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กัณฑ์ท่ี ๒๐๖

สมถภาวนา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
วันนี้ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของพระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจ้า ทีพ่ วกเราเคารพนับถือเป็ นอย่างยิง่ ถ้าย้อนเวลากลับไป ๒๕๔๘ ปี วันนี้ก็เป็ น
วันที่ ๘ หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน มีการเก็บพระศพไว้ ๗ วัน ๗
คืน เพือ่ ให้ผูม้ จี ติ ศรัทธาเลือ่ มใส ได้มาคารวะกราบไหว้บูชาเป็ นครัง้ สุดท้าย พอวันที่ ๘
คือวันแรม ๘ คํา่ เดือน ๖ ก็มพี ธิ ีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ก่อนหน้านัน้ ก่อนทีจ่ ะทรง
เสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้ประทานพระปัจฉิ มโอวาทให้กบั สาธุชนพุทธบริษทั ทัง้ หลาย
ไว้ว่า สังขารทัง้ หลายเป็ นของไม่เที่ยง จงยังประโยชน์สว่ นตนและส่วนท่าน ให้ถงึ พร้อม
ด้วยความไม่ประมาทเถิด
พวกเราทีม่ าวัดกันอย่างสมํา่ เสมอ ก็เพราะโอวาทอันนี้แหละ ทีท่ รงมอบไว้ให้กบั เรา เพือ่
เตือนสติเตือนใจ ไม่ให้พลัง้ เผลอ ไม่ให้ลมื ว่า ชีวติ ของเรานัน้ ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการ
เกิดขึ้นแล้ว ต้องมีความแก่ มีความเจ็บ มีความตายไปในทีส่ ุด จึงไม่ควรปล่อยเวลาอันมี
ค่าของมนุษย์น้ ีให้ผ่านไป โดยไม่ทาํ ประโยชน์ทส่ี ามารถจะทําได้ ประโยชน์ทส่ี าํ คัญทีส่ ุด
ของมนุษย์ก็คอื ประโยชน์ทางด้านจิตใจนัน่ เอง เพราะจิตใจเป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ
ทีส่ ุดของชีวติ พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า ใจเป็ นประธาน ใจเป็ นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่าง
เกิดขึ้นที่ใจ ใจดีทกุ สิ่งทุกอย่างก็ดี ถ้าใจไม่ดีทกุ สิ่งทุกอย่างก็ไม่ดีตามไปด้วย ถ้าใจดี
แล้วความคิดก็ดี การพูดก็ดี การกระทําก็ดไี ปด้วย ถ้าใจไม่ดคี วามคิดก็ไม่ดี การพูดก็ไม่
ดี การกระทําก็ไม่ดี เมือ่ คิดไม่ดี พูดไม่ดี กระทําไม่ดี ผลก็คอื ความทุกข์ความเสือ่ มเสีย
ก็จะตามมา ถ้าคิดดี พูดดี ทําดี ผลก็คอื ความสุขความเจริญทางด้านจิตใจ ก็จะเป็ นสิง่ ที่
ตามมา
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พระพุทธศาสนาจึงพุ่งเป้ าไปทีใ่ จเป็ นหลัก สอนพุทธศาสนิกชนทัง้ หลายให้พฒั นาจิตใจ
ของตน ให้ดใี ห้ประเสริฐ เหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลาย จิตใจจะดีได้กเ็ พราะคุณธรรม จิตใจไม่ดีกเ็ พราะกิเลสตัณหา มีอวิชชา ความ
ไม่รู้ โมหะ ความหลงคอยผลักดัน สิง่ ทีจ่ ะทําลายกิเลสตัณหา โมหะอวิชชาได้ ก็คอื
คุณธรรมความดีงามทัง้ หลาย ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญมา แล้วนํามาเผยแผ่ให้กบั
สัตว์โลกไว้เป็ นเครื่องพัฒนาจิตใจ ชําระซักฟอกจิตใจ ให้สะอาดหมดจด ธรรมทีม่ ี
ความสําคัญต่อการซักฟอกนี้ ทรงเรียกว่าภาวนา การบําเพ็ญภาวนาเป็ นการทําจิตใจให้
สงบ ร่มเย็นเป็ นสุข มีปญั ญา รู้เหตุรู้ผล รู้ทกุ สิง่ ทุกอย่างตามสภาพความเป็ นจริง นี่คอื
คุณธรรมทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ ต่อการพัฒนาจิตใจ ทีจ่ ะทําให้จติ ใจดี สะอาดบริสุทธิ์
การประกอบการบําเพ็ญภาวนานี้ จําต้องมีคุณธรรมประกอบทีส่ าํ คัญคือสติ จะบําเพ็ญ
สมถภาวนา คือการทําจิตใจให้สงบก็ดี หรือเจริญวิปสั สนาภาวนา เพือ่ ความรู้แจ้งเห็น
จริง ตามความเป็ นจริงของธรรมชาติทงั้ หลายก็ดี ต้องมีสติเป็ นผูน้ าํ ไป การภาวนาจะไม่
เป็ นการภาวนาถ้าไม่มสี ติเป็ นผูค้ อยนําไป เพราะเหตุใด เพราะถ้าภาวนาไม่มสี ติแล้ว ใจ
จะไม่อยู่กบั งานทีค่ วรอยู่ แต่จะลอยไปลอยมา คิดเรื่องราวต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องทีผ่ ่าน
มาแล้วในอดีตก็ดี หรือเรื่องทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าก็ดี ถ้าจิตใจไม่มสี ติไว้คอย
ควบคุมให้อยู่กบั ปัจจุบนั ให้อยู่กบั ที่น่ี เดี๋ยวนี้ ให้อยู่กบั องค์ภาวนา ไม่วา่ จะเป็ นการ
บริกรรมพุทโธๆๆ หรือการกําหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ตาม ถ้าไม่มสี ติแล้ว การภาวนา
ก็จะไม่เกิดผล คือจิตจะไม่หยุดนิ่ง จิตจะไม่สงบ ต้องมีสติ การภาวนาจึงจะเป็ นผลขึ้นมา
ไม่วา่ จะเป็ นการเจริญพุทธานุ สติ ก็ตอ้ งมีสติ พุทธานุสติก็คอื การมีสติรู้อยู่กบั พุท
โธๆๆนัน่ เอง ถ้าอานาปานสติ ก็หมายถึงการมีสติรู้อยู่กบั ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่าง
เดียว ไม่ไปรู้เรื่องอืน่ เรื่องต่างๆ นานาของคนนัน้ ก็ดี ของคนนี้ก็ดี ของเราก็ดี ของอดีตที่
ผ่านมาแล้วก็ดี ของอนาคตทีย่ งั ไม่เกิดขึ้นก็ดี เรื่องราวต่างๆเหล่านี้จติ ไม่ตอ้ งไปรู้ ไม่ควร
จะรู้ แต่ควรจะรู้อยูก่ บั เรื่องทีเ่ รากําหนดให้จิตรู้
ถ้าเจริญพุทธานุสติ คือกําหนดบริกรรมคําว่า พุทโธๆๆอยู่ในใจ ก็ให้มสี ติระลึกรู้อยู่กบั
คําบริกรรมพุทโธๆๆอย่างต่อเนื่อง อย่าให้จิตแวบออกไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้ามีสติจะ
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รู้ทนั ทีเวลาจิตแวบออกไป ถ้าจิตแวบออกไป ก็สามารถดึงกลับมาได้ทนั ที เช่น บริกรรม
พุทโธๆๆอยู่ภายในใจ แล้วก็แวบออกไปคิดถึงเรื่องคนนัน้ เรื่องคนนี้ มีสติป ั๊บก็รู้วา่ ไม่ได้
อยู่กบั พุทโธแล้ว ก็ดงึ กลับมาหาพุทโธใหม่ ดึงมาหาพุทโธๆๆไปในใจ ถ้าไม่มสี ติแล้ว ก็
จะคิดเรื่อยเปื่ อยไป ควบคู่กบั การบริกรรมพุทโธๆๆ คือใจก็บริกรรมพุทโธไป แต่อกี ใจ
หนึ่งก็ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ถ้าเป็ นการกระทําแบบนี้ก็แสดงว่าเผลอสติ เมือ่ ไม่มสี ติ
แล้วสมถภาวนาก็จะไม่เกิดผล คือจิตจะไม่รวมลงสู่ความสงบ ทีเ่ รียกว่าอัปปนาสมาธิ
หรือขณิ กสมาธิ ก็จะไม่เกิดขึ้น นัง่ ไปภาวนาไปเป็ นเวลาหลายนาที หลายชัว่ โมง ก็จะมี
แต่ความฟุ้งซ่าน ไม่มคี วามสงบ ถ้าขาดสติ ดังนัน้ สิง่ ทีเ่ ราควรให้ความสําคัญอย่างยิง่ ถ้า
ต้องการความเจริญก้าวหน้าในด้านจิตตภาวนา ก็คอื การเจริญสติอยู่อย่างสมํา่ เสมอ
สติน้ เี ราควรเจริญอยู่ตลอดเวลา
ไม่ใช่เพียงแต่ขณะทีจ่ ะมานัง่ สมาธิหรือเดินจงกรม
ภาวนาเท่านัน้ สติน้ ีเราสามารถเจริญได้ตลอดเวลา ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเลย
ทีเดียว เพราะไม่วา่ เราจะทําอะไร เราควรมีสติรู้อยู่กบั การกระทํานัน้ ๆ เวลาเดินก็รู้วา่
กําลังเดินอยู่ เวลายืนก็รู้วา่ กําลังยืนอยู่ เวลานัง่ ก็รู้วา่ กําลังนัง่ เวลานอนก็รู้วา่ กําลังนอน
เวลารับประทานอาหารก็รู้วา่ กําลังรับประทานอาหาร เวลาเขียนหนังสือก็รู้วา่ กําลังเขียน
หนังสือ เวลาอ่านหนังสือก็ให้รู้อยู่กบั การอ่านหนังสือ เวลาฟังเทศน์ฟงั ธรรมก็ให้อยู่กบั
การฟังเทศน์ฟงั ธรรม นี่คอื ลักษณะของการมีสติ คือจิตต้องอยู่ในปัจจุบนั เสมอ อยู่กบั
ตัว ถ้ามีสติอยู่กบั ตัว ก็เรียกว่ามีกายคตาสติ คือมีสติอยู่กบั กาย มีกายเป็ นเครื่องผูกใจ
เป็ นเครื่องสร้างสติให้เกิดขึ้นได้ อาศัยร่างกายเป็ นเหมือนกับเสาไว้ผูกจิต จิตก็เปรียบ
เหมือนกับลิงตัวหนึ่ง ถ้าไม่มเี ชือกผูกคอไว้ แล้วมัดไว้กับเสา ลิงจะไม่อยู่กบั ที่ จะต้องไป
เรื่อยเปื่ อยตามประสาของลิง เพราะธรรมชาติของลิงมันจะไม่อยู่เฉยๆ
ธรรมชาติของจิตทีย่ งั ไม่ได้รบั การฝึ กฝนอบรม ก็เป็ นแบบเดียวกัน จะไม่อยู่ในปัจจุบนั
จะไม่อยู่ท่นี ่ี เดี๋ยวนี้ จะอยู่ได้ก็เพียงแวบเดียว แล้วเดีย๋ วก็ไปแล้ว ไปอดีตบ้าง ไป
อนาคตบ้าง แล้วเดีย๋ วก็กลับมาปัจจุบนั แล้วเดีย๋ วก็ไปอีก เป็ นอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆ ไม่
เคยหยุดนิ่ง เมือ่ ไม่เคยหยุดนิ่งจิตก็ไม่สงบ เมือ่ ไม่สงบก็จะไม่ได้สมั ผัสกับความสุขทีเ่ กิด
จากความสงบ ซึง่ เป็ นความสุขทีเ่ ลิศ ทีว่ เิ ศษ ยิง่ กว่าความสุขต่างๆ ทีส่ ง่ิ ต่างๆในโลกนี้จะ
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สามารถมอบให้กบั เราได้ เมือ่ ไม่เคยสัมผัสกับความสุขอันเลิศอันวิเศษ เราจึงต้องหลงไป
หาความสุขจากภายนอก แต่เราไม่รู้หรอกว่า ความสุขภายนอกนัน้ เป็ นความสุขทีม่ ี
ความทุกข์คลุกเคล้าอยู่ ซ่อนเร้นอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นความสุขจากอะไรก็ตาม จะต้องมีความ
ทุกข์ปนอยู่ดว้ ย ไม่ชา้ ก็เร็วความทุกข์เหล่านัน้ ก็จะปรากฏขึ้นมา สร้างความทุกข์ทรมาน
ให้กบั ผูท้ ไ่ี ปเกี่ยวข้องด้วย
แต่ถา้ ได้นอ้ มเอาคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้า มาปฏิบตั กิ บั ตน ด้วยการฝึ กตัง้ สติตงั้ แต่ตน่ื
นอนขึ้นมาเลย พอตื่นนอนขึ้นมา รู้สกึ ตัวแล้ว ก่อนจะลุกไปทําอะไร ก็ตงั้ สติก่อน เอาจิต
นี้ประกบไปกับการเคลือ่ นไหวของร่างกาย ขณะทีล่ กุ ก็รู้วา่ กําลังลุก เมือ่ ลุกแล้วก็รู้วา่ ลุก
แล้ว เมือ่ เริ่มก้าวเดินไปทําอะไร ก็ให้รู้อยู่กบั การก้าวเดิน จะไปเข้าห้องนํา้ ไปล้างหน้าล้าง
ตา แปรงฟัน ก็ให้มสี ติ ให้รู้อยู่กบั งานทีก่ ระทําอยู่ในขณะนัน้ ๆ นี่คอื การฝึ กสติ เมือ่ ได้
ฝึ กสติแบบนี้อย่างต่อเนื่องแล้ว ต่อไปใจจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเรา จะไม่แวบไปที่
โน่นทีน่ ่ี แต่ถา้ ใจไม่มสี ติแล้ว เราจะควบคุมมันไม่ได้ เวลามันจะไปทําอะไร สร้างความ
เดือดร้อนให้กบั เรา เราก็จะไปหยุดมันไม่ได้ ชีวติ ของคนเราทุกวันนี้ ทีม่ ปี ญั หา มี
เรื่องราวเดือดร้อนกันส่วนใหญ่ ก็เพราะขาดสตินนั ่ เอง เวลาจิตคิดจะไปทําอะไรมิดมี ริ า้ ย
ก็ไม่มกี าํ ลังทีจ่ ะดึงมันไว้ จะหยุดมันไว้ อยากจะไปเสพสุรายาเมาก็หยุดมันไม่ได้ อยาก
เล่นการพนันก็หยุดมันไม่ได้ อยากจะไปเทีย่ วเตร่ก็หยุดมันไม่ได้ เพราะไม่มเี บรกเป็ น
เครื่องหยุดใจนัน่ เอง
ถ้ามีสติแล้วเราจะมีเบรก เพราะสติน่แี หละคือเบรกใจ เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถหยุดใจของเราได้
เวลาทีใ่ จคิดไปในทางทีไ่ ม่ดี เราก็หยุดมันได้ เราอาจจะอาศัยพุทโธๆๆเป็ นเครื่องช่วยเบรก
ด้วย เช่นขณะทีเ่ ราคิดว่าอยากจะไปทําอะไรมิดมี ริ า้ ย ผิดศีลผิดธรรม เราก็เบรกด้วยการ
บริกรรมพุทโธๆๆไปในใจ ให้จติ อยู่กบั การบริกรรมไปเรื่อยๆ ไปสักระยะหนึ่งความคิดที่
อยากจะไปทําสิง่ ทีม่ ดิ มี ริ า้ ยนัน้ ก็จะหายไปจากใจ เมือ่ หายไปจากใจแล้ว จิตก็จะไม่มี
ความอยากทีจ่ ะไปทําสิง่ นัน้ ๆอีกต่อไป แล้วยิง่ ถ้าสามารถควบคุมจิตให้น่ิงให้สงบ ไม่ให้
คิดเรื่องราวอะไรต่างๆได้ แม้จะเป็ นสักระยะหนึ่ง ก็จะเป็ นการพักผ่อนจิตใจ เป็ นการให้
ความสุขกับจิตใจ เมือ่ จิตใจมีความสุขทีเ่ กิดจากความสงบแล้ว จิตก็จะมีความอิม่ มี
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ความพอ ไม่คดิ ไม่หวิ ไม่อยากกับเรื่องราวต่างๆ แล้วจิตก็จะเริ่มค่อยเกิดปัญญาขึ้นมา
เริ่มเห็นแล้วว่าความหลงนัน้ เกิดจากความไม่สงบของจิตใจ เมือ่ จิตไม่สงบ จิตก็จะมี
ความรู้สกึ หิว มีความอยาก ต้องการสิง่ นัน้ ต้องการสิง่ นี้ เมือ่ ไม่มปี ญั ญาคอยสอน ว่าสิง่
ไหนเป็ นคุณ สิง่ ไหนเป็ นโทษ ก็จะถูกความหลงหลอกให้วง่ิ ไปหาสิง่ ทีเ่ ป็ นโทษทัง้ สิ้น
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่จติ ใจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะผ่านมาทางตาก็ดี ทางหูกด็ ี
ทางจมูกก็ดี ทางลิ้นก็ดี ทางกายก็ดี ล้วนมีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ดว้ ยกันทัง้ สิ้น คนเรา
ทุกวันนี้ทร่ี อ้ งห่มร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจกันก็เพราะสิง่ ต่างๆ ทีผ่ ่านมาทางทวารทัง้ ห้านี้
ทัง้ นัน้ ทีท่ าํ ให้เราต้องเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้กนั เพราะเราไม่มปี ญั ญา เวลาเห็นอะไร ได้
ยินอะไรทีถ่ ูกอกถูกใจ ก็อยากจะได้มาครอบครองเป็ นสมบัตขิ องเรา นี่คอื อํานาจของความ
หลง มันหลอกให้เราออกไปแสวงหาสิง่ ต่างๆในโลกนี้ แบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น ได้มาเท่าไรก็
ไม่รู้จกั อิม่ ไม่รู้จกั พอ แต่ถา้ ได้มาวัด ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่
ทรงสอนให้รู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ในตัวเรา อยู่ในใจของเรา ไม่ได้อยู่ทอ่ี น่ื เลย
เพียงแต่วา่ เราต้องปลุกความสุขนี้ให้ต่นื ขึ้นมาให้ได้ ขณะนี้ความสุขทีม่ อี ยู่ในใจของเรา
นัน้ ถูกกิเลส อวิชชา ตัณหา มันปกปิ ดไว้ มันกดไว้ ไม่ให้โผล่ข้นึ มา เราจึงต้องอาศัยการ
ภาวนา สมถภาวนาเป็ นเครื่องทําให้จติ ใจสงบ ด้วยการเจริญสติอย่างสมํา่ เสมอ
ขณะทีเ่ ราไม่ได้ภาวนา ไม่ได้นงั ่ ทําสมาธิ หรือไม่ได้เดินจงกรม ก็ให้มสี ติอยู่กบั การ
เคลือ่ นไหวของร่างกาย ไม่วา่ ร่างกายจะทําอะไร อยู่ทไ่ี หนขอให้มสี ติ ขอให้จติ อยู่กบั
ร่างกายเสมอ อย่าไปอยู่ทอ่ี น่ื เช่นขณะนี้เรานัง่ อยู่ในศาลานี้ กําลังฟังเทศน์ฟงั ธรรม ก็
ขอให้จติ อยู่กบั การฟังเทศน์ฟงั ธรรม อย่าไปคิดถึงเรื่องทีจ่ ะไปทําต่อไป หรือเรื่องทีผ่ ่าน
มาแล้วเมือ่ สักครู่ ว่าเกิดอะไรขึ้นมา ไม่ควรคุยกัน ควรตัง้ สติอยู่กบั การฟังโดยถ่ายเดียว
พอแวบไปคุยกัน ก็แสดงว่าเผลอแล้ว ไม่ได้ฟงั แล้ว ก็จะไม่ได้ยนิ ในส่วนทีเ่ ผลอไป การ
ฟังก็จะไม่ตดิ ต่อกัน ประโยชน์ทจ่ี ะได้รับก็จะไม่ได้เต็มร้อย เพราะฟังแล้วก็จะไม่เข้าใจ
นัน่ เอง เพราะฟังแบบขาดๆเกินๆ ไม่ปะติดปะต่อกัน ไม่เป็ นเรื่องเป็ นราว ก็เลยไม่ได้รบั
ประโยชน์เท่าทีค่ วรจากการฟัง แต่ถา้ ตัง้ ใจฟังอย่างต่อเนื่อง อย่างสมํา่ เสมอแล้ว ก็จะมี
สติ พอเวลาไปนัง่ ทําสมาธิ จิตก็จะสงบได้อย่างง่ายดาย
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ในเบื้องต้นจะสวดมนต์ไปภายในใจก่อนก็ได้ ถ้ารู้สกึ ว่าจิตไม่อยู่กบั คําบริกรรมพุทโธๆๆ
หรือไม่สามารถอยู่กบั ลมหายใจเข้าออกได้ ก็สวดมนต์ภายในใจไปก่อน เป็ นการภาวนา
ด้วยการสวดมนต์ สวดไปสักระยะหนึ่ง ถ้ารู้สกึ ว่าอยากจะหยุดสวด ก็ลองหยุดดู ดูซวิ า่
จิตจะนิ่งไหม ยังจะแวบไปหาเรื่องนัน้ หาเรื่องนี้อยู่หรือเปล่า ถ้ายังแวบไปอยู่ ก็ลอง
บริกรรมพุทโธๆๆต่อไป ถ้าชอบการบริกรรมพุทโธๆๆ ถ้าไม่ชอบบริกรรมพุทโธๆๆ ก็
ลองกําหนดดูลมหายใจเข้าออกดู ให้จติ รู้อยู่ทจ่ี ดุ ทีล่ มสัมผัสในขณะเข้าไปหรือออกมา
ส่วนใหญ่ก็อยู่แถวปลายจมูกหรือ บริเวณเหนือริมฝี ปากขึ้นมา ก็ให้กาํ หนดรู้อยู่ตรงจุด
นัน้ จุดเดียว ไม่ตอ้ งตามลมเข้าไป ไม่ตอ้ งตามลมออกมา เหมือนกับคนทีเ่ ฝ้ าประตู เขาดู
คนเข้า ดูคนออก เขาก็ดูตรงทีป่ ระตูนนั้ คนจะเข้ามากี่คนก็ตอ้ งผ่านประตูนนั้ คนจะ
ออกไปกี่คนก็ตอ้ งผ่านทีป่ ระตูนนั้ ถ้าตามคนเข้าตามคนออก เดีย๋ วก็จะนับไม่ได้ เดีย๋ วก็
จะหลงว่า คนนี้เข้ามาหรือยัง คนนี้ออกไปหรือยัง แต่ถา้ ตัง้ สติเฝ้ าอยู่ตรงจุดเดียว ตรงที่
ประตูนนั้ คนจะเข้ามากี่คนก็รู้ คนจะออกไปกี่คนก็รู้
ฉันใดการดูลมก็แบบนัน้ ให้ดูอยู่ตรงจุดทีล่ มสัมผัสทีช่ ดั ทีส่ ุด ทีป่ ลายจมูกหรือเหนือ
บริเวณริมฝี ปากขึ้นมา ก็ให้รู้อยู่ตรงนัน้ ไม่ตอ้ งไปรู้เรื่องอืน่ รู้เรื่องลมอย่างเดียว ลมจะ
เป็ นอย่างไร ก็ไม่ตอ้ งไปบังคับ ลมจะหยาบก็รู้วา่ ลมหยาบ ลมจะละเอียดก็รู้วา่ ลม
ละเอียด แม้กระทังลมรู้
่ สกึ ว่าหายไปจากความรู้สกึ ก็ให้รู้ตามความเป็ นจริง ไม่ตอ้ งไป
วิตก ตกใจว่า ไม่มลี มหายใจแล้ว แสดงว่าเราจะตายแล้ว ใช่ไหม ถ้าไปคิดอย่างนี้ก็จะ
เกิดความวิตก เกิดความกลัวขึ้นมา แล้วก็จะไม่กล้าภาวนาต่อไป จิตก็จะไม่รวมลงสู่
ความสงบ แต่ถา้ รู้ไปตามความเป็ นจริงของลม ถึงแม้จะรู้สกึ ว่าไม่มลี ม ก็ไม่ตอ้ งกลัว
ตราบใดมีผู ้รู้อยู่ มีสติอยู่แล้ว ไม่ตายแน่นอน ผูท้ ภ่ี าวนาอานาปานสติมา มีมากมายก่าย
กอง ไม่มใี ครตายสักคนจากการภาวนาอานาปานสติ แต่คนทีก่ ลัวนัน้ ต่างหาก จะเป็ นคน
ทีจ่ ะไม่สามารถรับผลทีเ่ กิดจากการภาวนาอานาปานสติได้
แต่ถา้ กําหนดสติให้รู้ตามความเป็ นจริงของลม จะหยาบก็รู้วา่ หยาบ จะละเอียดก็รู้วา่
ละเอียด จะไม่มลี มเหลืออยู่เลยก็รู้วา่ ไม่มลี มเหลืออยู่เลย ถ้ารู้อยู่อย่างนัน้ แล้ว ไม่นาน
จิตก็จะรวมลงเข้าสู่ความสงบ เรียกว่าจิตรวมลงเป็ นสมาธิ จะเป็ นขณิ กสมาธิก็ได้ คือ
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รวมลงอยู่ชวั ่ ขณะหนึ่ง ไม่นานนัก แล้วก็ถอนออกมา หรือรวมลงแล้วอยูเ่ ป็ นเวลาอัน
ยาวนาน อย่างนัน้ ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิ นี่คอื ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการเจริญสติอย่าง
สมํา่ เสมอในอิริยาบถสี่ ไม่วา่ จะเดิน จะยืน จะนัง่ จะนอน จะทําอะไรกับร่างกาย ถ้ามีสติ
ระลึกรู้อยู่กบั การกระทําของร่างกายแล้ว เวลานัง่ สมาธิโอกาสทีจ่ ติ จะสงบลงสู่ความสงบ
นัน้ ก็จะมีมาก เมือ่ จิตสงบแล้วจิตก็จะเบา จิตก็จะว่าง ในขณะนัน้ เหมือนกับว่าโลกนี้ไม่
มีอะไรหลงเหลืออยู่เลย เหลืออยู่แต่สกั แต่ว่ารูเ้ ท่านัน้
นี่คอื ธรรมชาติของจิต เวลาทีจ่ ติ สงบจะมีสกั แต่วา่ รู้เท่านัน้ เอง ไม่มอี ะไรเหลืออยู่ในจิต
เลย มีแต่ความสงบ มีแต่ความสุข มีแต่ความอิม่ เอิบ แต่สภาพของความสงบนี้ใน
เบื้องต้นก็จะอยู่ได้ไม่นาน อยู่ได้สกั ขณะหนึ่งก็จะถอนออกมา หรือบางท่านก็อาจจะอยู่
ได้นาน ขึ้นอยู่กบั บุญบารมีทเ่ี คยได้สะสมมาในอดีต การอยู่สนั้ หรืออยู่นานก็ไม่สาํ คัญ ก็
ปล่อยให้เป็ นไปตามธรรมชาติของมันก็แล้วกัน ถ้าอยู่แป๊ บเดียวแล้วถอนออกมาก็ไม่
เป็ นไร ถ้าอยู่นานแล้วถอนออกมาก็ไม่เป็ นไร แต่สง่ิ ทีจ่ ะได้รบั ขณะทีถ่ อนออกมาคือ
ความอิม่ เอิบใจ ความเย็นใจ แล้วทีน้ พี อจิตจะเริ่มคิดเริ่มปรุงเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ก็
ควรเอาจิตนี้มาเจริญวิปสั สนาต่อ คือเมือ่ สักครู่น้ เี ราทําจิตใจให้สงบ เมือ่ จิตสงบแล้ว
รวมอยู่ได้ ตัง้ อยู่ได้สกั ระยะหนึ่ง เมือ่ อิ่มตัวแล้วก็ถอนออกมา ทีน้ ถี า้ ปล่อยให้ไปคิด
เรื่องราวต่างๆ มันก็จะคิดไปตามประสาเดิมๆ คิดไปตามประสากิเลสตัณหา เห็นอะไรก็
อยากจะได้ เห็นอะไรก็อยากจะมี ถ้าปล่อยให้คดิ อย่างนี้ เดีย๋ วก็จะต้องมีปญั หาตามมา
คือจะต้องไปแสวงหาสิง่ ต่างๆ แล้วก็จะต้องไปทุกข์ ไปกังวล ไปเศร้าโศกเสียใจต่อไปอีก
ดังนัน้ เวลาจิตเริ่มคิดอยากจะได้อะไร ก็ตอ้ งใช้วิปสั สนาเข้ามาเป็ นเครื่องสกัด คือต้อง
พิจารณาให้เห็นว่าสิง่ ทีจ่ ติ อยากจะได้นนั้ ล้วนเป็ น อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ทัง้ สิ้น คือเป็ น
ของไม่เที่ยง มีการแปรปรวนเปลีย่ นแปลงไปเรื่อย เป็ นทุกข์ ไม่ใช่เป็ นความสุข อาจจะ
เป็ นความสุขในขณะทีไ่ ด้มาใหม่ๆ แต่ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งเกิดความทุกข์ข้นึ มากับสิง่ นัน้ ๆ
เป็ นอนัตตาก็คอื เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มีตวั ตน ไม่ใช่สมบัติของผูห้ นึ่ งผูใ้ ด ไม่อยู่ภายใต้การบังคับ
ควบคุมของใครเลย นี่คอื ธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่วา่ จะ
เป็ นวัตถุหรือบุคคลต่างๆ เวลาเห็นคนสวย เราก็อยากจะได้ เราชอบคนนี้ เราอยากจะได้
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เขามาเป็ นคู่ครอง แต่เราไม่เคยคิดเลยว่า คนทีเ่ ราชอบนี้ สักวันหนึ่งรูปร่างหน้าตาของเขา
ก็จะต้องเปลีย่ นไป ตอนนี้เขาหนุ่มเขาสาว แต่เดีย๋ วเขาก็จะกลายเป็ นคนแก่คนชรา เดีย๋ ว
จะต้องเป็ นคนเจ็บไข้ได้ป่วย กลายเป็ นคนทีเ่ ราจะต้องมาคอยดูแลรักษา กลายเป็ นภาระ
กลายเป็ นความทุกข์ไป
สิง่ เหล่านี้เรามองไม่เห็นในปัจจุบนั
เพราะมันเป็ นสิง่ ที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างช้าๆ อย่างรูปร่างหน้าตาของคนเรานี้ ก่อนจะเปลีย่ นไปได้ ก็ตอ้ งใช้
เวลานานพอสมควร แต่สง่ิ ทีแ่ น่นอนก็คอื มันจะต้องเปลีย่ นแน่ๆ เพราะไม่มใี ครอยู่เป็ น
หนุ่มเป็ นสาวไปได้ตลอด สักวันหนึ่งก็จะต้องเป็ นคนแก่ กลายเป็ นคนตายไปในทีส่ ุด นี่
คือเป็ นธรรมชาติของคนเราทัง้ สิ้น
ถ้าเรามีวิปสั สนา คือมีปญั ญาคอยเตือนสติอยู่เสมอว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราอยากจะได้นัน้
เป็ นของไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นของทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ เป็ นกองทุกข์ ไม่ใช่
เป็ นความสุข มันให้ความสุขกับเราชัว่ ประเดีย๋ วประด๋าว ในลักษณะของยาขมเคลือบ
นํา้ ตาล เวลาอมเข้าไปในปากใหม่ๆ ก็หวานดี แต่พอนํา้ ตาลละลายหมดไปแล้ว มันเหลือ
แต่ความขมของยาให้เราสัมผัส สิง่ ต่างๆทีเ่ ราได้มาใหม่ๆ ก็เป็ นเช่นนัน้ เหมือนข้าวใหม่
ปลามัน อยู่ดว้ ยกันใหม่ๆ ก็รู้สกึ ว่าทุกอย่างนัน้ ดีไปหมด มีแต่ความสุข แต่พออยู่กนั ไป
สักระยะหนึ่งแล้ว ก็เกิดความชินชา เกิดความเบือ่ หน่าย เกิดความอิดหนาระอาใจตามมา
ทีหลัง แล้วทีน้ ีก็เกิดความทุกข์ อยากจะไปหาของใหม่ๆ แต่ก็ไปหาไม่ได้ เพราะเมือ่ มี
ของเก่าแล้วไปหาของใหม่เดีย๋ วก็มปี ญั หาตามมา ถึงจะมีปญั หา บางคนก็ยงั อุตส่าห์
ลักลอบไปหาจนได้ แล้วในทีส่ ุดก็กลายเป็ นปัญหาขึ้นมา กลายเป็ นเรื่องเป็ นราวขึ้นมา
ถึงกับทะเลาะวิวาททําร้ายชีวติ ของกันและกัน ก็มเี ป็ นจํานวนมาก
เหล่านี้มนั ไม่ใช่เป็ นความสุขเลย แต่เป็ นความทุกข์ทต่ี ามความสุขมา ความสุขจะมา
ตอนต้นเท่านัน้ ตอนทีไ่ ด้สมั ผัส ตอนทีไ่ ด้มาใหม่ๆ ได้คนนี้มาใหม่ๆ ก็มคี วามสุขกับคน
นี้ แต่อยู่ไปนานๆ เข้าก็เกิดความชินชาจําเจ เกิดความเบือ่ หน่ายตามมา แล้วก็กลายเป็ น
ความทุกข์ข้นึ มา แต่ถา้ มีปญั ญาคอยสอนเราอยู่อย่างต่อเนื่องแล้ว รับรองได้วา่ เวลาเห็น
อะไร ถึงแม้จะเกิดความอยาก ความยินดีข้นึ มา ก็จะสามารถระงับความอยาก ความ
ยินดีเหล่านัน้ ได้ ทําให้เราไม่ตอ้ งไปแสวงหาสิง่ ต่างๆภายนอก เพราะรู้วา่ ไม่ใช่เป็ น
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ความสุขทีแ่ ท้จริง สูย้ อ้ นกลับเข้ามาสู่จติ ของเราไม่ได้ ทําจิตใจให้สงบ กําหนดพุท
โธๆๆไปภายในใจ พอจิตสงบลง ใจก็เบา ใจก็สบาย ใจก็มคี วามสุข เป็ นการหาความสุข
ทีแ่ ท้จริง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๐๗

วิปสั สนาภาวนา
๔ มิถนุ ายน ๒๕๔๘

การบําเพ็ญจิตตภาวนา คือสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา เป็ นงานทีค่ วรบําเพ็ญอย่าง
สมํา่ เสมอ เมือ่ วันพระทีแ่ ล้วได้พูดถึงเรื่องการบําเพ็ญสมถภาวนา คือการทําจิตใจให้สงบ
ให้ร่มเย็นเป็ นสุข ด้วยการเจริญพุทธานุสติ คือบริกรรมพุทโธๆๆด้วยสติ หรือเจริญอานา
ปานสติ กําหนดดูลมหายใจเข้าออกด้วยสติ ถ้าสามารถควบคุมจิตให้รู้อยู่กบั งานที่
กําหนดไว้ได้ จิตก็จะสงบตัวลง รวมเป็ นหนึ่ง ถ้าบริกรรมพุทโธๆๆ ก็ให้รู้แต่การบริกรรม
พุทโธๆๆ ไม่ส่งจิตไปคิดเรื่องราวต่างๆ ถ้าใช้การกําหนดดูลมหายใจเข้าออก ก็กาํ หนดดู
ลมหายใจเข้าออกทีป่ ลายจมูก ตรงจุดทีล่ มสัมผัสเข้าออก กําหนดจิตให้รู้อยู่ตรงนัน้ อย่าง
ต่อเนื่องด้วยสติ ไม่ให้จติ แวบไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้ ถ้าสามารถควบคุมจิตให้อยู่กบั งานที่
กําหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ชา้ ก็เร็วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบ รวมลงสู่ความเป็ นหนึ่ง เรียกว่า
เอกัคคตารมณ์ จิตตัง้ มันเป็
่ นสมาธิ มีแต่สกั แต่ว่ารูอ้ ยู่เท่านัน้ ถ้าจิตได้เข้าถึงจุดนี้แล้วจิต
จะมีความสงบ มีความร่มเย็นเป็ นสุข มีความอิม่ เอิบใจ มีความพอ ในขณะนัน้ กิเลส
ตัณหาทีเ่ คยเพ่นพ่านเหยียบยํา่ จิตใจอยู่ ก็จะสงบตัวลงไปด้วย เพราะกิเลสตัณหาไม่
สามารถทํางานทําการได้ ในขณะทีจ่ ติ ตัง้ อยูใ่ นสมาธิ
แต่สมาธิน้ ไี ม่สามารถทําลายกิเลส ให้ส้นิ ซากไปจากจิตจากใจได้ เพราะสมาธิเป็ นเหมือน
หินทับหญ้า เวลาทับหญ้าอยู่ ก็ทาํ ให้หญ้าไม่สามารถงอกงามได้ แต่ถา้ ยกหินออกไป ทิ้ง
ไว้สักระยะหนึ่ง เมือ่ ได้แดดได้นาํ้ หญ้าก็จะงอกงามขึ้นมาอีก ฉันใดกิเลสตัณหาตัวทีช่ อบ
สร้างความปัน่ ป่ วน สร้างความวุน่ วายให้กบั จิตใจ ก็เป็ นเช่นนัน้ ขณะทีอ่ ยู่ในสมาธิ กิเลส
ตัณหาเช่นความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ก็จะสงบตัวลงไป ไม่
สามารถออกมาเพ่นพ่านได้ แต่ไม่ตาย เพราะหลังจากทีจ่ ติ ถอนออกจากสมาธิแล้ว กิเลส
ตัณหาก็จะออกมากับความคิดปรุงต่างๆอีก
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ในขณะทีจ่ ติ อยู่ในสมาธิ ก็ควรปล่อยให้จติ ตัง้ อยู่ในสมาธิไปเรื่อยๆ อย่าไปดึงจิตออก
จากสมาธิ เพราะการทําสมาธิก็เพือ่ จะให้จิตได้สงบตัวลง ได้พกั ได้ความอิม่ เอิบใจ จะได้
มีกาํ ลังทีจ่ ะไปทํางานต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาในลําดับต่อไป เวลาอยู่ในสมาธิ จิตจะสงบนิ่ง
อยู่นานเท่าไร ก็ปล่อยให้น่ิงอยูอ่ ย่างนัน้ อย่าไปกังวลกับเรื่องภารกิจการงานอืน่ ๆ ที่
อาจจะต้องไปทํา ขอให้อยู่ในความสงบนัน้ ไปก่อน เรื่องงานอืน่ ๆนัน้ อย่าเห็นว่าสําคัญ
กว่าความสงบ เพราะความสงบนี้เป็ นคุณ เป็ นประโยชน์กบั ชีวติ จิตใจอย่างมาก ปล่อยให้
จิตสงบจนอิม่ ตัวแล้ว มันจะถอนออกมาเอง เมือ่ ถอนออกมาแล้ว จึงเป็ นเวลาทีค่ วรเอา
จิตมาทํางานให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ต่อไป คือบําเพ็ญวิปสั สนาภาวนา
การบําเพ็ญวิปสั สนาภาวนา
เป็ นการสร้างความรู้แจ้งเห็นจริงให้เกิดขึ้นในจิตในใจ
เกี่ยวกับสภาวธรรมทัง้ หลายทีม่ าสัมผัสกับจิตผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ศึกษาทํา
ความเข้าใจให้ถูกต้อง ให้รู้วา่ สภาวธรรมเหล่านี้เป็ นอย่างไร เพราะถ้าเห็นตามความเป็ น
จริงของเขาแล้ว จิตจะปล่อยวาง จะไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่ถอื ว่าเป็ นตน เป็ นของๆตน ว่าเป็ นสิง่
ทีจ่ ะให้ความสุขกับตน ว่าจะอยู่กบั ตนไปตลอดเวลา โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง เหล่านี้จะ
ไม่มอี ยู่ในความรู้สกึ ของจิต ถ้าจิตได้เจริญธรรมะทีเ่ รียกว่าไตรลักษณ์ คืออนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตา อนิจจังนี้แปลว่า การแปรปรวนเปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ ไม่มอี ะไรอยู่น่งิ เฉย เช่น
สังขารร่างกายของเรา ก็มกี ารเปลีย่ นแปลงอยู่เรื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา ตัง้ แต่เกิดออกมา
จากท้อง ก็มกี ารเปลีย่ นแปลงไปเรื่อยๆ จากทารกก็เป็ นเด็ก จากเด็กก็เป็ นผูใ้ หญ่ จาก
ผูใ้ หญ่ก็กลายเป็ นคนแก่ คนชรา คนเจ็บไข้ได้ป่วย และในทีส่ ุดก็กลายเป็ นคนตายไป
นี่คอื ลักษณะของอนิ จจัง เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลก็ดี หรือวัตถุ
ข้าวของต่างๆก็ดี ก็เป็ นลักษณะเดียวกัน ได้อะไรมาใหม่ๆ ก็ใหม่ดี แต่ใช้ไปเรื่อยๆ
ต่อไปมันก็เก่า เช่นเสื้อผ้าหรือบ้านหรือรถยนต์ สิง่ ต่างๆเหล่านี้ล ้วนตกอยู่ภายใต้กฎของ
อนิจจังทัง้ สิ้น คือความเสือ่ ม จะต้องมีการเสือ่ มลงไปเรื่อยๆ ทีละเล็กทีละน้อย จนใน
ทีส่ ุดก็จะไม่สามารถรวมตัวอยู่ในสภาพเดิมได้ ก็ตอ้ งกระจัดกระจายแตกออกไป เช่น
ร่างกายเมือ่ ตายไปแล้ว ก็แยกคืนสู่ดิน นํ้ า ลม ไฟ ต่อไป รถยนต์เมือ่ เสียแล้ว พังแล้ว
เขาก็ถอดชิ้นส่วนต่างๆออกไป เอาไปทําอย่างอืน่ ต่อไป นี่คอื ลักษณะของอนิจจัง ความ
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ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เราจึงต้องพิจารณาดูอยู่เรื่อยๆ เพือ่ จะได้คลายความหลง เพราะเวลา
เห็นอะไรสวยเห็นอะไรงาม ก็จะเกิดความยินดี เกิดตัณหาความอยากได้ โดยไม่คดิ ว่าสิง่
ทีอ่ ยากได้นนั้ จะเปลีย่ นแปลงไป จากดีกลายเป็ นไม่ดกี ็ได้ จากสิง่ ทีร่ กั ทีช่ อบ ก็
กลายเป็ นสิง่ ทีน่ ่าเกลียดน่าชังขึ้นมาก็ได้ เพราะมันเปลีย่ นไปตามสภาพของมันนัน่ เอง นี่
คือลักษณะของอนิจจัง ความไม่เทีย่ ง
นอกจากไม่เทีย่ งแล้ว ยังเป็ นทุกข์อกี ด้วย เรามักจะมองเห็นอะไรที่ สวยๆงามๆ ทีเ่ รา
ชอบ ว่าเป็ นสิง่ ทีน่ ่ารัก เป็ นสิง่ ทีจ่ ะให้ความสุขกับเรา แต่หารู้ไม่วา่ ความสุขทีไ่ ด้รบั จาก
สิง่ ของหรือบุคคลต่างๆนัน้ มันมีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ ข้อทีห่ นึ่งมันเป็ นภาระ เมือ่ ได้มา
แล้ว ก็ตอ้ งดูแลรักษา สิง่ ใดทีเ่ รารักเราชอบ เราก็อยากจะให้สง่ิ นัน้ ๆอยู่กบั เราไปเรื่อยๆ
เราก็ตอ้ งคอยกังวล คอยดูแลรักษา ถ้าเกิดสูญหายไป ก็จะต้องนําความทุกข์ใจมาให้กับ
เรา นี่คอื ความทุกข์ทซ่ี ่อนเร้นอยู่ ถ้าไม่พจิ ารณา จะไม่เห็น จะเห็นว่าเป็ นความสุขโดย
ถ่ายเดียว จะมองเพียงด้านเดียวเท่านัน้ อีกด้านหนึ่งจะไม่ค่อยคิดกัน เวลาอยู่คนเดียวก็
รู้สกึ ว่าเหงา ถ้ามีใครมาอยู่ดว้ ย มีสามีหรือภรรยาอยู่ร่วมกัน ก็จะมีความสุข แต่ใน
ความสุขนัน้ ก็ตอ้ งมีความห่วงใย มีความกังวล มีการทะเลาะวิวาท มีการเบือ่ ขี้หน้ากัน มี
การอยากทีจ่ ะแยกทางกัน ก็จะกลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มาทันที เพราะสภาพของสิง่ ต่างๆ
นัน้ มันไม่เทีย่ ง สภาพจิตใจของเราก็ไม่เทีย่ งเหมือนกัน เรารักอะไรเราชอบอะไรในวันนี้
ไม่ได้หมายความว่าจะรักจะชอบสิง่ นัน้ หรือบุคคลนัน้ ไปตลอด วันพรุ่งนี้อาจจะเกิดความ
เบือ่ หน่าย เกิดความอิดหนาระอาใจขึ้นมาก็ได้ เกิดขึ้นกับคนทุกๆคน นี่คอื ลักษณะของ
ความทุกข์ทจ่ี ะเกิดขึ้นตามมา
ถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับสิง่ ต่างๆภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุข ้าวของต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ
จิตใจก็จะต้องมีความวุน่ วาย มีความทุกข์ มีความกังวลตามมา เมือ่ ต้องสัมผัสกับสิง่ ของ
หรือบุคคลทีไ่ ม่ปรารถนา เช่นบุคคลทีเ่ ราเคยชอบเคยรัก กลับประพฤติตวั เปลีย่ นไป
จากหน้ามือเป็ นหลังมือไป เคยเป็ นคนดี เคยเป็ นคนมีความเมตตา เคยเป็ นคนเอาอกเอา
ใจ กลับกลายเป็ นอีกคนหนึ่งไป การเอาอกเอาใจ ก็กลับเป็ นการเอาอกเอาใจตนเอง
ไม่ได้เอาอกเอาใจเราอย่างนี้เป็ นต้น ทําให้เราเกิดความเสียใจขึ้นมา นี่ก็คอื ความทุกข์
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ทุกข์ทเ่ี กิดจากความหลงนัน่ เอง หลงว่าสิง่ นัน้ ดี สิง่ นี้ดี เมือ่ ได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้มาแล้ว จะให้
ความสุขกับเรา แต่ในทีส่ ุดความสุขทีไ่ ด้มา ก็เป็ นเหมือนกับนํา้ ตาลทีเ่ คลือบยาขมนัน่ เอง
เวลาอมเข้าไปในปากใหม่ๆ ก็หวานดี แต่พอนํา้ ตาลละลายไปหมดแล้ว เหลือแต่ตวั ยาซึง่
มีรสขม ก็ตอ้ งสัมผัสกับรสขมทันที
นี่คอื ลักษณะของสิง่ ต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ ทีเ่ ราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่วา่ จะมาทางตา
ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ก็จะเป็ นในลักษณะเดียวกัน คือเป็ นอนิ จจังไม่
เทีย่ ง เป็ นทุกข์ และประการทีส่ าม เป็ นอนัตตา คําว่าอนัตตานี้แปลว่า ไม่ใช่ตน ไม่ใช่
เรา ไม่ใช่ของๆเรา คือทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนัน้ ล้วนเป็ นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติทงั้ สิ้น เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถควบคุมบังคับ ให้เป็ นไปตามความต้องการของ
เราได้เสมอไป เราอาจจะดูแลควบคุมบังคับ บางสิง่ บางอย่างบางคน ได้บางครัง้ บางเวลา
แต่จะไม่สามารถควบคุมบังคับสิง่ ต่างๆ บุคคลต่างๆ ให้เป็ นไปตามทีเ่ ราต้องการได้เสมอ
ไป เช่นร่างกายของเรา เราก็ดูแลรักษาพอให้อยู่อย่างปกติได้ ด้วยการรับประทานอาหาร
หาเสื้อผ้ามาใส่ มีทอ่ี ยู่อาศัยเพือ่ หลบแดดหลบฝน แต่บางครัง้ บางเวลา ก็เกิดการเจ็บไข้
ได้ป่วยขึ้นมา ทัง้ ๆทีไ่ ม่อยากให้มนั เจ็บไข้ได้ป่วยเลยแม้แต่นิดเดียวก็ตาม แต่ความเจ็บ
ไข้ได้ป่วยนัน้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราควบคุมบังคับไม่ได้ อย่างมากทีเ่ ราจะทําได้ก็คอื หายามา
รับประทาน ถ้ายาถูกกับโรค ก็สามารถรักษาให้โรคนัน้ หายไปได้ แต่ถา้ ยาไม่ถูกกับโรค
หรือไม่มกี าํ ลังพอ ทีจ่ ะต่อสูก้ บั เชื้อโรคทีม่ อี ยู่ภายในใจได้ โรคนัน้ ก็จะไม่หาย และอาจจะ
ต้องถึงแก่ความตายก็ได้ ทัง้ ๆทีเ่ ราพยายามรักษากันอย่างเต็มทีอ่ ยู่แล้วก็ตาม
ชีวติ ของเราทุกคน เรารัก เราสงวน เราต้องการอยู่ไปนานๆ ไม่อยากตายเลย แต่ทาํ ไมจึง
มีคนตายมาปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆ
มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยๆ
เพราะเป็ นอนัตตานัน่ เอง เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไปควบคุมบังคับไม่ได้ มันไม่ใช่ตวั เรา ของเรา
นัน่ เอง เพราะมันเป็ นสภาวธรรม เป็ นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ทีเ่ ราเห็นอยู่ สัมผัสอยู่ เช่น
ลมก็เป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ง นํา้ ก็เป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ดินก็เป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ง
ไฟก็เป็ นธรรมชาติอย่างหนึ่ง สิง่ เหล่านี้ล ้วนเป็ นสิง่ ทีม่ เี หตุมปี จั จัยในตัวของมันเอง เวลา
จะรวมตัวกันเข้ามา มันก็รวมตัวกันเข้ามา เป็ นต้นไม้บ้าง เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคลบ้าง เวลา
15

จะแยกสลายออกไป มันก็แยกตัวกลับคืนสู่สภาพเดิมของมัน คือกลับสู่ความเป็ นดิน นํ้ า
ลม ไฟ นี่คอื ลักษณะของสภาวธรรมทัง้ หลายทีจ่ ติ ใจของเราไปเกี่ยวข้องด้วย
เราจึงต้องสอนใจอย่างสมํา่ เสมอ เวลาเห็นอะไร เวลาได้ยนิ อะไร เวลาเกิดความยินดี ก็
ต้องนึกถึงอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาเอาไว้ ว่ามันไม่คมุ ้ ค่าทีจ่ ะเอามาครอบครอง เพราะมันมี
ความทุกข์มากกว่าความสุขนัน่ เอง แต่ถา้ ไม่ได้เจริญอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่เรื่อยๆ
แล้ว เราจะเผลอ เราจะลืม พอเห็นอะไรทีถ่ ูกอกถูกใจขึ้นมา ก็จะรีบวิง่ เข้าไปหามันทันที
เลย เห็นอะไรอยากจะได้อะไร มีสตางค์พอทีจ่ ะซื้อได้ ก็จะรีบซื้อมาทันทีเลย โดยไม่
คํานึงว่าจําเป็ นต้องมีสง่ิ เหล่านัน้ หรือไม่ จริงอยู่ในชีวติ ของคนเรานัน้ บางครัง้ บางคราวก็
ต้องซื้อสิง่ นัน้ สิง่ นี้มา เพราะจําเป็ นต่อการดํารงชีพ ต่อการประกอบอาชีพ ทีเ่ รียกว่า
สัมมาอาชีวะ เราก็ตอ้ งมีสง่ิ ต่างๆไว้เป็ นเครื่องมือ ถ้าเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น ก็ไม่เป็ นไร ซื้อมาได้
อย่างนี้ไม่เรียกว่าตัณหา ไม่ใช่กเิ ลส แต่เป็ นความจําเป็ น เพือ่ ดูแลรักษาชีวติ ให้อยู่อย่าง
ปกติสุข เพือ่ จะได้นาํ ชีวติ นี้มาสร้างบุญสร้างกุศล มาบําเพ็ญสมถภาวนา วิปสั สนาภาวนา
เพือ่ ปลดเปลื้องจิตใจให้หลุดจากเครื่องพันธนาการของกิเลสตัณหา อุปาทานความยึดมัน่
ถือมัน่ โมหะอวิชชา ซึง่ เป็ นตัวผูกรัดจิตใจ ให้ตอ้ งวนเวียนอยู่ในวังวนแห่งการเกิด แก่
เจ็บ ตาย ในภพน้อยภพใหญ่ของสังสารวัฏ อย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น
นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราต้องยึดถือเป็ นเป้ าหมายของชีวติ เรา คือจะต้องใช้ชวี ติ ของเรานี้เพือ่ บําเพ็ญ
บุญบารมี ชําระปลดเปลื้อง สิง่ ทีผ่ ูกมัดจิตใจของเรา ให้ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่
รู้จกั จบจักสิ้น เพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีด่ เี ลย เกิดมาแล้วก็ตอ้ งแก่
ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆทีร่ กั จะต้องสัมผัสกับสิง่ ต่างๆทีไ่ ม่
ปรารถนา เหล่านี้ล ้วนเป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น ถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ ตราบนัน้ ก็ยงั มี
ความทุกข์อยู่ อย่าไปคิดว่าเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอด ไม่มคี วามทุกข์รออยู่
ข้างหน้าเลย เพราะมันรอเราอยู่ทกุ คน มากหรือน้อยเท่านัน้ เอง ขึ้นอยู่กบั การบําเพ็ญของ
แต่ละคน ถ้าคนไหนได้บาํ เพ็ญสมถภาวนา วิปสั สนาภาวนาได้มาก ความทุกข์ก็จะเบา
บางลงไปตามลําดับ เพราะเมือ่ มีวปิ สั สนาแล้วจะมีปญั ญา คือจะรู้วา่ ไม่ควรไปยึดไปติด
ไม่ควรไปอยากกับสิง่ ต่างๆ เพราะโดยสภาพความเป็ นจริงแล้ว จิตทีม่ สี มถภาวนา มี
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วิปสั สนาภาวนาอยู่ในใจนัน้
จะเป็ นจิตทีม่ าความร่มเย็นเป็ นสุขพอประมาณอยู่แล้ว
เพียงแต่วา่ ยังไม่ได้สุขอย่างเต็มที่ เหมือนจิตของพระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลายนัน่ เอง
แต่ถา้ ได้บาํ เพ็ญไปเรื่อยๆแล้ว ได้กาํ จัดกิเลสตัณหาต่างๆ ทีม่ อี ยู่ภายในใจให้เบาบางลง
ไป ให้นอ้ ยลงไปเรื่อยๆแล้ว ความสุข ความอิม่ ทางใจก็จะมีมากขึ้น เมือ่ มีความสุข มี
ความอิม่ ใจอยู่ในใจแล้ว ก็ไม่มคี วามอยาก ทีอ่ ยากจะไปได้อะไรมาให้ความสุขกับตน
เหมือนกับคนทีร่ บั ประทานอาหารอิม่ แล้ว ย่อมไม่ยนิ ดีกบั อาหารต่างๆ ทีม่ อี ยู่ตาม
ร้านอาหาร เพราะในขณะนัน้ ร่างกายไม่ตอ้ งการอาหารนัน่ เอง ร่างกายมีอาหารพอเพียง มี
ความอิม่ พอในตัวของมัน ก็ไม่จาํ เป็ นต้องไปทีร่ า้ นอาหาร ไม่ตอ้ งไปทีโ่ รงครัว ไม่ตอ้ งไป
เปิ ดตูก้ บั ข้าวหาอาหารมารับประทาน นี่ก็คอื ลักษณะของจิตใจของผูท้ ไ่ี ด้บาํ เพ็ญภาวนา
คือสมถภาวนา และวิปสั สนาภาวนา ถ้าได้บาํ เพ็ญอย่างสมํา่ เสมอ ก็เหมือนกับการได้รบั
ประทานอาหารอย่างสมํา่ เสมอ เวลาหิวข้าวเราก็หาข้าวมารับประทาน เวลาทีจ่ ติ ใจมีความ
ทุกข์มคี วามวุน่ วาย เราก็ควรบําเพ็ญจิตตภาวนา ทําจิตใจให้สงบ ไม่ใช่เวลามีความรู้สกึ
ไม่ดี ก็ออกไปเทีย่ ว อย่างนี้เท่ากับไปสร้างความทุกข์ให้เพิม่ มากขึ้นไปอีก เพราะการไป
เทีย่ วนี้ ก็เท่ากับการสร้างตัณหาความอยากเทีย่ ว ให้มกี าํ ลังมากขึ้นไปอีกเท่านัน้ เอง
เพราะเมือ่ เทีย่ วเสร็จแล้วกลับมา ความไม่สบายใจทีม่ อี ยู่เดิมก็กลับมาหาอีก เพราะ
ปัญหาทีส่ ร้างให้เกิดความไม่สบายใจนัน้ ยังไม่ได้รบั การแก้ไขนัน่ เอง ไม่ได้เอาวิปสั สนา
ภาวนามาแก้ไข
ถ้ามีวปิ สั สนาภาวนาแล้ว แก้ไขได้ ไม่วา่ ปัญหาอะไรทัง้ สิ้น เพียงแต่ตอ้ งยอมตัด ยอม
ปล่อยเท่านัน้ เอง ก็จบ มีปญั หากับใคร ก็ยอมเสียอย่างเดียว ก็จบ เขาต้องการอะไร ก็ให้
เขาไป เท่านัน้ ก็จบ หรือแยกทางกันไปได้ก็แยกทางกันไป ไม่เห็นจําเป็ นต้องมาทะเลาะ
วิวาท เอาแพ้เอาชนะกันเลย เขาอยากชนะก็ให้เขาชนะไป เราขอเป็ นผูแ้ พ้ เพราะเรารู้วา่
การเป็ นผูแ้ พ้น้ ีแหละ เป็ นพระอย่างแท้จริง ดังในสุภาษิตทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั เสมอว่า แพ้
เป็ นพระ ชนะเป็ นมาร นี่คอื ลักษณะของผู ้ทีม่ วี ปิ สั สนาภาวนา มีปญั ญา จะรู้จกั วิธีปล่อย
วาง จะรู้จกั หยุดนัน่ เอง ไม่มเี รื่องราวอะไรกับใคร จะต้องสูญเสียอะไรก็พร้อมทีจ่ ะ
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สูญเสีย เมือ่ ไม่มที างเลือกแล้ว แม้แต่ชวี ติ ก็เช่นเดียวกัน เมือ่ ถึงเวลาจะต้องสูญเสียชีวติ
ก็ตอ้ งเสียมันไป เพราะไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งเสียมันไปอยู่ดี ไม่มใี ครจะหักห้ามการตายได้ แต่
สิง่ ทีเ่ ราสามารถหักห้ามได้ ก็คอื ความทุกข์ทเ่ี กิดจากความตาย เพราะคนทีม่ ปี ญั ญาย่อมรู้
ว่า ความตายนัน้ เป็ นเรื่องธรรมดา หนีไม่พน้ อย่างแน่นอน เมือ่ ยอมรับความจริงอันนี้
แล้ว จิตก็จะไม่ทกุ ข์กบั ความตาย เมือ่ ถึงเวลาก็ไป เมือ่ ยังไม่ถงึ เวลาก็อยู่ต่อไป ก็มเี ท่า
นัน้ เอง อยู่ก็ได้ไปก็ได้ เพราะไม่ยดึ ไม่ตดิ กับอะไร เพราะรู้วา่ เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้
นัน่ เอง ภรรยาก็เอาไปไม่ได้ สามีก็เอาไปไม่ได้ ลูกก็เอาไปไม่ได้ สมบัตขิ ้าวของเงินทอง
ต่างๆทีม่ อี ยู่ ก็เอาติดตัวไปไม่ได้ แม้แต่ช้นิ เดียว แม้แต่สงั ขารร่างกายอันนี้ ก็เอาไปไม่ได้
เช่นเดียวกัน ตายแล้วเขาก็เอาไปจุดไฟเผา กลายเป็ นขี้เถ้าขี้ถ่านไปในทีส่ ุด
แต่ใจทีไ่ ด้ปล่อยวางแล้วนัน้ ไปดี ไปสู่สุคติ ไปสู่มรรค ผล นิ พพาน ตามความสามารถ
ของกําลังแห่งสมถะและวิปสั สนาจะพาไป ถ้าเป็ นกําลังทีส่ ูงสุดเต็มทีร่ อ้ ยเปอร์เซ็นต์ ก็พา
ไปสู่พระนิพพานเลย
ถ้ายังไม่เต็มทีก่ ต็ อ้ งพาไปสู่พระอริยบุคคลระดับใดระดับหนึ่ง
ตัง้ แต่พระโสดาบันขึ้นไป ถ้าไม่มวี ปิ สั สนาภาวนา มีแต่สมถภาวนา ก็จะไม่ได้เข้าสู่
อริยมรรค อริยผล ไปได้แค่สวรรค์ชนั้ พรหมโลกเท่านัน้ เอง เพราะโดยลําพังของสมถ
ภาวนาหรือสมาธินนั้ พาไปได้เพียงสวรรค์ชนั้ พรหมโลกเท่านัน้ เพราะไม่สามารถทําลาย
กิเลสตัณหาต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในใจได้ แต่ถา้ มีวปิ สั สนาภาวนา มีปญั ญาแล้ว จะสามารถตัด
กิเลสได้ตามลําดับแห่งกําลังของปัญญานัน้ ๆ ในเบื้องต้นก็จะทําลายกิเลสทีค่ อยดึงให้อยู่
เป็ นปุถชุ น เมือ่ ตัดกิเลสอันนัน้ ได้ ก็จะกลายเป็ นพระอริยบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบัน
พระโสดาบันนี้ตดั สักกายทิฏฐิได้ ตัดสีลพั พตปรามาสได้ ตัดวิจกิ จิ ฉาได้ คือความสงสัย
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่ามีจริงหรือไม่เรียกว่าความลังเลสงสัย สีลพั พตป
รามาสก็คอื ความไม่มนใจในเรื
ั่
่องของศีลนัน่ เอง ว่าเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข ความ
เจริญให้กบั ตนหรือไม่ และสักกายทิฏฐิกค็ อื ความเห็นว่าร่างกายนี้เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล
เป็ นตัวตน เป็ นเรา เป็ นเขา นี่คอื สักกายทิฏฐิ สําหรับพระโสดาบันนัน้ ท่านจะเจริญ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในร่างกาย ในรูปขันธ์ ในนามขันธ์ จนสามารถเห็นได้วา่ เป็ น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อนัตตา คือไม่มตี วั ไม่มตี นนัน่ เอง เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้ว
ดับไป
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นี่คอื ผลทีจ่ ะได้รบั จากการเจริญวิปสั สนาภาวนาเป็ นขัน้ ๆไป จนในทีส่ ุดก็จะถึงขัน้ สุดท้าย
คือขัน้ พระอรหันต์ เมือ่ ถึงขัน้ นัน้ แล้ว แสดงว่าจิตได้รบั การชําระอย่างเต็มทีแ่ ล้ว จิตเป็ น
จิตใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ไม่มเี ชื้อแห่งภพแห่งชาติคอื ตัณหาหลงเหลืออยู่เลย เมือ่ เป็ น
เช่นนัน้ ภพชาติก็จะไม่มตี ่อไป จิตดวงนัน้ ก็เป็ นจิตทีม่ แี ต่ความสะอาดบริสุทธ์ เต็มเปี่ ยม
ไปด้วยบรมสุข ทีเ่ รียกว่าปรมัง สุขงั ไปตลอดอนันตกาล นี่แหละคือจิตของพระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย หลังจากทีไ่ ด้บาํ เพ็ญอย่างเต็มทีแ่ ล้ว เมือ่ ท่านได้เป็ นอย่าง
นัน้ แล้ว ท่านก็นาํ ความรู้น้ มี าเผยแผ่ให้กบั สัตว์โลกทัง้ หลายต่อไป เพือ่ สัตว์โลกทีย่ งั มี
ความมืดบอด ทีย่ งั หลงติดอยู่กบั การเวียนว่ายตายเกิด หลงติดอยู่กบั ลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข ทัง้ หลายในโลกนี้ จะได้เห็นโทษของมัน เพราะเป็ นของไม่เทีย่ ง ไม่อยู่ใน
ความควบคุมของเรา ไม่ใช่สมบัตขิ องเรานัน่ เอง ถ้าได้บาํ เพ็ญจิตตภาวนาทัง้ สองชนิดนี้
แล้ว คือสมถภาวนา และวิปสั สนาภาวนา จิตใจของเราก็จะสะอาดบริสทุ ธิ์ หมดจดไป
ตามลําดับ จนสะอาดบริสุทธิ์เต็มทีแ่ ล้ว เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดอนันต
กาล การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๐๘

กายวิเวก จิตวิเวก
๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๘

เรามาวัดเพือ่ มาทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม บําเพ็ญจิตต
ภาวนา เจริญสมถภาวนา และวิปสั สนาภาวนา ทําจิตใจให้ร่มเย็นเป็ นสุข เจริญรุ่งเรือง
ฉลาดรอบรู้ เพือ่ จะได้ฟนั ฝ่ าอุปสรรคปัญหาต่างๆ ทีม่ าเกี่ยวข้องกับชีวติ ของเรา เพือ่ ชีวติ
จะได้ดาํ เนินไปอย่างราบรื่นดีงาม การบําเพ็ญจิตตภาวนานัน้ จะได้ผลมากน้อยเพียงไร
ส่วนหนึ่งก็ข้นึ อยู่กบั สถานทีๆ่ ปฏิบตั ิ ว่าเป็ นสถานทีๆ่ สงบสงัดวิเวก หรือมีความ
พลุกพล่าน มีเสียงอึกทึกครึกโครม ถ้าเป็ นสถานทีท่ ส่ี งบสงัดวิเวกแล้ว ก็จะเป็ นสถานที่
เอื้อเฟื้ อต่อการปฏิบตั ิ เช่นตามป่ าตามเขา ตามวัดวาต่างๆทีต่ งั้ อยู่ตามป่ าตามเขา ทีม่ ี
กฎระเบียบเคร่งครัดควบคุมให้ทกุ คนทีเ่ ข้ามาอยู่ในวัดนัน้ ๆ ต้องตัง้ อยู่ในความสงบ
เรียบร้อย ถ้าเป็ นวัดแบบนัน้ ก็เป็ นสถานทีเ่ หมาะสมต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนา เพือ่ ทําให้
จิตใจสงบร่มเย็นเป็ นสุข ให้มปี ญั ญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทัง้ หลาย แต่ถ ้าเป็ น
สถานทีม่ คี วามอึกทึกครึกโครม มีมหรสพ มีการไปการมาอยู่เรื่อยๆ สถานทีอ่ ย่างนัน้ ก็
จะไม่เหมาะสมต่อการบําเพ็ญจิตตภาวนา ไม่ช่วยทําจิตใจให้สงบได้
การบําเพ็ญจิตตภาวนาจึงต้องคํานึงถึงคําว่า กายวิเวก จิตวิเวก กายวิเวกก็หมายถึง
สถานทีท่ ส่ี งบสงัด เมือ่ ได้สถานทีๆ่ สงบสงัดแล้ว จิตวิเวกก็จะปรากฏตามขึ้นมา คือจิตจะ
สงบสงัดตาม ผูบ้ าํ เพ็ญจิตตภาวนาจึงต้องคํานึงถึงสถานทีเ่ ป็ นหลัก เวลาจะไปบําเพ็ญ จะ
ไปวัดไหน ก็ตอ้ งสังเกตดูวา่ เป็ นวัดทีม่ กี ารปฏิบตั จิ ริงหรือไม่ ถ้าเป็ นวัดทีม่ แี ต่มหรสพ มี
งานต่างๆ อยู่ตลอดวันตลอดคืน มีงานศพ มีงานบุญ มีงานปิ ดทองฝังลูกนิมติ มีงาน
อะไรต่างๆ ร้อยแปดพันประการ มีมหรสพทุกชนิดเข้าไปตัง้ อยู่ในวัด ถ้าเป็ นอย่างนัน้
แล้ว สถานทีเ่ ช่นนัน้ ก็ไม่เหมาะต่อการบําเพ็ญสมณธรรมความสงบ วัดจึงต้องเป็ นวัดที่
เป็ นวัดจริง ๆ ทุกวันนี้วดั ก็มหี ลายรู ปแบบด้วยกัน วัดทีเ่ ป็ นแบบศูนย์การค้าก็มี คือมีการ
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ขายของ มีมหรสพให้ดู มีรา้ นจําหน่ายอาหารให้รบั ประทาน มีสุรายาเมาจําหน่าย เหล่านี้
ถ้าจะเรียกว่าวัด ก็เพียงแต่ช่อื เท่านัน้ เอง แต่สภาพความเป็ นจริงแล้ว ไม่ใช่วดั ในทาง
พระพุทธศาสนา เพราะวัดในทางพระพุทธศาสนานัน้ ต้องเป็ นวัดทีม่ คี วามสงบ ไกลจาก
เรื่องวุน่ วายต่างๆ เรื่องการค้าขาย ซื้อข้าวซื้อของ เรื่องร้านอาหาร เรื่องมหรสพต่างๆนัน้
ไม่ควรมีอยู่ในวัด เพราะวัดมีไว้เพือ่ บําเพ็ญสมณธรรม บําเพ็ญความสงบนัน่ เอง
วัดจึงต้องเป็ นกายวิเวกก่อน ถ้าวัดไม่เป็ นกายวิเวกแล้ว ก็ไม่ควรถือว่าเป็ นวัดอีกต่อไป ผู ้
ทีจ่ ะไปวัดจึงควรคํานึงถึงคุณสมบัตขิ องวัดว่าเป็ นอย่างไร เพราะเป้ าหมายทีแ่ ท้จริงของ
พระพุทธศาสนานัน้ มุง่ ไปทีใ่ จของสัตว์โลกทัง้ หลายเป็ นหลัก ต้องการให้สตั ว์โลกได้รบั
ประโยชน์จากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็ นหลัก เพราะถ้าสามารถนําพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ในจิตในใจแล้ว จิตใจของผูน้ นั้ ก็จะมีความร่มเย็นเป็ นสุข
เป็ นจิตใจทีม่ ที พ่ี ง่ึ มีภูมคิ ุม้ กันภัยทัง้ หลาย ไม่ให้เข้ามาเหยียบยํา่ ทําลายได้ นี่คือ
จุดประสงค์ของพระพุทธศาสนา คือสอนให้รู้จกั เรื่องบาปบุญคุณโทษ สอนให้รู้จกั วิธที าํ
จิตใจให้สงบ ให้มคี วามสุข ดังนัน้ เรื่องการก่อสร้างต่างๆ เรี่ยไร ขอเงินขอทองจากศรัทธา
ญาติโยมนัน้ จึงไม่ใช่เป้ าหมายของศาสนา พระพุทธเจ้าถึงแม้จะตรัสรู้เป็ นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประกาศพระธรรมคําสอนสังสอนสั
่
ตว์โลกมาตลอด ๔๕ พรรษา
พระพุทธองค์ก็ไม่เคยเรี่ยไรเงินจากผูห้ นึ่งผู ้ใดเลยแม้แต่บาทเดียว ไม่เคยเอาบาตรมาตัง้
ไว้ทีห่ น้าธรรมาสน์ เวลาแสดงธรรมจะได้ให้คนเอาเงินมาใส่ในบาตร เพราะพระพุทธเจ้า
ทรงแสดงธรรมด้วยจิตทีบ่ ริสุทธิ์ ไม่มคี วามโลภในลาภสักการะเลย มีแต่พระกรุณาคือ
ความสงสารสัตว์โลก อยากจะให้สตั ว์โลกได้มหี ูตาสว่างขึ้น เพือ่ จะได้อยู่อย่างสงบ
ร่มเย็นเป็ นสุข อยู่ไกลจากความทุกข์ทงั้ หลาย
นี่คอื เป้ าหมายของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงประกาศพระศาสนา เพือ่ จิตใจของสัตว์โลกโดย
แท้จริง ต้องการให้สตั ว์โลกได้ชาํ ระจิตใจของตนให้สะอาดหมดจด เพราะจิตใจของสัตว์
โลกทุกๆราย มีสง่ิ ทีเ่ รียกว่ากิเลสตัณหา เครื่องเศร้าหมอง หุม้ ห่อจิตใจอยู่ ถ้ามีกเิ ลส
ตัณหาหุม้ ห่อจิตใจอยู่มากน้อยเพียงไร จิตใจก็จะต้องมีความเศร้าหมองมากน้อยตามไป
ด้วย หน้าทีข่ องสัตว์โลกผูป้ รารถนาความสุข ไม่ตอ้ งการความทุกข์ทงั้ หลาย จึงต้องย้อน
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เข้ามาดูทใ่ี จของตนเป็ นหลัก เพราะใจของตนนี้แหละเป็ นผูร้ บั ความสุขและรับความทุกข์
ใจของตนนี่แหละเป็ นผูส้ ร้างความสุขและสร้างความทุกข์ให้กบั ตนเอง ถ้าย้อนเข้ามาทีใ่ จ
นําเอาพระธรรมคําสอนซึง่ เปรียบเหมือนนํา้ สะอาดมาชําระกิเลสตัณหา โมหะอวิชชา
ความมืดบอด ความไม่รู้จริง ให้หลุดลอยออกไปจากจิตจากใจแล้ว ก็จะเป็ นจิตใจทีม่ ี
ความสว่างด้วยปัญญา มีดวงตาเห็นธรรม เรียกว่าธรรมจักษุ สามารถรู้ได้วา่ อะไรเป็ น
คุณ อะไรเป็ นโทษ อะไรเป็ นสุข อะไรเป็ นทุกข์ได้อย่างชัดเจน ซึง่ ต่างกับผูท้ ย่ี งั มีโมหะ
อวิชชาครอบงําจิตใจอยู่ จะเห็นกลับตาลปัตร เห็นผิดเป็ นถูก เห็นดีเป็ นชัว่ เห็นนรกเป็ น
สวรรค์ อย่างทีพ่ วกเราทัง้ หลายเห็นกัน ยังไม่เห็นตามความเป็ นจริง ยังเห็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้วา่
เป็ นความสุข ทัง้ ๆทีใ่ ห้ความทุกข์กบั เรา เพราะขาดปัญญา ขาดการบําเพ็ญสมณธรรม
คือการเจริญจิตตภาวนา ทางด้านสมถะและวิปสั สนานัน่ เอง
การเข้าวัดจึงควรคํานึงถึงเรื่องการบําเพ็ญจิตตภาวนาไว้เป็ นหลัก มีโอกาสควรให้ความ
สนใจศึกษา ทําความเข้าใจ แล้วนําไปปฏิบตั ิ อย่าไปคิดว่าการบําเพ็ญจิตตภาวนานี้ เป็ น
หน้าทีเ่ ป็ นงานของนักบวชเท่านัน้ เพราะว่างานจิตตภาวนานี้ เป็ นการดูแลรักษาจิตใจ
จิตใจของคนเราทุกๆคน ต้องได้รบั การทํานุบาํ รุง ดูแลรักษา เหมือนกับร่างกายของเรา
พวกเราทุกๆคน ไม่วา่ จะเป็ นนักบวชหรือเป็ นคฤหัสถ์ผูค้ รองเรือน ก็ตอ้ งดูแลรักษา
ร่างกายของเราเหมือนๆกัน ต้องรับประทานอาหาร ต้องหาเสื้อผ้ามาใส่ ต้องมีบา้ นไว้
สําหรับหลบแดดหลบฝน ต้องมียาไว้สําหรับรักษาโรคทางร่างกาย จิตใจก็เป็ นเหมือนกับ
ร่างกาย ต้องอาศัยการทํานุบาํ รุงดูแล ต้องการอาหาร ต้องการเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามไว้
ใส่ ต้องการทีอ่ ยู่อาศัย ต้องการยารักษาโรคเช่นเดียวกัน การบําเพ็ญจิตตภาวนานี่แหละ
เป็ นวิธีทจ่ี ะนํามาซึง่ สิง่ ทีจ่ ติ ต้องการ เวลาบําเพ็ญจิตตภาวนา ก็เท่ากับให้อาหารกับจิตใจ
ให้เสื้อผ้าอาภรณ์ทส่ี วยงามกับจิตใจ ให้ทีอ่ ยู่อาศัยกับจิตใจ ให้ยารักษาโรคกับจิตใจ
เพราะเวลาทําจิตใจของเราให้สงบนัน้ จิตใจจะเกิดความอิม่ เอิบขึ้นมา มีความสุข มีความ
พออยู่ในจิตในใจ ไม่หวิ ไม่กระหายอยาก ทีจ่ ะไปไหนมาไหน ไปดูนนั ่ ไปฟังนี่ ไป
รับประทานสิง่ นัน้ ไปดืม่ สิง่ นี้ จะไปเล่น จะไปเทีย่ ว ทีน่ นั ่ ทีน่ ่ี
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ในขณะทีจ่ ติ มีความสงบ จะไม่รู้สกึ หิวกระหายกับสิง่ ต่างๆเลย กายวาจาก็สงบเรียบร้อย
ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ใคร จะไปไหน จะไปอยู่กบั ใคร ผูท้ ม่ี คี วามสงบกาย
สงบวาจา ซึง่ เกิดจากความสงบของจิตใจ จะเป็ นบุคคลทีส่ วยงาม เพราะไม่ไปสร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื จิตใจทีม่ คี วามอิม่ แล้ว จะไม่หวิ กระหาย อยากจะได้ทรัพย์สมบัติ
ข้าวของเงินทองของผูอ้ น่ื ไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาบุตรธิดาของผูอ้ น่ื เพราะว่า
จิตมีความสุข มีความอิม่ พอนัน่ เอง เวลาอยู่กบั ใครก็จะมีศีลมีธรรม ไม่ลกั ทรัพย์ของ
ผูอ้ น่ื ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง เพือ่ ทีจ่ ะเอาสิง่ หนึ่งสิง่ ใด
จากบุคคลนัน้ หรือบุคคลนี้ จะไม่ไปทําร้ายชีวติ ของผูอ้ น่ื เพราะไม่มคี วามโกรธแค้นโกรธ
เคืองกับใคร จิตทีส่ งบนัน้ จะปราศจากสิง่ ต่างๆทีเ่ ลวร้าย ทีพ่ วกเราทัง้ หลายไม่ปรารถนา
กัน เราจึงไม่ควรมองข้ามการทําจิตใจของเราให้สงบ เพราะเมือ่ สงบแล้วเราจะอยู่เย็นเป็ น
สุข จะไม่มปี ญั หาอะไรกับใครเลย ใครจะเป็ นอะไรอย่างไร ใครจะดีใครจะชัว่ อย่างไร เรา
จะรู้สกึ เฉยๆ จะไม่รู้สกึ เดือดร้อนกับความดีความชัว่ ของเขา เพราะจิตของเราสามารถ
แยกออกจากเขาได้
ในขณะทีจ่ ติ มีความสงบ ความอุปาทานยึดมันถื
่ อมัน่ ก็จะเบาบางลงไป สามารถปล่อย
วางได้ ไม่หลงไม่รกั แบบขาดไม่ได้ อย่างนัน้ จะไม่มใี นจิตใจของผูท้ ม่ี คี วามสงบ เพราะเขา
สามารถอยู่ได้ตามลําพังของเขา เขามีความสุขได้โดยอยู่เฉยๆ โดยอยู่คนเดียว ถึงแม้จะ
ไปอยู่ในป่ าในเขา ห่างไกลจากทุกสิง่ ทุกอย่าง แต่จติ ใจของบุคคลทีม่ คี วามสงบนัน้ จะไม่
มีความรู้สกึ ว้าเหว่ เศร้าสร้อยหงอยเหงาเลย เพราะจิตใจนัน้ ไม่สามารถสร้างความรู้สกึ
เหล่านี้ข้นึ มาได้ ในขณะทีจ่ ติ มีความสงบนัน่ เอง ต่างกับพวกเราผูท้ ไ่ี ม่เคยบําเพ็ญจิตต
ภาวนา ผูท้ ไ่ี ม่เคยสัมผัสกับความสงบ เวลาไปอยู่ทไ่ี หนคนเดียวแล้ว จะต้องเกิด
ความรู้สกึ ว้าเหว่ เกิดความรู้สกึ เศร้าสร้อยหงอยเหงาปรากฏขึ้นมา คิดถึงคนนัน้ คิดถึง
คนนี้ คิดไปแล้วก็อยากจะร้องไห้ไปด้วย นี่เป็ นเพราะว่าจิตใจของเรานัน้ ไม่มที พ่ี ง่ึ ไม่มี
อาหารหล่อเลี้ยงนัน่ เอง นี่แหละทําไมพวกเราจึงควรให้ความสนใจ ต่อการบําเพ็ญจิตต
ภาวนา เพราะมันก็เป็ นการดูแลอีกซีกหนึ่งของชีวติ ของเรานัน่ เอง
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ชีวติ ของเราก็เปรียบเหมือนกับเหรียญทีม่ อี ยู่ ๒ ด้าน มีหวั และมีกอ้ ย คือมีกายและมีใจ
กายเราก็ดูแลรักษาแล้ว แต่ใจนี้เราไม่ค่อยได้ดูแลรักษาเท่าไร นอกจากไม่ได้ดูแลรักษา
แล้ว เรากลับยังเอายาพิษเข้าไปใส่ในใจของเราอีก เช่นเอากิเลสตัณหาเข้ามาใส่ในใจของ
เรา เวลาเห็นอะไร ชอบอกชอบใจอะไร ก็เกิดกิเลสตัณหา เกิดความโลภ เกิดความอยาก
ขึ้นมา และเมือ่ เกิดความโลภ เกิดความอยากแล้ว ก็ตอ้ งดิ้นรนทะเยอทะยาน แสวงเอา
สิง่ ทีต่ อ้ งการมาให้ได้ ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ถ้าไม่ได้มาด้วยความสุจริต ก็เอามาด้วยความ
ทุจริต ก็เท่ากับนําเอายาพิษเข้ามาใส่จติ ใจ เอาความวุน่ วาย เอาความทุกข์เข้ามาให้กบั
จิตใจ นี่คอื สิง่ ทีพ่ วกเราทํากันอยู่อย่างสมํา่ เสมอ ชีวติ ของพวกเราจึงไม่ค่อยมีความสุข
เท่าไร ได้อะไรมาก็สุขเดีย๋ วเดียว เดีย๋ วก็มปี ญั หา มีเรื่องมีราวตามมา ได้สามีได้ภรรยามา
อยู่ดว้ ยกันไม่นาน หม้อข้าวยังไม่ทนั ดํา ก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง เกิดความเกลียดชัง
กันขึ้นมา นี่ก็เป็ นเพราะว่าเราไปแสวงหา สิง่ ทีม่ นั เป็ นโทษกับชีวติ ของเรานัน่ เอง แต่
เนื่องจากเราขาดปัญญา ขาดสมาธิ ความสงบของจิตใจ ทําให้เมือ่ เกิดความหิว เกิดความ
อยากแล้ว เห็นอะไรก็คว้ามาทันที คิดว่าอะไรดี คิดว่าอะไรสุข ก็คว้ามาทันที โดยไม่ได้
ใช้ปญั ญา ไตร่ตรองคิดดูให้รอบคอบเสียก่อน ว่ามันสุขจริงหรือเปล่า มันดีจริงหรือเปล่า
หรือมันเป็ นเหมือนกับขยะทีถ่ ูกห่อด้วยกระดาษทีส่ วยๆงามๆ แต่เราไม่รู้วา่ ของทีอ่ ยูใ่ น
กล่องนัน้ เป็ นขยะ แต่เมือ่ มาเปิ ดดูทหี ลัง ถึงรู้วา่ มันไม่ได้เป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษวิโสเลย
นี่แหละคือสิง่ ทีเ่ ราต้องศึกษา ต้องปฏิบตั ธิ รรมกัน เพราะเมือ่ ได้ศึกษา ได้ปฏิบตั ธิ รรม
แล้ว เราจะเริ่มเห็น เราจะเริ่มรู้วา่ สิง่ ต่างๆในโลกนี้ ทีพ่ วกเราทัง้ หลายทุกคน พยายามดิ้น
รนแสวงหากันนัน้ มันมีความทุกข์ มันมีโทษซ่อนเร้นอยู่ในตัวของมัน ถึงแม้จะมี
ความสุขแต่ก็มคี วามทุกข์ตามมาเรียกว่าทุกขลาภ เช่นเงินทองเป็ นตัวอย่าง คนทีถ่ ูกลอต
เตอร์ร่รี างวัลที่ ๑ ได้เงิน ๓๐ ล้าน ๕๐ ล้านมา ทีน้ กี ็อยู่อย่างปกติไม่ได้แล้ว ต้องอยู่แบบ
หลบๆซ่อนๆ เพราะเมือ่ มีเงินมีทอง ก็จะต้องมีคนคอยจ้อง คอยมาขอ มาขโมย มาปล้น
มาจี้ เวลาไปรับเงินรางวัลก็ตอ้ งหาคนคุม้ กัน ชีวติ ไม่ปลอดภัยแล้ว แต่ก็ไม่คดิ กันในเรื่อง
แบบนี้ เพราะความโลภ ความหลงมันครอบงําจิตใจ อยากจะรํา่ อยากจะรวย อยากจะมี
เงินมีทองมากๆ เพือ่ จะได้เอาไปซื้อความสุข แต่ไม่รู้หรอกว่ากําลังถูกความทุกข์ครอบงํา
จิตใจ ด้วยความหวาดระแวง ด้วยความไม่ปลอดภัยทัง้ หลายทีม่ ารุมเร้าอยู่ตลอดเวลา นี่
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เป็ นตัวอย่าง สูอ้ ยู่แบบธรรมดาปกติของเราดีกว่า มีเท่าไร ก็อยู่แบบของเรา มีนอ้ ย ก็ใช้
น้อย เพราะความจําเป็ นต่อเงินทองนัน้ ก็เพียงแค่ปจั จัย ๔ เท่านัน้ เอง
คนเราถ้ามีปจั จัย ๔ แล้ว ชีวติ ก็อยู่ได้แล้ว ไม่ตอ้ งมีปจั จัยที่ ๕ ปัจจัยที่ ๖ เช่น
โทรศัพท์มอื ถือ รถยนต์ วิทยุโทรทัศน์ เครื่องบันเทิงต่างๆ สิง่ เหล่านี้มไี ว้สําหรับคนที่
จิตใจไม่สงบนัน่ เอง คนทีข่ าดอาหารใจ คนทีไ่ ม่มคี วามสงบนี้ คือคนทีไ่ ม่ได้รบั ประทาน
อาหารทางด้านจิตใจ จึงทําให้เกิดความหิว เกิดความกระหาย เกิดความอยาก ทีจ่ ะมีสง่ิ
นัน้ สิง่ นี้ เพราะคิดว่าเมือ่ มีแล้ว จะมีความสุข แต่ทไ่ี หนได้ เมือ่ ได้มาแล้ว ก็กลายเป็ น
ความทุกข์ไป ไม่วา่ อะไรก็ตาม สิง่ ต่างๆทีไ่ ด้มาแล้ว ก็ตอ้ งเป็ นภาระ ให้คอยดูแลรักษา
ถ้าสูญหายไป ก็ตอ้ งเกิดความเสียอกเสียใจตามมา นี่ก็เป็ นความทุกข์แล้ว ความห่วง
ความกังวลกับสิง่ ของต่างๆ ทีม่ คี รอบครองอยู่ ก็เป็ นความทุกข์อกี แบบหนึ่ง สิง่ ต่างๆนัน้
ล้วนสร้างภาระให้กบั จิตใจทัง้ สิ้น โดยทีเ่ ราไม่รู้เลย เพราะเราไม่เคยคิดกันนัน่ เอง แต่ถา้
มาคิดกันสักนิด คิดกันสักหน่อยแล้ว เราจะรู้วา่ อยู่ตวั คนเดียวนี่แหละ ดีทส่ี ุด มีอะไร
น้อยเท่าไรยิง่ ดีเท่านัน้ เพราะมีอะไรก็ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ นัน้ ๆ มีสามีก็ตอ้ งทุกข์กบั สามี มี
ภรรยาก็ตอ้ งทุกข์กบั ภรรยา มีลูกก็ตอ้ งทุกข์กบั ลูก เป็ นห่วงลูก กังวลลูก ลูกไม่ดกี ็เสีย
อกเสียใจ ล้วนมีแต่เรื่องทีจ่ ะสร้างความทุกข์ให้กบั เราอยู่เสมอ คนทีอ่ ยู่คนเดียว ไม่มี
สามี ก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั สามี ไม่มภี รรยา ก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั ภรรยา ไม่มลี ูก ก็ไม่ตอ้ งทุกข์กบั
ลูก แสนจะสบาย
แต่เพราะจิตใจมันโง่เขลาเบาปัญญานัน่ เอง ถูกกิเลสตัณหาคอยหลอกคอยล่ออยู่เรื่อยๆ
ว่าน่าจะมีคู่นะ อยู่คนเดียวไม่ดี เปล่าเปลีย่ วใจ ถ้าเราไม่คดิ เอง คนอืน่ ก็มาคิดแทนเรา
บางทีคนอืน่ เห็นเราอยู่คนเดียว ก็อดทนไม่ไหว ต้องมาคอยจํา้ จี้จาํ้ ไช ถามอยู่เรื่อยว่า
เมือ่ ไหร่จะมีแฟนสักที มันเรื่องอะไรของชาวบ้านเขาล่ะ ตัวของเรา เราอยู่ของเราตาม
ลําพัง เรามีความสุขอยู่แล้ว เราไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว ทําไมชาวบ้านจะต้องมาเดือดร้อน
แทนเราด้วย ถ้ามีใครเขามาเดือดร้อนแทนเรา ก็อย่าไปกังวล ขอให้เราทําจิตใจให้สงบ
เถิด ถ้าทําจิตใจของเราสงบได้แล้ว เราจะไม่สนใจเลย ว่าใครจะพูดอะไรอย่างไร เพราะ
เราจะเห็นอยู่แก่ใจของเราเลยว่า มันไม่มอี ะไรจะวิเศษเท่ากับความสงบของจิตใจของเรา
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ขณะนี้จติ ใจของเราสงบแล้ว เรามีความอิม่ มีความพอแล้ว แล้วจะวิง่ ไปหาเสี้ยนมาทําไม
แกว่งเท้าไปหาเสี้ยน หาหนาม มาให้เจ็บตัวทําไม อยู่เฉยๆ ไม่ดกี ว่าหรือ นี่คอื ความรู้สกึ
นึกคิด ของผูท้ ไ่ี ด้บาํ เพ็ญจิตตภาวนา ทําจิตใจของตนเองให้สงบ เมือ่ จิตใจของตนมี
ความสงบแล้ว ก็จะมีความอิม่ มีความพอ ปรากฏขึ้นมาในจิตในใจ เมือ่ เป็ นอย่างนัน้
แล้ว ก็สามารถอยู่ได้อย่างสบาย ไม่ตอ้ งดิ้นรนขวนขวายให้เหนื่อย ให้ลาํ บากไปเปล่าๆ
ทุกวันนี้ชวี ติ ของพวกเรานัน้ ทีม่ นั ทุกข์ มันลําบาก ก็เกิดจากจิตใจทีไ่ ม่สงบนี่เอง เมือ่
จิตใจไม่สงบแล้ว ก็เกิดความรู้สกึ ไม่พออยู่ตลอดเวลา ต่อให้มมี ากมีนอ้ ยเพียงไร ก็ยงั
รู้สกึ ไม่พออยู่นนั ่ เอง มีเงินเป็ นแสน ก็ยงั รู้สกึ ไม่พอ อยากมีเงินเป็ นล้าน พอมีเงินเป็ น
ล้าน ก็ยงั รู้สกึ ไม่พอ อยากจะมีเงินเป็ น ๑๐ ล้าน ๑๐๐ ล้านตามมา นี่คอื ลักษณะของ
จิตใจทีไ่ ม่ได้รบั การดูแลรักษา ด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนา ด้วยการปฏิบตั ธิ รรม นัง่
สมาธิ เจริญปัญญา เจริญวิปสั สนานัน่ เอง
ดังนัน้ จึงอยากให้ท่านทัง้ หลาย
จงย้อนเข้าสู่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าง
จริงจังกันเสียที พยายามปล่อยวางสิง่ ต่างๆภายนอก สิง่ ใดทีม่ นั ไม่มคี วามจําเป็ น ก็อย่า
ไปอยากได้ ถ้ามีอยู่แล้ว ก็ใช้ไปตามความจําเป็ นก็แล้วกัน ถ้าไม่มคี วามจําเป็ น ก็ให้คน
อืน่ ไปจะดีกว่า เช่นถ้าไม่มคี วามจําเป็ นทีต่ อ้ งใช้โทรศัพท์มอื ถือ ก็ให้คนอืน่ ไปเสีย ก็หมด
เรื่อง ไม่ตอ้ งคอยมากังวล หาเงินมาคอยเติมเงิน เสียค่าโทรศัพท์ต่างๆนานา แต่ถา้ มี
ความจําเป็ นต้องใช้ในการทํามาหากิน เพือ่ ทีจ่ ะได้มรี ายได้เพิม่ เติมขึ้นมา ถ้ารายจ่ายทีเ่ สีย
ไป มันน้อยกว่ารายได้ทไ่ี ด้มา อย่างนี้ก็เก็บไว้ใช้ได้ แต่ถา้ เก็บมันแล้ว รายจ่ายกลับมี
มากกว่ารายได้ เก็บไว้ก็มแี ต่ขาดทุน ก็อย่าไปเก็บมันไว้ดีกว่า
ของต่างๆนัน้ มันไม่มคี วามจําเป็ นกับชีวติ ของเรา ไม่ได้ให้ความอิม่ ให้ความพอกับเรา
แต่จะคอยทําให้เราหิว มีความอยากเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ มีของเก่าอยู่ดดี ี พอเห็นของใหม่
ออกมา ก็อดไม่ได้ทอ่ี ยากจะได้ของใหม่ แล้วก็จะมีของใหม่ออกมาล่อใจเราอยู่เรื่อยๆ ถ้า
ปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสของความอยากแล้ว ชีวติ ของเราก็จะต้องดิ้นรนวิง่ หาสิง่
ต่างๆ มาเลี้ยงกิเลสตัณหาความอยาก เลี้ยงเท่าไรก็จะไม่มคี วามรู้สกึ อิม่ รู้สกึ พอเลย
แล้วเมือ่ ไม่มปี ญั ญา ไม่มคี วามสามารถทีจ่ ะหาสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยากได้มา ก็เกิดความเศร้า
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สร้อยหงอยเหงาขึ้นมาอีก เช่นวันไหนอยากจะออกไปเทีย่ ว อยากจะไปใช้เงินใช้ทอง แต่
ไม่มเี งินทอง ต้องอยู่บา้ น ก็จะต้องมีความรู้สกึ เศร้าสร้อยหงอยเหงา เบือ่ หน่าย อิดหนา
ระอาใจขึ้นมาทันที
แต่ถา้ เคยบําเพ็ญจิตตภาวนา ทําจิตใจให้สงบ เวลาไม่มเี งินไม่มที อง เราจะไม่เดือดร้อน
เพราะเราก็ไม่อยากจะออกไปข้างนอกอยู่แล้วนัน่ เอง เพราะไม่มที ไ่ี หนหรอก ทีจ่ ะสุข ที่
จะสบาย เท่ากับบ้านของเรา ทีบ่ า้ นของเรานี้ มีพร้อมทุกอย่าง มีเตียงนอน มีหอ้ งนํา้ มี
ตูเ้ ย็น มีอาหารรับประทาน มีอะไรทุกสิง่ ทุกอย่าง เป็ นสถานทีป่ ลอดภัย แต่งกายก็ไม่ตอ้ ง
แต่งกายให้เสียเวลา อยู่ในบ้านใส่เสื้อผ้าตามสบาย แต่กลับอยู่บา้ นกันไม่ได้ เพราะ
อํานาจของกิเลสตัณหาความอยากต่างๆนัน่ เอง พอต้องอยู่บา้ น ก็จะเกิดความรู้สกึ อึดอัด
ใจขึ้นมาทันที เพราะกิเลส เริ่มแสดงลวดลาย บีบบังคับจิตใจของเรานัน่ เอง แต่ถา้ เราได้
บําเพ็ญจิตตภาวนาจนจิตสงบแล้ว กิเลสตัณหาความอยากต่างๆ ก็จะสงบลงไปด้วย
แล้วก็จะไม่มอี าํ นาจมาสร้างความรู้สกึ หิว รู้สกึ อยากกับสิง่ ต่างๆ มาคอยบีบคัน้ ให้เราเกิด
ความรู้สกึ เบือ่ หน่าย ทีจ่ ะต้องอยู่ในบ้าน ทีจ่ ะทําให้เราเกิดความรู้สกึ เศร้าสร้อยหงอย
เหงา ทําให้เราต้องวิง่ ออกไปข้างนอก ไปหาความสุขภายนอก
นี่แหละปัญหาของพวกเราเป็ นอย่างนี้กนั เราถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุข ซึง่
ไม่ใช่เป็ นความสุขเลย เป็ นแต่ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ แต่พวกเราก็ไม่สามารถทีจ่ ะ
ยับยัง้ ความอยาก ความต้องการในสิง่ ต่างๆได้ เพราะเราไม่เคยฝึ กหยุดจิตหยุดใจของเรา
นัน่ เอง ถ้าเรารู้จกั หยุดจิตหยุดใจของเราแล้ว ชีวติ ของเราจะอยู่ได้อย่างสบาย ไม่ตอ้ งดิ้น
รนขวนขวายมากจนเกินไป อย่างมากก็เพียงแต่หาปัจจัย ๔ คืออาหารมาคอยเลี้ยงปาก
เลี้ยงท้อง เสื้อผ้ามาใส่สกั ๒ - ๓ ชุดก็พอเพียงแล้ว บ้านมีไว้สําหรับหลบแดดหลบฝน
เท่านัน้ เอง ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีบา้ นราคาแพงๆ ราคา ๑๐ ล้าน ๒๐ ล้าน อยู่ทไ่ี หนก็ได้
ขอให้มนั ปลอดภัยจากแดด จากฝน จากลม ก็พอแล้ว นี่แหละชีวติ ของพวกเรา ถ้าลอง
หันมาทําจิตใจให้สงบแล้ว จะเป็ นชีวติ ทีม่ คี วามสบายมาก ไม่ตอ้ งไปดิ้นรนมาก ไม่ตอ้ ง
ไปเหนื่อยมาก แล้วก็ไม่ตอ้ งวุน่ วายมากกับสิง่ ต่างๆ ไม่ตอ้ งมาเสียอกเสียใจ ร้องห่ม
ร้องไห้กบั สิง่ ต่างๆ เวลาสิง่ ต่างๆเหล่านัน้ ต้องจากเราไป
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จึงขอให้มาวัดกัน หรือถ้าอยู่ทบ่ี า้ น ก็หดั นัง่ สมาธิกนั ไหว้พระสวดมนต์ก่อนก็ได้ ถ้า
จิตใจไม่ยอมอยู่กบั คําบริกรรมพุทโธๆๆ ก็สวดมนต์ไปก่อนในใจก็ได้ ออกเสียงก็ได้
นัง่ ขัดสมาธิหลับตา แล้วก็สวดอรหังสัมมาไป สวดไปเรื่อยๆ จนกว่าจิตจะมีความรู้สกึ
สบาย แล้วอยากจะหยุดสวด ก็หยุดไป แล้วสังเกตดูวา่ จิตยังจะคิดโน่นคิดนี่หรือเปล่า
ถ้ายังคิดโน่นคิดนี่อยู่ ก็บริกรรมพุทโธๆๆไปต่อ โดยมีสติคอยเฝ้ าดู ไม่ให้ไปคิดถึง
เรื่องราวต่างๆ ถ้าทําอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆแล้ว จิตก็จะค่อยสงบตัวลงๆ แล้ววันดีคืนดี
อาจจะรวมลงเป็ นสมาธิข้นึ มาเลยก็ได้ คือมันจะหยุดนิ่ง จะไม่รบั รู้เรื่องราวต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นเรื่องรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะต่างๆ มันจะไม่สนใจใยดี ในขณะนัน้ มันจะนิ่งเฉย
อยู่ ด้วยความร่มเย็นเป็ นสุข แล้วจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตทีส่ งบว่า ไม่มอี ะไรจะ
วิเศษเท่า และจะรู้อย่างลึกซึ้งความหมายของกายวิเวก จิตวิเวก ว่าเป็ นอย่างไร การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๐๙

สังวร

๖ มิถนุ ายน ๒๕๔๘
พวกเราชาวพุทธผูม้ คี วามศรัทธา มีความเชื่อมันในพระพุ
่
ทธศาสนา ได้มาทีว่ ดั กันอย่าง
สมํา่ เสมอ เพือ่ ประกอบคุณงามความดี ทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ปฏิบตั ธิ รรม เจริญจิตตภาวนา ด้วยความขยันหมันเพี
่ ยร เข้มแข็ง อดทน เพราะรู้วา่ การ
บําเพ็ญตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านัน้ เป็ นสิง่ ทีจ่ ะนํามาซึง่ คุณและประโยชน์
แก่ชวี ติ ของตนเอง และชีวติ ของผูอ้ น่ื ที่เราเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม และการบําเพ็ญสมถะและวิปสั สนาภาวนา ถือว่าเป็ นการประพฤติปฏิบตั ิ
ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ เพราะเป็ นแก่นของพระศาสนาเลยทีเดียว เป็ นการปฏิบตั ทิ จ่ี ะให้ผล ให้
ประโยชน์อย่างมากมาย ยิง่ กว่าการกระทํา การประพฤติอย่างอืน่ พุทธศาสนิกชนจึงไม่
ควรมองข้ามการฟังเทศน์ฟงั ธรรมอย่างสมํา่ เสมอ และการบําเพ็ญจิตตภาวนา มีสมถ
ภาวนา ทําจิตใจให้สงบ และวิปสั สนาภาวนา ทําจิตใจให้รู้แจ้งเห็นจริง ในสภาวธรรม
ทัง้ หลาย
การบําเพ็ญจิตตภาวนานัน้ ได้กล่าวไว้ในคราวทีแ่ ล้วว่า จําเป็ นต้องมีสถานทีส่ งบสงัด
เพือ่ ให้การบําเพ็ญเป็ นไปอย่างราบรื่น ง่ายดาย ทีเ่ รียกว่ากายวิเวกเพื่อจิตวิเวก กายวิเวก
หมายถึงสถานทีส่ งบสงัด ทีท่ กุ คนตัง้ อยู่ในความสงบ เมือ่ สถานทีเ่ ป็ นทีๆ่ สงบแล้ว เวลา
บําเพ็ญสมถภาวนาเพือ่ ความสงบสุขของจิตใจ ก็จะเป็ นสิง่ ทีง่ า่ ยดาย กลายเป็ นจิตวิเวก
ไป คือจิตจะสงบสงัดตามไปด้วย นอกจากการอยู่ในสถานทีส่ งบสงัด เช่นตามป่ าตามเขา
ตามวัดวาอาราม ทีม่ คี วามสงบร่มเย็นแล้ว ผูป้ ฏิบตั ยิ งั ต้องมีความสํารวมในศีล ในกาย
วาจา เรียกว่าสีลสังวร และมีความสํารวมในอินทรียท์ งั้ ๕ คือตา หู จมูก ลิ้น กาย
เรียกว่าอินทรียสังวร เพือ่ ช่วยทําให้จติ เข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็ว
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เวลามาวัด มาประพฤติปฏิบตั ธิ รรม จึงควรเจริญสีลสังวรและอินทรียสังวร ควบคู่ไปกับ
การบําเพ็ญจิตตภาวนา สีลสังวรก็อย่างทีเ่ มือ่ สักครู่ท่านทัง้ หลายได้สมาทานกัน คือละ
เว้นจากการกระทําทางกายและวาจาทีจ่ ะสร้างความฟุ้งซ่าน สร้างความวุน่ วาย สร้างความ
ร้อนให้กบั จิตใจ ได้แก่ ๑. ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ๒. ละเว้นจากการลักทรัพย์ ๓.
ละเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม ถ้าเป็ นผูท้ บ่ี าํ เพ็ญจิตตภาวนาก็ควรละเว้นจากการมี
เพศสัมพันธ์เลย ให้ตงั้ อยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์ ๔. ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ
ให้พูดแต่ความจริง ๕. ละเว้นจากการพูดคําหยาบ ให้พูดคําทีส่ ุภาพเรียบร้อย ฟังแล้ว
สบายอกสบายใจทัง้ ผู ้พูดและผู ้ฟัง ๖. ละเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ไม่นงั ่ จับกลุม่ คุยกัน
คลุกคลีกนั สมาคมกัน เอาเรื่องของชาวบ้านมาพูดนินทา วิพากษ์วจิ ารณ์กนั ต่างๆ นานา
เป็ นการเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไร ๗. ละเว้นจากการพูดส่อเสียด พูดยุยงให้เกิดการ
แตกสามัคคี ให้เกลียดกัน เป็ นวาจาทีไ่ ม่ควรพูด สําหรับผูบ้ าํ เพ็ญจิตตภาวนา ผูต้ อ้ งการ
ชําระจิตใจของตนให้สะอาดหมดจด
ถ้าอยากจะพูดอยากจะคุยกันก็ให้เป็ นกาเลน ธัมมสากัจฉา สนทนาธรรมกันตามกาล
ตามเวลาทีเ่ หมาะสม เวลาคุยกันก็ให้คุยเรื่องธรรมะ คุยเรื่องมักน้อยสันโดษ ยินดีในที่
สงบสงัดวิเวก คุยเรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปัญญา เรื่องการหลุดพ้นจากกิเลส ความโลภ
ความโกรธ ความหลง เรื่องการบําเพ็ญความเพียรด้วยความเข้มแข็งอดทน เหล่านี้เป็ น
สิง่ ทีค่ ุยกันได้ เพราะเมือ่ คุยกันแล้วก็จะทําให้จติ ใจมีกาํ ลัง เมือ่ ต่างฝ่ ายต่างมีอะไรมาเล่า
มาบอกกัน ผูไ้ ด้ยนิ ได้ฟงั จะเกิดความกระตือรือร้น อยากจะประพฤติปฏิบตั ธิ รรมมาก
ยิง่ ขึ้นไป อย่างนี้เรียกว่า กาเลน ธัมมสากัจฉา เอตัมมังคลมุตตมัง การสนทนาธรรมตาม
กาลตามเวลา ทีเ่ หมาะสมทีค่ วร นํามาซึง่ ความเป็ นมงคลอย่างยิง่ แก่ชวี ติ จิตใจ นี่คอื สิง่ ที่
ควรสํารวมกัน
ข้อห้ามเหล่านี้เรียกว่าสีลสังวร สํารวมกายวาจา มิให้กระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม ซึง่ จะนํา
ผลไม่ดกี ลับมาสู่จติ ใจ ทําให้มคี วามรุ่มร้อน ฟุ้งซ่าน ลําบากต่อการทําจิตใจให้สงบนัน่ เอง
นี่คอื สีลสังวร ส่วนอินทรียสังวรก็หมายถึงการสํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ไม่ให้ไปสัมผัส
กับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ ทีท่ าํ ให้เกิดราคะ ความกําหนัดยินดีข้นึ มา เกิด
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ความอยากต่างๆขึ้นมา คือ ๑. ให้ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา ๒. ให้ละเว้นจากการ
รับประทานอาหารหลังเทีย่ งวันไปแล้ว รับประทานอาหารเพือ่ อยู่เท่านัน้ ไม่ได้อยู่เพือ่ กิน
กินเพือ่ อยู่หมายถึงกินเพือ่ ดูแลรักษาร่างกาย เหมือนกับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็กนิ ยา
เพือ่ ระงับโรคภัยไข้เจ็บ ความหิวก็เป็ นโรคภัยไข้เจ็บอย่างหนึ่ง อาหารทีเ่ รารับประทานก็
เป็ นเหมือนยาอย่างหนึ่ง
รับประทานอาหารเพือ่ รักษาโรคหิวทีม่ อี ยู่ในกายให้หมดไป
ไม่ได้รบั ประทานอาหารเพือ่ รสชาติ เพือ่ ความเอร็ดอร่อย เพือ่ ความสุข เพือ่ ความ
สนุกสนานเฮฮา
นี่คอื ความหมายของการสํารวมอินทรีย ์ จะดู จะฟัง จะสัมผัสรูป เสียง กลิน่ รส
โผฏฐัพพะชนิดใดก็ตาม ก็สมั ผัสด้วยความระมัดระวัง ด้วยเหตุดว้ ยผล ไม่ได้สมั ผัส
ด้วยกิเลสตัณหา ความอยากในรูป ในเสียง ในกลิน่ ในรสต่างๆ อย่างนี้คอื การสํารวม
เวลาสัมผัสต้องระมัดระวัง อย่าให้เกิดตัณหาขึ้นมาภายในจิตใจ เช่นรับประทานอาหาร
เสร็จไปหยกๆ เห็นขนมกองอยู่วางอยู่ ก็เกิดความหิวขึ้นมาอีก อย่างนี้เรียกว่าอยู่เพือ่ กิน
ไม่ได้กนิ เพือ่ อยู่ เห็นอะไรก็อดไม่ได้ อยากจะกิน ทัง้ ๆทีท่ อ้ งก็แน่นไปด้วยอาหาร ซึง่
รับประทานไปหยกๆ แต่ใจมันไม่อม่ิ ตามท้อง เพราะกิเลสตัณหาไม่มขี อบ ไม่มเี ขต ไม่มี
เวลา มีความหิวความอยากตลอดเวลา จึงต้องระมัดระวัง ต้องตัง้ กฎไว้ว่า จะไม่
รับประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว เพือ่ จะได้กาํ จัดความฟุ้งซ่านของจิตนัน่ เอง ถ้า
ปล่อยให้กนิ ได้ตามความต้องการแล้ว จะไม่อยากภาวนา ไม่อยากนัง่ สมาธิ นัง่ พุทโธๆๆ
ไปได้สกั ๒ - ๓ คํา เดีย๋ วพวกขนมต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาในใจ ก็อดทีจ่ ะตบะแตกไม่ได้
ห้ามใจตัวเองไม่ได้ ก็ตอ้ งลุกไปหาอะไรมากิน การภาวนาก็ไปไม่ถงึ ไหนสักที แต่ถา้ ได้
กําหนดเรื่องการรับประทานอาหารไว้ เช่นหลังเทีย่ งวันไปแล้วจะไม่รบั ประทานอะไรอีก
จะดืม่ แต่นาํ้ อย่างเดียว เพือ่ ดับความกระหายเท่านัน้ ส่วนพวกอาหารของรับประทาน
ต่างๆนัน้ ถือว่าพอเพียงแล้วสําหรับวันนี้ ถ้าอยากจะรับประทานอีก ก็ตอ้ งรอวันรุ่งขึ้น
ถ้ามีขอบเขต มีกติกาไว้คอยควบคุมบังคับจิตใจแล้ว ก็จะไม่มสี ทิ ธิ์ทจ่ี ะคิดอยาก
รับประทานอะไรอีก เพราะอยากอย่างไร ก็ไม่ได้รบั ประทานอยู่ดี เพราะมีอนิ ทรียสังวร
นัน่ เอง แต่ถา้ ไม่มอี นิ ทรียสังวรแล้ว กิเลสจะคอยหลอกคอยล่ออยู่เรื่อย เดีย๋ วก็บอกว่า
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ไอ้นนั ่ ดี ไอ้น่อี ร่อย เดีย๋ วก็นาํ้ ลายไหล เกิดความหิวขึ้นมา ซึง่ เป็ นเรื่องของมารทัง้ สิ้น
เรียกว่ากิเลสมาร มันเกิดขึ้นมาเพือ่ ทําลายความพยายามทีด่ ขี องเรา ทีจ่ ะทําจิตใจให้สงบ
ให้มคี วามร่มเย็นเป็ นสุข นี่คอื สิง่ ทีก่ เิ ลสจะขัดขวางไม่ให้เกิดขึ้น จะคอยสร้างความ
วุน่ วายให้กบั จิตใจอยู่ราํ ่ ไป เราจึงต้องสํารวมอินทรียด์ ว้ ยการละเว้นจากการรับประทาน
อาหารหลังเทีย่ งวันไปแล้ว หรือถ้าอยากจะปฏิบตั ใิ ห้เคร่งครัดยิง่ ขึ้นไปอีก ก็ให้
รับประทานอาหารเพียงวันละหนึ่งครัง้ เท่านัน้ เช่นวันนี้จะรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียว
รับตอนเช้าแล้วก็จบ รับตอนเพลแล้วก็จบ จะเอาตอนไหนสักตอนหนึ่งก็ได้ จะได้หมด
ปัญหาไป
เพราะท้องก็มขี นาดเดียว รับประทานอาหารให้พอกับความต้องการของท้องแล้ว มันก็
หมดปัญหาไป ความหิวทีเ่ กิดขึ้นภายหลัง เป็ นความหิวทีเ่ กิดขึ้นจากตัณหา เกิดจาก
กิเลสทัง้ สิ้น จึงไม่ตอ้ งไปกังวลว่าจะตาย รับรองได้วา่ ถ้าได้รบั ประทานอาหารวันละหนึ่ง
มื้อแล้ว ร่างกายจะอยู่ได้ พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวก ครู บาอาจารย์ทงั้ หลาย ท่านก็ได้
ปฏิบตั กิ นั อย่างนี้มา ตัง้ แต่สมัยพุทธกาลจนถึงสมัยนี้ ก็ ๒๕๐๐ กว่าปี แล้ว ก็ไม่เคยมี
ข่าวว่าพระอดตาย เพราะฉันข้าวมื้อเดียว อย่างนี้ไม่เคยปรากฏเป็ นข่าว ส่วนใหญ่จะเป็ น
ข่าวของคนทีก่ นิ มากๆ แล้วตายเสียมากกว่า ตายด้วยโรคเบาหวานบ้าง โรคความอ้วน
บ้าง นี้ต่างหาก ทีเ่ ป็ นเหตุทาํ ให้คนตายก่อนเวลาอันควร ขอให้มคี วามแน่วแน่เด็ดเดี่ยว
ถ้าอยากจะบําเพ็ญจิตตภาวนา ต้องมีความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ แล้วจะได้สง่ิ ที่
วิเศษทีไ่ ม่เคยได้พบได้เห็นมาก่อน ซึง่ มีอยู่ในตัวของเราแล้ว แต่ยงั ไม่เคยทําให้ปรากฏ
ขึ้นมาเท่านัน้ เอง พยายามปฏิบตั ใิ ห้ได้
นอกจากละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังเทีย่ งวันไปแล้ว
ก็ให้ละเว้นจากการใช้
เครื่องสําอางต่างๆ เช่นนํา้ หอม แป้ ง อะไรต่างๆทีใ่ ช้แต่งหน้าทาปาก ให้ใส่เสื้อผ้าแบบ
เรียบง่าย สีไม่ฉูดฉาด เพราะไม่ตอ้ งการความสุขจากสิง่ เหล่านี้นนั ่ เอง ดูแลรักษาร่างกาย
ด้วยการอาบนํา้ อาบท่า ถูสบู่ก็เพียงพอแล้ว ปกปิ ดร่างกายด้วยเสื้อผ้าธรรมดาๆก็พอแล้ว
ไม่ตอ้ งเป็ นชุดหรูหราเลิศเลออะไร เพราะไม่ได้ไปไหน อยู่วดั ไม่ได้ไปอวดความสวย
ความงามของเสื้อผ้าอาภรณ์ จึงไม่ควรกังวลกับเรื่องเหล่านี้ เรื่องการแต่งกาย แต่งหน้า
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แต่งตาด้วยเครื่องสําอาง ด้วยนํา้ หอมต่างๆ จึงควรละเว้น พร้อมทัง้ ละเว้นจากการ
แสวงหาความสุข จากเครื่องบันเทิงทัง้ หลาย เช่นดูหนังฟังเพลง ร้องรําทําเพลงเป็ นต้น นี่
เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่พงึ กระทํา เพราะจะทําให้การบําเพ็ญจิตตภาวนาเป็ นไปได้ยากนัน่ เอง เพราะ
เป็ นสิง่ ตรงกันข้ามกัน จิตใจต้องการความสงบ ก็ตอ้ งไม่มกี ารกระทําต่างๆ เพราะเมือ่
กระทําไปแล้ว จะทําให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมา จึงต้องละเว้นจากสิง่ เหล่านี้ ไม่แสวงหา
ความสุขจากรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะต่างๆ ให้แสวงหาความสุขจากการทําจิตให้
สงบ ถ้ามีทงั้ สีลสังวรและมีอนิ ทรียสังวรแล้ว จิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้งา่ ย
นอกจากการไม่แสวงหาความสุขจากการดู การฟังแล้ว ยังไม่ให้แสวงหาความสุขจากการ
นอนหลับด้วย ให้นอนเท่าทีร่ ่างกายต้องการ นอนบนพื้นแข็งๆ ปูเสือ่ ก็พอแล้ว ไม่ตอ้ ง
นอนบนฟูกบนเตียงทีม่ ฟี ูกหนาๆ นอนแล้วอยากจะหลับเป็ นชัว่ โมงๆ จะทําให้เสียเวลา
ต่อการบําเพ็ญ ถ้านอนบนพื้นแข็งๆ ปูดว้ ยเสือ่ หรือด้วยผ้า เวลารู้สกึ เหนื่อยอยากจะพัก
ก็จะหลับได้อย่างง่ายดาย เมือ่ ได้พกั พอแล้ว ก็จะตื่นขึ้นมาทันที ไม่เหมือนกับนอนบน
ฟูก จะเลยเถิด เลยความจําเป็ น ของการพักของร่างกาย เพราะจะติดอกติดใจกับ
ความสุข ทีเ่ กิดจากการนอนนัน่ เอง ถ้านอนบนฟูกแล้ว จะนอนได้นาน ถ้านอนปูเสือ่ บน
พื้นธรรมดา จะนอนไม่นาน เพียง ๓ - ๔ ชัว่ โมงก็พอแล้ว นี่คอื การสํารวมกายวาจาที่
เรียกว่าสีลสังวร และการสํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ทีเ่ รียกว่าอินทรียสังวร เป็ นสิง่ ที่
ช่วยการบําเพ็ญให้เป็ นไปอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดาย ทําให้ไม่ทอ้ แท้ต่อการบําเพ็ญ แต่
ถ้าไม่มอี นิ ทรียสังวรและสีลสังวรแล้ว เวลาบําเพ็ญไปแล้ว ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมา ก็จะทํา
ให้มคี วามรู้สกึ ท้อแท้เบือ่ หน่าย ไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะบําเพ็ญต่อไป
ถ้าต้องการบําเพ็ญจิตตภาวนา ก็ควรให้ความสําคัญต่อสถานที่ เลือกสถานทีท่ ส่ี งบสงัด
เมือ่ ได้สถานทีท่ ส่ี งบสงัดแล้ว ก็ให้มสี ลี สังวร สํารวมกายวาจา ให้มอี นิ ทรียสังวร สํารวม
ตา หู จมูก ลิ้น กาย นอกจากนัน้ ก็ตอ้ งระมัดระวังคนทีเ่ ราเกี่ยวข้องด้วย ว่ามีความตัง้ ใจ
จะปฏิบตั ธิ รรมหรือไม่ มีสลี สังวรหรือไม่ มีอนิ ทรียสังวรหรือไม่ ถ้าไปเจอคนทีช่ อบคุย
เดีย๋ วก็จะชวนคุยไปทัง้ วัน คนทีช่ อบแอบรับประทานอาหารหลังจากเทีย่ งวันไปแล้ว แอบ
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รับประทานขนม แอบไปทําอะไรทีไ่ ม่ควรจะกระทํา ถ้าเป็ นคนแบบนี้ก็อย่าไปเข้าใกล้
อย่าไปคบค้าสมาคมด้วย เพราะจะชวนให้เราเสียไปด้วย
ถ้าไม่สามารถมาวัดได้ จะบําเพ็ญทีบ่ า้ น ก็จะลําบาก เพราะคนทีบ่ า้ นมักจะไม่มสี ลี สังวร
ไม่มอี นิ ทรียสังวรเหมือนเรา เขารับประทานอาหารเย็นกัน เปิ ดโทรทัศน์ดูกนั เปิ ดวิทยุฟงั
กัน เวลาเขารับประทานอาหาร เขาก็ตอ้ งมาชวนเราไปรับประทานอาหารด้วย ถ้าไม่มี
จิตใจทีเ่ ข้มแข็งพอ ก็จะทนไม่ไหว ก็ตอ้ งไปรับประทานกับเขาด้วย เวลาบําเพ็ญจึงควรหา
สถานทีท่ เ่ี หมาะสม หาบุคคลทีเ่ หมาะสม บุคคลทีม่ คี วามคิดคล้ายกัน ทีม่ กี ารปฏิบตั ิ
เหมือนๆกัน ถ้าเป็ นคนทีม่ คี วามคิดเหมือนกัน ปฏิบตั เิ หมือนกัน ก็จะช่วยสนับสนุนกัน
เวลาเราเกิดความย่อท้อขึ้นมา เขายังไม่ย่อท้อ เขาจะช่วยเราได้ ให้กาํ ลังใจกับเรา
ประพฤติตวั เขาให้เป็ นตัวอย่าง ทําให้เราเกิดกําลังจิตกําลังใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อไป
เช่นเวลาเรานัง่ สมาธิได้สกั พักหนึ่ง เกิดความเจ็บความปวดขึ้นมา อยากจะลุกขึ้น แต่
เพือ่ นเขายังนัง่ อยู่ ก็จะทําให้เราเกิดความมุมานะ ทีจ่ ะนัง่ ต่อไปเหมือนกับเขา นี่คอื
ลักษณะของเพือ่ นทีด่ ใี นการปฏิบตั ิ ทําให้ช่วยกันได้ แต่ถา้ ได้เพือ่ นทีอ่ ่อนแอไม่มคี วาม
อดทน พอนัง่ ได้สกั ๕ นาทีก็ลกุ เดินหนีไปแล้ว เรานัง่ อยู่คนเดียวก็จะเกิดความรู้สกึ
ว้าเหว่ข้นึ มา ก็อดรนทนนัง่ ต่อไปไม่ได้ ก็ลกุ ตามเขาไป ดังนัน้ บุคคลทีเ่ ราเกี่ยวข้องด้วย
เวลาทีเ่ ราปฏิบตั ิ ก็สาํ คัญเหมือนกัน ขอให้สงั เกตให้ดวี า่ คนทีเ่ ราต้องใกล้ชิดหรือต้องคบ
ค้าสมาคมด้วยนัน้ เป็ นอย่างไร ถ้าเป็ นคนอ่อนแอ ไม่มคี วามกล้าหาญ ไม่มคี วามอดทน
ไม่มคี วามแน่วแน่ต่อการประพฤติปฏิบตั ิ ก็ควรทีจ่ ะถอยห่างจากเขาไปดีกว่า เสียเขา
ดีกว่าเสียธรรมะ เพือ่ นนัน้ หาได้เยอะแยะไปในโลกนี้ คนมีเป็ น ๑๐๐ ล้าน ๑๐๐๐ ล้าน
คน ในโลกนี้หาไม่ยากหรอก แต่สง่ิ ทีห่ ายากก็คอื ธรรมะนี่เอง
การทําจิตใจให้สงบ เป็ นสิง่ ทีย่ ากมาก ถ้าไม่ท่มุ เทกําลังจิตกําลังใจแล้ว จะไม่สามารถพบ
กับความสุข ทีเ่ กิดจากความสงบในจิตใจได้เลย เพราะเวลานัง่ ทําสมาธินนั้ จิตจะไม่ค่อย
อยู่กบั งานทีใ่ ห้ทาํ เลย ชอบแวบไปแวบมา ทําให้นงั ่ ไปสักระยะหนึ่ง ก็เกิดอาการเจ็บปวด
ขึ้นมาตามส่วนต่างๆของร่างกาย จิตก็เกิดความพะวักพะวนเกี่ยวกับความเจ็บความปวด
ทําให้ไม่มสี มาธิอยู่กบั การภาวนา ไม่สามารถทนนัง่ อยู่ได้ แต่ถา้ เป็ นคนทีม่ คี วามแน่วแน่
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มันคง
่ เวลานัง่ ก็พยายามให้จติ อยู่กบั การภาวนา ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนานา ให้มี
สติระลึกรู้อยู่กบั งาน ทีก่ าํ หนดให้จติ กระทํา ถ้าบริกรรมพุทโธๆๆ ก็ให้บริกรรมพุท
โธๆๆไปเรื่อยๆ แม้ร่างกายจะรู้สกึ คันตรงนัน้ หรือคันตรงนี้ ก็อย่าไปสนใจ ให้จติ อยูก่ บั
คําบริกรรมไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดความรู้สกึ ว่าร่างกายเอนไปข้างหน้าหรือเอนไปข้างหลัง เอน
ไปทางซ้าย เอนไปทางขวา ก็ไม่ตอ้ งไปสนใจ เพราะเป็ นเพียงแต่ความรู้สกึ เท่านัน้
ร่างกายก็เป็ นปกติของเขาอยู่อย่างนัน้ อย่าไปสนใจ ขอให้ตงั้ หน้าตัง้ ตาบริกรรมพุท
โธๆๆไปเรื่อยๆ
แม้ขณะทีม่ คี วามรู้สกึ ว่าเจ็บตรงนัน้ ปวดตรงนี้ ก็อย่าไปสนใจกับความเจ็บความปวด
เพราะเมือ่ ไปให้ความสนใจกับความเจ็บความปวดแล้ว ความเจ็บความปวดจะเพิม่ ขึ้นมา
อีกหลายเท่าทีเดียว เพราะเป็ นความเจ็บความปวด ทีใ่ จสร้างซ้อนขึ้นมาอีกชัน้ หนึ่ง เป็ น
ความเจ็บปวด ทีเ่ กิดจากความอยากให้ความเจ็บปวดนัน้ หายไป หรือความอยากทีจ่ ะลุก
หนีจากความเจ็บปวดนัน้ ไป ถ้าไม่ไปคิดถึงเรื่องราวของความเจ็บปวด ตัง้ หน้าตัง้ ตา
บริกรรมพุทโธๆๆให้ถย่ี ง่ิ ขึ้นไป ฝากเป็ นฝากตายไว้กับพุทโธเลย จะเป็ นจะตายอย่างไร
จะเจ็บอย่างไรก็ไม่สนใจ ขอให้จติ ระลึกแต่คาํ ว่าพุทโธๆๆอย่างเดียว ถ้าสามารถทําอย่าง
นี้ได้แล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วพุทโธก็จะพาทะลุความเจ็บปวดของร่างกายไปได้อย่างสบาย ความ
เจ็บปวดก็จะหายไป จิตก็จะรวมลงเป็ นหนึ่งเลย เป็ นสมาธิข้นึ มาได้ ปัญหาของนักปฏิบตั ิ
ส่วนใหญ่ ทีเ่ มือ่ ปฏิบตั แิ ล้วไปไม่ถงึ ไหน ก็อยู่ทต่ี รงนี้แหละ พอมาเจอความเจ็บความ
ปวดเข้า ก็ทนไม่ไหว ต้องลุก ต้องขยับ อย่าไปขยับ ถ้าขยับแล้ว ก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่
เวลามันเจ็บมันปวดนัน้ ปล่อยให้มนั เจ็บมันปวดไป มันเป็ นธรรมชาติชนิดหนึ่ง ทีพ่ อถึง
เวลามันก็ดบั เองได้ เราไม่ตอ้ งไปทําอะไรมัน มันไม่ฆ่าเราหรอกความเจ็บปวดแบบนี้
เดีย๋ วถึงเวลามันก็หายไปเอง หรือถ้ามันไม่หายไป พอจิตปล่อยวาง จิตรวมลง มันก็
หายไปจากจิตเอง
ขอให้อยู่กบั พุทโธไปเรื่อยๆ ภาวนาบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆ อย่าไปสนใจอย่างอืน่ เป็ นอัน
ขาด เพราะถ้าไปสนใจกับความเจ็บความปวดแล้ว เดีย๋ วก็จะเสียสมาธิ ไม่มกี าํ ลังใจทีจ่ ะ
ภาวนาต่อไป แล้วก็จะต้องลุกขึ้นมาในทีส่ ุด ภาวนามากี่ครัง้ กี่หน ก็จะมาติดอยู่ตรงนี้ทกุ
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ที ไม่เคยได้รบั ผลทีพ่ งึ จะได้รบั เลย เพราะกลัวความเจ็บปวด อยากให้ความเจ็บปวด
หายไป ดังนัน้ เราไม่ตอ้ งไปกลัวความเจ็บปวด ปล่อยมันไปตามเรื่องของมัน คนเราทุก
คนเกิดมาก็ตอ้ งเจ็บด้วยกันทัง้ นัน้ ในทีส่ ุดเวลาตายมันก็ตอ้ งเจ็บเหมือนกัน เพียงแค่นงั ่
สมาธิเท่านัน้ ทําไมต้องมากลัวความเจ็บปวดด้วย มันไม่สามารถทําให้เราตายได้หรอก
ถ้าเรามีความกล้าหาญ มีความเข้มแข็ง มีความอดทน มีสติรู้อยู่กบั คําบริกรรมพุท
โธๆๆไป ไม่ชา้ ก็เร็ว เราก็จะได้เห็นผลอันประเสริฐ ทีจ่ ะปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรา ทํา
ให้เรามีความสุข มีความอิม่ มีความพอ มีความเชื่อมัน่ มีความแน่วแน่ ต่อคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เราจะไม่สงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้าเป็ นความจริงหรือไม่ พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายมีจริงหรือไม่ สิง่ เหล่านี้จะ
ไม่พน้ จากวิสยั ของผูป้ ฏิบตั ไิ ปได้ จะรู้อยู่แก่ใจของเราเลยทีเดียว เมือ่ จิตรวมลงสู่ความ
สงบ
จึงอยากให้ท่านทัง้ หลายจงมีความมุมานะ มีความเชื่อมันว่
่ าการบําเพ็ญจิตตภาวนานี่
แหละเป็ นบุญทีใ่ หญ่หลวงทีส่ ุด เป็ นบุญทีเ่ ราสามารถสร้างขึ้นมาให้กบั ตัวเราได้เองในภพ
นี้ชาติน้ ี ไม่ตอ้ งรอภพหน้าชาติหน้า ไม่ตอ้ งรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาสังมาสอนเรา
่
เพราะว่าคําสังสอนของพระพุ
่
ทธเจ้าพระองค์น้ กี ็ยงั มีอยู่ในโลกนี้ ขอให้เราน้อมเข้ามา โอ
ปนยิโก ทําให้มนั เป็ นสันทิฏฐิโกขึ้นมาด้วยการปฏิบตั ิ บําเพ็ญจิตตภาวนา พยายามทําให้
มากๆ ทําอยู่เรื่อยๆ ทําแล้วยังไม่ได้ผลก็ไม่ตอ้ งท้อแท้ ทํามันไปเรื่อยๆ เหมือนกับการทํา
อะไรต่างๆ เวลาทําใหม่ๆ จะรู้สกึ ว่ายาก เพราะไม่ถนัดนัน่ เอง แต่ถา้ ทําไปเรื่อยๆแล้ว ไม่
ช้าก็เร็ว ก็จะสามารถทําได้สาํ เร็จ ความพยายามอยู่ทไ่ี หน ความสําเร็จย่อมอยู่ทน่ี นั ่ จึง
อยากให้ท่านทัง้ หลายจงน้อมเอาสิง่ ต่างๆ ทีท่ า่ นได้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ นําเอาไปพินิจ
พิจารณาและนําเอาไปปฏิบตั ิ ตามสมควรแก่ฐานะของกําลังแห่งสติปญั ญา ศรัทธา วิรยิ ะ
อุตสาหะ ความพากเพียร แล้วท่านจะได้รับผลอันดีงาม ทีพ่ ระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย
พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย ได้ทรงยกย่องว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ที เ่ี ลิศทีว่ เิ ศษทีส่ ุด นัน่ ก็คอื ความสงบสุข
ของจิตใจ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๑๐

กรรมฐาน

๑๑ มิถนุ ายน ๒๕๔๘
วันนี้เป็ นวันเสาร์ เป็ นวันหยุดราชการ เป็ นวันทีท่ ่านทัง้ หลายมีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการ
งาน จึงได้มาทีว่ ดั กัน เพือ่ ใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ ด้วยการทําบุญทําทาน รักษา
ศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม เจริญจิตตภาวนา สมถภาวนา วิปสั สนาภาวนา ส่วน
วันธรรมดาคือวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ ท่านต้องไปทํางานกัน ก็ไปตามสถานทีต่ ่างๆ ถ้าเป็ น
ครูเป็ นอาจารย์ ก็ไปโรงเรียน ไปมหาวิทยาลัย ถ้าเป็ นแพทย์เป็ นพยาบาล ก็ไป
โรงพยาบาล ถ้าเป็ นข้าราชการ ก็ไปตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ถ้าเป็ นเอกชน ก็ไป
ตามสํานักงาน ตามโรงงานต่างๆ เพราะทีน่ นั้ เป็ นทีต่ งั้ ของงานนัน่ เอง เป็ นทีท่ าํ งาน
การปฏิบตั ธิ รรม คือการเจริญสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา ก็เป็ นการทํางาน
เหมือนกัน เพียงแต่เป็ นการทํางานทางจิตใจ ซึง่ ต่างกับงานทางโลก เป็ นการชําระจิตใจ
ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึง่ เป็ นต้นเหตุ ทีส่ ร้างความวุน่ วายใจ สร้างความ
ทุกข์ สร้างความกังวลใจให้กบั เรา พวกเราทุกคนจึงต้องชําระจิตใจ ด้วยการบําเพ็ญจิตต
ภาวนา คือสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา เพราะถ้าได้เจริญ ได้บาํ เพ็ญสมถะและ
วิปสั สนาภาวนาแล้ว จิตใจจะสะอาดขึ้นไปตามลําดับ ความสุขความสบายใจ ก็มเี พิม่
มากขึ้นไปตามลําดับ ความทุกข์ความกังวลใจต่างๆ ก็จะหมดไปตามลําดับ การบําเพ็ญ
จิตตภาวนาก็เป็ นเหมือนกับงานทางโลก ต้องมีทต่ี งั้ ของงาน มีสาํ นักงาน มีทท่ี าํ งาน ทีต่ งั้
ของงานจิตตภาวนา สมถะและวิปสั สนาภาวนา ก็คอื กรรมฐาน คําว่ากรรมฐานนี้แปลว่า
ที่ตง้ั ของงาน กรรมแปลว่าการกระทําหรือการงาน ฐานแปลว่าทีต่ งั้ กรรมฐานจึงเป็ นทีต่ งั้
ของงาน เป็ นทีท่ าํ งานของการบําเพ็ญสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา ถ้าไม่มกี รรมฐานก็
ไม่สามารถบําเพ็ญภาวนา คือสมถะและวิปสั สนาได้
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กรรมฐานทีเ่ รารู้จกั กันดีก็คอื พุทธานุ สติ คือการบริกรรมพุทโธๆๆ เป็ นสมถกรรมฐาน
พุทโธเป็ นเครื่องขัดเกลาจิตใจ กล่อมจิตใจ ทําให้จติ ใจสงบ ให้เย็นสบาย ให้อม่ิ เอิบใจ
หรือจะเจริญธัมมานุ สติก็ได้ ด้วยการบริกรรมธัมโมๆๆไปเรื่อยๆ หรือจะสวดมนต์ไปใน
ใจก็ได้ เช่นสวดอรหังสัมมาฯ อิติปิโสฯ สวากขาโตฯ สุปฏิปนั โนฯ สวดไปเรื่อยๆ โดยที่
จิตใจไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ มีสติรู้อยูก่ บั การสวดมนต์ นี่ก็เป็ นกรรมฐานอย่างหนึ่ง
เรียกว่าสมถกรรมฐาน เป็ นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ เป็ นงานทีจ่ ติ ใจต้องทํา เพราะจะเป็ น
เครื่องช่วยชําระจิตใจ ให้อยู่ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุขนัน่ เอง นี่คอื กรรมฐาน กรรมฐานก็
มีอยู่หลายชนิดด้วยกัน นอกจากพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติแล้ว ก็ยงั มีมรณานุ
สติ ระลึกถึงความตาย
คนเราทุกคน เกิดมาแล้ว ก็ตอ้ งตายด้วยกันทัง้ นัน้ แต่ถา้ ไม่คดิ ถึงความตายอยู่เรื่อยๆ ก็
จะพลัง้ เผลอ จะลืม แล้วจะคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆ ทําให้เกิดมีความอยากอยู่ไปเรื่อยๆ ทัง้
ทีไ่ ม่ใช่เป็ นความจริง ความจริงของพวกเราก็คอื เมือ่ เกิดมาแล้ว ก็ตอ้ งตายด้วยกันทุก
คน ไม่มใี ครหนีพน้ ความตายไปได้ ถ้าไม่เจริญกรรมฐาน คือมรณานุ สติแล้ว ก็จะถูก
ความหลง ความพลัง้ เผลอครอบงําจิตใจ ทําให้ไม่อยากตาย ทําให้อยากมีชวี ติ อยู่ไป
เรื่อยๆ ซึง่ ฝื นความจริง เมือ่ มีความอยากทีจ่ ะอยู่ไปเรื่อยๆ มีความไม่อยากตายอยู่ใน
จิตใจมากน้อยเพียงไร ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาทันที เพราะฝื นความจริงนัน่ เอง
ความคิดของเรา ความอยากของเรา ถ้าฝื นความจริง ก็จะสร้างความทุกข์ให้กบั เรา ถ้าไม่
ฝื นความจริง ก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กบั เรา ถ้ารู้วา่ จะต้องตาย แล้วยอมรับความจริงนี้
ได้วา่ ตายก็ตาย เกิดมาแล้วก็ตอ้ งตายด้วยกันทุกคน เมือ่ ยอมรับความจริงนี้ได้แล้ว
เวลาตายจะไม่เดือดร้อนเลย เวลาอยู่ก็ไม่กลัวความตาย เพราะไม่คดิ ว่าจะอยู่ไปตลอด
นัน่ เอง
ร่างกายมันก็เหมือนกับสมบัตชิ ้นิ หนึ่ง เหมือนกับรถยนต์คนั หนึ่ง รถยนต์เราก็รู้วา่ สักวัน
หนึ่งมันก็ตอ้ งเก่า แล้วมันก็ตอ้ งเสีย แล้วเราก็ตอ้ งทิ้งมันไป เราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
เวลารถมันเสีย รถมันพัง เพราะเรารู้วา่ มันจะเสีย มันจะต้องพัง เรายอมรับความจริงนี้
แต่คนทีไ่ ม่ยอมรับความจริงนี้ ถึงแม้จะเป็ นเพียงสมบัตนิ อกกาย ก็ยงั ทุกข์กบั มันได้ ไม่
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ว่าจะเป็ นวัตถุข ้าวของเงินทอง หรืออะไรก็ตาม ถ้าไม่รู้วา่ จะต้องจากกันไปในวันใดวัน
หนึ่ง ไม่ได้อยู่ดว้ ยกันไปตลอด แต่ถา้ รู้วา่ จะต้องเป็ นอย่างนี้ แล้วยอมรับความจริงนี้ได้
เวลาสูญเสียไป ก็จะไม่เสียอกเสียใจ ไม่เศร้าหมอง ขณะทีอ่ ยู่กบั สิง่ เหล่านี้ ก็ไม่มคี วาม
กังวล เพราะรู้วา่ ถึงเวลา ก็จะต้องจากไปอยูด่ ี
แต่ถา้ พร้อมทีจ่ ะจากกัน ก็จะไม่มคี วามทุกข์ ไม่มคี วามวุ่นวายใจ เวลาอยู่ก็ไม่กงั วล มีอยู่
ก็ใช้ไปให้เกิดประโยชน์ เช่นมีเงินมีทองทีเ่ หลือใช้ ก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทําบุญทํา
ทาน สงเคราะห์ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน ทําให้จติ ใจมีความสุข มีความอิม่ เอิบใจ
ทําให้จติ ใจสูงขึ้น มีบญ
ุ มากขึ้น เวลาตายไปๆข้างหน้าก็ไปแบบเศรษฐี ไม่ได้ไปแบบยาจก
เพราะไปด้วยบุญด้วยกุศลทีต่ ดิ ตัวไป เหมือนกับเวลาไปต่างประเทศ มีเงินติดตัวไปด้วย
ไม่ตอ้ งกังวลว่า จะไปอยู่ทไ่ี หน จะไปกินอาหารทีไ่ หน จะอยู่อย่างไร เพราะรู้วา่ ไม่อดตาย
แน่ เพราะมีเงินซื้อข้าวซื้อของ มีเงินจ่ายค่าโรงแรมนัน่ เอง
ฉันใดการทําบุญก็เป็ นอย่างนัน้ เหมือนกัน เราจึงไม่ควรไปยึดติดกับสิง่ ต่างๆ ถ้าเจริญ
กรรมฐานอยู่เรื่อยๆ ทํางานวิปสั สนาภาวนาอยู่เรื่อยๆ คือพิจารณาความเสือ่ มของสิง่
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นร่างกายของเราก็ดี ร่างกายของผูอ้ น่ื ก็ดี วัตถุข ้าวของต่างๆก็ดี ล้วน
จะต้องเสือ่ มไปหมด เสื้อผ้าทีเ่ ราใส่ในวันนี้ เป็ นเสื้อผ้าใหม่ เราซื้อมาใหม่ แต่ใส่ไปเรื่อยๆ
ซักไปเรื่อยๆ เดีย๋ วสักวันหนึ่ง ก็ตอ้ งขาด ต้องเก่า นี่คอื ลักษณะของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ มี
ความเสื่อมไปเป็ นธรรมดา ถ้าผูใ้ ดไม่เข้าใจหลักความจริงในข้อนี้แล้ว จะเกิดความอยาก
ให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้เป็ นเหมือนเดิม ตัง้ แต่วนั แรกทีไ่ ด้มา ก็จะต้องเกิดความเสียใจ เมือ่ สิง่ นัน้
สิง่ นี้เสือ่ มไป หมดไป แต่ถา้ คอยเจริญวิปสั สนากรรมฐาน ดูความเสือ่ มอยู่เรื่อยๆ ว่าทุก
สิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ มีความเสือ่ มไปเป็ นธรรมดา ไม่สามารถอยู่เหมือนเดิมได้ตลอดไป
เราก็จะไม่หลง ไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่อยากให้เป็ นไปตามความอยากเพราะรู้วา่ เมือ่ ไม่เป็ นไป
ตามความอยาก ก็จะต้องเสียอกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้
เช่นบุคคลทีเ่ ราแสวงหามาเป็ นคู่ครองของเรา ไม่วา่ จะเป็ นหญิงหรือชาย มาเป็ นสามีหรือ
เป็ นภรรยาของเรา ก็เป็ นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่ง ก็ตอ้ งเสือ่ มเหมือนกัน คนเราเกิดมาแล้ว
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายไปในทีส่ ุด ถ้าไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายไปก่อน ก็อาจจะแยกกันไป
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คนละทิศคนละทางก็ได้ เพราะนี่เป็ นลักษณะของทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่มอี ะไรอยู่คง
เส้นคงวา ไม่มอี ะไรอยู่เหมือนเดิมไปตลอด ดังนัน้ ถ้าเรามีกรรมฐานคือมรณานุสติไว้
คอยเจริญอยู่เรื่อยๆแล้ว จิตใจของเราจะมีปญั ญา มีความรู้ ความฉลาด ทีจ่ ะคอย
ป้ องกันไม่ให้เราไปหลง ไปยึด ไปติดกับสิง่ ต่างๆ กับบุคคลต่างๆ หรือกับร่างกายของเรา
เอง ก็เช่นเดียวกัน สักวันหนึ่งก็จะต้องเสือ่ มไป หมดไป นี่เรียกว่าวิปสั สนากรรมฐาน
เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะดูแลรักษาใจของเรา ให้อยู่อย่างสุข อย่างสบาย ไม่ให้ความทุกข์ต่างๆ
มาเหยียบยํา่ ทําลายจิตใจของเรา ถ้าขาดกรรมฐานนี้แล้ว ต่อให้เป็ นมหาเศรษฐี เป็ นพระ
เจ้าแผ่นดิน เป็ นประธานาธิบดีกต็ าม ถ้าไม่เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆแล้ว จิตใจจะมีแต่
ความว้าวุน่ ขุน่ มัว เพราะถ้ามีอะไรมากๆแล้ว ย่อมอยากจะให้สง่ิ ทีม่ อี ยู่นนั้ อยู่กบั เราไป
ตลอด อยู่กบั เราไปนานๆ ถ้าไม่เจริญกรรมฐาน ก็จะเกิดความทุกข์ข้นึ มา เพราะสิง่ ต่างๆ
นัน้ จะไม่อยู่กบั เราเสมอไปนัน่ เอง
การทํางานทางด้านจิตตภาวนา จึงเป็ นงานทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่ ยิง่ กว่างานอะไรทัง้ หลายใน
โลกนี้ เพราะไม่มอี ะไรในโลกนี้ ทีจ่ ะสามารถมาดับ มาทําลายความทุกข์ ความกังวลใจได้
มีแต่จะสร้างความทุกข์ สร้างความกังวลใจให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นไปอีก ถ้ามีสมบัตมิ าก ความ
ทุกข์ความกังวลใจก็จะมีมาก มีอะไรมากๆแล้ว ก็กลายเป็ นภาระไปหมด เหมือนกับคน
แบกของ แบกของชิ้นเดียว เบากว่าแบกของสิบชิ้น ยิง่ มีมากก็ยง่ิ ต้องแบกมาก นี่คอื
ภาระหรือความกดดันของจิตใจ จิตใจจึงไม่ค่อยมีความสุขเลย ทัง้ ๆทีอ่ ยู่ในมหาราชวัง
อยู่ในคฤหาสน์อนั ใหญ่โต มีเงินทองกองเท่าภูเขา แต่กลับปล่อยให้สง่ิ เหล่านี้ มาเหยียบ
ยํา่ ทําลายจิตใจ มาทับถมจิตใจ ให้เกิดความหนักอกหนักใจ แต่ถา้ ได้เจริญกรรมฐานอยู่
เรื่อยๆ เตือนตนอยู่เรื่อยๆ ว่าสิง่ ต่างๆทีม่ อี ยู่น้ ี ไม่ใช่สมบัตทิ แ่ี ท้จริงของเรา ช่วยเราไม่ได้
เวลาทีเ่ รามีความทุกข์ จึงไม่ควรไปยึดไปติด มีก็ควรให้เขารับใช้เรา อย่าไปรับใช้เขา มี
เงินทอง ก็ให้เงินทองรับใช้เรา ต้องการใช้อะไร ก็ใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์
อย่าเป็ นคนเฝ้ าเงินเฝ้ าทอง คนเฝ้ าเงินเฝ้ าทองก็เหมือนกับยาม เหมือนกับคนรับใช้
นัน้ เอง ไม่ได้ใช้เงินใช้ทอง มีแต่เฝ้ าไว้ ตายไปก็ให้คนอืน่ ใช้อย่างสบาย อย่างพ่อแม่ทม่ี ี
เงินทองเยอะๆ แต่เป็ นคนตระหนี่ข้เี หนียว เสียดายเงินเสียดายทอง หาเงินทองกว่าจะได้
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สักบาทนี้เหนื่อยเหลือเกินจึงไม่ค่อยอยากจะใช้เงินใช้ทองเท่าไร คอยแต่ดูแลรักษาเงิน
ทอง พอตายไป ก็เอาติดตัวไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียว ไปชาติหน้าจะเอาเงินทองทีม่ อี ยูน่ ้ ไี ป
ใช้ ก็เอาไปไม่ได้ ต้องทิ้งให้ลูกให้หลาน หรือใครก็ตามทีย่ งั อยู่ในโลกนี้ ได้ใช้ต่อไป
อุตส่าห์ทาํ งานมาแทบเป็ นแทบตาย แต่กลับไม่ได้รบั ประโยชน์อะไรเลย
ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จากเงินทองนี้ มีอยู่ ๒ ลักษณะด้วยกัน คือ ๑. ประโยชน์ในปัจจุบนั
๒. ประโยชน์ในอนาคต ประโยชน์ในปัจจุบนั คือใช้เพือ่ ให้ชวี ติ เรามีความสุข เพราะเรา
ต้องมีอาหารรับประทาน มีบา้ นอยู่ มีเสื้อผ้าใส่ มียารักษาโรค ก็ใช้ไป อย่าไปเสียดาย เวลา
จะกินข้าวก็ซ้อื อาหารมากิน อย่าไปอยู่แบบอดๆอยากๆ เวลาเสื้อผ้าเก่า ขาดแล้ว ควรจะ
เปลีย่ น ก็ซ้อื ชุดใหม่มาใส่ บ้านเก่าแล้ว จะพังแล้วมีเงินสร้างบ้านใหม่ ก็สร้างขึ้นมา นี่คอื
ประโยชน์ส่วนปัจจุบนั ส่วนประโยชน์ในอนาคต ก็คอื ภพหน้าชาติหน้า เมือ่ ยังมีเงินเหลือ
ใช้จากประโยชน์ในปัจจุบนั ก็เอาเงินเหลือใช้น้ มี าสร้างบุญสร้างกุศล เท่ากับเป็ นการเอา
เงินทองฝากในธนาคารบุญนัน่ เอง เมือ่ เราได้ทาํ บุญแล้ว บุญนี้ก็จะถูกจารึกไว้ในธนาคาร
บุญ เมือ่ ไปเกิดในภายภาคหน้า ก็ไม่ตอ้ งไปเกิดบนกองขยะ ไม่ตอ้ งไปเกิดเป็ นลูกของคน
ยากคนจน แต่ไปเกิดบนกองเงินกองทอง เป็ นลูกของเศรษฐี มหาเศรษฐี ไม่ตอ้ งไป
เหนื่อยหาเงินหาทอง เกิดปุ๊ บก็มเี งินทองใช้เลย เอาเงินของพ่อของแม่เรานี่แหละ แต่
ความจริงแล้วเป็ นเงินทีเ่ ราได้เคยทําไว้ในอดีต ได้สร้างไว้ในอดีต เราทําบุญไว้แล้ว เมือ่
ถึงเวลาเราก็ไปเบิกเงินได้ นี่คอื ประโยชน์ทเ่ี ราควรได้ทงั้ ในปัจจุบนั และอนาคต
ถ้าเจริญวิปสั สนากรรมฐานอยู่เรื่อยๆ เตือนใจอยู่เรื่อยๆว่า ความตายอยู่แค่ปลายจมูก
เท่านัน้ เอง หายใจเข้าแล้ว ไม่หายใจออกมา ก็ตาย หายใจออกไป ไม่หายใจเข้ามา ก็ตาย
ไม่ได้หมายความว่า ความตายนี้มแี ต่คนแก่ คนอายุ ๘๐ ๙๐ ปี เท่านัน้ ความตายนี้มอี ยู่
กับเด็กทีเ่ กิดมาวันแรกเลย เด็กบางคนไม่เคยได้ทาํ บุญมา เกิดมาปั๊บ แม่ก็จบั ใส่
ถุงพลาสติก ทําให้หายใจไม่ออก ตายไปเลยก็มี เพราะฉะนัน้ ความตายจึงมีตงั้ แต่วนั แรก
เกิด ไปจนถึงอายุ ๘๐ ปี ๑๐๐ ปี ไม่มอี ะไรแน่นอน เพราะเราแต่ละคนนัน้ ได้สร้างบุญ
สร้างบาปมาไม่เท่ากันเท่านัน้ เอง คนทีท่ าํ บุญมาเยอะ ก็มโี อกาสทีจ่ ะอยู่ไปยาวนาน คนที่
สร้างบาปสร้างกรรมมาเยอะก็มโี อกาสทีจ่ ะตายเร็ว นี่คอื หลักของกรรม เป็ นเรื่องตายตัว
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ไม่มใี ครสามารถมาลบล้างบาปบุญทีต่ นเองได้สร้างไว้ได้ เมือ่ ได้สร้างแล้ว วิบากคือผล ก็
จะต้องปรากฏขึ้นตามมาอย่างแน่นอน
เราจึงไม่ควรประมาท ควรเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆ ถ้าเจริญไปมากๆแล้ว เกิด
ความรู้สกึ อยากจะตายขึ้นมา ก็ควรหยุดเจริญสักพักหนึ่ง เพราะแสดงว่าคิดมากไปแล้ว
การคิดถึงความตายนี้ เป็ นการเตือนสติ ไม่ให้หลงลืมเท่านัน้ เอง แต่ถา้ คิดจนกระทัง่
อยากจะตายไป อย่างนี้แสดงว่ามากเกินไป ก็ควรหยุดเจริญภาวนาแบบนี้ หันมาภาวนา
บทพุทโธๆๆแทน ระลึกถึงพุทโธๆๆอยู่เรื่อยๆ สักพักจิตก็จะสงบ จิตก็จะเย็น แล้วก็จะ
สบาย การเจริญมรณานุสติน้ ี ก็เหมือนกับการรับประทานยา ถ้ารับประทานยาถูกตาม
ขนาด ก็จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ถ้ามากเกินขนาด ก็จะกลายเป็ นยาพิษทีจ่ ะทําลายเราได้
การเจริญมรณานุสติ ระลึกถึงความตายนัน้ จึงต้องมีความพอดีเหมือนกัน อย่าไปคิด
มากจนกระทังไม่
่ อยากจะอยู่ต่อไป
การอยากจะตายนี้ ก็เป็ นกิเลสอย่างหนึ่ ง การไม่อยากตายก็เป็ นกิเลสอีกแบบหนึ่ ง ความ
จริงแล้วต้องอยู่ตรงกลาง ระหว่างความอยากตายกับความไม่อยากตาย คือเฉยๆ อยู่ก็
ได้ ตายก็ได้ เมือ่ ยังอยู่ก็อยู่ไป เมือ่ ถึงเวลาตาย ก็ให้มนั ตายไป ถ้าเป็ นอย่างนี้แล้วใจจะ
ไม่ทกุ ข์ ใจจะไม่วุน่ วาย ขณะทีม่ ชี วี ติ อยู่ ก็ไม่มคี วามวุน่ วาย ไม่มคี วามทุกข์ ทีเ่ กิดจาก
ความอยากจะตาย เวลาจะตาย ก็ไม่มคี วามทุกข์ ทีเ่ กิดจากความไม่อยากตาย นี่คอื
เป้ าหมายของการเจริญสมถะและวิปสั สนาภาวนา เพือ่ ทําจิตใจให้ตงั้ อยู่ในความเป็ น
อุเบกขานัน่ เอง ให้ใจเป็ นกลาง ไม่ฝกั ใฝ่ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ง ไม่ใฝ่ ในทางวิภวตัณหา คือ
ความไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย หรือไปทางภวตัณหา ความอยากอยู่ อยาก
มี อยากเป็ น อย่างนี้ไม่ดี เพราะเป็ นเหตุทาํ ให้เกิดความทุกข์
คนเราเวลาเกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมา ก็จะเกิดความคิดผิดขึ้นมา อยากจะตาย เพราะ
มีความทุกข์มาก เมือ่ เกิดความอยากตาย ก็ยง่ิ สร้างความทุกข์ให้มมี ากขึ้นไปอีก จนใน
ทีส่ ุดก็จะทนอยู่ไม่ได้ ก็เลยต้องฆ่าตัวตายไป คนทีม่ คี วามสุข ก็อยากจะอยู่ไปนานๆ ไม่
อยากจะตาย เพราะขณะทีม่ คี วามสุข ก็อยากจะอยู่กบั ความสุขนัน้ ไปนานๆ แต่ความสุข
ก็เป็ นของไม่เทีย่ งแท้แน่นอน เหมือนกับความทุกข์ ก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน
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เหมือนกัน ในชีวติ ของคนเรานัน้ ต้องเผชิญทัง้ ความสุขและความทุกข์ดว้ ยกันทุกคน
เหมือนกับเจอกลางวันและกลางคืน กลางวันกับกลางคืนนี้ เราไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไร
เพราะยอมรับได้ กลางวัน ก็รบั ได้ กลางคืน ก็รบั ได้ แต่ความทุกข์ เรากลับรับไม่ได้
ส่วนความสุขก็อยากจะให้อยู่กบั เราไปนานๆ อย่างนี้ก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ถูกต้อง
สิง่ ทีถ่ ูกต้องแล้วต้องทําใจให้เป็ นกลาง ให้อยู่เฉยๆ ให้เป็ นอุเบกขา คือสุขก็ได้ ทุกข์ก็ได้
การทีจ่ ะทําใจให้เป็ นอุเบกขา ให้เป็ นปกติ ไม่วนุ่ วายไปกับเรื่องราวต่างๆ ก็ตอ้ งอาศัยการ
เจริญสมถภาวนา ทําจิตใจให้สงบ ด้วยการเจริญสมถกรรมฐาน พุทธานุ สติ บริกรรมพุท
โธๆๆ ไปในใจอยู่เรื่อยๆ เวลาอยู่เฉยๆ ไม่รู้จะทําอะไร อย่าปล่อยให้เวลาทีม่ คี ่านี้เสียไป
รีบมาเจริญสมถภาวนากันดีกว่า แทนทีจ่ ะเปิ ดโทรทัศน์ดู เปิ ดหนังสือการ์ตูนดู เปิ ด
หนังสือแฟชัน่ ดู มาหลับตาแล้วเจริญพุทโธๆๆ ไปในใจดีกว่า เพราะเมือ่ เราเจริญพุท
โธๆๆ ไปในใจอยู่เรื่อยๆแล้ว ใจจะสบาย ใจจะเย็น ใจจะมีความสุข ถ้าเปิ ดดูโทรทัศน์
เปิ ดดูหนังสือ เดีย๋ วก็จะเกิดปัญหาขึ้นมา เห็นโฆษณาของสวยๆงามๆ ก็อยากจะได้ข้นึ มา
อดรนทนอยู่ไม่ได้ ก็ตอ้ งออกไปซื้อมาจนได้ ถ้าไม่มเี งินไม่มที อง ก็เดือดร้อนวุน่ วาย ต้อง
ไปกูห้ นี้ยมื สิน เพือ่ ไปซื้อสิง่ ทีต่ นอยากได้
เราจึงไม่ควรปล่อยเวลาทีม่ คี ่าอย่างยิง่ นี้ให้ผ่านไป โดยไม่ชาํ ระจิตใจ ไม่ซกั ฟอกจิตใจ ไม่
ทําจิตใจให้สงบ เพราะเมือ่ ได้ชาํ ระแล้ว ได้ทาํ จิตใจให้สงบ ให้สบายแล้ว จะไม่อยากได้
อะไรอีกเลย ต่อให้ได้อะไรมามากน้อยเพียงไร กลับเห็นว่าเป็ นภาระไปหมด ได้รถยนต์
มา ก็เป็ นภาระ ต้องคอยล้าง คอยเช็ด คอยเติมนํา้ มัน คอยซ่อม คอยดูแลรักษาอยู่
ตลอดเวลา เมือ่ ก่อนนี้ไม่มรี ถยนต์ เราก็อยู่ได้ เมือ่ ไม่มคี วามอยากทีจ่ ะมีรถยนต์ เอามา
ให้หนักศีรษะทําไม ให้หนักใจทําไม ในเมือ่ เรามีความสุขอยู่กบั ตัวของเราแล้ว ส่วนใหญ่
พวกเราไม่เป็ นอย่างนัน้ กัน จิตใจยังไม่สงบ ยังไม่น่งิ ยังหิว ยังอยากอยู่ เห็นอะไรก็อยาก
ได้ไปหมด เห็นอะไรใหม่ๆ ก็อยากได้ ทัง้ ๆทีข่ องเก่ายังใช้ได้อยู่ เห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆ
ตัง้ โชว์ไว้ ก็อยากจะได้ เห็นโทรศัพท์มอื ถือรุ่นใหม่ออกมา ก็อยากจะได้ เห็นรถยนต์รุ่น
ใหม่ออกมา ก็อยากจะได้ ทัง้ ๆทีข่ องเก่าก็ยงั ใช้ได้อยู่ เพราะใจไม่น่งิ ไม่สงบ ไม่อม่ิ
นัน่ เอง จึงทําให้เกิดความอยากได้ข้นึ มา แล้วก็ฉุดกระชากลากเราให้ไปแสวงหามา ไป
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วุน่ วายต่อการแสวงหาเงินหาทอง เพือ่ ไปซื้อสิง่ ต่างๆทีอ่ ยากได้ เมือ่ ได้แล้ว ใช่วา่ จะพอ
เดีย๋ วมีของใหม่ออกมาอีก ก็อยากจะได้อกี วงจรอุบาทว์ก็เริ่มผุดขึ้นมาอีก ได้มาแล้วก็
เบือ่ ของเก่า ก็อยากจะได้ของใหม่ ได้ของใหม่มา เดีย๋ วก็เก่า ก็อยากจะได้ของใหม่อกี ทํา
ให้เราวิง่ วนอยู่กบั สิง่ เหล่านี้ไปตลอดเวลา หาความสุขไม่ได้ หาความอิม่ หาความพอ
ไม่ได้
แต่ถา้ หันมาชําระจิตใจด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนา เจริญสมถภาวนาและวิปสั สนาภาวนา
แล้ว จิตใจจะเข้าสู่ความสุข เข้าสู่ความอิ่ม เข้าสู่ความพอ จนในทีส่ ุดก็จะถึงจุดทีอ่ ม่ิ
เต็มที่ พอเต็มที่ เช่นจิตของพระพุทธเจ้า และจิตของพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านอิม่
ท่านพอแล้ว ท่านไม่คดิ อยากได้อะไรอีกแล้ว อยู่เฉยๆก็มคี วามสุข วันๆหนึ่งมีข ้าวฉันวัน
ละมื้อ ก็มคี วามสุขแล้ว มีความสุขมากกว่าพวกเรา ทีม่ สี มบัตลิ ้นฟ้ า มีสมบัตจิ นไม่มที ่ี
เก็บ มีบา้ นใหญ่ขนาดไหน ก็ไม่พอเก็บสมบัติ แต่ในใจมีความอิม่ มีความพอบ้างหรือไม่
ไม่มหี รอก มีแต่อยากจะได้เพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะไม่เคยทําใจให้อม่ิ ให้พอนัน่ เอง ใจ
ของเราขาดอาหาร เหมือนกับร่างกาย ถ้าไม่ได้รบั ประทานอาหาร ก็ตอ้ งมีความหิวเป็ น
ธรรมดา เมือ่ ได้รบั ประทานอาหารเต็มทีแ่ ล้ว ร่างกายก็อม่ิ ท้องก็อม่ิ เมือ่ อิม่ เต็มทีแ่ ล้ว
ต่อให้ใครเอาอาหารดี วิเศษขนาดไหนมาให้รบั ประทานอีก ก็รบั ประทานไม่ไหว จิตก็
เหมือนกัน ทีห่ วิ ทีอ่ ยากอยู่ทกุ วันนี้ เพราะขาดอาหารนัน่ เอง ขาดอาหารใจ อาหารใจก็คอื
กรรมฐานนี่แหละ สมถกรรมฐาน วิปสั สนากรรมฐาน นี่แหละคืออาหารของใจ ถ้าให้
อาหารใจแล้ว ต่อไปใจก็จะอิม่ จะพอ เมือ่ อิม่ พอแล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปแสวงหาอะไรอีกต่อไป
การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๑๑

มงคลชีวิต

๑๒ มิถนุ ายน ๒๕๔๘
เรามาวัดเพือ่ มาทําบุญทําทาน รักษาศีล ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ปฏิบตั ธิ รรม เป็ นการกระทําที่
พระบรมศาสดาของพวกเรา คือพระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอนให้
่
หมันทํ
่ าอย่างสมํา่ เสมอ
เพราะเมือ่ ได้ทาํ แล้ว จะทําให้มคี วามสุข มีความเจริญรุ่งเรือง มีความร่มเย็น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การฟังธรรมะ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า กาเลน ธัมมัสสวนัง เอตัมมังคล
มุตตมัง การฟังธรรมตามกาลตามเวลา เป็ นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต การฟังธรรมตามกาล
ตามเวลาหมายถึง อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่ง ควรได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมะสักครัง้ หนึ่ง เพราะการ
ฟังธรรมะนัน้ เหมือนกับการเติมนํา้ มันให้กบั รถยนต์ ธรรมะเป็ นเหมือนนํา้ มันของจิตใจ
จิตใจเป็ นเหมือนรถยนต์คนั หนึ่ง ตลอดเวลา ๖-๗ วันทีผ่ ่านมา เราได้ใช้จติ ใจไปกับการ
ทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง จิตใจจึงหมดกําลัง หมดพลัง จึงต้องมีการเติมพลังให้กับ
จิตใจ ด้วยการฟังเทศน์ฟงั ธรรม เมือ่ ได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมแล้วจิตใจจะมีความสุข มีความ
อิม่ มีความสบายนัน่ เอง
การฟังธรรมจึงเป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราไม่ควรมองข้าม แต่ควรให้ความสนใจเหมือนกับการทีเ่ รา
ให้ความสนใจต่อการเติมนํา้ มันรถยนต์ เรารู้ดวี า่ ถ้าเติมนํา้ มันรถเพียงครัง้ เดียว แล้วขับ
ไปเรื่อยๆ ไม่แวะเติมนํา้ มันอีก พอวิง่ ไปอีกไม่นาน ไม่ไกล นํา้ มันก็จะต้องหมด เมือ่
นํา้ มันหมดแล้ว รถก็ไม่สามารถวิง่ ไปได้อกี ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่ได้รบั การเติม
พลังแห่งธรรมะเข้าไปในจิตใจแล้ว ต่อไปก็จะไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจ จะเกิดความท้อแท้
เกิดความเบือ่ หน่ายในชีวติ ขึ้นมา ถ้าไม่ระมัดระวัง ความท้อแท้ความเบือ่ หน่ายในชีวติ นี้
จะสร้างความคิดทีไ่ ม่ดใี ห้กบั ตัวเรา จะคิดฆ่าตัวตายไปในทีส่ ุด นี่เป็ นเหตุการณ์ทเ่ี กิด
ขึ้นกับคนหลายคนในสังคม ทีเ่ ราได้ยนิ ข่าวคราวทุกวีท่ กุ วัน ว่าคนนัน้ ฆ่าตัวตาย คนนี้ฆ่า
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ตัวตาย คนนี้คนนัน้ ไปฆ่าคนนัน้ ไปฆ่าคนนี้ เหล่านี้ล ้วนเกิดจากจิตใจทีไ่ ม่ได้ฟงั เทศน์ฟงั
ธรรมตามกาลตามเวลานัน่ เอง มงคลแห่งชีวติ จึงไม่ปรากฏ ปรากฏแต่สง่ิ ทีเ่ ป็ นอัปมงคล
พวกเราพุทธศาสนิกชนผูม้ คี วามศรัทธา
มีความเลือ่ มใสในพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า จึงควรน้อมจิตน้อมใจเข้าหาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆ
อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรฟังเทศน์ฟงั ธรรมสักครัง้ หนึ่ง จะเป็ นวันพระก็ได้ หรือวันอืน่
ก็ได้ สมัยนี้ถา้ ไม่สะดวกในวันพระ เพราะไม่ตรงกับวันหยุด ก็เข้าวัดในวันเสาร์วนั
อาทิตย์แทนก็ได้ อย่างทีว่ ดั นี้จะมีการแสดงธรรมเทศนาอยู่เสมอ ทัง้ วันพระ ทัง้ วันเสาร์
และวันอาทิตย์ เราจึงควรให้ความสนใจ เพราะเมือ่ ได้เข้าหาธรรมะแล้ว ธรรมะก็จะให้
แสงสว่างกับเรา ทําให้เราสามารถแยกแยะได้วา่ อะไรผิด อะไรถูก ทําให้เราเป็ นคนฉลาด
มีปญั ญาขึ้นมา อานิสงส์ของการฟังเทศน์ฟงั ธรรมนัน้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีอยู่ ๕
ประการด้วยกันคือ
๑. จะได้ยนิ ได้ฟงั ในสิง่ ทีไ่ ม่ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั กันมาก่อน เช่นเรื่องบาปบุญคุณโทษ นรก
สวรรค์ ตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ เรื่องเหล่านี้เรามักจะไม่ค่อยได้ยนิ ได้ฟงั กัน ถ้าไม่ได้มา
วัด ไม่ได้ฟงั เทศน์ทแ่ี สดงผ่านสือ่ ต่างๆ เช่นสือ่ โทรทัศน์ วิทยุ เทป ฯลฯ เราสามารถใช้
สือ่ เหล่านี้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรมได้ ถ้าไม่สามารถมาวัดได้ เพราะการฟังเทศน์ฟงั ธรรมนัน้ ไม่
จําเป็ นจะต้องมาวัดเสมอไป ทีไ่ หนมีการแสดงธรรม ก็สามารถฟังเทศน์ฟงั ธรรมได้ ถ้าไม่
สามารถมาทีว่ ดั ได้ อยู่ทบ่ี า้ นเปิ ดวิทยุฟงั ก็มกี ารแสดงธรรมเทศนาอยู่เรื่อยๆ เปิ ด
โทรทัศน์ตอนเช้าๆ ก็มกี ารแสดงธรรมเทศนาอยู่ เรื่องการฟังเทศน์ฟงั ธรรมจึงไม่ใช่เป็ น
เรื่องยากเย็นอะไร ถ้าเราให้ความสนใจ สามารถฟังได้ในหลายรูปแบบด้วยกัน เมือ่ ได้ยนิ
ได้ฟงั ในสิง่ ทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็จะได้มคี วามรู้เพิม่ ขึ้นมานัน่ เอง รู้ในสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม
ด้วย เพราะสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ ล้วนเป็ นสิง่ ทีจ่ ะพาให้เราไปสู่ความสุขความ
เจริญ ให้อยู่ไกลจากความทุกข์ความเสียหายทัง้ หลาย นี่คอื อานิสงส์ข ้อแรก จะได้ยนิ ได้
ฟังในสิง่ ทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน
๒. สิง่ ทีเ่ คยได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว แต่ยงั ไม่ค่อยเข้าใจ ก็จะได้ยนิ ได้ฟงั ซํา้ อีก เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั
ซํา้ บ่อยๆ ก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาตามลําดับ จนในทีส่ ุดก็จะเกิดความเข้าใจอย่างเต็มที่
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การฟังเทศน์ฟงั ธรรมจึงไม่ได้ฟงั เพียงครัง้ เดียว แล้วจะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้เลย แต่
ต้องอาศัยการฟังอยู่เรื่อยๆ ฟังไปเรื่อยๆ ทีละเล็กทีละน้อย จิตใจก็จะซึมซาบเข้าไปทีละ
เล็กทีละน้อย แล้วก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจเพิม่ ขึ้นไปเรื่อยๆ จนในทีส่ ุดก็จะรู้จะเห็น
เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเลย พระพุทธเจ้าทรงตรัสบอกว่า สวรรค์มจี ริง
นรกมีจริง ในเบื้องต้นเวลาเราฟังแล้ว ก็ไม่เข้าใจว่ามีจริงได้อย่างไร เพราะเราอยู่ในโลกนี้
ก็เห็นแต่สง่ิ ทีม่ อี ยู่ในโลกนี้เท่านัน้ นรกสวรรค์น้ เี ป็ นอย่างไร เราก็ไม่รู้ แต่ถา้ ฟังไปเรื่อยๆ
แล้วก็จะเข้าใจขึ้นมาว่า นรกหรือสวรรค์น้ ี ก็คอื ความสุข ความทุกข์ทเ่ี กิดขึ้นในจิตในใจ
ของเรานัน่ เอง
ร่างกายของเราถึงแม้จะอยู่ในโลกนี้ แต่ใจของเราสามารถขึ้นสวรรค์ตกนรกได้ในขณะที่
เรายังไม่ตาย เช่นวันไหนเรามีความทุกข์ มีความเศร้าโศกเสียใจ มีความวุน่ วายใจ วัน
นัน้ ใจของเราได้ตกนรกแล้ว โดยทีร่ ่างกายของเรายังอยู่ในโลกนี้ แต่ใจของเรานัน้ ไปสู่
นรกแล้ว ส่วนอีกวันหนึ่ง เช่นวันนี้เรามาทําบุญทําทานกัน มารักษาศีล มาฟังเทศน์ฟงั
ธรรม มาปฏิบตั ธิ รรมกัน ใจของเราก็มคี วามสุข มีความอิม่ เอิบ ขณะนี้ใจของเราก็ถอื ได้
ว่าได้ข้นึ สวรรค์แล้ว นี่แหละคือเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ ท่านจึงพูดไว้ว่า สวรรค์อยู่ในอก
นรกอยู่ในใจ เมือ่ เราได้ยนิ ได้ฟงั อยู่เรื่อยๆ ก็จะเกิดความเข้าใจ จะรู้ดว้ ยว่าการทีจ่ ะขึ้น
สวรรค์หรือตกนรกนัน้ ไม่มใี ครสามารถส่งเราไปได้ มีตวั เราเท่านัน้ แหละทีจ่ ะเป็ นผูส้ ่งให้
เราไป เช่นวันนี้เราทําความดีกนั จิตใจเรามีความสุข จิตใจเราได้ข้นึ สวรรค์แล้ว คือผลได้
ปรากฏขึ้นแล้วในจิตใจของเรา ถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จิตใจก็จะชินกับทางแห่งสวรรค์
เมือ่ ต้องทิ้งร่างกายไป จิตใจซึง่ มีสวรรค์อยู่ในใจแล้ว ก็จะไปอยู่ในสวรรค์ทนั ที
ถ้าไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั ก็จะปฏิเสธเรื่องราวเหล่านี้ เพราะจะเห็นแต่ร่างกายเท่านัน้ ไม่เห็น
จิตใจ เห็นว่าร่างกายอยู่บนโลกนี้ จะไปตกนรกได้อย่างไร จะไปขึ้นสวรรค์ได้อย่างไร นัน่
เป็ นเพราะไม่เข้าใจอีกส่วนหนึ่งของตัวเรา คือใจ ถึงแม้ร่างกายจะอยู่ในโลกนี้ อยู่ในบ้าน
ทีใ่ หญ่โตมโหฬาร แต่ใจก็ยงั ตกนรกได้ วันไหนมีความเศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่
หลับ ต่อให้อยู่ในวัง อยู่ในคฤหาสน์อนั ใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม มันก็เป็ นคฤหาสน์ เป็ น
วังสําหรับร่างกายเท่านัน้ เอง แต่ใจหาได้อยูใ่ นวังด้วยไม่ ในขณะทีใ่ จมีความทุกข์ มีความ
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เศร้าโศกเสียใจ มีความวุน่ วายใจ ในขณะนัน้ ใจได้ตกนรกไปแล้ว ถ้าไม่รีบแก้ไข เอา
ธรรมะมาดับความทุกข์เหล่านี้ ปล่อยให้สะสมไปเรื่อยๆ เวลาตายไป ร่างกายนี้ดบั ไปแล้ว
ใจก็จะไปสู่นรกทันที เพราะได้สร้างสมนรกไว้ในใจอยู่ตลอดเวลานัน่ เอง
นี่แหละคือเรื่องราวของชีวติ ของพวกเรา เรื่องของนรก เรื่องของสวรรค์ มันมีจริง
เพียงแต่เราไม่รู้ ไม่เข้าใจเท่านัน้ เอง มันเกิดขึ้นจากการกระทําของเรา เวลาทําความดี ก็
เท่ากับส่งใจให้ข้นึ สวรรค์ เวลาทําความชัว่ ก็เท่ากับส่งใจให้ตกนรก นี่แหละเรื่องของดีชวั ่
เรื่องของนรก เรื่องของสวรรค์ มันก็อยู่ทต่ี วั เราทัง้ สิ้น ถ้ารู้แล้วว่านรกและสวรรค์มจี ริง
และการกระทําความดีและการกระทําความชัว่ เป็ นเหตุทจ่ี ะให้ไปสวรรค์หรือไปนรก ก็
ต้องรีบทําแต่เหตุ ทีจ่ ะส่งให้ไปสวรรค์ นัน่ ก็คอื ทําแต่ความดี เช่นทําบุญทําทาน รักษาศีล
ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม เหล่านี้ล ้วนเป็ นเหตุทจ่ี ะพาให้ไปสวรรค์กนั เมือ่ รู้วา่ การ
ทําบาปทํากรรม ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ประพฤติผดิ ประเวณี ลักทรัพย์ พูดปดมดเท็จ เสพสุรา
ยาเมา และอบายมุขต่างๆ เป็ นเหตุทจ่ี ะพาให้ไปตกนรก ก็ระงับการกระทําสิง่ เหล่านี้เสีย
เหมือนกับรู้วา่ ไฟจะไหม้บ้านได้ ก็อย่าไปจุดไฟเสีย ไฟก็จะไม่ไหม้ ฉันใดนรกก็เกิดจาก
การกระทําบาป กระทําความชัว่ นี่เอง วันไหนทีม่ จี ติ ใจรุ่มร้อน มีความไม่สบายใจ นัน่
แหละแสดงว่าได้ทาํ ความชัว่ มาแล้ว ผลของความชัว่ เริ่มปรากฏขึ้นมาให้เห็นแล้ว
เราจึงต้องพยายามต่อสูก้ บั ความคิดทีไ่ ม่ดี ความคิดทีจ่ ะฉุดลากให้ไปกระทําความชัว่
เช่นในขณะทีม่ คี วามโกรธแค้นโกรธเคือง ในขณะนัน้ จิตกําลังอยากจะทําความชัว่ เพราะ
เวลาทีใ่ ครมาทําให้โกรธแล้ว
ก็อดไม่ได้ทจ่ี ะต้องระบายความโกรธแค้นทีม่ อี ยู่ในใจ
ออกมา อย่างน้อยทีส่ ุดก็จะพูดจาไม่สุภาพ ใช้คาํ หยาบด่าว่ากัน และถ้าไม่ระมัดระวัง
เมือ่ มีการตอบโต้กนั มีการด่ากันไปด่ากันมา เดีย๋ วก็ตอ้ งมีการลงไม้ลงมือกัน มีการทํา
ร้ายร่างกายกัน เผลอๆก็อาจฆ่ากันในทีส่ ุด แล้วพอฆ่ากันเสร็จแล้วคนตายก็ตายไป คน
ตายก็ไปนรกทันที คนทีฆ่ ่าก็ไปนรกทันทีเหมือนกัน คือใจนัน่ แหละต้องมีความวุน่ วาย มี
ความเดือดร้อน จะต้องหนีหวั ซุกหัวซุน เพราะกลัวจะถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกในตะราง
ในขณะนัน้ ใจของคนทีฆ่ ่าคนอืน่ ก็ตกนรกเหมือนกัน คนทีถ่ ูกฆ่าก็ตกนรกไปก่อนแล้ว
เพราะมีความเกลียด มีความแค้นต่อกันและกัน นี่คอื เรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์ ถ้า
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ฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ
พระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่

ก็จะเข้าใจว่านรกมีจริง

สวรรค์มจี ริง

เหมือนกับที่

๓. เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ อยู่บ่อยๆ ก็จะสามารถขจัดความสงสัยให้หมดไปได้
เช่นสงสัยว่านรกมีจริงหรือไม่ สวรรค์มจี ริงหรือไม่ การทําดีได้ดจี ริงหรือไม่ การทําชัว่ ได้
ชัว่ จริงหรือไม่ เหล่านี้ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั อยู่เรื่อยๆ แล้วนําไปประพฤติปฏิบตั กิ บั ตัวเรา เช่น
พยายามทําแต่ความดี ไม่ทาํ ความชัว่ ก็จะเห็นผลปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจ จิตใจจะมี
ความเย็น มีความสงบ มีความสุข ถึงแม้จะไม่ราํ ่ ไม่รวย ถึงแม้จะอดอยากขาดแคลนใน
บางสิง่ บางอย่าง แต่ในใจกลับมีความอิม่ เอิบใจ เพราะได้ทาํ ความดี เวลาทําความดีแล้ว
จิตใจมีความสุข ได้ช่วยเหลือคนอืน่ ทีต่ กทุกข์ได้ยาก ลําบากลําบน ก็ทาํ ให้เรามีความสุข
เพราะเห็นคนทีเ่ ราได้ช่วยเหลือมีความสุข การกระทําอย่างนี้แหละ ทีท่ าํ ให้เรามีความ
ร่มเย็นเป็ นสุข เมือ่ เข้าใจแล้วว่าความร่มเย็นเป็ นสุขนัน้ คือสวรรค์ เราก็ไม่สงสัยในเรื่อง
สวรรค์ ในเรื่องนรก จะรู้วา่ นรกและสวรรค์น้ มี จี ริง อยู่ในใจ ไม่ได้อยู่ทก่ี าย กายเป็ น
เพียงภาชนะทีร่ องรับใจเท่านัน้ เอง เหมือนกับจานข้าวทีร่ องรับอาหาร จานข้าวไม่ใช่อาหาร
อาหารต้องอาศัยจานข้าวไว้ใส่ เวลารับประทาน เราไม่ได้รบั ประทานจาน แต่รบั ประทาน
อาหารทีอ่ ยู่ในจาน
จิตใจก็เป็ นเหมือนอาหาร ทีอ่ าศัยร่างกายเป็ นภาชนะรองรับ เป็ นเครื่องมือ จะทําบาปทํา
กรรม ทําดีทาํ คุณทําประโยชน์ ก็ตอ้ งมีร่างกายเป็ นส่วนประกอบ เช่นวันนี้อยากจะมา
ทําบุญ ก็ตอ้ งมีร่างกายนี้พามา ถึงจะมาทําบุญได้ ถ้าตายไปแล้ว ก็ไม่มโี อกาสทีจ่ ะได้
ทําบุญ เพราะใจก็ตอ้ งไปเสวยบุญเสวยกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้ จนกว่าจะได้ไปเกิดเป็ นมนุษย์อกี
เมือ่ ได้เกิดเป็ นมนุษย์แล้ว เกิดมีความอยากทีจ่ ะทําบุญ ก็อาศัยร่างกายนี้เป็ นเครื่องมือ
พามาทีว่ ดั มาทําบุญทําทาน ฟังเทศน์ฟงั ธรรมกัน ร่างกายจึงไม่ได้เป็ นตัวทีส่ าํ คัญ
ร่างกายไม่ได้ตกนรก ไม่ได้ข้นึ สวรรค์ ตัวทีต่ กนรกหรือขึ้นสวรรค์ ก็คอื ใจ ใจทีม่ ี
ความสุขนัน้ แล คือใจทีไ่ ด้ข้นึ สวรรค์แล้ว ใจทีม่ คี วามทุกข์นนั้ แล คือใจทีไ่ ด้ตกนรกแล้ว
เราจึงควรสร้างสวรรค์ให้มมี ากๆ ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ พยายามทําความดีมากๆ อย่าไป
ทําความชัว่ แล้วจิตใจจะมีแต่สวรรค์ จะมีนรกก็นอ้ ยมาก อาจจะเป็ นผลทีเ่ กิดจากการทํา
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บาปทํากรรมในอดีต แล้วส่งผลขึ้นมา ไม่ได้หมายความว่า ทําความดีทกุ วันแล้ว จะไม่มี
ความทุกข์เลย เพราะความทุกข์บางส่วน ก็เกิดจากการกระทําความไม่ดี ทีไ่ ด้ทาํ ไว้ใน
อดีต หรือการกระทําความชัว่ ทีไ่ ด้กระทําไว้ในปัจจุบนั ทีย่ งั ไม่สามารถละได้ แต่อย่าง
น้อยทีส่ ุดเรารู้แล้วว่า นรกและสวรรค์มจี ริง นี่คอื อานิสงส์ทจ่ี ะได้รบั จากการฟังเทศน์ฟงั
ธรรม
๔. ทําให้เกิดปัญญาขึ้นมา เกิดความรู้ ความฉลาดขึ้นมา เรียกว่ามีสมั มาทิฐิ ความเห็นที่
ถูกต้องนัน่ เอง เห็นว่าบาปมีจริง บุญมีจริง นรกมีจริง สวรรค์มจี ริง การทําความดีทาํ ให้
ขึ้นสวรรค์ การทําความชัว่ ทําให้ตกนรก เมือ่ รู้อย่างนี้แล้ว ก็จะไม่กล้าทําบาปทําความชัว่
อีกต่อไป เพราะไม่อยากจะตกนรกนัน่ เอง ก็จะมุง่ ทําแต่ความดี ทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม ทําให้
มีความสุข ไม่ตอ้ งไปแสวงหาอะไรมากมายก่ายกองภายนอก เพราะสิง่ ต่างๆทีไ่ ด้จาก
ภายนอกนัน้ ไม่ได้สร้างสวรรค์ให้เกิดขึ้น แต่กลับสร้างนรกให้เกิดขึ้นภายในใจ เช่น
อยากจะได้อะไร แต่ไม่มกี าํ ลังพอทีจ่ ะซื้อมาได้ ก็ตอ้ งไปซื้อเงินผ่อน ไปกูห้ นี้ยมื สิน เพือ่
ไปซื้อสิง่ ทีอ่ ยากจะได้มา เมือ่ ได้มาแล้ว ก็ดอี กดีใจไปชัว่ ขณะหนึ่ง หลังจากนัน้ ก็จะมีแต่
ความกังวล ความกลุมใจ
้ เพราะจะต้องหาเงินมาใช้หนี้นนั ่ เอง ถ้าหาไม่ได้ ยิง่ กลุมใจใหญ่
้
ยิง่ ทุกข์ใจใหญ่ นี่เกิดนรกขึ้นมาภายในใจแล้ว เกิดเพราะความอยากได้สง่ิ นัน้ แล้วไม่มี
ความสามารถทีจ่ ะซื้อมาได้ ก็ตอ้ งไปกูห้ นี้ยมื สิน เมือ่ ไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะหามาคืนเขาได้ ก็
ต้องเกิดความวุน่ วายใจขึ้นมา
ถ้าเป็ นคนฉลาดจะรู้วา่ นรกสวรรค์ไม่ได้อยู่กบั การมีมากมีนอ้ ย แต่อยู่กบั การทําความดี
ได้มากน้อยเพียงไรต่างหาก ถ้าอยากจะมีความสุข ก็ทาํ ความดีไป อย่าไปแสวงหาสิง่
ต่างๆ ทีไ่ ม่สามารถจะแสวงหามาได้ เพราะสิง่ ต่างๆเหล่านัน้ ไม่ได้สร้างความสุข สร้าง
สวรรค์ให้กบั เรา ถ้าไม่ระวัง ถ้าไม่อยู่ในฐานะทีจ่ ะหาซื้อมาได้ดว้ ยกําลังทรัพย์ทม่ี อี ยู่ ก็
จะต้องไปยืมเขามา แล้วในทีส่ ุดก็จะสร้างนรกให้กบั ใจ เวลาทีไ่ ม่สามารถผ่อนต่อไปได้ ก็
จะต้องคืนเขาไป เวลาคืนไปก็จะเกิดความเสียอกเสียใจ ถ้ารู้จกั หักห้ามจิตใจ ก่อนทีจ่ ะ
ไปซื้อ ก็จะไม่มปี ญั หาอะไรตามมา คิดเสียว่า เมือ่ ก่อนไม่มสี ง่ิ เหล่านี้ เราก็อยู่ได้ ทําไม
จะต้องไปดิ้นรนหามาทําไม ก็อยู่ตามประสาตามฐานะของเราไปก็หมดเรื่อง มีมากมีนอ้ ย
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ก็อยู่ตามฐานะของเราไป อย่าอยู่เกินฐานะ จะได้ไม่ตอ้ งมีปญั หากับการไปกูห้ นี้ยมื สิน ไม่
ต้องไปมีปญั หากับการใช้หนี้ใช้สนิ ไม่มปี ญั หากับการทีจ่ ะต้องมาร้องห่มร้องไห้ เมือ่
จะต้องถูกยึดข้าวของต่างๆไป ถ้ารู้จกั อยู่แบบมักน้อยสันโดษ ยินดีตามสภาพของเรา มี
อะไรมากน้อยเพียงไร ก็อยู่ตามสภาพของเราไป ก็มคี วามสุขได้ เพราะความสุขนัน้ อยู่ท่ี
ใจเป็ นหลัก อยู่ทค่ี าํ ว่าพอเท่านัน้ เอง
ถ้ารู้จกั คําว่าพอแล้ว ถึงแม้จะไม่มอี ะไรเลยก็ตาม ก็จะมีความสุขได้ เหมือนกับ
พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านก็ไม่มสี มบัตขิ ้าวของอะไรเลย นอกจาก
บริขาร ๘ คือบาตร ไตรจีวร มีดโกน ทีก่ รองนํา้ ประคดเอว ด้ายและเข็มเท่านัน้ เอง นี่
เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพของพระ มีอยู่เพียง ๘ ชิ้นเท่านัน้ เอง เป็ นสมบัตภิ ายนอก
แต่ภายในใจนัน้ ท่านมีสมบัตมิ ากมายก่ายกอง คือมีความพอนัน่ เอง ท่านสามารถทํา
จิตใจให้สงบ ให้ระงับจากความอยากต่างๆได้ เมือ่ ไม่มคี วามอยากแล้ว สิง่ ต่างๆในโลกนี้
จะวิเศษขนาดไหนก็ตาม จะมีมากน้อยเพียงไรก็ตาม ก็จะไม่มคี วามหมายสําหรับคนทีม่ ี
ความพออยู่ในใจเลย เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ท่านไม่แสวงหา
สมบัตขิ า้ วของเงินทองลาภสักการะเลย เพราะใจของท่านเต็มเปี่ ยมแล้วด้วยความสุข
ด้วยความอิม่ ความพอนัน่ เอง ใจของพวกเรายังขาดความพอนี่เองจึงทําให้มคี วามหิว มี
ความต้องการอยู่เสมอ ไม่วา่ จะอยู่ในฐานะใด เป็ นคนจนก็ยงั มีความอยากอยู่ เป็ นมหา
เศรษฐีก็ยงั มีความอยากอยู่ ยังมีความต้องการอยู่ เพราะความต้องการนี้มนั อยู่ในใจ
ไม่ได้อยู่กบั ว่ามีมากมีนอ้ ยเพียงไร
ต่อให้สามารถหาสิง่ ต่างๆทีอ่ ยากได้มา ความอยากในใจก็ยงั จะไม่หมดไป เพราะความ
อยากไม่มขี อบไม่มเี ขต จะหมดไปได้ ก็อยู่ทก่ี ารระงับเท่านัน้ เอง คือต้องฝื นความอยาก
ต้องไม่ทาํ ตามความอยาก ถ้าไม่จาํ เป็ น ก็อย่าเอา อยากจะได้ใจจะขาด ก็ไม่ตอ้ งเอา ถ้า
ไม่มสี ง่ิ นัน้ แล้วไม่ตาย ก็ถอื ว่าไม่จาํ เป็ น ก็ไม่ตอ้ งไปเอา ถ้าฝื นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้ว
ต่อไปความอยากก็จะหดลงไป หดลงไป จนไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่ในใจ ใจก็จะเกิด
ความอิม่ เกิดความพอขึ้นมา ก็จะอยู่อย่างมีความสุขนัน่ เอง นี่แหละคือปัญญา รู้วา่
ความอยากนี้มนั เป็ นโทษ ไม่เป็ นคุณ เวลามันเกิดขึ้นแล้ว ต้องรีบทําลาย ด้วยการฝื น
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อย่าไปทําตามคําสัง่ ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้ว ต่อไปจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย ไม่มสี มบัติ
อะไรภายนอก ก็ไม่เดือดร้อน ดีกว่าคนทีม่ สี มบัตมิ ากมายก่ายกอง แต่ยงั มีความอยาก
อยู่ นี่แหละคือความแตกต่างกัน นี่แหละคือปัญญาทางพระพุทธศาสนา ทีส่ อนว่า
ต้นเหตุของความทุกข์ ของความวุน่ วายใจ ก็เกิดจากความอยาก ถ้าไม่มคี วามอยากแล้ว
รับรองได้วา่ คนๆนัน้ จะไม่มปี ญั หากับใครทัง้ สิ้น จะมีแต่ความสงบ มีแต่ความเย็น มีแต่
ความสบาย นี่คอื ปัญญา เป็ นอานิสงส์ของการฟังธรรมข้อที่ ๔
๕. จิตใจจะมีความผ่องใส มีความสุข มีความเบิกบาน อย่างในขณะนี้เราฟังเทศน์ฟงั
ธรรมไป จิตใจของเราก็ได้สมั ผัสกับธรรมะของพระพุทธเจ้า ซึง่ เป็ นเหมือนนํา้ มนต์ พวก
เราทุกคนเวลาไปวัด ก็ไปขอนํา้ มนต์จากพระ แต่นาํ้ มนต์ทพ่ี ระท่านให้นนั้ เป็ นนํา้ มนต์
สําหรับร่างกาย ไม่เข้าถึงภายในใจ นํา้ มนต์ทจ่ี ะเข้าถึงจิตใจได้ ต้องเป็ นพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า อย่างในขณะนี้ เรากําลังรับนํา้ มนต์ของพระพุทธเจ้าเข้าสู่ใจ เมือ่ ใจ
ได้รบั นํา้ มนต์ดว้ ยการตัง้ จิตตัง้ ใจฟัง ไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้ว นํา้ มนต์คอื พระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะกล่อมจิตใจให้สงบ เวลาจิตสงบแล้ว จิตก็จะสว่างไสว เบิก
บาน อิม่ เอิบ เกิดปี ตขิ ้นึ มา
นี่คอื อานิสงส์ ๕ ประการ ทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการได้ยนิ ได้ฟงั ธรรมตามกาลตามเวลา คือ ๑.
จะได้ยนิ ได้ฟงั ในสิง่ ทีไ่ ม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั มาก่อน ๒. สิง่ ทีเ่ คยได้ยนิ ได้ฟงั แล้ว แต่ยงั ไม่
เข้าใจดี ก็จะเกิดความเข้าใจดีข้นึ ไปตามลําดับ จนในทีส่ ุดก็จะเข้าใจได้อย่างเต็มที่ ๓.
ขจัดความสงสัยในเรื่องราวต่างๆได้ ๔. ทําให้มคี วามเห็นทีถ่ ูกต้อง คือเกิดปัญญา เกิด
ความฉลาด ๕. ทําให้จติ ใจผ่องใส มีความสงบร่มเย็นเป็ นสุข นี่คอื อานิสงส์ทจ่ี ะได้รบั
จากการฟังธรรม ซึง่ เป็ นมงคลอย่างยิง่ แก่ชวี ติ ตามพระบาลีทพ่ี ระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้
ว่า กาเลน ธัมมัสสวนัง เอตัมมังคลมุตตมัง การฟังเทศน์ฟังธรรมตามกาลตามเวลา
เป็ นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตของเรา ด้วยประการฉะนี้ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอ
ยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๑๒

อย่าประมาท

๑๔ มิถนุ ายน ๒๕๔๘
วันนี้เป็ นวันพระ วันธรรมสวนะ วันฟังธรรม เป็ นวันทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนผูม้ ศี รัทธาทีแ่ น่ว
แน่ ได้มาวัดกันเป็ นประจํา เพือ่ ประกอบกิจกรรมทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนพึงกระทํา ตามพระ
ธรรมคําสอนทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่า สังขารเป็ นของไม่เที่ยงหนอ จงยัง
ประโยชน์สว่ นตนและส่วนท่านให้ถงึ พร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด คือชีวติ ของเรา
นัน้ สักวันหนึ่ง ก็ตอ้ งมีการหมดไป จะหมดไปเมือ่ ไร ก็ไม่มใี ครรู้ได้ จึงไม่ควรตัง้ อยู่ใน
ความประมาท อย่าปล่อยให้ชวี ติ นี้ผ่านไป โดยไม่ตกั ตวงผลประโยชน์ ทีค่ วรจะตักตวง
ได้ มีเวลาว่างจากภารกิจการงานหรือไม่กต็ าม ควรต้องมีวนั หนึ่งไว้สําหรับการบําเพ็ญ
กุศล สร้างคุณงามความดี สร้างสรณะให้กบั ใจ ถ้าไม่กาํ หนดวันไว้แล้ว ก็จะมีเรื่องอืน่ ๆ
มาฉุดลากพาไปเรื่อยๆ แล้วก็จะมาบ่นว่าไม่ค่อยมีเวลาเลย อยากจะเข้าวัดก็ไม่มเี วลา จึง
ต้องมีขอบเขต ต้องตัง้ เป้ าหมายไว้ว่า อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่ง วันพระต้องเข้าวัดสักครัง้
หนึ่ง เพราะไม่เช่นนัน้ แล้ว จะไม่มโี อกาสเข้าวัดเลย
มีคาํ พังเพยทีพ่ ูดไว้ว่า เวลาเข้าวัดให้เดินเข้าวัด อย่าให้เขาแบกเข้า เวลาจะไหว้พระ ก็
อย่าให้เขาเอาด้ายสายสิญจน์มามัดมือไว้ เพื่อไหว้พระ จะสวดมนต์ปฏิบตั ธิ รรม ก็อย่า
รอให้พระมาสวดให้ เพราะเมือ่ ถึงเวลานัน้ แล้ว เรื่องกุศลทัง้ หลาย เรื่องประโยชน์สขุ
ทัง้ หลาย ก็จะหมดไป เพราะเมือ่ ตายไปแล้ว ก็ไม่สามารถทําความดี สร้างบุญสร้างกุศล
ได้อกี ต่อไป มีแต่ญาติพน่ี อ้ งทีอ่ ยู่ข ้างหลัง ช่วยทําบุญอุทศิ ส่วนกุศลไปให้ เหมือนเป็ นค่า
รถ ส่งให้ไปสู่จดุ หมายปลายทางอีกจุดหนึ่งเท่านัน้ เอง แต่ถา้ ไม่ได้สร้างคุณงามความดี
สร้างบุญสร้างกุศลไว้ ต่อให้ใครอุทศิ ส่วนกุศลไปให้ ก็จะไม่ได้ไปสู่จดุ หมายปลายทางทีด่ ี
ได้ เพราะไม่ได้สร้างความดีไว้นัน้ เอง ถ้าได้สร้างไว้บ้างแล้ว แต่ขาดอยู่อกี นิดอีกหน่อย ก็
พอทีจ่ ะอาศัยญาติสนิทมิตรสหาย อุทศิ ให้กับเราไป ในงานศพของเรา
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ในขณะทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ จึงไม่ควรปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไป โดยไม่ได้ทาํ บุญทํากุศล
เพราะบุญกุศลนี้เป็ นสิง่ เดียว ทีใ่ ห้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริง สิง่ ต่างๆในโลกนี้นนั้
ตามหลักธรรมท่านแสดงไว้ว่า เป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ เพียงแต่จะเห็นหรือไม่เท่านัน้ เอง
ความทุกข์มซี ่อนเร้นอยู่ในทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราปรารถนา พวกลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ที่
พวกเราแสวงหากันแทบเป็ นแทบตายนัน้ ก็ล ้วนมีแต่ความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ดว้ ยกันทัง้ นัน้
เพราะเมือ่ ได้มาแล้ว ไม่ชา้ ก็เร็วก็ตอ้ งสูญเสียไป ความทุกข์ใจก็ตอ้ งตามมา เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มี
ใครสามารถจะมาควบคุมบังคับให้อยู่กบั ตนไปได้ตลอด เวลาจะจากไป ทัง้ ๆทีไ่ ม่อยาก
ให้จากไป ก็จากไปได้ นี่คอื เรื่องราวของสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ความสุขต่างๆทีเ่ ราแสวงหากัน
นัน้ จึงไม่ค่อยเป็ นความสุขเท่าไร
พวกเราก็เป็ นเหมือนแมลงเม่าทีบ่ นิ เข้ากองไฟนัน้ แหละ เห็นแสงสว่างก็กระตือรือร้น มี
ความสุข อยากจะสัมผัส แต่ไม่รู้วา่ แสงสว่างนัน้ มีความร้อนซ่อนเร้นอยู่ เมือ่ บินเข้าไป
ใกล้แสงสว่างมาก ก็จะต้องถูกความร้อนเผาให้ตายไป สิง่ ต่างๆในโลกนี้ก็เป็ นแบบนี้
ทัง้ นัน้ เป็ นเหมือนกับไฟ ทีค่ อยจะเผาเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้ว คนทีม่ เี งินทอง
มากๆ ย่อมต้องมีความสุข แต่เราไม่รู้หรอกว่าภายในใจจิตใจของเขานัน้ มีความทุกข์ มี
ความวุน่ วายใจ มากน้อยเพียงไร ถ้าเรามีแล้ว ก็จะรู้เองว่ามันไม่ใช่เป็ นความสุขเลย เช่น
พระพุทธองค์ พระศาสดาของพวกเรา ก่อนทีจ่ ะเสด็จออกบวชเป็ นพระพุทธเจ้า ก็ทรง
เป็ นราชกุมารประทับอยู่ในพระราชวัง ทีม่ พี ร้อมบริบูรณ์ดว้ ยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
แต่ในพระทัยของพระองค์กลับมีแต่ความทุกข์ ความกังวลใจ เพราะทรงมีปญั ญา ทรง
เห็นสิง่ ต่างๆนัน้ ว่า เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องสร้างความทุกข์ให้กบั ตน
ไม่ชา้ ก็เร็ว เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ กิดการพลัดพรากจากกันขึ้นมา ไม่มใี ครหักห้ามได้ เพราะ
สังขารร่างกายของคนเรานัน้ ในทีส่ ุดไม่ชา้ ก็เร็ว ก็ตอ้ งผันแปรไปตามสภาพของเขา สัก
วันหนึ่งก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องตายไป เมือ่ ตายแล้ว ก็หมดไป สิง่ ต่างๆที่
อุตส่าห์ท่มุ เทเวลาแสวงหามา แบบไม่รู้จกั เหน็ดเหนื่อยเมือ่ ยล้า ก็สูญสิ้นหมดไป เมือ่
ร่างกายแตกไปแล้ว ใจทีอ่ าศัยร่างกายนี้อยูก่ ็ตอ้ งเดินทางต่อไป ไปสู่ภพหน้าชาติหน้า จะ
ไปสูง ไปตํา่ ก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรมทีไ่ ด้กระทําไว้ในชาติน้ แี ละในชาติก่อนๆ ทีย่ งั ไม่ได้
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แสดงผล จะไปเกิดบนกองเงินกองทอง หรือบนกองขยะ ส่วนหนึ่งก็ข้นึ อยู่กบั บุญกรรม
ของเรา
ถ้าหมันทํ
่ าบุญทําทานอยู่เรื่อยๆแล้ว เกิดชาติหน้า ก็จะได้ไปเกิดบนกองเงินกองทอง
เพราะบุญทีท่ าํ ในวันนี้ ก็เป็ นเหมือนกับเงินทีฝ่ ากไว้ในธนาคารนัน่ เอง เมือ่ มีความจําเป็ น
ก็สามารถไปเบิกทีธ่ นาคารได้ ถ้าไม่มเี งินฝากไว้ในธนาคาร เวลามีความต้องการเงินทอง
จะไปเบิกทีธ่ นาคาร ก็เบิกไม่ได้ จะขอกูเ้ งินก็ไม่ได้ เพราะไม่มฐี านะดีพอ เพราะไม่ได้
สร้างมาไว้ก่อน เรื่องหลักกรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น้ เป็ นหลักตายตัว สอนว่า
สัตว์โลกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ยังต้องไปเกิดทีส่ ูงทีต่ าํ ่ อยู่ ตามเหตุคอื การกระทําที่
ได้กระทําไว้ ถ้ารักษาศีลกันอย่างสมํา่ เสมอ เวลาไปเกิดในภพหน้า โอกาสทีจ่ ะไปเกิดเป็ น
มนุษย์อกี ก็มอี ยู่สูงมาก ถ้าทําแต่บาปทําแต่กรรม ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ประพฤติผดิ ประเวณี
พูดปดมดเท็จ โกหกหลอกลวง ก็จะไม่ได้ไปเกิดเป็ นมนุษย์ เพราะต้องอาศัยศีลเป็ นเหตุ
พาไป เหมือนกับการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นประเทศไหนก็ตาม ถ้าไม่มตี วั ๋
เครื่องบิน ก็จะไม่ได้ข้นึ ไปนัง่ บนเครื่องบิน
จะไปเกิดเป็ นมนุษย์ก็ตอ้ งมีตวเหมื
ั ๋ อนกัน ถ้ามีตวศี
ั ๋ ล ก็จะได้ไปเกิดในภพภูมขิ องมนุ ษย์
หรือสูงกว่านัน้ ศีลคือ การละเว้นจากฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี
พูดปดมดเท็จ เสพสุรายาเมา การกระทําสิง่ เหล่านี้ล ้วนเป็ นเหตุปิดกัน้ ไม่ให้ไปเกิดในภพ
ทีส่ ูง คือภพของมนุษย์ ของเทพของพรหม ของพระอริยเจ้าทัง้ หลาย แม้จะได้ทาํ บุญให้
ทานอย่างสมํา่ เสมอ ถวายสังฆทานอยู่เรื่อยๆก็ตาม แต่ทานนี้จะกําหนดเรื่องของภพชาติ
ไม่ได้ กําหนดได้แต่ฐานะรวยจนเท่านัน้ ถ้าได้ทาํ บุญทําทานแล้ว ก็จะไม่อดอยากขาด
แคลน จะไปเกิดในภพไหนชาติไหน ก็จะมีบญ
ุ ทีเ่ กิดจากการให้ทาน คอยดูแลให้อยู่อย่าง
พอเพียง มีอาหารพอเพียงทีจ่ ะรับประทาน ถึงแม้จะไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ก็จะมีรูปร่าง
หน้าตาสวยงาม ถ้าเป็ นสุนขั ก็จะเป็ นชนิดทีพ่ อคนเห็นแล้ว ก็อยากจะเอาไปเลี้ยง นี่คอื
อานิสงส์ของทาน จะเป็ นอย่างนี้ จะมีผวิ พรรณผ่องใส รูปร่างสวยงาม แต่ถา้ ทําทานอย่าง
เดียว ไม่รกั ษาศีล ก็จะไม่ได้มาเกิดเป็ นคน เป็ นมนุษย์ ทีม่ รี ู ปร่างหน้าตาสวยงาม มี
ทรัพย์สมบัตเิ งินทองรออยู่ แต่จะต้องไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน เพราะไม่ได้รกั ษาศีลนัน่ เอง
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นี่คอื เรื่องของกรรมและวิบาก เป็ นเหตุเป็ นผล การกระทําทางกายทางวาจา จะส่งผลให้
ไปเสวยบุญ เสวยกรรม ถ้าชอบทําบุญทําทาน รักษาศีล แล้วยังชอบปฏิบตั ธิ รรมด้วย มี
เวลาว่างก็จะไหว้พระสวดมนต์ ฝึ กทําสมาธิ ทําจิตใจให้สงบ ก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชนั้
พรหม นี่คอื อานิสงส์ของการทําบุญทัง้ ๓ ประเภท คือทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ทํา
จิตใจให้สงบ เมือ่ จิตได้เข้าสู่ความสงบแล้ว จิตก็ถอื ว่าได้เข้าสู่ระดับของพระพรหม มี
ความสุขอยู่กบั ความสงบนิ่งนี้ ถ้าตายไปก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชนั้ พรหม เสวยสุขไป
จนกว่าบุญนัน้ จะหมด ก็เลือ่ นลงมาสู่ชนั้ เทพ ชัน้ เทพหมดแล้วก็จะเลือ่ นลงมาเกิดเป็ น
มนุษย์อกี ถ้าไม่ประมาทอย่างทีท่ ่านทัง้ หลายได้พยายามทํากัน หมันมาทํ
่ าบุญทีว่ ดั อย่าง
สมํา่ เสมอ รีบสร้างบุญสร้างกุศล รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรมต่อไปอย่างไม่ทอ้ แท้ เมือ่ ตายไป
ก็จะได้ไปสวรรค์ชนั้ พรหมอีกรอบหนึ่ง ก็จะเป็ นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
แต่ถา้ อยากจะไปชัน้ ทีส่ ูงกว่านี้ คือไม่ตอ้ งกลับมาเกิดอีกเลย ก็ตอ้ งปฏิบตั ธิ รรมเพิม่ อีก
ขัน้ หนึ่ง ทีเ่ รียกว่าวิปสั สนา คือการเจริญปัญญา นอกจากการทําบุญให้ทาน รักษาศีล
สวดมนต์ นัง่ สมาธิ ทําจิตใจให้สงบแล้ว ก็ยงั ต้องมาศึกษาดูสง่ิ ต่างๆ ทีจ่ ติ ใจเข้าไป
เกี่ยวข้องด้วย ไม่วา่ จะเป็ นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ต่างๆ ทีม่ าสัมผัส
กับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจก็ดี หรือสิง่ อืน่ ๆทีใ่ จเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่วา่ จะเป็ นสัตว์
หรือเป็ นบุคคลก็ดี เป็ นของชอบใจหรือไม่ก็ดี เราต้องศึกษาให้เห็นถึงสภาพทีแ่ ท้จริงของ
เขาว่าเป็ นอย่างไร โดยถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่า สิง่ ต่างๆเหล่านี้มนั เทีย่ งหรือไม่เทีย่ ง เป็ น
สุขหรือเป็ นทุกข์ เป็ นตัวเป็ นตนหรือไม่ใช่ตวั ตน เป็ นสมบัตขิ องเราอย่างแท้จริงหรือไม่
ถ้าสังเกตดูอยู่เรื่อยๆ ก็จะเห็นว่าเป็ นของไม่เทีย่ งแท้แน่นอน มีการเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา เช่นร่างกายของเรา ก็มกี ารเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่มนั ช้า เลย
ทําให้รู้สกึ เหมือนกับไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง แต่ถา้ ลองไปดูภาพทีถ่ า่ ยเมือ่ สัก ๕ ปี ๑๐ ปี
ก่อน แล้วมาดูตวั เราในวันนี้ ก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอยู่มาก แทบจะเป็ นคนละคน
เลยทีเดียว เพราะมีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา แล้วก็สร้างความทุกข์ความกังวลใจ
ให้ตลอดเวลา เพราะไหนจะต้องเจ็บไข้ได้ป่ วย จะต้องแก่ลง ไหนผมจะต้องขาว ผิวก็
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จะต้องเหีย่ ว ร่างกายจะไม่มกี าํ ลังวังชา ก็กลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มาภายในใจ เพราะ
ควบคุมบังคับหรือห้ามเขาไม่ได้นนั้ เอง ถึงเวลาเขาก็ตอ้ งเป็ นไปตามเรื่องของเขา
ร่างกายของเราและสิง่ ต่างๆทัง้ หลายในโลกนี้ ล้วนเป็ นอย่างนี้ทงั้ สิ้น คือเป็ นอนิ จจัง ทุก
ขัง อนัตตา ไม่มใี ครสามารถไปควบคุมบังคับให้เป็ นไปตามความปรารถนาได้เลย มีสง่ิ
เดียวเท่านัน้ ทีเ่ ราสามารถควบคุมได้ ก็คอื ใจของเรา ไม่ให้ไปทุกข์กบั การแก่ การเจ็บ การ
ตาย การพลัดพรากจากสิง่ ต่างๆทัง้ หลายได้ ถ้าหมันสอนใจอยู
่
่เสมอ ให้รู้ไว้ล่วงหน้าก่อน
ว่า อะไรจะเกิดขึ้น และเมือ่ เกิดขึ้นแล้ว จะได้รบั มันได้ แต่ถา้ ไม่เตรียมตัวเตรียมใจคิดไว้
ล่วงหน้าก่อน พอมีสง่ิ ทีไ่ ม่คดิ ไม่คาดฝันมาก่อนเกิดขึ้นมา ก็จะทําให้ใจว้าวุน่ ขุน่ มัว มี
ความทุกข์ เสียใจตามมา เพราะไม่ได้ศึกษาสิง่ ต่างๆทีใ่ จไปเกี่ยวข้องไว้ก่อนนัน่ เอง แต่ถา้
หมันศึ
่ กษา เจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้ว ใจก็จะปล่อยวางได้ เมือ่ ปล่อยวางได้แล้ว ทุกข์ก็
จะไม่เกิดขึ้นมา
สิง่ ใดทีเ่ ราไม่มคี วามยึดมันถื
่ อมันอยู
่ ่ดว้ ย เช่นร่างกายของคนอืน่ เขาจะเป็ นจะตาย
อย่างไร เราไม่รู้สกึ เดือดร้อน เขาจะเจ็บ จะแก่ จะตาย เราก็รู้สกึ เฉยๆ ไม่วนุ่ วายใจ ไม่
เศร้าโศกเสียใจ แต่ถา้ ใจเกิดมีความผูกพันขึ้นมา มีความยึดมันถื
่ อมันขึ
่ ้นมาว่า เป็ นเรา
เป็ นของเรา เช่นร่างกายของสามี ของภรรยา เมือ่ มีความยึดถือว่า เป็ นของเรา เวลาเป็ น
อะไรขึ้นมา ก็จะต้องเกิดความทุกข์ข้นึ มาอย่างแน่นอน ความทุกข์จริงๆแล้วจึงไม่ได้เกิด
จากความแก่ ความเจ็บ ความตาย สิง่ เหล่านี้ไม่สามารถสร้างความทุกข์ให้กบั ใจทีป่ ล่อย
วาง ไม่ยดึ ไม่ตดิ กับร่างกายนี้ได้ จะเกิดขึ้นได้เมือ่ ใจมีความผูกพัน มีความยึดมันถื
่ อมัน่
ในบุคคลนัน้ ๆ หรือในสิง่ ของนัน้ ๆเท่านัน้ เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องพลัดพรากจากกัน ก็
จะต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นมา แม้ในขณะทีย่ งั ไม่มเี หตุการณ์เกิดขึ้นมา เพียงแต่คดิ ถึง
เท่านัน้ ก็เกิดความทุกข์ข้นึ มาแล้ว เพราะขาดปัญญา ไม่รู้จกั วิธีดูแลรักษาใจไม่ให้ทกุ ข์
กับสิง่ ต่างๆนัน่ เอง
แต่ถา้ ได้มาศึกษา ฟังเทศน์ ฟังธรรม ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆ อย่าง
สมํา่ เสมอแล้ว เราก็จะไม่ทกุ ข์กบั อะไร เพราะปล่อยวางได้ เพราะรู้วา่ ถ้าไปยึดไปติดแล้ว
ก็จะมีแต่ความทุกข์ แต่การปล่อยวางของเรา ก็ไม่ได้หมายความว่า เราไม่มคี วาม
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รับผิดชอบ เพราะความรับผิดชอบทีเ่ รามีอยู่กบั สิง่ ต่างๆ อยู่กบั บุคคลต่างๆ ทีเ่ ราไป
เกี่ยวข้องด้วย เรามีหน้าทีๆ่ จะต้องปฏิบตั ติ ่อกันอย่างไร เราก็ปฏิบตั กิ นั ต่อไป สามีภรรยา
มีหน้าทีๆ่ จะต้องปฏิบตั ติ ่อกันอย่างไร ก็ปฏิบตั กิ นั ไปตามหน้าทีข่ องตน มีหน้าทีต่ อ้ งดูแล
ข้าวของเงินทองอย่างไร ก็ดูแลรักษากันไป แต่ใจไม่ยดึ ไม่ตดิ เพราะรู้วา่ สักวันหนึ่งก็
จะต้องจากกันไปนัน่ เอง เมือ่ ไม่ยดึ ไม่ตดิ แล้วก็จะไม่ทกุ ข์กบั สิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราเกี่ยวข้องด้วย
เวลาอยู่ร่วมกันก็อยู่ดว้ ยความสุข เพราะไม่ทาํ อะไรตามอารมณ์ เพราะรู้วา่ ต่างจิตต่างใจ
กัน นานาจิตตัง เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถไปบังคับจิตใจของกันละกันได้
เมือ่ มีปญั ญาแล้ว เราจะไม่ไปอยากกับสิง่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได้ ขณะนี้เขาเป็ นอย่างไร ก็อย่าไป
ไม่พอใจ แล้วก็อยากจะให้เขาเปลีย่ นไป เช่นอยากให้เขาเลิกเสพสุรายาเมา ทัง้ ๆทีเ่ ขา
ชอบกินเหล้าเมายา แต่เมือ่ เราเลือกเขามาเป็ นสามี หรือเป็ นภรรยาแล้ว เราก็ตอ้ งอยูก่ บั
เขา ต้องทําความเข้าใจว่านี่เป็ นความจริงของเขา เขาเป็ นอย่างนี้ ถ้าไม่มคี วามอยากให้เขา
เปลีย่ นเป็ นอย่างอืน่ ก็จะไม่มคี วามทุกข์ใจ แต่ถา้ เกิดอยากให้เขาเปลีย่ นเป็ นอย่างอืน่
เช่นเขาชอบกินเหล้าเมายา ก็อยากจะให้เขาเลิก ก็จะเกิดความทุกข์ เกิดความเกลียด
เกิดความโกรธขึ้นมาในตัวเขา นี่แหละคือความไม่เข้าใจ ในการดูแลรักษาใจ จึงมีความ
ทุกข์อยู่ตลอดเวลา ไม่วา่ จะมีมาก มีนอ้ ย ไม่วา่ จะเป็ นเศรษฐีหรือยาจก ไม่วา่ จะเป็ น
นายกฯหรือคนธรรมดาเดินบนถนน ก็จะมีความทุกข์เหมือนกันทัง้ นัน้ เพราะไม่รู้จกั
รักษาใจ ไม่ให้ไปยึดไปติดกับสิง่ ต่างๆนัน่ เอง
การไม่ยดึ ไม่ตดิ นี้ ไม่ได้หมายความว่าไม่มคี วามรับผิดชอบ ความรับผิดชอบก็มอี ยู่ มี
หน้าทีๆ่ จะต้องทําอะไรกับใคร ก็ทาํ หน้าทีน่ นั้ ให้ดที ส่ี ุด เป็ นลูกก็เป็ นลูกทีด่ ที ส่ี ุดของพ่อ
ของแม่ เป็ นพ่อเป็ นแม่ทด่ี ขี องลูก แต่ก็ตอ้ งเตรียมใจไว้เสมอว่า ลูกของเราหรือพ่อแม่
ของเรานัน้ เขาเปลีย่ นแปลงได้ วันนี้เขาเป็ นอย่างนี้ พรุ่งนี้อาจจะเป็ นอีกแบบหนึ่งก็ได้
ต้องพร้อมทีจ่ ะรับได้เสมอ ถ้าพร้อมทีจ่ ะรับได้แล้ว ก็จะไม่ทกุ ข์กบั การเปลีย่ นแปลงของ
เขา แต่ถา้ ยึดมันถื
่ อมันว่
่ าจะต้องเป็ นแบบนี้ไปตลอดเวลา ไม่เปลีย่ นไปเป็ นอย่างอืน่ พอ
ไม่ได้เป็ นไปตามทีต่ อ้ งการ ก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับ บางทีถงึ กับ
ทําลายชีวติ ของตนเองก็มี คนบางคนเสียใจ เพราะสามีเพราะภรรยานอกใจ ทําให้ตนเอง
58

มีความเศร้าโศกเสียใจ จนทนรับไม่ได้ ทนอยู่ต่อไปไม่ได้ ก็เลยเกิดความเห็นผิดไป ถูก
ความมืดบอดครอบงําจิตใจ ทําให้คดิ ว่าการฆ่าตัวตายเป็ นสิง่ ทีด่ ที ส่ี ุด นี่เป็ นเพราะว่าไม่มี
ปัญญามาดับทุกข์นนั ่ เอง
แต่ถา้ หมันศึ
่ กษาสิง่ ต่างๆในโลกนี้ ให้เห็นว่าเป็ นไตรลักษณ์ทงั้ หมด เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง
อนัตตาทัง้ หมด ก็จะมีปญั ญา รู้ทนั รู ปทีเ่ ห็นด้วยตา เสียงทีฟ่ งั ด้วยหู รสทีส่ มั ผัสด้วยลิ้น
กลิ่นทีด่ มด้วยจมูก โผฏฐัพพะต่างๆ ทีแ่ ข็ง ทีน่ ่มิ ทีร่ อ้ น ทีเ่ ย็น ทีส่ มั ผัสด้วยกาย และ
ธรรมารมณ์ต่างๆ ทีป่ รากฏขึ้นมาในใจ ล้วนเป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาทัง้ สิ้น ศึกษา
เพือ่ ให้รู้ทนั แล้วจะได้ไม่ไปหลงยึดติด เวลาเจอสิง่ ทีถ่ ูกอกถูกใจ ก็อย่าไปยินดี เพราะ
เวลาเปลีย่ นไปจะเสียใจ เวลาเจอสิง่ ทีไ่ ม่ถูกอกถูกใจ ก็อย่าไปขับไล่ไสส่ง อย่าไปรังเกียจ
เพราะยิง่ ไปขับไล่ไสส่ง ก็ยง่ิ สร้างความทุกข์ ให้กบั ใจ แต่ถา้ ทําใจให้รู้ทนั ว่า เดีย๋ วเขาก็
ต้องไป ไม่มอี ะไรอยู่อย่างนี้เสมอไป วันนี้มคี วามทุกข์ เดีย๋ วความทุกข์น้ ีก็ตอ้ งผ่านไป มี
ความสุข เดีย๋ วความสุขนี้ก็ตอ้ งผ่านไป ไม่มอี ะไรทีจ่ ะอยู่คงเส้นคงวาเหมือนเดิม
ตลอดเวลา นี่คอื สิง่ ต่างๆทีใ่ จจะต้องสัมผัสพบเห็นอยู่ตลอดเวลา ถ้ารู้ทนั แล้ว ก็จะรู้จกั
ทําใจ ดีก็รบั ได้ ชัว่ ก็รบั ได้ เพราะไม่มที างเลือกนัน่ เอง ถ้าไม่อยากจะทุกข์ เวลาเจอความ
ชัว่ เจอสิง่ ทีเ่ ลวร้าย แล้วไม่ยอมรับเขา ก็จะต้องเกิดความทุกข์ข้นึ มาภายในจิตใจ ทีจ่ ะ
ทําลายเราในทีส่ ุด
แต่ถา้ ทําเป็ นใจดีสูเ้ สือไว้ ก็รบั เขาไป ในเมือ่ ไม่มที างเลือกแล้ว เหมือนกับคนจนตรอก
เดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ ก็อยู่เฉยๆนัน่ แหละ ดีทส่ี ุด วางใจให้เป็ นกลาง ไม่ตอ้ งไปยินดียนิ
ร้ายกับสิง่ ต่างๆทีม่ าสัมผัส มีหน้าทีๆ่ จะต้องปฏิบตั ติ ่อกันอย่างไร ก็ปฏิบตั ไิ ปตามหน้าที่
เช่นร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ก็รกั ษากันไปตามฐานะ รักษาให้หายได้ ก็ดไี ป
รักษาแล้วไม่หาย ก็ตอ้ งเป็ นไปตามเรื่องของเขา แต่ใจไม่ตอ้ งไปเดือดร้อน ไม่ตอ้ งไปทุกข์
ไม่ตอ้ งไปกังวล เราสามารถรักษาใจให้อยู่เป็ นปกติได้ เหมือนกับไม่ได้เป็ นอะไร ถ้ามี
ปัญญา ถ้าหมันปฏิ
่ บตั ทิ าํ สมาธิอยู่เรื่อยๆ ไหว้พระสวดมนต์ ฝึ กทําจิตใจให้สงบ ถ้าสงบ
แล้วจะรู้วา่ ความสงบนี้แหละ เป็ นทีพ่ ง่ึ ของใจในยามทีไ่ ม่สามารถทีจ่ ะทําอะไรได้แล้ว เช่น
เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ก็เอาใจเข้าไปพักไว้ในสมาธิ เวลาทีใ่ จพักอยู่ในสมาธินนั้
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ความเจ็บความปวดของร่างกาย ก็จะเข้าไปไม่ถงึ ใจ เหมือนกับมีหอ้ งทีใ่ จสามารถเข้าไป
หลบได้ เช่นเวลาทีอ่ ากาศร้อน มีหอ้ งปรับอากาศ ก็หลบเข้าไปอยู่ข ้างใน ข้างนอกจะร้อน
จะวุน่ วายอย่างไร ก็ไม่สามารถตามเข้าไปข้างในได้ นี่คอื สมาธิ ถ้ามีความสงบแล้ว ไม่วา่
อะไรจะเกิดขึ้น จะไม่มอี ะไรมาสร้างความทุกข์ สร้างความวุน่ วายใจ สร้างความเศร้าโศก
เสียใจให้กบั เราได้ เพราะมีทพ่ี ง่ึ มีทห่ี ลบนัน่ เอง ก็คอื บุญกุศลทีไ่ ด้ประพฤติได้ปฏิบตั กิ นั
อย่างต่อเนื่องนัน่ เอง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๑๓

ทําดีได้ดี

๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๔๘
วันนี้ท่านทัง้ หลายไม่ตอ้ งไปทํางานทําการ มีเวลาว่าง จึงได้ใช้เวลาว่างนี้ให้เกิดคุณเกิด
ประโยชน์ ด้วยการมาวัด ทําบุญทําทาน รักษาศีล บําเพ็ญจิตตภาวนา ฟังเทศน์ฟงั ธรรม
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
ให้พทุ ธศาสนิกชนทัง้ หลายพึงปฏิบตั ิ อย่างสมํา่ เสมอ
อย่างต่อเนื่อง เพราะเมือ่ ได้ปฏิบตั แิ ล้ว จิตใจของผูป้ ฏิบตั จิ ะได้รบั ความร่มเย็นเป็ นสุข
เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เป็ นสิง่ ทีผ่ ูใ้ ฝ่ ดใี ฝ่ งามทัง้ หลาย ไม่ควรมองข้าม แต่ควรขวนขวาย
เข้าวัดอยู่เรื่อยๆ เวลาเข้าวัดแล้วจิตใจจะมีความรู้สกึ ดี รู้สกึ สบาย เพราะได้รบั การดูแล
รักษานัน่ เอง วัดก็เหมือนกับโรงอาหาร เวลามาวัดแล้วจิตใจจะเกิดความอิม่ เอิบใจ เพราะ
ได้ทาํ บุญทําทาน เวลาทีม่ คี วามรู้สกึ ไม่สบายอกไม่สบายใจ พอได้มาวัดก็จะมีความรู้สกึ ดี
ขึ้น เพราะวัดเป็ นโรงพยาบาลของจิตใจนัน่ เอง
เราจึงมาวัดกันอย่างสมํา่ เสมอ อย่างต่อเนื่อง ตามกําลังแห่งศรัทธาความเชื่อของเรา ทีม่ ี
ต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีท่ รงสอนไว้ว่า ทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้ชวั ่ ด้วยวิริยะ
ความพากเพียรอุตสาหะ ทีจ่ ะทําแต่ความดี ละความชัว่ ทีม่ อี ยู่ภายในใจให้หมดไป
เพราะถ้าได้ปฏิบตั อิ ย่างนี้แล้ว ความสุขความเจริญก็จะเป็ นผลตามมา ความทุกข์ความ
หายนะ ความเสือ่ มเสียทัง้ หลาย ก็จะอยู่ไกลจากตัวเราไป นี่คอื วิถชี วี ติ ของชาวพุทธ เมือ่
มีความเชื่อมีศรัทธา ในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้ว
่
เราก็สร้างความพากเพียรขึ้นมา
พยายามปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด คือ ๑. พากเพียรทําความดีทย่ี งั ไม่มใี ห้ปรากฏขึ้นมา
๒. รักษาความดีทม่ี อี ยู่แล้ว ไม่ให้หดหายไป ๓. ละความชัว่ บาปกรรมทัง้ หลาย ทีย่ งั ละ
ไม่ได้ให้หมดไป ๔. ป้ องกันไม่ให้ความชัว่ และบาปกรรมทีไ่ ด้ละแล้ว หวนกลับคืนมาอีก
นี่คอื ความพากเพียรในทางพระพุทธศาสนา
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ข้อที่ ๑. การกระทําความดีทย่ี งั ไม่มใี ห้ปรากฏขึ้นก็คอื ถ้ายังไม่เคยทําบุญทําทาน ก็มา
ทําบุญทําทานกัน ถ้าเคยทําอาทิตย์ละครัง้ ก็เพิม่ เป็ นอาทิตย์ละ ๒ ครัง้ ๓ ครัง้ ฯลฯ ถ้า
ยังไม่เคยไหว้พระสวดมนต์บาํ เพ็ญจิตตภาวนา ทําจิตใจให้สงบร่มเย็นเป็ นสุข เจริญ
วิปสั สนาให้มคี วามรู้แจ้งเห็นจริง ก็เริ่มปฏิบตั กิ นั เรียกว่าเป็ นการเพิม่ ความดี สร้างความ
ดีทย่ี งั ไม่มใี ห้มมี ากขึ้นไป
ข้อที่ ๒. รักษาความดีงามทีม่ อี ยู่แล้วไม่ให้หายไป เคยทําบุญทําทานอยู่มากน้อยเพียงไร
ก็ตอ้ งทําต่อไป เคยไหว้พระสวดมนต์มากน้อยเพียงไร ก็ตอ้ งบําเพ็ญต่อไป อย่าให้ขาด
เมือ่ ถึงเวลาทําบุญก็ทาํ ไป ถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์บาํ เพ็ญจิตตภาวนา ทําจิตใจให้สงบ
ร่มเย็นเป็ นสุข เจริญวิปสั สนาให้มคี วามรู้แจ้งเห็นจริง มีปญั ญาไว้ป้ องกันพิษภัยทัง้ หลาย
ทีจ่ ะมาสร้างความทุกข์ให้กบั จิตใจ ก็ปฏิบตั ไิ ป นี่คอื สิง่ ทีค่ วรรักษาไว้ เคยปฏิบตั มิ ามาก
น้อยเพียงไร ก็อย่าให้นอ้ ยกว่าทีไ่ ด้เคยปฏิบตั มิ า ส่วนทีย่ งั ไม่ได้ปฏิบตั ิ ก็ควรปฏิบตั ใิ ห้
มากขึ้นไป เคยทําบุญไว้เท่าไร ก็ทาํ ให้มากขึ้น ทําให้บ่อยขึ้น เคยไหว้พระสวดมนต์มาก
น้อยเพียงไร ก็สวดให้มากขึ้น ให้บ่อยขึ้น เคยนัง่ สมาธิเดินจงกรมปฏิบตั ธิ รรม ก็
พยายามปฏิบตั ใิ ห้มากขึ้นไป เหมือนกับการทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง มีรายได้เท่าไร
อยากจะได้รายได้มากกว่าทีม่ อี ยู่ ก็ตอ้ งขยันมากขึ้นกว่าเดิม ทํางานให้มากขึ้น แล้ว
รายได้ก็จะเพิม่ ตามขึ้นมา
ข้อที่ ๓. ให้ละบาปทีย่ งั ไม่ได้ละเสีย ถ้ายังฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ อยู่ ก็พยายามละเว้นจากการฆ่า
สัตว์ตดั ชีวติ ถ้ายังลักทรัพย์อยู่ ก็พยายามละเว้นจากการลักทรัพย์ ถ้ายังประพฤติผดิ
ประเวณีอยู่ ก็พยายามละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ถ้ายังพูดปดมดเท็จอยู่ ก็
พยายามละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ถ้ายังเสพสุรายาเมา ยังเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆ
อยู่ ก็พยายามละเว้นเสีย นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราจะต้องพากเพียรพยายาม ละสิง่ ทีไ่ ม่ดี ทีม่ อี ยู่ใน
ตัวเรา ให้เบาบางลงไป ให้หมดไปในทีส่ ุด เพราะว่าสิง่ เหล่านี้ เมือ่ มีอยู่ในตัวเราแล้ว จะ
สร้างความทุกข์ความวุน่ วายใจให้กบั เรา เหมือนกับเชื้อโรคทีอ่ ยู่ในร่างกายของเรา เรา
ต้องรีบกําจัดออกไป ไม่เช่นนัน้ แล้วร่างกายจะถูกทําลายถึงแก่ชวี ติ ได้
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ข้อที่ ๔. ให้ป้องกันบาปความชัว่ ทัง้ หลายทีไ่ ด้ละแล้ว ไม่ให้มนั หวนกลับคืนมาอีก ถ้าเลิก
สุรายาเมาได้แล้ว ก็อย่ากลับไปเสพอีก ถ้าเลิกเล่นการพนันได้แล้ว ก็อย่ากลับไปเล่นอีก
ถ้าละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปดมดเท็จได้แล้ว
ก็อย่าไปทําอีก ละได้มากน้อยเพียงไร ก็พยายามรักษาไว้ เคยรักษาศีลได้ก่ขี ้อ ก็
พยายามรักษาไป เคยรักษาศีลได้อาทิตย์ละกี่วนั ก็พยายามรักษาไป อย่าให้หดหายไป
ถ้าปล่อยให้หดหายไปแล้ว ทุกข์ภยั ต่างๆก็จะเป็ นผลทีต่ ามมา ซึง่ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีเ่ รา
ทัง้ หลายปรารถนากันเลย พวกเราทุกคนล้วนมีความปรารถนาทีจ่ ะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ น
สุข ปราศจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง แต่เราไม่รู้วา่ สิง่ เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
มีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกทัง้ หลายเท่านัน้ ทีเ่ ห็นได้อย่างชัดเจนว่า ความสุข
ความเจริญก็ดี ความทุกข์ความเสือ่ มเสียก็ดี ล้วนเกิดจากการกระทําของพวกเราทัง้ สิ้น
คือการกระทําทางกาย วาจา ใจ ทีเ่ รียกว่ากรรมนัน่ เอง
กรรมแปลว่าการกระทํา ซึง่ ทําได้ ๓ ทางด้วยกัน คือทางร่างกาย ทางวาจาและทางใจ
เรียกว่ากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ในกรรมทัง้ ๓ นี้ มีมโนกรรม คือการกระทําทาง
ใจเป็ นใหญ่ เป็ นเจ้านาย เป็ นผูส้ งการ
ั ่ ส่วนการกระทําทางวาจา ทางกายนัน้ เป็ นลูกน้อง
เป็ นบ่าว ถ้าไม่มใี จสังการแล้วก็
่
จะพูดไม่ได้ ทําอะไรไม่ได้ เช่นญาติโยมวันนี้จะมาทีว่ ดั ได้
ใจก็ตอ้ งคิดก่อน เป็ นผูร้ ิเริ่มก่อน ความคิดของใจนี้เรียกว่ามโนกรรม เมือ่ คิดแล้วก็สงั ่
การออกมาทางวาจา และทางกาย เช่นพูดคุยกับเพือ่ นกับคนสนิทว่า พรุ่งนี้ไปวัดกันดี
ไหม อย่างนี้เป็ นต้น แล้วก็เตรียมข้าวเตรียมของ ก็ตอ้ งใช้กายกรรม ใช้ร่างกายของเรา
กระทําการต่างๆ เช่นไปซื้อกับข้าวกับปลาข้าวของต่างๆมาถวายพระ เหล่านี้เรียกว่าเป็ น
การกระทําทัง้ สิ้น เรียกว่ามโนกรรม วจีกรรม และกายกรรม การกระทําทางใจ ทางวาจา
และทางกาย โดยถือหลักสําคัญว่า ใจเป็ นใหญ่ ใจเป็ นนาย กายเป็ นบ่าว วาจาเป็ นบ่าว
ถ้าไม่มใี จสังการแล้ว
่
การกระทําทางวาจาและทางกายก็ไม่สามารถทีจ่ ะเป็ นไปได้
พระพุทธเจ้าจึงทรงสังสอนให้
่
พวกเรามีสติอยู่เสมอ คอยดูความคิดของเราว่า จะคิดไป
ในทางไหน เพราะสามารถคิดไปได้ ๓ ทางด้วยกัน คือ ๑. คิดไปในทางกุศล คือคิดไป
ในทางทีด่ ที ง่ี าม ๒. คิดไปในทางอกุศล คือคิดไปในทางทีไ่ ม่ดไี ม่งาม และ ๓. คิดไป
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ในทางทีไ่ ม่ใช่กศุ ลหรืออกุศล เป็ นกลางๆ ไม่ดไี ม่ชวั ่ นี่คอื ความคิดทัง้ ๓ จําพวก เมือ่ คิด
แล้ว ก็จะสังการไปสู
่
่การกระทําทางกายและทางวาจาต่อไป ถ้าไม่มสี ติคอยเฝ้ าดูอยู่ก็จะ
ไม่รู้วา่ กําลังคิดไปในทิศทางไหน คิดไปในทิศทางใด ก็ปล่อยให้กระทําไปทันที แล้วแต่
อารมณ์ เช่นเวลาทีม่ อี ารมณ์ขนุ่ มัว ก็จะคิดไปในทางอกุศล อยากจะด่าว่าผูอ้ น่ื อยากจะ
ทุบตีทาํ ร้ายผูอ้ น่ื ถ้าไม่มสี ติ การกระทําก็จะเกิดขึ้นทันทีทนั ใด เพราะไม่มเี ครื่องคอย
เตือนบอกเรานัน่ เอง ว่าความคิดแบบนี้ การพูดแบบนี้ การกระทําแบบนี้ดหี รือไม่ดี
อย่างไร
แต่ถา้ มีสติรู้อยู่วา่ กําลังคิดอะไรอยู่ มีปญั ญาคอยแยกแยะว่า อะไรผิด อะไรถูก อะไรดี
อะไรชัว่ อะไรเป็ นกุศล อะไรเป็ นอกุศล เวลาคิดเรื่องอกุศลทัง้ หลาย ก็จะระงับได้ทนั ที
เพราะมีสติมปี ญั ญาอยู่ในใจแล้ว สามารถระงับความคิดทีไ่ ม่ดที งั้ หลายได้ อย่างง่ายดาย
เพราะอยู่ทใ่ี จนัน้ เอง เป็ นเพียงจุดเริ่มต้น เหมือนกับการจุดไฟให้ตดิ ขึ้นมา แล้วรู้วา่ ถ้า
ปล่อยให้ไหม้ไปเรื่อยๆ ก็จะเผาบ้านได้ทงั้ หลัง เวลาไฟเริ่มลุกขึ้นมาใหม่ๆ ถ้าเอานํา้ ราด
ลงไปเพียงขันสองขัน ไฟก็จะดับทันที แต่ถา้ ปล่อยให้ลกุ ลาม จนกระทังไหม้ไปทั
่
วบ้
่ าน
แล้ว เวลาจะดับไฟก็จะยาก เช่นเดียวกับการกระทําของเรา ถ้ายังอยู่ในใจอยู่ ก็จะดับได้
ง่าย แต่ถา้ หลุดออกมาทางกาย ทางวาจาแล้ว ก็จะหยุดยาก ยิง่ มีการตอบโต้กนั ยิง่ ทําให้
เรื่องใหญ่โตขึ้นไปใหญ่ เหมือนกับเติมฟื นเข้าไปในกองไฟ ทําให้ไฟยิง่ แรงขึ้นไปอีก จน
ไม่สามารถทีจ่ ะดับได้ ก็ตอ้ งปล่อยให้เผาผลาญทุกสิง่ ทุกอย่างให้วอดวายไปหมด
นี่คอื การกระทําของพวกเรา ถ้ามีสติมปี ญั ญาแล้ว จะสามารถควบคุมการกระทําให้ไปใน
ทิศทางทีเ่ ราทัง้ หลายปรารถนากันได้ คือไปในทิศทางทีด่ ที ง่ี าม ทีส่ ุขทีเ่ จริญนัน่ เอง แต่ถา้
ขาดสติขาดปัญญาแล้ว ปล่อยให้จติ ใจเป็ นไปตามอารมณ์ ก็จะพาไปตกนรกหมกไหม้
ทัง้ ๆทีเ่ ราก็ไม่อยากจะไปกัน แต่เพราะความโง่เขลาเบาปัญญา ไม่สามารถแยกแยะได้วา่
การกระทํานัน้ ๆ เมือ่ ทําไปแล้วจะมีผลเสียหายตามมาต่อไปอย่างไร เช่นข่าวคราว
ทัง้ หลายทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ตามสือ่ ต่างๆ ทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ หรือทางหนังสือพิมพ์ เรา
มักจะได้รบั ข่าวทีไ่ ม่ค่อยดีสกั เท่าไร มีเรื่องของคนฆ่ากันตาย มีเรื่องของการเบียดเบียน
กัน มีเรื่องของคนต้องไปติดคุกติดตะราง ทําร้ายชีวติ ของตนเอง เรื่องเหล่านี้ล ้วนเป็ นผล
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ทีเ่ กิดจากการกระทําทางจิตทัง้ สิ้น คือคิดไปในทางอกุศล ไม่มสี ติไม่มปี ญั ญาคอย
ควบคุมดูแลระงับความคิดเหล่านัน้ เมือ่ ไม่ได้ระงับ ความคิดทีไ่ ม่ดเี หล่านัน้ ก็จะไหลออก
ไปสู่กาย สู่วาจาต่อไป
เมือ่ เกิดมีการพูด มีการกระทําแล้ว ผลก็ตอ้ งปรากฏตามมา เช่นคิดไปลักทรัพย์ แล้วก็มี
การกระทําตามความคิดนัน้ แล้วก็ถูกเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจจับไป ก็ตอ้ งไปติดคุกติดตะราง
ถ้าไปเสพสุรายาเมา แล้วเกิดการทะเลาะวิวาทกัน มีการทุบตีกนั ก็ตอ้ งมีการเจ็บเนื้อเจ็บ
ตัวกันตามมา ถ้าไปขับรถยนต์ในขณะทีม่ นึ เมา ก็จะเกิดอุบตั เิ หตุถงึ แก่ความตายหรือ
พิกลพิการกันไป คนอืน่ ทีไ่ ม่รู้อโิ หน่อเิ หน่ ก็ตอ้ งมาพลอยรับเคราะห์กรรมทีเ่ กิดจากการ
กระทําของเราไปด้วย ทัง้ นี้ทงั้ นัน้ ก็เนื่องจากไม่รู้วา่ อะไรเป็ นเหตุ อะไรเป็ นผลนัน่ เอง ไม่
เคยรํา่ เรียน ไม่เคยศึกษา ไม่เคยเข้าวัดเข้าวา ปล่อยให้ชวี ติ ไหลไปตามความคิดของตน
เชื่อว่าเป็ นความคิดทีถ่ ูกทีด่ ที ง่ี าม แต่เวลาเกิดผลเสียขึ้นมา ตนนัน่ แหละจะต้องเป็ นผู ้ที่
รับผลนัน้ ๆไป ต้องติดคุกติดตะรางก็เพราะความคิดของตนพาไป ฆ่าตัวตายก็เพราะ
ความคิดของตนพาไป
เราจึงควรให้ความสนใจต่อการดูแลรักษาจิตใจ ด้วยการสร้างสติ สร้างปัญญาให้เกิดขึ้น
การสร้างสตินนั้ ก็คอื ให้มคี วามรู้อยู่กบั ตัวอยู่เสมอ ไม่วา่ กําลังทําอะไรอยู่ทไ่ี หน ก็ให้รู้วา่
อยู่ตรงนัน้ ขณะนี้นงั ่ อยู่ตรงนี้ ก็ให้ใจรู้อยูต่ รงนี้ อยู่กบั การฟัง อย่าให้ใจไปคิดเรื่องราว
ต่างๆ ถ้าปล่อยให้ใจคิด ก็แสดงว่าไม่มสี ติแล้ว สติไม่บริบูรณ์ ถ้าสติบริบูรณ์ จะต้องอยู่
ทีน่ ่ี อยู่กบั การฟัง เช่นเดียวกับการกระทําอย่างอืน่ กําลังเขียนหนังสือ ก็ให้มสี ติรู้อยู่กบั
การเขียนหนังสือ อ่านหนังสือก็ให้มสี ติรู้อยู่กบั การอ่านหนังสือ รับประทานอาหารก็ให้มี
สติอยู่กบั การรับประทานอาหาร ไม่ใช่รบั ประทานไป แล้วก็คุยกันไป บางทีไม่รู้วา่
รับประทานอะไรเข้าไปก็มี เพราะเผลอ มือก็ตกั อาหารเข้าปากไป แต่ใจก็คุยกันไป อย่าง
นี้เรียกว่าไม่มสี ติ ถ้ารับประทานอย่างมีสติ ต้องรับประทานแบบพระ เวลาพระฉัน ท่าน
จะไม่คุยกัน จะมีสติอยู่กบั การรับประทานอาหาร เวลาบิณฑบาต ก็จะมีสติอยู่กบั การ
บิณฑบาต จะอยู่กบั หน้าทีก่ ารงานอย่างเดียว ไม่ปล่อยให้จติ ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ
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เพราะถ้าปล่อยไปแล้ว เวลาทําอะไร ก็มกั จะผิดพลาดอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าไม่ได้เฝ้ าดูอย่าง
ต่อเนื่องนัน่ เอง ดูแป๊ บเดียวแล้วก็ไปคิดเรื่องนัน้ คิดเรื่องนี้ ก็เลยทําผิดบ้าง ถูกบ้าง
ถ้ามีสติอยู่กบั การทํางานอย่างต่อเนื่อง รู้อยู่ทกุ ขณะว่ากําลังทําอะไรอยู่ อย่างนี้การกระทํา
ก็จะไม่ผดิ พลาด เช่นเดียวกับการดูแลใจของเรา ถ้าคอยดูแลความคิดอยู่เสมอ เวลาคิด
อะไร ก็ตอ้ งรู้แล้วว่ากําลังคิดอะไร คิดดีหรือคิดร้าย ต้องรู้ถา้ มีสติ ถ้าไม่รู้วา่ ความคิดนัน้
ดีหรือร้าย ก็ตอ้ งศึกษาหาความรู้จากท่านผูร้ ู้ทงั้ หลาย เช่น พระพุทธเจ้า พระธรรมคํา
สอน พระอริยสงฆ์สาวก ผูม้ คี วามฉลาดรู้ในเรื่องผิด เรื่องถูก เรื่องดี เรื่องชัว่ ถ้าหมัน่
ศึกษาฟังเทศน์ฟงั ธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็จะได้รบั ความรู้จากท่าน เรียกว่าสุตมยปัญญา เป็ น
ความรู้ทเ่ี กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั ได้อ่านหนังสือธรรมะ ได้ราํ ่ ได้เรียน นี่เป็ นความรู้อย่าง
หนึ่ง ความรู้อกี อย่างหนึ่ง ก็เกิดจากการคิดของเราเอง คิดแบบมีเหตุมผี ล เช่นเห็นว่าเมือ่
ทําอะไรลงไปแล้ว จะเกิดผลอะไรตามมา เห็นคนไปลักขโมยข้าวของเงินทอง แล้วถูก
ตํารวจจับไปเข้าคุกเข้าตะราง ก็คดิ ได้วา่ การทีไ่ ปติดคุกติดตะรางนี้ ต้องเกิดจากการไป
ลักทรัพย์ ไปขโมยข้าวของๆผูอ้ น่ื เขา จึงถูกตํารวจจับเข้าคุกเข้าตะรางไป คิดแบบนี้ก็จะรู้
ว่า การลักทรัพย์น้ ไี ม่ดี เมือ่ ทําไปแล้วก็จะต้องถูกเจ้าหน้าทีจ่ บั เข้าคุกเข้าตะราง ถ้าเป็ น
นักเรียน เวลาไปเรียนก็ไม่ไปเรียน ครูอาจารย์ก็มาบอกพ่อแม่ทบ่ี า้ นว่า ลูกไม่ได้ไป
โรงเรียน เมือ่ พ่อแม่รู้ ก็ตอ้ งเอาไม้เรียวมาตีลูก ถ้าลูกคิดเป็ น ก็จะรู้วา่ การหนีโรงเรียน
เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ดี เมือ่ ทําไปแล้ว จะต้องโดนไม้เรียว นี่คอื การคิดด้วยเหตุผล เรียกว่า
จินตามยปัญญา เป็ นปัญญาความรู้ทเ่ี กิดจากการคิดด้วยเหตุดว้ ยผล
มีปญั ญาอีกอย่างหนึ่ง นี้เรียกว่าภาวนามยปัญญา เป็ นปัญญาความรู้ทเ่ี กิดจากการ
ปฏิบตั ธิ รรม คือการนัง่ สมาธิและเจริญวิปสั สนา เวลาได้นงั ่ สมาธิจนจิตใจสงบลง จะรู้
เลยว่าความสุขนัน้ อยู่ทต่ี รงไหน เมือ่ ก่อนยังไม่เคยนัง่ สมาธิ จะไม่รู้วา่ ความสุขอยู่
ตรงไหน ก็จะเดาไปสุ่มสีส่ ุ่มห้า เห็นใครเขามีอะไร ก็คดิ ว่าเขามีความสุข ก็อยากจะมี
ความสุขเหมือนกับเขา เห็นเขามีคู่ครอง มีสามี มีภรรยา ก็คดิ ว่าเขามีความสุข ก็
อยากจะมีตามเขา พอมีสามี มีภรรยาเข้า กลับมีความทุกข์อย่างใหญ่หลวงตามมา ทุกข์ท่ี
เกิดจากการต้องอยู่ดว้ ยกัน ต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน ต้องหนักอกหนักใจต่อกันและกัน
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ห่วงใยต่อกันและกัน เป็ นสิง่ ทีเ่ รามองไม่เห็นกัน เพราะไม่รู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ท่ี
ไหนนัน่ เอง ก็เลยต้องทําตามชาวบ้านเขา เห็นชาวบ้านเขามีอะไร ก็อยากจะมีตามเขา แต่
พอมีแล้ว จึงรู้วา่ มันเป็ นความทุกข์ทงั้ นัน้ แต่เมือ่ มีแล้ว ก็ตดิ เหมือนกับคนทีต่ ดิ ยาเสพ
ติด ทัง้ ๆทีร่ ู้วา่ ยาเสพติดนี้มโี ทษ แต่เมือ่ ติดแล้วก็เลิกไม่ได้ ก็ตอ้ งทนเสพไปจนตายไปใน
ทีส่ ุด เพราะถ้าไม่ได้เสพ ก็ทรมานใจ
นี่คอื ความโง่เขลาเบาปัญญา เพราะไม่ได้บาํ เพ็ญภาวนานัน่ เอง ถ้าบําเพ็ญภาวนาทําจิตใจ
ให้สงบแล้ว จะรู้ข้นึ มาว่า ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทต่ี วั เรานี่เอง อยู่ท่ใี จที่สงบนี่ เอง
เมือ่ ก่อนนี้ใจไม่สงบ ก็เลยสร้างความหิวความอยากขึ้นมาหลอกเราตลอดเวลา จนทําให้
อยู่ไม่เป็ นสุข แต่พอมาฝึ กทําสมาธิจนจิตใจสงบแล้ว จึงรู้วา่ ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ทน่ี ่ี
เอง เพราะเวลาจิตสงบแล้ว มันสุขจริงๆ สุขยิง่ กว่าอะไรทีเ่ คยได้สมั ผัสมา นี่แหละทีท่ าํ ให้
เกิดปัญญาขึ้นมา เรียกว่าภาวนามยปัญญา ปัญญาทีเ่ กิดจากการภาวนา ถ้าได้เจอ
ความสุขทีเ่ กิดจากความสงบในใจแล้ว จะสามารถเลิกสิง่ ต่างๆ ละเว้นสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่ดไี ม่
งามได้หมดเลย เรื่องการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ เรื่องการลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูด
ปดมดเท็จโกหกหลอกลวง เรื่องการเสพสุรายาเมา และอบายมุขต่างๆ จะสามารถเลิกได้
เลย เพราะใจไม่หวิ กับสิง่ เหล่านี้แล้ว เหมือนได้รบั ประทานอาหารเต็มทีแ่ ล้ว ต่อให้ใคร
ยกอาหารทีว่ เิ ศษเลิศโลกขนาดไหนมาตัง้ ไว้ข ้างหน้า ก็รบั ประทานไม่ลง เพราะมันเต็มไป
หมดแล้ว ถ้ารับประทานเข้าไป ท้องก็จะต้องแตกแน่นอน
นี่คอื ภาวนามยปัญญา ความรู้ทเ่ี กิดจากการบําเพ็ญจิตตภาวนา เมือ่ บําเพ็ญจนพบกับ
ความสุขทีแ่ ท้จริงแล้ว ก็จะรู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ล ้วนไม่ใช่ความสุขเลย ล้วนเป็ น
ความทุกข์ทงั้ สิ้น ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุข ้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆ ล้วนเป็ นทุกข์ทงั้ สิ้น
มีอะไรก็ตอ้ งทุกข์กบั สิง่ นัน้ มีสามี มีภรรยา ก็ตอ้ งทุกข์กบั สามี ทุกข์กบั ภรรยา มีลูกก็
ต้องทุกข์กบั ลูก มีบา้ นก็ตอ้ งทุกข์กบั บ้าน มีรถก็ตอ้ งทุกข์กบั รถ มีอะไรก็ตอ้ งทุกข์กบั เขา
ทัง้ นัน้ สูไ้ ม่มอี ะไรเสียจะดีกว่า อยู่แบบตัวเปล่าๆ อย่างนี้แหละดีทส่ี ุด ไม่ตอ้ งทุกข์กบั
อะไร แล้วชีวติ จะมีแต่ความสุข นี่คอื สิง่ ที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้
ตรัสรู้ ได้พบ ได้เข้าใจ ท่านมีปญั ญา ท่านรู้แล้วว่า ความสุขทีแ่ ท้จริงนัน้ อยู่ในตัวท่าน อยู่
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ในตัวเรา ไม่ได้อยู่ทอ่ี น่ื เป็ นความสุขทีเ่ กิดจากความสงบ สิง่ อืน่ ๆทัง้ หลายนัน้ ไม่ใช่
ความสุขทีแ่ ท้จริง ถ้ามีความสุขก็เป็ นความสุขทีเ่ กิดจากความหลง หลงไปยินดี หลงไป
อยากได้ เมือ่ หลงอยากจะได้แล้ว เวลาได้มาใหม่ๆ ก็ดอี กดีใจ แต่พอต้องมาดูแลรักษา
ก็เกิดความปวดศีรษะตามมา มีรถก็ตอ้ งซ่อมแซม ต้องซื้อนํา้ มันมาเติม เวลานํา้ มันขึ้น
ราคา ก็บ่นกันทัวบ้
่ านทัวเมื
่ อง ไม่มใี ครบอกว่าดีเลย เวลานํา้ มันขึ้น มีแต่บ่นกันไปหมด
การบ่นก็คอื ความทุกข์นนั ่ เอง สูไ้ ม่มอี ะไรเลยจะดีกว่า การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา
ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๑๔

พระที่บา้ น

๑๙ มิถนุ ายน ๒๕๔๘
การทําบุญเป็ นสิง่ ทีด่ ี เพราะจะทําให้จติ ใจมีความสุข สดชื่น เบิกบาน ปี ติ อิม่ พอ และ
ภาคภูมใิ จ การทําบุญนัน้ ทําได้หลายวิธีดว้ ยกัน เป็ นบุญด้วยกันทัง้ นัน้ มีบางท่านอยาก
ทราบว่าทําบุญอย่างไหนจะได้บญ
ุ มากๆ เพราะนานๆจะได้ทาํ สักที สําหรับผู ้ทีย่ งั มีพอ่ มี
แม่ การทําบุญกับพ่อกับแม่นนั้ แหละ เป็ นการทําบุญทีไ่ ด้บญ
ุ มากๆ เพราะไม่มใี ครในโลก
นี้ ทีม่ คี วามสําคัญต่อชีวติ ของเรา เท่ากับคุณพ่อคุณแม่ของเรา ถ้าไม่มคี ุณพ่อคุณแม่แล้ว
เราก็ไม่มโี อกาสทีจ่ ะเกิดมาเป็ นมนุษย์ มีอาการ ๓๒ เหมือนอย่างทีเ่ ป็ นอยู่ทกุ วันนี้ได้
ต้องอาศัยพ่อแม่เป็ นผูใ้ ห้กาํ เนิด แล้วยังต้องอาศัยพ่อแม่เป็ นผูเ้ ลี้ยงดู เพราะตอนทีเ่ กิด
มาใหม่ๆ ย่อมไม่สามารถเลี้ยงดูตวั เองได้ ต้องอาศัยพ่อแม่คอยเลี้ยงดู จนกว่าจะ
เจริญเติบโตเป็ นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ มีความสามารถเลี้ยงดูตวั เองได้ เมือ่ เลี้ยงตัวเองได้แล้ว ก็
ต้องหันกลับมาดูพ่อแม่ เพราะพ่อแม่จะมีอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปท่านก็จะไม่สามารถ
ทีจ่ ะดูแลตัวท่านเองได้ ก็ตอ้ งเป็ นหน้าทีข่ องลูกๆ ทีจ่ ะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไป
ดังนัน้ การได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ทางพระพุทธศาสนาจึงถือว่า เป็ นการทําบุญกับพระอรหันต์
เลยทีเดียว เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า พ่อแม่ของลูกๆนัน้ เปรียบเหมือนพระ
พรหม พระอรหันต์ การได้ดูแลอุปถัมภ์ทา่ นตามกําลังความสามารถอย่างเต็มทีแ่ ล้วนัน่
แหละ เป็ นการทําบุญทีย่ ง่ิ ใหญ่สาํ หรับลูกๆ เราจึงไม่ควรมองข้ามพระผูป้ ระเสริฐที่อยูใ่ น
บ้านของเรา เวลาคิดอยากจะไปหาพระอริยสงฆ์ทไ่ี หน ตามสถานทีต่ ่างๆ ในเบื้องต้น
ต้องไม่ลมื พระทีอ่ ยู่ในบ้านของเรา คือพ่อแม่ของเรา ดูแลท่านให้ดเี สียก่อน ก่อนทีจ่ ะไป
แสวงหาพระอริยสงฆ์ทอ่ี น่ื ต่อไป เพราะบุญนัน้ มีหลายระดับด้วยกัน การดูแลพ่อแม่เราก็
เป็ นบุญอย่างหนึ่งเป็ นบุญทีเ่ กิดจาการเสียสละ รับใช้ผูอ้ น่ื ส่วนบุญทีส่ ูงกว่านี้ เราก็ตอ้ ง
แสวงหาเหมือนกัน เช่นบุญทีเ่ กิดจากการได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
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ถ้าได้พบพระอริยสงฆ์ ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ มีดวงตาเห็นธรรม แล้วได้ยนิ ได้ฟงั ธรรม
จากท่าน ก็จะเป็ นคุณเป็ นประโยชน์อย่างมาก เพราะท่านรู้จริงเห็นจริง สิง่ ทีท่ ่านสอนล้วน
เป็ นความจริงทัง้ หมด ตรงประเด็น ไม่ออ้ มค้อม ไม่ทาํ ให้เราสงสัย หลงทาง ถ้าผูส้ อนไม่
รู้จริงเห็นจริง แล้วสอนไปตามความคาดคะเน ก็จะไม่สามารถสอนตามความจริงได้
ผูฟ้ งั ก็จะไม่สามารถรับประโยชน์จากคําสอนได้ เหมือนกับคนทีไ่ ม่รู้ทาง ย่อมบอกทาง
ให้กบั ผูอ้ น่ื ไม่ได้ เหมือนคนตาบอดชี้ทางให้กบั คนตาบอด
การทําบุญกับพระอริยสงฆ์ ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ก็เป็ นสิง่ ทีค่ วรทํา แต่ก็ไม่ควรมองข้าม
พระอรหันต์ทอ่ี ยู่ทบ่ี า้ น พยายามดูแลท่านให้ดี ให้ความเคารพกับท่าน ท่านสังสอนท่
่
าน
พูดอะไร เราก็ควรน้อมเอาเข้ามาใส่จติ ใส่ใจ ถึงแม้จะไม่ถูกอกถูกใจ ก็อย่าไปเถียงพ่อ
เถียงแม่ ไม่ชอบก็ฟงั ไว้เฉยๆก็แล้วกัน แล้วนําเอาไปพินิจพิจารณา ถ้าเห็นว่าสิง่ ทีท่ า่ น
สอนนัน้ ไม่ถูกต้องตามหลักธรรม ก็ไม่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ติ าม เช่นเรามีสามีหรือมีภรรยา
แล้ว แต่พ่อแม่อยากจะให้เราได้คนใหม่มาแทนสามีแทนภรรยาทีเ่ รามีอยู่แล้ว อย่างนี้ถา้
พิจารณาตามหลักธรรมแล้ว ก็ไม่ถูกต้อง เพราะผิดศีลข้อที่ ๓ ทีใ่ ห้ละเว้นจากการ
ประพฤติผดิ ประเวณี ถ้าเป็ นเช่นนัน้ ก็ไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามทีพ่ ่อแม่สงให้ทํ
ั ่ า เพราะไม่
ถูกต้องตามหลักธรรมนัน่ เอง
ถ้าถูกต้องตามหลักธรรม ก็ควรปฏิบตั ติ าม เช่นเราเป็ นคนเกเร ไม่เอาถ่าน ไม่ทาํ งานทํา
การ ชอบเทีย่ วเตร่ ไม่เรียนหนังสือ เอาแต่เสพสุรายาเมา เล่นการพนัน ถ้าท่านเตือนเรา
ว่า อย่าไปทําสิง่ เหล่านี้เลย จะทําให้ชวี ติ เราตกตํา่ อย่างนี้ถงึ แม้เราจะไม่ชอบ แต่หลังจาก
วิเคราะห์แล้ว เห็นว่าสิง่ ทีท่ ่านสอนนัน้ ถูกต้องตามหลักธรรม ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสัง่
สอนไว้ เราก็ควรน้อมรับเอามาปฏิบตั ิ ถ้าปฏิบตั ไิ ด้ก็จะทําให้พ่อแม่มคี วามสุข การทําให้
พ่อแม่มคี วามสุขนี้แหละ คือการทําบุญอย่างหนึ่ง เราจึงไม่ควรโกรธเกลียดพ่อแม่ ทีค่ อย
เตือนเมือ่ เราทําตัวไปในทางทีไ่ ม่ดไี ม่งาม แต่ควรสํานึกในความเมตตา ความห่วงใย ของ
ท่านทีม่ ตี ่อเรา เมือ่ เห็นเราประพฤติตนไปในทางทีเ่ สือ่ มเสีย ก็คอยเตือน คอยบอก เพือ่
เราจะได้ไม่หลงทาง ไม่เห็นผิดเป็ นชอบ ถ้าไม่เช่นนัน้ แล้ว ต่อไปเราจะตกตํา่ และก้าวไปสู่
ความหายนะในทีส่ ุด
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นี่คอื การแสดงความเคารพ ความกตัญ�ู การทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่น้ ี นอกจากการ
เสียสละรับใช้คุณพ่อคุณแม่แล้ว เรายังสามารถถ่ายทอดสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม สิง่ ทีป่ ระเสริฐให้กบั
ท่านได้ แบบทีไ่ ม่เป็ นการสังสอนท่
่
าน แต่เป็ นการเล่าให้ฟงั เพราะโดยปกติแล้ว ถ้าลูกจะ
สอนพ่อสอนแม่ ควรรู้จกั กาลเทศะ และมีอบุ ายทีแ่ ยบคาย แต่ถา้ พ่อแม่เห็นว่าเราเป็ นคน
ฉลาด แล้วอยากจะรับคําสอนจากเรา อย่างนี้ก็สอนโดยตรงเลยก็ได้ เช่นพระพุทธเจ้า
หลังจากทีไ่ ด้ทรงตรัสรู้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็ได้เสด็จกลับไปเยีย่ มพระ
ราชบิดาในพระมหาราชวัง ทรงแสดงธรรมโปรดพระราชบิดา และบรรดาญาติสนิทมิตร
สหายทัง้ หลาย มีหลายท่านด้วยกันทีไ่ ด้บรรลุธรรม มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เช่นพระราช
บิดา เจ้าสุทโธทนะ ก็ได้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน หลังจากนัน้ ก็ได้เสด็จกลับไปโปรดอยู่
เรื่อยๆ เป็ นระยะๆ จนกระทัง่ ๗ วันก่อนทีพ่ ระราชบิดาจะเสด็จสวรรคต ก็ทรงสอนให้
ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ในทีส่ ุด
นี่คอื การตอบแทนพระคุณของพระราชบิดาของ
พระพุทธเจ้า
เช่นเดียวกับพระพุทธมารดา ก็ทรงได้โปรดทัง้ ๆทีพ่ ระพุทธมารดาได้เสด็จสวรรคตไป
แล้ว ๗ วันหลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้า คือเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมาร ได้ประสูตอิ อกมาดูโลก
พระพุทธมารดาก็ทรงเสด็จสวรรคตไป แต่หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้เห็นธรรม
แล้ว ทรงมีความสามารถทีจ่ ะเล็งญาณหาพระพุทธมารดาได้ เมือ่ ได้เจอพระพุทธมารดา
ในสวรรค์ จึงได้ทรงโปรดแสดงธรรมตลอดเวลา ๓ เดือน จนพระพุทธมารดาได้บรรลุ
เป็ นพระโสดาบัน เป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ที่ ๑ สําหรับผูท้ ไ่ี ด้บรรลุเป็ นพระโสดาบันแล้ว
ย่อมพ้นจากอบายโดยสิ้นเชิง ถึงแม้จะมีภพชาติเหลืออยู่อกี ไม่เกิน ๗ ชาติก็ตาม แต่ใน
ภพชาติทงั้ ๗ นี้ จะไม่ตาํ ่ กว่าภพชาติของมนุษย์ คือจะไม่ไปเกิดในอบาย ไม่วา่ จะเป็ น
เดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกายหรือสัตว์นรกอีกต่อไป
เพราะท่านตัง้ มันอยู
่ ่ในการทําความดี ทําบุญทําทานด้วยจิตใจทีบ่ ริสุทธิ์ ไม่หวัง
ผลตอบแทนจากผูใ้ ด ทําไปเพือ่ ชําระกิเลสตัณหา ทีม่ อี ยู่ภายในจิตใจ ละเว้นจากการ
กระทําบาปทัง้ ๕ ประการ คือฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ลักทรัพย์ ประพฤติผดิ ประเวณี พูดปด
มดเท็จ เสพสุรายาเมา สิง่ เหล่านี้เป็ นสิง่ ทีพ่ ระโสดาบัน จะไม่แตะต้อง จะไม่ละเมิดโดย
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เด็ดขาด แล้วใช้เวลาทีม่ อี ยู่ไปกับการบําเพ็ญจิตตภาวนา พยายามเจริญจิตให้สูงขึ้นไป
เรื่อยๆ จากขัน้ โสดาบัน ก็ข้นึ ไปสู่ขนั้ สกิทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ไม่ชา้ ก็เร็ว แต่ไม่
เกิน ๗ ชาติ นี่เป็ นฐานะของผูท้ ม่ี ดี วงตาเห็นธรรม ได้บรรลุเป็ นพระโสดาบัน นี่คอื สิง่ ที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทําเพือ่ เป็ นการตอบแทนพระคุณของพระพุทธบิดาและพระพุทธ
มารดา พระพุทธบิดาก็ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ในวาระสุดท้ายก่อนเสด็จสวรรคต พระ
พุทธมารดาก็บรรลุเป็ นพระโสดาบัน พ้นจากอบายโดยสิ้นเชิง
นี่คอื สิง่ ทีล่ ูกสามารถกระทําได้ เพือ่ ตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่ ถ้ามีความสามารถ
แล้วพ่อแม่มคี วามเลือ่ มใสศรัทธา ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามคําสอนของลูก โดยสรุปถ้าลูกสามารถ
ทําให้พ่อแม่ ทีไ่ ม่เคยตัง้ อยู่ในการทําบุญทําทาน ให้ตงั้ มันอยู
่ ่ในการทําบุญทําทานได้ ทีไ่ ม่
เคยตัง้ มันอยู
่ ่กบั การละเว้นจากการทําบาปทํากรรม คือมีศีล ๕ ครบถ้วนบริบูรณ์ ให้เห็น
โทษถึงการละเมิดศีล ๕ แล้วตัง้ มันอยู
่ ่ในศีล ๕ และทีไ่ ม่เคยปฏิบตั จิ ติ ตภาวนามาก่อน
ให้ตงั้ มันอยู
่ ่ในการปฏิบตั จิ ติ ตภาวนา ถ้าสอนให้พ่อแม่ปฏิบตั ธิ รรมทัง้ ๓ นี้ คือ ทาน ศีล
ภาวนาได้แล้ว ก็ถอื ว่าได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ไม่เช่นนัน้
แล้วถึงแม้จะเลี้ยงดูท่านไปตลอดชีวติ ของเรา และตลอดชีวติ ของท่าน บุญคุณทีเ่ รา
ทดแทนให้กบั ท่านนัน้ ก็ยงั ไม่หมด จะหมดก็ต่อเมือ่ เราสามารถสอนให้ท่านตัง้ มันอยู
่ ่ใน
ทาน ศีล ภาวนาได้เท่านัน้ เพราะถ้าได้ตงั้ มันอยู
่ ่ในทาน ศีล ภาวนาแล้ว ก็จะได้บรรลุ
อริยมรรคอริยผล ตามลําดับต่อไป
นี่แหละคือการทําบุญกับพ่อกับแม่ของเรา ในสิง่ ทีเ่ ราสามารถทําได้ เราไม่ควรมองข้ามไป
ถ้าไม่ดูแลพ่อแม่แล้ว เวลาทีจ่ ะไปทําความดีอย่างอืน่ ก็จะมีความรู้สกึ ไม่สบายอกไม่
สบายใจอยู่นนั ่ แหละ เพราะจะรู้สกึ ว่าได้มองข้ามอะไรไป ขาดอะไรไป แต่ถา้ ได้ทาํ หน้าที่
ทีต่ อ้ งทํากับพ่อแม่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว เวลาจะไปทําอะไร จะไม่มคี วามรู้สกึ
ตะขิดตะขวงใจ ไม่รู้สกึ ว่ามีอะไรมาเป็ นอุปสรรคขวางกัน้ เช่นบางท่านทีส่ นใจต่อการ
ปฏิบตั ธิ รรม แต่มหี น้าทีท่ จ่ี ะต้องดูแลพ่อแม่อยู่ ก็อย่าไปคิดว่าการดูแลพ่อแม่น้ ี เป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิบตั ธิ รรมขัน้ สูง เพราะคนเราแต่ละคนนัน้ มีวบิ ากต่างกัน บางคนก็
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สามารถออกปฏิบตั ไิ ด้เลย ไม่มอี ะไรมาเหนี่ยวรัง้ ไว้ แต่บางคนยังมีภาระมีหน้าทีท่ ย่ี งั ต้อง
ทําอยู่ ก็ถอื ว่าการทําหน้าทีน่ ้ ีแหละ เช่นดูแลพ่อแม่ ก็เป็ นการปฏิบตั ธิ รรมเหมือนกัน
เช่นเดียวกับพระอานนท์ ทีห่ ลังจากได้บวชและบรรลุเป็ นพระโสดาบันแล้ว แต่กลับต้องมี
หน้าทีค่ อยปรนนิบตั ริ บั ใช้พระพุทธเจ้าอยู่ถงึ ๒๕ ปี ดว้ ยกัน จนพระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานไปแล้ว ถึงจะมีเวลาออกปฏิบตั ติ ่อ แต่ก็ไม่เสียเวลามาก เพียง ๓ เดือนก็
ได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ เช่นเดียวกับผูท้ บ่ี วชพร้อมๆกับท่าน แต่ได้บรรลุธรรมไปก่อน
ท่านแล้ว เนื่องจากต้องติดอยู่กบั ภาระการดูแลอุปฏั ฐากรับใช้พระพุทธเจ้า แต่การ
อุปฏั ฐากรับใช้พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีเ่ สียหายอะไร เพราะเป็ นการเจริญบุญบารมีไป
ในตัว ให้พร้อมทีจ่ ะก้าวไปสู่ธรรมทีส่ ูงยิง่ ๆขึ้นไปนัน่ เอง ถ้าไม่มฐี านทีด่ ี เวลาสร้างบ้าน
สร้างตึกสูงๆ ก็จะไม่สามารถตัง้ อยู่ได้ ถ้าฐานไม่แน่นหนามันคง
่ ต้องเอียงและทรุดตัวลง
หรือล้มลงมาอย่างแน่นอน แต่ถา้ ได้สร้างรากฐานให้มคี วามแน่นหนามันคง
่ สามารถรับ
นํา้ หนักของตึกสูงๆได้แล้ว ตึกก็จะไม่ทรุด แต่จะตัง้ อยู่อย่างสง่าผ่าเผย
ฉันใดการบําเพ็ญธรรมตามขัน้ ต่างๆ ก็จะเป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน เราไม่สามารถกระโดด
ข้ามไปได้ตามความต้องการของเรา แต่ตอ้ งบําเพ็ญตัง้ แต่ขนั้ รากฐานขึ้นไปจนถึงขัน้ สูงสุด
ขัน้ แรกๆก็คอื ความกตัญ�ูกตเวที สัมมาคารวะ การเสียสละ รับใช้ผูอ้ น่ื ก่อน หลังจาก
นัน้ จึงค่อยก้าวขึ้นสู่ศีล สู่ภาวนา สมาธิและปัญญาต่อไป นี่คอื ธรรมทีเ่ ราสามารถปฏิบตั ิ
ได้พร้อมๆกัน แต่บางอย่างเราต้องปฏิบตั ใิ ห้ครบบริบูรณ์ก่อน ถึงจะก้าวสูงขึ้นไปได้ ถ้า
คิดว่าอยากจะบรรลุทนั ที เช่นอยากจะไปฟังเทศน์ฟงั ธรรมกับพระอริยสงฆ์เพียงครัง้
เดียว แล้วบรรลุเลย ถ้าได้บาํ เพ็ญบุญชนิดต่างๆมาแล้วในอดีตทุกชาติ มีความกตัญ�ู
กตเวที มีสมั มาคารวะ มีจาคะการเสียสละ มีศีล มีสมาธิอยู่ในจิตแล้ว ถ้าฟังเทศน์ฟงั
ธรรมเพียงครัง้ เดียวก็สามารถบรรลุเป็ นพระอริยบุคคลได้เลย เช่นเดียวกับพระอริยสงฆ์
สาวกในอดีต ทีไ่ ด้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงครัง้ เดียว ก็สามารถบรรลุ
เป็ นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้เลย
เนื่องจากว่าท่านเหล่านัน้ ได้สร้างรากฐานทีด่ ไี ว้แล้ว ได้สร้างบุญสร้างบารมีรองรับไว้แล้ว
ขาดเพียงแต่ปญั ญา ความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็ นจริง ทีย่ งั ไม่สามารถเห็นได้
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ต้องอาศัยคนทีร่ ู้จริงเห็นจริงอย่างพระพุทธเจ้ามาสอน อย่างตอนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้
ใหม่ๆ พอไปโปรดพระปัญจวัคคียท์ งั้ ๕ ซึง่ เป็ นการแสดงธรรมครัง้ แรก ก็มหี นึ่งใน
พระปัญจวัคคีย ์ คือพระอัญญาโกณฑัญญะ ก็ได้บรรลุธรรม มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา
เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเกิดขึ้น ย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ถ้าพูดตามภาษา
ชาวบ้านก็คอื คนเราเกิดมาแล้วก็ตอ้ งตายด้วยกันทุกคน นี่เป็ นสิง่ ทีพ่ ระโสดาบันรับได้
ไม่สงสัย ไม่ปฏิเสธความจริงอันนี้ ความหวาดกลัวเกี่ยวกับเรื่องความเป็ นความตายก็จะ
หมดไป เพราะรู้อยู่แก่ใจว่า ไม่มใี ครจะอยู่ไปได้ตลอด
นี่เป็ นสัจธรรมความจริงของชีวติ เมือ่ เกิดแล้วย่อมมีความตายเป็ นธรรมดา ไม่มใี คร
สามารถล่วงพ้นความตายไปได้ นี่คอื ปัญญาทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
กบั ผูท้ ม่ี จี ติ ใจ
พร้อมจะรับสัจธรรมนี้ หมายถึงผู ้ทีม่ ที งั้ สมาธิ มีทงั้ ศีล มีทงั้ จาคะ ถ้ายังไม่มกี ็จะไม่
สามารถรับได้ ถ้ายังไม่มจี าคะ ก็แสดงว่ายังมีความผูกยึดติดอยู่กบั วัตถุข ้าวของเงินทอง
อยู่กบั ชีวติ ของตนเอง มากยิง่ กว่าความสุข ทีเ่ กิดจากการปล่อยวางสิง่ ต่างๆ เราไม่รู้หรอ
กว่า ความทุกข์ของคนเรานัน้ เกิดขึ้นจากการยึดมันถื
่ อมันในวั
่ ตถุข ้าวของเงินทอง ใน
บุคคลต่างๆนัน้ เอง ถ้าปล่อยวางได้แล้ว จะพบกับความสุขทีไ่ ม่เคยพบมาก่อน ถ้าเรา
สามารถอยู่อย่างไม่มเี งินไม่มที องได้ เงินทองก็จะไม่เป็ นปัญหากับเรา ทุกวันนี้เราอยูก่ บั
อะไร เราก็อยู่กบั เรื่องเงินเรื่องทองนี้แหละ ต้องคอยหามาให้พอใช้ ถ้าไม่พอก็วนุ่ วายใจ
เพราะไม่รู้จกั ตัดนัน่ เอง ไม่รู้จกั ลดละการใช้จ่าย เคยใช้จ่ายอย่างไร ก็ตดิ เป็ นนิสยั ต้อง
ใช้จ่ายอย่างนัน้ ถึงจะมีความสุข ถ้าไม่ได้ใช้จ่ายอย่างนัน้ ก็จะมีความทุกข์ตามมา
แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาว่า ชีวติ ของเรานัน้ มันก็ไม่จาํ เป็ นจะต้องมี
เงินทองมากมายเลย เพียงแต่มขี ้าวรับประทานไปวันๆ หนึ่ง มีทห่ี ลบแดดหลบฝน มี
เสื้อผ้าใส่สกั ชุดสองชุด มียารักษาโรคในขณะทีเ่ จ็บไข้ได้ป่วย ก็อยู่ได้แล้ว ไม่จาํ เป็ นต้อง
มีสมบัตขิ ้าวของเงินทองมากมาย อย่างทีค่ นอืน่ เขามีกนั ถ้าคิดอย่างนี้ได้ ก็จะมีจาคะ
ตามมา จะเสียสละ จะตัดเรื่องวัตถุข ้าวของเงินทองต่างๆได้ เมือ่ ตัดได้แล้ว เวลาจะตาย
ก็จะไม่รู้สกึ เสียดายอะไร คนทีต่ ายไม่ลง ก็เพราะว่ายังมีความยึดติดอยู่กบั สิง่ ต่างๆ
นัน่ เอง แต่คนทีไ่ ม่ยดึ ไม่ตดิ แล้ว กลับเห็นว่าความตายเป็ นสิง่ ทีส่ บายกว่า อยู่ไปก็มแี ต่
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ปัญหา ต้องคอยบํารุงรักษาร่างกายอยู่ตลอดเวลา แต่น่ีไม่ได้หมายความว่า จะฆ่าตัวตาย
หมายถึงว่าถ้ายังอยู่ก็อยู่ไป อยู่แล้วก็ทาํ ประโยชน์ เช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงทําประโยชน์
ให้กบั โลก แต่เมือ่ ถึงเวลาทีร่ ่างกายจะต้องแตก จะต้องดับไป ใจก็พร้อมทีจ่ ะปล่อยให้
เป็ นไปตามความเป็ นจริง ตามธรรมชาติ แต่จะไม่วติ กหวาดกลัว ไม่ทกุ ข์กบั การตายเลย
เพราะใจเคยปล่อยวางวัตถุข ้าวของมาแล้ว ปล่อยวางบุคคลต่างๆมาแล้วด้วยปัญญา ไม่
ว่าจะเป็ นร่างกายของเราเอง หรือร่างกายของคนอืน่ ก็ดี เช่นของพ่อของแม่ ของพีข่ อง
น้อง ของสามีของภรรยา ของลูก ก็ล ้วนจะต้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทัง้ สิ้น คือ
กลับคืนสู่สภาพเดิม เพราะร่างกายนี้ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล เป็ นการ
รวมตัวของธาตุ ๔ คือ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ที่มาทางอาหารๆ ทีเ่ รารับประทานเข้าไป ล้วนมา
จากดิน นํา้ ลม ไฟทัง้ สิ้น เช่นข้าวก็ตอ้ งมาจากดิน ผักก็ตอ้ งมาจากดิน เมือ่ เรา
รับประทานเข้าไปแล้ว ก็กลายเป็ นอาการ ๓๒ เป็ นผม เป็ นขน เป็ นเล็บ เป็ นฟัน เป็ น
หนัง แล้วก็อยู่ไปได้สกั ระยะหนึ่งจนอายุ ๘๐ - ๙๐ ก็ถงึ เวลาทีจ่ ะต้องกลับคืนสู่สภาพ
เดิม ร่างกายก็หยุดทํางาน นํา้ ก็ไหลออกจากร่างกาย ไฟก็ออกจากร่างกาย ลมก็แยก
ออกไป เหลืออยู่แต่ดนิ ในทีส่ ุดก็กลายเป็ นดินไป ถ้าเอาไปฝังก็กลายเป็ นดินไป เอาไป
เผาก็กลายเป็ นขี้เถ้าไป นี่คอื เรื่องของร่างกายของคนเราทุกคน ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน
ส่วนจิตของพวกเรากับร่างกายนัน้ เป็ นคนละส่วนกัน จิตเริ่มมาครอบครอง มายึดมาติด
ร่างกายนี้ ตัง้ แต่ตอนทีอ่ ยู่ในครรภ์ของมารดา ว่าเป็ นตัวเรา เป็ นของเรา แต่ความจริง
แล้วมันไม่ใช่ตวั เราของเรา เรียกว่าเป็ นอนัตตา ไม่มตี วั ไม่มตี น จิตถ้าได้รบั การอบรมสัง่
สอนแล้ว ก็จะเกิดวามรู้ เกิดความฉลาดขึ้นมา ก็สามารถปล่อยวางร่างกายนี้ได้ ยอมรับ
ความจริงอย่างทีพ่ ระโสดาบันรับได้ ก็คอื เมื่อมีการเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา ย่อมก็มีการดับ
ไปเป็ นธรรมดา ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้เป็ นเช่นนี้ เมือ่ จิตรู้ได้ดว้ ยปัญญาแล้ว ก็ปล่อย
วางได้ ไม่เศร้าโศกเสียใจ เพราะรู้วา่ ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรานัน่ เอง เหมือนกับ
มีใครให้อะไรเรายืมใช้ พอถึงเวลาเขามาเอาคืนไป เราก็ไม่รู้สกึ เสียอกเสียใจอะไร เพราะ
รู้อยู่ตงั้ แต่เริ่มต้นแล้วว่า ไม่ใช่เป็ นของของเรานัน่ เอง เช่นใครเอาลูกมาฝากเราเลี้ยงไว้สัก
ปี สองปี พอถึงเวลาเขาขอเอาลูกกลับคืนไป เราก็ไม่รู้สกึ เสียอกเสียใจอะไร เวลาเขาขอลูก
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ของเขาคืนไป ฉันใดลูกของเราก็เป็ นอย่างนัน้ ลูกของเราก็เป็ นของดิน นํา้ ลม ไฟนัน่ เอง
ดิน นํา้ ลม ไฟ นี่แหละคือพ่อแม่ของลูกของเราทีแ่ ท้จริง สักวันหนึ่งดิน นํา้ ลม ไฟ ก็
จะต้องมาขอเอาลูกของเราคืนไป เราก็ไม่รอ้ งห่มร้องไห้ ถ้าเรามีปญั ญา มีธรรมะเข้าอก
เข้าใจในหลักของความเป็ นจริงแล้ว เราจะไม่รู้สกึ เศร้าโศกเสียใจเลย เพราะรู้วา่ ต้องกลับ
ไปสู่เจ้าของเดิมนัน่ เอง
เราเพียงแต่ยมื ของเหล่านี้มาดูแลรักษาไปวันๆหนึ่งเท่านัน้ เอง เช่นร่างกายของเราก็ดี
ร่างกายของพ่อแม่ของเราก็ดี ของลูกก็ดี ของสามีของภรรยาหรือของใครก็ดี ก็ล ้วนเป็ น
แบบนี้ดว้ ยกันทัง้ สิ้น ถ้าเราศึกษาพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้ว สักวันหนึ่งก็จะเห็นตามความ
เป็ นจริง เมือ่ เห็นจริงแล้ว ก็จะปล่อยวางได้ ปล่อยวางแล้ว ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์
จากความกังวลเกี่ยวกับความเป็ นความตายทัง้ ของเราและของผูอ้ น่ื เพราะรู้อยู่แก่ใจแล้ว
ว่า ไม่มอี ะไรตาย เป็ นเพียงแต่การกลายสภาพเท่านัน้ เอง จากดินนํา้ ลมไฟมาเป็ นร่างกาย
จากร่างกายก็กลับไปสู่ดนิ นํา้ ลมไฟต่อไป ก็มเี พียงเท่านี้ ถ้าศึกษาสอนตัวเราอยู่เรื่อยๆ
เกี่ยวกับความจริงนี้ ไม่ให้ห่างจากจิตจากใจ ไม่ให้หลงลืม เวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ก็จะไม่ทาํ ให้เกิดความทุกข์ เกิดความเศร้าโศกเสียใจ เพราะรู้ทนั ด้วยปัญญานัน่ เอง การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๑๕

ธรรมของจริง

๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๔๘
วันนี้มสี าธุชนพุทธบริษทั อุบาสก อุบาสิกา ผูม้ จี ติ ศรัทธาเลือ่ มใส ในพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้า ได้มาบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรมกัน เพราะมีความเชื่อมันในสิ
่ ง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอนว่
่
า เป็ นสวากขาโต ภควตา ธัมโม เป็ นธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ว ถูกต้อง
แม่นยําตามความเป็ นจริงทุกประการ ไม่มคี วามหลอกลวงซ่อนเร้น อยู่ในพระธรรมคํา
สอนเลย แม้แต่นอ้ ยนิด เป็ นสิง่ ทีม่ อี ยู่เห็นอยู่ เช่นทรงสังสอนไว้ว่
่
า นรกมีจริง สวรรค์มี
จริง ตายแล้วต้องไปเกิดอีกถ้ายังไม่ส้ นิ กิเลส เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่
เป็ นเรื่องจริงทัง้ สิ้น ถ้าทําบุญทําทาน รักษาศีล ปฏิบตั ธิ รรม ก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชนั้
เทพ ชัน้ พรหม ชัน้ อริยบุคคล จนถึงพระนิพพานตามลําดับ ถ้าทําบาปทํากรรม ก็จะต้อง
ไปใช้หนี้ ตกนรกหมกไหม้ ไปเกิดในอบายทัง้ ๔ ทีอ่ ยู่ของเดรัจฉาน เปรต อสุรกายและ
สัตว์นรกทัง้ หลาย
สิง่ เหล่านี้ล ้วนเป็ นความจริง ทีไ่ ม่มใี ครสามารถมาหักล้างได้ เพราะเป็ นกฎของธรรมชาติ
เป็ นกฎทีไ่ ม่ข้นึ กับกาลเวลาและสถานที่ เรียกว่าอกาลิโก เป็ นคําสอนทีจ่ ริงอยู่ตลอดเวลา
เคยจริงในอดีตอย่างไร ก็ยงั จริงอยู่ในปัจจุบนั และจะจริงต่อไปในอนาคต เป็ นความจริง
ทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนควรโอปนยิโก คือน้อมเข้ามาสู่จติ สู่ใจ หลังจากทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั แล้ว ก็
ควรน้อมมาปฏิบตั กิ บั กาย วาจา ใจ ของตน เพราะการกระทํานี่แล เป็ นเหตุทจ่ี ะนํามา
ซึง่ ความทุกข์ ความเสือ่ มเสียก็ได้ นํามาซึง่ ความสุขและความเจริญก็ได้ เพราะเป็ นเหตุ
เป็ นผล ไม่ได้เกิดจากความปรารถนาโดยถ่ายเดียว เช่นปรารถนาทีจ่ ะเป็ นคนดี อยากจะ
ไปสวรรค์ อยากจะบรรลุเป็ นพระอริยบุคคล แต่ถา้ ไม่ทาํ ตัวให้เป็ นคนดี ก็ไม่สามารถรับ
อานิสงส์หรือผลของการทําความดีได้ เพราะเป็ นเรื่องของเหตุและผล เหตุคือการกระทํา
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ผลคือความสุข ความทุกข์ ความเจริญหรือความเสื่อม ที่จะตามมาต่อไป ถ้าไม่มเี หตุ
ผลย่อมปรากฏขึ้นมาไม่ได้
ดังนัน้ เมือ่ เราได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ทีส่ อนว่าทําดีได้ดี ทําชัว่ ได้
ชัว่ ทําดีมแี ต่ความสุข มีแต่ความเจริญ ทําชัว่ มีแต่ความทุกข์ความเสือ่ มเสียตามมา แล้ว
น้อมนํามาปฏิบตั ิ ไม่ชา้ ก็เร็ว ก็จะเห็นผลจากการปฏิบตั ิ ด้วยการทําบุญทําทาน รักษาศีล
บําเพ็ญจิตตภาวนา ปฏิบตั ธิ รรม ฟังเทศน์ฟงั ธรรม ซึง่ ถือว่าเป็ นการทําความดี ละความ
ชัว่ ถ้าได้ปฏิบตั ไิ ปเรื่อยๆแล้ว ผลก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจ คือความสุขใจ ความอิม่ เอิบ
ความพอ ไม่หวิ ไม่อยาก ไม่ตอ้ งการอะไรทัง้ สิ้น ทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ ทีค่ นทีไ่ ม่มคี วามสุข
ทางด้านจิตใจ ยังต้องแสวงหากันอยู่ อย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น เพราะไม่รู้จกั ความสุขความ
อิม่ ทีแ่ ท้จริงนัน่ เอง จึงต้องแสวงหาสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่ได้เกิดจากการทําความดี ทําบุญทํากุศล
แต่เกิดจากการทํามาหากิน หาเงินหาทอง แล้วก็เอาเงินทองนัน้ ไปใช้ ไปซื้อข้าวซื้อของ ไป
เสพความสุข ทีไ่ ด้จากการสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ทีไ่ ม่ได้ทาํ ให้จติ ใจมีความสุข
เพราะไม่ได้ทาํ ให้อม่ิ ทําให้พอนัน่ เอง จึงมีแต่ความหิว ความกระหาย ตะเกียกตะกาย ที่
จะต้องหาอยู่เรื่อยๆ หามาได้มากน้อยเพียงไร ก็ไม่รู้สกึ พอสักที ไม่รู้สกึ อิม่ สักที มีแต่
ความทุกข์เพราะขาดความสุขใจ เพราะมัวแต่แสวงหาความสุข ทีไ่ ม่ได้เกิดจากการทํา
ความดี ทําบุญ ทํากุศลนัน่ เอง
แต่ถา้ ได้ทาํ ความดี ทําบุญ ทํากุศล ด้วยการทําบุญให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตตภาวนา
ฟังเทศน์ฟงั ธรรมแล้ว จิตใจก็จะก้าวเข้าสู่ความสงบ ก้าวเข้าสู่ความสุข ความอิม่ ความพอ
นอกจากนัน้ แล้วจิตยังจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกด้วย แต่ไม่ได้หมายถึงการเจริญด้วยเงิน
ด้วยทอง ด้วยตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานต่างๆ แต่เจริญในภพในภูมิ ถ้าเป็ นมนุ ษย์ก็จะ
เจริญขึ้นสู่ความเป็ นเทพ สู่ความเป็ นพรหม สู่ความเป็ นพระอริยบุคคล ตามลําดับต่อไป
นี่คอื ความเจริญทีเ่ กิดจากการทําความดี ไม่ได้หมายความว่า ทําความดีแล้วจะรํา่ รวย
จะได้เลือ่ นชัน้ เลือ่ นตําแหน่ง ได้เป็ นคุณหญิงคุณนาย เป็ นเจ้าฟ้ าเจ้าคุณ อย่างนี้ไม่ใช่เป็ น
ผลหลัก ทีจ่ ะได้รบั จากการทําความดี แต่เป็ นผลพลอยได้ทอ่ี าจจะตามมาก็ได้ คือถ้ามี
78

คนเห็นเราทําความดี แล้วมีความชื่นชมยินดี เขามีอะไรทีพ่ อจะให้เราได้ เพือ่ เป็ นการให้
กําลังจิตกําลังใจ เขาก็อาจจะมอบให้กบั เราก็ได้
ถ้าเป็ นพระเจ้าแผ่นดิน ก็สามารถตัง้ ให้เป็ นคุณหญิงคุณนาย เป็ นเจ้าฟ้ าเจ้าคุณก็ได้ ถ้า
เป็ นเจ้านาย ทีเ่ ห็นความดีงามของเรา ก็อาจจะขึ้นเงินเดือนให้ก็ได้ เลือ่ นชัน้ เลือ่ น
ตําแหน่งให้ก็ได้ แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไป บางทีอาจจะเห็น บางทีอาจจะไม่เห็น อาจจะไม่
เห็นว่าการกระทําของเรานัน้ เป็ นความดี ก็อาจจะไม่ให้ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กับเราก็
ได้ ซึง่ ไม่ใช่เป็ นเรื่องสําคัญอะไร เพราะลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นี้ ถ้าเปรียบเทียบกับ
ความสุขความเจริญภายในจิตใจแล้ว ก็เปรียบเหมือนกับก้อนอิฐ ก้อนกรวด ก้อนทราย
กับเพชรนิลจินดา คือความสุขความเจริญในจิตใจของเรานัน้ เปรียบเหมือนกับเพชรนิล
จินดา ส่วนลาภ ยศ สรรเสริญ สุขนัน้ เป็ นเหมือนก้อนอิฐ ก้อนกรวด ก้อนทราย ไม่มี
คุณค่าอะไรเลย ต่อให้มมี ากน้อยเพียงไร ก็ไม่สามารถทําให้เรากลายเป็ นคนดีข้นึ มาได้
ถ้าเป็ นคนชัว่ ก็ยงั ต้องเป็ นคนชัว่ อยู่ เพราะสิง่ เหล่านี้ไม่สามารถพัฒนาจิตใจ พัฒนาคน
ให้เป็ นจิตใจทีด่ ี ให้เป็ นคนทีด่ ไี ด้นนั ่ เอง สิง่ ทีจ่ ะพัฒนาได้นนั้ อยู่ทก่ี ารกระทําความดี
ทางกาย ทางวาจา และทางใจต่างหาก
เราจึงควรน้อมเอาสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราได้ยนิ ได้ฟงั ทุกๆวันพระ เข้ามาปฏิบตั ิ ตามแต่เวลาและ
สถานทีท่ พ่ี อจะปฏิบตั ไิ ด้ เช่นการทําบุญทําทานนัน้ เราสามารถปฏิบตั ไิ ด้ทกุ ทีท่ กุ แห่งทุก
หนเลยก็วา่ ได้ เพราะทีไ่ หนมีความเดือดร้อน มีความลําบากยากจน ทีน่ นั้ ก็จะเป็ นทีท่ เ่ี รา
สามารถทําบุญได้ แต่ถา้ สามารถเลือกคนทําทีเ่ ราจะทําบุญด้วยได้ ก็จะได้อานิสงส์
มากกว่าการไม่ได้เลือก เพราะคนเรามีความดีงามแตกต่างกัน บางคนมีความดีนอ้ ย มี
ความชัว่ มาก บางคนมีความชัว่ น้อย มีความดีมาก ถ้าทําบุญกับคนทีม่ คี วามดีมาก ก็
เท่ากับส่งเสริมคนดี ให้ได้ทาํ ความดีมากยิง่ ๆขึ้นไป ถ้าทําบุญกับคนทีม่ คี วามชัว่ ก็เท่ากับ
ส่งเสริมให้ได้ไปทําความชัว่ มากยิง่ ขึ้นไป การทําความดีมแี ต่จะนํามาซึง่ ความร่มเย็นเป็ น
สุขทัง้ กับตนเองและผูอ้ น่ื ส่วนการทําความชัว่ นัน้ ก็มแี ต่จะนํามาซึง่ ความทุกข์ ความ
วุน่ วาย ความเดือดร้อน ให้ทงั้ กับตนเองและผูอ้ น่ื ดังนัน้ ถ้าเลือกได้ ก็ควรเลือกทําบุญ
กับคนดี ถ้าเลือกไม่ได้เพราะเป็ นเรื่องของมนุษยธรรม เห็นเขาเดือดร้อน เห็นเขาลําบาก
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ถึงแม้เขาจะเป็ นคนชัว่ ร้ายก็ตาม ก็ควรช่วยเหลือเขาไปตามความจําเป็ น แต่ถา้ เลือกได้ ก็
ให้ไปทําบุญกับวัด กับโรงพยาบาล กับโรงเรียน เพราะเป็ นองค์กรทีท่ าํ แต่คุณแต่
ประโยชน์ให้กบั สังคมนัน่ เอง
เราจึงสามารถทําความดีได้เสมอ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน ไม่ตอ้ งรอมาทีว่ ดั จึงจะได้ทาํ บุญทํา
ทาน อยู่ทไ่ี หน สะดวกเมือ่ ไหร่ มีกาํ ลังทีจ่ ะทําได้ ก็รีบๆทําไปเลย เพราะชีวติ ของคนเรา
นัน้ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่แน่นอน จะอยู่จะไปเมือ่ ไหร่ ไม่มใี ครกําหนดได้ ถ้าไปก่อนทีไ่ ด้ทาํ บุญทํา
กุศล ก็จะเสียโอกาสไป เงินทองทีม่ อี ยู่ ก็ตอ้ งทิ้งไป ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรา เพราะ
หลังจากทีต่ ายไปแล้ว ก็ไม่เป็ นของเราแล้ว แต่ในขณะทีย่ งั มีโอกาส ยังมีชวี ติ อยู่ มีเงิน
ทองเหลือใช้ ถ้ามาวัดไม่ได้ ทําทีไ่ หนก็ได้ ทีใ่ กล้ตัวเรา เช่นพ่อแม่ของเรา ก็เป็ นบุคคลที่
เราควรทําบุญด้วยอย่างยิง่ เพราะท่านเป็ นพระของเรา ได้ทาํ กับพ่อแม่แล้ว ก็ทาํ กับญาติ
พีน่ อ้ ง เพือ่ นสนิทมิตรสหาย คนใกล้ชิด ลูกน้อง บริษทั บริวาร ก็สงเคราะห์ อนุเคราะห์
ช่วยเหลือกันไป ตามความจําเป็ นของแต่ละบุคคล
ส่วนเรื่องการละเว้นจากการกระทําบาป ก็สามารถละเว้นได้ตลอดเวลา ไม่จาํ เป็ นต้องมา
ทีว่ ดั มาสมาทานศีลกับพระก่อน แล้วถึงจะไปบําเพ็ญไปรักษาศีล เพราะศีลอยู่ท่กี าร
กระทําทางกายและวาจาของเรา ซึง่ เราทําอยู่ตลอดเวลา ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน เราสามารถละ
เว้นการกระทําในสิง่ ทีผ่ ดิ ศีลได้เสมอ ถ้ามีความตัง้ ใจ ไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะต้องรอให้ถงึ วันพระ
แล้วถึงจะมาสมาทานศีลกัน บางคนทีไ่ ด้สมาทานศีลแล้ว ก็รกั ษาได้ในขณะทีอ่ ยู่ในศาลา
นี้เท่านัน้ พอออกจากศาลาไป ก็ไม่รกั ษาแล้ว อย่างนี้ไม่ดพี อ เพราะเหมือนกับการ
รับประทานอาหาร รับประทานเพียงคําเดียวก็จะไม่พอ ต้องรับประทานมากๆ จนรู้สกึ ว่า
แน่นท้อง จนไม่สามารถรับประทานได้อกี การรักษาศีลก็ตอ้ งเป็ นเช่นนัน้ เหมือนกัน ต้อง
รักษาอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ต่นื ขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปเลย คือตลอดเวลาทีม่ คี วาม
รู้สกึ ตัว ตื่นขึ้นมาควรมีสติคอยดูแลการเคลือ่ นไหว ของกายและวาจาอย่างใกล้ชิด
อย่าปล่อยให้วาจาไปพูดปดมดเท็จ พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ พูดส่อเสียด พยายามหัก
ห้ามจิตใจ เวลาจะพูดเรื่องเหล่านี้ ก็หยุดเสีย การหยุดนี้ไม่เสียหายอะไร ใครจะว่า
อย่างไร ก็ไม่เป็ นไร เพราะถ้าไม่ได้พูดเสียอย่างแล้ว จะไปคิดอย่างไร ก็เรื่องของเขา เมือ่
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พิจารณาแล้วเห็นว่า สิง่ ทีจ่ ะพูดไปนัน้ เป็ นบาป ผิดศีล ไม่ตรงกับความเป็ นจริง ทําความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื อย่างนี้ก็อย่าไปพูด อยู่เฉยๆ หรือพูดเรื่องอืน่ แทนเสียก็ได้ พูด
เรื่องดินฟ้ าอากาศก็ได้ ไม่เป็ นไร แต่ตอ้ งมีสติ ต้องรู้อยู่วา่ กําลังจะพูดอะไร ไม่ตอ้ งไป
เสียดายเพือ่ น ถ้าไม่พูดแล้วเขาจะโกรธเกลียดเรา ถ้าเห็นว่าพูดไปแล้ว เสียศีล เสียสัจจะ
สูร้ กั ษาศีล รักษาสัจจะไว้ดีกว่า ดีกว่าเสียศีล เสียสัจจะ เพือ่ รักษาเพือ่ นไว้ เพือ่ นนัน้ หา
ได้ไม่ยาก มีอยู่มากมายในโลกนี้ สามารถหาได้ใหม่เสมอ แต่ศีลและสัจจะนี้ เป็ นสิง่ ที่
รักษาได้ยาก เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่ามาก มากกว่าเพือ่ นฝูงทัง้ หลาย เพราะศีลเป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา
ได้ ดังทีไ่ ด้แสดงไว้ในท้ายศีล คืออานิสงส์ของศีลว่า สีเลนะ สุคติ ยันติ ศีลเป็ นเหตุให้
ไปเกิดในสุคติ ไปเกิดเป็ นมนุษย์ เป็ นเทพ เป็ นพรหม เป็ นพระอริยบุคคล
อย่าไปคิดว่าการทําบุญทําทานอย่างเดียว ไม่ตอ้ งรักษาศีลนัน้ จะพาให้ไปสวรรค์ได้
อย่างนี้เรียกว่าเป็ นการเข้าใจผิด อานิสงส์ของการทําทานนัน้ เพียงแต่ทาํ ให้เรามีความ
สมบูรณ์ในเรื่องโภคทรัพย์ทงั้ หลาย ในเรื่องปัจจัย ๔ เท่านัน้ ไปเกิดทีไ่ หน สถานทีใ่ ด
ภพใด ก็จะมีโภคทรัพย์ มีข ้าวของเงินทองพร้อมเพรียง คือได้ไปเกิดบนกองเงินกองทอง
นัน่ เอง ถึงแม้จะไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ก็ได้ไปเกิดทีด่ ี เช่นเป็ นสุนขั ในบ้านของคนรวย
ของเศรษฐี มีรูปร่างหน้าตาสวยงาม ใครเห็นก็อยากจะเอาไปเลี้ยง นี่เป็ นอานิสงส์ของการ
ทําบุญให้ทาน แต่ไม่สามารถยับยัง้ การไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรตเป็ นผี เป็ นสัตว์
นรกได้ ถ้าไม่รกั ษาศีลทัง้ ๕ ข้อ เพราะศีล ๕ ข้อนี้ต่างหาก เป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้ได้กลับมา
เกิดเป็ นมนุษย์อกี ได้เป็ นเทพ ได้เป็ นพรหม ได้เป็ นพระอริยบุคคล จนในทีส่ ุดได้บรรลุ
ถึงพระนิพพาน ก็ตอ้ งมีศีลเป็ นผูพ้ าไป
ท่านยังได้แสดงอานิสงส์ของศีลต่อไปอีกว่า สีเลนะ โภคสัมปทา ศีลเป็ นเหตุให้ถงึ พร้อม
ด้วยโภคทรัพย์ คือถ้าหาเงินหาทองมาด้วยความสุจริต ไม่ผดิ กฎหมาย ของต่างๆทีห่ ามา
ได้ ก็เป็ นของทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ถ้าหามาแบบผิดกฎหมาย ผิดศีลผิดธรรม ของเหล่านัน้ ก็
ถือว่าไม่สะอาด ก็อาจจะต้องถูกยึดคืนไป เช่นไปปล้นธนาคารได้เงินมา แต่ถูกเจ้าหน้าที่
ตํารวจจับเข้าคุกเข้าตะราง แล้วก็ยดึ เงินของกลางคืนเจ้าของไป อย่างนี้ก็จะไม่ถงึ พร้อม
ด้วยโภคทรัพย์ แต่ถา้ หาเงินมาด้วยความสือ่ สัตย์สุจริต ตามกําลังสติปญั ญา ความ
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ขยันหมันเพี
่ ยร หามาได้มากน้อยเพียงไร เงินทองเหล่านัน้ ก็จะเป็ นสมบัตขิ องเราอย่าง
แท้จริง ไม่มใี ครสามารถมายึดเอาไปจากเราได้ นี่คอื ความหมายของอานิสงส์ของศีล ที่
แสดงไว้ว่า สีเลนะ โภคสัมปทา ศีลเป็ นเหตุให้ถงึ พร้อมด้วยโภคทรัพย์ และได้ทรงแสดง
อานิสงส์ของศีลลําดับท้ายสุดว่า สีเลนะ นิ พพุติงยันติ ศีลเป็ นเครื่องดับทุกข์ภายในใจ
ถ้าไม่ทาํ ผิดศีล ไม่ฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ ไม่ลกั ทรัพย์ ไม่ประพฤติผดิ ประเวณี ไม่พูดปด
มดเท็จ ไม่โกหกหลอกลวง ไม่เสพสุรายาเมา จิตก็จะอยู่อย่างปกติ ไม่มคี วามกังวลตก
อกตกใจกลัว ว่าจะมีใครรู้วา่ ได้ไปทําอะไรมิดมี ริ า้ ยมา ไม่ตอ้ งหวาดระแวง ว่าจะมีใครมา
จับเข้าคุกเข้าตะราง จะมีใครมาชี้หน้าด่า ว่าเป็ นคนไม่ดี อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นกับผูท้ ร่ี กั ษา
ศีลทัง้ ๕ ข้อนี้
นี่แหละคือผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการกระทําความดี ทีเ่ รียกว่าทําดีได้ดี ทําดีแล้วก็จะมี
ความสุข มีความเจริญทางจิตใจ ส่วนผลรางวัลตอบแทนจากผูอ้ น่ื นัน้ ก็สุดแท้แต่เขาจะ
เห็นสมควร ถ้าเห็นแล้ว ยินดีดว้ ย อนุ โมทนาด้วย ก็จะตอบแทนด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ
แต่ถา้ ไม่เห็นด้วย ก็จะไม่ตอบแทน แต่ก็ไม่มคี วามหมายอะไร สําหรับคนทีท่ าํ ความดี
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เพราะไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผูห้ นึ่งผูใ้ ดนัน่ เอง เพราะรู้อยู่แก่ใจ
ว่า ทําความดีนนั้ มีผลตอบแทนอยู่ในตัวแล้ว ไม่ตอ้ งรอให้ผูอ้ น่ื มาขอบอกขอบใจ ให้รางวี่
รางวัล นี่แหละคือผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากการทําความดี ท่านจึงสอนว่าทําดีได้ดนี นั ่ เอง ส่วน
การทําความชัว่ ทําบาปทํากรรม ก็จะเป็ นเหตุทจ่ี ะทําให้มคี วามทุกข์ มีความวุน่ วายใจ
ในขณะทีย่ งั ไม่ตาย ก็ตกนรกทัง้ เป็ นแล้ว เพราะใจมีความรุ่มร้อน มีความหวาดกลัว มี
ความทุกข์ มีความไม่สบายอก ไม่สบายใจ
เราจึงต้องดูผลทีเ่ กิดขึ้นในใจของเรา
อย่าไปมองผลทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมาจาก
บุคคลภายนอก ไม่เช่นนัน้ แล้วจะไม่เรียกว่าเป็ นการทําความดี แต่เป็ นการทํามาค้าขาย
มีการแลกเปลีย่ นกัน เช่นเราทําอะไรให้คุณสักอย่างหนึ่ง คุณก็ตอ้ งให้อะไรเรามาเป็ นสิง่
ตอบแทน อย่างนี้ก็เหมือนกับการซื้อข้าวซื้อของตามร้านขายของนัน่ เอง เรามีเงินให้เขา
เขาก็มขี องให้เรา เป็ นการแลกเปลีย่ นกัน อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็ นการทําความดี การทํา
ความดีน้ัน ต้องทําโดยไม่หวังผลตอบแทนจากผูร้ บั แม้แต่คาํ ว่าขอบอกขอบใจก็ไม่
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สนใจ เมือ่ ได้พจิ ารณาด้วยปัญญาแล้วว่า มีความจําเป็ น เขาขาด เขาต้องการสิง่ นัน้ สิง่ นี้
ซึง่ เป็ นสิง่ ทีเ่ ราพอจะหามาได้ ก็หามาให้เขาไป เพือ่ เขาจะได้อยู่อย่างเป็ นสุขบ้าง แม้จะไม่
มาก ก็ยงั ดีกว่าไม่ทาํ เลย อย่างน้อยก็ได้บรรเทาความทุกข์ไปบ้าง ถ้าเขาไม่มอี าหาร
รับประทาน ก็ให้อาหารเขารับประทาน เขาจะได้มคี วามสุขทีเ่ กิดจากการได้รบั ประทาน
อาหาร เพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่า เวลาทีเ่ ราไม่ได้รบั ประทานอาหารสักมื้อสองมื้อแล้ว เราจะ
รู้สกึ อย่างไร เราจะต้องมีความหิว มีความกระหายอย่างแน่นอน แล้วถ้ามีใครมีจติ เมตตา
เอาอาหารมาให้เรารับประทาน เราจะรู้สกึ อย่างไร เราก็ตอ้ งมีความรู้สกึ ชื่นชมยินดีใน
ความเมตตาของเขา ถึงแม้เราจะพูดขอบอกขอบใจเขาหรือไม่ก็ตาม เราก็รู้วา่ เขาเป็ นคนดี
นี่แหละคือความหมายของการทําความดี
ทําความดีแล้ว ไม่ตอ้ งหวังผลตอบแทนจากผูห้ นึ่งผูใ้ ด ขอให้มผี ลดีเกิดขึ้นจากการ
กระทําของเรา เป็ นใช้ได้แล้ว เราก็มคี วามสุข มีความภาคภูมใิ จ แล้วความหิวความอยาก
ความกระหาย ทีอ่ ยากจะมีสง่ิ ต่างๆเหมือนกับคนอืน่ เขา ก็จะลดน้อยถอยลงไป ต่อไป
เวลามีเงินเหลือใช้ แทนทีอ่ ยากจะเอาไปซื้อข้าวซื้อของ ทีไ่ ม่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีพ แต่
เห็นแล้วอดใจอยากซื้อมาไม่ได้ ก็จะไม่มคี วามรู้สกึ อย่างนัน้ เกิดขึ้นในใจ เพราะจะจําได้
ถึงความสุขความอิม่ เอิบใจ ทีไ่ ด้รบั ในขณะทีไ่ ด้ช่วยเหลือผูอ้ น่ื ซึง่ จะทําให้อยากเอาเงินที่
มีเหลือใช้น้ ี เอาไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื อีก เพราะเป็ นการทําประโยชน์ได้ทงั้ ๒ ส่วนด้วยกัน
ผูร้ บั ก็ได้รบั ประโยชน์ ผูใ้ ห้ก็ได้ประโยชน์ ผูร้ บั ก็ได้ความสุข ทีเ่ กิดจากการได้รบั การดูแล
ในสิง่ ทีข่ าดตกบกพร่อง ผูใ้ ห้ก็ได้รบั ความสุขจากการทําความดี จากการช่วยเหลือผูอ้ น่ื
ทําให้จติ ใจมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป ถ้าเป็ นมนุษย์ก็ได้กลายเป็ นเทพทันที โดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
ไปรอให้ถงึ วันตายก่อน เพราะจิตกับกายเป็ นคนละเรื่องกัน ถึงแม้กายนี้จะเป็ นมนุษย์ก็
ตาม แต่จติ นี้สามารถกลายเป็ นเทพ เป็ นเดรัจฉานได้ทนั ที ขึ้นอยู่กบั การกระทําของเรา
ถ้าไปทําบาปทํากรรม ทําผิดศีลข้อหนึ่งข้อใดๆ จิตก็กลายเป็ นเดรัจฉานไปได้ทนั ที ถ้าไป
ทําบุญทํากุศล จิตก็กลายเป็ นเทพเป็ นพรหมขึ้นมาได้ทนั ทีเช่นเดียวกัน เพราะจิตเป็ นผู ้
ขึ้นสวรรค์หรือตกนรกนัน่ เอง ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายนี้เมือ่ ตายไป ก็กลับคืนสู่สภาพเดิม
กลับคืนสู่ดิน นํ้ า ลม ไฟ ไม่ได้ไปไหน ไม่ได้ไปสวรรค์ ไม่ได้ไปนรก แต่ใจต่างหากทีจ่ ะ
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ไปสวรรค์หรือไปนรก ถ้าขณะทีต่ ายไปใจมีความสุข มีความอิม่ เอิบใจ ทีร่ ะลึกถึงความดี
งาม ทีไ่ ด้กระทําไว้ ก็จะทําให้ใจได้ไปสวรรค์ทนั ที ถ้าตายไปแล้ว คิดถึงความชัว่ ร้ายทีไ่ ด้
กระทํามาในอดีต ก็จะเกิดความทุกข์ความวุน่ วายใจ เกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมา ก็จะต้อง
ไปตกนรกทันที ท่านจึงสอนให้หมันทํ
่ าความดีไว้มากๆ เพราะเมือ่ ทําความดีไว้มากๆแล้ว
เวลาตายไปความดีเหล่านี้จะปรากฏตัวขึ้นมา เพือ่ ส่งให้ใจได้ไปสู่สุคตินนั ่ เอง แต่ถา้ ทําแต่
ความชัว่ ไปเรื่อยแล้วละก็ เวลาตายไป ความชัว่ เหล่านี้จะมาปรากฏ ทําให้เกิดความรุ่ม
ร้อนใจ เกิดความทุกข์ใจอย่างแสนสาหัส ก็จะทําให้ไปตกนรกทันทีเช่นเดียวกัน การ
แสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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