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กณัฑท์ี่ ๒๐๖ 

สมถภาวนา 
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ 

วนัน้ีตรงกบัวนัถวายพระเพลงิพระบรมศพ ของพระบรมศาสดา พระอรหนัตสมัมาสมั

พทุธเจา้ ทีพ่วกเราเคารพนบัถอืเป็นอย่างยิง่ ถา้ยอ้นเวลากลบัไป ๒๕๔๘ ปี วนัน้ีก็เป็น

วนัที ่๘ หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ไดเ้สดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน มกีารเก็บพระศพไว ้๗ วนั ๗ 

คนื เพือ่ใหผู้ม้จีติศรทัธาเลือ่มใส ไดม้าคารวะกราบไหวบู้ชาเป็นครัง้สุดทา้ย พอวนัที ่ ๘ 

คอืวนัแรม ๘ คํา่ เดอืน ๖ ก็มพีธิีถวายพระเพลงิพระบรมศพ ก่อนหนา้นัน้ก่อนทีจ่ะทรง

เสดจ็ดบัขนัธปรินิพพาน ไดป้ระทานพระปจัฉิมโอวาทใหก้บัสาธุชนพทุธบริษทัท ัง้หลาย

ไวว้า่ สงัขารท ัง้หลายเป็นของไม่เที่ยง จงยงัประโยชน์สว่นตนและสว่นทา่น ใหถ้งึพรอ้ม

ดว้ยความไม่ประมาทเถดิ  

พวกเราทีม่าวดักนัอย่างสมํา่เสมอ ก็เพราะโอวาทอนัน้ีแหละ ทีท่รงมอบไวใ้หก้บัเรา เพือ่

เตอืนสตเิตอืนใจ ไมใ่หพ้ล ัง้เผลอ ไมใ่หล้มืวา่ ชวีติของเรานัน้ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มกีาร

เกดิขึ้นแลว้ ตอ้งมคีวามแก่ มคีวามเจ็บ มคีวามตายไปในทีสุ่ด จงึไมค่วรปลอ่ยเวลาอนัมี

ค่าของมนุษยน้ี์ใหผ้่านไป โดยไมท่าํประโยชนท์ีส่ามารถจะทาํได ้ ประโยชนท์ีส่าํคญัทีสุ่ด

ของมนุษยก์็คอืประโยชนท์างดา้นจติใจนัน่เอง เพราะจติใจเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญั

ทีสุ่ดของชวีติ พระพทุธองคท์รงตรสัไวว้า่ ใจเป็นประธาน ใจเป็นใหญ่ ทกุสิ่งทกุอย่าง

เกดิข้ึนที่ใจ ใจดีทกุสิ่งทกุอย่างกดี็ ถา้ใจไม่ดีทกุสิ่งทกุอย่างกไ็ม่ดีตามไปดว้ย ถา้ใจดี

แลว้ความคดิก็ด ีการพูดก็ด ีการกระทาํก็ดไีปดว้ย ถา้ใจไมด่คีวามคดิก็ไม่ด ีการพูดก็ไม่

ด ีการกระทาํก็ไมด่ ี เมือ่คดิไม่ด ีพูดไมด่ ีกระทาํไมด่ ีผลก็คอืความทกุขค์วามเสือ่มเสยี

ก็จะตามมา ถา้คดิด ีพูดด ีทาํด ีผลก็คอืความสุขความเจริญทางดา้นจติใจ ก็จะเป็นสิง่ที่

ตามมา  
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พระพทุธศาสนาจงึพุ่งเป้าไปทีใ่จเป็นหลกั สอนพทุธศาสนิกชนท ัง้หลายใหพ้ฒันาจติใจ

ของตน ใหด้ใีหป้ระเสริฐ เหมอืนกบัจติใจของพระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลาย จติใจจะดีไดก้เ็พราะคุณธรรม จติใจไม่ดีกเ็พราะกเิลสตณัหา มอีวิชชา ความ

ไมรู่ ้ โมหะ ความหลงคอยผลกัดนั สิง่ทีจ่ะทาํลายกเิลสตณัหา โมหะอวชิชาได ้ ก็คอื

คุณธรรมความดงีามท ัง้หลาย ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็มา แลว้นาํมาเผยแผ่ใหก้บั

สตัวโ์ลกไวเ้ป็นเครื่องพฒันาจติใจ ชาํระซกัฟอกจติใจ ใหส้ะอาดหมดจด ธรรมทีม่ ี

ความสาํคญัต่อการซกัฟอกน้ี ทรงเรียกวา่ภาวนา การบาํเพญ็ภาวนาเป็นการทาํจติใจให ้

สงบ ร่มเยน็เป็นสุข มปีญัญา รูเ้หตรูุผ้ล รูท้กุสิง่ทกุอย่างตามสภาพความเป็นจรงิ น่ีคอื

คุณธรรมทีส่าํคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันาจติใจ ทีจ่ะทาํใหจ้ติใจด ีสะอาดบริสุทธิ์  

การประกอบการบาํเพญ็ภาวนาน้ี จาํตอ้งมคุีณธรรมประกอบทีส่าํคญัคอืสต ิ จะบาํเพญ็

สมถภาวนา คอืการทาํจติใจใหส้งบก็ด ี หรือเจริญวิปสัสนาภาวนา เพือ่ความรูแ้จง้เหน็

จริง ตามความเป็นจริงของธรรมชาตทิ ัง้หลายก็ด ี ตอ้งมสีตเิป็นผูน้าํไป การภาวนาจะไม่

เป็นการภาวนาถา้ไมม่สีตเิป็นผูค้อยนาํไป เพราะเหตใุด เพราะถา้ภาวนาไมม่สีตแิลว้ ใจ

จะไมอ่ยู่กบังานทีค่วรอยู่ แต่จะลอยไปลอยมา คดิเรื่องราวต่างๆ ไมว่า่จะเป็นเรื่องทีผ่่าน

มาแลว้ในอดตีก็ด ี หรือเรื่องทีย่งัไมเ่กดิขึ้นในอนาคตขา้งหนา้ก็ด ี ถา้จติใจไมม่สีตไิวค้อย

ควบคุมใหอ้ยู่กบัปจัจุบนั ใหอ้ยู่กบัที่น่ี เดี๋ยวน้ี ใหอ้ยู่กบัองคภ์าวนา ไมว่า่จะเป็นการ

บริกรรมพทุโธๆๆ หรือการกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกก็ตาม ถา้ไมม่สีตแิลว้ การภาวนา

ก็จะไมเ่กดิผล คอืจติจะไมห่ยุดน่ิง จติจะไมส่งบ ตอ้งมสีต ิการภาวนาจงึจะเป็นผลขึ้นมา 

ไมว่า่จะเป็นการเจริญพทุธานุสติ ก็ตอ้งมสีต ิ พทุธานุสตกิ็คอืการมสีตรูิอ้ยู่กบัพทุ

โธๆๆนัน่เอง ถา้อานาปานสต ิ ก็หมายถงึการมสีตรูิอ้ยู่กบัลมหายใจเขา้ออกเพยีงอย่าง

เดยีว ไมไ่ปรูเ้รื่องอืน่ เรื่องต่างๆ นานาของคนนัน้ก็ด ีของคนน้ีก็ด ีของเราก็ด ีของอดตีที่

ผ่านมาแลว้ก็ด ีของอนาคตทีย่งัไมเ่กดิขึ้นก็ด ีเรื่องราวต่างๆเหลา่น้ีจติไมต่อ้งไปรู ้ไมค่วร

จะรู ้แต่ควรจะรูอ้ยูก่บัเรื่องทีเ่รากาํหนดใหจ้ติรู ้

ถา้เจริญพทุธานุสต ิ คอืกาํหนดบริกรรมคาํวา่ พทุโธๆๆอยู่ในใจ ก็ใหม้สีตริะลกึรูอ้ยู่กบั

คาํบริกรรมพทุโธๆๆอย่างต่อเน่ือง อย่าใหจ้ติแวบออกไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ถา้มสีตจิะ



5 
 

รูท้นัทเีวลาจติแวบออกไป ถา้จติแวบออกไป ก็สามารถดงึกลบัมาไดท้นัท ี เช่น บริกรรม

พทุโธๆๆอยู่ภายในใจ แลว้ก็แวบออกไปคิดถงึเรื่องคนนัน้เรื่องคนน้ี มสีตปิับ๊ก็รูว้า่ไมไ่ด ้

อยู่กบัพทุโธแลว้ ก็ดงึกลบัมาหาพทุโธใหม ่ ดงึมาหาพทุโธๆๆไปในใจ ถา้ไมม่สีตแิลว้ ก็

จะคดิเรื่อยเป่ือยไป ควบคู่กบัการบริกรรมพทุโธๆๆ คอืใจก็บริกรรมพทุโธไป แต่อกีใจ

หน่ึงก็ไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ ถา้เป็นการกระทาํแบบน้ีก็แสดงวา่เผลอสต ิ เมือ่ไมม่สีติ

แลว้สมถภาวนาก็จะไมเ่กดิผล คอืจติจะไมร่วมลงสู่ความสงบ ทีเ่รียกวา่อปัปนาสมาธิ 

หรือขณิกสมาธิ ก็จะไมเ่กดิขึ้น นัง่ไปภาวนาไปเป็นเวลาหลายนาท ี หลายชัว่โมง ก็จะมี

แต่ความฟุ้ งซ่าน ไมม่คีวามสงบ ถา้ขาดสต ิดงันัน้สิง่ทีเ่ราควรใหค้วามสาํคญัอย่างยิง่ ถา้

ตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ในดา้นจติตภาวนา ก็คอืการเจริญสตอิยู่อย่างสมํา่เสมอ  

สตน้ีิเราควรเจริญอยู่ตลอดเวลา ไมใ่ช่เพยีงแต่ขณะทีจ่ะมานัง่สมาธหิรือเดนิจงกรม

ภาวนาเท่านัน้ สตน้ีิเราสามารถเจริญไดต้ลอดเวลา ตัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนถงึเวลาหลบัไปเลย

ทเีดยีว เพราะไมว่า่เราจะทาํอะไร เราควรมสีตรูิอ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ เวลาเดนิก็รูว้า่

กาํลงัเดนิอยู ่ เวลายนืก็รูว้า่กาํลงัยนือยู ่ เวลานัง่ก็รูว้า่กาํลงันัง่ เวลานอนก็รูว้า่กาํลงันอน 

เวลารบัประทานอาหารกรู็ว้า่กาํลงัรบัประทานอาหาร เวลาเขยีนหนงัสอืก็รูว้า่กาํลงัเขยีน

หนงัสอื เวลาอ่านหนงัสอืก็ใหรู้อ้ยู่กบัการอ่านหนงัสอื เวลาฟงัเทศนฟ์งัธรรมก็ใหอ้ยู่กบั

การฟงัเทศนฟ์งัธรรม น่ีคอืลกัษณะของการมสีต ิ คอืจติตอ้งอยู่ในปจัจบุนัเสมอ อยู่กบั

ตวั ถา้มสีตอิยู่กบัตวั ก็เรียกวา่มกีายคตาสต ิคอืมสีตอิยู่กบักาย มกีายเป็นเครื่องผูกใจ 

เป็นเครื่องสรา้งสตใิหเ้กดิขึ้นได ้ อาศยัร่างกายเป็นเหมอืนกบัเสาไวผู้กจติ จติก็เปรียบ

เหมอืนกบัลงิตวัหน่ึง ถา้ไมม่เีชอืกผูกคอไว ้แลว้มดัไวก้บัเสา ลงิจะไมอ่ยู่กบัที ่จะตอ้งไป

เรื่อยเป่ือยตามประสาของลงิ เพราะธรรมชาตขิองลงิมนัจะไมอ่ยู่เฉยๆ  

ธรรมชาตขิองจติทีย่งัไมไ่ดร้บัการฝึกฝนอบรม ก็เป็นแบบเดยีวกนั จะไมอ่ยู่ในปจัจุบนั 

จะไมอ่ยู่ที่น่ี เดี๋ยวน้ี จะอยู่ไดก้็เพยีงแวบเดยีว แลว้เดีย๋วก็ไปแลว้ ไปอดตีบา้ง ไป

อนาคตบา้ง แลว้เดีย๋วก็กลบัมาปจัจบุนั แลว้เดีย๋วก็ไปอกี เป็นอย่างน้ีไปอยู่เรื่อยๆ ไม่

เคยหยุดน่ิง เมือ่ไม่เคยหยุดน่ิงจติก็ไมส่งบ เมือ่ไมส่งบก็จะไมไ่ดส้มัผสักบัความสุขทีเ่กดิ

จากความสงบ ซึง่เป็นความสุขทีเ่ลศิ ทีว่เิศษ ยิง่กวา่ความสุขต่างๆ ทีส่ิง่ต่างๆในโลกน้ีจะ
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สามารถมอบใหก้บัเราได ้เมือ่ไมเ่คยสมัผสักบัความสุขอนัเลศิอนัวเิศษ เราจงึตอ้งหลงไป

หาความสุขจากภายนอก แต่เราไมรู่ห้รอกวา่ ความสุขภายนอกนัน้ เป็นความสุขทีม่ ี

ความทกุขค์ลกุเคลา้อยู่ ซ่อนเรน้อยู่ ไมว่า่จะเป็นความสุขจากอะไรก็ตาม จะตอ้งมคีวาม

ทกุขป์นอยู่ดว้ย ไมช่า้ก็เร็วความทกุขเ์หลา่นัน้ก็จะปรากฏขึ้นมา สรา้งความทกุขท์รมาน

ใหก้บัผูท้ีไ่ปเกี่ยวขอ้งดว้ย  

แต่ถา้ไดน้อ้มเอาคาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ มาปฏบิตักิบัตน ดว้ยการฝึกต ัง้สตติ ัง้แต่ตืน่

นอนขึ้นมาเลย พอตื่นนอนขึ้นมา รูส้กึตวัแลว้ ก่อนจะลกุไปทาํอะไร ก็ต ัง้สตก่ิอน เอาจติ

น้ีประกบไปกบัการเคลือ่นไหวของร่างกาย ขณะทีล่กุก็รูว้า่กาํลงัลกุ เมือ่ลกุแลว้ก็รูว้า่ลกุ

แลว้ เมือ่เริ่มกา้วเดนิไปทาํอะไร ก็ใหรู้อ้ยู่กบัการกา้วเดนิ จะไปเขา้หอ้งนํา้ ไปลา้งหนา้ลา้ง

ตา แปรงฟนั ก็ใหม้สีต ิ ใหรู้อ้ยู่กบังานทีก่ระทาํอยู่ในขณะนัน้ๆ น่ีคอืการฝึกสต ิ เมือ่ได ้

ฝึกสตแิบบน้ีอย่างต่อเน่ืองแลว้ ต่อไปใจจะอยู่ภายใตก้ารควบคุมของเรา จะไมแ่วบไปที่

โน่นทีน่ี่ แต่ถา้ใจไมม่สีตแิลว้ เราจะควบคุมมนัไมไ่ด ้ เวลามนัจะไปทาํอะไร สรา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัเรา เราก็จะไปหยุดมนัไมไ่ด ้ ชวีติของคนเราทกุวนัน้ี ทีม่ปีญัหา มี

เรื่องราวเดอืดรอ้นกนัส่วนใหญ่ ก็เพราะขาดสตนิัน่เอง เวลาจติคดิจะไปทาํอะไรมดิมีริา้ย 

ก็ไมม่กีาํลงัทีจ่ะดงึมนัไว ้ จะหยุดมนัไว ้ อยากจะไปเสพสุรายาเมาก็หยุดมนัไมไ่ด ้ อยาก

เลน่การพนนัก็หยุดมนัไมไ่ด ้ อยากจะไปเทีย่วเตร่ก็หยุดมนัไมไ่ด ้ เพราะไมม่เีบรกเป็น

เครื่องหยุดใจนัน่เอง  

ถา้มสีตแิลว้เราจะมเีบรก เพราะสติน่ีแหละคอืเบรกใจ เป็นสิง่ทีส่ามารถหยุดใจของเราได ้

เวลาทีใ่จคิดไปในทางทีไ่มด่ ีเราก็หยุดมนัได ้เราอาจจะอาศยัพทุโธๆๆเป็นเครื่องช่วยเบรก

ดว้ย เช่นขณะทีเ่ราคดิวา่อยากจะไปทาํอะไรมดิมีริา้ย ผดิศีลผดิธรรม เราก็เบรกดว้ยการ

บริกรรมพทุโธๆๆไปในใจ ใหจ้ติอยู่กบัการบริกรรมไปเรื่อยๆ ไปสกัระยะหน่ึงความคดิที่

อยากจะไปทาํสิง่ทีม่ดิมีริา้ยนัน้ ก็จะหายไปจากใจ เมือ่หายไปจากใจแลว้ จติก็จะไมม่ี

ความอยากทีจ่ะไปทาํสิง่นัน้ๆอกีต่อไป แลว้ยิง่ถา้สามารถควบคุมจติใหน่ิ้งใหส้งบ ไม่ให ้

คดิเรื่องราวอะไรต่างๆได ้แมจ้ะเป็นสกัระยะหน่ึง ก็จะเป็นการพกัผ่อนจติใจ เป็นการให ้

ความสุขกบัจติใจ เมือ่จติใจมคีวามสุขทีเ่กดิจากความสงบแลว้ จติก็จะมคีวามอิม่ มี
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ความพอ ไมค่ดิ ไมห่วิไม่อยากกบัเรื่องราวต่างๆ แลว้จติก็จะเริ่มค่อยเกดิปญัญาขึ้นมา 

เริ่มเหน็แลว้วา่ความหลงนัน้เกดิจากความไมส่งบของจติใจ เมือ่จติไมส่งบ จติก็จะมี

ความรูส้กึหวิ มคีวามอยาก ตอ้งการสิง่นัน้ ตอ้งการสิง่น้ี เมือ่ไมม่ปีญัญาคอยสอน วา่สิง่

ไหนเป็นคุณ สิง่ไหนเป็นโทษ ก็จะถูกความหลงหลอกใหว้ิง่ไปหาสิง่ทีเ่ป็นโทษท ัง้สิ้น  

เพราะทกุสิ่งทกุอย่างที่จติใจเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ไม่ว่าจะผ่านมาทางตากดี็ ทางหูกดี็ 

ทางจมูกกดี็ ทางลิ้นกดี็ ทางกายกดี็ ลว้นมีความทกุขซ่์อนเรน้อยู่ดว้ยกนัท ัง้สิ้น คนเรา

ทกุวนัน้ีทีร่อ้งห่มรอ้งไห ้ เศรา้โศกเสยีใจกนัก็เพราะสิง่ต่างๆ ทีผ่่านมาทางทวารท ัง้หา้น้ี

ท ัง้นัน้ ทีท่าํใหเ้ราตอ้งเศรา้โศกเสยีใจรอ้งห่มรอ้งไหก้นั เพราะเราไมม่ปีญัญา เวลาเหน็อะไร ได ้

ยนิอะไรทีถู่กอกถูกใจ ก็อยากจะไดม้าครอบครองเป็นสมบตัขิองเรา น่ีคอือาํนาจของความ

หลง มนัหลอกใหเ้ราออกไปแสวงหาสิง่ต่างๆในโลกน้ี แบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ไดม้าเท่าไรก็

ไมรู่จ้กัอิม่ ไมรู่จ้กัพอ แต่ถา้ไดม้าวดั ไดย้นิไดฟ้งั พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ที่

ทรงสอนใหรู้ว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้อยู่ในตวัเรา อยู่ในใจของเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีอ่ืน่เลย 

เพยีงแต่วา่เราตอ้งปลกุความสุขน้ีใหต้ื่นขึ้นมาใหไ้ด ้ ขณะน้ีความสุขทีม่อียู่ในใจของเรา

นัน้ ถูกกเิลส อวชิชา ตณัหา มนัปกปิดไว ้มนักดไว ้ไมใ่หโ้ผลข่ึ้นมา เราจงึตอ้งอาศยัการ

ภาวนา สมถภาวนาเป็นเครื่องทาํใหจ้ติใจสงบ ดว้ยการเจริญสตอิย่างสมํา่เสมอ  

ขณะทีเ่ราไมไ่ดภ้าวนา ไมไ่ดน้ ัง่ทาํสมาธิ หรือไมไ่ดเ้ดนิจงกรม ก็ใหม้สีตอิยู่กบัการ

เคลือ่นไหวของร่างกาย ไมว่า่ร่างกายจะทาํอะไร อยู่ทีไ่หนขอใหม้สีต ิ ขอใหจ้ติอยู่กบั

ร่างกายเสมอ อย่าไปอยู่ทีอ่ืน่ เช่นขณะน้ีเรานัง่อยู่ในศาลาน้ี กาํลงัฟงัเทศนฟ์งัธรรม ก็

ขอใหจ้ติอยู่กบัการฟงัเทศนฟ์งัธรรม อย่าไปคดิถงึเรื่องทีจ่ะไปทาํต่อไป หรือเรื่องทีผ่่าน

มาแลว้เมือ่สกัครู่ วา่เกดิอะไรขึ้นมา ไมค่วรคุยกนั ควรตัง้สตอิยู่กบัการฟงัโดยถ่ายเดยีว 

พอแวบไปคุยกนั ก็แสดงวา่เผลอแลว้ ไมไ่ดฟ้งัแลว้ ก็จะไมไ่ดย้นิในส่วนทีเ่ผลอไป การ

ฟงัก็จะไมต่ดิต่อกนั ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บักจ็ะไมไ่ดเ้ต็มรอ้ย เพราะฟงัแลว้ก็จะไมเ่ขา้ใจ

นัน่เอง เพราะฟงัแบบขาดๆเกนิๆ ไมป่ะตดิปะต่อกนั ไมเ่ป็นเรื่องเป็นราว ก็เลยไมไ่ดร้บั

ประโยชนเ์ท่าทีค่วรจากการฟงั แต่ถา้ต ัง้ใจฟงัอย่างต่อเน่ือง อย่างสมํา่เสมอแลว้ ก็จะมี

สต ิพอเวลาไปนัง่ทาํสมาธิ จติก็จะสงบไดอ้ย่างงา่ยดาย  
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ในเบื้องตน้จะสวดมนตไ์ปภายในใจก่อนก็ได ้ ถา้รูส้กึวา่จติไมอ่ยู่กบัคาํบริกรรมพทุโธๆๆ 

หรือไมส่ามารถอยู่กบัลมหายใจเขา้ออกได ้ ก็สวดมนตภ์ายในใจไปก่อน เป็นการภาวนา

ดว้ยการสวดมนต ์สวดไปสกัระยะหน่ึง ถา้รูส้กึวา่อยากจะหยุดสวด ก็ลองหยุดดู ดูซวิา่

จติจะน่ิงไหม ยงัจะแวบไปหาเรื่องนัน้หาเรื่องน้ีอยู่หรือเปลา่ ถา้ยงัแวบไปอยู่ ก็ลอง

บริกรรมพทุโธๆๆต่อไป ถา้ชอบการบริกรรมพทุโธๆๆ ถา้ไมช่อบบริกรรมพทุโธๆๆ ก็

ลองกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกดู ใหจ้ติรูอ้ยู่ทีจ่ดุทีล่มสมัผสัในขณะเขา้ไปหรือออกมา 

ส่วนใหญ่ก็อยู่แถวปลายจมกูหรือ บริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมา ก็ใหก้าํหนดรูอ้ยู่ตรงจดุ

นัน้จดุเดยีว ไมต่อ้งตามลมเขา้ไป ไมต่อ้งตามลมออกมา เหมอืนกบัคนทีเ่ฝ้าประตู เขาดู

คนเขา้ ดูคนออก เขาก็ดูตรงทีป่ระตูนัน้ คนจะเขา้มากี่คนก็ตอ้งผ่านประตูนัน้ คนจะ

ออกไปกี่คนก็ตอ้งผ่านทีป่ระตูนัน้ ถา้ตามคนเขา้ตามคนออก เดีย๋วก็จะนบัไมไ่ด ้ เดีย๋วก็

จะหลงวา่ คนน้ีเขา้มาหรือยงั คนน้ีออกไปหรือยงั แต่ถา้ต ัง้สตเิฝ้าอยู่ตรงจดุเดยีว ตรงที่

ประตูนัน้ คนจะเขา้มากี่คนก็รู ้คนจะออกไปกี่คนก็รู ้ 

ฉนัใดการดูลมก็แบบนัน้ ใหดู้อยู่ตรงจดุทีล่มสมัผสัทีช่ดัทีสุ่ด ทีป่ลายจมกูหรือเหนือ

บริเวณริมฝีปากขึ้นมา ก็ใหรู้อ้ยู่ตรงนัน้ ไมต่อ้งไปรูเ้รื่องอืน่ รูเ้รื่องลมอย่างเดยีว ลมจะ

เป็นอย่างไร ก็ไมต่อ้งไปบงัคบั ลมจะหยาบก็รูว้า่ลมหยาบ ลมจะละเอยีดก็รูว้า่ลม

ละเอยีด แมก้ระท ัง่ลมรูส้กึวา่หายไปจากความรูส้กึ ก็ใหรู้ต้ามความเป็นจริง ไมต่อ้งไป

วติก ตกใจวา่ ไมม่ลีมหายใจแลว้ แสดงวา่เราจะตายแลว้ ใช่ไหม ถา้ไปคดิอย่างน้ีก็จะ

เกดิความวติก เกดิความกลวัขึ้นมา แลว้ก็จะไมก่ลา้ภาวนาต่อไป จติก็จะไมร่วมลงสู่

ความสงบ แต่ถา้รูไ้ปตามความเป็นจริงของลม ถงึแมจ้ะรูส้กึวา่ไมม่ลีม ก็ไมต่อ้งกลวั 

ตราบใดมผูีรู้อ้ยู่ มสีตอิยู่แลว้ ไมต่ายแน่นอน ผูท้ีภ่าวนาอานาปานสติมา มมีากมายก่าย

กอง ไมม่ใีครตายสกัคนจากการภาวนาอานาปานสต ิแต่คนทีก่ลวันัน้ต่างหาก จะเป็นคน

ทีจ่ะไมส่ามารถรบัผลทีเ่กดิจากการภาวนาอานาปานสตไิด ้ 

แต่ถา้กาํหนดสตใิหรู้ต้ามความเป็นจรงิของลม จะหยาบก็รูว้า่หยาบ จะละเอยีดก็รูว้า่

ละเอยีด จะไมม่ลีมเหลอือยู่เลยก็รูว้า่ไมม่ลีมเหลอือยู่เลย ถา้รูอ้ยู่อย่างนัน้แลว้ ไมน่าน

จติก็จะรวมลงเขา้สู่ความสงบ เรียกวา่จติรวมลงเป็นสมาธ ิ จะเป็นขณิกสมาธิก็ได ้ คอื
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รวมลงอยู่ช ัว่ขณะหน่ึง ไมน่านนกั แลว้ก็ถอนออกมา หรือรวมลงแลว้อยูเ่ป็นเวลาอนั

ยาวนาน อย่างนัน้ก็เรียกวา่อปัปนาสมาธิ น่ีคอืผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการเจริญสตอิยา่ง

สมํา่เสมอในอริิยาบถสี่ ไมว่า่จะเดนิ จะยนื จะนัง่ จะนอน จะทาํอะไรกบัร่างกาย ถา้มสีติ

ระลกึรูอ้ยู่กบัการกระทาํของร่างกายแลว้ เวลานัง่สมาธิโอกาสทีจ่ติจะสงบลงสู่ความสงบ

นัน้ ก็จะมมีาก เมือ่จติสงบแลว้จติก็จะเบา จติก็จะวา่ง ในขณะนัน้เหมอืนกบัวา่โลกน้ีไม่

มอีะไรหลงเหลอือยู่เลย เหลอือยู่แต่สกัแต่ว่ารูเ้ท่านัน้  

น่ีคอืธรรมชาตขิองจติ เวลาทีจ่ติสงบจะมสีกัแต่วา่รูเ้ท่านัน้เอง ไมม่อีะไรเหลอือยู่ในจติ

เลย มแีต่ความสงบ มแีต่ความสุข มแีต่ความอิม่เอบิ แต่สภาพของความสงบน้ีใน

เบื้องตน้ก็จะอยู่ไดไ้มน่าน อยู่ไดส้กัขณะหน่ึงก็จะถอนออกมา หรือบางท่านก็อาจจะอยู่

ไดน้าน ขึ้นอยู่กบับญุบารมทีีเ่คยไดส้ะสมมาในอดตี การอยู่ส ัน้หรืออยู่นานก็ไมส่าํคญั ก็

ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาตขิองมนัก็แลว้กนั ถา้อยู่แป๊บเดยีวแลว้ถอนออกมาก็ไม่

เป็นไร ถา้อยู่นานแลว้ถอนออกมาก็ไม่เป็นไร แต่สิง่ทีจ่ะไดร้บัขณะทีถ่อนออกมาคอื

ความอิม่เอบิใจ ความเยน็ใจ แลว้ทน้ีีพอจติจะเริ่มคดิเริ่มปรุงเกี่ยวกบัเรื่องราวต่างๆ ก็

ควรเอาจติน้ีมาเจริญวปิสัสนาต่อ คอืเมือ่สกัครู่น้ีเราทาํจติใจใหส้งบ เมือ่จติสงบแลว้

รวมอยู่ได ้ ต ัง้อยู่ไดส้กัระยะหน่ึง เมือ่อิ่มตวัแลว้ก็ถอนออกมา ทน้ีีถา้ปลอ่ยใหไ้ปคดิ

เรื่องราวต่างๆ มนัก็จะคดิไปตามประสาเดมิๆ คดิไปตามประสากเิลสตณัหา เหน็อะไรก็

อยากจะได ้ เหน็อะไรก็อยากจะม ี ถา้ปลอ่ยใหค้ดิอย่างน้ี เดีย๋วก็จะตอ้งมปีญัหาตามมา 

คอืจะตอ้งไปแสวงหาสิง่ต่างๆ แลว้ก็จะตอ้งไปทกุข ์ไปกงัวล ไปเศรา้โศกเสยีใจต่อไปอกี  

ดงันัน้เวลาจติเริ่มคดิอยากจะไดอ้ะไร ก็ตอ้งใชวิ้ปสัสนาเขา้มาเป็นเครื่องสกดั คอืตอ้ง

พจิารณาใหเ้หน็วา่สิง่ทีจ่ติอยากจะไดน้ัน้ ลว้นเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ท ัง้สิ้น คอืเป็น

ของไม่เที่ยง มกีารแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปเรื่อย เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่เป็นความสุข อาจจะ

เป็นความสุขในขณะทีไ่ดม้าใหม่ๆ  แต่ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งเกดิความทกุขข์ึ้นมากบัสิง่นัน้ๆ 

เป็นอนัตตาก็คอืเป็นสิง่ทีไ่ม่มีตวัตน ไม่ใช่สมบตัิของผูห้น่ึงผูใ้ด ไม่อยู่ภายใตก้ารบงัคบั

ควบคุมของใครเลย น่ีคอืธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ไมว่า่จะ

เป็นวตัถหุรือบคุคลต่างๆ เวลาเหน็คนสวย เราก็อยากจะได ้เราชอบคนน้ี เราอยากจะได ้
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เขามาเป็นคู่ครอง แต่เราไมเ่คยคดิเลยวา่ คนทีเ่ราชอบน้ี สกัวนัหน่ึงรูปร่างหนา้ตาของเขา

ก็จะตอ้งเปลีย่นไป ตอนน้ีเขาหนุ่มเขาสาว แต่เดีย๋วเขาก็จะกลายเป็นคนแก่คนชรา เดีย๋ว

จะตอ้งเป็นคนเจ็บไขไ้ดป่้วย กลายเป็นคนทีเ่ราจะตอ้งมาคอยดูแลรกัษา กลายเป็นภาระ 

กลายเป็นความทกุขไ์ป สิง่เหลา่น้ีเรามองไมเ่หน็ในปจัจบุนั เพราะมนัเป็นสิง่ที่

เปลีย่นแปลงไปอย่างชา้ๆ อย่างรูปร่างหนา้ตาของคนเราน้ี ก่อนจะเปลีย่นไปได ้ ก็ตอ้งใช ้

เวลานานพอสมควร แต่สิง่ทีแ่น่นอนก็คอืมนัจะตอ้งเปลีย่นแน่ๆ เพราะไมม่ใีครอยู่เป็น

หนุ่มเป็นสาวไปไดต้ลอด สกัวนัหน่ึงก็จะตอ้งเป็นคนแก่ กลายเป็นคนตายไปในทีสุ่ด น่ี

คอืเป็นธรรมชาตขิองคนเราท ัง้สิ้น  

ถา้เรามวิีปสัสนา คอืมปีญัญาคอยเตอืนสติอยู่เสมอวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราอยากจะไดน้ัน้ 

เป็นของไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เป็นของทีต่อ้งเปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ เป็นกองทกุข ์ ไม่ใช่

เป็นความสุข มนัใหค้วามสุขกบัเราช ัว่ประเดีย๋วประดา๋ว ในลกัษณะของยาขมเคลอืบ

นํา้ตาล เวลาอมเขา้ไปในปากใหม่ๆ  ก็หวานด ีแต่พอนํา้ตาลละลายหมดไปแลว้ มนัเหลอื

แต่ความขมของยาใหเ้ราสมัผสั สิง่ต่างๆทีเ่ราไดม้าใหม่ๆ  ก็เป็นเช่นนัน้ เหมอืนขา้วใหม่

ปลามนั อยู่ดว้ยกนัใหม่ๆ  ก็รูส้กึวา่ทกุอย่างนัน้ดไีปหมด มแีต่ความสุข แต่พออยู่กนัไป

สกัระยะหน่ึงแลว้ ก็เกดิความชนิชา เกดิความเบือ่หน่าย เกดิความอดิหนาระอาใจตามมา

ทหีลงั แลว้ทน้ีีก็เกดิความทกุข ์ อยากจะไปหาของใหม่ๆ  แต่ก็ไปหาไมไ่ด ้ เพราะเมือ่มี

ของเก่าแลว้ไปหาของใหมเ่ดีย๋วก็มปีญัหาตามมา ถงึจะมปีญัหา บางคนก็ยงัอตุส่าห์

ลกัลอบไปหาจนได ้ แลว้ในทีสุ่ดก็กลายเป็นปญัหาขึ้นมา กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา 

ถงึกบัทะเลาะววิาททาํรา้ยชวีติของกนัและกนั ก็มเีป็นจาํนวนมาก  

เหลา่น้ีมนัไมใ่ช่เป็นความสุขเลย แต่เป็นความทกุขท์ีต่ามความสุขมา ความสุขจะมา

ตอนตน้เท่านัน้ ตอนทีไ่ดส้มัผสั ตอนทีไ่ดม้าใหม่ๆ  ไดค้นน้ีมาใหม่ๆ  ก็มคีวามสุขกบัคน

น้ี แต่อยู่ไปนานๆ เขา้ก็เกดิความชินชาจาํเจ เกดิความเบือ่หน่ายตามมา แลว้ก็กลายเป็น

ความทกุขข์ึ้นมา แต่ถา้มปีญัญาคอยสอนเราอยู่อย่างต่อเน่ืองแลว้ รบัรองไดว้า่เวลาเหน็

อะไร ถงึแมจ้ะเกดิความอยาก ความยนิดขีึ้นมา ก็จะสามารถระงบัความอยาก ความ

ยนิดเีหลา่นัน้ได ้ ทาํใหเ้ราไมต่อ้งไปแสวงหาสิง่ต่างๆภายนอก เพราะรูว้า่ไมใ่ช่เป็น
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ความสุขทีแ่ทจ้ริง สูย้อ้นกลบัเขา้มาสู่จติของเราไมไ่ด ้ ทาํจติใจใหส้งบ กาํหนดพทุ

โธๆๆไปภายในใจ พอจติสงบลง ใจก็เบา ใจก็สบาย ใจก็มคีวามสุข เป็นการหาความสุข

ทีแ่ทจ้ริง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๐๗ 

วิปสัสนาภาวนา 
๔ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

การบาํเพญ็จติตภาวนา คอืสมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา เป็นงานทีค่วรบาํเพญ็อย่าง

สมํา่เสมอ เมือ่วนัพระทีแ่ลว้ไดพู้ดถงึเรื่องการบาํเพญ็สมถภาวนา คอืการทาํจติใจใหส้งบ 

ใหร่้มเยน็เป็นสุข ดว้ยการเจริญพทุธานุสต ิคอืบริกรรมพทุโธๆๆดว้ยสต ิหรือเจริญอานา

ปานสต ิ กาํหนดดูลมหายใจเขา้ออกดว้ยสต ิ ถา้สามารถควบคุมจติใหรู้อ้ยู่กบังานที่

กาํหนดไวไ้ด ้ จติก็จะสงบตวัลง รวมเป็นหน่ึง ถา้บริกรรมพทุโธๆๆ ก็ใหรู้แ้ต่การบริกรรม

พทุโธๆๆ ไมส่่งจติไปคดิเรื่องราวต่างๆ ถา้ใชก้ารกาํหนดดูลมหายใจเขา้ออก ก็กาํหนดดู

ลมหายใจเขา้ออกทีป่ลายจมกู ตรงจดุทีล่มสมัผสัเขา้ออก กาํหนดจติใหรู้อ้ยู่ตรงนัน้อย่าง

ต่อเน่ืองดว้ยสต ิ ไม่ใหจ้ติแวบไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ี ถา้สามารถควบคุมจติใหอ้ยู่กบังานที่

กาํหนดไวไ้ดอ้ย่างต่อเน่ือง ไมช่า้ก็เร็วจติก็จะเขา้สู่ความสงบ รวมลงสู่ความเป็นหน่ึง เรียกวา่

เอกคัคตารมณ์ จติต ัง้ม ัน่เป็นสมาธิ มแีต่สกัแต่ว่ารูอ้ยู่เท่านัน้ ถา้จติไดเ้ขา้ถงึจดุน้ีแลว้จติ

จะมคีวามสงบ มคีวามร่มเยน็เป็นสุข มคีวามอิม่เอบิใจ มคีวามพอ ในขณะนัน้กเิลส

ตณัหาทีเ่คยเพ่นพ่านเหยยีบยํา่จติใจอยู่ ก็จะสงบตวัลงไปดว้ย เพราะกเิลสตณัหาไม่

สามารถทาํงานทาํการได ้ในขณะทีจ่ติต ัง้อยูใ่นสมาธิ  

แต่สมาธิน้ีไมส่ามารถทาํลายกเิลส ใหส้ิ้นซากไปจากจติจากใจได ้ เพราะสมาธิเป็นเหมอืน

หนิทบัหญา้ เวลาทบัหญา้อยู ่ก็ทาํใหห้ญา้ไมส่ามารถงอกงามได ้แต่ถา้ยกหนิออกไป ทิ้ง

ไวส้กัระยะหน่ึง เมือ่ไดแ้ดดไดน้ํา้ หญา้ก็จะงอกงามขึ้นมาอกี ฉนัใดกเิลสตณัหาตวัทีช่อบ

สรา้งความปัน่ป่วน สรา้งความวุน่วายใหก้บัจติใจ ก็เป็นเช่นนัน้ ขณะทีอ่ยู่ในสมาธิ กเิลส

ตณัหาเช่นความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ก็จะสงบตวัลงไป ไม่

สามารถออกมาเพ่นพ่านได ้แต่ไมต่าย เพราะหลงัจากทีจ่ติถอนออกจากสมาธิแลว้ กเิลส

ตณัหาก็จะออกมากบัความคดิปรุงต่างๆอกี  
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ในขณะทีจ่ติอยู่ในสมาธ ิ ก็ควรปลอ่ยใหจ้ติต ัง้อยู่ในสมาธิไปเรื่อยๆ อย่าไปดงึจติออก

จากสมาธิ เพราะการทาํสมาธิก็เพือ่จะใหจ้ติไดส้งบตวัลง ไดพ้กั ไดค้วามอิม่เอบิใจ จะได ้

มกีาํลงัทีจ่ะไปทาํงานต่อสูก้บักเิลสตณัหาในลาํดบัต่อไป เวลาอยู่ในสมาธิ จติจะสงบน่ิง

อยู่นานเท่าไร ก็ปลอ่ยใหน่ิ้งอยูอ่ย่างนัน้ อย่าไปกงัวลกบัเรื่องภารกจิการงานอืน่ๆ ที่

อาจจะตอ้งไปทาํ ขอใหอ้ยู่ในความสงบนัน้ไปก่อน เรื่องงานอืน่ๆนัน้ อย่าเหน็วา่สาํคญั

กวา่ความสงบ เพราะความสงบน้ีเป็นคุณ เป็นประโยชนก์บัชวีติจติใจอย่างมาก ปลอ่ยให ้

จติสงบจนอิม่ตวัแลว้ มนัจะถอนออกมาเอง เมือ่ถอนออกมาแลว้ จงึเป็นเวลาทีค่วรเอา

จติมาทาํงานใหเ้กดิคุณเกดิประโยชนต่์อไป คอืบาํเพญ็วิปสัสนาภาวนา  

การบาํเพญ็วิปสัสนาภาวนา เป็นการสรา้งความรูแ้จง้เหน็จริงใหเ้กดิขึ้นในจติในใจ 

เกี่ยวกบัสภาวธรรมท ัง้หลายทีม่าสมัผสักบัจติผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ศึกษาทาํ

ความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง ใหรู้ว้า่สภาวธรรมเหลา่น้ีเป็นอย่างไร เพราะถา้เหน็ตามความเป็น

จริงของเขาแลว้ จติจะปลอ่ยวาง จะไมย่ดึไมต่ดิ ไมถ่อืวา่เป็นตน เป็นของๆตน วา่เป็นสิง่

ทีจ่ะใหค้วามสุขกบัตน วา่จะอยู่กบัตนไปตลอดเวลา โดยไมม่กีารเปลีย่นแปลง เหลา่น้ีจะ

ไมม่อียู่ในความรูส้กึของจติ ถา้จติไดเ้จริญธรรมะทีเ่รียกวา่ไตรลกัษณ์ คอือนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตา อนิจจงัน้ีแปลวา่ การแปรปรวนเปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ ไมม่อีะไรอยู่น่ิงเฉย เช่น

สงัขารร่างกายของเรา ก็มกีารเปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา ตัง้แต่เกดิออกมา

จากทอ้ง ก็มกีารเปลีย่นแปลงไปเรื่อยๆ จากทารกก็เป็นเดก็ จากเดก็ก็เป็นผูใ้หญ่ จาก

ผูใ้หญ่ก็กลายเป็นคนแก่ คนชรา คนเจ็บไขไ้ดป่้วย และในทีสุ่ดก็กลายเป็นคนตายไป  

น่ีคอืลกัษณะของอนิจจงั เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นบคุคลก็ด ี หรือวตัถุ

ขา้วของต่างๆก็ด ี ก็เป็นลกัษณะเดยีวกนั ไดอ้ะไรมาใหม่ๆ  ก็ใหมด่ ี แต่ใชไ้ปเรื่อยๆ 

ต่อไปมนัก็เก่า เช่นเสื้อผา้หรือบา้นหรือรถยนต ์ สิง่ต่างๆเหลา่น้ีลว้นตกอยู่ภายใตก้ฎของ

อนิจจงัท ัง้สิ้น คอืความเสือ่ม จะตอ้งมกีารเสือ่มลงไปเรื่อยๆ ทลีะเลก็ทลีะนอ้ย จนใน

ทีสุ่ดก็จะไมส่ามารถรวมตวัอยู่ในสภาพเดมิได ้ ก็ตอ้งกระจดักระจายแตกออกไป เช่น

ร่างกายเมือ่ตายไปแลว้ ก็แยกคนืสู่ดิน น้ํา ลม ไฟ ต่อไป รถยนตเ์มือ่เสยีแลว้ พงัแลว้ 

เขาก็ถอดชิ้นส่วนต่างๆออกไป เอาไปทาํอย่างอืน่ต่อไป น่ีคอืลกัษณะของอนิจจงั ความ



14 
 

ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เราจงึตอ้งพจิารณาดูอยู่เรื่อยๆ เพือ่จะไดค้ลายความหลง เพราะเวลา

เหน็อะไรสวยเหน็อะไรงาม ก็จะเกดิความยนิด ีเกดิตณัหาความอยากได ้โดยไมค่ดิวา่สิง่

ทีอ่ยากไดน้ัน้ จะเปลีย่นแปลงไป จากดกีลายเป็นไมด่กี็ได ้ จากสิง่ทีร่กัทีช่อบ ก็

กลายเป็นสิง่ทีน่่าเกลยีดน่าชงัขึ้นมาก็ได ้ เพราะมนัเปลีย่นไปตามสภาพของมนันัน่เอง น่ี

คอืลกัษณะของอนิจจงั ความไมเ่ทีย่ง  

นอกจากไมเ่ทีย่งแลว้ ยงัเป็นทกุขอ์กีดว้ย เรามกัจะมองเหน็อะไรที ่ สวยๆงามๆ ทีเ่รา

ชอบ วา่เป็นสิง่ทีน่่ารกั เป็นสิง่ทีจ่ะใหค้วามสุขกบัเรา แต่หารูไ้มว่า่ความสุขทีไ่ดร้บัจาก

สิง่ของหรือบคุคลต่างๆนัน้ มนัมคีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู่ ขอ้ทีห่น่ึงมนัเป็นภาระ เมือ่ไดม้า

แลว้ ก็ตอ้งดูแลรกัษา สิง่ใดทีเ่รารกัเราชอบ เราก็อยากจะใหส้ิง่นัน้ๆอยู่กบัเราไปเรื่อยๆ 

เราก็ตอ้งคอยกงัวล คอยดูแลรกัษา ถา้เกิดสูญหายไป ก็จะตอ้งนาํความทกุขใ์จมาใหก้บั

เรา น่ีคอืความทกุขท์ีซ่่อนเรน้อยู่ ถา้ไมพ่จิารณา จะไมเ่หน็ จะเหน็วา่เป็นความสุขโดย

ถ่ายเดยีว จะมองเพยีงดา้นเดยีวเท่านัน้ อกีดา้นหน่ึงจะไมค่่อยคดิกนั เวลาอยู่คนเดยีวก็

รูส้กึวา่เหงา ถา้มใีครมาอยู่ดว้ย มสีามหีรือภรรยาอยู่ร่วมกนั ก็จะมคีวามสุข แต่ใน

ความสุขนัน้ก็ตอ้งมคีวามห่วงใย มคีวามกงัวล มกีารทะเลาะววิาท มกีารเบือ่ขี้หนา้กนั มี

การอยากทีจ่ะแยกทางกนั ก็จะกลายเป็นความทกุขข์ึ้นมาทนัท ี เพราะสภาพของสิง่ต่างๆ

นัน้มนัไมเ่ทีย่ง สภาพจติใจของเราก็ไมเ่ทีย่งเหมอืนกนั เรารกัอะไรเราชอบอะไรในวนัน้ี 

ไมไ่ดห้มายความวา่จะรกัจะชอบสิง่นัน้หรือบคุคลนัน้ไปตลอด วนัพรุ่งน้ีอาจจะเกดิความ

เบือ่หน่าย เกดิความอดิหนาระอาใจขึ้นมาก็ได ้ เกดิขึ้นกบัคนทกุๆคน น่ีคอืลกัษณะของ

ความทกุขท์ีจ่ะเกดิขึ้นตามมา  

ถา้เราไปยุ่งเกี่ยวกบัสิง่ต่างๆภายนอก ไมว่า่จะเป็นวตัถขุา้วของต่างๆ หรือบคุคลต่างๆ 

จติใจก็จะตอ้งมคีวามวุน่วาย มคีวามทกุข ์มคีวามกงัวลตามมา เมือ่ตอ้งสมัผสักบัสิง่ของ

หรือบคุคลทีไ่มป่รารถนา เช่นบคุคลทีเ่ราเคยชอบเคยรกั กลบัประพฤตติวัเปลีย่นไป 

จากหนา้มอืเป็นหลงัมอืไป เคยเป็นคนด ีเคยเป็นคนมคีวามเมตตา เคยเป็นคนเอาอกเอา

ใจ กลบักลายเป็นอกีคนหน่ึงไป การเอาอกเอาใจ ก็กลบัเป็นการเอาอกเอาใจตนเอง 

ไมไ่ดเ้อาอกเอาใจเราอย่างน้ีเป็นตน้ ทาํใหเ้ราเกดิความเสยีใจขึ้นมา น่ีก็คอืความทกุข ์
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ทกุขท์ีเ่กดิจากความหลงนัน่เอง หลงวา่สิง่นัน้ด ี สิง่น้ีด ี เมือ่ไดส้ิง่น ัน้สิง่น้ีมาแลว้ จะให ้

ความสุขกบัเรา แต่ในทีสุ่ดความสุขทีไ่ดม้า ก็เป็นเหมอืนกบันํา้ตาลทีเ่คลอืบยาขมนัน่เอง 

เวลาอมเขา้ไปในปากใหม่ๆ  ก็หวานด ีแต่พอนํา้ตาลละลายไปหมดแลว้ เหลอืแต่ตวัยาซึง่

มรีสขม ก็ตอ้งสมัผสักบัรสขมทนัท ี 

น่ีคอืลกัษณะของสิง่ต่างๆ หรือบคุคลต่างๆ ทีเ่ราเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ไมว่า่จะมาทางตา 

ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ก็จะเป็นในลกัษณะเดยีวกนั คือเป็นอนิจจงัไม่

เทีย่ง เป็นทกุข ์ และประการทีส่าม เป็นอนัตตา คาํวา่อนตัตาน้ีแปลวา่ ไม่ใช่ตน ไม่ใช่

เรา ไม่ใช่ของๆเรา คอืทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ยนัน้ ลว้นเป็นส่วนหน่ึงของ

ธรรมชาตทิ ัง้สิ้น เป็นสิง่ทีเ่ราไมส่ามารถควบคุมบงัคบั ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของ

เราไดเ้สมอไป เราอาจจะดูแลควบคุมบงัคบั บางสิง่บางอย่างบางคน ไดบ้างครัง้บางเวลา 

แต่จะไมส่ามารถควบคุมบงัคบัสิง่ต่างๆ บคุคลต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการไดเ้สมอ

ไป เช่นร่างกายของเรา เราก็ดูแลรกัษาพอใหอ้ยู่อย่างปกตไิด ้ดว้ยการรบัประทานอาหาร 

หาเสื้อผา้มาใส่ มทีีอ่ยู่อาศยัเพือ่หลบแดดหลบฝน แต่บางครัง้บางเวลา ก็เกดิการเจ็บไข ้

ไดป่้วยขึ้นมา ท ัง้ๆทีไ่มอ่ยากใหม้นัเจ็บไขไ้ดป่้วยเลยแมแ้ต่นิดเดยีวก็ตาม แต่ความเจ็บ

ไขไ้ดป่้วยนัน้ เป็นสิง่ทีเ่ราควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ อย่างมากทีเ่ราจะทาํไดก้็คอื หายามา

รบัประทาน ถา้ยาถูกกบัโรค ก็สามารถรกัษาใหโ้รคนัน้หายไปได ้ แต่ถา้ยาไมถู่กกบัโรค 

หรือไมม่กีาํลงัพอ ทีจ่ะต่อสูก้บัเชื้อโรคทีม่อียู่ภายในใจได ้โรคนัน้ก็จะไมห่าย และอาจจะ

ตอ้งถงึแก่ความตายก็ได ้ท ัง้ๆทีเ่ราพยายามรกัษากนัอย่างเต็มทีอ่ยู่แลว้ก็ตาม  

ชวีติของเราทกุคน เรารกั เราสงวน เราตอ้งการอยู่ไปนานๆ ไมอ่ยากตายเลย แต่ทาํไมจงึ

มคีนตายมาปรากฏใหเ้หน็อยู่เรื่อยๆ มคีนเจ็บไขไ้ดป่้วยมาปรากฏใหเ้หน็อยู่เรื่อยๆ 

เพราะเป็นอนตัตานัน่เอง เป็นสิง่ทีเ่ราไปควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ มนัไมใ่ช่ตวัเรา ของเรา

นัน่เอง เพราะมนัเป็นสภาวธรรม เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาต ิทีเ่ราเหน็อยู่ สมัผสัอยู่ เช่น 

ลมก็เป็นธรรมชาตอิย่างหน่ึง นํา้ก็เป็นธรรมชาตอิย่างหน่ึง ดนิก็เป็นธรรมชาตอิย่างหน่ึง 

ไฟก็เป็นธรรมชาตอิย่างหน่ึง สิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นสิง่ทีม่เีหตมุปีจัจยัในตวัของมนัเอง เวลา

จะรวมตวักนัเขา้มา มนัก็รวมตวักนัเขา้มา เป็นตน้ไมบ้า้ง เป็นสตัว ์ เป็นบคุคลบา้ง เวลา
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จะแยกสลายออกไป มนัก็แยกตวักลบัคนืสู่สภาพเดมิของมนั คอืกลบัสู่ความเป็นดิน น้ํา 

ลม ไฟ น่ีคอืลกัษณะของสภาวธรรมท ัง้หลายทีจ่ติใจของเราไปเกี่ยวขอ้งดว้ย  

เราจงึตอ้งสอนใจอย่างสมํา่เสมอ เวลาเหน็อะไร เวลาไดย้นิอะไร เวลาเกดิความยนิด ี ก็

ตอ้งนึกถงึอนิจจงั ทกุขงั อนัตตาเอาไว ้วา่มนัไมคุ่ม้ค่าทีจ่ะเอามาครอบครอง เพราะมนัมี

ความทกุขม์ากกวา่ความสุขนัน่เอง แต่ถา้ไมไ่ดเ้จริญอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา อยู่เรื่อยๆ

แลว้ เราจะเผลอ เราจะลมื พอเหน็อะไรทีถู่กอกถูกใจขึ้นมา ก็จะรีบวิง่เขา้ไปหามนัทนัที

เลย เหน็อะไรอยากจะไดอ้ะไร มสีตางคพ์อทีจ่ะซื้อได ้ ก็จะรีบซื้อมาทนัทเีลย โดยไม่

คาํนึงวา่จาํเป็นตอ้งมสีิง่เหลา่นัน้หรือไม ่ จริงอยู่ในชวีติของคนเรานัน้ บางครัง้บางคราวก็

ตอ้งซื้อสิง่นัน้สิง่น้ีมา เพราะจาํเป็นต่อการดาํรงชพี ต่อการประกอบอาชพี ทีเ่รียกวา่

สมัมาอาชวีะ เราก็ตอ้งมสีิง่ต่างๆไวเ้ป็นเครื่องมอื ถา้เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น ก็ไมเ่ป็นไร ซื้อมาได ้

อย่างน้ีไมเ่รียกวา่ตณัหา ไมใ่ช่กเิลส แต่เป็นความจาํเป็น เพือ่ดูแลรกัษาชวีติใหอ้ยู่อย่าง

ปกตสุิข เพือ่จะไดน้าํชวีติน้ีมาสรา้งบญุสรา้งกศุล มาบาํเพญ็สมถภาวนา วปิสัสนาภาวนา 

เพือ่ปลดเปลื้องจติใจใหห้ลดุจากเครื่องพนัธนาการของกเิลสตณัหา อปุาทานความยดึม ัน่

ถอืม ัน่ โมหะอวิชชา ซึง่เป็นตวัผูกรดัจติใจ ใหต้อ้งวนเวยีนอยู่ในวงัวนแห่งการเกดิ แก่ 

เจ็บ ตาย ในภพนอ้ยภพใหญ่ของสงัสารวฏั อย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น  

น่ีคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งยดึถอืเป็นเป้าหมายของชวีติเรา คอืจะตอ้งใชช้วีติของเราน้ีเพือ่บาํเพญ็

บญุบารม ี ชาํระปลดเปลื้อง สิง่ทีผู่กมดัจติใจของเรา ใหต้อ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอย่างไม่

รูจ้กัจบจกัสิ้น เพราะการเวยีนวา่ยตายเกดิน้ีไมใ่ช่เป็นสิง่ทีด่เีลย เกดิมาแลว้ก็ตอ้งแก่ 

ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากสิง่ต่างๆทีร่กั จะตอ้งสมัผสักบัสิง่ต่างๆทีไ่ม่

ปรารถนา เหลา่น้ีลว้นเป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น ถา้ตราบใดยงัมกีารเกดิอยู่ ตราบนัน้ก็ยงัมี

ความทกุขอ์ยู่ อย่าไปคดิวา่เราจะอยู่อย่างมคีวามสุขไปตลอด ไมม่คีวามทกุขร์ออยู่

ขา้งหนา้เลย เพราะมนัรอเราอยู่ทกุคน มากหรือนอ้ยเท่านัน้เอง ขึ้นอยู่กบัการบาํเพญ็ของ

แต่ละคน ถา้คนไหนไดบ้าํเพญ็สมถภาวนา วปิสัสนาภาวนาไดม้าก ความทกุขก์็จะเบา

บางลงไปตามลาํดบั เพราะเมือ่มวีปิสัสนาแลว้จะมปีญัญา คอืจะรูว้า่ไมค่วรไปยดึไปตดิ 

ไมค่วรไปอยากกบัสิง่ต่างๆ เพราะโดยสภาพความเป็นจริงแลว้ จติทีม่สีมถภาวนา มี
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วปิสัสนาภาวนาอยู่ในใจนัน้ จะเป็นจติทีม่าความร่มเยน็เป็นสุขพอประมาณอยู่แลว้ 

เพยีงแต่วา่ยงัไมไ่ดสุ้ขอย่างเต็มที ่ เหมอืนจติของพระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลายนัน่เอง  

แต่ถา้ไดบ้าํเพญ็ไปเรื่อยๆแลว้ ไดก้าํจดักเิลสตณัหาต่างๆ ทีม่อียู่ภายในใจใหเ้บาบางลง

ไป ใหน้อ้ยลงไปเรื่อยๆแลว้ ความสุข ความอิม่ทางใจก็จะมมีากขึ้น เมือ่มคีวามสุข มี

ความอิม่ใจอยู่ในใจแลว้ ก็ไมม่คีวามอยาก ทีอ่ยากจะไปไดอ้ะไรมาใหค้วามสุขกบัตน 

เหมอืนกบัคนทีร่บัประทานอาหารอิม่แลว้ ย่อมไมย่นิดกีบัอาหารต่างๆ ทีม่อียู่ตาม

รา้นอาหาร เพราะในขณะนัน้ร่างกายไมต่อ้งการอาหารนัน่เอง ร่างกายมอีาหารพอเพยีง มี

ความอิม่พอในตวัของมนั ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งไปทีร่า้นอาหาร ไมต่อ้งไปทีโ่รงครวั ไมต่อ้งไป

เปิดตูก้บัขา้วหาอาหารมารบัประทาน น่ีก็คอืลกัษณะของจติใจของผูท้ีไ่ดบ้าํเพญ็ภาวนา 

คอืสมถภาวนา และวปิสัสนาภาวนา ถา้ไดบ้าํเพญ็อย่างสมํา่เสมอ ก็เหมอืนกบัการไดร้บั

ประทานอาหารอย่างสมํา่เสมอ เวลาหวิขา้วเราก็หาขา้วมารบัประทาน เวลาทีจ่ติใจมคีวาม

ทกุขม์คีวามวุน่วาย เราก็ควรบาํเพญ็จติตภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ ไมใ่ช่เวลามคีวามรูส้กึ

ไมด่ ี ก็ออกไปเทีย่ว อย่างน้ีเท่ากบัไปสรา้งความทกุขใ์หเ้พิม่มากขึ้นไปอกี เพราะการไป

เทีย่วน้ี ก็เท่ากบัการสรา้งตณัหาความอยากเทีย่ว ใหม้กีาํลงัมากขึ้นไปอกีเท่านัน้เอง 

เพราะเมือ่เทีย่วเสร็จแลว้กลบัมา ความไมส่บายใจทีม่อียู่เดมิก็กลบัมาหาอกี เพราะ

ปญัหาทีส่รา้งใหเ้กดิความไมส่บายใจนัน้ ยงัไมไ่ดร้บัการแกไ้ขนัน่เอง ไมไ่ดเ้อาวปิสัสนา

ภาวนามาแกไ้ข  

ถา้มวีปิสัสนาภาวนาแลว้ แกไ้ขได ้ ไมว่า่ปญัหาอะไรท ัง้สิ้น เพยีงแต่ตอ้งยอมตดั ยอม

ปลอ่ยเท่านัน้เอง ก็จบ มปีญัหากบัใคร ก็ยอมเสยีอย่างเดยีว ก็จบ เขาตอ้งการอะไร กใ็ห ้

เขาไป เท่านัน้ก็จบ หรือแยกทางกนัไปไดก้็แยกทางกนัไป ไมเ่หน็จาํเป็นตอ้งมาทะเลาะ

ววิาท เอาแพเ้อาชนะกนัเลย เขาอยากชนะก็ใหเ้ขาชนะไป เราขอเป็นผูแ้พ ้ เพราะเรารูว้า่

การเป็นผูแ้พน้ี้แหละ เป็นพระอย่างแทจ้ริง ดงัในสุภาษติทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัเสมอวา่ แพ ้

เป็นพระ ชนะเป็นมาร น่ีคอืลกัษณะของผูท้ีม่วีปิสัสนาภาวนา มปีญัญา จะรูจ้กัวธิีปลอ่ย

วาง จะรูจ้กัหยุดนัน่เอง ไมม่เีรื่องราวอะไรกบัใคร จะตอ้งสูญเสยีอะไรก็พรอ้มทีจ่ะ
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สูญเสยี เมือ่ไม่มทีางเลอืกแลว้ แมแ้ต่ชวีติก็เช่นเดยีวกนั เมือ่ถงึเวลาจะตอ้งสูญเสยีชีวติ 

ก็ตอ้งเสยีมนัไป เพราะไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งเสยีมนัไปอยู่ด ีไมม่ใีครจะหกัหา้มการตายได ้แต่

สิง่ทีเ่ราสามารถหกัหา้มได ้ก็คอืความทกุขท์ีเ่กดิจากความตาย เพราะคนทีม่ปีญัญาย่อมรู ้

วา่ ความตายนัน้เป็นเรื่องธรรมดา หนีไมพ่น้อย่างแน่นอน เมือ่ยอมรบัความจริงอนัน้ี

แลว้ จติก็จะไมท่กุขก์บัความตาย เมือ่ถงึเวลาก็ไป เมือ่ยงัไมถ่งึเวลาก็อยู่ต่อไป ก็มเีท่า

นัน้เอง อยู่ก็ไดไ้ปก็ได ้ เพราะไมย่ดึไมต่ดิกบัอะไร เพราะรูว้า่เอาอะไรตดิตวัไปไมไ่ด ้

นัน่เอง ภรรยาก็เอาไปไมไ่ด ้ สามกี็เอาไปไมไ่ด ้ ลูกก็เอาไปไมไ่ด ้ สมบตัขิา้วของเงนิทอง

ต่างๆทีม่อียู่ ก็เอาตดิตวัไปไมไ่ด ้แมแ้ต่ชิ้นเดยีว แมแ้ต่สงัขารร่างกายอนัน้ี ก็เอาไปไมไ่ด ้

เช่นเดยีวกนั ตายแลว้เขาก็เอาไปจดุไฟเผา กลายเป็นขี้เถา้ขี้ถ่านไปในทีสุ่ด  

แต่ใจทีไ่ดป้ลอ่ยวางแลว้นัน้ไปด ี ไปสู่สุคต ิ ไปสู่มรรค ผล นิพพาน ตามความสามารถ

ของกาํลงัแห่งสมถะและวปิสัสนาจะพาไป ถา้เป็นกาํลงัทีสู่งสุดเต็มทีร่อ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ก็พา

ไปสู่พระนิพพานเลย ถา้ยงัไมเ่ต็มทีก่ต็อ้งพาไปสู่พระอริยบคุคลระดบัใดระดบัหน่ึง 

ต ัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไป ถา้ไมม่วีปิสัสนาภาวนา มแีต่สมถภาวนา ก็จะไมไ่ดเ้ขา้สู่

อริยมรรค อริยผล ไปไดแ้ค่สวรรคช์ ัน้พรหมโลกเท่านัน้เอง เพราะโดยลาํพงัของสมถ

ภาวนาหรือสมาธนิ ัน้ พาไปไดเ้พยีงสวรรคช์ ัน้พรหมโลกเท่านัน้ เพราะไมส่ามารถทาํลาย

กเิลสตณัหาต่างๆ ทีม่อียู่ในใจได ้ แต่ถา้มวีปิสัสนาภาวนา มปีญัญาแลว้ จะสามารถตดั

กเิลสไดต้ามลาํดบัแห่งกาํลงัของปญัญานัน้ๆ ในเบื้องตน้ก็จะทาํลายกเิลสทีค่อยดงึใหอ้ยู่

เป็นปถุชุน เมือ่ตดักเิลสอนันัน้ได ้ ก็จะกลายเป็นพระอริยบคุคลเบื้องตน้คอืพระโสดาบนั 

พระโสดาบนัน้ีตดัสกักายทิฏฐไิด ้ตดัสลีพัพตปรามาสได ้ตดัวิจกิจิฉาได ้คอืความสงสยั

ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ว่ามจีริงหรือไม่เรียกว่าความลงัเลสงสยั สลีพัพตป

รามาสก็คอืความไมม่ ัน่ใจในเรื่องของศีลนัน่เอง วา่เป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข ความ

เจริญใหก้บัตนหรือไม ่ และสกักายทฏิฐกิค็อืความเหน็วา่ร่างกายน้ีเป็นสตัว ์ เป็นบคุคล 

เป็นตวัตน เป็นเรา เป็นเขา น่ีคอืสกักายทฏิฐ ิ สาํหรบัพระโสดาบนันัน้ท่านจะเจรญิ

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ในร่างกาย ในรูปขนัธ ์ ในนามขนัธ ์ จนสามารถเหน็ไดว้า่เป็น

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา อนตัตา คอืไมม่ตีวั ไมม่ตีนนัน่เอง เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้น ต ัง้อยู่ แลว้

ดบัไป  
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น่ีคอืผลทีจ่ะไดร้บัจากการเจริญวปิสัสนาภาวนาเป็นข ัน้ๆไป จนในทีสุ่ดก็จะถงึข ัน้สุดทา้ย

คอืข ัน้พระอรหนัต ์ เมือ่ถงึข ัน้นัน้แลว้ แสดงวา่จติไดร้บัการชาํระอย่างเต็มทีแ่ลว้ จติเป็น

จติใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ไมม่เีชื้อแห่งภพแห่งชาตคิอืตณัหาหลงเหลอือยู่เลย เมือ่เป็น

เช่นนัน้ภพชาตกิ็จะไมม่ต่ีอไป จติดวงนัน้ก็เป็นจติทีม่แีต่ความสะอาดบริสุทธ ์ เต็มเป่ียม

ไปดว้ยบรมสุข ทีเ่รียกวา่ปรมงั สขุงั ไปตลอดอนนัตกาล น่ีแหละคอืจติของพระพทุธเจา้ 

และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย หลงัจากทีไ่ดบ้าํเพญ็อย่างเต็มทีแ่ลว้ เมือ่ท่านไดเ้ป็นอย่าง

นัน้แลว้ ท่านก็นาํความรูน้ี้มาเผยแผ่ใหก้บัสตัวโ์ลกท ัง้หลายต่อไป เพือ่สตัวโ์ลกทีย่งัมี

ความมดืบอด ทีย่งัหลงตดิอยู่กบัการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลงตดิอยู่กบัลาภ ยศ 

สรรเสริญ สขุ ท ัง้หลายในโลกน้ี จะไดเ้หน็โทษของมนั เพราะเป็นของไมเ่ทีย่ง ไมอ่ยู่ใน

ความควบคุมของเรา ไมใ่ช่สมบตัขิองเรานัน่เอง ถา้ไดบ้าํเพญ็จติตภาวนาท ัง้สองชนิดน้ี

แลว้ คอืสมถภาวนา และวปิสัสนาภาวนา จติใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ หมดจดไป

ตามลาํดบั จนสะอาดบริสุทธิ์เต็มทีแ่ลว้ เราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปตลอดอนนัต

กาล การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๐๘ 

กายวิเวก จติวิเวก  

๕ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

เรามาวดัเพือ่มาทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม บาํเพญ็จติต

ภาวนา เจริญสมถภาวนา และวปิสัสนาภาวนา ทาํจติใจใหร่้มเยน็เป็นสุข เจริญรุ่งเรอืง 

ฉลาดรอบรู ้เพือ่จะไดฟ้นัฝ่าอปุสรรคปญัหาต่างๆ ทีม่าเกี่ยวขอ้งกบัชวีติของเรา เพือ่ชวีติ

จะไดด้าํเนินไปอย่างราบรื่นดงีาม การบาํเพญ็จติตภาวนานัน้ จะไดผ้ลมากนอ้ยเพยีงไร 

ส่วนหน่ึงก็ขึ้นอยู่กบัสถานที่ๆ ปฏบิตั ิ วา่เป็นสถานที่ๆ สงบสงดัวเิวก หรือมคีวาม

พลกุพลา่น มเีสยีงอกึทกึครึกโครม ถา้เป็นสถานทีท่ีส่งบสงดัวเิวกแลว้ ก็จะเป็นสถานที่

เอื้อเฟ้ือต่อการปฏบิตั ิ เช่นตามป่าตามเขา ตามวดัวาต่างๆทีต่ ัง้อยู่ตามป่าตามเขา ทีม่ี

กฎระเบยีบเคร่งครดัควบคุมใหท้กุคนทีเ่ขา้มาอยู่ในวดันัน้ๆ ตอ้งต ัง้อยู่ในความสงบ

เรียบรอ้ย ถา้เป็นวดัแบบนัน้ ก็เป็นสถานทีเ่หมาะสมต่อการบาํเพญ็จติตภาวนา เพือ่ทาํให ้

จติใจสงบร่มเยน็เป็นสุข ใหม้ปีญัญารูแ้จง้เหน็จริงในสภาวธรรมท ัง้หลาย แต่ถา้เป็น

สถานทีม่คีวามอกึทกึครึกโครม มมีหรสพ มกีารไปการมาอยู่เรื่อยๆ สถานทีอ่ย่างนัน้ก็

จะไมเ่หมาะสมต่อการบาํเพญ็จติตภาวนา ไมช่่วยทาํจติใจใหส้งบได ้ 

การบาํเพญ็จติตภาวนาจงึตอ้งคาํนึงถงึคาํวา่ กายวิเวก จติวิเวก กายวิเวกก็หมายถงึ

สถานทีท่ีส่งบสงดั เมือ่ไดส้ถานที่ๆ สงบสงดัแลว้ จติวิเวกก็จะปรากฏตามขึ้นมา คอืจติจะ

สงบสงดัตาม ผูบ้าํเพญ็จติตภาวนาจงึตอ้งคาํนึงถงึสถานทีเ่ป็นหลกั เวลาจะไปบาํเพญ็ จะ

ไปวดัไหน ก็ตอ้งสงัเกตดูวา่เป็นวดัทีม่กีารปฏบิตัจิริงหรือไม ่ถา้เป็นวดัทีม่แีต่มหรสพ มี

งานต่างๆ อยู่ตลอดวนัตลอดคนื มงีานศพ มงีานบญุ มงีานปิดทองฝงัลูกนิมติ มงีาน

อะไรต่างๆ รอ้ยแปดพนัประการ มมีหรสพทกุชนิดเขา้ไปต ัง้อยู่ในวดั ถา้เป็นอย่างนัน้

แลว้ สถานทีเ่ช่นนัน้ก็ไมเ่หมาะต่อการบาํเพญ็สมณธรรมความสงบ วดัจงึตอ้งเป็นวดัที่

เป็นวดัจริง ๆ ทกุวนัน้ีวดัก็มหีลายรูปแบบดว้ยกนั วดัทีเ่ป็นแบบศูนยก์ารคา้ก็ม ีคอืมกีาร
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ขายของ มมีหรสพใหดู้ มรีา้นจาํหน่ายอาหารใหร้บัประทาน มสุีรายาเมาจาํหน่าย เหลา่น้ี

ถา้จะเรียกวา่วดั ก็เพยีงแต่ชื่อเท่านัน้เอง แต่สภาพความเป็นจริงแลว้ ไมใ่ช่วดัในทาง

พระพทุธศาสนา เพราะวดัในทางพระพทุธศาสนานัน้ ตอ้งเป็นวดัทีม่คีวามสงบ ไกลจาก

เรื่องวุน่วายต่างๆ เรื่องการคา้ขาย ซื้อขา้วซื้อของ เรื่องรา้นอาหาร เรื่องมหรสพต่างๆนัน้ 

ไมค่วรมอียู่ในวดั เพราะวดัมไีวเ้พือ่บาํเพญ็สมณธรรม บาํเพญ็ความสงบนัน่เอง  

วดัจงึตอ้งเป็นกายวิเวกก่อน ถา้วดัไมเ่ป็นกายวิเวกแลว้ ก็ไมค่วรถอืวา่เป็นวดัอกีต่อไป ผู ้

ทีจ่ะไปวดัจงึควรคาํนึงถงึคุณสมบตัขิองวดัวา่เป็นอย่างไร เพราะเป้าหมายทีแ่ทจ้ริงของ

พระพทุธศาสนานัน้ มุง่ไปทีใ่จของสตัวโ์ลกท ัง้หลายเป็นหลกั ตอ้งการใหส้ตัวโ์ลกไดร้บั

ประโยชนจ์ากพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นหลกั เพราะถา้สามารถนาํพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้เขา้ไปสู่ในจติในใจแลว้ จติใจของผูน้ ัน้ก็จะมคีวามร่มเยน็เป็นสุข 

เป็นจติใจทีม่ทีีพ่ึง่ มภูีมคุิม้กนัภยัท ัง้หลาย ไมใ่หเ้ขา้มาเหยยีบยํา่ทาํลายได ้ น่ีคือ

จดุประสงคข์องพระพทุธศาสนา คอืสอนใหรู้จ้กัเรื่องบาปบญุคุณโทษ สอนใหรู้จ้กัวธิทีาํ

จติใจใหส้งบ ใหม้คีวามสุข ดงันัน้เรื่องการก่อสรา้งต่างๆ เรี่ยไร ขอเงนิขอทองจากศรทัธา

ญาตโิยมนัน้ จงึไมใ่ช่เป้าหมายของศาสนา พระพทุธเจา้ถงึแมจ้ะตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัต

สมัมาสมัพทุธเจา้ ไดป้ระกาศพระธรรมคาํสอนส ัง่สอนสตัวโ์ลกมาตลอด ๔๕ พรรษา 

พระพทุธองคก์็ไมเ่คยเรี่ยไรเงนิจากผูห้น่ึงผูใ้ดเลยแมแ้ต่บาทเดยีว ไม่เคยเอาบาตรมาต ัง้

ไวท้ีห่นา้ธรรมาสน ์ เวลาแสดงธรรมจะไดใ้หค้นเอาเงนิมาใส่ในบาตร เพราะพระพทุธเจา้

ทรงแสดงธรรมดว้ยจติทีบ่ริสุทธิ์ ไมม่คีวามโลภในลาภสกัการะเลย มแีต่พระกรุณาคอื

ความสงสารสตัวโ์ลก อยากจะใหส้ตัวโ์ลกไดม้หูีตาสวา่งขึ้น เพือ่จะไดอ้ยู่อย่างสงบ 

ร่มเยน็เป็นสุข อยู่ไกลจากความทกุขท์ ัง้หลาย  

น่ีคอืเป้าหมายของพระพทุธเจา้ ทีท่รงประกาศพระศาสนา เพือ่จติใจของสตัวโ์ลกโดย

แทจ้รงิ ตอ้งการใหส้ตัวโ์ลกไดช้าํระจติใจของตนใหส้ะอาดหมดจด เพราะจติใจของสตัว ์

โลกทกุๆราย มสีิง่ทีเ่รียกวา่กเิลสตณัหา เครื่องเศรา้หมอง หุม้ห่อจติใจอยู่ ถา้มกีเิลส

ตณัหาหุม้ห่อจติใจอยู่มากนอ้ยเพยีงไร จติใจก็จะตอ้งมคีวามเศรา้หมองมากนอ้ยตามไป

ดว้ย หนา้ทีข่องสตัวโ์ลกผูป้รารถนาความสุข ไมต่อ้งการความทกุขท์ ัง้หลาย จงึตอ้งยอ้น
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เขา้มาดูทีใ่จของตนเป็นหลกั เพราะใจของตนน้ีแหละเป็นผูร้บัความสุขและรบัความทกุข ์

ใจของตนน่ีแหละเป็นผูส้รา้งความสุขและสรา้งความทกุขใ์หก้บัตนเอง ถา้ยอ้นเขา้มาทีใ่จ 

นาํเอาพระธรรมคาํสอนซึง่เปรียบเหมอืนนํา้สะอาดมาชาํระกเิลสตณัหา โมหะอวิชชา

ความมดืบอด ความไมรู่จ้ริง ใหห้ลดุลอยออกไปจากจติจากใจแลว้ ก็จะเป็นจติใจทีม่ ี

ความสวา่งดว้ยปญัญา มดีวงตาเหน็ธรรม เรียกวา่ธรรมจกัษุ สามารถรูไ้ดว้า่ อะไรเป็น

คุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นสุข อะไรเป็นทกุขไ์ดอ้ย่างชดัเจน ซึง่ต่างกบัผูท้ีย่งัมโีมหะ

อวชิชาครอบงาํจติใจอยู ่จะเหน็กลบัตาลปตัร เหน็ผดิเป็นถูก เหน็ดเีป็นช ัว่ เหน็นรกเป็น

สวรรค ์อย่างทีพ่วกเราท ัง้หลายเหน็กนั ยงัไมเ่หน็ตามความเป็นจริง ยงัเหน็สิง่นัน้สิง่น้ีวา่

เป็นความสุข ท ัง้ๆทีใ่หค้วามทกุขก์บัเรา เพราะขาดปญัญา ขาดการบาํเพญ็สมณธรรม 

คอืการเจริญจติตภาวนา ทางดา้นสมถะและวปิสัสนานัน่เอง  

การเขา้วดัจงึควรคาํนึงถงึเรื่องการบาํเพญ็จติตภาวนาไวเ้ป็นหลกั มโีอกาสควรใหค้วาม

สนใจศึกษา ทาํความเขา้ใจ แลว้นาํไปปฏบิตั ิอย่าไปคดิวา่การบาํเพญ็จติตภาวนาน้ี เป็น

หนา้ทีเ่ป็นงานของนกับวชเท่านัน้ เพราะวา่งานจติตภาวนาน้ี เป็นการดูแลรกัษาจติใจ 

จติใจของคนเราทกุๆคน ตอ้งไดร้บัการทาํนุบาํรุง ดูแลรกัษา เหมอืนกบัร่างกายของเรา 

พวกเราทกุๆคน ไมว่า่จะเป็นนกับวชหรือเป็นคฤหสัถผู์ค้รองเรือน ก็ตอ้งดูแลรกัษา

ร่างกายของเราเหมอืนๆกนั ตอ้งรบัประทานอาหาร ตอ้งหาเสื้อผา้มาใส่ ตอ้งมบีา้นไว ้

สาํหรบัหลบแดดหลบฝน ตอ้งมยีาไวส้าํหรบัรกัษาโรคทางร่างกาย จติใจก็เป็นเหมอืนกบั

ร่างกาย ตอ้งอาศยัการทาํนุบาํรุงดูแล ตอ้งการอาหาร ตอ้งการเสื้อผา้อาภรณ์สวยงามไว ้

ใส่ ตอ้งการทีอ่ยู่อาศยั ตอ้งการยารกัษาโรคเช่นเดยีวกนั การบาํเพญ็จติตภาวนาน่ีแหละ 

เป็นวธิีทีจ่ะนาํมาซึง่สิง่ทีจ่ติตอ้งการ เวลาบาํเพญ็จติตภาวนา ก็เท่ากบัใหอ้าหารกบัจติใจ 

ใหเ้สื้อผา้อาภรณ์ทีส่วยงามกบัจติใจ ใหท้ีอ่ยู่อาศยักบัจติใจ ใหย้ารกัษาโรคกบัจติใจ 

เพราะเวลาทาํจติใจของเราใหส้งบนัน้ จติใจจะเกดิความอิม่เอบิขึ้นมา มคีวามสุข มคีวาม

พออยู่ในจติในใจ ไมห่วิไมก่ระหายอยาก ทีจ่ะไปไหนมาไหน ไปดูนัน่ไปฟงัน่ี ไป

รบัประทานสิง่นัน้ไปดืม่สิง่น้ี จะไปเลน่ จะไปเทีย่ว ทีน่ ัน่ ทีน่ี่  
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ในขณะทีจ่ติมคีวามสงบ จะไมรู่ส้กึหวิกระหายกบัสิง่ต่างๆเลย กายวาจาก็สงบเรียบรอ้ย 

ไมไ่ปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัใคร จะไปไหน จะไปอยู่กบัใคร ผูท้ีม่คีวามสงบกาย 

สงบวาจา ซึง่เกดิจากความสงบของจติใจ จะเป็นบคุคลทีส่วยงาม เพราะไมไ่ปสรา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ จติใจทีม่คีวามอิม่แลว้ จะไมห่วิกระหาย อยากจะไดท้รพัยส์มบตัิ

ขา้วของเงนิทองของผูอ้ืน่ ไมอ่ยากไปยุ่งเกี่ยวกบัสามภีรรยาบตุรธิดาของผูอ้ืน่ เพราะวา่

จติมคีวามสุข มคีวามอิม่พอนัน่เอง เวลาอยู่กบัใครก็จะมศีีลมธีรรม ไมล่กัทรพัยข์อง

ผูอ้ืน่ ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมพู่ดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง เพือ่ทีจ่ะเอาสิง่หน่ึงสิง่ใด

จากบคุคลนัน้หรือบคุคลน้ี จะไมไ่ปทาํรา้ยชวีติของผูอ้ืน่ เพราะไมม่คีวามโกรธแคน้โกรธ

เคอืงกบัใคร จติทีส่งบนัน้จะปราศจากสิง่ต่างๆทีเ่ลวรา้ย ทีพ่วกเราท ัง้หลายไมป่รารถนา

กนั เราจงึไมค่วรมองขา้มการทาํจติใจของเราใหส้งบ เพราะเมือ่สงบแลว้เราจะอยู่เยน็เป็น

สุข จะไมม่ปีญัหาอะไรกบัใครเลย ใครจะเป็นอะไรอย่างไร ใครจะดใีครจะชัว่อย่างไร เรา

จะรูส้กึเฉยๆ จะไมรู่ส้กึเดอืดรอ้นกบัความดคีวามชัว่ของเขา เพราะจติของเราสามารถ

แยกออกจากเขาได ้ 

ในขณะทีจ่ติมคีวามสงบ ความอปุาทานยดึม ัน่ถอืม ัน่ ก็จะเบาบางลงไป สามารถปลอ่ย

วางได ้ไมห่ลงไมร่กัแบบขาดไมไ่ด ้อย่างนัน้จะไมม่ใีนจติใจของผูท้ีม่คีวามสงบ เพราะเขา

สามารถอยู่ไดต้ามลาํพงัของเขา เขามคีวามสุขไดโ้ดยอยู่เฉยๆ โดยอยู่คนเดยีว ถงึแมจ้ะ

ไปอยู่ในป่าในเขา ห่างไกลจากทกุสิง่ทกุอยา่ง แต่จติใจของบคุคลทีม่คีวามสงบนัน้ จะไม่

มคีวามรูส้กึวา้เหว ่ เศรา้สรอ้ยหงอยเหงาเลย เพราะจติใจนัน้ ไมส่ามารถสรา้งความรูส้กึ

เหลา่น้ีขึ้นมาได ้ ในขณะทีจ่ติมคีวามสงบนัน่เอง ต่างกบัพวกเราผูท้ีไ่มเ่คยบาํเพญ็จติต

ภาวนา ผูท้ีไ่มเ่คยสมัผสักบัความสงบ เวลาไปอยู่ทีไ่หนคนเดยีวแลว้ จะตอ้งเกดิ

ความรูส้กึวา้เหว ่ เกดิความรูส้กึเศรา้สรอ้ยหงอยเหงาปรากฏขึ้นมา คดิถงึคนนัน้ คดิถงึ

คนน้ี คดิไปแลว้ก็อยากจะรอ้งไหไ้ปดว้ย น่ีเป็นเพราะวา่จติใจของเรานัน้ ไมม่ทีีพ่ึง่ ไมม่ี

อาหารหลอ่เลี้ยงนัน่เอง น่ีแหละทาํไมพวกเราจงึควรใหค้วามสนใจ ต่อการบาํเพญ็จติต

ภาวนา เพราะมนัก็เป็นการดูแลอกีซกีหน่ึงของชวีติของเรานัน่เอง  
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ชวีติของเราก็เปรียบเหมอืนกบัเหรียญทีม่อียู่ ๒ ดา้น มหีวัและมกีอ้ย คอืมกีายและมใีจ 

กายเราก็ดูแลรกัษาแลว้ แต่ใจน้ีเราไมค่่อยไดดู้แลรกัษาเท่าไร นอกจากไมไ่ดดู้แลรกัษา

แลว้ เรากลบัยงัเอายาพษิเขา้ไปใส่ในใจของเราอกี เช่นเอากเิลสตณัหาเขา้มาใส่ในใจของ

เรา เวลาเหน็อะไร ชอบอกชอบใจอะไร ก็เกิดกเิลสตณัหา เกดิความโลภ เกดิความอยาก

ขึ้นมา และเมือ่เกดิความโลภ เกดิความอยากแลว้ ก็ตอ้งดิ้นรนทะเยอทะยาน แสวงเอา

สิง่ทีต่อ้งการมาใหไ้ด ้ ดว้ยวธิีใดวธิีหน่ึง ถา้ไมไ่ดม้าดว้ยความสุจริต ก็เอามาดว้ยความ

ทจุริต ก็เท่ากบันาํเอายาพษิเขา้มาใส่จติใจ เอาความวุน่วาย เอาความทกุขเ์ขา้มาใหก้บั

จติใจ น่ีคอืสิง่ทีพ่วกเราทาํกนัอยู่อย่างสมํา่เสมอ ชวีติของพวกเราจงึไมค่่อยมคีวามสุข

เท่าไร ไดอ้ะไรมาก็สุขเดีย๋วเดยีว เดีย๋วก็มปีญัหา มเีรื่องมรีาวตามมา ไดส้ามไีดภ้รรยามา 

อยู่ดว้ยกนัไมน่าน หมอ้ขา้วยงัไมท่นัดาํ ก็เกดิการทะเลาะเบาะแวง้ เกดิความเกลยีดชงั

กนัขึ้นมา น่ีก็เป็นเพราะวา่เราไปแสวงหา สิง่ทีม่นัเป็นโทษกบัชวีติของเรานัน่เอง แต่

เน่ืองจากเราขาดปญัญา ขาดสมาธิ ความสงบของจติใจ ทาํใหเ้มือ่เกดิความหวิ เกดิความ

อยากแลว้ เหน็อะไรก็ควา้มาทนัท ี คดิวา่อะไรด ี คดิวา่อะไรสุข ก็ควา้มาทนัท ี โดยไมไ่ด ้

ใชป้ญัญา ไตร่ตรองคดิดูใหร้อบคอบเสยีก่อน วา่มนัสุขจริงหรือเปลา่ มนัดจีรงิหรือเปลา่ 

หรือมนัเป็นเหมอืนกบัขยะทีถู่กห่อดว้ยกระดาษทีส่วยๆงามๆ แต่เราไมรู่ว้า่ของทีอ่ยูใ่น

กลอ่งนัน้เป็นขยะ แต่เมือ่มาเปิดดูทหีลงั ถงึรูว้า่มนัไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีว่เิศษวโิสเลย  

น่ีแหละคอืสิง่ทีเ่ราตอ้งศึกษา ตอ้งปฏบิตัธิรรมกนั เพราะเมือ่ไดศึ้กษา ไดป้ฏบิตัธิรรม

แลว้ เราจะเริ่มเหน็ เราจะเริ่มรูว้า่สิง่ต่างๆในโลกน้ี ทีพ่วกเราท ัง้หลายทกุคน พยายามดิ้น

รนแสวงหากนันัน้ มนัมคีวามทกุข ์ มนัมโีทษซ่อนเรน้อยู่ในตวัของมนั ถงึแมจ้ะมี

ความสุขแต่ก็มคีวามทกุขต์ามมาเรียกวา่ทกุขลาภ เช่นเงนิทองเป็นตวัอย่าง คนทีถู่กลอต

เตอรร์ี่รางวลัที ่๑ ไดเ้งนิ ๓๐ ลา้น ๕๐ ลา้นมา ทน้ีีก็อยู่อย่างปกตไิมไ่ดแ้ลว้ ตอ้งอยู่แบบ

หลบๆซ่อนๆ เพราะเมือ่มเีงนิมทีอง ก็จะตอ้งมคีนคอยจอ้ง คอยมาขอ มาขโมย มาปลน้ 

มาจี้ เวลาไปรบัเงนิรางวลัก็ตอ้งหาคนคุม้กนั ชวีติไมป่ลอดภยัแลว้ แต่ก็ไมค่ดิกนัในเรื่อง

แบบน้ี เพราะความโลภ ความหลงมนัครอบงาํจติใจ อยากจะรํา่อยากจะรวย อยากจะมี

เงนิมทีองมากๆ เพือ่จะไดเ้อาไปซื้อความสุข แต่ไมรู่ห้รอกวา่กาํลงัถูกความทกุขค์รอบงาํ

จติใจ ดว้ยความหวาดระแวง ดว้ยความไมป่ลอดภยัท ัง้หลายทีม่ารุมเรา้อยู่ตลอดเวลา น่ี
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เป็นตวัอย่าง สูอ้ยู่แบบธรรมดาปกตขิองเราดกีวา่ มเีท่าไร ก็อยู่แบบของเรา มนีอ้ย ก็ใช ้

นอ้ย เพราะความจาํเป็นต่อเงนิทองนัน้ ก็เพยีงแค่ปจัจยั ๔ เท่านัน้เอง  

คนเราถา้มปีจัจยั ๔ แลว้ ชวีติก็อยู่ไดแ้ลว้ ไมต่อ้งมปีจัจยัที ่ ๕ ปจัจยัที ่ ๖ เช่น 

โทรศพัทม์อืถอื รถยนต ์ วทิยุโทรทศัน ์ เครื่องบนัเทงิต่างๆ สิง่เหลา่น้ีมไีวส้าํหรบัคนที่

จติใจไมส่งบนัน่เอง คนทีข่าดอาหารใจ คนทีไ่มม่คีวามสงบน้ี คอืคนทีไ่มไ่ดร้บัประทาน

อาหารทางดา้นจติใจ จงึทาํใหเ้กดิความหวิ เกดิความกระหาย เกดิความอยาก ทีจ่ะมสีิง่

นัน้สิง่น้ี เพราะคดิวา่เมือ่มแีลว้ จะมคีวามสุข แต่ทีไ่หนได ้ เมือ่ไดม้าแลว้ ก็กลายเป็น

ความทกุขไ์ป ไมว่า่อะไรก็ตาม สิง่ต่างๆทีไ่ดม้าแลว้ ก็ตอ้งเป็นภาระ ใหค้อยดูแลรกัษา 

ถา้สูญหายไป ก็ตอ้งเกดิความเสยีอกเสยีใจตามมา น่ีก็เป็นความทกุขแ์ลว้ ความห่วง

ความกงัวลกบัสิง่ของต่างๆ ทีม่คีรอบครองอยู่ ก็เป็นความทกุขอ์กีแบบหน่ึง สิง่ต่างๆนัน้ 

ลว้นสรา้งภาระใหก้บัจติใจท ัง้สิ้น โดยทีเ่ราไมรู่เ้ลย เพราะเราไมเ่คยคดิกนันัน่เอง แต่ถา้

มาคดิกนัสกันิด คดิกนัสกัหน่อยแลว้ เราจะรูว้า่อยู่ตวัคนเดยีวน่ีแหละ ดทีีสุ่ด มอีะไร

นอ้ยเท่าไรยิง่ดเีท่านัน้ เพราะมอีะไรกต็อ้งทกุขก์บัสิง่นัน้ๆ มสีามกี็ตอ้งทกุขก์บัสาม ี มี

ภรรยาก็ตอ้งทกุขก์บัภรรยา มลูีกก็ตอ้งทกุขก์บัลูก เป็นห่วงลูก กงัวลลูก ลูกไมด่กี็เสยี

อกเสยีใจ ลว้นมแีต่เรื่องทีจ่ะสรา้งความทกุขใ์หก้บัเราอยู่เสมอ คนทีอ่ยู่คนเดยีว ไมม่ี

สาม ีก็ไมต่อ้งทกุขก์บัสาม ีไมม่ภีรรยา ก็ไมต่อ้งทกุขก์บัภรรยา ไมม่ลูีก ก็ไมต่อ้งทกุขก์บั

ลูก แสนจะสบาย  

แต่เพราะจติใจมนัโงเ่ขลาเบาปญัญานัน่เอง ถูกกเิลสตณัหาคอยหลอกคอยลอ่อยู่เรื่อยๆ 

วา่น่าจะมคู่ีนะ อยู่คนเดยีวไมด่ ี เปลา่เปลีย่วใจ ถา้เราไมค่ดิเอง คนอืน่ก็มาคดิแทนเรา 

บางทคีนอืน่เหน็เราอยู่คนเดยีว ก็อดทนไมไ่หว ตอ้งมาคอยจํา้จี้จ ํา้ไช ถามอยู่เรื่อยวา่

เมือ่ไหร่จะมแีฟนสกัท ี มนัเรื่องอะไรของชาวบา้นเขาละ่ ตวัของเรา เราอยู่ของเราตาม

ลาํพงั เรามคีวามสุขอยู่แลว้ เราไมเ่ดอืดรอ้นอยู่แลว้ ทาํไมชาวบา้นจะตอ้งมาเดอืดรอ้น

แทนเราดว้ย ถา้มใีครเขามาเดอืดรอ้นแทนเรา ก็อย่าไปกงัวล ขอใหเ้ราทาํจติใจใหส้งบ

เถดิ ถา้ทาํจติใจของเราสงบไดแ้ลว้ เราจะไมส่นใจเลย วา่ใครจะพูดอะไรอย่างไร เพราะ

เราจะเหน็อยู่แก่ใจของเราเลยวา่ มนัไมม่อีะไรจะวเิศษเท่ากบัความสงบของจติใจของเรา  
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ขณะน้ีจติใจของเราสงบแลว้ เรามคีวามอิม่มคีวามพอแลว้ แลว้จะวิง่ไปหาเสี้ยนมาทาํไม 

แกวง่เทา้ไปหาเสี้ยน หาหนาม มาใหเ้จ็บตวัทาํไม อยู่เฉยๆ ไมด่กีวา่หรือ น่ีคอืความรูส้กึ

นึกคดิ ของผูท้ีไ่ดบ้าํเพญ็จติตภาวนา ทาํจติใจของตนเองใหส้งบ เมือ่จติใจของตนมี

ความสงบแลว้ ก็จะมคีวามอิม่ มคีวามพอ ปรากฏขึ้นมาในจติในใจ เมือ่เป็นอย่างนัน้

แลว้ ก็สามารถอยู่ไดอ้ย่างสบาย ไมต่อ้งดิ้นรนขวนขวายใหเ้หน่ือย ใหล้าํบากไปเปลา่ๆ 

ทกุวนัน้ีชวีติของพวกเรานัน้ ทีม่นัทกุข ์ มนัลาํบาก ก็เกดิจากจติใจทีไ่มส่งบน่ีเอง เมือ่

จติใจไมส่งบแลว้ ก็เกดิความรูส้กึไมพ่ออยู่ตลอดเวลา ต่อใหม้มีากมนีอ้ยเพยีงไร ก็ยงั

รูส้กึไมพ่ออยู่น ัน่เอง มเีงนิเป็นแสน ก็ยงัรูส้กึไมพ่อ อยากมเีงนิเป็นลา้น พอมเีงนิเป็น

ลา้น ก็ยงัรูส้กึไมพ่อ อยากจะมเีงนิเป็น ๑๐ ลา้น ๑๐๐ ลา้นตามมา น่ีคอืลกัษณะของ

จติใจทีไ่มไ่ดร้บัการดูแลรกัษา ดว้ยการบาํเพญ็จติตภาวนา ดว้ยการปฏบิตัธิรรม นัง่

สมาธิ เจริญปญัญา เจริญวปิสัสนานัน่เอง  

ดงันัน้จงึอยากใหท้่านท ัง้หลาย จงยอ้นเขา้สู่พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อยา่ง

จริงจงักนัเสยีท ี พยายามปลอ่ยวางสิง่ต่างๆภายนอก สิง่ใดทีม่นัไมม่คีวามจาํเป็น ก็อย่า

ไปอยากได ้ ถา้มอียู่แลว้ ก็ใชไ้ปตามความจาํเป็นก็แลว้กนั ถา้ไมม่คีวามจาํเป็น ก็ใหค้น

อืน่ไปจะดกีวา่ เช่นถา้ไมม่คีวามจาํเป็นทีต่อ้งใชโ้ทรศพัทม์อืถอื ก็ใหค้นอืน่ไปเสยี ก็หมด

เรื่อง ไมต่อ้งคอยมากงัวล หาเงนิมาคอยเตมิเงนิ เสยีค่าโทรศพัทต่์างๆนานา แต่ถา้มี

ความจาํเป็นตอ้งใชใ้นการทาํมาหากนิ เพือ่ทีจ่ะไดม้รีายไดเ้พิม่เตมิขึ้นมา ถา้รายจ่ายทีเ่สยี

ไป มนันอ้ยกวา่รายไดท้ีไ่ดม้า อย่างน้ีก็เก็บไวใ้ชไ้ด ้ แต่ถา้เก็บมนัแลว้ รายจ่ายกลบัมี

มากกวา่รายได ้เก็บไวก้็มแีต่ขาดทนุ ก็อย่าไปเก็บมนัไวด้กีวา่  

ของต่างๆนัน้ มนัไมม่คีวามจาํเป็นกบัชวีติของเรา ไมไ่ดใ้หค้วามอิม่ ใหค้วามพอกบัเรา 

แต่จะคอยทาํใหเ้ราหวิ มคีวามอยากเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ มขีองเก่าอยู่ดดี ี พอเหน็ของใหม่

ออกมา ก็อดไมไ่ดท้ีอ่ยากจะไดข้องใหม ่แลว้ก็จะมขีองใหมอ่อกมาลอ่ใจเราอยู่เรื่อยๆ ถา้

ปลอ่ยใจใหไ้หลไปตามกระแสของความอยากแลว้ ชวีติของเราก็จะตอ้งดิ้นรนวิง่หาสิง่

ต่างๆ มาเลี้ยงกเิลสตณัหาความอยาก เลี้ยงเท่าไรก็จะไมม่คีวามรูส้กึอิม่ รูส้กึพอเลย 

แลว้เมือ่ไมม่ปีญัญา ไมม่คีวามสามารถทีจ่ะหาสิง่ต่างๆ ทีอ่ยากไดม้า ก็เกดิความเศรา้
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สรอ้ยหงอยเหงาขึ้นมาอกี เช่นวนัไหนอยากจะออกไปเทีย่ว อยากจะไปใชเ้งนิใชท้อง แต่

ไมม่เีงนิทอง ตอ้งอยู่บา้น ก็จะตอ้งมคีวามรูส้กึเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา เบือ่หน่าย อดิหนา

ระอาใจขึ้นมาทนัท ี 

แต่ถา้เคยบาํเพญ็จติตภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ เวลาไมม่เีงนิไมม่ทีอง เราจะไมเ่ดอืดรอ้น 

เพราะเราก็ไมอ่ยากจะออกไปขา้งนอกอยู่แลว้นัน่เอง เพราะไมม่ทีีไ่หนหรอก ทีจ่ะสุข ที่

จะสบาย เท่ากบับา้นของเรา ทีบ่า้นของเราน้ี มพีรอ้มทกุอย่าง มเีตยีงนอน มหีอ้งนํา้ มี

ตูเ้ยน็ มอีาหารรบัประทาน มอีะไรทกุสิง่ทกุอย่าง เป็นสถานทีป่ลอดภยั แต่งกายก็ไมต่อ้ง

แต่งกายใหเ้สยีเวลา อยู่ในบา้นใส่เสื้อผา้ตามสบาย แต่กลบัอยู่บา้นกนัไมไ่ด ้ เพราะ

อาํนาจของกเิลสตณัหาความอยากต่างๆนัน่เอง พอตอ้งอยู่บา้น ก็จะเกดิความรูส้กึอดึอดั

ใจขึ้นมาทนัท ี เพราะกเิลส เริ่มแสดงลวดลาย บบีบงัคบัจติใจของเรานัน่เอง แต่ถา้เราได ้

บาํเพญ็จติตภาวนาจนจติสงบแลว้ กเิลสตณัหาความอยากต่างๆ ก็จะสงบลงไปดว้ย 

แลว้ก็จะไมม่อีาํนาจมาสรา้งความรูส้กึหวิ รูส้กึอยากกบัสิง่ต่างๆ มาคอยบบีคัน้ใหเ้ราเกดิ

ความรูส้กึเบือ่หน่าย ทีจ่ะตอ้งอยู่ในบา้น ทีจ่ะทาํใหเ้ราเกดิความรูส้กึเศรา้สรอ้ยหงอย

เหงา ทาํใหเ้ราตอ้งวิง่ออกไปขา้งนอก ไปหาความสุขภายนอก  

น่ีแหละปญัหาของพวกเราเป็นอย่างน้ีกนั เราถูกความหลงหลอกใหไ้ปหาความสุข ซึง่

ไมใ่ช่เป็นความสุขเลย เป็นแต่ความทกุข ์ ความวุน่วายใจ แต่พวกเราก็ไมส่ามารถทีจ่ะ

ยบัย ัง้ความอยาก ความตอ้งการในสิง่ต่างๆได ้เพราะเราไมเ่คยฝึกหยุดจติหยุดใจของเรา

นัน่เอง ถา้เรารูจ้กัหยุดจติหยุดใจของเราแลว้ ชวีติของเราจะอยู่ไดอ้ย่างสบาย ไมต่อ้งดิ้น

รนขวนขวายมากจนเกนิไป อย่างมากก็เพยีงแต่หาปจัจยั ๔ คอือาหารมาคอยเลี้ยงปาก

เลี้ยงทอ้ง เสื้อผา้มาใส่สกั ๒ - ๓ ชดุก็พอเพยีงแลว้ บา้นมไีวส้าํหรบัหลบแดดหลบฝน

เท่านัน้เอง ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมบีา้นราคาแพงๆ ราคา ๑๐ ลา้น ๒๐ ลา้น อยู่ทีไ่หนก็ได ้

ขอใหม้นัปลอดภยัจากแดด จากฝน จากลม ก็พอแลว้ น่ีแหละชวีติของพวกเรา ถา้ลอง

หนัมาทาํจติใจใหส้งบแลว้ จะเป็นชวีติทีม่คีวามสบายมาก ไมต่อ้งไปดิ้นรนมาก ไมต่อ้ง

ไปเหน่ือยมาก แลว้ก็ไมต่อ้งวุน่วายมากกบัสิง่ต่างๆ ไมต่อ้งมาเสยีอกเสยีใจ รอ้งห่ม

รอ้งไหก้บัสิง่ต่างๆ เวลาสิง่ต่างๆเหลา่นัน้ตอ้งจากเราไป  
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จงึขอใหม้าวดักนั หรือถา้อยู่ทีบ่า้น ก็หดันัง่สมาธิกนั ไหวพ้ระสวดมนตก่์อนก็ได ้ ถา้

จติใจไมย่อมอยู่กบัคาํบริกรรมพทุโธๆๆ ก็สวดมนตไ์ปก่อนในใจก็ได ้ ออกเสยีงก็ได ้

นัง่ขดัสมาธิหลบัตา แลว้ก็สวดอรหงัสมัมาไป สวดไปเรื่อยๆ จนกวา่จติจะมคีวามรูส้กึ

สบาย แลว้อยากจะหยุดสวด ก็หยุดไป แลว้สงัเกตดูวา่จติยงัจะคดิโน่นคดิน่ีหรือเปลา่ 

ถา้ยงัคดิโน่นคดิน่ีอยู่ ก็บริกรรมพทุโธๆๆไปต่อ โดยมสีตคิอยเฝ้าดู ไมใ่หไ้ปคดิถงึ

เรื่องราวต่างๆ ถา้ทาํอย่างน้ีไปไดเ้รื่อยๆแลว้ จติก็จะค่อยสงบตวัลงๆ แลว้วนัดคีืนด ี

อาจจะรวมลงเป็นสมาธิขึ้นมาเลยก็ได ้คอืมนัจะหยุดน่ิง จะไมร่บัรูเ้รื่องราวต่างๆ ไมว่า่จะ

เป็นเรื่องรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะต่างๆ มนัจะไมส่นใจใยด ีในขณะนัน้มนัจะน่ิงเฉย

อยู่ ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข แลว้จะเห็นความอศัจรรยข์องจติทีส่งบวา่ ไมม่อีะไรจะ

วเิศษเท่า และจะรูอ้ย่างลกึซึ้งความหมายของกายวิเวก จติวิเวก วา่เป็นอย่างไร การ

แสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี ่๒๐๙ 

สงัวร 
๖ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

พวกเราชาวพทุธผูม้คีวามศรทัธา มคีวามเชื่อม ัน่ในพระพทุธศาสนา ไดม้าทีว่ดักนัอย่าง

สมํา่เสมอ เพือ่ประกอบคุณงามความด ี ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ปฏบิตัธิรรม เจริญจติตภาวนา ดว้ยความขยนัหม ัน่เพยีร เขม้แขง็ อดทน เพราะรูว้า่การ

บาํเพญ็ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้ เป็นสิง่ทีจ่ะนาํมาซึง่คุณและประโยชน ์

แก่ชวีติของตนเอง และชวีติของผูอ้ืน่ ที่เราเกี่ยวขอ้งดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่การฟงั

เทศนฟ์งัธรรม และการบาํเพญ็สมถะและวปิสัสนาภาวนา ถอืวา่เป็นการประพฤตปิฏบิตัิ

ทีส่าํคญัอย่างยิง่ เพราะเป็นแก่นของพระศาสนาเลยทเีดยีว เป็นการปฏบิตัทิีจ่ะใหผ้ล ให ้

ประโยชนอ์ย่างมากมาย ยิง่กวา่การกระทาํ การประพฤตอิย่างอืน่ พทุธศาสนิกชนจงึไม่

ควรมองขา้มการฟงัเทศนฟ์งัธรรมอย่างสมํา่เสมอ และการบาํเพญ็จติตภาวนา มสีมถ

ภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ และวปิสัสนาภาวนา ทาํจติใจใหรู้แ้จง้เหน็จรงิ ในสภาวธรรม

ท ัง้หลาย  

การบาํเพญ็จติตภาวนานัน้ ไดก้ลา่วไวใ้นคราวทีแ่ลว้วา่ จาํเป็นตอ้งมสีถานทีส่งบสงดั 

เพือ่ใหก้ารบาํเพญ็เป็นไปอย่างราบรื่น งา่ยดาย ทีเ่รียกวา่กายวิเวกเพื่อจติวิเวก กายวิเวก

หมายถงึสถานทีส่งบสงดั ทีท่กุคนตัง้อยู่ในความสงบ เมือ่สถานทีเ่ป็นที่ๆ สงบแลว้ เวลา

บาํเพญ็สมถภาวนาเพือ่ความสงบสุขของจติใจ ก็จะเป็นสิง่ทีง่า่ยดาย กลายเป็นจติวิเวก

ไป คอืจติจะสงบสงดัตามไปดว้ย นอกจากการอยู่ในสถานทีส่งบสงดั เช่นตามป่าตามเขา 

ตามวดัวาอาราม ทีม่คีวามสงบร่มเยน็แลว้ ผูป้ฏบิตัยิงัตอ้งมคีวามสาํรวมในศีล ในกาย 

วาจา เรียกวา่สลีสงัวร และมคีวามสาํรวมในอนิทรียท์ ัง้ ๕ คอืตา หู จมูก ลิ้น กาย 

เรียกวา่อนิทรียสงัวร เพือ่ช่วยทาํใหจ้ติเขา้สู่ความสงบไดอ้ย่างรวดเร็ว  
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เวลามาวดั มาประพฤตปิฏบิตัธิรรม จงึควรเจริญสลีสงัวรและอนิทรียสงัวร ควบคู่ไปกบั

การบาํเพญ็จติตภาวนา สลีสงัวรก็อย่างทีเ่มือ่สกัครู่ท่านท ัง้หลายไดส้มาทานกนั คอืละ

เวน้จากการกระทาํทางกายและวาจาทีจ่ะสรา้งความฟุ้ งซ่าน สรา้งความวุน่วาย สรา้งความ

รอ้นใหก้บัจติใจ ไดแ้ก่ ๑. ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ๒. ละเวน้จากการลกัทรพัย ์๓. 

ละเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม ถา้เป็นผูท้ีบ่าํเพญ็จติตภาวนาก็ควรละเวน้จากการมี

เพศสมัพนัธเ์ลย ใหต้ ัง้อยู่ในการประพฤตพิรหมจรรย ์ ๔. ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ 

ใหพู้ดแต่ความจรงิ ๕. ละเวน้จากการพูดคาํหยาบ ใหพู้ดคาํทีสุ่ภาพเรียบรอ้ย ฟงัแลว้

สบายอกสบายใจท ัง้ผูพู้ดและผูฟ้งั ๖. ละเวน้จากการพูดเพอ้เจอ้ ไมน่ ัง่จบักลุม่คุยกนั 

คลกุคลกีนั สมาคมกนั เอาเรื่องของชาวบา้นมาพูดนินทา วพิากษว์จิารณ์กนัต่างๆ นานา

เป็นการเสยีเวลาไม่เกดิประโยชนอ์ะไร ๗. ละเวน้จากการพูดส่อเสยีด พูดยุยงใหเ้กดิการ

แตกสามคัค ีใหเ้กลยีดกนั เป็นวาจาทีไ่มค่วรพูด สาํหรบัผูบ้าํเพญ็จติตภาวนา ผูต้อ้งการ

ชาํระจติใจของตนใหส้ะอาดหมดจด  

ถา้อยากจะพูดอยากจะคุยกนัก็ใหเ้ป็นกาเลน ธมัมสากจัฉา สนทนาธรรมกนัตามกาล

ตามเวลาทีเ่หมาะสม เวลาคุยกนัก็ใหคุ้ยเรื่องธรรมะ คุยเรื่องมกันอ้ยสนัโดษ ยนิดใีนที่

สงบสงดัวเิวก คุยเรื่องศีล เรื่องสมาธิ เรื่องปญัญา เรื่องการหลดุพน้จากกเิลส ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง เรื่องการบาํเพญ็ความเพยีรดว้ยความเขม้แขง็อดทน เหลา่น้ีเป็น

สิง่ทีคุ่ยกนัได ้ เพราะเมือ่คุยกนัแลว้ก็จะทาํใหจ้ติใจมกีาํลงั เมือ่ต่างฝ่ายต่างมอีะไรมาเลา่

มาบอกกนั ผูไ้ดย้นิไดฟ้งัจะเกดิความกระตอืรือรน้ อยากจะประพฤตปิฏบิตัธิรรมมาก

ยิง่ขึ้นไป อย่างน้ีเรียกวา่ กาเลน ธมัมสากจัฉา เอตมัมงัคลมตุตมงั การสนทนาธรรมตาม

กาลตามเวลา ทีเ่หมาะสมทีค่วร นาํมาซึง่ความเป็นมงคลอย่างยิง่แก่ชวีติจติใจ น่ีคอืสิง่ที่

ควรสาํรวมกนั  

ขอ้หา้มเหลา่น้ีเรียกวา่สลีสงัวร สาํรวมกายวาจา มใิหก้ระทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม ซึง่จะนาํ

ผลไมด่กีลบัมาสู่จติใจ ทาํใหม้คีวามรุ่มรอ้น ฟุ้ งซ่าน ลาํบากต่อการทาํจติใจใหส้งบนัน่เอง 

น่ีคอืสลีสงัวร ส่วนอนิทรียสงัวรก็หมายถงึการสาํรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ไมใ่หไ้ปสมัผสั

กบัรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะต่างๆ ทีท่าํใหเ้กดิราคะ ความกาํหนดัยนิดขีึ้นมา เกิด



31 
 

ความอยากต่างๆขึ้นมา คอื ๑. ใหล้ะเวน้จากการเสพสุรายาเมา ๒. ใหล้ะเวน้จากการ

รบัประทานอาหารหลงัเทีย่งวนัไปแลว้ รบัประทานอาหารเพือ่อยู่เท่านัน้ ไมไ่ดอ้ยู่เพือ่กนิ 

กนิเพือ่อยู่หมายถงึกนิเพือ่ดูแลรกัษาร่างกาย เหมอืนกบัเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย เราก็กนิยา

เพือ่ระงบัโรคภยัไขเ้จ็บ ความหวิก็เป็นโรคภยัไขเ้จ็บอย่างหน่ึง อาหารทีเ่รารบัประทานก็

เป็นเหมอืนยาอย่างหน่ึง รบัประทานอาหารเพือ่รกัษาโรคหวิทีม่อียู่ในกายใหห้มดไป 

ไมไ่ดร้บัประทานอาหารเพือ่รสชาต ิ เพือ่ความเอร็ดอร่อย เพือ่ความสุข เพือ่ความ

สนุกสนานเฮฮา  

น่ีคอืความหมายของการสาํรวมอนิทรีย ์ จะดู จะฟงั จะสมัผสัรูป เสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะชนิดใดก็ตาม ก็สมัผสัดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยเหตดุว้ยผล ไมไ่ดส้มัผสั

ดว้ยกเิลสตณัหา ความอยากในรูป ในเสยีง ในกลิน่ ในรสต่างๆ อย่างน้ีคอืการสาํรวม 

เวลาสมัผสัตอ้งระมดัระวงั อย่าใหเ้กดิตณัหาขึ้นมาภายในจติใจ เช่นรบัประทานอาหาร

เสร็จไปหยกๆ เหน็ขนมกองอยู่วางอยู่ ก็เกิดความหวิขึ้นมาอกี อย่างน้ีเรียกวา่อยู่เพือ่กนิ 

ไมไ่ดก้นิเพือ่อยู่ เหน็อะไรก็อดไมไ่ด ้ อยากจะกนิ ท ัง้ๆทีท่อ้งกแ็น่นไปดว้ยอาหาร ซึง่

รบัประทานไปหยกๆ แต่ใจมนัไมอ่ิม่ตามทอ้ง เพราะกเิลสตณัหาไมม่ขีอบ ไมม่เีขต ไมม่ี

เวลา มคีวามหวิความอยากตลอดเวลา จงึตอ้งระมดัระวงั ตอ้งต ัง้กฎไวว้า่ จะไม่

รบัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ เพือ่จะไดก้าํจดัความฟุ้ งซา่นของจตินัน่เอง ถา้

ปลอ่ยใหก้นิไดต้ามความตอ้งการแลว้ จะไมอ่ยากภาวนา ไมอ่ยากนัง่สมาธิ นัง่พทุโธๆๆ 

ไปไดส้กั ๒ - ๓ คาํ เดีย๋วพวกขนมต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาในใจ ก็อดทีจ่ะตบะแตกไมไ่ด ้

หา้มใจตวัเองไมไ่ด ้ ก็ตอ้งลกุไปหาอะไรมากนิ การภาวนาก็ไปไมถ่งึไหนสกัท ี แต่ถา้ได ้

กาํหนดเรื่องการรบัประทานอาหารไว ้ เช่นหลงัเทีย่งวนัไปแลว้จะไมร่บัประทานอะไรอกี 

จะดืม่แต่นํา้อย่างเดยีว เพือ่ดบัความกระหายเท่านัน้ ส่วนพวกอาหารของรบัประทาน

ต่างๆนัน้ ถอืวา่พอเพยีงแลว้สาํหรบัวนัน้ี ถา้อยากจะรบัประทานอกี ก็ตอ้งรอวนัรุ่งขึ้น  

ถา้มขีอบเขต มกีตกิาไวค้อยควบคุมบงัคบัจติใจแลว้ ก็จะไมม่สีทิธิ์ทีจ่ะคดิอยาก

รบัประทานอะไรอกี เพราะอยากอย่างไร ก็ไมไ่ดร้บัประทานอยู่ด ี เพราะมอีนิทรียสงัวร

นัน่เอง แต่ถา้ไมม่อีนิทรียสงัวรแลว้ กเิลสจะคอยหลอกคอยลอ่อยู่เรื่อย เดีย๋วก็บอกวา่
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ไอน้ ัน่ด ี ไอน่ี้อร่อย เดีย๋วก็นํา้ลายไหล เกดิความหวิขึ้นมา ซึง่เป็นเรื่องของมารท ัง้สิ้น 

เรียกวา่กเิลสมาร มนัเกดิขึ้นมาเพือ่ทาํลายความพยายามทีด่ขีองเรา ทีจ่ะทาํจติใจใหส้งบ 

ใหม้คีวามร่มเยน็เป็นสุข น่ีคอืสิง่ทีก่เิลสจะขดัขวางไมใ่หเ้กดิขึ้น จะคอยสรา้งความ

วุน่วายใหก้บัจติใจอยู่รํา่ไป เราจงึตอ้งสาํรวมอนิทรียด์ว้ยการละเวน้จากการรบัประทาน

อาหารหลงัเทีย่งวนัไปแลว้ หรือถา้อยากจะปฏบิตัใิหเ้คร่งครดัยิง่ขึ้นไปอกี ก็ให ้

รบัประทานอาหารเพยีงวนัละหน่ึงครัง้เท่านัน้ เช่นวนัน้ีจะรบัประทานอาหารเพยีงมื้อเดยีว 

รบัตอนเชา้แลว้ก็จบ รบัตอนเพลแลว้ก็จบ จะเอาตอนไหนสกัตอนหน่ึงก็ได ้ จะไดห้มด

ปญัหาไป  

เพราะทอ้งก็มขีนาดเดยีว รบัประทานอาหารใหพ้อกบัความตอ้งการของทอ้งแลว้ มนัก็

หมดปญัหาไป ความหวิทีเ่กดิขึ้นภายหลงั เป็นความหวิทีเ่กดิขึ้นจากตณัหา เกดิจาก

กเิลสท ัง้สิ้น จงึไมต่อ้งไปกงัวลวา่จะตาย รบัรองไดว้า่ ถา้ไดร้บัประทานอาหารวนัละหน่ึง

มื้อแลว้ ร่างกายจะอยู่ได ้พระพทุธเจา้พระอรหนัตสาวก ครูบาอาจารยท์ ัง้หลาย ท่านก็ได ้

ปฏบิตักินัอย่างน้ีมา ต ัง้แต่สมยัพทุธกาลจนถงึสมยัน้ี ก็ ๒๕๐๐ กวา่ปีแลว้ ก็ไมเ่คยมี

ขา่ววา่พระอดตาย เพราะฉนัขา้วมื้อเดยีว อย่างน้ีไมเ่คยปรากฏเป็นขา่ว ส่วนใหญ่จะเป็น

ขา่วของคนทีก่นิมากๆ แลว้ตายเสยีมากกวา่ ตายดว้ยโรคเบาหวานบา้ง โรคความอว้น

บา้ง น้ีต่างหาก ทีเ่ป็นเหตทุาํใหค้นตายก่อนเวลาอนัควร ขอใหม้คีวามแน่วแน่เด็ดเดี่ยว 

ถา้อยากจะบาํเพญ็จติตภาวนา ตอ้งมคีวามเขม้แขง็ อดทน กลา้หาญ แลว้จะไดส้ิง่ที่

วเิศษทีไ่มเ่คยไดพ้บไดเ้หน็มาก่อน ซึง่มอียู่ในตวัของเราแลว้ แต่ยงัไมเ่คยทาํใหป้รากฏ

ขึ้นมาเท่านัน้เอง พยายามปฏบิตัใิหไ้ด ้ 

นอกจากละเวน้จากการรบัประทานอาหารหลงัเทีย่งวนัไปแลว้ ก็ใหล้ะเวน้จากการใช ้

เครื่องสาํอางต่างๆ เช่นนํา้หอม แป้ง อะไรต่างๆทีใ่ชแ้ต่งหนา้ทาปาก ใหใ้ส่เสื้อผา้แบบ

เรียบงา่ย สไีมฉู่ดฉาด เพราะไมต่อ้งการความสุขจากสิง่เหลา่น้ีนัน่เอง ดูแลรกัษาร่างกาย

ดว้ยการอาบนํา้อาบท่า ถูสบู่ก็เพยีงพอแลว้ ปกปิดร่างกายดว้ยเสื้อผา้ธรรมดาๆก็พอแลว้ 

ไมต่อ้งเป็นชดุหรูหราเลศิเลออะไร เพราะไมไ่ดไ้ปไหน อยู่วดั ไมไ่ดไ้ปอวดความสวย

ความงามของเสื้อผา้อาภรณ์ จงึไมค่วรกงัวลกบัเรื่องเหลา่น้ี เรื่องการแต่งกาย แต่งหนา้
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แต่งตาดว้ยเครื่องสาํอาง ดว้ยนํา้หอมต่างๆ จงึควรละเวน้ พรอ้มท ัง้ละเวน้จากการ

แสวงหาความสุข จากเครื่องบนัเทงิท ัง้หลาย เช่นดูหนงัฟงัเพลง รอ้งราํทาํเพลงเป็นตน้ น่ี

เป็นสิง่ทีไ่มพ่งึกระทาํ เพราะจะทาํใหก้ารบาํเพญ็จติตภาวนาเป็นไปไดย้ากนัน่เอง เพราะ

เป็นสิง่ตรงกนัขา้มกนั จติใจตอ้งการความสงบ ก็ตอ้งไมม่กีารกระทาํต่างๆ เพราะเมือ่

กระทาํไปแลว้ จะทาํใหเ้กดิความฟุ้ งซ่านขึ้นมา จงึตอ้งละเวน้จากสิง่เหลา่น้ี ไมแ่สวงหา

ความสุขจากรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะต่างๆ ใหแ้สวงหาความสุขจากการทาํจติให ้

สงบ ถา้มที ัง้สลีสงัวรและมอีนิทรียสงัวรแลว้ จติก็จะเขา้สู่ความสงบไดง้า่ย  

นอกจากการไมแ่สวงหาความสุขจากการดู การฟงัแลว้ ยงัไมใ่หแ้สวงหาความสุขจากการ

นอนหลบัดว้ย ใหน้อนเท่าทีร่่างกายตอ้งการ นอนบนพื้นแขง็ๆ ปูเสือ่ก็พอแลว้ ไมต่อ้ง

นอนบนฟูกบนเตยีงทีม่ฟูีกหนาๆ นอนแลว้อยากจะหลบัเป็นช ัว่โมงๆ จะทาํใหเ้สยีเวลา

ต่อการบาํเพญ็ ถา้นอนบนพื้นแขง็ๆ ปูดว้ยเสือ่หรือดว้ยผา้ เวลารูส้กึเหน่ือยอยากจะพกั 

ก็จะหลบัไดอ้ย่างงา่ยดาย เมือ่ไดพ้กัพอแลว้ ก็จะตื่นขึ้นมาทนัท ี ไมเ่หมอืนกบันอนบน

ฟูก จะเลยเถดิ เลยความจาํเป็น ของการพกัของร่างกาย เพราะจะตดิอกตดิใจกบั

ความสุข ทีเ่กดิจากการนอนนัน่เอง ถา้นอนบนฟูกแลว้ จะนอนไดน้าน ถา้นอนปูเสือ่บน

พื้นธรรมดา จะนอนไมน่าน เพยีง ๓ - ๔ ชัว่โมงก็พอแลว้ น่ีคอืการสาํรวมกายวาจาที่

เรียกวา่สลีสงัวร และการสาํรวมตา หู จมกู ลิ้น กาย ทีเ่รียกวา่อนิทรียสงัวร เป็นสิง่ที่

ช่วยการบาํเพญ็ใหเ้ป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นงา่ยดาย ทาํใหไ้มท่อ้แทต่้อการบาํเพญ็ แต่

ถา้ไมม่อีนิทรียสงัวรและสลีสงัวรแลว้ เวลาบาํเพญ็ไปแลว้ ไมเ่กดิผลอะไรขึ้นมา ก็จะทาํ

ใหม้คีวามรูส้กึทอ้แทเ้บือ่หน่าย ไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะบาํเพญ็ต่อไป  

ถา้ตอ้งการบาํเพญ็จติตภาวนา ก็ควรใหค้วามสาํคญัต่อสถานที ่ เลอืกสถานทีท่ีส่งบสงดั 

เมือ่ไดส้ถานทีท่ีส่งบสงดัแลว้ ก็ใหม้สีลีสงัวร สาํรวมกายวาจา ใหม้อีนิทรียสงัวร สาํรวม

ตา หู จมกู ลิ้น กาย นอกจากนัน้ก็ตอ้งระมดัระวงัคนทีเ่ราเกี่ยวขอ้งดว้ย วา่มคีวามตัง้ใจ

จะปฏบิตัธิรรมหรือไม ่ มสีลีสงัวรหรือไม ่ มอีนิทรียสงัวรหรือไม ่ ถา้ไปเจอคนทีช่อบคุย 

เดีย๋วก็จะชวนคุยไปท ัง้วนั คนทีช่อบแอบรบัประทานอาหารหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ แอบ
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รบัประทานขนม แอบไปทาํอะไรทีไ่มค่วรจะกระทาํ ถา้เป็นคนแบบน้ีก็อย่าไปเขา้ใกล ้

อย่าไปคบคา้สมาคมดว้ย เพราะจะชวนใหเ้ราเสยีไปดว้ย  

ถา้ไมส่ามารถมาวดัได ้ จะบาํเพญ็ทีบ่า้น ก็จะลาํบาก เพราะคนทีบ่า้นมกัจะไมม่สีลีสงัวร 

ไมม่อีนิทรียสงัวรเหมอืนเรา เขารบัประทานอาหารเยน็กนั เปิดโทรทศันดู์กนั เปิดวทิยุฟงั

กนั เวลาเขารบัประทานอาหาร เขาก็ตอ้งมาชวนเราไปรบัประทานอาหารดว้ย ถา้ไมม่ี

จติใจทีเ่ขม้แขง็พอ ก็จะทนไมไ่หว ก็ตอ้งไปรบัประทานกบัเขาดว้ย เวลาบาํเพญ็จงึควรหา

สถานทีท่ีเ่หมาะสม หาบคุคลทีเ่หมาะสม บคุคลทีม่คีวามคดิคลา้ยกนั ทีม่กีารปฏบิตัิ

เหมอืนๆกนั ถา้เป็นคนทีม่คีวามคดิเหมอืนกนั ปฏบิตัเิหมอืนกนั ก็จะช่วยสนบัสนุนกนั 

เวลาเราเกดิความย่อทอ้ขึ้นมา เขายงัไมย่่อทอ้ เขาจะช่วยเราได ้ ใหก้าํลงัใจกบัเรา 

ประพฤตติวัเขาใหเ้ป็นตวัอย่าง ทาํใหเ้ราเกดิกาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะปฏบิตัต่ิอไป  

เช่นเวลาเรานัง่สมาธิไดส้กัพกัหน่ึง เกดิความเจ็บความปวดขึ้นมา อยากจะลกุขึ้น แต่

เพือ่นเขายงันัง่อยู่ ก็จะทาํใหเ้ราเกดิความมมุานะ ทีจ่ะนัง่ต่อไปเหมอืนกบัเขา น่ีคอื

ลกัษณะของเพือ่นทีด่ใีนการปฏบิตั ิ ทาํใหช่้วยกนัได ้ แต่ถา้ไดเ้พือ่นทีอ่่อนแอไมม่คีวาม

อดทน พอนัง่ไดส้กั ๕ นาทกี็ลกุเดนิหนีไปแลว้ เรานัง่อยู่คนเดยีวก็จะเกดิความรูส้กึ

วา้เหวข่ึ้นมา ก็อดรนทนนัง่ต่อไปไมไ่ด ้ ก็ลกุตามเขาไป ดงันัน้บคุคลทีเ่ราเกี่ยวขอ้งดว้ย

เวลาทีเ่ราปฏบิตั ิก็สาํคญัเหมอืนกนั ขอใหส้งัเกตใหด้วีา่ คนทีเ่ราตอ้งใกลช้ดิหรือตอ้งคบ

คา้สมาคมดว้ยนัน้ เป็นอย่างไร ถา้เป็นคนอ่อนแอ ไม่มคีวามกลา้หาญ ไม่มคีวามอดทน 

ไมม่คีวามแน่วแน่ต่อการประพฤตปิฏบิตั ิ ก็ควรทีจ่ะถอยห่างจากเขาไปดกีวา่ เสยีเขา

ดกีวา่เสยีธรรมะ เพือ่นนัน้หาไดเ้ยอะแยะไปในโลกน้ี คนมเีป็น ๑๐๐ ลา้น ๑๐๐๐ ลา้น

คน ในโลกน้ีหาไมย่ากหรอก แต่สิง่ทีห่ายากก็คอืธรรมะน่ีเอง  

การทาํจติใจใหส้งบ เป็นสิง่ทีย่ากมาก ถา้ไมทุ่่มเทกาํลงัจติกาํลงัใจแลว้ จะไมส่ามารถพบ

กบัความสุข ทีเ่กดิจากความสงบในจติใจไดเ้ลย เพราะเวลานัง่ทาํสมาธินัน้ จติจะไมค่่อย

อยู่กบังานทีใ่หท้าํเลย ชอบแวบไปแวบมา ทาํใหน้ ัง่ไปสกัระยะหน่ึง ก็เกดิอาการเจ็บปวด

ขึ้นมาตามส่วนต่างๆของร่างกาย จติก็เกดิความพะวกัพะวนเกี่ยวกบัความเจ็บความปวด 

ทาํใหไ้มม่สีมาธิอยู่กบัการภาวนา ไมส่ามารถทนนัง่อยู่ได ้ แต่ถา้เป็นคนทีม่คีวามแน่วแน่
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ม ัน่คง เวลานัง่ก็พยายามใหจ้ติอยู่กบัการภาวนา ไมใ่หไ้ปคดิถงึเรื่องราวต่างๆนานา ใหม้ี

สตริะลกึรูอ้ยู่กบังาน ทีก่าํหนดใหจ้ติกระทาํ ถา้บริกรรมพทุโธๆๆ ก็ใหบ้ริกรรมพทุ

โธๆๆไปเรื่อยๆ แมร่้างกายจะรูส้กึคนัตรงนัน้หรือคนัตรงน้ี ก็อย่าไปสนใจ ใหจ้ติอยูก่บั

คาํบริกรรมไปเรื่อยๆ ถา้เกดิความรูส้กึวา่ร่างกายเอนไปขา้งหนา้หรือเอนไปขา้งหลงั เอน

ไปทางซา้ย เอนไปทางขวา ก็ไมต่อ้งไปสนใจ เพราะเป็นเพยีงแต่ความรูส้กึเท่านัน้ 

ร่างกายก็เป็นปกตขิองเขาอยู่อย่างนัน้ อย่าไปสนใจ ขอใหต้ ัง้หนา้ต ัง้ตาบริกรรมพทุ

โธๆๆไปเรื่อยๆ  

แมข้ณะทีม่คีวามรูส้กึวา่เจ็บตรงนัน้ปวดตรงน้ี ก็อย่าไปสนใจกบัความเจ็บความปวด 

เพราะเมือ่ไปใหค้วามสนใจกบัความเจ็บความปวดแลว้ ความเจ็บความปวดจะเพิม่ขึ้นมา

อกีหลายเท่าทเีดยีว เพราะเป็นความเจ็บความปวด ทีใ่จสรา้งซอ้นขึ้นมาอกีช ัน้หน่ึง เป็น

ความเจ็บปวด ทีเ่กดิจากความอยากใหค้วามเจ็บปวดนัน้หายไป หรือความอยากทีจ่ะลกุ

หนีจากความเจ็บปวดนัน้ไป ถา้ไมไ่ปคดิถงึเรื่องราวของความเจ็บปวด ตัง้หนา้ต ัง้ตา

บริกรรมพทุโธๆๆใหถ้ีย่ิง่ขึ้นไป ฝากเป็นฝากตายไวก้บัพทุโธเลย จะเป็นจะตายอย่างไร 

จะเจ็บอย่างไรก็ไมส่นใจ ขอใหจ้ติระลกึแต่คาํวา่พทุโธๆๆอย่างเดยีว ถา้สามารถทาํอย่าง

น้ีไดแ้ลว้ ไมช่า้ก็เร็วพทุโธก็จะพาทะลคุวามเจ็บปวดของร่างกายไปไดอ้ย่างสบาย ความ

เจ็บปวดก็จะหายไป จติก็จะรวมลงเป็นหน่ึงเลย เป็นสมาธิขึ้นมาได ้ปญัหาของนกัปฏบิตัิ

ส่วนใหญ่ ทีเ่มือ่ปฏบิตัแิลว้ไปไมถ่งึไหน ก็อยู่ทีต่รงน้ีแหละ พอมาเจอความเจ็บความ

ปวดเขา้ ก็ทนไมไ่หว ตอ้งลกุ ตอ้งขยบั อย่าไปขยบั ถา้ขยบัแลว้ ก็เหมอืนกบัเริ่มตน้ใหม ่

เวลามนัเจ็บมนัปวดนัน้ปลอ่ยใหม้นัเจ็บมนัปวดไป มนัเป็นธรรมชาตชินิดหน่ึง ทีพ่อถงึ

เวลามนัก็ดบัเองได ้ เราไมต่อ้งไปทาํอะไรมนั มนัไมฆ่่าเราหรอกความเจ็บปวดแบบน้ี 

เดีย๋วถงึเวลามนัก็หายไปเอง หรือถา้มนัไม่หายไป พอจติปลอ่ยวาง จติรวมลง มนัก็

หายไปจากจติเอง  

ขอใหอ้ยู่กบัพทุโธไปเรื่อยๆ ภาวนาบริกรรมพทุโธไปเรื่อยๆ อย่าไปสนใจอย่างอืน่เป็นอนั

ขาด เพราะถา้ไปสนใจกบัความเจ็บความปวดแลว้ เดีย๋วก็จะเสยีสมาธิ ไมม่กีาํลงัใจทีจ่ะ

ภาวนาต่อไป แลว้ก็จะตอ้งลกุขึ้นมาในทีสุ่ด ภาวนามากี่คร ัง้กี่หน กจ็ะมาตดิอยู่ตรงน้ีทกุ
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ท ี ไมเ่คยไดร้บัผลทีพ่งึจะไดร้บัเลย เพราะกลวัความเจ็บปวด อยากใหค้วามเจ็บปวด

หายไป ดงันัน้เราไมต่อ้งไปกลวัความเจ็บปวด ปลอ่ยมนัไปตามเรื่องของมนั คนเราทกุ

คนเกดิมาก็ตอ้งเจ็บดว้ยกนัท ัง้นัน้ ในทีสุ่ดเวลาตายมนัก็ตอ้งเจ็บเหมอืนกนั เพยีงแค่นัง่

สมาธิเท่านัน้ ทาํไมตอ้งมากลวัความเจ็บปวดดว้ย มนัไมส่ามารถทาํใหเ้ราตายไดห้รอก 

ถา้เรามคีวามกลา้หาญ มคีวามเขม้แขง็ มคีวามอดทน มสีตรูิอ้ยู่กบัคาํบริกรรมพทุ

โธๆๆไป ไมช่า้ก็เร็ว เราก็จะไดเ้หน็ผลอนัประเสริฐ ทีจ่ะปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรา ทาํ

ใหเ้รามคีวามสุข มคีวามอิม่ มคีวามพอ มคีวามเชื่อม ัน่ มคีวามแน่วแน่ ต่อคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เราจะไมส่งสยัเลยวา่พระพทุธเจา้มจีริงหรือไม ่ พระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้เป็นความจรงิหรือไม ่ พระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลายมจีรงิหรือไม ่ สิง่เหลา่น้ีจะ

ไมพ่น้จากวสิยัของผูป้ฏบิตัไิปได ้ จะรูอ้ยู่แก่ใจของเราเลยทเีดยีว เมือ่จติรวมลงสู่ความ

สงบ  

จงึอยากใหท้่านท ัง้หลายจงมคีวามมมุานะ มคีวามเชื่อม ัน่วา่การบาํเพญ็จติตภาวนาน่ี

แหละเป็นบญุทีใ่หญ่หลวงทีสุ่ด เป็นบญุทีเ่ราสามารถสรา้งขึ้นมาใหก้บัตวัเราไดเ้องในภพ

น้ีชาตน้ีิ ไมต่อ้งรอภพหนา้ชาตหินา้ ไมต่อ้งรอพระพทุธเจา้องคต่์อไปมาส ัง่มาสอนเรา 

เพราะวา่คาํส ัง่สอนของพระพทุธเจา้พระองคน้ี์ก็ยงัมอียู่ในโลกน้ี ขอใหเ้รานอ้มเขา้มา โอ

ปนยโิก ทาํใหม้นัเป็นสนัทฏิฐโิกขึ้นมาดว้ยการปฏบิตั ิบาํเพญ็จติตภาวนา พยายามทาํให ้

มากๆ ทาํอยู่เรื่อยๆ ทาํแลว้ยงัไมไ่ดผ้ลก็ไม่ตอ้งทอ้แท ้ทาํมนัไปเรื่อยๆ เหมอืนกบัการทาํ

อะไรต่างๆ เวลาทาํใหม่ๆ  จะรูส้กึวา่ยาก เพราะไมถ่นดันัน่เอง แต่ถา้ทาํไปเรื่อยๆแลว้ ไม่

ชา้ก็เร็ว ก็จะสามารถทาํไดส้าํเร็จ ความพยายามอยู่ทีไ่หน ความสาํเร็จย่อมอยู่ทีน่ ัน่ จงึ

อยากใหท้่านท ัง้หลายจงนอ้มเอาสิง่ต่างๆ ทีท่่านไดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี นาํเอาไปพนิิจ

พจิารณาและนาํเอาไปปฏบิตั ิตามสมควรแก่ฐานะของกาํลงัแหง่สตปิญัญา ศรทัธา วริยิะ 

อตุสาหะ ความพากเพยีร แลว้ท่านจะไดร้บัผลอนัดงีาม ทีพ่ระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย 

พระพทุธเจา้ท ัง้หลาย ไดท้รงยกย่องวา่เป็นสิง่ทีด่ทีีเ่ลศิทีว่เิศษทีสุ่ด นัน่ก็คอืความสงบสุข

ของจติใจ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึง่เป็นตน้เหต ุทีส่รา้งความวุน่วายใจ สรา้งความ

ทกุข ์สรา้งความกงัวลใจใหก้บัเรา พวกเราทกุคนจงึตอ้งชาํระจติใจ ดว้ยการบาํเพญ็จติต

ภาวนา คอืสมถภาวนาและวิปสัสนาภาวนา เพราะถา้ไดเ้จริญ ไดบ้าํเพญ็สมถะและ

วปิสัสนาภาวนาแลว้ จติใจจะสะอาดขึ้นไปตามลาํดบั ความสุขความสบายใจ ก็มเีพิม่

มากขึ้นไปตามลาํดบั ความทกุขค์วามกงัวลใจต่างๆ ก็จะหมดไปตามลาํดบั การบาํเพญ็

จติตภาวนาก็เป็นเหมอืนกบังานทางโลก ตอ้งมทีีต่ ัง้ของงาน มสีาํนกังาน มทีีท่าํงาน ทีต่ ัง้

ของงานจติตภาวนา สมถะและวปิสัสนาภาวนา ก็คอืกรรมฐาน คาํวา่กรรมฐานน้ีแปลวา่

ที่ต ัง้ของงาน กรรมแปลวา่การกระทาํหรือการงาน ฐานแปลวา่ทีต่ ัง้ กรรมฐานจงึเป็นทีต่ ัง้

ของงาน เป็นทีท่าํงานของการบาํเพญ็สมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา ถา้ไมม่กีรรมฐานก็

ไมส่ามารถบาํเพญ็ภาวนา คอืสมถะและวปิสัสนาได ้ 
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กรรมฐานทีเ่รารูจ้กักนัดกีค็อืพทุธานุสต ิ คอืการบริกรรมพทุโธๆๆ เป็นสมถกรรมฐาน 

พทุโธเป็นเครื่องขดัเกลาจติใจ กลอ่มจติใจ ทาํใหจ้ติใจสงบ ใหเ้ยน็สบาย ใหอ้ิม่เอบิใจ 

หรือจะเจริญธมัมานุสตกิ็ได ้ ดว้ยการบริกรรมธมัโมๆๆไปเรื่อยๆ หรือจะสวดมนตไ์ปใน

ใจก็ได ้เช่นสวดอรหงัสมัมาฯ อติิปิโสฯ สวากขาโตฯ สปุฏิปนัโนฯ สวดไปเรื่อยๆ โดยที่

จติใจไมไ่ปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ มสีตรูิอ้ยูก่บัการสวดมนต ์ น่ีก็เป็นกรรมฐานอย่างหน่ึง 

เรียกวา่สมถกรรมฐาน เป็นเครื่องกลอ่มเกลาจติใจ เป็นงานทีจ่ติใจตอ้งทาํ เพราะจะเป็น

เครื่องช่วยชาํระจติใจ ใหอ้ยู่ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุขนัน่เอง น่ีคอืกรรมฐาน กรรมฐานก็

มอียู่หลายชนิดดว้ยกนั นอกจากพทุธานุสต ิ ธมัมานุสต ิ สงัฆานุสตแิลว้ ก็ยงัมมีรณานุ

สติ ระลกึถงึความตาย  

คนเราทกุคน เกดิมาแลว้ ก็ตอ้งตายดว้ยกนัท ัง้นัน้ แต่ถา้ไมค่ดิถงึความตายอยู่เรื่อยๆ ก็

จะพล ัง้เผลอ จะลมื แลว้จะคดิวา่จะอยู่ไปเรื่อยๆ ทาํใหเ้กดิมคีวามอยากอยู่ไปเรื่อยๆ ท ัง้

ทีไ่มใ่ช่เป็นความจริง ความจริงของพวกเราก็คอื เมือ่เกดิมาแลว้ ก็ตอ้งตายดว้ยกนัทกุ

คน ไมม่ใีครหนีพน้ความตายไปได ้ ถา้ไมเ่จริญกรรมฐาน คอืมรณานุสตแิลว้ ก็จะถกู

ความหลง ความพล ัง้เผลอครอบงาํจติใจ ทาํใหไ้มอ่ยากตาย ทาํใหอ้ยากมชีวีติอยู่ไป

เรื่อยๆ ซึง่ฝืนความจริง เมือ่มคีวามอยากทีจ่ะอยู่ไปเรื่อยๆ มคีวามไมอ่ยากตายอยู่ใน

จติใจมากนอ้ยเพยีงไร ความทกุขก์็จะปรากฏขึ้นมาทนัท ี เพราะฝืนความจริงนัน่เอง 

ความคดิของเรา ความอยากของเรา ถา้ฝืนความจริง ก็จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ถา้ไม่

ฝืนความจริง ก็จะไมส่รา้งความทกุขใ์หก้บัเรา ถา้รูว้า่จะตอ้งตาย แลว้ยอมรบัความจรงิน้ี

ไดว้า่ ตายก็ตาย เกดิมาแลว้ก็ตอ้งตายดว้ยกนัทกุคน เมือ่ยอมรบัความจริงน้ีไดแ้ลว้ 

เวลาตายจะไมเ่ดอืดรอ้นเลย เวลาอยู่ก็ไม่กลวัความตาย เพราะไมค่ดิวา่จะอยู่ไปตลอด

นัน่เอง  

ร่างกายมนัก็เหมอืนกบัสมบตัชิิ้นหน่ึง เหมอืนกบัรถยนตค์นัหน่ึง รถยนตเ์รากรู็ว้า่ สกัวนั

หน่ึงมนัก็ตอ้งเก่า แลว้มนัก็ตอ้งเสยี แลว้เราก็ตอ้งทิ้งมนัไป เราก็ไมไ่ดเ้ดอืดรอ้นอะไร 

เวลารถมนัเสยี รถมนัพงั เพราะเรารูว้า่มนัจะเสยี มนัจะตอ้งพงั เรายอมรบัความจรงิน้ี 

แต่คนทีไ่มย่อมรบัความจริงน้ี ถงึแมจ้ะเป็นเพยีงสมบตันิอกกาย ก็ยงัทกุขก์บัมนัได ้ ไม่
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วา่จะเป็นวตัถขุา้วของเงนิทอง หรืออะไรก็ตาม ถา้ไมรู่ว้า่จะตอ้งจากกนัไปในวนัใดวนั

หน่ึง ไมไ่ดอ้ยู่ดว้ยกนัไปตลอด แต่ถา้รูว้า่จะตอ้งเป็นอย่างน้ี แลว้ยอมรบัความจรงิน้ีได ้

เวลาสูญเสยีไป ก็จะไมเ่สยีอกเสยีใจ ไม่เศรา้หมอง ขณะทีอ่ยู่กบัสิง่เหลา่น้ี ก็ไมม่คีวาม

กงัวล เพราะรูว้า่ถงึเวลา ก็จะตอ้งจากไปอยูด่ ี 

แต่ถา้พรอ้มทีจ่ะจากกนั ก็จะไมม่คีวามทกุข ์ไมม่คีวามวุ่นวายใจ เวลาอยู่ก็ไมก่งัวล มอียู่

ก็ใชไ้ปใหเ้กดิประโยชน ์ เช่นมเีงนิมทีองทีเ่หลอืใช ้ ก็เอามาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์ ทาํบญุทาํ

ทาน สงเคราะหช่์วยเหลอืเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั ทาํใหจ้ติใจมคีวามสุข มคีวามอิม่เอบิใจ 

ทาํใหจ้ติใจสูงขึ้น มบีญุมากขึ้น เวลาตายไปๆขา้งหนา้ก็ไปแบบเศรษฐ ีไมไ่ดไ้ปแบบยาจก 

เพราะไปดว้ยบญุดว้ยกศุลทีต่ดิตวัไป เหมอืนกบัเวลาไปต่างประเทศ มเีงนิตดิตวัไปดว้ย 

ไมต่อ้งกงัวลวา่ จะไปอยู่ทีไ่หน จะไปกนิอาหารทีไ่หน จะอยู่อย่างไร เพราะรูว้า่ไมอ่ดตาย

แน่ เพราะมเีงนิซื้อขา้วซื้อของ มเีงนิจ่ายค่าโรงแรมนัน่เอง  

ฉนัใดการทาํบญุก็เป็นอย่างนัน้เหมอืนกนั เราจงึไมค่วรไปยดึตดิกบัสิง่ต่างๆ ถา้เจริญ

กรรมฐานอยู่เรื่อยๆ ทาํงานวปิสัสนาภาวนาอยู่เรื่อยๆ คอืพจิารณาความเสือ่มของสิง่

ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นร่างกายของเราก็ด ี ร่างกายของผูอ้ืน่ก็ด ี วตัถขุา้วของต่างๆก็ด ี ลว้น

จะตอ้งเสือ่มไปหมด เสื้อผา้ทีเ่ราใส่ในวนัน้ี เป็นเสื้อผา้ใหม ่เราซื้อมาใหม ่แต่ใส่ไปเรื่อยๆ 

ซกัไปเรื่อยๆ เดีย๋วสกัวนัหน่ึง ก็ตอ้งขาด ตอ้งเก่า น่ีคอืลกัษณะของสิง่ต่างๆในโลกน้ี มี

ความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ถา้ผูใ้ดไมเ่ขา้ใจหลกัความจริงในขอ้น้ีแลว้ จะเกดิความอยาก 

ใหส้ิง่นัน้สิง่น้ีเป็นเหมอืนเดมิ ต ัง้แต่วนัแรกทีไ่ดม้า ก็จะตอ้งเกดิความเสยีใจ เมือ่สิง่นัน้

สิง่น้ีเสือ่มไป หมดไป แต่ถา้คอยเจริญวปิสัสนากรรมฐาน ดูความเสือ่มอยู่เรื่อยๆ วา่ทุก

สิง่ทกุอย่างในโลกน้ี มคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา ไมส่ามารถอยู่เหมอืนเดมิไดต้ลอดไป 

เราก็จะไมห่ลง ไมย่ดึ ไมต่ดิ ไมอ่ยากใหเ้ป็นไปตามความอยากเพราะรูว้า่เมือ่ไมเ่ป็นไป

ตามความอยาก ก็จะตอ้งเสยีอกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้ 

เช่นบคุคลทีเ่ราแสวงหามาเป็นคู่ครองของเรา ไมว่า่จะเป็นหญงิหรือชาย มาเป็นสามหีรอื

เป็นภรรยาของเรา ก็เป็นเหมอืนเสื้อผา้ชดุหน่ึง ก็ตอ้งเสือ่มเหมอืนกนั คนเราเกดิมาแลว้

ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายไปในทีสุ่ด ถา้ไมแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่ายไปก่อน ก็อาจจะแยกกนัไป
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คนละทศิคนละทางก็ได ้เพราะน่ีเป็นลกัษณะของทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกน้ี ไมม่อีะไรอยู่คง

เสน้คงวา ไม่มอีะไรอยู่เหมอืนเดมิไปตลอด ดงันัน้ถา้เรามกีรรมฐานคอืมรณานุสตไิว ้

คอยเจริญอยู่เรื่อยๆแลว้ จติใจของเราจะมปีญัญา มคีวามรู ้ ความฉลาด ทีจ่ะคอย

ป้องกนัไมใ่หเ้ราไปหลง ไปยดึ ไปตดิกบัสิง่ต่างๆ กบับคุคลต่างๆ หรือกบัร่างกายของเรา

เอง ก็เช่นเดยีวกนั สกัวนัหน่ึงก็จะตอ้งเสือ่มไป หมดไป น่ีเรียกวา่วิปสัสนากรรมฐาน 

เป็นเครื่องมอืทีจ่ะดูแลรกัษาใจของเรา ใหอ้ยู่อย่างสุข อย่างสบาย ไมใ่หค้วามทกุขต่์างๆ 

มาเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจของเรา ถา้ขาดกรรมฐานน้ีแลว้ ต่อใหเ้ป็นมหาเศรษฐ ี เป็นพระ

เจา้แผ่นดนิ เป็นประธานาธิบดกีต็าม ถา้ไมเ่จริญมรณานุสตอิยู่เรื่อยๆแลว้ จติใจจะมแีต่

ความวา้วุน่ขุน่มวั เพราะถา้มอีะไรมากๆแลว้ ย่อมอยากจะใหส้ิง่ทีม่อียู่น ัน้ อยู่กบัเราไป

ตลอด อยู่กบัเราไปนานๆ ถา้ไมเ่จริญกรรมฐาน ก็จะเกดิความทกุขข์ึ้นมา เพราะสิง่ต่างๆ

นัน้ จะไมอ่ยู่กบัเราเสมอไปนัน่เอง  

การทาํงานทางดา้นจติตภาวนา จงึเป็นงานทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ ยิง่กวา่งานอะไรท ัง้หลายใน

โลกน้ี เพราะไมม่อีะไรในโลกน้ี ทีจ่ะสามารถมาดบั มาทาํลายความทกุข ์ความกงัวลใจได ้

มแีต่จะสรา้งความทกุข ์ สรา้งความกงัวลใจใหม้มีากยิง่ๆขึ้นไปอกี ถา้มสีมบตัมิาก ความ

ทกุขค์วามกงัวลใจก็จะมมีาก มอีะไรมากๆแลว้ ก็กลายเป็นภาระไปหมด เหมอืนกบัคน

แบกของ แบกของชิ้นเดยีว เบากวา่แบกของสบิชิ้น ยิง่มมีากก็ยิง่ตอ้งแบกมาก น่ีคอื

ภาระหรือความกดดนัของจติใจ จติใจจงึไมค่่อยมคีวามสุขเลย ท ัง้ๆทีอ่ยู่ในมหาราชวงั 

อยู่ในคฤหาสนอ์นัใหญ่โต มเีงนิทองกองเทา่ภูเขา แต่กลบัปลอ่ยใหส้ิง่เหลา่น้ี มาเหยยีบ

ยํา่ทาํลายจติใจ มาทบัถมจติใจ ใหเ้กดิความหนกัอกหนกัใจ แต่ถา้ไดเ้จริญกรรมฐานอยู่

เรื่อยๆ เตอืนตนอยู่เรื่อยๆ วา่สิง่ต่างๆทีม่อียู่น้ี ไมใ่ช่สมบตัทิีแ่ทจ้ริงของเรา ช่วยเราไมไ่ด ้

เวลาทีเ่รามคีวามทกุข ์ จงึไมค่วรไปยดึไปตดิ มกี็ควรใหเ้ขารบัใชเ้รา อย่าไปรบัใชเ้ขา มี

เงนิทอง ก็ใหเ้งนิทองรบัใชเ้รา ตอ้งการใชอ้ะไร ก็ใชใ้หเ้กดิคุณเกดิประโยชน ์ 

อย่าเป็นคนเฝ้าเงนิเฝ้าทอง คนเฝ้าเงนิเฝ้าทองก็เหมอืนกบัยาม เหมอืนกบัคนรบัใช ้

นัน้เอง ไมไ่ดใ้ชเ้งนิใชท้อง มแีต่เฝ้าไว ้ ตายไปก็ใหค้นอืน่ใชอ้ย่างสบาย อย่างพ่อแมท่ีม่ ี

เงนิทองเยอะๆ แต่เป็นคนตระหน่ีขี้เหนียว เสยีดายเงนิเสยีดายทอง หาเงนิทองกวา่จะได ้
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สกับาทน้ีเหน่ือยเหลอืเกนิจงึไมค่่อยอยากจะใชเ้งนิใชท้องเท่าไร คอยแต่ดูแลรกัษาเงนิ

ทอง พอตายไป ก็เอาตดิตวัไปไมไ่ดแ้มแ้ต่บาทเดยีว ไปชาตหินา้จะเอาเงนิทองทีม่อียูน้ี่ไป

ใช ้ ก็เอาไปไม่ได ้ ตอ้งทิ้งใหลู้กใหห้ลาน หรือใครก็ตามทีย่งัอยู่ในโลกน้ี ไดใ้ชต่้อไป 

อตุส่าหท์าํงานมาแทบเป็นแทบตาย แต่กลบัไมไ่ดร้บัประโยชนอ์ะไรเลย  

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากเงนิทองน้ี มอียู่ ๒ ลกัษณะดว้ยกนั คอื ๑. ประโยชน์ในปจัจุบนั 

๒. ประโยชน์ในอนาคต ประโยชนใ์นปจัจบุนั คอืใชเ้พือ่ใหช้วีติเรามคีวามสุข เพราะเรา

ตอ้งมอีาหารรบัประทาน มบีา้นอยู่ มเีสื้อผา้ใส่ มยีารกัษาโรค ก็ใชไ้ป อย่าไปเสยีดาย เวลา

จะกนิขา้วก็ซื้ออาหารมากิน อย่าไปอยู่แบบอดๆอยากๆ เวลาเสื้อผา้เก่า ขาดแลว้ ควรจะ

เปลีย่น ก็ซื้อชดุใหมม่าใส่ บา้นเก่าแลว้ จะพงัแลว้มเีงนิสรา้งบา้นใหม ่ก็สรา้งขึ้นมา น่ีคอื

ประโยชนส่์วนปจัจบุนั ส่วนประโยชนใ์นอนาคต ก็คอืภพหนา้ชาตหินา้ เมือ่ยงัมเีงนิเหลอื

ใชจ้ากประโยชนใ์นปจัจบุนั ก็เอาเงนิเหลอืใชน้ี้มาสรา้งบญุสรา้งกศุล เท่ากบัเป็นการเอา

เงนิทองฝากในธนาคารบญุนัน่เอง เมือ่เราไดท้าํบญุแลว้ บญุน้ีก็จะถูกจารึกไวใ้นธนาคาร

บญุ เมือ่ไปเกดิในภายภาคหนา้ ก็ไมต่อ้งไปเกดิบนกองขยะ ไมต่อ้งไปเกดิเป็นลูกของคน

ยากคนจน แต่ไปเกดิบนกองเงนิกองทอง เป็นลูกของเศรษฐ ี มหาเศรษฐ ี ไมต่อ้งไป

เหน่ือยหาเงนิหาทอง เกดิปุ๊ บก็มเีงนิทองใชเ้ลย เอาเงนิของพ่อของแมเ่ราน่ีแหละ แต่

ความจริงแลว้เป็นเงนิทีเ่ราไดเ้คยทาํไวใ้นอดตี ไดส้รา้งไวใ้นอดตี เราทาํบญุไวแ้ลว้ เมือ่

ถงึเวลาเราก็ไปเบกิเงนิได ้น่ีคอืประโยชนท์ีเ่ราควรไดท้ ัง้ในปจัจบุนัและอนาคต  

ถา้เจริญวปิสัสนากรรมฐานอยู่เรื่อยๆ เตอืนใจอยู่เรื่อยๆวา่ ความตายอยู่แค่ปลายจมกู

เท่านัน้เอง หายใจเขา้แลว้ ไมห่ายใจออกมา ก็ตาย หายใจออกไป ไมห่ายใจเขา้มา ก็ตาย 

ไมไ่ดห้มายความวา่ ความตายน้ีมแีต่คนแก่ คนอายุ ๘๐ ๙๐ ปีเท่านัน้ ความตายน้ีมอียู่

กบัเดก็ทีเ่กดิมาวนัแรกเลย เดก็บางคนไมเ่คยไดท้าํบญุมา เกดิมาปับ๊ แมก่็จบัใส่

ถงุพลาสตกิ ทาํใหห้ายใจไมอ่อก ตายไปเลยก็ม ีเพราะฉะนัน้ความตายจงึมตี ัง้แต่วนัแรก

เกดิ ไปจนถงึอายุ ๘๐ ปี ๑๐๐ ปี ไมม่อีะไรแน่นอน เพราะเราแต่ละคนนัน้ ไดส้รา้งบญุ

สรา้งบาปมาไมเ่ท่ากนัเท่านัน้เอง คนทีท่าํบญุมาเยอะ ก็มโีอกาสทีจ่ะอยู่ไปยาวนาน คนที่

สรา้งบาปสรา้งกรรมมาเยอะก็มโีอกาสทีจ่ะตายเร็ว น่ีคอืหลกัของกรรม เป็นเรื่องตายตวั 
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ไมม่ใีครสามารถมาลบลา้งบาปบญุทีต่นเองไดส้รา้งไวไ้ด ้เมือ่ไดส้รา้งแลว้ วิบากคอืผล ก็

จะตอ้งปรากฏขึ้นตามมาอย่างแน่นอน  

เราจงึไมค่วรประมาท ควรเจริญมรณานุสตอิยู่เรื่อยๆ ถา้เจริญไปมากๆแลว้ เกดิ

ความรูส้กึอยากจะตายขึ้นมา ก็ควรหยุดเจริญสกัพกัหน่ึง เพราะแสดงวา่คดิมากไปแลว้ 

การคดิถงึความตายน้ี เป็นการเตอืนสต ิ ไมใ่หห้ลงลมืเท่านัน้เอง แต่ถา้คดิจนกระท ัง่

อยากจะตายไป อย่างน้ีแสดงวา่มากเกนิไป ก็ควรหยุดเจริญภาวนาแบบน้ี หนัมาภาวนา

บทพทุโธๆๆแทน ระลกึถงึพทุโธๆๆอยู่เรื่อยๆ สกัพกัจติก็จะสงบ จติก็จะเยน็ แลว้ก็จะ

สบาย การเจริญมรณานุสตน้ีิ ก็เหมอืนกบัการรบัประทานยา ถา้รบัประทานยาถูกตาม

ขนาด ก็จะรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บได ้ถา้มากเกินขนาด ก็จะกลายเป็นยาพษิทีจ่ะทาํลายเราได ้

การเจริญมรณานุสต ิ ระลกึถงึความตายนัน้ จงึตอ้งมคีวามพอดเีหมอืนกนั อย่าไปคดิ

มากจนกระท ัง่ไมอ่ยากจะอยู่ต่อไป  

การอยากจะตายน้ีกเ็ป็นกเิลสอย่างหน่ึง การไม่อยากตายกเ็ป็นกเิลสอกีแบบหน่ึง ความ

จริงแลว้ตอ้งอยู่ตรงกลาง ระหว่างความอยากตายกบัความไม่อยากตาย คือเฉยๆ อยู่ก็

ได ้ตายกไ็ด ้ เมือ่ยงัอยู่ก็อยู่ไป เมือ่ถงึเวลาตาย ก็ใหม้นัตายไป ถา้เป็นอย่างน้ีแลว้ใจจะ

ไมท่กุข ์ ใจจะไมวุ่น่วาย ขณะทีม่ชีวีติอยู่ ก็ไมม่คีวามวุน่วาย ไมม่คีวามทกุข ์ ทีเ่กดิจาก

ความอยากจะตาย เวลาจะตาย ก็ไมม่คีวามทกุข ์ ทีเ่กดิจากความไมอ่ยากตาย น่ีคอื

เป้าหมายของการเจริญสมถะและวปิสัสนาภาวนา เพือ่ทาํจติใจใหต้ ัง้อยู่ในความเป็น

อเุบกขานัน่เอง ใหใ้จเป็นกลาง ไมฝ่กัใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ไมใ่ฝ่ในทางวิภวตณัหา คอื

ความไมอ่ยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไมอ่ยากตาย หรือไปทางภวตณัหา ความอยากอยู่ อยาก

ม ีอยากเป็น อย่างน้ีไมด่ ีเพราะเป็นเหตทุาํใหเ้กดิความทกุข ์ 

คนเราเวลาเกดิความเสยีอกเสยีใจขึ้นมา ก็จะเกดิความคดิผดิขึ้นมา อยากจะตาย เพราะ

มคีวามทกุขม์าก เมือ่เกดิความอยากตาย ก็ยิง่สรา้งความทกุขใ์หม้มีากขึ้นไปอกี จนใน

ทีสุ่ดก็จะทนอยู่ไมไ่ด ้ ก็เลยตอ้งฆ่าตวัตายไป คนทีม่คีวามสุข ก็อยากจะอยู่ไปนานๆ ไม่

อยากจะตาย เพราะขณะทีม่คีวามสุข ก็อยากจะอยู่กบัความสุขนัน้ไปนานๆ แต่ความสุข

ก็เป็นของไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เหมอืนกบัความทกุข ์ ก็เป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน
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เหมอืนกนั ในชีวติของคนเรานัน้ ตอ้งเผชญิท ัง้ความสุขและความทกุขด์ว้ยกนัทกุคน 

เหมอืนกบัเจอกลางวนัและกลางคนื กลางวนักบักลางคนืน้ี เราไมค่่อยเดอืดรอ้นเท่าไร 

เพราะยอมรบัได ้ กลางวนั ก็รบัได ้ กลางคนื ก็รบัได ้ แต่ความทกุข ์ เรากลบัรบัไมไ่ด ้

ส่วนความสุขก็อยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ อย่างน้ีก็เป็นสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง  

สิง่ทีถู่กตอ้งแลว้ตอ้งทาํใจใหเ้ป็นกลาง ใหอ้ยู่เฉยๆ ใหเ้ป็นอเุบกขา คอืสุขก็ได ้ทกุขก์็ได ้

การทีจ่ะทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา ใหเ้ป็นปกต ิ ไมวุ่น่วายไปกบัเรื่องราวต่างๆ ก็ตอ้งอาศยัการ

เจริญสมถภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการเจริญสมถกรรมฐาน พทุธานุสติ บริกรรมพทุ

โธๆๆ ไปในใจอยู่เรื่อยๆ เวลาอยู่เฉยๆ ไม่รูจ้ะทาํอะไร อย่าปลอ่ยใหเ้วลาทีม่ค่ีาน้ีเสยีไป 

รีบมาเจริญสมถภาวนากนัดกีวา่ แทนทีจ่ะเปิดโทรทศันดู์ เปิดหนงัสอืการตู์นดู เปิด

หนงัสอืแฟชัน่ดู มาหลบัตาแลว้เจริญพทุโธๆๆ ไปในใจดกีวา่ เพราะเมือ่เราเจริญพทุ

โธๆๆ ไปในใจอยู่เรื่อยๆแลว้ ใจจะสบาย ใจจะเยน็ ใจจะมคีวามสุข ถา้เปิดดูโทรทศัน ์

เปิดดูหนงัสอื เดีย๋วก็จะเกดิปญัหาขึ้นมา เหน็โฆษณาของสวยๆงามๆ ก็อยากจะไดข้ึ้นมา 

อดรนทนอยู่ไมไ่ด ้ก็ตอ้งออกไปซื้อมาจนได ้ถา้ไมม่เีงนิไมม่ทีอง ก็เดอืดรอ้นวุน่วาย ตอ้ง

ไปกูห้น้ียมืสนิ เพือ่ไปซื้อสิง่ทีต่นอยากได ้ 

เราจงึไมค่วรปลอ่ยเวลาทีม่ค่ีาอย่างยิง่น้ีใหผ้่านไป โดยไมช่าํระจติใจ ไมซ่กัฟอกจติใจ ไม่

ทาํจติใจใหส้งบ เพราะเมือ่ไดช้าํระแลว้ ไดท้าํจติใจใหส้งบ ใหส้บายแลว้ จะไมอ่ยากได ้

อะไรอกีเลย ต่อใหไ้ดอ้ะไรมามากนอ้ยเพยีงไร กลบัเหน็วา่เป็นภาระไปหมด ไดร้ถยนต์

มา ก็เป็นภาระ ตอ้งคอยลา้ง คอยเช็ด คอยเตมินํา้มนั คอยซ่อม คอยดูแลรกัษาอยู่

ตลอดเวลา เมือ่ก่อนน้ีไมม่รีถยนต ์ เราก็อยู่ได ้ เมือ่ไมม่คีวามอยากทีจ่ะมรีถยนต ์ เอามา

ใหห้นกัศีรษะทาํไม ใหห้นกัใจทาํไม ในเมือ่เรามคีวามสุขอยู่กบัตวัของเราแลว้ ส่วนใหญ่

พวกเราไมเ่ป็นอย่างนัน้กนั จติใจยงัไมส่งบ ยงัไมน่ิ่ง ยงัหวิ ยงัอยากอยู่ เหน็อะไรก็อยาก

ไดไ้ปหมด เหน็อะไรใหม่ๆ  ก็อยากได ้ ท ัง้ๆทีข่องเก่ายงัใชไ้ดอ้ยู่ เหน็เสื้อผา้สวยๆงามๆ 

ต ัง้โชวไ์ว ้ ก็อยากจะได ้ เหน็โทรศพัทม์อืถอืรุ่นใหมอ่อกมา ก็อยากจะได ้ เหน็รถยนตรุ่์น

ใหมอ่อกมา ก็อยากจะได ้ ท ัง้ๆทีข่องเก่าก็ยงัใชไ้ดอ้ยู่ เพราะใจไมน่ิ่ง ไมส่งบ ไมอ่ิม่

นัน่เอง จงึทาํใหเ้กดิความอยากไดข้ึ้นมา แลว้ก็ฉุดกระชากลากเราใหไ้ปแสวงหามา ไป
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วุน่วายต่อการแสวงหาเงนิหาทอง เพือ่ไปซื้อสิง่ต่างๆทีอ่ยากได ้ เมือ่ไดแ้ลว้ ใช่วา่จะพอ 

เดีย๋วมขีองใหมอ่อกมาอกี ก็อยากจะไดอ้กี วงจรอบุาทวก์็เริ่มผุดขึ้นมาอกี ไดม้าแลว้ก็

เบือ่ของเก่า ก็อยากจะไดข้องใหม ่ไดข้องใหมม่า เดีย๋วก็เก่า ก็อยากจะไดข้องใหมอ่กี ทาํ

ใหเ้ราวิง่วนอยู่กบัสิง่เหลา่น้ีไปตลอดเวลา หาความสุขไมไ่ด ้ หาความอิม่ หาความพอ

ไมไ่ด ้ 

แต่ถา้หนัมาชาํระจติใจดว้ยการบาํเพญ็จติตภาวนา เจริญสมถภาวนาและวปิสัสนาภาวนา

แลว้ จติใจจะเขา้สู่ความสุข เขา้สู่ความอิ่ม เขา้สู่ความพอ จนในทีสุ่ดก็จะถงึจดุทีอ่ิม่

เต็มที ่พอเต็มที ่ เช่นจติของพระพทุธเจา้ และจติของพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ทา่นอิม่ 

ท่านพอแลว้ ท่านไมค่ดิอยากไดอ้ะไรอกีแลว้ อยู่เฉยๆก็มคีวามสุข วนัๆหน่ึงมขีา้วฉนัวนั

ละมื้อ ก็มคีวามสุขแลว้ มคีวามสุขมากกว่าพวกเรา ทีม่สีมบตัลิน้ฟ้า มสีมบตัจินไมม่ทีี่

เก็บ มบีา้นใหญ่ขนาดไหน ก็ไมพ่อเก็บสมบตั ิแต่ในใจมคีวามอิม่ มคีวามพอบา้งหรือไม ่

ไมม่หีรอก มแีต่อยากจะไดเ้พิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะไมเ่คยทาํใจใหอ้ิม่ใหพ้อนัน่เอง ใจ

ของเราขาดอาหาร เหมอืนกบัร่างกาย ถา้ไมไ่ดร้บัประทานอาหาร ก็ตอ้งมคีวามหวิเป็น

ธรรมดา เมือ่ไดร้บัประทานอาหารเต็มทีแ่ลว้ ร่างกายก็อิม่ ทอ้งก็อิม่ เมือ่อิม่เต็มทีแ่ลว้ 

ต่อใหใ้ครเอาอาหารด ี วเิศษขนาดไหนมาใหร้บัประทานอกี ก็รบัประทานไมไ่หว จติก็

เหมอืนกนั ทีห่วิทีอ่ยากอยู่ทกุวนัน้ี เพราะขาดอาหารนัน่เอง ขาดอาหารใจ อาหารใจกค็อื

กรรมฐานน่ีแหละ สมถกรรมฐาน วปิสัสนากรรมฐาน น่ีแหละคอือาหารของใจ ถา้ให ้

อาหารใจแลว้ ต่อไปใจก็จะอิม่ จะพอ เมือ่อิม่พอแลว้ ก็ไมต่อ้งไปแสวงหาอะไรอกีต่อไป 

การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๑๑ 

มงคลชีวิต 
๑๒ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

เรามาวดัเพือ่มาทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม เป็นการกระทาํที่

พระบรมศาสดาของพวกเรา คอืพระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอนใหห้ม ัน่ทาํอย่างสมํา่เสมอ 

เพราะเมือ่ไดท้าํแลว้ จะทาํใหม้คีวามสุข มคีวามเจริญรุ่งเรือง มคีวามร่มเยน็ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่การฟงัธรรมะ พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ กาเลน ธมัมสัสวนัง เอตมัมงัคล

มตุตมงั การฟังธรรมตามกาลตามเวลา เป็นมงคลอย่างย่ิงแกชี่วิต การฟงัธรรมตามกาล

ตามเวลาหมายถงึ อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึง ควรไดย้นิไดฟ้งัธรรมะสกัครัง้หน่ึง เพราะการ

ฟงัธรรมะนัน้ เหมอืนกบัการเตมินํา้มนัใหก้บัรถยนต ์ ธรรมะเป็นเหมอืนนํา้มนัของจติใจ 

จติใจเป็นเหมอืนรถยนตค์นัหน่ึง ตลอดเวลา ๖-๗ วนัทีผ่่านมา เราไดใ้ชจ้ติใจไปกบัการ

ทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง จติใจจงึหมดกาํลงั หมดพลงั จงึตอ้งมกีารเตมิพลงัใหก้บั

จติใจ ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม เมือ่ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมแลว้จติใจจะมคีวามสุข มคีวาม

อิม่ มคีวามสบายนัน่เอง  

การฟงัธรรมจงึเป็นสิง่ทีพ่วกเราไมค่วรมองขา้ม แต่ควรใหค้วามสนใจเหมอืนกบัการทีเ่รา

ใหค้วามสนใจต่อการเตมินํา้มนัรถยนต ์ เรารูด้วีา่ถา้เตมินํา้มนัรถเพยีงครัง้เดยีว แลว้ขบั

ไปเรื่อยๆ ไมแ่วะเตมินํา้มนัอกี พอวิง่ไปอกีไมน่าน ไมไ่กล นํา้มนัก็จะตอ้งหมด เมือ่

นํา้มนัหมดแลว้ รถก็ไมส่ามารถวิง่ไปไดอ้กี ใจของเราก็เหมอืนกนั ถา้ไมไ่ดร้บัการเตมิ

พลงัแห่งธรรมะเขา้ไปในจติใจแลว้ ต่อไปก็จะไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจ จะเกดิความทอ้แท ้

เกดิความเบือ่หน่ายในชีวติขึ้นมา ถา้ไมร่ะมดัระวงั ความทอ้แทค้วามเบือ่หน่ายในชวีติน้ี 

จะสรา้งความคดิทีไ่มด่ใีหก้บัตวัเรา จะคดิฆ่าตวัตายไปในทีสุ่ด น่ีเป็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิ

ขึ้นกบัคนหลายคนในสงัคม ทีเ่ราไดย้นิขา่วคราวทกุวีท่กุวนั วา่คนนัน้ฆ่าตวัตาย คนน้ีฆ่า
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ตวัตาย คนน้ีคนนัน้ไปฆ่าคนนัน้ไปฆ่าคนน้ี เหลา่น้ีลว้นเกดิจากจติใจทีไ่มไ่ดฟ้งัเทศนฟ์งั

ธรรมตามกาลตามเวลานัน่เอง มงคลแห่งชวีติจงึไมป่รากฏ ปรากฏแต่สิง่ทีเ่ป็นอปัมงคล  

พวกเราพทุธศาสนิกชนผูม้คีวามศรทัธา มคีวามเลือ่มใสในพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ จงึควรนอ้มจตินอ้มใจเขา้หาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่เรื่อยๆ 

อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึงก็ควรฟงัเทศนฟ์งัธรรมสกัครัง้หน่ึง จะเป็นวนัพระก็ได ้ หรือวนัอืน่

ก็ได ้ สมยัน้ีถา้ไมส่ะดวกในวนัพระ เพราะไมต่รงกบัวนัหยุด ก็เขา้วดัในวนัเสารว์นั

อาทติยแ์ทนก็ได ้ อย่างทีว่ดัน้ีจะมกีารแสดงธรรมเทศนาอยู่เสมอ ท ัง้วนัพระ ท ัง้วนัเสาร์

และวนัอาทติย ์ เราจงึควรใหค้วามสนใจ เพราะเมือ่ไดเ้ขา้หาธรรมะแลว้ ธรรมะก็จะให ้

แสงสวา่งกบัเรา ทาํใหเ้ราสามารถแยกแยะไดว้า่ อะไรผดิ อะไรถูก ทาํใหเ้ราเป็นคนฉลาด 

มปีญัญาขึ้นมา อานิสงสข์องการฟงัเทศนฟ์งัธรรมนัน้ พระพทุธเจา้ทรงแสดงไวม้อียู่ ๕ 

ประการดว้ยกนัคอื  

๑. จะไดย้นิไดฟ้งัในสิง่ทีไ่มค่่อยไดย้นิไดฟ้งักนัมาก่อน เช่นเรื่องบาปบญุคุณโทษ นรก

สวรรค ์ตายแลว้ตอ้งไปเกดิใหม ่ เรื่องเหลา่น้ีเรามกัจะไมค่่อยไดย้นิไดฟ้งักนั ถา้ไมไ่ดม้า

วดั ไมไ่ดฟ้งัเทศนท์ีแ่สดงผ่านสือ่ต่างๆ เช่นสือ่โทรทศัน ์ วทิยุ เทป ฯลฯ เราสามารถใช ้

สือ่เหลา่น้ีฟงัเทศนฟ์งัธรรมได ้ถา้ไมส่ามารถมาวดัได ้ เพราะการฟงัเทศนฟ์งัธรรมนัน้ ไม่

จาํเป็นจะตอ้งมาวดัเสมอไป ทีไ่หนมกีารแสดงธรรม ก็สามารถฟงัเทศนฟ์งัธรรมได ้ถา้ไม่

สามารถมาทีว่ดัได ้ อยู่ทีบ่า้นเปิดวทิยุฟงั ก็มกีารแสดงธรรมเทศนาอยู่เรื่อยๆ เปิด

โทรทศันต์อนเชา้ๆ ก็มกีารแสดงธรรมเทศนาอยู่ เรื่องการฟงัเทศนฟ์งัธรรมจงึไมใ่ช่เป็น

เรื่องยากเยน็อะไร ถา้เราใหค้วามสนใจ สามารถฟงัไดใ้นหลายรูปแบบดว้ยกนั เมือ่ไดย้นิ

ไดฟ้งัในสิง่ทีไ่มเ่คยไดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็จะไดม้คีวามรูเ้พิม่ขึ้นมานัน่เอง รูใ้นสิง่ทีด่ทีีง่าม

ดว้ย เพราะสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ ลว้นเป็นสิง่ทีจ่ะพาใหเ้ราไปสู่ความสุขความ

เจริญ ใหอ้ยู่ไกลจากความทกุขค์วามเสยีหายท ัง้หลาย น่ีคอือานิสงสข์อ้แรก จะไดย้นิได ้

ฟงัในสิง่ทีไ่มเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาก่อน  

๒. สิง่ทีเ่คยไดย้นิไดฟ้งัแลว้ แต่ยงัไมค่่อยเขา้ใจ ก็จะไดย้นิไดฟ้งัซ ํา้อกี เมือ่ไดย้นิไดฟ้งั

ซ ํา้บ่อยๆ ก็จะเกดิความเขา้ใจขึ้นมาตามลาํดบั จนในทีสุ่ดก็จะเกดิความเขา้ใจอย่างเต็มที ่
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การฟงัเทศนฟ์งัธรรมจงึไมไ่ดฟ้งัเพยีงครัง้เดยีว แลว้จะบรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ดเ้ลย แต่

ตอ้งอาศยัการฟงัอยู่เรื่อยๆ ฟงัไปเรื่อยๆ ทลีะเลก็ทลีะนอ้ย จติใจก็จะซมึซาบเขา้ไปทลีะ

เลก็ทลีะนอ้ย แลว้ก็จะเกดิความเขา้อกเขา้ใจเพิม่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนในทีสุ่ดก็จะรูจ้ะเหน็

เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็เลย พระพทุธเจา้ทรงตรสับอกวา่ สวรรคม์จีริง 

นรกมจีริง ในเบื้องตน้เวลาเราฟงัแลว้ ก็ไมเ่ขา้ใจวา่มจีริงไดอ้ย่างไร เพราะเราอยู่ในโลกน้ี 

ก็เหน็แต่สิง่ทีม่อียู่ในโลกน้ีเท่านัน้ นรกสวรรคน้ี์เป็นอย่างไร เราก็ไมรู่ ้แต่ถา้ฟงัไปเรื่อยๆ 

แลว้ก็จะเขา้ใจขึ้นมาวา่ นรกหรือสวรรคน้ี์ ก็คอืความสุข ความทกุขท์ีเ่กดิขึ้นในจติในใจ

ของเรานัน่เอง  

ร่างกายของเราถงึแมจ้ะอยู่ในโลกน้ี แต่ใจของเราสามารถขึ้นสวรรคต์กนรกไดใ้นขณะที่

เรายงัไมต่าย เช่นวนัไหนเรามคีวามทกุข ์ มคีวามเศรา้โศกเสยีใจ มคีวามวุน่วายใจ วนั

นัน้ใจของเราไดต้กนรกแลว้ โดยทีร่่างกายของเรายงัอยู่ในโลกน้ี แต่ใจของเรานัน้ไปสู่

นรกแลว้ ส่วนอกีวนัหน่ึง เช่นวนัน้ีเรามาทาํบญุทาํทานกนั มารกัษาศีล มาฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม มาปฏบิตัธิรรมกนั ใจของเราก็มคีวามสุข มคีวามอิม่เอบิ ขณะน้ีใจของเราก็ถอืได ้

วา่ไดข้ึ้นสวรรคแ์ลว้ น่ีแหละคอืเรื่องนรกเรื่องสวรรค ์ ท่านจงึพูดไวว้า่ สวรรคอ์ยู่ในอก 

นรกอยู่ในใจ เมือ่เราไดย้นิไดฟ้งัอยู่เรื่อยๆ ก็จะเกดิความเขา้ใจ จะรูด้ว้ยวา่การทีจ่ะขึ้น

สวรรคห์รือตกนรกนัน้ ไมม่ใีครสามารถส่งเราไปได ้มตีวัเราเท่านัน้แหละทีจ่ะเป็นผูส่้งให ้

เราไป เช่นวนัน้ีเราทาํความดกีนั จติใจเรามคีวามสุข จติใจเราไดข้ึ้นสวรรคแ์ลว้ คอืผลได ้

ปรากฏขึ้นแลว้ในจติใจของเรา ถา้ทาํอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จติใจก็จะชนิกบัทางแห่งสวรรค ์

เมือ่ตอ้งทิ้งร่างกายไป จติใจซึง่มสีวรรคอ์ยู่ในใจแลว้ ก็จะไปอยู่ในสวรรคท์นัท ี 

ถา้ไมเ่คยไดย้นิไดฟ้งั ก็จะปฏเิสธเรื่องราวเหลา่น้ี เพราะจะเหน็แต่ร่างกายเท่านัน้ ไมเ่หน็

จติใจ เหน็วา่ร่างกายอยู่บนโลกน้ี จะไปตกนรกไดอ้ย่างไร จะไปขึ้นสวรรคไ์ดอ้ย่างไร นัน่

เป็นเพราะไมเ่ขา้ใจอกีส่วนหน่ึงของตวัเรา คอืใจ ถงึแมร่้างกายจะอยู่ในโลกน้ี อยู่ในบา้น

ทีใ่หญ่โตมโหฬาร แต่ใจก็ยงัตกนรกได ้ วนัไหนมคีวามเศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไม่

หลบั ต่อใหอ้ยู่ในวงั อยู่ในคฤหาสนอ์นัใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม มนัก็เป็นคฤหาสน ์ เป็น

วงัสาํหรบัร่างกายเท่านัน้เอง แต่ใจหาไดอ้ยูใ่นวงัดว้ยไม่ ในขณะทีใ่จมคีวามทกุข ์มคีวาม
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เศรา้โศกเสยีใจ มคีวามวุน่วายใจ ในขณะนัน้ใจไดต้กนรกไปแลว้ ถา้ไมร่ีบแกไ้ข เอา

ธรรมะมาดบัความทกุขเ์หลา่น้ี ปลอ่ยใหส้ะสมไปเรื่อยๆ เวลาตายไป ร่างกายน้ีดบัไปแลว้ 

ใจก็จะไปสู่นรกทนัท ีเพราะไดส้รา้งสมนรกไวใ้นใจอยู่ตลอดเวลานัน่เอง  

น่ีแหละคอืเรื่องราวของชวีติของพวกเรา เรื่องของนรก เรื่องของสวรรค ์ มนัมจีริง 

เพยีงแต่เราไมรู่ ้ ไมเ่ขา้ใจเท่านัน้เอง มนัเกิดขึ้นจากการกระทาํของเรา เวลาทาํความด ี ก็

เท่ากบัส่งใจใหข้ึ้นสวรรค ์เวลาทาํความชัว่ ก็เท่ากบัส่งใจใหต้กนรก น่ีแหละเรื่องของดชี ัว่ 

เรื่องของนรก เรื่องของสวรรค ์ มนัก็อยู่ทีต่วัเราท ัง้สิ้น ถา้รูแ้ลว้วา่นรกและสวรรคม์จีริง 

และการกระทาํความดแีละการกระทาํความชัว่ เป็นเหตทุีจ่ะใหไ้ปสวรรคห์รือไปนรก ก็

ตอ้งรีบทาํแต่เหต ุทีจ่ะส่งใหไ้ปสวรรค ์นัน่ก็คอืทาํแต่ความด ีเช่นทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล 

ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม เหลา่น้ีลว้นเป็นเหตทุีจ่ะพาใหไ้ปสวรรคก์นั เมือ่รูว้า่การ

ทาํบาปทาํกรรม ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ประพฤตผิดิประเวณี ลกัทรพัย ์พูดปดมดเทจ็ เสพสุรา

ยาเมา และอบายมขุต่างๆ เป็นเหตทุีจ่ะพาใหไ้ปตกนรก ก็ระงบัการกระทาํสิง่เหลา่น้ีเสยี 

เหมอืนกบัรูว้า่ไฟจะไหมบ้า้นได ้ ก็อย่าไปจดุไฟเสยี ไฟก็จะไมไ่หม ้ ฉนัใดนรกก็เกดิจาก

การกระทาํบาป กระทาํความชัว่น่ีเอง วนัไหนทีม่จีติใจรุ่มรอ้น มคีวามไมส่บายใจ นัน่

แหละแสดงวา่ไดท้าํความชัว่มาแลว้ ผลของความชัว่เริ่มปรากฏขึ้นมาใหเ้หน็แลว้  

เราจงึตอ้งพยายามต่อสูก้บัความคดิทีไ่มด่ ี ความคดิทีจ่ะฉุดลากใหไ้ปกระทาํความชัว่ 

เช่นในขณะทีม่คีวามโกรธแคน้โกรธเคอืง ในขณะนัน้จติกาํลงัอยากจะทาํความชัว่ เพราะ

เวลาทีใ่ครมาทาํใหโ้กรธแลว้ ก็อดไมไ่ดท้ีจ่ะตอ้งระบายความโกรธแคน้ทีม่อียู่ในใจ

ออกมา อย่างนอ้ยทีสุ่ดก็จะพูดจาไมสุ่ภาพ ใชค้าํหยาบด่าวา่กนั และถา้ไมร่ะมดัระวงั 

เมือ่มกีารตอบโตก้นั มกีารด่ากนัไปด่ากนัมา เดีย๋วก็ตอ้งมกีารลงไมล้งมอืกนั มกีารทาํ

รา้ยร่างกายกนั เผลอๆก็อาจฆ่ากนัในทีสุ่ด แลว้พอฆ่ากนัเสร็จแลว้คนตายก็ตายไป คน

ตายก็ไปนรกทนัท ีคนทีฆ่่าก็ไปนรกทนัทเีหมอืนกนั คอืใจนัน่แหละตอ้งมคีวามวุน่วาย มี

ความเดอืดรอ้น จะตอ้งหนีหวัซุกหวัซุน เพราะกลวัจะถูกจบัเขา้ไปอยู่ในคุกในตะราง 

ในขณะนัน้ใจของคนทีฆ่่าคนอืน่ ก็ตกนรกเหมอืนกนั คนทีถู่กฆ่าก็ตกนรกไปก่อนแลว้ 

เพราะมคีวามเกลยีด มคีวามแคน้ต่อกนัและกนั น่ีคอืเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค ์ ถา้
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ฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็จะเขา้ใจวา่นรกมจีรงิ สวรรคม์จีริง เหมอืนกบัที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน  

๓. เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัธรรมอยู่เรื่อยๆ อยู่บ่อยๆ ก็จะสามารถขจดัความสงสยัใหห้มดไปได ้

เช่นสงสยัวา่นรกมจีริงหรือไม ่ สวรรคม์จีรงิหรือไม ่การทาํดไีดด้จีรงิหรือไม ่การทาํช ัว่ได ้

ช ัว่จริงหรือไม ่ เหลา่น้ีถา้ไดย้นิไดฟ้งัอยู่เรื่อยๆ แลว้นาํไปประพฤตปิฏบิตักิบัตวัเรา เช่น

พยายามทาํแต่ความด ี ไมท่าํความชัว่ ก็จะเหน็ผลปรากฏขึ้นมาภายในจติใจ จติใจจะมี

ความเยน็ มคีวามสงบ มคีวามสุข ถงึแมจ้ะไมร่ํา่ไมร่วย ถงึแมจ้ะอดอยากขาดแคลนใน

บางสิง่บางอย่าง แต่ในใจกลบัมคีวามอิม่เอบิใจ เพราะไดท้าํความด ี เวลาทาํความดแีลว้ 

จติใจมคีวามสุข ไดช่้วยเหลอืคนอืน่ทีต่กทกุขไ์ดย้าก ลาํบากลาํบน ก็ทาํใหเ้รามคีวามสุข 

เพราะเหน็คนทีเ่ราไดช่้วยเหลอืมคีวามสุข การกระทาํอย่างน้ีแหละ ทีท่าํใหเ้รามคีวาม

ร่มเยน็เป็นสุข เมือ่เขา้ใจแลว้วา่ความร่มเย็นเป็นสุขนัน้คอืสวรรค ์ เราก็ไมส่งสยัในเรื่อง

สวรรค ์ ในเรื่องนรก จะรูว้า่นรกและสวรรคน้ี์มจีริง อยู่ในใจ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่าย กายเป็น

เพยีงภาชนะทีร่องรบัใจเท่านัน้เอง เหมอืนกบัจานขา้วทีร่องรบัอาหาร จานขา้วไมใ่ช่อาหาร 

อาหารตอ้งอาศยัจานขา้วไวใ้ส่ เวลารบัประทาน เราไมไ่ดร้บัประทานจาน แต่รบัประทาน

อาหารทีอ่ยู่ในจาน  

จติใจก็เป็นเหมอืนอาหาร ทีอ่าศยัร่างกายเป็นภาชนะรองรบั เป็นเครื่องมอื จะทาํบาปทาํ

กรรม ทาํดทีาํคุณทาํประโยชน ์ ก็ตอ้งมร่ีางกายเป็นส่วนประกอบ เช่นวนัน้ีอยากจะมา

ทาํบญุ ก็ตอ้งมร่ีางกายน้ีพามา ถงึจะมาทาํบญุได ้ ถา้ตายไปแลว้ ก็ไมม่โีอกาสทีจ่ะได ้

ทาํบญุ เพราะใจก็ตอ้งไปเสวยบญุเสวยกรรมทีไ่ดท้าํไว ้จนกวา่จะไดไ้ปเกดิเป็นมนุษยอ์กี 

เมือ่ไดเ้กิดเป็นมนุษยแ์ลว้ เกดิมคีวามอยากทีจ่ะทาํบญุ ก็อาศยัร่างกายน้ีเป็นเครื่องมอื

พามาทีว่ดั มาทาํบญุทาํทาน ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั ร่างกายจงึไมไ่ดเ้ป็นตวัทีส่าํคญั 

ร่างกายไมไ่ดต้กนรก ไมไ่ดข้ึ้นสวรรค ์ ตวัทีต่กนรกหรือขึ้นสวรรค ์ ก็คอืใจ ใจทีม่ ี

ความสุขนัน้แล คอืใจทีไ่ดข้ึ้นสวรรคแ์ลว้ ใจทีม่คีวามทกุขน์ ัน้แล คอืใจทีไ่ดต้กนรกแลว้ 

เราจงึควรสรา้งสวรรคใ์หม้มีากๆ ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ พยายามทาํความดมีากๆ อย่าไป

ทาํความชัว่ แลว้จติใจจะมแีต่สวรรค ์จะมนีรกก็นอ้ยมาก อาจจะเป็นผลทีเ่กดิจากการทาํ
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บาปทาํกรรมในอดตี แลว้ส่งผลขึ้นมา ไมไ่ดห้มายความวา่ ทาํความดทีกุวนัแลว้ จะไมม่ี

ความทกุขเ์ลย เพราะความทกุขบ์างส่วน ก็เกดิจากการกระทาํความไมด่ ี ทีไ่ดท้าํไวใ้น

อดตี หรือการกระทาํความชัว่ทีไ่ดก้ระทาํไวใ้นปจัจบุนั ทีย่งัไมส่ามารถละได ้ แต่อยา่ง

นอ้ยทีสุ่ดเรารูแ้ลว้วา่ นรกและสวรรคม์จีรงิ น่ีคอือานิสงสท์ีจ่ะไดร้บัจากการฟงัเทศนฟ์งั

ธรรม  

๔. ทาํใหเ้กดิปญัญาขึ้นมา เกดิความรู ้ความฉลาดขึ้นมา เรียกวา่มสีมัมาทิฐ ิความเห็นที่

ถูกตอ้งนัน่เอง เหน็วา่บาปมจีรงิ บญุมจีริง นรกมจีรงิ สวรรคม์จีริง การทาํความดทีาํให ้

ขึ้นสวรรค ์ การทาํความชัว่ทาํใหต้กนรก เมือ่รูอ้ย่างน้ีแลว้ ก็จะไมก่ลา้ทาํบาปทาํความชัว่

อกีต่อไป เพราะไมอ่ยากจะตกนรกนัน่เอง ก็จะมุง่ทาํแต่ความด ีทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม ทาํให ้

มคีวามสุข ไมต่อ้งไปแสวงหาอะไรมากมายก่ายกองภายนอก เพราะสิง่ต่างๆทีไ่ดจ้าก

ภายนอกนัน้ ไมไ่ดส้รา้งสวรรคใ์หเ้กดิขึ้น แต่กลบัสรา้งนรกใหเ้กดิขึ้นภายในใจ เช่น

อยากจะไดอ้ะไร แต่ไมม่กีาํลงัพอทีจ่ะซื้อมาได ้ก็ตอ้งไปซื้อเงนิผ่อน ไปกูห้น้ียมืสนิ เพือ่

ไปซื้อสิง่ทีอ่ยากจะไดม้า เมือ่ไดม้าแลว้ ก็ดอีกดใีจไปชัว่ขณะหน่ึง หลงัจากนัน้ก็จะมแีต่

ความกงัวล ความกลุม้ใจ เพราะจะตอ้งหาเงนิมาใชห้น้ีนัน่เอง ถา้หาไมไ่ด ้ยิง่กลุม้ใจใหญ่ 

ยิง่ทกุขใ์จใหญ่ น่ีเกดินรกขึ้นมาภายในใจแลว้ เกดิเพราะความอยากไดส้ิง่นัน้ แลว้ไม่มี

ความสามารถทีจ่ะซื้อมาได ้ ก็ตอ้งไปกูห้น้ียมืสนิ เมือ่ไมม่ปีญัญาทีจ่ะหามาคนืเขาได ้ ก็

ตอ้งเกดิความวุน่วายใจขึ้นมา  

ถา้เป็นคนฉลาดจะรูว้า่ นรกสวรรคไ์มไ่ดอ้ยู่กบัการมมีากมนีอ้ย แต่อยู่กบัการทาํความดี

ไดม้ากนอ้ยเพยีงไรต่างหาก ถา้อยากจะมคีวามสุข ก็ทาํความดไีป อย่าไปแสวงหาสิง่

ต่างๆ ทีไ่มส่ามารถจะแสวงหามาได ้ เพราะสิง่ต่างๆเหลา่นัน้ไมไ่ดส้รา้งความสุข สรา้ง

สวรรคใ์หก้บัเรา ถา้ไมร่ะวงั ถา้ไมอ่ยู่ในฐานะทีจ่ะหาซื้อมาไดด้ว้ยกาํลงัทรพัยท์ีม่อียู ่ ก็

จะตอ้งไปยมืเขามา แลว้ในทีสุ่ดก็จะสรา้งนรกใหก้บัใจ เวลาทีไ่มส่ามารถผ่อนต่อไปได ้ก็

จะตอ้งคนืเขาไป เวลาคนืไปก็จะเกดิความเสยีอกเสยีใจ ถา้รูจ้กัหกัหา้มจติใจ ก่อนทีจ่ะ

ไปซื้อ ก็จะไมม่ปีญัหาอะไรตามมา คดิเสยีวา่ เมือ่ก่อนไมม่สีิง่เหลา่น้ี เราก็อยู่ได ้ ทาํไม

จะตอ้งไปดิ้นรนหามาทาํไม ก็อยู่ตามประสาตามฐานะของเราไปก็หมดเรื่อง มมีากมนีอ้ย
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ก็อยู่ตามฐานะของเราไป อย่าอยู่เกนิฐานะ จะไดไ้มต่อ้งมปีญัหากบัการไปกูห้น้ียมืสนิ ไม่

ตอ้งไปมปีญัหากบัการใชห้น้ีใชส้นิ ไมม่ปีญัหากบัการทีจ่ะตอ้งมารอ้งห่มรอ้งไห ้ เมือ่

จะตอ้งถูกยดึขา้วของต่างๆไป ถา้รูจ้กัอยู่แบบมกันอ้ยสนัโดษ ยนิดตีามสภาพของเรา มี

อะไรมากนอ้ยเพยีงไร ก็อยู่ตามสภาพของเราไป ก็มคีวามสุขได ้ เพราะความสุขนัน้อยู่ที่

ใจเป็นหลกั อยู่ทีค่าํวา่พอเท่านัน้เอง  

ถา้รูจ้กัคาํวา่พอแลว้ ถงึแมจ้ะไมม่อีะไรเลยก็ตาม ก็จะมคีวามสุขได ้ เหมอืนกบั

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านก็ไมม่สีมบตัขิา้วของอะไรเลย นอกจาก

บริขาร ๘ คอืบาตร ไตรจวีร มดีโกน ทีก่รองนํา้ ประคดเอว ดา้ยและเขม็เท่านัน้เอง น่ี

เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพีของพระ มอียู่เพยีง ๘ ชิ้นเท่านัน้เอง เป็นสมบตัภิายนอก 

แต่ภายในใจนัน้ ท่านมสีมบตัมิากมายก่ายกอง คอืมคีวามพอนัน่เอง ท่านสามารถทาํ

จติใจใหส้งบ ใหร้ะงบัจากความอยากต่างๆได ้เมือ่ไมม่คีวามอยากแลว้ สิง่ต่างๆในโลกน้ี

จะวเิศษขนาดไหนก็ตาม จะมมีากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม กจ็ะไมม่คีวามหมายสาํหรบัคนทีม่ ี

ความพออยู่ในใจเลย เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านไมแ่สวงหา

สมบตัขิา้วของเงนิทองลาภสกัการะเลย เพราะใจของทา่นเต็มเป่ียมแลว้ดว้ยความสุข 

ดว้ยความอิม่ ความพอนัน่เอง ใจของพวกเรายงัขาดความพอน่ีเองจงึทาํใหม้คีวามหวิ มี

ความตอ้งการอยู่เสมอ ไมว่า่จะอยู่ในฐานะใด เป็นคนจนก็ยงัมคีวามอยากอยู่ เป็นมหา

เศรษฐกี็ยงัมคีวามอยากอยู ่ ยงัมคีวามตอ้งการอยู่ เพราะความตอ้งการน้ีมนัอยู่ในใจ 

ไมไ่ดอ้ยู่กบัวา่มมีากมนีอ้ยเพยีงไร  

ต่อใหส้ามารถหาสิง่ต่างๆทีอ่ยากไดม้า ความอยากในใจก็ยงัจะไมห่มดไป เพราะความ

อยากไมม่ขีอบไมม่เีขต จะหมดไปได ้ ก็อยู่ทีก่ารระงบัเทา่นัน้เอง คอืตอ้งฝืนความอยาก 

ตอ้งไมท่าํตามความอยาก ถา้ไมจ่าํเป็น ก็อย่าเอา อยากจะไดใ้จจะขาด ก็ไมต่อ้งเอา ถา้

ไมม่สีิง่น ัน้แลว้ไมต่าย ก็ถอืวา่ไมจ่าํเป็น ก็ไมต่อ้งไปเอา ถา้ฝืนอย่างน้ีไปเรื่อยๆแลว้ 

ต่อไปความอยากก็จะหดลงไป หดลงไป จนไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่ในใจ ใจก็จะเกดิ

ความอิม่ เกดิความพอขึ้นมา ก็จะอยู่อย่างมคีวามสุขนัน่เอง น่ีแหละคอืปญัญา รูว้า่

ความอยากน้ีมนัเป็นโทษ ไมเ่ป็นคุณ เวลามนัเกดิขึ้นแลว้ ตอ้งรีบทาํลาย ดว้ยการฝืน 
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อย่าไปทาํตามคาํส ัง่ ถา้เขา้ใจหลกัน้ีแลว้ ต่อไปจะอยู่ไดอ้ย่างสุขอย่างสบาย ไมม่สีมบตัิ

อะไรภายนอก ก็ไมเ่ดอืดรอ้น ดกีวา่คนทีม่สีมบตัมิากมายก่ายกอง แต่ยงัมคีวามอยาก

อยู่ น่ีแหละคอืความแตกต่างกนั น่ีแหละคอืปญัญาทางพระพทุธศาสนา ทีส่อนวา่ 

ตน้เหตขุองความทกุข ์ของความวุน่วายใจ ก็เกดิจากความอยาก ถา้ไมม่คีวามอยากแลว้ 

รบัรองไดว้า่คนๆนัน้ จะไมม่ปีญัหากบัใครท ัง้สิ้น จะมแีต่ความสงบ มแีต่ความเยน็ มแีต่

ความสบาย น่ีคอืปญัญา เป็นอานิสงสข์องการฟงัธรรมขอ้ที ่๔  

๕. จติใจจะมคีวามผ่องใส มคีวามสุข มคีวามเบกิบาน อย่างในขณะน้ีเราฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมไป จติใจของเราก็ไดส้มัผสักบัธรรมะของพระพทุธเจา้ ซึง่เป็นเหมอืนนํา้มนต ์พวก

เราทกุคนเวลาไปวดั ก็ไปขอนํา้มนตจ์ากพระ แต่นํา้มนตท์ีพ่ระท่านใหน้ัน้ เป็นนํา้มนต์

สาํหรบัร่างกาย ไมเ่ขา้ถงึภายในใจ นํา้มนตท์ีจ่ะเขา้ถงึจติใจได ้ตอ้งเป็นพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ อย่างในขณะน้ี เรากาํลงัรบันํา้มนตข์องพระพทุธเจา้เขา้สู่ใจ เมือ่ใจ

ไดร้บันํา้มนตด์ว้ยการต ัง้จติต ัง้ใจฟงั ไมไ่ปคดิถงึเรื่องราวต่างๆแลว้ นํา้มนตค์อืพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะกลอ่มจติใจใหส้งบ เวลาจติสงบแลว้ จติก็จะสวา่งไสว เบกิ

บาน อิม่เอบิ เกดิปีตขิึ้นมา  

น่ีคอือานิสงส ์๕ ประการ ทีจ่ะเกดิขึ้นจากการไดย้นิไดฟ้งัธรรมตามกาลตามเวลา คอื ๑. 

จะไดย้นิไดฟ้งัในสิง่ทีไ่มเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาก่อน ๒. สิง่ทีเ่คยไดย้นิไดฟ้งัแลว้ แต่ยงัไม่

เขา้ใจด ี ก็จะเกดิความเขา้ใจดขีึ้นไปตามลาํดบั จนในทีสุ่ดก็จะเขา้ใจไดอ้ย่างเต็มที ่ ๓. 

ขจดัความสงสยัในเรื่องราวต่างๆได ้ ๔. ทาํใหม้คีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง คอืเกดิปญัญา เกดิ

ความฉลาด ๕. ทาํใหจ้ติใจผ่องใส มคีวามสงบร่มเยน็เป็นสุข น่ีคอือานิสงสท์ีจ่ะไดร้บั

จากการฟงัธรรม ซึง่เป็นมงคลอย่างยิง่แก่ชวีติ ตามพระบาลทีีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัไว ้

วา่ กาเลน ธมัมสัสวนัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การฟังเทศน์ฟังธรรมตามกาลตามเวลา 

เป็นมงคลอย่างย่ิงแกชี่วิตของเรา ดว้ยประการฉะน้ี การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอ

ยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๑๒ 

อย่าประมาท 
๑๔ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

วนัน้ีเป็นวนัพระ วนัธรรมสวนะ วนัฟงัธรรม เป็นวนัทีพ่ทุธศาสนิกชนผูม้ศีรทัธาทีแ่น่ว

แน่ ไดม้าวดักนัเป็นประจาํ เพือ่ประกอบกจิกรรมทีพ่ทุธศาสนิกชนพงึกระทาํ ตามพระ

ธรรมคาํสอนทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงแสดงไวว้า่ สงัขารเป็นของไม่เที่ยงหนอ จงยงั

ประโยชน์สว่นตนและสว่นท่านใหถ้งึพรอ้ม ดว้ยความไม่ประมาทเถดิ คอืชวีติของเรา

นัน้สกัวนัหน่ึง ก็ตอ้งมกีารหมดไป จะหมดไปเมือ่ไร ก็ไมม่ใีครรูไ้ด ้ จงึไมค่วรต ัง้อยู่ใน

ความประมาท อยา่ปลอ่ยใหช้วีติน้ีผ่านไป โดยไมต่กัตวงผลประโยชน ์ ทีค่วรจะตกัตวง

ได ้ มเีวลาวา่งจากภารกจิการงานหรือไมก่ต็าม ควรตอ้งมวีนัหน่ึงไวส้าํหรบัการบาํเพญ็

กศุล สรา้งคุณงามความด ี สรา้งสรณะใหก้บัใจ ถา้ไมก่าํหนดวนัไวแ้ลว้ ก็จะมเีรื่องอืน่ๆ

มาฉุดลากพาไปเรื่อยๆ แลว้ก็จะมาบ่นวา่ไมค่่อยมเีวลาเลย อยากจะเขา้วดัก็ไมม่เีวลา จงึ

ตอ้งมขีอบเขต ตอ้งต ัง้เป้าหมายไวว้า่ อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึง วนัพระตอ้งเขา้วดัสกัครัง้

หน่ึง เพราะไมเ่ช่นนัน้แลว้ จะไมม่โีอกาสเขา้วดัเลย  

มคีาํพงัเพยทีพู่ดไวว้า่ เวลาเขา้วดัใหเ้ดินเขา้วดั อย่าใหเ้ขาแบกเขา้ เวลาจะไหวพ้ระ ก็

อย่าใหเ้ขาเอาดา้ยสายสญิจน์มามดัมือไว ้ เพื่อไหวพ้ระ จะสวดมนตป์ฏิบตัธิรรม กอ็ย่า

รอใหพ้ระมาสวดให ้ เพราะเมือ่ถงึเวลานัน้แลว้ เรื่องกศุลท ัง้หลาย เรื่องประโยชนสุ์ข

ท ัง้หลาย ก็จะหมดไป เพราะเมือ่ตายไปแลว้ ก็ไมส่ามารถทาํความด ีสรา้งบญุสรา้งกศุล

ไดอ้กีต่อไป มแีต่ญาตพิีน่อ้งทีอ่ยู่ขา้งหลงั ช่วยทาํบญุอทุศิส่วนกศุลไปให ้ เหมอืนเป็นค่า

รถ ส่งใหไ้ปสู่จดุหมายปลายทางอกีจดุหน่ึงเท่านัน้เอง แต่ถา้ไมไ่ดส้รา้งคุณงามความด ี

สรา้งบญุสรา้งกศุลไว ้ต่อใหใ้ครอทุศิส่วนกศุลไปให ้ก็จะไมไ่ดไ้ปสู่จดุหมายปลายทางทีด่ี

ได ้เพราะไมไ่ดส้รา้งความดไีวน้ ัน้เอง ถา้ไดส้รา้งไวบ้า้งแลว้ แต่ขาดอยู่อกีนิดอกีหน่อย ก็

พอทีจ่ะอาศยัญาตสินิทมติรสหาย อทุศิใหก้บัเราไป ในงานศพของเรา  
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ในขณะทีย่งัมชีวีติอยู่ จงึไมค่วรปลอ่ยใหเ้วลาอนัมค่ีาน้ีผ่านไป โดยไมไ่ดท้าํบญุทาํกศุล 

เพราะบญุกศุลน้ีเป็นสิง่เดยีว ทีใ่หค้วามสุขกบัเราไดอ้ย่างแทจ้ริง สิง่ต่างๆในโลกน้ีนัน้ 

ตามหลกัธรรมท่านแสดงไวว้า่ เป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ เพยีงแต่จะเหน็หรือไมเ่ท่านัน้เอง 

ความทกุขม์ซี่อนเรน้อยู่ในทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่ราปรารถนา พวกลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ที่

พวกเราแสวงหากนัแทบเป็นแทบตายนัน้ ก็ลว้นมแีต่ความทกุขซ์่อนเรน้อยู่ดว้ยกนัท ัง้นัน้ 

เพราะเมือ่ไดม้าแลว้ ไมช่า้ก็เร็วก็ตอ้งสูญเสยีไป ความทกุขใ์จก็ตอ้งตามมา เป็นสิง่ทีไ่มม่ี

ใครสามารถจะมาควบคุมบงัคบัใหอ้ยู่กบัตนไปไดต้ลอด เวลาจะจากไป ท ัง้ๆทีไ่มอ่ยาก

ใหจ้ากไป ก็จากไปได ้ น่ีคอืเรื่องราวของสิง่ต่างๆในโลกน้ี ความสุขต่างๆทีเ่ราแสวงหากนั

นัน้ จงึไมค่่อยเป็นความสุขเท่าไร  

พวกเราก็เป็นเหมอืนแมลงเมา่ทีบ่นิเขา้กองไฟนัน้แหละ เหน็แสงสวา่งก็กระตอืรือรน้ มี

ความสุข อยากจะสมัผสั แต่ไมรู่ว้า่แสงสวา่งนัน้มคีวามรอ้นซ่อนเรน้อยู่ เมือ่บนิเขา้ไป

ใกลแ้สงสวา่งมาก ก็จะตอ้งถูกความรอ้นเผาใหต้ายไป สิง่ต่างๆในโลกน้ีก็เป็นแบบน้ี

ท ัง้นัน้ เป็นเหมอืนกบัไฟ ทีค่อยจะเผาเราอยู่ตลอดเวลา ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้ คนทีม่เีงนิทอง

มากๆ ย่อมตอ้งมคีวามสุข แต่เราไมรู่ห้รอกวา่ภายในใจจติใจของเขานัน้ มคีวามทกุข ์มี

ความวุน่วายใจ มากนอ้ยเพยีงไร ถา้เรามแีลว้ ก็จะรูเ้องวา่มนัไมใ่ช่เป็นความสุขเลย เช่น

พระพทุธองค ์ พระศาสดาของพวกเรา ก่อนทีจ่ะเสดจ็ออกบวชเป็นพระพทุธเจา้ ก็ทรง

เป็นราชกมุารประทบัอยู่ในพระราชวงั ทีม่พีรอ้มบริบูรณ์ดว้ยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  

แต่ในพระทยัของพระองคก์ลบัมแีต่ความทกุข ์ ความกงัวลใจ เพราะทรงมปีญัญา ทรง

เหน็สิง่ต่างๆนัน้วา่ เป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งสรา้งความทกุขใ์หก้บัตน 

ไมช่า้ก็เร็ว เมือ่ถงึเวลาทีเ่กดิการพลดัพรากจากกนัขึ้นมา ไมม่ใีครหกัหา้มได ้ เพราะ

สงัขารร่างกายของคนเรานัน้ ในทีสุ่ดไมช่า้ก็เร็ว ก็ตอ้งผนัแปรไปตามสภาพของเขา สกั

วนัหน่ึงก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ไขไ้ดป่้วย ตอ้งตายไป เมือ่ตายแลว้ ก็หมดไป สิง่ต่างๆที่

อตุส่าหท์ุ่มเทเวลาแสวงหามา แบบไมรู่จ้กัเหน็ดเหน่ือยเมือ่ยลา้ ก็สูญสิ้นหมดไป เมือ่

ร่างกายแตกไปแลว้ ใจทีอ่าศยัร่างกายน้ีอยูก่็ตอ้งเดนิทางต่อไป ไปสู่ภพหนา้ชาตหินา้ จะ

ไปสูง ไปตํา่ ก็ขึ้นอยู่กบับญุกรรมทีไ่ดก้ระทาํไวใ้นชาตน้ีิและในชาตก่ิอนๆ ทีย่งัไมไ่ด ้
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แสดงผล จะไปเกดิบนกองเงนิกองทอง หรือบนกองขยะ ส่วนหน่ึงก็ขึ้นอยู่กบับญุกรรม

ของเรา  

ถา้หม ัน่ทาํบญุทาํทานอยู่เรื่อยๆแลว้ เกดิชาตหินา้ ก็จะไดไ้ปเกดิบนกองเงนิกองทอง 

เพราะบญุทีท่าํในวนัน้ี ก็เป็นเหมอืนกบัเงนิทีฝ่ากไวใ้นธนาคารนัน่เอง เมือ่มคีวามจาํเป็น 

ก็สามารถไปเบกิทีธ่นาคารได ้ ถา้ไมม่เีงนิฝากไวใ้นธนาคาร เวลามคีวามตอ้งการเงนิทอง 

จะไปเบกิทีธ่นาคาร ก็เบกิไมไ่ด ้ จะขอกูเ้งนิก็ไมไ่ด ้ เพราะไมม่ฐีานะดพีอ เพราะไมไ่ด ้

สรา้งมาไวก่้อน เรื่องหลกักรรมทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ เป็นหลกัตายตวั สอนวา่

สตัวโ์ลกยงัตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ ยงัตอ้งไปเกดิทีสู่งทีต่ ํา่อยู่ ตามเหตคุอืการกระทาํที่

ไดก้ระทาํไว ้ถา้รกัษาศีลกนัอย่างสมํา่เสมอ เวลาไปเกดิในภพหนา้ โอกาสทีจ่ะไปเกดิเป็น

มนุษยอ์กี ก็มอียู่สูงมาก ถา้ทาํแต่บาปทาํแต่กรรม ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ประพฤตผิดิประเวณี 

พูดปดมดเทจ็ โกหกหลอกลวง ก็จะไมไ่ดไ้ปเกดิเป็นมนุษย ์ เพราะตอ้งอาศยัศีลเป็นเหตุ

พาไป เหมอืนกบัการเดนิทางไปต่างประเทศ ไมว่า่จะเป็นประเทศไหนก็ตาม ถา้ไมม่ตี ัว๋

เครื่องบนิ ก็จะไมไ่ดข้ึ้นไปนัง่บนเครื่องบนิ  

จะไปเกดิเป็นมนุษยก์็ตอ้งมตี ัว๋เหมอืนกนั ถา้มตี ัว๋ศีล ก็จะไดไ้ปเกดิในภพภูมขิองมนุษย์

หรือสูงกวา่นัน้ ศีลคอื การละเวน้จากฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี 

พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา การกระทาํสิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นเหตปิุดกัน้ ไมใ่หไ้ปเกดิในภพ

ทีสู่ง คอืภพของมนุษย ์ ของเทพของพรหม ของพระอริยเจา้ท ัง้หลาย แมจ้ะไดท้าํบญุให ้

ทานอย่างสมํา่เสมอ ถวายสงัฆทานอยู่เรื่อยๆก็ตาม แต่ทานน้ีจะกาํหนดเรื่องของภพชาติ

ไมไ่ด ้ กาํหนดไดแ้ต่ฐานะรวยจนเท่านัน้ ถา้ไดท้าํบญุทาํทานแลว้ ก็จะไมอ่ดอยากขาด

แคลน จะไปเกดิในภพไหนชาตไิหน ก็จะมบีญุทีเ่กดิจากการใหท้าน คอยดูแลใหอ้ยู่อย่าง

พอเพยีง มอีาหารพอเพยีงทีจ่ะรบัประทาน ถงึแมจ้ะไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ก็จะมรูีปร่าง

หนา้ตาสวยงาม ถา้เป็นสุนขั ก็จะเป็นชนิดทีพ่อคนเหน็แลว้ ก็อยากจะเอาไปเลี้ยง น่ีคอื

อานิสงสข์องทาน จะเป็นอย่างน้ี จะมผีวิพรรณผ่องใส รูปร่างสวยงาม แต่ถา้ทาํทานอยา่ง

เดยีว ไมร่กัษาศีล ก็จะไมไ่ดม้าเกดิเป็นคน เป็นมนุษย ์ ทีม่รูีปร่างหนา้ตาสวยงาม มี

ทรพัยส์มบตัเิงนิทองรออยู่ แต่จะตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เพราะไมไ่ดร้กัษาศีลนัน่เอง  
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น่ีคอืเรื่องของกรรมและวิบาก เป็นเหตเุป็นผล การกระทาํทางกายทางวาจา จะส่งผลให ้

ไปเสวยบญุ เสวยกรรม ถา้ชอบทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล แลว้ยงัชอบปฏบิตัธิรรมดว้ย มี

เวลาวา่งก็จะไหวพ้ระสวดมนต ์ ฝึกทาํสมาธ ิ ทาํจติใจใหส้งบ ก็จะไดไ้ปเกดิบนสวรรคช์ ัน้

พรหม น่ีคอือานิสงสข์องการทาํบญุท ัง้ ๓ ประเภท คอืทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ทาํ

จติใจใหส้งบ เมือ่จติไดเ้ขา้สู่ความสงบแลว้ จติก็ถอืวา่ไดเ้ขา้สู่ระดบัของพระพรหม มี

ความสุขอยู่กบัความสงบน่ิงน้ี ถา้ตายไปก็จะไดไ้ปเกดิบนสวรรคช์ ัน้พรหม เสวยสุขไป

จนกวา่บญุนัน้จะหมด ก็เลือ่นลงมาสู่ช ัน้เทพ ช ัน้เทพหมดแลว้ก็จะเลือ่นลงมาเกดิเป็น

มนุษยอ์กี ถา้ไมป่ระมาทอย่างทีท่่านท ัง้หลายไดพ้ยายามทาํกนั หม ัน่มาทาํบญุทีว่ดัอย่าง

สมํา่เสมอ รีบสรา้งบญุสรา้งกศุล รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรมต่อไปอย่างไมท่อ้แท ้ เมือ่ตายไป 

ก็จะไดไ้ปสวรรคช์ ัน้พรหมอกีรอบหน่ึง ก็จะเป็นอย่างน้ีไปเรื่อยๆ  

แต่ถา้อยากจะไปชัน้ทีสู่งกวา่น้ี คอืไมต่อ้งกลบัมาเกดิอกีเลย ก็ตอ้งปฏบิตัธิรรมเพิม่อกี

ข ัน้หน่ึง ทีเ่รียกวา่วิปสัสนา คอืการเจริญปญัญา นอกจากการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล 

สวดมนต ์ นัง่สมาธิ ทาํจติใจใหส้งบแลว้ ก็ยงัตอ้งมาศึกษาดูสิง่ต่างๆ ทีจ่ติใจเขา้ไป

เกี่ยวขอ้งดว้ย ไมว่า่จะเป็นรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ต่างๆ ทีม่าสมัผสั

กบัตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจก็ด ี หรือสิง่อืน่ๆทีใ่จเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ไมว่า่จะเป็นสตัว ์

หรือเป็นบคุคลก็ด ี เป็นของชอบใจหรือไมก่็ด ี เราตอ้งศึกษาใหเ้หน็ถงึสภาพทีแ่ทจ้ริงของ

เขาวา่เป็นอย่างไร โดยถามตวัเองอยู่เรื่อยๆวา่ สิง่ต่างๆเหลา่น้ีมนัเทีย่งหรือไมเ่ทีย่ง เป็น

สุขหรือเป็นทกุข ์เป็นตวัเป็นตนหรือไมใ่ช่ตวัตน เป็นสมบตัขิองเราอย่างแทจ้ริงหรือไม ่ 

ถา้สงัเกตดูอยู่เรื่อยๆ ก็จะเหน็วา่เป็นของไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน มกีารเปลีย่นแปลงอยู่

ตลอดเวลา เช่นร่างกายของเรา ก็มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา เพยีงแต่มนัชา้ เลย

ทาํใหรู้ส้กึเหมอืนกบัไมม่กีารเปลีย่นแปลง แต่ถา้ลองไปดูภาพทีถ่า่ยเมือ่สกั ๕ ปี ๑๐ ปี

ก่อน แลว้มาดูตวัเราในวนัน้ี ก็จะเหน็วา่มคีวามแตกต่างกนัอยู่มาก แทบจะเป็นคนละคน

เลยทเีดยีว เพราะมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา แลว้ก็สรา้งความทกุขค์วามกงัวลใจ

ใหต้ลอดเวลา เพราะไหนจะตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย จะตอ้งแก่ลง ไหนผมจะตอ้งขาว ผวิก็
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จะตอ้งเหีย่ว ร่างกายจะไมม่กีาํลงัวงัชา ก็กลายเป็นความทกุขข์ึ้นมาภายในใจ เพราะ

ควบคุมบงัคบัหรือหา้มเขาไมไ่ดน้ ัน้เอง ถงึเวลาเขาก็ตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา  

ร่างกายของเราและสิง่ต่างๆท ัง้หลายในโลกน้ี ลว้นเป็นอย่างน้ีท ัง้สิ้น คอืเป็นอนิจจงั ทกุ

ขงั อนัตตา ไมม่ใีครสามารถไปควบคุมบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความปรารถนาไดเ้ลย มสีิง่

เดยีวเท่านัน้ทีเ่ราสามารถควบคุมได ้ก็คอืใจของเรา ไมใ่หไ้ปทกุขก์บัการแก่ การเจ็บ การ

ตาย การพลดัพรากจากสิง่ต่างๆท ัง้หลายได ้ถา้หม ัน่สอนใจอยู่เสมอ ใหรู้ไ้วล้่วงหนา้ก่อน

วา่ อะไรจะเกดิขึ้น และเมือ่เกดิขึ้นแลว้ จะไดร้บัมนัได ้แต่ถา้ไมเ่ตรียมตวัเตรียมใจคดิไว ้

ลว่งหนา้ก่อน พอมสีิง่ทีไ่มค่ดิไมค่าดฝนัมาก่อนเกดิขึ้นมา ก็จะทาํใหใ้จวา้วุน่ขุน่มวั มี

ความทกุข ์เสยีใจตามมา เพราะไมไ่ดศึ้กษาสิง่ต่างๆทีใ่จไปเกี่ยวขอ้งไวก่้อนนัน่เอง แต่ถา้

หม ัน่ศึกษา เจริญปญัญาอยู่เรื่อยๆแลว้ ใจก็จะปลอ่ยวางได ้เมือ่ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ ทกุขก์็

จะไมเ่กดิขึ้นมา  

สิง่ใดทีเ่ราไมม่คีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่อยู่ดว้ย เช่นร่างกายของคนอืน่ เขาจะเป็นจะตาย

อย่างไร เราไมรู่ส้กึเดอืดรอ้น เขาจะเจ็บ จะแก่ จะตาย เราก็รูส้กึเฉยๆ ไมวุ่น่วายใจ ไม่

เศรา้โศกเสยีใจ แต่ถา้ใจเกดิมคีวามผูกพนัขึ้นมา มคีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่ขึ้นมาวา่ เป็นเรา 

เป็นของเรา เช่นร่างกายของสาม ี ของภรรยา เมือ่มคีวามยดึถอืวา่ เป็นของเรา เวลาเป็น

อะไรขึ้นมา ก็จะตอ้งเกดิความทกุขข์ึ้นมาอย่างแน่นอน ความทกุขจ์ริงๆแลว้จงึไมไ่ดเ้กดิ

จากความแก่ ความเจ็บ ความตาย สิง่เหลา่น้ีไมส่ามารถสรา้งความทกุขใ์หก้บัใจทีป่ลอ่ย

วาง ไมย่ดึไมต่ดิกบัร่างกายน้ีได ้ จะเกดิขึ้นไดเ้มือ่ใจมคีวามผูกพนั มคีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่ 

ในบคุคลนัน้ๆ หรือในสิง่ของนัน้ๆเท่านัน้ เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งพลดัพรากจากกนั ก็

จะตอ้งมคีวามทกุขเ์กดิขึ้นมา แมใ้นขณะทีย่งัไมม่เีหตกุารณ์เกดิขึ้นมา เพยีงแต่คดิถงึ

เท่านัน้ ก็เกดิความทกุขข์ึ้นมาแลว้ เพราะขาดปญัญา ไมรู่จ้กัวธิีดูแลรกัษาใจไมใ่หท้กุข ์

กบัสิง่ต่างๆนัน่เอง  

แต่ถา้ไดม้าศึกษา ฟงัเทศน ์ ฟงัธรรม ฟงัคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่เนืองๆ อย่าง

สมํา่เสมอแลว้ เราก็จะไมท่กุขก์บัอะไร เพราะปลอ่ยวางได ้ เพราะรูว้า่ถา้ไปยดึไปตดิแลว้ 

ก็จะมแีต่ความทกุข ์ แต่การปลอ่ยวางของเรา ก็ไมไ่ดห้มายความวา่ เราไมม่คีวาม
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รบัผดิชอบ เพราะความรบัผดิชอบทีเ่รามอียู่กบัสิง่ต่างๆ อยู่กบับคุคลต่างๆ ทีเ่ราไป

เกี่ยวขอ้งดว้ย เรามหีนา้ที่ๆ จะตอ้งปฏบิตัต่ิอกนัอย่างไร เราก็ปฏบิตักินัต่อไป สามภีรรยา

มหีนา้ที่ๆ จะตอ้งปฏบิตัต่ิอกนัอย่างไร ก็ปฏบิตักินัไปตามหนา้ทีข่องตน มหีนา้ทีต่อ้งดูแล

ขา้วของเงนิทองอย่างไร ก็ดูแลรกัษากนัไป แต่ใจไมย่ดึไมต่ดิ เพราะรูว้า่สกัวนัหน่ึงก็

จะตอ้งจากกนัไปนัน่เอง เมือ่ไมย่ดึไมต่ดิแลว้ก็จะไมท่กุขก์บัสิง่ต่างๆ ทีเ่ราเกี่ยวขอ้งดว้ย  

เวลาอยู่ร่วมกนัก็อยู่ดว้ยความสุข เพราะไมท่าํอะไรตามอารมณ์ เพราะรูว้า่ต่างจติต่างใจ

กนั นานาจติตงั เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ไมส่ามารถไปบงัคบัจติใจของกนัละกนัได ้

เมือ่มปีญัญาแลว้ เราจะไมไ่ปอยากกบัสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ ขณะน้ีเขาเป็นอย่างไร ก็อย่าไป

ไมพ่อใจ แลว้ก็อยากจะใหเ้ขาเปลีย่นไป เช่นอยากใหเ้ขาเลกิเสพสุรายาเมา ท ัง้ๆทีเ่ขา

ชอบกนิเหลา้เมายา แต่เมือ่เราเลอืกเขามาเป็นสาม ี หรือเป็นภรรยาแลว้ เราก็ตอ้งอยูก่บั

เขา ตอ้งทาํความเขา้ใจวา่น่ีเป็นความจริงของเขา เขาเป็นอย่างน้ี ถา้ไมม่คีวามอยากใหเ้ขา

เปลีย่นเป็นอย่างอืน่ ก็จะไมม่คีวามทกุขใ์จ แต่ถา้เกดิอยากใหเ้ขาเปลีย่นเป็นอย่างอืน่ 

เช่นเขาชอบกนิเหลา้เมายา ก็อยากจะใหเ้ขาเลกิ ก็จะเกดิความทกุข ์ เกดิความเกลยีด 

เกดิความโกรธขึ้นมาในตวัเขา น่ีแหละคอืความไมเ่ขา้ใจ ในการดูแลรกัษาใจ จงึมคีวาม

ทกุขอ์ยู่ตลอดเวลา ไมว่า่จะมมีาก มนีอ้ย ไมว่า่จะเป็นเศรษฐหีรือยาจก ไมว่า่จะเป็น 

นายกฯหรือคนธรรมดาเดนิบนถนน ก็จะมคีวามทกุขเ์หมอืนกนัท ัง้นัน้ เพราะไมรู่จ้กั

รกัษาใจ ไมใ่หไ้ปยดึไปตดิกบัสิง่ต่างๆนัน่เอง  

การไมย่ดึไมต่ดิน้ี ไมไ่ดห้มายความวา่ไมม่คีวามรบัผดิชอบ ความรบัผดิชอบก็มอียู่ มี

หนา้ที่ๆ จะตอ้งทาํอะไรกบัใคร ก็ทาํหนา้ทีน่ ัน้ใหด้ทีีสุ่ด เป็นลูกก็เป็นลูกทีด่ทีีสุ่ดของพ่อ

ของแม ่ เป็นพ่อเป็นแมท่ีด่ขีองลูก แต่ก็ตอ้งเตรียมใจไวเ้สมอวา่ ลูกของเราหรือพ่อแม่

ของเรานัน้ เขาเปลีย่นแปลงได ้ วนัน้ีเขาเป็นอย่างน้ี พรุ่งน้ีอาจจะเป็นอกีแบบหน่ึงกไ็ด ้

ตอ้งพรอ้มทีจ่ะรบัไดเ้สมอ ถา้พรอ้มทีจ่ะรบัไดแ้ลว้ ก็จะไมท่กุขก์บัการเปลีย่นแปลงของ

เขา แต่ถา้ยดึม ัน่ถอืม ัน่วา่จะตอ้งเป็นแบบน้ีไปตลอดเวลา ไมเ่ปลีย่นไปเป็นอย่างอืน่ พอ

ไมไ่ดเ้ป็นไปตามทีต่อ้งการ กจ็ะตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ กนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั บางทถีงึกบั

ทาํลายชวีติของตนเองก็ม ีคนบางคนเสยีใจ เพราะสามเีพราะภรรยานอกใจ ทาํใหต้นเอง
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มคีวามเศรา้โศกเสยีใจ จนทนรบัไมไ่ด ้ทนอยู่ต่อไปไมไ่ด ้ก็เลยเกดิความเหน็ผดิไป ถูก

ความมดืบอดครอบงาํจติใจ ทาํใหค้ดิวา่การฆ่าตวัตายเป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ด น่ีเป็นเพราะวา่ไมม่ี

ปญัญามาดบัทกุขน์ ัน่เอง  

แต่ถา้หม ัน่ศึกษาสิง่ต่างๆในโลกน้ี ใหเ้หน็ว่าเป็นไตรลกัษณ์ท ัง้หมด เป็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนัตตาท ัง้หมด ก็จะมปีญัญา รูท้นัรูปทีเ่หน็ดว้ยตา เสยีงทีฟ่งัดว้ยหู รสทีส่มัผสัดว้ยลิ้น 

กลิ่นทีด่มดว้ยจมูก โผฏฐพัพะต่างๆ ทีแ่ขง็ ทีน่ิ่ม ทีร่อ้น ทีเ่ยน็ ทีส่มัผสัดว้ยกาย และ

ธรรมารมณ์ต่างๆ ทีป่รากฏขึ้นมาในใจ ลว้นเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตาท ัง้สิ้น ศึกษา

เพือ่ใหรู้ท้นั แลว้จะไดไ้มไ่ปหลงยดึตดิ เวลาเจอสิง่ทีถู่กอกถูกใจ ก็อย่าไปยนิด ี เพราะ

เวลาเปลีย่นไปจะเสยีใจ เวลาเจอสิง่ทีไ่มถู่กอกถูกใจ ก็อย่าไปขบัไลไ่สส่ง อย่าไปรงัเกยีจ 

เพราะยิง่ไปขบัไลไ่สส่ง ก็ยิง่สรา้งความทกุข ์ ใหก้บัใจ แต่ถา้ทาํใจใหรู้ท้นัวา่ เดีย๋วเขาก็

ตอ้งไป ไมม่อีะไรอยู่อย่างน้ีเสมอไป วนัน้ีมคีวามทกุข ์ เดีย๋วความทกุขน้ี์ก็ตอ้งผ่านไป มี

ความสุข เดีย๋วความสุขน้ีก็ตอ้งผ่านไป ไมม่อีะไรทีจ่ะอยู่คงเสน้คงวาเหมอืนเดมิ

ตลอดเวลา น่ีคอืสิง่ต่างๆทีใ่จจะตอ้งสมัผสัพบเหน็อยู่ตลอดเวลา ถา้รูท้นัแลว้ ก็จะรูจ้กั

ทาํใจ ดกี็รบัได ้ช ัว่ก็รบัได ้เพราะไมม่ทีางเลอืกนัน่เอง ถา้ไม่อยากจะทกุข ์เวลาเจอความ

ชัว่ เจอสิง่ทีเ่ลวรา้ย แลว้ไมย่อมรบัเขา ก็จะตอ้งเกดิความทกุขข์ึ้นมาภายในจติใจ ทีจ่ะ

ทาํลายเราในทีสุ่ด  

แต่ถา้ทาํเป็นใจดสูีเ้สอืไว ้ ก็รบัเขาไป ในเมือ่ไมม่ทีางเลอืกแลว้ เหมอืนกบัคนจนตรอก 

เดนิไปขา้งหนา้ก็ไมไ่ด ้ก็อยู่เฉยๆนัน่แหละ ดทีีสุ่ด วางใจใหเ้ป็นกลาง ไมต่อ้งไปยนิดยีนิ

รา้ยกบัสิง่ต่างๆทีม่าสมัผสั มหีนา้ที่ๆ จะตอ้งปฏบิตัต่ิอกนัอย่างไร ก็ปฏบิตัไิปตามหนา้ที ่

เช่นร่างกายเกดิอาการเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็รกัษากนัไปตามฐานะ รกัษาใหห้ายได ้ ก็ดไีป 

รกัษาแลว้ไมห่าย ก็ตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา แต่ใจไมต่อ้งไปเดอืดรอ้น ไมต่อ้งไปทกุข ์

ไมต่อ้งไปกงัวล เราสามารถรกัษาใจใหอ้ยู่เป็นปกตไิด ้ เหมอืนกบัไมไ่ดเ้ป็นอะไร ถา้มี

ปญัญา ถา้หม ัน่ปฏบิตัทิาํสมาธิอยู่เรื่อยๆ ไหวพ้ระสวดมนต ์ ฝึกทาํจติใจใหส้งบ ถา้สงบ

แลว้จะรูว้า่ความสงบน้ีแหละ เป็นทีพ่ึง่ของใจในยามทีไ่มส่ามารถทีจ่ะทาํอะไรไดแ้ลว้ เช่น

เวลาร่างกายเจ็บไขไ้ดป่้วย ก็เอาใจเขา้ไปพกัไวใ้นสมาธิ เวลาทีใ่จพกัอยู่ในสมาธินัน้ 
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ความเจ็บความปวดของร่างกาย ก็จะเขา้ไปไมถ่งึใจ เหมอืนกบัมหีอ้งทีใ่จสามารถเขา้ไป

หลบได ้ เช่นเวลาทีอ่ากาศรอ้น มหีอ้งปรบัอากาศ ก็หลบเขา้ไปอยู่ขา้งใน ขา้งนอกจะรอ้น 

จะวุน่วายอย่างไร ก็ไมส่ามารถตามเขา้ไปขา้งในได ้ น่ีคอืสมาธิ ถา้มคีวามสงบแลว้ ไม่วา่

อะไรจะเกดิขึ้น จะไมม่อีะไรมาสรา้งความทกุข ์สรา้งความวุน่วายใจ สรา้งความเศรา้โศก

เสยีใจใหก้บัเราได ้ เพราะมทีีพ่ึง่ มทีีห่ลบนัน่เอง ก็คอืบญุกศุลทีไ่ดป้ระพฤตไิดป้ฏบิตักินั

อย่างต่อเน่ืองนัน่เอง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  



61 
 

กณัฑท์ี่ ๒๑๓ 

ทาํดีไดด้ ี
๑๘ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไมต่อ้งไปทาํงานทาํการ มเีวลาวา่ง จงึไดใ้ชเ้วลาวา่งน้ีใหเ้กดิคุณเกิด

ประโยชน ์ดว้ยการมาวดั ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล บาํเพญ็จติตภาวนา ฟงัเทศนฟ์งัธรรม 

ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน ใหพ้ทุธศาสนิกชนท ัง้หลายพงึปฏบิตั ิ อย่างสมํา่เสมอ 

อย่างต่อเน่ือง เพราะเมือ่ไดป้ฏบิตัแิลว้ จติใจของผูป้ฏบิตัจิะไดร้บัความร่มเยน็เป็นสุข 

เจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ เป็นสิง่ทีผู่ใ้ฝ่ดใีฝ่งามท ัง้หลาย ไมค่วรมองขา้ม แต่ควรขวนขวาย

เขา้วดัอยู่เรื่อยๆ เวลาเขา้วดัแลว้จติใจจะมคีวามรูส้กึด ี รูส้กึสบาย เพราะไดร้บัการดูแล

รกัษานัน่เอง วดัก็เหมอืนกบัโรงอาหาร เวลามาวดัแลว้จติใจจะเกดิความอิม่เอบิใจ เพราะ

ไดท้าํบญุทาํทาน เวลาทีม่คีวามรูส้กึไมส่บายอกไมส่บายใจ พอไดม้าวดัก็จะมคีวามรูส้กึดี

ขึ้น เพราะวดัเป็นโรงพยาบาลของจติใจนัน่เอง  

เราจงึมาวดักนัอย่างสมํา่เสมอ อย่างต่อเน่ือง ตามกาํลงัแหง่ศรทัธาความเชื่อของเรา ทีม่ ี

ต่อพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนไวว้า่ ทาํดีไดดี้ ทาํชัว่ไดช้ัว่ ดว้ยวิริยะ 

ความพากเพยีรอตุสาหะ ทีจ่ะทาํแต่ความด ี ละความชัว่ ทีม่อียู่ภายในใจใหห้มดไป 

เพราะถา้ไดป้ฏบิตัอิย่างน้ีแลว้ ความสุขความเจริญก็จะเป็นผลตามมา ความทกุขค์วาม

หายนะ ความเสือ่มเสยีท ัง้หลาย ก็จะอยู่ไกลจากตวัเราไป น่ีคอืวถิชีวีติของชาวพทุธ เมือ่

มคีวามเชื่อมศีรทัธา ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้ เราก็สรา้งความพากเพยีรขึ้นมา 

พยายามปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั คอื ๑. พากเพยีรทาํความดทีีย่งัไมม่ใีหป้รากฏขึ้นมา 

๒. รกัษาความดทีีม่อียู่แลว้ ไมใ่หห้ดหายไป ๓. ละความชัว่ บาปกรรมท ัง้หลาย ทีย่งัละ

ไมไ่ดใ้หห้มดไป ๔. ป้องกนัไมใ่หค้วามชัว่และบาปกรรมทีไ่ดล้ะแลว้ หวนกลบัคนืมาอกี 

น่ีคอืความพากเพยีรในทางพระพทุธศาสนา  
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ขอ้ที ่ ๑. การกระทาํความดทีีย่งัไมม่ใีหป้รากฏขึ้นก็คอื ถา้ยงัไมเ่คยทาํบญุทาํทาน ก็มา

ทาํบญุทาํทานกนั ถา้เคยทาํอาทติยล์ะครัง้ ก็เพิม่เป็นอาทติยล์ะ ๒ ครัง้ ๓ ครัง้ ฯลฯ ถา้

ยงัไมเ่คยไหวพ้ระสวดมนตบ์าํเพญ็จติตภาวนา ทาํจติใจใหส้งบร่มเยน็เป็นสุข เจริญ

วปิสัสนาใหม้คีวามรูแ้จง้เหน็จรงิ ก็เริ่มปฏบิตักินั เรียกวา่เป็นการเพิม่ความด ีสรา้งความ

ดทีีย่งัไมม่ใีหม้มีากขึ้นไป  

ขอ้ที ่๒. รกัษาความดงีามทีม่อียู่แลว้ไมใ่หห้ายไป เคยทาํบญุทาํทานอยู่มากนอ้ยเพยีงไร 

ก็ตอ้งทาํต่อไป เคยไหวพ้ระสวดมนตม์ากนอ้ยเพยีงไร ก็ตอ้งบาํเพญ็ต่อไป อย่าใหข้าด 

เมือ่ถงึเวลาทาํบญุก็ทาํไป ถงึเวลาไหวพ้ระสวดมนตบ์าํเพญ็จติตภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ

ร่มเยน็เป็นสุข เจริญวปิสัสนาใหม้คีวามรูแ้จง้เหน็จรงิ มปีญัญาไวป้้องกนัพษิภยัท ัง้หลาย 

ทีจ่ะมาสรา้งความทกุขใ์หก้บัจติใจ ก็ปฏบิตัไิป น่ีคอืสิง่ทีค่วรรกัษาไว ้ เคยปฏบิตัมิามาก

นอ้ยเพยีงไร ก็อย่าใหน้อ้ยกวา่ทีไ่ดเ้คยปฏบิตัมิา ส่วนทีย่งัไมไ่ดป้ฏบิตั ิ ก็ควรปฏบิตัใิห ้

มากขึ้นไป เคยทาํบญุไวเ้ท่าไร ก็ทาํใหม้ากขึ้น ทาํใหบ้่อยขึ้น เคยไหวพ้ระสวดมนตม์าก

นอ้ยเพยีงไร ก็สวดใหม้ากขึ้น ใหบ้่อยขึ้น เคยนัง่สมาธิเดนิจงกรมปฏบิตัธิรรม ก็

พยายามปฏบิตัใิหม้ากขึ้นไป เหมอืนกบัการทาํมาหากนิเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้ง มรีายไดเ้ท่าไร 

อยากจะไดร้ายไดม้ากกวา่ทีม่อียู่ ก็ตอ้งขยนัมากขึ้นกวา่เดมิ ทาํงานใหม้ากขึ้น แลว้

รายไดก้็จะเพิม่ตามขึ้นมา  

ขอ้ที ่๓. ใหล้ะบาปทีย่งัไมไ่ดล้ะเสยี ถา้ยงัฆ่าสตัวต์ดัชวีติอยู่ ก็พยายามละเวน้จากการฆ่า

สตัวต์ดัชวีติ ถา้ยงัลกัทรพัยอ์ยู่ ก็พยายามละเวน้จากการลกัทรพัย ์ ถา้ยงัประพฤตผิดิ

ประเวณีอยู ่ ก็พยายามละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ถา้ยงัพูดปดมดเทจ็อยู่ ก็

พยายามละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ถา้ยงัเสพสุรายาเมา ยงัเกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุต่างๆ

อยู่ ก็พยายามละเวน้เสยี น่ีคอืสิง่ทีเ่ราจะตอ้งพากเพยีรพยายาม ละสิง่ทีไ่มด่ ี ทีม่อียู่ใน

ตวัเรา ใหเ้บาบางลงไป ใหห้มดไปในทีสุ่ด เพราะวา่สิง่เหลา่น้ี เมือ่มอียู่ในตวัเราแลว้ จะ

สรา้งความทกุขค์วามวุน่วายใจใหก้บัเรา เหมอืนกบัเชื้อโรคทีอ่ยู่ในร่างกายของเรา เรา

ตอ้งรีบกาํจดัออกไป ไมเ่ช่นนัน้แลว้ร่างกายจะถูกทาํลายถงึแก่ชวีติได ้ 
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ขอ้ที ่๔. ใหป้้องกนับาปความชัว่ท ัง้หลายทีไ่ดล้ะแลว้ ไมใ่หม้นัหวนกลบัคนืมาอกี ถา้เลกิ

สุรายาเมาไดแ้ลว้ ก็อย่ากลบัไปเสพอกี ถา้เลกิเลน่การพนนัไดแ้ลว้ ก็อย่ากลบัไปเลน่อกี 

ถา้ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ไดแ้ลว้ 

ก็อย่าไปทาํอกี ละไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็พยายามรกัษาไว ้ เคยรกัษาศีลไดก้ี่ขอ้ ก็

พยายามรกัษาไป เคยรกัษาศีลไดอ้าทติยล์ะกี่วนั ก็พยายามรกัษาไป อย่าใหห้ดหายไป 

ถา้ปลอ่ยใหห้ดหายไปแลว้ ทกุขภ์ยัต่างๆก็จะเป็นผลทีต่ามมา ซึง่ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีเ่รา

ท ัง้หลายปรารถนากนัเลย พวกเราทกุคนลว้นมคีวามปรารถนาทีจ่ะอยู่อย่างร่มเยน็เป็น

สุข ปราศจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง แต่เราไมรู่ว้า่สิง่เหลา่น้ีเกดิขึ้นไดอ้ย่างไร 

มแีต่พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายเท่านัน้ทีเ่หน็ไดอ้ย่างชดัเจนวา่ ความสุข

ความเจริญก็ด ี ความทกุขค์วามเสือ่มเสยีก็ด ี ลว้นเกดิจากการกระทาํของพวกเราท ัง้สิ้น 

คอืการกระทาํทางกาย วาจา ใจ ทีเ่รียกวา่กรรมนัน่เอง  

กรรมแปลวา่การกระทาํ ซึง่ทาํได ้ ๓ ทางดว้ยกนั คอืทางร่างกาย ทางวาจาและทางใจ 

เรียกวา่กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ในกรรมท ัง้ ๓ น้ี มมีโนกรรม คอืการกระทาํทาง

ใจเป็นใหญ่ เป็นเจา้นาย เป็นผูส้ ัง่การ ส่วนการกระทาํทางวาจา ทางกายนัน้ เป็นลูกนอ้ง 

เป็นบ่าว ถา้ไมม่ใีจส ัง่การแลว้ก็จะพูดไมไ่ด ้ทาํอะไรไมไ่ด ้เช่นญาตโิยมวนัน้ีจะมาทีว่ดัได ้

ใจก็ตอ้งคดิก่อน เป็นผูร้ิเริ่มก่อน ความคิดของใจน้ีเรยีกวา่มโนกรรม เมือ่คิดแลว้ก็ส ัง่

การออกมาทางวาจา และทางกาย เช่นพดูคุยกบัเพือ่นกบัคนสนิทวา่ พรุ่งน้ีไปวดักนัดี

ไหม อย่างน้ีเป็นตน้ แลว้ก็เตรียมขา้วเตรยีมของ ก็ตอ้งใชก้ายกรรม ใชร่้างกายของเรา

กระทาํการต่างๆ เช่นไปซื้อกบัขา้วกบัปลาขา้วของต่างๆมาถวายพระ เหลา่น้ีเรียกวา่เป็น

การกระทาํท ัง้สิ้น เรียกวา่มโนกรรม วจกีรรม และกายกรรม การกระทาํทางใจ ทางวาจา

และทางกาย โดยถอืหลกัสาํคญัวา่ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว วาจาเป็นบ่าว 

ถา้ไมม่ใีจส ัง่การแลว้ การกระทาํทางวาจาและทางกายก็ไมส่ามารถทีจ่ะเป็นไปได ้ 

พระพทุธเจา้จงึทรงส ัง่สอนใหพ้วกเรามสีตอิยู่เสมอ คอยดูความคดิของเราวา่ จะคดิไป

ในทางไหน เพราะสามารถคดิไปได ้๓ ทางดว้ยกนั คอื ๑. คดิไปในทางกศุล คอืคดิไป

ในทางทีด่ทีีง่าม ๒. คดิไปในทางอกศุล คอืคดิไปในทางทีไ่มด่ไีมง่าม และ ๓. คิดไป
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ในทางทีไ่มใ่ช่กศุลหรืออกศุล เป็นกลางๆ ไมด่ไีมช่ ัว่ น่ีคอืความคดิท ัง้ ๓ จาํพวก เมือ่คดิ

แลว้ ก็จะส ัง่การไปสู่การกระทาํทางกายและทางวาจาต่อไป ถา้ไมม่สีตคิอยเฝ้าดูอยู่ก็จะ

ไมรู่ว้า่กาํลงัคดิไปในทศิทางไหน คดิไปในทศิทางใด ก็ปลอ่ยใหก้ระทาํไปทนัท ี แลว้แต่

อารมณ์ เช่นเวลาทีม่อีารมณ์ขุน่มวั ก็จะคดิไปในทางอกศุล อยากจะด่าวา่ผูอ้ืน่ อยากจะ

ทบุตทีาํรา้ยผูอ้ืน่ ถา้ไมม่สีต ิ การกระทาํก็จะเกดิขึ้นทนัททีนัใด เพราะไมม่เีครื่องคอย

เตอืนบอกเรานัน่เอง วา่ความคดิแบบน้ี การพูดแบบน้ี การกระทาํแบบน้ีดหีรือไมด่ี

อย่างไร  

แต่ถา้มสีตรูิอ้ยู่วา่กาํลงัคดิอะไรอยู่ มปีญัญาคอยแยกแยะวา่ อะไรผดิ อะไรถูก อะไรด ี

อะไรช ัว่ อะไรเป็นกศุล อะไรเป็นอกศุล เวลาคดิเรื่องอกศุลท ัง้หลาย ก็จะระงบัไดท้นัท ี

เพราะมสีตมิปีญัญาอยู่ในใจแลว้ สามารถระงบัความคดิทีไ่มด่ที ัง้หลายได ้ อย่างงา่ยดาย 

เพราะอยู่ทีใ่จนัน้เอง เป็นเพยีงจดุเริ่มตน้ เหมอืนกบัการจดุไฟใหต้ดิขึ้นมา แลว้รูว้า่ถา้

ปลอ่ยใหไ้หมไ้ปเรื่อยๆ ก็จะเผาบา้นไดท้ ัง้หลงั เวลาไฟเริ่มลกุขึ้นมาใหม่ๆ  ถา้เอานํา้ราด

ลงไปเพยีงขนัสองขนั ไฟก็จะดบัทนัท ี แต่ถา้ปลอ่ยใหล้กุลาม จนกระท ัง่ไหมไ้ปท ัว่บา้น

แลว้ เวลาจะดบัไฟก็จะยาก เช่นเดยีวกบัการกระทาํของเรา ถา้ยงัอยู่ในใจอยู่ ก็จะดบัได ้

งา่ย แต่ถา้หลดุออกมาทางกาย ทางวาจาแลว้ ก็จะหยุดยาก ยิง่มกีารตอบโตก้นั ยิง่ทาํให ้

เรื่องใหญ่โตขึ้นไปใหญ่ เหมอืนกบัเตมิฟืนเขา้ไปในกองไฟ ทาํใหไ้ฟยิง่แรงขึ้นไปอกี จน

ไมส่ามารถทีจ่ะดบัได ้ก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้ผาผลาญทกุสิง่ทกุอย่างใหว้อดวายไปหมด  

น่ีคอืการกระทาํของพวกเรา ถา้มสีตมิปีญัญาแลว้ จะสามารถควบคุมการกระทาํใหไ้ปใน

ทศิทางทีเ่ราท ัง้หลายปรารถนากนัได ้คอืไปในทศิทางทีด่ทีีง่าม ทีสุ่ขทีเ่จริญนัน่เอง แต่ถา้

ขาดสตขิาดปญัญาแลว้ ปลอ่ยใหจ้ติใจเป็นไปตามอารมณ์ ก็จะพาไปตกนรกหมกไหม ้

ท ัง้ๆทีเ่ราก็ไมอ่ยากจะไปกนั แต่เพราะความโงเ่ขลาเบาปญัญา ไมส่ามารถแยกแยะไดว้า่ 

การกระทาํนัน้ๆ เมือ่ทาํไปแลว้จะมผีลเสยีหายตามมาต่อไปอย่างไร เช่นขา่วคราว

ท ัง้หลายทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัตามสือ่ต่างๆ ทางวทิยุ ทางโทรทศัน ์หรือทางหนงัสอืพมิพ ์ เรา

มกัจะไดร้บัขา่วทีไ่มค่่อยดสีกัเท่าไร มเีรื่องของคนฆ่ากนัตาย มเีรื่องของการเบยีดเบยีน

กนั มเีรื่องของคนตอ้งไปตดิคุกตดิตะราง ทาํรา้ยชวีติของตนเอง เรื่องเหลา่น้ีลว้นเป็นผล
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ทีเ่กดิจากการกระทาํทางจติท ัง้สิ้น คอืคดิไปในทางอกศุล ไมม่สีตไิมม่ปีญัญาคอย

ควบคุมดูแลระงบัความคดิเหลา่นัน้ เมือ่ไม่ไดร้ะงบั ความคดิทีไ่มด่เีหลา่นัน้ก็จะไหลออก

ไปสู่กาย สู่วาจาต่อไป  

เมือ่เกดิมกีารพูด มกีารกระทาํแลว้ ผลก็ตอ้งปรากฏตามมา เช่นคดิไปลกัทรพัย ์แลว้ก็มี

การกระทาํตามความคดินัน้ แลว้ก็ถูกเจา้หนา้ทีต่าํรวจจบัไป กต็อ้งไปตดิคุกตดิตะราง 

ถา้ไปเสพสุรายาเมา แลว้เกดิการทะเลาะววิาทกนั มกีารทบุตกีนั ก็ตอ้งมกีารเจ็บเน้ือเจ็บ

ตวักนัตามมา ถา้ไปขบัรถยนตใ์นขณะทีม่นึเมา ก็จะเกดิอบุตัเิหตถุงึแก่ความตายหรือ

พกิลพกิารกนัไป คนอืน่ทีไ่มรู่อ้โิหน่อเิหน่ก็ตอ้งมาพลอยรบัเคราะหก์รรมทีเ่กดิจากการ

กระทาํของเราไปดว้ย ท ัง้น้ีท ัง้นัน้ก็เน่ืองจากไมรู่ว้า่อะไรเป็นเหต ุ อะไรเป็นผลนัน่เอง ไม่

เคยรํา่เรียน ไมเ่คยศึกษา ไมเ่คยเขา้วดัเขา้วา ปลอ่ยใหช้วีติไหลไปตามความคดิของตน 

เชื่อวา่เป็นความคดิทีถู่กทีด่ทีีง่าม แต่เวลาเกดิผลเสยีขึ้นมา ตนนัน่แหละจะตอ้งเป็นผูท้ี่

รบัผลนัน้ๆไป ตอ้งตดิคุกตดิตะรางก็เพราะความคดิของตนพาไป ฆ่าตวัตายก็เพราะ

ความคดิของตนพาไป  

เราจงึควรใหค้วามสนใจต่อการดูแลรกัษาจติใจ ดว้ยการสรา้งสต ิ สรา้งปญัญาใหเ้กดิขึ้น 

การสรา้งสตนิัน้ ก็คอืใหม้คีวามรูอ้ยู่กบัตวัอยู่เสมอ ไมว่า่กาํลงัทาํอะไรอยู่ทีไ่หน ก็ใหรู้ว้า่

อยู่ตรงนัน้ ขณะน้ีนัง่อยู่ตรงน้ี ก็ใหใ้จรูอ้ยูต่รงน้ี อยู่กบัการฟงั อย่าใหใ้จไปคดิเรื่องราว

ต่างๆ ถา้ปลอ่ยใหใ้จคดิ ก็แสดงวา่ไมม่สีตแิลว้ สตไิมบ่ริบูรณ์ ถา้สตบิรบูิรณ์ จะตอ้งอยู่

ทีน่ี่ อยู่กบัการฟงั เช่นเดยีวกบัการกระทาํอย่างอืน่ กาํลงัเขยีนหนงัสอื ก็ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบั

การเขยีนหนงัสอื อ่านหนงัสอืก็ใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัการอ่านหนงัสอื รบัประทานอาหารก็ใหม้ี

สตอิยู่กบัการรบัประทานอาหาร ไมใ่ช่รบัประทานไป แลว้ก็คุยกนัไป บางทไีมรู่ว้า่

รบัประทานอะไรเขา้ไปก็ม ี เพราะเผลอ มอืก็ตกัอาหารเขา้ปากไป แต่ใจก็คุยกนัไป อย่าง

น้ีเรียกวา่ไมม่สีต ิ ถา้รบัประทานอย่างมสีต ิ ตอ้งรบัประทานแบบพระ เวลาพระฉนั ท่าน

จะไมคุ่ยกนั จะมสีตอิยู่กบัการรบัประทานอาหาร เวลาบณิฑบาต ก็จะมสีตอิยู่กบัการ

บณิฑบาต จะอยู่กบัหนา้ทีก่ารงานอย่างเดยีว ไมป่ลอ่ยใหจ้ติใจไปคดิถงึเรื่องราวต่างๆ 
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เพราะถา้ปลอ่ยไปแลว้ เวลาทาํอะไร ก็มกัจะผดิพลาดอยู่เรื่อยๆ เพราะวา่ไมไ่ดเ้ฝ้าดูอย่าง

ต่อเน่ืองนัน่เอง ดูแป๊บเดยีวแลว้ก็ไปคดิเรื่องนัน้คดิเรื่องน้ี ก็เลยทาํผดิบา้ง ถูกบา้ง  

ถา้มสีตอิยู่กบัการทาํงานอย่างต่อเน่ือง รูอ้ยู่ทกุขณะวา่กาํลงัทาํอะไรอยู่ อย่างน้ีการกระทาํ

ก็จะไมผ่ดิพลาด เช่นเดยีวกบัการดูแลใจของเรา ถา้คอยดูแลความคดิอยู่เสมอ เวลาคดิ

อะไร ก็ตอ้งรูแ้ลว้วา่กาํลงัคดิอะไร คดิดหีรอืคดิรา้ย ตอ้งรูถ้า้มสีต ิถา้ไมรู่ว้า่ความคดินัน้

ดหีรือรา้ย ก็ตอ้งศึกษาหาความรูจ้ากท่านผูรู้ท้ ัง้หลาย เช่น พระพทุธเจา้ พระธรรมคาํ

สอน พระอริยสงฆส์าวก ผูม้คีวามฉลาดรูใ้นเรื่องผดิ เรื่องถูก เรื่องด ี เรื่องช ัว่ ถา้หม ัน่

ศึกษาฟงัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็จะไดร้บัความรูจ้ากท่าน เรียกวา่สตุมยปญัญา เป็น

ความรูท้ีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งั ไดอ่้านหนงัสอืธรรมะ ไดร้ํา่ไดเ้รียน น่ีเป็นความรูอ้ย่าง

หน่ึง ความรูอ้กีอย่างหน่ึง ก็เกดิจากการคดิของเราเอง คดิแบบมเีหตมุผีล เช่นเหน็วา่เมือ่

ทาํอะไรลงไปแลว้ จะเกดิผลอะไรตามมา เหน็คนไปลกัขโมยขา้วของเงนิทอง แลว้ถูก

ตาํรวจจบัไปเขา้คุกเขา้ตะราง ก็คดิไดว้า่ การทีไ่ปตดิคุกตดิตะรางน้ี ตอ้งเกดิจากการไป

ลกัทรพัย ์ไปขโมยขา้วของๆผูอ้ืน่เขา จงึถูกตาํรวจจบัเขา้คุกเขา้ตะรางไป คดิแบบน้ีก็จะรู ้

วา่ การลกัทรพัยน้ี์ไมด่ ี เมือ่ทาํไปแลว้ก็จะตอ้งถูกเจา้หนา้ทีจ่บัเขา้คุกเขา้ตะราง ถา้เป็น

นกัเรียน เวลาไปเรียนก็ไม่ไปเรียน ครูอาจารยก์็มาบอกพ่อแมท่ีบ่า้นวา่ ลูกไมไ่ดไ้ป

โรงเรียน เมือ่พ่อแมรู่ ้ ก็ตอ้งเอาไมเ้รียวมาตลูีก ถา้ลูกคดิเป็น ก็จะรูว้า่การหนีโรงเรียน 

เป็นการกระทาํทีไ่มด่ ีเมือ่ทาํไปแลว้ จะตอ้งโดนไมเ้รียว น่ีคอืการคดิดว้ยเหตผุล เรียกวา่

จนิตามยปญัญา เป็นปญัญาความรูท้ีเ่กดิจากการคดิดว้ยเหตดุว้ยผล  

มปีญัญาอกีอย่างหน่ึง น้ีเรียกวา่ภาวนามยปญัญา เป็นปญัญาความรูท้ีเ่กดิจากการ

ปฏบิตัธิรรม คอืการนัง่สมาธิและเจริญวิปสัสนา เวลาไดน้ัง่สมาธิจนจติใจสงบลง จะรู ้

เลยวา่ความสุขนัน้ อยู่ทีต่รงไหน เมือ่ก่อนยงัไมเ่คยนัง่สมาธิ จะไมรู่ว้า่ความสุขอยู่

ตรงไหน ก็จะเดาไปสุ่มสีสุ่่มหา้ เหน็ใครเขามอีะไร ก็คดิวา่เขามคีวามสุข ก็อยากจะมี

ความสุขเหมอืนกบัเขา เหน็เขามคู่ีครอง มสีาม ี มภีรรยา ก็คดิวา่เขามคีวามสุข ก็

อยากจะมตีามเขา พอมสีาม ีมภีรรยาเขา้ กลบัมคีวามทกุขอ์ย่างใหญ่หลวงตามมา ทกุขท์ี่

เกดิจากการตอ้งอยู่ดว้ยกนั ตอ้งทะเลาะเบาะแวง้กนั ตอ้งหนกัอกหนกัใจต่อกนัและกนั 
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ห่วงใยต่อกนัและกนั เป็นสิง่ทีเ่รามองไมเ่หน็กนั เพราะไมรู่ว้า่ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้อยู่ที่

ไหนนัน่เอง ก็เลยตอ้งทาํตามชาวบา้นเขา เหน็ชาวบา้นเขามอีะไร ก็อยากจะมตีามเขา แต่

พอมแีลว้ จงึรูว้า่มนัเป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ แต่เมือ่มแีลว้ ก็ตดิเหมอืนกบัคนทีต่ดิยาเสพ

ตดิ ท ัง้ๆทีรู่ว้า่ยาเสพตดิน้ีมโีทษ แต่เมือ่ตดิแลว้ก็เลกิไมไ่ด ้ก็ตอ้งทนเสพไปจนตายไปใน

ทีสุ่ด เพราะถา้ไมไ่ดเ้สพ ก็ทรมานใจ  

น่ีคอืความโงเ่ขลาเบาปญัญา เพราะไมไ่ดบ้าํเพญ็ภาวนานัน่เอง ถา้บาํเพญ็ภาวนาทาํจติใจ

ใหส้งบแลว้ จะรูข้ึ้นมาวา่ ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้ อยู่ทีต่วัเราน่ีเอง อยู่ที่ใจที่สงบน่ีเอง 

เมือ่ก่อนน้ีใจไม่สงบ ก็เลยสรา้งความหวิความอยากขึ้นมาหลอกเราตลอดเวลา จนทาํให ้

อยู่ไมเ่ป็นสุข แต่พอมาฝึกทาํสมาธิจนจติใจสงบแลว้ จงึรูว้า่ความสุขทีแ่ทจ้รงินัน้ อยู่ทีน่ี่

เอง เพราะเวลาจติสงบแลว้ มนัสุขจริงๆ สุขยิง่กวา่อะไรทีเ่คยไดส้มัผสัมา น่ีแหละทีท่าํให ้

เกดิปญัญาขึ้นมา เรียกวา่ภาวนามยปญัญา ปญัญาทีเ่กดิจากการภาวนา ถา้ไดเ้จอ

ความสุขทีเ่กดิจากความสงบในใจแลว้ จะสามารถเลกิสิง่ต่างๆ ละเวน้สิง่ต่างๆ ทีไ่มด่ไีม่

งามไดห้มดเลย เรื่องการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ เรื่องการลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูด

ปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง เรื่องการเสพสุรายาเมา และอบายมขุต่างๆ จะสามารถเลกิได ้

เลย เพราะใจไมห่วิกบัสิง่เหลา่น้ีแลว้ เหมอืนไดร้บัประทานอาหารเต็มทีแ่ลว้ ต่อใหใ้คร

ยกอาหารทีว่เิศษเลศิโลกขนาดไหนมาต ัง้ไวข้า้งหนา้ ก็รบัประทานไมล่ง เพราะมนัเต็มไป

หมดแลว้ ถา้รบัประทานเขา้ไป ทอ้งก็จะตอ้งแตกแน่นอน  

น่ีคอืภาวนามยปญัญา ความรูท้ีเ่กดิจากการบาํเพญ็จติตภาวนา เมือ่บาํเพญ็จนพบกบั

ความสุขทีแ่ทจ้ริงแลว้ ก็จะรูว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีลว้นไมใ่ช่ความสุขเลย ลว้นเป็น

ความทกุขท์ ัง้สิ้น ไมว่า่จะเป็นวตัถขุา้วของเงนิทองหรือบคุคลต่างๆ ลว้นเป็นทกุขท์ ัง้สิ้น 

มอีะไรก็ตอ้งทกุขก์บัสิง่นัน้ มสีาม ี มภีรรยา ก็ตอ้งทกุขก์บัสาม ี ทกุขก์บัภรรยา มลูีกก็

ตอ้งทกุขก์บัลูก มบีา้นก็ตอ้งทกุขก์บับา้น มรีถก็ตอ้งทกุขก์บัรถ มอีะไรก็ตอ้งทกุขก์บัเขา

ท ัง้นัน้ สูไ้มม่อีะไรเสยีจะดกีวา่ อยู่แบบตวัเปลา่ๆ อย่างน้ีแหละดทีีสุ่ด ไมต่อ้งทกุขก์บั

อะไร แลว้ชวีติจะมแีต่ความสุข น่ีคอืสิง่ที่พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายได ้

ตรสัรู ้ไดพ้บ ไดเ้ขา้ใจ ท่านมปีญัญา ท่านรูแ้ลว้วา่ ความสุขทีแ่ทจ้ริงนัน้อยู่ในตวัท่าน อยู่
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ในตวัเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีอ่ืน่ เป็นความสุขทีเ่กิดจากความสงบ สิง่อืน่ๆท ัง้หลายนัน้ ไมใ่ช่

ความสุขทีแ่ทจ้ริง ถา้มคีวามสุขก็เป็นความสุขทีเ่กดิจากความหลง หลงไปยนิด ี หลงไป

อยากได ้ เมือ่หลงอยากจะไดแ้ลว้ เวลาไดม้าใหม่ๆ  ก็ดอีกดใีจ แต่พอตอ้งมาดูแลรกัษา 

ก็เกดิความปวดศีรษะตามมา มรีถก็ตอ้งซอ่มแซม ตอ้งซื้อนํา้มนัมาเตมิ เวลานํา้มนัขึ้น

ราคา ก็บ่นกนัท ัว่บา้นท ัว่เมอืง ไมม่ใีครบอกวา่ดเีลย เวลานํา้มนัขึ้น มแีต่บ่นกนัไปหมด 

การบ่นก็คอืความทกุขน์ ัน่เอง สูไ้มม่อีะไรเลยจะดกีวา่ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา 

ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๑๔ 

พระที่บา้น 
๑๙ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

การทาํบญุเป็นสิง่ทีด่ ี เพราะจะทาํใหจ้ติใจมคีวามสุข สดชื่น เบกิบาน ปีต ิ อิม่ พอ และ

ภาคภูมใิจ การทาํบญุนัน้ทาํไดห้ลายวธิีดว้ยกนั เป็นบญุดว้ยกนัท ัง้นัน้ มบีางท่านอยาก

ทราบวา่ทาํบญุอย่างไหนจะไดบ้ญุมากๆ เพราะนานๆจะไดท้าํสกัท ี สาํหรบัผูท้ีย่งัมพีอ่มี

แม ่การทาํบญุกบัพ่อกบัแมน่ัน้แหละ เป็นการทาํบญุทีไ่ดบ้ญุมากๆ เพราะไมม่ใีครในโลก

น้ี ทีม่คีวามสาํคญัต่อชวีติของเรา เท่ากบัคุณพ่อคุณแมข่องเรา ถา้ไมม่คุีณพ่อคุณแมแ่ลว้ 

เราก็ไมม่โีอกาสทีจ่ะเกดิมาเป็นมนุษย ์ มอีาการ ๓๒ เหมอืนอย่างทีเ่ป็นอยู่ทกุวนัน้ีได ้

ตอ้งอาศยัพ่อแมเ่ป็นผูใ้หก้าํเนิด แลว้ยงัตอ้งอาศยัพ่อแมเ่ป็นผูเ้ลี้ยงดู เพราะตอนทีเ่กดิ

มาใหม่ๆ  ย่อมไมส่ามารถเลี้ยงดูตวัเองได ้ ตอ้งอาศยัพ่อแมค่อยเลี้ยงดู จนกว่าจะ

เจริญเตบิโตเป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ มคีวามสามารถเลี้ยงดูตวัเองได ้ เมือ่เลี้ยงตวัเองไดแ้ลว้ ก็

ตอ้งหนักลบัมาดูพ่อแม ่เพราะพ่อแมจ่ะมอีายุมากขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปท่านก็จะไมส่ามารถ

ทีจ่ะดูแลตวัท่านเองได ้ก็ตอ้งเป็นหนา้ทีข่องลูกๆ ทีจ่ะตอ้งเลี้ยงดูพ่อแมต่่อไป  

ดงันัน้การไดเ้ลี้ยงดูพ่อแม ่ ทางพระพทุธศาสนาจงึถอืวา่ เป็นการทาํบญุกบัพระอรหนัต์

เลยทเีดยีว เพราะพระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ พ่อแมข่องลูกๆนัน้ เปรียบเหมอืนพระ

พรหม พระอรหนัต ์ การไดดู้แลอปุถมัภท์า่นตามกาํลงัความสามารถอย่างเต็มทีแ่ลว้นัน่

แหละ เป็นการทาํบญุทีย่ิง่ใหญ่สาํหรบัลูกๆ เราจงึไมค่วรมองขา้มพระผูป้ระเสริฐที่อยู่ใน

บา้นของเรา เวลาคดิอยากจะไปหาพระอรยิสงฆท์ีไ่หน ตามสถานทีต่่างๆ ในเบื้องตน้

ตอ้งไมล่มืพระทีอ่ยู่ในบา้นของเรา คอืพ่อแมข่องเรา ดูแลท่านใหด้เีสยีก่อน ก่อนทีจ่ะไป

แสวงหาพระอริยสงฆท์ีอ่ืน่ต่อไป เพราะบญุนัน้มหีลายระดบัดว้ยกนั การดูแลพ่อแมเ่ราก็

เป็นบญุอย่างหน่ึงเป็นบญุทีเ่กดิจาการเสยีสละ รบัใชผู้อ้ืน่ ส่วนบญุทีสู่งกวา่น้ี เราก็ตอ้ง

แสวงหาเหมอืนกนั เช่นบญุทีเ่กดิจากการไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 
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ถา้ไดพ้บพระอริยสงฆ ์ ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ มดีวงตาเหน็ธรรม แลว้ไดย้นิไดฟ้งัธรรม

จากท่าน ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชนอ์ย่างมาก เพราะทา่นรูจ้ริงเหน็จริง สิง่ทีท่่านสอนลว้น

เป็นความจริงท ัง้หมด ตรงประเดน็ ไมอ่อ้มคอ้ม ไมท่าํใหเ้ราสงสยั หลงทาง ถา้ผูส้อนไม่

รูจ้รงิเหน็จริง แลว้สอนไปตามความคาดคะเน ก็จะไมส่ามารถสอนตามความจริงได ้

ผูฟ้งัก็จะไมส่ามารถรบัประโยชนจ์ากคาํสอนได ้ เหมอืนกบัคนทีไ่มรู่ท้าง ย่อมบอกทาง

ใหก้บัผูอ้ืน่ไมไ่ด ้เหมอืนคนตาบอดชี้ทางใหก้บัคนตาบอด  

การทาํบญุกบัพระอริยสงฆ ์ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ก็เป็นสิง่ทีค่วรทาํ แต่ก็ไมค่วรมองขา้ม

พระอรหนัตท์ีอ่ยู่ทีบ่า้น พยายามดูแลทา่นใหด้ ี ใหค้วามเคารพกบัท่าน ท่านส ัง่สอนท่าน

พูดอะไร เราก็ควรนอ้มเอาเขา้มาใส่จติใส่ใจ ถงึแมจ้ะไมถู่กอกถูกใจ ก็อย่าไปเถยีงพ่อ

เถยีงแม ่ ไมช่อบก็ฟงัไวเ้ฉยๆก็แลว้กนั แลว้นาํเอาไปพนิิจพจิารณา ถา้เหน็วา่สิง่ทีท่า่น

สอนนัน้ไมถู่กตอ้งตามหลกัธรรม ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งปฏบิตัติาม เช่นเรามสีามหีรือมภีรรยา

แลว้ แต่พ่อแมอ่ยากจะใหเ้ราไดค้นใหมม่าแทนสามแีทนภรรยาทีเ่รามอียู่แลว้ อย่างน้ีถา้

พจิารณาตามหลกัธรรมแลว้ ก็ไมถู่กตอ้ง เพราะผดิศีลขอ้ที ่ ๓ ทีใ่หล้ะเวน้จากการ

ประพฤตผิดิประเวณี ถา้เป็นเช่นนัน้ ก็ไมต่อ้งปฏบิตัติามทีพ่่อแมส่ ัง่ใหท้าํ เพราะไม่

ถูกตอ้งตามหลกัธรรมนัน่เอง  

ถา้ถูกตอ้งตามหลกัธรรม ก็ควรปฏบิตัติาม เช่นเราเป็นคนเกเร ไมเ่อาถ่าน ไมท่าํงานทาํ

การ ชอบเทีย่วเตร่ ไมเ่รียนหนงัสอื เอาแต่เสพสุรายาเมา เลน่การพนนั ถา้ท่านเตอืนเรา

วา่ อย่าไปทาํสิง่เหลา่น้ีเลย จะทาํใหช้วีติเราตกตํา่ อย่างน้ีถงึแมเ้ราจะไมช่อบ แต่หลงัจาก

วเิคราะหแ์ลว้ เหน็วา่สิง่ทีท่่านสอนนัน้ ถูกตอ้งตามหลกัธรรม ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่

สอนไว ้ เราก็ควรนอ้มรบัเอามาปฏบิตั ิ ถา้ปฏบิตัไิดก้็จะทาํใหพ้่อแมม่คีวามสุข การทาํให ้

พ่อแมม่คีวามสุขน้ีแหละ คอืการทาํบญุอย่างหน่ึง เราจงึไมค่วรโกรธเกลยีดพ่อแม ่ทีค่อย

เตอืนเมือ่เราทาํตวัไปในทางทีไ่มด่ไีมง่าม แต่ควรสาํนึกในความเมตตา ความห่วงใย ของ

ท่านทีม่ต่ีอเรา เมือ่เหน็เราประพฤตตินไปในทางทีเ่สือ่มเสยี ก็คอยเตอืน คอยบอก เพือ่

เราจะไดไ้มห่ลงทาง ไมเ่หน็ผดิเป็นชอบ ถา้ไมเ่ช่นนัน้แลว้ ต่อไปเราจะตกตํา่และกา้วไปสู่

ความหายนะในทีสุ่ด  
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น่ีคอืการแสดงความเคารพ ความกตญั�ู การทาํบญุกบัคุณพ่อคุณแมน้ี่ นอกจากการ

เสยีสละรบัใชคุ้ณพ่อคุณแมแ่ลว้ เรายงัสามารถถ่ายทอดสิง่ทีด่ทีีง่าม สิง่ทีป่ระเสริฐใหก้บั

ท่านได ้แบบทีไ่มเ่ป็นการส ัง่สอนท่าน แต่เป็นการเลา่ใหฟ้งั เพราะโดยปกตแิลว้ ถา้ลูกจะ

สอนพ่อสอนแม ่ควรรูจ้กักาลเทศะ และมอีบุายทีแ่ยบคาย แต่ถา้พ่อแมเ่หน็วา่เราเป็นคน

ฉลาด แลว้อยากจะรบัคาํสอนจากเรา อย่างน้ีก็สอนโดยตรงเลยก็ได ้ เช่นพระพทุธเจา้

หลงัจากทีไ่ดท้รงตรสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้ ก็ไดเ้สดจ็กลบัไปเยีย่มพระ

ราชบดิาในพระมหาราชวงั ทรงแสดงธรรมโปรดพระราชบดิา และบรรดาญาตสินิทมติร

สหายท ัง้หลาย มหีลายทา่นดว้ยกนัทีไ่ดบ้รรลธุรรม มดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา เช่นพระราช

บดิา เจา้สุทโธทนะ ก็ไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั หลงัจากนัน้ก็ไดเ้สดจ็กลบัไปโปรดอยู่

เรื่อยๆ เป็นระยะๆ จนกระท ัง่ ๗ วนัก่อนทีพ่ระราชบดิาจะเสดจ็สวรรคต ก็ทรงสอนให ้

ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตใ์นทีสุ่ด น่ีคอืการตอบแทนพระคุณของพระราชบดิาของ

พระพทุธเจา้  

เช่นเดยีวกบัพระพทุธมารดา ก็ทรงไดโ้ปรดท ัง้ๆทีพ่ระพทุธมารดาไดเ้สดจ็สวรรคตไป

แลว้ ๗ วนัหลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ คอืเจา้ชายสทิธตัถะราชกมุาร ไดป้ระสูตอิอกมาดูโลก 

พระพทุธมารดาก็ทรงเสดจ็สวรรคตไป แต่หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัรูเ้หน็ธรรม

แลว้ ทรงมคีวามสามารถทีจ่ะเลง็ญาณหาพระพทุธมารดาได ้ เมือ่ไดเ้จอพระพทุธมารดา

ในสวรรค ์ จงึไดท้รงโปรดแสดงธรรมตลอดเวลา ๓ เดอืน จนพระพทุธมารดาไดบ้รรลุ

เป็นพระโสดาบนั เป็นพระอริยบคุคลข ัน้ที ่ ๑ สาํหรบัผูท้ีไ่ดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนัแลว้ 

ย่อมพน้จากอบายโดยสิ้นเชงิ ถงึแมจ้ะมภีพชาตเิหลอือยู่อกีไมเ่กนิ ๗ ชาตกิ็ตาม แต่ใน

ภพชาตทิ ัง้ ๗ น้ี จะไมต่ํา่กวา่ภพชาตขิองมนุษย ์ คอืจะไมไ่ปเกดิในอบาย ไมว่า่จะเป็น

เดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกายหรือสตัวน์รกอกีต่อไป  

เพราะท่านต ัง้ม ัน่อยู่ในการทาํความด ี ทาํบญุทาํทานดว้ยจติใจทีบ่ริสุทธิ์ ไมห่วงั

ผลตอบแทนจากผูใ้ด ทาํไปเพือ่ชาํระกเิลสตณัหา ทีม่อียู่ภายในจติใจ ละเวน้จากการ

กระทาํบาปท ัง้ ๕ ประการ คอืฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปด

มดเทจ็ เสพสุรายาเมา สิง่เหลา่น้ีเป็นสิง่ทีพ่ระโสดาบนั จะไมแ่ตะตอ้ง จะไมล่ะเมดิโดย
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เดด็ขาด แลว้ใชเ้วลาทีม่อียู่ไปกบัการบาํเพญ็จติตภาวนา พยายามเจริญจติใหสู้งขึ้นไป

เรื่อยๆ จากข ัน้โสดาบนั ก็ขึ้นไปสู่ข ัน้สกทิาคามี อนาคามี และอรหนัต ์ไมช่า้ก็เร็ว แต่ไม่

เกนิ ๗ ชาต ิ น่ีเป็นฐานะของผูท้ีม่ดีวงตาเหน็ธรรม ไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั น่ีคอืสิง่ที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงกระทาํเพือ่เป็นการตอบแทนพระคุณของพระพทุธบดิาและพระพทุธ

มารดา พระพทุธบดิาก็ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตใ์นวาระสุดทา้ยก่อนเสดจ็สวรรคต พระ

พทุธมารดากบ็รรลเุป็นพระโสดาบนั พน้จากอบายโดยสิ้นเชงิ  

น่ีคอืสิง่ทีลู่กสามารถกระทาํได ้ เพือ่ตอบแทนพระคุณของพ่อของแม ่ ถา้มคีวามสามารถ 

แลว้พ่อแมม่คีวามเลือ่มใสศรทัธา ทีจ่ะปฏบิตัติามคาํสอนของลูก โดยสรุปถา้ลูกสามารถ

ทาํใหพ้่อแม ่ทีไ่มเ่คยตัง้อยู่ในการทาํบญุทาํทาน ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่ในการทาํบญุทาํทานได ้ทีไ่ม่

เคยตัง้ม ัน่อยู่กบัการละเวน้จากการทาํบาปทาํกรรม คอืมศีีล ๕ ครบถว้นบริบูรณ์ ใหเ้หน็

โทษถงึการละเมดิศีล ๕ แลว้ต ัง้ม ัน่อยู่ในศีล ๕ และทีไ่มเ่คยปฏบิตัจิติตภาวนามาก่อน 

ใหต้ ัง้ม ัน่อยู่ในการปฏบิตัจิติตภาวนา ถา้สอนใหพ้่อแมป่ฏบิตัธิรรมท ัง้ ๓ น้ี คอื ทาน ศีล 

ภาวนาไดแ้ลว้ ก็ถอืวา่ไดท้ดแทนบญุคุณของพ่อแมไ่ดอ้ย่างครบถว้นบรบูิรณ์ ไมเ่ช่นนัน้

แลว้ถงึแมจ้ะเลี้ยงดูท่านไปตลอดชวีติของเรา และตลอดชวีติของท่าน บญุคุณทีเ่รา

ทดแทนใหก้บัท่านนัน้ ก็ยงัไมห่มด จะหมดก็ต่อเมือ่เราสามารถสอนใหท้่านต ัง้ม ัน่อยู่ใน

ทาน ศีล ภาวนาไดเ้ท่านัน้ เพราะถา้ไดต้ ัง้ม ัน่อยู่ในทาน ศีล ภาวนาแลว้ ก็จะไดบ้รรลุ

อริยมรรคอริยผล ตามลาํดบัต่อไป  

น่ีแหละคอืการทาํบญุกบัพ่อกบัแมข่องเรา ในสิง่ทีเ่ราสามารถทาํได ้เราไมค่วรมองขา้มไป 

ถา้ไมดู่แลพ่อแมแ่ลว้ เวลาทีจ่ะไปทาํความดอีย่างอืน่ ก็จะมคีวามรูส้กึไมส่บายอกไม่

สบายใจอยู่นัน่แหละ เพราะจะรูส้กึวา่ไดม้องขา้มอะไรไป ขาดอะไรไป แต่ถา้ไดท้าํหนา้ที่

ทีต่อ้งทาํกบัพ่อแมอ่ย่างครบถว้นบริบูรณ์แลว้ เวลาจะไปทาํอะไร จะไมม่คีวามรูส้กึ

ตะขดิตะขวงใจ ไมรู่ส้กึวา่มอีะไรมาเป็นอปุสรรคขวางก ัน้ เช่นบางท่านทีส่นใจต่อการ

ปฏบิตัธิรรม แต่มหีนา้ทีท่ีจ่ะตอ้งดูแลพ่อแมอ่ยู่ ก็อย่าไปคดิวา่การดูแลพ่อแมน้ี่ เป็น

อปุสรรคต่อการปฏบิตัธิรรมข ัน้สูง เพราะคนเราแต่ละคนนัน้ มวีบิากต่างกนั บางคนก็
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สามารถออกปฏบิตัไิดเ้ลย ไมม่อีะไรมาเหน่ียวรัง้ไว ้แต่บางคนยงัมภีาระมหีนา้ทีท่ีย่งัตอ้ง

ทาํอยู่ ก็ถอืวา่การทาํหนา้ทีน้ี่แหละ เช่นดูแลพ่อแม ่ก็เป็นการปฏบิตัธิรรมเหมอืนกนั  

เช่นเดยีวกบัพระอานนท ์ทีห่ลงัจากไดบ้วชและบรรลเุป็นพระโสดาบนัแลว้ แต่กลบัตอ้งมี

หนา้ทีค่อยปรนนิบตัริบัใชพ้ระพทุธเจา้อยู่ถงึ ๒๕ ปีดว้ยกนั จนพระพทุธเจา้ทรงเสดจ็ดบั

ขนัธปรินิพพานไปแลว้ ถงึจะมเีวลาออกปฏบิตัต่ิอ แต่ก็ไมเ่สยีเวลามาก เพยีง ๓ เดอืนก็

ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ เช่นเดยีวกบัผูท้ีบ่วชพรอ้มๆกบัท่าน แต่ไดบ้รรลธุรรมไปก่อน

ท่านแลว้ เน่ืองจากตอ้งตดิอยู่กบัภาระการดูแลอปุฏัฐากรบัใชพ้ระพทุธเจา้ แต่การ

อปุฏัฐากรบัใชพ้ระพทุธเจา้ก็ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีเ่สยีหายอะไร เพราะเป็นการเจริญบญุบารมไีป

ในตวั ใหพ้รอ้มทีจ่ะกา้วไปสู่ธรรมทีสู่งยิง่ๆขึ้นไปนัน่เอง ถา้ไมม่ฐีานทีด่ ี เวลาสรา้งบา้น

สรา้งตกึสูงๆ ก็จะไมส่ามารถตัง้อยู่ได ้ถา้ฐานไมแ่น่นหนาม ัน่คง ตอ้งเอยีงและทรุดตวัลง 

หรือลม้ลงมาอย่างแน่นอน แต่ถา้ไดส้รา้งรากฐานใหม้คีวามแน่นหนาม ัน่คง สามารถรบั

นํา้หนกัของตกึสูงๆไดแ้ลว้ ตกึก็จะไมท่รุด แต่จะต ัง้อยู่อย่างสงา่ผ่าเผย  

ฉนัใดการบาํเพญ็ธรรมตามข ัน้ต่างๆ ก็จะเป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั เราไมส่ามารถกระโดด

ขา้มไปไดต้ามความตอ้งการของเรา แต่ตอ้งบาํเพญ็ต ัง้แต่ข ัน้รากฐานขึ้นไปจนถงึข ัน้สูงสุด 

ข ัน้แรกๆก็คอืความกตญั�ูกตเวท ี สมัมาคารวะ การเสยีสละ รบัใชผู้อ้ืน่ก่อน หลงัจาก

นัน้จงึค่อยกา้วขึ้นสู่ศีล สู่ภาวนา สมาธิและปญัญาต่อไป น่ีคอืธรรมทีเ่ราสามารถปฏบิตัิ

ไดพ้รอ้มๆกนั แต่บางอย่างเราตอ้งปฏบิตัใิหค้รบบริบูรณ์ก่อน ถงึจะกา้วสูงขึ้นไปได ้ ถา้

คดิวา่อยากจะบรรลทุนัท ี เช่นอยากจะไปฟงัเทศนฟ์งัธรรมกบัพระอริยสงฆเ์พยีงครัง้

เดยีว แลว้บรรลเุลย ถา้ไดบ้าํเพญ็บญุชนิดต่างๆมาแลว้ในอดตีทกุชาต ิ มคีวามกตญั�ู

กตเวท ี มสีมัมาคารวะ มจีาคะการเสยีสละ มศีีล มสีมาธิอยู่ในจติแลว้ ถา้ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมเพยีงครัง้เดยีวก็สามารถบรรลเุป็นพระอริยบคุคลไดเ้ลย เช่นเดยีวกบัพระอริยสงฆ์

สาวกในอดตี ทีไ่ดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เพยีงครัง้เดยีว ก็สามารถบรรลุ

เป็นพระอริยบคุคลขึ้นมาไดเ้ลย  

เน่ืองจากวา่ท่านเหลา่นัน้ ไดส้รา้งรากฐานทีด่ไีวแ้ลว้ ไดส้รา้งบญุสรา้งบารมรีองรบัไวแ้ลว้ 

ขาดเพยีงแต่ปญัญา ความรูแ้จง้เหน็จรงิตามสภาพความเป็นจริง ทีย่งัไมส่ามารถเหน็ได ้
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ตอ้งอาศยัคนทีรู่จ้ริงเหน็จริงอย่างพระพทุธเจา้มาสอน อย่างตอนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัรู ้

ใหม่ๆ  พอไปโปรดพระปญัจวคัคียท์ ัง้ ๕ ซึง่เป็นการแสดงธรรมครัง้แรก ก็มหีน่ึงใน

พระปญัจวคัคยี ์ คอืพระอญัญาโกณฑญัญะ ก็ไดบ้รรลธุรรม มดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา 

เหน็วา่ทกุสิ่งทกุอย่างที่มีการเกดิข้ึน ย่อมมีการดบัไปเป็นธรรมดา ถา้พูดตามภาษา

ชาวบา้นก็คอื คนเราเกดิมาแลว้กต็อ้งตายดว้ยกนัทกุคน น่ีเป็นสิง่ทีพ่ระโสดาบนัรบัได ้

ไมส่งสยั ไมป่ฏเิสธความจริงอนัน้ี ความหวาดกลวัเกี่ยวกบัเรื่องความเป็นความตายก็จะ

หมดไป เพราะรูอ้ยู่แก่ใจวา่ ไมม่ใีครจะอยู่ไปไดต้ลอด  

น่ีเป็นสจัธรรมความจรงิของชวีติ เมือ่เกิดแลว้ย่อมมคีวามตายเป็นธรรมดา ไมม่ใีคร

สามารถลว่งพน้ความตายไปได ้ น่ีคอืปญัญาทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหก้บัผูท้ีม่จีติใจ

พรอ้มจะรบัสจัธรรมน้ี หมายถงึผูท้ีม่ที ัง้สมาธิ มที ัง้ศีล มที ัง้จาคะ ถา้ยงัไมม่กี็จะไม่

สามารถรบัได ้ ถา้ยงัไมม่จีาคะ กแ็สดงวา่ยงัมคีวามผูกยดึตดิอยู่กบัวตัถขุา้วของเงนิทอง 

อยู่กบัชวีติของตนเอง มากยิง่กวา่ความสุข ทีเ่กดิจากการปลอ่ยวางสิง่ต่างๆ เราไมรู่ห้รอ

กวา่ ความทกุขข์องคนเรานัน้ เกดิขึ้นจากการยดึม ัน่ถอืม ัน่ในวตัถขุา้วของเงนิทอง ใน

บคุคลต่างๆนัน้เอง ถา้ปลอ่ยวางไดแ้ลว้ จะพบกบัความสุขทีไ่มเ่คยพบมาก่อน ถา้เรา

สามารถอยู่อย่างไมม่เีงนิไมม่ทีองได ้ เงนิทองก็จะไมเ่ป็นปญัหากบัเรา ทกุวนัน้ีเราอยูก่บั

อะไร เราก็อยู่กบัเรื่องเงนิเรื่องทองน้ีแหละ ตอ้งคอยหามาใหพ้อใช ้ ถา้ไมพ่อก็วุน่วายใจ

เพราะไมรู่จ้กัตดันัน่เอง ไมรู่จ้กัลดละการใชจ่้าย เคยใชจ่้ายอย่างไร ก็ตดิเป็นนิสยั ตอ้ง

ใชจ่้ายอย่างนัน้ ถงึจะมคีวามสุข ถา้ไมไ่ดใ้ชจ่้ายอย่างนัน้ ก็จะมคีวามทกุขต์ามมา  

แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้พจิารณาดว้ยปญัญาวา่ ชวีติของเรานัน้ มนัก็ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมี

เงนิทองมากมายเลย เพยีงแต่มขีา้วรบัประทานไปวนัๆ หน่ึง มทีีห่ลบแดดหลบฝน มี

เสื้อผา้ใส่สกัชดุสองชดุ มยีารกัษาโรคในขณะทีเ่จ็บไขไ้ดป่้วย ก็อยู่ไดแ้ลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้ง

มสีมบตัขิา้วของเงนิทองมากมาย อย่างทีค่นอืน่เขามกีนั ถา้คดิอย่างน้ีได ้ ก็จะมจีาคะ

ตามมา จะเสยีสละ จะตดัเรื่องวตัถขุา้วของเงนิทองต่างๆได ้ เมือ่ตดัไดแ้ลว้ เวลาจะตาย 

ก็จะไมรู่ส้กึเสยีดายอะไร คนทีต่ายไมล่ง ก็เพราะวา่ยงัมคีวามยดึตดิอยู่กบัสิง่ต่างๆ

นัน่เอง แต่คนทีไ่มย่ดึไมต่ดิแลว้ กลบัเหน็วา่ความตายเป็นสิง่ทีส่บายกวา่ อยู่ไปก็มแีต่
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ปญัหา ตอ้งคอยบาํรุงรกัษาร่างกายอยู่ตลอดเวลา แต่น่ีไมไ่ดห้มายความวา่ จะฆ่าตวัตาย 

หมายถงึวา่ถา้ยงัอยู่ก็อยู่ไป อยู่แลว้ก็ทาํประโยชน ์ เช่นพระพทุธเจา้ก็ทรงทาํประโยชน์

ใหก้บัโลก แต่เมือ่ถงึเวลาทีร่่างกายจะตอ้งแตก จะตอ้งดบัไป ใจก็พรอ้มทีจ่ะปลอ่ยให ้

เป็นไปตามความเป็นจริง ตามธรรมชาต ิแต่จะไมว่ติกหวาดกลวั ไมท่กุขก์บัการตายเลย  

เพราะใจเคยปลอ่ยวางวตัถขุา้วของมาแลว้ ปลอ่ยวางบคุคลต่างๆมาแลว้ดว้ยปญัญา ไม่

วา่จะเป็นร่างกายของเราเอง หรือร่างกายของคนอืน่ก็ด ี เช่นของพ่อของแม ่ ของพีข่อง

นอ้ง ของสามขีองภรรยา ของลูก ก็ลว้นจะตอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัท ัง้สิ้น คอื

กลบัคนืสู่สภาพเดมิ เพราะร่างกายน้ีไมใ่ช่ตวั ไมใ่ช่ตน ไมใ่ช่สตัว ์ ไมใ่ช่บคุคล เป็นการ

รวมตวัของธาต ุ๔ คอื ดิน น้ํา ลม ไฟ ที่มาทางอาหารๆ ทีเ่รารบัประทานเขา้ไป ลว้นมา

จากดนิ นํา้ ลม ไฟท ัง้สิ้น เช่นขา้วก็ตอ้งมาจากดนิ ผกัก็ตอ้งมาจากดนิ เมือ่เรา

รบัประทานเขา้ไปแลว้ ก็กลายเป็นอาการ ๓๒ เป็นผม เป็นขน เป็นเลบ็ เป็นฟนั เป็น

หนงั แลว้ก็อยู่ไปไดส้กัระยะหน่ึงจนอายุ ๘๐ - ๙๐ ก็ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งกลบัคนืสู่สภาพ

เดมิ ร่างกายก็หยุดทาํงาน นํา้ก็ไหลออกจากร่างกาย ไฟก็ออกจากร่างกาย ลมก็แยก

ออกไป เหลอือยู่แต่ดนิ ในทีสุ่ดก็กลายเป็นดนิไป ถา้เอาไปฝงัก็กลายเป็นดนิไป เอาไป

เผาก็กลายเป็นขี้เถา้ไป น่ีคอืเรื่องของร่างกายของคนเราทกุคน ไมใ่ช่ตวั ไม่ใช่ตน  

ส่วนจติของพวกเรากบัร่างกายนัน้ เป็นคนละส่วนกนั จติเริ่มมาครอบครอง มายดึมาตดิ

ร่างกายน้ี ต ัง้แต่ตอนทีอ่ยู่ในครรภข์องมารดา วา่เป็นตวัเรา เป็นของเรา แต่ความจริง

แลว้มนัไมใ่ช่ตวัเราของเรา เรียกวา่เป็นอนัตตา ไมม่ตีวั ไมม่ตีน จติถา้ไดร้บัการอบรมส ัง่

สอนแลว้ ก็จะเกดิวามรู ้ เกดิความฉลาดขึ้นมา ก็สามารถปลอ่ยวางร่างกายน้ีได ้ยอมรบั

ความจริงอย่างทีพ่ระโสดาบนัรบัได ้ ก็คอืเม่ือมีการเกดิข้ึนเป็นธรรมดา ย่อมกมี็การดบั

ไปเป็นธรรมดา ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีเป็นเช่นน้ี เมือ่จติรูไ้ดด้ว้ยปญัญาแลว้ ก็ปลอ่ย

วางได ้ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ เพราะรูว้า่ไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของเรานัน่เอง เหมอืนกบั

มใีครใหอ้ะไรเรายมืใช ้ พอถงึเวลาเขามาเอาคนืไป เราก็ไมรู่ส้กึเสยีอกเสยีใจอะไร เพราะ

รูอ้ยู่ต ัง้แต่เริ่มตน้แลว้วา่ ไมใ่ช่เป็นของของเรานัน่เอง เช่นใครเอาลูกมาฝากเราเลี้ยงไวส้กั

ปีสองปี พอถงึเวลาเขาขอเอาลูกกลบัคนืไป เราก็ไมรู่ส้กึเสยีอกเสยีใจอะไร เวลาเขาขอลูก
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ของเขาคนืไป ฉนัใดลูกของเราก็เป็นอย่างนัน้ ลูกของเราก็เป็นของดนิ นํา้ ลม ไฟนัน่เอง 

ดนิ นํา้ ลม ไฟ น่ีแหละคอืพ่อแมข่องลูกของเราทีแ่ทจ้ริง สกัวนัหน่ึงดนิ นํา้ ลม ไฟ ก็

จะตอ้งมาขอเอาลูกของเราคนืไป เราก็ไมร่อ้งห่มรอ้งไห ้ ถา้เรามปีญัญา มธีรรมะเขา้อก

เขา้ใจในหลกัของความเป็นจริงแลว้ เราจะไมรู่ส้กึเศรา้โศกเสยีใจเลย เพราะรูว้า่ตอ้งกลบั

ไปสู่เจา้ของเดมินัน่เอง  

เราเพยีงแต่ยมืของเหลา่น้ีมาดูแลรกัษาไปวนัๆหน่ึงเท่านัน้เอง เช่นร่างกายของเราก็ด ี

ร่างกายของพ่อแมข่องเราก็ด ี ของลูกก็ด ี ของสามขีองภรรยาหรือของใครก็ด ี ก็ลว้นเป็น

แบบน้ีดว้ยกนัท ัง้สิ้น ถา้เราศึกษาพจิารณาอยู่เรื่อยๆแลว้ สกัวนัหน่ึงก็จะเหน็ตามความ

เป็นจริง เมือ่เหน็จริงแลว้ ก็จะปลอ่ยวางได ้ปลอ่ยวางแลว้ ใจก็จะหลดุพน้จากความทกุข ์

จากความกงัวลเกี่ยวกบัความเป็นความตายท ัง้ของเราและของผูอ้ืน่ เพราะรูอ้ยู่แก่ใจแลว้

วา่ ไมม่อีะไรตาย เป็นเพยีงแต่การกลายสภาพเท่านัน้เอง จากดนินํา้ลมไฟมาเป็นร่างกาย 

จากร่างกายก็กลบัไปสู่ดนินํา้ลมไฟต่อไป ก็มเีพยีงเท่าน้ี ถา้ศึกษาสอนตวัเราอยู่เรื่อยๆ 

เกี่ยวกบัความจริงน้ี ไมใ่หห้่างจากจติจากใจ ไมใ่หห้ลงลมื เวลามเีหตกุารณ์อะไรเกดิขึ้น 

ก็จะไมท่าํใหเ้กดิความทกุข ์ เกดิความเศรา้โศกเสยีใจ เพราะรูท้นัดว้ยปญัญานัน่เอง การ

แสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๑๕ 

ธรรมของจรงิ 
๒๑ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

วนัน้ีมสีาธุชนพทุธบริษทั อบุาสก อบุาสกิา ผูม้จีติศรทัธาเลือ่มใส ในพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ ไดม้าบาํเพญ็ปฏบิตัธิรรมกนั เพราะมคีวามเชื่อม ัน่ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอนวา่ เป็นสวากขาโต ภควตา ธมัโม เป็นธรรมที่ตรสัไวช้อบแลว้ ถูกตอ้ง

แมน่ยาํตามความเป็นจริงทกุประการ ไมม่คีวามหลอกลวงซ่อนเรน้ อยู่ในพระธรรมคาํ

สอนเลย แมแ้ต่นอ้ยนิด เป็นสิง่ทีม่อียู่เหน็อยู่ เช่นทรงส ัง่สอนไวว้า่ นรกมีจริง สวรรคมี์

จริง ตายแลว้ตอ้งไปเกดิอกีถา้ยงัไม่สิ้นกเิลส เวียนว่ายตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ 

เป็นเรื่องจริงท ัง้สิ้น ถา้ทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม ก็จะไดไ้ปเกดิบนสวรรคช์ ัน้

เทพ ช ัน้พรหม ช ัน้อริยบคุคล จนถงึพระนิพพานตามลาํดบั ถา้ทาํบาปทาํกรรม ก็จะตอ้ง

ไปใชห้น้ี ตกนรกหมกไหม ้ไปเกดิในอบายทัง้ ๔ ทีอ่ยู่ของเดรจัฉาน เปรต อสุรกายและ

สตัวน์รกท ัง้หลาย  

สิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นความจริง ทีไ่มม่ใีครสามารถมาหกัลา้งได ้ เพราะเป็นกฎของธรรมชาต ิ

เป็นกฎทีไ่มข่ึ้นกบักาลเวลาและสถานที ่ เรียกวา่อกาลโิก เป็นคาํสอนทีจ่ริงอยู่ตลอดเวลา 

เคยจริงในอดตีอย่างไร ก็ยงัจริงอยู่ในปจัจบุนั และจะจรงิต่อไปในอนาคต เป็นความจริง

ทีพ่ทุธศาสนิกชนควรโอปนยิโก คอืนอ้มเขา้มาสู่จติสู่ใจ หลงัจากทีไ่ดย้นิไดฟ้งัแลว้ ก็

ควรนอ้มมาปฏบิตักิบั กาย วาจา ใจ ของตน เพราะการกระทาํน่ีแล เป็นเหตทุีจ่ะนาํมา

ซึง่ความทกุข ์ ความเสือ่มเสยีก็ได ้ นาํมาซึง่ความสุขและความเจริญก็ได ้ เพราะเป็นเหตุ

เป็นผล ไมไ่ดเ้กดิจากความปรารถนาโดยถา่ยเดยีว เช่นปรารถนาทีจ่ะเป็นคนด ีอยากจะ

ไปสวรรค ์ อยากจะบรรลเุป็นพระอริยบคุคล แต่ถา้ไมท่าํตวัใหเ้ป็นคนด ีก็ไมส่ามารถรบั

อานิสงสห์รือผลของการทาํความดไีด ้ เพราะเป็นเรื่องของเหตแุละผล เหตคุือการกระทาํ 
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ผลคือความสขุ ความทกุข ์ ความเจริญหรอืความเสื่อม ที่จะตามมาต่อไป ถา้ไมม่เีหต ุ

ผลย่อมปรากฏขึ้นมาไมไ่ด ้ 

ดงันัน้เมือ่เราไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีส่อนวา่ทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ได ้

ช ัว่ ทาํดมีแีต่ความสุข มแีต่ความเจริญ ทาํช ัว่มแีต่ความทกุขค์วามเสือ่มเสยีตามมา แลว้

นอ้มนาํมาปฏบิตั ิไมช่า้ก็เร็ว ก็จะเหน็ผลจากการปฏบิตั ิดว้ยการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล 

บาํเพญ็จติตภาวนา ปฏบิตัธิรรม ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ซึง่ถอืวา่เป็นการทาํความด ีละความ

ชัว่ ถา้ไดป้ฏบิตัไิปเรื่อยๆแลว้ ผลก็จะปรากฏขึ้นมาในจติใจ คอืความสุขใจ ความอิม่เอบิ 

ความพอ ไมห่วิ ไมอ่ยาก ไมต่อ้งการอะไรท ัง้สิ้น ทีม่อียู่ในโลกน้ี ทีค่นทีไ่มม่คีวามสุข

ทางดา้นจติใจ ยงัตอ้งแสวงหากนัอยู่ อย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น เพราะไมรู่จ้กัความสุขความ

อิม่ทีแ่ทจ้รงินัน่เอง จงึตอ้งแสวงหาสิง่ต่างๆ ทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการทาํความด ีทาํบญุทาํกศุล 

แต่เกดิจากการทาํมาหากนิ หาเงนิหาทอง แลว้ก็เอาเงนิทองนัน้ไปใช ้ไปซื้อขา้วซื้อของ ไป

เสพความสุข ทีไ่ดจ้ากการสมัผสัทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ทีไ่มไ่ดท้าํใหจ้ติใจมคีวามสุข 

เพราะไมไ่ดท้าํใหอ้ิม่ ทาํใหพ้อนัน่เอง จงึมแีต่ความหวิ ความกระหาย ตะเกยีกตะกาย ที่

จะตอ้งหาอยู่เรื่อยๆ หามาไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมรู่ส้กึพอสกัท ี ไมรู่ส้กึอิม่สกัท ี มแีต่

ความทกุขเ์พราะขาดความสุขใจ เพราะมวัแต่แสวงหาความสุข ทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการทาํ

ความด ีทาํบญุ ทาํกศุลนัน่เอง  

แต่ถา้ไดท้าํความด ี ทาํบญุ ทาํกศุล ดว้ยการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล เจริญจติตภาวนา 

ฟงัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ จติใจก็จะกา้วเขา้สู่ความสงบ กา้วเขา้สู่ความสุข ความอิม่ความพอ 

นอกจากนัน้แลว้จติยงัจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอกีดว้ย แต่ไมไ่ดห้มายถงึการเจริญดว้ยเงนิ

ดว้ยทอง ดว้ยตาํแหน่งหนา้ทีก่ารงานต่างๆ แต่เจริญในภพในภูม ิ ถา้เป็นมนุษยก์็จะ

เจริญขึ้นสู่ความเป็นเทพ สู่ความเป็นพรหม สู่ความเป็นพระอริยบคุคล ตามลาํดบัต่อไป 

น่ีคอืความเจริญทีเ่กดิจากการทาํความด ี ไมไ่ดห้มายความวา่ ทาํความดแีลว้จะรํา่รวย 

จะไดเ้ลือ่นช ัน้เลือ่นตาํแหน่ง ไดเ้ป็นคุณหญงิคุณนาย เป็นเจา้ฟ้าเจา้คุณ อย่างน้ีไมใ่ช่เป็น

ผลหลกั ทีจ่ะไดร้บัจากการทาํความด ี แต่เป็นผลพลอยไดท้ีอ่าจจะตามมาก็ได ้ คอืถา้มี
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คนเหน็เราทาํความด ี แลว้มคีวามชื่นชมยนิด ี เขามอีะไรทีพ่อจะใหเ้ราได ้ เพือ่เป็นการให ้

กาํลงัจติกาํลงัใจ เขาก็อาจจะมอบใหก้บัเราก็ได ้ 

ถา้เป็นพระเจา้แผ่นดนิ ก็สามารถตัง้ใหเ้ป็นคุณหญงิคุณนาย เป็นเจา้ฟ้าเจา้คุณก็ได ้ ถา้

เป็นเจา้นาย ทีเ่หน็ความดงีามของเรา ก็อาจจะขึ้นเงนิเดอืนใหก้็ได ้ เลือ่นช ัน้เลือ่น

ตาํแหน่งใหก้็ได ้แต่ก็ไมแ่น่นอนเสมอไป บางทอีาจจะเหน็ บางทอีาจจะไมเ่หน็ อาจจะไม่

เหน็วา่การกระทาํของเรานัน้เป็นความด ีก็อาจจะไมใ่ห ้ลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ กบัเราก็

ได ้ ซึง่ไมใ่ช่เป็นเรื่องสาํคญัอะไร เพราะลาภ ยศ สรรเสริญ สุข น้ี ถา้เปรียบเทยีบกบั

ความสุขความเจริญภายในจติใจแลว้ ก็เปรียบเหมอืนกบักอ้นอฐิ กอ้นกรวด กอ้นทราย 

กบัเพชรนิลจนิดา คอืความสุขความเจริญในจติใจของเรานัน้ เปรียบเหมอืนกบัเพชรนิล

จนิดา ส่วนลาภ ยศ สรรเสริญ สุขนัน้ เป็นเหมอืนกอ้นอฐิ กอ้นกรวด กอ้นทราย ไมม่ี

คุณค่าอะไรเลย ต่อใหม้มีากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมส่ามารถทาํใหเ้รากลายเป็นคนดขีึ้นมาได ้

ถา้เป็นคนชัว่ ก็ยงัตอ้งเป็นคนชัว่อยู่ เพราะสิง่เหลา่น้ีไมส่ามารถพฒันาจติใจ พฒันาคน 

ใหเ้ป็นจติใจทีด่ ี ใหเ้ป็นคนทีด่ไีดน้ ัน่เอง สิง่ทีจ่ะพฒันาไดน้ัน้ อยู่ทีก่ารกระทาํความดี 

ทางกาย ทางวาจา และทางใจต่างหาก  

เราจงึควรนอ้มเอาสิง่ต่างๆ ทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งัทกุๆวนัพระ เขา้มาปฏบิตั ิ ตามแต่เวลาและ

สถานทีท่ีพ่อจะปฏบิตัไิด ้ เช่นการทาํบญุทาํทานนัน้ เราสามารถปฏบิตัไิดท้กุทีท่กุแหง่ทกุ

หนเลยก็วา่ได ้ เพราะทีไ่หนมคีวามเดอืดรอ้น มคีวามลาํบากยากจน ทีน่ ัน้ก็จะเป็นทีท่ีเ่รา

สามารถทาํบญุได ้ แต่ถา้สามารถเลอืกคนทาํทีเ่ราจะทาํบญุดว้ยได ้ ก็จะไดอ้านิสงส์

มากกวา่การไมไ่ดเ้ลอืก เพราะคนเรามคีวามดงีามแตกต่างกนั บางคนมคีวามดนีอ้ย มี

ความชัว่มาก บางคนมคีวามชัว่นอ้ย มคีวามดมีาก ถา้ทาํบญุกบัคนทีม่คีวามดมีาก ก็

เท่ากบัส่งเสริมคนด ีใหไ้ดท้าํความดมีากยิง่ๆขึ้นไป ถา้ทาํบญุกบัคนทีม่คีวามชัว่ ก็เท่ากบั

ส่งเสริมใหไ้ดไ้ปทาํความชัว่มากยิง่ขึ้นไป การทาํความดมีแีต่จะนาํมาซึง่ความร่มเยน็เป็น

สุขท ัง้กบัตนเองและผูอ้ืน่ ส่วนการทาํความชัว่นัน้ ก็มแีต่จะนาํมาซึง่ความทกุข ์ ความ

วุน่วาย ความเดอืดรอ้น ใหท้ ัง้กบัตนเองและผูอ้ืน่ ดงันัน้ถา้เลอืกได ้ ก็ควรเลอืกทาํบญุ

กบัคนด ี ถา้เลอืกไมไ่ดเ้พราะเป็นเรื่องของมนุษยธรรม เหน็เขาเดอืดรอ้น เหน็เขาลาํบาก 
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ถงึแมเ้ขาจะเป็นคนชัว่รา้ยก็ตาม ก็ควรช่วยเหลอืเขาไปตามความจาํเป็น แต่ถา้เลอืกได ้ก็

ใหไ้ปทาํบญุกบัวดั กบัโรงพยาบาล กบัโรงเรียน เพราะเป็นองคก์รทีท่าํแต่คุณแต่

ประโยชนใ์หก้บัสงัคมนัน่เอง  

เราจงึสามารถทาํความดไีดเ้สมอ ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน ไมต่อ้งรอมาทีว่ดั จงึจะไดท้าํบญุทาํ

ทาน อยู่ทีไ่หน สะดวกเมือ่ไหร่ มกีาํลงัทีจ่ะทาํได ้ ก็รีบๆทาํไปเลย เพราะชวีติของคนเรา

นัน้ เป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน จะอยู่จะไปเมือ่ไหร่ ไมม่ใีครกาํหนดได ้ถา้ไปก่อนทีไ่ดท้าํบญุทาํ

กศุล ก็จะเสยีโอกาสไป เงนิทองทีม่อียู่ กต็อ้งทิ้งไป ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไรกบัเรา เพราะ

หลงัจากทีต่ายไปแลว้ ก็ไมเ่ป็นของเราแลว้ แต่ในขณะทีย่งัมโีอกาส ยงัมชีวีติอยู่ มเีงนิ

ทองเหลอืใช ้ถา้มาวดัไม่ได ้ทาํทีไ่หนก็ได ้ทีใ่กลต้วัเรา เช่นพ่อแมข่องเรา ก็เป็นบคุคลที่

เราควรทาํบญุดว้ยอย่างยิง่ เพราะท่านเป็นพระของเรา ไดท้าํกบัพ่อแมแ่ลว้ ก็ทาํกบัญาติ

พีน่อ้ง เพือ่นสนิทมติรสหาย คนใกลช้ดิ ลูกนอ้ง บริษทับริวาร ก็สงเคราะห ์อนุเคราะห ์

ช่วยเหลอืกนัไป ตามความจาํเป็นของแต่ละบคุคล  

ส่วนเรื่องการละเวน้จากการกระทาํบาป ก็สามารถละเวน้ไดต้ลอดเวลา ไมจ่าํเป็นตอ้งมา

ทีว่ดั มาสมาทานศีลกบัพระก่อน แลว้ถงึจะไปบาํเพญ็ไปรกัษาศีล เพราะศีลอยู่ที่การ

กระทาํทางกายและวาจาของเรา ซึง่เราทาํอยู่ตลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน เราสามารถละ

เวน้การกระทาํในสิง่ทีผ่ดิศีลไดเ้สมอ ถา้มคีวามตัง้ใจ ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งรอใหถ้งึวนัพระ 

แลว้ถงึจะมาสมาทานศีลกนั บางคนทีไ่ดส้มาทานศีลแลว้ ก็รกัษาไดใ้นขณะทีอ่ยู่ในศาลา

น้ีเท่านัน้ พอออกจากศาลาไป ก็ไมร่กัษาแลว้ อย่างน้ีไมด่พีอ เพราะเหมอืนกบัการ

รบัประทานอาหาร รบัประทานเพยีงคาํเดยีวก็จะไมพ่อ ตอ้งรบัประทานมากๆ จนรูส้กึวา่

แน่นทอ้ง จนไมส่ามารถรบัประทานไดอ้กี การรกัษาศีลก็ตอ้งเป็นเช่นนัน้เหมอืนกนั ตอ้ง

รกัษาอย่างต่อเน่ือง ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาจนถงึเวลาหลบัไปเลย คอืตลอดเวลาทีม่คีวาม

รูส้กึตวั ตื่นขึ้นมาควรมสีตคิอยดูแลการเคลือ่นไหว ของกายและวาจาอย่างใกลช้ดิ  

อย่าปลอ่ยใหว้าจาไปพูดปดมดเทจ็ พูดคาํหยาบ พูดเพอ้เจอ้ พูดส่อเสยีด พยายามหกั

หา้มจติใจ เวลาจะพูดเรื่องเหลา่น้ี ก็หยดุเสยี การหยุดน้ีไมเ่สยีหายอะไร ใครจะวา่

อย่างไร ก็ไมเ่ป็นไร เพราะถา้ไมไ่ดพู้ดเสยีอย่างแลว้ จะไปคดิอย่างไร ก็เรื่องของเขา เมือ่
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พจิารณาแลว้เหน็วา่ สิง่ทีจ่ะพูดไปนัน้เป็นบาป ผดิศีล ไมต่รงกบัความเป็นจริง ทาํความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ อย่างน้ีก็อย่าไปพูด อยู่เฉยๆ หรือพูดเรื่องอืน่แทนเสยีก็ได ้ พูด

เรื่องดนิฟ้าอากาศก็ได ้ ไมเ่ป็นไร แต่ตอ้งมสีต ิ ตอ้งรูอ้ยู่วา่กาํลงัจะพูดอะไร ไมต่อ้งไป

เสยีดายเพือ่น ถา้ไมพู่ดแลว้เขาจะโกรธเกลยีดเรา ถา้เหน็วา่พูดไปแลว้ เสยีศีล เสยีสจัจะ 

สูร้กัษาศีล รกัษาสจัจะไวด้กีวา่ ดกีวา่เสยีศีล เสยีสจัจะ เพือ่รกัษาเพือ่นไว ้ เพือ่นนัน้หา

ไดไ้มย่าก มอียู่มากมายในโลกน้ี สามารถหาไดใ้หมเ่สมอ แต่ศีลและสจัจะน้ี เป็นสิง่ที่

รกัษาไดย้าก เป็นสิง่ทีม่คุีณค่ามาก มากกวา่เพือ่นฝูงท ัง้หลาย เพราะศีลเป็นทีพ่ึง่ของเรา

ได ้ดงัทีไ่ดแ้สดงไวใ้นทา้ยศีล คอือานิสงสข์องศีลวา่ สเีลนะ สคุติ ยนัติ ศีลเป็นเหตใุห ้

ไปเกดิในสุคต ิไปเกดิเป็นมนุษย ์เป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยบคุคล  

อย่าไปคดิวา่การทาํบญุทาํทานอย่างเดยีว ไมต่อ้งรกัษาศีลนัน้ จะพาใหไ้ปสวรรคไ์ด ้

อย่างน้ีเรียกวา่เป็นการเขา้ใจผดิ อานิสงสข์องการทาํทานนัน้ เพยีงแต่ทาํใหเ้รามคีวาม

สมบูรณ์ในเรื่องโภคทรพัยท์ ัง้หลาย ในเรื่องปจัจยั ๔ เท่านัน้ ไปเกดิทีไ่หน สถานทีใ่ด 

ภพใด ก็จะมโีภคทรพัย ์มขีา้วของเงนิทองพรอ้มเพรียง คอืไดไ้ปเกดิบนกองเงนิกองทอง

นัน่เอง ถงึแมจ้ะไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ก็ไดไ้ปเกดิทีด่ ี เช่นเป็นสุนขัในบา้นของคนรวย 

ของเศรษฐ ีมรูีปร่างหนา้ตาสวยงาม ใครเหน็ก็อยากจะเอาไปเลี้ยง น่ีเป็นอานิสงสข์องการ

ทาํบญุใหท้าน แต่ไมส่ามารถยบัย ัง้การไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรตเป็นผ ี เป็นสตัว ์

นรกได ้ถา้ไมร่กัษาศีลท ัง้ ๕ ขอ้ เพราะศีล ๕ ขอ้น้ีต่างหาก เป็นเหตทุีจ่ะทาํใหไ้ดก้ลบัมา

เกดิเป็นมนุษยอ์กี ไดเ้ป็นเทพ ไดเ้ป็นพรหม ไดเ้ป็นพระอริยบคุคล จนในทีสุ่ดไดบ้รรลุ

ถงึพระนิพพาน ก็ตอ้งมศีีลเป็นผูพ้าไป  

ท่านยงัไดแ้สดงอานิสงสข์องศีลต่อไปอกีวา่ สเีลนะ โภคสมัปทา ศีลเป็นเหตใุหถ้งึพรอ้ม

ดว้ยโภคทรพัย ์คอืถา้หาเงนิหาทองมาดว้ยความสุจริต ไมผ่ดิกฎหมาย ของต่างๆทีห่ามา

ได ้ก็เป็นของทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ถา้หามาแบบผดิกฎหมาย ผดิศีลผดิธรรม ของเหลา่นัน้ก็

ถอืวา่ไมส่ะอาด ก็อาจจะตอ้งถูกยดึคนืไป เช่นไปปลน้ธนาคารไดเ้งนิมา แต่ถูกเจา้หนา้ที่

ตาํรวจจบัเขา้คุกเขา้ตะราง แลว้ก็ยดึเงนิของกลางคนืเจา้ของไป อย่างน้ีก็จะไมถ่งึพรอ้ม

ดว้ยโภคทรพัย ์ แต่ถา้หาเงนิมาดว้ยความสือ่สตัยสุ์จริต ตามกาํลงัสตปิญัญา ความ
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ขยนัหม ัน่เพยีร หามาไดม้ากนอ้ยเพยีงไร เงนิทองเหลา่นัน้ก็จะเป็นสมบตัขิองเราอย่าง

แทจ้รงิ ไมม่ใีครสามารถมายดึเอาไปจากเราได ้ น่ีคอืความหมายของอานิสงสข์องศีล ที่

แสดงไวว้า่ สเีลนะ โภคสมัปทา ศีลเป็นเหตใุหถ้งึพรอ้มดว้ยโภคทรพัย ์และไดท้รงแสดง

อานิสงสข์องศีลลาํดบัทา้ยสุดวา่ สเีลนะ นิพพตุิงยนัต ิ ศีลเป็นเครื่องดบัทกุขภ์ายในใจ 

ถา้ไมท่าํผดิศีล ไมฆ่่าสตัวต์ดัชวีติ ไมล่กัทรพัย ์ ไมป่ระพฤตผิดิประเวณี ไมพู่ดปด

มดเทจ็ ไมโ่กหกหลอกลวง ไม่เสพสุรายาเมา จติก็จะอยู่อย่างปกต ิ ไมม่คีวามกงัวลตก

อกตกใจกลวั วา่จะมใีครรูว้า่ไดไ้ปทาํอะไรมดิมีริา้ยมา ไมต่อ้งหวาดระแวง วา่จะมใีครมา

จบัเขา้คุกเขา้ตะราง จะมใีครมาชี้หนา้ด่า วา่เป็นคนไมด่ ี อย่างน้ีจะไมเ่กดิขึ้นกบัผูท้ีร่กัษา

ศีลท ัง้ ๕ ขอ้น้ี  

น่ีแหละคอืผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการกระทาํความด ี ทีเ่รียกวา่ทาํดีไดดี้ ทาํดแีลว้ก็จะมี

ความสุข มคีวามเจริญทางจติใจ ส่วนผลรางวลัตอบแทนจากผูอ้ืน่นัน้ ก็สุดแทแ้ต่เขาจะ

เหน็สมควร ถา้เหน็แลว้ ยนิดดีว้ย อนุโมทนาดว้ย ก็จะตอบแทนดว้ยลาภ ยศ สรรเสริญ 

แต่ถา้ไมเ่หน็ดว้ย ก็จะไมต่อบแทน แต่ก็ไมม่คีวามหมายอะไร สาํหรบัคนทีท่าํความดี

ดว้ยความบริสุทธิ์ใจ เพราะไมไ่ดห้วงัผลตอบแทนจากผูห้น่ึงผูใ้ดนัน่เอง เพราะรูอ้ยู่แก่ใจ

วา่ ทาํความดนีัน้มผีลตอบแทนอยู่ในตวัแลว้ ไมต่อ้งรอใหผู้อ้ืน่มาขอบอกขอบใจ ใหร้างวี่

รางวลั น่ีแหละคอืผลทีจ่ะเกดิขึ้นจากการทาํความด ี ท่านจงึสอนวา่ทาํดไีดด้นี ัน่เอง ส่วน

การทาํความชัว่ ทาํบาปทาํกรรม ก็จะเป็นเหตทุีจ่ะทาํใหม้คีวามทกุข ์ มคีวามวุน่วายใจ 

ในขณะทีย่งัไมต่าย ก็ตกนรกท ัง้เป็นแลว้ เพราะใจมคีวามรุ่มรอ้น มคีวามหวาดกลวั มี

ความทกุข ์มคีวามไมส่บายอก ไมส่บายใจ  

เราจงึตอ้งดูผลทีเ่กดิขึ้นในใจของเรา อย่าไปมองผลทีจ่ะเกดิขึ้นตามมาจาก

บคุคลภายนอก ไม่เช่นนัน้แลว้จะไมเ่รียกวา่เป็นการทาํความด ี แต่เป็นการทาํมาคา้ขาย 

มกีารแลกเปลีย่นกนั เช่นเราทาํอะไรใหคุ้ณสกัอย่างหน่ึง คุณก็ตอ้งใหอ้ะไรเรามาเป็นสิง่

ตอบแทน อย่างน้ีก็เหมอืนกบัการซื้อขา้วซื้อของตามรา้นขายของนัน่เอง เรามเีงนิใหเ้ขา 

เขาก็มขีองใหเ้รา เป็นการแลกเปลีย่นกนั อย่างน้ีไมเ่รียกวา่เป็นการทาํความด ี การทาํ

ความดีนั้น ตอ้งทาํโดยไม่หวงัผลตอบแทนจากผูร้บั แมแ้ต่คาํวา่ขอบอกขอบใจกไ็ม่
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สนใจ เมือ่ไดพ้จิารณาดว้ยปญัญาแลว้วา่ มคีวามจาํเป็น เขาขาด เขาตอ้งการสิง่นัน้สิง่น้ี 

ซึง่เป็นสิง่ทีเ่ราพอจะหามาได ้ก็หามาใหเ้ขาไป เพือ่เขาจะไดอ้ยู่อย่างเป็นสุขบา้ง แมจ้ะไม่

มาก ก็ยงัดกีวา่ไมท่าํเลย อย่างนอ้ยก็ไดบ้รรเทาความทกุขไ์ปบา้ง ถา้เขาไมม่อีาหาร

รบัประทาน ก็ใหอ้าหารเขารบัประทาน เขาจะไดม้คีวามสุขทีเ่กดิจากการไดร้บัประทาน

อาหาร เพราะเรารูอ้ยู่แก่ใจวา่ เวลาทีเ่ราไมไ่ดร้บัประทานอาหารสกัมื้อสองมื้อแลว้ เราจะ

รูส้กึอย่างไร เราจะตอ้งมคีวามหวิ มคีวามกระหายอย่างแน่นอน แลว้ถา้มใีครมจีติเมตตา 

เอาอาหารมาใหเ้รารบัประทาน เราจะรูส้กึอย่างไร เราก็ตอ้งมคีวามรูส้กึชื่นชมยนิดใีน

ความเมตตาของเขา ถงึแมเ้ราจะพูดขอบอกขอบใจเขาหรือไมก่็ตาม เราก็รูว้า่เขาเป็นคนด ี

น่ีแหละคอืความหมายของการทาํความด ี 

ทาํความดแีลว้ ไมต่อ้งหวงัผลตอบแทนจากผูห้น่ึงผูใ้ด ขอใหม้ผีลดเีกดิขึ้นจากการ

กระทาํของเรา เป็นใชไ้ดแ้ลว้ เราก็มคีวามสุข มคีวามภาคภูมใิจ แลว้ความหวิความอยาก

ความกระหาย ทีอ่ยากจะมสีิง่ต่างๆเหมอืนกบัคนอืน่เขา ก็จะลดนอ้ยถอยลงไป ต่อไป

เวลามเีงนิเหลอืใช ้ แทนทีอ่ยากจะเอาไปซื้อขา้วซื้อของ ทีไ่มจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี แต่

เหน็แลว้อดใจอยากซื้อมาไมไ่ด ้ ก็จะไมม่คีวามรูส้กึอย่างนัน้เกดิขึ้นในใจ เพราะจะจาํได ้

ถงึความสุขความอิม่เอบิใจ ทีไ่ดร้บัในขณะทีไ่ดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่ ซึง่จะทาํใหอ้ยากเอาเงนิที่

มเีหลอืใชน้ี้ เอาไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่อกี เพราะเป็นการทาํประโยชนไ์ดท้ ัง้ ๒ ส่วนดว้ยกนั 

ผูร้บัก็ไดร้บัประโยชน ์ผูใ้หก้็ไดป้ระโยชน ์ผูร้บัก็ไดค้วามสุข ทีเ่กดิจากการไดร้บัการดูแล

ในสิง่ทีข่าดตกบกพร่อง ผูใ้หก้็ไดร้บัความสุขจากการทาํความด ี จากการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 

ทาํใหจ้ติใจมคีวามเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป ถา้เป็นมนุษยก์็ไดก้ลายเป็นเทพทนัท ีโดยทีไ่มต่อ้ง

ไปรอใหถ้งึวนัตายก่อน เพราะจติกบักายเป็นคนละเรื่องกนั ถงึแมก้ายน้ีจะเป็นมนุษยก์็

ตาม แต่จติน้ีสามารถกลายเป็นเทพ เป็นเดรจัฉานไดท้นัท ีขึ้นอยู่กบัการกระทาํของเรา  

ถา้ไปทาํบาปทาํกรรม ทาํผดิศีลขอ้หน่ึงขอ้ใดๆ จติก็กลายเป็นเดรจัฉานไปไดท้นัท ีถา้ไป

ทาํบญุทาํกศุล จติก็กลายเป็นเทพเป็นพรหมขึ้นมาไดท้นัทเีช่นเดยีวกนั เพราะจติเป็นผู ้

ขึ้นสวรรคห์รือตกนรกนัน่เอง ไมใ่ช่ร่างกาย ร่างกายน้ีเมือ่ตายไป ก็กลบัคนืสู่สภาพเดมิ 

กลบัคนืสู่ดิน น้ํา ลม ไฟ ไมไ่ดไ้ปไหน ไมไ่ดไ้ปสวรรค ์ไมไ่ดไ้ปนรก แต่ใจต่างหากทีจ่ะ
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ไปสวรรคห์รือไปนรก ถา้ขณะทีต่ายไปใจมคีวามสุข มคีวามอิม่เอบิใจ ทีร่ะลกึถงึความดี

งาม ทีไ่ดก้ระทาํไว ้ก็จะทาํใหใ้จไดไ้ปสวรรคท์นัท ีถา้ตายไปแลว้ คดิถงึความชัว่รา้ยทีไ่ด ้

กระทาํมาในอดตี ก็จะเกดิความทกุขค์วามวุน่วายใจ เกิดความรุ่มรอ้นใจขึ้นมา ก็จะตอ้ง

ไปตกนรกทนัท ีท่านจงึสอนใหห้ม ัน่ทาํความดไีวม้ากๆ เพราะเมือ่ทาํความดไีวม้ากๆแลว้ 

เวลาตายไปความดเีหลา่น้ีจะปรากฏตวัขึ้นมา เพือ่ส่งใหใ้จไดไ้ปสู่สุคตนิัน่เอง แต่ถา้ทาํแต่

ความชัว่ไปเรื่อยแลว้ละก็ เวลาตายไป ความชัว่เหลา่น้ีจะมาปรากฏ ทาํใหเ้กดิความรุ่ม

รอ้นใจ เกดิความทกุขใ์จอย่างแสนสาหสั ก็จะทาํใหไ้ปตกนรกทนัทเีช่นเดยีวกนั การ

แสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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