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กัณฑ์ท่ี ๒๑๖

พรหมวิหาร

๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๘
วันนี้เป็ นวันทีท่ ่านทัง้ หลาย มีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงาน จึงได้ใช้เวลาทีว่ า่ งนี้ให้เกิด
คุณเกิดประโยชน์ ด้วยการมาวัด มาทําความดี เพราะมีความเชื่อว่า ความดีเป็ นทีม่ าของ
ความสุขความเจริญทัง้ หลาย จึงต้องหมันกระทํ
่
าความดีกนั อย่างสมํา่ เสมอ ด้วยการคิดดี
พูดดี ทําดี ทีเ่ กิดจากคุณธรรมความดีงาม ถ้าปราศจากคุณธรรมความดีงาม มีแต่กเิ ลส
ตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลงแล้ว ก็ยากทีจ่ ะทําความดีได้ เพราะกิเลสตัณหา
คือความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน้ ไม่ได้เป็ นเหตุให้คนเราทําความดีกนั แต่จะเป็ น
เหตุให้ทาํ ความชัว่ ทําบาปทํากรรมกัน ดังนัน้ สิง่ ทีค่ วรจะปฏิบตั กิ นั อย่างสมํา่ เสมอก็คอื
การปลูกฝังคุณธรรมอันดีงามให้เกิดขึ้นในจิตในใจ และคอยกําจัดกิเลสตัณหาทีม่ อี ยู่
ภายในใจให้เบาบางลงไป จนหมดสิ้นไปในทีส่ ุด เพราะถ้ามีกเิ ลสตัณหาอยู่ในใจ ก็จะ
คอยสร้างความวุน่ วายใจ แล้วก็ระบายความวุน่ วายใจนี้ออกไปทางกาย ทางวาจาต่อไป
การบําเพ็ญจึงต้องทําทัง้ สองส่วนด้วยกันคือ บําเพ็ญความดีงาม คือคุณธรรมทีด่ ที ง่ี าม
ทัง้ หลาย ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
่
บาํ เพ็ญ แล้วก็ลดละกิเลสตัณหา ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ความอยากต่างๆให้เบาบางลงไป จนหมดไปในทีส่ ุด เพราะถ้ามี
คุณธรรมความดี ก็จะให้ความร่มเย็นเป็ นสุขแก่จติ ใจ ถ้าไม่มคี วามโลภ ความโกรธ
ความหลง ความอยากต่างๆ ความรุ่มร้อนต่างๆภายในจิตใจก็จะหายไปหมด จะไม่มี
อะไรหลงเหลืออยู่ ทีจ่ ะมาสร้างความรําคาญใจ สร้างความว้าวุน่ ขุน่ มัวให้กบั จิตใจ จึง
ควรให้ความสนใจต่อการบําเพ็ญ เจริญคุณธรรมความดีงามทัง้ หลาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ คุณธรรมทีท่ าํ ให้จติ ใจร่มเย็นเป็ นสุข และทําให้ผูอ้ น่ื มีความร่มเย็นเป็ นสุขตามไปด้วย
เพราะเมือ่ ใจเราเย็นแล้ว ก็จะส่งความเย็นออกไปสู่ผูอ้ น่ื ความร่มเย็นนี้ไม่เป็ นพิษเป็ นภัย
กับใคร จึงควรให้ความสนใจในการปลูกฝังคุณธรรมความดีงาม ทีท่ าํ ให้เกิดความ
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ร่มเย็นเป็ นสุข ทัง้ ในจิตใจของเราและของผู ้อืน่ นัน่ ก็คอื การบําเพ็ญพรหมวิหาร ๔ ได้แก่
๑. เมตตา ๒. กรุณา ๓. มุทิตา ๔. อุเบกขา
คุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้ ถ้ามีอยู่ในจิตใจของผูใ้ ดแล้ว ผูน้ นั้ ก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็ น
สุข เพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็ นตัวลบล้างกิเลสตัณหานัน่ เอง ถ้ามีพรหมวิหาร ๔ แล้ว
ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็จะไม่สามารถออกมาแผลงฤทธิ์ได้ เราจึงควรหมัน่
เจริญคุณธรรมทัง้ ๔ ประการนี้อย่างต่อเนื่อง ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน ในอิริยาบถใด จะทํา
อะไรกับใครก็ตาม ขอให้มคี วามเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อยู่กบั จิตกับใจเสมอ
เปรียบเหมือนอาวุธไว้ป้ องกันความคิดทีไ่ ม่ดี เช่นความโกรธต่างๆ ความไม่พอใจ ความ
เกลียดชัง ทีจ่ ะออกมาจากจิตใจ ความเมตตานี้หมายถึง ความปรารถนาดีต่อเพือ่ น
มนุษย์ และสัตว์ทงั้ หลาย ไม่วา่ จะเป็ นมนุษย์หรือเดรัจฉาน ก็ตอ้ งการความเมตตา
ด้วยกัน ไม่มใี ครต้องการความเกลียดชัง ไม่มใี ครชอบความอาฆาตพยาบาท ทุกคนชอบ
ความปรารถนาดี เวลาเจอกันก็ทกั ทายกัน ยิ้มแย้มแจ่มใส คืออยากให้ผูอ้ น่ื มีความสุข
นัน่ เอง โดยคิดว่า ความสุขนี้เป็ นสิง่ ทีเ่ ราต้องการฉันใด ผูอ้ น่ื ก็ตอ้ งการความสุขฉันนัน้
เราจึงควรให้ความสุขแก่กนั อย่าให้ความทุกข์แก่กนั เวลามีอะไรเหลือกินเหลือใช้ก็เอามา
ฝากกัน เอามาให้กนั เอามาแบ่งปันกัน อย่างนี้เรียกว่าเป็ นการให้ความสุขต่อกัน
นอกจากการให้ความสุขแล้ว ความเมตตายังหมายถึง การไม่เบียดเบียนกัน ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ถึงแม้อยากจะได้สง่ิ หนึ่งสิง่ ใด ก็ตอ้ งไม่เอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของ
เขาไม่ได้อนุญาต เช่นข้าวของเงินทองต่างๆ อยากจะได้ ก็ควรหามาด้วยกําลังสติปญั ญา
ความเพียรของตน ดีกว่าไปฉกไปฉวยของผูอ้ น่ื มา เพราะเป็ นการสร้างความทุกข์ให้กบั
ผูอ้ น่ื นัน่ เอง เพราะว่าข้าวของเงินทองของใครๆก็รกั ใครก็หวง ใครก็อยากจะให้อยู่กบั
ตนไปนานๆ ไม่อยากให้สูญเสียไป เวลาเกิดสูญเสียไปแบบทีไ่ ม่ทนั ได้ตงั้ เนื้อตัง้ ตัว เช่น
อยู่ๆก็มคี นมาขโมยโทรศัพท์มอื ถือหรือรถยนต์ของเราไป เราก็จะรู้สกึ เสียใจ เศร้าใจ
เป็ นการกระทําทีข่ าดความเมตตา สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่พงึ กระทํา
กัน ถ้าต้องการอะไรก็ขอให้หามาด้วยความสุจริตจะดีกว่า จะได้ไม่ไปสร้างความ
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เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื และตนเอง ผูอ้ น่ื ก็ไม่เสียใจ ตนเองก็ไม่ตอ้ งมาคอยหลบหนี
เจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมือง ทีจ่ ะต้องคอยตามจับมาลงโทษต่อไป
ความหมายของความเมตตายังมีอกี อย่างหนึ่ง คือการให้อภัย ไม่จองเวรกัน เวลามี
ปัญหากับใคร เกิดจากการพูดก็ดี การกระทําก็ดี ทีท่ าํ ให้ไม่ชอบอกชอบใจ ก็จะเกิด
ความโกรธ ความเจ็บแค้นขึ้นมาในใจ ก็ตอ้ งใช้ความเมตตามาระงับความโกรธ อย่า
ปล่อยให้ความเจ็บแค้นงอกงามขึ้นมา จนกลายเป็ นความอาฆาตพยาบาท จองเวรจอง
กรรม จนทําให้ต้องไปทําร้ายร่างกาย ทําร้ายชีวติ ของคนทีส่ ร้างความไม่พอใจให้กบั เรา
ให้หนั เข้ามาดูใจเราว่า ความโกรธนี้เป็ นเหมือนกับกองฟื นกองไฟ ทีก่ าํ ลังเผาผลาญใจ
ของเราอยู่ ควรดับกองฟื นกองไฟนี้เสีย ด้วยการให้อภัย ด้วยการไม่จองเวร ซึง่ เป็ นนํา้
แห่งธรรมะนัน่ เอง ถ้ามีธรรมะคือมีความเมตตา รู้จกั ให้อภัย รู้จกั ละเว้นจากการจองเวร
จองกรรมกันแล้ว เวลาเกิดความโกรธขึ้นมา ก็จะสามารถดับความโกรธนัน้ ได้ ซึง่ เปรียบ
เหมือนกับฟื นกับไฟทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ใจของเรา ทุกข์ทเ่ี กิดจากไฟแห่งความโกรธ
แค้นอาฆาตพยาบาทนี้ ไม่ได้ถูกระงับด้วยความอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรม แต่
เกิดขึ้นจากการให้อภัย จากการระงับความอาฆาตพยาบาท การจองเวรจองกรรมต่อกัน
ดังในพุทธภาษิตทีท่ รงตรัสไว้ว่า เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่เวรย่อมระงับด้วย
การไม่จองเวร
นี่แหละคือเคล็ดลับของการดํารงชีวติ อยู่ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข ปราศจากความวุน่ วาย
ใจ ทีเ่ กิดจากความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทต่างๆ ด้วยการมีความเมตตา ซึง่ เปรียบเป็ น
เหมือนกับนํา้ ทีจ่ ะคอยดับไฟของกิเลสตัณหา คือความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน่ เอง
จึงควรหมันเจริ
่ ญเมตตาธรรมอยู่เสมอ ถ้ายังไม่สามารถแผ่เมตตาไปสู่คนทีเ่ ราไม่ชอบได้
ในเบื้องต้นท่านสอนให้แผ่เมตตาให้กบั คนทีเ่ ราชอบ คนทีเ่ รารักก่อน เช่นเพือ่ น พี่นอ้ ง
พ่อแม่ สามี ภรรยา คนทีเ่ ราชอบ คนทีเ่ รารัก เราก็แผ่เมตตาให้กบั เขา แผ่ความรู้สกึ ทีด่ ี
ให้กบั เขา แล้วก็เอาความรู้สกึ ทีด่ นี ้ แี ผ่ออกไป สู่คนทีไ่ กลตัวเรา คนทีเ่ ราไม่รู้จกั คนที่
ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับเรา แล้วก็แผ่ให้กบั คนทีเ่ ราไม่ชอบ ถ้าสามารถรักษาความรู้สกึ ทีด่ นี ้ ไี ว้
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ได้ ต่อไปเวลาเจอคนทีเ่ ราไม่ชอบ ก็จะไม่รู้สกึ โกรธแค้น เกลียดชัง เพราะมีความรู้สกึ ทีด่ ี
ต่อเขาอยู่ในใจ
นี่เป็ นวิธีแผ่เมตตาให้กบั สรรพสัตว์ทงั้ หลาย ดังทีไ่ ด้ทรงแสดงไว้ว่า สัพเพ สัตตา อเวรา
โหนตุ ขอให้สตั ว์ทงั้ หลายทัง้ ปวง จงอย่ามีเวรต่อกัน สัพเพ สัตตา อัพยาปัชฌา โหนตุ
ขอให้สตั ว์ทงั้ หลายทัง้ ปวง จงไม่เบียดเบียนกัน สัพเพ สัตตา สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ
ขอให้สตั ว์ทงั้ หลายทัง้ ปวง จงมีความสุขรักษาตนเถิด คําว่าสัพเพ สัตตานี่ ก็หมายถึง
สัตว์ทงั้ หลายทัง้ ปวง หมายถึงมนุษย์ เดรัจฉาน และพวกทีเ่ ราไม่สามารถมองเห็นด้วยตา
เนื้อ เช่นพวกเทพ พวกพรหมทัง้ หลาย รวมไปถึงพวกเปรต อสุรกาย และสัตว์นรก
เหล่านี้เรียกว่าสัตว์โลก คือผูท้ ย่ี งั เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร เป็ นสัตว์โลกทัง้ สิ้น
ควรแผ่เมตตาให้กบั สรรพสัตว์ทงั้ หลาย ตัง้ แต่ตาํ ่ สุดคือนรกขึ้นไป จนถึงสูงสุดคือเทพ
อินทร์พรหมทัง้ หลาย ถ้าสามารถแผ่เมตตาให้กบั สรรพสัตว์ทงั้ หลายได้แล้ว จิตใจจะอยู่
อย่างสงบร่มเย็นเป็ นสุข จะไม่มไี ฟแห่งความทุกข์ ทีเ่ กิดจากความโกรธ ความเกลียดชัง
ความอาฆาตพยาบาท การจองเวรจองกรรมปรากฏขึ้นมาได้เลย นี่แหละคือสิง่ ทีว่ เิ ศษ
ถ้าขาดเมตตาแล้ว ใจจะมีแต่ความรุ่มร้อน เวลาใครพูดอะไร ทําอะไร ไม่ถูกอกถูกใจ
ขึ้นมา ก็จะเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาทันที ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นคนทีเ่ รารัก เช่นพ่อแม่ของเราก็ดี
สามีภรรยาของเราก็ดี ลูกเต้าของเราก็ดี เราก็ยงั อดโกรธไม่ได้ เวลามีอะไรมากระทบ
จิตใจ ทีท่ าํ ให้เกิดความไม่พงึ พอใจแล้ว ก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา เพราะไม่มเี มตตา
ธรรมอยู่ในจิตใจ เพราะไม่เคยปลูกฝังไว้นัน่ เอง เหมือนกับไร่นาทีม่ แี ต่ความว่างเปล่า ไม่
มีตน้ ไม้ เพราะไม่สนใจต่อการปลูกต้นไม้ต่างๆไว้ เพือ่ จะได้มรี ่มเงาให้ความร่มเย็น ฉัน
ใดเมตตาธรรมก็เป็ นอย่างนัน้ จึงขอให้เจริญเมตตาธรรมอย่างสมํา่ เสมอ ทุกเวลาทีม่ สี ติ
ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ ก็พยายามคิดถึงความเมตตาอยู่เรื่อยๆ เวลาเกิด
ความจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ความเมตตาขึ้นมา ก็จะช่วยดับไฟในใจได้ ถ้าไม่ราํ ลึก ไม่เจริญ
ให้มอี ยู่ในจิตในใจ ก็จะอยู่ห่างไกลจากใจ พอเวลาต้องการจะใช้ ก็ไม่สามารถเอาออกมา
ใช้ได้
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จึงขอให้มองเมตตาเป็ นเหมือนกับอาวุธ ควรติดไว้กับตัวอยู่เสมอ ไม่วา่ จะอยู่ทไ่ี หน
เพราะเมือ่ มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ จะใช้ได้ทนั ทีนนั ่ เอง อานิสงส์ของการเจริญเมตตา
นัน้ ก็มอี ยู่หลายประการด้วยกัน เช่นเป็ นทีร่ กั ของมนุษย์และเทพทัง้ หลาย คนทีม่ คี วาม
เมตตาเวลาอยู่กบั ใครทีไ่ หน ก็จะมีแต่คนชืน่ ชมยินดี อยากจะคบค้าสมาคม อยากจะให้
อยู่ดว้ ย เพราะเป็ นคนทีไ่ ม่เป็ นพิษเป็ นภัยนัน่ เอง นอกจากนัน้ แล้วยังทําให้ผูเ้ จริญเมตตา
อยู่เป็ นสุข หลับก็เป็ นสุข ตื่นก็เป็ นสุข เวลานอนหลับก็ไม่ฝนั ร้าย จะไม่ถูกทําร้ายด้วย
สารพิษต่างๆ หรืออาวุธต่างๆ เพราะไม่เป็ นพิษเป็ นภัยกับใครนัน่ เอง จึงไม่มพี ษิ ภัยอะไร
ทีจ่ ะมาทําร้ายได้ นี่คอื วิธีป้องกันตัวทีด่ ที ส่ี ดุ คือไม่สร้างความเดือดร้อน เบียดเบียนผูอ้ น่ื
มีแต่ให้ความสุขกับผูอ้ น่ื แล้วความสุขนัน้ ก็จะกลับมาหาเรา นี่คอื อานิสงส์ของการเจริญ
เมตตา
คุณธรรมประการที่ ๒ ทีค่ วรเจริญก็คอื ความกรุณา คําว่ากรุณานี้แปลว่าความสงสาร
เห็นผูอ้ น่ื ลําบากตกทุกข์ได้ยาก ก็มคี วามสงสาร อยากจะให้เขาพ้นจากความทุกข์นนั้ ถ้า
มีอะไรพอทีจ่ ะช่วยเหลือได้ ก็ไม่ควรดูดาย เห็นใครเดือดร้อนจริงๆ ไม่มใี ครช่วยเหลือ
เลย ก็ควรจะยืน่ ไม้ยืน่ มือไปช่วยเขา แต่การช่วยเหลือนี้ก็ตอ้ งระมัดระวัง ไม่ให้เป็ นการ
ช่วยเหลือทีเ่ กิดโทษตามมา เป็ นอย่างไรการช่วยเหลือผูอ้ น่ื ทีท่ าํ ให้เกิดโทษตามมา ก็คอื
ช่วยเหลือในลักษณะทีใ่ ห้เขาต้องคอยมาพึง่ พาอาศัยเราอยู่ตลอดเวลา ช่วยเหลือแบบนี้
ไม่ดี แต่ตอ้ งช่วยให้เขาได้ช่วยตัวเขาเองได้ต่อไป เช่นคนล้มลงไป ก็ช่วยพยุงเขาขึ้นมา
ให้เขายืนได้ แล้วให้เขาเดินต่อไป ไม่ให้อมุ ้ เขาไปตลอดเวลา เขาต้องการจะไปไหน ก็อมุ ้
พาเขาไป จนเขากลายเป็ นคนพิการไป อย่างนี้ไม่เป็ นการช่วยเหลือทีถ่ ูกต้อง แต่เป็ นการ
ช่วยเหลือทีเ่ กิดโทษนัน่ เอง
การช่วยเหลือนัน้ ก็ควรช่วยเหลือในสิง่ ทีส่ มควร เช่นถ้าเดือดร้อนทางด้านปัจจัย ๔ อย่าง
นี้ก็ควรช่วยเหลือกัน แต่ถา้ เดือดร้อนเรื่องเงินทอง เพราะต้องการจะเอาไปเสพสุรายาเมา
ไปเล่นการพนัน ไปเทีย่ วเตร่ อย่างนี้ไม่สมควรทีจ่ ะช่วย เพราะการช่วยแบบนี้ เป็ นการ
ส่งเสริมให้ไปตกนรกหมกไหม้นัน่ เอง เพราะการไปยุง่ เกี่ยวกับพวกอบายมุขต่างๆ เช่น
การเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน อย่างนี้เป็ นการกระทําทีไ่ ม่นาํ ไปสู่
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ความสุขความเจริญ แต่จะนําไปสู่ความทุกข์ ความหายนะ ทีจ่ ะตามมาต่อไป เพราะถ้า
ไปเสพสุรายาเมาแล้ว ก็จะต้องหมดเงินหมดทอง เสียเวลา ดีไม่ดกี ็อาจจะต้องตกงานตก
การ ถ้ามีงานมีการทําอยู่ เพราะเมือ่ เสพไปแล้วก็เกิดความมึนเมา จะนอนตื่นสาย ไม่
สามารถไปทํางานตามเวลาทีค่ วรไปได้ ถ้าเล่นการพนัน ไม่ชา้ ก็เร็วเงินทองทีใ่ ห้ไปก็ตอ้ ง
หมด ไปเทีย่ วก็ตอ้ งหมดเหมือนกัน เพราะการกระทําเหล่านี้ไม่ใช่เป็ นวิธีสร้างรายได้ แต่
เป็ นวิธีทจ่ี ะดูดทรัพย์ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในตัวให้หมดไป
การช่วยเหลือคนแบบนี้ จึงไม่ควรอย่างยิง่ ควรจะช่วยในเรื่องปัจจัย ๔ ถ้าขาดแคลน
เรื่องอาหาร ก็หาอาหารให้รับประทาน ขาดเสื้อผ้าใส่ ก็หาเสื้อผ้าให้ใส่ ขาดยารักษาโรค
ขาดหมอ ก็พาไปหาหมอ หาหยูก หายา ขาดทีอ่ ยู่อาศัย ถ้าพอมีทใ่ี ห้พกั พิงอาศัย ก็ให้
พักพิงไป จนกว่าจะสามารถหาทีพ่ กั พิงของเขาเอง การช่วยเหลือแบบนี้ เป็ นการ
ช่วยเหลือทีไ่ ม่เสียหายอะไร เพราะทําให้เขาได้ฟ้ ื นฟูสภาพชีวติ ของเขาทีต่ กตํา่ ให้ดขี ้นึ จน
ทําให้เขามีกาํ ลังวังชาทีจ่ ะออกไปทํามาหากิน เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวของเขาเองได้ นี่
คือความหมายของความกรุณา คือการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เพราะมนุษย์เรานัน้ อย่า
ไปคิดว่า จะอยู่เย็นเป็ นสุขไปตลอดเวลา ในโลกทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน บางครัง้ บางคราวก็
อาจจะต้องประสบกับเคราะห์กรรมต่างๆ ทําให้เดือดร้อน ขาดสิง่ นัน้ ขาดสิง่ นี้ ถ้ามีความ
สงสารต่อกันและกัน เวลาใครเดือดร้อนอะไร พอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไป ก็จะ
ทําให้สงั คมอยู่กนั ได้ดว้ ยความร่มเย็นเป็ นสุข ทําให้สงั คมไม่รู้สกึ ว่าขาดทีพ่ ง่ึ ไร้ทพ่ี ง่ึ ทํา
ให้ทกุ คนอยู่แล้วมีความสุขใจ
คุณธรรมประการที่ ๓ ทีท่ รงสอนให้เจริญก็คอื มุทิตา มุทติ าคือความยินดีในความสุข ใน
ความเจริญ ของผูอ้ น่ื เวลาผูอ้ น่ื ได้ดบิ ได้ดี มีความเจริญในทางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็
ไม่ควรไปอิจฉาตาร้อน อย่าไปคิดว่าเขาไม่ควรทีจ่ ะได้สง่ิ เหล่านัน้ ควรทีจ่ ะคิดว่าเขาได้ทาํ
ความดีมา แล้วความดีของเขานัน้ ก็ส่งผลให้เขาได้รบั สิง่ ทีด่ ตี ามมาต่อไป เพราะถ้าขาด
มุทติ าแล้ว จิตใจก็จะถูกความอิจฉาริษยาเข้ามารุมเร้า ทําให้มคี วามรุ่มร้อนในจิตใจ ทัง้ ๆ
ทีอ่ ยู่เฉยๆ อยู่ดๆี แต่พอไปได้ยนิ ข่าวว่า คนนัน้ คนนี้ ได้ดบิ ได้ดขี ้นึ มา ก็เกิดความรุ่ม
ร้อนจิตใจขึ้นมา ถ้าเป็ นเช่นนัน้ แสดงว่าขาดมุทติ านัน่ เอง การมีมทุ ติ านี้จะทําให้ไม่รู้สกึ รุ่ม
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ร้อนจิตใจ เวลาทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ว่า คนนัน้ คนนี้ได้ดบิ ได้ดี จะกลับมีความสุขไปกับเขาด้วย
เพราะมองว่าทุกคนก็ตอ้ งการความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทัง้ นัน้
ดังนัน้ เมือ่ เขามีความเจริญก้าวหน้า เขาก็สมควรทีจ่ ะมีความสุข เมือ่ เรารู้วา่ เขามีความสุข
ซึง่ ถ้าเรามีความเมตตาอยู่ในใจอยู่แล้ว คือชอบให้คนอืน่ เขามีความสุข อยากให้คนอืน่
เขามีความสุข เมือ่ รู้วา่ เขามีความสุข เราก็แสดงมุทติ าจิตไป แสดงความยินดีไป เพราะดี
ใจด้วยทีเ่ ห็นเขามีความสุข ถ้ามีมทุ ติ าจิตอยู่ในใจแล้ว ไฟแห่งความอิจฉาริษยาก็จะไม่
เกิดขึ้น อย่าไปเห็นว่าความอิจฉาริษยานี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญ คนเราในโลกนี้ฆ่ากันตาย ก็
เพราะความอิจฉาริษยากัน มีมามากต่อมากแล้ว จึงอย่าไปมองข้ามเรื่องมุทติ าเป็ นอัน
ขาด พยายามเจริญมุทติ าจิตอยู่เสมอ ถึงแม้ความสุขของบุคคลคนนัน้ อาจจะอยู่บนกอง
ทุกข์ของเราก็ตาม เช่นเราอาจจะต้องสูญเสียสิง่ หนึ่งสิง่ ใดทีเ่ รารักไป ไม่วา่ จะเป็ นสิง่ ของ
หรือบุคคล ถ้าไม่มมี ทุ ติ าจิตแล้ว จิตก็จะร้อนขึ้นมาด้วยไฟแห่งความโกรธแค้น ความ
อิจฉาริษยาอย่างแน่นอน
แต่ถา้ มีทงั้ เมตตาและมุทติ าอยู่ในจิตแล้ว เวลาใครเขาได้ดบิ ได้ดี บนความสูญเสียของเรา
เราจะไม่รู้สกึ เศร้าโศกเสียใจหรือโกรธแค้น โกรธเคืองเลย เช่นเราอาจจะต้องสูญเสีย
ตําแหน่งนี้ให้กบั อีกคนหนึ่งเขาไป เจ้านายว่าเราทํางานไม่ดพี อ เขาเลยเลือ่ นเราลงไปขัน้
หนึ่ง แล้วเลือ่ นอีกคนหนึ่งขึ้นมาแทนเรา อย่างนี้ถา้ เราไม่มมี ทุ ติ าจิตอยู่ในใจแล้ว เราก็
จะต้องเกิดความโกรธแค้น เกิดความอิจฉาริษยา แต่ถา้ มีเมตตาและมุทติ าแล้ว ก็จะรู้สกึ
ดีอกดีใจไปกับเขาด้วย นี่คอื การมีมทุ ติ าจิตอยู่ในใจ ควรเจริญอยู่เรื่อยๆ เวลาเห็นใคร
เขาได้รบั ความสุข ได้รบั ความเจริญ ก็ควรแสดงความยินดีกบั เขา ถึงแม้จะไม่อยาก
แสดงก็ตาม พยายามฝื นใจทําไปเรื่อยๆ ต่อไปก็จะกลายเป็ นนิสยั ถ้าไม่ฝืน ไม่ทาํ ก็จะ
รู้สกึ ขัดๆอยู่ในใจอยู่เสมอ จึงต้องหัดฝื น ขอให้เชื่อในสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ว่า
เป็ นสิง่ ทีด่ ที ง่ี าม การมีมทุ ติ าจิตนี้เป็ นสิง่ ทีด่ ี ดีกว่าไม่มี ถึงแม้การเจริญในเบื้องต้นจะรู้สกึ
ว่ายากลําบากก็ตามเถิด ก็ขอให้พยายามทําไปเรื่อยๆ
คุณธรรมประการสุดท้าย ทรงสอนให้มอี เุ บกขา แปลว่าการวางเฉย คือทําจิตใจให้เป็ น
กลาง ไม่ยนิ ดี ไม่ยนิ ร้าย เฉยๆกับทุกสิง่ ทุกอย่างทีม่ าสัมผัสกับชีวติ ของเรา ไม่วา่ จะเป็ น
9

สิง่ ทีด่ กี ็ตาม หรือสิง่ ทีไ่ ม่ดกี ็ตาม ขอให้ยอมรับว่า เราอยู่ในโลกอนิจจัง ทีม่ ที งั้ สิง่ ทีด่ ี และ
สิง่ ทีไ่ ม่ดี ปนกันมา มีทงั้ มืดมีทงั้ แจ้ง มีทงั้ ความเจริญ มีทงั้ ความเสือ่ ม ในเมือ่ เราไม่
สามารถแก้ไขเหตุการณ์ทจ่ี ะต้องเผชิญได้ ก็ขอให้ทาํ ใจวางเฉยเสีย ให้เป็ นอุเบกขา จะได้
ไม่ทกุ ข์นนั ่ เอง การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๑๗

ที่พ่งึ

๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๔๘
วันนี้เป็ นวันทีท่ ่านทัง้ หลาย มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงมาทีว่ ดั เพือ่ สร้างที่พ่งึ
ให้กบั ชีวติ ของตน เพราะถ้าขาดทีพ่ ง่ึ แล้วชีวติ จะไม่สามารถดําเนินต่อไปได้อย่างร่มเย็น
เป็ นสุข จึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น เป็ นหน้าทีข่ องทุกๆคน ทีพ่ ง่ึ ของชีวติ ก็มอี ยู่ ๒ ประเภท
ด้วยกันคือ ๑.ทีพ่ ง่ึ ทางกาย ๒. ทีพ่ ง่ึ ทางใจ ทีพ่ ง่ึ ทางกายก็ได้แก่ปจั จัย ๔ คืออาหาร ที่
อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ส่วนทีพ่ ง่ึ ทางใจก็คอื พระรัตนตรัย พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ์ ทีเ่ รากล่าวถึงอยู่เสมอว่า พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สรณัง คัจฉามิ เรายึดพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็ นทีพ่ ง่ึ ของเรา นี่คอื ทีพ่ ง่ึ ทางใจ มีอยู่ ๒ ส่วนด้วยกันคือ
ส่วนทีอ่ ยูภ่ ายนอกและส่วนทีอ่ ยู่ภายในใจ ส่วนทีอ่ ยู่ภายนอกก็คอื พระพุทธรู ปต่างๆที่
เรากราบไหว้บูชา หนังสือธรรมะต่างๆทีเ่ ราอ่าน พระอริยสงฆ์ก็คอื พระสุปฏิปนั โน
ทัง้ หลาย ทีป่ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ทีเ่ รากราบไหว้บูชา เหล่านี้เป็ นสรณะภายนอก ทีย่ งั ไม่
เป็ นสรณะทีแ่ ท้จริง สรณะทีแ่ ท้จริงต้องเป็ นสรณะภายใน คือพุทธะ ธัมมะ สังฆะ
เปรียบเหมือนกับยาทีย่ งั ไม่ได้รบั ประทาน ทีย่ งั ไม่มปี ระโยชน์อะไรนัน่ เอง ถึงแม้จะมี
คุณค่ามีประโยชน์มหาศาลเพียงไร ถ้ายังไม่ได้รบั ประทานเข้าไปในร่างกาย ก็ยงั ไม่เกิด
ประโยชน์กบั ร่างกาย จนกว่าจะรับประทานเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเท่านัน้ ทีจ่ ะทําหน้าที่ ทํา
ประโยชน์ได้ คือรักษาโรคภัยไข้เจ็บทีม่ อี ยู่ในร่างกายให้หมดไป สรณะทีพ่ ง่ึ ทางใจก็เป็ น
เช่นเดียวกัน ถ้ายังอยู่ข ้างนอก ยังไม่ได้เข้ามาในใจ ก็ยงั ไม่มปี ระโยชน์อย่างไร การมี
พระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชา มีหนังสือธรรมะไว้อ่าน มีพระสงฆ์องค์เจ้า ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบไว้กราบไหว้บูชา จึงยังไม่เป็ นทีพ่ ง่ึ ทีแ่ ท้จริง จนกว่าจะน้อมเอาท่านทัง้ หลายเข้ามาสู่
ใจ ด้วยการปฏิบตั กิ าย วาจา ใจ ให้เป็ นไปตามแบบฉบับทีท่ า่ นได้ปฏิบตั มิ า และได้นาํ มา
สังสอนให้
่
กบั พวกเรา ท่านได้ทาํ ความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อมแล้ว พวกเราก็ตอ้ งทําความ
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ดีให้ถงึ พร้อม ท่านได้ละบาปทัง้ หมดแล้ว เราก็ตอ้ งละบาปทัง้ หมดให้ได้ ท่านได้ชาํ ระ
จิตใจของท่านจนสะอาดหมดจดแล้ว
เราก็ตอ้ งชําระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจด
เช่นเดียวกัน ถ้ายังไม่ได้ปฏิบตั ิ ก็ยงั ไม่ได้เข้าถึงสรณะ คือพุทธะ ธัมมะ สังฆะ
แต่ถา้ ได้นอ้ มเอาสิง่ ทีท่ ่านสังสอน
่
วิธีดาํ เนินชีวติ ของท่านมาเป็ นเยีย่ งอย่าง เอามาปฏิบตั ิ
กับกายวาจาใจของเรา ด้วยการทําความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ละการกระทําบาป
ทัง้ หลาย และชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ละความโลภ ความโกรธ ความหลง ไป
ตามลําดับแล้ว สิง่ ทีจ่ ะปรากฏขึ้นมาภายในใจก็คอื ธัมมะขัน้ ต่างๆ ทีเ่ ราจะได้บรรลุตาม
เมือ่ ได้บรรลุเห็นธรรมแล้ว ก็จะเห็นพระพุทธเจ้า และเห็นพระอริยสงฆ์สาวก เพราะ
พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า ผูใ้ ดเห็นธรรม ผูน้ ้นั เห็นเราตถาคต ผูใ้ ดเห็นตถาคตผูน้ ้นั
เห็นธรรม ผูท้ จ่ี ะเห็นตถาคตเห็นธรรมได้นนั้ ต้องเป็ นสุปฏิปนั โน เป็ นผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ิ
ชอบ ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม คือปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ครบถ้วนทุก
ประการ ท่านสอนให้ทาํ ความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม เราก็ตอ้ งทําความดีทงั้ หลายให้ถึง
พร้อม ท่านสอนให้ละบาปทัง้ หลายเสีย เราก็ตอ้ งละบาปทัง้ หลาย ท่านสอนให้ชาํ ระจิตใจ
ด้วยการลดละกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจ
เราก็ตอ้ งชําระความโลภ ความโกรธ ความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจ ถ้าสามารถทํา
สิง่ เหล่านี้ได้แล้ว ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เมือ่ เห็นธรรมะแล้ว ก็จะเห็นพุทธะ คือผูร้ ู้
ซึง่ มีอยู่ในใจของเรา แล้วก็จะเห็นสังฆะ ผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ทีอ่ ยู่ในใจนี้เช่นเดียวกัน
ถ้าได้เข้าถึงพุทธะ ธัมมะ สังฆะ ภายในใจแล้ว ก็ได้ถงึ สรณะอย่างแท้จริง เพราะผู ้ทีม่ ี
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ อยู่ในจิตในใจแล้ว ย่อมไม่กระทําการอันใดทีจ่ ะนํามาซึง่ ความทุกข์
ความเสือ่ มเสียให้กบั ตนเองนัน่ เอง มีแต่จะทําแต่สง่ิ ทีด่ ที ง่ี าม อันเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่
ความสุขความเจริญอย่างแท้จริง การทีม่ พี ระไว้กราบไหว้บูชาหรือไว้ห้อยทีค่ อนัน้ ถ้ามีไว้
กราบไหว้เฉยๆ มีไว้ห้อยคอเฉยๆ ก็ยงั ถือว่าไม่ถูกต้อง ยังไม่ถงึ สรณะ พระพุทธรูปทีม่ ี
ไว้กราบไหว้บูชา มีไว้ห้อยคอนัน้ มีไว้สําหรับเตือนสติ เป็ นพุทธานุ สติ ให้ระลึกถึง
พระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกของ
พระพุทธเจ้า เมือ่ ได้ราํ ลึกถึงแล้ว จะได้รู้ถงึ ประวัตอิ นั ดีงามของท่าน ว่าท่านได้ดาํ เนิน
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ชีวติ ของท่านมาอย่างไร เมือ่ ได้เห็นท่านดําเนินชีวติ มาด้วยความดีงาม จนสามารถยก
ชีวติ ของท่านนัน้ ให้หลุดพ้นจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวงได้แล้ว ก็จะมีศรัทธาที่
จะปฏิบตั ติ ามทีท่ ่านได้บาํ เพ็ญมา เมือ่ เริ่มปฏิบตั แิ ล้ว ก็จะเริ่มเห็นสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามปรากฏ
ขึ้นมาในจิตใจ เห็นความสุขความเจริญของจิตใจค่อยปรากฏขึ้นมาตามลําดับแห่งการ
ปฏิบตั ิ
เมือ่ เห็นความสุขและความเจริญปรากฏขึ้นมาในจิตในใจแล้ว ก็จะเกิดฉันทะ ความยินดี
ความพอใจ ทีจ่ ะตัง้ หน้าตัง้ ตาปฏิบตั ิ ประกอบคุณงามความดีให้มากยิง่ ๆขึ้นไป เมือ่ มี
ฉันทะแล้ว วิริยะ ความพากเพียร ขยันหมันเพี
่ ยร ความอดทนอดกลัน้ ทีจ่ ะตัง้ หน้าตัง้
ตาปฏิบตั ติ ามพระพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ก็จะตามมา ถึงแม้ผูอ้ น่ื ทีเ่ รา
รู้จกั จะไม่สนใจ จะไม่ปฏิบตั ิ ก็จะไม่สามารถมาลบล้างความตัง้ ใจอันแน่วแน่ของเราทีจ่ ะ
ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามได้ เขาจะทําตัวไปในทางทีไ่ ม่ดี แล้วกลับได้ดบิ ได้ดี ก็จะไม่อจิ ฉา
ริษยา แต่กลับจะสงสารเขา เพราะรู้วา่ การกระทําความไม่ดนี นั้ ไม่ชา้ ก็เร็ว ก็จะต้องนํามา
ซึง่ ความเสือ่ มเสียอย่างแน่นอน เพียงแต่วา่ เวลาทีจ่ ะเกิดขึ้นนัน้ ยังไม่ใช่เป็ นเวลานี้
แต่ความจริงแล้ว จิตใจของเขาได้เสือ่ มลงไปแล้ว ได้กระทําสิง่ ทีไ่ ม่ดกี บั ชีวติ ของเขาแล้ว
เราจึงไม่หวันไหว
่ ไม่ย่อท้อเวลาทําความดีแล้ว ผูอ้ น่ื ไม่ทาํ ตามด้วย เช่นเราขับรถมาถึง ๔
แยกไฟแดง เห็นไฟแดงเราก็หยุดรถ พอไฟเขียวแล้วค่อยไป แต่รถคันอืน่ กลับไม่หยุด
เพราะเห็นว่าไม่มรี ถวิง่ มา จึงฝ่ าไฟแดงไป ไม่เคารพกฎจราจร ถึงแม้จะไม่เกิดอะไรขึ้นมา
ก็ตาม แต่จะติดเป็ นนิสยั ไป หากวันดีคนื ดีไม่รอบคอบไม่เห็นรถวิง่ มา คิดว่าไม่มรี ถวิง่ มา
จึงฝ่ าไฟแดงไปอีก ก็ตอ้ งถูกรถชนเอาจนได้ หรือถูกเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจจับไปเสียค่าปรับ
เป็ นสิง่ ทีจ่ ะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน ไม่ชา้ ก็เร็วเท่านัน้ เอง แต่สง่ิ ทีไ่ ม่ดไี ด้เกิดขึ้นกับ
เขาแล้ว คือนิสยั ทีไ่ ม่ดนี นั ่ เอง จะติดตัวไปกับเขา ทําให้เป็ นคนไม่เคารพกฎเคารพกติกา
ของสังคม อยู่กบั ใครทีไ่ หนก็มกั จะทําผิดกฎผิดกติกาอยู่เสมอ สังคมจะรังเกียจ ไม่มี
ใครคบค้าสมาคมด้วย
นี่คอื เรื่องของคนทีไ่ ม่มหี ลักคิดนัน่ เอง ไม่รู้จกั คุณ ไม่รู้จกั โทษ ว่าเป็ นอย่างไร แต่พวก
เราผูม้ กี ารศึกษาดี เพราะได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสมํา่ เสมอ
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จะรู้วา่ อะไรเป็ นคุณ อะไรเป็ นโทษ ท่านทรงสอนให้มคี วามเคารพในกฎกติกา ต้องอยู่ใน
กรอบของความดีงาม ไม่สร้างความเดือดร้อน สร้างความทุกข์ให้กบั ผูอ้ น่ื เมือ่ รู้อย่างนี้
แล้ว ถึงแม้คนอืน่ จะไปทําอะไรทีไ่ ม่ดไี ม่งาม เพือ่ ผลประโยชน์ของเขา เราก็จะไม่ทาํ ตาม
เขา เพราะเราเชื่อมันในสิ
่ ง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนนั
่
น่ เองว่า ต้องทําความดี ต้องละการ
กระทําความชัว่ ทัง้ หลาย ต้องกําจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงทีม่ อี ยู่ในใจให้เบา
บางและหมดสิ้นไปให้ได้ ถ้าสามารถปฏิบตั ไิ ด้แล้ว สิง่ ทีด่ ที ง่ี ามทัง้ หลาย ทีพ่ ระพุทธเจ้าก็
ดี พระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลายก็ดี ได้รบั นัน้ ก็จะเป็ นสิง่ ทีเ่ ราจะได้รบั เช่นเดียวกัน
นี่คอื เรื่องทีเ่ ราควรให้ความสําคัญ พยายามหันเข้ามาสร้างทีพ่ ง่ึ ทางจิตใจให้ได้ เพราะถ้ามี
ทีพ่ ง่ึ ทางจิตใจแล้ว จะไม่หวันไหวกั
่
บสิง่ ต่างๆ ทีม่ ากระทบ ไม่วา่ จะมาทางตา ทางหู ทาง
จมูก ทางลิ้น ทางกายหรือทางใจก็ตาม เราจะไม่หวันไหวกั
่
บสิง่ ต่างๆเหล่านี้ เพราะมีพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ์คอยดูแล คอยปกป้ องอยู่นนั ่ เอง เวลาเห็นอะไร ได้ยนิ อะไรที่
ไม่ถูกอกถูกใจ ก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมา เพราะได้ชาํ ระความโกรธแล้วด้วยความ
เมตตา ด้วยปัญญา ความเมตตาก็คอื การให้อภัยกับผูท้ ท่ี าํ สิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งามกับเรา ไม่ถอื
โทษโกรธเคือง ไม่อาฆาตพยาบาท ไม่คดิ ร้ายกับเขา เพราะรู้วา่ ความอาฆาต พยาบาท
ความโกรธแค้นโกรธเคืองเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดนี นั ่ เอง เป็ นไฟเผาจิตใจ ถ้าไปโกรธ ไปแค้น ไป
เกลียดชังใครเข้า ก็เท่ากับจุดไฟเผาตัวเราเองนัน่ เอง คนฉลาดจึงไม่จดุ ไฟเผาตัวเอง ถ้ามี
ไฟลุกขึ้นมาเผาตนเอง ก็ตอ้ งรีบหานํา้ มาดับ ไม่ปล่อยให้มนั ลุกไหม้ไป โดยไม่ระงับดับ
มัน การให้อภัย การไม่จองเวรจองกรรมกันนี่แหละ เป็ นการเอานํา้ มาดับไฟนรก ที่
เกิดขึ้นในใจ ทีเ่ กิดจากความโกรธ ความอาฆาตพยาบาท เป็ นความเมตตาและปัญญา
จึงควรเจริญเมตตาไว้ให้มากๆ อย่าไปมีเวรมีกรรมกับใคร เพราะเมือ่ มีแล้ว จะตามข้าม
ภพข้ามชาติไปไม่รู้จกั จบจักสิ้น ตายจากกันชาติน้ ีแล้ว ชาติหน้ามาเจอกันอีก ก็ตอ้ งมีเวร
มีกรรมกันอีก ลองสังเกตดูคนบางคนเราไม่เคยรู้จกั มาก่อนเลย แต่พอเห็นหน้าเห็นตา
ขึ้นมา ก็เกิดมีความรู้สกึ เกลียดชังขึ้นมา ทัง้ ๆทีย่ งั ไม่รู้เลยว่าเป็ นใคร มาจากไหน แต่ใจ
ของเราลึกๆนัน้ รู้แล้วว่าเป็ นเวรกันมา จึงมีความรู้สกึ ไม่ชอบหน้ากัน นี่แหละคือเรื่องของ
เวรของกรรม มันฝังลึกอยู่ในจิตในใจ ไม่ตอ้ งมีใครมาบอกว่าเคยทําอะไรกันมาในอดีต
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แต่พอมาเห็นกันปั๊บ ก็จะเข้าถึงกันในเรื่องของเวรของกรรม จึงไม่ควรจองเวรจองกรรม
กัน แต่ควรเลิกจองเวรจองกรรมกัน ทําอะไรต่อกันแล้วเกิดการผิดพลาด ก็จงให้อภัย
กันเสีย เพราะเมือ่ ให้อภัยแล้วทุกอย่างก็จบลง ถึงแม้ว่าเขายังไม่ยอม แต่เราหยุดแล้ว ก็
จะไม่มปี ญั หาอะไร ตบมือนัน้ ต้องตบ ๒ ข้างถึงจะดัง จะทะเลาะกัน ก็ตอ้ งทะเลาะกันทัง้
๒ ฝ่ าย ถึงจะทะเลาะกันสนุก ถ้าฝ่ ายหนึ่งทะเลาะแต่อกี ฝ่ ายหนึ่งนิ่งเฉย เดีย๋ วก็หยุดไป
เอง เหมือนกับคนทีพ่ ูดกับกําแพง พูดไปด่ากําแพงไปจนวันตาย เดีย๋ วคนพูดก็เหนื่อย
เอง ก็หยุดไปเอง ถ้าฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดไม่ตอบโต้แล้ว เดีย๋ วอีกฝ่ ายหนึ่งก็ตอ้ งยุตไิ ปโดย
ปริยาย เพราะพูดไปก็เหมือนพูดกับฝาผนัง พูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เพราะผูฟ้ งั ก็มี
แต่จะให้อภัย มีแต่นงั ่ ยิ้มอยู่ภายในใจ อย่างนี้ไม่ดกี ว่าหรือ
ทําไมจะต้องมาเต้นแร้งเต้นกา เวลาใครพูดอะไรไม่ถูกอกถูกใจ ก็เป็ นเพราะไม่มที พ่ี ง่ึ
นัน่ เอง ยังขาดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ยังขาดพระในใจ ถ้ามีพระแล้ว จะต้องรู้จกั
คําว่าแพ้เป็ นอย่างไร เพราะว่าคําว่าแพ้ก็คอื แพ้เป็ นพระ ชนะเป็ นมารนัน่ เอง คําว่าแพ้น้ ี
ไม่ได้หมายความว่าเป็ นผูอ้ ่อนแอ หรือว่าเป็ นผูท้ โ่ี ง่เขลาเบาปัญญา แต่ความจริงแล้วเป็ น
ผูฉ้ ลาดต่างหาก เพราะบัณฑิตผูล้ ะบาปได้แล้ว ย่อมไม่ววิ าทกับใคร เรื่องทะเลาะวิวาท
เป็ นเรื่องของสุนขั มากกว่า สังเกตดูสุนขั มักจะเห่ามักจะกัดกันเรื่อยๆ แต่บณั ฑิตเช่น
พระสงฆ์องค์เจ้า จะไม่ทะเลาะวิวาทกัน ถ้ามีก็แสดงว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเหล่านัน้ ขาด
ความเป็ นพระไปแล้ว ไม่มคี วามเป็ นพระอยู่ในจิตใจ ผูท้ ม่ี พี ระอยู่ภายในจิตใจแล้ว ย่อม
รู้วา่ การทะเลาะวิวาทนัน้ ไม่ใช่วสิ ยั ของคนดี ไม่ใช่วสิ ยั ของนักปราชญ์จะพึงกระทํา
เพราะคนเราพูดกันได้ดว้ ยเหตุดว้ ยผล แล้วก็ยอมรับกันได้ดว้ ยเหตุดว้ ยผล ไม่จาํ เป็ นที่
จะต้องมาทะเลาะวิวาทกัน เอาแพ้เอาชนะกัน เพราะนักปราชญ์หรือบัณฑิตไม่ได้ดูทค่ี วาม
แพ้หรือความชนะ แต่ดูทค่ี วามจริงต่างหาก เช่นคนหนึ่งบอกว่าไก่ตวั นี้มี ๓ ขา อีกคน
หนึ่งบอกว่าไก่ตวั นี้มี ๒ ขา ก็ไปดูให้รู้ซวิ า่ มันมีก่ขี า ถ้าเห็นว่ามันมี ๒ ขาก็ยอมรับว่ามี ๒
ขา ถ้าเห็นว่ามี ๓ ขาก็ยอมรับว่ามี ๓ ขา เรื่องมันก็จบ ไม่เห็นจะต้องมาทะเลาะวิวาทกัน
ให้เสียเวลา แล้วก็โกรธเกลียดกันต่อไปอีกทําไม นัน่ ก็เป็ นเพราะจิตใจไม่มพี ระไว้คอย
ยับยัง้ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีม่ อี ยู่ภายในใจนัน่ เอง พอมีอะไรมาสะกิดให้
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เกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ไม่สามารถระงับยับยัง้ ได้ ปล่อยให้ระบายออกมา
ทางกายทางวาจา สร้างความเสือ่ มเสีย ให้กบั ตนและกับผูอ้ น่ื ซึง่ บางครัง้ ก็เป็ นผูท้ ต่ี นเอง
รักและชอบพอ แต่พอเกิดอารมณ์ข้นึ มาแล้ว ก็จะมองข้ามความรัก ความชื่นชมยินดี
และเหตุผลต่างๆได้ เพราะอํานาจของความโลภ ความโกรธ ความหลงมันเป็ นอย่างนัน้
ทําให้ผูท้ ถ่ี ูกครอบงําเป็ นเหมือนกับคนตาบอด จะเอาแต่ใจของตนอย่างเดียว จะเอาชนะ
ให้ได้ คนอืน่ จะถูกจะผิดอย่างไร ไม่สนใจ เมือ่ เกิดความโกรธขึ้นมา
นี่คอื เรื่องของคนทีย่ งั ไม่มที พ่ี ง่ึ อยู่ภายในใจ เป็ นคนโลภโมโทสัน ทําอะไรก็ชอบทําตาม
อารมณ์ของตนเอง ไม่คดิ ถึงหัวอกของคนอืน่ ว่าจะคิดอย่างไรบ้าง ไม่คาํ นึงถึงความผิด
ถูกดีชวั ่ อยากจะทําอะไร อยากจะพูดอะไร ก็ทาํ ไปพูดไป เมือ่ เกิดผลเสียหายตามมา ก็
ต้องรับเคราะห์กรรมไป ทีต่ อ้ งไปติดคุกติดตะรางกัน ก็เพราะความโลภโมโทสันนี่เอง ที่
ต้องฆ่าตัวตายก็เพราะความโลภโมโทสัน เมือ่ มีอยู่ภายในจิตในใจแล้ว สามารถสังให้
่
คนเราไปกระทําในสิง่ ทีค่ นปกติจะไม่กล้าทํากัน แต่เมือ่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ครอบงําจิตใจ คือลุแก่ความโลภ ลุแก่ความโกรธ ลุแก่ความหลงแล้ว สามารถทําอะไร
ทุกสิง่ ทุกอย่างได้ แล้วเป็ นอย่างไร เมือ่ ทําไปแล้ว ผลเสียหายก็ตามมาทัง้ กับตนเองและ
กับผูอ้ น่ื
พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้สร้างสรณะขึ้นมา ให้มอี ยู่ในใจ สร้างพุทธะ ธัมมะ สังฆะให้
เกิดขึ้นภายในจิตในใจ เพราะเมือ่ มีพทุ ธะ ธัมมะ สังฆะอยู่ภายในใจแล้ว เวลาจะพูดอะไร
จะทําอะไร จะมีผูค้ อยกระซิบ คอยเตือนว่า การกระทําเป็ นไปในทางทีถ่ ูกต้องดีงาม
หรือไม่ หรือไปในทางเสือ่ มเสีย ถ้ามีพทุ ธะ ธัมมะ สังฆะอยู่ภายในใจแล้ว ก็เท่ากับมี
เพือ่ นทีด่ นี นั ่ เอง มีกลั ยาณมิตรคอยเตือนสติอยู่เสมอ ไม่ให้ไปกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม
เช่นเวลาจะทะเลาะวิวาทกับผูอ้ น่ื ก็จะมีกลั ยาณมิตรคอยเตือน คอยห้าม ว่าการทะเลาะ
วิวาทกันไม่ดี ไม่ใช่วสิ ยั ของมนุษย์ ไม่ใช่วสิ ยั ของคนดีพงึ กระทํา แต่เป็ นวิสยั ของ
เดรัจฉาน เช่นสุนขั เป็ นต้น เมือ่ มีกลั ยาณมิตรทีด่ อี ยู่ในใจคอยเตือนแล้ว ก็จะระงับดับ
ความอยากไปทะเลาะวิวาทกับผูอ้ น่ื ได้ เพราะมีเพือ่ นทีด่ อี ยู่ตดิ กับใจ พอใจคิดอะไรไป
ในทางทีไ่ ม่ดี เพือ่ นทีด่ คี อื พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็จะเตือนทันที ว่ากําลังคิดไป
16

ในทางทีไ่ ม่ดี เมือ่ ยังเป็ นเพียงความคิด เวลาจะระงับก็งา่ ย แต่ถา้ ปล่อยให้ระบายออกไป
เป็ นการกระทําแล้ว ก็ยากต่อการทีจ่ ะระงับได้
จึงขอให้เราทัง้ หลาย จงให้ความสําคัญต่อการสร้างทีพ่ ง่ึ ทางใจ ทีพ่ ง่ึ ทางกายเรามีพอเพียง
กันทุกคน ทีม่ ชี วี ติ อยู่จนถึงทุกวันนี้ได้ ก็เพราะมีทพ่ี ง่ึ ทางกายอย่างพอเพียงแล้ว แต่ส่วน
ทีข่ าดกันมากๆ ก็คอื ทีพ่ ง่ึ ทางใจ โลกหรือสังคมจึงวุน่ วายกัน มีเรื่องกันอยู่อย่างไม่รู้จกั
จบจักสิ้น เดือดร้อนถึงกับต้องมีตาํ รวจมาคอยเป็ นกรรมการ เดือดร้อนถึงกับจะต้องมี
ศาลไว้ตัดสิน ก็เพราะจิตใจของพวกเรายังขาดทีพ่ ง่ึ ยังขาดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
นัน่ เอง ถ้ามีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์อยู่ในใจแล้ว รับรองได้วา่ ไม่มคี วามจําเป็ นที่
จะต้องมีตาํ รวจมาคอยเป็ นกรรมการ ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีศาลมาเป็ นผูต้ ดั สิน ว่าใครถูก
ใครผิด เพราะทุกคนจะรู้อยู่ในใจของตนว่าอะไรถูกอะไรผิด และทุกคนจะปฏิบตั ติ ามกฎ
ตามระเบียบ จะไม่มกี ารสร้างความเดือดร้อนให้กบั ใครทัง้ สิ้นเลย นี่แหละคือสังคมอัน
ประเสริฐ สังคมของนักปราชญ์เป็ นอย่างนี้ ถ้าทุกคนในโลกนี้มพี ระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์อยู่ภายในใจแล้ว จะอยู่กนั อย่างร่มเย็นเป็ นสุข จะไปไหนมาไหนเวลาใด ไปคน
เดียวหรือไปหลายคน ก็จะไม่หวาดวิตกกับภัยต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นจากเพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน
แต่ทกุ วันนี้มนั ไม่ได้เป็ นอย่างนัน้ เพราะจิตใจของคนส่วนใหญ่ ไม่มพี ระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์เป็ นกัลยาณมิตรนัน่ เอง เป็ นเพือ่ นคอยเตือนสติ คอยสอน คอยบอก ว่าอะไร
ผิดอะไรถูก จึงมักจะทําอะไรไปในทางทีเ่ สือ่ มเสีย สร้างปัญหาให้กบั บ้านเมือง ให้กบั
สังคมมาตลอด คนจึงล้นคุก เพราะจิตใจของคนห่างเหินจากศีลธรรมความดีงาม ห่าง
เหินจากวัดจากวากัน คนฉลาดจึงไม่ควรมองข้ามการเข้าหาพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ด้วยการมาวัด จะได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม จะได้รู้วา่ อะไรผิดอะไรถูก อะไรดีอะไร
ชัว่ เมือ่ รู้แล้วก็เอาสิง่ ทีร่ ู้น้ ีมาคอยพรํา่ สอนใจอีกต่อหนึ่ง เพราะถ้าฟังเพียงครัง้ เดียวแล้ว
ไม่เอามาพรํา่ สอน มาเตือนตนอยู่เรื่อยๆ เดีย๋ วพอออกจากวัดไป มีอะไรมากระทบทําให้
เกิดความโลภ เกิดความโกรธ เกิดความหลงขึ้นมา สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ทีว่ ดั ก็จะหายไปจาก
จิตใจ จะไม่สามารถระงับความโลภ ความโกรธ ความหลงทีป่ รากฏขึ้นในจิตในใจได้ แต่
ถ้าพยายามน้อมเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มาใคร่ครวญ มาทบทวนมาคิดอยู่เรื่อยๆ อย่าง
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สมํา่ เสมอแล้ว เวลาเกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดความอยากจะทําในสิง่ ทีไ่ ม่
ดีไม่งามทัง้ หลาย ก็จะมีธรรมะไว้คอยเตือนสติ มีกลั ยาณมิตรไว้คอยเตือนเราอยู่เสมอ
การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๑๘

กิจที่ตอ้ งทํา

๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๔๘
พระอริยสัจ ๔ เป็ นธรรมะทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ สําหรับพระพุทธศาสนา เพราะถ้าไม่มพี ระ
อริยสัจ ๔ ก็จะไม่มพี ระพุทธศาสนา จะไม่มพี ระพุทธเจ้า จะไม่มพี ระอรหันต์ ไม่วา่ จะ
เป็ นพระพุทธเจ้าก็ดี พระอรหันต์ก็ดี จะต้องรู้จกั พระอริยสัจ ๔ และต้องปฏิบตั กิ จิ ใน
พระอริยสัจ ๔ ให้ครบถ้วนบริบูรณ์ จึงจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ พวกเราเป็ น
พุทธศาสนิกชน มีความศรัทธา มีความเลือ่ มใส ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ใน
มรรคผลนิพพาน จึงควรให้ความสนใจ ศึกษาทําความรู้จกั กับพระอริยสัจ ๔ นี้ เพราะ
เมือ่ รู้แล้ว จะได้ปฏิบตั ติ ามแนวทางในพระอริยสัจ ๔ อันเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความสุข
ความเจริญรุ่งเรือง ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง พระอริยสัจ ๔ ประกอบด้วย ๑.
ทุกขสัจจะ ๒. สมุทยั สัจจะ ๓. นิ โรธสัจจะ ๔. มรรคสัจจะ นี่คอื สัจจะความจริง ๔
ประการ ทีส่ ตั ว์โลกทัง้ หลายต้องสัมผัส สัมพันธ์ เกี่ยวข้องด้วย เพียงแต่จะรู้จกั วิธปี ฏิบตั ิ
กับสัจจะนี้หรือไม่เท่านัน้ ถ้ารู้จกั วิธีปฏิบตั ิ ตามเยีย่ งอย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระอรหันต
สาวกทัง้ หลาย ได้ทรงปฏิบตั มิ า ก็จะสามารถดําเนินชีวติ ของตนไปในทางทีด่ ที ง่ี าม ทีส่ ขุ ที่
เจริญ แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกข์ภยั อันตรายทัง้ หลายทัง้ ปวง
สัจจะข้อที่ ๑ ทุกขสัจจะ ได้แก่ การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย การพลัดพรากจาก
ของรักของชอบ การประสบกับของทีไ่ ม่ปรารถนา โดยสรุปก็คอื อุปาทานในขันธ์ ๕ ความ
ยึดมันถื
่ อมันในชี
่ วติ จิตใจ ว่าเป็ นเรา เป็ นของๆเรา
สัจจะข้อที่ ๒ สมุทยั สัจจะ แปลว่าเหตุของทุกข์ มีอะไรบ้าง ก็มอี ยู่ ๓ ประการด้วยกันคือ
๑. กามตัณหา ๒. ภวตัณหา ๓. วิภวตัณหา กามตัณหา คือความอยากในกามรส ได้แก่
รู ป เสียง กลิน่ รส โผฎฐัพพะทัง้ หลาย ทีม่ าสัมผัสกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ให้เกิด
ความสุข ความยินดีข้นึ มา เรียกว่ากามตัณหา ความอยากในกาม ภวตัณหา คือความ
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อยากมีอยากเป็ น อยากรํา่ อยากรวย อยากสวยอยากงาม อยากมีตาํ แหน่งสูงๆ เป็ นเจ้า
ฟ้ าเจ้าแผ่นดิน เป็ นนายกฯ เป็ นประธานาธิบดี เรียกว่าภวตัณหา ความอยากมีอยากเป็ น
วิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น เช่นอยากไม่แก่ อยากไม่เจ็บ อยากไม่ตาย
อยากไม่พลัดพรากจากของรักของเจริญใจ อยากไม่ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาทัง้ หลาย
เหล่านี้คอื วิภวตัณหา ตัณหาทัง้ ๓ นี้ คือกามตัณหา ความอยากในกาม ภวตัณหา
ความอยากมีอยากเป็ น และวิภวตัณหา ความอยากไม่มอี ยากไม่เป็ น เรียกว่าสมุทยั
สัจจะ เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา
สัจจะข้อที่ ๓ นิ โรธสัจจะ คือความดับของทุกข์ ก็เป็ นสัจจะอย่างหนึ่ง ทุกข์มไี ด้ ทุกข์ก็
ดับได้ นิโรธสัจจะก็คอื ความจริงของความดับของทุกข์ ทุกข์น้ ดี บั ได้ ทุกข์มไี ด้ ทุกข์ก็ดบั
ได้เหมือนกัน
สัจจะข้อที่ ๔ มรรคสัจจะ คือวิธีปฏิบตั ทิ จ่ี ะนําพาผูป้ ฏิบตั ไิ ปสู่การดับทุกข์ มรรคสัจจะ มี
องค์ ๘ เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา มีอะไรบ้าง ก็มี ๑. มีความเห็นชอบ ๒. มีความดําริชอบ
๓. การกระทําชอบ ๔. วาจาชอบ ๕. อาชีพชอบ ๖. ความเพียรชอบ ๗. สติชอบ ๘.
สมาธิชอบ นี่คอื องค์ประกอบของมรรค ผูท้ จ่ี ะต้องการดับทุกข์ให้หลุดพ้นจากการเวียน
ว่ายตายเกิด เข้าสู่มรรคผลนิพพาน จะต้องเจริญมรรคทัง้ ๘ ประการนี้ มรรคนี้บางครัง้ ก็
แสดงไว้เป็ น ๓ คือศีล สมาธิ ปัญญา ศีลก็ประกอบด้วยการกระทําชอบ วาจาชอบ
อาชีพชอบ เรียกว่าศีล สมาธิได้แก่ ความเพียรชอบ สติชอบ สมาธิชอบ ปัญญา
ประกอบด้วย ความเห็นชอบ ความดําริชอบ พวกเราคงเคยได้ยนิ ได้ฟงั กัน ว่ามรรคเป็ น
มรรค ๘ บ้าง เป็ นศีล สมาธิ ปัญญาบ้าง เป็ นทาน ศีล ภาวนาบ้าง ก็เป็ นมรรคด้วยกัน
ทัง้ นัน้ ภาวนาก็คอื สมถภาวนา และวิปสั สนาภาวนา สมถภาวนาก็คอื สมาธิ วิปสั สนา
ภาวนาก็คอื ปัญญา ส่วนทานก็เป็ นการให้ เป็ นการทําบุญ เพือ่ ช่วยสนับสนุนให้มศี ีล มี
สมาธิ มีปญั ญาขึ้นมา
ดังนัน้ มรรคทัง้ ๓ รูปแบบนี้ ไม่วา่ จะเป็ นมรรคทีม่ อี งค์ ๘ ทีม่ อี งค์ ๓ คือศีล สมาธิ
ปัญญา หรือทาน ศีล ภาวนา ล้วนเป็ นมรรค เป็ นวิถที างแห่งการดําเนินเพือ่ นําไปสู่การ
ดับทุกข์ทงั้ สิ้น ในพระอริยสัจ ๔ นี้ พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ถึงภารกิจทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ
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กับสัจจะทัง้ ๔ ประการนี้คอื ๑. ทุกข์ตอ้ งกําหนดรู ้ ๒. สมุทยั ต้องละ ๓. นิ โรธต้องทําให้
แจ้ง ๔. มรรคต้องเจริญให้มาก ถ้าได้ปฏิบตั ภิ ารกิจทัง้ ๔ ประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์
แล้ว ก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ เป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ ดังทีพ่ ระพุทธองค์ได้ทรงตรัส
ไว้หลังจากทีไ่ ด้ตรัสรู้เป็ นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่า
ทุกข์ท่ตี อ้ งกําหนด
ตถาคตได้กาํ หนดแล้ว สมุทยั ที่ตอ้ งละ ตถาคตได้ละแล้ว นิ โรธที่ตอ้ งทําให้แจ้ง ตถาคต
ได้ทาํ ให้แจ้งแล้ว มรรคที่จะต้องเจริญให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ตถาคตก็ได้เจริญจน
ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว เมือ่ ได้ทาํ ภารกิจทัง้ ๔ ประการนี้ให้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว จิตของ
ผูน้ นั้ ก็จะหลุดพ้นจากอาสวะ กิเลส ตัณหา โมหะ อวิชชา ซึง่ เป็ นตัวเหนี่ยวรัง้ ให้จติ ใจ
ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร ในภพน้อย ภพใหญ่ อย่างไม่รู้จกั จบ จักสิ้น
ในการปฏิบตั ภิ ารกิจในพระอริยสัจ ๔ ทัง้ ๔ ประการนี้ เวลาปฏิบตั จิ ริงๆแล้ว จะปฏิบตั ทิ ่ี
มรรคสัจจะเป็ นหลัก คือมรรคต้องเจริญให้มาก ต้องหมันทํ
่ าบุญทําทาน หมันรั
่ กษาศีล
หมันภาวนานั
่
น่ เอง เพราะเมือ่ ทําบุญแล้ว ก็จะมีความเมตตา มีความกรุณา ทําให้ไม่
อยากเบียดเบียนผูอ้ น่ื เมือ่ ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื การกระทําของเราทางกาย ทางวาจา ก็จะ
เป็ นปกติ เป็ นศีลขึ้นมา จะเป็ นศีล ๕ ก็ดี ศีล ๘ ก็ดี ศีล ๒๒๗ ก็ดี ก็ล ้วนเป็ นการ
กระทําทีด่ งี าม ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื และตนเอง เมือ่ จิตใจไม่มคี วามวุน่ วาย
กับการกระทําทีไ่ ม่ดไี ม่งามทางกาย ทางวาจา จิตใจก็จะเข้าสู่ความสงบ สู่ความร่มเย็น
เป็ นสุข ก็จะทําให้การบําเพ็ญสมาธิ คือการทําจิตใจให้สงบ เป็ นไปได้อย่างง่ายดาย
กําหนดจิตให้สงบนิ่ง จิตก็จะสงบนิ่ง เช่นบริกรรมพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ เดีย๋ วเดียวจิตก็จะ
รวมตัวลงเป็ นสมาธิ หลังจากทีจ่ ติ ออกจากสมาธิแล้ว ก็เป็ นการเจริญปัญญาหรือ
วิปสั สนาต่อไป เป็ นการเข้าสู่ภารกิจในพระอริยสัจ ๔ ข้อที่ ๑ การเจริญปัญญา ด้วย
การศึกษาสัจธรรมของชีวติ นัน่ เอง
สัจธรรมของชีวติ ก็คอื อริยสัจข้อแรก ทีว่ า่ เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้อง
พลัดพรากจากกัน ต้องประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา เหล่านี้เป็ นความจริงของสัตว์โลก
ทุกๆตัว ทุกๆบุคคล ทีเ่ มือ่ เกิดมาในโลกนี้แล้ว จะต้องสัมผัสกับสิง่ เหล่านี้ทงั้ สิ้น มันเป็ น
ความทุกข์ถา้ ไปหลงยึดติดกับสิง่ เหล่านี้ คือไปหลงยึดติดกับชีวติ ถ้าเกิดมีความยึดติด
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ในชีวติ แล้ว ก็จะไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย เพราะอยากจะมีความสุข จาก
การเสพกาม อยากจะมีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้เป็ นสมบัตขิ องตน อยากจะเป็ นอย่างนัน้ อยากจะเป็ น
อย่างนี้ จึงทําให้ไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย จึงเกิดเป็ นความทุกข์ข้นึ มา แต่
ถ้าได้ศึกษาพิจารณาสัจธรรมความจริงของชีวติ แล้วว่า ไม่มใี ครในโลกนี้ทเ่ี กิดมาแล้ว จะ
ไม่แก่ จะไม่เจ็บ จะไม่ตาย จะไม่พลัดพรากจากกัน จะไม่ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา ถ้า
ได้ศึกษาวิเคราะห์อย่างแจ่มแจ้งแล้วว่า ไม่มใี ครหนีสง่ิ เหล่านี้พน้ ไปได้ ก็ตอ้ งทําใจ
ยอมรับความจริง ยอมรับว่าต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย อย่างแน่นอน ต้องพลัดพราก
จากกันอย่างแน่นอน ต้องประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาอย่างแน่นอน
เมือ่ ยอมรับความจริงอันนี้แล้ว จิตก็จะปล่อยวางความยึดมันถื
่ อมันในชี
่ วติ เมือ่ ปล่อย
วางแล้ว ตัณหาทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในใจ ก็จะถูกลด ถูกละ ถูกตัดออกไป ความอยากในกาม
ก็จะหายไป ความอยากมี อยากเป็ นก็จะหายไป ความอยากไม่มี อยากไม่เป็ นก็จะ
หายไป เพราะถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ในจิตใจขึ้นมาเมือ่ ไหร่ ความทุกข์ก็จะปรากฏ
ขึ้นมาทันที ไม่มใี ครต้องการความทุกข์ดว้ ยกันทัง้ นัน้ เมือ่ จิตมีสมาธิ มีความร่มเย็นเป็ น
สุขแล้ว และได้เจริญปัญญาแล้ว เห็นแล้วว่าเวลาเกิดความอยากนัน้ ก็จะมีความทุกข์ผุด
ขึ้นมาในจิตใจทันที ก็จะเห็นเลยว่า ความอยากนี้เป็ นโทษต่อจิตใจ จิตใจทีม่ คี วามสงบ
คือมีสมาธิ จะเห็นสิง่ เหล่านี้ได้ แต่จติ ใจทีย่ งั ไม่มคี วามสงบ จะไม่เห็นเวลาเกิดความทุกข์
ขึ้นมาภายในใจ เพราะจิตใจนัน้ ไม่น่ิงนัน่ เอง ถ้าเปรียบเหมือนกับนํา้ ทีไ่ ม่น่ิง เราจะไม่รู้สกึ
อะไร เวลาเราโยนก้อนหินลงไปในนํา้ จะไม่เห็นลูกคลืน่ ทีเ่ กิดจากการโยนก้อนหินลงไป
ในนํา้ แต่ถา้ นํา้ มันนิ่ง ผิวนํา้ มันนิ่งไม่มลี ูกคลืน่ เลย เราโยนแม้แต่กอ้ นกรวดก้อนเล็กๆลง
ไปในนํา้ มันก็จะกระเพือ่ มขึ้นมาเป็ นลูกคลืน่ ให้เราเห็นทันที
จิตทีไ่ ม่สงบก็จะเป็ นเหมือนกับนํา้ ทีไ่ ม่น่งิ ซึง่ มีลูกคลืน่ ของมันอยู่แล้ว ดังนัน้ เวลาโยน
ก้อนหินลงไป ไม่เห็นความแตกต่าง แต่ถา้ นํา้ ทีน่ ่ิง โยนแม้แต่กอ้ นกรวดก้อนเล็กๆลงไป
ก็จะกระเพือ่ มให้เห็นทันที ฉันใดจิตของผูท้ ไ่ี ม่มคี วามสงบ ไม่มสี มาธิ ก็จะไม่รู้สกึ เวลา
เกิดความอยากขึ้นมา ก็จะไม่เห็นความทุกข์ เวลาอยากมี อยากเป็ น มีแต่จะ
ตะเกียกตะกาย วิง่ หาสิง่ ทีต่ นอยากได้ เวลาอยากจะเสพกาม ก็ตอ้ งหาสิง่ เหล่านัน้ มาเสพ
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ให้ได้ เวลาเกิดความกลัว เกิดความไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตาย ก็พยายามหา
วิธีการต่างๆ ไปหาหมอ ไปหายา เพือ่ ดูแลไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย จึงไม่เห็นความ
ทุกข์ทเ่ี กิดจากการดิ้นรนกวัดแกว่งของใจ เป็ นการแก้ไขปัญหาไม่ถูกทาง เพราะแก้
อย่างไรก็แก้ไม่ได้ เรื่องของความแก่ ความเจ็บ ความตาย การพลัดพรากจากกัน การ
ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา เหล่านี้เป็ นเหมือนเงาตามตัว เป็ นเงาของชีวติ ชีวติ อยู่
ตรงไหน คือความทุกข์ทเ่ี กิดจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย การพลัดพรากจากกัน
การประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา ก็จะติดตามตัวไป
มีทางเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะทําลายเงา คือความทุกข์น้ ีได้ ก็คอื ต้องเจริญปัญญา ให้เห็นว่า
ความแก่ ความเจ็บ ความตายเป็ นธรรมดา การพลัดพรากจากกันเป็ นธรรมดา การ
ประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนาเป็ นธรรมดา เมือ่ เป็ นธรรมดาก็ยอมรับได้ ปล่อยให้เป็ นไป
ตามเรื่องของเขา เหมือนกับยอมรับความมืดความสว่าง ยอมรับกลางวันกลางคืน ไม่
รู้สกึ เสียอกเสียใจ เวลาทีก่ ลางวันกลายเป็ นกลางคืนไป ฉันใดก็ควรยอมรับความแก่
ความเจ็บ ความตายเช่นเดียวกัน เมือ่ ยอมรับได้แล้ว จิตใจก็จะไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว ไม่มคี วาม
อยากต่างๆ ทีจ่ ะไปฝื นกับความจริง เมือ่ ตัดความอยากได้ คือความอยากในกาม ความ
อยากมี อยากเป็ น ความอยากไม่มี อยากไม่เป็ น หมดไปจากจิตจากใจแล้ว จิตใจก็เข้าสู่
นิ โรธ คือความดับของทุกข์ เข้าสู่สจั จะข้อที่ ๓ นิโรธทีต่ อ้ งทําให้แจ้ง ทําให้แจ้งด้วยวิธี
อะไร ด้วยการละตัณหา ตัณหาจะละได้อย่างไร ก็ตอ้ งใช้ปญั ญากําหนดดูทกุ ข์นนั ่ เอง
เมือ่ กําหนดดูทกุ ข์เห็นทุกข์แล้ว เห็นแล้วว่าเกิดจากตัณหา ก็ละตัณหา ไม่มคี วามอยาก
กับอะไรอีกต่อไป เพราะอยากแล้วก็ตอ้ งมีความทุกข์ตามมา อยากไม่แก่ก็ตอ้ งทุกข์
อยากไม่เจ็บก็ตอ้ งทุกข์ อยากไม่ตายก็ตอ้ งทุกข์ อยากจะเทีย่ วแล้วไม่ได้เทีย่ วก็ตอ้ งทุกข์
ได้เทีย่ วแล้วก็อยากจะไปเทีย่ วอีก มันเป็ นอย่างนี้ ความอยากไม่มที ส่ี ้นิ สุด
เมือ่ เห็นแล้วว่า ความอยากต่างๆล้วนเป็ นปัญหาทัง้ นัน้ เป็ นตัวสร้างความทุกข์ให้กับ
จิตใจ ก็ละเสีย เมือ่ ละแล้วก็เท่ากับทํานิโรธให้แจ้งนัน่ เอง ทําให้ความทุกข์ดบั หมดสิ้นไป
จากจิตจากใจ นิโรธก็แจ้งขึ้นมาตามลําดับ แจ้งขึ้นมาเรื่อยๆ เหมือนกับแสงจันทร์ท่ี
ค่อยๆสว่างขึ้นมาเรื่อยๆ จากวันขึ้น ๑ คํา่ ไป ก็จะค่อยสว่างขึ้นไปเรื่อยๆ จนสว่างเต็มที่
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ในวันขึ้น ๑๕ คํา่ ฉันใด การปฏิบตั กิ จิ ในพระอริยสัจทัง้ ๔ ก็จะเป็ นอย่างนัน้ เมือ่ เราได้
บําเพ็ญเจริญมรรคไปเรื่อยๆแล้ว ก็จะกําหนดพิจารณาทุกข์ไปเรื่อยๆ รู้ทกุ ข์ไปเรื่อยๆ
เมือ่ รู้ทกุ ข์วา่ เกิดจากอะไร ก็สามารถละเหตุของความทุกข์ได้ ก็คอื ตัณหา เมือ่ ละได้
นิโรธคือความดับทุกข์ก็ค่อยๆ ปรากฏขึ้นมาตามกําลังของการละ ตามกําลังของการ
กําหนดรู้ทกุ ข์ ตามกําลังแห่งการเจริญมรรคนัน่ เอง เมือ่ มรรคเจริญได้เต็มทีค่ รบร้อย
เปอร์เซ็นต์ นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็ นการจบสิ้นของทุกข์ทงั้ ปวง จิตใจก็
สะอาดหมดจด บริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็ นพระพุทธเจ้า เป็ นพระอรหันตสาวกขึ้นมา
นี่คอื ภารกิจในพระอริยสัจ ๔ ผูใ้ ดได้บาํ เพ็ญได้ดาํ เนินตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรง
สังสอนแล้ว
่
ย่อมจะได้รบั ผลอันประเสริฐเลิศโลก เหมือนกับทีพ่ ระพุทธเจ้า พระอรหันต
สาวกได้รบั เราจึงต้องบําเพ็ญมรรคให้มาก เจริญมรรคให้มากทุกเวลานาที ในขณะทีม่ ี
ชีวติ อยู่ ไม่ควรปล่อยเวลาอันมีค่านี้ผ่านไป โดยไม่ได้เจริญมรรค เริ่มตัง้ แต่ทาน คือการ
ให้ เข้าสู่การรักษาศีล เข้าสู่การภาวนา นัง่ สมาธิ เดินจงกรม เจริญปัญญา สมถะและ
วิปสั สนาภาวนาไปเรื่อยๆ จนกว่าชีวติ จะหาไม่ ถ้าสามารถประพฤติปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
ต่อเนื่องแล้ว ดีไม่ดกี ารดับทุกข์ ความสิ้นทุกข์ อาจจะเกิดขึ้นในชาติน้ ีก็ได้ เพราะถ้า
ปฏิบตั ถิ ูกต้องตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนแล้ว
่
จะไม่หนีพน้ ไปจากผลอันนี้ไป
ได้เลย ในสมัยพระพุทธกาลมีคนบรรลุมรรคผลนิพพานได้เป็ นจํานวนมาก เขาก็เป็ นคน
เหมือนเรา เขาก็มปี ญั หาเหมือนเรา เหมือนๆกัน ต่างกันตรงทีว่ า่ เขาเจริญมรรคมาก
นัน่ เอง
เขาหมันศึ
่ กษาปฏิบตั ธิ รรมกันอย่างต่อเนื่อง มีครู บาอาจารย์ทเ่ี ลิศทีว่ เิ ศษคือพระพุทธเจ้า
เป็ นผูแ้ สดงธรรมให้กบั พวกเขาได้ฟงั กัน
เมือ่ ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีท่ รงรู้ถงึ ความสามารถของผู ้ฟังว่า สามารถทีจ่ ะรับธรรมบทไหนได้ ก็ทรง
แสดงธรรมบทนัน้ ไป จึงเข้าประเด็น เข้าเป้ า ถ้ายิงปื นก็ยงิ เข้าเป้ าเลย ไม่ตอ้ งยิงหลายนัด
ยิงนัดเดียวก็จะทะลุหวั ใจเลย จึงเป็ นเหตุให้คนในสมัยพุทธกาลนัน้ สามารถบรรลุมรรค
ผลนิพพานเป็ นจํานวนมาก เพราะมีพระพุทธเจ้าเป็ นพระบรมศาสดา มีศรัทธา ความเชื่อ
มีความขยันหมันเพี
่ ยร ทีจ่ ะตัง้ หน้าตัง้ ตา ปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง
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จึงทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างรวดเร็ว บางคนฟังเทศน์เพียงครัง้ เดียวก็บรรลุ
มรรคผลนิพพานได้แล้ว บางคนก็ฟงั อีกไม่ก่คี รัง้ ก็สามารถบรรลุได้
เราจึงต้องทําความเข้าใจว่า การบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีส่ ุดวิสยั ของพวก
เรา พวกเราทุกคน มีสทิ ธิทจ่ี ะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดว้ ยกันทุกคน และไม่ตอ้ งรอถึง
ชาติหน้าภพหน้า หรือรอให้พระศรีอารยเมตไตรยมาตรัสรู้ก่อน แล้วจึงจะค่อยบรรลุกนั
เพราะตอนนี้พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ยงั มีอยู่ เป็ นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
นัน่ เอง เพราะพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า ธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ชอบแล้วนี้ แล จะ
เป็ นศาสดาของพวกเธอ หลังจากที่ตถาคตจากพวกเธอไปแล้ว ตถาคตก็จากไปแล้ว แต่
พระบรมศาสดา คือพระธรรมวินยั อันเลิศอันประเสริฐนี้ยงั ไม่ได้จากเราไป ยังอยู่กบั เรา
จึงถือว่าเราไม่ได้อยู่โดยปราศจากพระบรมศาสดา อยู่ทว่ี า่ เราจะน้อมจิตน้อมใจ เข้าหา
พระบรมศาสดาหรือไม่ น้อมจิตน้อมใจเข้าสู่พระธรรมคําสอนหรือไม่เท่านัน้ เอง
ถ้าเราน้อมจิตน้อมใจเข้าสู่พระธรรมคําสอน หมันฟั
่ งเทศน์ฟงั ธรรม หมันศึ
่ กษาเล่าเรียน
คําสอนต่างๆ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
แล้วนําไปปฏิบตั กิ บั กาย วาจา ใจ การบรรลุ
ธรรมก็จะเป็ นสิง่ ทีต่ ามมาอย่างแน่นอน วันนี้เราก็ได้ยนิ แล้วว่า การทีจ่ ะบรรลุมรรคผล
นิพพานได้ ต้องเจริญมรรค มรรคมีองค์ ๘ หรือมีองค์ ๓ ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา หรือ
ทาน ศีล ภาวนา ก็ขอให้หมันบํ
่ าเพ็ญทาน ศีล ภาวนา อย่าไปเสียดายเงินทองทีเ่ หลือกิน
เหลือใช้ เอามาทําทานเสียให้หมด เมือ่ ทําทานแล้วจิตใจจะได้มคี วามอ่อนโยน มีความ
เมตตา มีความกรุณา ทําให้ไม่อยากจะเบียดเบียนผูอ้ น่ื ก็จะทําให้ดาํ รงอยู่ในศีลในธรรม
เมือ่ มีความเมตตากรุณา การกระทําทางกาย ทางวาจาย่อมไม่ผดิ ศีลผิดธรรม ย่อมไม่
สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื เมือ่ จิตใจไม่มปี ญั หากับการประพฤติผดิ ต่างๆ ทางด้าน
ศีลธรรมแล้ว จิตใจก็ไม่ว ้าวุน่ ขุน่ มัว มีความสงบร่มเย็นเป็ นสุข ทําให้การทําจิตใจให้สงบ
นิ่งเป็ นสมาธิ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ยากเลย เป็ นสิง่ ทีง่ า่ ยดายมาก เพราะมีทานมีศีลคอยสนับสนุน
เมือ่ จิตสงบแล้ว ก็จะเห็นทัง้ ความสุข เห็นความทุกข์ ทีป่ รากฏขึ้นในจิตในใจ
เวลาทีต่ ณั หาไม่ทาํ งาน จิตจะนิ่ง จิตจะมีความสุข แต่พอตัณหาเริ่มทํางาน ก็จะเป็ น
เหมือนกับไฟทีล่ กุ ฟู่ข้นึ มา เหมือนกับเวลาทีจ่ ดุ ไม้ขีด ฉันใดลักษณะของตัณหาก็จะเป็ น
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อย่างนัน้ ขณะทีไ่ ม่มตี ณั หาจิตก็จะเย็นจะสบาย แต่พอเกิดความอยากขึ้นมาปั๊บ ก็จะร้อน
ขึ้นมาทันที จิตของผูม้ สี มาธิจะเห็นได้ทนั ที แล้วจะรู้เลยว่านี่แหละคือตัวตัณหา ตัว
ปัญหา ตัวกิเลส ตัวทีจ่ ะต้องระงับดับให้ได้ จึงพยายามละตัณหาทัง้ ๓ เพราะได้ศึกษา
แล้ว ได้เห็นแล้วว่าชีวติ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน สักวันหนึ่งเราก็ตอ้ งจากโลกนี้ไป สิง่
ต่างๆทีไ่ ด้มาจากตัณหาทัง้ ๓ ก็จะหมดไป ไม่ได้มอี ะไรติดไปกับจิตกับใจเลย นอกจากมี
ตัณหา ความหิว ความกระหายทีจ่ ะติดตามไปกับจิตกับใจ ทําให้ตอ้ งไปเกิดในอบาย
เป็ นเปรต เป็ นผี เป็ นสัตว์นรก เป็ นสัตว์เดรัจฉาน ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้ว ก็จะเห็นชัด
เป็ นการเจริญปัญญา เป็ นการกําหนดทุกข์นนั ่ เอง กําหนดรู้ทกุ ขสัจจะ เมือ่ รู้แล้วว่าทุกข์น้ ี
เกิดจากสมุทยั คือตัณหา ก็ตอ้ งละตัณหา ละสมุทยั เมือ่ ละสมุทยั ได้แล้ว นิโรธ ความ
ดับทุกข์ ก็ปรากฏแจ้งขึ้นมา
นี่คอื แนวทางแห่งการบําเพ็ญในพระอริยสัจ ๔ ถ้าผูใ้ ดได้นอ้ มเอาพระอริยสัจ ๔ ทัง้ ๔
ประการนี้มาประพฤติปฏิบตั แิ ล้ว ผลทีจ่ ะตามมาก็คอื การหลุดพ้นจากความทุกข์ หลุด
พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้เข้าถึงพระนิพพานแดนอันเกษม แดนอันประเสริฐ ซึง่
ไม่อยู่เหนือวิสยั ของพวกเราทัง้ หลาย จึงควรปฏิบตั กิ จิ ในพระอริยสัจ ๔ ให้ครบถ้วน
บริบูรณ์ แล้วความสุขอันประเสริฐเลิศโลก ก็จะเป็ นสมบัตขิ องเราอย่างแน่นอน การ
แสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้

26

กัณฑ์ท่ี ๒๑๙

มักน้อยสันโดษ
๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ใจเป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของชีวติ จะสุขจะทุกข์ก็อยู่ทใ่ี จ ใจนี้แหละเป็ นผูส้ ร้าง
ความทุกข์และสร้างความสุข แล้วก็เป็ นผูร้ บั ความทุกข์และรับความสุข เหมือนกับ
ร่างกาย ถ้าเอาอะไรมาทุบตีร่างกาย ร่างกายก็ตอ้ งรับความเจ็บปวดจากการทุบตี ฉันใด
ใจก็เป็ นเหมือนกับร่างกาย แต่ไม่ตอ้ งใช้การทุบตี เพราะใจไม่ใช่รูปธรรม ไม่ใช่วตั ถุ จึง
ไม่สามารถเอาวัตถุมาทําให้ใจทุกข์ได้ แต่สง่ิ ทีจ่ ะทําให้ใจทุกข์หรือสุข อยู่ทค่ี วามคิดของ
ใจเอง ถ้าคิดดีใจก็มคี วามสุข ถ้าคิดไม่ดคี ิดชัว่ ใจก็มคี วามทุกข์ นี่เป็ นเรื่องของใจทีต่ ่าง
กับร่างกาย ร่างกายเป็ นส่วนย่อยของชีวติ ส่วนสําคัญของชีวติ อยู่ทใ่ี จ เพราะถ้าไม่มใี จ
แล้ว ชีวติ ก็ไม่สามารถดําเนินต่อไปได้
ถ้าไม่มใี จเป็ นผูส้ งการ
ั ่ ร่างกายก็จะกลายเป็ นซากศพไป คนทีต่ ายไปแล้วเป็ นร่างทีไ่ ม่มใี จ
เหลืออยู่แล้ว ใจได้ท้งิ ร่างไปแล้ว ใจได้ไปทีอ่ น่ื แล้ว ร่างกายจึงไม่รู้อะไรเลย นอนอยู่
เฉยๆ แล้วก็จะค่อยๆเสือ่ มสลายไป เพราะไม่มใี จคอยดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ต่อไป คน
ทีย่ งั มีใจอยู่กบั ร่างกาย จึงสามารถอยู่ต่อไปได้ ยังทําอะไรได้ จะเดิน จะวิง่ จะนัง่ จะ
นอน จะรับประทานอาหาร จะไปทําอะไร ก็ยงั สามารถทําได้ แต่ตอ้ งมีใจเป็ นผูค้ วบคุม
เป็ นพีเ่ ลี้ยง ถ้าเปรียบเทียบร่างกายก็เหมือนกับเด็กทารก ทีย่ งั ไม่สามารถดูแลตนเองได้
ต้องอาศัยผูห้ ลักผูใ้ หญ่ เช่นพ่อแม่คอยดูแลเลี้ยงดู จนกว่าจะโตเป็ นผูใ้ หญ่ แล้วสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ร่างกายไม่เป็ นอย่างนัน้ เป็ นทารกตลอดชีวติ ถ้าไม่มใี จดูแลรักษา
ร่างกายก็จะกลายเป็ นซากศพไปทันที ปล่อยทิ้งไว้ก็จะต้องเน่าเปื่ อยไป จนไม่มอี ะไร
หลงเหลืออยู่ นี่เป็ นเรื่องของร่างกาย
ใจมีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อชีวติ ทีท่ าํ อะไรได้อยู่ทกุ ขณะนี้ เพราะมีใจเป็ นผูส้ งการ
ั่
การศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของใจจึงเป็ นสิง่ สําคัญ กว่าการศึกษาธรรมชาติของร่างกาย
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เรื่องของร่างกายเราก็พอจะรู้อยู่วา่ ทําอย่างไรให้ร่างกายอยู่ได้ ก็ไม่มอี ะไรมาก ให้หายใจ
อยู่เรื่อยๆ อย่าไปหยุดหายใจ ร่างกายก็จะไม่ตาย นอกจากหายใจแล้ว ก็ตอ้ งให้อาหาร
อย่างต่อเนื่อง ให้นาํ้ อย่างต่อเนื่อง แล้วก็ตอ้ งปกป้ องรักษาด้วยเสื้อผ้า ด้วยทีอ่ ยู่อาศัย
ไม่ให้แดดให้ฝน ไม่ให้แมลงสัตว์มากัดมาต่อย มาทําลายร่างกายได้ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วย ก็
ต้องหายามาดูแลรักษา เท่านี้ร่างกายก็สามารถอยู่ไปได้ จนกว่าจะหมดอายุขยั แต่ใจเป็ น
สิง่ ทีพ่ วกเราไม่ค่อยรู้จกั กันเท่าไหร่ ไม่รู้วา่ จะรักษาใจอย่างไร ทําอย่างไรไม่ให้ใจมี
อารมณ์ขนุ่ มัว ทําอย่างไรให้มแี ต่ความสบายอกสบายใจ เป็ นสิง่ ทีย่ ากมาก เพราะไม่เคย
ศึกษา ไม่รู้วา่ อะไรทําให้ใจมีอารมณ์ว ้าวุน่ ขุน่ มัว ไม่ทราบว่าอะไรทําให้ใจทุกข์ ใจกังวล
เพราะไม่มใี ครสอนนัน่ เอง เกิดมาพ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องของใจ พ่อแม่จงึ ไม่สามารถสอนไม่ให้
มีความโกรธ ไม่ให้มคี วามโลภได้
เพราะพ่อแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ความโลภความโกรธเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี ต้องอาศัยคนฉลาด
อย่างพระพุทธเจ้าเท่านัน้ ทีจ่ ะเข้าใจได้เป็ นอย่างดี รู้วา่ อะไรทําให้สงบร่มเย็นเป็ นสุข
สบายอกสบายใจ รู้วา่ อะไรทําให้ว ้าวุน่ ขุน่ มัว มีความทุกข์ มีความเดือดเนื้อร้อนใจ นี่คอื
สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ศึกษามา และได้ปฏิบตั มิ า จนสามารถทําให้ใจของท่านมีแต่ความ
สงบ มีแต่ความสบาย มีแต่ความเย็น ปราศจากความทุกข์ ความรุ่มร้อน ความว้าวุน่ ขุน่
มัวทัง้ หลาย เพราะได้ทรงศึกษาจนเห็นชัดแจ้งแล้วว่า เหตุทท่ี าํ ให้ใจว้าวุน่ ขุน่ มัว ก็คอื
กิเลสตัณหานี่เอง กิเลสคือความโลภ ความโกรธ ความหลง ตัณหาก็คอื ความอยาก
ต่างๆ ความอยากในกาม ความอยากมีอยากเป็ น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็ น เหล่านี้
ถ้ามีปรากฏขึ้นมาในใจแล้ว จะทําให้ใจว้าวุน่ ขุน่ มัว รุ่มร้อน ไม่สบายอกไม่สบายใจ แล้ว
ยังทรงรู ด้ ว้ ยว่าอะไรเป็ นเหตุให้เกิดความโลภ ความโกรธ ให้เกิดความอยากต่างๆนานา
ขึ้นมา ก็คอื ความหลงนัน่ เอง หรืออวิชชาความไม่เข้าใจในธรรมชาติของใจ ว่าอะไรทําให้
ใจมีความสุข มีความทุกข์
พระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาทดลองจนเห็นแล้วว่า ใจจะมีความสุขได้นนั้ ใจต้องไม่โลภ
ต้องไม่โกรธ ต้องไม่อยากในสิง่ ต่างๆทัง้ หลาย ต้องระงับดับกิเลสตัณหา เพราะเมือ่ สงบ
ระงับจากความโลภ ความโกรธ ความอยากต่างๆแล้ว ใจก็จะนิ่งสงบ มีความสุข ความ
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อิม่ ความพอ มีปีตอิ ยู่ในตัวเอง นี่คอื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาและทําความเข้าใจ
จนเห็นได้อย่างแจ้งชัดแล้วว่า ทําอย่างไรจึงจะมีความสุขได้อย่างแท้จริง คือต้องทําใจให้
สงบสงัดจากกิเลสตัณหาทัง้ หลายนัน่ เอง หน้าทีท่ แ่ี ท้จริงของพวกเรา เพือ่ ความร่มเย็น
เป็ นสุข เพือ่ ความเจริญ จึงอยู่ทก่ี ารต่อสูก้ บั กิเลสตัณหาทัง้ หลาย ไม่ปล่อยให้กเิ ลส
ตัณหาออกมาเพ่นพ่าน เพราะทุกครัง้ ทีอ่ อกมา ก็เหมือนกับปล่อยให้คนติดคุกติดตะราง
หนีออกมา สร้างความเดือดร้อน ความเสียหายให้กบั ผูอ้ น่ื
กิเลสตัณหาจึงเป็ นเหมือนนักโทษ ทีห่ นีออกมาจากคุก เราจึงต้องทําหน้าทีต่ าํ รวจ คอย
จับ คอยทําลาย พวกกิเลสตัณหาทัง้ หลาย ไม่ให้มอี าํ นาจวาสนา ถ้ามีแล้ว จะสร้างความ
วุน่ วาย สร้างความเดือดร้อนแบบไม่มที ส่ี ้นิ สุด ถึงแม้จะสังให้
่ เราไปหาสิง่ ต่างๆมา
ครอบครองเป็ นสมบัติ เป็ นจํานวนมาก หาเงินหาทองได้เป็ นหมืน่ ล้านแสนล้าน ทําให้เรา
เป็ นผูย้ ง่ิ ใหญ่มตี าํ แหน่งสูงๆ เป็ นประธานาธิบดี เป็ นนายกรัฐมนตรีก็ตามเถิด แต่ถา้ ยังมี
กิเลสมีตณั หาอยู่ในใจแล้ว จะทําให้เราต้องตะเกียกตะกายอยู่ตลอดเวลา จะไม่สามารถ
นัง่ อยู่เฉยๆได้เลย พออยู่เฉยๆ ก็จะเกิดความอึดอัดใจ เกิดความเบือ่ หน่าย จะต้อง
ออกไปหาอะไรทํา จะต้องออกไปหาอะไรมา ใจถึงจะมีความสุขได้ ต้องขวนขวาย
ตะเกียกตะกายอยู่ราํ ่ ไป เพราะไม่วา่ จะได้อะไรมามากน้อยเพียงไร จะไม่อม่ิ จะไม่พอ
แต่จะรู้สกึ หิว รู้สกึ ว่าขาดสิง่ นัน้ สิง่ นี้อยู่เสมอ พอเห็นสิง่ นัน้ สิง่ นี้ข้นึ มา ก็เกิดความอยาก
ได้ข้นึ มา
นี่คอื ปัญหาของพวกเรา กิเลสตัณหาคือตัวสร้างปัญหาทัง้ หลายให้กบั เรา เราจึงต้อง
ดําเนินชีวติ ตามแบบทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราดําเนิน ต้องเจริญธรรมะทีเ่ รียกว่า
มักน้อยสันโดษ มักน้อยก็คอื อย่าไปโลภมาก อย่าไปอยากได้อะไรมากๆ เอาเท่าทีจ่ าํ เป็ น
ก็พอ คําว่าน้อยก็คอื เอาเท่าทีพ่ อเพียงต่อการดํารงชีพ รับประทานอาหารก็รบั ประทาน
พอประมาณ อย่าไปรับประทานมากจนเกินความต้องการของร่างกาย เพราะถ้ามากกว่า
ความต้องการแล้ว ก็จะมีนาํ้ หนักเพิม่ ขึ้นมากเกินความจําเป็ น จะกลายเป็ นคนอ้วนไป
กลายเป็ นคนทีม่ รี ูปร่างไม่สวยงาม กลายเป็ นคนมีโรคภัยรุมเร้า ทีเ่ กิดจากมีนาํ้ หนักเกิน
นัน่ เอง นี่คอื ปัญหา เราจึงต้องใช้ความมักน้อยเป็ นหลักในการดําเนินชีวติ เอาเท่าที่
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จําเป็ นเท่านัน้ เพราะมีมากเกินความจําเป็ นไม่เกิดคุณ ไม่เกิดประโยชน์ ไม่ได้ทาํ ให้มี
ความสุขมากขึ้น แต่กลับจะทําให้มคี วามทุกข์มากขึ้น ร่างกายก็จะต้องทํางานหนักขึ้น
จะต้องมีปญั หากับโรคภัยไข้เจ็บทีต่ ามมา นี่ยกตัวอย่างเกี่ยวกับร่างกาย แต่จะครอบคลุม
ทุกสิง่ ทุกอย่างในชีวติ เลยทีเดียว
ถ้ามีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องมีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้ก็มไี ด้ แต่ให้อยู่ในกรอบของเหตุของผล คือของ
ความจําเป็ นเท่านัน้ จําเป็ นจะต้องมีอะไรไว้เพือ่ ดําเนินชีวติ ก็มไี ป เช่นต้องทํางานทําการ
เพราะถ้าไม่ทาํ ก็จะไม่มรี ายได้ เมือ่ ไม่มรี ายได้ ก็จะไม่มอี ะไรมาจุนเจือดูแลรักษาอัตภาพ
ร่างกาย ให้อยู่อย่างปกติสุข ก็ตอ้ งทํางานทําการกัน เวลาทํางานทําการก็ตอ้ งมีเครื่องไม้
เครื่องมือ ต้องมีรถยนต์ไว้ขับไปทํางาน มีเสื้อผ้าไว้ใส่ไปทํางาน มีเครื่องไม้เครื่องมือ
ต่างๆ ทีจ่ ะต้องใช้ในการทํางาน สิง่ เหล่านี้เรียกว่าเป็ นสิง่ ทีม่ คี วามจําเป็ น อย่างนี้ตอ้ งหา
มา ต้องมีไว้ แต่ให้มพี อกับความจําเป็ นของงานก็พอ ส่วนอย่างอืน่ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ น ก็
อย่าไปหามาจะดีกว่า เพราะไม่เกิดประโยชน์ แต่จะเกิดโทษกับใจ เพราะจะหลอกให้หา
มาอยู่เรื่อยๆ ได้อะไรมาใหม่ๆก็มคี วามสุข มีความพอใจอยู่ได้สกั ระยะหนึ่ง พอเห็นสิง่
ใหม่ๆออกมาอีก ก็เกิดความอยากได้ข้นึ มาอีก สิง่ ทีม่ อี ยู่แล้วก็ไม่มคี วามหมาย ต้องเอา
สิง่ ใหม่ ทัง้ ๆทีไ่ ม่มสี ง่ิ ใหม่น้ ี ก็ไม่เดือดร้อนอะไร ก็ยงั สามารถอยู่ได้
แต่ถา้ ใจมีความโลภมีความอยากเกิดขึ้นแล้ว ก็จะสร้างความรุ่มร้อน ให้เกิดขึ้น
จนกระทังทนอยู
่
่เฉยๆไม่ได้ ต้องออกไปหาไปซื้อสิง่ ทีต่ อ้ งการมาแล้วก็จะเป็ นแบบเดิมอีก
พอได้มาแล้วสักพักหนึ่งก็เบือ่ ก็อยากจะได้สง่ิ ใหม่ๆอีก นี่คอื สิง่ ทีไ่ ม่มคี วามจําเป็ นต่อ
การดํารงชีพ เช่นพวกของสวยๆ งามๆ ของฟุ่มเฟื อยทัง้ หลาย เครื่องประดับประดาต่างๆ
เครื่องเพชรต่างๆ หรือเสื้อผ้าทีม่ เี กินความจําเป็ น เพราะเสื้อผ้ามีไว้สําหรับสวมใส่ปกปิ ด
ร่างกาย เราก็มพี อเพียงแล้ว แต่เวลาเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ๆ มีสสี นั แปลกๆ ดูแล้วก็เกิด
ความอยากจะได้มา อย่างนี้ก็เป็ นของฟุ่มเฟื อยเหมือนกัน พยายามเอาความมักน้อย เอา
เหตุผลมาสกัดจะดีกว่า ถามตัวเองว่า ถ้าไม่มเี สื้อผ้าชุดใหม่น้ ีแล้ว จะตายไหม เสื้อผ้าทีม่ ี
อยู่ ยังใส่ได้หรือไม่ ถ้ายังใส่ได้ ไม่ทาํ ให้เราต้องตายไป ก็อย่าไปอยากได้มา จะดีกว่า
เพราะอยากได้แล้ว จะไม่ได้หยุดอยู่ตรงนัน้ เดีย๋ วก็อยากได้ชดุ ใหม่อกี ตามมาเรื่อยๆ นี่
30

เป็ นธรรมชาติของความอยาก ทีเ่ กิดจากความหลง คือความไม่มเี หตุไม่มผี ลนัน่ เอง ไม่มี
ความมักน้อย ไม่มคี วามสันโดษ
ความสันโดษหมายถึงความยินดีตามมีตามเกิด มีอะไรได้อะไรมาก็พอใจกับสิง่ ทีไ่ ด้มา
เป็ นเหมือนนักบวช เวลาไปบิณฑบาตใครจะใส่อะไรมาให้รบั ประทาน ก็พอใจกับสิง่ ที่
ได้รบั มา จะไม่บ่น จะไม่มคี วามรู้สกึ อิดหนาระอาใจ เมือ่ ได้สง่ิ ทีไ่ ม่ชอบ ไม่ถูกกับกิเลส
ตัณหา เป็ นเรื่องทีน่ กั บวชพยายามควบคุมบังคับจิตใจ ถ้าเป็ นอาหารทีร่ บั ประทานได้ ทํา
ให้ร่างกายอิม่ มีความสุข ไม่ทกุ ข์ ไม่หวิ ก็ใช้ได้แล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นอาหารทีถ่ ูกกับ
ปากถูกกับใจ ถ้ามีความมักน้อยสันโดษอยู่ในใจแล้ว จะสามารถระงับดับกิเลสตัณหา
ต่างๆได้มาก จนดับได้หมดเลยทีเดียว ถ้าดับกิเลสตัณหาได้หมดแล้ว จะไม่มอี ะไรวิเศษ
เท่า เพราะเมือ่ ดับไปแล้วใจจะมีแต่ความสุข ไม่ทกุ ข์ ไม่หวิ ไม่กระหาย เหมือนนักโทษที่
หนีออกมาจากคุก ได้ถูกเจ้าหน้าทีท่ างบ้านเมืองจับไปทําลายจนหมดสิ้นแล้ว ประชาชน
สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัย ไม่ตอ้ งหวาดกลัวว่าจะมีใครมาทําร้าย เพราะ
พวกทีห่ นีออกมาจากคุกได้ถูกตํารวจจับหรือถูกฆ่าทิ้งหมดแล้ว จึงไม่มใี ครมาสร้างความ
ทุกข์ สร้างความเดือดร้อน ให้กบั สังคมอีกต่อไป
กิเลสตัณหาก็เหมือนคนติดคุกทีห่ นีออกมานัน่ เอง เมือ่ ออกมาแล้วก็จะสร้างความวุน่ วาย
ให้กบั เรา แต่ถา้ ไม่มกี เิ ลสตัณหาแล้ว เราจะอยู่เฉยๆได้ เช่น วันนี้วนั เสาร์ ถ้าไม่มคี วาม
อยากแล้ว ก็อยู่บา้ นได้อย่างสบาย ไม่ตอ้ งวุน่ วายแต่งตัว ไม่ตอ้ งวุน่ วายกับการออกไป
ข้างนอก ไม่ตอ้ งวุน่ วายกับการหาเงินหาทอง เพือ่ เอามาใช้จ่ายกับการออกไปข้างนอก นี่
แหละคือความวิเศษของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าสามารถนําเอามาปฏิบตั ไิ ด้
แล้ว จะมีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข ไม่ตอ้ งตะเกียกตะกายแสวงหาความสุขจากสิง่ ต่างๆ
ภายนอก เพราะความสุขที่แท้จริงนั้น อยู่ท่ใี จที่สงบระงับจากกิเลสตัณหาทัง้ หลาย
นัน่ เอง เราจึงต้องใช้ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า มาสร้างความมักน้อยสันโดษให้
เกิดขึ้นให้ได้ แต่จะทําโดยไม่มเี ครื่องไม้เครื่องมือนัน้ เป็ นสิง่ ทีย่ าก ต้องมีเครื่องไม้
เครื่องมือในการทําให้เกิดความมักน้อยสันโดษขึ้นมา คือต้องมีการเสียสละ มีอะไรเหลือ
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กินเหลือใช้ ควรสละให้ผูอ้ น่ื ไป มีเวลาอยู่ว่างๆ ไม่ได้ทาํ อะไรให้เกิดประโยชน์ ควรสละ
เวลาไปทําประโยชน์ให้กบั ผูอ้ น่ื บ้าง
นี่เป็ นวิธีทจ่ี ะสกัดความโลภ ความอยากต่างๆได้ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้มจี าคะ การ
เสียสละ พยายามใช้เวลาและสิง่ ของต่างๆ ทีม่ อี ยู่แต่ไม่มคี วามจําเป็ นกับเรา เอาไปทําให้
เกิดประโยชน์กบั ผูอ้ น่ื แล้วก็ให้ดาํ รงอยู่เป็ นปกติ ไม่วา่ จะทําอะไร ต้องระวังไม่ให้ไปสร้าง
ความเดือดร้อนกับผูอ้ น่ื
เพราะถ้าไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื แล้ว ความ
เดือดร้อนนัน้ ก็จะกลับมาทีต่ วั เรา เช่นอย่าเอาทรัพย์สมบัตขิ ้าวของเงินทองของผูอ้ น่ื ทีเ่ ขา
ไม่ได้อนุญาตมา อย่าทําร้ายชีวติ ของผูอ้ น่ื เพราะชีวติ เป็ นสิง่ ทีม่ คี ุณค่า ทีท่ กุ คนรักและ
สงวน ไม่ตอ้ งการให้ใครมาทําร้าย เมือ่ ชีวติ นัน้ ถูกทําร้ายไป ก็จะต้องสร้างความทุกข์ให้
ทัง้ กับคนทีต่ ายไป และคนทีร่ กั เขา เช่นญาติสนิทมิตรสหาย จะต้องมีผูต้ ามจับ เพือ่ นํา
ตัวไปลงโทษ เพราะถ้าปล่อยให้อยู่ในสังคม จะสร้างความเดือดร้อน ทําร้ายชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ของผูอ้ น่ื อีก ทําให้สงั คมไม่สงบ ไม่มคี วามสุข มีแต่ความทุกข์ ความกังวลใจ
จึงต้องตามจับเพือ่ เอาไปกักขัง ไปลงโทษ หรือเอาไปทําลายเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กบั ความร้าย
กาจของเรา
จะทําอะไรจึงต้องระมัดระวัง ไม่ให้ไปกระทบ ไปเบียดเบียน ไปสร้างความเดือดร้อน
ให้กบั ผูอ้ น่ื ไม่วา่ จะเป็ นชีวติ เป็ นทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นวัตถุก็ดเี ป็ นบุคคลก็ดี เช่นสามีภรรยา
ของผูอ้ น่ื ไม่ควรไปยุ่ง ไม่ควรไปเกี่ยวข้องด้วย นอกจากนัน้ ก็ตอ้ งมีสจั จะ มีความจริงใจ
พูดอะไรต้องเป็ นความจริงไม่พูดในสิง่ ทีไ่ ม่จริง เพราะจะทําให้ผูอ้ น่ื เกิดความเข้าใจผิด
ขึ้นมา จะทําให้เกิดความเสียหาย เช่นไปหลอกยืมเงิน แล้วสัญญาว่าจะเอามาคืน ทัง้ ๆ ที่
ไม่เคยคิดว่าจะเอามาคืนเลย พอเขาหลงเชื่อให้เรายืมเงินไป เขาก็ตอ้ งมาเสียใจภายหลัง
เพราะไม่ได้รบั เงินคืนนัน่ เอง เป็ นการโกหกหลอกลวง ไม่มสี จั จะ เป็ นการเบียดเบียน
สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื ถ้าประพฤติแบบนี้แล้ว สังคมจะรังเกียจ จะไม่สามารถ
อยู่อย่างปกติเหมือนผูอ้ น่ื ได้ ถ้าไม่ถูกจับไปขังไว้ในคุกในตะราง ก็จะต้องถูกประหารชีวติ
เลยทีเดียว จึงต้องระมัดระวังในการกระทําของเรา ถ้าอยากจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็ นสุข
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ประการสุดท้าย ต้องควบคุมจิตใจให้สงบนิ่ง เพราะเวลาสงบนิ่งแล้ว กิเลสตัณหาจะไม่
ปรากฏ จะไม่สามารถทํางานได้ ในขณะทีจ่ ติ มีความสงบ มีความนิ่ง จิตจะมีความมัก
น้อย มีความสันโดษ จะไม่หวิ ไม่กระหาย ไม่อยากได้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้ พอใจกับสิง่ ทีม่ อี ยู่ แล้ว
จะรู้สกึ ว่าสิง่ ทีม่ อี ยู่ มันมากมายเกินความจําเป็ นต่อการดํารงชีพเสียด้วยซํา้ ไป แล้วจะทํา
ให้อยากเอาส่วนทีเ่ กินนี้ไปช่วยเหลือผูอ้ น่ื ไปแจกจ่าย ไปทําบุญทําทาน ทําให้ใจมี
ความสุข มีความพอ เป็ นการดําเนินชีวติ ที่จะทําให้มคี วามสุขอย่างแท้จริง การแสดงเห็น
ว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๒๐

หน้าที่ของมนุ ษย์
๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘

วันนี้เป็ นวันทีพ่ วกเรามีเวลาว่างจึงได้มาวัดกัน เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าที่ของมนุ ษย์ พวกเรา
อาจจะไม่ทราบว่ามนุษย์มหี น้าทีอ่ ะไรบ้าง มีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกเท่านัน้ ที่
รู้ และได้ทาํ หน้าทีข่ องมนุษย์อย่างสมบูรณ์เต็มที่ จนได้รบั ประโยชน์อนั สูงสุด ทีส่ ตั ว์โลก
คือมนุษย์อย่างพวกเราจะรับได้ คือพัฒนาจิตใจของตน ให้ข้นึ ไปถึงจุดสูงสุดคือพระ
นิ พพาน นี่แหละคือหน้าทีข่ องมนุษย์ เกิดมาเพือ่ มากระทําหน้าที่ ๓ ประการด้วยกัน ที่
พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ทีไ่ ด้มาตรัสรู้ จะทรงสอนให้กบั สัตว์โลกทุกครัง้ ไป คือ ๑. ทํา
ความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ๒. ละการกระทําความชัว่ ทัง้ หลายเสีย ๓. ชําระจิตใจให้
สะอาดบริสุทธิ์ กําจัดกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ
ทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ในใจให้หมดสิ้นไป
เพราะไม่มสี ตั ว์โลกในภพไหน ในบรรดาภพทีม่ อี ยู่ทงั้ หมด ทีจ่ ะทําสิง่ เหล่านี้ได้ มีภพของ
มนุษย์เพียงภพเดียวเท่านัน้ ทีส่ ามารถจะทําความดี ละความชัว่ และชําระจิตใจของตน
ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ภพอืน่ ๆนัน้ เป็ นภพสําหรับไปเสวยบุญ เสวยกรรม ถ้าไปเกิดใน
สวรรค์ เป็ นเทพ เป็ นพรหมก็ได้แต่เสวยบุญ คือความสุขทีต่ นได้ทาํ ไว้ ในสมัยทีเ่ กิดเป็ น
มนุษย์ ถ้าไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน ไปตกนรก ก็ตอ้ งไปเสวยกรรม ทีเ่ คยทําไว้ แต่จะไม่
สามารถทําบุญ ละบาป ชําระจิตใจในภพเหล่านัน้ ได้เลย เพราะไม่ใช่วสิ ยั ทีจ่ ะทําได้
นัน่ เอง มีภพเดียวภูมเิ ดียวในไตรภพนี้ คือภพของมนุษย์น้ ีเท่านัน้ ทีจ่ ะสามารถสร้างบุญ
สร้างกุศล ละเว้นจากการกระทําบาปทัง้ หลาย ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจดได้ มีภพของ
มนุษย์น้ เี พียงภพเดียวเท่านัน้
ถ้าได้เกิดมาเป็ นมนุษย์แล้ว ไม่ได้ทาํ บุญ ไม่ได้ละบาป ไม่ได้ชาํ ระจิตใจของตนให้สะอาด
ก็เสียชาติเกิด ไม่ได้รบั ประโยชน์อนั พึงจะได้รบั เป็ นประโยชน์ทด่ี ที ส่ี ุด ทีเ่ ลิศทีส่ ุด ไม่มี
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อะไรในโลกนี้จะมีคุณค่า มีความประเสริฐเลิศโลก เท่ากับการได้บรรลุถงึ พระนิพพาน ได้
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ซึง่ เป็ นสิง่ ทีอ่ ยู่ในวิสยั ของพวกเรา ทีจ่ ะสามารถทํากัน
ได้ ถ้าไม่ทาํ ก็เท่ากับปล่อยโอกาสอันดีงาม ให้หลุดจากมือไป เป็ นการเสียชาติเกิด
เหมือนกับเวลาทีไ่ ด้เข้าไปในร้านเพชร ร้านพลอย ร้านขายทอง แล้วเจ้าของอนุญาตให้
หยิบทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีม่ อี ยู่ในร้านไปได้ แต่เรากลับไม่สนใจ กลับไปสนใจกับของสกปรก
สิง่ ต่างๆทีถ่ ูกทิ้งไว้ในถังขยะ ไปขุดคุย้ หาแต่ของทีส่ กปรก แทนทีจ่ ะเปิ ดตูเ้ ก็บเพชร เก็บ
พลอย เก็บเงิน เก็บทองไว้ กลับไปสนใจกับเรื่องขยะทัง้ หลาย อย่างนี้เป็ นการเสียโอกาส
ทีด่ ี เจ้าของร้านอุตส่าห์มจี ติ ใจกว้าง อยากจะให้เราได้เอาของดีๆไปกัน แต่ความโง่เขลา
เบาปัญญาของเรา กลับเห็นเพชร พลอย เงิน ทอง เป็ นของไม่มคี ุณค่า กลับเห็นสิง่ ที่อยู่
ในกองขยะนัน้ มีคุณค่า
ชีวติ ของพวกเราจึงไม่ค่อยได้ดบิ ได้ดสี กั เท่าไหร่ ไม่ได้รบั ประโยชน์เท่าทีค่ วร ในฐานะที่
ได้เกิดมาเป็ นมนุษย์ เพราะภพภูมขิ องมนุษย์มไี ว้สําหรับเติมนํา้ มันให้กบั ชีวติ เหมือนกับ
สถานีบริการ ทีม่ ไี ว้สําหรับเติมนํา้ มัน เติมลม เติมนํา้ ให้กบั รถยนต์ เพือ่ จะได้เดินทางไป
ถึงจุดหมายปลายทางทีด่ ไี ด้ เช่นเรากําลังจะเดินทางกลับบ้าน นํา้ มันใกล้จะหมด ก็ตอ้ ง
มองหาปั๊มนํา้ มัน เมือ่ เจอปั๊มก็ตอ้ งรีบเลี้ยวเข้าไป รีบเติมนํา้ มัน เติมนํา้ เติมอะไรเสียก่อน
เมือ่ รถมีนาํ้ มัน มีนาํ้ มีลม ก็พร้อมทีจ่ ะพาเราเดินทางไปสู่จดุ หมายปลายทาง ทีต่ อ้ งการ
ไปได้ แต่ถา้ กลับมัวโอ้เอ้ ถึงปั๊มนํา้ มันแล้วแทนทีจ่ ะไปซื้อนํา้ มัน กลับไปซื้อสุรามาดืม่ ซื้อ
บุหรี่มาสูบ ซื้อขนมมารับประทาน จนไม่มเี งินเหลือซื้อนํา้ มันเติมใส่รถ พอขับรถออกไป
ได้ไม่ไกล นํา้ มันหมดก็ตอ้ งจอด ไปไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง
นี่คอื ภพชาติของมนุษย์เป็ นอย่างนี้ เป็ นทีม่ าเติมนํา้ มันของชีวติ เราเป็ นนักท่องเทีย่ ว นัก
เดินทาง ในภพน้อยภพใหญ่ ในสังสารวัฏ เวียนว่ายตายเกิด เกิด แก่ เจ็บ ตาย ถ้าไม่มี
ผูว้ เิ ศษอย่างพระพุทธเจ้า มาบอกเราว่าควรจะทําอะไร ควรจะตัง้ เป้ าไว้ทีไ่ หน เราก็จะไม่รู้
เราก็จะใช้ชวี ติ ของเราแบบสุรุ่ยสุร่าย แบบไม่มสี าระ ใช้ไปตามอํานาจของกิเลส ตัณหา
ความโลภ ความอยากทัง้ หลาย ถ้าปล่อยให้เป็ นไปอย่างนี้ ผลก็คอื การเวียนว่ายตายเกิด
ในภพน้อยภพใหญ่ แบบไม่รู้จกั จบจักสิ้น แต่ถา้ มีโอกาส มีวาสนา ได้เกิดมาเจอ
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พระพุทธเจ้าก็ดี พระศาสนาทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้ก็ดี ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจ้า จนรู้วา่ สิง่ ทีด่ ที ส่ี ุดสําหรับมนุษย์ก็คอื การทําความดี ละความชัว่
ชําระจิตใจของตนให้สะอาดหมดจด เมือ่ รู้แล้ว ก็ควรรีบนําไปปฏิบตั ิ เพราะเมือ่ ได้
ปฏิบตั แิ ล้ว ผลอันดีเลิศทีพ่ ระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลายได้บรรลุถงึ ก็จะ
กลายเป็ นผลทีพ่ วกเราจะได้บรรลุกนั
พวกเรากําลังแสวงหาความสุข พยายามหนีความทุกข์ดว้ ยกันทุกคน แต่ไม่รู้จกั วิธีท่ี
ถูกต้อง จึงมักเดินไปพบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆ ความสุขจะไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ ถ้า
เป็ นความสุขก็เป็ นแบบจอมปลอม เป็ นความสุขทีม่ คี วามทุกข์ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ได้มา
ใหม่ๆก็มคี วามสุข แต่หลังจากนัน้ แล้ว สิง่ ทีไ่ ด้มาก็กลายเป็ นความทุกข์ไป ไม่วา่ จะเป็ น
วัตถุหรือบุคคล ล้วนเป็ นเช่นนัน้ ทัง้ สิ้น เวลาได้ใครมาใหม่ๆ เป็ นสามี เป็ นภรรยา เป็ น
คู่ครอง เราจะมีความดีอกดีใจ มีความสุข แต่หลังจากอยู่กนั ไปได้สกั ระยะหนึ่งแล้ว ก็จะ
เกิดความเบือ่ หน่ายขึ้นมา เกิดความจําเจ เกิดความชินชา เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง เกิด
การขัดใจกันขึ้นมา คนทีเ่ คยรักก็เลยกลายเป็ นคนทีน่ ่าเกลียด น่าชังไป คนทีใ่ ห้ความสุข
ก็กลายเป็ นคนทีใ่ ห้ความทุกข์ไป เพราะนี่คอื ธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีพ่ วกเราเข้า
ไปเกี่ยวข้อง ไปแสวงหา
แต่เนื่องจากเรามีความมืดบอด คือโมหะความหลง อวิชชาความไม่รู้จริง จึงทําให้เห็น
ผิดเป็ นชอบ เห็นความทุกข์วา่ เป็ นความสุข เห็นว่าสิง่ ต่างๆในโลกนี้จะให้ความสุขกับเรา
จึงตะเกียกตะกายพยายามแสวงหากัน แบบแทบเป็ นแทบตาย เกือบแทบทุกลมหายใจก็
ว่าได้ พยายามจะหาสิง่ นัน้ มา สิง่ นี้มา หาบุคคลนัน้ มา หาบุคคลนี้มา เพราะคิดว่าเมือ่
ได้มาแล้ว จะทําให้มคี วามสุขนัน่ เอง แต่เราไม่มปี ญั ญา ไม่พจิ ารณา ไม่รู้ถงึ ธรรมชาติท่ี
แท้จริงของสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ราอยากได้มาครอบครองว่า เป็ นไตรลักษณ์ คือ ๑. เป็ นอนิ จจัง
ไม่เทีย่ ง ๒. เป็ นทุกข์ ๓. เป็ นอนัตตา ไม่ใช่ตวั ตน ไม่สามารถควบคุมบังคับ ให้เป็ นไป
ตามความต้องการของเราได้
พอได้อะไรมาปั๊บ
ก็จะเริ่มเปลีย่ นแปลงไปทันที
เปลีย่ นแปลงอยู่ทกุ ขณะ จากของใหม่ก็จะกลายเป็ นของเก่า จากของดีก็จะกลายเป็ นของ
ชํารุด เมือ่ ชํารุดแล้ว จะให้ความสุขได้อย่างไร มีแต่จะกลายเป็ นภาระ ทีเ่ ราจะต้องหาเงิน
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หาทองมาซ่อมแซม เวลาซื้อรถยนต์มาใหม่ๆ ขับไปไหนมาไหนก็สะดวกดี เมือ่ ใช้ไป
เรื่อยๆ ก็เริ่มชํารุดขึ้นมา ต้องเสียเงินเสียทองไปซ่อมแซม บํารุงรักษา กลายเป็ นภาระ
กลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา นี่เป็ นธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่าง เราห้ามไม่ได้ ไม่อยู่ใน
ความควบคุมของเรา จะไปอธิษฐานจิตขอกับพระว่า ขอให้ได้สง่ิ ทีด่ มี า แล้วขอให้สง่ิ นัน้
ไม่เปลีย่ นแปลง ให้เป็ นไปตามความต้องการของเราเสมอ ไม่ใช่วสิ ยั ทีจ่ ะขอได้ เพราะ
โดยธรรมชาติของทุกสิง่ ทุกอย่าง ทีเ่ ราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่วา่ จะเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล
เป็ นข้าวของต่างๆ ล้วนอยู่ในกรอบของไตรลักษณ์ทงั้ สิ้น ล้วนเป็ นของไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์
ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีค่ วบคุมบังคับให้เป็ นไปตามความต้องการได้
แต่พวกเราขาดปัญญากัน ไม่เห็นไตรลักษณ์ ผูท้ จ่ี ะเห็นไตรลักษณ์ได้ ต้องเป็ นคนระดับ
พระพุทธเจ้าเท่านัน้ คนทีม่ บี ญ
ุ บารมีแก่กล้า พอทีจ่ ะมองเห็นสิง่ เหล่านี้ได้เท่านัน้ ถึงจะ
เห็นได้ แล้วรู้วา่ ควรจะปฏิบตั กิ บั สิง่ เหล่านี้อย่างไร รู้วา่ ต้องหักห้ามจิตใจ ไม่ให้ไปหลง
ไปชอบ ไปยินดีกบั สิง่ ต่างๆทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่ในโลกนี้ อย่าไปหวังหาความสุขจากสิง่ ต่างๆ
เหล่านี้ แต่ให้หนั เข้ามาหาความสุขภายในจิตใจของตน นี่แหละจึงเป็ นเหตุทม่ี าของหน้าที่
ของพวกเรา ทีม่ อี ยู่ ๓ ประการด้วยกัน คือ ทําความดีทง้ั หลายให้ถงึ พร้อม ละการ
กระทําบาปทัง้ หลาย แล้วก็ชําระจิตใจ ชําระกิเลสตัณหาทัง้ หลาย ให้หมดออกไปจากจิต
จากใจเสีย เพราะถ้าได้ทาํ แล้ว จิตใจจะเข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความร่มเย็นเป็ นสุข เข้าสู่
ความอิม่ หนําสําราญใจ เข้าสู่ความพอ
นี่คอื ธรรมชาติของจิตใจ เป็ นอย่างนี้ ไม่ได้อม่ิ ไม่ได้สุขกับวัตถุข ้าวของ เงินทอง กับสัตว์
กับบุคคลต่างๆ แต่สุขเพราะทําความดี ละความชัว่ ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด เราจึง
ต้องทําหน้าทีข่ องเราให้ครบถ้วนให้จงได้ ถ้าไม่ได้ทาํ ก็เท่ากับเกิดมาเสียชาติเกิดนัน่ เอง
ชาติอนั ดีชาติอนั วิเศษ แต่กลับไม่เอามาใช้ ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ เหมือนกับไก่ทไ่ี ด้
พลอย แต่ไม่สนใจเพราะกินไม่ได้ จะหาแต่ตวั หนอนกินอย่างเดียว เวลาคุย้ เขีย่ ไปเจอ
เพชรเจอพลอยเข้า ก็เขีย่ ทิ้งไป เพราะไม่มปี ญั ญาทีจ่ ะเห็นคุณค่าของเพชรของพลอย แต่
พวกเราไม่ใช่ไก่ ถึงแม้จะเป็ นไก่มาก่อน แต่ก็เป็ นไก่ทฉ่ี ลาด เพราะมีครู มอี าจารย์ มี
พระพุทธเจ้า มีพระอริยสงฆ์สาวกคอยสังคอยสอน
่
ให้รู้วา่ อะไรเป็ นเพชร อะไรเป็ น
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พลอย อะไรเป็ นไส้เดือน อะไรเป็ นตัวหนอน ให้รู้จกั แยกแยะ แล้วจะได้สมบัตอิ นั วิเศษ
อันประเสริฐติดตัวไปตลอดอนันตกาล คือความสุขทีเ่ รียกว่า ปรมัง สุขงั นัน่ เอง
การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด การอยู่เหนือความทุกข์ทงั้ หลาย นี่แหละคือสิง่ ที่
วิเศษ สิง่ ทีม่ นุษย์ทงั้ หลายใฝ่ ฝนั ใฝ่ หากัน แต่ไม่รู้วา่ อยู่ทไ่ี หน เป็ นอย่างไร มีแต่
ความเห็นผิดเป็ นชอบ เพราะขาดครู ขาดอาจารย์ทจ่ี ะมาชี้บอก กลับชอบหาของในกอง
ขยะ แทนทีจ่ ะหยิบเพชรพลอยเงินทองในตู ้ กลับไม่สนใจ กลับไปสนใจคุย้ เขีย่ หาเศษหา
เดน ทีม่ อี ยู่ในถังขยะนัน่ แหละ นี่แหละคือสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นกับมนุษย์ ผูท้ ย่ี งั มีความมืดบอด
มีความลุม่ หลง ไม่ได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน อันประเสริฐของพระพุทธเจ้า จึงเห็น
ขยะทัง้ หลายเป็ นสิง่ มีคุณค่า จึงพยายามแสวงหาแต่ขยะ แล้วในทีส่ ุดก็ตอ้ งมาร้องห่ม
ร้องไห้ เศร้าโศกเสียใจ ว้าวุน่ ขุน่ มัว มีแต่ความทุกข์รุมเร้าจิตใจอยู่ตลอดเวลา เพราะไม่มี
ของดีของวิเศษมาปกป้ อง มาทําลายความทุกข์ ความรุ่มร้อนของจิตใจ
สิง่ ทีพ่ วกเราทัง้ หลายเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีเ่ ลิศ ทีว่ เิ ศษ แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก
ทัง้ หลายกลับเห็นเป็ นเศษขยะ ก็คอื ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็ นสิง่ ทีพ่ วกเราทัง้ หลาย
อุตส่าห์หากันแทบเป็ นแทบตาย อยากจะรํา่ อยากจะรวย อยากจะใหญ่อยากจะโต
อยากจะให้คนยกย่องสรรเสริญเยินยอ อยากจะมีเงินไว้ไปเทีย่ วเตร่อย่างเต็มที่ อยากจะ
ดู อยากจะฟัง อยากจะกิน อยากจะดืม่ สิง่ เหล่านี้ล ้วนเป็ นขยะทัง้ สิ้น ในสายตาของ
นักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย เพราะเหตุใด เพราะไม่เป็ น
ความสุขทีจ่ รี งั ถาวร แต่เป็ นความสุขทีซ่ ่อนเร้นด้วยยาพิษ คือความทุกข์อย่างรุนแรง
สังเกตดูมใี ครในโลกนี้บา้ งทีไ่ ม่รอ้ งห่มร้องไห้ ไม่เศร้าโศกเสียใจ ไม่กระโดดตึกตาย ฆ่า
ตัวตายกัน คนพวกนี้ก็ล ้วนมีลาภ ยศ สรรเสริญ สุขด้วยกันทัง้ นัน้ แต่เมือ่ ถึงเวลาทีล่ าภ
ยศ สรรเสริญ สุข เสือ่ มไป สูญไป หมดไป ก็เหมือนกับตกนรกทองแดง ไม่สามารถอยู่
อย่างปกติสุขได้ ทนอยู่ไม่ได้
คนเคยรวยแล้วต้องมาจน จะอยู่สูห้ น้าชาวบ้านไม่ได้ คนทีเ่ คยเป็ นใหญ่เป็ นโต ต้อง
กลายเป็ นคนธรรมดาสามัญ จะรู้สกึ ว่าอับอายขายหน้า ทนทีจ่ ะไปเผชิญหน้ากับคนอืน่
ไม่ได้ คนทีเ่ คยมีแต่คนยกย่องสรรเสริญเยินยอ แล้วอยู่ดๆี ก็ไม่มใี ครยกย่องสรรเสริญ
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เยินยอ จะมีความรู้สกึ ว้าเหว่ เปล่าเปลีย่ วใจ คนทีเ่ คยได้กนิ ได้เทีย่ ว ได้ใช้เงินใช้ทอง
อย่างสุรุ่ยสุร่าย อย่างเต็มที่ เมือ่ ขาดเงินขาดทองแล้ว จะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ นี่แหละ
คือความทุกข์ คือยาพิษ ทีซ่ ่อนเร้นอยู่ในความสุข แห่งลาภ ยศ สรรเสริญ สุข นี่เอง
พวกเราถ้าไม่คดิ กัน จะไม่เห็น ต้องอาศัยคนช่างคิด ช่างพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้า
เท่านัน้ ทีจ่ ะมองทะลุเห็นยาพิษทีซ่ ่อนเร้นอยู่ในกองขยะ ทีพ่ วกเราทัง้ หลายกําลังหลง
ระเริงกันอยู่
นี่แหละคือความแตกต่างระหว่างพวกเรากับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ามีปญั ญา มีดวงตา
เห็นธรรม ไม่มเี มฆหมอกปิ ดบัง เหมือนกับสายตาของพวกเรา ทีม่ โี มหะอวิชชา เมฆ
หมอกแห่งความมืดบอด ปกปิ ดใจของเรา ทําให้เห็นทุกสิง่ ทุกอย่างกลับตาลปัตรไป เห็น
สิง่ ทีด่ กี ลายเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ป เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ดกี ลายเป็ นสิง่ ทีด่ ไี ป เราจึงตะครุบแต่สง่ิ ทีไ่ ม่ดี
อยู่เรื่อยไป เมือ่ มัวแต่ไปทําสิง่ ทีไ่ ม่ดี ทําตรงกันข้ามกับสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
แล้ว
เราจะดีข้นึ ได้อย่างไร
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาํ ความดี
กลับไปทําความชัว่
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละการกระทําความชัว่ กลับไปทําความชัว่ กัน พระพุทธเจ้าทรง
สอนให้ชาํ ระกิเลสตัณหา กลับไปส่งเสริมกิเลสตัณหา ให้มมี ากยิง่ ๆขึ้นในจิตใจ แล้วจะ
ไปหาความสุขความเจริญมาจากทีไ่ หน เพราะสิง่ ต่างๆทีป่ ระพฤติปฏิบตั นิ นั้ ล้วนเป็ นการ
สร้างความทุกข์ สร้างความเสือ่ มเสียให้กบั เราทัง้ นัน้ แล้วจะไปเอาความสุขความเจริญมา
ได้อย่างไร
ถ้าต้องการความสุขความเจริญ ก็ตอ้ งทําหน้าทีข่ องมนุษย์ให้สมบูรณ์ คือต้องทําความดี
ให้ถงึ พร้อม ต้องละความชัว่ ละบาปกรรมทัง้ หลาย ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด เวลา
โลภก็อย่าไปโลภตาม เวลาอยากก็อย่าไปอยากตาม ให้ใช้เหตุใช้ผล ว่าสิง่ ทีต่ อ้ งการนัน้ มี
ความจําเป็ น ต่อการดํารงชีพหรือไม่ ถ้าเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น ก็ไม่เป็ นความโลภ ไม่เป็ นความ
อยาก แต่เป็ นความจําเป็ น เช่นอาหารทีร่ บั ประทานเป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ น ต้องมีอาหารไว้
รับประทาน แต่ตอ้ งรู้จกั ประมาณ อย่าไปรับประทานมากเกินความจําเป็ น เกินความ
ต้องการของร่างกาย ถ้าเป็ นเช่นนัน้ ก็กลายเป็ นความโลภขึ้นมาได้เหมือนกัน เวลาทีจ่ ะใช้
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สอยอะไร ทีเ่ กี่ยวกับเรื่องปัจจัย ๔ ทีเ่ ป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ ก็ยงั ต้องมีความรูจ้ กั
ประมาณ อย่าใช้เกินความจําเป็ น
เช่นอาหารไม่จาํ เป็ นจะต้องมีราคาแพงๆ อาหารทุกอย่างก็มาจากทีเ่ ดียวกัน มาจากไร่จาก
นาจากสวน แล้วก็มาขายทีต่ ลาด แล้วก็เอาไปทําทีบ่ า้ น ทีร่ า้ น ทีโ่ รงแรม เป็ นอาหารชนิด
เดียวกันทัง้ สิ้น ต่างกันตอนรับประทานตามสถานทีต่ ่างๆ มีค่าใช้จ่ายอย่างอืน่ บวกเข้าไป
ด้วย เลยทําให้มรี าคาแพงขึ้นมา แต่คุณค่าไม่ได้แพงขึ้นตามราคา คุณค่าก็เท่าเดิม กินไข่
เจียวทีบ่ า้ น กับกินไข่เจียวทีโ่ รงแรม ก็เป็ นไข่เจียวเหมือนกัน แต่ไข่เจียวทีบ่ า้ นจานละสิบ
บาท แต่ทโ่ี รงแรมกลายเป็ นจานละร้อยบาท ขึ้นทีร่ าคาแต่ไม่ได้ข้นึ ทีค่ ุณค่า ถ้าคนไม่มี
ปัญญาก็จะหลงคิดว่า กินไข่เจียวทีโ่ รงแรมนี่มนั วิเศษเลิศโลก ยิง่ มีเชฟฝรัง่ มาทําให้กิน
ด้วยแล้ว โอย!ยิง่ วิเศษใหญ่ ทีแ่ ท้ก็ไข่เจียวเหมือนกัน กินเข้าไปในท้อง ออกมามันก็เป็ น
ของทีไ่ ม่มใี ครปรารถนาเหมือนกันทัง้ นัน้ ไม่วา่ จะกินทีไ่ หนมันก็เป็ นเหมือนกันทัง้ สิ้น
จะกินอะไรจึงต้องใช้ปญั ญา อย่าไปหลง หลงแล้วจะกลายเป็ นทาสของความหลง จะต้อง
เหนื่อยยากกับการหาเงินหาทอง เพือ่ ซื้อของแพงๆกิน ทีไ่ ม่มคี ุณค่าราคาอะไรเลย
เพียงแต่มนุษย์สมมุตกิ นั ขึ้นว่า มีคุณค่า มีราคา ก็หลงตามสมมุตไิ ปเท่านัน้ เอง แต่ความ
เป็ นจริงแล้ว คุณค่าก็เท่ากัน ถ้ามีปญั ญาแล้ว จะสามารถมองทะลุสง่ิ เหล่านี้ได้ ก็จะไม่
หลงตาม เมือ่ ไม่หลงตาม ก็ไม่ตอ้ งเหนื่อย เพราะว่าสิง่ ต่างๆนัน้ ต้องใช้เงินใช้ทอง ของ
ยิง่ แพงก็ตอ้ งใช้เงินมาก ใช้เงินมากๆ ก็ตอ้ งหามากๆ หามากๆก็เหนื่อยมากน่ะสิ นี่คอื
ปัญหา ถ้าไม่มปี ญั ญา ก็จะถูกหลอกให้ไปวุน่ อยู่กบั สิง่ ทีไ่ ร้ค่า อย่างทีไ่ ด้พูดไว้ในเบื้องต้น
ว่า เป็ นเหมือนกับเศษขยะในถังขยะนัน่ แหละ เรากําลังไปยุ่งกับพวกเศษขยะ กับถังขยะ
กัน แต่พวกเพชรนิลจินดา พวกเงิน พวกทอง กลับไม่สนใจกัน กลับปล่อยปละละเลย
ชีวติ ของเราจึงไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่ มองดูตวั เองทีไรก็ไม่มคี วามรู้สกึ ภูมอิ กภูมใิ จเลย
เพราะมองเข้าไปก็มแี ต่กเิ ลส มีแต่ตณั หา มีแต่ความเห็นแก่ตวั มีแต่ความเกียจคร้าน มี
แต่ความชัว่ ช้าต่างๆ ไม่มศี ีล ไม่มธี รรมอยู่ในจิตในใจของตนเลย มองเข้าไปทีไร ก็ไม่มี
ความสุข
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ไม่เหมือนกับคนทีป่ ฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า คอยทําแต่ความดี ละ
การกระทําบาปความชัว่ ทัง้ หลาย ชําระกิเลสตัณหา ความเห็นแก่ตวั ความเกียจคร้าน
ทัง้ หลายทีม่ อี ยู่ในจิตในใจ ให้เบาบาง ให้หมดไป เวลามองดูตวั เอง ก็อดทีจ่ ะภูมใิ จไม่ได้
ถึงแม้จะไม่มใี ครมายกย่องสรรเสริญเยินยอ แต่ก็อดทีจ่ ะสรรเสริญตัวเองไม่ได้ เพราะ
เป็ นอย่างนัน้ จริงๆ มีอย่างนัน้ จริงๆอยู่ในตัว ทําไมจะยกย่องสรรเสริญตัวเราเองไม่ได้
เมือ่ เป็ นความจริง ไม่ตอ้ งให้คนอืน่ มายกยอปอปัน้ ถ้าไม่มอี ะไร แล้ว ให้เขามายกยอปอ
ปัน้ เท่ากับหลอกตัวเอง โกหกตัวเอง หลงตัวเองนัน่ เอง เพราะถ้าไม่มคี วามดี แล้วมีคน
บอกว่าเรามีความดี แล้วไปหลงเชื่อ ก็เท่ากับเป็ นคนตาบอดสอนคนตาบอด คนตาบอด
นําคนตาบอด จะพาไปไหน ถ้าไม่พาไปตกหลุมตกบ่อตกเหว
ฉันใดโมหะอวิชชา ความมืดบอด ก็เป็ นอย่างนัน้ คนมืดบอด กับคนมืดบอดมาชมกัน
โอ๊ย! เธอดีอย่างนัน้ เธอดีอย่างนี้ ทัง้ ๆที่ทาํ แต่ความชัว่ อยู่ตลอดเวลา ถ้าเป็ นอย่างนี้จะ
พาไปไหนกัน เมือ่ ไปยกย่องสรรเสริญว่าเขาดีเพราะทําความชัว่ เขาก็ยง่ิ ได้อกได้ใจ ที่จะ
ทําความชัว่ ต่อไป ทําความชัว่ มากๆแล้วเวลาตายไป จะไปไหนถ้าไม่ไปตกนรกหมกไหม้
นี่แหละเป็ นเรื่องของมนุษย์ทข่ี าดศีลธรรม
ขาดปัญญา
ขาดธรรมะคําสอนของ
พระพุทธเจ้า จะต้องมุง่ ไปทางนัน้ โดยถ่ายเดียว จะต้องมุง่ ไปสู่สง่ิ ทีไ่ ม่ดที งั้ หลาย ไม่วา่ จะ
เป็ นอบายมุขต่างๆ เช่นการเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ วกลางคืน การคบคนชัว่ เป็ น
มิตร เกียจคร้าน เหล่านี้แหละเป็ นทางเดินของคนชัว่ เป็ นทางเดินทีจ่ ะพาไปสู่นรกต่อไป
เพราะถ้าได้เกี่ยวข้องกับอบายมุขแล้ว สิง่ ทีจ่ ะตามมาต่อไปก็คอื การลักทรัพย์ การ
ประพฤติผดิ ประเวณี การฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง
จะเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกเรียกขึ้นมารับใช้ เพราะเมือ่ เดือดร้อนจากการสูญเสียเงินทอง เช่นแพ้พนัน
เมือ่ ไม่มเี งินทองแล้วจะทํายังไง ก็ตอ้ งไปโกหกหลอกลวง ขอยืมเงินผูอ้ น่ื มาก่อน แล้วจะ
เอาไปใช้ทหี ลัง แต่ก็ไม่มโี อกาสใช้เพราะ เมือ่ ได้เงินมาแล้วก็เอาไปเล่นพนันต่อ เล่นจน
หมดแล้วจะเอาเงินไปใช้ได้อย่างไร หนักๆเข้าก็ตอ้ งไปลักขโมย แล้วก็ตอ้ งไปฆ่าผูอ้ น่ื
เพราะเวลาไปจี้ ไปปล้น แล้วมีการต่อสูก้ บั เจ้าหน้าทีต่ าํ รวจ ก็ตอ้ งต่อสู ้ จนถูกเขาฆ่า หรือ
ต้องฆ่าเขา นี่คอื สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมา ถ้าไปเกี่ยวข้องกับพวกอบายมุขทัง้ หลาย ไป
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เกี่ยวข้องกับการกระทําความชัว่ จึงต้องระมัดระวัง ต้องพยายามยึดเอาสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอนมาปฏิ
่
บตั กิ บั ชีวติ ให้ได้ เพราะเป็ นสิง่ ทีด่ ี มีแต่กาํ ไรอย่างเดียว รับรองได้วา่ ไม่
ขาดทุน ถ้าเดินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มกี ารขาดทุน มีแต่จะกําไรเพิม่ มาก
ขึ้นไปเรื่อยๆ จนกลายเป็ นมหาเศรษฐีอย่างพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็ นเศรษฐีธรรม เป็ นผลที่
เกิดจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องมนุษย์อย่างสมบูรณ์ การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุติ
ไว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๒๑

คู่มือชีวติ

๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘
วันนี้จะได้ฟงั เรื่องชีวติ ของพวกเรา ซึง่ เปรียบเหมือนกับการเดินทาง เวลาเดินทางไปไหน
มาไหน ถ้ามีข ้อมูลรู้ลว่ งหน้าก่อนว่า สถานทีท่ จ่ี ะไปอยู่ในสภาพอย่างไร ถนนหนทางทีจ่ ะ
ไปเป็ นอย่างไร ถ้ารู้สภาพต่างๆว่าเป็ นอย่างไร ก็จะสามารถเตรียมการ เตรียมตัว เตรียม
ข้าวเตรียมของ ไว้รับกับสถานการณ์ได้ ถ้ารู้วา่ ถนนหนทางทีจ่ ะไป เป็ นแบบขึ้นเขาลง
ห้วย เป็ นถนนทีข่ รุขระ ไม่ราบเรียบ ไม่ได้ลาดยาง ก็ตอ้ งคิดถึงรถยนต์ทจ่ี ะเอาไป ว่า
ควรจะเอารถยนต์ชนิดไหนไปดี สถานทีท่ จ่ี ะไป อุดมสมบูรณ์ หรือแห้งแล้ง อดอยาก
ขาดแคลน ถ้ารู้ลว่ งหน้า จะได้เตรียมเสบียง เตรียมอะไรไปให้พร้อม สภาพอากาศเป็ น
อย่างไร รู้ไว้ก็ดี ว่าร้อนหรือหนาว ฝนตกนํา้ ท่วม หรือแห้งแล้ง ถ้ามีข ้อมูลแล้ว จะได้
เตรียมตัวเตรียมสิง่ ของต่างๆ ไว้รับกับสถานการณ์ทจ่ี ะเกิดขึ้น เมือ่ เผชิญกับเหตุการณ์
ต่างๆ จะได้ไม่เดือดร้อน ไม่ลาํ บากลําบน เพราะมีทกุ สิง่ ทุกอย่าง ไว้รับกับสถานการณ์
นัน่ เอง
ชีวติ ของพวกเราก็เช่นเดียวกัน เป็ นการเดินทางเหมือนกัน เราต้องเดินทางต่อไปข้างหน้า
ถ้ารู้ลว่ งหน้าก่อนว่า จะมีอะไรเกิดขึ้น ถ้าได้เตรียมตัวรับไว้ก่อน เวลาเกิดขึ้นก็จะไม่
เดือดร้อน จะรับได้ ฟันฝ่ าไปได้อย่างไม่สะทกสะท้าน อย่างไม่เดือดร้อนใจแต่อย่างใด
คู่มือของชีวิตที่ดีท่สี ดุ ก็คือ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นเหมือนแผนที่ เป็ น
ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับสิง่ ต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า ถ้าได้ศึกษาดีแล้ว จดจําดี
แล้ว ไม่หลงไม่ลมื เราก็จะพร้อมรับกับเหตุการณ์ต่างๆทีจ่ ะเกิดขึ้น แต่ถา้ ไม่มขี ้อมูล
เตือนไว้ลว่ งหน้า ก็จะไปแบบคนตาบอดไป ไม่รู้วา่ อะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า ก็เลยไม่ได้
เตรียมตัวเตรียมใจ ไว้รับกับเหตุการณ์ต่างๆทีจ่ ะต้องเกิดขึ้น เมือ่ เกิดขึ้นแล้ว ก็จะต้อง
ว้าวุน่ ขุน่ มัว ระสํา่ ระสาย เกิดความทุกข์อย่างมากตามมา
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ชีวติ ของเราจะดําเนินไปได้ดว้ ยดีหรือไม่ ก็ข้นึ อยู่กบั การเตรียมตัวเตรียมใจ รับกับ
เหตุการณ์ต่างๆได้หรือไม่ มีข ้อมูลพร้อมเพรียง พอทีจ่ ะบอกให้รู้วา่ ควรทําตัวอย่างไร
เตรียมตัวอย่างไร ให้รบั กับสภาพต่างๆ เช่นถ้ารู้วา่ ฝนจะตก ก็เตรียมร่มไว้ เตรียมเสื้อ
ฝนไว้ เตรียมทีก่ กั เก็บนํา้ ไว้ เพือ่ จะได้มนี าํ้ ใช้ ถ้ารู้วา่ ไปข้างหน้าจะแห้งแล้ง ก็เตรียมเอา
นํา้ เอาท่าติดตัวไปด้วย จะได้ไม่เดือดร้อน ชีวติ ของเราก็เป็ นเช่นเดียวกัน ข้างหน้าจะมี
เหตุการณ์ต่างๆรอเราอยู่ ทีจ่ ะต้องพบ จะต้องเผชิญ ถ้ารู้แล้วและเตรียมตัวไว้ก่อน ก็
เท่ากับมีอาวุธไว้ต่อสูก้ บั ศัตรู ศัตรูก็จะไม่สามารถทําลายเราได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้
ว่า พวกเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้ว ย่อมมีความแก่เป็ นธรรมดา หลีกเลี่ยงความแก่ไป
ไม่ได้ ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็ นธรรมดา หลีกเลี่ยงความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้
ย่อมมีความตายเป็ นธรรมดา หลีกเลี่ยงความตายไปไม่ได้ ย่อมมีการพลัดพรากจาก
ของรักของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง ย่อมมีการประสบพบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนา เป็ นเรื่อง
ทีร่ อเราอยู่ข ้างหน้า
เมือ่ รู้แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้น ถ้าได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ต่างๆ ก็จะไม่ทาํ ให้
เราเดือดเนื้อร้อนใจ เช่นรู้วา่ สักวันหนึ่งเราอาจจะต้องอยู่ตามลําพัง อยู่คนเดียว เราก็
ฝึ กหัดอยู่คนเดียวไปก่อน อย่าไปหวังพึง่ อะไรจากใครให้มากจนเกินไป หัดพึง่ ตนเองที่
เรียกว่า อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่งึ ของตน อย่าไปหวังพึง่ ใคร แต่ถา้ มีใคร
ยินดีทจ่ี ะให้ความอุปการะ ให้การช่วยเหลือ ก็ไม่ขดั ข้อง แต่ตอ้ งพร้อมเสมอทีจ่ ะยืนหยัด
บนลําแข้งลําขาของเราให้ได้ ถ้าได้เตรียมตัวไว้แล้ว ไม่วา่ เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น ก็จะ
ไม่เดือดร้อน เพราะมีทพ่ี ง่ึ อยู่ในตัว แต่ถา้ หวังพึง่ คนอืน่ หวังพึง่ สิง่ อืน่ มาให้ความสุขกับ
เรา เมือ่ บุคคลอืน่ สิง่ อืน่ นัน้ เกิดมีการสูญเสีย เกิดมีการแยกจากเราไป เราก็จะลําบากลํา
บน เพราะเราไม่เคยอยู่ดว้ ยลําแข้งลําขา ด้วยกําลังของเรานัน่ เอง เราเคยแต่พง่ึ พาอาศัย
ผูอ้ น่ื มาอย่างต่อเนื่อง เมือ่ ผูท้ เ่ี ราได้พง่ึ พาอาศัย เกิดมีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องจากเราไป เรา
ก็จะไม่รู้จะทําอย่างไร ถ้าเป็ นคนอ่อนแอมากๆ ก็อาจจะไม่มกี าํ ลังจิตกําลังใจทีจ่ ะอยู่
ต่อไป ถึงกับต้องทําลายชีวติ ของตนเลย ก็มอี ยู่เป็ นจํานวนมาก เพราะไม่รู้วา่ จะอยู่
อย่างไรนัน่ เอง ทํามาหากินก็ไม่เป็ น อยู่คนเดียวก็รู้สกึ เศร้าสร้อยหงอยเหงา ไม่รู้วา่ จะอยู่
ไปทําไม ชีวติ แทบจะไม่มคี วามหมายเลย อยู่ไปก็มแี ต่ความทุกข์รุมเร้าอยู่ตลอดเวลา
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เลยเกิดความเห็นผิดขึ้นมา คิดว่าการทําลายชีวติ ของตนเอง จะเป็ นวิธีพาให้ตนพ้นจาก
ความทุกข์
แต่ในทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้ว่า การทําลายชีวติ ของตนเอง เป็ นการส่งตนเองให้
ไปตกนรกอย่างยาวนาน เมือ่ ได้กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์อกี ก็จะต้องทําลายชีวติ ของตนอีก
เพราะเป็ นนิสยั ติดตัวมา เกิดภพไหนชาติไหนก็จะไม่รู้จกั วิธแี ก้ปญั หา เพราะไม่รู้จกั วิธี
พึง่ ตนเอง ชอบพึง่ คนอืน่ ชอบอาศัยคนอืน่ อยู่เรื่อยๆ เมือ่ ถึงเวลาทีไ่ ม่มที พ่ี ง่ึ แล้ว ก็
จะต้องแก้ปญั หาแบบเดิมๆ
คือทําลายชีวติ ของตนเองเสมอ
ไม่มโี อกาสทีจ่ ะ
เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง แต่จะวนเวียนอยู่กบั การตกนรกหมกไหม้ กับการมาเกิดเป็ น
มนุษย์ มาฆ่าตัวเองอยู่อย่างนี้ แล้วก็ไปตกนรกต่อ วนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ ไม่รู้จกั จบ
จักสิ้น แต่ถา้ เป็ นคนทีร่ ู้ถงึ เหตุการณ์ต่างๆของชีวติ ว่าไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้แน่นอน จะไป
หวังพึง่ พาทุกสิง่ ทุกอย่าง ไปตลอดเวลาไม่ได้ ชีวติ มีข้นึ มีลงเป็ นธรรมดา มีได้มเี สียเป็ น
ธรรมดา ก็จะฝ่ าวงจรอุบาทว์น้ ไี ปได้
เราจึงต้องหัดรับกับเหตุการณ์ต่างๆ อย่าไปคิดว่าจะต้องสุขเสมอไป ชีวติ มีทงั้ ความทุกข์
มีทงั้ ความสุขควบคู่กนั ไป มีความสุขได้ก็หมดได้ เมือ่ ความสุขหมดไป ความทุกข์ก็เข้า
มาแทนที่ ความทุกข์เข้ามาแทนทีไ่ ม่นาน เดีย๋ วก็ออกไปอีก ความสุขก็กลับมาอีก ชีวติ
ของเราเป็ นอย่างนี้ ส่วนของใจผูด้ าํ เนินชีวติ นี้ ความจริงแล้วก็ไม่มอี ะไรสามารถทําลายได้
จะมีความทุกข์ขนาดไหนก็ตาม ก็ไม่สามารถทําลายใจนี้ได้ แต่สง่ิ ทีจ่ ะทําลาย หรือสร้าง
ความทุกข์ให้กบั ใจได้ก็คอื ความหลงนัน่ เอง ไม่รู้ลว่ งหน้าก่อนว่า จะมีเหตุการณ์อะไร
เกิดขึ้น เพราะเมือ่ ไม่รู้แล้วก็จะไม่เตรียมตัว ไม่รู้วา่ ใจเป็ นธรรมชาติอย่างไร ถ้ารู้วา่ ใจเป็ น
ธรรมชาติอย่างไร จะรับกับเหตุการณ์ได้อย่างไร ก็จะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับสภาพ
เหตุการณ์ต่างๆทีเ่ กิดขึ้นได้ เพราะใจเป็ นธรรมชาติท่รี ู เ้ ท่านัน้
ถึงแม้จะสัมผัสรับรู้ความทุกข์มากน้อยเพียงไร หรือความสุขมากน้อยเพียงไร ก็ไม่ได้
เปลีย่ นแปลงไป ไม่ได้ทาํ ให้ใจใหญ่ข้นึ หรือเล็กลง หรือหายไป ใจก็เป็ นใจอยู่อย่างนัน้
ตลอดเวลา เป็ นธรรมชาติทไ่ี ม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ไม่สูญหาย เป็ นเพียงแต่รบั รู้เรื่องราว
ต่างๆ ทีม่ ากระทบกับใจเท่านัน้ เอง ถ้าเป็ นใจทีฉ่ ลาด ก็จะรับรู้เฉยๆ แล้วก็ปล่อยวาง คือ
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อะไรมาสัมผัสก็รู้วา่ ได้สมั ผัส สัมผัสแล้วก็ผ่านไป เหมือนกับโลหะเหล็ก เวลาเอาค้อนไป
ทุบ ก็บบุ ไปหน่อย แต่เหล็กก็ไม่สูญหายไปไหน เอาอะไรนิ่มๆไปลูบไปทา ก็ยงั คงสภาพ
เดิมอยู่ ใจก็เป็ นอย่างนัน้ ถ้ามีปญั ญารู้วา่ ธรรมชาติของใจเป็ นอย่างไร ก็จะไม่วติ ก ไม่
หวาดผวา เวลาทีจ่ ะต้องสัมผัสกับสิง่ ต่างๆทีเ่ ลวร้าย ก็จะสัมผัสรับรู้เท่านัน้ รู้แล้วก็ผา่ น
ไป เช่นวันนี้มคี วามทุกข์มาก มีเรื่องวุน่ วายมาก มีไฟไหม้บ้าน มีขโมยขึ้นบ้าน มีคนคอย
ทําร้าย ใจก็รบั รู้ตามความเป็ นจริง พอเหตุการณ์ผ่านไป ใจก็ยงั เป็ นใจอยู่เหมือนเดิม
แต่ถา้ ใจไม่ฉลาด ไม่มปี ญั ญา ไม่รู้ลว่ งหน้าก่อนว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น พอเกิด
ขึ้นมาก็ตกอกตกใจ คิดว่าจะต้องตาย จะต้องสูญเสียสิง่ นัน้ สิง่ นี้ไป ทัง้ ๆทีค่ วามเป็ นจริง
แล้วใจเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย ใจไม่ใช่เป็ นสิง่ ทีจ่ ะถูกทําลายให้หายไปได้ แต่เพราะใจมีความ
หลง จึงหลงยึดติดกับร่างกาย ว่าเป็ นตัวเป็ นตนขึ้นมา พอมีใครจะมาทําร้ายร่างกาย ก็
เกิดความหวันวิ
่ ตก เกิดความกลัวขึ้นมา จนเกิดความทุกข์ข้นึ มาอย่างมากมาย แต่ถา้
ได้รบั การศึกษา ได้รบั การอบรม จากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะรู้วา่ ใจ
เป็ นธรรมชาติทร่ี บั รู้เรื่องราวต่างๆเท่านัน้ ส่วนร่างกายก็เป็ นเพียงสมบัตชิ ้นิ หนึ่งของใจ
เหมือนกับสมบัตชิ ้นิ อืน่ ๆ เช่นรถยนต์ บ้าน สามี ภรรยา ลูก หลาน ล้วนเป็ นสมบัตทิ ไ่ี ม่จี
รังถาวร มีการเปลีย่ นแปลง มีการเจริญ มีการเสือ่ ม มีการเกิด แล้วมีการดับไปเป็ น
ธรรมดา
แต่ใจผูร้ ู้ ผูเ้ ป็ นเจ้าของสมบัตเิ หล่านี้ ไม่ได้สูญหาย ไม่ได้เกิด ไม่ได้ดบั ไปกับสมบัตติ ่างๆ
เหล่านี้ ใจก็ยงั อยู่เหมือนเดิม สมบัตติ ่างๆถึงแม้จะมีมากมายก่ายกอง ก็ไม่ได้ทาํ ให้ใจ
ใหญ่ข้นึ หรือวิเศษขึ้น เวลาสูญเสียสมบัตอิ ะไรไป มากน้อยเพียงไร ก็ไม่ได้ทาํ ให้ใจเสือ่ ม
ลง เล็กลงแต่อย่างใด ใจก็ยงั คงเดิมอยู่อย่างนัน้ นี่เป็ นธรรมชาติของใจ ใจมีหน้าทีอ่ ย่าง
เดียว คือรับรู้เรื่องราวต่างๆ ถ้ามีปญั ญาก็จะทําหน้าทีน่ ้ ไี ด้สมบูรณ์ แต่ถา้ ขาดปัญญามี
ความหลงแล้ว ก็จะเริ่มยึดติดกับสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ต่างๆ รวมถึงร่างกาย ว่าเป็ น
ตัวตน เป็ นของตน แล้วก็เกิดความวิตก เกิดความกังวล เมือ่ ร่างกายจะต้องแก่ ต้องเจ็บ
ต้องตาย เพราะไม่ได้ศึกษา ไม่มขี ้อมูลคอยสอน คอยบอก คอยเตือนไว้ล่วงหน้าก่อนว่า
เวลาดําเนินชีวติ ไปแล้ว จะต้องมีอะไรเกิดขึ้น
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แต่ถา้ มีโอกาสได้ฟงั เทศน์ฟงั ธรรม ได้ฟงั คําสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะได้ยนิ เรื่องเหล่านี้
เรื่องสมบัตขิ ้าวของเงินทอง ไม่วา่ จะเป็ นวัตถุ หรือบุคคล ล้วนเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มคี วามจีรงั
ยังยื
่ น เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นมาแล้วต้องดับไปเป็ นธรรมดา เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่มใี ครสามารถควบคุม
บังคับให้เป็ นของของตน ให้อยู่กบั ตน ให้เป็ นไปตามความต้องการของตนได้ตลอดไป
เพราะเป็ นของธรรมชาตินนั ่ เอง ธรรมชาติเช่นฝนฟ้ า เราก็รู้อยู่วา่ ไปควบคุมบังคับไม่ได้
ฝนจะตกก็ห ้ามไม่ได้ เวลาฝนหยุด อยากให้ฝนตก ก็ไม่ตก เพราะไม่ได้อยู่ในอํานาจของ
เรา ทีจ่ ะไปควบคุมบังคับได้นนั ่ เอง ฉันใด ทุกสิง่ ทุกอย่างทีใ่ จเข้าไปเกี่ยวข้อง เข้าไป
ครอบครองก็เป็ นเหมือนกัน แต่สง่ิ เดียวทีใ่ จสามารถควบคุมได้ บังคับได้ ก็คอื ใจของ
ตนเอง
ถ้ารู้จกั ควบคุมบังคับใจ ไม่ให้หลงระเริงไปกับสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้มาเป็ นสมบัตแิ ล้ว ก็จะไม่
ทุกข์ จะไม่วุน่ วาย จะไม่เศร้าโศกเสียใจ เมือ่ สิง่ ต่างๆเหล่านัน้ ต้องพลัดพรากจากใจไป นี่
แหละคือเรื่องราวของชีวติ ของพวกเรา ทีเ่ ราต้องเผชิญ ต้องประสบ ต้องพบเห็น ถ้าไม่มี
ใครมาสอน มาบอก ก็จะเดินไปแบบคนลุม่ หลง คนไม่มปี ญั ญา ได้อะไรมาก็ดอี กดีใจ
แทบจะตัวลอยขึ้นสวรรค์ แต่พอสูญเสียอะไรไป ก็เศร้าโศกเสียใจแทบจะตกนรกไป
เพราะใจไปหลง ไปยึด ไปติด กับสิง่ ต่างๆ ไม่รู้วา่ ทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนเป็ นของชัว่ คราว
ทัง้ นัน้ ไม่ได้มอี ะไรทีจ่ ะอยู่กบั เราไปได้ถาวรตลอดเลย มีมาแล้วเดีย๋ วสักวันหนึ่งก็ไป เขา
ไม่ไปเราก็ไป เรื่องก็มอี ยู่เท่านี้ ถ้าได้ยนิ ได้ฟงั พระธรรมคําสอน แล้วนํามาสอนจิตสอนใจ
พยายามปรับใจ ให้ทาํ หน้าทีใ่ ห้ถูกต้อง คือไม่ลมุ่ หลง ให้รู้เฉยๆ ให้รู้วา่ มีอะไรแล้ว สัก
วันหนึ่งก็ตอ้ งหมดไป
รู้เท่าแล้วใจก็จะปล่อยวาง จะไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่อยากให้เป็ นอย่างนัน้ เป็ นอย่างนี้ เพราะรู้
ว่าบังคับควบคุมไม่ได้ เราไม่ควบคุมบังคับฝนฟ้ า ดินฟ้ าอากาศฉันใด ก็ไม่ควรไป
ควบคุมบังคับสิง่ ต่างๆ ทีค่ รอบครองอยู่ ถ้ายังมีหน้าทีต่ อ้ งดูแลรักษา ก็ดูแลไป รักษาไป
เท่าทีจ่ ะสามารถทําได้ แต่ถา้ ถึงเวลาทีจ่ ะเป็ นไปตามเหตุตามปัจจัย ตามเรื่องของเขา เราก็
อย่าไปวิตก อย่าไปกังวล ปล่อยไปตามความเป็ นจริง เช่นสามีหรือภรรยาเกิดนอกใจ
อยากจะทิ้งเราไป ก็ปล่อยเขาไป ไปห้ามเขาไม่ได้ แต่สง่ิ ทีห่ า้ มได้ก็คอื ใจของเรา เมือ่ ก่อน
47

นี้ไม่มสี ามีคนนี้ ไม่มภี รรยาคนนี้ เราก็อยู่ได้ ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลย แล้วเมือ่ เขาจะ
จากไป ทําไมจะต้องเดือดร้อนด้วย คนในโลกนี้ไม่ใช่มอี ยู่คนเดียว มีอยู่เป็ นล้านๆคน
ด้วยกัน คนนี้ไป หาใหม่ก็ได้ ถ้ายังอยากจะมีใหม่
ถ้าเป็ นคนฉลาดก็จะคิดว่า หาคนใหม่มาเดีย๋ วก็เหมือนคนเก่าอีก ใหม่ๆก็ดที งั้ นัน้ พออยู่
กันไปสักพักหนึ่งแล้ว สันดานเก่าก็จะออกมา ธาตุแท้ก็จะออกมา ซึง่ คนเราส่วนใหญ่แล้ว
ธาตุแท้ก็เป็ นของไม่ดที งั้ นัน้ เป็ นคนขี้เกียจ เห็นแก่ตวั อย่างนี้เป็ นต้น ไปอยู่กบั ใครที่
ไหนก็จะสร้างความเอือมระอา ให้กบั ผูอ้ น่ื อยู่เสมอ ถ้าคิดได้อย่างนี้แล้ว อยู่คนเดียว
ดีกว่า เรื่องอะไรเอาเหามาใส่หวั ทําไม ในเมือ่ อยู่คนเดียวก็อยู่ได้ ในโลกนี้ก็มคี วามสุขอยู่
๒ แบบด้วยกัน ความสุขทีเ่ กิดจากสิง่ ของบุคคลต่างๆ กับความสุขทีเ่ กิดจากการปล่อย
วาง คืออยู่คนเดียว ไม่ตอ้ งมีอะไรก็อยู่ได้ อยู่ตามความเป็ นจริงของใจ ถ้ารู้วา่ ใจสามารถ
อยู่ตามลําพังได้ โดยไม่ตอ้ งมีอะไร และจะอยู่อย่างมีความสุข มากกว่าการมีอะไรมา
ครอบครองเสียอีก เพราะเมือ่ มีแล้ว ก็ตอ้ งห่วง ต้องกังวล ต้องพลัดพรากจากกัน ต้อง
เศร้าโศกเสียใจ ร้องห่ม ร้องไห้ แต่ถา้ อยู่คนเดียว จะไม่มอี ะไรมาให้ความทุกข์กบั เรา อยู่
ตามลําพังก็มคี วามสุขได้
ถ้ารู้จกั ทําใจให้ปล่อยวาง อย่าไปอยากในสิง่ นัน้ สิง่ นี้ เห็นอะไร อยากอะไร ก็ตอ้ งสอน
ตนเองว่า เป็ นของไม่เทีย่ งทัง้ นัน้ ได้อะไรมาเดีย๋ วก็เปลีย่ นไป ดีเดีย๋ วเดียว แล้วก็
กลายเป็ นของไม่ดไี ป ได้มาไม่นาน เดีย๋ วก็จากไป ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นอย่างนี้ทงั้ นัน้ ถ้ามี
ปัญญาสอนใจอยู่เสมอ ว่าเรื่องราวต่างๆมันเป็ นอย่างนี้ มีเกิดขึ้น ตัง้ อยู่แล้วดับไป ไม่มี
อะไรคงเส้นคงวา ควบคุมบังคับไม่ได้ ได้อะไรมา อยากจะให้อยู่กบั เราไปนานๆ แต่เขา
ไม่อยากจะอยู่ เราจะทําอย่างไร ถ้าทําใจได้ก็ไม่มปี ญั หาอะไร ไปก็ไป อยู่ก็อยู่ ต้อง
พยายามทําใจให้ได้ เพราะใจเป็ นสิง่ ทีท่ าํ ได้ แต่ไม่ค่อยชอบทํากัน เพราะไม่รู้วา่ การทําใจ
เป็ นสิง่ ทีเ่ ลิศ ทีว่ เิ ศษ เป็ นการสร้างสรณะทีพ่ ง่ึ ให้กบั ตน เพราะถ้าสามารถยืนหยัดอยู่ตาม
ลําพังได้แล้ว ไม่วา่ อะไรจะมา อะไรจะไป ก็จะไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กบั เรา จะไม่
ดีอกดีใจ เหมือนกับคนทีม่ คี วามลุม่ หลง เวลาได้อะไรมาก็จะดีอกดีใจ เพราะมองด้าน
เดียว มองแต่ดา้ นได้ ไม่คดิ ถึงด้านเสียทีจ่ ะตามมา
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แต่คนฉลาดจะมองทัง้ ๒ ด้าน มองด้านได้ดว้ ยและมองด้านเสียด้วย เพราะเป็ นของคู่
กัน ได้อะไรมามากน้อยเพียงไร เมือ่ ตายไปแล้วก็ตอ้ งเสียทุกอย่างไป เกิดมาก็ไม่ได้เอา
สมบัตอิ ะไรมาเลยแม้แต่ช้นิ เดียว เสื้อผ้ายังไม่มตี ดิ ตัวมาเลยเวลาเกิด เวลาตายไปก็ให้
เราไว้ชุดเดียวเท่านัน้ เอง เพือ่ จะไม่ดูอจุ าดตาเท่านัน้ นอกจากนัน้ แล้วก็ไม่ได้อะไรไป ใน
บรรดาสมบัตขิ ้าวของเงินทองต่างๆ สิง่ ทีจ่ ะได้ไปก็มแี ต่บญ
ุ กับบาป ความโง่กบั ความ
ฉลาดเท่านัน้ เอง ถ้ามีบญ
ุ มีความฉลาดติดตัวไป ก็จะทําให้เราดําเนินชีวติ ไป อย่างแคล้ว
คลาดปลอดภัย จนถึงจุดหมายปลายทางทีป่ ระเสริฐเลิศโลก ทีบ่ รรดานักปราชญ์ผูฉ้ ลาด
ทัง้ หลาย ได้ดาํ เนินไปถึง นัน่ ก็คอื พระนิ พพานนัน่ เอง นัน่ แหละคือจุดหมายปลายทาง
ของพวกเราทุกคน
ถ้ามีปญั ญา มีบญ
ุ มีความฉลาด ก็จะพาเราไปสู่จดุ นัน้ ถ้ามีความโง่เขลาเบาปัญญา ก็จะ
พาเราวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ เมือ่ มีความโง่ เกิดความทุกข์ก็ฆ่าตัว
ตาย ก็ตอ้ งไปตกนรกหมกไหม้ กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ก็จะใช้นิสยั เดิมๆ ดําเนินชีวติ
เดิมๆ พึง่ สิง่ นัน้ พึง่ สิง่ นี้อยู่เรื่อยไป พอขาดสิง่ นัน้ ขาดสิง่ นี้ก็อยู่ไม่ได้ ก็ตอ้ งทําลายชีวติ
ของตนเอง นี่คอื อยู่แบบโง่เขลาเบาปัญญา อยู่แบบไม่มคี วามรู้ ไม่สนใจทีจ่ ะศึกษารํา่
เรียน ฟังเทศน์ ฟังธรรม ฟังคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ถ้าหมันฟั
่ งเทศน์ฟงั
ธรรมอยู่เรื่อยๆ แล้วนําสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอนมาใคร่
่
ครวญพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ก็
จะเกิดปัญญาขึ้นมา เป็ นอาวุธไว้ต่อสูก้ บั ความหลง ทีช่ อบหลอกให้ใจ ไปยึดไปติด ไป
อยากสิง่ นัน้ ไปอยากสิง่ นี้ แล้วก็ตอ้ งไปทุกข์ ไปเศร้าโศกเสียใจ ร้องห่มร้องไห้
ถ้ามีปญั ญาคอยสอนจิตสอนใจแล้ว ก็จะบอกว่าอย่าไปอยาก อย่าไปเอาอะไรมาทัง้ สิ้น
ใจไม่ตอ้ งมีอะไรก็อยู่ได้ ทําใจให้สงบเท่านัน้ ก็พอ เพราะเมือ่ สงบแล้วจะมีความอิม่ เอิบใจ
มีความสุข มีปีติ การทีจ่ ะทําใจให้อม่ิ เอิบ มีความสุข มีความฉลาดรอบรู้ ก็ตอ้ งทําตามที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ให้ปฏิบตั กิ นั อย่างสมํา่ เสมอ นัน่ ก็คอื ๑. ให้หมันทํ
่ าบุญให้ทาน
อยู่เรื่อยๆ ๒. ให้รกั ษาศีล ไม่เบียดเบียนผูอ้ น่ื ทําอะไรก็ตอ้ งคํานึงถึงความเดือดร้อนของ
ผูอ้ น่ื ชีวติ ของผูอ้ น่ื สมบัตขิ องผูอ้ น่ื เป็ นสิง่ ทีร่ กั ทีส่ งวน ถ้าไปทําลายหรือไปแย่งชิงมา เขา
ก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจ วุน่ วายใจ แล้วเขาก็จะต้องมาชําระแค้นกับเรา จะทําให้เราไม่
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สามารถอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็ นสุขได้ การดูแลรักษาร่างกายของเรา ต้องทําด้วยวิธีท่ี
สุจริต ทํามาหากินด้วยสัมมาอาชีพ ๓. ให้ปฏิบตั ธิ รรม พยายามฝึ กฝนอบรมจิตใจของ
ตนให้สงบ สอนจิตสอนใจให้เกิดปัญญา
คอยเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆว่า เกิดมาแล้วต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจาก
ของรัก ของเจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง ต้องประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่ปรารถนา เป็ นคติธรรมดา
ของโลก ไม่วา่ ใครก็ตามเมือ่ เกิดมาในโลกนี้แล้ว จะต้องเจอกับสิง่ เหล่านี้ทงั้ นัน้ ถ้าเจอ
ด้วยปัญญา ก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้าเจอด้วยความโง่เขลาเบาปัญญา ก็จะต้องทุกข์ ต้องเศร้าโศก
เสียใจ ถ้าต้องการดําเนินชีวติ อย่างร่มเย็นเป็ นสุข ไม่มคี วามทุกข์มารุมเร้าจิตใจ ก็ตอ้ ง
หมันประพฤติ
่
ปฏิบตั ิ ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า สอนจิตสอนใจอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าไม่
สอนแล้ว ก็จะลืมความแก่ ความเจ็บ ความตาย อย่าไปคิดว่าจะไม่ลมื พอออกจากวัดไป
ปั๊บ เห็นอะไรสวยๆงามๆ ก็อยากได้แล้ว โดยไม่คิดเลยว่า สักวันหนึ่งสิง่ ทีไ่ ด้มาก็ตอ้ ง
จากเราไป ถ้าเคยสอนตนอยู่ตลอดเวลาว่า เดีย๋ วก็ตอ้ งแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายแล้ว ได้
อะไรมามากน้อยเพียงไร ก็ตอ้ งทิ้งหมด ต้องจากกันไป สูอ้ ย่าเอามาดีกว่า อยู่เฉยๆ อยู่
ตามลําพัง ไม่มสี มบัตอิ ะไร เป็ นการอยู่ทส่ี บายทีส่ ุด เป็ นการอยู่ทส่ี ุขทีส่ ุด เพราะไม่ตอ้ ง
เป็ นภาระกับการดูแลรักษา ไม่ตอ้ งทุกข์ ไม่ตอ้ งเศร้าโศกเสียใจ เมือ่ ต้องพลัดพรากจาก
สิง่ ต่างๆไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๒๒

ทางเลือก

๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘
พวกเรามาทําบุญทีว่ ดั กัน เพราะเราเชื่อ เรามันใจ
่ ในความเป็ นนักปราชญ์ เป็ นบัณฑิต
ของพระพุทธเจ้า เราเชื่อว่าวิถที างทีไ่ ด้ทรงดําเนินมา ได้นาํ มาเผยแผ่สงสอน
ั่
ให้พวกเรา
ได้ดาํ เนินตามนัน้ เป็ นวิถที างของนักปราชญ์ เป็ นทางทีจ่ ะนําไปสู่ความสุข และความ
เจริญอย่างแท้จริง เรียกว่าเป็ นกุศล เป็ นความฉลาด คําว่ากุศล แปลว่าฉลาด ส่วนอกุศล
แปลว่าไม่ฉลาด ทางดําเนินชีวติ ของพวกเรา ก็มอี ยู่ ๒ ทางด้วยกัน คือกุศลและอกุศล
อยู่ทเ่ี ราจะเลือก กุศลเป็ นทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ดาํ เนินไป ส่วนอกุศลเป็ นทางทีก่ เิ ลส
ตัณหากําลังพาพวกเราไปกัน ถ้าไปทางพระพุทธเจ้า ก็จะไปแต่ทด่ี ี ได้รบั ผลทีด่ ที ง่ี าม ถ้า
ไปทางอกุศล ทางกิเลสตัณหา ก็จะพาไปสูท่ ต่ี าํ ่ พาไปสู่ความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ความ
เสือ่ มเสีย
ทางดําเนินจึงเป็ นเรื่องของพวกเราทีจ่ ะเลือกกัน ไม่มใี ครเดินให้ใครได้ เราต้องเป็ นผูเ้ ดิน
เอง เป็ นผูเ้ ลือกเองว่า จะเดินไปในทิศทางใด เพราะเป็ นหลักธรรมชาติ ไม่มใี ครเดินแทน
กันได้ พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนเป็ นที่พ่งึ ของตน ตนต้อง
เป็ นผูต้ ดั สินใจเลือกทางเดินเอง จะไปในทางของนักปราชญ์ราชบัณฑิตอย่างพระพุทธเจ้า
หรือจะเดินไปตามทางของคนพาล คนโลภโมโทสัน ทางของกิเลสตัณหา ก็เป็ นทางเลือก
ทีจ่ ะเลือกกันได้ แต่ถา้ ได้ยนิ ได้ฟงั ได้ศึกษา ถึงผลทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมา ของทัง้ ๒ ทางแล้ว
ว่าจะเป็ นอย่างไร ก็จะรู้วา่ จุดหมายปลายทางของกุศลนัน้ เป็ นอย่างหนึ่ง จุดหมาย
ปลายทางของอกุศล เป็ นอีกอย่างหนึ่ง มีความแตกต่างกัน อย่างฟ้ ากับดิน ร้อนกับเย็น
สวรรค์กบั นรก
ถ้าปล่อยให้ชวี ติ ของเรา ดําเนินไปตามทางของกิเลสตัณหา ตามทางของคนพาล ก็จะพา
เราไปสูอ่ บาย นําพาเราไปสูน่ รก แต่ถา้ ดําเนินไปตามทางของนักปราชญ์มหาบัณฑิตอย่าง
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พระพุทธเจ้า ก็จะพาไปสูส่ คุ ติ ไปสู่ภพภูมทิ ม่ี แี ต่ความเจริญ มีแต่ความสุข ตัง้ แต่มนุษย์
ขึ้นไป จากมนุษย์ก็ข้นึ ไปเป็ นเทพ เป็ นพรหม ไปสู่อริยมรรค อริยผล เป็ นทางของ
นักปราชญ์ อยู่ทว่ี า่ จะเชื่อหรือไม่ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งพิสูจน์เอง ไม่มใี ครพิสูจน์ให้เราได้
เหมือนกับอาหารทีม่ กี ารโฆษณาไว้ว่า เป็ นอาหารเลิศรสทีส่ ุดในโลก ใครรับประทานแล้ว
จะต้องยอมรับว่าเป็ นอาหารทีว่ เิ ศษจริงๆ แต่ถา้ เราไม่ได้ล้มิ รส ไม่ได้รบั ประทาน จะไม่รู้
เลยว่ารสชาติเป็ นอย่างทีโ่ ฆษณาไว้หรือไม่ เพียงแต่ดูเฉยๆ มองเฉยๆ จะไม่รู้วา่ เป็ น
อาหารเลิศโลก หรือเป็ นยาพิษทีจ่ ะทําลายเรา
เช่นเดียวกับหนทางทัง้ สองทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอน
่
ทางของบัณฑิตและทางของ
คนพาล มีผลแตกต่างกัน ทางของคนพาลก็จะพาไปสู่อบาย ไปสู่นรก ไปสู่ความทุกข์
ความเดือดร้อน ความเสือ่ มเสีย ทางของบัณฑิต ก็จะพาไปสู่ความสุข ไปสู่ความ
เจริญรุ่งเรือง ไปสู่สวรรค์ ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด แห่งความทุกข์
ทัง้ หลาย นี่เป็ นทาง ๒ ทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้นาํ เสนอ อยู่ทพ่ี วกเราจะเลือกไปทางไหนกัน
เหมือนกับอาหาร ๒ ชนิดให้เราเลือก ชนิดหนึ่งเอร็ดอร่อย อีกชนิดหนึ่ง เป็ นอาหารทีบ่ ูด
รับประทานเข้าไปแล้วท้องจะเสีย ให้เลือกเอาว่าจะรับประทานชนิดไหน เพราะไม่มใี คร
บังคับ อยู่ทเ่ี ราจะตัดสินใจ จะเชื่อคนทีบ่ อกเราหรือไม่
พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ทรงเสนอความจริงทัง้ ๒ ส่วน ส่วนทีด่ แี ละส่วนทีไ่ ม่ดี ให้
เลือกให้ตดั สินใจ แต่พระพุทธเจ้าไม่สามารถพิสูจน์ ความดีหรือความชัว่ ของทางทัง้ สอง
ทางนี้ให้กบั เราได้ เพียงแต่ได้พสิ ูจน์มาแล้วด้วยพระองค์เอง ทัง้ ทางดีและทางไม่ดี จนมี
ความมันพระทั
่
ยร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะได้สัมผัสกับผลอันเลิศ ทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ดิ ี
และได้สมั ผัสกับผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั ไิ ม่ดี จึงรู้ทงั้ ผลดีและผลร้ายของทัง้ สองทาง จึง
ได้นาํ มาประกาศ มานําเสนอให้กบั พวกเราได้รบั รู้ เพือ่ พวกเราจะได้มที างเลือก เพราะใน
สมัยก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอนให้กบั สัตว์โลก พวกเราร้อยทัง้ ร้อย
ก็จะเลือกไปในทางไม่ดที งั้ นัน้ เพราะเหตุใด เพราะจิตใจของเราถูกอํานาจของกิเลส
ตัณหา โมหะ อวิชชาครอบงําอยู่นนั ่ เอง
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เวลาทําอะไร ส่วนใหญ่จะทําตามอํานาจของความโลภ ของความอยากทัง้ สิ้น ไม่ได้
คํานึงถึงเหตุถงึ ผลเลยว่า สิง่ ทีโ่ ลภ ทีอ่ ยากนัน้ ให้ผลดีหรือเสีย เช่นอยากดืม่ สุรา อยาก
เทีย่ ว อยากเล่นการพนัน อยากอยู่เฉยๆ งอมือ งอเท้า เกียจคร้าน ไม่ชอบทําอะไร ไม่
ขยันทํางาน ไม่ขยันเรียนหนังสือ แต่อยากจะได้อะไรเยอะๆ แต่ไม่มคี วามสามารถ ก็เลย
ต้องหาด้วยวิธีทไ่ี ม่ถูกต้อง ไปลัก ไปขโมย ไปฉ้อโกง ไปหลอกลวงผูอ้ น่ื เพือ่ จะได้มาใน
สิง่ ทีต่ อ้ งการ อย่างนี้เป็ นทางของคนทีถ่ ูกกิเลส ตัณหา โมหะ อวิชชา ครอบงําจิตใจ
ผลเสียจึงตามมา คือความทุกข์ ความรุ่มร้อนจิตใจ ถูกจับไปลงโทษ ไม่ถูกกักขังก็ถูก
เฆี่ยนตีหรือถูกทําลายชีวติ ไป เพราะถ้าปล่อยให้ทาํ อย่างทีเ่ คยทํามา ก็จะต้องสร้างความ
ทุกข์ สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื จึงไม่ปล่อยให้อยู่อย่างอิสระ ทําอะไรตามอําเภอใจ
เพราะเมือ่ ไปปล่อยแล้ว ก็มกั จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื
คนแบบนี้เป็ นคนแต่ร่างกาย แต่จติ ใจเป็ นเดรัจฉาน เช่นสัตว์รา้ ยทัง้ หลาย พวกเสือสิงห์
กระทิงแรด จึงต้องขังไว้ในคอกในกรง ไม่ปล่อยให้ออกไปเพ่นพ่านตามอําเภอใจ เพราะ
ถ้าปล่อยให้อยู่นอกคอกนอกกรง จะไปสร้างความเดือดร้อน ให้กบั ผูอ้ น่ื อย่างแน่นอน
คนทีไ่ ม่รู้ผดิ ถูกดีชวั ่ ขาดกุศลความฉลาด ก็จะเป็ นคนลักษณะนี้ มักจะ สร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื เพราะไม่มโี อกาสได้พบกับนักปราชญ์ ไม่มโี อกาสได้พบกับบัณฑิต
เช่นพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย ผูร้ ู้ดเี กี่ยวกับเรื่องผิดถูกดีชวั ่ เรื่องการ
กระทําต่างๆ ว่าทําไปแล้ว จะมีผลอย่างไรตามมา ถ้ามีโอกาสได้พบ ก็จะได้ยนิ ได้ฟงั ถึง
ทางทัง้ สองทาง คือทางทีด่ ี ทางทีเ่ จริญ ทีเ่ รียกว่ากุศล และทางทีไ่ ม่ดที างทีเ่ สือ่ ม ที่
เรียกว่าอกุศล เมือ่ รู้แล้ว จะได้เอามาเปรียบเทียบกับทางทีเ่ ราดําเนินอยู่ ว่ากําลังก้าวไป
ในทางใด ถ้าไปในทางทีไ่ ม่ดี ก็จะได้แก้ไขปรับปรุง เพราะมีข ้อมูลทีถ่ ูกต้อง ที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเราได้รู้จกั เราจึงควรให้ความสําคัญกับสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงสังสอน
่
ไม่ควรมองว่าธรรมะเป็ นเรื่องล้าสมัย เป็ นเรื่องโบราณ เป็ นเรื่องงมงาย
เพราะธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้า เป็ นคําสอนของจอมปราชญ์เลยทีเดียว ไม่ใช่คน
ธรรมดา สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
แม้ฟังไปแล้วอาจจะรู้สกึ ว่าเป็ นเหมือนนิยาย ทีไ่ ม่
น่าจะเป็ นไปได้ เพราะพวกเรายังขาดภูมปิ ญั ญา ขาดความสามารถทีจ่ ะเข้าถึง สิง่ ที่
พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นนัน่ เอง
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ถ้าเปรียบเทียบพวกเราก็เหมือนกับคนตาบอด ส่วนพระพุทธเจ้าเป็ นคนตาดี ย่อมเห็นสิง่
ต่างๆได้เต็มที่ แต่คนตาบอดย่อมไม่เห็นอะไรเลย เมือ่ ไม่เห็นอะไรเลย เวลาคนตาดีมา
บอกว่า มีสง่ิ นัน้ สิง่ นี้อยู่ ก็ไม่สามารถเห็นตามทีค่ นตาดีบอกได้ ก็จะคิดว่าเป็ นสิง่ ที่
เหลือเชื่อก็ได้ นี่คือลักษณะของจิตใจของปุถชุ น อย่างพวกเราทัง้ หลาย เป็ นอย่างนี้
จิตใจของพวกเรามืดบอดด้วยโมหะ อวิชชา โมหะคือความหลง ความเห็นผิดเป็ นชอบ
เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นกลับตาลปัตร เหมือนกับคนตาบอด ถึงแม้จะมีแสงสว่างอยู่
รอบตัว ก็จะเห็นแต่ความมืด เห็นความสว่างว่าเป็ นความมืดไป ใครจะบอกว่าขณะนี้เป็ น
เวลากลางวันก็ไม่เชื่อ เพราะเขาอยู่ในความมืด เห็นแต่ความมืด ก็ตอ้ งคิดว่าเป็ นเวลา
กลางคืน
นี่คอื จิตใจของพวกเรา ทีถ่ ูกโมหะ ถูกอวิชชาความไม่รู้จริงครอบงําอยู่ ก็จะเห็นอย่างนี้
เห็นไม่ตรงกับความจริง เช่นเห็นความเที่ยงแท้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่ นอน เห็นความสุข
ในสิ่งที่เป็ นทุกข์ เห็นตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตวั ตน พวกเราตัง้ แต่เกิดมาก็ไม่เคยคิดเลยว่า
สักวันหนึ่งจะต้องตาย มีแต่คดิ จะอยู่กนั ไปตลอด ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องจากโลกนี้ไป นี่
คือเห็นความเทีย่ งในสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน ส่วนการเห็นความสุขในสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์ ก็คอื
การเห็นว่าความสุข เกิดจากการมีสมบัตขิ ้าวของเงินทอง มีตาํ แหน่งใหญ่โต มี
ยศถาบรรดาศักดิ์ มีคนสรรเสริญเยินยอ มีรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะชนิดต่างๆทีถ่ ูก
อกถูกใจ ให้เสพตามความต้องการ เช่นไปเทีย่ ว ไปดูหนังฟังเพลง ไปรับประทาน ไปดืม่
แต่ความจริงแล้วกลับเป็ นความทุกข์ เพราะอะไร เพราะวันไหนทีอ่ ยากไปเทีย่ วแล้วไม่ได้
ไป จะรู้สกึ อย่างไร จะมีความสุขหรือไม่ ไม่มคี วามสุขแล้ว เพราะไม่ได้ไปเทีย่ วดังใจ
อยากจะไปดูหนังฟังเพลง ไปดืม่ ไปกิน แต่ไม่มเี งินไป ก็จะต้องเศร้าสร้อยหงอยเหงา
อยู่กบั บ้านกับช่อง เป็ นความทุกข์ข้นึ มาแล้ว ทุกข์ทเ่ี กิดจากการไม่ได้เสพสิง่ ทีอ่ ยาก แต่
คนทีร่ ู้วา่ สิง่ เหล่านี้เป็ นความทุกข์ เขาก็หกั ห้ามจิตใจ ไม่เสพสิง่ เหล่านี้ ไม่ดูหนังก็ไม่ตาย
ไม่ไปเทีย่ วก็ไม่ตาย ถ้าจะดืม่ จะกิน ก็ดม่ื กินเพราะความจําเป็ น เพือ่ รักษาอัตภาพร่างกาย
เท่านัน้ แต่ไม่ได้ดม่ื กินเพือ่ ความสนุกสนาน เพือ่ ความสุขอะไร เมือ่ สามารถฝึ กจิตใจ
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ไม่ให้ไปติดพันได้แล้ว ความอยากก็ไม่มาผลักดัน ให้ออกไปดืม่ ไปกิน ไปเทีย่ ว เมือ่ ไม่
มีความอยากมาผลักดันให้ออกไป ก็ไม่มคี วามทุกข์ใจ อยู่บา้ นเฉยๆก็มคี วามสุข
การเห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์วา่ เป็ นสุข คือการเห็นว่าการมีเงินมากๆ มีตาํ แหน่งสูงๆ มีคน
สรรเสริญเยินยอแล้ว จะมีความสุข แต่ไม่เคยมองในมุมกลับ เวลาเงินทองหมดไปจะทํา
อย่างไร เมือ่ มีความสุขกับการมีเงิน พอไม่มเี งินขึ้นมาก็ตอ้ งกลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา
ทันที เมือ่ เคยมีความสุขกับการมีตาํ แหน่งใหญ่ๆโตๆ พอถึงเวลาถูกปลด จะรู้สกึ อย่างไร
จะต้องรู้สกึ ทุกข์มากแน่นอน ทัง้ ๆทีเ่ มือ่ ก่อนเคยไม่มตี าํ แหน่ง ก็อยู่ได้ ไม่เห็นทุกข์อะไร
เลย แต่พอไปมีตาํ แหน่งเข้า แล้วถูกปลดไป ก็ตอ้ งทุกข์จนเกือบจะทนอยู่ต่อไปไม่ได้เลย
อย่างนี้จะเป็ นความสุขได้อย่างไร มันเป็ นความทุกข์ทร่ี อเราอยู่ทงั้ นัน้ รอตอนทีไ่ ม่มเี งิน
ตอนทีถ่ ูกปลดออกจากตําแหน่ง ตอนทีไ่ ม่มคี นสรรเสริญชื่นชมยินดี ตอนทีม่ คี นตําหนิติ
เตียนด่าว่า ความสุขก็จะกลายเป็ นความทุกข์ข้นึ มา เพราะเคยกับการได้เงินได้ทอง ได้
ตําแหน่งสูงๆ ได้รบั การสรรเสริญเยินยอ พอเปลีย่ นหน้ามือเป็ นหลังมือ ก็ทนรับกับ
สภาพนี้ไม่ได้
ถ้ารู้วา่ เป็ นความทุกข์ ไม่เป็ นความสุข ก็จะไม่ยนิ ดีกบั สิง่ เหล่านี้ ได้เงินมาก็เอาไว้ใช้เท่าที่
จําเป็ น ไม่ตอ้ งมีมาก พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ พออยู่พอกินก็พอแล้ว จะได้ตาํ แหน่ง
อะไรก็ไม่ยดึ ไม่ตดิ ได้มาก็รบั ไว้ ต้องการจะเอาคืน ก็คนื เขาไป การสรรเสริญก็
เช่นเดียวกัน เป็ นปากของคนอืน่ บังคับเขาไม่ได้ จะชม จะด่า ก็หา้ มเขาไม่ได้ แต่สง่ิ ทีเ่ รา
ห้ามได้คอื ใจของเรา อย่าไปหลง ต้องคอยเตือนใจเสมอว่า มันเปลีย่ นแปลงได้ ชมเรา
วันนี้ พรุ่งนี้ก็ด่าเราได้ ด่าเราวันนี้ พรุ่งนี้กช็ มเราได้เหมือนกัน ไม่มอี ะไรแน่นอนตายตัว
ถ้าไม่ไปยึดไปติด ไม่ไปยินดียนิ ร้ายแล้ว ก็จะเป็ นแต่สกั แต่วา่ เป็ นลมปากเฉยๆเท่า
นัน้ เอง เพราะเราเข้าใจถึงความจริงของสิง่ เหล่านี้ จึงได้เตรียมตัวเตรียมใจ ไว้หักห้าม
จิตใจไม่ให้ไปหลงไปยินดี เวลาถูกใครชม เพราะถ้ายินดีแล้ว ก็จะต้องเกิดความทุกข์
ตามมา เมือ่ เขาไม่ชมหรือด่าเรา
นี่แหละคือการเห็นกลับตาลปัตร เป็ นความหลง เห็นผิดเป็ นชอบ เห็นความเทีย่ งแท้ใน
สิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน เห็นความสุขในสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์ เห็นตัวตนในสิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน เรา
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เห็นอะไรเป็ นตัวตนบ้าง ก็เห็นร่างกายของเรานี้วา่ เป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเรา เป็ นของเรา แต่
พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกทัง้ หลาย กลับเห็นตรงกันข้ามกับเรา กลับเห็นว่าไม่มี
ตัวไม่มตี น อยู่ในร่างกายนี้ ลองพิจารณาดู แยกแยะอาการต่างๆออกมา ผมก็สกั แต่วา่
เป็ นผม ผมมีตวั ตนไหม เวลาตัดผมทิ้งไป มันกลายเป็ นอะไรไป ก็กลายเป็ นดินไป เล็บ
ตัดทิ้งไป ก็เหมือนกัน หนังเนื้อเอ็น กระดูก อวัยวะต่างๆ ก็ไม่มตี วั ไม่มตี น เป็ นเพียง
อวัยวะเท่านัน้ เอง เวลาไปตลาดเห็นเขาเอาเนื้อสัตว์มาชําแหละขาย ก็ไม่เห็นมีตวั ตนอยู่
ในเนื้อสัตว์ เวลากินเข้าไป เราก็ไม่ได้กลายเป็ นสัตว์ เราก็ยงั เป็ นเราอยู่เหมือนเดิม
เพราะไม่ใช่ตวั ใช่ตนนัน่ เอง เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดมาจากธาตุ ๔ ดิน นํ้ า ลม ไฟ ข้าวมาจากอะไร
ก็ตอ้ งปลูกในดิน ต้องมีนาํ้ ต้องมีแดด ต้องมีลม ข้าวถึงจะเจริญงอกงามได้ พวกผัก
พวกใบหญ้าต่างๆทีส่ ตั ว์ทงั้ หลายกิน ก็กนิ ใบหญ้า เมือ่ กินใบหญ้าแล้วก็กลายเป็ นสัตว์
ขึ้นมา กลายเป็ นหมู เป็ นวัว เป็ นควาย เมือ่ เอามารับประทาน ก็กลายเป็ นผม ขน เล็บ
ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ฯลฯ ทีม่ อี ยู่ในตัวของเรา แต่ไม่มตี วั ไม่มตี นอยู่ในนัน้ เลย
เป็ นการรวมกันเข้ามาของดิน นํา้ ลม ไฟ มาในรู ปของอาหารต่างๆ ทีเ่ รารับประทานกัน
เรารับประทานข้าว เนื้อ ผัก ผลไม้ ซึง่ ล้วนเกิดมาจากดิน นํา้ ลม ไฟทัง้ นัน้ ถ้าไม่มดี นิ
ไม่มนี าํ้ ไม่มลี ม ไม่มไี ฟ สิง่ เหล่านี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ ทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ ต้องมีดนิ
นํา้ ลม ไฟ เป็ นส่วนประกอบทัง้ นัน้ เมือ่ ประกอบกันขึ้นมาแล้ว ก็มรี ู ปร่างลักษณะ
แตกต่างกันไป เป็ นต้นไม้บ้าง เป็ นคนบ้าง เป็ นสัตว์บา้ ง ล้วนมาจากดิน นํา้ ลม ไฟทัง้ สิ้น
ไม่มตี วั ไม่มตี นเลย แล้วตัวตนมาจากอะไร
หลังจากทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงศึกษาค้นคว้าดู ก็ทรงเห็นว่าออกมาจากความหลงนัน่ เอง
สมมุติกนั ขึ้นมา สมมุตวิ า่ ร่างกายนี้เป็ นตัวฉันนะ ร่างกายนัน้ เป็ นตัวเธอ แล้วก็ยดึ ติดกับ
ร่างกายกัน ว่าเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเราเป็ นของๆเรา พอเมือ่ ถึงเวลาทีร่ ่างกายจะต้องแตก
สลาย แยกกลับสู่ธาตุเดิม สู่ดนิ นํา้ ลม ไฟ ใจผูม้ คี วามหลงครอบครองอยู่ ก็เกิดความ
ว้าวุน่ ขุน่ มัว เกิดความทุกข์ เกิดความระสํา่ ระสาย เพราะความหลง หลงไปยึดไปติด
ร่างกาย ว่าเป็ นเรา เป็ นของเรานัน่ เอง แต่ถา้ ได้ฝึกฝน ได้ศึกษาจนเกิดความเข้าใจอย่าง
แท้จริงจนเห็นว่า ร่างกายนี้เกิดจากการรวมตัวของดินนํา้ ลม ไฟ ในรูปของกับข้าวกับ
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ปลาอาหาร แล้วก็กลายเป็ นร่างกายนี้ กลายเป็ นผม เป็ นขน เป็ นเล็บ เป็ นฟัน เป็ นหนัง
ฯลฯ ไม่มตี วั ไม่มตี น เหมือนกับกระแป๋ งทีเ่ ราเอาข้าวเอาของมาใส่รวมกัน มันไม่มตี วั ไม่มี
ตนฉันใด ร่างกายก็ไม่มตี วั ไม่มตี นฉันนัน้
ถ้าหมันสอนอยู
่
่เรื่อยๆแล้ว ต่อไปก็จะเห็นเอง จะเข้าใจเอง เมือ่ เข้าใจแล้วว่าไม่ใช่ตวั ใช่
ตน ก็ไม่เดือดร้อนอะไร เพราะรู้วา่ สักวันหนึ่ง ก็ตอ้ งกลับไปสู่สภาพเดิม กลับไปสู่ ดิน
นํา้ ลม ไฟ เวลาคนตายไป ไฟก็จะออกจากร่างกายก่อน ไปจับร่างกายก็จะรู้สกึ เย็น ลมก็
จะออกไป นํา้ ก็จะไหลออกมา เหลืออยู่แต่ส่วนแข็ง เช่นพวกกระดูก พวกเนื้ออะไรต่างๆ
ทิ้งไว้ต่อไปก็แห้งกรอบ แล้วในทีส่ ุดก็จะผุจะเปื่ อย แล้วก็กลายเป็ นดินไปในทีส่ ุด ไม่มี
อะไรเป็ นตัวเป็ นตนในร่างกายของเราเลย ล้วนเป็ นธาตุทงั้ ๔ คือ ดิน นํา้ ลม ไฟ ทัง้ นัน้
นี่คอื สิง่ ทีเ่ ราจะต้องมาแก้ไข ต้องพยายามสอนตัวเราอยู่เรื่อยๆ อย่าไปเห็นกลับตาลปัตร
ให้เห็นตามความเป็ นจริง อย่างทีพ่ ระพุทธเจ้าและพระสาวกทัง้ หลาย ทรงรู้ทรงเห็น คือ
เห็นความไม่เทีย่ งในสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง เห็นความทุกข์ในสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์ เห็นความไม่มตี วั ตนใน
สิง่ ทีไ่ ม่มตี วั ตน ด้วยการนําเอาสิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั ในวันนี้ ไปสอนตัวเรา อย่าสักแต่วา่ ฟัง
ฟังแล้วไม่พจิ ารณา ไม่คดิ ถึงมันอีก ก็จะลืม จะหายไปจากใจ
แต่ถา้ นําไปคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆ นําไปสอนใจอยู่เรื่อยๆ ต่อไปเวลาความหลงจะมา
หลอก ก็จะหลอกไม่ได้ จะมาบอกว่าร่างกายนี้เป็ นเรา ก็หลอกไม่ได้ เพราะเรามีความรู้
จริงอยู่ในใจ จะมาบอกว่าเป็ นความสุข ก็หลอกไม่ได้ เราจะเห็นจะรู้วา่ ไม่เป็ นความสุข
จะมาบอกว่าเทีย่ งแท้แน่นอน ก็หลอกไม่ได้ เพราะรู้วา่ สักวันหนึ่งเราก็ตอ้ งตาย ร่างกายนี้
ไม่อยู่ไปตลอด แต่ในขณะนี้พวกเราไม่มขี อ้ มูลเหล่านี้อยู่ในใจเลย เวลาคิดอะไร จะทํา
อะไร ก็คดิ ว่าจะอยู่ไปตลอด ไม่ตาย ไม่แก่ ไม่เจ็บเลย เวลานึกอยากจะได้อะไรมา ก็ไม่
เคยคิดเลยว่ากําลังจะเอาความทุกข์มาใส่ใจ เราไม่เคยคิดอย่างนี้กนั มักจะคิดว่าเป็ น
ความสุขทัง้ นัน้ เวลามองเห็นอะไร ก็จะเห็นเป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นตัว เป็ นตน ไม่เคย
คิดเลยว่าเป็ นดิน นํา้ ลม ไฟ เพราะไม่ได้สร้างกุศลให้เกิดขึ้นในใจ ด้วยการศึกษารํา่
เรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า แล้วนําพระธรรมคําสอนมาสอนใจอยู่เรื่อยๆ
ภาวนาอยู่เรื่อยๆ ภาวนาก็คอื การสอนใจ เรียกว่าวิปสั สนาภาวนา คือสอนให้รู้ตามความ
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เป็ นจริงของสิง่ ต่างๆทัง้ หลาย ทีม่ อี ยู่เป็ นอยู่ ไม่ปล่อยให้ความหลงมาหลอกว่า เป็ นตัว
เป็ นตน เป็ นสุข เป็ นสิง่ ทีเ่ ทีย่ งแท้แน่นอน การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๒๓

มงคล ๔ ขัน้

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘
วันนี้เป็ นวันอาทิตย์ มีเวลาว่างจึงได้มาวัด เพือ่ มาเสริมสิริมงคลให้กบั ชีวติ เพราะเมือ่ มา
วัดแล้ว ก็จะได้บูชาสิง่ หรือบุคคล ทีส่ มควรแก่การบูชา คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระ
อริยสงฆ์สาวก อันเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความเป็ นสิริมงคลแก่ชวี ติ ดังในพระบาลีทแ่ี สดง
ไว้ว่า ปูชา จะ ปูชนี ยานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การได้บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชา
เป็ นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต การบูชาในพระพุทธศาสนานัน้ ได้ทรงแสดงไว้เป็ น ๒
ลักษณะด้วยกันคือ ๑. อามิสบูชา การบูชาด้วยเครื่องสักการะ เช่นดอกไม้ ธู ป เทียน ๒.
ปฏิบตั บิ ูชา คือ การบูชาด้วยการประพฤติทางกาย วาจา ใจ ให้ดใี ห้งาม ได้ทรงยกย่อง
ปฏิบตั บิ ูชา ว่าเป็ นการบูชาทีแ่ ท้จริง
ผูท้ ม่ี คี วามเลือ่ มใสศรัทธาและเคารพในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ พ่อแม่
ครูบาอาจารย์ ถ้าจะบูชาพระคุณของท่าน ก็ให้บูชาด้วยปฏิบตั ิบูชา ตัง้ ตนอยู่ในความดี
ทัง้ หลาย ละเว้นจากการประพฤติบาปกรรมทัง้ หลาย ชําระจิตใจให้สะอาดหมดจด ชําระ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความอยากต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในจิตในใจ ให้เบาบางลงไป
และให้หมดไปในทีส่ ุด เพราะนี่แหละคือมงคลทีส่ ูงสุดของชีวติ มงคลนี้มอี ยู่ ๔ ขัน้
ด้วยกันคือ ๑. โสดาบัน ๒. สกิทาคามี ๓. อนาคามี ๔. อรหันต์ เป็ นสภาวะของจิตใจที่
พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ด้วยการปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ด้วยการ
ทําบุญทําทานอย่างสมํา่ เสมอ รักษาศีลอย่างเคร่งครัด บําเพ็ญจิตตภาวนา เจริญสมาธิ
และปัญญา เพือ่ ให้เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา เพือ่ จิตจะได้หลุดพ้นจากความลุม่ หลง
อันเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เกิดความทุกข์ เป็ นเหตุทท่ี าํ ให้เกิด แก่ เจ็บ ตาย เวียนว่าย ตายเกิด
ในสังสารวัฏ อย่างไม่รู้จกั จบจักสิ้น
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เมือ่ ได้ปฏิบตั ิ ทาน ศีล ภาวนาอย่างสมํา่ เสมอแล้ว มงคลทัง้ ๔ ขัน้ ก็จะปรากฏขึ้นมา
ตามลําดับ ขัน้ แรกบรรลุเป็ นพระโสดาบัน อานิสงส์ของพระโสดาบันมีอะไรบ้าง จะมีภพ
ชาติเหลือไม่เกิน ๗ ชาติ จะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกไม่เกิน ๗ ชาติ และจะไม่ไปเกิด
ในอบาย ไม่ตอ้ งไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรกอีกต่อไป จะ
ได้เกิดเป็ นมนุษย์หรือเทพเท่านัน้ แล้วก็จะได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ในทีส่ ุด ถ้าได้ปฏิบตั ิ
ต่อเนื่องไปอีก ก็จะบรรลุถงึ มงคลขัน้ ที่ ๒ คือพระสกิทาคามี เมือ่ ได้ถงึ ขัน้ ที่ ๒ แล้ว ภพ
ชาติจะเหลือเพียงชาติเดียว แล้วก็จะบรรลุเป็ นพระอรหันต์ได้ ถ้าปฏิบตั ไิ ด้ยง่ิ ๆขึ้นไปอีก
ก็จะบรรลุถงึ มงคลขัน้ ที่ ๓ คือพระอนาคามี เป็ นผูท้ ไ่ี ม่กลับมาเกิดในโลกของมนุ ษย์
และโลกของเทวดาผูเ้ สพกามอีกต่อไป แต่จะไปจุตอิ ยูบ่ นพรหมโลกชัน้ สุทธาวาส แล้วก็
จะได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ในลําดับต่อไป ถ้ายังปฏิบตั ไิ ด้สูงขึ้นไปอีก ก็จะบรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ในชาติน้ ีเลย ไม่ตอ้ งไปเกิดอีกต่อไป
ถ้าหมันปฏิ
่ บตั ิ ทาน ศีล ภาวนาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าชีวติ จะหาไม่แล้ว จะทําให้บรรลุ
มงคลทัง้ ๔ ขัน้ ได้ในชาติน้ ี ไม่ตอ้ งรอถึงชาติต่อๆไป แต่ถา้ เกิดหมดบุญไปเสียก่อน และ
ได้เป็ นพระโสดาบันแล้ว ก็จะมีภพชาติเหลืออีกไม่เกิน ๗ ชาติ ต้องกลับมาเกิดอีก เพือ่
มาบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ต่อไปอีก เช่นเดียวกับพระสกิทาคามี ทีม่ ภี พชาติเหลืออีก
เพียงชาติเดียว ถ้าได้บรรลุเป็ นพระสกิทาคามีแล้ว แต่ยงั ไม่ได้บรรลุมงคลทีส่ ูงกว่านี้
ต้องตายไปเสียก่อน ก็จะกลับมาเกิดอีกครัง้ เดียวเท่านัน้ จะมีบญ
ุ บารมีคอยผลักดันให้
เข้าวัด ให้ปฏิบตั ธิ รรมอย่างต่อเนื่อง บรรลุธรรมขัน้ สูงขึ้นไป จนถึงขัน้ พระอรหันต์ใน
ทีส่ ุด ถ้าได้บรรลุเป็ นพระอนาคามีแล้ว แต่ตอ้ งตายไปเสียก่อน ก่อนจะได้บรรลุเป็ นพระ
อรหันต์ ก็จะไปเกิดอยู่บนพรหมโลกชัน้ สุทธาวาส จะไม่กลับมาเกิดเป็ นมนุษย์ ไม่เกิด
เป็ นเทพผูเ้ สพกามอีกต่อไป แล้วก็จะปฏิบตั ติ ่อไปจนบรรลุเป็ นพระอรหันต์
ส่วนผูท้ ม่ี บี ญ
ุ มีวาสนา ทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ ยังปฏิบตั ธิ รรมได้อย่างต่อเนื่อง ก็สามารถบรรลุ
เป็ นพระอรหันต์ได้ในชาติน้ ี ดังทีม่ ปี รากฏในสมัยพุทธกาล มีผูท้ ป่ี ระพฤติปฏิบตั ธิ รรม
อย่างต่อเนื่อง จนได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์กนั เป็ นจํานวนมาก นี่คอื มงคลทีจ่ ะเกิดขึ้น กับ
ผูท้ บ่ี ูชาบุคคลทีส่ มควรแก่การบูชา จะได้บรรลุเป็ นพระอรหันต์ในทีส่ ุด การเป็ นพระ
60

อรหันต์เป็ นอย่างไร ก็เป็ นจิตใจที่สะอาดหมดจด ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความอยากต่างๆ เมือ่ ไม่มสี ง่ิ เหล่านี้แล้ว ก็ไม่มเี ชื้อทีท่ าํ ให้ไปเกิดในภพน้อยภพ
ใหญ่อกี ต่อไป การเวียนว่ายตายเกิดก็หมดสิ้นลง มีแต่ความสุขอย่างเดียว เพราะตราบ
ใดทีย่ งั มีการเกิดอยู่ ตราบนัน้ ก็ยงั มีการแก่ การเจ็บ การตาย ยังมีความทุกข์อยู่ แต่ผูท้ ่ี
ไม่ไปเกิดอีก ก็จะไม่มคี วามทุกข์อกี ต่อไป ดังทีท่ รงตรัสไว้ว่า ทุกข์ย่อมไม่มีกบั ผูไ้ ม่เกิด
แต่การไม่เกิดไม่ได้หมายความว่า สูญหายไป เป็ นจิตทีบ่ ริสุทธิ์ทไ่ี ม่ตอ้ งไปเป็ นเทพ เป็ น
พรหม เป็ นมนุษย์ เป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นอสุรกาย เป็ นสัตว์นรกอีกต่อไปเท่า
นัน้ เอง แต่จติ ก็ยงั เป็ นจิตอยู่อย่างเดิม เป็ นกายทิพย์ทอ่ี ยู่ในขัน้ นิ พพาน ขัน้ ทีส่ ะอาด
หมดจด เหมือนกับท้องฟ้ าทีไ่ ม่มเี มฆ ไม่มหี มอก ไม่มคี วันหลงเหลืออยู่ในท้องฟ้ า แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่า ท้องฟ้ าสูญหายไปด้วย ท้องฟ้ าก็ยงั อยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ไม่มเี มฆ
ไม่มหี มอก ไม่มคี วันเท่านัน้ เอง จิตของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ก็เป็ นแบบนัน้ เป็ น
จิตใจทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ ไม่มกี เิ ลสตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในจิต แต่ไม่ได้สูญหายไปไหน
เพราะยังเสวยบรมสุขอยู่ ดังทีไ่ ด้ทรงตรัสไว้ว่า นิ พพานัง ปรมังสุญญัง นิ พพานเป็น
ความว่างอย่างยิ่ง สูญจากกิเลส สูญจากตัณหาทัง้ หลาย นิ พพานัง ปรมังสุขงั นิ พพาน
เป็ นบรมสุข คือมีความสุขอย่างยิ่ง ไม่มคี วามสุขของภพไหนๆ จะเท่ากับความสุขของ
พระนิพพาน เพราะเป็ นความสุขทีถ่ าวร ตลอดอนันตกาล ไม่เสือ่ ม ไม่หายไป
ไม่เหมือนกับความสุขของพวกเรา ทีส่ ุขแล้วเดีย๋ วก็หายไป แล้วก็มคี วามทุกข์เข้ามา
แทนที่ ถ้าตราบใดยังอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่ ความสุขก็จะเป็ นในลักษณะอย่างนี้ มี
แล้วก็หายไป แล้วก็กลับมาอีก ขึ้นอยู่กบั ภพทีไ่ ปอยู่ ถ้าเป็ นภพทีด่ ที เ่ี รียกว่าสุคติ ก็จะมี
ความสุขมากกว่าความทุกข์ ถ้าเป็ นภพทีเ่ รียกว่าอบายหรือทุคติ ก็จะมีความทุกข์มากกว่า
ความสุข ถ้าไปเกิดเป็ นเดรัจฉาน เป็ นเปรต เป็ นผี เป็ นสัตว์นรก ก็จะมีความทุกข์
มากกว่าความสุข แต่ถา้ ได้เกิดเป็ นมนุษย์ ได้เป็ นเทพ เป็ นพรหม ก็จะมีความสุขมากกว่า
ความทุกข์ แต่ก็ยงั หนีไม่พน้ จากความทุกข์ เพราะมีการเปลีย่ นแปลงนัน่ เอง ยังอยู่
ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ อนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา แต่จติ ทีไ่ ด้หลุดพ้นถึงขัน้ พระนิพพาน
แล้ว จะอยู่เหนือกฎของไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
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จิตของพระอรหันต์ จิตของพระพุทธเจ้า เป็ นจิตทีไ่ ม่มไี ตรลักษณ์หลงเหลืออยู่แล้ว ไม่มี
อนิ จจัง ความไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่มคี วามทุกข์ ไม่มกี ารถืออัตตาตัวตน หลงเหลืออยู่
ในจิตนัน้ ๆ เป็ นจิตทีส่ ะอาดบริสุทธิ์ เป็ นปรมังสุขงั เป็ นสุขอย่างยิ่ง เป็ นผลทีจ่ ะได้รบั
จากการปฏิบตั บิ ูชา จึงไม่ควรมองข้าม การประพฤติปฏิบตั บิ ูชา ด้วยกายวาจาใจของเรา
พยายามน้อมเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า
ทีไ่ ด้ทรงสังสอนมาปฏิ
่
บตั อิ ย่าง
เคร่งครัด เพราะได้ทรงตรัสไว้ว่า ผูใ้ ดประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ผูน้ ้นั แลคือผูบ้ ูชา
เราตถาคต เป็ นการบูชาตถาคต ต้องบูชาด้วยการปฏิบตั บิ ูชา ปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่
ธรรม ทีเ่ รียกว่าสุปฏิปนั โนนัน่ เอง จึงต้องให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิ อย่าสักแต่วา่ ฟัง
เทศน์ฟงั ธรรม เสร็จแล้วก็ไม่สนใจทีจ่ ะนําไปปฏิบตั ิ อย่าสักแต่วา่ สมาทานศีล แล้วก็ไม่
รักษา สมาทานศีล ๕ แล้วตกเย็นก็ไปดืม่ สุรา อย่างนี้ใช้ไม่ได้
ถ้าสมาทานศีลแล้วต้องรักษาให้ได้ ถ้าสมาทาน ปาณาติปาตา เวรมณี ละเว้นจากการฆ่า
สัตว์ตดั ชีวติ ก็ตอ้ งละเว้น ถึงแม้จะถูกมดกัด ถูกยุงกัด ก็จะไม่ตบมด ตบยุง อย่างมาก
ก็จะสลัดไป ปัดไป แต่จะไม่ทาํ ลายชีวติ ของเขา ถ้าสมาทาน อทินนาทานา เวรมณี ละ
เว้นจากการลักทรัพย์ ก็จะไม่ไปเอาทรัพย์สมบัตขิ องผูอ้ น่ื ทีเ่ ขาไม่อนุญาต ถ้าเขาให้ เขา
บอกว่าเอาไปเถิดไม่เป็ นไร อย่างนี้รบั ไปก็ไม่ถอื ว่าผิดศีลข้อ ๒ ละเว้นจากการลักทรัพย์
ถ้าสมาทาน กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี ละเว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม ก็จะต้องไม่
ไปยุ่งกับสามีภรรยาของผูอ้ น่ื ไม่ไปมีเพศสัมพันธ์กบั ผูท้ ไ่ี ม่ใช่เป็ นภรรยาหรือสามีของเรา
ถ้ายังไม่แต่งงานก็อย่าเพิง่ ไปริ อดรนทนใจไว้ก่อน รอให้โตเสียก่อน เมือ่ สมควรแก่เวลา
พ่อแม่ก็จะจัดการสู่ขอ จัดพิธีแต่งงานแต่งการให้ เมือ่ เป็ นสามีเป็ นภรรยากันแล้ว จะร่วม
หลับนอนกัน ก็ไม่ถอื ว่าเป็ นการผิดศีลข้อ ๓ แต่ถา้ ยังไม่แต่งงานแต่งการ เป็ นโสดอยู่
แล้วไปร่วมหลับนอนกับผูอ้ น่ื อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็ นการผิดศีล หรือไปยุ่งกับสามีภรรยา
ของผูอ้ น่ื ทัง้ ๆทีต่ นเองก็มสี ามีมภี รรยาอยู่แล้ว ก็เป็ นการผิดศีลเหมือนกัน
ถ้าสมาทาน มุสาวาทา เวรมณี ละเว้นจากการพูดปดมดเท็จ ก็จะต้องพูดแต่ความจริง
ไม่พูดโกหกโดยเด็ดขาด ถ้าพูดไม่ได้ก็อย่าพูด นิ่งเสีย ไม่ตอ้ งพูด ไม่มใี ครว่าเราหรอกถ้า
เราไม่พูด คนใบ้เขาไม่พูดยังไม่มใี ครไปว่าเขาเลย แล้วเราทําไมจะทําเป็ นคนใบ้บา้ งไม่ได้
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หรือ ทําไมต้องไปอวดฉลาด อวดพูด แต่พดู ในสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นความจริง ยิง่ แย่กว่าคนใบ้อกี
คนใบ้อย่างน้อยเขาก็ไม่โกหก แต่เราเป็ นคนไม่ใบ้ แต่กลับใช้ปากของเราไปในทางทีไ่ ม่ดี
อย่างนี้ฉลาดหรือโง่กนั แน่ ถ้าเป็ นคนฉลาดต้องรู้วา่ กําลังพูดอะไร ถ้าพูดไม่จริง ถ้ามีสติ
รู้อยู่ รู้วา่ ไม่ดี ก็อย่าไปพูด ก็เท่านัน้ เอง ส่วนคนอื่นจะคิดอย่างไรก็หา้ มเขาไม่ได้ เขา
อาจจะคิดว่า ถ้าไม่พูดก็แสดงว่าไม่ได้ทาํ ใช่ไหม ก็แล้วแต่คุณจะคิด แต่เราไม่ได้พดู ว่า
ทําหรือไม่ได้ทาํ เราอยู่เฉยๆ คุณจะคิดอย่างไรก็ได้ แต่จะมาบังคับให้พูดในสิง่ ทีไ่ ม่
อยากจะพูดไม่ได้
ถ้าสมาทาน สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา หรือสิง่ ที่
เสพเข้าไปแล้ว ทําให้ขาดสติควบคุมกายวาจาใจ ให้เป็ นปกติ ก็ควรหลีกเลีย่ ง อย่าไป
เสพ ถึงแม้มีงานเลี้ยงทีต่ อ้ งไป ก็ดม่ื อย่างอืน่ ก็ได้ นํา้ หวาน นํา้ เปล่าก็ได้ ถ้าใครบังคับให้
ดืม่ ก็บอกเขาว่า กําลังทําตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ทําไมคนทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ เช่น
ไม่กนิ หมู ทําไมไม่บงั คับให้เขากินหมู เป็ นชาวพุทธไม่ดม่ื เหล้า ทําไมปล่อยให้เขาบังคับ
ให้ดม่ื ไม่ตอ้ งไปกลัวว่าจะเสียเพือ่ น เพือ่ นแบบนี้เสียไปได้ก็ดี มีไว้ทําไมเพือ่ นแบบนี้ มี
แต่จะพาให้ลม่ จมเท่านัน้ เอง ชวนไปกินเหล้าเมายากัน เดีย๋ วก็มนึ เมา เดีย๋ วก็ไปขับรถ
ควํา่ ขับรถชนกันตาย อย่างนี้ดหี รือไม่ สูไ้ ม่กนิ เหล้าไม่ดกี ว่าหรือ มีสติสมั ปชัญญะ
ครบถ้วนบริบูรณ์ จะได้ควบคุมการพูดการกระทําให้ดใี ห้งาม คนทีเ่ สพสุรายาเมาแล้ว จะ
ไม่มสี ติควบคุมกายวาจาใจ ให้อยู่ในกรอบของความดีงาม คิดจะพูดอะไรออกมาก็พูด
ออกมา ทัง้ ๆทีเ่ ป็ นสิง่ ทีไ่ ม่น่าพูด พูดไปแล้วก็ทาํ ให้คนอืน่ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ ทําให้ตอ้ ง
โต้ตอบกัน ทะเลาะวิวาททุบตีกนั เพราะการเสพสุรายาเมาเป็ นเหตุ ไม่มสี ติควบคุมกาย
วาจาใจ ให้เป็ นปกติ
นี่คอื การปฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่ธรรม ตัง้ ตนอยู่ในศีล ๕ คือ ๑. ละเว้นจากการฆ่าสัตว์
ตัดชีวติ ๒. ละเว้นจากการลักทรัพย์ ๓. ละเว้นจากการประพฤติผดิ ประเวณี ๔. ละเว้น
จากการพูดปดมดเท็จ ๕. ละเว้นจากการเสพสุรายาเมา นี่คอื การปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ
คนเราจะเป็ นคนทีน่ ่าเคารพเลือ่ มใส ก็ตอ้ งมีศีล คนทีไ่ ม่มศี ีล ไม่มใี ครอยากจะกราบไหว้
บูชา ไม่มใี ครอยากจะยกมือไหว้ มีแต่อยากจะเดินหนี แต่คนทีม่ ศี ีล แม้จะเป็ นลูก พ่อ
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แม่ก็ยงั กราบลูกได้ เช่นเมือ่ ลูกบวชเป็ นพระ มีศีล ๒๒๗ ข้อ เวลาพ่อแม่กราบ ก็ไม่ได้
กราบผ้าเหลือง ไม่ได้กราบเพราะโกนหัว แต่กราบเพราะมีศีล ๒๒๗ ข้อต่างหาก ถ้าโกน
หัวห่มผ้าเหลืองแล้ว แต่ทาํ ตัวเหมือนลิง ใครจะกราบลง มีแต่จะเดินหนี ถ้าเห็นกิรยิ า
อาการทีไ่ ม่สมกับความเป็ นสมณะ ไม่สาํ รวม กายวาจา ก็ไม่มใี ครอยากจะเข้าใกล้ ไม่มี
ใครอยากจะทําบุญด้วย เพราะไม่มอี ะไรดึงดูดใจ ความสวยงามของคนอยู่ทค่ี วาม
ประพฤติดี มีศีลธรรม ไม่ใช่อยู่ทเ่ี สื้อผ้าอาภรณ์ ไม่ได้อยู่ทก่ี ารตบแต่งหน้าตา ใส่นาํ้ หอม
สิง่ เหล่านี้อาจจะหลอกคนทีไ่ ม่รู้จกั แยกแยะ ว่าคนสวยกับคนไม่สวยทีแ่ ท้จริงอยู่ตรงไหน
ถ้าเป็ นคนฉลาดมีปญั ญา จะหลอกไม่ได้ จะแต่งตัวสวยงามขนาดไหนก็ตาม จะใส่
นํา้ หอมให้หอมขนาดไหนก็ตาม ถ้าไม่มศี ีล ชอบพูดปดมดเท็จโกหกหลอกลวง ฉ้อโกง
ผูอ้ น่ื ก็จะไม่คบค้าสมาคมด้วย ไม่หลงรักว่าเป็ นคนสวย เป็ นคนงาม ถ้ายังไม่รู้จกั นิสยั
ยังไม่เห็นความประพฤติ ก็ตอ้ งรอไปก่อน คนเราเวลาคบกันใหม่ๆ ยังไม่รู้วา่ เป็ นคนดี
หรือไม่ แต่ถา้ ได้อยู่ร่วมกันแล้ว จะเห็นนิสยั จะรู้วา่ เป็ นคนแบบไหน เป็ นคนลักเล็ก
ขโมยน้อย พูดปดมดเท็จ ประพฤติผดิ ประเวณีหรือไม่ จะไม่พน้ สายตาของผูท้ อ่ี ยู่
ร่วมกัน จะต้องเห็น ไม่ชา้ ก็เร็ว ปิ ดบังกันไม่ได้ แต่ถา้ รู้จกั กันแบบผิวเผิน เช่นไปเจอกัน
ในงานเลี้ยง ได้ทกั ทายกัน จะไม่รู้วา่ เป็ นคนอย่างไร เพราะจะแสดงบททีส่ วยงามออกมา
พูดจาหวาน คะขา แต่งตัวสวยงาม แต่จะไม่รู้วา่ ธาตุแท้เป็ นอย่างไร จนกว่าจะได้อยู่
ร่วมกัน
เวลาทีจ่ ะเลือกคนมาเป็ นคู่ครอง จึงไม่ควรรีบร้อน พอได้เห็นหน้าตาแล้วถูกอกถูกใจ ก็
อย่าเพิง่ ตัดสินใจอยู่ร่วมกันเลย ใช้เวลาทําความรู้จกั กันก่อน ให้รู้ถงึ แก่นแท้ก่อน อย่ารู้
เพียงผิวเผิน ต้องศึกษาให้รู้ถงึ แก่นแท้ ให้รู้นิสยั สันดานว่าดีจริงหรือไม่ มีศีลทัง้ ๕ ข้อ
หรือไม่ ถ้ามีก็ถอื ว่าเป็ นคนดี น่าใช้ชวี ติ ร่วมกัน ถ้าจะให้เลือกระหว่างคนทีร่ าํ ่ รวยแต่ไม่มี
ศีลธรรม กับคนทีม่ ศี ีลธรรมแต่ไม่ราํ ่ รวย ก็ขอให้เลือกคนทีม่ ศี ีลธรรมจะดีกว่า จะไม่
ผิดหวัง จะไม่เสียใจ ถ้าเลือกคนทีร่ าํ ่ รวยแต่ไม่มศี ีลธรรม สักวันหนึ่งอาจจะทิ้งเราไปมี
ใหม่ก็ได้ เพราะเขามีเงินทอง เขาต้องการหาใหม่เมือ่ ไหร่ก็หาได้ จึงต้องใช้ปญั ญา
วิเคราะห์ศึกษา จะมีปญั ญาได้ ก็ตอ้ งมีศีล มีสมาธิ มีทานเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน
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เราจึงต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
ต้องทําบุญทําทาน รักษาศีล
ปฏิบตั ธิ รรม นัง่ สมาธิ เจริญปัญญา ใช้เหตุใช้ผล เวลาต้องการอะไร ต้องใช้เหตุใช้ผล
ถามตัวเองว่าสิง่ ทีอ่ ยากได้ เป็ นสิง่ ทีด่ จี ริงหรือไม่ เวลาไปซื้อของเช่นผลไม้ ยังเลือกกัน
เลย ว่าสดหรือไม่สด เน่าหรือไม่เน่า ไม่ซ้อื มาแบบสุ่มสีส่ ุ่มห้าฉันใด เวลาจะเลือกใครมา
เป็ นคู่ครอง ก็ตอ้ งพิถพี ถิ นั ต้องเลือกให้ดเี สียก่อน การทีจ่ ะเลือกได้ดกี ็ตอ้ งมีปญั ญา
แล้วจะรู้จกั แยกแยะ ว่าคนดีเป็ นอย่างไร คนไม่ดเี ป็ นอย่างไร จะได้คนดีมาเป็ นคู่ครอง
เป็ นเพือ่ น ก็จะมีความสุข เพราะคนดีจะไม่สร้างความทุกข์ให้กบั ใคร
ถ้าได้คนไม่ดมี าเป็ นเพือ่ น มาเป็ นคู่ครอง ก็จะมีแต่ความชํา้ อกชํา้ ใจไปตลอด เพราะคน
ไม่ดยี ่อมไม่คาํ นึงถึงความรู้สกึ ของผูอ้ น่ื จะเป็ นคนเห็นแก่ตวั อยากจะทําอะไรก็ทาํ โดย
ไม่สนใจว่าจะไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กบั ผูอ้ น่ื หรือไม่ แต่คนทีม่ ศี ีลมีธรรมจะคิด
อยู่เสมอว่า การกระทําทางกายวาจา จะสร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื หรือไม่ ถ้าสร้างก็
จะไม่ทาํ จะไม่ทาํ ลายชีวติ ของผูอ้ น่ื จะไม่เอาทรัพย์ของผูอ้ น่ื จะไม่ยุ่งกับสามีภรรยาของ
ผูอ้ น่ื จะไม่โกหกหลอกลวง จะไม่เสพสุรายาเมา เมือ่ ไม่ทาํ สิง่ เหล่านี้แล้ว จะสร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ใครได้อย่างไร จึงเป็ นคนทีน่ ่าชื่นชมยินดี มีคนอยากจะคบค้าสมาคม
ด้วย เพราะมีความสุขใจ มีความปลอดภัย
จึงอยากจะให้ท่านทัง้ หลาย น้อมจิตน้อมใจ เข้าสู่พระธรรมคําสอน น้อมเอามาประพฤติ
ปฏิบตั ิ เพือ่ จะได้เป็ นคนดี เป็ นคนฉลาด จะทําให้การดําเนินชีวติ เป็ นไปอย่างราบรื่นดี
งาม มีแต่ความสุขความเจริญ เป็ นสิริมงคล ถ้ายังไม่ได้ออกบวชปฏิบตั ธิ รรม ก็จะมี
ความสุขกับเพือ่ นฝูง มีความสุขกับคู่ครอง มีความสุขกับญาติพน่ี อ้ ง เมือ่ ได้ออกบวช
ปฏิบตั ธิ รรม ก็จะยกระดับของจิตเข้าสู่มงคลทัง้ ๔ ขัน้ ตามลําดับคือ ๑. พระโสดาบัน ๒.
พระสกิทาคามี ๓. พระอนาคามี ๔. พระอรหันต์ เมือ่ ได้เข้าถึงขัน้ พระอรหันต์แล้ว ก็จะ
ถึงมงคลขัน้ สูงสุด การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๒๔

องค์ประกอบของชีวิต
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ชีวติ ของพวกเรามีทงั้ ความสุข มีทงั้ ความทุกข์คละเคล้ากันไป มีข้นึ มีลง มีได้มเี สีย มี
หัวเราะมีรอ้ งไห้ เป็ นสิง่ ทีแ่ ปลกสําหรับพวกเรา เพราะบางสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น เป็ นสิง่ ทีเ่ ราไม่
ปรารถนา ไม่ชอบ ไม่ตอ้ งการ แต่ก็เป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ เพราะเหตุใด เพราะไม่รู้จกั
วิธีปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง ยังไม่รู้เลยว่า องค์ประกอบของชีวติ มีอะไรบ้าง ต้องอาศัยคนฉลาด
อย่างพระพุทธเจ้ามาสังมาสอน
่
ว่าอะไรเป็ นองค์ประกอบ มีลกั ษณะอย่างไร พระพุทธเจ้า
ทรงตรัสรู้ในพระอริยสัจ ๔ ทรงเห็นว่าชีวติ ประกอบขึ้นด้วยขันธ์ ๕ ได้แก่รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน เป็ นทุกข์ ไม่มตี วั ตน ผูท้ ไ่ี ม่รู้ความ
จริงของขันธ์ ๕ ก็จะมีความหลง ทําให้ยดึ มันถื
่ อมันในขั
่ นธ์ ๕ ว่าเป็ นตน เป็ นเรา เป็ น
ของของเรา เมือ่ มีความยึดมันถื
่ อมันแล้ว
่
ก็มตี ณ
ั หาความอยาก อยากจะอยู่ไปนานๆ มี
แต่ความสุข เป็ นไปตามความปรารถนาความต้องการของตน
แต่ชวี ติ นี้ไม่ได้เป็ นสมบัตขิ องเรา ไม่เป็ นไปตามความต้องการของเรา เราจึงมัก ประสบ
กับความผิดหวัง เพราะอยากจะมีแต่ความสุข แต่มนั ไม่ยอมให้ความสุขกับเรา มักจะ
สร้างความทุกข์ให้กบั เราอยู่เรื่อยๆ เช่นแก่ เจ็บ ตาย ทีเ่ ราไม่ปรารถนากัน เมือ่ ไม่
ปรารถนา เวลาเกิดขึ้นมา ก็สร้างความทุกข์ให้กบั เรา พระพุทธเจ้าจึงทรงสอน ให้ทํา
ความรู้จกั กับชีวติ รู้จกั ธรรมชาติของชีวติ ให้รู้จกั องค์ประกอบของชีวติ ว่ามีอะไร เป็ น
อย่างไร แล้วควรปฏิบตั อิ ย่างไร ถ้ารู้จกั วิธีปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง ความทุกข์ต่างๆก็จะไม่
สามารถเข้ามาเหยียบยํา่ ทําลาย สร้างความทุกข์ ความวุน่ วายใจให้กบั เราได้ ถ้าไม่มี
ความรู้และวิธีปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง มีแต่ความหลงทีอ่ ยากให้เป็ นไปตามความต้องการของเรา
มีแต่ความสุข ไม่เสือ่ ม ไม่เจ็บ ไม่ตาย ถ้ามีความปรารถนาอย่างนี้ ก็จะมีแต่ความทุกข์
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อยู่ราํ ่ ไป พระพุทธเจ้าทรงได้ศึกษาเรื่องของชีวติ มาอย่างถ่องแท้แล้ว รู้วา่ ควรปฏิบตั ิ
อย่างไร
คือต้องยอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้ว ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเป็ นธรรมดา ถ้า
ยอมรับความจริงแล้ว ใจก็จะไม่ทกุ ข์ ถ้ายังมีอปุ าทาน มีความยึดมันถื
่ อมันว่
่ า จะต้องดี
จะต้องเจริญ จะต้องอยู่ไปตราบชัว่ ฟ้ าดินสลายแล้ว ใจก็จะต้องผิดหวัง แล้วก็จะมีความ
วุน่ วายใจอยู่ตลอดเวลา เพราะชีวติ เหมือนกับแขวนอยู่บนเส้นด้าย จะขาดเมือ่ ไหร่ ไม่มี
ใครรู้ จึงควรหันมาทําความรู้จกั ทําความเข้าใจกับชีวติ ว่าเป็ นอย่างไร มีอะไรบ้าง แล้ว
ควรปฏิบตั อิ ย่างไร พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า ชีวติ ของมนุษย์ประกอบขึ้นด้วย
องค์ประกอบ ๕ ส่วนด้วยกัน ทรงเรียกว่า ขันธ์ ๕ แบ่งเป็ น ๒ ส่วนคือ ๑. รู ปขันธ์ ๒.
นามขันธ์ รูปขันธ์คอื ร่างกายของเราทีม่ อี าการ ๓๒ เช่นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้ อ เอ็น
กระดูก เป็ นต้น ส่วนนามขันธ์มอี ยู่ ๔ ส่วนด้วยกันคือ ๑. เวทนา ความรู้สกึ ได้แก่สุข
ทุกข์ ไม่สุขไม่ทกุ ข์ ๒. สัญญา ความจําได้ หมายรู้ เช่นเวลาเห็นรู ป ก็รู้วา่ เป็ นรู ปอะไร
เป็ นชาย เป็ นหญิง เป็ นเด็ก เป็ นผูใ้ หญ่ มีช่อื ว่าอะไร ๓. สังขาร ความคิดปรุงแต่งต่างๆ
คิดจะทําอะไรดีวนั นี้ ไปวัดดีหรือไม่ ไปทําสิง่ นัน้ หรือสิง่ นี้ ๔. วิญญาณ การรับรู้รูปทีม่ า
สัมผัสกับตา เสียงทีม่ าสัมผัสกับหู กลิน่ ทีม่ าสัมผัสกับจมูก รสทีม่ าสัมผัสกับลิ้น และ
โผฏฐัพพะ สัมผัสร้อนเย็น แข็งอ่อน ทีม่ าสัมผัสกับร่างกาย รวมกันเป็ น ๕ ส่วนด้วยกัน
ทัง้ ๕ ส่วนนี้ พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า เป็ นอนิ จจัง ไม่เทีย่ ง เช่นร่างกาย รู ปขันธ์ทม่ี ี
อาการ ๓๒ นี้ ไม่เทีย่ ง มีการเกิด การเจริญเติบโต มีการเสือ่ ม คือแก่ เจ็บไข้ได้ป่วย
แล้วในทีส่ ุดก็ดบั แตกสลายกลับคืนสู่ธาตุเดิม คือดิน นํ้ า ลม ไฟ เพราะมาจากดิน นํา้
ลม ไฟ ทีม่ าทางอาหาร ทีเ่ รารับประทานกันทุกวัน นํา้ ทีเ่ ราดืม่ อากาศทีเ่ ราหายใจ ล้วน
เป็ นธาตุทงั้ สิ้น คือดิน นํา้ ลม ไฟ เมือ่ เข้ามาสู่ร่างกาย ก็เปลีย่ นสภาพเป็ นอาการ ๓๒
เป็ นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เป็ นต้น มีการเจริญ มีการเสือ่ ม มีการชํารุด มีการเจ็บไข้
ได้ป่วย มีแก่ชรา มีการดับคือตายไป เมือ่ ดับแล้ว ธาตุทอ่ี ยู่ในร่างกายก็แยกตัวกันไป จน
ในทีส่ ุดก็ไม่มอี ะไรหลงเหลืออยู่ในร่างกายเลย
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จึงทรงสอนว่าร่างกายเป็ นอนิ จจัง ไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ถ้าไปหลงไปยึดไปติดว่า เป็ นตัวเรา
เป็ นของเรา ถ้ารู้วา่ ไม่ใช่ตวั เราของเรา ก็จะไม่ทกุ ข์ เช่นร่างกายของคนอืน่ ไม่ไปหลงว่า
เป็ นของเรา ก็ไม่ทกุ ข์ แต่ถา้ ไปหลงว่าเป็ นของเรา เป็ นลูกเรา เป็ นสามีเป็ นภรรยา เป็ นพ่อ
เป็ นแม่ของเรา ก็จะทุกข์ แม้ความเป็ นสามีเป็ นภรรยา เป็ นพ่อเป็ นแม่ เป็ นลูก จะเป็ น
ความจริงอย่างหนึ่งก็ตาม แต่ไม่ใช่ความจริงทีแ่ ท้จริง เป็ นความจริงทีส่ มมุตกิ นั ขึ้นมา
เช่นร่างกาย ๒ คนมาอยู่ร่วมกัน ก็สมมุตวิ ่าเป็ นสามี เป็ นภรรยากัน เมือ่ มีบตุ รมีธิดา ก็
สมมุตวิ า่ เป็ นลูกเป็ นพ่อเป็ นแม่กนั แต่ความจริงก็เป็ นเพียงร่างกาย เป็ นรู ปขันธ์ เป็ นธาตุ
๔ ดิน นํา้ ลม ไฟทีก่ ลายเป็ นคนทีม่ อี าการ ๓๒ ขึ้นมา
แต่เนื่องจากขาดปัญญา ขาดความรู้ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง เราจึงหลงยึดติดกับรู ปขันธ์ ถ้า
เป็ นรูปขันธ์ทจ่ี ติ เราอาศัยอยู่ ก็เรียกว่าร่างของเรา ตัวเรา ถ้าเป็ นรูปขันธ์ของสามี ของ
ภรรยา ของลูก ก็เป็ นลูก เป็ นสามี เป็ นภรรยาของเรา เมือ่ มีความยึดติดว่าเป็ นของเรา
เวลามีอาการแปรปรวน มีการเสือ่ มไป ก็จะต้องเกิดความทุกข์ข้นึ มา จึงทรงตรัสว่า รู ป
ขันธ์เป็ นทุกข์ เพราะมีความหลง มีอปุ าทานไปยึดมันถื
่ อมัน่ ว่าเป็ นตัวเป็ นตน เป็ นเรา
เป็ นของเรา ถ้าไม่มกี ็จะไม่ทกุ ข์ เช่นรูปขันธ์ของคนอืน่ ทีเ่ ราไม่รู้จกั เราก็ไม่ไปยึดไปติดว่า
เป็ นของเรา เมือ่ ไม่ยดึ ไม่ตดิ เวลารูปขันธ์นนั้ มีการเสือ่ มไป มีการตายไป เราก็ไม่ทกุ ข์กบั
รูปขันธ์นนั้ สังเกตดูคนทีเ่ ราไม่รู้จกั ไม่ได้คดิ ว่าเป็ นญาติ เป็ นมิตรสหาย เป็ นเพือ่ น เป็ น
สมบัตขิ องเรา เวลาเป็ นอะไรไป จะไม่รู้สกึ อะไรเลย แต่เวลาคนทีเ่ รายึดติดว่าเป็ นเพือ่ น
เป็ นสามี เป็ นภรรยา เป็ นบุตร เป็ นธิดา พอมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเขา เราจะมี
ความทุกข์ มีความวุน่ วายใจทันที
จึงทรงสอนให้ปล่อยวางด้วยปัญญา ต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆ สอนตนอยู่เรื่อยๆ จนเห็นชัด
ว่า รู ปขันธ์เป็ นสักแต่วา่ รูป เป็ นดิน นํา้ ลม ไฟเท่านัน้ ไม่มใี ครเป็ นเจ้าของดิน นํา้ ลม
ไฟได้ เขาต้องเป็ นไปตามเรื่องของเขา ไม่มใี ครบังคับให้ดนิ นํา้ ลม ไฟ เป็ นไปตามความ
ต้องการของเขาได้ ถ้าเข้าใจแล้วยอมรับความจริงนี้ ก็จะปล่อยวางได้ รับความ
เปลีย่ นแปลงของร่างกายได้ จะแก่ จะเจ็บ จะตาย ก็รบั ได้ เพราะรู้วา่ ถ้ารับไม่ได้ก็
จะต้องทุกข์ จะต้องวุน่ วายใจ จะต้องเสียอกเสียใจ เศร้าโศกเสียใจ แต่ถา้ เห็นว่าเป็ นดิน
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นํา้ ลม ไฟ ทีม่ าแล้วเดีย๋ วก็ไป อย่างนี้เรียกว่ามีปญั ญา มีความรู้ความเข้าใจทีถ่ ูกต้อง
เกี่ยวกับรู ปขันธ์ เห็นว่าร่างกายเป็ นอนิจจังไม่เทีย่ ง เป็ นทุกข์ถา้ ไปหลงไปยึดไปติดว่าเป็ น
เราเป็ นของเรา แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของของเรานัน่ เอง นี่คอื ปัญญาทีค่ วรจะ
พัฒนาให้เกิดขึ้น
การจะเกิดปัญญาขึ้นมาได้ ต้องภาวนา ต้องระลึกถึงเรื่องเหล่านี้อยู่เรื่อยๆ วันๆหนึ่งควร
ระลึกอยู่เสมอว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่เรา ร่างกายนี้เป็ นของไม่เทีย่ ง ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย
ถ้าไม่อยากจะทุกข์กบั ร่างกายนี้ ก็อย่าไปยึดไปติด พยายามมองให้เห็นว่าเป็ นเหมือน
เสื้อผ้าชุดหนึ่งเท่านัน้ เอง ถ้าไปติดก็ทกุ ข์ได้เหมือนกัน เช่นชอบเสื้อผ้าชุดนี้ มันสวยดี ใส่
ทีไรรู้สกึ ว่ามีบคุ ลิกดี มีคนชมว่าสวย ถ้าเสื้อผ้าชุดนี้ถูกใครขโมยไป ก็จะเสียใจ เพราะไป
ยึดไปติด แต่ถา้ ไม่ยดึ ไม่ตดิ เวลาใครขโมยไป ก็จะไม่รู้สกึ อะไร รู้วา่ มาได้ก็ตอ้ งไปได้ รู้
ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ล ้วนเป็ นอย่างนี้ทงั้ สิ้น มาแล้วก็ตอ้ งไปในทีส่ ุด จะไปอย่างไรเท่า
นัน้ เอง จะไปช้า จะไปเร็ว จะไปเพราะเรายอมให้ไปหรือไม่ ถ้ายอมก็ไม่ทกุ ข์ เช่นเวลาเบือ่
ชุดนี้แล้ว ก็อยากจะให้ไปเร็วๆเสียด้วยซํา้ ไป มีใครมาขอก็ยนิ ดีให้ไปเลย อย่างนี้ก็ไม่
ทุกข์ แต่ถา้ ยังชอบชุดนี้อยู่ มีใครมาขอ ก็เสียดายไม่อยากจะให้ไป เพราะยังมีความยึด
ติดอยู่
โทษจึงอยู่ทค่ี วามยึดมันถื
่ อมันนั
่ น่ เอง เรียกว่าอุปาทาน ถ้ามีความยึดมันถื
่ อมันแล้ว
่
ไม่
ว่าจะยึดติดกับอะไร ก็จะต้องทุกข์กบั สิง่ นัน้ เสมอ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ใช้ปญั ญา
พิจารณาอยู่เสมอว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างล้วนเป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาทัง้ สิ้น ไม่ควรไปยึด
ไปติด ถ้าไปยึดไปติดแล้วก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจ จะต้องทุกข์ ถ้าไม่ยดึ ไม่ตดิ ก็จะไม่
ทุกข์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สิง่ ต่างๆทีเ่ รามีอยู่น้ ี เราต้องโยนทิ้งไปทันที เช่นร่างกายนี้
เมือ่ เราไม่ยดึ ไม่ตดิ แล้ว ก็ไปโดดตึกตายทันที อย่างนี้ไม่ใช่ เพียงแต่ทาํ ความรู้ไว้ว่า สัก
วันหนึ่งร่างกายก็ตอ้ งมรณะ ต้องหมดไป ให้รู้ไว้ล่วงหน้าก่อนเท่านัน้ เอง แล้วเตรียมตัว
เตรียมใจไว้ พร้อมทีจ่ ะให้เกิดขึ้น เมือ่ พร้อมแล้ว จะไม่หวันไหว
่ จะไม่ว ้าวุน่ จะไม่ทกุ ข์
นี่คอื ปัญญาทีเ่ กิดจากการภาวนา ภาวนาคือการสร้างความรู้น้ ีให้เกิดขึ้นในจิตให้ได้ อย่า
สักแต่วา่ ฟัง พอออกจากศาลาไปแล้วก็ลมื ถ้าลืมแล้วอุปาทานก็จะกลับมาทันที ก็จะยึด
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จะติดทันที อยากจะได้สง่ิ นัน้ อยากจะมีสง่ิ นี้ อยากจะให้สง่ิ นัน้ สิง่ นี้เป็ นไปตามความ
ต้องการของตน เพราะไม่มภี าวนาอยู่ในใจนัน่ เอง ถ้ามีภาวนา คือภาวนามยปัญญา
ปัญญาทีเ่ กิดจากการภาวนา คิดอยู่ทกุ ขณะ คิดอยู่เสมอ คิดอยู่เรื่อยๆ ไม่ให้ห่างไกลจาก
จิตจากใจ เมือ่ ไม่ห่างแล้ว ความหลงก็ไม่สามารถหลอกให้ไปยึดไปติด เพราะถ้าจะมา
หลอก ก็จะมีปญั ญามาคอยหักห้ามทันที เช่นสมมุตวิ า่ เราเห็นอะไรสวยๆงามๆ แล้วเกิด
ความชอบ ก็อยากจะได้มาครอบครอง ถ้ามีปญั ญาก็เตือนทันทีวา่ ไม่เทีย่ งนะ เป็ นทุกข์
นะ ไม่ใช่ความสุข ไม่ใช่สมบัตขิ องเรา ไม่สามารถควบคุมให้อยู่กบั เราไปได้ตลอด ถึงแม้
จะได้มาในวันนี้ พรุ่งนี้อาจจะสูญเสียไป แล้วก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจอย่างยิง่ สูไ้ ม่มี
ดีกว่า ตัดใจเสีย ถ้าตัดได้ ใจก็จะสงบลง เมือ่ สงบ ใจจะมีความเย็น มีความสุข มีความ
สบาย สาเหตุทใ่ี จไม่มคี วามเย็น ไม่มคี วามสุข ก็เพราะมีความหลงอยู่ในใจ ความหลงที่
คอยหลอกล่อให้เกิดความอยากต่างๆนานา เมือ่ มีแล้ว ก็ด้นิ รนทุรนทุราย ต้องพยายาม
แสวงหาสิง่ ทีต่ อ้ งการมาให้ได้ ไม่สามารถนัง่ อยู่เฉยๆได้ อยู่ไม่เป็ นสุข เพราะมีตณ
ั หาที่
เกิดจากโมหะความหลง
ถ้ามีปญั ญาแล้ว จะดับความทุกข์ได้ เพราะมองไปทีไ่ หน เห็นอะไร ก็จะรู้วา่ เป็ นของไม่
เทีย่ ง เป็ นทุกข์ ไม่ใช่เป็ นสมบัตขิ องเรา ล้วนแต่จะสร้างความทุกข์ให้กบั เราทัง้ สิ้น จะเห็น
อย่างนี้ถา้ มีภาวนามยปัญญา ปัญญาทีม่ อี ยู่ในใจตลอดเวลา ไม่ใช่นานๆผุดขึ้นมาที เช่น
เวลาไปงานศพถึงจะนึกได้วา่ อ๋อ คนเราเกิดมาแล้วต้องตายนะ ต้องจากทุกสิง่ ทุกอย่างไป
อย่างนี้ไม่เรียกว่าภาวนามยปัญญา
ภาวนามยปัญญาต้องรู้ทกุ ลมหายใจเข้าออกเลย
หายใจเข้าก็รู้วา่ เกิดมาแล้วต้องตาย หายใจออกไปก็รู้วา่ เกิดมาแล้วต้องแก่ หายใจเข้ามา
ก็รู้วา่ เกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วย หายใจออกไปก็รู้วา่ จะต้องพลัดพรากจากของรักของ
เจริญใจทัง้ หลายทัง้ ปวง ถ้ามีปญั ญาแบบนี้อยู่ในใจแล้ว รับรองได้วา่ จะไม่ยดึ ไม่ตดิ ไม่
ต้องการอะไร เพราะเห็นด้วยปัญญาแล้วว่า เป็ นความทุกข์ทงั้ สิ้น นี่คอื เรื่องของรูปขันธ์
ส่วนนามขันธ์ก็มลี กั ษณะเหมือนกัน เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตาเช่นเดียวกัน เช่นเวทนา
ความสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี ไม่สุขไม่ทกุ ข์ก็ดี ก็ลว้ นเป็ นของไม่เทีย่ ง ไม่ได้ตงั้ อยู่ตลอด วันนี้มี
ความสุข เดีย๋ วสักครู่หนึ่งความสุขก็หายไป มีความทุกข์กลับเข้ามาแทนที่ เดีย๋ วก็มคี วาม
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ไม่สุขไม่ทกุ ข์เข้ามาแทนที่ หมุนเวียนสลับกันไป ถ้าไม่ฉลาดไม่รู้ทนั ก็จะวุน่ วายใจ เวลา
มีความสุขก็วนุ่ วายแบบหนึ่ง วุน่ วายรักษาให้อยู่ไปนานๆ เวลามีความทุกข์ก็มคี วาม
วุน่ วายทีจ่ ะกําจัดให้หายไป ทัง้ ๆทีไ่ ม่ตอ้ งไปทําอะไร เพียงแต่อยู่เฉยๆรู้ตามความเป็ น
จริง เดีย๋ วก็หายไปเอง ทุกข์ได้ก็หายได้ สุขได้ก็หายได้เหมือนกัน ถึงแม้อยากจะให้สุขไป
ตลอด พยายามรักษาอย่างไร ก็ไม่สุขไปตลอด ถึงเวลาก็จะต้องจากไป เปลีย่ นไป
ถ้ามีปญั ญารู้ทนั เวทนา ก็ปล่อยวางเวทนาได้ เวลาสุขก็รู้วา่ สุข เวลาทุกข์ก็รู้วา่ ทุกข์ รู้วา่
เดีย๋ วก็เปลีย่ นไป ไม่อยู่กบั ที่ ไม่มใี ครสามารถบังคับ ให้อยู่ตามความต้องการได้
อยากจะให้สุขไปตลอดก็ไม่ได้ อยากจะให้ทกุ ข์หายไปทันทีก็ไม่ได้ เดีย๋ วก็หายไปเอง ถึง
เวลาหายก็หาย ถึงเวลามาก็มา นี่คอื ปัญญาทีเ่ ราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเวทนา ทีต่ อ้ ง
รู้ทนั ให้ได้ ถ้ารู้ทนั แล้ว ก็จะปล่อยวางได้ ไม่ตอ้ งไปดิ้นรนวุน่ วาย เวลาสุขก็เสวยความสุข
ไป เวลาทุกข์ก็เสวยความทุกข์ไป ให้รู้แบบอุเบกขา รู้แล้วปล่อยวาง สุขก็รู้วา่ เดีย๋ วก็หมด
ไป ทุกข์ก็รู้วา่ เดีย๋ วก็หมดไป ถ้าทําใจให้น่งิ ให้เป็ นปกติ ให้เป็ นอุเบกขาได้ สุขทุกข์เหล่านี้
ก็จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นได้
จึงต้องหมันทํ
่ าจิตให้น่ิง ให้สงบให้ได้ ด้วยการทําสมาธิ ไหว้พระสวดมนต์ นัง่ ขัดสมาธิ
หลับตา บริกรรมพุทโธๆๆไปเรื่อยๆ อย่าให้จติ ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ให้อยู่กบั คําบริกรรม
พุทโธๆๆ มีสติรู้ทนั ตลอดเวลาว่า กําลังอยู่กบั คําบริกรรมพุทโธหรือไม่ ถ้ามีสติจะรู้อยู่ทกุ
ขณะว่า กําลังบริกรรมอยู่หรือเผลอไปคิดเรื่องนัน้ เรื่องนี้แล้ว ถ้าไม่มสี ติจะไม่รู้ เพราะ
บริกรรมพุทโธๆๆไป ก็เผลอไปคิดเรื่องอืน่ ไปด้วยพร้อมๆกัน พุทโธไปคําก็คดิ ว่า ตอน
กลางวันจะกินอะไรดี พุทโธไปอีกคํา ก็คดิ ว่าพรุ่งนี้จะไปไหนดี สุดท้ายก็จะไม่สงบ แต่ถา้
มีพทุ โธๆๆอยู่อย่างเดียว ไม่มคี วามคิดอย่างอืน่ เข้ามาแทรก เดีย๋ วจิตก็จะสงบ จะตัง้ มัน่
เป็ นสมาธิข้นึ มา เป็ นอุเบกขาขึ้นมา เมือ่ มีอเุ บกขาแล้วเวลาเกิดเวทนาขึ้นมา ก็จะเฉยๆ
สุขก็สกั แต่วา่ สุข ทุกข์ก็สกั แต่วา่ ทุกข์ แต่จะไม่ทาํ ให้ใจทุกข์ไปด้วย
เพราะใจได้ปล่อยวางด้วยความนิ่งเฉยนัน่ เอง ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา รู้วา่ อยากไม่ได้
ต้องการให้เป็ นอย่างอืน่ ไม่ได้ เวลาสุขอยากจะให้สุขไปนานๆก็ไม่ได้ เวลาทุกข์อยากจะให้
หมดไปทันทีทนั ใดก็ไม่ได้ มีทางเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้ใจไม่ทกุ ข์ ก็คอื ทําใจให้น่งิ เฉย ให้
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รู้ตามความเป็ นจริง ถ้าสามารถควบคุมจิตใจให้น่ิงอยู่ได้ตลอดเวลา ไม่วา่ จะเผชิญกับ
อะไร อย่างไร ก็จะไม่มคี วามว้าวุน่ ขุน่ มัว เวลาไปเจอกับสิง่ ทีด่ ที ง่ี ามทัง้ หลาย ก็ไม่คดิ
อยากจะให้เป็ นอย่างนี้ไปตลอด เพราะรู้วา่ เป็ นไปไม่ได้ ดีวนั นี้เดีย๋ วพรุ่งนี้ก็ไม่ดไี ด้ ฝนยัง
มีตกได้หยุดได้เลย พระอาทิตย์ยงั มีข้นึ มีตกได้เลย แล้วสิง่ ต่างๆในโลกนี้ทาํ ไมจะไม่มขี ้นึ
ไม่มลี ง ทุกสิง่ ทุกอย่างเป็ นอย่างนี้ทงั้ สิ้น เกิดขึ้น ตัง้ อยู่ แล้วดับไป หมุนไปเวียนมาอยู่
อย่างนี้มาตลอด ถ้ามีความฉลาดรู้ทนั มีภาวนามยปัญญาอยู่ภายในใจแล้ว เวลาไปเจอ
สุขก็ดี เจอทุกข์ก็ดี ก็จะไม่ยดึ กับสุข ไม่ยดึ กับทุกข์ แต่จะปล่อยให้สุขทุกข์ เป็ นไปตาม
เรื่องของเขา มีหน้าทีท่ าํ อะไรก็ทาํ ไป
หน้าทีข่ องพวกเราคือทําความดี ละความชัว่ เพราะความดีจะสร้างความสุขขึ้นมา ถ้าไป
ทําความชัว่ ก็จะสร้างความทุกข์ข้นึ มา เมือ่ สร้างแต่ความดีอยู่เรื่อยๆ ไม่สร้างความทุกข์
ต่อไปความสุขก็จะมาอยู่เรื่อยๆ จะไม่มคี วามทุกข์ตามมา เพราะสุขและทุกข์ก็เกิดขึ้นจาก
การกระทํา ทางกาย วาจา ใจ ถ้าคิดดี พูดดี ทําดี ความสุขก็จะตามมาเสมอ ถ้าคิดไม่ดี
พูดไม่ดี ทําไม่ดี คิดพูดทําในสิง่ ทีเ่ ป็ นบาปเป็ นกรรม ก็จะพาความทุกข์มา นี่คอื หน้าที่
ของพวกเรา คือทําดี ละเว้นจากการกระทําความชัว่ แต่เราไปควบคุมผลทีเ่ กิดจากการ
กระทําไม่ได้ คือความสุขหรือความทุกข์ เมือ่ มีการกระทําแล้ว ก็จะต้องมีผลเกิดขึ้น
ตามมา มีสุขบ้าง มีทกุ ข์บา้ ง ตามมาเป็ นธรรมดา
แต่ถา้ มีปญั ญา มีสมาธิ ก็สามารถรับกับผลบุญกรรมทีไ่ ด้ทาํ ไว้อย่างไม่สะทกสะท้าน ไม่
ว่าจะเคยทํามานานสักเท่าไหร่ก็ตาม เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะปรากฏขึ้นมา ก็จะไม่ทาํ ให้จติ ใจ
หวันไหว
่ เพราะรู้จกั วิธปี ฏิบตั แิ ล้ว ไม่กลัวความทุกข์ แต่ไม่วง่ิ เข้าหาความสุข จะอยู่เฉยๆ
รับกับทุกสิง่ ทุกอย่าง มาอย่างไรก็รบั ได้ เพราะไม่มอี ะไรจะทําลายใจได้ ทุกขเวทนาก็ไม่
สามารถทําลายใจได้ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ก็ไม่สามารถทําลายใจได้ ใจเป็ น
นามธรรม เป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ตาย ใจจะสุข ใจจะทุกข์ ก็อยู่ทม่ี ปี ญั ญาหรือมีโมหะเท่านัน้ ถ้ามี
โมหะความหลง ก็จะมีแต่ความทุกข์ ถ้ามีปญั ญาก็จะมีแต่ความสุข จึงควรให้
ความสําคัญกับการศึกษาเรื่องขันธ์ ๕ ให้เห็นชัดแจ้งตามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น ว่า
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เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่เทีย่ งแท้แน่นอน ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เป็ น
ทุกข์ถา้ ไปยึดไปติด การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียงเท่านี้
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กัณฑ์ท่ี ๒๒๕

ศึกษาปฏิบตั ธิ รรม
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาทีจ่ ะมาถึงนี้ เป็ นเวลาทีพ่ ทุ ธศาสนิกชน จะให้ความสําคัญต่อ
การบําเพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ตามแนวทางทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงสังสอนไว้
่
เพราะเป็ นเวลาที่
พระภิกษุสงฆ์จะอยู่ประจําทีต่ ลอดเวลา ๓ เดือน ไม่จาริกไปไหน เป็ นคําสังของ
่
พระพุทธเจ้า ทีท่ รงห้ามไม่ให้พระภิกษุเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงเวลา ๓ เดือนนี้ ให้
อยู่ประจําที่ เพือ่ จะได้ศึกษารํา่ เรียนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ตลอดเวลา ๙
เดือนทีผ่ ่านมา ก็ได้จาริกไปตามสถานทีต่ ่างๆ ทีส่ งบทีส่ งัดทีว่ เิ วก ตามป่ าตามเขา เพือ่
บําเพ็ญสมณธรรม เจริญวิปสั สนา เจริญสมถภาวนา พอถึงเวลาเข้าพรรษาก็ให้อยู่กบั ที่
เพือ่ จะได้ศึกษารํา่ เรียนกับครูบาอาจารย์
การดําเนิน การประพฤติ การปฏิบตั ขิ องพระพุทธศาสนา ทีจ่ ะนําไปสู่ความเจริญ ไปสู่
ความสุข มีอยู่ ๓ ขัน้ ด้วยกันคือ ๑. ปริยตั ิ ศึกษารํา่ เรียนพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจ้า เมือ่ ได้ศึกษารํา่ เรียนพระธรรมคําสอนแล้ว รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้
ทําอะไร โดยสรุปก็คอื ให้ทาํ ความดีทงั้ หลายให้ถงึ พร้อม ให้ละการกระทําบาปความชัว่
ทัง้ หลายเสีย ให้ชาํ ระจิตใจของตนเองให้สะอาดหมดจด ชําระความโลภ ความโกรธ
ความหลง ให้หมดสิ้นจากจิตจากใจ เมือ่ รู้แล้วว่าจะต้องทําอย่างไร ก็ดาํ เนินการขัน้ ต่อไป
คือ ๒. ปฏิบตั ิ นําเอาคําสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบตั กิ บั กายวาจาใจของตน โดย
แสวงหาทีส่ งบสงัดทีว่ เิ วก เพือ่ จะได้บาํ เพ็ญปฏิบตั ธิ รรม ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงพา
ดําเนินมา เมือ่ ได้ปฏิบตั ติ ามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็จะก้าวเข้าสู่ขนั้ ที่ ๓. ปฏิเวธ
คือการบรรลุธรรม เป็ นพระอริยบุคคลขัน้ ต่างๆ ตัง้ แต่พระโสดาบัน พระสกิทาคามี
พระอนาคามี จนถึงพระอรหันต์ หลังจากทีไ่ ด้บรรลุธรรมแล้ว ก็เป็ นไปตามอัธยาศัยของ
แต่ละท่านว่า จะนําสิง่ ทีท่ ่านได้รู้ได้เห็น มาเผยแผ่สงสอนให้
ั่
กบั ญาติโยมมากน้อยเพียงไร
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ก็เป็ นไปตามอัธยาศัยของแต่ละท่านแต่ละองค์ บางองค์บางท่านก็ถนัดในการอบรมสัง่
สอนเผยแผ่ สามารถอบรมสังสอนเผยแผ่
่
ไปได้อย่างกว้างขวาง บางองค์บางท่านก็ไม่
ค่อยถนัด ก็จะไม่ค่อยรู้กนั ว่า ท่านได้บรรลุธรรมแล้ว
นี่คอื ขัน้ ตอนการดําเนินของพระพุทธศาสนา เพือ่ ประโยชน์ของผูป้ ฏิบตั เิ อง เพือ่ ผูป้ ฏิบตั ิ
จะได้บรรลุธรรมอันวิเศษ ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุมา แล้วก็ยงั ได้ทาํ ประโยชน์
ให้กบั ผูอ้ น่ื นําธรรมทีต่ นเองได้บรรลุ ได้รู้ได้เห็นมาเผยแผ่ มาสังสอนอบรมผู
่
อ้ น่ื อีกต่อ
หนึ่ง ทําให้ผูอ้ น่ื ทีม่ คี วามลุม่ หลง มีความมืดบอด จะได้มดี วงตาสว่าง มีปญั ญา จะได้
ประพฤติตนให้อยู่ในทํานองคลองธรรมทีด่ งี าม นําไปสู่ความสุขความเจริญ ตามรอย
พระบาทของพระพุทธเจ้าต่อไป เป็ นประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึ้นกับผูป้ ฏิบตั แิ ละกับผูอ้ น่ื และ
กับพระศาสนาด้วย เพราะเป็ นวิธรี กั ษาพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่กบั โลกไปอีกยาวนาน
พระพุทธศาสนาจะอยู่ไปได้อกี นานเพียงไร ก็อยู่ทพ่ี ทุ ธศาสนิกชน จะสามารถสืบทอด
ถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่ ถ้าไม่มกี ารศึกษา ไม่มกี ารปฏิบตั ิ ไม่มกี าร
บรรลุธรรม การเผยแผ่ถา่ ยทอดพระธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ไปสู่
ลูกหลานทีจ่ ะตามมาต่อไป ย่อมเป็ นไปได้ยาก หรือเป็ นไปไม่ได้เลยทีเดียว เพราะเมือ่ ไม่
รู้แล้วจะไปสอนผูอ้ น่ื ได้อย่างไร ต้องรู้เสียก่อนด้วยตนเอง เมือ่ รู้แล้วถึงจะสามารถบอก
ผูอ้ น่ื ได้วา่ เป็ นอย่างไร
เหมือนกับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องไปหายามารักษาโรค ก็ลองรับประทานยานัน้ ยานี้ดู จน
ในทีส่ ุดก็ได้ยาทีส่ ามารถรักษาโรคทีเ่ ป็ นอยู่ให้หายได้ เมือ่ หายแล้ว ก็รู้วา่ ยาชนิดนี้เป็ นยา
ทีถ่ ูกต้องกับโรคนี้ ก็สามารถบอกผูอ้ น่ื ได้อย่างมันใจ
่ รู้วา่ ไม่ผดิ อย่างแน่นอน แต่ถา้ ยัง
ไม่ได้ทดลองยา แล้วไปบอกผูอ้ น่ื ว่า ยานี้รกั ษาโรคนี้ได้ ก็จะไม่มคี วามมันใจ
่ เพราะไม่รู้
ว่าจะรักษาได้จริงหรือไม่ เพราะยังไม่ได้ทดลอง พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็
เปรียบเหมือนกับยารักษาโรคจิตใจของสัตว์โลก โรคทีร่ ุมเร้าจิตใจคืออะไร ก็คอื ความ
ทุกข์ใจนัน่ เอง ความทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจ ความวุน่ วายใจ ความเดือดเนื้อร้อนใจ
ต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็ นโรคของจิตใจทัง้ สิ้น และสิง่ ทีจ่ ะสามารถเยียวยารักษา ให้โรคจิต

75

โรคใจนี้หายไปได้ ก็คอื พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ซึง่ เปรียบเหมือนยา เรียกว่า
ธรรมโอสถ
ถ้านําธรรมโอสถนี้มารับประทาน มาปฏิบตั กิ บั กาย วาจา ใจ ของตนแล้ว ก็จะสามารถ
ทําลายเชื้อโรค ทีม่ อี ยู่ในจิตใจทีเ่ ป็ นตัวสร้างความทุกข์ สร้างความวุน่ วายใจให้หมดไปได้
แต่การทีจ่ ะเอาธรรมะมาเผยแผ่ให้กบั ผูอ้ น่ื นัน้ ผูเ้ ผยแผ่ตอ้ งเป็ นผูร้ ู้จริงเห็นจริงเสียก่อน
อย่างพระพุทธเจ้าของเรา ไม่เคยสังสอนใครเลยตลอดเวลา
่
๖ พรรษา ทีท่ รงบําเพ็ญ
ปฏิบตั เิ พือ่ ชําระจิตใจ รักษาจิตใจให้หายขาดจากความทุกข์ ความวุน่ วายใจ ความเศร้า
โศกเสียใจ แต่หลังจากทีไ่ ด้รกั ษาจนโรคของความทุกข์ได้หายอย่างปลิดทิ้งแล้ว ไม่มี
หลงเหลืออยู่แล้ว จึงได้นาํ เอาธรรมโอสถ ยาวิเศษนี้มาเผยแผ่ มาแจกจ่ายให้กบั สัตว์โลก
ทัง้ หลาย ผูท้ ไ่ี ด้ยนิ ได้ฟงั แล้วเกิดศรัทธา มีความเชื่อว่าเป็ นยาวิเศษจริง สามารถรักษา
โรคใจได้อย่างแท้จริง ก็นอ้ มนําเอาไปประพฤติปฏิบตั กิ นั
จนบรรลุธรรมขัน้ ต่างๆ
ตามลําดับต่อไป
เมือ่ ได้บรรลุแล้วจึงนําเอาธรรมะทีไ่ ด้บรรลุ มาเผยแผ่ให้กบั ผูอ้ น่ื อีกทอดหนึ่ง จึงทําให้
พระพุทธศาสนา มีอายุยนื ยาวนานจนถึงทุกวันนี้ ก็ ๒๕๐๐ กว่าปี แล้ว แล้วก็จะมีอายุยนื
ยาวนานต่อไป ถ้ามีการศึกษาพระธรรมคําสอน มีการนําเอาไปปฏิบตั ิ มีการบรรลุธรรม
มีการเผยแผ่ธรรมตามลําดับต่อไป ศาสนาก็จะอยู่คู่กบั โลกนี้ไปตลอด มีศาสนาอยู่ทไ่ี หน
ก็มคี วามร่มเย็นเป็ นสุขอยู่ทน่ี นั ่
ศาสนาเปรียบเหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรทีใ่ ห้ความร่มเย็น
ศาสนาไม่ได้สอนให้ฆ่ากัน ไม่ได้สอนให้เบียดเบียนกัน แต่สอนให้รกั กัน มีความเมตตา
เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อกัน มีการให้อภัยต่อกันและกัน ไม่ให้เบียดเบียน ไม่ให้ทาํ ร้ายกัน ที่
ไหนมีศาสนา ทีน่ นั ่ ก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็ นสุข ทีไ่ หนไม่มศี าสนา ทีน่ นั ่ ก็จะมีแต่ความ
วุน่ วาย มีแต่ความเดือดร้อน
จึงควรให้ความสําคัญต่อการดําเนิน ตามขัน้ ตอนของพระพุทธศาสนา เพราะเมือ่ ได้
ดําเนินตามแล้ว ก็จะได้รบั ประโยชน์กบั ตนเองในเบื้องต้น มีความร่มเย็นเป็ นสุข
ต่อจากนัน้ ก็เอาไปแจกจ่ายให้กบั ผูอ้ น่ื อีกทอดหนึ่ง ทําให้ผูอ้ น่ื มีความร่มเย็นเป็ นสุขตาม
ไปด้วย นี่คอื การปฏิบตั ขิ องพุทธศาสนา ซึง่ มีมาตัง้ แต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบนั
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงเวลาเข้าพรรษา ชาวพุทธจะถือเป็ นเวลาทีจ่ ะตัง้ หน้าตัง้ ตาตัง้ ใจ
ประพฤติปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน ให้เคร่งครัดยิง่ กว่าปกติ ผูใ้ ดมีเวลาว่างพอทีจ่ ะ
สละเวลา ๓ เดือนได้ ก็จะออกบวชกัน ออกบวชเป็ นพระภิกษุบา้ ง เป็ นสามเณรบ้าง เป็ น
แม่ชบี า้ ง เป็ นอุบาสก อุบาสิกาบ้าง ใช้เวลาทัง้ ๓ เดือนนี้อยู่กบั วัด เพือ่ ศึกษาพระธรรม
คําสอน แล้วก็ปฏิบตั ติ ามพระธรรมคําสอน เพราะเป็ นวิธีเดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะชําระความ
เศร้าโศกเสียใจ ความทุกข์ ความวุน่ วายใจให้หมดไปได้ เป็ นวิธีเดียวทีจ่ ะพัฒนาจิตใจให้
สูงขึ้นไปได้ เป็ นกิจทีต่ อ้ งบําเพ็ญ ต้องปฏิบตั ิ
ไม่ได้เกิดจากความปรารถนาอย่างเดียว หรือจากการวิงวอนขอจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ทงั้ หลาย
อย่างนี้เป็ นไปไม่ได้ สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ทงั้ หลายไม่สามารถทําให้เราเป็ นผูเ้ จริญได้ ไม่สามารถ
มอบความสุขให้กบั เราได้ สามารถทําได้อย่างเดียวก็คอื ชี้ทางให้เราเท่านัน้ เช่น
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็ นผูช้ ้ที างสู่สวรรค์ สู่พระนิพพาน สู่ความหลุดพ้น
จากความทุกข์ทงั้ หลาย แต่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ไม่สามารถลากพวกเราไป
สวรรค์ ไปนิพพานได้ เราต้องลากตัวเราเอง ด้วยความศรัทธาในเบื้องต้น เชื่อในสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงสังสอน
่
แล้วก็ให้มวี ริ ิยะ ความพากเพียร ทีจ่ ะน้อมเอาพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั กิ บั กาย วาจา ใจของตน ด้วยการทําความดี ทีเ่ ป็ นคุณเป็ น
ประโยชน์ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ตนและผูอ้ น่ื มีการทําบุญให้ทานเป็ นต้น เมือ่ ทํา
แล้วก็จะมีแต่สง่ิ ทีด่ ตี ามมา ผูร้ บั ก็ได้รบั สิง่ ทีข่ าดแคลน สิง่ ทีจ่ าํ เป็ นต่อการดํารงชีพ เขา
ได้รบั ประโยชน์ เขาก็มคี วามสุข ผูใ้ ห้ก็ได้ประโยชน์ เพราะเมือ่ ให้แล้วก็จะมีความสุข มี
ความอิม่ เอิบใจเกิดขึ้นมา อย่างนี้เรียกว่าเป็ นการทําความดี จึงควรหมันทํ
่ าบุญทําทาน
อย่างสมํา่ เสมอถ้ามีโอกาส เพราะการทําบุญทําทานเป็ นการให้อาหาร ให้ความสุขกับ
จิตใจ จิตใจจะมีความอิม่ เอิบ จะมีความสุขก็ต่อเมือ่ ได้ทาํ บุญทําทาน
จากนัน้ ก็ทรงสอนให้ละเว้นจากการกระทําบาปกรรมทัง้ หลาย คือการกระทําทีส่ ร้างความ
เดือดร้อนให้กบั ผูอ้ น่ื และตนเอง ไม่ได้สร้างคุณ ไม่ได้สร้างประโยชน์ ให้กบั ผูอ้ น่ื หรือ
ตนเองเลย เช่นการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การลักทรัพย์ การประพฤติผดิ ประเวณี การพูดปด
มดเท็จ การเสพสุรายาเมา เป็ นสิง่ ทีเ่ มือ่ ได้ประพฤติไปแล้ว ไม่ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์
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ให้กบั ผูก้ ระทําเอง ไม่ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กบั ผูท้ ถ่ี ูกกระทํา แต่กลับสร้างความ
ทุกข์ สร้างความเดือดร้อนให้กบั ผูก้ ระทํา และผูท้ ถ่ี ูกกระทํา จึงไม่ควรทําบาปทํากรรม
ควรละเว้น
แล้วก็ทรงสอนให้ชาํ ระจิตใจ ชําระความโลภ ความโกรธ ความหลง ให้ออกไปจากจิต
จากใจ เพราะความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็ นสิง่ ทีส่ ร้างความทุกข์ให้กบั ตนเองและ
ผูอ้ น่ื เวลามีความโลภก็อยู่ไม่เป็ นสุข ต้องดิ้นรนขวนขวายหาสิง่ ทีต่ นเองต้องการมา
ในขณะทีข่ วนขวายก็จะต้องมีเรื่องมีราวกับผูอ้ น่ื มีการแก่งแย่งชิงดีกนั มีการทะเลาะ
วิวาทกัน มีการโกรธกัน มีการอาฆาตพยาบาทกัน มีการทําร้ายร่างกาย ทําร้ายชีวติ ของ
กันและกัน ด้วยเหตุน้ คี วามโลภจึงเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี เป็ นพิษเป็ นภัย ทัง้ กับผูท้ โ่ี ลภเอง และผู ้
ทีเ่ กี่ยวข้องด้วย เวลาเกิดความโลภใจจะร้อนเป็ นฟื นเป็ นไฟขึ้นมา อยู่ไม่เป็ นสุข ต้องไป
ทําในสิง่ ทีค่ วามโลภสังให้
่ ไปทํา เช่นเดียวกับความโกรธ เมือ่ เกิดความโกรธแล้ว ใจก็รุ่ม
ร้อนเป็ นฟื นเป็ นไฟขึ้นมา ปกติเวลาไม่โกรธใจจะเย็น ใจจะสบาย แต่พอเกิดความโกรธ
ขึ้นมาแล้ว ใจจะมีแต่ความรุ่มร้อน แทนทีจ่ ะระงับดับความโกรธ กลับระบายความโกรธ
ด้วยการกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ม่งาม เช่นไปพูดจาด่าว่าผูอ้ น่ื ไปทําร้ายผูอ้ น่ื ด้วยวิธีการต่างๆ
ด้วยเหตุน้ ีความโกรธจึงเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี จึงทรงสอนให้ละเสีย
ความโลภและความโกรธเกิดมาจากอะไร พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามาจากความหลง คือ
ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ดวี า่ เป็ นสิง่ ทีด่ ี เห็นสิง่ ทีเ่ ป็ นทุกข์วา่ เป็ นสุข เมือ่ เป็ น
เช่นนี้แล้วก็ทาํ ให้คนเราต้องไปกระทําในสิง่ ทีไ่ ม่ดี สร้างความเดือดร้อนให้กบั ตนเองและ
ผูอ้ น่ื เช่นอบายมุขทัง้ หลาย ทรงสอนว่าเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ดี เป็ นเหมือนกองฟื นกองไฟ ถ้าไป
เกี่ยวข้องกับอบายมุขแล้ว ก็เท่ากับเผาตัวเอง นอกจากนัน้ แล้วยังนําเอาไปเผาผูอ้ น่ื อีกต่อ
หนึ่งด้วย สร้างความเดือดร้อน สร้างความสูญเสียให้กบั ตนเอง และกับผูอ้ น่ื เวลาเสพ
สุรายาเมาเข้าไป ก็เกิดอาการมึนเมา แล้วก็ออกอาละวาด ไปสร้างความเดือดร้อนให้กบั
ผูอ้ น่ื จนในทีส่ ุดตัวเองก็จะต้องถูกเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจจับ เข้าไปสงบสติอารมณ์ในคุกใน
ตะราง ไม่มผี ลดีเกิดขึ้นจากการเสพสุรายาเมาเลย เช่นเดียวกับการเล่นการพนัน ก็ไม่ใช่
วิธีหาเงิน ไม่ทาํ ให้ราํ ่ รวย มีแต่จะขาดทุน มีแต่จะหมดเนื้อหมดตัว
78

โบราณท่านสอนไว้ว่า เวลาขโมยขึ้นบ้านอย่างมากก็ขโมยได้แต่ข ้าวของในบ้านเท่านัน้ แต่
บ้านกับทีด่ นิ เอาไปไม่ได้ เวลาไฟไหม้ อย่างมากก็ไหม้ได้แต่บา้ นกับข้าวของเท่านัน้ แต่ไม่
สามารถไหม้ทีด่ นิ ได้ แต่การพนันสามารถเอาไปได้หมดเลย ทัง้ ข้าวของ ทัง้ บ้าน ทัง้ ทีด่ นิ
เพราะเวลาเสียพนันแล้ว ก็อยากจะได้คนื เมือ่ อยากจะได้คนื ก็ตอ้ งหาเงินมาเล่นอีก มี
ข้าวของในบ้านมากน้อยเท่าไหร่ ก็ขนไปขาย ขนไปจํานํา เอาไปเล่น เมือ่ เล่นได้ก็ดอี กดีใจ
ก็อยากจะได้เพิม่ ขึ้นไปอีก ก็เล่นอีก เล่นไปเล่นมาเดีย๋ วก็เสียอีก เมือ่ หมดอีกก็ตอ้ งมา
ขายบ้านเพือ่ เอามาเล่นต่อ เล่นจนหมดแล้ว ก็ตอ้ งเอาทีด่ นิ ไปขายอีก ขายหมดแล้วทีน้ ีไม่
รู้วา่ จะขายอะไร ก็ขายตัวเอง ด้วยการกูห้ นี้ยมื สิน เมือ่ ไม่มปี ญั ญาใช้หนี้ ก็ตอ้ งถูกฆ่าตาย
ในทีส่ ุด นี่คอื เรื่องราวทีเ่ กิดจากการเล่นการพนัน
ทําไมคนเราจึงเห็นการพนัน ว่าเป็ นวิธีทจ่ี ะนําความรํา่ รวยมาให้กบั ตนเอง ก็เพราะความ
หลงนี้เอง เมือ่ หลงแล้วก็เกิดความโลภ เกิดความอยากได้เงินได้ทองแบบง่ายๆ ไม่ตอ้ งไป
ทํางานทําการให้เหนื่อยยาก แต่ไม่รู้หรอกว่า ทุกๆคนทีไ่ ปเล่นการพนันก็คดิ แบบเดียวกัน
ทัง้ สิ้น ทุกๆคนก็คดิ ว่าน่าจะได้กนั แต่ในทีส่ ุดก็เสียกันหมด คนทีไ่ ด้ก็คอื เจ้าของสถานที่
ทีค่ อยเก็บค่าเช่าค่าบริการ แต่คนเล่นกลับหมดเนื้อหมดตัวกันไปหมด นี่แหละคือ
ความเห็นผิดเป็ นชอบ เห็นทุกข์วา่ เป็ นสุข จึงวิง่ เข้าหาความทุกข์ วิง่ เข้าหาความวุน่ วายใจ
พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ใช้ปญั ญา เวลาจะทําอะไร ต้องการอะไร ต้องพิจารณาให้ดวี า่
เป็ นไปตามทีค่ ดิ หรือไม่ เป็ นสุขจริงหรือไม่ เจริญรุ่งเรืองจริงหรือไม่ ถ้าไม่รู้ก็ให้ศึกษา
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้มาก่อน จึงทรงสังสอน
่
ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับพวกอบายมุขทัง้ หลาย ได้แก่การเสพสุรายาเมา เล่นการพนัน เทีย่ ว
กลางคืน คบคนชัว่ เป็ นมิตร และความเกียจคร้าน เหล่านี้ล ้วนเป็ นเหตุทจ่ี ะนํามาซึง่ ความ
เสือ่ ม ความหายนะอย่างแน่นอน ไม่ชา้ ก็เร็วเท่านัน้
ถ้าไม่ตอ้ งการทีจ่ ะพบกับความเสือ่ มความหายนะ พบกับความทุกข์ ก็ตอ้ งพยายามหัก
ห้ามจิตใจ เวลามีความอยากไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทัง้ หลาย ต้องหักห้ามจิตใจไว้ ให้เชื่อ
พระพุทธเจ้าไว้ เชื่อแล้วจะปลอดภัย จะมีแต่ความสุข มีแต่ความเจริญ ถ้าอยากจะมีเงิน
มีทอง ก็ให้ขยันทํามาหากินด้วยความซือ่ สัตย์สุจริต มีความอดออม ได้มามากน้อย
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เพียงไรต้องสามารถเก็บไว้ได้ ต้องสามารถหาได้มากกว่าทีใ่ ช้ไป ถ้าใช้ไปมากกว่าหามาได้
อีกร้อยชาติ พันชาติก็ไม่มที างทีจ่ ะรํา่ รวยได้ แต่ถา้ หามาได้มากกว่าใช้ไป เพียงไม่ก่ีปีก็
รํา่ รวยเป็ นเศรษฐีข้นึ มาได้ อยู่ทก่ี ารหาการใช้น้ ีแหละ หาให้มากกว่าทีใ่ ช้ไป หามาได้
เท่าไหร่ตอ้ งสามารถเก็บไว้ได้ อย่าหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปหมด ทํามาหากินมากี่ปีก่ชี าติก็
จะไม่ราํ ่ รวยกับเขา เพราะไม่รู้จกั หาไม่รู้จกั เก็บนัน่ เอง ถ้ารู้จกั หารู้จกั เก็บรู้จกั ใช้แล้ว ก็จะ
มีความมันคงในเรื
่
่องเงินทอง จะเป็ นคนดีมฐี านะ ทีจ่ ะสร้างบุญสร้างกุศลให้สูงขึ้นไปได้
อีก เพราะเมือ่ มีเงินเหลือใช้ ก็สามารถนําเงินไปทําบุญทําทานได้ เมือ่ ทําแล้วก็จะทําให้ภพ
ชาติข ้างหน้าดีข้นึ ได้ไปเกิดบนกองเงินกองทอง มีเงินทองทีจ่ ะเอาไปทําบุญทําทานได้อีก
เรื่อยๆ
เหมือนกับพระพุทธเจ้าทีไ่ ด้ทรงบําเพ็ญมาในแต่ละภพแต่ละชาติ ได้เกิดเป็ นเศรษฐี เป็ น
กษัตริย ์ ก็มแี ต่ทาํ บุญให้ทานอยู่เสมอๆ จึงทําให้เกิดบนกองเงินกองทองมาตลอด จนทํา
ให้ได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ก็เกิดจากการบําเพ็ญทานบารมี ในเบื้องต้นนี้เอง เมือ่
ได้บาํ เพ็ญทานบารมีแล้ว ก็ทรงบําเพ็ญศีลบารมีต่อไป แล้วก็ปญั ญาบารมี จนได้บรรลุ
เป็ นพระพุทธเจ้า หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เป็ นประโยชน์อนั สูงสุดทีม่ นุษย์จะ
สามารถไขว่คว้าได้ ถ้ามีปญั ญา มีความเห็นชอบ รู้วา่ อะไรเป็ นเป็ นคุณ เป็ นประโยชน์
อย่างแท้จริง ถ้าไม่รู้ ก็จะไขว่คว้าแต่โทษกับทุกข์ไปตลอด พวกเรายังไม่รู้กนั ว่า มรรคผล
นิพพานนี่แหละ คือสิง่ ทีเ่ ลิศทีว่ เิ ศษทีส่ ุด แต่กลับไปเห็นพวกลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ว่า
เป็ นสิง่ ทีเ่ ลิศ เป็ นสิง่ ทีว่ เิ ศษ
แต่ในสายตาของพระพุทธเจ้านัน้ ทรงเห็นว่าเป็ นเหมือนเศษขยะ ไม่มคี ุณ ไม่มปี ระโยชน์
อะไรเลย มีแต่จะสร้างความทุกข์ สร้างความวุน่ วายใจให้ไม่รู้จกั จบจักสิ้น จึงได้ทรงสละ
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทีท่ รงมีอยู่ไปหมด แล้วออกแสวงหาความหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ ด้วยการบําเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา จนได้บรรลุเป็ นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ได้สมบัตอิ นั
เลิศอันประเสริฐ คือมรรค ผล นิ พพาน หลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวง ทีเ่ กิดจากการ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ เป็ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าไม่ตอ้ ง
เผชิญอีกต่อไป เพราะได้บรรลุถงึ ธรรมขัน้ สูงสุด คือพระนิพพานแล้ว มีความสุขสมบูรณ์
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อย่างเต็มทีเ่ รียกว่า ปรมังสุขงั แล้วจึงนําเอาพระธรรมทีว่ เิ ศษนี้มาเผยแผ่ให้กบั พวกเรา
เพือ่ พวกเราจะได้หลุดพ้นตามไปด้วย การแสดงเห็นว่าสมควรแก่เวลา ขอยุตไิ ว้เพียง
เท่านี้
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