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มุขวจนะ
ค�ำบรรยาย บริหารทางจิตส�ำหรับผู้ใหญ่ เป็นบทบรรยายวิทยุ
ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ที่
แสดงทางสถานีวทิ ยุ อ.ส. พระราชวังดุสติ ในช่วงปีระหว่าง ๒๕๑๑๒๕๑๖
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้
สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต จัดรายการ บริหารทางจิต เป็น
ประจ�ำทุกเช้าวันอาทิตย์ โดยโปรดให้อาราธนา สมเด็จพระสังฆราช
เจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดบวร
นิเวศวิหาร แต่ครั้งยังด�ำรงสมณศักดิ์ท่ีพระสาสนโสภณ บรรยาย
เรื่อง บริหารทางจิตส�ำหรับผู้ใหญ่ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้
แสดงวิธีฝึกอบรมจิตใจเป็นการพัฒนาทางจิตใจ เพื่อให้ปฏิบัติด�ำรง
ตนอยูด่ ว้ ยดีในโลก ค�ำบรรยายดังกล่าวมีอยูห่ ลายส่วน ทีส่ มเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้พิมพ์ขึ้น ทั้งมี
บางส่วนน�ำไปพิมพ์ลงในนิตยสารศรีสปั ดาห์ และมีการรวมพิมพ์เป็น
หนังสือในชือ่ ว่า การบริหารทางจิตส�ำหรับผูใ้ หญ่ เป็นจ�ำนวนหลาย
สิบครั้ง

บทบรรยายวิทยุแต่ละครั้ง เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณสังวร ประทานไปทีส่ ถานีวทิ ยุ อ.ส. ทัง้ บทบรรยาย
และเทปพระสุรเสียง ซึ่งปรากฏว่า ส�ำเนาทั้งบทบรรยายและพระ
สุรเสียงหาได้มเี ก็บไว้ทวี่ ดั บวรนิเวศวิหารแต่อย่างใด ต่อมาภายหลัง
ทางวัดบวรนิเวศวิหารได้ขอพระราชทานส�ำเนาเทปธรรมบรรยาย
ต่าง ๆ ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณ
สังวร ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเก็บรักษาไว้ ปรากฏมีเทปคาสเซ็ท
พระสุรเสียงส่วนหนึง่ เป็นค�ำบรรยายในรายการบริหารทางจิตส�ำหรับ
ผู้ใหญ่รวมอยู่ด้วยจ�ำนวน ๙๐ ตอน
เมือ่ ได้ทำ� การถอดเทปออกมา เทียบดูกบั หนังสือ การบริหารทาง
จิตส�ำหรับผู้ใหญ่ ที่มีการรวมพิมพ์บ้าง แยกพิมพ์บ้าง ที่มีจ�ำนวน
มากมาย ปรากฏว่า บทบรรยาย บริหารทางจิตส�ำหรับผู้ใหญ่ ซึ่ง
มีด้วยกันทั้งหมด ๙๐ ตอนดังกล่าวนี้ ไม่ซ�้ำกับที่มีการพิมพ์เป็น
หนังสือแล้วนั้น
เนือ่ งในมงคลวโรกาส ทีม่ กี ารสมโภชพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระ
สังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑๘๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
จึงเห็นว่า บทบรรยายวิทยุ ที่ได้ท�ำการถอดเทป ขึ้นมาเป็นครั้งแรก
ชุดนีส้ มควรทีจ่ ะน�ำมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเพือ่ แจกเป็นธรรมบรรณาการ
โดยท้ายบทแต่ละบทให้มี QR Code ซึง่ สามารถสแกนฟังพระสุรเสียง
ต้นฉบับได้ด้วย

การจัดท�ำหนังสือ ชุด บริหารทางจิตส�ำหรับผู้ใหญ่ พร้อมพระ
สุรเสียงชุดนี้ น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผทู้ สี่ นใจการบริหารจิตพอสมควร
และไม่ต้องใช้เวลาในการอ่านการฟังมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สามารถฟังได้ในทุกโอกาสและสถานที่
บริหารทางจิตส�ำหรับผูใ้ หญ่ นี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
เจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้ทรงแสดงเลือกสรรธรรมที่เห็นว่า
เหมาะแก่สามัญชนทัว่ ไป ทีจ่ ะพึงน�ำไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดความสุข ความ
เจริญ ในครอบครัว ในการงาน เป็นต้นได้ ค�ำบรรยายแต่ละครั้ง
เป็นเรื่องที่ต่อกันบ้างไม่ต่อกันบ้าง แต่ทุกเรื่องก็เพื่อผลดังกล่าว
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับไปอ่านและปฏิบัติ
บริหารจิตของตนได้ตามสมควร
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อย่าเพียงแต่เชื่อ
พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงสัจจะประการหนึ่งไว้ว่า ความ
เกิดเป็นทุกข์ ทรงมุ่งหมายให้เห็นความเกิดเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย
ควรหลีกพ้น อันจะเป็นทางให้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป
ผูฟ้ งั สัจจะนี้ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ได้สองประเภท คือ ประเภท
หนึ่ง ฟังแล้ว ไม่สนใจเลย เพียงแต่ฟังแล้ว ก็เพียงอย่างดี ก็จ�ำไว้
ว่า พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าความเกิดเป็นทุกข์เพียงเท่านั้น ไม่มีความ
รู้สึกที่เป็นปฏิกิริยาส่วนตัวอย่างใดต่อพระพุทธด�ำรัสนี้ อีกประเภท
หนึง่ รับฟังแล้วสนใจ เข้าใจว่าตนเชือ่ ตามพระพุทธเจ้าว่า ความเกิด
เป็นทุกข์ มีความเบือ่ หน่าย เชือ่ ว่าตนไม่ตอ้ งการเกิดอีกต่อไป และ
ก็เกิดความข้องใจว่า ท�ำไมจึงไม่เกิดผลอะไรแก่ตน ในเมื่อตนก็มี
ความเชื่อตามพระพุทธเจ้าแล้วว่า ความเกิดเป็นทุกข์
ส�ำหรับผู้ฟังประเภทแรก จะยังไม่น�ำมากล่าวถึงในที่นี้ จะ
กล่าวถึงแต่ผู้ฟังประเภทหลัง เพราะมีอันตรายอยู่อย่างยิ่งในความ
เข้าใจของผู้ฟังประเภทหลังนี้
อันตรายคืออย่างไร
๑

ก็คือเมื่อเข้าใจผิดว่าตนเชื่อตามพระพุทธเจ้าแล้วว่า ความ
เกิดเป็นทุกข์ เบื่อหน่ายความเกิด ไม่ต้องการเกิดแล้ว เหตุไฉนจึง
ยังไม่ได้เสวยผลที่จักไม่ต้องเกิด จ�ำเป็นต้องได้ต้องถึง คือ พระ
นิพพาน หรือความเป็นพระอรหันต์ที่ปรากฏว่ามีผู้ร�่ำร้องปรารถนา
กันเป็นอันมากในยุคนี้สมัยนี้
ความเข้าใจพวกนี้ จะท�ำให้หลงผิดต่อไปได้วา่ พระพุทธเจ้า
ไม่ได้ตรัสถึงสิ่งที่เป็นไปได้จริงเสมอไป ความเข้าใจเช่นนี้จะท�ำให้
ศรั ท ธาในพระปั ญ ญาตรั ส รู ้ ข องพระพุ ท ธองค์ สั่ น คลอนยิ่ ง ขึ้ น
อันความเชือ่ ตามทีท่ รงสัง่ สอน ซึง่ เชือ่ ตามทีท่ รงสัง่ สอนว่าความเกิด
เป็นทุกข์นั้น เป็นคุณอย่างยิ่งก็จริง แต่ยังไม่ใช่ความรู้จริงแท้ของ
ตนเอง ความเชือ่ ตามทีท่ รงสัง่ สอนเป็นเพียงความเชือ่ เป็นเพียงบาท
ที่จะพาไปให้ถึงความรู้จริงด้วยตนเองเท่านั้น แต่แม้เป็นเพียงความ
เชื่อตาม แต่ก็จักเป็นคุณได้อย่างยิ่ง ถ้าคนเชื่อตามจะไม่หลงผิดว่า
ความเชือ่ ตามกับความรูจ้ ริงเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน ดังเช่นทีม่ ผี หู้ ลง
ผิดเป็นอันมาก
ความหลงผิดเช่นนี้ เป็นทางท�ำให้ศรัทธาในพระปัญญาตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้าสัน่ คลอน หรือแม้วา่ จะไม่ถงึ เช่นนัน้ ก็จะท�ำให้พอใจ
อยูแ่ ต่ในความเชือ่ ตาม ไม่ขวนขวายคิดค้นคว้าให้เกิดปัญญา ท�ำความ
เชื่อตามให้เป็นความรู้จริงด้วยตนเอง เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็ย่อมไม่มี
โอกาสที่จะได้เสวยผลสูงสุด คือ ความพ้นทุกข์ พ้นจากความเวียน
ว่ายตายเกิดเช่นที่ปรารถนา
การเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นดี เป็นก�ำลังที่จะ
๒

พาให้สามารถด�ำเนินต่อไปได้ด้วยดี แต่เพียงพอใจในความเชื่อตาม
พระพุทธองค์ และหยุดอยู่เพียงความเชื่อตามพระพุทธองค์เท่านั้น
ไม่ได้ ต้องหมัน่ ยกสัจจะทีท่ รงแสดงสัง่ สอนขึน้ พิจารณาไตร่ตรองให้
ประณีตละเอียดลออรอบคอบ จนเกิดปัญญาปรากฏเป็นความรูข้ อง
ตนเองให้ได้ ความรูข้ องผูใ้ ด ผูน้ นั้ จะได้เสวยผล ผูอ้ นื่ จะไปเสวยผล
นัน้ ไม่ได้ แม้ผอู้ นื่ จะเชือ่ ว่า ผูน้ นั้ รูถ้ กู ก็ตาม ความรูข้ องพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าก็ทรงได้เสวยผล ผูท้ เี่ ชือ่ ว่าทรงรูถ้ กู รูจ้ ริง ก็จะไม่ได้เสวย
ผลร่วมด้วยกับพระพุทธองค์ เหมือนผู้ที่เชื่อว่า ผู้นั้นผู้นี้มีวิชาความ
รู้ สอบได้ปริญญาเอก โท ตรี แต่ตนเองไม่ศึกษาจนมีความรู้นั้น
ด้วยกัน ก็ไม่อาจได้ปริญญาเอก โท ตรีนนั้ ด้วย ต้องพากเพียรศึกษา
ให้มีวิชาความรู้สอบได้ปริญญาเอก โท ตรีด้วย จึงจะได้รับปริญญา
นัน้ ๆ ตามควรแก่วชิ าความรูท้ ตี่ นมีอยูแ่ ละสอบได้ พระธรรมค�ำสัง่
สอนของพระพุทธเจ้า ก็เปรียบได้ดงั วิชาความรูท้ ตี่ อ้ งศึกษาและสอบ
ให้ผ่าน ไม่เช่นนั้นก็จะบรรลุผลไม่ได้
ผูท้ มี่ าบริหารจิตจึงต้องหมัน่ ยกสัจจะทีต่ รัสสัง่ สอนไว้ ขึน้
พิจารณาเหมือนท่องบ่นวิชาทัว่ ไปทัง้ หลาย จนเกิดเป็นความรูค้ วาม
เข้าใจของตนเอง เป็นผลที่ตนเองได้รับได้เสวยตามควรแก่ความ
พากเพียรศึกษาปฏิบัติจนเป็นความรู้ความเข้าใจแล

๓
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กิเลสเกิดขึ้นได้อย่างไร
เมื่ออาทิตย์ก่อน ได้กล่าวไว้ว่า ผู้มุ่งมาบริหารจิต พึงหมั่น
ยกสัจจะที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ขึ้นพิจารณาเนือง ๆ เหมือน
ท่องบ่นวิชาทางโลกทัง้ หลาย จนเกิดเป็นความรูค้ วามเข้าใจของตนเอง
จะได้เสวยผลด้วยตนเอง
วันนี้ จะยกสัจจะประการหนึ่งที่ทรงกล่าวไว้ในพุทธศาสนสุภาษิตว่า โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง ย่อมเบียดเบียนผู้มี
ใจชั่ว ดุจขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนั้น ส�ำหรับผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นแล้วว่า
พุทธธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสเป็นความจริง เมือ่ เป็นการง่ายขึน้ ทีจ่ ะ
ยกสัจจะประการนีข้ นึ้ พิจารณาโดยไม่มขี อ้ กังขา คือ ไม่มขี อ้ คัดค้าน
แต่ส�ำหรับผู้ไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นดังกล่าว แต่แม้มีความตั้งใจจริงที่จะ
บริหารจิตคือยกจิตตนเองให้สูงขึ้น ให้งดงามขึ้น เมื่อยกสัจจะนี้ขึ้น
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ตน
จริง ๆ ก็ย่อมจะได้ศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าได้ในเวลาหนึ่ง
เพราะทุกประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นสัจจะความจริงแท้ ไม่มี
สิ่งใดจะบิดเบือนลบล้างได้ แม้ปัญญาที่สูงส่งเพียงใดของผู้ใด ก็หา
๔

อาจลบล้างบิดเบือนสัจจะทีท่ รงตรัสรูแ้ ล้วและทรงแสดงเพือ่ อนุเคราะห์
แก่สตั วโลกทัง้ หลายได้ไม่ มีแต่วา่ ผูม้ ปี ญ
ั ญายิง่ สูงส่งเพียงไร แม้เป็น
สัมมาปัญญา ปัญญาชอบ ก็ยงิ่ จะเห็นสัจจะทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสแสดง
ไว้ชัดเจนเพียงนั้น จะเกิดความซาบซึ้งในพระปัญญาคุณเพียงนั้น
โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง ทรงมีพระพุทธด�ำรัส
เช่นนี้ เป็นสัจจะความจริงเช่นนี้ แม้จะรู้สึกกันทั่ว ๆ ไปว่า โลภะ
โทสะ โมหะ เกิดจากการกระท�ำของผู้อื่นที่ยั่วยุให้เกิดขึ้น แต่แม้
ความรู้สึกนั้นเหมือนจะถูกต้อง เป็นความจริง แต่ก็ไม่ถูกต้อง ไม่
เป็นความจริง ความถูกต้อง ความจริงเป็นไปตามทีพ่ ระพุทธเจ้ารับสัง่
คือ โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง ตัวเองของเราทุกคนนีแ้ หละ
ไม่มีโลภะ โทสะ โมหะ ของใครเกิดจากใครอื่น นอกจากเจ้าตัวเอง
เลย ไม่ว่าน้อย มาก หนัก เบา โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง
ทัง้ สิน้ และทีจ่ ะเกิดได้กด็ ว้ ยอาศัยสือ่ คือ ความคิดปรุงแต่ง คิดอัน
เกิดจากอวิชชาความรู้ไม่ถูกรู้ไม่จริง
ความโลภของผู้ใดจะเกิดก็เพราะความคิดปรุงของผู้นั้น
ความโกรธของผูใ้ ด จะเกิดก็เพราะความคิดปรุงของผูน้ นั้ ความหลง
ของผูใ้ ดจะเกิด ก็เพราะความคิดปรุงของผูน้ นั้ ความคิดปรุงทีม่ อี วิชชา
ตัณหาเป็นพลังส�ำคัญเสริมส่ง จึงจะท�ำให้ความโลภ ความโกรธ
ความหลง หรือ โลภะ โทสะ โมหะ เกิดได้ ความคิดปรุงที่ไม่มี
อวิชชา ตัณหา เป็นพลังประกอบ จะไม่ทำ� ให้ความโลภ ความโกรธ
ความหลง หรือโลภะ โทสะ โมหะเกิด
ดังนั้น ความคิดปรุงจึงมีสองอย่าง อย่างหนึ่งประกอบด้วย
๕

กิเลส อย่างหนึ่งไม่ประกอบด้วยกิเลส และแม้จะมีกิเลสเป็นพื้นอยู่
ในจิตใจ แต่ถ้าไม่มีความคิดปรุงมากระตุ้นให้ปรากฏตัวแล้ว กิเลส
ก็จะสงบตัวอยู่เหมือนไม่มี ความคิดปรุงอันประกอบด้วยกิเลสที่
ท�ำให้โลภะ โทสะ โมหะ แสดงตัวเป็นโลภะ โทสะ โมหะ ในใจตัว
เอง ไม่ใช่โลภะ โทสะ โมหะ ของใครอืน่ จึงเป็นความจริง เป็นสัจจะ
ทีพ่ ระพุทธเจ้ารับสัง่ ว่า โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง และรับสัง่
ต่อไปว่า ย่อมเบียดเบียนผู้มีใจชั่ว ดุจขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนั้น
พระพุทธด�ำรัสนีช้ ชี้ ดั ว่า ทรงกล่าวถึงกิเลสคือ โลภะ โทสะ
โมหะ ว่าเป็นความชั่ว มีอยู่ในใจท�ำให้ใจชั่ว มีอยู่ในใจผู้ใด
ท�ำให้ผู้นั้นมีใจชั่ว ดังพระพุทธด�ำรัส และขุยไผ่นั้นก็เกิดจากต้น
ไผ่เอง ท�ำให้ตน้ ไผ่ตายเอง ทรงเปรียบกิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ
กับขุยไผ่ ขุยไผ่ฆา่ ต้นไผ่ กิเลสคือ โลภะ โทสะ โมหะ มีอยูใ่ นใจ
ผู้ใด ย่อมฆ่าผู้นั้น ท�ำให้ผู้นั้นเป็นผู้ตายทั้งเป็น คือถูกฆ่าทั้งที่ยัง
มีชีวิตอยู่นั่นแล
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วิธีแก้หลง
อาทิตย์ก่อน ได้กล่าวไว้ว่า กิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ
มีอยู่ในใจผู้ใด ย่อมท�ำให้ผู้นั้นตายทั้งเป็น คือ ตายทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่
อันส�ำนวนว่าตายทัง้ เป็นนัน้ เป็นทีร่ จู้ กั กันดี เป็นทีเ่ ข้าใจกันดีวา่ เป็น
ความเสียหายอย่างยิง่ หรือเป็นความทุกข์อย่างหนัก จนกระทัง่ ท�ำให้
รู้สึกว่า แม้จะยังมีชีวิตอยู่ ก็เหมือนไม่มีชีวิตแล้ว ปราศจากความ
หมายแล้ว แม้ยกขึ้นพิจารณาก็จะเห็นว่า ทุกคนที่ยังมี โลภะ
โทสะ โมหะอยู่ โดยเฉพาะทีม่ อี ยูอ่ ย่างหนักอย่างมาก ล้วนมีโอกาส
ต้องได้พบความทุกข์ไม่มากครัง้ ก็นอ้ ยครัง้ เป็นความทุกข์ทอี่ าจท�ำให้
รูส้ กึ เหมือนตนเป็นผูต้ ายแล้วทัง้ เป็น นัน่ เป็นไปด้วยอ�ำนาจของกิเลส
แท้ ๆ
จะขอยกกิเลสกองโมหะ คือ ความหลงขึ้นเพื่อพิจารณา
เพราะน่าจะพิจารณาได้กว้างขวาง เห็นได้ชัดเจนกว่า โมหะ ความ
หลง ก็คือการไม่รู้ ไม่เข้าใจ ตรงตามความจริง หรือ ความรู้
ความเข้าใจไม่ตรงตามความจริงนั่นเอง คือความถูกความจริงเป็น
อย่างหนึ่ง โมหะท�ำให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง เช่น เห็น
๗

ทุกข์เป็นสุข เห็นไม่เที่ยงเป็นเที่ยง เห็นอนัตตาความไม่เป็นไปตาม
อ�ำนาจความปรารถนาต้องการว่าเป็นอัตตา คือเป็นไปได้ตามอ�ำนาจ
ความปรารถนาต้องการ โมหะ คือ ความรู้ความเห็นความเข้าใจ
เช่นนี้ มีอยู่ในบุถุชนทุกคนไม่มียกเว้น แตกต่างกันเพียงว่า โมหะ
ในผู้ใดมีน้อย ความเห็นความเข้าใจไม่ถูกตามความเป็นจริงก็น้อย
โมหะในผู้ใดมีมาก ความเห็นความเข้าใจไม่ถูกตามความจริงก็มาก
ผลไม่ดีที่เกิดขึ้นจากอ�ำนาจของโมหะก็มากน้อยต่างกันตามเหตุ
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อต้องประสบกับความพลัดพรากจาก
บุคคลเป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจ หรือสิง่ อันเป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจ ผูม้ โี มหะมาก
ไม่รู้ตามความจริงว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา คือไม่เป็นไปตามอ�ำนาจ
ความปรารถนาต้องการของผู้หนึ่งผู้ใดทั้งสิ้น เมื่อประสบกับความ
พลัดพรากเช่นนั้น ย่อมเกิดความทุกข์ เมื่อผู้ที่พลัดพรากหรือ
สิง่ ทีพ่ ลัดพรากเป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจมาก ความทุกข์ยอ่ มมาก จึงเป็นไป
ได้ทจี่ ะท�ำให้เกิดความรูส้ ึกเหมือนตนเองเป็นผู้ตายแล้วทั้งเป็น เห็น
ชีวิตหมดความหมาย ซังกะตายอยู่ คิดว่าตัวอย่างนี้จะเป็นที่เข้าใจ
ชัดกันทั่วไป เพราะน่าจะแทบทุกคนเคยประสบมาแล้วด้วยตนเอง
คือแม้จะไม่เคยได้รับทุกข์นั้นด้วยตนเอง แต่ก็น่าจะเคยพบผู้ได้รับ
ทุกข์นนั้ เคยได้รสู้ กึ ว่า เขาเป็นผูม้ ที กุ ข์ราวกับตายแล้วทัง้ เป็นทีเดียว
ตัวอย่างดังยกขึน้ ให้พจิ ารณานี้ ขอให้พจิ ารณาให้ถกู ตรงตาม
ความเป็นจริง อย่าให้เห็นผิดไปว่า ความทุกข์ที่บางทีก็รุนแรง จน
เหมือนฆ่าให้ตายทั้งเป็นนั้น เกิดจากความพลัดพราก ความทุกข์
พลัดพราก ไม่ใช่เหตุแห่งความทุกข์ ความรูไ้ ม่ถกู ไม่ตรงตามจริงต่าง
๘

หาก ทีเ่ ป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ดงั กล่าว ท่านผูร้ ถู้ กู รูต้ รงตามความ
จริง แม้ทา่ นจะต้องประสบกับความพลัดพรากเช่นเดียวกัน แต่ทา่ น
ก็จะไม่เป็นทุกข์ จะไม่ถกู ฆ่าให้เหมือนตายทัง้ เป็น ท่านซึง่ ไม่มกี เิ ลส
กองโมหะ เมือ่ ประสบความพลัดพรากจักไม่มที กุ ข์ เช่นเดียวกับเมือ่
ประสบกับอะไรอื่น ๆ อีกมากมายหลายอย่าง
ที่ผู้มีโมหะต้องเป็นทุกข์ ท่านผู้ไม่มีโมหะก็จักไม่เป็นทุกข์
ผู้ไม่มีโมหะความรู้ไม่ถูกไม่จริงนั้นอาจกล่าวได้ว่า เป็นผู้เห็นโทษ
ของกิเลส จึงท�ำลายกิเลสเสียทัง้ สิน้ ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นทาส
ของกิเลส โลภะก็ตาม โทสะก็ตาม
เมือ่ ไม่มโี มหะเสียอย่างเดียว ก็ยอ่ มไม่มที งั้ โลภะ ทัง้ โทสะ
ทีเดียว ท�ำลายโลภะได้ โทสะอาจจะยังมีอยู่ โมหะอาจยังมีอยู่
แต่ถ้าท�ำลายโมหะได้เพียงไร จะสามารถท�ำลายโลภะและโทสะ
ได้พร้อมกัน มากน้อยเพียงเท่าที่จะสามารถท�ำลายโมหะได้
ดังนั้น จึงควรเพ่งพินิจดูโมหะในใจตนให้อย่างยิ่ง อาจสรุปลงได้
ว่า ถ้าท�ำใจตนให้มสี มั มาทิฏฐิมากเพียงไร โมหะก็จะน้อยลงเพียง
นั้นแล

๙
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๔
กิเลสคุมได้ด้วยปัญญา
ทุกคนทีย่ งั ไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ ยังเป็นผูม้ กี เิ ลส
คือ โลภ โกรธ หลง แตกต่างกันแต่เพียงว่า บางคนมีมาก บางคน
มีน้อย และยังแตกต่างกันที่กองกิเลสอีกด้วย คือบางคนกิเลสกอง
นัน้ มาก กิเลสกองนีน้ อ้ ย บางคนกิเลสกองนัน้ น้อย กิเลสกองนีม้ าก
เช่น บางคนโลภมากโกรธมาก บางคนโลภน้อยโกรธน้อยดัง่ นีเ้ ป็นต้น
แต่ไม่ว่าจะมีกิเลสกองไหนมาก กิเลสกองไหนน้อย ผู้มีปัญญาย่อม
สามารถควบคุมกิเลสไว้ได้พอสมควร ไม่ให้มีอ�ำนาจเหนือจิตใจตน
ไม่ให้ชักจูงตนได้รุนแรงจนเกินไป
ชือ่ ว่าผูม้ ปี ญ
ั ญาสามารถควบคุมกิเลสได้ ก็เพราะผูม้ ปี ญ
ั ญา
เป็นผู้ฉลาดในเหตุผล ย่อมสามารถใช้เหตุผลเป็นก�ำลังเหนี่ยวรั้ง
บังคับกิเลสไม่ให้รุนแรงเหนือจิตใจตนได้ เพราะผู้มีปัญญาย่อมรู้ว่า
กิเลสย่อมชักน�ำเหนี่ยวรั้งไปสู่ความชั่ว กิเลสที่จะชักจูงไปสู่ความดี
นั้น มีน้อย มีได้ยาก ต้องบรรเทากิเลสที่ชักจูงไปสู่ความชั่วได้แล้ว
เป็นอันมากนั่นแหละ กิเลสที่จะชักจูงไปสู่ความดีจึงจะเกิดได้
อันกิเลสที่ชักจูงไปสู่ความดี หรือความอยากท�ำอย่างนั้น
๑๐

อย่างนีท้ เี่ ป็นความดีนนั้ ธรรมดาทัว่ ไปยังไม่ควรถือว่าเป็นกิเลส ต่อ
เมื่อจะก้าวถึงมรรค ผล นิพพาน อันเป็นธรรมะสูงสุดในพระพุทธ
ศาสนานั่นแหละ จึงควรรังเกียจกิเลสอันประณีตนี้ ธรรมดาทั่วไป
ควรถือความปรารถนาต้องการที่จะท�ำคุณงามความดียึดมั่นในการ
ท�ำบุญท�ำกุศลว่าเป็นความดี ไม่ควรถือว่า ความอยากเช่นนั้นเป็น
กิเลส ผู้มีปัญญาย่อมไม่รังเกียจกิเลสที่จะเป็นบันไดพาก้าวขึ้นไปสู่
ความดีที่ยิ่งขึ้นไปเป็นล�ำดับ
ผู้ใดเป็นผู้มีปัญญาหรือไม่ จึงน่าจะรู้ได้จากอ�ำนาจของ
กิเลสว่ามีเหนือผู้นั้นเพียงใด ถ้าผู้ใดปล่อยให้กิเลสแสดงอ�ำนาจ
เต็มที่ ผูน้ นั้ ก็ตอ้ งเป็นผูไ้ ม่มปี ญ
ั ญา เพราะไม่รจู้ กั แม้แต่ความน่ากลัว
อย่างที่สุดของกิเลส ย่อมงอมืองอเท้าพ่ายแพ้แก่กิเลส กิเลสก็
ฉุดกระชากลากถูไปตามสบาย กิเลสกองโลภะ หรือราคะ ก็ฉุดรั้ง
ไปให้แสวงหาอะไรต่อมิอะไรมาปรนเปรอ ยอมให้ตัวตนของตน
ถลาแล่นไปท�ำนัน่ ท�ำนีต่ า่ ง ๆ นานา ไม่รเู้ หน็ดเหนือ่ ยเพือ่ ปรนเปรอ
กิเลส ไปปล้น ไปจี้เขาก็ได้ ไปฉุดลูกฉุดภรรยาเขาก็ได้ ไปท�ำมิดี
มิร้ายต่าง ๆ โดยไม่สงสารตัวเองว่าต้องเป็นคนสกปรก ต�่ำช้า เป็น
ทีร่ งั เกียจดูแคลน ท�ำตนเป็นทาส มีกเิ ลสเป็นนาย ยิง่ ท�ำตนเป็นทาส
ทีซ่ อื่ สัตย์ตอ่ เจ้านายเพียงไร ก็ยงิ่ สามารถท�ำความชัว่ ร้ายได้มากเพียง
นั้น กล่าวได้ว่าเป็นผู้มืดบอดอ่อนปัญญาเพียงนั้น
กิเลสกองโทสะ ก็ยั่วยุสั่งการให้เร่าร้อนโกรธเกรี้ยวอยู่ไม่
ว่างเว้น ท�ำตัวใหญ่โตถูกกระทบกระทัง่ ง่ายอยูต่ ลอดเวลา นิดก็โกรธ
หน่อยก็โกรธ ใครจะพูดจะท�ำอะไรไม่พ้นตัวตนของตนไปได้เลย
๑๑

ต้องออกรับ ต้องเดือดร้อน ต้องเกรี้ยวกราด ถ้าตนเป็นผู้น้อย
ก็เก็บความรู้สึกพลุ่งพล่านเร่าร้อนไว้เต็มหัวอก ถ้าตนเป็นผู้ใหญ่
ก็กราดเกรี้ยวเร่าร้อนเอากับผู้น้อย ก่อให้เกิดความไม่เป็นสุขทั้งแก่
ตนเองและผู้อื่น ถึงจะรู้สึกเดือดร้อนเหมือนถูกไฟเผา แต่เมื่อขาด
ปัญญาก็หาเข้าใจไม่ว่าตนก�ำลังยอมตัวเป็นทาสของกิเลสกองโทสะ
ปล่อยให้ตัวตนของตนที่ควรมีศักดิ์ศรีภาคภูมิเป็นเจ้าเป็นนายของ
กิเลส ต้องเต้นไปกับแรงกระชากฉุดอย่างไม่ปรานีปราศรัยของกิเลส
ทีน่ า่ พิศวงก็คอื เวลาเห็นผูอ้ นื่ เป็นทาสของกิเลส ตนเองรังเกียจ
เยาะหยัน แต่หาได้ย้อนดูให้เห็นตัวเองไม่ จึงกล่าวได้ว่า เป็นผู้ขาด
ปัญญาอย่างมาก จะว่าขาดศักดิศ์ รี ขาดความเคารพตนเอง ก็นา่ จะ
ไม่ผิด เพราะยอมเป็นทาสของสิ่งชั่วร้ายได้โดยดี
ขอให้ท่านผู้มาบริหารจิตทั้งหลายพิจารณาดูตนเองให้
มาก ๆ ว่ารักศักดิ์ศรีเพียงไหน คือยอมเป็นทาสกิเลสเพียงไหน
นั่นเอง ยอมกิเลสมากก็รักศักดิ์ศรีตนเองน้อยนักแล
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๕
ทุกข์เกิดจากความคิด
เมื่ออาทิตย์ก่อนได้พูดถึงเรื่องผู้รักศักดิ์ศรีของตน ว่าย่อม
ต้องไม่ยอมตนอยู่ใต้อ�ำนาจของความโลภ ความโกรธ คือเมื่อเกิด
ความปรารถนาต้องการสิง่ ใดทีไ่ ม่ใช่สทิ ธิของตน ก็พยายามห้ามความ
ปรารถนานั้น อันเกิดด้วยอ�ำนาจของกิเลสกองโลภะ หรือราคะ ไม่
ปล่อยให้ความปรารถนานัน้ ฉุดรัง้ ลากไปให้แสวงหาสิง่ ทีไ่ ม่ควรเป็น
สิทธิของตน ใช้ปญ
ั ญาใช้สติประกอบกัน เพือ่ เอาชนะความปรารถนา
ไม่ชอบนัน้ รักษาศักดิศ์ รีของตนไว้ได้ ไม่เป็นทาสของกิเลส แต่เป็น
นายเหนือกิเลส
หรือเมื่อเกิดความโกรธขึ้น ก็พยายามห้ามความโกรธ อัน
เกิดด้วยอ�ำนาจของกิเลสกองโทสะ ไม่ปล่อยให้ความโกรธสั่งให้
ประกอบกระท�ำสิ่งที่ไม่ควรกระท�ำทั้งหลาย เช่น ท�ำหน้ายักษ์ พูด
เสียงกราดเกรี้ยว หยาบคาย หรือออกแรงกายท�ำร้ายผู้เป็นเหตุให้
เกิดความโกรธ แต่ใช้ปัญญา ใช้สติ ประกอบกัน เอาชนะอารมณ์
อันไม่ชอบนั้น รักษาศักดิ์ศรีของตนไว้ได้ ไม่เป็นทาสของกิเลส แต่
เป็นนายเหนือกิเลส
๑๓

กิเลสส�ำคัญอีกกองหนึ่ง คือ โมหะ ความหลง ความหลงนี้
เป็นกิเลสกองทีแ่ ก้ยากอย่างยิง่ เพราะการจะมองให้เห็นหน้าตาของ
กิเลสกองนี้นั้น ยากอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ทีเดียวว่า ถ้ารู้จักหน้าตา
ของโมหะ ท�ำลายโมหะได้เพียงไร ก็จะสามารถท�ำลายโลภะหรือ
ราคะและโทสะได้เพียงนั้น
โมหะหรือความหลงก็คือความไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจให้ถูก
ต้องตามความจริง แต่รู้เห็น เข้าใจ ไม่ถูกต้องตามความจริง สิ่งที่
ไม่ดีเข้าใจว่าดี สิ่งที่ไม่ถูกเข้าใจว่าถูก สิ่งที่ไม่ควรเข้าใจว่าควร สิ่งที่
เป็นทุกข์เข้าใจว่าเป็นสุข เหล่านีเ้ ป็นเหตุให้เกิดความโลภ ความโกรธ
ทั้งสิ้น ถ้าแก้สิ่งเหล่านี้ให้กลับเป็นความถูกต้องได้ คือให้เป็นความ
เห็นถูกต้องได้ ก็เท่ากับเป็นการท�ำลายเหตุให้เกิดความโลภ ความ
โกรธ ไปพร้อมกันนั่นเอง
คือยกตัวอย่างนีข้ นึ้ ประกอบความเข้าใจให้ชดั เจน เพือ่ ว่าจะ
ได้พยายามใช้สติใช้ปญ
ั ญาคือเหตุผล ให้รจู้ กั หน้าตาของโมหะ และ
ท�ำลายเสียด้วยแลเห็นโทษอย่างยิ่ง อันโทษของโมหะนั้นมหาศาล
ไม่เพียงที่เกิดจากความโลภ หรือความโกรธเท่านั้น แต่ที่เกิดจาก
โมหะคือความไม่รู้ ไม่ถกู ต้อง หรือความหลงนัน้ ก็ยงิ่ ใหญ่ไพศาลนัก
ผู้รู้ความไม่ควรว่าเป็นความควร หรือผู้รู้ความไม่ชอบว่าเป็นความ
ชอบนัน้ แม้พจิ ารณาแล้วทุกคนย่อมเห็นได้ดว้ ยตนเองว่าเป็นโทษยิง่
นักแก่เจ้าตัวผู้มีความรู้ผิดหรือมีโมหะนั่นเอง จะกล่าวก็ไม่ผิดว่า
ผูม้ โี มหะคือผูม้ ปี ญ
ั ญาน้อย มีปญ
ั ญาไม่ชอบ จะคิดพูดท�ำอะไร ย่อม
เป็นความผิดได้งา่ ย ก่อทุกข์โทษภัยให้แก่ตนเอง และผูเ้ กีย่ วข้องทัง้
๑๔

หลายได้ง่าย
ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายจึงดูจิตตนเองให้เห็นชัดเจนว่า มี
ความปรารถนาจะก่อทุกข์โทษภัยให้แก่ตนเองหรือไม่ ถ้าไม่มีความ
ปรารถนานั้น ก็พึงรู้ว่าจ�ำเป็นต้องอบรมปัญญา เพื่อให้ปัญญาเป็น
แสงสว่างขับไล่ความมืดมิดของโมหะให้บรรเทาเบาบางถึงหมดสิ้น
ได้ ปัญญาจะช่วยให้เห็นถูกเห็นผิดตามความเป็นจริง และเมื่อเห็น
ตรงตามความเป็นจริงแล้ว การปฏิบตั ยิ อ่ มไม่เป็นเหตุแห่งความทุกข์
โทษภัยของตนเองและของผู้ใดทั้งสิ้น ทุกข์โทษภัยย่อมไม่มีแก่ตน
อาจจะมีปัญหาว่า แม้ตนเองไม่ก่อทุกข์โทษภัยแก่ตนเอง
ด้วยการกระท�ำที่ไม่ถูกไม่ชอบทั้งหลาย แต่เมื่อยังมีผู้อื่นอีกเป็นอัน
มากทีก่ อ่ ทุกข์โทษภัยอยู่ แล้วเราจะพ้นจากทุกข์โทษภัยนัน้ ได้อย่างไร
ปัญหานี้แม้พิจารณาเพียงผิวเผินก็น่าจะเป็นปัญหาที่ต้องจ�ำนน คือ
ต้องรับว่าถูกต้อง แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งอย่างประกอบด้วยปัญญา
แท้จริง ย่อมจะได้ค�ำตอบแก้ปัญหาให้ตกไปได้อย่างสิ้นเชิง เพราะ
ผู้มีความเห็นชอบปราศจากโมหะย่อมเห็นด้วยว่า ไม่มีทุกข์โทษ
ภัยใด จะเกิดมีแก่ตน ถ้าตนสามารถวางความคิดไว้ให้ได้ชอบ
เพราะความทุกข์ทั้งปวงนั้นเกิดจากความคิดแล
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๖
วิธีคิดต่อข่าวร้าย
ทุกวันนี้ น่าจะได้เห็นข่าวความรุนแรงโหดร้ายเกิดขึ้นเสมอ
ล้วนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อ ที่เหลือเชื่อ ส่วนมากได้พากันสลด
สังเวช ต�ำหนิติฉินผู้ก่อเหตุร้ายทั้งหลายต่าง ๆ กัน และไม่น้อยที่
เกิดความรู้สึกเป็นปฏิกิริยาต่อผู้ก่อเหตุร้ายทั้งหลายอย่างรุนแรง
ความรูส้ กึ นัน้ จะปรากฏเป็นการพูดถึงแลวิจารณ์อย่างชิงชังรังเกียจ
สลดสังเวช พุ่งความดูหมิ่นเกลียดชังไปยังผู้ก่อความร้ายแรงเหลือ
เชื่อเหล่านั้น
ซึ่งในความรู้สึกทั่วไปก็น่าเห็นใจบรรดาผู้วิพากษ์วิจารณ์ทั้ง
หลาย เพราะเหตุร้ายทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้น แสดงความโหดเหี้ยม
อ�ำมหิต หรือต�่ำทรามแห่งจิตใจของผู้ประกอบกระท�ำ แต่เมื่อเป็น
ผูต้ อ้ งการบริหารจิต ก็ควรต้องคิดให้เห็นไปคนละแบบกับคนทัง้ หลาย
เพื่อว่าจะได้สามารถบริหารจิตให้เกิดผลได้จริง
ผูม้ าบริหารจิตเมือ่ ได้พบได้เห็นได้ยนิ เรือ่ งราวความโหดร้าย
รุนแรงของผู้ใดก็ตาม ควรต้องเข้าใจให้ถูกต้องในทันทีว่า นั้นเป็น
พวกของกิเลส ไม่ใช่ใครทีไ่ หนเป็นผูก้ อ่ ความโหดร้ายรุนแรงเหล่านัน้
๑๖

แต่กเิ ลสนัน่ เองเป็นผูก้ อ่ ให้เกิด ถ้าเกิดความเกลียดชังรังเกียจผูท้ ตี่ น
เห็นว่า เป็นคนก่อความโหดร้ายอ�ำมหิต ผูม้ าบริหารจิตต้องพยายาม
ตั้งสติท�ำความรู้ให้ถูกต้องว่า
กิเลสเท่านัน้ ควรได้รบั ความเกลียดชังรังเกียจ เพราะทีแ่ ท้
จริง กิเลสเป็นผูก้ อ่ ความชัว่ ร้ายทัง้ หลายทัง้ หมด ไม่มผี ใู้ ดหรือสิง่ ใด
เป็นผู้ก่อความชั่วร้ายทั้งหลาย
กิเลสจริง ๆ กิเลสเท่านัน้ ทีเ่ ป็นตัวส�ำคัญ ควรรังเกียจกิเลส
ควรท�ำลายกิเลส ถ้าเห็นว่าผลร้ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น แสดงถึง
ความชั่วร้ายเหลือแสนของผู้ก่อ เพราะผู้ก่อก็คือกิเลส กิเลสก็คือ
ผูก้ อ่ ความชัว่ ร้ายทัง้ หลายทัง้ ปวง นอกจากกิเลสไม่มผี ใู้ ดจะสามารถ
ก่อให้เกิดความชัว่ ทัง้ หลายได้ ไม่วา่ จะเป็นความชัว่ น้อย หรือชัว่ มาก
ล้วนมีกิเลสเป็นฝ่ายก่อให้เกิดขึ้นทั้งนั้น
การบริหารจิตโดยตรงทีส่ ดุ ก็คอื เมือ่ ได้พบได้เห็นได้ยนิ เรือ่ ง
ที่ชั่วร้ายทั้งหลาย ก็อย่าไปคิดวิพากษ์วิจารณ์ ต�ำหนิติเตียนคนนั้น
คนนี้ แต่ให้พุ่งตรงไปให้เห็นหน้าตาของกิเลสทันที ว่าน่าเกลียดน่า
กลัวร้ายกาจเพียงไหน เกิดเรือ่ งร้ายเพียงใด ก็เห็นหน้าตาของกิเลส
ว่าร้ายเพียงนั้น หน้าตาของกิเลสไม่มีงดงามน่ารักเลยแม้แต่น้อย
เพราะดังกล่าวแล้วกิเลสเป็นผู้ก่อความชั่วร้ายเลวร้ายทุกประการ
แม้ผู้ที่ถูกเห็นว่าเป็นคนชั่วคนร้ายก็มิได้เป็นไปเอง แต่เป็น
ไปโดยมีกเิ ลสท�ำให้เป็นโทษเป็นไปทัง้ สิน้ ไม่มผี ใู้ ดคนใดสักคนเดียว
๑๗

ที่จะกระท�ำความชั่วร้ายได้ โดยไม่มีกิเลสสั่งหรือบังคับขืนใจให้ท�ำ
ถ้าจะเห็นความร้ายความน่ารังเกียจก็จะต้องเห็นให้ถูกต้องว่า มีอยู่
ในกิเลส ไม่มอี ยูใ่ นผูใ้ ดผูห้ นึง่ ไม่มผี ใู้ ดผูห้ นึง่ ควรได้รบั ความรังเกียจ
เกลียดชัง ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งควรถูกท�ำลายให้ย่อยยับไปเพราะความ
ชัว่ ร้ายของเขา มีสงิ่ เดียวทีค่ วรท�ำลายเพราะมีความชัว่ ร้ายอย่างเหลือ
แสน สิ่งนั้นคือกิเลส
เมือ่ เห็นความน่ารังเกียจเกลียดชังทีผ่ ใู้ ด ให้เปลีย่ นผูน้ นั้ เป็น
กิเลสทันที พยายามท�ำสติให้ทำ� ให้ได้ แล้วแต่ละวันจะมีเวลาเห็นว่า
กิเลสนั้นมีโทษร้ายแรงนัก เขาฆ่ากันเป็นผักเป็นปลา ก็ท�ำสติรับรู้
ให้ถกู ความเป็นจริงว่านัน่ เกิดจากกิเลสแท้ ๆ เขาลักเขาขโมยโกงกัน
กินนัน้ ก็ทำ� สติรบั รูใ้ ห้รคู้ วามจริงว่าสิง่ นัน้ เกิดจากกิเลสแท้ ๆ คิดถึง
กิเลสไว้ให้มาก ๆ แล้วจะเกิดความสะดุ้งสะเทือน เกรงกลัวอ�ำนาจ
ร้ายของกิเลส ท�ำอะไรได้เพื่อก�ำจัดกิเลสก็จะเต็มใจท�ำ
นี้จะค่อยเป็นค่อยไป เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม เมื่อมาบริหาร
จิตก็คงคิดดังกล่าวมานี้ แต่ก็ต้องคิดด้วยว่า กิเลสนั้นไม่มีอยู่แต่ใน
ผู้อื่นทั้งหลายเท่านั้น แต่มีอยู่ในตัวเราของทุกคนด้วย
ดังนั้น เมื่อคิด พูด ท�ำ สิ่งใดก็ตาม ที่ไม่ดีไม่ชอบก็ให้มีสติ
ชีห้ น้ากิเลสว่า กิเลสท�ำฤทธิช์ วั่ ร้ายอีกแล้ว ทัง้ โลภ โกรธ หลง เป็น
กิเลส อาการของโลภ โกรธ หลงเกิดจากกิเลส ท�ำสติชี้หน้าในตัว
กิเลสเช่นนีใ้ ห้ตลอดวัน ก็ได้รไู้ ด้เห็น หรือได้คดิ พูด ท�ำ ความไม่ดี
ไม่ชอบด้วยตัวเอง แล้วจะเป็นผู้ชนะ กิเลสจะแพ้ ความสะอาดของ
จิตใจตน จะเกิดได้ทีละเล็กทีละน้อยอย่างแน่นอน
๑๘

เปรียบเหมือนถึงสุนัข ถ้ารับรู้ว่าเป็นสุนัข ใจก็ไม่สะดุ้ง
สะเทือน แต่ถ้าเห็นสุนัข แล้วมีใครร้องบอกว่า สุนัขบ้า ก็จะไม่
ยอมเผชิญหน้ากับสุนัขอย่างสบายอารมณ์แน่ ๆ จะต้องรีบหนี
หรือไม่กห็ าทางไล่ตะเพิดสุนขั ให้หนี คนเก่งมากก็จะถึงกับตีสนุ ขั
คนรู้จักกิเลสก็จะท�ำเช่นเดียวกันกับคนรู้จักว่า สุนัขบ้านั่นแล
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๗
วิธีคิดที่ถูกต้อง
อาทิตย์ก่อนได้แนะน�ำว่า การบริหารจิตโดยตรงประการ
หนึ่งที่จะสามารถท�ำให้ลดกิเลส โลภ โกรธ หลง จนถึงท�ำให้หมด
ไปได้ คือ อย่าเพิ่งเล็งบุคคลเป็นส�ำคัญ ไม่ว่าจะเห็นความเป็นคน
โลภ คนโกรธ คนหลงในทีใ่ ด ก็อย่าเพิง่ เล็งว่า ผูน้ นั้ เป็นคนโลภ คน
โกรธ คนหลงที่น่ารังเกียจที่มีทุกข์โทษภัยเต็มตัว แต่ให้เพ่งเล็งตรง
ไปทีก่ เิ ลส ให้รวู้ า่ ความน่ารังเกียจน่ากลัวทีป่ รากฏ เหมือนเป็นความ
น่ารังเกียจน่ากลัวของบุคคลนัน้ แท้ทจี่ ริงเป็นความน่ารังเกียจน่ากลัว
ของกิเลส ทุกข์โทษภัยทีว่ า่ เกิดจากคนนัน้ คนนีน้ นั้ แท้ทจี่ ริงเป็นโทษ
ภัยจากกิเลส อาจจะมีผู้ไม่อยากเห็นด้วย
แต่ ส� ำ หรั บผู้ตั้งใจจริงที่จะบริหารจิต ควรต้ องพยายาม
เห็นด้วยและพยายามคิดให้ถูกต้องเช่นนี้ การคิดให้ได้เช่นนี้ คือ
คิดว่าไม่มีคนใดจะก่อทุกข์โทษภัยให้ใครได้เลย ถ้าไม่มีกิเลสบังคับ
บัญชา ดั่งนั้นจึงไม่ควรมุ่งร้ายไปที่คนหนึ่งคนใด แม้คนนั้นจะท�ำสิ่ง
ทีเ่ ป็นโทษทุกข์ภยั ให้เกิดขึน้ ควรมุง่ ไปทีก่ เิ ลส มุง่ ท�ำร้ายกิเลสให้เต็ม
ก�ำลังความสามารถนีแ้ หละเป็นการถูกต้อง เป็นการมุง่ ร้ายท�ำลายที่
๒๐

ไม่เป็นโทษทัง้ แก่ตนเองและแก่ใครอืน่ ทัง้ นัน้ ตรงกันข้ามกลับเป็นการ
มุง่ ร้ายท�ำลายประการเดียวทีใ่ ห้คณ
ุ อย่างยิง่ ทัง้ แก่ตนเองและแก่คน
อื่นทั้งหลายทั้งปวง
การมุง่ ร้ายต่อบุคคลทีต่ กอยูใ่ ต้อำ� นาจของกิเลสนัน้ เป็นโทษ
แน่นอน อาจจะไม่เป็นโทษแก่ผู้ถูกมุ่งร้ายในบางกรณี แต่จะเป็น
โทษแก่เจ้าตัวผู้มุ่งร้ายเองในทุกกรณี เพราะความมุ่งร้ายเป็นความ
ไม่ดีอย่างยิ่ง และแม้ไม่ถึงเป็นความมุ่งร้าย เป็นเพียงความไม่ชอบ
ความรังเกียจ ก็เป็นโทษเช่นเดียวกัน จะแตกต่างกันก็แต่เพียงความ
มากน้อยหนักเบาเท่านั้น กล่าวได้ว่า กิเลสที่มีก�ำลังมีอ�ำนาจเหนือ
คนอื่น ท�ำคนอื่นให้แสดงความโลภ ความโกรธ ความหลง ปรากฏ
แก่เรานั้น จะกลายมาเป็นกิเลสที่มีก�ำลังอ�ำนาจเหนือตัวเราเองได้
ถ้าเราไม่รจู้ กั จัดการกับจิตใจเราเองให้ถกู ต้อง ถ้าเราไม่รจู้ กั
จัดการกับความทุกข์ของเราให้ดี การจัดการกับจิตใจของเรากับความ
คิดของเราอย่างไม่ถกู ก็เช่นการเพ่งโทษของบุคคลทีต่ กอยูใ่ ต้อำ� นาจ
ของกิเลส เห็นว่าเขาเป็นคนโลภ คนโกรธ คนหลง ที่น่าเกลียดน่า
กลัว น่าท�ำลายดั่งนี้เป็นต้น กับการจัดการกับจิตใจของเราเองกับ
ความคิดของเราเองอย่างถูกต้อง ก็เช่นการไม่เพ่งโทษของบุคคลที่
ตกอยู่ใต้อ�ำนาจของกิเลสด้วยว่า เขาเป็นคนโลภ คนโกรธ คนหลง
ที่น่าเกลียดน่ากลัว น่าท�ำลาย ดังนี้เป็นต้น แต่เห็นว่า ความโลภ
ความโกรธความหลง คือสิง่ ทีม่ โี ทษน่าเกลียดน่ากลัวน่าท�ำลาย และ
ก็คงพยายามท�ำลายกิเลสที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าท�ำลายนั้น เต็มสติ
ปัญญาความสามารถ
๒๑

เช่นนี้ กิเลสของผู้อื่นจึงจักไม่เป็นโทษแก่เรา ไม่กลายมา
เป็นกิเลสของเรา ทีม่ กี ำ� ลังอ�ำนาจเหนือตัวเรา การไม่ทำ� สติใช้ปญ
ั ญา
ให้เห็นความจริงว่า กิเลสเท่านัน้ ทีท่ ำ� ให้ปรากฏเป็นความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ความเห็นผิดเข้าใจผิดจะก่อให้เกิดกิเลสในใจตนเอง
แน่นอน คงไม่มีผู้ใดปฏิเสธว่า เมื่อรู้สึกว่าคนนั้นไม่ดี คนนี้ไม่ดี
เพราะแสดงความโลภ ความโกรธ ความหลงอย่างน่าเกลียดน่ากลัว
นั้น จิตใจของเราเองก็รุนแรงตามความรู้สึกไปด้วย เป็นความโกรธ
ความเกลียด ความคิดร้ายต่าง ๆ เท่ากับเป็นการเพิม่ กิเลสในใจตน
เท่ากับยอมให้กเิ ลสของผูอ้ นื่ มากลายเป็นกิเลสของเรา เพิม่ พูนกิเลส
ให้แก่เรา
แตกต่างกับการเห็นเพียงโทษของกิเลส โดยไม่ให้มบี คุ คล
เกี่ยวข้องซึ่งให้คุณสถานเดียว ก�ำจัดกิเลสอย่างเดียว ไม่ยอมให้
กิเลสก�ำจัดจิตใจเรา ท�ำลายกิเลสฝ่ายเดียว ไม่ยอมให้กิเลสเป็น
ฝ่ายท�ำลายเรา ดังนัน้ จึงควรพยายามใช้สติใช้ปญ
ั ญาดูให้รคู้ วาม
จริงให้ถูกต้อง เมื่อเห็นอาการปรากฏของกิเลสในที่นั้นที่นี้ รวม
ทั้งในตัวเราเองด้วยแล
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๘
วิธีป้องกันกิเลส
ระยะนี้การบริหารทางจิตส�ำหรับผู้ใหญ่ ก�ำลังพูดถึงการดู
หน้าตาของกิเลส ไม่มองดูหน้าตาของคนผู้มีกิเลส นั่นก็คือ ตัดคน
ให้พน้ จากกิเลส แยกกิเลสกับคนออกจากกัน และไม่มองดูคน มอง
ดู แ ต่ กิ เ ลส เมื่ อ เห็ น ความโลภปรากฏจากผู ้ ใ ด ก็ ตั ด คนผู ้ นั้ น
เสียจากใจ ดูให้เห็นแต่กิเลสคือความโลภ ไม่ให้เห็นคนเป็นอันขาด
เมือ่ เห็นความโกรธปรากฏจากผูใ้ ด ก็ตดั คนผูน้ นั้ เสียจากใจ ดูให้เห็น
แต่กิเลสคือความโกรธ ไม่เห็นคนเป็นอันขาด เมื่อเห็นความหลง
ปรากฏจากผูใ้ ด ก็ให้ตดั คนผูน้ นั้ เสียจากใจ ดูให้เห็นแต่กเิ ลสคือความ
หลง ไม่ให้เห็นคนเป็นอันขาด นั่นก็คือให้เพ่งโทษของกิเลสเท่านั้น
ไม่ให้เพ่งโทษบุคคล ไม่ว่าคนใดทั้งนั้น
และก็ดงั กล่าวแล้ว การไม่เพ่งโทษบุคคล เพ่งโทษแต่กเิ ลส
ยกการแยกกิเลสกับบุคคลออกจากกันให้เด็ดขาด เป็นการป้องกัน
ไม่ให้กิเลสของผู้อื่น กลายเป็นกิเลสของตนเอง เป็นการป้องกันไม่
ให้กเิ ลสในใจตนเพิม่ พูนยิง่ ขึน้ ทุกที ซึง่ เป็นความจริงทีจ่ ะกล่าวว่า ทุก
วันเวลา ต่างพากันรับเอากิเลสของผู้อื่นไปเป็นกิเลสของตนเป็นอัน
๒๓

มาก และต้องเป็นด้วยเหตุนป้ี ระการหนึง่ กิเลสของแต่ละคนจึงแทนที่
จะลดน้อยลงก็กลับเพิม่ ขึน้ อาการของกิเลสทีน่ า่ รังเกียจน่ากลัว จึง
มากมายเต็มไปทุกหนทุกแห่ง สะสมเพิม่ พูนมากมาย ก่อให้เกิดผล
ร้ายจนยากจะเข้าใจว่า เกิดขึ้นได้อย่างไรในทุกวันนี้ ใคร ๆ ก็ชอบ
พูดกันว่า เมือ่ ก่อนไม่เป็นเช่นนี้ เมือ่ ก่อนสงบสบาย สมัยนีม้ แี ต่ความ
เดือดร้อน วุน่ วาย ภัยอันตรายมีอยูท่ กุ หนทุกแห่งมากมายและรุนแรง
จนเหลือเชื่อว่า มนุษย์จะท�ำได้ถึงเพียงนี้
ผู้มาบริหารจิตควรตั้งสติและเปลี่ยนความคิดที่ว่า ความชั่ว
ร้ายทั้งหลายเกิดจากการกระท�ำของมนุษย์ มนุษย์ไม่ได้คิดให้ถูกว่า
ความชัว่ ร้ายทัง้ หลายเกิดจากกิเลส กิเลสทีเ่ ป็นความสกปรกเกินกว่า
ความเข้าใจของเราท่านทัง้ หลาย ดัง่ นัน้ ผลทีเ่ กิดจากกิเลสของกิเลส
จึงชัว่ ร้ายรุนแรงจนท�ำให้เหลือเชือ่ ว่าเป็นไปได้อย่างไร การท�ำสติคดิ
ให้ได้ดังกล่าวแล้ว แยกกิเลสกับบุคคลออกจากกันได้แล้ว
ต่อจากนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งของการปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสม ให้ถกู ให้ควร
ที่กล่าวว่าให้เพ่งโทษของกิเลส ไม่ให้เพ่งโทษของบุคคล กล่าวอีก
อย่างก็คือ ไม่ให้มีจิตเกลียดชังรังเกียจบุคคลที่ตกอยู่ใต้อ�ำนาจของ
กิเลส แต่กม็ ไิ ด้หมายความว่า ให้ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลผูท้ ตี่ กอยูใ่ ต้อำ� นาจ
ของกิเลสจนประกอบกระท�ำกรรมชัว่ ร้ายรุนแรงต่าง ๆ เช่นเดียวกับ
ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีกิเลสเบาบาง
ได้เคยกล่าวอยู่เสมอว่า ผู้ปฏิบัติธรรมนั้น ต้องฉลาดรู้ว่า
เรือ่ งของใจกับเรือ่ งของการปฏิบตั ภิ ายนอกต้องเป็นคนละเรือ่ ง รังเกียจ
กิเลสไม่รงั เกียจตัวบุคคลนัน้ ถูกต้อง เพราะความรังเกียจนัน้ เป็นเรือ่ ง
๒๔

ของใจ แต่เรื่องของการปฏิบัติภายนอกต้องเป็นอีกแบบหนึ่ง ใจไม่
รังเกียจแต่การกระท�ำต้องเหมาะสม เพราะถึงอย่างไร กิเลสในตัว
คนก็มอี ำ� นาจก่อให้เกิดทุกข์ภยั โทษได้อย่างแน่นอน กิเลสใช้คนเป็น
เครือ่ งมือ ใช้คนเป็นเครือ่ งต่อ อย่างทีก่ ล่าวว่า คนเป็นเครือ่ งมือของ
กรรม หรือคนเป็นเครื่องมือของกิเลสก็ได้เช่นเดียวกัน
ในฐานะที่คนใดตกเป็นเครื่องมือของกิเลสที่ชั่วร้ายรุนแรง
นัก แม้จะมีสติท�ำใจได้ถูกต้อง ว่าคนนั้นไม่ใช่คนที่ชั่วร้าย แต่ผู้มี
ปัญญามีสติก็ควรต้องใช้สติใช้ปัญญาปฏิบัติต่อคนผู้นั้นให้ถูกต้อง
หลีกเลี่ยงทางกาย ไม่เกี่ยวข้องทางกาย เหมือนเป็นการรังเกียจแต่
จิตใจต้องรู้ถูกว่า สิ่งที่ตนรังเกียจเกลียดกลัวไม่ใช่คนผู้นั้น แต่เป็น
กิเลสที่ใช้คนผู้นั้นเป็นเครื่องมือ ด้วยสติด้วยปัญญาเช่นนี้ ขณะที่
การแสดงทางกายเหมือนรังเกียจ ภายในใจจะเป็นไปอย่างตรงกัน
ข้าม ความเอ็นดู สงสาร เห็นใจ ปรารถนาดีในคนผูน้ นั้ จะมีได้เต็ม
เปี่ยม เช่นนี้จะเป็นคุณแก่เจ้าตัวเองอย่างยิ่ง
ใจทีม่ ากด้วยเมตตากรุณาพร้อมด้วยสติปญ
ั ญา ย่อมเป็นใจ
ที่มีค่า ย่อมเป็นใจที่ให้คุณต่อเจ้าตัวเป็นอย่างยิ่ง เกินกว่าจะมีผู้
ใดหยิบยื่นหรือช่วยแต่งเติมให้ได้
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๙
ท�ำอย่างไรกับธรรมะ
เมือ่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรูแ้ ล้วได้ทรงแสดงธรรมทีท่ รงตรัสรู้
สัง่ สอน การทรงแสดงธรรมของพระพุทธองค์ เป็นไปเพือ่ ประโยชน์
แก่คนหมู่มาก คือเพื่อประโยชน์แก่สตรีและบุรุษผู้ท�ำตามที่ทรง
สัง่ สอน นัน่ ก็คอื ผูจ้ ะได้รบั ประโยชน์จากการเกิดขึน้ ของพระพุทธเจ้า
จะต้องเป็นผูท้ ำ� ตามทีท่ รงสัง่ สอน แม้ไม่ทำ� ตามทีท่ รงสัง่ สอน ก็ยอ่ ม
ไม่อาจได้รับประโยชน์จากการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า
มีพุทธภาษิตกล่าวไว้เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติธรรมว่า ควร
เลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย จะเห็นอรรถ คือ เนื้อความแจ่มแจ้ง
ได้ด้วยปัญญา ความหลุดพ้นแห่งใจย่อมมีเหมือนกับความดับแห่ง
อัคคีรอ้ นแรงอันลุกโพลงฉะนัน้ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเพือ่ ให้
ผู้ฟังน�ำไปแก้กิเลสในใจตนให้บรรเทาเบาบางจนถึงหมดสิ้น เป็น
หน้าทีข่ องผูฟ้ งั จะต้องพินจิ พิจารณาว่าธรรมะข้อใดบทใดทีจ่ ะแก้กเิ ลส
ของตนได้ เพราะทุกคนทีเ่ ป็นบุถชุ นก็ตาม ทีเ่ ป็นอริยบุคคลแต่ยงั ไม่
เป็นพระอรหันต์ก็ตาม ต่างยังมีกิเลส เพียงแต่มากบ้างน้อยบ้าง
เท่านั้น
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ดั่งนั้นก็ธรรมของพระพุทธเจ้าที่มุ่งแก้กิเลสจึงต้องกระทบ
กิเลสของทุกคน ไม่มียกเว้น ไม่ว่าคนสูงคนต�่ำ คนมีคนจน คนดี
คนไม่ดี จะต้องถูกธรรมะกระทบทุกคนอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่า
ผูใ้ ดจะรูต้ วั ผูใ้ ดจะไม่รเู้ ท่านัน้ และทีส่ ำ� คัญก็คอื ผูท้ รี่ ตู้ วั จะรับอย่างไร
บางคนก็รับอย่างผู้ยินดีที่จะได้แก้ไขจิตใจตนให้ดีขึ้น บางคนก็รับ
อย่ า งผู ้ ยิ น ร้ า ยว่ า ธรรมะที่ ก ระทบใจตนนั้ น เป็ น เจตนาร้ า ยของ
ผู้แสดงหรือผู้พูด ที่คนประเภทแรกที่รับอย่างยินดีก็จะได้มีโอกาส
แก้ไขจิตใจตน นับว่าเป็นผู้มีโอกาสดี
ตรงกันข้ามกับบุคคลประเภทหลังทีเ่ ห็นไปว่า ผูพ้ ดู ผูแ้ สดง
มุ่งร้าย เพราะบุคคลประเภทแรกจะสามารถท�ำกิเลสให้เบาบางลง
ได้ ส่วนบุคคลประเภทหลัง นอกจากไม่ท�ำกิเลสให้เบาบางลงแล้ว
ยังจะเพิม่ ให้มากขึน้ ด้วยความโกรธว่า ผูพ้ ดู ธรรม หรือผูแ้ สดงธรรม
มุ่งร้ายต่อตน
เมือ่ มุง่ มาบริหารจิตคือมุง่ ปฏิบตั ธิ รรมเพือ่ ความพ้นจากกิเลส
ต้องพิจารณาใจตนในขณะอ่านหรือฟังธรรมเรียกว่าเป็นการเลือก
เฟ้นธรรม ธรรมใดกระทบใจ ว่าตรงกับทีต่ นเป็นอยู่ พึงปฏิบตั นิ อ้ มน�ำ
ธรรมะเข้าสูใ่ จตน เพือ่ แก้ไขให้เรียบร้อยทีท่ า่ นกล่าวว่า เห็นบัณฑิต
ใดผู้มีปรกติชี้ความผิดให้ ดุจผู้บอกขุมทรัพย์ให้ ผู้มีปรกติกล่าว
ก�ำราบมีปัญญาจึงคบบัณฑิตเช่นนั้น เมื่อคบท่านเช่นนั้น ย่อม
ประเสริฐไม่เลวเลย บัณฑิตนั้น ก็คือคนดีผู้มีธรรม หรือผู้รู้ธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเอง
การกล่าวธรรมของบัณฑิตคือการกล่าวตามที่พระพุทธเจ้า
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ทรงสอนไว้ และบัณฑิตนัน้ มีพทุ ธภาษิตกล่าวไว้ดว้ ยว่า บุรษุ จะเป็น
บัณฑิตในทีท่ งั้ ปวงก็หาไม่ แม้สตรีมปี ญ
ั ญาเฉียบแหลมในทีน่ นั้ ๆ ก็
เป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน การบริหารจิตเป็นวิธีหนึ่งที่จะด�ำเนินไปสู่
ความเป็นบัณฑิตคือคนดีมีปัญญาคนดีคือคนมีกิเลสเบาบาง โลภ
น้อย โกรธน้อย หลงน้อย กิเลสนัน้ มากเพียงไรก็ลดได้ ท�ำให้เหลือ
น้อยได้ ท�ำให้หมดจดอย่างสิ้นเชิงก็ได้
ส�ำหรับผู้ที่มีกิเลสต้องมีปัญญาแม้เพียงพอสมควร ที่จะ
เชื่อว่า กิเลสเป็นโทษอย่างยิ่ง ควรท�ำลาย สามารถท�ำลายกิเลส
ได้มากเพียงไร ก็สามารถจะเป็นคนดี เป็นบัณฑิตได้มากเพียงนัน้
แลเห็นพระพุทธเจ้าได้ใกล้ชิดเพียงนั้นแล
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๑๐
มั่นใจในความจริง
ผูส้ นใจศึกษาปฏิบตั ธิ รรมย่อมจะเคยได้ยนิ สัจจะประการหนึง่
ที่ว่า
ทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดา ไม่ว่าสุข ไม่ว่า
ทุกข์เมื่อเกิดแล้วต้องดับ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ที่แทบทุกคนผู้เป็นพุทธศาสนิกชนพอใจ จะใช้เป็นค�ำปลง
จิต ปลงใจ จนติดปากนั้น ก็มีความหมายเช่นว่า คือ ไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ เกิดขึ้นแล้วต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ดับไป ไม่เป็นไป
ตามอ�ำนาจความปรารถนาต้องการของผู้ใดทั้งสิ้น
เมื่อมุ่งมาบริหารจิตก็ควรน�ำสัจจะนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์
ให้มากทีส่ ดุ พินจิ พิจารณาให้เห็นว่าไม่วา่ สุข ไม่วา่ ทุกข์ เกิดขึน้ แล้ว
ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและดับไปจริงหรือไม่ และการจะพินิจ
พิจารณาให้เห็นเท็จจริงก็ไม่ยากล�ำบากจนเกินไปนัก เพราะสุขทุกข์
ไม่ได้เกิดขึน้ ทีไ่ หนซึง่ เป็นทีห่ า่ งไกล อันจะเป็นเหตุให้ตอ้ งเหนือ่ ยยาก
๒๙

ติดตามไปดู
สุขทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเอง ไม่ว่าจะอยู่แห่งหน
ต�ำบลใด เวลามืดเวลาสว่าง ท่ามกลางผูค้ นมากมาย หรือตามล�ำพัง
คนเดียว สุขทุกข์ก็ติดตามเราไปเสมออย่างใกล้ชิด เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกับจิตใจเรา
ถ้าจะเปรียบความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสุขทุกข์กับ
จิตใจ ก็ยิ่งกว่าเงาตามตัวเสียด้วยซ�้ำ ดังนั้นการจะมองดูสุขดูทุกข์
ของตนเองที่ปรากฏแก่จิตใจตนเอง จึงไม่ยากล�ำบากอย่างไรเลย
ส�ำคัญอย่างเดียวคือต้องมีสติ คือ ต้องมีสติที่จะเพ่งดูสุขทุกข์นั้น
ไม่ใช่ว่าปล่อยให้สุขทุกข์เกิดขึ้นโดยเผลอสติ จะเกิดขึ้นอย่างไร
แปรปรวนเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร ไม่มสี ติเพ่งพินจิ ให้รใู้ ห้เห็นแจ้งชัด
แก่ใจตน รู้แต่เพียงว่าเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ปล่อยสติให้รู้สึกเป็นสุข
เป็นทุกข์เดือดร้อนวุน่ วายบ้าง ละเมอเพ้อฝันบ้าง ยุง่ อยูเ่ ช่นนัน้ จิตใจ
ไม่ยกระดับดีขึ้นได้เลย
แม้ว่าจะต้องผ่านความสุขความทุกข์มามากมายนับครั้งไม่
ถ้วน ประมาณความชอบธรรมหรือความละเมอเพ้อฝันไม่ได้ ผูไ้ ม่มี
สติ ไม่ตงั้ สติไว้ให้ดยี อ่ มเป็นเช่นนี้ ตรงกันข้ามกับผูม้ สี ติ ตัง้ สติไว้ดี
ซึ่งความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งในจิตใจจักเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ จักเป็นเครือ่ งช่วยยกระดับจิตให้สงู ขึน้ ขัดเกลาเครือ่ งเศร้า
หมองให้ผ่องพ้นจากจิตใจได้มากขึ้นตามล�ำดับ
ถ้าเพ่งดูความสุขความทุกข์ทเี่ กิดขึน้ ในใจ แม้ไม่ตอ้ งนานนัก
เพียงชัว่ นาทีสองนาทีกจ็ กั ต้องได้เห็นความเกิดขึน้ ดับไปอย่างแน่นอน
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เมื่อเห็นประจักษ์ชัดแก่ตนเองแล้วว่า ความสุขก็ตาม ความทุกข์
ก็ตาม ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องท�ำให้จิตใจฟุ้งไปด้วยความยินดี อันเกิด
จากความสุขหรือสลดหดหู่ หมองเศร้า ด้วยความยินร้าย อันเกิด
จากความทุกข์ ไม่คงทนอยู่ได้นานช้าเท่าไรเลย เพียงนาทีเดียว ก็
เปลีย่ นแปลงดับไปได้แล้ว แม้เพ่งมองให้เห็น แม้ครัง้ ละชัว่ ครูช่ วั่ ยาม
แต่ให้บ่อยครั้งให้เสมอ ๆ จนเกิดความค่อย ๆ เชื่อว่าที่ว่า ไม่ว่าสุข
หรือทุกข์เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปนั้น เป็นความจริงแท้ ก็จะเกิดความ
ไม่ยดึ มัน่ ในความสุขหรือความทุกข์ ไม่ยนิ ดีไม่ยนิ ร้ายจนเกินไปนัก
เมื่อต้องประสบความสุขหรือความทุกข์
มีผู้เปรียบว่า เวลาหัดขับรถใหม่ ๆ มีความกลัว แต่เมื่อใช้
เบรกท�ำให้รถหยุดได้ทุกครั้งที่ต้องการ ความกลัวก็ลดน้อยลง เกิด
ความมั่นใจที่จะพารถให้แล่นไป เพราะเชื่อว่าเมื่อต้องการให้หยุดก็
สามารถจะท�ำให้หยุดได้อย่างแน่นอน
ความมั่นใจนี้กล่าวว่า เหมือนความมั่นใจเชื่อว่า สุข ทุกข์
เกิดแล้วต้องดับ จึงไม่ปล่อยใจให้วุ่นวายไปกับความสุขความทุกข์
คือ แม้จะมีความสุขเกิดขึน้ ใจก็จะสงบเฉยอยูไ่ ด้พอสมควร มีความ
ทุกข์เกิดขึน้ ใจก็จะสงบเฉยอยูไ่ ด้เช่นกัน ไม่ฟขู นึ้ เพราะความสุข ไม่
แฟบลงเพราะความทุกข์ และไม่วติ กกังวลจนเกินไปทีจ่ ะสงวนรักษา
ความสุขไว้ หรือทีจ่ ะแก้ไขให้ความทุกข์หมดไป มีความมัน่ ใจว่า ไม่
ว่าจะต้องสู้เพื่อแย่งชิงความสุขไว้หรือเพื่อขับไล่ความทุกข์ใจหรือไม่
ก็ตาม ทัง้ ความสุขและความทุกข์กต็ อ้ งเป็นไปตามกฎของความจริง
อันเป็นสัจธรรม คือเมื่อเกิดแล้วต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง และ
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ดับไป

ผูม้ าบริหารจิตควรอบรมสติ เพ่งพินจิ ดูจติ ของตนทุกครัง้
ทีค่ วามสุขหรือความทุกข์เกิดขึน้ ให้เห็นสัจจะดังกล่าวจนเกิดความ
มั่นใจในสัจจะนั้น นั่นแหละจะเป็นการบริหารจิตที่ส�ำคัญยิ่งแล

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๓๒

๑๑
ยิ่งวาง ยิ่งสุข
ได้กล่าวไว้ว่า แม้มีสติเพ่งดูจิตใจให้เห็นความสุขความทุกข์
ที่เกิดขึ้น ก็ย่อมจะเห็นทั้งความเกิดและความดับของความสุขและ
ความทุกข์ และเมื่อมีสติเพ่งดูจิตให้เสมอให้บ่อย ๆ ก็จะเห็นความ
เกิดความดับของความสุขความทุกข์เสมอบ่อย ๆ ด้วยการได้เห็น
เสมอได้เห็นบ่อย ๆ คือการเน้นความรู้สึกให้หนักเข้า ชัดเจนเข้า
นัน่ ก็คอื ความรูส้ กึ ว่าเมือ่ มีเกิดต้องมีดบั จะหนักแน่นมัน่ คงขึน้ ตาม
ล�ำดับ ในระยะแรกจะยังไม่ฝังแน่นในจิตใจ แต่ต่อไปจะลึกซึ้ง จน
เป็นความรูซ้ งึ้ ของจิตใจ เป็นอันหนึง่ อันเดียวกับจิตใจ ไม่จำ� เป็นต้อง
ตั้งสติเป็นพิเศษ ดูให้เห็นความเกิดความดับก็จะมีใจสงบอยู่ได้
สมำ่ เสมอ ทัง้ ในขณะทีค่ วามเกิดดับปรากฏขึน้ ทัง้ ความเกิดดับของ
ความสุขและความทุกข์
ใจทีร่ ซู้ งึ้ รูจ้ ริงในเรือ่ งความเกิดดับ จักเป็นใจทีป่ ล่อยวาง ไม่
ยึดมัน่ ในความเกิดขึน้ ไม่วา่ ของความสุขหรือความทุกข์ ความไม่ยดึ
มัน่ ก็คอื ความไม่หวัน่ ไหวไปตามความสุขหรือความทุกข์ทเี่ กิดขึน้ ไม่
ฟูขึ้นเมื่อได้พบความสุข ไม่แฟบลงเมื่อพบความทุกข์ แม้ว่าเมื่อยัง
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เป็นบุถุชนผู้มีกิเลสจะต้องหวั่นไหวไปบ้าง เมื่อประสบโลกธรรมทั้ง
แปด คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ถูกนินทา ได้รับ
สรรเสริญ เป็นสุข เป็นทุกข์ แต่ความหวั่นไหวนั้น ก็จะน้อยมาก
และไม่เนิ่นนาน จะกลับเป็นปรกติได้โดยเร็ว
เมือ่ สติเตือนให้รวู้ า่ สิง่ เหล่านัน้ ไม่เทีย่ ง เกิดแล้วจักดับ สติ
ที่เป็นดั่งนี้ มีอ�ำนาจอัศจรรย์ที่จะดับความยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความ
หวั่นไหวไปตามความสุขความทุกข์ได้จริง จะกล่าวก็ย่อมไม่ผิดว่า
ความไม่หวั่นไหวไปกับความสุขความทุกข์ เพราะเห็นความเกิดดับ
พอสมควรนัน้ เป็นเหตุสำ� คัญทีจ่ ะท�ำให้ลดความโลภ ความโกรธ ความ
หลง จนถึงท�ำให้ความโลภ ความโกรธ ความหลงหมดสิ้นเชิงก็ได้
เมือ่ เห็นความเกิดดับชัดแจ้งจริงแล้ว ความไม่พอทีเ่ ป็นเครือ่ ง
ก่อกิเลสตัวส�ำคัญ ก็สามารถจะกลับกลายเป็นความพอได้ เมือ่ เห็น
ความเกิดดับ ความไม่พอนั้นเป็นเหตุส�ำคัญให้เกิดความโลภ หรือ
คือราคะ หรือโลภะ ปรารถนาต้องการไม่มีขอบเขตที่จะได้ลาภได้
ยศ ได้สรรเสริญได้สขุ ได้เท่าไรก็ยงั ไม่สามารถหยุดความปรารถนา
ต้องการได้ ไม่อิ่มไม่พอ
เมือ่ ความปรารถนาต้องการทีไ่ ม่พอมีอยู่ บุคคลย่อมสามารถ
ปฏิบตั ผิ ดิ ได้ในทุกเรือ่ ง อคติทงั้ หลายเกิดจากความไม่พอ ฉันทาคติ
ล�ำเอียงเพราะรัก ก็เกิดจากความไม่พอ คือไม่พอในผลที่จะได้รับ
จากความรัก จากคนทีร่ กั จากสิง่ ทีร่ กั โทสาคติ ล�ำเอียงเพราะโกรธ
ก็เกิดได้จากความไม่พอ คือไม่พอในผลทีไ่ ด้รบั อยู่ โทษว่าเป็นเพราะ
ผู้นั้นผู้นี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ เป็นเหตุให้ไม่ได้รับผลเพียงพอ ล�ำเอียงเพราะ
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โกรธจึงเกิดขึน้ โทษว่าผู้ใดเป็นเหตุให้ไม่ได้รับผลเพียงพอ ก็โกรธผู้
นั้น ล�ำเอียงเพราะความโกรธนั้น
โมหาคติ ล�ำเอียงเพราะหลง ก็เกิดได้จากความไม่พอ คือ
ไม่พอในผลที่ได้รับอยู่ เช่นในฐานะที่เป็นอยู่ หรือไม่พอในผลที่
ผูอ้ นื่ ได้รบั อยู่ เช่นในฐานะทีผ่ อู้ นื่ เป็นอยู่ ล�ำเอียงเพราะหลง คือหลง
ไม่ปลงตามความจริง เช่น หลงเห็นความทุกข์เป็นความสุข หลงเห็น
ความดีเป็นความชั่ว หลงเห็นไม่พอก็เพราะความไม่พอนี้แหละที่
ท�ำให้แสวงหาสิง่ ทีค่ ดิ ว่า จะท�ำให้เกิดความพอ แสวงหาความสุข แต่
เมื่อหลงเห็นความทุกข์เป็นความสุข ก็ต้องได้มาแต่ความทุกข์
ความหลงท�ำให้เกิดอคติวา่ ความทุกข์เป็นสิง่ ทีน่ า่ ปรารถนา
ต้องการ เมื่อหลงเห็นความดีเป็นความชั่ว ความไม่พอก็จะท�ำให้
แสวงหาความดี แต่กลับได้มาแต่ความชัว่ เพราะความหลงท�ำให้เกิด
อคติวา่ ความชัว่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ ปรารถนาต้องการ เมือ่ หลงเห็นโทษเป็น
คุณ แสวงหาคุณ ก็จกั ต้องได้มาแต่โทษ ความหลงท�ำให้เกิดอคติวา่
โทษเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาต้องการ
ภยาคติ ล�ำเอียงเพราะกลัว ก็เกิดจากความไม่พอคือกลัวจะ
ไม่ได้รับอะไรต่าง ๆ จากผู้นั้นผู้นี้หรือกลัวจะได้รับโทษทุกข์ภัยจาก
ผูน้ นั้ ผูน้ ี้ ความกลัวนีเ้ กิดเพราะไม่มนั่ ใจในตนเองว่า มีความพอแล้ว
ทั้ ง สิ่ ง ต่ า ง ๆ และคุ ณ ความดี ที่ จ ะปกป้ อ งคุ ้ ม ครองให้ พ ้ น ภั ย
ไม่ควรต้องเกรงกลัวผูใ้ ด หรืออะไรจนถึงต้องเกิดความล�ำเอียง ความ
ล�ำเอียงเพราะกลัว เมื่อไม่มั่นใจในตนเองไม่มีความพอ ก็ท�ำให้
เกิดอคติเพราะความกลัว
๓๕

แม้ท�ำใจให้มีความพอเป็นธรรมะส�ำคัญอย่างยิ่ง พอใจใน
ฐานะและภาวะของตน พอใจในสิ่งที่ตนได้รับอยู่ได้เป็นอยู่ อคติ
ย่อมไม่มี การปฏิบัติติดตามอ�ำนาจของอคติทั้งหลายย่อมยากจะ
เกิดได้ ความเดือดร้อนวุน่ วายย่อมสงบ เป็นความสงบสุขเกิดขึน้
แก่จิตใจตนเองแล
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๓๖

๑๒
การพึ่งที่ถูกต้อง
พุทธศาสนิกเป็นส่วนมาก รู้จักสวดพุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ซึ่งมีความหมายว่า
ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นทีพ่ งึ่ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นทีพ่ งึ่ ข้าพเจ้า
ถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง อันค�ำว่า ที่พึ่ง นั้น เป็นที่เข้าใจกันดี ก็หมาย
ถึงผู้ให้ความปกป้อง อุปการะทุกประการ จึงเป็นที่เข้าใจกันด้วยว่า
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิก คือ
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จะปกป้องอุปการะให้เป็นสุขสวัสดี
ความเข้าใจนีไ้ ม่ผดิ แต่อาจจะไม่กว้างขวางลึกซึง้ เพียงพอ เช่น อาจ
ท�ำให้ผดิ พลาดไปได้ ดังปรากฏให้เห็นอยูว่ า่ เมือ่ เป็นพุทธศาสนิกนับ
ถือพระพุทธศาสนา เวลาได้รับทุกข์ภัยที่ไม่เป็นที่ปรารถนาต้องการ
ก็โทษว่า พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ไม่เป็นที่พึ่งได้จริง
ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้จดุ ธูปจุดเทียนกราบไหว้ออ้ นวอนบอกเล่าแล้ว แต่กย็ งั ได้
รับโทษทุกข์ภัย นี่เป็นความเข้าใจผิด
ในความหมายของพุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง
คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ผิดพลาด
๓๗

ดังกล่าว อันจักเป็นโทษแก่เจ้าตัวผูเ้ ข้าใจผิดเอง จึงควรศึกษาให้รชู้ ดั
ว่า
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
นั้นหมายถึงว่า จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เพราะการ
ปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนจะเป็นเหตุให้ถงึ ความสุขความ
สวัสดีได้แน่
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งนั้น
หมายถึงว่า จะปฏิบตั ติ ามพระธรรมคือตามค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า
เพราะการปฏิบตั ติ ามพระธรรมจะเป็นเหตุให้ถงึ ความสุขสวัสดีได้แน่
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นทีพ่ งึ่ นัน้ หมาย
ถึงว่า จะปฏิบัติตามที่พระอริยสงฆ์ท่านปฏิบัติคือ ปฏิบัติดี ปฏิบัติ
ตรง ปฏิบัติถูก ปฏิบัติชอบ เพราะการปฏิบัติตามที่พระอริยสงฆ์
ท่านปฏิบัติจะเป็นเหตุให้ถึงความสุขสวัสดีได้แน่
สรณัง คัจฉามิ หรือการถึงเป็นสรณะเป็นทีพ่ งึ่ มีความหมาย
เช่นนี้ มิได้มคี วามหมายอย่างทีเ่ ข้าใจผิดกันเป็นอันมาก การเคารพ
บูชากราบไหว้มารดาบิดาบุพการี ผู้ล่วงลับแล้วทั้งหลาย หรือท่าน
ผู้มีพระคุณทั้งหลายก็ตาม มิได้ถือเป็นการปฏิบัติแบบถึงเป็นที่พึ่ง
เมื่อได้รับเป็นสรณัง คัจฉามิ
๓๘

เพราะฉะนั้ น จึ ง ไม่ เ ป็ น การผิ ด ที่ พุ ท ธศาสนิ ก ทั้ ง หลาย
ผู้กล่าววาจาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่ถึง
แล้ว จะแสดงความเคารพ คารวะกราบไหว้ทา่ นผูท้ รงคุณแม้ลว่ งลับ
แล้วทั้งหลาย เพราะเป็นการแสดงถึงความมีคุณธรรมสูงส่ง คือ
กตัญญูกตเวทิตาธรรม เมือ่ บุคคลผูไ้ ม่มญ
ี าณหยัง่ รูห้ ยัง่ เห็นไปถึงภพ
ภูมอิ นื่ พ้นไปจากภพภูมขิ องตนย่อมไม่อาจรูไ้ ด้วา่ ท่านผูม้ พี ระคุณทัง้
หลายสถิตอยู่ ณ ภพภูมใิ ด ในฐานะใด การแสดงความเคารพคารวะ
โดยมุ่งแสดงความระลึกรู้พระคุณท่านจึงไม่เป็นความผิด
ความงมงายแตกต่างกับความกตัญญูกตเวทีเหมือนสีดำ� แตก
ต่างกับสีขาว ผูม้ ปี ญ
ั ญาเมือ่ พิจารณารูจ้ กั ความงมงายกับความกตัญญู
กตเวทีแล้ว จึงปฏิบตั ไิ ด้ถกู ต้อง การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ของตนไว้อย่างดี ก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีประการหนึ่ง
ต่อท่านผูท้ รงพระคุณต่อประเทศชาติและต่อประเทศชาติของตนด้วย
ผู้ที่มีความคิดปรารถนาจะช่วยชาติ แต่รู้สึกว่าตนไม่มีพละ
ก�ำลังเพียงพอจะท�ำได้ ควรท�ำความเข้าใจให้ถูกต้องถ่องแท้ว่า การ
พยายามรักษาขนบธรรมเนียมคนไทยของไทยไว้ ไม่ปล่อยให้ถูก
ท�ำลายไปด้วยการละเลยของตนเองหรือของผูใ้ ดอืน่ นับเป็นการช่วย
ชาติอย่างแท้จริงด้วยเหมือนกัน เป็นการแสดงความมีคณ
ุ ธรรมส�ำคัญ
คือกตัญญูกตเวทีตอ่ ชาติโดยตรง ก็คอื หนึง่ อันความกตัญญูกตเวที
นัน้ หาได้ยากในผูม้ จี ติ ใจไม่ประณีต เพราะความไม่ประณีตแห่งจิตใจ
จะท�ำให้ไม่ตระหนักในคุณค่าของความกตัญญูกตเวที ท�ำให้เห็นไป
ว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นความงมงาย เป็นความเสียเปรียบ
๓๙

ผูม้ าบริหารจิตทัง้ หลายพึงพินจิ ให้เห็นค่าของความกตัญญู
กตเวทีที่พึงมีไม่เพียงต่อผู้ทรงพระคุณที่ยังด�ำรงชีวิตอยู่ แต่ต้อง
ตลอดถึงท่านผู้ล่วงลับแล้วด้วยแล
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๔๐

๑๓
กตัญญูกตเวทีมีคุณอย่างไร
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว้อย่างดี เป็นการ
แสดงความกตัญญูกตเวทีประการหนึ่งต่อท่านผู้ทรงพระคุณต่อ
ประเทศชาติ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีตอ่ ประเทศชาติ
ของตนด้วย
ดั่งนั้นจึงสมควรที่ผู้มุ่งมาบริหารทางจิตทั้งหลายจะใส่ใจใน
เรื่องนี้ให้อย่างมาก เพราะความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมส�ำคัญ
เป็นผูแ้ สดงถึงคุณธรรมของจิตใจ เป็นเครือ่ งชีช้ ดั ถึงระดับของจิตและ
ที่สมควรได้รับความสนใจอย่างยิ่ง ก็เพราะกตัญญูกตเวทิตาธรรม
เป็นสิรมิ งคลอย่างสูง จึงใคร่ขอให้พร้อมใจกันรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของชาติไว้
เป็นผูใ้ หญ่รขู้ นบธรรมเนียมประเพณีดกี ว่าเด็ก ก็ขอให้สนใจ
อบรมเด็กให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเราให้ดี ให้ใส่ใจ
รักษาด้วยการปฏิบตั เิ คร่งครัดตามประเพณี ไม่เห็นแก่ความสนุกสนาน
สะดวกสบาย ส่วนตนหรือพรรคพวกของตน จนไม่ค�ำนึงถึงจารีต
ประเพณีที่ดีงาม
๔๑

อันประเพณีที่ดีงามนั้น เมื่อประพฤติปฏิบัติย่อมให้ผลถึง
จิตใจผูป้ ระพฤติปฏิบตั ดิ ว้ ยอย่างแน่นอน การรักษาประเพณีไม่เป็น
เพียงการปฏิบัติทางกายเท่านั้น
เมือ่ ปฏิบตั ใิ ห้ปรากฏทางกายก็จกั ปรากฏถึงจิตใจด้วยพร้อม
กัน จักเป็นความงามพร้อมทั้งกายและใจ โดยเฉพาะเมื่อจารีต
ประเพณีของเราเป็นจารีตประเพณีทลี่ ะเอียดอ่อนงดงาม เมือ่ ประพฤติ
ปฏิบตั กิ ย็ อ่ มได้รบั ผลทีป่ ระณีตละเอียดอ่อนงดงามเป็นสมบัตพิ ร้อม
ทั้งกายและใจด้วย
เมื่อเกิดมาในประเทศชาติที่มีความงดงามประณีตละเอียด
อ่อนเป็นแบบแผนเครื่องขัดเกลา ก็ควรจะถือเอาประโยชน์จากการ
เกิดดีของตนให้เต็มความสามารถ ไม่ควรปล่อยปละละเลยด้วยการ
ไม่สนใจปฏิบตั ติ ามจารีตประเพณีประจ�ำชาติเกิดของตน ก็จกั เป็นการ
ยอมเสียผลประโยชน์ทงี่ ดงามยิง่ ทีไ่ ม่เห็นค่าของสิง่ ทีม่ คี า่ นัน้ กล่าว
ได้ว่า เป็นผู้ขาดปัญญา เป็นผู้ตาบอด
เมื่อตาบอดและไม่มีปัญญา ก็ย่อมเป็นการแน่นอนว่า จะ
ด�ำรงตนอยู่ในโลกอย่างล่องลอย ขาดผู้ชักน�ำไปสู่ความดีงามและ
ความสวัสดี เป็นโอกาสตกลงสู่ห้วงหายนะได้อย่างง่ายดาย
ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ
ของไทยเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนต่างชาติทั้งหลาย คือความมี
สัมมาคารวะ
สัมมา หมายถึง ที่ดีที่ชอบ
คารวะหมายถึง เคารพ
๔๒

สัมมาคารวะหมายถึงให้ความเคารพคารวะที่ดีที่ชอบ คือที่
งดงาม ต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งปวงอย่างเหมาะสม นี่คือขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยที่เป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ควรได้รับการรักษาให้
ด�ำรงอยู่ย่ังยืนตลอดไป ไม่ควรปล่อยให้ความใจง่ายกับความพอใจ
ของแต่ละคนท�ำลายขนบธรรมเนียมนี้
อันการแสดงสัมมาคารวะนัน้ แม้จะเหมือนเป็นการยกย่อง
ผู้ได้รับว่าสูงและผู้ให้ว่าต�่ำ แต่ที่จริงมิได้เป็นเช่นนั้น ผู้แสดงสัมมา
คารวะนั่นเองเป็นผู้ประกาศความสูงของตนให้ปรากฏแก่ตาผู้รู้ทั้ง
หลาย ผูไ้ ด้รบั นัน้ มีฐานะอย่างไรก็คงอยูใ่ นฐานะเดิมของตน ไม่อาจ
สูงขึ้นได้ เพราะสัมมาคารวะที่ได้รับ
การแสดงสัมมาคารวะก็เป็นกรรม คือเข้าบทของกรรมตาม
ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ คือผู้ใดท�ำผู้นั้นย่อมได้รับ เมื่อสัมมา
คารวะเป็นกรรมดี ผลดีจึงตกแก่ผู้ท�ำแม้เกิดความไม่ปรารถนาจะ
แสดงสัมมาคารวะ ก็ขอให้คิดถึงความจริงนี้ ไม่มีใครอื่นที่จะได้รับ
ผลดีจากการแสดงสัมมาคารวะนอกจากเจ้าตัวเองเท่านั้น
ในทางตรงกันข้าม ผูแ้ สดงความหยาบคายไม่มสี มั มาคารวะ
ไม่มีใครไหนอื่นจะต้องกระทบกระเทือนนอกจากเจ้าตัวเองเท่านั้น
ยุคนีส้ มัยนีอ้ ารยธรรมต่างชาติเข้ามาปรนเปรอมาก จึงควรต้องเข้ม
แข็งเอาจริงเอาจังให้มาก
ในการอบรมสัง่ สอนลูกหลานทัง้ หญิงชายให้รจ้ ู กั ขนบธรรมเนียม
๔๓

ประเพณีของไทย ให้ปฏิบตั ติ ามเพือ่ รักษาไว้ให้ยงั่ ยืน เป็นศักดิศ์ รี
ของชาติสืบไป ตราบใดที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมที่ดีงามไว้ได้
ตราบนัน้ ย่อมสามารถรักษาชาติไว้ได้ แม้พากันท�ำลายจารีตประเพณี
เห็นแต่กับความพอใจสะดวกสบายของแต่ละคน ย่อมเป็นการ
ยากที่จะรักษาเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยไว้ได้แล
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๔๔

๑๔
วิธีกตัญญูต่อชาติ
ในการบริหารทางจิตส�ำหรับผู้ใหญ่ได้กล่าวถึงการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติว่า เป็นความส�ำคัญที่ผู้มีกตัญญู
กตเวทีตอ่ ชาติจะพึงแลให้เห็น พึงไม่ละเลย ตราบใดทีข่ นบธรรมเนียม
ของชาติยังได้รับการรักษาไว้ ไม่ถูกขนบธรรมเนียมอื่นกลืนหายไป
ตราบนั้นชาตินั้นย่อมด�ำรงความเป็นชาติอยู่ได้
ในทางตรงกันข้าม ขนบธรรมเนียมของชาติใดถูกขนบธรรมเนียม
ของชาติอื่นกลืนหายไป ชาตินั้นย่อมไม่อาจด�ำรงความเป็นชาติอยู่
ได้ แต่ละชาติยอ่ มมีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของตน แตกต่าง
กับชาติอื่นทั้งหลาย และขนบธรรมเนียมนั้น ๆ เป็นเครื่องประกาศ
แสดงความเป็นชาตินั้นบ้าง ชาตินี้บ้างต่าง ๆ กัน ซึ่งธรรมเนียม
ไทยมีการกราบไหว้เป็นเครือ่ งแสดงความเคารพ เป็นวิธที กั ทาย ฝรัง่
มีการโค้งการจับมือ จีนมีการเคียะ
ธรรมเนียมเหล่านีก้ เ็ ป็นเครือ่ งแสดงชาติ ผูใ้ ดแสดงกิรยิ าถูก
ต้องงดงามตามธรรมเนียมใด ก็แสดงชัดว่าเป็นคนชาตินั้น และไม่
ว่าจะเข้าไปสูส่ ถานทีใ่ ด ในหมูช่ นชาติใดก็ตาม การแสดงกิรยิ าตาม
๔๕

ธรรมเนียมของชาติตน ย่อมเป็นความถูกต้อง เป็นความงดงามเสมอ
ในทางตรงกันข้าม การไม่แสดงกิริยาตามธรรมเนียมของ
ชาติตนให้ถูกต้องงดงาม เป็นสิ่งที่ผู้ดีคือคนดีทั้งหลายเพ่งเล็งเห็น
เป็นความผิดเป็นความไม่ถูกต้อง ไม่น่าภาคภูมิใจและน่าละอายได้
ด้วย
ผู้มาบริหารจิตคือผู้พยายามอบรมจิต ให้รู้ความถูกความ
ควร จึงพึงท�ำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ถูกต้องชัดแจ้ง ให้เกิดความ
ยินดีพอใจทีจ่ ะรักษาขนบธรรมเนียมแห่งชาติไทยของเราไว้เต็มความ
สามารถ รวมทัง้ การพยายามช่วยผูร้ ว่ มชาติทงั้ หลายให้มคี วามยินดี
พอใจเช่นเดียวกันด้วย
การอบรมจิตใจในเรือ่ งนีท้ ถี่ กู ต้อง ควรจะเริม่ ทีก่ ารภูมใิ จใน
ความเป็นไทย ภูมใิ จในขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติไทยทีง่ ดงาม
อบรมใจให้รคู้ วามจริงว่าธรรมเนียมของไทยนัน้ ไม่ใช่เป็นธรรมเนียม
ของคนป่าล้าสมัย แต่เป็นธรรมเนียมที่ท่านผู้มีจิตใจสูง มีจิตใจ
ละเอียดอ่อนประณีตงดงามท่านก�ำหนดไว้วางไว้ เพือ่ ส่งเสริมไทยให้
พ้นจากความป่าเถื่อน พ้นจากความครหานินทาดูถูกเหยียบย�่ำของ
ชนต่างชาติทั้งหลาย
ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายน่าจะได้พิจารณาความจริงนี้ ให้
ถูกต้องถ่องแท้ จนซาบซึ้งถึงใจ ให้เห็นความเป็นอารยะของไทยมา
แต่ไหนแต่ไรแล้ว ซึง่ เป็นสิง่ ควรภูมใิ จ เมือ่ เกิดความภูมใิ จเกิดความ
เข้าใจถูกต้องดัง่ นีแ้ ล้ว ก็เป็นธรรมดาทีจ่ ะไม่เห็นธรรมเนียมของชาติ
อื่นใดว่ามีความน่าเลื่อมใส ปฏิบัติตามยิ่งกว่า
๔๖

การแสดงกิริยาวาจาตามธรรมเนียมของชาติไทยเรา ก็จะ
เป็นไปอย่างหนักแน่น ไม่หวัน่ ไหวแปรเปลีย่ นไปตามธรรมเนียมของ
ชาติแวดล้อมทัง้ หลาย ทีไ่ ด้เข้าไปเกีย่ วข้อง ไม่หลงเห็นว่าธรรมเนียม
ที่ไม่ใช่ของเรานั้น งดงามทันสมัย น่าจะได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้
ตนเป็นทีช่ นื่ ชอบของผูพ้ บเห็นทัง้ หลาย ว่าตนเป็นคนมีใจทันสมัย มี
กิรยิ าวาจาท่าทีทนั สมัย แตกต่างจากเพือ่ นร่วมชาติสว่ นใหญ่ของตน
ขอให้ผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย ถือว่าการรักษาธรรมเนียม
ไทยให้ถกู ต้อง แสดงออกให้งดงามว่าเป็นการบริหารจิตวิธหี นึง่ ผูท้ ี่
มีกริ ยิ าวาจาเรียบร้อยแบบไทยนัน้ ไม่เพียงช่วยบริหารจิตผูไ้ ด้พบเห็น
ทัง้ หลายอืน่ ให้ชมุ่ ชืน่ เท่านัน้ ยังเป็นการบริหารจิตตนเองให้ผอ่ งแผ้ว
ได้เป็นอย่างยิง่ อีกด้วย เพราะกิรยิ าวาจาของไทยนัน้ สุภาพเรียบร้อย
เป็นเด็กก็อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่ก็เมตตาปรานีเด็ก เมื่อ
กิริยาก็ตาม วาจาก็ตาม เป็นไปดังกล่าว จิตใจก็จะเป็นไปเช่นนั้น
ด้วย ความหยาบกระด้างรุนแรงจะไม่มใี นจิตใจของผูท้ มี่ ปี รกติมกี ริ ยิ า
วาจาอ่อนน้อม อ่อนโยน เหมาะควรแก่ภาวะฐานะแห่งตน
ดังได้กล่าวแล้วหลายครั้งหลายหนว่า แม้ความโกรธหรือ
โทสะเกิดขึ้นในใจ ควรบังคับอย่าให้ปรากฏออก เป็นการแสดง
ทางกายทางวาจา ถ้าปล่อยให้ปรากฏออกนอกจิตใจแล้ว จิตใจจะ
ร้อนยิ่งขึ้น แต่ถ้าฝืนข่มไว้ ก็จะสงบได้เร็วกว่า นั่นก็คือแม้การ
แสดงภายนอกงดงามเรียบร้อยอ่อนน้อมอ่อนโยนด้วยความสุภาพ
๔๗

เรียบร้อย เมตตาปรานีสม�ำ่ เสมอ จิตใจของผูแ้ สดงกิรยิ าวาจาเช่น
นั้นจะเหมือนดังกิริยาวาจาคือสงบเย็นเป็นสุขแล
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๔๘

๑๕
ศาสนาส�ำคัญไฉน
ครั้งก่อนได้กล่าวไว้ว่า การรักษาธรรมเนียมไทยให้ถูกต้อง
แสดงออกให้งดงามเป็นการบริหารจิตวิธีหนึ่ง ทั้งบริหารจิตตนเอง
และบริหารจิตผูอ้ นื่ ด้วย คือท�ำให้ผไู้ ด้พบเห็นทัง้ หลายชุม่ ชืน่ หัวใจใน
ความงดงามแห่งกิรยิ ามารยาทตามธรรมเนียมไทย ท�ำให้ตนเองก็มี
จิตใจที่สงบเย็นได้ด้วย
เพราะธรรมเนียมไทยมีกริ ยิ า วาจา เป็นต้น ทีน่ มุ่ นวล อัน
เป็นเหตุโน้มน้าวจิตใจให้เป็นไปตามได้ ยิ่งปฏิบัติได้สม�่ำเสมอจน
เป็นปรกติวสิ ยั ก็ยงิ่ ท�ำให้จติ ใจเป็นไปตามได้อย่างเป็นปรกติวสิ ยั ได้
ด้วย ธรรมเนียมไทยทีพ่ งึ รักษาไว้ ไม่เพียงกิรยิ าวาจาเท่านัน้ แต่ยงั
มีสิ่งอื่น ๆ อีกที่บรรพบุรุษปฏิบัติมาก็เป็นธรรมเนียมที่อนุชน คือ
เราทั้งหลายพึงรักษาไว้ไม่ควรท�ำลายเสีย หรือไม่ควรปล่อยให้สูญ
สลายไปเสีย โดยรับเอาธรรมเนียมของชาติอื่นมาแทนที่
เรือ่ งส�ำคัญเรือ่ งหนึง่ ทีเ่ ป็นสมบัตขิ องไทยมาช้านานนักหนา
คือเรื่องศาสนา คนไทยนับถือพระพุทธศาสนามาแต่ดั้งเดิม กล่าว
ได้ว่า นับถือกันจนในสมัยหลัง ๆ เกือบไม่รู้จักว่าที่นับถือพระพุทธ
๔๙

ศาสนานั้นคืออย่างไร แต่ถ้ายังยืนยันประกาศว่า ตนเป็นผู้นับถือ
พระพุทธศาสนาก็ยังดี รู้หรือไม่รู้ว่าการนับถือพระพุทธศาสนานั้น
คืออย่างไร ก็ยงั ดีกว่าไม่ยอมรับรูเ้ ลยว่าตนนัน้ นับถือพระพุทธศาสนา
เพือ่ รักษาธรรมเนียมของไทยไว้ เกีย่ วกับการนับถือศาสนา
ในขั้นแรกจึงควรต้องประกาศตน ให้เป็นผู้รู้ว่า ตนนับถือพระพุทธ
ศาสนา และตนเองต้องยอมรับรู้ด้วย ว่าตนนั้นไม่ได้นับถือศาสนา
อื่น หรือไม่ใช่คนไม่มีศาสนา แต่เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา มีค�ำ
ว่า พระพุทธศาสนาไว้ในใจเพียงเท่านี้ ก็ยังดีกว่าไม่มีเสียเลย แต่
เพียงเท่านั้นไม่เพียงพอ ต้องมีค�ำว่า พระพุทธศาสนาอยู่ในใจ คือรู้
ตนว่านับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ควรเพียงพอ ควรจะรู้จักการ
ปฏิบตั ติ นแบบพุทธศาสนิกชนพอสมควร คือรูจ้ กั ว่า พระพุทธศาสนา
ที่ตนนับถือนั้น มีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดา
พระพุทธเจ้านั้น ไม่ใช่พระเจ้า ไม่ใช่เทวดา พระพุทธเจ้า
เป็นมนุษย์คนหนึง่ แต่เป็นมนุษย์ทปี่ ระเสริฐเลิศล�ำ้ เหนือกว่ามนุษย์
ทัง้ ปวง เหนือกว่าพรหมเทพทัง้ หลาย ทรงเป็นมนุษย์คนหนึง่ ทีม่ สี ติ
ปัญญาสามารถพ้นสติปัญญาของมนุษย์และเทพทั้งนั้น ทรงปฏิบัติ
ธรรมและทรงน�ำวิธีปฏิบัตินั้นมาแสดงต่อ เกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติตาม
อย่างอัศจรรย์ ผูม้ ที กุ ข์มากก็กลับมีทกุ ข์นอ้ ย ผูม้ ที กุ ข์นอ้ ยก็อาจหมด
ทุกข์สิ้นเชิง ไม่มีผู้ปฏิบัติตามที่ทรงแสดงสั่งสอนแล้วจะไม่ได้รับผล
คนไทยนับถือพระพุทธศาสนา ตามบรรพบุรุษมานานช้า
ต้องไม่ลมื ความจริงนี้ ควรต้องภูมใิ จในพระศาสนาของตน ควรต้อง
มั่นคงในพระพุทธองค์ ตอกย�้ำความมั่นคงนั้นให้สม�่ำเสมอ เพื่อว่า
๕๐

จะได้ไม่ถูกสั่นคลอนถอนจากพื้นฐานที่ดีไปสู่พื้นฐานที่ไม่ดี ผู้เป็น
มารดาบิดาปูย่ า่ ตายายทัง้ หลาย ควรต้องชีใ้ ห้ลกู หลานระลึกไว้ตลอด
เวลา ถึงความส�ำคัญแห่งพระพุทธศาสนา ที่ให้เห็นความเยือกเย็น
เป็นสุขอันเกิดจากพระพุทธศาสนา
ก็พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เย็น ไม่ทรงสอนให้ร้อน ตัวเองก็
ไม่ทรงสอนให้รอ้ น กับผูอ้ นื่ ก็ไม่ทรงสอนให้กอ่ ความร้อน ดูหลักแห่ง
ศีลห้า ก็จะเห็นได้โดยง่าย ศีลทัง้ ห้าข้อล้วนเป็นไปเพือ่ ความเย็นของ
ผูป้ ฏิบตั ิ และของผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ สิน้ ไม่วา่ การไม่ฆา่ สัตว์กเ็ ป็นการไม่
ก่อความร้อนแก่สัตว์ และไม่ก่อความร้อนแก่ตนเองด้วย ถ้ายก
ตัวอย่างสัตว์เล็กนักก็มกั จะเข้าใจยาก แต่ถา้ เป็นสัตว์ใหญ่กจ็ ะเข้าใจ
ได้ง่าย ดูที่เขาจะฆ่าวัวสักตัว ไม่ใช่ว่าผู้ฆ่าจะไม่ก่อความร้อนให้แก่
ตนเอง แต่ท่ีท�ำจนเคยชินเป็นอาชีพแล้ว ก็เห็นยากว่าความรู้สึกที่
เกิดแก่ตน เมื่อจะฆ่าเขานั้นเป็นความร้อน ทั้ง ๆ ที่เป็นความร้อน
อย่างแน่นอน ไม่ใช่เป็นความเย็น
ธรรมเนียมของคนไทยนับถือพระพุทธศาสนา เราเป็น
คนไทย ต้องรักษาธรรมเนียมนี้ไว้ เมื่อต้องการเพียงรักษาง่าย ๆ
ก็เพียงรู้ตัวว่า เรานี้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้นับถือศาสนาอื่น
เท่านี้ก็ยังดีแล

๕๑
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๑๖
มีธรรมเพื่ออะไร
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ กล่าวไว้ แปลความว่า บุคคลควร
ท�ำวันคืนไม่ให้ว่างเปล่าจากประโยชน์น้อยหรือมาก เพราะวันคืน
ผ่านบุคคลใดไป ชีวิตของบุคคลนั้นย่อมพร่องจากประโยชน์นั้น
คนที่จะชักน�ำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ ซึ่งไม่เหลือวิสัย
คืออิทธิบาท คุณเครื่องให้ส�ำเร็จความประสงค์สี่อย่าง มี ฉันทะ
ความพอใจ รักใคร่ วิรยิ ะ ความเพียร ประกอบกระท�ำ จิตตะ ความ
เอาใจฝักใฝ่ไม่ทอดธุระ วิมงั สา ความหมัน่ ตรึกตรองพิจารณาเหตุผล
นั่นก็คือ เมื่อมุ่งประสงค์ความส�ำเร็จในสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัย
ต้องประกอบด้วยความพอใจในสิ่งนั้นเป็นประการแรก เมื่อมีความ
พอใจแล้ว ต้องหมั่นพิจารณาตริตรองเหตุผล ว่าเป็นความพอใจใน
สิ่งที่ถูกที่ควรหรือไม่ เพื่อว่าจะได้สามารถถอดถอนความพอใจนั้น
ได้ แม้รวู้ า่ เป็นความพอใจในสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ไม่ควร และแม้รวู้ า่ เป็นความ
พอใจที่ถูกที่ควรก็จะต้องท�ำฉันทะนั้น คือท�ำความพอใจในสิ่งนั้นให้
หนักแน่น เข้มแข็ง ไม่ปล่อยให้อ่อนแอเหยาะแหยะ
นอกจากนั้น การหมั่นพิจารณาตริตรองเหตุผลหรือวิมังสา
๕๒

ยังจะท�ำให้สามารถรู้วิธีปฏิบัติให้เกิดความส�ำเร็จเป็นล�ำดับไป ให้
เป็นการรู้วิธีที่ถูกต้อง และเมื่อมีฉันทะความพอใจรักใคร่ มีวิมังสา
ตริตรองพิจารณาเหตุผล รูแ้ น่ชดั เป็นล�ำดับไปแล้วจึงต้องใช้อทิ ธิบาท
ข้อสาม คือวิริยะ เพียรประกอบกระท�ำในสิ่งที่มีฉันทะนั้น ตามวิธี
ที่เห็นแล้วว่าถูกต้องนั้น พร้อมกับมีจิตตะ คือประกอบกระท�ำในสิ่ง
ที่ถูกที่ควร ที่พอใจรักใคร่ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ อย่างเอาใจใส่
ไม่ทอดธุระ
อันทีจ่ ริง แม้พจิ ารณาธรรมะส�ำคัญอันเป็นคุณเครือ่ งให้สำ� เร็จ
ความประสงค์สี่อย่างคืออิทธิบาทแล้ว ย่อมจักเห็นว่า เป็นธรรมะที่
ไม่ได้เรียงล�ำดับการปฏิบตั ิ เช่นทีท่ า่ นเรียงไว้เป็นข้อ ๆ รวมสีข่ อ้ เลย
หากแต่ธรรมะทุกข้อเกีย่ วเนือ่ งสอดคล้องกันเป็นอันหนึง่ อันเดียว ไม่
อาจแยกจากกันได้
ที่ส�ำคัญที่สุดน่าจะเป็นข้อสุดท้ายคือ วิมังสา ความหมั่น
ตริตรองพิจารณาเหตุผล เหตุผลหรือปัญญาเป็นความส�ำคัญทีส่ ดุ ใน
ทุกเรื่องทุกเวลา ความถูกความผิดเกิดจากเหตุผลที่ถูกที่ผิด ผลที่
ประเสริฐเกิดจากเหตุผลหรือปัญญาทีป่ ระเสริฐ มีพระพุทธเจ้าเป็น
ตัวอย่าง ทรงมีพระปัญญาที่ประเสริฐ ผลที่ทรงได้รับจึงเป็นผลที่
ประเสริฐ ทรงพาพระองค์พ้นจากความเป็นบุถุชนผู้ตกอยู่ในความ
เวียนว่ายตายเกิด พบทุกข์ทรมานนานัปการ จนพาพระองค์ให้ถึง
ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้ ด้วยพระปัญญาประเสริฐคือเหตุผล
ทัง้ ยังทรงสามารถชีท้ างพาผูม้ ปี ญ
ั ญาให้เห็นตามปฏิบตั ติ าม พ้นทุกข์
ตามพระองค์ได้อีกด้วยเป็นอันมาก
๕๓

ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดแจ้งที่สุดที่ว่าเหตุผลหรือปัญญา
เป็นความส�ำคัญทีส่ ดุ ไม่วา่ จะในเรือ่ งเล็กหรือเรือ่ งใหญ่ เรือ่ งส�ำคัญ
น้อยหรือส�ำคัญสูงสุด มีความส�ำเร็จส�ำคัญอย่างยิง่ ประการหนึง่ ทีค่ น
ไทยทุกคนมีความประสงค์อยู่ด้วยกันทั้งนั้น แต่อาจจะไม่ประกอบ
อิทธิบาทเพื่อให้เกิดความส�ำเร็จนั้น จึงขอจับความประสงค์นี้ของ
แต่ละคนขึ้นพิจารณาให้รอบคอบ ให้เห็นความส�ำคัญของความ
ประสงค์นั้น ซึ่งเป็นความประสงค์ร่วมของคนทั้งชาติ
ความประสงค์นั้นก็คือ ความประสงค์ที่จะให้ประเทศชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ของไทย ด�ำรงอยู่อย่างสวัสดีตลอดไป จึง
จ�ำเป็นต้องใช้อทิ ธิบาทในการด�ำเนินให้ถงึ ความส�ำเร็จ ทุกคนจ�ำเป็น
ต้องใช้อทิ ธิบาทให้เข้มแข็งเต็มที่ เพือ่ ให้ความประสงค์ทไี่ ม่เหลือวิสยั
นีเ้ ป็นไปได้ คือปลูกฉันทะความพอใจ รักใคร่ ในความปรารถนานัน้
ให้งอกงาม มุ่งให้เกิดความสวัสดี ยั่งยืนตลอดไป
พิจารณาเนือง ๆ ให้เห็นเหตุผลหนทางว่า ควรจะปฏิบัติ
อย่างไร จึงจะเป็นการถูกต้องที่สุดแล้วพากเพียรปฏิบัติด้วยความ
เอาใจใส่ ไม่ทอดธุระ มีฉันทะความพอใจรักใคร่ในความสวัสดีของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องพิจารณาให้เห็นเหตุผลว่าเป็น
ความพอใจที่ถูกต้องแน่แท้ ไม่เป็นฉันทะที่ไม่เหมาะไม่ควรอย่างใด
เลย ความสวัสดีของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นความ
ประเสริฐสุดของคนไทยทุกคนอย่างแน่นอน
เมื่อหมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลต่อไป ก็ย่อมเห็นว่า การ
จะด�ำเนินไปสู่ความงอกงาม งดงาม สวัสดีได้ ทุกคนต้องมีสามัคคี
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ต้องภูมใิ จในความเป็นไทยของตน ต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงามของไทยไว้ เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย
นัน้ แหละ คือเป็นเครือ่ งแสดงความเป็นไทย ต้องศึกษาให้รจู้ กั พระพุทธ
ศาสนาให้ดพี อสมควร ต้องปฏิบตั ติ ามทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสอนให้สม
แก่อัตภาพของตน คือให้ตนเป็นคนดีได้ ตามที่พระพุทธศาสนา
ยกย่องว่าดี ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีตามที่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดคิด ต้อง
หวงแหนเทิดทูนรักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไ์ ว้ยงิ่ กว่าอืน่ ใด
ต้องเห็นให้ถูกต้องตามความจริงว่า ปราศจากสถาบันทั้งสามแล้ว
ไม่มีคนใดอาจมีชีวิตอยู่ได้
ที่คนมีอายุบางคนกล่าวว่า ไม่นานก็จะตาย ไม่จ�ำเป็นต้อง
ห่วงใยความสวัสดีหรือไม่สวัสดีของสถาบัน นั้นเป็นความเข้าใจผิด
อย่างยิ่ง ลูกหลานของทุกคนยังมีอยู่เป็นอันมาก ตนเองอาจจะพ้น
ไปได้ไม่ตอ้ งพบเห็นความสวัสดีหรือไม่สวัสดีของสถาบัน แต่ลกู หลาน
ของตนเล่า หรือจะนึกถึงท่านผู้เป็นบรรพบุรุษก็ได้ ถ้าท่านไม่คิดถึง
ลูกหลาน เราก็จะไม่ได้พบความร่มเย็นเป็นสุขบนผืนแผ่นดินที่เป็น
ไทยนี้ เราควรมีความคิดที่ถูกต้องเหมือนท่าน
อิทธิบาทเป็นธรรมส�ำคัญ พึงยึดไว้เป็นบาทแห่งความส�ำเร็จ
แห่งการสามารถรักษาความสวัสดีของตนเอง คือของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ นั่นเอง ไว้ให้ตลอดไปแล

๕๕

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๑๗
ถึงยากก็ท�ำได้
พระพุทธศาสนายกความปรารถนาของบุคคลในโลก ที่ได้
สมหมายด้วยยากจึงกล่าวไว้ว่ามีสี่อย่าง คือ
หนึ่ง ปรารถนาขอให้สมบัติจงเกิดมีแก่เราโดยทางที่ชอบ
สอง ปรารถนาขอให้ยศจงเกิดมีแก่เรากับญาติพวกพ้อง
สาม ปรารถนาขอให้เราจงรักษาอายุให้ยืนนาน
สี่ เมื่อสิ้นชีพแล้ว ขอเราจงไปบังเกิดในสวรรค์
ความปรารถนาทัง้ สีอ่ ย่างนี้ โดยมากมักจะตัง้ ปรารถนาด้วย
กันแทบทุกคน โดยทีไ่ ม่ได้พจิ ารณาให้เห็นว่า เป็นสิง่ ทีจ่ ะได้สมหมาย
ง่ายหรือยากเพียงใด และแม้พจิ ารณาก็ยอ่ มจะเห็นได้วา่ เป็นสิง่ ทีจ่ ะ
ได้สมหมายด้วยยาก เหตุผลที่ยกขึ้นพิจารณาจักท�ำให้เห็นได้ง่าย
และเห็นได้ชดั เจนก็คอื แม้ความปรารถนานัน้ จักสมหมายได้ดว้ ยง่าย
แล้ว ความผิดหวังย่อมไม่เกิดแก่ผู้ใดทั้งสิ้น ทุกคนย่อมมีแต่ความ
สมหวัง โลกนีย้ อ่ มเต็มไปด้วยคนมัง่ คัง่ สมบูรณ์ดว้ ยสมบัติ ด้วยยศฐา
๕๖

บรรดาศักดิ์ ย่อมมีอายุยืนนาน เป็นคนแก่คนเฒ่าด้วยกัน คนตาย
น่าจะไม่มี เพราะต่างก็จะต้องรักษาอายุยนื นานทีส่ ดุ เท่าทีป่ รารถนา
ต้องการ และเรือ่ งของความต้องการมีอายุยนื นานนัน้ เป็นธรรมดา
อยู่แล้วที่จะไม่มีผู้ใดปรารถนาจะหมดอายุ แม้จะแก่เฒ่าเพียงไร ก็
ยังปรารถนาจะให้อายุยืนยาวไป ไม่สิ้นสุด
ความปรารถนาข้อทีส่ ี่ คือความปรารถนาเมือ่ สิน้ ชีพแล้ว ขอ
ให้ไปบังเกิดในสวรรค์ก็เช่นกัน ไม่ใช่สิ่งจะเป็นไปได้ตามปรารถนา
แม้วา่ ไม่ประกอบด้วยเหตุอนั สมควรแก่ผล อย่างไรก็ตาม พระพุทธ
ศาสนาไม่ได้ทำ� ให้เกิดท้อแท้เมือ่ เห็นว่า ความปรารถนาดังกล่าวเป็น
ไปสมหมายได้ด้วยยาก
พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระบรมศาสดาที่ไม่เคยทอดทิ้งผู้ใด
ให้ตกอยูใ่ นความผิดหวัง ท้อแท้ มืดมน เมือ่ ทรงชีส้ ภาพทีแ่ ท้จริงให้
เห็นแล้ว ก็จะทรงชีท้ างให้พน้ จากสภาพนัน้ ขึน้ สูส่ ภาพทีด่ กี ว่าเสมอ
ส�ำคัญเพียงว่า ผูใ้ ดจะปฏิบตั ติ ามทีท่ รงชีท้ างให้หรือไม่เพียงใดเท่านัน้
ผู้ปฏิบัติตามหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ด�ำเนินไปตามทางที่ทรงชี้
ย่อมถึงจุดมุ่งหมายได้โดยควรแก่การปฏิบัติด�ำเนิน
เมือ่ ทรงแสดงความปรารถนาของบุคคลในโลกทีไ่ ด้สมหมาย
ด้วยยาก สี่ประการข้างต้นแล้ว ก็ได้ทรงแสดงธรรมเป็นเหตุให้สม
หมายสี่อย่างควบคู่กันเพื่อขจัดความผิดหวังท้อแท้ ธรรมเหตุให้สม
หมายสี่อย่าง คือ
หนึ่ง ศรัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา
๕๗

สอง สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล
สาม จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยบริจาคทาน
สี่ ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา
ศรัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือความเชื่อความ
เลือ่ มใสเป็นข้อส�ำคัญอย่างยิง่ อันจะน�ำให้ธรรมข้ออืน่ เกิดได้ไม่ยาก
หรือเกิดได้โดยง่ายเมื่อมีความเชื่อความเลื่อมใส คือ ความศรัทธา
ในผูใ้ ดสิง่ ใด ย่อมพร้อมจะปฏิบตั ติ ามผูน้ นั้ สิง่ นัน้ ศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนาเป็นศรัทธาที่ส�ำคัญที่สุดเหนือศรัทธาทั้งหลาย มีคุณยิ่งใหญ่
เหนือศรัทธาในสิ่งอื่น แต่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ยังจ�ำเป็นต้อง
ประกอบด้วยความถึงพร้อมด้วยปัญญา แม้เมือ่ ถึงพร้อมด้วยปัญญา
ศรัทธาก็เกิดโทษได้โดยง่าย
เหมือนดังปรากฏอยู่เสมอในศรัทธาที่ปราศจากปัญญาของ
คนบางพวกบางคณะ ศรัทธาทีป่ ระกอบด้วยปัญญานัน้ กล่าวง่ายสุด
คือปัญญาในพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้า เพือ่ ตามที่ทรงสั่งสอน
ความเคร่งนี้จะท�ำให้รักษาศีล บริจาคทาน เพราะทรงสอนให้รักษา
ศีล ให้บริจาคทานและเมือ่ รักษาศีลบริจาคทานแล้ว ผลแห่งศีลแห่ง
ทานซึง่ มีจริง ย่อมส่งให้ได้บรรลุความส�ำเร็จสมมุง่ หมาย ผูร้ กั ษาศีล
ย่อมได้โภคะ มีสมบัติมียศมีอายุ และเมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมไปบังเกิด
ในภพภูมิที่ดี ที่เป็นสุคติภพ จะเรียกว่าบังเกิดในสวรรค์ก็ไม่ผิด
ผูบ้ ริจาคทานก็เช่นเดียวกัน ย่อมได้สมบัตทิ งั้ ปวงอันปรารถนา
ความสมปรารถนาดังกล่าวผู้ไม่มีศรัทธาประกอบด้วยปัญญา ยาก
๕๘

จะเชือ่ ว่าจะเป็นไปได้จริง เมือ่ ไม่มศี รัทธา ไม่เชือ่ ก็ยอ่ มไม่สมปรารถนา
เพราะย่อมไม่รกั ษาศีลไม่บริจาคทาน นัน่ ก็คอื ไม่ทำ� เหตุอนั จักให้เกิด
ผลเป็นความสมหมาย
ขอให้พจิ ารณาความปรารถนาของตนว่ามีความปรารถนา
กีอ่ ย่าง ทีย่ กมากล่าวข้างต้น อันเป็นความปรารถนาทีไ่ ด้สมหมาย
ด้วยยากหรือไม่ แม้มกี ข็ อให้อบรมธรรมะแก่ผสู้ มหมายสีอ่ ย่าง ที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แจ้งชัดแล้ว ด้วยพระมหากรุณานั้นแล

๕๙

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๑๘
สิ่งที่มีค่ากว่าอิทธิปาฏิหาริย์
สมัยนี้มีการสนใจโจษจันกันมาก เกี่ยวกับไสยศาสตร์และ
อิทธิปาฏิหาริย์อันเป็นเรื่องนอกศาสนา คือเป็นเรื่องความสามารถ
ของผูน้ อกศาสนา คือผูไ้ ม่ได้นบั ถือพุทธศาสนาทัง้ หลาย เป็นเหตุให้
พุทธศาสนิกชนผู้สนใจในเรื่องอัศจรรย์ ตื่นเต้นสนใจไปตามกัน ที่
จริงนั้นผู้ปฏิบัติพุทธศาสนาที่สามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้ มีมา
แล้วไม่ใช่นอ้ ยและก็ยงั มีอยู่ เพียงแต่วา่ พระพุทธเจ้าไม่ทรงปรารถนา
ให้มีการอวดอิทธิฤทธิ์ ไม่ทรงปรารถนาให้พุทธศาสนิกชนสนใจใน
การปฏิบัติเพื่อมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเพื่อให้สิ้นกิเลส
ดังนั้นผู้ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาจึงคิดว่า
การปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้นไม่เกิดผลที่ตื่นเต้น น่าสนใจ ที่เป็น
ปาฏิหาริย์ อันอาจบันดาลให้เกิดความสมประสงค์ในสิง่ พึงปรารถนา
ทั้งหลายได้เหมือนที่ปรากฏในการกระท�ำของผู้นอกศาสนา ผู้ที่มี
ความคิดมีความเข้าใจผิดเช่นนี้ ควรจะได้ศึกษาพระพุทธศาสนาให้
เข้าใจดีพอสมควร คือศึกษาพระพุทธประวัตใิ ห้ละเอียดยิง่ กว่าทีร่ อู้ ยู่
แล้วเพียงเล็กน้อยเหลือเกิน แล้วจะได้ตนื่ เต้นชืน่ ชอบสนใจยิง่ กว่าที่
๖๐

ตื่นเต้นในอิทธิปาฏิหาริย์ทั้งหลาย
เรื่องราวของพระภิกษุสงฆ์ทั้งครูอาจารย์ที่สมัยนี้มีหนังสือ
น�ำมาเผยแผ่ถูกต้องบ้างผิดพลาดไปบ้าง ล้วนเป็นเครื่องยืนยันว่า
การปฏิบตั พิ ระพุทธศาสนาให้จริงจังนัน้ มีผลดังเป็นทีส่ นใจของผูค้ น
ทั้งหลายได้ ไม่ใช่ว่าการปฏิบัติพระพุทธศาสนาจะเป็นไปเพื่อบรรลุ
มรรคผลนิพพานอย่างจืดชืดไม่น่าตื่นเต้นสนใจ
พระพุทธเจ้าทรงสามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริยไ์ ด้ทกุ ประการ
สาวกของพระองค์ก็เช่นกัน แต่ไม่ทรงปรารถนาให้เป็นเช่นนั้น ไม่
ทรงปรารถนาให้แสดงออก เป็นทีต่ นื่ เต้นสนใจเช่นนัน้ เพราะทรงมี
พระปัญญาเลิศล้นเห็นเรื่องของปาฏิหาริย์ไม่ใช่เรื่องที่จะพาให้พ้น
ทุกข์ได้ และพุทธศาสนิกในสมัยพุทธกาลก็เข้าใจในเรือ่ งนีด้ ี ไม่เห็น
ความส�ำคัญของอิทธิปาฏิหาริยว์ า่ ยิง่ กว่าความส�ำคัญของการพ้นจาก
กิเลส
แต่ล่วงมาสมัยนี้สติปัญญาความคิดเห็นของคนเปลี่ยนแปร
จากเดิมเป็นอันมาก ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่จะท�ำให้เห็นได้ว่า พระพุทธ
ศาสนาไม่ล�้ำเลิศ ไม่ใช่เรื่องที่จะท�ำให้เห็นได้ว่า พระพุทธศาสนาไม่
ทัดเทียมศาสนาอืน่ จึงน่าจะเป็นไปได้วา่ แม้ปรารถนาความตืน่ เต้น
อัศจรรย์ ยิ่งกว่าความพ้นจากมือมาร ก็อาจหาได้จากการปฏิบัติ
พระพุทธศาสนานี้แหละ
เช่นเดียวกับที่ครูอาจารย์องค์ส�ำคัญในสมัยนี้ ท่านได้รับได้
มีเพราะการปฏิบัติพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเป็นที่ได้ยินได้ฟังได้
รู้ได้เห็นกันอยู่เสมอในปัจจุบัน แม้พระพุทธศาสนาจะไม่ได้ปฏิเสธ
๖๑

พรหมเทพว่าเป็นสิ่งไม่มีจริง แต่พระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า
พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผลู้ ำ�้ เลิศเหนือพรหมเทพทัง้ หลาย พระพุทธเจ้าทรง
ล�้ำเลิศ เหนื อ พรหมเทพศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและแม้ ใ ช้ ป ั ญ ญา ใช้
วิจารณญาณย่อมได้ความเข้าใจได้ไม่ยาก ว่าแม้พระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทัง้ หลายจะไม่ได้ผกู พันกับสิง่ หนึง่ สิง่ ใดแล้วสละละวาง
สิน้ แล้ว แต่การพึง่ พระบารมีพระพุทธเจ้า ย่อมเกิดผลมหัศจรรย์ได้
แน่นอน เป็นมหัศจรรย์ที่เหนือมหัศจรรย์ทั้งหลายเพราะส�ำเร็จได้
ด้วยพระพุทธบารมี
เพือ่ ความเข้าใจทีช่ ดั เจนและง่ายขึน้ น่าจะได้นกึ ถึงตัวอย่าง
ทีเ่ ป็นเรือ่ งธรรมดา ๆ ไม่ใช่เรือ่ งลีล้ บั อัศจรรย์ ศิษย์อาจารย์เดียวกัน
หรือลูกพ่อแม่เดียวกัน เมือ่ ผูใ้ ดผูห้ นึง่ จะท�ำกิจสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ก็ยอ่ มไม่
ถูกทอดทิง้ จากเพือ่ นร่วมครูอาจารย์ หรือพีน่ อ้ งร่วมพ่อแม่ ย่อมต้อง
มีการร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือกันเต็มสติปัญญาความ
สามารถ แม้วา่ บางครัง้ บางคราวครูอาจารย์หรือพ่อแม่จะไม่ได้มสี ว่ น
เกีย่ วข้องรูเ้ ห็นด้วยเลยก็ตาม เป็นความเกีย่ วข้องผูกพันสายเลือดใน
ความเป็นศิษย์ร่วมครูอาจารย์ ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จ
เพือ่ ให้พน้ ทุกข์ พ้นภัย ย่อมเกิดได้จากเหตุนเี้ ป็นธรรมดา น่าจะไม่มี
ผู้ปฏิเสธความจริงนี้
พิจารณาด้วยปัญญาตามตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น แล้ววก
เข้าหาความส�ำเร็จทีย่ อ่ มเกิดได้ เพราะพระพุทธบารมีกย็ อ่ มจะเข้าใจ
ได้โดยง่าย ถ้าเปรียบพระพุทธเจ้าว่าทรงเป็นพระพุทธบิดาของพุทธ
ศาสนิกทั้งหลาย ก็ทรงมีลูกมากมายเหลือคณานับ ทั้งมนุษย์และ
๖๒

พรหมเทพ ความสามารถหรืออิทธิฤทธิ์ของบรรดาผู้เป็นพุทธบุตร
นั้นพ้นจะบรรยาย แล้วจะสงสัยได้หรือในความส�ำเร็จสัมฤทธิ์ผล
เหมือนปาฏิหาริย์ของพุทธศาสนิกผู้มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้า
ขอเพียงตั้งใจมั่นถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ
ให้มั่นคงไม่คลอนแคลนไปด้วยอ�ำนาจอื่นใดเถิดแล

๖๓

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๑๙
ปาฏิหาริย์ที่ทุกคนท�ำได้
อาทิตย์ก่อนได้กล่าวว่า แม้ปรารถนาความตื่นเต้นอัศจรรย์
ยิ่งกว่าความพ้นจากมือมาร ก็หาได้จากการปฏิบัติพระพุทธศาสนา
เหมือนกัน มิใช่วา่ การปฏิบตั พิ ระพุทธศาสนาจะน�ำไปสูค่ วามพ้นทุกข์
อย่างสิน้ เชิง ทีบ่ างคนอาจคิดว่าเป็นสภาพทีจ่ ดื ชืดน่าเบือ่ หน่าย สูใ้ ห้
ตื่นเต้นกับความอัศจรรย์ทั้งหลายไม่ได้
ดัง่ นัน้ แม้ตอ้ งการให้เกิดอะไร ๆ ทีอ่ ศั จรรย์ตนื่ เต้นพิลกึ พิลนั่
ก็ให้ปฏิบตั พิ ระพุทธศาสนาอย่างจริงจังตัง้ แต่บดั นี้ การปฏิบตั กิ ไ็ ม่ใช่
ว่าจะล�ำบากยากเย็นเพียงไร ส�ำคัญที่ต้องมีสัจจะ คือ ความตั้งใจ
จริง ตัง้ ใจแล้วต้องท�ำให้ได้ และก็ตอ้ งตัง้ ใจด�ำเนินไปบนทางไปสูค่ วาม
น่าอัศจรรย์พิลึกพิลั่นที่ต้องการพบ ต้องการเห็น
ทางพระพุทธศาสนาท่านสอนให้ทอ่ งพุทโธ ธัมโม สังโฆ ทัง้
สามค�ำนีก้ ไ็ ด้ ค�ำหนึง่ ค�ำใดเพียงค�ำเดียวก็ได้ ท่องให้จริงจังคือวันหนึง่
ให้นานถึงครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยต่อหนึ่งครั้ง และวันหนึ่งก็ไม่ควรท�ำ
น้อยกว่าสามครั้ง พากเพียรท�ำไม่นานก็จะได้เห็นผลจะได้รับความ
ตื่นเต้นอัศจรรย์สมความปรารถนาแน่นอน
๖๔

ขอแนะน�ำว่าก่อนจะท่องพุทโธ หรือธัมโม สังโฆ ควรจะได้
สวดมนต์ไหว้พระ สวดมนต์ให้นานอย่างน้อยก็สักครึ่งชั่วโมง และ
การสวดมนต์นนั้ ไม่ใช่วา่ จะท่องจ�ำให้ขนึ้ ใจ นัน่ ไม่จำ� เป็น เปิดหนังสือ
หรือที่เรียกกันว่ากางต�ำราดู กางต�ำราอ่านนั่นแหละดี อาจจะดีกว่า
ท่องจ�ำขึน้ ใจแล้ว หลับตาสวดเสียด้วยซ�ำ้ ส�ำหรับคนส่วนมากทีส่ มาธิ
ไม่ดพี อ เพราะก็คงเคยรูส้ กึ ด้วยกันแล้วว่าเวลาสวดมนต์ทจี่ ำ� ได้ขนึ้ ใจ
แล้วนัน้ บางทีหรือบ่อย ๆ นัน่ แหละ ท่องแต่ปาก สวดแต่ปาก ส่วน
ใจนัน้ คิดไปถึงไหน ๆ ได้สบาย เช่นนีเ้ รียกว่าขาดสติ ไม่มสี มาธิ ไม่
เกิดประโยชน์ที่ควร แต่ถ้าเปิดหนังสือกางต�ำราอ่าน จ้องดูทุกตัว
อักษร สติย่อมจดจ่ออยู่ สมาธิย่อมมี ยิ่งอ่านมากเท่าไร สติย่อม
จดจ่ออยู่นานเท่านั้น สมาธิย่อมอยู่นานเท่านั้นเหมือนกัน ใจย่อม
สงบ ด้วยอ�ำนาจของสมาธิ
ดังนั้น แม้ไม่แน่ใจตนเองว่ามีสมาธิดีแน่นอน ก็ควรเปิด
หนังสือสวดมนต์ดูทุกตัวอักษร อ่านจากหนังสือทั้งหมด แม้ว่าจะ
ท่องจ�ำได้แล้ว เพราะสวดมานานนักหนาแล้วก็ตาม เพื่อให้ใจไม่คิด
ไปพลาง ปากสวดไปพลาง ก็น่าจะใช้วิธีช่วยสมาธิช่วยสติด้วยการ
เปิดหนังสืออ่าน อ่านทั้ง ๆ ที่จ�ำได้ขึ้นใจแล้วก็ไม่เสียหาย และจะ
เป็นการดียงิ่ กว่าหลับตาสวด ทัง้ ๆ ทีจ่ ติ ใจกวัดแกว่งไปตามอารมณ์
เชื่อว่าทุกวันนี้มีผู้ชอบอิทธิปาฏิหาริย์มาก อยากพบอยาก
เห็น อยากท�ำได้ดว้ ยตนเอง ก็ควรท�ำความเข้าใจให้ถกู ต้องว่าจะเป็น
เช่นนั้นได้ ต้องท�ำใจให้เป็นสมาธิ ให้สงบจากเรื่องวุ่นวายทั้งหลาย
เหมือนท�ำใจให้ว่าง เพื่อให้เรื่องอักษรทั้งหลายมีที่สอดแทรกเข้าไป
๖๕

ให้เรารู้ให้เราเห็นด้วยตนเอง บางทีอาจมีผู้แย้งว่าการสวดมนต์ด้วย
เสียงพึมพ�ำก็ตาม หรือด้วยเสียงดังก็ตาม ก็เหมือนไม่ว่าง เหมือน
ต้องท�ำงานอยู่ แล้วจะมีทวี่ า่ งส�ำหรับเรือ่ งอัศจรรย์ทงั้ หลายเข้าไปถึง
จิตใจได้อย่างไร ทีจ่ ริงน่าสงสัยเช่นนัน้ แต่ไม่เป็นจริงตามทีน่ า่ สงสัย
นั้น
ใจที่จดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใด นั่นคือใจที่เป็นสมาธิ จดจ่อ
นานก็เป็นสมาธินาน และสมาธินานเท่านัน้ ทีจ่ ะเกิดผลดังปรารถนา
คือรู้เห็นความอัศจรรย์ความตื่นเต้นทั้งหลาย ไม่ต้องวุ่นวายไปดูไป
เห็นความน่าตื่นเต้นอัศจรรย์ของใครอื่น ท�ำตัวเองให้เป็นผู้มีความ
อัศจรรย์ดีกว่า เริ่มเสียตั้งแต่บัดนี้
หาหนังสือสวดมนต์สกั เล่ม เลือกบททีช่ อบใจค�ำแปล แล้ว
ก็ลงมืออ่านดัง ๆ ไม่ตอ้ งถึงกับดังลัน่ ไปถึงไหน เพียงออกเสียงให้
ตัวเองได้ยินเท่านั้นก็ใช้ได้แล้ว อ่านไปเรื่อย ๆ บทนั้นบทนี้อ่าน
ไปให้ได้เวลาสักครึง่ ชัว่ โมงเป็นอย่างน้อยทุกวัน ทุกเวลา เช้าด้วย
ก็อ่านหนังสือทั้งเช้าทั้งเย็น ไม่มีเวลาเช้า ก็อ่านแต่ตอนเย็น ให้
นาน ๆ อย่าอ้างว่าไม่มีเวลา ควรต้องสละเวลาให้ได้ แล้วจะได้
พบความอัศจรรย์ที่ชอบพบกันนักแล
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๒๐
ท�ำเอง ก็จะรู้เอง
ไม่ผดิ แน่แม้จะกล่าวว่า สิง่ ทีค่ นทัง้ หลายเกลียดกลัวมากทีส่ ดุ
คือความทุกข์ ค�ำว่า “ทุกข์” เป็นค�ำที่ไม่มีผู้ใดปรารถนาให้เกิดแก่
ตน ไม่ปรารถนาให้เกิดแก่พรรคพวกพี่น้องเพื่อนฝูงของตน
พระพุทธเจ้าก่อนแต่จะได้ตรัสรู้ ทรงเป็นผูห้ นึง่ ทีเ่ กลียดกลัว
ความทุกข์อย่างยิ่ง แต่ทรงมีพระปัญญาเฉลียวฉลาดเกินกว่าคนทั้ง
หลายจึงไม่ทรงยอมรับสภาพที่ทรงเกลียดกลัวนั้น ตามแบบที่คน
เรียกกันว่า งอมืองอเท้า แต่ทรงดิ้นรนค้นคว้าหาวิธีหาหนทาง เพื่อ
พาพระองค์ให้ไม่ต้องพบสภาพที่ไม่พึงประสงค์ จนในที่สุดก็ทรง
สามารถพบวิธีพบหนทาง และทรงสามารถพาพระองค์ให้พ้นจาก
สภาพนั้นได้ ทรงไม่ต้องพบความทุกข์อีกต่อไป ทั้งยังทรงสามารถ
พาสาวกผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากสภาพที่เรียกว่าทุกข์ เช่นเดียวกับ
พระองค์อีกด้วย
ความมหัศจรรย์ยิ่งยังอยู่ที่ว่าแม้จนทุกวันนี้ พระพุทธเจ้าก็
ยังทรงสามารถพาผูป้ ฏิบตั ติ ามพระองค์ให้พน้ ทุกข์ได้ ทัง้ ๆ ทีเ่ สด็จ
ดับขันธปรินิพพานไปแล้วกว่า ๒,๕๐๐ ปี พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
น่าจะทบทวนความคิดเกี่ยวกับความจริงดังกล่าวให้เสมอ ให้เกิด
๖๗

ความเข้าใจอย่างซาบซึ้ง ให้เกิดความภาคภูมิใจในพระบรมศาสดา
ของเราว่าทรงเยี่ยมยอดเพียงไร
การจะพาตนให้พ้นทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดทุกเวลานั้น ไม่ใช่
เรื่องง่าย ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะสามารถคิดค้นจนพบหนทางพบวิธีได้
แต่พระพุทธเจ้าทรงท�ำได้แล้วจริง ไม่ใช่สกั แต่คาดคิดกัน แม้พระพุทธ
องค์จะไม่ได้ทรงด�ำรงพระธาตุขนั ธ์ให้ได้พบได้เห็นให้เป็นเครือ่ งยืนยัน
พิสูจน์ความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแล้ว แต่พุทธสาวกที่สืบต่อมาเป็น
จ�ำนวนมากตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงทุกวันนี้ เป็นพยานยืนยันได้
พระอริยบุคคลทัง้ หลาย ท่านเป็นประจักษ์พยานทีไ่ ม่มผี อู้ าจปฏิเสธ
ความพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้า
แต่บถุ ชุ นทัง้ หลาย ย่อมเข้าใจได้ยากถึงสภาพความพ้นทุกข์
ที่กล่าวนี้ มีพระพุทธด�ำรัสไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ความ
หมายที่ควรเข้าใจในที่นี้ เมื่อก�ำลังกล่าวถึงความพ้นทุกข์ก็คือ ผู้ที่
ปฏิบัติตนเองจนพ้นจากความทุกข์ย่อมเห็นพระพุทธเจ้า คือย่อม
เข้าใจด้วยว่า พระพุทธเจ้าทรงพ้นทุกข์อย่างไร นี่คือการที่ทรงอ้าง
พยานหลักฐานให้เห็นประจักษ์วา่ มิได้เพียงทรงกล่าวอ้างว่าทรงพ้น
ทุกข์ แต่ผู้อื่นมีโอกาสพ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์ได้ด้วย เมื่อใด
พ้นทุกข์ เมื่อนั้นย่อมเห็นความพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรง
เปรียบว่า เหมือนเห็นพระองค์เอง
ที่จริงค�ำว่าธรรม มิได้หมายถึงสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นกุศลเสมอ
ไป แม้ที่ไม่ดีไม่งามไม่เป็นกุศลก็เป็นธรรม จึงน่าจะคิดว่าผู้ใดแม้
เห็นความดีความไม่ดี ความงามความไม่งาม กุศลอกุศลชัดเจนเพียง
๖๘

ไร ย่อมเห็นพระพุทธเจ้าชัดเจนเพียงนั้น ว่าสิ่งที่เป็นธรรมที่แลเห็น
นั้น ต้องประจักษ์ในจิตใจของผู้เห็นเอง ไม่ใช่คาดคิดมองดูธรรมใน
จิตใจของผู้อื่น เห็นสภาพจิตใจหรือธรรมของตนชัดเจนเพียงไร ก็
ย่อมจะเห็นพระพุทธเจ้าชัดเจนเพียงนัน้ ถ้าเห็นสภาพทีผ่ อ่ งใสเป็นสุข
สงบแห่งจิตใจตน ก็ย่อมพอเห็นพอเข้าใจสภาพของจิตพระพุทธเจ้า
ได้ว่า มีความผ่องใสสงบ เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าตามระดับแห่ง
ความผ่องใสแห่งจิตใจตนเองที่ตนรู้ตนเห็น
ถ้าเห็นสภาพทีม่ ดื มิด ขุน่ มัว เศร้าหมอง แห่งจิตใจตนเพียง
ไร ย่อมสามารถเข้าใจความแตกต่างแห่งสภาพของจิตของพระพุทธเจ้า
ได้ว่า ไม่เป็นเช่นสภาพจิตของตน ย่อมเห็นพระพุทธเจ้าผ่องแผ้ว
แตกต่างจากตนเองเป็นอันมาก ย่อมเห็นความห่างไกลของตนเอง
จากพระพุทธเจ้าอย่างลิบลับ
พระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดของคนดี คนดีที่เหนือมนุษย์
และพรหมเทพทั้งหลาย ผู้ใดเห็นธรรมในใจตน ว่าท�ำให้ตนห่าง
ไกลจากพระพุทธองค์ลิบลับก็น่าจะรู้ตัวว่า ควรจะต้องละอายใจ
อย่างยิง่ ควรจะเร่งอบรมใจตนเองให้มโี อกาสเห็นพระพุทธเจ้าว่า
ไม่ถึงกับห่างไกลกับตัวเองอย่างลิบลับแล

๖๙
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๒๑
ท�ำไมต้องสัมมาทิฏฐิ
การบริหารทางจิตส�ำหรับผู้ใหญ่ ก�ำลังกล่าวถึง สัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบ เพราะสัมมาทิฏฐิเป็นความส�ำคัญที่สุด สัมมาทิฏฐิ
จะท�ำให้สามารถด�ำเนินชีวิตไปได้ถึงจุดหมายปลายทางที่ประเสริฐ
พ้นจากความไม่สวัสดีทั้งปวง
สัมมาทิฏฐิเป็นความจ�ำเป็นส�ำหรับทุกคนในทุกเรือ่ งทุกเวลา
พระธรรมค�ำสัง่ สอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านัน้
มีความเลิศแล้ว มีคณ
ุ ใหญ่ยงิ่ สถานเดียว ปราศจากโทษอย่างสิน้ เชิง
แต่ถา้ ผูร้ บั ฟังพระธรรม ค้านสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็จะตีความ
แห่งพระธรรมไม่ตรงตามเป็นจริง
ความไม่มสี มั มาทิฏฐิ หรือความมีมจิ ฉาทิฏฐิ คือ ความเห็น
ผิดจะท�ำให้ตีความแห่งพระธรรมตรงกันข้ามกับความจริงได้ ทั้ง ๆ
ทีพ่ ระธรรมมีแต่คณ
ุ ไม่มโี ทษ ผูม้ มี จิ ฉาทิฏฐิตคี วามผิดก็จกั ได้รบั โทษ
ไม่ได้รบั คุณ แม้วา่ เจ้าตัวจะเชือ่ ว่า ตนก�ำลังปฏิบตั ติ ามพระธรรมค�ำ
สั่งสอนของพระพุทธเจ้า สัมมาทิฏฐิจึงส�ำคัญยิ่งนัก อาจท�ำของดี
ให้เป็นของชั่วส�ำหรับตนได้ อาจท�ำสิ่งที่เป็นคุณให้เป็นสิ่งที่เป็นโทษ
๗๐

ส�ำหรับตนได้ ผู้มีความตั้งใจดี ปรารถนาจะท�ำดี จึงควรสนใจกับ
ทิฏฐิ คือ ความเห็นของตนให้เป็นพิเศษ ให้เป็นความเห็นทีถ่ กู ทีช่ อบ
อย่าไม่ประณีตกับความเห็นของตน เมือ่ เกิดความเห็นในเรือ่ งใดขึน้
มา อย่ายอมเชื่อความเห็นของตนง่าย ๆ แต่ควรพินิจพิจารณาให้ดี
ให้รอบคอบประณีต จนแน่ใจว่าเป็นความเห็นชอบประกอบด้วย
เหตุผลจริงแท้ จึงค่อยปลงใจเชื่อความเห็นของตนว่าเป็นความเห็น
ที่ควรปฏิบัติ ด�ำเนินต่อไปได้ ไม่เช่นนั้นแล้วก็อาจจักด�ำเนินไปสู่
หายนะเพราะอ�ำนาจของมิจฉาทิฏฐิ
แต่การจะเพ่งพินิจทิฏฐิของตน ให้เห็นถูกต้องว่าเป็นสัมมา
ทิฏฐิหรือไม่ จ�ำเป็นต้องอาศัยสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งส�ำหรับความเป็น
มนุษย์ นั่นคือปัญญา
ปัญญานัน้ พุทธศาสนสุภาษิตกล่าวไว้วา่ ปัญญาเป็นเครือ่ ง
วินจิ ฉัยสิง่ ทีฟ่ งั แล้ว ปัญญาเป็นเครือ่ งเพิม่ พูนเกียรติคณ
ุ และชือ่ เสียง
คนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้ แม้ในความทุกข์ก็หาความสุขได้
ความหมายของพุทธศาสนสุภาษิตนี้ ตรงไปตรงมาดังกล่าว คือ เมือ่
ได้ยินได้ฟังเรื่องใดจากผู้ใด จะสักแต่ว่าฟังแล้วตัดสินใจเชื่อหรือไม่
เชื่อเพียงเท่าที่ได้ยินได้ฟังจากปากจากค�ำเขาเท่านั้น ไม่ได้ ต้องใช้
ปัญญา คือ เหตุผลเข้าประกอบพินิจพิจารณาตัดสินว่า ควรเชื่อว่า
เป็นความจริงหรือความคิดอย่างไร ควรเชือ่ ถือเพียงไรหรือไม่ ปัญญา
จะช่วยในการวินิจฉัยคือตัดสินได้จริง แต่จะวินิจฉัยได้ถูกแท้มาก
น้อยเพียงไร ก็ขนึ้ อยูก่ บั ระดับของปัญญาอีกด้วย ปัญญาเป็นเครือ่ ง
เพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียง
๗๑

ความข้อนี้แม้จะกล่าวต่อไปก็ไม่ผิด ว่าปัญญาเป็นเครื่อง
ยืนยันสัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิจึงเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและ
ชือ่ เสียง อาจกล่าวได้วา่ ปัญญากับสัมมาทิฏฐิเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ผู้มีปัญญาย่อมรู้จักสัมมาทิฏฐิ ย่อมรู้ความส�ำคัญของสัมมาทิฏฐิ
ย่อมอาศัยสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นยิ่ง ๆ
ดั่งนั้น ผู้มีปัญญาจึงเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบใน
เรือ่ งทัง้ หลาย สามารถด�ำเนินไปถูก ด�ำเนินไปชอบ ไม่ดำ� เนินไปผิด
แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจได้ง่ายนัก ว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือ
อย่างไร จึงต้องอบรมปัญญา หรือพยายามเป็นคนมีเหตุผลนั่นเอง
ส�ำหรับพุทธศาสนิกชน แม้มปี ญ
ั ญาพอสมควรเป็นพืน้ ฐาน
ก็จะเป็นเรื่อง ไม่ยากจนเกินไปนักที่จะอบรมทิฏฐิของตนให้เป็น
สัมมาทิฏฐิ ศึกษาพระธรรมค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า ทรงสอน
อย่างไร อย่าบิดเบือนนั่นแหละ จะเป็นการอบรมสัมมาทิฏฐิ จะ
ท�ำให้เกิดปัญญาอย่างยิง่ สืบไป เกียรติคณ
ุ ชือ่ เสียงย่อมตามมา แม้
ในความทุกข์ก็หาความสุขได้แล
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๗๒

๒๒
สิ่งที่น่ากลัวกว่าความตาย
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า ความ
ประมาทเป็นทางแห่งความตาย ความตายของผู้ละโลกนี้ไปแล้ว
ทัง้ หมด รวมทัง้ ผูจ้ ะสิน้ ชีวติ ต่อไปทัง้ ปวงด้วย มิได้มคี วามหมายตรง
ตามความตายในพุทธภาษิตดังกล่าว จะเกีย่ วข้องกันบ้างก็เพียงเล็ก
น้อยและจะว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ไม่ได้
ค�ำแปลของ “ความตาย” ในพจนานุกรม นอกจากแปลว่า
สิ้นใจ ยังแปลอีกค�ำหนึ่งว่า ไม่เป็นอยู่ต่อไป ไม่เป็นอยู่ต่อไปที่ไม่
หมายถึงตาย ก็เช่นเมื่อถูกให้พ้นจากต�ำแหน่งหนึ่งต�ำแหน่งใด ก็ไม่
เป็นผูอ้ ยูใ่ นต�ำแหน่งนัน้ ต่อไป เช่นเมือ่ พ้นจากต�ำแหน่งทีจ่ ะเป็นโน่น
เป็นนี่ ก็จักเป็นผู้ไม่เป็นนั่นเป็นนี่อยู่ต่อไป เมื่อพ้นจากต�ำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่ ก็จักไม่เป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ต่อไป
ความหมายนี้เกี่ยวข้องกับตายเพียงเล็กน้อย คือคล้ายตาย
จากต�ำแหน่งไป แต่ไม่เหมือนตายทีเดียว เพราะยังมีลมหายใจ ยัง
กลับมาสูต่ ำ� แหน่งนัน้ ได้อกี ในอนาคต ส่วนผูต้ ายแล้วย่อมไม่อาจกลับ
มาเป็นคนเดิมได้อีก ลมหายใจก็ไม่มี ยกเว้นที่เล่ากันว่า ตายแล้ว
๗๓

ฟื้น ซึ่งมีน้อยรายมาก ความประมาทเป็นทางแห่งความตายตาม
พุทธภาษิต จึงไม่หมายถึงความประมาททีจ่ ะท�ำให้ตอ้ งเสียชีวติ หรือ
ต้องสิ้นลมหายใจเท่านั้น แม้จะหมายความเช่นนั้น ก็ได้บ้างเหมือน
กัน แต่ก็เป็นความตายเพียงผิวเผิน ไม่ลึกซึ้งเท่าความหมายที่แท้
จริงของพุทธภาษิตบททีก่ ล่าว พุทธภาษิตบทนีไ้ ม่มงุ่ ให้สอนใจว่าอย่า
ประมาทเมื่อข้ามถนน เป็นต้น
แต่พทุ ธภาษิตบทนี้ มุง่ สอนใจให้เป็นผูม้ สี ติปญ
ั ญารอบคอบ
ในทุกเรือ่ งทุกเวลา ผูไ้ ม่ใช้สติไม่ใช้ปญ
ั ญาให้รอบคอบ คือผูป้ ระมาท
ความประมาทนีจ้ กั น�ำไปสูค่ วามตายทีไ่ ม่หมายเพียงความสิน้ ใจ แต่
หมายถึงความไม่เป็นอยู่ต่อไป เช่น ถ้าไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาระวัง
รักษาตนให้คิดพูดท�ำความดีไว้เสมอ ก็จักไม่อาจเป็นคนดีอยู่ต่อไป
จะต้องกลายเป็นคนไม่ดี เป็นผลร้ายแรงของความประมาท อันเป็น
ทางแห่งความตายที่พุทธศาสนสุภาษิตหมายถึงโดยตรง
ที่จริงประโยคส�ำคัญอันเป็นพุทธภาษิตว่า ความประมาท
เป็นทางแห่งความตายนี้ แทบทุกคนพูดติดปาก พูดเล่นพูดจริงก็พดู
พูดกันอยู่เป็นประจ�ำ แต่จะมีสติขณะพูด ถ้าจะมีสติขณะพูด มี
ปัญญาเข้าใจความหมายนั้นให้ถูกต้อง พร้อมทั้งน้อมน�ำไปปฏิบัติ
ตามให้จริงจังก็จักเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จักเป็นผู้ไม่ประมาทที่จะ
พ้นจากผลร้ายแรงของความประมาท คือ จะพ้นจากความตายใน
ความหมายดังกล่าวมา
๗๔

ความตายของทุกคน ตลอดถึงความตายของสถาบันทัง้ สาม
ของไทย ย่อมจะเกิดไม่ได้แม้ทกุ คนตัง้ อยูใ่ นความไม่ประมาท จะคิด
จะพูด จะท�ำสิง่ ใด ไม่ประมาท พยายามใช้สติใช้ปญ
ั ญาให้รอบคอบ
พูดภาษาทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไป ก็คอื ให้รจู้ กั คิดหน้าคิดหลัง ไม่ดว่ นคิดพูดท�ำ
ในเรื่องทั้งปวง ในสิ่งทั้งปวง
โดยเฉพาะเมื่อเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมากเพียงไร ก็
ยิง่ จ�ำเป็นต้องเพิม่ ความไม่ประมาทให้มากเพียงนัน้ เพราะผูม้ คี วาม
รับผิดชอบมากคือผู้มีก�ำลังมาก ทั้งในการรักษาให้รอดตายและใน
การท�ำให้ตาย จึงควรที่ทุกคนจะพิจารณาตนเองเป็นอันดับแรก ให้
รูจ้ กั ตนตามความเป็นจริง ให้รจู้ กั ตนให้ถกู ต้องว่าตนเป็นใคร มีความ
รับผิดชอบมากน้อยเพียงไร โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ เมื่อพิจารณารู้จักตนแล้ว ก็พึงตั้งอยู่ในความไม่
ประมาท ให้พอเหมาะพอควรแก่ฐานะของตน เช่นนี้จึงจะสามารถ
รักษาสิง่ ทีต่ นรับผิดชอบไว้ให้พน้ จากอันตรายได้ ให้เป็นอยูต่ อ่ ไปได้
ความไม่ประมาทของแต่ละคน เมื่อรวมเข้าแล้วนั่นแหละ
เป็นทางรอดตายของสถาบันทัง้ ปวง เช่นจักเป็นทางรอดตายของตัว
เราเองทุกคนด้วย ความตายจริง ผูต้ ายแบบหายใจออกแล้ว ไม่กลับ
หายใจเข้าอีกนั้นทุกคนต้องพบ ทุกคนหนีไม่พ้น ไม่ช้าก็เร็วทุกคน
จะต้องถึง แต่ความตายอันเกิดจากความประมาทนัน้ ทุกคนหลีกได้
อย่างแน่นอน แม้ประกอบด้วยความไม่ประมาท
ที่จริงความตายโดยหมดลมหายใจเป็นสิ่งธรรมดาไม่น่า
๗๕

กลัว ความตายด้วยความประมาทต่างหากที่น่ากลัวอย่างยิ่ง คือ
ประมาทแล้วตายจากฐานะอันดี จากความไม่เป็นทาส ตายจาก
ความอิสระ นั้นเป็นความตายที่น่ากลัวที่สุดแล
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๒๓
คุณค่าของความเป็นคน
พุทธภาษิตบทหนึง่ กล่าวไว้ แปลความว่า ความได้เป็นมนุษย์
เป็นการยาก ผูม้ งุ่ มาบริหารจิต เมือ่ ได้รบั ทราบพุทธภาษิตบทนีแ้ ล้ว
อย่าเพียงแต่เข้าใจตืน้ ๆ แต่พงึ พินจิ พิจารณาด้วยสติปญ
ั ญาให้ลกึ ซึง้
พอสมควร จึงจักได้รับประโยชน์สมบูรณ์แห่งความหมายของพุทธ
ภาษิตนี้
ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก คือยากนักที่จะได้เกิดเป็น
มนุษย์ ทีเ่ ห็นเป็นมนุษย์กนั อยูเ่ ต็มบ้านเต็มเมือง มากขึน้ ทุกวัน จนถึง
กับเกิดการตกใจกลัวมนุษย์จะล้นโลก นัน้ ก็มใิ ช่วา่ จะเป็นเครือ่ งแสดง
ข้อคัดค้านพุทธภาษิตดังกล่าว เพราะแม้มนุษย์จะมากมาย แต่แม้
ลองเปรียบกับสัตว์ทั้งหลาย มนุษย์ก็จะมีจ�ำนวนน้อยนัก สัตว์ใหญ่
สัตว์น้อยสัตว์ปีกสัตว์ไม่มีปีกรวมมด ปลวก ยุง แมลงในโลกเรานี้
มีจำ� นวนมากมายเกินกว่าจะส�ำรวจได้ แต่มนุษย์ยงั ส�ำรวจจ�ำนวนได้
ซึ่งก็เป็นเครื่องแสดงความเกิดได้ยากของมนุษย์ ยืนยันพุทธภาษิต
ว่า ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก
ปรกติสงิ่ ใดทีไ่ ด้ยาก ท่านถือว่าเป็นของมีคา่ ควรรักษาอย่าง
๗๗

ยิ่ง การได้เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นการยาก เปรียบดังได้เพชรน�้ำงามเม็ด
ใหญ่หาค่าไม่ได้ไว้ในมือ ย่อมต้องรักษายิ่งกว่าได้เศษกระเบื้องไม่มี
ราคา การรักษาค่าของความเป็นมนุษย์ ก็คือการรักษาคุณสมบัติ
ของมนุษย์ไว้ให้สมบูรณ์ที่สุด เช่นเดียวกับการรักษาเพชรนั่นเอง
การรักษาเพชรนั้น ไม่เพียงรักษาไม่ให้สูญหายเท่านั้น แต่
ต้องรักษาไม่ให้แตกร้าว ไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนแม้เท่าขนแมว เพราะ
นั่นจะเป็นเหตุให้ความงามของเพชรมีราคี ลดค่าลดราคาลง การ
รักษาความเป็นมนุษย์กห็ าเพียงรักษาชีวติ ไว้ให้อยูย่ นื ยาวเท่านัน้ แต่
ต้องรักษาคุณค่าของมนุษย์ไว้ให้สมบูรณ์ มนุษย์กค็ อื คน คุณค่าของ
มนุษย์หรือของคนที่ส�ำคัญที่สุดคือความไม่เป็นสัตว์ ไม่ใช่สัตว์ เมื่อ
พูดถึงความเป็นสัตว์ทุกคนย่อมรู้สึกถึงความแตกต่างของตนเองกับ
สัตว์ ย่อมยินดีที่ตนไม่ใช่สัตว์ ย่อมไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง แม้จะถูก
เปรียบว่าเป็นสัตว์ อันหมายถึงสัตว์เดรัจฉาน
ดังนั้น คุณค่าส�ำคัญของมนุษย์จึงต้องแตกต่างกับสัตว์ ที่
เห็นได้ง่ายๆ คือ สัตว์ไม่รู้จักเหตุผลไม่มีเหตุผล นั่นก็คือสัตว์ไม่มี
ปัญญาของมนุษย์ ไม่รู้ถูกไม่รู้ผิด ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี มนุษย์ต้องรู้ถูก
รูผ้ ดิ รูผ้ ดิ ชอบชัว่ ดี สัตว์ไม่มเี มตตากรุณา มนุษย์ตอ้ งมีเมตตากรุณา
เพราะมนุษย์มีปัญญารู้ว่าเมตตากรุณาเป็นความดี สัตว์ไม่รู้ว่าการ
เบียดเบียนเป็นอย่างไร มีคุณหรือมีโทษอย่างไร แต่มนุษย์รู้ว่าการ
เบียดเบียนไม่ดี มนุษย์จงึ ควรต้องไม่เบียดเบียน แม้สตั ว์จะมีกตัญญู
กตเวที แต่กเ็ ป็นเพียงในระดับของสัตว์ คือในระดับทีส่ ติปญ
ั ญาของ
สัตว์จะรูจ้ ะท�ำได้ มนุษย์มปี ญ
ั ญารูว้ า่ ผูใ้ ดท�ำคุณแก่ตน มนุษย์มปี ญ
ั ญา
๗๘

เข้าใจว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ดี ดั่งนั้นมนุษย์จึงควร
ต้องอบรมกตัญญูกตเวทิตาธรรมให้มาก
มนุษย์ต้องไม่ท�ำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ด้วยการไม่
กตัญญู ด้วยการอกตัญญู ไม่ตอบแทนพระคุณที่ท่านท�ำแล้วต่อตน
ทัง้ ยังอกตัญญูคอื ปฏิบตั ติ อบด้วยร้ายดังกล่าวเป็นคุณธรรมส่วนใหญ่
ของมนุษย์ ทีจ่ ริงคุณธรรมของมนุษย์หรือคุณสมบัตทิ จี่ ะท�ำให้มนุษย์
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกเป็นอันมาก เมื่อได้
สิ่งที่ได้มาด้วยยาก คือได้ความเป็นมนุษย์แล้ว
มนุษย์ทุกคนที่รู้เดียงสาแล้ว ก็พึงสนใจที่จะรักษาความ
เป็นมนุษย์ของตนให้ดที สี่ ดุ เป็นเพชรทีแ่ ตกแล้วย่อมไม่เหลือราคา
ของเพชร ย่อมเป็นเหมือนเศษกระเบือ้ งกะลาหาราคาไม่ได้ฉนั ใด
เป็นมนุษย์ที่ไม่รักษาคุณค่าของมนุษย์ไว้ ปล่อยให้เสื่อมสลายไป
ก็ยอ่ มเป็นเหมือนไม่ใช่มนุษย์ แล้วจะหาความภาคภูมใิ จได้อย่างไร
ผู้มาบริหารจิตพึงค�ำนึงถึงความจริงนี้ด้วยดีแล

๗๙

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๒๔
จะดับทุกข์ร้อนได้อย่างไร
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า ความ
หมดจดจากกิเลสทั้งปวง เป็นความดับจากทุกข์ทั้งหลาย กิเลสทั้ง
ปวงคือความโลภทั้งปวง ความโกรธทั้งปวง ความหลงทั้งปวง ทุกข์
ทั้งหลายก็คือทุกข์ทุกประการ
ถ้าจะกล่าวเป็นเหตุเป็นผลก็ตอ้ งกล่าวว่า กิเลสเป็นเหตุ ทุกข์
เป็นผล คือ ความโลภความโกรธความหลงเป็นเหตุ ความทุกข์เป็น
ผล ผู้มีกิเลสที่มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ต้องมีความทุกข์
ผูม้ กี เิ ลสคือความโลภ ความโกรธ ความหลงมาก ก็มคี วามทุกข์มาก
มีความโลภความโกรธความหลงน้อย ก็มคี วามทุกข์นอ้ ย ผูห้ มดจด
แล้วจากกิเลสทั้งปวง คือไม่มีความโลภความโกรธความหลงเลย
เท่านั้น ที่จักไม่มีความทุกข์เลย คือ มีความดับจากทุกข์ทั้งหลาย
เมื่อรู้ความจริงนี้แล้ว ทุกคนก็ควรจะท�ำความรู้อีกต่อไปว่า
ทีพ่ ากันเป็นทุกข์อยูต่ ลอดเวลา มากน้อยหนักเบาต่าง ๆ กัน ก็เพราะ
๘๐

พากันสะสมกิเลสไว้ตลอดเวลา กิเลสสงบตัวนิง่ อยูเ่ วลาใด เวลานัน้
ก็เหมือนไม่มีความทุกข์ เพราะเมื่อกิเลสสงบอยู่ ความทุกข์ก็สงบ
ตาม กิเลสลุกขึ้นเมื่อไรความทุกข์ลุกตาม และกิเลสก็เหมือนสิ่งมี
ชีวติ ทัง้ หลาย จะให้นอนนิง่ ไม่เคลือ่ นไหวตลอดกาลย่อมเป็นไปไม่ได้
อาจจะมีนอนนิง่ บ้างเป็นครัง้ คราว แต่กต็ อ้ งมีเคลือ่ นไหวลุกขึน้ เหมือน
กัน คนตายจึงจะนิ่งตลอด กิเลสก็ต้องตายจึงจะสงบตลอด
การตายของกิเลส ก็คือ การหมดจดของกิเลสจากจิตใจ
กิเลสตายจิตใจก็หมดจากกิเลส ความทุกข์ก็หมดจดจากจิตใจด้วย
เป็นเหตุเป็นผลกันเช่นนี้ ไม่มอี ะไรจะมาท�ำให้เหตุผลนีเ้ ปลีย่ นแปลง
ได้
ดังนัน้ แม้รสู้ กึ ว่า มีความทุกข์ ความเดือดร้อน เผาลนจิตใจ
มากเพียงไร ก็ตอ้ งเห็นโทษของกิเลสให้มากเพียงนัน้ ต้องเชือ่ มัน่ ให้
เพียงนั้นว่า ไม่ควรปล่อยกิเลสให้มีชีวิตอยู่ แม้ไม่ต้องการมีความ
ทุกข์ ไม่ตอ้ งการมีความทุกข์กต็ อ้ งท�ำลายกิเลส ท�ำลายกิเลสได้มาก
เพียงไร ก็เท่ากับดับความทุกข์ได้มากเพียงนั้น ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ล้วนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้น ไม่มีเลยที่
ความโลภ ความโกรธ ความหลง จะไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ แต่
บางทีหรือส่วนมากความทุกข์ทเี่ กิดจากอ�ำนาจของกิเลสถูกปิดบังเสีย
ด้วยความหลง คือความหลงเป็นทุกข์ คือความหลงเห็นทุกข์เป็นสุข
๘๑

ความหลงนีจ้ งึ ท�ำให้สว่ นมากพากันไม่เห็นโทษของกิเลส พา
กันปล่อยตัวให้ตกอยูใ่ นความทุกข์ เพิม่ พูนความทุกข์ให้ยงิ่ ขึน้ ด้วย
การเพิ่มพูนกิเลสให้มากขึ้น ส่วนมากพากันเป็นเช่นนี้ กิเลสจึง
มากมายขึ้นเรื่อย ๆ
ความทุกข์ความร้อนอันเป็นผลของกิเลสจึงมีมากขึ้นทุกที
จนทุกวันนีไ้ ด้มเี สียงบ่นทุกหนทุกแห่งว่า โลกมีแต่ความวุน่ วายเดือด
ร้อนเพราะเต็มไปด้วยคนร้าย ที่จริงแม้ความวุ่นวายเดือดร้อนจะมี
มากมายก็เต็มไปด้วยคนร้ายอย่างที่เข้าใจกัน แต่นั่นเป็นความร้อน
เป็นความทุกข์ภายนอกที่จะเป็นความทุกข์ความร้อนภายในได้ด้วย
ส�ำหรับผูท้ ยี่ งั ไม่หมดจดจากกิเลสทัง้ ปวง ดังพุทธภาษิตเบือ้ งต้น แต่
จะเป็นเพียงความทุกข์ความร้อนภายนอกเท่านั้น ส�ำหรับผู้หมดจด
จากกิเลสทั้งปวง คือเป็นความทุกข์ความร้อนที่ท่านผู้หมดจดแล้ว
จากกิเลส ท่านรูท้ า่ นเห็นว่ามีอยูเ่ ท่านัน้ มิได้เข้าถึงจิตใจ มิได้ทำ� ให้
จิตใจของท่าน เป็นทุกข์เดือดร้อนไปด้วย ท่านรูท้ า่ นเห็นความวุน่ วาย
ความร้อนภายนอก แต่ภายในของท่านคือความสงบความเย็นเป็น
ปรกติ นีค่ อื ทีใ่ นพุทธภาษิตเรียกว่า ความดับจากทุกข์ทงั้ หลาย ยาก
นักทีจ่ ะแก้คนอืน่ ให้เป็นคนดี เพือ่ ไม่กอ่ ความทุกข์ความร้อนให้เกิด
ขึ้น
ดังนั้น แม้ไม่ปรารถนาจะเป็นทุกข์เพราะความวุ่นวาย
ภายนอก ก็ต้องพยายามให้เต็มสติปัญญาความสามารถท�ำลาย
กิเลสในใจตนเอง แทนที่จะไปเสียเวลาเสียก�ำลังความคิดไปตั้ง
หน้าแก้กเิ ลสคนอืน่ ก็ให้ตงั้ หน้าแก้กเิ ลสตนเอง จะเหมือนสามารถ
๘๒

แก้คนอืน่ ทัง้ หลายให้กลายเป็นคนดีได้ทงั้ โลก เพราะเราเองจะไม่
เร่าร้อน เพราะผูใ้ ดเลย เสมือนคนทัง้ โลกไม่ได้กอ่ กรรมท�ำชัว่ ให้
เรากระทบกระเทือนใจเลยฉะนั้นแล
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๒๕
สิ่งที่ยังอยู่เมื่อตายแล้ว
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า ร่างกาย
ของสัตว์ยอ่ ยยับได้ แต่ชอื่ และสกุลไม่ยอ่ ยยับ ความหมายของพุทธ
ภาษิตนีก้ ค็ อื สัตว์ยอ่ มตายได้ ร่างกายของสัตว์ยอ่ มเน่าเปือ่ ยหมดสิน้
ไปได้ แต่ชื่อและสกุลจักไม่ย่อยยับ จักด�ำรงอยู่ตลอดไป แต่ความ
ด�ำรงอยู่ของชื่อและสกุลมีเป็นสองนัย คือด�ำรงอยู่ดีและด�ำรงอยู่ชั่ว
ทัง้ นี้ แล้วแต่กรรมทีแ่ ต่ละคนได้ประกอบกระท�ำไว้ในขณะด�ำรงชีวติ อยู่
ในขณะที่ร่างกายยังไม่ย่อยยับ ถ้าประกอบกรรมดี ยิ่งกว่า
กรรมไม่ดี ความด�ำรงอยูข่ องชือ่ และสกุลย่อมเป็นการด�ำรงอยูอ่ ย่าง
ดี เป็นที่ยกย่องกล่าวถึงอย่างคารวะของคนดีทั้งหลาย ถ้าประกอบ
กรรมไม่ดยี งิ่ กว่ากรรมดี ความด�ำรงอยูข่ องชือ่ และสกุล ย่อมเป็นการ
ด�ำรงอยู่อย่างไม่ดี เป็นที่นินทาเหยียบย�่ำกล่าวถึงอย่างรังเกียจของ
คนดีทั้งหลาย กล่าวได้ว่า ถึงตัวจะตายร่างกายจะเปื่อยเน่าสลาย
หมดสิ้นไปแล้ว แต่ความดีความชั่วที่ท�ำไว้จักรักษาชื่อและสกุลของ
ทุกคนไว้ตลอดกาล แตกต่างกันคนละแบบคนละนัยดังแสดงแล้ว นี้
เป็นความจริงที่เข้าใจได้ไม่ยาก
๘๔

พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระสรีระย่อยยับไป
นานนับเป็นสองพันกว่าปี แต่พระนามยังด�ำรงอยู่จนทุกวันนี้อย่างดี
เยี่ยม เป็นที่เคารพยกย่องกราบไหว้บูชาของผู้มีปัญญาสัมมาทิฏฐิ
ถ้วนหน้า เทวทัตจบสิน้ ชีวติ ไปเป็นสองพันกว่าปีเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า
ร่างกายย่อยยับไปแล้ว พร้อมกับการจบสิน้ ชีวติ แต่ชอื่ เสียงยังด�ำรง
อยู่ เป็นที่รู้จักกล่าวขานถึงทั่วไปในปัจจุบัน แต่อย่างเป็นที่รังเกียจ
เหยียบย�่ำ ของคนดีมีปัญญาทั้งหลาย
นอกจากตัวอย่างพระพุทธเจ้าและพระเทวทัตทีย่ กขึน้ แสดง
ประวัตศิ าสตร์กย็ งั ยืนยันให้เราเห็นประจักษ์ความจริงนีว้ า่ ทีว่ า่ ร่างกาย
ของสัตว์ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ คนเมื่อกี่ร้อยกี่พันปี
มาแล้ว ทีเ่ ราไม่เคยรูจ้ กั เลย ยังมีชอื่ มีสกุลทีใ่ ห้เรารูจ้ กั ให้เราชืน่ ชม
ยกย่องและให้เรารังเกียจดูหมิ่นดูแคลนอยู่ในทุกวันนี้ได้
นี้คือที่พุทธภาษิตกล่าวไว้ แปลความว่า ร่างกายของสัตว์
ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ เราทั้งหลายต่างก็เป็นหนึ่งใน
สัตว์ทหี่ มายถึงในพุทธภาษิต ชือ่ และสกุลของเราต่างก็จะไม่ยอ่ ยยับ
ทั้ง ๆ ที่ร่างกายของเราจะย่อยยับแน่ เราจึงควรท�ำสติพิจารณาว่า
เราต้องการให้ช่ือและสกุลของเราด�ำรงอยู่ในสภาพเช่นไร ให้คนดี
ในภายหลังมีความรูส้ กึ ต่อชือ่ และสกุลของเราอย่างไร ชืน่ ชมยกย่อง
หรือรังเกียจเหยียดหยามเมือ่ ตัดสินใจได้แน่นอนแล้ว ก็ตอ้ งด�ำเนิน
ไปในทางที่ถูก ที่จะให้เกิดผลดังที่ปรารถนาต้องการ
๘๕

แม้ด�ำเนินไปไม่ถูกทาง ก็จะไม่เกิดผลดังประสงค์ ประสงค์
ให้คนดีทั้งหลายชื่นชมยกย่องสรรเสริญก็จะไม่ส�ำเร็จ เพราะผลทั้ง
หลายจักไม่เกิดจากความปรารถนาต้องการ ที่ไม่พร้อมด้วยการ
กระท�ำอันเป็นเหตุตรงกับผล ต้องการผลเช่นใด ต้องประกอบกระท�ำ
เหตุให้ตรงกับผลที่ต้องการนั้น ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เป็นไปดังต้องการ
ยกตัวอย่างง่าย ๆ ผูห้ วิ ระหายต้องการของทีม่ รี สหวาน แต่ไปดืม่ น�ำ้
เกลือ ย่อมไม่ได้รสหวานทีต่ อ้ งการ แต่จกั ต้องได้รสเค็มทีไ่ ม่ตอ้ งการ
ความไม่สมปรารถนาเกิดจากการประกอบเหตุที่ไม่ตรงกับผล เหตุ
และผลต้องตรงกันเสมอ ไม่มียกเว้นสักกรณีเดียว
ที่เหตุและผลจักไม่ตรงกัน คือท�ำความเข้าใจให้ดี ในสัจจะ
คือความจริงแท้นี้ ทีส่ ำ� คัญควรยกขึน้ พิจารณาก็คอื เหตุตอ้ งเป็นเหตุ
ทีแ่ ท้จริง เป็นเหตุทไี่ ด้ทำ� แล้วจริง ไม่ใช่เป็นเหตุทกี่ ล่าวอ้างว่าท�ำ เช่น
ท�ำเหตุไม่ดี แต่กล่าวอ้างว่าท�ำเหตุดี จะโดยเข้าใจผิดหลงผิดหรือเชือ่
ผิดอย่างไรก็ตาม เรียกว่าไม่เป็นเหตุที่ท�ำแล้วจริง ดังนั้นผลจึงต้อง
ไม่เป็นไปตรงตามเหตุที่เพียงแต่กล่าวอ้างเท่านั้น แต่จักเป็นไปตาม
เหตุทที่ ำ� แล้วจริง แม้จะไม่ถกู กล่าวถึงเลยก็ตาม อันเหตุทที่ ำ� นัน้ ไม่
จ�ำเป็นต้องปรากฏแก่ความรู้ เห็น หรือประจักษ์แก่ตาผู้ใด ความ
ส�ำคัญของการท�ำเหตุอยูท่ วี่ า่ ต้องท�ำจริงดังกล่าวแล้ว ถ้าท�ำจริง แม้
จะไม่มีผู้รู้เห็นเลย ก็จักเป็นเหตุที่แท้จริงที่ให้ผลจริง
ขอผู้มีปัญญาทั้งหลาย จงมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจัก
ได้เห็นถูกในเรื่องของเหตุและผลของกรรม จะไม่สามารถท�ำชื่อ
๘๖

และสกุลทีจ่ กั ไม่ยอ่ ยยับให้ดำ� รงอยูไ่ ด้อย่างมีเกียรติมศี กั ดิศ์ รี เป็น
ที่ยกย่องสรรเสริญของคนดีทั้งปวงแล
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๒๖
ส�ำคัญที่จิต
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ กล่าวไว้ แปลความว่า โลกอันจิต
ย่อมน�ำไป โลกเล็ก ๆ ก็คอื ตัวเราของทุกคน จิตทีน่ ำ� โลกเล็ก ๆ ไป
ก็คือจิตของตัวเราทุกคน จิตของผู้ใดก็น�ำโลกคือตัวเองไป ไปไหน
ก็ได้ ไปดี ไปชั่ว ไปสุข ไปทุกข์ ไปสูง ไปต�่ำ ทุกคนหรือทุกโลก
เล็ก ๆ สามารถไปได้ทั้งนั้น
ถ้าจิตน�ำไป จิตดีกน็ ำ� ไปดี จิตชัว่ ก็นำ� ไปชัว่ จิตสุขก็นำ� ไปสุข
จิตทุกข์กน็ ำ� ไปทุกข์ จิตสูงก็นำ� ไปสูง จิตต�ำ่ ก็นำ� ไปต�ำ่ จึงมีพทุ ธศาสน
สุภาษิตกล่าวไว้ แปลความว่า เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอัน
ต้องหวัง เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้
ดัง่ นัน้ จึงมีพทุ ธภาษิตกล่าวไว้ แปลความได้ดว้ ยว่า การฝึก
จิตเป็นความดี จิตที่ฝึกแล้วน�ำสุขมาให้ จิตที่คุ้มครองแล้วน�ำสุขมา
ให้ จงตามรักษาจิตของตน พึงรักษาจิตของตน เหมือนคนประคอง
บาตรเต็มด้วยน�้ำมัน ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตเป็นต้น โลกเล็ก ๆ
หลาย ๆ โลก คือ ตัวเราหลาย ๆ คนรวมกันเข้าก็เป็นโลกใหญ่ คือ
โลกจริง ๆ ทีเ่ ข้าใจกันอยูท่ วั่ ไป และโลกใหญ่หรือโลกจริงนี้ ก็จติ น�ำ
๘๘

ไปอีกเช่นกัน มิใช่วา่ จิตจะน�ำได้แต่โลกคือตัวเองของแต่ละคนเท่านัน้
จิตน�ำโลกใหญ่โลกจริงได้ด้วยเหมือนกัน เพราะโลกใหญ่โลกจริงที่
ประกอบด้วยโลกเล็กหลายโลก คือคนหลายคน ก็ประกอบด้วยจิต
หลายดวงด้วย จิตแต่ละดวงทีน่ ำ� โลกเล็ก ๆ แต่ละโลกนัน่ แหละ เมือ่
รวมกันเข้าก็สามารถน�ำโลกใหญ่โลกจริงไปได้ แตกต่างกันเพียงที่
โลกใหญ่หรือโลกจริงนั้น มีพลังจิตหลายอย่างน�ำไป เมื่อใดพลังจิต
ฝ่ายดี คือพลังจิตของคนดีแรงกว่าก็น�ำไปดี เมื่อใดพลังจิตฝ่ายชั่ว
คือพลังจิตของคนชั่วแรงก็น�ำไปชั่ว
ความสงบก็ตาม ความเดือดร้อนวุน่ วายก็ตาม ของโลกใหญ่
โลกจริง เป็นการเกิดจากการน�ำไปของจิตทัง้ สิน้ จิตของคนส่วนมาก
สงบ ก็จะน�ำโลกไปสงบ จิตของคนส่วนมากวุ่นวาย ก็จะน�ำโลกไป
วุน่ วาย จิตนีน้ ำ� โลกได้จริง ดัง่ นัน้ จึงควรอย่าได้ประมาทในการรักษา
จิตของตน เพือ่ น�ำให้โลกคือตนเองไปถูกไปดีนนั้ ก็ประการหนึง่ เพือ่
น�ำให้โลกคือชาติของตนไปดีไปเจริญไปร่มเย็นก็เป็นอีกประการหนึง่
ซึ่งส�ำคัญมาก
ทุกวันนี้ทุกคนรู้สึกถึงความวุ่นวาย ไม่เป็นสุขโดยควร ของ
โลกใหญ่โลกจริง แต่ไม่ทกุ คนทีน่ กึ ให้ถกู ว่าตนเองมีสว่ นเกีย่ วข้องกับ
การจะช่วยบรรเทา หรือเพิ่มพูนความวุ่นวายไม่เป็นสุขของโลกได้
และไม่รู้ว่าการจะช่วยโลกดังกล่าวนั้น ไม่ใช่งานใหญ่ ทั้ง ๆ ที่โลก
นั้นใหญ่ ทุกคนไม่รู้ว่าเพียงแต่ทุกคนช่วยโลกเล็ก ๆ คือตัวเองของ
ทุกคนให้สงบเย็นบริสุทธิ์สะอาดมาก ๆ ตนก็จะสามารถช่วยโลก
ใหญ่โลกจริงให้สงบร่มเย็นเป็นสุขได้
๘๙

อาจจะมีปัญหาแย้งว่า ถ้าเพียงแต่ช่วยตนเองให้สงบสบาย
บริสุทธิ์สะอาดจากความสกปรกเศร้าหมองพอสมควร ไม่ได้ช่วย
เหลืออย่างอื่น จะเป็นการช่วยโลกแท้โลกจริงได้อย่างไร ปัญหานี้ที่
จริงน่าเกิดขึ้น เพราะน่าจะสงสัยเช่นว่า ถ้าคิดให้ลึกให้ถูกให้ตรงยิ่ง
ขึน้ ก็จะได้ความเข้าใจชัดแจ้งถูกต้องยิง่ ขึน้ ว่า ใจเป็นผูน้ ำ� จริง ๆ ถ้า
ท�ำใจให้ผอ่ งใสเป็นสุขได้ มีความสงบได้ ปัญญาย่อมเกิดขึน้ ในใจนัน้
ย่อมยังให้รู้ได้ว่า ควรคิด ควรพูด ควรท�ำอย่างไรต่อไป เพื่อความ
เจริญรุ่งเรือง ความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเรือนตน ของบ้านเมือง
ตน เลยไกลไปถึงเพื่อโลกที่ตนอาศัยอยู่นี้
ความสงบของจิตใจตนของแต่ละคน นั่นแหละเป็นความ
ส�ำคัญ ความรู้การควรไม่ควรจะเกิดได้ ปัญญาจะมากมี ความยาก
จะไม่ปรากฏ แม้พิจารณาให้เห็นเหตุผล ก็จะเข้าใจและเห็นจริงว่า
เป็นสิ่งเป็นไปได้ดังกล่าว
เมื่อใจสงบ คือ เบาบางจากกิเลสโลภ โกรธ หลง เห็นทุก
อย่าง ท�ำทุกอย่าง ก็เป็นไปอย่างสงบเย็น เรียกว่าเห็นไปเรื่อย ๆ
หรือท�ำไปเรื่อย ๆ ไม่เดือดร้อนร�ำคาญ ไม่วุ่นวาย มีความสุขพอ
สมควร กิจการหรืองานใดสิ่งใดที่ผู้ท�ำท�ำด้วยความสะดวกสบายใจ
ย่อมส�ำเร็จเรียบร้อยเป็นผลดีกว่ากิจการหรืองานใดสิ่งใด ที่ผู้ท�ำท�ำ
ด้วยความเร่าร้อนใจไม่มีความสุข
เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า บ้านเมืองที่มีคนใจดี หรือ
ใจเจริญ ย่อมเป็นบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุข โลกที่มี
คนใจดี คนใจเจริญย่อมเป็นโลกที่เจริญร่มเย็นเป็นสุข จึงไม่ต้อง
๙๐

ห่วงกังวลว่า ถ้าพากันมุง่ ท�ำจิตท�ำใจเสียหมด บ้านเมืองจะเสือ่ มโทรม
ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมบ้านเมืองอื่นที่เห็นแก่ความเจริญ
ของวัตถุยงิ่ กว่าความเจริญของจิตใจ พุทธศาสนสุภาษิตทีว่ า่ โลก
อันจิตย่อมน�ำไปนั้นเป็นความจริงแท้แล
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๒๗
สิ่งที่ไม่ควรลืม
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ กล่าวไว้ แปลความว่า บุคคลไม่ควร
ลืมตน ลืมตนหมายถึงไม่นกึ ถึงตน ไม่รจู้ กั ตน แต่ปรกติมกั จะถือเอา
ความเพียงว่า ได้ดมี อี ำ� นาจวาสนาบารมีแล้ว ก็ลมื ฐานะเดิมของตน
ทีจ่ ริงความลืมตน มีความหมายทีก่ ว้างขวางลึกซึง้ ยิง่ กว่านัน้
ความหมายทีก่ ว้างทีล่ กึ ของค�ำว่าลืมตน อาจรวมลงในความหมายว่า
ตนเป็นใคร มีความส�ำคัญหรือไม่ ส�ำคัญเพียงไร ก็ไม่จำ� ไว้ให้ถกู ต้อง
ตามเป็นจริง อาจจะเป็นคนส�ำคัญมาก ก็ไม่จ�ำไว้ให้ถูกต้องว่า ตน
เป็นคนส�ำคัญมาก เมื่อไม่จ�ำไว้ให้ถูกต้อง ก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้อง มี
ความส�ำคัญมาก ไม่ปฏิบตั ใิ ห้เหมาะให้สมกับความส�ำคัญของตน ก็
ใช้ไม่ได้ ก็ไม่เกิดผลสมควรกับฐานะที่ตนเป็น
ผูม้ คี วามส�ำคัญมากแต่ปฏิบตั เิ ท่ากับผูม้ คี วามส�ำคัญน้อยใน
บางกรณี ถือได้ว่าเป็นความสุภาพถ่อมตน แต่บางกรณีไม่ถือเช่น
นั้น ในบางกรณีจะก่อให้เกิดความเสียหาย ค�ำโบราณว่า เป็นหงส์
มาเกลือกกลั้วกับฝูงกา มีความหมายว่า หงส์ท�ำตนผิดฐานะ เกิด
ความเสือ่ มเสีย หงส์กล็ มื ตน บางคนมีความส�ำคัญน้อยเป็นผูม้ ฐี านะ
๙๒

เล็ก ๆ แต่ไม่จำ� ฐานะของตนไว้ให้ดี ลืมฐานะทีแ่ ท้จริงของตน ก็ยาก
จะปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องได้ เป็นการลืมตนด้วยเหมือนกัน คนเล็ก ๆ ท�ำ
ตนทัดเทียมกับคนสูงส่ง คนเล็ก ๆ ก็ลืมตน
ความลืมตนไม่มีคุณ มีโทษสถานเดียว ท่านจึงสอนไม่ให้
ลืมตน ดังพุทธภาษิตที่ยกขึ้นกล่าวว่า บุคคลไม่ควรลืมตน การจะ
ระวังตัวไม่ให้เป็นคนลืมตนได้นนั้ จ�ำเป็นต้องมีสติ ต้องมีความสุจริต
คือสุจริตใจต่อตนเอง ต่อผู้อื่นทั้งปวง คือมีสติส�ำรวจฐานะที่แท้จริง
ของตนทุกประการ ทั้งชาติก�ำเนิดความเป็นอยู่ ภาระหน้าที่ เมื่อ
ส�ำรวจเห็นเช่นไรแล้ว ต้องมีความสุจริตใจที่จะยอมรับกับตนเองว่า
เป็นเช่นนัน้ ไม่ใช่วา่ จะทุจริตบิดผันด้วยเหตุผลทีย่ กขึน้ เองตามความ
พอใจ
การสุจริตใจนีต้ อ้ งมีตอ่ ผูอ้ นื่ ทัง้ ปวงด้วย คือต้องมีความสุจริต
ใจที่จะยอมรับกับตนเองว่า ผู้อื่นมีชาติก�ำเนิด ความเป็นอยู่ และ
ภาระหน้าที่อย่างไร ไม่ลืมตนเอง จ�ำเป็นต้องประกอบด้วยการไม่
ลืมตนของผู้อื่นด้วย ไม่เช่นนั้น ก็จักปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ได้
ความลืมนัน่ ลืมนีย่ งั เป็นความเสียหาย ยังพยายามแก้ไขกัน
อยู่เสมอ ยังร�ำคาญใจกันอยู่ด้วยเสมอ ของมีค่าที่หายหกตกหล่น
เกิดจากความลืมเป็นอันมาก การพลาดโอกาสดี ๆ ก็เกิดจากความ
ลืม ไม่มคี นไม่มปี ระโยชน์อยูใ่ นความลืมเลย นอกจากความลืมทุกข์
อย่างเดียวที่พอจะเป็นผลดีต่อจิตใจได้บ้าง
ความลืมตน มีผลเสียหายยิ่งกว่าลืมนั่นลืมนี่ดังกล่าวแล้ว
๙๓

ความลืมตนเป็นความลืมที่เสียหายอย่างใหญ่ยิ่งที่สุด ฉะนั้น เมื่อ
มาบริหารจิตจึงต้องส�ำนึกในความจริงนีใ้ ห้มาก พยายามให้มากทีจ่ ะ
ไม่ให้ลืมตน ท�ำสติให้ดี ควบคุมสติไว้ให้สม�่ำเสมอ ขณะเดียวกันก็
ต้องใช้ปัญญา เพื่อแลให้เห็นกระจ่างชัดถูกต้องพอสมควร ว่าอะไร
เป็นอะไร ไม่ลืมตน ไม่ลืมตัวของผู้อื่น รู้จักตนให้ถูกต้องและรู้จัก
ผู้อื่นให้ถูกต้องด้วย
ความไม่ลืม หรือความรู้จักอย่างถูกต้องนี้เท่านั้น จักช่วยชี้
ให้เห็นทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู ทีช่ อบ ไม่ประพฤติตนผิด ๆ ถูก ๆ ต�ำ่ ไปบ้าง
สูงไปบ้าง เป็นหงส์ลงเกลือกกลัว้ กับฝูงกาบ้าง เป็นการพยายามเข้า
คลุกคลีตเี สมอกับหงส์บา้ ง ล้วนเป็นความไม่ถกู ทัง้ นัน้ ให้ผลเสียหาย
ทั้งนั้น และจักไม่เป็นผลเสียเฉพาะตน แต่จักเป็นผลเสียกว้างขวาง
แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย
ความลืมตนไม่ชว่ ยให้คนอยูใ่ นฐานะสูง เป็นคนน่าเคารพน่า
ศรัทธาในความอ่อนน้อมอยู่ ในหมูผ่ อู้ ยูใ่ นฐานะต�ำ่ ต้อย ความลืมตน
ไม่ช่วยให้คนอยู่ในฐานะต�่ำ เป็นคนน่าเคารพน่าเกรงขาม ในความ
ตีตนเสมอกับผูอ้ ยูใ่ นฐานะทีส่ งู ทีแ่ ตกต่างกันมาก แม้เจ้าตัวผูล้ มื ตน
จะรู้สึกเช่นนั้นก็ตาม แต่ในสายตาของผู้มีสติปัญญามีความรู้ความ
ควรไม่ควร ย่อมไม่เห็นเช่นนั้นด้วย จะเห็นความลืมตนและจะเกิด
ความรู้สึกขัดแย้ง ความไม่เห็นดีไม่เห็นงามตามไปด้วย
แต่ถ้าไม่ลืมตน ปฏิบัติให้เหมาะกับภาวะและฐานะของ
ตน ไม่ว่าจะต้องการความนิยมสรรเสริญหรือไม่กต็ าม คนมีสติมี
๙๔

ปัญญาย่อมนิยมยกย่อง ไม่ตฉิ นิ ผูม้ าบริหารจิตพึงส�ำนึกในความ
จริงนี้ และพยายามตั้งสติไว้อย่าลืมตนแล
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๒๘
มีอะไรท�ำให้เจริญ
ผู้ท�ำความดีเป็นผู้ท�ำประโยชน์ตน เป็นผู้น�ำความเจริญให้
เกิดแก่ตน ธรรมะย่อมน�ำความเจริญหรือวุฒธิ รรมในบทหนึง่ ประกอบ
ด้วยธรรมะสี่ประการ คือ
หนึง่ สัปปุรสิ สังเสวะ คบหาสมาคมกับท่านผูป้ ระพฤติชอบ
ด้วยกายวาจาใจ
สอง สัทธัมมัสสวนะ ฟังค�ำสอนของท่านโดยเคารพ
สาม โยนิโสมนสิการ ตริตรองให้รจู้ กั สิง่ ดีสงิ่ ชัว่ โดยอุบายทีช่ อบ
สี่ ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม
ผู้ที่คบหาสมาคมด้วยนั้น มีความส�ำคัญส�ำหรับทุกคน ถ้า
เป็นคนดี ก็จะน�ำให้ผู้คบเป็นคนดีไปด้วย ถ้าเป็นคนไม่ดีก็จะน�ำให้
เป็นคนไม่ดไี ปด้วย นีเ้ ป็นสิง่ ทีย่ ากจะหลีกพ้น เพราะคนเราเมือ่ คบหา
สมาคมกัน ย่อมมีความใกล้ชิดผูกพันเชื่อถือ ย่อมคล้อยตามกันไป
อย่างไม่รู้สึก หรือมิฉะนั้นก็ต้องยอมคล้อยตามไปด้วยความเกรงใจ
บ้าง จ�ำเป็นต้องรักษาน�ำ้ ใจกันบ้าง ก็จะเป็นแบบเดียวกันไปด้วยเหตุ
๙๖

ดั่งนี้
ดั่ ง นั้ น ท่ า นจึ ง สอนให้ ค บหาสมาคมกั บ คนดี คบคนมี
สัปปุรสิ ธรรม เพือ่ ว่าจะได้เป็นคนดีแบบเดียวกันไป ด้วยเหตุดงั กล่าว
แล้ว และอานุภาพของความดี คุณของความดี ก็เป็นทีร่ บั รองกันว่า
ยิง่ ใหญ่นกั เป็นเครือ่ งเสริมส่ง เป็นเครือ่ งคุม้ ครองรักษาตรงกันข้าม
กับอานุภาพของความชัว่ โทษของคนชัว่ ซึง่ เป็นเครือ่ งท�ำลายสถาน
เดียว
มีคำ� กล่าวทีเ่ ป็นความจริงว่า ดูผทู้ เี่ ขาคบแล้ว ก็จะรูจ้ กั ว่าเขา
เป็นคนอย่างไร ผู้ที่ไม่เลือกสังคม ไม่เลือกสมาคม ไม่เลือกคนที่จะ
คบด้วย ย่อมเป็นผู้ท�ำลายประโยชน์ของตนโดยแท้ อย่าว่าแต่จะ
ขวนขวายได้มาซึ่งประโยชน์ของตนนั้นเลย
ส่วนผูท้ เี่ ลือกสังคมทีด่ ี สมาคมทีด่ คี บคนทีด่ ี ย่อมมีความดี
มีคนดีเป็นเครือ่ งส่งเสริมประโยชน์ของตน แบบอย่างของผูป้ ระพฤติ
ชอบด้วยกาย วาจา ใจ เป็นแบบอย่างทีจ่ ะเพิม่ พูนประโยชน์ ถ้อยค�ำ
ของผู้ประพฤติชอบ ก็ควรแก่การเชื่อฟังปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน
เพราะเป็นสิ่งเสริมส่งสถานเดียวปราศจากโทษ ไม่เป็นการท�ำลาย
และได้คบหาสมาคมกับผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ ทางกาย วาจา
ใจ ผูน้ นั้ ก็จะเป็นผูป้ ระพฤติดปี ระพฤติชอบไปด้วย เป็นผูท้ คี่ วรคบหา
สมาคมไปด้วย สมกับเป็นผู้ใกล้ชิดตนเองที่สุดทุกเวลา
อย่างไรก็ตาม วุฒธิ รรมข้อทีส่ าม คือ โยนิโสมนสิการ การ
พิจารณาตริตรองให้รู้จักสิ่งดีสิ่งชั่วโดยอุบายที่ชอบ ก็เป็นข้อส�ำคัญ
ที่สุดของวุฒิธรรมสี่ประการนี้ ปราศจากโยนิโสมนสิการ ไม่มีการ
๙๗

ตริตรองพิจารณาด้วยดี ให้รู้จักสิ่งดีสิ่งชั่วตามความเป็นจริง ก็ไม่รู้
ว่าควรคบหาสมาคมกับผูใ้ ด เพราะเหตุใด ไม่รวู้ า่ ไม่ควรคบหาสมาคม
กับผู้ใดเพราะเหตุใด ไม่รู้ว่าควรเชื่อฟังค�ำแนะน�ำสั่งสอนของผู้ใด
ไม่รู้ว่าไม่ควรเชื่อฟังผู้ใด เมื่อไม่รู้เช่นนี้ ก็ย่อมไม่รู้วุฒิธรรมข้อที่สี่
คือการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม
ผู้ไม่รู้ธรรมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงก็คือผู้ไม่รู้จักใช้
โยนิโสมนสิการ ไม่รู้จักตริตรองพิจารณาด้วยอุบายอันชอบให้เพียง
พอให้เหมาะสม เมื่อไม่รู้เช่นนี้ ก็ย่อมไม่อาจปฏิบัติให้ถูกให้ชอบได้
เป็นการไม่อาจปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนั่นเอง
ความรูจ้ กั ความดี รูจ้ กั ความชัว่ อย่างตรงตามเป็นจริง เพราะ
มีโยนิโสมนสิการชอบแล้ว ย่อมน�ำมาประพฤติธรรมตามสมควรแก่
ธรรมได้ การเลือกคบหาสมาคมกับคนดี เชื่อฟังค�ำของคนดี ย่อม
เกิดด้วยการประพฤติธรรมตามสมควรแก่ธรรม ผลย่อมเป็นความ
เจริญ ไม่เป็นความเสื่อม ย่อมเป็นคุณ ไม่เป็นโทษ
ผู้มาบริหารจิตควรพยายามอบรมวุฒิธรรมสี่ประการนี้ให้
อย่างยิ่ง พยายามเลือกคบหาสมาคมกับสัตบุรุษ หรือบัณฑิตคือ
คนดี ร�ำลึกไว้ถึงพระพุทธพจน์ที่ทรงกล่าวถึงมงคลว่า การคบ
บัณฑิต ไม่คบพาล เป็นมงคลอันอุดม เมือ่ เลือกคบสมาคมกับคน
ดีแล้ว ก็ต้องรับฟังค�ำของคนดีด้วยดี ตริตรองให้เห็นดีเห็นชั่ว
อย่างตรงตามความเป็นจริง แล้วปฏิบตั ใิ ห้สมควรกับความดีความ
ชั่ว ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม วุฒิธรรมนี้แม้อบรมแล้ว จัก
๙๘

ให้ผลเป็นความเจริญทั้งทางกายและทางใจ ทั้งทางโลกและทาง
ธรรมแล
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๒๙
ขาดอะไรถึงได้ก็เสีย
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า สักการะ
ย่อมฆ่าคนชั่วเสีย ผู้มีปัญญาสามารถรักษาตนให้พ้นภัยจากเครื่อง
สักการะได้ด้วยการพิจารณาด้วยดี อันสักการะนั้น ผู้จะได้รับย่อม
เป็นคนส�ำคัญคนหนึง่ ทีพ่ งึ เป็นทีส่ นใจยกย่องของคนทัง้ หลาย ยิง่ มี
ความส�ำคัญเพียงไร สักการะย่อมมีมากเพียงนั้น
สักการะนั้น หมายถึง เครื่องที่น�ำมามอบเพื่อแสดงความ
นับถือเคารพบูชา เป็นวัตถุสงิ่ ของก็ได้ เป็นการแสดงด้วยกิรยิ าวาจา
ท่าทีก็ได้ อันเครื่องสักการะทั้งปวงนั้น ล้วนเป็นเครื่องล่อใจให้ติด
ให้หลง ให้ลืมตัว ลืมฐานะของตน ลืมหน้าที่ของตน อันตรายของ
สักการะนัน้ แม้ไม่ถงึ พิจารณาให้ดี ยากจักแลเห็น ยากจะเข้าใจและ
เมื่อไม่แลเห็นไม่เข้าใจ ก็ย่อมตกอยู่ใต้อ�ำนาจของสักการะได้ง่าย
ย่อมถูกสักการะฆ่าเสียโดยง่าย
ทีพ่ ทุ ธภาษิตกล่าวว่า สักการะย่อมฆ่าคนชัว่ นัน้ คนชัว่ ในที่
นี้ หมายถึงผู้ที่ปล่อยใจให้หลงติดสักการะทั้งปวง เห็นความส�ำคัญ
ของสักการะทีต่ นได้รบั ยิง่ กว่าเห็นความส�ำคัญของอะไรอืน่ แม้ความ
๑๐๐

จริงอะไรอืน่ นัน้ จะมีคา่ มีความส�ำคัญเหนือกว่าสักการะเป็นอันมาก
เครือ่ งป้องกันตัวให้พน้ จากการท�ำลายของสักการะคือ สติ ดังกล่าว
แล้ว เมือ่ มีความส�ำคัญด้วยภาวะหรือด้วยฐานะก็ตาม สักการะย่อม
ตามมามากน้อยตามภาวะและฐานะนั้น
ผู้ได้รับสักการะจ�ำเป็นต้องมีสติ ต้องรู้ว่าสักการะที่เกิดแก่
ตนนั้น เกิดเพราะอะไร เกิดเพื่ออะไร ที่ส�ำคัญคือต้องพิจารณาว่า
สักการะนัน้ เป็นเครือ่ งส่งเสริมตนอย่างไร เมือ่ พิจารณาในแง่นแี้ ล้ว
ก็ตอ้ งพิจารณาตนเอง ให้รจู้ กั ตนเองให้ถกู ต้อง ต่อจากนัน้ ก็พจิ ารณา
ตนเองที่แท้จริง ประกอบกับสักการะที่ได้รับ แม้สักการะที่ได้รับ
สมควรกับคุณงามความดีความส�ำคัญของตน สักการะนั้น ย่อมไม่
อาจเป็นประโยชน์อย่างไรแก่ตน นอกจากควรให้เป็นเครื่องเสริม
ก�ำลังใจ ให้ปฏิบัติดีมีคุณงามความดีเพิ่มขึ้นเท่านั้น แม้สักการะนั้น
เกินคุณงามความดีของตน ก็ให้เห็นว่าตนควรปฏิบัติให้มีคุณงาม
ความดีควรแก่สักการะนั้น ไม่เช่นนั้นสักการะนั้น ก็ไม่ใช่ของตน
สติและปัญญาพิจารณาให้รจู้ กั ตน และรูจ้ กั สักการะทีต่ นได้
รับเป็นความส�ำคัญอย่างยิ่ง สติและปัญญานั้นแหละที่ป้องกันไม่ให้
สักการะท�ำลายได้ ไม่ให้สักการะฆ่าเสียได้ มีคนเป็นอันมากที่พ่าย
แพ้แก่อ�ำนาจของสักการะ เกิดการลืมตน หลงตน เพลิดเพลินไป
ตามสักการะ ความดีทมี่ อี ยูก่ ล็ ดน้อยถอยลง เพราะความมัวเมานัน้
ความคิดอย่างขาดสติหลงไปตามสักการะว่า ตนเป็นผู้สูงตาม
สักการะย่อมเป็นเหตุให้เกิดความลืมตน ไม่วา่ คนสูงคนต�ำ่ เมือ่ ไม่ตงั้
สติรับสักการะ ย่อมเป็นการง่ายที่จะถูกสักการะฆ่าเสียได้ ถ้าไม่
๑๐๑

ขาดสติแต่มีสติพร้อมอยู่ มองดูสักการะที่ได้รับนั้น อย่างมีสติมี
ปัญญา สักการะก็ย่อมเป็นแต่สักการะไม่อาจเกี่ยวข้องถึงตัวเราแต่
อย่างไร
คนจะดีหรือชั่ว จะสูงหรือต�่ำ อยู่ที่ตัวเอง อยู่ที่การกระท�ำ
ของตัวเอง ไม่ได้อยูท่ สี่ กั การะของผูใ้ ดทัง้ สิน้ สักการะทีม่ าถึงคนหนึง่
คนใด อาจท� ำ ให้ ค นอื่ น ทั้ ง หลาย เห็ น ความส� ำ คั ญ ของผู ้ ไ ด้ รั บ
สักการะนั้น อาจท�ำให้คนอื่นทั้งหลายเห็นผู้ได้รับสักการะนั้น เป็น
คนดีคนส�ำคัญ คนควรนิยมชมชื่นยกย่อง
แต่สำ� หรับตัวผูไ้ ด้รบั สักการะเอง ต้องไม่ปล่อยใจให้มคี วาม
รูส้ กึ เช่นคนอืน่ ทัง้ หลายด้วย ต้องมีสติรกั ษาตนให้จงดี ต้องระลึกมัน่
อยู่ว่า ไม่มีใครจะท�ำใครให้ดีได้ ไม่มีใครจะท�ำใครให้เชื่อได้ ตัวเอง
เท่านัน้ จะท�ำให้ตนเป็นคนชัว่ ก็ได้ เป็นคนดีกไ็ ด้ จึงไม่ควรทุม่ เทจิตใจ
ไปกับสักการะที่ได้รับจนหลง จนลืมฐานะและภาวะของตน ได้
สักการะสูงมาก ก็หลงยึดว่าตนสูงมาก และก็หลงยึดเลยไปว่าคน
ทัง้ หลาย พึงยอมรับความสูงมากของตนด้วย นัน่ เป็นความบกพร่อง
ของสติ เป็นเหตุให้มุ่งหวังผิด ปฏิบัติผิดเป็นล�ำดับไป อย่างนี้
แหละทีส่ กั การะสามารถท�ำลายได้ สักการะสามารถฆ่าเสียได้ ดัง
พระพุทธภาษิตที่ยกมากล่าวแล
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๑๐๒

๓๐
รากฐานของความเป็นคน
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า ทุคติใน
โลกนี้และโลกหน้า ล้วนมีิอวิชชาเป็นราก มีอิจฉาและโลภะเป็น
ล�ำต้น ทุคติคือคติที่ไม่ดี คติที่ชั่ว คติที่ไม่ดีคือทางไปที่ไม่ดี คติที่
ชั่วคือทางไปที่ชั่ว เปรียบกับต้นไม้ คติเป็นผลไม้ อวิชชาคือความรู้
ไม่ถูกเป็นราก อิจฉาและโลภะเป็นล�ำต้น
ที่ท่านเปรียบอวิชชาความรู้ไม่ถูกว่า เป็นดังรากของต้นไม้
ก็เพราะอวิชชาเป็นสิ่งที่หยั่งลึกอยู่ในใจ ไม่ปรากฏให้เห็น แต่ก็เป็น
สิง่ ทีเ่ หมือนรากไม้ คือเป็นเหตุแห่งความเจริญเติบโตของล�ำต้น อัน
ต้องประกอบด้วยกิง่ ใบ มีดอกมีผลตามมาในทีส่ ดุ ไม่ใช่อวิชชาเท่านัน้
ที่เปรียบได้ดังรากไม้ วิชชาก็เปรียบได้ดังรากไม้ แตกต่างกันแต่ที่
ล�ำต้นและดอกผล
อิจฉาและโลภะเป็นล�ำต้นของอวิชชา แต่อจิ ฉาและโลภะจัก
ไม่เป็นล�ำต้นของวิชชา ความรูไ้ ม่ถกู เท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นรากน�ำให้ตน้ ไม้
คืออิจฉาและความโลภงอกงามเติบโต ความรูถ้ กู จะไม่เป็นรากน�ำให้
ต้นไม้คอื ความอิจฉาและความโลภงอกงามเติบโต ความรูถ้ กู จะเป็น
๑๐๓

รากน�ำให้ต้นไม้ คือ ความไม่อิจฉาและไม่โลภงอกงามเจริญ
ความรูไ้ ม่ถกู ว่าความโลภก็ตาม ความอิจฉาก็ตาม เป็นความ
ไม่ดี เป็นเหตุแห่งความทุกข์ความร้อน ความรู้ไม่ถูกนี้ จะท�ำให้ไม่
พยายามแก้ไขเมื่อความอิจฉาเกิดขึ้น เมื่อความโลภเกิดขึ้น ความรู้
ไม่ถกู นี้ จะท�ำให้ไม่หาทางป้องกันไม่ให้ความอิจฉาและความโลภเกิด
ขึน้ ความรูไ้ ม่ถกู นี้ จะท�ำให้เอร็ดอร่อยกับความรูส้ กึ อิจฉาบ้าง โลภ
บ้าง ทั้ง ๆ ที่ความอิจฉาและความโลภเป็นเหตุท�ำใจให้ร้อน เป็น
เหตุให้กระท�ำกรรมไม่ดีได้ต่าง ๆ อันกรรมไม่ดีที่จะกระท�ำ เพราะ
มีความโลภ ความอิจฉานั่นแหละที่จะให้ผลไม่ดี ผลที่เป็นทุคติ
ดังทีพ่ ระพุทธภาษิตกล่าวว่า ทุคติในโลกนีแ้ ละโลกหน้า ล้วน
มีอวิชชาเป็นราก มีอิจฉาและโลภะเป็นล�ำต้น แม้ลองพิจารณาดูก็
ย่อมจะเห็นได้ไม่ยาก ว่าความอิจฉาก็ตาม ความโลภก็ตาม ท�ำให้
เกิดการประกอบกระท�ำกรรมไม่ดีได้มากมายนัก แม้การประหัต
ประหารผลาญชีวติ กัน ก็เกิดจากความโลภความอิจฉาเป็นส่วนใหญ่
ปรารถนาต้องการไม่ชอบทีร่ นุ แรง ความโลภทีร่ นุ แรง ความอิจฉาที่
รุนแรง ล้วนเกิดจากอวิชชาอันเปรียบดังความมืด ไม่มแี สงสว่างแห่ง
สติปัญญา ความรู้ผิดชอบชั่วดี ความควรไม่ควร
เปรียบอวิชชากับความมืด ย่อมเห็นได้ชัดว่า อวิชชาเป็น
ความน่ากลัว น่าท�ำลาย ทุกคนไม่ชอบความมืด จึงพยายามหาแสง
สว่างมาขจัดความมืด เช่น หาเทียนมาจุด หาไฟมาส่อง เพราะทุก
คนรู้ว่าในความมืดอาจมีสิ่งที่เป็นอันตรายร้ายแรงแอบซ่อนเร้นอยู่
อันจักเป็นอันตรายแก่ตนเมื่อใดก็ได้
๑๐๔

อวิชชาที่หมายถึง ความไม่รู้ถูก ไม่รู้จริง หรือความรู้ไม่ถูก
รู้ไม่จริง น่ากลัวยิ่งกว่าความมืดทั้งหลาย อวิชชาเป็นความมืดสนิท
ของปัญญาจึงน่ากลัวทีส่ ดุ ปัญญาเป็นสิง่ พึงปรารถนาเพียงไร อวิชชา
พึงควรท�ำลายให้หมดสิน้ ไปเพียงนัน้ เมือ่ รูส้ กึ ว่าตนมีความอิจฉาแรง
ก็พงึ รูไ้ ปพร้อมกันว่า ปัญญาของตนมืดสนิท อวิชชาแรง เมือ่ รูว้ า่ ตน
มีความโลภแรง ก็พงึ รูไ้ ปพร้อมกันว่า ปัญญาของตนมืดสนิท อวิชชา
แรง อย่าปล่อยใจให้ตกอยูใ่ ต้อำ� นาจความอิจฉาและความโลภ เพราะ
ผลที่ได้รับจะเป็นผลที่ชั่ว ที่ท่านเรียกว่าทุคติ
ทุคติในโลกนี้จะเกิดทันที คือความร้อนเร่าในใจ ความ
อิจฉาและความโลภจะเผารนให้เร่าร้อน ทุคติในโลกหน้าย่อมจะ
เกิดเพราะเป็นผลสืบเนือ่ ง ผูม้ ใี จเสวยทุคติในโลกนี้ เมือ่ ละโลกนี้
ไปแล้ว ใจดวงเดียวกันนัน้ จะน�ำไปสูท่ คุ ติในโลกหน้าอย่างแน่นอน
แล

๑๐๕

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๓๑
คิดอย่างไรจึงจะถูก
พระพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ กล่าวไว้ แปลความว่า โจรผู้
มีความชั่ว ถูกเขาจับได้ซึ่งหน้า ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตน
ฉันใด ประชาผู้มีความชั่ว ละไปแล้ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรม
ของตนในโลกหน้าฉันนั้น
ความหมายที่แปลไว้ตรงตัวชัดเจน เข้าใจได้ โดยไม่ควรมี
ข้อสงสัย โจรผู้ร้ายที่ท�ำความชั่ว คือที่ลักขโมย ปล้น จี้ ที่ท�ำร้าย
ท�ำลายเขา เมือ่ ถูกจับได้ยอ่ มเดือดร้อน ย่อมต้องได้รบั ทุกข์โทษหนัก
เบาต่าง ๆ กัน ตามความหนักเบาของความชั่วความผิดที่เขาได้ท�ำ
ไว้ ผู้ที่ท�ำความชั่วทั้งปวง เมื่อละโลกนี้ไปแล้ว คือตายแล้ว ย่อมได้
รับความทุกข์เดือดร้อน เพราะความชัว่ ทีต่ นได้ทำ� ไว้ในโลกนี้ มีผคู้ น
เป็นจ�ำนวนไม่น้อยที่ปฏิเสธโลกหน้า ว่าโลกหน้าไม่มี ละโลกนี้ไป
แล้ว ตายไปจากโลกนีแ้ ล้ว ก็ไม่ตอ้ งไปอยูใ่ นโลกหน้าโลกไหนอีกต่อ
ไป เป็นอันจบสิน้ กันเพียงในโลกนีเ้ ท่านัน้ ความทุกข์ความเดือดร้อน
ที่ตนจะต้องได้รับในโลกหน้า เพราะการท�ำความชั่วความไม่ดีหามี
ไม่ หมดสิ้นกันเพียงในชาตินี้ ที่ในโลกนี้เท่านั้น
๑๐๖

และขณะเดียวกันก็มีผู้คนเป็นอันมากเชื่อว่า แม้จะมีโลก
หน้าชาติหน้า แต่เมือ่ ตนละโลกนีไ้ ปแล้ว ถึงจะไปเกิดใหม่ในโลกหน้า
ชาติหน้าก็ไม่เดือดร้อน เพราะตนย่อมไม่รตู้ วั แล้วว่าตนเป็นใคร เคย
เกิดเป็นอะไรต่อมิอะไร มาในโลกก่อน ชาติกอ่ น เช่นนีก้ ไ็ ม่นา่ ห่วงใย
ในความสุขหรือความทุกข์ที่จะได้รับในภพหน้าโลกหน้า เป็นคนละ
คนไปกับตัวเราในภพนี้โลกนี้เสียแล้ว
พระพุทธภาษิตเบื้องต้นนั้น แม้จะแปลความรวม ความก็
หมายถึงว่า คนชั่วคนท�ำกรรมไม่ดี รวมถึงโจรร้ายทั้งหลายนั้นด้วย
เมือ่ ยังมีชวี ติ อยูใ่ นโลกนี้ ก็ตอ้ งเป็นทุกข์เดือดร้อน เมือ่ ละโลกนี้ ไป
มีชีวิตในโลกหน้า ก็ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อน ถ้าไม่กลัวความทุกข์
ความเดือดร้อนในโลกหน้า ก็ควรกลัวความทุกข์ความเดือดร้อนใน
โลกนี้ เพราะต้องมีแน่ ท่านกล่าวถึงเพียงความเดือดร้อนของโจรที่
ถูกจับได้ แต่ความจริง แม้ยงั ไม่ถกู จับได้ โจรผูท้ ำ� ความชัว่ ก็ตอ้ งเป็น
ทุกข์เดือดร้อนอยู่ก่อนแล้ว
ผู้ท�ำความชั่วทั้งปวง แม้จะยังไม่มีผู้รู้เห็น ตนเองรู้ตัวอยู่ที่
จะให้มีใจเป็นสุขสบาย เหมือนไม่ได้ท�ำความชั่วย่อมเป็นไปไม่ได้
ก�ำลังแรงของความชัว่ นัน้ มีจริง มีแน่ และมีอยูต่ ลอดเวลา ส่งผลไม่
หยุดยัง้ ความสบายใจของคนผูท้ ำ� ความชัว่ มีไม่ได้สม�ำ่ เสมอ เพราะ
แม้จะเป็นคนชั่วเพียงไร ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ส�ำนึกในความชั่วของ
ตนเสียเลย เมื่อส�ำนึกในความชั่ว ส�ำนึกในความผิดร้ายที่ตนท�ำลง
๑๐๗

ไปก็ย่อมเป็นทุกข์เดือดร้อน หวั่นเกรงผลของความชั่ว
แม้ผไู้ ม่เชือ่ เรือ่ งชาติหน้าโลกหน้า ไม่กลัวความทุกข์ ความ
เดือดร้อนในโลกหน้า ก็ต้องกลัวความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกนี้
ตรงกันข้ามกับคนไม่มีความชั่ว ย่อมไม่มีความทุกข์เดือดร้อน ทั้ง
ด้วยใจของตนเองและทั้งด้วยกายที่จะต้องได้รับ ส�ำหรับผู้ไม่เชื่อว่า
ภพหน้าโลกหน้ามี หรือเชือ่ ว่าถึงมีภพหน้าโลกหน้า แต่ตนก็จะจ�ำไม่
ได้แล้ว ว่าตนเป็นใคร มาจากไหน แม้จะมีทกุ ข์เดือดร้อนในโลกหน้า
ก็ไม่ใช่เราคนเดียวกันนี้ แต่จะเป็นคนละคน เป็นคนใหม่ทไี่ ด้รบั ทุกข์
นั้นแล้วจะเกี่ยวข้องกับเราได้อย่างไร
ผู้มีความคิดเช่นนี้ แม้ไม่พิจารณาให้รอบคอบด้วยดี ก็ดู
เหมือนจะเป็นจริง เราทุกคนในโลกนี้ไม่ได้รู้เลยว่า เราเคยเกิดมา
ก่อนในโลกทีล่ ว่ งแล้วในสภาพอย่างไร เป็นใคร ท�ำดีทำ� ชัว่ มาอย่างไร
เราเป็นคนใหม่จริง ๆ สุขทุกข์ทเี่ ราได้รบั ในโลกนี้ ไม่ได้เกีย่ วข้องกับ
โลกหน้าโลกหลังอย่างไร
เมื่อจะคิดเช่นนี้ ก็ควรคิดให้ลึกซึ้งละเอียดลออด้วยว่า แม้
เราจะเป็นคนจ�ำอดีตในชาติก่อนไม่ได้ แม้เราจะเป็นผู้เพิ่งมีชีวิตขึ้น
ในชาตินี้ โลกนี้ แต่เมือ่ มีความทุกข์เดือดร้อน เราเป็นทุกข์เดือดร้อน
หรือไม่ หรือว่าเมื่อเราจ�ำไม่ได้แล้วว่าเราเคยเกิดเป็นอะไรมาในภพ
ชาติก่อน เราก็ไม่รู้สึกรู้สมกับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายที่
๑๐๘

ต้องได้รับด้วย ความจริงก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ทุกคนที่จ�ำไม่ได้
ไม่รเู้ ลยว่าตนเคยเกิดมาก่อนหรือไม่เคยเกิดมาก่อนก็ตาม เมือ่ มา
เกิดเป็นทุกข์ในชาตินี้ เราก็ตอ้ งเป็นทุกข์ ในโลกหน้าก็จะเป็นเช่น
เดียวกัน เราจะต้องเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตามที่เราจะได้รับ ไม่ว่า
เราจะรู้หรือไม่รู้จักตัวเราก็ตามแล

๑๐๙

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๓๒
คบใครดี
พระพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ กล่าวไว้ แปลความว่า บัณฑิต
ไม่พึงคบอสัตบุรุษ พึงคบสัตบุรุษ เพราะอสัตบุรุษย่อมน�ำไปสู่นรก
สัตบุรุษย่อมให้ถึงสุคติ
บัณฑิตหมายถึงคนดี คนฉลาด คนมีปญ
ั ญา ไม่ได้หมายถึง
เพียงผู้ได้รับปริญญาบัตรเพราะส�ำเร็จการศึกษาทางโลกเท่านั้น
อสัตบุรุษหมายถึง คนไม่ดีคนไม่ฉลาด คนไม่มีปัญญา หรือคนที่
ตรงกันข้ามกับบัณฑิต คนทีจ่ ะว่าเป็นพาลก็ไม่ผดิ สัตบุรษุ หมายถึง
คนดี คนฉลาด คนมีปัญญา หรือคนที่เป็นบัณฑิตนั่นเอง
ท่านตัดสินความเป็นสัตบุรุษ หรืออสัตบุรุษด้วยธรรมะ
ธรรมะของสัตบุรุษคือ สัปปุริสธรรม มีเจ็ดประการ คือความเป็น
ผูร้ จู้ กั เหตุ รูจ้ กั ผล รูจ้ กั ตน รูจ้ กั ประมาณ รูจ้ กั กาล รูจ้ กั ประชุมชน
รู้จักบุคคล ผู้รู้จักเจ็ดประการดังกล่าว ท่านเรียกว่าสัตบุรุษ คือคน
ดี คนฉลาด คนมีปัญญา หรือคนเป็นบัณฑิตนั่นเอง ส่วนคนผู้ไม่รู้
จักเหตุ ไม่รจู้ กั ผล ไม่รจู้ กั ตน ไม่รจู้ กั ประมาณ ไม่รจู้ กั กาล ไม่รจู้ กั
ประชุมชน ไม่รู้จักบุคคล ไม่รู้จักธรรมเจ็ดประการดังกล่าว ท่าน
๑๑๐

เรียกว่า อสัตบุรษุ คือคนไม่ดี คนไม่ฉลาด คนไม่มปี ญ
ั ญา หรือคน
ไม่ใช่บัณฑิต
ที่ว่าอสัตบุรุษ ย่อมน�ำไปสู่นรก สัตบุรุษย่อมน�ำไปสู่สุคติ
หมายถึงอสัตบุรษุ คือคนไม่ดี ย่อมน�ำไปให้ได้รบั ทุกข์ สัตบุรษุ คือคน
ดี ย่อมน�ำไปสู่ความสุข เป็นความจริงดังพระพุทธภาษิตได้อย่างไร
พึงพิจารณาเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ด้วยความรู้ ความเห็น ความ
เข้าใจของตนเอง จักได้หลีกเลี่ยงการคบอสัตบุรุษ และพยายาม
แสวงหาสัตบุรษุ นัน่ ก็คอื จักได้พาตนให้พน้ ความทุกข์ ให้ไปสูค่ วาม
สุข ธรรมของสัตบุรษุ ทีจ่ ะพาให้พน้ ความทุกข์ ได้รบั ความสุข ธรรม
นั้นจักพาให้เป็นไปได้อย่างไร
ขอให้ยกขึ้นพิจารณาธรรมข้อหนึ่ง คือ ความรู้จักเหตุ นั่น
ก็คอื รูจ้ กั ว่า เหตุใดน�ำไปสูค่ วามดี เหตุใดน�ำไปสูค่ วามชัว่ เหตุใดน�ำ
ไปสูค่ วามสุข เหตุใดน�ำไปสูค่ วามทุกข์ เมือ่ รูจ้ กั เหตุแม้เพียงดังกล่าว
ก็ย่อมจักปฏิบัติเหตุที่ดี หลีกเลี่ยงการท�ำเหตุที่ชั่ว
ธรรมะอีกข้อหนึ่ง ก็คือความรู้จักผล นั่นก็คือรู้จักว่า ผลดี
เกิดจากเหตุดี ผลชัว่ เกิดจากเหตุชวั่ ผลดีจกั ไม่เกิดจากเหตุชวั่ และ
ผลชั่วจักไม่เกิดจากเหตุดี เมื่อรู้จักผลแม้เพียงดังกล่าว ก็ย่อมจัก
ปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลที่ดี จักไม่ปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลที่ชั่ว ธรรมะ
อีกข้อหนึง่ คือความรูจ้ กั ตน นัน่ ก็คอื รูจ้ กั ตัวเองอย่างถูกต้อง ไม่รจู้ กั
อย่างหลง เมื่อไม่หลงตนว่าเป็นคนดี เป็นคนไม่ดี เป็นคนสูง เป็น
คนต�่ำ ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ก็ย่อมจะรู้จักหน้าที่ของตน รู้จัก
การปฏิบัติตน การวางตนได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นความส�ำคัญอย่างยิ่ง
๑๑๑

ธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือ ความรู้จักประมาณ นั่นก็คือรู้จัก
ความพอเหมาะพอควร ในการคิด พูด ท�ำ ไม่ให้มากไป น้อยไป
ผิดเหตุผล ผิดบุคคลไป ธรรมะอีกข้อหนึ่ง คือความรู้จักกาล นั่นก็
คือรู้จักเวลา ว่าควรท�ำควรพูดอะไรอย่างไรเมื่อไร ไม่ควรท�ำไม่ควร
พูดอะไรอย่างไรเมื่อไร เป็นการรู้จักกาลเทศะที่ผู้ดีถือกันว่าส�ำคัญ
อย่างยิ่งประการหนึ่ง
ธรรมะอีกข้อหนึ่ง คือความรู้จักประชุมชน นั่นก็คือรู้จักว่า
ประชุมชนใด มีความส�ำคัญในเรื่องใด อย่างไร เป็นประชุมชนของ
ใคร เมื่อรู้จัก ก็ย่อมสามารถปฏิบัติต่อประชุมชนนั้นได้ถูกต้อง
เป็นการรักษาตน และรักษาประชุมชนนั้นได้อย่างดี
ธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความรู้จักบุคคล นั่นก็คือรู้จักว่า คน
ใดเป็นอย่างไร ดี ชั่ว สูง ต�่ำ ส�ำคัญ ไม่ส�ำคัญทางไหน ควรได้รับ
การปฏิบัติต่ออย่างไร เมื่อรู้จักดังกล่าว ก็ย่อมสามารถปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นได้ถูกต้อง
สัตบุรุษผู้มีสัปปุริสธรรมดังกล่าวมา ย่อมเป็นผู้สามารถ
พาตนเองและพาผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายให้สวัสดีได้อย่างแน่นอน
ความสวัสดีนั้นแหละ คือความไม่ใช่นรก ความสวัสดีนั้นแหละ
คือสุคติ ซึ่งอสัตบุรุษหาอาจน�ำไปได้ไม่ อย่าว่าแต่จะน�ำผู้อื่นไป
เลย แม้จะน�ำตนเองให้สวัสดี อสัตบุรุษก็ท�ำไม่ได้แล
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๓๓
สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าโจร
พระพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า โจร
กับโจร หรือไพรีกับไพรีพึงท�ำความพินาศให้แก่กัน ส่วนจิตที่ตั้งไว้
ผิด พึงท�ำเขาให้เสียหายยิ่งกว่านั้น
โจรกับโจร หรือไพรีกับไพรีพึงท�ำความพินาศให้แก่กัน มี
ความหมายชัดแจ้งที่อาจท�ำให้เข้าใจได้ทั่วกันว่า หมายถึงโจรย่อม
ท�ำความพินาศให้เกิดแก่โจรด้วยกัน ไพรีคอื ผูเ้ ป็นข้าศึก ผูม้ เี วรต่อ
กัน ย่อมท�ำความพินาศให้แก่กนั คือ ย่อมไม่มงุ่ ดีตอ่ กัน ไม่ชว่ ยเหลือ
เกื้อกูลกัน ทั้งยังพยายามท�ำความพินาศให้เกิดแก่กันด้วยความมุ่ง
ร้าย ด้วยความจองเวร ผูไ้ ม่ทำ� ความพินาศแก่กนั ไม่เป็นผูท้ เี่ รียกว่า
เป็นไพรีหรือเป็นศัตรูกนั ไม่เรียกว่าเป็นโจรด้วยกัน ความพินาศอัน
เกิดจากโจรและจากไพรี เป็นความพินาศทีร่ า้ ยแรงน่าสะพรึงกลัวนัก
แต่แม้กระนั้นท่านก็ยังกล่าวว่าจิตของผู้ที่ตั้งไว้ผิด ย่อมก่อ
ความเสียหายความพินาศได้ร้ายแรงน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้น จิตที่
ตัง้ ไว้ผดิ คือจิตทีม่ คี วามเห็นผิด หรือมีมจิ ฉาทิฏฐินนั่ เอง มิจฉาทิฏฐิ
จักน�ำให้จติ ตัง้ อยูใ่ นอ�ำนาจของกิเลสตัณหาทัง้ ปวง คือตกอยูใ่ ต้อำ� นาจ
๑๑๓

ของความโลภ ความโกรธ ความหลง ตกอยู่ใต้อ�ำนาจของความ
ดิน้ รนทะยานอยากไปใน รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
ทั้งหลาย
กิเลสตัณหาทีม่ อี ำ� นาจเหนือจิตใจเป็นโทษยิง่ ใหญ่ ใหญ่เหนือ
โทษทัง้ ปวง จักก่อความพินาศให้ยงิ่ กว่าความพินาศ ทีจ่ ะเกิดแต่โจร
หรือเกิดแต่ไพรีที่ร้ายกาจเพียงไร กิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้จิตตั้ง
ไว้ผิด อันก่อให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดนั่นเอง ที่ท�ำให้โจรกับ
โจรท�ำความพินาศให้แก่กนั ไพรีกบั ไพรีทำ� ความพินาศให้แก่กนั หรือ
กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ จิตที่ตั้งไว้ผิดนั่นเอง ที่ท�ำให้เป็นโจรให้เป็น
ไพรีที่ท�ำให้เป็นผู้ก่อความพินาศแก่กัน
ไฉนจึงว่า จิตทีต่ งั้ ไว้ผดิ พึงท�ำความพินาศความเสียหายให้
ยิ่งขึ้นไปกว่าโจรท�ำโจร ไพรีท�ำไพรี ให้พินาศฉิบหาย พึงพิจารณา
ด้วยดี เพื่อจักได้เห็นได้เป็นความเข้าใจที่เกิดแก่ตนเอง มิใช่เพียง
เชื่อตามเท่านั้น เมื่อกิเลสกองโลภะ มีอ�ำนาจเหนือจิตใจ ท�ำให้เกิด
ความเห็นผิด คิดมุ่งแต่จะให้ได้มา โดยไม่ค�ำนึงถึงความควรไม่ควร
อย่างไร นัน่ ก็คอื ผูท้ เี่ รียกว่าจิตตัง้ ไว้ผดิ ตัง้ ไว้ในความโลภ ในมิจฉา
ทิฏฐิ ในความมุ่งจะให้ได้มา โดยไม่ค�ำนึงถึงความผิดความชอบ
ใด ๆ ทัง้ สิน้ จิตทีต่ งั้ ไว้ผดิ ในความโลภเป็นต้นดังกล่าว ย่อมเป็นเหตุ
ให้ลักขโมยปล้นฆ่าได้ ดังที่ปรากฏเป็นข่าว ให้ได้รู้ได้ยินกันอยู่
เนือง ๆ
๑๑๔

แม้ไม่คิดให้ลึกสักหน่อย ย่อมเข้าใจผิดว่า ผู้มีจิตตั้งไว้ไม่
ชอบลักขโมย ปล้นฆ่าเขา ไม่ใช่ผู้ได้รับโทษของการตั้งใจไว้ผิดนั้น
ผู้สูญเสียต่างหากที่เป็นผู้ได้รับโทษ ได้รับความเสียหาย อย่างน้อย
ก็เสียทรัพย์ อย่างมากก็เสียชีวิต ผู้ท�ำไปตามอ�ำนาจของกิเลสกอง
โลภ ลักขโมย เป็นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ในทันที แม้วา่ อาจจะได้รบั โทษ
เมื่อถูกจับได้ แต่ก็ไม่เสมอไป ที่ผู้ท�ำผิดจะถูกจับได้ต้องรับโทษ นี่
คือความเข้าใจ ความเห็นผิด ความมีมิจฉาทิฏฐิที่มีโทษร้ายแรงนัก
ความเข้าใจผิด ความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐินี้แหละที่เป็นรากเหง้า
ของผิดความชัว่ ทุกข์โทษภัยนานาชนิด กิเลสกองโทสะ กองโมหะก็
เช่นกัน เมือ่ ใดมีอำ� นาจเหนือจิตใจ เมือ่ นัน้ ย่อมท�ำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ
ความเห็นผิด มุง่ จะประกอบกระท�ำสนองโทสะ โมหะ ทัง้ กายวาจา
ใจ ไม่ค�ำนึงถึงอะไรอื่นทั้งสิ้น
การท�ำร้ายเขาประหัตประหารผลาญชีวิตเขาเป็นต้น เกิด
จากกิเลสกองโทสะ โมหะ เป็นการท�ำความพินาศ ท�ำความเสียี หาย
ให้เกิดแก่ตนเอง และส่วนรวมโดยเฉพาะเป็นการท�ำความพินาศ
ความเสียหายแก่ตนทีย่ งิ่ กว่าผูม้ จี ติ ตัง้ ไว้ผดิ เปรียบไปก็คอื ผูม้ โี จร มี
ไพรีอยู่กับตน ตลอดทุกเวลานาที ทุกหนทุกแห่ง ก่อความพินาศ
เสียหายให้แก่ตนเองไม่ว่างเว้น โดยที่ไม่มีโจรใด ไพรีใดสามารถ
ท�ำได้เช่นนั้น
แม้พิจารณาให้ตระหนักถึงในความจริง จึงเกิดความกลัว
๑๑๕

ภัยจากจิตของตนเองที่ต้ังไว้ผิด ย่อมได้ประโยชน์ยิ่งใหญ่ ย่อม
เกิดความมานะพยายามที่จะเอาชนะกิเลสและตัณหา ไม่ยอมให้
กิเลสตัณหามีอ�ำนาจเหนือจิตใจ พาให้จิตใจตั้งไว้ผิดเป็นความ
พินาศเสียหายแก่ตนแล
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๓๔
ส�ำคัญที่ความคิด
พระพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า ละ
เหตุทุกข์ได้ เป็นสุขในที่ทั้งปวง
ความหมายโดยตรงและโดยง่ายของพุทธภาษิตนี้ก็คือ ไม่
ท�ำเหตุที่จะน�ำให้เกิดความทุกข์ ก็จะไม่มีทุกข์ก็จะเป็นสุข ไม่ว่าจะ
อยู่แห่งหนต�ำบลใด ก็จะไม่มีทุกข์ก็จะเป็นสุข ที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไร
ที่จะท�ำให้เกิดปัญหาขัดแย้งได้ เป็นสัจจะที่เห็นได้ถนัดชัดเจนแล้ว
ไม่ท�ำเรื่องให้เกิดทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ ก็มีแต่สุข เหมือนไม่ให้ท้องว่างก็
ไม่หิว ไม่ชุบผ้าขาวลงในน�้ำสีด�ำ ผ้าก็ไม่ด�ำ
การไม่ปล่อยให้ท้องว่าง คือ การละเหตุที่จะท�ำให้ท้องเป็น
ทุกข์ คือ หิว การไม่ชุบผ้าขาวลงในน�้ำสีด�ำ คือ การละเหตุที่จะ
ท�ำให้ผา้ เป็นสีดำ� เหตุนมี้ คี วามส�ำคัญยิง่ นัก เพราะเป็นสิง่ เดียวทีจ่ ะ
ให้ผล ผลจะดีจะร้าย ก็อยูท่ เี่ หตุ ไม่ได้อยูท่ อี่ ะไรอืน่ และผูจ้ ะได้รบั
ผลก็ต้องเป็นผู้ท�ำเหตุ ผู้ไม่ได้ท�ำเหตุจะไม่ได้รับผล
การกล่าวเช่นนี้ ว่าที่จริงแล้วมีทางให้เกิดปัญหาโต้แย้งได้
มากมาย ดังที่มีปรากฏอยู่เสมอไม่ว่างเว้น เกิดมาไม่เคยท�ำบาป
๑๑๗

ท�ำกรรม ท�ำไมจึงต้องมารับทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ นี่เป็นตัวอย่างที่
ปรารภปรารมภ์คร�่ำครวญกันอยู่มากมาย ซึ่งคิดหรือมองแต่เพียง
ผิวเผิน ก็น่าเชื่อเช่นนั้น คนบางคนท�ำดีให้เห็นอยู่ ไม่เคยท�ำไม่ดีให้
เห็นเลย แต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้รับผลดีอย่างไร ยากจนแสนสาหัสก็มี
ทุกข์รอ้ นด้วยเรือ่ งร้อยแปดก็มี เหตุแห่งทุกข์ทที่ า่ นได้รบั จึงไม่ได้เหตุ
ทีป่ รากฏให้เห็นในปัจจุบนั เท่านัน้ เหตุทเี่ ห็น ๆ อยูห่ รือทีเ่ ป็นเหตุใน
ภพชาติปัจจุบัน บางครั้งบางคราวก็ให้ผลใหญ่ยิ่ง ไม่เสมอกับเหตุที่
แลไม่เห็น หรือเหตุที่พ้นจากภพชาติปัจจุบันแล้ว เหตุที่ไม่ได้ละกัน
ในอดีต ที่แลเห็น ที่แลไม่เห็น รู้ไม่ถึงก็มีผล ไม่ใช่ว่าไม่มี และก็มี
ผลมาถึงปัจจุบันได้ด้วย ไม่ใช่ว่าไม่ได้ และผลก็ตรงตามเหตุเสมอ
ด้วย เป็นจริงเป็นจังด้วย ไม่มีคลาดเคลื่อนแม้เล็กน้อยเพียงไร ทุก
คนอยากเป็นสุข ยิ่งสามารถเป็นสุขในที่ทั้งปวง หรือทุกเวลานั่นเอง
ยิง่ จะยินดียงิ่ นัก จึงควรต้องเข้าใจว่าเมือ่ อยากเช่นนัน้ เป็นผล ก็ตอ้ ง
ท�ำเหตุให้ตรงกับผลเช่นนั้น เป็นสุขในที่ทั้งปวง ไม่หมายเฉพาะ
เป็นสุขในชาตินี้ภพนี้ หมายถึงเป็นสุขในชาติหน้าภพหน้าด้วย
บางทีชาตินภี้ พนี้ เราจะต้องเสวยผลของเหตุในชาติอดีตภพ
อดีตทีต่ ามมาทัน สุขในทีท่ งั้ ปวง ก็คอื สุขทัง้ ภพนีภ้ พหน้าด้วย ชาติ
นีเ้ ป็นสุขก็ตอ้ งระวังอย่าให้ชาติหน้าเป็นทุกข์ ต้องละเหตุทจี่ ะให้เป็น
ทุกข์ทั้งหมด เหตุทุกข์ คือ ความไม่ดีทุกประการ อันความไม่ดีทุก
ประการเกิดจากใจ เช่นเดียวกับความดีทกุ ประการก็เกิดจากใจ ท่าน
จึงว่าความทุกข์เกิดจากใจ ความสุขก็เกิดจากใจ หรืออีกอย่างหนึ่ง
ก็ว่าความทุกข์เกิดจากความคิด ความสุขก็เกิดจากความคิด ความ
๑๑๘

คิดวิจัยจึงเป็นความส�ำคัญที่สุดส�ำหรับทุกคน จะมีสุขหรือมีทุกข์ก็
อยูท่ ใี่ จ อยูท่ คี่ วามคิดของใจ ใจคิดให้ละเหตุทกุ ข์ การพูดการท�ำกรรม
ทั้งปวง ก็จะเป็นการละเหตุแห่งทุกข์ ความทุกข์ย่อมไม่มี ย่อมมี
ความสุข ย่อมเป็นสุข ละเหตุทุกข์ได้เพียงไร ย่อมมีสุขเพียงนั้น
ความคิดใคร่ในสิ่งที่น่าปรารถนาพอใจ ความอยากมีอยาก
เป็น ความอยากไม่มไี ม่เป็น นีเ้ ป็นความคิดทีเ่ ป็นเหตุทกุ ข์ ท�ำความ
คิดนี้ให้เบาบางเพียงไร ความทุกข์จะลดน้อยลงเพียงนั้น ความสุข
จะมีมากเพียงนั้น แม้ปรารถนาจะละเหตุแห่งทุกข์
เพื่อเป็นสุขในที่ทั้งปวงทั้งในภพนี้และภพหน้า ต้องละ
ความคิดดังกล่าว ซึง่ จะสามารถละได้กต็ อ่ เมือ่ ใช้สติพจิ ารณาความ
รู้สึกในใจ ให้เห็นความอยากที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทั้งอยากได้สิ่งน่า
ใคร่ น่าปรารถนาพอใจ ทั้งความอยากมีอยากเป็น อยากไม่มีไม่
เป็น ดูให้เห็น เห็นอย่างรู้ ว่านั่นเป็นเหตุทุกข์ ต้องการละเหตุ
ทุกข์ ต้องละความอยากเหล่านั้นให้ได้ ละให้ได้ทุกครั้งที่แลเห็น
ที่รู้สึกว่าเป็นความอยาก พยายามดูใจตนเองให้เห็นดังกล่าว
พยายามดับสิง่ ทีเ่ ป็นเหตุทกุ ข์ดงั กล่าว ท�ำไปเรือ่ ย ๆ จะมีสขุ ในที่
ทั้งปวงได้แน่นอนแล

๑๑๙
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๓๕
สิ่งที่ควรระวัง
พระพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งพูดกันติดปากโดยส่วน
หนึ่ง คงไม่ได้ทราบว่าเป็นพระพุทธศาสนสุภาษิตนั่นคือบทที่ว่า พึง
รักษาความดีของตนไว้ดั่งเกลือรักษาความเค็ม
อันค�ำว่า “ความดี” นัน้ ปรกติกพ็ ดู กันอยูต่ ดิ ปากเป็นประจ�ำ
โดยทีท่ งั้ ผูพ้ ดู และผูฟ้ งั ไม่ได้ให้ความสนใจแจกแจงให้เกิดความเข้าใจ
ความหมายให้ชัดแจ้ง พูดว่าความดี ก็รับรู้ว่าความดีเท่านั้นเอง แต่
ในความรับรู้นั้น ก็มีความรู้สึกต่อค�ำว่าความดีเป็นพิเศษ เป็นความ
รู้สึกแสดงถึงความชื่นชม ไม่ต�ำหนิประณาม ตรงกันข้ามกับค�ำว่า
“ความชั่ว” เพราะพูดหรือฟังค�ำว่าความดี อย่างไม่ได้คิดจ�ำแนก
แจกแจงให้เกิดความเข้าใจละเอียดลออยิง่ ขึน้ ว่าหมายความว่าอะไร
จึงท�ำให้ยากทีจ่ ะท�ำความดีให้ได้เท่าทีค่ วร หรือหลีกเลีย่ งการท�ำความ
ชั่วให้ได้เท่าที่ควร
ความดีนนั้ มีความหมายกว้างขวาง ครอบคลุม การคิดดี พูด
ดี ท�ำดีด้วยประการทั้งปวง ความดีจึงเกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งสามกอง
อย่างแยกออกจากกันไม่ได้ กิเลสสามกองคือ โลภะ ความโลภ โทสะ
๑๒๐

ความโกรธ โมหะ ความหลง ความโลภ ความโกรธ ความหลงนี้
แหละที่เกี่ยวข้องกับความดีอย่างแยกจากกันไม่ได้ เมื่อพูดถึงความ
ดีจึงควรเข้าใจไปพร้อมกันว่า หมายถึง การคิดการพูดการท�ำที่
ประกอบด้วยกิเลสอย่างบางเบา ตรงกันข้ามกับความชั่วที่ประกอบ
ด้วยกิเลสอย่างมาก
ความชั่ ว อี ก ความหมายหนึ่ ง ก็ คื อ กิ เ ลสสามกอง ที่
มากกว่ากิเลสสามกองทีเ่ ป็นความดีนนั่ เอง ทีก่ ล่าวว่า ความดีกเ็ ป็น
กิเลสสามกองด้วยเหมือนกัน ก็เพราะความดีตามขัน้ ปรกติของบุถชุ น
ผู้ยังไม่ถึงกับบรรลุมรรคผลนิพพานนั้น ยังต้องมีกิเลสเป็นส่วน
ประกอบอยู่ เพียงแต่วา่ ลดความแรงลง จึงไม่ถงึ กับเป็นความชัว่ ถ้า
แรงมากจึงถือว่าเป็นความชั่ว
ดัง่ นัน้ เมือ่ ต้องการเป็นคนดี จึงต้องรูว้ า่ จะต้องท�ำความโลภ
ความโกรธ ความหลงในใจของตนให้น้อยลง ไม่ให้แรงในระดับที่
ท่านถือกันว่าเป็นความชัว่ เป็นคนชัว่ ก่อนอืน่ จะต้องเข้าใจให้ชดั แจ้ง
พอสมควร ว่าความโลภเป็นอย่างไร ความโกรธเป็นอย่างไร ความ
หลงเป็นอย่างไร ความโลภนัน้ ปรกติเข้าใจกันว่า เป็นความโลภอยาก
ได้เงินทองของข้าวเท่านั้น แต่ความจริง ความโลภมีความหมาย
กว้างขวางออกไปอีก คือหมายถึงความโลภอยากได้ชื่อเสียง อยาก
ได้ความมีหน้ามีตา อยากได้ความเป็นคนส�ำคัญ
สรุปลงได้ว่า ความรู้สึกไม่พอใจในสภาพของตน ที่เป็นอยู่
ที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นความโลภ ความไม่สันโดษ คือ ความโลภ ความ
ทะเยอทะยาน คือ ความโลภ แม้ประสงค์จะรูจ้ กั ตนเองว่ามีความดี
๑๒๑

มากน้อยเพียงไร ก็ให้ดูได้ที่ความโลภในใจตน ซึ่งจะเห็นได้ง่ายกว่า
ความโกรธ ความหลง ความโกรธ ความหลงนั้น บางทีก็เห็นยาก
เข้าใจยาก เพราะไม่ค่อยโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นถนัดชัดแจ้ง เท่ากับ
ความโลภ แต่ละเวลานาที ความโลภจะต้องผลุบโผล่หน้าให้เห็น แม้
ตัง้ ใจมองให้เห็นแทบทุกคนทีย่ งั เป็นผูม้ กี เิ ลส ยังมีความโลภ จะรูจ้ กั
หน้าตาความโลภในใจตนได้ ถ้ามีสติรวู้ า่ ใจตนดิน้ รนแสวงหาหน้าตา
ชือ่ เสียงเพียงไร มุง่ หวังความเป็นคนส�ำคัญในสายตา ในความนิยม
ยกย่องของผูอ้ นื่ เพียงไร ไม่ตอ้ งพูดถึงความอยากได้ทรัพย์สนิ ทรัพย์
สิ่งของที่หลาย ๆ คนคิดว่า ตนไม่ปรารถนาต้องการแล้ว สละได้
แล้ว บริจาคเป็นทานได้แล้ว เป็นจ�ำนวนมากมายเพียงไรก็ทำ� ได้แล้ว
ความโลภในลักษณะนัน้ หรือความไม่โลภในลักษณะนัน้ อาจจะเป็น
สิง่ ทีม่ ากมายหลายคน พยายามท�ำให้หมดสิน้ ไป แต่อาจจะไม่นกึ ถึง
ความโลภเกี่ยวกับหน้าตา ชื่อเสียง เกียรติยศ ความเป็นคนส�ำคัญ
ความเป็นคนใหญ่คนโต จึงอาจไม่คิดท�ำความโลภในด้านนั้นให้ลด
น้อยลง
คนเป็นอันมากต้องได้ชอื่ ว่าเป็นคนไม่ดี ไม่มคี วามดี เพราะ
กิเลสกองโลภะในแง่ดังกล่าว ความโลภในแง่นี้นี่แหละ ที่เป็น
ก�ำลังส่งให้คนเป็นอันมาก คิด พูด ท�ำที่ไม่ดีไม่งาม ที่ถือกันว่า
เป็นความไม่ดี จึงควรสนใจแก้ไขความโลภในแง่ดังกล่าวด้วยแล
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๓๖
วิธีเอาตัวรอด
ค�ำพังเพยของไทยโบราณ ทีค่ นไทยเป็นกังวลมาก รูจ้ กั และ
พูดถึงจนติดปากคือที่ว่า รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
ความหมายของค�ำพังเพยนี้ ก็เช่นเดียวกับความหมายของ
อะไร ๆ อีกมากหลายทีแ่ บ่งออกไปได้หลายแง่หลายมุม มีทงั้ ถูกเป็น
ประโยชน์และผิดเป็นโทษ แต่ก็เป็นความหมายที่ไม่อาจปฏิเสธได้
ด้วยกันทั้งนั้น
รูร้ กั ษาตัวรอดเป็นยอดดีนนั้ โดยทัว่ ไปจะถือเอาความหมาย
ว่าเอาตัวรอดไว้ก่อน เป็นดีที่สุด ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ใครจะเป็น
อย่างไร ก็ขอให้เราเอาตัวรอดให้ได้ก่อนก็แล้วกัน การถือเอาความ
หมายนี้ จึงท�ำให้การปฏิบตั ติ ามค�ำพังเพยนี้ เป็นไปอย่างคนคับแคบ
เห็นแก่ตวั ไม่เอือ้ เฟือ้ อาทรห่วงใยใครอืน่ มุง่ แต่ตนเองเป็นใหญ่ ให้
ตัวเองรอดก่อนเสมอ และการจะเอาตัวรอดก็ไม่ค�ำนึงว่า จะเอาตัว
รอดด้วยวิธใี ด อย่างไร ท�ำถูก ท�ำผิด ท�ำดี ท�ำชัว่ ท�ำได้ทงั้ นัน้ เพือ่
เอาตัวรอด ใครจะทุกข์รอ้ นรับเคราะห์รบั กรรมอย่างไร ก็ไม่รสู้ กึ รับ
ผิดชอบ เมื่อเพื่อความเอาตัวรอดของตนแล้ว จักคิดพูดท�ำได้ทุก
๑๒๓

อย่าง ความผิดของตนซัดว่าเป็นความผิดของผูอ้ นื่ เพราะตนจะเอา
ตัวรอดได้ด้วยวิธีนั้น ก็ยอมท�ำ
เห็นอันตรายของคนอืน่ อยูต่ รงหน้า แต่ถา้ ตนเสีย่ งเข้าไปช่วย
เหลือก็อาจช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ ก็เกรงว่าจะเอาตัวไม่รอดหลีก
หนีไปเสียเฉย ๆ เมื่อเกิดกรณีระหว่างคนอ�ำนาจมากกับคนอ�ำนาจ
น้อย โดยทีค่ นอ�ำนาจน้อย ไม่ใช่คนผิด ก็เอาตัวรอดด้วยการไม่ยอม
ให้ความยุติธรรมแก่คนอ�ำนาจน้อย เหล่านี้เป็นตัวอย่างของการถือ
เอาความหมายของค�ำพังเพย รูร้ กั ษาตัวรอดเป็นยอดดีในแง่หนึง่ ซึง่
ไม่ถูกต้อง
ความหมายทีแ่ ท้จริงของรูร้ กั ษาตัวรอดเป็นยอดดี ลึกซึง้ กว่า
นัน้ และไม่เป็นโทษแก่ผใู้ ดทัง้ สิน้ เป็นคุณแก่ผปู้ ระพฤติปฏิบตั สิ ถาน
เดียว รูร้ กั ษาตัวรอดทีเ่ ป็นยอดดีทถี่ กู ต้องแท้จริง คือ รูร้ กั ษาตัวเอง
ให้รอดจากความเศร้าหมองของกิเลสตัณหาทั้งปวง คือให้รอดจาก
อ�ำนาจของโลภะ หรือราคะ โทสะและโมหะ ผูท้ รี่ กั ษาตนไม่ตกเป็น
ทาสของความโลภ ความโกรธ ความหลงนัน่ แหละคือผูร้ กั ษาตนรอด
แล้ว
รักษาวิธีอื่นแบบอื่น ไม่ใช่การรักษาตัวรอดที่เป็นยอดดี ดัง
ตัวอย่างทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้น แม้จะเหมือนเป็นการรักษาตัวให้รอด เช่น
เมื่อต้องเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็คิดว่าเอาตัวรอดได้ ด้วยการเข้า
ข้างฝ่ายมีอ�ำนาจ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดก็ตาม การรักษาตัวรอดแบบ
นี้ ไม่เป็นยอดดี เพราะไม่ได้รบั ความนิยมสรรเสริญของผูใ้ ดได้อย่าง
จริงใจและยัง่ ยืน ตรงกันข้ามจะได้รบั แต่ความไม่นยิ มจากผูร้ เู้ ห็นทัง้
๑๒๔

หลาย หรือเมื่อต้องการเอาตัวรอด ก็ซัดความผิดของตนไปให้ผู้อื่น
ที่ไม่ผิด อาจจะเป็นการพาตัวรอดได้ แต่ไม่ใช่เป็นการรักษาตัวรอด
ที่เป็นยอดดี เพราะผู้รู้ความจริงย่อมต�ำหนิ
ผู้จะยอดดีต้องมีความดีที่บริสุทธิ์ปรากฏประจักษ์ ไม่ได้รับ
การดูหมิ่นดูแคลน นอกจากค�ำพังเพยว่า รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
ยังมีค�ำท�ำนองใกล้เคียงกันนี้ คือที่ว่าดีแต่เอาตัวรอดหรือดีแต่รักษา
ตัวรอด ซึ่งมีความหมายต�ำหนิประณาม ไม่ใช่ยกย่องชื่นชม
ดังนัน้ จึงควรต้องพิจารณาเรือ่ งรูร้ กั ษาตัวรอดเป็นยอดดีให้
เข้าใจอย่างถูกต้อง และพยายามปฏิบัติให้ถูกต้องให้ได้ การจะ
ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องหนึ่งเรื่องใด จ�ำเป็นต้องมีปัญญา
เป็นก�ำลังส�ำคัญ คือ ต้องมีปัญญารู้ถูกรู้ผิดให้แท้จริง ถ้ารู้ถูกรู้ผิด
ไม่จริงเสียแล้ว ก็เท่ากับมีมจิ ฉาทิฏฐิ ความเห็นไม่ชอบย่อมจะน�ำให้
เกิดความไม่ชอบตามมาเป็นสายยาว พาไปสู่ผลที่ไม่ชอบในที่สุด
อย่างไม่ต้องสงสัย
จิตของมนุษย์ทุกคนที่ยังเป็นบุถุชน ยังอยู่ในความครอบ
ครองของกิเลสส�ำคัญสามกอง คือราคะ หรือโลภะ โทสะและโมหะ
แต่พร้อมกันนั้น ก็มีปัญญาปะปนอยู่ด้วย ปัญญาเป็นลักษณะตรง
กันข้ามกับกิเลส ปัญญาเป็นเหตุผล เป็นแสงสว่าง กิเลสเป็นความ
มืดปราศจากเหตุผล ความมืดน้อย ความสว่างก็มาก เหตุผลมาก
คือปัญญามาก คือแสงสว่างมาก เหตุผลน้อย คือปัญญาน้อย กิเลส
มาก
เมื่อต้องการมีปัญญา ท่านจึงให้จัดการกับกิเลส ให้รู้เท่า
๑๒๕

ทันกิเลส จนสามารถท�ำลายกิเลสได้ พาตนให้พน้ จากอ�ำนาจของ
กิเลสให้ได้ ทันทีที่กิเลสลดอ�ำนาจ ปัญญาก็จะมีอ�ำนาจขึ้นพร้อม
กัน โดยไม่ต้องไปพยายามอย่างใด การพยายามลดกิเลสท�ำลาย
กิเลส นี่แหละคือการพยายามรักษาตัวรอดที่เป็นยอดดีแล
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๑๒๖

๓๗
ระวังคนพาลที่ใกล้ตัว
ในมงคล ๓๘ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนไว้ ประการ
แรกคือ การไม่คบพาล การคบบัณฑิต การบูชาผู้ควรบูชา เพื่อ
ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามมงคลทีท่ รงแสดง จึงควรต้องเข้าใจว่าพาล คือ
อย่างไร บัณฑิตคืออย่างไร ผู้ควรบูชาคืออย่างไร
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคน
พาลว่า คนชัว่ ร้าย คนเกเร ให้ความหมายของบัณฑิตว่า ผูม้ ปี ญ
ั ญา
นักปราชญ์ ให้ความหมายของบูชาว่า ให้ดว้ ยความนับถือ สักการะ
สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ควรบูชาจึงหมายถึง ผู้ที่ควรได้รับการให้ด้วยความ
นับถือ คนพาลทีท่ า่ นไม่ให้คบจึงหมายถึง คนชัว่ ร้ายคนเกเร บัณฑิต
ที่ท่านให้คบจึงหมายถึง ผู้มีปัญญา นักปราชญ์
อันพาลก็ตาม บัณฑิตก็ตาม จะรูไ้ ด้เป็นสามระดับ คือเป็น
พาลก็เป็นพาลสามชัน้ พาลด้วยใจ ไม่แสดงออกทางกาย แสดงออก
เพียงทางวาจา เป็นระดับหนึ่ง พาลด้วยใจ แสดงออกทางกายด้วย
ทางวาจาด้วย เป็นระดับหนึง่ พาลด้วยใจ ไม่แสดงออกทางกาย ทาง
วาจา เป็นระดับหนึ่ง พาลที่ใจไม่แสดงออก นับว่าเป็นพาลที่มีโทษ
๑๒๗

แก่ผู้อื่นน้อยที่สุด พาลที่ใจไม่แสดงออกทางกาย แสดงออกเพียง
ทางวาจา นับว่าเป็นพาลที่มีโทษกว่าพาลที่ใจเท่านั้น ส่วนพาลที่ใจ
ด้วยการแสดงออกทางกายด้วย ทางวาจาด้วย นับว่าเป็นพาลที่มี
โทษมากกว่าพาลทั้งหลาย
อย่างไรก็ตาม โทษของพาลจะมากน้อยหนักเบาเพียงไร ขึน้
อยูก่ บั ความพาลในใจของแต่ละคน พาลในใจมากโทษก็มาก พาลใน
ใจน้อยโทษก็น้อย เพราะการแสดงออกทางกายทางวาจา ย่อมขึ้น
อยูก่ บั ใจทัง้ สิน้ พาลทีท่ า่ นไม่ให้คบ เพือ่ ความเป็นมงคลนัน้ มีความ
หมายถึง พาลที่เป็นคนอื่น และพาลที่เป็นตัวเราเอง
พาลทีเ่ ป็นคนอืน่ นัน้ แม้ตงั้ ใจจะหลีกก็ยอ่ มท�ำได้ ไม่ยากจน
เกินไปนัก แต่พาลที่เป็นตนเอง ต้องอาศัยความตั้งใจจริงจึงจะหลีก
พ้น การจะหลีกพ้นพาลคือตนเอง ต้องเป็นการอบรมตนเองไม่ให้
เป็นพาล คือไม่ให้เป็นคนชั่วร้าย เกเร การอบรมตนไม่ให้ชั่วร้าย
เกเรนัน้ แม้จะให้เป็นการตัดรากถอนโคนกันก็จริง ต้องเริม่ ทีใ่ จ แก้
ใจไม่ให้ชั่วร้าย กาย วาจาก็จักเป็นไปตามใจ เพราะใจเป็นใหญ่ ใจ
เป็นประธาน ทุกสิง่ ส�ำเร็จด้วยใจ คือจะพูดจะท�ำเป็นไปตรงตามทีใ่ จ
เป็นทั้งสิ้น จะเสแสร้งแสดงบ้างก็ไม่จริงจังไม่ยั่งยืน
การจะอบรมตน ไม่ให้เป็นพาล ต้องเริม่ ด้วยท�ำให้เกิดความ
เชื่อเสียก่อน ว่าความเชื่อทั้งหลายทั้งปวง เกิดจากความโลภ ความ
โกรธ ความหลง ในใจตน ก่อนที่จะสามารถท�ำใจไม่ให้โลภ ไม่ให้
โกรธ ไม่ให้หลงได้ ก็พยายามบังคับ ไม่ให้ความโลภความโกรธความ
หลงหลุดพ้นใจ ออกมาเป็นการแสดงทางกาย เช่น ไม่ยอมลักขโมย
๑๒๘

ใคร แม้ว่าจะโลภอยากได้ของ ๆ เขา ไม่ยอมท�ำร้ายใคร แม้ว่าจะ
โกรธ เกลียดเขา อาจจะเพียงเอ่ยปากขอเมือ่ อยากได้ ก็ยงั ดีกว่า ถึง
กับลักขโมย หรืออาจจะเพียงกล่าววาจาไม่ดี ก็ยังดีกว่าฆ่าฟัน เมื่อ
เกิดโกรธเกลียด การพยายามบังคับกิเลส โลภ โกรธ หลง ให้อยู่
ในใจ ก็ยงั ดีกว่าไม่พยายามเสียเลย กิเลสเกิดขึน้ รุนแรงเพียงไร ก็
ปล่อยให้แสดงออกมาเต็มที่ เช่นนี้เรียกว่า ปล่อยตนให้เป็นพาล
อย่างไม่คิดแก้ไข เป็นการคบพาลที่ไม่เป็นมงคลแก่ตนเลย
ภาษิตไทย ๆ ที่แทบทุกคนรู้จักคือ คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้า
ให้ดเู นือ้ นีก่ ม็ คี วามหมายเช่นเดียวกับ การไม่คบพาล การคบบัณฑิต
นัน่ เอง คบคนให้ดหู น้า ก็เป็นทีเ่ ข้าใจกันแล้วว่าไม่หมายถึงให้ดหู น้า
สวยไม่สวย จะหมายถึงเป็นหน้าของคนชัว่ คือพาล หรือเป็นหน้าของ
คนดีคอื บัณฑิต และก็หมายถึงการให้เลือกคบแต่คนทีม่ หี น้าแสดง
ว่าเป็นคนดี คนดีกห็ มายถึงดีดว้ ยความไม่หนาด้วยกิเลสความชัว่
ทัง้ หลาย คนดีไม่ได้หมายถึงคนใหญ่คนโต หรือคนรวย เป็นเศรษฐี
มหาเศรษฐี คนชัว่ ก็ไม่ได้หมายถึงคนล�ำบากยากไร้ หรือสกุลเล็ก
สกุลน้อย คนดีคนชั่ว บัณฑิตพาลตัดสินแตกต่างกันด้วยกิเลส
สามกอง คือโลภ โกรธ หลง เท่านั้นแล

๑๒๙
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๓๘
ความคิด
ทุกคนเมือ่ ยังไม่หลับยังตืน่ อยู่ จะหลีกเลีย่ งอาการอย่างหนึง่
ไม่พ้น นั่นคือต้องคิด ต้องใช้ความคิด ความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับ
การด�ำรงชีวิตอยู่ของทุกคน และความคิดนี้มีอ�ำนาจมาก ถ้าเป็น
ความคิดดี ก็จกั เป็นอ�ำนาจในทางดี เป็นอ�ำนาจทีด่ ี ถ้าเป็นความคิด
ไม่ดี ก็จักเป็นอ�ำนาจในทางไม่ดี เป็นอ�ำนาจที่ไม่ดี
ดัง่ นัน้ จึงควรให้ความใส่ใจเกีย่ วกับความคิดให้มาก ให้เป็น
ความคิดทีด่ ที ถี่ กู ต้อง ไม่ควรปล่อยปละละเลยในการใช้ความคิด คือ
ไม่ควรปล่อยให้คดิ เรือ่ ยเปือ่ ยไปตามชอบ หรือไปตามอารมณ์ ต้องการ
จะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณา ปล่อยไปเรื่อย ๆ ผิดบ้างถูก
บ้าง ดีบา้ งชัว่ บ้าง เช่นนีไ้ ม่ถกู ต้อง ไม่เป็นการบริหารจิต ต้องพยายาม
ควบคุมการใช้ความคิดให้ดำ� เนินไปอย่างถูกต้อง ดีงาม ตามเหตุผล
เพราะดังกล่าวแล้ว ความคิดมีอ�ำนาจมาก และเป็นอ�ำนาจ
ตรงตามความคิดด้วย คือดี คิดดี อ�ำนาจก็เป็นไปในทางดี คิดไม่ดี
อ�ำนาจก็เป็นไปในทางไม่ดี แม้ว่าการจะควบคุมความคิดไม่ใช่เรื่อง
ง่าย แต่การใช้ความพยายามตั้งใจจริง ย่อมสามารถควบคุมได้
๑๓๐

ผู้มีปัญญาปรารถนาจะบริหารจิตให้เป็นจิตที่ดี หรือให้ตน
เป็นคนดี ควรต้องพยายามควบคุมความคิดของตน ให้เป็นความคิด
ที่ดีที่มีเหตุผล ที่ถูกท�ำนองคลองธรรม ไม่ปล่อยให้กระเจิดกระเจิง
ไปตามอารมณ์ พยายามหาเรื่องที่ดี มาเป็นอาหารของความคิด
เรื่องของคนดีเป็นอาหารที่ดีของความคิด เหตุผลที่ดีก็เป็น
อาหารของความคิดได้ และเป็นอาหารที่ดีด้วย ในทางตรงกันข้าม
เรื่องของคนไม่ดี เหตุผลที่ไม่ถูกต้อง ที่เป็นอาหารของความคิดได้
เช่นเดียวกัน แต่เป็นอาหารที่ไม่ดี ความคิดก็เหมือนร่างกาย ได้
อาหารที่ดีก็เจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ดี ถ้าได้อาหารที่ไม่ดีก็จะ
อ่อนแอเป็นรังของเชื้อโรค เป็นที่อาศัยของโรคร้าย มีแต่จะท�ำลาย
ให้เสื่อมสิ้นเสียหาย
ผูท้ จี่ ะสามารถควบคุมความคิดได้ ให้เป็นความคิดทีด่ ี จ�ำเป็น
ต้องเป็นผู้ไม่มีอคติเข้าข้างตัวเองว่า เป็นผู้รู้ถูกรู้ชอบเสมอ ไม่ว่าจะ
คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องใด จักต้องถูกต้องดีเสมอ แม้เป็นผู้มีอคติเชื่อ
มัน่ ในตนเองเช่นนี้ ย่อมไม่ใช้สติ ไม่ใช้ปญ
ั ญา ส�ำรวจตรวจสอบความ
คิดของตน ให้เป็นไปตามเหตุผล ความถูกผิด การจะควบคุมความ
คิดย่อมไม่มี เหมือนผู้แน่ใจว่าก�ำลังท�ำถูก ย่อมไม่เฉลียวใจในการ
กระท�ำ ย่อมตะลุยท�ำไปตามที่ต้องการท�ำ เช่นนี้ ย่อมมีโอกาสที่จะ
ผิดพลาดได้ มากกว่าผู้ที่ตั้งสติอยู่ว่า จะพยายามส�ำรวจความคิด
ความเห็นของตน ให้เป็นความคิดที่ดีที่ถูกต้อง
อันความคิดนัน้ เป็นธรรมดาย่อมเกิดขึน้ พร้อมกันสองอย่าง
สองเรื่องในเวลาเดียวกันไม่ได้ ถ้าคิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่แล้ว ย่อม
๑๓๑

ไม่อาจคิดเรื่องอื่นได้ ในเวลาเดียวกัน นั่นก็คือถ้าคิดถึงเรื่องดีเรื่อง
ถูกอยู่ในขณะใด ย่อมไม่อาจคิดเรื่องที่ไม่ดีที่ผิดได้ในขณะนั้น เพื่อ
ให้การควบคุมความคิดเป็นไปอย่างง่ายขึ้น จึงควรพยายามนึกถึง
อะไร ๆ ทีด่ ไี ว้ให้เสมอ เช่นทีท่ า่ นให้คดิ ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า
หรือพระคุณของมารดาบิดาครูอาจารย์ พระคุณของท่านผูม้ พี ระคุณ
ทั้งหลาย ก็เพื่อไม่ให้หลงผิดไปคิดเห็นความส�ำคัญความดีงามของ
ผูท้ ปี่ ราศจากความดีงามเป็นต้น ใจทีค่ นุ้ เคยกับความคิดใด ย่อมเป็น
ไปตามอ�ำนาจความคิดนั้น หากคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่
คุ้นเคยกับความคิดดี คิดถูก คิดมีเหตุผล
ผู้มาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเอง ไม่ปล่อยให้คิด
ฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดี เรื่องไม่ดีทั้งหลาย ความทะเยอทะยาน
ก็ตาม ความอยากได้ใคร่ดกี ต็ าม ความหลงตัวลืมตัวอวดเก่งอวดดี
ก็ตาม จักเกิดได้เต็มที่ ก็ต่อเมื่อปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุม
ผลร้ายของการไม่ควบคุมความคิดนัน้ น่าจะเข้าใจกันดีทวั่ ไป แม้
เกิดกับคนอื่น แต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจ แม้เกิดกับตนเอง จึงเป็น
เรือ่ งน่ากลัวมาก ควรต้องพยายามท�ำสติควบคุมความคิดของตน
ให้มาก จะได้ไม่ตกเป็นทาส หรือตกอยู่ใต้อ�ำนาจความคิดที่ผิด
ทั้งหลายแล
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๑๓๒

๓๙
วิธีคุมความคิด
ความคิดเป็นสิ่งที่ควรต้องควบคุมอย่างยิ่ง เพราะความคิด
นั้น ปรกติตกอยู่ใต้อ�ำนาจของกิเลส คือโลภะ ความโลภ โทสะ
ความโกรธ โมหะ ความหลง ถ้าไม่ควบคุมให้ดี ก็จะเป็นการคิดไป
ตามอ�ำนาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง และถ้าความคิด
จะเป็นเพียงเรื่องของความคิด หรือเรื่องของใจเท่านั้น ก็จะไม่น่า
กังวลห่วงใยมากมายนัก
แต่ปรกติ ความคิดจะไม่เป็นเพียงเรื่องของใจเท่านั้น จะ
เป็นการแสดงออก เป็นการกระท�ำค�ำพูดด้วยเสมอไป เช่นคิดด้วย
อ�ำนาจความโลภ ก็จักไม่เพียงแต่คิด แต่จะต้องแสดงออกทางวาจา
เช่นขอเขาบ้าง แสดงออกทางกาย เช่นพยายามน�ำมาเป็นของตน
จนได้บ้าง คิดด้วยอ�ำนาจความโกรธก็จักไม่เพียงแต่คิด แต่จะต้อง
แสดงออกทางวาจา เช่นว่าเขาบ้าง แสดงออกทางกาย เช่นท�ำร้าย
เขาบ้าง คิดด้วยอ�ำนาจความหลง ก็จักไม่เพียงแต่คิด แต่จะต้อง
แสดงออกทางวาจา เช่นพูดจาเลอะเลือน ไม่ถกู เหตุไม่ถกู ผล แสดงออก
ทางกาย เช่นท�ำผิด ๆ พลาด ๆ ไปตามความไม่รู้เหตุไม่รู้ผล
๑๓๓

ความคิดจึงส�ำคัญยิ่งนัก ควรต้องควบคุมให้เป็นความคิดที่
ดี ไม่ตกอยูใ่ ต้อำ� นาจกิเลสดังกล่าว ความคิดทีด่ กี เ็ ช่นเดียวกับความ
คิดที่ตกอยู่ใต้อ�ำนาจกิเลส คือไม่เป็นเพียงเรื่องของใจ จะเป็นการ
แสดงออกเป็นการกระท�ำค�ำพูดเสมอไป เช่นคิดด้วยความเมตตา ก็
จักไม่เพียงแต่คิด แต่จะแสดงออกทางวาจา เช่นปลอบโยนเขาบ้าง
แสดงออกทางกาย เช่นให้วัตถุสิ่งของเงินทองเขาบ้างดั่งนี้เป็นต้น
ความคิดทั้งดีทั้งไม่ดีจึงมีอิทธิพล มีความส�ำคัญ ควรที่ผู้มี
ปัญญารักตัวทัง้ หลายจะสนใจ ให้ความดูแลความคิดของตน ให้เป็น
ไปในทางที่ดีที่ชอบ อย่างไรก็ตาม จ�ำเป็นต้องเห็นความส�ำคัญของ
เหตุผลคือปัญญา ถ้าเหตุผลหรือปัญญาอยูใ่ นระดับใด ก็จะสามารถ
ควบคุมความคิดได้ในระดับนัน้ เหตุผลอ่อนปัญญาน้อย การควบคุม
ความคิดก็จะเป็นไปอย่างไม่รอบคอบ จะปล่อยให้ความคิดเลือ่ นลอย
ไปตามอ�ำนาจกิเลส ผลก็คือ จะคิดพูดท�ำที่ไม่เป็นผลดีอย่างแท้จริง
ทั้งแก่ตนเอง และแก่ส่วนรวม
พุทธศาสนิกชนผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดา แม้ศึกษาพระ
ธรรมค�ำสัง่ สอนให้ดี ไม่เพียงให้เป็นตัวอักษรอยูใ่ นกระดาษ หรือไม่
เพียงเป็นเสียงในเทป แต่ให้อยู่ในจิตใจ ให้เป็นคุณสมบัติประจ�ำใจ
ย่อมจะเป็นผู้มีเหตุผล มีปัญญา อย่างน้อยก็เพียงพอจะเห็นความ
ส�ำคัญของความคิด ไม่ปล่อยปละละเลยต่อการจะคิดในเรือ่ งทัง้ หลาย
อันความคิดนัน้ เป็นเหตุทงั้ ความสุขและความทุกข์ของมนุษย์
เรา คิดให้ทุกข์ก็จะทุกข์ คิดให้สุขก็จะสุข คิดเพื่อความเจริญก็จะ
เจริญ คิดเพื่อความเสื่อมก็จะเสื่อม ที่ท่านให้สวดมนต์ก็ตาม ให้
๑๓๔

ภาวนาพุทโธ ธัมโม สังโฆ หรือบทภาวนาใดอื่นก็ตาม ก็เพื่อให้
เป็นการควบคุมความคิดวิธหี นึง่ ไม่ให้วนุ่ วายฟุง้ ซ่าน อันจะเป็นเหตุ
ให้ใจฟูขนึ้ หรือแฟบลง ใจทีฟ่ ขู นึ้ ก็ตาม แฟบลงก็ตาม ไม่เป็นการดี
ทั้งสองประการ โดยเฉพาะแม้เป็นการฟูขึ้น ในทางที่ไม่ชอบ เช่น
เพ้อฝัน จะได้นั่น จะเป็นนี่ ที่มุ่งมาดปรารถนา ก็จักเป็นเหตุให้พูด
ให้ทำ� เพือ่ ความสมดังความเพ้อฝันนัน้ ซึง่ ในขอบเขตหนึง่ จักเป็นการ
พูดได้ท�ำได้ทั้งที่ผิด ที่ไม่ดีไม่ชอบ
ผูม้ าบริหารจิตทัง้ หลายควรมัน่ ใจว่า ความคิดเป็นความส�ำคัญ
ควรต้องไม่เผลอสติให้มากนัก จนไม่ดใู ห้รตู้ ามความจริง ว่าตนก�ำลัง
คิดอะไรอยู่ เป็นความคิดที่ชอบหรือไม่ชอบอย่างไร
ผูม้ าบริหารจิตควรพยายามท�ำสติใช้เหตุผลคือปัญญาพิจารณา
ให้เห็นความคิดของตนไว้ให้เสมอ ให้หลงลืม ละเลยน้อยที่สุด ว่า
ตนก�ำลังคิดอะไรอยู่ และพร้อมกันนัน้ ต้องเข้มแข็ง ใช้สติใช้ปญ
ั ญา
จัดการกับความคิดของตนให้ถูกต้อง คิดไม่ถูกไม่ชอบก็ให้พยายาม
ควบคุมให้เรียบร้อย เปลี่ยนไปสู่ความคิดที่ถูกที่ชอบให้จงได้ แม้จะ
เพียงท�ำได้ในชัว่ ระยะสัน้ แล้วจะเผลอสติไปอีกก็ยงั ดีกว่าไม่ได้พยายาม
เสียเลย ขอเพียงเชือ่ ว่า ความคิดนีค้ วบคุมได้ ปล่อยเลือ่ นลอยผิด
ไปแล้วก็ดึงกลับมาได้อีก น�ำมาไว้ในควบคุมได้แล

๑๓๕
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๔๐
วิธีคิดที่ถูกต้อง
ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ ไม่ว่าจะเป็นคนมีปัญญามาก มีปัญญา
น้อย หรือมีกิเลสมาก มีกิเลสน้อย ตลอดจนถึงสิ้นกิเลสเป็นพระ
อรหันต์แล้ว เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ต่างก็ยังเป็นผู้คิดด้วยกันทั้งนั้น
ไม่มีผู้ใดจะหยุดความคิดได้อย่างสิ้นเชิงตลอดไป หากจะหยุดได้ก็
จะต้องเป็นเพียงระยะเวลาที่นอนหลับ หรือท�ำสมาธิภาวนาจิตรวม
พ้นจากระยะดังกล่าวแล้ว
ทุกคนต้องคิด แต่ความคิดของทุกคนไม่เหมือนกัน แม้ว่า
บางทีบางคนจะคิดเรื่องเดียวกัน แต่ความคิดก็ยังไม่เหมือนกันได้
นี้ขึ้นอยู่กับปัญญาและกับกิเลสเป็นส�ำคัญ เรื่องเดียวกัน ปัญหา
เดียวกัน ผูม้ ปี ญ
ั ญาน้อยคิดไปอย่างหนึง่ ผูม้ ปี ญ
ั ญามากคิดไปอย่าง
หนึ่ง ผู้มีกิเลสน้อยคิดไปอย่างหนึ่ง ผู้มีกิเลสมากคิดไปอย่างหนึ่ง
ดัง่ นัน้ ปัญญาและกิเลสจึงมีความส�ำคัญส�ำหรับทุกคนอย่าง
ยิ่ง คนบางคนคิดให้เกิดความทุกข์ความร้อน ทั้งแก่ตนเองและแก่
ผู้อื่น แต่บางคนคิดให้เกิดความสุขความเย็นแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น
นี้เป็นไปตามก�ำลังของปัญญาและกิเลสดั่งกล่าวแล้ว พระพุทธเจ้า
๑๓๖

ก่อนแต่จะได้ทรงตรัสรู้ ทรงยิ่งด้วยพระปัญญา เหนือปัญญาคนทั้ง
หลายอื่น
ดั่งนั้น ความคิดของพระพุทธองค์ จึงเป็นไปเพื่อความหลุด
พ้น ทรงใช้พระปัญญาในการคิด จนกระทัง่ ทรงสามารถได้ทรงตรัสรู้
เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า สิน้ ชาติ สิน้ ภพ สิน้ ทุกข์ได้อย่าง
สิ้นเชิง นี้เป็นตัวอย่างอ�ำนาจของปัญญาต่อความคิด
ส่วนพระเทวทัตเบาปัญญา ความคิดของท่านจึงเป็นไปเพื่อ
การก่อทุกข์ก่อภัย ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ทุกข์ภัยที่พระเทวทัต
ได้รับนั้นหนักนัก ต้องถูกธรณีสูบ นี้เป็นตัวอย่างอ�ำนาจของความ
เบาปัญญาต่อความคิด
อย่างไรก็ตาม พึงพิจารณาให้เข้าใจว่า ปัญญานั้นก็อยู่ใต้
อ�ำนาจของกิเลส กิเลสมากปัญญาจะน้อย กิเลสน้อยปัญญาจึงจะ
มาก แต่ท�ำนองตรงกันข้าม ปัญญามากจะสามารถท�ำลายกิเลสให้
น้อยได้ ปัญญาน้อยจะสามารถท�ำกิเลสให้เพิ่มพูน กิเลสกับปัญญา
เกีย่ วข้องกันอย่างแยกออกให้เห็นชัดได้ยากนักว่า อะไรเป็นเหตุของ
อะไร แต่นนั่ ไม่สำ� คัญกิเลสจะท�ำให้ปญ
ั ญาน้อย หรือปัญญาจะท�ำให้
กิเลสน้อยไม่ส�ำคัญ เท่ากับที่ว่า เราทุกคนแม้มีปัญญาเห็นโทษของ
กิเลส เห็นคุณของปัญญา จะต้องพยายามท�ำลายกิเลสให้บรรเทา
เบาบางจนถึงหมดสิ้น
๑๓๗

ตราบใดทีก่ เิ ลสยังมีอยู่ ปัญญาย่อมไม่สามารถช่วยให้เป็นสุข
อย่างยิ่งได้ ต้องกิเลสหมดสิ้นแล้วนั่นแหละ ปัญญาจึงจะน�ำให้เกิด
บรมสุข ถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง ดังที่พระพุทธเจ้าและพระ
อรหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นแบบอย่าง
ดัง่ นัน้ แม้ปรารถนาจะเป็นผูม้ ปี ญ
ั ญาแก้ไขความทุกข์ความ
ร้อนให้เป็นความสุขความเย็น ก็จะต้องพยายามดูให้เห็นกิเลสในใจ
ตนเสียก่อนเป็นอันดับแรก ตั้งสติดูใจตนให้สม�่ำเสมอที่สุดเท่าที่จะ
สามารถท�ำได้ พบกิเลสกองใด มากน้อยหนักเบาอย่างไร ให้พยายาม
ถอดถอนออก แม้จะออกหมดยังไม่ได้ ก็ควรต้องพยายามให้ลดน้อย
ลงให้มากทีส่ ดุ ปัญญาจะเกิดพร้อมกับการลดน้อยของกิเลส เปรียบ
ง่าย ๆ ก็เหมือนดังเล่นฝ่ามือยันกันสองฝ่าย ฝ่ายใดแรงมากยันได้
แรงกว่า อีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องถอยเป็นล�ำดับไป ตามความแรงของ
ก�ำลังทีย่ นั ไป อาจจะมีผลัดกันถอย ผลัดกันเดินหน้า กิเลสกับปัญญา
ก็เช่นเดียวกันไม่ผิด
ดั่งนั้น แม้เห็นความส�ำคัญของปัญญา ก็ต้องพยายามใช้
ปัญญาให้เป็นพลังผลักดันกิเลสให้เป็นฝ่ายถอย อย่าให้ปญ
ั ญาเป็น
ฝ่ายถอย ก�ำลังของกิเลสเมือ่ เป็นฝ่ายได้เปรียบเสียครัง้ คราวหนึง่ แล้ว
จะแรงนักหากจักพาไปสู่ความทุกข์ความร้อนได้อย่างรุนแรงเหลือ
ประมาณ ขอให้นึกถึงเรื่องพระเทวทัตเป็นตัวอย่าง แต่ก�ำลังของ
ปัญญาเมื่อเป็นฝ่ายได้เปรียบแน่นอนแล้วก็แรงเช่นเดียวกัน กิเลส
จักไม่อาจทานพลังของปัญญาได้ อาจจักพาไปสู่ความพ้นทุกข์อย่าง
สิน้ เชิง ได้พบบรมสุขอย่างแท้จริง มีเรือ่ งของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง
๑๓๘

รวมทั้งเรื่องของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ผู้มีปัญญาพาให้ชนะ
กิเลสได้อย่างเด็ดขาด กิเลสไม่อาจกลับฟืน้ คืนขึน้ มาท�ำลายได้อกี
เลย ดั่งนี้แล

๑๓๙

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๔๑
ปัญญาคือดวงตาของชีวิต
ทุกคนมีปัญญา และก็มีกิเลสควบคู่กันทั้งสองอย่าง ไม่มี
ผู้ใดที่จะมีกิเลสอย่างเดียว ไม่มีผู้ใดที่จะมีปัญญาอย่างเดียว ความ
แตกต่างกันมีเพียงว่า บางคนมีปัญญาน้อย จึงมีกิเลสมาก บางคน
มีปัญญามาก จึงมีกิเลสน้อย อาจก�ำหนดตายตัวได้ว่า ถ้ามีปัญญา
มากแล้ว กิเลสจะต้องมีนอ้ ย ในทางตรงกันข้ามถ้ามีปญ
ั ญาน้อยแล้ว
จะต้องมีกิเลสมาก
เพือ่ ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง จ�ำเป็นต้องขยายความว่า ปัญญา
ในที่นี้ หมายถึงปัญญาที่แท้จริง ไม่ใช่ปัญญาในอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับปัญญาที่แท้จริง ปัญญาที่แท้จริง คือ สัมมาปัญญา
ปัญญาในทางทีช่ อบ ส่วนปัญญาทีไ่ ม่แท้จริง คือ มิจฉาปัญญา ปัญญา
ในทางไม่ชอบ ที่ก�ำลังพูดถึงอยู่นี้ ก�ำลังพูดถึงปัญญาที่แท้จริง คือ
ปัญญาที่ชอบเท่านั้น ไม่หมายถึงปัญญาที่ไม่ชอบ เมื่อเข้าใจความ
หมายที่แท้จริงของปัญญาแล้ว ก็คงจะเข้าใจกันง่ายขึ้น ว่าเหตุไฉน
จึงกล่าวว่า ผู้มีปัญญามากจะมีกิเลสน้อย ผู้มีปัญญาน้อยจะมีกิเลส
๑๔๐

มาก เพราะกิเลสนัน้ จักก�ำราบปราบด้วยอาวุธร้ายเพียงไร หาส�ำเร็จ
ไม่ นอกจากจะก�ำราบปราบด้วยปัญญาเท่านั้น ปัญญาเท่านั้นจะ
ท�ำให้กิเลสพ่ายแพ้ยอมถอยหนีไปจากใจให้ที่แก่ปัญญาโดยดี
ข้อส�ำคัญคือปัญญาเท่านั้น ที่จะท�ำให้มีตาสามารถเห็นว่า
ตนเป็นผูม้ กี เิ ลสมากน้อยเพียงไร ปัญญามากตาก็จะสว่างมาก เห็น
ได้ชัดมาก ปัญญาน้อยตาก็จะสว่างน้อย เห็นได้ชัดน้อย กิเลสจะ
หลบยากจากผู้มีตาปัญญามาก แต่กิเลสจะหลบพ้นได้จากผู้มีตา
ปัญญาน้อย
ใจของทุกคนเปรียบเหมือนห้อง ๆ หนึ่ง มีของในห้องมาก
ก็มคี วามว่างในห้องน้อย มีของในห้องน้อย ก็มคี วามว่างในห้องมาก
จะเปรียบปัญญาเป็นความว่าง กิเลสเป็นของก็ได้ ถ้าต้องการให้หอ้ ง
ว่างมาก ก็ต้องพยายามน�ำของออกจากห้องให้มาก นั่นก็คือ ถ้า
ต้องการให้ปัญญามีมากก็ต้องพยายามถอดถอนกิเลสออกให้มาก
คือใช้ปัญญาที่มีอยู่นั้นเอง ถอดถอนกิเลสที่มีอยู่ให้น้อยลง ทันทีที่
กิเลสน้อยลง ปัญญาจะเพิ่มขึ้น เกิดขึ้นแทนที่กิเลสเหมือนย้ายของ
ออกนอกห้อง ทันทีทขี่ องชิน้ หนึง่ พ้นจากห้องไป ความว่างจะเพิม่ ขึน้
เกิดขึ้นแทนที่ของชิ้นนั้น
ผู้มาบริหารจิตน่าจะพิจารณาให้เห็นความต้องการของตน
ว่าต้องการเป็นผู้มีกิเลสน้อย มีปัญญามากยิ่งกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่
๑๔๑

ถ้าต้องการเช่นนัน้ ก็จำ� เป็นต้องใช้ปญ
ั ญาทีม่ อี ยู่ ไม่วา่ มากหรือน้อย
เพียงใด ถอดถอนกิเลสที่มีอยู่ออกให้ได้ ทันทีที่ถอดถอนออกได้
ปัญญาจะเพิ่มขึ้นทันทีแน่นอน แม้ว่าบางทีเจ้าตัวจะยังไม่ทันรู้สึกถึง
ความเพิม่ ขึน้ ของปัญญา พร้อมกับความลดลงของกิเลส แต่กจ็ ะเพิม่
ขึน้ จริง ก็เหมือนดังเปรียบกับห้องทีม่ ขี องและมีความว่างนัน่ เอง ลง
ว่าของลดไปจากห้อง ความว่างจะไม่เพิ่มขึ้น ย่อมเป็นไปไม่ได้
จิตใจของเราทุกคนเปรียบเป็นเช่นนั้นจริง ของคือความรก
ของห้อง กิเลสคือความรกของจิตใจ รูว้ า่ กิเลสลดลงจากจิตใจ ปัญญา
จะไม่เพิ่มขึ้น ย่อมไม่มี ทุกเวลานาทีที่ผ่านไป ห้องที่น�ำมาเปรียบ
ก็ตาม จิตใจก็ตาม ต้องมีความเปลี่ยนแปลง มีสิ่งเพิ่มขึ้นและน้อย
ลงอย่างแน่นอน ห้องนัน้ แม้จะไม่ยกของไปวางเพิม่ ฝุน่ ละอองก็เป็น
สิง่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เองได้ ท�ำให้ความว่างจากฝุน่ ละอองลดน้อยลงได้ จิตใจ
ก็ท�ำนองเดียวกัน แม้จะไม่เพิ่มกิเลสอย่างตรงใจ แต่กิเลสก็เพิ่มขึ้น
เองได้ กลบทับปัญญาทีอ่ ยูน่ งิ่ ไม่เคลือ่ นไหวเหมือนพืน้ ห้องทีป่ ราศจาก
การกวาดถู ย่อมมีฝุ่นละอองสุมทับอยู่ข้างบนได้
ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายพึงรอบคอบระวังพื้นจิตใจ อย่าให้
ปัญญาอยูน่ งิ่ จนกิเลสท่วมทับได้ แต่จงพยายามท�ำสติใช้ปญ
ั ญาเท่า
ทีม่ อี ยูใ่ ห้เคลือ่ นไหวสลัดกิเลสให้หลุดพ้นจนเต็มความสามารถ กิเลส
นัน้ ถึงอย่างไร ก็เอาชนะปัญญาไม่ได้ ต้องพ่ายแพ้ในทีส่ ดุ ส�ำคัญอยู่
ทีว่ า่ จะต้องเข้มแข็งในการใช้ปญ
ั ญา ไม่วา่ กิเลสจะมาในรูปใด ต้อง
๑๔๒

ไม่อ่อนแอ พ่ายแพ้ โลภก็ตาม โกรธก็ตาม หลงก็ตาม ไม่ว่าจะ
มาในรูปใดต้องมั่นใจในปัญญาของตน แล้วเพียรพยายามอย่าง
เข้มแข็ง ให้ติดต่อกันเอาชนะให้ได้ ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นผู้แพ้ ค�ำ
ว่าเสมอตัวไม่มีส�ำหรับกิเลสกับปัญญาแล

๑๔๓

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๔๒
เห็นอย่างไรจึงชื่อว่าเห็นถูก
ได้กล่าวไว้ว่า ความเชื่อในเรื่องกรรม และการให้ผลของ
กรรมนั้น จ�ำเป็นต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิด้วย มิฉะนั้น ก็อาจ
มีมิจฉาทิฏฐิที่จะน�ำให้เห็นกรรมดีเป็นกรรมชั่ว เห็นกรรมชั่วเป็น
กรรมดี ประพฤติผิดไปตามมิจฉาทิฏฐิ
อันค�ำว่าทิฏฐิตามล�ำพัง ไม่ประกอบด้วยสัมมาหรือมิจฉา มี
ค�ำแปลตามพจนานุกรมว่า ความเห็น การเห็น ดื้อดึงในความเห็น
โดยมากใช้คำ� ว่าทิฏฐิ ในความหมายของค�ำว่า มิจฉาทิฏฐิ คือมักจะ
พูดกันว่าทิฏฐิมาก คือดือ้ ดึงในความเห็นของตนมาก โดยทีม่ งุ่ เป็นการ
ต�ำหนิว่า ดื้อดึงในความเห็นที่ไม่ถูกไม่ชอบมาก ดังนั้น เมื่อพูดว่า
ทิฏฐิ จึงมักจะมุ่งให้หมายความว่ามิจฉาทิฏฐิ แต่ความจริงทิฏฐิมี
ความหมายเป็นกลาง เช่นเดียวกับค�ำว่ากรรม จะดีหรือชัว่ ก็อยูท่ คี่ ำ�
มาต่อเติม แต่ก็มักจะน�ำค�ำว่ากรรมมาใช้ในความหมายไม่ดี เช่น
เดียวกับค�ำ ทิฏฐิ เหมือนกัน เมือ่ มีความเข้าใจกันเช่นนีแ้ ล้ว จะใช้
ค�ำว่าทิฏฐิ หรือค�ำว่ากรรม ก็มีความหมายดังเช่นที่เข้าใจกันได้
๑๔๔

ในทางพระหรือในทางธรรม ท่านมีสัมมาทิฏฐิ ซึ่งหมายถึง
ความเห็นชอบ มิจฉาทิฏฐิซึ่งหมายถึงความเห็นไม่ชอบ บุถุชนทุก
คนมีทั้งมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิในเรื่องต่าง ๆ คืออาจจะมีมิจฉา
ทิฏฐิในเรือ่ งหนึง่ มีสมั มาทิฏฐิในอีกเรือ่ งหนึง่ การปฏิบตั ใิ นเรือ่ งหนึง่
จึงอาจผิด การปฏิบัติในอีกเรื่องหนึ่งจึงอาจถูก ทั้งนี้ เป็นไปตาม
อ�ำนาจของทิฏฐิ คือ ความเห็น ความเห็นผิดย่อมน�ำให้กระท�ำผิด
ความเห็นถูกจึงจักน�ำให้กระท�ำถูก
ดั่งนั้น ผู้ไม่ต้องการท�ำผิดจะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตาม จึงต้อง
พยายามพินจิ พิจารณาทิฏฐิของตน แก้ไขให้เป็นทิฏฐิทชี่ อบให้อย่าง
ยิง่ ในเรือ่ งทัง้ หลายให้มากเรือ่ งทีส่ ดุ ไม่มคี วามเห็นไม่ชอบในเรือ่ งใด
เลยที่จักไม่เป็นโทษ
อคติ ความล�ำเอียงเป็นเหตุหนึ่ง ที่จะท�ำให้สัมมาทิฏฐิเกิด
ยาก หรือเกิดไม่ได้ อคติ คือ ล�ำเอียงเพราะความรักชอบ ถือเป็น
พวกเป็นญาติเป็นมิตรของตน เมื่อเกิดอคตินี้ขึ้น ย่อมท�ำให้ทิฏฐิ
เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว เป็นไปอย่างไม่ตรง คือไม่เป็นสัมมาทิฏฐิ
นั่นเอง จักเกิดมิจฉาทิฏฐิว่าควรท�ำเช่นนั้น ควรพูดเช่นนี้ แม้จะไม่
ถูกไม่ชอบ เพื่อประโยชน์แก่บุคคลดังกล่าวที่เป็นที่รักชอบของตน
หรือเกิดอคติ
ฉันทาคติ ความรักชอบตนเองอย่างปราศจากเหตุผลเพื่อ
๑๔๕

ประโยชน์ตน เช่น เพื่อตนจะได้เป็นที่รักของผู้นั้น ผู้นี้ หรือของ
หมูค่ ณะนัน้ หมูค่ ณะนี้ ก็ยอ่ มท�ำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นไม่ชอบ
คือเห็นว่าควรจะท�ำเช่นนั้นเช่นนี้ ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ไม่ควร
ท�ำ อคติความล�ำเอียงจึงเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิเกิดยากดังกล่าว
อคติอีกประการหนึ่ง คือ โทสาคติ ล�ำเอียงเพราะโกรธ ก็
ท�ำให้มจิ ฉาทิฏฐิเกิดง่าย สัมมาทิฏฐิเกิดยาก เช่นเมือ่ เกิดความโกรธ
ขึ้นแล้ว ย่อมมีความเห็นว่า ควรจะท�ำเช่นนั้นเช่นนี้ เพื่อให้สมกับ
ความโกรธ ทั้ง ๆ ที่ไม่เป็นการสมควรท�ำเช่นนั้น นี่คือมิจฉาทิฏฐิ
อคติอีกประการหนึ่ง คือ โมหาคติ ล�ำเอียงเพราะหลง คือ
หลงเห็นผิดเป็นชอบ ผิดเป็นถูก เลอะเลือนไปจากความถูกต้อง
เช่นนี้ย่อมเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ
และอคติอีกประการหนึ่ง คือภยาคติ ล�ำเอียงเพราะกลัว
เพราะย่อมท�ำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นไม่ชอบ เช่นกลัวอ�ำนาจ
ของคนบางคน หรือบางพวกบางหมู่ ก็ย่อมเป็นเหตุให้เชื่อว่า แม้
ยอมตนเข้าเป็นพวกเป็นหมูด่ ว้ ยจะปลอดภัย จะรุง่ เรือง ทัง้ ๆ ทีค่ น
บางคน หรือบางพวกบางหมู่เป็นคนไม่ดี ใช้อ�ำนาจหน้าที่ในทางชั่ว
ทางผิด อคติด้วยความกลัว จึงเป็นเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐิ
ผู้มาบริหารจิตพึงส�ำรวจอคติในใจตนให้จงดี อย่ารักชอบ
๑๔๖

อย่าโกรธแค้นขัดเคือง อย่าหลงใหลเลอะเลือน อย่าหวั่นกลัวให้
เกินไป ทั้งเพื่อตนเอง หรือเพื่อพวกพ้องน้องพี่ของตน เมื่อความ
รูส้ กึ เช่นนัน้ เกิดขึน้ พึงพยายามท�ำสติเตือนตนให้รวู้ า่ มิจฉาทิฏฐิ
จะเกิดได้ จะน�ำให้ความผิดความร้ายและทุกข์โทษเกิดตามมาได้
เป็นอันมาก ทั้งแก่ตนเองและพรรคพวกของตน มีสติดั่งนี้จะ
สามารถอบรมสัมมาทิฏฐิได้วิธีหนึ่งแล

๑๔๗
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๔๓
ดีได้ไม่ยาก
บุถุชนยังต้องมีกิเลส ยังต้องมีโลภะ หรือราคะ โทสะและ
โมหะ คือยังโลภ โกรธ หลงด้วยกัน แต่ในบรรดาบุถุชนผู้มีกิเลส
นั้น ก็ยังแบ่งออกเป็นบุถุชนคนดี และบุถุชนคนชั่ว
บุถุชนคนดีนั้น ที่ท่านเรียกว่า กัลยาณบุถุชน คือผู้ที่แม้ยัง
มีกิเลสแต่ก็บางเบา ไม่มีกิเลสหยาบหนา เช่นบุถุชนคนชั่ว ผู้มา
บริหารจิต คือ ผู้ปรารถนาจะอบรม บ่มนิสัยจิตใจตนเองให้เป็นคน
ดี คือมุง่ มัน่ จะขัดเกลากิเลสให้บางเบา ให้โลภน้อย โกรธน้อย หลง
น้อย นับว่าเป็นผู้มีปัญญาในระดับที่อาจช่วยตนเองให้เป็นคนดีได้
ตรงกันข้ามกับผูไ้ ม่สนใจจะขัดเกลากิเลสเสียเลย ด�ำรงชีวติ
อยู่อย่างไม่รู้ ว่าในใจตนมีศัตรูส�ำคัญ คือ กิเลสปกครองอยู่ ความ
จริงเป็นเช่นนี้ มีคนจ�ำนวนไม่น้อยที่มิได้มีความรับรู้ว่าตนเป็นผู้มี
กิเลสคิดไป พูดไป ท�ำไป อย่างปราศจากสติ ปราศจากความรับรู้
อารมณ์ ในจิตใจตน โลภก็โลภไป อย่างไม่มีสติรู้ว่าตนมีความโลภ
๑๔๘

โกรธก็โกรธไป อย่างไม่มสี ติรวู้ า่ ตนมีความโกรธ หลงก็หลงไป อย่าง
ไม่มีสติรู้ว่าตนมีความหลง เมื่อไม่มีสติรู้อารมณ์ดังกล่าว ไม่รู้จัก
กิเลส ก็ย่อมไม่มีความคิดที่จะพยายามขจัดให้ลดน้อยลง ปล่อยให้
เป็นอยู่อย่างไม่รู้เรื่องรู้ราว
อันกิเลสทัง้ สามกองส�ำคัญนี้ แม้จะไม่ใช่สงิ่ มีชวี ติ ทีอ่ าจเพิม่
พันธุ์แผ่ขยายได้ แต่ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตหากแผ่ขยายได้ และอย่าง
รวดเร็ว ยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิต เพียงแต่ว่า ไม่อาจเห็นกันได้ด้วยสายตา
แต่ถา้ มีสติใช้ตาใจดูยอ่ มเห็นได้ ย่อมสามารถท�ำให้ลดน้อยลงได้ และ
แม้ถึงจะพยายามท�ำให้หมดอย่างสิ้นเชิง ก็ย่อมท�ำได้ พระพุทธเจ้า
และพระอรหันตสาวกเป็นอันมากได้เป็นแบบอย่างอยูแ่ ล้ว อันความ
ทุกข์โศกเดือดร้อน ไม่วา่ มาก ไม่วา่ น้อย ทีต่ า่ งพากันได้รบั อยูท่ กุ วัน
นี้ ไม่ได้เกิดจากอะไรอื่น ไม่ได้เกิดจากผู้ใดที่ไหน แต่เกิดจากกิเลส
ในใจตนเท่านัน้ กิเลสในใจผูใ้ ดก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์นานาประการ
ของผู้นั้น
ลักษณะสาม คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ความไม่เที่ยง
ความทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป และอนัตตา
ไม่ใช่ตวั ตน ไม่อยูใ่ ต้อำ� นาจบังคับบัญชา ไม่เป็นไปตามความปรารถนา
ต้องการของผูใ้ ด ก็ลว้ นเกิดจากอ�ำนาจของกิเลสทัง้ สิน้ กิเลสในใจที่
ปรุงแต่งให้เป็นไป ให้เห็นไปว่าเป็นของไม่เทีย่ ง เป็นของทนอยูไ่ ม่ได้
เป็นของไม่อยู่ใต้อ�ำนาจของความปรารถนาต้องการ
๑๔๙

ท่านสอนให้พิจารณาลักษณะสามอันเป็นสัจจะนี้ เพื่อให้
กิเลสในใจลดน้อยลง มีความไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ เพียงใด กิเลสก็จะลด
น้อยลงเพียงนั้น และเมื่อเห็นว่า ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพียงใด ความยึดถือมั่นก็ย่อมลดน้อยลงเพียงนั้น จะโลภ จะโกรธ
จะหลงไปด้วยเหตุใด
ในเมื่อสิ่งน่าใคร่น่าปรารถนาต้องการก็ตาม ที่ไม่ใคร่ไม่น่า
ปรารถนาต้องการก็ตาม ล้วนจะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่เป็น
ไปตามความปรารถนาต้องการของผูใ้ ดทัง้ สิน้ เมือ่ เป็นเช่นนีแ้ ล้ว จะ
โลภอยากได้มาก็ไม่ยั่งยืน จะโกรธแค้นขัดเคืองที่ไม่สมปรารถนาก็
ไม่ยงั่ ยืน จะหลงใหลวุน่ วายในเรือ่ งใดสิง่ ใดก็ไม่ยงั่ ยืน กิเลสในใจตน
นัน่ เอง จะท�ำให้เห็นความไม่เที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ และความไม่เป็นไป
ดังปรารถนาต้องการถนัดชัดแจ้ง ส�ำคัญอยู่ที่ว่า เมื่อเห็นความไม่
เทีย่ ง ไม่ได้ดงั ใจแล้ว ก็หาได้มสี ติกำ� หนดให้รู้ ไม่วา่ นัน่ เป็นลักษณะ
สามทีเ่ ป็นสัจจะ แต่เมือ่ เห็นความไม่เทีย่ ง ความแปรปรวนเปลีย่ นแปลง
และไม่เป็นไปดังปรารถนาแล้วก็กลับเพิม่ กิเลสในใจตนให้ยงิ่ ขึน้ เกิด
ความโกรธ ความหลง และความมุมานะ ด้วยความโลภยิ่งขึ้น
กิเลสกับสติปญ
ั ญาจึงเหมือนสีดำ� กับสีขาว หรือเหมือนคน
ตาบอดสี ขณะทีผ่ มู้ องลักษณะสามด้วยสติ ด้วยปัญญา เห็นความ
ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาแล้ว เกิดความคลายยึดถือ คลาย
โลภ คลายโกรธ คลายหลง แต่ผู้มองลักษณะสามด้วยกิเลส
๑๕๐

แท้ ๆ ไม่ประกอบด้วยสติและปัญญาเลย เมื่อเห็นความไม่เที่ยง
เป็นทุกข์เป็นอนัตตา ก็จะเป็นดังกล่าวแล้วข้างต้น กิเลสจะลุก
โพลงเพิ่มพูนขยายตัวยิ่งขึ้น และเมื่อเป็นเช่นนี้อยู่ทุกเวลานาที
จะไม่ควรกลัวกิเลส จะไม่ควรพยายามใช้สติปัญญาก็หาใช่วิสัย
ของผู้มาบริหารจิตแล
		

๑๕๑
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๔๔
วิธีฝึกใจให้คิดดี
พุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่ แม้จะไม่เข้าใจ
เรือ่ งการปฏิบตั เิ พือ่ ความพ้นทุกข์ แต่กไ็ ด้ยนิ ได้ฟงั กันอยูว่ า่ คือมรรค
มีองค์แปด มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นปฐม คือการจะปฏิบัติ
เพือ่ ความพ้นทุกข์ไม่วา่ มาก ไม่วา่ น้อย ไม่วา่ หนัก ไม่วา่ เบา จะต้อง
มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นประการต้น เป็นประการส�ำคัญ
ความเห็นชอบ หรือสัมมาทิฏฐิ จะเกิดมีได้ จักต้องประกอบ
ด้วยปัญญาเป็นส�ำคัญ คือปัญญานั่นเอง ที่จะน�ำให้ความเห็นชอบ
เกิด ความเห็นชอบจักไม่เกิดจากความไม่มีปัญญา ส�ำหรับความ
ไม่มปี ญ
ั ญานัน้ แม้จะมีความเห็นชอบขึน้ บ้าง ก็จกั เป็นไปอย่างบังเอิญ
อันความบังเอิญนั้น ผู้มีปัญญาไม่ยอมรับว่าเป็นความถูกต้อง ไม่
ยินดีพอใจที่จะรับรองความบังเอิญว่าเป็นความสมควร
ดัง่ นัน้ เมือ่ จะให้เกิดความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิ ผูม้ ปี ญ
ั ญา
จึงมุ่งมั่นอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้น เพื่อความเห็นชอบที่ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ
ความเห็นชอบนั้น ก็เช่นเดียวกับเรื่องอื่นทั้งหลาย คือมีระดับน้อย
และมาก หรือต�ำ่ และสูง ปัญญาน้อย ความเห็นชอบก็นอ้ ย คือเห็น
๑๕๒

ชอบในระดับที่ปัญญาจะแนะน�ำให้เห็น เช่นเด็กในวัยเรียนมีปัญญา
ในระดับของเด็กวัยนั้น ย่อมจะเห็นชอบเพียงว่า ความขยันหมั่น
เพียรจะช่วยให้ได้รับความส�ำเร็จในการศึกษา ความเกียจคร้านจะ
น�ำให้ไม่ประสบความส�ำเร็จ ส่วนเด็กในวัยเรียนที่ปัญญาไม่มีแม้ใน
ระดับนั้น ย่อมไม่มีความเห็นชอบดังกล่าว เมื่อความเห็นชอบของ
เด็กวัยเรียน เกิดการปฏิบัติของเด็กวัยเรียนย่อมเป็นเหตุแห่งความ
ส�ำเร็จ เพราะจักเป็นความปฏิบัติชอบตามสายของความเห็นชอบ
เมือ่ ความเห็นชอบของเด็กวัยเรียนไม่เกิด การปฏิบตั ขิ องเด็กวัยเรียน
นั้น ย่อมเป็นเหตุแห่งความล้มเหลว เพราะจักเป็นความปฏิบัติไม่
ชอบตามสายของความเห็นที่ไม่ชอบ
ส�ำหรับผู้อยู่ในช่วงท�ำการงานในหน้าที่ต่าง ๆ เมื่อมีปัญญา
ในระดับนั้น ย่อมจะเห็นชอบว่าความมีอิทธิบาท คือ ฉันทะ ความ
ยินดีพอใจ วิรยิ ะ ความขยันหมัน่ เพียร จิตตะ ความใส่ใจจริง วิมงั สา
ความใคร่ครวญก่อนลงมือท�ำการทั้งปวง คือ ทางแห่งความส�ำเร็จ
ได้รับความรุ่งเรืองก้าวหน้าในการงานอันเป็นหน้าที่ของตน
ส�ำหรับผู้ปรารถนาความหลุดพ้น หรือความพ้นทุกข์อย่าง
สิน้ เชิง สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็เป็นต้นทางของมรรคมีองค์แปด
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบของผูต้ อ้ งการความหลุดพ้น ก็คอื อวิชชา
เป็นเหตุแห่งความทุกข์ท้ังปวง เพราะอวิชชาเป็นต้นทางไปสู่ความ
เกิด ซึ่งจะต้องตามมาด้วยความเจ็บความตายอันเป็นความทุกข์ทั้ง
สิ้น ส่วนปัญญาเป็นต้นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ ปัญญา ก็คือวิชชา
อันตรงกันข้ามกับอวิชชา ความเห็นไม่ชอบของคนทัว่ ไปนัน้ เกิดได้
๑๕๓

จากความคิดของตนเอง และความคิดของตนเองก็เกิดได้ จากอาหาร
ของความคิด อาหารของความคิด ก็เช่นเดียวกับอาหารของร่างกาย
เป็นเครือ่ งบ�ำรุงให้เจริญเติบโต อาหารของร่างกาย บ�ำรุงร่างกายให้
เจริญเติบโต อาหารของความคิด ก็บ�ำรุงความคิดให้เจริญเติบโต
แตกต่างกันบ้างที่ว่า อาหารของร่างกายนั้น บ�ำรุงให้ร่างกายเติบโต
ได้เหมือนกัน แต่อาหารของความคิด บ�ำรุงความคิดให้เติบโตไม่
เหมือนกัน อาหารทีด่ ที ชี่ อบก็บำ� รุงความคิดให้เจริญในทางดีทางชอบ
ในทางถูกต้อง อาหารทีไ่ ม่ดกี บ็ ำ� รุงความคิดให้เจริญไปในทางไม่ดไี ม่
ชอบ ในทางไม่ถูกต้องต่าง ๆ ดั่งนั้น การเลือกอาหารให้กับความ
คิดจึงเป็นความส�ำคัญยิ่งนัก
ผู้ใหญ่มีหน้าที่บ�ำรุงความคิดของเด็กผู้เป็นบุตรหลานด้วย
เรื่องราวที่ดี มีเหตุผลมีธรรม ก่อนที่เด็กจะสามารถรู้จักหาอาหาร
ให้กับความคิดของตนเอง เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว รู้ผิดชอบชั่วดีแล้ว ก็
ต้องระมัดระวังเลือกอาหารให้กับความคิดของตนเอง เพื่อจะได้มี
ความคิดทีเ่ จริญอย่างดีงามถูกต้อง น�ำไปสูค่ วามสุขความสวัสดีสบื ไป
การอ่าน การฟัง การคิด ล้วนเป็นอาหารของความคิดทั้งสิ้น ต้อง
พินิจพิจารณาเลือกเฟ้นให้รอบคอบ
การอ่าน การฟัง การคิดนั้น ก็เหมือนฟังความรู้ความคิด
อันเป็นการแสดงออกบอกเล่าจากผูอ้ นื่ นัน่ เอง ผูท้ อ่ี า่ นความคิดอย่าง
รอบคอบมีวจิ ารณญาณ ย่อมยึดเหตุผลเป็นส�ำคัญ ไม่สกั แต่วา่ อ่าน
ฟัง และคิดคล้อยตามไปอย่างไม่ใช้เหตุผลให้รอบคอบ อย่างไรก็ตาม
การอ่านการฟังการคิดตามเรื่องราวที่ปรากฏอยู่เป็นกลางแก่ทั่ว ๆ
๑๕๔

ไป ไม่เจาะจงให้เกี่ยวข้องกับตนเองโดยตรง ก็ยังไม่จ�ำเป็นจนเกิน
ไปที่จะต้องรอบคอบ พิจารณาด้วยเหตุผล แต่ถ้าเป็นการอ่าน ฟัง
และคิดในเรื่องราวที่เจาะจง ให้เกี่ยวข้องกับตนโดยตรง ก็ยิ่งจ�ำเป็น
อย่างที่สุด ที่จะต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ มิฉะนั้น ก็อาจ
จะเป็นการเชื่อที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ข่าวลือก็ตาม การบอก
เล่าใด ๆ ก็ตาม บางทีก็อาจเกิดจากความไม่รู้จริงของผู้บอกเล่า
บางทีก็อาจเกิดจากเจตนาของผู้บอกเล่า ผู้ฟังโดยไม่รอบคอบ หรือ
ผูเ้ ชือ่ ง่าย หรือทีม่ กั เรียกกันว่า ผูห้ เู บา ย่อมได้รบั ความเสียหายจาก
ความเชือ่ นัน้ และย่อมท�ำความเสียหายให้เกิดแก่ผเู้ กีย่ วข้องได้ดว้ ย
ผู้มาบริหารจิตควรอบรมใจให้หนักแน่น มีเหตุผล จะได้
สามารถเข้มแข็งไม่ออ่ นแอ เชือ่ ตามสิง่ ทีไ่ ด้อา่ น ได้ยนิ ทัง้ ทีเ่ จาะจง
เพื่อตน หรือที่ไม่เจาะจงก็ตาม จะได้สามารถรักษาตน รักษา
ผู้เกี่ยวข้องกับตนให้สวัสดีได้แล

๑๕๕
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๔๕
ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล
เมือ่ พูดถึงการบริหารทางจิต ก็มกั จะเข้าใจเพียงว่า เป็นการ
ท�ำใจให้ดี ให้สงู ขึน้ ให้พน้ จากกิเลสกองโลภะ หรือราคะ โทสะ และ
โมหะ คือพ้นจากความโลภ ความโกรธ และความหลง รัก หลง ชัง
แต่การท�ำใจให้หนักแน่น ไม่หวั่นไหว ต่อรูป เสียง กลิ่น
รส สัมผัส ที่ได้รับทั้งปวง ก็เป็นการบริหารจิตเช่นเดียวกัน เพราะ
ความไม่หนักแน่น หวัน่ ไหวง่าย อันเกิดจากความเชือ่ ง่ายก็จดั ว่าเป็น
โมหะคือความหลง ความหลงรักหลงชังนั้น ไม่ได้เกิดจากอย่างอื่น
แต่เกิดจากความไม่หนักแน่น หวั่นไหวไปตามรูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัสที่ได้รับ เช่นตาเห็นรูปที่ไม่งาม เป็นต้นว่า เห็นคนหน้าตาไม่
ดี ถึงลักษณะที่เรียกกันว่า น่าเกลียดน่ากลัว ไม่หยุดพิจารณาเสีย
ก่อนให้ดี ก็จะหลงเชือ่ ว่า เป็นคนใจคอดุรา้ ย เมือ่ ความหลงเชือ่ เช่น
นั้นเกิดขึ้น ก็จะเกิดความหลงชังตามมา บางทีแม้หยุดพิจารณาให้
เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน อาจจะรูว้ า่ คนผูน้ น้ั มีจติ ใจสวยงาม ไม่เหมือน
รูปร่างหน้าตา เมื่อรู้เช่นนั้น ความหลงชังก็จะไม่เกิดขึ้น
๑๕๖

เมื่อได้ยินเสียงก็เช่นกัน เคยมีเล่าว่า สมัยสงครามโลกครั้ง
ทีส่ อง ได้ดภู าพยนตร์ญปี่ นุ่ มีหญิงชายสองคนพูดกันบนรถโดยสาร
ฟังเสียงคิดว่าคนทัง้ สองก�ำลังทะเลาะกันอย่างรุนแรง เพราะไม่เข้าใจ
ภาษาที่เขาใช้ แต่เมื่อมีอักษรภาษาไทยพากย์จึงเข้าใจว่า เขาก�ำลัง
คุยกันอย่างสนิทสนม มีความรู้สึกติเตียนว่า คนประเทศนั้น ไม่มี
วัฒนธรรม บนรถโดยสารก็ยังทะเลาะกันรุนแรงยังกับอยู่ในบ้าน
เรือนของตน นี้เป็นตัวอย่างของความหวั่นไหวง่าย เชื่อง่าย เมื่อมี
เวลาพิจารณาจึงเห็นถูก ความหลงชังจึงหมดไป
อันการได้ยินเสียงแล้วหวั่นไหวตามไป เรียกว่าเป็นความ
หูเบา ซึง่ มีโทษมาก ผูร้ จู้ กั ใช้เหตุผลประกอบการฟัง จักไม่หวัน่ ไหว
ง่าย หรือจักไม่เป็นผู้หูเบานั่นเอง เหตุผลประกอบการฟัง หรือ
ประกอบการเห็นรูป ได้ยนิ เสียง ได้กลิน่ ได้รส ได้สมั ผัส มีเป็นอัน
มาก ควรทีผ่ มู้ าบริหารจิตจะต้องให้ความส�ำคัญแก่เรือ่ งราวนีใ้ ห้อย่าง
ยิ่ง ได้เห็นสิ่งใด ได้ยินเรื่องใด เป็นต้น ต้องรอบคอบใช้เหตุผล
ประกอบการเห็นการได้ยนิ ไม่หวัน่ ไหว เชือ่ ไปง่าย ๆ ในทันที เพือ่
จะได้ไม่เป็นโทษ อันการหวั่นไหวง่าย หรือการเป็นคนหูเบานั้น มี
โทษนานาประการ คนหูเบาไม่เป็นที่นิยมสรรเสริญ ไม่เป็นที่สนิท
ใจของคนทั้งปวงผู้ล่วงรู้
ดัง่ นัน้ เมือ่ รักษาตัวเองให้ดำ� รงอยูอ่ ย่างไม่มวั หมอง จึงต้อง
พิจารณาเหตุผลให้ดี ในการเห็นการฟัง อันผู้จะบอกเล่าเรื่องหนึ่ง
๑๕๗

เรือ่ งใดนัน้ มิใช่ผคู้ วรวางใจในความมีสจั จะเสมอไป หรือแม้มสี จั จะ
ก็อาจบกพร่องในการเจรจาให้ตรงตามสัจจะ เมื่อจะกล่าวถึงเรื่องดี
จึงอาจกลายเป็นกล่าวเรือ่ งไม่ดไี ปได้ นีเ้ ป็นไปตามความสามารถของ
เขาทีจ่ ะถ่ายทอดเรือ่ งนัน้ ๆ ถ้าเป็นผูไ้ ม่มสี จั จะด้วยแล้ว เมือ่ จะกล่าว
เรื่องใด ก็อาจกล่าวให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปได้ โดยเจตนาอันเกิดจาก
ความไม่มสี จั จะนัน้ เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะไปแก้ไขผูบ้ อกเล่าทุกคนไป ให้
บอกเล่าตรงตามความจริงเพื่อผู้ฟังจะได้เข้าใจถูก ไม่หลงเข้าใจผิด
ไม่หลงชอบ ไม่หลงชังไปเพราะความเข้าใจผิดนั้น
เป็นไปได้ทางเดียว คือ อบรมใจตนเองให้มเี หตุผล ให้ประณีต
ละเอียดลออในการดูการฟัง ไม่ด่วนเชื่อ ไม่ด่วนหวั่นไหว หลงชอบ
หลงชังไปง่าย ๆ ไม่มีสิ่งใดเรื่องใดเสียงใด ที่แม้จะแอบแฝงมาลี้ลับ
เพียงไร ทีจ่ ะพ้นจากความเข้าใจอย่างถูกต้องของผูพ้ ยายามรอบคอบ
ใช้สติใช้ปญ
ั ญาพินจิ พิจารณาก่อน จะด่วนตัดสินใจเชือ่ หรือไม่เชือ่ ใน
ทันที ทีไ่ ด้เห็นได้ยนิ สติปญ
ั ญาทีต่ งั้ ไว้ดปี ระกอบกัน จะท�ำให้สามารถ
รู้เท่าทัน สามารถแทงทะลุเครื่องพรางเครื่องปกปิดบิดผันให้กลับ
หน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างแน่นอน
ปัญญาที่จะน�ำมาใช้ประกอบกับสตินี้อาจเกิดได้อย่าง
สว่างไสวในใจ ผู้ที่ในขณะนั้นบางเบาจากกิเลสทั้งปวง ผู้ท�ำใจให้
โลภน้อย โกรธน้อย หลงน้อยในขณะใด ในขณะนั้นปัญญาจะ
สว่าง รู้เห็นอะไรทั้งหลายได้แจ่มชัด ตรงกันข้ามกับใจที่เต็มไป
๑๕๘

ด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลงอย่างรุนแรง ซึง่ จะมืด ปัญญา
จะดับหายไปในความมืดนัน้ จนสิน้ ความรูค้ วามเห็นอะไรทัง้ หลาย
ให้กระจ่างแจ่มชัดถูกต้องได้ การท�ำตนเป็นคนหูเบา เชื่อโดยไม่
พินิจพิจารณาจึงเท่ากับประกาศความเป็นผู้มีใจมืดมิดด้วยความ
โลภ ความโกรธ ความหลงแล

๑๕๙
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๔๖
หัดตายก่อนตาย
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ มีความว่า ทั้งเด็กทั้ง
ผู้ใหญ่ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต ล้วนไปสู่อ�ำนาจแห่งความตาย ล้วน
มีความตายเป็นเบื้องหน้า
แทบทุกคนเคยได้รับรู้ความหมายของข้อความข้างต้นนี้อยู่
แล้ว แทบทุกคนเคยพูดออกจากปากของตนเองมาแล้ว แม้จะไม่เป็น
ค�ำ แต่กม็ คี วามหมายตรงกันกับข้อความข้างต้นนี้ ทัง้ ยังเป็นการพูด
ชนิดทีเ่ รียกว่าพูดติดปากอีกด้วย ได้รไู้ ด้เห็นการตายของผูใ้ ดทีไร ก็
มักจะอุทาน เป็นการปลงด้วยความหมายดังกล่าว นี่เป็นเพราะทุก
คนมีความรู้อยู่แก่ใจว่า ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย ไม่มีสักคนเดียว
ที่จะหนีความตายพ้น
นับว่าทุกคนมีความได้เปรียบอยู่ประการหนึ่งที่มีความรู้นี้
ติดตัวติดใจอยู่ แต่แทบทุกคนก็มีความเสียเปรียบอยู่ประการหนึ่ง
ทีไ่ ม่เห็น็ ค่าไม่เห็นประโยชน์ของความรูน้ ี้ จึงมิได้ใส่ใจเท่าทีค่ วร ปล่อย
ปละละเลย รู้จึงเหมือนไม่รู้ สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึง
เหมือนเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ ความรู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้ว
๑๖๐

ต้องตาย เป็นสิ่งเป็นคุณเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ แม้ใส่ใจในความรู้นี้
ให้เท่าที่ควร ก็จะสามารถน�ำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ตนเองได้
มหาศาล ไม่มีคนไม่มีประโยชน์ใดอาจเปรียบปานได้
เพื่อส่งเสริมความรู้นี้ให้บังเกิดคุณบังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่
แก่ตนเอง และแก่สว่ นรวม ปราชญ์ทางพุทธศาสนาทัง้ หลายท่านจึง
สอนให้หดั ตายเสียก่อนถึงเวลาตายจริง ท่านสอนให้หดั ตายไว้เสมอ
อย่างน้อยก็ควรวันละหนึง่ ครัง้ ครัง้ ละห้านาที สิบนาทีเป็นอย่างน้อย
การหัดตายนั้น
บางคนบางพวกน่าจะเริม่ ด้วยคิดถึงสภาพเมือ่ ตนก�ำลังจะถูก
ประหัตประหารให้ถึงตาย คิดให้ลึกซึ้งถึงความกลัวตายของตนใน
ขณะนัน้ แล้วก็คดิ จนถึงเมือ่ ต้องถูกประหัตประหารถึงตายจนได้ แม้
จะกลัวแสนกลัว แม้จะพยายามกระเสือกกระสนช่วยตนเองให้รอด
ตายอย่างไร ก็หารอดพ้นไม่ จักต้องตายด้วยความทรมานทัง้ กายทัง้
ใจ การหัดตาย เริ่มตั้งแต่ด้วยกลัวตายแบบทารุณโหดร้ายเช่นนี้ มี
คุณเป็นพิเศษแก่จิตใจ จักสามารถอบรมบ่มนิสัย แม้ที่โหดเหี้ยม
อ�ำมหิต ปราศจากเมตตากรุณาต่อชีวิตร่างกายผู้อื่นสัตว์อื่นให้
เปลีย่ นแปลงได้ ความคิดทีจ่ ะประหัตประหารเขา เพือ่ ผลได้ของตน
จักเกิดได้ยาก หรือจักไม่ได้เลย เพราะการพยายามหัดให้รสู้ กึ หวาด
กลัวการถูกประหัตประหารผลาญชีวติ นัน้ เมือ่ ท�ำเสมอ ๆ ก็จะมีผล
เป็นความเข้าใจถึงความรูส้ กึ ของผูอ้ น่ื ทีจ่ ะต้องหวาดกลัวเช่นเดียวกัน
ความเมตตาปรานีชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นก็จะเกิดได้ แม้จะไม่เคยเกิดมา
ก่อน ซึ่งก็เป็นการเมตตาปรานีชีวิตตนเองไปพร้อมกันด้วยอย่าง
๑๖๑

แน่นอน
ผู้ประหัตประหารเขาแม้จะได้สิ่งที่มุ่งได้ เช่นเป็นทรัพย์สิน
เงินทองหรือเป็นการแก้แค้น แต่ผลทีแ่ ท้จริงอันจะเกิดจากกรรม คือ
การประหัตประหารที่ได้ประกอบกระท�ำลงไปนั้น จักเป็นทุกข์โทษ
แก่ผกู้ ระท�ำอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ กรรมนัน้ ให้ผลสัตย์ซอื่ นัก เหมือน
ผลของยาพิษร้ายแรง กรรมนัน้ เมือ่ ท�ำแล้วก็เหมือนดืม่ ยาพิษร้ายแรง
เข้าไปแล้ว จักไม่เกิดผลแก่ชวี ติ และร่างกายย่อมไม่มี ย่อมเป็นไปไม่
ได้ ถ้าเป็นกรรมดี ก็จักให้ผลดี ถ้าเป็นกรรมชั่ว ก็จักให้ผลชั่ว
เราเป็นพุทธศาสนิกนับถือพุทธศาสนา พึงมีปญ
ั ญาเชือ่ ให้
จริงจังถูกต้องในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมเถิดจักเป็นสิริ
มงคล เป็นความสวัสดีแก่ตนเอง ยุคนีส้ มัยนีน้ า่ จะง่ายพอสมควร
ส�ำหรับนึกให้กลัวการถูกประหัตประหารถึงชีวติ เพราะเหตุการณ์
ท�ำนองนี้เกิดขึ้นแก่ใครต่อใครไม่ว่างเว้น อาจเกิดแก่เราวินาทีใด
วินาทีหนึ่งก็ได้ หัดคิดไว้ก่อนจึงเป็นการเตรียมพร้อมที่จะไม่
ปราศจากเหตุผลแต่เป็นการไม่ประมาทความตายเกิดได้แก่ทกุ คน
ทุกหนทุกแห่งทุกเวลาแล
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๑๖๒

๔๗
คิดอย่างไรให้เกิดสุข
สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบ เป็นองค์ส�ำคัญที่สุด
ของมรรคมีองค์แปด ทางไปสู่ความพ้นทุกข์ ปราศจากสัมมาทิฏฐิ
แล้ว มรรคคือทางไปสู่ความพ้นทุกข์ ก็จักไม่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ใด
เลย ไม่มผี ใู้ ดจักอาจด�ำเนินไปถึงความพ้นทุกข์ได้ จะติดอยูก่ บั ความ
ทุกข์ตลอดไปไม่สนิ้ สุด จึงกล่าวได้วา่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ มี
ความส�ำคัญที่สุด ทั้งในทางไปสู่ความพ้นทุกข์เล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้ง
หลายทั้งปวง และทั้งทางไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง ทั้งในทาง
พาตนเองด�ำเนินไป และทั้งในทางพาผู้อื่นด�ำเนินไปด้วย จึงน�ำเรื่อง
สัมมาทิฏฐิมากล่าวในวันนี้ เพื่อเป็นการช่วยแนะทางไปสู่ความพ้น
ทุกข์แก่ผู้รับไปปฏิบัติทั้งหลาย
แต่คำ� แนะน�ำสัง่ สอนแม้ทปี่ ระเสริฐเลิศล�ำ้ เพียงไรก็ตาม หา
อาจเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ผู้ใดได้ไม่ หากผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม แม้
ปรารถนาจะเป็นสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งน้อยทั้งมากทั้งหนักทั้งเบา
ขอให้พยายามเชือ่ ฟังค�ำสัง่ สอนทีด่ งี าม อันเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า
๑๖๓

ปฏิบัติตามให้เต็มสติปัญญาความสามารถ ท�ำศรัทธาให้มั่นว่าพระ
ธรรมค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้านัน้ มีปาฏิหาริยใ์ ห้ผลจริงแท้แน่นอน
อันศรัทธานี้ก็เป็นสิ่งส�ำคัญ ถ้ามีศรัทธามั่นคงแล้ว ก็จักเข้มแข็ง
ด�ำเนินไปตามทางที่ศรัทธาจนถึงจุดหมายปลายทาง ถ้าไม่มีศรัทธา
ก็ไม่มีก�ำลังใจที่จะเดินไปในทิศทางใดทั้งสิ้น แต่ศรัทธาก็มีทั้งในทาง
ที่ผิดและในทางที่ถูก ต้องอาศัยทิฏฐิเป็นเครื่องชักน�ำหรือเป็นสื่อ
ส�ำคัญ
ทิฏฐิที่เป็นมิจฉา ก็คือมิจฉาทิฏฐิ ย่อมชักน�ำให้เกิดศรัทธา
ในทางที่ผิด เพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิด ทิฏฐิที่เป็นสัมมา
คือสัมมาทิฏฐิเท่านัน้ จะชักน�ำให้เกิดศรัทธาในทางทีถ่ กู เพราะสัมมา
ทิฏฐิเป็นความเห็นชอบ คือเห็นถูกนั่นเอง ก่อนอื่นขอให้มีศรัทธา
เชื่อมั่นว่า ค�ำสั่งสอนคือพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีปาฏิหาริย์
น่าจะมีผู้ชอบสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์กันมาก ก็ขอให้ชอบปาฏิหาริย์ที่ดี
แท้เถิด อย่าไปชอบปาฏิหาริยท์ เี่ ป็นเพียงการหลอกลวง เพราะจะได้
สามารถรักษาตนรักษาผู้อื่นให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้ ไม่ถูกปาฏิหาริย์
หลอกลวงชักพาไปสูห่ ายนะ แต่จกั ได้รบั การโน้มใจจากปาฏิหาริยท์ ี่
ดีแท้ คือปาฏิหาริย์ของพระธรรม ค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่
ความพ้นทุกข์ มากน้อยตามควรแก่ศรัทธา และการปฏิบัติ
เริ่มต้นท�ำศรัทธาที่ถูกให้มั่นคง นั่นแหละจะเป็นการให้พร
แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นได้กว้างขวาง ความเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิของ
๑๖๔

คนเพียงคนเดียว คือการยังประโยชน์ ยังความสุขให้แก่ผอู้ นื่ ได้อย่าง
ยิ่งด้วย มิจฉาทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใด ศรัทธาที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจ
ผูน้ นั้ ความเห็นผิด เชือ่ ผิด ย่อมเป็นการน�ำมาซึง่ อะไรอืน่ อีกมากมาย
ที่ต้องผิดตามไปด้วยเช่นกัน ความเห็นจึงเป็นความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ขอให้ความเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลา ความเห็นของคนมีอยู่ทุก
เวลาเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่าน พบอะไรเห็นอะไร พบ
ใครเห็นใคร จะต้องเกิดความเห็นทันที
ขอให้มสี ติดหู น้าตาความเห็นของตนใช้เหตุผลดูไปพร้อมกัน
นั้น พิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดี ว่าความเห็นของตนเป็น
ความเห็นชอบหรือความเห็นผิด อย่าปล่อยให้อะไรอื่นมามีอ�ำนาจ
ปิดบังสติปัญญาของตนจนท�ำให้ไม่แลเห็นตามความเป็นจริง ไม่น่า
จะเข้าใจเรื่องของทิฏฐิหรือความเห็นเพียงใดหรือไม่ ขอให้พยายาม
พิจารณาตามเหตุผล แล้วจะเห็นว่า ทิฏฐิเป็นการเริม่ ต้นทีส่ ำ� คัญ มี
สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ก็จักด�ำเนินต่อไปอย่างถูกต้องและจะ
ถูกต้องตลอดสายไปทีเดียว ตราบที่ยังมีสัมมาทิฏฐิอยู่
เกิดมีมจิ ฉาทิฏฐิขนึ้ เมือ่ ใด เมือ่ นัน้ ความถูกต้องจะสิน้ สุดลง
หรือแม้ว่าจะยังถูกต้องอยู่ ก็จะเป็นการถูกต้องโดยบังเอิญเท่านั้น
ซึง่ ความบังเอิญนัน้ ไม่ใช่สงิ่ ทีผ่ มู้ ปี ญ
ั ญาพอใจรับไว้ ผูม้ ปี ญ
ั ญาไม่พอใจ
ในความบังเอิญ เพราะความบังเอิญไม่ใช่เหตุผล ผู้มีปัญญาคือผู้มี
เหตุผลจึงพอใจในเหตุผลเท่านั้น
๑๖๕

เรื่องของทิฏฐิ และผลของทิฏฐิเป็นเรื่องของเหตุผลโดย
ตลอด จึงเป็นเรื่องที่ผู้มีปัญญาสนใจ และผู้ปรารถนาจะมีปัญญา
ควรสนใจอย่างยิง่ จะคิดจะพูดจะท�ำสิง่ ใด เพ่งพิจารณาความเห็น
ของตน เกี่ยวกับสิ่งนั้นเรื่องนั้นให้จงดี ให้รอบคอบ นี้เป็นความ
ส�ำคัญอย่าละเลยเป็นอันขาดแล

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๑๖๖

๔๘
เราท�ำดี คนอื่นก็มีสุข
การยกย่องคนดี หลีกเลี่ยงคนไม่ดี เป็นการแสดงความมี
สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูกเห็นชอบ การท�ำใจว่ากรรมของผู้ใด
ผลเป็นของผู้นั้น เป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นถูก เห็นชอบ แต่การ
แสดงออกหรือการปฏิบัติต้องไม่เป็นแบบ ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ การ
ปฏิบัติเช่นนั้นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิ
เรื่องของใจกับเรื่องของการแสดงออก จ�ำเป็นต้องแยกจาก
กันให้ต้องตามเหตุผล ทุกคนที่เป็นบุถุชน ย่อมยังต้องการก�ำลังใจ
คือ ต้องการความสนับสนุนจากผู้อื่น เป็นการยากนักที่จะมีผู้ไม่
แยแสความสนับสนุนจากภายนอก มีความมั่นใจตนเองเพียงพอ
ดั่งนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการยกย่องสนับสนุนคนท�ำดี เพื่อให้มีก�ำลัง
ใจท�ำความดีให้ยงิ่ ขึน้ ต่อไป การทีค่ นท�ำดีแต่ละครัง้ นัน้ ไม่ใช่วา่ ผูท้ ำ�
จะได้รับผลดีด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผลดีนั้นจะเกิดแก่ผู้อื่นด้วยเป็น
อันมาก ผลดีหรือความดีทมี่ อี ยูห่ รือทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีอานุภาพกว้างขวาง
ยิ่งเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่เพียงไร แม้จะเกิดจากการกระท�ำของผู้ใด
๑๖๗

ผูห้ นึง่ เพียงคนเดียวก็ตาม ผลของความดีนนั้ ก็สามารถแผ่ไกลไปถึง
ผูอ้ นื่ ได้ดว้ ยอย่างแน่นอน เป็นความสุขความรุง่ เรืองของผูอ้ นื่ ได้ดว้ ย
อย่างแน่นอน
ไม่ใช่วา่ ผลดีจะมีขอบเขตจ�ำกัดอยูเ่ ฉพาะผูท้ ำ� เท่านัน้ เพือ่ ให้
เข้าใจชัดเจนขอให้พิจารณาถึงความจริงที่ปรากฏอยู่ คือผู้ที่ตั้งใจ
ท�ำความดีนนั้ จะไม่มงุ่ ผลเฉพาะตนเช่นผูท้ ตี่ งั้ ใจมัน่ จะเป็นคนซือ่ สัตย์
สุจริต ไม่คดโกง จะต้องมุ่งผลเพื่อผู้อื่นด้วย เช่นมุ่งรักษาชื่อเสียง
หมู่สกุลของชาติ พี่น้อง ไม่ให้เสื่อมเสียเพราะความคดโกงของตน
ไม่ได้มงุ่ เฉพาะจะให้ใคร ๆ ยกย่องสรรเสริญตนเองเท่านัน้ อันความ
มุง่ ค�ำนึงถึงผูอ้ นื่ ด้วยนี้ เป็นธรรมดาส�ำหรับผูม้ งุ่ ท�ำความดี น่าจะไม่มี
ผู้ที่มุ่งมั่นท�ำความดี โดยไม่ค�ำนึงว่าผู้อื่นจะได้รับผลดีจากการท�ำดี
ของตนด้วย ทุกคนผู้มุ่งมั่นท�ำความดี จะต้องค�ำนึงถึงผู้อื่นเสมอไป
อาจแตกต่างกันเพียงว่า จะค�ำนึงถึงผู้อื่นได้กว้างไกลตัวออกไปมาก
น้อยเพียงไรเท่านั้น
ดัง่ นัน้ ทุกคนจึงควรตระหนักในความจริงนี้ และให้ความใส่ใจ
ในการท�ำความดีของผู้อื่น แม้จะเพียงผู้อื่นที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับตน
ก็ยงั ดี เมือ่ ผูใ้ ดผูห้ นึง่ ท�ำความดี จักได้รเู้ ห็นเข้าอย่างน้อยก็ควรแสดง
ความรับรู้อย่างชื่นชมให้ผู้ท�ำความดีนั้น รู้เห็นเพื่อเป็นก�ำลังใจ เพื่อ
ส่งเสริมให้ไม่ท้อแท้เหนื่อยหน่ายต่อการที่จะท�ำความดีต่อไป อย่าง
มากก็ให้เกิดความซาบซึง้ ชืน่ ใจ ในความดีของผูอ้ นื่ อย่างจริงจัง และ
๑๖๘

ที่ไม่ควรยกเว้นก็คือให้คิดว่าผู้ท�ำความดีนั้น ไม่ได้ท�ำเพื่อตัวเขาเอง
เท่านัน้ แต่เขาท�ำเพือ่ เราด้วย อันบรรดาผูท้ ำ� คุณความดีงามเพือ่ ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ทั้งหลายนั้น ไม่ใช่เป็นผู้เดียวที่ได้รับผลดี
เราทุกคนทีแ่ ม้จะได้รว่ มท�ำความดีนนั้ ด้วย หรือไม่ได้ทำ� ด้วยเลยก็ตาม
ก็ยอ่ มต้องมีสว่ นได้รบั ผลดีจากการกระท�ำของบรรดาผูท้ ำ� ความดีดงั
กล่าวด้วยทั้งหมด
ความดีอนื่ ก็เช่นกัน เช่นบรรดาผูถ้ อื ศีลทัง้ หลายเป็นต้น ไม่
ได้เป็นผู้เดียว หรือพวกเดียวที่ได้รับผลดีจากการรักษาศีล อันเป็น
ความดีอย่างยิง่ นัน้ แต่บรรดาผูไ้ ม่ถอื ศีล ผูผ้ ดิ ศีลอย่างมากทัง้ หลาย
ก็ลว้ นมีสว่ นได้รบั ผลดีจากการถือศีลของผูอ้ นื่ ทัง้ สิน้ กล่าวได้วา่ ความ
ดีนั้น มีอานุภาพยิ่งใหญ่กว้างขวางมหัศจรรย์นัก จนบางทีก็ท�ำให้
เข้าใจยาก
อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ะได้รบั ผลของความดีได้ ก็ไม่ใช่วา่ จะไม่
ต้องท�ำอะไรเลยที่เป็นความดี จ�ำเป็นต้องท�ำเหมือนกัน จึงจะ
สามารถรับผลแห่งความดีนั้นไปเป็นคุณเป็นประโยชน์ของตนได้
คืออย่างน้อยก็ต้องท�ำใจ หรือต้องมีใจชื่นชมยินดีในการท�ำดีของ
ผูอ้ นื่ ด้วย เหมือนเตรียมภาชนะสะอาดไว้รองรับน�ำ้ บริสทุ ธิส์ ะอาด
เพียงเตรียมภาชนะสะอาดไว้รองรับเท่านัน้ ก็ยงั ดี ยังอาจได้รบั น�ำ้
สะอาดไปดืม่ กินได้ ถ้าไม่ทำ� ใจให้ยนิ ดี คือไม่แยแสเลย ไม่วา่ ใคร
จะท�ำความดีเพียงไร ก็ยอ่ มเป็นไปไม่ได้ทจี่ ะได้รบั ผลดีจากการท�ำ
๑๖๙

ดีนนั้ ไปเป็นคุณประโยชน์ของตนเท่าทีค่ วร เหมือนไม่เตรียมภาชนะ
สะอาดไว้ แม้นำ�้ สะอาดจะรินไหลลงในภาชนะของตน ก็ยอ่ มแปร
เปลีย่ นเป็นน�ำ้ ไม่สะอาด จะกินจะดืม่ ก็ยอ่ มไม่ให้คณ
ุ ประโยชน์แล
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๔๙
ความดีมีอยู่กับตัว
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ มีความว่า พระตถาคต
เจ้าย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มาก คือสตรีและบุรุษ
ผูท้ ำ� ตามค�ำสอน ผูศ้ กึ ษาพระธรรมค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า
และปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสั่งสอนนั้นด้วยดี ด้วยบริสุทธิ์ใจ ย่อม
ได้ความเข้าใจกระจ่างชัดในพุทธศาสนสุภาษิตนี้ คือ ย่อมยอมรับ
ไม่ปฏิเสธว่า พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากจริง
ทัง้ หญิงทัง้ ชาย ผูป้ ฏิบตั ติ ามทีท่ รงสัง่ สอน การศึกษาและปฏิบตั พิ ระ
ธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอน ย่อมท�ำให้ประจักษ์แก่ตนเอง ว่าได้
รับประโยชน์อย่างยิง่ โดยเฉพาะแก่จติ ใจทัง้ ยังสามารถเป็นประโยชน์
กว้างขวาง ไปถึงผู้อื่นทั้งหลายอีกด้วย
พระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนอริยสัจเป็นสูงสุด แต่กไ็ ม่ได้หมายความ
ว่า จะมิทรงสั่งสอนที่ต�่ำกว่านั้น ที่สามัญชนทั่วไปสามารถปฏิบัติได้
ผู้รู้จักพระพุทธศาสนาย่อมรู้ว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้กว้าง ๆ ใน
เรือ่ ง ศีล สมาธิ ปัญญา ทัง้ สามประการนีแ้ หละทีผ่ ปู้ ฏิบตั ติ ามด้วย
ดี จักได้รับประโยชน์ยิ่งใหญ่ ศีล สมาธิ ปัญญาในพุทธศาสนานั้น
๑๗๑

มีหลายระดับตั้งแต่ต�่ำจนถึงสูงสุด ตั้งแต่ให้ประโยชน์ขั้นต�่ำจนถึง
ประโยชน์สงู สุด ศีลคือความประพฤติเป็นปรกติ เรียบร้อย ทัง้ กาย
วาจาใจ จะแยกออกเป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ก็ได้
จะไม่แยกก็ได้
ผู้ระวังกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นปรกติ ชื่อว่าเป็นผู้มีศีล
ความเรียบร้อยเป็นปรกติ คือ ความไม่เกเรเบียดเบียนผูใ้ ดให้เดือด
ร้อน ทัง้ ชีวิ ติ จิตใจและร่างกาย คือผูม้ ศี ลี จะต้องระวังกาย วาจา ใจ
ของตน ไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนแก่ร่างกายผู้อื่นสัตว์อื่น เช่นไม่
ไปท�ำให้บาดเจ็บ ทรมาน ไม่ว่ามากหรือน้อย โดยเจตนาหรือโดย
ความจงใจ
ผู้มีศีลจะต้องระวังกาย วาจา ใจของตน ไม่ให้ไปก่อความ
เดือดร้อน เป็นการเบียดเบียนจิตใจผู้อื่นสัตว์อื่น เช่นไม่ไปท�ำให้
ชอกช�้ำน�้ำใจ ตื่นตระหนกตกใจ หวาดกลัวอาญา โดยเจตนาหรือ
โดยความจงใจ ผู้มีศีลจะต้องระวังกายวาจาใจของตน ไม่ให้ไปก่อ
ความเดือดร้อนเบียดเบียนชีวติ ผูอ้ นื่ สัตว์อนื่ เช่นไม่ไปท�ำให้ชวี ติ ใด
สิน้ สุดลงโดยเจตนาหรือโดยความจงใจ ผูส้ ามารถรักษากายวาจาใจ
ให้เรียบร้อยเป็นปรกติได้ดงั แสดงมานี้ แม้จะไม่แยกรักษาศีล ๕ ศีล
๘ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ก็กล่าวได้วา่ เป็นผูม้ ศี ลี แม้จะไม่อาราธนา
ศีล ไม่ขอศีลจากพระรูปใด ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีล เป็นศีลในพระพุทธ
ศาสนา เช่นเดียวกับศีลที่ตั้งใจสมาทานนั่นเอง
ส�ำหรับหลายท่านที่รู้สึกว่า การรักษาศีลแต่ละข้อเป็นเรื่อง
ยากก็ขอให้เพียงระวังรักษากาย วาจา ใจของตน เช่นทีแ่ สดงมาแล้ว
๑๗๒

นั่นแหละ รักษาให้จริงจัง ให้มั่นคงแน่วแน่ ก็จักเป็นผู้มีศีล สมาธิ
คือความตั้งใจมั่นที่พูดกันเสมอก็มี เช่นพูดกันว่า ไม่มีสมาธิในการ
ท�ำงาน ไม่มีสมาธิในการอ่าน นั่นก็คือ ท�ำงานไม่ได้ดี อ่านหนังสือ
ไม่ค่อยรู้เรื่อง ไม่ปะติดปะต่อ แม้ไม่มีสมาธิในการสวดมนต์ ก็
พูดกันอยู่เสมอ นั่นก็คือ ใจไม่แน่วแน่ในการท�ำงาน ไม่แน่วแน่อยู่
กับการอ่าน ไม่แน่วแน่ในการสวดมนต์ ความไม่มีสมาธิในเรื่องใด
จักมีผลให้ท�ำเรื่องนั้นไม่ได้ดี เช่น อ่านไม่รู้เรื่อง ท�ำงานไม่ดี
สวดมนต์ไม่ติดต่อดั่งนี้เป็นต้น
สมาธิ คือ ความท�ำใจให้แน่วแน่ ท�ำใจให้ตงั้ มัน่ จึงเป็นความ
ส�ำคัญอย่างยิ่ง ทุกคนมีหน้าที่ต้องท�ำ ถ้าขาดสมาธิก็จะไม่ได้รับผล
ส�ำเร็จด้วยดี สมาธิจึงส�ำคัญส�ำหรับทุกคน ทุกคนควรอบรมสมาธิ
ให้เกิดมีให้มากที่สุด ที่ท่านหาที่สงบท�ำสมาธิ มีการนั่งขัดสมาธิ
หลับตา ก็เพราะเป็นการช่วยส่งเสริมให้สมาธิเกิดได้งา่ ยกว่า แต่แม้
ไม่มโี อกาสจะท�ำเช่นนัน้ ได้ ก็สามารถอบรมสมาธิได้ทกุ คน ทุกเวลา
เพราะสิง่ ส�ำคัญของการอบรมสมาธิอยูท่ ใี่ จ และใจนัน้ ทุกคน
มีอยู่กับตัว ทุกเวลานาที จึงจะอบรมสมาธิเมื่อใดก็ได้ ให้เลือกค�ำ
ภาวนาหรือค�ำบริกรรม ค�ำใดค�ำหนึ่งที่ถูกกับจริตนิสัยโดยทั่วไป ใช้
ค�ำพุทโธ คือท่องพุทโธ พุทโธ พุทโธ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ
จะเดินเหินนัง่ รถลงเรือ หรืออยูใ่ นทีใ่ ดก็ตาม การท�ำใจให้นกึ ถึง พุทโธ
พุทโธ ให้ติดต่อเป็นการท�ำสมาธิที่ถูกต้อง ควรท�ำ เพื่ออบรมใจให้
ตั้งมั่น ซึ่งใช้ประโยชน์ได้ในการท�ำการทุกอย่าง ปัญญาคือเหตุผล
คือความรู้รอบ มีปัญญาในเรื่องใด มีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องใด จักมี
๑๗๓

ความรู้รอบในเรื่องนั้น สามารถปฏิบัติในเรื่องนั้นได้ถูกได้ควร
ปัญญานัน้ เป็นแสงสว่างเป็นเครือ่ งส่องให้เห็น ปัญญามาก
เพียงไร ก็เปรียบเหมือนมีแสงสว่างมากเพียงนัน้ ส่องให้เห็นชัดเจน
เพียงนัน้ ความผิดพลาดเสียหายเกิดได้ยากเพียงนัน้ ผูม้ คี วามสุข
มาก คือผู้มีปัญญามาก ใช้ปัญญามาก เมื่อปรารถนาจะมีความ
สุข จึงต้องอบรมปัญญาให้มาก ด้วยการอบรมสมาธิเสียก่อน แล้ว
ปัญญาจะตามมา ความสุขจะตามสมาธิและปัญญามาอีกต่อหนึ่ง
แต่ปัญญาในที่นี้ ต้องเป็นสัมมาปัญญา ปัญญาในทางดีงามโดย
แท้แล

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๑๗๔

๕๐
สิ่งที่น่ากลัว
แทบทุกคนรู้จักค�ำว่ากิเลส รู้ว่ากิเลสหมายถึงความโลภ
ความโกรธ ความหลง แต่สว่ นมากก็สกั แต่วา่ รูเ้ ท่านัน้ ไม่เข้าใจเพียง
พอสมควร จึงไม่รวู้ า่ ในบรรดาสิง่ ทีน่ า่ รังเกียจน่ากลัวทัง้ หมด กิเลส
เป็นทีห่ นึง่ กิเลสน่ารังเกียจน่ากลัวทีส่ ดุ เพือ่ บริหารจิต ควรพยายาม
พิจารณาให้เห็นความรังเกียจน่ากลัวของกิเลส ซึง่ ทีจ่ ริงก็มใิ ช่วา่ จะ
เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากจนเกินไปนัก
ทุกเวลานาที กิเลสแสดงความน่ารังเกียจน่ากลัวให้ปรากฏ
อยู่ไม่ได้ว่างเว้น ไม่ได้หลบซ่อน แต่อย่างเปิดเผย อย่างอึกทึก
ครึกโครมทีเดียว การประหัตประหารกัน ลักขโมยฉ้อโกงกัน โกงกิน
กัน ท�ำลายกันด้วยวิธตี า่ ง ๆ ก่อให้เกิดความสูญเสียชอกช�ำ้ ทุกข์โศก
สลดสังเวชมากบ้างน้อยบ้าง ทั้งหมดนี้ ไม่ได้เกิดจากอะไรอื่น แต่
เกิดจากกิเลส
กิเลสมีอทิ ธิพลอย่างยิง่ สามารถก่อให้เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
๑๗๕

ได้ และสามารถก่อได้อย่างไม่หยุดยัง้ อย่างไม่ตอ้ งพักเหนือ่ ย ความ
ทุกข์นานาประการที่ต่างได้พบได้เห็นได้ประสบกันอยู่ทุกวันนี้ มี
กิเลสเป็นเหตุทั้งสิ้น แม้ต้องการจะเห็นโทษ เห็นความน่ารังเกียจ
น่ากลัวของกิเลส ก็ขอให้ทำ� ใจให้มนั่ คงว่าต้องการเช่นนัน้ จริง ต้องการ
จะรู้จักโทษของกิเลสจริง เมื่อท�ำความแน่วแน่มั่นคงเช่นนั้นแล้ว ก็
จะสามารถรู้จักกิเลสได้อย่างแน่นอน ตั้งแต่ชีวิตเริ่มต้นในวันใหม่
ของทุกวันเป็นต้นไป
แม้มีสติตั้งใจจะดูหน้าตาของกิเลสก็จะเห็น ไม่ว่ากิเลสของ
เราเอง หรือกิเลสของผูใ้ ดอืน่ ก็จะเห็นกิเลสตัวโลภะ หรือราคะ ปรากฏ
ให้เห็นอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองที่ไม่เห็นกัน ก็เพราะเห็นแล้ว ไม่มีสติรู้ว่า
เห็นกิเลส โดยเฉพาะกิเลสทีป่ รากฏอยูใ่ นใจตนเอง ยิง่ พากันละเลย
มีโลภะ หรือราคะอยู่ท่วมหัวใจ ก็หามีสติรู้ไม่ว่า นั่นเป็นราคะหรือ
โลภะ ความอยากได้นั่นอยากได้นี่ โดยเฉพาะที่จะต้องใช้ความ
พยายามทีไ่ ม่ชอบ เพือ่ ให้สมความปรารถนา คือความโลภทีเ่ ด่นชัด
ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องเป็นการอยากได้ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น
การอยากได้ชอื่ เสียงเกียรติยศบริวาร โดยเฉพาะทีไ่ ม่สมควร
ก็เป็นความโลภหรือราคะเช่นเดียวกัน ควรท�ำความเข้าใจในเรื่อง
ความโลภให้ถูกต้อง ถ้าเข้าใจเพียงแคบ ๆ ว่าหมายถึงการอยากได้
หรือแสวงหาอย่างไม่ชอบซึ่งทรัพย์สินเงินทองหรือสมบัติพัสถาน
เท่านั้น ก็จะไม่รู้จักกิเลสอย่างถ่องแท้ จะไม่ใส่ใจที่จะแก้ไขจิตใจที่
๑๗๖

มุง่ มาดปรารถนาในความมีหน้ามีตาในบริษทั บริวาร การใส่รา้ ยป้ายสี
ท�ำลายกัน ก็มไิ ด้เกิดจากกิเลสกองใดอืน่ แต่เกิดจากกองโลภะนีด้ ว้ ย
เหมือนกัน
เมื่อต้องการความมีอ�ำนาจวาสนาก็อาจกระท�ำความไม่ถูก
ไม่ชอบดังกล่าวได้ เมื่อต้องการความมีหน้ามีตาบริษัทบริวารก็อาจ
ท�ำความไม่ถูกไม่ชอบที่อาจเรียกได้ว่า เป็นกิเลสกองโมหะ คือหลง
เห็นผิดไปจากความจริง กิเลสกองโลภะหรือราคะนี้ แม้ไม่พจิ ารณา
ให้รอบคอบก็จะรูส้ กึ เหมือนว่า ไม่มโี ทษร้ายแรงอะไรนัก ทีจ่ ริงกิเลส
กองนี้ มีโทษหนักเป็นอันมาก ที่ฆ่ากันท�ำลายกัน ก็อาจเกิดยากได้
จากความโลภด้วยเหมือนกัน มิใช่จะต้องเกิดจากกิเลสกองโทสะ คือ
ความโกรธเท่านั้น ที่ปรากฏข่าวการฆ่ากันด้วยวิธีน่าเกลียดน่ากลัว
น่าสลดสังเวชต่าง ๆ ก็มิใช่ว่า จะเกิดจากความโกรธเสมอไป โดย
เฉพาะบ้านเมืองในยุคนี้ สมัยนี้ การฆ่ากันท�ำลายกันส่วนใหญ่ไม่ได้
เกิดจากมีความโกรธเป็นเหตุ แต่มักจะเกิดจากมีความโลภเป็นเหตุ
เสียมากกว่า
ความน่าเกลียดของสีหน้าท่าทางของการปฏิบัติของคนทั้ง
หลาย ทีว่ า่ จะปรากฏเมือ่ มีความโกรธก็เกิดขึน้ น้อยกว่าเมือ่ จิตใจเต็ม
ไปด้วยโลภ หรือราคะ ใจทีม่ โี ลภะหรือราคะท่วมทับ จะท�ำให้มสี หี น้า
ท่าทางการปฏิบัติแสดงออกน่าเกลียดไม่น่าดู และจะเป็นไปอยู่เป็น
ปรกติสม�่ำเสมอ ซึ่งความโกรธนั้นจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเท่านั้น
๑๗๗

ส่วนโลภะหรือราคะจะเกิดติดต่อกันตลอดเวลา คือใจจะ
ครุน่ คิดอยูต่ ลอดเวลาเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิง่ ปรารถนาต้องการ ด้วยอ�ำนาจ
ของโลภะหรือราคะ ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั ก็คอื ผูต้ อ้ งการความเป็น
ใหญ่ได้หน้า ความต้องการนั้น จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตใจ
ก่อโทษให้ตลอดเวลา จึงควรจะพิจารณากิเลสกองนีเ้ ป็นพิเศษแล
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๑๗๘

๕๑
วิธีฝึกใจให้สงบ
ใจเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด มีฤทธิ์มีอ�ำนาจที่สุด ความสุขความ
ทุกข์ความดีความชัว่ ความเย็นความร้อนความสงบความวุน่ วายเกิด
จากใจทั้งสิ้น
ผู้มาบริหารจิต จึงควรค�ำนึงถึงความจริงนี้ให้อย่างยิ่ง และ
ควรให้ความสนใจ ดูแลรักษาใจของตนให้อย่างยิง่ เพือ่ จะได้สามารถ
พาตนให้พ้นความทุกข์ได้ มีความสุข พาตนให้พ้นความชั่วได้ มี
ความดี พาตนให้พน้ ความร้อนได้ มีความเย็น พาตนให้พน้ ความวุน่
ได้ มีความสงบ
สิง่ อืน่ ทัง้ หลาย เหตุการณ์ทงั้ หลายทีจ่ ะท�ำให้เกิดสุขเกิดทุกข์
เป็นต้น ไม่เป็นไปตามอ�ำนาจความปรารถนาต้องการของผูใ้ ดทัง้ สิน้
จะเกิดก็เกิด จะเป็นไปก็เป็นไป ความจริงนี้ทุกคนประสบพบผ่าน
อยูค่ รัง้ แล้วครัง้ เล่าเสมอมา แต่หาได้พยายามท�ำให้เป็นความรูค้ วาม
เข้าใจจริง คือไม่ท�ำให้เกิดเป็นปัญญารู้จริง เมื่อไม่เกิดเป็นปัญญารู้
จริงก็ไม่เกิดผล ไม่เป็นคุณ ไม่เป็นประโยชน์แก่จิตใจ แต่ใจนั้นเป็น
สิ่งที่บังคับได้ด้วยการฝึก สามารถฝึกให้อยู่ในอ�ำนาจได้ ใจนั้นฝึก
๑๗๙

อย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ฝึกเป็นใจที่ดีก็จะเป็นใจที่ดี ฝึกให้เป็นใจที่
ร้ายก็จะเป็นใจทีร่ า้ ย ฝึกให้เป็นใจทีส่ งบก็จะเป็นใจทีส่ งบ ฝึกให้เป็นใจ
ที่วุ่น ก็จะเป็นใจที่วุ่น ฝึกให้เป็นใจที่สว่างด้วยปัญญา ก็จะเป็นใจที่
สว่างด้วยปัญญา ฝึกให้เป็นใจที่มืดด้วยความไม่มีปัญญาก็จะเป็นใจ
ที่มืดด้วยความไม่มีปัญญา ใจฝึกได้บังคับได้
แต่ดงั กล่าวแล้ว เรือ่ งอืน่ ทัง้ หลายสิง่ อืน่ ทัง้ หลายบังคับไม่ได้
แม้แต่ร่างกายของเราเอง ก็ยังบังคับให้เป็นไปตามความพอใจไม่ได้
อยากผอมก็ไม่ผอมดังอยาก อยากอ้วนก็ไม่อ้วนดังอยาก อยากไม่
เจ็บไม่ไข้ก็ไม่เป็นดังอยาก อยากสวยก็ไม่สวยดังอยาก หลาย ๆ
อย่างตรงกันข้ามกับที่พากันอยาก ที่ท่านกล่าวว่าเป็นอนัตตาก็ดั่งนี้
แต่ใจนัน้ ถ้าฝึกให้จริง อบรมให้จริงก็จะสามารถให้เป็นไปได้ตามความ
พยายามฝึกอบรม เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ควรปล่อยปละละเลยใจของ
ตน ควรทุม่ เทสติปญ
ั ญาความสามารถเพือ่ รักษาอบรมให้เต็มที่ ความ
สุขอย่างยิง่ ของคนเราไม่ได้อยูท่ อี่ ะไรอืน่ แต่อยูท่ ใี่ จดวงนีเ้ ท่านัน้ พึง
ท�ำความเข้าใจให้ถูก หนทางด�ำเนินไปสู่การท�ำใจให้เป็นสุข
พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ชดั แจ้งหลายแบบหลายอย่าง สามารถ
เลือกให้เหมาะสมกับจริตนิสัยของตนได้ พุทธศาสนิกผู้นับถือพุทธ
ศาสนานัน้ มีบญ
ุ เป็นพิเศษ เพราะพระบรมศาสดาไม่มผี เู้ สมอเหมือน
เป็นผู้น�ำทางไปสู่ความสว่างรุง่ เรืองอย่างแท้จริง จุดหมายปลายทาง
ของพุทธศาสนานั้น รุ่งเรืองสูงสุดไม่มีจุดหมายปลายทางใดเปรียบ
ได้
เมื่อเกิดมาพบพุทธศาสนาเช่นนี้แล้ว ควรถือเอาประโยชน์
๑๘๐

ให้เต็มสติปัญญาความสามารถ โดยยึดหลักคือใจเป็นส�ำคัญ หา
ประโยชน์เพิม่ พูนให้ใจตนเองให้สม�ำ่ เสมอ จนสามารถท�ำใจให้เป็นใจ
ที่เต็มสมบูรณ์ ไม่มีช่องว่างส�ำหรับความไม่สวยไม่งามทั้งหลาย
ธรรมะของพระพุทธเจ้าทีท่ รงแสดงเอาไว้มากมายเหลือประมาณ ก็
เพราะทรงมุ่งให้เหมาะกับจริตนิสัยของผู้คนทั้งปวงที่มีแตกต่างกัน
มากมายนัก ขอให้ศึกษาแม้เพียงแต่เท่าที่ถูกกับจริตนิสัยของตน
แล้วพยายามปฏิบัติให้ได้ผล
ที่ส�ำคัญคือต้องพยายามจ�ำว่าทรงสอนให้ท�ำอย่างไร ไม่ท�ำ
อย่างไร แล้วตัง้ ใจปฏิบตั โิ ดยอย่ามีขอ้ แม้เข้าข้างตนเอง อย่าตีความ
ในพระธรรมค�ำสอนตามความพอใจของตนเอง พระพุทธเจ้าทรง
เป็นผู้เลิศแล้ว ด้วยพระปัญญาคุณ ทรงมีเหตุผลในทุกถ้อยค�ำที่
ทรงแสดงไว้เป็นพระธรรม เหตุผลนี้คือปัญญา เหตุผลคือความ
ส�ำคัญ คือแสงสว่าง ช่วยให้อาจด�ำเนินไปได้อย่างถูกทาง บรรลุ
ถึงจุดหมายอย่างสวัสดี การฝึกใจหรือรักษาใจให้เป็นใจที่มีค่ามี
คุณประโยชน์จงึ ต้องมุง่ เหตุผลเป็นส�ำคัญ เหตุผลก็คอื มีปญ
ั ญา มี
ปัญญาก็คอื มีความสว่างท�ำให้ไม่ดำ� เนินไปสูค่ วามไม่สวัสดีทงั้ หลาย
ได้แล

๑๘๑
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๕๒
กล้าหาญอย่างมีปัญญา
ศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า ผู้ใดมีธรรมะ
สามประการนี้ คือความขยัน ความแกล้วกล้า ปัญญา ผู้นั้นย่อม
ล่วงพ้นศัตรูได้ เป็นการแสดงวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ พาตนให้พน้ จากศัตรู เมือ่
ทุกผู้ต่างไม่ปรารถนาจะพ่ายแพ้แก่ศัตรู จึงพึงปฏิบัติตาม ข้อพึง
ปฏิบัตินี้ มีปัญญาเป็นความส�ำคัญก่อน
ความขยัน และความแกล้วกล้า แม้ไม่ประกอบด้วยปัญญา
ก็อาจพาให้เกิดทุกข์โทษภัยได้อย่างยิ่ง แม้ประกอบด้วยปัญญาชัก
พาให้ลว่ งพ้นศัตรูได้ ปัญญาคือเหตุผล คือความฉลาด ปัญญาไม่ใช่
เล่ห์เหลี่ยมในทางไม่ดี ปัญญาที่เป็นเหตุผล เป็นความฉลาดมีผลดี
หลายสถาน ทัง้ แก่ตนเองและผูอ้ นื่ ไม่มผี ลชัว่ ร้ายต่อผูใ้ ดเลยทุกเมือ่
แต่ปญ
ั ญาทีเ่ ป็นเล่หเ์ หลีย่ มมีผลร้ายหลายสถาน ทัง้ แก่ตนเอง
และผู้อื่น แม้ว่าบางทีจะเหมือนมีผลดีก็ตาม อย่างไรก็ตาม การใช้
ปัญญาของผู้มีปัญญาแท้จริง ต้องให้แยบยล ให้เหมาะสมกับบุคคล
และสถานการณ์เพื่อจะได้มีผลดีแน่นอน และการใช้ปัญญานั้น จะ
ใช้อยู่แต่ในหัว คือ เพียงแต่คิดเท่านั้นไม่ได้ ไม่อาจเกิดผลต้องให้
๑๘๒

ปรากฏเป็นการกระท�ำและค�ำพูดด้วย จึงจะเกิดผล ความขยันและ
ความแกล้วกล้า จึงเป็นสิง่ ต้องประกอบกับปัญญาขาดไม่ได้ คือสัก
แต่ว่าคิด แต่ไม่ท�ำไม่ได้ ปัญญาจะวนเวียนอยู่แต่ในหัว ในความคิด
เท่านัน้ ไม่ได้พสิ จู น์ผลความส�ำเร็จ ปัญญาจึงไม่เพิม่ พูนความเชือ่ ใน
ความคิด หรือในปัญญา ในเหตุผลของตนจะไม่มั่นคงเด็ดขาด
แต่แม้เมือ่ เกิดปัญญาเป็นความคิดแล้ว ปฏิบตั ติ ามความคิด
ได้ประจักษ์ในผล ปัญญาย่อมเพิม่ พูน ความเชือ่ ในความคิดในเหตุผล
ในปัญญาของตน ย่อมเพิม่ พูนและมัน่ คงเด็ดขาดขึน้ มีศาสนสุภาษิต
แสดงไว้ดว้ ยว่า ปัญญาย่อมเกิดเพราะความประกอบ คือเมือ่ ปัญญา
เกิดในหัวในความคิด ต้องประกอบการกระท�ำทางกายทางวาจาด้วย
ผู้ไม่ประกอบจักไม่ยิ่งด้วยปัญญา ต้องตามพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า
คนเกียจคร้านย่อมไม่พบทางด้วยปัญญา และความสิ้นปัญญาย่อม
เกิดเพราะความไม่ประกอบ
ความขยัน คือ ประกอบกระท�ำทางกาย ทางวาจา จึงเป็น
ความส�ำคัญเป็นความจ�ำเป็น หัวต้องคิดให้เป็นเหตุผลให้เป็นไปใน
ทางดีงาม เป็นศีลเป็นธรรมเป็นความถูกต้อง นั่นจึงจะเป็นปัญญา
อันเป็นที่ปรารถนายกย่องของคนดี เมื่อหัวคิดเป็นปัญญาดังกล่าว
ก็พูดก็ท�ำตามที่คิด ซึ่งในบางเรื่องบางครั้ง ก็ต้องอาศัยความแกล้ว
กล้า ถ้ามีเหตุผลถูกต้อง สมควร และรูส้ กึ ว่าควรต้องแสดงออก แต่
แม้ขาดความแกล้วกล้า กลัวนั่นกลัวนี่ ก็จะไม่อาจแสดงออกคือไม่
กล้าพูดไม่กล้าท�ำ ตามเหตุผลตามความถูกต้องเป็นจริง กลับพูด
กลับท�ำไปในทางตรงกันข้าม ไม่ตรงกับความคิดที่เป็นปัญญาเป็น
๑๘๓

ความถูกต้อง เช่นนี้ย่อมไม่เกิดผลดี แต่จะเกิดผลร้าย
อันความไม่กล้าทีจ่ ะพูดจะท�ำให้ตรงตามความถูกต้อง เป็นการ
แสดงถึงความไม่ซอื่ สัตย์ตอ่ ความถูกต้อง ไม่ซอื่ สัตย์ตอ่ ตนเอง และ
ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ควรได้รับความซื่อสัตย์ เป็นการไม่ยึดมั่นในคุณงาม
ความดี เป็นเหตุให้อาจพูดอาจท�ำยังขาดความกตัญญูตอ่ ผูม้ พี ระคุณ
ที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง คือ ขาดความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ได้ เพราะการไม่ประกอบกระท�ำทางกาย ทางวาจา ให้ตรง
ตามความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ความส�ำนึกทีป่ ระกอบพร้อมแล้ว
ด้วยเหตุผลดีงาม ย่อมเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายเกิดทุกข์โทษ
ภัย
ผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมเพียงพอ ย่อมอาจเอาชนะความ
ขลาดกลัวทัง้ หลายได้ สามารถด�ำเนินไปในทางทีถ่ กู ทีช่ อบอย่างแกล้ว
กล้า ทหารหาญที่อาจเอาชนะศัตรูของชาติได้ก็ด้วยมีความกตัญญู
กตเวทีตอ่ ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผูก้ ล้าเอาชีวติ เสีย่ ง
กับความตายเพื่อรักษาชีวิตผู้ใดผู้หนึ่ง ก็ด้วยมีความรัก ความสัตย์
ซื่อกตัญญูกตเวทีต่อผู้นั้น จะกล่าวก็ไม่ผิดว่าผู้ที่ยึดมั่นในการท�ำดี
มีกตัญญูกตเวทีคอื ผูม้ ปี ญ
ั ญา ตรงกันข้ามกับผูไ้ ม่ยดึ มัน่ ในการท�ำ
ดี ไม่มกี ตัญญูกตเวที ซึง่ เป็นผูไ้ ม่มปี ญ
ั ญา ความดี ความมีกตัญญู
กตเวทีเป็นความประเสริฐผู้ไม่มีปัญญายากจะเข้าใจซาบซึ้งแล
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๑๘๔

๕๓
เครื่องหมายของคนดี
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ แปลความว่า ผูใ้ ดอันผูอ้ นื่ ท�ำความ
ดีท�ำประโยชน์ให้ในกาลก่อน ย่อมส�ำนึกคุณของท่านได้ประโยชน์ที่
ผูน้ ั้นปรารถนาย่อมเจริญ ผูท้ �ำความดีหรือคนดี ผูท้ �ำประโยชน์หรือ
คนมีประโยชน์ย่อมยังประโยชน์ให้แก่คนเป็นอันมาก
ในทางตรงกันข้าม ผูท้ ำ� ความชัว่ หรือคนชัว่ ผูท้ ำ� สิง่ ไร้ประโยชน์
หรือคนไม่มปี ระโยชน์ ย่อมยังให้คนเป็นอันมากให้ได้รบั ผลแห่งความ
ชัว่ ความไม่เป็นประโยชน์ การไม่พจิ ารณาให้รจู้ กั ผูท้ ำ� ความดี ผูท้ ำ�
ประโยชน์อย่างถูกต้อง ถ่องแท้ เป็นเหตุให้ขาดความส�ำนึกในคุณ
ของผูน้ นั้ อันจักน�ำให้ขาดความตอบแทนคุณ กล่าวคือจักเป็นผูข้ าด
กตัญญูกตเวทีอนั เป็นคุณธรรมส�ำคัญของคนดี อันผูข้ าดความกตัญญู
กตเวที ย่อมเสื่อมจากความเจริญ เสื่อมจากประโยชน์
ตรงกันข้ามกับผูม้ กี ตัญญูกตเวทีทปี่ ระโยชน์อนั ปรารถนาจัก
เจริญทุกประการ ที่ท่านกล่าวถึงผู้ท�ำความดีท�ำประโยชน์ให้ในกาล
ก่อนนั้น มิได้หมายถึงเฉพาะท่านผู้ท�ำความดีท�ำประโยชน์ให้ใน
อดีตกาลนานไกล กาลเวลานั้นเป็นอดีตเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
๑๘๕

เพราะทุกสิ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าปัจจุบัน จึงไม่ใช่เป็น
ปัจจุบนั ทีเ่ ป็นกาลเวลาเดิมเสมอไป ปัจจุบนั มีเกิดมีดบั อยูต่ ลอดเวลา
เช่นเดียวกับการเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่าง
ดั่งนั้น ที่ท่านกล่าวถึงผู้ท�ำความดี ท�ำประโยชน์ให้ในกาล
ก่อน จึงหมายรวมถึงท่านผูท้ ำ� ประโยชน์ให้ในอดีตกาลนานไกลด้วย
และในอดีตที่แม้จะเพิ่งล่วงพ้นไป เพียงในวินาทีหนึ่งวินาทีใดด้วย
การส�ำนึกคุณจึงไม่หมายถึงส�ำนึกแต่คณ
ุ ของท่านผูล้ ว่ งลับแล้วเท่านัน้
ท่านผู้ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นผู้ท�ำดีท�ำประโยชน์ให้ ก็ต้องส�ำนึกคุณของ
ท่าน คือมีกตัญญูต่อท่าน ต้องตอบแทน คือแสดงกตเวทีต่อท่าน
กตัญญูกตเวที จึงเป็นธรรมที่ไม่แยกจากกัน แตกต่างกันที่
กตัญญูเป็นเรือ่ งภายในจิตใจ นอกจากเจ้าตัวเองก็ยากทีผ่ อู้ นื่ จะหยัง่
รู้ได้ นอกจากจะมีเครื่องแสดงให้เห็นให้ปรากฏและกตเวทีเท่านั้นที่
เป็นเครื่องแสดงให้เห็นให้ปรากฏ และเป็นเครื่องแสดงที่เที่ยงตรง
ชัดแจ้งอย่างยิง่ ถึงจิตใจว่า มีกตัญญูเพียงใดหรือไม่ แตกต่างกับการ
บอกกล่าวด้วยวาจา วาจานั้นไม่ใช่เครื่องแสดงจิตใจที่เที่ยงตรงชัด
แจ้งเสมอไป
ปากกับใจไม่จ�ำเป็นต้องตรงกันเสมอไป จึงมีค�ำที่รู้จักกัน
ทั่วไปว่า ปากอย่างหนึ่ง ใจอีกอย่างหนึ่ง น่าจะเป็นความจริงที่จะ
กล่าวว่า ไม่มผี ใู้ ดไม่ยนิ ดีพอใจในความกตัญญูกตเวที แต่มกั จะยินดี
พอใจให้ผู้อื่นมีต่อตน ต่อผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของตน ไม่ยินดีพอใจ
ให้ตนเองมีต่อผู้อื่น นับได้ว่าเป็นผู้ไม่รู้จักคุณค่าของความกตัญญู
กตเวทีอย่างถูกต้องแท้จริง เปรียบเหมือนไม่รู้จักค่าของอาภรณ์
๑๘๖

ปรารถนาให้ผู้อื่นมีไว้ประดับ แต่ไม่ปรารถนาจะมีด้วยตนเอง เพื่อ
ประดับตนเอง
ผูไ้ ม่อบรมกตัญญูกตเวทีให้เกิดในใจตน มุง่ แต่จะให้ผอู้ นื่ ทัง้
หลายมียอ่ มเป็นเช่นนี้ จะงามเหมือนมีอาภรณ์งาม เป็นเครือ่ งประดับ
หาได้ไม่ การจะเป็นผู้ส�ำนึกคุณหรือเป็นผู้กตัญญูได้ จะต้องไม่หลง
ผิด มีมจิ ฉาทิฏฐิ เห็นไปว่าความดีทงั้ หลาย ประโยชน์ทงั้ หลายทีต่ น
ได้ตนถึงนั้นเกิดแต่ตนเองไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้อง เป็นผู้มีคุณดี เป็นผู้มี
คุณ ท�ำดี ท�ำประโยชน์ให้
เมือ่ รับรูว้ า่ ประโยชน์ของตนเกิดแต่มผี ทู้ ำ� ให้ ก็เป็นผูม้ สี มั มา
ทิฏฐิในเรือ่ งนี้ ทีเ่ ป็นเรือ่ งส�ำคัญ จักเป็นเหตุให้เกิดความกตัญญูสำ� นึก
คุณ สืบต่อถึงเป็นเหตุให้เกิดกตเวทีตอบแทนคุณ อันการตอบแทน
คุณที่ตรงที่สุด ถูกต้องที่สุดคือการท�ำดี ไม่ท�ำไม่ดี และแม้จะมุ่ง
เพียงเพื่อตอบแทนพระคุณ แต่เมื่อเป็นความดีแล้ว ผู้ใดท�ำผู้นั้นจัก
ได้เสวยผลในทันทีก่อนผู้อื่นทั้งหมด
ตรงตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้ใดท�ำกรรมใดไว้ จักได้
รับผลของกรรมนั้น ท�ำดีจักได้ดี ท�ำชั่วจักได้ชั่ว การจะท�ำดีหรือ
ไม่ทำ� จึงมีสว่ นเกีย่ วข้องสืบเนือ่ งถึงความส�ำนึกคุณและการปฏิบตั ิ
ตอบแทนคุณคือกตเวทีดว้ ยดัง่ นี้ และเมือ่ ท�ำดีได้รบั ผลดี ประโยชน์
ที่ปรารถนาย่อมเจริญแล

๑๘๗
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๕๔
พอดีคือมีครบถ้วน
ประโยคหนึง่ ซึง่ น่าจะได้ยนิ กันอยูเ่ สมอ คือ เป็นคนรูป้ ระมาณ
และอีกประโยคหนึง่ ซึง่ ตรงกันข้าม ก็คอื เป็นคนไม่รปู้ ระมาณ เมือ่
ได้ยนิ ประโยคดังกล่าวก็นา่ จะไม่มผี ใู้ ดทีไ่ ม่เข้าใจความหมายนอกจาก
ผู้ไร้เดียงสา ทุกคนเข้าใจความหมายนี้ถูกต้อง
แต่วันนี้จะขอพูดถึงความหมายนั้นอีก เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การบริหารจิตพอสมควร ประมาณ ใน
พจนานุกรมให้ความหมายไว้ว่า ก�ำหนด กะ คะเน คาดหมาย รู้
ประมาณ รู้จักประมาณ จึงหมายถึงรู้ถูกต้องด้วยความคาดหมาย
หรือด้วยคาดคะเน ด้วยกะ ไม่รู้ประมาณ หรือไม่รู้จักประมาณ จึง
หมายถึงไม่รู้จักกะให้ถูกให้สมควร นี้เป็นความหมายตื้น ๆ ตรงไป
ตรงมาของประโยคที่ใช้พูดกันดังกล่าวข้างต้น
แต่ความหมายทีล่ กึ ซึง้ นัน้ เป็นทัง้ การติเตียนและการสรรเสริญ
ผู้ไม่รู้จักประมาณ คือผู้ที่ได้รับการต�ำหนิติเตียนในความรู้สึกของผู้
รู้จักประมาณทั้งหลาย และประมาณที่กล่าวถึงนี้ ก็ไม่ได้หมายถึง
๑๘๘

ประมาณสิง่ ของให้พอเหมาะพอควร เช่นประมาณถูกว่าอาหารจ�ำนวน
เท่านัน้ จะใช้ภาชนะอย่างนัน้ ไม่ใช่เช่นนี้ ไม่รจู้ กั ประมาณนัน้ หมาย
ถึงไม่รู้จักปฏิบัติให้สมควรแก่ภาวะฐานะของตน
ประมาณ ความรู้จักประมาณ เป็นธรรมประการหนึ่งใน
สัปปุรสิ ธรรม ๗ คูก่ บั ตน ความรูจ้ กั ตน และประมาณนีจ้ งึ หมายถึง
ความไม่รู้จักปฏิบัติให้พอสมควรกับตน ดั่งนั้น เมื่อจะสามารถเป็น
ผู้รู้จักประมาณได้ จะต้องเป็นผู้รู้จักตนให้ถูกต้องเสียก่อน รู้จักตน
เพียงไร ก็จะรู้จักประมาณเพียงนั้น ความรู้จักตนนี้ จึงส�ำคัญอย่าง
ยิ่ง ตนอยู่ในภาวะฐานะเช่นไร จะต้องรู้จักให้ถูกต้อง ไม่ใช่เป็นผู้มี
ภาวะฐานะต�ำ่ กลับไปคิดว่าตนเป็นผูม้ ภี าวะฐานะสูง และปฏิบตั ไิ ป
ตามความคิดผิดของตน ตนจึงอาจไม่รู้ว่า นั่นเป็นความไม่รู้จัก
ประมาณ แต่ผู้รู้จักภาวะฐานะของผู้นั้น ย่อมรู้ว่าผู้นั้นปฏิบัติแบบ
คนไม่รู้จักประมาณ
และดังกล่าว เมื่อจะกล่าวถึงผู้ใดว่า ไม่รู้จักประมาณ ก็คือ
การต�ำหนิตเิ ตียนนัน่ เอง แม้จะกล่าวเพียงประโยคสัน้ ๆ ไม่กคี่ ำ� แต่
ความหมายก็ยาวอย่างยิ่งได้ แล้วแต่การปฏิบัติอันไม่รู้จักประมาณ
นั้น จะส�ำคัญมากน้อยเพียงไหน ถ้าเป็นการปฏิบัติอย่างไม่รู้จัก
ประมาณ เกี่ยวกับเรื่องใหญ่เรื่องส�ำคัญ ความหมายอันเป็นการ
ต�ำหนิของประโยคว่า คนไม่รู้จักประมาณ ก็จะหนักไปตามความ
ส�ำคัญของเรื่อง
๑๘๙

ผู้มีภาวะและฐานะสูง จึงจ�ำเป็นต้องระวังในเรื่องนี้ให้เป็น
พิเศษ คือระวังที่จะไม่ท�ำไปเพราะไม่รู้จักตน ต้องพยายามรู้จักตน
ให้ดีให้ถูกให้ตรงตามความเป็นจริง และพยายามปฏิบัติให้สมกับ
ความเป็นตน คือให้เป็นผู้รู้จักประมาณนั่นเอง บางทีก็มีเหตุการณ์
หรือบุคคลมาแทรกแซง จนท�ำให้น่าจะปฏิบัติแบบไม่รู้จักประมาณ
คือบางทีทั้ง ๆ ที่รู้จักตน ก็จะยอมปฏิบัติที่ไม่เหมาะไม่สมกับความ
เป็นตน โดยค�ำนึงถึงบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์อื่นเป็นส�ำคัญ เช่นนี้
เรียกว่า ขาดสัปปุรสิ ธรรมไปสองประการ และสัปปุรสิ ธรรมนัน้ แม้
ไม่มีครบทุกประการก็ไม่อาจเรียกได้ว่า เป็นผู้มีสัปปุริสธรรม
สัปปุรสิ ธรรมก็เช่นเดียวกับศีล มีกขี่ อ้ กีป่ ระการ ต้องรักษา
ให้ครบ จึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักษาศีล เช่นศีล ๕ จะเรียกว่าเป็นผู้มี
ศีล ๕ ก็ตอ้ งรักษาทัง้ ๕ ข้อ เลือกรักษาเพียงบางข้อเว้นเสียบางข้อ
ไม่เรียกว่าเป็นผูม้ ศี ลี สัปปุรสิ ธรรมก็เช่นกัน ต้องพยายามศึกษาและ
พยายามปฏิบัติให้ครบทั้ง ๗ ประการ ไม่เช่นนั้นก็กล่าวได้ว่า เป็น
ผูไ้ ม่มสี ปั ปุรสิ ธรรม ซึง่ จ�ำเป็นต้องยอมรับว่าไม่ใช่คนจ�ำนวนมากทีม่ ี
สัปปุริสธรรม
แต่คนบางพวกบางภาวะฐานะน่าจะเป็นผูม้ สี ปั ปุรสิ ธรรม คือ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักประชุมชน
รู้จักบุคคล
๑๙๐

ผูม้ าบริหารจิตทัง้ หลาย ขอให้ศกึ ษาให้เข้าใจสัปปุรสิ ธรรม
ว่าข้อใดมีความหมายทีถ่ กู ต้องอย่างไร จะได้ประพฤติปฏิบตั ใิ ห้ถกู
ก่อนอื่นให้รู้จักตนให้ดี ให้ถูก จะได้วางตนให้ถูก จะได้ประมาณ
ถูกในการคิดพูดท�ำทุกอย่าง จะได้สามารถพาตนให้พ้นจากการ
ถูกต�ำหนิดังกล่าวแล้ว คือพ้นความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณนั่นแล

๑๙๑
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๕๕
ปัญญาพาให้มั่นคง
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า ภูเขาหิน
แท่งทึบไม่สั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวใน
นินทาและสรรเสริญฉันนั้น
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงพอสมควร จึงจักยก
พุทธภาษิตขึน้ อธิบายดัง่ นี้ ภูเขาหินแท่งทึบ หมายถึง ภูเขาทีเ่ ป็นหิน
ทั้งลูก นอกจากหินไม่มีดินทรายอิฐปูนแทรกปนอยู่ และไม่มีช่องมี
โพรงอยู่ในระหว่างหินทั้งแท่งนั้นเลย เป็นแท่งหินที่ปราศจากโพรง
อากาศจึงกล่าวว่า เป็นภูเขาหินแท่งทึบ ภูเขาเช่นนี้มีความมั่นคง
อย่างยิ่ง เพราะไม่มีจุดใดที่เป็นความอ่อน ความไม่มั่นคงปนอยู่ใน
ความเป็นหินเลย และภูเขาหินแท่งทึบเช่นนีแ้ หละ ทีไ่ ม่มลี ม แม้พดั
แรงจัดเพียงใดจะสามารถท�ำให้สนั่ สะเทือนได้ ทุกคนย่อมเชือ่ ได้โดย
ไม่มีข้อสงสัยเลยว่า เป็นความจริงดั่งพุทธภาษิตกล่าวแน่แท้
ถ้าจะมีกล่าวว่า ภูเขาหินแท่งทึบถูกลมพัดสัน่ สะเทือนต่างหาก
๑๙๒

ทีจ่ ะเกิดข้อสงสัยได้อย่างยิง่ ส่วนค�ำทีน่ ำ� มาเปรียบกับภูเขาหินแท่งทึบ
ในทีน่ คี้ อื ค�ำว่า บัณฑิต บัณฑิตในพจนานุกรมแปลว่า ผูม้ ปี ญ
ั ญา นัก
ปราชญ์ผมู้ ปี ญ
ั ญา และนักปราชญ์นนั้ ในทางโลกก็หมายถึงผูศ้ กึ ษาเล่า
เรียนศาสตร์ตา่ ง ๆ มาก จนมีความรูเ้ ป็นพิเศษกว่าคนทัว่ ไปในศาสตร์
นัน้ ๆ เช่นวิทยาศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต อักษรศาสตร
บัณฑิต เป็นต้น คือผูใ้ ดได้รบั ปริญญาในศาสตร์แขนงนัน้ ๆ
แต่ปราชญ์ หรือผูม้ ปี ญ
ั ญา หรือบัณฑิตในทางธรรม ในทาง
พระพุทธศาสนา หมายถึง ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมมาก จนเป็นผู้รู้ดี
รู้ชั่ว รู้ผิด รู้ชอบ และปฏิบัติถูกต้องตามที่รู้ คือปฏิบัติดี ไม่ปฏิบัติ
ชัว่ ปฏิบตั ชิ อบ ไม่ปฏิบตั ผิ ดิ อันผูป้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ ไม่ปฏิบตั ชิ วั่
ไม่ปฏิบตั ผิดนัน้ ทางพระพุทธศาสนายกย่องว่า เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา เป็น
ปราชญ์ คือเป็นคนดีนั่นเอง
บัณฑิตทีเ่ ปรียบได้ดงั ภูเขาหินแท่งทึบ คือ บัณฑิตทีแ่ ท้จริง ที่
สมบูรณ์มนั่ คงด้วยความดี ไม่มคี วามชัว่ ความไม่ดแี อบแฝงซุกซ่อน
อยูภ่ ายในใจ คละเคล้าอยูก่ บั ความดี ความดีทสี่ มบูรณ์บริสทุ ธิข์ องผู้
เป็นบัณฑิต เป็นดังหินทีป่ ระกอบเป็นภูเขาทีเ่ ป็นแท่งทึบ ปราศจากอิฐ
ปลายดิน ช่องว่าง อันเป็นเครือ่ งท�ำให้หนิ นัน้ อ่อน ไม่แข็ง ไม่มพี ลัง
เข้มแข็ง ส�ำหรับการต้านทานทัง้ ปวง บัณฑิต คือ คนดีจริงทัง้ หลาย
เป็นผูเ้ ข้มแข็ง มีพลังรับความกระทบกระทัง่ ทัง้ ปวงได้ โดยไม่หวัน่ ไหว
ดังเช่นภูเขาหินแท่งทึบ มีพลังรับแรงลมได้ โดยไม่สนั่ สะเทือน
๑๙๓

หินแท้ทั้งแท่งของภูเขา หินคือความดีแท้ ทั้งชีวิตจิตใจของ
บัณฑิตเป็นความดีที่เจ้าตัวย่อมรู้ดียิ่งกว่าบุคคลอื่น เพราะไม่มีผู้ใด
ทีจ่ ะไม่รจู้ กั ตัวเองดีกว่าผูอ้ นื่ ความรูจ้ กั ความดีแท้ของตนนีแ้ หละ คือ
พลังท�ำให้ไม่หวั่นไหว ในนินทาและสรรเสริญ เสียงนินทาและเสียง
สรรเสริญมีทงั้ ตรงตามความจริงและไม่ตรงตามความจริง ความจริง
ซึง่ เจ้าตัวผูเ้ ป็นบัณฑิตรูช้ ดั อยูแ่ ก่ใจตนเอง ไม่วา่ จะมีเสียงนินทาหรือ
ไม่ บัณฑิตก็รแู้ ล้วว่า ตนเป็นเช่นทีถ่ กู นินทาหรือไม่ ผูท้ รี่ ตู้ วั อยูแ่ ล้ว
เหมือนผู้ระวังตัวอยู่ ตั้งหลักอยู่ เมื่อถูกผลักหรือถูกชน ย่อมไม่เซ
หรือไม่ถลาล้มลุกคลุกคลาน และในท�ำนองเดียวกันไม่ว่าจะมีเสียง
สรรเสริญหรือไม่ บัณฑิตก็รู้แล้วว่า ตนเป็นอย่างไร แม้จะมีเสียง
สรรเสริญถูกตรงหรือไม่ถกู ตรงตามความจริง ทีต่ นรูแ้ ก่ใจตนเองแล้ว
เสียงสรรเสริญก็ไม่มีความหมาย ไม่มีผลกระทบกระเทือนใจ
ดังทีท่ า่ นกล่าวเป็นพุทธภาษิตว่า บัณฑิตย่อมไม่หวัน่ ไหวใน
นินทาและสรรเสริญ จึงอาจสรุปลงได้วา่ แม้ผใู้ ดถูกนินทาก็ตามได้รบั
สรรเสริญก็ตาม ยังหวัน่ ไหวก็แสดงว่า ยังเป็นผูม้ คี วามดีบกพร่องอยู่
หวัน่ ไหวน้อยก็บกพร่องน้อย หวัน่ ไหวมากก็บกพร่องมาก พึงพยายาม
แก้ไขมิให้เป็นความบกพร่องต่อไป หรือให้บกพร่องให้นอ้ ยทีส่ ดุ ก็ยงั ดี
ความหวัน่ ไหวจะได้มเี พียงเล็กน้อย เมือ่ ได้รบั เสียงนินทาหรือสรรเสริญ
ความหวัน่ ไหว หรือความยินดียนิ ร้ายไม่เป็นเหตุแห่งความ
สุขใจของผู้ใดทั้งสิ้น แม้ความยินดีก็ไม่ใช่เป็นเหตุของความสุข
๑๙๔

ที่แท้ เพราะเมื่อความยินดีสิ้นสุดลง ควมสุขก็สิ้นสุดไป ความ
ยึดมัน่ อยากให้มคี วามรูส้ กึ เช่นนัน้ เช่นอยากให้ได้รบั เสียงสรรเสริญ
ต่อไป ย่อมเป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้ นั่นแหละจะท�ำให้เกิดความ
ไม่สมหวัง เป็นความยินร้าย การพยายามท�ำตนเป็นบัณฑิตผู้ไม่
หวั่นไหวในเสียงนินทาและสรรเสริญ จึงเป็นความฉลาดที่สุดแล

๑๙๕
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๕๖
เมื่ออยาก ก็ควรอยากดี
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ กล่าวไว้ แปลความว่า ความอยาก
ย่อมชักลากนรชนไป ความอยากละได้ยากในโลก สัตว์เป็นอันมาก
ถูกความอยากผูกมัดไว้ ดุจนางนกถูกบ่วงรัดไว้ฉะนั้น
ความหมายของความอยากอย่างกว้าง คือ ความอยากมี
ความอยากเป็น ความอยากไม่มีไม่เป็น ความอยากทั้งสามนี้แหละ
ที่ท่านกล่าวว่า ย่อมฉุดลากคนทั้งหลายไป โดยคนทั้งหลายไม่อาจ
ดิน้ หลุดได้งา่ ย ๆ เลยคนทัง้ หลายเป็นอันมาก ถูกความอยากทัง้ สาม
ผูกมัดฉุดลากไป ดิน้ ไม่หลุด ไร้อสิ รภาพเหมือนนกทีต่ ดิ บ่วง ถูกบ่วง
รัดไว้ ฟังดูเผิน ๆ ก็ไม่นา่ รังเกียจน่ากลัวอย่างไร ทีจ่ ะถูกความอยาก
ผูกมัดไว้ และฉุดลากไป
แต่ถา้ พิจารณาแม้เพียงพอสมควร น่าจะเห็นความทุกข์รอ้ น
ทีจ่ ะเห็นจากการถูกผูกมัดฉุดลากแบบถูลถู่ กู งั ไปทางนัน้ ทางนี้ ตาม
แต่อำ� นาจของความอยากจะเหนีย่ วรัง้ ไป ซึง่ จะเป็นการฉุดลากเหนีย่ ว
๑๙๖

รั้งที่ปราศจากเมตตาปรานี ลองวาดภาพความอยากเป็นผู้ร้ายใจ
อ�ำมหิตที่จับเราไปเป็นเหยื่อ ลากขึ้นเขาลงห้วย ฝ่าไผ่ ฝ่าหนาม
กรวดหิน โดยไม่มีสติพอจะเห็นใจ เมตตา สงสารเราที่เจ็บปวด
ทรมาน ผู้ร้ายใจอ�ำมหิตนั่นแหละคือความอยากของเราเอง ที่ก�ำลัง
ฉุดลากเราทั้งหลายอยู่ แต่เราก็ยอมรับความทุกข์ความร้อนต่าง ๆ
โดยเบาปัญญา ย่อมแล่นถลาไปตามแรงฉุดกระชากอย่างไม่พยายาม
คิดช่วยตัวเองให้เป็นอิสระ
เป็นความจริงที่จะกล่าวว่า ทุกเวลานาทีเราต่างพากันอยู่ใต้
อ�ำนาจของความอยาก ถลาแล่นหัวปักหัวป�ำไปตามอ�ำนาจของความ
อยาก อยากมีแล้วก็อยากเป็น แล้วก็อยากไม่มีไม่เป็น ความอยาก
มีมากมายถึงเพียงนี้ เรียกว่าไม่วา่ จะหันไปทางไหน ก็เผชิญหน้ากับ
ความอยากอยู่ทุกเวลานาที ทุกหนทุกแห่ง ที่ร้ายกาจน่ากลัว ก็คือ
พากันไม่เห็นโทษของความอยาก ยิ่งไปกว่านั้น กลับเป็นว่าความ
อยากเป็นความดี เป็นบันไดทีจ่ ะพาให้ได้รบั ความส�ำเร็จนานาประการ
ที่จริงบุถุชนทั้งนั้น ยังมีความอยากเพราะยังมีกิเลส แต่ถ้า
จะอาศัยความอยากเป็นบันได หรือเป็นทางให้ได้ประกอบกระท�ำ
กรรมดี ความอยากนัน้ ก็เป็นประโยชน์ได้อยู่ แม้วา่ จะยังคงเป็นโทษ
อยู่ด้วยเหมือนกัน
ยกตัวอย่าง พระพุทธเจ้าทรงใช้ความอยากในขณะยังไม่ทรง
๑๙๗

ตรัสรู้ ด�ำเนินไปถึงความพ้นทุกข์อย่างสิน้ เชิง แต่ขณะเดียวกัน ก่อน
จะทรงบรรลุถึงจุดหมาย ก็ทรงถูกความอยากชักลากให้ทนทุกข์
ทรมานมิใช่น้อย ดังเป็นที่รู้กันดีว่า ขณะทรงปฏิบัติเพื่อให้ทรงพบ
ความส�ำเร็จดังทรงปรารถนา หรือทรงอยากได้อยากถึงนัน้ หากทรง
ได้รับความทุกข์ทรมานเพียงไร แต่สิ่งที่ทรงอยากทั้งปวง ทั้งความ
อยากมีอยากเป็น อยากไม่มไี ม่เป็น ล้วนเป็นสิง่ ประเสริฐทีม่ คี า่ เกิน
ความทุกข์ทจี่ ะเกิดจากความอยากชักพาไป ทรงอยากมีปญ
ั ญารูแ้ จ้ง
ทรงอยากเป็นผู้รู้แจ้ง ทรงอยากไม่มีกิเลส ไม่เป็นผู้ต้องเวียนว่าย
ตายเกิด อยากทั้งปวงนี้ประเสริฐที่สุด และเมื่อทรงปล่อยให้ความ
อยากนีช้ กั ลากไปนัน้ ทรงปล่อยให้ชกั ลากไปตามทางทีท่ รงพยายาม
สังเกตอย่างดียิ่ง ด้วยพระสติพระปัญญารอบคอบ ไม่ให้พ้นไปจาก
ทางไปสู่จุดที่ทรงมุ่งหมาย ที่ทรงอยากมี อยากเป็น อยากไม่มีไม่
เป็น ในที่สุดก็ทรงบรรลุถึงจุดนั้น ไม่มีความอยากหลงเหลือฉุด
กระชากพระองค์ไปไหนได้อีกต่อไป
เราผู้พุทธศาสนิกทั้งหลาย เราผู้มีพระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐ
สุดในโลกทัง้ ปวง เป็นพระบรมศาสดา โดยเฉพาะผูม้ าบริหารจิต พึง
ปฏิบัติให้สมกับที่กล่าววาจาว่า พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถึง
พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง คือปฏิบัติตามที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้
ทรงแสดงสัง่ สอนไว้ อย่าอยากมีอยากเป็น อยากไม่มไี ม่เป็น ในสิง่
ที่ไม่มีค่าคุ้มกับที่จะต้องเดือดร้อนเพราะความอยาก
๑๙๘

ขอให้สงั เกตใจตนให้เห็นว่า ความอยากมีทอี่ ยากอยูเ่ สมอ
ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ เช่น อยากได้ลาภได้ยศ ได้สรรเสริญที่ผิด ๆ
นัน้ เมือ่ ได้มาสมอยากจะมีคา่ คุม้ กับความเดือดร้อนทัง้ กายใจเพือ่
ให้ได้สมอยากละหรือ ใช้สติใช้ปญ
ั ญาแม้เพียงพอสมควร ก็จะได้
ค�ำตอบที่เป็นการบริหารจิตแล

๑๙๙

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๕๗
ยิ่งอยาก ก็ยิ่งร้อน
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า กามทั้ง
หลายเป็นของเผ็ดร้อนเหมือนงูพิษ เป็นที่คนโง่หมกมุ่น เขาต้อง
แออัดทุกข์ยากอยู่ในนรกตลอดกาลนาน
ค�ำว่า “กาม” ในพจนานุกรมแปลว่า ความใคร่ ความ
ปรารถนา และค�ำว่า “นรก” แปลว่าโลกเป็นที่ลงโทษผู้ท�ำบาปเมื่อ
ตายไปแล้ว กามทั้งหลายเป็นของเผ็ดร้อน ในพุทธศาสนสุภาษิต
ข้างต้นจึงหมายความว่า ความใคร่ ความปรารถนาทั้งปวง เปรียบ
ได้ดงั ของทีม่ รี สเผ็ดและร้อน หรือเปรียบได้ดงั งูพษิ ซึง่ เมือ่ เอ่ยค�ำว่า
เผ็ดร้อน ย่อมรู้สึกได้ถึงความรุนแรงหยาบคาย ดังเช่นกล่าวว่ามี
วาจาเผ็ดร้อน ก็หมายถึงมีวาจารุนแรงไม่อาจฟังได้สนิทหูสนิทใจ
หรือไม่น่าฟัง ฟังแล้วร้อนนั่นเอง
กาม หรือความใคร่ความปรารถนา เป็นสิ่งที่ให้ความร้อน
จริง เพราะเป็นสิง่ ทีม่ คี วามเผ็ดร้อนอยูใ่ นตัวจริง แม้ทกุ คนจะไม่ขาด
๒๐๐

สติจนเกินไป ท�ำสติพิจารณาความรู้สึกหรือจิตใจของตน เมื่อเกิด
ความใคร่ ความปรารถนาในสิง่ ใด ผูใ้ ด เรือ่ งใดก็ตาม ย่อมจะได้พบ
ความร้อนในจิตใจอย่างแน่นอน เป็นความใคร่ ความปรารถนาที่
รุนแรงเพียงไร ก็จะมีความเผ็ดร้อนให้ความทุกข์ทรมานจิตใจเพียง
นั้น และความใคร่ความปรารถนานี้ บุถุชนหรือคนมีกิเลสทั้งหลาย
มีอยูด่ ว้ ยกันทุกคน ทุกคนดังกล่าวจึงยังไม่อาจพ้นไปจากความทุกข์
ร้อน อันเป็นผลของความเผ็ดร้อนแห่งความใคร่ความปรารถนาได้
ต้องเสวยผลแห่งความเผ็ดร้อน เป็นความทุกข์ทรมานแผดเผาจิตใจ
มากบ้างน้อยบ้างด้วยกันทุกคน เปรียบได้ดังถูกงูพิษติดตามอยู่ใน
ระยะใกล้ คอยกัด ต้องได้รับพิษร้าย อยู่เป็นความทรมาน
ผู้มีปัญญาสามารถใช้ปัญญาประกอบ พร้อมด้วยสติ เพ่ง
พินจิ ให้เห็นโทษของกามตามความเป็นจริง จึงสามารถหลีกพ้นโทษ
นัน้ ได้มากกว่าคนไม่มปี ญ
ั ญา คือถึงแม้วา่ จะยังเป็นผูม้ กี เิ ลส แต่เมือ่
เป็นผู้มีปัญญา ไม่โง่จนนักหนา ย่อมสามารถพยายามพาตนหลบ
หลีกปลีกให้หา่ งไกลงูพษิ หรือว่าความเผ็ดร้อนทัง้ หลายได้พอสมควร
แตกต่างจากคนโง่
ดังที่พุทธศาสนสุภาษิตกล่าวไว้ว่า คนโง่หมกมุ่นอยู่ในกาม
จึงยินดีพอใจอยูใ่ นความใคร่ความปรารถนา ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้รบั ความทุกข์
ทรมานเพราะความเผ็ดร้อนอย่างยิง่ คนโง่ไม่ใช้สติ ไม่ใช้ปญ
ั ญา พอ
จะพาตนให้พ้นจากความทุกข์ร้อนนั้นได้ ท่านเปรียบคนโง่มีจ�ำนวน
๒๐๑

มากมายที่หลงติดอยู่กับกาม ไม่พยายามละเลิกความใคร่ความ
ปรารถนา พากันเบียดเบียนแออัดอยู่ในนรก หรือในโลกของความ
ทุกข์ โลกทีท่ า่ นว่า เป็นทีล่ งโทษผูท้ ำ� บาปเมือ่ ตายไปแล้ว ความใคร่
ความปรารถนานัน้ มีได้กว้างขวางยิง่ นัก เพราะสิง่ ทีน่ า่ ใคร่นา่ ปรารถนา
มีมากมายพ้นจะจ�ำกัดชัดเจนลงไปได้
ลาภยศ สรรเสริญ สุข เป็นสิง่ น่าใคร่นา่ ปรารถนา และลาภ
ก็ตาม ยศก็ตาม สรรเสริญก็ตาม สุขก็ตาม ก็ยงั กระจายออกไปได้
อีกมากมายนัก มีทั้งลาภวัตถุ สิ่งของเงินทอง ลาภบริษัทบริวาร
ลาภชือ่ เสียง ยศก็เช่นกัน มีทงั้ ยศจากการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงาน ยศ
จากการท�ำความส�ำเร็จควรแก่การได้มา
สรรเสริญ ก็มีทั้งสรรเสริญในความดี ในความดัง ไม่ว่าดี
หรือชั่ว สุขก็มีในด้านต่าง ๆ กัน ซึ่งแม้ไม่แจกแจงอธิบายก็เป็นที่
เข้าใจกันอยู่แล้ว แม้จะพยายามท�ำใจให้ถูกต้องว่าสิ่งที่น่าใคร่ น่า
ปรารถนาพอใจทั้งหลายนั้น ไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็นเสมอไป ไม่ใช่สิ่งที่ควร
เสีย่ งท�ำ ทุกสิง่ ทุกอย่างทุกวิถที าง ให้ได้ให้ถงึ สิง่ ทีน่ า่ ใคร่นา่ ปรารถนา
ต้องการเหล่านัน้ ถ้าจะได้มาก็ให้เป็นไปเพราะตนได้ทำ� คุณงามความ
ดีหรือท�ำเหตุเหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช่ว่าจะท�ำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มา
ลืมนึกถึงความทุกข์ร้อนที่จะเป็นผลติดตามมาภายหลัง
กฎของกรรมทีว่ า่ ท�ำเหตุเช่นไรก็จกั ได้ผลเช่นนัน้ ท�ำเหตุ
๒๐๒

ผิดผลย่อมผิด ท�ำเหตุรอ้ นผลย่อมร้อน กามเป็นของเผ็ดร้อน ไขว่
คว้าด้วยกามหรือด้วยความใคร่ ความปรารถนาในจิตใจรุนแรง
ย่อมคว้าได้สิ่งที่มีความเผ็ดร้อนเป็นของตน ตนย่อมได้เสวยผล
รุนแรงนัน้ เปรียบดังได้ตกไปรวมกันอยูก่ บั ผูแ้ ออัดอยูใ่ นนรก ดัง
พุทธภาษิตข้างต้นแล

๒๐๓

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๕๘
ความสมอยากที่ถูกต้อง
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า บัณฑิตผู้
ไม่ประมาทแล้ว ย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสอง คือประโยชน์ปัจจุบัน
หนึ่ง ประโยชน์ภายหน้าหนึ่ง
ผู้ทรงปัญญาเรียกว่า บัณฑิต เพราะบรรลุประโยชน์ดั่งนี้
บัณฑิตตามรูปศัพท์ คือ ผู้ด�ำเนินด้วยปัญญา ตามอรรถคือความ
หมายตามพุทธภาษิตนี้ ได้แก่ผู้บรรลุประโยชน์ คือ ผลที่ต้องการ
ทัง้ ในปัจจุบนั ทัง้ ในภายหน้าต้องอาศัยความไม่ประมาท และปัญญา
บัณฑิตจึงย่อมเป็นผูร้ จู้ กั ประโยชน์ และด�ำเนินไปสูป่ ระโยชน์ทงั้ เป็น
ผู้ไม่ประมาท สามารถด�ำเนินไปถึงประโยชน์นั้นได้ ผลที่
ต้องการในปัจจุบนั เรียกว่าประโยชน์ปจั จุบนั เช่น ทรัพย์ ยศ ไมตรี
ผาสุก และสิ่งที่จ�ำต้องการอื่น ๆ เพื่อบรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบัน
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติในธรรมะที่เป็นส่วนเหตุ เช่น
อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความขยัน หมัน่ เพียร แสวงหา
วิชาและทรัพย์ เป็นต้น
อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความรักษาสิง่ ทีแ่ สวงหามาได้
๒๐๔

กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนมิตรที่ดีงาม
สมชีวติ า ความเลีย้ งชีวติ ตามสมควรแก่กำ� ลังทรัพย์ทหี่ ามา
ได้ มิให้ฟูมฟายนัก มิให้เบียดกรอนัก
นอกจากปัจจุบนั ยังมีอนาคต และจ�ำต้องการผลทีเ่ กือ้ กูลให้
เกิดความสุขในอนาคต และนอกจากเฉพาะตน ยังมีผู้อื่นที่ต้อง
เกือ้ กูลตามความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกัน ด้วยสิง่ ทีต่ อ้ งการต่าง ๆ เช่น
เดียวกัน ผลทีต่ อ้ งการส�ำหรับอนาคต และส�ำหรับเกือ้ กูลผูอ้ นื่ เรียก
ว่าประโยชน์ภายหน้า มีระยะเวลาและขอบเขตยาวและกว้างขวาง
ออกไปกว่าปัจจุบันเฉพาะตนอีกมาก เพื่อบรรลุถึงประโยชน์นี้
พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติในธรรมที่เป็นส่วนเหตุ คือ
ศรัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ความเชือ่ ในสิง่ ทีค่ วรเชือ่
สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีลความประพฤติดี เว้นจากประพฤติผดิ
จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการสละบริจาค
ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา ความรู้ชอบ
อันกาลเวลาย่อมมีต่อเนื่องกันไป ไม่ขาดสาย เวลาล่วงไป
แล้วเรียกว่าอดีต เวลาก�ำลังถึงเข้าเรียกว่าปัจจุบนั เวลาทีย่ งั ไม่มาถึง
เรียกว่าอนาคต จะเป็นส่วน เป็นตอนเร็ว หรือช้าเท่าไรก็สดุ แต่ความ
ก�ำหนดทีเ่ กีย่ วกับเหตุตา่ ง ๆ แต่เมือ่ แสดงโดยปริยายสามัญความรู้
ความเห็นของบุคคลโดยทัว่ ไป ย่อมเป็นไปอยูใ่ นวงแคบ คือมักรูเ้ ห็น
ประโยชน์ปจั จุบนั ทีค่ บั แคบ คือเฉพาะหน้าและเฉพาะตน เว้นไว้แต่
จะมีความไม่ประมาท และมีปญ
ั ญา จึงจะมองเห็นประโยชน์ยาวและ
กว้างขวางในกาลทั้งสาม
๒๐๕

ประโยชน์ทั้งสองนี้ แม้จะแบ่งเรียกเป็นประโยชน์ปัจจุบัน
และภายหน้า แต่เป็นข้อทีพ่ งึ ต้องการเป็นคูก่ นั เพราะทุกคนจ�ำต้อง
เผชิญอยู่กับปัจจุบันและจะต้องพบอนาคต จึงต้องการปัจจุบันและ
อนาคตที่ดี มีความสุขความเจริญ ความต้องการนี้มิได้ส�ำเร็จด้วย
เพียงความปรารถนา แต่สำ� เร็จได้ดว้ ยการท�ำ คือปฏิบตั ใิ ห้ถงึ พร้อม
ในธรรมะทีเ่ ป็นส่วนเหตุแห่งผลทีป่ ระสงค์ เพราะมีผปู้ ฏิบตั ใิ นธรรมะ
ที่ เ ป็ น ส่ ว นเหตุ นั้ น เช่ น มี ค วามหมั่ น ขยั น ท� ำ งานทางกสิ ก รรม
เกษตรกรรม จึงเกิดพืชผลส�ำหรับบริโภคเป็นต้น
อาจมีผู้เห็นว่ามีธรรมะเพื่อผลที่ต้องการในปัจจุบันก็น่าจะ
เพียงพอ ไม่จ�ำต้องมีธรรมะเพื่อผลภายหน้า มีศรัทธา ศีลเป็นต้น
ซึ่งน่าจะท�ำให้ความเจริญก้าวหน้าช้าไป เพราะเป็นเหตุให้อะไรไม่
สะดวก ต้องมีขอบเขตจ�ำกัดแต่ที่จริงนั้น ความเจริญปฏิบัติธรรม
เพื่อผลภายหน้าเป็นหลักของจิตใจที่ส�ำคัญทุกข้อ
ศรัทธาเป็นหลักของจิต เพราะเป็นเหตุให้ถือการปฏิบัติ
ฉะนั้นจึงมีการชวนให้เชื่อในทางต่าง ๆ เมื่อท�ำให้เชื่อได้แล้ว ก็
ชักน�ำให้ทำ� การต่าง ๆ ต่อไปได้ ความเชือ่ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญข้อแรก
ทีจ่ ำ� ต้องการทีจ่ ะให้ถงึ พร้อมคืออบรมให้เป็นความเชือ่ ในสิง่ ทีค่ วร
เชือ่ หรือให้เป็นความเชือ่ ทีม่ เี หตุผลด้วยความหยัง่ รู้ เช่น เชือ่ ใน
กรรมและผลของกรรมดั่งนี้แล
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๕๙
การยึดที่มีคุณ
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า รสแห่ง
ธรรมย่อมชนะรสทัง้ ปวง สามัญชน หรือบุถชุ นผูย้ งั มีกเิ ลส มีความ
ติด ความหลงในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สิ่งที่กายถูกต้อง
และธรรมารมณ์เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในใจ แตกต่างกันเพียงทีบ่ างคนติดรูป
มาก พอใจในรูปที่งดงามต่าง ๆ บางคนติดเสียงมาก พอใจในเสียง
ที่ไพเราะ เช่น เสียงเพลง บางคนติดกลิ่นมากพอใจในกลิ่นหอม
ต่าง ๆ เช่น กลิ่นของเครื่องประทินมีน�้ำหอมต่าง ๆ บางคนติดรส
มาก พอใจในการรับประทานอาหารรสต่าง ๆ บางคนติดโผฏฐัพพะ
มาก พอใจสัมผัสที่ต้องใจทั้งหลาย เช่น อาภรณ์แพรพรรณดี ๆ
เป็นต้น
บางคนติดธรรมารมณ์พอใจจะคิดนึกไป ในเรื่องต่าง ๆ ที่
ท�ำให้เพลิดเพลิน ไม่ว่าจะติดอะไรก็ตาม ล้วนเป็นความไม่ถูกต้อง
ยิง่ ติดมากหลงมากเพียงไร ก็ยงิ่ ไม่ถกู ต้องเพียงนัน้ เพราะความติด
ความหลง มิได้เป็นเหตุแห่งความสุข ตรงกันข้าม กลับเป็นเหตุแห่ง
ความทุกข์ ถ้าจะใช้สติ ใช้ปญ
ั ญาเพียงพอสมควร ย่อมจักเห็นความ
๒๐๗

จริงนี้ ย้อนนึกถึงความติดทั้งหลายที่ต่างได้พากันติด พากันหลงมา
แล้วเป็นอันมาก มีความสุขในความติด ความหลงนั้นชั่วเวลา เมื่อ
ความแปรปรวนเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ตามกฎธรรมดา ความทุกข์ทจี่ ะ
เกิดยิ่งใหญ่ กว่าความสุขเป็นอันมาก
ถ้าจะพากันนึกอย่างจริงใจต่อความจริง ก็จะต้องรู้สึกด้วย
กันทุกคนว่า ต่างพากันได้รับความทุกข์จากความติดความหลงมา
แล้วต่าง ๆ กัน แต่สงิ่ ทีไ่ ม่ไปติด ไม่ไปหลง ไม่เคยเป็นเหตุแห่งความ
ทุกข์ของผูใ้ ดเลย แม้ใช้สติ ใช้ปญ
ั ญาให้เห็นประจักษ์ชดั แจ้ง ว่าความ
ติด ความหลงเป็นความทุกข์ ก็จักเห็นความส�ำคัญของการปล่อย
วาง ความไม่ติดไม่หลง จักพยายามด�ำเนินไปในทางที่จะสามารถ
พาตนให้พ้นจากความติด ความหลงทั้งหลาย ซึ่งมิใช่เป็นเรื่องง่าย
ไม่ง่ายเหมือนการปล่อยมือจากการจับวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
การจับของใจ แตกต่างจากการจับของมือ การปล่อยของใจ
จึงแตกต่างจากการปล่อยของมือ การจับของมือนั้น เมื่อต้องการ
ปล่อยก็คลายมือออก ปล่อยก็ปล่อยได้ส�ำเร็จ ปล่อยได้ แต่การจับ
ของใจต้องอาศัยสติปัญญาอย่างยิ่ง สติปัญญาต้องพร้อมอย่างถูก
ต้องยิ่งแล้ว การจับของใจจึงจะปล่อยได้ การติดรสก็เช่นเดียวกับ
การติดทั้งหลาย เช่น ติดรูปเป็นต้น เป็นการจับของใจ เป็นความ
ทุกข์ไม่ใช่ความสุข ดังที่หลงเข้าใจกันอยู่ จึงติดอยู่หลงอยู่ เมื่อจะ
ติดรส ก็ขอให้นกึ รสส�ำคัญรสหนึง่ เป็นรสทีช่ นะรสทัง้ หลาย นัน่ คือ
รสแห่งธรรม พุทธศาสนสุภาษิตกล่าวไว้ว่า รสแห่งธรรมย่อมชนะ
รสทั้งปวง ดั่งนั้น ท่านจึงกล่าวด้วยว่า การให้ธรรมย่อมชนะการให้
๒๐๘

ทั้งปวง
การพยายามปล่อยใจจากการจับรสทั้งหลายอื่น คือ ความ
ติดรสทั้งหลายอื่น มาจับรสของธรรม หรือมาติดรสของธรรม คือ
การก�ำลังด�ำเนินไปสูค่ วามส�ำเร็จในการปล่อยการจับของใจ ซึง่ ก็คอื
การปล่อยความทุกข์ให้พ้นจากใจนั่นเอง
ทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ก็คอื ใจทีห่ นั มาจับมาติดมาหลงรสของธรรม
จะไม่เพียงท�ำให้ปล่อยใจจากการจับการติดรสทัง้ หลายอืน่ เท่านัน้ แต่
จะสามารถท�ำให้ปล่อยจากการจับในสิง่ อืน่ ทัง้ ปวงได้หมดด้วย เพราะ
รสของธรรมเป็นสิง่ อัศจรรย์ มีปาฏิหาริย์ ยิง่ หลงยิง่ ติด ก็จะยิง่ ปล่อย
ยิ่งวาง ตรงกันข้ามกับความหลงติดในสิ่งอื่นทั้งสิ้น
เมื่อการติดรสของธรรมถึงขีดหนึ่งแล้ว ความหลงความ
ติดในรสของธรรมก็จะสิน้ สุดลงด้วย ใจทีจ่ บั อยูใ่ นรสของธรรม ก็
จะปล่อยออกด้วย มีอิสระเต็มที่ ไม่หนักไม่รุงรังอยู่ด้วยสิ่งใด
ทั้งสิ้น ความจับความติดไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไปได้ อ�ำนาจของ
ธรรมนี้อัศจรรย์จริง มีคุณมหาศาล ผู้มีปัญญาจึงยินดีในรสของ
ธรรม สละความติดความหลงอย่างอืน่ มาเพือ่ ธรรม เมือ่ จะยังเป็น
ผู้ติด ก็ขอให้เป็นผู้ติดในรสของธรรมเถิดแล

๒๐๙
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๖๐
สิ่งที่แฝงมากับความสุข
สัจจะมีอยู่ว่า ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ ทุกข์
เท่านั้นดับไป การที่จะเข้าใจสัจจะนี้ แม้มิได้เป็นเรื่องง่าย แต่ก็เป็น
ไปได้ ส�ำหรับผู้อบรมปัญญาในพุทธศาสนาให้เพียงพอ
แม้สิ่งที่เกิดขึ้นให้ต้องประสบพบผ่าน จะเป็นดั่งความสุขใน
ความเข้าใจของคนทั่วไป เมื่อมีปัญญาเพียงพอ ก็จะสามารถเห็น
สัจจะได้ว่า นั่นเป็นทุกข์ และให้เห็นสิ่งที่ให้ความสบายกาย สบาย
ตา สบายใจ ทัง้ หลายทัง้ ปวงว่าเป็นทุกข์ ก็เพราะสิง่ ทัง้ ปวงนัน้ เป็น
สิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น ไม่มีอะไร
เลยที่จะไม่เป็นทุกข์ ทนอยู่ได้ ไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ไม่มี
เลย จึงกล่าวไว้เป็นสัจจะว่า ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่
คือสิ่งที่มีอยู่เป็นทุกข์ทั้งนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ อะไรเล่าที่จะดับไป ก็
ต้องทุกข์นั่นเอง
จึงสรุปลงได้เป็นสัจจะดังกล่าวว่า ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์
๒๑๐

เท่านัน้ ตัง้ อยู่ พิจารณาตามสัจจะนี้ ทุกคนตกอยูใ่ นความทุกข์ตลอด
เวลา ต้องพบสิ่งที่เป็นทุกข์ตลอดเวลา กล่าวอีกอย่างก็คือ เมื่อเกิด
ขึน้ แล้ว จะต้องพบแต่ทกุ ข์ ค�ำว่า “สุข” ทีน่ ำ� มาใช้กนั นัน้ เป็นเพียง
ความเข้าใจของผูย้ งั ไม่สมบูรณ์เพียงพอด้วยปัญญา จึงท�ำให้เห็นทุกข์
ที่แอบแฝงว่าเป็นสุข ยินดีพอใจในทุกข์นั้น เพราะมีสิ่งเปรียบเทียบ
ให้เข้าใจว่า ทุกข์แอบแฝงเป็นสุข
สิ่งเปรียบเทียบนั้น คือ ทุกข์ที่ปรากฏเปิดเผยว่าเป็นทุกข์
ทุกข์ในรูปของสุข จึงเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่ง เป็นเหตุแห่งการติด
อยู ่ ใ นทุ ก ข์ ไม่ ส ามารถฝ่ า ออกจากแวดวงของทุ ก ข์ ใ ห้ พ ้ น ไปได้
นอกเสียจากว่าจะมีปัญญา มีศรัทธา เชื่อพระพุทธเจ้า ที่ทรงกล่าว
ไว้เป็นสัจจะว่า ทุกข์เท่านัน้ เกิดขึน้ ทุกข์เท่านัน้ ตัง้ อยู่ ไม่ใช่จะมีทกุ ข์
เกิดขึ้นบ้าง สุขเกิดขึ้นบ้าง ดังที่เราท่านทั้งหลายเข้าใจกัน และพูด
กันอยู่เสมอว่า เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ เป็นต้น
ความจริงแท้มไิ ด้เป็นเช่นนัน้ ไม่มสี ขุ บ้างทุกข์บา้ งเกิดขึน้ มี
แต่ทกุ ข์เท่านัน้ เกิดขึน้ ผูม้ ปี ญ
ั ญา มีศรัทธาเชือ่ พระพุทธเจ้าดังกล่าว
แม้จะยังไม่มีปัญญาแลเห็นทุกข์ด้วยตนเอง ก็มีโอกาสที่จะเห็นได้
ด้วยตนเอง เพราะศรัทธาความเชื่อพระพุทธเจ้า จะท�ำให้พยายาม
อบรมปัญญาของตนให้เห็นตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
สัง่ สอนไว้อนั ค�ำสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า เพือ่ ความหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทั้งปวง มุ่งตรงที่จิตเป็นส�ำคัญ จะติดอยู่กับทุกข์ก็ที่จิต จะพ้น
๒๑๑

ไปจากทุกข์กท็ จี่ ติ จะต้องเกิดใหม่ หรือไม่ตอ้ งเกิดใหม่กอ็ ยูท่ จี่ ติ เช่น
เดียวกับจะดีหรือจะชั่วก็อยู่ที่จิต ไม่มีอะไรเลยที่จะพ้นไปจากจิตได้
จิตจึงมีความส�ำคัญยิ่งนัก
ขอให้ผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย ตระหนักในความส�ำคัญของ
จิตให้อย่างยิง่ พยายามมีสติรกั ษาจิตให้จงดี และการจะรักษาสิง่ ใด
ไว้ ให้สวัสดีได้ ก็จ�ำเป็นต้องรู้จักสิ่งนั้น อย่างประณีตละเอียดลออ
เพื่อว่าจะได้รู้ว่า อะไรเป็นโทษเป็นภัยแก่สิ่งนั้น การรักษาจิตก็จะ
ต้องรู้ว่า อะไรเป็นโทษเป็นภัยของจิต จะไม่เข้าใจผิดไปหลงป้องกัน
แก้ไขทีเ่ รือ่ งอืน่ ดังเช่นมักจะพากันเข้าใจผิดอยูเ่ ป็นอันมาก ว่าผูน้ นั้
ผู้นี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้ท�ำให้จิตของตนต้องเร่าร้อน ต้องขุ่นมัว เมื่อมุ่ง
ไปโทษเช่นนัน้ ก็มงุ่ ไปแก้ทผี่ นู้ นั้ ผูน้ ี้ สิง่ นัน้ สิง่ นีซ้ งึ่ อาจจะได้ผลในบาง
ครั้ง แต่จะได้ผลแน่นอนเด็ดขาดหาได้ไม่
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อไม่ชอบการกระท�ำอย่างนั้นของคนนั้น
เกิดความขุ่นมัวในจิตใจ เมื่อเห็นการกระท�ำเช่นนั้นของเขา ไป
พยายามแก้ไขเขาไม่ให้กระท�ำเช่นนัน้ อาจจะได้ผล เขาไม่ทำ� เช่นนัน้
ให้ขนุ่ มัวจิตใจเราอีก แต่คนอืน่ ทีเ่ ราจะต้องประสบพบผ่านก็มอี ยูเ่ ป็น
อันมาก ก็จะต้องได้พบได้เห็นการกระท�ำของเขาทีไ่ ม่ตอ้ งใจเรา ต้อง
แก้ไขต่อไป ไม่มีเวลาหยุดได้ ไม่รู้จักจบสิ้น แต่ถ้าเรามีปัญญารู้ว่า
ความปรุงคิดของเราเองเท่านัน้ ทีเ่ ป็นเหตุแท้จริง ทีท่ ำ� ให้จติ ของเรา
เป็นไปต่าง ๆ ก่อทุกข์โทษแก่เราเอง แม้เรามีปัญญารู้เช่นนี้เพียง
๒๑๒

พอสมควร เราก็ต้องระวังรักษาจิตของเราแก้จิตของเราให้สวัสดี
จากความขุ่นมัวเศร้าหมองเร่าร้อนทั้งปวง เมื่อแก้จิตของเราได้
แล้วก็เป็นอันจบสิ้น ไม่มีจิตดวงไหนอีกที่จะเรียงรายเข้ามาให้เรา
แก้ งานของเราก็จะส�ำเร็จก็สัมฤทธิ์ผลแล

๒๑๓

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๖๑
หัดขีดวงให้แก่จิต
ผู้ใหญ่ทั้งหลาย มักจะเปรียบเด็กตนว่าซนเหมือนลิง นั่นก็
คือซนมาก ซนเหลือเกิน ซนที่สุด ปราชญ์ทางพุทธศาสนาท่าน
เปรียบจิตว่าไวเหมือนลิง หรือซนเหมือนลิงนัน่ เอง แต่เมือ่ น�ำเด็กซน
มาเปรียบกับจิตทีไ่ วเหมือนลิงดังกล่าว ความซนของเด็กก็เปรียบไม่
ได้เลยกับความไวของจิต
ความไว หรือความซนของจิตนั่น มากมายเหลือความซน
ของเด็กซนทัง้ หลายมากมายนัก เมือ่ เด็กซนมากไป ผูใ้ หญ่ทตี่ อ้ งการ
ให้เด็กหยุดซน ก็จะใช้อุบายวิธีต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเด็กนั้น ๆ
เป็นต้นว่า ขีดวงให้เด็กอยู่ ไม่ให้พ้นออกไปจากวง ถ้าพ้นไปก็วาง
โทษไว้ เช่น ตีเป็นต้น เด็กกลัวจะได้รบั โทษก็มกั จะยอมอยูใ่ นวงโดย
ดี ไม่เผลอซนออกไปนอกวง
จิตที่ไวหรือที่ซนก็เช่นเดียวกัน เจ้าของผู้มีปัญญารู้ว่าความ
ไวหรือความซนของจิตนั้น ไม่เป็นคุณแต่เป็นโทษก็จะต้องใช้อุบาย
วิธตี า่ ง ๆ ให้หยุดไว ให้หยุดซน หรือให้ชา้ ลง ให้ซนน้อยลง แต่โทษ
๒๑๔

ที่จะเกิดแก่จิตที่ไม่เป็นไปตามอุบายวิธีที่เจ้าตัววางไว้นั้น มิได้เป็น
โทษทีเ่ จ้าตัวก�ำหนดไว้ดว้ ย แต่โทษทีเ่ กิดขึน้ เองเป็นผลของเหตุอย่าง
แท้จริง คือแม้จิตไม่ลดความไวความซนลง ยังวุ่นวายวิ่งไปตามทาง
นัน้ ทางนีไ้ ม่หยุดหย่อน ก็ยอ่ มจะไม่ได้รบั ความสุขสงบ จะได้รบั ความ
ทุกข์ร้อนของจิตใจ นั่นคือโทษของการไม่รักษาจิตให้ไวน้อยลง
โทษที่เปรียบดังการถูกดุ ถูกตีของเด็กซน ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งของผู้ใหญ่ โทษที่ปรากฏแก่จิตใจที่ไม่หยุดวิ่ง ไม่หยุดไว คือ
ความไม่เป็นสุข เป็นความทุกข์ความร้อนต่าง ๆ เพราะจิตจักวิ่งไป
จับเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนี้ มีทงั้ ทีเ่ ป็นทุกข์มากและเป็นทุกข์นอ้ ย หรือทีห่ ลง
เข้าใจเรียกกันว่าเป็นสุข เปรียบได้ดงั เด็กซนวิง่ ไปวิง่ มาไม่หยุดหย่อน
ก็ย่อมจะชนนั่นเหยียบนี่ ต้องเจ็บต้องปวดมากน้อยตามก�ำลังแรงที่
วิ่งไปชน ที่ถึงเลือดตกยางออกก็มี ที่ถึงสลบไสลหมดสติไปก็มี นี้
เป็นโทษที่เด็กซนได้รับ ปรากฏให้รู้ให้เห็นกันอยู่ตลอดมา
นึกถึงเด็กซน แล้วก็นกึ ถึงจิตตนเองเถิด ถ้าปล่อยให้วงิ่ ปรูด
ปราดไปนัน่ ไปนี่ ก็ยอ่ มเป็นไปไม่ได้ ทีจ่ ะอยูเ่ ย็นเป็นสุข ย่อมจะต้อง
เจ็บปวดทนทุกข์ เช่นเดียวกับเด็กซนดังกล่าวแล้วนั่นเอง พิจารณา
จิตของตนย่อมจะเห็นได้ไม่ยากนัก เรือ่ งทัง้ หลายทีเ่ กิดอยูเ่ ป็นธรรมดา
เหมือนสิง่ ทัง้ หลายทีม่ อี ยูร่ อบตัวเด็ก ใจวิง่ ไปจับเรือ่ งใดก็เหมือนเด็ก
วิง่ ไปชนเรือ่ งนัน้ ย่อมไม่พน้ ความเจ็บปวด เด็กซนเสียอีกอาจจะหลบ
พ้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่างหวุดหวิด ที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวว่า น่าเสียวไส้
๒๑๕

เด็กซนจึงยังสามารถพาตัวรอดจากความเจ็บปวด เพราะถูกกระทบ
กระแทกได้บ้างเป็นครั้งคราว
แต่ใจทีแ่ ล่นไปจับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ จักพ้นความเจ็บปวดไปไม่
ได้ ความคิดปรุงของใจ จึงส�ำคัญมาก คิดปรุงมากก็คือไวมาก ซน
มาก จะต้องเป็นทุกข์มาก ใจที่วิ่งไปจับเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไปปรุงเรื่อง
นัน้ อย่างนัน้ อย่างนี้ ก็คอื ไปยึดมัน่ ว่าเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ ตามทีค่ ดิ
ปรุงนัน่ เอง เมือ่ ต้องแปรปรวนเปลีย่ นแปลงไปตามหลักของความจริง
ของไตรลักษณ์คอื อนิจจัง ทุกขัง ทนอยูไ่ ม่ได้ อนัตตาไม่เป็นไปตาม
ความปรารถนาต้องการของผู้ใดทั้งสิ้น
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่า จะต้องยัง่ ยืน ก็จะท�ำให้เกิดความทุกข์
เมื่อพบว่าหาได้เป็นไปดังความยึดมั่นถือมั่นไว้ พุทธศาสนาจึงสอน
ให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดทั้งสิ้น ซึ่งจะเป็นไปได้ก็จะต้องเริ่มต้น
ด้วยการระวังความคิด ระวังใจ ไม่ให้วิ่งไปจับที่เรื่องนั้นเรื่องนี้ ต้อง
ให้ใจสงบอยู่ให้มากที่สุด เหมือนจับเด็กให้นั่ง หรือยืนอยู่ในสถานที่
มีขอบเขต ก็ย่อมจะไม่ชนนั่นชนนี่จนเดือดร้อนด้วยความเจ็บปวด
มากน้อยต่าง ๆ กัน วงทีจ่ ะขีดให้เด็กอยู่ ใช้ชอล์ค ใช้ดนิ สอก็ทำ� ได้
แต่วงที่จะขีดให้จิตอยู่ จะต้องเป็นค�ำภาวนาค�ำหนึ่งค�ำใดก็ได้ ถ้าใจ
ภาวนาอยู่ก็จะไม่หยุดออกไปจับคิดปรุง เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เป็นที่
เร่าร้อนแก่จิตใจ
เมือ่ ท�ำจิตให้สงบอยูใ่ นวงของการภาวนาบ่อยเข้า ก็จะเหมือน
๒๑๖

เด็กที่ถูกบังคับไม่ให้ซุกซนเปะปะไปนอกวงนอกห้อง จะสงบจะง่วง
และจะหลับ เรียกกันว่าเด็กสิน้ ฤทธิ์ จิตก็ไม่แตกต่างออกไป บังคับ
ให้ภาวนาบ่อยเข้าก็จะสิ้นฤทธิ์ไม่วุ่นวายให้เกิดความเจ็บช�้ำเป็น
ทุกข์เป็นโทษ แต่จะสงบมากขึ้นทุกที จะมีความเย็นนิ่งเหมือน
เด็กหมดฤทธิ์หมดแรงหลับไปนั่นแล

๒๑๗

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๖๒
การเอาตัวรอดที่ถูกต้อง
ภาษิตไทยกล่าวไว้อย่างหนึ่งว่า รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
ภาษิตบทนี้เป็นดาบสองคม คือเป็นคุณแก่ผู้มีปัญญา และเป็นโทษ
แก่ผู้เบาปัญญา
ที่เป็นคุณแก่ผู้มีปัญญา ก็เพราะผู้มีปัญญาจักเข้าใจความ
หมายของภาษิตนี้ถูกต้องตามจริง เมื่อเข้าใจถูกก็คือเห็นถูก เป็น
สัมมาทิฏฐิ จักพาให้ด�ำเนินไปถูก คือปฏิบัติในการรักษาตัวให้รอด
อย่างถูก ซึ่งจักยังให้เกิดผลเป็นการรักษาตัวรอดได้จริง
ทีเ่ ป็นโทษแก่ผเู้ บาปัญญา ก็เพราะผูเ้ บาปัญญาจะเข้าใจความ
หมายของภาษิตนีไ้ ม่ถกู ต้องตามจริง เมือ่ เข้าใจไม่ถกู ก็คอื เห็นไม่ถกู
เป็นมิจฉาทิฏฐิ จักพาให้ด�ำเนินไปไม่ถูก คือปฏิบัติในการรักษาให้
รอด อย่างไม่ถูก ซึ่งจักยังให้เกิดผลเป็นการรักษาตัวรอดไม่ได้จริง
คือรักษาตัวไม่รอดนั่นเอง

๒๑๘

ผู้มีปัญญา กับผู้เบาปัญญา จะเข้าใจความหมายของภาษิต
รูร้ กั ษาตัวรอดเป็นยอดดีไม่เหมือนกัน ตืน้ ลึกไม่เสมอกัน ผูม้ ปี ญ
ั ญา
ย่อมเข้าใจความหมายของภาษิตนี้ ลึกลงไปว่าการรูร้ กั ษาตัวรอดเป็น
ยอดดีนนั้ หมายถึงการรักษาตนให้สวัสดีจากอันตรายด้วย และด�ำรง
ตนอยูไ่ ด้ดว้ ยความดีงามด้วย แต่ผเู้ บาปัญญาย่อมเข้าใจความหมาย
ของภาษิตนี้เพียงตื้น ๆ ว่าการรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั้น หมาย
ถึง การรักษาตนให้พ้นภัยอันตรายเฉพาะหน้า ไปชั่วครั้งชั่วคราว
เท่านัน้ ไม่คำ� นึงถึงว่า การพ้นจากภัยแล้ว ตนจะด�ำรงตนอยูอ่ ย่างดี
งามหรือไม่
ด้วยความเข้าใจความหมายของภาษิตนี้ที่แตกต่างกัน การ
ปฏิบัติของบุคคลสองพวกจึงแตกต่างกัน ผู้มีปัญญาจะรักษาตัวให้
รอดด้วยการค�ำนึงถึงความดีเป็นใหญ่คือมุ่งท�ำกรรมดี เพื่อให้ความ
ดีรกั ษาตัวให้รอด โดยยึดมัน่ ในสัจจะทีว่ า่ ท�ำดีจกั ได้ดี ท�ำดีจกั ไม่ได้
ชัว่ แต่ผเู้ บาปัญญาจะรักษาตัวเพือ่ ให้รอด ด้วยการไม่คำ� นึงถึงความ
ดีใด ๆ ทั้งสิ้น จะท�ำผิดท�ำชั่วได้ทุกอย่าง ถ้าคิดว่าจะเป็นการช่วย
ให้รอด เพื่อความรอดของตนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า
ผู้เบาปัญญาจะคิดพูดท�ำได้ต่าง ๆ โดยไม่ค�ำนึงว่าการคิดพูดท�ำเช่น
นั้น เป็นการถูกต้องหรือไม่ จะเป็นทุกข์โทษภัยแก่ตนเอง หรือแก่
ผู้ใดในภายหลังหรือไม่
ค�ำว่า ดีแต่เอาตัวรอด เกิดขึ้นเพราะการกระท�ำของผู้เบา
๒๑๙

ปัญญาดังกล่าว ไม่ได้เป็นค�ำยกย่องสรรเสริญ แต่เป็นการต�ำหนิ ซึง่
ผู้มีปัญญาจะไม่ถูกต�ำหนิเช่นนี้ ทั้ง ๆ ที่ผู้มีปัญญาก็สามารถเอาตัว
รอดได้ ผู้ที่ถูกต�ำหนิว่าดี แต่เอาตัวรอด จะกล่าวว่า เป็นผู้รู้รักษา
ตัวรอดดังภาษิตน่าจะไม่ถกู ต้องนัก เพราะการทีถ่ กู ต�ำหนิตฉิ นิ ก็คอื
การรักษาตัวไม่รอดเท่าไรนัก การรักษาตัวรอดจะต้องรักษาตัวให้
พ้นได้จากการต�ำหนิดหู มิน่ ดูแคลนของคนดี มีปญ
ั ญาทัง้ หลาย ผูเ้ อา
ตัวรอดไม่ใช่ผรู้ รู้ กั ษาตัวรอด เพราะท�ำได้ทกุ อย่างเพือ่ เอาตัวรอด พึง
สังเกตค�ำว่า เอาตัวรอด กับรักษาตัวรอด ว่าแตกต่างกันอย่างไร ค�ำ
ว่า รักษา มีความหมายในทางดี เป็นโรคก็ช่วยให้หาย เป็นสมบัติ
มีค่าก็ระวังมิให้สูญหายท�ำลายไป
ค�ำว่า รักษา จะไม่นำ� ไปใช้เกีย่ วกับความไม่ดี เช่น ไม่ใช้วา่
รักษาโรคไว้ไม่ให้หาย หรือรักษาความชั่วไว้ ไม่ใช้ค�ำว่ารักษาเกี่ยว
กับความไม่ดดี งั่ นี้ ค�ำว่า รักษา จะใช้แต่ในทางทีด่ ดี งั กล่าวแล้วเท่านัน้
เมื่อจะรักษาตัวให้รอด จึงควรระลึกถึงความจริงดังกล่าว และอย่า
รักษาด้วยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับความไม่ดีใด ๆ ทั้งสิ้น
ถ้าจะคิด พูด ท�ำที่ไม่ดีเพื่อพาตัวให้รอดเมื่อใด ก็พึงระลึก
ว่าก�ำลังจะเอาตัวไม่รอดอย่างถูกต้อง ก็พึงระลึกว่าก�ำลังจะเอาตัว
รอดอย่างไม่ถกู ต้อง ไม่ได้กำ� ลังจะรักษาตัวให้รอด เช่นทีภ่ าษิตยกย่อง
ไว้เลยว่า รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี
๒๒๐

ทุกวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่าง ๆ ที่พาให้น่าคิดว่ายากจะ
เอาตัวรอดได้ แต่ไม่ยากเกินไปที่จะรักษาตัวให้รอด อานุภาพของ
ความดีมีจริงและอัศจรรย์นัก คิดดี พูดดี ท�ำดี ให้เต็มสติปัญญา
ความสามารถ อย่าเห็นกับอะไรอืน่ เกินกว่าการคิดดีพดู ดีทำ� ดีอย่าง
เต็มที่ แล้วนัน่ แหละจะเกิดความมัน่ ใจได้ดว้ ยตนเองว่า ตนสามารถ
รักษาตัวรอดได้แน่นอนแล้ว แม้ในท่ามกลางแห่งอะไร ๆ ทีท่ ำ� ให้
ไม่น่าเบาใจว่าจะเอาตัวรอดได้หรือแล

๒๒๑
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๖๓
สิ่งที่มีอ�ำนาจที่สุด
ใจเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด มีฤทธิ์มีอ�ำนาจที่สุด พระพุทธเจ้าจึง
ทรงแสดงว่า ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิง่ ส�ำเร็จด้วยใจ ความ
ดี ความชั่ว ความสุข ความทุกข์ ความเย็น ความร้อน ความสงบ
ความวุน่ เกิดจากใจทัง้ สิน้ ใจจะมีฤทธิม์ อี ำ� นาจไปในทางใด ก็สำ� คัญ
ทีธ่ รรมะ หรืออารมณ์อนั เป็นทีต่ งั้ ของใจ แม้มกี ศุ ลธรรมเป็นอารมณ์
เป็นที่ตั้ง ใจก็จะมีฤทธิ์มีอ�ำนาจไปในทางกุศล คือ ในทางฉลาด พา
ให้มีความดี ความสุข ความเย็น ความสงบ แม้มีอกุศลธรรมเป็น
อารมณ์เป็นทีต่ งั้ ใจก็จะมีฤทธิม์ อี ำ� นาจไปในทางอกุศล คือในทางไม่
ฉลาด พาให้มีความชั่ว ความทุกข์ ความร้อน ความวุ่น
ผูม้ ปี ญ
ั ญารูค้ วามจริงดัง่ นี้ จึงสนใจดูแลรักษาใจของตนอย่าง
ยิง่ มุง่ มัน่ จะพาตนให้พน้ จากความชัว่ ได้มคี วามดี ให้พน้ จากความ
ทุกข์ ได้มีความสุข ให้พ้นจากความร้อน ได้มีความเย็น ให้พ้นจาก
ความวุ่น ได้มีความสงบ ซึ่งแม้ปฏิบัติถูก ปฏิบัติจริงแล้ว จักส�ำเร็จ
ดังความมุง่ มัน่ ได้ มีความดี มีความสุข มีเย็น มีความสงบ ผูอ้ นื่ ทัง้
นัน้ สิง่ อืน่ ทัง้ นัน้ เหตุการณ์ทงั้ นัน้ ทีจ่ ะท�ำให้เกิดทุกข์เกิดสุขเป็นต้น
๒๒๒

ไม่เป็นไปตามอ�ำนาจความปรารถนาต้องการของผู้ใดทั้งสิ้น จะเกิด
ก็เกิด จะเป็นไปก็เป็นไป
ความจริงดัง่ นี้ ทุกคนประสบพบผ่านอยูค่ รัง้ แล้วครัง้ เล่าเสมอ
มา แต่หาได้พยายามท�ำให้มคี วามรู้ ความเข้าใจจริง คือไม่ทำ� ให้เกิด
เป็นปัญญา รู้จริง เมื่อไม่เกิดเป็นปัญญารู้จริง ก็ไม่เกิดผล ไม่เป็น
คุณ เป็นประโยชน์แก่จิตใจ แต่ใจไม่เหมือนเหตุ เกิดทุกข์ เกิดสุข
ทั้งหลายนั้น ใจเป็นสิ่งที่บังคับได้ด้วยการศึกษาอบรม ใจเป็นสิ่งที่
สามารถฝึกอบรมให้อยูใ่ นอ�ำนาจได้ ฝึกอบรมอย่างไรก็เป็นอย่างนัน้
ฝึกอบรมให้เป็นใจที่ดีก็จะเป็นใจที่ดี ฝึกอบรมให้เป็นใจที่ร้าย ก็จะ
เป็นใจทีร่ า้ ย ฝึกอบรมให้เป็นใจทีส่ งบก็จะเป็นใจทีส่ งบ ฝึกอบรมให้
เป็นใจที่วุ่นก็จะเป็นใจที่วุ่น ฝึกอบรมให้เป็นใจที่มืดด้วยความอับ
ปัญญา ก็จะเป็นใจที่มืดด้วยความอับปัญญา ฝึกอบรมให้เป็นใจที่
สว่างด้วยปัญญา ก็จะเป็นใจที่สว่างด้วยปัญญา ใจฝึกได้อบรมได้
บังคับได้ดั่งนี้
เรือ่ งอืน่ ทัง้ หลาย ผูอ้ นื่ ทัง้ หลาย สิง่ อืน่ ทัง้ หลาย บังคับไม่ได้
แม้แต่ที่เป็นส่วนแห่งร่างกายของตนเอง ก็ยังบังคับให้เป็นไปตาม
ความพอใจไม่ได้ ต้องการไม่ให้รู้แก่ ไม่รู้เฒ่า ก็ต้องแก่ต้องเฒ่า
ต้องการให้ไม่รู้เจ็บ ไม่รู้ปวด ก็ต้องเจ็บ ต้องปวด ต้องการให้หู ให้
ตา ให้ฟนั ให้ผวิ พรรณวรรณะ ไม่รมู้ วั ไม่รหู้ กั ไม่รเู้ หีย่ วย่น ก็ตอ้ ง
มัวต้องหักต้องเหีย่ วย่นหลาย ๆ อย่าง ตรงกันข้ามกับทีพ่ ากันพอใจ
๒๒๓

ปรารถนาต้องการ นีค้ อื อนัตตา ไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการ
ของผู้ใดทั้งสิ้น จะหาวิธีชะลอความแก่เฒ่าอย่างไร จักไม่เป็นไปดัง
ต้องการ เกีย่ วกับสังขารร่างกายของตนเองแท้ ๆ ยังเป็นอนัตตาเช่น
นี้ สิ่งที่ไกลตนออกไป จะพ้นจากความเป็นอนัตตาได้อย่างไร
ต้องการจะให้ผอู้ นื่ เป็นเช่นนัน้ เช่นนี้ ให้ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ อย่าง
นี้ จะเป็นไปได้อย่างไร เมือ่ เป็นไปไม่ได้กย็ อ่ มเป็นทุกข์ แต่ถา้ รูต้ าม
ความจริงในเรือ่ งของอนัตตา ใจไม่ยดึ มัน่ ว่าผูน้ นั้ สิง่ นัน้ เรือ่ งนัน้ จะ
เป็นไปได้ตามความปรารถนาต้องการ ก็ย่อมจะไม่เป็นทุกข์
ไตรลักษณ์คืออนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง ความเป็นทุกข์
ทนอยู่ไม่ได้ อนัตตาไม่เป็นไปตามความปรารถนาต้องการของผู้ใด
ทั้งสิ้น พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หมั่นพิจารณาเนือง ๆ เพราะทรง
หยั่งรู้ชัดแจ้งว่า ใจนั้นฝึกได้ อบรมได้ การหมั่นพิจารณาให้เป็น
ปัญญา คือการอบรมใจ ถ้าอบรมให้จริงใจก็จะเป็นไปตามความ
ปรารถนาต้องการ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ควรปล่อยปละละเลยใจของ
ตน ควรทุม่ เทสติปญ
ั ญาความสามารถ พากเพียรอบรมรักษาให้เต็ม
ที่ ความสุขอย่างยิ่งของคนเรา ไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่น แต่อยู่ที่ใจดวงนี้
เท่านั้น ความทุกข์อย่างยิ่งของคนเราก็ไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่น อยู่ที่ใจ
ดวงนี้เช่นกัน
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผูน้ ำ� ทางไปสูค่ วามสว่างรุง่ เรืองอย่าง
๒๒๔

แท้จริง ควรถือเอาประโยชน์จากพุทธศาสนาให้เต็มสติปัญญา
ความสามารถโดยยึดหลักคือใจเป็นส�ำคัญ หาอารมณ์ทเี่ หมาะกับ
จริตนิสยั ให้เป็นอารมณ์ของใจ เพือ่ จะได้สามารถท�ำใจให้สมบูรณ์
ด้วยสติปญ
ั ญา หลังจากน�ำมาซึง่ ความสุข ความสิน้ ทุกข์ทงั้ หลาย
ทั้งปวงแล

๒๒๕
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๖๔
ทางเดินที่ถูกต้อง
พระพุทธเจ้า ทรงมีพระกรุณาคุณยิ่งใหญ่ ไม่มีผู้เปรียบได้
เลย เป็นพระกรุณาที่บริสุทธิ์ เพราะทรงถึงแล้วซึ่งความบริสุทธิ์สิ้น
เชิง ไม่ทรงข้องเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้น ทรงพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง พ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยพระมหากรุณา จึงได้ทรงประกาศ
ธรรมส�ำหรับดับทุกข์ไว้ ให้โลกได้รู้จักเป็นครั้งแรก
ถ้ามีการปฏิบตั ติ ามให้ถกู ต้อง ความดับทุกข์ พ้นทุกข์ จาก
ทุกข์ย่อมเกิดขึ้น ในธรรมส�ำหรับดับทุกข์นั้น ทรงแสดงข้อไม่ควร
ปฏิบตั สิ องประการ คือประการหนึง่ ไม่มงุ่ บ�ำเรอตนให้เป็นสุขจนเกิน
ไป ข้อสองไม่ทรมานตนให้ทุกข์ร้อนจนเกินไป ทรงสอนให้เดินสาย
กลาง
ประการส�ำคัญ ทรงสอนให้มปี ญ
ั ญารูใ้ ห้ถกู ให้ชอบ ว่าอะไร
ทัง้ นัน้ ทีเ่ กิดขึน้ ต้องมีเหตุ ไม่มเี หตุจะมีผลไม่ได้ และเหตุกบั ผลต้อง
ตรงกันเสมอ ทีท่ า่ นกล่าวว่า ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ ได้ชวั่ นัน่ เอง ถ้าต้องการ
ผลใดต้องท�ำเหตุให้ตรงกับผลทีต่ อ้ งการนัน้ ต้องการผลดีตอ้ งท�ำเหตุ
ดี ไม่ต้องการผลไม่ดี ต้องไม่ท�ำเหตุไม่ดี คือดับเหตุได้ ก็ดับผลได้
๒๒๖

นัน่ เอง ปรารถนาให้ผลดับ แต่ไม่ดบั เหตุ ย่อมไม่เป็นไปดังปรารถนา
ถ้าดับเหตุ แม้ไม่ปรารถนาให้ผลดับ ผลก็จะดับ เช่นจะดับเหตุที่ใด
คือไม่ท�ำเหตุ เช่นถ้าดับเหตุที่ดี คือไม่ท�ำเหตุที่ดี แม้ไม่ต้องการให้
ผลดีดับ ผลดีก็ต้องดับ
ทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พากันเดิน เพื่อไป
สู่ความดับทุกข์นั้น นอกจากมีความเห็นชอบ คือ สัมมาทิฏฐิเป็น
ประธานแล้ว ยังประกอบด้วยองค์อีกเจ็ด รวมเป็นมรรคมีองค์แปด
คือความเห็นชอบ ความด�ำริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ ความ
เลี้ยงชีวิตชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งจิตชอบ
ผู้มาบริหารจิตที่ปรารถนาจะได้รับประโยชน์จากธรรมะ
ส�ำหรับดับทุกข์ทพี่ ระพุทธเจ้าประทานให้ ต้องส�ำรวจตนเองเนือง ๆ
โดยยกองค์ทั้งแปดแห่งมรรคนี้เป็นเครื่องเทียบ พิจารณาความด�ำริ
ของตนว่าชอบหรือไม่ชอบ ถ้าด�ำริไปในทางท�ำดีก็เป็นด�ำริชอบ ถ้า
ด�ำริไปทางท�ำไม่ดีก็เป็นด�ำริไม่ชอบ องค์อื่น ๆ ในมรรคมีองค์แปด
ก็ทำ� นองเดียวกัน ถ้าเป็นไปในทางดี ก็เป็นชอบ ถ้าเป็นไปในทางไม่
ดี ก็เป็นไม่ชอบ แต่นกี้ ต็ อ้ งอาศัยความทีซ่ อื่ สัตย์ตอ่ ตนเองเป็นส�ำคัญ
อย่าหลอกตนเอง ถ้าด�ำริไม่ดีเป็นต้น ก็ให้ซื่อสัตย์อดทนต่อตนเอง
รับว่า เป็นความด�ำริไม่ชอบ
เมือ่ รับกับตนเองอย่างสัตย์ซอื่ แล้วเช่นนี้ ถ้าจะขืนด�ำเนินต่อ
ไป บนทางสายไม่ชอบนี้ นอกจากจะดับทุกข์ไม่ได้แล้ว ยังจะเพิม่ พูน
ทุกข์ยิ่งขึ้นอีกด้วย ความด�ำริไม่ชอบ และด�ำริไปตามสายแห่งความ
ไม่ชอบนี้ กล่าวได้ว่าเป็นการท�ำบาปและบาปนั้น ท่านกล่าวไว้เป็น
๒๒๗

ภาษิตว่า ผู้ท�ำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้วก็เศร้าโศก ชื่อ
ว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นธรรม อันเศร้าหมองของตน จึง
เศร้าโศกและเดือดร้อนและตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล คนเขลายัง
เข้าใจว่ามีรสหวาน แต่บาปให้ผลเมื่อใด คนเขลาย่อมประสบทุกข์
เมื่อนั้น
ท่านจึงสอนว่า ถ้าท่านกลัวทุกข์ ถ้าท่านไม่รักทุกข์ ก็อย่า
ท�ำบาป ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ ผู้ด�ำริชอบ และด�ำเนินไปตามทาง
สายชอบกล่าวได้ว่า เป็นผู้ท�ำบุญ ผลของบุญตรงกันข้ามกับบาป
ดังแสดงไว้เกี่ยวกับผลของการท�ำบุญว่า ผู้ท�ำบุญแล้ว ย่อมยินดีใน
โลกนี้ ตายแล้วย่อมยินดี ชือ่ ว่าย่อมยินดีในโลกทัง้ สอง เขาย่อมยินดี
ว่าเราท�ำบุญไว้แล้ว ไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้น และที่ว่าผู้ท�ำบุญแล้ว
ย่อมยินดีในโลกนี้ ละไปแล้ว ย่อมบันเทิง ชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลก
ทั้งสอง เขาเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้ว ย่อมบันเทิง
ปราโมช
อย่างไรก็ตาม ท่านแสดงด้วยว่า ผูใ้ ดท�ำกรรมชัว่ แล้ว ละ
เสียได้ด้วยกรรมดี ผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์
พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นแล
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๒๒๘

๖๕
สิ่งที่มีค่าส�ำหรับชีวิต
สิง่ ทีค่ วรเป็นทีพ่ งึ ปรารถนายิง่ กว่าอะไรอืน่ ควรจะเป็นปัญญา
เพราะปัญญาอาจพาไปสู่ความส�ำเร็จในทุกเรื่อง ทุกสิ่ง ความมั่งมี
ศรีสุขก็ตาม ความก้าวหน้าในการงานก็ตาม ความส�ำเร็จมรรคผล
นิพพานก็ตาม เกิดได้จากปัญญาทั้งสิ้น
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้เป็น
พระพุทธเจ้าก็ดว้ ยพระปัญญา พระอรหันตสาวกทัง้ หลายทีท่ ำ� กิเลส
ให้สิ้น ได้เป็นพระอรหันต์ ก็ด้วยปัญญา ผู้รักษาตัวรอดได้ แม้ตก
อยูใ่ นภัยอันตรายร้ายแรงก็ดว้ ยปัญญา ผูป้ ระสบความส�ำเร็จต่าง ๆ
ก็ด้วยปัญญา
ในทางตรงกันข้าม เราท่านทั้งหลายที่ปรารถนามรรคผล
นิพพานแต่ก็ไม่สมปรารถนาก็เป็นด้วยไม่มีปัญญาเพียงพอ มีภัย
อันตรายเกิดขึ้นเอาตัวไม่รอด ก็เป็นด้วยไม่มีปัญญาเพียงพอ หวัง
ความส�ำเร็จในเรือ่ งต่าง ๆ ก็ไม่สำ� เร็จสมหวัง ก็เป็นด้วยไม่มปี ญ
ั ญา
๒๒๙

เพียงพอ
จากตัวอย่างดังกล่าว ควรจะเพียงพอส�ำหรับท�ำให้เห็นว่า
ปัญญานั้นส�ำคัญนัก เป็นที่ควรปรารถนายิ่งนัก มีปัญญาพร้อม ก็
จะมีทุกอย่างพร้อม ขาดปัญญาเพียงไร ก็จะขาดสิ่งปรารถนาเพียง
นั้น การบริหารจิตก็เช่นเดียวกัน ต้องอาศัยปัญญาเป็นส�ำคัญ
มิฉะนัน้ ก็จะไม่เกิดผล ปัญญาเป็นเรือ่ งของธรรมชาติมอี ยูแ่ ล้วทัว่ ไป
เป็นแต่กิเลสที่หุ้มห่อจิตใจกางกั้นไว้ มิให้ปัญญาเข้าถึงได้โดยง่าย
จิตนั้น ท่านกล่าวไว้ตามความจริงแล้วว่า เป็นธรรมชาติประภัสสร
คือผ่องใส แพรวพราว ด้วยรัศมีรุ่งเรือง ปราศจากไฝฝ้ามลทิน แม้
เล็กน้อยเพียงใด ความแพรวพราวของจิตนัน้ มีรศั มีกว้างใหญ่ไพศาล
มิอาจประมาณขอบเขตได้ ทุกจิตเป็นเช่นนี้
แต่จติ ของผูม้ กี เิ ลสประกอบอยูใ่ นความคิด ย่อมถูกความคิด
ที่ตกอยู่ใต้อ�ำนาจของกิเลสเข้าหุ้มห่อ และจิตอันประภัสสรที่ถูกหุ้ม
ห่อด้วยความคิดปรุงแต่งของกิเลส ก็เหมือนแก้วมณีล�้ำค่าที่ถูกห่อ
หุ้มด้วยวัสดุหลากสี ทับถมกันเข้ามากมาย เพราะย่อมเข้าใจกันดี
อยู่แล้วว่า ความคิดปรุงแต่งนั้นไม่มีเวลาหยุดยั้ง มีแต่จะติดต่อกัน
มิวา่ งเว้น แก้วมณีนำ�้ งามถูกห่อหุม้ จักไม่ปรากฏความงามแห่งรัศมี
ฉันใด จิตทีถ่ กู ความคิดปรุงแต่งแห่งกิเลสเข้าห่อหุม้ ก็จกั ไม่ปรากฏ
ความประภัสสรฉันนั้น
๒๓๐

แต่นนั่ มิใช่หมายความว่า ความประภัสสรแห่งจิตจะมิคงอยู่
ลึกลงไปใต้วัสดุหลากสีที่ห่อหุ้มอยู่ แก้วมณียังคงความเป็นแก้วมณี
ทีห่ าค่ามิได้ มิได้มคี วามหมองมัวสิน้ ค่าไปอย่างใด จิตทีม่ ธี รรมชาติ
ประภัสสรก็เช่นกัน แม้จะอยูล่ กึ ลงไปใต้ความขุน่ มัวของความคิดปรุง
แต่งด้วยอ�ำนาจกิเลส แต่จติ นัน้ ก็ยงั คงความประภัสสรเช่นเดิม มิได้
มีมลทินอย่างใด แต่ยงั มีความแตกต่างทีส่ ำ� คัญ ระหว่างจิตประภัสสร
ที่ถูกความคิดปรุงแต่งเข้าห่อหุ้มกับแก้วมณีที่ถูกน�ำวัสดุต่าง ๆ เข้า
พันห่อ คือ วัตถุที่ถูกน�ำเข้าห่อหุ้มแก้วมณีนั้น เมื่อห่อหุ้มเข้าแล้ว
หยุดห่อหุ้มใบใหม่แล้ววัตถุนั้น ก็จักยังไม่หลุดจากดวงแก้วมณี จะ
หลุดต่อเมื่อต้องหยิบยกออก แก้ออก แต่ความคิดปรุงแต่งที่เข้าไป
ห่อหุ้ม พรางความประภัสสรแห่งจิตนั้น จะพ้นไปในทันทีที่หยุดคิด
ปรุงแต่ง
แต่ทจี่ ติ ของบุถชุ นทัง้ หลาย ไม่มเี วลาปรากฏความประภัสสร
ก็เพราะมีความคิดปรุงแต่งไม่หยุดยั้ง ไม่ขาดสาย ปรุงแต่งเรื่องนั้น
เรือ่ งนี้ เรือ่ งโน้น ตลอดเวลา ทุกลมหายใจเข้าออก จิตจึงถูกห่อหุม้
อยูต่ ลอดเวลา ผูย้ งิ่ ด้วยปัญญา ปรารถนาจะให้ความประภัสสรแห่ง
จิตปรากฏชัดแจ้ง จึงท�ำความเพียรพยายามหยุดความคิดปรุงแต่ง
ทัง้ ปวง อันเป็นไปใต้อำ� นาจของกิเลส คือความโลภ ความโกรธความ
หลง หยุดความคิดปรุงแต่งได้มากเพียงไร ความประภัสสรแห่งจิต
ย่อมปรากฏมากเพียงนั้น ความสุขสงบย่อมมีมากเพียงนั้น แก่ผู้มี
จิตอันประภัสสร
๒๓๑

อันความประภัสสรปรากฏแล้ว ท่านผูห้ ยุดความคิดปรุงแต่ง
ได้สิ้นเชิง จิตประภัสสรของท่านจึงปรากฏเต็มที่เป็นที่ประจักษ์แก่
ตนเอง เป็นบรมสุข
ผู้มาบริหารจิต ก็คือผู้มุ่งท�ำจิตให้ผ่องแผ้วให้มีค่าสูงส่ง
ด้วยความผ่องแผ้ว คือประภัสสรนั่นเอง แม้พิจารณาดังกล่าวมา
ข้างต้นให้เห็นด้วย ปฏิบตั จิ ริงจังทีจ่ ะหยุดความคิดปรุงแต่งอันเป็น
กิเลสไม่วา่ ตาจะเห็นรูปอะไร หูจะได้ยนิ เสียงใด จมูกจะได้กลิน่ ใด
ลิน้ จะได้รบั รสใด กายจะได้สมั ผัสใด ก็พยายามมีสติ คิดปรุงแต่ง
เกีย่ วกับรูปเสียงกลิน่ รส กับสิง่ ทีส่ มั ผัสให้นอ้ ยทีส่ ดุ เท่าทีส่ ามารถ
จะควบคุมได้ พยายามเช่นนีใ้ ห้สม�ำ่ เสมอจะรูด้ ว้ ยตนเอง พึงความ
ผ่องใสแห่งจิต ที่เพิ่มขึ้นทุกที มิใช่ว่าจะได้ผลทันทีทันใด เป็น
ความประภัสสรทีเดียว พึงอย่าท้อแท้แต่ต้องเพียรพยายามแล
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๒๓๒

๖๖
สิ่งที่ทุกคนแสวงหา
ทุกคนจะแสวงหาความพ้นทุกข์ แม้จะไม่ได้มงุ่ หมายถึงความ
พ้นทุกข์อย่างสิน้ เชิง คือ มิได้มงุ่ หมายถึงความไม่กลับเวียนว่ายตาย
เกิด ทุกข์ทที่ กุ คนพยายามจะหนีให้พน้ นัน้ ทัว่ ๆ ไป หมายถึง ทุกข์
สามัญที่ประสบพบอยู่ ทุกข์เพราะความพลัดพรากจากของรัก ของ
เจริญใจบ้าง ทุกข์เพราะต้องประสบกับสิง่ ทีไ่ ม่เป็นทีร่ กั ทีช่ อบใจบ้าง
ทุกข์เพราะการสูญเสียต่าง ๆ บ้าง ทุกข์เพราะความเจ็บไข้บา้ ง ทุกข์
เหล่านี้ที่ทุกคนพยายามแสวงหาทางหลีกเลี่ยง
ผู้มาบริหารจิตก็แสวงหาทางนั้นอยู่เช่นกัน แต่มีจ�ำนวนไม่
น้อยทีแ่ สวงอย่างไม่ถกู ทาง จึงยากจะพ้นจากความทุกข์ดงั กล่าว หรือ
มิฉะนัน้ ก็พน้ จากทุกข์หนึง่ กลับไปมีอกี ทุกข์หนึง่ เครือ่ งช่วยทีส่ ำ� คัญ
ในการแสวงหาทางพ้นทุกข์มีอยู่ ผู้ใดมีเครื่องช่วยนั้น จักสามารถ
พบทางหลีกจากทุกข์ได้อย่างดียิ่ง เครื่องช่วยนั้นคือปัญญา ปัญญา
มีความส�ำคัญที่สุดในทุกเรื่อง มีความจ�ำเป็นจะต้องใช้ประกอบกับ
ทุกเรือ่ ง ทุกเวลา ทีป่ รารถนาความส�ำเร็จด้วยดี ไม่วา่ จะอยูใ่ นฐานะ
๒๓๓

ผู้ใหญ่หรือผู้น้อย ก็จ�ำเป็นต้องใช้ปัญญา ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ให้
หรือผูร้ บั ก็จำ� เป็นต้องใช้ปญ
ั ญา ไม่วา่ จะเป็นผูด้ ี หรือผูร้ า้ ย ก็จำ� เป็น
ต้องใช้ปัญญา ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดจ�ำเป็นต้องใช้ปัญญาทั้งนั้น
มิฉะนั้นก็จะไม่ได้รับความส�ำเร็จด้วยดีในชีวิต
ในที่นี้ จะยกตัวอย่างในฐานะเป็นผู้รับหรือผู้ให้ เพราะทุก
คนต้องเป็นทัง้ ผูร้ บั และผูใ้ ห้อยูด่ ว้ ยกันทัง้ นัน้ ความเดือดร้อนวุน่ วาย
ความบกพร่องผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวง เกิดจากความขาดปัญญา
ของผู้รับและผู้ให้เป็นอันมาก เมื่อเป็นผู้รับปัญญาก็ส�ำคัญยิ่งนัก
แม้ไม่ใช้ปัญญาประกอบการรับความเสียหายมากมายต่าง ๆ ก็จะ
เกิดตามมาได้
การไม่ใช้ปัญญาเกี่ยวกับการเป็นผู้รับก็เช่น หลงตื่น หลง
เพลิน ไปกับสิง่ ทีไ่ ด้ จนไม่มปี ญ
ั ญารูว้ า่ เป็นสิง่ ทีผ่ ใู้ ห้มงุ่ หมายอย่างไร
เมื่อรู้ว่าผู้นั้นผู้นี้เป็นผู้ให้ ความขาดปัญญาก็จะท�ำให้คิดว่า จะต้อง
ตอบแทนเขาด้วยดี โดยไม่ค�ำนึงว่าเขามาดีหรือมาร้าย การจะเป็น
ผู้รับที่ดีได้ จะต้องมีปัญญารู้อยู่เสมอว่า จะต้องปฏิบัติในฐานะผู้รับ
อย่างไร รับได้ แต่ตอ้ งรับอย่างมีเกียรติ รับอย่างให้ผใู้ ห้ไม่รสู้ กึ ดูถกู
เยาะหยันได้ว่า ตกเป็นทาสเงิน หรือเป็นทาสสิ่งของที่เขาให้ หรือ
ตกเป็นเหยือ่ การยกยอปอปัน้ ของเขา นัน่ คือ เมือ่ เป็นผูร้ บั ได้รบั แล้ว
จะปฏิบตั ติ อบแทนอย่างมีปญ
ั ญา มีเหตุผล สิง่ ใดสมควรปฏิบตั เิ พือ่
ตอบแทนได้ จึงจะท�ำสิ่งใดไม่ควรก็ไม่ท�ำ จะไม่ถือว่าการตอบแทน
๒๓๔

จะต้องท�ำทุกอย่างเพื่อผู้ให้ ไม่ค�ำนึงว่าจะเกิดผลเสียผลดีอย่างไร
เช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้รับอย่างมีปัญญา
เมื่อมีปัญญาในการรับ ย่อมสามารถรับได้ทุกอย่างจากทุก
คน ทั้งจากมิตร จากศัตรู จากผู้ดีจากผู้ร้าย แต่ถ้าไม่มีปัญญาใน
การรับ ก็ไม่ควรจะเป็นผู้รับเสียเลยจะดีกว่า ปลอดภัยกว่า เพราะ
ผู้ให้ที่มุ่งร้ายย่อม จักให้ด้วยหวังผลร้ายให้เกิดแก่ผู้รับบ้าง ให้ผู้รับ
เป็นมือไปสร้างผลร้ายแก่ผู้อื่นบ้าง ต้องมีปัญญาในการรับ จึงจะ
สมควรรับโดยไม่เลือกผู้ให้ ไม่เช่นนั้นแล้ว ก็ต้องใช้ปัญญาในการ
เลือกผูใ้ ห้ ในฐานะเป็นผูใ้ ห้กต็ อ้ งใช้ปญ
ั ญา ผูม้ ปี ญ
ั ญาในการให้ ย่อม
ไม่ให้เพราะคิดว่าเขาให้เราแล้ว เราต้องให้เขาเป็นการตอบแทน แต่
ผู้ไม่มีปัญญาในการให้ ย่อมให้เพราะคิดว่าเขาให้เรา เราต้องให้เขา
ไม่ค�ำนึงว่า การให้ของตน จะก่อความเสียหายเป็นทุกข์โทษภัยแก่
ใครเพียงไรหรือไม่
ผูม้ ปี ญ
ั ญาย่อมไม่เกรงความเข้าใจของผูอ้ นื่ ว่าจะเห็นตนเป็น
คนไม่รจู้ กั บุญคุณเขาให้แล้วยังไม่รบู้ ญ
ุ คุณ ไม่ตอบแทน ผูม้ ปี ญ
ั ญาใน
การให้ ย่อมเลิกให้ได้ อย่างไม่กอ่ ทุกข์โทษภัยแก่ตนเอง แก่ผใู้ ด เช่น
ไม่ให้กำ� ลังแก่ฝา่ ยผิด ไม่ให้ความสนับสนุนหรือส่งเสริมผูผ้ ดิ อันจะต้อง
เป็นการตัดรอนฝ่ายตรงกันข้าม ซึง่ เป็นฝ่ายถูกเช่นนี้ ปัญญาในฐานะ
เป็นผูใ้ หญ่ เป็นผูน้ อ้ ยก็เช่นกัน จะช่วยให้ปฏิบตั ไิ ด้ถกู ได้เหมาะสม
๒๓๕

ปัญญานัน้ ทีเ่ ป็นแสงสว่างส่องให้เห็นความถูกความควรทัง้
ปวง ตรงกันข้ามกับความไม่มปี ญ
ั ญาทีเ่ ป็นความมืดทีจ่ ะท�ำให้ไม่รู้
ถูกไม่รผู้ ดิ ไม่รคู้ วามควรไม่ควรทัง้ ปวง ใจทีม่ ดื คือใจทีข่ าดปัญญา
ใจทีม่ ปี ญ
ั ญาเป็นใจทีส่ ว่างด้วยเหตุผล อันจะน�ำไปสูค่ วามสุขความ
สิน้ ทุกข์ได้ดงั ปรารถนา สร้างแต่ทกุ ข์นอ้ ย จนถึงทุกข์สนิ้ เชิงแล
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๒๓๖

๖๗
พบได้ที่ใจ
ความทุกข์เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาของคนทั้งปวง คนทั้งปวง
จึงควรศึกษาให้รวู้ ธิ หี ลีกให้พน้ ทุกข์ และทุกข์นนั้ แบ่งออกได้เป็นสอง
คือ ทุกข์กายหนึง่ ทุกข์ใจหนึง่ ทุกข์กายนัน้ แม้จะปรากฏอย่างเปิด
เผย แม้จะรุนแรง ในขณะที่ทุกข์ใจไม่ปรากฏเปิดเผย และดูราวจะ
ไม่รุนแรง แต่ความจริงแล้ว ถ้าจะเปรียบทุกข์กาย ทุกข์ใจ อย่างใช้
ปัญญาประกอบให้รอบคอบ น่าจะพบว่าความทุกข์กาย แม้จะเปิด
เผย แต่ก็ไม่หนักหนาเท่ากับความทุกข์ใจ อาจกล่าวได้ถูกต้องว่า
แม้ใจไม่เป็นทุกข์ ความทุกข์ทางกาย หามีความหมายอย่างใดไม่
พระพุทธเจ้าผูท้ รงพระปัญญาเลิศเห็นแจ้งในความจริงนี้ จึง
ทรงยอมล�ำบากพระวรกาย เพื่อทรงก�ำจัดความทุกข์ให้สิ้นจากพระ
หทัย และทรงท�ำได้ส�ำเร็จเด็ดขาด ผลคือเมื่อทรงก�ำจัดความทุกข์
ทางพระหทัยได้เด็ดขาดแล้ว ก็เป็นเหตุให้ความทุกข์ทางพระวรกาย
ถูกก�ำจัดหมดสิ้นไปพร้อมกัน สิ้นความทุกข์ทางพระหทัยอย่างเด็ด
ขาด คือสิน้ กิเลส เครือ่ งสร้างความทุกข์อย่างเด็ดขาด ก็สนิ้ ชาติสนิ้
๒๓๗

ภพไปพร้อมกัน ความกลับมาเกิดไม่มี แล้วความแก่ ความเจ็บ ความ
ตายจะมีมาแต่ไหน ความทุกข์จะมีได้อย่างไร
การแก้ทุกข์ที่ถูกต้องแท้จริง จึงอยู่ที่การแก้ทุกข์ทางใจ แต่
นี้ ก็ไม่ได้หมายความว่า มิให้แก้ทกุ ข์ทางกาย เมือ่ เกิดการเจ็บไข้ได้
ป่วย อันเป็นทุกข์ทางกาย ก็ตอ้ งแก้ไขด้วยการเยียวยารักษาให้อาการ
ของโรคภัยไข้เจ็บทัง้ หมดนัน้ หมดสิน้ ไป แต่ขณะเดียวกันก็ตอ้ งมีสติ
ระลึกได้ถึงจิตใจ อย่าให้ความทุกข์เข้าท่วมหทัย เข้าท่วมทับ หรือ
เข้าถึง พยายามมีสติเตือนตนเองว่า การปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ มิใช่
จักช่วยให้ความทุกข์ทางกายบรรเทาเบาบาง หรือหมดสิ้นได้ ตรง
กันข้ามกลับจะยิ่งเพิ่มความทุกข์ทางกายให้ยิ่งขึ้น
ทุกข์เพียงเล็กน้อยเกิดขึน้ ทางกาย ถ้าใจเป็นทุกข์ ปรุงคิดเป็น
กังวลกับกาย ทุกข์ทางกายทีเ่ พียงเล็กน้อย ก็จะเหมือนเป็นทุกข์มากมาย
ถ้าใจไม่กงั วลห่วงใยกับกายเลย ก็จะเหมือนไม่เป็นทุกข์ เหมือนไม่เจ็บ
ไข้ได้ปว่ ย ใจนีจ้ งึ ส�ำคัญนัก ท�ำใจให้ไกลจากความทุกข์ความร้อนได้
เพียงไร ก็จะท�ำให้ความทุกข์ ความร้อนทางกายลดน้อยลงได้เพียงนัน้
นี้เป็นความจริง เรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วย ความปรวนแปร
เปลี่ยนแปลงของร่างกาย เป็นเรื่องธรรมดาเกิดมาแล้วต้องพบด้วย
กันทุกคน ไม่มใี ครทีเ่ กิดมาแล้วจะไม่แก่ อายุยนื นานมากเพียงไร ก็
จะพบกับความเปลีย่ นแปลงความแก่เฒ่ามากเพียงนัน้ ความตายนัน้
๒๓๘

ไม่ตอ้ งพูดถึง ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายแน่ ผูม้ ปี ญ
ั ญาและน�ำปัญญา
มาใช้พิจารณา ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทั้งปวงที่ต่างพากันได้
รับจักสามารถก�ำจัดความทุกข์ใจได้ นั่นก็คือจะเหมือนกับสามารถ
ก�ำจัดความทุกข์กายไปได้ด้วย
ปราชญ์ทางพุทธศาสนาท่านสอนให้ยอมรับความจริงว่า เรา
ต่างพากันแก่ไปทุกวินาที สภาพร่างกายแปรเปลีย่ นไปทุกวินาที จาก
เด็กก็แก่ขนึ้ จนเป็นหนุม่ เป็นสาว จากหนุม่ สาวก็แก่ขนึ้ จนเป็นลุงเป็น
ป้า เป็นปู่เป็นย่า เป็นตาเป็นยาย พูดมาถึงตรงนี้แล้ว ดูราวกับเด็ก
มีปญ
ั ญายิง่ กว่าผูใ้ หญ่ ก็แม้เด็กจะแก่ขนึ้ ร่างกายแปรปรวนเปลีย่ นแปลง
ไป เด็กก็หาได้เศร้าโศกเสียดายวัยเด็กของตนไม่ แต่ผใู้ หญ่สว่ นมาก
ไม่เป็นเช่นเด็ก เมื่อแก่ขึ้น ร่างกายแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่
เหมือนเดิม ก็เดือดร้อนวุน่ วายพยายามจะหยุดยัง้ ความเปลีย่ นแปลง
ของร่างกาย ซึ่งไม่ใช่สิ่งจะท�ำได้ บางทีเท่านั้นที่อาจเหมือนท�ำได้ ก็
บางทีเท่านัน้ ทีอ่ าจเหมือนจะรักษาความเป็นหนุม่ เป็นสาวไว้ได้ ไม่มี
ลักษณะความแก่ชราปรากฏ พูดสัน้ ๆ ก็คอื อาจรักษาความสวยงาม
ตามที่ตนคิดว่าสวยว่างามไว้ได้
ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายพึงเตือนตนเอง ให้มีสติรับรู้ความ
จริงว่า ไม่มีผู้ใดก็ตาม อาจรักษาความเป็นหนุ่มเป็นสาวให้ด�ำรงอยู่
กับที่ได้ แต่ผู้มีปัญญา หากได้ประโยชน์ยิ่งจากความแปรปรวน
เปลีย่ นแปลงของสังขารร่างกาย การเห็นจริง แม้เพียงพอสมควรใน
๒๓๙

ความไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ทนอยูไ่ ม่ได้ และเป็นอนัตตา ไม่เป็นไปตาม
ความปรารถนาต้องการของผู้ใด นั้นเป็นคุณยิ่งนัก จักช่วยให้พ้น
ทุกข์ทางใจ และพ้นทุกข์ทางกายได้ด้วย
คนฉลาดย่อมไม่ปล่อยตนให้ตกอยูใ่ นความทุกข์ ไม่วา่ จะ
ทางกายหรือทางใจ คนฉลาดย่อมถอนความคิดปรุงแต่ง จากความ
เปลีย่ นแปลงของสังขารร่างกายอันเป็นทุกข์ ให้มาพบความสุขดัง
กล่าวแล้วแล
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๒๔๐

๖๘
ภัยอันตรายในใจตัว
ในโลกมีสิ่งที่น่ากลัวเป็นจ�ำนวนมาก ความน่ากลัวเกิดจาก
ความมีพิษมีภัย เมื่อเกิดกลัวพิษภัยของผู้ใดสิ่งใด ก็จะรู้สึกว่าผู้นั้น
สิ่งนั้นน่ากลัว เป็นสิ่งที่น่ากลัวในโลก และมักจะคิดจะเข้าใจไปว่า
ผู้อื่นน่ากลัว เช่นผู้อื่นเป็นคนดุร้าย หรือเป็นผู้ร้าย มักจะไม่คิดว่า
สิง่ ทีน่ า่ กลัวอย่างยิง่ นัน้ อยูใ่ นตนเองของเราทุกคน สิง่ นัน้ เป็นทีร่ จู้ กั
ชื่อเสียงกันดี ว่าคือกิเลส
กิเลสเป็นสิง่ ทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ ในโลกทุกโลก ไม่วา่ จะโลกนีข้ อง
เรา หรือโลกสวรรค์ โลกนรกก็ตาม เมือ่ กิเลสเป็นสิง่ ทีน่ า่ กลัวทีส่ ดุ ใน
โลก ผูย้ งั มีกเิ ลสทัง้ หลาย จึงพลอยเป็นผูท้ นี่ า่ กลัวอย่างยิง่ ไปด้วย กิเลส
ปรากฏชัดมากเพียงไรในผูใ้ ด ผูน้ นั้ ก็จะมีความน่ากลัวมากเพียงนัน้
เพราะจะเป็นผูม้ ที กุ ข์โทษภัยมากเพียงนัน้ เป็นทุกข์โทษภัยทัง้ แก่ผอู้ นื่
และแก่ตนเอง กิเลสไม่สามารถจะแยกท�ำลายแก่ผอู้ นื่ และยกเว้นตนเอง
ในทางตรงกันข้าม กิเลสจะท�ำลายผูม้ กี เิ ลสเองก่อนท�ำลายผูอ้ นื่
พิจารณาง่าย ๆ ก็จะเห็น กิเลสตัวโกรธเกิดขึน้ ในจิตใจผูใ้ ด
เมื่อไรก็จะท�ำให้จิตใจของผู้นั้นเร่าร้อนขึ้นทันที เกิดมากก็ร้อนมาก
๒๔๑

เปรียบปานไฟแผดเผาก็ยังได้ ต่อจากนั้นจึงจะลุกลามไปเผาไหม้
ผู้อื่น หรือบางทีก็จะไม่ถึงกับได้ไปเผาไหม้ผู้อื่น เพียงเผาไหม้จิตใจ
ตนเองเท่านัน้ เป็นเรือ่ งจริง ทีอ่ าจน่าพิศวงส�ำหรับบางความรูส้ กึ แต่
ย่อมไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ว่าไม่เป็นความจริงเช่นนี้
ความโกรธเกิดในใจผูใ้ ด ผูน้ นั้ นัน่ แหละร้อน ความโลภนัน้ อาจ
จะเห็นได้ยากกว่าความโกรธ และมักจะไม่เห็นว่าขณะเกิดความโลภนัน้
ใจเป็นทุกข์เร่าร้อน แต่เป็นอีกแบบหนึง่ ซึง่ ไม่เหมือนทีเดียวกับความ
โกรธ จึงท�ำให้ผไู้ ม่พจิ ารณาด้วยดีพอสมควร ไม่เข้าใจความหลงนัน้ แม้
จะปนอยูก่ บั ความโลภ ความโกรธเสมอ แต่กย็ ากจะมีผเู้ ข้าใจ
ผู้ยังยอมตกอยู่ในความโลภ ความโกรธ คือผู้มีความหลง
ทัง้ สิน้ ความหลงนัน้ เอง ทีท่ ำ� ให้ไม่พยายามท�ำกิเลสตัวโลภตัวโกรธ
ให้ลดน้อยลง จนกระทั่งถึงหมดสิ้นไป ความหลงนั่นเอง ที่ท�ำให้ไม่
เห็นไม่เข้าใจว่ากิเลสเป็นสิง่ ทีค่ วรท�ำลายทีส่ ดุ เพราะเป็นสิง่ ทีน่ า่ กลัว
ที่สุดมีทุกข์โทษภัยที่สุด ความทุกข์ร้อนทั้งหลายที่เกิดขึ้นติดต่อสืบ
เนื่องมานานนับเวลาไม่ได้ เป็นกัปเป็นกัลป์ ไม่ได้เกิดจากอะไรอื่น
เลย เกิดจากกิเลสเท่านั้น
ถ้าจะพากันชักชวนกันมากลัวกิเลสกันเถิด ก็นา่ จะเป็นการ
ดียิ่งนัก เรามากลัวกิเลสกันเถิด กิเลสน่ากลัวนัก ความโลภความ
โกรธความหลงน่ากลัวนัก ความเกลียดก็ตาม ความรักชอบก็ตาม
เป็นสิง่ น่ากลัวโดยแท้ ไม่มคี วามน่ารักน่าชอบอยูใ่ นความเกลียดความ
รักชอบเลยจริง ๆ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเป็นตัวกิเลสนัน้ ท�ำลาย
๒๔๒

ผูค้ นมาเสียนักต่อนัก และก�ำลังท�ำลายอยูอ่ ย่างไม่หยุดยัง้ เห็นกับลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข จนไม่คำ� นึงถึงอะไรอืน่ แม้จะสมปรารถนาได้ลาภได้
ยศ ได้สรรเสริญ ได้สขุ ก็หาใช่วา่ นัน่ จะไม่เป็นทุกข์ โทษภัยแก่ตนเอง
ผู้มีชื่อเสียงเสื่อมเสียเพราะการได้ลาภ ได้ยศ มีให้รู้ให้เห็น
อยู่เป็นจ�ำนวนมาก แม้ว่าบางทีก็เห็นยาก รู้ยาก กว่าผู้แสดงออก
ด้วยความโกรธแค้น ส่วนผู้โกรธนั้นเห็นง่าย เพราะกิริยาวาจาที่
ผู้โกรธแสดงออก มักจะท�ำให้ผู้โกรธเสียหายได้ง่ายมาก ผู้แสดง
กิริยาวาจาโกรธ จักถูกต�ำหนิเสมอ แตกต่างกันที่อาจจะมากบ้าง
น้อยบ้างเท่านัน้ โอกาสทีจ่ ะเห็นโทษของความโลภ ความโกรธ ความ
หลงนั้น มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกของเรา กล่าวว่า ไม่น้อยกว่า
โอกาสทีค่ วามตายจะมาถึงนัน่ ทีเดียว โทษของความโลภ ความโกรธ
ความหลง ครอบคลุมอยู่หนาแน่นทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลก
ผู้มาบริหารจิตพึงท�ำสติใช้ปัญญาแลให้เห็นความจริงนี้ให้
ติดต่อกันสม�ำ่ เสมอ เช่นให้พจิ ารณาความตายนัน่ ทีเดียว นีเ่ พราะ
โลภแท้ ๆ นี่เพราะโกรธแท้ ๆ นี่เพราะหลงแท้ ๆ หรือนี่เพราะ
กิเลสแท้ ๆ นัน่ เอง มีสติบอกตัวเองเช่นนี้ เมือ่ ได้พบได้เห็นได้ยนิ
เรื่องราว อันเป็นความวุ่นวายทุกข์ร้อนน่าสลดสังเวช พยายามมี
สติย�้ำเตือนตนเองให้เห็นโทษของกิเลสให้เป็นนิจดั่งนี้ จะช่วยให้
เกิดความรังเกียจกิเลส จะช่วยให้มีมานะพยายามก�ำจัดกิเลสใน
ใจตนให้ลดลงแล
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๖๙
คนที่ดุจตายทั้งเป็น
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ เป็นทีร่ จู้ กั กันแพร่หลาย ในความ
ภาษาไทยว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครือ่ งหมายของคนดี เมือ่ เทียบ
กับพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้ คนผู้ไม่มืดบอดจนเกินไปทุกคน ย่อม
รูจ้ กั ตนเองดีพอสมควร ว่าตนเป็นคนดีหรือไม่ นัน่ ก็คอื คนผูไ้ ม่มดื
บอดจนเกินไป ย่อมรู้ดีว่าตนเป็นคนมีกตัญญูกตเวที หรือเป็นคน
ไม่มีกตัญญูกตเวที คนไม่มีกตัญญูก็คือคนอกตัญญูนั่นเอง
ทุกคนไม่มยี กเว้นแน่นอน ทีร่ ซู้ าบซึง้ ถึงใจดี ว่าคนอกตัญญู
เป็นคนไม่ดี เป็นคนชั่ว แต่ก็มีเป็นจ�ำนวนไม่น้อย ที่ไม่มองตนเอง
ให้เห็นความเป็นคนชั่วของตน คือไม่พินิจให้รู้ ให้เห็นแจ่มแจ้ง ว่า
ตนก�ำลังพูด ท�ำอย่างผู้มีกตัญญู หรืออกตัญญู ตรงกันข้ามกับเมื่อ
มองคนอื่นนอกตัวออกไป มักจะเห็นจะพูดกันวุ่นไป ว่าคนนั้นก็ไม่
กตัญญู คนนี้ก็อกตัญญู หรือคนนั้นก็ไม่ดี คนนี้ก็ไม่ดี เพราะไม่มี
กตัญญู การเพ่งโทษผู้อื่นเช่นนี้ ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตคือคนดี
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บัณฑิตต้องเพ่งโทษตนเอง ต้องรู้จักตนเอง อย่างถูกต้อง
ถ่องแท้ตรงตามความเป็นจริง ส่วนการทีจ่ ะรูจ้ กั คนอืน่ ให้ถกู ต้องนัน้
ก็เป็นอีกปัญหาหนึง่ เพราะมิใช่วา่ บัณฑิตจะต้องรูจ้ กั แต่ตนเองเท่านัน้
ไม่จำ� เป็นต้องรูจ้ กั ผูอ้ นื่ แม้เข้าใจว่าบัณฑิตไม่ตอ้ งดูคนอืน่ ให้รจู้ กั ให้
ถูกจริง ต้องดูแต่ตนเองเท่านั้น ความเข้าใจนี้ก็ผิดใช้ไม่ได้
บัณฑิตต้องรูจ้ กั ความถูกต้องทัง้ ปวง ดีกร็ ู้ ชัว่ ก็รู้ คนอืน่ ดีก็
รู้ คนอืน่ ไม่ดกี ร็ ู้ ตนเองดีกร็ ู้ ตนเองไม่ดกี ร็ ู้ อันความรูถ้ กู เป็นอาหาร
ของปัญญายิ่ง พยายามรู้ให้ถูกกว้างขวางเพียงไร ก็จะเป็นเครื่อง
อบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นเพียงนั้น และแสงของปัญญายิ่งสว่าง ความ
เศร้าหมองของกิเลสก็ย่อมลดน้อยลง
ในทีน่ จี้ ะกล่าวว่า ยิง่ มีปญ
ั ญามาก ก็ยงิ่ จะเห็นคุณของความ
กตัญญูกตเวทีมาก คือปัญญาจักพาให้รู้ ให้เข้าใจชัดเจนถูกต้องว่า
กตัญญูกตเวที เป็นเครือ่ งป้องปกคุม้ ครองให้พน้ จากอันตรายทัง้ ปวง
ได้จริง ตรงกันข้ามกับความอกตัญญูที่จะพาไปสู่อันตรายทั้งปวงได้
พึงใช้ปญ
ั ญาพินจิ พิจารณาให้ดี จะเห็นความจริงนี้ ความกตัญญูของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตาม มีขอบข่ายกว้างขวางนัก เริ่มแต่กตัญญู
ต่อมารดาบิดาผู้ให้ก�ำเนิด และบ�ำรุงเลี้ยงดูมาแต่น้อย คือรู้พระคุณ
ท่าน และแสดงกตเวที คือตอบสนองพระคุณท่าน ให้เต็มสติปญ
ั ญา
ความสามารถ
๒๔๕

อันสติปญ
ั ญานัน้ กล่าวก็ไม่ผดิ ทุกคนได้มาจากมารดาบิดา
จากสายโลหิตของท่าน และจากการอบรมสั่งสอนของท่าน ความ
กตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา จะท�ำให้รอบคอบระมัดระวัง ในการ
ประพฤติปฏิบตั ิ เพราะความประพฤติปฏิบตั ขิ องบุตรธิดาย่อมเป็นเหตุ
ให้มารดาบิดาเป็นสุขก็ได้ เป็นทุกข์กไ็ ด้ บุตรธิดาประพฤติดี ปฏิบตั ิ
ชอบได้ เป็นคนดี ย่อมท�ำให้มารดาบิดาเป็นสุขด้วย ถ้าบุตรธิดาประพฤติ
ชัว่ ปฏิบตั ชิ วั่ เป็นคนชัว่ ย่อมท�ำให้มารดาบิดาเป็นทุกข์ดว้ ย
บุตรธิดาผูม้ กี ตัญญูกตเวทีตอ่ มารดาบิดาจึงย่อมไม่คดิ พูดท�ำ
ในทางทีช่ วั่ ทัง้ ปวง โดยมุง่ รักษาจิตใจของมารดาบิดา ผลย่อมเกิดแก่
เจ้าตัวเองเป็นการไม่ทำ� ความชัว่ ทัง้ ทางกายวาจาใจได้เป็นคนดี เช่น
นี้ก็เห็นได้ว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาต่อจาก
มารดาบิดาทีเ่ ป็นผูท้ ำ� คุณก่อน รวมถึงท่านผูเ้ ป็นบุพการีทางสายโลหิต
ทัง้ หลาย ก็ถงึ ครูอาจารย์ ถึงพระมหากษัตริย์ และประเทศชาติศาสนา
ทั้งหมดนี้กล่าวได้ว่า มีพระคุณควรได้รับความรู้สึกกตัญญู
กตเวทีจากเราทัง้ สิน้ และความกตัญญูกตเวทีตอ่ ท่านผูม้ พี ระคุณดัง
กล่าวทัง้ หมด มีแต่คณ
ุ สถานเดียวอาจปกปักรักษาให้ชวี ติ สวัสดีได้ เห็น
ง่ายทีส่ ดุ คือความกตัญญูกตเวทีตอ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ย่อมท�ำให้อาจสละได้ถงึ ชีวติ เพือ่ รักษา และการสละได้ถงึ ชีวติ นัน้ มิใช่
เป็นความไม่สวัสดี ผูท้ มี่ ชี วี ติ เสียด้วยซ�ำ้ ทีก่ ลับไม่มคี วามสวัสดีได้ แม้
ปราศจากความส�ำนึกในพระคุณของสถาบันทีม่ คี ณ
ุ ผูท้ ตี่ ายทัง้ เป็นกับ
๒๔๖

ผูท้ ตี่ ายแล้ว เหมือนไม่ตายมีความแตกต่างกันมากมาย
ตายทัง้ เป็นคือท�ำความไม่ดที งั้ ปวง ส่วนตายเหมือนไม่ตาย
คือผู้ท�ำความดีทั้งปวง คนกตัญญูคือคนที่ย่อมท�ำความดีทั้งปวง
เพือ่ รักษาผูม้ พี ระคุณ คนอกตัญญูคอื คนทีย่ อ่ มท�ำความชัว่ ทัง้ ปวง
เพื่อตนเองไม่ค�ำนึงถึงผู้มีพระคุณ ผู้ใดคือผู้สวัสดี พิจารณาให้
รอบคอบย่อมจักได้ความเข้าใจแล
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๗๐
เกราะป้องกันใจให้สวัสดี
เป็นทีป่ รารภปรารมภ์กนั มากมายนักถึงความเดือดร้อนวุน่ วาย
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งรอบตัวเราในระยะใกล้ และไกลออกไป
จากตัวเรา ท�ำให้น่าจะนึกถึงความส�ำคัญของคุณธรรมประการหนึ่ง
คือความกตัญญูกตเวที ทีไ่ ด้นำ� มากล่าวถึงในการบริหารทางจิตบ่อย
ครั้งมาแล้ว
คุณธรรมประการนี้ จะช่วยแก้ไขความไม่ถูกไม่ชอบทั้งปวง
ได้อย่างดี ช่วยหยุดยัง้ มิให้เกิดขึน้ ได้ ส�ำคัญทีว่ า่ จะต้องอบรมคุณธรรม
ส�ำคัญอย่างยิ่งนี้ ให้เป็นผลจริงจังขึ้นในจิตใจเสียก่อน และไม่ใช่ว่า
จะอบรมแต่เฉพาะเด็กเล็ก หรือเด็กรุ่นในวัยศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น
ผู้ใหญ่ในหน้าที่ราชการ งานธุรกิจทั้งปวง ก็จ�ำเป็นต้องได้รับการ
อบรมให้มคี วามกตัญญูกตเวทีให้จริงจังอย่างยิง่ ด้วย มารดาบิดาหรือ
ปู่ย่าตายายที่ชอกช�้ำจิตใจ เพราะความไม่กตัญญูของลูกหลานพึง
ย้อนดูตนเอง ให้เห็นตรงตามความเป็นจริงว่า ตนเองมีความกตัญญู
หรือไม่ ได้แสดงความกตัญญูต่อท่านผู้ควรได้รับความกตัญญูแล้ว
๒๔๘

หรือยัง และดังได้กล่าวมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
คนดีทงั้ หมด คือ คนทีพ่ งึ ได้รบั ความรูส้ กึ กตัญญูกตเวที จาก
เราทุกคน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์จึงเป็นจุดรวมของ
คนดีทพี่ งึ ได้รบั ความกตัญญูกตเวทีจากเราทุกคน พึงสอนทัง้ ลูกหลาน
ในวัยเด็กวัยโต และสอนทั้งตนเอง ให้รู้จักมองให้เห็นความดีของ
ผูอ้ นื่ ทีแ่ สดงแล้วต่อตน อย่าเป็นคนลืมง่ายในคุณงามความดีทตี่ นได้
รับจากผู้ใดผู้หนึ่ง พึงพยายามให้เวลาส�ำหรับการคิดถึงบุญคุณของ
ผู้มีบุญคุณ อย่างน้อยวันละนาที สองนาที แต่ให้มากกว่านั้นก็ยิ่งดี
แม้จะให้เกิดความคิดขึน้ สักวัน และวูบเดียวว่า เราได้ใครช่วยมาบ้าง
จึงมีฐานะเช่นนี้ก็ยังดีกว่าไม่รู้จักคิดเสียเลย
แต่ถ้าจะพยายามหาเวลาใคร่ครวญให้เป็นประจ�ำ ทบทวน
ถึงเวลาที่ผ่านมา เหตุการณ์ที่ได้ประสบพบผ่านมีมือของท่านผู้ใด
บ้างที่โอบอุ้มไว้ให้สวัสดีมาได้ ทั้งชีวิตก็ตาม ฐานะก็ตาม ยศฐา
บรรดาศักดิ์ก็ตาม ชื่อเสียงเกียรติยศก็ตาม เมื่อจะอบรมกตัญญู
กตเวทิตาธรรมต้องพยายามคิดเช่นนี้ และต้องคิดให้ถกู ท�ำนองคลอง
ธรรม ไม่ได้คิดเพื่อลบล้างดังที่มีท�ำกันอยู่
ใครเป็นผูม้ บี ญ
ุ คุณอุดหนุนค�ำ้ ชูอปุ การะมา ถือว่า รูจ้ กั อดีต
ก็หาทางลบล้างท�ำลายเสีย เช่นนี้ไม่ใช่เป็นการคิดเพื่ออบรมกตัญญู
กตเวทิตาธรรม หรือผูม้ นี ำ�้ ใจอุปการะยกย่องปกป้องรักษามาก่อนมี
๒๔๙

ความส�ำคัญใหญ่ยงิ่ ไม่ทดั เทียมคนในปัจจุบนั หรือในอนาคต ก็พร้อม
จะทอดทิ้งหรือท�ำลายคนในอดีตเสีย หวังได้พึ่งพาคนมาใหม่ต่อไป
นักการเมืองประเทศเพื่อนบ้านของเรามีความคิดเช่นนี้ เห็นผู้มี
พระคุณในอดีตไม่มีความส�ำคัญเสมอที่ก�ำลังจะตามมาในอนาคต
ความมีสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด จึงเกิดขึ้นอย่างน่าสลดสังเวช
ที่สุด อันคนอกตัญญูนั้น แม้จะไปแสดงความกตัญญูต่อผู้อื่นก็ยาก
ทีจ่ ะท�ำให้ผอู้ นื่ ไว้วางใจ ความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจ ย่อมต้องมีเป็น
ธรรมดากับผู้มีพระคุณก่อนก็ยังอกตัญญูมาแล้ว วันหนึ่งก็จะต้อง
อกตัญญูกับเราและกับใครอื่นต่อไป ไม่มีสิ้นสุด
ดังนัน้ แม้มปี ญ
ั ญาบ้างพอสมควร จึงพึงเห็นความส�ำคัญของ
ความกตัญญูกตเวที ไม่อกตัญญูตอ่ ฝ่ายหนึง่ เพือ่ ไปแสดงกตัญญูตอ่
อีกฝ่ายหนึง่ ซึง่ อาจจะยังมิได้ทำ� คุณแล้วอย่างใด เพราะคนทัง้ หลาย
จะเห็นแต่ความอกตัญญูของเรา จะหาได้เห็นว่าเรามีกตัญญูไม่ เพียง
แต่วา่ บางทีกย็ งั ไม่อาจแสดงให้เรารูถ้ งึ ความรูส้ กึ ต�ำหนิประณามของ
เราได้เท่านั้น ยิ่งเป็นผู้ใหญ่เท่าไร ความไม่กตัญญูก็ยิ่งถูกต�ำหนิ
ประณามรุนแรงเท่านัน้ เด็กน้อยทีไ่ ม่รจู้ กั กตัญญูกม็ กั ไม่มผี เู้ ห็นเป็น
ความบกพร่องผิดร้าย ถ้าจะต�ำหนิเด็กน้อยในเรื่องไม่กตัญญู ก็จะ
ไปต�ำหนิทผี่ ใู้ หญ่วา่ ไม่อบรมสัง่ สอน ไม่ทำ� ตัวอย่างทีด่ ี คือไม่กตัญญู
ให้เด็กรูใ้ ห้เด็กเห็นให้เด็กท�ำตาม ดัง่ นัน้ ผูใ้ หญ่จงึ พึงอบรมกตัญญูให้
ยิ่งกว่าเด็ก
๒๕๐

เหตุผลส�ำคัญประการหนึง่ ก็คอื ผูใ้ หญ่นนั้ ต้องได้รบั พระคุณ
มามากกว่าเด็กแน่นอน พระคุณของบุคคลที่ได้รับมามากกว่า
พระคุณของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็ได้รับมา
มากกว่าพระคุณของสถาบันส�ำคัญทั้งสามนั้น ไม่มีคนใดเลยสัก
คนเดียวทีไ่ ม่ได้รบั แตกต่างกันเพียงได้รบั น้อย ได้รบั มากกว่ากัน
เท่านัน้ และใครได้รบั มากก็ตอ้ งรูต้ วั และยิง่ ต้องเร่งแสดงกตัญญู
กตเวทีตอบสนอง ให้เต็มสติปญ
ั ญา ความสามารถ ความเห็นแก่
ตัว จนลืมความกตัญญูกตเวทีนั้น ไม่ให้ความสวัสดีที่ยั่งยืนแก่ผู้
ใดทั้งสิ้น เป็นความหลงเข้าใจผิดเท่านั้นที่คิดว่า ความเห็นแก่ตัว
คือความสวัสดีที่พึงแสวงหาอย่างยิ่งแล

๒๕๑

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๗๑
เป็นคนดีได้ไม่ยาก
ความกตัญญูเป็นเครือ่ งหมายของคนดี คือความกตัญญูเป็น
ธรรมะของคนดี ความหมายนีก้ ค็ อื คนมีความกตัญญูเป็นคนดี ตรง
กันข้ามกับความไม่กตัญญูหรือความอกตัญญู เป็นเครื่องหมายของ
คนชั่ว
พูดง่าย ๆ ก็คือถ้ารู้จักบุญคุณท่าน ก็เป็นคนดี ถ้าไม่รู้จัก
บุญคุณท่าน ก็เป็น และความส�ำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็อยู่ที่ว่า
เป็นหน้าทีข่ องทุกคนทีจ่ ะต้องส�ำรวจจิตใจ และการกระท�ำค�ำพูดของ
ตนเองว่า เกิดจากความกตัญญูหรืออกตัญญู ไม่ใช่ไปมุ่งดูการกระ
ท�ำค�ำพูดของผูอ้ นื่ ทีช่ อบท�ำกันอยูเ่ ป็นอันมาก ดูคนอืน่ เห็นคนอืน่ รู้
ว่าคนอื่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ กตัญญู ไม่กตัญญูรู้หมด วิพากษ์
วิจารณ์ ต�ำหนิตฉิ นิ ได้หมด แต่หาได้ดตู นเองให้เห็นตนเองไม่ จึงหา
ได้รู้ไม่ว่า ตนเป็นคนกตัญญู หรืออกตัญญู รู้จักคุณที่ได้รับแล้วจาก
ผู้อื่น หรือปฏิเสธคุณที่ได้รับมาแล้วจากผู้อื่น

๒๕๒

ผูม้ าบริหารจิตอาจสามารถยกระดับจิตให้สงู ขึน้ ได้เป็นล�ำดับ
ด้วยการอบรมความมีกตัญญูนี้แหละ ให้อย่างยิ่งขึน้ เป็นล�ำดับ ซึ่งก็
จะต้องเริ่มต้นด้วยการส�ำรวจใจตนเองสม�่ำเสมอว่า ได้เคยคิดบ้าง
หรือไม่ถงึ คุณทีเ่ คยได้รบั มาทัง้ ในอดีต และก�ำลังได้รบั อยูใ่ นปัจจุบนั
ทุกคนไม่มียกเว้นต้องเคยได้รับอุปการคุณประการต่าง ๆ มาแล้ว
จากผู้นั้นบ้าง ผู้นี้บ้าง เราเองทุกคนก็เช่นกัน
ดัง่ นัน้ เราทุกคนจึงมีหน้าทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะต้องส�ำรวจจิตใจตนเอง
ว่ามีความกตัญญูรู้คุณผู้ใดเพียงไร พระคุณของมารดาบิดายิ่งใหญ่
เหนือพระคุณอืน่ จึงน่าจะเป็นการง่ายทีจ่ ะเริม่ การอบรมความกตัญญู
ของตน ด้วยการนึกถึงพระคุณของท่านผู้เป็นมารดาบิดา ไม่ว่าจะ
อยูใ่ นภาวะฐานะใด มารดาบิดามีคณ
ุ ต่อบุตรธิดาทัดเทียมกัน ทัง้ ถ้า
บุตรธิดามีภาวะฐานะสูงเพียงไร ใหญ่เพียงไร ก็ยิ่งแสดงความมี
พระคุณของมารดาบิดายิ่งใหญ่เพียงนั้น โอกาสที่จะได้ใหญ่โตด้วย
ฐานะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ไม่ว่าแก่ผู้ใดทั้งสิ้น ถ้าปราศจากพระคุณ
ของมารดาบิดานี้เป็นความจริงแท้ จะไม่มีผู้ใดสงสัยหรือคัดค้านได้
เลย
ทุกคนได้ชีวิตร่างกายนี้มาจากมารดาบิดา ได้รับอุปการะ
อย่างเต็มสติปัญญาความสามารถของมารดาบิดา ในขณะที่ทุกคน
ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ โดยเฉพาะขณะยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ เมื่อยังอยู่
ในครรภ์มารดา เพราะความคิดถึงพระคุณของมารดาบิดา ไม่ซาบซึง้
๒๕๓

จริงจังเพียงพอ จึงยังคิดไม่ดี พูดไม่ดี ท�ำไม่ดีต่อมารดาบิดาได้ ยัง
ท�ำความไม่ถูกไม่ชอบได้ต่าง ๆ โดยไม่ค�ำนึงว่าจะเกิดผลกระทบ
กระเทือนบิดามารดาอย่างใดหรือไม่ ผู้มีกตัญญูรู้คุณจริง จะเป็น
ผู้มีคุณธรรมของคนดีอย่างยิ่ง สามารถจะรักษาตัวเอง ให้พ้นจาก
โทษทั้งปวง และยังจะพยายามรักษามารดาบิดาได้ด้วย ผู้มีกตัญญู
รู้คุณ และมีกตเวทีตอบแทนคุณ ไม่ใช่ผู้ที่จะยอมตามผู้มีพระคุณ
ทุกสิ่งทุกประการ
ตรงกันข้าม ความกตัญญูกตเวที จะท�ำให้สามารถขัดขืน
คัดค้านผูม้ พี ระคุณทีด่ ำ� เนินอยูใ่ นหนทางทีไ่ ม่ถกู ต้องสมควรได้ ความ
กตัญญูกตเวทีไม่ใช่ความต้องตามใจไปทุกอย่าง ไม่เลือกถูกไม่เลือก
ผิด ตรงกันข้ามความกตัญญูกตเวทีคอื ความต้องไม่ตามใจท่านผูม้ ี
พระคุณไปเสียทุกอย่าง การตามใจทุกอย่าง คือความไม่ตอบแทน
คุณท่าน ก็เท่า ๆ กับเป็นการส่งเสริมในทางไม่ถูกไม่ชอบได้
ดัง่ นัน้ จึงต้องอบรมปัญญาของตนไปพร้อมกับอบรมกตัญญู
กตเวทิตาธรรม คือ ต้องอบรมปัญญาให้รคู้ วามถูก ความผิด ความ
ดี ความชั่ว อย่างถูกต้องถ่องแท้ เพื่อจะได้แสดงกตัญญูกตเวทิตา
ธรรมได้ถูกจริง ถ้ามีปัญญาไม่เพียงพอ รู้ถูก รู้ผิด ไม่ถูกจริง การ
จะคัดค้านหรือปฏิบัติตามในข้อใดเรื่องใด ก็จะมีผิดพลาดได้ จะไม่
เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมอย่างถูกต้องจริง
๒๕๔

คนทุกคนผู้เป็นบุถุชน ยังมีกิเลส มีความโลภ ความโกรธ
ความหลง ย่อมยังมีโอกาสจะคิดผิด พูดผิด ท�ำผิดได้ดว้ ยกันทัง้ หมด
กิเลสน้อยก็ผิดน้อย กิเลสมากก็ผิดได้มาก
ผู้มาบริหารจิตมุ่งอบรมจิตตนเองให้ดีงามสูงส่งขึ้นเป็น
ล�ำดับ ต้องค�ำนึงถึงความจริงนี้ อย่ามุ่งหมายให้ทุกคน เป็นผู้คิด
ถูก พูดถูก ท�ำถูกเสมอไป แม้วา่ จะเป็นมารดาบิดาหรือผูม้ พี ระคุณ
คนใดรวมทัง้ ตนเองด้วย ค�ำนึงถึงความจริงประการหนึง่ ไว้วา่ แม้
มั่นใจในความผิดพลาดของผู้มีพระคุณ จะต้องไม่คิดตอบแทน
พระคุณด้วยการตามใจเสมอไป แต่จงหาทางแก้ไขให้ผดิ กลับเป็น
ถูก คือไม่ดกี ลับเป็นดี นัน่ แหละจึงจะเป็นกตัญญูกตเวทิตาธรรม
จริง ไม่ใช่เป็นอกตัญญูอย่างที่มีถูกเข้าใจผิดอยู่เป็นอันมากแล

๒๕๕

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๗๒
คนดีท�ำให้ทุกที่รื่นรมย์
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ กล่าวไว้ แปลความว่า พระอรหันต์
ทัง้ หลายอยูใ่ นทีใ่ ด คือบ้านก็ตาม ป่าก็ตาม ทีล่ มุ่ ก็ตาม ทีด่ อนก็ตาม
ที่นั้นย่อมเป็นภูมิน่ารื่นรมย์
พระอรหันต์นั้น ท่านเป็นผู้หมดจดจากกิเลสแล้วอย่างสิ้น
เชิง กิเลสคือโลภะ หรือราคะ โทสะและโมหะ หรือโลภ โกรธ หลง
เป็นที่รู้กันว่า เป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจ เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์
ความร้อนแก่เจ้าตัวผู้มีความโลภ ความโกรธ ความหลง และ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง อันผู้เกี่ยวข้องนั้น มิได้มีในวงแคบเพียงมารดา
บิดาลูกหลานพี่น้อง ผู้รู้จักมักคุ้นเท่านั้น แต่เป็นไปในวงกว้างใหญ่
ไพศาล ครอบคลุมทัว่ ประเทศชาติกไ็ ด้ น่าจะรูจ้ ะเห็นจะเข้าใจกันอยู่
แล้ว ถึงโทษของความโลภ ความโกรธ ความหลงเช่นนั้น แต่ก็มี
ความขาดสติ มีความลืม หรือมีความดับ อันเป็นธรรมดาท�ำให้ความ
รู้ ความเห็น ความเข้าใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับ เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับไป
ใหม่ เป็นดั่งนี้ตลอดเวลา ในช่วงที่ความรู้ความเห็นความเข้าใจเกิด
สติมี ความโลภ ความโกรธ ความหลงอันมีอยู่ตามวิสัยบุถุชน ก็
๒๕๖

เป็นไปอย่างมีสติมีเหตุผลตามสมควร โทษที่เป็นผลก็ย่อมตรงกับ
เหตุ หนักเบาเสมอกับเหตุ เมือ่ ถึงช่วงทีข่ าดสติทลี่ มื ความรู้ ความ
เห็น ความเข้าใจดับความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็เป็นไปเต็ม
ที่ ตามระดับทีม่ อี ยูใ่ นจิตใจ ใจมีพนื้ เป็นความโลภ ความโกรธ ความ
หลงมาก เมือ่ ขาดสติความรู้ ความเห็น ความเข้าใจในโทษของกิเลส
ดับ ความโลภ ความโกรธ ความหลงก็มีมาก โทษก็ย่อมมากด้วย
ทั้งโทษแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ใจมีพื้นเป็นความโลภ ความโกรธ
ความหลงน้อย โทษก็ย่อมน้อยด้วย ทั้งโทษแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น
พระอรหันตสาวกท่านมีความรู้ ความเห็น ความเข้าใจใน
กิเลสติดต่อสมบูรณ์ เป็นมหาสติมหาปัญญา เพราะท่านเป็นผู้ไม่มี
กิเลสในจิตใจแม้เพียงเล็กน้อย ทุกเวลาท่านจึงเป็นผูไ้ ม่มโี ทษเลย ทัง้
แก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นทั้งสิ้น ใจความสรุปของพุทธภาษิตที่ยกไว้
เบื้องต้นก็คือ พระอรหันต์ท่านอยู่ที่ใดก็ตาม ที่นั้นเป็นที่รื่นรมย์
รื่นรมย์ด้วยอะไร
ค�ำตอบก็คอื รืน่ รมย์ดว้ ยความปราศจากแล้วซึง่ กิเลส รืน่ รมย์
ส�ำหรับผูใ้ ด ค�ำตอบก็คอื รืน่ รมย์สำ� หรับพระอรหันต์ ท่านเป็นอันดับ
แรกนั้นแน่นอน และรื่นรมย์ส�ำหรับผู้เข้าใกล้ท่านด้วย
อธิบายได้วา่ ความปราศจากกิเลสเป็นความรืน่ รมย์ เพราะ
เมือ่ จิตใจปราศจากกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ความ
ทุกข์ความกระวนกระวายเดือดร้อนจักมีมาแต่ไหน เพราะความทุกข์
ความกระวนกระวายเร่าร้อน มิได้เกิดจากอะไรอื่นทั้งสิ้น มิได้เกิด
แต่ผใู้ ดอืน่ ทัง้ สิน้ เกิดแต่กเิ ลสในใจตนเท่านัน้ พิจารณาจิตใจตนเอง
๒๕๗

เมื่อใดก็จะเห็นความจริงเช่นนี้เมื่อนั้นเสมอไป ไม่ว่างเว้น
เพราะจิตใจผู้เป็นบุถุชนทั้งหลาย หาได้มีเวลาว่างเว้นจาก
กิเลสไม่ พิจารณาเมือ่ ใดก็จะได้เห็นกิเลสเมือ่ นัน้ ทัง้ ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง เพียงแต่ว่า บางเวลาความโลภสงบอยู่ ปรากฏแต่
ความโกรธ บางเวลาความโกรธสงบอยู่ ปรากฏแต่ความโลภ ส่วน
ความหลงนั้น ดูให้รู้ ให้เห็น ให้เข้าใจได้ยากกว่า ความโลภ และ
ความโกรธ ทัง้ ๆ ทีค่ วามหลงมิได้มเี วลาสงบ ปรากฏอยูต่ ลอดเวลา
แต่สอดแทรกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับความโลภบ้าง ความโกรธบ้าง
จึงท�ำให้ดูเห็นความหลงได้ยาก จ�ำกัดตายตัว ไปทีเดียวก็ไม่ผิด
แต่ว่าถ้าไม่มีความหลง ก็ไม่มีความโลภ ไม่มีความโกรธ
ความหลงท�ำให้ไม่เห็นถูก ไม่รู้ถูก ไม่เข้าใจถูกว่า ความโลภ ความ
โกรธ เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ความหลงท�ำให้ไม่รู้ไม่เข้าใจ ว่าความทุกข์
ความเร่าร้อนไม่ว่ามากว่าน้อยเพียงใด เกิดจากกิเลสในใจตนเอง
ความหลงจะท�ำให้เข้าใจว่าความทุกข์ความเร่าร้อนของตน เกิดจาก
กิเลสของผู้อื่น
ความหลงเข้าใจไม่ถกู เช่นนี้ เป็นเครือ่ งส่งเสริมกิเลสทัง้ หลาย
ในใจตนอย่างยิ่ง หลงรักว่าเขาดี หลงโกรธว่าเขาชั่ว กิเลสนี้ก็เกิด
จากความหลงในจิตใจตนทั้งสิ้น ส่งเสริมความโลภ คือ โลภะหรือ
ราคะ และโทสะในใจตนทัง้ สิน้ อันความโลภ ความโกรธนัน้ แม้ลกุ
โพลงขึน้ เมือ่ ใด ก็มใิ ช่วา่ จะเป็นเรือ่ งของปัจจุบนั เท่านัน้ แต่ยอ่ มเกีย่ ว
พันไปยึดหน่วงเอาอดีตมาด้วย และก้าวไกลไปถึงอนาคตด้วย กล่าว
ได้ว่า เป็นเครื่องยังความเศร้าหมองอย่างยิ่ง
๒๕๘

พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางปฏิบัติให้เกิดปัญญา ทั้งเพื่อ
ระงับชัว่ ครัง้ คราว และทัง้ เพือ่ ท�ำลายกิเลสอย่างถอนรากถอนโคน
จนหมดสิน้ พระอรหันตสาวกและพระอริยสาวกทัง้ หลาย เมือ่ ยัง
เป็นกัลยาณบุถชุ น ท่านถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริย
สงฆ์ก่อน แต่ท่านเป็นสรณะ คือ ที่พึ่งจริงคือจริงพร้อมทั้งกาย
วาจา ใจ คือ ท่านปฏิบัติตามจริงพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ ท่านจึง
สามารถระงับดับกิเลสได้เป็นครั้งคราวในขั้นแรก และท�ำลายได้
หมดสิ้นเป็นระดับไป จนถึงท�ำลายได้สิ้นเชิง เป็นผู้หมดจดจาก
ความมีกิเลสทั้งหลายแล

๒๕๙

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๗๓
ความตายหลายแบบ
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า ความ
ประมาทเป็นทางแห่งความตาย และพุทธภาษิตนี้เป็นค�ำพูดที่กล่าว
ได้ว่า ติดปากคนเป็นอันมาก คือใครทั้งหลายชอบพูดกันจนเป็น
ธรรมดาทีเดียวว่า ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
และเมือ่ พูดเช่นนี้ มิได้หมายถึงความตายในทีน่ ี้ ว่าเป็นความ
ตายชนิดหมดลมหายใจอย่างเดียว แต่หมายถึงความตายต่าง ๆ เช่น
ตายจากชื่อเสียงเกียรติยศ หรือตายความสวัสดี เช่น ต้องประสบ
อันตรายต่าง ๆ เป็นต้น ความประมาทจึงมีโทษตัง้ แต่เล็กน้อย จนถึง
อย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณหาที่เปรียบมิได้ ทั้งพระปัญญา
คุณ พระกรุณาคุณ พระบริสุทธิคุณ จึงมีพระพุทธด�ำรัสเตือนไว้
มิให้ประมาท
ความประมาทก็มีหลายอย่าง เช่นเดียวกับความตาย เช่น
เดียวกับความหมายของความตาย ทีจ่ ะเกิดจากความประมาทนัน่ เอง
๒๖๐

พระพุทธศาสนานัน้ ยืนยันรับรองเหตุและผลได้ถกู ต้องแน่นอน ว่า
ต้องตรงกันเสมอ แม้ที่เกี่ยวกับความประมาท อันเป็นหนทางแห่ง
ความตายก็เช่นกัน ประมาทระดับใด ก็จะน�ำไปสู่ความตายระดับ
นั้น พึงเห็นได้ไม่ยากส�ำหรับระดับชัด ๆ เช่นที่ประมาทขับรถเร็ว
ความตายระดับนัน้ ก็คอื รถชน ได้รบั บาดเจ็บถึงตายหรือสิน้ ความ
สวัสดี ต้องแขนหัก ขาหัก ท�ำนองนีเ้ ป็นต้น หรือประมาทในการพูด
ไม่ระวังค�ำพูดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น หรือเรื่องราวต่าง ๆ
ความตายระดับนั้น คื ออาจสิ้นความสวัสดีทางอิสรภาพ
ต้องโทษฐานหมิ่นประมาท เป็นต้น มีความประมาทอย่างหนึ่งที่พึง
รู้ว่า เป็นความประมาทที่ส�ำคัญยิ่งนัก นั่นคือความประมาทปัญญา
ทั้งปัญญาของตนและปัญญาของผู้อื่น
ประมาทปัญญาตนนั้น ก็คือไม่เห็นว่าปัญญาตนนั้นมีความ
ส�ำคัญ ไม่พยายามอบรมปัญญา และไม่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณา
ใคร่ครวญเรื่องราวทั้งหลาย ได้พบ ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟังเรื่องราว
อะไรก็ไม่ใช้ปัญญา ยอมเชื่อค�ำผู้อื่น โดยใช้ปัญญาเพียงตัดสินว่า
ผู้นั้น เป็นผู้ควรเชื่อถือได้ในสติปัญญาความสามารถ การเชื่อสติ
ปัญญาความสามารถของผูอ้ นื่ เป็นแบบหนึง่ ของความประมาทปัญญา
ตน แม้จะไม่ประมาทปัญญาผู้อื่นก็ตาม เป็นทางแห่งความตายใน
ลักษณะหนึ่งได้ ยิ่งถ้าเป็นเรื่องส�ำคัญ การประมาทปัญญาตน ไม่
พินิจพิจารณาด้วยตนเอง ให้ผู้อื่นตัดสินแทนและเชื่อฟังตาม ย่อม
๒๖๑

มีทางพบความตายที่ร้ายแรงจากความสวัสดีของชื่อเสียงเกียรติยศ
เป็นต้น
ปัญญานั้นมีความส�ำคัญเหนือสิ่งอื่นใด พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ ก็ด้วยทรงอาศัยพระปัญญา ผู้จะได้ชื่อว่า
เป็นบัณฑิตก็ต้องมีปัญญา แม้บัณฑิตทางโลกก็ต้องอาศัยปัญญา
อย่าว่าแต่บัณฑิตทางธรรมที่ต้องอาศัยปัญญาอย่างยิ่งเลย
ปัญญานัน้ ในระดับต้น ๆ จึงอาจไม่ให้คนมีอคติได้ คือ เมือ่
ใช้ปญ
ั ญาก็ยอ่ มไม่มอี คติ คือ ความล�ำเอียงด้วยความโลภ หรือความ
รัก ด้วยความโกรธ ด้วยความหลง หรือด้วยความกลัว ปัญญาจะ
ขจัดอคติเหล่านีไ้ ด้จากใจ ไม่ยอมเชือ่ ความคิดเห็นของผูใ้ ด เหตุดว้ ย
มีความรัก ชอบ หรือความหลง ความกลัวผูน้ นั้ จะยอมเห็นด้วยกับ
ความเห็นของผู้ใด โดยเฉพาะในเรื่องใหญ่เรื่องส�ำคัญ ก็ต่อเมื่อใช้
ปัญญาตนพิจารณาใคร่ครวญแล้วด้วยดี เช่นนี้เรียกว่าไม่ประมาท
ปัญญา ที่จะไม่พาไปสู่ความตาย คือความไม่สวัสดีต่าง ๆ
พระพุทธเจ้าเป็นยอดของผู้มีปัญญา พระพุทธศาสนาจึง
เป็นศาสนาที่ประกอบพร้อมด้วยวิธีอบรมปัญญา ตั้งแต่ระดับต้น
ระดับต�ำ่ จนถึงระดับสูงสุด พุทธศาสนิกชนทัง้ หลาย พึงภาคภูมใิ จ
ในความเป็นพุทธศาสนิกของตน และพึงเอาประโยชน์จากพระพุทธ
ศาสนาให้เต็มที่ พึงรับการอบรมปัญญาจากพระพุทธศาสนา ไม่
๒๖๒

พึงประมาทปัญญาว่า เป็นเรื่องเล็ก และถือเรื่องอื่นว่าส�ำคัญกว่า
เป็นต้นว่า ถือความมีสติปัญญาของผู้อื่นว่าส�ำคัญกว่าสติปัญญา
ตน แล้วก็ไม่พยายามใช้ปัญญาตนเสียเลย รู้ตามเชื่อตามความ
คิดของผู้อื่นเท่านั้น เช่นนี้เรียกว่าเป็นความประมาทที่จะน�ำไปสู่
ความตายแล

๒๖๓

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๗๔
ตายแล้วเหลืออะไร
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ กล่าวไว้ แปลความว่า ภาชนะดิน
ที่ช่างหม้อท�ำแล้ว ล้วนมีความแตกเป็นที่สุดฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้ง
หลายก็ฉันนั้น
กล่าวอย่างง่ายก็คือ หม้อดินต้องมีเวลาแตกท�ำลาย ชีวิต
ของคนของสัตว์ก็มีเวลาดับสลาย จะเข้าใจเพียงสั้น ๆ ง่าย ๆ เช่น
นีไ้ ด้กด็ ี ถ้าความเข้าใจนัน้ จะกระจ่างชัดเจนพอ แต่ถา้ จะเข้าใจเพียง
ง่าย ๆ ให้กระจ่างชัดเพียงพอไม่ได้ ก็อาจจ�ำแนกแจกแจงความหมาย
ของพุทธศาสนสุภาษิตนี้ให้ละเอียด ประณีต ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้
ร่างกายของสัตว์ คือ ของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั้งปวง
ประกอบขึน้ ด้วยธาตุดนิ น�ำ้ ไฟลม มีรปู ลักษณะแตกต่างกันไปหลาย
แบบอย่าง รูปร่างเป็นมนุษย์ ก็เรียกว่า มนุษย์หรือคน รูปร่างเป็น
นก หนู ปู ปลา ก็เรียกว่า นก หนู ปู ปลา มิได้มีความแตกต่าง
กันอย่างอื่น นอกไปจากรูปร่างดังกล่าว แต่มนุษย์มีทางแสดงออก
๒๖๔

ซึ่งสติปัญญาความสามารถเหนือสัตว์ประเภทอื่น และสัตว์ประเภท
อื่นทั้งหลายก็มีทางแสดงออกซึ่งสติปัญญาความสามารถสูงต�่ำต่าง
กัน ดังเป็นที่ปรากฏอยู่เช่นสุนัข ก็แสดงสติปัญญาความรู้ความ
สามารถยิง่ กว่าสัตว์อนื่ มดปลวกมีทางแสดงสติปญ
ั ญาค่อนข้างน้อย
ไม่ปรากฏให้เห็นมากนัก
หม้อดินทีท่ รงยกขึน้ เปรียบ ก็ประกอบขึน้ ด้วยธาตุเช่นเดียว
กับมนุษย์ และสัตว์ทั้งปวง คือ หม้อดินก็ท�ำขึ้นด้วย น�้ำ ไฟ ลม
เหมือนกัน และหม้อดินนัน้ ก็จะต้องแตกท�ำลายในลักษณะเดียวกับ
มนุษย์ สัตว์นั่นเอง คือ หม้อดินนั้น แม้จะเพิ่งท�ำขึ้นใหม่ ยังเป็น
หม้อใหม่อยูก่ อ็ าจแตกท�ำลายได้ แม้ถกู กระทบด้วยของแข็ง เช่น ถูก
ทุบ หรือตกจากทีส่ งู กระทบพืน้ ทีแ่ ข็ง เป็นต้น เปรียบดังมนุษย์สตั ว์
แม้เพิ่งเกิดมีอายุน้อยยังอ่อนวัย ก็อาจดับสลายได้แม้ถูกทุบตี เช่น
ฆ่า หรือกระทบกระแทกอย่างแรงด้วยโรคภัยไข้เจ็บ
ส่วนหม้อดินที่ไม่แตกท�ำลาย ตั้งแต่ยังเป็นหม้อใหม่ นาน
เข้า ธาตุดิน น�้ำ ไฟ ลมหมดอายุ ก็จะแตกท�ำลายในวันหนึ่ง เมื่อ
ธาตุหมดอายุ เช่นเดียวกับมนุษย์และสัตว์ทงั้ ปวง เมือ่ อยูไ่ ปนานเข้า
ธาตุดิน น�้ำ ไฟ ลมหมดอายุก็ต้องดับสลาย ที่มักกล่าวกันถึงท่าน
ผูส้ งู อายุทสี่ นิ้ ไปว่า ร่วงไปเอง ไม่ได้เจ็บไข้ พึงพิจารณาให้เห็นความ
แตกท�ำลายเห็นชัดแจ้งเพียงไร ก็จะได้ความสลดสังเวชเกิดความไม่
ยึดมั่นในสังขารร่างกายเพียงนั้น จะมีความไม่ประมาทหลงลืมตน
๒๖๕

เหิมเห่อ ทะเยอทะยาน อยากได้ใคร่ดี ปรารถนาลาภยศ จนปราศจาก
ขอบเขตความพอเหมาะพอควร
เมื่อชีวิตดับสลายแล้ว ไม่มีอะไรจะติดตัวไปได้ มีแต่บุญ
บาป หรือความดีความชั่วเท่านั้น ที่จะน�ำไปคุมไป ไม่ให้สามารถ
ออกไปพ้นทางแห่งบุญ และบาปทีท่ ำ� แล้วได้ บุญคือความดีจะน�ำไป
บนเส้นทางทีด่ ี น�ำไปสูช่ วี ติ ใหม่ทดี่ ี บาปคือความชัว่ จะน�ำไปบนเส้น
ทางที่ชั่ว น�ำไปสู่ชีวิตใหม่ที่ชั่ว ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีความสุขความ
เจริญ ชีวติ ทีช่ วั่ คือ ชีวติ ทีม่ คี วามทุกข์ ความเสือ่ ม ความสุข ความ
ทุกข์ที่ได้รับกันอยู่ในปัจจุบัน
ก็เช่นเดียวกันกับความสุขและทุกข์ ทีค่ วามดีความชัว่ จะน�ำ
ไปในภพชาติข้างหน้า ยินดีพอใจที่จะมีความสุขอย่างไรในชีวิตนี้ ก็
พึงท�ำความดีเพือ่ ให้ได้มโี อกาสยินดีพอใจทีไ่ ด้มคี วามสุขต่อไปในชีวติ
ข้างหน้า รังเกียจหวัน่ กลัวความทุกข์อย่างไรในชีวติ นี้ ก็พงึ หลีกเลีย่ ง
การท�ำความชัว่ เพือ่ ไม่ให้ตอ้ งพบความทุกข์ทนี่ า่ รังเกียจหวัน่ กลัวต่อ
ไปในชีวติ หน้า แม้จะไม่สามารถเลือกเกิดในชาตินภี้ พนีไ้ ด้แล้ว เพราะ
ได้เกิดมาเสียแล้ว พูดให้ถูกก็ต้องพูดได้ว่า ไม่มีความสุขในชีวิตนี้ก็
เพราะเลือกผิด เลือกท�ำไม่ดมี าเสียแล้ว มีความสุขในชีวติ นีก้ เ็ พราะ
เลือกถูก เลือกท�ำดีมาแล้ว
เพราะไม่ได้คดิ ให้ลกึ พอสมควร จึงมักกล่าวกันว่า เลือกเกิด
๒๖๖

ไม่ได้ ความจริงได้พากันเลือกเกิดมาด้วยกันแล้วทั้งนั้น ตั้งแต่ชาติ
ภพในอดีตกาลนาน เพียงแต่พากันลืมและไม่เข้าใจให้ถกู ต้องเท่านัน้
แม้เข้าใจให้ถูกต้อง ก็จะสามารถเลือกชาติภพในภายหน้าต่อไปได้
ในบรรดาการเลือกที่ถูกต้องที่สุด มีการเลือกไม่เกิด เป็นความ
ประเสริฐสุด
พระพุทธเจ้าทรงเลือกความไม่เกิด จึงทรงพากเพียรปฏิบตั ิ
จนบรรลุผลสมดังที่ทรงปรารถนา ทรงพ้นแล้วอย่างเด็ดขาดจาก
ความเกิด จากความทุกข์ทั้งปวง และทรงชี้ทางด�ำเนินตามพระ
องค์ไว้ เพื่อผู้ไม่หลงจนเกินไป ได้พยายามด�ำเนินตามไปสู่ความ
พ้นทุกข์อย่างสิน้ เชิง ทางนัน้ คือมรรคมีองค์แปด รวมลงเป็นความ
ปฏิบัติเพื่อสิ้นโลภ สิ้นโกรธ สิ้นหลง รวบรัดให้ง่ายคือควบคุม
ความคิดปรุงแต่งให้จงดี อย่าให้เป็นไปเพือ่ ความโลภ ความโกรธ
ความหลงเป็นอันขาด แล้วจะได้พ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงตามเสด็จ
พระพุทธองค์แล

๒๖๗

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

๗๕
อย่างไรจึงจะไม่ประมาท
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า ภิกษุทั้ง
หลาย พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม ตั้งความด�ำริ
ไว้ให้ดี จงตามรักษาจิตของตน
พระพุทธเจ้าทรงสอนมิให้ประมาท เพราะความประมาทมี
โทษยิง่ นัก ตรงกันข้ามความไม่ประมาทมีคณ
ุ ยิง่ นัก ความไม่ประมาท
มีคณ
ุ เพียงไร ความประมาทย่อมมีโทษเพียงนัน้ มีพทุ ธภาษิตแสดง
ถึงความประมาทไว้เป็นอันมาก เช่น ความประมาทเป็นทางแห่ง
ความตาย ความประมาทเป็นมลทินของผูร้ กั ษา คือ ผูป้ ระมาทย่อม
เศร้าหมองด้วยมลทิน ความประมาท บัณฑิตติเตียนทุกเมื่อ คือ
คนดีในพุทธศาสนาติเตียนผู้ประมาท คนดีในพระพุทธศาสนาไม่
รักษาไว้ซงึ่ ความประมาท และคนประมาทย่อมเศร้าโศกชัว่ กาลนาน
คือคนประมาทย่อมได้รับผลเป็นความเศร้าโศกเสียใจ
ก็ดังที่มีกล่าวไว้นั่นเองว่า ความประมาทเป็นทางแห่งความ
ตาย และความประมาทย่อมยังให้เกิดความเศร้าหมอง ผู้รู้คุณโทษ
ของความประมาท แม้ได้การเชือ่ ฟัง ตามทีบ่ ณ
ั ฑิตท่านกล่าวไว้ ย่อม
๒๖๘

พยายามรักษาความไม่ประมาทไว้ พยายามมีสติรักษาความไม่
ประมาท ความมีศีลดีงาม ความด�ำริที่ชอบ และตามรักษาจิตของ
ตน มิให้เป็นไปในอ�ำนาจของกิเลส นี้แลเป็นความไม่ประมาท
อันกิเลสนัน้ มีอำ� นาจยิง่ นัก ท�ำให้ศลี ไม่อาจด�ำรงดีงามอยูไ่ ด้
ท�ำให้ความด�ำริเป็นความด�ำริอันมิชอบ ท�ำให้จิตพ้นจากอ�ำนาจของ
การคุม้ ครองรักษาทีช่ อบ ความประมาทจักเข้าครอบครองน�ำให้เกิด
โทษทัง้ ผอง ดังทีไ่ ด้แสดงมา ความประมาทเป็นทางแห่งคววามตาย
ในความหมายธรรมดาทีพ่ ดู กันอยู่ ก็หมายถึงการตายจริง ตายด้วย
สิน้ ลมหายใจ ประมาทในการเดิน ในการขับรถ ในการใช้อาวุธเหล่า
นี้เป็นต้น
แต่ความประมาทอันเป็นทางแห่งความตาย ทีน่ า่ สะพรึงกลัว
ยิง่ กว่าความตายด้วยการสิน้ ชีวติ คือ ความตายทัง้ ทีย่ งั มีชวี ติ หายใจ
อยู่ ความสิ้นความเป็นไท ต้องเป็นทาส คือความตายอันเกิดจาก
ความประมาท และเป็นความตายที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าความสิ้น
ชีวิต และความเสื่อมสิ้นชื่อเสียงเกียรติยศ ความเสื่อมสิ้นความไว้
วางใจของผู้คนที่ดีทั้งหลาย นั่นเป็นความตายที่น่าสะพรึงกลัว อัน
เกิดจากความประมาท ไม่มคี วามประมาทเสียอย่างเดียว ความเสือ่ ม
เสียทั้งปวง หรือความตายทั้งมีชีวิตหายใจอยู่ ย่อมไม่เกิด
ความประมาทจักเกิดได้เต็มที่เมื่อกิเลสรุนแรง เมื่อกิเลส
รุนแรงย่อมมืดมาก ความมืดมากเพียงไร นัน่ ก็คอื ปัญญาน้อยเพียง
นัน้ แสงสว่างน้อยเพียงนัน้ ปัญญากับแสงสว่างเป็นของคูก่ นั กิเลส
กับความมืดก็เป็นของคูก่ นั พยายามอบรมปัญญา ใช้ปญ
ั ญาให้อย่าง
๒๖๙

ยิ่งไว้เสมอ ความมืดของกิเลสจะมีได้น้อย ความถูกแสงสว่างแห่ง
ปัญญาขับไล่ไป ผู้สว่างด้วยปัญญาจะรู้คุณค่าของความไม่ประมาท
จะรู้โทษของความประมาท จึงย่อมจะเป็นผู้ไม่ประมาท
ความประมาทอาจท�ำภัยที่มิควรบังเกิด บังเกิดขึ้นได้ อาจ
ท�ำมิตรให้เป็นศัตรู อาจท�ำความสุขสวัสดีให้เป็นความไม่สวัสดี ความ
ประมาทที่ส�ำคัญที่สุด คือ ความประมาทปัญญา เมื่อไม่เห็นความ
ส�ำคัญของปัญญา ก็ย่อมไม่อบรมปัญญา ไม่พยายามใช้ปัญญาตน
และไม่พยายามแลให้เห็นปัญญาผู้อื่น
เมือ่ ตนเองก็ไม่ใช้ปญ
ั ญา และไม่เห็นปัญญาของผูอ้ นื่ โอกาส
ที่จะพ่ายแพ้ ที่จะตายย่อมมีได้ง่ายเป็นธรรมดา ความไม่ประมาท
ปัญญาจึงส�ำคัญที่สุด พึงพิจารณาข้อนี้ให้อย่างยิ่ง พึงใช้ปัญญาให้
เสมอในทุกเรื่องทุกเวลา อย่าประมาทว่าเป็นเรื่องง่าย หรือเป็นผู้ไว้
วางใจได้ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ปัญญาตนพิจารณา
หรือสรุปง่าย ๆ ว่าผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาไม่ทัดเทียมตน จึง
ไม่ต้องระวัง ความประมาทในท�ำนองนี้ ไม่พึงมีในผู้ไม่ประมาท
ปัญญา ผู้ไม่ประมาทปัญญาย่อมไม่มีอคติในผู้ใดเรื่องใด คือไม่
ล�ำเอียงเพราะความรัก ไม่ล�ำเอียงเพราะความโกรธ ไม่ล�ำเอียง
เพราะความหลง ไม่ล�ำเอียงเพราะความกลัว มีปัญญาไม่ล�ำเอียง
จึงเป็นผู้ไม่ประมาท ไม่ด�ำเนินไปในทางแห่งความตายแล
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๗๖
ต้องท�ำดีอย่างฉลาด
ศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้ แปลความว่า การบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์โดยไม่ฉลาดในประโยชน์ ก็น�ำความสุขมาให้ไม่ได้เลย ผู้
มีปัญญาทรามย่อมพร่าประโยชน์ดุจลิงเฝ้าสวนฉะนั้น
ความส�ำคัญที่สุดของภาษิตนี้ คือ ปัญญา ดังกล่าวว่า
ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์โดยไม่ฉลาดในประโยชน์ ก็น�ำความสุขมาให้ไม่
ได้เลย พึงท�ำความเข้าใจในความหมายท่อนนี้ของภาษิต ผู้บ�ำเพ็ญ
ประโยชน์โดยไม่ได้รับความสุขมีอยู่ เราเองทุกคนก็น่าจะได้เคยท�ำ
สิ่งที่ตนคิดว่า เป็นการบ�ำเพ็ญประโยชน์ที่น่าจะให้ผลเป็นความสุข
แต่กลับไม่ให้ผลดังเช่นทีค่ ดิ ถ้านึกถึงภาษิตนี้ ก็นา่ จะได้ความเข้าใจ
ว่า การบ�ำเพ็ญประโยชน์นั้น เป็นไปโดยไม่ฉลาดในประโยชน์
ไม่ฉลาดในประโยชน์ คือ ไม่รู้ไม่เข้าใจถูกต้องเพียงพอว่า
ประโยชน์นั้นจะเกิดได้ด้วยการท�ำอย่างไร จะเกิดได้เมื่อไร จะเกิด
ได้แก่ผู้ใด
ผู้ฉลาดในประโยชน์ย่อมรู้ประโยชน์หนึ่งนั้นมิใช่ว่า จะเกิด
ได้กบั ทุกคนไป หรือไม่อาจเกิดได้ทกุ โอกาส สัปปุรสิ ธรรมในพระพุทธ
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ศาสนานัน้ ท่านแสดงไว้เพือ่ ให้สามารถบ�ำเพ็ญประโยชน์อย่างฉลาด
ในประโยชน์อันจะเป็นเหตุน�ำความสุขมาให้ได้
ความเป็นผูจ้ กั เหตุ รูจ้ กั ผล รูจ้ กั ตน รูจ้ กั ประมาณ รูจ้ กั กาล
เวลา รู้จักประชุมชน รู้จักบุคคล ทั้งเจ็ดประการนี้ คือ ธรรมของ
สัตบุรุษ คนดีมีปัญญา คือ ธรรมเป็นเครื่องเกิดความฉลาดใน
ประโยชน์
อย่างไรจึงกล่าวว่า สัปปุริสธรรมน�ำให้เกิดความฉลาดใน
ประโยชน์ แม้พจิ ารณาด้วยดี ย่อมจะเห็นได้ดว้ ยตนเองได้ดงั่ นี้ ความ
รูจ้ กั กาลเวลา คือรูว้ า่ เวลาใดควรท�ำอะไรเพียงไหน จึงจะเกิดประโยชน์
การท�ำอะไรผิดเวลา หาเกิดประโยชน์เท่าที่ควรไม่ ทั้งประโยชน์แก่
ตน และแก่ผทู้ ตี่ นมุง่ ท�ำให้ เมือ่ มาถึงข้อนีก้ ต็ อ้ งเห็นความส�ำคัญของ
ความรู้จักบุคคล ถ้าไม่รู้จักบุคคลก็ย่อมจะไม่รู้ว่า การท�ำอะไรที่จะ
เป็นประโยชน์แก่เขา ครั้นท�ำไปโดยคิดว่าเป็นการบ�ำเพ็ญประโยชน์
เพื่อเขาในเวลานั้น ก็ย่อมจักไม่เกิดประโยชน์แก่เขา จึงย่อมไม่เป็น
ความสุขของผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์นั้นด้วย เพราะผลไม่เป็นไปดังมุ่ง
หมาย ก็เป็นสุขไม่ได้เป็นธรรมดา
การรู้จักบุคคลเช่นรู้จักว่า เขาก�ำลังเป็นไข้สูง หน้าตาแดง
เพราะพิษไข้อยู่ในขณะนั้น ก็แสดงว่าเขาอาจจะต้องการความช่วย
เหลือเพื่อเยียวยารักษา การให้ยาแก้ไข้ ให้น�้ำใช้กับยาในเวลานั้น
การบ�ำเพ็ญประโยชน์ยอ่ มเกิดผลเป็นความสุขได้ แต่ถา้ ไม่รจู้ กั บุคคล
เช่น เขาก�ำลังเป็นไข้สงู หนาวอยู่ คิดว่าหน้าตาทีแ่ ดงก�ำ่ เพราะพิษไข้
ของเขา เป็นการแสดงว่าเขาก�ำลังร้อน ต้องการน�้ำเย็น น�้ำแข็ง ก็
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ให้น�้ำเย็น น�้ำแข็งเขาในขณะนั้น การบ�ำเพ็ญประโยชน์ตามความ
เข้าใจของตน ย่อมไม่เกิดผลเป็นความสุขสมหวังแก่ผู้ใดทั้งสิ้น ทั้ง
ยังอาจก่อให้เกิดทุกข์ได้ด้วย เรียกว่าบ�ำเพ็ญประโยชน์โดยไม่ฉลาด
ในประโยชน์ คือไม่รู้ว่าควรท�ำอะไร เมื่อใด แก่ใคร
เมือ่ ท�ำประโยชน์ผดิ คน ผิดเวลา ผิดทีท่ างเช่นนีเ้ ป็นต้น ย่อม
ไม่เกิดผลดีได้แน่นอน ทั้งยังเป็นการก่อโทษอีกด้วย เป็นไปตาม
ภาษิตข้อหลังทีก่ ล่าวว่า ผูม้ ปี ญ
ั ญาทรามย่อมพร่าประโยชน์ดจุ ลิงเฝ้า
สวนฉะนั้น ซึ่งก็ต้องเป็นเช่นนั้น ท�ำอะไรลงไปแล้ว ไม่เกิดผลก็
เป็นการเสียแรง เสียเวลา และอาจจะเสียสิ่งของที่ต้องใช้ในการท�ำ
นั้น ๆ ด้วย
หนักกว่านั้น ก็เช่นไม่รู้ว่า บุคคลนั้นเป็นอะไร ก�ำลังเจ็บไข้
ด้วยอาการของโรคอะไรในขณะนัน้ ให้ยารักษาผิดโรคผิดเวลา อาจ
ถึงเสียชีวิตได้ นี่เป็นโทษของการไม่ฉลาดในประโยชน์ที่อาจให้โทษ
หนัก ดังที่ท่านเปรียบว่าใช้ลิงเฝ้าสวน ลิงก็ต้องท�ำลาย ต้องกิน
อะไร ๆ ในสวนให้เสียหายได้มากมาย พิจารณาด้วยดี ย่อมจักได้
ความเข้าใจว่า ปัญญาเท่านั้นส�ำคัญที่สุด จะได้ประโยชน์จะเสีย
ประโยชน์ก็อยู่ที่ปัญญาเป็นใหญ่ จึงอย่าได้ประมาทปัญญา พึง
พยายามอบรมปัญญาตนเถิดแล
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๗๗
ชนะด้วยวิธีที่เหมาะสม
พระพุทธมนต์บทหนึ่ง ที่รู้จักกันดีและมีเป็นอันมากที่สวด
กันอยู่เป็นประจ�ำ ด้วยถือกันว่าจักน�ำให้เกิดความสุขความสวัสดี มี
มงคลนานา พระพุทธมนต์บทนัน้ คือ พระพุทธชยมังคลคาถา หรือ
บางทีกเ็ รียกกันสัน้ ๆ ว่าบทพาหุง เพราะขึน้ ต้นด้วยพาหุง มีทงั้ หมด
แปดบท
จากพระพุทธมนต์นี้ ท�ำให้ได้ความเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้น ว่า
พระพุทธเจ้าทรงสามารถเป็นผูพ้ ชิ ติ ได้ดว้ ยทรงใช้พทุ ธวิธตี า่ ง ๆ กัน
ที่เหมาะแก่เหตุการณ์หรือมารที่ต้องทรงผจญ มิได้ทรงใช้วิธีใดวิธี
หนึ่งเพียงวิธีเดียว ดังที่มักจะเข้าใจกันว่า ทรงใช้พระเมตตาบารมี
เท่านั้นบ้าง ทรงใช้พระขันติบารมีเท่านั้นบ้าง ความเข้าใจเช่นนี้
นอกจากเป็นความไม่ถูกต้องตามเป็นจริงแล้ว ยังท�ำให้ไม่เห็นพระ
ปัญญาสามารถของพระพุทธเจ้า ให้กระจ่างแจ่มชัดอีกด้วย ทั้ง ๆ
ทีท่ รงมีพระปัญญาฉลาดลึกพ้นมนุษย์ อมนุษย์ทงั้ ปวง ทรงล่วงรูถ้ กู
ต้องถ่องแท้วา่ จะทรงต้องใช้วิธีใด จัดการกับเรื่องใดผู้ใด จึงจะทรง
ได้รบั ชัยชนะ ไม่ทรงใช้พระเมตตาเรือ่ ยไป หรือมิได้ทรงใช้พระขันติ
ทุกเรื่องไป
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บทแรกของพระพุทธชัยมังคลคาถา กล่าวถึง ที่พระพุทธ
องค์ทรงชนะพญามาร ผูข้ ชี่ า้ งคีรเี มขลา แวดล้อมด้วยไพร่พลพยุหเสนา
มารมากมาย ด้วยทรงอ้างพระทานบารมีที่ทรงบ�ำเพ็ญเป็นอันมาก
เป็นต้น
บทที่สอง ทรงชนะอาฬวกยักษ์ ด้วยทรงใช้พระขันติอย่าง
ยิง่ ยวดตลอดทัง้ เรือ่ ง บททีส่ าม ทรงชนะช้างนาฬาคีรี ทีก่ ำ� ลังเมามัน
ดุร้ายยิ่งนัก ด้วยทรงแผ่พระเมตตา บทที่สี่ ทรงชนะองคุลีมาลโจร
ร้ายทีถ่ อื ดาบไล่ฆา่ พระพุทธองค์ ด้วยทรงใช้พระพุทธหฤทัยอันมีฤทธิ์
ยิ่ง กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์เอาชนะท่านองคุลี
มาลส�ำเร็จ บททีห่ า้ ทรงชนะนางจิญจมาณวิกา ผูก้ ล่าวหาว่ามีครรภ์
กับพระพุทธเจ้าด้วยทรงสงบพระหฤทัยใช้พระสมาธินงิ่ อยู่ บททีห่ ก
ทรงชนะสัจจกนิครนธ์ เจ้าคารม ถือตัวว่าฉลาดปราศจากสัจจะ เป็น
คนมืด ด้วยทรงใช้พระปัญญาอันรุ่งเรือง
บททีเ่ จ็ด ทรงชนะนาคราชชือ่ นันโทปนันทะ ด้วยทรงโปรด
ให้พระโมคคัลลานะเถระ เนรมิตกายเป็นนาคราชใหญ่มฤี ทธิย์ งิ่ กว่า
พญานันโทปนันทะ ก็ทรงชนะได้ บททีแ่ ปด ทรงชนะใจของพรหม
ชือ่ พกะ ผูม้ ฤี ทธิร์ งุ่ เรืองสว่าง ด้วยทรงวางยาพิเศษไม่มยี าอืน่ เปรียบ
ได้ คือทรงเทศน์โปรดด้วยพระเทศนาญาณพิเศษ เพียงแปดเรือ่ งที่
ยกมาในพุทธชัยมงคล พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้วธิ เี อาชนะทีไ่ ม่ซำ�้ กันเลย
เช่นนี้ก็เป็นคติที่ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายพึงพิจารณาด้วยดี
เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ในชีวิตที่มาในรูปแบบต่าง ๆ กัน จะได้
พิจารณาใช้วธิ รี บั เหตุการณ์หรือสถานการณ์นนั้ ๆ ให้ถกู ต้องเหมาะ
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สม การรับอย่างถูกต้องเท่านัน้ ทีจ่ ะเกิดผลดีได้ การรับทีไ่ ม่ถกู ต้อง
แม้จะเป็นการรับอย่างดีเพียงไร ก็หาเกิดผลดีแก่เจ้าตัวได้ไม่ การ
ท�ำทุกอย่างที่ถูกต้องเหมาะแก่กาลเทศะ เหมาะแก่บุคคลเท่านั้น ที่
จะท�ำให้เกิดผลดี หรือทีอ่ าจเรียกว่า เป็นการได้ชยั ชนะได้ ถ้าท�ำไม่
ถูกต้องไม่เหมาะแก่กาลเทศะ ไม่เหมาะแก่บุคคล แม้จะท�ำอย่างดี
เพียงไร เต็มไปด้วยเมตตาหรือขันติเพียงไร ก็หาท�ำให้เกิดผลดีได้
อย่างแน่นอนได้ อาจจะบังเกิดผลดีได้แต่ความบังเอิญนัน้ ไม่ใช่เป็น
สิง่ ทีผ่ มู้ ปี ญ
ั ญาปรารถนาชืน่ ชมว่าเป็นความถูกต้อง ไม่ใช่สงิ่ ทีถ่ อื เป็น
สิ่งควรปฏิบัติ เพราะนั่นไม่ใช่การปฏิบัติเหตุอันจะเกิดผลสมควร
เสมอไป
ผู้มีปัญญาพอใจจะปฏิบัติเหตุที่แน่ใจว่าจะน�ำให้เกิดผลดี
แท้เท่านั้น การใช้เมตตา ดังที่พระพุทธเจ้าทรงใช้พระเมตตา
เอาชนะช้างนาฬาคีรที เี่ มามันดุรา้ ยนัน้ แม้พจิ ารณาย่อมเห็นได้วา่
เป็นวิธที เี่ หมาะสมยิง่ กว่าวิธอี นื่ ช้างเมามันแม้ดรุ า้ ยพยายามท�ำร้าย
ผูค้ นก็มใิ ช่วา่ มีความรูส้ กึ แอบแฝงแสร้งเส มิใช่มเี จตนาจะฆ่าแกง
ด้วยความอาฆาตแค้นเคืองอย่างไร ความบริสทุ ธิใ์ จของช้างเมามัน
นั่นแหละที่ท�ำให้เมตตาอาจเอาชนะได้ ความบริสุทธิ์ใจของคนผู้
เบาปัญญาจริง ๆ ไม่ใช่มแี ผนร้ายก็อาจเอาชนะได้ดว้ ยเมตตา แต่
ถ้ามิใช่เช่นนั้น ก็ต้องพิจารณาพระพุทธวิธีให้ถูกต้องแล
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๗๘
พิษภัยของอคติ
อคติมีความหมายว่า ล�ำเอียง มีอยู่ ๔ อย่าง คือฉันทาคติ
ล�ำเอียงเพราะรัก โทสาคติ ล�ำเอียงเพราะโกรธ โมหาคติ ล�ำเอียง
เพราะหลง ภยาคติ ล�ำเอียงเพราะกลัว
อคติทั้ง ๔ นี้เป็นความไม่ถูกต้อง เป็นความไม่ดี ผู้มีอคติ
ข้อใดข้อหนึ่งก็ตาม จะไม่ตั้งอยู่ในความถูกต้อง ไม่ตั้งอยู่ในความ
ยุตธิ รรม จะเอียงไปด้วยอ�ำนาจโลภะ โทสะ โมหะและภยะ ดังกล่าว
อาจจะเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างพร้อมกันเลย อันว่า
ความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลงนั้น บุถุชนคือคนมีกิเลส
ย่อมยังมีอยูด่ ว้ ยกันทุกคน แตกต่างกันเพียงมากบ้างน้อยบ้างเท่านัน้
แต่ถ้าเป็นผู้มีเหตุผล เคารพความถูกต้อง แม้จะมีกิเลส เช่นบุถุชน
ก็ย่อมจะไม่ยอมให้กิเลส มีอ�ำนาจเหนือเหตุผลจนเกินไป จนน่า
เกลียดจนเป็นผลเสียหายอย่างยิ่ง ทั้งแก่ผู้อื่น และตนเอง คือเป็น
ความล�ำเอียง เป็นต้น
ความล�ำเอียงมีอยูท่ ใี่ ด ทีน่ นั้ จะหาความถูกต้องไม่ได้ ผูใ้ ดมี
ความล�ำเอียงผูน้ นั้ ก็ไม่มเี หตุผล ไม่มคี วามถูกต้อง ไม่มคี วามยุตธิ รรม
๒๗๗

อันความยุตธิ รรมนัน้ คือความตรง ตรงตามเหตุผล ตรงตามความ
จริง ตรงตามความสมควร และความตรงนัน้ เป็นทีป่ รารถนาต้องการ
ของคนทัง้ ปวง แม้วา่ ไม่ใช่คนทัง้ ปวงทีร่ กั ษาความความตรงไว้ได้ ใน
การก่อสร้างสิง่ ส�ำคัญทีต่ อ้ งการความมัน่ คง ยัง่ ยืนนาน จะต้องมีการ
ทิ้งดิ่ง เพื่อให้ได้ความตรง ความเที่ยงอย่างแท้จริง สิ่งที่ก่อสร้างจะ
ได้ไม่เอียง แสดงถึงความส�ำคัญความจ�ำเป็นของความตรง ในเรื่อง
ทัง้ ปวง แม้ในการก่อสร้าง ในการตัดสินพิจารณาเรือ่ งทัง้ ปวง ความ
ตรงก็เป็นความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง แม้ทุกคนช่วยกันรักษาความตรงไว้
ก็จะช่วยให้อะไร ๆ ดีได้ ตนเองก็จะดีได้อย่างยิง่ คือจะท�ำให้ตนพ้น
จากความเป็นคนล�ำเอียง หรือเป็นคนเอียงนั่นเอง สิ่งก่อสร้างใด
ก็ตาม แม้ไม่ตรงตั้งแต่เริ่ม นานไป ก็จะยิ่งเอียงมากขึ้นทุกที และ
วันหนึ่งก็จะเอียงจนทรงตัวอยู่ไม่ได้ พระเจดีย์บางองค์ที่เอียง ถ้า
เอียงมากไป ก็จะมีผมู้ ใี จเป็นกุศลพยายามท�ำให้ตงั้ ตรง เสียเงินเสีย
ทองเพื่อให้ความตรงนี้เป็นจ�ำนวนมาก โดยเห็นว่าเป็นกุศลยิ่งที่จะ
ช่วยให้ความเอียงของพระเจดีย์ได้เป็นความตรง
ความตรงของพระเจดีย์นั้น มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะ
จะท�ำให้ลม้ ลงพังท�ำลายช้ากว่ามีความเอียง แต่ถงึ กระนัน้ ความตรง
แห่งจิตใจก็ส�ำคัญกว่า ใจคนที่ตรงจะสามารถให้คิดแก้ไขเสริมสร้าง
พระเจดีย์ที่เอียงให้กลับตรงได้ แต่พระเจดีย์ที่ตรงแล้วหาอาจท�ำให้
ใจคนตรงได้ไม่
ถ้าคนจะไม่มปี ญ
ั ญาใคร่ครวญปฏิบตั ติ นเอง ให้มคี วามเคารพ
ในเหตุผลในความถูกต้อง พระเจดียเ์ มือ่ เอียงมากเข้า ล้มได้ ตึกราม
๒๗๘

เมื่อเอียงมากเข้า ก็พังทลายได้ คนเมื่อเอียงมากด้วยความคิดเห็น
มากเข้าก็พงั เหมือนกัน แต่เป็นการพังคนละแบบคนละอย่างกับการ
พังของพระเจดีย์ หรืออาคารบ้านเรือน การพังทลายของคนนั้น
เป็นการพังที่ร้ายกาจนัก เป็นการตายทั้งเป็น อาคารบ้านเรือนที่พัง
ทลายมีโอกาสสร้างใหม่ได้ ให้งดงามมั่นคงกว่าเดิมได้ แต่การพัง
ทลายของคนนั้นยากที่จะกลับสร้างขึ้นใหม่ ให้มั่นคง งดงามยิ่กว่า
เดิม หรือแม้ให้เหมือนเดิมก็ท�ำได้ยาก
การพังทลายของคนนั้น เป็นการพังของชื่อเสียงเกียรติยศ
คนไม่มีเหตุผลมาก ๆ ล�ำเอียงมาก ๆ รู้กันมากขึ้นเพียงไร นั่นคือ
การน�ำมาซึ่งความพัง พังจากความเชื่อมั่น ความเชื่อถือ พังจาก
ความศรัทธา เพราะฉะนัน้ เมือ่ ยังเป็นผูไ้ ม่เอียงมากมายนักด้วยอคติ
ถ้ายังมีโอกาสที่จะช่วยตนให้พ้นจากความพังดังกล่าวได้ เมื่อจะรัก
จะโกรธ จะหลง จะกลัว ก็อย่าให้เกินขอบเขตจนถึงเป็นผลให้เกิด
ความล�ำเอียง พยายามใช้เหตุผลให้มาก ยึดถือความยุตธรรมและ
เหตุผล และที่ส�ำคัญคือนึกถึงตนเองว่าจะมั่นคงหรือจะไม่มั่นคง
อยูใ่ นความศรัทธา ความเชือ่ ถือของคนทัง้ หลายมากน้อยเพียงไร
ขึ้นอยู่กับอคติในตนนั่นแล
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๗๙
ธรรมชาติของจิต
ธรรมชาติ หมายถึง ลักษณะอันเป็นสมบัตโิ ดยเฉพาะของสิง่
ใดสิง่ หนึง่ เช่น ธรรมชาติของมนุษย์กเ็ ป็นอย่างหนึง่ เป็นต้นว่า มีสอง
มือสองขา ล�ำตัวตัง้ ตรง เคลือ่ นไปด้วยเท้าทัง้ สอง ธรรมชาติของสัตว์
ชนิดหนึง่ ก็เป็นอย่างหนึง่ เช่น ธรรมชาติของนกก็มปี กี ไว้สำ� หรับบิน
ธรรมชาติของงูกต็ อ้ งเลือ้ ยไปด้วยอก ธรรมชาติของพืชพันธุไ์ ม้ชนิด
หนึง่ ก็เป็นอย่างหนึง่ เช่น เป็นพันธุไ์ ม้เลือ้ ย ก็ตอ้ งเลือ้ ย เป็นพันธุไ์ ม้
ยืนต้นก็ยนื ต้น เติบโตขึน้ ไม่เลือ้ ยเช่นพันธุไ์ ม้เลือ้ ย ดังกล่าวนีเ้ ป็น
ธรรมชาติเฉพาะของมนุษย์ของสัตว์และของพันธุไ์ ม้
จิตทุกดวงก็มธี รรมชาติเฉพาะของจิต คือมีความผ่องใส หรือ
ที่เรียกว่า จิตเดิม หรือจิตแท้ มีธรรมชาติประภัสสร ความผ่องใส
อันเป็นธรรมชาติของจิต ก็เช่นเดียวกับธรรมชาติของมนุษย์ของสัตว์
ดังกล่าวแล้ว คือต้องเป็นเช่นนั้น เที่ยงแท้ แน่นอน เช่น มนุษย์
ปรกติต้องมีสองขา สัตว์ต้องมีสี่ขา สัตว์เลื้อยคลายก็ไม่มีขาเช่นนี้
แน่นอน ความประภัสสรผ่องใสอันเป็นธรรมชาติของจิตทุกดวงก็
๒๘๐

เป็นของแน่นอนมนุษย์ปรกติตอ้ งมีสองเท้าเสมอไปฉันใด จิตทุกดวง
ก็มคี วามประภัสสรผ่องใสอยูใ่ นตัวเสมอไปฉันนัน้ ไม่มสี งิ่ ใด จะท�ำให้
จิตเดิมนี้ เศร้าหมองได้ จะท�ำได้เพียงมาบดบัง มาปกคลุมอยูภ่ ายนอก
ไม่ให้ความประภัสสรผ่องใสปรากฏให้เห็นประจักษ์เท่านั้น
สิ่งที่จะบดบังจิตที่ผ่องใส มิให้ความผ่องใสปรากฏนั้น ผู้ใด
อืน่ จะท�ำให้เกิดไม่ได้ ผูอ้ นื่ น�ำมาบดบังไม่ได้ เจ้าของจิตเองเท่านัน้ ที่
เป็นผู้น�ำมาบดบัง มาปิดมาพรางเสียเอง เพราะสิ่งที่จะปิดจะบัง
ความประภัสสรผ่องใสแห่งจิต มิได้เป็นอะไรอื่น แต่เป็นความคิด
ของเจ้าตัวเอง ความคิดทีเ่ ป็นกิเลสทัง้ หมดนัน่ แหละ คือ หมอกควัน
ทีเ่ ข้าห่อหุม้ จิต พรางความประภัสสรไว้ มิให้ปรากฏเป็นความเพชร
แพรวพราวใสบริสทุ ธิ์ ทุกคนอาจพิสจู น์ความจริงได้ดงั่ นี้ คือเมือ่ เกิด
ความคิดโลภก็ให้มสี ติดจู ติ จะเห็นได้ ว่าจิตหมองมัวแล้วเพราะมีความ
คิดโลภนี้แหละมาห่อหุ้ม
เมือ่ เกิดความคิดโกรธ ก็ให้มสี ติดจู ติ จะเห็นได้ ว่าจิตหมอง
มัวแล้ว เพราะความคิดโกรธนีแ้ หละมาห่อหุม้ ถ้าเจ้าตัวไม่คดิ ให้โลภ
ให้โกรธให้หลงก็ไม่มีผู้ใด สิ่งใด จะมาท�ำให้เกิดความหมองมัว
ครอบคลุมจิตได้นแี้ น่นอน เราทุกคนโดยเฉพาะทีเ่ ป็นผูน้ บั ถือพระพุทธ
ศาสนา น่าจะรับรู้เสียทีว่าเราทุกคนไม่มียกเว้น มีเพชรน�้ำบริสุทธิ์
งดงามหาค่าไม่ได้อยูใ่ นตัว เป็นสมบัตสิ ว่ นตัว ไม่นา่ จะหาอะไรมาปก
ปิดห่อหุ้มจนไม่ปรากฏความเป็นเพชร น่าจะน�ำออกอวดเช่นที่นิยม
๒๘๑

อวดเครื่องประดับ ที่เป็นเพชรพลอยทั้งหลาย ทั้งยังไม่มีอันตราย
จากโจรผูร้ า้ ย เช่น ทีอ่ วดเครือ่ งประดับมีคา่ ทัง้ หลายกันด้วย เพราะ
ไม่มีผู้ใดจะลักขโมยเพชร คือ จิตของใครไปจากใครได้ ครูอาจารย์
ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมครูเป็นต้น เราทั้งหลายชื่นชม
ศรัทธาเทิดทูนท่าน ก็เพราะท่านน�ำเพชรน�ำ้ ดีบริสทุ ธิง์ ดงามออกอวด
ความเจิดจ้า ไม่ยอมให้สิ่งใดมาปกปิดบดบัง
เราเองก็ควรพยายามด�ำเนินตามท่านให้สามารถชืน่ ชมเพชร
งามน�้ำบริสุทธิ์ของตนเองได้ สติเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการนี้ เช่น
เดียวกับทีส่ ติเป็นความส�ำคัญทีส่ ดุ ในเรือ่ งทัง้ ปวง มีสติรอู้ ยูเ่ สมอ เมือ่
จะคิดที่เป็นกิเลส คือเป็นโลภะ หรือราคะ โทสะ โมหะ คือโลภ
โกรธ หลง ให้สติยับยั้งหยุดความคิดนั้น ๆ ให้รวดเร็วที่สุด อย่า
ปล่อยให้คิดโลภคิดโกรธคิดหลงนานไป มากไป
ความคิดเป็นกิเลสที่ไม่มากไม่นาน จะท�ำให้มีหมอกบังจิต
เพียงราง ๆ และถ้าไม่มีความคิดเป็นกิเลสเช่นนั้นเลย จิตจะไม่มี
หมอกบดบังเลย ความเศร้าหมองจะไม่มีเลย ความเป็นเพชรน�้ำดี
บริสุทธิ์จะปรากฏชัดแจ้ง เราจะไม่เป็นคนโง่ ที่หาโคลนตมมาพอก
เพชรไว้ แล้วก็ลืมเสียสนิท ว่าเรานี้มีเพชรหาค่าไม่ได้ เป็นสมบัติ
ของตนจริง มีผู้รู้ผู้บอกก็ยังสงสัยไม่ยอมเชื่อ ไม่อยากจะเชื่อ
ขอเชิญชวนให้ลองพยายามท�ำปฏิบตั วิ ธิ ที งี่ า่ ยและตรง ไป
๒๘๒

สู่ความสุข สิ้นความเศร้าหมอง ปรากฏแต่ความผ่องใสคือมีสติ
เมื่อคิดอะไรที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลง ก็ให้มีสติรู้
รู้แล้วก็ให้รู้ด้วยว่า นั่นเป็นเครื่องบดบังความผ่องใสแห่งจิตตน
หยุดความคิดนัน้ เสีย ไม่ปล่อยให้จติ ฟุง้ ต่อไปยืดยาว ท�ำวิธงี า่ ย ๆ
นี้เท่านี้เองก็จะพ้นทุกข์
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๘๐
คิดดีก็มีสุข
ในบรรดาสิง่ ทีพ่ งึ ปรารถนาทัง้ ปวง ความสุข หรือความสบายใจ
เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ ผูม้ สี มั มาปัญญา สัมมาทิฏฐิ ย่อมเข้าใจถูกในเรือ่ ง
นี้ และก็เข้าใจถูกด้วยว่าความสุขความสบายใจทีแ่ ท้จริงนัน้ คืออย่างไร
แต่ผู้ขาดสัมมาทิฏฐิ สัมมาปัญญา ย่อมเข้าใจผิด เข้าใจว่า
ความทุกข์เป็นความสุข การเข้าใจ หรือถือเอาความทุกข์เป็นความ
สุขนีม้ อี ยูท่ ว่ั ไป มีอยูเ่ ป็นอันมาก น่าจะไม่ผดิ ทีจ่ ะกล่าวว่า บุถชุ นทุก
คนเข้าใจผิด หรือถือเอาผิดเช่นนี้แสวงหาความสุข โดยไปไขว่คว้า
มาแต่ความทุกข์
อันลาภยศสรรเสริญนั้น จะเป็นความทุกข์ แม้ผู้ไม่มีสัมมา
ทิฏฐิ ไม่มสี มั มาปัญญาไปแสวงหาได้มา หรือแม้ไม่ได้มา ก็เป็นความ
ทุกข์เช่นกัน สัมมาทิฏฐิ สัมมาปัญญา จึงเป็นความส�ำคัญทีส่ ดุ เกีย่ ว
กับความสุข ความสบายใจที่พากันแสวงหาอยู่ด้วยกันทุกคน และ
ทุกเวลานาทีกว็ า่ ได้ ความสุข หรือความสบายใจในความถูกต้องนัน้
ไม่จ�ำเป็นต้องเกี่ยวกับวัตถุทั้งปวง แม้ปราศจากลาภยศสรรเสริฐ
ความสุขก็มีได้
ความส�ำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับความสุขนี้ คือ ใจกับความ
๒๘๔

คิด ยิง่ กว่านัน้ ลาภยศสรรเสริญนัน่ แหละ เป็นทางน�ำไปสูค่ วามทุกข์
ได้มาก็เป็นทุกข์ มิใช่ว่า ได้มาแล้วจะเป็นสุข
เพราะเมือ่ ได้มาแล้ว ความคิดนัน่ แหละมักจะน�ำให้เป็นความ
ทุกข์ อันความชืน่ ชมยินดี ในสิง่ ทีไ่ ด้มาสมปรารถนา หาใช่ความสุข
ที่หลงเข้าใจกันเป็นส่วนมากไม่ ความคิดที่ขาดสัมมาทิฏฐิ สัมมา
ปัญญา จะท�ำให้ไม่อาจพอใจอยู่ได้ เพียงเท่าที่ได้มา แต่มิจฉาทิฏฐิ
มิจฉาปัญญา จะท�ำให้คิดไปในทางเป็นทุกข์ หวงแหนสิ่งที่ได้มา
ห่วงใย หวาดระแวงความสูญเสียที่อาจเกิดต่อไป ปรารถนาไม่สิ้น
สุด อยากจะได้ไม่หยุดไม่พอ อันความไม่พอในสิ่งที่มีที่ได้ จะท�ำให้
ความคิดผิด ท�ำผิดตามต่อมาได้อีกมากมายไม่หยุดยั้ง
ทั้งหมดเกิดจากความคิดไม่ถูกเห็นไม่ถูก เพราะปัญญาไม่
เพียงพอ อันปัญญานัน้ มีความสามารถพิเศษอาจยับยัง้ ความคิดไม่
ถูกไม่ชอบทั้งปวงได้ อาจส่งเสริมความคิดถูก คิดชอบทั้งปวง ให้
ด�ำเนินไปอย่างดี ปัญญาทีเ่ ป็นสัมมา จะหยุดยัง้ การคิดพูดท�ำทีไ่ ม่ถกู
ไม่ชอบทัง้ ปวงได้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื หยุดความคิดทีไ่ ม่ถกู ไม่ชอบได้
อันการหยุดพูด หยุดท�ำได้นนั้ เป็นความดีในชัน้ หนึง่ แต่ที่
แน่แท้ส�ำคัญยิ่งคือ ความหยุดความคิดที่ไม่ดี ไม่ชอบ เพราะความ
คิดที่ไม่ดี ไม่ชอบ ทั้งปวงนั่นแหละ ที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ ไม่มี
สุขทันทีที่ความคิดที่ไม่ดีไม่ชอบเกิดขึ้น ความทุกข์ความร้อนย่อม
เกิดขึ้น แม้สังเกตดูใจตนย่อมได้ประจักษ์ความจริงนี้ ไม่มีผู้ใดที่คิด
ไม่ดไี ม่ชอบจะมีใจทีเ่ ป็นสุข แม้จะปรารถนาความสุขเพียงไร ก็เป็นสุข
ไปไม่ได้ เมือ่ ใจยังคิดไม่ดไี ม่ชอบอยู่ ต้องอบรมใจให้รจู้ กั คิดดีคดิ ชอบ
๒๘๕

เสียก่อน แม้เพียงพอสมควร จึงจะมีความสุขได้ สมควรแก่ความ
คิดดี คิดชอบนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ก็เป็นความจริงที่ยากจะเข้าใจ
ได้ถกู ตรงว่า ความคิดดี คิดชอบนัน้ คืออย่างไร ต่างคนต่างก็คดิ ว่า
ความคิดของตนนั้นเป็นความคิดที่ดีชอบเสมอ
ถ้าใฝ่ใจที่จะบริหารจิตจริง ก็ต้องประณีตในการพิจารณา
ความคิดของตน มีความจริงใจทีจ่ ะรับรูว้ า่ ความคิดของตนในแต่ละ
เรื่องละครั้ง เป็นความคิดถูก คิดชอบเพียงไร ความจริงใจต่อตนนี้
ก็เป็นความส�ำคัญอย่างยิ่ง เมื่อรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก ต้องยอมรับ
ความจริงที่ตนได้คิด ได้พูด ได้ท�ำไปแล้ว หรือก�ำลังจะคิดจะพูดจะ
ท�ำ รักจะเป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริง ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่มี
ผูใ้ ดหรืออะไรจะให้ความสุขแก่ใครได้อย่างแท้จริง นอกจากจะท�ำเอา
เอง ปฏิบัติเอาเอง
การพยายามแสวงหาสมบัตนิ อกกาย หรือทรัพย์ยศบริวาร
นอกกาย นอกจากจะไม่อาจให้ความสุขทีแ่ ท้จริงได้ ยังจะเป็นการ
สร้างทุกข์ แม้จะไม่เห็นชัดในระยะหนึง่ แต่ในระยะหนึง่ ย่อมเห็น
ผูม้ ปี ญ
ั ญาเห็นคุณของความคิดชอบเห็นชอบ อบรมความคิดชอบ
เห็นชอบเท่านั้น ที่จะสามารถหนีพ้นโทษของทรัพย์ยศบริวาร
ภายนอกได้แล
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๘๑
ชีวิตที่ไม่มีศัตรู
พระพุทธเจ้าทรงเป็นผูไ้ ม่มศี ตั รู นีเ้ ป็นเพราะคุณลักษณะอัน
ล�ำ้ เลิศของพระพุทธเจ้า น่าจะเป็นทีส่ งสัยว่าไฉนยังกล่าวว่า พระพุทธเจ้า
ทรงเป็นผู้ไม่มีศัตรู เพราะเท่าที่เห็นก็มีอยู่ เช่นพระเทวทัต ก่อนจะ
ถูกธรณีสูบ
เมือ่ มีความสงสัยเป็นปัญหาเช่นนี้ ก็นา่ จะน�ำไปให้ถงึ ค�ำตอบ
ที่เป็นประโยชน์ ที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนา พึงถือเอาประโยชน์นั้น
ให้ได้ ท�ำตนให้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ได้ จนได้เป็นผู้ไม่มีศัตรู
หรือมีศตั รูนอ้ ยทีส่ ดุ ศัตรูทพี่ ระพุทธเจ้าไม่ทรงมี หาใช่ศตั รูเช่นพระ
เทวทัต ศัตรูที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงมีนั้น เป็นศัตรูท่ียิ่งใหญ่ร้ายแรง
กว่าพระเทวทัตอย่างมิอาจประมาณได้ ศัตรูนั้ นแม้เป็นศัตรูที่ไม่มี
ชีวติ จิตใจก็จริง แต่กม็ ฤี ทธิเ์ ดชยิง่ กว่าศัตรูทมี่ ชี วี ติ จิตใจทัง้ ปวง ศัตรู
นี้หาใช่อะไรอื่นคือกิเลสนั่นเอง
กิเลสคือราคะ หรือโลภะ โทสะและโมหะ สามกองนี้นั่น
แหละที่เป็นศัตรูมีฤทธิ์เดชร้ายแรงใหญ่ยิ่งนัก ไม่มีศัตรูแม้ร้ายแรง
เพียงไร จะเปรียบเสมอพระพุทธเจ้าไม่ทรงมีกิเลส ทรงหมดกิเลส
๒๘๗

แล้วสิน้ เชิง นีเ้ องทีก่ ล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นผูไ้ ม่มศี ตั รู แม้ศตั รู
ทั่ว ๆ ไปที่ฤทธิ์เดชไม่ร้ายแรงเท่ากิเลส ผู้ใดไม่มีศัตรูเช่นนั้น ผู้นั้น
ก็อาจมีความสุขสบายใจได้อย่างมากแล้ว แต่ถ้าผู้ใดไม่มีกิเลสไม่มี
ศัตรู คือ กิเลสอันมีฤทธิ์นักหนา ผู้นั้นย่อมมีความสุขสงบอย่าง
ประมาณมิได้ ผู้มีปัญญาจึงพยายามที่จะท�ำกิเลสให้หมดจดจากใจ
ตน เพื่อพาตนให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
อันกิเลสนัน้ แม้จะแบ่งออกเป็นกองใหญ่เพียงสาม คือราคะ
หรือโลภะ โทสะ และโมหะ แต่กองใหญ่ทงั้ สามนี้ แยกออกเป็นส่วน
เล็ก ส่วนน้อยมากมาย กล่าวได้ว่า ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนทั้ง
หลายทัง้ ปวงนัน้ เป็นกิเลสทัง้ สิน้ นอกจากความรูส้ กึ นึกคิดของท่าน
ผู้เป็นอรหันตสาวกแล้วเท่านั้น ที่จะพ้นจากกิเลสได้ เพราะฉะนั้น
เมื่อต้องการจะก�ำจัดกิเลส ก็ต้องระวังความคิด และการจะระงับ
ความคิดได้กต็ อ้ งมีสติ การจะท�ำอะไรให้ได้ผลส�ำเร็จจะขาดสติไม่ได้
ไม่ว่าจะท�ำเรื่องเล็ก เรื่องน้อย ก็ต้องอาศัยสติ เป็นส�ำคัญ ขาดสติ
ในเรื่องเล็ก ก็เสียหายน้อย ขาดสติในเรื่องใหญ่ก็เสียหายมาก
การเอาชนะกิเลสทีไ่ ม่คอ่ ยได้ผล เพราะต่างพากันไปเอาชนะ
กิเลสผูอ้ นื่ ไม่ได้เอาชนะกิเลสของตนเป็นต้น เมือ่ ได้รู้ ได้เห็น ได้ยนิ
การกระท�ำค�ำพูดของผู้นั้นผู้นี้ เกิดความขุ่นเคืองไม่ได้ดังใจ ไม่สบ
อารมณ์ มีปญ
ั หาว่าท�ำไมพูดเช่นนัน้ ท�ำไมไม่พดู เช่นนี้ ท�ำไมท�ำอย่าง
นัน้ ท�ำไมไม่ทำ� อย่างนี้ ไม่ได้ดงั ใจมากก็ขนุ่ เคืองขุน่ ข้องมาก ร้อนใจ
มาก นี่เป็นเพราะไม่คิดแก้กิเลสผู้อื่น ไปคิดเอาชนะกิเลสผู้อื่น ซึ่ง
ย่อมยากจะได้ผลสมดังปรารถนา
๒๘๘

เมื่อเกิดความรู้สึกขุ่นข้องไม่ต้องอารมณ์ในกิริยาท่าที หรือ
ถ้อยค�ำน�ำ้ เสียงของผูใ้ ด แทนทีจ่ ะส่งใจไปมีปญ
ั หาว่า ท�ำไมพูดอย่าง
นั้น ท�ำไมท�ำอย่างนี้ ที่ล้วนไม่ดี ไม่งาม ไม่ถูก ไม่ควร ควรจะย้อน
เข้าหาความไม่ดีไม่งาม ไม่ถูกไม่ควรของตนเอง มีสติเข้าใจให้ถูก
ต้อง ว่ากิเลสของตนก�ำลังแสดงฤทธิ์ ไม่ใช่กิเลสของเขาเท่านั้นที่
แสดงฤทธิ์ กิเลสของเขาก็ให้เขาจัดการของเขาเอง กิเลสของเรา เรา
ก็จะต้องจัดการของเรา ถ้ากิเลสของเรา เราจัดการไม่ได้ ยังให้วนุ่ วาย
อยู่ เป็นความโกรธขัดแค้นขุ่นเคือง ก็ควรจะเข้าใจที่ผู้อื่นก็จัดการ
กับกิเลสของเขาไม่ได้ ต้องเห็นใจเขา และไม่โกรธเกรี้ยวเอากับเขา
กิเลสของเรายังเผาผลาญเราได้ เพราะเรายังไม่อาจท�ำลายได้สำ� เร็จ
กิเลสของเขาทีท่ ำ� ให้เราขัดแค้นขุน่ เคือง ก็เพราะเขายังไม่อาจท�ำลาย
กิเลสของเขาได้ส�ำเร็จเหมือนกัน เราก็พยายามก�ำจัดกิเลสของเรา
ไปและเขาก็อาจก�ำลังพยายามก�ำจัดกิเลสของเขาอยู่เหมือนกัน
เพียงแต่ยงั ได้ผลเท่ากับเรา คือกิเลสยังชนะอยูน่ นั่ เอง เป็นความ
ไม่ชอบใจเกิดขึ้นในผู้ใดเรื่องใดน่าจะมีสติดั่งนี้แล
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๘๒
คิดอย่างไรไม่มีทุกข์
ความคิดเป็นเหตุที่แท้จริงของความทุกข์ ผู้พิจารณาด้วยดี
ย่อมรับรองสัจจะนี้ ความทุกข์ของทุกคน โดยเฉพาะทุกข์ใจ มิได้
เกิดแต่ผู้อื่น มิได้เกิดแต่อะไรอื่น แต่เกิดแต่ความคิดของทุกคนเอง
เกิดแต่ความคิดของทุกคนเท่านั้นจริง ๆ
ท่านจึงสอนให้มีสติ ดูความคิดให้เสมอ ให้จงดี ระวังอย่า
ให้ความคิดเป็นเหตุนำ� มาซึง่ ความทุกข์ เป็นธรรมดาเมือ่ เป็นผูอ้ ยูใ่ น
โลก ท่ามกลางผู้มีกิเลสจ�ำนวนมากมาย ก็ย่อมไม่อาจหนีพ้นกิเลส
ของผูค้ นมากมายนัน้ จ�ำเป็นต้องประสบพบผ่านเป็นการถูกกระทบ
มากบ้างน้อยบ้าง หนักบ้างเบาบ้าง เป็นธรรมดา แต่ผู้ปฏิบัติพุทธ
ศาสนา ย่อมสามารถหลบหลีกไม่ตอ้ งถูกกระทบรุนแรงนักจากกิเลส
ของผู้อื่น
วิธหี ลบก็มใิ ช่อย่างใดอืน่ เป็นวิธหี ลบกิเลสของตนเองนัน่ เอง
มิให้กิเลสของตนออกเผชิญกับกิเลสของผู้อื่น เปรียบเช่นกิเลสของ
ผูอ้ นื่ เป็นหอกดาบทีเ่ ขาซัดพุง่ ตรงมามากมาย กิเลสของเราก็เปรียบ
เช่นตัวเรานั่นแหละ ถ้าเราไม่ได้ยอมหลบซ้ายหลบขวาให้พ้นจาก
๒๙๐

หอกดาบ ยอมเอาตัวออกรับ ก็จะต้องถูกคมหอกคมดาบถึงบาดเจ็บ
ล้มตาย แต่ถา้ เราเบีย่ งซ้ายเบีย่ งขวาหลบ ให้พน้ หอกดาบก็จะไม่ถกู
เราก็จะไม่บาดเจ็บนีฉ้ นั ใด ถ้ากิเลสของเขาตรงมา ถ้าเราไม่ยอมหลบ
กิเลสของเรา เอากิเลสของเราออกรับกิเลสของเขา ก็จะปะทะกัน
ต้องบาดเจ็บชอกช�้ำสาหัสน้อย สาหัสมาก ตามก�ำลังรุนแรงน้อย
มากของกิเลสทั้งสองฝ่ายนี้ก็ฉันนั้น
ปรกติเราก็รจู้ กั กิเลสกันอยู่ พูดถึงกันอยู่ แต่สว่ นมากไปพูด
ถึงกิเลสผู้อื่น ไปรู้จักกิเลสของผู้อื่น ไม่พูดถึงกิเลสของตนเอง
ไม่รจู้ กั กิเลสของตนเอง ส่วนมากจึงได้ยนิ แต่คำ� กล่าวว่า คนนัน้ โลภ
จึงท�ำอย่างนั้น คนนี้โกรธจึงท�ำอย่างนี้ คนโน้นหลงจึงท�ำอย่างโน้น
พร้อมกันนั้น ก็แสดงความขัดข้อง ขุ่นเคืองใจ ในความโลภ ความ
โกรธ ความหลงของคนนั้นบ้าง คนนี้บ้าง คนโน้นบ้าง วุ่นวายไป
หมด เป็นความวุ่นวายไปหมดจริง ๆ ปรากฏให้เห็นอยู่
อันการเห็นกิเลสนั้น ท่านว่าเหมือนเห็นหน้าตาผู้ร้าย เห็น
ตัวผู้ร้าย ผู้ร้ายย่อมไม่อาจอยู่ต่อไปได้ เมื่อถูกพบถูกเห็นแล้ว แต่
นัน่ ต้องเป็นการเห็นกิเลสของตนเอง การเห็นกิเลสของตนเองยอมรับ
รู้ว่านั่นเป็นกิเลสของตนจริงเช่นนั้น จึงเปรียบได้ดังการเห็นหน้าตา
ตัวตนผู้ร้าย ผู้ร้ายจึงจะต้องหนีไป หรือกิเลสจะต้องถูกท�ำลายไป
นัน่ เอง แต่การเห็นกิเลสผูอ้ นื่ นัน้ เปรียบไม่ได้กบั การเห็นหน้าตาตัว
ตนผูร้ า้ ย จึงไม่อาจท�ำให้ผรู้ า้ ยหนีไปได้ คือไม่อาจท�ำให้กเิ ลสไม่รวู้ า่
ของเขาของเราถูกท�ำลายได้
ตรงกันข้าม กลับจะเป็นการเพิ่มกิเลสทั้งของเขา และของ
๒๙๑

เราอีกด้วย นี่แหละที่เป็นการวุ่นวายไปหมด เราเห็นกิเลสของเรา
เราว่าเราได้แก้ได้ เราจะไม่โกรธแค้นขุน่ เคืองตัวเรา แลถ้าเราไปเห็น
กิเลสผู้อื่น เราว่าไม่ได้เราแก้ไม่ได้ กิเลสเขาก็จะไม่ยอม ตัวเขาจึง
ไม่ยอมด้วย แต่เมื่อเราไปเห็นของเขาเข้า กิเลสของเราจะไปว่าเขา
ไปแก้เขา ความวุ่นวายเกิดขึ้นที่ตรงนี้มากมาย มิได้ว่างเว้น การ
ทะเลาะวิวาทถึงท�ำร้ายร่างกายท�ำลายชีวิต เกิดเพราะเหตุที่เราไป
เห็นกิเลสเขาทั้งนั้น และจะไม่เกิดเป็นอันขาด ถ้าเราเห็นกิเลสเรา
อย่างไรก็ตาม ทีจ่ ะห้ามไม่ให้บถุ ชุ นเช่นเรา ไปเห็นกิเลสผูอ้ นื่
นัน้ เป็นไปไม่ได้ แต่มวี ธิ ที จี่ ะน�ำความเห็นนัน้ มาไปใช้ให้เป็นประโยชน์
แก่เราได้อยู่ คือเมือ่ เห็นกิเลสเขา เห็นเขาโลภ เขาโกรธ เขาหลงจะ
กระทบตา กระทบใจเรา ให้ร้อนให้วุ่นวายให้มีสติให้ทันท่วงที ใช้
ความคิดทีจ่ ะไม่ทำ� ให้เป็นทุกข์เป็นร้อนว่า กิเลสของเราก�ำลังมีกำ� ลัง
เหนือเรา เราจึงขุน่ เคืองใจ ไม่ชอบการกระท�ำค�ำพูดของคนนัน้ คนนี้
เรายังเอาชนะกิเลสของเราไม่ได้ เขาก็เช่นเดียวกับเรา ยังเอาชนะ
กิเลสของเขาไม่ได้ เรากับเขาอยูใ่ นสภาพเดียวกัน ไม่มใี ครดีใคร
ร้ายกว่ากัน เป็นผูแ้ พ้กเิ ลสด้วยกัน เราต้องพยายามเอาชนะกิเลส
ของเรา กิเลสของเขาให้เขาพยายามเอาชนะเองเถิดแล
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๘๓
สิ่งที่น่ากลัวของกิเลส
ทุกวันนีม้ โี รคชนิดหนึง่ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันดี เรียกกันว่า โรคแห่ง
ความกลัว คือกลัวไปสารพัดอย่าง เป็นต้นว่า กลัวเจ็บ กลัวตาย
กลัวจน กลัวอด กลัวหิว และแม้กลัวอิม่ ก็ยงั มี จึงกล่าวว่าพากันตก
อยูใ่ นโลกแห่งความกลัว กลัวไปร้อยแปดสรรคิดสรรหามากลัว และ
เพราะไปสรรหาอะไรต่อมิอะไรมากลัวเสียมากมาย หลายสิ่งหลาย
ประการ จึงมองข้ามสิง่ ทีค่ วรกลัวทีส่ ดุ ไปเสีย สิง่ นัน้ มิได้อยูห่ า่ งไกล
เราทุกคนเลย อยู่กับตัวเราเอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวใกล้ชิดกับเรา
ทุกคนนั่นเอง แต่เราแทบทุกคนทีเดียว ที่มองข้ามไป ไม่ให้ความ
สนใจเท่าที่ควรจึงไม่กลัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุด มีอ�ำนาจท�ำลายร้ายแรง
ที่สุด เมื่อมาถึงตรงนี้คงจะมีผู้เข้าใจแล้วว่า สิ่งที่น่ากลัวนั้นคือกิเลส
นั่นเอง
ความโลภ ความโกรธ ความหลงนั่นเอง ที่เป็นศัตรูที่ร้าย
แรงน่ากลัวทีส่ ดุ ของทุกคน ไม่มยี กเว้น และส�ำหรับบางคนก็นา่ กลัว
เป็นพิเศษ แต่สำ� หรับบางคนก็นา่ กลัวไม่มากมายนัก ความแตกต่าง
นี้ เกิดจากปัญญาของแต่ละคน ผู้ที่มีปัญญารู้จักหน้าตาของกิเลส
๒๙๓

ถูก ก็เป็นธรรมดาที่กิเลสจะไม่น่ากลัวจนเกินไป เพราะสติปัญญา
นั้น มีอ�ำนาจพิเศษเหนือกิเลส อาจท�ำกิเลสให้ปราชัยได้จริง มี
พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง เช่นเดียวกับพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย ที่
ได้แสดงให้ปรากฏแล้ว ถึงความปราชัยของกิเลสต่ออ�ำนาจของสติ
ปัญญา อันความกลัวทุกประการทีย่ กตัวอย่างไว้ขา้ งต้น ทีท่ ำ� ให้ทกุ ข์
ร้อนไร้ความสงบสุขนั้น มิได้เกิดจากอะไร เกิดจากกิเลสโดยแท้
กิเลสพ่ายแพ้แก่สติปญ
ั ญาเมือ่ ไร ความกลัวร้อยแปดประการนัน้ จะ
หมดไปได้จริง ต่อให้ก�ำลังเผชิญกับความอด ความจน ความตาย
ผู้ที่กิเลสพ่ายแพ้แล้ว ก็จะหาได้เกิดความหวาดหวั่นพรั่นพรึงไม่
ผู้ปรารถนาความสุข ไกลจากความทุกข์ และมีปัญญารู้ว่า
กิเลสเป็นเหตุท�ำให้กิเลสพ่ายแพ้ได้ ก็จะสมปรารถนาได้สิ้นทุกข์
เป็นสุข ก็จะอบรมสติและปัญญา เพือ่ ให้สามารถชนะกิเลสทีจ่ ริงนัน้
แทบทุกคนพากันมุง่ มัน่ จะหาความสุข สิน้ ทุกข์ให้เกิดแก่ตนเอง และ
ก็พากันรูด้ ว้ ยว่า กิเลสเป็นเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้ความทุกข์มอี ยู่ แต่กด็ งั
ได้เคยกล่าวมาแล้ว โดยมากพากันไปโทษกิเลสผูอ้ นื่ หาได้โทษกิเลส
ของตนเองไม่ การดูให้เห็นกิเลสผู้อื่นนั้น แตกต่างกับการดูให้เห็น
กิเลสตนเอง ให้โทษให้คณ
ุ ต่างกัน การดูให้เห็นกิเลสผูอ้ นื่ นัน้ เปรียบ
ดังแสดงตัวให้ผู้ร้ายเห็น
ส่วนการดูให้เห็นกิเลสตนเองนั้น เปรียบเหมือนดังเห็นตัว
ผูร้ า้ ย คุณและโทษย่อมแตกต่างกัน อย่างเห็นได้แน่นอน ผูร้ า้ ยเห็น
เรา กับเราเห็นผู้ร้าย ย่อมจะให้ผลแตกต่างกันแน่แท้ ไม่น่าจะมี
ผู้สงสัยผู้ร้ายเห็นเราย่อมก่อทุกข์โทษแก่เรา ก็เช่นเดียวกับเราเห็น
๒๙๔

กิเลสของผูอ้ นื่ นัน่ เอง กิเลสของผูอ้ นื่ ย่อมให้ทกุ ข์โทษแก่เรา อันความ
วุน่ วายเดือดร้อนต่าง ๆ เพราะขัดหูขดั ใจเป็นต้น ทีท่ กุ คนพากันต้อง
ประสบพบผ่านอยูเ่ ป็นประจ�ำทุกเมือ่ เชือ่ วัน เดีย๋ วคนนัน้ ท�ำไม่ดี เดีย๋ ว
คนนีท้ ำ� ไม่ถกู ซึง่ ท�ำให้เราต้องขัดข้องขุน่ เคืองใจไปด้วยต่าง ๆ นานา
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นโทษทีเ่ กิดจากความเห็นกิเลสผูอ้ นื่ ไม่เห็นกิเลสตนเอง
ที่ถูกนั้น เมื่อใดรู้สึกขุ่นเคืองขัดหูขัดตาขัดใจ ในการกระท�ำค�ำพูด
หรือกิรยิ าท่าทีของผูใ้ ดผูห้ นึง่ ให้มสี ติเตือนตนในทันที ว่านัน่ คือกิเลส
ของตนด้วยที่ก�ำลังออกฤทธิ์ พร้อมกับกิเลสของเขา
เมื่อก�ำลังเผชิญกับกิเลสสองพวก เช่นนี้ผู้ไม่มีปัญญานั่น
แหละ ทีจ่ ะคิดไปปราบกิเลสผูอ้ นื่ ไม่คดิ ปราบกิเลสของตนเอง การ
คิดไปปราบกิเลสผู้อื่นก็คือคิดว่า ท�ำไมเขาจึงพูดเช่นนั้น ท�ำไมท�ำ
เช่นนั้น ล้วนไม่ถูกไม่ควร ล้วนเป็นการยั่วให้เราเกิดโมโหโทโส ถ้า
เขาไม่พูดเช่นนั้น ไม่ท�ำเช่นนั้น เราก็จะไม่โมโหโทโส ยกความผิด
ให้กิเลสผู้อื่นเช่นนี้ เรียกว่าไม่มีปัญญา
ผูม้ ปี ญ
ั ญาต้องรูว้ า่ เมือ่ โมโหโทโสเกิดขึน้ นัน่ แหละกิเลส
ของเราก�ำลังออกฤทธิ์ ถ้ากิเลสของเราไม่ออกฤทธิ์ ต่อให้ผอู้ นื่ สัก
ร้อยสักพันมาพูดมาท�ำ มาแสดงกิริยาท่าทีอย่างไร เรารู้ชัดเพียง
ไร ว่าไม่ถกู ไม่งาม เราก็จะไม่โมโหโกรธา เมือ่ กิเลสของเราไม่ออก
ฤทธิ์ เราจะสงบสบายได้ทุกเมื่อแล
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๘๔
ลืมปัญญาคือหายนภัย
ในบรรดาความไม่ประมาททัง้ หลายทีพ่ ดู ถึงกันอยู่ มิได้หมาย
ถึงประมาทอะไรอื่นเลย แต่หมายถึงประมาทปัญญาทั้งสิ้น
นัน่ ก็คอื เมือ่ พูดว่าประมาทเมือ่ ไร ก็หมายถึงประมาทปัญญา
เมือ่ นัน้ มีแตกต่างก็เพียงในเรือ่ งเล็ก หรือเรือ่ งใหญ่เท่านัน้ เรือ่ งเล็ก
ก็เช่นประมาทในการเดิน คือ เดินไปอย่างไม่ใช้ปญ
ั ญาพิจารณาว่าถึง
ตรงไหนควรจะเดินอย่างไร มีแอ่งน�ำ้ ก็ไม่ใช้ปญ
ั ญาในการเดิน ลุยลง
ไปจนเท้าเปียก นีเ้ ป็นประมาทปัญญา ประมาทในการกินการดืม่ คือ
ไม่ใช้ปญ
ั ญาพิจารณาว่า อาหารจะเหมาะกับธาตุขนั ธ์ของตนเพียงใด
กินดืม่ ไปโดยไม่ใช้ปญ
ั ญา จนท้องเสียท้องร่วง นีค่ อื ประมาทปัญญา
เรื่องใหญ่ก็เช่นประมาทในการแสวงหาลาภยศ คือแสวงหา
อย่างไม่ใช้ปัญญาพิจารณาว่า ควรจะแสวงหาอย่างไร เมื่อโลภเกิด
ขึ้นมาก็ท�ำทุกวิธีเพื่อให้ได้สมปรารถนาสนองความโลภนั้น จนเสีย
ชื่อเสียงเกียรตินี้เป็นประมาทปัญญา
๒๙๖

ประมาทในการฟัง ก็คอื ไม่ใช้ปญ
ั ญาในการฟัง ไม่พจิ ารณา
ว่า ทีไ่ ด้ฟงั นัน้ มีความจริงหรือไม่เพียงไร เชือ่ เพราะผูพ้ ดู เป็นผูท้ ตี่ น
รักบ้าง เป็นผู้รักตนบ้าง เป็นผู้มีอ�ำนาจวาสนาบารมีสูงบ้าง เป็นผู้
ควรเชื่อถือได้บ้าง หรือไม่เชื่อเพราะผู้พูดเป็นผู้ที่ตนไม่รักบ้าง เป็น
ผู้ที่ไม่รักตนบ้าง เป็นผู้ไม่มียศฐาบรรดาศักดิ์บ้าง เป็นผู้ไม่ควรเชื่อ
ถือบ้าง นี้เป็นประมาทปัญญา
ประมาทในการพูด คือ ไม่ใช้ปญ
ั ญาในการพูด ไม่ใช้ปญ
ั ญา
พิจารณาว่า ควรพูดเรือ่ งใดกับผูใ้ ด เมือ่ ใดหรือไม่ เกิดความต้องการพูด
ขึน้ มาเมือ่ ใด ก็จะพูด โดยไม่พจิ ารณาเวลาหรือสถานทีไ่ ม่ใช้ปญ
ั ญา
พิจารณาว่าควรพูดหรือไม่ควรพูด นีเ้ ป็นประมาทปัญญา ทัง้ การประมาท
ในการพูด ในการฟังย่อมมีทางเสียหาย ทัง้ แก่สว่ นตนและส่วนรวม ทัง้
เสียหายน้อยและเสียหายมาก ทัง้ เสียตนและแม้เสียสถาบัน
การไม่ประมาทปัญญาจึงส�ำคัญนัก การบริหารจิตก็รวมถึง
การอบรมจิตไม่ให้ประมาทปัญญา ไม่ประมาทปัญญาเพียงเท่านัน้ ก็
จักสามารถด�ำเนินไปได้อย่างสวัสดี ประมาทปัญญาเพียงเท่านั้น ก็
จะถึงความไม่สวัสดีต่าง ๆ ได้
ปัญญาคือรู้เหตุผล ถือเหตุผลเป็นใหญ่ หรือไม่ประมาท
ปัญญา ไม่ถือเหตุผลคือประมาทปัญญา ทุกเวลาพยายามนึกถึง
เหตุผลก่อนจะตัดสินเชือ่ หรือไม่เชือ่ เรือ่ งใด ก่อนจะตัดสินใจท�ำอะไร
๒๙๗

หรือไม่ท�ำอะไรเช่นนี้เป็นต้น พึงยกเหตุผลขึ้นพิจารณาไตร่ตรองให้
รอบคอบจริง ๆ ตัดอคติด้วยความรัก ความไม่ชอบ ความหลง
ความกลัว ออกให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ อคติเป็นเครื่องปิดกั้น
ปัญญา เป็นเครื่องท�ำให้ประมาทปัญญา เพราะจะรวมใจพุ่งไปเพื่อ
อคติเป็นความส�ำคัญเหนือปัญญา ใจมืดมัวอยูด่ ว้ ยความรักชอบความ
ชังไม่ชอบความหลงผิดและความกลัว แม้เพียงประการใดประการ
หนึ่งประการเดียวก็มีผลเหนือปัญญาได้
ถ้าเจ้าตัวไม่พยายามใช้ปญ
ั ญาท�ำลายอคตินนั้ สามัญชนคน
มีกิเลสทั้งหลายยังไม่พ้นไปได้จากอคติก็จริง แต่สามารถมีสติใช้
ปัญญาอยูเ่ หนืออคติทงั้ ปวงได้ ส�ำคัญทีก่ อ่ นอืน่ จะต้องมัน่ ใจว่า ความ
ไม่ประมาทปัญญาส�ำคัญที่สุด ทุกวินาทีต้องไม่ประมาท ต้องมีสติ
ให้มั่นคงพอสมควร
ก่อนจะท�ำอะไรทัง้ ในการคิด การฟัง การเชือ่ การพูด การ
ตัดสิน ต้องใช้เหตุผล ใช้ปญ
ั ญาให้รอบคอบ ให้รอบคอบจริง ๆ อันเหตุผล
นัน้ คือ เหตุกบั ผล มีเหตุผลหรือใช้เหตุผล คือรูว้ า่ เหตุใดจะให้ผลใด ผล
ใดเกิดจากเหตุใด เมือ่ มีเหตุผลคือรูเ้ หตุรผู้ ลเช่นนี้ ก็เป็นธรรมดาทีจ่ ะท�ำ
สิง่ ทีถ่ กู ต้องได้ ไม่ทำ� สิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ทุกคนต่างก็มปี ญ
ั ญาของตน
ถ้าประมาทปัญญาก็เท่ากับยอมแพ้แก่ปญ
ั ญาเขา จึงควรคิด
เสียว่าทุกคนก�ำลังแข่งขันอยู่ด้วยปัญญา ถ้าประมาทปัญญาตนก็
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เท่ากับยอมแพ้ปัญญาเขา ปัญญาเขาก็มิได้หมายถึงสัมมาปัญญา
เสมอไป เป็นมิจฉาปัญญามีเล่หเ์ หลีย่ มหลอกลวงอยูม่ ากมาย ยอม
แพ้เขาก็เท่ากับยอมให้ความไม่ดชี กั พาไป ได้รบั ความเสียหายนานา
ประการ แต่ถา้ ไม่ประมาทปัญญาตนใช้ปญ
ั ญาแม้เพียงเท่าทีม่ อี ยู่
ไม่มากมายก็ยังดีกว่าไม่ใช้เสียเลย เสียหายก็จะไม่ถึงที่สุด และ
อาจไม่มีความเสียหายเลย มีความสวัสดีได้แล
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วิธีเสริมสร้างปัญญา
พระพุทธศาสนาสอนให้อบรมปัญญาให้อย่างยิง่ เพราะปัญญา
เท่านั้นที่จะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จทั้งปวงได้ ทั้งความส�ำเร็จที่เล็กน้อย
และใหญ่ยิ่งเพียงใดก็ตาม จักส�ำเร็จได้ด้วยปัญญาที่เพียงพอ คือ
ปัญญามีระดับใด ก็จะสามารถยังความส�ำเร็จในระดับนั้นให้เกิดได้
ปัญญาน้อย ความส�ำเร็จในสิ่งส�ำคัญ ในสิ่งใหญ่ยิ่งก็ไม่
สามารถท�ำได้ ปัญญาน้อยจะยังให้เกิดความส�ำเร็จได้แต่ในสิ่งเล็ก
น้อย ต้องปัญญามาก จึงจะส�ำเร็จจะสามารถยังให้เกิดความส�ำเร็จ
ในสิ่งที่ใหญ่ยิ่งได้
พระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้ามิอาจประมาทได้ ความ
ส�ำเร็จทีท่ รงยังให้เกิดได้จงึ ใหญ่ยงิ่ นักหนา มิอาจประมาณได้เช่นกัน
พระปัญญาของพระองค์น�ำให้เกิดความส�ำเร็จ คือความไม่ต้องทรง
พบความทุกข์อกี โดยเด็ดขาด เป็นการทรงพ้นทุกข์อย่างสิน้ เชิง และ
อย่างเด็ดขาด พระพุทธศาสนาจึงสอนให้อบรมปัญญา ให้เห็นผล
ของปัญญาด้วยตนเอง ปัญญาเป็นสิ่งจ�ำเป็นต้องน�ำมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์อยู่ทุกเวลานาที ดั่งนั้น แม้มีปัญญาไม่เพียงพอก็จะไม่
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สามารถใช้ปญ
ั ญาได้ตลอดเวลา เปรียบปัญญาเป็นเช่นเงินทองมีนอ้ ย
ก็ใช้ไม่ได้มาก ซือ้ ของราคามากไม่ได้ เพราะมีเงินไม่พอส�ำหรับราคา
ของ ผู้ต้องการมีข้าวของที่ดีมีราคา จึงต้องหาเงินสะสมไว้ให้มาก
ฉันใด ผู้ต้องการความประสบความส�ำเร็จทั้งปวงที่ยิ่งใหญ่ ทั้งทาง
โลก และทางธรรม ก็ต้องอบรมสั่งสมปัญญาให้อย่างยิ่งฉันนั้น ไม่
พึงประมาทปัญญา ไม่พงึ ละเลยความส�ำคัญของปัญญา โดยไม่เห็น
ความจ�ำเป็นว่า จะต้องใช้ปัญญาเสมอในทุกเรื่องทุกเวลา
ปัญญาคือเหตุผล การอบรมปัญญาก็คือการอบรมเหตุผล
จะคิดพูดท�ำอะไรให้มีเหตุผลเสมอ ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ต้องให้มี
เหตุผล ต้องอย่าให้ขาดเหตุผล เหตุผลจะท�ำให้รู้ถูกรู้ผิด ท�ำถูกไม่
ผิด เหตุผลน้อยก็คอื ปัญญาน้อย จะรูถ้ กู รูผ้ ดิ ในเรือ่ งทีป่ ญ
ั ญาสามารถ
รู้ถึงเท่านั้น ปัญญาน้อยจะไม่สามารถรู้ถึงเรื่องใหญ่เรื่องส�ำคัญได้
อย่างถูกต้อง จะรู้อย่างถูกบ้าง ผิดบ้าง เป็นการบังเอิญถูก บังเอิญ
ผิด ซึ่งพระพุทธศาสนาไม่ถือเป็นความดี ไม่ถือเป็นความสมควร
พระพุทธศาสนาต้องรู้ถูก รู้ผิด ท�ำถูก ท�ำผิด ด้วยเหตุผล
ด้วยปัญญาจริง ๆ ไม่ใช่โดยบังเอิญ ปัญญานั้นท่านสอนว่าจะเกิด
ได้อย่างแจ่มใสในใจที่สงบ ท่านจึงเปรียบปัญญาเหมือนเงาภาพใน
อ่างน�้ำ น�้ำนิ่ง ภาพจึงจะชัด น�้ำไหว ภาพก็พร่า และภาพที่ชัดหรือ
ที่พร่านั้น ก็มิได้เกิดขึ้นเอง แต่จะต้องเป็นภาพที่มีปรากฏอยู่จริง ที่
ทอดเงาลงปรากฏในน�ำ้ ดังนัน้ ทีม่ กั กล่าวกันว่า ใจสงบแล้ว ปัญญา
จะเกิดให้รจู้ ริงเห็นจริงนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องเข้าใจว่า ต้องมีความรูท้ เี่ ป็น
สัญญา จ�ำหมายอยู่ในใจแล้ว
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เมือ่ ใจสงบ ความรูน้ นั้ จะได้แจ่มชัดขึน้ และเมือ่ แจ่มชัดนาน
ก็จะเป็นความรูจ้ ริง ทีไ่ ม่ลบเลือนอยูน่ านจนเมือ่ ใดรูจ้ ริงอยูน่ านอย่าง
ชัดเจน จึงเกิดความเข้าใจแจ่มชัดจนไม่มีเวลาลบเลือนกลายเป็น
ความไม่รู้ได้อีก เมื่อใดถึงเวลาเช่นนั้น ก็แสดงว่าความรู้นั้นได้เป็น
ปัญญาเป็นความรูแ้ จ้งของเราแล้ว ในแต่ละเรือ่ งทีม่ อี ยูใ่ นความจ�ำได้
หมายรู้ของเรา
ดังนัน้ พระธรรมทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทพี่ ระสงฆ์สาวก
ทั้งหลาย ท่านสืบทอดมาและแสดงให้พวกเราทั้งหลายได้รับรู้รับฟัง
จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะน�ำเราไปสู่ความรู้แจ้งในธรรมได้ การ
ศึกษาด้วยการอ่าน ด้วยฟังธรรม เปรียบเช่นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งทอดเงา
ลงในน�้ำ ที่ยังไม่สงบนิ่ง ยังกระเพื่อมไหวด้วยแรงลมบ้าง แรงกวน
จากสิง่ นัน้ สิง่ นีบ้ า้ ง เงาของสิง่ นัน้ ย่อมไม่ชดั เจนพอทีผ่ ดู้ จู ะแลเห็นได้
ว่ามีรูปร่างชัดเจนเป็นอย่างไร
ในท�ำนองเดียวกัน ความรู้ความจ�ำที่ได้จากการฟังการอ่าน
ก็จะยังไม่แจ่มใส ถูกต้องชัดเจน มีชดั ขึน้ เป็นครัง้ คราว จางหายเลือน
เลอะไปเป็นครั้งคราว ไม่ได้ผิดจากเงาที่ทอดลงในน�้ำ น�้ำสงบนิ่งก็
คือใจที่สงบนิ่ง น�้ำพ้นจากการกวนให้กระเพื่อมให้ขุ่น ก็คือ ใจที่พ้น
จากการกวนของกิเลส เงาของสิ่งใดจะปรากฏในน�้ำได้ ก็ต้องมีสิ่ง
นัน้ อยูด่ ว้ ย จะไม่มเี พียงเงาเท่านัน้ และปัญญาในเรือ่ งใดจะเกิดได้ก็
ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นอยู่
ปัญญาจะเกิดขึ้นเองย่อมเป็นไปไม่ได้ เช่นเดียวกับเงาจะมี
ไม่ได้ แม้ไม่มสี งิ่ ใดสิง่ หนึง่ ก่อให้เกิดเงาขึน้ และการจะมองเงาให้เห็น
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ชัดก็ตอ้ งเพ่งดู ดูตงั้ แต่นำ�้ ยังกระเพือ่ มจนถึงน�ำ้ สงบ จึงจะเห็นเงานัน้
ได้ชัด การเกิดขึ้นของปัญญาก็เช่นกัน จะต้องน�ำความรู้ที่ได้ยินได้
ฟังมาพิจารณาทบทวนอยู่ เมือ่ ใจยังไม่นงิ่ สงบ การทบทวนก็เหมือน
การดูเงาในน�้ำไม่นิ่ง ใจนิ่งเมื่อไร ความทบทวนย่อมปรากฏชัดแจ้ง
เป็นความรู้จริงของตนขึ้น เหมือนเห็นเงาในน�้ำได้ชัดเจนฉะนั้น
ผู้ปรารถนาความรู้แจ้งในธรรม จึงต้องศึกษาธรรมให้รู้บ้าง
พอสมควร เช่นท่านสอนไว้วา่ ความเกิดเป็นทุกข์ ก็จบั ขึน้ พิจารณา
ว่า ความเกิดเป็นทุกข์จริงเพียงใด จับจ้องพิจารณาเช่นนั้น จนใจ
สงบ ก็จะเกิดปัญญาความรูจ้ ริงด้วยตนเอง ส�ำคัญทีว่ า่ ต้องพิจารณา
อยูเ่ สมอเหมือนจ้องดูเงาในน�ำ้ เสมอจึงจะเห็นเงา อย่างไรก็ตาม การ
ดูเงาในน�ำ้ ใช้เวลาเพียงไม่นานนักก็จะเห็นได้ แต่การพิจารณาธรรมะ
ต้องใช้เวลานาน เพราะการจะให้ใจสงบนิ่ง พ้นจากการรบกวน
ของกิเลสนั้น มิใช่ว่าจะเกิดได้ง่ายได้เร็วเหมือนท�ำให้น�้ำนิ่งแล
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คิดก่อนท�ำ
พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ กล่าวไว้ แปลความว่า ใคร่ครวญ
ก่อนแล้วพึงท�ำดีกว่า อันว่า ท�ำนั้น หมายรวมถึง พูดด้วย ท�ำด้วย
เชือ่ ด้วย ไม่เชือ่ ด้วย คือให้ใคร่ครวญให้ดกี อ่ น จะท�ำ จะพูด จะเชือ่
จะไม่เชื่อ ไม่ด่วนท�ำก่อน ใคร่ครวญพิจารณาให้ดี ให้เหมาะให้ควร
แก่เรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้น ๆ
ความใคร่ครวญ คือ ความใช้ปญ
ั ญา ใช้เหตุผล ผูใ้ ช้ปญ
ั ญา
คือผูไ้ ม่ประมาทปัญญา ผูไ้ ม่ประมาทปัญญา คือผูไ้ ม่ประมาทเช่นที่
ใช้พูดกันเข้าใจกันอยู่ทั่ว ๆ ไปนั่นเอง มีพุทธภาษิตกล่าวไว้ แปล
ความได้ว่า ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ผู้ประมาทแล้ว
เหมือนคนตายแล้ว
ความตายอันจะเกิดแก่ความประมาทนี้ มีสองนัยยะ คือ
ตายจริง นัยยะหนึง่ อักนัยยะหนึง่ คือตายทัง้ เป็น ตายทัง้ ทีย่ งั ไม่ตาย
ตายทัง้ ทีม่ ลี มหายใจ มีชวี ติ อยู่ เป็นความตายจากชือ่ เสียงเกียรติยศ
อันความตายนัยยะทีส่ องนี้ บัณฑิตถือว่าเป็นความตายทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ
คนดีย่อมพยายามหลีกเลี่ยงป้องกัน มิให้ความตายเช่นนี้เกิดแก่ตน
ยิง่ กว่าจะหลีกเลีย่ งความตายจริง อันความตายจริงนัน้ ท่านยังสอน
๓๐๔

ไม่ให้กลัว แต่สอนให้เตรียมพร้อมไว้เสมอที่จะต้องตาย ให้เตรียม
ชีวติ หลังตาย ให้เป็นชีวติ ทีง่ ดงามพร้อม คือให้ทำ� ชีวติ ปัจจุบนั ให้เป็น
ชีวิตดี เป็นสุชีวิตะ ชีวิตดีในปัจจุบันจะน�ำให้ได้ชีวิตดีในภพภูมิหน้า
ตรงกันข้ามกับชีวติ ทีไ่ ม่ดี ทุชวี ติ ในปัจจุบนั ทุชวี ติ ในปัจจุบนั ทีจ่ ะน�ำ
ให้ชวี ติ ในภพภูมหิ น้าเป็นชีวติ ไม่ดี ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงท�ำ นัน่ แหละ
ที่จะสามารถท�ำชีวิตให้เป็นชีวิตดีได้
เพราะความใคร่ครวญด้วยปัญญา ย่อมห้าม กันความไม่ดี
ทั้งปวงได้ ไม่ให้กล�้ำกรายเข้าสู่ชีวิต คือเมื่อจะพูดก็จะไม่พูดเรื่องที่
ไม่ดี ที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนและแก่ผู้อื่น เมื่อจะพูด
ก็จะต้องพูดแต่สิ่งที่ดี ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ทั้งแก่ตนเองและ
ผู้อื่น เมื่อจะพูดก็ต้องพูดที่เป็นธรรม วาจาที่เป็นธรรมจะก่อให้เกิด
ความสุขทั้งแก่ผู้พูด และแก่ผู้ได้ยินได้ฟังทั้งปวง เมื่อจะท�ำ ก็จะท�ำ
แต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง เมื่อจะเชื่อ ก็จะเชื่อแต่ที่เป็นจริง เมื่อจะไม่เชื่อ
ก็จะไม่เชื่อแต่ที่เป็นเรื่องไม่จริง
ความใคร่ครวญเป็นความส�ำคัญยิง่ ขาดความใคร่ครวญด้วย
ปัญญา ย่อมยากจะด�ำรงชีวิตอยู่อย่างถูกต้องงดงามได้ ขาดความ
ใคร่ครวญก็เป็นความเลินเล่อสะเพร่า ความเลินเล่อหรือสะเพร่านัน้
มีผลไม่ดตี า่ ง ๆ เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้ว และค�ำนีก้ ใ็ ช้เป็นค�ำต�ำหนิ
ติกันอยู่เสมอ เพราะประมาทหรือเลินเล่อจึงถูกรถชน ถูกรถทับ
หกล้ม แขนหักขาหักเป็นต้น นัน่ เป็นโทษเล็กน้อยของความประมาท
เลินเล่อ ความประมาทที่ร้ายแรงคือถึงเป็นถึงตาย และที่ร้ายแรง
ที่สุดคือเสียชื่อเสียงเกียรติยศหมดสิ้น
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ฉะนั้น จงอย่าประมาทใช้ปัญญาใช้เหตุผลไว้ให้เสมอ การ
ใช้ปัญญา เหมือนการใช้มีด และหมั่นลับย่อมคมขึ้นเป็นล�ำดับ ใช้
ประโยชน์ได้ดีขึ้นเป็นล�ำดับ ปัญญานั้นแม้ไม่หมั่นใช้ ไม่ใช้ให้เสมอ
จะเหมือนทิง้ มีดไว้ให้ขนึ้ สนิม โดยไม่นำ� ออกใช้ เมือ่ ถึงเวลาจ�ำเป็นก็
จะใช้ไม่ได้ ผู้มีปัญญาใช้ปัญญาจะเป็นผู้ไม่มีอคติคือจะไม่ด�ำเนิน
ล�ำเอียงคิดพูดท�ำเชือ่ ไปตามผูท้ ตี่ นรัก หรือผูท้ ตี่ นเห็นว่ารัก ชอบซน
หรือผู้ที่ตนเห็นว่า เป็นคนมีชื่อเสียงมีอ�ำนาจวาสนาดั่งนี้เป็นต้น
แต่ผมู้ ปี ญ
ั ญาจะใช้ปญ
ั ญา ใช้เหตุผล มุง่ ไปทีป่ ญ
ั ญาทีเ่ หตุผล
ทันที ไม่มุ่งที่บุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีภาวะ ฐานะ ความผูกพัน
อันเกีย่ วข้องกับตน หรือกับผูใ้ ดอย่างไร ความมุง่ ปัญญา มุง่ เหตุผล
เป็นใหญ่นี้ จะช่วยมิให้เกิดผลเป็นความไม่ดีต่าง ๆ ทั้งมากน้อย
หนักเบา ปัญญาจะเป็นเช่นรัว้ กัน้ ความไม่ดที งั้ ปวง ให้พน้ ไปได้อย่าง
แท้จริง เป็นปัญญาจึงเป็นเครื่องเสริมส่งทุกทาง
การบริหารจิตก็เช่นกัน ต้องมีปญ
ั ญาเป็นก�ำลังส�ำคัญจึงจะ
สามารถบริหารจิตให้ดไี ด้เป็นล�ำดับ แม้ไม่มปี ญ
ั ญาการบริหารจิต
จักเป็นไปด้วยดียอ่ มไม่ได้ เพราะเครือ่ งแวดล้อมชักน�ำมากมายนัน้
ล้วนแต่จะชักจูงจิตให้ตำ�่ ลงได้โดยง่าย ต้องมีปญ
ั ญาคุม้ กันและฉุด
ชักสูก้ นั นัน่ แหละ จึงจะสามารถบริหารจิตให้ดไี ด้เป็นล�ำดับแล

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube
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๘๗
ความยุติธรรม
พระพุทธเจ้าทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมอย่างที่สุด พระโอวาท
ทีท่ รงแสดงโปรดล้วนเป็นการทรงสอนให้ตงั้ อยูใ่ นความยุตธิ รรมพระ
โอวาทสาม ทรงแสดงให้ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
เว้นจากประพฤติกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต ประพฤติกายสุจริต
คือ เว้นจากการฆ่าการเบียดเบียน เว้นจากการลักขโมยฉ้อโกง เว้น
จากการประพฤติผิดในกาม ประพฤติวจีสุจริต คือเว้นจากการพูด
เท็จ พูดส่อเสียด พูดค�ำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ประพฤติมโนสุจริต คือ
เว้นจากคิด โลภอยากได้ของเขา พยาบาทปองร้ายเขา เห็นผิดจาก
ท�ำนองคลองธรรม คือเห็นผิดเป็นชอบ เห็นชอบเป็นผิด
พระโอวาทของพระพุทธเจ้านั้น พึงพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า
เป็นการทรงสอนให้ตงั้ อยูใ่ นความยุตธิ รรมแท้ ๆ ความยุตธิ รรมนัน้
หมายถึง ยุตธิ รรมแก่ตนเอง และแก่ผอู้ นื่ ทัง้ หลายทัง้ ปวง แม้มผี ใู้ ด
ฝ่ายใด ได้รับความไม่ยุติธรรมจากความประพฤติปฏิบัติใด ความ
ประพฤติปฏิบัตินั้น ก็หาชื่อว่าเป็นความยุติธรรมไม่ ประพฤติกาย
สุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริตเป็นความยุตธิ รรมแท้ เราเองยังปรารถนา
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ให้ทกุ คนปฏิบตั สิ จุ ริตต่อเรา ต่อผูท้ เี่ รารัก ไม่ปรารถนาให้ผใู้ ดปฏิบตั ิ
ทุจริตต่อเรา ต่อผู้ที่เรารัก ผู้อื่นสัตว์อื่นก็ปรารถนาเช่นเดียวกับเรา
การไม่ปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ สัตว์อนื่ เช่นเดียวกับการทีป่ รารถนา
ให้ปฏิบัติต่อเรา เป็นความไม่ยุติธรรม เป็นการล�ำเอียงเข้าข้างตน
มุง่ แต่ประโยชน์ตน เป็นอคติความล�ำเอียงอย่างแท้จริง ทัง้ ด้วยความ
รักชอบบ้าง ด้วยความโกรธแค้น ขุน่ เคือง พยาบาทบ้าง ด้วยความ
หลงเห็นผิดเป็นชอบ เห็นชอบเป็นผิด เป็นความเห็นที่ผิดท�ำนอง
คลองธรรมบ้าง ด้วยความกลัวอ�ำนาจวาสนา ของผู้มีอ�ำนาจวาสนา
คนนั้นบ้างคนนี้บ้าง
ความไม่ยตุ ธิ รรมเพราะความรักชอบนัน้ เกิดได้ทงั้ ในความ
รักชอบบุคคล รักชอบฐานะหน้าที่ รักชอบสิง่ ของ การให้ความช่วย
เหลือตนเอง และผู้เป็นที่รักชอบให้สมปรารถนาโดยไม่สมควรใน
ความรักชอบเช่นให้ได้ต�ำแหน่งหน้าที่ ให้ได้ข้าวของเงินทอง ให้ได้
ข้าวปลาอาหาร โดยเฉพาะเป็นการแย่งการเบียดบังจากผูส้ มควรให้
ได้โดยชอบธรรม เช่นนี้เป็นฉันทาคติ
ความไม่ยุติธรรมเพราะล�ำเอียงด้วยความรักชอบ ความไม่
ยุติธรรมเพราะล�ำเอียงด้วยความโกรธแค้น ขุ่นเคือง พยาบาทนั้น
เกิดได้ทั้งในบุคคล ในสัตว์ เมือ่ ไม่ชอบ เมือ่ โกรธแค้นขุ่นเคือง เมือ่
มีใจพยาบาทในบุคคลใด ในสัตว์ใด ก็จะไม่ให้ความเมตตาปราณี ไม่
ให้ความยุตธิ รรม แม้เป็นผูค้ วรให้ ควรถือเช่นนัน้ เช่นนี้ สิง่ นัน้ สิง่
นี้ ก็ขัดขวางเสียเช่นนี้เป็นการโทสาคติ ความไม่ยุติธรรม เพราะ
ล�ำเอียงด้วยความไม่ชอบ ด้วยความโกรธแค้น ขุ่นเคืองพยาบาท
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ความไม่ยุติธรรมเพราะล�ำเอียง
เพราะความหลงเห็นผิดเป็นชอบ เห็นชอบเป็นผิดนั้น เกิด
ได้โดยไม่เกีย่ วข้องกับความรักชอบหรือไม่รกั ชอบ หรือเพราะความ
โกรธแค้นขุ่นเคือง เมื่อหลงเห็นผิดท�ำนองคลองธรรมแล้ว ก็ปฏิบัติ
ผิดท�ำนองคลองธรรมได้ทงั้ นัน้ ทัง้ ต่อผูต้ อ่ สิง่ อันเป็นทีร่ กั ชอบ ทัง้ ต่อ
ผู้ต่อสิ่งไม่เป็นที่รักชอบ
มีตัวอย่างการไม่เว้นประพฤติผิดในกาม ทั้งในมารดาบิดา
พี่น้องของตน ของคนอื่น และมีตัวอย่างการพยายามท�ำลายผู้นั้นผู้
นี้ที่ไม่สมควรที่จะก่อให้เกิดผลร้าย หรือการพยายามเปลี่ยนแปลง
สิง่ ทีเ่ ป็นความดีงาม เหมาะควรอยูแ่ ล้ว ด้วยหลงเห็นเป็นไม่สมควร
ไม่ดงี าม ทีจ่ ะก่อผลร้าย ไม่เป็นคุณ แต่เป็นโทษโดยเห็นผิดเป็นชอบ
ว่าการพยายามท�ำลาย หรือการพยายามเปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ เป็นการ
สร้างสรรค์ เป็นการท�ำถูกท�ำชอบ อันจะเป็นผลดีแก่ตนแก่สว่ นรวม
เช่นแก่สถาบัน หลงเห็นผิดไปว่าเป็นการท�ำความดีเพือ่ ผลดีของส่วน
รวมของสถาบันส�ำคัญของชาติ ดั่งนี้ เป็นเช่นที่ท่านเปรียบว่า เห็น
กงจักรเป็นดอกบัว คือเห็นผิดเป็นชอบ เป็นโมหาคติ เป็นความไม่
ยุตธิ รรม เพราะล�ำเอียงด้วยความหลง เห็นผิดเป็นชอบ ควรสรรเสริญ
ก็ตำ� หนิ ควรต�ำหนิกส็ รรเสริญ ควรรักษาก็ทำ� ลาย ความไม่ยตุ ธิ รรม
เพราะล�ำเอียงด้วยความกลัว เกิดได้ เพราะรู้เพราะเห็นว่าผู้นั้นผู้นี้
สามารถให้ทกุ ข์โทษภัยได้ แม้ปฏิบตั ไิ ม่ถกู ใจ ไม่ตอ้ งประสงค์ ไม่วา่
ควรหรือไม่ควร ถูกหรือไม่ถกู ความกลัวภัยนี้ จะท�ำให้ปฏิบตั ไิ ด้ทกุ
อย่าง ไม่ว่าผิดไม่ว่าถูก เพื่อให้เป็นที่ถูกใจ ถูกประสงค์ของผู้ที่ตน
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กลัวอ�ำนาจวาสนา เช่นนี้เป็นภยาคติ เป็นความไม่ยุติธรรม เพราะ
ล�ำเอียงด้วยความกลัว ความไม่ยตุ ธิ รรมหรือความล�ำเอียง ไม่ทำ� ให้
อะไรดี มีแต่จะท�ำให้เสีย ก่อให้เกิดความน้อยเนื้อต�่ำใจ ก่อให้เกิด
ความไม่ถูกไม่ชอบนานาประการ
จึงควรพยายามอบรมใจบริหารจิตให้ไม่มคี วามล�ำเอียง ให้
มีความยุตธิ รรมทัง้ แก่ตนเอง และแก่คนทัง้ ปวง อย่าให้ความโลภ
รัก ชอบ ความหลง ความกลัว มีอำ� นาจเหนือความถูกต้อง เหนือ
ความยุตธิ รรม จะได้ไม่เบียดเบียนทัง้ ตนเอง และผูอ้ นื่ ทัง้ หลายแล
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๓๑๐

๘๘
ความส�ำคัญของความเชื่อ
เรือ่ งของความเชือ่ นัน้ มีทงั้ เชือ่ ผิดและเชือ่ ถูก เป็นธรรมดา
ของบุถุชนที่มิได้มีความรู้แจ้งเห็นจริง ความส�ำคัญของความเชื่อจึง
อยู่ที่ว่า เป็นเหตุให้ท�ำคุณหรือท�ำโทษ ถ้าเป็นคุณ ไม่เป็นโทษ ก็
อนุโลมให้เป็นความถูกต้องได้ แต่ถา้ เป็นโทษ ไม่เป็นคุณ ก็เป็นความ
ไม่ถูกต้อง อย่างน้อยก็เป็นความไม่ถูกต้องในการปฏิบัติ
เรื่องของคุณและโทษจึงส�ำคัญอย่างยิ่ง การท�ำสิ่งที่เป็นคุณ
เป็นความถูกต้องเสมอ การท�ำสิ่งที่เป็นโทษ เป็นความไม่ถูกต้อง
เสมอ ดัง่ นัน้ จึงควรพยายามท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นคุณ ไม่ทำ� สิง่ ทีเ่ ป็นโทษ สิง่
ที่เป็นคุณ คือ สิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นโทษ คือ สิ่งที่ไม่ดีเป็นบาป การไม่
ท�ำสิ่งที่เป็นโทษ ท�ำแต่สิ่งที่เป็นคุณ ก็จัดเข้าในสองข้อของพระ
โอวาทปาฏิโมกข์ คือการไม่ท�ำบาปทั้งปวง การท�ำกุศลให้ถึงพร้อม
ส่วนข้อทีส่ าม คือ การท�ำจิตให้ผอ่ งแผ้ว ผูใ้ ดสามารถท�ำสองข้อข้าง
ต้นให้สมบูรณ์ได้จริง การท�ำข้อทีส่ าม ก็จกั ตามมาได้โดยง่าย ไม่ทำ�
ชั่ว ท�ำแต่ดี ใจก็จะพ้นจากอ�ำนาจความมืดมัวของความชั่วความไม่
ดี มีแต่ความสว่างแจ่มใส จากอ�ำนาจของความดี
๓๑๑

อันการไม่ทำ� ชัว่ ท�ำแต่ดนี นั้ มีความหมายทีเ่ ข้าใจได้ชดั เจน
แต่การท�ำจิตให้ผอ่ งใสหรือให้ผอ่ งแผ้วนัน้ บางทีกย็ ากจะเข้าใจว่าท�ำ
อย่างไร จึงจะท�ำใจให้ผอ่ งใสได้ จึงควรท�ำความเข้าใจในเรือ่ งนีใ้ ห้ถกู
ต้องชัดเจนพอสมควร
อันการไม่ทำ� บาป ท�ำแต่บญ
ุ นัน้ เป็นเหตุให้ใจเบิกบานสบาย
แต่ลักษณะของใจที่ผ่องแผ้วนั้น เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่สูงยิ่งกว่านั้น
ลักษณะเช่นนั้น เป็นลักษณะที่ต้องเกิดจากความไม่เกี่ยวข้องทั้งที่ดี
และที่ชั่ว คือเมื่อรู้ว่าสิ่งใดไม่ดีก็ไม่ท�ำ รู้ว่าสิ่งใดดีก็ท�ำ ไม่เดือดร้อน
ดิน้ รนทีจ่ ะท�ำความดี ไม่ได้ทำ� ก็เร่าร้อน กระวนกระวายเช่นรูว้ า่ การ
ท�ำบุญเป็นความดี อยากจะท�ำบุญให้มาก ๆ ท�ำไม่ได้เพราะยากจน
บ้าง ก็เร่าร้อนเสียใจ
ความดิ้นรนเร่าร้อนจะท�ำความดีเช่นนี้ ไม่ใช่ความถูกต้อง
ไม่ใช่เหตุแห่งความผ่องแผ้วของใจ แต่เป็นเหตุแห่งความเศร้าหมอง
เพราะอันความดิน้ รนเร่าร้อน ไม่วา่ เพือ่ จะท�ำ หรือไม่ทำ� อะไรก็ตาม
ล้วนเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองทัง้ สิน้ อาการของจิตทีด่ นิ้ รนเร่าร้อน
นั้น ก็แสดงชัดอยู่แล้วว่าเป็นความไม่ผ่องใสไม่ผ่องแผ้ว ดั่งนั้นเพื่อ
ให้จิตผ่องแผ้วจึงต้องไม่ดิ้นรน ทั้งเพื่อจะท�ำความดีที่จะหลีกเลี่ยง
ความชัว่ ต้องท�ำใจให้รอู้ ยูว่ า่ สิง่ ใดดีสงิ่ ใดชัว่ แล้วก็ทำ� หรือไม่ทำ� ไป
ตามโอกาสทีเ่ หมาะสม ไม่ตนื่ เต้น ไม่เร่าร้อนทีท่ า่ นกล่าวว่า ต้องละ
ชั่วท�ำดีทั้งสองประการ จึงจะพ้นทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิง
ซึ่งท่านกล่าวว่าต้องละชั่ว ละดีทั้งสองประการ จึงจะพ้น
ทุกข์ได้อย่างสิน้ เชิง ไม่ทำ� ชัว่ และท�ำดีไปตามอย่างอัตโนมัติ อย่าง
๓๑๒

มีความรู้ตัวเสมอ ไม่ใช่ให้เป็นเพียงบังเอิญท�ำดี บังเอิญไม่ได้ท�ำ
ชั่ว แต่ก็ไม่ให้เป็นการถึงกับดิ้นรนขวนขวายที่แข่งท�ำความดี ท�ำ
ไม่ได้หรือไม่ได้ทำ� ด้วยมีอปุ สรรคต่าง ๆ ก็ตอ้ งไม่เดือดร้อนวุน่ วาย
ท�ำใจให้ดีไว้นั่นแหละ เป็นความส�ำคัญที่สุดของการไม่ท�ำบาปทั้ง
ปวงท�ำกุศลให้ถึงพร้อม และท�ำใจให้ผ่องใสแล

๓๑๓
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๘๙
วิธีแต่งจิตให้งาม
เป็นทีร่ กู้ นั อยูแ่ ล้วว่า มนุษย์เรานีม้ กี ายและใจ หรือจิตประกอบ
กัน กายนั้นก็เห็นอยู่ ปรากฏอยู่ ส่วนจิตไม่ปรากฏให้เห็นจึงเป็นที่
คิดที่เข้าใจกัน ว่ากายส�ำคัญ เพราะปรากฏแก่สายตาผู้คนทั้งปวง
ใคร ๆ ก็เห็น เห็นว่าสวยว่างาม ว่าไม่สวยไม่งาม ส่วนจิตไม่ปรากฏ
แก่สายตาใคร ไม่มีใครเห็น ว่าจิตสวยจิตไม่สวยอย่างไร แม้แต่
เจ้าของเองก็ยังไม่เห็น
เมือ่ ใคร ๆ เห็นไม่ได้ ใคร ๆ ไม่เห็น ก็ทำ� ให้เจ้าของจิตเบาใจ
วางใจ ไม่เห็นความส�ำคัญ หรือความจ�ำเป็นทีค่ วรต้องตกแต่งอะไร
ๆ ให้จิต เหมือนเช่นที่พยายามตกแต่งให้กายอย่างเต็มที่ ทั้ง
เพชรนิลจินดา เสือ้ ผ้าแพรพรรณ เครือ่ งลูบไล้ชโลมทาทัง้ หลาย ทุม่ เท
ให้กบั การแต่งกายได้ ทัง้ ทรัพย์สนิ เงินทองและเวลา ทัง้ นีก้ ด็ ว้ ยเหตุผล
ดังกล่าว คือเห็นว่ากายนี้มีผู้คนมากมายแลเห็น เป็นการประกวด
ประชันกันอยูท่ กุ เวลา คนนัน้ สวย คนนีไ้ ม่สวย เราก็ตอ้ งสวย เราก็
ต้องไม่สวย ต้องให้ใคร ๆ เห็นความสวยของเรา ไม่ให้ใครเห็นความ
ไม่สวย การตบแต่งร่างกายอย่างเต็มความสามารถ จึงเกิดขึน้ ทัว่ ไป
๓๑๔

ส่วนจิตนั้น เป็นที่เข้าใจกันส่วนใหญ่ว่า เหมือนผู้ที่ถูกขังไว้
ในห้องมืด ลัน่ กุญแจปิดไว้ตามล�ำพังผูเ้ ดียว ไม่มสี ายตาของผูใ้ ด จะ
แลเข้าไปเห็นได้ ว่าสวยงามหรือน่าเกลียดน่าชังอย่างไร ไม่มีผู้ใด
เปรียบเทียบจึงไม่อาจเหนือผูใ้ ด หรือต�ำ่ กว่าผูใ้ ดได้ ไม่ทำ� ให้เจ้าของ
ภูมิใจหรือเสียใจได้
ดัง่ นัน้ จึงไม่อยูใ่ นความรูส้ กึ ของเจ้าของว่า จิตควรต้องตกแต่ง
ประดับประดา ในเมื่อไม่มีผู้เห็นก็เสียเวลา เสียหัวคิด ตกแต่งไป
ท�ำไม เกี่ยวกับกายและจิตดังกล่าวมา เป็นการเปรียบเพื่อให้พอ
เข้าใจถึงความรูส้ กึ ของส่วนใหญ่วา่ เป็นเช่นนี้ มีจติ ก็ปล่อยปละละเลย
เหมือนไม่มี ไปทุ่มเทกับกาย ทุกลมหายใจเข้าออก เหตุก็เพราะ
ปรกติพากันมีนสิ ยั ขีโ้ อ่ขอี้ วด สิง่ ทีอ่ วดใครไม่ได้ ก็ไม่สนใจดูแลรักษา
ไปรู้สึกได้หน้าได้ตากับสิ่งที่รู้สึกว่า อยู่ในสายตาผู้อื่นเท่านั้น นี้ไม่
ถูกต้องอย่างยิ่ง
ผู้มาบริหารจิตควรแลให้เห็นความไม่ถูกต้องนี้ มิฉะนั้นก็
ยากที่จะบริหารจิตได้ จิตจะสูงขึ้น สวยงามขึ้นไม่ได้ จิตนั้นมิใช่ว่า
จะปรากฏให้เห็นไม่ได้ ดังหลงเข้าใจผิดกัน จิตปรากฏได้แม้จะไม่
ปรากฏเป็นรูปร่าง เช่นเดียวกับกายก็ตาม แต่อาการของจิตปรากฏ
ได้แน่นอนเพียงแต่ว่า พากันมอง ไม่มองเห็นเท่านั้น จึงไม่เข้าใจ
เจ้าของจิตเอง แม้ไม่มองก็ไม่เห็น เมื่อเจ้าของจิตไม่มองก็ไม่เห็น
ผูอ้ นื่ ไม่มองก็ไม่เห็น แต่ถา้ มองก็ตอ้ งเห็น เจ้าตัวเองมองก็เห็น ผูอ้ นื่
มองก็เห็น คือผู้ใดไม่มอง ผู้นั้นไม่เห็น ผู้ใดมอง ผู้นั้นเห็น เห็นจิต
ทีเ่ หมือนเป็นสิง่ เห็นไม่ได้นแี่ หละ แม้สงิ่ และแม้เจ้าของจิตจะไม่มอง
๓๑๕

ไม่เห็นจิตตัวเอง ผู้อื่นแท้ ๆ ก็อาจแลเห็นจิตผู้อื่นได้
แม้มองกายนัน้ มีมอื เท้า แขน ขา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
ปรากฏให้เห็น จิตก็มีอาการของจิตปรากฏให้เห็นได้ ด้วยการ
แสดงออกโดยอาศัยกายนี้แหละ เป็นทางผ่าน เป็นเครื่องแสดง
เปรียบอาการของจิตให้เห็นชัดขึ้น ก็เปรียบเป็นมือ เท้า แขน ขา
ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ตัดแต่ง ขัดย้อม ต่อเติม อาบ ทา
มือ เท้า แขน ขา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เมื่อใด ก็ขอให้นึกถึงจิต
ของตนด้วย มือ เท้า แขน ขา เป็นต้น ของจิต ต้องการตบแต่ง
เหมือนกัน มิฉะนัน้ ก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกัน และก็มใิ ช่วา่ จะไม่มี
ผู้เห็น มีผู้เห็นแน่นอน ใจไม่สวยก็มีผู้เห็น ใจสวยก็มีผู้เห็นนี้ ก็ได้
ยินได้ฟงั กันอยู่ เพราะมักจะมีผพู้ ดู อยูเ่ สมอว่า คนนัน้ ใจดี คนนีใ้ จด�ำ
เหล่านี้เป็นต้น นี่แสดงการแลเห็นจิต
จิตไม่สวย น่าอายมากกว่ากายไม่สวย จิตสวยน่าภูมิใจ
มากกว่ากายสวย และการตบแต่งจิตก็ไม่สิ้นเปลืองมากมาย ไม่
ต้องลงทุนเป็นทรัพย์สนิ เงินทอง ลงทุนด้วยการตัง้ สติให้จริง นึกถึง
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้า อารมณ์ใดทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของความโลภ โกรธ
หลง ใช้สติระงับเสียให้เร็วทีส่ ดุ ความโลภ โกรธ หลงน้อยลงเพียง
ใด จิตจะงามเพียงนั้น เป็นการแต่งจิตที่สมควรแล
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๓๑๖

๙๐
ครูคนแรกของมนุษย์
มารดาบิดาเป็นครูคนแรกของบุตรธิดา ส่วนมากได้ยินค�ำ
กล่าวนีท้ เี่ ป็นความจริง ก่อนแต่จะได้พบได้ฟงั ได้เรียนรูจ้ ากผูอ้ นื่ ทุก
คนต้องได้พบได้ฟัง ได้เรียนรู้จากท่านผู้ให้ก�ำเนิดของตนก่อนแล้ว
โดยเฉพาะผู้เป็นมารดาบิดา จักเป็นครูผู้ใกล้ชิดบุตรธิดามาแต่เริ่ม
อุบตั ขิ นึ้ ในครรภ์ บุตรธิดาจึงเรียนรู้ เลียนแบบมารดาบิดามาแต่ตน้
โดยเฉพาะมารดานัน้ กล่าวกันว่า สามารถอบรมสัง่ สอนบุตรธิดาได้
ตัง้ แต่ยงั เป็นทารกอยูใ่ นครรภ์ ปรารถนาให้บตุ รธิดาเป็นเช่นไร เฉลียว
ฉลาดรอบรูท้ างไหน ก็ให้อบรมสัง่ สอนไปเสมอ ๆ ด้วยการพูดให้ฟงั
บ้าง อ่านให้ฟังบ้าง เหมือนพูดคนเดียว หรืออ่านออกเสียงดังเล่น
คนเดียว โดยใจมุ่งให้ถึงใจทารกในครรภ์ ให้ทารกได้คุ้นเคยกับการ
ได้ยินได้ฟังเรื่องอย่างไร เมื่อทารกเกิดแล้วเจริญวัย ก็กล่าวกันว่า
จะมีอุปนิสัยใจคอมีความรู้เป็นไปในทางนั้น
มีผู้เล่าว่า สุภาพสตรีไทยผู้หนึ่งมีบุตรอายุเพียง ๑๑ ๑๒
ขวบทีไ่ ด้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มารดาเล่าว่า ได้อา่ น
หนังสือที่เป็นความรู้ให้ฟัง ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ เช่นนี้จึงเป็นการ
๓๑๗

ยืนยันว่า มารดาบิดาเป็นครูคนแรกของบุตรธิดา และควรเป็นครูที่
ดีทไี่ ม่ทอดทิง้ ลูกศิษย์ตดิ ตามให้การอบรมสัง่ สอนแก่ศษิ ย์ผเู้ ป็นบุตร
ธิดาตลอดไป ทีจ่ ริงนัน้ บุตรธิดายิง่ เจริญวัย ก็ยงิ่ ต้องการความอบรม
สัง่ สอนอย่างใกล้ชดิ จากมารดาบิดา เพราะคนเรายิง่ มีอายุมาก ก็ยงิ่
รับอะไร ๆ ได้มาก
มารดาบิดาผูเ้ ข้าใจความจริงนี้ และปรารถนาให้บตุ รธิดาเป็น
คนดีมีวิชาความรู้ จึงไม่ทอดทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นครูของบุตร
ธิดา ไม่วา่ จะมีภาระธุระอืน่ มากมายอย่างไร ก็จะไม่ละทิง้ หน้าทีข่ อง
ครู จะต้องท�ำหน้าที่ของครูที่ดีของบุตรธิดาก่อนเสมอ เพราะเป็น
งานส�ำคัญอย่างยิง่ เป็นคุณทัง้ แก่ตนเองและแก่ผอู้ นื่ ทีว่ า่ เป็นคุณแก่
ตนเองก็เพราะแม้บตุ รธิดา ได้รบั การอบรมให้ดไี ด้ดงั ใจ มารดาบิดา
ก็จะสบายใจ บุตรธิดาได้รับการอบรม ให้เป็นคนดีมีวิชาความรู้ ก็
จะเป็นผูเ้ ชิดชูตนเองและวงศ์ตระกูล สามารถใช้วชิ าความรูแ้ ละความ
ดีชว่ ยตนเองช่วยคนอืน่ ทัง้ หลายได้ กล่าวว่าช่วยชาติกไ็ ด้ และแม้จะ
กล่าวว่า ช่วยโลกได้กไ็ ม่ผดิ เพราะคนดีดว้ ย มีวชิ าความรูด้ ว้ ย เป็น
ผู้มีประโยชน์ไพศาล และผู้ที่จะเป็นคนดีได้มีวิชาความรู้ได้นั้น มิใช่
เป็นขึ้นได้เองง่าย ๆ จ�ำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอบรมดังกล่าวแล้ว
มารดาบิดาเป็นครูคนแรกของบุตรธิดา ทีไ่ ม่ควรทอดทิง้ บุตร
ธิดา ห่วงใยทะนุถนอม เมือ่ ยังไร้เดียงสาอย่างไร ยิง่ เจริญวัย ยิง่ ต้อง
เพิ่มความห่วงใยทะนุถนอมให้ยิ่งขึ้น เพราะภัยอันตรายส�ำหรับคน
เราทัง้ หลายนัน้ ขยายตัวตามความเติบใหญ่ของตน ตามสังคมทีก่ า้ ว
เข้าไปสู่บุตรธิดาของมารดาบิดาทุกคนก็เช่นกัน
๓๑๘

ท่านผูเ้ ป็นมารดาบิดา พึงให้ความส�ำคัญให้อย่างยิง่ ในเรือ่ ง
นี้ แม้มภี าระธุระอืน่ แม้สำ� คัญมากมายเพียงไร หน้าทีใ่ นการอบรม
บุตรธิดาอย่างใกล้ชิด ในฐานะครูคนส�ำคัญ ต้องไม่ทอดทิ้งต้อง
ให้ความส�ำคัญเป็นอันมากเช่นเดียวกัน อย่าให้สายเกินไป ส�ำหรับ
ทีจ่ ะให้การปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูของบุตรธิดาบังเกิดผลงดงาม เป็นคุณ
ประโยชน์ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวม เพื่อจะได้เป็นมารดาบิดาที่
มีความสุข ความชื่นใจ ความภาคภูมิใจในบุตรธิดาของตน ที่ได้
รับการอบรมโดยไม่ถกู ทอดทิง้ เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งเป็นมารดาบิดาที่
มีความทุกข์ ความเศร้าหมอง ละอายใจในบุตรธิดาของตนทีข่ าด
การอบรมที่ถูกทอดทิ้งแล

๓๑๙

พระสุรเสียงบรรยาย
บน Youtube

กตัญญูกตเวทิตา		
กตัญญูกตเวที		
			
กรรมดี			
กลัวทุกข์			
กัลยาณบุถุชน		
กัลยาณมิตตตา		
กา			
กาม			
การเกิดขึ้นของปัญญา	
การแก้ทุกข์		
การจับของใจ		
การตบแต่งจิต		
การนับถือศาสนา		
การพังทลายของคน
การรักษาธรรมเนียม
กำ�จัดกิเลส		
กิเลส			
			
เกลือ			
เกิด			
เกิดดับ			
แก้ทุกข์ทางใจ		
แก้ยาก			
แกล้วกล้า		

39, 41, 79, 184, 249, 254
41, 45, 78, 79, 184, 186, 187, 244, 245,
246, 354
43, 84, 144, 162, 197, 219
228
148, 259
205
92
200, 201, 202, 203
303
238
208, 209
316
50
279
47, 49
18, 22, 243, 288,289
4, 6, 7, 10, 14, 17, 20, 23, 174, 241,
269, 287
86, 120
1, 101
33, 34, 186,
238
14
182, 183, 184
(ก)

ขนบธรรมเนียมของชาติ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ขยัน			
ขุยไผ่			
คนกตัญญู		
คนชั่ว			
			
คนดี			
			
			
			
			
คนพาล			
คนอกตัญญู		
คบคน			
คบบัณฑิต		
คบพาล			
ครูคนแรกของบุตรธิดา	
ความใคร่ครวญ		
ความเจริญ		
			
ความชั่ว			
			
			
			

45
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 55
153, 182, 183, 204, 206
4, 6
247, 252
17, 89, 97, 100, 102, 107, 121, 127, 128,
129, 148, 185, 244, 246, 252
27, 28, 46, 55, 69, 74, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 89, 96, 97, 98, 102, 110, 111,
121, 129, 131, 148, 164, 167, 183, 185,
193, 220, 244, 246, 249, 252, 254,
256, 268, 272, 304, 318
127, 160
244, 247, 250
97, 129
27, 98, 127, 129
98, 127, 129
317, 318
153, 304, 305
90, 91, 96, 98, 99, 103, 134, 185, 206,
266
6, 10, 11, 17, 18, 24, 35, 84, 97, 98,
106, 107, 108, 111, 115, 120, 121, 129,
179, 185, 193, 220, 222, 246, 247, 254,
266, 311, 312
(ข)

ความเชื่อ			
			
ความดิ้นรน		
ความดี			
			
			
			
			
			
ความได้เป็นมนุษย์		
ความตาย		
			
			
ความน่ากลัว 		
ความประภัสสรแห่งจิต
ความประมาท		
			
ความปรารถนาของบุคคล
ความเป็นไทย		
ความเป็นมนุษย์		
ความยุติธรรม		
ความสงบของจิต		
ความสำ�เร็จ		
			
			

1, 2, 3, 58, 128, 144, 155, 156, 183,
205, 206, 211, 279, 311,
114, 312
10, 11, 35, 42, 68, 74, 78, 84, 88, 96,
97, 98, 101, 111, 118, 120, 121, 122, 125,
132, 167, 168, 169, 171, 179, 184, 185,
186, 187, 193, 194, 197, 202, 219, 221,
222, 247, 249, 254, 266, 285, 301,
309, 311, 312, 313, 318,
77
73, 74, 75, 76, 153, 160, 162, 184, 238,
243, 260, 261, 262, 263, 268, 269,
270, 294, 304
11, 104, 241
231
73, 74, 75, 76, 260, 261, 263, 268,
269, 270, 304, 305
56, 57
44, 46, 55
71, 78, 79
124, 277, 307, 308, 310
90
52, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 153, 183,
197, 198, 202, 209, 229, 233, 234, 300,
301
(ค)

ความอยาก		
			
คำ�ภาวนา		
คิดปรุง			
คิดให้ถูก			
คุมความคิด		
เครื่องป้องกันตัว		
จาคสัมปทา		
จารีตประเพณี		
จิตควรต้องตกแต่ง		
จิตตะ			
จิตที่ตั้งไว้ผิด		
จิตนำ�ไป			

10, 11, 119, 122, 132, 176, 196, 197, 198,
199
173, 216
5, 6, 216, 230, 231, 232, 240, 267
20, 24, 132, 249
130, 131, 132, 133, 134, 135, 267
101
58, 205
41, 42, 44, 45
315
52, 53, 153
113, 114
88

จิตอันประภัสสร		
โจรกับโจร		
ใจกับความคิด		
ใจเป็นใหญ่		
ใจสงบ			
ฉันทะ			
ฉันทาคติ			
ช่วยชาติ			
ชาติหน้า			
ชื่อและสกุล		
เชื่อง่าย			

230, 231
113, 114
284
128, 222
33, 90, 216, 301, 303
52, 53, 54, 153
34, 145, 277, 308
39, 318
107, 108, 118
84, 85, 86, 87
155, 156, 157
(ง)

ดูจิต		
15, 32, 33, 281
เดินสายกลาง 226
ตายจริง		
75, 161, 269, 304
ตายทั้งเป็น
6, 7, 8, 9, 244, 246, 247, 279, 304
ตายทั้งมีชีวิต
269
ติดรสของธรรม 209
ไตรลักษณ์
216, 224
ถอนกิเลส
141, 142
ทาสของกิเลส 12, 13
ทิฏฐิ		
9, 70, 71, 72, 85, 86, 113, 114, 115, 125, 144,
		
145, 146, 147, 152, 153, 163, 164, 165, 166,
		
167, 187, 218, 227, 284, 285,
ที่พึ่ง		
37, 38, 198, 259
ที่รื่นรมย์		
256, 257
ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น 210, 211
ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ 210, 211
ทุกข์เท่านั้นดับไป 210, 211
ทุคติ		
88, 103, 104, 105
ทุชีวิต		
305
เทวทัต
85, 137, 138, 287
โทษของกิเลส 22, 23, 24, 81, 82, 137, 176, 243, 257
โทสะ		
4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 47, 115, 120, 124,
		
125, 133, 148, 156, 177, 256, 258, 277, 282,
		
287, 288
โทสาคติ		
34, 146, 277, 308
(จ)

ธรรมชาติ
230, 231, 280
ธรรมชาติของจิต 280
ธรรมเนียม
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 55
ธรรมเนียมไทย 45, 47, 49
ธรรมะของคนดี 252
ธรรมะของสัตบุรุษ 110
ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ 96
นรก		
110, 111, 112, 200, 202, 203, 241
นอกศาสนา	
60
น่ากลัวที่สุด
76, 105, 175, 241, 242, 293
นิพพาน		
2, 11, 61, 67, 85, 121, 229
บรมสุข		
138, 232
บัณฑิต		
27, 28, 98, 110, 111, 127, 129, 160, 192, 193
บุถุชน		
8, 26, 34, 53, 68, 121, 125, 145, 148, 167, 197,
		
201, 207, 231, 254, 256, 258, 259, 277, 284,
		
292, 311
ประมาณ		
30, 110, 112, 138, 181, 188, 189, 190, 191, 230,
		
272, 287, 288, 300
ประมาทในการพูด 261, 297
ประมาทในการฟัง 296
ประมาทปัญญา	 261, 262, 270, 273, 296, 297, 298, 299, 301,
		
304
ประโยชน์ปัจจุบัน 204, 205, 206
ปล่อยวาง
33, 208
ป้องกันกิเลส
23
(ฉ)

ปัญญาคือรู้เหตุผล 297
ปัญญาสัมปทา	 58, 205
ผลของความดี 168, 169
ผู้ขาด		
12, 42, 185, 284
ผู้ฉลาดในประโยชน์ 271
ผู้ทำ�บุญ		
228
ผู้บอกขุมทรัพย์ 27
ผู้มีปัญญา	
5, 10, 11, 14, 25, 39, 53, 72, 85, 86, 88, 100,
		
127, 131, 134, 136, 138, 139, 140, 148, 152, 165,
		
166, 174, 182, 184, 193, 201, 209, 211, 214,
		
218, 219, 220, 222, 235, 239, 262, 271, 273, 		
		
276, 286, 295, 306
ผู้มีศีล		
172, 173, 190
ผู้ใหญ่		
12, 23, 41, 45, 47, 70, 75, 154, 160, 214, 215,
		
234, 235, 239, 250, 251
พระพุทธศาสนา	 11, 37, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64,
		
172, 193, 261, 262, 268, 271, 281, 287, 300, 301
พระอรหันต์
10, 229, 257
พาลในใจ		
128
พาหุง		
274
พิจารณาใจ
27
พุทธชยมังคลคาถา 274
พุทธมนต์
274
พุทธศาสนิก
29, 37, 39, 50, 60, 61, 62, 63, 67, 72, 134,
		
152, 162, 180, 198, 262
(ช)

เพ่งดูจิตใจ
เพ่งโทษ		
เพิ่มกิเลส
ไพรีกับไพรี
ภยาคติ		
ภาชนะดิน
ภูเขาหิน		
มั่นใจในสัจจะ
มารดาบิดา	
		
มิจฉาทิฏฐิ
		
มิจฉาปัญญา	
เมตตากรุณา	
โมหะ		
		
โมหาคติ		
ไม่ประมาท
		
ไม่มีปัญญา	
		
ยกย่องคน
ยอดดี		
โยนิโสมนสิการ
รสแห่งธรรม

33
21, 23, 24, 244, 245
22, 142, 150, 291
113, 114
35, 146, 277, 310
264
192, 193
32
38, 51, 132, 245, 246, 248, 253, 254, 255,
256, 309, 317, 318, 319
70, 71, 113, 114, 115, 125, 144, 145, 146, 147,
164, 165, 187, 218, 285
140, 285, 299
25, 78, 161
4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 115, 121, 124, 125, 133,
148, 156, 177, 256, 277, 282, 287, 288
35, 146, 277, 309
74, 75, 162, 204, 205, 261, 262, 265, 268,
269, 270, 296, 297, 298, 299, 304
11, 42, 78, 110, 111, 152, 180, 184, 201, 211,
229, 234, 235, 236, 278, 295, 306
167
123, 124, 125, 126, 218, 219, 220
96, 97, 98
207, 208
(ซ)

ระวังความคิด
รักษาจิต		
รักษาใจ		
รักษาชาติ
รักษาตัวรอด
รู้ประมาณ
รู้รักษาตัวรอด
ลดกิเลส		
ลักษณะสาม
ลำ�ต้นของวิชชา
ลำ�ต้นของอวิชชา
ลืมตน		
เลือกเกิด		
เลือกเฟ้นธรรม
โลกหน้า		
โลภะ		
		
		
วิธีหลบกิเลส
วิมังสา		
วิริยะ		
วุฒิธรรม		
ศรัทธา		
		
ศรัทธาสัมปทา	

216, 288
88, 89, 212, 213, 215, 246, 268, 269
179, 181, 222
44, 55
123, 124, 125, 126, 218, 219, 220, 221, 229
188
123, 124, 125, 218, 219, 220
20, 126
149, 150
103
103
92, 93, 94, 95, 101, 265
266, 267
26, 27
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 103, 104, 114, 120, 122,
124, 125, 133, 148, 156, 176, 177, 178, 256,
258, 277, 282, 287, 288
290
52, 53, 153
52, 53, 153
96, 97, 98
2, 4, 57, 58, 59, 94, 164, 165, 205, 206, 211,
279, 282
57, 58, 205
(ฌ)

ศักดิ์ศรี		
ศักดิ์ศรีของชาติ
ศัตรู		
สติ		
		
สมชีวิตา		
สมาธิ		
สรณะ		
สวดมนต์		
สักการะ		
สัจจะ		
สัตบุรุษ		
สัทธัมมัสสวนะ
สัปปุริสธรรม
สัมมาคารวะ
สัมมาทิฏฐิ
		
		
สัมมาปัญญา	
สิ่งที่น่ากลัว
สีลสัมปทา	
สุข		
สุขทุกข์		
สุชีวิตะ		
สุนัขบ้า		

12, 13, 87
44
148, 182, 184, 287, 288, 293
30, 101, 142, 147, 150, 158, 176, 199, 245, 265,
282
205
65, 66, 136, 171, 173, 174, 275
38, 39, 63, 259
65, 66, 134, 173,
100, 101
1, 29, 64, 86, 210,
98, 110, 111, 112, 272
96
97, 110, 112, 189, 190, 191, 271, 272
42, 43
9, 70, 71, 72, 85, 86, 144, 145, 146, 147, 152,
152, 163, 164, 165, 167, 187, 218, 227, 284,
285,
5, 140, 174, 284, 285, 298
73, 175, 241, 242, 293
58, 205
117, 118, 119, 138, 163, 179, 180, 202, 211, 215
29, 30, 31, 108
305
19
(ญ)

สัปปุริสธรรม
แสดงธรรม
ไสยศาสตร์
หงส์		
หน้าตาของกิเลส
หน้าที่สำ�คัญ
หม้อดิน		
หยุดความคิด
หลงผิด		
หลักของจิต
หัดตาย		
หูเบา		
เหตุผล		
		
เหตุให้สมหมาย
เห็นกิเลสของตน
เห็นกิเลสผู้อื่น
เห็นกิเลสตน
อคติ		
		
อนัตตา		
อยากดี		
อริยบุคคล
อวิชชา		
อสัตบุรุษ		

97, 110, 112, 189, 190, 191, 271, 272
26, 27, 57
60
92, 94,
14, 17, 23, 176, 293
225
264, 265
136, 231, 232, 282, 283, 285
2, 86, 132, 187, 298
206
160, 161,
154, 157, 159
14, 53, 125, 134, 135, 156, 157, 173, 181, 182,
298, 301
57
291
291, 292, 294, 295
294, 295
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