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กณัฑท์ี่ ๓๕๙ 

ทาํไมตอ้งศึกษาธรรมะ 
๑๑ สงิหาคม ๒๕๕๐ 

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นคาํสอนของผูรู้จ้รงิเหน็จริง เป็นโลกวทูิ ผูรู้โ้ลก รู ้

เหตรูุผ้ล รูต้น รูบ้คุคล รูส้งัคม รูก้าลเทศะ รูป้ระมาณ ทีจ่ะทาํใหป้ฏบิตักิบัสิง่ต่างๆใน

โลกน้ีไดถู้กตอ้ง นาํมาซึง่ความสุขและความเจริญ ปราศจากความทกุขค์วามวุน่วายต่างๆ 

การเขา้หาพระธรรมคาํสอน จงึเป็นการกระทาํทีฉ่ลาด เพราะคนทีฉ่ลาดก็คอืคนทีรู่ว้า่ตน

ยงัโงอ่ยู่ ยงัไมฉ่ลาด ส่วนคนโงก่็คอืคนทีค่ิดวา่ตนเองฉลาดแลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งเขา้หาพระ

ศาสนา หาพระธรรมคาํสอน เช่นพวกทีไ่ดศึ้กษาวชิาความรูท้างโลก จนไดป้ริญญาระดบั

ต่างๆ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก พวกน้ีมกัจะคดิวา่ตนฉลาดแลว้ รูแ้ลว้ แต่

ทาํไมยงัตอ้งเวยีนวา่ยอยู่กบัความทกุขค์วามวุน่วายใจ กบัปญัหาต่างๆ ไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น 

เพราะความรูท้างโลกไมส่ามารถดบัทกุข ์ ดบัปญัหาต่างๆได ้ มแีต่ความรูท้างพระศาสนา

เท่านัน้ทีจ่ะดบัได ้ ถา้ไดศึ้กษาจนถงึปริญญาเอกแลว้ก็ตาม ก็อย่าไปคดิวา่ฉลาด ถา้ยงัมี

ความทกุขค์วามวุน่วายใจ ยงักนิไมไ่ดน้อนไมห่ลบั ยงัห่วงเรื่องนัน้ห่วงเรื่องน้ี กลวัเรื่อง

นัน้กลวัเรื่องน้ีอยู่ แสดงวา่ยงัไมฉ่ลาด ยงัไมไ่ดเ้รียนวชิาทีจ่ะแกป้ญัหาใจได ้ คอืพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีจ่ะช่วยเราดบัความทกุข ์ ความวุน่วายใจ ความ

หวาดกลวั ความไมส่บายอกไมส่บายใจได ้ จงึควรหม ัน่เขา้วดักนั เมือ่เขา้วดัแลว้ก็อย่า

เพยีงแต่จดุธูปเทยีน ๓ ดอก แลว้ก็กลบับา้นไป เพราะยงัเขา้ไมถ่งึวดันัน่เอง ไปวดัแต่ยงั

ไมถ่งึวดั เพราะหวัใจของวดัไมไ่ดอ้ยู่ทีพ่ระพทุธรูป ไมไ่ดอ้ยู่ทีโ่บสถ ์ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่ารจดุธูป

เทยีนกราบพระ แลว้ก็อธิษฐานขอสิง่นัน้สิง่น้ี นัน่ไมใ่ช่ศาสนาพทุธ เป็นความเชื่อแบบงม

งาย  

การเขา้วดัทีแ่ทจ้รงิตอ้งเขา้หาพระธรรมคาํสอน ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ฟงัแลว้ก็ตอ้งนาํเอาไป

ปฏบิตั ิ จะไดป้รากฏผลขึ้นมาในจติในใจ ทาํใหใ้จสบายขึ้น ความทกุขค์วามวุน่วายใจ
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นอ้ยลงไป จนหมดสิ้นไป มพีระพทุธศาสนาเท่านัน้ทีจ่ะช่วยเราไดใ้นเรื่องของจติใจ ใน

เรื่องของความทกุขใ์จ เวลาเขา้วดัจงึควรเขา้ใหถู้ก อย่าเขา้มาเทีย่วดูนัน่ดูน่ี ไมเ่กิด

ประโยชนอ์ะไร มาวดัแลว้ตอ้งหาธรรมะ ตอ้งไดย้นิไดฟ้งัธรรมะ ตอ้งไดส้นทนาธรรมะ 

เพราะเป็นวธิีสรา้งมงคลใหก้บัชวีติ ดงัในมงคลสูตรทีไ่ดท้รงตรสัสอนไวว้า่ กาเลน 

ธมัมสัสวนัง กาเลน ธมัมสัสากจัฉา เอตมัมงัคลมตุตมงั การไดย้นิไดฟ้งัธรรมตามกาล

ตามเวลา การไดส้นทนาธรรมตามกาลตามเวลา เป็นมงคลอย่างยิง่ เพราะจะได ้

ประโยชนห์ลายประการดว้ยกนัคอื ๑. จะไดย้นิไดฟ้งัในสิง่ทีไ่มเ่คยไดย้นิไดฟ้งัมาก่อน 

๒. สิง่ทีเ่คยไดย้นิไดฟ้งัแลว้ เมือ่ไดฟ้งัอกี ก็จะเกดิความเขา้ใจดยีิง่ขึ้นไป ๓. ทาํใหม้ี

ความเหน็ทีถู่กตอ้ง ๔. ทาํจติใจใหผ้่องใส มคีวามสุข น่ีคอือานิสงสท์ีเ่กดิจากการฟงั

เทศนฟ์งัธรรม จากการสนทนาธรรม การฟงัเรื่องอืน่หรือสนทนาเรื่องอืน่ ไมท่าํใหจ้ติใจ

สงบ กลบัจะทาํใหวุ้น่วายใจ มคีวามอยากมากยิง่ขึ้น เราจงึควรฟงัเทศนฟ์งัธรรม ศึกษา

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้อยู่เรื่อยๆ ตามกาลตามเวลา อย่างนอ้ยอาทติยห์น่ึงก็

ควรจะฟงัเทศนฟ์งัธรรมสกัครัง้หน่ึง ทรงบญัญตัวินัพระวนัธมัมสัสวนะไวท้กุๆอาทติย ์

เพือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนไดป้ลอ่ยวางภารกจิทางโลก แลว้หนัมาศึกษาพระธรรมคาํสอน มา

ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนั ไมเ่ช่นนัน้แลว้จะถูกความหลง ซึง่เปรียบเหมอืนความมดื ครอบงาํ

จติใจ ทาํใหเ้หน็ผดิเป็นชอบ คอืมจิฉาทฐิ ิ ทาํใหเ้กดิความอยากต่างๆ ทีเ่ป็นเหตใุหเ้กดิ

ความทกุข ์ 

น่ีคอืการเขา้วดัทีแ่ทจ้ริง ตอ้งฟงัเทศนฟ์งัธรรม พอไดย้นิไดฟ้งัแลว้ จะไดน้าํมาปฏบิตั ิ

ส่วนใหญ่จะไมค่่อยไดย้นิเรื่องทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล เจริญสมถภาวนา เจริญวปิสัสนา

ภาวนา เรื่องของการหลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จากความทกุข ์ทีท่างโลก

ไมส่นใจกนั คดิวา่เป็นเรื่องงมงาย เป็นเรื่องเพอ้เจอ้ เพราะไมส่ามารถเหน็ได ้ไมส่ามารถ

พสูิจนไ์ด ้ เน่ืองจากใจมดืบอดดว้ยโมหะความหลง เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็เพยีงครึ่งเดยีว

ของชวีติ เหน็เพยีงร่างกาย แต่ไมเ่หน็จติใจ ไมรู่ว้า่ชวีติประกอบดว้ย ๒ ส่วน คอืกาย

และใจ ไมรู่ว้า่ใจเป็นสิง่ทีไ่มต่าย หลงัจากร่างกายแตกดบัไปแลว้ ใจทีเ่ป็นผูส้ ัง่การให ้

ร่างกายทาํสิง่นัน้สิง่น้ี ก็ตอ้งไปรบัผลทีไ่ดส้ ัง่ใหร่้างกายทาํไว ้ ถา้ส ัง่ร่างกายใหไ้ปฆ่าสตัว ์

ตดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา ก็ตอ้งไปตดิคุก
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ตดิตะราง คอืไปเกดิในอบาย เป็นเดรจัฉานบา้ง เป็นเปรตบา้ง ไปตกนรกบา้ง ซึง่เป็น

เหมอืนคุกตะรางของใจ ถา้ใจไดส้ ัง่ใหร่้างกายทาํแต่ความด ี ทาํบญุทาํทาน ปฏบิตัธิรรม 

นัง่สมาธิไหวพ้ระสวดมนต ์ เจริญปญัญา มคีวามเมตตากรุณา มสีมัมาคารวะ มคีวาม

กตญั�ูกตเวท ี เมือ่ตายไปก็จะไดร้บัรางวลั ไดไ้ปเกดิเป็นเทพบา้ง เป็นพรหมบา้ง ได ้

กลบัมาเกดิเป็นมนุษยท์ีด่กีวา่เดมิ มฐีานะดกีวา่เดมิ มรูีปร่างหนา้ตาสวยงามกวา่เดมิ มี

สตปิญัญาฉลาดกวา่เดมิ มอีายุยนืยาวนานกวา่เดมิ มสุีขภาพสมบูรณ์แขง็แรงกวา่เดมิ มี

ทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทองมากกวา่เดมิ เพราะไดส้ะสมบญุบารมไีวน้ ัน่เอง ซึง่เป็น

เหมอืนกบัฝากเงนิไวใ้นธนาคาร ฝากไดม้ากเพยีงไร ก็จะมเีงนิใชใ้นอนาคตมากเพยีงนัน้ 

ถา้ไมฝ่ากเลยแต่กลบัไปกูห้น้ียมืสนิ ก็จะไมม่เีงนิทองใชใ้นอนาคต มหีน้ีสนิทีต่อ้งชดใช ้ 

น่ีคอืทีไ่ปของใจหลงัจากแยกทางกบัร่างกายไปแลว้ ทีค่นในโลกมองไม่เหน็กนั จะเหน็ได ้

ก็ตอ้งปฏบิตัธิรรม นัง่สมาธิ เจริญวปิสัสนา เจริญปญัญา ถงึจะมตีาทพิยป์รากฏขึ้นมา 

ทาํใหเ้หน็ใจซึง่เป็นกายทพิยไ์ด ้ เมือ่เหน็แลว้ก็จะรูว้า่ทาํไมตอ้งทาํดี ทาํไมตอ้งละบาป 

ทาํไมตอ้งศึกษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้ไมศึ่กษาก็จะไมรู่จ้กัการทาํจติใจ

ใหสุ้ขใหเ้จริญ ใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์ จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ มพีระพทุธเจา้

เพยีงองคเ์ดยีวเท่านัน้ ทีท่รงสามารถรูไ้ดด้ว้ยพระองคเ์อง สามารถทาํใหพ้ระองคห์ลดุ

พน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ หลงัจากนัน้ก็ทรงมพีระเมตตากรุณา นาํเอาสิง่ทีไ่ดท้รง

ศึกษา ไดป้ฏบิตั ิไดบ้รรลถุงึ มาเผยแผ่ส ัง่สอนสตัวโ์ลก เพือ่จะไดอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข 

ไดห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิในลาํดบัต่อไป น่ีคอืสิง่ทีจ่ะไดย้นิไดฟ้งัเวลาฟงั

เทศนฟ์งัธรรม เมือ่ไดฟ้งัอยู่บ่อยๆ ก็จะเขา้ใจ ก็จะเหน็ เมือ่ก่อนฟงัใหม่ๆ อาจจะไมเ่ขา้ใจ

วา่นรกเป็นอย่างไร สวรรคเ์ป็นอย่างไร เพราะหาในโลกน้ีอย่างไรกห็าไมเ่จอ นัง่เรือไปสุด

ขอบทะเลสุดขอบฟ้า ก็ไมเ่จอนรก ไมเ่จอสวรรค ์ นัง่เครื่องบนิไปรอบโลกก็ไมเ่จอ นัง่

จรวดออกไปนอกโลกก็ไม่เจอ เพราะนรกหรือสวรรคไ์มไ่ดอ้ยู่ทีภ่ายนอก แต่อยู่ภายในใจ

ของเรา เวลาใจมคีวามสุขตอนนัน้ใจไดไ้ปถงึสวรรคแ์ลว้ เวลาใจมคีวามทกุขต์อนนัน้ใจ

ไดไ้ปถงึนรกแลว้ น่ีคอืนรกและสวรรค ์ไม่ไดเ้ป็นสถานที ่แต่เป็นความรูส้กึภายในใจ ใจ

มสุีขตอนนัน้ก็เป็นสวรรค ์ ใจมทีกุข ์ ตอนนัน้ก็เป็นนรก สิง่ทีท่าํใหใ้จมคีวามสุขก็คอืการ

ทาํความด ี ทาํบญุใหท้าน มสีมัมาคารวะ มคีวามกตญั�ูกตเวท ี ไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่
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สมาธิ ทาํจติใจใหส้งบ เจริญปญัญา เพือ่ใหเ้หน็ความจริงของสิง่ต่างๆ วา่เป็นอนิจจงัทกุ

ขงัอนตัตา ไมเ่ทีย่งเป็นทกุขไ์มม่ตีวัตน เมือ่เหน็แลว้จะไดป้ลอ่ยวาง จะไดไ้มท่กุขก์บั

อะไรเลย  

น่ีคอือานิสงสข์องการฟงัเทศนฟ์งัธรรม จะทาํใหเ้ขา้ใจในเรื่องต่างๆทีย่งัไมเ่ขา้ใจ หลงัจาก

ไดฟ้งับ่อยๆ ฟงัซํา้ๆอยู่เรื่อยๆ ก็จะเขา้ใจมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนมคีวามเหน็ทีถู่กตอ้ง เหน็

วา่สวรรคม์จีริง นรกมจีรงิ การเวยีนวา่ยตายเกดิมจีริง การหลดุพน้จากความทกุข ์ จาก

การเวยีนวา่ยตายเกดิก็มจีริง เมือ่ไดฟ้งัอย่างน้ีแลว้ใจก็จะสงบ มคีวามสุข เพราะขณะที่

ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ใจไมม่โีอกาสไปคดิเรื่องของกเิลส ไมค่ดิอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี วติก

หวาดกลวักบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ใจอยู่กบัพระธรรมคาํสอน ทีจ่ะกลอ่มใจใหม้คีวามสงบ มี

ความสบาย เป็นสริิมงคลอย่างแทจ้ริง อยู่ทีใ่จทีส่งบ ผ่องใส มคีวามสุข มคีวามเหน็ชอบ 

ไมไ่ดอ้ยู่ทีก่องสมบตัขิา้วของเงนิทอง มมีากนอ้ยเพยีงไรก็ไมไ่ดท้าํใหจ้ติใจสงบผ่องใส มี

สมัมาทฐิคิวามเหน็ชอบ แต่กลบัจะมคีวามหลงเพิม่มากขึ้น เพราะจะหลงคดิวา่เป็น

สมบตัขิองตนจรงิๆ ไมเ่คยคดิเลยวา่สกัวนัหน่ึงจะตอ้งทิ้งใหผู้อ้ืน่หมด เพราะเวลาตายไป 

เอาตดิตวัไปไมไ่ดเ้ลยแมแ้ต่บาทเดยีว เอาไปไดแ้ต่ความดหีรือความชัว่ บญุหรือบาป ที่

ไดท้าํไว ้ทีจ่ะตดิไปกบัจติกบัใจ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนไมใ่หห้ลงกบักองเงนิกองทอง มี

เงนิมากเกนิไปไมด่ ี อย่าเก็บเอาไว ้ เก็บไวเ้ท่าทีจ่าํเป็น เท่าทีจ่ะตอ้งใช ้ มเีหลอืใหเ้อาไป

เปลีย่นเป็นบญุเสยี เพราะเป็นเหมอืนเอาเงนิไปฝากไวใ้นธนาคารของภพหนา้ชาตหินา้ 

เกดิชาตหินา้ก็จะเกดิเป็นลูกของเศรษฐ ี ลูกของพระเจา้แผ่นดนิ เกดิบนกองเงนิกองทอง 

ไมต่อ้งลาํบากลาํบนหาเงนิหาทอง เพราะหาไวแ้ลว้ในชาตน้ีิ เมือ่มแีลว้ก็อย่าเก็บไว ้ อย่า

เอาไปใชก้บัสิง่ทีจ่ะทาํลายจติใจ เช่นของฟุ่มเฟือยท ัง้หลาย เป็นการสรา้งกเิลสคอืความ

โลภความโกรธความหลงใหม้มีากขึ้น  

พอไดซ้ื้อของฟุ่มเฟือยแลว้ก็จะอยากซื้ออยู่เรื่อยๆ วนัน้ีไปซื้อของมาแลว้ พอพรุ่งน้ีเหน็

ของใหมก่็อยากจะไดอ้กี ท ัง้ๆทีไ่มม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งซื้อมาเลย แต่อดไมไ่ด ้ คิดวา่

เก็บเงนิทองไวท้าํไม เอามาซื้อของดกีวา่ แต่ไมเ่คยคดิเลยวา่มผีลอย่างไรกบัใจ ทาํให ้

สงบสบายอิม่มากขึ้นหรือเปลา่ ไมเ่คยคดิเลย ไมรู่เ้ลยวา่ทาํใหม้คีวามหวิความอยากมาก
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ขึ้น อยากจะไดเ้พิม่มากขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มทีีเ่ก็บ ดูรองเทา้ของเราดูซ ิวา่มกีี่คู่แลว้ เรามี

เทา้เพยีงคู่เดยีวเท่านัน้ เวลาใส่รองเทา้ ก็ใส่ไดท้ลีะคู่เดยีว เสื้อผา้ก็มเีต็มตู ้ตอ้งไปหาซื้อ

ตูม้าใหม ่ ตอ้งสรา้งทีเ่ก็บใหม ่ เพราะไมพ่อเก็บ ไมเ่ป็นประโยชนก์บัจติใจเลย มแีต่สรา้ง

ความกงัวล สรา้งภาระทีจ่ะตอ้งคอยดูแลรกัษา เวลาจะยา้ยบา้นถงึจะรูว้า่ลาํบากขนาด

ไหน ทีต่อ้งยา้ยสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ แลว้ก็ไมไ่ดใ้ชม้นั เก็บมนัไวอ้ย่างนัน้ 

กลายเป็นยามเฝ้าสมบตัไิป แทนทีจ่ะใหส้มบตัริบัใชเ้รา ใหเ้รามคีวามสุข มคีวามสบาย 

กลบัเป็นทาสของสมบตั ิ ตอ้งคอยรบัใชส้มบตั ิ ตอ้งคอยเฝ้าคอยดูแลทรพัยส์มบตั ิ เวลา

ทีจ่ะตอ้งจากทรพัยส์มบตัไิป ก็เศรา้โศกเสยีใจ อาลยัอาวรณ์ ตายไปแลว้ก็ไมม่สีมบตัริอ

อยู่ขา้งหนา้  

มนิีทานอยู่เรื่องหน่ึง ในสมยัพระพทุธกาล มเีศรษฐอียู่คนหน่ึง มมีจิฉาทฐิ ิไม่เชื่อในเรื่อง

ตายแลว้ไปเกดิใหม ่จงึไมช่อบทาํบญุ ไมช่อบรกัษาศีล มเีงนิมากนอ้ยเพยีงไรก็ไมใ่หใ้คร 

แมแ้ต่ลูกหลานก็ไมย่อมใหเ้อาไปฝงัไวใ้นดนิหมด เวลาตายไป เพราะความห่วงใย ความ

เสยีดายในสมบตัขิองตน จงึทาํใหก้ลบัมาเกดิเป็นสุนขัในบา้น พยายามบอกลูกวา่ตนเอง

เป็นพ่อ แต่พูดกนัไมรู่เ้รื่อง ลูกก็ไมรู่ว้า่เป็นพ่อ แลว้ลูกก็เกลยีดหมาตวัน้ีดว้ย ชอบตมีนั 

ชอบกล ัน่แกลง้มนั โชคดวีนัหน่ึงพระพทุธเจา้ทรงเสดจ็ผ่านมาเหน็เขา้ ทรงทราบวา่เป็น

พ่อ จงึบอกใหค้นในบา้นทราบ วา่หมาตวัน้ีเป็นพ่อ ถา้อยากจะรูว้า่จริงหรือไมจ่ริง ลอง

บอกใหม้นัไปขดุสมบตัทิีพ่่อฝงัไว ้ หมาก็ไปขดุสมบตัต่ิางๆทีเ่ศรษฐไีดฝ้งัไว ้ ลูกก็เลยเชื่อ

วา่เป็นพ่อจริงๆ น่ีเป็นเพราะพ่อมมีจิฉาทฐิ ิ ไมช่อบเขา้วดั ไมช่อบฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไม่

ชอบรกัษาศีล ไมช่อบทาํบญุใหท้าน คดิวา่สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนเป็นเรื่องเพอ้เจอ้ 

เป็นเรื่องหลอกเอาเงนิ ก็เลยไมท่าํตาม พอตายไปก็ตอ้งไปเกดิเป็นสุนขั เป็นเรื่องใน

พระไตรปิฎก จงึควรพจิารณาใหด้ ี วา่สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ เป็นสิง่ที่

พสูิจนไ์ด ้ เพยีงแต่จะพสูิจนห์รือไม ่ เพราะตอ้งปฏบิตัถิงึจะพสูิจนไ์ด ้ ตอ้งทาํตามที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน เช่นทรงสอนใหส้ละสมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ กต็อ้งสละ 

อย่าไปเสยีดาย เก็บเอาไวเ้ท่าทีจ่าํเป็น ทรงสอนใหร้กัษาศีลก็ตอ้งรกัษาศีล ใหส้วดมนต์

ไหวพ้ระทาํสมาธิ ทาํจติใจใหส้งบ ก็ตอ้งทาํใหไ้ด ้ ใหเ้จริญปญัญาอยู่เสมอวา่ เกดิมาแลว้

ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนัเป็นธรรมดา ลว่งพน้จากการแก่การเจบ็
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การตาย การพลดัพรากจากกนัไมไ่ด ้ ตอ้งปฏบิตัติาม ถา้ปฏบิตัแิลว้ก็จะมแีสงสวา่งแห่ง

ธรรมปรากฏขึ้นมา มดีวงตาเหน็ธรรม มตีาทพิย ์ ทาํใหเ้หน็ใจ รูว้า่ใจเป็นสิง่ทีไ่มต่าย 

หลงัจากทีร่่างกายตายไปแลว้ ใจยงัตอ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกี  

น่ีคอืการเขา้วดั เพือ่มาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาปฏบิตัติามทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงส ัง่สอน 

ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล นัง่สมาธิ เจริญปญัญา ถา้ทาํอย่างน้ีอยู่เรื่อยๆแลว้ ใจจะเจรญิ

ขึ้นไปเรื่อยๆ จะสวา่งขึ้นไปเรื่อยๆ จะเหน็สิง่ต่างๆไดม้ากขึ้นไปเรื่อยๆ จะเหน็เหต ุ คอื

กเิลสความโลภ ความโกรธ ความหลง ทีส่รา้งผลคอืความทกุขค์วามวุน่วายใจ จะเหน็

ธรรมะ คอืวธิีดบักเิลสใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ ดว้ยการศึกษาและการปฏบิตัเิท่านัน้ 

ไมไ่ดเ้กดิจากการขอพรจากพระพทุธเจา้ ขอใหม้คีวามสุข มคีวามเจริญ ไมม่คีวามทุกข ์

ความเสือ่มเสยี ขอไปจนวนัตายก็ขอไม่ได ้ ถา้ไดศึ้กษาแลว้นาํมาปฏบิตักิบักายวาจาใจ

แลว้ รบัรองไดว้า่ความทกุข ์ความวุน่วายใจต่างๆ จะเบาบางลงไป จนหมดสิ้นไป จะอยู่

อย่างสุขอย่างสบาย ไมท่กุข ์ ไมก่งัวล ไม่หวาดกลวัเลย ไม่วา่จะเป็นจะตาย จะจากใคร

ไป หรือใครจะจากเราไป จะไมห่ว ัน่ไหว ไมเ่ศรา้โศกเสยีใจเลย น่ีคอือานิสงสท์ีจ่ะไดร้บั

จากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม จากการนาํเอาไปประพฤตไิปปฏบิตั ิ เราจงึควรเขา้วดักนัอย่าง

สมํา่เสมอ อย่างนอ้ยก็อาทติยล์ะหน่ึงครัง้ ถา้ไมไ่ดเ้ขา้วดัก็เอาวดัไปทีบ่า้น เปิดธรรมะฟงั 

เปิดหนงัสอืธรรมะอ่านทีบ่า้น ถา้อยากจะทาํบญุทาํทาน ก็หากระปกุใส่เงนิทองทีจ่ะทาํบญุ

ไว ้ พอไปวดัก็ค่อยเอาไปถวายวดั เราสามารถทาํไดต้ลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่ทีไ่หน ไม่

จาํเป็นตอ้งมาวดัเสมอไป มาวดัไมไ่ดก้็เอาวดัไปทีบ่า้น เอาวดัไปทีใ่จของเรา ดว้ยการคดิ

ดพีูดดทีาํด ี เพือ่ความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่

เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๖๐ 

วนัแม่ 
๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๐ 

วนัน้ีเป็นวนัแม ่ เป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพ ของสมเดจ็พระนางเจา้

พระบรมราชนีินาถ เราจงึไดม้าทาํสิง่ทีด่ใีหก้บัคุณแมแ่ละใหก้บัตวัเราเอง ดว้ยการราํลกึ

ถงึบญุคุณอนัประเสริฐ ของคุณแมแ่ละคุณพ่อ ผูใ้หก้าํเนิดกบัเรา เราเกดิมาไดเ้พราะ

ท่าน ถา้ไมม่คุีณพ่อคุณแม ่ ก็ไมม่ตีวัเรา พระคุณของคุณพ่อกบัคุณแมจ่งึยิง่ใหญ่

มหาศาล ยิง่กวา่นํา้ในมหาสมทุร กวา้งใหญ่ไพศาลยิง่กวา่ทอ้งฟ้า เราจงึไมค่วรลมื กราบ

คุณพ่อคุณแมท่กุๆวนั เพือ่ราํลกึถงึพระคุณของท่าน ถา้ทาํทกุวนัก็จะไมล่มื ถา้ไมท่าํก็จะ

ลมืได ้ เพราะใจของเราตอ้งรบัรูเ้รื่องราวต่างๆมากมายในแต่ละวนั เมือ่มเีรื่องต่างๆเขา้มา

อยู่เรื่อยๆ เรื่องของคุณพ่อคุณแมก่็จะถูกกลบลบหายไปได ้ เราจงึตอ้งราํลกึถงึท่านอยู่

ทกุวนั ทกุเชา้ทกุเยน็ ตื่นขึ้นมากราบพระแลว้ก็กราบคุณพ่อคุณแมด่ว้ย ก่อนนอนก็

เช่นเดยีวกนั ใหร้าํลกึเสมอวา่ ไมม่คุีณพ่อคุณแมก่็ไมม่ตีวัเรา ถา้ทาํเป็นประจาํแลว้

รบัรองไดว้า่จะไมล่มืพระคุณของคุณพ่อคุณแม ่ จะมคีวามกตญั�ูกตเวท ี ซึง่เป็นเหมอืน

เมลด็แห่งความดงีามท ัง้หลาย คนเราจะดไีด ้ จะยิง่ใหญ่ได ้ จะเจริญได ้ จะสูงได ้ ก็ตอ้ง

เกดิจากเมลด็แห่งความกตญั�ูกตเวทน่ีีเอง ถา้ไมม่คีวามกตญั�ูกตเวท ี จะเจริญจะสูง

จะประเสริฐไดอ้ย่างไร จงึควรราํลกึถงึพระคุณของท่านอยู่เสมอ ตอ้งทาํหนา้ทีข่องลูกให ้

ด ี ใหค้วามเคารพเทดิทูน เชื่อฟงัท่าน ใหค้ดิวา่กาํลงัฟงัเทศนฟ์งัธรรมจากพระอรหนัต ์

เพราะพระพทุธเจา้ทรงเปรียบคุณพ่อคุณแมเ่ป็นเหมอืนพระอรหนัตข์องลูกๆ ไมว่า่คุณ

พ่อคุณแมจ่ะพูดอะไร ฟงัแลว้จะถูกอกถูกใจหรือไมก่็ตาม ใหฟ้งัดว้ยความสงบ อย่าไป

โตเ้ถยีง ถงึแมจ้ะพูดในสิง่ทีไ่มถู่ก ก็ไมใ่ช่ฐานะของลูกทีจ่ะไปโตเ้ถยีง  

เราเป็นผูร้บัโดยฝ่ายเดยีว รบัร่างกายมาแลว้ ก็ตอ้งรบัคาํสอนของท่านดว้ย เวลาท่านจาก

โลกน้ีไปก็รบัมรดกจากท่านต่อ เราจงึไมม่หีนา้ทีไ่ปโตเ้ถยีงคุณพ่อคุณแม ่ ขอใหฟ้งัแลว้
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นาํมาพจิารณาดว้ยปญัญา ถา้สิง่ทีท่่านสอนไมถู่กตามหลกัธรรม ก็ใหล้มืไปเสยี ตอ้ง

ยอมรบัวา่คุณพ่อคุณแมก่็ยงัเป็นปถุชุนคนธรรมดาอยู่ ย่อมมคีวามหลง มคีวามเหน็ผดิ

เป็นชอบไดเ้หมอืนกนั แต่ท่านพดูดว้ยความเมตตากรุณา ปรารถนาดต่ีอลูก อยากจะให ้

ลูกมคีวามสุขความเจริญ ถา้ลูกมสีตปิญัญาสูงกวา่ ก็จะแยกแยะได ้ วา่สิง่ทีท่า่นสอนนัน้

ถูกหรือไมอ่ย่างไร ถา้ถูกก็นอ้มเอามาปฏบิตั ิ ถา้ผดิก็ปลอ่ยใหผ้่านไป เพราะคุณพ่อคุณ

แมก็่ไมอ่ยากจะใหเ้ราทาํผดิอยู่แลว้ ทีจ่ะทาํใหเ้กดิโทษกบัเรา เพยีงแต่ทา่นอาจจะไมรู่ก้็

ได ้ เช่นพระพทุธเจา้ทรงมสีตปิญัญาสูงกวา่พระราชบดิา พระราชบดิาทรงมคีวาม

ปรารถนาด ี อยากจะใหพ้ระพทุธเจา้เป็นพระมหาจกัรพรรด ิ ตามทีโ่หรไดพ้ยากรณ์ไวใ้น

ตอนทีท่รงประสูตมิาใหม่ๆ  แต่พระพทุธเจา้ไดท้รงบาํเพญ็บญุบารมไีวม้าก เพือ่การบรรลุ

เป็นพระพทุธเจา้ ทีเ่หนือกวา่การเป็นพระมหาจกัรพรรดหิลายลา้นเท่าดว้ยกนั จงึไมท่รง

สามารถปฏบิตัติามความปรารถนาของพระราชบดิาได ้คอืใหอ้ยู่ในพระราชวงัและรบัพระ

ราชมรดก แต่กลบัทรงสละราชสมบตัแิลว้ก็ออกผนวช ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีเ่สยีหายอย่างไร 

เป็นสิง่ทีด่ ี ดกีวา่การเป็นกษตัริยเ์ป็นมหาจกัรพรรดเิสยีอกี เพราะการเป็นปถุชุนฆราวาส 

ย่อมมกีารกระทาํผดิศีลเป็นธรรมดา ยิง่เป็นกษตัริยเ์ป็นมหาจกัรพรรด ิ เวลาทาํสงคราม

ก็ตอ้งมกีารฆ่ากนั พระพทุธเจา้ซึง่มพีระปญัญาสูงกวา่พระราชบดิา จงึเหน็วา่การเป็นพระ

มหาจกัรพรรดไิมไ่ดท้าํใหป้ระเสริฐ ไมไ่ดท้าํใหห้ลดุพน้จากกองทกุขแ์ห่งการเวยีนวา่ย

ตายเกดิ  

มแีต่นกับวชผูท้รงศีลเท่านัน้ ทีจ่ะปฏบิตัตินใหเ้ลศิใหป้ระเสริฐได ้ เพราะผูท้รงศีลย่อมไม่

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่นัน่เอง ทาํแต่ประโยชนใ์หก้บัผูอ้ืน่โดยถ่ายเดยีว พระพทุธเจา้จงึไมไ่ด ้

ปฏบิตัติามคาํส ัง่สอนของพระราชบดิา ทาํใหพ้ระราชบดิาตอ้งเศรา้โศกเสยีใจเป็นอย่าง

มาก ตอนทีท่รงเสดจ็หนีออกจากพระราชวงัเพือ่ทรงผนวช แต่หลงัจากทีไ่ดบ้าํเพญ็เพยีร

ถงึ ๖ ปี จนไดต้รสัรูเ้ป็นพระพทุธเจา้แลว้ ก็ไดก้ลบัมาโปรดพระราชบดิาและพระวงศา

คณาญาตทิ ัง้หลายใหม้ดีวงตาเหน็ธรรม ไดม้โีอกาสบาํเพญ็ใหห้ลดุพน้จากความทกุข ์

จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ ซึง่ไมม่ใีครจะทาํใหไ้ด ้ นอกจากพระพทุธเจา้เป็นองคแ์รก 

หลงัจากนัน้ก็มพีระอรหนัตสาวกทาํหนา้ทีต่่อ ดงันัน้เวลาทีคุ่ณพ่อคุณแมส่ ัง่สอนใหท้าํใน

สิง่ทีไ่มด่ ีก็ไมต่อ้งทาํตาม ถา้เหน็วา่การออกบวชเป็นสิง่ทีด่กีวา่การอยู่เป็นฆราวาส ถงึแม ้
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คุณพ่อคุณแมอ่ยากจะใหอ้ยู่รบัมรดก รบัสมบตัต่ิางๆ ถา้เหน็วา่ไมไ่ดพ้าไปสู่ความสุข

ความเจริญทีแ่ทจ้รงิ ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ แลว้มคีวามปรารถนาทีจ่ะ

ออกบวช ก็ทาํได ้ ถงึแมจ้ะไมเ่ป็นไปตามความตอ้งการของคุณพ่อคุณแมก่็ตาม เช่นมี

เรื่องหน่ึงในสมยัพทุธกาล มเีศรษฐมีลูีกชายอยู่คนหน่ึง พ่อแมก่็หวงัวา่จะมอบทรพัย์

สมบตัต่ิางๆใหก้บัลูก หลงัจากทีต่ายไปแลว้ แต่ลูกกลบัมจีติศรทัธาออกบวชตาม

พระพทุธเจา้ ก็ขออนุญาตบวช แต่คุณพ่อคุณแมก่็ไมอ่นุญาต ลูกชายก็เลยอดอาหาร ถา้

ไมไ่ดบ้วชก็ยอมตาย คุณพ่อคุณแมก่็ไปขอรอ้งเพือ่นๆของลูก ใหม้ากลอ่มใหเ้ปลีย่นใจ 

แต่กลอ่มอย่างไรก็เปลีย่นใจลูกชายไมไ่ด ้ เพราะมคีวามแน่วแน่ต่อการออกบวช จนใน

ทีสุ่ดก็ตอ้งอนุญาตใหลู้กบวช  

เพราะสิง่ทีลู่กทาํไมไ่ดเ้ป็นสิง่ทีเ่สยีหายอย่างไร เพยีงแต่ไมไ่ดเ้ป็นไปตามความปรารถนา

ของคุณพ่อคุณแมเ่ท่านัน้เอง แต่กลบัจะเป็นการดเีสยีอกี เพราะเมือ่ลูกไดบ้วชไดป้ฏบิตัิ

ธรรมจนบรรลเุป็นพระอรหนัตแ์ลว้ ก็จะไดเ้ป็นทีพ่ึง่ของคุณพ่อคุณแมต่่อไป ดงัที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงช่วยใหพ้ระราชบดิาและพระราชมารดา ไดห้ลดุพน้จากกองทกุขแ์ห่ง

การเวยีนวา่ยตายเกดิ พระราชบดิาก็ไดบ้รรลเุป็นพระอรหนัต ์ ๗ วนัก่อนทีจ่ะเสดจ็

สวรรคตไป ส่วนพระราชมารดาถงึแมจ้ะไดเ้สดจ็สวรรคตไปตัง้แต่วนัทีพ่ระพทุธเจา้ทรง

ประสูต ิ พระพทุธเจา้ก็ทรงส่งกระแสจติของพระองคไ์ปคน้หาพระราชมารดาทีอ่ยูใ่น

สวรรค ์ จนไดพ้บ ไดอ้บรมส ัง่สอนพระราชมารดา จนไดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนั ไมต่อ้ง

ไปเกดิในอบายอกีต่อไป ผูท้ีย่งัไมไ่ดบ้รรลตุ ัง้แต่พระโสดาบนัขึ้นไป ยงัตอ้งไปเกดิใน

อบาย ไปเกดิเป็นเดรจัฉานบา้ง เป็นเปรตบา้ง เป็นอสุรกายบา้ง เป็นสตัวน์รกบา้ง 

เน่ืองจากบาปกรรมทีเ่คยทาํไวใ้นอดตี แต่ถา้ไดบ้รรลเุป็นโสดาบนัแลว้ จะไมต่อ้งกลบัไป

เกดิในอบายอกีต่อไปจะมภีพชาตเิหลอืไมเ่กนิ ๗ ชาต ิก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัต ์สิ้นสุด

แห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ น่ีคอืสิง่ทีน่กับวชในพระพทุธศาสนาจะสอนใหผู้อ้ืน่บาํเพญ็

และบรรลไุด ้ การบวชจงึถอืวา่เป็นเรื่องทีด่ ี ถา้คุณพ่อคุณแมม่ลูีกไมว่า่จะเป็นหญงิหรือ

ชาย มคีวามปรารถนาทีจ่ะออกบวช ก็ควรอนุโมทนา อย่าไปขดัขวาง อย่าไปเสยีใจ 

เพราะเป็นสิง่ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ ผลทีไ่ดจ้ากการบวชมคุีณค่ากวา่สมบตัขิา้วของเงนิทอง

ต่างๆ ทีจ่ะมอบใหก้บัลูกได ้ เป็นการทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแมไ่ดอ้ย่างดทีีสุ่ด 
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พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ ต่อใหเ้ลี้ยงดูบดิามารดาอย่างดขีนาดไหนก็ตาม จะแบกท่านไว ้

บนบ่าบนไหลท่ ัง้ ๒ ขา้ง ใหท้่านขบัถ่ายรดตวัลูกมากนอ้ยเพยีงไรก็ตาม ก็ยงัไมส่ามารถ

ทดแทนบญุคุณของคุณพ่อคุณแมไ่ด ้มวีธิีเดยีวเท่านัน้ทีจ่ะทดแทนไดห้มดเลยก็คอื การ

ทาํใหคุ้ณพ่อคุณแมไ่ดบ้รรลเุป็นพระโสดาบนัขึ้นมา ต ัง้ม ัน่อยู่กบัพระรตันตรยั ต ัง้ม ัน่อยู่

กบัการทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม  

จงึควรราํลกึถงึพระคุณของคุณพ่อคุณแมอ่ยู่เสมอ กราบท่านอยู่เสมอ ไมว่า่จะอยู่ต่อ

หนา้หรือลบัหลงั ถงึแมจ้ะไมไ่ดอ้ยู่บา้นเดยีวกนัก็กราบท่านได ้ ราํลกึถงึท่านได ้ เพราะ

ไมไ่ดท้าํเพือ่เอาหนา้เอาตา แต่เป็นอบุายสอนใจใหร้าํลกึถงึพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิา

มารดา เพือ่จะไดไ้มล่มื จะไดท้ดแทนบญุคุณในเวลาทีท่าํได ้ ถา้อยู่ดว้ยกนัก็คอยรบัใช ้

ท่าน คอยดูแลท่าน คอยช่วยเหลอืท่าน ใหค้วามเคารพ ใหค้วามเชื่อฟงั ถา้ท่านตายจาก

เราไปแลว้ ก็ใหท้าํบญุอทุศิส่วนบญุส่วนกศุลไป เผือ่ท่านยงัมคีวามจาํเป็นทีย่งัตอ้งอาศยั

บญุอทุศิอยู่ จะไดไ้ปเกดิในภพต่อไปได ้ น่ีคอืเรื่องของความกตญั�ูกตเวท ี ทีเ่ป็น

คุณธรรมทีส่าํคญัอย่างยิง่ของผูท้ีป่รารถนาเป็นคนด ี เป็นคนน่านบัถอื ตอ้งมคีวาม

กตญั�ูกตเวท ี ไมต่อ้งอายถงึแมพ้่อแมจ่ะตํา่ตอ้ย จะยากจนอย่างไร ก็ไมต่อ้งอาย 

เพราะไมไ่ดเ้ป็นสิง่เสยีหายอย่างไร แต่ความอบัอายขายหนา้ ไมก่ลา้บอกคนอืน่วา่เป็นพ่อ

แมข่องตนต่างหาก ทีเ่ป็นสิง่ทีเ่สยีหายมากกวา่ เพราะพ่อแมเ่ป็นพระอรหนัตข์องลูกๆ 

เป็นผูป้ระเสริฐ ทีลู่กกลา้ประกาศใหผู้อ้ืน่รูเ้สมอ เช่นพระสารีบตุร ทีไ่มอ่บัอายเลยทีจ่ะ

พูดถงึคนทีม่พีระคุณต่อท่าน แมจ้ะเคยใหข้า้วท่านเพยีงทพัพเีดยีว ท่านถอืวา่มบีญุคุณ

กบัท่านอย่างยิง่แลว้ บคุคลน้ีเคยใส่บาตรใหพ้ระสารีบตุรครัง้หน่ึง ดว้ยขา้ว ๑ ทพัพ ี

ต่อมามคีวามปรารถนาออกบวช ก็ไปขอบวชกบัพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้กท็รงถามสงฆ์

วา่มใีครรูจ้กัชายคนน้ีบา้ง พระสารีบตุรทรงกราบทูลวา่เคยตกับาตรให ้ ๑ ทพัพ ี

พระพทุธเจา้ก็ทรงอนุญาตใหบ้วชได ้ น่ีแหละคอืความยิง่ใหญ่ของคน อยู่ทีค่วามกตญั�ู 

แมพ้ระสารีบตุรจะเป็นถงึอคัรสาวกของพระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัต ์แต่ก็ไมล่มืบญุคุณ

ของคนธรรมดาสามญั ทีเ่คยตกัขา้วใหท้่าน ๑ ทพัพ ี 
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แลว้กบัพ่อแมท่ีม่บีญุคุณอย่างมากกบัเรา ทาํไมจะตอ้งอบัอายขายหนา้ใครดว้ย ควร

ภูมใิจประกาศใหท้กุคนรูว้า่ น่ีคอืคุณพ่อคุณแมข่องเรา แลว้เราจะมคีวามสุขใจสบายใจ 

เป็นบญุเป็นกศุล เป็นฐานทีจ่ะสนบัสนุนใหท้าํความดต่ีางๆใหม้ากขึ้นไป ใหม้สีมัมา

คารวะ เสยีสละ เมตตากรุณาต่อเพือ่นร่วมโลก น่ีคอืธรรมะทีจ่ะพฒันาจติใจใหสู้งขึ้นไป

เรื่อยๆ จนไดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัตไ์ปในทีสุ่ด เช่นเดยีวกบั

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ไดบ้าํเพญ็มาในอดตี ท่านก็เริ่มตน้จากความ

กตญั�ูกตเวทน้ีีเอง ราํลกึถงึบญุคุณของคุณพ่อคุณแม ่ ต ัง้ตนอยู่ในโอวาทของคุณ

พ่อคุณแม ่ไมป่ระพฤตตินใหเ้สยีหาย ใหคุ้ณพ่อคุณแมต่อ้งเสยีอกเสยีใจ ตอ้งทกุขก์งัวล

ใจ จนไดไ้ปถงึจดุทีสู่งสุดทีจ่ติใจจะไปถงึได ้ ก็คอืพระนิพพาน เป็นรางวลัอนัประเสริฐ 

ปรมงั สขุงั บรมสุข เป็นความสุขทีไ่มเ่สือ่มคลาย อยู่กบัใจไปตลอดอนนัตกาล น่ีคอืผล

ของความกตญั�ูกตเวท ี จงึขอฝากเรื่องความกตญั�ูกตเวทน้ีี ใหเ้อาไปพนิิจพจิารณา 

เน่ืองในวนัแมแ่ห่งชาตน้ีิ เพือ่ประโยชนสุ์ขและความเจริญทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็

เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๖๑ 

บวชเรยีน 
๑๓ สงิหาคม ๒๕๕๐ 

เวลาทาํบญุเราจะถวายสิง่ของหลายอย่างดว้ยกนั โดยพื้นๆก็ถวายอาหารคาวหวาน ถวาย

สงัฆทาน ในกรณีพเิศษก็ถวายผา้ไตร ถวายพระพทุธรูป ถา้เป็นเทศกาลเขา้พรรษา ก็

ถวายผา้อาบนํา้ฝน ถวายเทยีนพรรษา เพราะเทยีนเป็นสิง่ทีจ่าํเป็น ในสมยัโบราณไมม่ี

ไฟฟ้าใช ้ตอ้งอาศยัเทยีนใหแ้สงสวา่ง ในสมยัโบราณไมม่กีารศึกษาเหมอืนในสมยัน้ี ไมม่ี

โรงเรียน ไมม่มีหาวทิยาลยั จะศึกษาหาวชิาความรูก้็ตอ้งบวชเรียน จงึเป็นธรรมเนียม

ประเพณีของชายไทย ทีม่อีายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์จะออกบวช ศึกษาหาวชิาความรูไ้วเ้ป็น

เครื่องนาํทาง พาชวีติใหไ้ปสู่ความสุขความเจริญ ใหอ้ยู่ห่างไกลจากความทกุขแ์ละความ

เสือ่มเสยีท ัง้หลาย เมือ่ถงึเวลาเขา้พรรษา จงึมผูีม้จีติศรทัธาออกบวชกนัเป็นจาํนวนมาก 

จงึตอ้งทาํเทยีนถวายเป็นกรณีพเิศษ เพราะจะไดม้ไีวใ้ชต้ลอด ๓ เดอืนในยามคํา่คนื ไม่

วา่จะเป็นการไหวพ้ระสวดมนตก์็ด ี การศึกษารํา่เรียนก็ด ี ก็ตอ้งอาศยัแสงสวา่ง แต่ใน

สมยัปจัจบุนัมไีฟฟ้าแลว้ จงึไมเ่ขา้ใจวา่ทาํไมตอ้งถวายเทยีนกนั เพราะเป็นธรรมเนียมที่

ไดท้าํกนัมา จนฝงัอยู่ในชวีติจติใจของชาวพทุธเรา ในสมยัน้ีจงึถวายพวกหลอดไฟ ถวาย

สิง่ทีจ่ะทาํใหเ้กดิแสงสวา่งขึ้นมาแทน  

ในสมยัโบราณถอืการบวชเรียนเป็นเรื่องสาํคญัมาก เพราะจะทาํใหผู้บ้วชมคีวามรูเ้ป็นที่

พึง่ ความรูใ้นทางพระพทุธศาสนา สาํคญักวา่ความรูท้างโลกมาก ความรูท้างโลกถงึแม ้

จะเป็นข ัน้ปริญญาเอก ถา้ไมม่คีวามรูท้างศาสนาเลย ก็จะเอาตวัไมร่อด ดงัสุภาษติทีว่า่ 

ความรูท้่วมหวั เอาตวัไม่รอด ไมร่อดพน้จากความทกุขค์วามวุน่วายใจท ัง้หลายนัน่เอง 

ต่อใหเ้รียนจบถงึข ัน้ปริญญาเอก ถา้ไมไ่ดศึ้กษาทางศาสนาเลย ก็จะตอ้งถูกความทกุข ์

ความวุน่วายใจ ความเดอืดรอ้นใจ ความกงัวลใจ ความหวาดกลวั คอยรุมเรา้จติใจอยู่

ตลอดเวลา ความรูท้างโลกน้ีเป็นความรูเ้พื่อใชป้ระกอบอาชพี เป็นวชิาชพีแต่ไมเ่ป็นวชิา
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ธรรม ไมไ่ดเ้ป็นทีพ่ึง่ ไมไ่ดเ้ป็นสรณะของจติใจ สรณะของจติใจก็คอืธมัมงั สรณัง คจัฉา

มิ พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้ไมศึ่กษาพระธรรมคาํสอน ศึกษาแต่วชิาความรู ้

ทางโลก ก็จะหลกีเลีย่งหนีความทกุขไ์ปไมไ่ด ้ จะตอ้งรอ้งห่มรอ้งไหเ้ศรา้โศกเสยีใจ เวลา

เกดิสิง่ทีไ่มพ่งึปรารถนา เช่นพลดัพรากจากคนทีร่กัไป พลดัพรากจากสิง่ทีร่กัไป ถา้ไมม่ี

สตปิญัญาพอทีจ่ะยบัย ัง้ความทกุขไ์ด ้ ก็อาจจะเป็นเหตใุหท้าํลายชวีติของตน มคีนเป็น

จาํนวนมากทีห่ลงัจากสูญเสยีสิง่ทีร่กัไปแลว้ ไมว่า่จะเป็นบคุคลหรือเป็นวตัถ ุก็จะมคีวาม

เสยีใจจนไมอ่ยากจะอยู่ต่อไป อยากจะตาย ไมรู่ว้า่จะอยู่ไปทาํไม น่ีเป็นเพราะไมไ่ดศึ้กษา 

ไมไ่ดย้นิไดฟ้งั พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ถา้ไดย้นิแลว้ จะรูจ้กัหกัหา้มจติใจ 

เพราะทรงสอนใหรู้ว้า่ เราอยู่ในโลกของความไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ของความเกดิแก่เจ็บ

ตาย ของการพลดัพรากจากกนั ไมม่ใีครจะอยู่ไปไดต้ลอด ไมม่ใีครไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย 

ทกุคนตอ้งแก่ ตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ตอ้งตายไปสกัวนัหน่ึง  

น่ีคอืสิง่ทีเ่ราควรศึกษาทาํความเขา้ใจ สอนใจใหร้บักบัความจริงน้ีใหไ้ด ้ ถา้รบัไดเ้รากจ็ะ

เตรียมตวัรบักบัสภาพต่างๆ จะไมย่ดึตดิกบัสิง่ต่างๆ เมือ่ไมย่ดึตดิแลว้ เวลาสิง่ต่างๆจาก

เราไป จะไมท่าํใหเ้ราเสยีอกเสยีใจ ถา้ไมส่อนใจใหป้ลอ่ยวาง ไดอ้ะไรมาก็ดอีกดใีจ หลง

ยดึตดิ อยากจะใหอ้ยู่ไปนานๆ ใหด้ไีปนานๆ พอเกดิการเปลีย่นแปลงไป เกดิการ

สูญเสยีไป ก็จะตอ้งเศรา้โศกเสยีใจ ถา้ไมย่ดึไมต่ดิแลว้ ก็จะไมห่วงัอะไรกบัสิง่ทีม่อียู่กบั

สิง่ทีไ่ดม้า มกี็ใชไ้ป ดูแลรกัษาไป ตามอตัภาพ ตามความสามารถ เมือ่ถงึเวลาทีจ่ะจาก

ไป ก็ปลอ่ยใหจ้ากไปโดยด ี ตราบทีย่งัมลีมหายใจอยู่ ถา้ยงัตอ้งการอะไร ก็หาใหมไ่ด ้

เวลามาเกดิ ก็ไมไ่ดเ้อาอะไรตดิตวัมา มาตวัเปลา่ๆ มาหาสิง่ต่างๆในภายหลงั หามาได ้

แลว้ก็จากไป ก็หาใหมอ่กี ถา้ลุม่หลงกบัสิง่ทีไ่ดม้า อยากจะใหอ้ยู่ไปตลอด พอจากไปก็

จะทกุขท์รมานใจ อาจจะทนอยู่ต่อไปไมไ่ด ้ เพราะความหลงหลอกใหค้ดิวา่ จะอยู่ต่อไป

ไมไ่ดแ้ลว้ ซึง่ไมไ่ดเ้ป็นอย่างนัน้เลย ถา้มสีตมิปีญัญาคดิสกัหน่อย ก็จะคดิวา่ เราทาํอะไร

ไมไ่ดก้บัเรื่องของคนและสิง่ต่างๆ เขาจะมาเขาจะไปเราก็ไปหา้มเขาไมไ่ด ้ ถา้ไมไ่ปยดึไป

ตดิก็จะไมเ่ดอืดรอ้น เช่นฝนตก เรารูว้า่เราควบคุมบงัคบัฝนไมไ่ด ้ อยากจะใหฝ้นตกทกุ

วนัไมไ่ด ้ ฝนจะตกเมือ่ไหร่ก็บงัคบัไมไ่ด ้ เราก็เลยไม่ไดไ้ปยดึตดิกบัฝน ปลอ่ยใหฝ้น

เป็นไปตามเรื่องของเขา ฝนจะมาก็มา ฝนจะไปก็ไป เราก็เลยไมเ่ดอืดรอ้นกบัเรื่องฝน 
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ฉนัใดถา้สอนจติใจไมใ่หย้ดึตดิกบัสิง่ต่างๆแลว้ ก็จะไมเ่ดอืดรอ้นกบัสิง่ต่างๆ ใครจะมา

ใครจะไป ใครจะเป็นใครจะตาย ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป เราก็อยู่ตามประสาของเรา เราอยูไ่ด ้

มคีวามสุขได ้โดยไมต่อ้งมอีะไรเลย  

ไมเ่ช่นนัน้พระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลายก็จะอยู่ไมไ่ด ้ แต่ท่านอยู่ได ้ เพราะท่านรู ้

วธิีอยู่โดยไมต่อ้งมอีะไรใหค้วามสุข ท่านหาความสุขภายในตวัของท่านได ้ ดว้ยการ

ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ ใหฉ้ลาดรูท้นัสิง่ต่างๆ วา่ไมเ่ทีย่ง ไมไ่ด ้

ใหค้วามสุข ไมใ่ช่สมบตัขิองเรา น่ีคอืสิง่ทีเ่ราสามารถทาํใหก้บัตวัเราได ้ ถา้ทาํบญุใหท้าน

อยู่เรื่อยๆ ไมห่วงสมบตัขิา้วของเงนิทอง มเีกนิความจาํเป็นมเีหลอืใช ้ ก็ไม่เก็บเอาไวใ้ห ้

เป็นภาระ ตอ้งคอยดูแลรกัษา เอาไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ เหน็ใครตกทกุขไ์ดย้ากเดอืดรอ้น ก็

เอาไปช่วยเขา ทาํอย่างน้ีบ่อยๆ ก็จะไมย่ดึตดิกบัขา้วของเงนิทองต่างๆ เวลาเสยีขา้วของ

เงนิทองไป จะไมเ่สยีอกเสยีใจ จะสบายใจเสยีอกี หมดปญัหาไป ไมต่อ้งคอยดูแล ถา้ไม่

พอใชก้็หาใหมไ่ด ้ แต่จะอยู่แบบประหยดัมธัยสัถ ์ ไมใ่ชจ่้ายฟุ่มเฟือย จะไมซ่ื้อของ

ฟุ่มเฟือย เพราะไมไ่ดใ้หค้วามสุขทีแ่ทจ้ริง ใหค้วามสุขเพยีงวนัสองวนั ไดอ้ะไรมาใหม่ๆ ก็

ดอีกดใีจ หลงัจากนัน้ก็เก็บเอาไวใ้นตูไ้ม่สนใจกบัมนัอกีเลย แลว้ก็อยากจะไดใ้หมอ่กี 

เสื้อผา้รองเทา้จงึเต็มตูล้น้ตู ้ แต่ใจก็ยงัหวิยงัอยากยงัตอ้งการอยู่ เพราะไมไ่ดดู้แลรกัษา

ใจ วธิีทีจ่ะดูแลรกัษาใจใหอ้ิม่ใหสุ้ขใหพ้อ ก็คอืเอาเงนิทีจ่ะไปซื้อของฟุ่มเฟือย ไปแจกให ้

ผูอ้ืน่ เอาไปทาํบญุทาํทาน พอไดช่้วยเหลอืผูอ้ืน่แลว้ จะมคีวามสุขใจภูมใิจอิม่เอบิใจ

พอใจ ไมเ่หมอืนกบัเวลาทีเ่อาเงนิไปเทีย่วไปซื้อของฟุ่มเฟือย จะไมม่คีวามรูส้กึอย่างน้ี มี

แต่ความอา้งวา้งเปลา่เปลีย่ว อยากจะไดอ้กี อยากจะออกไปเทีย่วอกี อยากจะซื้อขา้วซื้อ

ของอกี  

ถา้ไดท้าํบญุช่วยเหลอืผูอ้ืน่แลว้ อยู่บา้นเฉยๆก็มคีวามสุข ไมค่ดิอยากจะออกไปเทีย่ว ไป

ซื้อของฟุ่มเฟือย มแีต่อยากจะไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่อกี เพราะทาํใหจ้ติใจมคีวามสงบสุข น่ี

คอืการสรา้งความสุขใหก้บัเรา โดยไมต่อ้งพึง่พาอาศยัสิง่ภายนอก ถา้ตอ้งพึง่พาอาศยั

แลว้ จะเดอืดรอ้นอยู่ตลอดเวลา พอใชเ้งนิหมด ก็ตอ้งหามาใหม ่ เพือ่จะไดใ้ชอ้กี ถา้

ทาํบญุใหท้านหมด จะไมเ่ดอืดรอ้นไปหาเงนิมาทาํบญุทาํทานอกี เพราะการทาํบญุทาํทาน
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เป็นการปลอ่ยวางเงนิทอง ทาํใหใ้จมคีวามสุขความอิม่พอ น่ีคอืวธิีสรา้งความสุขทีแ่ทจ้ริง 

ทีไ่ดจ้ากการศึกษาบวชเรียน ฟงัเทศนฟ์งัธรรมทกุวนัพระ อย่างทีท่่านท ัง้หลายไดม้าทาํ

กนัอย่างสมํา่เสมอ จะไดม้คีวามรูไ้วดู้แลรกัษาใจ ใหอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ปราศจาก

ความทกุขค์วามวุน่วายท ัง้หลาย น่ีคอืความรูข้ ัน้ที ่๑ การทาํบญุใหท้าน ความรูข้ ัน้ที ่๒ ก็

คอืการไมเ่บยีดเบยีนกนั ทีจ่ะป้องกนัไมใ่หเ้กดิความทกุข ์ความวุน่วายใจ ความกงัวลใจ 

เพราะเวลาเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ จะเกดิความกงัวลเกดิความกลวั ทีจ่ะตอ้งถูกจบัไปลงโทษ 

เช่นไปลกัทรพัยก์็ด ีไปฆ่าก็ด ีไปฉอ้โกงก็ด ีไปโกหกหลอกลวงก็ด ีถา้ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ 

ก็จะอยู่อย่างสบายอกสบายใจ น่ีคอืการรกัษาตน ใหอ้ยู่ไกลจากความทกุข ์ความวุน่วาย

ใจ ดว้ยการไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ มศีีล ๕ เป็นสมบตัปิระจาํใจ ตอ้งรกัษาศีล ๕ ไวใ้หไ้ด ้

ตลอดเวลา ไมว่า่จะอยู่ในวดัหรือนอกวดั ไมว่า่จะสมาทานหรือไม ่การสมาทานเป็นเพยีง

พธิีกรรมเท่านัน้เอง ถา้รูแ้ลว้วา่ศีล ๕ มคุีณมปีระโยชนอ์ย่างไร ช่วยเราไดอ้ย่างไร ก็

รกัษาไปเรื่อยๆ  

ไมต่อ้งมาสมาทานในวนัพระ ไมต่อ้งมพีระมาใหศี้ล พระเพยีงแต่บอกวา่ศีลมอีะไรบา้ง 

เช่นมกีารละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ 

เสพสุรายาเมา ถา้ไมท่าํท ัง้ ๕ ขอ้น้ีแลว้ จติใจจะสบาย ไมวุ่น่วาย ไมม่เีรื่องไมม่ปีญัหา

ต่างๆ อยู่ทีต่วัเรา ไมไ่ดอ้ยู่ทีค่นอืน่ ปญัหาต่างๆเราเป็นคนสรา้งขึ้นมาเอง เพราะไมรู่จ้กั

วธิีรกัษาใจ เวลาอยากจะไดอ้ะไรมากๆ ก็พยายามหามาใหไ้ด ้ ไมว่า่จะดว้ยวธิีใด ถา้ตอ้ง

ลกัทรพัยก์็จะทาํ ตอ้งพูดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวงก็จะทาํ ผลเสยีหายก็ตอ้งตามมา ถา้

ไดม้าบวชเรียน ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน ก็จะรูว้า่ตอ้งรกัษาศีล ๕ ถา้รกัษาไดแ้ลว้ 

จติใจก็จะมคีวามสงบความสุขความสบาย ทน้ีีก็อยากจะมคีวามสงบใหม้ากยิง่ขึ้นไปอกี 

ก็จะสนใจกบัการภาวนา นัง่สมาธิเดนิจงกรม เพราะจะทาํใหม้คีวามสงบมากยิง่ขึ้น ยิง่

กวา่การรกัษาศีล จะมคีวามอิม่ความพอ ไมห่วิไมอ่ยากกบัอะไรท ัง้สิ้น ไมต่อ้งไปดิ้นรน

ไปหาสิง่นัน้สิง่น้ีมาใหค้วามสุข เช่นพระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลาย ทีไ่ดบ้าํเพญ็

ทานศีลภาวนาจนจติใจถงึจดุอิม่ตวัเต็มทีแ่ลว้ ทานก็ไดบ้ริจาคหมดแลว้ ไมว่า่จะเป็น

สมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ สามภีรรยาบตุรธิดา ก็บรจิาคไปหมดแลว้ เวลาออกบวชก็

ไมไ่ดเ้อาอะไรตดิตวัไปเลย ไปตวัเปลา่ๆ มสีมบตัเิพยีง ๘ ชิ้น ไวส้าํหรบัดูแลรกัษาชวีติ
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เท่านัน้เอง คอืผา้ ๓ ผนื บาตร ๑ ใบ มดีโกน ๑ เลม่ ประคดเอว ๑ อนั เขม็กบัดา้ย ๑ 

ชดุ ทีก่รองนํา้ ๑ อนั น่ีคอืสมบตัขิองพระ มเีท่าน้ีก็อยู่ไดแ้ลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งมอีะไร

มากมาย เพราะมอีะไรมากเท่าไหร่ ก็จะมคีวามทกุขม์ากขึ้นไปเท่านัน้ มอีะไรก็ตอ้งคอย

ห่วง คอยกงัวล คอยดูแลรกัษา เมือ่จากไปหายไป ก็เสยีอกเสยีใจรอ้งห่มรอ้งไห ้ 

นกัปราชญเ์ช่นพระพทุธเจา้จงึไมส่นใจมสีมบตัเิกนิความจาํเป็น ทรงมเีท่าทีจ่าํเป็นเท่านัน้ 

สาํหรบันกับวชมเีพยีงบริขาร ๘ ทีเ่รียกวา่อฐับริขาร ก็พอเพยีงกบัการดาํรงชพีแลว้ 

สาํหรบัญาตโิยมก็ใหพ้จิารณาดูเอา อะไรทีจ่าํเป็นมไีว ้ ไมจ่าํเป็นก็อย่าไปม ี ตอ้งมเีสื้อผา้

ไวใ้ส่สกักี่ชดุก็พจิารณาดู ถา้ชดุไหนไมไ่ดใ้ส่เลย ก็เอาไปแจกเป็นทานดกีวา่ เป็นบญุเป็น

กศุล เป็นการปลอ่ยวาง เป็นการทาํใหใ้จมคีวามสุขความอิม่ จะไมอ่ยากจะไดข้า้วของเงนิ

ทอง ไมต่อ้งดิ้นรนหามาดว้ยวธิีทีม่ชิอบ ก็จะมศีีลไปในตวั ถา้ทาํบญุใหท้านอยู่บ่อยๆ

แลว้ จะไมช่อบเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ เวลาอยากจะไดอ้ะไรก็จะหามาดว้ยความถูกตอ้ง ไมไ่ป

โกหกหลอกลวง ไมไ่ปแย่งสามแีย่งภรรยาของผูอ้ืน่ ไมไ่ปลกัทรพัยไ์ปฉอ้โกง ทาํไปก็จะมี

แต่ความทกุขค์วามวุน่วายใจตามมา เมือ่มศีีลมคีวามสงบแลว้ ก็อยากจะบาํเพญ็ภาวนา 

อยากทาํจติใจใหส้งบมากยิง่ขึ้น ก็จะหาเวลาเขา้วดัมากขึ้น ถา้อยู่บา้นก็จะหาเวลาภาวนา 

แทนทีจ่ะดูหนงัดูโทรทศันฟ์งัเพลง กจ็ะสวดมนต ์จะนัง่สมาธแิทน จะอ่านหนงัสอืธรรมะ 

จะทาํใหจ้ติใจมคีวามอิม่เอบิ มคีวามสุข อยู่เฉยๆก็มคีวามสุข ไมต่อ้งมอีะไรมาบาํรุง

บาํเรอเหมอืนเมือ่ก่อน ทีอ่ยู่เฉยๆไมไ่ด ้ตอ้งเปิดวทิยุฟงั ตอ้งเปิดโทรทศันดู์ ตอ้งออกไป

เทีย่ว ตอ้งออกไปซื้อขา้วซื้อของ พอจติใจมคีวามสงบ ทีเ่กดิจากการทาํบญุใหท้านรกัษา

ศีลภาวนาแลว้ อยู่บา้นก็มคีวามสุข ไม่มทีีไ่หนจะมคีวามสุขเท่ากบับา้นของเรา เพราะมี

ของทกุอย่างพรอ้มบริบูรณ์ มอีาหาร มทีีห่ลบัทีน่อน มหีอ้งนํา้หอ้งท่า แสนจะสบาย  

ไมเ่หมอืนกบัเวลาทีอ่อกไปขา้งนอก แสนจะลาํบาก ตอ้งแย่งกนักนิ แยง่กนัเขา้หอ้งนํา้ 

เพราะไมดู่แลใจของเรา จงึทาํใหใ้จหวิ ตอ้งออกไปหาความสุขภายนอกบา้น แทนทีจ่ะ

เป็นความสุข กลบัเป็นความทกุขเ์สยีมากกวา่ ไหนจะตอ้งไปเสีย่งภยักบัอบุตัเิหตบุนทอ้ง

ถนน กบัคนไมด่ ี ไปอยู่ทีเ่ปลีย่วก็อาจจะถูจี้ถูกปลน้ถูกฆ่าตายได ้ น่ีคอืปญัหาของคนที่

ไมไ่ดเ้ขา้วดั ไมม่คีวามรูท้างศาสนา มแีต่ความรูท้างโลก สามารถหาเงนิหาทองไดม้าเป็น
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จาํนวนมาก แลว้ก็เอาเงนิไปซื้อไปเทีย่วไปเสีย่งภยั แทนทีม่เีงนิแลว้จะมคีวามสุข กลบั

ตอ้งเสยีเวลากบัการใชเ้งนิใชท้อง เมือ่ใชห้มดไปก็ตอ้งไปหามาใหม ่ ก็จะทาํอย่างน้ีไป

เรื่อยๆจนวนัตาย ก็จะหาความสุขไมเ่จอ ถา้ไมไ่ดเ้ขา้วดั ไมไ่ดบ้วชเรียน ไมไ่ดฟ้งัเทศน์

ฟงัธรรม ถา้ไดฟ้งัแลว้ ก็จะรูว้ธิีสรา้งความสุข วธิีปดัเป่าป้องกนัความทกุขต่์างๆ ไมใ่ห ้

เขา้มาเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจ น่ีคอืประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการบวชเรียน จากการศึกษา

พระธรรมคาํสอน จากการฟงัเทศนฟ์งัธรรม จงึควรศึกษาวชิาทางศาสนา อย่าไปหลงกบั

วชิาทางโลก เพราะจะเอาตวัไมร่อด การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีง

เท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๖๒ 

ใบไมใ้นกาํมือ 
๑๘ สงิหาคม ๒๕๕๐ 

การฟงัเทศนฟ์งัธรรมมคุีณมปีระโยชนม์าก เป็นสริิมงคลอย่างแทจ้ริง เพราะฟงัแลว้จะ

เกดิกศุลความฉลาด ความรูท้างธรรมะมคีวามสาํคญัต่อการอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข 

ปราศจากความทกุข ์ ความวุน่วายใจต่างๆ ความรูท้างโลกแมจ้ะมมีากเพยีงใดก็ตาม ก็

เป็นความรูแ้บบท่วมหวัเอาตวัไมร่อด เพราะดบัความทกุขใ์จ ความวุน่วายใจ ความกงัวล

ใจไมไ่ด ้ มแีต่ความรูใ้นทางธรรมเท่านัน้ทีจ่ะดบัได ้ พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหพ้วกเรา

ศึกษาพระธรรมคาํสอนอยู่เรื่อยๆ แลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิเพือ่ผลดงีามทีจ่ะตามมาต่อไป ไม่

ตอ้งสนใจความรูท้างโลกมากจนเกนิไป ไมต่อ้งเสยีใจถา้ไมไ่ดเ้รียนจบปริญญา ไมไ่ด ้

เรียนสูงๆ เรียนไปก็เท่านัน้ สูเ้รียนทางธรรมไมไ่ด ้จะทาํใหอ้ยู่เยน็เป็นสุข ไมว่า่จะยากดี

มจีน ถา้มธีรรมะแลว้ ถงึแมจ้ะยากจนไมไ่ดเ้รียนจบปริญญา ก็จะมคีวามสุขมากกวา่ได ้

เรียนจบปริญญา มคีวามรํา่รวยระดบัมหาเศรษฐ ี แต่ไมม่ธีรรมะ พระพทุธเจา้จงึทรง

สอนแต่ธรรมะ ท ัง้ๆทีท่รงรูเ้รื่องอืน่มาก แต่ไมท่รงนาํเอามาส ัง่สอน เพราะไมเ่กดิ

ประโยชน ์ ไมไ่ดน้าํไปสู่ความดบัทกุข ์ สู่การสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ ทรงหยบิ

ใบไมข้ึ้นมากาํมอืหน่ึงแลว้ทรงถามพระภกิษุวา่ ใบไมท้ีอ่ยู่ในมอืของตถาคต กบัใบไมท้ี่

อยู่ในป่าท ัง้หมด ส่วนไหนจะมากกวา่กนั พระภกิษุก็ทูลตอบไปวา่ ใบไมใ้นกาํมอืมเีพยีง

นิดเดยีว จะไปมากกวา่ทีม่อียู่ในป่าไดอ้ย่างไร พระพทุธเจา้ก็ทรงตรสัวา่ ความรูท้ีต่ถาคต

รูก้็เป็นเหมอืนใบไมใ้นป่า มเีป็นจาํนวนมาก แต่ไมไ่ดน้าํเอามาส ัง่สอน สิง่ทีส่อนเป็น

เหมอืนใบไมใ้นกาํมือ แต่มคีวามสาํคญัอย่างยิง่ ต่อการดูแลรกัษาจติใจ ใหอ้ยู่เหนือ

ความทกุขต่์างๆ ใหส้นใจธรรมะคาํสอนก็พอแลว้ ไมต่อ้งสนใจความรูอ้ืน่ๆ ไม่เกิด

ประโยชนอ์ะไร เป็นความรูท้่วมหวัเอาตวัไมร่อด ความรูท้ีต่ถาคตสอนมอียู่เพยีง ๗ ขอ้

เท่านัน้เอง ใหเ้รียนรูจ้นเขา้ใจ แลว้นาํเอาไปปฏบิตั ิ เพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามทกุข ์ ความ

วุน่วายใจ ความกงัวลใจ มาเหยยีบยํา่ทาํลายจติใจ ความรูท้ ัง้ ๗ ขอ้มดีงัต่อไปน้ีคอื ๑. รู ้
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เหต ุ๒. รูผ้ล ๓. รูต้น ๔. รูบ้คุคล ๕. รูส้งัคม ๖. รูก้าลเทศะ ๗. รูป้ระมาณ ถา้รูแ้ลว้

ปฏบิตัติามได ้ ก็จะมแีต่ความร่มเยน็เป็นสุข ความเจริญกา้วหนา้โดยถ่ายเดยีว จะไมม่ี

ความทกุข ์ ความวุน่วายใจ ความกงัวลใจเลย จงึควรจะศึกษาความรูท้ ัง้ ๗ ขอ้น้ีใหด้ ี

แลว้ปฏบิตัใิหถู้ก  

ขอ้ที ่๑. ทรงสอนใหรู้เ้หต ุคอืการกระทาํทางกายวาจาใจ ทาํแลว้จะมผีลตามมา รูว้า่ตอ้ง

มเีหตกุ่อนผลถงึจะตามมา การกระทาํทาํได ้๓ วธิีดว้ยกนั ทาํด ีทาํไมด่ ีทาํทีไ่มใ่ช่ดแีละ

ไมใ่ช่ไมด่ ี เมือ่ทาํแลว้ก็จะมผีลตามมา ๓ ประการเช่นเดยีวกนัคอื ทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ 

ทาํไมด่ไีมช่ ัว่ไดไ้มด่ไีมช่ ัว่ เรียกวา่รู ้ เหมอืนกบัการปลูกตน้ไม ้ ถา้ปลูกตน้มะมว่งผลก็

จะตอ้งเป็นมะมว่ง ถา้ปลูกสม้ผลก็จะตอ้งเป็นสม้ จะเป็นอย่างอืน่ไปไมไ่ด ้ ฉนัใดการ

กระทาํทีเ่ป็นเหตกุ็เป็นเช่นนัน้ ทาํดยี่อมไดด้ ี ทาํช ัว่ย่อมไดช้ ัว่ ไมท่าํดหีรือช ัว่ ย่อมไมไ่ด ้

ผลดหีรือช ัว่ ถา้ตอ้งการความสุขความเจริญก็ตอ้งทาํความด ี ถา้ไมต่อ้งการความทกุข ์

ความเสือ่มเสยี ก็ตอ้งละการกระทาํความชัว่ น่ีคอืรูเ้หตแุละรูผ้ล เมือ่รูแ้ลว้ก็ตอ้งนาํเอา

ไปปฏบิตั ิ เช่นอยากจะไดค้วามสุขความเจริญ ก็ตอ้งทาํความด ี เช่นมคีวามกตญั�ู

กตเวท ี มสีมัมาคารวะ มกีารเสยีสละ มกีารให ้ มคีวามเมตตากรุณา ทาํไปแลว้จะมแีต่

ผลดตีามมา ท ัง้ทีเ่กดิภายในใจและจากผูอ้ืน่ ทาํความดแีลว้จะมคีวามสุขใจภูมใิจ ผูอ้ื่นก็

ยนิดสีนบัสนุนยกย่องสรรเสริญ ส่วนการกระทาํบาป ทาํความชัว่ ทาํไมด่ ีก็จะนาํผลทีไ่ม่

ดมีาใหเ้กดิ เช่นการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพ

สุรายาเมา จะนาํมาซึง่ความทกุข ์ความเสือ่มเสยี จะเป็นทีน่่ารงัเกยีจ น่าประณาม น่าจบั

ไปลงโทษ ไมน่่ายกย่องสรรเสริญ  

น่ีคอืการรูเ้หตรูุผ้ล ใหค้ดิใหจ้าํไวเ้สมอวา่ผลเกดิจากเหต ุผลดเีกดิจากการทาํความด ีผล

ไมด่เีกดิจากการทาํไมด่ ี ไมไ่ดเ้กดิจากผูอ้ืน่ เกดิจากการกระทาํของเราท ัง้นัน้ ถา้ตอ้งการ

ผลทีด่กี็ตอ้งทาํความด ี ไมต่อ้งไปขอจากใคร ไมต่อ้งไปขอจากพระวเิศษ เพราะท่านให ้

เราไมไ่ด ้ใหไ้ดอ้ย่างมากก็คอือวยพร ใหม้คีวามสุขมคีวามเจริญ แต่ไมไ่ดเ้ป็นเหตทุีจ่ะทาํ

ใหสุ้ขใหเ้จริญ คาํอวยพรเป็นเพยีงการแสดงความปรารถนาดเีท่านัน้ ไมไ่ดท้าํใหสุ้ขและ

เจริญ ตอ้งเกดิจากการทาํความดเีท่านัน้ ถา้ไมต่อ้งการความเสือ่มเสยีความหายนะ ก็
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ตอ้งละเวน้จากการทาํบาป ถา้ไมท่าํบาปแลว้จะไมม่คีวามเสือ่มเสยีตามมา ไมม่คีวามทุกข ์

ตามมา ยงัมเีหตอุกีอย่างหน่ึงทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนก็คอื เหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิความ

ทกุข ์ เหตทุีจ่ะทาํใหค้วามทกุขด์บั เหตทุีจ่ะทาํใหเ้กดิความทกุขก์็คอืความอยากต่างๆ ถา้

มคีวามอยากแลว้ใจจะไมน่ิ่ง ไมส่งบ ไมอ่ิม่ ไมพ่อ ตอ้งดิ้นรนหาสิง่ทีอ่ยาก พระพทุธเจา้

จงึทรงสอนใหรู้เ้หตขุองความทกุขใ์จ วา่เกดิจากความอยาก อยากในรูปเสยีงกลิน่รส

โผฏฐพัพะ อยากมอียากเป็น อยากไมม่อียากไมเ่ป็น เวลาอยากจะออกไปเทีย่วแลว้ไม่ได ้

ออกไปก็จะมคีวามทกุขค์วามวุน่วายใจ เวลาอยากเป็นอะไรแลว้ไมไ่ดเ้ป็น ก็จะเกดิความ

ทกุขค์วามวุน่วายใจ เช่นอยากเป็นสส. เป็นนายกฯ เป็นกาํนนั เป็นผูใ้หญ่บา้น พอไมไ่ด ้

เป็นก็จะเสยีใจ เวลาอยากไมเ่ป็นอะไรแลว้ตอ้งเป็นก็เกดิความทกุขค์วามวุน่วายใจ

เช่นเดยีวกนั เช่นอยากไมแ่ก่แลว้ตอ้งแก่ก็จะเสยีใจ อยากไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วยแลว้ตอ้งเจ็บ

ไขไ้ดป่้วยก็ตอ้งเสยีใจ อยากไมต่ายเมือ่ถงึเวลาทีจ่ะตอ้งตายก็จะตอ้งเสยีใจ น่ีคอืตน้เหต ุ

ของความทกุข ์ 

ทรงสอนใหรู้เ้หตทุีจ่ะดบัความทกุข ์ ก็คอืการไมอ่ยากนัน่เอง ถา้ไมอ่ยากเสยีอย่างเดยีว

ปญัหาต่างๆก็จบ ถา้ไมอ่ยากออกไปเทีย่ว อยู่บา้นเฉยๆได ้ก็มคีวามสุข ถา้ไม่อยากเป็น

ผูใ้หญ่บา้น เป็นกาํนนั เป็นสส. เป็นนายกฯ เวลาไมไ่ดเ้ป็นก็ไม่เดอืดรอ้นอะไร สบายใจ 

ถา้เลกิไมอ่ยากแก่เจ็บตายได ้ คอืพรอ้มทีจ่ะแก่ พรอ้มทีจ่ะเจ็บ พรอ้มทีจ่ะตาย เวลาแก่

เวลาเจ็บเวลาตายก็จะรูส้กึเฉยๆ เพราะผูท้ีแ่ก่เจ็บตาย กบัผูท้ีไ่มอ่ยากแก่ไมอ่ยากเจ็บไม่

อยากตาย เป็นคนละคนกนั ผูท้ีแ่ก่เจ็บตายก็คอืร่างกาย ผูท้ีไ่มอ่ยากแก่ไมอ่ยากเจ็บไม่

อยากตายก็คอืใจ แต่ใจไมไ่ดแ้ก่ไมไ่ดเ้จ็บไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย เพยีงแต่ใจไมรู่ ้ เพราะ

หลงนัน่เอง ใจไมม่ธีรรมะ ไมม่กีศุล ไมไ่ดศึ้กษา ไมไ่ดย้นิไดฟ้งัธรรมะ จงึไมเ่ขา้ใจ จงึ

หลงคดิวา่ใจเป็นร่างกาย พอร่างกายเป็นอะไร ใจก็ไมอ่ยากจะใหเ้ป็น ก็เลยเกดิความ

ทกุขใ์จขึ้นมา ถา้ใจรูว้า่ใจไมไ่ดเ้ป็นร่างกาย เวลาร่างกายแก่เจ็บตาย ใจก็ไมไ่ดแ้ก่เจ็บตาย

ไปดว้ย ก็จะเลกิไมอ่ยากแก่ไมอ่ยากเจ็บไม่อยากตายได ้ พอไมอ่ยากแลว้ความทกุขใ์จก็

ไมม่ตีามมา น่ีคอืเรื่องของการรูเ้หตแุละการรูผ้ล เป็นอย่างน้ี ใหน้าํเอาไปพนิิจพจิารณา

และปฏบิตัดูิ รบัรองไดว้า่จะมแีต่ความสุขความเจริญ จะอยู่ห่างไกลจากความทกุขค์วาม

วุน่วายใจต่างๆ  
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๓. รูต้น รูจ้กัตวัเราเอง วา่เป็นอะไร เป็นผูห้ญงิหรือผูช้าย ถา้ไมรู่ก้็จะทาํผดิ เช่นเป็น

ผูห้ญงิแต่ทาํตวัเป็นผูช้าย เป็นผูช้ายแลว้ทาํตวัเป็นผูห้ญงิ แสดงวา่ไมรู่ต้น ก็จะเกดิความ

วุน่วาย จะตอ้งไปแปลงเพศ ตดัส่วนน้ีต่อส่วนนัน้ วุน่วายไปหมด แทนทีจ่ะอยูอ่ย่างมี

ความสุข กลบัตอ้งทกุขวุ์น่วาย เพราะไมรู่ต้นนัน่เอง ไมรู่ว้า่ตนเป็นหญงิหรือเป็นชาย 

เป็นหญงิแลว้อยากจะเป็นชายก็วุน่วาย เป็นชายแลว้อยากจะเป็นหญงิก็วุน่วาย นอกจาก

ตนเองจะวุน่วายแลว้ ยงัไมเ่ป็นทีร่กัของผูอ้ืน่ดว้ย พ่อแมก่็ตอ้งเสยีอกเสยีใจ ทาํไมลูก

ของเราถงึเป็นอย่างน้ี ถา้รูต้นก็จะปฏบิตัถิูก จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย เป็นชายก็อยู่แบบ

ชาย เป็นหญงิก็อยู่แบบหญงิ เรื่องความรูส้กึน้ีมนัแกไ้ดเ้ปลีย่นได ้ อย่าใหอ้ยู่เหนือ

เหตผุล เหนือความเป็นจริง เช่นความอยากต่างๆก็เป็นความรูส้กึ พอมคีวามอยากแลว้ก็

จะมคีวามทกุขต์ามมา ถา้ระงบัดบัความอยากได ้ ความทกุขต่์างๆก็ดบัไปเช่นเดยีวกบั

เป็นหญงิแลว้อยากเป็นชาย เป็นชายแลว้อยากเป็นหญงิ ก็ดบัความอยากนัน้เสยี ความ

ทกุขก์็จะหายไป อยู่อย่างชายอย่างหญงิไดอ้ย่างสบาย ไมม่ปีญัหาอะไร ปญัหาอยู่ทีใ่จที่

หลง ไมรู่ต้นนัน่เอง เหน็ผดิเป็นชอบ เหน็กงจกัรเป็นดอกบวั เป็นชายแลว้อยากเป็นหญงิ 

เป็นหญงิแลว้อยากเป็นชาย เรียกวา่มจิฉาทฐิคิวามหลงผดิ จงึตอ้งเอาธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้มาแกไ้ข ดว้ยการรูต้น รูว้า่เราเป็นอะไร ตอ้งปฏบิตัติามฐานะ เป็นหญงิก็

ตอ้งทาํตวัใหเ้ป็นหญงิ เป็นชายก็ตอ้งทาํตวัใหเ้ป็นชาย เป็นพระก็ตอ้งทาํตวัใหเ้ป็นพระ 

เป็นฆราวาสก็ตอ้งทาํตวัใหเ้ป็นฆราวาส ไมเ่ช่นนัน้ก็จะเป็นปญัหาได ้ เป็นพระแลว้ทาํตวั

เป็นฆราวาสก็จะถูกจบัสกึ เป็นฆราวาสแลว้ทาํตวัเป็นพระ ก็จะถูกวา่เป็นพวกมอืถอืสาก

ปากถอืศีล จงึตอ้งรูจ้กัตวัเรา วา่เราเป็นอะไร และปฏบิตัใิหเ้หมาะสมกบัฐานะ จะไมม่ี

ปญัหาตามมา จะมแีต่ความสุขสบายใจ  

๔. รูบ้คุคล นอกจากรูต้วัเราแลว้ ตอ้งรูค้นอืน่ทีเ่ราเกี่ยวขอ้งดว้ย มหีลายประเภท มคีนที่

สูงกวา่เรา คนทีเ่ท่าเรา คนทีต่ ํา่กวา่เรา การปฏบิตัต่ิอคนประเภทต่างๆย่อมแตกต่างกนั 

คนทีสู่งกวา่เรา เช่นพ่อแมค่รูบาอาจารย ์ก็ตอ้งใหค้วามเคารพ ความกตญั�ูกตเวท ีคนที่

เสมอเราก็ตอ้งปฏบิตัอิกีอย่างหน่ึง มเีมตตาไมตรีจติต่อกนั หยอกลอ้กนัได ้ไมต่อ้งกราบ

ไหวก้นั คนทีต่ ํา่กวา่เช่นลูกหลาน ก็ตอ้งใหค้วามเอน็ดู สงสาร ดูแลช่วยเหลอื ตอ้งรูว้า่



24 
 

คนในสงัคมมฐีานะต่างกนั จะถอืวา่เป็นคนเหมอืนกนั แลว้ปฏบิตัเิหมอืนกนัหมดไม่ได ้

จะไปลูบศีรษะพ่อแมไ่มไ่ด ้ลูบศีรษะลูกได ้กราบลูกไมไ่ด ้ตอ้งกราบพ่อกราบแม ่ 

๕. รูส้งัคม คอืขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่งีาม เช่นสงัคมไทยมปีระเพณีเวลาไปจะลา

เวลามาจะไหว ้มกีารยกมอืไหวท้กัทายกนั ถา้ไปอยู่อกีประเทศหน่ึงก็มปีระเพณีทีต่่างกนั

ไป ถา้เป็นฝรัง่ก็จบัมอืทกัทายกนั แทนทีจ่ะยกมอืไหว ้ ถา้เป็นญี่ปุ่ นก็จะกม้โคง้ศีรษะกนั 

การปฏบิตัขิองแต่ละสงัคมจงึไมเ่หมอืนกนั จงึตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจ ไมเ่ชื่อก็ไมค่วรลบหลู ่

ไมค่วรทาํผดิประเพณี เขาทาํอย่างไรก็ทาํตามไป เป็นชาวพทุธแลว้ไปเขา้โบสถข์องชาว

คริสต ์ ก็ควรทาํตามเขาไป เพราะเป็นกริิยาเท่านัน้เอง ทาํเพือ่รกัษามารยาท รกัษานํา้ใจ 

ดกีวา่ไมท่าํ ถา้ไมท่าํจะดูน่าเกลยีด อย่าเขา้ไปดกีวา่ ถา้จาํเป็นตอ้งเขา้ไปก็ควรทาํตาม 

ไมไ่ดห้มายความวา่จะเขา้รีตหรือนบัถอืศาสนาเขา แต่ทาํเพือ่ไมใ่หเ้สยีมารยาท เพือ่รกัษา

นํา้ใจกนัเท่านัน้เอง  

๖. รูก้าลเทศะ รูเ้วลาและสถานทีต่่างๆ วา่ควรจะทาํอย่างไร เช่นเวลามาวดัควรจะมาเวลา

ไหน แต่งกายอย่างไร พอมาถงึศาลาแลว้เขากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ กาํลงัตกับาตร ถวาย

อาหารคาวหวาน หรือกาํลงัฟงัเทศนฟ์งัธรรม กาํลงัทาํพธิ ี กาํลงัรบัศีลรบัพร ตอ้งรูจ้กั

กาลเทศะ ไมใ่ช่กาํลงัฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัอยู่ แต่เราจะถวายขา้วปลาอาหาร จะตกับาตร 

ก็ทาํไปโดยไมส่นใจวา่เขากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ อย่างน้ีเรียกวา่ไมรู่จ้กักาลเทศะ ทาํไปแลว้

เท่ากบัประกาศความโงข่องตนใหผู้อ้ืน่ไดเ้หน็ วา่เป็นคนหูหนวกตาบอด ไมม่สีต ิ ไมม่ี

ปญัญา ถา้ทาํตวัใหเ้หมาะกบักาลเทศะแลว้ ก็จะไมเ่ป็นคนเชย ไม่เป็นคนโง ่ น่ีคอืการรู ้

กาลเทศะ  

๗. รูป้ระมาณ คอืรูค้วามพอด ีไมม่ากไป ไมน่อ้ยไป ไมใ่หญ่ไป ไมเ่ลก็ไป เช่นรองเทา้ที่

เราใส่ ตอ้งไมใ่หญ่เกนิเทา้ เพราะใส่แลว้จะหลวม ใส่ไมส่บาย ถา้เลก็ไปก็จะคบั จะเจ็บ

เทา้ ไมด่ ี ไมพ่อด ี ตอ้งใหพ้อด ี ทกุอย่างตอ้งพอด ี ไมว่า่รองเทา้ เสื้อผา้ ทีอ่ยู่อาศยั 

อาหารก็ตอ้งรบัประทานใหพ้อด ี ไมม่ากจนเกนิไป ไมน่อ้ยจนเกนิไป มากไปก็จะอว้น

นํา้หนกัเกนิ มโีรคภยัต่างๆเบยีดเบยีน นอ้ยไปก็จะผอมแหง้แรงนอ้ย มโีรคภยั

เบยีดเบยีนเช่นกนั ตอ้งกนิใหพ้อด ี คอืพออิม่ พออิม่แลว้ก็หยุด อย่ากนิต่อ ท ัง้ๆที่
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อยากจะกนิ อย่ากนิตามความอยาก กนิตามความตอ้งการของร่างกาย พอรูส้กึอิม่แลว้

ใหห้ยุดทนัท ี อย่าขอต่ออกีคาํสองคาํ เพราะจะไมเ่ป็นคาํสองคาํ แต่จะเป็นจานสองจาน 

ใหรู้จ้กัพอด ีใหรู้จ้กัฐานะ ใชจ่้ายตามฐานะ อย่าใชเ้กนิตวั อย่าใชม้ากกวา่ทีห่ามาได ้จะมี

ปญัหาตามมา จะตอ้งเป็นหน้ีเป็นสนิ จะตอ้งเดอืดรอ้นไปเรื่อยๆ  

รวมท ัง้หมดแลว้ก็ม ี๗ ขอ้ดว้ยกนัคอื รูเ้หต ุ รูผ้ล รูต้น รูบ้คุคล รูส้งัคม รูก้าลเทศะ รู ้

ประมาณ ถา้รูท้ ัง้ ๗ ขอ้น้ีแลว้ปฏบิตัติามไดอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ ก็จะฉลาดกวา่คนทีเ่รยีน

จบปริญญาเอกเสยีอกี เพราะคนทีเ่รียนจบปริญญาเอกแต่ไมม่คีวามรูท้ ัง้ ๗ ขอ้น้ีแลว้ 

มกัจะเอาตวัไมร่อด จะมคีวามทกุขค์วามวุ่นวายใจตามมาอย่างไมรู่จ้กัจบจกัสิ้น แต่คนที่

มคีวามรูท้ ัง้ ๗ ขอ้และปฏบิตัติามไดแ้ลว้ จะอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข มแีต่ความ

เจริญกา้วหนา้ ปราศจากความทกุขค์วามวุน่วายใจท ัง้หลาย น่ีคอืความรูท้ีส่าํคญัแก่ชวีติ

ของเรา อยู่ทีค่วามรูท้างศาสนาน้ี มอียู่ ๗ ขอ้ดงัทีไ่ดแ้สดงไวแ้ลว้ จงึขอใหน้าํเอาไปพนิิจ

พจิารณาและปฏบิตั ิ เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่

เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๖๓ 

ที่พึ่งที่แทจ้รงิ 
๑๙ สงิหาคม ๒๕๕๐ 

สรณะทีพ่ึง่ของคนเรามอียู่ ๒ ส่วนดว้ยกนัคอื ๑. ทีพ่ึง่ทางกาย ๒. ทีพ่ึง่ทางใจ ทีพ่ึง่ทาง

กายพวกเราก็มคีรบกนัทกุคนอยู่แลว้ คอืปจัจยั ๔ ไดแ้ก่ อาหาร ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษา

โรค เครื่องนุ่งห่ม ถา้ไมม่ปีจัจยั ๔ ร่างกายของเราคงตายไปแลว้ ทีพ่ึง่ทางใจก็คอืพระ

รตันตรยั พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ทีเ่รากราบไหวบู้ชานบัถอืเทดิทูนกนั แต่ยงัเป็น

สรณะทีพ่ึง่ภายนอกอยู่ ยงัไมเ่ป็นที่พึ่งที่แทจ้ริง ถา้เป็นอาหารก็ยงัไมไ่ดร้บัประทาน กย็งั

ไมอ่ิม่ เช่นพระพทุธรูปทีเ่รากราบไหวบู้ชา ทีเ่ราราํลกึถงึ ยงัเป็นพระพทุธรตันะภายนอก

อยู่ พระธรรมคาํสอนทีเ่ราไดย้นิไดฟ้งั ไดอ่้านไดศึ้กษา ก็ยงัเป็นพระธรรมรตันะภายนอก

อยู่ พระสงฆอ์งคเ์จา้ทีเ่รากราบไหวบู้ชา ก็ยงัเป็นพระสงัฆรตันะภายนอกอยู่ ยงัไม่

สามารถระงบัดบัความทกุขต่์างๆในใจของเราได ้ เหมอืนกบัอาหารทีต่ ัง้ไวบ้นโตะ๊ ทีไ่ม่

สามารถระงบัดบัความหวิของร่างกายได ้ เราจงึตอ้งนอ้มเอาพระรตันตรยัภายนอกเขา้มา

สู่ใจของเรา ใหเ้ป็นพระรตันตรยัภายใน เป็นพทุธะ ธรรมะ สงัฆะ ใจก็จะมทีีพ่ึง่จาก

ความทกุขค์วามวุน่วายท ัง้หลาย ดงันัน้หนา้ทีข่องเราก็คอื การนอ้มเอาสรณะภายนอกเขา้

มาสู่ภายในใจ เหมอืนกบัเอาทีพ่ึง่ทางกายคอืปจัจยั ๔ เขา้สู่ร่างกาย ดว้ยการรบัประทาน

อาหาร เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วยก็รบัประทานยา เวลาหนาวก็เอาผา้มาห่ม เวลามฝีนมพีายุมี

แดดรอ้นก็หลบเขา้มาอยู่ในบา้น เราก็ตอ้งสรา้งทีพ่ึง่ทางใจเช่นเดยีวกนั ดว้ยการศึกษาฟงั

ธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ แลว้นอ้มเอามาปฏบิตั ิ 

พระพทุธเจา้ทรงสอนใหท้าํอยู่ ๓ ประการดว้ยกนัคอื ๑. ทาํความดที ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม 

๒. ละการกระทาํบาปท ัง้ปวง ๓. ชาํระใจใหบ้ริสุทธิ์ กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ทีเ่ป็นเครื่องเศรา้หมองใหห้มดไป ถา้นอ้มเอาเขา้มาปฏบิตัทิีก่ายวาจาใจแลว้ ก็

เท่ากบัเป็นการสรา้งสรณะภายในใหเ้กดิขึ้น เมือ่ปรากฏมสีรณะภายในมากนอ้ยเพยีงไร 
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ความทกุขค์วามวุน่วายใจต่างๆ ก็จะเบาบางลงไปเพยีงนัน้ ถา้อยากจะมชีวีติทีร่่มเยน็เป็น

สุข ไมม่คีวามทกุข ์ความเดอืดรอ้น ความวุ่นวายมารุมเรา้จติใจ ก็ตอ้งสรา้งสรณะภายใน 

นอ้มเอาสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนมาประพฤตปิฏบิตั ิ ขอ้แรกทา่นสอนใหท้าํความดี

ท ัง้หลายใหถ้งึพรอ้ม หมายถงึการกระทาํทางกายทางวาจาและทางใจ ทีไ่มม่โีทษ มแีต่

คุณมแีต่ประโยชน ์ กบัเราเองก็ด ี กบัผูอ้ืน่ก็ด ี หรือท ัง้กบัตวัเราเองและกบัผูอ้ืน่ก็ด ี ส่วน

บาปนัน้ทรงใหค้วามหมายวา่ เป็นการกระทาํทางกายวาจาและใจ ทีม่โีทษ ปราศจาก

คุณประโยชน ์กบัตวัเราก็ด ีกบัผูอ้ืน่ก็ด ีหรอืท ัง้กบัตวัเราและกบัผูอ้ืน่ก็ด ีเราจงึตอ้งคอย

ดูการกระทาํของเราเสมอ วา่เกดิคุณเกดิประโยชนแ์ละไมเ่กดิโทษหรือเปลา่ ถา้ทาํไปแลว้

เกดิโทษก็ตอ้งระงบัทนัท ี การกระทาํทีม่แีต่คุณประโยชน ์ ไมม่โีทษ ก็มหีลายอย่าง

ดว้ยกนั เช่นความกตญั�ูกตเวท ี เราควรสาํนึกในบญุคุณของบคุคลทีม่พีระคุณกบัเรา

เสมอ เช่นบดิามารดาเป็นตน้ ท่านใหก้าํเนิดกบัเรา เลี้ยงดูเรามา ใหเ้รามชีวีติอยู่ไดจ้นถงึ

ทกุวนัน้ี เราตอ้งเคารพเชื่อฟงัท่าน ไมต่่อลอ้ต่อเถยีง มหีนา้ทีฟ่งัอย่างเดยีว จะชอบ

หรือไมช่อบก็ตาม ไมค่วรแสดงกริิยาไมด่ต่ีอคุณพ่อคุณแม ่เมือ่ท่านอยู่ในวยัทีต่อ้งอาศยั

ผูอ้ืน่ดูแล เลี้ยงดู เราก็ตอ้งทาํใหด้ทีีสุ่ด จะทาํใหเ้ราเจริญรุ่งเรืองร่มเยน็เป็นสุข  

นอกจากความกตญั�ูกตเวทแีลว้ ก็ใหเ้สยีสละใหท้านแก่ผูอ้ืน่ อย่าคดิเอาแต่ประโยชน์

ส่วนตวัโดยถ่ายเดยีว ตอ้งคดิถงึผูอ้ืน่ดว้ย ทีป่รารถนาความสุขความเจริญ ไมป่รารถนา

ความทกุขค์วามเดอืดรอ้นเช่นเดยีวกนั ถา้เหน็ผูอ้ืน่เดอืดรอ้นมคีวามทกุข ์ พอทีจ่ะช่วย

ได ้ ก็ควรช่วยไป ถา้ขาดอาหาร มอีาหารพอแบ่งปนักนัได ้ ก็แบ่งปนักนัไป แบ่งปนั

ประโยชนสุ์ขใหก้บัผูอ้ืน่ จะทาํใหอ้ิม่เอบิใจสุขใจ เป็นการใหอ้าหารกบัจติใจ เป็นการสรา้ง

สรณะทีพ่ึง่ใหก้บัจติใจ ซึง่มอีกีหลายอย่างดว้ยกนั เช่นการรบัใชผู้อ้ืน่ เป็นอาสาสมคัร

ทาํงานในองคก์รการกศุลต่างๆ เวลาเกดิอุบตัเิหต ุ ไฟไหม ้ นํา้ท่วม ก็ออกไปช่วยเหลอื 

พยายามทาํใหม้าก อย่าคดิแต่กอบโกยเอาสมบตัขิา้วของเงนิทอง ใหก้บัเราโดยถ่ายเดยีว 

เพราะไมไ่ดท้าํใหสุ้ขมากขึ้น เจริญมากขึ้น อิม่พอมากขึ้น สมบตัต่ิางๆทีห่ามาแทบเป็น

แทบตาย เมือ่ตายไปก็เอาตดิตวัไปไมไ่ดเ้ลยแมแ้ต่ชิ้นเดยีว สิง่ทีเ่อาตดิตวัไปไดก้็คอื

ความดแีละบาปกรรมทีไ่ดท้าํไวเ้ท่านัน้เอง ถา้ทาํความดไีวม้ากเราก็จะไปเกดิทีด่ ี ไปสุคต ิ

ไดไ้ปเกดิเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจา้ ไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี การทาํความ
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ดต่ีางๆจงึไมเ่ป็นการสูญเสยีแต่อย่างใด ไมเ่หมอืนกบัการสะสมขา้วของเงนิทองต่างๆ 

มากเกนิความจาํเป็น ทีเ่ป็นการสูญเสยีจริงๆ เพราะไมม่ปีระโยชนก์บัจติใจเลย หลงัจาก

ทีร่่างกายตายไปแลว้ จติใจยงัตอ้งไปต่อ ตอ้งอาศยับญุกศุลความดทีีไ่ดก้ระทาํไวเ้ป็นที่

พึง่ เป็นอาหารหลอ่เลี้ยง ถา้มวัแต่สะสมเงนิทอง มวัแต่หวงสมบตัเิงนิทอง ไมแ่จกจ่ายไม่

ช่วยเหลอืผูอ้ืน่เลย จติใจก็จะเป็นเหมอืนกบัคนผอมแหง้แรงนอ้ย ทีไ่มไ่ดร้บัประทาน

อาหาร เมือ่ตายไปก็จะไปแบบขอทาน ไมม่ทีีพ่ึง่ ถา้กลบัมาเกดิเป็นมนุษยก์็จะยากจน ถา้

ไมไ่ดร้กัษาศีลก็จะไมไ่ดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษย ์ แต่เกดิเป็นสุนขั เป็นตุก๊แก เป็นจิ้งจกใน

บา้นของตน เพราะยงัห่วงสมบตั ิ 

การทาํความดจีงึมคีวามสาํคญัต่อจติใจอย่างมาก ไมม่ใีครรูใ้ครเหน็ไดน้อกจาก

พระพทุธเจา้และพระอรหนัตเ์ท่านัน้ เพราะมดีวงตาเหน็ธรรม ไดศึ้กษาและไดป้ฏบิตัจิน

เหน็ไดอ้ย่างชดัเจน ถงึเรื่องของการเวยีนวา่ยตายเกดิของใจ เรื่องบญุเรื่องบาป เรื่อง

อานิสงสข์องบญุและบาป คอืนรกและสวรรค ์ จงึนาํเอามาส ัง่สอนใหพ้วกเรา เพราะเหน็

วา่พวกเราตาบอด มองไมเ่หน็ บอดทางใจ ขาดสตปิญัญา ขาดดวงตาเหน็ธรรม จงึเหน็

ผดิเป็นชอบ เหน็สิง่ทีไ่มม่คุีณไมม่ปีระโยชน ์ วา่มคุีณมปีระโยชน ์ เช่นขา้วของเงนิทอง

ต่างๆ ไมม่คุีณกบัจติใจเลย มแีต่โทษ พอมเีงนิทองก็ตอ้งหวง ห่วง กงัวล เสยีดาย 

เสยีใจเวลาทีสู่ญไป ไมม่ปีระโยชนก์บัจติใจเลย มปีระโยชนเ์พยีงแต่ดูแลร่างกายใหอ้ยูไ่ป

วนัๆหน่ึงเท่านัน้เอง เราจงึตอ้งทาํความดใีหม้าก เพือ่เป็นสรณะทีพ่ึง่ของใจ ส่วนบาป

พระพทุธเจา้ก็ทรงสอนใหร้ะงบั ไมใ่หท้าํ เพราะจะทาํใหท้กุขใ์จ เป็นการลงโทษใจ ให ้

วุน่วายเดอืดรอ้น ถา้ไปฆ่าผูอ้ืน่ ไปลกัทรพัย ์ ไปประพฤตผิดิประเวณี ไปพูดปดมดเทจ็

โกหกหลอกลวง ไปเสพสุรายาเมา ไปเกี่ยวขอ้งกบัอบายมขุต่างๆ เช่นเลน่การพนนั เทีย่ว

กลางคนื เกยีจครา้น คบคนชัว่เป็นมติร นอกจากนัน้ก็ทรงสอนใหช้าํระใจใหส้ะอาด ใจ

ของพวกเรากบัของพระพทุธเจา้น้ีต่างกนั ใจของพระพทุธเจา้สะอาด ใจของพวกเรายงั

สกปรกอยู่ เหมอืนกบัเสื้อผา้ทีซ่กัแลว้กบัทีย่งัไมไ่ดซ้กั ผา้ทีซ่กัแลว้ย่อมสะอาดไมม่กีลิน่

เหมน็ ไมเ่ปรอะเป้ือน ผา้ทีย่งัไมไ่ดซ้กัจะเปรอะเป้ือนมกีลิน่เหมน็ จติใจทีย่งัไมไ่ดร้บัการ

ชาํระ ก็ยงัมกีเิลสเครื่องเศรา้หมองอยู่ ทีจ่ะสรา้งความทกุข ์ ความเศรา้โศกเสยีใจ ความ

กงัวล ความหวาดกลวัใหก้บัจติใจ  
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ถา้ยงัมคีวามโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในใจ ต่อใหเ้ป็นอะไรก็ตาม เป็น

ประธานาธิบด ีเป็นพระมหากษตัริย ์เป็นนายกรฐัมนตรี เป็นคนธรรมดา เป็นขอทานขา้ง

ถนน เป็นสุนขั เป็นสตัวเ์ดรจัฉาน ก็ยงัหนีไมพ่น้ความทกุข ์ เพราะความทกุขไ์มไ่ดอ้ยู่ที่

เพศทีว่ยั แต่อยู่ทีก่เิลสคอืความโลภความโกรธความหลงเท่านัน้ ถา้มคีวามโลภความ

โกรธความหลงมาก ก็จะมคีวามทกุขค์วามวุน่วายมาก ถา้มคีวามโลภความโกรธความ

หลงนอ้ย ก็จะมคีวามทกุขค์วามวุน่วายนอ้ย วธิีทีจ่ะทาํใหไ้มโ่ลภไมโ่กรธไมห่ลง ก็ตอ้ง

เชื่อพระพทุธเจา้ ตอ้งไมโ่ลภไมห่ลงกบัเงนิทอง วา่เป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริง เพราะไมไ่ดใ้ห ้

ความสุขอย่างแทจ้ริง ดบัความทกุขใ์จไมไ่ด ้มเีงนิทองไวดู้แลรกัษากายเท่านัน้ แต่ใจอย่า

ไปหลงยดึตดิ วา่ดวีเิศษ ถา้หลงยดึตดิก็จะทาํใหท้กุข ์ถา้เอาไปเทีย่ว กนิเหลา้เมายา เลน่

การพนนั ซึง่ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร เพยีงแต่ใหค้วามเพลดิเพลนิไปวนัๆหน่ึงเท่านัน้เอง 

เป็นการสรา้งนิสยัทีไ่มด่ ี พอเงนิทองหมดก็จะเดอืดรอ้น ถา้เคยเสพสุราอยู่ทกุวนั พอไม่

มเีงนิซื้อสุรา ก็จะตอ้งทกุขเ์ป็นอย่างมาก ถา้เคยเลน่การพนนัเคยเทีย่วก็เช่นเดยีวกนั ถา้

อาศยัเงนิทองมาบาํรุงบาํเรอ พอเงนิทองหมดก็จะเดอืดรอ้น ไมม่ปีญัญาไปหามาไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง ก็ตอ้งไปทาํบาปทาํกรรม ไปปลน้ธนาคาร ไปฆ่าไปโกหกหลอกลวงผูอ้ืน่ เพือ่เอา

เงนิมาบาํรุงบาํเรออกี พระพทุธเจา้จงึสอนไมใ่หห้ลงยดึตดิกบัเงนิทอง อย่าใชเ้งนิทองซื้อ

ความสุข เพราะไมใ่ช่ความสุขทีแ่ทจ้ริง ใหเ้อาเงนิทองไปแจกจ่าย ไปทาํบญุทาํทานเท่านัน้

แล ทีจ่ะทาํใหเ้กดิความสุขทีแ่ทจ้ริง อย่าทาํเพือ่ตวัเราเพยีงอย่างเดยีว ตอ้งทาํเพือ่ผูอ้ืน่

ดว้ย มเีงนิทองก็เอาไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ไมว่า่จะเป็นคนใกลต้วัเรา เช่นบดิามารดาญาตพิี่

นอ้งก็ด ีหรือคนไกลตวั คนทีไ่มรู่จ้กัก็ด ีจะทาํใหม้คีวามสุขสบายใจ เพราะไดก้าํจดัความ

โลภความโกรธความหลงไปในระดบัหน่ึง  

น่ีคอืการสรา้งสรณะทางใจ ถา้ทาํไปเรื่อยๆแลว้ จะสุขใจอิม่ใจพอใจมากขึ้นไปเรื่อยๆ จะ

เหน็วา่การทาํความด ี เป็นการนาํมาซึง่ความสุขและความเจริญ การระงบัการกระทาํบาป

ท ัง้หลาย เป็นการป้องกนัสิง่เลวรา้ยท ัง้หลายไมใ่หเ้กดิขึ้นกบัตวัเรา การกาํจดัความโลภ

ความโกรธความหลงทีม่อียู่ในใจ จะทาํใหอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข อย่างดอีย่างวเิศษ เป็น

พระพทุธเจา้ เป็นพระอรหนัต ์ ก็เป็นตรงน่ีแล เป็นทีจ่ติใจทีป่ราศจากความโลภความ

โกรธความหลง จงึควรนอ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ท ัง้ ๓ ขอ้น้ี คอืทาํด ีละ
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บาป ชาํระใจใหส้ะอาดบริสุทธิ์ กาํจดัความโลภความโกรธความหลง ดว้ยการเสยีสละ 

ทาํบญุใหท้าน รกัษาศีล ละเวน้อบายมขุต่างๆ บาํเพญ็จติตภาวนา ทาํจติใจใหส้งบดว้ย

สมถภาวนา ทาํจติใจใหเ้กดิปญัญา รูแ้จง้เหน็จริง เพือ่กาํจดัความหลง ดว้ยวปิสัสนา

ภาวนา ถา้ปฏบิตัไิดแ้ลว้ จะมธีรรมะปรากฏขึ้นมาในใจ จะปรากฏพทุธะหรือสงัฆะขึ้นมา

ภายในใจ ถา้ศึกษาสรา้งธรรมะใหเ้กดิขึ้นดว้ยตนเอง ไมม่ใีครส ัง่สอนก็จะเป็นพทุธะ เป็น

พระพทุธเจา้ เพราะไมม่ใีครส ัง่สอน ตอ้งศึกษาคน้ควา้หาความรูเ้อง เมือ่นาํเอามาปฏบิตัิ

ก็ปรากฏเป็นธรรมะขึ้นมา คอืความสงบสุขความสวา่งไสว ความรูแ้จง้เหน็จริงภายในใจ 

เป็นพระพทุธเจา้ขึ้นมา มพีทุธะมธีรรมะเป็นทีพ่ึง่ ส่วนผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ อย่างพวกเรา เมือ่นาํเอามาประพฤตปิฏบิตัจินปรากฏมธีรรมะขึ้นมาใน

ใจแลว้ ก็จะเป็นสงัฆะ ก็จะมพีระรตันตรยั เพราะวา่พทุธะ ธรรมะ สงัฆะเป็นองค์

เดยีวกนั ต่างแต่กริิยา ต่างแต่อาการเท่านัน้ แต่มเีน้ือหาสาระเหมอืนกนั  

มธีรรมะแลว้ก็จะมพีทุธะ มสีงัฆะ เพราะทรงตรสัไวว้า่ผูใ้ดเหน็ธรรมผูน้ ัน้เหน็เราตถาคต 

ตถาคตก็คอืพระพทุธเจา้ หรอืพทุธะน่ีเอง ถา้ปฏบิตัธิรรมจนมดีวงตาเหน็ธรรมขึ้นมา ก็

จะมธีรรมะ เมือ่มธีรรมะก็จะรูว้า่น่ีแลคอืพทุธะ ผูท้ีรู่ธ้รรมะ รูพ้ทุธะ ก็ไมใ่ช่ใครทีไ่หน ก็

คอืสงัฆะน่ีเอง ผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ น่ีคอืการสรา้งพระรตันตรยั ใหเ้ป็นทีพ่ึง่ทีแ่ทจ้ริง 

เมือ่มพีทุธะธรรมะสงัฆะอยู่ในใจแลว้ จะไมม่คีวามทกุขไ์ปตลอดอนนัตกาล จะไมไ่ปเกดิ

อกีต่อไป เมือ่ไม่ไปเกดิ ย่อมไมม่คีวามแก่ ไมม่คีวามเจ็บ ไมม่คีวามตาย ไมม่กีารพลดั

พรากจากกนั ไมม่คีวามทกุข ์ ดงัทีไ่ดท้รงตรสัไวว้า่ ทกุขย่์อมไม่มีกบัผูไ้ม่เกดิเทา่นั้น 

ตราบใดยงัมกีารเกดิอยู่ ก็ยงัตอ้งมคีวามทกุข ์ ทีเ่กดิจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

การพลดัพรากจากกนัอยู ่ ถา้ไดช้าํระกเิลสจนหมดสิ้นไปแลว้ ไมม่คีวามโลภความโกรธ

ความหลงแลว้ ใจก็ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป เป็นปรมงัสุขงั เป็นความสุขที่เต็มเป่ียม ไป

ตลอดอนนัตกาล ไมม่ทีีส่ิ้นสุด น่ีคอืผลที่จะเกดิขึ้น จากการนอ้มเอาพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้เขา้มาสู่ใจ เพือ่ใหเ้ป็นสรณะทีพ่ึง่ทางใจ จงึขอใหท้่านท ัง้หลายมคีวาม

เชื่อม ัน่ ต่อการประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน ขอใหห้ม ัน่เขา้วดั หม ัน่ศึกษา หม ัน่

ฟงัเทศนฟ์งัธรรม หม ัน่ปฏบิตั ิ เพือ่ความสิ้นสุดแห่งความทกุข ์ ทีจ่ะเป็นผลตามมาต่อไป 

การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๖๔ 

ทวนกระแส 
๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๐ 

การปฏบิตัธิรรมเป็นการดูแลรกัษาใจ ใหอ้ยู่อย่างสุขอย่างสบาย ใหเ้จริญกา้วหนา้ขึ้นไป

ตามลาํดบั เพราะใจเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ด ในบรรดาสิง่ต่างๆท ัง้หลายในโลกน้ี ไมม่อีะไร

สาํคญัเท่ากบัใจ แมแ้ต่ร่างกายทีเ่ป็นของรกัของหวง ก็ยงัไมม่คีวามสาํคญั ไมม่คุีณค่า

เท่ากบัใจ เพราะใจเป็นเหต ุ เป็นทีเ่กดิของทกุสิง่ทกุอย่าง ไมว่า่สิง่ทีด่หีรือไมด่ ี ลว้นเกดิ

จากใจท ัง้นัน้ เพราะใจเป็นผูส้รา้งเป็นผูผ้ลติ เป็นผูร้บัผล จงึตอ้งใหค้วามสาํคญักบัใจ 

ตอ้งดูแลรกัษาใจ ใหผ้ลติใหส้รา้งแต่สิง่ทีด่อีอกมา ถา้ไดร้บัการดูแลดว้ยธรรมะพระ

ธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ใจก็จะผลติแต่สิง่ทีด่อีอกมา เพราะใจเป็นผูส้รา้งความสุข

และความทกุข ์ดว้ยการทาํดหีรือทาํช ัว่ คดิดหีรือคดิช ัว่ ถา้คดิดกี็จะพูดดทีาํด ีถา้คดิช ัว่ก็

จะพูดช ัว่ทาํช ัว่ ใจเป็นผูส้รา้งสวรรค ์ สรา้งนรก เป็นผูเ้สวยบญุในสวรรค ์ เสวยกรรมใน

นรก ใจเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นพระอริยเจา้ เป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นผ ี เป็นสตัว ์

นรก การทีเ่ราไดม้าเกดิเป็นมนุษย ์ก็เพราะใจเราไดท้าํความด ีไดท้าํบญุ ไดร้กัษาศีล ถา้

ไมไ่ดร้กัษาศีลก็จะไมไ่ดเ้กดิเป็นมนุษย ์ ตอ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉานไปตกนรกแทน เราจงึ

ตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการดูแลรกัษาใจ ถา้ไมรู่จ้กัวธิีรกัษาใจใหถู้กตอ้ง ใหด้ใีหสุ้ขให ้

เจริญ ใหเ้ป็นมนุษย ์ใหเ้ป็นเทพ ใหเ้ป็นพรหม ใหเ้ป็นพระอริยเจา้ ก็ตอ้งอาศยัพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้ชี้นาํ ถา้ปฏบิตัติามความรูส้กึนึกคดิของเรา เราจะไมส่ามารถ

สรา้งความสุขและความเจริญทีแ่ทจ้ริงไดเ้ลย เน่ืองจากใจของเรามแีต่ความหลงคอย

บอกคอยสอน ใหท้าํในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง จะสอนใหไ้ปหาความสุขทีม่คีวามทกุขต์ามมา 

ความสุขทีไ่มจ่รีงัถาวร จะสอนใหส้ะสมลาภยศสรรเสริญสุข  

พวกเราทกุคนอยากจะรํา่อยากจะรวย อยากจะมหีนา้มตีา มยีศถาบรรดาศกัดิ ์ มี

ตาํแหน่งสูงๆ มคีนสรรเสริญยกย่อง มคีวามสุขจากการเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ
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ต่างๆ โดยคดิวา่เมือ่ไดส้ิง่เหลา่น้ีมาแลว้ จะทาํใหม้คีวามสุขความเจริญ ในสงัคมทีม่ ี

ความหลงดว้ยกนั เวลาใครรํา่รวย ไดต้าํแหน่งสูงๆ มคีนยกย่องสรรเสริญ มี

ความสามารถทีจ่ะหารูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะชนิดต่างๆ มาบาํรุงบาํเรอ กจ็ะถูกยกย่อง

วา่เจริญรุ่งเรือง มคีวามสุขมาก เพราะมองไมเ่หน็อกีดา้นทีต่ดิมากบัความสุข เป็น

เหมอืนกบัเหรียญทีม่ ี ๒ ดา้นดว้ยกนั มที ัง้หวัมที ัง้กอ้ย ฉนัใดลาภยศสรรเสริญสุข ก็มี

ท ัง้เจริญมที ัง้เสือ่ม เวลาเจริญก็ดอีกดใีจกนั เวลาไดเ้งนิทองมา ไดเ้ลือ่นตาํแหน่ง ไดร้บั

การยกย่องสรรเสริญ ไดไ้ปเทีย่ว ไดไ้ปดู ไดไ้ปฟงั ไดไ้ปดืม่ ไดไ้ปทาํอะไรตามใจอยาก 

ก็ดอีกดใีจ แต่ไมไ่ดค้ดิถงึเวลาเสือ่ม เวลาเงนิทองหมดไป ลาภยศตาํแหน่งหมดไป คาํ

สรรเสริญเยนิยอหมดไป มแีต่คาํนินทาตาํหนิตเิตยีน เวลาทีไ่มส่ามารถหาความสุขจาก

รูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ วา่จะเป็นอย่างไร เวลานัน้จะมแีต่ความทกุข ์เศรา้สรอ้ยหงอย

เหงา เสยีอกเสยีใจ ความหลงจะหลอกใหไ้ปหาความสุขทีเ่ป็นความทกุขเ์สยีมากกวา่ 

เป็นเหมอืนยาขมเคลอืบนํา้ตาล เวลาอมเขา้ไปใหม่ๆ ก็หวานด ี แต่หวานไมน่าน พอ

นํา้ตาลละลายหมดไป ก็เหลอืแต่ความขม ฉนัใดความสุขทีไ่ดจ้ากลาภยศสรรเสริญสุขก็

เป็นอย่างนัน้ ไมจ่รีงัถาวร อยู่ไดไ้มน่าน แลว้ก็จางหายไป เหลอืแต่ความอา้งวา้งเปลา่

เปลีย่ว ความอยาก ความตอ้งการ ถา้ไมส่ามารถหามาทดแทนได ้ ก็จะมแีต่ความทกุข ์

กลุม้อกกลุม้ใจ  

น่ีคอืวถิชีวีติของคนในสงัคม ทีไ่มไ่ดศึ้กษาไมไ่ดย้นิไดฟ้งั พระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทาํไปตามความรูส้กึ ทีม่คีวามหลงครอบงาํ จงึมคีวามรูส้กึเหมอืนกนั มี

ความเหน็เหมอืนกนั มกีารกระทาํเหมอืนกนั มกีารแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข

เหมอืนๆกนั แลว้ก็มคีวามทกุข ์เศรา้โศกเสยีใจ รอ้งห่มรอ้งไห ้กลุม้อกกลุม้ใจ กนิไมไ่ด ้

นอนไมห่ลบัเหมอืนกนั ถา้ไดส้มัผสักบัพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ มศีรทัธาความ

เชื่อทีจ่ะปฏบิตัติาม ก็จะไดพ้บกบัความสุขอกีชนิดหน่ึง เป็นความสุขทีไ่มม่คีวามทกุข ์

ตามมา แต่เป็นความสุขทีม่คีวามทกุขม์าก่อน เพราะการประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรม

คาํสอนของพระพทุธเจา้นัน้ ไมง่า่ยเหมอืนกบัการหาลาภยศสรรเสริญสุข เพราะทวน

กระแสความรูส้กึนึกคดิทีม่อียู่ในใจของเรา ทีไ่หลไปตามความโลภ ความโกรธ ความ

หลง ความอยากได ้ ความอยากม ี อยากเป็น อยากเสพรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะต่างๆ 
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ทีท่วนกระแสของพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหล้ะความโลภ ความ

โกรธ ความหลง ความอยากมอียากเป็น จงึเป็นสิง่ทีย่ากในเบื้องตน้ เพราะตอ้งต่อสูก้นั 

เหมอืนกบัวา่ยทวนนํา้ ถา้วา่ยตามนํา้จะแสนงา่ยแสนสบาย แทบไมต่อ้งออกแรงเลย 

เพยีงแต่พยงุตวัใหล้อยก็พอแลว้ กระแสนํา้ก็จะพดัพาไปเอง ถา้วา่ยทวนนํา้ก็ตอ้งใช ้

กาํลงัมาก กวา่จะฝ่ากระแสนํา้ไปได ้ เช่นวา่ยขา้มฟาก ทีม่กีระแสนํา้ไหลขวางอยู่ ก็ตอ้ง

ออกกาํลงัมากจนกวา่จะขา้มไปได ้ พอถงึฝัง่แลว้ก็สบาย เดนิต่อไปได ้ การประพฤติ

ปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนก็เป็นอย่างนัน้ เป็นการทวนกระแสของกเิลส ความโลภ 

ความโกรธ ความหลง ทีม่อียู่ในใจของเรา  

จงึทรงสอนใหล้ะความโลภความโกรธความหลง ดว้ยการทาํบญุใหท้านเสยีสละ มเีงนิมี

ทองเหลอืกนิเหลอืใช ้ ก็ใหเ้อาไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ แบ่งปนัใหผู้อ้ืน่ ทีเ่ดอืดรอ้นลาํบาก แต่

กเิลสจะคอยขดัขวาง เพราะกเิลสก็คอื ความตระหน่ี ความหวง ความเสยีดาย 

ความเหน็แก่ตวั จะพยายามสรา้งความรูส้กึไมด่ ี ไมใ่หอ้ยากทาํบญุใหท้าน ใหเ้ก็บเงนิ

ทองไว ้ใหห้ามาเพิม่อกี ท ัง้ๆทีม่พีอเพยีงต่อการดูแลรกัษาอตัภาพอยู่แลว้ แต่กเิลสจะไม่

ยอม เวลาทาํบญุทาํทานแต่ละครัง้จงึไมง่า่ย ตอ้งต่อสูก้บักเิลสทีม่อียู่ในใจ แต่ถา้เชื่อ

พระพทุธเจา้ก็จะฝืนคาํส ัง่ ฝืนความรูส้กึของกเิลส พอทาํไดแ้ลว้จะรูส้กึเบาอกเบาใจ มี

ความสุข ความสบายใจ เหมอืนกบัไดว้า่ยขา้มฟากแลว้ ไดว้า่ยทวนกระแสนํา้แลว้ การ

ประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้จงึตอ้งใชก้าํลงั ใชค้วามพากเพยีร 

ตอ้งมขีนัตคิวามอดทนอดกล ัน้ ตอ้งมคีวามเสยีสละ จงึจะสามารถทวนกระแสของกเิลส

ตณัหาไปได ้ เมือ่พน้จากกระแสของกเิลสตณัหาแลว้ ก็จะไมม่อีะไรมารบกวนจติใจ ไมม่ี

อะไรมาสรา้งความทกุข ์ ความไมส่บายใจ เพราะใจไดไ้ปถงึปรมงัสุขงั คอืพระนิพพาน

แลว้ ไปดว้ยการประพฤตปิฏบิตั ิ ตามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ดว้ยความ

พากเพยีร ดว้ยขนัตคิวามอดทนอดกล ัน้ ดว้ยการเสยีสละ อย่าทอ้แท ้เวลาคดิจะทาํบญุ

ใหท้าํทนัทเีลย ไมว่า่จะมอีปุสรรคอะไรมาขวางก ัน้ ใหท้าํไปเลย อย่าผดัวนัประกนัพรุ่ง 

เพราะเป็นกลของกเิลส ทีค่อยหลอกไมใ่หท้าํบญุทาํทาน เมือ่มโีอกาสคดิอยากจะทาํบญุก็

รีบทาํเสยี ถา้เป็นโอกาสพเิศษ วนัเกดิ วนัสาํคญัต่างๆ เป็นเหตใุหท้าํบญุ ก็ทาํเสยี อย่า

ปลอ่ยใหเ้หตกุารณ์หรือธุระอย่างอืน่ มาหลอกลากไป ใหค้ดิเสมอวา่การกระทาํอย่างอืน่ 
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ไมไ่ดส้รา้งความสุขความเจริญใหก้บัเราอย่างแทจ้ริง เพยีงแต่หลอกใหม้คีวามสุขความ

เพลดิเพลนิไปวนัๆหน่ึงเท่านัน้เอง  

ใจของเรายงัตอ้งเดนิทางต่อ หลงัจากทีร่่างกายตายไปแลว้ ถา้ยงัไมไ่ดก้าํจดัความโลภ 

ความโกรธ ความหลง กาํจดักเิลสตณัหาใหห้มดสิ้นไปจากใจ เพราะกเิลสตณัหาน่ีแลเป็น

ผูท้ีด่งึใจใหไ้ปเกดิใหม ่ไปเกดิทีสู่งบา้งทีต่ ํา่บา้ง ถา้กเิลสหลอกใหไ้ปทาํบาปทาํกรรมได ้ก็

จะดงึใหไ้ปสู่ทีต่ ํา่ ไปสู่อบาย ถา้ไมห่ลงกลของกเิลส ถงึแมย้งัมคีวามโลภ ความอยาก 

ความตอ้งการอยู่ แต่เชื่อวา่การทาํบาปมผีลเสยีหายตามมา ไมคุ่ม้กบัสิง่ทีไ่ดม้า ก็จะไม่

ทาํบาป จะทาํดว้ยความสุจริต ไมว่า่จะอยากไดอ้ะไรยากเป็นอะไร ก็จะไมห่ามาดว้ยการ

ฆ่าผูอ้ืน่ ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็โกหกหลอกลวง จะหาดว้ยความ

สุจริต ดว้ยสตปิญัญา ดว้ยความขยนัหม ัน่เพยีร ก็จะไมถู่กดงึลงสู่ทีต่ ํา่ ถา้อยากจะมเีงนิ

มทีอง เราก็ไปทาํมาคา้ขายทาํงานทีสุ่จริต พอไดเ้งนิไดท้องมาแลว้ อยากจะไดอ้ะไร 

อยากจะซื้ออะไร ก็เอาไปซื้อได ้ ถงึแมย้งัตอ้งไปเกดิใหมอ่กี เพราะยงัอยากไดส้ิง่นัน้สิง่น้ี

อยู่ ก็จะไมไ่ปเกดิในอบาย เป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็นสตัวน์รก เพราะหา

มาดว้ยความสุจริต เหตทุีท่าํใหส้ตัวโ์ลกไปเกดิเป็นเดรจัฉาน เป็นเปรต เป็นอสุรกาย เป็น

สตัวน์รกนัน้ ก็คอืการทาํบาปทาํกรรม ดว้ยความโลภ ความโกรธ ความหลง ความกลวั 

ถา้ทาํบาปทาํกรรมเพราะความโกรธแคน้อาฆาตพยาบาท เวลาตายไปก็ตอ้งไปตกนรก ถา้

ทาํบาปทาํกรรมดว้ยความโลภ ไมรู่จ้กัอิม่ไมรู่จ้กัพอ มมีากนอ้ยเพยีงไรก็ยงัอยากไดอ้กี 

ตายไปก็ตอ้งไปเกดิเป็นเปรต ถา้ทาํเพราะความหลงความไมรู่ ้เลี้ยงดูชวีติตนเองดว้ยการ

จบัปลามาฆ่ามาขาย ดว้ยการฆ่าสตัวต์ดัชวีติหรือลกัทรพัยก์็ด ีตายไปแลว้ก็จะไปเกดิเป็น

เดรจัฉาน เพราะทาํไปโดยไมรู่ ้ ทาํไปดว้ยความหลง คดิวา่ไมเ่ป็นไร คดิวา่เป็นอาชีพ 

ตอ้งรกัษาชวีติของตนดว้ยการฆ่าผูอ้ืน่ ถา้ทาํบาปทาํกรรมเพราะความกลวั กลวัจะถกูทาํ

รา้ยเบยีดเบยีน ก็เลยป้องกนัตนดว้ยการทาํรา้ยเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ตายไปก็จะไปเกดิเป็น

อสุรกาย  

ถา้ไมไ่ปทาํบาปทาํกรรมตามความโลภ ความโกรธ ความหลง ความกลวั ยอมเสยีชวีติ 

ยอมอดตาย ตายไปก็ไมต่อ้งไปเกดิในอบาย ไมฆ่่าผูอ้ืน่ เช่นยงินกตกปลา เพือ่เลี้ยงปาก
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เลี้ยงทอ้ง ตายไปก็ไมต่อ้งไปเกดิเป็นเดรจัฉาน แต่จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี หรือ

ไปเกดิเป็นเทวดา เป็นพระอริยเจา้ ขึ้นอยู่วา่จะหกัหา้มจติใจไดม้ากนอ้ยเพยีงไร ถา้หกั

หา้มจนไมม่คีวามโลภโกรธหลงเหลอือยู่เลย ก็จะไปถงึพระนิพพานเลย จงึไมม่เีหตทุี่

จะตอ้งทาํบาปทาํกรรมกนั ไมว่า่กรณีใด ไมว่า่จะโลภ จะโกรธ จะหลง จะกลวัก็ตาม ไม่

ตอ้งไปทาํบาปทาํกรรมก็ได ้ เวลากลวัมากๆ ก็ระลกึถงึพระพทุธเจา้ไปในใจ สวดมนตไ์ป

ภายในใจ อย่าส่งใจไปหาสิง่ทีก่ลวั ยอมตายไปกบัการสวดมนต ์ ยอมตายไปกบัการ

ระลกึถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ถา้ตายไปจะไดไ้ปเกดิดกีวา่เก่า ไมต่อ้งไปเกดิใน

ทีต่ ํา่ ถา้ฆ่าเพือ่ป้องกนัตน ตายไปก็จะตอ้งไปเกดิในอบาย จงึควรดูแลรกัษาใจใหด้ ีดว้ย

การประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ ทีท่รงสอนใหท้าํความด ี ละ

บาป กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงใหห้มดสิ้นไป พยายามทาํความดเีรื่อยๆ 

วนัน้ีเราก็มาทาํความดกีนั มาทาํบญุตกับาตร ถวายขา้วของเงนิทอง ละบาปกนัดว้ยการ

รกัษาศีล ละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็

โกหกหลอกลวง เสพสุรายาเมา กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลงกนั ดว้ยการ

ทาํบญุใหท้าน ดว้ยการฟงัเทศนฟ์งัธรรม ดว้ยการเจริญเมตตา ใหอ้ภยัไมจ่องเวรจอง

กรรม 

ฟงัเทศนฟ์งัธรรมแลว้ก็จะเกดิปญัญา ทาํใหก้าํจดัความหลงได ้ทีเ่หน็วา่ความสุขอยู่ทีก่าร

แสวงหาลาภยศสรรเสริญสุข เพราะความสุขทีแ่ทจ้รงิตอ้งเกดิจากการทาํความด ี ละบาป 

กาํจดัความโลภ ความโกรธ ความหลง ถา้บาํเพญ็ไปเรื่อยๆ ปฏบิตัไิปเรื่อยๆ ใจก็จะดขีึ้น

ไปเรื่อยๆ มคีวามสุขมากขึ้นไปเรื่อยๆ มคีวามพอใจมคีวามยนิดทีีจ่ะทาํความดลีะบาปให ้

มากขึ้น กาํจดัความโลภความโกรธความหลงใหห้มดไป เหมอืนกบัทีพ่ระพทุธเจา้และ

พระอรหนัตท์ ัง้หลายไดท้าํกนั ไดบ้รรลถุงึพระนิพพาน ไดถ้งึความสุขทีแ่ทจ้รงิ ทีไ่มม่วีนั

เสือ่มสลาย ไปตลอดอนนัตกาล ไมต่อ้งไปเกดิอกีต่อไป ไมต่อ้งไปทกุขก์บัความแก่ความ

เจ็บความตาย การพลดัพรากจากกนั น่ีแลคอืความสุขทีแ่ทจ้ริง ทีเ่ราจะไดร้บั ถา้มี

ศรทัธาความเชื่อในพระธรรมคาํสอน แลว้ประพฤตปิฏบิตัติาม สกัวนัหน่ึงก็จะไดพ้บกบั

ความสุขอนัเลศิอนัประเสริฐ ทีพ่ระพทุธเจา้และพระอรหนัตท์ ัง้หลายไดพ้บไดส้มัผสักนั 

จงึควรใหค้วามสนใจต่อการดูแลรกัษาใจ ดว้ยการเขา้วดัอย่างสมํา่เสมอ ประพฤตปิฏบิตัิ
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ตามทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอน จะมแีต่ความสุขความสบาย อยู่ห่างไกลจากความทกุข ์

ความวุน่วายท ัง้หลาย การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๖๕ 

กจิในพระอรยิสจั ๔ 
๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๐ 

การปฏบิตัติามพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เป็นคุณเป็นประโยชนม์าก แต่โอกาสที่

จะไดป้ฏบิตัติามไมเ่กดิขึ้นมางา่ยนกั เพราะพระพทุธศาสนาไมป่รากฏขึ้นมาในโลกอย่าง

งา่ยดาย ตอ้งมพีระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ทีไ่ดท้รงตรสัรูแ้ลว้ นาํเอาพระธรรมคาํสอน

มาเผยแผ่ส ัง่สอนสตัวโ์ลก ถา้ไมป่ระกาศพระศาสนา ก็จะไมม่พีระพทุธศาสนาใหพ้วกเรา

ไดน้บัถอื ไดเ้คารพ ไดศึ้กษา ไดป้ฏบิตัติาม ไดต้กัตวงประโยชนท์ีสู่งสุด ทีไ่มม่คีาํสอน

ใดจะมอบใหก้บัเราได ้ นอกจากคาํสอนของพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้เท่านัน้ เพราะ

พระธรรมคาํสอนสามารถปลดเปลื้องความทกุขต่์างๆทีม่อียู่ในใจของเรา ปลดเปลื้องภพ

ชาตต่ิางๆ การเวยีนวา่ยตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่ ใหห้มดสิ้นไปได ้ ถา้พระพทุธเจา้ไม่

ทรงประกาศพระศาสนา ก็จะเป็นพระปจัเจกพทุธเจา้ พวกเรากจ็ะไมรู่ว้า่มพีระพทุธเจา้

ปรากฏขึ้นมาในโลกน้ี เน่ืองจากไมท่รงประกาศพระศาสนาส ัง่สอนสตัวโ์ลกนัน่เอง จงึถอื

วา่เป็นบญุเป็นวาสนาของพวกเรา ทีไ่ดม้าเกดิในภพน้ีชาตน้ีิ ไดม้าเจอพระพทุธศาสนา 

เราจงึควรจะรีบฉวยโอกาสน้ีใหเ้กดิคุณเกดิประโยชนท์ีสู่งสุด ถา้เกดิเป็นมนุษยแ์ต่ไมไ่ด ้

เจอพระพทุธศาสนา ก็จะไมไ่ดศึ้กษาปฏบิตั ิ ใหห้ลดุพน้จากความทกุขไ์ด ้ ถา้มี

พระพทุธศาสนาแต่ไมไ่ดเ้กดิเป็นมนุษย ์ เช่นมาเกิดเป็นสุนขัอยู่ในวดัน้ี ก็จะไมเ่กดิ

ประโยชนอ์ะไร เพราะสุนขัไมม่สีตปิญัญา พอทีจ่ะศึกษาปฏบิตัติาม พระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ได ้ ดงันัน้การจะหลดุพน้จากความทกุข ์ หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตาย

เกดิได ้จาํตอ้งมที ัง้ร่างกายของมนุษยแ์ละมพีระพทุธศาสนา  

เมือ่มที ัง้ ๒ อย่างน้ีแลว้ สิง่ทีจ่าํเป็นตอ้งมอีกีก็คอืศรทัธา ความเชื่อในพระธรรมคาํสอน

ของพระพทุธเจา้ จะไดม้อีทิธิบาท ๔ ตามมา คอืฉนัทะความพอใจทีจ่ะศึกษาปฏบิตั ิ

วิริยะความพากเพยีรทีจ่ะศึกษาปฏบิตั ิ จติตะจติใจจดจ่อกบัการศึกษาปฏบิตั ิ วิมงัสา
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จติใจใคร่ครวญกบัการศึกษาปฏบิตั ิ เราจงึตอ้งปลูกฝงัศรทัธาใหเ้กดิขึ้นใหไ้ด ้ ใหเ้ชื่อวา่

พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นความจริง ทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ ถา้ศึกษาและ

ปฏบิตัติาม ก็จะหยุดการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ดบัความทกุขท์ ัง้หลายได ้ถา้เชื่อวา่กรรมมี

จริง นรกมจีริง สวรรคม์จีริง การเวยีนวา่ยตายเกดิมจีริงและเป็นทกุข ์ เพราะเกดิแลว้ก็

ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ไมน่่าปรารถนาเลย สิง่ทีน่่าปรารถนาก็คอืการไมเ่กดิไมแ่ก่ไม่

เจ็บไมต่าย ทีจ่ะเกดิขึ้นจากการศึกษาและปฏบิตัติาม พระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้

เท่านัน้ ตอ้งศึกษาพระอริยสจั ๔ คอื ๑. ทกุข ์ ๒. สมทุยั ตน้เหตขุองความทกุข ์ ๓. 

นิโรธ ความดบัทกุข ์ ๔. มรรค ทางดาํเนินสู่ความดบัทกุข ์ ตอ้งศึกษาและปฏบิตัทิ ัง้ ๔ 

ประการน้ี เป็นกจิในพระอริยสจั ๔ ถา้ปฏบิตักิจิในพระอริยสจั ๔ น้ีไดแ้ลว้ ก็จะหลดุพน้

จากความทกุขท์ ัง้ปวง หลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิได ้ จะบรรลเุป็นพระพทุธเจา้

เป็นพระอรหนัตไ์ด ้ก็ตอ้งปฏบิตัภิารกจิท ัง้ ๔ ประการน้ีใหค้รบถว้นบริบูรณ์  

ภารกจิในอริยสจั ๔ ขอ้ที ่๑ ก็คอื ทกุขต์อ้งกาํหนดรู ้ตอ้งศึกษาใหรู้ว้า่ทกุขค์อืความเกดิ

แก่เจ็บตาย การพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั ประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา โดยสรุปก็คอืการยดึ

ม ัน่ถอืม ัน่ในขนัธ ์ ๕ อปุาทานในขนัธ ์ ๕ คอืยดึตดิกบัชวีติจติใจ เพราะขนัธ ์ ๕ กค็อื

องคป์ระกอบของชวีติจติใจ มอียู่ ๕ ส่วน คอืรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ รูปก็

คอืร่างกายของเรา มอีาการ ๓๒ เช่น ผม ขน เลบ็ ฟนั หนงั เน้ือ เอน็ กระดูก เป็นตน้ 

จติใจก็มเีวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เรายดึตดิในรูปขนัธด์ว้ยการอยากจะให ้

ร่างกายไมแ่ก่ไมเ่จ็บไมต่าย อยากจะใหอ้ยูไ่ปนานๆ ยดึตดิในจติใจดว้ยการอยากจะให ้

ใจมแีต่ความสุขไมม่คีวามทกุข ์ เรียกวา่อปุาทานในขนัธ ์ ยดึตดิในขนัธ ์ ๕ โดยสรุปทกุข

สจัจะก็คอือปุาทานในขนัธ ์ ๕ อปุาทานในชวีติจติใจ อยากจะใหช้วีติมแีต่ความ

เจริญรุ่งเรือง มคีวามสุขโดยถ่ายเดยีว ซึง่ขดักบัความเป็นจริง เพราะเกดิมาแลว้ก็ตอ้งมี

ความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา มกีารพลดัพรากจากของรกัเป็นธรรมดา มกีาร

ประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนาเป็นธรรมดา จงึทรงสอนใหก้าํหนดรู ้ ใหศึ้กษาจนเหน็ความ

จริงของชวีติวา่เป็นอย่างน้ี ไมม่ใีครหลกีเลีย่งได ้ เมือ่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่เจ็บตายดว้ยกนั

ทกุคน ตอ้งพลดัพรากจากกนั ตอ้งประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนาดว้ยกนัทกุคน ถา้ศึกษา

แลว้ ก็จะเหน็ตน้เหตขุองความทกุข ์ คอืความอยากต่างๆของเราน้ีเอง ความอยากทีส่วน
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กบัความจริงของชวีติ ทีเ่กดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย แต่เราอยากไมแ่ก่อยากไม่

เจ็บอยากไมต่าย อยากไมพ่ลดัพรากจากกนั อยากไมท่กุข ์ อยากจะมแีต่ความสุข น่ีคอื

ตน้เหตขุองความทกุข ์ ถา้ความอยากเหลา่น้ีอยู่ อยากใหค้นนัน้คนน้ี เป็นอย่างนัน้เป็น

อย่างน้ี อยากใหส้ิง่นัน้สิง่น้ี เป็นอย่างนัน้เป็นอย่างน้ี พอไมเ่ป็นไปตามทีต่อ้งการ ก็จะ

เกดิความทกุขใ์จไมส่บายใจขึ้นมา  

จงึทรงสอนใหล้ะตน้เหตขุองความทกุข ์ เป็นภารกจิขอ้ที ่ ๒ สมทุยัตอ้งละ คอือย่าไป

อยากในสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้ ถา้จะอยากก็ใหอ้ยากในสิง่ทีเ่ป็นไปได ้ แลว้จะไมท่กุข ์ เช่น

อยากแก่อยากน้ีจะไมท่กุข ์ เวลาแก่จะไมเ่สยีใจเพราะสมใจอยาก อยากจะเจ็บไขไ้ดป่้วย

ก็จะสมใจ เมือ่ถงึเวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย อยากจะตายก็จะสมใจ จะไมเ่สยีใจจะไมท่กุขใ์จ 

อยากจะพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั อยากจะประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา น่ีคอืวธิีละความ

อยาก ตอ้งสวนทางกบัมนั มนัอยากไมแ่ก่เราก็ตอ้งอยากแก่ มนัอยากไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย

เราก็ตอ้งอยากเจ็บไขไ้ดป่้วย มนัอยากไม่ตายเราก็ตอ้งอยากตาย ถา้สวนกบัมนัไดแ้ลว้ 

ต่อไปจะเฉยๆ จะอย่างไรก็ได ้ เมือ่ถงึเวลาแก่ก็แก่ เวลาเจ็บก็เจ็บ เวลาตายก็ตาย แต่ใจ

จะไมวุ่น่วาย เพราะละความอยาก ตน้เหตขุองความทกุขไ์ดแ้ลว้ น่ีคอืภารกจิขอ้ที่ ๒ 

ตอ้งละความอยากต่างๆ ละความอยากมอียากเป็น อยากมคีวามสุข อยากไมแ่ก่อยากไม่

เจ็บอยากไมต่าย อยากไมท่กุข ์อยากไมย่ากจน ถา้ละไดแ้ลว้ ผลคอือริยสจัขอ้ที ่๓ กจ็ะ

ปรากฏขึ้นมา คอืความดบัทกุข ์ เป็นภารกจิขอ้ที ่ ๓ คอืนิโรธตอ้งทาํใหแ้จง้ ทาํความดบั

ทกุขใ์ห ้ดว้ยการละตณัหาความอยากต่างๆ ใหห้มดสิ้นไปจากจติจากใจ การจะละสมทุยั

ไดก้็ตอ้งมมีรรคอริยสจัขอ้ที ่๔ เป็นเครื่องมอืสู่การดบัทกุข ์ทรงสอนใหเ้จริญใหส้มบูรณ์ 

เป็นภารกจิขอ้ที ่ ๔ มรรคตอ้งเจริญใหส้มบูรณ์ ถา้มมีรรคมากเท่าไหร่ กจ็ะมกีาํลงัละ

สมทุยัไดม้ากเท่านัน้ มกีาํลงัทีจ่ะทาํใหค้วามดบัทกุขแ์จง้มากขึ้นไปเท่านัน้ มรรคคอือะไร 

มรรคก็คอืทานศีลภาวนา ไดแ้ก่ ๑. ทานคอืการให ้ ๒. ศีลคอืการไมเ่บยีดเบยีนกนั ๓. 

ภาวนาคอืการพฒันาจติใจใหส้งบใหฉ้ลาด รูท้นักบัความจรงิของชวีติ วา่เกดิมาแลว้ตอ้ง

แก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้งพลดัพรากจากกนั ตอ้งประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา น่ีคอืมรรค 

ถา้เจริญมรรคไดส้มบูรณ์แลว้ ก็เท่ากบัไดท้าํภารกจิท ัง้ ๔ ขอ้ไดค้รบถว้นบริบูรณ์  
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เพราะการกาํหนดรูท้กุข ์ ก็คอืการเจริญมรรคนัน่เอง เวลาศึกษาทกุขก์็เท่ากบัไดเ้จริญ

วปิสัสนาภาวนาหรือเจริญปญัญา พจิารณาวา่เกดิมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจ็บตอ้งตาย ตอ้ง

พลดัพรากจากกนั ตอ้งประสบกบัสิง่ทีไ่มป่รารถนา ก็จะเหน็สจัธรรมขอ้ที ่ ๒ คอืสมทุยั

ตน้เหตขุองความทกุข ์ คอืความอยากต่างๆ เมือ่รูแ้ลว้วา่ความทกุขเ์กดิจากสมทุยัความ

อยากต่างๆ ก็ตอ้งละ อยากไดอ้ะไรก็ตอ้งละ อยากอยู่ไปนานๆ ก็ตอ้งไมอ่ยากอยู่ไป

นานๆ ไมอ่ยากแก่ก็ตอ้งอยากแก่ ไมอ่ยากเจ็บไขไ้ดป่้วยก็ตอ้งอยากเจ็บไขไ้ดป่้วย ไม่

อยากตายก็ตอ้งอยากตาย คอืไมก่ลวัตาย ไมก่ลวัเจ็บไขไ้ดป่้วย ไมก่ลวัความแก่ ถา้ไม่

กลวัก็จะไมท่กุข ์ เมือ่ไมท่กุขก์็เท่ากบัไดล้ะสมทุยัความอยากต่างๆ ไดท้าํนิโรธความดบั

ทกุขใ์หแ้จง้ ดว้ยการเจริญมรรคน้ีเอง มรรคจงึตอ้งเจริญใหม้าก เจริญใหส้มบูรณ์ เมือ่

เจริญจนสมบูรณ์แลว้ จะรูว้า่ทกุขค์อือะไร จะรูว้า่สมทุยัคอือะไร จะละสมทุยัได ้ จะทาํ

นิโรธความดบัทกุขใ์หแ้จง้ขึ้นมา น่ีคอืภารกจิ ๔ ประการในอริยสจั ๔ ไมว่า่ใครก็ตาม ถา้

ปรารถนาทีจ่ะกา้วพน้จากความทกุข ์ กา้วพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิ จาํตอ้งทาํภารกจิ

ในอริยสจั ๔ ใหค้รบถว้นบริบูรณ์ ถา้ทาํไดแ้ลว้ ก็จะบรรลเุป็นพระพทุธเจา้เป็นพระ

อรหนัตข์ึ้นมา ถา้ปฏบิตัภิารกจิในอริยสจั ๔ โดยไมม่ใีครส ัง่สอน เช่นเจา้ชายสทิธตัถะ

หรือสมณโคดม ก็จะไดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ หลงัจากไดท้รงออกบวชแลว้ ก็ทรง

บาํเพญ็สมณธรรมตามลาํพงั ไมม่คีรูไมม่อีาจารยส์ ัง่สอนภารกจิในอริยสจั ๔ จงึตอ้ง

ศึกษาและคน้ควา้ดว้ยตนเอง จนปฏบิตัภิารกจิในอรยิสจั ๔ ไดค้รบถว้นบริบูรณ์ ถา้ทรง

ส ัง่สอนก็เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา้ ถา้ไมส่ ัง่สอนก็เป็นพระปจัเจกพทุธเจา้  

ส่วนผูท้ีไ่ดย้นิไดฟ้งัอย่างพวกเรา ในวนัน้ีไดย้นิไดฟ้งัเรื่องภารกจิในอริยสจั ๔ ถา้นอ้ม

เอาไปปฏบิตัไิด ้ จนทาํภารกจิในอริยสจั ๔ ไดค้รบถว้นบริบูรณ์ ก็จะบรรลเุป็นพระ

อรหนัตสาวก คาํวา่สาวกแปลวา่ผูฟ้งั ก่อนทีจ่ะบรรลเุป็นพระอรหนัตสาวกได ้ตอ้งไดย้นิ

ไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนก่อน จะมาอตุริวา่เป็นพระพทุธเจา้ไมไ่ด ้ถา้ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรม

คาํสอน แลว้เอาไปปฏบิตั ิ ไดท้าํกจิในอรยิสจั ๔ จนครบถว้นบริบูรณ์ จนจติสะอาด

บริสุทธิ์ ปราศจากความโลภความโกรธความหลงแลว้ ก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัตสาวก 

แต่เป็นพระพทุธเจา้ไมไ่ด ้ เพราะพระพทุธเจา้หมายถงึผูท้ีศึ่กษาคน้ควา้และปฏบิตัภิารกจิ

ในพระอริยสจั ๔ ไดด้ว้ยตนเองเท่านัน้ แต่ความเป็นพระพทุธเจา้เป็นพระอรหนัต ์ ไมม่ี
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ความแตกต่างกนั ในเรื่องการหลดุพน้จากความทกุข ์ ก็หลดุพน้เท่าๆกนั จติใจสะอาด

บริสุทธิ์หมดจดเหมอืนกนั ไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิเหมอืนกนั ต่างกนัตรงทีค่นหน่ึง

ตอ้งศึกษาคน้ควา้และปฏบิตัดิว้ยตนเองไมม่ใีครส ัง่สอน ส่วนอกีคนหน่ึงมคีนส ัง่สอน

แลว้ก็ปฏบิตัติาม จนหลดุพน้ได ้ แตกต่างกนัตรงน้ี แต่ก็มคีวามแตกต่างกนัอยู่

พอสมควร เพราะการหลดุพน้ดว้ยตนเองไมใ่ช่ของงา่ย ขนาดมคีนส ัง่สอนอย่างพวกเรา 

ฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัอยู่เป็นปีๆแลว้ ยงัไมส่ามารถปฏบิตัใิหห้ลดุพน้ไดเ้ลย ถา้ตอ้งศึกษา

คน้ควา้ปฏบิตัดิว้ยตนเอง ยิง่เป็นไปไมไ่ดเ้ลย การปรากฏของพระพทุธเจา้ขึ้นมาแต่ละ

พระองค ์ จงึไมใ่ช่ของงา่ย ไมเ่หมอืนกบัการปรากฏของพระอรหนัตสาวก พอมี

พระพทุธเจา้ปรากฏขึ้นมาแลว้ ไดป้ระกาศพระธรรมคาํสอนใหก้บัสตัวโ์ลกแลว้ ก็จะมผูี ้

สามารถนาํเอาไปปฏบิตัติามไดเ้ป็นจาํนวนมาก ปรากฏมพีระอรหนัตข์ึ้นมาเป็นจาํนวน

มาก เช่นในศาสนาน้ี  

หลงัจากทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รงประกาศพระธรรมคาํสอน ส ัง่สอนสตัวโ์ลกไปเพยีง ๗ 

เดอืนเท่านัน้ ก็ปรากฏมพีระอรหนัตข์ึ้นมาถงึ ๑,๒๕๐ รูป ในวนัมาฆบูชา วนัเพญ็เดอืน 

๓ นัน่เอง เป็นวนัทีม่พีระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ รูป ไดม้าเฝ้าพระพทุธจา้โดยไมไ่ดน้ดัหมาย

กนัมาก่อน ถา้นบัเวลากลบัไปก็เป็นเวลา ๗ เดอืน ต ัง้แต่วนัแรกทีพ่ระพทุธเจา้ไดท้รง

ประกาศพระธรรมคาํสอน คอืในวนัเพญ็เดอืน ๘ วนัอาสาฬหบูชา นบัจากวนัเพญ็เดอืน 

๘ มาถงึวนัเพญ็เดอืน ๓ ก็ ๗ เดอืน สามารถส ัง่สอนอบรม ใหส้ตัวโ์ลกกลายเป็นพระ

อรหนัตข์ึ้นมาได ้ อย่างนอ้ยก็ ๑,๒๕๐ รูปแลว้ ก่อนหนา้น้ีไมป่รากฏมพีระอรหนัตม์ี

พระพทุธเจา้ มาเป็นกปัเป็นกลัป์เลยทเีดยีว เพราะการจะปรากฏของพระพทุธเจา้ขึ้นมา

แต่ละครัง้เป็นสิง่ทีย่ากมาก ผูท้ีจ่ะมาเป็นพระพทุธเจา้ได ้ ตอ้งบาํเพญ็บญุบารมเีป็นเวลา

อนัยาวนาน จนกวา่จะไดบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้ พอบรรลแุลว้ก็สามารถทาํใหผู้ท้ีไ่ดย้นิ

ไดฟ้งัพระธรรมคาํสอน บรรลเุป็นพระอรหนัตไ์ดอ้ย่างงา่ยดาย มเีป็นจาํนวนมากใน

ศาสนาพทุธของเราน้ี มพีระอรหนัตสาวกนบัจาํนวนไมถ่ว้น เพราะบญุบารมขีอง

พระพทุธเจา้ ทีไ่ดศึ้กษาปฏบิตัดิว้ยตนเองจนบรรลเุป็นพระพทุธเจา้ แลว้ก็นาํเอามาส ัง่

สอนพวกเราอกีทหีน่ึง พวกเราจงึไมค่วรปลอ่ยใหโ้อกาสอนัดงีามน้ีผ่านพน้ไป ถา้ยงัไม่
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สามารถปฏบิตักิจิในพระอริยสจัได ้ อย่างนอ้ยก็บาํเพญ็ทานบารมศีีลบารมไีปก่อน 

เพือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้สู่ข ัน้ภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ เพือ่จะไดป้ฏบิตัภิารกจิในอริยสจั ๔ ต่อไป  

จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการบาํเพญ็ ไมค่วรปลอ่ยใหเ้วลาผ่านไป โดยไมไ่ดท้าํบญุทาํ

ทาน รกัษาศีล ฟงัเทศนฟ์งัธรรม ปฏบิตัธิรรม เพราะจะเป็นการเสยีโอกาส เสยีเวลา เสยี

ชาตเิกดิ เกดิมาแลว้ไมไ่ดร้บัประโยชนจ์ากพระพทุธศาสนา ไมไ่ดต้ดัภพตดัชาตใิห ้

นอ้ยลงไป ไมไ่ดท้าํใหค้วามทกุขเ์บาบางลงไป จงึควรต ัง้หนา้ต ัง้ตาศึกษาปฏบิตั ิ

โดยเฉพาะอย่างยิง่ภารกจิในพระอริยสจั ๔ คอื ๑. ทกุขต์อ้งกาํหนดรู ้๒. สมทุยัตน้เหตุ

ของความทกุขต์อ้งละ ๓. นิโรธความดบัทกุขต์อ้งทาํใหแ้จง้ ๔. มรรคคอืทางสู่การหลดุ

พน้จากความทกุขต์อ้งเจริญใหส้มบูรณ์ ถา้บาํเพญ็ไดแ้ลว้ ก็จะสามารถประกาศใหโ้ลกรู ้

ไดว้า่ ทกุขท์ีต่อ้งกาํหนดรู ้เราไดก้าํหนดรูแ้ลว้ สมทุยัทีต่อ้งละ เราไดล้ะแลว้ นิโรธความ

ดบัทกุขท์ีต่อ้งทาํใหแ้จง้ เราไดท้าํใหแ้จง้แลว้ มรรคทีต่อ้งเจริญใหส้มบูรณ์ เราไดเ้จรญิ

อย่างสมบูรณ์แลว้ น่ีคอืวาจาของพระพทุธเจา้หลงัจากทีไ่ดท้รงบรรลเุป็นพระพทุธเจา้

ขึ้นมา พระอรหนัตท์กุรูปก็เช่นเดยีวกนั จะเปลง่วาจาน้ีขึ้นมาเหมอืนกนั ประกาศศกัดิ์ศรี

ความเป็นพระพทุธเจา้เป็นพระอรหนัต ์จงึควรนอ้มเอาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

เขา้มาศึกษาปฏบิตั ิ นาํเอาสิง่ทีไ่ดย้นิไดฟ้งัในวนัน้ีไปพนิิจพจิารณา เพือ่ประโยชนสุ์ขทีจ่ะ

ตามมาต่อไป การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๖๖ 

ธรรมที่สาํคญัอย่างยิ่ง 
๒๘ สงิหาคม ๒๕๕๐ 

การชาํระรกัษากายวาจาใจ ใหส้ะอาดบริสุทธิ์ นาํมาซึง่ความเจริญรุ่งเรือง ความร่มเยน็

เป็นสุข กายวาจาใจสะอาดมากนอ้ยเพยีงไร ความสุขความเจริญก็จะมมีากนอ้ยเพยีงนัน้ 

การรกัษากายและวาจาใหส้ะอาดตอ้งใชศี้ลเป็นเครื่องรกัษา รกัษาใจใหส้ะอาดตอ้งใช ้

ภาวนาเป็นเครื่องรกัษา ศีล ๕ คอืการละเวน้จากการฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ลกัทรพัย ์ประพฤติ

ผดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา จะรกัษากายกบัวาจาใหส้ะอาด ถา้ฆ่าสตัว ์ลกั

ทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา จะทาํใหจ้ติใจเศรา้หมอง มี

ความทกุข ์ความกงัวลใจ ความเสือ่มเสยี เราจงึตอ้งรกัษาศีลกนั ส่วนใจก็ตอ้งรกัษาดว้ย

การภาวนา เจริญสตอิยู่ตลอดเวลา ต ัง้แต่ตื่นขึ้นมาใหม้สีตรูิอ้ยู่กบัใจ ใหรู้ว้า่ใจกาํลงัคดิ

อะไร กาํลงัทาํอะไร กาํลงัจะอยู่กบัการกระทาํของกายหรือไม ่ เวลาลา้งหนา้ ใจก็ตอ้งอยู่

กบัการลา้งหนา้ เวลารบัประทานอาหารก็ตอ้งอยู่กบัการรบัประทานอาหาร ทาํภารกจิใดก็

ตอ้งอยู่กบัภารกจินัน้ ถงึจะเรียกวา่มสีต ิทีเ่ป็นเหมอืนยามคอยเฝ้าดูใจ ถา้มยีามก็จะรูว้า่

ใจกาํลงัคดิไปทางไหน ทางดหีรือไม ่ ถา้ไมม่ยีามก็จะไมรู่ ้ จะคดิไปเรื่อยเป่ือย แลว้ก็จะ

ส ัง่ใหก้ายกบัวาจาทาํสิง่ต่างๆ ตวัอย่างของคนทีไ่มม่สีตกิ็คอืคนเสพสุรายาเมา พอเกดิ

อาการมนึเมาแลว้ ก็ไมม่ยีามเฝ้าดูใจ ก็จะคดิไปต่างๆนานา แลว้ก็ส ัง่ใหไ้ปทาํทางกายทาง

วาจา เกดิความเสยีหายความเดอืดรอ้นขึ้น เพราะไมไ่ดไ้ตร่ตรองก่อนวา่ ทาํไปแลว้จะ

เสยีหายหรือไม ่ จะผดิศีลหรือไม ่ เพราะขาดสตคิอยเฝ้าดู การจะรกัษาใจใหอ้ยู่ใน 

ทาํนองครองธรรมจงึตอ้งมสีต ิเราจงึตอ้งฝึกเจริญสตอิยู่เรื่อยๆ  

สตเิป็นธรรมที่สาํคญัอย่างย่ิงในบรรดาธรรมท ัง้หลาย พระพทุธเจา้ทรงเปรียบเหมอืนกบั

รอยเทา้ชา้ง สามารถครอบรอยเทา้ของสตัวอ์ืน่ๆไดห้มด ไมว่า่จะเป็นววัเป็นควายเป็น

สงิสาราสตัวต่์างๆ ฉนัใดธรรมต่างๆ ไมว่า่จะเป็นทาน เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปญัญาก็ด ี
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ก็ไมส่าํคญัเท่ากบัสต ิ ถา้ไมม่สีตจิะไมส่ามารถทาํทานได ้ ไมส่ามารถรกัษาศีลได ้ ไม่

สามารถนัง่สมาธิได ้ ไมส่ามารถพจิารณาธรรม ใหเ้กดิเป็นปญัญา เป็นดวงตาเหน็ธรรม

ขึ้นมาได ้ สตจิงึเป็นธรรมทีส่าํคญัอย่างยิง่ ถา้ตอ้งการจะรกัษาสต ิ อย่างนอ้ยทีสุ่ดกต็อ้ง

ละเวน้จากการเสพสุรายาเมา ถา้เสพเขา้ไปแลว้จะทาํใหม้นึเมาขาดสต ิ จะไมส่ามารถ

ควบคุมใจได ้ ไมส่ามารถควบคุมกายและวาจาได ้ ก็จะไปทาํไปพูดในสิง่ทีเ่กดิความ

เสยีหายขึ้นมา ตอ้งไปใชเ้วรใชก้รรมต่อไป ท ัง้ในปจัจบุนัคอืในโลกน้ีและในอนาคตคอื

ชาตหินา้ เมือ่ตายจากโลกน้ีไปแลว้ ก็ตอ้งไปเกดิในอบาย ไปตกนรก ไปเกดิเป็น

เดรจัฉานเป็นตน้ ในบรรดาศีลท ัง้ ๕ ขอ้น้ี ขอ้เสพสุรายาเมาจงึสาํคญัอย่างยิง่ต่อการ

รกัษาศีลขอ้อืน่ๆ ถา้เสพสุรายาเมาแลว้ จะรกัษาศีลไมไ่ดส้กัขอ้หน่ึง ถา้ไมเ่สพสุรายาเมา 

ก็จะควบคุมบงัคบักายวาจาใจใหอ้ยู่ในศีลในธรรมได ้ ในเบื้องตน้พระพทุธเจา้จงึทรงส ัง่

สอนใหต้ ัง้สตอิยู่เรื่อยๆ อย่าปลอ่ยใหใ้จลอยไปคดิกบัเรื่องต่างๆ ทีไ่มจ่าํเป็น ทีไ่มเ่กดิ

ประโยชน ์ ใหด้งึใจใหอ้ยู่ในปจัจบุนั ใหอ้ยูท่ีน่ี่เดีย๋วน้ี เราอยู่ตรงไหนใจก็ตอ้งอยู่ตรงนัน้ 

ใจอย่าไปอยู่ทีอ่ืน่ วนัน้ีเป็นวนัองัคาร ก็ตอ้งอยู่ในวนัองัคาร อยา่ไปอยู่ในวนัพธุหรืออยู่

ในวนัจนัทร ์ วนัจนัทรก์็ผ่านไปแลว้ วนัพธุก็ยงัมาไมถ่งึ คดิไปก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร 

นอกจากมคีวามจาํเป็น เช่นตอ้งวางแผนวา่พรุ่งน้ีจะทาํอะไร ก็ใหค้ดิดว้ยสต ิใหเ้ป็นเรื่อง

เป็นราวไป เสร็จแลว้ก็หยุดคดิ รูแ้ลว้วา่พรุ่งน้ีตอ้งทาํอะไร ก็เตรียมตวัเตรียมขา้วเตรยีม

ของเตรียมสิง่ต่างๆไว ้ เมือ่เตรียมเสร็จแลว้ก็ไมต่อ้งไปคดิถงึมนัอกี ใหก้ลบัมาอยู่ตรงน้ี

เดีย๋วน้ี ใหอ้ยู่กบัปจัจบุนั  

กาํลงัทาํอะไรอยู่ก็ใหอ้ยู่กบัการกระทาํนัน้ๆ กาํลงัเดนิก็ใหอ้ยู่กบัการเดนิ กาํลงันัง่ก็ใหอ้ยู่

กบัการนัง่ กาํลงัพูดก็ใหอ้ยู่กบัการพูด ถา้ทาํอย่างน้ีก็จะมสีต ิ จะรูอ้ยู่ทกุขณะวา่เรากาํลงั

คดิอะไร กาํลงัพูดอะไร กาํลงัทาํอะไร จะไดแ้ยกแยะวา่พูดด ีคดิด ีทาํดหีรือไม ่ถา้คดิไม่

ดกี็รีบระงบัดบัความคดินัน้เสยี จะไดไ้มพู่ดไมท่าํ ถา้ปลอ่ยใหอ้อกมาทางวาจาทางกาย ก็

จะเกดิความเสยีหายต่อไปได ้ เช่นมคีวามโกรธ อยากจะด่าคนนัน้คนน้ี อยากจะทบุขา้ว

ของ อยากจะทาํลายสิง่นัน้สิง่น้ี ถา้ไมม่สีตกิ็จะระบายออกมา จะพูดสิง่ทีเ่สยีหาย จะ

ทาํลายขา้วของต่างๆ พอไดส้ตทิหีลงัก็จะเสยีอกเสยีใจ วา่พูดไปทาํไม ทาํไปทาํไม มแีต่

ความเสยีหาย คนทีถู่กเราด่า ก็จะโกรธจะเกลยีดเรา สิง่ของทีถู่กทาํลายไป ก็ไมส่ามารถ
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เอากลบัคนืมาใหเ้ป็นเหมอืนเดมิได ้ ถา้มสีตคิอยเฝ้าดูใจดูความคดิของเรา พอรูว้า่กาํลงั

โกรธ ก็ตอ้งบอกตวัเองวา่ตอนน้ีเรากาํลงัมอีารมณ์ กาํลงัไมป่กต ิความโกรธจะหลอกให ้

พูดใหท้าํในสิง่ทีไ่มด่ ี ถา้จาํเป็นตอ้งพูดกพ็ูดดว้ยสต ิ ดว้ยความระมดัระวงั ถา้ไม่

จาํเป็นตอ้งพูดตอ้งทาํ ก็อย่าไปพูดอย่าไปทาํ จะไดไ้มเ่กดิความเสยีหายตามมาใน

ภายหลงั น่ีคอืการรกัษาใจดว้ยสต ิ แต่มสีตเิพยีงอย่างเดยีวยงัไมพ่อ ตอ้งมปีญัญามี

สมาธิดว้ย ปญัญาจะแยกแยะใหรู้ว้า่อะไรผดิอะไรถูก อะไรดอีะไรช ัว่ อะไรควรพูดควร

ทาํ อะไรไมค่วรพูดไมค่วรทาํ ถา้มสีตแิต่ไมม่ปีญัญา ก็รูว้า่กาํลงัพูดอะไรทาํอะไร แต่ไมรู่ ้

วา่ถูกหรือผดิ ควรหรือไมค่วร ถา้ไดฟ้งัเทศนฟ์งัธรรมอยู่เรื่อยๆ ก็จะมปีญัญา รูว้า่การ

ฆ่าสตัว ์ พูดปด ลกัทรพัย ์ ประพฤตผิดิประเวณี เสพสุรายาเมา เป็นการกระทาํทีไ่มด่ ี

เวลาใจคดิจะทาํผดิศีล จะมปีญัญาบอกใหรู้ว้า่ เป็นการกระทาํทีไ่มด่ ีผดิศีลผดิธรรม จะ

ไดไ้มท่าํ  

ถา้ไมม่ปีญัญา จะไมรู่ว้า่การฆ่าสตัวต์ดัชวีติ มโีทษท ัง้ในปจัจบุนัและในอนาคต ตอ้งไปใช ้

เวรใชก้รรมต่อ ถา้ไดศึ้กษาไดย้นิพระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ จะรูว้า่อะไรถูก อะไร

ผดิ อะไรด ี อะไรช ัว่ จงึควรใหค้วามสนใจ ต่อการศึกษาพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้อยู่เรื่อยๆ อย่างนอ้ยทีสุ่ดในวนัพระก็ควรฟงัเทศนฟ์งัธรรมกนัสกัครัง้หน่ึง 

ถา้ไมส่ามารถเขา้วดัไดก้็เอาธรรมะไปทีบ่า้น เปิดเทปฟงั เปิดโทรทศันดู์ เปิดหนงัสอือ่าน 

เพือ่จะไดเ้สริมสตปิญัญา ความรูค้วามฉลาด จะไดแ้ยกแยะความคดิวา่ดหีรือไม ่ ถา้คดิ

ไปในทางโลภโกรธหลง ถอืวา่ไมด่ที ัง้น ัน้ ความโลภหมายถงึอยากไดใ้นสิง่ทีไ่มจ่าํเป็น ถา้

เป็นสิง่ทีจ่าํเป็นไมถ่อืวา่เป็นความโลภ เช่นอยากจะรบัประทานอาหารอย่างน้ี ไมเ่รียกวา่

เป็นความโลภ เพราะร่างกายตอ้งมอีาหารหลอ่เลี้ยง ถา้อยากรบัประทานอาหารมากๆ 

เกนิความตอ้งการของร่างกาย อย่างน้ีถงึเรยีกวา่เป็นความโลภ หรืออยากกนิอาหารชนิด

นัน้ชนิดน้ี จะตอ้งขบัรถไปถงึทีร่า้นโนน้รา้นน้ี อย่างน้ีเป็นความโลภเป็นกิเลส ถา้กนิตาม

ความตอ้งการของร่างกาย ก็กนิไปตามมตีามเกดิ ถงึจะไมเ่ป็นกเิลส ความโกรธก็คอื 

เวลาทีเ่รามคีวามรุ่มรอ้นใจ เวลาใครพูดอะไรทาํอะไร ทีไ่มถู่กอกถูกใจ ก็ตอ้งรูว้า่ความ

โกรธน้ีไมด่ ีตอ้งรูจ้กัระงบัความโกรธ สิง่ทีจ่ะระงบัความโกรธไดก้็คอืธรรมะ การใหอ้ภยั 

ไมจ่องเวรจองกรรมกนั เป็นการใชห้น้ีเก่า ใชเ้วรใชก้รรมไป เราเคยทาํเขามาก่อน เขาถงึ
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ตอ้งมาทาํเรา แต่เราจะไมต่อบโต ้เพราะจะทาํใหเ้รื่องยาว ไมม่ทีีส่ิ้นสุด ถา้ตอบโตก้ลบัไป 

เขาก็จะตอบโตก้ลบัมา นํา้ผึ้งหยดเดยีวก็จะกลายเป็นสงครามลา้งเผ่าพนัธุไ์ด ้ ถา้ใหอ้ภยั

ได ้ปญัหาต่างๆจะไมเ่กดิขึ้น เรื่องต่างๆจะไมเ่กดิขึ้น ใจก็จะสงบเยน็ มคีวามสุข ถา้ตอบ

โตก้นัไปตอบโตก้นัมา ใจก็จะรอ้นขึ้นไปเรื่อยๆ มคีวามทกุขท์รมานใจมากขึ้นไปเรื่อยๆ  

พระพทุธเจา้จงึทรงสอนใหเ้หน็โทษของความโกรธ วา่เป็นฝืนเป็นไฟ เป็นนรกในจติใจ 

อย่าส่งเสริมความโกรธอาฆาตพยาบาท ตอ้งระงบัดว้ยการไมจ่องเวรจองกรรม ดว้ยการ

ใหอ้ภยั เมือ่ใหอ้ภยัไดแ้ลว้ใจจะสงบเยน็เป็นสวรรค ์ น่ีคอือานิสงสข์องการใหอ้ภยั ไม่ถอื

โทษโกรธเคอืงกนั ทาํใหข้ึ้นสวรรค ์ถา้อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกนั ก็จะทาํใหต้ก

นรก ใหค้ดิวา่อะไรทีเ่กดิขึ้นก็ผ่านไปแลว้ ยอ้นกลบัไปไมไ่ด ้ ถว้ยแตกแลว้จะทาํใหเ้ป็น

เหมอืนเดมิไม่ได ้ เสยีของแลว้อย่าเสยีใจ เสยีอย่างเดยีวก็พอ อย่าเสยีสองอย่าง จะ

ขาดทนุ เราสามารถรกัษาใจไมใ่หเ้สยีได ้ เมือ่ไมเ่สยีใจแลว้จะรูส้กึวา่เป็นเรื่องเลก็ ไม่วา่

อะไรท ัง้นัน้ มนัเกดิขึ้นแลว้มนัผ่านไปแลว้ เรายอ้นกลบัไปในอดตีไมไ่ด ้กลบัไปเมือ่วาน

ไมไ่ด ้ แต่เราอยู่เหมอืนเมือ่วานน้ีได ้ อยู่อย่างมคีวามสุขได ้ ถา้ลมืเรื่องต่างๆทีเ่กดิขึ้นได ้

ตัง้หนา้ต ัง้ตาดูแลรกัษาใจ ใหส้งบ ใหเ้ยน็ ใหส้บาย ถา้ยงัทาํไมไ่ดก้็เพราะยงัไมม่สีมาธิ 

คอืความสงบใจ เวลาทีเ่ราโกรธ รูว้า่ความโกรธไมด่ ี แต่ระงบัความโกรธไมไ่ด ้ ก็เป็น

เพราะวา่ใจไมม่เีบรก ถา้เป็นรถยนต ์ ขบัรถไปถงึสีแ่ยกไฟแดงตอ้งหยุดรถ แต่ไมม่เีบรก 

ก็ตอ้งไปชนกบัคนัอืน่ เพราะไมม่เีบรก ฉนัใดใจก็ตอ้งมเีบรกเหมอืนกนั ตอ้งมสีมาธิ ที่

เป็นตวัเบรกใจ ถา้มสีมาธิแลว้ เวลาโกรธจะระงบัความโกรธได ้ เวลาโลภก็จะระงบัความ

โลภได ้ ดงันัน้นอกจากมสีตมิปีญัญาแลว้ ก็ยงัตอ้งมสีมาธิดว้ย ตอ้งฝึกทาํจติใจใหส้งบ

น่ิง หยุดความคดิใหไ้ด ้ 

เพราะความคดิน่ีแลเป็นตวัทีส่รา้งความทกุขใ์จ พอคดิถงึเรื่องทีท่าํใหไ้มส่บายใจ ก็เกดิ

ความทกุขใ์จขึ้นมา ถา้หยุดคดิได ้ไมไ่ปคดิถงึเรื่องนัน้ ก็จะลมืเรื่องนัน้ไป ก็จะไมม่คีวาม

ทกุขใ์จ พระพทุธเจา้ทรงสอนใหห้ดัทาํสมาธิ ดว้ยการราํลกึหรือคดิแต่พทุโธๆไปในใจ 

เวลารูส้กึไมส่บายอกไมส่บายใจกบัเรื่องนัน้เรื่องน้ี ก็อย่าไปสนใจ อย่าไปคดิถงึเรื่องนัน้

เรื่องน้ี ใหก้ลบัเขา้มาหาพทุโธ ใหค้ดิแต่พทุโธๆไปเรื่อยๆ คดิไปเรื่อยๆ อย่ากลบัไปคดิถงึ



47 
 

เรื่องทีท่าํใหไ้มส่บายใจ ถา้ดงึใจใหอ้ยู่กบัพทุโธได ้ ไมน่านก็จะลมืเรื่องทีท่าํใหไ้มส่บายใจ 

ใจก็จะสงบตวัลง จะเยน็สบาย จะเหน็โทษของความคดิ วา่ความทกุขใ์จเกดิจาก

ความคดิท ัง้นัน้ ไมไ่ดเ้กดิจากอะไรเลย สิง่ต่างๆในโลกน้ี เขาก็มเีขาก็เป็นของเขาอยู่อย่าง

น้ี ถา้ไมไ่ปคดิถงึก็จะไมม่ปีญัหาอะไรกบัใจ เช่นเราอยู่ทีน่ี่ไมไ่ดค้ดิถงึเรื่องทีอ่ยู่ทีบ่า้น ไม่

รูว้า่มอีะไรเกดิขึ้นทีบ่า้น เราก็ไมเ่ดอืดรอ้นอะไร ถา้อดกงัวลไมไ่ดว้า่ ตอนน้ีทีบ่า้น

ปลอดภยัหรือเปลา่ ขโมยขึ้นบา้นหรือเปลา่ ไฟไหมบ้า้นหรือเปลา่ พอคดิอย่างน้ีแลว้ 

ท ัง้ๆทีย่งัไมม่เีหตกุารณ์อย่างนัน้เกดิขึ้นเลย ก็ทาํใหไ้มส่บายใจแลว้ น่ีแลคอืความทกุขใ์จ 

เป็นอย่างน้ี ความทกุขใ์จเกดิจากความคดิของเรา แต่เราไมม่ปีญัญาความสามารถทีจ่ะ

หยุดความคดิได ้ก็เลยตอ้งทกุขท์รมานใจไปเรื่อยๆ ถา้เคยฝึกทาํสมาธิ เคยฝึกคดิอยู่กบั

พทุโธๆอย่างเดยีว เวลาไมส่บายใจ ก็คดิแต่คาํวา่พทุโธๆ ไปเรื่อยๆ ก็จะลมืเรื่องต่างๆที่

ทาํใหไ้มส่บายใจ จะรูส้กึเฉยๆ อะไรจะเกดิก็เกดิไป จะมปีญัญารูว้า่ เราไมม่อีาํนาจไป

หา้มสิง่ต่างๆ ไมใ่หเ้กดิขึ้นได ้ เราอยู่ตรงน้ี ถา้ตรงโนน้จะมอีะไรเกดิขึ้น เราก็ไปหยุดย ัง้

ไมไ่ด ้อะไรจะเกดิก็ใหม้นัเกดิไป อะไรทีเ่ราป้องกนัไดดู้แลได ้ก็ทาํกนัไป ไมไ่ดใ้หป้ลอ่ย

ท ัง้หมดเลย อนัไหนดูแลรกัษาได ้ก็ดูแลรกัษาไป  

ถา้เราดูแลรกัษาไมไ่ด ้ ก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไป เช่นตอนน้ีเราอยู่ตรงน้ี เราดูแลรกัษาบา้น

ไมไ่ด ้ ก็ตอ้งปลอ่ยใหม้นัเป็นไป อะไรจะเกดิก็ใหม้นัเกดิ ถา้คดิอย่างน้ีไดแ้ลว้ จะไมม่ี

ความทกุขก์บัเรื่องอะไรเลย เพราะความทกุขเ์กดิจากใจไปคดิถงึมนัเอง พอคดิแลว้ก็

สรา้งความทกุขข์ึ้นมา ถา้มมีสีมาธิ ก็จะหยดุใจได ้ยบัย ัง้ใจได ้ เวลาโกรธก็ใหอ้ภยัได ้ไม่

จองเวรจองกรรมได ้ เวลาโลภก็ไม่เอาก็ได ้ เพราะรูว้า่เอามาก็เท่านัน้ มเีหลอืกนิเหลอืใช ้

แลว้ เอามาทาํไม ก็จะควบคุมดูแลใจใหเ้ป็นปกตไิด ้ ใหส้งบน่ิงได ้ เมือ่ใจไดร้บัการดูแล

แลว้ ก็ไมต่อ้งดูแลกายวาจา ถา้ใจดแีลว้ กายกบัวาจาก็จะดตีาม เวลาใจคดิดกีารพูดการ

กระทาํกจ็ะดตีาม ถา้ใจคดิไมด่ ี การพูดการกระทาํก็ไมด่ ี จงึตอ้งดูแลใจเป็นหลกั ถา้ยงั

ไมส่ามารถดูแลใจได ้เพราะยงัไมม่สีต ิไมม่สีมาธิ ไมม่ปีญัญา ก็ตอ้งดูกายดูวาจาไปก่อน 

ดว้ยการรกัษาศีล เช่นวนัน้ีเราก็รกัษาศีล ๕ กนั ไมเ่สพสุรา ฆ่าสตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤติ

ผดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ ถงึแมจ้ะมคีวามโลภ ความโกรธอยู่ ก็ใหอ้ยู่ในกรอบของศีล 

อยากไดอ้ะไรก็จะไมไ่ปทาํผดิศีล โกรธใครอย่างไรก็จะไมไ่ปทาํผดิศีล ก็จะไมม่ผีลเสยี



48 
 

หายตามมา ถา้รกัษาใจไดก้็จะมศีีลโดยอตัโนมตั ิเพราะใจน้ีแลเป็นศีลทีแ่ทจ้รงิ พระอริย

เจา้ท ัง้หลายรกัษาใจเพยีงตวัเดยีว ก็สามารถรกัษาศีลทกุขอ้ได ้ เพราะใจเป็นผูพู้ดและ

ผูก้ระทาํ ถา้ใจดแีลว้ก็ถอืวา่มศีีลอยู่ในตวั ถา้มคีวามสามารถเจริญสตไิด ้ มปีญัญา

แยกแยะได ้ วา่อะไรผดิอะไรถูก อะไรดอีะไรช ัว่ มสีมาธิยบัย ัง้ใจใหส้งบ ไมใ่หวุ้น่วาย 

ไมใ่หไ้ปพูดไปทาํในสิง่ทีไ่มด่ไีด ้ ก็จะมศีีลครบถว้นบริบูรณ์ เช่นพระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตท์ ัง้หลาย ท่านมศีีลครบถว้นบริบูรณ์ตลอดเวลา เพราะใจของท่านมคีวามสะอาด

บริสุทธิ์ตลอดเวลา ไมม่คีวามโลภ ความโกรธ ความหลงไมม่เีหตทุีจ่ะใหไ้ปทาํผดิศีลผดิ

ธรรม ถา้ชาํระรกัษาใจไดแ้ลว้ ก็จะรกัษากายกบัวาจาไดด้ว้ย ถา้ยงัรกัษาใจไมไ่ด ้ ก็ตอ้ง

รกัษาชาํระกายวาจาไปก่อน จนกวา่ใจจะมกีาํลงัพฒันาสตสิมาธแิละปญัญาขึ้นมา จน

สามารถรกัษาใจได ้ถา้รกัษาใจไดแ้ลว้จะสมาทานศีลหรือไมก่็ไมส่าํคญั เพราะใจจะไมไ่ป

ทาํผดิศีลอยู่แลว้  

รกัษาใจแลว้กายกบัวาจาก็จะไดร้บัการดูแลรกัษาดว้ย ถา้ยงัไมส่ามารถรกัษาใจได ้ก็ตอ้ง

รกัษากายกบัวาจาไปก่อน ปลอ่ยใหใ้จวุน่วายไปก่อน ใหโ้ลภ ใหโ้กรธ ใหห้ลงไปก่อน แต่

จะไมใ่หไ้ปทาํผดิศีลผดิธรรม จะไดไ้มเ่กดิโทษเกดิปญัหาตามมา ถา้ยงัอยากรํา่อยากรวย 

อยากมสีมบตัขิา้วของเงนิทอง ก็ใหม้นัโลภไป แต่ไมใ่หไ้ปทาํผดิศีลผดิธรรม ถา้รวยแบบ

น้ีก็จะไมม่โีทษตามมา ถา้รวยดว้ยการทาํผดิศีลผดิธรรม ก็จะมโีทษตามมา ตายไปก็ตอ้ง

ไปใชเ้วรใชก้รรม ตอ้งไปตกนรก ไปเกดิเป็นเดรจัฉาน ถา้ยงัไมส่ามารถรกัษาใจไมใ่หโ้ลภ 

ไมใ่หโ้กรธ ไมใ่หห้ลงได ้ ก็ตอ้งรกัษากายกบัวาจาใหไ้ด ้ ดว้ยการรกัษาศีล จะไดร้กัษา

ความเป็นมนุษยไ์ว ้ จะไดก้ลบัมาเกดิเป็นมนุษยอ์กี ไดเ้กดิเป็นเทวดา ถา้ไมร่กัษาศีล ก็

จะตอ้งไปเกดิในอบาย ไมคุ่ม้ค่ากบัสิง่ทีไ่ดม้าเลย สมบตัขิา้วของเงนิทองไดม้ามากนอ้ย

เพยีงไร พอเราตายไป ก็กลายเป็นของคนอืน่ไป ไมส่ามารถเอาตดิตวัไปได ้ สิง่ทีเ่อาตดิ

ตวัไปไดก้ค็อืบญุกรรม กรรมก็คอืบาป การละเมดิศีล บญุก็คอืการรกัษาศีลน่ีเอง ไม่

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ จงึควรใหค้วามสาํคญัต่อการดูแล ชาํระกายวาจาใจใหส้ะอาด พยายาม

ทาํทกุวนั ไมแ่ต่เฉพาะวนัพระ วนัพระเป็นวนัพเิศษ ควรทาํใหม้ากกวา่ปกต ิเพราะเราทาํ

ใหใ้จสกปรกเศรา้หมองอยู่ทกุๆวนั ถา้ชาํระในวนัพระเพยีงวนัเดยีว ก็จะไมพ่อเพยีง ตอ้ง
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ชาํระดูแลกายวาจาใจทกุๆวนัเลย ใจจะไดส้ะอาด เป็นใจทีด่ ี คดิดพีูดดทีาํด ี มแีต่ความ

ร่มเยน็เป็นสุข มแีต่ความเจริญ การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๖๗ 

เมลด็พชืของการตรสัรู ้
๑ กนัยายน ๒๕๕๐ 

วนัทีท่่านท ัง้หลายไดม้าวดั เพือ่มาปลูกฝงัเมลด็พชืของพระพทุธศาสนา เมลด็พชืของการ

ตรสัรู ้ เมลด็พชืของมรรคผลนิพพาน ใหห้ย ัง่ลกึลงไปในใจ ใหเ้จริญเตบิโต ใหอ้อกดอก

ออกผล ใหเ้ป็นทีพ่ึง่ของตนไดไ้ปตลอด การมาวดัอย่างสมํา่เสมอ เพือ่ปฏบิตัภิารกจิที่

พระพทุธเจา้ไดท้รงมอบใหพ้ทุธศาสนิกชนไดก้ระทาํกนั จงึเป็นการปลูกเมลด็พชืของพระ

ศาสนา เมลด็พืชของการตรสัรู ้ เมลด็พชืของมรรคผลนิพพาน ใหเ้จริญงอกงามเตบิโต

ขึ้นเป็นตน้ไมใ้หญ่ ในเบื้องตน้ตอ้งอาศยัการทาํนุบาํรุงดูแลอย่างใกลช้ดิ เหมอืนกบัการ

ปลูกตน้ไม ้ ในระยะแรกทีต่น้ไมย้งัไมส่ามารถพึง่ตนเองได ้ ก็ตอ้งอาศยัผูอ้ืน่คอยใหน้ํา้ 

พรวนดนิ ใส่ปุ๋ย กาํจดัแมลงต่างๆ ทีจ่ะมาทาํลายตน้ไม ้ ไมใ่หเ้จริญงอกงาม พอตน้ไม ้

สามารถอยู่ตามลาํพงัไดแ้ลว้ ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งไปรดนํา้พรวนดนิ ใส่ปุ๋ยอกีต่อไป เพราะ

สามารถดูแลเลี้ยงดูตนเองไดแ้ลว้ ฉนัใดเมลด็พชืของพระพทุธศาสนาก็เป็นอย่างนัน้ ใน

เบื้องตน้ตอ้งอาศยัการปลูกฝงั ตอ้งหม ัน่รดนํา้ พรวนดนิ กาํจดัแมลงและวชัพชืต่างๆ 

ไมใ่หม้าทาํลายตน้ไมข้องพระพทุธศาสนา ใหห้ย ัง่รากลงลกึในจติใจ จนกลายเป็นนิสยั

สนัดานแลว้ ต่อจากนัน้ไมว่า่จะไปอยู่ทีไ่หน ก็ไมจ่าํเป็นตอ้งมศีาสนา มใีครมาสอน มาชกั

จูง ใหไ้ปในทางของพระศาสนา เพราะใจจะไปในทางของพระพทุธศาสนาโดยถ่ายเดยีว 

การปลูกเมลด็พนัธุพ์ชืของพระพทุธศาสนา ของการตรสัรู ้ของมรรคผลนิพพาน จงึตอ้ง

ใหค้วามใกลช้ดิในระยะเบื้องตน้ ตอ้งหม ัน่ดูแลรกัษาใจ ใหเ้มลด็พชืของพระพทุธศาสนา

หย ัง่รากลกึลงไปในใจ ตอ้งมาวดับ่อยๆ ตอ้งปฏบิตัธิรรมบ่อยๆ ตอ้งทาํบญุใหท้านบ่อยๆ

จนตดิเป็นนิสยั เมือ่เป็นนิสยัแลว้ก็จะรกัการทาํบญุทาํทาน รกัษาศีล ปฏบิตัธิรรม  

ถา้เป็นอย่างนัน้แลว้ ไมว่า่จะไปเกดิทีไ่หน ในภพใดชาตใิด จะมพีระพทุธศาสนาหรือไมก่็

ตาม ก็ไมเ่ป็นเรื่องสาํคญัอกีต่อไป เพราะใจมพีระพทุธศาสนาฝงัลกึอยู่ในใจแลว้ 
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สามารถบาํเพญ็ปฏบิตัไิปตามลาํพงั จนถงึมรรคผลนิพพานได ้ ในเบื้องตน้เราจงึตอ้งให ้

ความสาํคญั ต่อการทาํนุบาํรุงดูแลรกัษาตน้ไม ้ ของพระพทุธศาสนา ดว้ยการบาํเพญ็

บารมต่ีางๆ ซึง่เปรียบเหมอืนกบัการรดนํา้พรวนดนิใส่ปุ๋ย กาํจดัวชัพชืและแมลงต่างๆ 

ไมใ่หม้าทาํลายใหต้ายไป น่ีคอืหนา้ทีข่องเรา ถา้ปรารถนาการตรสัรู ้ ปรารถนามรรคผล

นิพพาน ปรารถนาการสิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ หลดุพน้จากทกุขท์ ัง้ปวง เราตอ้ง

หม ัน่ดูแลรกัษาเมลด็พชืของพระพทุธศาสนา ปลูกฝงัลงไปในดนิ รดนํา้พรวนดนิ จน

กลายเป็นตน้ไมใ้หญ่ขึ้นมา ดว้ยการบาํเพญ็ทานบารม ี คอืการให ้ ใหใ้นสิง่ทีเ่ราม ี ไม่

จาํเป็นตอ้งไปหาในสิง่ทีไ่มม่มีาให ้ ถา้ไมม่กี็ไมต่อ้งบาํเพญ็ แต่เรามอีย่างอืน่ทีเ่ราใหไ้ด ้

นอกจากทรพัยส์มบตัขิา้วของเงนิทอง มวีทิยาทาน มอีภยัทาน มธีรรมทาน ทีเ่ราใหค้น

อืน่ได ้ นอกจากวตัถทุาน วตัถทุานก็คอืขา้วของเงนิทอง เครื่องใชไ้มส้อยต่างๆ อย่างที่

ญาตโิยมนาํเอามาถวายพระในวนัน้ี เรียกวา่วตัถทุาน แต่นอกจากวตัถทุาน แลว้ยงัมี

วทิยาทาน มคีวามรูท้ีแ่บง่ปนัใหผู้อ้ืน่ได ้ส ัง่สอนผูอ้ืน่ใหรู้จ้กัวธิีทาํอะไรต่างๆได ้โดยไม่ไป

คดิเงนิคดิทอง เรียกผลตอบแทน ก็เป็นการใหท้านเหมอืนกนั  

แลว้ก็ยงัมอีภยัทานคอืการใหอ้ภยั เวลาไม่สบายอกไมส่บายใจกบัใคร แทนทีจ่ะอาฆาต

พยาบาท ก็ใหอ้ภยั ใหอ้ภยัแลว้เขาก็ปลอดภยัจากเรา เราก็ปลอดภยัจากเวรกรรมทีจ่ะ

ตามมา เมือ่ต่างฝ่ายต่างสงบ ต่างฝ่ายต่างน่ิง ปญัหาต่างๆก็หมดไป ถา้ไมใ่หอ้ภยั ไปปอง

รา้ยไปทาํรา้ยเขา ก็จะมโีทษตามมา ไหนจะตอ้งถูกเจา้หนา้ทีต่าํรวจมาจบัไปเขา้คุกเขา้

ตะราง ไหนจะถูกเขาจองเวรจองกรรม ไหนจะตอ้งทกุขท์รมานรุ่มรอ้นจติใจ ถา้ให ้

อภยัทานไดเ้รื่องเหลา่น้ีก็จะไมม่เีลย มแีต่ความสงบเยน็สบาย นอกจากนัน้ก็ใหธ้รรม

ทานได ้เรามาวดัมาฟงัเทศนฟ์งัธรรม มาศึกษามาปฏบิตั ิก็พอจะรูว้า่อะไรดอีะไรช ัว่ อะไร

ถูกอะไรผดิ รูว้ธิีทาํใจใหส้งบใหส้บาย ไมใ่หรุ่้มรอ้น เวลามเีพือ่นมคีนทีรู่จ้กัทกุขใ์จเศรา้

หมอง ไมส่บายอกสบายใจ ถา้มาปรบัทกุขก์็ใหธ้รรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ไป จะช่วย

คลายความทกุขไ์ด ้ถา้นาํเอาไปปฏบิตั ิสอนใหเ้ขาใหอ้ภยั ถา้โกรธแคน้โกรธเคอืง อาฆาต

พยาบาท แทนทีจ่ะยุยงส่งเสริมใหเ้ขาอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม ก็สอนใหเ้ขาให ้

อภยั เพือ่จติใจจะไดส้งบเยน็สบาย เป็นการใหธ้รรมทาน จงึไมจ่าํเป็นตอ้งวุน่วายกบัการ

หาเงนิหาทอง เพือ่มาบาํเพญ็ทานบารม ี การใหว้ตัถเุงนิทองน้ีสาํหรบัผูท้ีม่เีหลอืกนิเหลอื
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ใช ้ ไมรู่จ้ะเอาไปทาํอะไร ใหเ้อาไปช่วยเหลอืผูอ้ืน่ ถา้เราไมม่เีราก็บาํเพญ็ศีลบารมต่ีอไป

เลย คอืศีล ๕ ไดแ้ก่การละเวน้จากการฆ่าสตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปด

มดเทจ็ เสพสุรายาเมา ตอ้งพยายามรกัษาใหไ้ด ้รกัษาไดม้ากเท่าไหร่ก็จะไดบ้ารมมีากขึ้น

เท่านัน้ ตน้ไมข้องพระพทุธศาสนาก็จะหย ัง่รากลกึลงไปในใจมากขึ้นเท่านัน้ จะ

เจริญเตบิโตเร็วขึ้น น่ีคอืศีลบารม ี 

นอกจากนัน้ก็ตอ้งบาํเพญ็เนกขมัมบารม ี คอืการออกจากกามสุข ไมห่าความสุขจากตาหู

จมกูลิ้นกาย จากรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะ ดูหนงัฟงัเพลง ไปเทีย่วตามสถานทีต่่างๆ จะ

หาความสุขจากการทาํจติใจใหส้งบ ถอืศีล ๘ ละเวน้จากการเสพกาม ละเวน้จากการ

รบัประทานหลงัจากเทีย่งวนัไปแลว้ ละเวน้จากการนอนบนทีน่อนอนัสูงใหญ่ บนฟูก

หนาๆนอนแบบเรียบงา่ย นอนกบัพื้นไม ้ ปูเสือ่ปูผา้นอน ไมต่อ้งการหาความสุขจากการ

หลบันอน อาศยัการหลบันอนเพือ่พกัผ่อนร่างกายใหม้กีาํลงั เพือ่จะไดต้ื่นขึ้นมาบาํเพญ็

สมถภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ ดว้ยการไหวพ้ระสวดมนต ์ นัง่ทาํสมาธ ิ จนจติสงบตวัลง 

แลว้จะพบกบัความสุขทีเ่หนือกวา่ความสุขอืน่ๆ เป็นความสุขทีพ่ระพทุธเจา้และพระ

อรหนัตท์ ัง้หลายไดเ้สพ ไดม้าเป็นสมบตั ิ น่ีคอืเนกขมัมบารม ี คอืรกัษาศีล ๕ ขอ้แลว้ก็

เพิม่อกี ๓ ขอ้ เป็น ๘ ขอ้ดว้ยกนั เรียกวา่ศีลบวช เป็นเนกขมัมบารม ี แลว้ก็บาํเพญ็

เมตตาบารม ี ดว้ยการแผ่ความรูส้กึทีด่ ี ความปรารถนาดแีก่ผูอ้ืน่ ปรารถนาใหผู้อ้ืน่มี

ความสุข ใหป้ราศจากความทกุข ์ ใหอ้ยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข ไมจ่องเวรจองกรรมกนั ไม่

เบยีดเบยีนกนั น่ีคอืการแผ่เมตตา คอืตวัเราตอ้งไมเ่บยีดเบยีน ไมจ่องเวรจองกรรมผูอ้ืน่ 

มองผูอ้ืน่เป็นเหมอืนญาตมิติร เป็นพีเ่ป็นนอ้งเป็นเพือ่น ปรารถนาใหเ้ขามแีต่ความสุข

ความเจรญิ อย่างน้ีเรียกวา่เป็นการเจริญเมตตาบารม ี 

แลว้ก็เจริญอเุบกขาบารม ี ทาํจติใจใหว้างเฉย ปราศจากอารมณ์ต่างๆ เช่นยนิดยีนิรา้ย 

โลภโกรธหลง เพราะจะทาํใหจ้ติใจไปทาํในสิง่ทีเ่สือ่มเสยีต่อไป ใหท้กุขวุ์น่วายใจ อยู่ไม่

เป็นสุข ถา้รูจ้กัทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขาวางเฉยไดแ้ลว้ จะอยูอ่ย่างสุขสบาย ไมเ่ดอืดรอ้นกบั

เรื่องราวต่างๆทีเ่กดิขึ้น เพราะใจสามารถแยกตนออกจากสิง่ต่างๆได ้ เช่นเราอยู่ทีน้ี่ เรา

แยกตวัเราออกจากเหตกุารณ์ต่างๆทีบ่า้นเราได ้ ตอนน้ีทีบ่า้นจะเป็นอย่างไร ใจของเราก็
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ไมก่งัวลกบัเหตกุารณ์ทีบ่า้นเลย เพราะไมไ่ปรบัรู ้ ไมถ่อืเป็นเรื่องสาํคญั เราอยู่ทีน้ี่ใจของ

เราเยน็สบายปราศจากความวุน่วายต่างๆ เป็นอเุบกขา เพราะกาํลงัฟงัเทศนฟ์งัธรรม ไม่

มโีอกาสไปคดิถงึเรื่องทีจ่ะทาํใหวุ้น่วายใจ เพราะเราไปขดัไปขวางไปหา้มไมใ่หเ้ขาเกดิขึ้น

ไมไ่ด ้ถา้เขาจะเกดิจะเป็นเราก็หา้มไมไ่ด ้แต่สิง่ทีเ่ราหา้มไดก้็คอืใจของเรา เราหา้มใจของ

เราไมใ่หวุ้น่วาย ไมใ่หท้กุขก์บัเรื่องต่างๆได ้ดว้ยการแยกใจออกจากสิง่ต่างๆ ดว้ยการพา

กายพาใจมาอกีทีห่น่ึง ปลอ่ยใหเ้รื่องทีบ่า้นเป็นไปตามเรื่องของเขา อะไรจะเกดิก็ไมเ่ป็น

ปญัหา ถา้อยู่ในเหตกุารณ์ไมส่ามารถแยกกายออกจากเหตกุารณ์ได ้ ก็ตอ้งแยกดว้ยการ

ทาํใจใหเ้ป็นอเุบกขา อย่าไปคดิถงึเรื่องทีท่าํใหวุ้น่วายใจ ใหค้ดิถงึพทุโธๆไปเรื่อยๆ ระลกึ

แต่พทุโธๆไปในใจ หลบัตา ไมต่อ้งไปดูไมต่อ้งไปรบัรู ้ เรื่องทีก่าํลงัสรา้งความวุน่วายใจ 

ใหอ้ยู่กบัพทุโธๆไป หรือจะอยู่กบับทสวดมนตบ์ทใดบทหน่ึงก็ได ้ ใหส้วดไปเรื่อยๆ 

จนกวา่จะลมืเรื่องทีส่รา้งความวุน่วายใจ เมือ่ลมืแลว้ใจจะสงบน่ิงเป็นสมาธิ เป็นอเุบกขา 

น่ีคอืการบาํเพญ็อเุบกขาบารม ีดว้ยการเจรญิสมถภาวนา ทาํจติใจใหส้งบ ใหเ้ยน็ ใหเ้ป็น

อเุบกขา ไมร่บัรูเ้รื่องทีส่รา้งความทกุข ์ สรา้งความวุน่วายใจ เพราะไปหา้มเรื่องราวต่างๆ

ไมใ่หเ้กดิขึ้นไม่ได ้ แต่เราสามารถหา้มใจ ไมใ่หไ้ปวุน่วายกบัเรื่องราวต่างๆได ้ เมือ่ใจสงบ

แลว้ จะเหน็วา่อะไรจะเกดิก็เกดิไปเถดิ ไมส่าํคญัอะไร เพราะใจของเราสุข ใจของเรา

สบาย แมร่้างกายจะเจบ็ไขไ้ดป่้วยหรือตายไป ใจก็อยู่อย่างสงบ ปราศจากความทกุข ์

วุน่วายใจได ้ เพราะมอีเุบกขา รูจ้กัทาํจติใจใหส้งบ ใหน่ิ้ง ใหป้ลอ่ยวาง น่ีคอืการบาํเพญ็

อเุบกขาบารม ี 

จากนัน้ก็บาํเพญ็ปญัญาบารม ี เพือ่กาํจดัความทกุขค์วามวุน่วายใจใหห้มดสิ้นไปจากจติ

จากใจ เพราะความวุน่วายต่างๆเกดิจากความหลง รูไ้มท่นัเรื่องต่างๆทีใ่จไปเกี่ยวขอ้ง

ดว้ย รูไ้มท่นัความไมเ่ทีย่ง ความทกุข ์ความไมม่ตีวัตน ถูกความหลงหลอกใหเ้หน็วา่สิง่

นัน้สิง่น้ีจะอยู่ไปอย่างถาวร จะใหค้วามสุขกบัเรา เป็นของเราเป็นตวัเรา เป็นความหลง รู ้

ไมท่นัตามความจริงของสิง่ต่างๆในโลกน้ี มพีระพทุธเจา้และพระอรหนัตเ์ท่านัน้ ทีม่ ี

ปญัญารูท้นัความหลง รูว้า่ทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ี ไม่เทีย่ง เป็นทกุข ์ ไมใ่ช่เรา ไมใ่ช่ของ

เรา ไมใ่ช่ตวัเรา ดว้ยการเจริญปญัญา พจิารณาสภาวธรรมท ัง้หลาย ใหเ้หน็วา่เป็นอนิจจงั

ทกุขงัอนตัตา เป็นสิง่ทีเ่ราสามารถเหน็กนัได ้แต่เราไมดู่กนั มอีะไรบา้งทีเ่ทีย่งแทแ้น่นอน 
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ไมม่หีรอก ทกุสิง่ทกุอย่างมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ชา้หรือเร็วเท่านัน้เอง ร่างกาย

ของเราก็เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ออกมาจากทอ้งแมก่็ไมไ่ดม้รูีปร่างหนา้ตาเหมอืน

อย่างตอนน้ี เวลาตายไปเอาไปเผา ก็จะกลายเป็นขี้เถา้ขี้ถา่นไป น่ีคอืความไมเ่ทีย่งของสิง่

ต่างๆ ร่างกายของเราก็ไมเ่ทีย่ง ร่างกายของคนอืน่ก็ไมเ่ทีย่ง ถา้ไดพ้จิารณาอยู่เรื่อยๆ

แลว้ จะไมห่วงัใหอ้ยู่ไปนานๆ เพราะเป็นไปไมไ่ด ้ ไมห่วงัวา่จะไมเ่จ็บไขไ้ดป่้วย เพราะ

เป็นไปไมไ่ด ้ จะเตรียมตวัเตรียมใจรบักบัเหตกุารณ์ต่างๆทีจ่ะเกดิขึ้น ดว้ยอุเบกขา คอื

ปลอ่ยวาง ไมย่นิดยีนิรา้ยกบัการเป็นการไปของสิง่ต่างๆ ของเรื่องต่างๆ ของบคุคลต่างๆ 

เมือ่เขาถงึเวลาทีจ่ะตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย ถงึเวลาตอ้งตายจากเราไป ก็ปลอ่ยใหเ้ป็นไป ดูแล

กนัไดก้็ดูแลกนัไป ช่วยเหลอืกนัไดก้็ช่วยเหลอืกนัไป ถา้สุดวสิยัก็ตอ้งปลอ่ยใหเ้ป็นไป

ตามความจริง ของอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไม่เทีย่งเป็นทกุขไ์มม่ตีวัตน  

ถา้ไปยดึไปตดิกบัสิง่หน่ึงสิง่ใด ก็จะอยากใหส้ิง่นัน้อยู่กบัเราไปนานๆ พอสิง่นัน้จากเราไป

ก็ตอ้งทกุขใ์จ เสยีอกเสยีใจ แต่ถา้เรารูท้นั รูว้า่ยดึตดิกบัอะไรไมไ่ด ้ เพราะยดึตดิแลว้จะ

ทาํใหเ้ราทกุข ์ มใีครอยากจะทกุขบ์า้ง ไมม่ใีครอยากทกุข ์ แต่ทีท่กุขก์นัก็เพราะรูไ้มท่นั 

เพราะความหลงหลอกใหย้ดึใหต้ดิ แต่ถา้สอนใจอยู่เสมอวา่ ไมม่อีะไรในโลกน้ีที่เรายดึ

ตดิได ้ เพราะทกุสิง่ทกุอย่างตอ้งเป็นไปตามสภาพของเขา ตอ้งมกีารเกดิขึ้นต ัง้อยู่แลว้ดบั

ไปเป็นธรรมดา ถา้ไดส้อนใจอยู่เรื่อยๆแลว้ ต่อไปใจจะรูท้นั จะปลอ่ยวาง จะไมก่ลา้ยดึ

ตดิกบัอะไร การไมย่ดึตดิก็ไมท่าํใหช้วีติของเราขาดอะไรไป เราก็ยงัมทีกุสิง่ทกุอย่างอยู่

เหมอืนเดมิ ยงัมสีาม ี ยงัมภีรรยา ยงัมบีตุร มธีิดา มสีมบตัขิา้วของเงนิทองต่างๆ

เหมอืนกนั เพยีงแต่เราไมย่ดึตดิกบัสิง่เหลา่น้ีเท่านัน้เอง เมือ่ถงึเวลาทีเ่ขาจะจากเราไป ก็

ยนิดใีหเ้ขาไป ไมว่า่จะดว้ยเหตผุลกลใด เขาอาจจะอยากจากเราไปเพราะเขาเบือ่ขี้หนา้เรา

ก็ได ้ เขาไปชอบคนใหม ่ ก็ปลอ่ยเขาไป หรือเขาเจ็บไขไ้ดป่้วยแลว้ตายไปก็ปลอ่ยเขาไป 

หรือเขาตอ้งยา้ยไปทาํงานทีอ่ืน่ ไมไ่ดอ้ยู่กบัเราก็ปลอ่ยเขาไป เราก็อยู่ของเราได ้ เพราะมี

อเุบกขาธรรม จติมคีวามสงบ มปีญัญา ไมห่ลงยดึตดิกบัอะไร อยู่ตามลาํพงัได ้ ไมต่อ้ง

อาศยัสิง่ภายนอกมาใหค้วามสุข เพราะรูว้า่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีใ่หค้วามสุขไดอ้ย่างแทจ้ริง 

ทกุสิง่ทกุอย่างมคีวามทกุขซ์่อนอยู่ท ัง้นัน้ ไดม้าใหม่ๆ ก็ดอีกดใีจมคีวามสุข พอสิง่นัน้

เปลีย่นไปเสยีไป ก็เสยีอกเสยีใจ มคีวามทกุขต์ามมา แต่ถา้รูท้นัก็จะไมห่ลงยดึตดิ ถา้
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ตอ้งอาศยัสิง่นัน้สิง่น้ีก็อาศยัไป ถา้อาศยัไมไ่ด ้เขาตอ้งจากเราไป ก็ใหเ้ขาไป ถา้ยงัมคีวาม

จาํเป็นก็หามาใหม ่หาไดก้็ด ีหาไมไ่ดก้็ไมเ่ป็นไร ถา้ไมส่ามารถหามาไดแ้ลว้ตอ้งตายไป ก็

ไมเ่สยีหายอะไร เพราะไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งตายดว้ยกนัทกุคน จะมหีรือไมม่กี็ตาม  

ถา้ใจเป็นอเุบกขามปีญัญาแลว้ ก็จะไมเ่ป็นปญัหาเลย จะปลอ่ยวางได ้ อายุจะส ัน้จะยาว

ไมส่าํคญั เพราะไมไ่ดย้ดึตดิกบัอะไรในโลกน้ีแลว้ มสีมบตัทิีเ่ลศิทีป่ระเสริฐอยู่ในใจแลว้ 

คอืความสงบทีไ่มเ่สือ่มคลาย ดว้ยอาํนาจของบญุบารมต่ีางๆทีไ่ดบ้าํเพญ็มา จะส่งใจให ้

ไปถงึข ัน้ตรสัรู ้ถงึข ัน้มรรคผลนิพพานเลย น่ีคอืการปลูกฝงัเมลด็พชืของพระพทุธศาสนา 

เมลด็พชืแห่งการตรสัรู ้เมลด็พชืแห่งมรรคผลนิพพาน ใหเ้จริญงอกงาม ดว้ยการบาํเพญ็

บารม ีดงัทีพ่ระพทุธเจา้ท ัง้หลายและพระอรหนัตสาวกท ัง้หลายไดบ้าํเพญ็กนัมา ถา้บรรลุ

เป็นพระพทุธเจา้ก็เรียกวา่ตรสัรู ้ถา้เป็นพระอรหนัตสาวกก็เรียกวา่บรรลมุรรคผลนิพพาน 

แต่เป็นความหมายอนัเดยีวกนั ไดบ้าํเพญ็จนถงึพระนิพพาน ถงึทีส่ิ้นสุดแห่งความทกุข ์

ท ัง้หลาย สิ้นสุดแห่งการเวยีนวา่ยตายเกดิ จะมศีาสนาหรือไมก่็ตาม ถา้รากของพระ

ศาสนาไดห้ย ัง่ลกึลงไปในนิสยัสนัดานแลว้ ไมว่า่จะไปเกดิในภพใดชาตใิด ก็จะสามารถ

เจริญพระพทุธศาสนาทีม่อียู่ในใจ ใหถ้งึข ัน้สูงสุด ใหบ้รรลเุป็นพระพทุธเจา้เป็นพระ

อรหนัตไ์ดเ้ลย ไมต่อ้งอาศยัพระพทุธศาสนาภายนอกอกีต่อไป เพราะพระพทุธศาสนา

ภายนอกเป็นเหมอืนทีร่บัเมลด็พชืมาปลูกไวใ้นใจของเรา เมือ่ไดร้บัเมลด็พชืมาแลว้ คือ

ไดย้นิไดฟ้งัพระธรรมคาํสอนแลว้ ก็นอ้มเอามาปฏบิตักิบักายวาจาใจ เพือ่ปลูกฝงัเมลด็

พชืของพระพทุธศาสนาใหห้ย ัง่รากลกึลงไปในใจ จนกลายเป็นนิสยัสนัดาน  

เมือ่เป็นอย่างนัน้แลว้ไม่วา่จะมศีาสนาหรือไมก่็ตาม ก็ไมเ่ป็นปญัหากบัเราอกีต่อไป 

เพราะเรามศีาสนาอยู่ภายในใจแลว้ ถงึแมค้นอืน่จะมาหลอกใหไ้ปทาํบาปทาํกรรม เพือ่ให ้

ไดส้ิง่น ัน้สิง่น้ีมา หลอกใหไ้ปซื้อไปเช่าวตัถสุิง่นัน้สิง่น้ีมาหอ้ยคอ ก็จะไมส่ามารถหลอกให ้

เราหลงตามไดเ้พราะรูแ้ลว้วา่อะไรเป็นเหตทุีจ่ะนาํมา ซึง่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความ

สิ้นสุดแห่งความทกุขท์ ัง้หลาย ก็คอืบญุบารมทีีไ่ดแ้สดงไวน่ี้เอง จงึควรหม ัน่บาํเพญ็บญุ

บารมกีนัอย่างสมํา่เสมอ ไมว่า่จะเป็นทานบารมกี็ด ี ศีลบารมกี็ด ี เนกขมัมบารมกี็ด ี

เมตตาบารมกี็ด ี อเุบกขาบารมกี็ด ี ปญัญาบารมกี็ด ี ควรบาํเพญ็ไปเรื่อยๆ เป็นการ
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ปลูกฝงัดูแลรกัษาตน้ไมข้องพระพทุธศาสนา ใหห้ย ัง่รากลกึลงไปในจติใจของเรา ให ้

เจริญเตบิโตงอกงาม เป็นมรรคผลนิพพานไปในทีสุ่ด จงึควรมคีวามยนิดต่ีอการ

ประพฤตปิฏบิตัติามพระธรรมคาํสอน มคีวามเชื่อม ัน่วา่เป็นทางเดยีวทีเ่ลศิทีว่เิศษ ทีจ่ะ

พาไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแทจ้รงิ การแสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุติ

ไวเ้พยีงเท่าน้ี 
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กณัฑท์ี่ ๓๖๘ 

พสูิจนค์าํสอน 
๒ กนัยายน ๒๕๕๐ 

วนัน้ีท่านท ัง้หลายไดม้าวดั เพือ่ปฏบิตัภิารกจิของพทุธศาสนิกชน เพือ่พสูิจนใ์หรู้ว้า่ สิง่ที่

พระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนนัน้ เป็นสวากขาโต ภควตา ธมัโม เป็นธรรมทีต่รสัไวช้อบแลว้

หรือไม ่ เป็นความจริงหรือไม ่ เราพสูิจนไ์ดถ้า้นอ้มเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้มาปฏบิตั ิ

เพราะเป็นเหมอืนกบัรบัยาจากหมอมารกัษาโรคของเรา ถา้รบัประทานยาก็จะรูว้า่ยาจะ

รกัษาโรคไดห้รือไม ่ ถา้ไมร่บัประทานกจ็ะไมรู่ ้ ถา้รบัประทานแลว้โรคหายไป ก็รูว้า่ยา

รกัษาโรคได ้ ถา้โรคไมห่ายก็แสดงวา่ยารกัษาโรคไมไ่ด ้ ฉนัใดพระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ก็เป็นเหมอืนกบัยา ทีเ่ราสามารถพสูิจนไ์ดว้า่ นรกสวรรคก์รรมมจีริงหรือไม ่

ตายแลว้ตอ้งไปเกดิใหม ่ ตอ้งเวยีนวา่ยตายเกดิในภพนอ้ยภพใหญ่หรือไม่ ทาํดไีดด้ ี ทาํ

ช ัว่ไดช้ ัว่ เป็นจริงหรือไม ่ดว้ยการศึกษาพระธรรมคาํสอนแลว้นอ้มเอาไปปฏบิตั ิถา้ยงัไม่

สามารถพสูิจนไ์ด ้ คอืยงัไมเ่หน็วา่ตายแลว้ยงัตอ้งไปเกดิอกี ก็แสดงวา่ยงัปฏบิตัไิมถ่งึข ัน้

ทีต่อ้งปฏบิตั ิ ถา้เป็นยาก็ยงัรบัประทานยาไมค่รบ ยงัขาดยาบางชนิด หมอใหย้ามาหลาย

ชนิดดว้ยกนั แต่รบัประทานเพยีงบางชนิด โรคก็จะไมห่าย พระธรรมคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ ทีท่า้ใหเ้ราพสูิจนก์็เช่นเดยีวกนั ถา้ประพฤตปิฏบิตัไิมค่รบถว้นตามทีไ่ดท้รง

สอนใหป้ฏบิตั ิ ก็จะยงัไมเ่หน็ผลเต็มที ่ อาจจะเหน็เป็นบางส่วน ถา้ไดป้ฏบิตัอิย่าง

ครบถว้นบริบูรณ์แลว้ จะเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ เพราะเป็นสิง่ที่

ไมปิ่ดบงัแต่อย่างใด สิง่ทีปิ่ดบงัใจไมใ่หเ้หน็สิง่ต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ กค็อื

ความมดืบอดของใจ ทีเ่หมอืนคนหลบัตา ย่อมไมเ่หน็สิง่ทีค่นลมืตามองเหน็ ถา้ลมืตา

ขึ้นมา ก็จะเหน็สิง่ต่างๆ เช่นเดยีวกบัคนทีล่มืตาเหน็  

คาํสอนของพระพทุธเจา้สอนเพือ่ใหเ้ราลมืตาใจขึ้นมา ทีต่อนน้ีถูกความมดืบอด คอื

อวชิชาความไมรู่ ้ โมหะความหลงทาํใหห้ลบั พระพทุธเจา้จงึตอ้งสอนใหเ้บกิตาใจ ดว้ย
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การปฏบิตัติามคาํสอน ถา้เพยีงแต่ศึกษาไดย้นิไดฟ้งั แต่ไมไ่ดน้าํเอาไปปฏบิตั ิ ก็

เหมอืนกบัการรบัยาจากหมอแต่ไมไ่ดร้บัประทาน เอาวางไวเ้ฉยๆ แลว้รอใหโ้รคหาย 

อย่างน้ีโรคก็จะไมห่าย ตอ้งรบัประทานยา ฉนัใดพระธรรมคาํสอนก็เป็นเช่นนัน้ เมือ่ได ้

ยนิไดฟ้งัแลว้ก็ตอ้งนอ้มเอามาปฏบิตั ิ ธรรมทีท่รงสอนใหป้ฏบิตักิ็มอียู่ ๓ ข ัน้ดว้ยกนัคอื 

๑. ทานคอืการให ้๒. ศีลการไมเ่บยีดเบยีนกนั ๓. ภาวนาการชาํระความมดืบอดของใจ

ใหห้ายไป ทาํใจใหส้วา่งขึ้นมา น่ีคอืธรรมะ ๓ ข ัน้ตอนทีใ่ชใ้นการพสูิจนค์าํสอนวา่จริง

หรือไม ่ ถา้ทาํไมค่รบถว้นหรอืทาํไมถู่ก กจ็ะยงัไมเ่หน็ ถา้ทาํถูกตอ้งครบถว้นแลว้กจ็ะ

เหน็ เช่นเดยีวกบัทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ เพราะไดล้มืตาใจขึ้นมาแลว้ เมือ่ตาใจสว่าง

ไสวดว้ยแสงสวา่งแห่งธรรมแลว้ สิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ ก็จะปรากฏขึ้นมา

ภายในใจ จะเหน็นรก เหน็สวรรค ์ เหน็การเวยีนวา่ยตายเกดิของสตัวโ์ลกท ัง้หลาย เหน็

กรรม เหน็วา่ทาํดไีดด้ ี ทาํช ัว่ไดช้ ัว่ เหน็มรรคผลนิพพาน เหน็การสิ้นสุดแห่งการเวยีน

วา่ยตายเกดิ ก็จะบรรลเุป็นพระอรหนัตสาวก รบัรองคาํสอนของพระพทุธเจา้วา่เป็น

ความจริง ไมม่พีระอรหนัตสาวกองคใ์ดออกมาคา้น วา่สิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ 

ทรงนาํเอามาส ัง่สอนสตัวโ์ลกนัน้ ไม่เป็นความจริง มแีต่รบัรองพระธรรมคาํสอนทกุๆ

องคเ์ลย เพราะคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นสนัทิฏฐโิก ทีผู่ป้ฏบิตัสิามารถพสูิจนใ์หเ้หน็

ไดด้ว้ยตนเอง ดว้ยการปฏบิตัทิาน ปฏบิตัศีิล ปฏบิตัภิาวนา ถา้ฟงัเฉยๆ แต่ไมป่ฏบิตักิ็

จะยงัไมเ่หน็ ถา้ฟงัแลว้นาํเอามาปฏบิตักิจ็ะเหน็อย่างแน่นอน เพราะความจริงเป็นอย่างน้ี 

เหตผุลเป็นอย่างน้ี  

เหมอืนกบัวดัญาณฯถา้ยงัไมเ่คยมา ก็จะไมรู่ว้า่เป็นอย่างไร ถา้เดนิทางมาถงึวดัแลว้ ก็จะ

รูว้า่วดัญาณฯเป็นอย่างไร จะหายสงสยัวา่วดัญาณฯมจีริงหรือไม ่ เพราะไดม้าพสูิจนก์บั

ตวัเองแลว้ ดว้ยการเดนิทางมาทีว่ดั ถา้ฟงัคนอืน่เลา่ใหฟ้งั ก็จะไมรู่ว้า่เป็นดงัทีเ่ขาพูด

หรือไม ่ น่ีคอืหลกัของการพสูิจนพ์ระธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ เมือ่ไดย้นิไดฟ้งัแลว้

ตอ้งเอาไปปฏบิตัดูิ ตอ้งไปดูถงึจะเหน็ ถา้ไมไ่ปดูก็จะไมเ่หน็ ตอ้งดูดว้ยการปฏบิตัธิรรม 

๓ ข ัน้ คอืข ัน้แรกใหท้าํทาน ใหบ้ริจาคทรพัย ์ สิง่ของต่างๆ ทีม่เีหลอืกนิเหลอืใช ้ ทีไ่มม่ี

ความจาํเป็นต่อการดูแลอตัภาพชวีติร่างกาย ก็แบ่งปนัใหผู้อ้ืน่ไป แลว้ก็ใหร้กัษาศีล 

ไมใ่หเ้บยีดเบยีนกนั เพือ่สนบัสนุนการกระทาํข ัน้ที ่ ๓ คอืการภาวนา ถา้ยงัไมไ่ดท้าํบญุ
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ใหท้าน ยงัมคีวามตระหน่ี ยงัหวงในสมบตัขิา้วของเงนิทองอยู่ ก็จะไมม่คีวามเมตตา

กรุณา ก็จะเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็จะไมม่ศีีล เมือ่ไมม่ศีีลจติก็จะไมส่งบ จติจะวุน่วาย ก็จะ

ไมส่ามารถเจริญจติตภาวนาทาํจติใหส้งบได ้ เมือ่จติไมส่งบก็จะไมส่ามารถพจิารณาธรรม

ต่างๆ ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงสอนใหพ้จิารณา ใหเ้หน็ตามความเป็นจริงได ้ เมือ่ไม่สามารถ

ภาวนาได ้ ผลทีพ่ระพทุธเจา้ทรงรูท้รงเหน็ก็จะไมป่รากฏขึ้นมาในใจ ดงันัน้ถา้ยงัไมไ่ด ้

ทาํบญุทาํทานอย่างจริงๆจงัๆ ก็ตอ้งทาํก่อน ไมใ่ช่สกัแต่วา่ทาํ ทาํตามธรรมเนียม

ประเพณี ทาํตามวาระโอกาส เช่นทาํในวนัเกดิบา้ง ในวนัสาํคญัทางศาสนาบา้ง ทาํเวลาที่

มคีนตายบา้ง เหลา่น้ีเป็นการทาํตามเหตกุารณ์ ยงัไมไ่ดท้าํอย่างจรงิจงั ถา้ทาํอย่างจริงจงั

ตอ้งทาํดว้ยความยนิด ี ความพอใจ ความเมตตากรุณา ทีท่าํใหม้คีวามสุขความอิม่ความ

พอ เป็นการใหอ้าหารใจ  

เวลาเรารบัประทานอาหารเราไมไ่ดส้กัแต่วา่รบัประทาน ไมไ่ดร้อเหตกุารณ์แลว้ค่อย

รบัประทาน รอวนัเกดิค่อยรบัประทาน รอวนัตายของคนนัน้คนน้ีค่อยรบัประทาน ถา้รอ

อย่างน้ีร่างกายกจ็ะอยู่ไมไ่ด ้ เพราะไดร้บัอาหารไมพ่อเพยีง ฉนัใดการใหอ้าหารใจดว้ย

การใหท้าน เพือ่ใหใ้จมกีาํลงัปฏบิตัธิรรมข ัน้สูงได ้ เช่นการรกัษาศีลก็ด ี การภาวนาก็ด ี ก็

ตอ้งใหอ้ย่างจริงจงั เพือ่ใหใ้จมกีาํลงั มคีวามอิม่ความพอ จะไดไ้มท่ะเยอทะยานอยากได ้

สิง่ต่างๆทีไ่มจ่าํเป็น จะไดไ้มเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ เพราะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสนัตไิด ้ ถา้

อยากไดอ้ะไรก็หามาโดยไมเ่บยีดเบยีนกนั ก็จะมศีีลขึ้นมา จติใจก็จะสงบเยน็สบาย ไม่

วุน่วาย ต่างกบัเวลาทีไ่ปทาํผดิศีล จะไมส่บายอกสบายใจ หวาดผวาหวาดกลวั เพราะรูว้า่

ไดท้าํในสิง่ทีไ่มด่ ี สรา้งเวรสรา้งกรรมใหก้บัผูอ้ืน่ ก็กลวัวา่จะถูกจองเวรจองกรรม ถูกทาํ

รา้ย ใจก็จะไมส่งบไมส่บาย จะทาํจติใจใหส้งบน่ิงก็จะทาํไดย้าก หรือทาํไมไ่ดเ้ลย เพราะ

ตอ้งต่อสูก้นั ลาํพงัจติทีม่ศีีลแลว้เวลาทาํสมาธิก็ยงัไมง่า่ยเลย เพราะใจยงัคดิเรื่องราว

ต่างๆ ทีจ่ะขวางการทาํใจใหส้งบ ถา้มคีวามวุน่วายใจทีเ่กดิจากการไปเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็

จะทาํใหก้ารภาวนาทาํจติใจใหส้งบน่ิง ยากเป็นสองเท่า จงึตอ้งตดัความวุน่วายใจ

ภายนอกออกไปก่อน ทีเ่กดิจากการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ดว้ยการมศีีล ละเวน้จากการฆ่า

สตัว ์ลกัทรพัย ์ประพฤตผิดิประเวณี พูดปดมดเทจ็ เสพสุรายาเมา ใจจะไดไ้มวุ่น่วายกบั

เรื่องภายนอก เหลอืแต่เรื่องภายในใจทีย่งัอดทีจ่ะคดิถงึเรื่องนัน้เรื่องน้ี เรื่องคนนัน้เรื่อง
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คนน้ีไมไ่ด ้ แต่ก็จะไมห่นกัเหมอืนกบัตอนทีไ่มม่ศีีล เพราะตอ้งกงัวลกบัเรื่องจองเวรจอง

กรรมอกี  

จงึทรงสอนใหท้าํทานก่อนอย่างจรงิจงั เหมอืนกบัการรบัประทานอาหาร ไมร่บัประทาน

แบบเลน่ๆ สกัแต่วา่รบัประทาน แต่รบัประทานอย่างจรงิจงั รบัประทานจนอิม่เลย ฉนัใด

การทาํบญุใหท้านก็ตอ้งทาํอย่างจริงจงั อย่าสกัแต่วา่ทาํ ทาํใหผู้อ้ืน่มคีวามสุข ใหไ้ดส้ิง่ทีด่ี

จากเรา ไมใ่ช่สกัแต่วา่ให ้ ใหข้องทีไ่มใ่ช่แลว้ จะโยนทิ้งแลว้ จะไมไ่ดป้ระโยชนเ์ท่าทีค่วร 

สูท้าํอย่างต ัง้ใจทาํจริงๆไมไ่ด ้ อยากจะใหเ้ขามคีวามสุขจริงๆ เหมอืนกบัเราอยากมี

ความสุขจากการไดร้บัของดีๆ  ฉนัใดเวลาเราอยากจะใหผู้อ้ืน่มคีวามสุข ก็ตอ้งใหข้องดีๆ  

อย่าใหข้องทีไ่มม่คุีณค่า ไมม่ปีระโยชน ์ เพราะจะไมท่าํใหอ้ิม่เอบิใจ ถา้พถิพีถินัใหจ้ะทาํ

ใหม้คีวามอิม่เอบิใจ มคีวามสุขใจ ความพอใจ เวลาถวายสงัฆทานก็ควรพถิพีถินัซื้อของ

ทีใ่ชไ้ด ้ อย่าซื้อของทีจ่ดัไวจ้ดัเป็นชดุๆ ผูร้บัจะไมไ่ดใ้ชเ้พราะมลีน้วดั เป็นของซํา้ๆซากๆ

กนั เป็นของไมม่คุีณภาพ คนถวายก็สกัแต่ถวาย คนรบัก็สกัแต่รบั ไมไ่ดร้บัประโยชน์

เท่าทีค่วร ถา้พถิพีถินัสกัหน่อย ซื้อของทีผู่ร้บัใชไ้ด ้ของใชใ้นชีวติประจาํวนั เช่นสบู่ ยาสี

ฟนั แปรงสฟีนั นํา้ดืม่เป็นตน้ เป็นของทีม่ปีระโยชน ์ดกีวา่ซื้อของทีจ่ดัมาเป็นสบิๆชดุ ที่

ไมม่คุีณภาพ สูซ้ื้อของดีๆ สกัชิ้นหน่ึงจะดกีวา่ เพือ่จะไดใ้ชป้ระโยชนอ์ย่างจริงจงั ทาํทาน

แลว้ก็จะทาํใหม้ศีีล ไมเ่บยีดเบยีนกนั มคีวามปรารถนาดกีนั มคีวามกรุณาความสงสาร

กนั จะไมอ่ยากเบยีดเบยีนกนั เวลาอยากไดอ้ะไรก็จะระมดัระวงั ไมใ่หส้รา้งความ

เดอืดรอ้นใหก้บัผูอ้ืน่ เพราะจะทาํใหใ้จไมส่งบ ทาํใหใ้จวุน่วาย จะภาวนาไมไ่ด ้ ถา้ไม่

เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ก็จะไมก่งัวล จะสงบ จะสบาย จะอยากทาํจติใจใหส้งบมากขึ้น เพราะ

เหน็ความสงบของจติใจเป็นสิง่ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ ยิง่กวา่สิง่อืน่ๆในโลกน้ี ก็จะหาเวลา

ภาวนาใหม้ากขึ้น  

ในเบื้องตน้ก็ทาํจติใหส้งบดว้ยการเจริญสมถภาวนา กาํหนดจติใหอ้ยู่กบัอารมณ์ใด

อารมณ์หน่ึง เป็นเครื่องผูกใจไว ้ เพือ่จะไดไ้มไ่ปคดิเรื่องอืน่ เช่นระลกึพทุโธๆ บริกรรม

พทุโธๆ ไปภายในใจ ไมใ่หใ้จไปคดิเรื่องอืน่ ถา้อยู่กบัคาํบริกรรมพทุโธใจก็จะไปคดิเรื่อง

อืน่ไมไ่ด ้ เช่นในขณะน้ีกาํลงัพูดธรรมะอยูจ่ะแวบไปคดิเรื่องอืน่ก็ไมไ่ด ้ เพราะจะตอ้งคดิ
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แต่เรื่องธรรมะ ถา้บริกรรมพทุโธๆ ใจก็ตอ้งอยู่กบัพทุโธๆ จะแวบไปคดิเรื่องอืน่ไมไ่ด ้ถา้

ไมบ่ริกรรมก็จะแวบไปคดิเรื่องอืน่ แลว้กแ็วบกลบัมาบริกรรมใหมอ่ย่างรวดเร็ว ทาํให ้

เหน็วา่กาํลงัทาํสองอย่างดว้ยกนั คอืบริกรรมพทุโธๆไปแลว้ก็คดิเรื่องอืน่ไปดว้ย แต่

ความจริงแลว้ใจกาํลงัสลบัไปสลบัมา บริกรรมปับ๊แลว้ก็ไปคดิเรื่องอืน่แลว้ก็กลบัมา

บริกรรมใหม ่จงึตอ้งระมดัระวงัเวลาทาํจติใหส้งบ ถา้ตอ้งการเหน็ผลก็ตอ้งมสีตเิฝ้าใจให ้

อยู่กบัพทุโธเพยีงอย่างเดยีว บริกรรมไปเรื่อยๆ ถา้อยู่กบัพทุโธไปเรื่อยๆแลว้ใจก็จะสงบ

น่ิง จะมคีวามสุขมคีวามสบาย จะเหน็ใจแยกออกจากกาย จะเหน็วา่ร่างกายเป็นส่วน

หน่ึง ใจเป็นอกีส่วนหน่ึง จะเขา้ใจเลยวา่เวลาร่างกายตายไป ใจไมไ่ดต้ายไปกบัร่างกาย 

เพราะใจกบัร่างกายเป็นคนละส่วนกนั ใจเป็นอย่างหน่ึง กายเป็นอย่างหน่ึง เมือ่กายไม่

สามารถอยู่กบัใจได ้ ใจก็ตอ้งไปหาร่างกายใหม ่ ไปเกดิใหม ่ จะไดร่้างกายดหีรือช ัว่ก็

ขึ้นอยู่กบับาปบญุทีไ่ดท้าํไว ้ ถา้ทาํบญุไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ ไมท่าํบาปทาํกรรม ก็จะไดร่้าง

ของมนุษย ์ ไดร่้างทพิยข์องเทวดาของพรหม ถา้เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ฆ่าสตัวต์ดัชวีติเป็นตน้ 

ก็จะไดร่้างของเดรจัฉาน ไดร่้างทพิยข์องพวกเปรตพวกสตัวน์รก ทีเ่ป็นกายทพิย์

เหมอืนกนั แต่เป็นกายทพิยท์ีม่แีต่ความทกุขรุ์มเรา้อยู่ตลอดเวลา พวกเปรตก็มแีต่ความ

หวิความอยากความตอ้งการรุมเรา้อยู่ตลอดเวลา ต่างกบักายทพิยข์องเทวดาทีม่แีต่ความ

อิม่หนาํสาํราญใจ มแีต่ความสุข ความเพลดิเพลนิกบัรูปเสยีงกลิน่รสโผฏฐพัพะทพิย์

ชนิดต่างๆ ถา้ไดก้ายทพิยข์องพรหมกจ็ะมคีวามสงบน่ิงอยู่ในสมาธิอยู่ในฌาน มี

ความสุขเหนือความสุขทีไ่ดจ้ากการเสพอาหารทพิยช์นิดต่างๆ  

น่ีคอืผลทีจ่ะปรากฏขึ้นมาในขณะทีท่าํจติใจใหส้งบ จะเหน็ชดัวา่ร่างกายกบัใจเป็นคนละ

ส่วนกนั จะไมส่งสยัคาํสอนของพระพทุธเจา้วา่จรงิหรือไม ่ นรกมจีรงิหรือไม ่ สวรรคม์ี

จริงหรือไม ่ตายแลว้ตอ้งไปเกดิหรือไม ่จะสามารถเหน็ได ้แต่ยงัไมส่ามารถทาํใจใหห้ยุด

เวยีนวา่ยตายเกดิได ้เพราะการทาํสมถภาวนายงัไมไ่ดก้าํจดัเชื้อของภพชาต ิทีจ่ะพาใหไ้ป

เวยีนวา่ยตายเกดิอกี คอืกิเลสตณัหาท ัง้หลาย ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความ

อยากต่างๆ จะหมดไปไดด้ว้ยการบาํเพญ็ภาวนาอกีข ัน้หน่ึงคอืวปิสัสนาภาวนา สอนใจให ้

ฉลาดรูท้นัความหลง ทีท่าํใหเ้กดิความโลภ เกดิความอยาก พอไม่ไดต้ามความโลภ ตาม

ความอยากก็เกดิความโกรธขึ้นมา ถา้ใจมปีญัญารูท้นัความหลง ก็จะไมม่คีวามโลภ 
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ความอยาก ก็จะไมม่คีวามโกรธตามมา วธิีทีก่าํจดักเิลสตณัหาความโลภ ความโกรธ 

ความหลง ก็คอืการสอนใจใหรู้ท้นัความหลง ความเหน็ผดิเป็นชอบ เหน็วา่สิง่ต่างๆใน

โลกน้ีใหค้วามสุขกบัเรา แต่พระพทุธเจา้ทรงพจิารณาเหน็วา่เป็นความทกุขท์ ัง้นัน้ ไดอ้ะไร

มาแทนทีจ่ะใหค้วามสุขอย่างเดยีว ก็มคีวามทกุขแ์ถมมาดว้ย เป็นความทกุขท์รมาน

มากกวา่ความสุขทีไ่ดร้บั เป็นโทษมากกวา่เป็นคุณ ไมว่า่จะไดอ้ะไรมา เป็นอย่างน้ีท ัง้นัน้ 

ไดส้ามมีา ไดภ้รรยามา ก็ตอ้งห่วงตอ้งหวง ตอ้งกงัวล ตอ้งเสยีอกเสยีใจ เวลาเป็นอะไร

ไป ถา้ไมม่สีามไีมม่ภีรรยาก็ไมต่อ้งทกุขก์บัเขา ถา้ไมม่ลูีกก็ไมต่อ้งทกุขก์บัลูก เพราะสิง่

ต่างๆอยู่ใตก้ฎของอนิจจงัทกุขงัอนตัตา ไมเ่ทีย่ง มกีารเปลีย่นแปลง ไมใ่ช่ของเราอย่าง

แทจ้รงิ ไมอ่ยู่กบัเราไปตลอด ไมช่า้ก็เร็วสกัวนัหน่ึงก็ตอ้งจากเราไป  

น่ีคอืวปิสัสนาภาวนา สอนใจใหรู้ท้นัความหลง ใหรู้ว้า่ไมม่อีะไรในโลกน้ีทีน่่ายนิด ี เพราะ

ไมไ่ดใ้หค้วามสุขอย่างแทจ้ริง ใหค้วามทกุขม์ากกวา่ใหค้วามสุข เพราะไมเ่ทีย่งแท ้

แน่นอน ไมใ่ช่สมบตัทิีแ่ทจ้รงิ สกัวนัหน่ึงตอ้งจากเราไป เวลาเราตายไปก็ตอ้งจากทกุสิง่

ทกุอย่างไป ไมว่า่จะเป็นร่างกายของเราก็ด ีสมบตัขิา้วของเงนิทองของเราก็ด ีสามภีรรยา

บตุรธิดาของเราก็ด ี เพือ่นฝูงของเราก็ด ีตอ้งทิ้งไปหมด เพราะไมเ่ทีย่งแทแ้น่นอน ไมใ่ช่

สมบตัขิองเรา ถา้รูท้นัแลว้จะไมอ่ยากไดอ้ะไร จะไมอ่ยากมอีะไร จะพอใจกบัการอยู่ตาม

ลาํพงั เพราะมคีวามสุขทีเ่กดิจากความสงบ จะใชเ้วลาท ัง้หมดทุ่มเทใหก้บัการทาํจติใจให ้

สงบ ใหฉ้ลาดรูท้นัความหลง จนไมม่คีวามหลงเหลอือยู่ในใจแลว้ ก็จะถงึจดุอิม่ตวัเต็มที ่

ทีเ่รียกวา่ปรมงัสุขงั ไดถ้งึพระนิพพานแลว้ ไมต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิอกีต่อไป น่ีคอืสิง่

ทีเ่ราสามารถพสูิจนไ์ด ้ จะรูเ้ลยวา่สวรรคม์จีริง นรกมจีริง การเวยีนวา่ยตายเกดิมจีริง 

กรรมมจีรงิ เพราะใจรูใ้จเหน็ใจ ทีต่อ้งไปเวยีนวา่ยตายเกดิ ตอ้งไปตกนรก ไปขึ้นสวรรค ์

ไปเป็นเทพ เป็นพรหม เป็นเปรต เป็นสตัวน์รก ไมใ่ช่ใครทีไ่หน ใจน่ีเองทีไ่ดท้าํบาปและ

บญุไว ้จะเหน็ไดอ้ย่างชดัเจน จะไมส่งสยัอกีต่อไป จงึควรเชื่อในสิง่ทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่

สอน แต่ไมเ่ชื่อเฉยๆ โดยไมพ่สูิจน ์ ความเชื่อในทางพระพทุธศาสนา ใหเ้ชื่อเพือ่จะได ้

นาํเอามาพสูิจน ์ เหมอืนกบัเชื่อหมอ เชื่อยา แลว้ก็เอายามารบัประทาน พสูิจนดู์วา่ยาจะ

รกัษาโรคใหห้ายไดห้รือไม ่ฉนัใดสิง่ต่างๆทีพ่ระพทุธเจา้ทรงส ัง่สอนก็เป็นเช่นนัน้ สอนให ้

นาํเอามาพสูิจนว์า่ นรก สวรรค ์ การเวยีนวา่ยตายเกดิ กรรมมจีรงิหรือไม ่ จะพสูิจนไ์ด ้
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เพราะมผูีอ้ืน่ไดพ้สูิจนม์าแลว้ เช่นพระอรหนัตสาวกท ัง้หลาย ท่านไดพ้สูิจนม์าแลว้ ได ้

รบัรองคาํสอนของพระพทุธเจา้มาแลว้ ไดห้ลดุพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิไปแลว้ ได ้

ไปถงึพระนิพพานแลว้ พวกเราควรลองเอาไปพสูิจนดู์ รบัรองไดว้า่จะไมผ่ดิหวงั การ

แสดงก็เหน็วา่สมควรแก่เวลา จงึขอยุตไิวเ้พยีงเท่าน้ี 
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