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กัณฑ์ท่ี ๑๘๖

ปี ใหม่ ๒๕๔๗
๑ มกราคม ๒๕๔๗

วันนี้เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ เป็ นธรรมเนียมของชาวพุทธเรา เมือ่ ถึงวันขึ้นปี ใหม่ จะเข้าวัด เพือ่
ขอพรจากสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ จากพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพือ่ ให้ชวี ติ ดําเนินไปด้วย
ความราบรื่นดีงาม มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความก้าวหน้า ในหน้าทีก่ ารงาน ในชีวติ
ครอบครัว การเข้าหาพระเพือ่ ขอพร จึงเป็ นทางทีถ่ ูกต้องของพุทธศาสนิกชน ทีพ่ งึ กระทํา
กัน
เพราะเมือ่ ได้เข้าหาพระแล้ว
จะได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะคําสอนอันประเสริฐของ
พระพุทธเจ้า ทีจ่ ะชี้ทางให้ไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริง แต่ความสุขความ
เจริญ ความเป็ นสิริมงคล ทีพ่ วกเราทุกคนปรารถนากันนัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดจากการ
ขวนขวาย จากการแสวงหา จากการปฏิบตั ใิ นความดี ในบุญและกุศล ผลทีป่ รารถนาคือ
ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็ นสิริมงคลแก่ชวี ติ จึงจะปรากฏขึ้นมา เพราะสิง่ ทีเ่ รา
ปรารถนากันนัน้ ไม่มใี ครสามารถหยิบยืน่ ให้กนั ได้ ไม่เหมือนกับขนมของหวานหรือ
กับข้าวกับปลา ทีพ่ อจะหยิบยืน่ ให้กนั ได้ แต่เรื่องของความสุขความเจริญนัน้ เป็ นผลของ
การปฏิบตั ใิ นความดีงามทัง้ หลาย ในบุญในกุศล จึงเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครสามารถมอบให้กัน
ได้
สิง่ ทีเ่ รามอบให้กนั เช่นในวันปี ใหม่ เราอวยพรกัน ขอให้มแี ต่ความสุข มีแต่ความเจริญนี้
เป็ นเพียงความปรารถนาดีเท่านัน้ เอง คือเรารู้วา่ ทุกๆ คนต้องการความสุขและความ
เจริญ ดังนัน้ ในวันปี ใหม่เราก็อวยพรให้กนั และกัน แต่การอวยพรนี้จะไม่มคี วามหมาย
เลย จะเป็ นลมปากไปเปล่าๆ ถ้าผูร้ บั พรไม่นอ้ มเอาไปปฏิบตั ิ ได้แต่ดอี กดีใจเวลาใครให้
พรมา แต่ไม่เคยเหลียวดูพฤติกรรมของตนเลยว่า วันๆหนึ่งเราทําอะไรไปบ้าง กําลังสร้าง
บุญสร้างกุศล หรือกําลังสร้างบาปสร้างกรรม ซึง่ เป็ นตัวการสําคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะทําให้
เกิดผลดีและชัว่ ตามมา ถ้าไม่สงั เกตดู เราจะไม่รู้ เพราะในแต่ละวันนี้ เราทําหลายสิง่
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หลายอย่างด้วยกัน บางทีก็หลงผิดไป คิดว่าสิง่ ทีค่ ดิ ว่าดีนนั้ ในความเป็ นจริงแล้ว หาเป็ น
เหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขและความเจริญไม่ แต่เพราะไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะคําสอน
ของพระพุทธเจ้า หรือได้ยนิ ได้ฟงั ก็นานๆสักครัง้ หนึ่ง ก็จดจําไม่ได้ และเมือ่ ถึงเวลาที่
จะต้องทําอะไรในบางสิง่ บางอย่างไป ก็จะทําไปโดยขาดสติขาดปัญญา ผลทีป่ รารถนากัน
จึงไม่ปรากฏขึ้นมา เพราะการจะทําความดีนนั้ จะต้องมีสติอยู่กบั ตัวอยู่เสมอ ต้องมี
ปัญญา รู้จกั แยกแยะว่าการกระทําอย่างไรเป็ นการกระทําทีด่ ที ง่ี าม ทีน่ าํ มาซึง่ ความสุข
และความเจริญ การกระทําอย่างไร เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ดี นํามาซึง่ ความทุกข์และความ
เสือ่ มเสีย
นี่คอื ปัญญาความรู้ ทีค่ วรรู้ควรศึกษา เมือ่ เข้าวัดในวันปี ใหม่ เราก็จะมาได้ยนิ เรื่องราว
อย่างนี้ เพราะพระท่านมีหน้าทีช่ ้บี อกทางให้เราเดินไป แต่พระท่านเดินไปให้เราไม่ได้
เพราะตัวพระเองท่านก็ตอ้ งเดินไปของท่านเอง ทุกๆคนต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ติ นในวิถที าง
แห่งความดีงามทัง้ หลาย จึงจะสามารถพาตนเองไปสู่พรอันประเสริฐ ทีป่ รารถนากัน ไม่
ว่าจะเป็ นการเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละก็ดี หรือการเจริญด้วยลาภ ยศ
สรรเสริญ สุขก็ดี ล้วนเป็ นผลทีเ่ กิดจากการกระทําของเราทัง้ สิ้น การกระทําก็มดี ว้ ยกัน
๓ ทาง คือทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในการกระทําทัง้ ๓ ทางนี้ การกระทําทางใจ
เป็ นการกระทําที่สาํ คัญที่สดุ เพราะเป็ นจุดเริ่มต้น เป็ นผูร้ ิเริ่ม การกระทําทางวาจาก็ดี
ทางกายก็ดี จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มกี ารกระทําทางใจเกิดขึ้นก่อน การกระทําทาง
ใจก็คือความคิดนี้ เอง ก่อนทีจ่ ะทําอะไรได้ ใจต้องคิดสังการมาที
่
ก่ าย ทีว่ าจาเสียก่อน ถึง
จะทําอะไรได้ อย่างวันนี้จะมาทีว่ ดั มาทําบุญกันได้ ในเบื้องต้นใจก็ตอ้ งคิดเสียก่อนแล้ว
ตัง้ แต่เมือ่ วานนี้วา่ วันพรุ่งนี้เป็ นวันขึ้นปี ใหม่จะมาทําบุญกัน นี่เป็ นความคิดทีเ่ กิดขึ้นใน
ใจของเรา เมือ่ มีความคิดนี้แล้ว ความคิดนี้ก็จะสังการให้
่
ไปกระทําการต่างๆ เช่น ไป
เตรียมข้าวของ ไปเตรียมตัว เตรียมจิตเตรียมใจไว้ พอถึงเวลาก็เดินทางมาทีว่ ดั นํา
สิง่ ของต่างๆทีไ่ ด้ตงั้ ใจไว้มาถวายพระ
พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มองดูการกระทําทางใจเป็ นสําคัญ ให้ดูใจเหมือนกับตํารวจดูแล
นักโทษทีอ่ ยู่ภายใต้การดูแล อย่าให้ห่างไปจากสายตาเป็ นอันขาด เพราะถ้าห่างไปแล้ว
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เผลอไปแป๊ บเดียว นักโทษก็อาจจะเล็ดลอดออกจากห้องขังไปได้ ใจของเราก็เป็ นเช่นนัน้
ถ้าไม่มสี ติซง่ึ เปรียบเหมือนกับยามและธรรมะคือปัญญา ความฉลาด ความรู้ผดิ ถูก ดีชวั ่
คอยเฝ้ าดูแลใจแล้ว ใจก็จะเป็ นแบบนักโทษทีไ่ ม่มตี าํ รวจคอยเฝ้ านัน่ เอง นักโทษเราก็
รู้อยู่วา่ ถ้าเขาเล็ดลอดออกจากคุกออกจากตะรางไปได้ เขาก็ตอ้ งไปกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่
งามต่อไป เคยปล้นเคยจี้ เคยลักเคยขโมย ก็จะต้องไปปล้น ไปจี้ ไปลักขโมย ไปตาม
นิสยั ของเขา เขาจึงต้องถูกตํารวจจับขังไว้ในคุกในตะราง เพือ่ ไม่ให้ไปสร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ใจก็เหมือนกับนักโทษ ถ้าไม่มผี ูด้ ูแลควบคุมแล้ว ก็จะไปตามนิสยั
เดิมของใจ ซึง่ ส่วนใหญ่ในปุถชุ นอย่างเราอย่างท่านนัน้ ก็มกั จะเถลไถลไปในทางทีไ่ ม่ดไี ม่
งาม แต่ไม่รู้วา่ ไม่ดไี ม่งาม เพราะความหลงผิดนัน่ เอง เพราะไม่มใี ครอบรมสังสอน
่
ขาด
ปัญญาความรู้ทถ่ี ูกต้องนัน่ เอง เราจึงไปทําในสิง่ ทีต่ อ้ งมาเสียใจภายหลัง เพราะอํานาจ
ของความหลง ทําให้เกิดความอยาก เมือ่ เกิดความอยาก ก็แสวงหามาโดยไม่รู้หรอกว่า
การหามานัน้ จะมีโทษอย่างไรกับตัวเรา จะรู้ก็เมือ่ สายไปแล้ว เช่นในบางครัง้ เราต้องการ
สิง่ หนึ่งสิง่ ใด แต่ไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะไปซื้อมาได้ดว้ ยกําลังทรัพย์ของเรา ก็ตอ้ งหาด้วยวิธที ม่ี ิ
ชอบ ไปลักไปขโมย ไปฉ้อโกงเขามา เพราะอํานาจของความต้องการมีอยู่มากภายในใจ
จึงทําให้ไม่สามารถหยุดยัง้ ความต้องการนี้ได้ และขาดผูค้ วบคุมดูแลคือสติปญั ญา เรา
จึงปล่อยให้ความคิดของเราชักจูงไปกระทําในทางทีไ่ ม่ดไี ม่ชอบ เมือ่ ทําไปแล้วผลเสียก็
จะตามมา
ในเบื้องต้นเราจะมีความรู้สกึ ไม่สบายอกไม่สบายใจ สมมุตวิ า่ ไปลักขโมยอะไรมาสักชิ้น
หนึ่ง ถึงแม้ในเบื้องต้นจะมีความรู้สกึ ดีใจ ทีไ่ ด้สง่ิ ทีต่ อ้ งการมา แต่ในขณะเดียวกัน
ภายในใจก็จะต้องมีความวุน่ วาย มีความไม่สงบ มีความหวาดวิตก ว่าจะต้องถูกจับได้
สักวันหนึ่ง ไม่ชา้ ก็เร็ว ความสุขทีไ่ ด้จากการได้ของมา กับความทุกข์ ความวุน่ วายใจนัน้
มันไม่คุม้ ค่ากันเลย เพราะความสุขนัน้ ก็ชวั ่ ขณะทีไ่ ด้มาเท่านัน้ เอง ประเดีย๋ วประด๋าว แต่
หลังจากนัน้ แล้วก็เกิดความวุน่ วายใจ คนทีม่ สี ติมปี ญั ญาทีอ่ าจจะเผลอไป พอได้สติก็
อาจจะมีความสํานึกผิด อาจจะเอาของทีไ่ ด้มาโดยมิชอบนี้ กลับคืนไปให้เจ้าของ เพราะ
จะรู้สกึ สบายใจขึ้น แต่ถ ้าคนทีไ่ ม่มสี ติไม่มปี ญั ญา จะไม่รู้จกั วิธีแก้ไขปัญหานี้ ก็จะอยู่
แบบหลบๆ ซ่อนๆ อยู่แบบหวาดกลัว อยู่ไปความสุขความเจริญทีต่ นเองปรารถนาจาก
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สิง่ ทีไ่ ด้มานัน้ ก็ไม่ปรากฏขึ้นมา กลับมีแต่ความวุน่ วายใจ มีแต่ความทุกข์ และถ้าถูกจับ
ได้ ก็ตอ้ งไปใช้หนี้ในคุกในตะรางต่อไป
นี่ก็เป็ นเพราะว่าใจผูเ้ ป็ นต้นเหตุของการกระทํา ไม่วา่ จะเป็ นการพูดก็ดี การกระทําอะไรก็
ดีนนั้ ขาดผูค้ วบคุมดูแลนัน่ เอง ขาดผูค้ อยสังสอนคอยบอกว่
่
าถูกหรือไม่อย่างไร จึงต้อง
มีการอบรมใจเป็ นหลัก เป็ นหน้าทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ของชีวติ ถ้าต้องการให้ชวี ติ ดําเนินไป
ตามความปรารถนา คือมีแต่ความสุขความเจริญ ไม่มคี วามทุกข์ความเสือ่ มเสียตามมา
ต้องดูแลรักษาใจอยู่ตลอดเวลา ทุกขณะทีก่ าํ ลังคิดอะไรอยู่ ต้องรู้แล้วว่า ความคิดนัน้
คิดไปในทางทีด่ หี รือไม่ดอี ย่างไร ถ้าไม่รู้ก็แสดงว่าขาดผูด้ ูแลคือสตินนั ่ เอง จึงต้องฝึ กฝน
ให้มสี ติอยู่เสมอ การฝึ กสติในทางพระพุทธศาสนานัน้ คือการดึงจิตให้อยู่กบั ปัจจุบนั
อย่าส่งจิตไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆทีผ่ ่านมาแล้ว อดีตไม่มคี วามจําเป็ นกับชีวติ เราแล้ว มัน
ผ่านไปแล้ว เรื่องราวทีจ่ ะปรากฏขึ้นมาในอนาคตก็ไม่จาํ เป็ นเหมือนกัน เพราะยังไม่
เกิดขึ้น สิง่ จําเป็ นทีส่ ุดทีส่ าํ คัญทีส่ ุดก็คอื เรื่องราวทีก่ าํ ลังเกิดขึ้นในขณะนี้ ในปัจจุบนั นี้
ถ้ามีสติอยู่กบั ปัจจุบนั จะรู้ถงึ ความคิดของเราอยู่ทกุ ขณะ ว่ากําลังคิดอะไรอยู่ เช่นตอนนี้
กําลังนัง่ อยู่อย่างนี้ เรามีสติอยู่กบั ตัวของเรา อยู่กบั ใจของเราหรือเปล่า ถ้ามีอยู่เราต้องรู้
ว่าขณะนี้เรากําลังฟังธรรมะอยู่ เราต้องรับรู้เสียงของธรรมะทีเ่ ข้ามาสู่ใจของเรา แต่ถา้ ไม่
มีสติ ใจไม่อยู่กบั ปัจจุบนั ใจก็จะคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆทีผ่ ่านมาเมือ่ คืนนี้ก็ดี หรือ
เรื่องราวทีจ่ ะไปทําต่อไปในภายภาคหน้าก็ดี ถ้าเป็ นอย่างนัน้ แล้ว ในขณะปัจจุบนั นี้จะไม่รู้
เรื่องราวต่างๆ ทีก่ าํ ลังพูดอยู่ เพราะจิตไม่ได้รบั รู้ ถ้าเปรียบเหมือนกับการเทนํา้ ใส่แก้วใส่
ขัน ก็เหมือนกับควํา่ ขันหรือควํา่ แก้วไว้ เทนํา้ ใส่เข้าไปในขันในแก้วมากน้อยเพียงไร ก็จะ
ไม่มนี าํ้ หลงเหลือติดอยู่ในขันแม้แต่หยดเดียว เพราะควํา่ ขันหรือแก้วนัน่ เอง นํา้ ก็ไม่มี
หลงเหลือติดอยู่ในแก้วในขันได้ แต่ถา้ ตัง้ ใจฟังคือมีสติอยู่กบั การฟังแล้ว ทุกสิง่ ทุกอย่าง
ทีไ่ ด้ยนิ ก็จะเข้าไปอยู่ในใจ ถ้าฟังแล้วเกิดความเข้าใจ ก็จะเป็ นความรู้ข้นึ มา เป็ นปัญญา
ขึ้นมา เหมือนมีตาํ รวจมียามคอยดูแลรักษาใจ
ในคราวต่อไปเวลาใจคิดจะไปทําอะไรในทางทีม่ ดิ มี ชิ อบ ก็จะมีผูค้ อยหักห้ามจิตใจ คือ
สติและปัญญานี้ ถ้ามีสติปญั ญาคอยควบคุมดูแลจิตใจอยู่อย่างสมํา่ เสมอ อยู่ตลอดเวลา
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เวลาใจคิดอะไรเราจะรู้ เวลาคิดไปในทางทีถ่ ูกหรือผิดเราก็จะรู้ เมือ่ รู้แล้วก็สามารถ
ควบคุมใจให้สงการไปในทางที
ั่
ถ่ ูกทีค่ วรได้ ถ้าคิดไปในทางทีม่ ชิ อบก็ให้หกั ห้ามความคิด
นัน้ เสีย เมือ่ ความคิดไม่ดถี ูกหักห้ามไป การกระทําทีไ่ ม่ดกี ็จะไม่มตี ามมา เมือ่ ไม่มกี าร
กระทําทีไ่ ม่ดี ผลเสียก็จะไม่มตี ามมา ความเสือ่ ม ความทุกข์ก็จะไม่ปรากฏขึ้น เวลาใจ
คิดถึงเรื่องการกระทําความดี ก็ส่งเสริมให้ทาํ อย่างเมือ่ คืนนี้ตงั้ ใจไว้ว่า วันนี้ต่นื แต่เช้าจะ
มาวัดมาทําบุญกัน นี้เป็ นความคิดทีด่ ี ก็ตอ้ งผลักดันให้ความคิดนี้กลายเป็ นรู ปธรรม
ขึ้นมาให้ได้ ให้เกิดการกระทําขึ้นมาให้ได้ ไม่ใช่วา่ คิดดีอยู่ แต่พอถึงเวลาจะทํากลับไม่ได้
ทํา เช่นเมือ่ คืนนี้ตงั้ ใจว่าตอนเช้าจะมาวัด แต่พอดีมเี พือ่ นมาชวนไปเทีย่ วไปฉลองกัน ก็
เลยดืม่ สุรายาเมามากไปหน่อย พอตอนเช้าถึงเวลาตื่นจะไปวัด ก็ต่นื ไม่ไหว ปวดศีรษะ
นอนไม่พอ ก็เลยล้มเลิกความตัง้ ใจอันดีงามทีจ่ ะมาทําบุญทําความดี อย่างนี้ก็แสดงว่าใจ
ยังขาดคุณธรรมอีกชนิดหนึ่งทีเ่ รียกว่าความจริงใจ
เวลาอยากจะทําอะไรให้บรรลุผลสําเร็จได้นนั้
เมือ่ คิดแล้วจะต้องมีความจริงใจต่อ
ความคิดนัน้ ไม่ใช่สกั แต่วา่ คิดไป แต่พอถึงเวลาทําก็ไม่สามารถทําตามทีต่ นเองคิดได้ ถ้า
อย่างนัน้ ถึงแม้จะมีความคิดทีด่ ที ง่ี ามทีว่ เิ ศษขนาดไหน ความคิดนัน้ ก็ยงั ไม่สมั ฤทธิผล
ขึ้นมา ยังไม่เกิดประโยชน์ข้นึ มา แต่ถา้ มีความจริงใจคือสัจจะ ทุกครัง้ ทีค่ ดิ ทีจ่ ะทําอะไรที่
ดีทง่ี ามแล้ว มีความแน่วแน่ต่อความคิดนัน้ ๆ ไม่วา่ จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็ตาม จะ
ไม่ให้เหตุการณ์ต่างๆ มาเป็ นอุปสรรคขวางกัน้ เช่น เมือ่ คืนนี้คดิ จะมาทําบุญทีว่ ดั ตอนเช้า
แล้วมีเพือ่ นมาชวนให้ออกไปเทีย่ ว ก็ปฏิเสธเขาไปก็ได้ เพราะตัง้ ใจจะตื่นแต่เช้ามาวัด ถ้า
ไปเทีย่ วกับเขาเดีย๋ วก็ตอ้ งไปดืม่ สุรายาเมา แล้วก็นอนดึก นอนไม่พอ พอตอนเช้าก็ต่นื ไม่
ไหว ก็จะมาไม่ได้
นี่คอื เรื่องราวของใจทีเ่ ป็ นตัวการสําคัญอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งให้ความสําคัญ พยายามฝึ กนิสยั ดู
ใจอยู่เสมอ พยายามควบคุมใจให้อยู่ในปัจจุบนั ให้มากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะมากได้ ไม่ได้
หมายความว่าไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคต แต่ถา้ จะคิดก็ขอให้มสี ติตามไป
ด้วย ให้รู้วา่ กําลังคิดถึงเรื่องอดีตด้วยเหตุผลอันใด เช่นบางทีอาจจะรําลึกถึงอดีตทีผ่ า่ น
มาเพือ่ ศึกษาดูเป็ นบทเรียน ปี ทผ่ี ่านมานี้ชวี ติ ก็ผ่านมาแล้ว ๓๖๕ วัน ได้ทาํ อะไรทีด่ บี ้าง
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ได้ทาํ อะไรทีไ่ ม่ดบี า้ ง ถ้าคิดแบบนี้ก็เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ เพราะเป็ นการศึกษาดูผลการ
กระทําของเราว่า หนึ่งปี ทผ่ี ่านมานี้ได้ทาํ อะไรไปบ้าง สิง่ ใดทีเ่ ป็ นสิง่ ทีผ่ ดิ พลาดก็นอ้ มเอา
มาเป็ นครูสอนเราว่า ต่อไปจะไม่ทาํ สิง่ นัน้ อีก สิง่ ใดทีเ่ ป็ นคุณเป็ นประโยชน์ก็นอ้ มเอาเข้า
มาทําให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไป ถ้าคิดแบบนี้เป็ นการคิดทีค่ ดิ ด้วยปัญญา คิดด้วยสติ อย่างนี้
เกิดคุณเกิดประโยชน์
แต่ไม่ใช่คดิ แบบเพ้อเจ้อ เวลามีอารมณ์อะไรมาสัมผัสถึงอดีตก็คดิ คนทีต่ ายไปแล้วก็มา
นัง่ คิด แล้วก็มานัง่ ร้องห่มร้องไห้ ทัง้ ๆทีต่ ายไปแล้ว เผาไปแล้ว อย่างนี้คดิ ไปก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร หรือทําอะไรทีไ่ ม่ดแี ล้วก็มานัง่ วิตก มานัง่ กังวล อย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์
อะไร เพราะเมือ่ ได้กระทําอะไรไปแล้ว กรรมย่อมมีผลตามมา จะช้าหรือจะเร็วเท่านัน้ เอง
ถ้ารู้วา่ ทํากรรมไม่ดไี ว้ในอดีต ก็ขอให้จาํ ไว้เป็ นบทเรียน ว่าในอนาคตจะไม่ไปทําอีก แต่
ไม่ตอ้ งไปกลัวผลของการกระทําไม่ดี ทีไ่ ด้กระทํามาในอดีต เพราะห้ามไม่ได้ ผลจะต้อง
เกิดขึ้น เมือ่ กล้าทําก็ตอ้ งกล้ารับ ต้องเป็ นคนอย่างนี้ แล้วอย่างน้อยความทุกข์ทเ่ี กิดจาก
ความกังวลก็จะไม่เกิด แต่ถา้ ไม่อยากจะรับผลทีไ่ ม่ดที เ่ี กิดจากการกระทําทีไ่ ม่ดี ก็ตอ้ ง
หักห้ามจิตใจ ในเวลาทีค่ ดิ จะทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี ก็ตอ้ งระลึกถึงผลทีไ่ ม่ดที จ่ี ะตามมา ท่านจึง
สอนให้มคี วามกลัวบาป เวลาทําบาปนี้เรารู้หรือเปล่าว่ามันมีผลตามมา
ผลในเบื้องต้นก็คอื ความวุน่ วายใจ ความกังวลใจ ความหวาดกลัว ผลทีต่ ามมาต่อไป
หลังจากทีต่ ายไปแล้ว ตามหลักธรรมท่านแสดงไว้ว่าผูท้ ท่ี าํ บาปทํากรรมจะต้องไปเกิดใน
อบายทัง้ ๔ ไม่วา่ จะเป็ นเดรัจฉานก็ดี เป็ นเปรต เป็ นอสุรกายหรือเป็ นสัตว์นรกก็ดี นี่เป็ น
ผลของบาปกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ ถ้าไม่อยากไปเกิดในสถานทีแ่ บบนัน้ ก็ขอให้สร้างความกลัว
ขึ้นมา คือกลัวในการกระทําบาป ถ้ากลัวในการกระทําบาปแล้ว ทุกครัง้ เวลาทีค่ ดิ จะทํา
บาปทํากรรมขึ้นมา จะได้มเี ครื่องยับยัง้ เช่นจะไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไปลักทรัพย์ ก็จะมี
อะไรมาคอยเตือนใจ ว่าทําไปแล้วจะต้องไปเกิดเป็ นเดรัจฉานนะ ทําไปแล้วจะต้องไปเป็ น
เปรต ต้องไปนรก ถ้าสร้างความรู้สกึ เหล่านี้ไว้ภายในใจ สร้างความกลัวบาปขึ้นมาในใจ
ต่อไปเวลาจะทําบาปทํากรรม จะไม่กล้าทํา เมือ่ ไม่ทาํ แล้วผลเสียต่างๆก็จะไม่ปรากฏ
ตามมา
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แต่เรื่องราวของภพหน้าชาติหน้านัน้ เป็ นเรื่องราวทีล่ กึ ลับ เป็ นเรื่องราวทีม่ นั เหนือวิสยั ของ
พวกเราทีจ่ ะสามารถมองเห็นได้ เราจึงต้องเชื่อคนอย่างพระพุทธเจ้า เชื่ออย่างพระอริย
สงฆ์สาวกทัง้ หลาย เชื่อในคําสอนของท่านเกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องนรก เรื่อง
สวรรค์ ว่าเป็ นสิง่ ทีม่ จี ริง เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครสามารถไปยับยัง้ ได้ ถ้าได้สร้างเหตุไว้แล้ว ผล
จะต้องตามมาแน่นอน ไม่วา่ จะเป็ นในทิศทางใดก็ตาม ถ้าทําดีแล้วผลดีย่อมตามมา ถ้า
ทําความชัว่ แล้วผลเสียย่อมตามมา แม้แต่พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถไป
ยับยัง้ ผลของการกระทําของผูห้ นึ่งผูใ้ ดได้ แม้ของตนเองก็ตามก็ไม่สามารถยับยัง้ ได้
พระพุทธเจ้าก็ยงั ต้องรับใช้กรรมของท่าน
พระอรหันต์ก็ยงั ต้องรับใช้กรรมของท่าน
เพราะเรื่องของกรรมวิบากนี้ เป็ นหลักตายตัว ไม่มใี ครทีจ่ ะสามารถมาลบล้างได้
เหมือนกับไฟทีต่ อ้ งร้อน ไม่มใี ครสามารถมาห้ามไม่ให้ไฟร้อนได้ หรือนํา้ แข็งทีจ่ ะต้องเย็น
มาห้ามไม่ให้นาํ้ แข็งไม่เย็นนัน้ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เพราะนี่เป็ นความจริงของธรรมชาติ
นัน่ เอง
ใจของเราก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้าได้ทาํ อะไรไปแล้วจะต้องรับผลของการกระทําอย่างแน่นอน ใน
เบื้องต้นก็จะรับอยู่ภายในใจ คือความรู้สกึ สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี จะปรากฏขึ้นภายในใจทุกครัง้
ทีค่ ดิ ดีหรือคิดชัว่ ถ้าคิดดีใจก็มคี วามสุข ถ้าคิดร้ายใจก็รอ้ นมีความทุกข์ เวลาทีเ่ กิดความ
โกรธแค้นขึ้นมา ใจก็จะร้อนเป็ นไฟ แต่ยามใดทีม่ คี วามให้อภัยไม่ถอื โทษโกรธเคือง
ความเย็นความสงบของใจก็ปรากฏขึ้นมา
นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นอยู่กบั ใจของเราอยู่
ตลอดเวลา แต่เนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้สนใจดูใจของเรา เรา จึงไม่รู้วา่ ในวันหนึ่งนี้ ใจ
ของเราพลิกไปพลิกมาอยู่หลายตลบ เดีย๋ วก็รอ้ น เดีย๋ วก็เย็น ขึ้นอยู่กบั สิง่ ต่างๆทีม่ า
สัมผัส ถ้าเห็นอะไรทีช่ อบอกชอบใจก็มคี วามสุขมีความเย็นใจ ถ้าไปเห็นอะไรทีไ่ ม่ชอบ
อกชอบใจก็เกิดความว้าวุ่นขุน่ มัวขึ้นมา
แต่ถา้ ฝึ กดูใจ ให้มสี ติอยู่กบั ปัจจุบนั เวลามองอะไรแล้วหันกลับมาดูทใ่ี จของเราด้วย เห็น
อะไรแล้วถามใจว่ารู้สกึ อย่างไร ดูทค่ี วามรู้สกึ ของเราแล้วจะรู้วา่ ใจกําลังเป็ นอะไรอยู่ ถ้ารู้
ว่าใจไม่ดี จะได้แก้ไขได้ เพราะเวลาทีใ่ จดีหรือไม่ดนี นั้ เกิดจากความคิดของใจต่อสิง่
นัน้ ๆนัน่ เอง เวลาเห็นอะไรแล้วรู้สกึ มีความทุกข์ ก็ตอ้ งทําความเข้าใจว่า ทุกข์เพราะอะไร
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อะไรทําให้ทกุ ข์ ถ้าศึกษาถามตัวเราเองอยู่เรื่อยๆ เราจะรู้ เช่นเวลาเห็นคนอืน่ เจ็บไข้ได้
ป่ วย ก็จะเกิดความรู้สกึ ไม่สบายใจ ก็ถามตัวเราเองว่า ทําไมต้องไม่สบายใจด้วย เรื่อง
ความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ มันเป็ นเรื่องธรรมดาไม่ใช่หรือ ไม่มใี ครในโลกนี้ทเ่ี กิดมาแล้วไม่
เจ็บไข้ได้ป่วย ความไม่สบายใจก็ไม่สามารถไปหยุดยัง้ ไปหักห้ามความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้
ได้ ทําไมต้องไม่สบายใจกับการเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้ายอมรับความจริงว่า คนเราทุกคนเกิด
มาแล้วต้องเจ็บไข้ด้วยกันทุกๆคน ถ้ายอมรับความจริงอันนี้แล้ว ใจก็จะไม่วุน่ วาย จะไม่
กังวล เพราะรู้วา่ เป็ นเรื่องธรรมดา
ความไม่สบายใจนี้เราแก้ไขได้ ระงับได้ดว้ ยธรรมะ คือความจริง ถ้าคนเราทุกคนยอมรับ
ความจริงของชีวติ เราว่า ทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายด้วยกันทัง้ สิ้น ถ้า
ยอมรับความจริงอันนี้แล้ว เวลาเกิดความแก่ ความเจ็บ ความตายมาเยีย่ มเยียน จะไม่
รู้สกึ หวันวิ
่ ตก จะไม่กงั วล เพราะยอมรับความจริง เหมือนกับเวลาฝนจะตก ถ้ารู้วา่ ฝนจะ
ตก เราเตรียมพร้อมไว้กับการรับฝนตกนัน้ เราก็ไม่เดือดร้อนอะไร แต่ถา้ ไม่พร้อมทีจ่ ะ
ให้ฝนตก เวลาฝนตกขึ้นมาก็จะเกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัวขึ้นมาทันที เช่นบางวันกําลังเตรียม
ทําอะไรสักอย่างหนึ่งกลางแจ้ง และไม่ตอ้ งการให้ฝนตก แต่อยู่ดๆี ฝนก็ตกลงมา ตอน
นัน้ จิตใจของเราก็จะต้องเกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัวขึ้นมาทันที เพราะไม่พร้อมทีจ่ ะให้ฝนตก
นัน่ เอง แต่ถา้ อยู่ในช่วงฤดูฝน รู้อยู่วา่ ฝนจะตกได้ตลอดเวลา เมือ่ ไหร่ก็ได้ เวลาออกไป
ข้างนอกจึงต้องเตรียมร่มไว้เสมอ เพราะพร้อมทีจ่ ะรับกับการตกของฝนนัน่ เอง เวลาฝน
ตกลงมาก็ไม่เดือดร้อนใจ นี่คอื เรื่องของใจทีเ่ ราสามารถปรับให้เป็ นปกติ ไม่ให้เดือดร้อน
ไม่ให้วนุ่ วายกับเรื่องราวต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นในชีวติ ของเราได้ ถ้ายอมรับความจริงว่าทุกคน
เกิดมาแล้วต้องมีความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็ นธรรมดา แต่ความตายนี้ก็เป็ นเพียง
ครึ่งหนึ่งของชีวติ เราเท่านัน้ ก็คอื ร่างกายของเรา แต่อกี ครึ่งหนึ่งคือใจของเรานัน้ เป็ นสิง่ ที่
ไม่ตาย ใจของเราไปเกิดใหม่ จะสูงหรือตํา่ ดีหรือชัว่ สุขหรือทุกข์ ก็ข้นึ อยู่กบั การกระทํา
ของใจ เราจึงต้องสอนใจให้ทาํ แต่ความดี ด้วยสติ ด้วยปัญญา เป็ นการให้พรปี ใหม่อนั
ประเสริฐแก่ตนเอง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๘๗

บรรลุธรรม

๖ มกราคม ๒๕๔๗
แนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้า พระบรมศาสดา ได้ทรงวางไว้ให้กบั พุทธศาสนิกชนปฏิบตั ิ เพือ่
ความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้า ทัง้ ในทางธรรมและทางโลกก็คอื แนวทางแห่ง
ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ เป็ นธรรม ๓ ประการทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนทุกๆคนพึงปฏิบตั ิ ปริยตั ิ
หมายถึง การศึกษารํา่ เรียนพระธรรมคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้า ปฏิบตั ิ หมายถึงการ
นําเอาคําสังสอนที
่
ไ่ ด้ศึกษารํา่ เรียนไปปฏิบตั กิ บั ตน ทางกาย วาจา ใจ ปฏิเวธ หมายถึง
การบรรลุธรรม คือผลทีเ่ กิดขึ้นจากการปฏิบตั ิ เป็ นเป้ าหมายทีส่ าํ คัญของการเข้าสู่พระ
ศาสนา คือปฏิเวธ การบรรลุธรรมนัน่ เอง เพราะการบรรลุธรรมนี้ ไม่มอี ะไรจะดีเท่า ไม่มี
อะไรจะประเสริฐเท่า ผูท้ บ่ี รรลุธรรมได้นนั้ ย่อมเป็ นผูอ้ ยู่เหนือความทุกข์ อยู่เหนือความ
วุน่ วายใจ ท่ามกลางความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ท่ามกลางการพลัดพรากจากกัน
ผูท้ ไ่ี ด้บรรลุถงึ ธรรมขัน้ ต่างๆแล้ว จิตย่อมไม่มคี วามว้าวุน่ ขุน่ มัว ไม่มคี วามเศร้าโศก
เสียใจ กับการทีจ่ ะต้องเผชิญกับสภาวธรรมทีเ่ ป็ นปกติของโลก คือการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
การพลัดพรากจากกัน การจะบรรลุธรรมได้นนั้ ต้องอาศัยปริยตั ิเป็ นเบื้องต้น คือ
การศึกษา ได้ยนิ ได้ฟงั อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายกําลังทํากันอยู่ในขณะนี้ คือการศึกษาฟัง
ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า เมือ่ ได้ฟงั แล้วก็ตอ้ งนําไปปฏิบตั อิ กี ทีหนึ่ง ถึงจะได้บรรลุ
ธรรม ถ้าไม่ศึกษารํา่ เรียนเสียก่อนแล้วไปปฏิบตั ิ ก็จะไม่สามารถบรรลุธรรมได้ เพราะจะ
หลงทาง เหมือนกับคนทีจ่ ะเดินทางไปสูท่ ห่ี นึ่ง แต่ไม่รู้ทศิ ทางของทีต่ งั้ ของสถานทีท่ ่ี
ต้องการจะไป ถ้าไม่มแี ผนที่ หรือไม่มผี ูท้ เ่ี คยไปมาแล้วบอกทาง ย่อมไม่สามารถไปถึง
จุดหมายปลายทางนัน้ ได้
ฉันใดการปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ปฏิเวธนัน้ ก็เช่นกัน ต้องมีปริยตั ใิ นเบื้องต้น ต้องมีผูส้ งผู
ั ่ ส้ อน
มีผูบ้ อก หรือมีหนังสือไว้อ่าน เมือ่ ได้ศึกษาแล้วจะได้รู้วา่ การไปให้ถงึ จุดหมายปลายทาง
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นัน้ จะต้องดําเนินอย่างไร ถ้าไม่ได้ศึกษาแล้ว โอกาสทีจ่ ะไปถึงจุดหมายนัน้ ย่อมเป็ นได้
ยากอย่างยิง่ ถึงแม้ไปถึงแล้ว ก็อาจจะไม่รู้วา่ เป็ นจุดหมายทีต่ นเองต้องการจะไป ก็
เป็ นได้ แต่ถา้ ได้ศึกษาแล้วไม่นาํ ไปปฏิบตั ิ ก็ไม่เกิดประโยชน์อกี เช่นกัน คือได้ยนิ ได้ฟงั
ธรรม ได้อ่านหนังสือธรรมะอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่เคยนํามาปฏิบตั กิ บั ตนเลย ผลทีจ่ ะ
ปรากฏขึ้นตามมาคือความสงบสุข ความปราศจากความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ก็จะไม่
ปรากฏขึ้นมาเช่นกัน ดังนัน้ ธรรมทัง้ ๒ ประการนี้ จึงเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญต่อการบรรลุธรรม
คือต้องมีปริยตั ิ การศึกษาในเบื้องต้น เมือ่ ได้ศึกษาแล้วก็นาํ ไปปฏิบตั ิ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้ว
ปฏิเวธก็จะเป็ นผลทีป่ รากฏขึ้นตามมา
ผลในทางพระพุทธศาสนาก็คอื มรรค ผล นิ พพาน เป็ นความสงบ ความร่มเย็นเป็ นสุข
ของจิตใจ ทีเ่ กิดขึ้นจากการขัดเกลาสิง่ ทีเ่ ป็ นเครื่องเศร้าหมอง เป็ นเครื่องพันธนาการ ผูก
จิตให้ตดิ อยู่กบั กองทุกข์ ธรรมทีบ่ คุ คลจะปฏิบตั บิ รรลุถงึ ได้นนั้ แบ่งไว้เป็ น ๔ ขัน้
ด้วยกัน คือ ๑. ขัน้ โสดาบัน ๒. ขัน้ สกิทาคามี ๓. ขัน้ อนาคามี และ ๔. ขัน้ อรหันต์ เป็ น
เหมือนขัน้ บันไดทีใ่ ช้เดินขึ้นบ้าน เวลาขึ้นบันไดก็กา้ วขึ้นไปทีละขัน้ ๆ ในการปฏิบตั ธิ รรม
ผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั กิ ็จะเป็ นขัน้ ๆเช่นกัน ขัน้ แรกคือโสดาบัน เกิดจากการทีไ่ ด้ชาํ ระ
กําจัดสังโยชน์ เครื่องพันธนาการจิตให้ตดิ อยู่กบั กองทุกข์ ๓ ประการด้วยกัน คือ ๑.
สักกายทิฐิ ความเห็นว่ามีตวั มีตนในขันธ์ ๕ คือ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ๒.
วิจกิ จิ ฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่ามีจริงหรือไม่ ๓.
สีลพั พตปรามาส การลูบคลําศีล คือยังไม่แน่ใจว่าศีลเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขและ
ความเจริญ จึงยังต้องหลงพึง่ สิง่ อืน่ ๆ เช่นไปหาหมอดูให้สะเดาะเคราะห์ ไปหาหมอ
ซินแสให้บอกทิศทางของบ้าน ว่าควรจะตัง้ หันหน้าไปทิศทางไหน ควรจะตัง้ โต๊ะ ตัง้ เตียง
ไว้ตรงไหน ห้องนอน ห้องนํา้ ควรจะอยู่ทศิ ใดอย่างนี้เป็ นต้น เหล่านี้เรียกว่าเป็ นสีลพั พตป
รามาส คือยังคิดว่าความเจริญนัน้ อยู่ทต่ี งั้ ของบ้าน อยู่ทด่ี วงชะตา เป็ นต้น
สําหรับพระอริยบุคคลเบื้องต้น คือพระโสดาบันนัน้ เมือ่ ได้ปฏิบตั ธิ รรมจนมีดวงตาเห็น
ธรรมแล้ว จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ความเจริญก็ดคี วามเสือ่ มก็ดี ก็ข้นึ อยู่กบั ศีลธรรมนี้
เอง ผูใ้ ดมีศีลธรรมผูน้ นั้ ย่อมมีแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียว ผูใ้ ดปราศจากศีลธรรมผูน้ นั้
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จะต้องประสบกับความเสือ่ มเสียโดยถ่ายเดียว จึงไม่เชื่อในเรื่องของหมอดูดวงชะตา
เรื่องฤกษ์ เรื่องยาม เรื่องทิศทางของบ้านว่าจะหันไปทิศทางใด สิง่ เหล่านี้เป็ นเพียง
องค์ประกอบส่วนย่อยเท่านัน้ คือถ้ารู้จกั ทิศทางรู้จกั การกระทําอะไรทีเ่ หมาะทีค่ วร ก็จะ
ทําให้ชวี ติ ดีข้นึ แต่ไม่ได้เป็ นตัวเหตุของความเจริญหรือความเสือ่ มอย่างแท้จริง ความ
เจริญหรือความเสือ่ มนัน้ อยู่ทก่ี ารประพฤติปฏิบตั ทิ างกาย ทางวาจา คือถ้าตัง้ มันอยู
่ ใ่ น
ศีล ๕ ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปดมดเท็จ ไม่
เสพสุรายาเมา รับรองได้วา่ ความเสือ่ มนัน้ จะไม่เกิดขึ้นกับชีวติ ของเรา
นี่คอื สังโยชน์เครื่องพันธนาการ ๓ ตัวแรกทีพ่ ระโสดาบันจะกําจัดได้ ขัน้ ต่อไปคือขัน้ ที่ ๒
สังโยชน์ทจ่ี ะต้องกําจัดก็คอื ปฏิฆะ ความหงุดหงิดใจ ราคะ ความยินดีในกาม บุคคลที่
สามารถทําให้ปฏิฆะความหงุดหงิดใจ ราคะ ความกําหนัดยินดีเบาบางลงไป ก็จะบรรลุ
ธรรมขัน้ ที่ ๒ เรียกว่าสกิทาคามี คือเริ่มมีความเบือ่ หน่ายในเรื่องของกามรสทัง้ หลาย แต่
ยังไม่ได้กาํ จัดให้หมดสิ้นไป ได้ทาํ ให้เบาบางลงไป ความหงุดหงิดใจก็เบาบางลงไป ผู ้ที่
จะกําจัดปฏิฆะความหงุดหงิดใจ กามราคะ ความกําหนัดยินดีในกามให้หมดสิ้นไป ก็คอื
ผูบ้ รรลุธรรมขัน้ ที่ ๓ เรียกว่าอนาคามี สังโยชน์ของขัน้ ที่ ๔ นัน้ มีอยู่ถงึ ๕ ตัวด้วยกัน ที่
จะต้องกําจัด เป็ นหน้าทีข่ องผู ้ทีจ่ ะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ คือ ๑. รู ปราคะ ความยินดีใน
รู ปฌาน ๒. อรูปราคะ ความยินดีในอรู ปฌาน ๓. อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่าน ๔. มานะ
ความถือตน ๕. อวิชชา ความไม่รู้จริง ผู ้ทีส่ ามารถกําจัดสังโยชน์ทงั้ ๕ นี้ได้ก็จะบรรลุ
เป็ นพระอรหันต์ ไม่ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป เพราะสังโยชน์เครื่องพันธนาการที่
ผูกจิตให้ตดิ อยู่กบั การเวียนว่าย ตาย เกิดในภพทัง้ ๓ ในกามภพ ในรูปภพ ในอรู ปภพ
ได้ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง จึงไม่มสี ง่ิ ผูกมัดจิตให้ตดิ อยู่กบั การเวียนว่าย ตาย เกิด ในภพ
ทัง้ ๓ อีกต่อไป เป็ นผูถ้ งึ พระนิ พพาน ถึงจุดของความสุขทีส่ ูงสุด ทีเ่ รียกว่าบรมสุข ไม่
ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่ตอ้ งมาเวียนว่าย ตายเกิดอีกต่อไป
ธรรมทีจ่ ะทําให้ผูป้ ฏิบตั บิ รรลุถงึ ธรรมทัง้ ๔ ขัน้ นี้ก็คอื ทาน ศีล ภาวนา เป็ นมรรค
วิถที างเดินสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ ทาน ก็คอื การให้ มีอยู่ ๔ ประการด้วยกัน คือ
๑. ให้วตั ถุ เรียกว่าวัตถุทาน ๒. ให้วชิ าความรู้ เรียกว่าวิทยาทาน ๓. ให้อภัยไม่ถอื โทษ
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โกรธเคืองผูท้ ล่ี ว่ งเกินตน เรียกว่าอภัยทาน และ ๔. ให้ความรู้ทางด้านธรรมะอย่างใน
ขณะนี้ญาติโยมกําลังฟังธรรมะกันอยู่ การแสดงธรรมนี้เป็ นการให้ธรรมะ เรียกว่า ธรรม
ทาน นี่คอื ทานทัง้ ๔ ชนิด ทีผ่ ูป้ ฏิบตั สิ ามารถจะให้ได้ ขึ้นอยู่กบั ตนว่ามีสง่ิ ใดทีจ่ ะให้ ก็ให้
สิง่ นัน้ ไป ส่วนศีล ก็คอื ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ นี่คอื ศีล คือการละเว้นจากการ
สร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนผูอ้ น่ื ด้วยกาย ด้วยวาจา เช่น การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การ
ลักทรัพย์ การประพฤติผดิ ประเวณี การพูดปดมดเท็จ การเสพสุรายาเมา นี่เป็ นการ
กระทําทีจ่ ะสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื แล้วความเดือดร้อนนัน้ ก็จะย้อนกลับเข้ามา
หาตนเอง
ธรรมะทีจ่ ะต้องปฏิบตั ขิ นั้ ที่ ๓ เรียกว่า ภาวนา การบําเพ็ญจิต หรือการพัฒนาจิตใจ
ด้วยการกําจัดสังโยชน์ทงั้ ๑๐ ให้ออกไปจากจิตจากใจ แบ่งเป็ น ๒ ส่วนด้วยกันเรียกว่า
๑. สมถภาวนา และ ๒. วิปสั สนาภาวนา สมถภาวนาคือการทําจิตใจให้สงบ ด้วยการ
กําหนดรู้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่น คําบริกรรม พุทโธๆๆ อยู่ในใจ โดยให้มสี ติ
ระลึกรู้อยู่กบั คําภาวนาพุทโธๆๆ ไม่ให้จติ เถลไถลแว้บออกไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ให้อยู่
กับคําว่าพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ แล้วคําว่าพุทโธๆๆนี้ ก็จะนําพาจิตรวมลงเข้าสู่ความสงบเป็ น
หนึ่ง เมือ่ สงบแล้วจิตก็จะมีความสุข มีความปี ติ มีความสบาย เปรียบเสมือนว่าใน
ขณะนัน้ ไม่มกี เิ ลสตัณหาผูท้ ส่ี ร้างความวุน่ วายใจหลงเหลืออยู่เลย แต่ในความจริงแล้ว
เป็ นเพียงแต่การทําให้กเิ ลสตัณหา หรือสังโยชน์ทงั้ หลายนัน้ สงบตัวลงไปเท่านัน้ เอง แต่
ยังไม่ได้ทาํ ลาย ยังไม่ได้ขดุ รากถอนโคนออกมา
ผูท้ ส่ี ามารถกําจัดกิเลสตัณหาสังโยชน์ทงั้ หลาย ให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจได้ ต้อง
บําเพ็ญภาวนาอีกขัน้ หนึ่ง เรียกว่าวิปสั สนาภาวนา การเจริญจิตให้มคี วามเห็นทีถ่ ูกต้อง
ให้รู้ทนั สภาวธรรมทัง้ หลายว่า ล้วนเป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาทัง้ สิ้น ไม่วา่ อะไรทัง้ หลาย
ทีจ่ ติ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย เช่น รู ป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทงั้ หลาย ทีม่ า
สัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ล้วนเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทัง้ สิ้น คือไม่เที่ยง มี
การเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป เป็ นทุกข์ ถ้าไปยึดไปติด ไม่มีตวั ตน รวมไปถึงรู ป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็ นสภาวธรรมทีจ่ ติ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ทุกๆคนทีเ่ กิดมานี้
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มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณด้วยกันทัง้ นัน้ รู ป ก็คอื ร่างกายของเราทีม่ อี าการ
๓๒ เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้ อ เอ็น กระดูก เป็ นต้น เวทนา ก็คอื ความรู้สกึ สุข
บ้าง ทุกข์บ ้าง ไม่สุขไม่ทกุ ข์บา้ ง สังขาร ก็คอื ความคิดปรุงแต่ง คิดเรื่องดีบา้ ง คิดเรื่องชัว่
บ้าง สัญญา คือความจําได้หมายรู้ จําว่าคนนัน้ เป็ นใคร จําได้สง่ิ นี้เป็ นอะไร วิญญาณ ก็
คือการรับรู้รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทม่ี าปรากฏในใจ ธรรมะเหล่านี้
ล้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอนทัง้ สิ้น ร่างกายเกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
เวทนาคือสุข ทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ ก็สลับผลัดเปลีย่ นกันเกิดขึ้น มีสุขบ้าง มีทกุ ข์บา้ ง มีไม่
สุขมีไม่ทกุ ข์บา้ ง สังขารก็คอื ความคิดปรุงก็คดิ ไปในทางที่ ดีบา้ ง คิดไปในทางทีไ่ ม่ดบี ้าง
สัญญาก็จาํ แล้วก็ลมื ลืมแล้วก็จาํ วิญญาณก็รบั รู้รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์แล้วก็ดบั ไป สิง่ เหล่านี้มกี ารเกิดดับ เกิดดับอยูต่ ลอดเวลา ไม่มอี ะไรอยู่เทีย่ ง
แท้แน่นอนไม่มตี วั ไม่มตี น ท่านเปรียบเหมือนกับแสงของหิง่ ห้อย ทีเ่ กิดดับ เกิดดับใน
ยามคํา่ คืน
ฉันใด รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็เป็ นเช่นนัน้ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ์ก็เป็ นเช่นนัน้ ผูป้ ฏิบตั แิ ล้วไม่ยดึ ไม่ตดิ กับสิง่ เหล่านี้ได้ จําต้องพิจารณาให้
เห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่ นอน ให้เห็นว่าไม่มีตวั ไม่มีตน เมือ่ เห็นอย่างนัน้ แล้วจะได้
ปล่อยวาง ถ้าไปยินดีแล้วจะต้องเกิดความทุกข์ ความเสียใจตามมา เพราะเหตุใด สิง่ ใด
ทีเ่ รารักเราชอบ เราไปยินดี เราก็อยากจะให้สง่ิ นัน้ อยู่กบั เราไปตลอด แต่เมือ่ สิง่ นัน้ ได้
แปรปรวน เปลีย่ นไป หายไป ความเศร้าโศกเสียใจก็จะต้องตามมา ถ้าพิจารณาเห็นว่าทุก
สิง่ ทุกอย่างล้วนเป็ นอนิจจัง เป็ นของไม่เทีย่ ง ล้วนไม่มตี วั ไม่มตี นแล้ว ก็จะปล่อยวาง
เมือ่ ปล่อยวางก็จะไม่ทกุ ข์กบั การแปรปรวน กับการสูญเสีย กับการล่มสลายหมดไปของ
สภาวธรรมทัง้ หลาย เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ จิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ หลายนัน้ เอง
นี่ก็คอื เครื่องมือทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พทุ ธศาสนิกชนนําไปปฏิบตั ิ ด้วยการศึกษารํา่
เรียนในเบื้องต้น เมือ่ ศึกษาแล้วก็นาํ ไปปฏิบตั ิ เช่น ทานก็ให้ทาํ อย่างสมํา่ เสมอ ไม่จาํ เป็ น
จะต้องรอวันทีเ่ ป็ นวันพระถึงจะมาทําทาน เพราะชีวติ ของเรานัน้ มีเหตุการณ์ทจ่ี ะต้องทํา
ทานอยู่เสมอ เวลาไปเจอคนเดือดร้อนพอทีจ่ ะช่วยเหลือเขาได้ ก็ควรช่วยเหลือกัน มี
15

อะไรพอทีจ่ ะแบ่งปันให้กนั ได้ ก็ให้กนั ไป เพราะถ้าไม่ทาํ ทานแล้วการจะรักษาศีลซึง่ เป็ น
ธรรมขัน้ ต่อไปก็จะเป็ นไปด้วยความยากลําบาก เพราะผูท้ ไ่ี ม่ทาํ ทานนัน้ จะเป็ นผูท้ ไ่ี ม่
ค่อยคํานึงถึงหัวอกของผูอ้ น่ื นัน่ เอง มัวแต่คดิ ถึงความต้องการของตนเอง คิดถึง
ประโยชน์สุขของตนเอง ก็จะไม่ค่อยสนใจถึงความทุกข์ ความเดือดร้อนของผูอ้ น่ื เวลา
จะทําอะไรก็ไม่สนใจว่าจะไปกระทบไปสร้างความเดือดร้อนกับผูอ้ น่ื หรือไม่ ตราบใดถ้า
ได้มาในสิง่ ทีต่ นเองต้องการ แม้จะต้องฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ แม้จะต้องขโมย แม้จะต้อง
ประพฤติผดิ ประเวณี แม้จะต้องโกหกหลอกลวงก็จะทํา เพราะเป็ นคนทีไ่ ม่มคี วามเมตตา
นัน่ เอง
คนทีไ่ ม่มคี วามเมตตา ไม่ชอบทําบุญให้ทานย่อมไม่สามารถทีจ่ ะก้าวขึ้นสู่ธรรมขัน้ สูง
ต่อไป คือการมีศีลได้ จึงต้องมีการทําบุญให้ทานเป็ นเบื้องต้นก่อน เพราะเมือ่ ทําบุญให้
ทานแล้วจิตใจก็จะประกอบด้วยความเมตตา จะมีความกังวล มีความห่วงใยกับ
ความรู้สกึ ของผูอ้ น่ื
เวลาจะทําอะไรก็จะต้องคิดเสมอว่า เมือ่ ทําไปแล้วสร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื หรือไม่ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็จะเป็ นผูท้ ม่ี ศี ีลขึ้นมาโดยปริยายนัน้ เอง ผูท้ ่ี
มีศีลมีทานแล้วจิตใจย่อมสงบไม่ค่อยฟุ้งซ่านเท่าไหร่ ไม่ค่อยวุน่ วายกับเรื่องราวต่างๆ
ทัง้ หลาย เพราะไม่มเี หตุทจ่ี ะทําให้เกิดความวุน่ วายนัน่ เอง คนทีไ่ ปทําผิดศีลแล้วนัน้ มี
แต่ความวุน่ วาย มีแต่ความกังวล เช่นไปทําร้ายผูอ้ น่ื ก็ตอ้ งกังวลว่าผูท้ ถ่ี ูกทําร้ายจะมาทํา
ร้ายเราหรือไม่ต่อไป ไปทําผิดอะไร ก็ตอ้ งกลัวว่าจะต้องถูกจับได้ ถูกเอาไปลงโทษ จิตใจ
ก็จะมีแต่ความวุน่ วาย เมือ่ มีความวุน่ วาย เวลาจะไปทําสมถภาวนาก็จะทําได้ยาก ไม่
สามารถทีจ่ ะทําได้เลย เพราะว่าจิตไม่มศี ีลเป็ นเครื่องรองรับนัน่ เอง
แต่ผูท้ ม่ี ศี ีลแล้ว เวลาทีจ่ ะทําจิตให้สงบนัน้ ก็จะไม่มอี ปุ สรรคมากนัก เพราะโดย
ธรรมชาติของจิต ทีไ่ ม่สร้างความเบียดเบียนให้กบั ผูอ้ น่ื ก็ไม่มเี หตุทท่ี าํ ให้เกิดความว้าวุน่
ขุน่ มัวอยู่แล้ว พอกําหนดจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เช่น คําบริกรรม พุทโธๆๆ
ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะรวมลงเป็ นหนึ่ง เป็ นเอกัคคตารมณ์ มีความสุข ความสงบ ตัง้ มันอยู
่ ่
เป็ นสมาธิข้นึ มา เมือ่ จิตมีฐานแห่งสมาธิแล้วถ้าจะนําไปใช้ในการกําจัดกิเลสตัณหา ตัวที่
สร้างความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ก็จะสามารถทําได้อย่างง่ายดาย เพราะกิเลสตัณหานี้เกิด
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จากความหลง จะดับความหลงได้ก็จะต้องใช้ปญั ญาทางวิปสั สนานัน่ เอง คือจะต้อง
ศึกษาถึงสภาวธรรมทัง้ หลายให้เห็นไตรลักษณ์ให้ได้ ให้เห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ ล้วนเป็ น
อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาทัง้ สิ้น ถ้าเห็นเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้ว ความหลงก็จะสูญ
สลายไป เมือ่ ความหลงสูญสลายไป ความโลภความอยากก็จะไม่มปี รากฏขึ้นมา ความ
หลงนี้มกั จะเห็นตรงข้ามกับความจริง เห็นความเทีย่ งในสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง เห็นความสุขในกอง
ทุกข์ ในสิง่ ทีม่ คี วามทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ เห็นตัวตนในสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน เมือ่ มีความหลงแล้วก็
จะต้องมีอปุ าทาน ความยึดมันถื
่ อมัน่ เมือ่ มีความยึดมันถื
่ อมันก็
่ ตอ้ งมีความอยากทีจ่ ะให้
สิง่ ทีต่ นเองยึดติดอยู่นนั้ อยู่ไปกับตนตลอดเวลา แต่ในความเป็ นจริงมันเป็ นไปไม่ได้
เพราะทุกสิง่ ทุกอย่างนัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป ไม่มตี วั ไม่มตี น ไม่มใี ครเป็ น
เจ้าของ ไม่มใี ครไปกําหนดบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการของตนได้ เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็
จะต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอน
แต่ถา้ เจริญวิปสั สนาภาวนา คือพิจารณาทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ าเกี่ยวข้องกับตน เช่น รู ป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทงั้ หลาย ทีม่ าสัมผัสว่าเป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา
แล้ว ก็จะไม่ยดึ ไม่ตดิ รู้ทนั ทันทีวา่ เขาอยู่กบั เราไม่นาน เขามาแล้วเดีย๋ วเขาก็ไป อย่างตา
ของท่านตอนนี้มองอยู่ก็จะเห็นรูปแบบหนึ่ง
เดีย๋ วอีกสักครู่หนึ่งรู ปทีเ่ ห็นนัน้ ก็จะ
เปลีย่ นไป เช่น เวลาลุกออกไปจากศาลานี้ รู ปทีเ่ ห็นในศาลานี้ก็จะหมดไปอย่างนี้เป็ นต้น
ต้องรู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่าง มีการหมดสิ้นหมดไป ไม่มอี ะไรคงเส้นคงวา ล้วนแต่จะต้องมีการ
สูญสลายหมดไปทัง้ สิ้น เช่น สังขารร่างกายของเราก็เป็ นอย่างนัน้ เกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย เวลาตายเขาก็เอาไปเผาไฟ ก็กลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไป ไม่มรี ่างกายของ
ใครทีจ่ ะอยู่ไปได้ตลอด อยู่คาํ้ ฟ้ าไปได้ จะต้องแยกแตกสลายกลับไปสู่ธาตุเดิม คือดิน
นํ้ า ลม ไฟ ผูเ้ จริญวิปสั สนาจะรู้ทนั จะไม่ยดึ ไม่ตดิ จะปล่อยให้เป็ นไปตามความเป็ นจริง
เวทนาก็เช่นกัน เวลาสุขก็ไม่ยดึ ติดกับความสุข เวลาทุกข์ก็ไม่รงั เกียจกับความทุกข์
เปรียบเหมือนกับความมืดกับความสว่าง เวลาพระอาทิตย์ข้นึ มามีแสงสว่าง ก็ไม่ยดึ ติด
กับแสงสว่าง เวลาพระอาทิตย์ตกลงไปความมืดกลับคืนมา ก็ไม่รงั เกียจความมืด อยู่ได้
ทัง้ กับความมืดทัง้ กับความสว่าง ฉันใดสุขทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็เป็ นอย่างนัน้ อย่าไปยินดี
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กับความสุข เพราะถ้าเกิดยินดีกบั ความสุขก็เท่ากับยึดติดอยู่กบั ความสุข เมือ่ ความสุข
นัน้ หมดไปก็จะเกิดความทุกข์ตามมา ก็จะเกิดความเดือดร้อน เกิดความวุน่ วายใจ แต่ถา้
ไม่ยดึ ติดกับความสุข สุขมาก็รู้วา่ มา รู้วา่ มาเพือ่ ไป เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ ก็ไม่หวังให้อยู่กบั ตน
ไปตลอด ก็ปล่อยไปตามเรื่องของเขา ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้ว จิตก็ไม่มคี วามทุกข์ ทีเ่ กิดจาก
อุปาทาน ความยึดมัน่ ติดอยู่กบั เวทนา ส่วนสัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เป็ นแบบ
เดียวกัน เขาเกิดขึ้นตัง้ อยู่แล้วดับไป ให้รู้ทนั แล้วก็ปล่อยวาง อย่าไปยึดอย่าไปติด อย่า
ไปยินดียนิ ร้ายกับเขา อย่าไปอยากให้เขาเป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เพราะเราไปควบคุม
บังคับให้เป็ นไปตามความต้องการไม่ได้นนั ่ เอง
นี่คอื การเจริญวิปสั สนาภาวนา ให้พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลา เท่าทีจ่ ะสามารถทําได้
ถ้าจิตรู้สกึ ว่ามีความฟุ้งซ่าน คือพิจารณาเกินขอบเขตของเหตุของผล ก็ให้ยอ้ นจิตกลับมา
สู่สมถภาวนา ทําจิตให้สงบเสียก่อน เปรียบเหมือนกับเครื่องยนต์ทว่ี ง่ิ ไปแล้วมันร้อนมาก
จนเกินไป ก็หยุดพักเครื่องสักพักหนึ่งก่อน ให้เครื่องเย็นแล้วค่อยติดเครื่องทํางานต่อไป
การเจริญวิปสั สนาภาวนาก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้าภาวนาโดยไม่หยุดไม่หย่อน พิจารณาโดยไม่
หยุดไม่หย่อนไม่ชา้ ก็เร็วก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา เลยเหตุเลยผลไม่สามารถเห็นตาม
ความเป็ นจริงได้ อย่างนัน้ ก็ควรทีจ่ ะหยุดพัก ย้อนจิตกลับมาสู่สมถภาวนา กําหนดจิตให้
อยู่กบั พุทโธๆๆ เมือ่ จิตสงบตัง้ มันอยู
่ ่ ก็ปล่อยให้สงบจนกว่าจิตจะอิม่ จะพอ แล้วก็จะ
ถอนออกมาจากความสงบนัน้
หลังจากนัน้ แล้วจิตก็พร้อมทีจ่ ะไปทํางานในทางด้าน
วิปสั สนาภาวนาต่อไป ก็ยอ้ นกลับมาพิจารณาธรรมต่อไป จะพิจารณาร่างกายก็ได้ ดู
อาการ ๓๒ ให้เห็นว่าเป็ นของไม่สวยไม่งาม ให้เห็นว่าเป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องแตกต้องดับอย่างนี้
เป็ นต้น พิจารณาไปเรื่อยๆ พิจารณากลับไปกลับมาจนกว่าจะเห็นชัดอยู่ในจิต หลับตาก็
เห็น ลืมตาก็เห็น เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ แล้วก็จะสามารถเอาชนะความเห็นผิดได้ แล้วก็จะ
ปล่อยวาง หลุดพ้นจากทุกข์ไปในทีส่ ุด เป็ นการบรรลุธรรมทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ิ การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๘๘

ปัจจัยเกื้อหนุ น
๒๑ มกราคม ๒๕๔๗

การทีจ่ ะทําให้การปฏิบตั ธิ รรม บําเพ็ญจิตตภาวนา เป็ นไปได้ดว้ ยความก้าวหน้า เป็ น
มรรคเป็ นผล จําต้องมีปจั จัยเกื้อหนุ น เพราะถ้าขาดปัจจัยเกื้อหนุนแล้ว การปฏิบตั จิ ะไม่
เป็ นไปได้ดเี ท่าทีค่ วร เหมือนกับการปลูกต้นไม้ ถ้าไม่มปี จั จัยสนับสนุน เช่น นํา้ กับปุ๋ย
และการดูแลรักษา ต้นไม้จะไม่เจริญงอกงามดีเท่าทีค่ วร การบําเพ็ญจิตตภาวนาก็เป็ น
เหมือนกับการปลูกต้นไม้ เพือ่ ให้เป็ นมรรคเป็ นผล ก็จาํ ต้องมีป๋ ยุ มีนาํ้ มีการดูแลรักษา
ทีเ่ รียกว่าปัจจัยเกื้อหนุน มีอยู่ ๔ ประการด้วยกันคือ ๑. ความวิเวก ๒. การรับประทาน
อาหารพอประมาณ ๓. การไม่คลุกคลีกนั ๔. การเจริญสติอย่างต่อเนื่ องในสติปฏั ฐาน
๔ เหล่านี้คอื ปัจจัยทีจ่ ะเกื้อหนุนให้การปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา ไม่วา่ จะเป็ นการทําให้จิตสงบ
ทีเ่ รียกว่าสมถภาวนา หรือทําให้จติ รู้แจ้ง ทีเ่ รียกว่าวิปสั สนาภาวนา เพือ่ การหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ทงั้ ปวงนัน้ บรรลุเป็ นมรรคเป็ นผลขึ้นมา ถ้าไม่มปี จั จัยเกื้อหนุน มรรคผลก็จะ
ไม่เกิดขึ้น หรือถ้าจะเกิดก็เกิดอย่างยากลําบาก ต้องใช้เวลานาน แต่ถา้ มีปจั จัยเกื้อหนุน
ทัง้ ๔ ประการนี้แล้ว พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าภายใน ๗ วันก็สามารถบรรลุมรรค
ผลได้ หรือถ้าอย่างช้าก็ไม่เกิน ๗ ปี จะต้องบรรลุธรรมขัน้ ใดขัน้ หนึ่งอย่างแน่นอน ผู ้
บําเพ็ญธรรมเพือ่ มรรคผลนิพพาน เพือ่ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จึงต้อง
พิจารณาปัจจัยเกื้อหนุนทัง้ ๔ ประการนี้ คือ
๑. ความวิเวก หมายถึงสถานทีๆ่ สงบสงัด ห่างไกลจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ทัง้ หลาย ทีเ่ ป็ นเครื่องยัวยวนกวนจิ
่
ตกวนใจ สร้างความวุน่ วาย สร้างความขุน่ มัวให้กบั
จิตใจ จําต้องอยู่หา่ งๆจากสิง่ เหล่านี้ เช่นไปแสวงหาทีอ่ ยู่ในป่ าในเขา ห่างจากบ้านจาก
เมือง ห่างจากผูค้ น เพราะรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะทัง้ หลายนัน้ จะทําให้จติ
กระเพือ่ ม ทําให้จติ ไม่สงบ เปรียบเหมือนกับสิง่ ทีจ่ ะไปทําให้นาํ้ กระเพือ่ ม เช่นนํา้ ในสระ
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ถ้าไม่โยนอะไรลงไป ปล่อยให้นาํ้ อยู่เฉยๆ นํา้ ก็จะนิ่งสงบ แต่ถา้ โยนของลงไป ลงไปตัก
นํา้ ลงไปเล่นนํา้ อยู่เรื่อยๆ นํา้ ก็จะต้องกระเพือ่ ม มีลูกคลืน่ อยู่เรื่อยๆ ไม่สงบ จิตของเรา
ก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้ายังต้องรับรู้เรื่องราวต่างๆ ทีผ่ ่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แล้วเข้ามาสู่
ใจ ก็จะทําให้จิตใจต้องกระเพือ่ มอยู่เรื่อยๆ การจะทําจิตให้สงบก็จะยากลําบากลําบน
ดังนัน้ เวลาทีไ่ ปอยู่ทส่ี งบสงัดวิเวก ห่างไกลจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะแล้ว จึงไม่
ควรนําเรื่องราวต่างๆตามไปด้วย เช่นโทรศัพท์มือถือ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อะไรต่างๆ
เหล่านี้ เพราะจะเป็ นสือ่ ทีน่ าํ พาเรื่องราวต่างๆ ให้เข้าไปรบกวนจิตใจ ทําให้ไม่สงบ ทําให้
ฟุ้งซ่าน ทําให้ยากต่อการบําเพ็ญสมถภาวนา เพือ่ การบําเพ็ญวิปสั สนาภาวนาต่อไป
สถานทีๆ่ สงบสงัดวิเวก จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ สําหรับผูท้ ต่ี อ้ งการมรรคผลจากการ
ปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา จึงควรให้ความสนใจพิจารณาถึงสถานทีอ่ ยู่ ว่าเป็ นสถานทีส่ งบสงัด
วิเวกหรือไม่ ห่างไกลจากเครื่องยัวยวนกวนใจของรู
่
ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ
หรือไม่ ถ้ามีก็ควรขยับขยายหาทีๆ่ สงบสงัด เพราะการบําเพ็ญภาวนาจะได้เป็ นไปได้ดว้ ย
ความสะดวกสบาย
๒. ให้รบั ประทานอาหารพอประมาณ อย่ารับประทานอาหารมากเกินความจําเป็ น เกิน
ความต้องการของร่างกาย เพราะเมือ่ รับประทานอาหารเข้าไปมากๆ จะทําให้ร่างกายหนัก
เวลาภาวนาจะรู้สกึ ลําบาก ง่วงเหงาหาวนอน เกิดความเกียจคร้านขึ้นมา จะเดินจงกรมก็
ไม่อยากจะเดิน จะมองหาแต่หมอนอย่างเดียวเท่านัน้ ผูป้ ฏิบตั จิ ติ ตภาวนาจึงต้องเจริญ
เหตุปจั จัยข้อนี้ ด้วยการรับประทานอาหารพอประมาณ เช่นไม่รบั ประทานอาหาร
หลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ดังทีศ่ รัทธาญาติโยมบางท่านได้สมาทานศีลอุโบสถ คือละเว้น
จากการรับประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว
หรือถ้าอยากจะปฏิบตั ใิ ห้เข้มข้น
ยิง่ ขึ้นไป ก็รบั ประทานอาหารเพียงมื้อเดียว อย่างพระภิกษุสามเณรท่านปฏิบตั กิ นั และ
ถ้ายังไม่พอ บางองค์บางท่านก็ละเว้นการรับประทานอาหารเป็ นวันๆ บางครัง้ ก็ ๓ วัน ๕
วัน ๗ วัน สุดแท้แต่จะเห็นว่าสมควร เพราะจริตนิสยั บางท่านนัน้ ถูกกับการผ่อนอาหาร
ลดอาหาร เวลาไม่ได้รบั ประทานอาหารมากๆแล้ว จะมีความขยันหมันเพี
่ ยรในการนัง่
สมาธิ ในการเดินจงกรม เวลานัง่ สมาธิก็ไม่รู้สกึ ง่วงเหงาหาวนอน ทําให้การบําเพ็ญ
เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว จึงมีผูป้ ฏิบตั หิ ลายท่านด้วยกันทีน่ ิยมการอดอาหารเป็ น
20

ครัง้ เป็ นคราว เพือ่ เป็ นเครื่องมือช่วยเสริมในการปฏิบตั ิ เปรียบเหมือนกับเติมนํา้ มันทีม่ ี
ทัง้ ๙๑ ทัง้ ๙๕ ถ้าเติมชนิดพิเศษก็จะทําให้เครื่องยนต์สามารถทํางานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ จิตใจของเราก็เป็ นเช่นนัน้ ถ้าเติมนํา้ มันชนิดพิเศษ เช่นธุดงควัตรให้กบั
จิตใจแล้ว ก็เหมือนกับได้นาํ้ มันพิเศษ ทําให้สามารถประกอบภารกิจการปฏิบตั ธิ รรมได้
เต็มประสิทธิภาพ ทําให้มผี ลเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย นี่ก็คอื เหตุปจั จัยข้อที่ ๒ คือการ
รับประทานอาหารพอประมาณ ถ้าปฏิบตั ไิ ด้แล้ว จะเห็นว่าการปฏิบตั จิ ะเป็ นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ว จึงควรให้ความสนใจพิจารณาเหตุปจั จัยข้อนี้
๓. การไม่คลุกคลีกนั คือไม่จบั กลุม่ นัง่ คุยกัน จะแยกอยู่กนั ตามลําพังเพราะเวลานัง่ คุย
กันก็มแี ต่เสียเวลา นอกจากเสียเวลาแล้วยังทําให้จติ ใจฟุ้งซ่าน ขุน่ มัว สนทนาไปสนทนา
มาก็จะมีความเห็นไม่ตรงกัน มีการถกเถียงกัน เอาแพ้เอาชนะกัน ทําให้จติ ใจขุน่ มัว
ขึ้นมา เวลาไปนัง่ ทําจิตให้สงบ ก็จะรู้สกึ ลําบากลําบน เพราะมีนิวรณ์เกิดขึ้น คือความ
โกรธนัน่ เอง ถ้าไม่จาํ เป็ นจริงๆแล้ว เวลาอยู่ในสํานักปฏิบตั ธิ รรม จะไม่นิยมพูดคุยกัน
แม้เวลาทีจ่ ะต้องมาทํากิจวัตรร่วมกัน เช่นลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์ ออกบิณฑบาต ฉัน
อาหาร ทํากิจต่างๆ ล้างบาตร กวาดถูศาลา ต่างคนต่างมีสติอยู่กบั ภารกิจทีต่ อ้ งทํา ไม่ส่ง
จิตให้ไปสนใจกับบุคคลอืน่ ๆ เพราะจะทําให้จติ ออกไปข้างนอก เมือ่ ออกไปข้างนอกแล้ว
การจะพูดการจะทําอะไรกับบุคคลอืน่ ก็จะเกิดขึ้นตามมา แต่ถา้ สนใจแต่ภารกิจของตน
มีสติอยู่กบั ภารกิจทีต่ อ้ งทํา ไม่วา่ จะเดินบิณฑบาต จะนัง่ รับบาตรจากญาติโยม จะฉัน
จังหัน จะทําอะไรก็ตาม ถ้ามีสติอยู่กบั การทํางานของตนแล้ว จิตก็จะภาวนาไปใน
ขณะเดียวกัน เพราะเป็ นการเจริญสติ ทีเ่ รียกว่ากายคตาสติภาวนานัน่ เอง ถ้าทําอย่างนี้
ได้แล้ว จิตจะอยู่ข ้างใน จะรวมลงสู่ความสงบได้งา่ ย
แต่ถา้ ปล่อยจิตให้ออกไปข้างนอก เห็นคนนัน้ เห็นคนนี้เขาทําอย่างนัน้ ทําอย่างนี้ ก็
วิพากษ์วจิ ารณ์ไปต่างๆนานา ผลเสียก็จะเกิดกับตัวเรามากกว่าบุคคลทีถ่ ูกวิพากษ์วจิ ารณ์
เพราะจิตจะขุน่ มัวขึ้นมา เกิดความวุน่ วายใจขึ้นมา จึงควรสํารวมจิตด้วยการเจริญสติ
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นเหตุมาสู่ปจั จัยเกื้อหนุนข้อที่ ๔. การเจริญสติอย่างต่อเนื่ องในสติ
ปัฏฐาน ๔ ให้มสี ติอยู่กบั กาย เวทนา จิต ธรรม อาการใดอาการหนึ่งก็ได้ ในขณะทีท่ าํ
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อะไรอยู่ ก็ให้มสี ติอยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ อย่าปล่อยจิตให้ลอยไปในอดีตทีผ่ ่านไปแล้ว
หรือไปสู่อนาคตทีย่ งั มาไม่ถงึ ให้จติ อยู่กบั ปัจจุบนั ในการเจริญสติปฏั ฐาน ๔ นี้ พระ
พุทธองค์ทรงสอนให้เจริญอานาปานสติในเบื้องต้น คือให้กาํ หนดรู้อยู่กบั ลมหายใจเข้า
ออก ให้ไปหาสถานทีส่ งบสงัดทีใ่ ดทีห่ นึ่ง ปราศจากความพลุกพล่าน ปราศจากสิง่ ต่างๆที่
จะมารบกวนสมาธิ ให้นงั ่ ขัดสมาธิตงั้ ตัวตรง มีสติอยู่กบั ลมหายใจเข้าออก
ลมหายใจเข้าออกจะเป็ นอย่างไร ก็ให้รู้ตามความจริงของลม ไม่ตอ้ งไปบังคับลม ให้
เป็ นไปตามความต้องการ หายใจยาวหรือหายใจสัน้ ก็ให้รู้วา่ หายใจยาวหายใจสัน้ ลมจะ
หยาบหรือลมจะละเอียด ก็ให้รู้ตามความเป็ นจริงของลม ว่าลมขณะนี้ลมหยาบ ลม
ขณะนี้ลมละเอียด หรือแม้ในทีส่ ุดลมจะหายไปจากความรู้สกึ ก็ไม่เกิดความตกใจขึ้นมา
เพราะจิตกําลังเข้าสู่ความละเอียด จะรวมตัวลงสู่ความสงบ ถ้าผูท้ ไ่ี ม่เคยปฏิบตั อิ าจจะ
เกิดความตกใจขึ้นมา คิดว่าถ้าไม่มลี มหายใจแล้วจะตายได้ ก็เกิดความตกใจ เมือ่ เกิด
ความตกใจ จิตก็จะถอนออกมาสู่ลมทีห่ ยาบ จิตก็เลยไม่สามารถรวมลงเป็ นสมาธิได้
เวลาทีก่ าํ หนดดูลมหายใจเข้าออก จึงขอให้มสี ติรู้ตามลมก็พอ แต่ไม่ได้หมายความว่าให้
ตามเข้าตามออก ให้รู้อยู่ทจ่ี ดุ หนึ่งจุดใด ทีล่ มสัมผัสเด่นชัด ในเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่
แถวปลายจมูก เหนือริมฝี ปากขึ้นมา ก็กาํ หนดรู้อยู่บริเวณทีล่ มสัมผัสเข้าออก ไม่ตอ้ ง
ตามลมเข้า ไม่ตอ้ งตามลมออก ให้รู้วา่ ลมเข้า ให้รู้วา่ ลมออก ให้รู้วา่ ลมหยาบหรือ
ละเอียด หรือแม้แต่ลมไม่มแี ล้ว ไม่สามารถรับรู้วา่ มีลมหายใจ ก็ไม่เป็ นไร ให้รู้ไปเรื่อยๆ
เพราะไม่ชา้ ก็เร็วจิตจะรวมลงสู่สมาธิ สู่ความเป็ นหนึ่งทีเ่ รียกว่าเอกัคคตารมณ์
ขณะทีจ่ ติ รวมลงนัน้ จะอยู่นานหรือไม่นานก็ไม่ตอ้ งไปกังวล ปล่อยให้จติ อยู่ตามสภาพ
ของเขา ถ้าจิตจะรวมลงอยู่สกั ระยะหนึ่งแล้วถอนออกมาก็ปล่อยให้เป็ นไป อย่างนี้
เรียกว่าขณิ กสมาธิ คือรวมลงแล้ว ตัง้ อยู่เพียงชัว่ ขณะหนึ่ง แล้วก็ถอนออกมา แต่ถา้ จิต
รวมลงแล้ว ตัง้ อยู่ได้เป็ นเวลานาน ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิ สมาธิทงั้ ๒ อย่างนี้จะเป็ น
เครื่องหนุนของการปฏิบตั ใิ นขัน้ วิปสั สนาต่อไป คือเมือ่ จิตถอนออกจากสมาธิน้ แี ล้ว เวลา
จะลุกขึ้น ก็ให้ตงั้ สติรู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของกาย กายจะยืน จะลุก จะเดิน จะนัง่ จะ
นอน จะทําภารกิจอะไร ก็ให้มสี ติรู้อยู่กบั การเคลือ่ นไหวของกาย ถ้าไม่ได้ทาํ อะไร ก็ให้
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พิจารณาดูอาการ ๓๒ ของร่างกาย เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้ อ เอ็น กระดูก
อวัยวะต่างๆที่อยู่ภายใน ให้พจิ ารณากลับไปกลับมาเป็ นอนุ โลม ปฏิโลม ให้พจิ ารณาให้
เห็นถึงสภาพของอาการต่างๆ เช่นกําหนดดูวา่ ผมมีรูปร่างลักษณะอย่างไร ตัง้ อยู่ทไ่ี หน
ขนมีรูปร่างลักษณะอย่างไร ตัง้ อยู่ทไ่ี หน อวัยวะต่างๆมีลกั ษณะอย่างไร ให้กาํ หนดรู้ ให้
ดูไปเรื่อยๆ สลับไปสลับมา เข้าๆออกๆ คืออนุโลมปฏิโลม อนุ โลมก็พจิ ารณาเข้าไป
ปฏิโลมก็ยอ้ นออกมา ให้พจิ ารณาอยู่เรื่อยๆ ให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็ นอสุภะ ไม่สวยไม่งาม
เป็ นปฏิกูล มีของสกปรกซ่อนอยู่ภายในร่างกาย ทีต่ อ้ งถูกขับถ่ายออกมาอย่างสมํา่ เสมอ
การพิจารณาให้เห็นอสุภะ ความไม่สวยงาม ก็เพือ่ ทีจ่ ะกําราบ หรือกําจัดกามราคะ
กามตัณหา ความใคร่ ความอยากในกาม ความอยากในรู ปร่างของคนนัน้ เอง ถ้าเห็นว่า
เป็ นปฏิกูล สกปรก เป็ นอสุภะ ไม่สวยไม่งาม แม้ขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ก็ไม่สวยงาม เวลาทีต่ าย
ไปแล้ว ถูกทิ้งไว้ให้เน่าเปื่ อย ยิง่ ไม่สวยงามใหญ่ เหล่านี้เป็ นวิธีการเจริญอสุภกรรมฐาน
เพือ่ ทําให้จติ เกิดปัญญาขึ้นมา เพือ่ ทีจ่ ะได้คลายความหลงในความสวยความงามของ
ร่างกาย ถ้าพิจารณาอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้ว ต่อไปเวลาเห็นรูปร่างของคน ก็จะไม่เห็น
เพียงแต่ส่วนภายนอกเท่านัน้ จิตจะทะลุเข้าไปสู่ภายใน จะเห็นทัง้ ในสภาพทีม่ ชี วี ติ อยู่
และเห็นในสภาพทีต่ ายไปแล้ว ว่าเป็ นอย่างไร ถ้าสามารถเจริญอสุภกรรมฐานได้อย่าง
ต่อเนื่อง จนชนะความอยากในกามได้แล้ว จิตก็จะหลุดพ้นจากปัญหาของกามไปได้อย่าง
สบาย
นี่ก็คอื การเจริญกายคตาสติภาวนา เพือ่ ให้เห็นถึงความไม่สวยงามของร่างกาย นอกจาก
ความไม่สวยงามแล้ว ร่างกายยังมีความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน คือต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ต้อง
ตายไปในทีส่ ุด ก็ตอ้ งพิจารณาให้เห็นว่าเป็ นอนิ จจัง ถ้าไปหลงยึดติดกับร่างกาย
ปรารถนาให้ร่างกายอยู่ไปนานๆ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะต้องเกิดความทุกข์ข้นึ มาภายในใจ
แล้วก็พจิ ารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็ นอนัตตา ไม่มตี วั ไม่มตี น เป็ นสิง่ ทีป่ ระกอบขึ้นด้วย
ธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ทีผ่ ่านมาทางอาหาร ทีร่ บั ประทานเข้ามา ก็มาจากพืชผักต่างๆ
จากดิน จากนํา้ จากลม จากไฟ เมือ่ เข้ามาสู่ร่างกายก็แปลงสภาพเป็ นอาการต่างๆ มีผม
มีขน มีเล็บ มีฟนั เป็ นต้น แต่เมือ่ ร่างกายนี้ตายไป อาการ ๓๒ ก็กลายสภาพเป็ นดิน นํา้
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ลม ไฟไป แยกตัวกลับไป ร่างกายก็จะไม่มอี ะไรเหลืออยู่อกี ต่อไป ส่วนที่เป็ นดินก็กลับสู่
ดิน ส่วนที่เป็ นนํ้ าก็กลับสูน่ ้ํ า ส่วนที่เป็ นลมเป็ นไฟ ก็กลับสูล่ มสูไ่ ฟ นี่เป็ นธรรมชาติของ
ร่างกายทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลาย ได้เจริญวิปสั สนาจนรู้แจ้งเห็นจริง ตาม
สภาพความเป็ นจริง ว่าเป็ นอนัตตา ไม่มตี วั ไม่มตี น สักแต่วา่ เป็ นการรวมตัวกันเข้ามา
ของธาตุ ๔ ดิน นํา้ ลม ไฟ เท่านัน้
ถ้าพิจารณาได้จนเห็นแจ้งชัดว่าเป็ นอย่างนัน้ แล้ว อุปาทานความยึดมันในตั
่ วในตน ว่า
เป็ นเราเป็ นของๆเรา ก็จะถูกทําลายไป ทําให้อยู่ได้อย่างสุขสบาย ไม่มคี วามวุน่ วายกังวล
กับความเป็ นไปของร่างกาย จะอยู่หรือจะตายก็ถอื ว่าเท่ากัน ไม่มคี วามเดือดร้อนกังวล
กับความเป็ นความตาย เพราะรู้วา่ ในทีส่ ุด ไม่วา่ ใครก็ตามในโลกนี้ แม้แต่พระบรม
ศาสดาเอง ก็ยงั ต้องตายเหมือนกัน เพราะสังขารร่างกายของคนเราทุกๆคนนัน้ มีสภาพ
เหมือนกันทัง้ สิ้น เป็ นไตรลักษณ์ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา นี่ก็คอื การเจริญกายคตา
สติภาวนา หรือทีเ่ รียกว่าเจริญสติอยู่กบั กาย ให้พจิ ารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็ นอสุภะ ไม่
สวยงาม เป็ นปฏิกูล สกปรก แล้วก็เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา เพือ่ จะได้ปล่อยวาง
อุปาทานความยึดติดอยู่กบั ร่างกาย
ส่วนเวทนานัน้ ท่านก็ให้กาํ หนดดูเวทนาว่าเป็ นสภาวธรรม เหมือนกับความร้อนความ
หนาว ทีเ่ ป็ นสภาวธรรมอยู่ภายนอก หน้าหนาวก็มอี ากาศอย่างหนึ่ง หน้าร้อนก็มอี ากาศ
อย่างหนึ่ง เวทนาทีป่ รากฏขึ้นในใจก็เป็ นอย่างนัน้ เดีย๋ วก็สุข เดีย๋ วก็ทกุ ข์ เดีย๋ วก็ไม่สุขไม่
ทุกข์ หมุนเวียนผลัดเปลีย่ นกันไป จะไปบังคับให้มแี ต่สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้ เหมือนกับจะ
ไปบังคับให้อากาศเย็นสบายอย่างเดียวก็ไม่ได้ อากาศก็มเี หตุมปี จั จัยทําให้หมุนเวียน
เปลีย่ นไปตามสภาพ เวทนาต่างๆทีจ่ ติ ต้องสัมผัสรับรู้ ก็เป็ นเช่นนัน้ มีทกุ ข์ มีสุข มีไม่
ทุกข์ไม่สุข หมุนเวียนผลัดเปลีย่ นกันไปแสดงหน้าทีข่ องเขาไป จิตต้องรู้ทนั แล้วปล่อยวาง
คือรู้วา่ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตานัน่ เอง ไปควบคุมบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการ
ไม่ได้ เวลาสุขก็อย่าไปอยากให้สุขอยู่กบั เราไปนานๆ เพราะเมือ่ สุขหายไป ก็จะต้องเกิด
ความเสียใจ เกิดความทุกข์ข้นึ มา เวลาทุกข์ปรากฏขึ้นมา ก็อย่าไปรังเกียจ เพราะจะสร้าง
ความทุกข์ความวุน่ วายขึ้นมาในใจ หลักสําคัญในการปฏิบตั ติ ่อเวทนาก็คอื พยายามทํา
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จิตให้สงบ ให้น่งิ ให้เป็ นอุเบกขา ให้เข้าใจถึงไตรลักษณ์ของเวทนา ว่าเขาเป็ นอย่างนี้
เหมือนกับความร้อนความหนาวของอากาศ ทีไ่ ปควบคุมบังคับไม่ได้ เวทนาต่างๆที่
ปรากฏขึ้นในจิตก็เป็ นเช่นนัน้ ไปบังคับไม่ได้ แต่สง่ิ ทีบ่ งั คับได้ ก็คอื จิตของเรานัน่ เอง ถ้า
จิตมีสมาธิ จิตมีปญั ญา จิตสามารถปล่อยวางได้ ทําจิตให้สงบนิ่งเฉยกับความเป็ นไป
ต่างๆของเวทนาได้
นี่คอื การเจริญสติอยู่กบั เวทนา เวลามีเวทนาปรากฏขึ้นมา อย่าหลงไปดีใจกับสุขเวทนา
และอย่าหลงทุกข์ไปกับทุกขเวทนา ให้รู้ทนั แล้วปล่อยไปตามความเป็ นจริง เช่นเวลานัง่
นานๆ แล้วเกิดทุกขเวทนา ก็กาํ หนดจิตให้น่งิ แล้วก็สอนจิตว่า เป็ นสิง่ ทีไ่ ปควบคุมบังคับ
ไม่ได้ ต้องเป็ นไปตามเรื่องของเขา ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งเปลีย่ นไป ไม่มอี ะไรอยู่ไปแบบคงเส้น
คงวา ต้องมีการเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ถ้าทําจิตได้แล้ว จิตสงบตัวลง เวทนาทีแ่ สดงอยู่
นัน้ ก็จะไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กบั จิต เพราะจิตได้ปล่อยวางเวทนานัน่ เอง เวลาจิต
ปล่อยวางเวทนาแล้ว จิตจะรวมลงเข้าสู่ความสงบ ถึงแม้จะยังสัมผัสกับเวทนาอยู่ แต่จะ
เพียงรับรู้เฉยๆ จะไม่มปี ฏิกริ ิยาอย่างใดอย่างหนึ่งกับเวทนานัน้ ๆ นี่ก็คอื ผลทีจ่ ะเกิดขึ้น
จากการเจริญสติอยู่กบั เวทนา ให้พจิ ารณาให้เห็นว่าเป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา
การเจริญสติอยู่กบั จิต ก็คอื การรูอ้ ารมณ์ของจิตนัน่ เอง จิตของเรานี้ในวันหนึ่งๆ มี
อารมณ์เปลีย่ นไปเปลีย่ นมาอยู่ตลอดเวลา เดีย๋ วก็ดใี จ เดีย๋ วก็เสียใจ เดีย๋ วก็โลภ เดีย๋ วก็
โกรธ เดีย๋ วก็หลง เดีย๋ วก็สงบ เดีย๋ วก็ฟ้ งุ ซ่านวุน่ วาย ต้องแยกจิตออกจากอารมณ์เหล่านี้
ให้จติ รับรู้ แต่อย่าไปวุน่ วายตามอารมณ์ต่างๆ อย่าไปโลภตามอารมณ์ อย่าไปหลงตาม
อารมณ์ อย่าไปโกรธตามอารมณ์ ถ้ามีสติรู้อยู่ อารมณ์เหล่านัน้ ไม่ชา้ ก็เร็วก็จะต้องสงบตัว
ลง แต่ถา้ ไม่สงบตัวลง ก็ตอ้ งอาศัยปัญญาเป็ นตัวระงับ เช่น สมมุตวิ า่ เกิดอารมณ์โกรธ
ขึ้นมา แล้วก็มสี ติรู้อยู่วา่ โกรธ แต่อารมณ์โกรธยังไม่หายไป ก็ให้ใช้เมตตาเป็ นเครื่องดับ
ความโกรธ คือถ้าเป็ นบุคคลทีส่ ร้างความโกรธให้กบั เรา ท่านก็สอนให้ใช้อภัยทาน คือให้
อภัย อย่าไปจองเวรจองกรรม คิดเสียว่าไปห้ามเขาไม่ได้ เขาจะทําอะไร เขาจะพูดอะไร
เราไปห้ามไปบังคับเขาไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราห้ามได้ก็คอื ใจของเรา เราทําใจให้เฉยเสีย มันก็
หมดเรื่อง หรือให้มองว่าความโกรธนี้เป็ นโทษกับตัวเรามากกว่าคนทีท่ าํ ให้เราโกรธ เพราะ
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ความโกรธเป็ นเหมือนกับไฟในใจ เวลาโกรธขึ้นมาแล้ว จะมีความวุน่ วาย มีความ
เดือดร้อนใจ อยู่เฉยไม่ได้ หน้าบึ้ง หน้าตาเป็ นยักษ์เป็ นมาร เพราะความโกรธนี้เอง ต้อง
เห็นว่าความโกรธเป็ นโทษมากกว่าคนทีท่ าํ ให้เราโกรธ อย่าไปแก้ทค่ี นทีท่ าํ ให้เราโกรธ
ต้องย้อนมาแก้มาดับความโกรธทีอ่ ยู่ภายในใจของเรา
ถ้าทําอย่างนี้แล้ว ต่อไปเวลามีใครมาทําอะไร ก็จะไม่สนใจ จะถือว่าเป็ นเรื่องสุดวิสยั
เหมือนกับแดดลมทีบ่ งั คับไม่ได้ ฉันใดคนต่างๆจะทําอะไรให้ถูกอกถูกใจหรือไม่ ก็ไป
บังคับเขาไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ ราบังคับได้ก็คอื ใจของเรา ให้หนั เข้ามาดูทจ่ี ติ แล้วควบคุมจิต
ด้วยการเจริญสติปฏั ฐานในจิต คือให้มสี ติรู้ทนั กับอารมณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึ้น เพราะถ้ารู้ป ั๊บ
เราจะแก้ปญั หาได้ทนั ที และแก้ได้ถูกจุด คือแก้ทจ่ี ติ อย่าไปแก้ข ้างนอก ข้างนอกแก้ไป
เท่าไร ก็ไม่รู้จกั จบจักสิ้น แก้คนนี้ได้ เดีย๋ วก็มอี กี คนมาแทนทีอ่ ยู่นนั ่ เอง แต่ถา้ แก้ทจ่ี ติ
เราได้หนเดียวแล้ว เราแก้ปญั หานี้ไปได้ตลอด นี่ก็คอื ความหมายของการเจริญสติอยู่กบั
จิต ให้รู้ทนั อารมณ์ต่างๆทีป่ รากฏขึ้นในจิต ว่าเป็ นไตรลักษณ์เหมือนกัน เป็ นอนิ จจัง ทุก
ขัง อนัตตา อย่าไปหลงยึดติด ต้องปล่อยวาง ต้องรู้ทนั
ประการสุดท้ายท่านสอนให้เจริญสติในธรรม คือให้พจิ ารณาสิง่ ต่างๆทีม่ าปรากฏสัมผัส
กับจิต เช่นให้พจิ ารณารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทีเ่ ข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
แล้วปรากฏขึ้นในจิต ให้รู้วา่ สิง่ เหล่านี้ล ้วนเป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาเหมือนกัน เป็ นสิ่งที่
มาแล้วก็ไป เสียงได้ยนิ ปั๊บแล้วก็หายไป รู ปเห็นปั๊บแล้วเดีย๋ วก็เปลีย่ นไป ทุกสิง่ ทุกอย่าง
เข้ามาแล้วก็หายไป เปลีย่ นไป อย่าไปหลงยึดติด อย่าไปยินดีกบั รูปทีส่ วยงาม อย่าไป
รังเกียจกับรูปทีไ่ ม่สวยงาม ให้รู้วา่ เป็ นสักแต่วา่ รู ป เป็ นสักแต่วา่ เสียง อย่าไปดีใจกับเสียง
สรรเสริญ อย่าไปรังเกียจกับเสียงนินทา ให้พจิ ารณาให้เห็นว่าเป็ นสักแต่วา่ เสียงเท่านัน้
เป็ นสภาวธรรมอันหนึ่งเหมือนกับแดดกับลม ถ้าจิตไม่ไปยินดียนิ ร้ายแล้ว จิตก็จะไม่
ทุกข์ ไม่วุน่ วาย เพราะมีปญั ญา เพราะเห็นแล้วว่าเป็ นไตรลักษณ์นนั ่ เอง คือเป็ นอนิ จจัง
ทุกขัง อนัตตา นี่ก็คอื การเจริญสติปฏั ฐานทัง้ ๔ ซึง่ มีอยู่ในตัวเรา ไปอยู่ทไ่ี หน สถานทีใ่ ด
มีสติปฏั ฐาน ๔ อยู่ในตัวเราเสมอ อยู่ทว่ี า่ จะเจริญสติปฏั ฐาน ๔ นี้หรือไม่ ถ้าเจริญแล้ว
การปฏิบตั ธิ รรมจะเป็ นไปได้อย่างง่ายดาย เป็ นไปได้อย่างรวดเร็ว จึงควรเจริญปัจจัย
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เกื้อหนุนทัง้ ๔ ประการคือ ๑. ความวิเวก ๒. การรับประทานอาหารพอประมาณ ๓.
การไม่คลุกคลีกนั ๔. การเจริญสติในสติปฏั ฐาน ๔ อย่างต่อเนื่อง เพือ่ มรรคผลทีจ่ ะ
ตามมาต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๘๙

หน้าที่ของพุทธศาสนิ กชน
๒๔ มกราคม ๒๕๔๗

วันนี้เป็ นวันทีท่ ่านทัง้ หลายไม่ตอ้ งไปทํางานทําการ เลยใช้เวลาทีม่ วี า่ งอยู่น้ มี าทําคุณทํา
ประโยชน์ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอนให้
่
พทุ ธศาสนิกชนทํากัน คือเข้าวัดอย่าง
สมํา่ เสมอ อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรได้สมั ผัสกับพระศาสนาสักครัง้ หนึ่ง เพือ่ จะได้
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ พ่ี ระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้สมบูรณ์ มีอยู่ ๓ ประการด้วยกันคือ ๑. ให้
ละเว้นจากการกระทําบาปทัง้ ปวง ๒. ให้กระทําความดี ทําบุญกุศลให้ถงึ พร้อม ๓. ให้
ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ขัดเกลาชําระพวกกิเลสตัณหาทัง้ หลายให้ออกไปจากจิต
จากใจ นี่คอื งานหรือหน้าที่ของพุทธศาสนิ กชน ทีค่ วรปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง เพราะชีวติ
ของคนเรานัน้ เกิดมาทุกคนก็แสวงหาความสุขด้วยกันทัง้ นัน้ แต่ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้
อยู่ทก่ี ารปฏิบตั ติ ามหน้าที่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้ เพราะถ้าสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จิตใจ
จะมีความสงบ ร่มเย็น เป็ นสุข แต่ถา้ ไม่ปฏิบตั ติ าม กลับไปแสวงหาความสุขอีกแบบหนึ่ง
ทีค่ นส่วนใหญ่ในทางโลกแสวงหากัน คือหาความสุขทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ทัง้ หลาย เราจะไม่พบกับความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะความสุขที่ได้จากรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะนั้น จะมีความทุกข์ประกบอยู่ตลอดเวลา เหมือนกับเหรียญทีม่ ี ๒ ด้าน มีหวั
มีกอ้ ย ความสุขทางโลกก็เหมือนกัน มีความทุกข์ประกบคู่กนั ไปเสมอ
ดังนัน้ ในโลกนี้ทงั้ ๆทีม่ คี วามสุขอย่างมากมาย ทางรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ก็ยงั ไม่
วายทีจ่ ะต้องมีความทุกข์ มีความวุน่ วายใจ เพราะความไม่รู้นนั ่ เอง ทีท่ าํ ให้หลง เห็นว่า
ความสุขทีไ่ ด้รบั จากการเสพสัมผัส รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะนัน้ เป็ นความสุขที่
แท้จริง แต่นกั ปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าผูม้ ปี ญั ญา สามารถมองทะลุมา่ นหมอกของ
ความหลงคือโมหะ ความไม่รู้จริง คืออวิชชา ทีป่ กคลุมหุม้ ห่อจิตใจของสัตว์โลกทัง้ หลาย
ทําให้ไม่เห็นความทุกข์ทซ่ี ่อนเร้นอยู่กบั ความสุข ทีไ่ ด้จากสิง่ ต่างๆ ในโลกนี้ พระพุทธเจ้า
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จึงไม่ปรารถนา ไม่สนใจกับความสุขทีพ่ วกเราทัง้ หลายกําลังแสวงหากัน แต่กลับแสวงหา
ความสุขอีกชนิดหนึ่งทีเ่ รียกว่าสันติสขุ ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบของจิตใจ ซึง่ จะเกิด
ได้จากการบําเพ็ญบุญบารมี มีอยู่ ๑๐ ประการด้วยกันคือ ๑. ทานบารมี การให้ ๒. ศีล
บารมี การละเว้นจากการเบียดเบียนผูอ้ น่ื ทางกายและทางวาจา ๓. เนกขัมมบารมี การ
แสวงหาความสุขจากความสงบร่มเย็นของจิตใจ ละเว้นจากการแสวงหาความสุขจากรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย ๔. อธิษฐานบารมี ความตัง้ ใจ ๕. สัจจบารมี ความ
จริงใจ ๖. ขันติบารมี ความอดทน ๗. วิริยบารมี ความพากเพียร ๘. ปัญญาบารมี
ความรู้ ความฉลาด ๙. เมตตาบารมี ความมีไมตรีจติ ต่อผูอ้ น่ื ๑๐. อุเบกขาบารมี การ
ทําจิตให้วางเฉย เหล่านี้คอื เครื่องมือทีต่ อ้ งพัฒนาสร้างขึ้นมา เพือ่ จะได้ปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
พุทธศาสนิกชนได้สมบูรณ์
ในบารมีทงั้ ๑๐ ประการนี้ มีบารมีทส่ี าํ คัญอย่างยิง่ ในเบื้องต้นคืออธิษฐานบารมี ก่อนที่
จะบําเพ็ญบารมีอน่ื ได้ ต้องมีอธิษฐานบารมีเป็ นผูน้ าํ อธิษฐานบารมี คือความตัง้ ใจ
ก่อนทีจ่ ะทําอะไร ต้องตัง้ ใจก่อน ต้องตัง้ เป้ าหมายก่อน อย่างวันนี้จะมาวัดได้ ก็ตอ้ ง
ตัง้ ใจไว้ก่อนล่วงหน้า ว่าวันนี้จะมาทําบุญทีว่ ดั เป็ นการกําหนดเป้ าหมาย จุดหมาย
ปลายทางทีต่ อ้ งการจะไป ฉันใดการบําเพ็ญบุญบารมี ก็ตอ้ งตัง้ เป้ าหมายไว้ในเบื้องต้น
ก่อนว่า ในชีวติ นี้เมือ่ เกิดมาแล้วก่อนทีจ่ ะตายไป ขอให้ได้บาํ เพ็ญบุญบารมี เท่าทีจ่ ะ
สามารถทําได้ ถ้าตัง้ เป้ าหมายแล้ว ก็จะได้มจี ดุ หมายปลายทาง มีงานทีจ่ ะต้องทํากัน ถ้า
ไม่ตงั้ เป้ าหมายไว้ก่อน ชีวติ ก็จะเป็ นเหมือนกับเรือทีไ่ ม่มหี างเสือ ไม่สามารถดําเนินไป
ตามทิศทางทีต่ อ้ งการจะไปได้ จะต้องไหลไปตามกระแสนํา้ กระแสลม แต่ถ ้ามีหางเสือ
ย่อมสามารถบังคับควบคุมให้เรือไปในทิศทางทีต่ อ้ งการจะไปได้ อธิษฐานบารมีก็เป็ น
เหมือนหางเสือทีใ่ ช้คดั เรือของชีวติ คือจิตให้ดาํ เนินไปสู่จดุ หมายปลายทางทีป่ รารถนา ก็
คือความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริงนัน่ เอง ดังนัน้ เมือ่ ได้พบกับพระพุทธศาสนา ได้ยนิ
ได้ฟงั ธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จนเห็นว่าเป็ นคําสอนทีม่ ปี ระโยชน์ เป็ นคําสอนทีจ่ ะ
พาไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริง ก็ควรทีจ่ ะตัง้ จิตอธิษฐาน คือตัง้ ใจว่า ชาติน้ ี
ขอให้ได้บาํ เพ็ญบุญบารมีเท่าทีจ่ ะสามารถทําได้ เช่นบําเพ็ญทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมม
บารมีเป็ นต้น
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เมือ่ ได้อธิษฐานแล้ว บารมีขนั้ ต่อมาทีจ่ าํ เป็ นจะต้องมี ก็คอื สัจจบารมี ความจริงใจ ถ้าตัง้
อธิษฐานไว้ว่าจะทําสิง่ หนึ่งสิง่ ใด แต่ขาดสัจจะ ความจริงใจ บางทีอาจจะไม่ได้ทาํ ก็ได้
อย่างในช่วงปี ใหม่มกั จะตัง้ จิตอธิษฐานกันว่า ปี น้ ีจะขอเป็ นคนดี จะละเว้นจากการเสพ
สุรายาเมา จะละเว้นจากอบายมุขต่างๆ แต่พอปี ใหม่ผ่านไปได้ไม่สกั กี่วนั พอมีคนชวนไป
เทีย่ ว ชวนไปดืม่ ก็เกิดใจอ่อน ไม่มกี าํ ลังจิตทีจ่ ะต้านทานการชวนของผูอ้ น่ื ได้ ความ
ตัง้ ใจทีจ่ ะละเว้นจากการดืม่ สุราก็เลยต้องล้มไป เพราะขาดสัจจะความจริงใจ จึงต้องทํา
ความเข้าใจว่า การอธิษฐานจิต คือการตัง้ ใจจะทําสิง่ หนึ่งสิง่ ใดนัน้ เป็ นเหมือนกับการให้
คํามันสั
่ ญญา ถึงแม้จะไม่ได้ให้กบั ผูอ้ น่ื ก็ตาม แต่ก็เป็ นการให้คาํ มันสั
่ ญญากับตนเอง
ต้องมีความหนักแน่น มีความจริงใจต่อการให้คาํ มันสั
่ ญญาของตน ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้ว ก็
จะเป็ นคนโลเล เป็ นคนไม่มหี ลัก ไม่มเี กณฑ์ ไม่สามารถกําหนดทิศทางชีวติ ของตนเอง
ได้ ตัง้ ขึ้นมาเท่าไร ก็จะล้มไปทุกครัง้ เมือ่ ประสบกับอุปสรรคหรือประสบกับสิง่ ยัวยวน
่
กวนใจ ก็จะทําให้ไม่สามารถตัง้ อยู่ในความตัง้ ใจได้
แต่ถา้ มีสจั จะควบคู่ไปกับอธิษฐาน เรียกว่าสัจจาธิษฐานแล้ว การตัง้ ใจจะไม่ล ้มเหลว
เพราะมีความจริงใจ มีความแน่วแน่ มีความหนักแน่น อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญ
ในขณะทีน่ งั ่ อยู่ใต้ตน้ โพธิ์ ก่อนทีจ่ ะตรัสรู้ ก็ได้ทรงตัง้ สัจจาธิษฐานไว้ว่า จะนัง่ อยู่ใต้
ต้นไม้ต้นนี้จนกว่าจะบรรลุธรรมทีป่ รารถนา ถ้าไม่ได้บรรลุธรรม ก็ขอให้ตายไปกับการ
นัง่ นี้เลย นี่คอื สัจจาธิษฐานทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตัง้ ไว้ ในขณะทีบ่ าํ เพ็ญบารมี ในวาระ
สุดท้ายก่อนทีจ่ ะได้บรรลุเป็ นพระบรมศาสดา เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกเรา
ทีม่ คี วามปรารถนาทีจ่ ะเจริญในทางทีถ่ ูกทีด่ ที ค่ี วร นอกจากการตัง้ จิตอธิษฐานแล้ว ต้อง
มีสจั จะควบคู่ไปด้วย คือก่อนทีจ่ ะตัง้ จิตอธิษฐาน ต้องถามตัวเองก่อนว่า ทําตามความ
ตัง้ ใจนี้ได้หรือไม่ ได้มากน้อยเพียงไร ต้องดูกาํ ลังของตัวเราประกอบไปด้วย ไม่ใช่ตงั้
เจตนาในสิง่ ทีเ่ หนือความสามารถทีจ่ ะทําได้ ถ้าเป็ นเช่นนัน้ ตัง้ ไปก็จะต้องล้มไปอย่าง
แน่นอน ต้องรู้จกั ประมาณ รู้จกั กําลังของเราด้วยว่าจะสามารถปฏิบตั ไิ ด้มากน้อยเพียงไร
ก็ตงั้ ไว้เพียงเท่านัน้ ก่อน เมือ่ ได้บรรลุถงึ ขัน้ นัน้ ทีไ่ ด้ตงั้ ไว้แล้ว ค่อยมาตัง้ ขัน้ ต่อไป ค่อยๆ
ขยับไปเรื่อยๆ ไปทีละเล็กทีละน้อยก็ได้ ไม่จาํ เป็ นจะตัง้ ทีเดียวให้ถงึ เป้ าหมายสูงสุดเลย
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เพราะบางทีจะไม่มกี าํ ลังความสามารถพอทีจ่ ะบําเพ็ญได้นนั ่ เอง แล้วก็จะเกิดความท้อแท้
เกิดความอิดหนาระอาใจ ทําให้ไม่อยากจะปฏิบตั ติ ่อไป
ถ้าตัง้ อยู่ในขอบเขตของความสามารถของเรา แล้วสามารถรักษาสัจจะนี้ไว้ได้ ก็จะสร้าง
กําลังจิตกําลังใจให้กบั เรา ให้มกี าํ ลังใจทีจ่ ะปฏิบตั ใิ ห้สูงยิง่ ๆขึ้นไป ในเบื้องต้นจึงต้องมีสจั
จาธิษฐานไว้เป็ นตัวนําร่อง เป็ นตัวเบิกทางให้กบั การปฏิบตั ิ เมือ่ มีทงั้ อธิษฐานและสัจจะ
แล้ว บารมีขนั้ ต่อไปทีต่ อ้ งใช้ก็คอื วิริยบารมี ความพากเพียร เมือ่ ตัง้ ใจไว้ว่า จะทําบุญทํา
ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ก็ตอ้ งมีความขยันหมันเพี
่ ยรในการกระทํากิจนัน้ ๆ เช่นต้อง
ขยันทําบุญ ขยันรักษาศีล ขยันปฏิบตั ธิ รรม ถ้าประสบกับอุปสรรคต่างๆ เจอความยาก
ความลําบาก ก็ตอ้ งใช้ขนั ติบารมี ความอดทนไว้ต่อสู ้ ถ้าไม่มคี วามอดทนแล้ว เวลา
ประกอบความพากเพียร แล้วเผชิญกับอุปสรรค เจอความยากความลําบาก ก็จะไม่
สามารถปฏิบตั ติ ่อไปได้ การปฏิบตั กิ จ็ ะต้องล้มเลิกไปในทีส่ ุด แต่ถา้ มีความเข้มแข็ง
อดทน ไม่กลัวทุกข์ ไม่กลัวความยาก ความลําบาก ก็จะสามารถฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆไป
ได้
ทุกครัง้ ทีท่ อ้ แท้หรือประสบกับอุปสรรค ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็ นตัวอย่าง ให้ระลึก
ถึงพระสงฆ์สาวกทัง้ หลายเป็ นตัวอย่างว่า ท่านก็เป็ นเหมือนกับพวกเรา คือเป็ นปุถชุ น
ธรรมดาสามัญมาก่อน ก่อนทีจ่ ะบรรลุเป็ นพระพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันตสาวก ท่านก็ตอ้ ง
ตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลาน ต่อสูก้ บั อุปสรรคต่างๆทีก่ ดี ขวางการปฏิบตั ิ แต่อาศัยว่า
ท่านเป็ นคนทีม่ คี วามแน่วแน่ จริงจัง มีความกล้าหาญ เข้มแข็ง อดทน จึงฝ่ าอุปสรรค
ต่างๆไปได้ ซึง่ เราก็เป็ นเหมือนกับท่าน ท่านเป็ นมนุษย์ธรรมดา เราก็เป็ นมนุษย์ธรรมดา
ท่านสะสมบุญบารมี เราก็สะสมบุญบารมีได้เหมือนกัน ถ้ามีความคิดอย่างนี้แล้ว ความ
ท้อแท้เบือ่ หน่ายก็จะหายไป กําลังจิตกําลังใจก็จะฟื้ นกลับคืนมา ทําให้สามารถปฏิบตั ิ
ต่อไปได้ ด้วยความอุตสาหะพากเพียร จนบรรลุถงึ เป้ าหมายทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงกําหนดไว้
ได้ในทีส่ ุด
จึงขอให้ความสนใจกับการบําเพ็ญบุญบารมีอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นความสําคัญของชีวติ ว่า
ชีวติ นี้เกิดมาก็เพือ่ บําเพ็ญบุญบารมีเท่านัน้
เพราะบุญบารมีน้ เี ท่านัน้ ทีจ่ ะพาเราไปสู่
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ความสุขทีแ่ ท้จริง ถ้าไม่สร้างบุญบารมี มัวแต่แสวงหาความสุขในโลก ก็จะมีแต่ความสุข
ในขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่น้ ีเท่านัน้ แต่เมือ่ ต้องจากโลกนี้ไปแล้ว จะไม่มบี ญ
ุ บารมีเป็ นเครื่อง
ส่งเสริมให้ไปเกิดในภพชาติทด่ี ตี ่อไป ดีไม่ดอี าจจะต้องไปเกิดในภพชาติทเ่ี ลวกว่า ดังใน
เรื่องราวทีม่ เี ล่าให้ฟงั ในพระพุทธศาสนาว่า
มีเศรษฐีคนหนึ่งเป็ นคนทีส่ ะสมเงินทอง
ได้มาก แต่เป็ นคนตระหนี่ ไม่ชอบทําบุญ มีเงินทองมากน้อยก็จะฝังกลบดินไว้ ไม่บอก
แม้กระทังลู
่ กหลาน แต่หลังจากทีต่ ายไปแล้ว ก็ตอ้ งกลับมาเกิดเป็ นสุนขั ในบ้านของตน
เพราะความห่วงสมบัตทิ ไ่ี ด้ฝงั ไว้ พระพุทธเจ้าได้ทรงบิณฑบาตผ่านบ้านนี้มา เห็นสุนขั ตัว
นี้ก็รู้วา่ เป็ นเศรษฐีเจ้าของบ้านเดิม ได้กลับมาเกิดเป็ นสุนขั เพราะความผูกพันกับสมบัตทิ ่ี
ตนเองได้สะสมไว้ จึงสอนลูกๆของเศรษฐีคนนี้วา่ เลี้ยงสุนขั ตัวนี้ไว้ให้ดี เพราะสุนขั ตัวนี้
เป็ นพ่อของเจ้า เดีย๋ วเขาจะพาไปขุดสมบัตทิ พ่ี ่อของเจ้าได้ฝงั ไว้ให้ ต่อมาไม่นานสุนขั ตัว
นัน้ ก็ไปขุดสมบัตติ ่างๆ ทีฝ่ งั ไว้ในบ้านขึ้นมาให้ลูกๆได้มโี อกาสได้ใช้ ลูกๆเมือ่ ก่อนก็ไม่มี
ความศรัทธาความเชื่อในเรื่องบุญบารมี ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด แต่เมือ่ ได้สมั ผัส
กับความจริงทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสอน ก็เลยเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมา ตัง้ แต่นนั้ ก็
บําเพ็ญบุญบารมีกนั มีการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม
นี่แหละคืองานทีแ่ ท้จริงของเรา หน้าทีท่ แ่ี ท้จริงของเรา เป็ นการแสวงหาความสุขทีแ่ ท้จริง
ของเรา วิธีอน่ื ไม่มี มีวธิ ีน้ วี ธิ ีเดียวเท่านัน้ ถ้ามีแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ปกปิ ดไว้เลย
พระพุทธเจ้าจะบอกเราทัง้ หมด แต่น่เี ป็ นเพียงวิธีเดียวเท่านัน้ ทีเ่ ป็ นวิธีทถ่ี ูกต้อง ทีจ่ ะทํา
ให้เราพ้นทุกข์ได้ พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เพราะความเกิดนี้เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดเี ลย
เพราะเมือ่ เกิดแล้วก็ตอ้ งมีความแก่ ความเจ็บ ความตายตามมา มีการพลัดพรากจากกัน
และกันตามมาอย่างแน่นอน ผูท้ ไ่ี ม่อยากจะประสบกับความทุกข์ จําต้องทําให้ตนเองไม่
ต้องมาเกิดอีก เพราะเมือ่ เกิดมาแล้วก็จะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายนัน่ เอง วิธีทจ่ี ะทําให้
ไม่เกิด ก็คอื การบําเพ็ญบุญบารมี ซึง่ จะเป็ นตัวทําลายเชื้อของภพชาติ คือกิเลสตัณหา
ทัง้ หลายนัน่ เอง ความอยาก ความโลภต่างๆ เป็ นตัวผลักดันให้จติ ต้องไปแสวงหาภพ
ชาติใหม่อยู่เรื่อยๆ เวลาทีค่ นเราตายนัน้ ตายเพียงครึ่งเดียว คือร่างกายต้องแตกสลาย
ดับไป เพราะร่างกายประกอบขึ้นมาจากดินนํา้ ลมไฟ ทีผ่ ่านมาทางอาหาร แล้วก็เข้ามาอยู่
ในร่างกาย แล้วก็แปลงสภาพเป็ นอวัยวะต่างๆ เป็ นผม เป็ นขน เป็ นเล็บ เป็ นฟัน แล้วไม่
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ช้าก็เร็วก็จะต้องแตกสลายไป ดิน นํ้า ลม ไฟ ทีม่ อี ยู่ในร่างกายก็แยกตัวออกจากกัน
กลับคืนสู่สภาพเดิม แต่จติ ผูท้ ม่ี าครอบครองร่างกายนี้ ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย
จิตนี้ถา้ เปรียบเทียบ ก็เหมือนกับกระแสวิทยุโทรทัศน์ กระแสโทรศัพท์มอื ถือทีเ่ ราใช้กนั
อยู่ทกุ วันนี้ เป็ นสิง่ ทีม่ องไม่เห็น แต่เป็ นสิง่ ทีป่ ฏิเสธไม่ได้วา่ ไม่มี ถ้ามีเครื่องรับวิทยุ
โทรทัศน์ตอนนี้ เปิ ดขึ้นมาก็จะได้รบั เสียงและสิง่ ต่างๆทีผ่ ่านมาทางกระแส กระแส
ในขณะนี้มอี ยู่รอบตัวเรา แต่เรามองไม่เห็นกัน ฉันใดจิตก็เป็ นเหมือนกับกระแส
เหมือนกัน เป็ นกระแสรู ้ เป็ นผูร้ ู ้ ในขณะนี้ผูท้ ก่ี าํ ลังรับรู้อยู่น้ ี ไม่ใช่ร่างกาย จิตต่างหาก
เป็ นผูร้ บั รู้ จิตอาศัยร่างกายเป็ นสือ่ เป็ นเครื่องมือ คืออาศัยหูรบั ฟังเสียง เมือ่ เสียงได้เข้า
ไปสู่ในร่างกาย ก็ส่งไปสู่จติ อีกต่อหนึ่ง จิตถึงรับรู้ได้ ถึงเสียงทีพ่ ูดอยู่น้ ี และจิตก็เป็ นผู ้
คิดพิจารณาตาม ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายนัน้ เป็ นเหมือนกับเครื่องรับวิทยุเท่านัน้ เอง
พระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอะไร ร่างกายไม่มตี วั ไม่มตี น
ดังทีไ่ ด้แสดงไว้ว่าร่างกายนี้มาจากดิน นํา้ ลม ไฟนัน่ เอง แต่ตวั ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดก็คอื ตัวจิต
ตัวจิตนี้เป็ นตัวทีร่ บั รู้เรื่องราวต่างๆ และเป็ นผูท้ บ่ี าํ เพ็ญกิจกรรมต่างๆ ทัง้ ในทางดีและ
ในทางไม่ดี ถ้าดําเนินกิจกรรมทีด่ ที เ่ี รียกว่าบุญกุศล จิตก็มคี วามสุขมีความสงบ ถ้า
ดําเนินกิจกรรมทีไ่ ม่ดี เช่น ทําบาป ทํากรรม ก็จะมีแต่ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ
ผลของการกระทําของจิตนัน้ จิตเป็ นผูร้ บั เอง ทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ในปัจจุบนั ก็
คือความรู้สกึ ทีม่ อี ยู่ภายในใจ อย่างวันนี้เรามาทําบุญกัน เราก็มคี วามสุขมีความสบายใจ
ถ้าไปทําบาปทํากรรม เช่นไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ก็จะมีความรู้สกึ ไม่สบายใจ
ตามมาทันที นี่คอื ผลของกรรม ทีส่ ามารถพิสูจน์เห็นได้ ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ แต่ยงั มี
ผลของกรรมอีกชนิดหนึ่งทีเ่ รียกว่าภพชาติทจ่ี ะตามมาต่อไป นี่เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถ
มองเห็นได้ เพราะไม่มปี ญั ญาเหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้ามี เราจึงต้องอาศัยหรือเชื่อในสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอนว่
่
า บุญกรรมทีเ่ ราทําในชาติน้ นี นั้ เป็ นเหตุเป็ นปัจจัยทีจ่ ะส่งให้เรา
ไปเกิดในภพชาติต่อไป จะมีความเจริญ มีความรํา่ รวย มีความฉลาด มีความสวยงาม
หรือไม่สวยงามนัน้ ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมทีเ่ ราทําในชาติน้ ี ถ้ารักษาศีลก็จะได้ไปเกิดใน
สุคติ คือภพทีด่ ี ทีม่ แี ต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ เช่น ภพของมนุ ษย์ ของเทพ ของ
33

พรหม ของพระอริยเจ้าทัง้ หลาย แต่ถา้ ทําบาปทํากรรม ก็จะต้องไปเกิดในอบาย คือภพ
ของเดรัจฉาน ของเปรต ของอสุรกาย ของสัตว์นรกทัง้ หลาย
นี่เป็ นผลทีจ่ ะตามมา หลังจากทีร่ ่างกายได้แตกดับสลายไปแล้ว เรายังต้องไปต่อ คือจิต
ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนัน่ เอง จิตจะเอาวิบากคือความดี ความชัว่ ทีไ่ ด้ทาํ ไว้ในชาติน้ แี ละ
ในชาติก่อนๆ ทีย่ งั ไม่ได้แสดงผลไปด้วย แล้วก็ตอ้ งไปรับผลต่อไป ทางพระพุทธศาสนา
จึงถือว่า การเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาตินนั้ เป็ นเหมือนกับขึ้นลงบนขัน้ บันได ถ้าทําความ
ดีในชาติน้ มี ากกว่าทําความชัว่ ชาติหน้าก็จะได้เลือ่ นขัน้ สูงขึ้นไป ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
บําเพ็ญบุญบารมีมาอย่างต่อเนื่องหลายภพ หลายชาติ เป็ นเวลาอันยาวนาน จนในที่สุด
บุญบารมีทไ่ี ด้ทรงบําเพ็ญ ได้ทาํ ให้บรรลุถงึ จุดสูงสุดของสัตว์โลก ก็คอื ได้บรรลุเป็ นพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็ นผูท้ อ่ี ยู่ไกลจากความทุกข์ ไม่มคี วามทุกข์มาเกี่ยวข้องด้วย
เลย เพราะได้ถงึ จุดทีไ่ ม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไปนัน่ เอง ผูท้ ่ไี ม่เกิดเท่านั้นจึงจะไม่มีความ
ทุกข์ ถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ ตราบนัน้ ก็ยงั มีความทุกข์อยู่ จะมีทกุ ข์มากทุกข์นอ้ ยเท่า
นัน้ เอง ถ้าอยู่ในขัน้ บําเพ็ญบุญบารมี ภพชาติทจ่ี ะเกิดอีกต่อไปในแต่ภพแต่ละชาติ จะมี
ความทุกข์นอ้ ยลงไปเรื่อยๆ จะมีความสุขเพิม่ มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนไม่มคี วามทุกข์
เหลืออยู่เลย กลายเป็ นความสุขล้วนๆ
นี่คอื เป็ นผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการบําเพ็ญบุญบารมี อย่างทีเ่ ราทัง้ หลายได้มากระทํากันใน
วันนี้ และจะกระทําต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าชีวติ จะหาไม่ การทีไ่ ด้มาเกิดเป็ นมนุษย์
ได้พบพระพุทธศาสนา เป็ นชีวติ ทีไ่ ด้กาํ ไรไม่ขาดทุน แต่ถา้ ไม่เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
สังสอน
่
เพราะไม่เห็น ก็เลยปฏิเสธ ถ้าอย่างนัน้ ก็จะไม่ได้สมั ผัสกับสิง่ ต่างๆ ทีด่ ที ง่ี าม ที่
พระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ทงั้ หลายได้สมั ผัสกัน ทางเลือกของชีวติ เราจึงมีอยู่วา่ เราจะ
ไปทางไหน จะไปในทางทีพ่ ระบรมศาสดาชี้ให้ไปก็ได้ หรือจะไม่ไปก็ได้ เพราะไม่มใี คร
สามารถมาบังคับตัวเราได้ แม้กระทังตั
่ วเราเอง บางครัง้ บางคราวก็ยงั บังคับตัวเราเอง
ไม่ได้ เพราะอะไร ก็เพราะวิบากกรรมทีเ่ ราทําไว้นัน่ เอง บางครัง้ เราไม่อยากจะโกรธ ก็ยงั
อดทีจ่ ะโกรธไม่ได้ บางครัง้ ไม่อยากจะโลภ ก็ยงั อดทีจ่ ะโลภไม่ได้ บางครัง้ ไม่อยากจะ
หลง ก็ยงั อดทีจ่ ะหลงไม่ได้ ก็เพราะในอดีตชาติได้สะสมความโลภ ความโกรธ ความ
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หลงไว้มาก จนมีกาํ ลังอยู่ในตัวของเขาเอง แต่ก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ สุดวิสยั ทีจ่ ะลบล้างความโลภ
ความโกรธ ความหลงเหล่านี้ ถ้ามีความตัง้ ใจ มีความจริงใจ มีความอดทน มีความกล้า
หาญ จึงไม่ควรมองข้ามการบําเพ็ญบุญบารมี เพราะเป็ นหน้าที่ของพุทธศาสนิ กชนทุกๆ
คน ขอให้บาํ เพ็ญไปจนกว่าชีวติ จะหาไม่ เพือ่ ความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง ทีจ่ ะตามมา
ต่อไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๙๐

เรามีกรรมเป็ นของๆตน
๒๙ มกราคม ๒๕๔๗

การทีท่ ่านทัง้ หลายได้มาวัดกันในวันพระ อย่างสมํา่ เสมอและอย่างต่อเนื่องนัน้ ก็เป็ น
เพราะความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้ทรงแสดงไว้ว่า เรามีกรรมเป็ น
ของๆตน จักทํากรรมอันใดไว้ จักต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น ด้วยเหตุน้ นี นั ่ เองเราจึง
มาทีว่ ดั กัน เพราะเมือ่ มาวัดก็จะได้ประกอบคุณงามความดี สร้างบุญสร้างกุศล ผลทีด่ ี
คือความสุขความเจริญก็จะตามมา และถ้าได้ละเว้นจากการกระทําบาปทํากรรม ด้วย
การสมาทานศีล เราก็ไม่ตอ้ งรับผลของบาปกรรม คือความทุกข์ความเสือ่ ม จึงอยากจะ
ให้ทาํ ความเข้าใจไว้ว่า ผลทีเ่ กิดจากการกระทําความดีและการกระทําบาปทําความชัว่ นัน้
หมายถึงผลในจิตใจเป็ นหลัก ความสุขความเจริญ ก็เป็ นความสุขความเจริญของจิตใจ
ความทุกข์ความเสือ่ ม ก็เป็ นความทุกข์ความเสือ่ มของจิตใจ ไม่ได้หมายถึงความเจริญ
หรือเสือ่ มในลาภ ยศ สรรเสริญ สุขทัง้ หลาย ซึง่ เป็ นเพียงผลพลอยได้ ไม่ได้เป็ นผลซึง่
เกิดขึ้นจากการกระทําความดี หรือการกระทําความชัว่ โดยตรง ผลทีไ่ ด้รบั โดยตรง ก็คอื
ผลทีเ่ กิดขึ้นกับจิตใจของเรา
คําว่าสุข ก็หมายถึงจิตทีม่ คี วามสงบ เมือ่ จิตมีความสงบก็มคี วามสุข คําว่าเจริญ ก็
หมายถึงจิตได้พฒั นาสถานภาพของตน ให้สูงขึ้นกว่าทีเ่ ป็ นอยู่ จากความเป็ นมนุ ษย์ก็
พัฒนาขึ้นสู่ความเป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคลตามลําดับต่อไป ความทุกข์ก็
หมายถึงความทุกข์ ความว้าวุน่ ขุน่ มัวภายในจิตใจ ทีเ่ กิดจากความคิด การพูด การ
กระทําทีไ่ ม่ถูกต้อง ทําให้มคี วามทุกข์ ความวุน่ วายใจ ส่วนความเสือ่ มของจิตใจก็
หมายถึง สถานภาพของจิตใจทีไ่ ด้เสือ่ มลงจากความเป็ นมนุษย์ ไปสู่ เดรัจฉาน อสุรกาย
เปรต สัตว์นรก นี่คอื ความหมายของกรรม คือการกระทํา และวิบาก คือผลทีเ่ กิดขึ้นจาก
การกระทําของเรา ไม่วา่ ดีหรือชัว่ ย่อมมีความสุขความเจริญ มีความทุกข์ความเสื่อม
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ตามมา ไม่ได้หมายความว่า เมือ่ ได้ทาํ บุญทําความดีรกั ษาศีลปฏิบตั ธิ รรมแล้ว จะประสบ
ความสําเร็จในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เพราะไม่ได้เป็ นผลโดยตรง แต่เป็ นผลพลอยได้
คือเวลาเราทําความดี คนเขาเห็นความดีของเรา เขาก็สนับสนุนส่งเสริมเรา แต่ถา้ เขาไม่
เห็นความดีของเรา เราก็อาจจะไม่ได้รบั การสนับสนุนส่งเสริม เช่นเดียวกับเวลาทีเ่ ราทํา
บาปทําความชัว่ ถ้าไม่มคี นเห็นเรา ก็ไม่มใี ครมาประณาม หรือมาจับเราเข้าคุกเข้าตะราง
จึงต้องทําความเข้าใจไว้ เพือ่ จะได้ไม่เกิดความท้อแท้ใจ เวลาทีท่ าํ ความดีแต่ไม่ได้เจริญ
ในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ตอ้ งเข้าใจว่านัน่ ไม่ได้เป็ นผลทีเ่ กิดขึ้นจากการกระทําความดี
โดยตรง ขอให้ดูทใ่ี จเป็ นหลัก เวลาทําความดี ถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ เช่นช่วยเหลือผู ้
หนึ่งผูใ้ ด สงเคราะห์ผูห้ นึ่งผูใ้ ด ทําบุญให้ทานกับผู ้หนึ่งผูใ้ ด ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ
หรือไม่ ถ้าทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ คือไม่หวังผลตอบแทนจากบุคคลทีเ่ ราช่วยเหลือเลย
ไม่ตอ้ งการชื่อเสียง ไม่ตอ้ งการคําสรรเสริญเยินยอ ทําไปเพราะเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ี เป็ นสิง่
ควรจะทํา เมือ่ ทําในลักษณะนี้ จิตก็จะมีความสงบ มีความสุขปรากฏขึ้นมา จิตได้พฒั นา
สูงขึ้นไป นี่ต่างหากคือผลทีค่ วรจะเล็งถึง อย่าไปกังวลกับผูอ้ น่ื ทีก่ ระทําความชัว่ ทําบาป
ทํากรรม แต่กลับได้ดบิ ได้ดใี นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ภายในจิตใจของเขานัน้ เมือ่ ทํา
บาปทํากรรมไปแล้ว ต้องมีความวุน่ วาย ว้าวุน่ ขุน่ มัว ไม่มคี วามสงบ ถ้าไม่มคี วามสงบก็
ไม่มคี วามสุข เช่นเวลาไปทําอะไรผิด แล้วยังไม่มใี ครรู้ แต่ตนเองก็รู้อยู่ในใจว่า ได้
กระทําความผิดแล้ว ความกังวลใจ ความหวาดระแวง ย่อมเกิดกับบุคคลนัน้ เพราะศีล
ไม่บริสุทธิ์นนั ่ เอง ได้ละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งไปแล้ว จึงทําให้มคี วามวิตก มีความกังวลใจ
ในขณะเดียวกันสภาพจิตก็เสือ่ มลงไป จากมนุษย์ไปสู่ อสุรกาย เปรต เดรัจฉาน สัตว์
นรกต่อไป
นี่แหละคือเรื่องราวของความดีความชัว่ และผลของความดีความชัว่ คือความสุขความ
เจริญ ความเสือ่ มความทุกข์ เป็ นสิง่ ทีเ่ รากระทํากันทัง้ สิ้น ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีบ่ คุ คลหนึ่ง
บุคคลใดมอบให้กบั เรา และก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะขอจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ ขอกันไม่ได้
ในเรื่องของความดี เรื่องของความชัว่ และผลของความดีและความชัว่ แต่อยู่ทต่ี วั
ผูก้ ระทํา ถึงแม้จะกราบพระพุทธเจ้าขอความดีงามต่างๆจากท่าน ท่านก็ให้เราไม่ได้
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เพราะท่านสอนให้เรายึดหลักอัตตาหิ อัตโน นาโถ นัน่ เอง ท่านสอนให้เราทําความดีละ
ความชัว่ แล้วผลของความดีก็จะปรากฏขึ้นมา ผลของความชัว่ ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา
เพราะดีชวั ่ นัน้ เป็ นต้นเหตุของผล คือความสุขและความเจริญ ความทุกข์และความเสื่อม
จึงขอให้ทาํ ความเข้าใจว่า อย่าไปหวังพึง่ ผูอ้ น่ื ในเรื่องของความดีความชัว่ และผลของ
ความดีและความชัว่ อย่าไปคิดว่าเราสามารถทําความดีแทนกันได้ เพราะบุญทําแทนกัน
ไม่ได้
นี่แหละเป็ นเหตุทเ่ี ราทุกคนต้องมาวัดกัน เพือ่ ปฏิบตั ธิ รรม ประกอบคุณงามความดีต่างๆ
เพราะวัดเป็ นสถานทีเ่ หมาะต่อการบําเพ็ญความดีและละความชัว่ นัน่ เอง
เปรียบ
เหมือนกับโรงพยาบาล เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะรักษาอยู่ทบ่ี ้าน ก็อาจจะรักษาได้บางโรค แต่
ถ้าเป็ นโรคทีห่ นัก จะรักษาทีบ่ า้ นก็คงจะไม่ไหว ต้องไปทีโ่ รงพยาบาลจะดีกว่า การดูแล
รักษาจิตใจด้วยความดีงาม ด้วยการไม่กระทําความชัว่ ก็เหมือนกัน จะอยู่ทบ่ี า้ นก็ทาํ ได้
แต่อาจจะไม่ดเี ท่ากับทีว่ ดั เพราะทีว่ ดั จะมีบรรยากาศทีเ่ อื้ออํานวยต่อการทําความดี คน
ทีม่ าอยู่วดั ย่อมมีความเห็น มีการปฏิบตั คิ ล้ายคลึงกัน ไม่สวนทางกัน ช่วยสนับสนุนกัน
ทําให้เกิดกําลังใจทีจ่ ะปฏิบตั แิ ละทําความดีให้ยง่ิ ๆขึ้นไป แต่ถา้ อยู่ทบ่ี า้ น เราจะเป็ นคนที่
ปฏิบตั ธิ รรมอยู่เพียงคนเดียว คนอืน่ ไม่สนใจปฏิบตั ิ เช่นเราถือศีล ๘ ละเว้นจากการ
รับประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว แต่คนอืน่ ไม่ได้ถอื ศีล ๘ จึงรับประทานอาหาร
เย็นกัน เวลาทีเ่ ขารับประทานอาหาร เราก็อาจจะเกิดความรู้สกึ หิวขึ้นมาก็ได้ ก็อาจจะทํา
ให้ไม่สามารถรักษาศีลข้อนี้ได้ ถ้าไม่มคี วามแน่วแน่ต่อการรักษาศีล แต่ถ ้ามาอยู่ในวัดทีม่ ี
การปฏิบตั ธิ รรมในระดับเดียวกัน ก็จะไม่มปี ญั หาในเรื่องนี้ เพราะทุกคนก็ถอื ศีล ๘
ด้วยกัน ทุกคนก็ไม่รบั ประทานอาหารเย็นเหมือนกัน จึงควรเลือกสถานทีใ่ ห้เหมาะ เวลา
จะปฏิบตั ธิ รรมประกอบคุณงามความดี
ส่วนในชีวติ ประจําวันของเรา ตอนทีไ่ ม่ได้มาวัด เวลาไปไหนมาไหน ทํากิจกรรมต่างๆ
เราก็ยงั ประกอบความดีได้ เจอขอทานเกิดความสงสาร ให้เงินเขาสักหน่อย ก็เป็ นการ
กระทําความดีเหมือนกัน เวลาใครมาปาดหน้าขณะทีข่ บั รถ ก็ไม่ควรไปโกรธเขา ถือว่า
เป็ นเรื่องธรรมดา อยู่ในโลกด้วยกัน ก็เหมือนลิ้นกับฟัน บางครัง้ ก็มกี ารขบกันบ้าง ให้
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อภัยแล้วใจจะสงบ ใจจะเย็น ไม่มเี รื่องมีราว แต่ถา้ ไม่รู้จกั ระงับความโกรธ เมือ่ เขาปาด
หน้าเรา เราก็ขบั จี้ทา้ ยเขาไป แล้วก็ปาดหน้าเขา ชนเขา กลายเป็ นเรื่องเป็ นราวขึ้นมา
ทะเลาะเบาะแว้ง ทุบทําร้ายร่างกายกัน จนถึงแก่ความตาย ก็เป็ นไปได้ ถ้าไม่ระมัดระวัง
นี่ก็คอื ผลทีเ่ กิดขึ้นจากการทีไ่ ม่ควบคุมการกระทํา ให้อยู่ในกรอบของความดีงามนัน่ เอง
ในชีวติ ของเราในแต่ละวัน จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องดูแลการเคลือ่ นไหวของกาย
วาจา ใจ เพราะนี่แหละก็คอื การกระทําทีเ่ รียกว่ากรรม การกระทําทางกายก็เรียกว่า
กายกรรม ทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรม ทางจิตทางใจก็เรียกว่ามโนกรรม ทัง้ ๓ นี้เป็ น
กรรม ทีเ่ มือ่ กระทําไปแล้วย่อมส่งผลตามมา
กรรมก็มแี บ่งไว้ ๓ ชนิดด้วยกันคือ ๑. กรรมดีเรียกว่ากุศลกรรม ๒. กรรมชัว่ เรียกว่า
อกุศลกรรม กรรมทีไ่ ม่ดไี ม่ชวั ่ เรียกว่าอัพยากฤต นี่คอื กรรมทีเ่ ราทําอยู่อย่างต่อเนื่องใน
แต่ละวัน ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนถึงเวลาหลับ เราจึงควรให้ความสําคัญต่อการกระทําของเรา
ด้วยการพัฒนาสติ ผูค้ อยดูแลการเคลือ่ นไหวและการกระทําของเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่
การกระทําทางใจทีเ่ รียกว่ามโนกรรมเป็ นสําคัญ เพราะเป็ นผูร้ ิเริ่ม ถ้าจิตไม่คดิ ใจไม่สงั ่
แล้ว วาจากับการเคลือ่ นไหวทางกายย่อมไม่เกิดขึ้น อย่างในขณะทีเ่ รานัง่ อยู่น้ ี ถ้าจะลุก
ขึ้นใจต้องคิดเสียก่อนว่าลุกขึ้น ถ้าจะพูดก็ตอ้ งคิดเสียก่อนว่าจะพูดอะไร ถ้ามีสติเราจะรู้
การเคลือ่ นไหวของความคิดอยู่ทกุ ขณะ ถ้าเรารู้ทนั ความคิดของเรา เวลาคิดไปในทาง
อกุศล ก็ระงับยับยัง้ เสีย เช่นเวลาคนขับรถปาดหน้าแล้วเกิดโทสะขึ้นมา ก็ตอ้ งรู้ทนั โทสะ
นี้ นี่ก็เป็ นมโนกรรมแล้ว ถ้าปล่อยให้ไหลออกไป ก็จะไปสู่วาจา สู่การกระทําทางกาย ก็
จะเกิดผลเสียผลร้ายตามมา
แต่ถา้ มีสติแล้วระงับยับยัง้ อกุศลทีเ่ กิดขึ้นภายในจิตได้
ผลเสียผลร้ายก็ไม่มตี ามมา ถ้ารู้วา่ ความโกรธเป็ นอกุศล ก็ระงับดับเสีย เมือ่ ระงับแล้วก็
ไม่มอี ะไรตามมา วจีกรรมก็ไม่มตี ามมา กายกรรมก็ไม่มตี ามมา ผลเสียหายต่างๆ ก็ไม่มี
ตามมา
การดูแลจิตใจจึงเป็ นภารกิจที่สาํ คัญอย่างยิ่ง สําหรับผูท้ ่ปี รารถนาความสุขความเจริญ
อย่างแท้จริง พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญสติตงั้ แต่ต่นื ขึ้นมาเลย พอตื่นขึ้นมาสิง่ แรกก็
ให้ตงั้ สติก่อน ว่ากําลังจะทําอะไร เช่นเวลาตื่นขึ้นมา ก็จะต้องลุกขึ้นมา เพือ่ ไปห้องนํา้
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ห้องท่า ก่อนจะลุกขึ้นมาก็ให้รู้ก่อนว่า กําลังคิดจะลุกขึ้นมา ในขณะทีล่ กุ ขึ้นมาก็ให้รู้วา่
กําลังลุกขึ้นมา เวลายืนขึ้น เดินไป ไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆ ก็ให้มสี ติคอยตามดูอยู่
เสมอ ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้วการกระทําทัง้ ๓ คือกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ก็จะอยูใ่ น
ขอบเขต อยู่ในการควบคุมบังคับของเรา และถ้ารู้วา่ อะไรดีอะไรชัว่ ก็ยง่ิ ดีใหญ่ เพราะถ้า
รู้แล้ว เราก็จะเลือกทําในสิง่ ทีด่ นี นั ่ เอง แต่คนเราในฐานะทีเ่ ป็ นปุถชุ นนัน้ ยังไม่สามารถรู้
ทุกสิง่ ทุกอย่างได้หมด ว่าสิง่ ไหนดี สิง่ ไหนไม่ดี ความคิดแบบไหนเป็ นความคิดทีด่ ี
ความคิดแบบไหนเป็ นความคิดทีไ่ ม่ดี เราจึงต้องเข้าหานักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ฟังคําสอนของท่านแล้วนําไปพินิจพิจารณา
ไปปฏิบตั ิ เราถึงจะค่อยๆเจริญขึ้นทางปัญญา คือจะเริ่มรู้วา่ อะไรถูก อะไรผิด คําว่าถูก
ว่าผิดนี้หมายถึงอะไรทีเ่ ป็ นคุณเป็ นโทษกับจิตใจเป็ นหลัก ถึงแม้ว่าในทางโลกจะถือว่าไม่
ผิด แต่ในทางธรรมถือว่าผิด เช่นการเล่นการพนัน การเทีย่ วเตร่ตอนกลางคืน ทางโลก
ถือว่าเป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นปกติ แต่ในทางธรรมนัน้ พระพุทธเจ้าถือว่าเป็ นเหตุทจ่ี ะ
นําไปสู่ความเสือ่ มเสียต่อไป อบายมุขก็แปลว่าทวารสู่อบาย อบายก็คอื ภูมจิ ติ ของสัตว์
โลกทีอ่ ยู่ในทุคตินนั ่ เอง ได้แก่ เดรัจฉาน อสุรกาย เปรต สัตว์นรก นี่คอื ทีไ่ ปของผูท้ เ่ี ข้า
ไปเกี่ยวข้องกับอบายมุขทัง้ หลาย
ถ้าเราเข้าหาพระศาสนา เข้าหาพระพุทธเจ้า เราก็จะได้ยนิ เรื่องของโทษของอบายมุข
ทัง้ หลาย
แต่ถ ้าไม่เคยเข้าวัดเลย
ไม่เคยสนใจทีจ่ ะศึกษาพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าเลย ก็จะไม่ได้ยนิ กลับจะได้ยนิ ว่าอบายมุขต่างๆนัน้ ไม่ใช่เป็ นเรื่องเสียหาย
อะไร ถ้ามองในแง่ของรายได้ กลับเป็ นคุณเป็ นประโยชน์เสียอีก เพราะเมือ่ เปิ ดสถาน
บริการต่างๆ ก็จะมีคนไปใช้บริการ มีเงินทองไหลเวียน มีเงินทองเข้ารัฐ จากการเก็บภาษี
อากร แล้วก็เอาเงินภาษีน้ มี าพัฒนาประเทศ แต่การพัฒนาประเทศด้วยการสร้างสิง่
อํานวยความสะดวกต่างๆ เช่นถนนหนทาง นํา้ ประปา ไฟฟ้ า ถึงแม้จะมีความจําเป็ น แต่
ถ้าไม่สนใจต่อการพัฒนาจิตใจของคนแล้ว สังคมจะหาความเจริญไม่ได้ ถ้าเจริญก็จะ
เจริญในด้านวัตถุเท่านัน้ แต่จติ ใจของคนกลับจะเสือ่ มลงไปเรื่อยๆ ดังทีเ่ ห็นกันอยู่ใน
ปัจจุบนั นี้ ทางด้านวัตถุก็มคี วามเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมาก แต่ในขณะเดียวกันทางด้าน
จิตใจก็เสือ่ มลงไปมาก มีคนทีข่ าดศีลธรรม สร้างปัญหาให้กบั สังคมไม่เว้นแต่ละวัน ถ้า
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เปิ ดหนังสือพิมพ์อ่านทุกวัน ก็จะมีขา่ วคราวของการเบียดเบียนกัน สร้างความเดือดร้อน
ให้แก่กนั เพราะคนไม่ได้รบั การส่งเสริม ให้พฒั นาจิตใจไปในทางทีด่ ที ง่ี ามนัน่ เอง มัวแต่
ส่งเสริมให้แสวงหาความสุขจากวัตถุ จากการบริโภคกาม คือรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะกัน เวลาไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะหามาได้ดว้ ยความสุจริต ก็ตอ้ งหาด้วยการทุจริต
เช่นลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี โกหกหลอกลวง ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ
นี่คอื พฤติกรรมของคนเราในปัจจุบนั นี้ และจะเป็ นมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าสังคมไม่ให้ความ
สนใจต่อหลักธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ เพราะสังคมจะอยู่ร่วมกันได้ดว้ ยความ
ร่มเย็นเป็ นสุข ก็ต่อเมือ่ ทุกคนมีความสํานึกในบาปบุญคุณโทษ มีหริ ิ โอตตัปปะ ความ
อายและความกลัวบาปเท่านัน้ ถ้าไม่มคี วามสํานึกในเรื่องบาปบุญคุณโทษ ไม่มหี ริ ิ
โอตตัปปะอยู่ภายในใจแล้ว สังคมก็จะมีแต่ความวุน่ วายมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถ
อยู่ร่วมกันได้ต่อไป จึงขอให้เราทุกคนให้ความสนใจในเรื่องของศีลธรรมความดีงาม
และการกระทําความดี เพราะเมือ่ ได้กระทําความดีแล้ว จะมีผลเกิดขึ้น ๒ ระดับด้วยกัน
ในระดับแรกก็เกิดขึ้นกับตัวเราเอง เวลาได้ทาํ ความดี ละเว้นจากการกระทําความชัว่
จิตใจจะมีความสงบร่มเย็นเป็ นสุข ผูอ้ น่ื ทีอ่ ยู่กบั เราก็มคี วามร่มเย็นเป็ นสุขไปด้วย มีใคร
อยากจะอยู่กบั คนทีไ่ ม่มศี ีลบ้าง มีใครอยากจะอยู่กบั พวกโจรบ้าง ไม่มใี ครอยากจะอยู่
หรอก ทุกคนก็อยากจะอยู่กบั คนดีทงั้ นัน้ เพราะเวลาอยู่กบั คนดีแล้วสบายใจ ถ้าจ้างสาว
ใช้มาอยู่บา้ นสักคนหนึ่ง ถ้าเป็ นคนดีเราก็สบายใจ ไปไหนมาไหนทิ้งบ้านไว้กับเขา เขาก็
จะไม่ทาํ ความเสียหายให้กบั ทรัพย์สมบัตขิ องเรา แต่ถา้ เป็ นคนไม่ดี ไม่มศี ีลไม่มธี รรม
เวลาเราไม่อยู่บา้ น เขาอาจจะให้ขโมยเข้ามาขนข้าวของไปหมดก็ได้ เรื่องอย่างนี้แหละที่
ทําให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่า ผลของความดีนนั้ มีคุณมีประโยชน์ขนาดไหน และผลของ
ความไม่ดนี นั้ มีโทษมากมายเพียงไร
จึงควรหันมาสนใจในการพัฒนาจิตใจกันดีกว่า อย่าส่งเสริมความเจริญในด้านวัตถุเลย
เพราะไม่ใช่เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้สงั คมและตัวเราอยู่กนั ได้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข เรื่องของ
วัตถุนนั้ ก็ให้มพี อเพียงก็พอแล้ว คือให้มปี จั จัย ๔ พอต่อการดํารงชีพก็พอแล้ว มากไป
กว่านัน้ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้ามีมากไปกว่านัน้ ก็ควรนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั
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ผูอ้ น่ื มีอะไรพอทีจ่ ะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป อย่างนี้ก็จะทําให้สงั คมอยู่ร่วมกัน
ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข ถ้าต่างคนต่างคิดแต่จะสะสมวัตถุข ้าวของสมบัตติ ่างๆ โดยไม่
คํานึงถึงคนรอบข้างว่าจะเดือดร้อนอย่างไร จะทุกข์อย่างไร จะลําบากอย่างไร ถ้าเป็ น
อย่างนัน้ สังคมก็จะเป็ นสังคมทีม่ คี วามเหลือ่ มลํา้ ตํา่ สูง เป็ นสังคมทีม่ กี ารเบียดเบียนกัน
เพราะเมือ่ เขาขาดแคลนมากๆ แล้วไม่สามารถหามาได้ดว้ ยความสุจริต ก็ตอ้ งหามาด้วย
วิธีทจุ ริตนัน่ เอง ถ้าหิวข้าว ไม่มขี ้าวกิน ไม่มงี านทํา จะให้ทําอย่างไร ก็ตอ้ งไปขโมย ไป
ปล้น ไปจี้นนั ่ เอง
แต่ถา้ เราทุกคนหันมาสนใจกับการทําความดี ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ทอ่ี ยู่ในสังคมกัน
รับรองได้วา่ จะเป็ นสังคมทีน่ ่าอยู่อย่างยิง่ เพราะเวลาทีค่ นอืน่ ได้รบั ความช่วยเหลือ ย่อม
มีความสํานึก ในบุญในคุณ การจะไปทําอะไรมิดมี ริ า้ ยต่อผูอ้ น่ื จึงเป็ นสิง่ ทีย่ าก เพราะ
เขาอยู่ได้ดว้ ยความช่วยเหลือของผูอ้ น่ื นัน่ เอง การจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื
จึงเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่อาจจะทําได้ แต่ถา้ สังคมไม่เหลียวแลกัน ไม่ช่วยเหลือกันและกัน ต่างคน
ต่างสะสม หาความสุข หาทรัพย์ หาสมบัตใิ ห้กบั ตนเองแล้ว รับรองได้วา่ สังคมจะต้องมี
ปัญหาตามมาอย่างแน่นอน จึงขอให้เราสนใจต่อการพัฒนาความดี และลดละความไม่ดี
ความชัว่ เสีย แล้วเราจะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข
นี่แหละคือความเจริญทีแ่ ท้จริง ความเจริญไม่ได้วดั กันด้วยวัตถุข ้าวของต่างๆ แต่วดั กัน
ด้วยสภาพจิตใจของคนทีอ่ ยู่ในสังคม ว่าเป็ นจิตใจทีส่ ูงหรือตํา่ มากน้อยเพียงไร ถ้าคนใน
สังคมมีศีล ๕ โลกนี้ก็เป็ นเหมือนสวรรค์แล้ว จะไปไหนมาไหนก็ไม่มคี วามกังวลกับภัย
ต่างๆ จะทิ้งบ้านไปโดยไม่ใส่กญ
ุ แจก็สามารถทําได้ เพราะไม่มใี ครจะมาหยิบสมบัตขิ ้าว
ของเงินทองของกันและกัน เพราะต่างคนต่างมีศีลนัน่ เอง ไม่เอาทรัพย์ของผูอ้ น่ื มาโดยที่
เขาไม่ให้ เพียงแต่มศี ีล ๕ ในสังคมเท่านัน้ สังคมเราก็อยู่กนั ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข แต่
จะเป็ นไปได้หรือไม่ได้นนั้ ก็เป็ นอีกเรื่องหนึ่ง แต่อย่างน้อยในตัวเราเองเป็ นสิง่ ทีท่ าํ ได้ ถ้ามี
ศีลเราก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็ นสุข ถึงแม้จะไม่มสี มบัตขิ ้าวของเงินทองมากมายก็ไม่ใช่
เป็ นเรื่องสําคัญอะไร เพราะสมบัตขิ ้าวของเงินทองซื้อความสงบของจิตใจไม่ได้ แต่ศลี
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เป็ นตัวทีซ่ ้อื ความสงบได้ ดังในอานิสงส์ของศีลทีแ่ สดงไว้ว่า สีเลน นิ พพุติง ยันติ ศีล
เป็ นเหตุระงับดับความทุกข์ความกังวลใจทัง้ หลาย
จึงขอให้เราให้ความสําคัญต่อการกระทําความดี ละการกระทําความชัว่ ยิง่ กว่าสิง่ อืน่ ๆใด
ในโลกนี้ เพราะสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ล้วนเป็ นสิง่ ทีเ่ ราสมมุตขิ ้นึ มาทัง้ สิ้น ของต่างๆนัน้ เขามี
อยู่มาแต่ดงั้ เดิม ไม่มคี ุณค่าราคาอะไร แต่มนุษย์เราไปสมมุตวิ า่ มีราคาขึ้นมา แล้วก็มา
แย่งกัน เช่น เพชรทีข่ ดุ ขึ้นมาจากดิน ก็เป็ นก้อนหินก้อนหนึ่ง ถ้าเอาเพชรกับกล้วยไปให้
ลิงเลือกดู ลิงจะเลือกอะไร รับรองได้วา่ จะไม่เอาเพชรแน่นอน เพราะเพชรไม่มปี ระโยชน์
อะไรกับลิง แต่กล้วยมีประโยชน์กว่า ฉันใดทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็ นเช่นนัน้ ไม่มี
คุณค่าอะไร ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้ว ก็จะไม่หลงกับเรื่องวัตถุต่างๆ แต่สง่ิ ทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ ก็
คือจิตใจของเราและความดีงาม เพราะถ้ามีความดีงามอยู่ในจิตใจแล้ว จะมีแต่ความสุข
มีแต่ความเจริญ ดังจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทงั้ หลาย ท่านได้พฒั นาความดี
จนถึงจุดสูงสุดด้วยการให้ทาน ท่านมีสมบัตอิ ะไรท่านก็สละหมดออกบวช แล้วท่านก็มา
รักษาศีล แล้วก็มาบําเพ็ญภาวนา ทําจิตใจให้สงบ เจริญปัญญา ให้เห็นถึงความจริงว่า
ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทไ่ี หน เมือ่ เห็นแล้วก็สามารถตัดทุกสิง่ ทุกอย่างได้ เมือ่ ตัดทุกสิง่
ทุกอย่างได้แล้ว ก็ไม่มอี ะไรทีจ่ ะมาสร้างความทุกข์ให้กบั จิตใจของท่านอีกต่อไป จิตของ
ท่านจึงเป็ นบรมสุข นิ พพานัง ปรมังสุขงั คือความสุขทีส่ ูงสุดของจิตใจ ทีเ่ กิดจากการ
กระทําความดีขนั้ ต่างๆจนถึงขัน้ สูงสุด
เราผูเ้ ป็ นพุทธศาสนิกชน เป็ นสาวกของพระพุทธเจ้า จึงไม่ควรมองข้ามหลักนี้ไป ควรดู
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเป็ นตัวอย่าง เป็ นสรณะ ท่านปฏิบตั อิ ย่างไร
เราก็ควรปฏิบตั ติ าม เพราะหนทางทีท่ ่านได้ไปถึงนัน้ เป็ นทางเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะพาไปสูจ่ ดุ
ทีด่ ที ส่ี ุดของชีวติ จึงขอให้นอ้ มเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เข้าสู่ใจอยู่เสมอ เพือ่
เป็ นเครื่องเตือนสติให้กระทําแต่ความดี ให้ละเว้นจากการกระทําความชัว่ แล้วผลอันดี
งามทีเ่ ราทุกคนปรารถนา คือความสุขและความเจริญ ก็จะเป็ นสิง่ ทีต่ ามมาต่อไป จึงขอ
ฝากเรื่องของหลักกรรมทีท่ รงสอนไว้ว่า เรามีกรรมเป็นของๆตน จักทํากรรมอันใดไว้ ดี
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หรือชัว่ จะต้องเป็ นผูร้ บั ผลของกรรมนั้น ไปพินิจพิจารณาและปฏิบตั ติ ่อไป การแสดง
เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๙๑

เนกขัมมบารมี

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
วันนี้ญาติโยมได้มาร่วมกันบําเพ็ญบุญบารมี เพือ่ เป็ นพลังขับเคลือ่ นชีวติ จิตใจ ให้ดาํ เนิน
ไปอย่างสะดวกราบรื่น ฟันฝ่ าอุปสรรคต่างๆทีเ่ กิดขึ้นในชีวติ ไปอย่างง่ายดาย ไม่ตอ้ งเศร้า
โศกเสียใจ ไม่ตอ้ งมีความทุกข์ ความวุน่ วายใจ เพราะบุญบารมีก็เปรียบเหมือนกับนํา้ มัน
รถยนต์ จะเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบาย ก็ตอ้ งมีนาํ้ มันอยู่ในถัง ถ้าขาด
นํา้ มันแล้ว รถยนต์ก็ไม่สามารถขับเคลือ่ นไปไหนได้ ชีวติ ของเราก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้าไม่มี
บุญบารมี เราก็จะต้องลําบากยากเย็นเข็ญใจ เหมือนกับคนทีไ่ ม่มรี ถยนต์ ไปไหนมาไหน
ก็ตอ้ งเดินไป ฉันใดคนทีไ่ ม่มบี ญ
ุ บารมี ก็เหมือนกับคนทีไ่ ม่มรี ถยนต์เป็ นพาหนะ ไว้พา
ไปไหนมาไหน อย่างสะดวกรวดเร็วและสุขสบาย จึงต้องลําบากลําบน ต่อสูก้ บั ทุกสิง่ ทุก
อย่างในโลก ด้วยความลําบากยากเย็น พุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรมองข้ามบุญบารมี ที่
พระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้บาํ เพ็ญ เพราะบุญบารมีน้ ี แหละเป็ นที่พ่งึ ที่แท้จริงของเรา
โดยปกติในฐานะทีเ่ ป็ นพุทธศาสนิกชน เราก็บาํ เพ็ญบุญบารมีกนั ทุกๆวันอยู่แล้ว ถ้าใส่
บาตรทุกวัน เราก็ได้บาํ เพ็ญทานบารมี ถ้ารักษาศีล ๕ เป็ นปกติ เราก็ได้บาํ เพ็ญศีลบารมี
ส่วนในวันพระซึง่ เป็ นวันพิเศษ เราก็มาวัดกันเพือ่ บําเพ็ญบุญบารมีเพิม่ ขึ้นอีก คือ
นอกจากจะถือศีล ๕ แล้ว ยังสมาทานศีล ๘ ศีลอุโบสถ เป็ นการบําเพ็ญเนกขัมมบารมี
เพือ่ สร้างพลังจิตให้ไม่ตอ้ งพึง่ พาอาศัยความสุข ทีเ่ กิดจากการได้สมั ผัสกามรสชนิดต่างๆ
การบําเพ็ญเนกขัมมบารมีเป็ นการละเว้น จากการแสวงหาความสุขในกามคุณทัง้ หลาย
ทีม่ ากับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ ถ้าเคยถือศีล ๕ ในศีลข้อ ๓ ก็จะ
เปลีย่ นเป็ นอพรหมจริยา เป็ นการบําเพ็ญพรหมจรรย์ ไม่มกี จิ กรรมเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ
ไม่หาความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์
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ส่วนศีลข้อที่ ๖ คือการละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว ก็
หมายถึงการรับประทานอาหาร เพียงเพือ่ ดูแลรักษาอัตภาพร่างกาย ให้อยู่ไปได้โดยไม่
เดือดร้อน แต่จะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหาร รับประทานถึงตอนเทีย่ งวันก็
พอเพียงแล้วสําหรับวันๆหนึ่ง บางท่านอาจจะสมาทานธุดงควัตร รับประทานอาหารเพียง
มื้อเดียวในวันหนึ่งๆ ไม่เปิ ดช่องให้แสวงหาความสุขทางกามรส ทีม่ ากับรู ป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหาร รับประทานอาหารเพียงเพือ่ เยียวยา
ดูแลรักษาร่างกาย ให้อยู่ไปได้ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่หวิ ก็พอแล้ว การรับประทานอาหาร
จริงๆแล้ว รับประทานเพียงมื้อเดียวหรือ ๒ มื้อ ก็พอเพียงแล้ว ไม่จาํ เป็ นต้อง
รับประทานอาหารหลังเทีย่ งวันไปแล้ว นี่ก็คอื การออกจากกามสุข ไม่แสวงหาความสุข
จากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
ศีลข้อที่ ๗ ก็เป็ นอีกข้อหนึ่ง ทีเ่ กี่ยวกับการละเว้นจากการหาความสุข ทางรูป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะ คือละเว้นจากการดูหนังฟังเพลง ละเว้นจากการออกไปเทีย่ วเตร่ หา
ความสุขจากการดูการฟังสิง่ ต่างๆ ละเว้นจากการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี ฉี ูดฉาด
แต่งหน้าแต่งตาทาปาก ใช้นาํ้ หอมเพือ่ ให้ความสุขกับจิตใจ เหล่านี้ทางศาสนาพุทธถือว่า
เป็ นความสุขจอมปลอม ไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นความสุขทีต่ อ้ งพึง่ พาอาศัยสิง่
ภายนอก ถ้าขาดสิง่ นี้แล้วก็จะเกิดความทุกข์ เกิดความเศร้าหมองตามมา ให้หาความสุข
ทีแ่ ท้จริงทีเ่ กิดจากการทําจิตใจให้สงบ
ส่วนศีลข้อที่ ๘ การละเว้นจากการนอนบนทีน่ อนใหญ่โต มีฟูกหนาๆให้หลับอย่างสุข
สบาย เพราะการนอนของผูแ้ สวงหาความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ จะนอนเพือ่ พักผ่อนร่างกาย ไม่
หาความสุขจากการหลับนอน เวลาหลังถึงพื้นหลับตาแล้วก็หลับไป ก็ใช้ได้แล้ว นอนบน
พื้นธรรมดาๆ บนเสือ่ บนพื้นไม้ธรรมดาๆ ก็พอเพียงแล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องมีฟูกหนาๆไว้
นอน เพราะถ้ามีฟูกหนาก็จะนอนยาว นอนมากเกินความจําเป็ น ตามปกติร่างกายถ้าได้
พักสัก ๔ ชัว่ โมง ก็จะพอเพียงแล้ว แต่ถา้ มีฟูกหนาๆ ก็จะขอนอนต่ออีก พอตื่นขึ้น
มาแล้วก็ยงั ไม่อยากจะลุก อยากจะนอนต่ออีก ทําให้เกียจคร้าน เสียเวลา
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ชีวติ ของเรานี้มเี วลาน้อยมาก วันๆหนึ่งเวลาก็ค่อยๆหมดไปๆ ถ้ามัวแต่ใช้เวลาอยู่กบั การ
กิน การนอน การแสวงหาความสุขในทางโลกิยะ ก็จะไม่ช่วยทางด้านจิตใจ เพราะยังต้อง
เผชิญกับภัยต่างๆ ทีร่ ออยู่ข ้างหน้า เช่น ภัยทีเ่ กิดจากความแก่ ภัยทีเ่ กิดจากการเจ็บไข้
ได้ป่วย ภัยทีเ่ กิดจากการตาย ภัยทีเ่ กิดจากการพลัดพรากจากของรักของเจริญใจ
ทัง้ หลาย ถ้าไม่สะสมบุญบารมี เช่นเนกขัมมบารมี คือความสงบสุขของจิตใจแล้ว เวลาที่
ต้องเผชิญกับภัยต่างๆ จิตใจจะขาดทีพ่ ง่ึ จะมีแต่ความว้าวุน่ ขุน่ มัว แต่ถา้ ได้เสริมได้
บําเพ็ญเนกขัมมบารมี แสวงหาความสุขจากการทําจิตใจให้สงบ ด้วยการสลัดสิง่ ต่างๆที่
จิตใจไปหลง ไปยึด ไปติดอยู่ ความสุขต่างๆภายนอกทัง้ หลายนัน้ อย่าไปหลงยึดติดอยู่
เพราะไม่ชา้ ก็เร็ว
สักวันหนึ่งร่างกายก็จะไม่สามารถแสวงหาความสุขเหล่านัน้ ได้อกี
เพราะเวลาแก่ลงไป ตาก็จะมืดมัว จะดูหนังก็ดูไม่รู้เรื่อง หูก็หนวก ฟังก็ไม่รู้เรื่อง ถ้ายัง
ต้องการความสุขจากรูปเสียงอยู่ ก็จะต้องมีแต่ความทุกข์อย่างแน่นอน เพราะไม่สามารถ
หาความสุขแบบนัน้ ได้อกี ต่อไป แต่ถา้ ได้เคยฝึ กหัดบําเพ็ญเนกขัมมบารมี ก็จะไม่ทกุ ข์
เพราะมีทพ่ี ง่ึ
ในวันพระจึงควรถือศีล ๘ กัน ตัดความสุขทางโลกเสียบ้าง อย่าไปสนใจกับเรื่องรูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ดูหนังฟังเพลง ร้องรําทําเพลง เรื่องอย่างนี้อย่าไปแสวงหา
อย่าไปต้องการ หันมาทําจิตใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวดมนต์ นัง่ สมาธิ กําหนดจิตให้
อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ทีเ่ ป็ นเครื่องผูกจิต จะเป็ นการบริกรรมพุทโธ พุทโธ พุท
โธ ไปภายในใจไปเรื่อยๆก็ได้ หรือจะกําหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ เวลาหายใจเข้าก็รู้
หายใจออกก็รู้ ให้รู้ตามความจริงของลม ไม่ตอ้ งบังคับลมให้ยาวหรือสัน้ ให้หยาบหรือ
ละเอียด ลมเป็ นอย่างไรก็ให้รู้ตามความจริงของลม ใช้ลมเป็ นเครื่องผูกจิต ไม่ให้จติ ไป
คิดเรื่องราวต่างๆ เพราะถ้าไปคิดแล้วเดีย๋ วก็จะเกิดความอยาก อยากไปดูนนั ่ อยากไป
ฟังนี่ อยากไปรับประทานสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ก็จะทําให้ไม่สามารถตัง้ อยู่ในความสงบได้ แต่ถา้ จิต
อยู่กบั การสวดมนต์ อยู่กบั การบริกรรมพุทโธ พุทโธ พุทโธ อยู่กบั การดูลมหายใจเข้า
ออก บังคับด้วยสติไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ จิตก็จะค่อย สงบลง สงบลง จนรวมลง
เป็ นหนึ่ง ตัง้ มันอยู
่ ่ในความสงบ ในขณะนัน้ จิตจะไม่มคี วามคิดอยากกับสิง่ ต่างๆเลย
เพราะมีความสุขอยู่ภายในตนเอง
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นี่แหละเป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราทุกคนมีอยู่กบั ตัวเราแท้ๆ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการ
บําเพ็ญเนกขัมมบารมี เราจึงไม่ควรมองข้ามการเข้าวัด เพือ่ บําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม เพราะ
เป็ นการสร้างความสุขทีแ่ ท้จริงให้กบั เรา เป็ นการสร้างสรณะทีแ่ ท้จริงให้กบั เรา ถ้า
สามารถเข้าสมาธิได้ตามทีต่ อ้ งการแล้ว
ต่อไปเวลาร่างกายของเราไม่สามารถออกไป
แสวงหาความสุขภายนอกได้ ไม่มปี ญั ญา ขาดทุนทรัพย์ เราจะไม่เดือดร้อน เพราะเรามี
ความสุขทีด่ กี ว่า ทีเ่ หนือกว่าอยู่ภายในใจของเราแล้ว คือความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ
ของจิตนี่แหละ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ จะเสมอ
เท่ากับความสุข ที่เกิดจากความสงบของจิต ต่อให้ได้ไปเทีย่ วรอบโลก ต่อให้ได้แต่งงาน
กับคนทีเ่ รารัก ทีเ่ ราชอบ ต่อให้ได้ตาํ แหน่งสูงขนาดไหน ต่อให้มคี วามรํา่ รวยขนาดไหนก็
ตาม ความสุขเหล่านี้ก็สูก้ บั ความสุข ทีเ่ กิดจากการทําจิตของเราให้สงบไม่ได้ เพราะ
ความสุขแบบนี้ เป็ นความสุขทีถ่ าวร อยู่กบั เราไปตลอด ไม่มใี ครสามารถมาแย่งจากเรา
ไปได้ เป็ นความสุขชนิดเดียวทีใ่ ห้ความอิม่ ความพอกับเรา ความสุขอย่างอืน่ ต่อให้ได้มา
มากน้อยเพียงไร ก็ยงั มีความรู้สกึ ต้องการเพิม่ ขึ้นไปอีก เป็ นเศรษฐีก็อยากจะเป็ นมหา
เศรษฐี เป็ นมหาเศรษฐีก็อยากจะเป็ นไปนานๆ อย่างนี้เป็ นต้น มันไม่ได้ไปดับความอยาก
ความต้องการของใจ
แต่เวลาทีท่ าํ จิตให้สงบได้แล้ว ความอยากต่างๆจะถูกระงับดับไป ไม่คดิ อยากจะได้อะไร
เพราะความสุขอยู่ในใจมันพอเพียง มันอิ่ม เหมือนกับคนทีร่ บั ประทานอาหารอิม่ เต็มที่
แล้ว ต่อให้ใครยกอาหารวิเศษเลิศโลกขนาดไหนมาตัง้ ไว้ข้างหน้า ก็ไม่มคี วามอยากทีจ่ ะ
รับประทาน นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง ความสุขทีไ่ ม่มใี ครสามารถมาแย่งจากเราไปได้
ความสุขภายนอกคนอื่นเขาแย่งไปได้
สามีภรรยาอาจจะถูกคนอืน่ เขาแย่งชิงไปก็ได้
ทรัพย์สมบัตเิ งินทองข้าวของอาจจะถูกเขาขโมยไปก็ได้ อาจจะถูกไฟไหม้ไปก็ได้ อาจจะ
ถูกรัฐบาลยึดไปก็ได้ เพราะของเหล่านี้อยูภ่ ายใต้กฎของอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตานัน่ เอง
คือเป็ นของไม่เที่ยง ไม่ใช่เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของของเรา เป็ น
ทุกข์ถา้ ไปหลงยึดติดกับสมบัตติ ่างๆ เพราะเวลาทีจ่ ะต้องสูญเสียสิง่ เหล่านี้ พลัดพราก
จากสิง่ เหล่านี้ไป ก็จะต้องเกิดความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจเป็ นอย่างยิง่ บางคนบาง
ท่านถึงกับไม่สามารถดําเนินชีวติ ต่อไปได้อย่างปกติ บางคนก็กลายเป็ นคนบ้าไปก็มี บาง
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คนทนอยู่ไม่ได้ถงึ กับกระโดดตึกฆ่าตัวตายไปก็มี เพราะจิตไปหลงยึดติดอยู่กบั โลกิยะ
สมบัตทิ งั้ หลายนัน่ เอง จนไม่รู้สกึ ตัวว่าตนเองกําลังสร้างปัญหาให้กบั ตน เพราะสิง่ ทีไ่ ป
ยึดติดนัน้ ล้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน จะมาจะไปอย่างไรเมือ่ ไหร่ ก็ไม่รู้ ไปห้ามก็
ไม่ได้ เพราะไม่เคยสนใจกับการสร้างความสุขทีแ่ ท้จริง ทีม่ อี ยู่ในตัวของเรา ด้วยการ
บําเพ็ญเนกขัมมบารมี อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายมาทีว่ ดั กันในวันพระ มาถือศีล ๘ กัน
บําเพ็ญประพฤติปฏิบตั ธิ รรม ละเว้นจากการเสพกามคุณทัง้ หลาย
ถ้าทําไปได้เรื่อยๆแล้ว
ต่อไปจะไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องออกไปแสวงหาความสุข
ภายนอกเลย อย่างพระหรือนักบวชทัง้ หลายนัน้ ท่านก็บาํ เพ็ญเนกขัมมบารมีกนั อย่าง
ต่อเนื่อง ทุกวัน ทุกเวลา จึงทําให้ท่านไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องออกไปนอกวัด ไปอยู่ใน
บ้านในเมืองเหมือนกับญาติโยมทัง้ หลายอยู่กนั
ท่านอยู่บาํ เพ็ญในป่ าท่านก็มคี วามสุข
ท่านไม่ตอ้ งมีรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ ดังทีพ่ วกเราทัง้ หลายมีกนั ท่านกลับมี
ความสุขมากกว่าเสียอีก เพราะเป็ นความสุขทีม่ นคงนั
ั ่ น่ เอง เวลาเรารู้สกึ ว่าเรามีอะไรที่
มันคง
่ ทีเ่ ราพึง่ ได้ทกุ เวลา ไม่วา่ จะเจ็บจะไข้หรือไม่ จะแก่ จะเป็ นจะตายหรือไม่ เราก็ยงั
สามารถพึง่ ความสุขอันนี้ได้อยู่
เพราะความสุขนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายนัน่ เอง
ร่างกายจะเป็ นอย่างไร หรือสมบัตติ ่างๆภายนอกจะเป็ นอย่างไร จะไม่สามารถมากระทบ
มาทําลายความสุข ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั เิ นกขัมมบารมีน้ ีได้เลย
เราจึงควรให้ความสนใจกับการบําเพ็ญบารมีชนิดนี้ เพราะเป็ นทรัพย์ทแ่ี ท้จริงของเรา
เรียกว่าอริยทรัพย์ โลกิยทรัพย์ต่างทีเ่ รามีอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นสมบัตขิ ้าวของเงินทอง บุคคล
บริษทั บริวารต่างๆ ล้วนไม่ใช่ทรัพย์ทแ่ี ท้จริงของเรา เป็ นสมบัตผิ ลัดกันชม สักวันหนึ่งก็
ต้องจาก ต้องทิ้งสมบัตเิ หล่านัน้ ไป หรือไม่เช่นนัน้ เขาก็ท้งิ เราไปก่อน แต่การพลัดพราก
จากสมบัตเิ หล่านี้ตอ้ งเป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเราทุกคนทีม่ าเกิดในโลกนี้ เรา
ก็ไม่ได้ขนสมบัตอิ ะไรติดตัวมาเลย เวลาตายไปก็ไม่ได้ขนสมบัตอิ ะไรติดตัวไปด้วยเลย
สมบัตทิ จ่ี ะขนไปได้ ก็มโี ลกุตรสมบัติ หรือบุญบารมีกบั บาปกรรมเท่านัน้ เอง ทีจ่ ะเป็ นสิง่
ทีต่ ดิ ตัวเราไป ถ้ามีบญ
ุ บารมีตดิ ตัวไป ก็จะมีทพ่ี ง่ึ มีสรณะ มีสง่ิ ทีจ่ ะดูแลรักษาให้มแี ต่
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ความสุขความเจริญ ถ้ามีบาปกรรมตามไป ก็จะมีแต่ภยั ต่างๆตามมา สร้างแต่ความทุกข์
ความเดือดร้อน ไม่รู้จกั จบจักสิ้น
ชีวติ ของเรานี้ เกิดมาก็เพือ่ บําเพ็ญอริยทรัพย์ คือบุญบารมี แล้วก็ละเว้นจากการสร้าง
บาปสร้างกรรม นี่แหละคืองานทีแ่ ท้จริงของเรา หน้าทีท่ แ่ี ท้จริงของเรา ไม่ใช่แสวงหา
ความสุขกับโลกิยทรัพย์ทงั้ หลาย เพราะเป็ นของชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว เพียงแค่ชวั ่ อายุขยั ของ
เราเท่านัน้ เมือ่ ตายไป ไปเกิดใหม่ ก็ตอ้ งไปแสวงหาใหม่ ยังหิวยังอยากอยู่ แต่ถา้ สะสม
อริยทรัพย์ไปเรื่อยๆ คือบุญบารมี ก็จะสร้างความสงบ สร้างความสุขให้กบั จิตใจ ทําให้
ทุกภพทุกชาติทไ่ี ปเกิด มีความหิว มีความอยากน้อยลงไปๆ ไม่ตอ้ งไปดิ้นรนขวนขวาย
หาโลกิยทรัพย์ต่างๆ เพราะรู้แล้วว่าทรัพย์ทแ่ี ท้จริงนัน้ อยู่ภายในใจ คืออริยทรัพย์น้ ี
เท่านัน้ จึงขวนขวายสร้างแต่อริยทรัพย์ เกิดมากี่ภพกี่ชาติก็จะบําเพ็ญแต่บญ
ุ บารมี เช่น
ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี รวมไปถึงปัญญาบารมี คือความรู้ทจ่ี ะทําให้หลุดพ้น
จากความหลงผิด จากความยึดติดอยู่กบั กองทุกข์ทงั้ หลายนัน่ เอง
ปัญญาบารมีเกิดขึ้นได้จากการฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างทีเ่ ราทัง้ หลายมา
บําเพ็ญกันในวันนี้ เรากําลังบําเพ็ญปัญญาบารมีกนั คือความรู้ความเห็นทีถ่ ูกต้อง ว่า
ควรจะบําเพ็ญชีวติ อย่างไร เพือ่ สร้างความสุขและความเจริญทีแ่ ท้จริงให้กบั เรา เราทราบ
แล้วว่าต้องบําเพ็ญศีลบารมี ทานบารมี เนกขัมมบารมี เพราะเมือ่ มีบารมีเหล่านี้แล้ว
จิตใจของเราจะมีความเจริญรุ่งเรือง มีความสุข สามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ คน
ทีข่ าดบารมีเหล่านี้ เวลาต้องประสบกับภัยต่างๆ เช่น ความแก่ ความเจ็บ ความตาย จะ
มีแต่ความวุน่ วาย มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจ ไม่รู้จะทําอย่างไร แต่คนทีไ่ ด้บาํ เพ็ญบารมี
แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปัญญาบารมี คือการเจริญมรณานุ สสติอยู่เสมอว่า คนเราเกิด
มาแล้วไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งตายจากโลกนี้ไปด้วยกันทัง้ นัน้ เมือ่ รู้วา่ จะต้องตาย ก็จะบําเพ็ญ
บารมีกนั เช่นเนกขัมมบารมี ทําจิตใจให้สงบ เพือ่ รับกับเวลาทีจ่ ะต้องจากร่างกายนี้ไป
จากทุกสิง่ ทุกอย่างไป เพราะขณะทีจ่ ติ มีความสงบนัน้ จิตปล่อยวางหมด อะไรจะอยู่
อะไรจะไป ไม่สนใจ ในขณะนัน้ จิตมีความสบาย เหมือนกับเข้าไปอยู่ในห้องทีป่ ลอดภัย
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ถึงแม้ว่าภายนอกจะมีระเบิด มีอะไรเกิดขึ้น ก็ไม่สามารถทีจ่ ะทะลุทะลวงเข้าไปในห้องที่
เราอยู่ได้ เราจะปลอดภัยจากภัยทัง้ หลาย
ความสงบของจิตก็เป็ นแบบนัน้ ถ้าเข้าถึงความสงบได้แล้ว ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นกับ
ร่างกายของเรา อะไรจะเกิดขึ้นกับสมบัตขิ องเรา อะไรจะเกิดขึ้นกับคนทีเ่ รารักก็ตาม
ความทุกข์ต่างๆจะไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปในจิตใจทีส่ งบนัน้ ได้เลย เพราะจิตได้
ปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างด้วยปัญญา เห็นแล้วว่าไม่มอี ะไรในโลกนี้ทเ่ี ป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริง
ของเรา ไม่มอี ะไรทีเ่ ราสามารถควบคุมบังคับ ให้เป็ นไปตามความต้องการของเราได้ ทุก
สิง่ ทุกอย่างทีเ่ รามีอยู่ ทีเ่ ราได้มานี้ ล้วนเป็ นสมบัตขิ องธรรมชาติทงั้ สิ้น ธรรมชาติให้เรา
มา แล้วสักวันหนึ่งธรรมชาติก็จะต้องเอาคืนไป แต่ถา้ เรามีปญั ญา เจริญมรณานุสสติอยู่
เสมอว่า ชีวติ นี้ไม่ใช่ของเรา เป็ นของธรรมชาติ เขาให้ยมื มาใช้ ก็ใช้ให้มนั เกิดคุณเกิด
ประโยชน์ทแ่ี ท้จริงกับเรา ด้วยการบําเพ็ญบุญบารมีน้ เี อง เพราะเมือ่ บําเพ็ญบุญบารมีแล้ว
เราจะได้สมบัตอิ นั แท้จริง คืออริยทรัพย์ อริยสมบัติ ทีจ่ ะดูแลรักษาจิตใจของเราให้อยู่
ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป จิตใจทีม่ อี ริยทรัพย์คมุ ้ ครองอยู่ จะ
มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็ นสุข
นี่แหละคือปัญญาบารมี ทีเ่ ราต้องเจริญอย่างสมํา่ เสมอ อย่ามองข้าม อย่าไปกลัวความ
ตาย เพราะกลัวมันก็ตอ้ งตายอยู่ดี ไม่กลัวก็ตอ้ งตายอยู่ดี แต่ถา้ เจริญมรณานุสสติอยู่
เสมอ จะทําให้ไม่หลงไม่ลมื จะทําให้ไม่ประมาท เราจะรู้แล้วว่าชีวติ นี้มขี อบมีเขต ไม่ใช่
อยู่ไปได้ตลอดเวลา จะได้เตรียมตัวเตรียมใจ ด้วยการสร้างบุญบารมีต่างๆไว้ เพือ่
รองรับกับเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้น จิตใจก็จะไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว ไม่ระสํา่ ระสาย ไม่ทกุ ข์ ไม่กลัว
กับเหตุการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้น เพราะรูอ้ ยู่แก่ใจแล้วว่าเป็ นเรื่องธรรมดา เป็ นเรื่องทีจ่ ะต้อง
เกิดขึ้น ถ้าเตรียมตัวเตรียมใจแล้ว จะไม่หวันไหว
่
เหมือนกับรู้วา่ วันนี้จะมีพายุเข้ามา มี
ฝนตก ถ้าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ พร้อมทีจ่ ะรับกับพายุนนั้ เวลาเกิดพายุข้นึ มา เกิดฝน
ตกขึ้นมา ก็จะไม่เดือดร้อนอะไร เพราะเตรียมพร้อมไว้แล้ว บ้านช่องก็ปิดประตูหน้าต่าง
มีอาหารเตรียมไว้รับประทาน ก็ไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องออกไปหาอะไรภายนอก เวลามี
ฝนฟ้ า มีพายุมา ก็ไม่เดือดร้อน แต่ถา้ ไม่รู้ตวั แล้วไม่เตรียมตัวไว้ก่อน เวลาเกิดฝนฟ้ า
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เกิดพายุข้นึ มา แล้วอยากจะออกไปทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็จะต้องเกิดความวุน่ วายใจ
ขึ้นมา เพราะไม่สามารถทําในสิง่ ทีต่ อ้ งการจะทําได้นนั ่ เอง
เรื่องของใจนี้เป็ นเรื่องทีแ่ ปลก ถ้ารู้แล้วเตรียมรับไว้ก่อนแล้ว ใจจะไม่ทกุ ข์ แต่ถา้ ไม่รู้แล้ว
ไม่ได้เตรียมตัวไว้ เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา จะต้องหวันไหว
่
จะต้องทุกข์ จะต้อง
วุน่ วาย โดยไม่จาํ เป็ นเลย เพราะไม่วา่ เรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้น ความจริงแล้ว จิตใจก็
ไม่ได้ไม่เสียอะไรกับเรื่องราวต่างๆ แต่เมือ่ ใจมีความหลง ไปยึดไปติดกับเรื่องราวต่างๆ
สิง่ ของต่างๆ ว่าเป็ นของๆตน ว่าเป็ นของๆเรา เมือ่ เกิดเหตุการณ์ทจ่ี ะต้องทําให้สูญเสียสิง่
ต่างๆเหล่านัน้ ไป ก็เกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัว เกิดความทุกข์ เกิดความระสํา่ ระสายขึ้นมา แต่
ถ้าได้เจริญปัญญาอยู่เสมอว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างทีไ่ ด้มาในโลกนี้ ล้วนไม่ใช่เป็ นสมบัตทิ ่ี
แท้จริงของเรา แต่เป็ นของธรรมชาติ ธรรมชาติให้ยมื มาใช้ ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วย
การบําเพ็ญบุญบารมี เมือ่ ถึงเวลาทีธ่ รรมชาติจะมาเอาคืนไป ก็พร้อมทีจ่ ะคืนให้เขาไป จิต
จะไม่มคี วามเศร้าโศกเสียใจ ไม่มคี วามวุ่นวายใจเลย จะตัง้ อยู่ในความสงบ มีความสุข
ทัง้ ๆทีส่ ูญเสียทุกอย่างไป แม้กระทังชี
่ วติ ก็ตาม เพราะนี่คอื ความจริงของชีวติ ความจริง
ของจิต ความจริงของร่างกาย
จิตเป็ นของไม่ตาย ถ้าจิตมีทพ่ี ง่ึ มีความสงบแล้ว จิตปล่อยวางได้ ทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่วา่
จะเป็ นร่างกายของเราก็ดี ร่างกายของคนอืน่ ก็ดี สมบัตขิ ้าวของต่างๆก็ดี จิตจะไม่เสียอก
เสียใจ ยามทีจ่ ะต้องพลัดพรากจากสิง่ เหล่านัน้ ไป เพราะจิตรู้วา่ จิตอยู่ได้ต่อไป มี
ความสุขได้โดยปราศจากสิง่ ต่างๆในโลกนี้
นี่เป็ นเรื่องของการบําเพ็ญบุญบารมีทเ่ี รา
สามารถทํากันได้ เราสามารถสร้างพลัง สร้างทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริงให้กบั จิตของเราได้ เมือ่ ถึง
เวลาทีจ่ ะต้องเผชิญกับสิง่ ต่างๆทีจ่ ะตามมาต่อไป ไม่วา่ จะเป็ นความแก่ ความเจ็บ ความ
ตาย การพลัดพรากจากของรักทัง้ หลายทัง้ ปวง เราจะไม่หวันไหว
่
จะไม่เศร้าโศกเสียใจ
เพราะรู้วา่ เป็ นเรื่องทีจ่ ะต้องเผชิญนัน่ เอง เมือ่ พร้อมทีจ่ ะเผชิญแล้ว ทุกสิง่ ทุกอย่างก็ผา่ น
ไป หมดไปด้วยดี การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๙๒

ชําระกายวาจาใจ
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ทุกๆวันพระ ศรัทธาญาติโยมจะมาทีว่ ดั กัน เพือ่ ชําระขัดเกลากายวาจาใจให้สะอาด
บริสุทธิ์ ให้เป็ นคุณเป็ นประโยชน์ ไม่เกิดโทษตามมา ถ้ากายวาจาใจไม่ได้รบั การชําระ
อย่างสมํา่ เสมอ ย่อมพาไปสู่ปญั หา ไปสู่ความยุ่งยากวุน่ วายได้ การเข้าวัดเพือ่ ชําระกาย
วาจาใจ จึงเป็ นสิง่ สําคัญ อย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้มากระทํากัน เมือ่ สักครู่น้ กี ็ได้สมาทาน
ศีล ๕ ศีล ๘ เป็ นการชําระกาย ชําระวาจา ถ้าไม่ได้ชาํ ระแล้ว กายวาจาจะไม่สะอาด เมือ่
การกระทําการพูดไม่สะอาด ก็จะมีปญั หา มีโทษตามมา การจะมีความสุขได้ การกระทํา
ต้องไม่เกิดโทษ เพราะการกระทําที่ไม่เกิดโทษเป็ นเหตุท่นี ํ าความสุขมาให้ ถึงแม้จะมี
อะไรต่างๆมากมาย เช่นมีเงินทองกองเท่าภูเขา มีตาํ แหน่งสูงๆ มีบริษทั บริวารทีค่ อยให้
การสรรเสริญเยินยอ มีความสุขทีไ่ ด้จากการเสพสัมผัสรูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ
ต่างๆก็ตาม แต่ถา้ ไม่ระมัดระวังการกระทําทางกายวาจาใจเลย ปล่อยให้ไปในทางทีผ่ ดิ ที่
ไม่ควร ผลทีจ่ ะตามมาก็คอื ปัญหา ความวุน่ วายต่างๆ เดีย๋ วก็จะต้องขึ้นศาล ขึ้นโรงพัก
เข้าคุกเข้าตะราง เพราะการกระทําทีเ่ ป็ นโทษนี่เอง ทัง้ ๆทีม่ เี งินทองมากมาย มีอะไรต่อ
อะไรมากมาย แต่เงินทองและสิง่ ต่างๆเหล่านี้ จะไม่สามารถยับยัง้ ปัญหาทีเ่ กิดจากการ
กระทําทีเ่ ป็ นโทษได้ ถ้าไม่ตอ้ งการปัญหา ความวุน่ วาย ความทุกข์ต่างๆ ทีจ่ ะตามมาจาก
การกระทํา ก็ตอ้ งคอยชําระกายวาจาใจอย่างสมํา่ เสมอ
การกระทําทีเ่ กิดโทษนัน้ พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้อยู่ ๑๐ ประการด้วยกัน เรียกว่า
อกุศล ๑๐ ทางกาย ๓ ทางวาจา ๔ ทางใจ ๓ รวมกันเป็ น ๑๐ การกระทําทีเ่ กิดโทษทาง
กายมีอยู่ ๓ คือ ๑. การฆ่าสัตว์ตดั ชีวิต ๒. การลักทรัพย์ ๓. การประพฤติผิดประเวณี
เมือ่ ทําไปแล้วจะต้องมีโทษตามมา ทางวาจามีอยู่ ๔ คือ ๑. พูดปดมดเท็จ ๒. พูดเพ้อ
เจ้อ ๓. พูดคําหยาบ ๔. พูดส่อเสียด เมือ่ พูดไปแล้วจะเกิดโทษตามมา ทางใจมีอยู่ ๓
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คือ ๑. ความโลภ ๒. ความโกรธ ๓. ความหลง เมือ่ คิดไปแล้วจะเกิดโทษตามมา เหล่านี้
คือการกระทําทางกายวาจาใจ ทีเ่ รียกว่าอกุศล ๑๐ ถ้าได้ทาํ ไปแล้ว ไม่วา่ ทางกายก็ดี ทาง
วาจาก็ดี ทางใจก็ดี ก็จะนําไปสู่ความทุกข์ความวุน่ วายใจ ถ้าละเว้นจากการกระทําอกุศล
ทัง้ ๑๐ นี้ได้ ก็จะไม่มโี ทษ ไม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามวุน่ วายตามมา
การกระทําทางกายทางวาจานัน้ เป็ นเพียงผลทีเ่ กิดจากการกระทําทางใจ ซึง่ เป็ นต้นเหตุ
ให้มกี ารกระทําทางกายทางวาจา ดังนัน้ สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นทีจ่ ะต้องคอยดูแล คอยชําระอยู่
เสมอๆ ก็คอื การกระทําทางใจ ได้แก่ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถ้าไม่คอย
ควบคุมดูแลให้อยู่ในกรอบของความดีงามแล้ว ก็จะพาไปสู่ความหายนะ ความวิบตั ิ
ต่อไป จึงต้องดูแลการกระทําทางใจซึง่ ทํางานอยู่ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมา จนถึงเวลา
หลับไป ต้องมีสติคอยดูใจอยู่เสมอ ดูวา่ ขณะนี้ใจกําลังโลภอยู่หรือเปล่า กําลังโกรธอยู่
หรือเปล่า กําลังหลงอยู่หรือเปล่า เหตุทท่ี าํ ให้ใจโลภ ใจโกรธนัน้ ก็คอื ความหลงนัน่ เอง
เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นกลับตาลปัตร เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เพราะความมืดบอดนัน่ เอง
เวลาอยู่ในห้องมืดๆแล้ว เห็นสัตว์บางชนิด จะไม่สามารถแยกแยะได้วา่ เป็ นสัตว์ชนิดไหน
เพียงแต่รู้วา่ มีสตั ว์อยู่ในห้อง มีการเคลือ่ นไหว ไม่ทราบว่าเป็ นหนู เป็ นแมว หรือเป็ น
สุนขั เพราะความมืดปิ ดบังอยู่ ไม่สามารถมองเห็นได้ ความหลงก็เป็ นในลักษณะนัน้
ความหลงก็คอื ความมืดบอดของจิตใจ ถ้ามีความมืดบอดอยู่ในจิตใจ ก็จะถูกหลอกให้
ไปโลภ ให้ไปโกรธ แต่ถา้ มีแสงสว่างคือปัญญาหรือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า จะรู้
ว่าอะไรคือสุข อะไรคือทุกข์ อะไรคือคุณ อะไรคือโทษ แต่ถา้ ไม่มธี รรมะ ไม่มปี ญั ญา จะ
ไม่รู้ เมือ่ ไม่รู้ ก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปโลภ หลอกให้ไปโกรธ เมือ่ มีความโลภ มี
ความโกรธ การกระทําทางกาย ทางวาจา ก็จะไปในทางทีเ่ สือ่ มเสียต่อไป เมือ่ ทําไปแล้วก็
จะเกิดโทษตามมา ดังนัน้ สิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ุดทีจ่ ะต้องทํากันก็คอื ให้แสงสว่างกับจิตใจด้วย
แสงสว่างแห่งธรรม คือการศึกษาธรรมะ ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ อย่างน้อย
อาทิตย์หนึ่งก็ควรฟังเทศน์ฟงั ธรรมสักครัง้ หนึ่ง เพราะเป็ นเหมือนกับการจุดแสงสว่าง
ให้กบั ห้องทีม่ คี วามมืด ถ้าจุดแสงสว่างหลายๆดวงด้วยกัน ความมืดก็จะหายไป แต่ถา้
ไม่คอยจุดอยู่เรื่อยๆ เช่นจุดเทียนไว้เล่มหนึ่ง ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งเทียนก็จะไหม้หมดไป
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ถ้าไม่จดุ เทียนเล่มใหม่ ความมืดก็จะกลับคืนเข้ามา เพราะแสงสว่างจากเทียนได้ไหม้
หมดไปแล้วนัน่ เอง
ถ้าต้องการแสงสว่างของจิตใจ ก็ตอ้ งหมันศึ
่ กษา หมันรํ
่ า่ เรียน ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่
เรื่อยๆ เพราะถ้าฟังเทศน์เพียงครัง้ เดียว แล้วก็ไม่ฟงั อีกเป็ นเวลาหลายเดือน แสงสว่างที่
มีอยู่ในใจ ทีจ่ ะคอยเตือนคอยบอกว่าอะไรถูกอะไรผิด อะไรดีอะไรชัว่ ก็จะหายไป ทําให้
ไม่สามารถแยกแยะได้วา่ อะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรชัว่ แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะ
อย่างสมํา่ เสมอ ก็จะมีแสงสว่างแห่งธรรม คอยนําพาชีวติ ให้ดาํ เนินไปด้วยความราบรื่นดี
งาม คือการกระทําทัง้ หลายจะเป็ นการกระทําทีไ่ ม่เกิดโทษ เมือ่ ไม่เกิดโทษก็จะมีแต่
ความสุข จึงต้องหมันเข้าวั
่ ด ถ้าเข้าวัดไม่ได้ ก็ตอ้ งมีธรรมะอยู่ทบ่ี า้ น เช่นมีหนังสือไว้อ่าน
มีเทปธรรมะไว้ฟัง มีการเทศนาทางวิทยุ ก็ควรเปิ ดฟังบ้าง เพราะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์
จะทําให้ไม่งมงาย ไม่เห็นผิดเป็ นชอบ ไม่กระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ควรกระทํา ถ้าไม่กระทําในสิง่ ที่
ผิดแล้ว รับรองได้วา่ ความเดือดร้อน ความวุน่ วายต่างๆ จะไม่ตามมาอย่างแน่นอน จึง
ต้องรู้วา่ อะไรคือความสุขทีแ่ ท้จริง อะไรไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง
แต่ในฐานะทีเ่ ป็ นปุถชุ นคนธรรมดาซึง่ มีความมืดบอด มีความหลงครอบงําจิตใจ จะไม่รู้
จริงๆ ว่าความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ คืออะไร อยู่ทไ่ี หน จึงต้องอาศัยคนอย่างพระบรมศาสดา
คือพระพุทธเจ้า ผูไ้ ด้ทรงพิสูจน์ความสุขชนิดต่างๆมาอย่างโชกโชน จนได้พบกับความสุข
ทีแ่ ท้จริง หลังจากทีท่ รงศึกษาปฏิบตั ธิ รรมถึง ๖ ปี ดว้ ยกัน เป็ นผูช้ ้ที าง ในเบื้องต้นพระ
พุทธองค์ก็ทรงตกอยู่ในห้อมล้อมของความสุขทางโลกทีเ่ รียกว่ากามสุข ในฐานะทีเ่ ป็ น
ราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน ย่อมมีความสุขทางลาภ ยศ สรรเสริญ กามสุข มีความสุข
ทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ต้องการจะดูรูปชนิดใด ต้องการจะฟังเสียงชนิดใด ก็
สามารถหามาได้ แต่หลังจากทีพ่ ระองค์ได้ทรงสัมผัสกับความสุขเหล่านัน้ แล้ว ก็ทรงเห็น
ว่าไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง เพราะพระองค์มปี ญั ญา ทรงเห็นว่าในท่ามกลางของ
ความสุขทีม่ าจากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หลายนัน้ ก็มคี วามทุกข์ซ่อนเร้นอยู่
ความทุกข์น้ ีคอื อะไร ก็คอื ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความไม่เทีย่ งแท้แน่นอนของรู ป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะทัง้ หลายนัน่ เอง มีในวันนี้ แต่ก็ไม่มใี ครรับรองได้วา่ ในวันพรุ่งนี้จะมี
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อีกหรือไม่ มีในวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะหมดไปได้ เพราะนี่คอื ธรรมชาติของรู ป เสียง กลิน่
รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย
ถ้าหลงยึดติดอยู่กบั ความสุขทีไ่ ด้จากการเสพสัมผัสรู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะแล้ว ก็
จะต้องมีความกังวลใจอยู่เสมอ เพราะรู้วา่ ถ้าวันใดวันหนึ่งไม่ได้เสพสัมผัสกับรูป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทีถ่ ูกอกถูกใจ ก็จะต้องมีความทุกข์ มีความหงุดหงิดใจ มีความ
เศร้าสร้อยหงอยเหงาตามมาอย่างแน่นอน แต่แทนทีจ่ ะรับความจริงนี้ กลับพยายามวิง่
ขวนขวายหารูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะชนิดใหม่ๆ อยู่เรื่อยๆ เช่นสมมุตวิ า่ รู ป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะทีเ่ คยสัมผัสได้หมดสิ้นไป ก็ไปหามาใหม่ ดูหนังเรื่องนี้แล้ว เบือ่ เรื่อง
นี้ ก็ไปหาซื้อเรื่องใหม่มาดู ฟังเพลงแผ่นนี้จนเบือ่ แล้ว ก็ไปหาแผ่นใหม่มาฟัง นี่ก็เป็ น
ลักษณะของความไม่เทีย่ งแท้ของความสุขทีไ่ ด้จากรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะนัน่ เอง
เวลาได้เสพสัมผัสใหม่ๆ ก็จะมีความสุข มีความชื่นชอบ แต่หลังจากได้เสพสัมผัสไปจน
เกิดความจําเจขึ้นมา ก็จะเกิดความเบือ่ หน่าย ทําให้ตอ้ งไปแสวงหารูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะ ชนิดใหม่ๆ มาเติมให้กบั ใจ ชีวติ ก็เลยต้องยึดติดอยู่กบั การเสพรู ป เสียง
กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เมือ่ เบือ่ ก็ตอ้ งหารู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะชนิดใหม่ๆ มาเสพ
อีก การแสวงหาก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีง่ า่ ย เพราะจะต้องมีปจั จัยคือเงินทอง ถ้าขาดปัจจัยเงิน
ทองขึ้นมา อยากจะหาอะไรใหม่ๆดู หาอะไรใหม่ๆฟัง ก็จะไม่สามารถจะทําได้
ชีวติ จึงถูกกดดันอยู่กบั การทํามาหากิน หาเงินหาทอง เพือ่ จะได้เอาเงินทองมาซื้อรู ป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆ มาบํารุงบําเรอใจอยู่เรื่อยไป กลายเป็ นวงจรอุบาทว์
ทีจ่ ะทําให้ไม่มเี วลาสงบนิ่งได้เลย จะต้องหาเงินหาทองมา เมือ่ ได้มาก็ใช้ไป เมือ่ หมดไปก็
หามาใหม่ แล้วก็ใช้หมดไป เพือ่ ความสุขจากการเสพกามรสทัง้ หลาย นี่เป็ นสิง่ ที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงสัมผัสและทรงรับรู้ ว่าไม่ใช่เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง จึงทําให้พระองค์
ทรงสนพระทัยทีอ่ ยากจะหาความสุขทีแ่ ท้จริง หลังจากทีไ่ ด้ทรงพบเห็นสมณะนักบวช จึง
ได้คาํ ตอบว่าความสุขที่แท้จริงนั้น อยู่ท่คี วามสงบของจิตใจ ถ้าจิตใจมีความสงบเมือ่ ไร
จิตใจก็จะได้สมั ผัสกับความสุขทีแ่ ท้จริง เมือ่ เป็ นเช่นนัน้ จึงทรงกล้าทีจ่ ะสละราชสมบัติ
สละฐานะของราชกุมาร ออกบวชเป็ นสมณะนักบวช อยู่แบบขอทาน เรื่องความสุขทาง
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รู ป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะยอมเสียสละ ยอมตัดทิ้งไป ไม่แสวงหา ต้องการอย่าง
เดียวคือความสงบสุขของจิตใจ
แต่ความสงบสุขของจิตใจนี้ ไม่ใช่จะเนรมิตหรือบังคับจิตให้สงบได้ เพราะโดยธรรมชาติ
ของจิตทีม่ คี วามหลงครอบงําอยู่ จะคอยแต่ผลิตความโลภ ความโกรธออกมาอยู่เรื่อยๆ
ทําให้จติ ไม่สามารถอยู่น่ิงสงบได้ ต้องอาศัยแนวทางของการปฏิบตั ทิ เ่ี รียกว่าจิตตภาวนา
เป็ นอุบายวิธี ทีจ่ ะทําให้จิตทีห่ มุนเหมือนกับล้อรถยนต์สงบลงได้ ต้องมีวธิ ี มีอบุ าย ทีจ่ ะ
ทําให้จติ หยุดหมุน ถ้ายังไม่หยุดหมุน จิตจะไม่สงบ ถ้าไม่สงบก็จะไม่ได้สมั ผัสกับ
ความสุข ทีเ่ ลิศ ทีป่ ระเสริฐ ทีม่ อี ยู่ในตัวแล้ว จึงต้องอาศัยการบําเพ็ญจิตตภาวนา นัง่
สมาธิ เจริญปัญญา ซึง่ เป็ นอุบายวิธีทจ่ี ะทําให้จติ เข้าสู่ความสงบได้ ในเบื้องต้นทรงสอน
จิตให้สงบ ด้วยการกําหนดจิต ให้รู้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง ถ้าจิตอยู่กบั อารมณ์ใด
อารมณ์หนึ่งแล้วไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะสงบลง แต่ถา้ จิตไม่มอี ะไรเกาะ
ปล่อยให้คดิ ไปเรื่อยๆ จิตก็จะไม่สงบ เหมือนกับพวกเราทีไ่ ม่เคยฝึ กหัดทําสมาธิ จะไม่
รู้จกั ทําให้จิตหยุดนิ่งได้ เพราะจิตจะคิดเรื่องราวต่างๆ ไปเรื่อยๆ วันๆหนึ่งจะไม่หยุดเอง
คิดเรื่องนี้แล้วก็จะไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนัน้ แล้วก็จะไปคิดเรื่องโน้น คิดกลับไปกลับมา
ทัง้ วัน เมือ่ คิดแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ดีใจบ้าง เสียใจบ้าง ฟุ้งซ่านบ้าง วุน่ วายใจ
บ้าง สิง่ ต่างๆเหล่านี้ล ้วนเกิดจากความคิดของจิตทัง้ สิ้น
ถ้าจิตเป็ นอย่างนี้แล้ว ต่อให้มสี มบัตอิ ะไรต่างๆภายนอกมากมายเพียงไร ก็จะไม่มี
ความสุขทีแ่ ท้จริง จึงต้องหันมาทําจิตให้สงบให้ได้ โดยอาศัยอุบายแห่งสมาธิ คือ
พยายามควบคุมจิตให้อยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เหมือนกับการผูกเรือไว้กับเสา ถ้า
ต้องการให้เรือจอดนิ่งๆ ไม่ไหลไปตามกระแสนํา้ ก็ตอ้ งผูกเรือไว้กับเสาทีท่ ่านํา้ ถ้ามีเสา
ผูกไว้กับเรือแล้วถึงแม้จะมีกระแสนํา้ ไหลมาอย่างไร เรือก็จะไม่ไหลไปกับกระแสนํา้ ใน
จิตก็มกี ระแสจิต ทีค่ อยพัดให้คดิ เรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ ถ้าต้องการให้จิตหยุดคิด ต้องการ
ให้จติ นิ่งลง ก็ตอ้ งมีเสาไว้ผูกจิตนัน่ เอง เสาทีเ่ อาไว้ผูกจิตนี้ เรียกว่ากรรมฐาน ต้องมี
อะไรสักอย่างหนึ่งไว้ผูกจิต พระพุทธองค์ทรงสอนให้ใช้ลมหายใจเข้าออกเป็ นอารมณ์
เช่น ให้กาํ หนดรู้ลมหายใจเข้าออก ให้ดูดว้ ยจิตว่าลมหายใจกําลังเข้าหรือออก ให้รู้อยูแ่ ค่
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นี้ หายใจเข้าก็รู้วา่ หายใจเข้า หายใจออกก็รู้วา่ หายใจออก ทีน้ จี ะไปกําหนดดูอยู่ตรงไหน
ท่านก็ทรงสอนให้ดูทจ่ี ดุ ลมสัมผัส ทีล่ มเข้าออกสัมผัสเด่นชัดทีส่ ุด ซึง่ ก็อยู่แถวปลาย
จมูกบริเวณเหนือริมฝี ปากขึ้นมา
ถ้ากําหนดดูตรงจุดนัน้ ได้ ก็ให้รู้อยู่ตรงจุดนัน้ เวลาลมออกมาก็จะสัมผัสกับจุดนัน้ เวลา
ลมเข้าไปก็จะสัมผัสกับจุดนัน้ ก็ให้อยู่กบั จุดนัน้ จุดเดียว อย่าตามลมเข้าไปข้างใน อย่า
ตามลมออกมาข้างนอก เพราะถ้ามีการตามเข้าตามออกแล้ว จิตจะไม่น่ิง เพราะจิตมีการ
เคลือ่ นไหว มีการทํางาน แต่ถา้ จ้องอยู่ทจ่ี ดุ เดียว อยู่ตรงแถวปลายจมูกเหนือริมฝี ปาก
ขึ้นมา ทีล่ มสัมผัสเข้าออก ก็ให้รู้อยู่ตรงนัน้ เฝ้ าดูอยู่ตรงนัน้ ถ้าสามารถควบคุมให้จติ อยู่
กับการดูลมอย่างเดียว โดยไม่เถลไถลแวบออกไปคิดเรื่องราวต่างๆ ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะ
สงบตัวลง แต่ถา้ ดูลมแล้ว ยังอดคิดไม่ได้ ยังคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้อยู่ ท่านก็สอนให้ใช้
อีกวิธีหนึ่งก็ได้ ถ้าจิตชอบคิด ก็ให้ฝ่าความคิดด้วยการบริกรรมคําว่าพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ
จิตก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องอืน่ ได้ การบริกรรมพุทโธๆๆนี้ ไม่ตอ้ งออกเสียง บริกรรม
ไปภายในใจ เหมือนกับความคิด คิดพุทโธๆๆไป ถ้าคิดอยู่แต่พทุ โธๆๆ ความคิดอย่าง
อืน่ ก็จะไม่สามารถแทรกเข้ามาหรือดึงจิตให้ไปคิดได้
เวลาทําอาจจะต้องทดลองดูวา่ วิธีไหนเหมาะ วิธีไหนถูกกับจริต แล้วก็ใช้วธิ ีนนั้ ไป ถ้าฝึ ก
ทําไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะสามารถทําให้จิตสงบตามความต้องการได้ ในเบื้องต้นอาจจะรู้สกึ
ยากหน่อย เพราะเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เคย ไม่ถนัด เหมือนกับการใช้มอื ทีไ่ ม่ถนัด ถ้าถนัดมือขวา
แล้วต้องมาหัดใช้มอื ซ้าย ในเบื้องต้นก็จะรู้สกึ ว่าลําบาก ไม่ค่อยสะดวกทําผิดๆ ถูกๆ แต่
ถ้าพยายามฝึ กทําไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะเกิดความชํานิชาํ นาญขึ้นมา ต่อไปก็จะสามารถใช้
มือซ้ายได้เหมือนกับมือขวา การฝึ กทําจิตให้สงบก็เป็ นเช่นนัน้ โดยปกติจะถนัดอยู่กบั
ความคิดเรื่องราวต่างๆ คิดไปเรื่อยๆ วันๆหนึ่งคิดได้ นัง่ อยู่คนเดียวก็คดิ ไปได้เรื่อยๆ
ไม่รู้จกั จบจักสิ้น เป็ นนิสยั ของจิตของพวกเรา ทีน้ จี ะมาลองฝึ กจิตให้หยุดคิด ในเบื้องต้น
ก็จะรู้สกึ ว่ายาก เพราะจะไม่ยอมหยุดตามทีต่ อ้ งการ จะให้อยู่กบั ลมหายใจก็อยู่ได้เพียง
๒ - ๓ วินาที ก็จะแวบออกไปคิดอีกแล้ว เผลอๆอาจจะไม่รู้สกึ ตัวเป็ น ๑๐ นาทีก็ได้
กว่าจะมารู้สกึ ตัวอีกที ก็บอกอ้าวไม่ได้อยู่กบั ลมหายใจเลย อยู่กบั เรื่องนัน้ อยู่กบั เรื่องนี้
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ก็ไม่เป็ นไร ถ้าได้สติรู้วา่ ไม่ได้อยู่กบั ลม ก็หนั กลับมากําหนดจิตให้อยู่กบั ลมใหม่ ก็ทาํ
อย่างนี้ไปเรื่อยๆ เวลาเผลอก็ดงึ กลับมา ทําไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะเกิดความชํานิชาํ นาญขึ้น
เอง ต่อไปก็จะอยู่กบั ลมได้ตามต้องการ
เมือ่ จิตอยู่กบั ลมอย่างต่อเนื่องแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะรวมลงสู่สมาธิ เป็ นเอกัคคตารมณ์
รวมเป็ นหนึ่ง เมือ่ จิตรวมเป็ นหนึ่งในขณะนัน้ การบริกรรมคําว่าพุทโธๆๆก็ดี หรือการ
กําหนดดูลมหายใจก็ดี ก็ไม่ตอ้ งทําอีกต่อไป เพราะในขณะนัน้ จิตจะสงบนิ่ง ไม่ตอ้ ง
ควบคุมบังคับอีกต่อไป ถ้าเข้าถึงจุดนัน้ ได้ จะได้สมั ผัสกับความสุขทีม่ หัศจรรย์ ที่
ละเอียด เต็มไปด้วยความปี ติ ความอิม่ ความพอ และจะอุทานออกมาตามที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่า ไม่มีสขุ อันใดในโลกนี้ จะสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจาก
ความสงบของจิต นี่คอื ความสุขทีแ่ ท้จริงทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์ได้สมั ผัสมาแล้ว จึง
ได้นาํ มาสังสอนให้
่
กบั พวกเรา ให้พวกเราพยายามเข้าหาความสุขแบบนี้ ดีกว่าความสุขที่
อยู่ภายนอก เพราะเป็ นความสุขทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน แต่ความสุขทีม่ อี ยู่ภายในนี้ เป็ น
ความสุขทีถ่ าวร เป็ นความสุขทีไ่ ม่มใี ครจะมาแย่งชิงไปได้ เป็ นความสุขทีเ่ ราสร้างขึ้น
ให้กบั ตัวเราเองได้ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน จึงควรให้ความสนใจกับการสร้างความสุขแบบนี้กนั
ในชีวติ ของเราตลอดทัง้ อาทิตย์หนึ่ง น่าจะมีสกั วันหนึ่งทีเ่ ราควรแยกออกมา ให้เป็ นวัน
สร้างความสุขแบบนี้กนั หรือไม่เช่นนัน้ ทุกๆวันก็ควรจะมีเวลาวันละครัง้ สองครัง้ ในตอน
เช้าสักครัง้ หนึ่ง ในตอนเย็นสักครัง้ หนึ่ง ทีม่ ไี ว้สําหรับทําจิตใจให้สงบ ให้มคี วามสุข
ทางด้านจิตใจ เพราะถ้ามีความสุขแบบนี้แล้ว ความโลภต่างๆก็จะเบาบางลง เมือ่ ความ
โลภเบาบางลง ความโกรธก็จะเบาบางลงตามไปด้วย เพราะความโกรธเป็ นผลทีเ่ กิดจาก
ความโลภ เวลาต้องการอะไรแล้วไม่ได้ดงั ใจ ก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา ถ้าต้องการมาก
ความโกรธก็จะมีมาก ถ้าไม่โลภมาก ก็จะไม่ผดิ หวังมาก ก็จะไม่โกรธมาก ถ้าไม่โลภเลย
ก็จะไม่โกรธเลย เพราะไม่ได้หวังอะไรจากใครทัง้ สิ้น ทําอะไรก็ทาํ ไปตามหน้าที่ ได้ก็ได้
ไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร แก้ไขกันไปตามเหตุตามผล แต่ไม่มคี วามรู้สกึ โกรธใครขึ้นมา เพราะ
ไม่ได้ทาํ ด้วยความอยาก ทําด้วยความโลภ ทําไปตามหน้าที่ มีหน้าทีจ่ ะต้องใช้ใครให้ทํา
อะไร ก็ใช้เขาไป เขาทําตามได้มากน้อยเพียงไร ก็รบั รู้ตามความเป็ นจริง ว่าเขามี
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ความสามารถเพียงเท่านัน้ แต่จะไม่ไปโกรธอะไรกับเขา เพราะไม่ได้หวังอะไรจากเขา
นัน่ เอง ดูวา่ เขาทําได้มากน้อยเพียงไร ก็เอาเท่านัน้ จะทําให้ชวี ติ ของเราดําเนินไปได้ดว้ ย
ความสุข ทุกวันนี้ทม่ี คี วามทุกข์กนั ก็เพราะความโลภ ความอยากนัน่ เอง จึงควรชําระ
ความโลภ ความโกรธ ความหลงอย่างต่อเนื่อง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้
เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๑๙๓

หน้าที่หลักของชีวิต
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ท่านทีม่ าวัดมากันอย่างสมํา่ เสมอ ย่อมทราบดีวา่ เวลาทีม่ าวัดจะได้ประกอบคุณงามความ
ดี อันเป็ นเหตุให้เกิดความสุขใจ การทําความดีจงึ เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ต่อชีวติ ของเรา
เพราะถ้าปราศจากการอุปถัมภ์คาํ้ จุนด้วยการกระทําความดีแล้ว เราจะหาความสุขความ
เจริญไม่ได้ เพราะเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุขและความเจริญ ก็คอื ความดีทเ่ี กิดจากการ
กระทําทางกาย วาจา ใจ คือทําดี พูดดี คิดดีนนั ่ เอง เราจึงต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้อง
ว่า หน้าที่หลักของชีวิตคือการทําความดี ไม่ใช่การสะสมลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เพราะ
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขไม่ใช่เหตุของความสุขความเจริญทีแ่ ท้จริง เหตุทจ่ี ะทําให้สุขและ
เจริญอย่างแท้จริงนัน้ ก็คอื การกระทําความดี เวลาทําอะไรจึงควรคํานึงเสมอว่า การ
กระทําของเรานัน้ เป็ นการกระทําทีด่ หี รือไม่ วิธีทจ่ี ะตรวจวัดการกระทําของเราว่าดีหรือไม่
ก็ใช้หลักง่ายๆว่า การกระทําอันใดก็ตาม ทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี ทางใจก็ดี เป็ นไป
เพื่อประโยชน์ไม่เกิดโทษ กับตัวเราก็ดี กับผูอ้ น่ื ก็ดี หรือทัง้ กับผูอ้ น่ื และตัวเราก็ดี ถ้า
เป็ นเช่นนี้ ก็ถอื ว่าเป็ นความดี ทําไปได้เลยไม่ตอ้ งกังวล ตราบใดทีก่ ารกระทํานัน้ เป็ น
ประโยชน์แล้วไม่เกิดโทษ ทําไปแล้วจิตใจมีความร่มเย็นเป็ นสุข เพราะความดีเปรียบ
เหมือนกับยาทีเ่ ข้าไประงับดับโรคภัยของจิตใจ
จิตใจโดยปกตินนั้ มีเชื้อโรคทีค่ อยสร้างความวุน่ วาย สร้างความทุกข์ สร้างความไม่
สบายใจให้อยู่ตลอดเวลา เรียกว่าเชื้อโรคทางจิต ได้แก่ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ถ้าไม่ได้รบั การดูแลรักษาด้วยยาคือความดีแล้ว จิตใจจะถูกเชื้อโรคสร้างความทุกข์ สร้าง
ความวุน่ วายให้อยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะมีมากมีนอ้ ยในเรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ความมีมาก
มีนอ้ ยนัน้ ไม่ได้เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้ความทุกข์ความวุน่ วายใจ มีมากขึ้นหรือน้อยลงไปเลย
เพราะลาภ ยศ สรรเสริญ สุขไม่ได้เป็ นเหตุทจ่ี ะสร้างความสุขให้กบั ใจ หรือเป็ นเหตุทจ่ี ะ
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ดับทุกข์ทม่ี อี ยู่ภายในใจ เพราะเหตุทจ่ี ะสร้างความสุขและดับทุกข์ภายในใจ ก็คอื ความดี
เท่านัน้ จึงต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้องว่า หน้าทีห่ ลักของชีวติ ทีแ่ ท้จริง คือการสร้าง
ความดี เพราะเมือ่ ได้ทาํ ความดีแล้ว จะมีความสุข จิตใจจะเจริญขึ้น ถ้าหลงประเด็นไป
คิดว่ามีหน้าทีใ่ นการกอบโกยลาภ ยศ สรรเสริญ สุขแล้ว เราจะมีแต่ความทุกข์ มีแต่
ความวุน่ วายใจ เพราะลาภ ยศ สรรเสริญ สุขไม่ใช่เหตุทใ่ี ห้ความสุข แต่เป็ นเหตุทจ่ี ะให้
ความทุกข์ความวุน่ วายใจกับเรา
ลองสังเกตดูคนทีม่ เี งินทองมากๆ มีตาํ แหน่งสูงๆ มักจะไม่ค่อยมีความสุขใจเท่าไหร่
เพราะต้องคอยดูแลรักษาทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ต้องดูแลรักษาตําแหน่งต่างๆทีม่ ี
อยู่ เวลาสูญเสียไป ก็มคี วามเสียใจ มีความทุกข์ใจ คนทีไ่ ม่มอี ะไรกลับมีความสุข
มากกว่า ดูพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเป็ นตัวอย่าง ท่านไม่มอี ะไร
เกี่ยวกับเรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ สุขเลย แต่ท่านมีความดี ความดีน้ ีแหละทีท่ าํ ให้ท่านอยู่
ได้โดยไม่ตอ้ งมีอะไรอืน่ ๆ เพราะความดีทาํ ให้จติ ใจมีความสงบ มีความร่มเย็นเป็ นสุข มี
ความอิม่ มีความพอ ตราบใดจิตใจไม่มคี วามอิม่ ไม่มคี วามพอแล้ว ต่อให้มอี ะไรมากมาย
เพียงไรในโลกนี้ ใจก็ยงั มีความรู้สกึ หิว มีความกระหาย มีความอยากอยู่เสมอ จึงเห็นได้
ว่าคนทีม่ คี วามรํา่ รวยบางคนจะต้องมีสมบัตมิ ากๆ มีรถยนต์หลายๆคัน จะต้องมีบา้ น
หลายๆหลัง จะต้องมีภรรยาหรือสามีหลายๆคน เพราะเมือ่ มีเงินทองก็สามารถทีจ่ ะไปซื้อ
สิง่ ต่างๆเหล่านี้ได้ เมือ่ มีกาํ ลังซื้อมาก ความอยากทีม่ อี ยู่ภายในใจ ทีไ่ ม่ได้รบั การดูแล
ด้วยการทําความดี ก็จะเป็ นตัวผลักดันให้เกิดความโลภ เกิดความอยาก ต้องการสิง่
ต่างๆเพิม่ มากขึ้นไปๆ เพราะคิดว่าถ้าได้มาแล้วจะมีความสุขมากยิง่ ขึ้นๆ
แต่น่เี ป็ นความคิดทีถ่ ูกความหลงครอบงํา มองเห็นเพียงครึ่งเดียวของสิง่ ทีต่ อ้ งการ สิง่ ใด
ทีต่ อ้ งการนัน้ เรามักจะเห็นแต่ความดี เห็นแต่คุณเห็นแต่ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั แต่มกั จะ
มองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งทีต่ ามมาด้วยคือความทุกข์ ความวุน่ วายใจ อย่างเวลามีภรรยา
มากกว่าหนึ่งคนขึ้นไป จะรู้ปญั หาตามมาทันที แต่ตอนทีย่ งั ไม่มจี ะไม่รู้ เพราะคิดว่ามี
ภรรยาอีกคนจะมีความสุขเพิม่ ขึ้นเป็ น ๒ เท่า มีคนเดียวก็ได้เท่าหนึ่ง ถ้ามี ๒ คนก็จะได้
๒ เท่า แต่ในขณะเดียวกันปัญหาเรื่องราวต่างๆทีต่ ามมากับภรรยาอีกคนหนึ่ง ก็มตี ามมา
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ด้วยเหมือนกัน แต่เวลาทีต่ อ้ งการนัน้ ความหลงจะไม่ให้โอกาสได้คดิ ถึงโทษหรือปัญหาที่
จะตามมา จะมารู้เข้าก็ต่อเมือ่ ได้สง่ิ นัน้ มาแล้ว ได้บคุ คลนัน้ มาแล้ว แล้วก็เจอปัญหาที่
ตามมา แต่ถงึ ตอนนัน้ ก็สายไปเสียแล้ว ถ้าเป็ นคนทีม่ คี วามเข้มแข็ง มีความกล้าหาญ ถ้า
รู้วา่ อะไรเป็ นโทษก็ตดั เสียเท่านัน้ จึงจะทําให้ปญั หาทีต่ ามมาหมดไปได้ แต่ถ ้าเป็ นคน
อ่อนแอ จิตใจมีแต่ความโลภ ความอยาก ก็จะเกิดความรู้สกึ รักพีเ่ สียดายน้องขึ้นมา ไม่
กล้า ไม่อยากทีจ่ ะเสียคนหนึ่งคนใดไป อยากจะมีไว้ทัง้ ๒ คน เมือ่ มีทงั้ ๒ คน ก็จะมี
ปัญหาอย่างทีเ่ ป็ นอยู่นนั ่ แหละ
นี่คอื เรื่องของจิตใจทีไ่ ม่ได้รบั การดูแล ด้วยการกระทําความดีนนั ่ เอง เพราะถ้าได้รบั การ
ดูแลด้วยการกระทําความดี มีการทําบุญให้ทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ิ
ธรรมอย่างสมํา่ เสมอแล้ว ความดีเหล่านี้จะคอยกําราบ คอยกําจัดความโลภ ความโกรธ
ความหลงทีจ่ ะผลักให้จติ ใจออกไปแสวงหาความวุน่ วายต่างๆ
เข้ามาสู่ใจของตนเอง
ดังนัน้ การกระทําความดี จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ สําหรับทุกๆคน ทีป่ รารถนาความสุข
ความสบายใจ เหมือนกับยาทีม่ คี วามจําเป็ นต่อคนเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าไม่มยี ารักษา โรคภัย
ทีเ่ ป็ นอยู่ก็จะไม่หาย อาจจะถึงแก่ความตายก็ได้ เพราะขาดยาดูแลรักษา คนเราก็เช่นกัน
ถึงแม้จะมีสมบัตขิ ้าวของเงินทองมากมายเพียงไรก็ตาม มีตาํ แหน่งสูงๆ เพียงไรก็ตาม มี
คนสรรเสริญมากมายเพียงไรก็ตาม มีความสุขทีไ่ ด้รบั จากการเสพสัมผัสรู ป เสียง กลิ่น
รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย มากน้อยเพียงไรก็ตาม ถ้าไม่มคี วามดีไว้คอยดูแลรักษาใจแล้ว
จะหาความสุขทีแ่ ท้จริงไม่ได้ จะมีแต่ความสุขแบบสุขประเดีย๋ วประด๋าว แล้วก็มคี วาม
ทุกข์ตามมา สลับกันไปสลับกันมาอยู่เรื่อยๆ ดังทีเ่ ป็ นกันอยู่ทกุ วันนี้
พวกเราทุกคนก็มที กุ สิง่ ทุกอย่างพอเพียง พอทีจ่ ะมีความสุขแล้ว เพราะถ้าเปรียบเทียบ
ถึงสมบัตขิ ้าวของต่างๆทีญ
่ าติโยมมี เมือ่ เปรียบเทียบกับพระแล้ว พระมีนอ้ ยกว่ามาก แต่
ทําไมพระมีความสงบสุขมากกว่า ก็เพราะว่าพระมีความดีคอื บุญกุศล หรือธรรมะโอสถ
ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ธิ รรม เข้าไปดูแลเยียวยารักษาโรคของใจ เข้าไปกําจัดความโลภ
ความโกรธ ความหลง ทีค่ อยสร้างความทุกข์ ความวุน่ วายให้กบั ใจนัน่ เอง จึงทําให้พระ
ท่านอยู่ได้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข ทัง้ ๆทีไ่ ม่มขี ้าวของเงินทองมากมายเหมือนกับญาติ
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โยมมีกนั นี่ก็เป็ นเพราะว่าท่านจับประเด็นของชีวติ ถูกนัน่ เอง ท่านไม่หลงประเด็น ท่านรู้
ว่าอะไรเป็ นเหตุทแ่ี ท้จริง ทีจ่ ะทําให้คนเรามีความสุข มีความเจริญทีแ่ ท้จริงนัน่ เอง แต่
ศรัทธาญาติโยมส่วนใหญ่ยงั ไม่รู้ ยังจับประเด็นไม่ได้ ยังหลงประเด็นอยู่ เพราะยังคิดว่า
ถ้ามีเงินทองมากๆ มีบริษทั บริวารมากๆ มีอะไรมากๆแล้วจะมีความสุขนัน่ เอง นี่เป็ น
ความเห็นผิด เป็ นความเข้าใจผิด แต่ถา้ ได้มาทีว่ ดั ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะคําสอนของ
พระพุทธเจ้า หรือได้อ่านหนังสือธรรมะทีม่ คี นแจกให้ไปอ่าน จะได้ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับชีวติ ของเรา ว่าอะไรเป็ นสิง่ ทีจ่ ะทําให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง
หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั แล้ว หรือได้อ่านแล้ว ถ้าเกิดมีความเชื่อขึ้นมา ลองไปปฏิบตั ดิ ู ก็จะ
รู้วา่ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ได้อ่านมานัน้ ผิดถูกอย่างไร ถ้าไม่ปฏิบตั จิ ะไม่รู้ เพียงแต่ฟงั เฉยๆ
หรืออ่านเฉยๆ ยังไม่เพียงพอ เหมือนกับเวลาไปทีร่ า้ นอาหาร แล้วเห็นรายการอาหาร ก็
อ่านดูเฉยๆ แต่ไม่สงอาหารมาลองรั
ั่
บประทานดู ก็จะไม่รู้วา่ อาหารดีหรือไม่ดอี ย่างไร มี
คุณมีโทษอย่างไร ฉันใดสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั เวลาทีม่ าวัดก็เป็ นเช่นนัน้ อย่างวันนี้ก็พูดถึง
เรื่องความดี ว่าความดีน้ แี หละเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้มคี วามสุข มีความเจริญอย่างแท้จริง
ความดีทเ่ี กิดจากการทําบุญให้ทาน ความดีทเ่ี กิดจากการรักษาศีล การฟังเทศน์ฟงั ธรรม
การปฏิบตั ธิ รรม ถ้านําไปปฏิบตั ดิ ู ก็จะรู้วา่ ดีหรือไม่ดอี ย่างไร เหมือนกับการทดลอง
รับประทานอาหาร ส่วนใหญ่คนทีไ่ ด้ทดลองแล้วก็จะรู้วา่ เป็ นสิง่ ทีด่ ี เพราะถ้าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี
แล้ว ศาสนาของพระพุทธเจ้าทีส่ อนให้คนทําความดี คงจะไม่อยู่มาได้จนถึงเวลานี้ อายุ
ของพระพุทธศาสนาก็ ๒๕๐๐ กว่าปี มาแล้ว ถ้าสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลายทรงสังสอน
่
ให้พวกเราปฏิบตั กิ นั ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง ทําไปแล้วไม่เกิดผลดี
ตามมา ไม่เกิดความสุข เกิดความเจริญ ป่ านนี้ก็คงไม่มใี ครนับถือ ไม่มใี ครเชื่อถือ ไม่มี
ใครสนับสนุนให้ศาสนาอยู่ต่อไป จนมีอายุยนื ยาวนานจนถึงปัจจุบนั นี้
แต่เพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
คือให้ทาํ ความดีนนั้ เป็ นสิง่ ทีด่ จี ริง ให้คุณให้
ประโยชน์อย่างแท้จริง จึงทําให้มกี ารเผยแผ่ ปากต่อปากบอกต่อกันไป คนทีไ่ ด้สมั ผัส
ได้ทดลอง ได้ปฏิบตั ิ ได้ล้มิ รสถึงผลทีด่ ที เ่ี กิดจากการกระทําความดีแล้ว ก็อดทีจ่ ะนําไป
เผยแผ่บอกเล่าให้กบั ผูอ้ น่ื ไม่ได้ เมือ่ ผูอ้ น่ื ได้ยนิ ได้ฟงั แล้วลองไปปฏิบตั ดิ ู ก็จะเห็นผล
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เช่นเดียวกัน ก็เลยมีการถ่ายทอด มีการบอกปากต่อปาก มาตัง้ แต่สมัยพุทธกาลจนถึง
ปัจจุบนั นี้ จึงขอให้เชื่อได้อย่าง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เลยว่า การกระทําความดีน้ ี เป็ นคุณ
อย่างยิ่ง เป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นอย่างยิ่งต่อการดําเนิ นชีวิตของเรา ถ้าไม่บาํ เพ็ญแล้ว มัวแต่ไป
หาสิง่ อย่างอืน่ นอกเหนือจากความดี เราจะไม่ได้รบั ความสุข ไม่ได้รบั ความเจริญอย่าง
แท้จริง และดีไม่ดนี อกจากจะไม่ได้รบั ความสุขความเจริญแล้ว ยังอาจจะได้รบั ความ
ทุกข์ ได้รบั โทษตามมา ถ้าการแสวงหาสิง่ ต่างๆในโลกนี้ เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ทัง้ หลาย เกิดโดยวิธีทไ่ี ม่ถูกต้อง ผิดศีลผิดธรรม ผิดกฎหมาย ผิดกฎกติกาของ
บ้านเมือง ผลทีจ่ ะตามมาก็จะมีแต่ความทุกข์ มีแต่ความวุน่ วายใจ ทัง้ ๆทีม่ ลี าภ ยศ
สรรเสริญ สุขมากมายก็ตาม
แต่ถา้ หามาด้วยความถูกต้องดีงาม ด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ก็จะไม่มโี ทษตามมา เพราะ
ชีวติ ของเรายังจําเป็ นต้องอาศัยเงินทอง ไว้เป็ นเครื่องมือ ในการดูแลรักษาอัตภาพชีวติ
ร่างกายให้อยู่ไปได้ ถ้าหามาด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต ไม่ผดิ ศีลผิดธรรม หามาด้วยความ
ถูกต้องดีงามแล้ว การหามาแบบนี้ก็ไม่มโี ทษตามมา ถ้าเกิดหามาได้มากเกินความจําเป็ น
ก็ให้เอาส่วนทีเ่ กินไปทําให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ ด้วยการช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน
สงเคราะห์ผู ้ทีต่ กทุกข์ได้ยาก ผูท้ ม่ี คี วามทุกข์มคี วามเดือดร้อน ถ้าได้ช่วยเหลือเขาๆก็จะ
มีความสุข การทีไ่ ด้ช่วยเหลือคนอื่นก็จะทําให้เรามีความสุข เพราะจิตใจได้รบั การดูแล
ด้วยการกระทําความดีนนั ่ เอง เวลาต้องการอะไร ก็ตอ้ งระวังว่า การแสวงหาสิง่ ทีต่ อ้ งการ
มานัน้ ไปเบียดเบียน ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื หรือไม่ ถ้าไม่เบียดเบียนไม่ไป
สร้างความเดือดร้อน ก็จะไม่สร้างความทุกข์ความวุน่ วายใจให้กบั เรา แต่ถา้ เบียดเบียน
ผูอ้ น่ื ถึงแม้จะได้สง่ิ ทีต่ อ้ งการมา ความสุขทีไ่ ด้มาจะถูกความทุกข์กลบไปจนหมด เพราะ
ความทุกข์ทไ่ี ด้มาจากการกระทําความไม่ดไี ม่ชอบ ทําบาปทํากรรมนัน้ มีโทษมีความ
รุนแรงมากกว่าความสุข ทีไ่ ด้รบั จากการแสวงหาสิง่ ทีต่ อ้ งการ
ดังนัน้ เวลาทีไ่ ด้ของมาด้วยวิธีทไ่ี ม่ถูกต้อง เราจะมีความไม่สบายใจ มีความกังวลใจ
เพราะรู้วา่ สิง่ ทีท่ าํ ไปนัน้ มันผิด มีโทษตามมา ไม่ชา้ ก็เร็วก็คงจะต้องถูกจับไปลงโทษต่อไป
ทําให้ไม่มคี วามสุข ถ้าไม่รกั ษาศีลคือการแสวงหามาโดยไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ไม่วา่ จะเป็ น
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การฆ่าเขาก็ดี เอาทรัพย์มาโดยทีเ่ ขาไม่ให้ก็ดี ประพฤติผดิ ประเวณีกบั ลูก กับสามี กับ
ภรรยาของเขาก็ดี โกหกหลอกลวงผูอ้ น่ื ก็ดี เหล่านี้ถา้ ทําไปแล้วจะมีความไม่สบายใจ
ตามมา ถ้าไม่ตอ้ งการความทุกข์ความวุน่ วายใจ ทีเ่ กิดจากการกระทําทีไ่ ม่ดี เวลาจะทํา
อะไร เวลาต้องการอะไร ก็ตอ้ งระมัดระวัง ต้องพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนว่า สิง่ ที่
ได้มานี้ไปเบียดเบียนผูอ้ น่ื หรือเปล่า ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื หรือเปล่า ถ้าไม่
ผิดศีลแล้ว ทําไปก็จะไม่มคี วามวุน่ วายใจตามมา นี่ก็เป็ นความดีอกี ลักษณะหนึ่ง คือ
ความดีทเ่ี กิดจากการละเว้นนัน่ เอง ละเว้นจากการกระทําความชัว่ จากการกระทํา
บาปกรรม จะทําให้จิตใจมีความร่มเย็นเป็ นสุข ดังทีเ่ มือ่ กี้น้ ไี ด้แสดงไว้ในอานิสงส์ของศีล
ว่า สีเลน นิ พพุติง ยันติ ศีลเป็ นเหตุดบั ความทุกข์ เวลารักษาศีลแล้ว จะมีความสบาย
ใจ ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความวิตก ความกังวลทีไ่ ปทําในสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง ก็จะไม่มี
ถ้ามีศรัทธาทีจ่ ะบําเพ็ญความดีให้มากยิง่ ๆขึ้นไปกว่านี้ได้ ก็ยง่ิ ดีใหญ่ คือนอกจากทําบุญ
ให้ทาน รักษาศีลแล้ว ยังมีศรัทธาทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรม ทําจิตใจให้สงบด้วยการไหว้พระสวด
มนต์ นัง่ ทําสมาธิ ในยามว่าง เช่นในตอนเช้า ในตอนกลางคืนก่อนนอน ไหว้พระสวด
มนต์ ทําจิตใจให้สงบร่มเย็นเป็ นสุข เพราะเวลาทีไ่ หว้พระสวดมนต์ ทําสมาธิ จิตจะถูก
ควบคุมไม่ให้ท่องเทีย่ วไปกับเรื่องราวต่างๆ เพราะเวลาทีค่ ดิ ถึงเรื่องราวต่างๆจิตก็จะเกิด
ความว้าวุน่ ขุน่ มัวขึ้นมา เกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจขึ้นมา ถ้าไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้
ต้องกังวลใจ แต่เวลาสวดมนต์ไหว้พระ มนต์ทส่ี วดนัน้ เป็ นภาษาเย็น เป็ นเหตุเป็ นผล
เป็ นความจริง เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไว้ ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ เมือ่ ไม่ไปคิด
เรื่องราวต่างๆทีส่ ร้างความทุกข์ สร้างความกังวลใจให้กบั เรา ใจก็ไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว เมือ่ ไม่
ว้าวุน่ ขุน่ มัว ใจก็จะค่อยๆสงบตัวลง หรือจะกําหนดให้ใจอยู่กบั อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็
ได้ จะเป็ นการบริกรรมคําว่าพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ หรือกําหนดดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆ
โดยมีสติคอยกํากับ ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ จิตก็จะค่อยสงบตัวลง ถ้าทําไปได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะรวมลงเป็ นหนึ่ง ถ้ารวมลงเป็ นหนึ่งจิตก็จะนิ่งสงบ เกิด
ความสุขทีแ่ ปลกประหลาดมหัศจรรย์ใจ ทีไ่ ม่เคยได้สมั ผัสมาก่อน ปรากฏขึ้นมาภายใน
ใจ นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง ไม่ได้อยู่ทไ่ี หน อยู่ทจ่ี ติ ทีส่ งบนัน่ แหละ ถ้าจิตสงบ
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เมือ่ ไหร่ จิตนิ่งเมือ่ ไหร่ จิตเป็ นหนึ่งเมือ่ ไหร่ ในขณะนัน้ จะมีความสุขมาก มีความสบาย
มีความอิม่ มีความพอ ไม่มคี วามรู้สกึ หิวกระหายอยากได้อะไรเลย
ถ้าได้ปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ นัน้ แล้ว รับรองได้วา่ จะไม่หลงประเด็นอีกต่อไป จะรู้แล้วว่าหน้าทีท่ ่ี
แท้จริงนัน้ อยู่ทก่ี ารทําจิตให้สงบนี่เอง หลังจากนัน้ แล้ว เรื่องการแสวงหาลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข ก็จะเบาบางลงไป ถ้ามีความจําเป็ นก็หามาเท่าทีจ่ าํ เป็ นเท่านัน้ แต่จะไม่ไป
คิดว่าถ้ามีลาภ ยศ สรรเสริญมากๆแล้ว จะมีความสุขมาก เพราะรู้วา่ นัน่ ไม่ใช่เป็ นความ
จริง ความสุขจะมีมากน้อยเพียงไรนัน้ ขึ้นอยู่ทค่ี วามสงบของจิตเท่านัน้ จิตสงบมาก
เพียงไร จิตก็จะมีความสุขมากเพียงนัน้ จิตจะมีความสงบ มีความสุขได้ก็ตอ้ งอาศัยการ
ทําความดี ทําความดีได้มากเท่าไหร่ ความสงบก็จะมีมากขึ้นเท่านัน้ ถ้าทําความดีนอ้ ย
ความสงบก็นอ้ ย ถ้าทําบุญให้ทานอย่างเดียว ความสงบก็จะได้ระดับหนึ่ง ถ้าทําบุญทํา
ทานแล้วรักษาศีลด้วย ความสงบก็จะมีมากขึ้นไปตามลําดับ ถ้าได้ทาํ บุญทําทานรักษาศีล
แล้วปฏิบตั ธิ รรมด้วย ทําจิตใจให้สงบอย่างต่อเนื่อง ความสุขก็จะมีมากยิง่ ๆขึ้นไป
ถ้าได้ปฏิบตั ถิ งึ ขัน้ วิปสั สนา เจริญปัญญาให้เห็นถึงสภาพทีแ่ ท้จริงของโลกว่าเป็ นอย่างไร
สามารถเห็นว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ล ้วนเป็ นอนิ จจัง ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ถ้าไปยึดไปติด
เป็ นอนัตตา ไม่มตี วั ไม่มตี นแล้ว จะตัดกิเลสได้ทงั้ หมด จะปล่อยวางทุกสิง่ ทุกอย่างได้
แม้กระทังสั
่ งขารร่างกายคือชีวติ ของเรานี้ ก็จะปล่อยได้ เพราะเห็นแล้วด้วยปัญญาว่าเป็ น
ของไม่เทีย่ งเหมือนกัน มีการเกิดแล้วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ และต้องตายไปในทีส่ ุด ไม่มี
ใครหลีกพ้นไปได้ ถ้าไปยึดไปติดก็จะต้องทุกข์ เวลาทีพ่ ลัดพรากจากร่างกายอันนี้ แต่ถา้
มีปญั ญาแล้วปล่อยวาง ตัดอุปาทานความยึดมันถื
่ อมันในร่
่ างกายนี้ได้ จิตก็จะไม่มคี วาม
ทุกข์กบั ความเป็ นความตายอีกต่อไป
ร่างกายจะเป็ นอย่างไรก็ไม่เดือดร้อนเพราะมี
ปัญญาคอยดูแลจิตอยู่เสมอ ไม่ให้จติ ไปเกาะไปเกี่ยว ไปยึด ไปติด แต่ก็ไม่ได้ปล่อยวาง
จนไม่ได้ดูแลรักษา
ขณะทีร่ ่างกายยังมีชวี ติ อยู่ก็ดูแลไปตามอัตภาพ
มีอะไรให้
รับประทานก็รบั ประทานไป มีเสื้อผ้าใส่ก็ใส่ไป มีอะไรทีต่ อ้ งทํากับร่างกายก็ทาํ ไป เมือ่ ถึง
เวลาทีต่ อ้ งจากกัน ก็ปล่อยให้เขาไป การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
67

กัณฑ์ท่ี ๑๙๔

สําคัญที่ใจ

๑๓ มีนาคม ๒๕๔๗
การฟังธรรมให้เกิดประโยชน์ เป็ นมงคลแก่ตนเองนัน้ ควรฟังด้วยความสํารวม คือ
สํารวมกาย สํารวมวาจา และสํารวมใจ กายก็นงั ่ อยู่เฉยๆ วาจาก็ไม่ตอ้ งพูดอะไร ใจก็ให้
ตัง้ มันอยู
่ ่ดว้ ยสติ คอยฟังเสียงธรรมะทีม่ าสัมผัสกับใจผ่านเข้ามาทางหู การฟังให้เกิด
ประโยชน์ในปัจจุบนั เป็ นการฟังในเชิงปฏิบตั ิ คือฟังเพือ่ ความเข้าใจ ไม่จาํ เป็ นจะต้อง
คอยจดจําว่าทีเ่ ทศน์ไปนัน้ เทศน์อะไรไปบ้าง เพราะถ้ามัวแต่คอยจดคอยจําก็จะไม่เข้าใจ
ในสิง่ ทีจ่ ดจํา แต่ถา้ ฟังเพือ่ ความเข้าใจ สิง่ ทีเ่ ข้าใจก็จะเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ ได้ไปในตัว ดังนัน้ หลัก
ของการฟังธรรมให้เกิดประโยชน์ทแ่ี ท้จริง จึงควรฟังเพือ่ ความเข้าใจ เพราะเมือ่ มีความ
เข้าใจแล้ว จะมีความเห็นทีถ่ ูกต้อง เมือ่ มีความเห็นทีถ่ ูกต้อง ก็จะดําเนินชีวติ ไปอย่าง
ถูกต้อง ไม่ผดิ พลาด ไม่มคี วามเสียใจตามมาภายหลัง
การฟังธรรมตามกาล หมายถึงการฟังอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครัง้ ในวันพระหรือในวัน
เสาร์หรือวันอาทิตย์ ควรหาโอกาสฟังธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสักครัง้ หนึ่ง เพราะ
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนเรื่องอะไร ก็สอนแต่เรื่องของเราทัง้ สิ้น
เรื่องความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดนี นั้ อยู่ทต่ี วั เรา อยู่ทใ่ี จเป็ นหลัก ใจเป็ นตัวสําคัญที่สดุ
เป็ นทัง้ ต้นเหตุและเป็นผูร้ บั ผล ต้นเหตุกค็ อื ความคิดต่างๆ ทีม่ ที งั้ กุศลและอกุศล คือ
คิดดีก็มี คิดร้ายก็มี เมือ่ คิดไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นในใจทันที คือความสุขและความทุกข์
เวลาคิดดี ใจก็มคี วามสุข เวลาคิดร้าย ใจก็มคี วามทุกข์ จึงควรให้ความสนใจกับใจ
มากกว่าสิง่ อืน่ ใด เวลาเห็นอะไรควรย้อนกลับมาดูทใ่ี จ ว่ามีปฏิกริ ิยากับสิง่ ทีเ่ ห็นอย่างไร
พอใจหรือไม่พอใจ
ความพอใจและความไม่พอใจเป็ นสิง่ ทีจ่ ะทําให้จิตเกิดกุศลและ
อกุศลขึ้นมา สิง่ ทีพ่ อใจก็จะคิดดีกบั สิง่ นัน้ ๆ ใจก็มคี วามสุข เวลาเห็นคนทีเ่ รารัก เช่นบิดา
มารดาของเรา ก็จะระลึกถึงพระคุณของท่าน สํานึกในบุญคุณ มีความปรารถนาทีจ่ ะ
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ทดแทนบุญคุณทีท่ ่านมีกบั เรา คิดแบบนี้ใจก็จะมีความสุข แต่ถา้ มองคนแล้วเกิดความ
ไม่พอใจ เพราะเขาไม่กระทําตามความต้องการของเรา ก็จะเกิดความโกรธ เกิด
ความแค้นขึ้นมา ถ้าไม่ดูทใ่ี จ จะไม่รู้วา่ ความโกรธความแค้นเป็ นอกุศล เป็ นโทษเป็ นภัย
เพราะเป็ นเหมือนกับไฟทีก่ าํ ลังเผาผลาญจิตใจ
แทนทีจ่ ะรีบระงับดับความโกรธ
ความแค้นนัน้ กลับไปมีเรื่องมีราวกับคนทีส่ ร้างความไม่พอใจ ยิง่ ไปมีเรื่องมีราว ความ
โกรธความแค้นก็จะมีมากขึ้น ความทุกข์ก็จะเพิม่ ตามขึ้นไปด้วย นี่เป็ นเพราะไม่ดูใจ มัว
แต่ไปดูคนทีส่ ร้างความทุกข์ ความไม่พอใจให้กบั เรานัน่ เอง
ถ้าได้เข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ฟงั ธรรม จะรู้วา่ สิง่ ทีส่ าํ คัญกว่าสิง่ ภายนอกก็คอื สิง่ ทีอ่ ยู่ภายใน
คือความรู้สกึ ภายในใจ ว่าขณะนี้กาํ ลังเป็ นฟื นเป็ นไฟ หรือยังเย็นยังสงบอยู่ เวลามีคนมา
สร้างความไม่พอใจให้กบั เรา ถ้ามีสติ แทนทีจ่ ะโกรธเขา กลับทําใจให้สงบ เพราะรู้วา่
ความไม่พอใจทีท่ าํ ให้เกิดความโกรธเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี เป็ นพิษเป็ นภัยกับใจ ต้องยอมรับ
ความเป็ นจริงว่า เขาจะทําอะไรอย่างไร เราไปควบคุมบังคับ ไปห้ามเขาไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ รา
ห้ามได้คอื ใจของเรา ถ้าใจไม่ไปสนใจ ไม่ไปแยแส เขาจะทําอย่างไรก็ไม่มปี ญั หาอะไร ใจ
ของเราก็จะสงบนิ่ง ทีเ่ กิดปัญหาเพราะเราไปมีความหวัง มีความต้องการจากเขานัน่ เอง
เช่นต้องการให้เขาทําสิง่ หนึ่งสิง่ ใดให้ แล้วเขาไม่ตอบสนองทําตามทีเ่ ราต้องการ เราก็เกิด
ความผิดหวัง เมือ่ เกิดความผิดหวังก็เกิดความไม่พอใจ เกิดความเสียใจขึ้นมา อย่างนี้
เป็ นความคิดทีไ่ ม่ดี เป็ นความคิดทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั เรา
ทางทีด่ อี ย่าไปหวังอะไรจากผูอ้ น่ื พยายามทําในสิง่ ทีเ่ ราทําได้ หวังในสิง่ ทีเ่ ราทําได้ ยึดตน
เป็ นที่พ่งึ ของตนเป็ นหลัก ต้องการอะไรก็หามาด้วยลําแข้งลําขา หามาด้วยสติปญั ญา
ของตน ถ้าหามาไม่ได้ก็อย่าไปเอาเสียเลยจะดีกว่า ไม่มสี ง่ิ ต่างๆภายนอกก็ไม่ทาํ ให้เรา
ตายไปหรอก และก็ไม่ได้มคี วามสุขมากไปกว่าการไม่มอี ะไร แต่น่เี ป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่รู้กนั เรา
คิดว่าเมือ่ ต้องการอะไร ต้องหามาให้ได้ เพราะคิดว่าเมือ่ ได้มาแล้วจะทําให้มคี วามสุข แต่
หารู้ไม่วา่ มันเป็ นความสุขเพียงชัว่ ขณะหนึ่ง หลังจากนัน้ แล้วก็เกิดความชินชา ความจําเจ
ก็จะไม่ตอ้ งการสิง่ นัน้ อีก แต่ถา้ ไปเห็นสิง่ ใหม่ๆ ก็เกิดความอยากขึ้นมาอีก ความสุขที่
เคยได้จากสิง่ ทีม่ อี ยู่ก็หมดไป เพราะมีสง่ิ ใหม่ๆออกมาท้าทายความอยากอีก ทําให้เกิด
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ความต้องการ ถ้าไม่ได้ก็จะเสียใจ ต้องออกไปแสวงหามาให้ได้ เมือ่ ได้มาแล้วก็จะเป็ น
แบบเดิมอีก จะดีใจไปสักระยะหนึ่งแล้วก็หมดไป แล้วก็อยากขึ้นมาใหม่อกี นี่คอื เรื่อง
ของใจทีถ่ ูกอํานาจของความหลง ของความอยากผลักดันไป
ความอยากนี้ มีทงั้ ทีจ่ าํ เป็ นและไม่จาํ เป็ น ควรใช้ปญั ญาแยกแยะ สิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ นต่อ
การดํารงชีพ ต่อการบํารุงสุขดับทุกข์ในใจของเรา ถือว่าเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น ก็ควรหามา สิง่ ที่
ไม่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพหรือต่อการดับทุกข์ในใจของเรา ไม่มสี ง่ิ นัน้ ก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร
เช่นเวลาต้องการรับประทานอาหาร เรารู้วา่ อาหารเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เพราะถ้าร่างกายไม่ได้
รับประทานอาหารก็จะต้องชํารุดทรุดโทรม เจ็บไข้ได้ป่วย และถ้าขาดอาหารมากๆ ก็จะ
ถึงแก่ความตายได้ อาหารจึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น แต่ตอ้ งรู้จกั ประมาณ คือร่างกายต้องการ
อาหารในปริมาณหนึ่ง ถ้ามากไปกว่านัน้ ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่กลับจะเกิดโทษ ทํา
ให้ร่างกายมีนาํ้ หนักมากเกินความจําเป็ น เป็ นเหตุให้มโี รคภัยต่างๆเบียดเบียน เพราะ
ร่างกายต้องทํางานหนักกว่าทีค่ วรจะทํานัน่ เอง
แล้วทําไมถึงต้องรับประทานอาหาร
มากกว่าความจําเป็ น ก็เพราะไม่ดูทใ่ี จ เวลาเกิดความอยากก็หลงตามความอยากนัน้ ใจ
สังให้
่ รบั ประทานอาหารเพิม่ ขึ้นอีกก็รบั ประทานตาม ทัง้ ๆทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ น เพราะไม่รู้
โทษของการรับประทานอาหารมากเกินความจําเป็ นนัน่ เอง แต่ถา้ มีปญั ญารู้วา่ ร่างกายอยู่
ได้ดว้ ยอาหารมากน้อยเพียงไร
แล้วคอยควบคุมให้ได้อาหารตามความต้องการของ
ร่างกาย ไม่ให้เกินความจําเป็ น ร่างกายก็จะอยู่ได้อย่างปลอดภัย ไม่มโี รคภัยเบียดเบียน
นี่คอื การใช้ปญั ญาในการดํารงชีวติ
ในขณะทีเ่ กิดความอยากต่างๆขึ้นมา ให้ใช้ปญั ญาแยกแยะ ดูวา่ จําเป็ นต้องมีหรือไม่
จําเป็ นต้องทําหรือไม่ ถ้าไม่จาํ เป็ นต้องมี ไม่จาํ เป็ นต้องทํา ก็อย่าไปมี อย่าไปทําจะดีกว่า
เพราะการแสวงหาสิง่ ต่างๆนัน้ เป็ นความลําบาก ต้องต่อสู ้ หาเงินหาทอง ทํางานทําการ
เหนื่อยยากลําบากลําบน สิง่ ทีไ่ ด้มาก็ไม่มคี ุณค่าอะไรกับจิตใจ ไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริง
เป็ นของปลอม ไม่ใช่ของจริง ความสุขต่างๆทีแ่ สวงหาจากวัตถุต่างๆ จากการกระทํา
ต่างๆ ล้วนเป็ นของปลอมทัง้ สิ้น เพราะหามาได้มากน้อยเพียงไร ก็ไม่เคยอิม่ ไม่เคยพอ
สักที ต้องหามาใหม่อยู่เรื่อยๆ เพราะไม่ใช่ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน่ เอง ถ้าต้องการความสุขที่
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แท้จริง ก็ตอ้ งเข้าหาพระศาสนา เพราะมีบคุ คลทีไ่ ด้พบความสุขทีแ่ ท้จริง แล้วนํามาเผย
แผ่ให้พวกเราทราบ บุคคลนัน้ ก็คอื พระพุทธเจ้าของเรานี่เอง ท่านเป็ นบุคคลแรกในโลกนี้
ทีไ่ ด้คน้ พบความสุขทีแ่ ท้จริง ว่าอยู่ในใจของเรา อยู่ในใจทีส่ งบ อยู่ในใจทีช่ นะความ
อยากต่างๆ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพ พระพุทธเจ้าไม่ได้หา้ มให้อยากในเรื่องปัจจัย ๔
เช่นต้องการเสื้อผ้าใส่ เพราะเสื้อผ้าเก่าทีม่ อี ยู่นนั้ มันขาด หรือตัวเล็กไป ใส่ไม่ได้แล้ว
จําเป็ นต้องมีใหม่ ก็ตอ้ งหามา อาหารก็ตอ้ งหามารับประทาน บ้านก็ตอ้ งมีอยู่ ยาก็ตอ้ งมี
ไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ สิง่ เหล่านี้ล ้วนเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ จึงต้องมีสง่ิ เหล่านี้
นอกเหนือจากสิง่ เหล่านี้แล้ว ถามจริงๆว่าจําเป็ นไหม เช่นโทรทัศน์ วิทยุ โรงหนัง โรง
ละคร สถานบันเทิงต่างๆ มีความจําเป็ นต่อการดํารงชีพหรือไม่ ถ้าไม่มสี ง่ิ เหล่านี้แล้ว จะ
ตายจากโลกนี้ไปหรือไม่ เราก็รู้วา่ ไม่ ไม่มสี ง่ิ เหล่านี้เราก็อยู่ได้ มีก็ไม่ได้ทาํ ให้มคี วามสุข
ความอิม่ ความพอ ต่อให้มมี ากเพียงไร ก็ไม่สามารถดับความอยากความต้องการได้
เพราะความอยากความต้องการนัน้ ไม่ได้ดบั ด้วยการแสวงหา แต่ดบั ด้วยการต่อสูค้ วาม
อยากต่างๆ ดับด้วยการฝึ กฝนอบรมจิตใจตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงฝึ กฝนอบรม
มา ต้องลดละความต้องการ ความอยากในสิง่ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพ อยู่แบบสมถะ
เรียบง่าย เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ นก็พอ ฝึ กฝนทําจิตใจให้สงบด้วยการควบคุมดูแลจิตใจด้วยสติ
อย่าปล่อยให้จติ คิดไปตามอํานาจความหลงความต้องการต่างๆ คอยควบคุมจิตให้อยู่ใน
คําสังของเรา
่
ในเบื้องต้นให้ฝึกจิตให้อยู่กบั บทสวดมนต์ วันหนึ่งๆลองฝึ กนัง่ สวดมนต์ดู สวดบทไหนก็
ได้ ไม่ตอ้ งสวดบทยาวมากก็ได้ ให้สวดซํา้ ๆบ่อยๆไปเรื่อยๆ จะสวดบทอิตปิ ิ โสไปทีละ
๕๐ จบ ๑๐๐ จบก็ได้ เวลามีเวลาว่างไม่จาํ เป็ นต้องใช้ใจคิดในเรื่องราวต่างๆ แทนทีจ่ ะ
ปล่อยให้คดิ ไปเรื่อยเปื่ อย ลองนํามาให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา ด้วยการให้อยูก่ บั
บทสวดมนต์ หรือจะให้อยู่กบั คําบริกรรมคําใดคําหนึ่งก็ได้ เช่นพุทโธๆๆ ลองกําหนด
ระลึกคําว่าพุทโธๆๆอยู่ในใจไปเรื่อยๆ ไม่ตอ้ งไปคิดเรื่องอืน่ ถ้าไม่จาํ เป็ นต้องคิดเรื่อง
อะไร อย่าไปคิด ให้สงวนความคิดไว้ ประหยัดความคิด คิดในสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น ถ้าไม่จาํ เป็ นก็
อย่าไปคิด ปล่อยให้เรื่องราวต่างๆในโลกนี้เขาเป็ นไปตามเรื่องของเขาเถิด ไปคิดมากก็ทาํ
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ให้ฟ้ งุ ซ่าน กินไม่ได้นอนไม่หลับ เพราะคิดไม่เป็ น คิดไม่ถูกนัน่ เอง ถ้าควบคุมใจได้แล้ว
ต่อไปก็จะสามารถควบคุมบังคับให้คดิ ในเรื่องต่างๆทีต่ อ้ งการให้คดิ ได้ เรื่องทีไ่ ม่ตอ้ งการ
ให้คดิ ก็สามารถระงับดับได้ ใจก็เป็ นเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง ถ้าไม่รู้จกั ขับ จะไม่สามารถ
ควบคุมรถยนต์ได้ เวลาต้องการให้รถจอด ก็จะทําไม่ได้ เวลาต้องการให้รถวิง่ ก็จะทํา
ไม่ได้ เพราะไม่ได้ศึกษาวิธีขบั รถนัน่ เอง แต่ถา้ ได้ศึกษามา ก็จะสามารถขับไปไหนมาไหน
ได้ดว้ ยความปลอดภัย
ใจก็เป็ นเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง ทีเ่ ราสามารถควบคุมบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการ
ของเราได้ ถ้ารู้จกั ขับใจ แต่ถา้ ไม่รู้จกั ก็จะไม่สามารถควบคุมใจได้ เช่นเวลามีความโกรธ
เราก็รู้วา่ ไม่ดี เพราะเวลาโกรธ ใครจะทุกข์ถา้ ไม่ใช่ตวั เราเอง แต่ก็หยุดใจไม่ให้โกรธไม่ได้
เวลาเกิดความโลภ ก็รู้วา่ สิง่ ทีต่ อ้ งการนัน้ ไม่มคี วามจําเป็ นเลย แต่ก็หกั ห้ามใจไม่ได้
เพราะไม่รู้จกั วิธหี ยุดใจนัน่ เอง รู้แต่วธิ ีเหยียบคันเร่งของใจ เวลาต้องการอะไรก็ลยุ เลย
เวลาโกรธใครก็ลยุ เลย อย่างนี้ตลอดเวลา ไม่มกี ารยับยัง้ ไม่มกี ารหยุด แล้วผลเป็ น
อย่างไร หลังจากทีเ่ กิดความโกรธแล้วไปลุยคนอืน่ เข้า ก็ตอ้ งมีเรื่องมีราว ทะเลาะเบาะ
แว้ง ทําร้ายร่างกาย ขึ้นโรงขึ้นศาล ติดคุกติดตะราง เสียค่าปรับ เสียเงินเสียทองโดยใช่
เหตุ เพราะไม่รู้จกั ควบคุมใจนัน่ เอง
พระพุทธศาสนาจึงสอนให้ควบคุมใจเป็ นสําคัญ ในเบื้องต้นก็ให้ควบคุมการกระทําทาง
กายทางวาจาก่อน เพราะการกระทําทางกาย และการกระทําทางวาจา ก็ออกมาจากใจ ใจ
เป็ นผูส้ งั ่ เวลาจะลุกขึ้นใจก็ตอ้ งสังให้
่ ลกุ ขึ้น ถึงจะลุกขึ้นได้ เวลาจะพูดอะไร ใจก็ตอ้ งคิด
เสียก่อน ถึงจะพูดออกมาได้ ในเบื้องต้นจึงต้องตัง้ กรอบไว้ ตัง้ รัว้ ไว้ ไม่ให้การกระทําทาง
กาย ทางวาจา เกิดโทษขึ้นมา เช่นห้ามไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ห้ามไม่ให้ไปพูดปดมดเท็จ
ห้ามไม่ให้ไปลักทรัพย์ ห้ามไม่ให้ไปประพฤติผดิ ประเวณี ห้ามไม่ให้ไปเสพสุรายาเมา
และอบายมุขต่างๆ เพราะการกระทําเหล่านี้ล ้วนจะทําให้เกิดโทษ เกิดปัญหา เกิดความ
ทุกข์ยอ้ นกลับมาทีใ่ จ เวลาไปทําผิดศีลแล้ว จะต้องมีความเสียใจ มีความทุกข์ตามมา ใน
เบื้องต้นจึงต้องตัง้ กรอบไว้ว่า ใจอยากจะทําอะไรก็ได้ อยากจะมีอะไรก็ได้ แต่ขอให้ทํา
ขอให้หามา ในกรอบของความถูกต้อง เช่นอยากจะมีภรรยา ก็ตอ้ งไปหาคนทีไ่ ม่มคี ู่ ไม่มี
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สามี ต้องขออนุญาตจากบิดามารดาเสียก่อน เรียกว่าทําให้ถูกประเพณีนนั ่ เอง ไม่ให้
ประพฤติผดิ ประเพณี เพราะเมือ่ ได้มาอย่างถูกต้องตามประเพณีแล้ว ก็จะไม่มปี ญั หาไม่
มีความทุกข์ตามมา เช่นเดียวกับเงินทองข้าวของต่างๆ ถ้าต้องการก็หามาด้วยความ
สุจริต ไปทํางานทําการ รับเงินเดือนมา อย่าไปหามาด้วยการลักเล็กขโมยน้อย อย่างนี้
เมือ่ ทําไปแล้วจะทําให้ใจมีความหวาดกลัว ทีจ่ ะต้องถูกจับไปลงโทษ ถ้าทําด้วยความ
สุจริต ด้วยความถูกต้องแล้ว ใจจะไม่ทกุ ข์ ไม่หวันไหว
่
เพราะจะไม่มใี ครสามารถมาชี้
หน้าเรา บอกว่าเราทําผิด จะต้องถูกทําโทษ อย่างนี้เขาไม่สามารถทํากับเราได้ เพราะเรา
ไม่ได้ทาํ สิง่ ทีผ่ ดิ นัน่ เอง
เมือ่ ควบคุมการกระทําทางกายทางวาจาได้แล้ว ในลําดับต่อไปก็ให้มาควบคุมความคิด
ของเรา เคยคิดหรือไม่วา่ มีเรื่องบางเรื่องเราไม่อยากจะคิดเลย เพราะคิดไปทีไรก็มแี ต่
ความเศร้าโศกเสียใจ แต่ก็อดคิดไม่ได้ เพราะหาเบรกไม่เจอ ไม่รู้จกั วิธีหยุดความคิด
ของใจเรานัน่ เอง แต่ถา้ ได้ฝึกทําสมาธิ กําหนดใจให้อยู่กบั บทสวดมนต์ก็ดี บทบริกรรม
พุทโธๆ ๆก็ดี ถ้าทําได้แล้ว ต่อไปสมมุตวิ า่ ใจไปคิดถึงเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่ง แล้วทําให้
เกิดความว้าวุน่ ขุน่ มัวขึ้นมา ก็หยุดได้ดว้ ยการหันมาระลึกถึงพุทโธๆๆไปในใจ เปรียบ
เหมือนกับเวลาทีด่ ูโทรทัศน์ ถ้าไม่ชอบดูช่องนี้ ถ้ารู้จกั วิธีเปลีย่ นช่อง ก็กดรีโมตเปลีย่ นไป
ช่องอืน่ ได้ แต่ถา้ ไม่รู้จกั วิธีเปลีย่ นช่อง ก็ตอ้ งทนดูกบั รายการทีไ่ ม่ตอ้ งการจะดู เพราะไม่
รู้จกั วิธีเปลีย่ นช่องด้วยรีโมตนัน่ เอง ใจของเราก็เป็ นเหมือนกับโทรทัศน์ ทีม่ รี ายการต่างๆ
ปรากฏอยู่ตลอดเวลา มีทงั้ รายการเศร้าโศกเสียใจ รายการดีอกดีใจ รายการโกรธแค้น
อาฆาตพยาบาท ซึง่ เกิดจากความคิดของเราทัง้ สิ้น แต่ถา้ ไม่รู้จกั วิธีเปลีย่ นช่องของใจ
เช่นเวลาคิดเรื่องอะไรแล้วเกิดความว้าวุน่ ขุ่นมัว เกิดความเดือดร้อนใจขึ้นมา ก็จะไม่รู้จกั
วิธีเปลีย่ นช่อง แต่ถา้ เคยฝึ กหัดทําสมาธิ คือฝึ กบริกรรมพุทโธๆๆอยู่เรื่อยๆ หรือฝึ กไหว้
พระสวดมนต์อยู่อย่างสมํา่ เสมอแล้ว วันไหนมีความไม่สบายใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็
สวดมนต์ไปเรื่อยๆ สวดไปแล้วอย่าไปคิดถึงเรื่องทีท่ าํ ให้ไม่สบายใจ นี่เป็ นการเปลีย่ น
ช่อง เปลีย่ นรายการ รายการทีส่ ร้างความวุน่ วายใจ สร้างความเศร้าหมอง สร้างความ
เสียใจ ก็อย่าไปดู อย่าไปคิดถึง หันมาสวดมนต์ไปเรื่อยๆ สวดอิตปิ ิ โสไปสัก ๕๐ จบ
เดีย๋ วก็ลมื แล้วเรื่องต่างๆ
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เรื่องทีค่ ดิ ส่วนใหญ่ก็เป็ นเรื่องทีเ่ กิดขึ้นแล้วทัง้ นัน้ ไปแก้ไขอะไรไม่ได้ เช่นใครพูดไม่ดี มา
ดุ มาด่า มาว่า ก็เกิดความโกรธแค้นเกลียดชังขึ้นมา แต่มนั ก็เกิดขึ้นไปแล้ว ไปห้ามก็
ไม่ได้ แต่ก็นงั ่ คิดเรื่องนัน้ อยู่ทงั้ วันทัง้ คืน เพราะไม่รู้จกั วิธีระงับดับความคิดนัน่ เอง แต่ถา้
ได้เคยฝึ กทําสมาธิอยู่ตลอดเวลาแล้ว ต่อไปเวลามีเรื่องอะไรมาสร้างความไม่สบายอกไม่
สบายใจ ก็สามารถลืมได้ดว้ ยการสวดมนต์ทเ่ี คยสวด หรือบริกรรมพุทโธๆๆ อย่างทีเ่ คย
บริกรรม เรื่องราวต่างๆทีส่ ร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจ ก็จะหายไปจากใจ ทัง้ ๆที่
เรื่องเหล่านัน้ ยังมีอยู่หรือไม่ก็ไม่สาํ คัญ ถ้าตราบใดไม่เอาเข้ามาในใจแล้ว ก็ไม่มปี ญั หา
อะไร เหมือนกับไฟ ไฟจะไหม้ทีไ่ หนก็ไม่เป็ นปัญหาอะไร ถ้าไม่เอาไฟเข้ามาไหม้ในบ้าน
บ้านก็ปลอดภัย
ใจก็เป็ นเช่นนัน้ ส่วนใหญ่เรามักชอบเอาไฟเข้ามาเผาตัวเรา เพราะเวลาไปเห็นอะไรทีไ่ ม่
ชอบ ได้ยนิ อะไรทีไ่ ม่ชอบ แทนทีจ่ ะลืมมัน ทัง้ ๆทีม่ นั ก็ผ่านไปแล้ว กลับลืมมันไม่ได้
เพราะใจมีอปุ าทาน ความยึดมันถื
่ อมัน่ เหมือนกับกาวตราช้าง เวลาไปติดกับอะไรแล้ว ก็
ติดหนึบเลย ถอนออกมาดึงออกมาไม่ออก เพราะความเหนียวแน่นของอุปาทานนี่เอง นี่
เป็ นปัญหาของชีวติ ของพวกเรา แต่โชคดีทไ่ี ด้มาเจอพระพุทธศาสนา ทีส่ อนวิธีการถอด
ถอนอุปาทานทัง้ หลายด้วยการฝึ กจิต สอนให้รู้จกั ควบคุมบังคับจิตใจ เวลาจิตไปติด ไป
ผูกพันกับเรื่องอะไรทีส่ ร้างความว้าวุน่ ขุน่ มัว สร้างความทุกข์ข้นึ มา ก็ให้เบนความสนใจ
ออกจากเรื่องนัน้ เสีย ให้กลับมาอยู่กบั งานทีเ่ คยสอนให้จติ ทํา ถ้าชํานาญกับการไหว้พระ
สวดมนต์ ก็สวดไป จนจิตสงบ เมือ่ สงบแล้ว ก็จะสบาย จึงควรให้ความสําคัญกับใจยิ่ง
กว่าสิ่งอืน่ ใด การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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อูซ่ ่อมบํารุงใจ
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๗

การมาวัดอย่างสมํา่ เสมอเพือ่ ทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ไหว้พระสวด
มนต์ ปฏิบตั ธิ รรม เป็ นการทํานุบาํ รุงดูแลรักษาใจ ซึง่ เปรียบเหมือนรถยนต์ทม่ี ปี ระโยชน์
คันหนึ่ง สามารถพาเราไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบาย แต่รถยนต์กต็ อ้ งมีการดูแล
รักษา เพราะถ้าไม่ได้รบั การดูแลรักษา ก็จะต้องเกิดความชํารุดทรุดโทรม เกิดความ
เสียหาย ทําให้ไม่สามารถนําพาเราไปตามสถานทีต่ ่างๆได้ เราจึงต้องนํารถยนต์เข้าสู่
สถานีบริการอยู่เสมอๆ เพือ่ เติมนํา้ มัน เติมลม เติมนํา้ เปลีย่ นอุปกรณ์ต่างๆทีช่ าํ รุดทรุด
โทรม ซ่อมแซมส่วนต่างๆทีจ่ ะต้องซ่อม เพื่อให้รถวิง่ ไปไหนมาไหนได้ตามปกติ ใจก็เป็ น
เหมือนกับรถยนต์ทต่ี อ้ งคอยดูแลรักษา เพือ่ จะได้นาํ พาชีวติ ไปสู่ความร่มเย็นเป็ นสุข
ไปสู่ความสุขความเจริญ วัดจึงเป็ นเหมือนกับสถานีบริการ เป็ นเหมือนกับอูซ่ ่อมบํารุงใจ
ถ้านําใจเข้าวัดอย่างสมํา่ เสมอ ปฏิบตั ดิ ูแลอย่างถูกต้อง ใจก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข
แต่ถา้ ไม่พาเข้าวัด เข้าหาพระศาสนา ปฏิบตั ติ ามทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
ปฏิบตั ิ
ก็เท่ากับไม่ดูแลรักษาใจให้เป็ นปกติ ให้อยูอ่ ย่างสงบร่มเย็นเป็ นสุข ใจก็จะกลายเป็ นกอง
เพลิงขึ้นมา สร้างความเดือดร้อน สร้างความวุน่ วาย สร้างความทุกข์ให้ไม่รู้จกั จบจักสิ้น
ดังทีเ่ ห็นกันอยู่ในบุคคลทีไ่ ม่มศี าสนา ไม่เข้าวัดเข้าวา เป็ นบุคคลทีน่ ่าสงสารอย่างยิง่
เพราะจะต้องประสบกับปัญหาต่างๆทีไ่ ม่รู้จกั แก้ ไม่รู้จกั ทําใจให้หลุดพ้นจากเรื่องราว
ต่างๆทีม่ ารุมเร้าจิตใจ ในทีส่ ุดเมือ่ ความทุกข์มมี ากจนทนไม่ได้ ก็ตอ้ งแก้ดว้ ยวิธีทไ่ี ม่
ถูกต้อง ด้วยการทําร้ายชีวติ ของตนเอง เพราะคิดว่าเมือ่ มีความทุกข์มาก อยู่ไปก็ไม่มี
ประโยชน์อะไร คิดว่าถ้าได้ทาํ ลายชีวติ แล้วปัญหาต่างๆทีร่ ุมเร้าจิตใจก็จะหมดไปด้วย แต่
ความจริงการทําลายชีวติ ของตนเองนัน้ ไม่สามารถทําลายความทุกข์ความรุ่มร้อนของ
จิตใจได้ เพราะความทุกข์ ความรุม่ ร้อนใจนั้น มันอยู่ท่ใี จ ไม่ได้อยู่ท่กี าย เวลาร่างกาย
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ตายไปแล้ว ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจยังมีความทุกข์ ความวุน่ วายติดตามไปด้วย
ส่งผลให้ไปเกิดในทีไ่ ม่ดี เช่นไปเกิดในนรกเป็ นต้น เพราะความรุ่มร้อนของจิตใจนัน่ เอง
ถ้าปรารถนาชีวติ ทีด่ าํ เนินไปด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข ก็ตอ้ งให้ความสําคัญกับใจ ให้
ความสําคัญกับการดูแลรักษาใจ เพราะใจเป็ นตัวสําคัญทีส่ ุด ในโลกนี้ ทัง้ โลกไม่มีอะไร
จะสําคัญเท่ากับใจ ดูแลอะไรก็ไม่ดเี ท่ากับดูแลรักษาใจ เพราะถ้าได้ดูแลรักษาใจด้วย
ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ใจจะมีความสุข มีความสงบร่มเย็น แต่ถา้ ดูแลสิง่
อืน่ ๆแทนทีจ่ ะมีความสุข กลับจะมีความทุกข์ เพราะสิง่ ต่างๆทีด่ ูแลรักษานัน้ ย่อมไม่อยู่
ในการควบคุมดูแลรักษาของเราไปได้ตลอด เวลาเกิดการชํารุดทรุดโทรม เสือ่ มสลายไป
ถ้าใจไม่ฉลาด ไม่มธี รรมะคอยดูแลรักษา ก็จะต้องมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจ คนทีม่ ี
ความเศร้าโศกเสียใจเวลาทีต่ อ้ งพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆไปนัน้ ก็เป็ นเพราะไม่รู้จกั รักษาใจ
นัน้ เอง มัวแต่ไปรักษาสิง่ ต่างๆภายนอก เช่นวัตถุสมบัตขิ ้าวของเงินทอง บุคคลต่างๆ ที่
รักทีป่ รารถนาดี มีความใกล้ชิดสนิทสนม ย่อมมีความห่วงใยเป็ นธรรมดา เวลาบุคคล
นัน้ เป็ นอะไรไป ก็ตอ้ งพยายามช่วยเหลือดู แลรักษาให้หายกลับเป็ นปกติ แต่ถา้ สุดวิสยั ไม่
สามารถดูแลรักษาให้กลับเป็ นปกติได้ ต้องถึงแก่ความตายไป คนดูแลรักษาก็จะต้องเกิด
ความเศร้าโศกเสียใจ เพราะมัวแต่ไปดูแลผูอ้ น่ื ไม่ได้ดูแลใจของตน พอใจของตนต้อง
รับผลกระทบจากสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา ก็รบั กับสภาพนัน้ ไม่ได้ จึงเกิดความเศร้าโศกเสียใจ
ขึ้นมา
แต่ถา้ เคยเข้าวัดอยู่อย่างสมํา่ เสมอ
ได้ศึกษาได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีส่ อนให้ดูแลใจให้มากกว่าดูแลสิง่ ต่างๆในโลกนี้แล้ว จะไม่เศร้าโศกเสียใจ
เพราะรู้วา่ สิง่ ต่างๆในโลกนี้ดูแลได้ในเพียงระดับหนึ่งเท่านัน้
ในทีส่ ุดแล้วสิง่ ต่างๆ
ทัง้ หลายก็จะต้องเป็ นไปตามสภาพ ไม่มใี ครสามารถหักห้ามยับยัง้ ไม่ให้เสือ่ มสลายไปได้
แต่สง่ิ ทีเ่ ราสามารถรักษาได้ก็คอื ใจ ไม่ให้เศร้าโศกเสียใจ เมือ่ เกิดการพลัดพรากจากสิง่
ต่างๆไป ถ้าคอยดูแลรักษาใจด้วยการสอน ด้วยการเตือนสติอยู่เสมอๆว่า สิ่งต่างๆใน
โลกนี้ มีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไปเป็นธรรมดา ไม่มอี ะไรในโลกนี้ทไ่ี ม่ได้เป็ นอย่าง
นี้ ทุกสิง่ ทุกอย่างมีการเกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วก็ดบั ไปเป็ นธรรมดา ถ้าสอนใจอยู่อย่าง
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สมํา่ เสมอแล้วพยายามทําใจให้รบั กับความจริงนี้ให้ได้ เวลาเห็นอะไร ได้อะไรมาก็ตอ้ งทํา
ความเข้าใจว่า สิง่ ทีไ่ ด้มาหรือบุคคลทีไ่ ด้มานี้ มาเพือ่ ทีจ่ ะจากเราไปนัน่ เอง ถ้าเขาไม่จาก
เราไปก่อน เราก็ตอ้ งจากเขาไปก่อน เพราะชีวติ ของคนเรานี้ อยู่กนั ไม่เกินร้อยปี ก็ตอ้ ง
แตกดับสลายไป
นี่เป็ นความจริงของโลกทีท่ กุ คนเกิดมาต้องเจอ ต้องประสบพบเห็นด้วยกันทุกคน แต่
เนื่องจากขาดการดูแลรักษาใจ ไม่ค่อยสนใจอบรมสังสอนใจ
่
ให้รู้ถงึ เรื่องราวเหล่านี้ มัว
แต่ไปแสวงหาสิง่ ต่างๆมาเป็ นสมบัตคิ รอบครอง แล้วก็เพลิดเพลินกับการครอบครอง
สมบัตเิ หล่านัน้ จนลืมดูแลใจไป พอวันดีคนื ดีเกิดการพลัดพรากจากกัน ก็เกิดความ
เศร้าโศกเสียใจขึ้นมา นี่ก็เป็ นเพราะไม่ดูแลรักษาใจนัน่ เอง พระพุทธเจ้าจึงทรงสังสอน
่
พุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย ให้เห็นความสําคัญของใจ ยิง่ กว่าสิง่ อืน่ ใดในโลก เพราะถ้า
รักษาได้ดแี ล้ว ไม่มอี ะไรในโลกนี้จะให้ความสุขกับเรายิง่ กว่าใจทีไ่ ด้รบั การดูแลรักษา
ด้วยธรรมะ แต่ถา้ ไม่ดูแลรักษาใจด้วยธรรมะ มัวแต่ไปดูแลสมบัตอิ น่ื ๆ แม้จะมีคุณค่า
มากมายเพียงไรตามสมมุตนิ ิยมก็ตาม สมบัตเิ หล่านัน้ จะไม่สามารถระงับยับยัง้ ความ
เศร้าโศกเสียใจ ความทุกข์ใจได้ เมือ่ ต้องประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา สิง่ ทีไ่ ม่ชอบ นี่คอื
เรื่องของเรา เป็ นสิง่ ทีค่ วรให้ความสนใจ คือการดูแลรักษาใจ
ไม่มที ไ่ี หนทีจ่ ะเป็ นสถานที่ ทีด่ ูแลใจได้ดี เท่ากับวัดวาอารามต่างๆ เพราะเมือ่ ได้เข้าวัด
แล้ว จะได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ซึง่ เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นอย่างยิง่ กับใจ เพราะใจเป็ นเหมือนผู ้
เดินทางในทีม่ ดื จําต้องมีแสงสว่าง จําต้องมีแผนที่ จําต้องมีผูน้ าํ ทางไป จึงจะไปได้ดว้ ย
ความปลอดภัย ด้วยความสุข ด้วยความเจริญ นี่คอื เหตุทต่ี อ้ งเข้าวัด เข้าหาพระศาสนา
เข้าหาพระธรรมคําสอน หาพระพุทธเจ้า หาพระอริยสงฆ์สาวก เพราะท่านเหล่านี้มแี สง
สว่าง ได้ผ่านมาแล้วบนเส้นทางชีวติ ทีพ่ วกเรากําลังดําเนินอยู่ ท่านรู้วา่ เมือ่ ไปถึงจุดไหน
ควรจะทําอย่างไร เมือ่ ถึงสีแ่ ยกควรจะเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา หรือตรงไป ท่านรู้ทศิ ทางไหน
ควรไป ไปแล้วปลอดภัย ไปแล้วถึงจุดหมายปลายทางทีป่ รารถนา คือหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทงั้ ปวงนัน่ เอง เพราะไม่มใี ครอยากมีความทุกข์ดว้ ยกันทัง้ นัน้ ความทุกข์แม้แต่เพียง
นิดเดียวก็ไม่อยากจะมีกนั แต่ทาํ ไมยังต้องเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆ ก็เพราะเป็ น
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เหมือนคนทีไ่ ม่รู้จกั ทางนัน่ เอง พอมาถึงสีแ่ ยกก็ไม่รู้วา่ จะไปทางไหนดี ก็เลยต้องเสีย่ งดู
ไปทางซ้ายบ้าง ไปทางขวาบ้าง ตรงไปบ้าง ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะเลือกทางผิด เพราะทางที่
ผิดมักจะมีสง่ิ ยัวยวนกวนใจหลอกล่
่
อให้ไปกัน โลกนี้จงึ มีแต่คนหลงผิด เดินในทางทีผ่ ดิ
ทัง้ ๆทีม่ คี นคอยเตือน คอยบอกอยู่ แต่ก็ไม่ยอมฟังกัน
เพราะนี่เป็ นธรรมชาติของจิตทีม่ คี วามมืดบอด มีความหลง มักจะเห็นผิดเป็ นชอบ เห็น
กงจักรเป็ นดอกบัว ถึงแม้จะมีผูร้ ู้จริงเห็นจริงมาสังสอนให้
่
รู้วา่ อะไรดี อะไรชัว่ ก็ยงั ไม่
ค่อยชอบไปในทางทีด่ กี นั แต่กลับชอบไปในทางทีไ่ ม่ดกี นั เช่นศาสนาสอนอยู่เสมอว่า
อบายมุขเป็ นสิง่ เลวร้าย นําความเสือ่ มเสียให้กบั ผูเ้ กี่ยวข้อง แต่ก็ไม่วายทีจ่ ะมีคนชอบไป
ในทางนัน้ กัน นอกจากนัน้ แล้วยังชอบส่งเสริมชักจูงให้ผูอ้ น่ื ไปด้วย เช่นในสังคมไทยเรา
ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นเมืองพุทธแท้ๆ ก็ยงั มีคนพยายามเปิ ดบ่อนการพนันเสรี เปิ ดสถานบันเทิงให้
คนเข้าไปกินเหล้าเมายา ประพฤติผดิ ประเวณีกนั อย่างเปิ ดเผย อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย บุคคลเหล่านี้ก็เป็ นคนมีเกียรติ มีช่อื มีเสียง เป็ นคนทีเ่ ราเลือกเป็ นตัวแทน เพือ่
ทําหน้าทีด่ ูแลรักษาบ้านเมืองให้กบั เรา แต่กลับมาทําในสิง่ ทีไ่ ม่คาดคิดจะกล้าทํา คือออก
กฎหมายให้เล่นการพนันได้อย่างถูกกฎหมาย เพราะทํารายได้ให้กบั ประเทศ มองแต่
รายได้อย่างเดียว ไม่มองผลเสียทีเ่ กิดกับคนเล่น ทีจ่ ะต้องหมดบ้านหมดช่อง หมด
ทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทอง ทีเ่ กิดจากการเสียพนัน จะมีจาํ นวนมากน้อยเพียงไร เขา
มองไม่เห็น เห็นแต่ตวั เลขทีค่ วรจะได้ เพราะเสียดายเงินทีไ่ หลออกไปนอกประเทศ
เพราะคนทีช่ อบเล่นการพนันจะนําเงินออกไปเล่นทีต่ ่างประเทศ ก็เลยคิดให้เขาเล่นใน
บ้านดีกว่า
แต่ไม่คดิ ว่า เมือ่ เล่นแล้ว เป็ นธรรมดาทีจ่ ะต้องมีการเสีย ต้องหมดเนื้อหมดตัว
ครอบครัวก็จะลําบากลําบน เพราะหัวหน้าครอบครัวไม่มเี งินทองดูแล ผลเสียต่อสังคมก็
จะตามมา เพราะเมือ่ เสียการพนันแล้ว ก็อยากจะได้คนื ก็ตอ้ งไปหาทรัพย์ในทางทีไ่ ม่
ชอบ ไปโกหกหลอกลวง ไปลักไปขโมย เพือ่ จะเอาเงินมาเล่นอีก จะได้เอาเงินทีเ่ สีย
กลับคืนมา แต่แทนทีจ่ ะได้กลับคืนมา กลับจะต้องเสียไปอีกเรื่อยๆ เพราะนี่เป็ นเรื่องของ
การพนัน นี่ก็เห็นได้ชดั อยู่แล้วว่า คนเหล่านี้ไม่เคยเข้าหาพระศาสนา ไม่สนใจกับการ
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ดูแลรักษาใจ ทีม่ คี วามหลงคอยผลักดันความอยาก ความต้องการในความสุข ทีไ่ ม่ใช่
เป็ นความสุขทีแ่ ท้จริง คือความสุขทีเ่ กิดจากการได้สมั ผัสรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ต่างๆ แต่หารู้ไม่วา่ ความสุขแบบนี้ เป็ นเหมือนกับความสุขทีไ่ ด้จากการเสพยาเสพติด จะ
ไม่เกิดความอิม่ จะไม่เกิดความพอ จะมีแต่ความเพลิดเพลินในขณะทีไ่ ด้เสพ แต่
หลังจากทีไ่ ด้เสพไปแล้ว ก็จะต้องกลายเป็ นทาสไป จําต้องมีสง่ิ เหล่านัน้ มาบํารุงบําเรออยู่
เสมอ ถ้าเกิดขาดสิง่ เหล่านัน้ ไป ก็จะต้องเกิดอาการทุรนทุราย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ มี
ความทุกข์อย่างมากมาย เพราะไปหลงติดกับสิง่ เหล่านัน้ นัน่ เอง
พระพุทธศาสนาจึงสอนให้ลด ละ ตัด ตัณหา ความอยากในกามทัง้ หลาย คือรูป เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะทัง้ หลาย อย่าไปหลงติดกับความสุขแบบนี้ เพราะเปรียบเหมือนกับ
เหยือ่ ทีต่ ดิ อยู่ปลายเบ็ด เวลาเห็นเหยือ่ ติดอยู่ปลายเบ็ดมักจะไม่เห็นเบ็ด เพราะเหยือ่ หุม้
ห่อตัวเบ็ดอยู่ แต่หลังจากทีไ่ ปฮุบเหยือ่ เข้าไปในปากแล้ว ถึงจะรู้เมือ่ เขากระตุกเส้นเอ็นที่
ผูกอยู่กบั เบ็ด ทีจ่ ะเกี่ยวคอผูท้ ไ่ี ปฮุบเหยือ่ นัน้ แล้วก็จะต้องกลายเป็ นทาสของเบ็ดนัน้ ไป
ในทีส่ ุด ฉันใดความสุขทีไ่ ด้จากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ ก็จะเป็ นอย่างนัน้
เมือ่ ได้สมั ผัสได้เสพแล้ว ก็จะติดอก ติดใจ เคยออกไปเทีย่ ว ก็อยากจะออกไปเทีย่ วอีก
เคยมีความสุขกับคนนัน้ คนนี้ ก็อยากจะมีความสุขกับคนนัน้ คนนี้อกี แต่ไม่ชา้ ก็เร็ว
เนื่องจากโลกนี้เป็ นโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง เป็ นโลกทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน คนทีเ่ คยให้
ความสุขกับเรา สักวันหนึ่งอาจจะเปลีย่ นไปก็ได้ แทนทีจ่ ะยินดีอยู่กบั เรา ให้ความสุขกับ
เรา ก็แอบไปหาความสุขกับผูอ้ น่ื พอเราทราบเข้าทีหลัง ก็ตอ้ งเกิดความเสียใจ เกิดความ
โกรธแค้นขึ้นมา ความสุขทีเ่ คยได้รบั จากบุคคลนัน้
ก็กลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา
กลายเป็ นไฟนรกขึ้นมา เพราะความเคียดแค้นอาฆาตพยาบาท และถ้าไม่รู้จกั ระงับดับไฟ
นี้ ไม่ชา้ ก็เร็วอาจจะต้องทําในสิง่ ทีต่ อ้ งเสียใจในภายหลัง คือจะต้องไปฆ่าเขา เมือ่ ฆ่าเขา
เสร็จแล้ว ก็ตอ้ งกลับมาฆ่าตนเองอีก เพราะกลัวโทษทีจ่ ะตามมา
นี่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นกับคนทีไ่ ม่สนใจดูแลรักษาใจ
ไม่สนใจเข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรม
เพราะถ้าได้เข้าวัดฟังเทศน์ฟงั ธรรมแล้ว จะได้ยนิ คําสอนของพระพุทธเจ้าทีท่ รงสอนอยู่
เสมอๆว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นมีอยู่ในใจของเราแล้ว ไม่ตอ้ งไปแสวงหาความสุข
79

ภายนอก เพียงแต่ทาํ ใจให้สงบเท่านัน้ ถ้าใจสงบแล้ว จะมีความสุข มีความอิม่ จะไม่หวิ
ไม่กระหายกับรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ จะไม่อยากได้อยากมีอะไร จะไม่
อยากจะเป็ นอะไร นี่แหละคือความสุขทีแ่ ท้จริง เป็ นสมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา ทีไ่ ม่มใี คร
สามารถพรากจากเราไปได้ แต่เรากลับไม่รู้กนั กลับไปหาความสุขภายนอกกัน แล้วก็
ต้องไปคลุกเคล้ากับความทุกข์ทต่ี ามมา เพราะความสุขภายนอก เป็ นความสุขชัว่ คราว
ตอนทีไ่ ด้มาใหม่เท่านัน้ แต่หลังจากนัน้ แล้วก็จะกลายเป็ นความชินชาไป
ตอนแรกๆได้อยู่ร่วมกัน ก็มคี วามสุขดี พอนานๆไป ก็จะรู้สกึ เฉยๆ ความสุขทีพ่ บกัน
ครัง้ แรกๆก็จะค่อยหมดไป ยิง่ เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นมา มีความเห็นไม่ตรงกัน
ขึ้นมา ก็ยง่ิ ทําให้ความสุขนัน้ หมดไปอย่างรวดเร็ว มีแต่ความไม่พอใจต่อกันและกัน แต่
ถ้าหันเข้ามาหาความสุขภายในใจ ด้วยการทําจิตใจให้สงบ ด้วยวิธีต่างๆทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอน
่
เช่นทําบุญให้ทาน รักษาศีล ไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบตั ธิ รรม ทําจิตให้เป็ น
สมาธิ ให้มีปญั ญา ให้รู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ตรงไหน คือคอยเตือนตนด้วย
สติปญั ญาอยู่เสมอ อย่าไปหลงหาความสุขกับสิง่ ต่างๆภายนอก สิง่ เหล่านัน้ ไม่ใช่เป็ น
ความสุข มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ รอเวลาให้ปรากฏขึ้นมา เปรียบเหมือนกับระเบิดเวลา
เวลาทีย่ งั ไม่ระเบิดมันก็ดูไม่น่ากลัว แต่ถา้ ระเบิดขึ้นมาเมือ่ ไหร่ เมือ่ นัน้ แหละจะสร้าง
ความพินาศให้กบั คนทีอ่ ยู่ใกล้เคียง
นี่คอื ปัญญา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญปัญญาอยู่เสมอ ให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างใน
โลกนี้ ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง ล้วนเป็ นความทุกข์ทง้ั สิ้น ทุกข์มากทุกข์นอ้ ย ทุกข์ชา้ ทุกข์
เร็วเท่านัน้ เอง แต่จะต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอน แต่ถา้ ไม่คอยเตือนสติ พอนึก
อยากจะได้อะไรขึ้นมา ก็จะคิดแต่สง่ิ ทีด่ ใี นสิง่ นัน้ ๆ มีความสุขกับสิง่ นัน้ ๆ เช่นเวลาอยู่คน
เดียว เกิดความว้าเหว่เปล่าเปลีย่ วใจ ก็ตอ้ งคิดว่า ถ้ามีเพือ่ นสักคนหนึ่ง มีสามีหรือมี
ภรรยาสักคนหนึ่ง ก็คงจะมีความสุข ดับความว้าเหว่เปล่าเปลีย่ วใจได้ แต่จะไม่คดิ ว่าเมือ่
มีสามี หรือมีภรรยาแล้ว จะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอีกคนหนึ่ง ถ้าอยู่ดว้ ยกันแล้วเกิดมี
ความเห็นไม่ตรงกัน ต้องทะเลาะกัน แล้วอะไรจะเกิดขึ้น หรือถ้ารักกันแล้วมีความเห็น
ตรงกันเสมอ แต่เวลาทีไ่ ม่เห็นหน้ากัน ถ้าไม่กลับบ้านตามเวลา ก็จะต้องเกิดความวิตก
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ขึ้นมา เพราะความห่วงใย นี่ก็เกิดเป็ นความทุกข์ข้นึ มาแล้ว เป็ นสิง่ ทีจ่ ะติดตามมากับสิง่
ต่างๆทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นบุคคล เป็ นหญิง เป็ นชาย หรือเป็ นวัตถุสง่ิ ของต่างๆ ทุกสิง่
ทุกอย่างนัน้ ล้วนมีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ทงั้ นัน้ และความทุกข์น้ กี ็ไม่ได้เกิดจากอะไร เกิด
จากใจไปยึดติดกับสิง่ ต่างๆเหล่านัน้ นัน่ เอง
ถ้ามีธรรมะ จะรู้วา่ สิง่ ต่างๆทีเ่ กี่ยวข้องด้วย เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน อาจจะอยู่อาจจะ
ไปเมือ่ ไหร่ก็ได้ ถ้าฝึ กหัดทําจิตทําใจให้ยอมรับกับทัง้ สองสภาพได้แล้ว คืออยู่ก็รบั ได้ ไม่
อยู่ก็รบั ได้ เท่านัน้ แหละจึงจะอยู่อย่างมีความสุขได้ในโลกนี้ แต่คนส่วนใหญ่จะไม่
สามารถทําใจได้ เพราะต้องการให้สง่ิ ทีต่ นเองรักอยู่กบั ตนเองไปตลอดเวลา แต่ความจริง
ของโลกนี้มนั ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ ดังนัน้ คนที่ฉลาดจริงแล้ว เมือ่ ได้พจิ ารณาด้วยปัญญาว่า
ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่สามารถให้ความสุขได้ตลอดเวลา จะต้อง
ทุกข์บา้ งบางครัง้ บางคราว ก็สูอ้ ย่าไปมีเสียเลยจะดีกว่า นี่คอื ปัญญา ถ้าใครเห็นแล้วว่า
อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กบั คนอืน่ อยู่แบบไม่มสี มบัตขิ ้าวของเงินทอง ดีกว่ามีสมบัตขิ ้าวของ
เงินทอง คนนัน้ แหละเป็ นคนมีปญั ญา เป็ นคนฉลาด เพราะเมือ่ สามารถอยู่แบบเรียบง่าย
ไม่มสี มบัตอิ ะไรได้ ก็ไม่ตอ้ งกังวลห่วงใยกับสมบัตติ ่างๆ กับบุคคลต่างๆ มีแต่ความ
สบายใจ
นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงประพฤติปฏิบตั ิ และได้นาํ มาสังสอนพวกเรา
่
พระพุทธเจ้า
ทรงมีสมบัตขิ ้าวของเงินทองมากมาย มากกว่าพวกเราตัง้ หลายเท่า แต่ทรงเห็นความไม่
เทีย่ งแท้แน่นอนในสมบัตเิ หล่านัน้ ทรงเห็นความทุกข์ทซ่ี ่อนเร้นอยู่ในสมบัตเิ หล่านัน้ จึง
ทรงสละสมบัตเิ หล่านัน้ แล้วออกมาอยู่แบบเรียบๆง่ายๆ อยู่แบบตามมีตามเกิด ขอให้มี
ปัจจัย ๔ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้ ก็พอแล้ว แต่เวลาส่วนใหญ่จะทรงนํามาใช้กบั การ
ควบคุมดูแลรักษาใจให้ใจสงบ ให้ใจเย็น เพราะโดยปกติแล้วถ้ายังไม่ได้รบั การดูแล
รักษา ใจจะไม่สงบโดยลําพัง เพราะภายในใจมีตวั คอยก่อกวน สร้างความวุน่ วายใจให้
อยู่เสมอ เรียกว่ากิเลสตัณหาทัง้ หลาย คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก
ทัง้ หลาย เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องกําจัดด้วยปัญญา ถ้ามีปญั ญาเห็นว่าสิง่ ต่างๆทีใ่ จอยากได้อยาก
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มีนนั้ ไม่ได้ให้ความสุขแต่ให้ความทุกข์ให้กบั เรา เราก็จะสามารถหยุดความอยาก ความ
โลภนัน้ ได้
เราจึงต้องเจริญปัญญาอยู่เสมอ พยายามเตือนตัวเราอยู่เสมอว่า อย่าไปหวังหาความสุข
จากอะไรในโลกนี้เลย ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลหรือเป็ นวัตถุสง่ิ ของต่างๆ เขาไม่สามารถให้
ความสุขทีแ่ ท้จริงกับเราได้ สิง่ เดียวทีจ่ ะให้ความสุขทีแ่ ท้จริงกับเราได้ ก็คอื ความสงบของ
ใจ ใจจะสงบได้ก็ต่อเมือ่ ได้ลดละตัดความโลภ ความอยากทัง้ หลาย ให้หมดไปจากจิต
จากใจเท่านัน้ เมือ่ ทําได้แล้ว จะไม่หวิ กระหายกับอะไรเลย ถึงแม้จะไม่มสี มบัตแิ ม้แต่ช้นิ
เดียวก็ตาม แต่จะไม่อจิ ฉาคนทีม่ สี มบัตขิ ้าวของเงินทองมากมายก่ายกอง มีบริษทั มี
บริวารมากมายเพียงไรก็ตาม เพราะรู้ดว้ ยปัญญาว่า เขาไม่มคี วามสุขหรอก มีความสุขก็
เพียงเล็กๆน้อยๆ บางครัง้ บางเวลาเท่านัน้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว จะมีแต่ความทุกข์รุมเร้าอยู่
ตลอดเวลา จะมากหรือจะน้อยก็ข้นึ อยู่กบั เหตุการณ์เท่านัน้ เอง เวลาทีจ่ ะต้องพลัดพราก
จากสมบัติ จากบริษทั บริวารนัน้ แหละ จะเป็ นเวลาทีม่ คี วามทุกข์อย่างมาก แต่คนทีไ่ ม่มี
อะไรเลย เวลาทีต่ อ้ งพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจเลย เพราะไม่หลงยึด
ติดกับอะไร การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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