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กณัฑท์ี่ ๑๘๖ 

ปีใหม่ ๒๕๔๗ 
๑ มกราคม ๒๕๔๗ 

วนัน้ีเป็นวนัขึ้นปีใหม ่ เป็นธรรมเนียมของชาวพทุธเรา เมือ่ถงึวนัขึ้นปีใหม ่จะเขา้วดั เพือ่

ขอพรจากสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ จากพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เพือ่ใหช้วีติดาํเนินไปดว้ย

ความราบรื่นดงีาม มแีต่ความเจริญรุ่งเรือง มแีต่ความกา้วหนา้ ในหนา้ทีก่ารงาน ในชวีติ

ครอบครวั การเขา้หาพระเพือ่ขอพร จงึเป็นทางทีถู่กตอ้งของพทุธศาสนิกชน ทีพ่งึกระทาํ

กนั เพราะเมือ่ไดเ้ขา้หาพระแลว้ จะไดย้นิไดฟ้งัธรรมะคาํสอนอนัประเสริฐของ

พระพทุธเจา้ ทีจ่ะชี้ทางใหไ้ปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแทจ้รงิ แต่ความสุขความ

เจริญ ความเป็นสริิมงคล ทีพ่วกเราทกุคนปรารถนากนันัน้ เป็นสิง่ทีเ่กดิจากการ

ขวนขวาย จากการแสวงหา จากการปฏบิตัใินความด ีในบญุและกศุล ผลทีป่รารถนาคอื

ความเจริญรุ่งเรือง ความเป็นสริิมงคลแก่ชวีติ จงึจะปรากฏขึ้นมา เพราะสิง่ทีเ่รา

ปรารถนากนันัน้ ไมม่ใีครสามารถหยบิยืน่ใหก้นัได ้ ไม่เหมอืนกบัขนมของหวานหรือ

กบัขา้วกบัปลา ทีพ่อจะหยบิยืน่ใหก้นัได ้แต่เรื่องของความสุขความเจริญนัน้ เป็นผลของ

การปฏบิตัใินความดงีามท ัง้หลาย ในบญุในกศุล จงึเป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครสามารถมอบใหก้นั

ได ้ 

สิง่ทีเ่รามอบใหก้นั เช่นในวนัปีใหม ่เราอวยพรกนั ขอใหม้แีต่ความสุข มแีต่ความเจริญน้ี 

เป็นเพยีงความปรารถนาดเีท่านัน้เอง คอืเรารูว้า่ทกุๆ คนตอ้งการความสุขและความ

เจริญ ดงันัน้ในวนัปีใหมเ่ราก็อวยพรใหก้นัและกนั แต่การอวยพรน้ีจะไมม่คีวามหมาย

เลย จะเป็นลมปากไปเปลา่ๆ ถา้ผูร้บัพรไมน่อ้มเอาไปปฏบิตั ิ ไดแ้ต่ดอีกดใีจเวลาใครให ้

พรมา แต่ไมเ่คยเหลยีวดูพฤตกิรรมของตนเลยวา่ วนัๆหน่ึงเราทาํอะไรไปบา้ง กาํลงัสรา้ง

บญุสรา้งกศุล หรือกาํลงัสรา้งบาปสรา้งกรรม ซึง่เป็นตวัการสาํคญัอย่างยิง่ ทีจ่ะทาํให ้

เกดิผลดแีละช ัว่ตามมา ถา้ไมส่งัเกตดู เราจะไมรู่ ้ เพราะในแต่ละวนัน้ี เราทาํหลายสิง่
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หลายอย่างดว้ยกนั บางทกี็หลงผดิไป คดิวา่สิง่ทีค่ดิวา่ดนี ัน้ ในความเป็นจริงแลว้ หาเป็น

เหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขและความเจริญไม ่ แต่เพราะไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งัธรรมะคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ หรือไดย้นิไดฟ้งัก็นานๆสกัครัง้หน่ึง ก็จดจาํไมไ่ด ้ และเมือ่ถงึเวลาที่

จะตอ้งทาํอะไรในบางสิง่บางอย่างไป ก็จะทาํไปโดยขาดสตขิาดปญัญา ผลทีป่รารถนากนั

จงึไมป่รากฏขึ้นมา เพราะการจะทาํความดนีัน้ จะตอ้งมสีตอิยู่กบัตวัอยู่เสมอ ตอ้งมี

ปญัญา รูจ้กัแยกแยะวา่การกระทาํอย่างไรเป็นการกระทาํทีด่ทีีง่าม ทีน่าํมาซึง่ความสุข

และความเจริญ การกระทาํอย่างไร เป็นการกระทาํทีไ่มด่ ี นาํมาซึง่ความทกุขแ์ละความ

เสือ่มเสยี  

น่ีคอืปญัญาความรู ้ ทีค่วรรูค้วรศึกษา เมือ่เขา้วดัในวนัปีใหม ่ เราก็จะมาไดย้นิเรื่องราว

อย่างน้ี เพราะพระท่านมหีนา้ทีช่ี้บอกทางใหเ้ราเดนิไป แต่พระท่านเดนิไปใหเ้ราไมไ่ด ้

เพราะตวัพระเองท่านกต็อ้งเดนิไปของท่านเอง ทกุๆคนตอ้งเป็นผูป้ฏบิตัตินในวถิทีาง

แห่งความดงีามท ัง้หลาย จงึจะสามารถพาตนเองไปสู่พรอนัประเสริฐ ทีป่รารถนากนั ไม่

วา่จะเป็นการเจริญดว้ยอาย ุ วรรณะ สขุะ พละก็ด ี หรือการเจริญดว้ยลาภ ยศ 

สรรเสริญ สขุก็ด ี ลว้นเป็นผลทีเ่กดิจากการกระทาํของเราท ัง้สิ้น การกระทาํก็มดีว้ยกนั 

๓ ทาง คอืทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในการกระทาํท ัง้ ๓ ทางน้ี การกระทาํทางใจ

เป็นการกระทาํที่สาํคญัที่สดุ เพราะเป็นจดุเริ่มตน้ เป็นผูร้ิเริ่ม การกระทาํทางวาจาก็ด ี

ทางกายก็ด ีจะไมส่ามารถเกดิขึ้นได ้ถา้ไมม่กีารกระทาํทางใจเกดิขึ้นก่อน การกระทาํทาง

ใจกค็ือความคิดน้ีเอง ก่อนทีจ่ะทาํอะไรได ้ใจตอ้งคดิส ัง่การมาทีก่าย ทีว่าจาเสยีก่อน ถงึ

จะทาํอะไรได ้ อย่างวนัน้ีจะมาทีว่ดัมาทาํบญุกนัได ้ ในเบื้องตน้ใจก็ตอ้งคดิเสยีก่อนแลว้ 

ต ัง้แต่เมือ่วานน้ีวา่ วนัพรุ่งน้ีเป็นวนัขึ้นปีใหมจ่ะมาทาํบญุกนั น่ีเป็นความคดิทีเ่กดิขึ้นใน

ใจของเรา เมือ่มคีวามคดิน้ีแลว้ ความคิดน้ีก็จะส ัง่การใหไ้ปกระทาํการต่างๆ เช่น ไป

เตรียมขา้วของ ไปเตรียมตวั เตรียมจติเตรียมใจไว ้ พอถงึเวลาก็เดนิทางมาทีว่ดั นาํ

สิง่ของต่างๆทีไ่ดต้ ัง้ใจไวม้าถวายพระ  

พระพทุธเจา้จงึสอนใหม้องดูการกระทาํทางใจเป็นสาํคญั ใหดู้ใจเหมอืนกบัตาํรวจดูแล

นกัโทษทีอ่ยู่ภายใตก้ารดูแล อย่าใหห้่างไปจากสายตาเป็นอนัขาด เพราะถา้ห่างไปแลว้ 
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เผลอไปแป๊บเดยีว นกัโทษก็อาจจะเลด็ลอดออกจากหอ้งขงัไปได ้ใจของเราก็เป็นเช่นนัน้ 

ถา้ไมม่สีตซิึง่เปรียบเหมอืนกบัยามและธรรมะคอืปญัญา ความฉลาด ความรูผ้ดิถูก ดชี ัว่ 

คอยเฝ้าดูแลใจแลว้ ใจก็จะเป็นแบบนกัโทษทีไ่มม่ตีาํรวจคอยเฝ้านัน่เอง นกัโทษเราก็

รูอ้ยู่วา่ ถา้เขาเลด็ลอดออกจากคุกออกจากตะรางไปได ้เขาก็ตอ้งไปกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีม่

งามต่อไป เคยปลน้เคยจี้ เคยลกัเคยขโมย ก็จะตอ้งไปปลน้ ไปจี้ ไปลกัขโมย ไปตาม

นิสยัของเขา เขาจงึตอ้งถูกตาํรวจจบัขงัไวใ้นคุกในตะราง เพือ่ไมใ่หไ้ปสรา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ใจก็เหมอืนกบันกัโทษ ถา้ไมม่ผูีดู้แลควบคุมแลว้ ก็จะไปตามนิสยั

เดมิของใจ ซึง่ส่วนใหญ่ในปถุชุนอย่างเราอย่างท่านนัน้ ก็มกัจะเถลไถลไปในทางทีไ่มด่ไีม่

งาม แต่ไมรู่ว้า่ไมด่ไีมง่าม เพราะความหลงผดินัน่เอง เพราะไมม่ใีครอบรมส ัง่สอน ขาด

ปญัญาความรูท้ีถู่กตอ้งนัน่เอง เราจงึไปทาํในสิง่ทีต่อ้งมาเสยีใจภายหลงั เพราะอาํนาจ

ของความหลง ทาํใหเ้กดิความอยาก เมือ่เกดิความอยาก ก็แสวงหามาโดยไมรู่ห้รอกวา่ 

การหามานัน้จะมโีทษอย่างไรกบัตวัเรา จะรูก้็เมือ่สายไปแลว้ เช่นในบางครัง้เราตอ้งการ

สิง่หน่ึงสิง่ใด แต่ไมม่ปีญัญาทีจ่ะไปซื้อมาไดด้ว้ยกาํลงัทรพัยข์องเรา ก็ตอ้งหาดว้ยวธิทีีม่ ิ

ชอบ ไปลกัไปขโมย ไปฉอ้โกงเขามา เพราะอาํนาจของความตอ้งการมอียู่มากภายในใจ 

จงึทาํใหไ้มส่ามารถหยุดย ัง้ความตอ้งการน้ีได ้ และขาดผูค้วบคุมดูแลคอืสตปิญัญา เรา

จงึปลอ่ยใหค้วามคดิของเราชกัจูงไปกระทาํในทางทีไ่มด่ไีมช่อบ เมือ่ทาํไปแลว้ผลเสยีก็

จะตามมา  

ในเบื้องตน้เราจะมคีวามรูส้กึไมส่บายอกไมส่บายใจ สมมตุวิา่ไปลกัขโมยอะไรมาสกัชิ้น

หน่ึง ถงึแมใ้นเบื้องตน้จะมคีวามรูส้กึดใีจ ทีไ่ดส้ิง่ทีต่อ้งการมา แต่ในขณะเดยีวกนั

ภายในใจก็จะตอ้งมคีวามวุน่วาย มคีวามไมส่งบ มคีวามหวาดวติก วา่จะตอ้งถูกจบัได ้

สกัวนัหน่ึง ไมช่า้ก็เร็ว ความสุขทีไ่ดจ้ากการไดข้องมา กบัความทกุข ์ความวุน่วายใจนัน้ 

มนัไมคุ่ม้ค่ากนัเลย เพราะความสุขนัน้ก็ช ัว่ขณะทีไ่ดม้าเท่านัน้เอง ประเดีย๋วประดา๋ว แต่

หลงัจากนัน้แลว้ก็เกดิความวุน่วายใจ คนทีม่สีตมิปีญัญาทีอ่าจจะเผลอไป พอไดส้ตกิ็

อาจจะมคีวามสาํนึกผดิ อาจจะเอาของทีไ่ดม้าโดยมชิอบน้ี กลบัคนืไปใหเ้จา้ของ เพราะ

จะรูส้กึสบายใจขึ้น แต่ถา้คนทีไ่มม่สีตไิมม่ปีญัญา จะไมรู่จ้กัวธิีแกไ้ขปญัหาน้ี ก็จะอยู่

แบบหลบๆ ซ่อนๆ อยู่แบบหวาดกลวั อยู่ไปความสุขความเจริญทีต่นเองปรารถนาจาก
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สิง่ทีไ่ดม้านัน้ ก็ไมป่รากฏขึ้นมา กลบัมแีต่ความวุน่วายใจ มแีต่ความทกุข ์และถา้ถูกจบั

ได ้ก็ตอ้งไปใชห้น้ีในคุกในตะรางต่อไป  

น่ีก็เป็นเพราะวา่ใจผูเ้ป็นตน้เหตขุองการกระทาํ ไมว่า่จะเป็นการพูดก็ด ีการกระทาํอะไรก็

ดนี ัน้ ขาดผูค้วบคุมดูแลนัน่เอง ขาดผูค้อยส ัง่สอนคอยบอกวา่ถูกหรือไมอ่ย่างไร จงึตอ้ง

มกีารอบรมใจเป็นหลกั เป็นหนา้ทีส่าํคญัอย่างยิง่ของชวีติ ถา้ตอ้งการใหช้วีติดาํเนินไป

ตามความปรารถนา คอืมแีต่ความสุขความเจริญ ไมม่คีวามทกุขค์วามเสือ่มเสยีตามมา 

ตอ้งดูแลรกัษาใจอยู่ตลอดเวลา ทกุขณะทีก่าํลงัคดิอะไรอยู่ ตอ้งรูแ้ลว้วา่ ความคดินัน้

คดิไปในทางทีด่หีรือไมด่อีย่างไร ถา้ไมรู่ก้็แสดงวา่ขาดผูดู้แลคอืสตนิัน่เอง จงึตอ้งฝึกฝน

ใหม้สีตอิยู่เสมอ การฝึกสตใินทางพระพทุธศาสนานัน้ คอืการดงึจติใหอ้ยู่กบัปจัจุบนั 

อย่าส่งจติไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆทีผ่่านมาแลว้ อดีตไมม่คีวามจาํเป็นกบัชวีติเราแลว้ มนั

ผ่านไปแลว้ เรื่องราวทีจ่ะปรากฏขึ้นมาในอนาคตก็ไมจ่าํเป็นเหมอืนกนั เพราะยงัไม่

เกดิขึ้น สิง่จาํเป็นทีสุ่ดทีส่าํคญัทีสุ่ดก็คอืเรื่องราวทีก่าํลงัเกดิขึ้นในขณะน้ี ในปจัจบุนัน้ี  

ถา้มสีตอิยู่กบัปจัจบุนั จะรูถ้งึความคดิของเราอยู่ทกุขณะ วา่กาํลงัคดิอะไรอยู่ เช่นตอนน้ี

กาํลงันัง่อยูอ่ย่างน้ี เรามสีตอิยู่กบัตวัของเรา อยู่กบัใจของเราหรือเปลา่ ถา้มอียู่เราตอ้งรู ้

วา่ขณะน้ีเรากาํลงัฟงัธรรมะอยู่ เราตอ้งรบัรูเ้สยีงของธรรมะทีเ่ขา้มาสู่ใจของเรา แต่ถา้ไม่

มสีต ิ ใจไมอ่ยู่กบัปจัจบุนั ใจก็จะคดิไปถงึเรื่องราวต่างๆทีผ่่านมาเมือ่คนืน้ีก็ด ี หรือ

เรื่องราวทีจ่ะไปทาํต่อไปในภายภาคหนา้ก็ด ีถา้เป็นอย่างนัน้แลว้ ในขณะปจัจบุนัน้ีจะไมรู่ ้

เรื่องราวต่างๆ ทีก่าํลงัพูดอยู่ เพราะจติไมไ่ดร้บัรู ้ถา้เปรียบเหมอืนกบัการเทนํา้ใส่แกว้ใส่

ขนั ก็เหมอืนกบัควํา่ขนัหรือควํา่แกว้ไว ้ เทนํา้ใส่เขา้ไปในขนัในแกว้มากนอ้ยเพยีงไร ก็จะ

ไมม่นีํา้หลงเหลอืตดิอยู่ในขนัแมแ้ต่หยดเดยีว เพราะควํา่ขนัหรือแกว้นัน่เอง นํา้ก็ไมม่ี

หลงเหลอืตดิอยู่ในแกว้ในขนัได ้แต่ถา้ต ัง้ใจฟงัคอืมสีตอิยู่กบัการฟงัแลว้ ทกุสิง่ทกุอยา่ง

ทีไ่ดย้นิ ก็จะเขา้ไปอยู่ในใจ ถา้ฟงัแลว้เกดิความเขา้ใจ ก็จะเป็นความรูข้ึ้นมา เป็นปญัญา

ขึ้นมา เหมอืนมตีาํรวจมยีามคอยดูแลรกัษาใจ  

ในคราวต่อไปเวลาใจคดิจะไปทาํอะไรในทางทีม่ดิมีชิอบ ก็จะมผูีค้อยหกัหา้มจติใจ คอื

สตแิละปญัญาน้ี ถา้มสีตปิญัญาคอยควบคุมดูแลจติใจอยู่อย่างสมํา่เสมอ อยู่ตลอดเวลา 
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เวลาใจคดิอะไรเราจะรู ้ เวลาคดิไปในทางทีถู่กหรือผดิเราก็จะรู ้ เมือ่รูแ้ลว้กส็ามารถ

ควบคุมใจใหส้ ัง่การไปในทางทีถู่กทีค่วรได ้ ถา้คดิไปในทางทีม่ชิอบก็ใหห้กัหา้มความคดิ

นัน้เสยี เมือ่ความคดิไมด่ถีูกหกัหา้มไป การกระทาํทีไ่มด่กี็จะไมม่ตีามมา เมือ่ไมม่กีาร

กระทาํทีไ่มด่ ี ผลเสยีก็จะไมม่ตีามมา ความเสือ่ม ความทกุขก์็จะไมป่รากฏขึ้น เวลาใจ

คดิถงึเรื่องการกระทาํความด ีก็ส่งเสริมใหท้าํ อย่างเมือ่คนืน้ีต ัง้ใจไวว้า่ วนัน้ีตื่นแต่เชา้จะ

มาวดัมาทาํบญุกนั น้ีเป็นความคดิทีด่ ี ก็ตอ้งผลกัดนัใหค้วามคดิน้ีกลายเป็นรูปธรรม

ขึ้นมาใหไ้ด ้ใหเ้กดิการกระทาํขึ้นมาใหไ้ด ้ ไมใ่ช่วา่คดิดอียู่ แต่พอถงึเวลาจะทาํกลบัไมไ่ด ้

ทาํ เช่นเมือ่คนืน้ีต ัง้ใจวา่ตอนเชา้จะมาวดั แต่พอดมีเีพือ่นมาชวนไปเทีย่วไปฉลองกนั ก็

เลยดืม่สุรายาเมามากไปหน่อย พอตอนเชา้ถงึเวลาตื่นจะไปวดั ก็ตื่นไมไ่หว ปวดศีรษะ 

นอนไมพ่อ ก็เลยลม้เลกิความตัง้ใจอนัดงีามทีจ่ะมาทาํบญุทาํความด ีอย่างน้ีก็แสดงวา่ใจ

ยงัขาดคุณธรรมอกีชนิดหน่ึงทีเ่รียกวา่ความจริงใจ  

เวลาอยากจะทาํอะไรใหบ้รรลผุลสาํเร็จไดน้ ัน้ เมือ่คดิแลว้จะตอ้งมคีวามจริงใจต่อ

ความคดินัน้ ไมใ่ช่สกัแต่วา่คดิไป แต่พอถงึเวลาทาํก็ไมส่ามารถทาํตามทีต่นเองคดิได ้ถา้

อย่างนัน้ถงึแมจ้ะมคีวามคดิทีด่ทีีง่ามทีว่เิศษขนาดไหน ความคดินัน้ก็ยงัไมส่มัฤทธิผล

ขึ้นมา ยงัไมเ่กดิประโยชนข์ึ้นมา แต่ถา้มคีวามจริงใจคอืสจัจะ ทกุครัง้ทีค่ดิทีจ่ะทาํอะไรที่

ดทีีง่ามแลว้ มคีวามแน่วแน่ต่อความคดินัน้ๆ ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์อะไรขึ้นมาก็ตาม จะ

ไมใ่หเ้หตกุารณ์ต่างๆ มาเป็นอปุสรรคขวางก ัน้ เช่น เมือ่คนืน้ีคดิจะมาทาํบญุทีว่ดัตอนเชา้ 

แลว้มเีพือ่นมาชวนใหอ้อกไปเทีย่ว ก็ปฏเิสธเขาไปก็ได ้เพราะต ัง้ใจจะตื่นแต่เชา้มาวดั ถา้

ไปเทีย่วกบัเขาเดีย๋วก็ตอ้งไปดืม่สุรายาเมา แลว้ก็นอนดกึ นอนไมพ่อ พอตอนเชา้ก็ตื่นไม่

ไหว ก็จะมาไมไ่ด ้ 

น่ีคอืเรื่องราวของใจทีเ่ป็นตวัการสาํคญัอย่างยิง่ ทีต่อ้งใหค้วามสาํคญั พยายามฝึกนิสยัดู

ใจอยู่เสมอ พยายามควบคุมใจใหอ้ยู่ในปจัจบุนัใหม้ากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะมากได ้ ไมไ่ด ้

หมายความวา่ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องอดตีหรือเรื่องอนาคต แต่ถา้จะคดิก็ขอใหม้สีตติามไป

ดว้ย ใหรู้ว้า่กาํลงัคดิถงึเรื่องอดตีดว้ยเหตผุลอนัใด เช่นบางทอีาจจะราํลกึถงึอดตีทีผ่า่น

มาเพือ่ศึกษาดูเป็นบทเรียน ปีทีผ่่านมาน้ีชวีติก็ผ่านมาแลว้ ๓๖๕ วนั ไดท้าํอะไรทีด่บีา้ง 
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ไดท้าํอะไรทีไ่มด่บีา้ง ถา้คดิแบบน้ีก็เป็นคุณเป็นประโยชน ์ เพราะเป็นการศึกษาดูผลการ

กระทาํของเราวา่ หน่ึงปีทีผ่่านมาน้ีไดท้าํอะไรไปบา้ง สิง่ใดทีเ่ป็นสิง่ทีผ่ดิพลาดก็นอ้มเอา

มาเป็นครูสอนเราวา่ ต่อไปจะไมท่าํสิง่นัน้อกี สิง่ใดทีเ่ป็นคุณเป็นประโยชนก์็นอ้มเอาเขา้

มาทาํใหม้มีากยิง่ๆขึ้นไป ถา้คดิแบบน้ีเป็นการคดิทีค่ดิดว้ยปญัญา คดิดว้ยสติ อย่างน้ี

เกดิคุณเกดิประโยชน ์ 

แต่ไมใ่ช่คดิแบบเพอ้เจอ้ เวลามอีารมณ์อะไรมาสมัผสัถงึอดตีก็คดิ คนทีต่ายไปแลว้กม็า

นัง่คดิ แลว้ก็มานัง่รอ้งห่มรอ้งไห ้ ท ัง้ๆทีต่ายไปแลว้ เผาไปแลว้ อย่างน้ีคดิไปก็ไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร หรือทาํอะไรทีไ่มด่แีลว้ก็มานัง่วติก มานัง่กงัวล อย่างน้ีก็ไมเ่กดิประโยชน์

อะไร เพราะเมือ่ไดก้ระทาํอะไรไปแลว้ กรรมย่อมมผีลตามมา จะชา้หรือจะเร็วเท่านัน้เอง 

ถา้รูว้า่ทาํกรรมไมด่ไีวใ้นอดตี ก็ขอใหจ้าํไวเ้ป็นบทเรียน วา่ในอนาคตจะไมไ่ปทาํอกี แต่

ไมต่อ้งไปกลวัผลของการกระทาํไมด่ ี ทีไ่ดก้ระทาํมาในอดตี เพราะหา้มไมไ่ด ้ ผลจะตอ้ง

เกดิขึ้น เมือ่กลา้ทาํก็ตอ้งกลา้รบั ตอ้งเป็นคนอย่างน้ี แลว้อย่างนอ้ยความทกุขท์ีเ่กดิจาก

ความกงัวลก็จะไมเ่กดิ แต่ถา้ไมอ่ยากจะรบัผลทีไ่มด่ทีีเ่กดิจากการกระทาํทีไ่มด่ ี ก็ตอ้ง

หกัหา้มจติใจ ในเวลาทีค่ดิจะทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี ก็ตอ้งระลกึถงึผลทีไ่มด่ทีีจ่ะตามมา ท่านจงึ

สอนใหม้คีวามกลวับาป เวลาทาํบาปน้ีเรารูห้รือเปลา่วา่มนัมผีลตามมา  

ผลในเบื้องตน้ก็คอืความวุน่วายใจ ความกงัวลใจ ความหวาดกลวั ผลทีต่ามมาต่อไป

หลงัจากทีต่ายไปแลว้ ตามหลกัธรรมท่านแสดงไวว้า่ผูท้ีท่าํบาปทาํกรรมจะตอ้งไปเกดิใน

อบายท ัง้ ๔ ไมว่า่จะเป็นเดรจัฉานก็ด ีเป็นเปรต เป็นอสรุกายหรือเป็นสตัวน์รกก็ด ีน่ีเป็น

ผลของบาปกรรมทีไ่ดท้าํไว ้ ถา้ไมอ่ยากไปเกดิในสถานทีแ่บบนัน้ ก็ขอใหส้รา้งความกลวั

ขึ้นมา คอืกลวัในการกระทาํบาป ถา้กลวัในการกระทาํบาปแลว้ ทกุครัง้เวลาทีค่ดิจะทาํ

บาปทาํกรรมขึ้นมา จะไดม้เีครื่องยบัย ัง้ เช่นจะไปฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ไปลกัทรพัย ์ ก็จะมี

อะไรมาคอยเตอืนใจ วา่ทาํไปแลว้จะตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉานนะ ทาํไปแลว้จะตอ้งไปเป็น

เปรต ตอ้งไปนรก ถา้สรา้งความรูส้กึเหลา่น้ีไวภ้ายในใจ สรา้งความกลวับาปขึ้นมาในใจ 

ต่อไปเวลาจะทาํบาปทาํกรรม จะไมก่ลา้ทาํ เมือ่ไมท่าํแลว้ผลเสยีต่างๆก็จะไมป่รากฏ

ตามมา  
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แต่เรื่องราวของภพหนา้ชาตหินา้นัน้เป็นเรื่องราวทีล่กึลบั เป็นเรื่องราวทีม่นัเหนือวสิยัของ

พวกเราทีจ่ะสามารถมองเหน็ได ้ เราจงึตอ้งเชื่อคนอย่างพระพทุธเจา้ เชื่ออย่างพระอรยิ

สงฆส์าวกท ัง้หลาย เชื่อในคาํสอนของท่านเกี่ยวกบัเรื่องบาปบญุคุณโทษ เรื่องนรก เรื่อง

สวรรค ์วา่เป็นสิง่ทีม่จีริง เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครสามารถไปยบัย ัง้ได ้ถา้ไดส้รา้งเหตไุวแ้ลว้ ผล

จะตอ้งตามมาแน่นอน ไมว่า่จะเป็นในทศิทางใดก็ตาม ถา้ทาํดแีลว้ผลดยี่อมตามมา ถา้

ทาํความชัว่แลว้ผลเสยีย่อมตามมา แมแ้ต่พระอรหนัตห์รือพระพทุธเจา้ก็ไมส่ามารถไป

ยบัย ัง้ผลของการกระทาํของผูห้น่ึงผูใ้ดได ้ แมข้องตนเองก็ตามก็ไมส่ามารถยบัย ัง้ได ้

พระพทุธเจา้ก็ยงัตอ้งรบัใชก้รรมของทา่น พระอรหนัตก์็ยงัตอ้งรบัใชก้รรมของท่าน 

เพราะเรื่องของกรรมวบิากน้ี เป็นหลกัตายตวั ไมม่ใีครทีจ่ะสามารถมาลบลา้งได ้

เหมอืนกบัไฟทีต่อ้งรอ้น ไมม่ใีครสามารถมาหา้มไมใ่หไ้ฟรอ้นได ้หรือนํา้แขง็ทีจ่ะตอ้งเยน็ 

มาหา้มไมใ่หน้ํา้แขง็ไมเ่ยน็นัน้ ย่อมเป็นไปไมไ่ด ้ เพราะน่ีเป็นความจริงของธรรมชาติ

นัน่เอง  

ใจของเราก็เป็นเช่นนัน้ ถา้ไดท้าํอะไรไปแลว้จะตอ้งรบัผลของการกระทาํอย่างแน่นอน ใน

เบื้องตน้ก็จะรบัอยู่ภายในใจ คอืความรูส้กึสุขก็ด ีทกุขก์็ด ีจะปรากฏขึ้นภายในใจทกุครัง้

ทีค่ดิดหีรือคดิช ัว่ ถา้คดิดใีจก็มคีวามสุข ถา้คดิรา้ยใจก็รอ้นมคีวามทกุข ์เวลาทีเ่กดิความ

โกรธแคน้ขึ้นมา ใจก็จะรอ้นเป็นไฟ แต่ยามใดทีม่คีวามใหอ้ภยัไมถ่อืโทษโกรธเคือง 

ความเยน็ความสงบของใจก็ปรากฏขึ้นมา น่ีเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นอยู่กบัใจของเราอยู่

ตลอดเวลา แต่เน่ืองจากวา่เราไมค่่อยไดส้นใจดูใจของเรา เรา จงึไมรู่ว้า่ในวนัหน่ึงน้ี ใจ

ของเราพลกิไปพลกิมาอยู่หลายตลบ เดีย๋วก็รอ้น เดีย๋วก็เย็น ขึ้นอยู่กบัสิง่ต่างๆทีม่า

สมัผสั ถา้เหน็อะไรทีช่อบอกชอบใจก็มคีวามสุขมคีวามเยน็ใจ ถา้ไปเหน็อะไรทีไ่มช่อบ

อกชอบใจก็เกดิความวา้วุ่นขุน่มวัขึ้นมา  

แต่ถา้ฝึกดูใจ ใหม้สีตอิยู่กบัปจัจบุนั เวลามองอะไรแลว้หนักลบัมาดูทีใ่จของเราดว้ย เหน็

อะไรแลว้ถามใจวา่รูส้กึอย่างไร ดูทีค่วามรูส้กึของเราแลว้จะรูว้า่ใจกาํลงัเป็นอะไรอยู่ ถา้รู ้

วา่ใจไมด่ ี จะไดแ้กไ้ขได ้ เพราะเวลาทีใ่จดหีรือไมด่นี ัน้ เกดิจากความคดิของใจต่อสิง่

นัน้ๆนัน่เอง เวลาเหน็อะไรแลว้รูส้กึมคีวามทกุข ์ ก็ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ ทกุขเ์พราะอะไร 
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อะไรทาํใหท้กุข ์ ถา้ศึกษาถามตวัเราเองอยู่เรื่อยๆ เราจะรู ้ เช่นเวลาเหน็คนอืน่เจ็บไขไ้ด ้

ป่วย ก็จะเกดิความรูส้กึไมส่บายใจ ก็ถามตวัเราเองวา่ ทาํไมตอ้งไมส่บายใจดว้ย เรื่อง

ความเจ็บไขไ้ดป่้วยน้ี มนัเป็นเรื่องธรรมดาไมใ่ช่หรือ ไมม่ใีครในโลกน้ีทีเ่กดิมาแลว้ไม่

เจ็บไขไ้ดป่้วย ความไมส่บายใจก็ไมส่ามารถไปหยุดย ัง้ ไปหกัหา้มความเจ็บไขไ้ดป่้วยน้ี

ได ้ ทาํไมตอ้งไมส่บายใจกบัการเจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้ยอมรบัความจริงวา่ คนเราทกุคนเกดิ

มาแลว้ตอ้งเจ็บไขด้ว้ยกนัทกุๆคน ถา้ยอมรบัความจรงิอนัน้ีแลว้ ใจก็จะไมวุ่น่วาย จะไม่

กงัวล เพราะรูว้า่เป็นเรื่องธรรมดา  

ความไมส่บายใจน้ีเราแกไ้ขได ้ระงบัไดด้ว้ยธรรมะ คอืความจริง ถา้คนเราทกุคนยอมรบั

ความจริงของชวีติเราวา่ ทกุคนเกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายดว้ยกนัท ัง้สิ้น ถา้

ยอมรบัความจริงอนัน้ีแลว้ เวลาเกดิความแก่ ความเจ็บ ความตายมาเยีย่มเยยีน จะไม่

รูส้กึหว ัน่วติก จะไมก่งัวล เพราะยอมรบัความจริง เหมอืนกบัเวลาฝนจะตก ถา้รูว้า่ฝนจะ

ตก เราเตรียมพรอ้มไวก้บัการรบัฝนตกนัน้ เราก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร แต่ถา้ไมพ่รอ้มทีจ่ะ

ใหฝ้นตก เวลาฝนตกขึ้นมาก็จะเกดิความวา้วุน่ขุน่มวัขึ้นมาทนัท ี เช่นบางวนักาํลงัเตรียม

ทาํอะไรสกัอย่างหน่ึงกลางแจง้ และไมต่อ้งการใหฝ้นตก แต่อยู่ดีๆ ฝนก็ตกลงมา ตอน

นัน้จติใจของเราก็จะตอ้งเกดิความวา้วุน่ขุน่มวัขึ้นมาทนัท ี เพราะไมพ่รอ้มทีจ่ะใหฝ้นตก

นัน่เอง แต่ถา้อยู่ในช่วงฤดูฝน รูอ้ยู่วา่ฝนจะตกไดต้ลอดเวลา เมือ่ไหร่ก็ได ้ เวลาออกไป

ขา้งนอกจงึตอ้งเตรียมร่มไวเ้สมอ เพราะพรอ้มทีจ่ะรบักบัการตกของฝนนัน่เอง เวลาฝน

ตกลงมาก็ไมเ่ดอืดรอ้นใจ น่ีคอืเรื่องของใจทีเ่ราสามารถปรบัใหเ้ป็นปกต ิ ไมใ่หเ้ดอืดรอ้น 

ไมใ่หวุ้น่วายกบัเรื่องราวต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นในชวีติของเราได ้ถา้ยอมรบัความจริงวา่ทกุคน

เกดิมาแลว้ตอ้งมคีวามแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นธรรมดา แต่ความตายน้ีก็เป็นเพยีง

ครึ่งหน่ึงของชวีติเราเท่านัน้ ก็คอืร่างกายของเรา แต่อกีครึ่งหน่ึงคอืใจของเรานัน้เป็นสิง่ที่

ไมต่าย ใจของเราไปเกดิใหม ่จะสูงหรือตํา่ ดหีรือช ัว่ สุขหรือทกุข ์ก็ขึ้นอยู่กบัการกระทาํ

ของใจ เราจงึตอ้งสอนใจใหท้าํแต่ความด ี ดว้ยสต ิ ดว้ยปญัญา เป็นการใหพ้รปีใหมอ่นั

ประเสริฐแก่ตนเอง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๘๗ 

บรรลธุรรม 
๖ มกราคม ๒๕๔๗ 

แนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ พระบรมศาสดา ไดท้รงวางไวใ้หก้บัพทุธศาสนิกชนปฏบิตั ิ เพือ่

ความสุข ความเจริญ ความกา้วหนา้ ท ัง้ในทางธรรมและทางโลกก็คอื แนวทางแห่ง

ปริยตั ิปฏบิตัิ ปฏิเวธ เป็นธรรม ๓ ประการทีพ่ทุธศาสนิกชนทกุๆคนพงึปฏบิตั ิปรยิตัิ 

หมายถงึ การศึกษารํา่เรียนพระธรรมคาํสอนต่างๆของพระพทุธเจา้ ปฏิบตัิ หมายถงึการ

นาํเอาคาํส ัง่สอนทีไ่ดศึ้กษารํา่เรียนไปปฏบิตักิบัตน ทางกาย วาจา ใจ ปฏิเวธ หมายถงึ

การบรรลธุรรม คอืผลทีเ่กดิขึ้นจากการปฏบิตั ิ เป็นเป้าหมายทีส่าํคญัของการเขา้สู่พระ

ศาสนา คอืปฏิเวธ การบรรลธุรรมนัน่เอง เพราะการบรรลธุรรมน้ี ไมม่อีะไรจะดเีท่า ไมม่ี

อะไรจะประเสริฐเท่า ผูท้ีบ่รรลธุรรมไดน้ัน้ ย่อมเป็นผูอ้ยู่เหนือความทกุข ์อยู่เหนือความ

วุน่วายใจ ท่ามกลางความเกดิ แก ่เจบ็ ตาย ท่ามกลางการพลดัพรากจากกนั  

ผูท้ีไ่ดบ้รรลถุงึธรรมข ัน้ต่างๆแลว้ จติย่อมไมม่คีวามวา้วุน่ขุน่มวั ไมม่คีวามเศรา้โศก

เสยีใจ กบัการทีจ่ะตอ้งเผชญิกบัสภาวธรรมทีเ่ป็นปกตขิองโลก คอืการเกดิ แก่ เจ็บ ตาย 

การพลดัพรากจากกนั การจะบรรลธุรรมไดน้ัน้ตอ้งอาศยัปริยตัิเป็นเบื้องตน้ คอื

การศึกษา ไดย้นิไดฟ้งัอย่างทีท่่านท ัง้หลายกาํลงัทาํกนัอยู่ในขณะน้ี คอืการศึกษาฟงั

ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ เมือ่ไดฟ้งัแลว้ก็ตอ้งนาํไปปฏบิตัอิกีทหีน่ึง ถงึจะไดบ้รรลุ

ธรรม ถา้ไมศึ่กษารํา่เรียนเสยีก่อนแลว้ไปปฏบิตั ิก็จะไมส่ามารถบรรลธุรรมได ้ เพราะจะ

หลงทาง เหมอืนกบัคนทีจ่ะเดนิทางไปสู่ทีห่น่ึง แต่ไมรู่ท้ศิทางของทีต่ ัง้ของสถานทีท่ี่

ตอ้งการจะไป ถา้ไมม่แีผนที ่ หรือไมม่ผูีท้ีเ่คยไปมาแลว้บอกทาง ย่อมไมส่ามารถไปถงึ

จดุหมายปลายทางนัน้ได ้ 

ฉนัใดการปฏบิตัธิรรมเพือ่ปฏเิวธนัน้ก็เช่นกนั ตอ้งมปีริยตัใินเบื้องตน้ ตอ้งมผูีส้ ัง่ผูส้อน 

มผูีบ้อก หรือมหีนงัสอืไวอ่้าน เมือ่ไดศึ้กษาแลว้จะไดรู้ว้า่ การไปใหถ้งึจดุหมายปลายทาง
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นัน้ จะตอ้งดาํเนินอย่างไร ถา้ไมไ่ดศึ้กษาแลว้ โอกาสทีจ่ะไปถงึจดุหมายนัน้ย่อมเป็นได ้

ยากอย่างยิง่ ถงึแมไ้ปถงึแลว้ ก็อาจจะไมรู่ว้า่เป็นจดุหมายทีต่นเองตอ้งการจะไป ก็

เป็นได ้ แต่ถา้ไดศึ้กษาแลว้ไมน่าํไปปฏบิตั ิ ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์กีเช่นกนั คอืไดย้นิไดฟ้งั

ธรรม ไดอ่้านหนงัสอืธรรมะอยู่ตลอดเวลา แต่ไมเ่คยนาํมาปฏบิตักิบัตนเลย ผลทีจ่ะ

ปรากฏขึ้นตามมาคอืความสงบสุข ความปราศจากความทกุข ์ ความวุน่วายใจ ก็จะไม่

ปรากฏขึ้นมาเช่นกนั ดงันัน้ธรรมท ัง้ ๒ ประการน้ี จงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัต่อการบรรลธุรรม 

คอืตอ้งมปีริยตัิ การศึกษาในเบื้องตน้ เมือ่ไดศึ้กษาแลว้ก็นาํไปปฏิบตัิ เมือ่ปฏบิตัแิลว้

ปฏิเวธก็จะเป็นผลทีป่รากฏขึ้นตามมา  

ผลในทางพระพทุธศาสนาก็คอืมรรค ผล นิพพาน เป็นความสงบ ความร่มเยน็เป็นสุข

ของจติใจ ทีเ่กดิขึ้นจากการขดัเกลาสิง่ทีเ่ป็นเครื่องเศรา้หมอง เป็นเครื่องพนัธนาการ ผูก

จติใหต้ดิอยู่กบักองทกุข ์ ธรรมทีบ่คุคลจะปฏบิตับิรรลถุงึไดน้ ัน้ แบ่งไวเ้ป็น ๔ ข ัน้

ดว้ยกนั คอื ๑. ข ัน้โสดาบนั ๒. ข ัน้สกทิาคามี ๓. ข ัน้อนาคามี และ ๔. ข ัน้อรหนัต ์เป็น

เหมอืนข ัน้บนัไดทีใ่ชเ้ดนิขึ้นบา้น เวลาขึ้นบนัไดก็กา้วขึ้นไปทลีะข ัน้ๆ ในการปฏบิตัธิรรม 

ผลทีเ่กดิจากการปฏบิตักิ็จะเป็นข ัน้ๆเช่นกนั ข ัน้แรกคอืโสดาบนั เกดิจากการทีไ่ดช้าํระ

กาํจดัสงัโยชน ์ เครื่องพนัธนาการจติใหต้ดิอยู่กบักองทกุข ์ ๓ ประการดว้ยกนั คอื ๑. 

สกักายทิฐ ิความเหน็วา่มตีวัมตีนในขนัธ ์๕ คอื รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ๒. 

วิจกิจิฉาความลงัเลสงสยัในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ วา่มจีริงหรือไม ่ ๓. 

สลีพัพตปรามาส การลูบคลาํศีล คอืยงัไมแ่น่ใจวา่ศีลเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขและ

ความเจริญ จงึยงัตอ้งหลงพึง่สิง่อืน่ๆ เช่นไปหาหมอดูใหส้ะเดาะเคราะห ์ ไปหาหมอ

ซนิแสใหบ้อกทศิทางของบา้น วา่ควรจะต ัง้หนัหนา้ไปทศิทางไหน ควรจะต ัง้โตะ๊ ต ัง้เตยีง

ไวต้รงไหน หอ้งนอน หอ้งนํา้ควรจะอยู่ทศิใดอย่างน้ีเป็นตน้ เหลา่น้ีเรียกวา่เป็นสลีพัพตป

รามาส คอืยงัคดิวา่ความเจริญนัน้อยู่ทีต่ ัง้ของบา้น อยู่ทีด่วงชะตา เป็นตน้  

สาํหรบัพระอริยบคุคลเบื้องตน้ คอืพระโสดาบนันัน้ เมือ่ไดป้ฏบิตัธิรรมจนมดีวงตาเหน็

ธรรมแลว้ จะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนวา่ ความเจริญก็ดคีวามเสือ่มก็ด ี ก็ขึ้นอยู่กบัศีลธรรมน้ี

เอง ผูใ้ดมศีีลธรรมผูน้ ัน้ย่อมมแีต่ความเจริญโดยถ่ายเดยีว ผูใ้ดปราศจากศีลธรรมผูน้ ัน้
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จะตอ้งประสบกบัความเสือ่มเสยีโดยถ่ายเดยีว จงึไมเ่ชื่อในเรื่องของหมอดูดวงชะตา 

เรื่องฤกษ ์ เรื่องยาม เรื่องทศิทางของบา้นวา่จะหนัไปทศิทางใด สิง่เหลา่น้ีเป็นเพยีง

องคป์ระกอบส่วนย่อยเท่านัน้ คอืถา้รูจ้กัทศิทางรูจ้กัการกระทาํอะไรทีเ่หมาะทีค่วร กจ็ะ

ทาํใหช้วีติดขีึ้น แต่ไมไ่ดเ้ป็นตวัเหตขุองความเจริญหรือความเสือ่มอย่างแทจ้ริง ความ

เจริญหรือความเสือ่มนัน้อยู่ทีก่ารประพฤตปิฏบิตัทิางกาย ทางวาจา คอืถา้ต ัง้ม ัน่อยูใ่น

ศีล ๕ ไม่ฆ่าสตัวต์ดัชีวิต ไม่ลกัทรพัย ์ ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปดมดเท็จ ไม่

เสพสรุายาเมา รบัรองไดว้า่ความเสือ่มนัน้จะไมเ่กดิขึ้นกบัชวีติของเรา  

น่ีคอืสงัโยชนเ์ครื่องพนัธนาการ ๓ ตวัแรกทีพ่ระโสดาบนัจะกาํจดัได ้ข ัน้ต่อไปคอืข ัน้ที ่๒ 

สงัโยชนท์ีจ่ะตอ้งกาํจดัก็คอืปฏิฆะ ความหงดุหงดิใจ ราคะ ความยนิดใีนกาม บคุคลที่

สามารถทาํใหป้ฏิฆะความหงดุหงดิใจ ราคะ ความกาํหนดัยนิดเีบาบางลงไป กจ็ะบรรลุ

ธรรมข ัน้ที ่๒ เรียกวา่สกทิาคามี คอืเริ่มมคีวามเบือ่หน่ายในเรื่องของกามรสท ัง้หลาย แต่

ยงัไมไ่ดก้าํจดัใหห้มดสิ้นไป ไดท้าํใหเ้บาบางลงไป ความหงดุหงดิใจก็เบาบางลงไป ผูท้ี่

จะกาํจดัปฏฆิะความหงดุหงดิใจ กามราคะ ความกาํหนดัยนิดใีนกามใหห้มดสิ้นไป ก็คอื

ผูบ้รรลธุรรมข ัน้ที ่๓ เรียกวา่อนาคามี สงัโยชนข์องข ัน้ที ่๔ นัน้ มอียู่ถงึ ๕ ตวัดว้ยกนั ที่

จะตอ้งกาํจดั เป็นหนา้ทีข่องผูท้ีจ่ะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์คอื ๑. รูปราคะ ความยนิดใีน

รูปฌาน ๒. อรูปราคะ ความยนิดใีนอรูปฌาน ๓. อทุธจัจะ ความฟุ้ งซ่าน ๔. มานะ 

ความถอืตน ๕. อวิชชา ความไมรู่จ้ริง ผูท้ีส่ามารถกาํจดัสงัโยชนท์ ัง้ ๕ น้ีไดก้็จะบรรลุ

เป็นพระอรหนัต ์ ไมต่อ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป เพราะสงัโยชนเ์ครื่องพนัธนาการที่

ผูกจติใหต้ดิอยู่กบัการเวยีนวา่ย ตาย เกดิในภพท ัง้ ๓ ในกามภพ ในรูปภพ ในอรูปภพ 

ไดถู้กตดัขาดอย่างสิ้นเชงิ จงึไมม่สีิง่ผูกมดัจติใหต้ดิอยู่กบัการเวยีนวา่ย ตาย เกดิ ในภพ

ท ัง้ ๓ อกีต่อไป เป็นผูถ้งึพระนิพพาน ถงึจดุของความสุขทีสู่งสุด ทีเ่รียกวา่บรมสขุ ไม่

ตอ้งกลบัมาเกดิ แก่ เจ็บ ตาย ไมต่อ้งมาเวยีนวา่ย ตายเกดิอกีต่อไป  

ธรรมทีจ่ะทาํใหผู้ป้ฏบิตับิรรลถุงึธรรมท ัง้ ๔ ข ัน้น้ีก็คอื ทาน ศีล ภาวนา เป็นมรรค 

วถิทีางเดนิสู่ความหลดุพน้จากความทกุข ์ทาน ก็คอืการให ้มอียู่ ๔ ประการดว้ยกนั คอื 

๑. ใหว้ตัถ ุ เรียกวา่วตัถทุาน ๒. ใหว้ชิาความรู ้ เรียกวา่วิทยาทาน ๓. ใหอ้ภยัไมถ่อืโทษ
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โกรธเคอืงผูท้ีล่ว่งเกนิตน เรียกวา่อภยัทาน และ ๔. ใหค้วามรูท้างดา้นธรรมะอย่างใน

ขณะน้ีญาตโิยมกาํลงัฟงัธรรมะกนัอยู่ การแสดงธรรมน้ีเป็นการใหธ้รรมะ เรียกวา่ ธรรม

ทาน น่ีคอืทานท ัง้ ๔ ชนิด ทีผู่ป้ฏบิตัสิามารถจะใหไ้ด ้ขึ้นอยู่กบัตนวา่มสีิง่ใดทีจ่ะให ้ก็ให ้

สิง่นัน้ไป ส่วนศีล ก็คอืศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ น่ีคอืศีล คอืการละเวน้จากการ

สรา้งความเดอืดรอ้นเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ดว้ยกาย ดว้ยวาจา เช่น การฆ่าสตัวต์ดัชวีติ การ

ลกัทรพัย ์ การประพฤตผิดิประเวณี การพูดปดมดเทจ็ การเสพสุรายาเมา น่ีเป็นการ

กระทาํทีจ่ะสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ แลว้ความเดอืดรอ้นนัน้ก็จะยอ้นกลบัเขา้มา

หาตนเอง  

ธรรมะทีจ่ะตอ้งปฏบิตัขิ ัน้ที ่ ๓ เรียกวา่ ภาวนา การบาํเพญ็จติ หรือการพฒันาจติใจ 

ดว้ยการกาํจดัสงัโยชนท์ ัง้ ๑๐ ใหอ้อกไปจากจติจากใจ แบง่เป็น ๒ ส่วนดว้ยกนัเรียกวา่ 

๑. สมถภาวนา และ ๒. วิปสัสนาภาวนา สมถภาวนาคอืการทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการ

กาํหนดรูอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เช่น คาํบริกรรม พทุโธๆๆ อยู่ในใจ โดยใหม้สีติ

ระลกึรูอ้ยู่กบัคาํภาวนาพทุโธๆๆ ไมใ่หจ้ติเถลไถลแวบ้ออกไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ใหอ้ยู่

กบัคาํวา่พทุโธๆๆไปเรื่อยๆ แลว้คาํวา่พทุโธๆๆน้ี ก็จะนาํพาจติรวมลงเขา้สู่ความสงบเป็น

หน่ึง เมือ่สงบแลว้จติก็จะมคีวามสุข มคีวามปีต ิ มคีวามสบาย เปรียบเสมอืนวา่ใน

ขณะนัน้ไมม่กีเิลสตณัหาผูท้ีส่รา้งความวุน่วายใจหลงเหลอือยู่เลย แต่ในความจริงแลว้

เป็นเพยีงแต่การทาํใหก้เิลสตณัหา หรือสงัโยชนท์ ัง้หลายนัน้สงบตวัลงไปเท่านัน้เอง แต่

ยงัไมไ่ดท้าํลาย ยงัไมไ่ดข้ดุรากถอนโคนออกมา  

ผูท้ีส่ามารถกาํจดักเิลสตณัหาสงัโยชนท์ ัง้หลาย ใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจได ้ ตอ้ง

บาํเพญ็ภาวนาอกีข ัน้หน่ึง เรียกวา่วิปสัสนาภาวนา การเจริญจติใหม้คีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง 

ใหรู้ท้นัสภาวธรรมท ัง้หลายวา่ ลว้นเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตาท ัง้สิ้น ไมว่า่อะไรท ัง้หลาย

ทีจ่ติเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย เช่น รูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ท ัง้หลาย ทีม่า

สมัผสักบัตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ลว้นเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาท ัง้สิ้น คอืไม่เที่ยง มี

การเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป เป็นทกุข ์ถา้ไปยดึไปตดิ ไม่มีตวัตน รวมไปถงึรูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณ ก็เป็นสภาวธรรมทีจ่ติเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ทกุๆคนทีเ่กดิมาน้ี 
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มรูีป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณดว้ยกนัท ัง้นัน้ รูป ก็คอืร่างกายของเราทีม่อีาการ 

๓๒ เช่น ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เน้ือ เอน็ กระดูก เป็นตน้ เวทนา ก็คอืความรูส้กึ สุข

บา้ง ทกุขบ์า้ง ไมสุ่ขไมท่กุขบ์า้ง สงัขาร ก็คอืความคดิปรุงแต่ง คดิเรื่องดบีา้ง คดิเรื่องช ัว่

บา้ง สญัญา คอืความจาํไดห้มายรู ้จาํวา่คนนัน้เป็นใคร จาํไดส้ิง่น้ีเป็นอะไร วิญญาณ ก็

คอืการรบัรูรู้ป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ทีม่าปรากฏในใจ ธรรมะเหลา่น้ี

ลว้นเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอนท ัง้สิ้น ร่างกายเกดิมาแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย 

เวทนาคอืสุข ทกุข ์ไมสุ่ขไมท่กุข ์ก็สลบัผลดัเปลีย่นกนัเกดิขึ้น มสุีขบา้ง มทีกุขบ์า้ง มไีม่

สุขมไีมท่กุขบ์า้ง สงัขารก็คอืความคดิปรุงกค็ดิไปในทางที ่ ดบีา้ง คดิไปในทางทีไ่มด่บีา้ง 

สญัญาก็จาํแลว้ก็ลมื ลมืแลว้ก็จาํ วญิญาณก็รบัรูรู้ป เสยีง กลิน่รส โผฏฐพัพะ 

ธรรมารมณ์แลว้ก็ดบัไป สิง่เหลา่น้ีมกีารเกดิดบั เกดิดบัอยู่ตลอดเวลา ไมม่อีะไรอยู่เทีย่ง

แทแ้น่นอนไมม่ตีวัไมม่ตีน ท่านเปรียบเหมอืนกบัแสงของหิง่หอ้ย ทีเ่กดิดบั เกดิดบัใน

ยามคํา่คนื  

ฉนัใด รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณก็เป็นเช่นนัน้ รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ

ธรรมารมณ์ก็เป็นเช่นนัน้ ผูป้ฏบิตัแิลว้ไมย่ดึไมต่ดิกบัสิง่เหลา่น้ีได ้ จาํตอ้งพจิารณาให ้

เหน็ถงึความไม่เที่ยงแทแ้น่นอน ใหเ้หน็วา่ไม่มีตวัไม่มีตน เมือ่เหน็อย่างนัน้แลว้จะได ้

ปลอ่ยวาง ถา้ไปยนิดแีลว้จะตอ้งเกดิความทกุข ์ความเสยีใจตามมา เพราะเหตใุด สิง่ใด

ทีเ่รารกัเราชอบ เราไปยนิด ี เราก็อยากจะใหส้ิง่นัน้อยู่กบัเราไปตลอด แต่เมือ่สิง่นัน้ได ้

แปรปรวน เปลีย่นไป หายไป ความเศรา้โศกเสยีใจก็จะตอ้งตามมา ถา้พจิารณาเหน็วา่ทกุ

สิง่ทกุอย่างลว้นเป็นอนิจจงั เป็นของไมเ่ทีย่ง ลว้นไมม่ตีวัไมม่ตีนแลว้ ก็จะปลอ่ยวาง 

เมือ่ปลอ่ยวางก็จะไมท่กุขก์บัการแปรปรวน กบัการสูญเสยี กบัการลม่สลายหมดไปของ

สภาวธรรมท ัง้หลาย เมือ่เป็นเช่นนัน้ จติก็จะหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้หลายนัน้เอง  

น่ีก็คอืเครื่องมอืทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้ทุธศาสนิกชนนาํไปปฏบิตั ิ ดว้ยการศึกษารํา่

เรียนในเบื้องตน้ เมือ่ศึกษาแลว้ก็นาํไปปฏบิตั ิเช่น ทานก็ใหท้าํอย่างสมํา่เสมอ ไมจ่าํเป็น

จะตอ้งรอวนัทีเ่ป็นวนัพระถงึจะมาทาํทาน เพราะชวีติของเรานัน้มเีหตกุารณ์ทีจ่ะตอ้งทาํ

ทานอยู่เสมอ เวลาไปเจอคนเดอืดรอ้นพอทีจ่ะช่วยเหลอืเขาได ้ ก็ควรช่วยเหลอืกนั มี
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อะไรพอทีจ่ะแบ่งปนัใหก้นัได ้ ก็ใหก้นัไป เพราะถา้ไมท่าํทานแลว้การจะรกัษาศีลซึง่เป็น

ธรรมข ัน้ต่อไปก็จะเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เพราะผูท้ีไ่มท่าํทานนัน้ จะเป็นผูท้ีไ่ม่

ค่อยคาํนึงถงึหวัอกของผูอ้ืน่นัน่เอง มวัแต่คดิถงึความตอ้งการของตนเอง คดิถงึ

ประโยชนสุ์ขของตนเอง ก็จะไมค่่อยสนใจถงึความทกุข ์ ความเดอืดรอ้นของผูอ้ืน่ เวลา

จะทาํอะไรก็ไมส่นใจวา่จะไปกระทบไปสรา้งความเดอืดรอ้นกบัผูอ้ืน่หรือไม ่ ตราบใดถา้

ไดม้าในสิง่ทีต่นเองตอ้งการ แมจ้ะตอ้งฆ่าสตัวต์ดัชวีติ แมจ้ะตอ้งขโมย แมจ้ะตอ้ง

ประพฤตผิดิประเวณี แมจ้ะตอ้งโกหกหลอกลวงก็จะทาํ เพราะเป็นคนทีไ่มม่คีวามเมตตา

นัน่เอง  

คนทีไ่มม่คีวามเมตตา ไมช่อบทาํบญุใหท้านย่อมไมส่ามารถทีจ่ะกา้วขึ้นสู่ธรรมข ัน้สูง

ต่อไป คอืการมศีีลได ้ จงึตอ้งมกีารทาํบญุใหท้านเป็นเบื้องตน้ก่อน เพราะเมือ่ทาํบญุให ้

ทานแลว้จติใจก็จะประกอบดว้ยความเมตตา จะมคีวามกงัวล มคีวามห่วงใยกบั

ความรูส้กึของผูอ้ืน่ เวลาจะทาํอะไรก็จะตอ้งคดิเสมอวา่ เมือ่ทาํไปแลว้สรา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่หรือไม ่เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็จะเป็นผูท้ีม่ศีีลขึ้นมาโดยปริยายนัน้เอง ผูท้ี่

มศีีลมทีานแลว้จติใจย่อมสงบไมค่่อยฟุ้ งซา่นเท่าไหร่ ไมค่่อยวุน่วายกบัเรื่องราวต่างๆ

ท ัง้หลาย เพราะไมม่เีหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิความวุน่วายนัน่เอง คนทีไ่ปทาํผดิศีลแลว้นัน้ มี

แต่ความวุน่วาย มแีต่ความกงัวล เช่นไปทาํรา้ยผูอ้ืน่ก็ตอ้งกงัวลวา่ผูท้ีถู่กทาํรา้ยจะมาทาํ

รา้ยเราหรือไมต่่อไป ไปทาํผดิอะไร ก็ตอ้งกลวัวา่จะตอ้งถูกจบัได ้ถูกเอาไปลงโทษ จติใจ

ก็จะมแีต่ความวุน่วาย เมือ่มคีวามวุน่วาย เวลาจะไปทาํสมถภาวนาก็จะทาํไดย้าก ไม่

สามารถทีจ่ะทาํไดเ้ลย เพราะวา่จติไมม่ศีีลเป็นเครื่องรองรบันัน่เอง  

แต่ผูท้ีม่ศีีลแลว้ เวลาทีจ่ะทาํจติใหส้งบนัน้ ก็จะไมม่อีปุสรรคมากนกั เพราะโดย

ธรรมชาตขิองจติ ทีไ่มส่รา้งความเบยีดเบยีนใหก้บัผูอ้ืน่ ก็ไมม่เีหตทุีท่าํใหเ้กดิความวา้วุน่

ขุน่มวัอยู่แลว้ พอกาํหนดจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เช่น คาํบริกรรม พทุโธๆๆ 

ไมช่า้ก็เร็วจติก็จะรวมลงเป็นหน่ึง เป็นเอกคัคตารมณ์ มคีวามสุข ความสงบ ต ัง้ม ัน่อยู่ 

เป็นสมาธิขึ้นมา เมือ่จติมฐีานแห่งสมาธิแลว้ถา้จะนาํไปใชใ้นการกาํจดักเิลสตณัหา ตวัที่

สรา้งความทกุข ์ความวุน่วายใจ ก็จะสามารถทาํไดอ้ย่างงา่ยดาย เพราะกเิลสตณัหาน้ีเกดิ
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จากความหลง จะดบัความหลงไดก้็จะตอ้งใชป้ญัญาทางวิปสัสนานัน่เอง คอืจะตอ้ง

ศึกษาถงึสภาวธรรมท ัง้หลายใหเ้หน็ไตรลกัษณ์ใหไ้ด ้ใหเ้หน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างนัน้ลว้นเป็น

อนิจจงั ทกุขงั อนัตตาท ัง้สิ้น ถา้เหน็เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาแลว้ ความหลงก็จะสูญ

สลายไป เมือ่ความหลงสูญสลายไป ความโลภความอยากก็จะไมม่ปีรากฏขึ้นมา ความ

หลงน้ีมกัจะเหน็ตรงขา้มกบัความจรงิ เหน็ความเทีย่งในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง เหน็ความสุขในกอง

ทกุข ์ ในสิง่ทีม่คีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู่ เหน็ตวัตนในสิง่ทีไ่มม่ตีวัตน เมือ่มคีวามหลงแลว้ก็

จะตอ้งมอีปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ เมือ่มคีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่ก็ตอ้งมคีวามอยากทีจ่ะให ้

สิง่ทีต่นเองยดึตดิอยู่น ัน้ อยู่ไปกบัตนตลอดเวลา แต่ในความเป็นจริงมนัเป็นไปไม่ได ้

เพราะทกุสิง่ทกุอย่างนัน้ เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ดบัไป ไมม่ตีวัไมม่ตีน ไมม่ใีครเป็น

เจา้ของ ไมม่ใีครไปกาํหนดบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตนได ้เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็

จะตอ้งมคีวามทกุขต์ามมาอย่างแน่นอน  

แต่ถา้เจริญวปิสัสนาภาวนา คอืพจิารณาทกุสิง่ทกุอย่างทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัตน เช่น รูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ท ัง้หลาย ทีม่าสมัผสัวา่เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา

แลว้ ก็จะไมย่ดึไมต่ดิ รูท้นัทนัทวีา่เขาอยู่กบัเราไมน่าน เขามาแลว้เดีย๋วเขาก็ไป อย่างตา

ของท่านตอนน้ีมองอยู่ก็จะเหน็รูปแบบหน่ึง เดีย๋วอกีสกัครู่หน่ึงรูปทีเ่หน็นัน้กจ็ะ

เปลีย่นไป เช่น เวลาลกุออกไปจากศาลาน้ี รูปทีเ่หน็ในศาลาน้ีก็จะหมดไปอย่างน้ีเป็นตน้ 

ตอ้งรูว้า่ทกุสิง่ทกุอย่าง มกีารหมดสิ้นหมดไป ไมม่อีะไรคงเสน้คงวา ลว้นแต่จะตอ้งมกีาร

สูญสลายหมดไปท ัง้สิ้น เช่น สงัขารร่างกายของเราก็เป็นอย่างนัน้ เกดิมาแลว้ก็ตอ้งแก่ 

ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย เวลาตายเขาก็เอาไปเผาไฟ ก็กลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไป ไมม่ร่ีางกายของ

ใครทีจ่ะอยู่ไปไดต้ลอด อยู่คํา้ฟ้าไปได ้ จะตอ้งแยกแตกสลายกลบัไปสู่ธาตเุดมิ คอืดิน 

น้ํา ลม ไฟ ผูเ้จริญวปิสัสนาจะรูท้นั จะไมย่ดึไมต่ดิ จะปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามความเป็นจริง  

เวทนาก็เช่นกนั เวลาสุขก็ไมย่ดึตดิกบัความสุข เวลาทกุขก์็ไมร่งัเกยีจกบัความทกุข ์

เปรียบเหมอืนกบัความมดืกบัความสวา่ง เวลาพระอาทติยข์ึ้นมามแีสงสวา่ง ก็ไมย่ดึตดิ

กบัแสงสวา่ง เวลาพระอาทติยต์กลงไปความมดืกลบัคนืมา ก็ไมร่งัเกยีจความมดื อยู่ได ้

ท ัง้กบัความมดืท ัง้กบัความสวา่ง ฉนัใดสุขทกุข ์ ไมสุ่ขไมท่กุขก์็เป็นอย่างนัน้ อย่าไปยนิดี
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กบัความสุข เพราะถา้เกดิยนิดกีบัความสุขก็เท่ากบัยดึตดิอยู่กบัความสุข เมือ่ความสุข

นัน้หมดไปก็จะเกดิความทกุขต์ามมา ก็จะเกดิความเดอืดรอ้น เกดิความวุน่วายใจ แต่ถา้

ไมย่ดึตดิกบัความสุข สุขมาก็รูว้า่มา รูว้า่มาเพือ่ไป เมือ่เป็นเช่นนัน้ก็ไมห่วงัใหอ้ยู่กบัตน

ไปตลอด ก็ปลอ่ยไปตามเรื่องของเขา ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้ จติก็ไมม่คีวามทกุข ์ ทีเ่กดิจาก

อปุาทาน ความยดึม ัน่ ตดิอยู่กบัเวทนา ส่วนสญัญา สงัขาร วิญญาณ ก็เป็นแบบ

เดยีวกนั เขาเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบัไป ใหรู้ท้นัแลว้ก็ปลอ่ยวาง อย่าไปยดึอย่าไปตดิ อย่า

ไปยนิดยีนิรา้ยกบัเขา อย่าไปอยากใหเ้ขาเป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี เพราะเราไปควบคุม

บงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการไมไ่ดน้ ัน่เอง  

น่ีคอืการเจริญวปิสัสนาภาวนา ใหพ้จิารณาอยู่เรื่อยๆตลอดเวลา เท่าทีจ่ะสามารถทาํได ้

ถา้จติรูส้กึวา่มคีวามฟุ้ งซา่น คอืพจิารณาเกนิขอบเขตของเหตขุองผล ก็ใหย้อ้นจติกลบัมา

สู่สมถภาวนา ทาํจติใหส้งบเสยีก่อน เปรียบเหมอืนกบัเครื่องยนตท์ีว่ ิง่ไปแลว้มนัรอ้นมาก

จนเกนิไป ก็หยุดพกัเครื่องสกัพกัหน่ึงก่อน ใหเ้ครื่องเยน็แลว้ค่อยตดิเครื่องทาํงานต่อไป 

การเจริญวปิสัสนาภาวนาก็เป็นเช่นนัน้ ถา้ภาวนาโดยไมห่ยุดไมห่ย่อน พจิารณาโดยไม่

หยุดไมห่ย่อนไมช่า้ก็เร็วก็จะเกดิความฟุ้ งซ่านขึ้นมา เลยเหตเุลยผลไมส่ามารถเหน็ตาม

ความเป็นจริงได ้อย่างนัน้ก็ควรทีจ่ะหยุดพกั ยอ้นจติกลบัมาสู่สมถภาวนา กาํหนดจติให ้

อยู่กบัพทุโธๆๆ เมือ่จติสงบตัง้ม ัน่อยู่ ก็ปลอ่ยใหส้งบจนกวา่จติจะอิม่จะพอ แลว้ก็จะ

ถอนออกมาจากความสงบนัน้ หลงัจากนัน้แลว้จติก็พรอ้มทีจ่ะไปทาํงานในทางดา้น

วปิสัสนาภาวนาต่อไป ก็ยอ้นกลบัมาพจิารณาธรรมต่อไป จะพจิารณาร่างกายก็ได ้ ดู

อาการ ๓๒ ใหเ้หน็วา่เป็นของไมส่วยไมง่าม ใหเ้หน็วา่เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งแตกตอ้งดบัอย่างน้ี

เป็นตน้ พจิารณาไปเรื่อยๆ พจิารณากลบัไปกลบัมาจนกวา่จะเหน็ชดัอยู่ในจติ หลบัตาก็

เหน็ ลมืตาก็เหน็ เมือ่เป็นเช่นนัน้แลว้ก็จะสามารถเอาชนะความเหน็ผดิได ้ แลว้ก็จะ

ปลอ่ยวาง หลดุพน้จากทกุขไ์ปในทีสุ่ด เป็นการบรรลธุรรมทีเ่กดิจากการปฏบิตั ิ การ

แสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๘๘ 

ปจัจยัเกื้อหนุน 
๒๑ มกราคม ๒๕๔๗ 

การทีจ่ะทาํใหก้ารปฏบิตัธิรรม บาํเพญ็จติตภาวนา เป็นไปไดด้ว้ยความกา้วหนา้ เป็น

มรรคเป็นผล จาํตอ้งมปีจัจยัเกื้อหนุน เพราะถา้ขาดปจัจยัเกื้อหนุนแลว้ การปฏบิตัจิะไม่

เป็นไปไดด้เีท่าทีค่วร เหมอืนกบัการปลูกตน้ไม ้ ถา้ไมม่ปีจัจยัสนบัสนุน เช่น นํา้กบัปุ๋ย 

และการดูแลรกัษา ตน้ไมจ้ะไมเ่จริญงอกงามดเีท่าทีค่วร การบาํเพญ็จติตภาวนาก็เป็น

เหมอืนกบัการปลูกตน้ไม ้ เพือ่ใหเ้ป็นมรรคเป็นผล ก็จาํตอ้งมปีุ๋ย มนีํา้ มกีารดูแลรกัษา 

ทีเ่รียกวา่ปจัจยัเกื้อหนุน มอียู่ ๔ ประการดว้ยกนัคอื ๑. ความวิเวก ๒. การรบัประทาน

อาหารพอประมาณ ๓. การไม่คลกุคลกีนั ๔. การเจริญสติอย่างต่อเน่ืองในสติปฏัฐาน 

๔ เหลา่น้ีคอืปจัจยัทีจ่ะเกื้อหนุนใหก้ารปฏบิตัจิติตภาวนา ไมว่า่จะเป็นการทาํใหจ้ติสงบ 

ทีเ่รียกวา่สมถภาวนา หรือทาํใหจ้ติรูแ้จง้ ทีเ่รียกวา่วิปสัสนาภาวนา เพือ่การหลดุพน้จาก

ความทกุขท์ ัง้ปวงนัน้ บรรลเุป็นมรรคเป็นผลขึ้นมา ถา้ไมม่ปีจัจยัเกื้อหนุน มรรคผลก็จะ

ไมเ่กดิขึ้น หรือถา้จะเกดิก็เกดิอย่างยากลาํบาก ตอ้งใชเ้วลานาน แต่ถา้มปีจัจยัเกื้อหนุน

ท ัง้ ๔ ประการน้ีแลว้ พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ภายใน ๗ วนัก็สามารถบรรลมุรรค

ผลได ้ หรือถา้อย่างชา้ก็ไมเ่กนิ ๗ ปี จะตอ้งบรรลธุรรมข ัน้ใดข ัน้หน่ึงอย่างแน่นอน ผู ้

บาํเพญ็ธรรมเพือ่มรรคผลนิพพาน เพือ่การหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ จงึตอ้ง

พจิารณาปจัจยัเกื้อหนุนท ัง้ ๔ ประการน้ี คอื  

๑. ความวิเวก หมายถงึสถานที่ๆ สงบสงดั ห่างไกลจากรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ

ท ัง้หลาย ทีเ่ป็นเครื่องย ัว่ยวนกวนจติกวนใจ สรา้งความวุน่วาย สรา้งความขุน่มวัใหก้บั

จติใจ จาํตอ้งอยู่หา่งๆจากสิง่เหลา่น้ี เช่นไปแสวงหาทีอ่ยู่ในป่าในเขา ห่างจากบา้นจาก

เมอืง ห่างจากผูค้น เพราะรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะท ัง้หลายนัน้ จะทาํใหจ้ติ

กระเพือ่ม ทาํใหจ้ติไมส่งบ เปรียบเหมอืนกบัสิง่ทีจ่ะไปทาํใหน้ํา้กระเพือ่ม เช่นนํา้ในสระ
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ถา้ไมโ่ยนอะไรลงไป ปลอ่ยใหน้ํา้อยู่เฉยๆ นํา้ก็จะน่ิงสงบ แต่ถา้โยนของลงไป ลงไปตกั

นํา้ ลงไปเลน่นํา้อยู่เรื่อยๆ นํา้ก็จะตอ้งกระเพือ่ม มลูีกคลืน่อยู่เรื่อยๆ ไมส่งบ จติของเรา

ก็เป็นเช่นนัน้ ถา้ยงัตอ้งรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ทีผ่่านมาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย แลว้เขา้มาสู่

ใจ ก็จะทาํใหจ้ติใจตอ้งกระเพือ่มอยู่เรื่อยๆ การจะทาํจติใหส้งบก็จะยากลาํบากลาํบน 

ดงันัน้เวลาทีไ่ปอยู่ทีส่งบสงดัวเิวก ห่างไกลจากรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะแลว้ จงึไม่

ควรนาํเรื่องราวต่างๆตามไปดว้ย เช่นโทรศพัทมื์อถอื วิทย ุ หนังสอืพิมพ ์ อะไรต่างๆ

เหลา่น้ี เพราะจะเป็นสือ่ทีน่าํพาเรื่องราวต่างๆ ใหเ้ขา้ไปรบกวนจติใจ ทาํใหไ้มส่งบ ทาํให ้

ฟุ้ งซ่าน ทาํใหย้ากต่อการบาํเพญ็สมถภาวนา เพือ่การบาํเพญ็วิปสัสนาภาวนาต่อไป 

สถานที่ๆ สงบสงดัวเิวก จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ สาํหรบัผูท้ีต่อ้งการมรรคผลจากการ

ปฏบิตัจิติตภาวนา จงึควรใหค้วามสนใจพจิารณาถงึสถานทีอ่ยู่ วา่เป็นสถานทีส่งบสงดั

วเิวกหรือไม ่ ห่างไกลจากเครื่องย ัว่ยวนกวนใจของรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะต่างๆ

หรือไม ่ถา้มกี็ควรขยบัขยายหาที่ๆ สงบสงดั เพราะการบาํเพญ็ภาวนาจะไดเ้ป็นไปไดด้ว้ย

ความสะดวกสบาย  

๒. ใหร้บัประทานอาหารพอประมาณ อยา่รบัประทานอาหารมากเกนิความจาํเป็น เกนิ

ความตอ้งการของร่างกาย เพราะเมือ่รบัประทานอาหารเขา้ไปมากๆ จะทาํใหร่้างกายหนกั 

เวลาภาวนาจะรูส้กึลาํบาก งว่งเหงาหาวนอน เกดิความเกยีจครา้นขึ้นมา จะเดนิจงกรมก็

ไมอ่ยากจะเดนิ จะมองหาแต่หมอนอย่างเดยีวเท่านัน้ ผูป้ฏบิตัจิติตภาวนาจงึตอ้งเจริญ

เหตปุจัจยัขอ้น้ี ดว้ยการรบัประทานอาหารพอประมาณ เช่นไม่รบัประทานอาหาร

หลงัจากเที่ยงวนัไปแลว้ ดงัทีศ่รทัธาญาตโิยมบางท่านไดส้มาทานศีลอโุบสถ คอืละเวน้

จากการรบัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ หรือถา้อยากจะปฏบิตัใิหเ้ขม้ขน้

ยิง่ขึ้นไป กร็บัประทานอาหารเพียงม้ือเดียว อย่างพระภกิษุสามเณรท่านปฏบิตักินั และ

ถา้ยงัไมพ่อ บางองคบ์างท่านก็ละเวน้การรบัประทานอาหารเป็นวนัๆ บางครัง้ก็ ๓ วนั ๕ 

วนั ๗ วนั สุดแทแ้ต่จะเหน็วา่สมควร เพราะจรตินิสยับางท่านนัน้ ถูกกบัการผ่อนอาหาร

ลดอาหาร เวลาไมไ่ดร้บัประทานอาหารมากๆแลว้ จะมคีวามขยนัหม ัน่เพยีรในการนัง่

สมาธิ ในการเดนิจงกรม เวลานัง่สมาธกิ็ไมรู่ส้กึงว่งเหงาหาวนอน ทาํใหก้ารบาํเพญ็

เจริญกา้วหนา้ไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว จงึมผูีป้ฏบิตัหิลายท่านดว้ยกนัทีนิ่ยมการอดอาหารเป็น
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ครัง้เป็นคราว เพือ่เป็นเครื่องมอืช่วยเสริมในการปฏบิตั ิ เปรียบเหมอืนกบัเตมินํา้มนัทีม่ ี

ท ัง้ ๙๑ ท ัง้ ๙๕ ถา้เตมิชนิดพเิศษก็จะทาํใหเ้ครื่องยนตส์ามารถทาํงานไดเ้ต็ม

ประสทิธิภาพ จติใจของเราก็เป็นเช่นนัน้ ถา้เตมินํา้มนัชนิดพเิศษ เช่นธุดงควตัรใหก้บั

จติใจแลว้ ก็เหมอืนกบัไดน้ํา้มนัพเิศษ ทาํใหส้ามารถประกอบภารกจิการปฏบิตัธิรรมได ้

เต็มประสทิธิภาพ ทาํใหม้ผีลเกดิขึ้นไดอ้ย่างงา่ยดาย น่ีก็คอืเหตปุจัจยัขอ้ที ่ ๒ คอืการ

รบัประทานอาหารพอประมาณ ถา้ปฏบิตัไิดแ้ลว้ จะเหน็วา่การปฏบิตัจิะเป็นไปอย่าง

สะดวกรวดเร็ว จงึควรใหค้วามสนใจพจิารณาเหตปุจัจยัขอ้น้ี  

๓. การไม่คลกุคลกีนั คอืไมจ่บักลุม่นัง่คุยกนั จะแยกอยู่กนัตามลาํพงัเพราะเวลานัง่คุย

กนัก็มแีต่เสยีเวลา นอกจากเสยีเวลาแลว้ยงัทาํใหจ้ติใจฟุ้ งซ่าน ขุน่มวั สนทนาไปสนทนา

มาก็จะมคีวามเหน็ไมต่รงกนั มกีารถกเถยีงกนั เอาแพเ้อาชนะกนั ทาํใหจ้ติใจขุน่มวั

ขึ้นมา เวลาไปนัง่ทาํจติใหส้งบ กจ็ะรูส้กึลาํบากลาํบน เพราะมนิีวรณ์เกดิขึ้น คอืความ

โกรธนัน่เอง ถา้ไมจ่าํเป็นจริงๆแลว้ เวลาอยู่ในสาํนกัปฏบิตัธิรรม จะไมนิ่ยมพูดคุยกนั 

แมเ้วลาทีจ่ะตอ้งมาทาํกจิวตัรร่วมกนั เช่นลงโบสถไ์หวพ้ระสวดมนต ์ออกบณิฑบาต ฉนั

อาหาร ทาํกจิต่างๆ ลา้งบาตร กวาดถูศาลา ต่างคนต่างมสีตอิยู่กบัภารกจิทีต่อ้งทาํ ไมส่่ง

จติใหไ้ปสนใจกบับคุคลอืน่ๆ เพราะจะทาํใหจ้ติออกไปขา้งนอก เมือ่ออกไปขา้งนอกแลว้ 

การจะพูดการจะทาํอะไรกบับคุคลอืน่ ก็จะเกดิขึ้นตามมา แต่ถา้สนใจแต่ภารกจิของตน 

มสีตอิยู่กบัภารกจิทีต่อ้งทาํ ไมว่า่จะเดนิบณิฑบาต จะนัง่รบับาตรจากญาตโิยม จะฉนั

จงัหนั จะทาํอะไรกต็าม ถา้มสีตอิยู่กบัการทาํงานของตนแลว้ จติก็จะภาวนาไปใน

ขณะเดยีวกนั เพราะเป็นการเจริญสต ิ ทีเ่รยีกวา่กายคตาสติภาวนานัน่เอง ถา้ทาํอย่างน้ี

ไดแ้ลว้ จติจะอยู่ขา้งใน จะรวมลงสู่ความสงบไดง้า่ย  

แต่ถา้ปลอ่ยจติใหอ้อกไปขา้งนอก เหน็คนนัน้เหน็คนน้ีเขาทาํอย่างนัน้ทาํอย่างน้ี ก็

วพิากษว์จิารณ์ไปต่างๆนานา ผลเสยีก็จะเกดิกบัตวัเรามากกวา่บคุคลทีถู่กวพิากษว์จิารณ์ 

เพราะจติจะขุน่มวัขึ้นมา เกดิความวุน่วายใจขึ้นมา จงึควรสาํรวมจติดว้ยการเจริญสติ

อย่างต่อเน่ือง จงึเป็นเหตมุาสู่ปจัจยัเกื้อหนุนขอ้ที่ ๔. การเจริญสติอย่างต่อเน่ืองในสติ

ปฏัฐาน ๔ ใหม้สีตอิยู่กบักาย เวทนา จติ ธรรม อาการใดอาการหน่ึงก็ได ้ ในขณะทีท่าํ
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อะไรอยู่ ก็ใหม้สีตอิยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ อย่าปลอ่ยจติใหล้อยไปในอดีตทีผ่่านไปแลว้ 

หรือไปสู่อนาคตทีย่งัมาไมถ่งึ ใหจ้ติอยู่กบัปจัจุบนั ในการเจริญสตปิฏัฐาน ๔ น้ี พระ

พทุธองคท์รงสอนใหเ้จริญอานาปานสติในเบื้องตน้ คอืใหก้าํหนดรูอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้

ออก ใหไ้ปหาสถานทีส่งบสงดัทีใ่ดทีห่น่ึง ปราศจากความพลกุพลา่น ปราศจากสิง่ต่างๆที่

จะมารบกวนสมาธ ิใหน้ ัง่ขดัสมาธิต ัง้ตวัตรง มสีตอิยู่กบัลมหายใจเขา้ออก  

ลมหายใจเขา้ออกจะเป็นอย่างไร ก็ใหรู้ต้ามความจริงของลม ไมต่อ้งไปบงัคบัลม ให ้

เป็นไปตามความตอ้งการ หายใจยาวหรือหายใจส ัน้ ก็ใหรู้ว้า่หายใจยาวหายใจส ัน้ ลมจะ

หยาบหรือลมจะละเอยีด ก็ใหรู้ต้ามความเป็นจริงของลม วา่ลมขณะน้ีลมหยาบ ลม

ขณะน้ีลมละเอยีด หรือแมใ้นทีสุ่ดลมจะหายไปจากความรูส้กึ ก็ไมเ่กดิความตกใจขึ้นมา 

เพราะจติกาํลงัเขา้สู่ความละเอยีด จะรวมตวัลงสู่ความสงบ ถา้ผูท้ีไ่มเ่คยปฏบิตัอิาจจะ

เกดิความตกใจขึ้นมา คดิวา่ถา้ไมม่ลีมหายใจแลว้จะตายได ้ ก็เกดิความตกใจ เมือ่เกิด

ความตกใจ จติก็จะถอนออกมาสู่ลมทีห่ยาบ จติก็เลยไมส่ามารถรวมลงเป็นสมาธิได ้

เวลาทีก่าํหนดดูลมหายใจเขา้ออก จงึขอใหม้สีตรูิต้ามลมก็พอ แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ให ้

ตามเขา้ตามออก ใหรู้อ้ยู่ทีจ่ดุหน่ึงจดุใด ทีล่มสมัผสัเด่นชดั ในเบื้องตน้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่

แถวปลายจมกู เหนือริมฝีปากขึ้นมา ก็กาํหนดรูอ้ยู่บริเวณทีล่มสมัผสัเขา้ออก ไมต่อ้ง

ตามลมเขา้ ไมต่อ้งตามลมออก ใหรู้ว้า่ลมเขา้ ใหรู้ว้า่ลมออก ใหรู้ว้า่ลมหยาบหรือ

ละเอยีด หรือแมแ้ต่ลมไมม่แีลว้ ไมส่ามารถรบัรูว้า่มลีมหายใจ ก็ไม่เป็นไร ใหรู้ไ้ปเรื่อยๆ 

เพราะไม่ชา้ก็เร็วจติจะรวมลงสู่สมาธิ สู่ความเป็นหน่ึงทีเ่รยีกวา่เอกคัคตารมณ์  

ขณะทีจ่ติรวมลงนัน้ จะอยู่นานหรือไมน่านก็ไมต่อ้งไปกงัวล ปลอ่ยใหจ้ติอยู่ตามสภาพ

ของเขา ถา้จติจะรวมลงอยู่สกัระยะหน่ึงแลว้ถอนออกมาก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป อย่างน้ี

เรียกวา่ขณิกสมาธิ คอืรวมลงแลว้ ต ัง้อยู่เพยีงช ัว่ขณะหน่ึง แลว้ก็ถอนออกมา แต่ถา้จติ

รวมลงแลว้ ต ัง้อยู่ไดเ้ป็นเวลานาน ก็เรียกวา่อปัปนาสมาธิ สมาธิท ัง้ ๒ อย่างน้ีจะเป็น

เครื่องหนุนของการปฏบิตัใินข ัน้วิปสัสนาต่อไป คอืเมือ่จติถอนออกจากสมาธิน้ีแลว้ เวลา

จะลกุขึ้น ก็ใหต้ ัง้สตรูิอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของกาย กายจะยนื จะลกุ จะเดนิ จะนัง่ จะ

นอน จะทาํภารกจิอะไร ก็ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัการเคลือ่นไหวของกาย ถา้ไมไ่ดท้าํอะไร ก็ให ้
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พจิารณาดูอาการ ๓๒ ของร่างกาย เช่น ผม ขน เลบ็ ฟนั หนัง เน้ือ เอน็ กระดูก 

อวยัวะต่างๆที่อยู่ภายใน ใหพ้จิารณากลบัไปกลบัมาเป็นอนุโลม ปฏิโลม ใหพ้จิารณาให ้

เหน็ถงึสภาพของอาการต่างๆ เช่นกาํหนดดูวา่ผมมรูีปร่างลกัษณะอย่างไร ต ัง้อยู่ทีไ่หน 

ขนมรูีปร่างลกัษณะอย่างไร ต ัง้อยู่ทีไ่หน อวยัวะต่างๆมลีกัษณะอย่างไร ใหก้าํหนดรู ้ให ้

ดูไปเรื่อยๆ สลบัไปสลบัมา เขา้ๆออกๆ คอือนุโลมปฏโิลม อนุโลมก็พจิารณาเขา้ไป 

ปฏิโลมก็ยอ้นออกมา ใหพ้จิารณาอยู่เรื่อยๆ ใหเ้หน็วา่ร่างกายน้ีเป็นอสภุะ ไมส่วยไม่งาม 

เป็นปฏิกูล มขีองสกปรกซ่อนอยู่ภายในร่างกาย ทีต่อ้งถูกขบัถ่ายออกมาอย่างสมํา่เสมอ  

การพจิารณาใหเ้หน็อสภุะ ความไมส่วยงาม ก็เพือ่ทีจ่ะกาํราบ หรือกาํจดักามราคะ 

กามตณัหา ความใคร่ ความอยากในกาม ความอยากในรูปร่างของคนนัน้เอง ถา้เหน็วา่

เป็นปฏิกูล สกปรก เป็นอสภุะ ไมส่วยไมง่าม แมข้ณะทีม่ชีวีติอยู่ก็ไมส่วยงาม เวลาทีต่าย

ไปแลว้ ถูกทิ้งไวใ้หเ้น่าเป่ือย ยิง่ไมส่วยงามใหญ่ เหลา่น้ีเป็นวธิีการเจริญอสภุกรรมฐาน 

เพือ่ทาํใหจ้ติเกดิปญัญาขึ้นมา เพือ่ทีจ่ะไดค้ลายความหลงในความสวยความงามของ

ร่างกาย ถา้พจิารณาอยู่อย่างน้ีอยูเ่รื่อยๆแลว้ ต่อไปเวลาเหน็รูปร่างของคน ก็จะไมเ่หน็

เพยีงแต่ส่วนภายนอกเท่านัน้ จติจะทะลเุขา้ไปสู่ภายใน จะเหน็ท ัง้ในสภาพทีม่ชีวีติอยู่ 

และเหน็ในสภาพทีต่ายไปแลว้ วา่เป็นอย่างไร ถา้สามารถเจริญอสุภกรรมฐานไดอ้ย่าง

ต่อเน่ือง จนชนะความอยากในกามไดแ้ลว้ จติก็จะหลดุพน้จากปญัหาของกามไปไดอ้ย่าง

สบาย  

น่ีก็คอืการเจริญกายคตาสติภาวนา เพือ่ใหเ้หน็ถงึความไมส่วยงามของร่างกาย นอกจาก

ความไมส่วยงามแลว้ ร่างกายยงัมคีวามไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน คอืตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้ง

ตายไปในทีสุ่ด ก็ตอ้งพจิารณาใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงั ถา้ไปหลงยดึตดิกบัร่างกาย 

ปรารถนาใหร่้างกายอยู่ไปนานๆ ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ก็จะตอ้งเกดิความทกุขข์ ึ้นมาภายในใจ 

แลว้ก็พจิารณาใหเ้หน็วา่ร่างกายน้ีเป็นอนัตตา ไมม่ตีวัไมม่ตีน เป็นสิง่ทีป่ระกอบขึ้นดว้ย

ธาต ุ ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ทีผ่่านมาทางอาหาร ทีร่บัประทานเขา้มา ก็มาจากพชืผกัต่างๆ 

จากดนิ จากนํา้ จากลม จากไฟ เมือ่เขา้มาสู่ร่างกายก็แปลงสภาพเป็นอาการต่างๆ มผีม 

มขีน มเีลบ็ มฟีนัเป็นตน้ แต่เมือ่ร่างกายน้ีตายไป อาการ ๓๒ ก็กลายสภาพเป็นดนิ นํา้ 
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ลม ไฟไป แยกตวักลบัไป ร่างกายก็จะไมม่อีะไรเหลอือยู่อกีต่อไป สว่นที่เป็นดินกก็ลบัสู่

ดิน สว่นที่เป็นน้ํากก็ลบัสูน้ํ่า สว่นที่เป็นลมเป็นไฟ กก็ลบัสูล่มสูไ่ฟ น่ีเป็นธรรมชาตขิอง

ร่างกายทีพ่ระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลาย ไดเ้จริญวปิสัสนาจนรูแ้จง้เหน็จรงิ ตาม

สภาพความเป็นจริง วา่เป็นอนัตตา ไมม่ตีวัไมม่ตีน สกัแต่วา่เป็นการรวมตวักนัเขา้มา

ของธาต ุ๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟ เท่านัน้  

ถา้พจิารณาไดจ้นเหน็แจง้ชดัวา่เป็นอย่างนัน้แลว้ อปุาทานความยดึม ัน่ในตวัในตน วา่

เป็นเราเป็นของๆเรา ก็จะถูกทาํลายไป ทาํใหอ้ยู่ไดอ้ย่างสุขสบาย ไมม่คีวามวุน่วายกงัวล

กบัความเป็นไปของร่างกาย จะอยู่หรือจะตายก็ถอืวา่เท่ากนั ไมม่คีวามเดอืดรอ้นกงัวล

กบัความเป็นความตาย เพราะรูว้า่ในทีสุ่ด ไมว่า่ใครก็ตามในโลกน้ี แมแ้ต่พระบรม

ศาสดาเอง ก็ยงัตอ้งตายเหมอืนกนั เพราะสงัขารร่างกายของคนเราทกุๆคนนัน้ มสีภาพ

เหมอืนกนัท ัง้สิ้น เป็นไตรลกัษณ์ เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา น่ีก็คอืการเจริญกายคตา

สติภาวนา หรือทีเ่รียกวา่เจริญสตอิยู่กบักาย ใหพ้จิารณาร่างกายใหเ้หน็วา่เป็นอสภุะ ไม่

สวยงาม เป็นปฏิกูล สกปรก แลว้ก็เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา เพือ่จะไดป้ลอ่ยวาง

อปุาทานความยดึตดิอยู่กบัร่างกาย  

ส่วนเวทนานัน้ ท่านก็ใหก้าํหนดดูเวทนาว่าเป็นสภาวธรรม เหมอืนกบัความรอ้นความ

หนาว ทีเ่ป็นสภาวธรรมอยู่ภายนอก หนา้หนาวก็มอีากาศอย่างหน่ึง หนา้รอ้นก็มอีากาศ

อย่างหน่ึง เวทนาทีป่รากฏขึ้นในใจก็เป็นอย่างนัน้ เดีย๋วก็สุข เดีย๋วก็ทกุข ์เดีย๋วก็ไมสุ่ขไม่

ทกุข ์หมนุเวยีนผลดัเปลีย่นกนัไป จะไปบงัคบัใหม้แีต่สุขอย่างเดยีวก็ไมไ่ด ้เหมอืนกบัจะ

ไปบงัคบัใหอ้ากาศเยน็สบายอย่างเดยีวก็ไมไ่ด ้ อากาศก็มเีหตมุปีจัจยัทาํใหห้มนุเวยีน

เปลีย่นไปตามสภาพ เวทนาต่างๆทีจ่ติตอ้งสมัผสัรบัรู ้ ก็เป็นเช่นนัน้ มทีกุข ์ มสุีข มไีม่

ทกุขไ์มสุ่ข หมนุเวยีนผลดัเปลีย่นกนัไปแสดงหนา้ทีข่องเขาไป จติตอ้งรูท้นัแลว้ปลอ่ยวาง 

คอืรูว้า่เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตานัน่เอง ไปควบคุมบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ

ไมไ่ด ้ เวลาสุขก็อย่าไปอยากใหสุ้ขอยู่กบัเราไปนานๆ เพราะเมือ่สุขหายไป ก็จะตอ้งเกดิ

ความเสยีใจ เกดิความทกุขข์ึ้นมา เวลาทกุขป์รากฏขึ้นมา ก็อย่าไปรงัเกยีจ เพราะจะสรา้ง

ความทกุขค์วามวุน่วายขึ้นมาในใจ หลกัสาํคญัในการปฏบิตัต่ิอเวทนาก็คอื พยายามทาํ
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จติใหส้งบ ใหน่ิ้ง ใหเ้ป็นอเุบกขา ใหเ้ขา้ใจถงึไตรลกัษณ์ของเวทนา วา่เขาเป็นอย่างน้ี 

เหมอืนกบัความรอ้นความหนาวของอากาศ ทีไ่ปควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ เวทนาต่างๆที่

ปรากฏขึ้นในจติก็เป็นเช่นนัน้ ไปบงัคบัไมไ่ด ้แต่สิง่ทีบ่งัคบัได ้ก็คอืจติของเรานัน่เอง ถา้

จติมสีมาธิ จติมปีญัญา จติสามารถปลอ่ยวางได ้ ทาํจติใหส้งบน่ิงเฉยกบัความเป็นไป

ต่างๆของเวทนาได ้ 

น่ีคอืการเจริญสตอิยู่กบัเวทนา เวลามเีวทนาปรากฏขึ้นมา อย่าหลงไปดใีจกบัสุขเวทนา 

และอย่าหลงทกุขไ์ปกบัทกุขเวทนา ใหรู้ท้นัแลว้ปลอ่ยไปตามความเป็นจริง เช่นเวลานัง่

นานๆ แลว้เกดิทกุขเวทนา ก็กาํหนดจติใหน่ิ้ง แลว้ก็สอนจติวา่ เป็นสิง่ทีไ่ปควบคุมบงัคบั

ไมไ่ด ้ตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งเปลีย่นไป ไมม่อีะไรอยู่ไปแบบคงเสน้

คงวา ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ถา้ทาํจติไดแ้ลว้ จติสงบตวัลง เวทนาทีแ่สดงอยู่

น ัน้ ก็จะไมม่าสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัจติ เพราะจติไดป้ลอ่ยวางเวทนานัน่เอง เวลาจติ

ปลอ่ยวางเวทนาแลว้ จติจะรวมลงเขา้สู่ความสงบ ถงึแมจ้ะยงัสมัผสักบัเวทนาอยู ่แต่จะ

เพยีงรบัรูเ้ฉยๆ จะไมม่ปีฏกิริิยาอย่างใดอย่างหน่ึงกบัเวทนานัน้ๆ น่ีก็คอืผลทีจ่ะเกดิขึ้น

จากการเจริญสตอิยู่กบัเวทนา ใหพ้จิารณาใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา  

การเจริญสตอิยู่กบัจติ ก็คอืการรูอ้ารมณ์ของจตินัน่เอง จติของเราน้ีในวนัหน่ึงๆ มี

อารมณ์เปลีย่นไปเปลีย่นมาอยู่ตลอดเวลา เดีย๋วก็ดใีจ เดีย๋วก็เสยีใจ เดีย๋วก็โลภ เดีย๋วก็

โกรธ เดีย๋วก็หลง เดีย๋วก็สงบ เดีย๋วก็ฟุ้ งซ่านวุน่วาย ตอ้งแยกจติออกจากอารมณ์เหลา่น้ี 

ใหจ้ติรบัรู ้ แต่อย่าไปวุน่วายตามอารมณ์ต่างๆ อย่าไปโลภตามอารมณ์ อย่าไปหลงตาม

อารมณ์ อย่าไปโกรธตามอารมณ์ ถา้มสีตรูิอ้ยู่ อารมณ์เหลา่นัน้ไมช่า้ก็เร็วก็จะตอ้งสงบตวั

ลง แต่ถา้ไมส่งบตวัลง กต็อ้งอาศยัปญัญาเป็นตวัระงบั เช่น สมมตุวิา่เกดิอารมณ์โกรธ

ขึ้นมา แลว้ก็มสีตรูิอ้ยู่วา่โกรธ แต่อารมณ์โกรธยงัไมห่ายไป ก็ใหใ้ชเ้มตตาเป็นเครื่องดบั

ความโกรธ คอืถา้เป็นบคุคลทีส่รา้งความโกรธใหก้บัเรา ท่านก็สอนใหใ้ชอ้ภยัทาน คอืให ้

อภยั อย่าไปจองเวรจองกรรม คดิเสยีวา่ไปหา้มเขาไมไ่ด ้ เขาจะทาํอะไร เขาจะพูดอะไร 

เราไปหา้มไปบงัคบัเขาไมไ่ด ้ แต่สิง่ทีเ่ราหา้มไดก้็คอืใจของเรา เราทาํใจใหเ้ฉยเสยี มนัก็

หมดเรื่อง หรือใหม้องวา่ความโกรธน้ีเป็นโทษกบัตวัเรามากกวา่คนทีท่าํใหเ้ราโกรธ เพราะ
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ความโกรธเป็นเหมอืนกบัไฟในใจ เวลาโกรธขึ้นมาแลว้ จะมคีวามวุน่วาย มคีวาม

เดอืดรอ้นใจ อยู่เฉยไมไ่ด ้หนา้บึ้ง หนา้ตาเป็นยกัษเ์ป็นมาร เพราะความโกรธน้ีเอง ตอ้ง

เหน็วา่ความโกรธเป็นโทษมากกวา่คนทีท่าํใหเ้ราโกรธ อย่าไปแกท้ีค่นทีท่าํใหเ้ราโกรธ 

ตอ้งยอ้นมาแกม้าดบัความโกรธทีอ่ยู่ภายในใจของเรา  

ถา้ทาํอย่างน้ีแลว้ ต่อไปเวลามใีครมาทาํอะไร ก็จะไมส่นใจ จะถอืวา่เป็นเรื่องสุดวสิยั 

เหมอืนกบัแดดลมทีบ่งัคบัไมไ่ด ้ ฉนัใดคนต่างๆจะทาํอะไรใหถู้กอกถูกใจหรือไม ่ ก็ไป

บงัคบัเขาไมไ่ด ้ แต่สิง่ทีเ่ราบงัคบัไดก้็คอืใจของเรา ใหห้นัเขา้มาดูทีจ่ติ แลว้ควบคุมจติ

ดว้ยการเจริญสตปิฏัฐานในจติ คอืใหม้สีตรูิท้นักบัอารมณ์ต่างๆทีเ่กดิขึ้น เพราะถา้รูป้ ับ๊ 

เราจะแกป้ญัหาไดท้นัท ี และแกไ้ดถู้กจดุ คอืแกท้ีจ่ติ อย่าไปแกข้า้งนอก ขา้งนอกแกไ้ป

เท่าไร ก็ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น แกค้นน้ีได ้ เดีย๋วก็มอีกีคนมาแทนทีอ่ยู่น ัน่เอง แต่ถา้แกท้ีจ่ติ

เราไดห้นเดยีวแลว้ เราแกป้ญัหาน้ีไปไดต้ลอด น่ีก็คอืความหมายของการเจริญสตอิยู่กบั

จติ ใหรู้ท้นัอารมณ์ต่างๆทีป่รากฏขึ้นในจติ วา่เป็นไตรลกัษณ์เหมอืนกนั เป็นอนิจจงั ทกุ

ขงั อนัตตา อย่าไปหลงยดึตดิ ตอ้งปลอ่ยวาง ตอ้งรูท้นั  

ประการสุดทา้ยท่านสอนใหเ้จริญสตใินธรรม คอืใหพ้จิารณาสิง่ต่างๆทีม่าปรากฏสมัผสั

กบัจติ เช่นใหพ้จิารณารูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ทีเ่ขา้มาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 

แลว้ปรากฏขึ้นในจติ ใหรู้ว้า่สิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตาเหมอืนกนั เป็นสิ่งที่

มาแลว้ก็ไป เสยีงไดย้นิปับ๊แลว้ก็หายไป รูปเหน็ปับ๊แลว้เดีย๋วก็เปลีย่นไป ทกุสิง่ทกุอย่าง

เขา้มาแลว้ก็หายไป เปลีย่นไป อย่าไปหลงยดึตดิ อย่าไปยนิดกีบัรูปทีส่วยงาม อยา่ไป

รงัเกยีจกบัรูปทีไ่มส่วยงาม ใหรู้ว้า่เป็นสกัแต่วา่รูป เป็นสกัแต่วา่เสยีง อย่าไปดใีจกบัเสยีง

สรรเสริญ อย่าไปรงัเกยีจกบัเสยีงนินทา ใหพ้จิารณาใหเ้หน็วา่เป็นสกัแต่วา่เสยีงเท่านัน้ 

เป็นสภาวธรรมอนัหน่ึงเหมอืนกบัแดดกบัลม ถา้จติไมไ่ปยนิดยีนิรา้ยแลว้ จติก็จะไม่

ทกุข ์ ไมวุ่น่วาย เพราะมปีญัญา เพราะเหน็แลว้วา่เป็นไตรลกัษณ์นัน่เอง คอืเป็นอนิจจงั 

ทกุขงั อนัตตา น่ีก็คอืการเจริญสตปิฏัฐานท ัง้ ๔ ซึง่มอียู่ในตวัเรา ไปอยู่ทีไ่หน สถานทีใ่ด 

มสีติปฏัฐาน ๔ อยู่ในตวัเราเสมอ อยู่ทีว่า่จะเจริญสตปิฏัฐาน ๔ น้ีหรือไม ่ถา้เจริญแลว้

การปฏบิตัธิรรมจะเป็นไปไดอ้ย่างงา่ยดาย เป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว จงึควรเจริญปจัจยั
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เกื้อหนุนท ัง้ ๔ ประการคอื ๑. ความวิเวก ๒. การรบัประทานอาหารพอประมาณ ๓. 

การไม่คลกุคลกีนั ๔. การเจริญสติในสตปิฏัฐาน ๔ อย่างต่อเน่ือง เพือ่มรรคผลทีจ่ะ

ตามมาต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี ่๑๘๙ 

หนา้ที่ของพทุธศาสนิกชน 
๒๔ มกราคม ๒๕๔๗ 

วนัน้ีเป็นวนัทีท่่านท ัง้หลายไมต่อ้งไปทาํงานทาํการ เลยใชเ้วลาทีม่วีา่งอยู่น้ีมาทาํคุณทาํ

ประโยชน ์ ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอนใหพ้ทุธศาสนิกชนทาํกนั คอืเขา้วดัอย่าง

สมํา่เสมอ อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึงก็ควรไดส้มัผสักบัพระศาสนาสกัครัง้หน่ึง เพือ่จะได ้

ปฏบิตัหินา้ทีท่ีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงมอบไวใ้หส้มบูรณ์ มอียู่ ๓ ประการดว้ยกนัคอื ๑. ให ้

ละเวน้จากการกระทาํบาปทัง้ปวง ๒. ใหก้ระทาํความดี ทาํบญุกศุลใหถ้งึพรอ้ม ๓. ให ้

ชําระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ขดัเกลาชําระพวกกเิลสตณัหาท ัง้หลายใหอ้อกไปจากจติ

จากใจ น่ีคอืงานหรือหนา้ที่ของพทุธศาสนิกชน ทีค่วรปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง เพราะชวีติ

ของคนเรานัน้ เกดิมาทกุคนก็แสวงหาความสุขดว้ยกนัท ัง้นัน้ แต่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ 

อยู่ทีก่ารปฏบิตัติามหนา้ที ่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงมอบไวใ้ห ้เพราะถา้สามารถปฏบิตัไิด ้จติใจ

จะมคีวามสงบ ร่มเยน็ เป็นสุข แต่ถา้ไมป่ฏบิตัติาม กลบัไปแสวงหาความสุขอกีแบบหน่ึง 

ทีค่นส่วนใหญ่ในทางโลกแสวงหากนั คอืหาความสุขทางรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ

ท ัง้หลาย เราจะไมพ่บกบัความสุขทีแ่ทจ้ริง เพราะความสขุที่ไดจ้ากรูป เสยีง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะนั้น จะมีความทกุขป์ระกบอยู่ตลอดเวลา เหมอืนกบัเหรียญทีม่ ี๒ ดา้น มหีวั 

มกีอ้ย ความสุขทางโลกก็เหมอืนกนั มคีวามทกุขป์ระกบคู่กนัไปเสมอ  

ดงันัน้ในโลกน้ีท ัง้ๆทีม่คีวามสุขอย่างมากมาย ทางรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ก็ยงัไม่

วายทีจ่ะตอ้งมคีวามทกุข ์ มคีวามวุน่วายใจ เพราะความไมรู่น้ ัน่เอง ทีท่าํใหห้ลง เหน็วา่

ความสุขทีไ่ดร้บัจากการเสพสมัผสั รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะนัน้ เป็นความสุขที่

แทจ้รงิ แต่นกัปราชญอ์ย่างพระพทุธเจา้ผูม้ปีญัญา สามารถมองทะลมุา่นหมอกของ

ความหลงคอืโมหะ ความไมรู่จ้ริง คอือวิชชา ทีป่กคลมุหุม้ห่อจติใจของสตัวโ์ลกท ัง้หลาย 

ทาํใหไ้มเ่หน็ความทกุขท์ีซ่่อนเรน้อยู่กบัความสุข ทีไ่ดจ้ากสิง่ต่างๆ ในโลกน้ี พระพทุธเจา้
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จงึไมป่รารถนา ไมส่นใจกบัความสุขทีพ่วกเราท ัง้หลายกาํลงัแสวงหากนั แต่กลบัแสวงหา

ความสุขอกีชนิดหน่ึงทีเ่รียกวา่สนัติสขุ ความสุขทีเ่กดิจากความสงบของจติใจ ซึง่จะเกดิ

ไดจ้ากการบาํเพญ็บญุบารม ีมอียู่ ๑๐ ประการดว้ยกนัคอื ๑. ทานบารมี การให ้๒. ศีล

บารมี การละเวน้จากการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ทางกายและทางวาจา ๓. เนกขมัมบารมี การ

แสวงหาความสุขจากความสงบร่มเยน็ของจติใจ ละเวน้จากการแสวงหาความสุขจากรูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย ๔. อธิษฐานบารมี ความตัง้ใจ ๕. สจัจบารมี ความ

จริงใจ ๖. ขนัติบารมี ความอดทน ๗. วิริยบารมี ความพากเพยีร ๘. ปญัญาบารมี 

ความรู ้ความฉลาด ๙. เมตตาบารมี ความมไีมตรีจติต่อผูอ้ืน่ ๑๐. อเุบกขาบารมี การ

ทาํจติใหว้างเฉย เหลา่น้ีคอืเครื่องมอืทีต่อ้งพฒันาสรา้งขึ้นมา เพือ่จะไดป้ฏบิตัหินา้ทีข่อง

พทุธศาสนิกชนไดส้มบูรณ์  

ในบารมที ัง้ ๑๐ ประการน้ี มบีารมทีีส่าํคญัอย่างยิง่ในเบื้องตน้คอือธิษฐานบารมี ก่อนที่

จะบาํเพญ็บารมอีืน่ได ้ ตอ้งมอีธิษฐานบารมเีป็นผูน้าํ อธิษฐานบารม ี คอืความตัง้ใจ 

ก่อนทีจ่ะทาํอะไร ตอ้งต ัง้ใจก่อน ตอ้งต ัง้เป้าหมายก่อน อย่างวนัน้ีจะมาวดัได ้ ก็ตอ้ง

ต ัง้ใจไวก่้อนลว่งหนา้ วา่วนัน้ีจะมาทาํบญุทีว่ดั เป็นการกาํหนดเป้าหมาย จดุหมาย

ปลายทางทีต่อ้งการจะไป ฉนัใดการบาํเพญ็บญุบารม ี ก็ตอ้งต ัง้เป้าหมายไวใ้นเบื้องตน้

ก่อนวา่ ในชวีติน้ีเมือ่เกดิมาแลว้ก่อนทีจ่ะตายไป ขอใหไ้ดบ้าํเพญ็บญุบารม ี เทา่ทีจ่ะ

สามารถทาํได ้ถา้ต ัง้เป้าหมายแลว้ ก็จะไดม้จีดุหมายปลายทาง มงีานทีจ่ะตอ้งทาํกนั ถา้

ไมต่ ัง้เป้าหมายไวก่้อน ชวีติก็จะเป็นเหมอืนกบัเรือทีไ่มม่หีางเสอื ไมส่ามารถดาํเนินไป

ตามทศิทางทีต่อ้งการจะไปได ้ จะตอ้งไหลไปตามกระแสนํา้กระแสลม แต่ถา้มหีางเสอื 

ย่อมสามารถบงัคบัควบคุมใหเ้รือไปในทศิทางทีต่อ้งการจะไปได ้ อธิษฐานบารมกี็เป็น

เหมอืนหางเสอืทีใ่ชค้ดัเรือของชวีติ คอืจติใหด้าํเนินไปสู่จดุหมายปลายทางทีป่รารถนา ก็

คอืความสุขและความเจริญทีแ่ทจ้ริงนัน่เอง ดงันัน้เมือ่ไดพ้บกบัพระพทุธศาสนา ไดย้นิ

ไดฟ้งัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จนเหน็วา่เป็นคาํสอนทีม่ปีระโยชน ์ เป็นคาํสอนทีจ่ะ

พาไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแทจ้รงิ ก็ควรทีจ่ะต ัง้จติอธิษฐาน คอืต ัง้ใจวา่ ชาตน้ีิ

ขอใหไ้ดบ้าํเพญ็บญุบารมเีท่าทีจ่ะสามารถทาํได ้เช่นบาํเพญ็ทานบารม ีศีลบารม ีเนกขมัม

บารมเีป็นตน้  
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เมือ่ไดอ้ธิษฐานแลว้ บารมขี ัน้ต่อมาทีจ่าํเป็นจะตอ้งม ีก็คอืสจัจบารมี ความจริงใจ ถา้ต ัง้

อธิษฐานไวว้า่จะทาํสิง่หน่ึงสิง่ใด แต่ขาดสจัจะ ความจริงใจ บางทอีาจจะไมไ่ดท้าํกไ็ด ้

อย่างในช่วงปีใหมม่กัจะต ัง้จติอธิษฐานกนัวา่ ปีน้ีจะขอเป็นคนด ี จะละเวน้จากการเสพ

สุรายาเมา จะละเวน้จากอบายมขุต่างๆ แต่พอปีใหมผ่่านไปไดไ้มส่กักี่วนั พอมคีนชวนไป

เทีย่ว ชวนไปดืม่ ก็เกดิใจอ่อน ไมม่กีาํลงัจติทีจ่ะตา้นทานการชวนของผูอ้ืน่ได ้ ความ

ตัง้ใจทีจ่ะละเวน้จากการดืม่สุราก็เลยตอ้งลม้ไป เพราะขาดสจัจะความจรงิใจ จงึตอ้งทาํ

ความเขา้ใจวา่ การอธิษฐานจติ คอืการต ัง้ใจจะทาํสิง่หน่ึงสิง่ใดนัน้ เป็นเหมอืนกบัการให ้

คาํม ัน่สญัญา ถงึแมจ้ะไมไ่ดใ้หก้บัผูอ้ืน่ก็ตาม แต่ก็เป็นการใหค้าํม ัน่สญัญากบัตนเอง 

ตอ้งมคีวามหนกัแน่น มคีวามจริงใจต่อการใหค้าํม ัน่สญัญาของตน ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้ ก็

จะเป็นคนโลเล เป็นคนไม่มหีลกั ไมม่เีกณฑ ์ ไมส่ามารถกาํหนดทศิทางชวีติของตนเอง

ได ้ ตัง้ขึ้นมาเทา่ไร ก็จะลม้ไปทกุครัง้ เมือ่ประสบกบัอปุสรรคหรือประสบกบัสิง่ย ัว่ยวน

กวนใจ ก็จะทาํใหไ้มส่ามารถตัง้อยู่ในความตัง้ใจได ้ 

แต่ถา้มสีจัจะควบคู่ไปกบัอธิษฐาน เรียกวา่สจัจาธิษฐานแลว้ การต ัง้ใจจะไมล่ม้เหลว

เพราะมคีวามจรงิใจ มคีวามแน่วแน่ มคีวามหนกัแน่น อย่างทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็ 

ในขณะทีน่ ัง่อยู่ใตต้น้โพธิ์ ก่อนทีจ่ะตรสัรู ้ ก็ไดท้รงต ัง้สจัจาธิษฐานไวว้า่ จะนัง่อยู่ใต ้

ตน้ไมต้น้น้ีจนกวา่จะบรรลธุรรมทีป่รารถนา ถา้ไมไ่ดบ้รรลธุรรม ก็ขอใหต้ายไปกบัการ

นัง่น้ีเลย น่ีคอืสจัจาธิษฐานทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงต ัง้ไว ้ ในขณะทีบ่าํเพญ็บารม ี ในวาระ

สุดทา้ยก่อนทีจ่ะไดบ้รรลเุป็นพระบรมศาสดา เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ พวกเรา

ทีม่คีวามปรารถนาทีจ่ะเจริญในทางทีถู่กทีด่ทีีค่วร นอกจากการต ัง้จติอธิษฐานแลว้ ตอ้ง

มสีจัจะควบคู่ไปดว้ย คอืก่อนทีจ่ะต ัง้จติอธิษฐาน ตอ้งถามตวัเองก่อนวา่ ทาํตามความ

ตัง้ใจน้ีไดห้รือไม ่ ไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ตอ้งดูกาํลงัของตวัเราประกอบไปดว้ย ไมใ่ช่ต ัง้

เจตนาในสิง่ทีเ่หนือความสามารถทีจ่ะทาํได ้ ถา้เป็นเช่นนัน้ต ัง้ไปก็จะตอ้งลม้ไปอยา่ง

แน่นอน ตอ้งรูจ้กัประมาณ รูจ้กักาํลงัของเราดว้ยวา่จะสามารถปฏบิตัไิดม้ากนอ้ยเพยีงไร 

ก็ต ัง้ไวเ้พยีงเท่านัน้ก่อน เมือ่ไดบ้รรลถุงึข ัน้นัน้ทีไ่ดต้ ัง้ไวแ้ลว้ ค่อยมาต ัง้ข ัน้ต่อไป ค่อยๆ

ขยบัไปเรื่อยๆ ไปทลีะเลก็ทลีะนอ้ยก็ได ้ ไมจ่าํเป็นจะต ัง้ทเีดยีวใหถ้งึเป้าหมายสูงสุดเลย 
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เพราะบางทจีะไมม่กีาํลงัความสามารถพอทีจ่ะบาํเพญ็ไดน้ัน่เอง แลว้ก็จะเกดิความทอ้แท ้

เกดิความอดิหนาระอาใจ ทาํใหไ้มอ่ยากจะปฏบิตัต่ิอไป  

ถา้ต ัง้อยู่ในขอบเขตของความสามารถของเรา แลว้สามารถรกัษาสจัจะน้ีไวไ้ด ้ ก็จะสรา้ง

กาํลงัจติกาํลงัใจใหก้บัเรา ใหม้กีาํลงัใจทีจ่ะปฏบิตัใิหสู้งยิง่ๆขึ้นไป ในเบื้องตน้จงึตอ้งมสีจั

จาธิษฐานไวเ้ป็นตวันาํร่อง เป็นตวัเบกิทางใหก้บัการปฏบิตั ิ เมือ่มที ัง้อธิษฐานและสจัจะ

แลว้ บารมขี ัน้ต่อไปทีต่อ้งใชก้็คอืวิริยบารมี ความพากเพยีร เมือ่ต ัง้ใจไวว้า่ จะทาํบญุทาํ

ทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ก็ตอ้งมคีวามขยนัหม ัน่เพยีรในการกระทาํกจินัน้ๆ เช่นตอ้ง

ขยนัทาํบญุ ขยนัรกัษาศีล ขยนัปฏบิตัธิรรม ถา้ประสบกบัอปุสรรคต่างๆ เจอความยาก

ความลาํบาก ก็ตอ้งใชข้นัติบารมี ความอดทนไวต่้อสู ้ ถา้ไมม่คีวามอดทนแลว้ เวลา

ประกอบความพากเพยีร แลว้เผชญิกบัอปุสรรค เจอความยากความลาํบาก ก็จะไม่

สามารถปฏบิตัต่ิอไปได ้ การปฏบิตักิจ็ะตอ้งลม้เลกิไปในทีสุ่ด แต่ถา้มคีวามเขม้แขง็ 

อดทน ไมก่ลวัทกุข ์ไมก่ลวัความยาก ความลาํบาก ก็จะสามารถฟนัฝ่าอปุสรรคต่างๆไป

ได ้

ทกุครัง้ทีท่อ้แทห้รือประสบกบัอปุสรรค ก็ใหร้ะลกึถงึพระพทุธเจา้เป็นตวัอย่าง ใหร้ะลกึ

ถงึพระสงฆส์าวกท ัง้หลายเป็นตวัอย่างวา่ ท่านก็เป็นเหมอืนกบัพวกเรา คอืเป็นปถุชุน

ธรรมดาสามญัมาก่อน ก่อนทีจ่ะบรรลเุป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัตสาวก ท่านกต็อ้ง

ตะเกยีกตะกายลม้ลกุคลกุคลาน ต่อสูก้บัอปุสรรคต่างๆทีก่ดีขวางการปฏบิตั ิแต่อาศยัวา่

ท่านเป็นคนทีม่คีวามแน่วแน่ จริงจงั มคีวามกลา้หาญ เขม้แขง็ อดทน จงึฝ่าอปุสรรค

ต่างๆไปได ้ ซึง่เราก็เป็นเหมอืนกบัท่าน ท่านเป็นมนุษยธ์รรมดา เราก็เป็นมนุษยธ์รรมดา 

ท่านสะสมบญุบารม ี เราก็สะสมบญุบารมไีดเ้หมอืนกนั ถา้มคีวามคดิอย่างน้ีแลว้ ความ

ทอ้แทเ้บือ่หน่ายก็จะหายไป กาํลงัจติกาํลงัใจก็จะฟ้ืนกลบัคนืมา ทาํใหส้ามารถปฏบิตัิ

ต่อไปได ้ดว้ยความอตุสาหะพากเพยีร จนบรรลถุงึเป้าหมายทีพ่ระพทุธเจา้ทรงกาํหนดไว ้

ไดใ้นทีสุ่ด  

จงึขอใหค้วามสนใจกบัการบาํเพญ็บญุบารมอีย่างต่อเน่ือง ใหเ้หน็ความสาํคญัของชวีติวา่ 

ชวีติน้ีเกดิมาก็เพือ่บาํเพญ็บญุบารมเีท่านัน้ เพราะบญุบารมน้ีีเท่านัน้ทีจ่ะพาเราไปสู่
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ความสุขทีแ่ทจ้ริง ถา้ไมส่รา้งบญุบารม ีมวัแต่แสวงหาความสุขในโลก ก็จะมแีต่ความสุข

ในขณะทีม่ชีวีติอยู่น้ีเท่านัน้ แต่เมือ่ตอ้งจากโลกน้ีไปแลว้ จะไมม่บีญุบารมเีป็นเครื่อง

ส่งเสริมใหไ้ปเกดิในภพชาตทิีด่ต่ีอไป ดไีม่ดอีาจจะตอ้งไปเกดิในภพชาตทิีเ่ลวกวา่ ดงัใน

เรื่องราวทีม่เีลา่ใหฟ้งัในพระพทุธศาสนาวา่ มเีศรษฐคีนหน่ึงเป็นคนทีส่ะสมเงนิทอง

ไดม้าก แต่เป็นคนตระหน่ี ไมช่อบทาํบญุ มเีงนิทองมากนอ้ยก็จะฝงักลบดนิไว ้ ไมบ่อก

แมก้ระท ัง่ลูกหลาน แต่หลงัจากทีต่ายไปแลว้ ก็ตอ้งกลบัมาเกดิเป็นสุนขัในบา้นของตน 

เพราะความห่วงสมบตัทิีไ่ดฝ้งัไว ้พระพทุธเจา้ไดท้รงบณิฑบาตผา่นบา้นน้ีมา เหน็สุนขัตวั

น้ีก็รูว้า่เป็นเศรษฐเีจา้ของบา้นเดมิ ไดก้ลบัมาเกดิเป็นสุนขั เพราะความผูกพนักบัสมบตัทิี่

ตนเองไดส้ะสมไว ้จงึสอนลูกๆของเศรษฐคีนน้ีวา่ เลี้ยงสุนขัตวัน้ีไวใ้หด้ ี เพราะสุนขัตวัน้ี

เป็นพ่อของเจา้ เดีย๋วเขาจะพาไปขดุสมบตัทิีพ่่อของเจา้ไดฝ้งัไวใ้ห ้ ต่อมาไมน่านสุนขัตวั

นัน้ก็ไปขดุสมบตัต่ิางๆ ทีฝ่งัไวใ้นบา้นขึ้นมาใหลู้กๆไดม้โีอกาสไดใ้ช ้ ลูกๆเมือ่ก่อนก็ไมม่ี

ความศรทัธาความเชื่อในเรื่องบญุบารม ี ในเรื่องการเวยีนวา่ยตายเกดิ แต่เมือ่ไดส้มัผสั

กบัความจริงทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงสอน ก็เลยเกดิศรทัธาความเชื่อขึ้นมา ตัง้แต่นัน้ก็

บาํเพญ็บญุบารมกีนั มกีารทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม  

น่ีแหละคอืงานทีแ่ทจ้รงิของเรา หนา้ทีท่ีแ่ทจ้ริงของเรา เป็นการแสวงหาความสุขทีแ่ทจ้ริง

ของเรา วธิีอืน่ไมม่ ี มวีธิีน้ีวธิีเดยีวเท่านัน้ ถา้มแีลว้พระพทุธเจา้จะไมป่กปิดไวเ้ลย 

พระพทุธเจา้จะบอกเราท ัง้หมด แต่น่ีเป็นเพยีงวธิีเดยีวเท่านัน้ ทีเ่ป็นวธิีทีถู่กตอ้ง ทีจ่ะทาํ

ใหเ้ราพน้ทกุขไ์ด ้ พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ เพราะความเกดิน้ีเป็นสิง่ทีไ่มด่เีลย 

เพราะเมือ่เกดิแลว้ก็ตอ้งมคีวามแก่ ความเจ็บ ความตายตามมา มกีารพลดัพรากจากกนั

และกนัตามมาอย่างแน่นอน ผูท้ีไ่มอ่ยากจะประสบกบัความทกุข ์ จาํตอ้งทาํใหต้นเองไม่

ตอ้งมาเกดิอกี เพราะเมือ่เกดิมาแลว้ก็จะตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายนัน่เอง วธิีทีจ่ะทาํให ้

ไมเ่กดิ ก็คอืการบาํเพญ็บญุบารม ี ซึง่จะเป็นตวัทาํลายเชื้อของภพชาต ิ คอืกเิลสตณัหา

ท ัง้หลายนัน่เอง ความอยาก ความโลภต่างๆ เป็นตวัผลกัดนัใหจ้ติตอ้งไปแสวงหาภพ

ชาตใิหมอ่ยู่เรื่อยๆ เวลาทีค่นเราตายนัน้ ตายเพยีงครึ่งเดยีว คอืร่างกายตอ้งแตกสลาย

ดบัไป เพราะร่างกายประกอบขึ้นมาจากดนินํา้ลมไฟ ทีผ่่านมาทางอาหาร แลว้ก็เขา้มาอยู่

ในร่างกาย แลว้ก็แปลงสภาพเป็นอวยัวะต่างๆ เป็นผม เป็นขน เป็นเลบ็ เป็นฟนั แลว้ไม่
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ชา้ก็เร็วก็จะตอ้งแตกสลายไป ดิน น้ํา ลม ไฟ ทีม่อียู่ในร่างกายกแ็ยกตวัออกจากกนั 

กลบัคนืสู่สภาพเดมิ แต่จติผูท้ีม่าครอบครองร่างกายน้ี ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย 

จติน้ีถา้เปรียบเทยีบ ก็เหมอืนกบักระแสวทิยุโทรทศัน ์ กระแสโทรศพัทม์อืถอืทีเ่ราใชก้นั

อยู่ทกุวนัน้ี เป็นสิง่ทีม่องไมเ่หน็ แต่เป็นสิง่ทีป่ฏเิสธไมไ่ดว้า่ไมม่ ี ถา้มเีครื่องรบัวทิยุ

โทรทศันต์อนน้ี เปิดขึ้นมาก็จะไดร้บัเสยีงและสิง่ต่างๆทีผ่่านมาทางกระแส กระแส

ในขณะน้ีมอียู่รอบตวัเรา แต่เรามองไมเ่หน็กนั ฉนัใดจติก็เป็นเหมอืนกบักระแส

เหมอืนกนั เป็นกระแสรู ้ เป็นผูรู้ ้ ในขณะน้ีผูท้ีก่าํลงัรบัรูอ้ยู่น้ี ไมใ่ช่ร่างกาย จติต่างหาก

เป็นผูร้บัรู ้จติอาศยัร่างกายเป็นสือ่ เป็นเครื่องมอื คอือาศยัหูรบัฟงัเสยีง เมือ่เสยีงไดเ้ขา้

ไปสู่ในร่างกาย ก็ส่งไปสู่จติอกีต่อหน่ึง จติถงึรบัรูไ้ด ้ ถงึเสยีงทีพู่ดอยู่น้ี และจติก็เป็นผู ้

คดิพจิารณาตาม ไมใ่ช่ร่างกาย ร่างกายนัน้เป็นเหมอืนกบัเครื่องรบัวทิยุเท่านัน้เอง 

พระพทุธเจา้จงึทรงเหน็วา่ร่างกายน้ีไมใ่ช่เป็นสิง่ทีส่าํคญัอะไร ร่างกายไมม่ตีวัไมม่ตีน 

ดงัทีไ่ดแ้สดงไวว้า่ร่างกายน้ีมาจากดนิ นํา้ ลม ไฟนัน่เอง แต่ตวัทีส่าํคญัทีสุ่ดก็คอืตวัจติ 

ตวัจติน้ีเป็นตวัทีร่บัรูเ้รื่องราวต่างๆ และเป็นผูท้ีบ่าํเพญ็กจิกรรมต่างๆ ท ัง้ในทางดแีละ

ในทางไมด่ ี ถา้ดาํเนินกจิกรรมทีด่ทีีเ่รียกวา่บญุกศุล จติก็มคีวามสุขมคีวามสงบ ถา้

ดาํเนินกจิกรรมทีไ่มด่ ีเช่น ทาํบาป ทาํกรรม ก็จะมแีต่ความทกุข ์ความวุน่วายใจ 

ผลของการกระทาํของจตินัน้ จติเป็นผูร้บัเอง ท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต ในปจัจบุนัก็

คอืความรูส้กึทีม่อียู่ภายในใจ อย่างวนัน้ีเรามาทาํบญุกนั เราก็มคีวามสุขมคีวามสบายใจ 

ถา้ไปทาํบาปทาํกรรม เช่นไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ก็จะมคีวามรูส้กึไมส่บายใจ

ตามมาทนัท ี น่ีคอืผลของกรรม ทีส่ามารถพสูิจนเ์หน็ได ้ ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ แต่ยงัมี

ผลของกรรมอกีชนิดหน่ึงทีเ่รียกวา่ภพชาตทิีจ่ะตามมาต่อไป น่ีเป็นสิง่ทีเ่ราไมส่ามารถ

มองเหน็ได ้ เพราะไมม่ปีญัญาเหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ม ี เราจงึตอ้งอาศยัหรือเชื่อในสิ่งที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนวา่ บญุกรรมทีเ่ราทาํในชาตน้ีินัน้ เป็นเหตเุป็นปจัจยัทีจ่ะส่งใหเ้รา

ไปเกดิในภพชาตต่ิอไป จะมคีวามเจริญ มคีวามรํา่รวย มคีวามฉลาด มคีวามสวยงาม

หรือไมส่วยงามนัน้ ก็ขึ้นอยู่กบับญุกรรมทีเ่ราทาํในชาตน้ีิ ถา้รกัษาศีลก็จะไดไ้ปเกดิใน

สคุติ คอืภพทีด่ ี ทีม่แีต่ความสุขมากกวา่ความทกุข ์ เช่น ภพของมนุษย ์ ของเทพ ของ



34 
 

พรหม ของพระอริยเจา้ท ัง้หลาย แต่ถา้ทาํบาปทาํกรรม ก็จะตอ้งไปเกดิในอบาย คอืภพ

ของเดรจัฉาน ของเปรต ของอสรุกาย ของสตัวน์รกท ัง้หลาย  

น่ีเป็นผลทีจ่ะตามมา หลงัจากทีร่่างกายไดแ้ตกดบัสลายไปแลว้ เรายงัตอ้งไปต่อ คอืจติ

ไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกายนัน่เอง จติจะเอาวบิากคอืความด ีความชัว่ทีไ่ดท้าํไวใ้นชาตน้ีิและ

ในชาตก่ิอนๆ ทีย่งัไมไ่ดแ้สดงผลไปดว้ย แลว้ก็ตอ้งไปรบัผลต่อไป ทางพระพทุธศาสนา

จงึถอืวา่ การเกดิมาแต่ละภพแต่ละชาตนิัน้ เป็นเหมอืนกบัขึ้นลงบนข ัน้บนัได ถา้ทาํความ

ดใีนชาตน้ีิมากกวา่ทาํความชัว่ ชาตหินา้ก็จะไดเ้ลือ่นข ัน้สูงขึ้นไป ดงัทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

บาํเพญ็บญุบารมมีาอย่างต่อเน่ืองหลายภพ หลายชาต ิ เป็นเวลาอนัยาวนาน จนในที่สุด

บญุบารมทีีไ่ดท้รงบาํเพญ็ ไดท้าํใหบ้รรลถุงึจดุสูงสุดของสตัวโ์ลก ก็คอืไดบ้รรลเุป็นพระ

อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ เป็นผูท้ีอ่ยู่ไกลจากความทกุข ์ ไมม่คีวามทกุขม์าเกี่ยวขอ้งดว้ย

เลย เพราะไดถ้งึจดุทีไ่มต่อ้งไปเกดิอกีต่อไปนัน่เอง ผูท้ี่ไม่เกดิเท่านั้นจงึจะไม่มีความ

ทกุข ์ถา้ตราบใดยงัมกีารเกดิอยู่ ตราบนัน้กย็งัมคีวามทกุขอ์ยู่ จะมทีกุขม์ากทกุขน์อ้ยเท่า

นัน้เอง ถา้อยู่ในข ัน้บาํเพญ็บญุบารม ี ภพชาตทิีจ่ะเกดิอกีต่อไปในแต่ภพแต่ละชาต ิ จะมี

ความทกุขน์อ้ยลงไปเรื่อยๆ จะมคีวามสุขเพิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆ จนไมม่คีวามทกุข ์

เหลอือยู่เลย กลายเป็นความสุขลว้นๆ 

น่ีคอืเป็นผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการบาํเพญ็บญุบารม ี อย่างทีเ่ราท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนัใน

วนัน้ี และจะกระทาํต่อไปอย่างต่อเน่ือง จนกวา่ชวีติจะหาไม ่ การทีไ่ดม้าเกดิเป็นมนุษย ์

ไดพ้บพระพทุธศาสนา เป็นชวีติทีไ่ดก้าํไรไมข่าดทนุ แต่ถา้ไมเ่ชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ส ัง่สอน เพราะไมเ่หน็ ก็เลยปฏเิสธ ถา้อย่างนัน้ก็จะไมไ่ดส้มัผสักบัสิง่ต่างๆ ทีด่ทีีง่าม ที่

พระพทุธเจา้และนกัปราชญท์ ัง้หลายไดส้มัผสักนั ทางเลอืกของชวีติเราจงึมอียู่วา่ เราจะ

ไปทางไหน จะไปในทางทีพ่ระบรมศาสดาชี้ใหไ้ปก็ได ้ หรือจะไมไ่ปก็ได ้ เพราะไมม่ใีคร

สามารถมาบงัคบัตวัเราได ้ แมก้ระท ัง่ตวัเราเอง บางครัง้บางคราวก็ยงับงัคบัตวัเราเอง

ไมไ่ด ้ เพราะอะไร ก็เพราะวบิากกรรมทีเ่ราทาํไวน้ ัน่เอง บางครัง้เราไมอ่ยากจะโกรธ ก็ยงั

อดทีจ่ะโกรธไมไ่ด ้ บางครัง้ไมอ่ยากจะโลภ ก็ยงัอดทีจ่ะโลภไมไ่ด ้ บางครัง้ไมอ่ยากจะ

หลง ก็ยงัอดทีจ่ะหลงไมไ่ด ้ ก็เพราะในอดตีชาตไิดส้ะสมความโลภ ความโกรธ ความ
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หลงไวม้าก จนมกีาํลงัอยู่ในตวัของเขาเอง แต่ก็ไมใ่ช่เป็นสิง่สุดวสิยัทีจ่ะลบลา้งความโลภ 

ความโกรธ ความหลงเหลา่น้ี ถา้มคีวามตัง้ใจ มคีวามจริงใจ มคีวามอดทน มคีวามกลา้

หาญ จงึไมค่วรมองขา้มการบาํเพญ็บญุบารม ี เพราะเป็นหนา้ที่ของพทุธศาสนิกชนทกุๆ

คน ขอใหบ้าํเพญ็ไปจนกวา่ชวีติจะหาไม ่ เพือ่ความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง ทีจ่ะตามมา

ต่อไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๑๙๐ 

เรามีกรรมเป็นของๆตน 
๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ 

การทีท่่านท ัง้หลายไดม้าวดักนัในวนัพระ อย่างสมํา่เสมอและอย่างต่อเน่ืองนัน้ ก็เป็น

เพราะความเชื่อในพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดท้รงแสดงไวว้า่ เรามีกรรมเป็น

ของๆตน จกัทาํกรรมอนัใดไว ้จกัตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น ดว้ยเหตน้ีุนัน่เองเราจงึ

มาทีว่ดักนั เพราะเมือ่มาวดัก็จะไดป้ระกอบคุณงามความด ี สรา้งบญุสรา้งกศุล ผลทีด่ี

คอืความสุขความเจริญก็จะตามมา และถา้ไดล้ะเวน้จากการกระทาํบาปทาํกรรม ดว้ย

การสมาทานศีล เราก็ไมต่อ้งรบัผลของบาปกรรม คอืความทกุขค์วามเสือ่ม จงึอยากจะ

ใหท้าํความเขา้ใจไวว้า่ ผลทีเ่กดิจากการกระทาํความดแีละการกระทาํบาปทาํความชัว่นัน้ 

หมายถงึผลในจติใจเป็นหลกั ความสุขความเจริญ ก็เป็นความสุขความเจริญของจติใจ 

ความทกุขค์วามเสือ่ม ก็เป็นความทกุขค์วามเสือ่มของจติใจ ไมไ่ดห้มายถงึความเจริญ

หรือเสือ่มในลาภ ยศ สรรเสริญ สขุท ัง้หลาย ซึง่เป็นเพยีงผลพลอยได ้ ไมไ่ดเ้ป็นผลซึง่

เกดิขึ้นจากการกระทาํความด ีหรือการกระทาํความชัว่โดยตรง ผลทีไ่ดร้บัโดยตรง กค็อื

ผลทีเ่กดิขึ้นกบัจติใจของเรา  

คาํวา่สขุ ก็หมายถงึจติทีม่คีวามสงบ เมือ่จติมคีวามสงบก็มคีวามสุข คาํวา่เจริญ ก็

หมายถงึจติไดพ้ฒันาสถานภาพของตน ใหสู้งขึ้นกวา่ทีเ่ป็นอยู่ จากความเป็นมนุษยก์็

พฒันาขึ้นสู่ความเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยบคุคลตามลาํดบัต่อไป ความทกุขก์็

หมายถงึความทกุข ์ ความวา้วุน่ขุน่มวัภายในจติใจ ทีเ่กดิจากความคดิ การพูด การ

กระทาํทีไ่มถู่กตอ้ง ทาํใหม้คีวามทกุข ์ ความวุน่วายใจ ส่วนความเสือ่มของจติใจก็

หมายถงึ สถานภาพของจติใจทีไ่ดเ้สือ่มลงจากความเป็นมนุษย ์ไปสู่ เดรจัฉาน อสรุกาย 

เปรต สตัวน์รก น่ีคอืความหมายของกรรม คอืการกระทาํ และวิบาก คอืผลทีเ่กดิขึ้นจาก

การกระทาํของเรา ไมว่า่ดหีรือช ัว่ ย่อมมคีวามสุขความเจริญ มคีวามทกุขค์วามเสื่อม
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ตามมา ไมไ่ดห้มายความวา่ เมือ่ไดท้าํบญุทาํความดรีกัษาศีลปฏบิตัธิรรมแลว้ จะประสบ

ความสาํเร็จในลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ เพราะไมไ่ดเ้ป็นผลโดยตรง แต่เป็นผลพลอยได ้

คอืเวลาเราทาํความด ี คนเขาเหน็ความดขีองเรา เขาก็สนบัสนุนส่งเสริมเรา แต่ถา้เขาไม่

เหน็ความดขีองเรา เราก็อาจจะไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนส่งเสริม เช่นเดยีวกบัเวลาทีเ่ราทาํ

บาปทาํความชัว่ ถา้ไมม่คีนเหน็เรา ก็ไมม่ใีครมาประณาม หรือมาจบัเราเขา้คุกเขา้ตะราง  

จงึตอ้งทาํความเขา้ใจไว ้ เพือ่จะไดไ้มเ่กดิความทอ้แทใ้จ เวลาทีท่าํความดแีต่ไมไ่ดเ้จริญ

ในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ตอ้งเขา้ใจวา่นัน่ไมไ่ดเ้ป็นผลทีเ่กดิขึ้นจากการกระทาํความดี

โดยตรง ขอใหดู้ทีใ่จเป็นหลกั เวลาทาํความด ีถา้ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ เช่นช่วยเหลอืผู ้

หน่ึงผูใ้ด สงเคราะหผู์ห้น่ึงผูใ้ด ทาํบญุใหท้านกบัผูห้น่ึงผูใ้ด ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ

หรือไม ่ ถา้ทาํดว้ยความบริสุทธิ์ใจ คอืไม่หวงัผลตอบแทนจากบคุคลทีเ่ราช่วยเหลอืเลย 

ไมต่อ้งการชื่อเสยีง ไมต่อ้งการคาํสรรเสรญิเยนิยอ ทาํไปเพราะเหน็วา่เป็นสิง่ทีด่ ี เป็นสิง่

ควรจะทาํ เมือ่ทาํในลกัษณะน้ี จติก็จะมคีวามสงบ มคีวามสุขปรากฏขึ้นมา จติไดพ้ฒันา

สูงขึ้นไป น่ีต่างหากคอืผลทีค่วรจะเลง็ถงึ อย่าไปกงัวลกบัผูอ้ืน่ทีก่ระทาํความชัว่ ทาํบาป

ทาํกรรม แต่กลบัไดด้บิไดด้ใีนลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แต่ภายในจติใจของเขานัน้ เมือ่ทาํ

บาปทาํกรรมไปแลว้ ตอ้งมคีวามวุน่วาย วา้วุน่ขุน่มวั ไมม่คีวามสงบ ถา้ไมม่คีวามสงบก็

ไมม่คีวามสุข เช่นเวลาไปทาํอะไรผดิ แลว้ยงัไมม่ใีครรู ้ แต่ตนเองก็รูอ้ยู่ในใจวา่ ได ้

กระทาํความผดิแลว้ ความกงัวลใจ ความหวาดระแวง ย่อมเกดิกบับคุคลนัน้ เพราะศีล

ไมบ่ริสุทธิ์น ัน่เอง ไดล้ะเมดิศีลขอ้ใดขอ้หน่ึงไปแลว้ จงึทาํใหม้คีวามวติก มคีวามกงัวลใจ 

ในขณะเดยีวกนัสภาพจติก็เสือ่มลงไป จากมนุษยไ์ปสู่ อสุรกาย เปรต เดรจัฉาน สตัว ์

นรกต่อไป  

น่ีแหละคอืเรื่องราวของความดคีวามชัว่ และผลของความดคีวามชัว่ คอืความสุขความ

เจริญ ความเสือ่มความทกุข ์ เป็นสิง่ทีเ่รากระทาํกนัท ัง้สิ้น ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีบ่คุคลหน่ึง

บคุคลใดมอบใหก้บัเรา และก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะขอจากบคุคลหน่ึงบคุคลใดได ้ขอกนัไมไ่ด ้

ในเรื่องของความด ี เรื่องของความชัว่ และผลของความดแีละความชัว่ แต่อยู่ทีต่วั

ผูก้ระทาํ ถงึแมจ้ะกราบพระพทุธเจา้ขอความดงีามต่างๆจากทา่น ท่านก็ใหเ้ราไมไ่ด ้
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เพราะท่านสอนใหเ้รายดึหลกัอตัตาห ิ อตัโน นาโถ นัน่เอง ท่านสอนใหเ้ราทาํความดลีะ

ความชัว่ แลว้ผลของความดกี็จะปรากฏขึ้นมา ผลของความชัว่ก็จะไมป่รากฏขึ้นมา 

เพราะดีชัว่นัน้เป็นตน้เหตขุองผล คอืความสขุและความเจริญ ความทกุขแ์ละความเสื่อม 

จงึขอใหท้าํความเขา้ใจวา่ อย่าไปหวงัพึง่ผูอ้ืน่ในเรื่องของความดคีวามชัว่และผลของ

ความดแีละความชัว่ อย่าไปคดิวา่เราสามารถทาํความดแีทนกนัได ้ เพราะบญุทาํแทนกนั

ไมไ่ด ้ 

น่ีแหละเป็นเหตทุีเ่ราทกุคนตอ้งมาวดักนั เพือ่ปฏบิตัธิรรม ประกอบคุณงามความดต่ีางๆ 

เพราะวดัเป็นสถานทีเ่หมาะต่อการบาํเพญ็ความดแีละละความชัว่นัน่เอง เปรียบ

เหมอืนกบัโรงพยาบาล เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยจะรกัษาอยู่ทีบ่า้น ก็อาจจะรกัษาไดบ้างโรค แต่

ถา้เป็นโรคทีห่นกั จะรกัษาทีบ่า้นก็คงจะไมไ่หว ตอ้งไปทีโ่รงพยาบาลจะดกีวา่ การดูแล

รกัษาจติใจดว้ยความดงีาม ดว้ยการไมก่ระทาํความชัว่ก็เหมอืนกนั จะอยู่ทีบ่า้นก็ทาํได ้

แต่อาจจะไมด่เีท่ากบัทีว่ดั เพราะทีว่ดัจะมบีรรยากาศทีเ่อื้ออาํนวยต่อการทาํความด ี คน

ทีม่าอยู่วดัย่อมมคีวามเหน็ มกีารปฏบิตัคิลา้ยคลงึกนั ไมส่วนทางกนั ช่วยสนบัสนุนกนั 

ทาํใหเ้กดิกาํลงัใจทีจ่ะปฏบิตัแิละทาํความดใีหย้ิง่ๆขึ้นไป แต่ถา้อยู่ทีบ่า้น เราจะเป็นคนที่

ปฏบิตัธิรรมอยู่เพยีงคนเดยีว คนอืน่ไมส่นใจปฏบิตั ิ เช่นเราถอืศีล ๘ ละเวน้จากการ

รบัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ แต่คนอืน่ไมไ่ดถ้อืศีล ๘ จงึรบัประทานอาหาร

เยน็กนั เวลาทีเ่ขารบัประทานอาหาร เรากอ็าจจะเกดิความรูส้กึหวิขึ้นมาก็ได ้ ก็อาจจะทาํ

ใหไ้มส่ามารถรกัษาศีลขอ้น้ีได ้ถา้ไมม่คีวามแน่วแน่ต่อการรกัษาศีล แต่ถา้มาอยู่ในวดัทีม่ ี

การปฏบิตัธิรรมในระดบัเดยีวกนั ก็จะไมม่ปีญัหาในเรื่องน้ี เพราะทกุคนก็ถอืศีล ๘ 

ดว้ยกนั ทกุคนก็ไมร่บัประทานอาหารเยน็เหมอืนกนั จงึควรเลอืกสถานทีใ่หเ้หมาะ เวลา

จะปฏบิตัธิรรมประกอบคุณงามความด ี 

ส่วนในชวีติประจาํวนัของเรา ตอนทีไ่มไ่ดม้าวดั เวลาไปไหนมาไหน ทาํกจิกรรมต่างๆ 

เราก็ยงัประกอบความดไีด ้ เจอขอทานเกดิความสงสาร ใหเ้งนิเขาสกัหน่อย ก็เป็นการ

กระทาํความดเีหมอืนกนั เวลาใครมาปาดหนา้ขณะทีข่บัรถ ก็ไมค่วรไปโกรธเขา ถอืวา่

เป็นเรื่องธรรมดา อยู่ในโลกดว้ยกนั ก็เหมอืนลิ้นกบัฟนั บางครัง้ก็มกีารขบกนับา้ง ให ้
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อภยัแลว้ใจจะสงบ ใจจะเยน็ ไมม่เีรื่องมรีาว แต่ถา้ไมรู่จ้กัระงบัความโกรธ เมือ่เขาปาด

หนา้เรา เราก็ขบัจี้ทา้ยเขาไป แลว้ก็ปาดหนา้เขา ชนเขา กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา 

ทะเลาะเบาะแวง้ ทบุทาํรา้ยร่างกายกนั จนถงึแก่ความตาย ก็เป็นไปได ้ถา้ไมร่ะมดัระวงั 

น่ีก็คอืผลทีเ่กดิขึ้นจากการทีไ่มค่วบคุมการกระทาํ ใหอ้ยู่ในกรอบของความดงีามนัน่เอง 

ในชวีติของเราในแต่ละวนั จงึมคีวามจาํเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งดูแลการเคลือ่นไหวของกาย 

วาจา ใจ เพราะน่ีแหละก็คอืการกระทาํทีเ่รียกวา่กรรม การกระทาํทางกายก็เรียกวา่

กายกรรม ทางวาจาก็เรียกวา่วจกีรรม ทางจติทางใจก็เรียกวา่มโนกรรม ท ัง้ ๓ น้ีเป็น

กรรม ทีเ่มือ่กระทาํไปแลว้ย่อมส่งผลตามมา  

กรรมก็มแีบ่งไว ้ ๓ ชนิดดว้ยกนัคอื ๑. กรรมดเีรียกวา่กศุลกรรม ๒. กรรมชัว่เรียกวา่

อกศุลกรรม กรรมทีไ่มด่ไีมช่ ัว่เรียกวา่อพัยากฤต น่ีคอืกรรมทีเ่ราทาํอยู่อย่างต่อเน่ืองใน

แต่ละวนั ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนถงึเวลาหลบั เราจงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการกระทาํของเรา 

ดว้ยการพฒันาสติ ผูค้อยดูแลการเคลือ่นไหวและการกระทาํของเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่

การกระทาํทางใจทีเ่รียกวา่มโนกรรมเป็นสาํคญั เพราะเป็นผูร้ิเริ่ม ถา้จติไมค่ดิ ใจไมส่ ัง่

แลว้ วาจากบัการเคลือ่นไหวทางกายย่อมไมเ่กดิขึ้น อย่างในขณะทีเ่รานัง่อยู่น้ี ถา้จะลกุ

ขึ้นใจตอ้งคดิเสยีก่อนวา่ลกุขึ้น ถา้จะพูดก็ตอ้งคดิเสยีก่อนวา่จะพูดอะไร ถา้มสีตเิราจะรู ้

การเคลือ่นไหวของความคดิอยู่ทกุขณะ ถา้เรารูท้นัความคดิของเรา เวลาคดิไปในทาง

อกศุล ก็ระงบัยบัย ัง้เสยี เช่นเวลาคนขบัรถปาดหนา้แลว้เกดิโทสะขึ้นมา ก็ตอ้งรูท้นัโทสะ

น้ี น่ีก็เป็นมโนกรรมแลว้ ถา้ปลอ่ยใหไ้หลออกไป ก็จะไปสู่วาจา สู่การกระทาํทางกาย ก็

จะเกดิผลเสยีผลรา้ยตามมา แต่ถา้มสีตแิลว้ระงบัยบัย ัง้อกศุลทีเ่กดิขึ้นภายในจติได ้

ผลเสยีผลรา้ยก็ไมม่ตีามมา ถา้รูว้า่ความโกรธเป็นอกศุล ก็ระงบัดบัเสยี เมือ่ระงบัแลว้ก็

ไมม่อีะไรตามมา วจกีรรมก็ไมม่ตีามมา กายกรรมก็ไมม่ตีามมา ผลเสยีหายต่างๆ ก็ไมม่ี

ตามมา  

การดูแลจติใจจงึเป็นภารกจิที่สาํคญัอย่างย่ิง สาํหรบัผูท้ี่ปรารถนาความสขุความเจรญิ

อย่างแทจ้ริง พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้จริญสตติ ัง้แต่ตืน่ขึ้นมาเลย พอตื่นขึ้นมาสิง่แรกก็

ใหต้ ัง้สตก่ิอน วา่กาํลงัจะทาํอะไร เช่นเวลาตื่นขึ้นมา ก็จะตอ้งลกุขึ้นมา เพือ่ไปหอ้งนํา้
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หอ้งท่า ก่อนจะลกุขึ้นมาก็ใหรู้ก่้อนวา่ กาํลงัคดิจะลกุขึ้นมา ในขณะทีล่กุขึ้นมาก็ใหรู้ว้า่ 

กาํลงัลกุขึ้นมา เวลายนืขึ้น เดนิไป ไปทาํกจิกรรมอะไรต่างๆ ก็ใหม้สีตคิอยตามดูอยู่

เสมอ ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้การกระทาํท ัง้ ๓ คอืกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ก็จะอยูใ่น

ขอบเขต อยู่ในการควบคุมบงัคบัของเรา และถา้รูว้า่อะไรดอีะไรช ัว่ ก็ยิง่ดใีหญ่ เพราะถา้

รูแ้ลว้ เราก็จะเลอืกทาํในสิง่ทีด่นี ัน่เอง แต่คนเราในฐานะทีเ่ป็นปถุชุนนัน้ ยงัไมส่ามารถรู ้

ทกุสิง่ทกุอย่างไดห้มด วา่สิง่ไหนด ี สิง่ไหนไมด่ ี ความคดิแบบไหนเป็นความคดิทีด่ ี

ความคดิแบบไหนเป็นความคดิทีไ่มด่ ี เราจงึตอ้งเขา้หานกัปราชญอ์ย่างพระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ฟงัคาํสอนของท่านแลว้นาํไปพนิิจพจิารณา 

ไปปฏบิตั ิ เราถงึจะค่อยๆเจริญขึ้นทางปญัญา คอืจะเริ่มรูว้า่ อะไรถูก อะไรผดิ คาํวา่ถูก

วา่ผดิน้ีหมายถงึอะไรทีเ่ป็นคุณเป็นโทษกบัจติใจเป็นหลกั ถงึแมว้า่ในทางโลกจะถอืวา่ไม่

ผดิ แต่ในทางธรรมถอืวา่ผดิ เช่นการเลน่การพนนั การเทีย่วเตร่ตอนกลางคนื ทางโลก

ถอืวา่เป็นเรื่องธรรมดา เป็นปกต ิ แต่ในทางธรรมนัน้ พระพทุธเจา้ถอืวา่เป็นเหตทุีจ่ะ

นาํไปสู่ความเสือ่มเสยีต่อไป อบายมขุก็แปลวา่ทวารสู่อบาย อบายก็คอืภูมจิติของสตัว ์

โลกทีอ่ยู่ในทคุตนิ ัน่เอง ไดแ้ก่ เดรจัฉาน อสุรกาย เปรต สตัวน์รก น่ีคอืทีไ่ปของผูท้ีเ่ขา้

ไปเกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุท ัง้หลาย  

ถา้เราเขา้หาพระศาสนา เขา้หาพระพทุธเจา้ เราก็จะไดย้นิเรื่องของโทษของอบายมขุ

ท ัง้หลาย แต่ถา้ไมเ่คยเขา้วดัเลย ไมเ่คยสนใจทีจ่ะศึกษาพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้เลย ก็จะไมไ่ดย้นิ กลบัจะไดย้นิวา่อบายมขุต่างๆนัน้ ไมใ่ช่เป็นเรื่องเสยีหาย

อะไร ถา้มองในแงข่องรายได ้ กลบัเป็นคุณเป็นประโยชนเ์สยีอกี เพราะเมือ่เปิดสถาน

บริการต่างๆ ก็จะมคีนไปใชบ้ริการ มเีงนิทองไหลเวยีน มเีงนิทองเขา้รฐั จากการเก็บภาษี

อากร แลว้ก็เอาเงนิภาษน้ีีมาพฒันาประเทศ แต่การพฒันาประเทศดว้ยการสรา้งสิง่

อาํนวยความสะดวกต่างๆ เช่นถนนหนทาง นํา้ประปา ไฟฟ้า ถงึแมจ้ะมคีวามจาํเป็น แต่

ถา้ไมส่นใจต่อการพฒันาจติใจของคนแลว้ สงัคมจะหาความเจริญไมไ่ด ้ ถา้เจริญก็จะ

เจริญในดา้นวตัถเุท่านัน้ แต่จติใจของคนกลบัจะเสือ่มลงไปเรื่อยๆ ดงัทีเ่หน็กนัอยู่ใน

ปจัจบุนัน้ี ทางดา้นวตัถกุ็มคีวามเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปมาก แต่ในขณะเดยีวกนัทางดา้น

จติใจก็เสือ่มลงไปมาก มคีนทีข่าดศีลธรรม สรา้งปญัหาใหก้บัสงัคมไมเ่วน้แต่ละวนั ถา้
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เปิดหนงัสอืพมิพอ่์านทกุวนั ก็จะมขีา่วคราวของการเบยีดเบยีนกนั สรา้งความเดอืดรอ้น

ใหแ้ก่กนั เพราะคนไมไ่ดร้บัการส่งเสริม ใหพ้ฒันาจติใจไปในทางทีด่ทีีง่ามนัน่เอง มวัแต่

ส่งเสริมใหแ้สวงหาความสุขจากวตัถ ุ จากการบริโภคกาม คอืรูป เสยีง กลิ่น รส 

โผฏฐพัพะกนั เวลาไมม่ปีญัญาทีจ่ะหามาไดด้ว้ยความสุจริต ก็ตอ้งหาดว้ยการทจุรติ 

เช่นลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี โกหกหลอกลวง ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ  

น่ีคอืพฤตกิรรมของคนเราในปจัจบุนัน้ี และจะเป็นมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถา้สงัคมไมใ่หค้วาม

สนใจต่อหลกัธรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนไว ้ เพราะสงัคมจะอยู่ร่วมกนัไดด้ว้ยความ

ร่มเยน็เป็นสุข ก็ต่อเมือ่ทกุคนมคีวามสาํนึกในบาปบญุคุณโทษ มหีริิ โอตตปัปะ ความ

อายและความกลวับาปเท่านัน้ ถา้ไมม่คีวามสาํนึกในเรื่องบาปบญุคุณโทษ ไมม่หีริิ 

โอตตปัปะอยู่ภายในใจแลว้ สงัคมก็จะมแีต่ความวุน่วายมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนไมส่ามารถ

อยู่ร่วมกนัไดต่้อไป จงึขอใหเ้ราทกุคนใหค้วามสนใจในเรื่องของศีลธรรมความดงีาม 

และการกระทาํความด ีเพราะเมือ่ไดก้ระทาํความดแีลว้ จะมผีลเกดิขึ้น ๒ ระดบัดว้ยกนั 

ในระดบัแรกก็เกดิขึ้นกบัตวัเราเอง เวลาไดท้าํความด ี ละเวน้จากการกระทาํความชัว่ 

จติใจจะมคีวามสงบร่มเยน็เป็นสุข ผูอ้ืน่ทีอ่ยู่กบัเราก็มคีวามร่มเยน็เป็นสุขไปดว้ย มใีคร

อยากจะอยู่กบัคนทีไ่มม่ศีีลบา้ง มใีครอยากจะอยู่กบัพวกโจรบา้ง ไมม่ใีครอยากจะอยู่

หรอก ทกุคนก็อยากจะอยู่กบัคนดที ัง้นัน้ เพราะเวลาอยู่กบัคนดแีลว้สบายใจ ถา้จา้งสาว

ใชม้าอยู่บา้นสกัคนหน่ึง ถา้เป็นคนดเีราก็สบายใจ ไปไหนมาไหนทิ้งบา้นไวก้บัเขา เขาก็

จะไมท่าํความเสยีหายใหก้บัทรพัยส์มบตัขิองเรา แต่ถา้เป็นคนไมด่ ี ไมม่ศีีลไมม่ธีรรม 

เวลาเราไมอ่ยู่บา้น เขาอาจจะใหข้โมยเขา้มาขนขา้วของไปหมดก็ได ้ เรื่องอย่างน้ีแหละที่

ทาํใหเ้ราเหน็อย่างชดัเจนวา่ ผลของความดนีัน้ มคุีณมปีระโยชนข์นาดไหน และผลของ

ความไมด่นี ัน้ มโีทษมากมายเพยีงไร  

จงึควรหนัมาสนใจในการพฒันาจติใจกนัดกีวา่ อย่าส่งเสริมความเจริญในดา้นวตัถเุลย 

เพราะไมใ่ช่เป็นเหตทุีจ่ะทาํใหส้งัคมและตวัเราอยู่กนัไดด้ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข เรื่องของ

วตัถนุ ัน้ ก็ใหม้พีอเพยีงก็พอแลว้ คอืใหม้ปีจัจยั ๔ พอต่อการดาํรงชพีก็พอแลว้ มากไป

กวา่นัน้ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร ถา้มมีากไปกวา่นัน้ ก็ควรนาํไปใชใ้หเ้กดิประโยชนก์บั
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ผูอ้ืน่ มอีะไรพอทีจ่ะช่วยเหลอืกนัไดก้็ช่วยเหลอืกนัไป อย่างน้ีก็จะทาํใหส้งัคมอยู่ร่วมกนั

ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ถา้ต่างคนต่างคดิแต่จะสะสมวตัถขุา้วของสมบตัต่ิางๆ โดยไม่

คาํนึงถงึคนรอบขา้งวา่จะเดอืดรอ้นอย่างไร จะทกุขอ์ย่างไร จะลาํบากอย่างไร ถา้เป็น

อย่างนัน้ สงัคมก็จะเป็นสงัคมทีม่คีวามเหลือ่มลํา้ตํา่สูง เป็นสงัคมทีม่กีารเบยีดเบยีนกนั 

เพราะเมือ่เขาขาดแคลนมากๆ แลว้ไม่สามารถหามาไดด้ว้ยความสุจริต ก็ตอ้งหามาดว้ย

วธิีทจุริตนัน่เอง ถา้หวิขา้ว ไมม่ขีา้วกนิ ไม่มงีานทาํ จะใหท้าํอย่างไร ก็ตอ้งไปขโมย ไป

ปลน้ ไปจี้น ัน่เอง  

แต่ถา้เราทกุคนหนัมาสนใจกบัการทาํความด ี ช่วยเหลอืเพือ่นมนุษยท์ีอ่ยู่ในสงัคมกนั 

รบัรองไดว้า่จะเป็นสงัคมทีน่่าอยู่อย่างยิง่ เพราะเวลาทีค่นอืน่ไดร้บัความช่วยเหลอื ย่อม

มคีวามสาํนึก ในบญุในคุณ การจะไปทาํอะไรมดิมีริา้ยต่อผูอ้ืน่ จงึเป็นสิง่ทีย่าก เพราะ

เขาอยู่ไดด้ว้ยความช่วยเหลอืของผูอ้ืน่นัน่เอง การจะไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่

จงึเป็นสิง่ทีไ่มอ่าจจะทาํได ้ แต่ถา้สงัคมไมเ่หลยีวแลกนั ไมช่่วยเหลอืกนัและกนั ต่างคน

ต่างสะสม หาความสุข หาทรพัย ์หาสมบตัใิหก้บัตนเองแลว้ รบัรองไดว้า่สงัคมจะตอ้งมี

ปญัหาตามมาอย่างแน่นอน จงึขอใหเ้ราสนใจต่อการพฒันาความด ี และลดละความไมด่ี

ความชัว่เสยี แลว้เราจะอยู่ร่วมกนัดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข  

น่ีแหละคอืความเจริญทีแ่ทจ้ริง ความเจริญไมไ่ดว้ดักนัดว้ยวตัถขุา้วของต่างๆ แต่วดักนั

ดว้ยสภาพจติใจของคนทีอ่ยู่ในสงัคม วา่เป็นจติใจทีสู่งหรือตํา่มากนอ้ยเพยีงไร ถา้คนใน

สงัคมมศีีล ๕ โลกน้ีก็เป็นเหมอืนสวรรคแ์ลว้ จะไปไหนมาไหนก็ไมม่คีวามกงัวลกบัภยั

ต่างๆ จะทิ้งบา้นไปโดยไมใ่ส่กญุแจก็สามารถทาํได ้ เพราะไมม่ใีครจะมาหยบิสมบตัขิา้ว

ของเงนิทองของกนัและกนั เพราะต่างคนต่างมศีีลนัน่เอง ไมเ่อาทรพัยข์องผูอ้ืน่มาโดยที่

เขาไมใ่ห ้เพยีงแต่มศีีล ๕ ในสงัคมเท่านัน้ สงัคมเราก็อยู่กนัดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข แต่

จะเป็นไปไดห้รือไมไ่ดน้ ัน้ก็เป็นอกีเรื่องหน่ึง แต่อย่างนอ้ยในตวัเราเองเป็นสิง่ทีท่าํได ้ถา้มี

ศีลเราก็จะมคีวามสงบร่มเยน็เป็นสุข ถงึแมจ้ะไมม่สีมบตัขิา้วของเงนิทองมากมายก็ไมใ่ช่

เป็นเรื่องสาํคญัอะไร เพราะสมบตัขิา้วของเงนิทองซื้อความสงบของจติใจไมไ่ด ้ แต่ศีล
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เป็นตวัทีซ่ื้อความสงบได ้ ดงัในอานิสงสข์องศีลทีแ่สดงไวว้า่ สเีลน นิพพตุิง ยนัต ิ ศีล

เป็นเหตรุะงบัดบัความทกุขค์วามกงัวลใจท ัง้หลาย  

จงึขอใหเ้ราใหค้วามสาํคญัต่อการกระทาํความด ี ละการกระทาํความชัว่ยิง่กวา่สิง่อืน่ๆใด

ในโลกน้ี เพราะสิง่ต่างๆในโลกน้ี ลว้นเป็นสิง่ทีเ่ราสมมตุขิึ้นมาท ัง้สิ้น ของต่างๆนัน้ เขามี

อยู่มาแต่ด ัง้เดมิ ไมม่คุีณค่าราคาอะไร แต่มนุษยเ์ราไปสมมตุวิา่มรีาคาขึ้นมา แลว้ก็มา

แย่งกนั เช่น เพชรทีข่ดุขึ้นมาจากดนิ ก็เป็นกอ้นหนิกอ้นหน่ึง ถา้เอาเพชรกบักลว้ยไปให ้

ลงิเลอืกดู ลงิจะเลอืกอะไร รบัรองไดว้า่จะไมเ่อาเพชรแน่นอน เพราะเพชรไมม่ปีระโยชน์

อะไรกบัลงิ แต่กลว้ยมปีระโยชนก์วา่ ฉนัใดทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีก็เป็นเช่นนัน้ ไม่มี

คุณค่าอะไร ถา้เขา้ใจหลกัน้ีแลว้ ก็จะไมห่ลงกบัเรื่องวตัถตุ่างๆ แต่สิง่ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ก็

คอืจติใจของเราและความดงีาม เพราะถา้มคีวามดงีามอยู่ในจติใจแลว้ จะมแีต่ความสุข 

มแีต่ความเจริญ ดงัจติของพระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ท่านไดพ้ฒันาความดี

จนถงึจดุสูงสุดดว้ยการใหท้าน ท่านมสีมบตัอิะไรท่านก็สละหมดออกบวช แลว้ท่านกม็า

รกัษาศีล แลว้ก็มาบาํเพญ็ภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ เจริญปญัญา ใหเ้หน็ถงึความจรงิวา่

ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้อยู่ทีไ่หน เมือ่เหน็แลว้ก็สามารถตดัทกุสิง่ทกุอย่างได ้ เมือ่ตดัทกุสิง่

ทกุอย่างไดแ้ลว้ ก็ไมม่อีะไรทีจ่ะมาสรา้งความทกุขใ์หก้บัจติใจของท่านอกีต่อไป จติของ

ท่านจงึเป็นบรมสขุ นิพพานัง ปรมงัสขุงั คอืความสุขทีสู่งสุดของจติใจ ทีเ่กดิจากการ

กระทาํความดขี ัน้ต่างๆจนถงึข ัน้สูงสุด  

เราผูเ้ป็นพทุธศาสนิกชน เป็นสาวกของพระพทุธเจา้ จงึไมค่วรมองขา้มหลกัน้ีไป ควรดู

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเป็นตวัอย่าง เป็นสรณะ ท่านปฏบิตัอิย่างไร 

เราก็ควรปฏบิตัติาม เพราะหนทางทีท่่านไดไ้ปถงึนัน้ เป็นทางเดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะพาไปสู่จดุ

ทีด่ทีีสุ่ดของชวีติ จงึขอใหน้อ้มเอาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เขา้สู่ใจอยู่เสมอ เพือ่

เป็นเครื่องเตอืนสตใิหก้ระทาํแต่ความด ี ใหล้ะเวน้จากการกระทาํความชัว่ แลว้ผลอนัดี

งามทีเ่ราทกุคนปรารถนา คอืความสุขและความเจริญ ก็จะเป็นสิง่ทีต่ามมาต่อไป จงึขอ

ฝากเรื่องของหลกักรรมทีท่รงสอนไวว้า่ เรามีกรรมเป็นของๆตน จกัทาํกรรมอนัใดไว ้ ดี
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หรือชัว่ จะตอ้งเป็นผูร้บัผลของกรรมนั้น ไปพนิิจพจิารณาและปฏบิตัต่ิอไป การแสดง

เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๑๙๑ 

เนกขมัมบารมี 
๑๓ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๗ 

วนัน้ีญาตโิยมไดม้าร่วมกนับาํเพญ็บญุบารมี เพือ่เป็นพลงัขบัเคลือ่นชีวติจติใจ ใหด้าํเนิน

ไปอย่างสะดวกราบรื่น ฟนัฝ่าอปุสรรคต่างๆทีเ่กดิขึ้นในชีวติไปอย่างงา่ยดาย ไมต่อ้งเศรา้

โศกเสยีใจ ไมต่อ้งมคีวามทกุข ์ความวุน่วายใจ เพราะบญุบารมกี็เปรียบเหมอืนกบันํา้มนั

รถยนต ์ จะเดนิทางไปไหนมาไหนไดอ้ย่างสะดวกสบาย ก็ตอ้งมนีํา้มนัอยู่ในถงั ถา้ขาด

นํา้มนัแลว้ รถยนตก์็ไมส่ามารถขบัเคลือ่นไปไหนได ้ ชวีติของเราก็เป็นอย่างนัน้ ถา้ไมม่ี

บญุบารม ี เราก็จะตอ้งลาํบากยากเยน็เขญ็ใจ เหมอืนกบัคนทีไ่มม่รีถยนต ์ ไปไหนมาไหน

ก็ตอ้งเดนิไป ฉนัใดคนทีไ่มม่บีญุบารม ี ก็เหมอืนกบัคนทีไ่มม่รีถยนตเ์ป็นพาหนะ ไวพ้า

ไปไหนมาไหน อย่างสะดวกรวดเร็วและสุขสบาย จงึตอ้งลาํบากลาํบน ต่อสูก้บัทกุสิง่ทกุ

อย่างในโลก ดว้ยความลาํบากยากเยน็ พทุธศาสนิกชนจงึไมค่วรมองขา้มบญุบารม ี ที่

พระพทุธองคไ์ดท้รงสอนใหบ้าํเพญ็ เพราะบญุบารมีน้ีแหละเป็นที่พึ่งที่แทจ้ริงของเรา  

โดยปกตใินฐานะทีเ่ป็นพทุธศาสนิกชน เราก็บาํเพญ็บญุบารมกีนัทกุๆวนัอยู่แลว้ ถา้ใส่

บาตรทกุวนั เราก็ไดบ้าํเพญ็ทานบารมี ถา้รกัษาศีล ๕ เป็นปกต ิเราก็ไดบ้าํเพญ็ศีลบารมี 

ส่วนในวนัพระซึง่เป็นวนัพเิศษ เราก็มาวดักนัเพือ่บาํเพญ็บญุบารมเีพิม่ขึ้นอกี คอื

นอกจากจะถอืศีล ๕ แลว้ ยงัสมาทานศีล ๘ ศีลอโุบสถ เป็นการบาํเพญ็เนกขมัมบารมี 

เพือ่สรา้งพลงัจติใหไ้มต่อ้งพึง่พาอาศยัความสุข ทีเ่กดิจากการไดส้มัผสักามรสชนิดต่างๆ 

การบาํเพญ็เนกขมัมบารมเีป็นการละเวน้ จากการแสวงหาความสุขในกามคุณท ัง้หลาย 

ทีม่ากบัรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะชนิดต่างๆ ถา้เคยถอืศีล ๕ ในศีลขอ้ ๓ ก็จะ

เปลีย่นเป็นอพรหมจริยา เป็นการบาํเพญ็พรหมจรรย ์ไมม่กีจิกรรมเกี่ยวกบัเรื่องทางเพศ 

ไมห่าความสุขจากการมเีพศสมัพนัธ ์ 
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ส่วนศีลขอ้ที่ ๖ คอืการละเวน้จากการรบัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ ก็

หมายถงึการรบัประทานอาหาร เพยีงเพือ่ดูแลรกัษาอตัภาพร่างกาย ใหอ้ยู่ไปไดโ้ดยไม่

เดอืดรอ้น แต่จะไมห่าความสุขจากการรบัประทานอาหาร รบัประทานถงึตอนเทีย่งวนัก็

พอเพยีงแลว้สาํหรบัวนัๆหน่ึง บางท่านอาจจะสมาทานธุดงควตัร รบัประทานอาหารเพยีง

มื้อเดยีวในวนัหน่ึงๆ ไมเ่ปิดช่องใหแ้สวงหาความสุขทางกามรส ทีม่ากบัรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ ไมห่าความสุขจากการรบัประทานอาหาร รบัประทานอาหารเพยีงเพือ่เยยีวยา 

ดูแลรกัษาร่างกาย ใหอ้ยู่ไปได ้ ไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ไมห่วิก็พอแลว้ การรบัประทานอาหาร

จริงๆแลว้ รบัประทานเพยีงมื้อเดยีวหรือ ๒ มื้อ ก็พอเพยีงแลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้ง

รบัประทานอาหารหลงัเทีย่งวนัไปแลว้ น่ีก็คอืการออกจากกามสุข ไมแ่สวงหาความสุข

จากรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ  

ศีลขอ้ที่ ๗ ก็เป็นอกีขอ้หน่ึง ทีเ่กี่ยวกบัการละเวน้จากการหาความสุข ทางรูป เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะ คอืละเวน้จากการดูหนงัฟงัเพลง ละเวน้จากการออกไปเทีย่วเตร่ หา

ความสุขจากการดูการฟงัสิง่ต่างๆ ละเวน้จากการแต่งกายดว้ยเสื้อผา้อาภรณ์ทีส่ฉูีดฉาด 

แต่งหนา้แต่งตาทาปาก ใชน้ํา้หอมเพือ่ใหค้วามสุขกบัจติใจ เหลา่น้ีทางศาสนาพทุธถอืวา่

เป็นความสขุจอมปลอม ไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้รงิ เป็นความสุขทีต่อ้งพึง่พาอาศยัสิง่

ภายนอก ถา้ขาดสิง่น้ีแลว้ก็จะเกดิความทกุข ์ เกดิความเศรา้หมองตามมา ใหห้าความสุข

ทีแ่ทจ้ริงทีเ่กดิจากการทาํจติใจใหส้งบ  

ส่วนศีลขอ้ที่ ๘ การละเวน้จากการนอนบนทีน่อนใหญ่โต มฟูีกหนาๆใหห้ลบัอย่างสุข

สบาย เพราะการนอนของผูแ้สวงหาความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้ จะนอนเพือ่พกัผ่อนร่างกาย ไม่

หาความสุขจากการหลบันอน เวลาหลงัถงึพื้นหลบัตาแลว้ก็หลบัไป ก็ใชไ้ดแ้ลว้ นอนบน

พื้นธรรมดาๆ บนเสือ่ บนพื้นไมธ้รรมดาๆ ก็พอเพยีงแลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งมฟูีกหนาๆไว ้

นอน เพราะถา้มฟูีกหนาก็จะนอนยาว นอนมากเกนิความจาํเป็น ตามปกตร่ิางกายถา้ได ้

พกัสกั ๔ ช ัว่โมง ก็จะพอเพยีงแลว้ แต่ถา้มฟูีกหนาๆ ก็จะขอนอนต่ออกี พอตื่นขึ้น

มาแลว้ก็ยงัไมอ่ยากจะลกุ อยากจะนอนต่ออกี ทาํใหเ้กยีจครา้น เสยีเวลา  
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ชวีติของเราน้ีมเีวลานอ้ยมาก วนัๆหน่ึงเวลาก็ค่อยๆหมดไปๆ ถา้มวัแต่ใชเ้วลาอยู่กบัการ

กนิ การนอน การแสวงหาความสุขในทางโลกยิะ ก็จะไมช่่วยทางดา้นจติใจ เพราะยงัตอ้ง

เผชญิกบัภยัต่างๆ ทีร่ออยู่ขา้งหนา้ เช่น ภยัทีเ่กดิจากความแก ่ ภยัทีเ่กดิจากการเจบ็ไข ้

ไดป่้วย ภยัทีเ่กดิจากการตาย ภยัทีเ่กดิจากการพลดัพรากจากของรกัของเจริญใจ

ท ัง้หลาย ถา้ไมส่ะสมบญุบารม ีเช่นเนกขมัมบารม ีคอืความสงบสุขของจติใจแลว้ เวลาที่

ตอ้งเผชญิกบัภยัต่างๆ จติใจจะขาดทีพ่ึง่ จะมแีต่ความวา้วุน่ขุน่มวั แต่ถา้ไดเ้สริมได ้

บาํเพญ็เนกขมัมบารม ี แสวงหาความสุขจากการทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการสลดัสิง่ต่างๆที่

จติใจไปหลง ไปยดึ ไปตดิอยู ่ความสุขต่างๆภายนอกท ัง้หลายนัน้ อย่าไปหลงยดึตดิอยู่ 

เพราะไมช่า้ก็เร็ว สกัวนัหน่ึงร่างกายก็จะไมส่ามารถแสวงหาความสุขเหลา่นัน้ไดอ้กี 

เพราะเวลาแก่ลงไป ตาก็จะมดืมวั จะดูหนงัก็ดูไมรู่เ้รื่อง หูก็หนวก ฟงัก็ไมรู่เ้รื่อง ถา้ยงั

ตอ้งการความสุขจากรูปเสยีงอยู ่ก็จะตอ้งมแีต่ความทกุขอ์ย่างแน่นอน เพราะไมส่ามารถ

หาความสุขแบบนัน้ไดอ้กีต่อไป แต่ถา้ไดเ้คยฝึกหดับาํเพญ็เนกขมัมบารม ี ก็จะไมท่กุข ์

เพราะมทีีพ่ึง่  

ในวนัพระจงึควรถอืศีล ๘ กนั ตดัความสุขทางโลกเสยีบา้ง อย่าไปสนใจกบัเรื่องรูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ดูหนงัฟงัเพลง รอ้งราํทาํเพลง เรื่องอย่างน้ีอย่าไปแสวงหา 

อย่าไปตอ้งการ หนัมาทาํจติใจใหส้งบดว้ยการไหวพ้ระสวดมนต ์นัง่สมาธิ กาํหนดจติให ้

อยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง ทีเ่ป็นเครื่องผูกจติ จะเป็นการบริกรรมพทุโธ พทุโธ พทุ

โธ ไปภายในใจไปเรื่อยๆก็ได ้หรือจะกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกก็ได ้ เวลาหายใจเขา้ก็รู ้

หายใจออกก็รู ้ ใหรู้ต้ามความจริงของลม ไมต่อ้งบงัคบัลมใหย้าวหรือส ัน้ ใหห้ยาบหรือ

ละเอยีด ลมเป็นอย่างไรก็ใหรู้ต้ามความจรงิของลม ใชล้มเป็นเครื่องผูกจติ ไมใ่หจ้ติไป

คดิเรื่องราวต่างๆ เพราะถา้ไปคดิแลว้เดีย๋วก็จะเกดิความอยาก อยากไปดูนัน่ อยากไป

ฟงัน่ี อยากไปรบัประทานสิง่นัน้สิง่น้ี ก็จะทาํใหไ้มส่ามารถตัง้อยู่ในความสงบได ้แต่ถา้จติ

อยู่กบัการสวดมนต ์ อยู่กบัการบริกรรมพทุโธ พทุโธ พทุโธ อยู่กบัการดูลมหายใจเขา้

ออก บงัคบัดว้ยสติไมใ่หไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆ จติก็จะค่อย สงบลง สงบลง จนรวมลง

เป็นหน่ึง ต ัง้ม ัน่อยู่ในความสงบ ในขณะนัน้จติจะไมม่คีวามคดิอยากกบัสิง่ต่างๆเลย 

เพราะมคีวามสุขอยู่ภายในตนเอง  



48 
 

น่ีแหละเป็นสิง่ทีพ่วกเราทกุคนมอียู่กบัตวัเราแท ้ๆ  เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถเขา้ถงึได ้ดว้ยการ

บาํเพญ็เนกขมัมบารม ี เราจงึไมค่วรมองขา้มการเขา้วดั เพือ่บาํเพญ็ปฏบิตัธิรรม เพราะ

เป็นการสรา้งความสขุทีแ่ทจ้ริงใหก้บัเรา เป็นการสรา้งสรณะทีแ่ทจ้ริงใหก้บัเรา ถา้

สามารถเขา้สมาธิไดต้ามทีต่อ้งการแลว้ ต่อไปเวลาร่างกายของเราไมส่ามารถออกไป

แสวงหาความสุขภายนอกได ้ ไมม่ปีญัญา ขาดทนุทรพัย ์ เราจะไมเ่ดอืดรอ้น เพราะเรามี

ความสุขทีด่กีวา่ ทีเ่หนือกวา่อยู่ภายในใจของเราแลว้ คอืความสุขทีเ่กดิจากความสงบ

ของจติน่ีแหละ พระพทุธองคท์รงแสดงไวว้า่ ไม่มีความสขุอนัใดในโลกน้ี จะเสมอ

เท่ากบัความสขุ ที่เกดิจากความสงบของจติ ต่อใหไ้ดไ้ปเทีย่วรอบโลก ต่อใหไ้ดแ้ต่งงาน

กบัคนทีเ่รารกั ทีเ่ราชอบ ต่อใหไ้ดต้าํแหน่งสูงขนาดไหน ต่อใหม้คีวามรํา่รวยขนาดไหนก็

ตาม ความสุขเหลา่น้ีก็สูก้บัความสุข ทีเ่กดิจากการทาํจติของเราใหส้งบไมไ่ด ้ เพราะ

ความสุขแบบน้ี เป็นความสุขทีถ่าวร อยู่กบัเราไปตลอด ไมม่ใีครสามารถมาแย่งจากเรา

ไปได ้เป็นความสุขชนิดเดยีวทีใ่หค้วามอิม่ ความพอกบัเรา ความสุขอย่างอืน่ต่อใหไ้ดม้า

มากนอ้ยเพยีงไร ก็ยงัมคีวามรูส้กึตอ้งการเพิม่ขึ้นไปอกี เป็นเศรษฐกี็อยากจะเป็นมหา

เศรษฐ ีเป็นมหาเศรษฐกี็อยากจะเป็นไปนานๆ อย่างน้ีเป็นตน้ มนัไมไ่ดไ้ปดบัความอยาก

ความตอ้งการของใจ  

แต่เวลาทีท่าํจติใหส้งบไดแ้ลว้ ความอยากต่างๆจะถูกระงบัดบัไป ไมค่ดิอยากจะไดอ้ะไร 

เพราะความสุขอยู่ในใจมนัพอเพยีง มนัอิ่ม เหมอืนกบัคนทีร่บัประทานอาหารอิม่เตม็ที่

แลว้ ต่อใหใ้ครยกอาหารวเิศษเลศิโลกขนาดไหนมาต ัง้ไวข้า้งหนา้ ก็ไมม่คีวามอยากทีจ่ะ

รบัประทาน น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ ความสุขทีไ่มม่ใีครสามารถมาแย่งจากเราไปได ้

ความสุขภายนอกคนอื่นเขาแย่งไปได ้ สามภีรรยาอาจจะถูกคนอืน่เขาแย่งชงิไปก็ได ้

ทรพัยส์มบตัเิงนิทองขา้วของอาจจะถูกเขาขโมยไปก็ได ้ อาจจะถูกไฟไหมไ้ปก็ได ้ อาจจะ

ถูกรฐับาลยดึไปก็ได ้ เพราะของเหลา่น้ีอยูภ่ายใตก้ฎของอนิจจงั ทกุขงั อนัตตานัน่เอง 

คอืเป็นของไม่เที่ยง ไมใ่ช่เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริงของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของของเรา เป็น

ทกุขถ์า้ไปหลงยดึตดิกบัสมบตัต่ิางๆ เพราะเวลาทีจ่ะตอ้งสูญเสยีสิง่เหลา่น้ี พลดัพราก

จากสิง่เหลา่น้ีไป ก็จะตอ้งเกดิความทกุข ์ ความเศรา้โศกเสยีใจเป็นอย่างยิง่ บางคนบาง

ท่านถงึกบัไมส่ามารถดาํเนินชวีติต่อไปไดอ้ย่างปกต ิ บางคนก็กลายเป็นคนบา้ไปก็ม ี บาง
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คนทนอยู่ไมไ่ดถ้งึกบักระโดดตกึฆ่าตวัตายไปก็ม ี เพราะจติไปหลงยดึตดิอยู่กบัโลกยิะ

สมบตัทิ ัง้หลายนัน่เอง จนไมรู่ส้กึตวัวา่ตนเองกาํลงัสรา้งปญัหาใหก้บัตน เพราะสิง่ทีไ่ป

ยดึตดินัน้ ลว้นเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน จะมาจะไปอย่างไรเมือ่ไหร่ ก็ไมรู่ ้ ไปหา้มก็

ไมไ่ด ้ เพราะไมเ่คยสนใจกบัการสรา้งความสุขทีแ่ทจ้ริง ทีม่อียู่ในตวัของเรา ดว้ยการ

บาํเพญ็เนกขมัมบารม ี อย่างทีท่่านท ัง้หลายมาทีว่ดักนัในวนัพระ มาถอืศีล ๘ กนั 

บาํเพญ็ประพฤตปิฏบิตัธิรรม ละเวน้จากการเสพกามคุณท ัง้หลาย  

ถา้ทาํไปไดเ้รื่อยๆแลว้ ต่อไปจะไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งออกไปแสวงหาความสุข

ภายนอกเลย อย่างพระหรือนกับวชท ัง้หลายนัน้ ท่านก็บาํเพญ็เนกขมัมบารมกีนัอย่าง

ต่อเน่ือง ทกุวนั ทกุเวลา จงึทาํใหท้่านไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งออกไปนอกวดั ไปอยู่ใน

บา้นในเมอืงเหมอืนกบัญาตโิยมท ัง้หลายอยู่กนั ท่านอยู่บาํเพญ็ในป่าท่านก็มคีวามสุข 

ท่านไมต่อ้งมรูีป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะต่างๆ ดงัทีพ่วกเราท ัง้หลายมกีนั ท่านกลบัมี

ความสุขมากกวา่เสยีอกี เพราะเป็นความสุขทีม่ ัน่คงนัน่เอง เวลาเรารูส้กึวา่เรามอีะไรที่

ม ัน่คง ทีเ่ราพึง่ไดท้กุเวลา ไมว่า่จะเจ็บจะไขห้รือไม ่จะแก่ จะเป็นจะตายหรือไม ่ เราก็ยงั

สามารถพึง่ความสุขอนัน้ีไดอ้ยู่ เพราะความสุขน้ีไมไ่ดเ้กี่ยวขอ้งกบัร่างกายนัน่เอง 

ร่างกายจะเป็นอย่างไร หรือสมบตัต่ิางๆภายนอกจะเป็นอย่างไร จะไมส่ามารถมากระทบ 

มาทาํลายความสุข ทีเ่กดิจากการปฏบิตัเินกขมัมบารมน้ีีไดเ้ลย  

เราจงึควรใหค้วามสนใจกบัการบาํเพญ็บารมชีนิดน้ี เพราะเป็นทรพัยท์ีแ่ทจ้ริงของเรา 

เรียกวา่อริยทรพัย ์ โลกยิทรพัยต่์างทีเ่รามอียู ่ ไมว่า่จะเป็นสมบตัขิา้วของเงนิทอง บคุคล 

บริษทั บริวารต่างๆ ลว้นไมใ่ช่ทรพัยท์ีแ่ทจ้ริงของเรา เป็นสมบตัผิลดักนัชม สกัวนัหน่ึงก็

ตอ้งจาก ตอ้งทิ้งสมบตัเิหลา่นัน้ไป หรือไมเ่ช่นนัน้เขาก็ทิ้งเราไปก่อน แต่การพลดัพราก

จากสมบตัเิหลา่น้ีตอ้งเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเราทกุคนทีม่าเกดิในโลกน้ี เรา

ก็ไมไ่ดข้นสมบตัอิะไรตดิตวัมาเลย เวลาตายไปก็ไมไ่ดข้นสมบตัอิะไรตดิตวัไปดว้ยเลย 

สมบตัทิีจ่ะขนไปได ้ก็มโีลกตุรสมบตัิ หรือบญุบารมกีบับาปกรรมเท่านัน้เอง ทีจ่ะเป็นสิง่

ทีต่ดิตวัเราไป ถา้มบีญุบารมตีดิตวัไป ก็จะมทีีพ่ึง่ มสีรณะ มสีิง่ทีจ่ะดูแลรกัษาใหม้แีต่
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ความสุขความเจริญ ถา้มบีาปกรรมตามไป ก็จะมแีต่ภยัต่างๆตามมา สรา้งแต่ความทกุข ์

ความเดอืดรอ้น ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น  

ชวีติของเราน้ี เกดิมาก็เพือ่บาํเพญ็อริยทรพัย ์ คอืบญุบารม ี แลว้ก็ละเวน้จากการสรา้ง

บาปสรา้งกรรม น่ีแหละคอืงานทีแ่ทจ้รงิของเรา หนา้ทีท่ีแ่ทจ้รงิของเรา ไมใ่ช่แสวงหา

ความสุขกบัโลกยิทรพัยท์ ัง้หลาย เพราะเป็นของช ัว่คร ัง้ช ัว่คราว เพยีงแค่ช ัว่อายุขยัของ

เราเท่านัน้ เมือ่ตายไป ไปเกดิใหม ่ก็ตอ้งไปแสวงหาใหม ่ยงัหวิยงัอยากอยู่ แต่ถา้สะสม

อริยทรพัยไ์ปเรื่อยๆ คอืบญุบารม ี ก็จะสรา้งความสงบ สรา้งความสุขใหก้บัจติใจ ทาํให ้

ทกุภพทกุชาตทิีไ่ปเกดิ มคีวามหวิ มคีวามอยากนอ้ยลงไปๆ ไมต่อ้งไปดิ้นรนขวนขวาย

หาโลกยิทรพัยต่์างๆ เพราะรูแ้ลว้วา่ทรพัยท์ีแ่ทจ้ริงนัน้อยู่ภายในใจ คอือริยทรพัยน้ี์

เท่านัน้ จงึขวนขวายสรา้งแต่อริยทรพัย ์ เกดิมากี่ภพกี่ชาตกิ็จะบาํเพญ็แต่บญุบารม ี เช่น 

ทานบารม ีศีลบารม ีเนกขมัมบารม ีรวมไปถงึปญัญาบารม ีคอืความรูท้ีจ่ะทาํใหห้ลดุพน้

จากความหลงผดิ จากความยดึตดิอยู่กบักองทกุขท์ ัง้หลายนัน่เอง  

ปญัญาบารมเีกดิขึ้นไดจ้ากการฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างต่อเน่ือง อย่างทีเ่ราท ัง้หลายมา

บาํเพญ็กนัในวนัน้ี เรากาํลงับาํเพญ็ปญัญาบารมกีนั คอืความรูค้วามเหน็ทีถู่กตอ้ง วา่

ควรจะบาํเพญ็ชวีติอย่างไร เพือ่สรา้งความสุขและความเจริญทีแ่ทจ้รงิใหก้บัเรา เราทราบ

แลว้วา่ตอ้งบาํเพญ็ศีลบารม ี ทานบารม ี เนกขมัมบารม ี เพราะเมือ่มบีารมเีหลา่น้ีแลว้ 

จติใจของเราจะมคีวามเจริญรุ่งเรือง มคีวามสุข สามารถอยู่เหนือความทกุขต่์างๆได ้คน

ทีข่าดบารมเีหลา่น้ี เวลาตอ้งประสบกบัภยัต่างๆ เช่น ความแก ่ความเจบ็ ความตาย จะ

มแีต่ความวุน่วาย มแีต่ความเศรา้โศกเสยีใจ ไมรู่จ้ะทาํอย่างไร แต่คนทีไ่ดบ้าํเพญ็บารมี

แลว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัญาบารม ี คอืการเจริญมรณานุสสตอิยู่เสมอวา่ คนเราเกดิ

มาแลว้ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งตายจากโลกน้ีไปดว้ยกนัท ัง้นัน้ เมือ่รูว้า่จะตอ้งตาย ก็จะบาํเพญ็

บารมกีนั เช่นเนกขมัมบารม ี ทาํจติใจใหส้งบ เพือ่รบักบัเวลาทีจ่ะตอ้งจากร่างกายน้ีไป 

จากทกุสิง่ทกุอย่างไป เพราะขณะทีจ่ติมคีวามสงบนัน้ จติปลอ่ยวางหมด อะไรจะอยู่ 

อะไรจะไป ไมส่นใจ ในขณะนัน้จติมคีวามสบาย เหมอืนกบัเขา้ไปอยู่ในหอ้งทีป่ลอดภยั 
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ถงึแมว้า่ภายนอกจะมรีะเบดิ มอีะไรเกดิขึ้น ก็ไมส่ามารถทีจ่ะทะลทุะลวงเขา้ไปในหอ้งที่

เราอยู่ได ้เราจะปลอดภยัจากภยัท ัง้หลาย  

ความสงบของจติก็เป็นแบบนัน้ ถา้เขา้ถงึความสงบไดแ้ลว้ ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นกบั

ร่างกายของเรา อะไรจะเกดิขึ้นกบัสมบตัขิองเรา อะไรจะเกดิขึ้นกบัคนทีเ่รารกัก็ตาม 

ความทกุขต่์างๆจะไมส่ามารถทะลทุะลวงเขา้ไปในจติใจทีส่งบนัน้ไดเ้ลย เพราะจติได ้

ปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างดว้ยปญัญา เหน็แลว้วา่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีเ่ป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริง

ของเรา ไมม่อีะไรทีเ่ราสามารถควบคุมบงัคบั ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเราได ้ทกุ

สิง่ทกุอย่างทีเ่รามอียู่ ทีเ่ราไดม้าน้ี ลว้นเป็นสมบตัขิองธรรมชาตทิ ัง้สิ้น ธรรมชาตใิหเ้รา

มา แลว้สกัวนัหน่ึงธรรมชาตกิ็จะตอ้งเอาคนืไป แต่ถา้เรามปีญัญา เจริญมรณานุสสตอิยู่

เสมอวา่ ชวีติน้ีไม่ใช่ของเรา เป็นของธรรมชาต ิ เขาใหย้มืมาใช ้ ก็ใชใ้หม้นัเกดิคุณเกดิ

ประโยชนท์ีแ่ทจ้ริงกบัเรา ดว้ยการบาํเพญ็บญุบารมน้ีีเอง เพราะเมือ่บาํเพญ็บญุบารมแีลว้ 

เราจะไดส้มบตัอินัแทจ้ริง คอือริยทรพัย ์ อริยสมบตั ิ ทีจ่ะดูแลรกัษาจติใจของเราใหอ้ยู่

ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ไมว่า่อะไรจะเกดิขึ้นต่อไป จติใจทีม่อีริยทรพัยคุ์ม้ครองอยู่ จะ

มแีต่ความสงบร่มเยน็เป็นสุข  

น่ีแหละคอืปญัญาบารมี ทีเ่ราตอ้งเจริญอยา่งสมํา่เสมอ อย่ามองขา้ม อย่าไปกลวัความ

ตาย เพราะกลวัมนัก็ตอ้งตายอยู่ด ี ไมก่ลวัก็ตอ้งตายอยู่ด ี แต่ถา้เจริญมรณานุสสตอิยู่

เสมอ จะทาํใหไ้มห่ลงไมล่มื จะทาํใหไ้ม่ประมาท เราจะรูแ้ลว้วา่ชวีติน้ีมขีอบมเีขต ไม่ใช่

อยู่ไปไดต้ลอดเวลา จะไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจ ดว้ยการสรา้งบญุบารมต่ีางๆไว ้ เพือ่

รองรบักบัเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึ้น จติใจกจ็ะไมว่า้วุน่ขุน่มวั ไมร่ะสํา่ระสาย ไมท่กุข ์ไมก่ลวั

กบัเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิขึ้น เพราะรูอ้ยู่แก่ใจแลว้วา่เป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องทีจ่ะตอ้ง

เกดิขึ้น ถา้เตรียมตวัเตรียมใจแลว้ จะไมห่ว ัน่ไหว เหมอืนกบัรูว้า่วนัน้ีจะมพีายุเขา้มา มี

ฝนตก ถา้เตรียมตวัเตรียมใจไว ้ พรอ้มทีจ่ะรบักบัพายุนัน้ เวลาเกดิพายุขึ้นมา เกดิฝน

ตกขึ้นมา ก็จะไมเ่ดอืดรอ้นอะไร เพราะเตรยีมพรอ้มไวแ้ลว้ บา้นช่องก็ปิดประตูหนา้ต่าง 

มอีาหารเตรียมไวร้บัประทาน ก็ไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งออกไปหาอะไรภายนอก เวลามี

ฝนฟ้า มพีายุมา ก็ไมเ่ดอืดรอ้น แต่ถา้ไมรู่ต้วั แลว้ไมเ่ตรียมตวัไวก่้อน เวลาเกดิฝนฟ้า 
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เกดิพายุขึ้นมา แลว้อยากจะออกไปทาํอะไรสกัอย่างหน่ึง กจ็ะตอ้งเกดิความวุน่วายใจ

ขึ้นมา เพราะไมส่ามารถทาํในสิง่ทีต่อ้งการจะทาํไดน้ ัน่เอง  

เรื่องของใจน้ีเป็นเรื่องทีแ่ปลก ถา้รูแ้ลว้เตรยีมรบัไวก่้อนแลว้ ใจจะไมท่กุข ์แต่ถา้ไมรู่แ้ลว้

ไมไ่ดเ้ตรียมตวัไว ้ เวลาเกดิเหตกุารณ์อะไรขึ้นมา จะตอ้งหว ัน่ไหว จะตอ้งทกุข ์ จะตอ้ง

วุน่วาย โดยไมจ่าํเป็นเลย เพราะไมว่า่เรื่องราวอะไรจะเกดิขึ้น ความจริงแลว้ จติใจก็

ไมไ่ดไ้มเ่สยีอะไรกบัเรื่องราวต่างๆ แต่เมือ่ใจมคีวามหลง ไปยดึไปตดิกบัเรื่องราวต่างๆ 

สิง่ของต่างๆ วา่เป็นของๆตน วา่เป็นของๆเรา เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีจ่ะตอ้งทาํใหสู้ญเสยีสิง่

ต่างๆเหลา่นัน้ไป ก็เกดิความวา้วุน่ขุน่มวั เกดิความทกุข ์เกดิความระสํา่ระสายขึ้นมา แต่

ถา้ไดเ้จริญปญัญาอยู่เสมอวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างทีไ่ดม้าในโลกน้ี ลว้นไมใ่ช่เป็นสมบตัทิี่

แทจ้รงิของเรา แต่เป็นของธรรมชาต ิ ธรรมชาตใิหย้มืมาใช ้ ก็ใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ ดว้ย

การบาํเพญ็บญุบารม ีเมือ่ถงึเวลาทีธ่รรมชาตจิะมาเอาคนืไป ก็พรอ้มทีจ่ะคนืใหเ้ขาไป จติ

จะไมม่คีวามเศรา้โศกเสยีใจ ไมม่คีวามวุ่นวายใจเลย จะต ัง้อยู่ในความสงบ มคีวามสุข 

ท ัง้ๆทีสู่ญเสยีทกุอย่างไป แมก้ระท ัง่ชวีติก็ตาม เพราะน่ีคอืความจริงของชวีติ ความจริง

ของจติ ความจริงของร่างกาย  

จติเป็นของไมต่าย ถา้จติมทีีพ่ึง่ มคีวามสงบแลว้ จติปลอ่ยวางได ้ ทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่

จะเป็นร่างกายของเราก็ด ี ร่างกายของคนอืน่ก็ด ีสมบตัขิา้วของต่างๆก็ด ีจติจะไมเ่สยีอก

เสยีใจ ยามทีจ่ะตอ้งพลดัพรากจากสิง่เหลา่นัน้ไป เพราะจติรูว้า่จติอยู่ไดต่้อไป มี

ความสุขไดโ้ดยปราศจากสิง่ต่างๆในโลกน้ี น่ีเป็นเรื่องของการบาํเพญ็บญุบารมทีีเ่รา

สามารถทาํกนัได ้ เราสามารถสรา้งพลงั สรา้งทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้รงิใหก้บัจติของเราได ้ เมือ่ถงึ

เวลาทีจ่ะตอ้งเผชญิกบัสิง่ต่างๆทีจ่ะตามมาต่อไป ไมว่า่จะเป็นความแก่ ความเจ็บ ความ

ตาย การพลดัพรากจากของรกัท ัง้หลายท ัง้ปวง เราจะไมห่ว ัน่ไหว จะไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ 

เพราะรูว้า่เป็นเรื่องทีจ่ะตอ้งเผชญินัน่เอง เมือ่พรอ้มทีจ่ะเผชญิแลว้ ทกุสิง่ทกุอย่างก็ผา่น

ไป หมดไปดว้ยด ีการแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี ่๑๙๒ 

ชําระกายวาจาใจ 
๑๙ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๗ 

ทกุๆวนัพระ ศรทัธาญาตโิยมจะมาทีว่ดักนั เพือ่ชาํระขดัเกลากายวาจาใจใหส้ะอาด

บริสุทธิ์ ใหเ้ป็นคุณเป็นประโยชน ์ ไมเ่กดิโทษตามมา ถา้กายวาจาใจไมไ่ดร้บัการชาํระ

อย่างสมํา่เสมอ ย่อมพาไปสู่ปญัหา ไปสู่ความยุ่งยากวุน่วายได ้ การเขา้วดัเพือ่ชําระกาย

วาจาใจ จงึเป็นสิง่สาํคญั อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดม้ากระทาํกนั เมือ่สกัครู่น้ีก็ไดส้มาทาน

ศีล ๕ ศีล ๘ เป็นการชาํระกาย ชาํระวาจา ถา้ไมไ่ดช้าํระแลว้ กายวาจาจะไมส่ะอาด เมือ่

การกระทาํการพูดไมส่ะอาด ก็จะมปีญัหา มโีทษตามมา การจะมคีวามสุขได ้การกระทาํ

ตอ้งไมเ่กดิโทษ เพราะการกระทาํที่ไม่เกดิโทษเป็นเหตทุี่นําความสขุมาให ้ ถงึแมจ้ะมี

อะไรต่างๆมากมาย เช่นมเีงนิทองกองเท่าภูเขา มตีาํแหน่งสูงๆ มบีริษทับริวารทีค่อยให ้

การสรรเสริญเยนิยอ มคีวามสุขทีไ่ดจ้ากการเสพสมัผสัรูป เสยีง กลิ่น รส โผฎฐพัพะ

ต่างๆก็ตาม แต่ถา้ไมร่ะมดัระวงัการกระทาํทางกายวาจาใจเลย ปลอ่ยใหไ้ปในทางทีผ่ดิ ที่

ไมค่วร ผลทีจ่ะตามมาก็คอืปญัหา ความวุน่วายต่างๆ เดีย๋วก็จะตอ้งขึ้นศาล ขึ้นโรงพกั 

เขา้คุกเขา้ตะราง เพราะการกระทาํทีเ่ป็นโทษน่ีเอง ท ัง้ๆทีม่เีงนิทองมากมาย มอีะไรต่อ

อะไรมากมาย แต่เงนิทองและสิง่ต่างๆเหลา่น้ี จะไมส่ามารถยบัย ัง้ปญัหาทีเ่กดิจากการ

กระทาํทีเ่ป็นโทษได ้ถา้ไมต่อ้งการปญัหา ความวุน่วาย ความทกุขต่์างๆ ทีจ่ะตามมาจาก

การกระทาํ ก็ตอ้งคอยชาํระกายวาจาใจอย่างสมํา่เสมอ  

การกระทาํทีเ่กดิโทษนัน้ พระพทุธองคท์รงแสดงไวอ้ยู่ ๑๐ ประการดว้ยกนั เรียกวา่

อกศุล ๑๐ ทางกาย ๓ ทางวาจา ๔ ทางใจ ๓ รวมกนัเป็น ๑๐ การกระทาํทีเ่กดิโทษทาง

กายมอียู่ ๓ คอื ๑. การฆ่าสตัวต์ดัชีวิต ๒. การลกัทรพัย ์๓. การประพฤติผิดประเวณี 

เมือ่ทาํไปแลว้จะตอ้งมโีทษตามมา ทางวาจามอียู่ ๔ คือ ๑. พูดปดมดเท็จ ๒. พูดเพอ้

เจอ้ ๓. พูดคาํหยาบ ๔. พูดสอ่เสยีด เมือ่พูดไปแลว้จะเกดิโทษตามมา ทางใจมอียู่ ๓ 
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คอื ๑. ความโลภ ๒. ความโกรธ ๓. ความหลง เมือ่คดิไปแลว้จะเกดิโทษตามมา เหลา่น้ี

คอืการกระทาํทางกายวาจาใจ ทีเ่รียกวา่อกศุล ๑๐ ถา้ไดท้าํไปแลว้ ไมว่า่ทางกายกด็ ีทาง

วาจาก็ด ีทางใจก็ด ีก็จะนาํไปสู่ความทกุขค์วามวุน่วายใจ ถา้ละเวน้จากการกระทาํอกศุล

ท ัง้ ๑๐ น้ีได ้ก็จะไมม่โีทษ ไมม่คีวามทกุข ์ไมม่คีวามวุน่วายตามมา  

การกระทาํทางกายทางวาจานัน้ เป็นเพยีงผลทีเ่กดิจากการกระทาํทางใจ ซึง่เป็นตน้เหตุ

ใหม้กีารกระทาํทางกายทางวาจา ดงันัน้สิง่ทีจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งคอยดูแล คอยชาํระอยู่

เสมอๆ ก็คอืการกระทาํทางใจ ไดแ้ก่ความโลภ ความโกรธ ความหลง ถา้ไมค่อย

ควบคุมดูแลใหอ้ยู่ในกรอบของความดงีามแลว้ ก็จะพาไปสู่ความหายนะ ความวบิตัิ

ต่อไป จงึตอ้งดูแลการกระทาํทางใจซึง่ทาํงานอยู่ตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมา จนถงึเวลา

หลบัไป ตอ้งมสีตคิอยดูใจอยู่เสมอ ดูวา่ขณะน้ีใจกาํลงัโลภอยู่หรือเปลา่ กาํลงัโกรธอยู่

หรือเปลา่ กาํลงัหลงอยู่หรือเปลา่ เหตทุีท่าํใหใ้จโลภ ใจโกรธนัน้ ก็คอืความหลงนัน่เอง 

เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กลบัตาลปตัร เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เพราะความมดืบอดนัน่เอง 

เวลาอยู่ในหอ้งมดืๆแลว้ เหน็สตัวบ์างชนิด จะไมส่ามารถแยกแยะไดว้า่เป็นสตัวช์นิดไหน 

เพยีงแต่รูว้า่มสีตัวอ์ยู่ในหอ้ง มกีารเคลือ่นไหว ไมท่ราบวา่เป็นหนู เป็นแมว หรือเป็น

สุนขั เพราะความมดืปิดบงัอยู่ ไมส่ามารถมองเหน็ได ้ความหลงก็เป็นในลกัษณะนัน้  

ความหลงก็คอืความมดืบอดของจติใจ ถา้มคีวามมดืบอดอยู่ในจติใจ ก็จะถูกหลอกให ้

ไปโลภ ใหไ้ปโกรธ แต่ถา้มแีสงสวา่งคอืปญัญาหรือธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ จะรู ้

วา่อะไรคอืสุข อะไรคอืทกุข ์อะไรคอืคุณ อะไรคอืโทษ แต่ถา้ไมม่ธีรรมะ ไมม่ปีญัญา จะ

ไมรู่ ้ เมือ่ไมรู่ ้ ก็จะถูกความหลงหลอกใหไ้ปโลภ หลอกใหไ้ปโกรธ เมือ่มคีวามโลภ มี

ความโกรธ การกระทาํทางกาย ทางวาจา กจ็ะไปในทางทีเ่สือ่มเสยีต่อไป เมือ่ทาํไปแลว้ก็

จะเกดิโทษตามมา ดงันัน้สิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดทีจ่ะตอ้งทาํกนัก็คอื ใหแ้สงสว่างกบัจติใจดว้ย

แสงสว่างแหง่ธรรม คอืการศึกษาธรรมะ ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ อย่างนอ้ย

อาทติยห์น่ึงก็ควรฟงัเทศนฟ์งัธรรมสกัครัง้หน่ึง เพราะเป็นเหมอืนกบัการจดุแสงสวา่ง

ใหก้บัหอ้งทีม่คีวามมดื ถา้จดุแสงสวา่งหลายๆดวงดว้ยกนั ความมดืก็จะหายไป แต่ถา้

ไมค่อยจดุอยู่เรื่อยๆ เช่นจดุเทยีนไวเ้ลม่หน่ึง ทิ้งไวส้กัระยะหน่ึงเทยีนก็จะไหมห้มดไป 
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ถา้ไมจ่ดุเทยีนเลม่ใหม ่ ความมดืก็จะกลบัคนืเขา้มา เพราะแสงสวา่งจากเทยีนไดไ้หม ้

หมดไปแลว้นัน่เอง  

ถา้ตอ้งการแสงสวา่งของจติใจ ก็ตอ้งหม ัน่ศึกษา หม ัน่รํา่เรียน ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่

เรื่อยๆ เพราะถา้ฟงัเทศนเ์พยีงครัง้เดยีว แลว้ก็ไมฟ่งัอกีเป็นเวลาหลายเดอืน แสงสวา่งที่

มอียู่ในใจ ทีจ่ะคอยเตอืนคอยบอกวา่อะไรถูกอะไรผดิ อะไรดอีะไรช ัว่ ก็จะหายไป ทาํให ้

ไมส่ามารถแยกแยะไดว้า่อะไรถูก อะไรผดิ อะไรด ี อะไรช ัว่ แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัธรรมะ

อย่างสมํา่เสมอ ก็จะมแีสงสวา่งแหง่ธรรม คอยนาํพาชวีติใหด้าํเนินไปดว้ยความราบรื่นดี

งาม คอืการกระทาํท ัง้หลายจะเป็นการกระทาํทีไ่มเ่กดิโทษ เมือ่ไมเ่กิดโทษก็จะมแีต่

ความสุข จงึตอ้งหม ัน่เขา้วดั ถา้เขา้วดัไม่ได ้ก็ตอ้งมธีรรมะอยู่ทีบ่า้น เช่นมหีนงัสอืไวอ่้าน 

มเีทปธรรมะไวฟ้งั มกีารเทศนาทางวทิยุ ก็ควรเปิดฟงับา้ง เพราะเป็นคุณเป็นประโยชน ์

จะทาํใหไ้มง่มงาย ไมเ่หน็ผดิเป็นชอบ ไมก่ระทาํในสิง่ทีไ่มค่วรกระทาํ ถา้ไมก่ระทาํในสิง่ที่

ผดิแลว้ รบัรองไดว้า่ความเดอืดรอ้น ความวุน่วายต่างๆ จะไมต่ามมาอย่างแน่นอน จงึ

ตอ้งรูว้า่อะไรคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง อะไรไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง  

แต่ในฐานะทีเ่ป็นปถุชุนคนธรรมดาซึง่มคีวามมดืบอด มคีวามหลงครอบงาํจติใจ จะไมรู่ ้

จริงๆ วา่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ คอือะไร อยู่ทีไ่หน จงึตอ้งอาศยัคนอย่างพระบรมศาสดา 

คอืพระพทุธเจา้ ผูไ้ดท้รงพสูิจนค์วามสุขชนิดต่างๆมาอย่างโชกโชน จนไดพ้บกบัความสุข

ทีแ่ทจ้ริง หลงัจากทีท่รงศึกษาปฏบิตัธิรรมถงึ ๖ ปีดว้ยกนั เป็นผูช้ี้ทาง ในเบื้องตน้พระ

พทุธองคก์็ทรงตกอยู่ในหอ้มลอ้มของความสุขทางโลกทีเ่รียกวา่กามสขุ ในฐานะทีเ่ป็น

ราชโอรสของพระเจา้แผ่นดนิ ย่อมมคีวามสุขทางลาภ ยศ สรรเสริญ กามสขุ มคีวามสุข

ทางรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ตอ้งการจะดูรูปชนิดใด ตอ้งการจะฟงัเสยีงชนิดใด ก็

สามารถหามาได ้ แต่หลงัจากทีพ่ระองคไ์ดท้รงสมัผสักบัความสุขเหลา่นัน้แลว้ ก็ทรงเหน็

วา่ไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง เพราะพระองคม์ปีญัญา ทรงเหน็วา่ในท่ามกลางของ

ความสุขทีม่าจากรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หลายนัน้ ก็มคีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู่ 

ความทกุขน้ี์คอือะไร ก็คอืความทกุขท์ีเ่กิดจากความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอนของรูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะท ัง้หลายนัน่เอง มใีนวนัน้ี แต่ก็ไมม่ใีครรบัรองไดว้า่ ในวนัพรุ่งน้ีจะมี
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อกีหรือไม ่ มใีนวนัน้ีพรุ่งน้ีก็อาจจะหมดไปได ้ เพราะน่ีคอืธรรมชาตขิองรูป เสยีง กลิน่ 

รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย  

ถา้หลงยดึตดิอยู่กบัความสุขทีไ่ดจ้ากการเสพสมัผสัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะแลว้ ก็

จะตอ้งมคีวามกงัวลใจอยู่เสมอ เพราะรูว้า่ถา้วนัใดวนัหน่ึงไมไ่ดเ้สพสมัผสักบัรูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีถู่กอกถูกใจ ก็จะตอ้งมคีวามทกุข ์ มคีวามหงดุหงดิใจ มคีวาม

เศรา้สรอ้ยหงอยเหงาตามมาอย่างแน่นอน แต่แทนทีจ่ะรบัความจริงน้ี กลบัพยายามวิง่

ขวนขวายหารูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะชนิดใหม่ๆ  อยู่เรื่อยๆ เช่นสมมตุวิา่รูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะทีเ่คยสมัผสัไดห้มดสิ้นไป ก็ไปหามาใหม ่ดูหนงัเรื่องน้ีแลว้ เบือ่เรื่อง

น้ี ก็ไปหาซื้อเรื่องใหมม่าดู ฟงัเพลงแผ่นน้ีจนเบือ่แลว้ ก็ไปหาแผ่นใหมม่าฟงั น่ีก็เป็น

ลกัษณะของความไมเ่ทีย่งแทข้องความสุขทีไ่ดจ้ากรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะนัน่เอง 

เวลาไดเ้สพสมัผสัใหม่ๆ  ก็จะมคีวามสุข มคีวามชื่นชอบ แต่หลงัจากไดเ้สพสมัผสัไปจน

เกดิความจาํเจขึ้นมา ก็จะเกดิความเบือ่หน่าย ทาํใหต้อ้งไปแสวงหารูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะ ชนิดใหม่ๆ  มาเตมิใหก้บัใจ ชวีติก็เลยตอ้งยดึตดิอยู่กบัการเสพรูป เสยีง 

กลิน่ รส โผฏฐพัพะ เมือ่เบือ่ก็ตอ้งหารูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะชนิดใหม่ๆ  มาเสพ

อกี การแสวงหาก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีง่า่ย เพราะจะตอ้งมปีจัจยัคอืเงนิทอง ถา้ขาดปจัจยัเงนิ

ทองขึ้นมา อยากจะหาอะไรใหม่ๆ ดู หาอะไรใหม่ๆ ฟงั ก็จะไมส่ามารถจะทาํได ้ 

ชวีติจงึถูกกดดนัอยู่กบัการทาํมาหากนิ หาเงนิหาทอง เพือ่จะไดเ้อาเงนิทองมาซื้อรูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะชนิดต่างๆ มาบาํรุงบาํเรอใจอยู่เรื่อยไป กลายเป็นวงจรอบุาทว ์

ทีจ่ะทาํใหไ้มม่เีวลาสงบน่ิงไดเ้ลย จะตอ้งหาเงนิหาทองมา เมือ่ไดม้าก็ใชไ้ป เมือ่หมดไปก็

หามาใหม ่ แลว้ก็ใชห้มดไป เพือ่ความสุขจากการเสพกามรสท ัง้หลาย น่ีเป็นสิง่ที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงสมัผสัและทรงรบัรู ้ วา่ไมใ่ช่เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง จงึทาํใหพ้ระองค์

ทรงสนพระทยัทีอ่ยากจะหาความสุขทีแ่ทจ้ริง หลงัจากทีไ่ดท้รงพบเหน็สมณะนกับวช จงึ

ไดค้าํตอบวา่ความสขุที่แทจ้ริงนั้น อยู่ที่ความสงบของจติใจ ถา้จติใจมคีวามสงบเมือ่ไร 

จติใจก็จะไดส้มัผสักบัความสุขทีแ่ทจ้ริง เมือ่เป็นเช่นนัน้จงึทรงกลา้ทีจ่ะสละราชสมบตั ิ

สละฐานะของราชกมุาร ออกบวชเป็นสมณะนกับวช อยู่แบบขอทาน เรื่องความสุขทาง
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รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะยอมเสยีสละ ยอมตดัทิ้งไป ไมแ่สวงหา ตอ้งการอยา่ง

เดยีวคอืความสงบสุขของจติใจ  

แต่ความสงบสุขของจติใจน้ี ไมใ่ช่จะเนรมติหรือบงัคบัจติใหส้งบได ้ เพราะโดยธรรมชาติ

ของจติทีม่คีวามหลงครอบงาํอยู่ จะคอยแต่ผลติความโลภ ความโกรธออกมาอยู่เรื่อยๆ 

ทาํใหจ้ติไมส่ามารถอยู่น่ิงสงบได ้ ตอ้งอาศยัแนวทางของการปฏบิตัทิีเ่รียกวา่จติตภาวนา 

เป็นอบุายวธิี ทีจ่ะทาํใหจ้ติทีห่มนุเหมอืนกบัลอ้รถยนตส์งบลงได ้ตอ้งมวีธิี มอีบุาย ทีจ่ะ

ทาํใหจ้ติหยุดหมนุ ถา้ยงัไมห่ยุดหมนุ จติจะไมส่งบ ถา้ไมส่งบก็จะไมไ่ดส้มัผสักบั

ความสุข ทีเ่ลศิ ทีป่ระเสริฐ ทีม่อียู่ในตวัแลว้ จงึตอ้งอาศยัการบาํเพญ็จติตภาวนา นัง่

สมาธิ เจริญปญัญา ซึง่เป็นอบุายวธิีทีจ่ะทาํใหจ้ติเขา้สู่ความสงบได ้ ในเบื้องตน้ทรงสอน

จติใหส้งบ ดว้ยการกาํหนดจติ ใหรู้อ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง ถา้จติอยู่กบัอารมณ์ใด

อารมณ์หน่ึงแลว้ไมไ่ปคดิเรื่องราวต่างๆ ไมช่า้ก็เร็วจติก็จะสงบลง แต่ถา้จติไมม่อีะไรเกาะ 

ปลอ่ยใหค้ดิไปเรื่อยๆ จติก็จะไมส่งบ เหมอืนกบัพวกเราทีไ่มเ่คยฝึกหดัทาํสมาธิ จะไม่

รูจ้กัทาํใหจ้ติหยุดน่ิงได ้ เพราะจติจะคดิเรื่องราวต่างๆ ไปเรื่อยๆ วนัๆหน่ึงจะไมห่ยุดเอง 

คดิเรื่องน้ีแลว้ก็จะไปคดิเรื่องนัน้ คดิเรื่องนัน้แลว้ก็จะไปคดิเรื่องโนน้ คดิกลบัไปกลบัมา

ท ัง้วนั เมือ่คดิแลว้ก็เกดิอารมณ์ต่างๆขึ้นมา ดใีจบา้ง เสยีใจบา้ง ฟุ้ งซ่านบา้ง วุน่วายใจ

บา้ง สิง่ต่างๆเหลา่น้ีลว้นเกดิจากความคดิของจติท ัง้สิ้น  

ถา้จติเป็นอย่างน้ีแลว้ ต่อใหม้สีมบตัอิะไรต่างๆภายนอกมากมายเพยีงไร ก็จะไมม่ี

ความสุขทีแ่ทจ้ริง จงึตอ้งหนัมาทาํจติใหส้งบใหไ้ด ้ โดยอาศยัอบุายแห่งสมาธิ คอื

พยายามควบคุมจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง เหมอืนกบัการผูกเรือไวก้บัเสา ถา้

ตอ้งการใหเ้รือจอดน่ิงๆ ไมไ่หลไปตามกระแสนํา้ ก็ตอ้งผูกเรือไวก้บัเสาทีท่่านํา้ ถา้มเีสา

ผูกไวก้บัเรือแลว้ถงึแมจ้ะมกีระแสนํา้ไหลมาอย่างไร เรือก็จะไมไ่หลไปกบักระแสนํา้ ใน

จติก็มกีระแสจติ ทีค่อยพดัใหค้ดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี ถา้ตอ้งการใหจ้ติหยุดคดิ ตอ้งการ

ใหจ้ติน่ิงลง ก็ตอ้งมเีสาไวผู้กจตินัน่เอง เสาทีเ่อาไวผู้กจติน้ี เรียกวา่กรรมฐาน ตอ้งมี

อะไรสกัอย่างหน่ึงไวผู้กจติ พระพทุธองคท์รงสอนใหใ้ชล้มหายใจเขา้ออกเป็นอารมณ์ 

เช่น ใหก้าํหนดรูล้มหายใจเขา้ออก ใหดู้ดว้ยจติวา่ลมหายใจกาํลงัเขา้หรือออก ใหรู้อ้ยูแ่ค่
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น้ี หายใจเขา้ก็รูว้า่หายใจเขา้ หายใจออกกรู็ว้า่หายใจออก ทน้ีีจะไปกาํหนดดูอยู่ตรงไหน 

ท่านก็ทรงสอนใหดู้ทีจ่ดุลมสมัผสั ทีล่มเขา้ออกสมัผสัเด่นชดัทีสุ่ด ซึง่ก็อยู่แถวปลาย

จมกูบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมา  

ถา้กาํหนดดูตรงจดุนัน้ได ้ ก็ใหรู้อ้ยู่ตรงจดุนัน้ เวลาลมออกมาก็จะสมัผสักบัจดุนัน้ เวลา

ลมเขา้ไปก็จะสมัผสักบัจดุนัน้ ก็ใหอ้ยู่กบัจดุนัน้จดุเดยีว อย่าตามลมเขา้ไปขา้งใน อย่า

ตามลมออกมาขา้งนอก เพราะถา้มกีารตามเขา้ตามออกแลว้ จติจะไมน่ิ่ง เพราะจติมกีาร

เคลือ่นไหว มกีารทาํงาน แต่ถา้จอ้งอยู่ทีจ่ดุเดยีว อยู่ตรงแถวปลายจมกูเหนือริมฝีปาก

ขึ้นมา ทีล่มสมัผสัเขา้ออก ก็ใหรู้อ้ยู่ตรงนัน้ เฝ้าดูอยู่ตรงนัน้ ถา้สามารถควบคุมใหจ้ติอยู่

กบัการดูลมอย่างเดยีว โดยไมเ่ถลไถลแวบออกไปคดิเรื่องราวต่างๆ ไมช่า้ก็เร็วจติก็จะ

สงบตวัลง แต่ถา้ดูลมแลว้ ยงัอดคดิไมไ่ด ้ ยงัคดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ีอยู่ ท่านก็สอนใหใ้ช ้

อกีวธิีหน่ึงก็ได ้ ถา้จติชอบคดิ ก็ใหฝ่้าความคดิดว้ยการบริกรรมคาํวา่พทุโธๆๆไปเรื่อยๆ 

จติก็จะไมส่ามารถไปคดิเรื่องอืน่ได ้ การบรกิรรมพทุโธๆๆน้ี ไมต่อ้งออกเสยีง บริกรรม

ไปภายในใจ เหมอืนกบัความคดิ คดิพทุโธๆๆไป ถา้คดิอยู่แต่พทุโธๆๆ ความคดิอย่าง

อืน่ก็จะไมส่ามารถแทรกเขา้มาหรือดงึจติใหไ้ปคดิได ้ 

เวลาทาํอาจจะตอ้งทดลองดูวา่วธิีไหนเหมาะ วธิีไหนถูกกบัจริต แลว้ก็ใชว้ธิีน ัน้ไป ถา้ฝึก

ทาํไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะสามารถทาํใหจ้ติสงบตามความตอ้งการได ้ในเบื้องตน้อาจจะรูส้กึ

ยากหน่อย เพราะเป็นสิง่ทีไ่มเ่คย ไมถ่นดั เหมอืนกบัการใชม้อืทีไ่มถ่นดั ถา้ถนดัมอืขวา

แลว้ตอ้งมาหดัใชม้อืซา้ย ในเบื้องตน้ก็จะรูส้กึวา่ลาํบาก ไมค่่อยสะดวกทาํผดิๆ ถูกๆ แต่

ถา้พยายามฝึกทาํไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะเกดิความชาํนิชาํนาญขึ้นมา ต่อไปก็จะสามารถใช ้

มอืซา้ยไดเ้หมอืนกบัมอืขวา การฝึกทาํจติใหส้งบก็เป็นเช่นนัน้ โดยปกตจิะถนดัอยู่กบั

ความคดิเรื่องราวต่างๆ คดิไปเรื่อยๆ วนัๆหน่ึงคดิได ้ นัง่อยู่คนเดยีวก็คดิไปไดเ้รื่อยๆ 

ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น เป็นนิสยัของจติของพวกเรา ทน้ีีจะมาลองฝึกจติใหห้ยุดคดิ ในเบื้องตน้

ก็จะรูส้กึวา่ยาก เพราะจะไมย่อมหยุดตามทีต่อ้งการ จะใหอ้ยู่กบัลมหายใจก็อยู่ไดเ้พยีง 

๒ - ๓ วนิาท ี ก็จะแวบออกไปคดิอกีแลว้ เผลอๆอาจจะไมรู่ส้กึตวัเป็น ๑๐ นาทกี็ได ้

กวา่จะมารูส้กึตวัอกีท ี ก็บอกอา้วไมไ่ดอ้ยู่กบัลมหายใจเลย อยู่กบัเรื่องนัน้อยู่กบัเรื่องน้ี 
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ก็ไมเ่ป็นไร ถา้ไดส้ตรูิว้า่ไมไ่ดอ้ยู่กบัลม ก็หนักลบัมากาํหนดจติใหอ้ยู่กบัลมใหม ่ กท็าํ

อย่างน้ีไปเรื่อยๆ เวลาเผลอก็ดงึกลบัมา ทาํไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะเกดิความชาํนิชาํนาญขึ้น

เอง ต่อไปก็จะอยู่กบัลมไดต้ามตอ้งการ  

เมือ่จติอยู่กบัลมอย่างต่อเน่ืองแลว้ ไม่ชา้ก็เร็วจติก็จะรวมลงสู่สมาธิ เป็นเอกคัคตารมณ์ 

รวมเป็นหน่ึง เมือ่จติรวมเป็นหน่ึงในขณะนัน้การบริกรรมคาํวา่พทุโธๆๆก็ด ี หรือการ

กาํหนดดูลมหายใจก็ด ี ก็ไมต่อ้งทาํอกีต่อไป เพราะในขณะนัน้จติจะสงบน่ิง ไมต่อ้ง

ควบคุมบงัคบัอกีต่อไป ถา้เขา้ถงึจดุนัน้ได ้ จะไดส้มัผสักบัความสุขทีม่หศัจรรย ์ ที่

ละเอยีด เต็มไปดว้ยความปีต ิ ความอิม่ ความพอ และจะอทุานออกมาตามที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไวว้า่ ไม่มีสขุอนัใดในโลกน้ีจะสขุเท่ากบัความสขุที่เกดิจาก

ความสงบของจติ น่ีคอืความสุขทีแ่ทจ้ริงทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงพสูิจนไ์ดส้มัผสัมาแลว้ จงึ

ไดน้าํมาส ัง่สอนใหก้บัพวกเรา ใหพ้วกเราพยายามเขา้หาความสุขแบบน้ี ดกีวา่ความสุขที่

อยู่ภายนอก เพราะเป็นความสุขทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน แต่ความสุขทีม่อียู่ภายในน้ี เป็น

ความสุขทีถ่าวร เป็นความสุขทีไ่มม่ใีครจะมาแย่งชงิไปได ้ เป็นความสุขทีเ่ราสรา้งขึ้น

ใหก้บัตวัเราเองได ้ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน จงึควรใหค้วามสนใจกบัการสรา้งความสุขแบบน้ีกนั  

ในชวีติของเราตลอดท ัง้อาทติยห์น่ึง น่าจะมสีกัวนัหน่ึงทีเ่ราควรแยกออกมา ใหเ้ป็นวนั

สรา้งความสุขแบบน้ีกนั หรือไมเ่ช่นนัน้ทกุๆวนัก็ควรจะมเีวลาวนัละครัง้สองครัง้ ในตอน

เชา้สกัครัง้หน่ึง ในตอนเยน็สกัครัง้หน่ึง ทีม่ไีวส้าํหรบัทาํจติใจใหส้งบ ใหม้คีวามสุข

ทางดา้นจติใจ เพราะถา้มคีวามสุขแบบน้ีแลว้ ความโลภต่างๆก็จะเบาบางลง เมือ่ความ

โลภเบาบางลง ความโกรธก็จะเบาบางลงตามไปดว้ย เพราะความโกรธเป็นผลทีเ่กดิจาก

ความโลภ เวลาตอ้งการอะไรแลว้ไมไ่ดด้งัใจ ก็จะเกดิความโกรธขึ้นมา ถา้ตอ้งการมาก 

ความโกรธก็จะมมีาก ถา้ไมโ่ลภมาก ก็จะไมผ่ดิหวงัมาก ก็จะไมโ่กรธมาก ถา้ไมโ่ลภเลย 

ก็จะไมโ่กรธเลย เพราะไมไ่ดห้วงัอะไรจากใครท ัง้สิ้น ทาํอะไรก็ทาํไปตามหนา้ที ่ ไดก้็ได ้

ไมไ่ดก้็ไมเ่ป็นไร แกไ้ขกนัไปตามเหตตุามผล แต่ไมม่คีวามรูส้กึโกรธใครขึ้นมา เพราะ

ไมไ่ดท้าํดว้ยความอยาก ทาํดว้ยความโลภ ทาํไปตามหนา้ที ่ มหีนา้ทีจ่ะตอ้งใชใ้ครใหท้าํ

อะไร ก็ใชเ้ขาไป เขาทาํตามไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็รบัรูต้ามความเป็นจริง วา่เขามี
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ความสามารถเพยีงเท่านัน้ แต่จะไมไ่ปโกรธอะไรกบัเขา เพราะไมไ่ดห้วงัอะไรจากเขา

นัน่เอง ดูวา่เขาทาํไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็เอาเท่านัน้ จะทาํใหช้วีติของเราดาํเนินไปไดด้ว้ย

ความสุข ทกุวนัน้ีทีม่คีวามทกุขก์นัก็เพราะความโลภ ความอยากนัน่เอง จงึควรชาํระ

ความโลภ ความโกรธ ความหลงอย่างต่อเน่ือง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิว ้

เพยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี ่๑๙๓ 

หนา้ที่หลกัของชีวิต 
๒๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๗ 

ท่านทีม่าวดัมากนัอย่างสมํา่เสมอ ย่อมทราบดวีา่เวลาทีม่าวดัจะไดป้ระกอบคุณงามความ

ด ี อนัเป็นเหตใุหเ้กดิความสุขใจ การทาํความดจีงึเป็นสิง่ทีส่าํคญัอย่างยิง่ต่อชวีติของเรา 

เพราะถา้ปราศจากการอปุถมัภค์ํา้จนุดว้ยการกระทาํความดแีลว้ เราจะหาความสุขความ

เจริญไมไ่ด ้ เพราะเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุขและความเจริญ ก็คอืความดทีีเ่กดิจากการ

กระทาํทางกาย วาจา ใจ คอืทาํด ีพูดด ีคดิดนี ัน่เอง เราจงึตอ้งทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง

วา่ หนา้ที่หลกัของชีวิตคือการทาํความดี ไมใ่ช่การสะสมลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ เพราะ

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขไมใ่ช่เหตขุองความสุขความเจริญทีแ่ทจ้ริง เหตทุีจ่ะทาํใหสุ้ขและ

เจริญอย่างแทจ้ริงนัน้ ก็คอืการกระทาํความด ี เวลาทาํอะไรจงึควรคาํนึงเสมอวา่ การ

กระทาํของเรานัน้เป็นการกระทาํทีด่หีรือไม ่ วธิีทีจ่ะตรวจวดัการกระทาํของเราวา่ดหีรือไม ่

ก็ใชห้ลกังา่ยๆวา่ การกระทาํอนัใดกต็าม ทางกายกดี็ ทางวาจากดี็ ทางใจกดี็ เป็นไป

เพื่อประโยชน์ไม่เกดิโทษ กบัตวัเรากดี็ กบัผูอ้ืน่กดี็ หรือท ัง้กบัผูอ้ืน่และตวัเรากดี็ ถา้

เป็นเช่นน้ี ก็ถอืวา่เป็นความด ี ทาํไปไดเ้ลยไมต่อ้งกงัวล ตราบใดทีก่ารกระทาํนัน้เป็น

ประโยชนแ์ลว้ไมเ่กดิโทษ ทาํไปแลว้จติใจมคีวามร่มเยน็เป็นสุข เพราะความดเีปรียบ

เหมอืนกบัยาทีเ่ขา้ไประงบัดบัโรคภยัของจติใจ  

จติใจโดยปกตนิัน้ มเีชื้อโรคทีค่อยสรา้งความวุน่วาย สรา้งความทกุข ์ สรา้งความไม่

สบายใจใหอ้ยู่ตลอดเวลา เรียกวา่เช้ือโรคทางจติ ไดแ้ก่ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ถา้ไมไ่ดร้บัการดูแลรกัษาดว้ยยาคอืความดแีลว้ จติใจจะถูกเชื้อโรคสรา้งความทกุข ์สรา้ง

ความวุน่วายใหอ้ยูเ่สมอ ไม่วา่จะมมีากมนีอ้ยในเรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ความมมีาก

มนีอ้ยนัน้ ไม่ไดเ้ป็นเหตทุีจ่ะทาํใหค้วามทกุขค์วามวุน่วายใจ มมีากขึ้นหรือนอ้ยลงไปเลย 

เพราะลาภ ยศ สรรเสริญ สุขไมไ่ดเ้ป็นเหตทุีจ่ะสรา้งความสุขใหก้บัใจ หรือเป็นเหตทุีจ่ะ
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ดบัทกุขท์ีม่อียู่ภายในใจ เพราะเหตทุีจ่ะสรา้งความสุขและดบัทกุขภ์ายในใจ ก็คอืความดี

เท่านัน้ จงึตอ้งทาํความเขา้ใจใหถู้กตอ้งวา่ หนา้ทีห่ลกัของชวีติทีแ่ทจ้รงิ คอืการสรา้ง

ความด ี เพราะเมือ่ไดท้าํความดแีลว้ จะมคีวามสุข จติใจจะเจริญขึ้น ถา้หลงประเดน็ไป

คดิวา่มหีนา้ทีใ่นการกอบโกยลาภ ยศ สรรเสริญ สุขแลว้ เราจะมแีต่ความทกุข ์ มแีต่

ความวุน่วายใจ เพราะลาภ ยศ สรรเสริญ สุขไมใ่ช่เหตทุีใ่หค้วามสุข แต่เป็นเหตทุีจ่ะให ้

ความทกุขค์วามวุน่วายใจกบัเรา  

ลองสงัเกตดูคนทีม่เีงนิทองมากๆ มตีาํแหน่งสูงๆ มกัจะไมค่่อยมคีวามสุขใจเท่าไหร่ 

เพราะตอ้งคอยดูแลรกัษาทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ตอ้งดูแลรกัษาตาํแหน่งต่างๆทีม่ ี

อยู่ เวลาสูญเสยีไป ก็มคีวามเสยีใจ มคีวามทกุขใ์จ คนทีไ่มม่อีะไรกลบัมคีวามสุข

มากกวา่ ดูพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเป็นตวัอย่าง ทา่นไมม่อีะไร

เกี่ยวกบัเรื่องลาภ ยศ สรรเสริญ สุขเลย แต่ท่านมคีวามด ีความดน้ีีแหละทีท่าํใหท้่านอยู่

ไดโ้ดยไมต่อ้งมอีะไรอืน่ๆ เพราะความดทีาํใหจ้ติใจมคีวามสงบ มคีวามร่มเยน็เป็นสุข มี

ความอิม่ มคีวามพอ ตราบใดจติใจไมม่คีวามอิม่ไมม่คีวามพอแลว้ ต่อใหม้อีะไรมากมาย

เพยีงไรในโลกน้ี ใจก็ยงัมคีวามรูส้กึหวิ มคีวามกระหาย มคีวามอยากอยู่เสมอ จงึเหน็ได ้

วา่คนทีม่คีวามรํา่รวยบางคนจะตอ้งมสีมบตัมิากๆ มรีถยนตห์ลายๆคนั จะตอ้งมบีา้น

หลายๆหลงั จะตอ้งมภีรรยาหรือสามหีลายๆคน เพราะเมือ่มเีงนิทองก็สามารถทีจ่ะไปซื้อ

สิง่ต่างๆเหลา่น้ีได ้ เมือ่มกีาํลงัซื้อมาก ความอยากทีม่อียู่ภายในใจ ทีไ่มไ่ดร้บัการดูแล

ดว้ยการทาํความด ี ก็จะเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กดิความโลภ เกดิความอยาก ตอ้งการสิง่

ต่างๆเพิม่มากขึ้นไปๆ เพราะคดิวา่ถา้ไดม้าแลว้จะมคีวามสุขมากยิง่ขึ้นๆ  

แต่น่ีเป็นความคดิทีถู่กความหลงครอบงาํ มองเหน็เพยีงครึ่งเดยีวของสิง่ทีต่อ้งการ สิง่ใด

ทีต่อ้งการนัน้ เรามกัจะเหน็แต่ความด ี เหน็แต่คุณเหน็แต่ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั แต่มกัจะ

มองไมเ่หน็อกีดา้นหน่ึงทีต่ามมาดว้ยคอืความทกุข ์ ความวุน่วายใจ อย่างเวลามภีรรยา

มากกวา่หน่ึงคนขึ้นไป จะรูป้ญัหาตามมาทนัท ี แต่ตอนทีย่งัไมม่จีะไมรู่ ้ เพราะคดิวา่มี

ภรรยาอกีคนจะมคีวามสุขเพิม่ขึ้นเป็น ๒ เท่า มคีนเดยีวก็ไดเ้ท่าหน่ึง ถา้ม ี๒ คนก็จะได ้

๒ เท่า แต่ในขณะเดยีวกนัปญัหาเรื่องราวต่างๆทีต่ามมากบัภรรยาอกีคนหน่ึง ก็มตีามมา
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ดว้ยเหมอืนกนั แต่เวลาทีต่อ้งการนัน้ ความหลงจะไมใ่หโ้อกาสไดค้ดิถงึโทษหรือปญัหาที่

จะตามมา จะมารูเ้ขา้ก็ต่อเมือ่ไดส้ิง่น ัน้มาแลว้ ไดบ้คุคลนัน้มาแลว้ แลว้ก็เจอปญัหาที่

ตามมา แต่ถงึตอนนัน้ก็สายไปเสยีแลว้ ถา้เป็นคนทีม่คีวามเขม้แขง็ มคีวามกลา้หาญ ถา้

รูว้า่อะไรเป็นโทษก็ตดัเสยีเท่านัน้ จงึจะทาํใหป้ญัหาทีต่ามมาหมดไปได ้ แต่ถา้เป็นคน

อ่อนแอ จติใจมแีต่ความโลภ ความอยาก ก็จะเกดิความรูส้กึรกัพีเ่สยีดายนอ้งขึ้นมา ไม่

กลา้ ไมอ่ยากทีจ่ะเสยีคนหน่ึงคนใดไป อยากจะมไีวท้ ัง้ ๒ คน เมือ่มที ัง้ ๒ คน ก็จะมี

ปญัหาอย่างทีเ่ป็นอยู่น ัน่แหละ  

น่ีคอืเรื่องของจติใจทีไ่มไ่ดร้บัการดูแล ดว้ยการกระทาํความดนีัน่เอง เพราะถา้ไดร้บัการ

ดูแลดว้ยการกระทาํความด ี มกีารทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัิ

ธรรมอย่างสมํา่เสมอแลว้ ความดเีหลา่น้ีจะคอยกาํราบ คอยกาํจดัความโลภ ความโกรธ 

ความหลงทีจ่ะผลกัใหจ้ติใจออกไปแสวงหาความวุน่วายต่างๆ เขา้มาสู่ใจของตนเอง 

ดงันัน้การกระทาํความด ี จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่สาํหรบัทกุๆคน ทีป่รารถนาความสุข 

ความสบายใจ เหมอืนกบัยาทีม่คีวามจาํเป็นต่อคนเจ็บไขไ้ดป่้วย ถา้ไม่มยีารกัษา โรคภยั

ทีเ่ป็นอยู่ก็จะไมห่าย อาจจะถงึแก่ความตายก็ได ้เพราะขาดยาดูแลรกัษา คนเราก็เช่นกนั 

ถงึแมจ้ะมสีมบตัขิา้วของเงนิทองมากมายเพยีงไรก็ตาม มตีาํแหน่งสูงๆ เพยีงไรก็ตาม มี

คนสรรเสริญมากมายเพยีงไรก็ตาม มคีวามสุขทีไ่ดร้บัจากการเสพสมัผสัรูป เสยีง กลิ่น 

รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย มากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ถา้ไมม่คีวามดไีวค้อยดูแลรกัษาใจแลว้ 

จะหาความสุขทีแ่ทจ้ริงไมไ่ด ้ จะมแีต่ความสุขแบบสุขประเดีย๋วประดา๋ว แลว้ก็มคีวาม

ทกุขต์ามมา สลบักนัไปสลบักนัมาอยู่เรื่อยๆ ดงัทีเ่ป็นกนัอยู่ทกุวนัน้ี  

พวกเราทกุคนก็มทีกุสิง่ทกุอย่างพอเพยีง พอทีจ่ะมคีวามสุขแลว้ เพราะถา้เปรียบเทยีบ

ถงึสมบตัขิา้วของต่างๆทีญ่าตโิยมม ีเมือ่เปรียบเทยีบกบัพระแลว้ พระมนีอ้ยกวา่มาก แต่

ทาํไมพระมคีวามสงบสุขมากกวา่ ก็เพราะวา่พระมคีวามดคีอืบญุกศุล หรือธรรมะโอสถ 

ทีเ่กดิจากการปฏบิตัธิรรม เขา้ไปดูแลเยยีวยารกัษาโรคของใจ เขา้ไปกาํจดัความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ทีค่อยสรา้งความทกุข ์ ความวุน่วายใหก้บัใจนัน่เอง จงึทาํใหพ้ระ

ท่านอยู่ไดด้ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ท ัง้ๆทีไ่มม่ขีา้วของเงนิทองมากมายเหมอืนกบัญาติ
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โยมมกีนั น่ีก็เป็นเพราะวา่ท่านจบัประเดน็ของชวีติถูกนัน่เอง ท่านไม่หลงประเด็น ท่านรู ้

วา่อะไรเป็นเหตทุีแ่ทจ้ริง ทีจ่ะทาํใหค้นเรามคีวามสุข มคีวามเจริญทีแ่ทจ้รงินัน่เอง แต่

ศรทัธาญาตโิยมส่วนใหญ่ยงัไมรู่ ้ยงัจบัประเดน็ไมไ่ด ้ยงัหลงประเด็นอยู่ เพราะยงัคดิวา่

ถา้มเีงนิทองมากๆ มบีริษทับริวารมากๆ มอีะไรมากๆแลว้จะมคีวามสุขนัน่เอง น่ีเป็น

ความเหน็ผดิ เป็นความเขา้ใจผดิ แต่ถา้ไดม้าทีว่ดั ไดย้นิไดฟ้งัธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ หรือไดอ่้านหนงัสอืธรรมะทีม่คีนแจกใหไ้ปอ่าน จะไดค้วามรูค้วามเขา้ใจที่

ถูกตอ้งเกี่ยวกบัชวีติของเรา วา่อะไรเป็นสิง่ทีจ่ะทาํใหเ้รามคีวามสุขอย่างแทจ้ริง  

หลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งัแลว้ หรือไดอ่้านแลว้ ถา้เกดิมคีวามเชื่อขึ้นมา ลองไปปฏบิตัดูิ ก็จะ

รูว้า่สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัไดอ่้านมานัน้ ผดิถูกอย่างไร ถา้ไมป่ฏบิตัจิะไมรู่ ้ เพยีงแต่ฟงัเฉยๆ 

หรืออ่านเฉยๆ ยงัไมเ่พยีงพอ เหมอืนกบัเวลาไปทีร่า้นอาหาร แลว้เหน็รายการอาหาร ก็

อ่านดูเฉยๆ แต่ไมส่ ัง่อาหารมาลองรบัประทานดู ก็จะไมรู่ว้า่อาหารดหีรือไมด่อีย่างไร มี

คุณมโีทษอย่างไร ฉนัใดสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัเวลาทีม่าวดัก็เป็นเช่นนัน้ อย่างวนัน้ีก็พูดถงึ

เรื่องความด ี วา่ความดน้ีีแหละเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหม้คีวามสุข มคีวามเจริญอย่างแทจ้ริง 

ความดทีีเ่กดิจากการทาํบญุใหท้าน ความดทีีเ่กดิจากการรกัษาศีล การฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

การปฏบิตัธิรรม ถา้นาํไปปฏบิตัดูิ ก็จะรูว้า่ดหีรือไมด่อีย่างไร เหมอืนกบัการทดลอง

รบัประทานอาหาร ส่วนใหญ่คนทีไ่ดท้ดลองแลว้ก็จะรูว้า่เป็นสิง่ทีด่ ีเพราะถา้เป็นสิง่ทีไ่มด่ี

แลว้ ศาสนาของพระพทุธเจา้ทีส่อนใหค้นทาํความด ี คงจะไมอ่ยู่มาไดจ้นถงึเวลาน้ี อายุ

ของพระพทุธศาสนาก็ ๒๕๐๐ กวา่ปีมาแลว้ ถา้สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลายทรงส ัง่สอน ใหพ้วกเราปฏบิตักินั ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง ทาํไปแลว้ไมเ่กดิผลดี

ตามมา ไมเ่กดิความสุข เกดิความเจริญ ป่านน้ีก็คงไมม่ใีครนบัถอื ไมม่ใีครเชื่อถอื ไมม่ี

ใครสนบัสนุนใหศ้าสนาอยู่ต่อไป จนมอีายุยนืยาวนานจนถงึปจัจบุนัน้ี  

แต่เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน คอืใหท้าํความดนีัน้ เป็นสิง่ทีด่จีริง ใหคุ้ณให ้

ประโยชนอ์ย่างแทจ้รงิ จงึทาํใหม้กีารเผยแผ ่ ปากต่อปากบอกต่อกนัไป คนทีไ่ดส้มัผสั 

ไดท้ดลอง ไดป้ฏบิตั ิ ไดล้ิ้มรสถงึผลทีด่ทีีเ่กดิจากการกระทาํความดแีลว้ ก็อดทีจ่ะนาํไป

เผยแผ่บอกเลา่ใหก้บัผูอ้ืน่ไมไ่ด ้ เมือ่ผูอ้ืน่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้ลองไปปฏบิตัดูิ ก็จะเหน็ผล
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เช่นเดยีวกนั ก็เลยมกีารถ่ายทอด มกีารบอกปากต่อปาก มาต ัง้แต่สมยัพทุธกาลจนถงึ

ปจัจบุนัน้ี จงึขอใหเ้ช่ือไดอ้ย่าง ๑๐๐ เปอรเ์ซ็นตเ์ลยว่า การกระทาํความดีน้ี เป็นคณุ

อย่างย่ิง เป็นสิ่งที่จาํเป็นอย่างย่ิงต่อการดําเนินชีวิตของเรา ถา้ไมบ่าํเพญ็แลว้ มวัแต่ไป

หาสิง่อย่างอืน่นอกเหนือจากความด ี เราจะไมไ่ดร้บัความสุข ไมไ่ดร้บัความเจริญอย่าง

แทจ้รงิ และดไีมด่นีอกจากจะไมไ่ดร้บัความสุขความเจริญแลว้ ยงัอาจจะไดร้บัความ

ทกุข ์ ไดร้บัโทษตามมา ถา้การแสวงหาสิง่ต่างๆในโลกน้ี เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

ท ัง้หลาย เกดิโดยวธิีทีไ่มถู่กตอ้ง ผดิศีลผดิธรรม ผดิกฎหมาย ผดิกฎกตกิาของ

บา้นเมอืง ผลทีจ่ะตามมาก็จะมแีต่ความทกุข ์ มแีต่ความวุน่วายใจ ท ัง้ๆทีม่ลีาภ ยศ 

สรรเสริญ สุขมากมายก็ตาม  

แต่ถา้หามาดว้ยความถูกตอ้งดงีาม ดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต กจ็ะไมม่โีทษตามมา เพราะ

ชวีติของเรายงัจาํเป็นตอ้งอาศยัเงนิทอง ไวเ้ป็นเครื่องมอื ในการดูแลรกัษาอตัภาพชวีติ

ร่างกายใหอ้ยู่ไปได ้ถา้หามาดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต ไมผ่ดิศีลผดิธรรม หามาดว้ยความ

ถูกตอ้งดงีามแลว้ การหามาแบบน้ีก็ไมม่โีทษตามมา ถา้เกดิหามาไดม้ากเกนิความจาํเป็น 

ก็ใหเ้อาส่วนทีเ่กนิไปทาํใหเ้กดิคุณเกดิประโยชน ์ ดว้ยการช่วยเหลอืเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั 

สงเคราะหผู์ท้ีต่กทกุขไ์ดย้าก ผูท้ีม่คีวามทกุขม์คีวามเดอืดรอ้น ถา้ไดช่้วยเหลอืเขาๆก็จะ

มคีวามสุข การทีไ่ดช่้วยเหลอืคนอื่นก็จะทาํใหเ้รามคีวามสุข เพราะจติใจไดร้บัการดูแล

ดว้ยการกระทาํความดนีัน่เอง เวลาตอ้งการอะไร ก็ตอ้งระวงัวา่ การแสวงหาสิง่ทีต่อ้งการ

มานัน้ ไปเบยีดเบยีน ไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่หรือไม ่ ถา้ไมเ่บยีดเบยีนไมไ่ป

สรา้งความเดอืดรอ้น กจ็ะไมส่รา้งความทกุขค์วามวุน่วายใจใหก้บัเรา แต่ถา้เบยีดเบยีน

ผูอ้ืน่ ถงึแมจ้ะไดส้ิง่ทีต่อ้งการมา ความสุขทีไ่ดม้าจะถูกความทกุขก์ลบไปจนหมด เพราะ

ความทกุขท์ีไ่ดม้าจากการกระทาํความไมด่ไีมช่อบ ทาํบาปทาํกรรมนัน้ มโีทษมคีวาม

รุนแรงมากกวา่ความสุข ทีไ่ดร้บัจากการแสวงหาสิง่ทีต่อ้งการ  

ดงันัน้เวลาทีไ่ดข้องมาดว้ยวธิีทีไ่มถู่กตอ้ง เราจะมคีวามไมส่บายใจ มคีวามกงัวลใจ 

เพราะรูว้า่สิง่ทีท่าํไปนัน้มนัผดิ มโีทษตามมา ไมช่า้ก็เร็วก็คงจะตอ้งถูกจบัไปลงโทษต่อไป 

ทาํใหไ้มม่คีวามสุข ถา้ไมร่กัษาศีลคอืการแสวงหามาโดยไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมว่า่จะเป็น
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การฆ่าเขาก็ด ี เอาทรพัยม์าโดยทีเ่ขาไมใ่หก้็ด ี ประพฤตผิดิประเวณีกบัลูก กบัสาม ี กบั

ภรรยาของเขาก็ด ี โกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ก็ด ี เหลา่น้ีถา้ทาํไปแลว้จะมคีวามไมส่บายใจ

ตามมา ถา้ไมต่อ้งการความทกุขค์วามวุน่วายใจ ทีเ่กดิจากการกระทาํทีไ่มด่ ี เวลาจะทาํ

อะไร เวลาตอ้งการอะไร ก็ตอ้งระมดัระวงั ตอ้งพจิารณาใหร้อบคอบเสยีก่อนวา่ สิง่ที่

ไดม้าน้ีไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่หรือเปลา่ ไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่หรือเปลา่ ถา้ไม่

ผดิศีลแลว้ ทาํไปก็จะไมม่คีวามวุน่วายใจตามมา น่ีก็เป็นความดอีกีลกัษณะหน่ึง คอื

ความดทีีเ่กดิจากการละเวน้นัน่เอง ละเวน้จากการกระทาํความชัว่ จากการกระทาํ

บาปกรรม จะทาํใหจ้ติใจมคีวามร่มเยน็เป็นสุข ดงัทีเ่มือ่กี้ น้ีไดแ้สดงไวใ้นอานิสงสข์องศีล 

วา่ สเีลน นิพพตุิง ยนัติ ศีลเป็นเหตดุบัความทกุข ์ เวลารกัษาศีลแลว้ จะมคีวามสบาย

ใจ ความทกุขท์ีเ่กดิจากความวติก ความกงัวลทีไ่ปทาํในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง ก็จะไมม่ ี 

ถา้มศีรทัธาทีจ่ะบาํเพญ็ความดใีหม้ากยิง่ๆขึ้นไปกวา่น้ีได ้ ก็ยิง่ดใีหญ่ คอืนอกจากทาํบญุ

ใหท้าน รกัษาศีลแลว้ ยงัมศีรทัธาทีจ่ะปฏบิตัธิรรม ทาํจติใจใหส้งบดว้ยการไหวพ้ระสวด

มนต ์ นัง่ทาํสมาธิ ในยามวา่ง เช่นในตอนเชา้ ในตอนกลางคนืก่อนนอน ไหวพ้ระสวด

มนต ์ ทาํจติใจใหส้งบร่มเยน็เป็นสุข เพราะเวลาทีไ่หวพ้ระสวดมนต ์ ทาํสมาธิ จติจะถูก

ควบคุมไมใ่หท้่องเทีย่วไปกบัเรื่องราวต่างๆ เพราะเวลาทีค่ดิถงึเรื่องราวต่างๆจติก็จะเกดิ

ความวา้วุน่ขุน่มวัขึ้นมา เกดิความไมส่บายอกไมส่บายใจขึ้นมา ถา้ไปคดิถงึเรื่องทีท่าํให ้

ตอ้งกงัวลใจ แต่เวลาสวดมนตไ์หวพ้ระ มนตท์ีส่วดนัน้เป็นภาษาเยน็ เป็นเหตเุป็นผล 

เป็นความจริง เป็นเครื่องยดึเหน่ียวจติใจไว ้ ไม่ใหไ้ปคดิเรื่องราวต่างๆ เมือ่ไมไ่ปคดิ

เรื่องราวต่างๆทีส่รา้งความทกุข ์ สรา้งความกงัวลใจใหก้บัเรา ใจก็ไมว่า้วุน่ขุน่มวั เมือ่ไม่

วา้วุน่ขุน่มวั ใจก็จะค่อยๆสงบตวัลง หรือจะกาํหนดใหใ้จอยู่กบัอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงก็

ได ้จะเป็นการบริกรรมคาํวา่พทุโธๆๆไปเรื่อยๆ หรือกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกไปเรื่อยๆ 

โดยมสีตคิอยกาํกบั ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ จติก็จะค่อยสงบตวัลง ถา้ทาํไปได ้

อย่างต่อเน่ือง ไมช่า้ก็เร็วจติก็จะรวมลงเป็นหน่ึง ถา้รวมลงเป็นหน่ึงจติกจ็ะน่ิงสงบ เกดิ

ความสุขทีแ่ปลกประหลาดมหศัจรรยใ์จ ทีไ่มเ่คยไดส้มัผสัมาก่อน ปรากฏขึ้นมาภายใน

ใจ น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง ไมไ่ดอ้ยู่ทีไ่หน อยู่ทีจ่ติทีส่งบนัน่แหละ ถา้จติสงบ
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เมือ่ไหร่ จติน่ิงเมือ่ไหร่ จติเป็นหน่ึงเมือ่ไหร่ ในขณะนัน้จะมคีวามสุขมาก มคีวามสบาย 

มคีวามอิม่ มคีวามพอ ไมม่คีวามรูส้กึหวิกระหายอยากไดอ้ะไรเลย  

ถา้ไดป้ฏบิตัถิงึข ัน้นัน้แลว้ รบัรองไดว้า่จะไมห่ลงประเดน็อกีต่อไป จะรูแ้ลว้วา่หนา้ทีท่ี่

แทจ้รงินัน้ อยู่ทีก่ารทาํจติใหส้งบน่ีเอง หลงัจากนัน้แลว้ เรื่องการแสวงหาลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข ก็จะเบาบางลงไป ถา้มคีวามจาํเป็นก็หามาเท่าทีจ่าํเป็นเท่านัน้ แต่จะไมไ่ป

คดิวา่ถา้มลีาภ ยศ สรรเสริญมากๆแลว้ จะมคีวามสุขมาก เพราะรูว้า่นัน่ไมใ่ช่เป็นความ

จริง ความสุขจะมมีากนอ้ยเพยีงไรนัน้ ขึ้นอยู่ทีค่วามสงบของจติเท่านัน้ จติสงบมาก

เพยีงไร จติก็จะมคีวามสุขมากเพยีงนัน้ จติจะมคีวามสงบ มคีวามสุขไดก้็ตอ้งอาศยัการ

ทาํความด ี ทาํความดไีดม้ากเท่าไหร่ ความสงบก็จะมมีากขึ้นเท่านัน้ ถา้ทาํความดนีอ้ย

ความสงบก็นอ้ย ถา้ทาํบญุใหท้านอย่างเดยีว ความสงบก็จะไดร้ะดบัหน่ึง ถา้ทาํบญุทาํ

ทานแลว้รกัษาศีลดว้ย ความสงบก็จะมมีากขึ้นไปตามลาํดบั ถา้ไดท้าํบญุทาํทานรกัษาศีล

แลว้ปฏบิตัธิรรมดว้ย ทาํจติใจใหส้งบอย่างต่อเน่ือง ความสุขก็จะมมีากยิง่ๆขึ้นไป  

ถา้ไดป้ฏบิตัถิงึข ัน้วปิสัสนา เจริญปญัญาใหเ้หน็ถงึสภาพทีแ่ทจ้รงิของโลกวา่เป็นอย่างไร 

สามารถเหน็วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีลว้นเป็นอนิจจงั ไม่เทีย่ง เป็นทกุข ์ถา้ไปยดึไปตดิ 

เป็นอนัตตา ไมม่ตีวัไมม่ตีนแลว้ จะตดักเิลสไดท้ ัง้หมด จะปลอ่ยวางทกุสิง่ทกุอย่างได ้

แมก้ระท ัง่สงัขารร่างกายคอืชวีติของเราน้ี กจ็ะปลอ่ยได ้เพราะเหน็แลว้ดว้ยปญัญาวา่เป็น

ของไมเ่ทีย่งเหมอืนกนั มกีารเกดิแลว้ก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ และตอ้งตายไปในทีสุ่ด ไมม่ี

ใครหลกีพน้ไปได ้ถา้ไปยดึไปตดิก็จะตอ้งทกุข ์ เวลาทีพ่ลดัพรากจากร่างกายอนัน้ี แต่ถา้

มปีญัญาแลว้ปลอ่ยวาง ตดัอปุาทานความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในร่างกายน้ีได ้ จติก็จะไมม่คีวาม

ทกุขก์บัความเป็นความตายอกีต่อไป ร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ไมเ่ดอืดรอ้นเพราะมี

ปญัญาคอยดูแลจติอยู่เสมอ ไม่ใหจ้ติไปเกาะไปเกี่ยว ไปยดึ ไปตดิ แต่ก็ไมไ่ดป้ลอ่ยวาง

จนไมไ่ดดู้แลรกัษา ขณะทีร่่างกายยงัมชีวีติอยู่ก็ดูแลไปตามอตัภาพ มอีะไรให ้

รบัประทานกร็บัประทานไป มเีสื้อผา้ใส่ก็ใส่ไป มอีะไรทีต่อ้งทาํกบัร่างกายกท็าํไป เมือ่ถงึ

เวลาทีต่อ้งจากกนั ก็ปลอ่ยใหเ้ขาไป การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี ่๑๙๔ 

สาํคญัที่ใจ 
๑๓ มีนาคม ๒๕๔๗ 

การฟงัธรรมใหเ้กดิประโยชน ์ เป็นมงคลแก่ตนเองนัน้ ควรฟงัดว้ยความสาํรวม คอื

สาํรวมกาย สาํรวมวาจา และสาํรวมใจ กายก็นัง่อยู่เฉยๆ วาจาก็ไมต่อ้งพูดอะไร ใจก็ให ้

ต ัง้ม ัน่อยู่ดว้ยสต ิ คอยฟงัเสยีงธรรมะทีม่าสมัผสักบัใจผ่านเขา้มาทางหู การฟงัใหเ้กดิ

ประโยชนใ์นปจัจบุนั เป็นการฟงัในเชงิปฏบิตั ิ คอืฟงัเพือ่ความเขา้ใจ ไมจ่าํเป็นจะตอ้ง

คอยจดจาํวา่ทีเ่ทศนไ์ปนัน้เทศนอ์ะไรไปบา้ง เพราะถา้มวัแต่คอยจดคอยจาํก็จะไมเ่ขา้ใจ

ในสิง่ทีจ่ดจาํ แต่ถา้ฟงัเพือ่ความเขา้ใจ สิง่ทีเ่ขา้ใจก็จะเป็นสิง่ทีจ่าํไดไ้ปในตวั ดงันัน้หลกั

ของการฟงัธรรมใหเ้กดิประโยชนท์ีแ่ทจ้ริง จงึควรฟงัเพือ่ความเขา้ใจ เพราะเมือ่มคีวาม

เขา้ใจแลว้ จะมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง เมือ่มคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง ก็จะดาํเนินชวีติไปอย่าง

ถูกตอ้ง ไมผ่ดิพลาด ไมม่คีวามเสยีใจตามมาภายหลงั  

การฟงัธรรมตามกาล หมายถงึการฟงัอย่างนอ้ยอาทติยล์ะหน่ึงครัง้ ในวนัพระหรือในวนั

เสารห์รือวนัอาทติย ์ ควรหาโอกาสฟงัธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้สกัครัง้หน่ึง เพราะ

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ก็ไมไ่ดส้อนเรื่องอะไร ก็สอนแต่เรื่องของเราท ัง้สิ้น 

เรื่องความสุขก็ด ี ความทกุขก์็ดนี ัน้ อยู่ทีต่วัเรา อยู่ทีใ่จเป็นหลกั ใจเป็นตวัสาํคญัที่สดุ 

เป็นท ัง้ตน้เหตแุละเป็นผูร้บัผล ตน้เหตกุค็อืความคดิต่างๆ ทีม่ที ัง้กศุลและอกศุล คอื

คดิดกี็ม ี คดิรา้ยก็ม ี เมือ่คดิไปแลว้ผลก็จะเกดิขึ้นในใจทนัท ี คอืความสุขและความทกุข ์

เวลาคดิด ี ใจก็มคีวามสุข เวลาคดิรา้ย ใจก็มคีวามทกุข ์ จงึควรใหค้วามสนใจกบัใจ

มากกวา่สิง่อืน่ใด เวลาเหน็อะไรควรยอ้นกลบัมาดูทีใ่จ วา่มปีฏกิริิยากบัสิง่ทีเ่หน็อย่างไร 

พอใจหรือไมพ่อใจ ความพอใจและความไมพ่อใจเป็นสิง่ทีจ่ะทาํใหจ้ติเกดิกศุลและ

อกศุลขึ้นมา สิง่ทีพ่อใจก็จะคดิดกีบัสิง่นัน้ๆ ใจก็มคีวามสุข เวลาเหน็คนทีเ่รารกั เช่นบดิา

มารดาของเรา ก็จะระลกึถงึพระคุณของทา่น สาํนึกในบญุคุณ มคีวามปรารถนาทีจ่ะ
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ทดแทนบญุคุณทีท่่านมกีบัเรา คดิแบบน้ีใจก็จะมคีวามสุข แต่ถา้มองคนแลว้เกดิความ

ไมพ่อใจ เพราะเขาไมก่ระทาํตามความตอ้งการของเรา ก็จะเกดิความโกรธ เกดิ

ความแคน้ขึ้นมา ถา้ไมดู่ทีใ่จ จะไมรู่ว้า่ความโกรธความแคน้เป็นอกศุล เป็นโทษเป็นภยั 

เพราะเป็นเหมอืนกบัไฟทีก่าํลงัเผาผลาญจติใจ แทนทีจ่ะรีบระงบัดบัความโกรธ

ความแคน้นัน้ กลบัไปมเีรื่องมรีาวกบัคนทีส่รา้งความไมพ่อใจ ยิง่ไปมเีรื่องมรีาว ความ

โกรธความแคน้ก็จะมมีากขึ้น ความทกุขก์็จะเพิม่ตามขึ้นไปดว้ย น่ีเป็นเพราะไมดู่ใจ มวั

แต่ไปดูคนทีส่รา้งความทกุข ์ความไมพ่อใจใหก้บัเรานัน่เอง  

ถา้ไดเ้ขา้วดัเขา้วาฟงัเทศนฟ์งัธรรม จะรูว้า่สิง่ทีส่าํคญักวา่สิง่ภายนอกก็คอืสิง่ทีอ่ยู่ภายใน 

คอืความรูส้กึภายในใจ วา่ขณะน้ีกาํลงัเป็นฟืนเป็นไฟ หรือยงัเยน็ยงัสงบอยู่ เวลามคีนมา

สรา้งความไมพ่อใจใหก้บัเรา ถา้มสีต ิ แทนทีจ่ะโกรธเขา กลบัทาํใจใหส้งบ เพราะรูว้า่

ความไมพ่อใจทีท่าํใหเ้กดิความโกรธเป็นสิง่ทีไ่มด่ ี เป็นพษิเป็นภยักบัใจ ตอ้งยอมรบั

ความเป็นจริงวา่ เขาจะทาํอะไรอย่างไร เราไปควบคุมบงัคบั ไปหา้มเขาไมไ่ด ้แต่สิง่ทีเ่รา

หา้มไดค้อืใจของเรา ถา้ใจไมไ่ปสนใจ ไมไ่ปแยแส เขาจะทาํอย่างไรก็ไมม่ปีญัหาอะไร ใจ

ของเราก็จะสงบน่ิง ทีเ่กดิปญัหาเพราะเราไปมคีวามหวงั มคีวามตอ้งการจากเขานัน่เอง 

เช่นตอ้งการใหเ้ขาทาํสิง่หน่ึงสิง่ใดให ้ แลว้เขาไมต่อบสนองทาํตามทีเ่ราตอ้งการ เราก็เกดิ

ความผดิหวงั เมือ่เกดิความผดิหวงัก็เกดิความไมพ่อใจ เกิดความเสยีใจขึ้นมา อย่างน้ี

เป็นความคดิทีไ่มด่ ีเป็นความคดิทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัเรา  

ทางทีด่อีย่าไปหวงัอะไรจากผูอ้ืน่ พยายามทาํในสิง่ทีเ่ราทาํได ้หวงัในสิง่ทีเ่ราทาํได ้ยึดตน

เป็นที่พึ่งของตนเป็นหลกั ตอ้งการอะไรกห็ามาดว้ยลาํแขง้ลาํขา หามาดว้ยสตปิญัญา

ของตน ถา้หามาไมไ่ดก้็อย่าไปเอาเสยีเลยจะดกีวา่ ไมม่สีิง่ต่างๆภายนอกก็ไมท่าํใหเ้รา

ตายไปหรอก และก็ไมไ่ดม้คีวามสุขมากไปกวา่การไมม่อีะไร แต่น่ีเป็นสิง่ทีเ่ราไมรู่ก้นั เรา

คดิวา่เมือ่ตอ้งการอะไร ตอ้งหามาใหไ้ด ้เพราะคดิวา่เมือ่ไดม้าแลว้จะทาํใหม้คีวามสุข แต่

หารูไ้มว่า่มนัเป็นความสุขเพยีงช ัว่ขณะหน่ึง หลงัจากนัน้แลว้ก็เกดิความชนิชา ความจาํเจ 

ก็จะไมต่อ้งการสิง่นัน้อกี แต่ถา้ไปเหน็สิง่ใหม่ๆ  ก็เกดิความอยากขึ้นมาอกี ความสุขที่

เคยไดจ้ากสิง่ทีม่อียู่ก็หมดไป เพราะมสีิง่ใหม่ๆ ออกมาทา้ทายความอยากอกี ทาํใหเ้กดิ
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ความตอ้งการ ถา้ไมไ่ดก้็จะเสยีใจ ตอ้งออกไปแสวงหามาใหไ้ด ้ เมือ่ไดม้าแลว้ก็จะเป็น

แบบเดมิอกี จะดใีจไปสกัระยะหน่ึงแลว้ก็หมดไป แลว้ก็อยากขึ้นมาใหมอ่กี น่ีคอืเรื่อง

ของใจทีถู่กอาํนาจของความหลง ของความอยากผลกัดนัไป  

ความอยากน้ี มที ัง้ทีจ่าํเป็นและไมจ่าํเป็น ควรใชป้ญัญาแยกแยะ สิง่ทีม่คีวามจาํเป็นต่อ

การดาํรงชพี ต่อการบาํรุงสุขดบัทกุขใ์นใจของเรา ถอืวา่เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น ก็ควรหามา สิง่ที่

ไมจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีหรือต่อการดบัทกุขใ์นใจของเรา ไมม่สีิง่น ัน้ก็ไม่เป็นปญัหาอะไร 

เช่นเวลาตอ้งการรบัประทานอาหาร เรารูว้า่อาหารเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น เพราะถา้ร่างกายไมไ่ด ้

รบัประทานอาหารก็จะตอ้งชาํรุดทรุดโทรม เจ็บไขไ้ดป่้วย และถา้ขาดอาหารมากๆ ก็จะ

ถงึแก่ความตายได ้ อาหารจงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น แต่ตอ้งรูจ้กัประมาณ คอืร่างกายตอ้งการ

อาหารในปริมาณหน่ึง ถา้มากไปกวา่นัน้ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร แต่กลบัจะเกดิโทษ ทาํ

ใหร่้างกายมนีํา้หนกัมากเกนิความจาํเป็น เป็นเหตใุหม้โีรคภยัต่างๆเบยีดเบยีน เพราะ

ร่างกายตอ้งทาํงานหนกักวา่ทีค่วรจะทาํนัน่เอง แลว้ทาํไมถงึตอ้งรบัประทานอาหาร

มากกวา่ความจาํเป็น ก็เพราะไมดู่ทีใ่จ เวลาเกดิความอยากก็หลงตามความอยากนัน้ ใจ

ส ัง่ใหร้บัประทานอาหารเพิม่ขึ้นอกีก็รบัประทานตาม ท ัง้ๆทีไ่มม่คีวามจาํเป็น เพราะไมรู่ ้

โทษของการรบัประทานอาหารมากเกนิความจาํเป็นนัน่เอง แต่ถา้มปีญัญารูว้า่ร่างกายอยู่

ไดด้ว้ยอาหารมากนอ้ยเพยีงไร แลว้คอยควบคุมใหไ้ดอ้าหารตามความตอ้งการของ

ร่างกาย ไมใ่หเ้กนิความจาํเป็น ร่างกายก็จะอยู่ไดอ้ย่างปลอดภยั ไมม่โีรคภยัเบยีดเบยีน 

น่ีคอืการใชป้ญัญาในการดาํรงชวีติ  

ในขณะทีเ่กดิความอยากต่างๆขึ้นมา ใหใ้ชป้ญัญาแยกแยะ ดูวา่จาํเป็นตอ้งมหีรือไม ่

จาํเป็นตอ้งทาํหรือไม ่ ถา้ไมจ่าํเป็นตอ้งม ี ไมจ่าํเป็นตอ้งทาํ ก็อย่าไปม ี อย่าไปทาํจะดกีวา่ 

เพราะการแสวงหาสิง่ต่างๆนัน้ เป็นความลาํบาก ตอ้งต่อสู ้ หาเงนิหาทอง ทาํงานทาํการ 

เหน่ือยยากลาํบากลาํบน สิง่ทีไ่ดม้าก็ไมม่คุีณค่าอะไรกบัจติใจ ไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง 

เป็นของปลอม ไมใ่ช่ของจริง ความสุขต่างๆทีแ่สวงหาจากวตัถตุ่างๆ จากการกระทาํ

ต่างๆ ลว้นเป็นของปลอมท ัง้สิ้น เพราะหามาไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมเ่คยอิม่ ไม่เคยพอ

สกัท ีตอ้งหามาใหมอ่ยู่เรื่อยๆ เพราะไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน่เอง ถา้ตอ้งการความสุขที่
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แทจ้รงิ ก็ตอ้งเขา้หาพระศาสนา เพราะมบีคุคลทีไ่ดพ้บความสุขทีแ่ทจ้ริง แลว้นาํมาเผย

แผ่ใหพ้วกเราทราบ บคุคลนัน้ก็คอืพระพทุธเจา้ของเราน่ีเอง ท่านเป็นบคุคลแรกในโลกน้ี 

ทีไ่ดค้น้พบความสุขทีแ่ทจ้รงิ วา่อยู่ในใจของเรา อยู่ในใจทีส่งบ อยู่ในใจทีช่นะความ

อยากต่างๆ ทีไ่มจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี พระพทุธเจา้ไมไ่ดห้า้มใหอ้ยากในเรื่องปจัจยั ๔ 

เช่นตอ้งการเสื้อผา้ใส่ เพราะเสื้อผา้เก่าทีม่อียู่น ัน้มนัขาด หรือตวัเลก็ไป ใส่ไมไ่ดแ้ลว้ 

จาํเป็นตอ้งมใีหม ่ ก็ตอ้งหามา อาหารก็ตอ้งหามารบัประทาน บา้นก็ตอ้งมอียู่ ยาก็ตอ้งมี

ไวร้กัษาโรคภยัไขเ้จ็บ สิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี จงึตอ้งมสีิง่เหลา่น้ี  

นอกเหนือจากสิง่เหลา่น้ีแลว้ ถามจริงๆวา่จาํเป็นไหม เช่นโทรทศัน ์ วทิย ุ โรงหนงั โรง

ละคร สถานบนัเทงิต่างๆ มคีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชพีหรือไม ่ถา้ไมม่สีิง่เหลา่น้ีแลว้ จะ

ตายจากโลกน้ีไปหรือไม ่ เรากรู็ว้า่ไม ่ ไมม่สีิง่เหลา่น้ีเราก็อยู่ได ้ มกี็ไมไ่ดท้าํใหม้คีวามสุข 

ความอิม่ ความพอ ต่อใหม้มีากเพยีงไร ก็ไมส่ามารถดบัความอยากความตอ้งการได ้

เพราะความอยากความตอ้งการนัน้ ไมไ่ดด้บัดว้ยการแสวงหา แต่ดบัดว้ยการต่อสูค้วาม

อยากต่างๆ ดบัดว้ยการฝึกฝนอบรมจติใจตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงฝึกฝนอบรม

มา ตอ้งลดละความตอ้งการ ความอยากในสิง่ทีไ่มจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี อยู่แบบสมถะ 

เรียบงา่ย เอาเท่าทีจ่าํเป็นก็พอ ฝึกฝนทาํจติใจใหส้งบดว้ยการควบคุมดูแลจติใจดว้ยสต ิ

อย่าปลอ่ยใหจ้ติคดิไปตามอาํนาจความหลงความตอ้งการต่างๆ คอยควบคุมจติใหอ้ยู่ใน

คาํส ัง่ของเรา  

ในเบื้องตน้ใหฝึ้กจติใหอ้ยู่กบับทสวดมนต ์วนัหน่ึงๆลองฝึกนัง่สวดมนตดู์ สวดบทไหนก็

ได ้ ไมต่อ้งสวดบทยาวมากก็ได ้ ใหส้วดซํา้ๆบ่อยๆไปเรื่อยๆ จะสวดบทอติปิิโสไปทลีะ 

๕๐ จบ ๑๐๐ จบก็ได ้ เวลามเีวลาวา่งไมจ่าํเป็นตอ้งใชใ้จคดิในเรื่องราวต่างๆ แทนทีจ่ะ

ปลอ่ยใหค้ดิไปเรื่อยเป่ือย ลองนาํมาใหอ้ยู่ภายใตก้ารควบคุมของเรา ดว้ยการใหอ้ยูก่บั

บทสวดมนต ์ หรือจะใหอ้ยู่กบัคาํบริกรรมคาํใดคาํหน่ึงก็ได ้ เช่นพทุโธๆๆ ลองกาํหนด

ระลกึคาํวา่พทุโธๆๆอยู่ในใจไปเรื่อยๆ ไมต่อ้งไปคดิเรื่องอืน่ ถา้ไมจ่าํเป็นตอ้งคดิเรื่อง

อะไร อย่าไปคดิ ใหส้งวนความคดิไว ้ประหยดัความคดิ คดิในสิง่ทีจ่าํเป็น ถา้ไมจ่าํเป็นก็

อย่าไปคดิ ปลอ่ยใหเ้รื่องราวต่างๆในโลกน้ีเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเถดิ ไปคดิมากก็ทาํ
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ใหฟุ้้ งซ่าน กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั เพราะคดิไมเ่ป็น คดิไมถู่กนัน่เอง ถา้ควบคุมใจไดแ้ลว้ 

ต่อไปก็จะสามารถควบคุมบงัคบัใหค้ดิในเรื่องต่างๆทีต่อ้งการใหค้ดิได ้ เรื่องทีไ่มต่อ้งการ

ใหค้ดิก็สามารถระงบัดบัได ้ ใจก็เป็นเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง ถา้ไมรู่จ้กัขบั จะไมส่ามารถ

ควบคุมรถยนตไ์ด ้ เวลาตอ้งการใหร้ถจอด ก็จะทาํไมไ่ด ้ เวลาตอ้งการใหร้ถวิง่ ก็จะทาํ

ไมไ่ด ้เพราะไมไ่ดศึ้กษาวธิีขบัรถนัน่เอง แต่ถา้ไดศึ้กษามา ก็จะสามารถขบัไปไหนมาไหน

ไดด้ว้ยความปลอดภยั  

ใจก็เป็นเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง ทีเ่ราสามารถควบคุมบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ

ของเราได ้ถา้รูจ้กัขบัใจ แต่ถา้ไมรู่จ้กั ก็จะไมส่ามารถควบคุมใจได ้เช่นเวลามคีวามโกรธ 

เราก็รูว้า่ไมด่ ีเพราะเวลาโกรธ ใครจะทกุขถ์า้ไมใ่ช่ตวัเราเอง แต่ก็หยุดใจไมใ่หโ้กรธไมไ่ด ้

เวลาเกดิความโลภ ก็รูว้า่สิง่ทีต่อ้งการนัน้ ไมม่คีวามจาํเป็นเลย แต่ก็หกัหา้มใจไมไ่ด ้

เพราะไมรู่จ้กัวธิหียุดใจนัน่เอง รูแ้ต่วธิีเหยยีบคนัเร่งของใจ เวลาตอ้งการอะไรก็ลยุเลย 

เวลาโกรธใครก็ลยุเลย อย่างน้ีตลอดเวลา ไมม่กีารยบัย ัง้ ไมม่กีารหยุด แลว้ผลเป็น

อย่างไร หลงัจากทีเ่กดิความโกรธแลว้ไปลยุคนอืน่เขา้ ก็ตอ้งมเีรื่องมรีาว ทะเลาะเบาะ

แวง้ ทาํรา้ยร่างกาย ขึ้นโรงขึ้นศาล ตดิคุกตดิตะราง เสยีค่าปรบั เสยีเงนิเสยีทองโดยใช่

เหต ุเพราะไมรู่จ้กัควบคุมใจนัน่เอง  

พระพทุธศาสนาจงึสอนใหค้วบคุมใจเป็นสาํคญั ในเบื้องตน้ก็ใหค้วบคุมการกระทาํทาง

กายทางวาจาก่อน เพราะการกระทาํทางกาย และการกระทาํทางวาจา ก็ออกมาจากใจ ใจ

เป็นผูส้ ัง่ เวลาจะลกุขึ้นใจก็ตอ้งส ัง่ใหล้กุขึ้น ถงึจะลกุขึ้นได ้เวลาจะพูดอะไร ใจกต็อ้งคดิ

เสยีก่อน ถงึจะพูดออกมาได ้ในเบื้องตน้จงึตอ้งต ัง้กรอบไว ้ต ัง้ร ัว้ไว ้ไมใ่หก้ารกระทาํทาง

กาย ทางวาจา เกดิโทษขึ้นมา เช่นหา้มไมใ่หไ้ปฆ่าสตัวต์ดัชวีติ หา้มไมใ่หไ้ปพูดปดมดเทจ็ 

หา้มไมใ่หไ้ปลกัทรพัย ์ หา้มไมใ่หไ้ปประพฤตผิดิประเวณี หา้มไมใ่หไ้ปเสพสุรายาเมา 

และอบายมขุต่างๆ เพราะการกระทาํเหลา่น้ีลว้นจะทาํใหเ้กดิโทษ เกดิปญัหา เกดิความ

ทกุขย์อ้นกลบัมาทีใ่จ เวลาไปทาํผดิศีลแลว้ จะตอ้งมคีวามเสยีใจ มคีวามทกุขต์ามมา ใน

เบื้องตน้จงึตอ้งต ัง้กรอบไวว้า่ ใจอยากจะทาํอะไรก็ได ้ อยากจะมอีะไรก็ได ้ แต่ขอใหท้าํ 

ขอใหห้ามา ในกรอบของความถูกตอ้ง เช่นอยากจะมภีรรยา ก็ตอ้งไปหาคนทีไ่มม่คู่ี ไมม่ี
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สาม ี ตอ้งขออนุญาตจากบดิามารดาเสยีก่อน เรียกวา่ทาํใหถู้กประเพณีนัน่เอง ไมใ่ห ้

ประพฤตผิดิประเพณี เพราะเมือ่ไดม้าอย่างถูกตอ้งตามประเพณีแลว้ ก็จะไมม่ปีญัหาไม่

มคีวามทกุขต์ามมา เช่นเดยีวกบัเงนิทองขา้วของต่างๆ ถา้ตอ้งการก็หามาดว้ยความ

สุจริต ไปทาํงานทาํการ รบัเงนิเดอืนมา อย่าไปหามาดว้ยการลกัเลก็ขโมยนอ้ย อย่างน้ี

เมือ่ทาํไปแลว้จะทาํใหใ้จมคีวามหวาดกลวั ทีจ่ะตอ้งถูกจบัไปลงโทษ ถา้ทาํดว้ยความ

สุจริต ดว้ยความถูกตอ้งแลว้ ใจจะไมท่กุข ์ ไมห่ว ัน่ไหว เพราะจะไมม่ใีครสามารถมาชี้

หนา้เรา บอกวา่เราทาํผดิ จะตอ้งถูกทาํโทษ อย่างน้ีเขาไมส่ามารถทาํกบัเราได ้ เพราะเรา

ไมไ่ดท้าํสิง่ทีผ่ดินัน่เอง  

เมือ่ควบคุมการกระทาํทางกายทางวาจาไดแ้ลว้ ในลาํดบัต่อไปก็ใหม้าควบคุมความคดิ

ของเรา เคยคดิหรือไมว่า่มเีรื่องบางเรื่องเราไมอ่ยากจะคดิเลย เพราะคดิไปทไีรก็มแีต่

ความเศรา้โศกเสยีใจ แต่ก็อดคดิไมไ่ด ้ เพราะหาเบรกไมเ่จอ ไมรู่จ้กัวธิีหยุดความคดิ

ของใจเรานัน่เอง แต่ถา้ไดฝึ้กทาํสมาธิ กาํหนดใจใหอ้ยู่กบับทสวดมนตก์็ด ี บทบริกรรม

พทุโธๆ ๆก็ด ี ถา้ทาํไดแ้ลว้ ต่อไปสมมตุวิา่ใจไปคดิถงึเรื่องอะไรสกัเรื่องหน่ึง แลว้ทาํให ้

เกดิความวา้วุน่ขุน่มวัขึ้นมา ก็หยุดไดด้ว้ยการหนัมาระลกึถงึพทุโธๆๆไปในใจ เปรียบ

เหมอืนกบัเวลาทีดู่โทรทศัน ์ถา้ไมช่อบดูช่องน้ี ถา้รูจ้กัวธิีเปลีย่นช่อง ก็กดรีโมตเปลีย่นไป

ช่องอืน่ได ้ แต่ถา้ไมรู่จ้กัวธิีเปลีย่นช่อง ก็ตอ้งทนดูกบัรายการทีไ่มต่อ้งการจะดู เพราะไม่

รูจ้กัวธิีเปลีย่นช่องดว้ยรีโมตนัน่เอง ใจของเราก็เป็นเหมอืนกบัโทรทศัน ์ทีม่รีายการต่างๆ

ปรากฏอยู่ตลอดเวลา มที ัง้รายการเศรา้โศกเสยีใจ รายการดอีกดใีจ รายการโกรธแคน้

อาฆาตพยาบาท ซึง่เกดิจากความคดิของเราท ัง้สิ้น แต่ถา้ไมรู่จ้กัวธิีเปลีย่นช่องของใจ 

เช่นเวลาคดิเรื่องอะไรแลว้เกดิความวา้วุน่ขุ่นมวั เกดิความเดอืดรอ้นใจขึ้นมา ก็จะไมรู่จ้กั

วธิีเปลีย่นช่อง แต่ถา้เคยฝึกหดัทาํสมาธ ิคอืฝึกบริกรรมพทุโธๆๆอยู่เรื่อยๆ หรือฝึกไหว ้

พระสวดมนตอ์ยู่อย่างสมํา่เสมอแลว้ วนัไหนมคีวามไมส่บายใจกบัเรื่องใดเรื่องหน่ึง ก็

สวดมนตไ์ปเรื่อยๆ สวดไปแลว้อย่าไปคดิถงึเรื่องทีท่าํใหไ้มส่บายใจ น่ีเป็นการเปลีย่น

ช่อง เปลีย่นรายการ รายการทีส่รา้งความวุน่วายใจ สรา้งความเศรา้หมอง สรา้งความ

เสยีใจ ก็อย่าไปดู อย่าไปคดิถงึ หนัมาสวดมนตไ์ปเรื่อยๆ สวดอติปิิโสไปสกั ๕๐ จบ 

เดีย๋วก็ลมืแลว้เรื่องต่างๆ  
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เรื่องทีค่ดิส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทีเ่กดิขึ้นแลว้ท ัง้นัน้ ไปแกไ้ขอะไรไมไ่ด ้เช่นใครพูดไมด่ ีมา

ดุ มาด่า มาวา่ ก็เกดิความโกรธแคน้เกลยีดชงัขึ้นมา แต่มนัก็เกดิขึ้นไปแลว้ ไปหา้มก็

ไมไ่ด ้แต่ก็นัง่คดิเรื่องนัน้อยู่ท ัง้วนัท ัง้คนื เพราะไมรู่จ้กัวธิีระงบัดบัความคดินัน่เอง แต่ถา้

ไดเ้คยฝึกทาํสมาธิอยู่ตลอดเวลาแลว้ ต่อไปเวลามเีรื่องอะไรมาสรา้งความไมส่บายอกไม่

สบายใจ ก็สามารถลมืไดด้ว้ยการสวดมนตท์ีเ่คยสวด หรือบริกรรมพทุโธๆๆ อย่างทีเ่คย

บริกรรม เรื่องราวต่างๆทีส่รา้งความไมส่บายอกไมส่บายใจ ก็จะหายไปจากใจ ท ัง้ๆที่

เรื่องเหลา่นัน้ยงัมอียู่หรือไมก่็ไมส่าํคญั ถา้ตราบใดไมเ่อาเขา้มาในใจแลว้ ก็ไมม่ปีญัหา

อะไร เหมอืนกบัไฟ ไฟจะไหมท้ีไ่หนก็ไมเ่ป็นปญัหาอะไร ถา้ไมเ่อาไฟเขา้มาไหมใ้นบา้น 

บา้นก็ปลอดภยั  

ใจก็เป็นเช่นนัน้ ส่วนใหญ่เรามกัชอบเอาไฟเขา้มาเผาตวัเรา เพราะเวลาไปเหน็อะไรทีไ่ม่

ชอบ ไดย้นิอะไรทีไ่มช่อบ แทนทีจ่ะลมืมนั ท ัง้ๆทีม่นัก็ผ่านไปแลว้ กลบัลมืมนัไมไ่ด ้

เพราะใจมอีปุาทาน ความยดึม ัน่ถอืม ัน่ เหมอืนกบักาวตราชา้ง เวลาไปตดิกบัอะไรแลว้ ก็

ตดิหนึบเลย ถอนออกมาดงึออกมาไมอ่อก เพราะความเหนียวแน่นของอปุาทานน่ีเอง น่ี

เป็นปญัหาของชวีติของพวกเรา แต่โชคดทีีไ่ดม้าเจอพระพทุธศาสนา ทีส่อนวธิีการถอด

ถอนอปุาทานท ัง้หลายดว้ยการฝึกจติ สอนใหรู้จ้กัควบคุมบงัคบัจติใจ เวลาจติไปตดิ ไป

ผูกพนักบัเรื่องอะไรทีส่รา้งความวา้วุน่ขุน่มวั สรา้งความทกุขข์ึ้นมา ก็ใหเ้บนความสนใจ

ออกจากเรื่องนัน้เสยี ใหก้ลบัมาอยู่กบังานทีเ่คยสอนใหจ้ติทาํ ถา้ชาํนาญกบัการไหวพ้ระ

สวดมนต ์ก็สวดไป จนจติสงบ เมือ่สงบแลว้ ก็จะสบาย จงึควรใหค้วามสาํคญักบัใจย่ิง

กว่าสิ่งอืน่ใด การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี ่๑๙๕ 

อูซ่่อมบาํรุงใจ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๗ 

การมาวดัอย่างสมํา่เสมอเพือ่ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไหวพ้ระสวด

มนต ์ปฏบิตัธิรรม เป็นการทาํนุบาํรุงดูแลรกัษาใจ ซึง่เปรียบเหมอืนรถยนตท์ีม่ปีระโยชน์

คนัหน่ึง สามารถพาเราไปไหนมาไหนไดอ้ย่างสะดวกสบาย แต่รถยนตก์ต็อ้งมกีารดูแล

รกัษา เพราะถา้ไมไ่ดร้บัการดูแลรกัษา ก็จะตอ้งเกดิความชาํรุดทรุดโทรม เกดิความ

เสยีหาย ทาํใหไ้มส่ามารถนาํพาเราไปตามสถานทีต่่างๆได ้ เราจงึตอ้งนาํรถยนตเ์ขา้สู่

สถานีบริการอยู่เสมอๆ เพือ่เตมินํา้มนั เตมิลม เตมินํา้ เปลีย่นอปุกรณ์ต่างๆทีช่าํรุดทรุด

โทรม ซ่อมแซมส่วนต่างๆทีจ่ะตอ้งซ่อม เพื่อใหร้ถวิง่ไปไหนมาไหนไดต้ามปกต ิ ใจก็เป็น

เหมอืนกบัรถยนตท์ีต่อ้งคอยดูแลรกัษา เพือ่จะไดน้าํพาชวีติไปสู่ความร่มเยน็เป็นสุข 

ไปสู่ความสุขความเจริญ วดัจงึเป็นเหมอืนกบัสถานีบริการ เป็นเหมอืนกบัอูซ่่อมบาํรุงใจ 

ถา้นาํใจเขา้วดัอย่างสมํา่เสมอ ปฏบิตัดูิแลอย่างถูกตอ้ง ใจก็จะมแีต่ความร่มเยน็เป็นสุข  

แต่ถา้ไมพ่าเขา้วดั เขา้หาพระศาสนา ปฏบิตัติามทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหป้ฏบิตั ิ

ก็เท่ากบัไมดู่แลรกัษาใจใหเ้ป็นปกต ิ ใหอ้ยูอ่ย่างสงบร่มเยน็เป็นสุข ใจก็จะกลายเป็นกอง

เพลงิขึ้นมา สรา้งความเดอืดรอ้น สรา้งความวุน่วาย สรา้งความทกุขใ์หไ้มรู่จ้กัจบจกัสิ้น 

ดงัทีเ่หน็กนัอยู่ในบคุคลทีไ่มม่ศีาสนา ไม่เขา้วดัเขา้วา เป็นบคุคลทีน่่าสงสารอย่างยิง่ 

เพราะจะตอ้งประสบกบัปญัหาต่างๆทีไ่มรู่จ้กัแก ้ ไมรู่จ้กัทาํใจใหห้ลดุพน้จากเรื่องราว

ต่างๆทีม่ารุมเรา้จติใจ ในทีสุ่ดเมือ่ความทกุขม์มีากจนทนไมไ่ด ้ ก็ตอ้งแกด้ว้ยวธิีทีไ่ม่

ถูกตอ้ง ดว้ยการทาํรา้ยชวีติของตนเอง เพราะคดิวา่เมือ่มคีวามทกุขม์าก อยู่ไปก็ไมม่ี

ประโยชนอ์ะไร คดิวา่ถา้ไดท้าํลายชวีติแลว้ปญัหาต่างๆทีรุ่มเรา้จติใจก็จะหมดไปดว้ย แต่

ความจริงการทาํลายชวีติของตนเองนัน้ ไมส่ามารถทาํลายความทกุขค์วามรุ่มรอ้นของ

จติใจได ้ เพราะความทกุข ์ ความรุม่รอ้นใจนั้น มนัอยู่ที่ใจ ไม่ไดอ้ยู่ที่กาย เวลาร่างกาย
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ตายไปแลว้ ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย ใจยงัมคีวามทกุข ์ ความวุน่วายตดิตามไปดว้ย 

ส่งผลใหไ้ปเกดิในทีไ่มด่ ีเช่นไปเกดิในนรกเป็นตน้ เพราะความรุ่มรอ้นของจติใจนัน่เอง  

ถา้ปรารถนาชวีติทีด่าํเนินไปดว้ยความร่มเย็นเป็นสุข ก็ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัใจ ให ้

ความสาํคญักบัการดูแลรกัษาใจ เพราะใจเป็นตวัสาํคญัทีสุ่ด ในโลกน้ีท ัง้โลกไม่มีอะไร

จะสาํคญัเท่ากบัใจ ดูแลอะไรก็ไมด่เีท่ากบัดูแลรกัษาใจ เพราะถา้ไดดู้แลรกัษาใจดว้ย

ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ ใจจะมคีวามสุข มคีวามสงบร่มเยน็ แต่ถา้ดูแลสิง่

อืน่ๆแทนทีจ่ะมคีวามสุข กลบัจะมคีวามทกุข ์ เพราะสิง่ต่างๆทีดู่แลรกัษานัน้ ย่อมไมอ่ยู่

ในการควบคุมดูแลรกัษาของเราไปไดต้ลอด เวลาเกดิการชาํรุดทรุดโทรม เสือ่มสลายไป 

ถา้ใจไมฉ่ลาด ไมม่ธีรรมะคอยดูแลรกัษา ก็จะตอ้งมแีต่ความเศรา้โศกเสยีใจ คนทีม่ี

ความเศรา้โศกเสยีใจเวลาทีต่อ้งพลดัพรากจากสิง่ต่างๆไปนัน้ ก็เป็นเพราะไมรู่จ้กัรกัษาใจ

นัน้เอง มวัแต่ไปรกัษาสิง่ต่างๆภายนอก เช่นวตัถสุมบตัขิา้วของเงนิทอง บคุคลต่างๆ ที่

รกัทีป่รารถนาด ี มคีวามใกลช้ดิสนิทสนม ย่อมมคีวามห่วงใยเป็นธรรมดา เวลาบคุคล

นัน้เป็นอะไรไป ก็ตอ้งพยายามช่วยเหลอืดูแลรกัษาใหห้ายกลบัเป็นปกต ิแต่ถา้สุดวสิยัไม่

สามารถดูแลรกัษาใหก้ลบัเป็นปกตไิด ้ตอ้งถงึแก่ความตายไป คนดูแลรกัษาก็จะตอ้งเกดิ

ความเศรา้โศกเสยีใจ เพราะมวัแต่ไปดูแลผูอ้ืน่ ไมไ่ดดู้แลใจของตน พอใจของตนตอ้ง

รบัผลกระทบจากสิง่ทีไ่มป่รารถนา ก็รบักบัสภาพนัน้ไมไ่ด ้ จงึเกดิความเศรา้โศกเสยีใจ

ขึ้นมา  

แต่ถา้เคยเขา้วดัอยู่อย่างสมํา่เสมอ ไดศึ้กษาไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทีส่อนใหดู้แลใจใหม้ากกวา่ดูแลสิง่ต่างๆในโลกน้ีแลว้ จะไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ 

เพราะรูว้า่สิง่ต่างๆในโลกน้ีดูแลไดใ้นเพยีงระดบัหน่ึงเท่านัน้ ในทีสุ่ดแลว้สิง่ต่างๆ

ท ัง้หลายก็จะตอ้งเป็นไปตามสภาพ ไมม่ใีครสามารถหกัหา้มยบัย ัง้ไมใ่หเ้สือ่มสลายไปได ้

แต่สิง่ทีเ่ราสามารถรกัษาไดก้็คอืใจ ไมใ่หเ้ศรา้โศกเสยีใจ เมือ่เกดิการพลดัพรากจากสิง่

ต่างๆไป ถา้คอยดูแลรกัษาใจดว้ยการสอน ดว้ยการเตอืนสตอิยู่เสมอๆวา่ สิ่งต่างๆใน

โลกน้ี มีการเกดิข้ึน ต ัง้อยู่ แลว้กด็บัไปเป็นธรรมดา ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีไ่มไ่ดเ้ป็นอย่าง

น้ี ทกุสิง่ทกุอย่างมกีารเกดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้ก็ดบัไปเป็นธรรมดา ถา้สอนใจอยู่อย่าง
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สมํา่เสมอแลว้พยายามทาํใจใหร้บักบัความจริงน้ีใหไ้ด ้เวลาเหน็อะไร ไดอ้ะไรมาก็ตอ้งทาํ

ความเขา้ใจวา่ สิง่ทีไ่ดม้าหรือบคุคลทีไ่ดม้าน้ี มาเพือ่ทีจ่ะจากเราไปนัน่เอง ถา้เขาไมจ่าก

เราไปก่อน เราก็ตอ้งจากเขาไปก่อน เพราะชวีติของคนเราน้ี อยู่กนัไมเ่กนิรอ้ยปี ก็ตอ้ง

แตกดบัสลายไป  

น่ีเป็นความจริงของโลกทีท่กุคนเกดิมาตอ้งเจอ ตอ้งประสบพบเหน็ดว้ยกนัทกุคน แต่

เน่ืองจากขาดการดูแลรกัษาใจ ไมค่่อยสนใจอบรมส ัง่สอนใจ ใหรู้ถ้งึเรื่องราวเหลา่น้ี มวั

แต่ไปแสวงหาสิง่ต่างๆมาเป็นสมบตัคิรอบครอง แลว้ก็เพลดิเพลนิกบัการครอบครอง

สมบตัเิหลา่นัน้ จนลมืดูแลใจไป พอวนัดคีนืดเีกดิการพลดัพรากจากกนั ก็เกดิความ

เศรา้โศกเสยีใจขึ้นมา น่ีก็เป็นเพราะไมดู่แลรกัษาใจนัน่เอง พระพทุธเจา้จงึทรงส ัง่สอน

พทุธศาสนิกชนท ัง้หลาย ใหเ้หน็ความสาํคญัของใจ ยิง่กวา่สิง่อืน่ใดในโลก เพราะถา้

รกัษาไดด้แีลว้ ไมม่อีะไรในโลกน้ีจะใหค้วามสุขกบัเรายิง่กวา่ใจทีไ่ดร้บัการดูแลรกัษา

ดว้ยธรรมะ แต่ถา้ไมดู่แลรกัษาใจดว้ยธรรมะ มวัแต่ไปดูแลสมบตัอิืน่ๆ แมจ้ะมคุีณค่า

มากมายเพยีงไรตามสมมตุนิิยมก็ตาม สมบตัเิหลา่นัน้จะไมส่ามารถระงบัยบัย ัง้ความ

เศรา้โศกเสยีใจ ความทกุขใ์จได ้ เมือ่ตอ้งประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา สิง่ทีไ่มช่อบ น่ีคอื

เรื่องของเรา เป็นสิง่ทีค่วรใหค้วามสนใจ คอืการดูแลรกัษาใจ  

ไมม่ทีีไ่หนทีจ่ะเป็นสถานที ่ ทีดู่แลใจไดด้ ี เท่ากบัวดัวาอารามต่างๆ เพราะเมือ่ไดเ้ขา้วดั

แลว้ จะไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ซึง่เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอย่างยิง่กบัใจ เพราะใจเป็นเหมอืนผู ้

เดนิทางในทีม่ดื จาํตอ้งมแีสงสวา่ง จาํตอ้งมแีผนที ่ จาํตอ้งมผูีน้าํทางไป จงึจะไปไดด้ว้ย

ความปลอดภยั ดว้ยความสุข ดว้ยความเจริญ น่ีคอืเหตทุีต่อ้งเขา้วดั เขา้หาพระศาสนา 

เขา้หาพระธรรมคาํสอน หาพระพทุธเจา้ หาพระอริยสงฆส์าวก เพราะทา่นเหลา่น้ีมแีสง

สวา่ง ไดผ้่านมาแลว้บนเสน้ทางชวีติ ทีพ่วกเรากาํลงัดาํเนินอยู่ ท่านรูว้า่เมือ่ไปถงึจดุไหน

ควรจะทาํอย่างไร เมือ่ถงึสีแ่ยกควรจะเลี้ยวซา้ย เลี้ยวขวา หรือตรงไป ท่านรูท้ศิทางไหน

ควรไป ไปแลว้ปลอดภยั ไปแลว้ถงึจดุหมายปลายทางทีป่รารถนา คอืหลดุพน้จากความ

ทกุขท์ ัง้ปวงนัน่เอง เพราะไมม่ใีครอยากมคีวามทกุขด์ว้ยกนัท ัง้นัน้ ความทกุขแ์มแ้ต่เพยีง

นิดเดยีวก็ไม่อยากจะมกีนั แต่ทาํไมยงัตอ้งเจอกบัความทกุขอ์ยู่เรื่อยๆ ก็เพราะเป็น
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เหมอืนคนทีไ่มรู่จ้กัทางนัน่เอง พอมาถงึสีแ่ยกก็ไมรู่ว้า่จะไปทางไหนด ี ก็เลยตอ้งเสีย่งดู 

ไปทางซา้ยบา้ง ไปทางขวาบา้ง ตรงไปบา้ง ซึง่ส่วนใหญ่มกัจะเลอืกทางผดิ เพราะทางที่

ผดิมกัจะมสีิง่ย ัว่ยวนกวนใจหลอกลอ่ใหไ้ปกนั โลกน้ีจงึมแีต่คนหลงผดิ เดนิในทางทีผ่ดิ 

ท ัง้ๆทีม่คีนคอยเตอืน คอยบอกอยู่ แต่ก็ไม่ยอมฟงักนั  

เพราะน่ีเป็นธรรมชาตขิองจติทีม่คีวามมดืบอด มคีวามหลง มกัจะเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็

กงจกัรเป็นดอกบวั ถงึแมจ้ะมผูีรู้จ้ริงเหน็จริงมาส ัง่สอนใหรู้ว้า่ อะไรดี อะไรชัว่ ก็ยงัไม่

ค่อยชอบไปในทางทีด่กีนั แต่กลบัชอบไปในทางทีไ่มด่กีนั เช่นศาสนาสอนอยู่เสมอวา่ 

อบายมขุเป็นสิง่เลวรา้ย นาํความเสือ่มเสยีใหก้บัผูเ้กี่ยวขอ้ง แต่ก็ไมว่ายทีจ่ะมคีนชอบไป

ในทางนัน้กนั นอกจากนัน้แลว้ยงัชอบส่งเสริมชกัจูงใหผู้อ้ืน่ไปดว้ย เช่นในสงัคมไทยเรา

ท ัง้ๆทีเ่ป็นเมอืงพทุธแท ้ๆ  ก็ยงัมคีนพยายามเปิดบ่อนการพนนัเสรี เปิดสถานบนัเทงิให ้

คนเขา้ไปกนิเหลา้เมายา ประพฤตผิดิประเวณีกนัอย่างเปิดเผย อย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมาย บคุคลเหลา่น้ีก็เป็นคนมเีกยีรต ิมชีื่อมเีสยีง เป็นคนทีเ่ราเลอืกเป็นตวัแทน เพือ่

ทาํหนา้ทีดู่แลรกัษาบา้นเมอืงใหก้บัเรา แต่กลบัมาทาํในสิง่ทีไ่มค่าดคดิจะกลา้ทาํ คอืออก

กฎหมายใหเ้ลน่การพนนัไดอ้ย่างถูกกฎหมาย เพราะทาํรายไดใ้หก้บัประเทศ มองแต่

รายไดอ้ย่างเดยีว ไมม่องผลเสยีทีเ่กดิกบัคนเลน่ ทีจ่ะตอ้งหมดบา้นหมดช่อง หมด

ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง ทีเ่กดิจากการเสยีพนนั จะมจีาํนวนมากนอ้ยเพยีงไร เขา

มองไมเ่หน็ เหน็แต่ตวัเลขทีค่วรจะได ้ เพราะเสยีดายเงนิทีไ่หลออกไปนอกประเทศ 

เพราะคนทีช่อบเลน่การพนนัจะนาํเงนิออกไปเลน่ทีต่่างประเทศ ก็เลยคดิใหเ้ขาเล่นใน

บา้นดกีวา่  

แต่ไมค่ดิวา่ เมือ่เลน่แลว้ เป็นธรรมดาทีจ่ะตอ้งมกีารเสยี ตอ้งหมดเน้ือหมดตวั 

ครอบครวัก็จะลาํบากลาํบน เพราะหวัหนา้ครอบครวัไมม่เีงนิทองดูแล ผลเสยีต่อสงัคมก็

จะตามมา เพราะเมือ่เสยีการพนนัแลว้ ก็อยากจะไดค้นื ก็ตอ้งไปหาทรพัยใ์นทางทีไ่ม่

ชอบ ไปโกหกหลอกลวง ไปลกัไปขโมย เพือ่จะเอาเงนิมาเลน่อกี จะไดเ้อาเงนิทีเ่สยี

กลบัคนืมา แต่แทนทีจ่ะไดก้ลบัคนืมา กลบัจะตอ้งเสยีไปอกีเรื่อยๆ เพราะน่ีเป็นเรื่องของ

การพนนั น่ีก็เหน็ไดช้ดัอยู่แลว้วา่ คนเหลา่น้ีไมเ่คยเขา้หาพระศาสนา ไมส่นใจกบัการ
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ดูแลรกัษาใจ ทีม่คีวามหลงคอยผลกัดนัความอยาก ความตอ้งการในความสุข ทีไ่ม่ใช่

เป็นความสุขทีแ่ทจ้ริง คอืความสุขทีเ่กดิจากการไดส้มัผสัรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ

ต่างๆ แต่หารูไ้มว่า่ความสุขแบบน้ี เป็นเหมอืนกบัความสุขทีไ่ดจ้ากการเสพยาเสพตดิ จะ

ไมเ่กดิความอิม่ จะไมเ่กิดความพอ จะมแีต่ความเพลดิเพลนิในขณะทีไ่ดเ้สพ แต่

หลงัจากทีไ่ดเ้สพไปแลว้ ก็จะตอ้งกลายเป็นทาสไป จาํตอ้งมสีิง่เหลา่นัน้มาบาํรุงบาํเรออยู่

เสมอ ถา้เกดิขาดสิง่เหลา่นัน้ไป ก็จะตอ้งเกดิอาการทรุนทรุาย กนิไมไ่ด ้ นอนไมห่ลบั มี

ความทกุขอ์ย่างมากมาย เพราะไปหลงตดิกบัสิง่เหลา่นัน้นัน่เอง  

พระพทุธศาสนาจงึสอนใหล้ด ละ ตดั ตณัหา ความอยากในกามท ัง้หลาย คอืรูป เสยีง 

กลิ่น รส โผฏฐพัพะท ัง้หลาย อย่าไปหลงตดิกบัความสุขแบบน้ี เพราะเปรียบเหมอืนกบั

เหยือ่ทีต่ดิอยู่ปลายเบด็ เวลาเหน็เหยือ่ตดิอยู่ปลายเบด็มกัจะไมเ่หน็เบด็ เพราะเหยือ่หุม้

ห่อตวัเบด็อยู่ แต่หลงัจากทีไ่ปฮบุเหยือ่เขา้ไปในปากแลว้ ถงึจะรูเ้มือ่เขากระตกุเสน้เอน็ที่

ผูกอยู่กบัเบด็ ทีจ่ะเกี่ยวคอผูท้ีไ่ปฮบุเหยือ่นัน้ แลว้ก็จะตอ้งกลายเป็นทาสของเบด็นัน้ไป

ในทีสุ่ด ฉนัใดความสุขทีไ่ดจ้ากรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะต่างๆ ก็จะเป็นอย่างนัน้ 

เมือ่ไดส้มัผสัไดเ้สพแลว้ ก็จะตดิอก ตดิใจ เคยออกไปเทีย่ว ก็อยากจะออกไปเทีย่วอกี 

เคยมคีวามสุขกบัคนนัน้คนน้ี ก็อยากจะมคีวามสุขกบัคนนัน้คนน้ีอกี แต่ไมช่า้ก็เร็ว 

เน่ืองจากโลกน้ีเป็นโลกทีม่กีารเปลีย่นแปลง เป็นโลกทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน คนทีเ่คยให ้

ความสุขกบัเรา สกัวนัหน่ึงอาจจะเปลีย่นไปก็ได ้ แทนทีจ่ะยนิดอียู่กบัเรา ใหค้วามสุขกบั

เรา ก็แอบไปหาความสุขกบัผูอ้ืน่ พอเราทราบเขา้ทหีลงั ก็ตอ้งเกดิความเสยีใจ เกดิความ

โกรธแคน้ขึ้นมา ความสุขทีเ่คยไดร้บัจากบคุคลนัน้ ก็กลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา 

กลายเป็นไฟนรกขึ้นมา เพราะความเคยีดแคน้อาฆาตพยาบาท และถา้ไมรู่จ้กัระงบัดบัไฟ

น้ี ไมช่า้กเ็ร็วอาจจะตอ้งทาํในสิง่ทีต่อ้งเสยีใจในภายหลงั คอืจะตอ้งไปฆ่าเขา เมือ่ฆ่าเขา

เสร็จแลว้ ก็ตอ้งกลบัมาฆ่าตนเองอกี เพราะกลวัโทษทีจ่ะตามมา  

น่ีเป็นสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นกบัคนทีไ่มส่นใจดูแลรกัษาใจ ไมส่นใจเขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

เพราะถา้ไดเ้ขา้วดัฟงัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ จะไดย้นิคาํสอนของพระพทุธเจา้ทีท่รงสอนอยู่

เสมอๆวา่ ความสขุที่แทจ้ริงนั้นมีอยู่ในใจของเราแลว้ ไมต่อ้งไปแสวงหาความสุข
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ภายนอก เพยีงแต่ทาํใจใหส้งบเทา่นัน้ ถา้ใจสงบแลว้ จะมคีวามสุข มคีวามอิม่ จะไม่หวิ 

ไมก่ระหายกบัรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะต่างๆ จะไมอ่ยากไดอ้ยากมอีะไร จะไม่

อยากจะเป็นอะไร น่ีแหละคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้ริงของเรา ทีไ่มม่ใีคร

สามารถพรากจากเราไปได ้ แต่เรากลบัไมรู่ก้นั กลบัไปหาความสุขภายนอกกนั แลว้ก็

ตอ้งไปคลกุเคลา้กบัความทกุขท์ีต่ามมา เพราะความสุขภายนอก เป็นความสุขช ัว่คราว 

ตอนทีไ่ดม้าใหมเ่ท่านัน้ แต่หลงัจากนัน้แลว้ก็จะกลายเป็นความชนิชาไป  

ตอนแรกๆไดอ้ยู่ร่วมกนั ก็มคีวามสุขด ี พอนานๆไป ก็จะรูส้กึเฉยๆ ความสุขทีพ่บกนั

ครัง้แรกๆก็จะค่อยหมดไป ยิง่เกดิการทะเลาะเบาะแวง้กนัขึ้นมา มคีวามเหน็ไมต่รงกนั

ขึ้นมา ก็ยิง่ทาํใหค้วามสุขนัน้หมดไปอย่างรวดเร็ว มแีต่ความไมพ่อใจต่อกนัและกนั แต่

ถา้หนัเขา้มาหาความสุขภายในใจ ดว้ยการทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยวธิีต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอน เช่นทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ไหวพ้ระสวดมนต ์ ปฏิบตัธิรรม ทาํจติใหเ้ป็น

สมาธิ ใหมี้ปญัญา ใหรู้ว้า่ ความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้อยู่ตรงไหน คอืคอยเตอืนตนดว้ย

สตปิญัญาอยู่เสมอ อย่าไปหลงหาความสุขกบัสิง่ต่างๆภายนอก สิง่เหลา่นัน้ไมใ่ช่เป็น

ความสุข มคีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู ่ รอเวลาใหป้รากฏขึ้นมา เปรียบเหมอืนกบัระเบดิเวลา 

เวลาทีย่งัไมร่ะเบดิมนัก็ดูไมน่่ากลวั แต่ถา้ระเบดิขึ้นมาเมือ่ไหร่ เมือ่นัน้แหละจะสรา้ง

ความพนิาศใหก้บัคนทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง  

น่ีคอืปญัญา พระพทุธเจา้ทรงสอนใหเ้จรญิปญัญาอยู่เสมอ ใหม้องวา่ทกุสิ่งทกุอย่างใน

โลกน้ี ไม่ใช่ความสขุที่แทจ้ริง ลว้นเป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น ทกุขม์ากทกุขน์อ้ย ทกุขช์า้ทกุข ์

เร็วเท่านัน้เอง แต่จะตอ้งมคีวามทกุขต์ามมาอย่างแน่นอน แต่ถา้ไมค่อยเตอืนสต ิพอนึก

อยากจะไดอ้ะไรขึ้นมา ก็จะคดิแต่สิง่ทีด่ใีนสิง่นัน้ๆ มคีวามสุขกบัสิง่นัน้ๆ เช่นเวลาอยู่คน

เดยีว เกดิความวา้เหวเ่ปลา่เปลีย่วใจ ก็ตอ้งคดิวา่ ถา้มเีพือ่นสกัคนหน่ึง มสีามหีรอืมี

ภรรยาสกัคนหน่ึง ก็คงจะมคีวามสุข ดบัความวา้เหวเ่ปลา่เปลีย่วใจได ้แต่จะไมค่ดิวา่เมือ่

มสีาม ี หรือมภีรรยาแลว้ จะตอ้งไปเกี่ยวขอ้งกบัคนอกีคนหน่ึง ถา้อยู่ดว้ยกนัแลว้เกิดมี

ความเหน็ไมต่รงกนั ตอ้งทะเลาะกนั แลว้อะไรจะเกดิขึ้น หรือถา้รกักนัแลว้มคีวามเหน็

ตรงกนัเสมอ แต่เวลาทีไ่มเ่หน็หนา้กนั ถา้ไมก่ลบับา้นตามเวลา ก็จะตอ้งเกดิความวติก
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ขึ้นมา เพราะความห่วงใย น่ีก็เกดิเป็นความทกุขข์ึ้นมาแลว้ เป็นสิง่ทีจ่ะตดิตามมากบัสิง่

ต่างๆท ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นบคุคล เป็นหญงิ เป็นชาย หรือเป็นวตัถสุิง่ของต่างๆ ทกุสิง่

ทกุอย่างนัน้ลว้นมคีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู่ท ัง้นัน้ และความทกุขน้ี์ก็ไมไ่ดเ้กดิจากอะไร เกดิ

จากใจไปยดึตดิกบัสิง่ต่างๆเหลา่นัน้นัน่เอง  

ถา้มธีรรมะ จะรูว้า่สิง่ต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย เป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน อาจจะอยู่อาจจะ

ไปเมือ่ไหร่ก็ได ้ถา้ฝึกหดัทาํจติทาํใจใหย้อมรบักบัท ัง้สองสภาพไดแ้ลว้ คอือยู่ก็รบัได ้ ไม่

อยู่ก็รบัได ้ เท่านัน้แหละจงึจะอยู่อย่างมคีวามสุขไดใ้นโลกน้ี แต่คนส่วนใหญ่จะไม่

สามารถทาํใจได ้เพราะตอ้งการใหส้ิง่ทีต่นเองรกัอยู่กบัตนเองไปตลอดเวลา แต่ความจริง

ของโลกน้ีมนัไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ ดงันัน้คนที่ฉลาดจริงแลว้ เมือ่ไดพ้จิารณาดว้ยปญัญาวา่ 

ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมส่ามารถใหค้วามสุขไดต้ลอดเวลา จะตอ้ง

ทกุขบ์า้งบางครัง้บางคราว ก็สูอ้ย่าไปมเีสยีเลยจะดกีวา่ น่ีคอืปญัญา ถา้ใครเหน็แลว้วา่ 

อยู่คนเดยีวดกีวา่อยู่กบัคนอืน่ อยู่แบบไมม่สีมบตัขิา้วของเงนิทอง ดกีวา่มสีมบตัขิา้วของ

เงนิทอง คนนัน้แหละเป็นคนมปีญัญา เป็นคนฉลาด เพราะเมือ่สามารถอยู่แบบเรียบงา่ย

ไมม่สีมบตัอิะไรได ้ ก็ไมต่อ้งกงัวลห่วงใยกบัสมบตัต่ิางๆ กบับคุคลต่างๆ มแีต่ความ

สบายใจ  

น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงประพฤตปิฏบิตั ิ และไดน้าํมาส ัง่สอนพวกเรา พระพทุธเจา้

ทรงมสีมบตัขิา้วของเงนิทองมากมาย มากกวา่พวกเราต ัง้หลายเท่า แต่ทรงเหน็ความไม่

เทีย่งแทแ้น่นอนในสมบตัเิหลา่นัน้ ทรงเหน็ความทกุขท์ีซ่่อนเรน้อยู่ในสมบตัเิหลา่นัน้ จงึ

ทรงสละสมบตัเิหลา่นัน้ แลว้ออกมาอยู่แบบเรียบๆงา่ยๆ อยู่แบบตามมตีามเกดิ ขอใหม้ี

ปจัจยั ๔ เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งไปได ้ ก็พอแลว้ แต่เวลาส่วนใหญ่จะทรงนาํมาใชก้บัการ

ควบคุมดูแลรกัษาใจใหใ้จสงบ ใหใ้จเยน็ เพราะโดยปกตแิลว้ถา้ยงัไมไ่ดร้บัการดูแล

รกัษา ใจจะไมส่งบโดยลาํพงั เพราะภายในใจมตีวัคอยก่อกวน สรา้งความวุน่วายใจให ้

อยู่เสมอ เรียกวา่กเิลสตณัหาท ัง้หลาย คอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยาก

ทัง้หลาย เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งกาํจดัดว้ยปญัญา ถา้มปีญัญาเหน็วา่สิง่ต่างๆทีใ่จอยากไดอ้ยาก
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มนีัน้ ไมไ่ดใ้หค้วามสุขแต่ใหค้วามทกุขใ์หก้บัเรา เราก็จะสามารถหยุดความอยาก ความ

โลภนัน้ได ้ 

เราจงึตอ้งเจริญปญัญาอยู่เสมอ พยายามเตอืนตวัเราอยู่เสมอวา่ อย่าไปหวงัหาความสุข

จากอะไรในโลกน้ีเลย ไมว่า่จะเป็นบคุคลหรือเป็นวตัถสุิง่ของต่างๆ เขาไมส่ามารถให ้

ความสุขทีแ่ทจ้ริงกบัเราได ้สิง่เดยีวทีจ่ะใหค้วามสุขทีแ่ทจ้ริงกบัเราได ้ก็คอืความสงบของ

ใจ ใจจะสงบไดก้็ต่อเมือ่ไดล้ดละตดัความโลภ ความอยากท ัง้หลาย ใหห้มดไปจากจติ

จากใจเท่านัน้ เมือ่ทาํไดแ้ลว้ จะไมห่วิกระหายกบัอะไรเลย ถงึแมจ้ะไมม่สีมบตัแิมแ้ต่ชิ้น

เดยีวก็ตาม แต่จะไมอ่จิฉาคนทีม่สีมบตัขิา้วของเงนิทองมากมายก่ายกอง มบีริษทัมี

บริวารมากมายเพยีงไรก็ตาม เพราะรูด้ว้ยปญัญาวา่ เขาไมม่คีวามสุขหรอก มคีวามสุขก็

เพยีงเลก็ๆนอ้ยๆ บางครัง้บางเวลาเท่านัน้ แต่ส่วนใหญ่แลว้ จะมแีต่ความทกุขรุ์มเรา้อยู่

ตลอดเวลา จะมากหรือจะนอ้ยก็ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์เท่านัน้เอง เวลาทีจ่ะตอ้งพลดัพราก

จากสมบตั ิ จากบริษทับริวารนัน้แหละ จะเป็นเวลาทีม่คีวามทกุขอ์ย่างมาก แต่คนทีไ่มม่ี

อะไรเลย เวลาทีต่อ้งพลดัพรากจากสิง่ต่างๆก็จะไมเ่ศรา้โศกเสยีใจเลย เพราะไมห่ลงยดึ

ตดิกบัอะไร การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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