภาวนาโดยลาํพงั จงึไมพ่อเพยีงต่อการทาํจติใหห้ลดุพน้ จติจะหลดุพน้

ไดก้็ต่อเมือ่มวีปิสัสนาภาวนา คอืการกาํหนดสอนจติใหรู้ว้า่สภาวธรรมทัง้หลายลว้นเป็น

ไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา สิง่ทีเ่ราไปยดึไปตดิวา่เป็นความสุขนัน้ 

ความจริงมนัเป็นความทกุข ์เป็นทกุขงั อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ไมเ่ป็นสิง่ทีค่วรไปหลงยดึ

ตดิเลย เพราะวา่มอีะไรแลว้จะตอ้งทกุขก์บัสิง่เหลา่นัน้ท ัง้สิ้น มสีามกี็ทกุขก์บัสาม ี มี

ภรรยาก็ทกุขก์บัภรรยา มลูีกก็ทกุขก์บัลูก มอีะไรก็ตอ้งทกุขก์บัสิง่เหลา่นัน้ท ัง้สิ้น 

นกัปราชญอ์ย่างพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย จงึไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่ต่างๆ 

ท่านอยู่เหนือสิง่เหลา่น้ีได ้ ไมม่สีิง่เหลา่น้ีท่านก็อยู่ได ้ เพราะท่านไมต่อ้งการความทกุข ์

จากการเกี่ยวขอ้งกบัสิง่เหลา่น้ีนัน่เอง ท่านจงึปฏบิตัธิรรม ปฏบิตัสิมถภาวนา วปิสัสนา

ภาวนา เพราะเมือ่มที ัง้สมถะท ัง้วปิสัสนาแลว้ จติก็จะหลดุพน้จากความยดึตดิในสิง่
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ท ัง้หลายได ้ หลดุพน้จากกองทกุขท์ ัง้หลายทีเ่กดิจากความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ความอยากท ัง้หลายได ้น่ีแหละคอืความวเิศษของพระพทุธศาสนา ของพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ เพราะสามารถพาใหพ้วกเราไปถงึความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริงได ้ เป็น

ความสุขทีไ่มม่คีวามทกุขแ์ฝงอยู่เลย จงึขอใหพ้วกเราท ัง้หลายจงพยายามเตอืนสตถิาม

ตวัเราเองอยู่เสมอวา่ วนัเวลาผ่านไปๆ เราทาํอะไรอยู่ เมือ่ถามตวัเองอย่างน้ีแลว้ เราจะ

ไดไ้มป่ลอ่ยเวลาอนัมค่ีาน้ีใหผ้่านไป โดยไมไ่ดท้าํอะไรใหเ้ป็นคุณเป็นประโยชน ์ การ

แสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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