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กณัฑท์ี่ ๒๑๖ 

พรหมวิหาร 
๒๕ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

วนัน้ีเป็นวนัทีท่่านท ัง้หลาย มเีวลาวา่งเวน้จากภารกจิการงาน จงึไดใ้ชเ้วลาทีว่า่งน้ีใหเ้กดิ

คุณเกดิประโยชน ์ดว้ยการมาวดั มาทาํความด ีเพราะมคีวามเชื่อวา่ ความดเีป็นทีม่าของ

ความสุขความเจริญท ัง้หลาย จงึตอ้งหม ัน่กระทาํความดกีนัอย่างสมํา่เสมอ ดว้ยการคดิด ี

พูดด ีทาํด ีทีเ่กดิจากคุณธรรมความดงีาม ถา้ปราศจากคุณธรรมความดงีาม มแีต่กเิลส

ตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความหลงแลว้ ก็ยากทีจ่ะทาํความดไีด ้เพราะกเิลสตณัหา 

คอืความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ ไมไ่ดเ้ป็นเหตใุหค้นเราทาํความดกีนั แต่จะเป็น

เหตใุหท้าํความชัว่ ทาํบาปทาํกรรมกนั ดงันัน้สิง่ทีค่วรจะปฏบิตักินัอย่างสมํา่เสมอก็คอื 

การปลูกฝงัคุณธรรมอนัดงีามใหเ้กดิขึ้นในจติในใจ และคอยกาํจดักเิลสตณัหาทีม่อียู่

ภายในใจใหเ้บาบางลงไป จนหมดสิ้นไปในทีสุ่ด เพราะถา้มกีเิลสตณัหาอยู่ในใจ ก็จะ

คอยสรา้งความวุน่วายใจ แลว้ก็ระบายความวุน่วายใจน้ีออกไปทางกาย ทางวาจาต่อไป  

การบาํเพญ็จงึตอ้งทาํท ัง้สองส่วนดว้ยกนัคอื บาํเพญ็ความดงีาม คอืคุณธรรมทีด่ทีีง่าม

ท ัง้หลาย ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนใหบ้าํเพญ็ แลว้ก็ลดละกเิลสตณัหา ความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ความอยากต่างๆใหเ้บาบางลงไป จนหมดไปในทีสุ่ด เพราะถา้มี

คุณธรรมความด ี ก็จะใหค้วามร่มเยน็เป็นสุขแก่จติใจ ถา้ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ 

ความหลง ความอยากต่างๆ ความรุ่มรอ้นต่างๆภายในจติใจก็จะหายไปหมด จะไมม่ี

อะไรหลงเหลอือยู่ ทีจ่ะมาสรา้งความราํคาญใจ สรา้งความวา้วุน่ขุน่มวัใหก้บัจติใจ จงึ

ควรใหค้วามสนใจต่อการบาํเพญ็ เจริญคุณธรรมความดงีามท ัง้หลาย โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่คุณธรรมทีท่าํใหจ้ติใจร่มเยน็เป็นสุข และทาํใหผู้อ้ืน่ มคีวามร่มเยน็เป็นสุขตามไปดว้ย 

เพราะเมือ่ใจเราเยน็แลว้ ก็จะส่งความเยน็ออกไปสู่ผูอ้ืน่ ความร่มเยน็น้ีไม่เป็นพษิเป็นภยั

กบัใคร จงึควรใหค้วามสนใจในการปลูกฝงัคุณธรรมความดงีาม ทีท่าํใหเ้กดิความ
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ร่มเยน็เป็นสุข ท ัง้ในจติใจของเราและของผูอ้ืน่ นัน่ก็คอืการบาํเพญ็พรหมวิหาร ๔ ไดแ้ก่ 

๑. เมตตา ๒. กรุณา ๓. มทุิตา ๔. อเุบกขา  

คุณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ี ถา้มอียู่ในจติใจของผูใ้ดแลว้ ผูน้ ัน้ก็จะมคีวามสงบร่มเยน็เป็น

สุข เพราะคุณธรรมเหลา่น้ีเป็นตวัลบลา้งกเิลสตณัหานัน่เอง ถา้มพีรหมวหิาร ๔ แลว้ 

ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะไมส่ามารถออกมาแผลงฤทธิ์ได ้ เราจงึควรหม ัน่

เจริญคุณธรรมท ัง้ ๔ ประการน้ีอย่างต่อเน่ือง ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน ในอริิยาบถใด จะทาํ

อะไรกบัใครก็ตาม ขอใหม้คีวามเมตตา กรุณา มทุิตา อเุบกขา อยู่กบัจติกบัใจเสมอ 

เปรียบเหมอืนอาวุธไวป้้องกนัความคดิทีไ่ม่ด ี เช่นความโกรธต่างๆ ความไมพ่อใจ ความ

เกลยีดชงั ทีจ่ะออกมาจากจติใจ ความเมตตาน้ีหมายถงึ ความปรารถนาดต่ีอเพือ่น

มนุษย ์ และสตัวท์ ัง้หลาย ไมว่า่จะเป็นมนุษยห์รือเดรจัฉาน ก็ตอ้งการความเมตตา

ดว้ยกนั ไมม่ใีครตอ้งการความเกลยีดชงั ไมม่ใีครชอบความอาฆาตพยาบาท ทกุคนชอบ

ความปรารถนาด ี เวลาเจอกนัก็ทกัทายกนั ยิ้มแยม้แจ่มใส คอือยากใหผู้อ้ืน่มคีวามสุข

นัน่เอง โดยคดิวา่ ความสุขน้ีเป็นสิง่ทีเ่ราตอ้งการฉนัใด ผูอ้ืน่ก็ตอ้งการความสุขฉนันัน้  

เราจงึควรใหค้วามสุขแก่กนั อย่าใหค้วามทกุขแ์ก่กนั เวลามอีะไรเหลอืกนิเหลอืใชก้็เอามา

ฝากกนั เอามาใหก้นั เอามาแบ่งปนักนั อย่างน้ีเรียกวา่เป็นการใหค้วามสุขต่อกนั 

นอกจากการใหค้วามสุขแลว้ ความเมตตายงัหมายถงึ การไมเ่บยีดเบยีนกนั ไมส่รา้ง

ความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ถงึแมอ้ยากจะไดส้ิง่หน่ึงสิง่ใด ก็ตอ้งไมเ่อาสิง่ของทีเ่จา้ของ

เขาไมไ่ดอ้นุญาต เช่นขา้วของเงนิทองต่างๆ อยากจะได ้ก็ควรหามาดว้ยกาํลงัสตปิญัญา 

ความเพยีรของตน ดกีวา่ไปฉกไปฉวยของผูอ้ืน่มา เพราะเป็นการสรา้งความทกุขใ์หก้บั

ผูอ้ืน่นัน่เอง เพราะวา่ขา้วของเงนิทองของใครๆก็รกั ใครก็หวง ใครก็อยากจะใหอ้ยู่กบั

ตนไปนานๆ ไมอ่ยากใหสู้ญเสยีไป เวลาเกิดสูญเสยีไปแบบทีไ่มท่นัไดต้ ัง้เน้ือต ัง้ตวั เช่น

อยู่ๆก็มคีนมาขโมยโทรศพัทม์อืถอืหรือรถยนตข์องเราไป เราก็จะรูส้กึเสยีใจ เศรา้ใจ 

เป็นการกระทาํทีข่าดความเมตตา สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ เป็นสิง่ทีไ่มพ่งึกระทาํ

กนั ถา้ตอ้งการอะไรก็ขอใหห้ามาดว้ยความสุจริตจะดกีวา่ จะไดไ้มไ่ปสรา้งความ
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เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่และตนเอง ผูอ้ืน่ก็ไมเ่สยีใจ ตนเองก็ไมต่อ้งมาคอยหลบหนี

เจา้หนา้ทีบ่า้นเมอืง ทีจ่ะตอ้งคอยตามจบัมาลงโทษต่อไป  

ความหมายของความเมตตายงัมอีกีอย่างหน่ึง คอืการใหอ้ภยั ไมจ่องเวรกนั เวลามี

ปญัหากบัใคร เกดิจากการพูดก็ด ี การกระทาํก็ด ี ทีท่าํใหไ้มช่อบอกชอบใจ ก็จะเกดิ

ความโกรธ ความเจ็บแคน้ขึ้นมาในใจ ก็ตอ้งใชค้วามเมตตามาระงบัความโกรธ อย่า

ปลอ่ยใหค้วามเจ็บแคน้งอกงามขึ้นมา จนกลายเป็นความอาฆาตพยาบาท จองเวรจอง

กรรม จนทาํใหต้อ้งไปทาํรา้ยร่างกาย ทาํรา้ยชวีติของคนทีส่รา้งความไมพ่อใจใหก้บัเรา 

ใหห้นัเขา้มาดูใจเราวา่ ความโกรธน้ีเป็นเหมอืนกบักองฟืนกองไฟ ทีก่าํลงัเผาผลาญใจ

ของเราอยู ่ ควรดบักองฟืนกองไฟน้ีเสยี ดว้ยการใหอ้ภยั ดว้ยการไมจ่องเวร ซึง่เป็นนํา้

แห่งธรรมะนัน่เอง ถา้มธีรรมะคอืมคีวามเมตตา รูจ้กัใหอ้ภยั รูจ้กัละเวน้จากการจองเวร

จองกรรมกนัแลว้ เวลาเกดิความโกรธขึ้นมา ก็จะสามารถดบัความโกรธนัน้ได ้ซึง่เปรยีบ

เหมอืนกบัฟืนกบัไฟทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใจของเรา ทกุขท์ีเ่กดิจากไฟแห่งความโกรธ

แคน้อาฆาตพยาบาทน้ี ไมไ่ดถู้กระงบัดว้ยความอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม แต่

เกดิขึ้นจากการใหอ้ภยั จากการระงบัความอาฆาตพยาบาท การจองเวรจองกรรมต่อกนั 

ดงัในพทุธภาษติทีท่รงตรสัไวว้า่ เวรย่อมไม่ระงบัดว้ยการจองเวร แต่เวรย่อมระงบัดว้ย

การไม่จองเวร  

น่ีแหละคอืเคลด็ลบัของการดาํรงชวีติอยู่ดว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ปราศจากความวุน่วาย

ใจ ทีเ่กดิจากความโกรธแคน้อาฆาตพยาบาทต่างๆ ดว้ยการมคีวามเมตตา ซึง่เปรียบเป็น

เหมอืนกบันํา้ทีจ่ะคอยดบัไฟของกเิลสตณัหา คอืความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน่เอง 

จงึควรหม ัน่เจริญเมตตาธรรมอยู่เสมอ ถา้ยงัไมส่ามารถแผ่เมตตาไปสู่คนทีเ่ราไมช่อบได ้

ในเบื้องตน้ท่านสอนใหแ้ผ่เมตตาใหก้บัคนทีเ่ราชอบ คนทีเ่รารกัก่อน เช่นเพือ่น พี่นอ้ง 

พ่อแม ่สาม ีภรรยา คนทีเ่ราชอบ คนทีเ่รารกั เราก็แผ่เมตตาใหก้บัเขา แผ่ความรูส้กึทีด่ี

ใหก้บัเขา แลว้ก็เอาความรูส้กึทีด่น้ีีแผ่ออกไป สู่คนทีไ่กลตวัเรา คนทีเ่ราไมรู่จ้กั คนที่

ไมไ่ดอ้ยู่ใกลช้ิดกบัเรา แลว้ก็แผ่ใหก้บัคนทีเ่ราไมช่อบ ถา้สามารถรกัษาความรูส้กึทีด่น้ีีไว ้
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ได ้ต่อไปเวลาเจอคนทีเ่ราไมช่อบ ก็จะไมรู่ส้กึโกรธแคน้ เกลยีดชงั เพราะมคีวามรูส้กึทีด่ี

ต่อเขาอยู่ในใจ  

น่ีเป็นวธิีแผ่เมตตาใหก้บัสรรพสตัวท์ ัง้หลาย ดงัทีไ่ดท้รงแสดงไวว้า่ สพัเพ สตัตา อเวรา 

โหนต ุขอใหส้ตัวท์ ัง้หลายท ัง้ปวง จงอย่ามเีวรต่อกนั สพัเพ สตัตา อพัยาปชัฌา โหนต ุ

ขอใหส้ตัวท์ ัง้หลายท ัง้ปวง จงไมเ่บยีดเบยีนกนั สพัเพ สตัตา สขีุ อตัตานัง ปริหรนัต ุ

ขอใหส้ตัวท์ ัง้หลายท ัง้ปวง จงมคีวามสุขรกัษาตนเถดิ คาํวา่สพัเพ สตัตาน่ี ก็หมายถงึ 

สตัวท์ ัง้หลายท ัง้ปวง หมายถงึมนุษย ์เดรจัฉาน และพวกทีเ่ราไมส่ามารถมองเหน็ดว้ยตา

เน้ือ เช่นพวกเทพ พวกพรหมท ัง้หลาย รวมไปถงึพวกเปรต อสุรกาย และสตัวน์รก 

เหลา่น้ีเรียกวา่สตัวโ์ลก คอืผูท้ีย่งัเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในวฏัสงสาร เป็นสตัวโ์ลกท ัง้สิ้น 

ควรแผ่เมตตาใหก้บัสรรพสตัวท์ ัง้หลาย ต ัง้แต่ตํา่สุดคอืนรกขึ้นไป จนถงึสูงสุดคอืเทพ

อนิทรพ์รหมท ัง้หลาย ถา้สามารถแผ่เมตตาใหก้บัสรรพสตัวท์ ัง้หลายไดแ้ลว้ จติใจจะอยู่

อย่างสงบร่มเยน็เป็นสุข จะไมม่ไีฟแห่งความทกุข ์ ทีเ่กดิจากความโกรธ ความเกลยีดชงั 

ความอาฆาตพยาบาท การจองเวรจองกรรมปรากฏขึ้นมาไดเ้ลย น่ีแหละคอืสิง่ทีว่เิศษ  

ถา้ขาดเมตตาแลว้ ใจจะมแีต่ความรุ่มรอ้น เวลาใครพูดอะไร ทาํอะไร ไมถู่กอกถูกใจ

ขึ้นมา ก็จะเกดิความโกรธแคน้ขึ้นมาทนัท ี ท ัง้ๆทีเ่ป็นคนทีเ่รารกั เช่นพ่อแมข่องเราก็ด ี

สามภีรรยาของเราก็ด ี ลูกเตา้ของเราก็ด ี เราก็ยงัอดโกรธไมไ่ด ้ เวลามอีะไรมากระทบ

จติใจ ทีท่าํใหเ้กดิความไมพ่งึพอใจแลว้ ก็จะเกดิความโกรธขึ้นมา เพราะไมม่เีมตตา

ธรรมอยู่ในจติใจ เพราะไมเ่คยปลูกฝงัไวน้ ัน่เอง เหมอืนกบัไร่นาทีม่แีต่ความวา่งเปลา่ ไม่

มตีน้ไม ้ เพราะไมส่นใจต่อการปลูกตน้ไมต่้างๆไว ้ เพือ่จะไดม้ร่ีมเงาใหค้วามร่มเยน็ ฉนั

ใดเมตตาธรรมก็เป็นอย่างนัน้ จงึขอใหเ้จรญิเมตตาธรรมอย่างสมํา่เสมอ ทกุเวลาทีม่สีติ

ระลกึถงึคาํสอนของพระพทุธเจา้ได ้ ก็พยายามคดิถงึความเมตตาอยู่เรื่อยๆ เวลาเกดิ

ความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชค้วามเมตตาขึ้นมา ก็จะช่วยดบัไฟในใจได ้ ถา้ไมร่าํลกึ ไมเ่จริญ

ใหม้อียู่ในจติในใจ ก็จะอยู่ห่างไกลจากใจ พอเวลาตอ้งการจะใช ้ก็ไมส่ามารถเอาออกมา

ใชไ้ด ้ 
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จงึขอใหม้องเมตตาเป็นเหมอืนกบัอาวุธ ควรตดิไวก้บัตวัอยู่เสมอ ไม่วา่จะอยู่ทีไ่หน 

เพราะเมือ่มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใช ้ จะใชไ้ดท้นัทนี ัน่เอง อานิสงสข์องการเจริญเมตตา

นัน้ ก็มอียู่หลายประการดว้ยกนั เช่นเป็นทีร่กัของมนุษยแ์ละเทพท ัง้หลาย คนทีม่คีวาม

เมตตาเวลาอยู่กบัใครทีไ่หน ก็จะมแีต่คนชืน่ชมยนิด ี อยากจะคบคา้สมาคม อยากจะให ้

อยู่ดว้ย เพราะเป็นคนทีไ่มเ่ป็นพษิเป็นภยันัน่เอง นอกจากนัน้แลว้ยงัทาํใหผู้เ้จริญเมตตา

อยู่เป็นสุข หลบัก็เป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข เวลานอนหลบัก็ไมฝ่นัรา้ย จะไมถู่กทาํรา้ยดว้ย

สารพษิต่างๆ หรืออาวุธต่างๆ เพราะไมเ่ป็นพษิเป็นภยักบัใครนัน่เอง จงึไมม่พีษิภยัอะไร

ทีจ่ะมาทาํรา้ยได ้น่ีคอืวธิีป้องกนัตวัทีด่ทีีสุ่ด คอืไม่สรา้งความเดอืดรอ้น เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ 

มแีต่ใหค้วามสุขกบัผูอ้ืน่ แลว้ความสุขนัน้ก็จะกลบัมาหาเรา น่ีคอือานิสงสข์องการเจริญ

เมตตา  

คุณธรรมประการที ่ ๒ ทีค่วรเจริญก็คอื ความกรุณา คาํวา่กรุณาน้ีแปลวา่ความสงสาร 

เหน็ผูอ้ืน่ลาํบากตกทกุขไ์ดย้าก ก็มคีวามสงสาร อยากจะใหเ้ขาพน้จากความทกุขน์ ัน้ ถา้

มอีะไรพอทีจ่ะช่วยเหลอืได ้ ก็ไมค่วรดูดาย เหน็ใครเดอืดรอ้นจริงๆ ไมม่ใีครช่วยเหลอื

เลย ก็ควรจะยืน่ไมย้ืน่มอืไปช่วยเขา แต่การช่วยเหลอืน้ีก็ตอ้งระมดัระวงั ไมใ่หเ้ป็นการ

ช่วยเหลอืทีเ่กดิโทษตามมา เป็นอย่างไรการช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ทีท่าํใหเ้กดิโทษตามมา ก็คอื

ช่วยเหลอืในลกัษณะทีใ่หเ้ขาตอ้งคอยมาพึง่พาอาศยัเราอยู่ตลอดเวลา ช่วยเหลอืแบบน้ี

ไมด่ ี แต่ตอ้งช่วยใหเ้ขาไดช่้วยตวัเขาเองไดต่้อไป เช่นคนลม้ลงไป ก็ช่วยพยงุเขาขึ้นมา 

ใหเ้ขายนืได ้แลว้ใหเ้ขาเดนิต่อไป ไมใ่หอุ้ม้เขาไปตลอดเวลา เขาตอ้งการจะไปไหน ก็อุม้

พาเขาไป จนเขากลายเป็นคนพกิารไป อยา่งน้ีไมเ่ป็นการช่วยเหลอืทีถู่กตอ้ง แต่เป็นการ

ช่วยเหลอืทีเ่กดิโทษนัน่เอง  

การช่วยเหลอืนัน้ก็ควรช่วยเหลอืในสิง่ทีส่มควร เช่นถา้เดอืดรอ้นทางดา้นปจัจยั ๔ อยา่ง

น้ีก็ควรช่วยเหลอืกนั แต่ถา้เดอืดรอ้นเรื่องเงนิทอง เพราะตอ้งการจะเอาไปเสพสุรายาเมา 

ไปเลน่การพนนั ไปเทีย่วเตร่ อย่างน้ีไมส่มควรทีจ่ะช่วย เพราะการช่วยแบบน้ี เป็นการ

ส่งเสริมใหไ้ปตกนรกหมกไหมน้ัน่เอง เพราะการไปยุง่เกี่ยวกบัพวกอบายมขุต่างๆ เช่น

การเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื อย่างน้ีเป็นการกระทาํทีไ่มน่าํไปสู่
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ความสุขความเจริญ แต่จะนาํไปสู่ความทกุข ์ ความหายนะ ทีจ่ะตามมาต่อไป เพราะถา้

ไปเสพสุรายาเมาแลว้ ก็จะตอ้งหมดเงนิหมดทอง เสยีเวลา ดไีมด่กี็อาจจะตอ้งตกงานตก

การ ถา้มงีานมกีารทาํอยู่ เพราะเมือ่เสพไปแลว้ก็เกดิความมนึเมา จะนอนตื่นสาย ไม่

สามารถไปทาํงานตามเวลาทีค่วรไปได ้ ถา้เลน่การพนนั ไมช่า้ก็เร็วเงนิทองทีใ่หไ้ปก็ตอ้ง

หมด ไปเทีย่วก็ตอ้งหมดเหมอืนกนั เพราะการกระทาํเหลา่น้ีไมใ่ช่เป็นวธิีสรา้งรายได ้ แต่

เป็นวธิีทีจ่ะดูดทรพัยต่์างๆ ทีม่อียู่ในตวัใหห้มดไป  

การช่วยเหลอืคนแบบน้ี จงึไมค่วรอย่างยิง่ ควรจะช่วยในเรื่องปจัจยั ๔ ถา้ขาดแคลน

เรื่องอาหาร ก็หาอาหารใหร้บัประทาน ขาดเสื้อผา้ใส่ ก็หาเสื้อผา้ใหใ้ส่ ขาดยารกัษาโรค 

ขาดหมอ ก็พาไปหาหมอ หาหยูก หายา ขาดทีอ่ยู่อาศยั ถา้พอมทีีใ่หพ้กัพงิอาศยั กใ็ห ้

พกัพงิไป จนกวา่จะสามารถหาทีพ่กัพงิของเขาเอง การช่วยเหลอืแบบน้ี เป็นการ

ช่วยเหลอืทีไ่มเ่สยีหายอะไร เพราะทาํใหเ้ขาไดฟ้ื้นฟูสภาพชวีติของเขาทีต่กตํา่ใหด้ขีึ้น จน

ทาํใหเ้ขามกีาํลงัวงัชาทีจ่ะออกไปทาํมาหากนิ เลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งของตวัของเขาเองได ้ น่ี

คอืความหมายของความกรุณา คอืการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เพราะมนุษยเ์รานัน้อย่า

ไปคดิวา่ จะอยู่เยน็เป็นสุขไปตลอดเวลา ในโลกทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน บางครัง้บางคราวก็

อาจจะตอ้งประสบกบัเคราะหก์รรมต่างๆ ทาํใหเ้ดอืดรอ้น ขาดสิง่นัน้ขาดสิง่น้ี ถา้มคีวาม

สงสารต่อกนัและกนั เวลาใครเดอืดรอ้นอะไร พอช่วยเหลอืกนัไดก้็ช่วยเหลอืกนัไป ก็จะ

ทาํใหส้งัคมอยู่กนัไดด้ว้ยความร่มเยน็เป็นสุข ทาํใหส้งัคมไมรู่ส้กึวา่ขาดทีพ่ึง่ ไรท้ีพ่ึง่ ทาํ

ใหท้กุคนอยู่แลว้มคีวามสุขใจ  

คุณธรรมประการที ่๓ ทีท่รงสอนใหเ้จริญก็คอืมทุิตา มทุติาคอืความยนิดใีนความสุข ใน

ความเจริญ ของผูอ้ืน่ เวลาผูอ้ืน่ไดด้บิไดด้ ีมคีวามเจริญในทางลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ ก็

ไมค่วรไปอจิฉาตารอ้น อย่าไปคดิวา่เขาไมค่วรทีจ่ะไดส้ิง่เหลา่นัน้ ควรทีจ่ะคดิวา่เขาไดท้าํ

ความดมีา แลว้ความดขีองเขานัน้ ก็ส่งผลใหเ้ขาไดร้บัสิง่ทีด่ตีามมาต่อไป เพราะถา้ขาด

มทุติาแลว้ จติใจกจ็ะถูกความอจิฉาริษยาเขา้มารุมเรา้ ทาํใหม้คีวามรุ่มรอ้นในจติใจ ท ัง้ๆ

ทีอ่ยู่เฉยๆ อยู่ดีๆ  แต่พอไปไดย้นิขา่ววา่ คนนัน้คนน้ี ไดด้บิไดด้ขีึ้นมา ก็เกดิความรุ่ม

รอ้นจติใจขึ้นมา ถา้เป็นเช่นนัน้แสดงวา่ขาดมทุติานัน่เอง การมมีทุติาน้ีจะทาํใหไ้มรู่ส้กึรุ่ม
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รอ้นจติใจ เวลาทีไ่ดย้นิไดฟ้งัวา่ คนนัน้คนน้ีไดด้บิไดด้ ี จะกลบัมคีวามสุขไปกบัเขาดว้ย 

เพราะมองวา่ทกุคนก็ตอ้งการความเจริญกา้วหนา้ดว้ยกนัท ัง้นัน้  

ดงันัน้เมือ่เขามคีวามเจริญกา้วหนา้ เขาก็สมควรทีจ่ะมคีวามสุข เมือ่เรารูว้า่เขามคีวามสุข 

ซึง่ถา้เรามคีวามเมตตาอยู่ในใจอยู่แลว้ คือชอบใหค้นอืน่เขามคีวามสุข อยากใหค้นอืน่

เขามคีวามสุข เมือ่รูว้า่เขามคีวามสุข เราก็แสดงมทุติาจติไป แสดงความยนิดไีป เพราะดี

ใจดว้ยทีเ่หน็เขามคีวามสุข ถา้มมีทุติาจติอยู่ในใจแลว้ ไฟแห่งความอจิฉาริษยาก็จะไม่

เกดิขึ้น อย่าไปเหน็วา่ความอจิฉาริษยาน้ีไมใ่ช่เรื่องสาํคญั คนเราในโลกน้ีฆ่ากนัตาย ก็

เพราะความอจิฉาริษยากนั มมีามากต่อมากแลว้ จงึอย่าไปมองขา้มเรื่องมทุติาเป็นอนั

ขาด พยายามเจริญมทุติาจติอยู่เสมอ ถงึแมค้วามสุขของบคุคลคนนัน้ อาจจะอยู่บนกอง

ทกุขข์องเราก็ตาม เช่นเราอาจจะตอ้งสูญเสยีสิง่หน่ึงสิง่ใดทีเ่รารกัไป ไมว่า่จะเป็นสิง่ของ

หรือบคุคล ถา้ไมม่มีทุติาจติแลว้ จติกจ็ะรอ้นขึ้นมาดว้ยไฟแห่งความโกรธแคน้ ความ

อจิฉาริษยาอย่างแน่นอน  

แต่ถา้มที ัง้เมตตาและมทุติาอยู่ในจติแลว้ เวลาใครเขาไดด้บิไดด้ ีบนความสูญเสยีของเรา 

เราจะไมรู่ส้กึเศรา้โศกเสยีใจหรือโกรธแคน้ โกรธเคอืงเลย เช่นเราอาจจะตอ้งสูญเสยี

ตาํแหน่งน้ีใหก้บัอกีคนหน่ึงเขาไป เจา้นายวา่เราทาํงานไมด่พีอ เขาเลยเลือ่นเราลงไปข ัน้

หน่ึง แลว้เลือ่นอกีคนหน่ึงขึ้นมาแทนเรา อย่างน้ีถา้เราไมม่มีทุติาจติอยู่ในใจแลว้ เราก็

จะตอ้งเกดิความโกรธแคน้ เกดิความอจิฉาริษยา แต่ถา้มเีมตตาและมทุติาแลว้ ก็จะรูส้กึ

ดอีกดใีจไปกบัเขาดว้ย น่ีคอืการมมีทุติาจติอยู่ในใจ ควรเจริญอยู่เรื่อยๆ เวลาเหน็ใคร

เขาไดร้บัความสุข ไดร้บัความเจริญ ก็ควรแสดงความยนิดกีบัเขา ถงึแมจ้ะไมอ่ยาก

แสดงก็ตาม พยายามฝืนใจทาํไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะกลายเป็นนิสยั ถา้ไมฝื่น ไมท่าํ กจ็ะ

รูส้กึขดัๆอยู่ในใจอยู่เสมอ จงึตอ้งหดัฝืน ขอใหเ้ชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน วา่

เป็นสิง่ทีด่ทีีง่าม การมมีทุติาจติน้ีเป็นสิง่ทีด่ ีดกีวา่ไมม่ ีถงึแมก้ารเจริญในเบื้องตน้จะรูส้กึ

วา่ยากลาํบากก็ตามเถดิ ก็ขอใหพ้ยายามทาํไปเรื่อยๆ  

คุณธรรมประการสุดทา้ย ทรงสอนใหม้อีเุบกขา แปลวา่การวางเฉย คอืทาํจติใจใหเ้ป็น

กลาง ไมย่นิด ี ไมย่นิรา้ย เฉยๆกบัทกุสิง่ทกุอย่างทีม่าสมัผสักบัชวีติของเรา ไมว่า่จะเป็น
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สิง่ทีด่ก็ีตาม หรือสิง่ทีไ่มด่กี็ตาม ขอใหย้อมรบัวา่ เราอยู่ในโลกอนิจจงั ทีม่ที ัง้สิง่ทีด่ ีและ

สิง่ทีไ่มด่ ี ปนกนัมา มที ัง้มดืมที ัง้แจง้ มที ัง้ความเจริญ มที ัง้ความเสือ่ม ในเมือ่เราไม่

สามารถแกไ้ขเหตกุารณ์ทีจ่ะตอ้งเผชญิได ้ก็ขอใหท้าํใจวางเฉยเสยี ใหเ้ป็นอเุบกขา จะได ้

ไมท่กุขน์ ัน่เอง การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 



11 
 

กณัฑท์ี่ ๒๑๗ 

ที่พึ่ง 
๒๖ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

วนัน้ีเป็นวนัทีท่่านท ัง้หลาย มเีวลาวา่งจากภารกจิการงานต่างๆ จงึมาทีว่ดั เพือ่สรา้งที่พึ่ง

ใหก้บัชวีติของตน เพราะถา้ขาดทีพ่ึง่แลว้ชวีติจะไมส่ามารถดาํเนินต่อไปไดอ้ย่างร่มเยน็

เป็นสุข จงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น เป็นหนา้ทีข่องทกุๆคน ทีพ่ึง่ของชวีติก็มอียู่ ๒ ประเภท

ดว้ยกนัคอื ๑.ทีพ่ึง่ทางกาย ๒. ทีพ่ึง่ทางใจ ทีพ่ึง่ทางกายก็ไดแ้ก่ปจัจยั ๔ คอือาหาร ที่

อยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค ส่วนทีพ่ึง่ทางใจก็คอืพระรตันตรยั พระพทุธ พระ

ธรรม พระสงฆ ์ทีเ่รากลา่วถงึอยู่เสมอวา่ พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั สรณัง คจัฉามิ เรายดึพระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ป็นทีพ่ึง่ของเรา น่ีคอืทีพ่ึง่ทางใจ มอียู่ ๒ ส่วนดว้ยกนัคอื 

ส่วนทีอ่ยูภ่ายนอกและส่วนทีอ่ยู่ภายในใจ ส่วนทีอ่ยู่ภายนอกก็คอื พระพทุธรูปต่างๆที่

เรากราบไหวบู้ชา หนงัสอืธรรมะต่างๆทีเ่ราอ่าน พระอริยสงฆก์็คอืพระสุปฏปินัโน

ท ัง้หลาย ทีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ทีเ่รากราบไหวบู้ชา เหลา่น้ีเป็นสรณะภายนอก ทีย่งัไม่

เป็นสรณะทีแ่ทจ้ริง สรณะทีแ่ทจ้ริงตอ้งเป็นสรณะภายใน คอืพทุธะ ธมัมะ สงัฆะ  

เปรียบเหมอืนกบัยาทีย่งัไมไ่ดร้บัประทาน ทีย่งัไมม่ปีระโยชนอ์ะไรนัน่เอง ถงึแมจ้ะมี

คุณค่ามปีระโยชนม์หาศาลเพยีงไร ถา้ยงัไมไ่ดร้บัประทานเขา้ไปในร่างกาย ก็ยงัไมเ่กดิ

ประโยชนก์บัร่างกาย จนกวา่จะรบัประทานเขา้ไปสู่ร่างกายแลว้เท่านัน้ ทีจ่ะทาํหนา้ที ่ ทาํ

ประโยชนไ์ด ้ คอืรกัษาโรคภยัไขเ้จ็บทีม่อียู่ในร่างกายใหห้มดไป สรณะทีพ่ึง่ทางใจก็เป็น

เช่นเดยีวกนั ถา้ยงัอยู่ขา้งนอก ยงัไมไ่ดเ้ขา้มาในใจ ก็ยงัไมม่ปีระโยชนอ์ย่างไร การมี

พระพทุธรูปไวก้ราบไหวบู้ชา มหีนงัสอืธรรมะไวอ่้าน มพีระสงฆอ์งคเ์จา้ ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบไวก้ราบไหวบู้ชา จงึยงัไมเ่ป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริง จนกวา่จะนอ้มเอาท่านท ัง้หลายเขา้มาสู่

ใจ ดว้ยการปฏบิตักิาย วาจา ใจ ใหเ้ป็นไปตามแบบฉบบัทีท่า่นไดป้ฏบิตัมิา และไดน้าํมา

ส ัง่สอนใหก้บัพวกเรา ท่านไดท้าํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้มแลว้ พวกเราก็ตอ้งทาํความ
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ดใีหถ้งึพรอ้ม ท่านไดล้ะบาปท ัง้หมดแลว้ เราก็ตอ้งละบาปท ัง้หมดใหไ้ด ้ ท่านไดช้าํระ

จติใจของท่านจนสะอาดหมดจดแลว้ เราก็ตอ้งชาํระจติใจของเราใหส้ะอาดหมดจด

เช่นเดยีวกนั ถา้ยงัไมไ่ดป้ฏบิตั ิก็ยงัไมไ่ดเ้ขา้ถงึสรณะ คอืพทุธะ ธมัมะ สงัฆะ  

แต่ถา้ไดน้อ้มเอาสิง่ทีท่่านส ัง่สอน วธิีดาํเนินชวีติของท่านมาเป็นเยีย่งอย่าง เอามาปฏบิตัิ

กบักายวาจาใจของเรา ดว้ยการทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ละการกระทาํบาป

ท ัง้หลาย และชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ละความโลภ ความโกรธ ความหลง ไป

ตามลาํดบัแลว้ สิง่ทีจ่ะปรากฏขึ้นมาภายในใจก็คอืธมัมะข ัน้ต่างๆ ทีเ่ราจะไดบ้รรลตุาม 

เมือ่ไดบ้รรลเุหน็ธรรมแลว้ ก็จะเหน็พระพทุธเจา้ และเหน็พระอริยสงฆส์าวก เพราะ

พระพทุธเจา้ไดท้รงตรสัไวว้า่ ผูใ้ดเหน็ธรรม ผูน้ั้นเหน็เราตถาคต ผูใ้ดเหน็ตถาคตผูน้ั้น

เหน็ธรรม ผูท้ีจ่ะเหน็ตถาคตเหน็ธรรมไดน้ัน้ ตอ้งเป็นสปุฏิปนัโน เป็นผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัิ

ชอบ ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม คอืปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้ไดค้รบถว้นทกุ

ประการ ท่านสอนใหท้าํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม เราก็ตอ้งทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึ

พรอ้ม ท่านสอนใหล้ะบาปท ัง้หลายเสยี เราก็ตอ้งละบาปท ัง้หลาย ท่านสอนใหช้าํระจติใจ

ดว้ยการลดละกเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหห้มดไปจากจติจากใจ 

เราก็ตอ้งชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ ถา้สามารถทาํ

สิง่เหลา่น้ีไดแ้ลว้ ก็จะมดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา เมือ่เหน็ธรรมะแลว้ ก็จะเหน็พทุธะ คอืผูรู้ ้

ซึง่มอียู่ในใจของเรา แลว้ก็จะเหน็สงัฆะ ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ทีอ่ยู่ในใจน้ีเช่นเดยีวกนั  

ถา้ไดเ้ขา้ถงึพทุธะ ธมัมะ สงัฆะ ภายในใจแลว้ ก็ไดถ้งึสรณะอย่างแทจ้ริง เพราะผูท้ีม่ ี

พทุธะ ธมัมะ สงัฆะ อยู่ในจติในใจแลว้ ยอ่มไมก่ระทาํการอนัใดทีจ่ะนาํมาซึง่ความทกุข ์

ความเสือ่มเสยีใหก้บัตนเองนัน่เอง มแีต่จะทาํแต่สิง่ทีด่ทีีง่าม อนัเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่

ความสุขความเจริญอย่างแทจ้ริง การทีม่พีระไวก้ราบไหวบู้ชาหรือไวห้อ้ยทีค่อนัน้ ถา้มไีว ้

กราบไหวเ้ฉยๆ มไีวห้อ้ยคอเฉยๆ ก็ยงัถอืวา่ไมถู่กตอ้ง ยงัไมถ่งึสรณะ พระพทุธรูปทีม่ ี

ไวก้ราบไหวบู้ชา มไีวห้อ้ยคอนัน้ มไีวส้าํหรบัเตอืนสต ิ เป็นพทุธานุสต ิ ใหร้ะลกึถงึ

พระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ระลกึถงึพระอริยสงฆส์าวกของ

พระพทุธเจา้ เมือ่ไดร้าํลกึถงึแลว้ จะไดรู้ถ้งึประวตัอินัดงีามของท่าน วา่ท่านไดด้าํเนิน
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ชวีติของท่านมาอย่างไร เมือ่ไดเ้หน็ท่านดาํเนินชวีติมาดว้ยความดงีาม จนสามารถยก

ชวีติของท่านนัน้ใหห้ลดุพน้จากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวงไดแ้ลว้ ก็จะมศีรทัธาที่

จะปฏบิตัติามทีท่่านไดบ้าํเพญ็มา เมือ่เริ่มปฏบิตัแิลว้ ก็จะเริ่มเหน็สิง่ทีด่ทีีง่ามปรากฏ

ขึ้นมาในจติใจ เหน็ความสุขความเจริญของจติใจค่อยปรากฏขึ้นมาตามลาํดบัแห่งการ

ปฏบิตั ิ 

เมือ่เหน็ความสุขและความเจรญิปรากฏขึ้นมาในจติในใจแลว้ ก็จะเกดิฉนัทะ ความยนิด ี

ความพอใจ ทีจ่ะต ัง้หนา้ต ัง้ตาปฏบิตั ิ ประกอบคุณงามความดใีหม้ากยิง่ๆขึ้นไป เมือ่มี

ฉนัทะแลว้ วิริยะ ความพากเพยีร ขยนัหม ัน่เพยีร ความอดทนอดกล ัน้ ทีจ่ะต ัง้หนา้ต ัง้

ตาปฏบิตัติามพระพทุธเจา้ และพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ก็จะตามมา ถงึแมผู้อ้ืน่ทีเ่รา

รูจ้กั จะไมส่นใจ จะไมป่ฏบิตั ิกจ็ะไมส่ามารถมาลบลา้งความตัง้ใจอนัแน่วแน่ของเราทีจ่ะ

ปฏบิตัใินสิง่ทีด่ทีีง่ามได ้ เขาจะทาํตวัไปในทางทีไ่มด่ ี แลว้กลบัไดด้บิไดด้ ี ก็จะไมอ่จิฉา

ริษยา แต่กลบัจะสงสารเขา เพราะรูว้า่การกระทาํความไมด่นี ัน้ ไมช่า้ก็เร็ว ก็จะตอ้งนาํมา

ซึง่ความเสือ่มเสยีอย่างแน่นอน เพยีงแต่วา่เวลาทีจ่ะเกดิขึ้นนัน้ ยงัไมใ่ช่เป็นเวลาน้ี  

แต่ความจริงแลว้ จติใจของเขาไดเ้สือ่มลงไปแลว้ ไดก้ระทาํสิง่ทีไ่มด่กีบัชวีติของเขาแลว้ 

เราจงึไมห่ว ัน่ไหว ไมย่่อทอ้เวลาทาํความดแีลว้ ผูอ้ืน่ไมท่าํตามดว้ย เช่นเราขบัรถมาถงึ ๔ 

แยกไฟแดง เหน็ไฟแดงเราก็หยุดรถ พอไฟเขยีวแลว้ค่อยไป แต่รถคนัอืน่กลบัไมห่ยุด 

เพราะเหน็วา่ไมม่รีถวิง่มา จงึฝ่าไฟแดงไป ไมเ่คารพกฎจราจร ถงึแมจ้ะไมเ่กดิอะไรขึ้นมา

ก็ตาม แต่จะตดิเป็นนิสยัไป หากวนัดคีนืดไีมร่อบคอบไมเ่หน็รถวิง่มา คดิวา่ไมม่รีถวิง่มา 

จงึฝ่าไฟแดงไปอกี ก็ตอ้งถูกรถชนเอาจนได ้ หรือถูกเจา้หนา้ทีต่าํรวจจบัไปเสยีค่าปรบั 

เป็นสิง่ทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้นมาอย่างแน่นอน ไมช่า้ก็เร็วเท่านัน้เอง แต่สิง่ทีไ่มด่ไีดเ้กดิขึ้นกบั

เขาแลว้ คอืนิสยัทีไ่มด่นี ัน่เอง จะตดิตวัไปกบัเขา ทาํใหเ้ป็นคนไมเ่คารพกฎเคารพกตกิา

ของสงัคม อยู่กบัใครทีไ่หนก็มกัจะทาํผดิกฎผดิกตกิาอยู่เสมอ สงัคมจะรงัเกยีจ ไมม่ี

ใครคบคา้สมาคมดว้ย  

น่ีคอืเรื่องของคนทีไ่มม่หีลกัคดินัน่เอง ไมรู่จ้กัคุณ ไมรู่จ้กัโทษ วา่เป็นอย่างไร แต่พวก

เราผูม้กีารศึกษาด ี เพราะไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างสมํา่เสมอ 
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จะรูว้า่อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ ท่านทรงสอนใหม้คีวามเคารพในกฎกตกิา ตอ้งอยู่ใน

กรอบของความดงีาม ไมส่รา้งความเดอืดรอ้น สรา้งความทกุขใ์หก้บัผูอ้ืน่ เมือ่รูอ้ย่างน้ี

แลว้ ถงึแมค้นอืน่จะไปทาํอะไรทีไ่มด่ไีมง่าม เพือ่ผลประโยชนข์องเขา เราก็จะไมท่าํตาม

เขา เพราะเราเชื่อม ัน่ในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน่เองวา่ ตอ้งทาํความด ีตอ้งละการ

กระทาํความชัว่ท ัง้หลาย ตอ้งกาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงทีม่อียู่ในใจใหเ้บา

บางและหมดสิ้นไปใหไ้ด ้ถา้สามารถปฏบิตัไิดแ้ลว้ สิง่ทีด่ทีีง่ามท ัง้หลาย ทีพ่ระพทุธเจา้ก็

ด ีพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลายก็ด ีไดร้บันัน้ ก็จะเป็นสิง่ทีเ่ราจะไดร้บัเช่นเดยีวกนั  

น่ีคอืเรื่องทีเ่ราควรใหค้วามสาํคญั พยายามหนัเขา้มาสรา้งทีพ่ึง่ทางจติใจใหไ้ด ้เพราะถา้มี

ทีพ่ึง่ทางจติใจแลว้ จะไมห่ว ัน่ไหวกบัสิง่ต่างๆ ทีม่ากระทบ ไมว่า่จะมาทางตา ทางหู ทาง

จมกู ทางลิ้น ทางกายหรือทางใจกต็าม เราจะไมห่ว ัน่ไหวกบัสิง่ต่างๆเหลา่น้ี เพราะมพีระ

พทุธ พระธรรม พระสงฆค์อยดูแล คอยปกป้องอยู่น ัน่เอง เวลาเหน็อะไร ไดย้นิอะไรที่

ไมถู่กอกถูกใจ ก็จะไมเ่กดิความโกรธขึ้นมา เพราะไดช้าํระความโกรธแลว้ดว้ยความ

เมตตา ดว้ยปญัญา ความเมตตาก็คอืการใหอ้ภยักบัผูท้ีท่าํสิง่ทีไ่มด่ไีมง่ามกบัเรา ไมถ่อื

โทษโกรธเคอืง ไมอ่าฆาตพยาบาท ไมค่ดิรา้ยกบัเขา เพราะรูว้า่ความอาฆาต พยาบาท 

ความโกรธแคน้โกรธเคอืงเป็นสิง่ทีไ่มด่นี ัน่เอง เป็นไฟเผาจติใจ ถา้ไปโกรธ ไปแคน้ ไป

เกลยีดชงัใครเขา้ ก็เท่ากบัจดุไฟเผาตวัเราเองนัน่เอง คนฉลาดจงึไมจ่ดุไฟเผาตวัเอง ถา้มี

ไฟลกุขึ้นมาเผาตนเอง ก็ตอ้งรีบหานํา้มาดบั ไมป่ลอ่ยใหม้นัลกุไหมไ้ป โดยไมร่ะงบัดบั

มนั การใหอ้ภยั การไมจ่องเวรจองกรรมกนัน่ีแหละ เป็นการเอานํา้มาดบัไฟนรก ที่

เกดิขึ้นในใจ ทีเ่กดิจากความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท เป็นความเมตตาและปญัญา  

จงึควรเจริญเมตตาไวใ้หม้ากๆ อย่าไปมเีวรมกีรรมกบัใคร เพราะเมือ่มแีลว้ จะตามขา้ม

ภพขา้มชาตไิปไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น ตายจากกนัชาตน้ีิแลว้ ชาตหินา้มาเจอกนัอกี ก็ตอ้งมเีวร

มกีรรมกนัอกี ลองสงัเกตดูคนบางคนเราไมเ่คยรูจ้กัมาก่อนเลย แต่พอเหน็หนา้เหน็ตา

ขึ้นมา ก็เกดิมคีวามรูส้กึเกลยีดชงัขึ้นมา ท ัง้ๆทีย่งัไมรู่เ้ลยวา่เป็นใคร มาจากไหน แต่ใจ

ของเราลกึๆนัน้ รูแ้ลว้วา่เป็นเวรกนัมา จงึมคีวามรูส้กึไมช่อบหนา้กนั น่ีแหละคอืเรื่องของ

เวรของกรรม มนัฝงัลกึอยู่ในจติในใจ ไม่ตอ้งมใีครมาบอกวา่เคยทาํอะไรกนัมาในอดตี 
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แต่พอมาเหน็กนัปับ๊ ก็จะเขา้ถงึกนัในเรื่องของเวรของกรรม จงึไมค่วรจองเวรจองกรรม

กนั แต่ควรเลกิจองเวรจองกรรมกนั ทาํอะไรต่อกนัแลว้เกดิการผดิพลาด ก็จงใหอ้ภยั

กนัเสยี เพราะเมือ่ใหอ้ภยัแลว้ทกุอย่างก็จบลง ถงึแมว้า่เขายงัไมย่อม แต่เราหยุดแลว้ ก็

จะไมม่ปีญัหาอะไร ตบมอืนัน้ตอ้งตบ ๒ ขา้งถงึจะดงั จะทะเลาะกนั ก็ตอ้งทะเลาะกนัท ัง้ 

๒ ฝ่าย ถงึจะทะเลาะกนัสนุก ถา้ฝ่ายหน่ึงทะเลาะแต่อกีฝ่ายหน่ึงน่ิงเฉย เดีย๋วก็หยุดไป

เอง เหมอืนกบัคนทีพู่ดกบักาํแพง พูดไปด่ากาํแพงไปจนวนัตาย เดีย๋วคนพูดก็เหน่ือย

เอง ก็หยุดไปเอง ถา้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดไมต่อบโตแ้ลว้ เดีย๋วอกีฝ่ายหน่ึงก็ตอ้งยุตไิปโดย

ปริยาย เพราะพูดไปก็เหมอืนพูดกบัฝาผนงั พูดไปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เพราะผูฟ้งัก็มี

แต่จะใหอ้ภยั มแีต่นัง่ยิ้มอยู่ภายในใจ อย่างน้ีไมด่กีวา่หรือ  

ทาํไมจะตอ้งมาเตน้แรง้เตน้กา เวลาใครพดูอะไรไมถู่กอกถูกใจ ก็เป็นเพราะไมม่ทีีพ่ึง่

น ัน่เอง ยงัขาดพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ยงัขาดพระในใจ ถา้มพีระแลว้ จะตอ้งรูจ้กั

คาํวา่แพเ้ป็นอย่างไร เพราะวา่คาํวา่แพก้็คอื แพเ้ป็นพระ ชนะเป็นมารนัน่เอง คาํวา่แพน้ี้

ไมไ่ดห้มายความวา่เป็นผูอ่้อนแอ หรือวา่เป็นผูท้ีโ่งเ่ขลาเบาปญัญา แต่ความจริงแลว้เป็น

ผูฉ้ลาดต่างหาก เพราะบณัฑติผูล้ะบาปไดแ้ลว้ ย่อมไมว่วิาทกบัใคร เรื่องทะเลาะววิาท

เป็นเรื่องของสุนขัมากกวา่ สงัเกตดูสุนขัมกัจะเห่ามกัจะกดักนัเรื่อยๆ แต่บณัฑติเช่น

พระสงฆอ์งคเ์จา้ จะไมท่ะเลาะววิาทกนั ถา้มกี็แสดงวา่พระสงฆอ์งคเ์จา้เหลา่นัน้ขาด

ความเป็นพระไปแลว้ ไมม่คีวามเป็นพระอยู่ในจติใจ ผูท้ีม่พีระอยู่ภายในจติใจแลว้ ย่อม

รูว้า่การทะเลาะววิาทนัน้ ไมใ่ช่วสิยัของคนด ีไมใ่ช่วสิยัของนกัปราชญจ์ะพงึกระทาํ  

เพราะคนเราพูดกนัไดด้ว้ยเหตดุว้ยผล แลว้ก็ยอมรบักนัไดด้ว้ยเหตดุว้ยผล ไมจ่าํเป็นที่

จะตอ้งมาทะเลาะววิาทกนั เอาแพเ้อาชนะกนั เพราะนกัปราชญห์รือบณัฑติไมไ่ดดู้ทีค่วาม

แพห้รือความชนะ แต่ดูทีค่วามจริงต่างหาก เช่นคนหน่ึงบอกวา่ไก่ตวัน้ีม ี ๓ ขา อกีคน

หน่ึงบอกวา่ไก่ตวัน้ีม ี๒ ขา ก็ไปดูใหรู้ซ้วิา่มนัมกีี่ขา ถา้เหน็วา่มนัม ี๒ ขาก็ยอมรบัวา่ม ี๒ 

ขา ถา้เหน็วา่ม ี๓ ขาก็ยอมรบัวา่ม ี๓ ขา เรื่องมนัก็จบ ไมเ่หน็จะตอ้งมาทะเลาะววิาทกนั

ใหเ้สยีเวลา แลว้ก็โกรธเกลยีดกนัต่อไปอกีทาํไม นัน่ก็เป็นเพราะจติใจไมม่พีระไวค้อย

ยบัย ัง้ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีม่อียู่ภายในใจนัน่เอง พอมอีะไรมาสะกดิให ้
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เกดิความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ไมส่ามารถระงบัยบัย ัง้ได ้ปลอ่ยใหร้ะบายออกมา

ทางกายทางวาจา สรา้งความเสือ่มเสยี ใหก้บัตนและกบัผูอ้ืน่ ซึง่บางครัง้ก็เป็นผูท้ีต่นเอง

รกัและชอบพอ แต่พอเกดิอารมณ์ขึ้นมาแลว้ ก็จะมองขา้มความรกั ความชื่นชมยนิดี

และเหตผุลต่างๆได ้ เพราะอาํนาจของความโลภ ความโกรธ ความหลงมนัเป็นอย่างนัน้ 

ทาํใหผู้ท้ีถู่กครอบงาํเป็นเหมอืนกบัคนตาบอด จะเอาแต่ใจของตนอย่างเดยีว จะเอาชนะ

ใหไ้ด ้คนอืน่จะถูกจะผดิอย่างไร ไมส่นใจ เมือ่เกดิความโกรธขึ้นมา  

น่ีคอืเรื่องของคนทีย่งัไมม่ทีีพ่ึง่อยู่ภายในใจ เป็นคนโลภโมโทสนั ทาํอะไรก็ชอบทาํตาม

อารมณ์ของตนเอง ไมค่ดิถงึหวัอกของคนอืน่วา่จะคดิอย่างไรบา้ง ไมค่าํนึงถงึความผดิ

ถูกดชี ัว่ อยากจะทาํอะไร อยากจะพูดอะไร ก็ทาํไปพูดไป เมือ่เกดิผลเสยีหายตามมา ก็

ตอ้งรบัเคราะหก์รรมไป ทีต่อ้งไปตดิคุกตดิตะรางกนั ก็เพราะความโลภโมโทสนัน่ีเอง ที่

ตอ้งฆ่าตวัตายก็เพราะความโลภโมโทสนั เมือ่มอียู่ภายในจติในใจแลว้ สามารถส ัง่ให ้

คนเราไปกระทาํในสิง่ทีค่นปกตจิะไมก่ลา้ทาํกนั แต่เมือ่ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ครอบงาํจติใจ คอืลแุก่ความโลภ ลแุก่ความโกรธ ลแุก่ความหลงแลว้ สามารถทาํอะไร

ทกุสิง่ทกุอย่างได ้ แลว้เป็นอย่างไร เมือ่ทาํไปแลว้ ผลเสยีหายก็ตามมาท ัง้กบัตนเองและ

กบัผูอ้ืน่  

พระพทุธเจา้จงึตอ้งสอนใหส้รา้งสรณะขึ้นมา ใหม้อียู่ในใจ สรา้งพทุธะ ธมัมะ สงัฆะให ้

เกดิขึ้นภายในจติในใจ เพราะเมือ่มพีทุธะ ธมัมะ สงัฆะอยู่ภายในใจแลว้ เวลาจะพูดอะไร 

จะทาํอะไร จะมผูีค้อยกระซบิ คอยเตอืนวา่ การกระทาํเป็นไปในทางทีถู่กตอ้งดงีาม

หรือไม ่ หรือไปในทางเสือ่มเสยี ถา้มพีทุธะ ธมัมะ สงัฆะอยู่ภายในใจแลว้ ก็เท่ากบัมี

เพือ่นทีด่นี ัน่เอง มกีลัยาณมติรคอยเตอืนสตอิยู่เสมอ ไมใ่หไ้ปกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม 

เช่นเวลาจะทะเลาะววิาทกบัผูอ้ืน่ ก็จะมกีลัยาณมติรคอยเตอืน คอยหา้ม วา่การทะเลาะ

ววิาทกนัไมด่ ี ไมใ่ช่วสิยัของมนุษย ์ ไม่ใช่วสิยัของคนดพีงึกระทาํ แต่เป็นวสิยัของ

เดรจัฉาน เช่นสุนขัเป็นตน้ เมือ่มกีลัยาณมติรทีด่อียู่ในใจคอยเตอืนแลว้ ก็จะระงบัดบั

ความอยากไปทะเลาะววิาทกบัผูอ้ืน่ได ้ เพราะมเีพือ่นทีด่อียู่ตดิกบัใจ พอใจคดิอะไรไป

ในทางทีไ่มด่ ี เพือ่นทีด่คีอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ กจ็ะเตอืนทนัท ี วา่กาํลงัคดิไป
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ในทางทีไ่มด่ ี เมือ่ยงัเป็นเพยีงความคดิ เวลาจะระงบักง็า่ย แต่ถา้ปลอ่ยใหร้ะบายออกไป

เป็นการกระทาํแลว้ ก็ยากต่อการทีจ่ะระงบัได ้ 

จงึขอใหเ้ราท ัง้หลาย จงใหค้วามสาํคญัต่อการสรา้งทีพ่ึง่ทางใจ ทีพ่ึง่ทางกายเรามพีอเพยีง

กนัทกุคน ทีม่ชีวีติอยู่จนถงึทกุวนัน้ีได ้ก็เพราะมทีีพ่ึง่ทางกายอย่างพอเพยีงแลว้ แต่ส่วน

ทีข่าดกนัมากๆ ก็คอืทีพ่ึง่ทางใจ โลกหรือสงัคมจงึวุน่วายกนั มเีรื่องกนัอยู่อย่างไมรู่จ้กั

จบจกัสิ้น เดอืดรอ้นถงึกบัตอ้งมตีาํรวจมาคอยเป็นกรรมการ เดอืดรอ้นถงึกบัจะตอ้งมี

ศาลไวต้ดัสนิ ก็เพราะจติใจของพวกเรายงัขาดทีพ่ึง่ ยงัขาดพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์

นัน่เอง ถา้มพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆอ์ยู่ในใจแลว้ รบัรองไดว้า่ไมม่คีวามจาํเป็นที่

จะตอ้งมตีาํรวจมาคอยเป็นกรรมการ ไมจ่าํเป็นจะตอ้งมศีาลมาเป็นผูต้ดัสนิ วา่ใครถกู

ใครผดิ เพราะทกุคนจะรูอ้ยู่ในใจของตนวา่อะไรถูกอะไรผดิ และทกุคนจะปฏบิตัติามกฎ

ตามระเบยีบ จะไมม่กีารสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัใครท ัง้สิ้นเลย น่ีแหละคอืสงัคมอนั

ประเสริฐ สงัคมของนกัปราชญเ์ป็นอย่างน้ี ถา้ทกุคนในโลกน้ีมพีระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆอ์ยู่ภายในใจแลว้ จะอยู่กนัอย่างร่มเยน็เป็นสุข จะไปไหนมาไหนเวลาใด ไปคน

เดยีวหรือไปหลายคน ก็จะไมห่วาดวติกกบัภยัต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นจากเพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั  

แต่ทกุวนัน้ีมนัไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้ เพราะจติใจของคนส่วนใหญ่ ไมม่พีระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆเ์ป็นกลัยาณมติรนัน่เอง เป็นเพือ่นคอยเตอืนสต ิ คอยสอน คอยบอก วา่อะไร

ผดิอะไรถูก จงึมกัจะทาํอะไรไปในทางทีเ่สือ่มเสยี สรา้งปญัหาใหก้บับา้นเมอืง ใหก้บั

สงัคมมาตลอด คนจงึลน้คุก เพราะจติใจของคนห่างเหนิจากศีลธรรมความดงีาม หา่ง

เหนิจากวดัจากวากนั คนฉลาดจงึไมค่วรมองขา้มการเขา้หาพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ดว้ยการมาวดั จะไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม จะไดรู้ว้า่อะไรผดิอะไรถูก อะไรดอีะไร

ช ัว่ เมือ่รูแ้ลว้ก็เอาสิง่ทีรู่น้ี้มาคอยพรํา่สอนใจอกีต่อหน่ึง เพราะถา้ฟงัเพยีงครัง้เดยีวแลว้

ไมเ่อามาพรํา่สอน มาเตอืนตนอยู่เรื่อยๆ เดีย๋วพอออกจากวดัไป มอีะไรมากระทบทาํให ้

เกดิความโลภ เกิดความโกรธ เกิดความหลงขึ้นมา สิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัทีว่ดัก็จะหายไปจาก

จติใจ จะไมส่ามารถระงบัความโลภ ความโกรธ ความหลงทีป่รากฏขึ้นในจติในใจได ้แต่

ถา้พยายามนอ้มเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งั มาใคร่ครวญ มาทบทวนมาคดิอยู่เรื่อยๆ อย่าง
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สมํา่เสมอแลว้ เวลาเกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง เกดิความอยากจะทาํในสิง่ทีไ่ม่

ดไีมง่ามท ัง้หลาย ก็จะมธีรรมะไวค้อยเตอืนสต ิ มกีลัยาณมติรไวค้อยเตอืนเราอยู่เสมอ 

การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๒๑๘ 

กจิที่ตอ้งทาํ 
๒๙ มิถนุายน ๒๕๔๘ 

พระอริยสจั ๔ เป็นธรรมะทีส่าํคญัอย่างยิง่สาํหรบัพระพทุธศาสนา เพราะถา้ไมม่พีระ

อริยสจั ๔ ก็จะไมม่พีระพทุธศาสนา จะไมม่พีระพทุธเจา้ จะไมม่พีระอรหนัต ์ ไมว่า่จะ

เป็นพระพทุธเจา้ก็ด ี พระอรหนัตก์็ด ี จะตอ้งรูจ้กัพระอริยสจั ๔ และตอ้งปฏบิตักิจิใน

พระอริยสจั ๔ ใหค้รบถว้นบริบูรณ์ จงึจะสามารถบรรลมุรรคผลนิพพานได ้พวกเราเป็น

พทุธศาสนิกชน มคีวามศรทัธา มคีวามเลือ่มใส ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ ใน

มรรคผลนิพพาน จงึควรใหค้วามสนใจ ศึกษาทาํความรูจ้กักบัพระอริยสจั ๔ น้ี เพราะ

เมือ่รูแ้ลว้ จะไดป้ฏบิตัติามแนวทางในพระอริยสจั ๔ อนัเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความสุข 

ความเจริญรุ่งเรือง ความหลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง พระอริยสจั ๔ ประกอบดว้ย ๑. 

ทกุขสจัจะ ๒. สมทุยัสจัจะ ๓. นิโรธสจัจะ ๔. มรรคสจัจะ น่ีคอืสจัจะความจริง ๔ 

ประการ ทีส่ตัวโ์ลกท ัง้หลายตอ้งสมัผสั สมัพนัธ ์เกี่ยวขอ้งดว้ย เพยีงแต่จะรูจ้กัวธิปีฏบิตัิ

กบัสจัจะน้ีหรือไมเ่ท่านัน้ ถา้รูจ้กัวธิีปฏบิตั ิตามเยีย่งอย่างทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัต

สาวกท ัง้หลาย ไดท้รงปฏบิตัมิา ก็จะสามารถดาํเนินชวีติของตนไปในทางทีด่ทีีง่าม ทีสุ่ขที่

เจริญ แคลว้คลาดปลอดภยัจากทกุขภ์ยัอนัตรายท ัง้หลายท ัง้ปวง  

สจัจะขอ้ที ่ ๑ ทกุขสจัจะ ไดแ้ก่ การเกดิ การแก่ การเจ็บ การตาย การพลดัพรากจาก

ของรกัของชอบ การประสบกบัของทีไ่มป่รารถนา โดยสรุปก็คอือปุาทานในขนัธ ์๕ ความ

ยดึม ัน่ถอืม ัน่ในชีวติจติใจ วา่เป็นเรา เป็นของๆเรา  

สจัจะขอ้ที ่๒ สมทุยัสจัจะ แปลวา่เหตขุองทกุข ์มอีะไรบา้ง ก็มอียู่ ๓ ประการดว้ยกนัคอื 

๑. กามตณัหา ๒. ภวตณัหา ๓. วิภวตณัหา กามตณัหา คอืความอยากในกามรส ไดแ้ก่

รูป เสยีง กลิน่ รส โผฎฐพัพะท ัง้หลาย ทีม่าสมัผสักบัตา หู จมกู ลิ้น กาย ใหเ้กดิ

ความสุข ความยนิดขีึ้นมา เรียกวา่กามตณัหา ความอยากในกาม ภวตณัหา คอืความ
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อยากมอียากเป็น อยากรํา่อยากรวย อยากสวยอยากงาม อยากมตีาํแหน่งสูงๆ เป็นเจา้

ฟ้าเจา้แผ่นดนิ เป็นนายกฯ เป็นประธานาธบิด ีเรียกวา่ภวตณัหา ความอยากมอียากเป็น 

วิภวตณัหา ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น เช่นอยากไมแ่ก่ อยากไมเ่จ็บ อยากไมต่าย 

อยากไมพ่ลดัพรากจากของรกัของเจริญใจ อยากไมป่ระสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนาท ัง้หลาย 

เหลา่น้ีคอืวภิวตณัหา ตณัหาท ัง้ ๓ น้ี คอืกามตณัหา ความอยากในกาม ภวตณัหา 

ความอยากมอียากเป็น และวิภวตณัหา ความอยากไมม่อียากไมเ่ป็น เรียกวา่สมทุยั

สจัจะ เป็นเหตทุีท่าํใหเ้กดิความทกุขใ์จขึ้นมา  

สจัจะขอ้ที ่ ๓ นิโรธสจัจะ คอืความดบัของทกุข ์ก็เป็นสจัจะอย่างหน่ึง ทกุขม์ไีด ้ ทกุขก์็

ดบัได ้นิโรธสจัจะก็คอืความจรงิของความดบัของทกุข ์ทกุขน้ี์ดบัได ้ทกุขม์ไีด ้ทกุขก์็ดบั

ไดเ้หมอืนกนั  

สจัจะขอ้ที ่๔ มรรคสจัจะ คอืวธิีปฏบิตัทิีจ่ะนาํพาผูป้ฏบิตัไิปสู่การดบัทกุข ์มรรคสจัจะ มี

องค ์๘ เรียกวา่มชัฌิมาปฏิปทา มอีะไรบา้ง ก็ม ี๑. มคีวามเหน็ชอบ ๒. มคีวามดาํริชอบ 

๓. การกระทาํชอบ ๔. วาจาชอบ ๕. อาชพีชอบ ๖. ความเพยีรชอบ ๗. สตชิอบ ๘. 

สมาธิชอบ น่ีคอืองคป์ระกอบของมรรค ผูท้ีจ่ะตอ้งการดบัทกุขใ์หห้ลดุพน้จากการเวยีน

วา่ยตายเกดิ เขา้สู่มรรคผลนิพพาน จะตอ้งเจริญมรรคท ัง้๘ ประการน้ี มรรคน้ีบางครัง้ก็

แสดงไวเ้ป็น ๓ คอืศีล สมาธิ ปญัญา ศีลก็ประกอบดว้ยการกระทาํชอบ วาจาชอบ 

อาชพีชอบ เรียกวา่ศีล สมาธิไดแ้ก่ ความเพยีรชอบ สตชิอบ สมาธิชอบ ปญัญา

ประกอบดว้ย ความเหน็ชอบ ความดาํริชอบ พวกเราคงเคยไดย้นิไดฟ้งักนั วา่มรรคเป็น

มรรค ๘ บา้ง เป็นศีล สมาธิ ปญัญาบา้ง เป็นทาน ศีล ภาวนาบา้ง ก็เป็นมรรคดว้ยกนั

ท ัง้นัน้ ภาวนาก็คอืสมถภาวนา และวปิสัสนาภาวนา สมถภาวนาก็คอืสมาธิ วิปสัสนา

ภาวนาก็คอืปญัญา ส่วนทานก็เป็นการให ้ เป็นการทาํบญุ เพือ่ช่วยสนบัสนุนใหม้ศีีล มี

สมาธิ มปีญัญาขึ้นมา  

ดงันัน้มรรคท ัง้ ๓ รูปแบบน้ี ไมว่า่จะเป็นมรรคทีม่อีงค ์ ๘ ทีม่อีงค ์ ๓ คอืศีล สมาธิ 

ปญัญา หรือทาน ศีล ภาวนา ลว้นเป็นมรรค เป็นวถิทีางแหง่การดาํเนินเพือ่นาํไปสู่การ

ดบัทกุขท์ ัง้สิ้น ในพระอริยสจั ๔ น้ี พระพทุธองคท์รงตรสัไว ้ ถงึภารกจิทีจ่ะตอ้งปฏบิตัิ
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กบัสจัจะท ัง้ ๔ ประการน้ีคอื ๑. ทกุขต์อ้งกาํหนดรู ้๒. สมทุยัตอ้งละ ๓. นิโรธตอ้งทาํให ้

แจง้ ๔. มรรคตอ้งเจริญใหม้าก ถา้ไดป้ฏบิตัภิารกจิท ัง้ ๔ ประการน้ีครบถว้นบรบูิรณ์

แลว้ ก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ เป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมาได ้ดงัทีพ่ระพทุธองคไ์ดท้รงตรสั

ไวห้ลงัจากทีไ่ดต้รสัรูเ้ป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้แลว้วา่ ทกุขท์ี่ตอ้งกาํหนด 

ตถาคตไดก้าํหนดแลว้ สมทุยัที่ตอ้งละ ตถาคตไดล้ะแลว้ นิโรธที่ตอ้งทาํใหแ้จง้ ตถาคต

ไดท้าํใหแ้จง้แลว้ มรรคที่จะตอ้งเจริญใหค้รบถว้นบรบูิรณ์ ตถาคตกไ็ดเ้จริญจน

ครบถว้นบรบูิรณ์แลว้ เมือ่ไดท้าํภารกจิท ัง้ ๔ ประการน้ีใหค้รบถว้นบรบูิรณ์แลว้ จติของ

ผูน้ ัน้ก็จะหลดุพน้จากอาสวะ กเิลส ตณัหา โมหะ อวิชชา ซึง่เป็นตวัเหน่ียวรัง้ ใหจ้ติใจ

ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในวฏัสงสาร ในภพนอ้ย ภพใหญ่ อย่างไมรู่จ้กัจบ จกัสิ้น  

ในการปฏบิตัภิารกจิในพระอริยสจั ๔ ท ัง้ ๔ ประการน้ี เวลาปฏบิตัจิริงๆแลว้ จะปฏบิตัทิี่

มรรคสจัจะเป็นหลกั คอืมรรคตอ้งเจริญใหม้าก ตอ้งหม ัน่ทาํบญุทาํทาน หม ัน่รกัษาศีล 

หม ัน่ภาวนานัน่เอง เพราะเมือ่ทาํบญุแลว้ ก็จะมคีวามเมตตา มคีวามกรุณา ทาํใหไ้ม่

อยากเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เมือ่ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ การกระทาํของเราทางกาย ทางวาจา ก็จะ

เป็นปกต ิ เป็นศีลขึ้นมา จะเป็นศีล ๕ ก็ด ี ศีล ๘ ก็ด ี ศีล ๒๒๗ ก็ด ี ก็ลว้นเป็นการ

กระทาํทีด่งีาม ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่และตนเอง เมือ่จติใจไมม่คีวามวุน่วาย

กบัการกระทาํทีไ่มด่ไีมง่ามทางกาย ทางวาจา จติใจก็จะเขา้สู่ความสงบ สู่ความร่มเยน็

เป็นสุข ก็จะทาํใหก้ารบาํเพญ็สมาธิ คอืการทาํจติใจใหส้งบ เป็นไปไดอ้ย่างงา่ยดาย 

กาํหนดจติใหส้งบน่ิง จติกจ็ะสงบน่ิง เช่นบริกรรมพทุโธๆๆไปเรื่อยๆ เดีย๋วเดยีวจติก็จะ

รวมตวัลงเป็นสมาธิ หลงัจากทีจ่ติออกจากสมาธิแลว้ ก็เป็นการเจริญปญัญาหรือ

วปิสัสนาต่อไป เป็นการเขา้สู่ภารกจิในพระอริยสจั ๔ ขอ้ที ่ ๑ การเจริญปญัญา ดว้ย

การศึกษาสจัธรรมของชวีตินัน่เอง  

สจัธรรมของชวีติก็คอื อริยสจัขอ้แรก ทีว่า่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้ง

พลดัพรากจากกนั ตอ้งประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา เหลา่น้ีเป็นความจริงของสตัวโ์ลก

ทกุๆตวั ทกุๆบคุคล ทีเ่มือ่เกิดมาในโลกน้ีแลว้ จะตอ้งสมัผสักบัสิง่เหลา่น้ีท ัง้สิ้น มนัเป็น

ความทกุขถ์า้ไปหลงยดึตดิกบัสิง่เหลา่น้ี คอืไปหลงยดึตดิกบัชวีติ ถา้เกดิมคีวามยดึตดิ
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ในชวีติแลว้ ก็จะไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยากตาย เพราะอยากจะมคีวามสุข จาก

การเสพกาม อยากจะมสีิง่นัน้สิง่น้ีเป็นสมบตัขิองตน อยากจะเป็นอย่างนัน้ อยากจะเป็น

อย่างน้ี จงึทาํใหไ้มอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยากตาย จงึเกดิเป็นความทกุขข์ึ้นมา แต่

ถา้ไดศึ้กษาพจิารณาสจัธรรมความจริงของชวีติแลว้วา่ ไมม่ใีครในโลกน้ีทีเ่กดิมาแลว้ จะ

ไมแ่ก่ จะไมเ่จ็บ จะไมต่าย จะไมพ่ลดัพรากจากกนั จะไมป่ระสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา ถา้

ไดศึ้กษาวเิคราะหอ์ย่างแจ่มแจง้แลว้วา่ ไมม่ใีครหนีสิง่เหลา่น้ีพน้ไปได ้ ก็ตอ้งทาํใจ 

ยอมรบัความจริง ยอมรบัวา่ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย อย่างแน่นอน ตอ้งพลดัพราก

จากกนัอย่างแน่นอน ตอ้งประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนาอย่างแน่นอน  

เมือ่ยอมรบัความจริงอนัน้ีแลว้ จติก็จะปลอ่ยวางความยดึม ัน่ถอืม ัน่ในชวีติ เมือ่ปลอ่ย

วางแลว้ ตณัหาท ัง้หลายทีม่อียู่ในใจ ก็จะถกูลด ถูกละ ถูกตดัออกไป ความอยากในกาม

ก็จะหายไป ความอยากม ี อยากเป็นก็จะหายไป ความอยากไมม่ ี อยากไม่เป็นก็จะ

หายไป เพราะถา้มคีวามอยากเหลา่น้ีอยู่ในจติใจขึ้นมาเมือ่ไหร่ ความทกุขก์็จะปรากฏ

ขึ้นมาทนัท ี ไมม่ใีครตอ้งการความทกุขด์ว้ยกนัท ัง้นัน้ เมือ่จติมสีมาธิ มคีวามร่มเยน็เป็น

สุขแลว้ และไดเ้จริญปญัญาแลว้ เหน็แลว้ว่าเวลาเกดิความอยากนัน้ ก็จะมคีวามทกุขผ์ุด

ขึ้นมาในจติใจทนัท ี ก็จะเหน็เลยวา่ ความอยากน้ีเป็นโทษต่อจติใจ จติใจทีม่คีวามสงบ 

คอืมสีมาธิ จะเหน็สิง่เหลา่น้ีได ้แต่จติใจทีย่งัไมม่คีวามสงบ จะไมเ่หน็เวลาเกดิความทุกข ์

ขึ้นมาภายในใจ เพราะจติใจนัน้ไมน่ิ่งนัน่เอง ถา้เปรียบเหมอืนกบันํา้ทีไ่มน่ิ่ง เราจะไมรู่ส้กึ

อะไร เวลาเราโยนกอ้นหนิลงไปในนํา้ จะไมเ่หน็ลูกคลืน่ทีเ่กดิจากการโยนกอ้นหนิลงไป

ในนํา้ แต่ถา้นํา้มนัน่ิง ผวินํา้มนัน่ิงไมม่ลูีกคลืน่เลย เราโยนแมแ้ต่กอ้นกรวดกอ้นเลก็ๆลง

ไปในนํา้ มนัก็จะกระเพือ่มขึ้นมาเป็นลูกคลืน่ใหเ้ราเหน็ทนัท ี 

จติทีไ่มส่งบก็จะเป็นเหมอืนกบันํา้ทีไ่มน่ิ่ง ซึง่มลูีกคลืน่ของมนัอยู่แลว้ ดงันัน้เวลาโยน

กอ้นหนิลงไป ไมเ่หน็ความแตกต่าง แต่ถา้นํา้ทีน่ิ่ง โยนแมแ้ต่กอ้นกรวดกอ้นเลก็ๆลงไป 

ก็จะกระเพือ่มใหเ้หน็ทนัท ี ฉนัใดจติของผูท้ีไ่มม่คีวามสงบ ไมม่สีมาธิ ก็จะไมรู่ส้กึเวลา

เกดิความอยากขึ้นมา ก็จะไมเ่หน็ความทกุข ์ เวลาอยากม ี อยากเป็น มแีต่จะ

ตะเกยีกตะกาย วิง่หาสิง่ทีต่นอยากได ้ เวลาอยากจะเสพกาม ก็ตอ้งหาสิง่เหลา่นัน้มาเสพ
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ใหไ้ด ้เวลาเกดิความกลวั เกิดความไมอ่ยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บ ไมอ่ยากตาย ก็พยายามหา

วธิีการต่างๆ ไปหาหมอ ไปหายา เพือ่ดูแลไมใ่หแ้ก่ ไมใ่หเ้จ็บ ไม่ใหต้าย จงึไมเ่หน็ความ

ทกุขท์ีเ่กดิจากการดิ้นรนกวดัแกวง่ของใจ เป็นการแกไ้ขปญัหาไมถู่กทาง เพราะแก ้

อย่างไรก็แกไ้มไ่ด ้ เรื่องของความแก่ ความเจ็บ ความตาย การพลดัพรากจากกนั การ

ประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา เหลา่น้ีเป็นเหมอืนเงาตามตวั เป็นเงาของชวีติ ชวีติอยู่

ตรงไหน คอืความทกุขท์ีเ่กดิจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย การพลดัพรากจากกนั 

การประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา ก็จะตดิตามตวัไป  

มทีางเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะทาํลายเงา คอืความทกุขน้ี์ได ้ ก็คอืตอ้งเจริญปญัญา ใหเ้หน็วา่ 

ความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็นธรรมดา การพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา การ

ประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนาเป็นธรรมดา เมือ่เป็นธรรมดาก็ยอมรบัได ้ ปลอ่ยใหเ้ป็นไป

ตามเรื่องของเขา เหมอืนกบัยอมรบัความมดืความสวา่ง ยอมรบักลางวนักลางคนื ไม่

รูส้กึเสยีอกเสยีใจ เวลาทีก่ลางวนักลายเป็นกลางคนืไป ฉนัใดก็ควรยอมรบัความแก่ 

ความเจ็บ ความตายเช่นเดยีวกนั เมือ่ยอมรบัไดแ้ลว้ จติใจก็จะไมว่า้วุน่ขุน่มวั ไมม่คีวาม

อยากต่างๆ ทีจ่ะไปฝืนกบัความจริง เมือ่ตดัความอยากได ้ คอืความอยากในกาม ความ

อยากม ีอยากเป็น ความอยากไมม่ ีอยากไมเ่ป็น หมดไปจากจติจากใจแลว้ จติใจก็เขา้สู่

นิโรธ คอืความดบัของทกุข ์ เขา้สู่สจัจะขอ้ที ่ ๓ นิโรธทีต่อ้งทาํใหแ้จง้ ทาํใหแ้จง้ดว้ยวธิี

อะไร ดว้ยการละตณัหา ตณัหาจะละไดอ้ย่างไร ก็ตอ้งใชป้ญัญากาํหนดดูทกุขน์ ัน่เอง 

เมือ่กาํหนดดูทกุขเ์หน็ทกุขแ์ลว้ เหน็แลว้วา่เกดิจากตณัหา ก็ละตณัหา ไมม่คีวามอยาก

กบัอะไรอกีต่อไป เพราะอยากแลว้ก็ตอ้งมคีวามทกุขต์ามมา อยากไมแ่ก่ก็ตอ้งทกุข ์

อยากไมเ่จ็บก็ตอ้งทกุข ์ อยากไมต่ายก็ตอ้งทกุข ์ อยากจะเทีย่วแลว้ไมไ่ดเ้ทีย่วก็ตอ้งทกุข ์

ไดเ้ทีย่วแลว้ก็อยากจะไปเทีย่วอกี มนัเป็นอย่างน้ี ความอยากไมม่ทีีส่ิ้นสุด  

เมือ่เหน็แลว้วา่ ความอยากต่างๆลว้นเป็นปญัหาท ัง้นัน้ เป็นตวัสรา้งความทกุขใ์หก้บั

จติใจ ก็ละเสยี เมือ่ละแลว้ก็เท่ากบัทาํนิโรธใหแ้จง้นัน่เอง ทาํใหค้วามทกุขด์บัหมดสิ้นไป

จากจติจากใจ นิโรธก็แจง้ขึ้นมาตามลาํดบั แจง้ขึ้นมาเรื่อยๆ เหมอืนกบัแสงจนัทรท์ี่

ค่อยๆสวา่งขึ้นมาเรื่อยๆ จากวนัขึ้น ๑ คํา่ไป ก็จะค่อยสวา่งขึ้นไปเรื่อยๆ จนสวา่งเต็มที่
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ในวนัขึ้น ๑๕ คํา่ ฉนัใด การปฏบิตักิจิในพระอริยสจัท ัง้ ๔ ก็จะเป็นอย่างนัน้ เมือ่เราได ้

บาํเพญ็เจริญมรรคไปเรื่อยๆแลว้ ก็จะกาํหนดพจิารณาทกุขไ์ปเรื่อยๆ รูท้กุขไ์ปเรื่อยๆ 

เมือ่รูท้กุขว์า่เกดิจากอะไร ก็สามารถละเหตขุองความทกุขไ์ด ้ ก็คอืตณัหา เมือ่ละได ้

นิโรธคอืความดบัทกุขก์็ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาตามกาํลงัของการละ ตามกาํลงัของการ

กาํหนดรูท้กุข ์ ตามกาํลงัแห่งการเจริญมรรคนัน่เอง เมือ่มรรคเจริญไดเ้ต็มทีค่รบรอ้ย

เปอรเ์ซน็ต ์นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมารอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์เป็นการจบสิ้นของทกุขท์ ัง้ปวง จติใจก็

สะอาดหมดจด บริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัตสาวกขึ้นมา  

น่ีคอืภารกจิในพระอริยสจั ๔ ผูใ้ดไดบ้าํเพญ็ไดด้าํเนินตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

ส ัง่สอนแลว้ ย่อมจะไดร้บัผลอนัประเสริฐเลศิโลก เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้ พระอรหนัต

สาวกไดร้บั เราจงึตอ้งบาํเพญ็มรรคใหม้าก เจริญมรรคใหม้ากทกุเวลานาท ี ในขณะทีม่ ี

ชวีติอยู่ ไมค่วรปลอ่ยเวลาอนัมค่ีาน้ีผ่านไป โดยไมไ่ดเ้จริญมรรค เริ่มต ัง้แต่ทาน คอืการ

ให ้ เขา้สู่การรกัษาศีล เขา้สู่การภาวนา นัง่สมาธิ เดนิจงกรม เจริญปญัญา สมถะและ

วปิสัสนาภาวนาไปเรื่อยๆ จนกวา่ชวีติจะหาไม ่ ถา้สามารถประพฤตปิฏบิตัไิดอ้ย่าง

ต่อเน่ืองแลว้ ดไีมด่กีารดบัทกุข ์ ความสิ้นทกุข ์ อาจจะเกดิขึ้นในชาตน้ีิก็ได ้ เพราะถา้

ปฏบิตัถิูกตอ้งตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนแลว้ จะไมห่นีพน้ไปจากผลอนัน้ีไป

ไดเ้ลย ในสมยัพระพทุธกาลมคีนบรรลมุรรคผลนิพพานไดเ้ป็นจาํนวนมาก เขาก็เป็นคน

เหมอืนเรา เขาก็มปีญัหาเหมอืนเรา เหมอืนๆกนั ต่างกนัตรงทีว่า่เขาเจริญมรรคมาก

นัน่เอง  

เขาหม ัน่ศึกษาปฏบิตัธิรรมกนัอย่างต่อเน่ือง มคีรูบาอาจารยท์ีเ่ลศิทีว่เิศษคอืพระพทุธเจา้ 

เป็นผูแ้สดงธรรมใหก้บัพวกเขาไดฟ้งักนั เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทีท่รงรูถ้งึความสามารถของผูฟ้งัวา่ สามารถทีจ่ะรบัธรรมบทไหนได ้ ก็ทรง

แสดงธรรมบทนัน้ไป จงึเขา้ประเดน็ เขา้เป้า ถา้ยงิปืนก็ยงิเขา้เป้าเลย ไมต่อ้งยงิหลายนดั 

ยงินดัเดยีวก็จะทะลหุวัใจเลย จงึเป็นเหตใุหค้นในสมยัพทุธกาลนัน้ สามารถบรรลมุรรค

ผลนิพพานเป็นจาํนวนมาก เพราะมพีระพทุธเจา้เป็นพระบรมศาสดา มศีรทัธา ความเชื่อ 

มคีวามขยนัหม ัน่เพยีร ทีจ่ะต ัง้หนา้ต ัง้ตา ปฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้อย่างจริงจงั 
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จงึทาํใหบ้รรลมุรรคผลนิพพานไดอ้ย่างรวดเร็ว บางคนฟงัเทศนเ์พยีงครัง้เดยีวก็บรรลุ

มรรคผลนิพพานไดแ้ลว้ บางคนกฟ็งัอกีไมก่ี่คร ัง้ก็สามารถบรรลไุด ้ 

เราจงึตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ การบรรลมุรรคผลนิพพานน้ี ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีสุ่ดวสิยัของพวก

เรา พวกเราทกุคน มสีทิธิทีจ่ะบรรลมุรรคผลนิพพานไดด้ว้ยกนัทกุคน และไมต่อ้งรอถงึ

ชาตหินา้ภพหนา้ หรือรอใหพ้ระศรีอารยเมตไตรยมาตรสัรูก่้อน แลว้จงึจะค่อยบรรลกุนั 

เพราะตอนน้ีพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ก็ยงัมอียู่ เป็นตวัแทนของพระพทุธเจา้

นัน่เอง เพราะพระพทุธองคไ์ดท้รงตรสัไวว้า่ ธรรมวินัยที่ตถาคตตรสัไวช้อบแลว้น้ีแล จะ

เป็นศาสดาของพวกเธอ หลงัจากที่ตถาคตจากพวกเธอไปแลว้ ตถาคตก็จากไปแลว้ แต่

พระบรมศาสดา คอืพระธรรมวนิยัอนัเลศิอนัประเสริฐน้ียงัไมไ่ดจ้ากเราไป ยงัอยู่กบัเรา 

จงึถอืวา่เราไมไ่ดอ้ยู่โดยปราศจากพระบรมศาสดา อยู่ทีว่า่เราจะนอ้มจตินอ้มใจ เขา้หา

พระบรมศาสดาหรือไม ่นอ้มจตินอ้มใจเขา้สู่พระธรรมคาํสอนหรือไมเ่ท่านัน้เอง  

ถา้เรานอ้มจตินอ้มใจเขา้สู่พระธรรมคาํสอน หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งัธรรม หม ัน่ศึกษาเลา่เรยีน

คาํสอนต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน แลว้นาํไปปฏบิตักิบักาย วาจา ใจ การบรรลุ

ธรรมก็จะเป็นสิง่ทีต่ามมาอย่างแน่นอน วนัน้ีเราก็ไดย้นิแลว้วา่ การทีจ่ะบรรลมุรรคผล

นิพพานได ้ตอ้งเจริญมรรค มรรคมอีงค ์๘ หรือมอีงค ์๓ ไดแ้ก่ ศีล สมาธิ ปญัญา หรือ

ทาน ศีล ภาวนา ก็ขอใหห้ม ัน่บาํเพญ็ทาน ศีล ภาวนา อย่าไปเสยีดายเงนิทองทีเ่หลอืกนิ

เหลอืใช ้ เอามาทาํทานเสยีใหห้มด เมือ่ทาํทานแลว้จติใจจะไดม้คีวามอ่อนโยน มคีวาม

เมตตา มคีวามกรุณา ทาํใหไ้มอ่ยากจะเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็จะทาํใหด้าํรงอยู่ในศีลในธรรม 

เมือ่มคีวามเมตตากรุณา การกระทาํทางกาย ทางวาจาย่อมไมผ่ดิศีลผดิธรรม ย่อมไม่

สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ เมือ่จติใจไมม่ปีญัหากบัการประพฤตผิดิต่างๆ ทางดา้น

ศีลธรรมแลว้ จติใจก็ไมว่า้วุน่ขุน่มวั มคีวามสงบร่มเยน็เป็นสุข ทาํใหก้ารทาํจติใจใหส้งบ

น่ิงเป็นสมาธิ เป็นสิง่ทีไ่มย่ากเลย เป็นสิง่ทีง่า่ยดายมาก เพราะมทีานมศีีลคอยสนบัสนุน 

เมือ่จติสงบแลว้ ก็จะเหน็ท ัง้ความสุข เหน็ความทกุข ์ทีป่รากฏขึ้นในจติในใจ  

เวลาทีต่ณัหาไมท่าํงาน จติจะน่ิง จติจะมคีวามสุข แต่พอตณัหาเริ่มทาํงาน ก็จะเป็น

เหมอืนกบัไฟทีล่กุฟู่ขึ้นมา เหมอืนกบัเวลาทีจ่ดุไมข้ดี ฉนัใดลกัษณะของตณัหาก็จะเป็น
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อย่างนัน้ ขณะทีไ่มม่ตีณัหาจติก็จะเยน็จะสบาย แต่พอเกดิความอยากขึ้นมาปับ๊ ก็จะรอ้น

ขึ้นมาทนัท ี จติของผูม้สีมาธิจะเหน็ไดท้นัท ี แลว้จะรูเ้ลยวา่น่ีแหละคอืตวัตณัหา ตวั

ปญัหา ตวักเิลส ตวัทีจ่ะตอ้งระงบัดบัใหไ้ด ้ จงึพยายามละตณัหาท ัง้ ๓ เพราะไดศึ้กษา

แลว้ ไดเ้หน็แลว้วา่ชวีติเป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน สกัวนัหน่ึงเราก็ตอ้งจากโลกน้ีไป สิง่

ต่างๆทีไ่ดม้าจากตณัหาท ัง้ ๓ ก็จะหมดไป ไมไ่ดม้อีะไรตดิไปกบัจติกบัใจเลย นอกจากมี

ตณัหา ความหวิ ความกระหายทีจ่ะตดิตามไปกบัจติกบัใจ ทาํใหต้อ้งไปเกดิในอบาย 

เป็นเปรต เป็นผ ี เป็นสตัวน์รก เป็นสตัวเ์ดรจัฉาน ถา้พจิารณาอย่างน้ีแลว้ ก็จะเหน็ชดั 

เป็นการเจริญปญัญา เป็นการกาํหนดทกุขน์ ัน่เอง กาํหนดรูท้กุขสจัจะ เมือ่รูแ้ลว้วา่ทกุขน้ี์

เกดิจากสมทุยั คอืตณัหา ก็ตอ้งละตณัหา ละสมทุยั เมือ่ละสมทุยัไดแ้ลว้ นิโรธ ความ

ดบัทกุข ์ก็ปรากฏแจง้ขึ้นมา  

น่ีคอืแนวทางแห่งการบาํเพญ็ในพระอริยสจั ๔ ถา้ผูใ้ดไดน้อ้มเอาพระอริยสจั ๔ ท ัง้ ๔ 

ประการน้ีมาประพฤตปิฏบิตัแิลว้ ผลทีจ่ะตามมาก็คอืการหลดุพน้จากความทกุข ์ หลดุ

พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ไดเ้ขา้ถงึพระนิพพานแดนอนัเกษม แดนอนัประเสริฐ ซึง่

ไมอ่ยู่เหนือวสิยัของพวกเราท ัง้หลาย จงึควรปฏบิตักิจิในพระอริยสจั ๔ ใหค้รบถว้น

บริบูรณ์ แลว้ความสุขอนัประเสริฐเลศิโลก ก็จะเป็นสมบตัขิองเราอย่างแน่นอน การ

แสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๑๙ 

มกันอ้ยสนัโดษ 
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

ใจเป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีสุ่ดของชวีติ จะสุขจะทกุขก์็อยู่ทีใ่จ ใจน้ีแหละเป็นผูส้รา้ง

ความทกุขแ์ละสรา้งความสุข แลว้ก็เป็นผูร้บัความทกุขแ์ละรบัความสุข เหมอืนกบั

ร่างกาย ถา้เอาอะไรมาทบุตร่ีางกาย ร่างกายก็ตอ้งรบัความเจ็บปวดจากการทบุต ี ฉนัใด

ใจก็เป็นเหมอืนกบัร่างกาย แต่ไมต่อ้งใชก้ารทบุต ี เพราะใจไมใ่ช่รูปธรรม ไมใ่ช่วตัถ ุ จงึ

ไมส่ามารถเอาวตัถมุาทาํใหใ้จทกุขไ์ด ้ แต่สิง่ทีจ่ะทาํใหใ้จทกุขห์รือสุข อยู่ทีค่วามคดิของ

ใจเอง ถา้คดิดใีจก็มคีวามสุข ถา้คดิไมด่คีิดช ัว่ ใจก็มคีวามทกุข ์ น่ีเป็นเรื่องของใจทีต่่าง

กบัร่างกาย ร่างกายเป็นส่วนย่อยของชวีติ ส่วนสาํคญัของชวีติอยู่ทีใ่จ เพราะถา้ไมม่ใีจ

แลว้ ชวีติก็ไมส่ามารถดาํเนินต่อไปได ้ 

ถา้ไมม่ใีจเป็นผูส้ ัง่การ ร่างกายก็จะกลายเป็นซากศพไป คนทีต่ายไปแลว้เป็นร่างทีไ่มม่ใีจ

เหลอือยู่แลว้ ใจไดท้ิ้งร่างไปแลว้ ใจไดไ้ปทีอ่ืน่แลว้ ร่างกายจงึไมรู่อ้ะไรเลย นอนอยู่

เฉยๆ แลว้ก็จะค่อยๆเสือ่มสลายไป เพราะไมม่ใีจคอยดูแลรกัษาร่างกายใหอ้ยู่ต่อไป คน

ทีย่งัมใีจอยู่กบัร่างกาย จงึสามารถอยู่ต่อไปได ้ ยงัทาํอะไรได ้ จะเดนิ จะวิง่ จะนัง่ จะ

นอน จะรบัประทานอาหาร จะไปทาํอะไร ก็ยงัสามารถทาํได ้ แต่ตอ้งมใีจเป็นผูค้วบคุม 

เป็นพีเ่ลี้ยง ถา้เปรียบเทยีบร่างกายก็เหมอืนกบัเดก็ทารก ทีย่งัไมส่ามารถดูแลตนเองได ้

ตอ้งอาศยัผูห้ลกัผูใ้หญ่ เช่นพ่อแมค่อยดูแลเลี้ยงดู จนกวา่จะโตเป็นผูใ้หญ่ แลว้สามารถ

ช่วยเหลอืตวัเองได ้แต่ร่างกายไมเ่ป็นอย่างนัน้ เป็นทารกตลอดชวีติ ถา้ไมม่ใีจดูแลรกัษา 

ร่างกายก็จะกลายเป็นซากศพไปทนัท ี ปลอ่ยทิ้งไวก้็จะตอ้งเน่าเป่ือยไป จนไมม่อีะไร

หลงเหลอือยู่ น่ีเป็นเรื่องของร่างกาย  

ใจมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ต่อชวีติ ทีท่าํอะไรไดอ้ยู่ทกุขณะน้ี เพราะมใีจเป็นผูส้ ัง่การ 

การศึกษาเรียนรูธ้รรมชาตขิองใจจงึเป็นสิง่สาํคญั กวา่การศึกษาธรรมชาตขิองร่างกาย 
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เรื่องของร่างกายเราก็พอจะรูอ้ยู่วา่ ทาํอย่างไรใหร่้างกายอยู่ได ้ก็ไมม่อีะไรมาก ใหห้ายใจ

อยู่เรื่อยๆ อย่าไปหยุดหายใจ ร่างกายกจ็ะไมต่าย นอกจากหายใจแลว้ ก็ตอ้งใหอ้าหาร

อย่างต่อเน่ือง ใหน้ํา้อย่างต่อเน่ือง แลว้ก็ตอ้งปกป้องรกัษาดว้ยเสื้อผา้ ดว้ยทีอ่ยู่อาศยั 

ไมใ่หแ้ดดใหฝ้น ไมใ่หแ้มลงสตัวม์ากดัมาต่อย มาทาํลายร่างกายได ้ถา้เจ็บไขไ้ดป่้วย ก็

ตอ้งหายามาดูแลรกัษา เท่าน้ีร่างกายก็สามารถอยู่ไปได ้จนกวา่จะหมดอายุขยั แต่ใจเป็น

สิง่ทีพ่วกเราไมค่่อยรูจ้กักนัเท่าไหร่ ไมรู่ว้า่จะรกัษาใจอย่างไร ทาํอย่างไรไมใ่หใ้จมี

อารมณ์ขุน่มวั ทาํอย่างไรใหม้แีต่ความสบายอกสบายใจ เป็นสิง่ทีย่ากมาก เพราะไมเ่คย

ศึกษา ไมรู่ว้า่อะไรทาํใหใ้จมอีารมณ์วา้วุน่ขุน่มวั ไมท่ราบวา่อะไรทาํใหใ้จทกุข ์ ใจกงัวล 

เพราะไมม่ใีครสอนนัน่เอง เกดิมาพ่อแมก่็ไมรู่เ้รื่องของใจ พ่อแมจ่งึไมส่ามารถสอนไมใ่ห ้

มคีวามโกรธ ไมใ่หม้คีวามโลภได ้ 

เพราะพ่อแมก่็ไมรู่เ้หมอืนกนัวา่ ความโลภความโกรธเป็นสิง่ทีไ่มด่ ี ตอ้งอาศยัคนฉลาด

อย่างพระพทุธเจา้เท่านัน้ ทีจ่ะเขา้ใจไดเ้ป็นอย่างด ี รูว้า่อะไรทาํใหส้งบร่มเยน็เป็นสุข 

สบายอกสบายใจ รูว้า่อะไรทาํใหว้า้วุน่ขุน่มวั มคีวามทกุข ์มคีวามเดอืดเน้ือรอ้นใจ น่ีคอื

สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดศึ้กษามา และไดป้ฏบิตัมิา จนสามารถทาํใหใ้จของท่านมแีต่ความ

สงบ มแีต่ความสบาย มแีต่ความเยน็ ปราศจากความทกุข ์ความรุ่มรอ้น ความวา้วุน่ขุน่

มวัท ัง้หลาย เพราะไดท้รงศึกษาจนเหน็ชดัแจง้แลว้วา่ เหตทุีท่าํใหใ้จวา้วุน่ขุน่มวั ก็คอื

กเิลสตณัหาน่ีเอง กเิลสคอืความโลภ ความโกรธ ความหลง ตณัหาก็คอืความอยาก

ต่างๆ ความอยากในกาม ความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็น เหลา่น้ี

ถา้มปีรากฏขึ้นมาในใจแลว้ จะทาํใหใ้จวา้วุน่ขุน่มวั รุ่มรอ้น ไมส่บายอกไมส่บายใจ แลว้

ยงัทรงรูด้ว้ยวา่อะไรเป็นเหตใุหเ้กดิความโลภ ความโกรธ ใหเ้กดิความอยากต่างๆนานา

ขึ้นมา ก็คอืความหลงนัน่เอง หรืออวิชชาความไมเ่ขา้ใจในธรรมชาตขิองใจ วา่อะไรทาํให ้

ใจมคีวามสุข มคีวามทกุข ์ 

พระพทุธเจา้ไดท้รงศึกษาทดลองจนเหน็แลว้วา่ ใจจะมคีวามสุขไดน้ัน้ ใจตอ้งไมโ่ลภ 

ตอ้งไมโ่กรธ ตอ้งไมอ่ยากในสิง่ต่างๆท ัง้หลาย ตอ้งระงบัดบักเิลสตณัหา เพราะเมือ่สงบ

ระงบัจากความโลภ ความโกรธ ความอยากต่างๆแลว้ ใจก็จะน่ิงสงบ มคีวามสุข ความ
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อิม่ ความพอ มปีีตอิยู่ในตวัเอง น่ีคอืสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงศึกษาและทาํความเขา้ใจ 

จนเหน็ไดอ้ย่างแจง้ชดัแลว้วา่ ทาํอย่างไรจงึจะมคีวามสุขไดอ้ย่างแทจ้รงิ คอืตอ้งทาํใจให ้

สงบสงดัจากกเิลสตณัหาท ัง้หลายนัน่เอง หนา้ทีท่ีแ่ทจ้รงิของพวกเรา เพือ่ความร่มเยน็

เป็นสุข เพือ่ความเจริญ จงึอยู่ทีก่ารต่อสูก้บักเิลสตณัหาท ัง้หลาย ไมป่ลอ่ยใหก้เิลส

ตณัหาออกมาเพ่นพ่าน เพราะทกุครัง้ทีอ่อกมา ก็เหมอืนกบัปลอ่ยใหค้นตดิคุกตดิตะราง

หนีออกมา สรา้งความเดอืดรอ้น ความเสยีหายใหก้บัผูอ้ืน่  

กเิลสตณัหาจงึเป็นเหมอืนนกัโทษ ทีห่นีออกมาจากคุก เราจงึตอ้งทาํหนา้ทีต่าํรวจ คอย

จบั คอยทาํลาย พวกกเิลสตณัหาท ัง้หลาย ไมใ่หม้อีาํนาจวาสนา ถา้มแีลว้ จะสรา้งความ

วุน่วาย สรา้งความเดอืดรอ้นแบบไมม่ทีีส่ิ้นสุด ถงึแมจ้ะส ัง่ใหเ้ราไปหาสิง่ต่างๆมา

ครอบครองเป็นสมบตั ิ เป็นจาํนวนมาก หาเงนิหาทองไดเ้ป็นหมืน่ลา้นแสนลา้น ทาํใหเ้รา

เป็นผูย้ิง่ใหญ่มตีาํแหน่งสูงๆ เป็นประธานาธิบด ีเป็นนายกรฐัมนตรีก็ตามเถดิ แต่ถา้ยงัมี

กเิลสมตีณัหาอยู่ในใจแลว้ จะทาํใหเ้ราตอ้งตะเกยีกตะกายอยู่ตลอดเวลา จะไมส่ามารถ

นัง่อยู่เฉยๆไดเ้ลย พออยู่เฉยๆ ก็จะเกดิความอดึอดัใจ เกดิความเบือ่หน่าย จะตอ้ง

ออกไปหาอะไรทาํ จะตอ้งออกไปหาอะไรมา ใจถงึจะมคีวามสุขได ้ ตอ้งขวนขวาย

ตะเกยีกตะกายอยู่รํา่ไป เพราะไมว่า่จะไดอ้ะไรมามากนอ้ยเพยีงไร จะไมอ่ิม่ จะไมพ่อ 

แต่จะรูส้กึหวิ รูส้กึวา่ขาดสิง่นัน้สิง่น้ีอยู่เสมอ พอเหน็สิง่นัน้สิง่น้ีขึ้นมา ก็เกดิความอยาก

ไดข้ึ้นมา  

น่ีคอืปญัหาของพวกเรา กเิลสตณัหาคอืตวัสรา้งปญัหาท ัง้หลายใหก้บัเรา เราจงึตอ้ง

ดาํเนินชวีติตามแบบทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้วกเราดาํเนิน ตอ้งเจริญธรรมะทีเ่รียกวา่

มกันอ้ยสนัโดษ มกันอ้ยก็คอือย่าไปโลภมาก อย่าไปอยากไดอ้ะไรมากๆ เอาเท่าทีจ่าํเป็น

ก็พอ คาํวา่นอ้ยก็คอื เอาเท่าทีพ่อเพยีงต่อการดาํรงชพี รบัประทานอาหารกร็บัประทาน

พอประมาณ อย่าไปรบัประทานมากจนเกนิความตอ้งการของร่างกาย เพราะถา้มากกวา่

ความตอ้งการแลว้ ก็จะมนีํา้หนกัเพิม่ขึ้นมากเกนิความจาํเป็น จะกลายเป็นคนอว้นไป 

กลายเป็นคนทีม่รูีปร่างไมส่วยงาม กลายเป็นคนมโีรคภยัรุมเรา้ ทีเ่กดิจากมนีํา้หนกัเกนิ

นัน่เอง น่ีคอืปญัหา เราจงึตอ้งใชค้วามมกันอ้ยเป็นหลกัในการดาํเนินชวีติ เอาเท่าที่
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จาํเป็นเท่านัน้ เพราะมมีากเกนิความจาํเป็นไมเ่กดิคุณ ไมเ่กดิประโยชน ์ ไมไ่ดท้าํใหม้ี

ความสุขมากขึ้น แต่กลบัจะทาํใหม้คีวามทกุขม์ากขึ้น ร่างกายกจ็ะตอ้งทาํงานหนกัขึ้น 

จะตอ้งมปีญัหากบัโรคภยัไขเ้จ็บทีต่ามมา น่ียกตวัอย่างเกี่ยวกบัร่างกาย แต่จะครอบคลมุ

ทกุสิง่ทกุอย่างในชวีติเลยทเีดยีว  

ถา้มคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมสีิง่นัน้สิง่น้ีก็มไีด ้ แต่ใหอ้ยู่ในกรอบของเหตขุองผล คอืของ

ความจาํเป็นเท่านัน้ จาํเป็นจะตอ้งมอีะไรไวเ้พือ่ดาํเนินชีวติก็มไีป เช่นตอ้งทาํงานทาํการ 

เพราะถา้ไมท่าํกจ็ะไมม่รีายได ้ เมือ่ไมม่รีายได ้ ก็จะไมม่อีะไรมาจนุเจอืดูแลรกัษาอตัภาพ

ร่างกาย ใหอ้ยู่อย่างปกตสุิข ก็ตอ้งทาํงานทาํการกนั เวลาทาํงานทาํการกต็อ้งมเีครื่องไม ้

เครื่องมอื ตอ้งมรีถยนตไ์วข้บัไปทาํงาน มเีสื้อผา้ไวใ้ส่ไปทาํงาน มเีครื่องไมเ้ครื่องมอื

ต่างๆ ทีจ่ะตอ้งใชใ้นการทาํงาน สิง่เหลา่น้ีเรียกวา่เป็นสิง่ทีม่คีวามจาํเป็น อย่างน้ีตอ้งหา

มา ตอ้งมไีว ้ แต่ใหม้พีอกบัความจาํเป็นของงานก็พอ ส่วนอย่างอืน่ทีไ่มม่คีวามจาํเป็น ก็

อย่าไปหามาจะดกีวา่ เพราะไมเ่กดิประโยชน ์ แต่จะเกดิโทษกบัใจ เพราะจะหลอกใหห้า

มาอยู่เรื่อยๆ ไดอ้ะไรมาใหม่ๆ ก็มคีวามสุข มคีวามพอใจอยู่ไดส้กัระยะหน่ึง พอเหน็สิง่

ใหม่ๆ ออกมาอกี ก็เกดิความอยากไดข้ึ้นมาอกี สิง่ทีม่อียู่แลว้ก็ไมม่คีวามหมาย ตอ้งเอา

สิง่ใหม ่ท ัง้ๆทีไ่มม่สีิง่ใหมน้ี่ ก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร ก็ยงัสามารถอยู่ได ้ 

แต่ถา้ใจมคีวามโลภมคีวามอยากเกดิขึ้นแลว้ ก็จะสรา้งความรุ่มรอ้น ใหเ้กดิขึ้น 

จนกระท ัง่ทนอยู่เฉยๆไมไ่ด ้ตอ้งออกไปหาไปซื้อสิง่ทีต่อ้งการมาแลว้ก็จะเป็นแบบเดมิอกี 

พอไดม้าแลว้สกัพกัหน่ึงก็เบือ่ ก็อยากจะไดส้ิง่ใหม่ๆ อกี น่ีคอืสิง่ทีไ่มม่คีวามจาํเป็นต่อ

การดาํรงชพี เช่นพวกของสวยๆ งามๆ ของฟุ่มเฟือยท ัง้หลาย เครื่องประดบัประดาต่างๆ 

เครื่องเพชรต่างๆ หรือเสื้อผา้ทีม่เีกนิความจาํเป็น เพราะเสื้อผา้มไีวส้าํหรบัสวมใส่ปกปิด

ร่างกาย เราก็มพีอเพยีงแลว้ แต่เวลาเหน็เสื้อผา้ชดุใหม่ๆ  มสีสีนัแปลกๆ ดูแลว้ก็เกดิ

ความอยากจะไดม้า อย่างน้ีก็เป็นของฟุ่มเฟือยเหมอืนกนั พยายามเอาความมกันอ้ย เอา

เหตผุลมาสกดัจะดกีวา่ ถามตวัเองวา่ ถา้ไมม่เีสื้อผา้ชดุใหมน้ี่แลว้ จะตายไหม เสื้อผา้ทีม่ ี

อยู่ ยงัใส่ไดห้รือไม ่ ถา้ยงัใส่ได ้ ไมท่าํใหเ้ราตอ้งตายไป ก็อย่าไปอยากไดม้า จะดกีวา่ 

เพราะอยากไดแ้ลว้ จะไมไ่ดห้ยุดอยู่ตรงนัน้ เดีย๋วก็อยากไดช้ดุใหมอ่กีตามมาเรื่อยๆ น่ี
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เป็นธรรมชาตขิองความอยาก ทีเ่กดิจากความหลง คอืความไมม่เีหตไุมม่ผีลนัน่เอง ไมม่ี

ความมกันอ้ย ไมม่คีวามสนัโดษ  

ความสนัโดษหมายถงึความยนิดตีามมตีามเกดิ มอีะไรไดอ้ะไรมาก็พอใจกบัสิง่ทีไ่ดม้า 

เป็นเหมอืนนกับวช เวลาไปบณิฑบาตใครจะใส่อะไรมาใหร้บัประทาน กพ็อใจกบัสิง่ที่

ไดร้บัมา จะไมบ่่น จะไมม่คีวามรูส้กึอดิหนาระอาใจ เมือ่ไดส้ิง่ทีไ่มช่อบ ไมถู่กกบักเิลส

ตณัหา เป็นเรื่องทีน่กับวชพยายามควบคุมบงัคบัจติใจ ถา้เป็นอาหารทีร่บัประทานได ้ทาํ

ใหร่้างกายอิม่ มคีวามสุข ไมท่กุข ์ ไมห่วิ ก็ใชไ้ดแ้ลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นอาหารทีถู่กกบั

ปากถูกกบัใจ ถา้มคีวามมกันอ้ยสนัโดษอยู่ในใจแลว้ จะสามารถระงบัดบักเิลสตณัหา

ต่างๆไดม้าก จนดบัไดห้มดเลยทเีดยีว ถา้ดบักเิลสตณัหาไดห้มดแลว้ จะไมม่อีะไรวเิศษ

เท่า เพราะเมือ่ดบัไปแลว้ใจจะมแีต่ความสุข ไมท่กุข ์ไมห่วิ ไมก่ระหาย เหมอืนนกัโทษที่

หนีออกมาจากคุก ไดถู้กเจา้หนา้ทีท่างบา้นเมอืงจบัไปทาํลายจนหมดสิ้นแลว้ ประชาชน

สามารถไปไหนมาไหนไดอ้ย่างปลอดภยั ไมต่อ้งหวาดกลวัวา่จะมใีครมาทาํรา้ย เพราะ

พวกทีห่นีออกมาจากคุกไดถู้กตาํรวจจบัหรอืถูกฆ่าทิ้งหมดแลว้ จงึไมม่ใีครมาสรา้งความ

ทกุข ์สรา้งความเดอืดรอ้น ใหก้บัสงัคมอกีต่อไป  

กเิลสตณัหาก็เหมอืนคนตดิคุกทีห่นีออกมานัน่เอง เมือ่ออกมาแลว้ก็จะสรา้งความวุน่วาย

ใหก้บัเรา แต่ถา้ไมม่กีเิลสตณัหาแลว้ เราจะอยู่เฉยๆได ้ เช่น วนัน้ีวนัเสาร ์ ถา้ไมม่คีวาม

อยากแลว้ ก็อยู่บา้นไดอ้ย่างสบาย ไมต่อ้งวุน่วายแต่งตวั ไมต่อ้งวุน่วายกบัการออกไป

ขา้งนอก ไมต่อ้งวุน่วายกบัการหาเงนิหาทอง เพือ่เอามาใชจ่้ายกบัการออกไปขา้งนอก น่ี

แหละคอืความวเิศษของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้สามารถนาํเอามาปฏบิตัไิด ้

แลว้ จะมแีต่ความร่มเยน็เป็นสุข ไมต่อ้งตะเกยีกตะกายแสวงหาความสุขจากสิง่ต่างๆ

ภายนอก เพราะความสขุที่แทจ้ริงนั้น อยู่ที่ใจที่สงบระงบัจากกเิลสตณัหาท ัง้หลาย

นัน่เอง เราจงึตอ้งใชธ้รรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ มาสรา้งความมกันอ้ยสนัโดษให ้

เกดิขึ้นใหไ้ด ้ แต่จะทาํโดยไมม่เีครื่องไมเ้ครื่องมอืนัน้ เป็นสิง่ทีย่าก ตอ้งมเีครื่องไม ้

เครื่องมอืในการทาํใหเ้กดิความมกันอ้ยสนัโดษขึ้นมา คอืตอ้งมกีารเสยีสละ มอีะไรเหลอื
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กนิเหลอืใช ้ ควรสละใหผู้อ้ืน่ไป มเีวลาอยู่ว่างๆ ไมไ่ดท้าํอะไรใหเ้กดิประโยชน ์ ควรสละ

เวลาไปทาํประโยชนใ์หก้บัผูอ้ืน่บา้ง  

น่ีเป็นวธิีทีจ่ะสกดัความโลภ ความอยากต่างๆได ้ พระพทุธเจา้จงึสอนใหม้จีาคะ การ

เสยีสละ พยายามใชเ้วลาและสิง่ของต่างๆ ทีม่อียู่แต่ไมม่คีวามจาํเป็นกบัเรา เอาไปทาํให ้

เกดิประโยชนก์บัผูอ้ืน่ แลว้ก็ใหด้าํรงอยู่เป็นปกต ิไมว่า่จะทาํอะไร ตอ้งระวงัไมใ่หไ้ปสรา้ง

ความเดอืดรอ้นกบัผูอ้ืน่ เพราะถา้ไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่แลว้ ความ

เดอืดรอ้นนัน้ก็จะกลบัมาทีต่วัเรา เช่นอย่าเอาทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองของผูอ้ืน่ทีเ่ขา

ไมไ่ดอ้นุญาตมา อย่าทาํรา้ยชวีติของผูอ้ืน่ เพราะชวีติเป็นสิง่ทีม่คุีณค่า ทีท่กุคนรกัและ

สงวน ไมต่อ้งการใหใ้ครมาทาํรา้ย เมือ่ชวีตินัน้ถูกทาํรา้ยไป ก็จะตอ้งสรา้งความทกุขใ์ห ้

ท ัง้กบัคนทีต่ายไป และคนทีร่กัเขา เช่นญาตสินิทมติรสหาย จะตอ้งมผูีต้ามจบั เพือ่นาํ

ตวัไปลงโทษ เพราะถา้ปลอ่ยใหอ้ยู่ในสงัคม จะสรา้งความเดอืดรอ้น ทาํรา้ยชวีติและ

ทรพัยส์นิของผูอ้ืน่อกี ทาํใหส้งัคมไมส่งบ ไมม่คีวามสุข มแีต่ความทกุข ์ ความกงัวลใจ 

จงึตอ้งตามจบัเพือ่เอาไปกกัขงั ไปลงโทษ หรือเอาไปทาํลายเลยก็ได ้ ขึ้นอยู่กบัความรา้ย

กาจของเรา  

จะทาํอะไรจงึตอ้งระมดัระวงั ไมใ่หไ้ปกระทบ ไปเบยีดเบยีน ไปสรา้งความเดอืดรอ้น

ใหก้บัผูอ้ืน่ ไมว่า่จะเป็นชวีติ เป็นทรพัยส์นิ ทีเ่ป็นวตัถกุ็ดเีป็นบคุคลก็ด ี เช่นสามภีรรยา

ของผูอ้ืน่ ไมค่วรไปยุ่ง ไมค่วรไปเกี่ยวขอ้งดว้ย นอกจากนัน้ก็ตอ้งมสีจัจะ มคีวามจริงใจ 

พูดอะไรตอ้งเป็นความจรงิไมพู่ดในสิง่ทีไ่มจ่ริง เพราะจะทาํใหผู้อ้ืน่เกดิความเขา้ใจผดิ

ขึ้นมา จะทาํใหเ้กดิความเสยีหาย เช่นไปหลอกยมืเงนิ แลว้สญัญาวา่จะเอามาคนื ท ัง้ๆ ที่

ไมเ่คยคดิวา่จะเอามาคนืเลย พอเขาหลงเชื่อใหเ้รายมืเงนิไป เขาก็ตอ้งมาเสยีใจภายหลงั 

เพราะไมไ่ดร้บัเงนิคนืนัน่เอง เป็นการโกหกหลอกลวง ไมม่สีจัจะ เป็นการเบยีดเบยีน 

สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ ถา้ประพฤตแิบบน้ีแลว้ สงัคมจะรงัเกยีจ จะไมส่ามารถ

อยู่อย่างปกตเิหมอืนผูอ้ืน่ได ้ถา้ไมถู่กจบัไปขงัไวใ้นคุกในตะราง ก็จะตอ้งถูกประหารชวีติ

เลยทเีดยีว จงึตอ้งระมดัระวงัในการกระทาํของเรา ถา้อยากจะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข  
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ประการสุดทา้ย ตอ้งควบคุมจติใจใหส้งบน่ิง เพราะเวลาสงบน่ิงแลว้ กเิลสตณัหาจะไม่

ปรากฏ จะไมส่ามารถทาํงานได ้ ในขณะทีจ่ติมคีวามสงบ มคีวามน่ิง จติจะมคีวามมกั

นอ้ย มคีวามสนัโดษ จะไมห่วิไมก่ระหาย ไมอ่ยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี พอใจกบัสิง่ทีม่อียู่ แลว้

จะรูส้กึวา่สิง่ทีม่อียู่ มนัมากมายเกนิความจาํเป็นต่อการดาํรงชพีเสยีดว้ยซํา้ไป แลว้จะทาํ

ใหอ้ยากเอาส่วนทีเ่กนิน้ีไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ไปแจกจ่าย ไปทาํบญุทาํทาน ทาํใหใ้จมี

ความสุข มคีวามพอ เป็นการดาํเนินชวีติที่จะทาํใหม้คีวามสุขอย่างแทจ้รงิ การแสดงเหน็

วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๒๐ 

หนา้ที่ของมนุษย ์
๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

วนัน้ีเป็นวนัทีพ่วกเรามเีวลาวา่งจงึไดม้าวดักนั เพือ่ปฏบิตัหินา้ที่ของมนุษย ์ พวกเรา

อาจจะไมท่ราบวา่มนุษยม์หีนา้ทีอ่ะไรบา้ง มแีต่พระพทุธเจา้กบัพระอรหนัตสาวกเท่านัน้ที่

รู ้และไดท้าํหนา้ทีข่องมนุษยอ์ย่างสมบูรณ์เต็มที ่จนไดร้บัประโยชนอ์นัสูงสุด ทีส่ตัวโ์ลก

คอืมนุษยอ์ย่างพวกเราจะรบัได ้ คอืพฒันาจติใจของตน ใหข้ึ้นไปถงึจดุสูงสุดคอืพระ

นิพพาน น่ีแหละคอืหนา้ทีข่องมนุษย ์ เกดิมาเพือ่มากระทาํหนา้ที ่ ๓ ประการดว้ยกนั ที่

พระพทุธเจา้ทกุๆพระองค ์ทีไ่ดม้าตรสัรู ้จะทรงสอนใหก้บัสตัวโ์ลกทกุครัง้ไป คอื ๑. ทาํ

ความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ๒. ละการกระทาํความชัว่ท ัง้หลายเสยี ๓. ชาํระจติใจให ้

สะอาดบริสุทธิ์ กาํจดักเิลสตณัหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ

ท ัง้หลาย ทีม่อียู่ในใจใหห้มดสิ้นไป  

เพราะไมม่สีตัวโ์ลกในภพไหน ในบรรดาภพทีม่อียู่ท ัง้หมด ทีจ่ะทาํสิง่เหลา่น้ีได ้มภีพของ

มนุษยเ์พยีงภพเดยีวเท่านัน้ ทีส่ามารถจะทาํความด ี ละความชัว่ และชาํระจติใจของตน

ใหส้ะอาดบริสุทธิ์ได ้ ภพอืน่ๆนัน้เป็นภพสาํหรบัไปเสวยบญุ เสวยกรรม ถา้ไปเกดิใน

สวรรค ์เป็นเทพ เป็นพรหมก็ไดแ้ต่เสวยบุญ คอืความสุขทีต่นไดท้าํไว ้ในสมยัทีเ่กดิเป็น

มนุษย ์ ถา้ไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ไปตกนรก ก็ตอ้งไปเสวยกรรม ทีเ่คยทาํไว ้ แต่จะไม่

สามารถทาํบญุ ละบาป ชาํระจติใจในภพเหลา่นัน้ไดเ้ลย เพราะไมใ่ช่วสิยัทีจ่ะทาํได ้

นัน่เอง มภีพเดยีวภูมเิดยีวในไตรภพน้ี คอืภพของมนุษยน้ี์เท่านัน้ ทีจ่ะสามารถสรา้งบญุ

สรา้งกศุล ละเวน้จากการกระทาํบาปท ัง้หลาย ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจดได ้มภีพของ

มนุษยน้ี์เพยีงภพเดยีวเท่านัน้  

ถา้ไดเ้กดิมาเป็นมนุษยแ์ลว้ ไมไ่ดท้าํบญุ ไมไ่ดล้ะบาป ไมไ่ดช้าํระจติใจของตนใหส้ะอาด 

ก็เสยีชาตเิกดิ ไมไ่ดร้บัประโยชนอ์นัพงึจะไดร้บั เป็นประโยชนท์ีด่ทีีสุ่ด ทีเ่ลศิทีสุ่ด ไมม่ี



35 
 

อะไรในโลกน้ีจะมคุีณค่า มคีวามประเสริฐเลศิโลก เท่ากบัการไดบ้รรลถุงึพระนิพพาน ได ้

หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยู่ในวสิยัของพวกเรา ทีจ่ะสามารถทาํกนั

ได ้ ถา้ไมท่าํ ก็เท่ากบัปลอ่ยโอกาสอนัดงีาม ใหห้ลดุจากมอืไป เป็นการเสยีชาตเิกดิ 

เหมอืนกบัเวลาทีไ่ดเ้ขา้ไปในรา้นเพชร รา้นพลอย รา้นขายทอง แลว้เจา้ของอนุญาตให ้

หยบิทกุสิง่ทกุอย่าง ทีม่อียู่ในรา้นไปได ้แต่เรากลบัไมส่นใจ กลบัไปสนใจกบัของสกปรก 

สิง่ต่างๆทีถู่กทิ้งไวใ้นถงัขยะ ไปขดุคุย้หาแต่ของทีส่กปรก แทนทีจ่ะเปิดตูเ้ก็บเพชร เก็บ

พลอย เก็บเงนิ เก็บทองไว ้กลบัไปสนใจกบัเรื่องขยะท ัง้หลาย อย่างน้ีเป็นการเสยีโอกาส

ทีด่ ี เจา้ของรา้นอตุส่าหม์จีติใจกวา้ง อยากจะใหเ้ราไดเ้อาของดีๆ ไปกนั แต่ความโงเ่ขลา

เบาปญัญาของเรา กลบัเหน็เพชร พลอย เงนิ ทอง เป็นของไมม่คุีณค่า กลบัเหน็สิง่ที่อยู่

ในกองขยะนัน้ มคุีณค่า  

ชวีติของพวกเราจงึไมค่่อยไดด้บิไดด้สีกัเท่าไหร่ ไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ท่าทีค่วร ในฐานะที่

ไดเ้กดิมาเป็นมนุษย ์ เพราะภพภูมขิองมนุษยม์ไีวส้าํหรบัเตมินํา้มนัใหก้บัชวีติ เหมอืนกบั

สถานีบริการ ทีม่ไีวส้าํหรบัเตมินํา้มนั เตมิลม เตมินํา้ใหก้บัรถยนต ์ เพือ่จะไดเ้ดนิทางไป

ถงึจดุหมายปลายทางทีด่ไีด ้ เช่นเรากาํลงัจะเดนิทางกลบับา้น นํา้มนัใกลจ้ะหมด ก็ตอ้ง

มองหาปัม๊นํา้มนั เมือ่เจอปัม๊ก็ตอ้งรีบเลี้ยวเขา้ไป รีบเตมินํา้มนั เตมินํา้ เตมิอะไรเสยีก่อน 

เมือ่รถมนีํา้มนั มนีํา้ มลีม ก็พรอ้มทีจ่ะพาเราเดนิทางไปสู่จดุหมายปลายทาง ทีต่อ้งการ

ไปได ้แต่ถา้กลบัมวัโอเ้อ ้ถงึปัม๊นํา้มนัแลว้แทนทีจ่ะไปซื้อนํา้มนั กลบัไปซื้อสุรามาดืม่ ซื้อ

บหุรี่มาสูบ ซื้อขนมมารบัประทาน จนไมม่เีงนิเหลอืซื้อนํา้มนัเตมิใส่รถ พอขบัรถออกไป

ไดไ้มไ่กล นํา้มนัหมดก็ตอ้งจอด ไปไมถ่งึจดุหมายปลายทาง  

น่ีคอืภพชาตขิองมนุษยเ์ป็นอย่างน้ี เป็นทีม่าเตมินํา้มนัของชวีติ เราเป็นนกัท่องเทีย่ว นกั

เดนิทาง ในภพนอ้ยภพใหญ่ ในสงัสารวฏั เวยีนวา่ยตายเกดิ เกดิ แก่ เจ็บ ตาย ถา้ไมม่ี

ผูว้เิศษอย่างพระพทุธเจา้ มาบอกเราวา่ควรจะทาํอะไร ควรจะต ัง้เป้าไวท้ีไ่หน เราก็จะไมรู่ ้

เราก็จะใชช้วีติของเราแบบสุรุ่ยสุร่าย แบบไมม่สีาระ ใชไ้ปตามอาํนาจของกเิลส ตณัหา 

ความโลภ ความอยากท ัง้หลาย ถา้ปลอ่ยใหเ้ป็นไปอย่างน้ี ผลก็คอืการเวยีนวา่ยตายเกดิ

ในภพนอ้ยภพใหญ่ แบบไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น แต่ถา้มโีอกาส มวีาสนา ไดเ้กดิมาเจอ
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พระพทุธเจา้ก็ด ีพระศาสนาทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงประกาศไวก้็ด ีไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ จนรูว้า่สิง่ทีด่ทีีสุ่ดสาํหรบัมนุษยก์็คอื การทาํความดี ละความชัว่ 

ชําระจติใจของตนใหส้ะอาดหมดจด เมือ่รูแ้ลว้ ก็ควรรีบนาํไปปฏบิตั ิ เพราะเมือ่ได ้

ปฏบิตัแิลว้ ผลอนัดเีลศิทีพ่ระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดบ้รรลถุงึ กจ็ะ

กลายเป็นผลทีพ่วกเราจะไดบ้รรลกุนั  

พวกเรากาํลงัแสวงหาความสุข พยายามหนีความทกุขด์ว้ยกนัทกุคน แต่ไมรู่จ้กัวธิีที่

ถูกตอ้ง จงึมกัเดนิไปพบกบัความทกุขอ์ยู่เรื่อยๆ ความสุขจะไมค่่อยไดเ้จอเท่าไหร่ ถา้

เป็นความสุขก็เป็นแบบจอมปลอม เป็นความสุขทีม่คีวามทกุขซ์่อนเรน้อยู่ภายใน ไดม้า

ใหม่ๆ ก็มคีวามสุข แต่หลงัจากนัน้แลว้ สิง่ทีไ่ดม้าก็กลายเป็นความทกุขไ์ป ไม่วา่จะเป็น

วตัถหุรือบคุคล ลว้นเป็นเช่นนัน้ท ัง้สิ้น เวลาไดใ้ครมาใหม่ๆ  เป็นสาม ี เป็นภรรยา เป็น

คู่ครอง เราจะมคีวามดอีกดใีจ มคีวามสุข แต่หลงัจากอยู่กนัไปไดส้กัระยะหน่ึงแลว้ ก็จะ

เกดิความเบือ่หน่ายขึ้นมา เกดิความจาํเจ เกดิความชนิชา เกดิการทะเลาะเบาะแวง้ เกดิ

การขดัใจกนัขึ้นมา คนทีเ่คยรกัก็เลยกลายเป็นคนทีน่่าเกลยีด น่าชงัไป คนทีใ่หค้วามสุข 

ก็กลายเป็นคนทีใ่หค้วามทกุขไ์ป เพราะน่ีคอืธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่าง ทีพ่วกเราเขา้

ไปเกี่ยวขอ้ง ไปแสวงหา  

แต่เน่ืองจากเรามคีวามมดืบอด คอืโมหะความหลง อวิชชาความไมรู่จ้ริง จงึทาํใหเ้หน็

ผดิเป็นชอบ เหน็ความทกุขว์า่เป็นความสุข เหน็วา่สิง่ต่างๆในโลกน้ีจะใหค้วามสุขกบัเรา 

จงึตะเกยีกตะกายพยายามแสวงหากนั แบบแทบเป็นแทบตาย เกอืบแทบทกุลมหายใจก็

วา่ได ้ พยายามจะหาสิง่นัน้มา สิง่น้ีมา หาบคุคลนัน้มา หาบคุคลน้ีมา เพราะคดิวา่เมือ่

ไดม้าแลว้ จะทาํใหม้คีวามสุขนัน่เอง แต่เราไมม่ปีญัญา ไมพ่จิารณา ไมรู่ถ้งึธรรมชาตทิี่

แทจ้รงิของสิง่ต่างๆ ทีเ่ราอยากไดม้าครอบครองวา่ เป็นไตรลกัษณ์ คอื ๑. เป็นอนิจจงั 

ไมเ่ทีย่ง ๒. เป็นทกุข ์๓. เป็นอนัตตา ไมใ่ช่ตวัตน ไมส่ามารถควบคุมบงัคบั ใหเ้ป็นไป

ตามความตอ้งการของเราได ้ พอไดอ้ะไรมาปับ๊ ก็จะเริ่มเปลีย่นแปลงไปทนัท ี

เปลีย่นแปลงอยู่ทกุขณะ จากของใหมก่็จะกลายเป็นของเก่า จากของดกี็จะกลายเป็นของ

ชาํรุด เมือ่ชาํรุดแลว้ จะใหค้วามสุขไดอ้ย่างไร มแีต่จะกลายเป็นภาระ ทีเ่ราจะตอ้งหาเงนิ
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หาทองมาซ่อมแซม เวลาซื้อรถยนตม์าใหม่ๆ  ขบัไปไหนมาไหนก็สะดวกด ี เมือ่ใชไ้ป

เรื่อยๆ ก็เริ่มชาํรุดขึ้นมา ตอ้งเสยีเงนิเสยีทองไปซ่อมแซม บาํรุงรกัษา กลายเป็นภาระ 

กลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา น่ีเป็นธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่าง เราหา้มไมไ่ด ้ ไมอ่ยู่ใน

ความควบคุมของเรา จะไปอธิษฐานจติขอกบัพระวา่ ขอใหไ้ดส้ิง่ทีด่มีา แลว้ขอใหส้ิง่นัน้

ไมเ่ปลีย่นแปลง ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเราเสมอ ไมใ่ช่วสิยัทีจ่ะขอได ้ เพราะ

โดยธรรมชาตขิองทกุสิง่ทกุอย่าง ทีเ่ราเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย ไมว่า่จะเป็นสตัว ์ เป็นบคุคล 

เป็นขา้วของต่างๆ ลว้นอยู่ในกรอบของไตรลกัษณ์ท ัง้สิ้น ลว้นเป็นของไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์

ไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เป็นสิง่ทีค่วบคุมบงัคบัใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการได ้ 

แต่พวกเราขาดปญัญากนั ไมเ่หน็ไตรลกัษณ์ ผูท้ีจ่ะเหน็ไตรลกัษณ์ได ้ตอ้งเป็นคนระดบั

พระพทุธเจา้เท่านัน้ คนทีม่บีญุบารมแีก่กลา้ พอทีจ่ะมองเหน็สิง่เหลา่น้ีไดเ้ท่านัน้ ถงึจะ

เหน็ได ้ แลว้รูว้า่ควรจะปฏบิตักิบัสิง่เหลา่น้ีอย่างไร รูว้า่ตอ้งหกัหา้มจติใจ ไมใ่หไ้ปหลง 

ไปชอบ ไปยนิดกีบัสิง่ต่างๆท ัง้หลาย ทีม่อียู่ในโลกน้ี อย่าไปหวงัหาความสุขจากสิง่ต่างๆ

เหลา่น้ี แต่ใหห้นัเขา้มาหาความสุขภายในจติใจของตน น่ีแหละจงึเป็นเหตทุีม่าของหนา้ที่

ของพวกเรา ทีม่อียู่ ๓ ประการดว้ยกนั คอื ทาํความดีท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ละการ

กระทาํบาปทัง้หลาย แลว้กชํ็าระจติใจ ชําระกเิลสตณัหาท ัง้หลาย ใหห้มดออกไปจากจติ

จากใจเสยี เพราะถา้ไดท้าํแลว้ จติใจจะเขา้สู่ความสงบ เขา้สู่ความร่มเยน็เป็นสุข เขา้สู่

ความอิม่หนาํสาํราญใจ เขา้สู่ความพอ  

น่ีคอืธรรมชาตขิองจติใจ เป็นอย่างน้ี ไมไ่ดอ้ิม่ ไมไ่ดสุ้ขกบัวตัถขุา้วของ เงนิทอง กบัสตัว ์

กบับคุคลต่างๆ แต่สุขเพราะทาํความด ี ละความชัว่ ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด เราจงึ

ตอ้งทาํหนา้ทีข่องเราใหค้รบถว้นใหจ้งได ้ ถา้ไมไ่ดท้าํ ก็เท่ากบัเกดิมาเสยีชาตเิกดินัน่เอง 

ชาตอินัดชีาตอินัวเิศษ แต่กลบัไมเ่อามาใช ้ ใหเ้กดิคุณเกดิประโยชน ์ เหมอืนกบัไก่ทีไ่ด ้

พลอย แต่ไมส่นใจเพราะกนิไมไ่ด ้ จะหาแต่ตวัหนอนกนิอย่างเดยีว เวลาคุย้เขีย่ไปเจอ

เพชรเจอพลอยเขา้ ก็เขีย่ทิ้งไป เพราะไมม่ปีญัญาทีจ่ะเหน็คุณค่าของเพชรของพลอย แต่

พวกเราไมใ่ช่ไก่ ถงึแมจ้ะเป็นไก่มาก่อน แต่ก็เป็นไก่ทีฉ่ลาด เพราะมคีรูมอีาจารย ์ มี

พระพทุธเจา้ มพีระอริยสงฆส์าวกคอยส ัง่คอยสอน ใหรู้ว้า่อะไรเป็นเพชร อะไรเป็น
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พลอย อะไรเป็นไสเ้ดอืน อะไรเป็นตวัหนอน ใหรู้จ้กัแยกแยะ แลว้จะไดส้มบตัอินัวเิศษ 

อนัประเสริฐตดิตวัไปตลอดอนนัตกาล คอืความสุขทีเ่รียกวา่ ปรมงั สขุงันัน่เอง  

การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ การอยู่เหนือความทกุขท์ ัง้หลาย น่ีแหละคอืสิง่ที่

วเิศษ สิง่ทีม่นุษยท์ ัง้หลายใฝ่ฝนั ใฝ่หากนั แต่ไมรู่ว้า่อยู่ทีไ่หน เป็นอย่างไร มแีต่

ความเหน็ผดิเป็นชอบ เพราะขาดครู ขาดอาจารยท์ีจ่ะมาชี้บอก กลบัชอบหาของในกอง

ขยะ แทนทีจ่ะหยบิเพชรพลอยเงนิทองในตู ้กลบัไมส่นใจ กลบัไปสนใจคุย้เขีย่หาเศษหา

เดน ทีม่อียู่ในถงัขยะนัน่แหละ น่ีแหละคอืสิง่ทีเ่กดิขึ้นกบัมนุษย ์ ผูท้ีย่งัมคีวามมดืบอด 

มคีวามลุม่หลง ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน อนัประเสริฐของพระพทุธเจา้ จงึเหน็

ขยะท ัง้หลายเป็นสิง่มคุีณค่า จงึพยายามแสวงหาแต่ขยะ แลว้ในทีสุ่ดก็ตอ้งมารอ้งห่ม

รอ้งไห ้เศรา้โศกเสยีใจ วา้วุน่ขุน่มวั มแีต่ความทกุขรุ์มเรา้จติใจอยู่ตลอดเวลา เพราะไมม่ี

ของดขีองวเิศษมาปกป้อง มาทาํลายความทกุข ์ความรุ่มรอ้นของจติใจ  

สิง่ทีพ่วกเราท ัง้หลายเหน็วา่เป็นสิง่ทีเ่ลศิ ทีว่เิศษ แต่พระพทุธเจา้และพระอรหนัตสาวก

ท ัง้หลายกลบัเหน็เป็นเศษขยะ ก็คอืลาภ ยศ สรรเสริญ สขุ เป็นสิง่ทีพ่วกเราท ัง้หลาย

อตุส่าหห์ากนัแทบเป็นแทบตาย อยากจะรํา่ อยากจะรวย อยากจะใหญ่อยากจะโต 

อยากจะใหค้นยกย่องสรรเสริญเยนิยอ อยากจะมเีงนิไวไ้ปเทีย่วเตร่อย่างเต็มที ่ อยากจะ

ดู อยากจะฟงั อยากจะกนิ อยากจะดืม่ สิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นขยะท ัง้สิ้น ในสายตาของ

นกัปราชญอ์ย่างพระพทุธเจา้ และพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย เพราะเหตใุด เพราะไมเ่ป็น

ความสุขทีจ่รีงัถาวร แต่เป็นความสุขทีซ่่อนเรน้ดว้ยยาพษิ คอืความทกุขอ์ย่างรุนแรง 

สงัเกตดูมใีครในโลกน้ีบา้งทีไ่มร่อ้งห่มรอ้งไห ้ ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ ไมก่ระโดดตกึตาย ฆ่า

ตวัตายกนั คนพวกน้ีก็ลว้นมลีาภ ยศ สรรเสริญ สุขดว้ยกนัท ัง้นัน้ แต่เมือ่ถงึเวลาทีล่าภ 

ยศ สรรเสริญ สุข เสือ่มไป สูญไป หมดไป ก็เหมอืนกบัตกนรกทองแดง ไมส่ามารถอยู่

อย่างปกตสุิขได ้ทนอยู่ไมไ่ด ้ 

คนเคยรวยแลว้ตอ้งมาจน จะอยู่สูห้นา้ชาวบา้นไมไ่ด ้ คนทีเ่คยเป็นใหญ่เป็นโต ตอ้ง

กลายเป็นคนธรรมดาสามญั จะรูส้กึวา่อบัอายขายหนา้ ทนทีจ่ะไปเผชญิหนา้กบัคนอืน่

ไมไ่ด ้ คนทีเ่คยมแีต่คนยกย่องสรรเสริญเยนิยอ แลว้อยู่ดีๆ ก็ไมม่ใีครยกย่องสรรเสริญ
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เยนิยอ จะมคีวามรูส้กึวา้เหว่ เปลา่เปลีย่วใจ คนทีเ่คยไดก้นิ ไดเ้ทีย่ว ไดใ้ชเ้งนิใชท้อง

อย่างสุรุ่ยสุร่าย อย่างเต็มที ่ เมือ่ขาดเงนิขาดทองแลว้ จะไมส่ามารถอยู่ต่อไปได ้ น่ีแหละ

คอืความทกุข ์ คอืยาพษิ ทีซ่่อนเรน้อยู่ในความสุข แห่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข น่ีเอง 

พวกเราถา้ไมค่ดิกนั จะไมเ่หน็ ตอ้งอาศยัคนช่างคดิ ช่างพจิารณาอย่างพระพทุธเจา้

เท่านัน้ ทีจ่ะมองทะลเุหน็ยาพษิทีซ่่อนเรน้อยู่ในกองขยะ ทีพ่วกเราท ัง้หลายกาํลงัหลง

ระเริงกนัอยู ่ 

น่ีแหละคอืความแตกต่างระหวา่งพวกเรากบัพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้มปีญัญา มดีวงตา

เหน็ธรรม ไมม่เีมฆหมอกปิดบงั เหมอืนกบัสายตาของพวกเรา ทีม่โีมหะอวชิชา เมฆ

หมอกแห่งความมดืบอด ปกปิดใจของเรา ทาํใหเ้หน็ทกุสิง่ทกุอย่างกลบัตาลปตัรไป เหน็

สิง่ทีด่กีลายเป็นสิง่ทีไ่มด่ไีป เหน็สิง่ทีไ่มด่กีลายเป็นสิง่ทีด่ไีป เราจงึตะครุบแต่สิง่ทีไ่มด่ี

อยู่เรื่อยไป เมือ่มวัแต่ไปทาํสิง่ทีไ่มด่ ีทาํตรงกนัขา้มกบัสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน แลว้

เราจะดขีึ้นไดอ้ย่างไร พระพทุธเจา้ทรงสอนใหท้าํความด ี กลบัไปทาํความชัว่ 

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหล้ะการกระทาํความชัว่ กลบัไปทาํความชัว่กนั พระพทุธเจา้ทรง

สอนใหช้าํระกเิลสตณัหา กลบัไปส่งเสริมกเิลสตณัหา ใหม้มีากยิง่ๆขึ้นในจติใจ แลว้จะ

ไปหาความสุขความเจริญมาจากทีไ่หน เพราะสิง่ต่างๆทีป่ระพฤตปิฏบิตันิ ัน้ ลว้นเป็นการ

สรา้งความทกุข ์สรา้งความเสือ่มเสยีใหก้บัเราท ัง้นัน้ แลว้จะไปเอาความสุขความเจริญมา

ไดอ้ย่างไร  

ถา้ตอ้งการความสุขความเจริญ ก็ตอ้งทาํหนา้ทีข่องมนุษยใ์หส้มบูรณ์ คอืตอ้งทาํความดี

ใหถ้งึพรอ้ม ตอ้งละความชัว่ ละบาปกรรมท ัง้หลาย ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด เวลา

โลภก็อย่าไปโลภตาม เวลาอยากก็อย่าไปอยากตาม ใหใ้ชเ้หตใุชผ้ล วา่สิง่ทีต่อ้งการนัน้มี

ความจาํเป็น ต่อการดาํรงชพีหรือไม ่ ถา้เป็นสิง่ทีจ่าํเป็น ก็ไมเ่ป็นความโลภ ไม่เป็นความ

อยาก แต่เป็นความจาํเป็น เช่นอาหารทีร่บัประทานเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น ตอ้งมอีาหารไว ้

รบัประทาน แต่ตอ้งรูจ้กัประมาณ อย่าไปรบัประทานมากเกนิความจาํเป็น เกนิความ

ตอ้งการของร่างกาย ถา้เป็นเช่นนัน้ก็กลายเป็นความโลภขึ้นมาไดเ้หมอืนกนั เวลาทีจ่ะใช ้



40 
 

สอยอะไร ทีเ่กี่ยวกบัเรื่องปจัจยั ๔ ทีเ่ป็นสิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี ก็ยงัตอ้งมคีวามรูจ้กั

ประมาณ อย่าใชเ้กนิความจาํเป็น  

เช่นอาหารไมจ่าํเป็นจะตอ้งมรีาคาแพงๆ อาหารทกุอย่างก็มาจากทีเ่ดยีวกนั มาจากไร่จาก

นาจากสวน แลว้ก็มาขายทีต่ลาด แลว้ก็เอาไปทาํทีบ่า้น ทีร่า้น ทีโ่รงแรม เป็นอาหารชนิด

เดยีวกนัท ัง้สิ้น ต่างกนัตอนรบัประทานตามสถานทีต่่างๆ มค่ีาใชจ่้ายอย่างอืน่บวกเขา้ไป

ดว้ย เลยทาํใหม้รีาคาแพงขึ้นมา แต่คุณค่าไมไ่ดแ้พงขึ้นตามราคา คุณค่าก็เท่าเดมิ กนิไข่

เจยีวทีบ่า้น กบักนิไขเ่จยีวทีโ่รงแรม ก็เป็นไขเ่จยีวเหมอืนกนั แต่ไขเ่จยีวทีบ่า้นจานละสบิ

บาท แต่ทีโ่รงแรมกลายเป็นจานละรอ้ยบาท ขึ้นทีร่าคาแต่ไมไ่ดข้ึ้นทีคุ่ณค่า ถา้คนไมม่ี

ปญัญาก็จะหลงคดิวา่ กนิไขเ่จยีวทีโ่รงแรมน่ีมนัวเิศษเลศิโลก ยิง่มเีชฟฝรัง่มาทาํใหก้นิ

ดว้ยแลว้ โอย!ยิง่วเิศษใหญ่ ทีแ่ทก้็ไขเ่จยีวเหมอืนกนั กนิเขา้ไปในทอ้ง ออกมามนัก็เป็น

ของทีไ่มม่ใีครปรารถนาเหมอืนกนัท ัง้นัน้ ไมว่า่จะกนิทีไ่หนมนัก็เป็นเหมอืนกนัท ัง้สิ้น  

จะกนิอะไรจงึตอ้งใชป้ญัญา อย่าไปหลง หลงแลว้จะกลายเป็นทาสของความหลง จะตอ้ง

เหน่ือยยากกบัการหาเงนิหาทอง เพือ่ซื้อของแพงๆกนิ ทีไ่มม่คุีณค่าราคาอะไรเลย 

เพยีงแต่มนุษยส์มมตุกินัขึ้นวา่ มคุีณค่า มรีาคา ก็หลงตามสมมตุไิปเท่านัน้เอง แต่ความ

เป็นจริงแลว้ คุณค่าก็เท่ากนั ถา้มปีญัญาแลว้ จะสามารถมองทะลสุิง่เหลา่น้ีได ้ ก็จะไม่

หลงตาม เมือ่ไมห่ลงตาม ก็ไมต่อ้งเหน่ือย เพราะวา่สิง่ต่างๆนัน้ ตอ้งใชเ้งนิใชท้อง ของ

ยิง่แพงกต็อ้งใชเ้งนิมาก ใชเ้งนิมากๆ ก็ตอ้งหามากๆ หามากๆก็เหน่ือยมากน่ะส ิ น่ีคอื

ปญัหา ถา้ไมม่ปีญัญา ก็จะถูกหลอกใหไ้ปวุน่อยู่กบัสิง่ทีไ่รค่้า อย่างทีไ่ดพู้ดไวใ้นเบื้องตน้

วา่ เป็นเหมอืนกบัเศษขยะในถงัขยะนัน่แหละ เรากาํลงัไปยุ่งกบัพวกเศษขยะ กบัถงัขยะ

กนั แต่พวกเพชรนิลจนิดา พวกเงนิ พวกทอง กลบัไมส่นใจกนั กลบัปลอ่ยปละละเลย 

ชวีติของเราจงึไมค่่อยมคุีณค่าเท่าไหร่ มองดูตวัเองทไีรก็ไมม่คีวามรูส้กึภูมอิกภูมใิจเลย 

เพราะมองเขา้ไปก็มแีต่กเิลส มแีต่ตณัหา มแีต่ความเหน็แก่ตวั มแีต่ความเกยีจครา้น มี

แต่ความชัว่ชา้ต่างๆ ไมม่ศีีล ไมม่ธีรรมอยู่ในจติในใจของตนเลย มองเขา้ไปทไีร ก็ไมม่ี

ความสุข  
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ไมเ่หมอืนกบัคนทีป่ฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ คอยทาํแต่ความด ี ละ

การกระทาํบาปความชัว่ท ัง้หลาย ชาํระกเิลสตณัหา ความเหน็แก่ตวั ความเกยีจครา้น

ท ัง้หลายทีม่อียู่ในจติในใจ ใหเ้บาบาง ใหห้มดไป เวลามองดูตวัเอง ก็อดทีจ่ะภูมใิจไม่ได ้

ถงึแมจ้ะไมม่ใีครมายกย่องสรรเสริญเยนิยอ แต่ก็อดทีจ่ะสรรเสริญตวัเองไมไ่ด ้ เพราะ

เป็นอย่างนัน้จริงๆ มอีย่างนัน้จรงิๆอยู่ในตวั ทาํไมจะยกย่องสรรเสริญตวัเราเองไมไ่ด ้

เมือ่เป็นความจริง ไมต่อ้งใหค้นอืน่มายกยอปอปัน้ ถา้ไมม่อีะไร แลว้ ใหเ้ขามายกยอปอ

ปัน้ เท่ากบัหลอกตวัเอง โกหกตวัเอง หลงตวัเองนัน่เอง เพราะถา้ไมม่คีวามด ีแลว้มคีน

บอกวา่เรามคีวามด ี แลว้ไปหลงเชื่อ ก็เท่ากบัเป็นคนตาบอดสอนคนตาบอด คนตาบอด

นาํคนตาบอด จะพาไปไหน ถา้ไมพ่าไปตกหลมุตกบ่อตกเหว  

ฉนัใดโมหะอวิชชา ความมดืบอด ก็เป็นอย่างนัน้ คนมดืบอด กบัคนมดืบอดมาชมกนั 

โอย๊! เธอดอีย่างนัน้ เธอดอีย่างน้ี ท ัง้ๆที่ทาํแต่ความชัว่อยู่ตลอดเวลา ถา้เป็นอย่างน้ีจะ

พาไปไหนกนั เมือ่ไปยกย่องสรรเสริญวา่เขาดเีพราะทาํความชัว่ เขาก็ยิง่ไดอ้กไดใ้จ ที่จะ

ทาํความชัว่ต่อไป ทาํความชัว่มากๆแลว้เวลาตายไป จะไปไหนถา้ไมไ่ปตกนรกหมกไหม ้

น่ีแหละเป็นเรื่องของมนุษยท์ีข่าดศีลธรรม ขาดปญัญา ขาดธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ จะตอ้งมุง่ไปทางนัน้โดยถ่ายเดยีว จะตอ้งมุง่ไปสู่สิง่ทีไ่มด่ที ัง้หลาย ไมว่า่จะ

เป็นอบายมขุต่างๆ เช่นการเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่วกลางคนื การคบคนชัว่เป็น

มติร เกยีจครา้น เหลา่น้ีแหละเป็นทางเดนิของคนชัว่ เป็นทางเดนิทีจ่ะพาไปสู่นรกต่อไป 

เพราะถา้ไดเ้กี่ยวขอ้งกบัอบายมขุแลว้ สิง่ทีจ่ะตามมาต่อไปก็คอืการลกัทรพัย ์ การ

ประพฤตผิดิประเวณี การฆ่าสตัวต์ดัชวีติ การพูดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง  

จะเป็นสิง่ทีถู่กเรียกขึ้นมารบัใช ้เพราะเมือ่เดอืดรอ้นจากการสูญเสยีเงนิทอง เช่นแพพ้นนั 

เมือ่ไมม่เีงนิทองแลว้จะทาํยงัไง ก็ตอ้งไปโกหกหลอกลวง ขอยมืเงนิผูอ้ืน่มาก่อน แลว้จะ

เอาไปใชท้หีลงั แต่ก็ไมม่โีอกาสใชเ้พราะ เมือ่ไดเ้งนิมาแลว้ก็เอาไปเลน่พนนัต่อ เลน่จน

หมดแลว้จะเอาเงนิไปใชไ้ดอ้ย่างไร หนกัๆเขา้ก็ตอ้งไปลกัขโมย แลว้ก็ตอ้งไปฆ่าผูอ้ืน่ 

เพราะเวลาไปจี้ ไปปลน้ แลว้มกีารต่อสูก้บัเจา้หนา้ทีต่าํรวจ ก็ตอ้งต่อสู ้จนถูกเขาฆ่า หรือ

ตอ้งฆ่าเขา น่ีคอืสิง่ทีจ่ะเกดิขึ้นตามมา ถา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัพวกอบายมขุท ัง้หลาย ไป
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เกี่ยวขอ้งกบัการกระทาํความชัว่ จงึตอ้งระมดัระวงั ตอ้งพยายามยดึเอาสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ 

ทรงส ัง่สอนมาปฏบิตักิบัชวีติใหไ้ด ้เพราะเป็นสิง่ทีด่ ีมแีต่กาํไรอย่างเดยีว รบัรองไดว้า่ไม่

ขาดทนุ ถา้เดนิตามแนวทางของพระพทุธเจา้แลว้ไมม่กีารขาดทนุ มแีต่จะกาํไรเพิม่มาก

ขึ้นไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นมหาเศรษฐอีย่างพระพทุธเจา้ขึ้นมาเป็นเศรษฐธีรรม เป็นผลที่

เกดิจากการปฏบิตัหินา้ทีข่องมนุษยอ์ย่างสมบูรณ์ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๒๑ 

คู่มือชีวติ 
๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

วนัน้ีจะไดฟ้งัเรื่องชวีติของพวกเรา ซึง่เปรียบเหมอืนกบัการเดนิทาง เวลาเดนิทางไปไหน

มาไหน ถา้มขีอ้มลูรูล้ว่งหนา้ก่อนวา่ สถานทีท่ีจ่ะไปอยู่ในสภาพอย่างไร ถนนหนทางทีจ่ะ

ไปเป็นอย่างไร ถา้รูส้ภาพต่างๆวา่เป็นอย่างไร ก็จะสามารถเตรียมการ เตรียมตวั เตรยีม

ขา้วเตรียมของ ไวร้บักบัสถานการณ์ได ้ ถา้รูว้า่ถนนหนทางทีจ่ะไป เป็นแบบขึ้นเขาลง

หว้ย เป็นถนนทีข่รุขระ ไมร่าบเรียบ ไมไ่ดล้าดยาง ก็ตอ้งคดิถงึรถยนตท์ีจ่ะเอาไป วา่

ควรจะเอารถยนตช์นิดไหนไปด ี สถานทีท่ีจ่ะไป อดุมสมบูรณ์ หรือแหง้แลง้ อดอยาก

ขาดแคลน ถา้รูล้ว่งหนา้ จะไดเ้ตรียมเสบยีง เตรียมอะไรไปใหพ้รอ้ม สภาพอากาศเป็น

อย่างไร รูไ้วก้็ด ี วา่รอ้นหรือหนาว ฝนตกนํา้ท่วม หรือแหง้แลง้ ถา้มขีอ้มลูแลว้ จะได ้

เตรียมตวัเตรียมสิง่ของต่างๆ ไวร้บักบัสถานการณ์ทีจ่ะเกดิขึ้น เมือ่เผชญิกบัเหตกุารณ์

ต่างๆ จะไดไ้มเ่ดอืดรอ้น ไมล่าํบากลาํบน เพราะมทีกุสิง่ทกุอย่าง ไวร้บักบัสถานการณ์

นัน่เอง  

ชวีติของพวกเราก็เช่นเดยีวกนั เป็นการเดนิทางเหมอืนกนั เราตอ้งเดนิทางต่อไปขา้งหนา้ 

ถา้รูล้ว่งหนา้ก่อนวา่ จะมอีะไรเกดิขึ้น ถา้ไดเ้ตรียมตวัรบัไวก่้อน เวลาเกดิขึ้นก็จะไม่

เดอืดรอ้น จะรบัได ้ ฟนัฝ่าไปไดอ้ย่างไมส่ะทกสะทา้น อย่างไมเ่ดอืดรอ้นใจแต่อย่างใด 

คู่มือของชีวิตที่ดีที่สดุกค็ือ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นเหมอืนแผนที ่ เป็น

ขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัสิง่ต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้นในภายภาคหนา้ ถา้ไดศึ้กษาดแีลว้ จดจาํดี

แลว้ ไมห่ลงไมล่มื เราก็จะพรอ้มรบักบัเหตกุารณ์ต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้น แต่ถา้ไมม่ขีอ้มลู

เตอืนไวล้ว่งหนา้ ก็จะไปแบบคนตาบอดไป ไมรู่ว้า่อะไรจะเกดิขึ้นขา้งหนา้ ก็เลยไมไ่ด ้

เตรียมตวัเตรียมใจ ไวร้บักบัเหตกุารณ์ต่างๆทีจ่ะตอ้งเกดิขึ้น เมือ่เกดิขึ้นแลว้ ก็จะตอ้ง

วา้วุน่ขุน่มวั ระสํา่ระสาย เกดิความทกุขอ์ย่างมากตามมา  
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ชวีติของเราจะดาํเนินไปไดด้ว้ยดหีรือไม ่ ก็ขึ้นอยู่กบัการเตรียมตวัเตรียมใจ รบักบั

เหตกุารณ์ต่างๆไดห้รือไม ่ มขีอ้มลูพรอ้มเพรียง พอทีจ่ะบอกใหรู้ว้า่ ควรทาํตวัอย่างไร 

เตรียมตวัอย่างไร ใหร้บักบัสภาพต่างๆ เช่นถา้รูว้า่ฝนจะตก ก็เตรียมร่มไว ้ เตรียมเสื้อ

ฝนไว ้ เตรียมทีก่กัเก็บนํา้ไว ้ เพือ่จะไดม้นีํา้ใช ้ ถา้รูว้า่ไปขา้งหนา้จะแหง้แลง้ ก็เตรียมเอา

นํา้เอาท่าตดิตวัไปดว้ย จะไดไ้มเ่ดอืดรอ้น ชวีติของเราก็เป็นเช่นเดยีวกนั ขา้งหนา้จะมี

เหตกุารณ์ต่างๆรอเราอยู่ ทีจ่ะตอ้งพบ จะตอ้งเผชญิ ถา้รูแ้ลว้และเตรียมตวัไวก่้อน ก็

เท่ากบัมอีาวุธไวต่้อสูก้บัศตัรู ศตัรูก็จะไมส่ามารถทาํลายเราได ้ พระพทุธเจา้ทรงสอนไว ้

วา่ พวกเราทกุคนเม่ือเกดิมาแลว้ ย่อมมีความแกเ่ป็นธรรมดา หลกีเลี่ยงความแกไ่ป

ไม่ได ้ ย่อมมีความเจบ็ไขไ้ดป่้วยเป็นธรรมดา หลกีเลี่ยงความเจบ็ไขไ้ดป่้วยไปไม่ได ้

ย่อมมีความตายเป็นธรรมดา หลกีเลี่ยงความตายไปไม่ได ้ ย่อมมีการพลดัพรากจาก

ของรกัของเจริญใจท ัง้หลายทัง้ปวง ย่อมมีการประสบพบกบัสิ่งที่ไม่ปรารถนา เป็นเรื่อง

ทีร่อเราอยู่ขา้งหนา้  

เมือ่รูแ้ลว้วา่จะตอ้งเกดิขึ้น ถา้ไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจรบักบัเหตกุารณ์ต่างๆ ก็จะไมท่าํให ้

เราเดอืดเน้ือรอ้นใจ เช่นรูว้า่สกัวนัหน่ึงเราอาจจะตอ้งอยู่ตามลาํพงั อยู่คนเดยีว เราก็

ฝึกหดัอยู่คนเดยีวไปก่อน อย่าไปหวงัพึง่อะไรจากใครใหม้ากจนเกนิไป หดัพึง่ตนเองที่

เรียกวา่ อตัตา ห ิ อตัตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน อย่าไปหวงัพึง่ใคร แต่ถา้มใีคร

ยนิดทีีจ่ะใหค้วามอปุการะ ใหก้ารช่วยเหลอื ก็ไมข่ดัขอ้ง แต่ตอ้งพรอ้มเสมอทีจ่ะยนืหยดั

บนลาํแขง้ลาํขาของเราใหไ้ด ้ ถา้ไดเ้ตรียมตวัไวแ้ลว้ ไมว่า่เหตกุารณ์อะไรจะเกดิขึ้น ก็จะ

ไมเ่ดอืดรอ้น เพราะมทีีพ่ึง่อยู่ในตวั แต่ถา้หวงัพึง่คนอืน่ หวงัพึง่สิง่อืน่ มาใหค้วามสุขกบั

เรา เมือ่บคุคลอืน่ สิง่อืน่นัน้เกดิมกีารสูญเสยี เกดิมกีารแยกจากเราไป เราก็จะลาํบากลาํ

บน เพราะเราไมเ่คยอยู่ดว้ยลาํแขง้ลาํขา ดว้ยกาํลงัของเรานัน่เอง เราเคยแต่พึง่พาอาศยั

ผูอ้ืน่มาอย่างต่อเน่ือง เมือ่ผูท้ีเ่ราไดพ้ึง่พาอาศยั เกดิมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งจากเราไป เรา

ก็จะไมรู่จ้ะทาํอย่างไร ถา้เป็นคนอ่อนแอมากๆ ก็อาจจะไมม่กีาํลงัจติกาํลงัใจทีจ่ะอยู่

ต่อไป ถงึกบัตอ้งทาํลายชวีติของตนเลย ก็มอียู่เป็นจาํนวนมาก เพราะไมรู่ว้า่จะอยู่

อย่างไรนัน่เอง ทาํมาหากนิก็ไมเ่ป็น อยู่คนเดยีวก็รูส้กึเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา ไมรู่ว้า่จะอยู่

ไปทาํไม ชวีติแทบจะไมม่คีวามหมายเลย อยู่ไปก็มแีต่ความทกุขรุ์มเรา้อยู่ตลอดเวลา 
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เลยเกดิความเหน็ผดิขึ้นมา คดิวา่การทาํลายชวีติของตนเอง จะเป็นวธิีพาใหต้นพน้จาก

ความทกุข ์ 

แต่ในทางพระพทุธศาสนาไดแ้สดงไวว้า่ การทาํลายชวีติของตนเอง เป็นการส่งตนเองให ้

ไปตกนรกอย่างยาวนาน เมือ่ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี ก็จะตอ้งทาํลายชวีติของตนอกี 

เพราะเป็นนิสยัตดิตวัมา เกดิภพไหนชาตไิหนก็จะไมรู่จ้กัวธิแีกป้ญัหา เพราะไมรู่จ้กัวธิี

พึง่ตนเอง ชอบพึง่คนอืน่ ชอบอาศยัคนอืน่อยู่เรื่อยๆ เมือ่ถงึเวลาทีไ่มม่ทีีพ่ึง่แลว้ ก็

จะตอ้งแกป้ญัหาแบบเดมิๆ คอืทาํลายชวีติของตนเองเสมอ ไมม่โีอกาสทีจ่ะ

เจริญกา้วหนา้รุ่งเรือง แต่จะวนเวยีนอยู่กบัการตกนรกหมกไหม ้ กบัการมาเกดิเป็น

มนุษย ์ มาฆ่าตวัเองอยู่อย่างน้ี แลว้ก็ไปตกนรกต่อ วนไปเวยีนมาอยู่อย่างน้ี ไมรู่จ้กัจบ

จกัสิ้น แต่ถา้เป็นคนทีรู่ถ้งึเหตกุารณ์ต่างๆของชวีติ วา่ไมม่อีะไรเทีย่งแทแ้น่นอน จะไป

หวงัพึง่พาทกุสิง่ทกุอย่าง ไปตลอดเวลาไมไ่ด ้ ชวีติมขีึ้นมลีงเป็นธรรมดา มไีดม้เีสยีเป็น

ธรรมดา ก็จะฝ่าวงจรอบุาทวน้ี์ไปได ้ 

เราจงึตอ้งหดัรบักบัเหตกุารณ์ต่างๆ อย่าไปคดิวา่จะตอ้งสุขเสมอไป ชวีติมที ัง้ความทกุข ์

มที ัง้ความสุขควบคู่กนัไป มคีวามสุขไดก้็หมดได ้ เมือ่ความสุขหมดไป ความทกุขก์็เขา้

มาแทนที ่ ความทกุขเ์ขา้มาแทนทีไ่มน่าน เดีย๋วก็ออกไปอกี ความสุขก็กลบัมาอกี ชวีติ

ของเราเป็นอย่างน้ี ส่วนของใจผูด้าํเนินชีวติน้ี ความจริงแลว้ก็ไมม่อีะไรสามารถทาํลายได ้

จะมคีวามทกุขข์นาดไหนก็ตาม ก็ไมส่ามารถทาํลายใจน้ีได ้ แต่สิง่ทีจ่ะทาํลาย หรือสรา้ง

ความทกุขใ์หก้บัใจไดก้็คอื ความหลงนัน่เอง ไมรู่ล้ว่งหนา้ก่อนวา่ จะมเีหตกุารณ์อะไร

เกดิขึ้น เพราะเมือ่ไมรู่แ้ลว้ก็จะไมเ่ตรียมตวั ไมรู่ว้า่ใจเป็นธรรมชาตอิย่างไร ถา้รูว้า่ใจเป็น

ธรรมชาตอิย่างไร จะรบักบัเหตกุารณ์ไดอ้ย่างไร ก็จะเตรียมตวัเตรียมใจรบักบัสภาพ

เหตกุารณ์ต่างๆทีเ่กดิขึ้นได ้เพราะใจเป็นธรรมชาตทิี่รูเ้ท่านัน้  

ถงึแมจ้ะสมัผสัรบัรูค้วามทกุขม์ากนอ้ยเพยีงไร หรือความสุขมากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมไ่ด ้

เปลีย่นแปลงไป ไมไ่ดท้าํใหใ้จใหญ่ขึ้นหรือเลก็ลง หรือหายไป ใจก็เป็นใจอยู่อย่างนัน้

ตลอดเวลา เป็นธรรมชาตทิีไ่มแ่ก่ ไมเ่จ็บ ไมต่าย ไมสู่ญหาย เป็นเพยีงแต่รบัรูเ้รื่องราว

ต่างๆ ทีม่ากระทบกบัใจเท่านัน้เอง ถา้เป็นใจทีฉ่ลาด ก็จะรบัรูเ้ฉยๆ แลว้ก็ปลอ่ยวาง คอื
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อะไรมาสมัผสัก็รูว้า่ไดส้มัผสั สมัผสัแลว้ก็ผ่านไป เหมอืนกบัโลหะเหลก็ เวลาเอาคอ้นไป

ทบุ ก็บบุไปหน่อย แต่เหลก็ก็ไมสู่ญหายไปไหน เอาอะไรน่ิมๆไปลูบไปทา ก็ยงัคงสภาพ

เดมิอยู่ ใจก็เป็นอยา่งนัน้ ถา้มปีญัญารูว้า่ธรรมชาตขิองใจเป็นอย่างไร ก็จะไมว่ติก ไม่

หวาดผวา เวลาทีจ่ะตอ้งสมัผสักบัสิง่ต่างๆทีเ่ลวรา้ย ก็จะสมัผสัรบัรูเ้ท่านัน้ รูแ้ลว้ก็ผา่น

ไป เช่นวนัน้ีมคีวามทกุขม์าก มเีรื่องวุน่วายมาก มไีฟไหมบ้า้น มขีโมยขึ้นบา้น มคีนคอย

ทาํรา้ย ใจก็รบัรูต้ามความเป็นจริง พอเหตกุารณ์ผ่านไป ใจก็ยงัเป็นใจอยู่เหมอืนเดมิ  

แต่ถา้ใจไมฉ่ลาด ไมม่ปีญัญา ไมรู่ล้ว่งหนา้ก่อนวา่จะมเีหตกุารณ์อะไรเกดิขึ้น พอเกดิ

ขึ้นมาก็ตกอกตกใจ คดิวา่จะตอ้งตาย จะตอ้งสูญเสยีสิง่นัน้สิง่น้ีไป ท ัง้ๆทีค่วามเป็นจริง

แลว้ใจเป็นสิง่ทีไ่มต่าย ใจไมใ่ช่เป็นสิง่ทีจ่ะถูกทาํลายใหห้ายไปได ้ แต่เพราะใจมคีวาม

หลง จงึหลงยดึตดิกบัร่างกาย วา่เป็นตวัเป็นตนขึ้นมา พอมใีครจะมาทาํรา้ยร่างกาย ก็

เกดิความหว ัน่วติก เกดิความกลวัขึ้นมา จนเกดิความทกุขข์ึ้นมาอย่างมากมาย แต่ถา้

ไดร้บัการศึกษา ไดร้บัการอบรม จากพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ จะรูว้า่ใจ

เป็นธรรมชาตทิีร่บัรูเ้รื่องราวต่างๆเท่านัน้ ส่วนร่างกายก็เป็นเพยีงสมบตัชิิ้นหน่ึงของใจ 

เหมอืนกบัสมบตัชิิ้นอืน่ๆ เช่นรถยนต ์บา้น สาม ีภรรยา ลูก หลาน ลว้นเป็นสมบตัทิีไ่มจ่ี

รงัถาวร มกีารเปลีย่นแปลง มกีารเจริญ มกีารเสือ่ม มกีารเกดิ แลว้มกีารดบัไปเป็น

ธรรมดา  

แต่ใจผูรู้ ้ผูเ้ป็นเจา้ของสมบตัเิหลา่น้ี ไมไ่ดสู้ญหาย ไมไ่ดเ้กดิ ไมไ่ดด้บัไปกบัสมบตัต่ิางๆ

เหลา่น้ี ใจก็ยงัอยู่เหมอืนเดมิ สมบตัต่ิางๆถงึแมจ้ะมมีากมายก่ายกอง ก็ไมไ่ดท้าํใหใ้จ

ใหญ่ขึ้น หรือวเิศษขึ้น เวลาสูญเสยีสมบตัอิะไรไป มากนอ้ยเพยีงไร ก็ไมไ่ดท้าํใหใ้จเสือ่ม

ลง เลก็ลงแต่อย่างใด ใจก็ยงัคงเดมิอยู่อย่างนัน้ น่ีเป็นธรรมชาตขิองใจ ใจมหีนา้ทีอ่ยา่ง

เดยีว คอืรบัรูเ้รื่องราวต่างๆ ถา้มปีญัญาก็จะทาํหนา้ทีน้ี่ไดส้มบูรณ์ แต่ถา้ขาดปญัญามี

ความหลงแลว้ ก็จะเริ่มยดึตดิกบัสมบตัขิา้วของเงนิทอง ต่างๆ รวมถงึร่างกาย วา่เป็น

ตวัตน เป็นของตน แลว้ก็เกดิความวติก เกิดความกงัวล เมือ่ร่างกายจะตอ้งแก่ ตอ้งเจบ็ 

ตอ้งตาย เพราะไมไ่ดศึ้กษา ไมม่ขีอ้มลูคอยสอน คอยบอก คอยเตอืนไวล้ว่งหนา้ก่อนวา่ 

เวลาดาํเนินชีวติไปแลว้ จะตอ้งมอีะไรเกดิขึ้น  
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แต่ถา้มโีอกาสไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรม ไดฟ้งัคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็จะไดย้นิเรื่องเหลา่น้ี 

เรื่องสมบตัขิา้วของเงนิทอง ไมว่า่จะเป็นวตัถ ุ หรือบคุคล ลว้นเป็นสิง่ทีไ่มม่คีวามจรีงั

ย ัง่ยนื เป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นมาแลว้ตอ้งดบัไปเป็นธรรมดา เป็นสิง่ทีไ่มม่ใีครสามารถควบคุม

บงัคบัใหเ้ป็นของของตน ใหอ้ยู่กบัตน ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตนไดต้ลอดไป 

เพราะเป็นของธรรมชาตนิัน่เอง ธรรมชาตเิช่นฝนฟ้า เราก็รูอ้ยู่วา่ไปควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้

ฝนจะตกก็หา้มไมไ่ด ้เวลาฝนหยุด อยากใหฝ้นตก ก็ไมต่ก เพราะไมไ่ดอ้ยู่ในอาํนาจของ

เรา ทีจ่ะไปควบคุมบงัคบัไดน้ ัน่เอง ฉนัใด ทกุสิง่ทกุอย่างทีใ่จเขา้ไปเกี่ยวขอ้ง เขา้ไป

ครอบครองก็เป็นเหมอืนกนั แต่สิง่เดยีวทีใ่จสามารถควบคุมได ้ บงัคบัได ้ ก็คอืใจของ

ตนเอง  

ถา้รูจ้กัควบคุมบงัคบัใจ ไมใ่หห้ลงระเริงไปกบัสิง่ต่างๆ ทีไ่ดม้าเป็นสมบตัแิลว้ ก็จะไม่

ทกุข ์จะไมวุ่น่วาย จะไมเ่ศรา้โศกเสยีใจ เมือ่สิง่ต่างๆเหลา่นัน้ตอ้งพลดัพรากจากใจไป น่ี

แหละคอืเรื่องราวของชวีติของพวกเรา ทีเ่ราตอ้งเผชญิ ตอ้งประสบ ตอ้งพบเหน็ ถา้ไมม่ี

ใครมาสอน มาบอก ก็จะเดนิไปแบบคนลุม่หลง คนไมม่ปีญัญา ไดอ้ะไรมาก็ดอีกดใีจ

แทบจะตวัลอยขึ้นสวรรค ์ แต่พอสูญเสยีอะไรไป ก็เศรา้โศกเสยีใจแทบจะตกนรกไป 

เพราะใจไปหลง ไปยดึ ไปตดิ กบัสิง่ต่างๆ ไมรู่ว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างลว้นเป็นของช ัว่คราว

ท ัง้นัน้ ไมไ่ดม้อีะไรทีจ่ะอยู่กบัเราไปไดถ้าวรตลอดเลย มมีาแลว้เดีย๋วสกัวนัหน่ึงก็ไป เขา

ไมไ่ปเราก็ไป เรื่องก็มอียู่เท่าน้ี ถา้ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน แลว้นาํมาสอนจติสอนใจ 

พยายามปรบัใจ ใหท้าํหนา้ทีใ่หถู้กตอ้ง คอืไมลุ่ม่หลง ใหรู้เ้ฉยๆ ใหรู้ว้า่มอีะไรแลว้ สกั

วนัหน่ึงก็ตอ้งหมดไป  

รูเ้ท่าแลว้ใจก็จะปลอ่ยวาง จะไมย่ดึไมต่ดิ ไมอ่ยากใหเ้ป็นอย่างนัน้ เป็นอย่างน้ี เพราะรู ้

วา่บงัคบัควบคุมไมไ่ด ้ เราไมค่วบคุมบงัคบัฝนฟ้า ดนิฟ้าอากาศฉนัใด ก็ไมค่วรไป

ควบคุมบงัคบัสิง่ต่างๆ ทีค่รอบครองอยู่ ถา้ยงัมหีนา้ทีต่อ้งดูแลรกัษา ก็ดูแลไป รกัษาไป 

เท่าทีจ่ะสามารถทาํได ้แต่ถา้ถงึเวลาทีจ่ะเป็นไปตามเหตตุามปจัจยั ตามเรื่องของเขา เราก็

อย่าไปวติก อย่าไปกงัวล ปลอ่ยไปตามความเป็นจริง เช่นสามหีรือภรรยาเกดินอกใจ 

อยากจะทิ้งเราไป ก็ปลอ่ยเขาไป ไปหา้มเขาไมไ่ด ้แต่สิง่ทีห่า้มไดก้็คอืใจของเรา เมือ่ก่อน
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น้ีไมม่สีามคีนน้ี ไมม่ภีรรยาคนน้ี เราก็อยู่ได ้ ไมเ่หน็เดอืดรอ้นอะไรเลย แลว้เมือ่เขาจะ

จากไป ทาํไมจะตอ้งเดอืดรอ้นดว้ย คนในโลกน้ีไมใ่ช่มอียู่คนเดยีว มอียู่เป็นลา้นๆคน

ดว้ยกนั คนน้ีไป หาใหมก่็ได ้ถา้ยงัอยากจะมใีหม ่ 

ถา้เป็นคนฉลาดก็จะคดิวา่ หาคนใหมม่าเดีย๋วก็เหมอืนคนเก่าอกี ใหม่ๆ ก็ดที ัง้น ัน้ พออยู่

กนัไปสกัพกัหน่ึงแลว้ สนัดานเก่าก็จะออกมา ธาตแุทก้็จะออกมา ซึง่คนเราส่วนใหญ่แลว้ 

ธาตแุทก้็เป็นของไมด่ที ัง้น ัน้ เป็นคนขี้เกยีจ เหน็แก่ตวั อย่างน้ีเป็นตน้ ไปอยู่กบัใครที่

ไหนก็จะสรา้งความเออืมระอา ใหก้บัผูอ้ืน่อยู่เสมอ ถา้คดิไดอ้ย่างน้ีแลว้ อยู่คนเดยีว

ดกีวา่ เรื่องอะไรเอาเหามาใส่หวัทาํไม ในเมือ่อยู่คนเดยีวก็อยู่ได ้ในโลกน้ีก็มคีวามสุขอยู่ 

๒ แบบดว้ยกนั ความสุขทีเ่กดิจากสิง่ของบคุคลต่างๆ กบัความสุขทีเ่กดิจากการปลอ่ย

วาง คอือยู่คนเดยีว ไมต่อ้งมอีะไรก็อยู่ได ้อยู่ตามความเป็นจริงของใจ ถา้รูว้า่ใจสามารถ

อยู่ตามลาํพงัได ้ โดยไมต่อ้งมอีะไร และจะอยู่อย่างมคีวามสุข มากกวา่การมอีะไรมา

ครอบครองเสยีอกี เพราะเมือ่มแีลว้ ก็ตอ้งห่วง ตอ้งกงัวล ตอ้งพลดัพรากจากกนั ตอ้ง

เศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่ม รอ้งไห ้แต่ถา้อยู่คนเดยีว จะไมม่อีะไรมาใหค้วามทกุขก์บัเรา อยู่

ตามลาํพงัก็มคีวามสุขได ้ 

ถา้รูจ้กัทาํใจใหป้ลอ่ยวาง อย่าไปอยากในสิง่นัน้สิง่น้ี เหน็อะไร อยากอะไร กต็อ้งสอน

ตนเองวา่ เป็นของไมเ่ทีย่งท ัง้นัน้ ไดอ้ะไรมาเดีย๋วก็เปลีย่นไป ดเีดีย๋วเดยีว แลว้ก็

กลายเป็นของไมด่ไีป ไดม้าไมน่าน เดีย๋วก็จากไป ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นอย่างน้ีท ัง้นัน้ ถา้มี

ปญัญาสอนใจอยู่เสมอ วา่เรื่องราวต่างๆมนัเป็นอย่างน้ี มเีกดิขึ้น ต ัง้อยู่แลว้ดบัไป ไมม่ี

อะไรคงเสน้คงวา ควบคุมบงัคบัไมไ่ด ้ ไดอ้ะไรมา อยากจะใหอ้ยู่กบัเราไปนานๆ แต่เขา

ไมอ่ยากจะอยู่ เราจะทาํอย่างไร ถา้ทาํใจไดก้็ไมม่ปีญัหาอะไร ไปก็ไป อยู่ก็อยู่ ตอ้ง

พยายามทาํใจใหไ้ด ้ เพราะใจเป็นสิง่ทีท่าํได ้ แต่ไมค่่อยชอบทาํกนั เพราะไมรู่ว้า่การทาํใจ

เป็นสิง่ทีเ่ลศิ ทีว่เิศษ เป็นการสรา้งสรณะทีพ่ึง่ใหก้บัตน เพราะถา้สามารถยนืหยดัอยู่ตาม

ลาํพงัไดแ้ลว้ ไมว่า่อะไรจะมา อะไรจะไป ก็จะไมม่าสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัเรา จะไม่

ดอีกดใีจ เหมอืนกบัคนทีม่คีวามลุม่หลง เวลาไดอ้ะไรมาก็จะดอีกดใีจ เพราะมองดา้น

เดยีว มองแต่ดา้นได ้ไมค่ดิถงึดา้นเสยีทีจ่ะตามมา  
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แต่คนฉลาดจะมองท ัง้ ๒ ดา้น มองดา้นไดด้ว้ยและมองดา้นเสยีดว้ย เพราะเป็นของคู่

กนั ไดอ้ะไรมามากนอ้ยเพยีงไร เมือ่ตายไปแลว้ก็ตอ้งเสยีทกุอย่างไป เกดิมาก็ไมไ่ดเ้อา

สมบตัอิะไรมาเลยแมแ้ต่ชิ้นเดยีว เสื้อผา้ยงัไมม่ตีดิตวัมาเลยเวลาเกิด เวลาตายไปก็ให ้

เราไวช้ดุเดยีวเท่านัน้เอง เพือ่จะไมดู่อจุาดตาเท่านัน้ นอกจากนัน้แลว้ก็ไมไ่ดอ้ะไรไป ใน

บรรดาสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ สิง่ทีจ่ะไดไ้ปก็มแีต่บญุกบับาป ความโงก่บัความ

ฉลาดเท่านัน้เอง ถา้มบีญุมคีวามฉลาดตดิตวัไป ก็จะทาํใหเ้ราดาํเนินชวีติไป อย่างแคลว้

คลาดปลอดภยั จนถงึจดุหมายปลายทางทีป่ระเสริฐเลศิโลก ทีบ่รรดานกัปราชญผู์ฉ้ลาด

ท ัง้หลาย ไดด้าํเนินไปถงึ นัน่ก็คอืพระนิพพานนัน่เอง นัน่แหละคอืจดุหมายปลายทาง

ของพวกเราทกุคน  

ถา้มปีญัญา มบีญุ มคีวามฉลาด ก็จะพาเราไปสู่จดุนัน้ ถา้มคีวามโงเ่ขลาเบาปญัญา ก็จะ

พาเราวนเวยีนวา่ยตายเกดิอยู่ในภพนอ้ยภพใหญ่ เมือ่มคีวามโง ่ เกดิความทกุขก์็ฆ่าตวั

ตาย ก็ตอ้งไปตกนรกหมกไหม ้ กลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ก็จะใชนิ้สยัเดมิๆ ดาํเนินชีวติ

เดมิๆ พึง่สิง่นัน้พึง่สิง่น้ีอยู่เรื่อยไป พอขาดสิง่นัน้ขาดสิง่น้ีก็อยู่ไมไ่ด ้ ก็ตอ้งทาํลายชีวติ

ของตนเอง น่ีคอือยู่แบบโงเ่ขลาเบาปญัญา อยู่แบบไมม่คีวามรู ้ ไมส่นใจทีจ่ะศึกษารํา่

เรียน ฟงัเทศน ์ ฟงัธรรม ฟงัคาํสอนอนัประเสริฐของพระพทุธเจา้ ถา้หม ัน่ฟงัเทศนฟ์งั

ธรรมอยู่เรื่อยๆ แลว้นาํสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมาใคร่ครวญพจิารณาอยู่เรื่อยๆ ก็

จะเกดิปญัญาขึ้นมา เป็นอาวุธไวต่้อสูก้บัความหลง ทีช่อบหลอกใหใ้จ ไปยดึไปตดิ ไป

อยากสิง่นัน้ ไปอยากสิง่น้ี แลว้ก็ตอ้งไปทกุข ์ไปเศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้ 

ถา้มปีญัญาคอยสอนจติสอนใจแลว้ ก็จะบอกวา่อย่าไปอยาก อย่าไปเอาอะไรมาท ัง้สิ้น 

ใจไมต่อ้งมอีะไรก็อยู่ได ้ ทาํใจใหส้งบเท่านัน้ก็พอ เพราะเมือ่สงบแลว้จะมคีวามอิม่เอบิใจ 

มคีวามสุข มปีีต ิการทีจ่ะทาํใจใหอ้ิม่เอบิ มคีวามสุข มคีวามฉลาดรอบรู ้ก็ตอ้งทาํตามที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ใหป้ฏบิตักินัอย่างสมํา่เสมอ นัน่ก็คอื ๑. ใหห้ม ัน่ทาํบญุใหท้าน

อยู่เรื่อยๆ ๒. ใหร้กัษาศีล ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ทาํอะไรก็ตอ้งคาํนึงถงึความเดอืดรอ้นของ

ผูอ้ืน่ ชวีติของผูอ้ืน่ สมบตัขิองผูอ้ืน่เป็นสิง่ทีร่กัทีส่งวน ถา้ไปทาํลายหรือไปแย่งชงิมา เขา

ก็จะตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ วุน่วายใจ แลว้เขาก็จะตอ้งมาชาํระแคน้กบัเรา จะทาํใหเ้ราไม่
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สามารถอยู่อย่างสงบร่มเยน็เป็นสุขได ้ การดูแลรกัษาร่างกายของเรา ตอ้งทาํดว้ยวธิีที่

สุจริต ทาํมาหากนิดว้ยสมัมาอาชพี ๓. ใหป้ฏบิตัธิรรม พยายามฝึกฝนอบรมจติใจของ

ตนใหส้งบ สอนจติสอนใจใหเ้กดิปญัญา  

คอยเตอืนตนเองอยู่เรื่อยๆวา่ เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจาก

ของรกั ของเจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวง ตอ้งประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา เป็นคตธิรรมดา

ของโลก ไมว่า่ใครก็ตามเมือ่เกดิมาในโลกน้ีแลว้ จะตอ้งเจอกบัสิง่เหลา่น้ีท ัง้นัน้ ถา้เจอ

ดว้ยปญัญา ก็จะไมท่กุข ์ถา้เจอดว้ยความโงเ่ขลาเบาปญัญา ก็จะตอ้งทกุข ์ตอ้งเศรา้โศก

เสยีใจ ถา้ตอ้งการดาํเนินชวีติอย่างร่มเยน็เป็นสุข ไมม่คีวามทกุขม์ารุมเรา้จติใจ ก็ตอ้ง

หม ัน่ประพฤตปิฏบิตั ิตามคาํสอนของพระพทุธเจา้ สอนจติสอนใจอยู่เรื่อยๆ เพราะถา้ไม่

สอนแลว้ ก็จะลมืความแก่ ความเจ็บ ความตาย อย่าไปคดิวา่จะไมล่มื พอออกจากวดัไป

ปับ๊ เหน็อะไรสวยๆงามๆ ก็อยากไดแ้ลว้ โดยไมค่ิดเลยวา่ สกัวนัหน่ึงสิง่ทีไ่ดม้าก็ตอ้ง

จากเราไป ถา้เคยสอนตนอยู่ตลอดเวลาวา่ เดีย๋วก็ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายแลว้ ได ้

อะไรมามากนอ้ยเพยีงไร ก็ตอ้งทิ้งหมด ตอ้งจากกนัไป สูอ้ย่าเอามาดกีวา่ อยู่เฉยๆ อยู่

ตามลาํพงั ไมม่สีมบตัอิะไร เป็นการอยู่ทีส่บายทีสุ่ด เป็นการอยู่ทีสุ่ขทีสุ่ด เพราะไมต่อ้ง

เป็นภาระกบัการดูแลรกัษา ไมต่อ้งทกุข ์ ไมต่อ้งเศรา้โศกเสยีใจ เมือ่ตอ้งพลดัพรากจาก

สิง่ต่างๆไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๒๒ 

ทางเลอืก 
๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

พวกเรามาทาํบญุทีว่ดักนั เพราะเราเชื่อ เราม ัน่ใจ ในความเป็นนกัปราชญ ์ เป็นบณัฑติ 

ของพระพทุธเจา้ เราเชื่อวา่วถิทีางทีไ่ดท้รงดาํเนินมา ไดน้าํมาเผยแผ่ส ัง่สอน ใหพ้วกเรา

ไดด้าํเนินตามนัน้ เป็นวถิทีางของนกัปราชญ ์ เป็นทางทีจ่ะนาํไปสู่ความสุข และความ

เจริญอย่างแทจ้ริง เรียกวา่เป็นกศุล เป็นความฉลาด คาํวา่กศุล แปลวา่ฉลาด ส่วนอกศุล

แปลวา่ไม่ฉลาด ทางดาํเนินชวีติของพวกเรา ก็มอียู่ ๒ ทางดว้ยกนั คอืกศุลและอกศุล 

อยู่ทีเ่ราจะเลอืก กศุลเป็นทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดด้าํเนินไป ส่วนอกศุลเป็นทางทีก่เิลส

ตณัหากาํลงัพาพวกเราไปกนั ถา้ไปทางพระพทุธเจา้ ก็จะไปแต่ทีด่ ีไดร้บัผลทีด่ทีีง่าม ถา้

ไปทางอกศุล ทางกเิลสตณัหา ก็จะพาไปสู่ทีต่ ํา่ พาไปสู่ความทกุข ์ความวุน่วายใจ ความ

เสือ่มเสยี  

ทางดาํเนินจงึเป็นเรื่องของพวกเราทีจ่ะเลอืกกนั ไมม่ใีครเดนิใหใ้ครได ้ เราตอ้งเป็นผูเ้ดนิ

เอง เป็นผูเ้ลอืกเองวา่ จะเดนิไปในทศิทางใด เพราะเป็นหลกัธรรมชาต ิไมม่ใีครเดนิแทน

กนัได ้พระพทุธองคท์รงตรสัไวว้า่ อตัตา ห ิอตัตโน นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน ตนตอ้ง

เป็นผูต้ดัสนิใจเลอืกทางเดนิเอง จะไปในทางของนกัปราชญร์าชบณัฑติอย่างพระพทุธเจา้ 

หรือจะเดนิไปตามทางของคนพาล คนโลภโมโทสนั ทางของกเิลสตณัหา ก็เป็นทางเลอืก

ทีจ่ะเลอืกกนัได ้แต่ถา้ไดย้นิไดฟ้งัไดศึ้กษา ถงึผลทีจ่ะเกดิขึ้นตามมา ของท ัง้ ๒ ทางแลว้

วา่จะเป็นอย่างไร ก็จะรูว้า่จดุหมายปลายทางของกศุลนัน้ เป็นอย่างหน่ึง จดุหมาย

ปลายทางของอกศุล เป็นอกีอย่างหน่ึง มคีวามแตกต่างกนั อย่างฟ้ากบัดนิ รอ้นกบัเยน็ 

สวรรคก์บันรก  

ถา้ปลอ่ยใหช้วีติของเรา ดาํเนินไปตามทางของกเิลสตณัหา ตามทางของคนพาล ก็จะพา

เราไปสู่อบาย นาํพาเราไปสู่นรก แต่ถา้ดาํเนินไปตามทางของนกัปราชญม์หาบณัฑติอย่าง
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พระพทุธเจา้ ก็จะพาไปสู่สคุต ิไปสู่ภพภูมทิีม่แีต่ความเจริญ มแีต่ความสุข ต ัง้แต่มนุษย์

ขึ้นไป จากมนุษยก์็ขึ้นไปเป็นเทพ เป็นพรหม ไปสู่อริยมรรค อริยผล เป็นทางของ

นกัปราชญ ์ อยู่ทีว่า่จะเชื่อหรือไม ่ เป็นสิง่ทีต่อ้งพสูิจนเ์อง ไมม่ใีครพสูิจนใ์หเ้ราได ้

เหมอืนกบัอาหารทีม่กีารโฆษณาไวว้า่ เป็นอาหารเลศิรสทีสุ่ดในโลก ใครรบัประทานแลว้ 

จะตอ้งยอมรบัวา่เป็นอาหารทีว่เิศษจรงิๆ แต่ถา้เราไมไ่ดล้ิ้มรส ไมไ่ดร้บัประทาน จะไมรู่ ้

เลยวา่รสชาตเิป็นอย่างทีโ่ฆษณาไวห้รือไม ่ เพยีงแต่ดูเฉยๆ มองเฉยๆ จะไมรู่ว้า่เป็น

อาหารเลศิโลก หรือเป็นยาพษิทีจ่ะทาํลายเรา  

เช่นเดยีวกบัหนทางท ัง้สองทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน ทางของบณัฑติและทางของ

คนพาล มผีลแตกต่างกนั ทางของคนพาลก็จะพาไปสู่อบาย ไปสู่นรก ไปสู่ความทกุข ์

ความเดอืดรอ้น ความเสือ่มเสยี ทางของบณัฑติ ก็จะพาไปสู่ความสุข ไปสู่ความ

เจริญรุ่งเรือง ไปสู่สวรรค ์ ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ แห่งความทกุข ์

ท ัง้หลาย น่ีเป็นทาง ๒ ทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดน้าํเสนอ อยู่ทีพ่วกเราจะเลอืกไปทางไหนกนั 

เหมอืนกบัอาหาร ๒ ชนิดใหเ้ราเลอืก ชนิดหน่ึงเอร็ดอร่อย อกีชนิดหน่ึง เป็นอาหารทีบู่ด 

รบัประทานเขา้ไปแลว้ทอ้งจะเสยี ใหเ้ลอืกเอาวา่จะรบัประทานชนิดไหน เพราะไมม่ใีคร

บงัคบั อยู่ทีเ่ราจะตดัสนิใจ จะเชื่อคนทีบ่อกเราหรือไม ่ 

พระพทุธเจา้ก็เช่นเดยีวกนั ทรงเสนอความจริงท ัง้ ๒ ส่วน ส่วนทีด่แีละส่วนทีไ่มด่ ี ให ้

เลอืกใหต้ดัสนิใจ แต่พระพทุธเจา้ไมส่ามารถพสูิจน ์ ความดหีรือความชัว่ของทางท ัง้สอง

ทางน้ีใหก้บัเราได ้ เพยีงแต่ไดพ้สูิจนม์าแลว้ดว้ยพระองคเ์อง ท ัง้ทางดแีละทางไมด่ ี จนมี

ความม ัน่พระทยัรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ เพราะไดส้มัผสักบัผลอนัเลศิ ทีเ่กดิจากการปฏบิตัดิ ี

และไดส้มัผสักบัผลทีเ่กดิจากการปฏบิตัไิมด่ ี จงึรูท้ ัง้ผลดแีละผลรา้ยของท ัง้สองทาง จงึ

ไดน้าํมาประกาศ มานาํเสนอใหก้บัพวกเราไดร้บัรู ้เพือ่พวกเราจะไดม้ทีางเลอืก เพราะใน

สมยัก่อนทีพ่ระพทุธเจา้ทรงประกาศพระธรรมคาํสอนใหก้บัสตัวโ์ลก พวกเรารอ้ยท ัง้รอ้ย 

ก็จะเลอืกไปในทางไมด่ที ัง้น ัน้ เพราะเหตใุด เพราะจติใจของเราถูกอาํนาจของกเิลส 

ตณัหา โมหะ อวิชชาครอบงาํอยู่น ัน่เอง  
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เวลาทาํอะไร ส่วนใหญ่จะทาํตามอาํนาจของความโลภ ของความอยากท ัง้สิ้น ไม่ได ้

คาํนึงถงึเหตถุงึผลเลยวา่ สิง่ทีโ่ลภ ทีอ่ยากนัน้ ใหผ้ลดหีรือเสยี เช่นอยากดืม่สุรา อยาก

เทีย่ว อยากเลน่การพนนั อยากอยู่เฉยๆ งอมอื งอเทา้ เกยีจครา้น ไมช่อบทาํอะไร ไม่

ขยนัทาํงาน ไมข่ยนัเรียนหนงัสอื แต่อยากจะไดอ้ะไรเยอะๆ แต่ไมม่คีวามสามารถ ก็เลย

ตอ้งหาดว้ยวธิีทีไ่มถู่กตอ้ง ไปลกั ไปขโมย ไปฉอ้โกง ไปหลอกลวงผูอ้ืน่ เพือ่จะไดม้าใน

สิง่ทีต่อ้งการ อย่างน้ีเป็นทางของคนทีถู่กกเิลส ตณัหา โมหะ อวชิชา ครอบงาํจติใจ 

ผลเสยีจงึตามมา คอืความทกุข ์ ความรุ่มรอ้นจติใจ ถูกจบัไปลงโทษ ไมถู่กกกัขงัก็ถูก

เฆี่ยนตหีรือถูกทาํลายชวีติไป เพราะถา้ปลอ่ยใหท้าํอย่างทีเ่คยทาํมา ก็จะตอ้งสรา้งความ

ทกุข ์สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ จงึไมป่ลอ่ยใหอ้ยู่อย่างอสิระ ทาํอะไรตามอาํเภอใจ

เพราะเมือ่ไปปลอ่ยแลว้ ก็มกัจะไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่  

คนแบบน้ีเป็นคนแต่ร่างกาย แต่จติใจเป็นเดรจัฉาน เช่นสตัวร์า้ยท ัง้หลาย พวกเสอืสงิห์

กระทงิแรด จงึตอ้งขงัไวใ้นคอกในกรง ไม่ปลอ่ยใหอ้อกไปเพ่นพ่านตามอาํเภอใจ เพราะ

ถา้ปลอ่ยใหอ้ยู่นอกคอกนอกกรง จะไปสรา้งความเดอืดรอ้น ใหก้บัผูอ้ืน่อย่างแน่นอน 

คนทีไ่มรู่ผ้ดิถูกดชี ัว่ ขาดกศุลความฉลาด ก็จะเป็นคนลกัษณะน้ี มกัจะ สรา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ เพราะไมม่โีอกาสไดพ้บกบันกัปราชญ ์ ไมม่โีอกาสไดพ้บกบับณัฑติ 

เช่นพระพทุธเจา้และพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย ผูรู้ด้เีกี่ยวกบัเรื่องผดิถูกดชี ัว่ เรื่องการ

กระทาํต่างๆ วา่ทาํไปแลว้ จะมผีลอย่างไรตามมา ถา้มโีอกาสไดพ้บ ก็จะไดย้นิไดฟ้งัถงึ

ทางท ัง้สองทาง คอืทางทีด่ ี ทางทีเ่จริญ ทีเ่รียกวา่กศุล และทางทีไ่มด่ทีางทีเ่สือ่ม ที่

เรียกวา่อกศุล เมือ่รูแ้ลว้ จะไดเ้อามาเปรียบเทยีบกบัทางทีเ่ราดาํเนินอยู่ วา่กาํลงักา้วไป

ในทางใด ถา้ไปในทางทีไ่มด่ ี ก็จะไดแ้กไ้ขปรบัปรุง เพราะมขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงสอนใหพ้วกเราไดรู้จ้กั เราจงึควรใหค้วามสาํคญักบัสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงส ัง่สอน ไมค่วรมองวา่ธรรมะเป็นเรื่องลา้สมยั เป็นเรื่องโบราณ เป็นเรื่องงมงาย 

เพราะธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นคาํสอนของจอมปราชญเ์ลยทเีดยีว ไมใ่ช่คน

ธรรมดา สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน แมฟ้งัไปแลว้อาจจะรูส้กึวา่เป็นเหมอืนนิยาย ทีไ่ม่

น่าจะเป็นไปได ้ เพราะพวกเรายงัขาดภูมปิญัญา ขาดความสามารถทีจ่ะเขา้ถงึ สิง่ที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงรูท้รงเหน็นัน่เอง  
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ถา้เปรียบเทยีบพวกเราก็เหมอืนกบัคนตาบอด ส่วนพระพทุธเจา้เป็นคนตาด ีย่อมเหน็สิง่

ต่างๆไดเ้ต็มที ่ แต่คนตาบอดย่อมไมเ่หน็อะไรเลย เมือ่ไม่เหน็อะไรเลย เวลาคนตาดมีา

บอกวา่ มสีิง่นัน้สิง่น้ีอยู่ ก็ไมส่ามารถเหน็ตามทีค่นตาดบีอกได ้ ก็จะคดิวา่เป็นสิง่ที่

เหลอืเชื่อก็ได ้ น่ีคือลกัษณะของจติใจของปถุชุน อย่างพวกเราท ัง้หลาย เป็นอย่างน้ี 

จติใจของพวกเรามดืบอดดว้ยโมหะ อวิชชา โมหะคอืความหลง ความเหน็ผดิเป็นชอบ 

เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เหน็กลบัตาลปตัร เหมอืนกบัคนตาบอด ถงึแมจ้ะมแีสงสวา่งอยู่

รอบตวั ก็จะเหน็แต่ความมดื เหน็ความสว่างวา่เป็นความมดืไป ใครจะบอกวา่ขณะน้ีเป็น

เวลากลางวนัก็ไมเ่ชื่อ เพราะเขาอยู่ในความมดื เหน็แต่ความมดื ก็ตอ้งคดิวา่เป็นเวลา

กลางคนื  

น่ีคอืจติใจของพวกเรา ทีถู่กโมหะ ถูกอวชิชาความไมรู่จ้ริงครอบงาํอยู่ ก็จะเหน็อย่างน้ี 

เหน็ไมต่รงกบัความจรงิ เช่นเหน็ความเที่ยงแทใ้นสิ่งที่ไม่เที่ยงแทแ้น่นอน เหน็ความสขุ

ในสิ่งที่เป็นทกุข ์ เหน็ตวัตนในสิ่งที่ไม่มีตวัตน พวกเราต ัง้แต่เกดิมาก็ไมเ่คยคดิเลยวา่ 

สกัวนัหน่ึงจะตอ้งตาย มแีต่คดิจะอยู่กนัไปตลอด ไมเ่คยคดิเลยวา่จะตอ้งจากโลกน้ีไป น่ี

คอืเหน็ความเทีย่งในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ส่วนการเหน็ความสุขในสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์ก็คอื

การเหน็วา่ความสุข เกดิจากการมสีมบตัขิา้วของเงนิทอง มตีาํแหน่งใหญ่โต มี

ยศถาบรรดาศกัดิ์ มคีนสรรเสริญเยนิยอ มรูีป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะชนิดต่างๆทีถู่ก

อกถูกใจ ใหเ้สพตามความตอ้งการ เช่นไปเทีย่ว ไปดูหนงัฟงัเพลง ไปรบัประทาน ไปดืม่  

แต่ความจริงแลว้กลบัเป็นความทกุข ์ เพราะอะไร เพราะวนัไหนทีอ่ยากไปเทีย่วแลว้ไมไ่ด ้

ไป จะรูส้กึอย่างไร จะมคีวามสุขหรือไม ่ ไมม่คีวามสุขแลว้ เพราะไมไ่ดไ้ปเทีย่วดงัใจ 

อยากจะไปดูหนงัฟงัเพลง ไปดืม่ ไปกนิ แต่ไมม่เีงนิไป ก็จะตอ้งเศรา้สรอ้ยหงอยเหงา 

อยู่กบับา้นกบัช่อง เป็นความทกุขข์ึ้นมาแลว้ ทกุขท์ีเ่กดิจากการไมไ่ดเ้สพสิง่ทีอ่ยาก แต่

คนทีรู่ว้า่สิง่เหลา่น้ีเป็นความทกุข ์ เขาก็หกัหา้มจติใจ ไมเ่สพสิง่เหลา่น้ี ไมดู่หนงัก็ไมต่าย 

ไมไ่ปเทีย่วก็ไมต่าย ถา้จะดืม่จะกนิ ก็ดืม่กนิเพราะความจาํเป็น เพือ่รกัษาอตัภาพร่างกาย

เท่านัน้ แต่ไมไ่ดด้ืม่กนิเพือ่ความสนุกสนาน เพือ่ความสุขอะไร เมือ่สามารถฝึกจติใจ 
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ไมใ่หไ้ปตดิพนัไดแ้ลว้ ความอยากก็ไม่มาผลกัดนั ใหอ้อกไปดืม่ ไปกนิ ไปเทีย่ว เมือ่ไม่

มคีวามอยากมาผลกัดนัใหอ้อกไป ก็ไมม่คีวามทกุขใ์จ อยู่บา้นเฉยๆก็มคีวามสุข  

การเหน็สิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นสุข คอืการเหน็วา่การมเีงนิมากๆ มตีาํแหน่งสูงๆ มคีน

สรรเสริญเยนิยอแลว้ จะมคีวามสุข แต่ไมเ่คยมองในมมุกลบั เวลาเงนิทองหมดไปจะทาํ

อย่างไร เมือ่มคีวามสุขกบัการมเีงนิ พอไมม่เีงนิขึ้นมาก็ตอ้งกลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา

ทนัท ี เมือ่เคยมคีวามสุขกบัการมตีาํแหน่งใหญ่ๆโตๆ พอถงึเวลาถูกปลด จะรูส้กึอย่างไร 

จะตอ้งรูส้กึทกุขม์ากแน่นอน ท ัง้ๆทีเ่มือ่ก่อนเคยไมม่ตีาํแหน่ง ก็อยู่ได ้ ไมเ่หน็ทกุขอ์ะไร

เลย แต่พอไปมตีาํแหน่งเขา้ แลว้ถูกปลดไป ก็ตอ้งทกุขจ์นเกอืบจะทนอยู่ต่อไปไมไ่ดเ้ลย 

อย่างน้ีจะเป็นความสุขไดอ้ย่างไร มนัเป็นความทกุขท์ีร่อเราอยู่ท ัง้นัน้ รอตอนทีไ่มม่เีงนิ 

ตอนทีถู่กปลดออกจากตาํแหน่ง ตอนทีไ่มม่คีนสรรเสริญชื่นชมยนิด ีตอนทีม่คีนตาํหนิติ

เตยีนด่าวา่ ความสุขก็จะกลายเป็นความทกุขข์ึ้นมา เพราะเคยกบัการไดเ้งนิไดท้อง ได ้

ตาํแหน่งสูงๆ ไดร้บัการสรรเสริญเยนิยอ พอเปลีย่นหนา้มอืเป็นหลงัมอื ก็ทนรบักบั

สภาพน้ีไมไ่ด ้ 

ถา้รูว้า่เป็นความทกุข ์ ไมเ่ป็นความสุข ก็จะไมย่นิดกีบัสิง่เหลา่น้ี ไดเ้งนิมาก็เอาไวใ้ชเ้ท่าที่

จาํเป็น ไมต่อ้งมมีาก พอเลี้ยงปากเลี้ยงทอ้งได ้ พออยู่พอกนิก็พอแลว้ จะไดต้าํแหน่ง

อะไรก็ไมย่ดึไมต่ดิ ไดม้าก็รบัไว ้ ตอ้งการจะเอาคนื ก็คนืเขาไป การสรรเสริญก็

เช่นเดยีวกนั เป็นปากของคนอืน่ บงัคบัเขาไมไ่ด ้จะชม จะด่า ก็หา้มเขาไมไ่ด ้แต่สิง่ทีเ่รา

หา้มไดค้อืใจของเรา อย่าไปหลง ตอ้งคอยเตอืนใจเสมอวา่ มนัเปลีย่นแปลงได ้ ชมเรา

วนัน้ี พรุ่งน้ีก็ด่าเราได ้ ด่าเราวนัน้ี พรุ่งน้ีกช็มเราไดเ้หมอืนกนั ไม่มอีะไรแน่นอนตายตวั 

ถา้ไมไ่ปยดึไปตดิ ไมไ่ปยนิดยีนิรา้ยแลว้ ก็จะเป็นแต่สกัแต่วา่ เป็นลมปากเฉยๆเท่า

นัน้เอง เพราะเราเขา้ใจถงึความจริงของสิง่เหลา่น้ี จงึไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจ ไวห้กัหา้ม

จติใจไมใ่หไ้ปหลงไปยนิด ี เวลาถูกใครชม เพราะถา้ยนิดแีลว้ ก็จะตอ้งเกดิความทกุข ์

ตามมา เมือ่เขาไมช่มหรือด่าเรา  

น่ีแหละคอืการเหน็กลบัตาลปตัร เป็นความหลง เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็ความเทีย่งแทใ้น

สิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เหน็ความสุขในสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์ เหน็ตวัตนในสิง่ทีไ่มม่ตีวัตน เรา



56 
 

เหน็อะไรเป็นตวัตนบา้ง ก็เหน็ร่างกายของเราน้ีวา่เป็นตวัเป็นตน เป็นเรา เป็นของเรา แต่

พระพทุธเจา้กบัพระอริยสงฆส์าวกท ัง้หลาย กลบัเหน็ตรงกนัขา้มกบัเรา กลบัเหน็วา่ไมม่ี

ตวัไมม่ตีน อยู่ในร่างกายน้ี ลองพจิารณาดู แยกแยะอาการต่างๆออกมา ผมก็สกัแต่วา่

เป็นผม ผมมตีวัตนไหม เวลาตดัผมทิ้งไป มนักลายเป็นอะไรไป ก็กลายเป็นดนิไป เลบ็

ตดัทิ้งไป ก็เหมอืนกนั หนงัเน้ือเอน็ กระดูก อวยัวะต่างๆ ก็ไมม่ตีวัไมม่ตีน เป็นเพยีง

อวยัวะเท่านัน้เอง เวลาไปตลาดเหน็เขาเอาเน้ือสตัวม์าชาํแหละขาย ก็ไมเ่หน็มตีวัตนอยู่

ในเน้ือสตัว ์เวลากนิเขา้ไป เราก็ไมไ่ดก้ลายเป็นสตัว ์เราก็ยงัเป็นเราอยู่เหมอืนเดมิ  

เพราะไมใ่ช่ตวัใช่ตนนัน่เอง เป็นสิง่ทีเ่กดิมาจากธาต ุ๔ ดิน น้ํา ลม ไฟ ขา้วมาจากอะไร 

ก็ตอ้งปลูกในดนิ ตอ้งมนีํา้ ตอ้งมแีดด ตอ้งมลีม ขา้วถงึจะเจริญงอกงามได ้ พวกผกั 

พวกใบหญา้ต่างๆทีส่ตัวท์ ัง้หลายกนิ ก็กนิใบหญา้ เมือ่กนิใบหญา้แลว้ก็กลายเป็นสตัว ์

ขึ้นมา กลายเป็นหม ู เป็นววั เป็นควาย เมือ่เอามารบัประทาน ก็กลายเป็นผม ขน เลบ็ 

ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก ฯลฯ ทีม่อียู่ในตวัของเรา แต่ไมม่ตีวัไมม่ตีนอยู่ในนัน้เลย 

เป็นการรวมกนัเขา้มาของดนิ นํา้ ลม ไฟ มาในรูปของอาหารต่างๆ ทีเ่รารบัประทานกนั 

เรารบัประทานขา้ว เน้ือ ผกั ผลไม ้ ซึง่ลว้นเกดิมาจากดนิ นํา้ ลม ไฟท ัง้นัน้ ถา้ไมม่ดีนิ 

ไมม่นีํา้ ไมม่ลีม ไมม่ไีฟ สิง่เหลา่น้ีจะเกดิขึ้นมาไมไ่ด ้ ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ตอ้งมดีนิ 

นํา้ ลม ไฟ เป็นส่วนประกอบท ัง้นัน้ เมือ่ประกอบกนัขึ้นมาแลว้ ก็มรูีปร่างลกัษณะ

แตกต่างกนัไป เป็นตน้ไมบ้า้ง เป็นคนบา้ง เป็นสตัวบ์า้ง ลว้นมาจากดนิ นํา้ ลม ไฟท ัง้สิ้น 

ไมม่ตีวัไมม่ตีนเลย แลว้ตวัตนมาจากอะไร  

หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงศึกษาคน้ควา้ดู ก็ทรงเหน็วา่ออกมาจากความหลงนัน่เอง 

สมมตุิกนัขึ้นมา สมมตุวิา่ร่างกายน้ีเป็นตวัฉนันะ ร่างกายนัน้เป็นตวัเธอ แลว้ก็ยดึตดิกบั

ร่างกายกนั วา่เป็นตวัเป็นตน เป็นเราเป็นของๆเรา พอเมือ่ถงึเวลาทีร่่างกายจะตอ้งแตก

สลาย แยกกลบัสู่ธาตเุดมิ สู่ดนิ นํา้ ลม ไฟ ใจผูม้คีวามหลงครอบครองอยู่ ก็เกดิความ

วา้วุน่ขุน่มวั เกดิความทกุข ์ เกดิความระสํา่ระสาย เพราะความหลง หลงไปยดึไปตดิ

ร่างกาย วา่เป็นเรา เป็นของเรานัน่เอง แต่ถา้ไดฝึ้กฝน ไดศึ้กษาจนเกดิความเขา้ใจอย่าง

แทจ้รงิจนเหน็วา่ ร่างกายน้ีเกดิจากการรวมตวัของดนินํา้ ลม ไฟ ในรูปของกบัขา้วกบั
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ปลาอาหาร แลว้ก็กลายเป็นร่างกายน้ี กลายเป็นผม เป็นขน เป็นเลบ็ เป็นฟนั เป็นหนงั 

ฯลฯ ไมม่ตีวัไมม่ตีน เหมอืนกบักระแป๋งทีเ่ราเอาขา้วเอาของมาใส่รวมกนั มนัไมม่ตีวัไมม่ี

ตนฉนัใด ร่างกายก็ไมม่ตีวัไมม่ตีนฉนันัน้  

ถา้หม ัน่สอนอยู่เรื่อยๆแลว้ ต่อไปก็จะเหน็เอง จะเขา้ใจเอง เมือ่เขา้ใจแลว้วา่ไมใ่ช่ตวัใช่

ตน ก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร เพราะรูว้า่สกัวนัหน่ึง ก็ตอ้งกลบัไปสู่สภาพเดมิ กลบัไปสู่ ดนิ 

นํา้ ลม ไฟ เวลาคนตายไป ไฟก็จะออกจากร่างกายก่อน ไปจบัร่างกายก็จะรูส้กึเยน็ ลมก็

จะออกไป นํา้ก็จะไหลออกมา เหลอือยู่แต่ส่วนแขง็ เช่นพวกกระดูก พวกเน้ืออะไรต่างๆ 

ทิ้งไวต่้อไปก็แหง้กรอบ แลว้ในทีสุ่ดก็จะผจุะเป่ือย แลว้ก็กลายเป็นดนิไปในทีสุ่ด ไมม่ี

อะไรเป็นตวัเป็นตนในร่างกายของเราเลย ลว้นเป็นธาตทุ ัง้ ๔ คอื ดนิ นํา้ ลม ไฟ ท ัง้นัน้ 

น่ีคอืสิง่ทีเ่ราจะตอ้งมาแกไ้ข ตอ้งพยายามสอนตวัเราอยู่เรื่อยๆ อย่าไปเหน็กลบัตาลปตัร 

ใหเ้หน็ตามความเป็นจริง อย่างทีพ่ระพทุธเจา้และพระสาวกท ัง้หลาย ทรงรูท้รงเหน็ คอื

เหน็ความไมเ่ทีย่งในสิง่ทีไ่มเ่ทีย่ง เหน็ความทกุขใ์นสิง่ทีเ่ป็นทกุข ์ เหน็ความไม่มตีวัตนใน

สิง่ทีไ่มม่ตีวัตน ดว้ยการนาํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ี ไปสอนตวัเรา อย่าสกัแต่วา่ฟงั 

ฟงัแลว้ไมพ่จิารณา ไมค่ดิถงึมนัอกี ก็จะลมื จะหายไปจากใจ  

แต่ถา้นาํไปคดิพจิารณาอยู่เรื่อยๆ นาํไปสอนใจอยู่เรื่อยๆ ต่อไปเวลาความหลงจะมา

หลอก ก็จะหลอกไมไ่ด ้ จะมาบอกวา่ร่างกายน้ีเป็นเรา ก็หลอกไมไ่ด ้ เพราะเรามคีวามรู ้

จริงอยู่ในใจ จะมาบอกวา่เป็นความสุข ก็หลอกไมไ่ด ้ เราจะเหน็จะรูว้า่ ไมเ่ป็นความสุข 

จะมาบอกวา่เทีย่งแทแ้น่นอน ก็หลอกไมไ่ด ้เพราะรูว้า่สกัวนัหน่ึงเราก็ตอ้งตาย ร่างกายน้ี

ไมอ่ยู่ไปตลอด แต่ในขณะน้ีพวกเราไมม่ขีอ้มลูเหลา่น้ีอยู่ในใจเลย เวลาคดิอะไร จะทาํ

อะไร ก็คดิวา่จะอยู่ไปตลอด ไมต่าย ไมแ่ก่ ไมเ่จ็บเลย เวลานึกอยากจะไดอ้ะไรมา ก็ไม่

เคยคดิเลยวา่กาํลงัจะเอาความทกุขม์าใส่ใจ เราไมเ่คยคดิอย่างน้ีกนั มกัจะคดิวา่เป็น

ความสุขท ัง้นัน้ เวลามองเหน็อะไร ก็จะเหน็เป็นสตัว ์เป็นบคุคล เป็นตวั เป็นตน ไมเ่คย

คดิเลยวา่เป็นดนิ นํา้ ลม ไฟ เพราะไมไ่ดส้รา้งกศุลใหเ้กดิขึ้นในใจ ดว้ยการศึกษารํา่

เรียนพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นาํพระธรรมคาํสอนมาสอนใจอยู่เรื่อยๆ 

ภาวนาอยู่เรื่อยๆ ภาวนาก็คอืการสอนใจ เรียกวา่วิปสัสนาภาวนา คอืสอนใหรู้ต้ามความ
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เป็นจริงของสิง่ต่างๆท ัง้หลาย ทีม่อียู่เป็นอยู่ ไมป่ลอ่ยใหค้วามหลงมาหลอกวา่ เป็นตวั 

เป็นตน เป็นสุข เป็นสิง่ทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอน การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๒๓ 

มงคล ๔ ขัน้ 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

วนัน้ีเป็นวนัอาทติย ์ มเีวลาวา่งจงึไดม้าวดั เพือ่มาเสริมสริิมงคลใหก้บัชวีติ เพราะเมือ่มา

วดัแลว้ ก็จะไดบู้ชาสิง่หรือบคุคล ทีส่มควรแก่การบูชา คอืพระพทุธเจา้ พระธรรม พระ

อริยสงฆส์าวก อนัเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความเป็นสริิมงคลแก่ชวีติ ดงัในพระบาลทีีแ่สดง

ไวว้า่ ปูชา จะ ปูชนียานัง เอตมัมงัคลมตุตมงั การไดบู้ชาบคุคลที่สมควรแกก่ารบูชา 

เป็นมงคลอย่างย่ิงแกชี่วิต การบูชาในพระพทุธศาสนานัน้ ไดท้รงแสดงไวเ้ป็น ๒ 

ลกัษณะดว้ยกนัคอื ๑. อามิสบูชา การบูชาดว้ยเครื่องสกัการะ เช่นดอกไม ้ธูป เทยีน ๒. 

ปฏิบตับูิชา คอื การบูชาดว้ยการประพฤตทิางกาย วาจา ใจ ใหด้ใีหง้าม ไดท้รงยกยอ่ง

ปฏิบตับูิชา วา่เป็นการบูชาทีแ่ทจ้ริง  

ผูท้ีม่คีวามเลือ่มใสศรทัธาและเคารพในพระพทุธเจา้ ในพระธรรม ในพระสงฆ ์ พ่อแม ่

ครูบาอาจารย ์ ถา้จะบูชาพระคุณของทา่น ก็ใหบู้ชาดว้ยปฏิบตัิบูชา ตัง้ตนอยู่ในความดี

ท ัง้หลาย ละเวน้จากการประพฤตบิาปกรรมท ัง้หลาย ชาํระจติใจใหส้ะอาดหมดจด ชาํระ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ทีม่อียู่ในจติในใจ ใหเ้บาบางลงไป 

และใหห้มดไปในทีสุ่ด เพราะน่ีแหละคอืมงคลทีสู่งสุดของชวีติ มงคลน้ีมอียู่ ๔ ข ัน้

ดว้ยกนัคอื ๑. โสดาบนั ๒. สกทิาคามี ๓. อนาคามี ๔. อรหนัต ์เป็นสภาวะของจติใจที่

พฒันาขึ้นไปเรื่อยๆ ดว้ยการปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ดว้ยการ

ทาํบญุทาํทานอย่างสมํา่เสมอ รกัษาศีลอย่างเคร่งครดั บาํเพญ็จติตภาวนา เจริญสมาธ ิ

และปญัญา เพือ่ใหเ้กดิดวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา เพือ่จติจะไดห้ลดุพน้จากความลุม่หลง 

อนัเป็นเหตทุีท่าํใหเ้กดิความทกุข ์ เป็นเหตุทีท่าํใหเ้กดิ แก่ เจ็บ ตาย เวยีนวา่ย ตายเกดิ

ในสงัสารวฏั อย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น  
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เมือ่ไดป้ฏบิตั ิ ทาน ศีล ภาวนาอย่างสมํา่เสมอแลว้ มงคลท ัง้ ๔ ข ัน้ก็จะปรากฏขึ้นมา

ตามลาํดบั ข ัน้แรกบรรลเุป็นพระโสดาบนั อานิสงสข์องพระโสดาบนัมอีะไรบา้ง จะมภีพ

ชาตเิหลอืไมเ่กนิ ๗ ชาต ิจะเวยีนวา่ยตายเกดิต่อไปอกีไมเ่กนิ ๗ ชาต ิและจะไมไ่ปเกิด

ในอบาย ไมต่อ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รกอกีต่อไป จะ

ไดเ้กดิเป็นมนุษยห์รือเทพเท่านัน้ แลว้ก็จะไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตใ์นทีสุ่ด ถา้ไดป้ฏบิตัิ

ต่อเน่ืองไปอกี ก็จะบรรลถุงึมงคลข ัน้ที ่๒ คอืพระสกทิาคามี เมือ่ไดถ้งึข ัน้ที ่๒ แลว้ ภพ

ชาตจิะเหลอืเพยีงชาตเิดยีว แลว้ก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ด ้ ถา้ปฏบิตัไิดย้ิง่ๆขึ้นไปอกี 

ก็จะบรรลถุงึมงคลข ัน้ที ่ ๓ คอืพระอนาคามี เป็นผูท้ีไ่มก่ลบัมาเกดิในโลกของมนุษย ์

และโลกของเทวดาผูเ้สพกามอกีต่อไป แต่จะไปจตุอิยูบ่นพรหมโลกชัน้สุทธาวาส แลว้ก็

จะไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตใ์นลาํดบัต่อไป ถา้ยงัปฏบิตัไิดสู้งขึ้นไปอกี ก็จะบรรลเุป็นพระ

อรหนัตใ์นชาตน้ีิเลย ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป  

ถา้หม ัน่ปฏบิตั ิ ทาน ศีล ภาวนาอย่างต่อเน่ือง จนกวา่ชวีติจะหาไมแ่ลว้ จะทาํใหบ้รรลุ

มงคลท ัง้ ๔ ข ัน้ไดใ้นชาตน้ีิ ไมต่อ้งรอถงึชาตต่ิอๆไป แต่ถา้เกดิหมดบญุไปเสยีก่อน และ

ไดเ้ป็นพระโสดาบนัแลว้ ก็จะมภีพชาตเิหลอือกีไมเ่กนิ ๗ ชาต ิ ตอ้งกลบัมาเกดิอกี เพือ่

มาบาํเพญ็ทาน ศีล ภาวนา ต่อไปอกี เช่นเดยีวกบัพระสกทิาคาม ี ทีม่ภีพชาตเิหลอือกี

เพยีงชาตเิดยีว ถา้ไดบ้รรลเุป็นพระสกทิาคามแีลว้ แต่ยงัไมไ่ดบ้รรลมุงคลทีสู่งกวา่น้ี 

ตอ้งตายไปเสยีก่อน ก็จะกลบัมาเกดิอกีครัง้เดยีวเท่านัน้ จะมบีญุบารมคีอยผลกัดนัให ้

เขา้วดั ใหป้ฏบิตัธิรรมอย่างต่อเน่ือง บรรลธุรรมข ัน้สูงขึ้นไป จนถงึข ัน้พระอรหนัตใ์น

ทีสุ่ด ถา้ไดบ้รรลเุป็นพระอนาคามแีลว้ แต่ตอ้งตายไปเสยีก่อน ก่อนจะไดบ้รรลเุป็นพระ

อรหนัต ์ ก็จะไปเกดิอยู่บนพรหมโลกชัน้สุทธาวาส จะไมก่ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ ไมเ่กดิ

เป็นเทพผูเ้สพกามอกีต่อไป แลว้ก็จะปฏบิตัต่ิอไปจนบรรลเุป็นพระอรหนัต ์ 

ส่วนผูท้ีม่บีญุมวีาสนา ทีย่งัมชีวีติอยู่ ยงัปฏบิตัธิรรมไดอ้ย่างต่อเน่ือง ก็สามารถบรรลุ

เป็นพระอรหนัตไ์ดใ้นชาตน้ีิ ดงัทีม่ปีรากฏในสมยัพทุธกาล มผูีท้ีป่ระพฤตปิฏบิตัธิรรม

อย่างต่อเน่ือง จนไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตก์นัเป็นจาํนวนมาก น่ีคอืมงคลทีจ่ะเกดิขึ้น กบั

ผูท้ีบู่ชาบคุคลทีส่มควรแก่การบูชา จะไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัตใ์นทีสุ่ด การเป็นพระ
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อรหนัตเ์ป็นอย่างไร ก็เป็นจติใจที่สะอาดหมดจด ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ความอยากต่างๆ เมือ่ไมม่สีิง่เหลา่น้ีแลว้ ก็ไมม่เีชื้อทีท่าํใหไ้ปเกดิในภพนอ้ยภพ

ใหญ่อกีต่อไป การเวยีนวา่ยตายเกดิก็หมดสิ้นลง มแีต่ความสุขอย่างเดยีว เพราะตราบ

ใดทีย่งัมกีารเกดิอยู่ ตราบนัน้ก็ยงัมกีารแก่ การเจ็บ การตาย ยงัมคีวามทกุขอ์ยู่ แต่ผูท้ี่

ไมไ่ปเกดิอกี ก็จะไมม่คีวามทกุขอ์กีต่อไป ดงัทีท่รงตรสัไวว้า่ ทกุขย่์อมไม่มีกบัผูไ้ม่เกดิ  

แต่การไมเ่กดิไมไ่ดห้มายความวา่ สูญหายไป เป็นจติทีบ่ริสุทธิ์ทีไ่มต่อ้งไปเป็นเทพ เป็น

พรหม เป็นมนุษย ์ เป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รกอกีต่อไปเท่า

นัน้เอง แต่จติก็ยงัเป็นจติอยู่อย่างเดมิ เป็นกายทพิยท์ีอ่ยู่ในข ัน้นิพพาน ข ัน้ทีส่ะอาด

หมดจด เหมอืนกบัทอ้งฟ้าทีไ่มม่เีมฆ ไมม่หีมอก ไมม่คีวนัหลงเหลอือยู่ในทอ้งฟ้า แต่ก็

ไมไ่ดห้มายความวา่ ทอ้งฟ้าสูญหายไปดว้ย ทอ้งฟ้าก็ยงัอยู่เหมอืนเดมิ เพยีงแต่ไมม่เีมฆ 

ไมม่หีมอก ไมม่คีวนัเท่านัน้เอง จติของพระพทุธเจา้ของพระอรหนัตก์็เป็นแบบนัน้ เป็น

จติใจทีส่ะอาดบริสุทธิ์ ไมม่กีเิลสตณัหาหลงเหลอือยู่ภายในจติ แต่ไมไ่ดสู้ญหายไปไหน 

เพราะยงัเสวยบรมสุขอยู่ ดงัทีไ่ดท้รงตรสัไวว้า่ นิพพานัง ปรมงัสญุญงั นิพพานเป็น

ความว่างอย่างย่ิง สูญจากกเิลส สูญจากตณัหาท ัง้หลาย นิพพานัง ปรมงัสขุงั นิพพาน

เป็นบรมสขุ คือมีความสขุอย่างย่ิง ไมม่คีวามสุขของภพไหนๆ จะเท่ากบัความสุขของ

พระนิพพาน เพราะเป็นความสุขทีถ่าวร ตลอดอนนัตกาล ไมเ่สือ่ม ไมห่ายไป  

ไมเ่หมอืนกบัความสุขของพวกเรา ทีสุ่ขแลว้เดีย๋วก็หายไป แลว้ก็มคีวามทกุขเ์ขา้มา

แทนที ่ ถา้ตราบใดยงัอยู่ในภพนอ้ยภพใหญ่อยู่ ความสุขก็จะเป็นในลกัษณะอย่างน้ี มี

แลว้ก็หายไป แลว้ก็กลบัมาอกี ขึ้นอยู่กบัภพทีไ่ปอยู่ ถา้เป็นภพทีด่ทีีเ่รียกวา่สคุติ ก็จะมี

ความสุขมากกวา่ความทกุข ์ถา้เป็นภพทีเ่รียกวา่อบายหรือทคุติ ก็จะมคีวามทกุขม์ากกวา่

ความสุข ถา้ไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นผ ี เป็นสตัวน์รก กจ็ะมคีวามทกุข ์

มากกวา่ความสุข แต่ถา้ไดเ้กดิเป็นมนุษย ์ไดเ้ป็นเทพ เป็นพรหม ก็จะมคีวามสุขมากกวา่

ความทกุข ์ แต่ก็ยงัหนีไมพ่น้จากความทกุข ์ เพราะมกีารเปลีย่นแปลงนัน่เอง ยงัอยู่

ภายใตก้ฎของไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนัตตา แต่จติทีไ่ดห้ลดุพน้ถงึข ัน้พระนิพพาน

แลว้ จะอยู่เหนือกฎของไตรลกัษณ์ อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา  
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จติของพระอรหนัต ์จติของพระพทุธเจา้ เป็นจติทีไ่มม่ไีตรลกัษณ์หลงเหลอือยู่แลว้ ไมม่ี

อนิจจงั ความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมม่คีวามทกุข ์ ไมม่กีารถอือตัตาตวัตน หลงเหลอือยู่

ในจตินัน้ๆ เป็นจติทีส่ะอาดบริสุทธิ์ เป็นปรมงัสขุงั เป็นสขุอย่างย่ิง เป็นผลทีจ่ะไดร้บั

จากการปฏบิตับูิชา จงึไมค่วรมองขา้ม การประพฤตปิฏบิตับูิชา ดว้ยกายวาจาใจของเรา 

พยายามนอ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีไ่ดท้รงส ัง่สอนมาปฏบิตัอิย่าง

เคร่งครดั เพราะไดท้รงตรสัไวว้า่ ผูใ้ดประพฤติธรรมสมควรแกธ่รรม ผูน้ั้นแลคือผูบู้ชา

เราตถาคต เป็นการบูชาตถาคต ตอ้งบูชาดว้ยการปฏบิตับูิชา ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่

ธรรม ทีเ่รียกวา่สุปฏปินัโนนัน่เอง จงึตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตั ิ อย่าสกัแต่วา่ฟงั

เทศนฟ์งัธรรม เสร็จแลว้ก็ไมส่นใจทีจ่ะนาํไปปฏบิตั ิ อย่าสกัแต่วา่สมาทานศีล แลว้ก็ไม่

รกัษา สมาทานศีล ๕ แลว้ตกเยน็ก็ไปดืม่สุรา อย่างน้ีใชไ้มไ่ด ้ 

ถา้สมาทานศีลแลว้ตอ้งรกัษาใหไ้ด ้ถา้สมาทาน ปาณาตปิาตา เวรมณี ละเวน้จากการฆ่า

สตัวต์ดัชวีติ ก็ตอ้งละเวน้ ถงึแมจ้ะถูกมดกดั ถูกยุงกดั ก็จะไมต่บมด ตบยุง อย่างมาก

ก็จะสลดัไป ปดัไป แต่จะไมท่าํลายชวีติของเขา ถา้สมาทาน อทินนาทานา เวรมณี ละ

เวน้จากการลกัทรพัย ์ ก็จะไมไ่ปเอาทรพัยส์มบตัขิองผูอ้ืน่ทีเ่ขาไมอ่นุญาต ถา้เขาให ้ เขา

บอกวา่เอาไปเถดิไม่เป็นไร อย่างน้ีรบัไปก็ไมถ่อืวา่ผดิศีลขอ้ ๒ ละเวน้จากการลกัทรพัย ์

ถา้สมาทาน กาเมส ุ มิจฉาจารา เวรมณี ละเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม ก็จะตอ้งไม่

ไปยุ่งกบัสามภีรรยาของผูอ้ืน่ ไมไ่ปมเีพศสมัพนัธก์บัผูท้ีไ่มใ่ช่เป็นภรรยาหรือสามขีองเรา 

ถา้ยงัไมแ่ต่งงานก็อย่าเพิง่ไปริ อดรนทนใจไวก่้อน รอใหโ้ตเสยีก่อน เมือ่สมควรแก่เวลา 

พ่อแมก่็จะจดัการสู่ขอ จดัพธิีแต่งงานแต่งการให ้เมือ่เป็นสามเีป็นภรรยากนัแลว้ จะร่วม

หลบันอนกนั ก็ไมถ่อืวา่เป็นการผดิศีลขอ้ ๓ แต่ถา้ยงัไมแ่ต่งงานแต่งการ เป็นโสดอยู่ 

แลว้ไปร่วมหลบันอนกบัผูอ้ืน่ อย่างน้ีก็เรียกวา่เป็นการผดิศีล หรือไปยุ่งกบัสามภีรรยา

ของผูอ้ืน่ ท ัง้ๆทีต่นเองก็มสีามมีภีรรยาอยู่แลว้ ก็เป็นการผดิศีลเหมอืนกนั  

ถา้สมาทาน มสุาวาทา เวรมณี ละเวน้จากการพูดปดมดเทจ็ ก็จะตอ้งพูดแต่ความจริง 

ไมพู่ดโกหกโดยเดด็ขาด ถา้พูดไมไ่ดก้็อย่าพูด น่ิงเสยี ไมต่อ้งพูด ไมม่ใีครวา่เราหรอกถา้

เราไมพู่ด คนใบเ้ขาไมพู่ดยงัไมม่ใีครไปวา่เขาเลย แลว้เราทาํไมจะทาํเป็นคนใบบ้า้งไมไ่ด ้



63 
 

หรือ ทาํไมตอ้งไปอวดฉลาด อวดพูด แต่พดูในสิง่ทีไ่มเ่ป็นความจริง ยิง่แย่กวา่คนใบอ้กี 

คนใบอ้ย่างนอ้ยเขาก็ไมโ่กหก แต่เราเป็นคนไมใ่บ ้ แต่กลบัใชป้ากของเราไปในทางทีไ่มด่ ี

อย่างน้ีฉลาดหรือโงก่นัแน่ ถา้เป็นคนฉลาดตอ้งรูว้า่กาํลงัพูดอะไร ถา้พดูไมจ่รงิ ถา้มสีติ

รูอ้ยู่ รูว้า่ไมด่ ี ก็อย่าไปพูด ก็เท่านัน้เอง ส่วนคนอื่นจะคดิอย่างไรก็หา้มเขาไมไ่ด ้ เขา

อาจจะคดิวา่ ถา้ไมพู่ดก็แสดงวา่ไมไ่ดท้าํใช่ไหม ก็แลว้แต่คุณจะคดิ แต่เราไมไ่ดพ้ดูวา่ 

ทาํหรือไมไ่ดท้าํ เราอยู่เฉยๆ คุณจะคดิอย่างไรก็ได ้ แต่จะมาบงัคบัใหพู้ดในสิง่ทีไ่ม่

อยากจะพูดไมไ่ด ้ 

ถา้สมาทาน สรุาเมรยมชัชปมาทฏัฐานา เวรมณี ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา หรือสิง่ที่

เสพเขา้ไปแลว้ ทาํใหข้าดสตคิวบคุมกายวาจาใจ ใหเ้ป็นปกต ิ ก็ควรหลกีเลีย่ง อย่าไป

เสพ ถงึแมม้งีานเลี้ยงทีต่อ้งไป ก็ดืม่อย่างอืน่ก็ได ้นํา้หวาน นํา้เปลา่ก็ได ้ถา้ใครบงัคบัให ้

ดืม่ ก็บอกเขาวา่ กาํลงัทาํตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ทาํไมคนทีน่บัถอืศาสนาอืน่ เช่น

ไมก่นิหม ู ทาํไมไมบ่งัคบัใหเ้ขากนิหม ู เป็นชาวพทุธไมด่ืม่เหลา้ ทาํไมปลอ่ยใหเ้ขาบงัคบั

ใหด้ืม่ ไมต่อ้งไปกลวัวา่จะเสยีเพือ่น เพือ่นแบบน้ีเสยีไปไดก้็ด ี มไีวท้าํไมเพือ่นแบบน้ี มี

แต่จะพาใหล้ม่จมเท่านัน้เอง ชวนไปกนิเหลา้เมายากนั เดีย๋วก็มนึเมา เดีย๋วก็ไปขบัรถ

ควํา่ ขบัรถชนกนัตาย อย่างน้ีดหีรือไม่ สูไ้มก่นิเหลา้ไมด่กีวา่หรือ มสีตสิมัปชญัญะ

ครบถว้นบริบูรณ์ จะไดค้วบคุมการพูดการกระทาํใหด้ใีหง้าม คนทีเ่สพสุรายาเมาแลว้ จะ

ไมม่สีตคิวบคุมกายวาจาใจ ใหอ้ยู่ในกรอบของความดงีาม คดิจะพูดอะไรออกมากพ็ูด

ออกมา ท ัง้ๆทีเ่ป็นสิง่ทีไ่มน่่าพูด พูดไปแลว้ก็ทาํใหค้นอืน่ไมพ่อใจ ไมช่อบใจ ทาํใหต้อ้ง

โตต้อบกนั ทะเลาะววิาททบุตกีนั เพราะการเสพสุรายาเมาเป็นเหต ุ ไมม่สีตคิวบคุมกาย

วาจาใจ ใหเ้ป็นปกต ิ 

น่ีคอืการปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ต ัง้ตนอยู่ในศีล ๕ คอื ๑. ละเวน้จากการฆ่าสตัว ์

ตดัชวีติ ๒. ละเวน้จากการลกัทรพัย ์๓. ละเวน้จากการประพฤตผิดิประเวณี ๔. ละเวน้

จากการพูดปดมดเทจ็ ๕. ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา น่ีคอืการปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ 

คนเราจะเป็นคนทีน่่าเคารพเลือ่มใส ก็ตอ้งมศีีล คนทีไ่มม่ศีีล ไมม่ใีครอยากจะกราบไหว ้

บูชา ไมม่ใีครอยากจะยกมอืไหว ้ มแีต่อยากจะเดนิหนี แต่คนทีม่ศีีล แมจ้ะเป็นลูก พ่อ
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แมก่็ยงักราบลูกได ้ เช่นเมือ่ลูกบวชเป็นพระ มศีีล ๒๒๗ ขอ้ เวลาพ่อแมก่ราบ ก็ไมไ่ด ้

กราบผา้เหลอืง ไมไ่ดก้ราบเพราะโกนหวั แต่กราบเพราะมศีีล ๒๒๗ ขอ้ต่างหาก ถา้โกน

หวัห่มผา้เหลอืงแลว้ แต่ทาํตวัเหมอืนลงิ ใครจะกราบลง มแีต่จะเดนิหนี ถา้เหน็กริยิา

อาการทีไ่มส่มกบัความเป็นสมณะ ไมส่าํรวม กายวาจา ก็ไมม่ใีครอยากจะเขา้ใกล ้ ไมม่ี

ใครอยากจะทาํบญุดว้ย เพราะไมม่อีะไรดงึดูดใจ ความสวยงามของคนอยู่ทีค่วาม

ประพฤตดิ ีมศีีลธรรม ไมใ่ช่อยู่ทีเ่สื้อผา้อาภรณ์ ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารตบแต่งหนา้ตา ใส่นํา้หอม 

สิง่เหลา่น้ีอาจจะหลอกคนทีไ่มรู่จ้กัแยกแยะ วา่คนสวยกบัคนไมส่วยทีแ่ทจ้ริงอยู่ตรงไหน  

ถา้เป็นคนฉลาดมปีญัญา จะหลอกไมไ่ด ้ จะแต่งตวัสวยงามขนาดไหนก็ตาม จะใส่

นํา้หอมใหห้อมขนาดไหนก็ตาม ถา้ไมม่ศีีล ชอบพูดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง ฉอ้โกง

ผูอ้ืน่ ก็จะไมค่บคา้สมาคมดว้ย ไมห่ลงรกัวา่เป็นคนสวย เป็นคนงาม ถา้ยงัไมรู่จ้กันิสยั 

ยงัไมเ่หน็ความประพฤต ิ กต็อ้งรอไปก่อน คนเราเวลาคบกนัใหม่ๆ  ยงัไมรู่ว้า่เป็นคนดี

หรือไม ่ แต่ถา้ไดอ้ยู่ร่วมกนัแลว้ จะเหน็นิสยั จะรูว้า่เป็นคนแบบไหน เป็นคนลกัเลก็

ขโมยนอ้ย พูดปดมดเทจ็ ประพฤตผิดิประเวณีหรือไม ่ จะไมพ่น้สายตาของผูท้ีอ่ยู่

ร่วมกนั จะตอ้งเหน็ ไมช่า้ก็เร็ว ปิดบงักนัไมไ่ด ้แต่ถา้รูจ้กักนัแบบผวิเผนิ เช่นไปเจอกนั 

ในงานเลี้ยง ไดท้กัทายกนั จะไมรู่ว้า่เป็นคนอย่างไร เพราะจะแสดงบททีส่วยงามออกมา 

พูดจาหวาน คะขา แต่งตวัสวยงาม แต่จะไมรู่ว้า่ธาตแุทเ้ป็นอย่างไร จนกวา่จะไดอ้ยู่

ร่วมกนั  

เวลาทีจ่ะเลอืกคนมาเป็นคู่ครอง จงึไมค่วรรีบรอ้น พอไดเ้หน็หนา้ตาแลว้ถูกอกถูกใจ ก็

อย่าเพิง่ตดัสนิใจอยู่ร่วมกนัเลย ใชเ้วลาทาํความรูจ้กักนัก่อน ใหรู้ถ้งึแก่นแทก่้อน อยา่รู ้

เพยีงผวิเผนิ ตอ้งศึกษาใหรู้ถ้งึแก่นแท ้ ใหรู้นิ้สยัสนัดานวา่ดจีริงหรือไม ่ มศีีลท ัง้ ๕ ขอ้

หรือไม ่ถา้มกี็ถอืวา่เป็นคนด ี น่าใชช้วีติร่วมกนั ถา้จะใหเ้ลอืกระหวา่งคนทีร่ํา่รวยแต่ไมม่ี

ศีลธรรม กบัคนทีม่ศีีลธรรมแต่ไมร่ํา่รวย ก็ขอใหเ้ลอืกคนทีม่ศีีลธรรมจะดกีวา่ จะไม่

ผดิหวงั จะไมเ่สยีใจ ถา้เลอืกคนทีร่ํา่รวยแต่ไมม่ศีีลธรรม สกัวนัหน่ึงอาจจะทิ้งเราไปมี

ใหมก่็ได ้ เพราะเขามเีงนิทอง เขาตอ้งการหาใหมเ่มือ่ไหร่ก็หาได ้ จงึตอ้งใชป้ญัญา

วเิคราะหศึ์กษา จะมปีญัญาได ้ก็ตอ้งมศีีล มสีมาธิ มทีานเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน  
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เราจงึตอ้งปฏบิตัติามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน ตอ้งทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล 

ปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ เจริญปญัญา ใชเ้หตใุชผ้ล เวลาตอ้งการอะไร ตอ้งใชเ้หตใุชผ้ล 

ถามตวัเองวา่สิง่ทีอ่ยากได ้ เป็นสิง่ทีด่จีริงหรือไม ่ เวลาไปซื้อของเช่นผลไม ้ ยงัเลอืกกนั

เลย วา่สดหรือไมส่ด เน่าหรือไมเ่น่า ไมซ่ื้อมาแบบสุ่มสีสุ่่มหา้ฉนัใด เวลาจะเลอืกใครมา

เป็นคู่ครอง ก็ตอ้งพถิพีถินั ตอ้งเลอืกใหด้เีสยีก่อน การทีจ่ะเลอืกไดด้กี็ตอ้งมปีญัญา 

แลว้จะรูจ้กัแยกแยะ วา่คนดเีป็นอย่างไร คนไมด่เีป็นอย่างไร จะไดค้นดมีาเป็นคู่ครอง 

เป็นเพือ่น ก็จะมคีวามสุข เพราะคนดจีะไมส่รา้งความทกุขใ์หก้บัใคร  

ถา้ไดค้นไมด่มีาเป็นเพือ่น มาเป็นคู่ครอง ก็จะมแีต่ความชํา้อกชํา้ใจไปตลอด เพราะคน

ไมด่ย่ีอมไมค่าํนึงถงึความรูส้กึของผูอ้ืน่ จะเป็นคนเหน็แก่ตวั อยากจะทาํอะไรกท็าํ โดย

ไมส่นใจวา่จะไปสรา้งความเดอืดเน้ือรอ้นใจใหก้บัผูอ้ืน่หรือไม ่แต่คนทีม่ศีีลมธีรรมจะคดิ

อยู่เสมอวา่ การกระทาํทางกายวาจา จะสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่หรือไม ่ถา้สรา้งก็

จะไมท่าํ จะไมท่าํลายชวีติของผูอ้ืน่ จะไมเ่อาทรพัยข์องผูอ้ืน่ จะไมยุ่่งกบัสามภีรรยาของ

ผูอ้ืน่ จะไมโ่กหกหลอกลวง จะไมเ่สพสุรายาเมา เมือ่ไมท่าํสิง่เหลา่น้ีแลว้ จะสรา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัใครไดอ้ย่างไร จงึเป็นคนทีน่่าชื่นชมยนิด ี มคีนอยากจะคบคา้สมาคม

ดว้ย เพราะมคีวามสุขใจ มคีวามปลอดภยั  

จงึอยากจะใหท้่านท ัง้หลาย นอ้มจตินอ้มใจ เขา้สู่พระธรรมคาํสอน นอ้มเอามาประพฤติ

ปฏบิตั ิ เพือ่จะไดเ้ป็นคนด ี เป็นคนฉลาด จะทาํใหก้ารดาํเนินชวีติเป็นไปอย่างราบรื่นดี

งาม มแีต่ความสุขความเจริญ เป็นสริิมงคล ถา้ยงัไมไ่ดอ้อกบวชปฏบิตัธิรรม ก็จะมี

ความสุขกบัเพือ่นฝูง มคีวามสุขกบัคู่ครอง มคีวามสุขกบัญาตพิีน่อ้ง เมือ่ไดอ้อกบวช

ปฏบิตัธิรรม ก็จะยกระดบัของจติเขา้สู่มงคลท ัง้ ๔ ข ัน้ตามลาํดบัคอื ๑. พระโสดาบนั ๒. 

พระสกทิาคาม ี๓. พระอนาคาม ี๔. พระอรหนัต ์ เมือ่ไดเ้ขา้ถงึข ัน้พระอรหนัตแ์ลว้ ก็จะ

ถงึมงคลข ัน้สูงสุด การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๒๔ 

องคป์ระกอบของชีวิต 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

ชวีติของพวกเรามที ัง้ความสุข มที ัง้ความทกุขค์ละเคลา้กนัไป มขีึ้นมลีง มไีดม้เีสยี มี

หวัเราะมรีอ้งไห ้ เป็นสิง่ทีแ่ปลกสาํหรบัพวกเรา เพราะบางสิง่ทีเ่กดิขึ้น เป็นสิง่ทีเ่ราไม่

ปรารถนา ไมช่อบ ไมต่อ้งการ แต่ก็เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไมไ่ด ้ เพราะเหตใุด เพราะไมรู่จ้กั

วธิีปฏบิตัใิหถู้กตอ้ง ยงัไมรู่เ้ลยวา่ องคป์ระกอบของชวีติมอีะไรบา้ง ตอ้งอาศยัคนฉลาด

อย่างพระพทุธเจา้มาส ัง่มาสอน วา่อะไรเป็นองคป์ระกอบ มลีกัษณะอย่างไร พระพทุธเจา้

ทรงตรสัรูใ้นพระอริยสจั ๔ ทรงเหน็วา่ชวีติประกอบขึ้นดว้ยขนัธ ์ ๕ ไดแ้ก่รูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วิญญาณ เป็นสิง่ทีไ่มเ่ทีย่งแทแ้น่นอน เป็นทกุข ์ไมม่ตีวัตน ผูท้ีไ่มรู่ค้วาม

จริงของขนัธ ์ ๕ ก็จะมคีวามหลง ทาํใหย้ดึม ัน่ถอืม ัน่ในขนัธ ์ ๕ วา่เป็นตน เป็นเรา เป็น

ของของเรา เมือ่มคีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่แลว้ กม็ตีณัหาความอยาก อยากจะอยู่ไปนานๆ มี

แต่ความสุข เป็นไปตามความปรารถนาความตอ้งการของตน 

แต่ชวีติน้ีไมไ่ดเ้ป็นสมบตัขิองเรา ไมเ่ป็นไปตามความตอ้งการของเรา เราจงึมกั ประสบ

กบัความผดิหวงั เพราะอยากจะมแีต่ความสุข แต่มนัไมย่อมใหค้วามสุขกบัเรา มกัจะ

สรา้งความทกุขใ์หก้บัเราอยู่เรื่อยๆ เช่นแก่ เจ็บ ตาย ทีเ่ราไมป่รารถนากนั เมือ่ไม่

ปรารถนา เวลาเกดิขึ้นมา ก็สรา้งความทกุขใ์หก้บัเรา พระพทุธเจา้จงึทรงสอน ใหท้าํ

ความรูจ้กักบัชวีติ รูจ้กัธรรมชาตขิองชวีติ ใหรู้จ้กัองคป์ระกอบของชวีติ วา่มอีะไร เป็น

อย่างไร แลว้ควรปฏบิตัอิย่างไร ถา้รูจ้กัวธิีปฏบิตัอิย่างถูกตอ้ง ความทกุขต่์างๆก็จะไม่

สามารถเขา้มาเหยยีบยํา่ทาํลาย สรา้งความทกุข ์ ความวุน่วายใจใหก้บัเราได ้ ถา้ไมม่ี

ความรูแ้ละวธิีปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง มแีต่ความหลงทีอ่ยากใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของเรา 

มแีต่ความสุข ไมเ่สือ่ม ไมเ่จ็บ ไมต่าย ถา้มคีวามปรารถนาอย่างน้ี ก็จะมแีต่ความทกุข ์
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อยู่รํา่ไป พระพทุธเจา้ทรงไดศึ้กษาเรื่องของชวีติมาอย่างถ่องแทแ้ลว้ รูว้า่ควรปฏบิตัิ

อย่างไร 

คอืตอ้งยอมรบัความจริงวา่เกดิมาแลว้ ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตายเป็นธรรมดา ถา้

ยอมรบัความจริงแลว้ ใจก็จะไมท่กุข ์ ถา้ยงัมอีปุาทาน มคีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่วา่ จะตอ้งด ี

จะตอ้งเจริญ จะตอ้งอยู่ไปตราบชัว่ฟ้าดนิสลายแลว้ ใจก็จะตอ้งผดิหวงั แลว้ก็จะมคีวาม

วุน่วายใจอยู่ตลอดเวลา เพราะชวีติเหมอืนกบัแขวนอยู่บนเสน้ดา้ย จะขาดเมือ่ไหร่ ไมม่ี

ใครรู ้ จงึควรหนัมาทาํความรูจ้กั ทาํความเขา้ใจกบัชวีติวา่เป็นอย่างไร มอีะไรบา้ง แลว้

ควรปฏบิตัอิย่างไร พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่ ชวีติของมนุษยป์ระกอบขึ้นดว้ย

องคป์ระกอบ ๕ ส่วนดว้ยกนั ทรงเรียกวา่ ขนัธ ์๕ แบ่งเป็น ๒ ส่วนคอื ๑. รูปขนัธ ์๒. 

นามขนัธ ์รูปขนัธค์อืร่างกายของเราทีม่อีาการ ๓๒ เช่นผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เน้ือ เอน็ 

กระดูก เป็นตน้ ส่วนนามขนัธม์อียู่ ๔ ส่วนดว้ยกนัคอื ๑. เวทนา ความรูส้กึ ไดแ้ก่สุข 

ทกุข ์ ไมสุ่ขไมท่กุข ์ ๒. สญัญา ความจาํได ้ หมายรู ้ เช่นเวลาเหน็รูป ก็รูว้า่เป็นรูปอะไร 

เป็นชาย เป็นหญงิ เป็นเดก็ เป็นผูใ้หญ่ มชีื่อวา่อะไร ๓. สงัขาร ความคดิปรุงแต่งต่างๆ 

คดิจะทาํอะไรดวีนัน้ี ไปวดัดหีรือไม ่ ไปทาํสิง่นัน้หรือสิง่น้ี ๔. วิญญาณ การรบัรูรู้ปทีม่า

สมัผสักบัตา เสยีงทีม่าสมัผสักบัหู กลิน่ทีม่าสมัผสักบัจมกู รสทีม่าสมัผสักบัลิ้น และ

โผฏฐพัพะ สมัผสัรอ้นเยน็ แขง็อ่อน ทีม่าสมัผสักบัร่างกาย รวมกนัเป็น ๕ ส่วนดว้ยกนั  

ท ัง้ ๕ ส่วนน้ี พระพทุธองคท์รงตรสัไวว้า่ เป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง เช่นร่างกาย รูปขนัธท์ีม่ ี

อาการ ๓๒ น้ี ไมเ่ทีย่ง มกีารเกดิ การเจริญเตบิโต มกีารเสือ่ม คอืแก่ เจ็บไขไ้ดป่้วย 

แลว้ในทีสุ่ดก็ดบั แตกสลายกลบัคนืสู่ธาตเุดมิ คอืดิน น้ํา ลม ไฟ เพราะมาจากดนิ นํา้ 

ลม ไฟ ทีม่าทางอาหาร ทีเ่รารบัประทานกนัทกุวนั นํา้ทีเ่ราดืม่ อากาศทีเ่ราหายใจ ลว้น

เป็นธาตทุ ัง้สิ้น คอืดนิ นํา้ ลม ไฟ เมือ่เขา้มาสู่ร่างกาย ก็เปลีย่นสภาพเป็นอาการ ๓๒ 

เป็นผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เป็นตน้ มกีารเจริญ มกีารเสือ่ม มกีารชาํรุด มกีารเจบ็ไข ้

ไดป่้วย มแีก่ชรา มกีารดบัคอืตายไป เมือ่ดบัแลว้ ธาตทุีอ่ยู่ในร่างกายก็แยกตวักนัไป จน

ในทีสุ่ดก็ไมม่อีะไรหลงเหลอือยู่ในร่างกายเลย  
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จงึทรงสอนวา่ร่างกายเป็นอนิจจงั ไมเ่ทีย่ง เป็นทกุข ์ถา้ไปหลงไปยดึไปตดิวา่ เป็นตวัเรา 

เป็นของเรา ถา้รูว้า่ไมใ่ช่ตวัเราของเรา ก็จะไมท่กุข ์ เช่นร่างกายของคนอืน่ ไมไ่ปหลงวา่

เป็นของเรา ก็ไมท่กุข ์แต่ถา้ไปหลงวา่เป็นของเรา เป็นลูกเรา เป็นสามเีป็นภรรยา เป็นพ่อ

เป็นแมข่องเรา ก็จะทกุข ์ แมค้วามเป็นสามเีป็นภรรยา เป็นพ่อเป็นแม ่ เป็นลูก จะเป็น

ความจริงอย่างหน่ึงก็ตาม แต่ไมใ่ช่ความจริงทีแ่ทจ้ริง เป็นความจรงิทีส่มมตุกินัขึ้นมา 

เช่นร่างกาย ๒ คนมาอยู่ร่วมกนั ก็สมมตุวิ่าเป็นสาม ี เป็นภรรยากนั เมือ่มบีตุรมธีิดา ก็

สมมตุวิา่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแมก่นั แต่ความจริงก็เป็นเพยีงร่างกาย เป็นรูปขนัธ ์ เป็นธาต ุ

๔ ดนิ นํา้ ลม ไฟทีก่ลายเป็นคนทีม่อีาการ ๓๒ ขึ้นมา  

แต่เน่ืองจากขาดปญัญา ขาดความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง เราจงึหลงยดึตดิกบัรูปขนัธ ์ถา้

เป็นรูปขนัธท์ีจ่ติเราอาศยัอยู่ ก็เรียกวา่ร่างของเรา ตวัเรา ถา้เป็นรูปขนัธข์องสาม ี ของ

ภรรยา ของลูก ก็เป็นลูก เป็นสาม ี เป็นภรรยาของเรา เมือ่มคีวามยดึตดิวา่เป็นของเรา 

เวลามอีาการแปรปรวน มกีารเสือ่มไป ก็จะตอ้งเกดิความทกุขข์ึ้นมา จงึทรงตรสัวา่ รูป

ขนัธเ์ป็นทกุข ์ เพราะมคีวามหลง มอีปุาทานไปยดึม ัน่ถอืม ัน่ วา่เป็นตวัเป็นตน เป็นเรา 

เป็นของเรา ถา้ไมม่กี็จะไมท่กุข ์ เช่นรูปขนัธข์องคนอืน่ทีเ่ราไมรู่จ้กั เราก็ไมไ่ปยดึไปตดิวา่

เป็นของเรา เมือ่ไมย่ดึไมต่ดิ เวลารูปขนัธน์ ัน้มกีารเสือ่มไป มกีารตายไป เราก็ไมท่กุขก์บั

รูปขนัธน์ ัน้ สงัเกตดูคนทีเ่ราไมรู่จ้กั ไมไ่ดค้ดิวา่เป็นญาต ิเป็นมติรสหาย เป็นเพือ่น เป็น

สมบตัขิองเรา เวลาเป็นอะไรไป จะไมรู่ส้กึอะไรเลย แต่เวลาคนทีเ่รายดึตดิวา่เป็นเพือ่น 

เป็นสาม ี เป็นภรรยา เป็นบตุร เป็นธิดา พอมอีะไรเกดิขึ้นกบัร่างกายของเขา เราจะมี

ความทกุข ์มคีวามวุน่วายใจทนัท ี 

จงึทรงสอนใหป้ลอ่ยวางดว้ยปญัญา ตอ้งศึกษาอยู่เรื่อยๆ สอนตนอยู่เรื่อยๆ จนเหน็ชดั

วา่ รูปขนัธเ์ป็นสกัแต่วา่รูป เป็นดนิ นํา้ ลม ไฟเท่านัน้ ไมม่ใีครเป็นเจา้ของดนิ นํา้ ลม 

ไฟได ้เขาตอ้งเป็นไปตามเรื่องของเขา ไม่มใีครบงัคบัใหด้นิ นํา้ ลม ไฟ เป็นไปตามความ

ตอ้งการของเขาได ้ ถา้เขา้ใจแลว้ยอมรบัความจริงน้ี ก็จะปลอ่ยวางได ้ รบัความ

เปลีย่นแปลงของร่างกายได ้ จะแก่ จะเจบ็ จะตาย ก็รบัได ้ เพราะรูว้า่ ถา้รบัไมไ่ดก้็

จะตอ้งทกุข ์ จะตอ้งวุน่วายใจ จะตอ้งเสยีอกเสยีใจ เศรา้โศกเสยีใจ แต่ถา้เหน็วา่เป็นดนิ 
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นํา้ ลม ไฟ ทีม่าแลว้เดีย๋วก็ไป อย่างน้ีเรียกวา่มปีญัญา มคีวามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง

เกี่ยวกบัรูปขนัธ ์ เหน็วา่ร่างกายเป็นอนิจจงัไมเ่ทีย่ง เป็นทกุขถ์า้ไปหลงไปยดึไปตดิวา่เป็น

เราเป็นของเรา แทจ้ริงแลว้มนัไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของของเรานัน่เอง น่ีคอืปญัญาทีค่วรจะ

พฒันาใหเ้กดิขึ้น  

การจะเกดิปญัญาขึ้นมาได ้ตอ้งภาวนา ตอ้งระลกึถงึเรื่องเหลา่น้ีอยู่เรื่อยๆ วนัๆหน่ึงควร

ระลกึอยู่เสมอวา่ ร่างกายน้ีไมใ่ช่เรา ร่างกายน้ีเป็นของไมเ่ทีย่ง ตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บ ตอ้งตาย 

ถา้ไมอ่ยากจะทกุขก์บัร่างกายน้ี ก็อย่าไปยดึไปตดิ พยายามมองใหเ้หน็วา่เป็นเหมอืน

เสื้อผา้ชดุหน่ึงเท่านัน้เอง ถา้ไปตดิก็ทกุขไ์ดเ้หมอืนกนั เช่นชอบเสื้อผา้ชดุน้ี มนัสวยด ีใส่

ทไีรรูส้กึวา่มบีคุลกิด ีมคีนชมวา่สวย ถา้เสื้อผา้ชดุน้ีถูกใครขโมยไป ก็จะเสยีใจ เพราะไป

ยดึไปตดิ แต่ถา้ไมย่ดึไมต่ดิ เวลาใครขโมยไป ก็จะไมรู่ส้กึอะไร รูว้า่มาไดก้็ตอ้งไปได ้ รู ้

วา่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีลว้นเป็นอย่างน้ีท ัง้สิ้น มาแลว้ก็ตอ้งไปในทีสุ่ด จะไปอย่างไรเท่า

นัน้เอง จะไปชา้ จะไปเร็ว จะไปเพราะเรายอมใหไ้ปหรือไม ่ถา้ยอมก็ไมท่กุข ์เช่นเวลาเบือ่

ชดุน้ีแลว้ ก็อยากจะใหไ้ปเร็วๆเสยีดว้ยซํา้ไป มใีครมาขอก็ยนิดใีหไ้ปเลย อย่างน้ีก็ไม่

ทกุข ์ แต่ถา้ยงัชอบชดุน้ีอยู่ มใีครมาขอ ก็เสยีดายไมอ่ยากจะใหไ้ป เพราะยงัมคีวามยดึ

ตดิอยู่  

โทษจงึอยู่ทีค่วามยดึม ัน่ถอืม ัน่นัน่เอง เรียกวา่อปุาทาน ถา้มคีวามยดึม ัน่ถอืม ัน่แลว้ ไม่

วา่จะยดึตดิกบัอะไร กจ็ะตอ้งทกุขก์บัสิง่นัน้เสมอ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหใ้ชป้ญัญา

พจิารณาอยู่เสมอวา่ ทกุสิง่ทกุอย่างลว้นเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตาท ัง้สิ้น ไมค่วรไปยดึ

ไปตดิ ถา้ไปยดึไปตดิแลว้ก็จะตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ จะตอ้งทกุข ์ ถา้ไมย่ดึไมต่ดิก็จะไม่

ทกุข ์แต่ก็ไมไ่ดห้มายความวา่ สิง่ต่างๆทีเ่รามอียู่น้ี เราตอ้งโยนทิ้งไปทนัท ี เช่นร่างกายน้ี 

เมือ่เราไมย่ดึไมต่ดิแลว้ ก็ไปโดดตกึตายทนัท ี อย่างน้ีไมใ่ช่ เพยีงแต่ทาํความรูไ้วว้า่ สกั

วนัหน่ึงร่างกายกต็อ้งมรณะ ตอ้งหมดไป ใหรู้ไ้วล้ว่งหนา้ก่อนเท่านัน้เอง แลว้เตรียมตวั

เตรียมใจไว ้พรอ้มทีจ่ะใหเ้กดิขึ้น เมือ่พรอ้มแลว้ จะไมห่ว ัน่ไหว จะไมว่า้วุน่ จะไมท่กุข ์ 

น่ีคอืปญัญาทีเ่กดิจากการภาวนา ภาวนาคอืการสรา้งความรูน้ี้ใหเ้กดิขึ้นในจติใหไ้ด ้ อย่า

สกัแต่วา่ฟงั พอออกจากศาลาไปแลว้ก็ลมื ถา้ลมืแลว้อปุาทานก็จะกลบัมาทนัท ี ก็จะยดึ
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จะตดิทนัท ี อยากจะไดส้ิง่นัน้ อยากจะมสีิง่น้ี อยากจะใหส้ิง่นัน้สิง่น้ีเป็นไปตามความ

ตอ้งการของตน เพราะไมม่ภีาวนาอยู่ในใจนัน่เอง ถา้มภีาวนา คอืภาวนามยปญัญา 

ปญัญาทีเ่กดิจากการภาวนา คดิอยู่ทกุขณะ คดิอยู่เสมอ คดิอยู่เรื่อยๆ ไมใ่หห้่างไกลจาก

จติจากใจ เมือ่ไมห่่างแลว้ ความหลงก็ไมส่ามารถหลอกใหไ้ปยดึไปตดิ เพราะถา้จะมา

หลอก ก็จะมปีญัญามาคอยหกัหา้มทนัท ี เช่นสมมตุวิา่เราเหน็อะไรสวยๆงามๆ แลว้เกดิ

ความชอบ ก็อยากจะไดม้าครอบครอง ถา้มปีญัญาก็เตอืนทนัทวีา่ ไมเ่ทีย่งนะ เป็นทกุข ์

นะ ไมใ่ช่ความสุข ไมใ่ช่สมบตัขิองเรา ไมส่ามารถควบคุมใหอ้ยู่กบัเราไปไดต้ลอด ถงึแม ้

จะไดม้าในวนัน้ี พรุ่งน้ีอาจจะสูญเสยีไป แลว้ก็จะตอ้งเศรา้โศกเสยีใจอย่างยิง่ สูไ้มม่ี

ดกีวา่ ตดัใจเสยี ถา้ตดัได ้ใจก็จะสงบลง เมือ่สงบ ใจจะมคีวามเยน็ มคีวามสุข มคีวาม

สบาย สาเหตทุีใ่จไมม่คีวามเยน็ ไมม่คีวามสุข ก็เพราะมคีวามหลงอยู่ในใจ ความหลงที่

คอยหลอกลอ่ใหเ้กดิความอยากต่างๆนานา เมือ่มแีลว้ ก็ดิ้นรนทรุนทรุาย ตอ้งพยายาม

แสวงหาสิง่ทีต่อ้งการมาใหไ้ด ้ ไมส่ามารถนัง่อยู่เฉยๆได ้ อยู่ไมเ่ป็นสุข เพราะมตีณัหาที่

เกดิจากโมหะความหลง  

ถา้มปีญัญาแลว้ จะดบัความทกุขไ์ด ้ เพราะมองไปทีไ่หน เหน็อะไร กจ็ะรูว้า่เป็นของไม่

เทีย่ง เป็นทกุข ์ไมใ่ช่เป็นสมบตัขิองเรา ลว้นแต่จะสรา้งความทกุขใ์หก้บัเราท ัง้สิ้น จะเหน็

อย่างน้ีถา้มภีาวนามยปญัญา ปญัญาทีม่อียู่ในใจตลอดเวลา ไมใ่ช่นานๆผุดขึ้นมาท ี เช่น

เวลาไปงานศพถงึจะนึกไดว้า่ออ๋ คนเราเกดิมาแลว้ตอ้งตายนะ ตอ้งจากทกุสิง่ทกุอย่างไป 

อย่างน้ีไมเ่รยีกวา่ภาวนามยปญัญา ภาวนามยปญัญาตอ้งรูท้กุลมหายใจเขา้ออกเลย 

หายใจเขา้ก็รูว้า่เกดิมาแลว้ตอ้งตาย หายใจออกไปก็รูว้า่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ หายใจเขา้มา

ก็รูว้า่เกดิมาแลว้ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย หายใจออกไปก็รูว้า่จะตอ้งพลดัพรากจากของรกัของ

เจริญใจท ัง้หลายท ัง้ปวง ถา้มปีญัญาแบบน้ีอยู่ในใจแลว้ รบัรองไดว้า่จะไมย่ดึไมต่ดิ ไม่

ตอ้งการอะไร เพราะเหน็ดว้ยปญัญาแลว้วา่ เป็นความทกุขท์ ัง้สิ้น น่ีคอืเรื่องของรูปขนัธ ์ 

ส่วนนามขนัธก์็มลีกัษณะเหมอืนกนั เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตาเช่นเดยีวกนั เช่นเวทนา 

ความสุขก็ด ีทกุขก์็ด ี ไม่สุขไมท่กุขก์็ด ีก็ลว้นเป็นของไมเ่ทีย่ง ไมไ่ดต้ ัง้อยู่ตลอด วนัน้ีมี

ความสุข เดีย๋วสกัครู่หน่ึงความสุขก็หายไป มคีวามทกุขก์ลบัเขา้มาแทนที ่เดีย๋วก็มคีวาม
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ไมสุ่ขไมท่กุขเ์ขา้มาแทนที ่ หมนุเวยีนสลบักนัไป ถา้ไมฉ่ลาดไมรู่ท้นั ก็จะวุน่วายใจ เวลา

มคีวามสุขก็วุน่วายแบบหน่ึง วุน่วายรกัษาใหอ้ยู่ไปนานๆ เวลามคีวามทกุขก์็มคีวาม

วุน่วายทีจ่ะกาํจดัใหห้ายไป ท ัง้ๆทีไ่มต่อ้งไปทาํอะไร เพยีงแต่อยู่เฉยๆรูต้ามความเป็น

จริง เดีย๋วก็หายไปเอง ทกุขไ์ดก้็หายได ้สุขไดก้็หายไดเ้หมอืนกนั ถงึแมอ้ยากจะใหสุ้ขไป

ตลอด พยายามรกัษาอย่างไร ก็ไมสุ่ขไปตลอด ถงึเวลาก็จะตอ้งจากไป เปลีย่นไป  

ถา้มปีญัญารูท้นัเวทนา ก็ปลอ่ยวางเวทนาได ้ เวลาสุขก็รูว้า่สุข เวลาทกุขก์็รูว้า่ทกุข ์ รูว้า่

เดีย๋วก็เปลีย่นไป ไม่อยู่กบัที ่ ไมม่ใีครสามารถบงัคบั ใหอ้ยู่ตามความตอ้งการได ้

อยากจะใหสุ้ขไปตลอดก็ไมไ่ด ้อยากจะใหท้กุขห์ายไปทนัทกี็ไมไ่ด ้ เดีย๋วก็หายไปเอง ถงึ

เวลาหายก็หาย ถงึเวลามาก็มา น่ีคอืปญัญาทีเ่ราตอ้งทาํความเขา้ใจเกี่ยวกบัเวทนา ทีต่อ้ง

รูท้นัใหไ้ด ้ถา้รูท้นัแลว้ ก็จะปลอ่ยวางได ้ไมต่อ้งไปดิ้นรนวุน่วาย เวลาสุขก็เสวยความสุข

ไป เวลาทกุขก์็เสวยความทกุขไ์ป ใหรู้แ้บบอเุบกขา รูแ้ลว้ปลอ่ยวาง สุขก็รูว้า่เดีย๋วก็หมด

ไป ทกุขก์็รูว้า่เดีย๋วก็หมดไป ถา้ทาํใจใหน่ิ้ง ใหเ้ป็นปกต ิใหเ้ป็นอเุบกขาได ้สุขทกุขเ์หลา่น้ี 

ก็จะไมส่ามารถมาสรา้งความทกุขใ์จใหเ้กดิขึ้นได ้ 

จงึตอ้งหม ัน่ทาํจติใหน่ิ้ง ใหส้งบใหไ้ด ้ ดว้ยการทาํสมาธิ ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่ขดัสมาธิ

หลบัตา บริกรรมพทุโธๆๆไปเรื่อยๆ อย่าใหจ้ติไปคดิเรื่องราวต่างๆ ใหอ้ยู่กบัคาํบริกรรม

พทุโธๆๆ มสีตรูิท้นัตลอดเวลาวา่ กาํลงัอยู่กบัคาํบริกรรมพทุโธหรือไม ่ถา้มสีตจิะรูอ้ยู่ทกุ

ขณะวา่ กาํลงับริกรรมอยู่หรือเผลอไปคดิเรื่องนัน้เรื่องน้ีแลว้ ถา้ไมม่สีตจิะไมรู่ ้ เพราะ

บริกรรมพทุโธๆๆไป ก็เผลอไปคดิเรื่องอืน่ไปดว้ยพรอ้มๆกนั พทุโธไปคาํก็คดิวา่ ตอน

กลางวนัจะกนิอะไรด ีพทุโธไปอกีคาํ ก็คดิวา่พรุ่งน้ีจะไปไหนด ีสุดทา้ยก็จะไมส่งบ แต่ถา้

มพีทุโธๆๆอยู่อย่างเดยีว ไมม่คีวามคดิอย่างอืน่เขา้มาแทรก เดีย๋วจติก็จะสงบ จะต ัง้ม ัน่

เป็นสมาธิขึ้นมา เป็นอเุบกขาขึ้นมา เมือ่มอีเุบกขาแลว้เวลาเกดิเวทนาขึ้นมา ก็จะเฉยๆ 

สุขก็สกัแต่วา่สุข ทกุขก์็สกัแต่วา่ทกุข ์แต่จะไมท่าํใหใ้จทกุขไ์ปดว้ย  

เพราะใจไดป้ลอ่ยวางดว้ยความน่ิงเฉยนัน่เอง ดว้ยสมาธิ ดว้ยปญัญา รูว้า่อยากไม่ได ้

ตอ้งการใหเ้ป็นอย่างอืน่ไมไ่ด ้เวลาสุขอยากจะใหสุ้ขไปนานๆก็ไมไ่ด ้เวลาทกุขอ์ยากจะให ้

หมดไปทนัททีนัใดก็ไมไ่ด ้มทีางเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะทาํใหใ้จไมท่กุข ์ก็คอืทาํใจใหน่ิ้งเฉย ให ้
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รูต้ามความเป็นจริง ถา้สามารถควบคุมจติใจใหน่ิ้งอยู่ไดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะเผชญิกบั

อะไร อย่างไร ก็จะไมม่คีวามวา้วุน่ขุน่มวั เวลาไปเจอกบัสิง่ทีด่ทีีง่ามท ัง้หลาย ก็ไมค่ดิ

อยากจะใหเ้ป็นอย่างน้ีไปตลอด เพราะรูว้า่เป็นไปไมไ่ด ้ดวีนัน้ีเดีย๋วพรุ่งน้ีก็ไมด่ไีด ้ฝนยงั

มตีกไดห้ยุดไดเ้ลย พระอาทติยย์งัมขีึ้นมตีกไดเ้ลย แลว้สิง่ต่างๆในโลกน้ีทาํไมจะไมม่ขีึ้น

ไมม่ลีง ทกุสิง่ทกุอย่างเป็นอย่างน้ีท ัง้สิ้น เกดิขึ้น ตัง้อยู่ แลว้ดบัไป หมนุไปเวยีนมาอยู่

อย่างน้ีมาตลอด ถา้มคีวามฉลาดรูท้นั มภีาวนามยปญัญาอยู่ภายในใจแลว้ เวลาไปเจอ

สุขก็ด ี เจอทกุขก์็ด ี ก็จะไมย่ดึกบัสุข ไมย่ดึกบัทกุข ์ แต่จะปลอ่ยใหสุ้ขทกุข ์ เป็นไปตาม

เรื่องของเขา มหีนา้ทีท่าํอะไรก็ทาํไป  

หนา้ทีข่องพวกเราคอืทาํความด ี ละความชัว่ เพราะความดจีะสรา้งความสุขขึ้นมา ถา้ไป

ทาํความชัว่ก็จะสรา้งความทกุขข์ึ้นมา เมือ่สรา้งแต่ความดอียู่เรื่อยๆ ไมส่รา้งความทกุข ์

ต่อไปความสุขก็จะมาอยู่เรื่อยๆ จะไมม่คีวามทกุขต์ามมา เพราะสุขและทกุขก์็เกดิขึ้นจาก

การกระทาํ ทางกาย วาจา ใจ ถา้คดิด ีพูดด ีทาํด ีความสุขก็จะตามมาเสมอ ถา้คดิไมด่ ี

พูดไมด่ ี ทาํไมด่ ี คดิพูดทาํในสิง่ทีเ่ป็นบาปเป็นกรรม ก็จะพาความทกุขม์า น่ีคอืหนา้ที่

ของพวกเรา คอืทาํด ี ละเวน้จากการกระทาํความชัว่ แต่เราไปควบคุมผลทีเ่กดิจากการ

กระทาํไมไ่ด ้ คอืความสุขหรือความทกุข ์ เมือ่มกีารกระทาํแลว้ ก็จะตอ้งมผีลเกดิขึ้น

ตามมา มสุีขบา้ง มทีกุขบ์า้ง ตามมาเป็นธรรมดา  

แต่ถา้มปีญัญา มสีมาธิ ก็สามารถรบักบัผลบญุกรรมทีไ่ดท้าํไวอ้ย่างไมส่ะทกสะทา้น ไม่

วา่จะเคยทาํมานานสกัเท่าไหร่ก็ตาม เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะปรากฏขึ้นมา ก็จะไมท่าํใหจ้ติใจ

หว ัน่ไหว เพราะรูจ้กัวธิปีฏบิตัแิลว้ ไมก่ลวัความทกุข ์แต่ไมว่ิง่เขา้หาความสุข จะอยู่เฉยๆ

รบักบัทกุสิง่ทกุอย่าง มาอย่างไรก็รบัได ้ เพราะไมม่อีะไรจะทาํลายใจได ้ ทกุขเวทนาก็ไม่

สามารถทาํลายใจได ้ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ไมส่ามารถทาํลายใจได ้ ใจเป็น

นามธรรม เป็นสิง่ทีไ่มต่าย ใจจะสุข ใจจะทกุข ์ ก็อยู่ทีม่ปีญัญาหรือมโีมหะเท่านัน้ ถา้มี

โมหะความหลง ก็จะมแีต่ความทกุข ์ ถา้มปีญัญาก็จะมแีต่ความสุข จงึควรให ้

ความสาํคญักบัการศึกษาเรื่องขนัธ ์ ๕ ใหเ้หน็ชดัแจง้ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ วา่
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เป็นอนิจจงั ทกุขงั อนัตตา ไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของเรา เป็น

ทกุขถ์า้ไปยดึไปตดิ การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี  
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กณัฑท์ี่ ๒๒๕ 

ศึกษาปฏบิตัธิรรม 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

ในช่วงเทศกาลเขา้พรรษาทีจ่ะมาถงึน้ี เป็นเวลาทีพ่ทุธศาสนิกชน จะใหค้วามสาํคญัต่อ

การบาํเพญ็ปฏบิตัธิรรม ตามแนวทางทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอนไว ้ เพราะเป็นเวลาที่

พระภกิษุสงฆจ์ะอยู่ประจาํทีต่ลอดเวลา ๓ เดอืน ไมจ่าริกไปไหน เป็นคาํส ัง่ของ

พระพทุธเจา้ ทีท่รงหา้มไมใ่หพ้ระภกิษุเดนิทางไปไหนมาไหนในช่วงเวลา ๓ เดอืนน้ี ให ้

อยู่ประจาํที ่ เพือ่จะไดศึ้กษารํา่เรียนพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ตลอดเวลา ๙ 

เดอืนทีผ่่านมา ก็ไดจ้าริกไปตามสถานทีต่่างๆ ทีส่งบทีส่งดัทีว่เิวก ตามป่าตามเขา เพือ่

บาํเพญ็สมณธรรม เจริญวปิสัสนา เจริญสมถภาวนา พอถงึเวลาเขา้พรรษาก็ใหอ้ยู่กบัที ่

เพือ่จะไดศึ้กษารํา่เรียนกบัครูบาอาจารย ์ 

การดาํเนิน การประพฤต ิ การปฏบิตัขิองพระพทุธศาสนา ทีจ่ะนาํไปสู่ความเจริญ ไปสู่

ความสุข มอียู่ ๓ ข ัน้ดว้ยกนัคอื ๑. ปริยตัิ ศึกษารํา่เรียนพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ เมือ่ไดศึ้กษารํา่เรียนพระธรรมคาํสอนแลว้ รูแ้ลว้วา่พระพทุธเจา้ทรงสอนให ้

ทาํอะไร โดยสรุปก็คอื ใหท้าํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม ใหล้ะการกระทาํบาปความชัว่

ท ัง้หลายเสยี ใหช้าํระจติใจของตนเองใหส้ะอาดหมดจด ชาํระความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ใหห้มดสิ้นจากจติจากใจ เมือ่รูแ้ลว้วา่จะตอ้งทาํอย่างไร ก็ดาํเนินการข ัน้ต่อไป

คอื ๒. ปฏิบตั ิ นาํเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้ มาปฏบิตักิบักายวาจาใจของตน โดย

แสวงหาทีส่งบสงดัทีว่เิวก เพือ่จะไดบ้าํเพญ็ปฏบิตัธิรรม ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงพา

ดาํเนินมา เมือ่ไดป้ฏบิตัติามคาํสอนของพระพทุธเจา้แลว้ ก็จะกา้วเขา้สู่ข ัน้ที ่ ๓. ปฏเิวธ 

คอืการบรรลธุรรม เป็นพระอริยบคุคลข ัน้ต่างๆ ต ัง้แต่พระโสดาบนั พระสกทิาคามี 

พระอนาคามี จนถงึพระอรหนัต ์หลงัจากทีไ่ดบ้รรลธุรรมแลว้ ก็เป็นไปตามอธัยาศยัของ

แต่ละท่านวา่ จะนาํสิง่ทีท่่านไดรู้ไ้ดเ้หน็ มาเผยแผ่ส ัง่สอนใหก้บัญาตโิยมมากนอ้ยเพยีงไร 
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ก็เป็นไปตามอธัยาศยัของแต่ละทา่นแต่ละองค ์ บางองคบ์างท่านก็ถนดัในการอบรมส ัง่

สอนเผยแผ่ สามารถอบรมส ัง่สอนเผยแผ่ไปไดอ้ย่างกวา้งขวาง บางองคบ์างท่านก็ไม่

ค่อยถนดั ก็จะไมค่่อยรูก้นัวา่ ท่านไดบ้รรลธุรรมแลว้  

น่ีคอืข ัน้ตอนการดาํเนินของพระพทุธศาสนา เพือ่ประโยชนข์องผูป้ฏบิตัเิอง เพือ่ผูป้ฏบิตัิ

จะไดบ้รรลธุรรมอนัวเิศษ ตามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงบรรลมุา แลว้ก็ยงัไดท้าํประโยชน์

ใหก้บัผูอ้ืน่ นาํธรรมทีต่นเองไดบ้รรล ุ ไดรู้ไ้ดเ้หน็มาเผยแผ่ มาส ัง่สอนอบรมผูอ้ืน่อกีต่อ

หน่ึง ทาํใหผู้อ้ืน่ทีม่คีวามลุม่หลง มคีวามมดืบอด จะไดม้ดีวงตาสวา่ง มปีญัญา จะได ้

ประพฤตตินใหอ้ยู่ในทาํนองคลองธรรมทีด่งีาม นาํไปสู่ความสุขความเจริญ ตามรอย

พระบาทของพระพทุธเจา้ต่อไป เป็นประโยชนท์ีจ่ะเกดิขึ้นกบัผูป้ฏบิตัแิละกบัผูอ้ืน่ และ

กบัพระศาสนาดว้ย เพราะเป็นวธิรีกัษาพระพทุธศาสนา ใหค้งอยู่กบัโลกไปอกียาวนาน 

พระพทุธศาสนาจะอยู่ไปไดอ้กีนานเพยีงไร ก็อยู่ทีพ่ทุธศาสนิกชน จะสามารถสบืทอด 

ถ่ายทอดคาํสอนของพระพทุธเจา้ไดห้รือไม ่ ถา้ไมม่กีารศึกษา ไมม่กีารปฏบิตั ิ ไมม่กีาร

บรรลธุรรม การเผยแผ่ถา่ยทอดพระธรรมคาํสอนอนัประเสริฐของพระพทุธเจา้ ไปสู่

ลูกหลานทีจ่ะตามมาต่อไป ย่อมเป็นไปไดย้าก หรือเป็นไปไมไ่ดเ้ลยทเีดยีว เพราะเมือ่ไม่

รูแ้ลว้จะไปสอนผูอ้ืน่ไดอ้ย่างไร ตอ้งรูเ้สยีก่อนดว้ยตนเอง เมือ่รูแ้ลว้ถงึจะสามารถบอก

ผูอ้ืน่ไดว้า่เป็นอย่างไร  

เหมอืนกบัเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งไปหายามารกัษาโรค ก็ลองรบัประทานยานัน้ยาน้ีดู จน

ในทีสุ่ดก็ไดย้าทีส่ามารถรกัษาโรคทีเ่ป็นอยู่ใหห้ายได ้ เมือ่หายแลว้ ก็รูว้า่ยาชนิดน้ีเป็นยา

ทีถู่กตอ้งกบัโรคน้ี ก็สามารถบอกผูอ้ืน่ไดอ้ย่างม ัน่ใจ รูว้า่ไมผ่ดิอย่างแน่นอน แต่ถา้ยงั

ไมไ่ดท้ดลองยา แลว้ไปบอกผูอ้ืน่วา่ ยาน้ีรกัษาโรคน้ีได ้ ก็จะไมม่คีวามม ัน่ใจ เพราะไมรู่ ้

วา่จะรกัษาไดจ้รงิหรือไม ่ เพราะยงัไมไ่ดท้ดลอง พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ก็

เปรียบเหมอืนกบัยารกัษาโรคจติใจของสตัวโ์ลก โรคทีรุ่มเรา้จติใจคอือะไร ก็คอืความ

ทกุขใ์จนัน่เอง ความทกุข ์ ความเศรา้โศกเสยีใจ ความวุน่วายใจ ความเดอืดเน้ือรอ้นใจ

ต่างๆเหลา่น้ี ลว้นเป็นโรคของจติใจท ัง้สิ้น และสิง่ทีจ่ะสามารถเยยีวยารกัษา ใหโ้รคจติ
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โรคใจน้ีหายไปได ้ ก็คอืพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ซึง่เปรียบเหมอืนยา เรียกวา่

ธรรมโอสถ  

ถา้นาํธรรมโอสถน้ีมารบัประทาน มาปฏบิตักิบักาย วาจา ใจ ของตนแลว้ ก็จะสามารถ

ทาํลายเชื้อโรค ทีม่อียู่ในจติใจทีเ่ป็นตวัสรา้งความทกุข ์สรา้งความวุน่วายใจใหห้มดไปได ้

แต่การทีจ่ะเอาธรรมะมาเผยแผ่ใหก้บัผูอ้ืน่นัน้ ผูเ้ผยแผ่ตอ้งเป็นผูรู้จ้ริงเหน็จริงเสยีก่อน 

อย่างพระพทุธเจา้ของเรา ไมเ่คยส ัง่สอนใครเลยตลอดเวลา ๖ พรรษา ทีท่รงบาํเพญ็

ปฏบิตัเิพือ่ชาํระจติใจ รกัษาจติใจใหห้ายขาดจากความทกุข ์ ความวุน่วายใจ ความเศรา้

โศกเสยีใจ แต่หลงัจากทีไ่ดร้กัษาจนโรคของความทกุขไ์ดห้ายอย่างปลดิทิ้งแลว้ ไมม่ี

หลงเหลอือยู่แลว้ จงึไดน้าํเอาธรรมโอสถ ยาวเิศษน้ีมาเผยแผ่ มาแจกจ่ายใหก้บัสตัวโ์ลก

ท ัง้หลาย ผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัแลว้เกดิศรทัธา มคีวามเชื่อวา่เป็นยาวเิศษจริง สามารถรกัษา

โรคใจไดอ้ย่างแทจ้รงิ ก็นอ้มนาํเอาไปประพฤตปิฏบิตักินั จนบรรลธุรรมข ัน้ต่างๆ

ตามลาํดบัต่อไป  

เมือ่ไดบ้รรลแุลว้จงึนาํเอาธรรมะทีไ่ดบ้รรล ุ มาเผยแผ่ใหก้บัผูอ้ืน่อกีทอดหน่ึง จงึทาํให ้

พระพทุธศาสนา มอีายุยนืยาวนานจนถงึทกุวนัน้ี ก็ ๒๕๐๐ กวา่ปีแลว้ แลว้ก็จะมอีายุยนื

ยาวนานต่อไป ถา้มกีารศึกษาพระธรรมคาํสอน มกีารนาํเอาไปปฏบิตั ิ มกีารบรรลธุรรม 

มกีารเผยแผ่ธรรมตามลาํดบัต่อไป ศาสนาก็จะอยู่คู่กบัโลกน้ีไปตลอด มศีาสนาอยู่ทีไ่หน 

ก็มคีวามร่มเยน็เป็นสุขอยู่ทีน่ ัน่ ศาสนาเปรียบเหมอืนร่มโพธิ์ร่มไทรทีใ่หค้วามร่มเยน็ 

ศาสนาไมไ่ดส้อนใหฆ่้ากนั ไมไ่ดส้อนใหเ้บยีดเบยีนกนั แต่สอนใหร้กักนั มคีวามเมตตา 

เอื้อเฟ้ือเผือ่แผ่ต่อกนั มกีารใหอ้ภยัต่อกนัและกนั ไมใ่หเ้บยีดเบยีน ไมใ่หท้าํรา้ยกนั ที่

ไหนมศีาสนา ทีน่ ัน่ก็จะมแีต่ความร่มเยน็เป็นสุข ทีไ่หนไมม่ศีาสนา ทีน่ ัน่ก็จะมแีต่ความ

วุน่วาย มแีต่ความเดอืดรอ้น  

จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนิน ตามข ัน้ตอนของพระพทุธศาสนา เพราะเมือ่ได ้

ดาํเนินตามแลว้ ก็จะไดร้บัประโยชนก์บัตนเองในเบื้องตน้ มคีวามร่มเยน็เป็นสุข 

ต่อจากนัน้ก็เอาไปแจกจ่ายใหก้บัผูอ้ืน่อกีทอดหน่ึง ทาํใหผู้อ้ืน่มคีวามร่มเยน็เป็นสุขตาม

ไปดว้ย น่ีคอืการปฏบิตัขิองพทุธศาสนา ซึง่มมีาต ัง้แต่สมยัพทุธกาลจนถงึปจัจบุนั 
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลาเขา้พรรษา ชาวพทุธจะถอืเป็นเวลาทีจ่ะต ัง้หนา้ต ัง้ตาต ัง้ใจ 

ประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน ใหเ้คร่งครดัยิง่กวา่ปกต ิ ผูใ้ดมเีวลาวา่งพอทีจ่ะ

สละเวลา ๓ เดอืนได ้ก็จะออกบวชกนั ออกบวชเป็นพระภกิษุบา้ง เป็นสามเณรบา้ง เป็น

แมช่บีา้ง เป็นอบุาสก อบุาสกิาบา้ง ใชเ้วลาท ัง้ ๓ เดอืนน้ีอยู่กบัวดั เพือ่ศึกษาพระธรรม

คาํสอน แลว้ก็ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน เพราะเป็นวธิีเดยีวเท่านัน้ ทีจ่ะชาํระความ

เศรา้โศกเสยีใจ ความทกุข ์ความวุน่วายใจใหห้มดไปได ้เป็นวธิีเดยีวทีจ่ะพฒันาจติใจให ้

สูงขึ้นไปได ้เป็นกจิทีต่อ้งบาํเพญ็ ตอ้งปฏบิตั ิ 

ไมไ่ดเ้กดิจากความปรารถนาอย่างเดยีว หรือจากการวงิวอนขอจากสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ท ัง้หลาย 

อย่างน้ีเป็นไปไมไ่ด ้ สิง่ศกัดิ์สทิธิ์ท ัง้หลายไมส่ามารถทาํใหเ้ราเป็นผูเ้จริญได ้ ไมส่ามารถ

มอบความสุขใหก้บัเราได ้ สามารถทาํไดอ้ย่างเดยีวก็คอื ชี้ทางใหเ้ราเท่านัน้ เช่น

พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นผูช้ี้ทางสู่สวรรค ์ สู่พระนิพพาน สู่ความหลดุพน้

จากความทกุขท์ ัง้หลาย แต่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆไ์มส่ามารถลากพวกเราไป

สวรรค ์ ไปนิพพานได ้ เราตอ้งลากตวัเราเอง ดว้ยความศรทัธาในเบื้องตน้ เชื่อในสิ่งที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน แลว้ก็ใหม้วีริิยะ ความพากเพยีร ทีจ่ะนอ้มเอาพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้มาปฏบิตักิบักาย วาจา ใจของตน ดว้ยการทาํความด ี ทีเ่ป็นคุณเป็น

ประโยชน ์ ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัตนและผูอ้ืน่ มกีารทาํบญุใหท้านเป็นตน้ เมือ่ทาํ

แลว้ก็จะมแีต่สิง่ทีด่ตีามมา ผูร้บัก็ไดร้บัสิง่ทีข่าดแคลน สิง่ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชพี เขา

ไดร้บัประโยชน ์ เขาก็มคีวามสุข ผูใ้หก้็ไดป้ระโยชน ์ เพราะเมือ่ใหแ้ลว้ก็จะมคีวามสุข มี

ความอิม่เอบิใจเกดิขึ้นมา อย่างน้ีเรียกวา่เป็นการทาํความด ี จงึควรหม ัน่ทาํบญุทาํทาน

อย่างสมํา่เสมอถา้มโีอกาส เพราะการทาํบญุทาํทานเป็นการใหอ้าหาร ใหค้วามสุขกบั

จติใจ จติใจจะมคีวามอิม่เอบิ จะมคีวามสุขก็ต่อเมือ่ไดท้าํบญุทาํทาน  

จากนัน้ก็ทรงสอนใหล้ะเวน้จากการกระทาํบาปกรรมท ัง้หลาย คอืการกระทาํทีส่รา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่และตนเอง ไมไ่ดส้รา้งคุณ ไมไ่ดส้รา้งประโยชน ์ ใหก้บัผูอ้ืน่หรือ

ตนเองเลย เช่นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ การลกัทรพัย ์ การประพฤตผิดิประเวณี การพูดปด

มดเทจ็ การเสพสุรายาเมา เป็นสิง่ทีเ่มือ่ไดป้ระพฤตไิปแลว้ ไมไ่ดส้รา้งคุณสรา้งประโยชน์
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ใหก้บัผูก้ระทาํเอง ไมไ่ดส้รา้งคุณสรา้งประโยชนใ์หก้บัผูท้ีถู่กกระทาํ แต่กลบัสรา้งความ

ทกุข ์ สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัผูก้ระทาํ และผูท้ีถู่กกระทาํ จงึไมค่วรทาํบาปทาํกรรม 

ควรละเวน้  

แลว้ก็ทรงสอนใหช้าํระจติใจ ชาํระความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหอ้อกไปจากจติ

จากใจ เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นสิง่ทีส่รา้งความทกุขใ์หก้บัตนเองและ

ผูอ้ืน่ เวลามคีวามโลภก็อยู่ไม่เป็นสุข ตอ้งดิ้นรนขวนขวายหาสิง่ทีต่นเองตอ้งการมา 

ในขณะทีข่วนขวายก็จะตอ้งมเีรื่องมรีาวกบัผูอ้ืน่ มกีารแก่งแยง่ชงิดกีนั มกีารทะเลาะ

ววิาทกนั มกีารโกรธกนั มกีารอาฆาตพยาบาทกนั มกีารทาํรา้ยร่างกาย ทาํรา้ยชวีติของ

กนัและกนั ดว้ยเหตน้ีุความโลภจงึเป็นสิง่ทีไ่มด่ ีเป็นพษิเป็นภยั ท ัง้กบัผูท้ีโ่ลภเอง และผู ้

ทีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย เวลาเกดิความโลภใจจะรอ้นเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา อยู่ไมเ่ป็นสุข ตอ้งไป

ทาํในสิง่ทีค่วามโลภส ัง่ใหไ้ปทาํ เช่นเดยีวกบัความโกรธ เมือ่เกดิความโกรธแลว้ ใจก็รุ่ม

รอ้นเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา ปกตเิวลาไมโ่กรธใจจะเยน็ ใจจะสบาย แต่พอเกดิความโกรธ

ขึ้นมาแลว้ ใจจะมแีต่ความรุ่มรอ้น แทนทีจ่ะระงบัดบัความโกรธ กลบัระบายความโกรธ

ดว้ยการกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีมง่าม เช่นไปพูดจาด่าวา่ผูอ้ืน่ ไปทาํรา้ยผูอ้ืน่ดว้ยวธิีการต่างๆ 

ดว้ยเหตน้ีุความโกรธจงึเป็นสิง่ทีไ่มด่ ีจงึทรงสอนใหล้ะเสยี  

ความโลภและความโกรธเกดิมาจากอะไร พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวว้า่มาจากความหลง คอื

ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็สิง่ทีไ่มด่วีา่เป็นสิง่ทีด่ ี เหน็สิง่ทีเ่ป็นทกุขว์า่เป็นสุข เมือ่เป็น

เช่นน้ีแลว้ก็ทาํใหค้นเราตอ้งไปกระทาํในสิง่ทีไ่มด่ ี สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บัตนเองและ

ผูอ้ืน่ เช่นอบายมขุท ัง้หลาย ทรงสอนวา่เป็นสิง่ทีไ่มด่ ี เป็นเหมอืนกองฟืนกองไฟ ถา้ไป

เกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุแลว้ ก็เท่ากบัเผาตวัเอง นอกจากนัน้แลว้ยงันาํเอาไปเผาผูอ้ืน่อกีต่อ

หน่ึงดว้ย สรา้งความเดอืดรอ้น สรา้งความสูญเสยีใหก้บัตนเอง และกบัผูอ้ืน่ เวลาเสพ

สุรายาเมาเขา้ไป ก็เกดิอาการมนึเมา แลว้ก็ออกอาละวาด ไปสรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บั

ผูอ้ืน่ จนในทีสุ่ดตวัเองก็จะตอ้งถูกเจา้หนา้ทีต่าํรวจจบั เขา้ไปสงบสตอิารมณ์ในคุกใน

ตะราง ไมม่ผีลดเีกดิขึ้นจากการเสพสุรายาเมาเลย เช่นเดยีวกบัการเลน่การพนนั ก็ไมใ่ช่

วธิีหาเงนิ ไมท่าํใหร้ํา่รวย มแีต่จะขาดทนุ มแีต่จะหมดเน้ือหมดตวั  



79 
 

โบราณท่านสอนไวว้า่ เวลาขโมยขึ้นบา้นอย่างมากก็ขโมยไดแ้ต่ขา้วของในบา้นเท่านัน้ แต่

บา้นกบัทีด่นิเอาไปไมไ่ด ้เวลาไฟไหม ้อย่างมากก็ไหมไ้ดแ้ต่บา้นกบัขา้วของเท่านัน้ แต่ไม่

สามารถไหมท้ีด่นิได ้แต่การพนนัสามารถเอาไปไดห้มดเลย ท ัง้ขา้วของ ท ัง้บา้น ท ัง้ทีด่นิ 

เพราะเวลาเสยีพนนัแลว้ ก็อยากจะไดค้นื เมือ่อยากจะไดค้นืก็ตอ้งหาเงนิมาเลน่อกี มี

ขา้วของในบา้นมากนอ้ยเท่าไหร่ ก็ขนไปขาย ขนไปจาํนาํ เอาไปเลน่ เมือ่เลน่ไดก้็ดอีกดใีจ 

ก็อยากจะไดเ้พิม่ขึ้นไปอกี ก็เล่นอกี เลน่ไปเลน่มาเดีย๋วก็เสยีอกี เมือ่หมดอกีก็ตอ้งมา

ขายบา้นเพือ่เอามาเลน่ต่อ เลน่จนหมดแลว้ ก็ตอ้งเอาทีด่นิไปขายอกี ขายหมดแลว้ทน้ีีไม่

รูว้า่จะขายอะไร ก็ขายตวัเอง ดว้ยการกูห้น้ียมืสนิ เมือ่ไมม่ปีญัญาใชห้น้ี ก็ตอ้งถูกฆ่าตาย

ในทีสุ่ด น่ีคอืเรื่องราวทีเ่กดิจากการเลน่การพนนั  

ทาํไมคนเราจงึเหน็การพนนั วา่เป็นวธิีทีจ่ะนาํความรํา่รวยมาใหก้บัตนเอง กเ็พราะความ

หลงน้ีเอง เมือ่หลงแลว้ก็เกดิความโลภ เกดิความอยากไดเ้งนิไดท้องแบบงา่ยๆ ไมต่อ้งไป

ทาํงานทาํการใหเ้หน่ือยยาก แต่ไมรู่ห้รอกวา่ ทกุๆคนทีไ่ปเลน่การพนนัก็คดิแบบเดยีวกนั

ท ัง้สิ้น ทกุๆคนก็คดิวา่น่าจะไดก้นั แต่ในทีสุ่ดก็เสยีกนัหมด คนทีไ่ดก้็คอืเจา้ของสถานที่

ทีค่อยเก็บค่าเช่าค่าบริการ แต่คนเลน่กลบัหมดเน้ือหมดตวักนัไปหมด น่ีแหละคอื

ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็ทกุขว์า่เป็นสุข จงึวิง่เขา้หาความทกุข ์วิง่เขา้หาความวุน่วายใจ 

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหใ้ชป้ญัญา เวลาจะทาํอะไร ตอ้งการอะไร ตอ้งพจิารณาใหด้วีา่

เป็นไปตามทีค่ดิหรือไม ่ เป็นสุขจริงหรือไม ่ เจริญรุ่งเรืองจรงิหรือไม ่ ถา้ไมรู่ก้็ใหศึ้กษา

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เพราะวา่พระพทุธเจา้ทรงรูม้าก่อน จงึทรงส ัง่สอน

ไมใ่หไ้ปเกี่ยวขอ้งกบัพวกอบายมขุท ัง้หลาย ไดแ้ก่การเสพสุรายาเมา เลน่การพนนั เทีย่ว

กลางคนื คบคนชัว่เป็นมติร และความเกยีจครา้น เหลา่น้ีลว้นเป็นเหตทุีจ่ะนาํมาซึง่ความ

เสือ่ม ความหายนะอย่างแน่นอน ไมช่า้ก็เร็วเท่านัน้  

ถา้ไมต่อ้งการทีจ่ะพบกบัความเสือ่มความหายนะ พบกบัความทกุข ์ ก็ตอ้งพยายามหกั

หา้มจติใจ เวลามคีวามอยากไปยุ่งเกี่ยวกบัอบายมขุท ัง้หลาย ตอ้งหกัหา้มจติใจไว ้ใหเ้ชื่อ

พระพทุธเจา้ไว ้ เชื่อแลว้จะปลอดภยั จะมแีต่ความสุข มแีต่ความเจริญ ถา้อยากจะมเีงนิ

มทีอง ก็ใหข้ยนัทาํมาหากนิดว้ยความซือ่สตัยสุ์จริต มคีวามอดออม ไดม้ามากนอ้ย
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เพยีงไรตอ้งสามารถเก็บไวไ้ด ้ตอ้งสามารถหาไดม้ากกวา่ทีใ่ชไ้ป ถา้ใชไ้ปมากกวา่หามาได ้

อกีรอ้ยชาต ิ พนัชาตกิ็ไมม่ทีางทีจ่ะรํา่รวยได ้ แต่ถา้หามาไดม้ากกวา่ใชไ้ป เพยีงไมก่ี่ปีก็

รํา่รวยเป็นเศรษฐขีึ้นมาได ้ อยู่ทีก่ารหาการใชน้ี้แหละ หาใหม้ากกวา่ทีใ่ชไ้ป หามาได ้

เท่าไหร่ตอ้งสามารถเก็บไวไ้ด ้ อย่าหามาไดเ้ท่าไหร่ก็ใชไ้ปหมด ทาํมาหากนิมากี่ปีกี่ชาตกิ็

จะไมร่ํา่รวยกบัเขา เพราะไมรู่จ้กัหาไมรู่จ้กัเก็บนัน่เอง ถา้รูจ้กัหารูจ้กัเก็บรูจ้กัใชแ้ลว้ ก็จะ

มคีวามม ัน่คงในเรื่องเงนิทอง จะเป็นคนดมีฐีานะ ทีจ่ะสรา้งบญุสรา้งกศุลใหสู้งขึ้นไปได ้

อกี เพราะเมือ่มเีงนิเหลอืใช ้ก็สามารถนาํเงนิไปทาํบญุทาํทานได ้เมือ่ทาํแลว้ก็จะทาํใหภ้พ

ชาตขิา้งหนา้ดขีึ้น ไดไ้ปเกดิบนกองเงนิกองทอง มเีงนิทองทีจ่ะเอาไปทาํบญุทาํทานไดอ้กี

เรื่อยๆ  

เหมอืนกบัพระพทุธเจา้ทีไ่ดท้รงบาํเพญ็มาในแต่ละภพแต่ละชาต ิ ไดเ้กดิเป็นเศรษฐ ี เป็น

กษตัริย ์ ก็มแีต่ทาํบญุใหท้านอยู่เสมอๆ จงึทาํใหเ้กดิบนกองเงนิกองทองมาตลอด จนทาํ

ใหไ้ดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมา ก็เกดิจากการบาํเพญ็ทานบารม ี ในเบื้องตน้น้ีเอง เมือ่

ไดบ้าํเพญ็ทานบารมแีลว้ ก็ทรงบาํเพญ็ศีลบารมต่ีอไป แลว้ก็ปญัญาบารม ี จนไดบ้รรลุ

เป็นพระพทุธเจา้ หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ เป็นประโยชนอ์นัสูงสุดทีม่นุษยจ์ะ

สามารถไขวค่วา้ได ้ ถา้มปีญัญา มคีวามเหน็ชอบ รูว้า่อะไรเป็นเป็นคุณ เป็นประโยชน์

อย่างแทจ้ริง ถา้ไมรู่ ้ก็จะไขวค่วา้แต่โทษกบัทกุขไ์ปตลอด พวกเรายงัไมรู่ก้นัวา่ มรรคผล

นิพพานน่ีแหละ คอืสิง่ทีเ่ลศิทีว่เิศษทีสุ่ด แต่กลบัไปเหน็พวกลาภ ยศ สรรเสริญ สุข วา่

เป็นสิง่ทีเ่ลศิ เป็นสิง่ทีว่เิศษ  

แต่ในสายตาของพระพทุธเจา้นัน้ ทรงเหน็วา่เป็นเหมอืนเศษขยะ ไมม่คุีณ ไมม่ปีระโยชน์

อะไรเลย มแีต่จะสรา้งความทกุข ์สรา้งความวุน่วายใจใหไ้มรู่จ้กัจบจกัสิ้น จงึไดท้รงสละ

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทีท่รงมอียู่ไปหมด แลว้ออกแสวงหาความหลดุพน้จากความ

ทกุข ์ดว้ยการบาํเพญ็ ทาน ศีล ภาวนา จนไดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมา ไดส้มบตัอินั

เลศิอนัประเสริฐ คอืมรรค ผล นิพพาน หลดุพน้จากความทกุขท์ ัง้ปวง ทีเ่กดิจากการ

เกดิ แก่ เจ็บ ตาย เวยีนวา่ยตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ เป็นสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ไมต่อ้ง

เผชญิอกีต่อไป เพราะไดบ้รรลถุงึธรรมข ัน้สูงสุด คอืพระนิพพานแลว้ มคีวามสุขสมบูรณ์
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อย่างเต็มทีเ่รียกวา่ ปรมงัสขุงั แลว้จงึนาํเอาพระธรรมทีว่เิศษน้ีมาเผยแผ่ใหก้บัพวกเรา 

เพือ่พวกเราจะไดห้ลดุพน้ตามไปดว้ย การแสดงเหน็วา่สมควรแก่เวลา ขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี  
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