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มุขวจนะ

ค�ำบรรยำย บริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ ่ เป็นบทบรรยำยวิทยุ

ของเจ้ำพระคณุสมเดจ็พระสงัฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชริญำณสังวร ท่ี

แสดงทำงสถำนวิีทย ุอ.ส. พระรำชวงัดสุติ ในช่วงปีระหว่ำง ๒๕๑๑-

๒๕๑๖

สมเดจ็พระศรนีครินทรำบรมรำชชนน ีทรงพระกรณุำโปรดฯ ให้

สถำนีวิทยุ อ.ส. พระรำชวังดุสิต จัดรำยกำร บริหารทางจิต เป็น

ประจ�ำทกุเช้ำวนัอำทิตย์ โดยโปรดให้อำรำธนำ สมเดจ็พระสังฆรำช

เจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสงัวร (เจรญิ สวุฑฒฺโน) เจ้ำอำวำสวดับวร

นิเวศวิหำร แต่ครั้งยังด�ำรงสมณศักดิ์ที่พระสำสนโสภณ บรรยำย

เร่ือง บริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่ ด้วยทรงมีพระรำชประสงค์ให้

แสดงวิธีฝึกอบรมจิตใจเป็นกำรพัฒนำทำงจิตใจ เพื่อให้ปฏิบัติด�ำรง

ตนอยูด้่วยดีในโลก ค�ำบรรยำยดงักล่ำวมอียูห่ลำยส่วน ทีส่มเดจ็พระ

ศรีนครินทรำบรมรำชชนนี ได้ทรงพระกรุณำโปรดให้พิมพ์ขึ้น ทั้งมี

บำงส่วนน�ำไปพิมพ์ลงในนติยสำรศรสีปัดำห์ และมกีำรรวมพมิพ์เป็น

หนงัสอืในชือ่ว่ำ การบรหิารทางจติส�าหรบัผูใ้หญ่ เป็นจ�ำนวนหลำย

สิบครั้ง 



บทบรรยำยวิทยุแต่ละครั้ง เจ้ำพระคุณสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ 

กรมหลวงวชริญำณสงัวร ประทำนไปท่ีสถำนีวทิย ุอ.ส. ทัง้บทบรรยำย

และเทปพระสุรเสียง ซึ่งปรำกฏว่ำ ส�ำเนำทั้งบทบรรยำยและพระ

สรุเสยีงหำได้มเีกบ็ไว้ทีว่ดับวรนเิวศวหิำรแต่อย่ำงใด ต่อมำภำยหลงั

ทำงวัดบวรนิเวศวิหำรได้ขอพระรำชทำนส�ำเนำเทปธรรมบรรยำย 

ต่ำง ๆ ของเจ้ำพระคุณสมเด็จพระสงัฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณ

สงัวร ทีพ่ระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธเิบศร มหำภูมพิลอดลุยเดช

มหำรำช บรมนำถบพิตร ทรงเก็บรักษำไว้ ปรำกฏมีเทปคำสเซ็ท

พระสุรเสยีงส่วนหนึง่เป็นค�ำบรรยำยในรำยกำรบรหิำรทำงจติส�ำหรบั

ผู้ใหญ่รวมอยู่ด้วยจ�ำนวน ๙๐ ตอน

เมือ่ได้ท�ำกำรถอดเทปออกมำ เทยีบดกูบัหนังสอื กำรบริหำรทำง

จิตส�ำหรับผู้ใหญ่ ที่มีกำรรวมพิมพ์บ้ำง แยกพิมพ์บ้ำง ท่ีมีจ�ำนวน

มำกมำย ปรำกฏว่ำ บทบรรยำย บริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่ ซึ่ง

มีด้วยกันทั้งหมด ๙๐ ตอนดังกล่ำวนี้ ไม่ซ�้ำกับที่มีกำรพิมพ์เป็น

หนังสือแล้วนั้น 

เนือ่งในมงคลวโรกำส ทีม่กีำรสมโภชพระสพุรรณบัฏ สมเดจ็พระ

สังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสังวร ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ๑๘-

๑๙ มีนำคม ๒๕๖๓ ณ พระอโุบสถวัดบวรนเิวศวหิำร กรงุเทพมหำนคร 

จึงเห็นว่ำ บทบรรยำยวิทยุ ที่ได้ท�ำกำรถอดเทป ขึ้นมำเป็นครั้งแรก 

ชดุนีส้มควรทีจ่ะน�ำมำจดัพมิพ์เป็นหนงัสอืเพือ่แจกเป็นธรรมบรรณำกำร 

โดยท้ำยบทแต่ละบทให้ม ีQR Code ซึง่สำมำรถสแกนฟังพระสรุเสยีง

ต้นฉบับได้ด้วย 



กำรจัดท�ำหนังสือ ชุด บริหำรทำงจิตส�ำหรับผู้ใหญ่ พร้อมพระ

สรุเสยีงชุดนี ้น่ำจะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีส่นใจกำรบรหิำรจิตพอสมควร 

และไม่ต้องใช้เวลำในกำรอ่ำนกำรฟังมำกนัก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

สำมำรถฟังได้ในทุกโอกำสและสถำนที่ 

บรหิารทางจติส�าหรับผูใ้หญ่ นี ้เจ้ำพระคุณสมเดจ็พระสงัฆรำช

เจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณสังวร ได้ทรงแสดงเลือกสรรธรรมที่เห็นว่ำ

เหมำะแก่สำมญัชนทัว่ไป ทีจ่ะพงึน�ำไปปฏบัิตใิห้เกดิควำมสขุ ควำม

เจริญ ในครอบครัว ในกำรงำน เป็นต้นได้ ค�ำบรรยำยแต่ละครั้ง

เป็นเรื่องที่ต่อกันบ้ำงไม่ต่อกันบ้ำง แต่ทุกเรื่องก็เพื่อผลดังกล่ำว 

จึงหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำจะเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับไปอ่ำนและปฏิบัติ

บริหำรจิตของตนได้ตำมสมควร
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๑

อย่าเพียงแต่เชื่อ

 พระพุทธเจ้ำทรงช้ีแจงแสดงสัจจะประกำรหนึ่งไว้ว่ำ ความ

เกิดเป็นทุกข์ ทรงมุ่งหมำยให้เห็นควำมเกิดเป็นสิ่งที่น่ำเบ่ือหน่ำย 

ควรหลีกพ้น อันจะเป็นทำงให้ไม่ต้องเวียนว่ำยตำยเกิดอีกต่อไป 

ผู้ฟังสจัจะนี ้แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ได้สองประเภท คอื ประเภท

หนึ่ง ฟังแล้ว ไม่สนใจเลย เพียงแต่ฟังแล้ว ก็เพียงอย่ำงดี ก็จ�ำไว้

ว่ำ พระพุทธเจ้ำรับสั่งว่ำควำมเกิดเป็นทุกข์เพียงเท่ำนั้น ไม่มีควำม

รู้สึกที่เป็นปฏิกิริยำส่วนตัวอย่ำงใดต่อพระพุทธด�ำรัสนี้ อีกประเภท

หนึง่ รบัฟังแล้วสนใจ เข้ำใจว่ำตนเช่ือตำมพระพุทธเจ้ำว่ำ ควำมเกดิ

เป็นทกุข์ มคีวำมเบือ่หน่ำย เชือ่ว่ำตนไม่ต้องกำรเกิดอกีต่อไป และ

ก็เกิดควำมข้องใจว่ำ ท�ำไมจึงไม่เกิดผลอะไรแก่ตน ในเม่ือตนก็มี

ควำมเชื่อตำมพระพุทธเจ้ำแล้วว่ำ ควำมเกิดเป็นทุกข์ 

 ส�ำหรับผู้ฟังประเภทแรก จะยังไม่น�ำมำกล่ำวถึงในที่นี้ จะ

กล่ำวถึงแต่ผู้ฟังประเภทหลัง เพรำะมีอันตรำยอยู่อย่ำงยิ่งในควำม

เข้ำใจของผู้ฟังประเภทหลังนี้ 

 อันตรำยคืออย่ำงไร 

๑



 ก็คือเม่ือเข้ำใจผิดว่ำตนเชื่อตำมพระพุทธเจ้ำแล้วว่ำ ควำม

เกิดเป็นทุกข์ เบื่อหน่ำยควำมเกิด ไม่ต้องกำรเกิดแล้ว เหตุไฉนจึง

ยังไม่ได้เสวยผลท่ีจักไม่ต้องเกิด จ�ำเป็นต้องได้ต้องถึง คือ พระ

นิพพำน หรือควำมเป็นพระอรหันต์ที่ปรำกฏว่ำมีผู้ร�่ำร้องปรำรถนำ

กันเป็นอันมำกในยุคนี้สมัยนี้ 

 ควำมเข้ำใจพวกนี ้จะท�ำให้หลงผดิต่อไปได้ว่ำ พระพทุธเจ้ำ 

ไม่ได้ตรัสถึงสิ่งท่ีเป็นไปได้จริงเสมอไป ควำมเข้ำใจเช่นน้ีจะท�ำให ้

ศรัทธำในพระปัญญำตรัสรู ้ของพระพุทธองค์ส่ันคลอนยิ่งขึ้น 

อนัควำมเชือ่ตำมทีท่รงส่ังสอน ซ่ึงเช่ือตำมท่ีทรงสัง่สอนว่ำควำมเกดิ 

เป็นทุกข์นั้น เป็นคุณอย่ำงยิ่งก็จริง แต่ยังไม่ใช่ควำมรู้จริงแท้ของ

ตนเอง ควำมเชือ่ตำมทีท่รงสัง่สอนเป็นเพียงควำมเชือ่ เป็นเพยีงบำท

ที่จะพำไปให้ถึงควำมรู้จริงด้วยตนเองเท่ำนั้น แต่แม้เป็นเพียงควำม

เชื่อตำม แต่ก็จักเป็นคุณได้อย่ำงยิ่ง ถ้ำคนเชื่อตำมจะไม่หลงผิดว่ำ 

ควำมเชือ่ตำมกบัควำมรูจ้รงิเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกัน ดงัเช่นทีม่ผู้ีหลง

ผิดเป็นอันมำก 

 ควำมหลงผดิเช่นนี ้เป็นทำงท�ำให้ศรัทธำในพระปัญญำตรัสรู้

ของพระพทุธเจ้ำสัน่คลอน หรอืแม้ว่ำจะไม่ถงึเช่นนัน้ กจ็ะท�ำให้พอใจ

อยูแ่ต่ในควำมเชือ่ตำม ไม่ขวนขวำยคดิค้นคว้ำให้เกดิปัญญำ  ท�ำควำม

เชื่อตำมให้เป็นควำมรู้จริงด้วยตนเอง เมื่อเป็นเช่นน้ัน ก็ย่อมไม่มี

โอกำสที่จะได้เสวยผลสูงสุด คือ ความพ้นทุกข์ พ้นจากความเวียน

ว่ายตายเกิดเช่นที่ปรารถนา 

 กำรเชื่อตำมที่พระพุทธเจ้ำทรงสั่งสอนนั้นดี เป็นก�ำลังที่จะ
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พำให้สำมำรถด�ำเนินต่อไปได้ด้วยดี แต่เพียงพอใจในควำมเชื่อตำม 

พระพุทธองค์ และหยุดอยู่เพียงควำมเช่ือตำมพระพุทธองค์เท่ำนั้น

ไม่ได้ ต้องหมัน่ยกสจัจะทีท่รงแสดงสัง่สอนข้ึนพิจำรณำไตร่ตรองให้

ประณตีละเอียดลออรอบคอบ จนเกดิปัญญำปรำกฏเป็นควำมรูข้อง

ตนเองให้ได้ ควำมรู้ของผู้ใด ผูน้ัน้จะได้เสวยผล ผูอ่ื้นจะไปเสวยผล

น้ันไม่ได้ แม้ผูอ้ืน่จะเชือ่ว่ำ ผูน้ัน้รู้ถูกก็ตำม ควำมรูข้องพระพทุธเจ้ำ 

พระพทุธเจ้ำกท็รงได้เสวยผล ผูท้ีเ่ชือ่ว่ำทรงรูถ้กูรูจ้รงิ ก็จะไม่ได้เสวย

ผลร่วมด้วยกับพระพุทธองค์ เหมือนผู้ที่เชื่อว่ำ ผู้นั้นผู้นี้มีวิชำควำม

รู้ สอบได้ปริญญำเอก โท ตรี แต่ตนเองไม่ศึกษำจนมีควำมรู้น้ัน

ด้วยกัน กไ็ม่อำจได้ปรญิญำเอก โท ตรนีัน้ด้วย ต้องพำกเพยีรศกึษำ

ให้มีวิชำควำมรู้สอบได้ปริญญำเอก โท ตรีด้วย จึงจะได้รับปริญญำ 

นัน้ ๆ ตำมควรแก่วิชำควำมรู้ทีต่นมอียูแ่ละสอบได้ พระธรรมค�ำสัง่

สอนของพระพทุธเจ้ำ ก็เปรียบได้ดังวิชำควำมรู้ทีต้่องศกึษำและสอบ

ให้ผ่ำน ไม่เช่นนั้นก็จะบรรลุผลไม่ได้ 

 ผู้ทีม่าบรหิารจติจงึต้องหมัน่ยกสจัจะทีต่รสัสัง่สอนไว้ ขึน้

พจิารณาเหมอืนท่องบ่นวชิาทัว่ไปทัง้หลาย จนเกดิเป็นความรู้ความ

เข้าใจของตนเอง เป็นผลที่ตนเองได้รับได้เสวยตามควรแก่ความ

พากเพียรศึกษาปฏิบัติจนเป็นความรู้ความเข้าใจแล
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กิเลสเกิดขึ้นได้อย่างไร

 เมื่ออำทิตย์ก่อน ได้กล่ำวไว้ว่ำ ผู้มุ่งมำบริหำรจิต พึงหมั่น 

ยกสัจจะท่ีพระพุทธเจ้ำตรัสสั่งสอนไว้ขึ้นพิจำรณำเนือง ๆ เหมือน

ท่องบ่นวชิำทำงโลกท้ังหลำย จนเกิดเป็นควำมรูค้วำมเข้ำใจของตนเอง 

จะได้เสวยผลด้วยตนเอง 

 วันนี้ จะยกสัจจะประกำรหนึ่งที่ทรงกล่ำวไว้ในพุทธศำสน- 

สุภำษิตว่ำ โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง ย่อมเบียดเบียนผู้มี

ใจชั่ว ดุจขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนั้น ส�ำหรับผู้มีศรัทธำเชื่อมั่นแล้วว่ำ  

พทุธธรรมท่ีพระพทุธเจ้ำตรัสเป็นควำมจรงิ เม่ือเป็นกำรง่ำยขึน้ทีจ่ะ

ยกสจัจะประกำรนีข้ึน้พิจำรณำโดยไม่มข้ีอกังขำ คือ ไม่มข้ีอคดัค้ำน 

แต่ส�ำหรับผู้ไม่มีศรัทธำเชื่อมั่นดังกล่ำว แต่แม้มีควำมตั้งใจจริงที่จะ

บริหำรจิตคือยกจิตตนเองให้สูงขึ้น ให้งดงำมขึ้น เมื่อยกสัจจะนี้ขึ้น

พิจำรณำอย่ำงละเอียดรอบคอบ อย่ำงมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ตน 

จริง ๆ ก็ย่อมจะได้ศรัทธำเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้ำได้ในเวลำหน่ึง 

เพรำะทุกประกำรที่พระพุทธเจ้ำตรัสไว้เป็นสัจจะควำมจริงแท้ ไม่มี

สิ่งใดจะบิดเบือนลบล้ำงได้ แม้ปัญญำที่สูงส่งเพียงใดของผู้ใด ก็หำ
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อำจลบล้ำงบดิเบอืนสจัจะทีท่รงตรสัรูแ้ล้วและทรงแสดงเพือ่อนเุครำะห์

แก่สตัวโลกทัง้หลำยได้ไม่ มแีต่ว่ำผูม้ปัีญญำยิง่สูงส่งเพยีงไร แม้เป็น

สมัมำปัญญำ ปัญญำชอบ ก็ย่ิงจะเหน็สจัจะทีพ่ระพทุธเจ้ำตรสัแสดง

ไว้ชัดเจนเพียงนั้น จะเกิดควำมซำบซึ้งในพระปัญญำคุณเพียงนั้น 

 โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง ทรงมีพระพุทธด�ำรัส

เช่นนี้ เป็นสัจจะควำมจริงเช่นนี้ แม้จะรู้สึกกันทั่ว ๆ ไปว่ำ โลภะ 

โทสะ โมหะ เกิดจำกกำรกระท�ำของผู้อ่ืนที่ยั่วยุให้เกิดขึ้น แต่แม้

ควำมรู้สึกนั้นเหมือนจะถูกต้อง เป็นควำมจริง แต่ก็ไม่ถูกต้อง ไม่

เป็นควำมจริง ควำมถูกต้อง ควำมจริงเป็นไปตำมทีพ่ระพทุธเจ้ำรบัสัง่ 

คือ โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจำกตวัเอง ตวัเองของเรำทกุคนน้ีแหละ 

ไม่มีโลภะ โทสะ โมหะ ของใครเกิดจำกใครอื่น นอกจำกเจ้ำตัวเอง

เลย ไม่ว่ำน้อย มำก หนัก เบำ โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจำกตัวเอง

ทัง้สิน้ และท่ีจะเกดิได้กด้็วยอำศยัสือ่ คอื ควำมคดิปรงุแต่ง คดิอนั

เกิดจำกอวิชชำควำมรู้ไม่ถูกรู้ไม่จริง 

 ควำมโลภของผู้ใดจะเกิดก็เพรำะควำมคิดปรุงของผู้นั้น 

ควำมโกรธของผูใ้ด จะเกดิกเ็พรำะควำมคดิปรงุของผูน้ั้น ควำมหลง 

ของผู้ใดจะเกดิ กเ็พรำะควำมคิดปรงุของผูน้ัน้ ควำมคดิปรงุทีม่อีวชิชำ 

ตัณหำเป็นพลังส�ำคัญเสริมส่ง จึงจะท�ำให้ควำมโลภ ควำมโกรธ 

ควำมหลง หรือ โลภะ โทสะ โมหะ เกิดได้ ควำมคิดปรุงที่ไม่มี

อวชิชำ ตณัหำ เป็นพลงัประกอบ จะไม่ท�ำให้ควำมโลภ ควำมโกรธ 

ควำมหลง หรือโลภะ โทสะ โมหะเกิด 

 ดังนั้น ควำมคิดปรุงจึงมีสองอย่ำง อย่ำงหนึ่งประกอบด้วย 
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กิเลส อย่ำงหนึ่งไม่ประกอบด้วยกิเลส และแม้จะมีกิเลสเป็นพื้นอยู่ 

ในจิตใจ แต่ถ้ำไม่มีควำมคิดปรุงมำกระตุ้นให้ปรำกฏตัวแล้ว กิเลส 

ก็จะสงบตัวอยู่เหมือนไม่มี ควำมคิดปรุงอันประกอบด้วยกิเลสที่ 

ท�ำให้โลภะ โทสะ โมหะ แสดงตัวเป็นโลภะ โทสะ โมหะ ในใจตัว

เอง ไม่ใช่โลภะ โทสะ โมหะ ของใครอืน่ จงึเป็นควำมจรงิ เป็นสจัจะ 

ทีพ่ระพทุธเจ้ำรบัสัง่ว่ำ โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจำกตวัเอง และรบัสัง่

ต่อไปว่ำ ย่อมเบียดเบียนผู้มีใจชั่ว ดุจขุยไผ่ฆ่ำต้นไผ่ฉะนั้น 

 พระพุทธด�ารัสนีช้ีช้ดัว่า ทรงกล่าวถงึกเิลสคอื โลภะ โทสะ 

โมหะ ว่าเป็นความชั่ว มีอยู่ในใจท�าให้ใจชั่ว มีอยู่ในใจผู้ใด 

ท�าให้ผู้นั้นมีใจชั่ว ดังพระพุทธด�ารัส และขุยไผ่นั้นก็เกิดจากต้น

ไผ่เอง ท�าให้ต้นไผ่ตายเอง ทรงเปรยีบกเิลสคอื โลภะ โทสะ โมหะ 

กบัขยุไผ่ ขยุไผ่ฆ่าต้นไผ่ กเิลสคอื โลภะ โทสะ โมหะ มอียูใ่นใจ

ผู้ใด ย่อมฆ่าผู้นั้น ท�าให้ผู้นั้นเป็นผู้ตายทั้งเป็น คือถูกฆ่าทั้งที่ยัง

มีชีวิตอยู่นั่นแล
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วิธีแก้หลง

 อำทิตย์ก่อน ได้กล่ำวไว้ว่ำ กิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ 

มีอยู่ในใจผู้ใด ย่อมท�ำให้ผู้นั้นตำยทั้งเป็น คือ ตำยทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ 

อนัส�ำนวนว่ำตำยท้ังเป็นนัน้ เป็นทีรู่จั้กกนัด ีเป็นทีเ่ข้ำใจกนัดว่ีำเป็น

ควำมเสยีหำยอย่ำงยิง่ หรอืเป็นควำมทกุข์อย่ำงหนกั จนกระทัง่ท�ำให้

รู้สึกว่ำ แม้จะยังมีชีวิตอยู่ ก็เหมือนไม่มีชีวิตแล้ว ปรำศจำกควำม

หมำยแล้ว แม้ยกข้ึนพิจำรณำก็จะเห็นว่ำ ทุกคนที่ยังมี โลภะ 

โทสะ โมหะอยู ่โดยเฉพาะทีม่อียูอ่ย่างหนกัอย่างมาก ล้วนมโีอกาส 

ต้องได้พบความทกุข์ไม่มากครัง้กน้็อยครัง้ เป็นความทุกข์ทีอ่าจท�าให้

รู้สกึเหมอืนตนเป็นผูต้ายแล้วทัง้เป็น น่ันเป็นไปด้วยอ�ำนำจของกเิลส

แท้ ๆ 

 จะขอยกกิเลสกองโมหะ คือ ควำมหลงขึ้นเพื่อพิจำรณำ 

เพรำะน่ำจะพิจำรณำได้กว้ำงขวำง เห็นได้ชัดเจนกว่ำ โมหะ ควำม

หลง ก็คือกำรไม่รู้ ไม่เข้ำใจ ตรงตำมควำมจริง หรือ ควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจไม่ตรงตำมควำมจริงนั่นเอง คือควำมถูกควำมจริงเป็น 

อย่ำงหนึ่ง โมหะท�ำให้รู้ให้เห็นให้เข้ำใจไปอีกอย่ำงหนึ่ง เช่น เห็น
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ทุกข์เป็นสุข เห็นไม่เที่ยงเป็นเที่ยง เห็นอนัตตำควำมไม่เป็นไปตำม

อ�ำนำจควำมปรำรถนำต้องกำรว่ำเป็นอัตตำ คือเป็นไปได้ตำมอ�ำนำจ 

ควำมปรำรถนำต้องกำร โมหะ คือ ควำมรู้ควำมเห็นควำมเข้ำใจ 

เช่นนี้ มีอยู่ในบุถุชนทุกคนไม่มียกเว้น แตกต่ำงกันเพียงว่ำ โมหะ 

ในผู้ใดมีน้อย ควำมเห็นควำมเข้ำใจไม่ถูกตำมควำมเป็นจริงก็น้อย 

โมหะในผู้ใดมีมำก ควำมเห็นควำมเข้ำใจไม่ถูกตำมควำมจริงก็มำก 

ผลไม่ดีที่เกิดขึ้นจำกอ�ำนำจของโมหะก็มำกน้อยต่ำงกันตำมเหตุ 

 ยกตัวอย่ำงเช่น เมื่อต้องประสบกับควำมพลัดพรำกจำก 

บุคคลเป็นทีร่กั ทีช่อบใจ หรือสิง่อนัเป็นทีรั่กทีช่อบใจ ผูม้โีมหะมำก 

ไม่รู้ตำมควำมจริงว่ำทุกอย่ำงเป็นอนัตตำ คือไม่เป็นไปตำมอ�ำนำจ 

ควำมปรำรถนำต้องกำรของผู้หนึ่งผู้ใดท้ังสิ้น เมื่อประสบกับควำม 

พลัดพรำกเช่นนั้น ย่อมเกิดควำมทุกข์ เมื่อผู้ที่พลัดพรำกหรือ 

สิง่ทีพ่ลดัพรำกเป็นทีรั่กท่ีชอบใจมำก ควำมทกุข์ย่อมมำก จงึเป็นไป

ได้ทีจ่ะท�ำให้เกิดควำมรูส้ึกเหมือนตนเองเปน็ผู้ตำยแล้วทั้งเป็น เหน็

ชีวิตหมดควำมหมำย ซังกะตำยอยู่ คิดว่ำตัวอย่ำงนี้จะเป็นที่เข้ำใจ

ชัดกันท่ัวไป เพรำะน่ำจะแทบทุกคนเคยประสบมำแล้วด้วยตนเอง 

คือแม้จะไม่เคยได้รับทุกข์น้ันด้วยตนเอง แต่ก็น่ำจะเคยพบผู้ได้รับ

ทกุข์นัน้ เคยได้รู้สกึว่ำ เขำเป็นผูม้ทีกุข์รำวกับตำยแล้วทัง้เป็นทเีดียว 

 ตวัอย่ำงดงัยกขึน้ให้พิจำรณำนี ้ขอให้พิจำรณำให้ถกูตรงตำม

ควำมเป็นจริง อย่ำให้เห็นผิดไปว่ำ ควำมทุกข์ที่บำงทีก็รุนแรง จน

เหมือนฆ่ำให้ตำยทั้งเป็นน้ัน เกิดจำกควำมพลัดพรำก ควำมทุกข์

พลดัพรำก ไม่ใช่เหตแุห่งควำมทกุข์ ควำมรูไ้ม่ถูกไม่ตรงตำมจริงต่ำง

๘



หำก ทีเ่ป็นเหตใุห้เกดิควำมทกุข์ดงักล่ำว ท่ำนผูรู้้ถกูรู้ตรงตำมควำม

จรงิ แม้ท่ำนจะต้องประสบกับควำมพลัดพรำกเช่นเดยีวกนั แต่ท่ำน

กจ็ะไม่เป็นทกุข์ จะไม่ถูกฆ่ำให้เหมอืนตำยทัง้เป็น ท่ำนซึง่ไม่มกีเิลส

กองโมหะ เมือ่ประสบควำมพลดัพรำกจกัไม่มีทุกข์ เช่นเดยีวกบัเมือ่

ประสบกับอะไรอื่น ๆ อีกมำกมำยหลำยอย่ำง 

 ที่ผู้มีโมหะต้องเป็นทุกข์ ท่านผู้ไม่มีโมหะก็จักไม่เป็นทุกข์ 

ผู้ไม่มีโมหะควำมรู้ไม่ถูกไม่จริงนั้นอำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นผู้เห็นโทษ 

ของกเิลส จงึท�ำลำยกเิลสเสยีทัง้สิน้ ไม่ปล่อยตวัปล่อยใจให้เป็นทำส 

ของกิเลส โลภะก็ตำม โทสะก็ตำม 

 เมือ่ไม่มโีมหะเสยีอย่างเดยีว กย่็อมไม่มีทัง้โลภะ ทัง้โทสะ 

ทีเดียว ท�าลายโลภะได้ โทสะอาจจะยังมีอยู่ โมหะอาจยังมีอยู่ 

แต่ถ้าท�าลายโมหะได้เพียงไร จะสามารถท�าลายโลภะและโทสะ 

ได้พร้อมกัน มากน้อยเพียงเท่าที่จะสามารถท�าลายโมหะได้ 

ดังนั้น จึงควรเพ่งพินิจดูโมหะในใจตนให้อย่างยิ่ง อาจสรุปลงได้

ว่า ถ้าท�าใจตนให้มสัีมมาทิฏฐิมากเพยีงไร โมหะกจ็ะน้อยลงเพยีง

นั้นแล
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กิเลสคุมได้ด้วยปัญญา

 ทกุคนทีย่งัไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ ยงัเป็นผูม้กีเิลส 

คือ โลภ โกรธ หลง แตกต่ำงกันแต่เพียงว่ำ บำงคนมีมำก บำงคน

มีน้อย และยังแตกต่ำงกันที่กองกิเลสอีกด้วย คือบำงคนกิเลสกอง

นัน้มำก กเิลสกองนีน้้อย บำงคนกเิลสกองนัน้น้อย กเิลสกองน้ีมำก 

เช่น บำงคนโลภมำกโกรธมำก บำงคนโลภน้อยโกรธน้อยดัง่นีเ้ป็นต้น 

แต่ไม่ว่ำจะมีกิเลสกองไหนมำก กิเลสกองไหนน้อย ผู้มีปัญญำย่อม

สำมำรถควบคุมกิเลสไว้ได้พอสมควร ไม่ให้มีอ�ำนำจเหนือจิตใจตน 

ไม่ให้ชักจูงตนได้รุนแรงจนเกินไป 

 ชือ่ว่ำผูม้ปัีญญำสำมำรถควบคุมกิเลสได้ กเ็พรำะผูม้ปัีญญำ 

เป็นผู้ฉลำดในเหตุผล ย่อมสำมำรถใช้เหตุผลเป็นก�ำลังเหนี่ยวรั้ง 

บังคับกิเลสไม่ให้รุนแรงเหนือจิตใจตนได้ เพรำะผู้มีปัญญำย่อมรู้ว่ำ 

กิเลสย่อมชักน�ำเหนี่ยวร้ังไปสู่ควำมช่ัว กิเลสที่จะชักจูงไปสู่ความดี 

นั้น มีน้อย มีได้ยาก ต้องบรรเทากิเลสที่ชักจูงไปสู่ความชั่วได้แล้ว 

เป็นอันมากนั่นแหละ กิเลสที่จะชักจูงไปสู่ความดีจึงจะเกิดได้ 

 อันกิเลสท่ีชักจูงไปสู่ควำมดี หรือควำมอยำกท�ำอย่ำงนั้น
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อย่ำงนีท่ี้เป็นควำมดนีัน้ ธรรมดำทัว่ไปยงัไม่ควรถอืว่ำเป็นกเิลส ต่อ

เมื่อจะก้ำวถึงมรรค ผล นิพพำน อันเป็นธรรมะสูงสุดในพระพุทธ

ศำสนำนั่นแหละ จึงควรรังเกียจกิเลสอันประณีตนี้ ธรรมดำทั่วไป

ควรถือควำมปรำรถนำต้องกำรที่จะท�ำคุณงำมควำมดียึดมั่นในกำร

ท�ำบุญท�ำกุศลว่ำเป็นควำมดี ไม่ควรถือว่ำ ควำมอยำกเช่นน้ันเป็น

กิเลส ผู้มีปัญญำย่อมไม่รังเกียจกิเลสที่จะเป็นบันไดพำก้ำวขึ้นไปสู่

ควำมดีที่ยิ่งขึ้นไปเป็นล�ำดับ 

 ผู้ใดเป็นผู้มีปัญญำหรือไม่ จึงน่ำจะรู้ได้จำกอ�ำนำจของ 

กิเลสว่ำมีเหนือผู้นั้นเพียงใด ถ้ำผู้ใดปล่อยให้กิเลสแสดงอ�ำนำจ 

เตม็ที ่ผูน้ัน้กต้็องเป็นผูไ้ม่มปัีญญำ เพรำะไม่รู้จกัแม้แต่ควำมน่ำกลวั 

อย่ำงที่สุดของกิเลส ย่อมงอมืองอเท้ำพ่ำยแพ้แก่กิเลส กิเลสก็ 

ฉุดกระชำกลำกถูไปตำมสบำย กิเลสกองโลภะ หรือรำคะ ก็ฉุดรั้ง 

ไปให้แสวงหำอะไรต่อมิอะไรมำปรนเปรอ ยอมให้ตัวตนของตน 

ถลำแล่นไปท�ำนัน่ท�ำนีต่่ำง ๆ นำนำ ไม่รูเ้หนด็เหนือ่ยเพือ่ปรนเปรอ 

กิเลส ไปปล้น ไปจี้เขำก็ได้ ไปฉุดลูกฉุดภรรยำเขำก็ได้ ไปท�ำมิดี 

มิร้ำยต่ำง ๆ โดยไม่สงสำรตัวเองว่ำต้องเป็นคนสกปรก ต�่ำช้ำ เป็น

ทีร่งัเกียจดแูคลน ท�ำตนเป็นทำส มกีเิลสเป็นนำย ยิง่ท�ำตนเป็นทำส

ทีซ่ือ่สตัย์ต่อเจ้ำนำยเพยีงไร ก็ยิง่สำมำรถท�ำควำมช่ัวร้ำยได้มำกเพยีง

นั้น กล่ำวได้ว่ำเป็นผู้มืดบอดอ่อนปัญญำเพียงนั้น 

 กิเลสกองโทสะ ก็ยั่วยุสั่งกำรให้เร่ำร้อนโกรธเกรี้ยวอยู่ไม ่

ว่ำงเว้น ท�ำตวัใหญ่โตถูกกระทบกระทัง่ง่ำยอยูต่ลอดเวลำ นดิกโ็กรธ 

หน่อยก็โกรธ ใครจะพูดจะท�ำอะไรไม่พ้นตัวตนของตนไปได้เลย 
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ต้องออกรับ ต้องเดือดร้อน ต้องเกรี้ยวกรำด ถ้ำตนเป็นผู้น้อย 

ก็เก็บควำมรู้สึกพลุ่งพล่ำนเร่ำร้อนไว้เต็มหัวอก ถ้ำตนเป็นผู้ใหญ่ 

ก็กรำดเกรี้ยวเร่ำร้อนเอำกับผู้น้อย ก่อให้เกิดควำมไม่เป็นสุขทั้งแก่ 

ตนเองและผู้อื่น ถึงจะรู้สึกเดือดร้อนเหมือนถูกไฟเผำ แต่เมื่อขำด

ปัญญำก็หำเข้ำใจไม่ว่ำตนก�ำลังยอมตัวเป็นทำสของกิเลสกองโทสะ 

ปล่อยให้ตัวตนของตนที่ควรมีศักดิ์ศรีภำคภูมิเป็นเจ้ำเป็นนำยของ

กเิลส ต้องเต้นไปกับแรงกระชำกฉดุอย่ำงไม่ปรำนปีรำศรัยของกเิลส 

 ท่ีน่ำพิศวงกค็อืเวลำเหน็ผูอ้ืน่เป็นทำสของกิเลส ตนเองรงัเกียจ

เยำะหยัน แต่หำได้ย้อนดูให้เห็นตัวเองไม่ จึงกล่ำวได้ว่ำ เป็นผู้ขาด

ปัญญาอย่างมาก จะว่าขาดศกัดิศ์ร ีขาดความเคารพตนเอง ก็น่าจะ

ไม่ผิด เพราะยอมเป็นทาสของสิ่งชั่วร้ายได้โดยดี 

 ขอให้ท่านผู้มาบริหารจิตท้ังหลายพิจารณาดูตนเองให ้

มาก ๆ ว่ารักศักดิ์ศรีเพียงไหน คือยอมเป็นทาสกิเลสเพียงไหน

นั่นเอง ยอมกิเลสมากก็รักศักดิ์ศรีตนเองน้อยนักแล
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ทุกข์เกิดจากความคิด

 เมื่ออำทิตย์ก่อนได้พูดถึงเรื่องผู้รักศักดิ์ศรีของตน ว่ำย่อม

ต้องไม่ยอมตนอยู่ใต้อ�ำนำจของควำมโลภ ควำมโกรธ คือเมื่อเกิด

ควำมปรำรถนำต้องกำรสิง่ใดทีไ่ม่ใช่สทิธิของตน ก็พยำยำมห้ำมควำม

ปรำรถนำนั้น อันเกิดด้วยอ�ำนำจของกิเลสกองโลภะ หรือรำคะ ไม่

ปล่อยให้ควำมปรำรถนำนัน้ ฉดุรัง้ลำกไปให้แสวงหำสิง่ทีไ่ม่ควรเป็น

สทิธขิองตน ใช้ปัญญำใช้สตปิระกอบกัน เพ่ือเอำชนะควำมปรำรถนำ

ไม่ชอบนัน้ รกัษำศักดิศ์รขีองตนไว้ได้ ไม่เป็นทำสของกเิลส แต่เป็น

นำยเหนือกิเลส 

 หรือเมื่อเกิดควำมโกรธขึ้น ก็พยำยำมห้ำมควำมโกรธ อัน

เกิดด้วยอ�ำนำจของกิเลสกองโทสะ ไม่ปล่อยให้ควำมโกรธส่ังให้

ประกอบกระท�ำสิ่งที่ไม่ควรกระท�ำทั้งหลำย เช่น ท�ำหน้ำยักษ์ พูด

เสียงกรำดเกรี้ยว หยำบคำย หรือออกแรงกำยท�ำร้ำยผู้เป็นเหตุให้

เกิดควำมโกรธ แต่ใช้ปัญญำ ใช้สติ ประกอบกัน เอำชนะอำรมณ์

อันไม่ชอบนั้น รักษำศักดิ์ศรีของตนไว้ได้ ไม่เป็นทำสของกิเลส แต่

เป็นนำยเหนือกิเลส 
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 กิเลสส�ำคัญอีกกองหนึ่ง คือ โมหะ ควำมหลง ควำมหลงนี้

เป็นกิเลสกองท่ีแก้ยำกอย่ำงยิง่ เพรำะกำรจะมองให้เหน็หน้ำตำของ

กิเลสกองนี้นั้น ยำกอย่ำงยิ่ง อำจกล่ำวได้ทีเดียวว่ำ ถ้ำรู้จักหน้ำตำ

ของโมหะ ท�ำลำยโมหะได้เพียงไร ก็จะสำมำรถท�ำลำยโลภะหรือ

รำคะและโทสะได้เพียงนั้น 

 โมหะหรือความหลงก็คือความไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจให้ถูก

ต้องตามความจริง แต่รู้เห็น เข้ำใจ ไม่ถูกต้องตำมควำมจริง สิ่งที่

ไม่ดีเข้ำใจว่ำดี สิ่งที่ไม่ถูกเข้ำใจว่ำถูก สิ่งที่ไม่ควรเข้ำใจว่ำควร สิ่งที่ 

เป็นทกุข์เข้ำใจว่ำเป็นสุข เหล่ำนีเ้ป็นเหตใุห้เกิดควำมโลภ ควำมโกรธ

ทั้งสิ้น ถ้ำแก้สิ่งเหล่ำนี้ให้กลับเป็นควำมถูกต้องได้ คือให้เป็นควำม

เห็นถูกต้องได้ ก็เท่ำกับเป็นกำรท�ำลำยเหตุให้เกิดควำมโลภ ควำม

โกรธ ไปพร้อมกันนั่นเอง 

 คอืยกตวัอย่ำงนีข้ึน้ประกอบควำมเข้ำใจให้ชัดเจน เพือ่ว่ำจะ

ได้พยำยำมใช้สตใิช้ปัญญำคอืเหตผุล ให้รูจั้กหน้ำตำของโมหะ และ 

ท�ำลำยเสียด้วยแลเห็นโทษอย่ำงยิ่ง อันโทษของโมหะน้ันมหำศำล 

ไม่เพียงท่ีเกิดจำกควำมโลภ หรือควำมโกรธเท่ำนั้น แต่ที่เกิดจำก

โมหะคอืควำมไม่รู ้ไม่ถูกต้อง หรือควำมหลงนัน้ก็ยิง่ใหญ่ไพศำลนัก 

ผู้รู้ควำมไม่ควรว่ำเป็นควำมควร หรือผู้รู้ควำมไม่ชอบว่ำเป็นควำม

ชอบนัน้ แม้พจิำรณำแล้วทกุคนย่อมเหน็ได้ด้วยตนเองว่ำเป็นโทษยิง่

นักแก่เจ้ำตัวผู้มีควำมรู้ผิดหรือมีโมหะนั่นเอง จะกล่ำวก็ไม่ผิดว่ำ 

ผู้มีโมหะคือผูมี้ปัญญาน้อย มปัีญญาไม่ชอบ จะคดิพดูท�าอะไร ย่อม

เป็นความผดิได้ง่าย ก่อทกุข์โทษภยัให้แก่ตนเอง และผู้เก่ียวข้องท้ัง

๑๔



หลายได้ง่าย 

 ผู้มำบริหำรจิตทั้งหลำยจึงดูจิตตนเองให้เห็นชัดเจนว่ำ มี

ควำมปรำรถนำจะก่อทุกข์โทษภัยให้แก่ตนเองหรือไม่ ถ้ำไม่มีควำม

ปรำรถนำนั้น ก็พึงรู้ว่ำจ�ำเป็นต้องอบรมปัญญำ เพื่อให้ปัญญำเป็น

แสงสว่ำงขับไล่ควำมมืดมิดของโมหะให้บรรเทำเบำบำงถึงหมดสิ้น

ได้ ปัญญำจะช่วยให้เห็นถูกเห็นผิดตำมควำมเป็นจริง และเมื่อเห็น

ตรงตำมควำมเป็นจรงิแล้ว กำรปฏบิตัย่ิอมไม่เป็นเหตแุห่งควำมทกุข์

โทษภัยของตนเองและของผู้ใดทั้งสิ้น ทุกข์โทษภัยย่อมไม่มีแก่ตน 

 อำจจะมีปัญหำว่ำ แม้ตนเองไม่ก่อทุกข์โทษภัยแก่ตนเอง 

ด้วยกำรกระท�ำที่ไม่ถูกไม่ชอบทั้งหลำย แต่เมื่อยังมีผู้อื่นอีกเป็นอัน

มำกทีก่่อทกุข์โทษภยัอยู ่แล้วเรำจะพ้นจำกทกุข์โทษภยันัน้ได้อย่ำงไร 

ปัญหำนี้แม้พิจำรณำเพียงผิวเผินก็น่ำจะเป็นปัญหำที่ต้องจ�ำนน คือ

ต้องรับว่ำถูกต้อง แต่ถ้ำพิจำรณำให้ลึกซึ้งอย่ำงประกอบด้วยปัญญำ

แท้จริง ย่อมจะได้ค�ำตอบแก้ปัญหำให้ตกไปได้อย่ำงสิ้นเชิง เพราะ

ผู้มีความเห็นชอบปราศจากโมหะย่อมเห็นด้วยว่า ไม่มีทุกข์โทษ

ภัยใด จะเกิดมีแก่ตน ถ้าตนสามารถวางความคิดไว้ให้ได้ชอบ 

เพราะความทุกข์ทั้งปวงนั้นเกิดจากความคิดแล

๑๕
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๖

วิธีคิดต่อข่าวร้าย

 ทุกวันนี้ น่ำจะได้เห็นข่ำวควำมรุนแรงโหดร้ำยเกิดขึ้นเสมอ 

ล้วนเป็นเหตุกำรณ์ท่ีไม่น่ำเช่ือ ที่เหลือเช่ือ ส่วนมำกได้พำกันสลด

สังเวช ต�ำหนิติฉินผู้ก่อเหตุร้ำยทั้งหลำยต่ำง ๆ กัน และไม่น้อยที่

เกิดควำมรู้สึกเป็นปฏิกิริยำต่อผู้ก่อเหตุร้ำยทั้งหลำยอย่ำงรุนแรง 

ควำมรูส้กึนัน้ จะปรำกฏเป็นกำรพดูถงึแลวจิำรณ์อย่ำงชงิชงัรงัเกยีจ 

สลดสังเวช พุ่งควำมดูหมิ่นเกลียดชังไปยังผู้ก่อควำมร้ำยแรงเหลือ

เชื่อเหล่ำนั้น 

 ซึ่งในควำมรู้สึกทั่วไปก็น่ำเห็นใจบรรดำผู้วิพำกษ์วิจำรณ์ทั้ง

หลำย เพรำะเหตุร้ำยทั้งหลำยที่เกิดขึ้นนั้น แสดงควำมโหดเห้ียม 

อ�ำมหิต หรือต�่ำทรำมแห่งจิตใจของผู้ประกอบกระท�ำ แต่เมื่อเป็น 

ผู้ต้องกำรบรหิำรจติ ก็ควรต้องคดิให้เหน็ไปคนละแบบกบัคนทัง้หลำย 

เพื่อว่ำจะได้สำมำรถบริหำรจิตให้เกิดผลได้จริง 

 ผูม้ำบรหิำรจติเมือ่ได้พบได้เห็นได้ยนิเร่ืองรำวควำมโหดร้ำย

รุนแรงของผู้ใดก็ตำม ควรต้องเข้ำใจให้ถูกต้องในทันทีว่ำ นั้นเป็น

พวกของกเิลส ไม่ใช่ใครทีไ่หนเป็นผูก่้อควำมโหดร้ำยรนุแรงเหล่ำน้ัน 

๑๖



แต่กเิลสนัน่เองเป็นผูก่้อให้เกิด ถ้ำเกิดควำมเกลียดชงัรงัเกยีจผูท้ีต่น

เหน็ว่ำ เป็นคนก่อควำมโหดร้ำยอ�ำมหติ ผูม้ำบรหิำรจิตต้องพยำยำม

ตั้งสติท�ำควำมรู้ให้ถูกต้องว่ำ 

 กิเลสเท่าน้ัน ควรได้รบัความเกลยีดชงัรงัเกยีจ เพราะทีแ่ท้

จริง กเิลสเป็นผูก่้อความชัว่ร้ายทัง้หลายทัง้หมด ไม่มผู้ีใดหรอืสิง่ใด

เป็นผู้ก่อความชั่วร้ายทั้งหลาย 

 กเิลสจรงิ ๆ กเิลสเท่ำนัน้ ทีเ่ป็นตวัส�ำคัญ ควรรังเกียจกิเลส 

ควรท�าลายกิเลส ถ้ำเห็นว่ำผลร้ำยต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น แสดงถึง

ควำมช่ัวร้ำยเหลือแสนของผู้ก่อ เพรำะผู้ก่อก็คือกิเลส กิเลสก็คือ 

ผู้ก่อควำมชัว่ร้ำยทัง้หลำยทัง้ปวง นอกจำกกิเลสไม่มผีูใ้ดจะสำมำรถ

ก่อให้เกดิควำมช่ัวท้ังหลำยได้ ไม่ว่าจะเป็นความชัว่น้อย หรอืช่ัวมาก 

ล้วนมีกิเลสเป็นฝ่ายก่อให้เกิดขึ้นทั้งนั้น 

 กำรบรหิำรจติโดยตรงทีส่ดุ กค็อืเมือ่ได้พบได้เห็นได้ยนิเร่ือง

ที่ชั่วร้ำยทั้งหลำย ก็อย่ำไปคิดวิพำกษ์วิจำรณ์ ต�ำหนิติเตียนคนนั้น

คนนี้ แต่ให้พุ่งตรงไปให้เห็นหน้ำตำของกิเลสทันที ว่ำน่ำเกลียดน่ำ

กลวัร้ำยกำจเพยีงไหน เกดิเรือ่งร้ำยเพยีงใด กเ็หน็หน้ำตำของกเิลส

ว่ำร้ำยเพียงนั้น หน้ำตำของกิเลสไม่มีงดงำมน่ำรักเลยแม้แต่น้อย 

เพรำะดังกล่ำวแล้วกิเลสเป็นผู้ก่อควำมชั่วร้ำยเลวร้ำยทุกประกำร

 แม้ผู้ท่ีถูกเห็นว่ำเป็นคนช่ัวคนร้ำยก็มิได้เป็นไปเอง แต่เป็น

ไปโดยมกีเิลสท�ำให้เป็นโทษเป็นไปทัง้สิน้ ไม่มผีูใ้ดคนใดสกัคนเดยีว

๑๗



ที่จะกระท�าความชั่วร้ายได้ โดยไม่มีกิเลสสั่งหรือบังคับขืนใจให้ท�า 

ถ้ำจะเห็นควำมร้ำยควำมน่ำรังเกียจก็จะต้องเห็นให้ถูกต้องว่ำ มีอยู่

ในกิเลส ไม่มอียูใ่นผูใ้ดผูห้นึง่ ไม่มผีูใ้ดผูห้นึง่ควรได้รบัควำมรงัเกยีจ

เกลียดชัง ไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งควรถูกท�ำลำยให้ย่อยยับไปเพรำะควำม 

ชัว่ร้ำยของเขำ มสีิง่เดยีวทีค่วรท�าลายเพราะมคีวามช่ัวร้ายอย่างเหลอื

แสน สิ่งนั้นคือกิเลส 

 เมือ่เหน็ความน่ารงัเกยีจเกลยีดชังทีผู่ใ้ด ให้เปลีย่นผูน้ั้นเป็น

กิเลสทนัท ีพยายามท�าสตใิห้ท�าให้ได้ แล้วแต่ละวนัจะมเีวลำเห็นว่ำ 

กิเลสนั้นมีโทษร้ำยแรงนัก เขำฆ่ำกันเป็นผักเป็นปลำ ก็ท�ำสติรับรู้

ให้ถกูควำมเป็นจรงิว่ำนัน่เกิดจำกกิเลสแท้ ๆ เขำลักเขำขโมยโกงกนั

กนินัน้ กท็�ำสตรัิบรูใ้ห้รู้ควำมจริงว่ำสิง่น้ันเกิดจำกกเิลสแท้ ๆ คดิถงึ

กิเลสไว้ให้มำก ๆ แล้วจะเกิดควำมสะดุ้งสะเทือน เกรงกลัวอ�ำนำจ

ร้ำยของกิเลส ท�ำอะไรได้เพื่อก�ำจัดกิเลสก็จะเต็มใจท�ำ 

 นี้จะค่อยเป็นค่อยไป เช่ือหรือไม่เช่ือก็ตำม เมื่อมำบริหำร

จิตก็คงคิดดังกล่ำวมำนี้ แต่ก็ต้องคิดด้วยว่ำ กิเลสนั้นไม่มีอยู่แต่ใน

ผู้อื่นทั้งหลายเท่านั้น แต่มีอยู่ในตัวเราของทุกคนด้วย 

 ดังนั้น เมื่อคิด พูด ท�ำ สิ่งใดก็ตำม ที่ไม่ดีไม่ชอบก็ให้มีสติ

ชีห้น้ำกเิลสว่ำ กเิลสท�ำฤทธ์ิชัว่ร้ำยอีกแล้ว ทัง้โลภ โกรธ หลง เป็น

กิเลส อำกำรของโลภ โกรธ หลงเกิดจำกกิเลส ท�ำสติชี้หน้ำในตัว

กเิลสเช่นนีใ้ห้ตลอดวนั กไ็ด้รูไ้ด้เหน็ หรอืได้คดิ พดู ท�ำ ควำมไม่ดี

ไม่ชอบด้วยตัวเอง แล้วจะเป็นผู้ชนะ กิเลสจะแพ้ ควำมสะอำดของ

จิตใจตน จะเกิดได้ทีละเล็กทีละน้อยอย่ำงแน่นอน 

๑๘



 เปรียบเหมือนถึงสุนัข ถ้ารับรู้ว่าเป็นสุนัข ใจก็ไม่สะดุ้ง

สะเทือน แต่ถ้าเห็นสุนัข แล้วมีใครร้องบอกว่า สุนัขบ้า ก็จะไม่

ยอมเผชิญหน้ากับสุนัขอย่างสบายอารมณ์แน่ ๆ จะต้องรีบหนี 

หรอืไม่ก็หาทางไล่ตะเพดิสนุขัให้หน ีคนเก่งมากก็จะถงึกบัตีสุนัข 

คนรู้จักกิเลสก็จะท�าเช่นเดียวกันกับคนรู้จักว่า สุนัขบ้านั่นแล

๑๙
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วิธีคิดที่ถูกต้อง

 อำทิตย์ก่อนได้แนะน�ำว่ำ กำรบริหำรจิตโดยตรงประกำร

หนึ่งที่จะสำมำรถท�ำให้ลดกิเลส โลภ โกรธ หลง จนถึงท�ำให้หมด

ไปได้ คือ อย่ำเพิ่งเล็งบุคคลเป็นส�ำคัญ ไม่ว่ำจะเห็นควำมเป็นคน

โลภ คนโกรธ คนหลงในท่ีใด ก็อย่ำเพ่ิงเล็งว่ำ ผูน้ัน้เป็นคนโลภ คน

โกรธ คนหลงที่น่ำรังเกียจที่มีทุกข์โทษภัยเต็มตัว แต่ให้เพ่งเล็งตรง

ไปทีก่เิลส ให้รูว่้ำควำมน่ำรงัเกียจน่ำกลวัทีป่รำกฏ เหมอืนเป็นควำม

น่ำรงัเกยีจน่ำกลวัของบคุคลนัน้ แท้ทีจ่รงิเป็นควำมน่ำรงัเกยีจน่ำกลวั

ของกเิลส ทกุข์โทษภยัทีว่่ำเกิดจำกคนนัน้คนนีน้ัน้ แท้ทีจ่รงิเป็นโทษ

ภัยจำกกิเลส อำจจะมีผู้ไม่อยำกเห็นด้วย 

 แต่ส�ำหรับผู ้ตั้งใจจริงที่จะบริหำรจิต ควรต้องพยำยำม 

เห็นด้วยและพยำยำมคิดให้ถูกต้องเช่นนี้ กำรคิดให้ได้เช่นน้ี คือ 

คิดว่าไม่มีคนใดจะก่อทุกข์โทษภัยให้ใครได้เลย ถ้าไม่มีกิเลสบังคับ 

บัญชา ดั่งนั้นจึงไม่ควรมุ่งร้ำยไปที่คนหนึ่งคนใด แม้คนนั้นจะท�ำสิ่ง

ทีเ่ป็นโทษทุกข์ภยัให้เกิดขึน้ ควรมุง่ไปทีกิ่เลส มุง่ท�ำร้ำยกเิลสให้เตม็

ก�ำลงัควำมสำมำรถนีแ้หละเป็นกำรถกูต้อง เป็นกำรมุง่ร้ำยท�ำลำยที่

๒๐



ไม่เป็นโทษท้ังแก่ตนเองและแก่ใครอืน่ทัง้นัน้ ตรงกันข้ำมกลบัเป็นกำร

มุง่ร้ำยท�ำลำยประกำรเดยีวทีใ่ห้คุณอย่ำงยิง่ ทัง้แก่ตนเองและแก่คน

อื่นทั้งหลำยทั้งปวง 

 การมุง่ร้ายต่อบคุคลทีต่กอยูใ่ต้อ�านาจของกเิลสนัน้เป็นโทษ

แน่นอน อาจจะไม่เป็นโทษแก่ผู้ถูกมุ่งร้ายในบางกรณี แต่จะเป็น

โทษแก่เจ้าตัวผู้มุ่งร้ายเองในทุกกรณี เพรำะควำมมุ่งร้ำยเป็นควำม

ไม่ดีอย่ำงยิ่ง และแม้ไม่ถึงเป็นควำมมุ่งร้ำย เป็นเพียงควำมไม่ชอบ

ควำมรงัเกยีจ กเ็ป็นโทษเช่นเดยีวกนั จะแตกต่ำงกนักแ็ต่เพยีงควำม

มำกน้อยหนักเบำเท่ำนั้น กล่ำวได้ว่ำ กิเลสที่มีก�ำลังมีอ�ำนำจเหนือ

คนอื่น ท�ำคนอื่นให้แสดงควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง ปรำกฏ

แก่เรำนั้น จะกลำยมำเป็นกิเลสที่มีก�ำลังอ�ำนำจเหนือตัวเรำเองได้ 

 ถ้ำเรำไม่รูจั้กจดักำรกบัจติใจเรำเองให้ถกูต้อง ถ้ำเรำไม่รูจ้กั 

จัดกำรกบัควำมทกุข์ของเรำให้ดี กำรจดักำรกับจติใจของเรำกบัควำม

คดิของเรำอย่ำงไม่ถกู กเ็ช่นกำรเพ่งโทษของบคุคลทีต่กอยูใ่ต้อ�ำนำจ

ของกิเลส เห็นว่ำเขำเป็นคนโลภ คนโกรธ คนหลง ที่น่ำเกลียดน่ำ

กลัว น่ำท�ำลำยดั่งนี้เป็นต้น กับกำรจัดกำรกับจิตใจของเรำเองกับ

ควำมคิดของเรำเองอย่ำงถูกต้อง ก็เช่นกำรไม่เพ่งโทษของบุคคลที่

ตกอยู่ใต้อ�ำนำจของกิเลสด้วยว่ำ เขำเป็นคนโลภ คนโกรธ คนหลง 

ที่น่ำเกลียดน่ำกลัว น่ำท�ำลำย ดังนี้เป็นต้น แต่เห็นว่ำ ควำมโลภ

ควำมโกรธควำมหลง คอืสิง่ทีม่โีทษน่ำเกลยีดน่ำกลัวน่ำท�ำลำย และ

ก็คงพยำยำมท�ำลำยกิเลสท่ีน่ำเกลียดน่ำกลัวน่ำท�ำลำยนั้น เต็มสติ

ปัญญำควำมสำมำรถ 
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 เช่นนี้ กิเลสของผู้อื่นจึงจักไม่เป็นโทษแก่เรำ ไม่กลำยมำ

เป็นกิเลสของเรำ ท่ีมกี�ำลงัอ�ำนำจเหนอืตวัเรำ กำรไม่ท�ำสตใิช้ปัญญำ

ให้เหน็ควำมจรงิว่ำ กเิลสเท่ำนัน้ทีท่�ำให้ปรำกฏเป็นควำมโลภ ควำม

โกรธ ควำมหลง ควำมเหน็ผดิเข้ำใจผดิจะก่อให้เกดิกิเลสในใจตนเอง

แน่นอน คงไม่มีผู้ใดปฏิเสธว่ำ เมื่อรู้สึกว่ำคนนั้นไม่ดี คนนี้ไม่ดี 

เพรำะแสดงควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงอย่ำงน่ำเกลยีดน่ำกลวั

นั้น จิตใจของเรำเองก็รุนแรงตำมควำมรู้สึกไปด้วย เป็นควำมโกรธ 

ควำมเกลยีด ควำมคดิร้ำยต่ำง ๆ เท่ำกับเป็นกำรเพิม่กเิลสในใจตน 

เท่ำกบัยอมให้กเิลสของผูอ้ืน่มำกลำยเป็นกเิลสของเรำ เพิม่พนูกเิลส

ให้แก่เรำ 

 แตกต่างกบัการเหน็เพยีงโทษของกเิลส โดยไม่ให้มบีคุคล

เกี่ยวข้องซึ่งให้คุณสถานเดียว ก�าจัดกิเลสอย่างเดียว ไม่ยอมให้

กิเลสก�าจัดจิตใจเรา ท�าลายกิเลสฝ่ายเดียว ไม่ยอมให้กิเลสเป็น

ฝ่ายท�าลายเรา ดงันัน้ จงึควรพยายามใช้สตใิช้ปัญญาดใูห้รูค้วาม

จริงให้ถูกต้อง เมื่อเห็นอาการปรากฏของกิเลสในที่นั้นที่น้ี รวม

ทั้งในตัวเราเองด้วยแล
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วิธีป้องกันกิเลส 

 ระยะนี้กำรบริหำรทำงจิตส�ำหรับผู้ใหญ่ ก�ำลังพูดถึงกำรดู

หน้ำตำของกิเลส ไม่มองดูหน้ำตำของคนผู้มีกิเลส นั่นก็คือ ตัดคน

ให้พ้นจากกเิลส แยกกเิลสกับคนออกจากกนั และไม่มองดูคน มอง

ดูแต่กิเลส เมื่อเห็นควำมโลภปรำกฏจำกผู ้ใด ก็ตัดคนผู ้นั้น 

เสียจำกใจ ดูให้เห็นแต่กิเลสคือควำมโลภ ไม่ให้เห็นคนเป็นอันขำด 

เมือ่เหน็ควำมโกรธปรำกฏจำกผูใ้ด ก็ตดัคนผูน้ัน้เสยีจำกใจ ดใูห้เหน็

แต่กิเลสคือควำมโกรธ ไม่เห็นคนเป็นอันขำด เมื่อเห็นควำมหลง

ปรำกฏจำกผูใ้ด กใ็ห้ตัดคนผูน้ัน้เสยีจำกใจ ดูให้เห็นแต่กเิลสคอืควำม

หลง ไม่ให้เห็นคนเป็นอันขำด นั่นก็คือให้เพ่งโทษของกิเลสเท่ำนั้น 

ไม่ให้เพ่งโทษบุคคล ไม่ว่ำคนใดทั้งนั้น 

 และกด็งักล่ำวแล้ว การไม่เพ่งโทษบคุคล เพ่งโทษแต่กิเลส 

ยกการแยกกิเลสกับบุคคลออกจากกันให้เด็ดขาด เป็นการป้องกัน

ไม่ให้กิเลสของผู้อื่น กลายเป็นกิเลสของตนเอง เป็นกำรป้องกันไม่

ให้กเิลสในใจตนเพิม่พนูยิง่ข้ึนทกุท ีซึง่เป็นควำมจรงิทีจ่ะกล่ำวว่ำ ทกุ

วันเวลำ ต่ำงพำกันรับเอำกิเลสของผู้อื่นไปเป็นกิเลสของตนเป็นอัน
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มำก และต้องเป็นด้วยเหตนุีป้ระกำรหนึง่ กเิลสของแต่ละคนจึงแทนที่

จะลดน้อยลงกก็ลบัเพิม่ขึน้ อำกำรของกเิลสทีน่่ำรงัเกยีจน่ำกลวั จึง

มำกมำยเต็มไปทุกหนทกุแห่ง สะสมเพิม่พนูมำกมำย ก่อให้เกดิผล

ร้ำยจนยำกจะเข้ำใจว่ำ เกิดขึ้นได้อย่ำงไรในทุกวันนี้ ใคร ๆ ก็ชอบ

พดูกนัว่ำ เมือ่ก่อนไม่เป็นเช่นนี ้เมือ่ก่อนสงบสบำย สมยัน้ีมแีต่ควำม

เดือดร้อน วุ่นวำย ภยัอนัตรำยมอียูท่กุหนทกุแห่งมำกมำยและรนุแรง

จนเหลือเชื่อว่ำ มนุษย์จะท�ำได้ถึงเพียงนี้ 

 ผู้มำบริหำรจิตควรตั้งสติและเปลี่ยนควำมคิดที่ว่ำ ควำมชั่ว

ร้ำยทั้งหลำยเกิดจำกกำรกระท�ำของมนุษย์ มนุษย์ไม่ได้คิดให้ถูกว่ำ 

ควำมช่ัวร้ำยทัง้หลำยเกิดจำกกิเลส กิเลสทีเ่ป็นควำมสกปรกเกนิกว่ำ

ควำมเข้ำใจของเรำท่ำนทัง้หลำย ดัง่นัน้ผลทีเ่กดิจำกกเิลสของกเิลส

จึงชัว่ร้ำยรนุแรงจนท�ำให้เหลือเชือ่ว่ำเป็นไปได้อย่ำงไร กำรท�ำสติคดิ

ให้ได้ดังกล่ำวแล้ว แยกกิเลสกับบุคคลออกจำกกันได้แล้ว 

 ต่อจำกนีก้เ็ป็นเรือ่งของกำรปฏบิตัใิห้เหมำะสม ให้ถกูให้ควร 

ที่กล่ำวว่ำให้เพ่งโทษของกิเลส ไม่ให้เพ่งโทษของบุคคล กล่ำวอีก

อย่ำงก็คือ ไม่ให้มีจิตเกลียดชังรังเกียจบุคคลที่ตกอยู่ใต้อ�ำนำจของ

กเิลส แต่กม็ไิด้หมำยควำมว่ำ ให้ปฏบิติัต่อบคุคลผูท้ีต่กอยู่ใต้อ�ำนำจ

ของกเิลสจนประกอบกระท�ำกรรมช่ัวร้ำยรุนแรงต่ำง ๆ เช่นเดยีวกับ

ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีกิเลสเบำบำง 

 ได้เคยกล่ำวอยู่เสมอว่ำ ผู้ปฏิบัติธรรมนั้น ต้องฉลำดรู้ว่ำ 

เรือ่งของใจกบัเรือ่งของกำรปฏิบตัภิำยนอกต้องเป็นคนละเรือ่ง รงัเกยีจ

กเิลสไม่รงัเกยีจตวับคุคลน้ันถกูต้อง เพรำะควำมรงัเกยีจนัน้เป็นเรือ่ง
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ของใจ แต่เรื่องของกำรปฏิบัติภำยนอกต้องเป็นอีกแบบหนึ่ง ใจไม่

รังเกียจแต่กำรกระท�ำต้องเหมำะสม เพรำะถึงอย่ำงไร กิเลสในตัว

คนกม็อี�ำนำจก่อให้เกดิทกุข์ภยัโทษได้อย่ำงแน่นอน กเิลสใช้คนเป็น

เครือ่งมอื ใช้คนเป็นเคร่ืองต่อ อย่ำงทีก่ล่ำวว่ำ คนเป็นเคร่ืองมอืของ

กรรม หรือคนเป็นเครื่องมือของกิเลสก็ได้เช่นเดียวกัน 

 ในฐำนะท่ีคนใดตกเป็นเคร่ืองมือของกิเลสที่ชั่วร้ำยรุนแรง

นัก แม้จะมีสติท�ำใจได้ถูกต้อง ว่ำคนนั้นไม่ใช่คนที่ชั่วร้ำย แต่ผู้มี

ปัญญำมีสติก็ควรต้องใช้สติใช้ปัญญำปฏิบัติต่อคนผู้น้ันให้ถูกต้อง 

หลีกเลี่ยงทำงกำย ไม่เกี่ยวข้องทำงกำย เหมือนเป็นกำรรังเกียจแต่

จิตใจต้องรู้ถูกว่ำ สิ่งที่ตนรังเกียจเกลียดกลัวไม่ใช่คนผู้นั้น แต่เป็น

กิเลสที่ใช้คนผู้นั้นเป็นเคร่ืองมือ ด้วยสติด้วยปัญญำเช่นน้ี ขณะที ่

กำรแสดงทำงกำยเหมือนรังเกียจ ภำยในใจจะเป็นไปอย่ำงตรงกัน

ข้ำม ควำมเอน็ด ูสงสำร เหน็ใจ ปรำรถนำดใีนคนผูน้ั้น จะมไีด้เต็ม

เปี่ยม เช่นนี้จะเป็นคุณแก่เจ้ำตัวเองอย่ำงยิ่ง 

 ใจทีม่ากด้วยเมตตากรุณาพร้อมด้วยสติปัญญา ย่อมเป็นใจ

ที่มีค่า ย่อมเป็นใจท่ีให้คุณต่อเจ้าตัวเป็นอย่างย่ิง เกินกว่าจะมีผู้

ใดหยิบยื่นหรือช่วยแต่งเติมให้ได้
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ท�าอย่างไรกับธรรมะ

 เมือ่พระพุทธเจ้ำทรงตรสัรูแ้ล้วได้ทรงแสดงธรรมทีท่รงตรสัรู้

สัง่สอน กำรทรงแสดงธรรมของพระพทุธองค์ เป็นไปเพือ่ประโยชน์

แก่คนหมู่มำก คือเพื่อประโยชน์แก่สตรีและบุรุษผู้ท�ำตำมที่ทรง 

สัง่สอน นัน่กค็อื ผูจ้ะได้รบัประโยชน์จำกกำรเกดิขึน้ของพระพทุธเจ้ำ 

จะต้องเป็นผูท้�ำตำมทีท่รงสัง่สอน แม้ไม่ท�ำตำมทีท่รงส่ังสอน กย่็อม

ไม่อำจได้รับประโยชน์จำกกำรเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ำ 

 มีพุทธภำษิตกล่ำวไว้เกี่ยวกับกำรเลือกปฏิบัติธรรมว่ำ ควร

เลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคาย จะเห็นอรรถ คือ เนื้อความแจ่มแจ้ง

ได้ด้วยปัญญา ความหลุดพ้นแห่งใจย่อมมีเหมือนกับความดับแห่ง

อคัคร้ีอนแรงอนัลกุโพลงฉะนัน้ พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเพือ่ให้

ผู้ฟังน�ำไปแก้กิเลสในใจตนให้บรรเทำเบำบำงจนถึงหมดส้ิน เป็น

หน้ำทีข่องผู้ฟังจะต้องพินิจพจิำรณำว่ำธรรมะข้อใดบทใดทีจ่ะแก้กเิลส

ของตนได้ เพรำะทกุคนทีเ่ป็นบถุชุนกต็ำม ทีเ่ป็นอริยบุคคลแต่ยงัไม่

เป็นพระอรหันต์ก็ตำม ต่ำงยังมีกิเลส เพียงแต่มำกบ้ำงน้อยบ้ำง

เท่ำนั้น 
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 ด่ังนั้นก็ธรรมของพระพุทธเจ้ำที่มุ่งแก้กิเลสจึงต้องกระทบ

กิเลสของทุกคน ไม่มียกเว้น ไม่ว่ำคนสูงคนต�่ำ คนมีคนจน คนดี

คนไม่ดี จะต้องถูกธรรมะกระทบทุกคนอย่ำงแน่นอน เพียงแต่ว่ำ 

ผู้ใดจะรู้ตวั ผูใ้ดจะไม่รูเ้ท่ำนัน้ และทีส่�ำคญักค็อืผูท่ี้รูตั้วจะรับอย่ำงไร  

บำงคนก็รับอย่ำงผู้ยินดีที่จะได้แก้ไขจิตใจตนให้ดีขึ้น บำงคนก็รับ 

อย่ำงผู้ยินร้ำยว่ำธรรมะที่กระทบใจตนนั้นเป็นเจตนำร้ำยของ 

ผู้แสดงหรือผู้พูด ท่ีคนประเภทแรกที่รับอย่ำงยินดีก็จะได้มีโอกำส

แก้ไขจิตใจตน นับว่ำเป็นผู้มีโอกำสดี 

 ตรงกนัข้ำมกับบคุคลประเภทหลังทีเ่หน็ไปว่ำ ผูพ้ดู ผูแ้สดง

มุ่งร้ำย เพรำะบุคคลประเภทแรกจะสำมำรถท�ำกิเลสให้เบำบำงลง

ได้ ส่วนบุคคลประเภทหลัง นอกจำกไม่ท�ำกิเลสให้เบำบำงลงแล้ว 

ยงัจะเพิม่ให้มำกขึน้ ด้วยควำมโกรธว่ำ ผูพู้ดธรรม หรอืผูแ้สดงธรรม

มุ่งร้ำยต่อตน 

 เมือ่มุง่มำบรหิำรจติคือมุง่ปฏบิตัธิรรมเพ่ือควำมพ้นจำกกเิลส

ต้องพิจำรณำใจตนในขณะอ่ำนหรือฟังธรรมเรียกว่ำเป็นกำรเลือก

เฟ้นธรรม ธรรมใดกระทบใจ ว่ำตรงกับท่ีตนเป็นอยู ่พงึปฏบิตัน้ิอมน�ำ

ธรรมะเข้ำสูใ่จตน เพือ่แก้ไขให้เรยีบร้อยทีท่่ำนกล่ำวว่ำ เหน็บณัฑติ

ใดผู้มีปรกติชี้ความผิดให้ ดุจผู้บอกขุมทรัพย์ให้ ผู้มีปรกติกล่าว

ก�าราบมีปัญญาจึงคบบัณฑิตเช่นน้ัน เมื่อคบท่านเช่นนั้น ย่อม

ประเสริฐไม่เลวเลย บัณฑิตนั้น ก็คือคนดีผู้มีธรรม หรือผู้รู้ธรรมที่

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเอง 

 กำรกล่ำวธรรมของบัณฑิตคือกำรกล่ำวตำมที่พระพุทธเจ้ำ
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ทรงสอนไว้ และบณัฑตินัน้ มพีทุธภำษติกล่ำวไว้ด้วยว่ำ บรุษุจะเป็น

บณัฑติในทีท่ัง้ปวงกห็ำไม่ แม้สตรมีปัีญญำเฉยีบแหลมในทีน้ั่น ๆ ก็

เป็นบัณฑิตได้เหมือนกัน กำรบริหำรจิตเป็นวิธีหนึ่งที่จะด�ำเนินไปสู่

ควำมเป็นบัณฑิตคือคนดีมีปัญญำคนดีคือคนมีกิเลสเบำบำง โลภ

น้อย โกรธน้อย หลงน้อย กเิลสนัน้มำกเพยีงไรกล็ดได้ ท�ำให้เหลอื

น้อยได้ ท�ำให้หมดจดอย่ำงสิ้นเชิงก็ได้ 

 ส�าหรับผู้ที่มีกิเลสต้องมีปัญญาแม้เพียงพอสมควร ที่จะ

เชื่อว่า กิเลสเป็นโทษอย่างยิ่ง ควรท�าลาย สามารถท�าลายกิเลส

ได้มากเพียงไร กส็ามารถจะเป็นคนด ีเป็นบณัฑติได้มากเพยีงนัน้ 

แลเห็นพระพุทธเจ้าได้ใกล้ชิดเพียงนั้นแล
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มั่นใจในความจริง

 ผูส้นใจศกึษำปฏบิตัธิรรมย่อมจะเคยได้ยนิสจัจะประกำรหนึง่

ที่ว่ำ 

 ทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดา ไม่ว่าสุข ไม่ว่า 

ทุกข์เมื่อเกิดแล้วต้องดับ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

 ที่แทบทุกคนผู้เป็นพุทธศำสนิกชนพอใจ จะใช้เป็นค�ำปลง

จิต ปลงใจ จนติดปำกนั้น ก็มีควำมหมำยเช่นว่ำ คือ ไม่เที่ยง เป็น

ทุกข์ เกิดขึ้นแล้วต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป ดับไป ไม่เป็นไป

ตำมอ�ำนำจควำมปรำรถนำต้องกำรของผู้ใดทั้งสิ้น 

 เมื่อมุ่งมำบริหำรจิตก็ควรน�ำสัจจะนี้มำใช้ให้เป็นประโยชน์

ให้มำกท่ีสดุ พินจิพิจำรณำให้เหน็ว่ำไม่ว่ำสขุ ไม่ว่ำทุกข์ เกดิขึน้แล้ว

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและดับไปจริงหรือไม่ และกำรจะพินิจ

พจิำรณำให้เหน็เท็จจรงิก็ไม่ยำกล�ำบำกจนเกินไปนกั เพรำะสขุทกุข์

ไม่ได้เกดิข้ึนท่ีไหนซ่ึงเป็นทีห่่ำงไกล อันจะเป็นเหตุให้ต้องเหน่ือยยำก
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ติดตำมไปดู 

 สุขทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเอง ไม่ว่าจะอยู่แห่งหน

ต�าบลใด เวลามดืเวลาสว่าง ท่ามกลางผูค้นมากมาย หรอืตามล�าพงั

คนเดียว สุขทุกข์ก็ติดตามเราไปเสมออย่างใกล้ชิด เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกับจิตใจเรา 

 ถ้ำจะเปรียบควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสุขทุกข์กับ

จิตใจ ก็ยิ่งกว่ำเงำตำมตัวเสียด้วยซ�้ำ ดังนั้นกำรจะมองดูสุขดูทุกข์

ของตนเองที่ปรำกฏแก่จิตใจตนเอง จึงไม่ยำกล�ำบำกอย่ำงไรเลย 

ส�ำคัญอย่ำงเดียวคือต้องมีสติ คือ ต้องมีสติท่ีจะเพ่งดูสุขทุกข์น้ัน 

ไม่ใช่ว่ำปล่อยให้สุขทุกข์เกิดขึ้นโดยเผลอสติ จะเกิดขึ้นอย่ำงไร 

แปรปรวนเปลีย่นแปลงไปอย่ำงไร ไม่มสีตเิพ่งพินจิให้รู้ให้เหน็แจ้งชัด

แก่ใจตน รู้แต่เพียงว่ำเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วก็ปล่อยสติให้รู้สึกเป็นสุข

เป็นทกุข์เดอืดร้อนวุน่วำยบ้ำง ละเมอเพ้อฝันบ้ำง ยุง่อยูเ่ช่นน้ัน จติใจ

ไม่ยกระดับดีขึ้นได้เลย 

 แม้ว่ำจะต้องผ่ำนควำมสุขควำมทุกข์มำมำกมำยนับคร้ังไม่

ถ้วน ประมำณควำมชอบธรรมหรอืควำมละเมอเพ้อฝันไม่ได้ ผูไ้ม่มี

สต ิไม่ตัง้สตไิว้ให้ดย่ีอมเป็นเช่นนี ้ตรงกนัข้ำมกบัผูม้สีติ ต้ังสติไว้ดี 

ซึ่งควำมสุขควำมทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ละคร้ังในจิตใจจักเป็นประโยชน์

อย่ำงยิง่ จักเป็นเครือ่งช่วยยกระดบัจติให้สงูขึน้ ขดัเกลำเครือ่งเศร้ำ

หมองให้ผ่องพ้นจำกจิตใจได้มำกขึ้นตำมล�ำดับ 

 ถ้ำเพ่งดคูวำมสุขควำมทกุข์ทีเ่กิดขึน้ในใจ แม้ไม่ต้องนำนนกั 

เพยีงชัว่นำทีสองนำทก็ีจกัต้องได้เหน็ควำมเกิดขึน้ดบัไปอย่ำงแน่นอน 
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เมื่อเห็นประจักษ์ชัดแก่ตนเองแล้วว่ำ ความสุขก็ตาม ความทุกข์

ก็ตาม ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องท�าให้จิตใจฟุ้งไปด้วยความยินดี อันเกิด

จากความสุขหรือสลดหดหู่ หมองเศร้า ด้วยความยินร้าย อันเกิด

จากความทุกข์ ไม่คงทนอยู่ได้นานช้าเท่าไรเลย เพียงนาทีเดียว ก็

เปลีย่นแปลงดบัไปได้แล้ว แม้เพ่งมองให้เหน็ แม้คร้ังละชัว่ครูช่ัว่ยำม 

แต่ให้บ่อยครั้งให้เสมอ ๆ จนเกิดควำมค่อย ๆ เชื่อว่ำที่ว่ำ ไม่ว่ำสุข

หรือทุกข์เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปนั้น เป็นควำมจริงแท้ ก็จะเกิดควำม

ไม่ยึดมัน่ในควำมสุขหรือควำมทุกข์  ไม่ยนิดไีม่ยนิร้ำยจนเกนิไปนัก 

เมื่อต้องประสบควำมสุขหรือควำมทุกข์ 

 มีผู้เปรียบว่ำ เวลำหัดขับรถใหม่ ๆ มีควำมกลัว แต่เมื่อใช้

เบรกท�ำให้รถหยุดได้ทุกครั้งที่ต้องกำร ควำมกลัวก็ลดน้อยลง เกิด

ควำมมั่นใจที่จะพำรถให้แล่นไป เพรำะเชื่อว่ำเมื่อต้องกำรให้หยุดก็

สำมำรถจะท�ำให้หยุดได้อย่ำงแน่นอน 

 ควำมมั่นใจนี้กล่ำวว่ำ เหมือนควำมมั่นใจเชื่อว่ำ สุข ทุกข์ 

เกิดแล้วต้องดับ จึงไม่ปล่อยใจให้วุ่นวำยไปกับควำมสุขควำมทุกข์ 

คอื แม้จะมคีวำมสขุเกิดขึน้ ใจก็จะสงบเฉยอยูไ่ด้พอสมควร มคีวำม

ทกุข์เกดิขึน้ ใจกจ็ะสงบเฉยอยูไ่ด้เช่นกัน ไม่ฟูขึน้เพรำะควำมสุข ไม่

แฟบลงเพรำะควำมทกุข์ และไม่วติกกงัวลจนเกนิไปทีจ่ะสงวนรกัษำ

ควำมสขุไว้ หรอืท่ีจะแก้ไขให้ควำมทกุข์หมดไป มคีวำมมัน่ใจว่ำ ไม่

ว่ำจะต้องสู้เพื่อแย่งชิงควำมสุขไว้หรือเพื่อขับไล่ควำมทุกข์ใจหรือไม่

กต็ำม ท้ังควำมสขุและควำมทกุข์กต้็องเป็นไปตำมกฎของควำมจรงิ

อันเป็นสัจธรรม คือเมื่อเกิดแล้วต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง และ 
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ดับไป 

 ผู้มาบรหิารจติควรอบรมสต ิเพ่งพนิจิดจูติของตนทกุครัง้

ทีค่วามสขุหรอืความทกุข์เกดิขึน้ ให้เหน็สจัจะดงักล่าวจนเกดิความ

มั่นใจในสัจจะนั้น นั่นแหละจะเป็นการบริหารจิตที่ส�าคัญยิ่งแล
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ยิ่งวาง ยิ่งสุข

 ได้กล่ำวไว้ว่ำ แม้มีสติเพ่งดูจิตใจให้เห็นควำมสุขควำมทุกข์

ที่เกิดข้ึน ก็ย่อมจะเห็นทั้งควำมเกิดและควำมดับของควำมสุขและ

ควำมทุกข์ และเมื่อมีสติเพ่งดูจิตให้เสมอให้บ่อย ๆ ก็จะเห็นควำม

เกิดควำมดับของควำมสุขควำมทุกข์เสมอบ่อย ๆ ด้วยกำรได้เห็น

เสมอได้เห็นบ่อย ๆ คือกำรเน้นควำมรู้สึกให้หนักเข้ำ ชัดเจนเข้ำ 

นัน่กค็อื ควำมรูส้กึว่ำเมือ่มเีกดิต้องมดีบั จะหนกัแน่นมัน่คงขึน้ตำม

ล�ำดับ ในระยะแรกจะยังไม่ฝังแน่นในจิตใจ แต่ต่อไปจะลึกซึ้ง จน

เป็นควำมรูซ้ึ้งของจิตใจ เป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกบัจติใจ ไม่จ�ำเป็นต้อง

ตั้งสติเป็นพิเศษ ดูให้เห็นควำมเกิดควำมดับก็จะมีใจสงบอยู่ได้

สมำ่เสมอ ท้ังในขณะทีค่วำมเกิดดบัปรำกฏขึน้ ทัง้ควำมเกดิดับของ

ควำมสุขและควำมทุกข์ 

 ใจทีรู่ซึ้ง้รูจ้รงิในเรือ่งควำมเกดิดบั จกัเป็นใจทีป่ล่อยวำง ไม่

ยึดมัน่ในควำมเกดิขึน้ ไม่ว่ำของควำมสขุหรอืควำมทกุข์ ควำมไม่ยดึ

มัน่กคื็อควำมไม่หวัน่ไหวไปตำมควำมสขุหรือควำมทกุข์ทีเ่กดิขึน้ ไม่

ฟูขึ้นเมื่อได้พบควำมสุข ไม่แฟบลงเมื่อพบควำมทุกข์ แม้ว่ำเมื่อยัง
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เป็นบุถุชนผู้มีกิเลสจะต้องหวั่นไหวไปบ้ำง เมื่อประสบโลกธรรมทั้ง

แปด คือ ได้ลำภ เสื่อมลำภ ได้ยศ เสื่อมยศ ถูกนินทำ ได้รับ

สรรเสริญ เป็นสุข เป็นทุกข์ แต่ควำมหว่ันไหวน้ัน ก็จะน้อยมำก

และไม่เนิ่นนำน จะกลับเป็นปรกติได้โดยเร็ว 

 เมือ่สตเิตอืนให้รูว่้า สิง่เหล่านัน้ไม่เทีย่ง เกดิแล้วจกัดบั สต ิ

ที่เป็นดั่งนี้ มีอ�านาจอัศจรรย์ที่จะดับความยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความ

หวั่นไหวไปตามความสุขความทุกข์ได้จริง จะกล่ำวก็ย่อมไม่ผิดว่ำ

ควำมไม่หวั่นไหวไปกับควำมสุขควำมทุกข์ เพรำะเห็นควำมเกิดดับ

พอสมควรนัน้เป็นเหตสุ�ำคญัทีจ่ะท�ำให้ลดควำมโลภ ควำมโกรธ ควำม

หลง จนถึงท�ำให้ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงหมดสิ้นเชิงก็ได้ 

 เมือ่เหน็ควำมเกิดดับชัดแจ้งจริงแล้ว ควำมไม่พอทีเ่ป็นเครือ่ง

ก่อกเิลสตวัส�ำคญั กส็ำมำรถจะกลบักลำยเป็นควำมพอได้ เมือ่เห็น

ควำมเกิดดับ ควำมไม่พอนั้นเป็นเหตุส�ำคัญให้เกิดควำมโลภ หรือ

คือรำคะ หรือโลภะ ปรำรถนำต้องกำรไม่มีขอบเขตที่จะได้ลำภได้

ยศ ได้สรรเสรญิได้สขุ ได้เท่ำไรก็ยังไม่สำมำรถหยดุควำมปรำรถนำ

ต้องกำรได้ ไม่อิ่มไม่พอ 

 เมือ่ควำมปรำรถนำต้องกำรทีไ่ม่พอมอียู ่บคุคลย่อมสำมำรถ

ปฏบัิตผิดิได้ในทกุเรือ่ง อคตทิัง้หลำยเกิดจำกควำมไม่พอ ฉนัทำคติ 

ล�ำเอียงเพรำะรัก ก็เกิดจำกควำมไม่พอ คือไม่พอในผลที่จะได้รับ

จำกควำมรกั จำกคนทีร่กั จำกสิง่ทีร่กั โทสำคติ ล�ำเอยีงเพรำะโกรธ 

กเ็กดิได้จำกควำมไม่พอ คอืไม่พอในผลทีไ่ด้รบัอยู ่โทษว่ำเป็นเพรำะ

ผู้นั้นผู้นี้ สิ่งนั้นสิ่งนี้ เป็นเหตุให้ไม่ได้รับผลเพียงพอ ล�ำเอียงเพรำะ

๓๔



โกรธจงึเกดิขึน้ โทษว่ำผู้ใดเป็นเหตใุห้ไม่ได้รับผลเพียงพอ กโ็กรธผู้

นั้น ล�ำเอียงเพรำะควำมโกรธนั้น 

 โมหำคติ ล�ำเอียงเพรำะหลง ก็เกิดได้จำกควำมไม่พอ คือ

ไม่พอในผลที่ได้รับอยู่ เช่นในฐำนะที่เป็นอยู่ หรือไม่พอในผลที่ 

ผูอ้ืน่ได้รบัอยู ่เช่นในฐำนะทีผู่อ่ื้นเป็นอยู ่ล�ำเอียงเพรำะหลง คอืหลง

ไม่ปลงตำมควำมจรงิ เช่น หลงเหน็ควำมทกุข์เป็นควำมสุข หลงเห็น

ควำมดีเป็นควำมชั่ว หลงเห็นไม่พอก็เพรำะควำมไม่พอนี้แหละที่

ท�ำให้แสวงหำสิง่ทีค่ดิว่ำ จะท�ำให้เกดิควำมพอ แสวงหำควำมสขุ แต่

เมื่อหลงเห็นควำมทุกข์เป็นควำมสุข ก็ต้องได้มำแต่ควำมทุกข์ 

 ควำมหลงท�ำให้เกิดอคติว่ำ ควำมทุกข์เป็นส่ิงทีน่่ำปรำรถนำ

ต้องกำร เมื่อหลงเห็นควำมดีเป็นควำมช่ัว ควำมไม่พอก็จะท�ำให้

แสวงหำควำมด ีแต่กลบัได้มำแต่ควำมชัว่ เพรำะควำมหลงท�ำให้เกดิ

อคตว่ิำ ควำมชัว่เป็นสิง่ทีน่่ำปรำรถนำต้องกำร เมือ่หลงเหน็โทษเป็น

คณุ แสวงหำคณุ กจ็กัต้องได้มำแต่โทษ ควำมหลงท�ำให้เกดิอคตว่ิำ

โทษเป็นสิ่งที่น่ำปรำรถนำต้องกำร 

 ภยำคต ิล�ำเอยีงเพรำะกลวั กเ็กิดจำกควำมไม่พอคอืกลวัจะ

ไม่ได้รับอะไรต่ำง ๆ จำกผู้นั้นผู้นี้หรือกลัวจะได้รับโทษทุกข์ภัยจำก

ผูน้ัน้ผู้นี ้ควำมกลวันีเ้กดิเพรำะไม่มัน่ใจในตนเองว่ำ มคีวำมพอแล้ว

ทั้งสิ่งต่ำง ๆ และคุณควำมดีที่จะปกป้องคุ ้มครองให้พ้นภัย 

ไม่ควรต้องเกรงกลวัผูใ้ด หรืออะไรจนถึงต้องเกิดควำมล�ำเอยีง ควำม

ล�ำเอียงเพรำะกลัว เมื่อไม่มั่นใจในตนเองไม่มีควำมพอ ก็ท�ำให้ 

เกิดอคติเพรำะควำมกลัว 

๓๕



 แม้ท�าใจให้มีความพอเป็นธรรมะส�าคัญอย่างยิ่ง พอใจใน

ฐานะและภาวะของตน พอใจในสิ่งที่ตนได้รับอยู่ได้เป็นอยู่ อคติ

ย่อมไม่มี การปฏิบัติติดตามอ�านาจของอคติทั้งหลายย่อมยากจะ

เกดิได้ ความเดือดร้อนวุน่วายย่อมสงบ เป็นความสงบสขุเกดิขึน้

แก่จิตใจตนเองแล

๓๖
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๑๒

การพึ่งที่ถูกต้อง

 พุทธศำสนิกเป็นส่วนมำก รู้จักสวดพุทธัง สรณัง คัจฉำมิ 

ธัมมัง สรณัง คัจฉำมิ สังฆัง สรณัง คัจฉำมิ ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ 

ข้ำพเจ้ำถงึพระพุทธเจ้ำเป็นทีพ่ึ่ง ข้ำพเจ้ำถึงพระธรรมเป็นทีพ่ึง่ ข้ำพเจ้ำ

ถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง อันค�ำว่ำ ที่พึ่ง นั้น เป็นที่เข้ำใจกันดี ก็หมำย

ถึงผู้ให้ควำมปกป้อง อุปกำระทุกประกำร จึงเป็นที่เข้ำใจกันด้วยว่ำ 

พระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งของพุทธศำสนิก คือ 

พระพทุธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ จะปกป้องอปุกำระให้เป็นสุขสวัสดี 

ควำมเข้ำใจนีไ้ม่ผิด แต่อำจจะไม่กว้ำงขวำงลกึซึง้เพียงพอ เช่น อำจ

ท�ำให้ผดิพลำดไปได้ ดงัปรำกฏให้เหน็อยูว่่ำ เมือ่เป็นพทุธศำสนกินบั

ถือพระพุทธศำสนำ เวลำได้รับทุกข์ภัยที่ไม่เป็นที่ปรำรถนำต้องกำร

ก็โทษว่ำ พระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ ไม่เป็นที่พึ่งได้จริง 

ทัง้ ๆ ท่ีได้จุดธปูจุดเทยีนกรำบไหว้อ้อนวอนบอกเล่ำแล้ว แต่กย็งัได้

รับโทษทุกข์ภัย นี่เป็นควำมเข้ำใจผิด

 ในควำมหมำยของพุทธัง สรณัง คัจฉำมิ ธัมมัง สรณัง 

คัจฉำมิ สังฆัง สรณัง คัจฉำมิ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ไม่ผิดพลำด

๓๗



ดงักล่ำว อนัจกัเป็นโทษแก่เจ้ำตวัผูเ้ข้ำใจผดิเอง จงึควรศึกษำให้รูชั้ด 

ว่ำ 

 พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ข้ำพเจ้ำถึงพระพุทธเจ้ำเป็นที่พึ่ง 

นั้นหมำยถึงว่ำ จะปฏิบัติตำมที่พระพุทธเจ้ำทรงสั่งสอน เพรำะกำร 

ปฏิบตัติำมท่ีพระพุทธเจ้ำทรงสัง่สอนจะเป็นเหตใุห้ถงึควำมสขุควำม

สวัสดีได้แน่ 

 ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ข้ำพเจ้ำถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งนั้น 

หมำยถงึว่ำ จะปฏบัิตติำมพระธรรมคอืตำมค�ำสัง่สอนของพระพุทธเจ้ำ 

เพรำะกำรปฏบิตัติำมพระธรรมจะเป็นเหตใุห้ถึงควำมสขุสวสัดไีด้แน่ 

 สงัฆงั สรณงั คจัฉาม ิข้ำพเจ้ำถงึพระสงฆ์เป็นทีพ่ึง่นัน้ หมำย

ถึงว่ำ จะปฏิบัติตำมที่พระอริยสงฆ์ท่ำนปฏิบัติคือ ปฏิบัติดี ปฏิบัติ

ตรง ปฏิบัติถูก ปฏิบัติชอบ เพรำะกำรปฏิบัติตำมที่พระอริยสงฆ์ 

ท่ำนปฏิบัติจะเป็นเหตุให้ถึงควำมสุขสวัสดีได้แน่ 

 สรณงั คจัฉำม ิหรอืกำรถงึเป็นสรณะเป็นทีพึ่ง่มคีวำมหมำย 

เช่นนี ้มไิด้มคีวำมหมำยอย่ำงทีเ่ข้ำใจผดิกนัเป็นอนัมำก กำรเคำรพ

บูชำกรำบไหว้มำรดำบิดำบุพกำรี ผู้ล่วงลับแล้วทั้งหลำย หรือท่ำน 

ผู้มีพระคุณท้ังหลำยก็ตำม มิได้ถือเป็นกำรปฏิบัติแบบถึงเป็นที่พึ่ง 

เมื่อได้รับเป็นสรณัง คัจฉำมิ 

๓๘



 เพรำะฉะนั้น จึงไม่เป็นกำรผิดที่พุทธศำสนิกท้ังหลำย 

ผู้กล่ำววำจำถึงพระพุทธเจ้ำ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่ถึง

แล้ว จะแสดงควำมเคำรพ คำรวะกรำบไหว้ท่ำนผูท้รงคุณแม้ล่วงลบั

แล้วทั้งหลำย เพรำะเป็นกำรแสดงถึงควำมมีคุณธรรมสูงส่ง คือ

กตัญญกูตเวทติำธรรม เมือ่บคุคลผู้ไม่มญีำณหยัง่รูห้ยัง่เหน็ไปถึงภพ

ภูมอิืน่พ้นไปจำกภพภมูขิองตนย่อมไม่อำจรูไ้ด้ว่ำท่ำนผู้มพีระคณุทัง้

หลำยสถติอยู ่ณ ภพภมูใิด ในฐำนะใด กำรแสดงควำมเคำรพคำรวะ

โดยมุ่งแสดงควำมระลึกรู้พระคุณท่ำนจึงไม่เป็นควำมผิด 

 ควำมงมงำยแตกต่ำงกับควำมกตัญญูกตเวทเีหมอืนสีด�ำแตก

ต่ำงกบัสขีำว ผูม้ปัีญญำเม่ือพจิำรณำรูจ้กัควำมงมงำยกบัควำมกตัญญู

กตเวทีแล้ว จึงปฏบิตัไิด้ถูกต้อง กำรรกัษำขนบธรรมเนยีมประเพณี

ของตนไว้อย่ำงดี ก็เป็นกำรแสดงควำมกตัญญูกตเวทีประกำรหน่ึง

ต่อท่ำนผูท้รงพระคณุต่อประเทศชำตแิละต่อประเทศชำตขิองตนด้วย 

 ผู้ที่มีควำมคิดปรำรถนำจะช่วยชำติ แต่รู้สึกว่ำตนไม่มีพละ

ก�ำลังเพียงพอจะท�ำได้ ควรท�ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้องถ่องแท้ว่ำ กำร

พยำยำมรักษำขนบธรรมเนียมคนไทยของไทยไว้ ไม่ปล่อยให้ถูก

ท�ำลำยไปด้วยกำรละเลยของตนเองหรือของผูใ้ดอืน่ นบัเป็นกำรช่วย

ชำติอย่ำงแท้จรงิด้วยเหมอืนกัน เป็นกำรแสดงควำมมคีณุธรรมส�ำคญั

คือกตัญญกูตเวทีต่อชำตโิดยตรง กค็อื หนึง่ อนัควำมกตัญญกูตเวที

น้ันหำได้ยำกในผูม้จีติใจไม่ประณตี เพรำะควำมไม่ประณีตแห่งจิตใจ

จะท�ำให้ไม่ตระหนักในคุณค่ำของควำมกตัญญูกตเวที ท�ำให้เห็นไป

ว่ำ ควำมกตัญญูกตเวทีเป็นควำมงมงำย เป็นควำมเสียเปรียบ 

๓๙



 ผู้มาบรหิารจติทัง้หลายพงึพนิจิให้เหน็ค่าของความกตัญญู

กตเวทีที่พึงมีไม่เพียงต่อผู้ทรงพระคุณที่ยังด�ารงชีวิตอยู่ แต่ต้อง

ตลอดถึงท่านผู้ล่วงลับแล้วด้วยแล

๔๐
พระสุรเสียงบรรยาย 
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๑๓

กตัญญูกตเวทีมีคุณอย่างไร

 กำรรกัษำขนบธรรมเนยีมประเพณีของตนไว้อย่ำงด ีเป็นกำร

แสดงควำมกตัญญูกตเวทีประกำรหนึ่งต่อท่ำนผู้ทรงพระคุณต่อ

ประเทศชำต ิและเป็นกำรแสดงควำมกตญัญกูตเวทต่ีอประเทศชำติ

ของตนด้วย 

 ดั่งนั้นจึงสมควรที่ผู้มุ่งมำบริหำรทำงจิตทั้งหลำยจะใส่ใจใน

เรื่องนี้ให้อย่ำงมำก เพรำะควำมกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมส�ำคัญ 

เป็นผูแ้สดงถงึคณุธรรมของจติใจ เป็นเคร่ืองชีช้ดัถงึระดบัของจติและ

ที่สมควรได้รับควำมสนใจอย่ำงย่ิง ก็เพรำะกตัญญูกตเวทิตำธรรม

เป็นสริมิงคลอย่ำงสงู จงึใคร่ขอให้พร้อมใจกันรกัษำขนบธรรมเนยีม

ประเพณีที่ดีงำมของชำติไว้ 

 เป็นผู้ใหญ่รูข้นบธรรมเนยีมประเพณดีกีว่ำเดก็ กข็อให้สนใจ

อบรมเด็กให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเรำให้ดี ให้ใส่ใจ

รกัษำด้วยกำรปฏบิตัเิคร่งครดัตำมประเพณ ีไม่เหน็แก่ควำมสนุกสนำน 

สะดวกสบำย ส่วนตนหรือพรรคพวกของตน จนไม่ค�ำนึงถึงจำรีต

ประเพณีที่ดีงำม 

๔๑



 อันประเพณีที่ดีงำมนั้น เมื่อประพฤติปฏิบัติย่อมให้ผลถึง

จิตใจผูป้ระพฤตปิฏบิตัด้ิวยอย่ำงแน่นอน กำรรกัษำประเพณไีม่เป็น

เพียงกำรปฏิบัติทำงกำยเท่ำนั้น 

 เมือ่ปฏบิตัใิห้ปรำกฏทำงกำยก็จกัปรำกฏถงึจติใจด้วยพร้อม

กัน จักเป็นควำมงำมพร้อมทั้งกำยและใจ  โดยเฉพำะเมื่อจำรีต

ประเพณีของเรำเป็นจำรตีประเพณทีีล่ะเอียดอ่อนงดงำม เมือ่ประพฤติ

ปฏบิตักิย่็อมได้รับผลทีป่ระณตีละเอยีดอ่อนงดงำมเป็นสมบตัพิร้อม

ทั้งกำยและใจด้วย 

 เมื่อเกิดมำในประเทศชำติที่มีควำมงดงำมประณีตละเอียด

อ่อนเป็นแบบแผนเครื่องขัดเกลำ ก็ควรจะถือเอำประโยชน์จำกกำร

เกดิดขีองตนให้เตม็ควำมสำมำรถ ไม่ควรปล่อยปละละเลยด้วยกำร

ไม่สนใจปฏบิตัติำมจำรตีประเพณปีระจ�ำชำตเิกดิของตน กจ็กัเป็นกำร

ยอมเสยีผลประโยชน์ทีง่ดงำมยิง่ ทีไ่ม่เหน็ค่ำของสิง่ทีม่ค่ีำน้ัน กล่ำว

ได้ว่ำ เป็นผู้ขำดปัญญำ เป็นผู้ตำบอด 

 เมื่อตาบอดและไม่มีปัญญา ก็ย่อมเป็นการแน่นอนว่า จะ

ด�ารงตนอยู่ในโลกอย่างล่องลอย ขาดผู้ชักน�าไปสู่ความดีงามและ

ความสวัสดี เป็นโอกาสตกลงสู่ห้วงหายนะได้อย่างง่ายดาย  

 ขนบธรรมเนียมประเพณีอย่ำงหนึ่ง ซึ่งเป็นควำมภำคภูมิใจ

ของไทยเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนต่ำงชำติทั้งหลำย คือควำมมี

สัมมำคำรวะ 

 สัมมา หมายถึง ที่ดีที่ชอบ 

 คารวะหมายถึง เคารพ 
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 สัมมำคำรวะหมำยถึงให้ควำมเคำรพคำรวะที่ดีที่ชอบ คือที่

งดงำม ต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งปวงอย่ำงเหมำะสม นี่คือขนบธรรมเนียม

ประเพณีของไทยที่เป็นที่ภำคภูมิใจอย่ำงย่ิง ควรได้รับกำรรักษำให้

ด�ำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป ไม่ควรปล่อยให้ควำมใจง่ำยกับควำมพอใจ

ของแต่ละคนท�ำลำยขนบธรรมเนียมนี้ 

 อันกำรแสดงสมัมำคำรวะนัน้ แม้จะเหมอืนเป็นกำรยกย่อง

ผู้ได้รับว่ำสูงและผู้ให้ว่ำต�่ำ แต่ที่จริงมิได้เป็นเช่นนั้น ผู้แสดงสัมมำ

คำรวะนั่นเองเป็นผู้ประกำศควำมสูงของตนให้ปรำกฏแก่ตำผู้รู้ทั้ง

หลำย ผูไ้ด้รบันัน้มฐีำนะอย่ำงไรก็คงอยูใ่นฐำนะเดมิของตน ไม่อำจ

สูงขึ้นได้ เพรำะสัมมำคำรวะที่ได้รับ 

 การแสดงสมัมาคารวะกเ็ป็นกรรม คือเข้าบทของกรรมตาม

ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ คือผู้ใดท�าผู้นั้นย่อมได้รับ เมื่อสัมมา

คารวะเป็นกรรมดี ผลดีจึงตกแก่ผู้ท�าแม้เกิดความไม่ปรารถนาจะ

แสดงสัมมาคารวะ ก็ขอให้คิดถึงความจริงนี้ ไม่มีใครอื่นที่จะได้รับ

ผลดีจากการแสดงสัมมาคารวะนอกจากเจ้าตัวเองเท่านั้น 

 ในทางตรงกนัข้าม ผูแ้สดงความหยาบคายไม่มสีมัมาคารวะ 

ไม่มีใครไหนอ่ืนจะต้องกระทบกระเทือนนอกจากเจ้าตัวเองเท่านั้น 

ยคุนีส้มยัน้ีอารยธรรมต่างชาติเข้ามาปรนเปรอมาก จงึควรต้องเข้ม

แข็งเอาจริงเอาจังให้มาก 

 ในการอบรมสัง่สอนลกูหลานท้ังหญงิชายให้รู้จกัขนบธรรมเนียม
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ประเพณีของไทย ให้ปฏิบัตติามเพือ่รักษาไว้ให้ย่ังยนื เป็นศกัดิศ์รี

ของชาติสืบไป ตราบใดที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมที่ดีงามไว้ได้ 

ตราบนัน้ย่อมสามารถรกัษาชาตไิว้ได้ แม้พากนัท�าลายจารตีประเพณี 

เห็นแต่กับความพอใจสะดวกสบายของแต่ละคน ย่อมเป็นการ

ยากที่จะรักษาเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยไว้ได้แล 

๔๔
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๑๔

วิธีกตัญญูต่อชาติ

 ในกำรบริหำรทำงจิตส�ำหรับผู้ใหญ่ได้กล่ำวถึงกำรรักษำ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชำติว่ำ เป็นควำมส�ำคัญที่ผู้มีกตัญญู

กตเวทต่ีอชำตจิะพงึแลให้เหน็ พึงไม่ละเลย ตราบใดทีข่นบธรรมเนยีม

ของชาติยังได้รับการรักษาไว้ ไม่ถูกขนบธรรมเนียมอื่นกลืนหายไป 

ตราบนั้นชาตินั้นย่อมด�ารงความเป็นชาติอยู่ได้ 

 ในทำงตรงกนัข้ำม ขนบธรรมเนยีมของชำตใิดถกูขนบธรรมเนียม

ของชำติอื่นกลืนหำยไป ชำตินั้นย่อมไม่อำจด�ำรงควำมเป็นชำติอยู่

ได้ แต่ละชำตย่ิอมมขีนบธรรมเนยีมจำรตีประเพณขีองตน แตกต่ำง

กับชำติอื่นทั้งหลำย และขนบธรรมเนียมนั้น ๆ เป็นเครื่องประกำศ

แสดงควำมเป็นชำติน้ันบ้ำง ชำตินี้บ้ำงต่ำง ๆ กัน ซึ่งธรรมเนียม

ไทยมกีำรกรำบไหว้เป็นเครือ่งแสดงควำมเคำรพ เป็นวธิทีกัทำย ฝรัง่

มีกำรโค้งกำรจับมือ จีนมีกำรเคียะ

 ธรรมเนยีมเหล่ำนีก้เ็ป็นเครือ่งแสดงชำต ิผู้ใดแสดงกริยิำถกู

ต้องงดงำมตำมธรรมเนียมใด ก็แสดงชัดว่ำเป็นคนชำตินั้น และไม่

ว่ำจะเข้ำไปสูส่ถำนทีใ่ด ในหมูช่นชำตใิดก็ตำม กำรแสดงกริยิำตำม
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ธรรมเนยีมของชำตติน ย่อมเป็นควำมถูกต้อง เป็นควำมงดงำมเสมอ 

 ในทำงตรงกันข้ำม กำรไม่แสดงกิริยำตำมธรรมเนียมของ

ชำติตนให้ถูกต้องงดงำม เป็นสิ่งที่ผู้ดีคือคนดีทั้งหลำยเพ่งเล็งเห็น

เป็นควำมผิดเป็นควำมไม่ถูกต้อง ไม่น่ำภำคภูมิใจและน่ำละอำยได้

ด้วย 

 ผู้มำบริหำรจิตคือผู้พยำยำมอบรมจิต ให้รู้ควำมถูกควำม 

ควร จึงพึงท�ำควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ให้ถูกต้องชัดแจ้ง ให้เกิดควำม 

ยนิดพีอใจท่ีจะรกัษำขนบธรรมเนยีมแห่งชำตไิทยของเรำไว้เตม็ควำม

สำมำรถ รวมทัง้กำรพยำยำมช่วยผูร่้วมชำตทิัง้หลำยให้มคีวำมยนิดี

พอใจเช่นเดียวกันด้วย 

 กำรอบรมจติใจในเรือ่งนีท้ีถู่กต้อง ควรจะเริม่ทีก่ำรภมูใิจใน

ควำมเป็นไทย ภมูใิจในขนบธรรมเนยีมประเพณีของชำตไิทยทีง่ดงำม 

อบรมใจให้รู้ควำมจรงิว่ำธรรมเนยีมของไทยนัน้ ไม่ใช่เป็นธรรมเนียม

ของคนป่ำล้ำสมัย แต่เป็นธรรมเนียมที่ท่ำนผู้มีจิตใจสูง มีจิตใจ

ละเอยีดอ่อนประณตีงดงำมท่ำนก�ำหนดไว้วำงไว้ เพือ่ส่งเสรมิไทยให้

พ้นจำกควำมป่ำเถื่อน พ้นจำกควำมครหำนินทำดูถูกเหยียบย�่ำของ

ชนต่ำงชำติทั้งหลำย 

 ผู้มำบริหำรจิตทั้งหลำยน่ำจะได้พิจำรณำควำมจริงนี้ ให ้

ถูกต้องถ่องแท้ จนซำบซึ้งถึงใจ ให้เห็นควำมเป็นอำรยะของไทยมำ

แต่ไหนแต่ไรแล้ว ซ่ึงเป็นสิง่ควรภมูใิจ เมือ่เกดิควำมภมูใิจเกดิควำม

เข้ำใจถกูต้องดัง่นีแ้ล้ว ก็เป็นธรรมดำทีจ่ะไม่เห็นธรรมเนียมของชำติ

อื่นใดว่ำมีควำมน่ำเลื่อมใส ปฏิบัติตำมยิ่งกว่ำ 
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 กำรแสดงกิริยำวำจำตำมธรรมเนียมของชำติไทยเรำ ก็จะ

เป็นไปอย่ำงหนกัแน่น ไม่หว่ันไหวแปรเปล่ียนไปตำมธรรมเนยีมของ

ชำตแิวดล้อมท้ังหลำย ทีไ่ด้เข้ำไปเก่ียวข้อง ไม่หลงเหน็ว่ำธรรมเนยีม

ที่ไม่ใช่ของเรำนั้น งดงำมทันสมัย น่ำจะได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้

ตนเป็นทีช่ืน่ชอบของผูพ้บเหน็ทัง้หลำย ว่ำตนเป็นคนมใีจทนัสมยั มี

กริยิำวำจำท่ำททีนัสมยั แตกต่ำงจำกเพือ่นร่วมชำตส่ิวนใหญ่ของตน 

 ขอให้ผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย ถือว่าการรักษาธรรมเนียม

ไทยให้ถูกต้อง แสดงออกให้งดงามว่าเป็นการบรหิารจติวธิหีนึง่ ผูท้ี ่

มกิีริยาวาจาเรยีบร้อยแบบไทยนัน้ ไม่เพยีงช่วยบรหิารจติผูไ้ด้พบเหน็

ทัง้หลายอืน่ให้ชุม่ชืน่เท่าน้ัน ยังเป็นการบรหิารจิตตนเองให้ผ่องแผ้ว

ได้เป็นอย่างยิง่อกีด้วย เพราะกริยิาวาจาของไทยนัน้สภุาพเรยีบร้อย 

เป็นเด็กก็อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ เป็นผู้ใหญ่ก็เมตตาปรานีเด็ก เมื่อ

กิริยาก็ตาม วาจาก็ตาม เป็นไปดังกล่าว จิตใจก็จะเป็นไปเช่นนั้น

ด้วย ความหยาบกระด้างรนุแรงจะไม่มใีนจิตใจของผูท้ีม่ปีรกตมิกีริยิา

วาจาอ่อนน้อม อ่อนโยน เหมาะควรแก่ภาวะฐานะแห่งตน

 ดังได้กล่าวแล้วหลายครั้งหลายหนว่า แม้ความโกรธหรือ

โทสะเกิดขึ้นในใจ ควรบังคับอย่าให้ปรากฏออก เป็นการแสดง

ทางกายทางวาจา ถ้าปล่อยให้ปรากฏออกนอกจติใจแล้ว จติใจจะ

ร้อนย่ิงขึ้น แต่ถ้าฝืนข่มไว้ ก็จะสงบได้เร็วกว่า นั่นก็คือแม้การ

แสดงภายนอกงดงามเรยีบร้อยอ่อนน้อมอ่อนโยนด้วยความสุภาพ
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เรยีบร้อย เมตตาปรานสีม�า่เสมอ จติใจของผูแ้สดงกริยิาวาจาเช่น

นั้นจะเหมือนดังกิริยาวาจาคือสงบเย็นเป็นสุขแล

๔๘
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ศาสนาส�าคัญไฉน

 ครั้งก่อนได้กล่ำวไว้ว่ำ กำรรักษำธรรมเนียมไทยให้ถูกต้อง 

แสดงออกให้งดงำมเป็นกำรบริหำรจิตวิธีหนึ่ง ทั้งบริหำรจิตตนเอง

และบรหิำรจติผูอ้ืน่ด้วย คือท�ำให้ผูไ้ด้พบเหน็ทัง้หลำยชุม่ชืน่หวัใจใน

ควำมงดงำมแห่งกิรยิำมำรยำทตำมธรรมเนยีมไทย ท�ำให้ตนเองกม็ี

จิตใจที่สงบเย็นได้ด้วย 

 เพราะธรรมเนยีมไทยมกีริยิา วาจา เป็นต้น ทีนุ่ม่นวล อนั

เป็นเหตุโน้มน้าวจิตใจให้เป็นไปตามได้ ย่ิงปฏิบัติได้สม�่าเสมอจน

เป็นปรกติวสิยั ก็ยิง่ท�าให้จติใจเป็นไปตามได้อย่างเป็นปรกตวิสิยัได้

ด้วย ธรรมเนยีมไทยทีพ่งึรกัษำไว้ ไม่เพยีงกิรยิำวำจำเท่ำน้ัน แต่ยงั

มีสิ่งอื่น ๆ อีกที่บรรพบุรุษปฏิบัติมำก็เป็นธรรมเนียมที่อนุชน คือ 

เรำทั้งหลำยพึงรักษำไว้ไม่ควรท�ำลำยเสีย หรือไม่ควรปล่อยให้สูญ

สลำยไปเสีย โดยรับเอำธรรมเนียมของชำติอื่นมำแทนที่ 

 เรือ่งส�ำคญัเรือ่งหนึง่ทีเ่ป็นสมบตัขิองไทยมำช้ำนำนนักหนำ

คือเรื่องศำสนำ คนไทยนับถือพระพุทธศำสนำมำแต่ดั้งเดิม กล่ำว

ได้ว่ำ นับถือกันจนในสมัยหลัง ๆ เกือบไม่รู้จักว่ำที่นับถือพระพุทธ
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ศำสนำนั้นคืออย่ำงไร แต่ถ้ำยังยืนยันประกำศว่ำ ตนเป็นผู้นับถือ

พระพุทธศำสนำก็ยังดี รู้หรือไม่รู้ว่ำกำรนับถือพระพุทธศำสนำนั้น 

คอือย่ำงไร กย็งัดีกว่ำไม่ยอมรบัรูเ้ลยว่ำตนนัน้ นบัถือพระพทุธศำสนำ

 เพือ่รกัษำธรรมเนยีมของไทยไว้ เกีย่วกบักำรนับถอืศำสนำ 

ในขั้นแรกจึงควรต้องประกำศตน ให้เป็นผู้รู้ว่ำ ตนนับถือพระพุทธ

ศำสนำ และตนเองต้องยอมรับรู้ด้วย ว่ำตนนั้นไม่ได้นับถือศำสนำ

อื่น หรือไม่ใช่คนไม่มีศำสนำ แต่เป็นผู้นับถือพระพุทธศำสนำ มีค�ำ

ว่ำ พระพุทธศำสนำไว้ในใจเพียงเท่ำนี้ ก็ยังดีกว่ำไม่มีเสียเลย แต่

เพียงเท่ำนั้นไม่เพียงพอ ต้องมีค�ำว่ำ พระพุทธศำสนำอยู่ในใจ คือรู้

ตนว่ำนับถือพระพุทธศำสนำเท่ำนั้นไม่ควรเพียงพอ ควรจะรู้จักกำร

ปฏบิตัตินแบบพทุธศำสนกิชนพอสมควร คือรู้จกัว่ำ พระพทุธศำสนำ

ที่ตนนับถือนั้น มีพระพุทธเจ้ำเป็นพระบรมศำสดำ 

 พระพุทธเจ้ำนั้น ไม่ใช่พระเจ้ำ ไม่ใช่เทวดำ พระพุทธเจ้ำ

เป็นมนษุย์คนหนึง่ แต่เป็นมนษุย์ทีป่ระเสริฐเลิศล�ำ้ เหนอืกว่ำมนษุย์

ทัง้ปวง เหนอืกว่ำพรหมเทพทัง้หลำย ทรงเป็นมนษุย์คนหน่ึงทีม่สีติ

ปัญญำสำมำรถพ้นสติปัญญำของมนุษย์และเทพทั้งน้ัน ทรงปฏิบัติ

ธรรมและทรงน�ำวิธีปฏิบัตินั้นมำแสดงต่อ เกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติตำม

อย่ำงอศัจรรย์ ผูม้ทุีกข์มำกกก็ลบัมีทกุข์น้อย ผูม้ทีกุข์น้อยกอ็ำจหมด

ทุกข์สิ้นเชิง ไม่มีผู้ปฏิบัติตำมที่ทรงแสดงสั่งสอนแล้วจะไม่ได้รับผล 

 คนไทยนับถือพระพุทธศำสนำ ตำมบรรพบุรุษมำนำนช้ำ 

ต้องไม่ลมืควำมจรงินี ้ควรต้องภมูใิจในพระศำสนำของตน ควรต้อง

มั่นคงในพระพุทธองค์ ตอกย�้ำควำมมั่นคงนั้นให้สม�่ำเสมอ เพื่อว่ำ
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จะได้ไม่ถูกสั่นคลอนถอนจำกพื้นฐำนที่ดีไปสู่พื้นฐำนที่ไม่ดี ผู้เป็น

มำรดำบิดำปูย่่ำตำยำยทัง้หลำย ควรต้องชีใ้ห้ลูกหลำนระลกึไว้ตลอด

เวลำ ถึงควำมส�ำคัญแห่งพระพุทธศำสนำ ที่ให้เห็นควำมเยือกเย็น 

เป็นสุขอันเกิดจำกพระพุทธศำสนำ 

 ก็พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เย็น ไม่ทรงสอนให้ร้อน ตัวเองก็

ไม่ทรงสอนให้ร้อน กบัผูอ่ื้นกไ็ม่ทรงสอนให้ก่อความร้อน ดหูลกัแห่ง

ศลีห้ำ กจ็ะเหน็ได้โดยง่ำย ศลีทัง้ห้ำข้อล้วนเป็นไปเพือ่ควำมเยน็ของ

ผูป้ฏบัิต ิและของผู้เก่ียวข้องทัง้สิน้ ไม่ว่ำกำรไม่ฆ่ำสตัว์ก็เป็นกำรไม่

ก่อควำมร้อนแก่สัตว์ และไม่ก่อควำมร้อนแก่ตนเองด้วย ถ้ำยก

ตวัอย่ำงสตัว์เลก็นกักม็กัจะเข้ำใจยำก  แต่ถ้ำเป็นสตัว์ใหญ่กจ็ะเข้ำใจ

ได้ง่ำย ดูที่เขำจะฆ่ำวัวสักตัว ไม่ใช่ว่ำผู้ฆ่ำจะไม่ก่อควำมร้อนให้แก่

ตนเอง แต่ที่ท�ำจนเคยชินเป็นอำชีพแล้ว ก็เห็นยำกว่ำควำมรู้สึกที่

เกิดแก่ตน เมื่อจะฆ่ำเขำนั้นเป็นควำมร้อน ทั้ง ๆ ที่เป็นควำมร้อน

อย่ำงแน่นอน ไม่ใช่เป็นควำมเย็น 

 ธรรมเนียมของคนไทยนับถือพระพุทธศาสนา  เราเป็น

คนไทย ต้องรักษาธรรมเนียมนี้ไว้ เมื่อต้องการเพียงรักษาง่าย ๆ 

ก็เพียงรู้ตัวว่า เรานี้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้นับถือศาสนาอื่น

เท่านี้ก็ยังดีแล
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มีธรรมเพื่ออะไร

 พุทธศำสนสภุำษติบทหนึง่กล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ บคุคลควร

ท�าวันคืนไม่ให้ว่างเปล่าจากประโยชน์น้อยหรือมาก เพราะวันคืน

ผ่านบุคคลใดไป ชีวิตของบุคคลนั้นย่อมพร่องจากประโยชน์นั้น 

 คนที่จะชักน�ำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ ซึ่งไม่เหลือวิสัย 

คืออิทธิบำท คุณเครื่องให้ส�ำเร็จควำมประสงค์สี่อย่ำง มี ฉันทะ 

ควำมพอใจ รักใคร่ วิรยิะ ควำมเพยีร ประกอบกระท�ำ จติตะ ควำม

เอำใจฝักใฝ่ไม่ทอดธรุะ วมิงัสา ควำมหมัน่ตรึกตรองพจิำรณำเหตุผล 

 นั่นก็คือ เมื่อมุ่งประสงค์ควำมส�ำเร็จในสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัย

ต้องประกอบด้วยควำมพอใจในสิ่งนั้นเป็นประกำรแรก เมื่อมีควำม

พอใจแล้ว ต้องหมั่นพิจำรณำตริตรองเหตุผล ว่ำเป็นควำมพอใจใน

สิ่งที่ถูกท่ีควรหรือไม่ เพื่อว่ำจะได้สำมำรถถอดถอนควำมพอใจนั้น

ได้ แม้รูว่้ำเป็นควำมพอใจในสิง่ทีไ่ม่ถกูไม่ควร และแม้รูว่้ำเป็นควำม

พอใจที่ถูกที่ควรก็จะต้องท�ำฉันทะนั้น คือท�ำควำมพอใจในสิ่งนั้นให้

หนักแน่น เข้มแข็ง ไม่ปล่อยให้อ่อนแอเหยำะแหยะ 

 นอกจำกนั้น กำรหมั่นพิจำรณำตริตรองเหตุผลหรือวิมังสำ 
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ยังจะท�ำให้สำมำรถรู้วิธีปฏิบัติให้เกิดควำมส�ำเร็จเป็นล�ำดับไป ให้

เป็นกำรรู้วิธีที่ถูกต้อง และเมื่อมีฉันทะควำมพอใจรักใคร่ มีวิมังสำ

ตรติรองพิจำรณำเหตุผล รูแ้น่ชดัเป็นล�ำดับไปแล้วจงึต้องใช้อทิธบิำท

ข้อสำม คือวิริยะ เพียรประกอบกระท�ำในสิ่งที่มีฉันทะนั้น ตำมวิธี

ที่เห็นแล้วว่ำถูกต้องนั้น พร้อมกับมีจิตตะ คือประกอบกระท�ำในสิ่ง

ที่ถูกที่ควร ที่พอใจรักใคร่ ด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ อย่ำงเอำใจใส่

ไม่ทอดธุระ 

 อนัทีจ่รงิ แม้พจิำรณำธรรมะส�ำคญัอนัเป็นคณุเครือ่งให้ส�ำเรจ็

ควำมประสงค์สี่อย่ำงคืออิทธิบำทแล้ว ย่อมจักเห็นว่ำ เป็นธรรมะที่

ไม่ได้เรียงล�ำดบักำรปฏิบตั ิเช่นทีท่่ำนเรียงไว้เป็นข้อ ๆ รวมสีข้่อเลย 

หำกแต่ธรรมะทกุข้อเก่ียวเนือ่งสอดคล้องกันเป็นอนัหนึง่อนัเดยีว ไม่

อำจแยกจำกกันได้ 

 ท่ีส�ำคัญท่ีสุดน่ำจะเป็นข้อสุดท้ำยคือ วิมังสำ ควำมหมั่น

ตรติรองพจิำรณำเหตผุล เหตผุลหรือปัญญำเป็นควำมส�ำคญัทีส่ดุใน

ทุกเรื่องทุกเวลำ ควำมถูกควำมผิดเกิดจำกเหตุผลที่ถูกที่ผิด ผลที่

ประเสรฐิเกดิจากเหตผุลหรอืปัญญาทีป่ระเสรฐิ มพีระพทุธเจ้ำเป็น

ตัวอย่ำง ทรงมีพระปัญญำที่ประเสริฐ ผลที่ทรงได้รับจึงเป็นผลที่

ประเสริฐ ทรงพำพระองค์พ้นจำกควำมเป็นบุถุชนผู้ตกอยู่ในควำม

เวียนว่ำยตำยเกิด พบทุกข์ทรมำนนำนัปกำร จนพำพระองค์ให้ถึง

ควำมพ้นทุกข์อย่ำงส้ินเชิงได้ ด้วยพระปัญญำประเสริฐคือเหตุผล  

ทัง้ยังทรงสำมำรถชีท้ำงพำผูม้ปัีญญำให้เหน็ตำมปฏบิตัติำม พ้นทกุข์

ตำมพระองค์ได้อีกด้วยเป็นอันมำก 
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 ตัวอย่ำงนี้เป็นตัวอย่ำงที่ชัดแจ้งที่สุดที่ว่ำเหตุผลหรือปัญญำ

เป็นควำมส�ำคญัท่ีสดุ ไม่ว่ำจะในเรือ่งเลก็หรอืเรือ่งใหญ่ เรือ่งส�ำคญั

น้อยหรอืส�ำคญัสงูสดุ มคีวำมส�ำเรจ็ส�ำคญัอย่ำงยิง่ประกำรหนึง่ทีค่น

ไทยทุกคนมีควำมประสงค์อยู่ด้วยกันทั้งนั้น แต่อำจจะไม่ประกอบ

อิทธิบำทเพื่อให้เกิดควำมส�ำเร็จนั้น จึงขอจับควำมประสงค์นี้ของ

แต่ละคนข้ึนพิจำรณำให้รอบคอบ ให้เห็นควำมส�ำคัญของควำม

ประสงค์นั้น ซึ่งเป็นควำมประสงค์ร่วมของคนทั้งชำติ 

 ควำมประสงค์นั้นก็คือ ควำมประสงค์ที่จะให้ประเทศชำติ 

ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ของไทย ด�ำรงอยู่อย่ำงสวัสดีตลอดไป จึง

จ�ำเป็นต้องใช้อิทธบิำทในกำรด�ำเนนิให้ถงึควำมส�ำเรจ็ ทกุคนจ�ำเป็น

ต้องใช้อทิธบิำทให้เข้มแข็งเตม็ที ่เพ่ือให้ควำมประสงค์ทีไ่ม่เหลอืวสิยั

นีเ้ป็นไปได้ คอืปลกูฉนัทะควำมพอใจ รักใคร่ ในควำมปรำรถนำน้ัน

ให้งอกงำม มุ่งให้เกิดควำมสวัสดี ยั่งยืนตลอดไป 

 พิจำรณำเนือง ๆ ให้เห็นเหตุผลหนทำงว่ำ ควรจะปฏิบัติ

อย่ำงไร จึงจะเป็นกำรถูกต้องที่สุดแล้วพำกเพียรปฏิบัติด้วยควำม

เอำใจใส่ ไม่ทอดธุระ มีฉันทะควำมพอใจรักใคร่ในควำมสวัสดีของ

ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ต้องพิจำรณำให้เห็นเหตุผลว่ำเป็น

ควำมพอใจที่ถูกต้องแน่แท้ ไม่เป็นฉันทะที่ไม่เหมำะไม่ควรอย่ำงใด

เลย ควำมสวัสดีของชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เป็นควำม

ประเสริฐสุดของคนไทยทุกคนอย่ำงแน่นอน 

 เมื่อหมั่นตริตรองพิจำรณำเหตุผลต่อไป ก็ย่อมเห็นว่ำ กำร

จะด�ำเนินไปสู่ควำมงอกงำม งดงำม สวัสดีได้ ทุกคนต้องมีสำมัคคี 
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ต้องภมิูใจในควำมเป็นไทยของตน ต้องรกัษำขนบธรรมเนยีมประเพณี

ที่ดีงำมของไทยไว้ เพรำะขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงำมของไทย

น้ันแหละ คอืเป็นเครือ่งแสดงควำมเป็นไทย ต้องศกึษำให้รูจ้กัพระพทุธ

ศำสนำให้ดพีอสมควร ต้องปฏบิตัติำมทีพ่ระพทุธเจ้ำทรงสอนให้สม

แก่อัตภำพของตน คือให้ตนเป็นคนดีได้ ตำมที่พระพุทธศำสนำ

ยกย่องว่ำดี ไม่ใช่ว่ำเป็นคนดีตำมที่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดคิด ต้อง

หวงแหนเทิดทูนรกัษำชำต ิศำสนำ พระมหำกษตัรย์ิไว้ยิง่กว่ำอืน่ใด 

ต้องเห็นให้ถูกต้องตำมควำมจริงว่ำ ปรำศจำกสถำบันทั้งสำมแล้ว 

ไม่มีคนใดอำจมีชีวิตอยู่ได้ 

 ที่คนมีอำยุบำงคนกล่ำวว่ำ ไม่นำนก็จะตำย ไม่จ�ำเป็นต้อง

ห่วงใยควำมสวัสดีหรือไม่สวัสดีของสถำบัน นั้นเป็นควำมเข้ำใจผิด

อย่ำงยิ่ง ลูกหลำนของทุกคนยังมีอยู่เป็นอันมำก ตนเองอำจจะพ้น

ไปได้ไม่ต้องพบเหน็ควำมสวัสดีหรือไม่สวัสดีของสถำบนั แต่ลกูหลำน

ของตนเล่ำ หรือจะนึกถึงท่ำนผู้เป็นบรรพบุรุษก็ได้ ถ้ำท่ำนไม่คิดถึง

ลูกหลำน เรำก็จะไม่ได้พบควำมร่มเย็นเป็นสุขบนผืนแผ่นดินที่เป็น

ไทยนี้ เรำควรมีควำมคิดที่ถูกต้องเหมือนท่ำน 

 อทิธบิาทเป็นธรรมส�าคญั พงึยึดไว้เป็นบาทแห่งความส�าเรจ็ 

แห่งการสามารถรกัษาความสวสัดขีองตนเอง คอืของชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ นั่นเอง ไว้ให้ตลอดไปแล 
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ถึงยากก็ท�าได้

 พระพุทธศำสนำยกควำมปรำรถนำของบุคคลในโลก ที่ได้

สมหมำยด้วยยำกจึงกล่ำวไว้ว่ำมีสี่อย่ำง คือ

 หนึ่ง ปรำรถนำขอให้สมบัติจงเกิดมีแก่เรำโดยทำงที่ชอบ 

 สอง ปรำรถนำขอให้ยศจงเกิดมีแก่เรำกับญำติพวกพ้อง 

 สาม ปรำรถนำขอให้เรำจงรักษำอำยุให้ยืนนำน 

 สี่ เมื่อสิ้นชีพแล้ว ขอเรำจงไปบังเกิดในสวรรค์ 

 ควำมปรำรถนำทัง้สีอ่ย่ำงนี ้โดยมำกมกัจะต้ังปรำรถนำด้วย

กนัแทบทกุคน โดยท่ีไม่ได้พิจำรณำให้เห็นว่ำ เป็นสิง่ทีจ่ะได้สมหมำย

ง่ำยหรอืยำกเพียงใด และแม้พจิำรณำก็ย่อมจะเห็นได้ว่ำเป็นสิง่ทีจ่ะ

ได้สมหมำยด้วยยำก เหตุผลที่ยกขึ้นพิจำรณำจักท�ำให้เห็นได้ง่ำย

และเห็นได้ชัดเจนกคื็อ แม้ควำมปรำรถนำนัน้จกัสมหมำยได้ด้วยง่ำย

แล้ว ควำมผิดหวังย่อมไม่เกิดแก่ผู้ใดทั้งสิ้น ทุกคนย่อมมีแต่ควำม

สมหวงั โลกนีย่้อมเตม็ไปด้วยคนมัง่ค่ังสมบรูณ์ด้วยสมบติั ด้วยยศฐำ
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บรรดำศักดิ์ ย่อมมีอำยุยืนนำน เป็นคนแก่คนเฒ่ำด้วยกัน คนตำย

น่ำจะไม่ม ีเพรำะต่ำงก็จะต้องรกัษำอำยยุนืนำนทีส่ดุ เท่ำทีป่รำรถนำ

ต้องกำร และเรือ่งของควำมต้องกำรมอีำยยุนืนำนน้ัน เป็นธรรมดำ

อยู่แล้วที่จะไม่มีผู้ใดปรำรถนำจะหมดอำยุ แม้จะแก่เฒ่ำเพียงไร ก็

ยังปรำรถนำจะให้อำยุยืนยำวไป ไม่สิ้นสุด 

 ควำมปรำรถนำข้อทีส่ี ่คือควำมปรำรถนำเมือ่สิน้ชพีแล้ว ขอ

ให้ไปบังเกิดในสวรรค์ก็เช่นกัน ไม่ใช่สิ่งจะเป็นไปได้ตำมปรำรถนำ

แม้ว่ำไม่ประกอบด้วยเหตอุนัสมควรแก่ผล อย่ำงไรกต็ำม พระพทุธ

ศำสนำไม่ได้ท�ำให้เกดิท้อแท้เมือ่เหน็ว่ำ ควำมปรำรถนำดงักล่ำวเป็น

ไปสมหมำยได้ด้วยยำก 

 พระพุทธเจ้ำทรงเป็นพระบรมศำสดำที่ไม่เคยทอดทิ้งผู้ใด 

ให้ตกอยูใ่นควำมผิดหวงั ท้อแท้ มดืมน เมือ่ทรงชีส้ภำพทีแ่ท้จริงให้

เหน็แล้ว กจ็ะทรงชีท้ำงให้พ้นจำกสภำพนัน้ ขึน้สูส่ภำพทีด่กีว่ำเสมอ 

ส�ำคญัเพยีงว่ำ ผู้ใดจะปฏบิตัติำมทีท่รงชีท้ำงให้หรอืไม่เพยีงใดเท่ำนัน้ 

ผู้ปฏิบัติตำมหรือกล่ำวอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ด�ำเนินไปตำมทำงท่ีทรงชี้ 

ย่อมถึงจุดมุ่งหมำยได้โดยควรแก่กำรปฏิบัติด�ำเนิน 

 เมือ่ทรงแสดงควำมปรำรถนำของบคุคลในโลกทีไ่ด้สมหมำย

ด้วยยำก สี่ประกำรข้ำงต้นแล้ว ก็ได้ทรงแสดงธรรมเป็นเหตุให้สม

หมำยสี่อย่ำงควบคู่กันเพื่อขจัดควำมผิดหวังท้อแท้ ธรรมเหตุให้สม

หมำยสี่อย่ำง คือ 

 หนึ่ง ศรัทธำสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยศรัทธำ 
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 สอง สีลสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยศีล 

 สาม จำคสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยบริจำคทำน 

 สี่ ปัญญำสัมปทำ ถึงพร้อมด้วยปัญญำ 

 ศรัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธำ คือควำมเชื่อควำม

เลือ่มใสเป็นข้อส�ำคญัอย่ำงยิง่ อนัจะน�ำให้ธรรมข้ออืน่เกดิได้ไม่ยำก 

หรือเกิดได้โดยง่ำยเมื่อมีควำมเชื่อควำมเลื่อมใส คือ ควำมศรัทธำ

ในผูใ้ดสิง่ใด ย่อมพร้อมจะปฏบิตัติำมผูน้ัน้สิง่นัน้ ศรทัธำในพระพทุธ

ศำสนำเป็นศรัทธำที่ส�ำคัญที่สุดเหนือศรัทธำทั้งหลำย มีคุณยิ่งใหญ่ 

เหนือศรัทธำในสิ่งอื่น แต่ศรัทธำในพระพุทธศำสนำก็ยังจ�ำเป็นต้อง

ประกอบด้วยควำมถึงพร้อมด้วยปัญญำ แม้เมือ่ถึงพร้อมด้วยปัญญำ 

ศรัทธำก็เกิดโทษได้โดยง่ำย 

 เหมือนดังปรำกฏอยู่เสมอในศรัทธำที่ปรำศจำกปัญญำของ

คนบำงพวกบำงคณะ ศรัทธำทีป่ระกอบด้วยปัญญำนัน้ กล่ำวง่ำยสดุ

คอืปัญญำในพระพุทธศำสนำในพระพุทธเจำ้ เพือ่ตำมที่ทรงสั่งสอน

ควำมเคร่งนี้จะท�ำให้รักษำศีล บริจำคทำน เพรำะทรงสอนให้รักษำ

ศีล ให้บรจิำคทำนและเมือ่รกัษำศลีบรจิำคทำนแล้ว ผลแห่งศีลแห่ง

ทำนซึง่มจีรงิ ย่อมส่งให้ได้บรรลุควำมส�ำเร็จสมมุง่หมำย ผูรั้กษำศลี

ย่อมได้โภคะ มีสมบัติมียศมีอำยุ และเมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมไปบังเกิด

ในภพภูมิที่ดี ที่เป็นสุคติภพ จะเรียกว่ำบังเกิดในสวรรค์ก็ไม่ผิด 

 ผูบ้รจิำคทำนก็เช่นเดยีวกนั ย่อมได้สมบตัทิัง้ปวงอันปรำรถนำ 

ควำมสมปรำรถนำดังกล่ำวผู้ไม่มีศรัทธำประกอบด้วยปัญญำ ยำก
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จะเชือ่ว่ำจะเป็นไปได้จริง เมือ่ไม่มศีรัทธำ ไม่เชือ่ ก็ย่อมไม่สมปรำรถนำ 

เพรำะย่อมไม่รักษำศลีไม่บรจิำคทำน นัน่กค็อืไม่ท�ำเหตอุนัจกัให้เกดิ

ผลเป็นควำมสมหมำย 

 ขอให้พิจารณาความปรารถนาของตนว่ามคีวามปรารถนา

กีอ่ย่าง ทีย่กมากล่าวข้างต้น อนัเป็นความปรารถนาท่ีได้สมหมาย

ด้วยยากหรอืไม่ แม้มกีข็อให้อบรมธรรมะแก่ผูส้มหมายสีอ่ย่าง ที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แจ้งชัดแล้ว ด้วยพระมหากรุณานั้นแล
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สิ่งที่มีค่ากว่าอิทธิปาฏิหาริย์

 สมัยนี้มีกำรสนใจโจษจันกันมำก เก่ียวกับไสยศำสตร์และ

อิทธิปำฏิหำริย์อันเป็นเร่ืองนอกศำสนำ คือเป็นเร่ืองควำมสำมำรถ

ของผู้นอกศำสนำ คือผูไ้ม่ได้นบัถือพุทธศำสนำทัง้หลำย เป็นเหตุให้

พุทธศำสนิกชนผู้สนใจในเรื่องอัศจรรย์ ตื่นเต้นสนใจไปตำมกัน ที่

จริงนั้นผู้ปฏิบัติพุทธศำสนำที่สำมำรถแสดงอิทธิปำฏิหำริย์ได้ มีมำ

แล้วไม่ใช่น้อยและกย็งัมอียู ่เพียงแต่ว่ำพระพุทธเจ้ำไม่ทรงปรำรถนำ

ให้มีกำรอวดอิทธิฤทธิ์ ไม่ทรงปรำรถนำให้พุทธศำสนิกชนสนใจใน

กำรปฏิบัติเพื่อมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่ำเพื่อให้สิ้นกิเลส 

 ดังนั้นผู้ไม่เข้ำใจจุดมุ่งหมำยของพระพุทธศำสนำจึงคิดว่ำ 

กำรปฏิบัติพระพุทธศำสนำนั้นไม่เกิดผลที่ตื่นเต้น น่ำสนใจ ที่เป็น

ปำฏหิำรย์ิ อนัอำจบนัดำลให้เกดิควำมสมประสงค์ในสิง่พงึปรำรถนำ

ทั้งหลำยได้เหมือนที่ปรำกฏในกำรกระท�ำของผู้นอกศำสนำ ผู้ที่มี

ควำมคิดมีควำมเข้ำใจผิดเช่นนี้ ควรจะได้ศึกษำพระพุทธศำสนำให้

เข้ำใจดพีอสมควร คอืศกึษำพระพทุธประวตัใิห้ละเอียดยิง่กว่ำทีรู่อ้ยู่

แล้วเพยีงเลก็น้อยเหลอืเกิน แล้วจะได้ตืน่เต้นชืน่ชอบสนใจยิง่กว่ำที่
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ตื่นเต้นในอิทธิปำฏิหำริย์ทั้งหลำย 

 เรื่องรำวของพระภิกษุสงฆ์ทั้งครูอำจำรย์ที่สมัยน้ีมีหนังสือ

น�ำมำเผยแผ่ถูกต้องบ้ำงผิดพลำดไปบ้ำง ล้วนเป็นเครื่องยืนยันว่ำ 

กำรปฏบิตัพิระพทุธศำสนำให้จริงจงันัน้ มผีลดังเป็นท่ีสนใจของผูค้น

ทั้งหลำยได้ ไม่ใช่ว่ำกำรปฏิบัติพระพุทธศำสนำจะเป็นไปเพื่อบรรลุ

มรรคผลนิพพำนอย่ำงจืดชืดไม่น่ำตื่นเต้นสนใจ

  พระพทุธเจ้ำทรงสำมำรถแสดงอิทธิปำฏิหำรย์ิได้ทกุประกำร 

สำวกของพระองค์ก็เช่นกัน แต่ไม่ทรงปรำรถนำให้เป็นเช่นนั้น ไม่

ทรงปรำรถนำให้แสดงออก เป็นทีต่ืน่เต้นสนใจเช่นน้ัน เพรำะทรงมี

พระปัญญำเลิศล้นเห็นเรื่องของปำฏิหำริย์ไม่ใช่เรื่องที่จะพำให้พ้น

ทกุข์ได้ และพุทธศาสนิกในสมยัพทุธกาลกเ็ข้าใจในเรือ่งน้ีดี ไม่เหน็

ความส�าคญัของอิทธปิาฏิหารย์ิว่าย่ิงกว่าความส�าคัญของการพ้นจาก

กิเลส 

 แต่ล่วงมำสมัยนี้สติปัญญำควำมคิดเห็นของคนเปลี่ยนแปร

จำกเดิมเป็นอันมำก ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่จะท�ำให้เห็นได้ว่ำ พระพุทธ

ศำสนำไม่ล�้ำเลิศ ไม่ใช่เรื่องที่จะท�ำให้เห็นได้ว่ำ พระพุทธศำสนำไม่

ทดัเทียมศำสนำอ่ืน จงึน่ำจะเป็นไปได้ว่ำ แม้ปรำรถนำควำมตืน่เต้น

อัศจรรย์ ยิ่งกว่ำควำมพ้นจำกมือมำร ก็อำจหำได้จำกกำรปฏิบัติ

พระพุทธศำสนำนี้แหละ 

 เช่นเดียวกับที่ครูอำจำรย์องค์ส�ำคัญในสมัยนี้ ท่ำนได้รับได้

มีเพรำะกำรปฏิบัติพระพุทธศำสนำอย่ำงจริงจังเป็นที่ได้ยินได้ฟังได้

รู้ได้เห็นกันอยู่เสมอในปัจจุบัน แม้พระพุทธศำสนำจะไม่ได้ปฏิเสธ
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พรหมเทพว่ำเป็นสิ่งไม่มีจริง แต่พระพุทธศำสนำก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ำ 

พระพทุธเจ้ำไม่ใช่ผูล้�ำ้เลศิเหนอืพรหมเทพทัง้หลำย พระพทุธเจ้ำทรง

ล�้ำเลิศเหนือพรหมเทพศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลำยและแม้ใช้ปัญญำ ใช้

วจิำรณญำณย่อมได้ควำมเข้ำใจได้ไม่ยำก ว่ำแม้พระพุทธเจ้ำและพระ

อรหนัตสำวกท้ังหลำยจะไม่ได้ผกูพนักับสิง่หนึง่สิง่ใดแล้วสละละวำง

สิน้แล้ว แต่กำรพ่ึงพระบำรมพีระพทุธเจ้ำ ย่อมเกดิผลมหัศจรรย์ได้

แน่นอน เป็นมหัศจรรย์ที่เหนือมหัศจรรย์ทั้งหลำยเพรำะส�ำเร็จได้

ด้วยพระพุทธบำรมี 

 เพือ่ควำมเข้ำใจทีช่ดัเจนและง่ำยขึน้ น่ำจะได้นึกถงึตัวอย่ำง

ทีเ่ป็นเรือ่งธรรมดำ ๆ ไม่ใช่เรือ่งลีล้บัอศัจรรย์ ศษิย์อำจำรย์เดยีวกนั

หรือลกูพ่อแม่เดียวกนั เมือ่ผูใ้ดผูห้นึง่จะท�ำกจิสิง่ใดสิง่หนึง่กย่็อมไม่

ถกูทอดทิง้จำกเพ่ือนร่วมครูอำจำรย์ หรือพ่ีน้องร่วมพ่อแม่ ย่อมต้อง

มีกำรร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือกันเต็มสติปัญญำควำม

สำมำรถ แม้ว่ำบำงครัง้บำงครำวครูอำจำรย์หรือพ่อแม่จะไม่ได้มส่ีวน

เกีย่วข้องรูเ้หน็ด้วยเลยกต็ำม เป็นควำมเกีย่วข้องผกูพนัสำยเลอืดใน

ควำมเป็นศิษย์ร่วมครูอำจำรย์ ควำมช่วยเหลือเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จ

เพือ่ให้พ้นทกุข์ พ้นภยั ย่อมเกิดได้จำกเหตนุีเ้ป็นธรรมดำ น่ำจะไม่มี

ผู้ปฏิเสธควำมจริงนี้ 

 พิจำรณำด้วยปัญญำตำมตัวอย่ำงที่ยกมำข้ำงต้น แล้ววก

เข้ำหำควำมส�ำเร็จทีย่่อมเกดิได้ เพรำะพระพทุธบำรมกีย่็อมจะเข้ำใจ

ได้โดยง่ำย ถ้ำเปรียบพระพุทธเจ้ำว่ำทรงเป็นพระพุทธบิดำของพุทธ

ศำสนิกท้ังหลำย ก็ทรงมีลูกมำกมำยเหลือคณำนับ ทั้งมนุษย์และ
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พรหมเทพ ควำมสำมำรถหรืออิทธิฤทธ์ิของบรรดำผู้เป็นพุทธบุตร

นั้นพ้นจะบรรยำย แล้วจะสงสัยได้หรือในควำมส�ำเร็จสัมฤทธิ์ผล

เหมือนปำฏิหำริย์ของพุทธศำสนิกผู้มีศรัทธำมั่นคงในพระพุทธเจ้ำ 

ขอเพียงตั้งใจมั่นถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ 

ให้มั่นคงไม่คลอนแคลนไปด้วยอ�านาจอื่นใดเถิดแล

๖๓
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๑๙

ปาฏิหาริย์ที่ทุกคนท�าได้

 อำทิตย์ก่อนได้กล่ำวว่ำ แม้ปรำรถนำควำมตื่นเต้นอัศจรรย์

ยิ่งกว่ำควำมพ้นจำกมือมำร ก็หำได้จำกกำรปฏิบัติพระพุทธศำสนำ

เหมอืนกนั มใิช่ว่ำกำรปฏิบตัพิระพทุธศำสนำจะน�ำไปสูค่วำมพ้นทกุข์

อย่ำงสิน้เชงิ ทีบ่ำงคนอำจคดิว่ำเป็นสภำพทีจ่ดืชดืน่ำเบ่ือหน่ำย สู้ให้

ตื่นเต้นกับควำมอัศจรรย์ทั้งหลำยไม่ได้ 

 ดัง่นัน้แม้ต้องกำรให้เกิดอะไร ๆ ทีอั่ศจรรย์ตืน่เต้นพลิกึพิล่ัน 

กใ็ห้ปฏิบตัพิระพทุธศำสนำอย่ำงจรงิจงัตัง้แต่บดันี ้กำรปฏบัิติกไ็ม่ใช่

ว่ำจะล�ำบำกยำกเย็นเพียงไร ส�ำคัญที่ต้องมีสัจจะ คือ ควำมต้ังใจ

จรงิ ตัง้ใจแล้วต้องท�ำให้ได้ และก็ต้องตัง้ใจด�ำเนนิไปบนทำงไปสูค่วำม

น่ำอัศจรรย์พิลึกพิลั่นที่ต้องกำรพบ ต้องกำรเห็น 

 ทำงพระพทุธศำสนำท่ำนสอนให้ท่องพทุโธ ธมัโม สงัโฆ ทัง้

สำมค�ำนีก้ไ็ด้ ค�ำหน่ึงค�ำใดเพยีงค�ำเดยีวกไ็ด้ ท่องให้จริงจังคือวันหนึง่

ให้นำนถึงครึ่งชั่วโมงอย่ำงน้อยต่อหนึ่งครั้ง และวันหน่ึงก็ไม่ควรท�ำ

น้อยกว่ำสำมครั้ง พำกเพียรท�ำไม่นำนก็จะได้เห็นผลจะได้รับควำม

ตื่นเต้นอัศจรรย์สมควำมปรำรถนำแน่นอน 
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 ขอแนะน�ำว่ำก่อนจะท่องพุทโธ หรือธัมโม สังโฆ ควรจะได้

สวดมนต์ไหว้พระ สวดมนต์ให้นำนอย่ำงน้อยก็สักครึ่งชั่วโมง และ

กำรสวดมนต์นัน้ไม่ใช่ว่ำจะท่องจ�ำให้ขึน้ใจ นัน่ไม่จ�ำเป็น เปิดหนงัสอื

หรือที่เรียกกันว่ำกำงต�ำรำดู กำงต�ำรำอ่ำนนั่นแหละดี อำจจะดีกว่ำ

ท่องจ�ำขึน้ใจแล้ว หลับตำสวดเสยีด้วยซ�ำ้ส�ำหรับคนส่วนมำกทีส่มำธิ

ไม่ดพีอ เพรำะก็คงเคยรู้สกึด้วยกันแล้วว่ำเวลำสวดมนต์ท่ีจ�ำได้ขึน้ใจ

แล้วนัน้ บำงทหีรอืบ่อย ๆ นัน่แหละ ท่องแต่ปำก สวดแต่ปำก ส่วน

ใจน้ันคดิไปถงึไหน ๆ ได้สบำย เช่นนีเ้รียกว่ำขำดสติ ไม่มสีมำธ ิไม่

เกิดประโยชน์ที่ควร แต่ถ้ำเปิดหนังสือกำงต�ำรำอ่ำน จ้องดูทุกตัว

อักษร สติย่อมจดจ่ออยู่ สมำธิย่อมมี ยิ่งอ่ำนมำกเท่ำไร สติย่อม

จดจ่ออยู่นำนเท่ำนั้น สมำธิย่อมอยู่นำนเท่ำนั้นเหมือนกัน ใจย่อม

สงบ ด้วยอ�ำนำจของสมำธิ 

 ดังนั้น แม้ไม่แน่ใจตนเองว่ำมีสมำธิดีแน่นอน ก็ควรเปิด

หนังสือสวดมนต์ดูทุกตัวอักษร อ่ำนจำกหนังสือทั้งหมด แม้ว่ำจะ

ท่องจ�ำได้แล้ว เพรำะสวดมำนำนนักหนำแล้วก็ตำม เพื่อให้ใจไม่คิด

ไปพลำง ปำกสวดไปพลำง ก็น่ำจะใช้วิธีช่วยสมำธิช่วยสติด้วยกำร

เปิดหนังสืออ่ำน อ่ำนทั้ง ๆ ที่จ�ำได้ขึ้นใจแล้วก็ไม่เสียหำย และจะ

เป็นกำรดยีิง่กว่ำหลบัตำสวด ทัง้ ๆ ทีจ่ติใจกวดัแกว่งไปตำมอำรมณ์ 

 เช่ือว่ำทุกวันนี้มีผู้ชอบอิทธิปำฏิหำริย์มำก อยำกพบอยำก

เหน็ อยำกท�ำได้ด้วยตนเอง กค็วรท�ำควำมเข้ำใจให้ถูกต้องว่ำจะเป็น

เช่นน้ันได้ ต้องท�ำใจให้เป็นสมำธิ ให้สงบจำกเร่ืองวุ่นวำยท้ังหลำย 

เหมือนท�ำใจให้ว่ำง เพื่อให้เรื่องอักษรทั้งหลำยมีที่สอดแทรกเข้ำไป 
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ให้เรำรู้ให้เรำเห็นด้วยตนเอง บำงทีอำจมีผู้แย้งว่ำกำรสวดมนต์ด้วย

เสียงพึมพ�ำก็ตำม หรือด้วยเสียงดังก็ตำม ก็เหมือนไม่ว่ำง เหมือน

ต้องท�ำงำนอยู ่แล้วจะมทีีว่่ำงส�ำหรบัเรือ่งอศัจรรย์ทัง้หลำยเข้ำไปถงึ

จติใจได้อย่ำงไร ท่ีจรงิน่ำสงสยัเช่นนัน้ แต่ไม่เป็นจรงิตำมทีน่่ำสงสยั

นั้น 

 ใจที่จดจ่ออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใด นั่นคือใจที่เป็นสมาธิ จดจ่อ

นานกเ็ป็นสมาธนิาน และสมาธนิานเท่านัน้ ทีจ่ะเกดิผลดงัปรารถนา 

คือรู้เห็นความอัศจรรย์ความตื่นเต้นทั้งหลาย ไม่ต้องวุ่นวำยไปดูไป

เห็นควำมน่ำตื่นเต้นอัศจรรย์ของใครอื่น ท�ำตัวเองให้เป็นผู้มีควำม

อัศจรรย์ดีกว่ำ เริ่มเสียตั้งแต่บัดนี้ 

 หาหนงัสอืสวดมนต์สกัเล่ม เลอืกบททีช่อบใจค�าแปล แล้ว

กล็งมอือ่านดงั ๆ ไม่ต้องถงึกบัดงัลัน่ไปถงึไหน เพียงออกเสยีงให้

ตัวเองได้ยินเท่านั้นก็ใช้ได้แล้ว อ่านไปเรื่อย ๆ บทนั้นบทนี้อ่าน

ไปให้ได้เวลาสกัคร่ึงชัว่โมงเป็นอย่างน้อยทกุวนั ทกุเวลา เช้าด้วย 

ก็อ่านหนังสือทั้งเช้าทั้งเย็น ไม่มีเวลาเช้า ก็อ่านแต่ตอนเย็น ให้

นาน ๆ อย่าอ้างว่าไม่มีเวลา ควรต้องสละเวลาให้ได้ แล้วจะได้

พบความอัศจรรย์ที่ชอบพบกันนักแล
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๒๐

ท�าเอง ก็จะรู้เอง

 ไม่ผดิแน่แม้จะกล่ำวว่ำ สิง่ทีค่นทัง้หลำยเกลยีดกลวัมำกทีส่ดุ

คือควำมทุกข์ ค�ำว่ำ “ทุกข์” เป็นค�ำที่ไม่มีผู้ใดปรำรถนำให้เกิดแก่

ตน ไม่ปรำรถนำให้เกิดแก่พรรคพวกพี่น้องเพื่อนฝูงของตน 

 พระพทุธเจ้ำก่อนแต่จะได้ตรสัรู ้ทรงเป็นผูห้นึง่ทีเ่กลยีดกลวั

ควำมทุกข์อย่ำงยิ่ง แต่ทรงมีพระปัญญำเฉลียวฉลำดเกินกว่ำคนทั้ง

หลำยจึงไม่ทรงยอมรับสภำพที่ทรงเกลียดกลัวนั้น ตำมแบบที่คน

เรียกกันว่ำ งอมืองอเท้ำ แต่ทรงดิ้นรนค้นคว้ำหำวิธีหำหนทำง เพื่อ

พำพระองค์ให้ไม่ต้องพบสภำพที่ไม่พึงประสงค์ จนในที่สุดก็ทรง

สำมำรถพบวิธีพบหนทำง และทรงสำมำรถพำพระองค์ให้พ้นจำก

สภำพนั้นได้ ทรงไม่ต้องพบควำมทุกข์อีกต่อไป ทั้งยังทรงสำมำรถ

พำสำวกผู้ปฏิบัติตำมให้พ้นจำกสภำพท่ีเรียกว่ำทุกข์ เช่นเดียวกับ

พระองค์อีกด้วย 

 ควำมมหัศจรรย์ยิ่งยังอยู่ที่ว่ำแม้จนทุกวันน้ี พระพุทธเจ้ำก็

ยงัทรงสำมำรถพำผู้ปฏิบัติตำมพระองค์ให้พ้นทกุข์ได้ ทัง้ ๆ ทีเ่สดจ็

ดับขันธปรินิพพำนไปแล้วกว่ำ ๒,๕๐๐ ปี พุทธศำสนิกชนทั้งหลำย 

น่ำจะทบทวนควำมคิดเก่ียวกับควำมจริงดังกล่ำวให้เสมอ ให้เกิด

๖๗



ควำมเข้ำใจอย่ำงซำบซึ้ง ให้เกิดควำมภำคภูมิใจในพระบรมศำสดำ

ของเรำว่ำทรงเยี่ยมยอดเพียงไร 

 กำรจะพำตนให้พ้นทุกข์ได้อย่ำงเด็ดขำดทุกเวลำน้ัน ไม่ใช่

เรื่องง่ำย ไม่ใช่สิ่งท่ีทุกคนจะสำมำรถคิดค้นจนพบหนทำงพบวิธีได้ 

แต่พระพทุธเจ้ำทรงท�ำได้แล้วจรงิ ไม่ใช่สกัแต่คำดคดิกนั แม้พระพทุธ

องค์จะไม่ได้ทรงด�ำรงพระธำตขุนัธ์ให้ได้พบได้เห็นให้เป็นเครือ่งยืนยนั

พิสูจน์ควำมพ้นจำกทุกข์ทั้งปวงแล้ว แต่พุทธสำวกที่สืบต่อมำเป็น

จ�ำนวนมำกตั้งแต่สมัยพุทธกำลจนถึงทุกวันนี้ เป็นพยำนยืนยันได้

พระอรยิบคุคลทัง้หลำย ท่ำนเป็นประจกัษ์พยำนทีไ่ม่มผู้ีอำจปฏเิสธ

ควำมพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้ำ 

 แต่บถุชุนทัง้หลำย ย่อมเข้ำใจได้ยำกถึงสภำพควำมพ้นทกุข์

ที่กล่ำวนี้ มีพระพุทธด�ำรัสไว้ว่ำ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ควำม

หมำยท่ีควรเข้ำใจในที่นี้ เมื่อก�ำลังกล่ำวถึงควำมพ้นทุกข์ก็คือ ผู้ที่

ปฏิบัติตนเองจนพ้นจำกควำมทุกข์ย่อมเห็นพระพุทธเจ้ำ คือย่อม

เข้ำใจด้วยว่ำ พระพุทธเจ้ำทรงพ้นทุกข์อย่ำงไร นี่คือกำรที่ทรงอ้ำง

พยำนหลกัฐำนให้เหน็ประจกัษ์ว่ำ มไิด้เพยีงทรงกล่ำวอ้ำงว่ำทรงพ้น

ทุกข์ แต่ผู้อื่นมีโอกำสพ้นทุกข์เช่นเดียวกับพระองค์ได้ด้วย เมื่อใด

พ้นทุกข์ เมื่อนั้นย่อมเห็นควำมพ้นทุกข์ของพระพุทธเจ้ำ ซึ่งทรง

เปรียบว่ำ เหมือนเห็นพระองค์เอง

 ที่จริงค�าว่าธรรม มิได้หมายถึงสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นกุศลเสมอ

ไป แม้ท่ีไม่ดีไม่งามไม่เป็นกุศลก็เป็นธรรม จึงน่ำจะคิดว่ำผู้ใดแม้

เหน็ควำมดีควำมไม่ด ีควำมงำมควำมไม่งำม กศุลอกศุลชดัเจนเพียง
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ไร ย่อมเห็นพระพุทธเจ้ำชัดเจนเพียงนั้น ว่ำสิ่งที่เป็นธรรมที่แลเห็น

นั้น ต้องประจักษ์ในจิตใจของผู้เห็นเอง ไม่ใช่คำดคิดมองดูธรรมใน

จิตใจของผู้อ่ืน เห็นสภาพจิตใจหรือธรรมของตนชัดเจนเพียงไร ก็

ย่อมจะเหน็พระพทุธเจ้าชดัเจนเพยีงนัน้ ถ้ำเห็นสภำพทีผ่่องใสเป็นสุข

สงบแห่งจิตใจตน ก็ย่อมพอเห็นพอเข้ำใจสภำพของจิตพระพุทธเจ้ำ

ได้ว่ำ มีควำมผ่องใสสงบ เหมือนเห็นพระพุทธเจ้ำตำมระดับแห่ง

ควำมผ่องใสแห่งจิตใจตนเองที่ตนรู้ตนเห็น 

 ถ้ำเหน็สภำพทีม่ดืมดิ ขุ่นมวั เศร้ำหมอง แห่งจติใจตนเพยีง

ไร ย่อมสำมำรถเข้ำใจควำมแตกต่ำงแห่งสภำพของจติของพระพทุธเจ้ำ

ได้ว่ำ ไม่เป็นเช่นสภำพจิตของตน ย่อมเห็นพระพุทธเจ้ำผ่องแผ้ว

แตกต่ำงจำกตนเองเป็นอันมำก ย่อมเห็นควำมห่ำงไกลของตนเอง

จำกพระพุทธเจ้ำอย่ำงลิบลับ 

 พระพุทธเจ้าทรงเป็นยอดของคนดี คนดีที่เหนือมนุษย์

และพรหมเทพทั้งหลาย ผู้ใดเห็นธรรมในใจตน ว่าท�าให้ตนห่าง

ไกลจากพระพุทธองค์ลิบลับก็น่าจะรู้ตัวว่า ควรจะต้องละอายใจ

อย่างยิง่ ควรจะเร่งอบรมใจตนเองให้มโีอกาสเหน็พระพทุธเจ้าว่า

ไม่ถึงกับห่างไกลกับตัวเองอย่างลิบลับแล
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ท�าไมต้องสัมมาทิฏฐิ

 กำรบริหำรทำงจิตส�ำหรับผู้ใหญ่ ก�ำลังกล่ำวถึง สัมมาทิฏฐิ 

ความเห็นชอบ เพรำะสัมมำทิฏฐิเป็นควำมส�ำคัญที่สุด สัมมำทิฏฐิ

จะท�ำให้สำมำรถด�ำเนินชีวิตไปได้ถึงจุดหมำยปลำยทำงที่ประเสริฐ 

พ้นจำกควำมไม่สวัสดีทั้งปวง 

 สมัมำทฏิฐเิป็นควำมจ�ำเป็นส�ำหรบัทกุคนในทกุเรือ่งทกุเวลำ 

พระธรรมค�าสัง่สอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้าน้ัน 

มคีวามเลิศแล้ว มคุีณใหญ่ย่ิงสถานเดยีว ปราศจากโทษอย่างสิน้เชงิ 

แต่ถ้ำผูร้บัฟังพระธรรม ค้ำนสมัมำทิฏฐิ ควำมเห็นชอบ กจ็ะตคีวำม

แห่งพระธรรมไม่ตรงตำมเป็นจริง 

 ควำมไม่มสีมัมำทฏิฐิ หรอืควำมมมีจิฉำทฏิฐ ิคอื ควำมเห็น

ผิดจะท�ำให้ตีควำมแห่งพระธรรมตรงกันข้ำมกับควำมจริงได้ ทั้ง ๆ 

ทีพ่ระธรรมมแีต่คณุไม่มโีทษ ผูม้มีจิฉำทฏิฐติคีวำมผดิกจ็กัได้รับโทษ

ไม่ได้รบัคณุ แม้ว่ำเจ้ำตวัจะเชือ่ว่ำ ตนก�ำลงัปฏบิตัติำมพระธรรมค�ำ

สั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ สัมมำทิฏฐิจึงส�ำคัญยิ่งนัก  อำจท�ำของดี

ให้เป็นของชั่วส�ำหรับตนได้ อำจท�ำสิ่งที่เป็นคุณให้เป็นสิ่งที่เป็นโทษ
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ส�ำหรับตนได้  ผู้มีควำมตั้งใจดี ปรำรถนำจะท�ำดี จึงควรสนใจกับ

ทฏิฐ ิคอื ควำมเหน็ของตนให้เป็นพเิศษ ให้เป็นควำมเหน็ทีถ่กูทีช่อบ 

อย่ำไม่ประณตีกบัควำมเหน็ของตน เมือ่เกดิควำมเห็นในเร่ืองใดขึน้

มำ อย่ำยอมเชื่อควำมเห็นของตนง่ำย ๆ แต่ควรพินิจพิจำรณำให้ดี

ให้รอบคอบประณีต จนแน่ใจว่ำเป็นควำมเห็นชอบประกอบด้วย

เหตุผลจริงแท้ จึงค่อยปลงใจเชื่อควำมเห็นของตนว่ำเป็นควำมเห็น

ที่ควรปฏิบัติ ด�ำเนินต่อไปได้ ไม่เช่นน้ันแล้วก็อำจจักด�ำเนินไปสู่

หำยนะเพรำะอ�ำนำจของมิจฉำทิฏฐิ 

 แต่กำรจะเพ่งพินิจทิฏฐิของตน ให้เห็นถูกต้องว่ำเป็นสัมมำ

ทิฏฐิหรือไม่ จ�ำเป็นต้องอำศัยสิ่งส�ำคัญอย่ำงยิ่งส�ำหรับควำมเป็น

มนุษย์ นั่นคือปัญญำ 

 ปัญญำนัน้ พทุธศำสนสภุำษติกล่ำวไว้ว่ำ ปัญญาเป็นเครือ่ง

วนิจิฉยัสิง่ทีฟั่งแล้ว ปัญญาเป็นเครือ่งเพิม่พนูเกยีรตคิณุและช่ือเสยีง 

คนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้ แม้ในความทุกข์ก็หาความสุขได้ 

ควำมหมำยของพุทธศำสนสุภำษิตนี ้ตรงไปตรงมำดงักล่ำว คอื เมือ่

ได้ยินได้ฟังเรื่องใดจำกผู้ใด จะสักแต่ว่ำฟังแล้วตัดสินใจเช่ือหรือไม่

เชื่อเพียงเท่ำที่ได้ยินได้ฟังจำกปำกจำกค�ำเขำเท่ำนั้น ไม่ได้ ต้องใช้

ปัญญำ คือ เหตุผลเข้ำประกอบพินิจพิจำรณำตัดสินว่ำ ควรเชื่อว่ำ

เป็นควำมจรงิหรอืควำมคดิอย่ำงไร ควรเชือ่ถือเพียงไรหรอืไม่ ปัญญำ

จะช่วยในกำรวินิจฉัยคือตัดสินได้จริง แต่จะวินิจฉัยได้ถูกแท้มำก

น้อยเพยีงไร กข็ึน้อยูก่บัระดบัของปัญญำอกีด้วย ปัญญำเป็นเครือ่ง

เพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียง 
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 ควำมข้อนี้แม้จะกล่ำวต่อไปก็ไม่ผิด ว่ำปัญญำเป็นเครื่อง

ยืนยันสัมมำทิฏฐิ สัมมำทิฏฐิจึงเป็นเคร่ืองเพ่ิมพูนเกียรติคุณและ 

ชือ่เสยีง อำจกล่ำวได้ว่ำ ปัญญากบัสมัมาทฏิฐเิป็นอันหน่ึงอันเดยีวกัน 

ผู้มีปัญญำย่อมรู้จักสัมมำทิฏฐิ ย่อมรู้ควำมส�ำคัญของสัมมำทิฏฐิ 

ย่อมอำศัยสัมมำทิฏฐิให้เกิดขึ้นยิ่ง ๆ 

 ดั่งนั้น ผู้มีปัญญำจึงเป็นผู้มีสัมมำทิฏฐิคือควำมเห็นชอบใน

เรือ่งทัง้หลำย สำมำรถด�ำเนนิไปถูก ด�ำเนนิไปชอบ ไม่ด�ำเนินไปผดิ 

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเข้ำใจได้ง่ำยนัก ว่ำสัมมำทิฏฐิควำมเห็นชอบคือ

อย่ำงไร จึงต้องอบรมปัญญำ หรือพยำยำมเป็นคนมีเหตุผลนั่นเอง 

 ส�าหรบัพทุธศาสนกิชน แม้มีปัญญาพอสมควรเป็นพืน้ฐาน 

ก็จะเป็นเรื่อง ไม่ยากจนเกินไปนักที่จะอบรมทิฏฐิของตนให้เป็น 

สัมมาทฏิฐิ ศกึษาพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ทรงสอน

อย่างไร อย่าบิดเบือนนั่นแหละ จะเป็นการอบรมสัมมาทิฏฐิ จะ

ท�าให้เกดิปัญญาอย่างยิง่สบืไป เกยีรตคิณุชือ่เสยีงย่อมตามมา แม้

ในความทุกข์ก็หาความสุขได้แล
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สิ่งที่น่ากลัวกว่าความตาย

 พุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ ความ

ประมาทเป็นทางแห่งความตาย ความตายของผู้ละโลกนี้ไปแล้ว

ทัง้หมด รวมทัง้ผูจ้ะสิน้ชีวติต่อไปทัง้ปวงด้วย มไิด้มคีวำมหมำยตรง

ตำมควำมตำยในพทุธภำษติดงักล่ำว จะเกีย่วข้องกนับ้ำงก็เพยีงเลก็

น้อยและจะว่ำไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ไม่ได้ 

 ค�ำแปลของ “ความตาย” ในพจนำนุกรม นอกจำกแปลว่ำ 

สิ้นใจ ยังแปลอีกค�ำหนึ่งว่ำ ไม่เป็นอยู่ต่อไป ไม่เป็นอยู่ต่อไปที่ไม่

หมำยถึงตำย ก็เช่นเมื่อถูกให้พ้นจำกต�ำแหน่งหนึ่งต�ำแหน่งใด ก็ไม่

เป็นผูอ้ยู่ในต�ำแหน่งนัน้ต่อไป เช่นเมือ่พ้นจำกต�ำแหน่งทีจ่ะเป็นโน่น

เป็นนี่ ก็จักเป็นผู้ไม่เป็นนั่นเป็นนี่อยู่ต่อไป เมื่อพ้นจำกต�ำแหน่ง

อำจำรย์ใหญ่ ก็จักไม่เป็นอำจำรย์ใหญ่อยู่ต่อไป 

 ควำมหมำยนี้เกี่ยวข้องกับตำยเพียงเล็กน้อย คือคล้ำยตำย

จำกต�ำแหน่งไป แต่ไม่เหมือนตำยทีเดียว เพรำะยังมีลมหำยใจ ยัง

กลับมำสู่ต�ำแหน่งนัน้ได้อีกในอนำคต ส่วนผูต้ำยแล้วย่อมไม่อำจกลบั

มำเป็นคนเดิมได้อีก ลมหำยใจก็ไม่มี ยกเว้นที่เล่ำกันว่ำ ตำยแล้ว
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ฟื้น ซึ่งมีน้อยรำยมำก ควำมประมำทเป็นทำงแห่งควำมตำยตำม

พทุธภำษิต จงึไม่หมำยถงึควำมประมำททีจ่ะท�ำให้ต้องเสียชวิีต หรือ

ต้องสิ้นลมหำยใจเท่ำนั้น แม้จะหมำยควำมเช่นนั้น ก็ได้บ้ำงเหมือน

กัน แต่ก็เป็นควำมตำยเพียงผิวเผิน ไม่ลึกซ้ึงเท่ำควำมหมำยที่แท้

จริงของพทุธภำษติบททีก่ล่ำว พุทธภำษติบทนีไ้ม่มุง่ให้สอนใจว่ำอย่ำ

ประมำทเมื่อข้ำมถนน เป็นต้น 

 แต่พทุธภำษติบทนี ้มุง่สอนใจให้เป็นผูม้สีตปัิญญำรอบคอบ

ในทกุเรือ่งทกุเวลำ ผูไ้ม่ใช้สตไิม่ใช้ปัญญำให้รอบคอบ คือผู้ประมำท 

ควำมประมำทนีจั้กน�ำไปสูค่วำมตำยทีไ่ม่หมำยเพยีงควำมสิน้ใจ แต่

หมำยถึงควำมไม่เป็นอยู่ต่อไป เช่น ถ้ำไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญำระวัง

รักษำตนให้คิดพูดท�ำควำมดีไว้เสมอ ก็จักไม่อำจเป็นคนดีอยู่ต่อไป 

จะต้องกลำยเป็นคนไม่ด ีเป็นผลร้ำยแรงของควำมประมำท อนัเป็น

ทำงแห่งควำมตำยที่พุทธศำสนสุภำษิตหมำยถึงโดยตรง 

 ท่ีจริงประโยคส�ำคัญอันเป็นพุทธภำษิตว่ำ ควำมประมำท

เป็นทำงแห่งควำมตำยนี ้แทบทกุคนพูดตดิปำก พูดเล่นพดูจรงิกพ็ดู 

พูดกันอยู่เป็นประจ�ำ แต่จะมีสติขณะพูด ถ้าจะมีสติขณะพูด มี

ปัญญาเข้าใจความหมายนั้นให้ถูกต้อง พร้อมทั้งน้อมน�าไปปฏิบัติ

ตามให้จริงจังก็จักเป็นประโยชน์อย่างย่ิง จักเป็นผู้ไม่ประมาทที่จะ

พ้นจากผลร้ายแรงของความประมาท คือ จะพ้นจากความตายใน

ความหมายดังกล่าวมา 
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 ควำมตำยของทกุคน ตลอดถึงควำมตำยของสถำบันทัง้สำม

ของไทย ย่อมจะเกดิไม่ได้แม้ทกุคนตัง้อยูใ่นควำมไม่ประมำท จะคิด 

จะพดู จะท�ำสิง่ใด ไม่ประมำท พยำยำมใช้สตใิช้ปัญญำให้รอบคอบ 

พดูภำษำท่ีใช้กนัท่ัวไป กค็อืให้รูจ้กัคดิหน้ำคดิหลงั ไม่ด่วนคดิพดูท�ำ

ในเรื่องทั้งปวง ในสิ่งทั้งปวง 

 โดยเฉพำะเมื่อเป็นผู้ใหญ่มีควำมรับผิดชอบมำกเพียงไร ก็

ย่ิงจ�ำเป็นต้องเพิม่ควำมไม่ประมำทให้มำกเพยีงนัน้ เพรำะผู้มคีวำม

รับผิดชอบมำกคือผู้มีก�ำลังมำก ทั้งในกำรรักษำให้รอดตำยและใน

กำรท�ำให้ตำย จึงควรที่ทุกคนจะพิจำรณำตนเองเป็นอันดับแรก ให้

รูจ้กัตนตำมควำมเป็นจรงิ ให้รูจ้กัตนให้ถกูต้องว่ำตนเป็นใคร มคีวำม

รบัผดิชอบมำกน้อยเพยีงไร โดยเฉพำะทีเ่กีย่วกบัสถำบันชำติ ศำสนำ 

พระมหำกษัตริย์ เมื่อพิจำรณำรู้จักตนแล้ว ก็พึงตั้งอยู่ในควำมไม่

ประมำท ให้พอเหมำะพอควรแก่ฐำนะของตน เช่นนี้จึงจะสำมำรถ

รกัษำสิง่ทีต่นรบัผดิชอบไว้ให้พ้นจำกอันตรำยได้ ให้เป็นอยูต่่อไปได้ 

 ควำมไม่ประมำทของแต่ละคน เมื่อรวมเข้ำแล้วน่ันแหละ

เป็นทำงรอดตำยของสถำบนัทัง้ปวง เช่นจกัเป็นทำงรอดตำยของตัว

เรำเองทกุคนด้วย ควำมตำยจรงิ ผูต้ำยแบบหำยใจออกแล้ว ไม่กลบั

หำยใจเข้ำอีกน้ันทุกคนต้องพบ ทุกคนหนีไม่พ้น ไม่ช้ำก็เร็วทุกคน

จะต้องถงึ แต่ควำมตำยอนัเกดิจำกควำมประมำทน้ัน ทกุคนหลีกได้

อย่ำงแน่นอน แม้ประกอบด้วยควำมไม่ประมำท 

 ท่ีจริงความตายโดยหมดลมหายใจเป็นสิ่งธรรมดาไม่น่า
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กลัว ความตายด้วยความประมาทต่างหากที่น่ากลัวอย่างยิ่ง คือ

ประมาทแล้วตายจากฐานะอันดี จากความไม่เป็นทาส ตายจาก

ความอิสระ นั้นเป็นความตายที่น่ากลัวที่สุดแล
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คุณค่าของความเป็นคน 

 พุทธภำษติบทหนึง่กล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ ความได้เป็นมนษุย์

เป็นการยาก ผู้มุง่มำบรหิำรจติ เมือ่ได้รบัทรำบพทุธภำษติบทนีแ้ล้ว 

อย่ำเพยีงแต่เข้ำใจต้ืน ๆ แต่พงึพนิจิพจิำรณำด้วยสติปัญญำให้ลกึซึง้

พอสมควร จึงจักได้รับประโยชน์สมบูรณ์แห่งควำมหมำยของพุทธ

ภำษิตนี้ 

 ควำมได้เป็นมนุษย์เป็นกำรยำก คือยำกนักที่จะได้เกิดเป็น

มนษุย์ ท่ีเหน็เป็นมนษุย์กันอยูเ่ตม็บ้ำนเตม็เมอืง มำกขึน้ทกุวนั จนถงึ

กบัเกดิกำรตกใจกลวัมนษุย์จะล้นโลก นัน้ก็มใิช่ว่ำจะเป็นเครือ่งแสดง

ข้อคัดค้ำนพุทธภำษิตดังกล่ำว เพรำะแม้มนุษย์จะมำกมำย แต่แม้

ลองเปรียบกับสัตว์ทั้งหลำย มนุษย์ก็จะมีจ�ำนวนน้อยนัก สัตว์ใหญ่

สัตว์น้อยสัตว์ปีกสัตว์ไม่มีปีกรวมมด ปลวก ยุง แมลงในโลกเรำนี้ 

มจี�ำนวนมำกมำยเกนิกว่ำจะส�ำรวจได้ แต่มนษุย์ยงัส�ำรวจจ�ำนวนได้ 

ซึ่งก็เป็นเครื่องแสดงควำมเกิดได้ยำกของมนุษย์ ยืนยันพุทธภำษิต

ว่ำ ควำมได้เป็นมนุษย์เป็นกำรยำก 

 ปรกตสิิง่ใดทีไ่ด้ยำก ท่ำนถือว่ำเป็นของมค่ีำ ควรรกัษำอย่ำง
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ยิ่ง กำรได้เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นกำรยำก เปรียบดังได้เพชรน�้ำงำมเม็ด

ใหญ่หำค่ำไม่ได้ไว้ในมือ ย่อมต้องรักษำยิ่งกว่ำได้เศษกระเบื้องไม่มี

รำคำ กำรรักษำค่ำของควำมเป็นมนุษย์ ก็คือกำรรักษำคุณสมบัติ

ของมนุษย์ไว้ให้สมบูรณ์ที่สุด เช่นเดียวกับกำรรักษำเพชรนั่นเอง 

 กำรรักษำเพชรนั้น ไม่เพียงรักษำไม่ให้สูญหำยเท่ำนั้น แต่

ต้องรกัษำไม่ให้แตกร้ำว ไม่ให้เกดิรอยขดีข่วนแม้เท่ำขนแมว เพรำะ

น่ันจะเป็นเหตุให้ควำมงำมของเพชรมีรำคี ลดค่ำลดรำคำลง กำร

รกัษำควำมเป็นมนษุย์กห็ำเพียงรกัษำชวีติไว้ให้อยูยื่นยำวเท่ำนัน้ แต่

ต้องรักษำคณุค่ำของมนษุย์ไว้ให้สมบรูณ์ มนษุย์ก็คอืคน คุณค่ำของ

มนุษย์หรือของคนที่ส�ำคัญที่สุดคือควำมไม่เป็นสัตว์ ไม่ใช่สัตว์ เมื่อ

พูดถึงควำมเป็นสัตว์ทุกคนย่อมรู้สึกถึงควำมแตกต่ำงของตนเองกับ

สัตว์ ย่อมยินดีที่ตนไม่ใช่สัตว์ ย่อมไม่พอใจเป็นอย่ำงยิ่ง แม้จะถูก

เปรียบว่ำเป็นสัตว์ อันหมำยถึงสัตว์เดรัจฉำน 

 ดังนั้น คุณค่ำส�ำคัญของมนุษย์จึงต้องแตกต่ำงกับสัตว์ ที่

เห็นได้ง่ำยๆ คือ สัตว์ไม่รู้จักเหตุผลไม่มีเหตุผล นั่นก็คือสัตว์ไม่มี

ปัญญำของมนุษย์ ไม่รู้ถูกไม่รู้ผิด ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี มนุษย์ต้องรู้ถูก 

รูผ้ดิ รู้ผดิชอบชัว่ด ีสตัว์ไม่มเีมตตำกรณุำ มนษุย์ต้องมเีมตตำกรณุำ 

เพรำะมนุษย์มีปัญญำรู้ว่ำเมตตำกรุณำเป็นควำมดี สัตว์ไม่รู้ว่ำกำร

เบียดเบียนเป็นอย่ำงไร มีคุณหรือมีโทษอย่ำงไร แต่มนุษย์รู้ว่ำกำร

เบียดเบยีนไม่ด ีมนษุย์จงึควรต้องไม่เบียดเบยีน แม้สตัว์จะมกีตัญญู

กตเวที แต่กเ็ป็นเพยีงในระดบัของสตัว์ คอืในระดบัทีส่ตปัิญญำของ

สตัว์จะรูจ้ะท�ำได้ มนษุย์มปัีญญำรูว่้ำผูใ้ดท�ำคณุแก่ตน มนุษย์มปัีญญำ
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เข้ำใจว่ำ ควำมกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่ดี ดั่งนั้นมนุษย์จึงควร

ต้องอบรมกตัญญูกตเวทิตำธรรมให้มำก 

 มนุษย์ต้องไม่ท�ำลำยคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ด้วยกำรไม่

กตัญญู ด้วยกำรอกตัญญู ไม่ตอบแทนพระคุณที่ท่ำนท�ำแล้วต่อตน 

ทัง้ยงัอกตญัญคูอืปฏบิตัติอบด้วยร้ำยดงักล่ำวเป็นคณุธรรมส่วนใหญ่

ของมนษุย์ ทีจ่รงิคณุธรรมของมนษุย์หรอืคุณสมบตัท่ีิจะท�ำให้มนษุย์

เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีรำยละเอียดปลีกย่อยอีกเป็นอันมำก เมื่อได้

สิ่งที่ได้มำด้วยยำก คือได้ควำมเป็นมนุษย์แล้ว 

 มนุษย์ทุกคนที่รู้เดียงสาแล้ว ก็พึงสนใจที่จะรักษาความ

เป็นมนษุย์ของตนให้ดท่ีีสดุ เป็นเพชรท่ีแตกแล้วย่อมไม่เหลอืราคา

ของเพชร ย่อมเป็นเหมอืนเศษกระเบือ้งกะลาหาราคาไม่ได้ฉนัใด 

เป็นมนุษย์ที่ไม่รักษาคุณค่าของมนุษย์ไว้ ปล่อยให้เสื่อมสลายไป 

กย่็อมเป็นเหมอืนไม่ใช่มนษุย์ แล้วจะหาความภาคภมูใิจได้อย่างไร 

ผู้มาบริหารจิตพึงค�านึงถึงความจริงนี้ด้วยดีแล
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จะดับทุกข์ร้อนได้อย่างไร

 พุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ ความ

หมดจดจากกิเลสทั้งปวง เป็นความดับจากทุกข์ทั้งหลาย กิเลสทั้ง

ปวงคือควำมโลภทั้งปวง ควำมโกรธทั้งปวง ควำมหลงทั้งปวง ทุกข์

ทั้งหลำยก็คือทุกข์ทุกประกำร 

 ถ้ำจะกล่ำวเป็นเหตเุป็นผลก็ต้องกล่ำวว่ำ กเิลสเป็นเหต ุทุกข์

เป็นผล คอื ควำมโลภควำมโกรธควำมหลงเป็นเหต ุควำมทกุข์เป็น

ผล ผู้มีกิเลสที่มีควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง ต้องมีควำมทุกข์ 

ผู้มกีเิลสคือควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงมำก กม็คีวำมทกุข์มำก 

มคีวำมโลภควำมโกรธควำมหลงน้อย กม็คีวำมทุกข์น้อย ผู้หมดจด

แล้วจำกกิเลสทั้งปวง คือไม่มีควำมโลภควำมโกรธควำมหลงเลย

เท่ำนั้น ที่จักไม่มีควำมทุกข์เลย คือ มีควำมดับจำกทุกข์ทั้งหลำย

 เมื่อรู้ควำมจริงนี้แล้ว ทุกคนก็ควรจะท�ำควำมรู้อีกต่อไปว่ำ 

ทีพ่ำกนัเป็นทุกข์อยูต่ลอดเวลำ มำกน้อยหนกัเบำต่ำง ๆ กนั กเ็พรำะ
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พำกนัสะสมกเิลสไว้ตลอดเวลำ กเิลสสงบตวันิง่อยู่เวลำใด เวลำน้ัน

ก็เหมือนไม่มีควำมทุกข์ เพรำะเมื่อกิเลสสงบอยู่ ควำมทุกข์ก็สงบ

ตำม กิเลสลุกขึ้นเมื่อไรควำมทุกข์ลุกตำม และกิเลสก็เหมือนสิ่งมี

ชวีติทัง้หลำย จะให้นอนนิง่ไม่เคลือ่นไหวตลอดกำลย่อมเป็นไปไม่ได้  

อำจจะมนีอนนิง่บ้ำงเป็นครัง้ครำว แต่ก็ต้องมเีคลือ่นไหวลกุขึน้เหมอืน

กัน คนตำยจึงจะนิ่งตลอด กิเลสก็ต้องตำยจึงจะสงบตลอด 

 การตายของกิเลส ก็คือ การหมดจดของกิเลสจากจิตใจ 

กิเลสตายจิตใจก็หมดจากกิเลส ความทุกข์ก็หมดจดจากจิตใจด้วย

เป็นเหตเุป็นผลกนัเช่นน้ี ไม่มอีะไรจะมาท�าให้เหตผุลน้ีเปลีย่นแปลง

ได้ 

 ดงันัน้ แม้รูส้กึว่ำ มคีวำมทกุข์ ควำมเดอืดร้อน เผำลนจติใจ

มำกเพยีงไร กต้็องเห็นโทษของกิเลสให้มำกเพียงน้ัน ต้องเชือ่มัน่ให้

เพียงนั้นว่ำ ไม่ควรปล่อยกิเลสให้มีชีวิตอยู่ แม้ไม่ต้องกำรมีควำม

ทกุข์ ไม่ต้องกำรมคีวำมทกุข์กต้็องท�ำลำยกเิลส ท�ำลำยกเิลสได้มำก

เพียงไร ก็เท่ำกับดับควำมทุกข์ได้มำกเพียงนั้น ควำมโลภ ควำม

โกรธ ควำมหลง ล้วนเป็นเหตุให้เกิดควำมทุกข์ท้ังนั้น ไม่มีเลยที่

ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง จะไม่ก่อให้เกิดควำมทุกข์ แต่

บำงทหีรอืส่วนมำกควำมทกุข์ทีเ่กิดจำกอ�ำนำจของกิเลสถกูปิดบงัเสยี

ด้วยควำมหลง คอืควำมหลงเป็นทกุข์ คอืควำมหลงเหน็ทกุข์เป็นสขุ 
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 ควำมหลงนีจึ้งท�ำให้ส่วนมำกพำกันไม่เหน็โทษของกเิลส พำ

กนัปล่อยตวัให้ตกอยูใ่นควำมทกุข์ เพิม่พนูควำมทกุข์ให้ย่ิงขึน้  ด้วย

กำรเพิ่มพูนกิเลสให้มำกขึ้น ส่วนมำกพำกันเป็นเช่นนี้ กิเลสจึง

มำกมำยขึ้นเรื่อย ๆ 

 ควำมทุกข์ควำมร้อนอันเป็นผลของกิเลสจึงมีมำกขึ้นทุกที 

จนทกุวนันีไ้ด้มเีสยีงบ่นทกุหนทกุแห่งว่ำ โลกมแีต่ควำมวุ่นวำยเดอืด

ร้อนเพรำะเต็มไปด้วยคนร้ำย ที่จริงแม้ควำมวุ่นวำยเดือดร้อนจะมี

มำกมำยก็เต็มไปด้วยคนร้ำยอย่ำงที่เข้ำใจกัน แต่นั่นเป็นควำมร้อน

เป็นควำมทุกข์ภำยนอกที่จะเป็นควำมทุกข์ควำมร้อนภำยในได้ด้วย

ส�ำหรบัผูท้ีย่งัไม่หมดจดจำกกิเลสทัง้ปวง ดงัพุทธภำษิตเบือ้งต้น แต่

จะเป็นเพียงควำมทุกข์ควำมร้อนภำยนอกเท่ำนั้น ส�ำหรับผู้หมดจด

จำกกิเลสทั้งปวง คือเป็นควำมทุกข์ควำมร้อนท่ีท่ำนผู้หมดจดแล้ว

จำกกเิลส ท่ำนรูท่้ำนเหน็ว่ำมอียูเ่ท่ำนัน้ มไิด้เข้ำถงึจติใจ มไิด้ท�ำให้

จติใจของท่ำน เป็นทุกข์เดอืดร้อนไปด้วย ท่ำนรูท่้ำนเหน็ควำมวุน่วำย 

ควำมร้อนภำยนอก แต่ภำยในของท่ำนคือควำมสงบควำมเย็นเป็น

ปรกต ินีค่อืทีใ่นพทุธภาษติเรยีกว่า ความดบัจากทกุข์ทัง้หลาย ยาก

นกัทีจ่ะแก้คนอืน่ให้เป็นคนดี  เพ่ือไม่ก่อความทกุข์ความร้อนให้เกดิ

ขึ้น 

 ดังน้ัน แม้ไม่ปรารถนาจะเป็นทุกข์เพราะความวุ่นวาย

ภายนอก ก็ต้องพยายามให้เต็มสติปัญญาความสามารถท�าลาย

กิเลสในใจตนเอง แทนที่จะไปเสียเวลาเสียก�าลังความคิดไปต้ัง

หน้าแก้กเิลสคนอืน่ กใ็ห้ตัง้หน้าแก้กเิลสตนเอง จะเหมอืนสามารถ
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แก้คนอืน่ทัง้หลายให้กลายเป็นคนดไีด้ทัง้โลก เพราะเราเองจะไม่

เร่าร้อน เพราะผู้ใดเลย เสมอืนคนทัง้โลกไม่ได้ก่อกรรมท�าชัว่ ให้

เรากระทบกระเทือนใจเลยฉะนั้นแล

๘๓
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๒๕

สิ่งที่ยังอยู่เมื่อตายแล้ว

 พุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ ร่างกาย

ของสตัว์ย่อยยบัได้ แต่ช่ือและสกลุไม่ย่อยยับ ควำมหมำยของพทุธ

ภำษตินีก้ค็อืสตัว์ย่อมตำยได้ ร่ำงกำยของสตัว์ย่อมเน่ำเป่ือยหมดส้ิน

ไปได้ แต่ชื่อและสกุลจักไม่ย่อยยับ จักด�ำรงอยู่ตลอดไป แต่ควำม

ด�ำรงอยู่ของชื่อและสกุลมีเป็นสองนัย คือด�ำรงอยู่ดีและด�ำรงอยู่ชั่ว 

ทัง้นี ้แล้วแต่กรรมทีแ่ต่ละคนได้ประกอบกระท�ำไว้ในขณะด�ำรงชวิีตอยู่ 

 ในขณะที่ร่ำงกำยยังไม่ย่อยยับ ถ้ำประกอบกรรมดี ยิ่งกว่ำ

กรรมไม่ดี ควำมด�ำรงอยูข่องชือ่และสกลุย่อมเป็นกำรด�ำรงอยูอ่ย่ำง

ดี เป็นที่ยกย่องกล่ำวถึงอย่ำงคำรวะของคนดีทั้งหลำย ถ้ำประกอบ

กรรมไม่ดียิง่กว่ำกรรมด ีควำมด�ำรงอยูข่องชือ่และสกลุ ย่อมเป็นกำร

ด�ำรงอยู่อย่ำงไม่ดี เป็นที่นินทำเหยียบย�่ำกล่ำวถึงอย่ำงรังเกียจของ

คนดีทั้งหลำย กล่ำวได้ว่ำ ถึงตัวจะตำยร่ำงกำยจะเปื่อยเน่ำสลำย

หมดสิ้นไปแล้ว แต่ควำมดีควำมชั่วที่ท�ำไว้จักรักษำชื่อและสกุลของ

ทกุคนไว้ตลอดกำล แตกต่ำงกันคนละแบบคนละนยัดังแสดงแล้ว น้ี

เป็นควำมจริงที่เข้ำใจได้ไม่ยำก 
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 พระพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธปรินิพพำน พระสรีระย่อยยับไป

นำนนับเป็นสองพนักว่ำปี แต่พระนำมยงัด�ำรงอยู่จนทกุวนันี้อย่ำงดี

เย่ียม เป็นท่ีเคำรพยกย่องกรำบไหว้บูชำของผู้มีปัญญำสัมมำทิฏฐิ

ถ้วนหน้ำ เทวทัตจบส้ินชีวติไปเป็นสองพนักว่ำปีเช่นเดยีวกบัพระพทุธเจ้ำ 

ร่ำงกำยย่อยยบัไปแล้ว พร้อมกับกำรจบสิน้ชวีติ แต่ชือ่เสียงยงัด�ำรง

อยู่ เป็นที่รู้จักกล่ำวขำนถึงทั่วไปในปัจจุบัน แต่อย่ำงเป็นที่รังเกียจ

เหยียบย�่ำ ของคนดีมีปัญญำทั้งหลำย 

 นอกจำกตัวอย่ำงพระพทุธเจ้ำและพระเทวทตัทีย่กขึน้แสดง 

ประวตัศิำสตร์กยั็งยนืยนัให้เรำเห็นประจกัษ์ควำมจริงน้ีว่ำ ทีว่่ำร่ำงกำย

ของสัตว์ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ คนเมื่อกี่ร้อยกี่พันปี

มำแล้ว ทีเ่รำไม่เคยรู้จกัเลย ยงัมชีือ่มสีกุลทีใ่ห้เรำรูจ้กั ให้เรำชืน่ชม

ยกย่องและให้เรำรังเกียจดูหมิ่นดูแคลนอยู่ในทุกวันนี้ได้ 

 นี้คือท่ีพุทธภำษิตกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ ร่ำงกำยของสัตว์

ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ เรำทั้งหลำยต่ำงก็เป็นหนึ่งใน

สตัว์ทีห่มำยถงึในพุทธภำษติ ชือ่และสกลุของเรำต่ำงกจ็ะไม่ย่อยยับ 

ทั้ง ๆ ที่ร่ำงกำยของเรำจะย่อยยับแน่ เราจึงควรท�าสติพิจารณาว่า 

เราต้องการให้ชื่อและสกุลของเราด�ารงอยู่ในสภาพเช่นไร ให้คนดี

ในภายหลงัมคีวามรู้สึกต่อชือ่และสกลุของเราอย่างไร ชืน่ชมยกย่อง

หรือรงัเกยีจเหยยีดหยามเมือ่ตดัสนิใจได้แน่นอนแล้ว ก็ต้องด�าเนนิ

ไปในทางที่ถูก ที่จะให้เกิดผลดังที่ปรารถนาต้องการ 
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 แม้ด�ำเนินไปไม่ถูกทำง ก็จะไม่เกิดผลดังประสงค์ ประสงค์

ให้คนดีท้ังหลำยชื่นชมยกย่องสรรเสริญก็จะไม่ส�ำเร็จ เพรำะผลท้ัง

หลำยจักไม่เกิดจำกควำมปรำรถนำต้องกำร ที่ไม่พร้อมด้วยกำร 

กระท�ำอนัเป็นเหตตุรงกบัผล ต้องกำรผลเช่นใด ต้องประกอบกระท�ำ

เหตุให้ตรงกับผลที่ต้องกำรนั้น ไม่เช่นนั้นก็จะไม่เป็นไปดังต้องกำร 

ยกตวัอย่ำงง่ำย ๆ ผูห้วิระหำยต้องกำรของทีม่รีสหวำน แต่ไปดืม่น�ำ้

เกลอื ย่อมไม่ได้รสหวำนทีต้่องกำร แต่จกัต้องได้รสเคม็ทีไ่ม่ต้องกำร 

ควำมไม่สมปรำรถนำเกิดจำกกำรประกอบเหตุที่ไม่ตรงกับผล เหตุ

และผลต้องตรงกันเสมอ ไม่มียกเว้นสักกรณีเดียว 

 ที่เหตุและผลจักไม่ตรงกัน คือท�ำควำมเข้ำใจให้ดี ในสัจจะ

คือควำมจรงิแท้นี ้ทีส่�ำคัญควรยกขึน้พจิำรณำก็คอื เหตตุ้องเป็นเหตุ

ทีแ่ท้จรงิ เป็นเหตท่ีุได้ท�ำแล้วจรงิ ไม่ใช่เป็นเหตทุีก่ล่ำวอ้ำงว่ำท�ำ เช่น

ท�ำเหตไุม่ด ีแต่กล่ำวอ้ำงว่ำท�ำเหตดีุ จะโดยเข้ำใจผดิหลงผดิหรือเชือ่

ผิดอย่ำงไรก็ตำม เรียกว่ำไม่เป็นเหตุที่ท�ำแล้วจริง ดังนั้นผลจึงต้อง

ไม่เป็นไปตรงตำมเหตุที่เพียงแต่กล่ำวอ้ำงเท่ำนั้น แต่จักเป็นไปตำม

เหตทุีท่�ำแล้วจรงิ แม้จะไม่ถกูกล่ำวถึงเลยกต็ำม อนัเหตทุีท่�ำนัน้ ไม่

จ�ำเป็นต้องปรำกฏแก่ควำมรู้ เห็น หรือประจักษ์แก่ตำผู้ใด ควำม

ส�ำคญัของกำรท�ำเหตอุยูท่ีว่่ำ ต้องท�ำจรงิดงักล่ำวแล้ว ถ้ำท�ำจรงิ แม้

จะไม่มีผู้รู้เห็นเลย ก็จักเป็นเหตุที่แท้จริงที่ให้ผลจริง

 ขอผู้มีปัญญาทั้งหลาย จงมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบจัก

ได้เห็นถูกในเรื่องของเหตุและผลของกรรม จะไม่สามารถท�าชื่อ
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และสกลุทีจ่กัไม่ย่อยยบัให้ด�ารงอยูไ่ด้อย่างมเีกยีรติมศีกัดิศ์รี เป็น

ที่ยกย่องสรรเสริญของคนดีทั้งปวงแล

๘๗
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๒๖

ส�าคัญที่จิต

 พทุธศำสนสภุำษติบทหนึง่กล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ โลกอนัจติ

ย่อมน�าไป โลกเลก็ ๆ กค็อืตวัเรำของทกุคน จติทีน่�ำโลกเลก็ ๆ ไป

ก็คือจิตของตัวเรำทุกคน จิตของผู้ใดก็น�ำโลกคือตัวเองไป ไปไหน

ก็ได้ ไปดี ไปชั่ว ไปสุข ไปทุกข์ ไปสูง ไปต�่ำ ทุกคนหรือทุกโลก 

เล็ก ๆ สำมำรถไปได้ทั้งนั้น 

 ถ้ำจติน�ำไป จติดีก็น�ำไปดี จติช่ัวก็น�ำไปช่ัว จติสขุก็น�ำไปสขุ 

จติทกุข์กน็�ำไปทุกข์ จติสูงกน็�ำไปสงู จติต�ำ่กน็�ำไปต�ำ่ จึงมพีทุธศำสน

สุภำษิตกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ เมื่อจิตเศร้ำหมองแล้ว ทุคติเป็นอัน

ต้องหวัง เมื่อจิตไม่เศร้ำหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้ 

 ดัง่นัน้ จงึมพีทุธภำษติกล่ำวไว้ แปลควำมได้ด้วยว่ำ กำรฝึก

จิตเป็นควำมดี จิตที่ฝึกแล้วน�ำสุขมำให้ จิตที่คุ้มครองแล้วน�ำสุขมำ

ให้ จงตำมรกัษำจติของตน พงึรักษำจติของตน เหมอืนคนประคอง

บำตรเต็มด้วยน�้ำมัน ผู้มีปัญญำพึงรักษำจิตเป็นต้น โลกเล็ก ๆ  

หลำย ๆ โลก คอื ตัวเรำหลำย ๆ คนรวมกันเข้ำกเ็ป็นโลกใหญ่ คอื

โลกจรงิ ๆ ท่ีเข้ำใจกนัอยู่ทัว่ไป และโลกใหญ่หรอืโลกจรงินี ้กจิ็ตน�ำ
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ไปอกีเช่นกนั มใิช่ว่ำ จิตจะน�ำได้แต่โลกคือตวัเองของแต่ละคนเท่ำนัน้ 

จิตน�ำโลกใหญ่โลกจริงได้ด้วยเหมือนกัน เพรำะโลกใหญ่โลกจริงที่

ประกอบด้วยโลกเล็กหลำยโลก คือคนหลำยคน ก็ประกอบด้วยจิต

หลำยดวงด้วย จติแต่ละดวงทีน่�ำโลกเลก็ ๆ แต่ละโลกนัน่แหละ เมือ่

รวมกันเข้ำก็สำมำรถน�ำโลกใหญ่โลกจริงไปได้ แตกต่ำงกันเพียงที่

โลกใหญ่หรือโลกจริงนั้น มีพลังจิตหลำยอย่ำงน�ำไป เมื่อใดพลังจิต

ฝ่ำยดี คือพลังจิตของคนดีแรงกว่ำก็น�ำไปดี เมื่อใดพลังจิตฝ่ำยชั่ว 

คือพลังจิตของคนชั่วแรงก็น�ำไปชั่ว 

 ควำมสงบกต็ำม ควำมเดอืดร้อนวุน่วำยกต็ำม ของโลกใหญ่

โลกจริง เป็นกำรเกดิจำกกำรน�ำไปของจติทัง้สิน้ จิตของคนส่วนมำก

สงบ ก็จะน�ำโลกไปสงบ จิตของคนส่วนมำกวุ่นวำย ก็จะน�ำโลกไป

วุน่วำย จิตนีน้�ำโลกได้จริง ดัง่นัน้จงึควรอย่ำได้ประมำทในกำรรกัษำ

จติของตน เพือ่น�ำให้โลกคอืตนเองไปถกูไปดนีัน้กป็ระกำรหน่ึง เพือ่

น�ำให้โลกคอืชำตขิองตนไปดไีปเจรญิไปร่มเยน็กเ็ป็นอีกประกำรหน่ึง

ซึ่งส�ำคัญมำก 

 ทุกวันนี้ทุกคนรู้สึกถึงควำมวุ่นวำย ไม่เป็นสุขโดยควร ของ

โลกใหญ่โลกจรงิ แต่ไม่ทกุคนทีน่กึให้ถกูว่ำตนเองมส่ีวนเกีย่วข้องกบั

กำรจะช่วยบรรเทำ หรือเพิ่มพูนควำมวุ่นวำยไม่เป็นสุขของโลกได้ 

และไม่รู้ว่ำกำรจะช่วยโลกดังกล่ำวนั้น ไม่ใช่งำนใหญ่ ทั้ง ๆ ที่โลก

นั้นใหญ่ ทุกคนไม่รู้ว่ำเพียงแต่ทุกคนช่วยโลกเล็ก ๆ คือตัวเองของ

ทุกคนให้สงบเย็นบริสุทธิ์สะอำดมำก ๆ ตนก็จะสำมำรถช่วยโลก

ใหญ่โลกจริงให้สงบร่มเย็นเป็นสุขได้ 
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 อำจจะมีปัญหำแย้งว่ำ ถ้ำเพียงแต่ช่วยตนเองให้สงบสบำย

บริสุทธิ์สะอำดจำกควำมสกปรกเศร้ำหมองพอสมควร ไม่ได้ช่วย

เหลืออย่ำงอื่น จะเป็นกำรช่วยโลกแท้โลกจริงได้อย่ำงไร ปัญหำนี้ที่

จริงน่ำเกิดขึ้น เพรำะน่ำจะสงสัยเช่นว่ำ ถ้ำคิดให้ลึกให้ถูกให้ตรงยิ่ง

ขึน้ กจ็ะได้ควำมเข้ำใจชดัแจ้งถกูต้องยิง่ขึน้ว่ำ ใจเป็นผูน้�ำจรงิ ๆ ถ้ำ

ท�ำใจให้ผ่องใสเป็นสขุได้ มคีวำมสงบได้ ปัญญำย่อมเกดิขึน้ในใจน้ัน 

ย่อมยังให้รู้ได้ว่ำ ควรคิด ควรพูด ควรท�ำอย่ำงไรต่อไป เพื่อควำม

เจริญรุ่งเรือง ควำมร่มเย็นเป็นสุขของบ้ำนเรือนตน ของบ้ำนเมือง

ตน เลยไกลไปถึงเพื่อโลกที่ตนอำศัยอยู่นี้ 

 ควำมสงบของจิตใจตนของแต่ละคน นั่นแหละเป็นควำม

ส�ำคัญ ควำมรู้กำรควรไม่ควรจะเกิดได้ ปัญญำจะมำกมี ควำมยำก

จะไม่ปรำกฏ แม้พิจำรณำให้เห็นเหตุผล ก็จะเข้ำใจและเห็นจริงว่ำ

เป็นสิ่งเป็นไปได้ดังกล่ำว 

 เมื่อใจสงบ คือ เบำบำงจำกกิเลสโลภ โกรธ หลง เห็นทุก

อย่ำง ท�ำทุกอย่ำง ก็เป็นไปอย่ำงสงบเย็น เรียกว่ำเห็นไปเรื่อย ๆ 

หรือท�ำไปเรื่อย ๆ ไม่เดือดร้อนร�ำคำญ ไม่วุ่นวำย มีควำมสุขพอ

สมควร กิจกำรหรืองำนใดสิ่งใดที่ผู้ท�ำท�ำด้วยควำมสะดวกสบำยใจ 

ย่อมส�ำเร็จเรียบร้อยเป็นผลดีกว่ำกิจกำรหรืองำนใดสิ่งใด ที่ผู้ท�ำท�ำ

ด้วยควำมเร่ำร้อนใจไม่มีควำมสุข 

 เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า บ้านเมืองที่มีคนใจดี หรือ

ใจเจริญ ย่อมเป็นบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุข โลกที่มี

คนใจดี คนใจเจริญย่อมเป็นโลกที่เจริญร่มเย็นเป็นสุข จึงไม่ต้อง
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ห่วงกงัวลว่า ถ้าพากนัมุง่ท�าจติท�าใจเสยีหมด บ้านเมืองจะเสือ่มโทรม 

ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมบ้านเมืองอื่นท่ีเห็นแก่ความเจริญ

ของวตัถุย่ิงกว่าความเจรญิของจติใจ พทุธศาสนสภุาษติทีว่่า โลก

อันจิตย่อมน�าไปนั้นเป็นความจริงแท้แล

๙๑
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๒๗

สิ่งที่ไม่ควรลืม

 พุทธศำสนสภุำษิตบทหนึง่กล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ บุคคลไม่ควร

ลมืตน ลมืตนหมำยถงึไม่นกึถงึตน ไม่รูจ้กัตน แต่ปรกติมกัจะถือเอำ

ควำมเพยีงว่ำ ได้ดมีอี�ำนำจวำสนำบำรมแีล้ว กล็มืฐำนะเดมิของตน 

 ท่ีจรงิควำมลืมตน มคีวำมหมำยทีก่ว้ำงขวำงลึกซึง้ยิง่กว่ำน้ัน 

ควำมหมำยทีก่ว้ำงทีล่กึของค�ำว่ำลมืตน อำจรวมลงในควำมหมำยว่ำ 

ตนเป็นใคร มคีวำมส�ำคญัหรอืไม่ ส�ำคญัเพียงไร กไ็ม่จ�ำไว้ให้ถกูต้อง

ตำมเป็นจริง อำจจะเป็นคนส�ำคัญมำก ก็ไม่จ�ำไว้ให้ถูกต้องว่ำ ตน

เป็นคนส�ำคัญมำก เมื่อไม่จ�ำไว้ให้ถูกต้อง ก็จะปฏิบัติไม่ถูกต้อง มี

ควำมส�ำคญัมำก ไม่ปฏิบตัใิห้เหมำะให้สมกบัควำมส�ำคญัของตน ก็

ใช้ไม่ได้ ก็ไม่เกิดผลสมควรกับฐำนะที่ตนเป็น 

 ผู้มคีวำมส�ำคัญมำกแต่ปฏบิตัเิท่ำกับผูม้คีวำมส�ำคญัน้อยใน

บำงกรณี ถือได้ว่ำเป็นควำมสุภำพถ่อมตน แต่บำงกรณีไม่ถือเช่น

นั้น ในบำงกรณีจะก่อให้เกิดควำมเสียหำย ค�ำโบรำณว่ำ เป็นหงส์

มาเกลือกกลั้วกับฝูงกา มีควำมหมำยว่ำ หงส์ท�ำตนผิดฐำนะ เกิด

ควำมเสือ่มเสยี หงส์กล็มืตน บำงคนมคีวำมส�ำคญัน้อยเป็นผู้มฐีำนะ
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เลก็ ๆ แต่ไม่จ�ำฐำนะของตนไว้ให้ด ีลมืฐำนะทีแ่ท้จรงิของตน กย็ำก

จะปฏิบัตใิห้ถกูต้องได้ เป็นกำรลมืตนด้วยเหมอืนกนั คนเลก็ ๆ ท�ำ

ตนทัดเทียมกับคนสูงส่ง คนเล็ก ๆ ก็ลืมตน 

 ความลืมตนไม่มีคุณ มีโทษสถานเดียว ท่านจึงสอนไม่ให้

ลืมตน ดังพุทธภำษิตที่ยกขึ้นกล่ำวว่ำ บุคคลไม่ควรลืมตน กำรจะ

ระวงัตวัไม่ให้เป็นคนลมืตนได้นัน้ จ�ำเป็นต้องมสีต ิต้องมคีวำมสจุรติ 

คือสุจริตใจต่อตนเอง ต่อผู้อื่นทั้งปวง คือมีสติส�ำรวจฐำนะที่แท้จริง

ของตนทุกประกำร ทั้งชำติก�ำเนิดควำมเป็นอยู่ ภำระหน้ำที่ เมื่อ

ส�ำรวจเห็นเช่นไรแล้ว ต้องมีควำมสุจริตใจที่จะยอมรับกับตนเองว่ำ

เป็นเช่นนัน้ ไม่ใช่ว่ำจะทจุริตบดิผนัด้วยเหตผุลทีย่กขึน้เองตำมควำม

พอใจ 

 กำรสจุรติใจนีต้้องมต่ีอผูอ่ื้นท้ังปวงด้วย คือต้องมคีวำมสจุรติ

ใจที่จะยอมรับกับตนเองว่ำ ผู้อื่นมีชำติก�ำเนิด ควำมเป็นอยู่ และ

ภำระหน้ำที่อย่ำงไร ไม่ลืมตนเอง จ�ำเป็นต้องประกอบด้วยกำรไม่

ลืมตนของผู้อื่นด้วย ไม่เช่นนั้น ก็จักปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ได้ 

 ควำมลมืนัน่ลืมน่ียงัเป็นควำมเสยีหำย ยงัพยำยำมแก้ไขกนั

อยู่เสมอ ยังร�ำคำญใจกันอยู่ด้วยเสมอ ของมีค่ำที่หำยหกตกหล่น 

เกดิจำกควำมลมืเป็นอนัมำก กำรพลำดโอกำสด ีๆ กเ็กดิจำกควำม

ลมื ไม่มคีนไม่มปีระโยชน์อยูใ่นควำมลมืเลย นอกจำกควำมลมืทกุข์

อย่ำงเดียวที่พอจะเป็นผลดีต่อจิตใจได้บ้ำง 

 ควำมลืมตน มีผลเสียหำยยิ่งกว่ำลืมนั่นลืมนี่ดังกล่ำวแล้ว 
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ควำมลืมตนเป็นควำมลืมที่เสียหำยอย่ำงใหญ่ยิ่งที่สุด ฉะนั้น เมื่อ

มำบรหิำรจติจงึต้องส�ำนกึในควำมจรงินีใ้ห้มำก พยำยำมให้มำกทีจ่ะ

ไม่ให้ลืมตน ท�ำสติให้ดี ควบคุมสติไว้ให้สม�่ำเสมอ ขณะเดียวกันก็

ต้องใช้ปัญญำ เพื่อแลให้เห็นกระจ่ำงชัดถูกต้องพอสมควร ว่ำอะไร

เป็นอะไร ไม่ลืมตน ไม่ลืมตัวของผู้อื่น รู้จักตนให้ถูกต้องและรู้จัก 

ผู้อื่นให้ถูกต้องด้วย 

 ควำมไม่ลืม หรือควำมรู้จักอย่ำงถูกต้องนี้เท่ำนั้น จักช่วยชี้

ให้เหน็ทำงปฏบิติัทีถ่กูทีช่อบ ไม่ประพฤตตินผดิ ๆ ถกู ๆ ต�ำ่ไปบ้ำง 

สงูไปบ้ำง เป็นหงส์ลงเกลอืกกลัว้กับฝงูกำบ้ำง เป็นกำรพยำยำมเข้ำ

คลกุคลตีเีสมอกบัหงส์บ้ำง ล้วนเป็นควำมไม่ถกูท้ังนัน้ ให้ผลเสยีหำย

ทั้งนั้น และจักไม่เป็นผลเสียเฉพำะตน แต่จักเป็นผลเสียกว้ำงขวำง

แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลำย 

 ควำมลมืตนไม่ช่วยให้คนอยูใ่นฐำนะสงู เป็นคนน่ำเคำรพน่ำ

ศรทัธำในควำมอ่อนน้อมอยู ่ในหมูผู่อ้ยูใ่นฐำนะต�ำ่ต้อย ควำมลมืตน

ไม่ช่วยให้คนอยู่ในฐำนะต�่ำ เป็นคนน่ำเคำรพน่ำเกรงขำม ในควำม

ตตีนเสมอกบัผูอ้ยูใ่นฐำนะทีส่งูทีแ่ตกต่ำงกันมำก แม้เจ้ำตวัผูล้มืตน

จะรู้สึกเช่นนั้นก็ตำม แต่ในสำยตำของผู้มีสติปัญญำมีควำมรู้ควำม

ควรไม่ควร ย่อมไม่เห็นเช่นนั้นด้วย จะเห็นควำมลืมตนและจะเกิด

ควำมรู้สึกขัดแย้ง ควำมไม่เห็นดีไม่เห็นงำมตำมไปด้วย 

 แต่ถ้าไม่ลืมตน ปฏิบัติให้เหมาะกับภาวะและฐานะของ

ตน ไม่ว่าจะต้องการความนิยมสรรเสริญหรอืไม่กต็าม คนมีสติมี
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ปัญญาย่อมนยิมยกย่อง ไม่ตฉินิ ผูม้าบริหารจติพึงส�านึกในความ

จริงนี้ และพยายามตั้งสติไว้อย่าลืมตนแล

๙๕
พระสุรเสียงบรรยาย 
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๒๘

มีอะไรท�าให้เจริญ

 ผู้ท�ำควำมดีเป็นผู้ท�ำประโยชน์ตน เป็นผู้น�ำควำมเจริญให้

เกดิแก่ตน ธรรมะย่อมน�ำควำมเจรญิหรอืวฒิุธรรมในบทหนึง่ประกอบ

ด้วยธรรมะสี่ประกำร คือ 

 หน่ึง สปัปรุสิสงัเสวะ คบหำสมำคมกบัท่ำนผูป้ระพฤตชิอบ

ด้วยกำยวำจำใจ 

 สอง สัทธัมมัสสวนะ ฟังค�ำสอนของท่ำนโดยเคำรพ  

 สาม โยนโิสมนสกิำร ตรติรองให้รูจ้กัสิง่ดสีิง่ชัว่โดยอบุำยทีช่อบ 

 สี่ ธัมมำนุธัมมปฏิปัตติ ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม

 

 ผู้ที่คบหาสมาคมด้วยนั้น มีความส�าคัญส�าหรับทุกคน ถ้า

เป็นคนดี ก็จะน�าให้ผู้คบเป็นคนดีไปด้วย ถ้าเป็นคนไม่ดีก็จะน�าให้

เป็นคนไม่ดไีปด้วย น้ีเป็นสิง่ทีย่ำกจะหลีกพ้น เพรำะคนเรำเมือ่คบหำ

สมำคมกัน ย่อมมีควำมใกล้ชิดผูกพันเชื่อถือ ย่อมคล้อยตำมกันไป

อย่ำงไม่รู้สึก หรือมิฉะนั้นก็ต้องยอมคล้อยตำมไปด้วยควำมเกรงใจ

บ้ำง จ�ำเป็นต้องรกัษำน�ำ้ใจกนับ้ำง กจ็ะเป็นแบบเดยีวกนัไปด้วยเหตุ
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ดั่งนี้ 

 ด่ังนั้น ท่ำนจึงสอนให้คบหำสมำคมกับคนดี คบคนมี 

สปัปรุสิธรรม เพือ่ว่ำจะได้เป็นคนดแีบบเดยีวกันไป ด้วยเหตดุงักล่ำว

แล้ว และอำนภุำพของควำมด ีคุณของควำมด ีก็เป็นทีร่บัรองกนัว่ำ

ย่ิงใหญ่นกั เป็นเครือ่งเสริมส่ง เป็นเคร่ืองคุ้มครองรกัษำตรงกนัข้ำม

กบัอำนภุำพของควำมชัว่ โทษของคนชัว่ ซึง่เป็นเครือ่งท�ำลำยสถำน

เดียว 

 มคี�ำกล่ำวท่ีเป็นควำมจรงิว่ำ ดผููท้ีเ่ขำคบแล้ว กจ็ะรูจั้กว่ำเขำ

เป็นคนอย่ำงไร ผู้ที่ไม่เลือกสังคม ไม่เลือกสมำคม ไม่เลือกคนที่จะ

คบด้วย ย่อมเป็นผู้ท�ำลำยประโยชน์ของตนโดยแท้ อย่ำว่ำแต่จะ

ขวนขวำยได้มำซึ่งประโยชน์ของตนนั้นเลย 

 ส่วนผูท่ี้เลอืกสงัคมทีด่ ีสมำคมทีด่คีบคนท่ีด ีย่อมมคีวำมดี

มคีนดีเป็นเคร่ืองส่งเสริมประโยชน์ของตน แบบอย่ำงของผูป้ระพฤติ

ชอบด้วยกำย วำจำ ใจ เป็นแบบอย่ำงทีจ่ะเพิม่พนูประโยชน์ ถ้อยค�ำ

ของผู้ประพฤติชอบ ก็ควรแก่กำรเชื่อฟังปฏิบัติตำมเช่นเดียวกัน 

เพรำะเป็นสิ่งเสริมส่งสถำนเดียวปรำศจำกโทษ ไม่เป็นกำรท�ำลำย

และได้คบหำสมำคมกับผู้ประพฤติดีประพฤติชอบ ทำงกำย วำจำ 

ใจ ผูน้ัน้กจ็ะเป็นผู้ประพฤตดิปีระพฤตชิอบไปด้วย เป็นผูท้ีค่วรคบหำ

สมำคมไปด้วย สมกับเป็นผู้ใกล้ชิดตนเองที่สุดทุกเวลำ 

 อย่ำงไรกต็ำม วฒุธิรรมข้อทีส่ำม คอื โยนโิสมนสกิำร กำร

พิจำรณำตริตรองให้รู้จักสิ่งดีสิ่งชั่วโดยอุบำยที่ชอบ ก็เป็นข้อส�ำคัญ

ที่สุดของวุฒิธรรมสี่ประกำรนี้ ปรำศจำกโยนิโสมนสิกำร ไม่มีกำร
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ตริตรองพิจำรณำด้วยดี ให้รู้จักสิ่งดีสิ่งชั่วตำมควำมเป็นจริง ก็ไม่รู้

ว่ำควรคบหำสมำคมกบัผูใ้ด เพรำะเหตใุด ไม่รูว่้ำไม่ควรคบหำสมำคม

กับผู้ใดเพรำะเหตุใด ไม่รู้ว่ำควรเชื่อฟังค�ำแนะน�ำสั่งสอนของผู้ใด 

ไม่รู้ว่ำไม่ควรเชื่อฟังผู้ใด เมื่อไม่รู้เช่นนี้ ก็ย่อมไม่รู้วุฒิธรรมข้อที่ส่ี

คือกำรประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม 

 ผู้ไม่รู้ธรรมอย่ำงถูกต้องตำมควำมเป็นจริงก็คือผู้ไม่รู้จักใช้

โยนิโสมนสิกำร ไม่รู้จักตริตรองพิจำรณำด้วยอุบำยอันชอบให้เพียง

พอให้เหมำะสม เมื่อไม่รู้เช่นนี้ ก็ย่อมไม่อำจปฏิบัติให้ถูกให้ชอบได้ 

เป็นกำรไม่อำจปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมนั่นเอง 

 ควำมรูจั้กควำมด ีรูจ้กัควำมชัว่ อย่ำงตรงตำมเป็นจรงิ เพรำะ

มโียนโิสมนสกิำรชอบแล้ว ย่อมน�ำมำประพฤตธิรรมตำมสมควรแก่

ธรรมได้ กำรเลือกคบหำสมำคมกับคนดี เชื่อฟังค�ำของคนดี ย่อม

เกิดด้วยกำรประพฤติธรรมตำมสมควรแก่ธรรม ผลย่อมเป็นควำม

เจริญ ไม่เป็นควำมเสื่อม ย่อมเป็นคุณ ไม่เป็นโทษ 

 ผู้มาบริหารจิตควรพยายามอบรมวุฒิธรรมสี่ประการนี้ให้

อย่างยิ่ง พยายามเลือกคบหาสมาคมกับสัตบุรุษ หรือบัณฑิตคือ

คนดี ร�าลึกไว้ถึงพระพุทธพจน์ที่ทรงกล่าวถึงมงคลว่า การคบ

บณัฑติ ไม่คบพาล เป็นมงคลอันอดุม เม่ือเลอืกคบสมาคมกบัคน

ดีแล้ว ก็ต้องรับฟังค�าของคนดีด้วยดี ตริตรองให้เห็นดีเห็นชั่ว 

อย่างตรงตามความเป็นจริง แล้วปฏิบตัใิห้สมควรกบัความดคีวาม

ชั่ว ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม วุฒิธรรมนี้แม้อบรมแล้ว จัก
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ให้ผลเป็นความเจริญทั้งทางกายและทางใจ ทั้งทางโลกและทาง

ธรรมแล

๙๙
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ขาดอะไรถึงได้ก็เสีย

 พุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ สักการะ 

ย่อมฆ่าคนชั่วเสีย ผู้มีปัญญาสามารถรักษาตนให้พ้นภัยจากเครื่อง

สักการะได้ด้วยการพิจารณาด้วยดี อันสักกำระนั้น ผู้จะได้รับย่อม

เป็นคนส�ำคญัคนหนึง่ ทีพ่งึเป็นทีส่นใจยกย่องของคนทัง้หลำย ยิง่มี

ควำมส�ำคัญเพียงไร สักกำระย่อมมีมำกเพียงนั้น 

 สักกำระนั้น หมำยถึง เครื่องที่น�ำมำมอบเพื่อแสดงควำม

นบัถอืเคำรพบชูำ เป็นวตัถสุิง่ของกไ็ด้ เป็นกำรแสดงด้วยกริยิำวำจำ

ท่ำทีก็ได้ อันเครื่องสักกำระทั้งปวงนั้น ล้วนเป็นเครื่องล่อใจให้ติด 

ให้หลง ให้ลืมตัว ลืมฐำนะของตน ลืมหน้ำที่ของตน อันตรำยของ

สกักำระนัน้ แม้ไม่ถงึพิจำรณำให้ด ียำกจกัแลเหน็ ยำกจะเข้ำใจและ

เมื่อไม่แลเห็นไม่เข้ำใจ ก็ย่อมตกอยู่ใต้อ�ำนำจของสักกำระได้ง่ำย 

ย่อมถูกสักกำระฆ่ำเสียโดยง่ำย 

 ทีพุ่ทธภำษติกล่ำวว่ำ สกักำระย่อมฆ่ำคนชัว่น้ัน คนชัว่ในที่

นี้ หมำยถึงผู้ที่ปล่อยใจให้หลงติดสักกำระทั้งปวง เห็นควำมส�ำคัญ

ของสกักำระทีต่นได้รับ ยิง่กว่ำเหน็ควำมส�ำคัญของอะไรอืน่ แม้ควำม
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จรงิอะไรอ่ืนนัน้ จะมค่ีำ มคีวำมส�ำคญัเหนอืกว่ำสกักำระเป็นอันมำก 

เครือ่งป้องกันตัวให้พ้นจากการท�าลายของสกัการะคอื สต ิดงักล่ำว

แล้ว เมือ่มคีวำมส�ำคญัด้วยภำวะหรอืด้วยฐำนะกต็ำม สักกำระย่อม

ตำมมำมำกน้อยตำมภำวะและฐำนะนั้น 

 ผู้ได้รับสักกำระจ�ำเป็นต้องมีสติ ต้องรู้ว่ำสักกำระที่เกิดแก่

ตนนั้น เกิดเพรำะอะไร เกิดเพื่ออะไร ที่ส�ำคัญคือต้องพิจำรณำว่ำ

สกักำระนัน้ เป็นเครือ่งส่งเสรมิตนอย่ำงไร เมือ่พิจำรณำในแง่นีแ้ล้ว 

กต้็องพจิำรณำตนเอง ให้รูจ้กัตนเองให้ถกูต้อง ต่อจำกนัน้ กพ็จิำรณำ

ตนเองที่แท้จริง ประกอบกับสักกำระที่ได้รับ แม้สักกำระที่ได้รับ

สมควรกับคุณงำมควำมดีควำมส�ำคัญของตน สักกำระนั้น ย่อมไม่

อำจเป็นประโยชน์อย่ำงไรแก่ตน นอกจำกควรให้เป็นเครื่องเสริม

ก�ำลังใจ ให้ปฏิบัติดีมีคุณงำมควำมดีเพิ่มขึ้นเท่ำนั้น แม้สักกำระนั้น 

เกินคุณงำมควำมดีของตน ก็ให้เห็นว่ำตนควรปฏิบัติให้มีคุณงำม

ควำมดีควรแก่สักกำระนั้น ไม่เช่นนั้นสักกำระนั้น ก็ไม่ใช่ของตน 

 สตแิละปัญญำพิจำรณำให้รู้จกัตน และรู้จักสักกำระทีต่นได้

รับเป็นควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง สติและปัญญำนั้นแหละที่ป้องกันไม่ให้

สักกำระท�ำลำยได้ ไม่ให้สักกำระฆ่ำเสียได้ มีคนเป็นอันมำกที่พ่ำย

แพ้แก่อ�ำนำจของสักกำระ เกิดกำรลืมตน หลงตน เพลิดเพลินไป

ตำมสักกำระ ควำมดทีีม่อียูก่ล็ดน้อยถอยลง เพรำะควำมมวัเมำนัน้ 

ควำมคิดอย่ำงขำดสติหลงไปตำมสักกำระว่ำ ตนเป็นผู ้สูงตำม 

สกักำระย่อมเป็นเหตุให้เกิดควำมลืมตน ไม่ว่ำคนสูงคนต�ำ่เมือ่ไม่ต้ัง

สติรับสักกำระ ย่อมเป็นกำรง่ำยที่จะถูกสักกำระฆ่ำเสียได้ ถ้ำไม่
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ขำดสติแต่มีสติพร้อมอยู่ มองดูสักกำระที่ได้รับน้ัน อย่ำงมีสติมี

ปัญญำ สักกำระก็ย่อมเป็นแต่สักกำระไม่อำจเกี่ยวข้องถึงตัวเรำแต่

อย่ำงไร 

 คนจะดีหรือชั่ว จะสูงหรือต�่ำ อยู่ที่ตัวเอง อยู่ที่กำรกระท�ำ

ของตวัเอง ไม่ได้อยูท่ีส่กักำระของผูใ้ดทัง้สิน้ สกักำระทีม่ำถงึคนหนึง่

คนใด อำจท�ำให้คนอื่นทั้งหลำย เห็นควำมส�ำคัญของผู ้ได้รับ 

สักกำระนั้น อำจท�ำให้คนอื่นทั้งหลำยเห็นผู้ได้รับสักกำระนั้น เป็น

คนดีคนส�ำคัญ คนควรนิยมชมชื่นยกย่อง 

 แต่ส�ำหรบัตวัผูไ้ด้รบัสกักำระเอง ต้องไม่ปล่อยใจให้มคีวำม

รูส้กึเช่นคนอืน่ทัง้หลำยด้วย ต้องมสีตริกัษำตนให้จงดี ต้องระลกึม่ัน

อยู่ว่ำ ไม่มีใครจะท�ำใครให้ดีได้ ไม่มีใครจะท�ำใครให้เชื่อได้ ตัวเอง

เท่ำน้ันจะท�ำให้ตนเป็นคนช่ัวก็ได้ เป็นคนดก็ีได้ จงึไม่ควรทุม่เทจติใจ

ไปกับสักการะที่ได้รับจนหลง จนลืมฐานะและภาวะของตน ได้

สักการะสงูมาก กห็ลงยดึว่าตนสงูมาก และกห็ลงยดึเลยไปว่าคน

ทัง้หลาย พึงยอมรบัความสงูมากของตนด้วย นัน่เป็นความบกพร่อง

ของสติ เป็นเหตุให้มุ่งหวังผิด ปฏิบัติผิดเป็นล�าดับไป อย่างน้ี

แหละทีส่กัการะสามารถท�าลายได้ สกัการะสามารถฆ่าเสียได้ ดงั

พระพุทธภาษิตที่ยกมากล่าวแล
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รากฐานของความเป็นคน

 พุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ ทุคติใน

โลกนี้และโลกหน้า ล้วนมีิอวิชชาเป็นราก มีอิจฉาและโลภะเป็น

ล�าต้น  ทุคติคือคติที่ไม่ดี คติที่ชั่ว คติที่ไม่ดีคือทำงไปที่ไม่ดี คติที่

ชั่วคือทำงไปที่ชั่ว เปรียบกับต้นไม้ คติเป็นผลไม้ อวิชชำคือควำมรู้

ไม่ถูกเป็นรำก อิจฉำและโลภะเป็นล�ำต้น 

 ท่ีท่ำนเปรียบอวิชชำควำมรู้ไม่ถูกว่ำ เป็นดังรำกของต้นไม้ 

ก็เพรำะอวิชชำเป็นสิ่งที่หยั่งลึกอยู่ในใจ ไม่ปรำกฏให้เห็น แต่ก็เป็น

สิง่ท่ีเหมอืนรำกไม้ คือเป็นเหตแุห่งควำมเจรญิเตบิโตของล�ำต้น อนั

ต้องประกอบด้วยกิง่ใบ มดีอกมผีลตำมมำในทีส่ดุ ไม่ใช่อวิชชำเท่ำน้ัน 

ที่เปรียบได้ดังรำกไม้ วิชชำก็เปรียบได้ดังรำกไม้ แตกต่ำงกันแต่ที่

ล�ำต้นและดอกผล 

 อิจฉำและโลภะเป็นล�ำต้นของอวิชชำ แต่อิจฉำและโลภะจกั

ไม่เป็นล�ำต้นของวิชชำ ควำมรู้ไม่ถูกเท่ำนัน้ ทีจ่ะเป็นรำกน�ำให้ต้นไม้

คอือจิฉำและควำมโลภงอกงำมเตบิโต ควำมรูถ้กูจะไม่เป็นรำกน�ำให้

ต้นไม้คอืควำมอิจฉำและควำมโลภงอกงำมเตบิโต ควำมรูถู้กจะเป็น
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รำกน�ำให้ต้นไม้ คือ ควำมไม่อิจฉำและไม่โลภงอกงำมเจริญ 

 ควำมรูไ้ม่ถกูว่ำควำมโลภกต็ำม ควำมอิจฉำกต็ำม เป็นควำม

ไม่ดี เป็นเหตุแห่งควำมทุกข์ควำมร้อน ควำมรู้ไม่ถูกนี้ จะท�ำให้ไม่

พยำยำมแก้ไขเมื่อควำมอิจฉำเกิดขึ้น เมื่อควำมโลภเกิดขึ้น ควำมรู้

ไม่ถูกนี ้จะท�ำให้ไม่หำทำงป้องกนัไม่ให้ควำมอจิฉำและควำมโลภเกดิ

ขึน้  ควำมรูไ้ม่ถูกนี ้จะท�ำให้เอรด็อร่อยกับควำมรูส้กึอจิฉำบ้ำง โลภ

บ้ำง ทั้ง ๆ ที่ควำมอิจฉำและควำมโลภเป็นเหตุท�ำใจให้ร้อน เป็น

เหตุให้กระท�ำกรรมไม่ดีได้ต่ำง ๆ อันกรรมไม่ดีที่จะกระท�ำ เพรำะ

มีควำมโลภ ควำมอิจฉำนั่นแหละที่จะให้ผลไม่ดี ผลที่เป็นทุคติ 

 ดงัทีพ่ระพทุธภำษติกล่ำวว่ำ ทคุตใินโลกนีแ้ละโลกหน้ำ ล้วน

มีอวิชชำเป็นรำก มีอิจฉำและโลภะเป็นล�ำต้น แม้ลองพิจำรณำดูก็

ย่อมจะเห็นได้ไม่ยำก ว่ำควำมอิจฉำก็ตำม ควำมโลภก็ตำม ท�ำให้

เกิดกำรประกอบกระท�ำกรรมไม่ดีได้มำกมำยนัก แม้กำรประหัต

ประหำรผลำญชวีติกนั กเ็กดิจำกควำมโลภควำมอิจฉำเป็นส่วนใหญ่ 

ปรำรถนำต้องกำรไม่ชอบทีร่นุแรง ควำมโลภทีร่นุแรง ควำมอจิฉำที่

รนุแรง ล้วนเกดิจำกอวชิชำอันเปรยีบดังควำมมดื ไม่มแีสงสว่ำงแห่ง

สติปัญญำ ควำมรู้ผิดชอบชั่วดี ควำมควรไม่ควร 

 เปรียบอวิชชำกับควำมมืด ย่อมเห็นได้ชัดว่ำ อวิชชำเป็น

ควำมน่ำกลวั น่ำท�ำลำย ทกุคนไม่ชอบควำมมดื จงึพยำยำมหำแสง

สว่ำงมำขจัดควำมมืด เช่น หำเทียนมำจุด หำไฟมำส่อง เพรำะทุก

คนรู้ว่ำในควำมมืดอำจมีสิ่งที่เป็นอันตรำยร้ำยแรงแอบซ่อนเร้นอยู่ 

อันจักเป็นอันตรำยแก่ตนเมื่อใดก็ได้ 

๑๐๔



 อวิชชำที่หมำยถึง ควำมไม่รู้ถูก ไม่รู้จริง หรือควำมรู้ไม่ถูก

รู้ไม่จริง น่ำกลัวยิ่งกว่ำควำมมืดทั้งหลำย อวิชชำเป็นควำมมืดสนิท

ของปัญญำจึงน่ำกลวัทีส่ดุ ปัญญำเป็นสิง่พึงปรำรถนำเพยีงไร อวชิชำ

พงึควรท�ำลำยให้หมดสิน้ไปเพยีงนัน้ เมือ่รู้สกึว่ำตนมคีวำมอจิฉำแรง 

กพึ็งรู้ไปพร้อมกนัว่ำ ปัญญำของตนมดืสนทิ อวิชชำแรง เมือ่รูว่้ำตน

มคีวำมโลภแรง กพึ็งรูไ้ปพร้อมกนัว่ำ ปัญญำของตนมดืสนิท อวชิชำ

แรง อย่ำปล่อยใจให้ตกอยูใ่ต้อ�ำนำจควำมอิจฉำและควำมโลภ เพรำะ

ผลที่ได้รับจะเป็นผลที่ชั่ว ที่ท่ำนเรียกว่ำทุคติ  

 ทุคติในโลกนี้จะเกิดทันที คือความร้อนเร่าในใจ ความ

อิจฉาและความโลภจะเผารนให้เร่าร้อน ทุคติในโลกหน้าย่อมจะ

เกดิเพราะเป็นผลสืบเนือ่ง ผูม้ใีจเสวยทคุตใินโลกนี ้เมือ่ละโลกนี้

ไปแล้ว ใจดวงเดยีวกนัน้ันจะน�าไปสูท่คุตใินโลกหน้าอย่างแน่นอน

แล

๑๐๕
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๓๑

คิดอย่างไรจึงจะถูก

 พระพุทธศำสนสภุำษติบทหนึง่กล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ โจรผู้

มีความชั่ว ถูกเขาจับได้ซึ่งหน้า ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมของตน

ฉันใด ประชาผู้มีความชั่ว ละไปแล้ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรม

ของตนในโลกหน้าฉันนั้น 

 ควำมหมำยท่ีแปลไว้ตรงตัวชัดเจน เข้ำใจได้ โดยไม่ควรมี

ข้อสงสัย โจรผู้ร้ำยที่ท�ำควำมชั่ว คือที่ลักขโมย ปล้น จี้ ที่ท�ำร้ำย

ท�ำลำยเขำ เมือ่ถกูจบัได้ย่อมเดอืดร้อน ย่อมต้องได้รบัทกุข์โทษหนกั

เบำต่ำง ๆ กัน ตำมควำมหนักเบำของควำมชั่วควำมผิดที่เขำได้ท�ำ

ไว้ ผู้ที่ท�ำควำมชั่วทั้งปวง เมื่อละโลกนี้ไปแล้ว คือตำยแล้ว ย่อมได้

รบัควำมทกุข์เดอืดร้อน เพรำะควำมชัว่ทีต่นได้ท�ำไว้ในโลกน้ี มผีูค้น

เป็นจ�ำนวนไม่น้อยที่ปฏิเสธโลกหน้ำ ว่ำโลกหน้ำไม่มี ละโลกนี้ไป

แล้ว ตำยไปจำกโลกนีแ้ล้ว ก็ไม่ต้องไปอยูใ่นโลกหน้ำโลกไหนอกีต่อ

ไป เป็นอนัจบสิน้กนัเพยีงในโลกนีเ้ท่ำนัน้ ควำมทกุข์ควำมเดอืดร้อน

ที่ตนจะต้องได้รับในโลกหน้ำ เพรำะกำรท�ำควำมชั่วควำมไม่ดีหำมี

ไม่ หมดสิ้นกันเพียงในชำตินี้ ที่ในโลกนี้เท่ำนั้น 

๑๐๖



 และขณะเดียวกันก็มีผู้คนเป็นอันมำกเชื่อว่ำ แม้จะมีโลก

หน้ำชำตหิน้ำ แต่เม่ือตนละโลกนีไ้ปแล้ว ถงึจะไปเกิดใหม่ในโลกหน้ำ

ชำตหิน้ำก็ไม่เดอืดร้อน เพรำะตนย่อมไม่รู้ตวัแล้วว่ำตนเป็นใคร เคย

เกดิเป็นอะไรต่อมอิะไร มำในโลกก่อน ชำตก่ิอน เช่นนีก้ไ็ม่น่ำห่วงใย

ในควำมสุขหรือควำมทุกข์ที่จะได้รับในภพหน้ำโลกหน้ำ เป็นคนละ

คนไปกับตัวเรำในภพนี้โลกนี้เสียแล้ว 

 พระพุทธภำษิตเบื้องต้นนั้น แม้จะแปลควำมรวม ควำมก็

หมำยถึงว่ำ คนชั่วคนท�ากรรมไม่ดี รวมถึงโจรร้ายทั้งหลายนั้นด้วย 

เมือ่ยงัมชีวีติอยูใ่นโลกนี ้กต้็องเป็นทกุข์เดอืดร้อน เมือ่ละโลกนี ้ไป

มีชีวิตในโลกหน้า ก็ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อน ถ้ำไม่กลัวควำมทุกข์

ควำมเดือดร้อนในโลกหน้ำ ก็ควรกลัวควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนใน

โลกนี้ เพรำะต้องมีแน่ ท่ำนกล่ำวถึงเพียงควำมเดือดร้อนของโจรที่

ถกูจบัได้ แต่ควำมจรงิ แม้ยงัไม่ถกูจบัได้ โจรผูท้�ำควำมช่ัวกต้็องเป็น

ทุกข์เดือดร้อนอยู่ก่อนแล้ว 

 ผู้ท�ำควำมชั่วทั้งปวง แม้จะยังไม่มีผู้รู้เห็น ตนเองรู้ตัวอยู่ที่

จะให้มีใจเป็นสุขสบำย เหมือนไม่ได้ท�ำควำมชั่วย่อมเป็นไปไม่ได้ 

ก�ำลงัแรงของควำมชัว่นัน้มจีรงิ มแีน่ และมอียู่ตลอดเวลำ ส่งผลไม่

หยุดยัง้ ควำมสบำยใจของคนผูท้�ำควำมชัว่ มไีม่ได้สม�ำ่เสมอ เพรำะ

แม้จะเป็นคนชั่วเพียงไร ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ส�ำนึกในควำมชั่วของ

ตนเสียเลย เมื่อส�ำนึกในควำมชั่ว ส�ำนึกในควำมผิดร้ำยที่ตนท�ำลง

๑๐๗



ไปก็ย่อมเป็นทุกข์เดือดร้อน หวั่นเกรงผลของควำมชั่ว 

 แม้ผูไ้ม่เชือ่เรือ่งชำตหิน้ำโลกหน้ำ ไม่กลวัควำมทกุข์ ควำม

เดือดร้อนในโลกหน้ำ ก็ต้องกลัวควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนในโลกนี้ 

ตรงกันข้ำมกับคนไม่มีควำมชั่ว ย่อมไม่มีควำมทุกข์เดือดร้อน ทั้ง

ด้วยใจของตนเองและทั้งด้วยกำยที่จะต้องได้รับ ส�ำหรับผู้ไม่เชื่อว่ำ

ภพหน้ำโลกหน้ำมี หรือเช่ือว่ำถึงมภีพหน้ำโลกหน้ำ แต่ตนกจ็ะจ�ำไม่

ได้แล้ว ว่ำตนเป็นใคร มำจำกไหน แม้จะมทีกุข์เดอืดร้อนในโลกหน้ำ 

กไ็ม่ใช่เรำคนเดยีวกนันี ้แต่จะเป็นคนละคน เป็นคนใหม่ทีไ่ด้รบัทกุข์

นั้นแล้วจะเกี่ยวข้องกับเรำได้อย่ำงไร 

 ผู้มีควำมคิดเช่นนี้ แม้ไม่พิจำรณำให้รอบคอบด้วยดี ก็ดู

เหมือนจะเป็นจริง เรำทุกคนในโลกนี้ไม่ได้รู้เลยว่ำ เรำเคยเกิดมำ

ก่อนในโลกทีล่่วงแล้วในสภำพอย่ำงไร เป็นใคร ท�ำดที�ำชัว่มำอย่ำงไร 

เรำเป็นคนใหม่จรงิ ๆ สขุทกุข์ทีเ่รำได้รับในโลกนี ้ไม่ได้เกีย่วข้องกับ

โลกหน้ำโลกหลังอย่ำงไร 

 เมื่อจะคิดเช่นนี้ ก็ควรคิดให้ลึกซึ้งละเอียดลออด้วยว่ำ แม้

เรำจะเป็นคนจ�ำอดีตในชำติก่อนไม่ได้ แม้เรำจะเป็นผู้เพิ่งมีชีวิตขึ้น

ในชำตนิี ้โลกนี ้แต่เมือ่มคีวำมทุกข์เดอืดร้อน เรำเป็นทกุข์เดอืดร้อน

หรือไม่ หรือว่ำเมื่อเรำจ�ำไม่ได้แล้วว่ำเรำเคยเกิดเป็นอะไรมำในภพ

ชำติก่อน เรำก็ไม่รู้สึกรู้สมกับควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนทั้งหลำยที่

๑๐๘



ต้องได้รับด้วย ความจริงก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ทุกคนที่จ�าไม่ได้

ไม่รูเ้ลยว่าตนเคยเกดิมาก่อนหรือไม่เคยเกดิมาก่อนก็ตาม เมือ่มา

เกดิเป็นทกุข์ในชาตินี ้เรากต้็องเป็นทกุข์ ในโลกหน้ากจ็ะเป็นเช่น

เดียวกัน เราจะต้องเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตามที่เราจะได้รับ ไม่ว่า

เราจะรู้หรือไม่รู้จักตัวเราก็ตามแล

๑๐๙
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๓๒

คบใครดี

 พระพุทธศำสนสภุำษติบทหนึง่กล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ บณัฑติ

ไม่พึงคบอสัตบุรุษ พึงคบสัตบุรุษ เพราะอสัตบุรุษย่อมน�าไปสู่นรก 

สัตบุรุษย่อมให้ถึงสุคติ 

 บณัฑติหมำยถงึคนด ีคนฉลำด คนมปัีญญำ ไม่ได้หมำยถึง

เพียงผู้ได้รับปริญญำบัตรเพรำะส�ำเร็จกำรศึกษำทำงโลกเท่ำน้ัน  

อสัตบุรุษหมำยถึง คนไม่ดีคนไม่ฉลำด คนไม่มีปัญญำ หรือคนที่

ตรงกนัข้ำมกบับณัฑิต คนทีจ่ะว่ำเป็นพำลกไ็ม่ผดิ สัตบุรษุหมำยถงึ 

คนดี คนฉลำด คนมีปัญญำ หรือคนที่เป็นบัณฑิตนั่นเอง 

 ท่ำนตัดสินควำมเป็นสัตบุรุษ หรืออสัตบุรุษด้วยธรรมะ 

ธรรมะของสัตบุรุษคือ สัปปุริสธรรม มีเจ็ดประกำร คือควำมเป็น 

ผูรู้จ้กัเหต ุรูจ้กัผล รูจ้กัตน รูจ้กัประมำณ รูจ้กักำล รูจ้กัประชมุชน 

รู้จักบุคคล ผู้รู้จักเจ็ดประกำรดังกล่ำว ท่ำนเรียกว่ำสัตบุรุษ คือคน

ดี คนฉลำด คนมีปัญญำ หรือคนเป็นบัณฑิตนั่นเอง ส่วนคนผู้ไม่รู้

จกัเหต ุไม่รู้จกัผล ไม่รูจ้กัตน ไม่รู้จักประมำณ ไม่รู้จกักำล ไม่รูจ้กั

ประชุมชน ไม่รู้จักบุคคล ไม่รู้จักธรรมเจ็ดประกำรดังกล่ำว ท่ำน

๑๑๐



เรยีกว่ำ อสตับรุษุ คอืคนไม่ด ีคนไม่ฉลำด คนไม่มปัีญญำ หรอืคน

ไม่ใช่บัณฑิต 

 ที่ว่ำอสัตบุรุษ ย่อมน�ำไปสู่นรก สัตบุรุษย่อมน�ำไปสู่สุคติ 

หมำยถงึอสตับรุษุคอืคนไม่ด ีย่อมน�ำไปให้ได้รับทกุข์ สัตบุรษุคือคน

ดี ย่อมน�ำไปสู่ควำมสุข เป็นควำมจริงดังพระพุทธภำษิตได้อย่ำงไร 

พึงพิจำรณำเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจ ด้วยควำมรู้ ควำมเห็น ควำม

เข้ำใจของตนเอง จักได้หลีกเลี่ยงกำรคบอสัตบุรุษ และพยำยำม

แสวงหำสตับรุษุ นัน่ก็คอื จกัได้พำตนให้พ้นควำมทกุข์ ให้ไปสูค่วำม

สขุ ธรรมของสตับุรษุทีจ่ะพำให้พ้นควำมทกุข์ ได้รบัควำมสขุ ธรรม

นั้นจักพำให้เป็นไปได้อย่ำงไร 

 ขอให้ยกขึ้นพิจำรณำธรรมข้อหนึ่ง คือ ควำมรู้จักเหตุ นั่น

กค็อืรูจั้กว่ำ เหตใุดน�ำไปสู่ควำมด ีเหตใุดน�ำไปสูค่วำมชัว่ เหตใุดน�ำ

ไปสูค่วำมสขุ เหตใุดน�ำไปสูค่วำมทกุข์ เมือ่รู้จกัเหตแุม้เพยีงดงักล่ำว 

ก็ย่อมจักปฏิบัติเหตุที่ดี หลีกเลี่ยงกำรท�ำเหตุที่ชั่ว 

 ธรรมะอีกข้อหนึ่ง ก็คือควำมรู้จักผล นั่นก็คือรู้จักว่ำ ผลดี

เกดิจำกเหตุด ีผลชัว่เกดิจำกเหตชุัว่ ผลดจีกัไม่เกดิจำกเหตุช่ัว และ

ผลชั่วจักไม่เกิดจำกเหตุดี เมื่อรู้จักผลแม้เพียงดังกล่ำว ก็ย่อมจัก

ปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลที่ดี จักไม่ปฏิบัติเพื่อให้ได้รับผลที่ชั่ว ธรรมะ

อกีข้อหนึง่คอืควำมรูจ้กัตน นัน่กค็อืรูจ้กัตวัเองอย่ำงถกูต้อง ไม่รูจั้ก

อย่ำงหลง เมื่อไม่หลงตนว่ำเป็นคนดี เป็นคนไม่ดี เป็นคนสูง เป็น

คนต�่ำ ที่ผิดไปจำกควำมเป็นจริง ก็ย่อมจะรู้จักหน้ำที่ของตน รู้จัก

กำรปฏิบัติตน กำรวำงตนได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง 

๑๑๑



 ธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือ ควำมรู้จักประมำณ นั่นก็คือรู้จัก

ควำมพอเหมำะพอควร ในกำรคิด พูด ท�ำ ไม่ให้มำกไป น้อยไป 

ผิดเหตุผล ผิดบุคคลไป ธรรมะอีกข้อหนึ่ง คือควำมรู้จักกำล นั่นก็

คือรู้จักเวลำ ว่ำควรท�ำควรพูดอะไรอย่ำงไรเมื่อไร ไม่ควรท�ำไม่ควร

พูดอะไรอย่ำงไรเมื่อไร เป็นกำรรู้จักกำลเทศะที่ผู้ดีถือกันว่ำส�ำคัญ

อย่ำงยิ่งประกำรหนึ่ง 

 ธรรมะอีกข้อหนึ่ง คือควำมรู้จักประชุมชน นั่นก็คือรู้จักว่ำ

ประชุมชนใด มีควำมส�ำคัญในเรื่องใด อย่ำงไร เป็นประชุมชนของ

ใคร เมื่อรู้จัก ก็ย่อมสำมำรถปฏิบัติต่อประชุมชนนั้นได้ถูกต้อง 

เป็นกำรรักษำตน และรักษำประชุมชนนั้นได้อย่ำงดี 

 ธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือควำมรู้จักบุคคล นั่นก็คือรู้จักว่ำ คน

ใดเป็นอย่ำงไร ดี ชั่ว สูง ต�่ำ ส�ำคัญ ไม่ส�ำคัญทำงไหน ควรได้รับ

กำรปฏิบัติต่ออย่ำงไร เมื่อรู้จักดังกล่ำว ก็ย่อมสำมำรถปฏิบัติต่อ

บุคคลนั้นได้ถูกต้อง 

 สัตบุรุษผู้มีสัปปุริสธรรมดังกล่าวมา ย่อมเป็นผู้สามารถ

พาตนเองและพาผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายให้สวัสดีได้อย่างแน่นอน 

ความสวัสดีน้ันแหละ คือความไม่ใช่นรก ความสวัสดีนั้นแหละ 

คือสุคติ ซึ่งอสัตบุรุษหาอาจน�าไปได้ไม่ อย่าว่าแต่จะน�าผู้อื่นไป

เลย แม้จะน�าตนเองให้สวัสดี อสัตบุรุษก็ท�าไม่ได้แล

๑๑๒
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๓๓

สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าโจร

 พระพุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ โจร

กับโจร หรือไพรีกับไพรีพึงท�าความพินาศให้แก่กัน ส่วนจิตที่ตั้งไว้

ผิด พึงท�าเขาให้เสียหายยิ่งกว่านั้น 

 โจรกับโจร หรือไพรีกับไพรีพึงท�ำควำมพินำศให้แก่กัน มี

ควำมหมำยชัดแจ้งที่อำจท�ำให้เข้ำใจได้ทั่วกันว่ำ หมำยถึงโจรย่อม

ท�ำควำมพนิำศให้เกดิแก่โจรด้วยกัน ไพรีคือผูเ้ป็นข้ำศกึ ผูม้เีวรต่อ

กนั ย่อมท�ำควำมพินำศให้แก่กัน คือ ย่อมไม่มุ่งดีต่อกนั ไม่ช่วยเหลอื

เกื้อกูลกัน ทั้งยังพยำยำมท�ำควำมพินำศให้เกิดแก่กันด้วยควำมมุ่ง

ร้ำย ด้วยควำมจองเวร ผูไ้ม่ท�ำควำมพนิำศแก่กนั ไม่เป็นผู้ทีเ่รยีกว่ำ

เป็นไพรหีรอืเป็นศตัรกูนั ไม่เรยีกว่ำเป็นโจรด้วยกัน ควำมพนิำศอัน

เกดิจำกโจรและจำกไพรี เป็นควำมพนิำศทีร้่ำยแรงน่ำสะพรงึกลวันัก 

 แต่แม้กระนั้นท่ำนก็ยังกล่ำวว่ำจิตของผู้ที่ตั้งไว้ผิด ย่อมก่อ

ควำมเสียหำยควำมพินำศได้ร้ำยแรงน่ำสะพรึงกลัวยิ่งกว่ำนั้น จิตที่

ตัง้ไว้ผดิคอืจติทีม่คีวำมเหน็ผดิ หรอืมมีจิฉำทฏิฐนิัน่เอง มจิฉาทิฏฐิ

จกัน�าให้จิตตัง้อยูใ่นอ�านาจของกเิลสตณัหาทัง้ปวง คือตกอยูใ่ต้อ�านาจ

๑๑๓



ของความโลภ ความโกรธ ความหลง ตกอยู่ใต้อ�านาจของความ

ดิน้รนทะยานอยากไปใน รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์

ทั้งหลาย 

 กเิลสตณัหำทีม่อี�ำนำจเหนือจติใจเป็นโทษย่ิงใหญ่ ใหญ่เหนือ

โทษทัง้ปวง จักก่อควำมพนิำศให้ยิง่กว่ำควำมพนิำศ ทีจ่ะเกดิแต่โจร

หรือเกิดแต่ไพรีที่ร้ำยกำจเพียงไร กิเลสตัณหำอันเป็นเหตุให้จิตต้ัง

ไว้ผิด อันก่อให้เกิดมิจฉำทิฏฐิ ควำมเห็นผิดนั่นเอง ที่ท�ำให้โจรกับ

โจรท�ำควำมพนิำศให้แก่กัน ไพรีกับไพรีท�ำควำมพินำศให้แก่กนั หรอื

กล่ำวอีกอย่ำงหนึ่งก็คือ จิตที่ตั้งไว้ผิดนั่นเอง ที่ท�ำให้เป็นโจรให้เป็น

ไพรีที่ท�ำให้เป็นผู้ก่อควำมพินำศแก่กัน  

 ไฉนจงึว่ำ จติทีต่ัง้ไว้ผดิ พงึท�ำควำมพนิำศควำมเสยีหำยให้

ยิ่งขึ้นไปกว่ำโจรท�ำโจร ไพรีท�ำไพรี ให้พินำศฉิบหำย พึงพิจำรณำ

ด้วยดี เพื่อจักได้เห็นได้เป็นควำมเข้ำใจที่เกิดแก่ตนเอง มิใช่เพียง

เชื่อตำมเท่ำนั้น เมื่อกิเลสกองโลภะ มีอ�ำนำจเหนือจิตใจ ท�ำให้เกิด

ควำมเห็นผิด คิดมุ่งแต่จะให้ได้มำ โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมควรไม่ควร

อย่ำงไร นัน่กค็อืผูท่ี้เรยีกว่ำจติตัง้ไว้ผดิ ตัง้ไว้ในควำมโลภ ในมจิฉำ

ทิฏฐิ ในควำมมุ่งจะให้ได้มำ โดยไม่ค�ำนึงถึงควำมผิดควำมชอบ 

ใด ๆ ทัง้สิน้ จติทีต่ัง้ไว้ผดิในควำมโลภเป็นต้นดงักล่ำว ย่อมเป็นเหตุ

ให้ลักขโมยปล้นฆ่ำได้ ดังที่ปรำกฏเป็นข่ำว ให้ได้รู้ได้ยินกันอยู ่

เนือง ๆ 

๑๑๔



 แม้ไม่คิดให้ลึกสักหน่อย ย่อมเข้ำใจผิดว่ำ ผู้มีจิตต้ังไว้ไม่

ชอบลักขโมย ปล้นฆ่ำเขำ ไม่ใช่ผู้ได้รับโทษของกำรต้ังใจไว้ผิดน้ัน 

ผู้สูญเสียต่ำงหำกที่เป็นผู้ได้รับโทษ ได้รับควำมเสียหำย อย่ำงน้อย

ก็เสียทรัพย์ อย่ำงมำกก็เสียชีวิต ผู้ท�ำไปตำมอ�ำนำจของกิเลสกอง

โลภ ลกัขโมย เป็นผูไ้ด้รบัประโยชน์ในทนัท ีแม้ว่ำอำจจะได้รับโทษ

เมื่อถูกจับได้ แต่ก็ไม่เสมอไป ที่ผู้ท�ำผิดจะถูกจับได้ต้องรับโทษ นี่

คือควำมเข้ำใจ ควำมเห็นผิด ควำมมีมิจฉำทิฏฐิที่มีโทษร้ำยแรงนัก 

ควำมเข้ำใจผิด ควำมเห็นผิดหรือมิจฉำทิฏฐินี้แหละที่เป็นรำกเหง้ำ

ของผดิควำมช่ัวทุกข์โทษภยันำนำชนดิ กิเลสกองโทสะ กองโมหะก็

เช่นกนั เมือ่ใดมอี�ำนำจเหนอืจติใจ เมือ่นัน้ย่อมท�ำให้เกดิมจิฉำทฏิฐิ

ควำมเหน็ผดิ มุง่จะประกอบกระท�ำสนองโทสะ โมหะ ทัง้กำยวำจำ

ใจ ไม่ค�ำนึงถึงอะไรอื่นทั้งสิ้น 

 กำรท�ำร้ำยเขำประหัตประหำรผลำญชีวิตเขำเป็นต้น เกิด

จำกกเิลสกองโทสะ โมหะ เป็นกำรท�ำควำมพนิำศ ท�ำควำมเสียีหำย

ให้เกิดแก่ตนเอง และส่วนรวมโดยเฉพำะเป็นกำรท�ำควำมพินำศ

ควำมเสยีหำยแก่ตนท่ีย่ิงกว่ำผูม้จีติตัง้ไว้ผดิ เปรียบไปกคื็อผูมี้โจร มี

ไพรีอยู่กับตน ตลอดทุกเวลำนำที ทุกหนทุกแห่ง ก่อควำมพินำศ

เสียหำยให้แก่ตนเองไม่ว่ำงเว้น โดยที่ไม่มีโจรใด ไพรีใดสำมำรถ

ท�ำได้เช่นนั้น 

 แม้พิจารณาให้ตระหนักถึงในความจริง จึงเกิดความกลัว

๑๑๕



ภัยจากจิตของตนเองที่ตั้งไว้ผิด ย่อมได้ประโยชน์ยิ่งใหญ่ ย่อม

เกิดความมานะพยายามที่จะเอาชนะกิเลสและตัณหา ไม่ยอมให้

กิเลสตัณหามีอ�านาจเหนือจิตใจ พาให้จิตใจตั้งไว้ผิดเป็นความ

พินาศเสียหายแก่ตนแล

๑๑๖
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๓๔

ส�าคัญที่ความคิด

 พระพุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ ละ

เหตุทุกข์ได้ เป็นสุขในที่ทั้งปวง 

 ควำมหมำยโดยตรงและโดยง่ำยของพุทธภำษิตนี้ก็คือ ไม่

ท�ำเหตุที่จะน�ำให้เกิดควำมทุกข์ ก็จะไม่มีทุกข์ก็จะเป็นสุข ไม่ว่ำจะ

อยู่แห่งหนต�ำบลใด ก็จะไม่มีทุกข์ก็จะเป็นสุข ที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไร

ที่จะท�ำให้เกิดปัญหำขัดแย้งได้ เป็นสัจจะที่เห็นได้ถนัดชัดเจนแล้ว 

ไม่ท�ำเรื่องให้เกิดทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ ก็มีแต่สุข เหมือนไม่ให้ท้องว่ำงก็

ไม่หิว ไม่ชุบผ้ำขำวลงในน�้ำสีด�ำ ผ้ำก็ไม่ด�ำ 

 กำรไม่ปล่อยให้ท้องว่ำง คือ กำรละเหตุที่จะท�ำให้ท้องเป็น

ทุกข์ คือ หิว กำรไม่ชุบผ้ำขำวลงในน�้ำสีด�ำ คือ กำรละเหตุที่จะ

ท�ำให้ผ้ำเป็นสดี�ำ เหตนีุม้คีวำมส�ำคญัยิง่นกั เพรำะเป็นสิง่เดยีวทีจ่ะ

ให้ผล ผลจะดจีะร้าย กอ็ยูท่ีเ่หต ุไม่ได้อยูท่ีอ่ะไรอืน่ และผู้จะได้รบั

ผลก็ต้องเป็นผู้ท�าเหตุ ผู้ไม่ได้ท�าเหตุจะไม่ได้รับผล 

 กำรกล่ำวเช่นนี้ ว่ำที่จริงแล้วมีทำงให้เกิดปัญหำโต้แย้งได้

มำกมำย ดังท่ีมีปรำกฏอยู่เสมอไม่ว่ำงเว้น เกิดมำไม่เคยท�ำบำป

๑๑๗



ท�ำกรรม ท�ำไมจึงต้องมำรับทุกข์อย่ำงนั้นอย่ำงนี้ นี่เป็นตัวอย่ำงที่

ปรำรภปรำรมภ์คร�่ำครวญกันอยู่มำกมำย ซึ่งคิดหรือมองแต่เพียง 

ผิวเผิน ก็น่ำเชื่อเช่นนั้น คนบำงคนท�ำดีให้เห็นอยู่ ไม่เคยท�ำไม่ดีให้

เห็นเลย แต่ก็ไม่ปรำกฏว่ำได้รับผลดีอย่ำงไร ยำกจนแสนสำหัสก็มี 

ทกุข์ร้อนด้วยเรือ่งร้อยแปดกม็ ีเหตแุห่งทกุข์ทีท่่ำนได้รับจึงไม่ได้เหตุ

ทีป่รำกฏให้เหน็ในปัจจบุนัเท่ำนัน้ เหตทุีเ่หน็ ๆ อยู่หรอืทีเ่ป็นเหตุใน

ภพชำติปัจจุบัน บำงครั้งบำงครำวก็ให้ผลใหญ่ยิ่ง ไม่เสมอกับเหตุที่

แลไม่เห็น หรือเหตุที่พ้นจำกภพชำติปัจจุบันแล้ว เหตุที่ไม่ได้ละกัน

ในอดีต ที่แลเห็น ที่แลไม่เห็น รู้ไม่ถึงก็มีผล ไม่ใช่ว่ำไม่มี และก็มี

ผลมำถึงปัจจุบันได้ด้วย ไม่ใช่ว่ำไม่ได้ และผลก็ตรงตำมเหตุเสมอ

ด้วย เป็นจริงเป็นจังด้วย ไม่มีคลำดเคลื่อนแม้เล็กน้อยเพียงไร ทุก

คนอยำกเป็นสุข ยิ่งสำมำรถเป็นสุขในที่ทั้งปวง หรือทุกเวลำนั่นเอง 

ยิง่จะยินดียิง่นกั จึงควรต้องเข้ำใจว่ำเมือ่อยำกเช่นนัน้เป็นผล กต้็อง

ท�ำเหตุให้ตรงกับผลเช่นนั้น เป็นสุขในที่ท้ังปวง ไม่หมำยเฉพำะ

เป็นสุขในชำตินี้ภพนี้ หมำยถึงเป็นสุขในชำติหน้ำภพหน้ำด้วย 

 บำงทชีำตนิีภ้พนี ้เรำจะต้องเสวยผลของเหตุในชำตอิดตีภพ 

อดตีทีต่ำมมำทนั สขุในทีท่ัง้ปวง กค็อื สขุทัง้ภพนีภ้พหน้ำด้วย ชำติ

นีเ้ป็นสขุก็ต้องระวังอย่ำให้ชำตหิน้ำเป็นทกุข์ ต้องละเหตทุีจ่ะให้เป็น

ทุกข์ทั้งหมด เหตุทุกข์ คือ ควำมไม่ดีทุกประกำร อันควำมไม่ดีทุก

ประกำรเกดิจำกใจ เช่นเดยีวกบัควำมดทีกุประกำรกเ็กดิจำกใจ ท่ำน

จึงว่ำควำมทุกข์เกิดจำกใจ ควำมสุขก็เกิดจำกใจ หรืออีกอย่ำงหนึ่ง

ก็ว่ำควำมทุกข์เกิดจำกควำมคิด ควำมสุขก็เกิดจำกควำมคิด ควำม

๑๑๘



คิดวิจัยจึงเป็นควำมส�ำคัญที่สุดส�ำหรับทุกคน จะมีสุขหรือมีทุกข์ก็

อยูท่ีใ่จ อยูท่ี่ควำมคดิของใจ ใจคิดให้ละเหตทุกุข์ กำรพดูกำรท�ำกรรม

ทั้งปวง ก็จะเป็นกำรละเหตุแห่งทุกข์ ควำมทุกข์ย่อมไม่มี ย่อมมี

ควำมสุข ย่อมเป็นสุข ละเหตุทุกข์ได้เพียงไร ย่อมมีสุขเพียงนั้น 

 ควำมคิดใคร่ในสิ่งที่น่ำปรำรถนำพอใจ ควำมอยำกมีอยำก

เป็น ควำมอยำกไม่มไีม่เป็น นีเ้ป็นควำมคดิทีเ่ป็นเหตุทกุข์ ท�ำควำม

คิดน้ีให้เบำบำงเพียงไร ควำมทุกข์จะลดน้อยลงเพียงนั้น ควำมสุข

จะมีมำกเพียงนั้น แม้ปรำรถนำจะละเหตุแห่งทุกข์ 

 เพื่อเป็นสุขในที่ทั้งปวงทั้งในภพนี้และภพหน้า ต้องละ

ความคดิดังกล่าว ซึง่จะสามารถละได้กต่็อเม่ือใช้สตพิจิารณาความ

รู้สึกในใจ ให้เห็นความอยากที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทั้งอยากได้สิ่งน่า

ใคร่ น่าปรารถนาพอใจ ทั้งความอยากมีอยากเป็น อยากไม่มีไม่

เป็น ดูให้เห็น เห็นอย่างรู้ ว่านั่นเป็นเหตุทุกข์ ต้องการละเหตุ

ทุกข์ ต้องละความอยากเหล่านั้นให้ได้ ละให้ได้ทุกครั้งที่แลเห็น

ที่รู ้สึกว่าเป็นความอยาก พยายามดูใจตนเองให้เห็นดังกล่าว 

พยายามดบัสิง่ทีเ่ป็นเหตทุกุข์ดงักล่าว ท�าไปเรือ่ย ๆ จะมสุีขในที่

ทั้งปวงได้แน่นอนแล

๑๑๙
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สิ่งที่ควรระวัง

 พระพุทธศำสนสุภำษิตบทหน่ึง ซึ่งพูดกันติดปำกโดยส่วน

หนึ่ง คงไม่ได้ทรำบว่ำเป็นพระพุทธศำสนสุภำษิตนั่นคือบทที่ว่ำ พึง

รักษาความดีของตนไว้ดั่งเกลือรักษาความเค็ม 

 อนัค�ำว่ำ “ควำมด”ี นัน้ ปรกตก็ิพูดกันอยูติ่ดปำกเป็นประจ�ำ 

โดยทีท้ั่งผู้พดูและผู้ฟัง ไม่ได้ให้ควำมสนใจแจกแจงให้เกดิควำมเข้ำใจ

ควำมหมำยให้ชัดแจ้ง พูดว่ำควำมดี ก็รับรู้ว่ำควำมดีเท่ำนั้นเอง แต่

ในควำมรับรู้นั้น ก็มีควำมรู้สึกต่อค�ำว่ำควำมดีเป็นพิเศษ เป็นควำม

รู้สึกแสดงถึงควำมชื่นชม ไม่ต�ำหนิประณำม ตรงกันข้ำมกับค�ำว่ำ 

“ควำมชั่ว” เพรำะพูดหรือฟังค�ำว่ำควำมดี อย่ำงไม่ได้คิดจ�ำแนก

แจกแจงให้เกดิควำมเข้ำใจละเอียดลออยิง่ขึน้ ว่ำหมำยควำมว่ำอะไร 

จงึท�ำให้ยำกทีจ่ะท�ำควำมดใีห้ได้เท่ำทีค่วร หรือหลีกเล่ียงกำรท�ำควำม

ชั่วให้ได้เท่ำที่ควร 

 ควำมดนีัน้มคีวำมหมำยกว้ำงขวำง ครอบคลุม กำรคิดด ีพูด

ดี ท�ำดีด้วยประกำรทั้งปวง ควำมดีจึงเกี่ยวข้องกับกิเลสทั้งสำมกอง 

อย่ำงแยกออกจำกกนัไม่ได้ กิเลสสำมกองคือ โลภะ ควำมโลภ โทสะ 
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ควำมโกรธ โมหะ ควำมหลง ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงนี้

แหละที่เกี่ยวข้องกับควำมดีอย่ำงแยกจำกกันไม่ได้ เมื่อพูดถึงควำม

ดีจึงควรเข้ำใจไปพร้อมกันว่ำ หมำยถึง กำรคิดกำรพูดกำรท�ำที่

ประกอบด้วยกิเลสอย่ำงบำงเบำ ตรงกันข้ำมกับควำมชั่วที่ประกอบ

ด้วยกิเลสอย่ำงมำก 

 ควำมชั่วอีกควำมหมำยหนึ่ง ก็คือ กิเลสสำมกอง ท่ี 

มำกกว่ำกเิลสสำมกองทีเ่ป็นควำมดน่ัีนเอง ทีก่ล่ำวว่ำ ควำมดกีเ็ป็น

กเิลสสำมกองด้วยเหมือนกัน ก็เพรำะควำมดตีำมขัน้ปรกตขิองบถุชุน 

ผู้ยังไม่ถึงกับบรรลุมรรคผลนิพพำนนั้น ยังต้องมีกิเลสเป็นส่วน

ประกอบอยู ่เพยีงแต่ว่ำลดควำมแรงลง จงึไม่ถึงกับเป็นควำมชัว่ ถ้ำ

แรงมำกจึงถือว่ำเป็นควำมชั่ว 

 ดัง่นัน้เมือ่ต้องกำรเป็นคนดี จงึต้องรู้ว่ำ จะต้องท�ำควำมโลภ 

ควำมโกรธ ควำมหลงในใจของตนให้น้อยลง ไม่ให้แรงในระดับที่

ท่ำนถือกนัว่ำเป็นควำมชัว่ เป็นคนชัว่ ก่อนอืน่จะต้องเข้ำใจให้ชดัแจ้ง

พอสมควร ว่ำควำมโลภเป็นอย่ำงไร ควำมโกรธเป็นอย่ำงไร ควำม

หลงเป็นอย่ำงไร ควำมโลภนัน้ปรกติเข้ำใจกันว่ำ เป็นควำมโลภอยำก

ได้เงินทองของข้ำวเท่ำนั้น แต่ควำมจริง ควำมโลภมีควำมหมำย 

กว้ำงขวำงออกไปอีก คือหมำยถึงควำมโลภอยำกได้ชื่อเสียง อยำก

ได้ควำมมีหน้ำมีตำ อยำกได้ควำมเป็นคนส�ำคัญ 

 สรุปลงได้ว่ำ ควำมรู้สึกไม่พอใจในสภำพของตน ที่เป็นอยู่

ที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นควำมโลภ ควำมไม่สันโดษ คือ ควำมโลภ ควำม

ทะเยอทะยำน คอื ควำมโลภ แม้ประสงค์จะรูจ้กัตนเองว่ำมคีวำมดี
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มำกน้อยเพียงไร ก็ให้ดูได้ที่ควำมโลภในใจตน ซึ่งจะเห็นได้ง่ำยกว่ำ

ควำมโกรธ ควำมหลง ควำมโกรธ ควำมหลงนั้น บำงทีก็เห็นยำก 

เข้ำใจยำก เพรำะไม่ค่อยโผล่หน้ำขึ้นมำให้เห็นถนัดชัดแจ้ง เท่ำกับ

ควำมโลภ แต่ละเวลำนำที ควำมโลภจะต้องผลบุโผล่หน้ำให้เห็น แม้

ตัง้ใจมองให้เหน็แทบทกุคนทีย่งัเป็นผูม้กีเิลส ยงัมคีวำมโลภ จะรูจั้ก

หน้ำตำควำมโลภในใจตนได้ ถ้ำมีสตรู้ิว่ำ ใจตนด้ินรนแสวงหำหน้ำตำ

ชือ่เสยีงเพยีงไร มุง่หวงัควำมเป็นคนส�ำคญัในสำยตำ ในควำมนยิม 

ยกย่องของผูอ่ื้นเพยีงไร ไม่ต้องพดูถึงควำมอยำกได้ทรพัย์สิน ทรพัย์

สิ่งของที่หลำย ๆ คนคิดว่ำ ตนไม่ปรำรถนำต้องกำรแล้ว สละได้

แล้ว บรจิำคเป็นทำนได้แล้ว เป็นจ�ำนวนมำกมำยเพยีงไรกท็�ำได้แล้ว 

ควำมโลภในลกัษณะนัน้ หรอืควำมไม่โลภในลกัษณะน้ัน อำจจะเป็น

สิง่ทีม่ำกมำยหลำยคน พยำยำมท�ำให้หมดสิน้ไป แต่อำจจะไม่นกึถงึ

ควำมโลภเกี่ยวกับหน้ำตำ ชื่อเสียง เกียรติยศ ควำมเป็นคนส�ำคัญ 

ควำมเป็นคนใหญ่คนโต จึงอำจไม่คิดท�ำควำมโลภในด้ำนน้ันให้ลด

น้อยลง 

 คนเป็นอนัมากต้องได้ชือ่ว่าเป็นคนไม่ด ีไม่มคีวามด ีเพราะ

กิเลสกองโลภะในแง่ดังกล่าว ความโลภในแง่นี้นี่แหละ ที่เป็น

ก�าลังส่งให้คนเป็นอันมาก คิด พูด ท�าที่ไม่ดีไม่งาม ที่ถือกันว่า

เป็นความไม่ดี จึงควรสนใจแก้ไขความโลภในแง่ดังกล่าวด้วยแล

๑๒๒
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วิธีเอาตัวรอด 

 ค�ำพงัเพยของไทยโบรำณ ทีค่นไทยเป็นกังวลมำก รูจ้กั และ

พูดถึงจนติดปำกคือที่ว่ำ รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 

 ควำมหมำยของค�ำพังเพยนี้ ก็เช่นเดียวกับควำมหมำยของ

อะไร ๆ อีกมำกหลำยทีแ่บ่งออกไปได้หลำยแง่หลำยมมุ มทีัง้ถกูเป็น

ประโยชน์และผิดเป็นโทษ แต่ก็เป็นควำมหมำยที่ไม่อำจปฏิเสธได้

ด้วยกันทั้งนั้น 

 รูรั้กษำตวัรอดเป็นยอดดีนัน้ โดยทัว่ไปจะถอืเอำควำมหมำย

ว่ำเอำตัวรอดไว้ก่อน เป็นดีที่สุด ไม่ว่ำจะเกิดอะไรขึ้น ใครจะเป็น

อย่ำงไร ก็ขอให้เรำเอำตัวรอดให้ได้ก่อนก็แล้วกัน กำรถือเอำควำม

หมำยนี ้จงึท�ำให้กำรปฏบัิติตำมค�ำพังเพยนี ้เป็นไปอย่ำงคนคบัแคบ 

เหน็แก่ตวั ไม่เอ้ือเฟ้ืออำทรห่วงใยใครอืน่ มุง่แต่ตนเองเป็นใหญ่ ให้

ตัวเองรอดก่อนเสมอ และกำรจะเอำตัวรอดก็ไม่ค�ำนึงว่ำ จะเอำตัว

รอดด้วยวิธใีด อย่ำงไร ท�ำถูก ท�ำผดิ ท�ำด ีท�ำชัว่ ท�ำได้ทัง้นัน้ เพือ่

เอำตวัรอด ใครจะทุกข์ร้อนรบัเครำะห์รับกรรมอย่ำงไร กไ็ม่รูสึ้กรบั

ผิดชอบ เมื่อเพื่อควำมเอำตัวรอดของตนแล้ว จักคิดพูดท�ำได้ทุก
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อย่ำง ควำมผดิของตนซดัว่ำเป็นควำมผดิของผูอ้ืน่ เพรำะตนจะเอำ

ตัวรอดได้ด้วยวิธีนั้น ก็ยอมท�ำ 

 เหน็อนัตรำยของคนอ่ืนอยูต่รงหน้ำ แต่ถ้ำตนเส่ียงเข้ำไปช่วย

เหลือก็อำจช่วยผ่อนหนักเป็นเบำได้ ก็เกรงว่ำจะเอำตัวไม่รอดหลีก

หนีไปเสียเฉย ๆ เมื่อเกิดกรณีระหว่ำงคนอ�ำนำจมำกกับคนอ�ำนำจ

น้อย โดยทีค่นอ�ำนำจน้อย ไม่ใช่คนผดิ ก็เอำตวัรอดด้วยกำรไม่ยอม

ให้ควำมยุติธรรมแก่คนอ�ำนำจน้อย เหล่ำนี้เป็นตัวอย่ำงของกำรถือ

เอำควำมหมำยของค�ำพงัเพย รูร้กัษำตัวรอดเป็นยอดดใีนแง่หนึง่ ซึง่

ไม่ถูกต้อง 

 ควำมหมำยทีแ่ท้จรงิของรูร้กัษำตวัรอดเป็นยอดด ีลกึซึง้กว่ำ

น้ัน และไม่เป็นโทษแก่ผู้ใดทัง้สิน้ เป็นคณุแก่ผูป้ระพฤติปฏบัิติสถำน

เดยีว รูร้กัษำตวัรอดทีเ่ป็นยอดดทีีถู่กต้องแท้จรงิ คอื รูร้กัษาตวัเอง

ให้รอดจากความเศร้าหมองของกิเลสตัณหาทั้งปวง คือให้รอดจาก

อ�านาจของโลภะ หรอืราคะ โทสะและโมหะ ผูท้ีร่กัษำตนไม่ตกเป็น

ทำสของควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงนัน่แหละคอืผูร้กัษำตนรอด

แล้ว 

 รักษำวิธีอื่นแบบอื่น ไม่ใช่กำรรักษำตัวรอดที่เป็นยอดดี ดัง

ตวัอย่ำงทีก่ล่ำวไว้ข้ำงต้น แม้จะเหมอืนเป็นกำรรกัษำตัวให้รอด เช่น

เมื่อต้องเข้ำข้ำงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง ก็คิดว่ำเอำตัวรอดได้ ด้วยกำรเข้ำ

ข้ำงฝ่ำยมีอ�ำนำจ ไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยผิดก็ตำม กำรรักษำตัวรอดแบบ

นี ้ไม่เป็นยอดด ีเพรำะไม่ได้รับควำมนยิมสรรเสรญิของผู้ใดได้อย่ำง

จริงใจและยัง่ยนื ตรงกันข้ำมจะได้รับแต่ควำมไม่นยิมจำกผูรู้เ้หน็ทัง้
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หลำย หรือเมื่อต้องกำรเอำตัวรอด ก็ซัดควำมผิดของตนไปให้ผู้อื่น

ที่ไม่ผิด อำจจะเป็นกำรพำตัวรอดได้ แต่ไม่ใช่เป็นกำรรักษำตัวรอด

ที่เป็นยอดดี เพรำะผู้รู้ควำมจริงย่อมต�ำหนิ 

 ผู้จะยอดดีต้องมีควำมดีที่บริสุทธิ์ปรำกฏประจักษ์ ไม่ได้รับ

กำรดูหมิ่นดูแคลน นอกจำกค�ำพังเพยว่ำ รู้รักษำตัวรอดเป็นยอดดี 

ยังมีค�ำท�ำนองใกล้เคียงกันนี้ คือที่ว่ำดีแต่เอำตัวรอดหรือดีแต่รักษำ

ตัวรอด ซึ่งมีควำมหมำยต�ำหนิประณำม ไม่ใช่ยกย่องชื่นชม 

 ดงันัน้ จงึควรต้องพจิำรณำเรือ่งรูร้กัษำตัวรอดเป็นยอดดใีห้

เข้ำใจอย่ำงถูกต้อง และพยำยำมปฏิบัติให้ถูกต้องให้ได้ กำรจะ

ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องหนึ่งเรื่องใด จ�ำเป็นต้องมีปัญญำ

เป็นก�ำลังส�ำคัญ คือ ต้องมีปัญญำรู้ถูกรู้ผิดให้แท้จริง ถ้ำรู้ถูกรู้ผิด

ไม่จรงิเสยีแล้ว กเ็ท่ำกบัมมีจิฉำทฏิฐ ิควำมเหน็ไม่ชอบย่อมจะน�ำให้

เกิดควำมไม่ชอบตำมมำเป็นสำยยำว พำไปสู่ผลที่ไม่ชอบในที่สุด

อย่ำงไม่ต้องสงสัย 

 จิตของมนุษย์ทุกคนที่ยังเป็นบุถุชน ยังอยู่ในควำมครอบ

ครองของกเิลสส�ำคญัสำมกอง คือรำคะ หรอืโลภะ โทสะและโมหะ 

แต่พร้อมกันนั้น ก็มีปัญญำปะปนอยู่ด้วย ปัญญำเป็นลักษณะตรง

กันข้ำมกับกิเลส ปัญญำเป็นเหตุผล เป็นแสงสว่ำง กิเลสเป็นควำม

มืดปรำศจำกเหตุผล ควำมมืดน้อย ควำมสว่ำงก็มำก เหตุผลมำก 

คอืปัญญำมำก คอืแสงสว่ำงมำก เหตผุลน้อย คอืปัญญำน้อย กเิลส

มำก 

 เมื่อต้องการมีปัญญา ท่านจึงให้จัดการกับกิเลส ให้รู้เท่า

๑๒๕



ทนักเิลส จนสามารถท�าลายกเิลสได้ พาตนให้พ้นจากอ�านาจของ

กิเลสให้ได้ ทันทีที่กิเลสลดอ�านาจ ปัญญาก็จะมีอ�านาจขึ้นพร้อม

กัน โดยไม่ต้องไปพยายามอย่างใด การพยายามลดกิเลสท�าลาย

กิเลส นี่แหละคือการพยายามรักษาตัวรอดที่เป็นยอดดีแล

๑๒๖
พระสุรเสียงบรรยาย 
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ระวังคนพาลที่ใกล้ตัว

 ในมงคล ๓๘ ที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงสั่งสอนไว้ ประกำร

แรกคือ การไม่คบพาล การคบบัณฑิต การบูชาผู้ควรบูชา เพื่อ

ปฏบิตัใิห้ถกูต้องตำมมงคลทีท่รงแสดง จงึควรต้องเข้ำใจว่ำพำล คอื

อย่ำงไร บัณฑิตคืออย่ำงไร ผู้ควรบูชำคืออย่ำงไร 

 พจนำนกุรม ฉบับรำชบณัฑติยสถำน ให้ควำมหมำยของคน

พำลว่ำ คนชัว่ร้ำย คนเกเร ให้ควำมหมำยของบณัฑติว่ำ ผูม้ปัีญญำ 

นักปรำชญ์ ให้ควำมหมำยของบชูำว่ำ ให้ด้วยควำมนับถอื สักกำระ

สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ควรบูชำจึงหมำยถึง ผู้ที่ควรได้รับกำรให้ด้วยควำม

นับถือ คนพำลท่ีท่ำนไม่ให้คบจงึหมำยถงึ คนชัว่ร้ำยคนเกเร บัณฑติ

ที่ท่ำนให้คบจึงหมำยถึง ผู้มีปัญญำ นักปรำชญ์ 

 อนัพำลกต็ำม บณัฑติกต็ำม จะรูไ้ด้เป็นสำมระดบั คอืเป็น

พำลกเ็ป็นพำลสำมชัน้ พำลด้วยใจ ไม่แสดงออกทำงกำย แสดงออก

เพียงทำงวำจำ เป็นระดับหนึ่ง พำลด้วยใจ แสดงออกทำงกำยด้วย 

ทำงวำจำด้วย เป็นระดบัหนึง่ พำลด้วยใจ ไม่แสดงออกทำงกำย ทำง

วำจำ เป็นระดับหนึ่ง พำลที่ใจไม่แสดงออก นับว่ำเป็นพำลที่มีโทษ
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แก่ผู้อื่นน้อยที่สุด พำลที่ใจไม่แสดงออกทำงกำย แสดงออกเพียง

ทำงวำจำ นับว่ำเป็นพำลที่มีโทษกว่ำพำลที่ใจเท่ำน้ัน ส่วนพำลที่ใจ

ด้วยกำรแสดงออกทำงกำยด้วย ทำงวำจำด้วย นับว่ำเป็นพำลที่มี

โทษมำกกว่ำพำลทั้งหลำย 

 อย่ำงไรกต็ำม โทษของพำลจะมำกน้อยหนักเบำเพยีงไร ขึน้

อยูก่บัควำมพำลในใจของแต่ละคน พำลในใจมำกโทษก็มำก พำลใน

ใจน้อยโทษก็น้อย เพรำะกำรแสดงออกทำงกำยทำงวำจำ ย่อมข้ึน

อยูก่บัใจท้ังสิน้ พำลทีท่่ำนไม่ให้คบ เพือ่ควำมเป็นมงคลนัน้ มคีวำม

หมำยถึง พำลที่เป็นคนอื่น และพำลที่เป็นตัวเรำเอง 

 พำลทีเ่ป็นคนอ่ืนนัน้ แม้ตัง้ใจจะหลีกก็ย่อมท�ำได้ ไม่ยำกจน

เกินไปนัก แต่พำลที่เป็นตนเอง ต้องอำศัยควำมตั้งใจจริงจึงจะหลีก

พ้น กำรจะหลีกพ้นพำลคือตนเอง ต้องเป็นกำรอบรมตนเองไม่ให้

เป็นพำล  คือไม่ให้เป็นคนชั่วร้ำย เกเร กำรอบรมตนไม่ให้ชั่วร้ำย 

เกเรน้ัน แม้จะให้เป็นกำรตดัรำกถอนโคนกนักจ็รงิ ต้องเริม่ทีใ่จ แก้

ใจไม่ให้ชั่วร้ำย กำย วำจำก็จักเป็นไปตำมใจ เพรำะใจเป็นใหญ่ ใจ

เป็นประธำน ทุกสิง่ส�ำเรจ็ด้วยใจ คือจะพดูจะท�ำเป็นไปตรงตำมทีใ่จ

เป็นทั้งสิ้น จะเสแสร้งแสดงบ้ำงก็ไม่จริงจังไม่ยั่งยืน 

 กำรจะอบรมตน ไม่ให้เป็นพำล ต้องเร่ิมด้วยท�ำให้เกดิควำม

เชื่อเสียก่อน ว่ำควำมเชื่อทั้งหลำยทั้งปวง เกิดจำกควำมโลภ ควำม

โกรธ ควำมหลง ในใจตน ก่อนที่จะสำมำรถท�ำใจไม่ให้โลภ ไม่ให้

โกรธ ไม่ให้หลงได้ กพ็ยำยำมบังคบั ไม่ให้ควำมโลภควำมโกรธควำม

หลงหลดุพ้นใจ ออกมำเป็นกำรแสดงทำงกำย เช่น ไม่ยอมลกัขโมย
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ใคร แม้ว่ำจะโลภอยำกได้ของ ๆ เขำ ไม่ยอมท�ำร้ำยใคร แม้ว่ำจะ

โกรธ เกลยีดเขำ อำจจะเพยีงเอ่ยปำกขอเมือ่อยำกได้ กย็งัดกีว่ำ ถงึ

กับลักขโมย หรืออำจจะเพียงกล่ำววำจำไม่ดี ก็ยังดีกว่ำฆ่ำฟัน เมื่อ

เกิดโกรธเกลียด กำรพยำยำมบังคับกิเลส โลภ โกรธ หลง ให้อยู่

ในใจ กย็งัดกีว่ำไม่พยำยำมเสยีเลย  กเิลสเกดิขึน้รนุแรงเพยีงไร ก็

ปล่อยให้แสดงออกมำเต็มที่ เช่นนี้เรียกว่ำ ปล่อยตนให้เป็นพำล 

อย่ำงไม่คิดแก้ไข เป็นกำรคบพำลที่ไม่เป็นมงคลแก่ตนเลย 

 ภำษิตไทย ๆ ที่แทบทุกคนรู้จักคือ คบคนให้ดูหน้า ซื้อผ้า

ให้ดเูนือ้ นีก่ม็คีวำมหมำยเช่นเดยีวกับ กำรไม่คบพำล กำรคบบัณฑติ

นัน่เอง คบคนให้ดูหน้ำ ก็เป็นทีเ่ข้ำใจกันแล้วว่ำไม่หมำยถงึให้ดหูน้ำ

สวยไม่สวย จะหมำยถงึเป็นหน้ำของคนชัว่คอืพำล หรือเป็นหน้ำของ

คนดีคอืบณัฑติ และกห็มายถงึการให้เลอืกคบแต่คนทีม่หีน้าแสดง

ว่าเป็นคนดี คนดีก็หมายถงึดด้ีวยความไม่หนาด้วยกเิลสความชัว่

ทัง้หลาย คนดไีม่ได้หมายถงึคนใหญ่คนโต หรือคนรวย เป็นเศรษฐี

มหาเศรษฐี คนชัว่กไ็ม่ได้หมายถงึคนล�าบากยากไร้ หรอืสกลุเลก็ 

สกุลน้อย คนดีคนชั่ว บัณฑิตพาลตัดสินแตกต่างกันด้วยกิเลส

สามกอง คือโลภ โกรธ หลง เท่านั้นแล

๑๒๙
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๓๘

ความคิด

 ทกุคนเมือ่ยงัไม่หลับยังตืน่อยู ่จะหลีกเล่ียงอำกำรอย่ำงหนึง่

ไม่พ้น นั่นคือต้องคิด ต้องใช้ควำมคิด ความคิดจึงเป็นส่ิงคู่ไปกับ

การด�ารงชีวิตอยู่ของทุกคน และความคิดนี้มีอ�านาจมาก ถ้าเป็น

ความคดิด ีก็จกัเป็นอ�านาจในทางดี เป็นอ�านาจทีด่ ีถ้าเป็นความคดิ

ไม่ดี ก็จักเป็นอ�านาจในทางไม่ดี เป็นอ�านาจที่ไม่ดี 

 ด่ังนัน้ จึงควรให้ควำมใส่ใจเกีย่วกบัควำมคดิให้มำก ให้เป็น

ควำมคดิท่ีดีท่ีถกูต้อง ไม่ควรปล่อยปละละเลยในกำรใช้ควำมคดิ คือ

ไม่ควรปล่อยให้คิดเรือ่ยเป่ือยไปตำมชอบ หรือไปตำมอำรมณ์ ต้องกำร

จะคิดอะไรอย่ำงไรก็ไม่พินิจพิจำรณำ ปล่อยไปเรื่อย ๆ ผิดบ้ำงถูก

บ้ำง ดบ้ีำงชัว่บ้ำง เช่นนีไ้ม่ถกูต้อง ไม่เป็นกำรบรหิำรจติ ต้องพยำยำม

ควบคุมกำรใช้ควำมคดิให้ด�ำเนนิไปอย่ำงถกูต้อง ดงีำม ตำมเหตผุล 

 เพรำะดังกล่ำวแล้ว ควำมคิดมีอ�ำนำจมำก และเป็นอ�ำนำจ

ตรงตำมควำมคิดด้วย คือดี คิดดี อ�ำนำจก็เป็นไปในทำงดี คิดไม่ดี 

อ�ำนำจก็เป็นไปในทำงไม่ดี แม้ว่ำกำรจะควบคุมควำมคิดไม่ใช่เรื่อง

ง่ำย แต่กำรใช้ควำมพยำยำมตั้งใจจริง ย่อมสำมำรถควบคุมได้  
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 ผู้มีปัญญำปรำรถนำจะบริหำรจิตให้เป็นจิตที่ดี หรือให้ตน

เป็นคนด ีควรต้องพยำยำมควบคมุควำมคดิของตน ให้เป็นควำมคิด

ที่ดีที่มีเหตุผล ที่ถูกท�ำนองคลองธรรม ไม่ปล่อยให้กระเจิดกระเจิง

ไปตำมอำรมณ์ พยำยำมหำเรื่องที่ดี มำเป็นอำหำรของควำมคิด 

 เรื่องของคนดีเป็นอำหำรที่ดีของควำมคิด เหตุผลที่ดีก็เป็น

อำหำรของควำมคิดได้ และเป็นอำหำรที่ดีด้วย ในทำงตรงกันข้ำม 

เรื่องของคนไม่ดี เหตุผลที่ไม่ถูกต้อง ที่เป็นอำหำรของควำมคิดได้

เช่นเดียวกัน แต่เป็นอำหำรที่ไม่ดี ควำมคิดก็เหมือนร่ำงกำย ได้

อำหำรที่ดีก็เจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ดี ถำ้ได้อำหำรที่ไม่ดีก็จะ

อ่อนแอเป็นรังของเชื้อโรค เป็นที่อำศัยของโรคร้ำย มีแต่จะท�ำลำย

ให้เสื่อมสิ้นเสียหำย 

 ผูท่ี้จะสำมำรถควบคมุควำมคดิได้ ให้เป็นควำมคดิทีด่ ีจ�ำเป็น

ต้องเป็นผู้ไม่มีอคติเข้ำข้ำงตัวเองว่ำ เป็นผู้รู้ถูกรู้ชอบเสมอ ไม่ว่ำจะ

คิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องใด จักต้องถูกต้องดีเสมอ แม้เป็นผู้มีอคติเชื่อ

มัน่ในตนเองเช่นน้ี ย่อมไม่ใช้สต ิไม่ใช้ปัญญำ ส�ำรวจตรวจสอบควำม

คิดของตน ให้เป็นไปตำมเหตผุล ควำมถกูผดิ กำรจะควบคมุควำม

คิดย่อมไม่มี เหมือนผู้แน่ใจว่ำก�ำลังท�ำถูก ย่อมไม่เฉลียวใจในกำร 

กระท�ำ ยอ่มตะลุยท�ำไปตำมที่ต้องกำรท�ำ เช่นนี ้ย่อมมีโอกำสที่จะ

ผิดพลำดได้ มำกกว่ำผู้ที่ตั้งสติอยู่ว่ำ จะพยำยำมส�ำรวจควำมคิด

ควำมเห็นของตน ให้เป็นควำมคิดที่ดีที่ถูกต้อง 

 อนัควำมคดินัน้ เป็นธรรมดำย่อมเกดิขึน้พร้อมกนัสองอย่ำง

สองเรื่องในเวลำเดียวกันไม่ได้ ถ้ำคิดเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่แล้ว ย่อม
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ไม่อำจคิดเรื่องอื่นได้ ในเวลำเดียวกัน นั่นก็คือถ้ำคิดถึงเรื่องดีเรื่อง

ถูกอยู่ในขณะใด ย่อมไม่อำจคิดเรื่องที่ไม่ดีที่ผิดได้ในขณะนั้น เพื่อ

ให้กำรควบคุมควำมคิดเป็นไปอย่ำงง่ำยขึ้น จึงควรพยำยำมนึกถึง

อะไร ๆ ทีด่ไีว้ให้เสมอ เช่นทีท่่ำนให้คดิถงึพระคณุของพระพทุธเจ้ำ 

หรอืพระคณุของมำรดำบดิำครอูำจำรย์ พระคณุของท่ำนผูม้พีระคณุ

ทั้งหลำย ก็เพื่อไม่ให้หลงผิดไปคิดเห็นควำมส�ำคัญควำมดีงำมของ 

ผู้ทีป่รำศจำกควำมดงีำมเป็นต้น ใจทีคุ่น้เคยกับควำมคดิใด ย่อมเป็น

ไปตำมอ�ำนำจควำมคิดนั้น หำกคิดให้ถูกให้ดีให้มีเหตุผลย่อมมีใจที่

คุ้นเคยกับควำมคิดดี คิดถูก คิดมีเหตุผล 

 ผู้มาบริหารจิตควรเข้มแข็งฝืนใจตนเอง ไม่ปล่อยให้คิด

ฟุ้งซ่านไปกับความไม่ดี เร่ืองไม่ดีทั้งหลาย ความทะเยอทะยาน

กต็าม ความอยากได้ใคร่ดกีต็าม ความหลงตวัลมืตวัอวดเก่งอวดดี

ก็ตาม จักเกิดได้เต็มท่ี ก็ต่อเม่ือปล่อยใจให้คิดอย่างไม่ควบคุม 

ผลร้ายของการไม่ควบคมุความคดินัน้ น่าจะเข้าใจกนัดทีัว่ไป แม้

เกิดกับคนอื่น แต่จะไม่เห็นไม่เข้าใจ แม้เกิดกับตนเอง จึงเป็น

เรือ่งน่ากลวัมาก ควรต้องพยายามท�าสตคิวบคมุความคดิของตน

ให้มาก จะได้ไม่ตกเป็นทาส หรือตกอยู่ใต้อ�านาจความคิดที่ผิด 

ทั้งหลายแล

๑๓๒
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๓๙

วิธีคุมความคิด

 ควำมคิดเป็นสิ่งที่ควรต้องควบคุมอย่ำงยิ่ง เพรำะควำมคิด

นั้น ปรกติตกอยู่ใต้อ�ำนำจของกิเลส คือโลภะ ควำมโลภ โทสะ 

ควำมโกรธ โมหะ ควำมหลง ถ้ำไม่ควบคุมให้ดี ก็จะเป็นกำรคิดไป

ตำมอ�ำนำจของควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง และถ้ำควำมคิด

จะเป็นเพียงเรื่องของควำมคิด หรือเร่ืองของใจเท่ำนั้น ก็จะไม่น่ำ

กังวลห่วงใยมำกมำยนัก 

 แต่ปรกติ ควำมคิดจะไม่เป็นเพียงเร่ืองของใจเท่ำนั้น จะ

เป็นกำรแสดงออก เป็นกำรกระท�ำค�ำพูดด้วยเสมอไป เช่นคิดด้วย

อ�ำนำจควำมโลภ ก็จักไม่เพียงแต่คิด แต่จะต้องแสดงออกทำงวำจำ 

เช่นขอเขำบ้ำง แสดงออกทำงกำย เช่นพยำยำมน�ำมำเป็นของตน

จนได้บ้ำง คิดด้วยอ�ำนำจควำมโกรธก็จักไม่เพียงแต่คิด แต่จะต้อง

แสดงออกทำงวำจำ เช่นว่ำเขำบ้ำง แสดงออกทำงกำย เช่นท�ำร้ำย

เขำบ้ำง คิดด้วยอ�ำนำจควำมหลง ก็จักไม่เพียงแต่คิด แต่จะต้อง

แสดงออกทำงวำจำ เช่นพดูจำเลอะเลอืน ไม่ถกูเหตไุม่ถูกผล แสดงออก

ทำงกำย เช่นท�ำผิด ๆ พลำด ๆ ไปตำมควำมไม่รู้เหตุไม่รู้ผล 

๑๓๓



 ควำมคิดจึงส�ำคัญยิ่งนัก ควรต้องควบคุมให้เป็นควำมคิดที่

ดี ไม่ตกอยูใ่ต้อ�ำนำจกิเลสดงักล่ำว ควำมคิดท่ีดก็ีเช่นเดยีวกบัควำม

คิดที่ตกอยู่ใต้อ�ำนำจกิเลส คือไม่เป็นเพียงเร่ืองของใจ จะเป็นกำร

แสดงออกเป็นกำรกระท�ำค�ำพดูเสมอไป เช่นคิดด้วยควำมเมตตำ ก็

จักไม่เพียงแต่คิด แต่จะแสดงออกทำงวำจำ เช่นปลอบโยนเขำบ้ำง 

แสดงออกทำงกำย เช่นให้วัตถุสิ่งของเงินทองเขำบ้ำงดั่งนี้เป็นต้น 

 ควำมคิดทั้งดีทั้งไม่ดีจึงมีอิทธิพล มีควำมส�ำคัญ ควรท่ีผู้มี

ปัญญำรกัตวัทัง้หลำยจะสนใจ ให้ควำมดแูลควำมคดิของตน ให้เป็น

ไปในทำงที่ดีที่ชอบ อย่ำงไรก็ตำม จ�ำเป็นต้องเห็นควำมส�ำคัญของ

เหตุผลคอืปัญญำ ถ้ำเหตผุลหรือปัญญำอยูใ่นระดับใด ก็จะสำมำรถ

ควบคุมควำมคดิได้ในระดบันัน้ เหตผุลอ่อนปัญญำน้อย กำรควบคมุ

ควำมคิดกจ็ะเป็นไปอย่ำงไม่รอบคอบ จะปล่อยให้ควำมคดิเลือ่นลอย

ไปตำมอ�ำนำจกิเลส ผลก็คือ จะคิดพูดท�ำที่ไม่เป็นผลดีอย่ำงแท้จริง 

ทั้งแก่ตนเอง และแก่ส่วนรวม 

 พุทธศำสนิกชนผู้มีพระพุทธเจ้ำเป็นศำสดำ แม้ศึกษำพระ

ธรรมค�ำสัง่สอนให้ด ีไม่เพยีงให้เป็นตวัอกัษรอยูใ่นกระดำษ หรอืไม่

เพียงเป็นเสียงในเทป แต่ให้อยู่ในจิตใจ ให้เป็นคุณสมบัติประจ�ำใจ 

ย่อมจะเป็นผู้มีเหตุผล มีปัญญำ อย่ำงน้อยก็เพียงพอจะเห็นควำม

ส�ำคญัของควำมคดิ ไม่ปล่อยปละละเลยต่อกำรจะคิดในเรือ่งทัง้หลำย 

 อนัควำมคดินัน้ เป็นเหตทุัง้ควำมสขุและควำมทกุข์ของมนษุย์

เรำ คิดให้ทุกข์ก็จะทุกข์ คิดให้สุขก็จะสุข คิดเพื่อควำมเจริญก็จะ

เจริญ คิดเพื่อควำมเสื่อมก็จะเสื่อม ที่ท่ำนให้สวดมนต์ก็ตำม ให้

๑๓๔



ภำวนำพุทโธ ธัมโม สังโฆ หรือบทภำวนำใดอ่ืนก็ตำม ก็เพื่อให้

เป็นกำรควบคมุควำมคิดวิธีหนึง่ ไม่ให้วุน่วำยฟุ้งซ่ำน อันจะเป็นเหตุ

ให้ใจฟขูึน้ หรอืแฟบลง ใจทีฟ่ข้ึูนกต็ำม แฟบลงกต็ำม ไม่เป็นกำรดี

ทั้งสองประกำร โดยเฉพำะแม้เป็นกำรฟูขึ้น ในทำงที่ไม่ชอบ เช่น

เพ้อฝัน จะได้นั่น จะเป็นนี่ ที่มุ่งมำดปรำรถนำ ก็จักเป็นเหตุให้พูด

ให้ท�ำ เพ่ือควำมสมดงัควำมเพ้อฝันนัน้ ซึง่ในขอบเขตหนึง่ จกัเป็นกำร

พูดได้ท�ำได้ทั้งที่ผิด ที่ไม่ดีไม่ชอบ 

 ผูม้ำบรหิำรจติทัง้หลำยควรมัน่ใจว่ำ ควำมคิดเป็นควำมส�ำคญั 

ควรต้องไม่เผลอสตใิห้มำกนกั จนไม่ดใูห้รู้ตำมควำมจรงิ ว่ำตนก�ำลงั

คิดอะไรอยู่ เป็นควำมคิดที่ชอบหรือไม่ชอบอย่ำงไร 

 ผูม้ำบรหิำรจติควรพยำยำมท�ำสตใิช้เหตผุลคือปัญญำพจิำรณำ

ให้เห็นควำมคิดของตนไว้ให้เสมอ ให้หลงลืม ละเลยน้อยที่สุด ว่ำ

ตนก�ำลงัคดิอะไรอยู ่และพร้อมกันนัน้ ต้องเข้มแขง็ ใช้สติใช้ปัญญำ

จัดกำรกับควำมคิดของตนให้ถูกต้อง คิดไม่ถูกไม่ชอบก็ให้พยำยำม

ควบคุมให้เรียบร้อย เปลี่ยนไปสู่ควำมคิดที่ถูกที่ชอบให้จงได้ แม้จะ

เพยีงท�ำได้ในชัว่ระยะสัน้ แล้วจะเผลอสตไิปอกีกย็งัดกีว่ำไม่ได้พยำยำม

เสยีเลย ขอเพยีงเช่ือว่ำ ความคดินีค้วบคมุได้ ปล่อยเลือ่นลอยผดิ

ไปแล้วก็ดึงกลับมาได้อีก น�ามาไว้ในควบคุมได้แล

๑๓๕
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๔๐

วิธีคิดที่ถูกต้อง 

 ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ ไม่ว่ำจะเป็นคนมีปัญญำมำก มีปัญญำ

น้อย หรือมีกิเลสมำก มีกิเลสน้อย ตลอดจนถึงสิ้นกิเลสเป็นพระ

อรหันต์แล้ว เป็นพระพุทธเจ้ำแล้ว ต่ำงก็ยังเป็นผู้คิดด้วยกันทั้งนั้น 

ไม่มีผู้ใดจะหยุดควำมคิดได้อย่ำงสิ้นเชิงตลอดไป หำกจะหยุดได้ก็

จะต้องเป็นเพียงระยะเวลำที่นอนหลับ หรือท�ำสมำธิภำวนำจิตรวม 

พ้นจำกระยะดังกล่ำวแล้ว 

 ทุกคนต้องคิด แต่ควำมคิดของทุกคนไม่เหมือนกัน แม้ว่ำ 

บำงทีบำงคนจะคิดเรื่องเดียวกัน แต่ควำมคิดก็ยังไม่เหมือนกันได ้

นี้ขึ้นอยู่กับปัญญำและกับกิเลสเป็นส�ำคัญ เรื่องเดียวกัน ปัญหำ

เดียวกัน ผูม้ปัีญญำน้อยคดิไปอย่ำงหนึง่ ผูม้ปัีญญำมำกคดิไปอย่ำง

หนึ่ง ผู้มีกิเลสน้อยคิดไปอย่ำงหนึ่ง ผู้มีกิเลสมำกคิดไปอย่ำงหนึ่ง 

 ดัง่นัน้ ปัญญำและกเิลสจงึมคีวำมส�ำคญัส�ำหรบัทกุคนอย่ำง

ย่ิง คนบำงคนคิดให้เกิดควำมทุกข์ควำมร้อน ทั้งแก่ตนเองและแก ่

ผู้อื่น แต่บำงคนคิดให้เกิดควำมสุขควำมเย็นแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น 

นี้เป็นไปตำมก�ำลังของปัญญำและกิเลสดั่งกล่ำวแล้ว พระพุทธเจ้ำ

๑๓๖



ก่อนแต่จะได้ทรงตรัสรู้ ทรงยิ่งด้วยพระปัญญำ เหนือปัญญำคนทั้ง

หลำยอื่น  

 ดั่งนั้น ควำมคิดของพระพุทธองค์ จึงเป็นไปเพื่อควำมหลุด

พ้น ทรงใช้พระปัญญำในกำรคดิ จนกระทัง่ทรงสำมำรถได้ทรงตรสัรู้

เป็นพระอรหนัตสัมมำสมัพทุธเจ้ำ สิน้ชำต ิสิน้ภพ สิน้ทกุข์ได้อย่ำง

สิ้นเชิง นี้เป็นตัวอย่ำงอ�ำนำจของปัญญำต่อควำมคิด 

 ส่วนพระเทวทัตเบำปัญญำ ควำมคิดของท่ำนจึงเป็นไปเพื่อ

กำรก่อทุกข์ก่อภัย ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ทุกข์ภัยที่พระเทวทัต

ได้รับนั้นหนักนัก ต้องถูกธรณีสูบ นี้เป็นตัวอย่ำงอ�ำนำจของควำม

เบำปัญญำต่อควำมคิด 

 อย่ำงไรก็ตำม พึงพิจำรณำให้เข้ำใจว่ำ ปัญญำนั้นก็อยู่ใต้

อ�ำนำจของกิเลส กิเลสมำกปัญญำจะน้อย กิเลสน้อยปัญญำจึงจะ

มำก แต่ท�ำนองตรงกันข้ำม ปัญญำมำกจะสำมำรถท�ำลำยกิเลสให้

น้อยได้ ปัญญำน้อยจะสำมำรถท�ำกิเลสให้เพิ่มพูน กิเลสกับปัญญำ

เกีย่วข้องกนัอย่ำงแยกออกให้เหน็ชดัได้ยำกนกัว่ำ อะไรเป็นเหตุของ

อะไร แต่นัน่ไม่ส�ำคญักิเลสจะท�ำให้ปัญญำน้อย หรือปัญญำจะท�ำให้

กิเลสน้อยไม่ส�ำคัญ เท่ำกับที่ว่ำ เรำทุกคนแม้มีปัญญำเห็นโทษของ

กิเลส เห็นคุณของปัญญำ จะต้องพยำยำมท�ำลำยกิเลสให้บรรเทำ

เบำบำงจนถึงหมดสิ้น 

๑๓๗



 ตรำบใดทีก่เิลสยงัมอียู ่ปัญญำย่อมไม่สำมำรถช่วยให้เป็นสุข

อย่ำงยิ่งได้ ต้องกิเลสหมดสิ้นแล้วนั่นแหละ ปัญญาจึงจะน�าให้เกิด

บรมสุข ถึงควำมพ้นทุกข์อย่ำงสิ้นเชิง ดังที่พระพุทธเจ้ำและพระ

อรหันตสำวกทั้งหลำยท่ำนเป็นแบบอย่ำง 

 ดัง่นัน้ แม้ปรำรถนำจะเป็นผูม้ปัีญญำแก้ไขควำมทกุข์ควำม

ร้อนให้เป็นควำมสุขควำมเย็น ก็จะต้องพยำยำมดูให้เห็นกิเลสในใจ

ตนเสียก่อนเป็นอันดับแรก ตั้งสติดูใจตนให้สม�่ำเสมอที่สุดเท่ำที่จะ

สำมำรถท�ำได้ พบกเิลสกองใด มำกน้อยหนกัเบำอย่ำงไร ให้พยำยำม

ถอดถอนออก แม้จะออกหมดยงัไม่ได้ กค็วรต้องพยำยำมให้ลดน้อย

ลงให้มำกทีส่ดุ ปัญญำจะเกิดพร้อมกับกำรลดน้อยของกิเลส เปรยีบ

ง่ำย ๆ ก็เหมือนดังเล่นฝ่ำมือยันกันสองฝ่ำย ฝ่ำยใดแรงมำกยันได้

แรงกว่ำ อีกฝ่ำยหนึ่งก็จะต้องถอยเป็นล�ำดับไป ตำมควำมแรงของ

ก�ำลงัทีย่นัไป อำจจะมผีลดักันถอย ผลัดกนัเดนิหน้ำ กเิลสกบัปัญญำ

ก็เช่นเดียวกันไม่ผิด 

 ด่ังนั้น แม้เห็นควำมส�ำคัญของปัญญำ ก็ต้องพยำยำมใช้

ปัญญำให้เป็นพลงัผลกัดนักิเลสให้เป็นฝ่ำยถอย  อย่ำให้ปัญญำเป็น

ฝ่ำยถอย ก�ำลงัของกิเลสเมือ่เป็นฝ่ำยได้เปรยีบเสยีครัง้ครำวหนึง่แล้ว 

จะแรงนักหำกจักพำไปสู่ควำมทุกข์ควำมร้อนได้อย่ำงรุนแรงเหลือ

ประมำณ ขอให้นึกถึงเร่ืองพระเทวทัตเป็นตัวอย่ำง แต่ก�ำลังของ

ปัญญำเมื่อเป็นฝ่ำยได้เปรียบแน่นอนแล้วก็แรงเช่นเดียวกัน กิเลส

จักไม่อำจทำนพลังของปัญญำได้ อำจจักพำไปสู่ควำมพ้นทุกข์อย่ำง

สิน้เชงิ ได้พบบรมสขุอย่ำงแท้จรงิ มเีรือ่งของพระพทุธเจ้ำเป็นตัวอย่ำง 

๑๓๘



รวมท้ังเรื่องของพระอรหันตสำวกทั้งหลำย ผู้มีปัญญาพาให้ชนะ

กเิลสได้อย่างเด็ดขาด กเิลสไม่อาจกลบัฟ้ืนคนืขึน้มาท�าลายได้อกี

เลย ดั่งนี้แล

๑๓๙
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๔๑

ปัญญาคือดวงตาของชีวิต

 ทุกคนมีปัญญำ และก็มีกิเลสควบคู่กันทั้งสองอย่ำง ไม่มี 

ผู้ใดที่จะมีกิเลสอย่ำงเดียว ไม่มีผู้ใดที่จะมีปัญญำอย่ำงเดียว ควำม

แตกต่ำงกันมีเพียงว่ำ บำงคนมีปัญญำน้อย จึงมีกิเลสมำก บำงคน

มีปัญญำมำก จึงมีกิเลสน้อย อำจก�ำหนดตำยตัวได้ว่ำ ถ้ำมีปัญญำ

มำกแล้ว กเิลสจะต้องมน้ีอย ในทำงตรงกันข้ำมถ้ำมปัีญญำน้อยแล้ว 

จะต้องมีกิเลสมำก 

 เพือ่ให้เข้ำใจอย่ำงถกูต้อง จ�ำเป็นต้องขยำยควำมว่ำ ปัญญำ

ในที่นี้ หมำยถึงปัญญำที่แท้จริง ไม่ใช่ปัญญำในอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่ง

ตรงกันข้ำมกับปัญญำที่แท้จริง ปัญญำที่แท้จริง คือ สัมมาปัญญา 

ปัญญาในทางทีช่อบ ส่วนปัญญำท่ีไม่แท้จรงิ คอื มิจฉาปัญญา ปัญญา

ในทางไม่ชอบ ที่ก�ำลังพูดถึงอยู่นี้ ก�ำลังพูดถึงปัญญำที่แท้จริง คือ

ปัญญำที่ชอบเท่ำนั้น ไม่หมำยถึงปัญญำที่ไม่ชอบ เมื่อเข้ำใจควำม

หมำยที่แท้จริงของปัญญำแล้ว ก็คงจะเข้ำใจกันง่ำยขึ้น ว่ำเหตุไฉน

จึงกล่ำวว่ำ ผู้มีปัญญำมำกจะมีกิเลสน้อย ผู้มีปัญญำน้อยจะมีกิเลส

๑๔๐



มำก เพรำะกเิลสนัน้ จกัก�ำรำบปรำบด้วยอำวธุร้ำยเพยีงไร หำส�ำเรจ็

ไม่ นอกจำกจะก�ำรำบปรำบด้วยปัญญำเท่ำนั้น  ปัญญำเท่ำนั้นจะ

ท�ำให้กิเลสพ่ำยแพ้ยอมถอยหนีไปจำกใจให้ที่แก่ปัญญำโดยดี 

 ข้อส�ำคัญคือปัญญำเท่ำนั้น ที่จะท�ำให้มีตำสำมำรถเห็นว่ำ 

ตนเป็นผูม้กีเิลสมำกน้อยเพยีงไร ปัญญำมำกตำก็จะสว่ำงมำก เหน็

ได้ชัดมำก ปัญญำน้อยตำก็จะสว่ำงน้อย เห็นได้ชัดน้อย กิเลสจะ

หลบยำกจำกผู้มีตำปัญญำมำก แต่กิเลสจะหลบพ้นได้จำกผู้มีตำ

ปัญญำน้อย 

 ใจของทุกคนเปรียบเหมือนห้อง ๆ หนึ่ง มีของในห้องมำก 

กม็คีวำมว่ำงในห้องน้อย มขีองในห้องน้อย กม็คีวำมว่ำงในห้องมำก 

จะเปรยีบปัญญำเป็นควำมว่ำง กเิลสเป็นของกไ็ด้ ถ้ำต้องกำรให้ห้อง

ว่ำงมำก ก็ต้องพยำยำมน�ำของออกจำกห้องให้มำก นั่นก็คือ ถ้ำ

ต้องกำรให้ปัญญำมีมำกก็ต้องพยำยำมถอดถอนกิเลสออกให้มำก 

คือใช้ปัญญำที่มีอยู่นั้นเอง ถอดถอนกิเลสที่มีอยู่ให้น้อยลง ทันทีที่

กิเลสน้อยลง ปัญญำจะเพิ่มขึ้น เกิดขึ้นแทนที่กิเลสเหมือนย้ำยของ

ออกนอกห้อง ทนัทท่ีีของช้ินหนึง่พ้นจำกห้องไป ควำมว่ำงจะเพิม่ข้ึน 

เกิดขึ้นแทนที่ของชิ้นนั้น 

 ผู้มำบริหำรจิตน่ำจะพิจำรณำให้เห็นควำมต้องกำรของตน 

ว่ำต้องกำรเป็นผู้มีกิเลสน้อย มีปัญญำมำกยิ่งกว่ำที่เป็นอยู่หรือไม่ 

๑๔๑



ถ้ำต้องกำรเช่นนัน้ กจ็�ำเป็นต้องใช้ปัญญำทีม่อียู ่ไม่ว่ำมำกหรอืน้อย

เพียงใด ถอดถอนกิเลสที่มีอยู่ออกให้ได้ ทันทีท่ีถอดถอนออกได้ 

ปัญญำจะเพิ่มขึ้นทันทีแน่นอน แม้ว่ำบำงทีเจ้ำตัวจะยังไม่ทันรู้สึกถึง

ควำมเพิม่ขึน้ของปัญญำ พร้อมกบัควำมลดลงของกเิลส แต่กจ็ะเพ่ิม

ขึน้จรงิ กเ็หมอืนดงัเปรียบกบัห้องทีม่ขีองและมคีวำมว่ำงน่ันเอง ลง

ว่ำของลดไปจำกห้อง ควำมว่ำงจะไม่เพิ่มขึ้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ 

 จิตใจของเรำทุกคนเปรียบเป็นเช่นนั้นจริง ของคือควำมรก

ของห้อง กเิลสคอืควำมรกของจติใจ รู้ว่ำกิเลสลดลงจำกจติใจ ปัญญำ

จะไม่เพิ่มขึ้น ย่อมไม่มี ทุกเวลำนำทีที่ผ่ำนไป ห้องที่น�ำมำเปรียบ

ก็ตำม จิตใจก็ตำม ต้องมีควำมเปลี่ยนแปลง มีสิ่งเพิ่มขึ้นและน้อย

ลงอย่ำงแน่นอน ห้องนัน้แม้จะไม่ยกของไปวำงเพิม่ ฝุ่นละอองกเ็ป็น

สิง่ทีเ่พิม่ข้ึนเองได้ ท�ำให้ควำมว่ำงจำกฝุน่ละอองลดน้อยลงได้ จติใจ

ก็ท�ำนองเดียวกัน แม้จะไม่เพิ่มกิเลสอย่ำงตรงใจ แต่กิเลสก็เพิ่มขึ้น

เองได้ กลบทบัปัญญำทีอ่ยูน่ิง่ ไม่เคลือ่นไหวเหมือนพืน้ห้องทีป่รำศจำก

กำรกวำดถู ย่อมมีฝุ่นละอองสุมทับอยู่ข้ำงบนได้  

 ผู้มำบริหำรจิตทั้งหลำยพึงรอบคอบระวังพื้นจิตใจ อย่ำให้

ปัญญำอยูน่ิง่ จนกเิลสท่วมทบัได้ แต่จงพยำยำมท�ำสตใิช้ปัญญำเท่ำ

ทีม่อียูใ่ห้เคลือ่นไหวสลดักิเลสให้หลดุพ้นจนเตม็ควำมสำมำรถ กเิลส

นัน้ถงึอย่ำงไร กเ็อำชนะปัญญำไม่ได้ ต้องพ่ำยแพ้ในทีสุ่ด ส�าคญัอยู่

ทีว่่าจะต้องเข้มแข็งในการใช้ปัญญา ไม่ว่ากเิลสจะมาในรปูใด ต้อง

๑๔๒



ไม่อ่อนแอ พ่ายแพ้ โลภก็ตาม โกรธก็ตาม หลงก็ตาม ไม่ว่าจะ

มาในรูปใดต้องมั่นใจในปัญญาของตน แล้วเพียรพยายามอย่าง

เข้มแข็ง ให้ติดต่อกันเอาชนะให้ได้ ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นผู้แพ้ ค�า

ว่าเสมอตัวไม่มีส�าหรับกิเลสกับปัญญาแล

๑๔๓
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๔๒

เห็นอย่างไรจึงชื่อว่าเห็นถูก

 ได้กล่ำวไว้ว่ำ ความเชื่อในเรื่องกรรม และการให้ผลของ

กรรมนั้น จ�าเป็นต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิด้วย มิฉะนั้น ก็อำจ

มีมิจฉำทิฏฐิท่ีจะน�ำให้เห็นกรรมดีเป็นกรรมชั่ว เห็นกรรมชั่วเป็น

กรรมดี ประพฤติผิดไปตำมมิจฉำทิฏฐิ 

 อนัค�ำว่ำทฏิฐติำมล�ำพัง ไม่ประกอบด้วยสมัมำหรอืมจิฉำ มี

ค�ำแปลตำมพจนำนุกรมว่ำ ควำมเห็น กำรเห็น ดื้อดึงในควำมเห็น 

โดยมำกใช้ค�ำว่ำทฏิฐิ ในควำมหมำยของค�ำว่ำ มจิฉำทฏิฐ ิคอืมกัจะ

พดูกนัว่ำทฏิฐมิำก คอืดือ้ดงึในควำมเห็นของตนมำก โดยทีมุ่ง่เป็นกำร

ต�ำหนิว่ำ ดื้อดึงในควำมเห็นที่ไม่ถูกไม่ชอบมำก ดังนั้น เมื่อพูดว่ำ

ทิฏฐิ จึงมักจะมุ่งให้หมำยควำมว่ำมิจฉำทิฏฐิ แต่ควำมจริงทิฏฐิมี

ควำมหมำยเป็นกลำง เช่นเดยีวกบัค�ำว่ำกรรม จะดหีรอืชัว่กอ็ยูท่ีค่�ำ

มำต่อเติม  แต่ก็มักจะน�ำค�ำว่ำกรรมมำใช้ในควำมหมำยไม่ดี เช่น

เดยีวกบัค�ำ ทิฏฐ ิเหมอืนกนั เมือ่มคีวำมเข้ำใจกนัเช่นนีแ้ล้ว  จะใช้

ค�ำว่ำทิฏฐิ หรือค�ำว่ำกรรม ก็มีควำมหมำยดังเช่นที่เข้ำใจกันได้ 

๑๔๔



 ในทำงพระหรือในทำงธรรม ท่ำนมีสัมมำทิฏฐิ ซึ่งหมำยถึง

ควำมเห็นชอบ  มิจฉำทิฏฐิซึ่งหมำยถึงควำมเห็นไม่ชอบ บุถุชนทุก

คนมีทั้งมิจฉำทิฏฐิและสัมมำทิฏฐิในเรื่องต่ำง ๆ คืออำจจะมีมิจฉำ

ทฏิฐใินเรือ่งหนึง่ มสัีมมำทิฏฐใินอกีเรือ่งหนึง่ กำรปฏิบตัใินเร่ืองหนึง่

จึงอำจผิด กำรปฏิบัติในอีกเรื่องหนึ่งจึงอำจถูก ทั้งนี้ เป็นไปตำม

อ�ำนำจของทิฏฐิ คือ ควำมเห็น ควำมเห็นผิดย่อมน�ำให้กระท�ำผิด 

ควำมเห็นถูกจึงจักน�ำให้กระท�ำถูก 

 ดั่งนั้น ผู้ไม่ต้องกำรท�ำผิดจะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตำม จึงต้อง

พยำยำมพินจิพจิำรณำทฏิฐขิองตน แก้ไขให้เป็นทฏิฐิทีช่อบให้อย่ำง

ย่ิงในเรือ่งทัง้หลำยให้มำกเร่ืองทีส่ดุ ไม่มคีวำมเหน็ไม่ชอบในเรือ่งใด

เลยที่จักไม่เป็นโทษ 

 อคติ ควำมล�ำเอียงเป็นเหตุหนึ่ง ที่จะท�ำให้สัมมำทิฏฐิเกิด

ยำก หรือเกิดไม่ได้ อคติ คือ ล�ำเอียงเพรำะควำมรักชอบ ถือเป็น

พวกเป็นญำติเป็นมิตรของตน เมื่อเกิดอคตินี้ขึ้น ย่อมท�ำให้ทิฏฐิ

เกี่ยวกับบุคคลดังกล่ำว เป็นไปอย่ำงไม่ตรง คือไม่เป็นสัมมำทิฏฐิ

นั่นเอง จักเกิดมิจฉำทิฏฐิว่ำควรท�ำเช่นนั้น ควรพูดเช่นนี้ แม้จะไม่

ถูกไม่ชอบ เพ่ือประโยชน์แก่บุคคลดังกล่ำวที่เป็นที่รักชอบของตน 

หรือเกิดอคติ 

 ฉันทำคติ ควำมรักชอบตนเองอย่ำงปรำศจำกเหตุผลเพื่อ

๑๔๕



ประโยชน์ตน เช่น เพื่อตนจะได้เป็นที่รักของผู้นั้น ผู้นี้ หรือของ 

หมูค่ณะนัน้ หมูค่ณะนี ้กย่็อมท�ำให้เกดิมจิฉำทฏิฐ ิควำมเหน็ไม่ชอบ 

คือเห็นว่ำควรจะท�ำเช่นนั้นเช่นนี้ ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ไม่ควร

ท�ำ อคติควำมล�ำเอียงจึงเป็นเหตุให้สัมมำทิฏฐิเกิดยำกดังกล่ำว

 

 อคติอีกประกำรหนึ่ง คือ โทสำคติ ล�ำเอียงเพรำะโกรธ ก็

ท�ำให้มจิฉำทฏิฐเิกดิง่ำย สมัมำทฏิฐเิกดิยำก เช่นเมือ่เกดิควำมโกรธ

ขึ้นแล้ว ย่อมมีควำมเห็นว่ำ ควรจะท�ำเช่นนั้นเช่นนี้ เพื่อให้สมกับ

ควำมโกรธ ทั้ง ๆ ที่ไม่เป็นกำรสมควรท�ำเช่นนั้น นี่คือมิจฉำทิฏฐิ

 

 อคติอีกประกำรหนึ่ง คือ โมหำคติ ล�ำเอียงเพรำะหลง คือ

หลงเห็นผิดเป็นชอบ  ผิดเป็นถูก เลอะเลือนไปจำกควำมถูกต้อง 

เช่นนี้ย่อมเป็นเหตุให้เกิดมิจฉำทิฏฐิ 

 และอคติอีกประกำรหนึ่ง คือภยำคติ ล�ำเอียงเพรำะกลัว 

เพรำะย่อมท�ำให้เกิดมิจฉำทิฏฐิ ควำมเห็นไม่ชอบ เช่นกลัวอ�ำนำจ

ของคนบำงคน หรือบำงพวกบำงหมู่ ก็ย่อมเป็นเหตุให้เชื่อว่ำ แม้

ยอมตนเข้ำเป็นพวกเป็นหมูด้่วยจะปลอดภยั จะรุง่เรือง ทัง้ ๆ ทีค่น

บำงคน หรือบำงพวกบำงหมู่เป็นคนไม่ดี ใช้อ�ำนำจหน้ำที่ในทำงชั่ว

ทำงผิด อคติด้วยควำมกลัว จึงเป็นเหตุให้เกิดมิจฉำทิฏฐิ 

 ผู้มาบริหารจิตพึงส�ารวจอคติในใจตนให้จงดี อย่ารักชอบ

๑๔๖



อย่าโกรธแค้นขัดเคือง อย่าหลงใหลเลอะเลือน อย่าหวั่นกลัวให้

เกินไป ทั้งเพื่อตนเอง หรือเพื่อพวกพ้องน้องพี่ของตน เมื่อความ

รูสึ้กเช่นน้ันเกดิขึน้ พงึพยายามท�าสตเิตอืนตนให้รู้ว่า  มจิฉาทฏิฐิ

จะเกิดได้ จะน�าให้ความผิดความร้ายและทุกข์โทษเกิดตามมาได้

เป็นอันมาก ทั้งแก่ตนเองและพรรคพวกของตน มีสติดั่งน้ีจะ

สามารถอบรมสัมมาทิฏฐิได้วิธีหนึ่งแล

๑๔๗
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๔๓

ดีได้ไม่ยาก

 บุถุชนยังต้องมีกิเลส ยังต้องมีโลภะ หรือรำคะ โทสะและ

โมหะ คือยังโลภ โกรธ หลงด้วยกัน แต่ในบรรดำบุถุชนผู้มีกิเลส

นั้น ก็ยังแบ่งออกเป็นบุถุชนคนดี และบุถุชนคนชั่ว 

 บุถุชนคนดีนั้น ที่ท่ำนเรียกว่ำ กัลยาณบุถุชน คือผู้ที่แม้ยัง

มีกิเลสแต่ก็บำงเบำ ไม่มีกิเลสหยำบหนำ เช่นบุถุชนคนชั่ว ผู้มำ 

บริหำรจิต คือ ผู้ปรำรถนำจะอบรม บ่มนิสัยจิตใจตนเองให้เป็นคน

ด ีคอืมุง่มัน่จะขัดเกลำกเิลสให้บำงเบำ ให้โลภน้อย โกรธน้อย หลง

น้อย นับว่ำเป็นผู้มีปัญญำในระดับที่อำจช่วยตนเองให้เป็นคนดีได้ 

 ตรงกนัข้ำมกับผูไ้ม่สนใจจะขดัเกลำกิเลสเสยีเลย ด�ำรงชวีติ

อยู่อย่ำงไม่รู้ ว่ำในใจตนมีศัตรูส�ำคัญ คือ กิเลสปกครองอยู่ ควำม

จริงเป็นเช่นนี้ มีคนจ�ำนวนไม่น้อยที่มิได้มีควำมรับรู้ว่ำตนเป็นผู้มี

กิเลสคิดไป พูดไป ท�ำไป อย่ำงปรำศจำกสติ ปรำศจำกควำมรับรู้ 

อำรมณ์ ในจิตใจตน โลภก็โลภไป อย่ำงไม่มีสติรู้ว่ำตนมีควำมโลภ 

๑๔๘



โกรธกโ็กรธไป อย่ำงไม่มสีตริูว่้ำตนมคีวำมโกรธ หลงกห็ลงไป อย่ำง

ไม่มีสติรู้ว่ำตนมีควำมหลง เมื่อไม่มีสติรู้อำรมณ์ดังกล่ำว ไม่รู้จัก

กิเลส ก็ย่อมไม่มีควำมคิดที่จะพยำยำมขจัดให้ลดน้อยลง ปล่อยให้

เป็นอยู่อย่ำงไม่รู้เรื่องรู้รำว 

 อันกเิลสทัง้สำมกองส�ำคญันี ้แม้จะไม่ใช่สิง่มชีวีติทีอ่ำจเพิม่

พันธุ์แผ่ขยำยได้ แต่ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตหำกแผ่ขยำยได้  และอย่ำง

รวดเร็ว ยิ่งกว่ำสิ่งมีชีวิต เพียงแต่ว่ำ ไม่อำจเห็นกันได้ด้วยสำยตำ 

แต่ถ้ำมสีตใิช้ตำใจดยู่อมเหน็ได้ ย่อมสำมำรถท�ำให้ลดน้อยลงได้ และ

แม้ถึงจะพยำยำมท�ำให้หมดอย่ำงสิ้นเชิง ก็ย่อมท�ำได้ พระพุทธเจ้ำ

และพระอรหนัตสำวกเป็นอนัมำกได้เป็นแบบอย่ำงอยูแ่ล้ว  อนัควำม

ทกุข์โศกเดอืดร้อน ไม่ว่ำมำก ไม่ว่ำน้อย ทีต่่ำงพำกันได้รบัอยูท่กุวนั

นี้ ไม่ได้เกิดจำกอะไรอื่น ไม่ได้เกิดจำกผู้ใดที่ไหน แต่เกิดจำกกิเลส

ในใจตนเท่ำนัน้ กเิลสในใจผูใ้ดกเ็ป็นเหตแุห่งควำมทุกข์นำนำประกำร

ของผู้นั้น 

 ลักษณะสำม คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ควำมไม่เที่ยง

ควำมทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป และอนัตตำ

ไม่ใช่ตวัตน ไม่อยู่ใต้อ�ำนำจบงัคบับญัชำ ไม่เป็นไปตำมควำมปรำรถนำ

ต้องกำรของผู้ใด กล้็วนเกิดจำกอ�ำนำจของกิเลสทัง้สิน้ กเิลสในใจที่

ปรงุแต่งให้เป็นไป ให้เหน็ไปว่ำเป็นของไม่เทีย่ง เป็นของทนอยูไ่ม่ได้ 

เป็นของไม่อยู่ใต้อ�ำนำจของควำมปรำรถนำต้องกำร 

๑๔๙



 ท่ำนสอนให้พิจำรณำลักษณะสำมอันเป็นสัจจะน้ี เพื่อให้

กเิลสในใจลดน้อยลง มคีวำมไม่ยดึมัน่ ถอืมัน่เพยีงใด กเิลสกจ็ะลด

น้อยลงเพียงนั้น และเมื่อเห็นว่ำ ทุกสิ่งเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ

เพียงใด ควำมยึดถือมั่นก็ย่อมลดน้อยลงเพียงนั้น จะโลภ จะโกรธ 

จะหลงไปด้วยเหตุใด 

 ในเมื่อสิ่งน่ำใคร่น่ำปรำรถนำต้องกำรก็ตำม ที่ไม่ใคร่ไม่น่ำ

ปรำรถนำต้องกำรก็ตำม ล้วนจะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่เป็น

ไปตำมควำมปรำรถนำต้องกำรของผูใ้ดทัง้สิน้ เมือ่เป็นเช่นนีแ้ล้ว จะ

โลภอยำกได้มำก็ไม่ย่ังยืน จะโกรธแค้นขัดเคืองที่ไม่สมปรำรถนำก็

ไม่ยัง่ยนื จะหลงใหลวุน่วำยในเรือ่งใดสิง่ใดกไ็ม่ยัง่ยนื กเิลสในใจตน

นัน่เอง จะท�ำให้เหน็ควำมไมเ่ที่ยง ทนอยู่ไม่ได้ และควำมไม่เปน็ไป

ดังปรำรถนำต้องกำรถนัดชัดแจ้ง ส�ำคัญอยู่ที่ว่ำ เมื่อเห็นควำมไม่

เทีย่ง ไม่ได้ดังใจแล้ว กห็ำได้มสีตกิ�ำหนดให้รู ้ไม่ว่ำนัน่เป็นลกัษณะ

สำมทีเ่ป็นสจัจะ แต่เมือ่เหน็ควำมไม่เทีย่ง ควำมแปรปรวนเปลีย่นแปลง

และไม่เป็นไปดงัปรำรถนำแล้วก็กลับเพ่ิมกิเลสในใจตนให้ยิง่ขึน้ เกดิ

ควำมโกรธ ควำมหลง และควำมมุมำนะ ด้วยควำมโลภยิ่งขึ้น 

 กเิลสกับสตปัิญญาจงึเหมือนสดี�ากบัสขีาว หรอืเหมอืนคน

ตาบอดส ีขณะทีผู่ม้องลกัษณะสามด้วยสต ิด้วยปัญญา เหน็ความ

ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาแล้ว เกิดความคลายยึดถือ คลาย

โลภ คลายโกรธ คลายหลง แต่ผู้มองลักษณะสามด้วยกิเลส 

๑๕๐



แท้ ๆ ไม่ประกอบด้วยสติและปัญญาเลย เมื่อเห็นความไม่เที่ยง

เป็นทุกข์เป็นอนัตตา ก็จะเป็นดังกล่าวแล้วข้างต้น กิเลสจะลุก

โพลงเพิ่มพูนขยายตัวย่ิงขึ้น และเม่ือเป็นเช่นนี้อยู่ทุกเวลานาที 

จะไม่ควรกลัวกิเลส จะไม่ควรพยายามใช้สติปัญญาก็หาใช่วิสัย

ของผู้มาบริหารจิตแล 

  

๑๕๑
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๔๔

วิธีฝึกใจให้คิดดี

  พุทธศำสนิกผู้นับถือพระพุทธเจ้ำส่วนใหญ่ แม้จะไม่เข้ำใจ

เรือ่งกำรปฏบิติัเพือ่ควำมพ้นทกุข์ แต่ก็ได้ยนิได้ฟังกนัอยูว่่ำคอืมรรค

มีองค์แปด มีสัมมำทิฏฐิ ควำมเห็นชอบเป็นปฐม คือกำรจะปฏิบัติ

เพือ่ควำมพ้นทุกข์ไม่ว่ำมำก ไม่ว่ำน้อย ไม่ว่ำหนกั ไม่ว่ำเบำ จะต้อง

มีสัมมำทิฏฐิควำมเห็นชอบเป็นประกำรต้น เป็นประกำรส�ำคัญ 

 ควำมเห็นชอบ หรือสมัมำทฏิฐิ จะเกิดมไีด้ จักต้องประกอบ

ด้วยปัญญำเป็นส�ำคัญ คือปัญญำนั่นเอง ที่จะน�ำให้ควำมเห็นชอบ

เกิด ควำมเห็นชอบจักไม่เกิดจำกควำมไม่มีปัญญำ ส�ำหรับควำม

ไม่มปัีญญำนัน้ แม้จะมคีวำมเห็นชอบขึน้บ้ำง ก็จกัเป็นไปอย่ำงบงัเอญิ 

อันควำมบังเอิญนั้น ผู้มีปัญญำไม่ยอมรับว่ำเป็นควำมถูกต้อง ไม่

ยินดีพอใจที่จะรับรองควำมบังเอิญว่ำเป็นควำมสมควร 

 ดัง่นัน้ เมือ่จะให้เกดิควำมเหน็ชอบหรอืสมัมำทฏิฐิ ผู้มปัีญญำ

จึงมุ่งมั่นอบรมปัญญำให้ยิ่งขึ้น เพื่อควำมเห็นชอบที่ยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 

ควำมเห็นชอบนั้น ก็เช่นเดียวกับเรื่องอื่นทั้งหลำย คือมีระดับน้อย

และมำก หรอืต�ำ่และสงู ปัญญำน้อย ควำมเหน็ชอบก็น้อย คอืเห็น

๑๕๒



ชอบในระดับที่ปัญญำจะแนะน�ำให้เห็น เช่นเด็กในวัยเรียนมีปัญญำ

ในระดับของเด็กวัยนั้น ย่อมจะเห็นชอบเพียงว่ำ ควำมขยันหมั่น

เพียรจะช่วยให้ได้รับควำมส�ำเร็จในกำรศึกษำ ควำมเกียจคร้ำนจะ

น�ำให้ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ ส่วนเด็กในวัยเรียนที่ปัญญำไม่มีแม้ใน

ระดับนั้น ย่อมไม่มีควำมเห็นชอบดังกล่ำว เมื่อควำมเห็นชอบของ

เด็กวัยเรียน เกิดกำรปฏิบัติของเด็กวัยเรียนย่อมเป็นเหตุแห่งควำม

ส�ำเร็จ เพรำะจักเป็นควำมปฏิบัติชอบตำมสำยของควำมเห็นชอบ 

เมือ่ควำมเห็นชอบของเด็กวัยเรียนไม่เกิด กำรปฏบิตัขิองเดก็วยัเรยีน

นั้น ย่อมเป็นเหตุแห่งควำมล้มเหลว เพรำะจักเป็นควำมปฏิบัติไม่

ชอบตำมสำยของควำมเห็นที่ไม่ชอบ 

 ส�ำหรับผู้อยู่ในช่วงท�ำกำรงำนในหน้ำที่ต่ำง ๆ เมื่อมีปัญญำ

ในระดับนั้น ย่อมจะเห็นชอบว่ำควำมมีอิทธิบาท คือ ฉันทะ ควำม

ยนิดพีอใจ วิรยิะ ควำมขยันหมัน่เพยีร จติตะ ควำมใส่ใจจรงิ วมิงัสา 

ควำมใคร่ครวญก่อนลงมือท�ำกำรทั้งปวง คือ ทำงแห่งควำมส�ำเร็จ 

ได้รับควำมรุ่งเรืองก้ำวหน้ำในกำรงำนอันเป็นหน้ำที่ของตน 

 ส�ำหรับผู้ปรำรถนำควำมหลุดพ้น หรือควำมพ้นทุกข์อย่ำง

สิน้เชงิ สมัมำทฏิฐ ิควำมเหน็ชอบ กเ็ป็นต้นทำงของมรรคมอีงค์แปด 

สมัมำทฏิฐ ิควำมเหน็ชอบของผูต้้องกำรควำมหลดุพ้น กค็อื อวชิชำ 

เป็นเหตุแห่งควำมทุกข์ทั้งปวง เพรำะอวิชชำเป็นต้นทำงไปสู่ควำม

เกิด ซึ่งจะต้องตำมมำด้วยควำมเจ็บควำมตำยอันเป็นควำมทุกข์ทั้ง

สิ้น ส่วนปัญญำเป็นต้นทำงไปสู่ควำมพ้นทุกข์ ปัญญำ ก็คือวิชชำ  

อนัตรงกนัข้ำมกบัอวชิชำ ควำมเหน็ไม่ชอบของคนทัว่ไปน้ัน เกดิได้

๑๕๓



จำกควำมคดิของตนเอง และควำมคดิของตนเองกเ็กดิได้ จำกอำหำร

ของควำมคดิ อำหำรของควำมคิด ก็เช่นเดยีวกับอำหำรของร่ำงกำย 

เป็นเครือ่งบ�ำรงุให้เจรญิเตบิโต อำหำรของร่ำงกำย บ�ำรงุร่ำงกำยให้

เจริญเติบโต อำหำรของควำมคิด ก็บ�ำรุงควำมคิดให้เจริญเติบโต 

แตกต่ำงกันบ้ำงที่ว่ำ อำหำรของร่ำงกำยนั้น บ�ำรุงให้ร่ำงกำยเติบโต

ได้เหมือนกัน แต่อำหำรของควำมคิด บ�ำรุงควำมคิดให้เติบโตไม่

เหมอืนกนั อำหำรท่ีดทีีช่อบก็บ�ำรงุควำมคิดให้เจรญิในทำงดทีำงชอบ 

ในทำงถกูต้อง อำหำรทีไ่ม่ดก็ีบ�ำรุงควำมคิดให้เจริญไปในทำงไม่ดไีม่

ชอบ ในทำงไม่ถูกต้องต่ำง ๆ ดั่งนั้น กำรเลือกอำหำรให้กับควำม

คิดจึงเป็นควำมส�ำคัญยิ่งนัก 

 ผู้ใหญ่มีหน้ำที่บ�ำรุงควำมคิดของเด็กผู้เป็นบุตรหลำนด้วย

เรื่องรำวที่ดี  มีเหตุผลมีธรรม ก่อนที่เด็กจะสำมำรถรู้จักหำอำหำร

ให้กับควำมคิดของตนเอง เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว รู้ผิดชอบชั่วดีแล้ว ก็

ต้องระมัดระวังเลือกอำหำรให้กับควำมคิดของตนเอง เพื่อจะได้มี

ควำมคดิทีเ่จรญิอย่ำงดงีำมถกูต้อง น�ำไปสูค่วำมสขุควำมสวัสดีสบืไป 

กำรอ่ำน กำรฟัง กำรคิด ล้วนเป็นอำหำรของควำมคิดทั้งสิ้น ต้อง

พินิจพิจำรณำเลือกเฟ้นให้รอบคอบ 

 กำรอ่ำน กำรฟัง กำรคิดนั้น ก็เหมือนฟังควำมรู้ควำมคิด

อนัเป็นกำรแสดงออกบอกเล่ำจำกผูอ้ืน่นัน่เอง ผูท้ีอ่่ำนควำมคดิอย่ำง

รอบคอบมวีจิำรณญำณ ย่อมยดึเหตผุลเป็นส�ำคญั ไม่สกัแต่ว่ำอ่ำน 

ฟัง และคดิคล้อยตำมไปอย่ำงไม่ใช้เหตุผลให้รอบคอบ อย่ำงไรกต็ำม 

กำรอ่ำนกำรฟังกำรคิดตำมเรื่องรำวที่ปรำกฏอยู่เป็นกลำงแก่ทั่ว ๆ 
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ไป ไม่เจำะจงให้เกี่ยวข้องกับตนเองโดยตรง ก็ยังไม่จ�ำเป็นจนเกิน

ไปที่จะต้องรอบคอบ พิจำรณำด้วยเหตุผล แต่ถ้ำเป็นกำรอ่ำน ฟัง 

และคิดในเรื่องรำวที่เจำะจง ใหเ้กี่ยวข้องกับตนโดยตรง ก็ยิ่งจ�ำเปน็

อย่ำงที่สุด ที่จะต้องใช้วิจำรณญำณอย่ำงรอบคอบ มิฉะนั้น ก็อำจ

จะเป็นกำรเชื่อที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยได้ ข่ำวลือก็ตำม กำรบอก

เล่ำใด ๆ ก็ตำม บำงทีก็อำจเกิดจำกควำมไม่รู้จริงของผู้บอกเล่ำ 

บำงทีก็อำจเกิดจำกเจตนำของผู้บอกเล่ำ ผู้ฟังโดยไม่รอบคอบ หรือ

ผูเ้ช่ือง่ำย หรือทีม่กัเรียกกันว่ำ ผูหู้เบำ ย่อมได้รับควำมเสยีหำยจำก

ควำมเชือ่นัน้ และย่อมท�ำควำมเสยีหำยให้เกดิแก่ผูเ้กีย่วข้องได้ด้วย  

 ผู้มาบริหารจิตควรอบรมใจให้หนักแน่น มีเหตุผล จะได้

สามารถเข้มแขง็ไม่อ่อนแอ เชือ่ตามสิง่ทีไ่ด้อ่าน ได้ยิน ทัง้ทีเ่จาะจง

เพื่อตน หรือท่ีไม่เจาะจงก็ตาม จะได้สามารถรักษาตน รักษา 

ผู้เกี่ยวข้องกับตนให้สวัสดีได้แล

๑๕๕
พระสุรเสียงบรรยาย 
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๔๕

ฝึกคิดอย่างมีเหตุผล

 เมือ่พดูถงึกำรบริหำรทำงจติ ก็มกัจะเข้ำใจเพยีงว่ำ เป็นกำร

ท�ำใจให้ด ีให้สงูข้ึน ให้พ้นจำกกเิลสกองโลภะ หรอืรำคะ โทสะ และ

โมหะ คอืพ้นจำกควำมโลภ ควำมโกรธ และควำมหลง รกั หลง ชงั 

 แต่กำรท�ำใจให้หนักแน่น ไม่หวั่นไหว ต่อรูป เสียง กลิ่น 

รส สัมผัส ที่ได้รับทั้งปวง ก็เป็นกำรบริหำรจิตเช่นเดียวกัน เพรำะ

ควำมไม่หนกัแน่น หวัน่ไหวง่ำย อันเกดิจำกควำมเชือ่ง่ำยกจั็ดว่ำเป็น

โมหะคือควำมหลง ควำมหลงรักหลงชังนั้น ไม่ได้เกิดจำกอย่ำงอื่น 

แต่เกิดจำกควำมไม่หนักแน่น หวั่นไหวไปตำมรูป เสียง กลิ่น รส 

สัมผัสที่ได้รับ เช่นตำเห็นรูปที่ไม่งำม เป็นต้นว่ำ เห็นคนหน้ำตำไม่

ดี ถึงลักษณะที่เรียกกันว่ำ น่ำเกลียดน่ำกลัว ไม่หยุดพิจำรณำเสีย

ก่อนให้ด ีกจ็ะหลงเชือ่ว่ำ เป็นคนใจคอดรุ้ำย เมือ่ควำมหลงเชือ่เช่น

นั้นเกิดขึ้น ก็จะเกิดควำมหลงชังตำมมำ บำงทีแม้หยุดพิจำรณำให้

เข้ำใจถ่องแท้เสยีก่อน อำจจะรูว่้ำ คนผูน้ัน้มจีติใจสวยงำม ไม่เหมอืน

รูปร่ำงหน้ำตำ เมื่อรู้เช่นนั้น ควำมหลงชังก็จะไม่เกิดขึ้น 

๑๕๖



 เมื่อได้ยินเสียงก็เช่นกัน เคยมีเล่ำว่ำ สมัยสงครำมโลกครั้ง

ทีส่อง ได้ดูภำพยนตร์ญีปุ่น่ มหีญงิชำยสองคนพดูกนับนรถโดยสำร 

ฟังเสยีงคดิว่ำคนทัง้สองก�ำลังทะเลำะกนัอย่ำงรนุแรง เพรำะไม่เข้ำใจ

ภำษำที่เขำใช้ แต่เมื่อมีอักษรภำษำไทยพำกย์จึงเข้ำใจว่ำ เขำก�ำลัง

คุยกันอย่ำงสนิทสนม มีควำมรู้สึกติเตียนว่ำ คนประเทศนั้น ไม่มี

วัฒนธรรม บนรถโดยสำรก็ยังทะเลำะกันรุนแรงยังกับอยู่ในบ้ำน

เรือนของตน นี้เป็นตัวอย่ำงของควำมหวั่นไหวง่ำย เชื่อง่ำย เมื่อมี

เวลำพิจำรณำจึงเห็นถูก ควำมหลงชังจึงหมดไป 

 อันกำรได้ยินเสียงแล้วหวั่นไหวตำมไป เรียกว่ำเป็นควำม

หเูบำ ซ่ึงมโีทษมำก ผูรู้จ้กัใช้เหตผุลประกอบกำรฟัง จกัไม่หวัน่ไหว

ง่ำย หรือจักไม่เป็นผู้หูเบำนั่นเอง เหตุผลประกอบกำรฟัง หรือ

ประกอบกำรเหน็รปู ได้ยนิเสยีง ได้กล่ิน ได้รส ได้สมัผัส มเีป็นอนั

มำก ควรท่ีผูม้ำบรหิำรจิตจะต้องให้ควำมส�ำคญัแก่เรือ่งรำวน้ีให้อย่ำง

ยิ่ง ได้เห็นสิ่งใด ได้ยินเรื่องใด เป็นต้น ต้องรอบคอบใช้เหตุผล

ประกอบกำรเหน็กำรได้ยิน  ไม่หวัน่ไหว เชือ่ไปง่ำย ๆ ในทนัท ีเพือ่

จะได้ไม่เป็นโทษ อันกำรหวั่นไหวง่ำย หรือกำรเป็นคนหูเบำนั้น มี

โทษนำนำประกำร คนหูเบำไม่เป็นที่นิยมสรรเสริญ ไม่เป็นที่สนิท

ใจของคนทั้งปวงผู้ล่วงรู้ 

 ดัง่นัน้ เมือ่รกัษำตวัเองให้ด�ำรงอยูอ่ย่ำงไม่มวัหมอง จึงต้อง

พิจำรณำเหตุผลให้ดี ในกำรเห็นกำรฟัง อันผู้จะบอกเล่ำเรื่องหน่ึง
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เรือ่งใดนัน้ มใิช่ผูค้วรวำงใจในควำมมสีจัจะเสมอไป หรอืแม้มสีจัจะ

ก็อำจบกพร่องในกำรเจรจำให้ตรงตำมสัจจะ เมื่อจะกล่ำวถึงเร่ืองดี 

จึงอำจกลำยเป็นกล่ำวเร่ืองไม่ดไีปได้ นีเ้ป็นไปตำมควำมสำมำรถของ

เขำทีจ่ะถ่ำยทอดเรือ่งนัน้ ๆ ถ้ำเป็นผูไ้ม่มสีจัจะด้วยแล้ว เมือ่จะกล่ำว

เรื่องใด ก็อำจกล่ำวให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปได้ โดยเจตนำอันเกิดจำก

ควำมไม่มีสจัจะนัน้ เป็นไปไม่ได้ท่ีจะไปแก้ไขผูบ้อกเล่ำทกุคนไป ให้

บอกเล่ำตรงตำมควำมจริงเพื่อผู้ฟังจะได้เข้ำใจถูก ไม่หลงเข้ำใจผิด 

ไม่หลงชอบ ไม่หลงชังไปเพรำะควำมเข้ำใจผิดนั้น 

 เป็นไปได้ทำงเดยีว คอื อบรมใจตนเองให้มเีหตผุล ให้ประณตี

ละเอียดลออในกำรดูกำรฟัง ไม่ด่วนเชื่อ ไม่ด่วนหวั่นไหว หลงชอบ 

หลงชังไปง่ำย ๆ ไม่มีสิ่งใดเรื่องใดเสียงใด ที่แม้จะแอบแฝงมำลี้ลับ

เพยีงไร ทีจ่ะพ้นจำกควำมเข้ำใจอย่ำงถกูต้องของผูพ้ยำยำมรอบคอบ 

ใช้สตใิช้ปัญญำพนิจิพจิำรณำก่อน จะด่วนตดัสนิใจเช่ือหรอืไม่เช่ือใน

ทนัท ีท่ีได้เหน็ได้ยิน สตปัิญญำทีต่ัง้ไว้ดปีระกอบกนั จะท�ำให้สำมำรถ

รู้เท่ำทัน สำมำรถแทงทะลุเครื่องพรำงเครื่องปกปิดบิดผันให้กลับ

หน้ำมือเป็นหลังมือได้อย่ำงแน่นอน 

 ปัญญาที่จะน�ามาใช้ประกอบกับสตินี้อาจเกิดได้อย่าง

สว่างไสวในใจ ผู้ที่ในขณะนั้นบางเบาจากกิเลสทั้งปวง ผู้ท�าใจให้

โลภน้อย โกรธน้อย หลงน้อยในขณะใด ในขณะนั้นปัญญาจะ

สว่าง รู้เห็นอะไรทั้งหลายได้แจ่มชัด ตรงกันข้ามกับใจที่เต็มไป
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ด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลงอย่างรนุแรง ซึง่จะมดื ปัญญา

จะดบัหายไปในความมืดนัน้ จนสิน้ความรู้ความเหน็อะไรทัง้หลาย

ให้กระจ่างแจ่มชัดถูกต้องได้ การท�าตนเป็นคนหูเบา เชื่อโดยไม่

พินิจพิจารณาจึงเท่ากับประกาศความเป็นผู้มีใจมืดมิดด้วยความ

โลภ ความโกรธ ความหลงแล

๑๕๙
พระสุรเสียงบรรยาย 
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หัดตายก่อนตาย

 พุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ มีควำมว่ำ ทั้งเด็กทั้ง

ผู้ใหญ่ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต ล้วนไปสู่อ�านาจแห่งความตาย ล้วน

มีความตายเป็นเบื้องหน้า 

 แทบทุกคนเคยได้รับรู้ควำมหมำยของข้อควำมข้ำงต้นนี้อยู่

แล้ว แทบทุกคนเคยพดูออกจำกปำกของตนเองมำแล้ว แม้จะไม่เป็น

ค�ำ แต่กม็คีวำมหมำยตรงกนักบัข้อควำมข้ำงต้นนี ้ทัง้ยงัเป็นกำรพดู

ชนดิทีเ่รยีกว่ำพดูตดิปำกอกีด้วย ได้รูไ้ด้เหน็กำรตำยของผูใ้ดทไีร ก็

มักจะอุทำน เป็นกำรปลงด้วยควำมหมำยดังกล่ำว นี่เป็นเพรำะทุก

คนมีควำมรู้อยู่แก่ใจว่ำ ทุกคนเกิดมำแล้วต้องตำย ไม่มีสักคนเดียว

ที่จะหนีควำมตำยพ้น 

 นับว่ำทุกคนมีควำมได้เปรียบอยู่ประกำรหนึ่งที่มีควำมรู้นี้

ติดตัวติดใจอยู่ แต่แทบทุกคนก็มีควำมเสียเปรียบอยู่ประกำรหนึ่ง 

ทีไ่ม่เห็น็ค่ำไม่เหน็ประโยชน์ของควำมรูน้ี ้จงึมไิด้ใส่ใจเท่ำทีค่วร ปล่อย

ปละละเลย รู้จึงเหมือนไม่รู้ สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง จึง

เหมือนเป็นสิ่งที่ไม่มีค่ำไม่มีประโยชน์ ควำมรู้ว่ำทุกคนเกิดมำแล้ว
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ต้องตำย เป็นสิ่งเป็นคุณเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ แม้ใส่ใจในควำมรู้นี้

ให้เท่ำท่ีควร ก็จะสำมำรถน�ำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ตนเองได้

มหำศำล ไม่มีคนไม่มีประโยชน์ใดอำจเปรียบปำนได้ 

 เพื่อส่งเสริมควำมรู้นี้ให้บังเกิดคุณบังเกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่

แก่ตนเอง และแก่ส่วนรวม ปรำชญ์ทำงพทุธศำสนำทัง้หลำยท่ำนจึง

สอนให้หดัตำยเสยีก่อนถงึเวลำตำยจรงิ ท่ำนสอนให้หดัตำยไว้เสมอ 

อย่ำงน้อยกค็วรวนัละหนึง่ครัง้ ครัง้ละห้ำนำท ีสบินำทเีป็นอย่ำงน้อย 

กำรหัดตำยนั้น 

 บำงคนบำงพวกน่ำจะเร่ิมด้วยคิดถึงสภำพเมือ่ตนก�ำลงัจะถกู

ประหัตประหำรให้ถึงตำย คิดให้ลึกซึ้งถึงควำมกลัวตำยของตนใน

ขณะนัน้ แล้วกค็ดิจนถงึเมือ่ต้องถกูประหตัประหำรถงึตำยจนได้ แม้

จะกลัวแสนกลัว แม้จะพยำยำมกระเสือกกระสนช่วยตนเองให้รอด

ตำยอย่ำงไร กห็ำรอดพ้นไม่ จกัต้องตำยด้วยควำมทรมำนท้ังกำยทัง้

ใจ กำรหัดตำย เริ่มตั้งแต่ด้วยกลัวตำยแบบทำรุณโหดร้ำยเช่นนี้ มี

คุณเป็นพิเศษแก่จิตใจ จักสำมำรถอบรมบ่มนิสัย แม้ที่โหดเหี้ยม

อ�ำมหิต ปรำศจำกเมตตำกรุณำต่อชีวิตร่ำงกำยผู้อื่นสัตว์อื่นให้

เปลีย่นแปลงได้ ควำมคดิทีจ่ะประหตัประหำรเขำ เพือ่ผลได้ของตน 

จกัเกดิได้ยำก หรอืจกัไม่ได้เลย เพรำะกำรพยำยำมหัดให้รูสึ้กหวำด

กลวักำรถกูประหตัประหำรผลำญชีวิตนัน้ เมือ่ท�ำเสมอ ๆ กจ็ะมีผล

เป็นควำมเข้ำใจถึงควำมรูส้กึของผูอ้ืน่ ทีจ่ะต้องหวำดกลัวเช่นเดยีวกัน 

ควำมเมตตำปรำนีชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นก็จะเกิดได้ แม้จะไม่เคยเกิดมำ

ก่อน ซึ่งก็เป็นกำรเมตตำปรำนีชีวิตตนเองไปพร้อมกันด้วยอย่ำง

๑๖๑



แน่นอน 

 ผู้ประหัตประหำรเขำแม้จะได้สิ่งที่มุ่งได้ เช่นเป็นทรัพย์สิน

เงนิทองหรอืเป็นกำรแก้แค้น แต่ผลทีแ่ท้จริงอันจะเกดิจำกกรรม คือ

กำรประหัตประหำรที่ได้ประกอบกระท�ำลงไปนั้น จักเป็นทุกข์โทษ

แก่ผูก้ระท�ำอย่ำงหลกีเลีย่งไม่ได้ กรรมนัน้ให้ผลสตัย์ซือ่นกั เหมอืน

ผลของยำพษิร้ำยแรง กรรมน้ันเมือ่ท�ำแล้วกเ็หมอืนดืม่ยำพษิร้ำยแรง

เข้ำไปแล้ว จกัไม่เกดิผลแก่ชวีติและร่ำงกำยย่อมไม่ม ีย่อมเป็นไปไม่

ได้ ถ้ำเป็นกรรมดี ก็จักให้ผลดี ถ้ำเป็นกรรมชั่ว ก็จักให้ผลชั่ว 

 เราเป็นพทุธศาสนกินบัถอืพทุธศาสนา พงึมปัีญญาเชือ่ให้

จริงจังถูกต้องในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมเถิดจักเป็นสิริ

มงคล เป็นความสวัสดแีก่ตนเอง ยคุนีส้มยันีน่้าจะง่ายพอสมควร 

ส�าหรบันึกให้กลวัการถกูประหัตประหารถงึชวิีต เพราะเหตกุารณ์

ท�านองนี้เกิดขึ้นแก่ใครต่อใครไม่ว่างเว้น อาจเกิดแก่เราวินาทีใด

วินาทีหน่ึงก็ได้ หัดคิดไว้ก่อนจึงเป็นการเตรียมพร้อมที่จะไม่

ปราศจากเหตผุลแต่เป็นการไม่ประมาทความตายเกดิได้แก่ทกุคน 

ทุกหนทุกแห่งทุกเวลาแล

๑๖๒
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๔๗

คิดอย่างไรให้เกิดสุข

 สัมมำทิฏฐิ หมำยถึง ควำมเห็นชอบ เป็นองค์ส�ำคัญที่สุด

ของมรรคมีองค์แปด ทำงไปสู่ควำมพ้นทุกข์ ปรำศจำกสัมมำทิฏฐิ

แล้ว มรรคคือทำงไปสู่ควำมพ้นทุกข์ ก็จักไม่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้ใด

เลย ไม่มผีูใ้ดจกัอำจด�ำเนนิไปถึงควำมพ้นทกุข์ได้ จะติดอยูก่บัควำม

ทกุข์ตลอดไปไม่สิน้สดุ จึงกล่ำวได้ว่ำ สมัมำทฏิฐิ ควำมเหน็ชอบ มี

ควำมส�ำคัญที่สุด ทั้งในทำงไปสู่ควำมพ้นทุกข์เล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้ง

หลำยทั้งปวง และทั้งทำงไปสู่ควำมพ้นทุกข์อย่ำงสิ้นเชิง ทั้งในทำง

พำตนเองด�ำเนินไป และทั้งในทำงพำผู้อื่นด�ำเนินไปด้วย จึงน�ำเรื่อง

สัมมำทิฏฐิมำกล่ำวในวันนี้ เพ่ือเป็นกำรช่วยแนะทำงไปสู่ควำมพ้น

ทุกข์แก่ผู้รับไปปฏิบัติทั้งหลำย 

 แต่ค�ำแนะน�ำสัง่สอนแม้ทีป่ระเสรฐิเลศิล�ำ้เพยีงไรกต็ำม หำ

อำจเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ผู้ใดได้ไม่ หำกผู้นั้นไม่ปฏิบัติตำม แม้

ปรำรถนำจะเป็นสุขพ้นจำกควำมทุกข์ทั้งน้อยทั้งมำกทั้งหนักทั้งเบำ

ขอให้พยำยำมเชือ่ฟังค�ำสัง่สอนทีด่งีำม อันเป็นธรรมะของพระพทุธเจ้ำ

๑๖๓



ปฏิบัติตำมให้เต็มสติปัญญำควำมสำมำรถ ท�ำศรัทธำให้มั่นว่ำพระ

ธรรมค�ำสัง่สอนของพระพทุธเจ้ำนัน้ มปีำฏหิำรย์ิให้ผลจรงิแท้แน่นอน  

อันศรัทธำนี้ก็เป็นสิ่งส�ำคัญ ถ้ำมีศรัทธำมั่นคงแล้ว ก็จักเข้มแข็ง

ด�ำเนินไปตำมทำงที่ศรัทธำจนถึงจุดหมำยปลำยทำง ถ้ำไม่มีศรัทธำ

ก็ไม่มีก�ำลังใจที่จะเดินไปในทิศทำงใดทั้งสิ้น แต่ศรัทธำก็มีทั้งในทำง

ที่ผิดและในทำงท่ีถูก ต้องอำศัยทิฏฐิเป็นเครื่องชักน�ำหรือเป็นสื่อ

ส�ำคัญ 

 ทิฏฐิที่เป็นมิจฉำ ก็คือมิจฉำทิฏฐิ ย่อมชักน�ำให้เกิดศรัทธำ

ในทำงที่ผิด เพรำะมิจฉำทิฏฐิเป็นควำมเห็นผิด ทิฏฐิที่เป็นสัมมำ 

คอืสมัมำทฏิฐิเท่ำนัน้ จะชักน�ำให้เกิดศรัทธำในทำงทีถ่กู เพรำะสมัมำ

ทิฏฐิเป็นควำมเห็นชอบ คือเห็นถูกนั่นเอง ก่อนอื่นขอให้มีศรัทธำ

เชื่อมั่นว่ำ ค�ำสั่งสอนคือพระธรรมของพระพุทธเจ้ำน้ันมีปำฏิหำริย์ 

น่ำจะมีผู้ชอบสิ่งที่เป็นปำฏิหำริย์กันมำก ก็ขอให้ชอบปำฏิหำริย์ที่ดี

แท้เถิด อย่ำไปชอบปำฏหิำรย์ิทีเ่ป็นเพยีงกำรหลอกลวง เพรำะจะได้

สำมำรถรักษำตนรักษำผู้อื่นให้พ้นทุกข์พ้นภัยได้ ไม่ถูกปำฏิหำริย์

หลอกลวงชกัพำไปสูห่ำยนะ แต่จกัได้รบักำรโน้มใจจำกปำฏหิำรย์ิที่

ดีแท้ คือปำฏิหำริย์ของพระธรรม ค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำไปสู่

ควำมพ้นทุกข์ มำกน้อยตำมควรแก่ศรัทธำ และกำรปฏิบัติ 

 เร่ิมต้นท�ำศรัทธำที่ถูกให้มั่นคง นั่นแหละจะเป็นกำรให้พร

แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นได้กว้ำงขวำง ควำมเป็นคนดีมีสัมมำทิฏฐิของ

๑๖๔



คนเพียงคนเดยีว คอืกำรยงัประโยชน์ ยังควำมสขุให้แก่ผู้อืน่ได้อย่ำง

ยิ่งด้วย มิจฉำทิฏฐิมีอยู่ในจิตใจผู้ใด ศรัทธำที่ผิดย่อมมีอยู่ในจิตใจ 

ผูน้ัน้ ควำมเหน็ผดิ เชือ่ผดิ ย่อมเป็นกำรน�ำมำซึง่อะไรอืน่อีกมำกมำย

ที่ต้องผิดตำมไปด้วยเช่นกัน ควำมเห็นจึงเป็นควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง 

ขอให้ควำมเห็นของทุกคนมีอยู่ทุกเวลำ ควำมเห็นของคนมีอยู่ทุก

เวลำเกี่ยวกับทุกเรื่องที่ต้องประสบพบผ่ำน พบอะไรเห็นอะไร พบ

ใครเห็นใคร จะต้องเกิดควำมเห็นทันที 

 ขอให้มสีตดิหูน้ำตำควำมเหน็ของตนใช้เหตผุลดไูปพร้อมกนั

นั้น พิจำรณำใคร่ครวญไตร่ตรองให้จงดี ว่ำควำมเห็นของตนเป็น

ควำมเห็นชอบหรือควำมเห็นผิด อย่ำปล่อยให้อะไรอื่นมำมีอ�ำนำจ

ปิดบังสติปัญญำของตนจนท�ำให้ไม่แลเห็นตำมควำมเป็นจริง ไม่น่ำ

จะเข้ำใจเรื่องของทิฏฐิหรือควำมเห็นเพียงใดหรือไม่ ขอให้พยำยำม

พจิำรณำตำมเหตผุล แล้วจะเห็นว่ำ ทฏิฐเิป็นกำรเริม่ต้นทีส่�ำคญั มี

สัมมำทิฏฐิคือควำมเห็นชอบ ก็จักด�ำเนินต่อไปอย่ำงถูกต้องและจะ

ถูกต้องตลอดสำยไปทีเดียว ตรำบที่ยังมีสัมมำทิฏฐิอยู่ 

 เกิดมมีจิฉำทฏิฐขิึน้เมือ่ใด เมือ่นัน้ควำมถกูต้องจะสิน้สดุลง 

หรือแม้ว่ำจะยังถูกต้องอยู่ ก็จะเป็นกำรถูกต้องโดยบังเอิญเท่ำนั้น 

ซึง่ควำมบงัเอญิน้ันไม่ใช่ส่ิงทีผู่ม้ปัีญญำพอใจรับไว้ ผู้มปัีญญำไม่พอใจ

ในควำมบังเอิญ เพรำะควำมบังเอิญไม่ใช่เหตุผล ผู้มีปัญญำคือผู้มี

เหตุผลจึงพอใจในเหตุผลเท่ำนั้น 

๑๖๕



 เรื่องของทิฏฐิ และผลของทิฏฐิเป็นเร่ืองของเหตุผลโดย

ตลอด จึงเป็นเรื่องที่ผู้มีปัญญาสนใจ และผู้ปรารถนาจะมีปัญญา

ควรสนใจอย่างยิง่ จะคดิจะพดูจะท�าสิง่ใด เพ่งพจิารณาความเหน็

ของตน เกี่ยวกับสิ่งนั้นเรื่องนั้นให้จงดี ให้รอบคอบ นี้เป็นความ

ส�าคัญอย่าละเลยเป็นอันขาดแล 

๑๖๖
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๔๘

 เราท�าดี คนอื่นก็มีสุข

 การยกย่องคนดี หลีกเลี่ยงคนไม่ดี เป็นการแสดงความมี

สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูกเห็นชอบ กำรท�ำใจว่ำกรรมของผู้ใด 

ผลเป็นของผู้นั้น เป็นสัมมำทิฏฐิ ควำมเห็นถูก เห็นชอบ แต่กำร

แสดงออกหรือกำรปฏิบัติต้องไม่เป็นแบบ ชั่วช่ำงชี ดีช่ำงสงฆ์ กำร

ปฏิบัติเช่นนั้นไม่ใช่สัมมำทิฏฐิ 

 เรื่องของใจกับเรื่องของกำรแสดงออก จ�ำเป็นต้องแยกจำก

กันให้ต้องตำมเหตุผล ทุกคนที่เป็นบุถุชน ย่อมยังต้องกำรก�ำลังใจ 

คือ ต้องกำรควำมสนับสนุนจำกผู้อื่น เป็นกำรยำกนักที่จะมีผู้ไม่

แยแสควำมสนับสนุนจำกภำยนอก มีควำมมั่นใจตนเองเพียงพอ  

ดั่งนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีกำรยกย่องสนับสนุนคนท�ำดี เพื่อให้มีก�ำลัง

ใจท�ำควำมดีให้ยิง่ข้ึนต่อไป การทีค่นท�าดแีต่ละครัง้ นัน้ไม่ใช่ว่าผูท้�า

จะได้รับผลดีด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผลดีนั้นจะเกิดแก่ผู้อื่นด้วยเป็น

อันมาก ผลดหีรอืควำมดีทีม่อียูห่รือทีเ่กิดขึน้นัน้มอีำนุภำพกว้ำงขวำง 

ยิ่งเป็นควำมดีที่ยิ่งใหญ่เพียงไร แม้จะเกิดจำกกำรกระท�ำของผู้ใด 

๑๖๗



ผูห้นึง่เพียงคนเดยีวก็ตำม ผลของควำมดีนัน้ก็สำมำรถแผ่ไกลไปถงึ

ผูอ้ืน่ได้ด้วยอย่ำงแน่นอน เป็นควำมสขุควำมรุง่เรอืงของผูอ้ืน่ได้ด้วย

อย่ำงแน่นอน 

 ไม่ใช่ว่ำผลดจีะมขีอบเขตจ�ำกัดอยูเ่ฉพำะผูท้�ำเท่ำนัน้ เพือ่ให้

เข้ำใจชัดเจนขอให้พิจำรณำถึงควำมจริงที่ปรำกฏอยู่ คือผู้ท่ีตั้งใจ

ท�ำควำมดนีัน้ จะไม่มุง่ผลเฉพำะตนเช่นผูท้ีต่ัง้ใจมัน่ จะเป็นคนซือ่สัตย์ 

สุจริต ไม่คดโกง จะต้องมุ่งผลเพื่อผู้อื่นด้วย เช่นมุ่งรักษำชื่อเสียง

หมู่สกุลของชำติ พี่น้อง ไม่ให้เส่ือมเสียเพรำะควำมคดโกงของตน 

ไม่ได้มุ่งเฉพำะจะให้ใคร ๆ ยกย่องสรรเสรญิตนเองเท่ำนัน้ อนัควำม

มุง่ค�ำนงึถงึผูอ้ืน่ด้วยนี ้เป็นธรรมดำส�ำหรับผูมุ้ง่ท�ำควำมด ีน่ำจะไม่มี

ผู้ที่มุ่งมั่นท�ำควำมดี โดยไม่ค�ำนึงว่ำผู้อื่นจะได้รับผลดีจำกกำรท�ำดี

ของตนด้วย ทุกคนผู้มุ่งมั่นท�ำควำมดี จะต้องค�ำนึงถึงผู้อื่นเสมอไป 

อำจแตกต่ำงกันเพียงว่ำ จะค�ำนึงถึงผู้อื่นได้กว้ำงไกลตัวออกไปมำก

น้อยเพียงไรเท่ำนั้น 

 ดัง่นัน้ทุกคนจงึควรตระหนกัในควำมจรงินี ้และให้ควำมใส่ใจ

ในกำรท�ำควำมดีของผู้อื่น แม้จะเพียงผู้อื่นที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับตน

กยั็งด ีเมือ่ผูใ้ดผูห้นึง่ท�ำควำมดี จกัได้รูเ้หน็เข้ำอย่ำงน้อยกค็วรแสดง

ควำมรับรู้อย่ำงชื่นชมให้ผู้ท�ำควำมดีนั้น รู้เห็นเพื่อเป็นก�ำลังใจ เพื่อ

ส่งเสริมให้ไม่ท้อแท้เหนื่อยหน่ำยต่อกำรที่จะท�ำควำมดีต่อไป อย่ำง

มำกกใ็ห้เกดิควำมซำบซึง้ ชืน่ใจ ในควำมดีของผูอ่ื้นอย่ำงจรงิจัง และ

๑๖๘



ที่ไม่ควรยกเว้นก็คือให้คิดว่ำผู้ท�ำควำมดีนั้น ไม่ได้ท�ำเพื่อตัวเขำเอง

เท่ำน้ัน แต่เขำท�ำเพ่ือเรำด้วย อนับรรดำผู้ท�ำคณุควำมดงีำมเพือ่ชำติ 

ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ทั้งหลำยนั้น ไม่ใช่เป็นผู้เดียวที่ได้รับผลดี 

เรำทกุคนทีแ่ม้จะได้ร่วมท�ำควำมดนีัน้ด้วย หรอืไม่ได้ท�ำด้วยเลยกต็ำม 

กย่็อมต้องมส่ีวนได้รบัผลดจีำกกำรกระท�ำของบรรดำผูท้�ำควำมดดีงั

กล่ำวด้วยทั้งหมด 

 ควำมดอ่ืีนกเ็ช่นกัน เช่นบรรดำผูถื้อศลีทัง้หลำยเป็นต้น ไม่

ได้เป็นผู้เดียว หรือพวกเดียวที่ได้รับผลดีจำกกำรรักษำศีล อันเป็น

ควำมดอีย่ำงยิง่นัน้ แต่บรรดำผูไ้ม่ถือศลี ผูผ้ดิศลีอย่ำงมำกทัง้หลำย 

กล้็วนมส่ีวนได้รบัผลดีจำกกำรถอืศลีของผูอ้ืน่ทัง้สิน้ กล่ำวได้ว่ำควำม

ดีนั้น มีอำนุภำพยิ่งใหญ่กว้ำงขวำงมหัศจรรย์นัก จนบำงทีก็ท�ำให้

เข้ำใจยำก 

 อย่างไรกต็าม ผูจ้ะได้รับผลของความดไีด้ กไ็ม่ใช่ว่าจะไม่

ต้องท�าอะไรเลยที่เป็นความดี จ�าเป็นต้องท�าเหมือนกัน จึงจะ

สามารถรับผลแห่งความดีนั้นไปเป็นคุณเป็นประโยชน์ของตนได้ 

คืออย่างน้อยก็ต้องท�าใจ หรือต้องมีใจชื่นชมยินดีในการท�าดีของ

ผูอ้ืน่ด้วย เหมอืนเตรยีมภาชนะสะอาดไว้รองรบัน�า้บรสิทุธ์ิสะอาด 

เพยีงเตรียมภาชนะสะอาดไว้รองรับเท่านัน้กย็งัด ียงัอาจได้รบัน�า้

สะอาดไปด่ืมกินได้ ถ้าไม่ท�าใจให้ยนิด ีคอืไม่แยแสเลย ไม่ว่าใคร

จะท�าความดเีพยีงไร กย่็อมเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะได้รับผลดจีากการท�า

๑๖๙



ดนีัน้ไปเป็นคณุประโยชน์ของตนเท่าท่ีควร เหมือนไม่เตรยีมภาชนะ

สะอาดไว้ แม้น�า้สะอาดจะรินไหลลงในภาชนะของตน ก็ย่อมแปร

เปลีย่นเป็นน�า้ไม่สะอาด จะกนิจะดืม่กย่็อมไม่ให้คณุประโยชน์แล

๑๗๐
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๔๙

ความดีมีอยู่กับตัว

 พุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ มีควำมว่ำ พระตถาคต

เจ้าย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มาก คือสตรีและบุรุษ 

 ผูท้�ำตำมค�ำสอน ผู้ศึกษำพระธรรมค�ำสัง่สอนของพระพทุธเจ้ำ 

และปฏิบัติตำมพระธรรมค�ำสั่งสอนนั้นด้วยดี ด้วยบริสุทธิ์ใจ ย่อม

ได้ควำมเข้ำใจกระจ่ำงชัดในพุทธศำสนสุภำษิตนี้ คือ ย่อมยอมรับ

ไม่ปฏิเสธว่ำ พระพุทธเจ้ำเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์แก่คนหมู่มำกจริง 

ทัง้หญงิทัง้ชำย ผูป้ฏบิตัติำมทีท่รงสัง่สอน กำรศกึษำและปฏบิตัพิระ

ธรรมท่ีพระพุทธเจ้ำทรงสัง่สอน ย่อมท�ำให้ประจกัษ์แก่ตนเอง ว่ำได้

รบัประโยชน์อย่ำงย่ิง โดยเฉพำะแก่จติใจทัง้ยงัสำมำรถเป็นประโยชน์

กว้ำงขวำง ไปถึงผู้อื่นทั้งหลำยอีกด้วย 

 พระพทุธเจ้ำทรงสัง่สอนอริยสจัเป็นสงูสดุ แต่กไ็ม่ได้หมำยควำม

ว่ำ จะมิทรงสั่งสอนที่ต�่ำกว่ำนั้น ที่สำมัญชนทั่วไปสำมำรถปฏิบัติได้ 

ผู้รู้จักพระพุทธศำสนำย่อมรู้ว่ำ พระพุทธเจ้ำทรงสอนไว้กว้ำง ๆ ใน

เรือ่ง ศลี สมำธ ิปัญญำ ทัง้สำมประกำรนีแ้หละทีผู่ป้ฏบิตัติำมด้วย

ดี จักได้รับประโยชน์ยิ่งใหญ่ ศีล สมำธิ ปัญญำในพุทธศำสนำนั้น
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มีหลำยระดับตั้งแต่ต�่ำจนถึงสูงสุด ตั้งแต่ให้ประโยชน์ขั้นต�่ำจนถึง

ประโยชน์สงูสดุ ศลีคอืควำมประพฤตเิป็นปรกต ิเรยีบร้อย ทัง้กำย

วำจำใจ จะแยกออกเป็นศลี ๕ ศลี ๘ ศลี ๑๐ หรอืศลี ๒๒๗ กไ็ด้ 

จะไม่แยกก็ได้ 

 ผู้ระวังกำยวำจำใจให้เรียบร้อยเป็นปรกติ ช่ือว่ำเป็นผู้มีศีล 

ควำมเรยีบร้อยเปน็ปรกต ิคอื ควำมไมเ่กเรเบียดเบยีนผูใ้ดให้เดือด

ร้อน ทัง้ชีวิติจติใจและร่ำงกำย คือผูม้ศีลี จะต้องระวงักำย วำจำ ใจ

ของตน ไม่ให้ไปก่อควำมเดือดร้อนแก่ร่ำงกำยผู้อื่นสัตว์อื่น เช่นไม่

ไปท�ำให้บำดเจ็บ ทรมำน ไม่ว่ำมำกหรือน้อย โดยเจตนำหรือโดย

ควำมจงใจ 

 ผู้มีศีลจะต้องระวังกำย วำจำ ใจของตน ไม่ให้ไปก่อควำม

เดือดร้อน เป็นกำรเบียดเบียนจิตใจผู้อื่นสัตว์อื่น เช่นไม่ไปท�ำให้

ชอกช�้ำน�้ำใจ ตื่นตระหนกตกใจ หวำดกลัวอำญำ โดยเจตนำหรือ

โดยควำมจงใจ ผู้มีศีลจะต้องระวังกำยวำจำใจของตน ไม่ให้ไปก่อ

ควำมเดอืดร้อนเบยีดเบยีนชวีติผูอ้ืน่สตัว์อืน่  เช่นไม่ไปท�ำให้ชวีติใด

สิน้สดุลงโดยเจตนำหรอืโดยควำมจงใจ ผูส้ำมำรถรกัษำกำยวำจำใจ

ให้เรยีบร้อยเป็นปรกติได้ดังแสดงมำนี ้แม้จะไม่แยกรกัษำศลี ๕ ศลี 

๘ ศลี ๑๐ หรอืศีล ๒๒๗ ก็กล่ำวได้ว่ำ เป็นผูม้ศีลี แม้จะไม่อำรำธนำ

ศีล ไม่ขอศีลจำกพระรูปใด ก็ชื่อว่ำเป็นผู้มีศีล เป็นศีลในพระพุทธ

ศำสนำ เช่นเดียวกับศีลที่ตั้งใจสมำทำนนั่นเอง 

 ส�ำหรับหลำยท่ำนที่รู้สึกว่ำ กำรรักษำศีลแต่ละข้อเป็นเรื่อง

ยำกก็ขอให้เพยีงระวงัรกัษำกำย วำจำ ใจของตน เช่นทีแ่สดงมำแล้ว
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นั่นแหละ รักษำให้จริงจัง ให้มั่นคงแน่วแน่ ก็จักเป็นผู้มีศีล สมำธิ

คือควำมตั้งใจมั่นที่พูดกันเสมอก็มี เช่นพูดกันว่ำ ไม่มีสมำธิในกำร

ท�ำงำน ไม่มีสมำธิในกำรอ่ำน นั่นก็คือ ท�ำงำนไม่ได้ดี อ่ำนหนังสือ

ไม่ค่อยรู้เรื่อง  ไม่ปะติดปะต่อ  แม้ไม่มีสมำธิในกำรสวดมนต์ ก็

พูดกันอยู่เสมอ นั่นก็คือ ใจไม่แน่วแน่ในกำรท�ำงำน ไม่แน่วแน่อยู่

กับกำรอ่ำน ไม่แน่วแน่ในกำรสวดมนต์ ควำมไม่มีสมำธิในเรื่องใด 

จักมีผลให้ท�ำเรื่องนั้นไม่ได้ดี เช่น อ่ำนไม่รู ้เรื่อง ท�ำงำนไม่ดี  

สวดมนต์ไม่ติดต่อดั่งนี้เป็นต้น 

 สมำธ ิคอื ควำมท�ำใจให้แน่วแน่ ท�ำใจให้ตัง้มัน่ จงึเป็นควำม

ส�ำคัญอย่ำงยิ่ง ทุกคนมีหน้ำที่ต้องท�ำ ถ้ำขำดสมำธิก็จะไม่ได้รับผล

ส�ำเร็จด้วยดี สมำธิจึงส�ำคัญส�ำหรับทุกคน ทุกคนควรอบรมสมำธิ

ให้เกิดมีให้มำกท่ีสุด ที่ท่ำนหำที่สงบท�ำสมำธิ มีกำรน่ังขัดสมำธิ 

หลบัตำ กเ็พรำะเป็นกำรช่วยส่งเสรมิให้สมำธเิกดิได้ง่ำยกว่ำ แต่แม้

ไม่มโีอกำสจะท�ำเช่นนัน้ได้ กส็ำมำรถอบรมสมำธไิด้ทกุคน ทกุเวลำ 

 เพรำะสิง่ส�ำคัญของกำรอบรมสมำธิอยูท่ีใ่จ และใจนัน้ทกุคน

มีอยู่กับตัว ทุกเวลำนำที จึงจะอบรมสมำธิเมื่อใดก็ได้ ให้เลือกค�ำ

ภำวนำหรือค�ำบริกรรม ค�ำใดค�ำหนึ่งที่ถูกกับจริตนิสัยโดยทั่วไป ใช้

ค�ำพุทโธ คือท่องพุทโธ พุทโธ พุทโธ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจ 

จะเดนิเหนินัง่รถลงเรอื หรอือยูใ่นทีใ่ดก็ตำม กำรท�ำใจให้นกึถงึ พทุโธ 

พุทโธ ให้ติดต่อเป็นกำรท�ำสมำธิที่ถูกต้อง ควรท�ำ เพื่ออบรมใจให้

ตั้งมั่น ซึ่งใช้ประโยชน์ได้ในกำรท�ำกำรทุกอย่ำง ปัญญำคือเหตุผล 

คือควำมรู้รอบ มีปัญญำในเรื่องใด มีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องใด จักมี
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ควำมรู้รอบในเรื่องนั้น สำมำรถปฏิบัติในเรื่องนั้นได้ถูกได้ควร 

 ปัญญาน้ันเป็นแสงสว่างเป็นเคร่ืองส่องให้เหน็ ปัญญามาก

เพยีงไร ก็เปรยีบเหมือนมแีสงสว่างมากเพยีงนัน้ ส่องให้เหน็ชดัเจน

เพยีงนัน้ ความผดิพลาดเสยีหายเกดิได้ยากเพยีงนัน้ ผูม้คีวามสุข

มาก คือผู้มีปัญญามาก ใช้ปัญญามาก เมื่อปรารถนาจะมีความ

สขุ จงึต้องอบรมปัญญาให้มาก ด้วยการอบรมสมาธเิสยีก่อน แล้ว

ปัญญาจะตามมา ความสุขจะตามสมาธิและปัญญามาอีกต่อหนึ่ง 

แต่ปัญญาในที่นี้ ต้องเป็นสัมมาปัญญา ปัญญาในทางดีงามโดย

แท้แล

๑๗๔
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สิ่งที่น่ากลัว

 แทบทุกคนรู้จักค�ำว่ำกิเลส รู้ว่ำกิเลสหมำยถึงควำมโลภ 

ควำมโกรธ ควำมหลง แต่ส่วนมำกกส็กัแต่ว่ำรูเ้ท่ำนัน้ ไม่เข้ำใจเพยีง

พอสมควร จงึไม่รูว่้ำ ในบรรดำสิง่ทีน่่ำรังเกียจน่ำกลวัทัง้หมด กเิลส

เป็นทีห่นึง่ กเิลสน่ำรงัเกยีจน่ำกลวัทีส่ดุ เพือ่บรหิำรจติ ควรพยำยำม

พจิำรณำให้เหน็ควำมรงัเกยีจน่ำกลวัของกเิลส ซึง่ทีจ่รงิกม็ใิช่ว่ำ จะ

เป็นสิ่งที่เห็นได้ยำกจนเกินไปนัก 

 ทุกเวลำนำที กิเลสแสดงควำมน่ำรังเกียจน่ำกลัวให้ปรำกฏ

อยู่ไม่ได้ว่ำงเว้น ไม่ได้หลบซ่อน แต่อย่ำงเปิดเผย อย่ำงอึกทึก

ครกึโครมทเีดยีว กำรประหตัประหำรกนั ลักขโมยฉ้อโกงกนั โกงกนิ

กนั ท�ำลำยกนัด้วยวธิต่ีำง ๆ ก่อให้เกดิควำมสญูเสยีชอกช�ำ้ทกุข์โศก

สลดสังเวชมำกบ้ำงน้อยบ้ำง ทั้งหมดนี้ ไม่ได้เกิดจำกอะไรอื่น แต่

เกิดจำกกิเลส 

 กเิลสมอิีทธพิลอย่ำงย่ิง สำมำรถก่อให้เกิดเหตกุำรณ์ดงักล่ำว

๑๗๕



ได้ และสำมำรถก่อได้อย่ำงไม่หยดุยัง้ อย่ำงไม่ต้องพกัเหนือ่ย ควำม

ทุกข์นำนำประกำรที่ต่ำงได้พบได้เห็นได้ประสบกันอยู่ทุกวันน้ี  มี

กิเลสเป็นเหตุท้ังสิ้น แม้ต้องกำรจะเห็นโทษ เห็นควำมน่ำรังเกียจ 

น่ำกลวัของกเิลส กข็อให้ท�ำใจให้มัน่คงว่ำต้องกำรเช่นน้ันจรงิ ต้องกำร

จะรู้จักโทษของกิเลสจริง เมื่อท�ำควำมแน่วแน่มั่นคงเช่นนั้นแล้ว ก็

จะสำมำรถรู้จักกิเลสได้อย่ำงแน่นอน ตั้งแต่ชีวิตเริ่มต้นในวันใหม่

ของทุกวันเป็นต้นไป 

 แม้มีสติตั้งใจจะดูหน้ำตำของกิเลสก็จะเห็น ไม่ว่ำกิเลสของ

เรำเอง หรอืกเิลสของผูใ้ดอืน่กจ็ะเหน็กเิลสตวัโลภะ หรือรำคะ ปรำกฏ

ให้เห็นอยู่ทั่วบ้ำนทั่วเมืองที่ไม่เห็นกัน ก็เพรำะเห็นแล้ว ไม่มีสติรู้ว่ำ 

เหน็กิเลส โดยเฉพำะกิเลสทีป่รำกฏอยูใ่นใจตนเอง ยิง่พำกนัละเลย 

มีโลภะ หรือรำคะอยู่ท่วมหัวใจ ก็หำมีสติรู้ไม่ว่ำ นั่นเป็นรำคะหรือ

โลภะ ควำมอยำกได้นั่นอยำกได้นี่ โดยเฉพำะที่จะต้องใช้ควำม

พยำยำมทีไ่ม่ชอบ เพือ่ให้สมควำมปรำรถนำ คอืควำมโลภทีเ่ด่นชดั 

ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องเป็นกำรอยำกได้ทรัพย์สินเงินทองเท่ำนั้น 

 กำรอยำกได้ชือ่เสยีงเกยีรตยิศบรวิำร โดยเฉพำะทีไ่ม่สมควร

ก็เป็นควำมโลภหรือรำคะเช่นเดียวกัน ควรท�ำควำมเข้ำใจในเร่ือง

ควำมโลภให้ถูกต้อง ถ้ำเข้ำใจเพียงแคบ ๆ ว่ำหมำยถึงกำรอยำกได้ 

หรือแสวงหำอย่ำงไม่ชอบซึ่งทรัพย์สินเงินทองหรือสมบัติพัสถำน

เท่ำน้ัน ก็จะไม่รู้จักกิเลสอย่ำงถ่องแท้ จะไม่ใส่ใจที่จะแก้ไขจิตใจที่
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มุง่มำดปรำรถนำในควำมมหีน้ำมตีำในบริษทับริวำร กำรใส่ร้ำยป้ำยสี

ท�ำลำยกัน กม็ไิด้เกดิจำกกเิลสกองใดอืน่ แต่เกิดจำกกองโลภะนีด้้วย

เหมือนกัน 

 เมื่อต้องกำรควำมมีอ�ำนำจวำสนำก็อำจกระท�ำควำมไม่ถูก

ไม่ชอบดังกล่ำวได้ เมื่อต้องกำรควำมมีหน้ำมีตำบริษัทบริวำรก็อำจ

ท�ำควำมไม่ถูกไม่ชอบที่อำจเรียกได้ว่ำ เป็นกิเลสกองโมหะ คือหลง

เหน็ผดิไปจำกควำมจริง กิเลสกองโลภะหรอืรำคะนี ้แม้ไม่พจิำรณำ

ให้รอบคอบกจ็ะรูส้กึเหมอืนว่ำ ไม่มโีทษร้ำยแรงอะไรนกั ท่ีจรงิกเิลส

กองนี้ มีโทษหนักเป็นอันมำก ที่ฆ่ำกันท�ำลำยกัน ก็อำจเกิดยำกได้ 

จำกควำมโลภด้วยเหมอืนกัน มใิช่จะต้องเกิดจำกกิเลสกองโทสะ คอื

ควำมโกรธเท่ำนั้น ที่ปรำกฏข่ำวกำรฆ่ำกันด้วยวิธีน่ำเกลียดน่ำกลัว 

น่ำสลดสังเวชต่ำง ๆ ก็มิใช่ว่ำ จะเกิดจำกควำมโกรธเสมอไป โดย

เฉพำะบ้ำนเมอืงในยคุนี ้สมยันี ้กำรฆ่ำกนัท�ำลำยกนัส่วนใหญ่ไม่ได้

เกิดจำกมีควำมโกรธเป็นเหตุ แต่มักจะเกิดจำกมีควำมโลภเป็นเหตุ

เสียมำกกว่ำ 

 ควำมน่ำเกลียดของสีหน้ำท่ำทำงของกำรปฏิบัติของคนทั้ง

หลำย ท่ีว่ำจะปรำกฏเมือ่มคีวำมโกรธกเ็กดิขึน้น้อยกว่ำเมือ่จิตใจเต็ม

ไปด้วยโลภ หรอืรำคะ ใจทีม่โีลภะหรือรำคะท่วมทบั จะท�ำให้มสีีหน้ำ

ท่ำทำงกำรปฏิบัติแสดงออกน่ำเกลียดไม่น่ำดู และจะเป็นไปอยู่เป็น

ปรกติสม�่ำเสมอ ซึ่งควำมโกรธนั้นจะเกิดขึ้นเป็นครั้งครำวเท่ำนั้น 

๑๗๗



 ส่วนโลภะหรือรำคะจะเกิดติดต่อกันตลอดเวลำ คือใจจะ

ครุน่คดิอยูต่ลอดเวลำเพ่ือให้ได้มำซ่ึงสิง่ปรำรถนำต้องกำร ด้วยอ�ำนำจ

ของโลภะหรอืรำคะ  ตวัอย่างทีเ่ห็นได้ชดักค็อืผูต้้องการความเป็น

ใหญ่ได้หน้า ความต้องการนั้น จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตใจ 

ก่อโทษให้ตลอดเวลา จงึควรจะพจิารณากเิลสกองนีเ้ป็นพเิศษแล

๑๗๘
พระสุรเสียงบรรยาย 
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๕๑

วิธีฝึกใจให้สงบ

 ใจเป็นสิ่งส�าคัญที่สุด มีฤทธิ์มีอ�านาจที่สุด ความสุขความ

ทกุข์ความดคีวามชัว่ ความเยน็ความร้อนความสงบความวุ่นวายเกดิ

จากใจทั้งสิ้น 

 ผู้มำบริหำรจิต จึงควรค�ำนึงถึงควำมจริงนี้ให้อย่ำงยิ่ง และ

ควรให้ควำมสนใจ ดแูลรักษำใจของตนให้อย่ำงยิง่ เพ่ือจะได้สำมำรถ

พำตนให้พ้นควำมทุกข์ได้ มีควำมสุข พำตนให้พ้นควำมชั่วได้ มี

ควำมด ีพำตนให้พ้นควำมร้อนได้ มีควำมเยน็ พำตนให้พ้นควำมวุ่น

ได้ มีควำมสงบ 

 สิง่อืน่ทัง้หลำย เหตกุำรณ์ทัง้หลำยทีจ่ะท�ำให้เกดิสขุเกดิทกุข์

เป็นต้น ไม่เป็นไปตำมอ�ำนำจควำมปรำรถนำต้องกำรของผูใ้ดทัง้สิน้ 

จะเกิดก็เกิด จะเป็นไปก็เป็นไป ควำมจริงนี้ทุกคนประสบพบผ่ำน

อยูค่รัง้แล้วครัง้เล่ำเสมอมำ แต่หำได้พยำยำมท�ำให้เป็นควำมรูค้วำม

เข้ำใจจริง คือไม่ท�ำให้เกิดเป็นปัญญำรู้จริง เมื่อไม่เกิดเป็นปัญญำรู้

จริงก็ไม่เกิดผล ไม่เป็นคุณ ไม่เป็นประโยชน์แก่จิตใจ แต่ใจนั้นเป็น

สิ่งที่บังคับได้ด้วยกำรฝึก สำมำรถฝึกให้อยู่ในอ�ำนำจได้ ใจน้ันฝึก
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อย่ำงไรก็เป็นอย่ำงนั้น ฝึกเป็นใจที่ดีก็จะเป็นใจที่ดี ฝึกให้เป็นใจที่

ร้ำยกจ็ะเป็นใจทีร้่ำย ฝึกให้เป็นใจท่ีสงบก็จะเป็นใจทีส่งบ ฝึกให้เป็นใจ

ที่วุ่น ก็จะเป็นใจที่วุ่น ฝึกให้เป็นใจที่สว่ำงด้วยปัญญำ ก็จะเป็นใจที่

สว่ำงด้วยปัญญำ ฝึกให้เป็นใจที่มืดด้วยควำมไม่มีปัญญำก็จะเป็นใจ

ที่มืดด้วยควำมไม่มีปัญญำ ใจฝึกได้บังคับได้ 

 แต่ดงักล่ำวแล้ว เรือ่งอ่ืนทัง้หลำยสิง่อืน่ทัง้หลำยบงัคับไม่ได้ 

แม้แต่ร่ำงกำยของเรำเอง ก็ยังบังคับให้เป็นไปตำมควำมพอใจไม่ได้ 

อยำกผอมก็ไม่ผอมดังอยำก อยำกอ้วนก็ไม่อ้วนดังอยำก อยำกไม่

เจ็บไม่ไข้ก็ไม่เป็นดังอยำก อยำกสวยก็ไม่สวยดังอยำก หลำย ๆ 

อย่ำงตรงกันข้ำมกับที่พำกันอยำก ที่ท่ำนกล่ำวว่ำเป็นอนัตตำก็ดั่งนี้ 

แต่ใจนัน้ถ้ำฝึกให้จรงิ อบรมให้จรงิกจ็ะสำมำรถให้เป็นไปได้ตำมควำม

พยำยำมฝึกอบรม เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ควรปล่อยปละละเลยใจของ

ตน ควรทุ่มเทสตปัิญญำควำมสำมำรถเพือ่รกัษำอบรมให้เต็มที ่ควำม

สขุอย่ำงยิง่ของคนเรำไม่ได้อยูท่ีอ่ะไรอืน่ แต่อยูท่ีใ่จดวงนีเ้ท่ำนัน้ พงึ

ท�ำควำมเข้ำใจให้ถูก หนทำงด�ำเนินไปสู่กำรท�ำใจให้เป็นสุข 

 พระพุทธเจ้ำทรงสอนไว้ชดัแจ้งหลำยแบบหลำยอย่ำง สำมำรถ

เลือกให้เหมำะสมกับจริตนิสัยของตนได้ พุทธศำสนิกผู้นับถือพุทธ

ศำสนำนัน้ มบีญุเป็นพเิศษ เพรำะพระบรมศำสดำไม่มผีูเ้สมอเหมอืน 

เปน็ผู้น�ำทำงไปสู่ควำมสว่ำงรุง่เรืองอย่ำงแท้จริง จุดหมำยปลำยทำง

ของพุทธศำสนำนั้น รุ่งเรืองสูงสุดไม่มีจุดหมำยปลำยทำงใดเปรียบ

ได้

 เมื่อเกิดมำพบพุทธศำสนำเช่นนี้แล้ว ควรถือเอำประโยชน์
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ให้เต็มสติปัญญำควำมสำมำรถ โดยยึดหลักคือใจเป็นส�ำคัญ หำ

ประโยชน์เพิม่พูนให้ใจตนเองให้สม�ำ่เสมอ จนสำมำรถท�ำใจให้เป็นใจ

ที่เต็มสมบูรณ์ ไม่มีช่องว่ำงส�ำหรับควำมไม่สวยไม่งำมทั้งหลำย 

ธรรมะของพระพุทธเจ้ำทีท่รงแสดงเอำไว้มำกมำยเหลอืประมำณ ก็

เพรำะทรงมุ่งให้เหมำะกับจริตนิสัยของผู้คนท้ังปวงที่มีแตกต่ำงกัน

มำกมำยนัก ขอให้ศึกษำแม้เพียงแต่เท่ำที่ถูกกับจริตนิสัยของตน 

แล้วพยำยำมปฏิบัติให้ได้ผล 

 ที่ส�ำคัญคือต้องพยำยำมจ�ำว่ำทรงสอนให้ท�ำอย่ำงไร ไม่ท�ำ

อย่ำงไร แล้วตัง้ใจปฏบิตัโิดยอย่ำมข้ีอแม้เข้ำข้ำงตนเอง อย่ำตีควำม

ในพระธรรมค�ำสอนตำมควำมพอใจของตนเอง พระพุทธเจ้าทรง

เป็นผู้เลิศแล้ว ด้วยพระปัญญาคุณ ทรงมีเหตุผลในทุกถ้อยค�าที่

ทรงแสดงไว้เป็นพระธรรม เหตุผลนี้คือปัญญา เหตุผลคือความ

ส�าคัญ คือแสงสว่าง ช่วยให้อาจด�าเนินไปได้อย่างถูกทาง บรรลุ

ถึงจุดหมายอย่างสวัสดี การฝึกใจหรือรักษาใจให้เป็นใจที่มีค่ามี

คณุประโยชน์จงึต้องมุ่งเหตผุลเป็นส�าคญั เหตผุลกค็อืมปัีญญา มี

ปัญญากค็อืมคีวามสว่างท�าให้ไม่ด�าเนนิไปสูค่วามไม่สวสัดทีัง้หลาย

ได้แล

๑๘๑
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๕๒

กล้าหาญอย่างมีปัญญา

 ศำสนสุภำษิตบทหน่ึงกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ ผู้ใดมีธรรมะ

สำมประกำรนี้ คือควำมขยัน ควำมแกล้วกล้ำ ปัญญำ ผู้นั้นย่อม

ล่วงพ้นศัตรไูด้ เป็นกำรแสดงวธีิปฏบิตัเิพือ่พำตนให้พ้นจำกศตัรู เมือ่

ทุกผู้ต่ำงไม่ปรำรถนำจะพ่ำยแพ้แก่ศัตรู จึงพึงปฏิบัติตำม ข้อพึง

ปฏิบัตินี้ มีปัญญำเป็นควำมส�ำคัญก่อน 

 ควำมขยนั และควำมแกล้วกล้ำ แม้ไม่ประกอบด้วยปัญญำ 

ก็อำจพำให้เกิดทุกข์โทษภัยได้อย่ำงยิ่ง แม้ประกอบด้วยปัญญำชัก

พำให้ล่วงพ้นศัตรูได้ ปัญญำคือเหตผุล คอืควำมฉลำด ปัญญำไม่ใช่

เล่ห์เหลี่ยมในทำงไม่ดี ปัญญำที่เป็นเหตุผล เป็นควำมฉลำดมีผลดี

หลำยสถำน ทัง้แก่ตนเองและผูอ่ื้น ไม่มผีลช่ัวร้ำยต่อผูใ้ดเลยทกุเมือ่ 

 แต่ปัญญำท่ีเป็นเล่ห์เหลีย่มมผีลร้ำยหลำยสถำน ทัง้แก่ตนเอง

และผู้อื่น แม้ว่ำบำงทีจะเหมือนมีผลดีก็ตำม อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้

ปัญญำของผู้มีปัญญำแท้จริง ต้องให้แยบยล ให้เหมำะสมกับบุคคล 

และสถำนกำรณ์เพื่อจะได้มีผลดีแน่นอน และกำรใช้ปัญญำนั้น จะ

ใช้อยู่แต่ในหัว คือ เพียงแต่คิดเท่ำนั้นไม่ได้ ไม่อำจเกิดผลต้องให้

๑๘๒



ปรำกฏเป็นกำรกระท�ำและค�ำพูดด้วย จึงจะเกิดผล ควำมขยันและ

ควำมแกล้วกล้ำ จึงเป็นสิง่ต้องประกอบกบัปัญญำขำดไม่ได้  คอืสกั

แต่ว่ำคิด แต่ไม่ท�ำไม่ได้ ปัญญำจะวนเวียนอยู่แต่ในหัว ในควำมคิด

เท่ำนัน้ ไม่ได้พสิจูน์ผลควำมส�ำเรจ็ ปัญญำจงึไม่เพิม่พนูควำมเช่ือใน

ควำมคิด หรือในปัญญำ ในเหตุผลของตนจะไม่มั่นคงเด็ดขำด 

 แต่แม้เมือ่เกดิปัญญำเป็นควำมคิดแล้ว ปฏบิติัตำมควำมคดิ

ได้ประจกัษ์ในผล ปัญญำย่อมเพิม่พนู ควำมเชือ่ในควำมคดิในเหตผุล

ในปัญญำของตน ย่อมเพิม่พนูและมัน่คงเด็ดขำดขึน้ มศีำสนสภุำษติ

แสดงไว้ด้วยว่ำ ปัญญำย่อมเกิดเพรำะควำมประกอบ คอืเมือ่ปัญญำ

เกดิในหวัในควำมคดิ ต้องประกอบกำรกระท�ำทำงกำยทำงวำจำด้วย 

ผู้ไม่ประกอบจักไม่ยิ่งด้วยปัญญำ ต้องตำมพุทธศำสนสุภำษิตที่ว่ำ 

คนเกียจคร้ำนย่อมไม่พบทำงด้วยปัญญำ และควำมสิ้นปัญญำย่อม

เกิดเพรำะควำมไม่ประกอบ 

 ควำมขยัน คือ ประกอบกระท�ำทำงกำย ทำงวำจำ จึงเป็น

ควำมส�ำคัญเป็นควำมจ�ำเป็น หัวต้องคิดให้เป็นเหตุผลให้เป็นไปใน

ทำงดีงำม เป็นศีลเป็นธรรมเป็นควำมถูกต้อง นั่นจึงจะเป็นปัญญำ

อันเป็นท่ีปรำรถนำยกย่องของคนดี เมื่อหัวคิดเป็นปัญญำดังกล่ำว 

ก็พูดก็ท�ำตำมที่คิด ซึ่งในบำงเรื่องบำงครั้ง ก็ต้องอำศัยควำมแกล้ว

กล้ำ ถ้ำมเีหตผุลถกูต้อง สมควร และรู้สกึว่ำควรต้องแสดงออก แต่

แม้ขำดควำมแกล้วกล้ำ กลัวนั่นกลัวนี่ ก็จะไม่อำจแสดงออกคือไม่

กล้ำพูดไม่กล้ำท�ำ ตำมเหตุผลตำมควำมถูกต้องเป็นจริง กลับพูด

กลับท�ำไปในทำงตรงกันข้ำม ไม่ตรงกับควำมคิดที่เป็นปัญญำเป็น

๑๘๓



ควำมถูกต้อง เช่นนี้ย่อมไม่เกิดผลดี แต่จะเกิดผลร้ำย 

 อันควำมไม่กล้ำทีจ่ะพดูจะท�ำให้ตรงตำมควำมถูกต้อง เป็นกำร

แสดงถงึควำมไม่ซ่ือสตัย์ต่อควำมถกูต้อง ไม่ซือ่สตัย์ต่อตนเอง และ

ไม่ซื่อสัตย์ต่อผู้ควรได้รับควำมซื่อสัตย์ เป็นกำรไม่ยึดมั่นในคุณงำม

ควำมด ีเป็นเหตใุห้อำจพดูอำจท�ำยงัขำดควำมกตญัญตู่อผู้มพีระคุณ 

ที่ส�ำคัญอย่ำงยิ่ง คือ ขำดควำมกตัญญูต่อชำติ ศำสนำ พระมหำ

กษัตริย์ได้ เพรำะกำรไม่ประกอบกระท�ำทำงกำย ทำงวำจำ ให้ตรง

ตำมควำมรู ้ควำมคดิ ควำมเข้ำใจ ควำมส�ำนกึทีป่ระกอบพร้อมแล้ว

ด้วยเหตผุลดงีำม ย่อมเป็นกำรก่อให้เกิดควำมเสยีหำยเกิดทกุข์โทษ

ภัย 

 ผู้มีกตัญญูกตเวทิตำธรรมเพียงพอ ย่อมอำจเอำชนะควำม

ขลำดกลวัทัง้หลำยได้ สำมำรถด�ำเนนิไปในทำงท่ีถกูทีช่อบอย่ำงแกล้ว

กล้ำ ทหำรหำญที่อำจเอำชนะศัตรูของชำติได้ก็ด้วยมีควำมกตัญญู

กตเวทีต่อประเทศชำต ิศำสนำ พระมหำกษตัรย์ิ ผูก้ล้ำเอำชวีติเสีย่ง

กับควำมตำยเพื่อรักษำชีวิตผู้ใดผู้หนึ่ง ก็ด้วยมีควำมรัก ควำมสัตย์

ซื่อกตัญญูกตเวทีต่อผู้นั้น จะกล่าวก็ไม่ผิดว่าผู้ที่ยึดมั่นในการท�าดี

มีกตญัญกูตเวทคีอืผู้มีปัญญา ตรงกนัข้ามกบัผู้ไม่ยึดมัน่ในการท�า

ด ีไม่มกีตญัญกูตเวท ีซึง่เป็นผูไ้ม่มปัีญญา ความด ีความมกีตญัญู

กตเวทีเป็นความประเสริฐผู้ไม่มีปัญญายากจะเข้าใจซาบซึ้งแล

๑๘๔
พระสุรเสียงบรรยาย 
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๕๓

เครื่องหมายของคนดี

 พุทธศำสนสภุำษติบทหนึง่ แปลควำมว่ำ ผูใ้ดอนัผูอ้ืน่ท�ำควำม

ดีท�ำประโยชน์ให้ในกำลก่อน ย่อมส�ำนึกคุณของท่ำนได้ประโยชน์ที่

ผูน้ั้นปรำรถนำยอ่มเจริญ ผูท้�ำควำมดหีรอืคนด ีผูท้�ำประโยชน์หรอื

คนมีประโยชน์ย่อมยังประโยชน์ให้แก่คนเป็นอันมำก 

 ในทำงตรงกนัข้ำม ผูท้�ำควำมช่ัวหรือคนช่ัว ผู้ท�ำส่ิงไร้ประโยชน์

หรือคนไม่มปีระโยชน์ ย่อมยงัให้คนเป็นอันมำกให้ได้รบัผลแห่งควำม

ชัว่ ควำมไม่เป็นประโยชน์ กำรไม่พจิำรณำให้รู้จกัผูท้�ำควำมด ีผูท้�ำ

ประโยชน์อย่ำงถูกต้อง ถ่องแท้ เป็นเหตุให้ขำดควำมส�ำนึกในคุณ

ของผูน้ั้น อันจักน�ำให้ขำดควำมตอบแทนคุณ กล่ำวคอืจกัเป็นผูข้ำด

กตญัญกูตเวทอีนัเป็นคุณธรรมส�ำคัญของคนดี อันผูข้ำดควำมกตญัญู

กตเวที ย่อมเสื่อมจำกควำมเจริญ เสื่อมจำกประโยชน์ 

 ตรงกนัข้ำมกบัผูม้กีตญัญกูตเวททีีป่ระโยชน์อนัปรำรถนำจกั

เจริญทุกประกำร ที่ท่ำนกล่ำวถึงผู้ท�ำควำมดีท�ำประโยชน์ให้ในกำล

ก่อนนั้น มิได้หมำยถึงเฉพำะท่ำนผู้ท�ำควำมดีท�ำประโยชน์ให้ใน

อดีตกำลนำนไกล กำลเวลำนั้นเป็นอดีตเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลำ 

๑๘๕



เพรำะทุกสิ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลำที่เรียกว่ำปัจจุบัน จึงไม่ใช่เป็น

ปัจจบุนัทีเ่ป็นกำลเวลำเดมิเสมอไป ปัจจบุนัมเีกดิมดีบัอยูต่ลอดเวลำ

เช่นเดียวกับกำรเกิดดับของทุกสิ่งทุกอย่ำง 

 ด่ังนั้น ท่ีท่ำนกล่ำวถึงผู้ท�ำควำมดี ท�ำประโยชน์ให้ในกำล

ก่อน จงึหมำยรวมถงึท่ำนผูท้�ำประโยชน์ให้ในอดตีกำลนำนไกลด้วย 

และในอดีตท่ีแม้จะเพ่ิงล่วงพ้นไป เพียงในวินำทีหน่ึงวินำทีใดด้วย 

กำรส�ำนกึคณุจงึไม่หมำยถึงส�ำนกึแต่คุณของท่ำนผูล่้วงลบัแล้วเท่ำน้ัน 

ท่ำนผู้ยังมีชีวิตอยู่ที่เป็นผู้ท�ำดีท�ำประโยชน์ให้ ก็ต้องส�ำนึกคุณของ

ท่ำน คือมีกตัญญูต่อท่ำน ต้องตอบแทน คือแสดงกตเวทีต่อท่ำน 

 กตัญญูกตเวที จึงเป็นธรรมที่ไม่แยกจำกกัน แตกต่ำงกันที่

กตญัญเูป็นเรือ่งภำยในจติใจ นอกจำกเจ้ำตวัเองก็ยำกทีผู่อ้ืน่จะหยัง่

รู้ได้ นอกจำกจะมีเครื่องแสดงให้เห็นให้ปรำกฏและกตเวทีเท่ำนั้นที่

เป็นเครื่องแสดงให้เห็นให้ปรำกฏ และเป็นเครื่องแสดงที่เที่ยงตรง

ชดัแจ้งอย่ำงยิง่ถงึจิตใจว่ำ มกีตญัญูเพยีงใดหรอืไม่ แตกต่ำงกับกำร

บอกกล่ำวด้วยวำจำ วำจำน้ันไม่ใช่เครื่องแสดงจิตใจที่เท่ียงตรงชัด

แจ้งเสมอไป 

 ปำกกับใจไม่จ�ำเป็นต้องตรงกันเสมอไป จึงมีค�ำที่รู้จักกัน

ทั่วไปว่ำ ปำกอย่ำงหนึ่ง ใจอีกอย่ำงหนึ่ง น่ำจะเป็นควำมจริงที่จะ

กล่ำวว่ำ ไม่มผีูใ้ดไม่ยนิดพีอใจในควำมกตญัญกูตเวท ีแต่มกัจะยนิดี

พอใจให้ผู้อื่นมีต่อตน ต่อผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของตน ไม่ยินดีพอใจ

ให้ตนเองมีต่อผู้อื่น นับได้ว่ำเป็นผู้ไม่รู้จักคุณคำ่ของควำมกตัญญู

กตเวทีอย่ำงถูกต้องแท้จริง เปรียบเหมือนไม่รู้จักค่ำของอำภรณ์ 

๑๘๖



ปรำรถนำให้ผู้อื่นมีไว้ประดับ แต่ไม่ปรำรถนำจะมีด้วยตนเอง เพื่อ

ประดับตนเอง 

 ผู้ไม่อบรมกตญัญกูตเวทใีห้เกดิในใจตน มุง่แต่จะให้ผูอ้ืน่ทัง้

หลำยมีย่อมเป็นเช่นนี ้จะงำมเหมอืนมอีำภรณ์งำม เป็นเครือ่งประดบั

หำได้ไม่ กำรจะเป็นผู้ส�ำนึกคุณหรือเป็นผู้กตัญญูได้ จะต้องไม่หลง

ผิด มมีจิฉำทฏิฐ ิเหน็ไปว่ำควำมดทีัง้หลำย ประโยชน์ทัง้หลำยทีต่น

ได้ตนถึงนั้นเกิดแต่ตนเองไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้อง เป็นผู้มีคุณดี เป็นผู้มี

คุณ ท�ำดี ท�ำประโยชน์ให้ 

 เมือ่รบัรูว่้ำประโยชน์ของตนเกิดแต่มผีูท้�ำให้ กเ็ป็นผูม้สีมัมำ

ทฏิฐิในเรือ่งนี ้ท่ีเป็นเรือ่งส�ำคญั จกัเป็นเหตใุห้เกดิควำมกตัญญสู�ำนึก

คุณ สืบต่อถึงเป็นเหตุให้เกิดกตเวทีตอบแทนคุณ อันกำรตอบแทน

คุณที่ตรงที่สุด ถูกต้องที่สุดคือกำรท�ำดี ไม่ท�ำไม่ดี และแม้จะมุ่ง

เพียงเพื่อตอบแทนพระคุณ แต่เมื่อเป็นควำมดีแล้ว ผู้ใดท�ำผู้นั้นจัก

ได้เสวยผลในทันทีก่อนผู้อื่นทั้งหมด 

 ตรงตามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้ใดท�ากรรมใดไว้ จักได้

รับผลของกรรมนั้น ท�าดีจักได้ดี ท�าชั่วจักได้ชั่ว การจะท�าดีหรือ

ไม่ท�าจึงมส่ีวนเกีย่วข้องสบืเนือ่งถงึความส�านกึคณุและการปฏิบัติ

ตอบแทนคณุคอืกตเวทีด้วยดัง่นี ้และเม่ือท�าดไีด้รับผลด ีประโยชน์

ที่ปรารถนาย่อมเจริญแล

๑๘๗
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๕๔

พอดีคือมีครบถ้วน

 ประโยคหนึง่ซึง่น่ำจะได้ยนิกนัอยูเ่สมอ คอื เป็นคนรูป้ระมำณ 

และอกีประโยคหนึง่ซึง่ตรงกนัข้ำม กค็อื เป็นคนไม่รูป้ระมำณ เมือ่

ได้ยินประโยคดงักล่ำวกน่็ำจะไม่มผีูใ้ดทีไ่ม่เข้ำใจควำมหมำยนอกจำก

ผู้ไร้เดียงสำ ทุกคนเข้ำใจควำมหมำยนี้ถูกต้อง 

 แต่วันนี้จะขอพูดถึงควำมหมำยน้ันอีก เพื่อให้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่กำรบริหำรจิตพอสมควร ประมำณ ใน

พจนำนุกรมให้ควำมหมำยไว้ว่ำ ก�ำหนด กะ คะเน คำดหมำย รู้

ประมำณ รู้จักประมำณ จึงหมำยถึงรู้ถูกต้องด้วยควำมคำดหมำย 

หรือด้วยคำดคะเน ด้วยกะ ไม่รู้ประมำณ หรือไม่รู้จักประมำณ จึง

หมำยถึงไม่รู้จักกะให้ถูกให้สมควร นี้เป็นควำมหมำยตื้น ๆ ตรงไป

ตรงมำของประโยคที่ใช้พูดกันดังกล่ำวข้ำงต้น 

 แต่ควำมหมำยทีล่กึซึง้นัน้ เป็นทัง้กำรตเิตยีนและกำรสรรเสรญิ

ผู้ไม่รู้จักประมาณ คือผู้ที่ได้รับการต�าหนิติเตียนในความรู้สึกของผู้

รู้จักประมาณทั้งหลาย และประมำณที่กล่ำวถึงนี้ ก็ไม่ได้หมำยถึง

๑๘๘



ประมำณสิง่ของให้พอเหมำะพอควร เช่นประมำณถูกว่ำอำหำรจ�ำนวน

เท่ำน้ัน จะใช้ภำชนะอย่ำงนัน้ ไม่ใช่เช่นนี ้ไม่รู้จกัประมำณน้ัน หมำย

ถึงไม่รู้จักปฏิบัติให้สมควรแก่ภำวะฐำนะของตน 

 ประมำณ ควำมรู้จักประมำณ เป็นธรรมประกำรหนึ่งใน 

สปัปุรสิธรรม ๗ คู่กบัตน ควำมรู้จักตน และประมำณน้ีจึงหมำยถึง

ควำมไม่รู้จักปฏิบัติให้พอสมควรกับตน ดั่งนั้น เมื่อจะสำมำรถเป็น

ผู้รู้จักประมำณได้ จะต้องเป็นผู้รู้จักตนให้ถูกต้องเสียก่อน รู้จักตน

เพียงไร ก็จะรู้จักประมำณเพียงนั้น ควำมรู้จักตนนี้ จึงส�ำคัญอย่ำง

ยิ่ง ตนอยู่ในภำวะฐำนะเช่นไร จะต้องรู้จักให้ถูกต้อง ไม่ใช่เป็นผู้มี

ภำวะฐำนะต�ำ่ กลบัไปคิดว่ำตนเป็นผูม้ภีำวะฐำนะสงู และปฏบิตัไิป

ตำมควำมคิดผิดของตน ตนจึงอำจไม่รู้ว่ำ นั่นเป็นควำมไม่รู้จัก

ประมำณ แต่ผู้รู้จักภำวะฐำนะของผู้นั้น ย่อมรู้ว่ำผู้น้ันปฏิบัติแบบ

คนไม่รู้จักประมำณ 

 และดังกล่ำว เมื่อจะกล่ำวถึงผู้ใดว่ำ ไม่รู้จักประมำณ ก็คือ

กำรต�ำหนติเิตยีนนัน่เอง แม้จะกล่ำวเพยีงประโยคสัน้ ๆ ไม่กีค่�ำ แต่

ควำมหมำยก็ยำวอย่ำงยิ่งได้ แล้วแต่กำรปฏิบัติอันไม่รู้จักประมำณ

นั้น จะส�ำคัญมำกน้อยเพียงไหน ถ้ำเป็นกำรปฏิบัติอย่ำงไม่รู้จัก

ประมำณ เกี่ยวกับเรื่องใหญ่เรื่องส�ำคัญ ควำมหมำยอันเป็นกำร

ต�ำหนิของประโยคว่ำ คนไม่รู้จักประมำณ ก็จะหนักไปตำมควำม

ส�ำคัญของเรื่อง 

๑๘๙



 ผู้มีภำวะและฐำนะสูง จึงจ�ำเป็นต้องระวังในเรื่องนี้ให้เป็น

พิเศษ คือระวังที่จะไม่ท�ำไปเพรำะไม่รู้จักตน ต้องพยำยำมรู้จักตน

ให้ดีให้ถูกให้ตรงตำมควำมเป็นจริง และพยำยำมปฏิบัติให้สมกับ

ควำมเป็นตน คือให้เป็นผู้รู้จักประมำณนั่นเอง บำงทีก็มีเหตุกำรณ์

หรือบุคคลมำแทรกแซง จนท�ำให้น่ำจะปฏิบัติแบบไม่รู้จักประมำณ 

คือบำงทีทั้ง ๆ ที่รู้จักตน ก็จะยอมปฏิบัติที่ไม่เหมำะไม่สมกับควำม

เป็นตน โดยค�ำนึงถึงบุคคลอ่ืนหรือเหตุกำรณ์อ่ืนเป็นส�ำคัญ เช่นนี้

เรยีกว่ำ ขำดสปัปรุสิธรรมไปสองประกำร และสปัปุรสิธรรมน้ัน แม้

ไม่มีครบทุกประกำรก็ไม่อำจเรียกได้ว่ำ เป็นผู้มีสัปปุริสธรรม 

 สปัปรุสิธรรมกเ็ช่นเดยีวกบัศลี มกีีข้่อกีป่ระกำร ต้องรกัษำ

ให้ครบ จึงจะเรียกว่ำเป็นผู้รักษำศีล เช่นศีล ๕ จะเรียกว่ำเป็นผู้มี

ศีล ๕ กต้็องรกัษำทัง้ ๕ ข้อ เลือกรักษำเพียงบำงข้อเว้นเสียบำงข้อ 

ไม่เรยีกว่ำเป็นผู้มศีีล สปัปุรสิธรรมก็เช่นกัน ต้องพยำยำมศกึษำและ

พยำยำมปฏิบัติให้ครบทั้ง ๗ ประกำร ไม่เช่นนั้นก็กล่ำวได้ว่ำ เป็น

ผูไ้ม่มีสัปปุรสิธรรม ซึง่จ�ำเป็นต้องยอมรบัว่ำไม่ใช่คนจ�ำนวนมำกทีม่ี

สัปปุริสธรรม 

 แต่คนบำงพวกบำงภำวะฐำนะน่ำจะเป็นผูม้สีปัปรุสิธรรม คอื

รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมำณ รู้จักกำล รู้จักประชุมชน 

รู้จักบุคคล 

๑๙๐



 ผูม้าบรหิารจติท้ังหลาย ขอให้ศกึษาให้เข้าใจสปัปริุสธรรม

ว่าข้อใดมคีวามหมายท่ีถกูต้องอย่างไร จะได้ประพฤติปฏิบัติให้ถกู 

ก่อนอื่นให้รู้จักตนให้ดี ให้ถูก จะได้วางตนให้ถูก จะได้ประมาณ

ถูกในการคิดพูดท�าทุกอย่าง จะได้สามารถพาตนให้พ้นจากการ

ถูกต�าหนิดังกล่าวแล้ว คือพ้นความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณนั่นแล

๑๙๑
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๕๕

ปัญญาพาให้มั่นคง

 พุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ ภูเขาหิน

แท่งทึบไม่สั่นสะเทือนเพราะลมฉันใด บัณฑิตย่อมไม่หว่ันไหวใน

นินทาและสรรเสริญฉันนั้น 

 เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริงพอสมควร จึงจักยก 

พทุธภำษิตขึน้อธบิำยดัง่นี ้ภเูขำหนิแท่งทบึ หมำยถึง ภเูขำทีเ่ป็นหนิ

ทั้งลูก นอกจำกหินไม่มีดินทรำยอิฐปูนแทรกปนอยู่ และไม่มีช่องมี

โพรงอยู่ในระหว่ำงหินทั้งแท่งนั้นเลย เป็นแท่งหินที่ปรำศจำกโพรง

อำกำศจึงกล่ำวว่ำ เป็นภูเขำหินแท่งทึบ ภูเขำเช่นน้ีมีควำมมั่นคง

อย่ำงยิ่ง เพรำะไม่มีจุดใดที่เป็นควำมอ่อน ควำมไม่มั่นคงปนอยู่ใน

ควำมเป็นหนิเลย และภเูขำหนิแท่งทบึเช่นนีแ้หละ ทีไ่ม่มลีม แม้พดั

แรงจดัเพียงใดจะสำมำรถท�ำให้สัน่สะเทอืนได้ ทกุคนย่อมเชือ่ได้โดย

ไม่มีข้อสงสัยเลยว่ำ เป็นควำมจริงดั่งพุทธภำษิตกล่ำวแน่แท้ 

 ถ้ำจะมกีล่ำวว่ำ ภเูขำหนิแท่งทบึถกูลมพดัสัน่สะเทอืนต่ำงหำก

๑๙๒



ทีจ่ะเกดิข้อสงสยัได้อย่ำงย่ิง ส่วนค�ำทีน่�ำมำเปรียบกับภเูขำหนิแท่งทึบ

ในทีน่ีค้อืค�ำว่ำ บณัฑติ บณัฑติในพจนำนุกรมแปลว่ำ ผูม้ปัีญญำ นัก

ปรำชญ์ผูม้ปัีญญำ และนกัปรำชญ์นัน้ในทำงโลกกห็มำยถงึผู้ศึกษำเล่ำ

เรยีนศำสตร์ต่ำง ๆ มำก จนมคีวำมรู้เป็นพเิศษกว่ำคนทัว่ไปในศำสตร์

นัน้ ๆ เช่นวทิยำศำสตรบณัฑติ แพทยศำสตรบณัฑติ อกัษรศำสตร

บณัฑติ เป็นต้น คอืผูใ้ดได้รบัปริญญำในศำสตร์แขนงนัน้ ๆ 

 แต่ปรำชญ์ หรือผูม้ปัีญญำ หรือบณัฑติในทำงธรรม ในทำง

พระพุทธศำสนำ หมำยถึง ผู้ศึกษำปฏิบัติธรรมมำก จนเป็นผู้รู้ดี  

รู้ชั่ว รู้ผิด รู้ชอบ และปฏิบัติถูกต้องตำมที่รู้ คือปฏิบัติดี ไม่ปฏิบัติ

ชัว่ ปฏบิตัชิอบ ไม่ปฏบิตัผิดิ อนัผูป้ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ไม่ปฏบิตัชิัว่ 

ไม่ปฏบิตัผดินัน้ ทำงพระพทุธศำสนำยกย่องว่ำ เป็นผู้มปัีญญำ เป็น

ปรำชญ์ คือเป็นคนดีนั่นเอง 

 บณัฑติทีเ่ปรยีบได้ดงัภเูขำหนิแท่งทบึ คอื บณัฑติทีแ่ท้จรงิ ที่

สมบรูณ์มัน่คงด้วยควำมด ี ไม่มคีวำมช่ัว ควำมไม่ดแีอบแฝงซกุซ่อน

อยูภ่ำยในใจ คละเคล้ำอยู่กบัควำมดี ควำมดทีีส่มบรูณ์บริสทุธิข์องผู้

เป็นบณัฑิต เป็นดงัหนิทีป่ระกอบเป็นภเูขำทีเ่ป็นแท่งทบึ ปรำศจำกอฐิ

ปลำยดนิ ช่องว่ำง อนัเป็นเครือ่งท�ำให้หนิน้ันอ่อน ไม่แขง็ ไม่มีพลงั

เข้มแข็ง ส�ำหรับกำรต้ำนทำนทัง้ปวง บัณฑติ คอื คนดจีริงทัง้หลำย 

เป็นผู้เข้มแขง็ มพีลงัรบัควำมกระทบกระทัง่ทัง้ปวงได้ โดยไม่หวัน่ไหว 

ดงัเช่นภเูขำหนิแท่งทบึ มพีลงัรบัแรงลมได้ โดยไม่สัน่สะเทอืน 

๑๙๓



 หินแท้ทั้งแท่งของภูเขำ หินคือควำมดีแท้ ทั้งชีวิตจิตใจของ

บัณฑิตเป็นควำมดีที่เจ้ำตัวย่อมรู้ดียิ่งกว่ำบุคคลอื่น เพรำะไม่มีผู้ใด

ทีจ่ะไม่รูจ้กัตวัเองดีกว่ำผู้อืน่ ควำมรูจ้กัควำมดแีท้ของตนน้ีแหละ คอื

พลังท�ำให้ไม่หวั่นไหว ในนินทำและสรรเสริญ เสียงนินทำและเสียง

สรรเสรญิมทีัง้ตรงตำมควำมจรงิและไม่ตรงตำมควำมจรงิ ควำมจรงิ

ซึง่เจ้ำตวัผูเ้ป็นบณัฑติรู้ชดัอยูแ่ก่ใจตนเอง ไม่ว่ำจะมเีสียงนินทำหรือ

ไม่ บณัฑติกร็ูแ้ล้วว่ำ ตนเป็นเช่นทีถ่กูนนิทำหรือไม่ ผู้ทีรู้่ตัวอยูแ่ล้ว 

เหมือนผู้ระวังตัวอยู่ ตั้งหลักอยู่ เมื่อถูกผลักหรือถูกชน ย่อมไม่เซ

หรือไม่ถลำล้มลุกคลุกคลำน และในท�ำนองเดียวกันไม่ว่ำจะมีเสียง

สรรเสริญหรือไม่ บัณฑิตก็รู้แล้วว่ำ ตนเป็นอย่ำงไร แม้จะมีเสียง

สรรเสรญิถกูตรงหรือไม่ถกูตรงตำมควำมจรงิ ทีต่นรูแ้ก่ใจตนเองแล้ว 

เสียงสรรเสริญก็ไม่มีควำมหมำย ไม่มีผลกระทบกระเทือนใจ 

 ดงัทีท่่ำนกล่ำวเป็นพทุธภำษติว่ำ บณัฑติย่อมไม่หว่ันไหวใน

นนิทาและสรรเสรญิ จงึอำจสรุปลงได้ว่ำ แม้ผูใ้ดถูกนนิทำกต็ำมได้รบั

สรรเสรญิกต็ำม ยงัหวัน่ไหวกแ็สดงว่ำ ยงัเป็นผู้มคีวำมดบีกพร่องอยู่ 

หวัน่ไหวน้อยกบ็กพร่องน้อย หว่ันไหวมำกก็บกพร่องมำก พงึพยำยำม

แก้ไขมใิห้เป็นควำมบกพร่องต่อไป หรือให้บกพร่องให้น้อยทีสุ่ดกย็งัดี 

ควำมหว่ันไหวจะได้มเีพยีงเลก็น้อย เมือ่ได้รับเสยีงนนิทำหรอืสรรเสรญิ 

 ความหวัน่ไหว หรือความยินดยิีนร้ายไม่เป็นเหตแุห่งความ

สุขใจของผู้ใดทั้งส้ิน แม้ความยินดีก็ไม่ใช่เป็นเหตุของความสุข

๑๙๔



ที่แท้ เพราะเมื่อความยินดีสิ้นสุดลง ควมสุขก็สิ้นสุดไป ความ 

ยดึมัน่อยากให้มคีวามรูสึ้กเช่นนัน้ เช่นอยากให้ได้รบัเสยีงสรรเสรญิ

ต่อไป ย่อมเป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้ นั่นแหละจะท�าให้เกิดความ 

ไม่สมหวัง เป็นความยินร้าย การพยายามท�าตนเป็นบัณฑิตผู้ไม่

หวั่นไหวในเสียงนินทาและสรรเสริญ จึงเป็นความฉลาดที่สุดแล 

๑๙๕
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๕๖

เมื่ออยาก ก็ควรอยากดี

 พุทธศำสนสภุำษติบทหนึง่กล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ ความอยาก

ย่อมชกัลากนรชนไป ควำมอยำกละได้ยำกในโลก สัตว์เป็นอนัมำก

ถูกควำมอยำกผูกมัดไว้ ดุจนำงนกถูกบ่วงรัดไว้ฉะนั้น 

 ควำมหมำยของควำมอยำกอย่ำงกว้ำง คือ ควำมอยำกมี 

ควำมอยำกเป็น ควำมอยำกไม่มีไม่เป็น ควำมอยำกทั้งสำมนี้แหละ 

ที่ท่ำนกล่ำวว่ำ ย่อมฉุดลำกคนทั้งหลำยไป โดยคนทั้งหลำยไม่อำจ

ดิน้หลดุได้ง่ำย ๆ เลยคนทัง้หลำยเป็นอนัมำก ถูกควำมอยำกทัง้สำม

ผกูมดัฉดุลำกไป ดิน้ไม่หลดุ ไร้อสิรภำพเหมอืนนกทีต่ดิบ่วง ถกูบ่วง

รดัไว้ ฟังดเูผนิ ๆ กไ็ม่น่ำรงัเกียจน่ำกลวัอย่ำงไร ทีจ่ะถกูควำมอยำก

ผูกมัดไว้ และฉุดลำกไป 

 แต่ถ้ำพจิำรณำแม้เพยีงพอสมควร น่ำจะเห็นควำมทกุข์ร้อน 

ทีจ่ะเหน็จำกกำรถกูผกูมดัฉดุลำกแบบถูลูถ่กูงัไปทำงน้ันทำงน้ี ตำม

แต่อ�ำนำจของควำมอยำกจะเหนีย่วร้ังไป ซ่ึงจะเป็นกำรฉดุลำกเหนีย่ว

๑๙๖



รั้งท่ีปรำศจำกเมตตำปรำนี ลองวำดภำพควำมอยำกเป็นผู้ร้ำยใจ

อ�ำมหิตที่จับเรำไปเป็นเหยื่อ ลำกขึ้นเขำลงห้วย ฝ่ำไผ่ ฝ่ำหนำม 

กรวดหิน โดยไม่มีสติพอจะเห็นใจ เมตตำ สงสำรเรำที่เจ็บปวด

ทรมำน ผู้ร้ำยใจอ�ำมหิตนั่นแหละคือควำมอยำกของเรำเอง ที่ก�ำลัง

ฉุดลำกเรำทั้งหลำยอยู่ แต่เรำก็ยอมรับควำมทุกข์ควำมร้อนต่ำง ๆ 

โดยเบำปัญญำ ย่อมแล่นถลำไปตำมแรงฉดุกระชำกอย่ำงไม่พยำยำม

คิดช่วยตัวเองให้เป็นอิสระ 

 เป็นควำมจริงที่จะกล่ำวว่ำ ทุกเวลำนำทีเรำต่ำงพำกันอยู่ใต้

อ�ำนำจของควำมอยำก ถลำแล่นหวัปักหัวป�ำไปตำมอ�ำนำจของควำม

อยำก อยำกมีแล้วก็อยำกเป็น แล้วก็อยำกไม่มีไม่เป็น ควำมอยำก

มมีำกมำยถงึเพยีงนี ้เรยีกว่ำไม่ว่ำจะหนัไปทำงไหน กเ็ผชญิหน้ำกบั

ควำมอยำกอยู่ทุกเวลำนำที ทุกหนทุกแห่ง ที่ร้ำยกำจน่ำกลัว ก็คือ

พำกันไม่เห็นโทษของควำมอยำก ยิ่งไปกว่ำนั้น กลับเป็นว่ำควำม

อยำกเป็นควำมด ีเป็นบนัไดทีจ่ะพำให้ได้รบัควำมส�ำเรจ็นำนำประกำร 

 ที่จริงบุถุชนทั้งนั้น ยังมีควำมอยำกเพรำะยังมีกิเลส แต่ถ้ำ

จะอำศัยควำมอยำกเป็นบันได หรือเป็นทำงให้ได้ประกอบกระท�ำ

กรรมด ีควำมอยำกน้ันก็เป็นประโยชน์ได้อยู่ แม้ว่ำจะยงัคงเป็นโทษ

อยู่ด้วยเหมือนกัน 

 ยกตวัอย่ำง พระพุทธเจ้ำทรงใช้ควำมอยำกในขณะยงัไม่ทรง

๑๙๗



ตรสัรู ้ด�ำเนนิไปถงึควำมพ้นทกุข์อย่ำงสิน้เชงิ แต่ขณะเดยีวกนั ก่อน

จะทรงบรรลุถึงจุดหมำย ก็ทรงถูกควำมอยำกชักลำกให้ทนทุกข์

ทรมำนมิใช่น้อย ดังเป็นที่รู้กันดีว่ำ ขณะทรงปฏิบัติเพ่ือให้ทรงพบ

ควำมส�ำเร็จดงัทรงปรำรถนำ หรือทรงอยำกได้อยำกถึงนัน้ หำกทรง

ได้รับควำมทุกข์ทรมำนเพียงไร แต่สิ่งที่ทรงอยำกทั้งปวง ทั้งควำม

อยำกมอียำกเป็น อยำกไม่มไีม่เป็น ล้วนเป็นสิง่ประเสรฐิทีม่ค่ีำเกนิ

ควำมทกุข์ทีจ่ะเกดิจำกควำมอยำกชกัพำไป ทรงอยำกมปัีญญำรูแ้จ้ง 

ทรงอยำกเป็นผู้รู้แจ้ง ทรงอยำกไม่มีกิเลส ไม่เป็นผู้ต้องเวียนว่ำย

ตำยเกิด อยำกทั้งปวงนี้ประเสริฐที่สุด และเมื่อทรงปล่อยให้ควำม

อยำกนีช้กัลำกไปนัน้ ทรงปล่อยให้ชกัลำกไปตำมทำงทีท่รงพยำยำม

สังเกตอย่ำงดียิ่ง ด้วยพระสติพระปัญญำรอบคอบ ไม่ให้พ้นไปจำก

ทำงไปสู่จุดที่ทรงมุ่งหมำย ที่ทรงอยำกมี อยำกเป็น อยำกไม่มีไม่

เป็น ในท่ีสุดก็ทรงบรรลุถึงจุดนั้น ไม่มีควำมอยำกหลงเหลือฉุด

กระชำกพระองค์ไปไหนได้อีกต่อไป 

 เรำผู้พุทธศำสนิกทั้งหลำย เรำผู้มีพระพุทธเจ้ำ ผู้ประเสริฐ

สดุในโลกท้ังปวง เป็นพระบรมศำสดำ โดยเฉพำะผูม้ำบรหิำรจิต พงึ

ปฏิบัติให้สมกับที่กล่ำววำจำว่ำ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าถึง

พระพุทธเจ้าเป็นท่ีพึ่ง คือปฏิบัติตามที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างไว้ 

ทรงแสดงสัง่สอนไว้ อย่าอยากมอียากเป็น อยากไม่มไีม่เป็น ในสิง่

ที่ไม่มีค่าคุ้มกับที่จะต้องเดือดร้อนเพราะความอยาก 

๑๙๘



 ขอให้สงัเกตใจตนให้เหน็ว่า ความอยากมท่ีีอยากอยูเ่สมอ

ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ เช่น อยากได้ลาภได้ยศ ได้สรรเสริญที่ผิด ๆ 

นัน้ เม่ือได้มาสมอยากจะมค่ีาคุม้กบัความเดอืดร้อนท้ังกายใจเพือ่

ให้ได้สมอยากละหรอื ใช้สตใิช้ปัญญาแม้เพยีงพอสมควร กจ็ะได้

ค�าตอบที่เป็นการบริหารจิตแล 

๑๙๙
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๕๗

ยิ่งอยาก ก็ยิ่งร้อน

 พุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ กามท้ัง

หลายเป็นของเผ็ดร้อนเหมือนงูพิษ เป็นที่คนโง่หมกมุ่น เขาต้อง

แออัดทุกข์ยากอยู่ในนรกตลอดกาลนาน 

 ค�ำว่ำ “กำม” ในพจนำนุกรมแปลว่ำ ควำมใคร่ ควำม

ปรำรถนำ และค�ำว่ำ “นรก” แปลว่ำโลกเป็นที่ลงโทษผู้ท�ำบำปเมื่อ

ตำยไปแล้ว กำมทั้งหลำยเป็นของเผ็ดร้อน ในพุทธศำสนสุภำษิต 

ข้ำงต้นจึงหมำยควำมว่ำ ควำมใคร่ ควำมปรำรถนำทั้งปวง เปรียบ

ได้ดงัของท่ีมรีสเผ็ดและร้อน หรอืเปรยีบได้ดังงพิูษ ซึง่เมือ่เอ่ยค�ำว่ำ

เผ็ดร้อน ย่อมรู้สึกได้ถึงควำมรุนแรงหยำบคำย ดังเช่นกล่ำวว่ำมี

วำจำเผ็ดร้อน ก็หมำยถึงมีวำจำรุนแรงไม่อำจฟังได้สนิทหูสนิทใจ 

หรือไม่น่ำฟัง ฟังแล้วร้อนนั่นเอง 

 กำม หรือควำมใคร่ควำมปรำรถนำ เป็นสิ่งที่ให้ควำมร้อน

จริง เพรำะเป็นสิง่ทีม่คีวำมเผ็ดร้อนอยูใ่นตวัจริง แม้ทกุคนจะไม่ขำด

๒๐๐



สติจนเกินไป ท�ำสติพิจำรณำควำมรู้สึกหรือจิตใจของตน เมื่อเกิด

ควำมใคร่ ควำมปรำรถนำในส่ิงใด ผูใ้ด เร่ืองใดก็ตำม ย่อมจะได้พบ

ควำมร้อนในจิตใจอย่ำงแน่นอน เป็นควำมใคร่ ควำมปรำรถนำที่

รุนแรงเพียงไร ก็จะมีควำมเผ็ดร้อนให้ควำมทุกข์ทรมำนจิตใจเพียง

นั้น และควำมใคร่ควำมปรำรถนำนี้ บุถุชนหรือคนมีกิเลสทั้งหลำย

มอียู่ด้วยกนัทุกคน ทกุคนดงักล่ำวจงึยังไม่อำจพ้นไปจำกควำมทกุข์

ร้อน อันเป็นผลของควำมเผ็ดร้อนแห่งควำมใคร่ควำมปรำรถนำได้ 

ต้องเสวยผลแห่งควำมเผด็ร้อน เป็นควำมทกุข์ทรมำนแผดเผำจติใจ

มำกบ้ำงน้อยบ้ำงด้วยกันทุกคน เปรียบได้ดังถูกงูพิษติดตำมอยู่ใน

ระยะใกล้ คอยกัด ต้องได้รับพิษร้ำย อยู่เป็นควำมทรมำน

 ผู้มีปัญญำสำมำรถใช้ปัญญำประกอบ พร้อมด้วยสติ เพ่ง

พนิจิให้เหน็โทษของกำมตำมควำมเป็นจรงิ จงึสำมำรถหลกีพ้นโทษ

นัน้ได้มำกกว่ำคนไม่มีปัญญำ คือถึงแม้ว่ำจะยงัเป็นผูม้กีเิลส แต่เม่ือ

เป็นผู้มีปัญญำ ไม่โง่จนนักหนำ ย่อมสำมำรถพยำยำมพำตนหลบ

หลกีปลีกให้ห่ำงไกลงพิูษ หรอืว่ำควำมเผด็ร้อนทัง้หลำยได้พอสมควร 

แตกต่ำงจำกคนโง่ 

 ดังที่พุทธศำสนสุภำษิตกล่ำวไว้ว่ำ คนโง่หมกมุ่นอยู่ในกาม

จงึยนิดพีอใจอยู่ในความใคร่ความปรารถนา ทัง้ ๆ ทีไ่ด้รบัความทกุข์

ทรมานเพราะความเผด็ร้อนอย่างย่ิง คนโง่ไม่ใช้สต ิไม่ใช้ปัญญา พอ

จะพาตนให้พ้นจากความทุกข์ร้อนนั้นได้ ท่ำนเปรียบคนโง่มีจ�ำนวน

๒๐๑



มำกมำยท่ีหลงติดอยู่กับกำม ไม่พยำยำมละเลิกควำมใคร่ควำม

ปรำรถนำ พำกันเบียดเบียนแออัดอยู่ในนรก หรือในโลกของควำม

ทกุข์ โลกท่ีท่ำนว่ำ เป็นทีล่งโทษผูท้�ำบำปเมือ่ตำยไปแล้ว ควำมใคร่

ควำมปรำรถนำนัน้มีได้กว้ำงขวำงยิง่นกั เพรำะสิง่ท่ีน่ำใคร่น่ำปรำรถนำ

มีมำกมำยพ้นจะจ�ำกัดชัดเจนลงไปได้ 

 ลำภยศ สรรเสรญิ สขุ เป็นสิง่น่ำใคร่น่ำปรำรถนำ และลำภ

กต็ำม ยศกต็ำม สรรเสรญิกต็ำม สขุกต็ำม กย็งักระจำยออกไปได้

อีกมำกมำยนัก มีทั้งลำภวัตถุ สิ่งของเงินทอง ลำภบริษัทบริวำร 

ลำภช่ือเสยีง ยศกเ็ช่นกนั มทีัง้ยศจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่ำรงำน ยศ

จำกกำรท�ำควำมส�ำเร็จควรแก่กำรได้มำ 

 สรรเสริญ ก็มีท้ังสรรเสริญในควำมดี ในควำมดัง ไม่ว่ำดี

หรือชั่ว สุขก็มีในด้ำนต่ำง ๆ กัน ซึ่งแม้ไม่แจกแจงอธิบำยก็เป็นที่

เข้ำใจกันอยู่แล้ว แม้จะพยำยำมท�ำใจให้ถูกต้องว่ำส่ิงที่น่ำใคร่ น่ำ

ปรำรถนำพอใจทั้งหลำยนั้น ไม่ใช่สิ่งจ�ำเป็นเสมอไป ไม่ใช่สิ่งที่ควร

เสีย่งท�ำ ทุกสิง่ทุกอย่ำงทกุวถีิทำง ให้ได้ให้ถึงสิง่ทีน่่ำใคร่น่ำปรำรถนำ

ต้องกำรเหล่ำนัน้ ถ้ำจะได้มำก็ให้เป็นไปเพรำะตนได้ท�ำคณุงำมควำม

ดีหรือท�ำเหตุเหมำะสมเท่ำนั้น ไม่ใช่ว่ำจะท�ำทุกวิถีทำงเพื่อให้ได้มำ 

ลืมนึกถึงควำมทุกข์ร้อนที่จะเป็นผลติดตำมมำภำยหลัง 

 กฎของกรรมทีว่่า ท�าเหตเุช่นไรกจ็กัได้ผลเช่นน้ัน ท�าเหตุ

๒๐๒



ผดิผลย่อมผิด ท�าเหตุร้อนผลย่อมร้อน กามเป็นของเผด็ร้อน ไขว่

คว้าด้วยกามหรือด้วยความใคร่ ความปรารถนาในจิตใจรุนแรง 

ย่อมคว้าได้สิ่งท่ีมีความเผ็ดร้อนเป็นของตน ตนย่อมได้เสวยผล

รนุแรงน้ัน เปรยีบดงัได้ตกไปรวมกนัอยูก่บัผูแ้ออดัอยูใ่นนรก ดงั

พุทธภาษิตข้างต้นแล

๒๐๓
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๕๘

ความสมอยากที่ถูกต้อง

 พุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ บัณฑิตผู้

ไม่ประมาทแล้ว ย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสอง คือประโยชน์ปัจจุบัน

หนึ่ง ประโยชน์ภายหน้าหนึ่ง 

 ผู้ทรงปัญญำเรียกว่ำ บัณฑิต เพรำะบรรลุประโยชน์ดั่งนี้ 

บัณฑิตตำมรูปศัพท์ คือ ผู้ด�ำเนินด้วยปัญญำ ตำมอรรถคือควำม

หมำยตำมพุทธภำษิตนี้ ได้แก่ผู้บรรลุประโยชน์ คือ ผลที่ต้องกำร

ทัง้ในปัจจบุนั ทัง้ในภำยหน้ำต้องอำศยัควำมไม่ประมำท และปัญญำ 

บัณฑติจงึย่อมเป็นผูรู้จ้กัประโยชน์ และด�ำเนนิไปสูป่ระโยชน์ทัง้เป็น

 ผู้ไม่ประมำท สำมำรถด�ำเนินไปถึงประโยชน์นั้นได้ ผลที่

ต้องกำรในปัจจบุนัเรยีกว่ำประโยชน์ปัจจบุนั เช่น ทรพัย์ ยศ ไมตรี 

ผำสุก และสิ่งท่ีจ�ำต้องกำรอื่น ๆ เพ่ือบรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบัน 

พระพุทธเจ้ำตรัสสอนให้ปฏิบัติในธรรมะที่เป็นส่วนเหตุ เช่น 

 อฏุฐานสมัปทา ถึงพร้อมด้วยควำมขยนั หม่ันเพยีร แสวงหำ

วิชำและทรัพย์ เป็นต้น 

 อารกัขสมัปทา ถงึพร้อมด้วยควำมรกัษำส่ิงทีแ่สวงหำมำได้ 

๒๐๔



 กัลยาณมิตตตา ควำมมีเพื่อนมิตรที่ดีงำม 

 สมชวีติา ควำมเล้ียงชวีติตำมสมควรแก่ก�ำลงัทรพัย์ท่ีหำมำ

ได้ มิให้ฟูมฟำยนัก มิให้เบียดกรอนัก 

 นอกจำกปัจจบุนัยงัมีอนำคต และจ�ำต้องกำรผลทีเ่กือ้กลูให้

เกิดควำมสุขในอนำคต และนอกจำกเฉพำะตน ยังมีผู้อ่ืนที่ต้อง

เกือ้กลูตำมควำมสมัพนัธ์เกีย่วข้องกัน ด้วยสิง่ทีต้่องกำรต่ำง ๆ เช่น

เดียวกัน ผลท่ีต้องกำรส�ำหรับอนำคต และส�ำหรบัเก้ือกลูผู้อืน่ เรยีก

ว่ำประโยชน์ภำยหน้ำ มีระยะเวลำและขอบเขตยำวและกว้ำงขวำง

ออกไปกว่ำปัจจุบันเฉพำะตนอีกมำก เพ่ือบรรลุถึงประโยชน์นี้ 

พระพุทธเจ้ำตรัสสอนให้ปฏิบัติในธรรมที่เป็นส่วนเหตุ คือ

 ศรทัธาสมัปทา ถงึพร้อมด้วยศรทัธำ ควำมเชือ่ในส่ิงทีค่วรเช่ือ 

 สลีสมัปทา ถงึพร้อมด้วยศลีควำมประพฤตดิ ีเว้นจำกประพฤติผิด 

 จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยกำรสละบริจำค 

 ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญำ ควำมรู้ชอบ 

 อันกำลเวลำย่อมมีต่อเนื่องกันไป ไม่ขำดสำย เวลำล่วงไป

แล้วเรยีกว่ำอดีต เวลำก�ำลังถึงเข้ำเรียกว่ำปัจจุบนั เวลำทีย่งัไม่มำถึง

เรยีกว่ำอนำคต จะเป็นส่วน เป็นตอนเร็ว หรอืช้ำเท่ำไรกส็ดุแต่ควำม

ก�ำหนดทีเ่กีย่วกบัเหตตุ่ำง ๆ แต่เมือ่แสดงโดยปรยิำยสำมญัควำมรู้

ควำมเหน็ของบคุคลโดยทัว่ไป ย่อมเป็นไปอยูใ่นวงแคบ คือมกัรูเ้ห็น

ประโยชน์ปัจจบุนัทีค่บัแคบ คอืเฉพำะหน้ำและเฉพำะตน เว้นไว้แต่

จะมคีวำมไม่ประมำท และมปัีญญำ จึงจะมองเหน็ประโยชน์ยำวและ

กว้ำงขวำงในกำลทั้งสำม 

๒๐๕



 ประโยชน์ทั้งสองนี้ แม้จะแบ่งเรียกเป็นประโยชน์ปัจจุบัน

และภำยหน้ำ แต่เป็นข้อทีพ่งึต้องกำรเป็นคูก่นั เพรำะทกุคนจ�ำต้อง

เผชิญอยู่กับปัจจุบันและจะต้องพบอนำคต จึงต้องกำรปัจจุบันและ

อนำคตท่ีดี มีควำมสุขควำมเจริญ ควำมต้องกำรนี้มิได้ส�ำเร็จด้วย

เพียงควำมปรำรถนำ แต่ส�ำเรจ็ได้ด้วยกำรท�ำ คอืปฏบิตัใิห้ถงึพร้อม

ในธรรมะทีเ่ป็นส่วนเหตแุห่งผลทีป่ระสงค์ เพรำะมผีูป้ฏบัิตใินธรรมะ

ที่เป็นส่วนเหตุนั้น เช่น มีควำมหมั่นขยันท�ำงำนทำงกสิกรรม

เกษตรกรรม จึงเกิดพืชผลส�ำหรับบริโภคเป็นต้น 

 อำจมีผู้เห็นว่ำมีธรรมะเพื่อผลที่ต้องกำรในปัจจุบันก็น่ำจะ

เพียงพอ ไม่จ�ำต้องมีธรรมะเพื่อผลภำยหน้ำ มีศรัทธำ ศีลเป็นต้น 

ซึ่งน่ำจะท�ำให้ควำมเจริญก้ำวหน้ำช้ำไป เพรำะเป็นเหตุให้อะไรไม่

สะดวก ต้องมีขอบเขตจ�ำกัดแต่ที่จริงนั้น ควำมเจริญปฏิบัติธรรม 

เพื่อผลภำยหน้ำเป็นหลักของจิตใจที่ส�ำคัญทุกข้อ 

 ศรัทธาเป็นหลักของจิต เพราะเป็นเหตุให้ถือการปฏิบัติ 

ฉะนั้นจึงมีการชวนให้เชื่อในทางต่าง ๆ เม่ือท�าให้เชื่อได้แล้ว ก็

ชกัน�าให้ท�าการต่าง ๆ ต่อไปได้ ความเช่ือจงึเป็นสิง่ส�าคญัข้อแรก

ทีจ่�าต้องการท่ีจะให้ถงึพร้อมคอือบรมให้เป็นความเชือ่ในสิง่ทีค่วร

เช่ือ หรอืให้เป็นความเชือ่ทีม่เีหตผุลด้วยความหยัง่รู ้เช่น เชือ่ใน

กรรมและผลของกรรมดั่งนี้แล

๒๐๖พระสุรเสียงบรรยาย 
บน Youtube



๕๙

การยึดที่มีคุณ

 พุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ รสแห่ง

ธรรมย่อมชนะรสทัง้ปวง สำมญัชน หรอืบถุุชนผูยั้งมกีเิลส มคีวำม

ติด ควำมหลงในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สิ่งที่กำยถูกต้อง 

และธรรมำรมณ์เรือ่งทีเ่กดิขึน้ในใจ แตกต่ำงกนัเพยีงท่ีบำงคนติดรปู

มำก พอใจในรูปที่งดงำมต่ำง ๆ บำงคนติดเสียงมำก พอใจในเสียง

ที่ไพเรำะ เช่น เสียงเพลง บำงคนติดกลิ่นมำกพอใจในกลิ่นหอม 

ต่ำง ๆ เช่น กลิ่นของเครื่องประทินมีน�้ำหอมต่ำง ๆ บำงคนติดรส

มำก พอใจในกำรรบัประทำนอำหำรรสต่ำง ๆ บำงคนตดิโผฏฐัพพะ

มำก พอใจสัมผัสท่ีต้องใจทั้งหลำย เช่น อำภรณ์แพรพรรณดี ๆ 

เป็นต้น 

 บำงคนติดธรรมำรมณ์พอใจจะคิดนึกไป ในเรื่องต่ำง ๆ ที่

ท�ำให้เพลิดเพลิน ไม่ว่ำจะติดอะไรก็ตำม ล้วนเป็นควำมไม่ถูกต้อง

ย่ิงติดมำกหลงมำกเพยีงไร กย็ิง่ไม่ถกูต้องเพยีงนัน้ เพรำะควำมติด 

ควำมหลง มไิด้เป็นเหตแุห่งควำมสขุ ตรงกันข้ำม กลบัเป็นเหตุแห่ง

ควำมทุกข์ ถ้ำจะใช้สต ิใช้ปัญญำเพยีงพอสมควร ย่อมจกัเหน็ควำม

๒๐๗



จริงนี้ ย้อนนึกถึงควำมติดทั้งหลำยที่ต่ำงได้พำกันติด พำกันหลงมำ

แล้วเป็นอันมำก มีควำมสุขในควำมติด ควำมหลงนั้นชั่วเวลำ เมื่อ

ควำมแปรปรวนเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ตำมกฎธรรมดำ ควำมทกุข์ทีจ่ะ

เกิดยิ่งใหญ่ กว่ำควำมสุขเป็นอันมำก 

 ถ้ำจะพำกันนึกอย่ำงจริงใจต่อควำมจริง ก็จะต้องรู้สึกด้วย

กันทุกคนว่ำ ต่ำงพำกันได้รับควำมทุกข์จำกควำมติดควำมหลงมำ

แล้วต่ำง ๆ กนั แต่สิง่ทีไ่ม่ไปตดิ ไม่ไปหลง ไม่เคยเป็นเหตแุห่งควำม

ทกุข์ของผูใ้ดเลย แม้ใช้สต ิใช้ปัญญำให้เหน็ประจักษ์ชดัแจ้ง ว่ำควำม

ติด ควำมหลงเป็นควำมทุกข์ ก็จักเห็นควำมส�ำคัญของกำรปล่อย

วำง ควำมไม่ติดไม่หลง จักพยำยำมด�ำเนินไปในทำงที่จะสำมำรถ

พำตนให้พ้นจำกควำมติด ควำมหลงทั้งหลำย ซึ่งมิใช่เป็นเรื่องง่ำย

ไม่ง่ำยเหมือนกำรปล่อยมือจำกกำรจับวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 กำรจบัของใจ แตกต่ำงจำกกำรจบัของมอื กำรปล่อยของใจ

จึงแตกต่ำงจำกกำรปล่อยของมือ กำรจับของมือนั้น เมื่อต้องกำร

ปล่อยก็คลำยมือออก ปล่อยก็ปล่อยได้ส�ำเร็จ ปล่อยได้ แต่กำรจับ

ของใจต้องอำศัยสติปัญญำอย่ำงย่ิง สติปัญญำต้องพร้อมอย่ำงถูก

ต้องยิ่งแล้ว กำรจับของใจจึงจะปล่อยได้ กำรติดรสก็เช่นเดียวกับ

กำรติดทั้งหลำย เช่น ติดรูปเป็นต้น เป็นกำรจับของใจ เป็นควำม

ทุกข์ไม่ใช่ควำมสุข ดังที่หลงเข้ำใจกันอยู่ จึงติดอยู่หลงอยู่ เมื่อจะ

ตดิรส กข็อให้นกึรสส�ำคญัรสหนึง่ เป็นรสทีช่นะรสทัง้หลำย นัน่คอื

รสแห่งธรรม พุทธศำสนสุภำษิตกล่ำวไว้ว่ำ รสแห่งธรรมย่อมชนะ

รสทั้งปวง ดั่งนั้น ท่ำนจึงกล่ำวด้วยว่ำ การให้ธรรมย่อมชนะการให้

๒๐๘



ทั้งปวง 

 กำรพยำยำมปล่อยใจจำกกำรจับรสทั้งหลำยอื่น คือ ควำม

ติดรสทั้งหลำยอื่น มำจับรสของธรรม หรือมำติดรสของธรรม คือ

กำรก�ำลงัด�ำเนนิไปสูค่วำมส�ำเรจ็ในกำรปล่อยกำรจับของใจ ซึง่กค็อื

กำรปล่อยควำมทุกข์ให้พ้นจำกใจนั่นเอง 

 ท่ีส�ำคญัอย่ำงยิง่ก็คอื ใจทีห่นัมำจบัมำตดิมำหลงรสของธรรม 

จะไม่เพยีงท�ำให้ปล่อยใจจำกกำรจบักำรติดรสทัง้หลำยอืน่เท่ำนัน้ แต่

จะสำมำรถท�ำให้ปล่อยจำกกำรจบัในสิง่อืน่ทัง้ปวงได้หมดด้วย เพรำะ

รสของธรรมเป็นสิง่อัศจรรย์ มปีำฏหิำรย์ิ ยิง่หลงยิง่ตดิ กจ็ะยิง่ปล่อย

ยิ่งวำง ตรงกันข้ำมกับควำมหลงติดในสิ่งอื่นทั้งสิ้น 

 เมื่อการติดรสของธรรมถึงขีดหนึ่งแล้ว ความหลงความ

ตดิในรสของธรรมกจ็ะสิน้สดุลงด้วย ใจทีจ่บัอยู่ในรสของธรรม ก็

จะปล่อยออกด้วย มีอิสระเต็มที่ ไม่หนักไม่รุงรังอยู่ด้วยส่ิงใด 

ทั้งสิ้น ความจับความติดไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไปได้ อ�านาจของ

ธรรมนี้อัศจรรย์จริง มีคุณมหาศาล ผู้มีปัญญาจึงยินดีในรสของ

ธรรม สละความตดิความหลงอย่างอืน่มาเพือ่ธรรม เมือ่จะยังเป็น

ผู้ติด ก็ขอให้เป็นผู้ติดในรสของธรรมเถิดแล

๒๐๙
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๖๐

สิ่งที่แฝงมากับความสุข

 สัจจะมีอยู่ว่ำ ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ ทุกข์

เท่านั้นดับไป กำรที่จะเข้ำใจสัจจะนี้ แม้มิได้เป็นเรื่องง่ำย แต่ก็เป็น

ไปได้ ส�ำหรับผู้อบรมปัญญำในพุทธศำสนำให้เพียงพอ 

 แม้สิ่งที่เกิดขึ้นให้ต้องประสบพบผ่ำน จะเป็นดั่งควำมสุขใน

ควำมเข้ำใจของคนทั่วไป เมื่อมีปัญญำเพียงพอ ก็จะสำมำรถเห็น

สัจจะได้ว่ำ นั่นเป็นทุกข์ และให้เห็นสิ่งที่ให้ควำมสบำยกำย สบำย

ตำ สบำยใจ ท้ังหลำยทัง้ปวงว่ำเป็นทกุข์ ก็เพรำะสิง่ทัง้ปวงนัน้ เป็น

สิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้น ไม่มีอะไร

เลยที่จะไม่เป็นทุกข์ ทนอยู่ได้ ไม่แปรปรวนเปล่ียนแปลงไป ไม่มี

เลย จึงกล่ำวไว้เป็นสัจจะว่ำ ทุกข์เท่ำนั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่ำนั้นตั้งอยู่ 

คือสิ่งท่ีมีอยู่เป็นทุกข์ทั้งนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ อะไรเล่ำที่จะดับไป ก็

ต้องทุกข์นั่นเอง 

 จึงสรุปลงได้เป็นสัจจะดังกล่ำวว่ำ ทุกข์เท่ำนั้นเกิดขึ้น ทุกข์
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เท่ำนัน้ตัง้อยู ่พจิำรณำตำมสจัจะน้ี ทกุคนตกอยู่ในควำมทกุข์ตลอด

เวลำ ต้องพบสิ่งที่เป็นทุกข์ตลอดเวลำ กล่ำวอีกอย่ำงก็คือ เมื่อเกิด

ขึน้แล้ว จะต้องพบแต่ทกุข์ ค�ำว่ำ “สขุ” ทีน่�ำมำใช้กันน้ัน เป็นเพยีง

ควำมเข้ำใจของผูย้งัไม่สมบรูณ์เพยีงพอด้วยปัญญำ จึงท�ำให้เห็นทกุข์

ที่แอบแฝงว่ำเป็นสุข ยินดีพอใจในทุกข์นั้น เพรำะมีสิ่งเปรียบเทียบ

ให้เข้ำใจว่ำ ทุกข์แอบแฝงเป็นสุข 

 สิ่งเปรียบเทียบนั้น คือ ทุกข์ที่ปรำกฏเปิดเผยว่ำเป็นทุกข์ 

ทุกข์ในรูปของสุข จึงเป็นที่ปรำรถนำอย่ำงยิ่ง เป็นเหตุแห่งกำรติด

อยู่ในทุกข์ ไม่สำมำรถฝ่ำออกจำกแวดวงของทุกข์ให้พ้นไปได้  

นอกเสียจำกว่ำจะมีปัญญำ มีศรัทธำ เชื่อพระพุทธเจ้ำ ที่ทรงกล่ำว

ไว้เป็นสจัจะว่ำ ทกุข์เท่ำนัน้เกิดขึน้ ทกุข์เท่ำนัน้ตัง้อยู ่ไม่ใช่จะมีทุกข์

เกิดขึ้นบ้ำง สุขเกิดขึ้นบ้ำง ดังที่เรำท่ำนทั้งหลำยเข้ำใจกัน และพูด

กันอยู่เสมอว่ำ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ เป็นต้น 

 ควำมจรงิแท้มไิด้เป็นเช่นนัน้ ไม่มสีขุบ้ำงทกุข์บ้ำงเกดิขึน้ มี

แต่ทกุข์เท่ำนัน้เกดิขึน้ ผูม้ปัีญญำ มศีรัทธำเชือ่พระพุทธเจ้ำดังกล่ำว 

แม้จะยังไม่มีปัญญำแลเห็นทุกข์ด้วยตนเอง ก็มีโอกำสที่จะเห็นได้

ด้วยตนเอง เพรำะศรัทธำควำมเชื่อพระพุทธเจ้ำ จะท�ำให้พยำยำม

อบรมปัญญำของตนให้เห็นตำมแนวทำงที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดง 

สัง่สอนไว้อันค�ำสัง่สอนของพระพทุธเจ้ำ เพือ่ควำมหลดุพ้นจำกควำม

ทุกข์ทั้งปวง มุ่งตรงที่จิตเป็นส�ำคัญ จะติดอยู่กับทุกข์ก็ที่จิต จะพ้น
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ไปจำกทกุข์กท่ี็จติ จะต้องเกดิใหม่ หรอืไม่ต้องเกิดใหม่กอ็ยูท่ีจ่ติ เช่น

เดียวกับจะดีหรือจะชั่วก็อยู่ที่จิต ไม่มีอะไรเลยที่จะพ้นไปจำกจิตได้ 

จิตจึงมีควำมส�ำคัญยิ่งนัก 

 ขอให้ผู้มำบริหำรจิตทั้งหลำย ตระหนักในควำมส�ำคัญของ

จิตให้อย่ำงยิง่ พยำยำมมสีตริกัษำจติให้จงด ีและกำรจะรกัษำส่ิงใด

ไว้ ให้สวัสดีได้ ก็จ�ำเป็นต้องรู้จักสิ่งนั้น อย่ำงประณีตละเอียดลออ

เพื่อว่ำจะได้รู้ว่ำ อะไรเป็นโทษเป็นภัยแก่สิ่งนั้น  กำรรักษำจิตก็จะ

ต้องรู้ว่ำ อะไรเป็นโทษเป็นภัยของจิต จะไม่เข้ำใจผิดไปหลงป้องกัน

แก้ไขทีเ่รือ่งอ่ืน ดงัเช่นมกัจะพำกนัเข้ำใจผดิอยู่เป็นอนัมำก ว่ำผู้น้ัน

ผู้นี้ เรื่องนั้นเรื่องนี้ท�ำให้จิตของตนต้องเร่ำร้อน ต้องขุ่นมัว เมื่อมุ่ง

ไปโทษเช่นนัน้ กม็ุง่ไปแก้ทีผู่น้ัน้ผูน้ี ้สิง่นัน้สิง่นีซ้ึง่อำจจะได้ผลในบำง

ครั้ง แต่จะได้ผลแน่นอนเด็ดขำดหำได้ไม่ 

 ยกตัวอย่ำงเช่น เมื่อไม่ชอบกำรกระท�ำอย่ำงนั้นของคนนั้น 

เกิดควำมขุ่นมัวในจิตใจ เมื่อเห็นกำรกระท�ำเช่นนั้นของเขำ ไป

พยำยำมแก้ไขเขำไม่ให้กระท�ำเช่นนัน้อำจจะได้ผล เขำไม่ท�ำเช่นนัน้

ให้ขุน่มวัจติใจเรำอกี แต่คนอืน่ทีเ่รำจะต้องประสบพบผ่ำนกม็อียูเ่ป็น

อนัมำก กจ็ะต้องได้พบได้เห็นกำรกระท�ำของเขำทีไ่ม่ต้องใจเรำ ต้อง

แก้ไขต่อไป ไม่มีเวลำหยุดได้ ไม่รู้จักจบสิ้น แต่ถ้ำเรำมีปัญญำรู้ว่ำ 

ควำมปรงุคดิของเรำเองเท่ำนัน้ ทีเ่ป็นเหตแุท้จริง ทีท่�ำให้จิตของเรำ

เป็นไปต่ำง ๆ  ก่อทุกข์โทษแก่เรำเอง แม้เรามีปัญญารู้เช่นนี้เพียง
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พอสมควร เราก็ต้องระวังรักษาจิตของเราแก้จิตของเราให้สวัสดี 

จากความขุ่นมัวเศร้าหมองเร่าร้อนทั้งปวง เมื่อแก้จิตของเราได้

แล้วก็เป็นอันจบสิ้น ไมม่ีจิตดวงไหนอีกที่จะเรียงรายเข้ามาให้เรา

แก้ งานของเราก็จะส�าเร็จก็สัมฤทธิ์ผลแล

๒๑๓
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๖๑

หัดขีดวงให้แก่จิต

 ผู้ใหญ่ทั้งหลำย มักจะเปรียบเด็กตนว่ำซนเหมือนลิง นั่นก็

คือซนมำก ซนเหลือเกิน ซนที่สุด ปรำชญ์ทำงพุทธศำสนำท่ำน

เปรยีบจติว่ำไวเหมอืนลิง หรอืซนเหมอืนลงินัน่เอง แต่เมือ่น�ำเดก็ซน

มำเปรยีบกบัจิตท่ีไวเหมอืนลงิดงักล่ำว ควำมซนของเด็กกเ็ปรยีบไม่

ได้เลยกับควำมไวของจิต 

 ควำมไว หรือควำมซนของจิตนั่น มำกมำยเหลือควำมซน

ของเดก็ซนทัง้หลำยมำกมำยนกั เม่ือเด็กซนมำกไป ผูใ้หญ่ทีต้่องกำร

ให้เด็กหยุดซน ก็จะใช้อุบำยวิธีต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับเด็กนั้น ๆ 

เป็นต้นว่ำ ขีดวงให้เด็กอยู่ ไม่ให้พ้นออกไปจำกวง ถ้ำพ้นไปก็วำง

โทษไว้ เช่น ตเีป็นต้น เด็กกลัวจะได้รับโทษก็มักจะยอมอยูใ่นวงโดย

ดี ไม่เผลอซนออกไปนอกวง 

 จิตที่ไวหรือที่ซนก็เช่นเดียวกัน เจ้ำของผู้มีปัญญำรู้ว่ำควำม

ไวหรือควำมซนของจิตน้ัน ไม่เป็นคุณแต่เป็นโทษก็จะต้องใช้อุบำย

วธิต่ีำง ๆ ให้หยดุไว ให้หยดุซน หรือให้ช้ำลง ให้ซนน้อยลง แต่โทษ
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ที่จะเกิดแก่จิตที่ไม่เป็นไปตำมอุบำยวิธีที่เจ้ำตัววำงไว้นั้น มิได้เป็น

โทษทีเ่จ้ำตวัก�ำหนดไว้ด้วย แต่โทษทีเ่กดิขึน้เองเป็นผลของเหตุอย่ำง

แท้จริง คือแม้จิตไม่ลดควำมไวควำมซนลง ยังวุ่นวำยวิ่งไปตำมทำง

น้ันทำงนีไ้ม่หยุดหย่อน ก็ย่อมจะไม่ได้รับควำมสขุสงบ จะได้รบัควำม

ทุกข์ร้อนของจิตใจ นั่นคือโทษของกำรไม่รักษำจิตให้ไวน้อยลง 

 โทษที่เปรียบดังกำรถูกดุ ถูกตีของเด็กซน ที่ไม่ปฏิบัติตำม

ค�ำสั่งของผู้ใหญ่ โทษที่ปรำกฏแก่จิตใจที่ไม่หยุดวิ่ง ไม่หยุดไว คือ

ควำมไม่เป็นสุข เป็นควำมทุกข์ควำมร้อนต่ำง ๆ เพรำะจิตจักวิ่งไป

จับเรือ่งนัน้เรือ่งนี ้มทีัง้ทีเ่ป็นทกุข์มำกและเป็นทกุข์น้อย หรอืทีห่ลง

เข้ำใจเรยีกกนัว่ำเป็นสขุ เปรยีบได้ดงัเดก็ซนวิง่ไปวิง่มำไม่หยดุหย่อน

ก็ย่อมจะชนนั่นเหยียบนี่ ต้องเจ็บต้องปวดมำกน้อยตำมก�ำลังแรงที่

วิ่งไปชน ที่ถึงเลือดตกยำงออกก็มี ที่ถึงสลบไสลหมดสติไปก็มี น้ี

เป็นโทษที่เด็กซนได้รับ ปรำกฏให้รู้ให้เห็นกันอยู่ตลอดมำ 

 นกึถงึเด็กซน แล้วกน็กึถงึจติตนเองเถดิ ถ้ำปล่อยให้วิง่ปรดู

ปรำดไปนัน่ไปนี ่กย่็อมเป็นไปไม่ได้ ทีจ่ะอยูเ่ยน็เป็นสุข ย่อมจะต้อง

เจ็บปวดทนทุกข์ เช่นเดียวกับเด็กซนดังกล่ำวแล้วนั่นเอง พิจำรณำ

จิตของตนย่อมจะเหน็ได้ไม่ยำกนกั เร่ืองทัง้หลำยทีเ่กดิอยูเ่ป็นธรรมดำ 

เหมอืนสิง่ทัง้หลำยทีม่อียูร่อบตวัเดก็ ใจวิง่ไปจบัเรือ่งใดกเ็หมอืนเดก็

วิง่ไปชนเรือ่งนัน้ ย่อมไม่พ้นควำมเจบ็ปวด เดก็ซนเสียอีกอำจจะหลบ

พ้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่ำงหวุดหวิด ท่ีผู้ใหญ่มักจะกล่ำวว่ำ น่ำเสียวไส้ 
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เดก็ซนจึงยงัสำมำรถพำตวัรอดจำกควำมเจบ็ปวด เพรำะถกูกระทบ

กระแทกได้บ้ำงเป็นครั้งครำว 

 แต่ใจทีแ่ล่นไปจบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่จกัพ้นควำมเจบ็ปวดไปไม่

ได้ ความคิดปรุงของใจ จึงส�าคัญมาก คิดปรุงมากก็คือไวมาก ซน

มาก จะต้องเป็นทุกข์มาก ใจที่วิ่งไปจับเรื่องนั้นเรื่องนี้ ไปปรุงเรื่อง

นัน้ อย่ำงนัน้อย่ำงนี ้ก็คือไปยดึมัน่ว่ำเป็นอย่ำงนัน้อย่ำงน้ี ตำมทีค่ดิ

ปรงุนัน่เอง เมือ่ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไปตำมหลกัของควำมจรงิ

ของไตรลกัษณ์คอือนจิจงั ทกุขงั ทนอยู่ไม่ได้ อนตัตำไม่เป็นไปตำม

ควำมปรำรถนำต้องกำรของผู้ใดทั้งสิ้น 

 ควำมยึดมัน่ถือมัน่ว่ำ จะต้องยัง่ยนื ก็จะท�ำให้เกดิควำมทกุข์

เมื่อพบว่ำหำได้เป็นไปดังควำมยึดมั่นถือมั่นไว้ พุทธศำสนำจึงสอน

ให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดทั้งสิ้น ซึ่งจะเป็นไปได้ก็จะต้องเริ่มต้น

ด้วยกำรระวังควำมคิด ระวังใจ ไม่ให้วิ่งไปจับที่เรื่องนั้นเรื่องนี้ ต้อง

ให้ใจสงบอยู่ให้มำกที่สุด เหมือนจับเด็กให้นั่ง หรือยืนอยู่ในสถำนที่

มีขอบเขต ก็ย่อมจะไม่ชนนั่นชนนี่จนเดือดร้อนด้วยควำมเจ็บปวด

มำกน้อยต่ำง ๆ กนั วงทีจ่ะขดีให้เด็กอยู ่ใช้ชอล์ค ใช้ดนิสอกท็�ำได้ 

แต่วงที่จะขีดให้จิตอยู่ จะต้องเป็นค�ำภำวนำค�ำหนึ่งค�ำใดก็ได้ ถ้ำใจ

ภำวนำอยู่ก็จะไม่หยุดออกไปจับคิดปรุง เรื่องนั้นเร่ืองนี้ให้เป็นที่

เร่ำร้อนแก่จิตใจ 

 เมือ่ท�ำจติให้สงบอยูใ่นวงของกำรภำวนำบ่อยเข้ำ กจ็ะเหมอืน

๒๑๖



เด็กที่ถูกบังคับไม่ให้ซุกซนเปะปะไปนอกวงนอกห้อง จะสงบจะง่วง

และจะหลบั เรยีกกนัว่ำเดก็สิน้ฤทธิ ์จติกไ็ม่แตกต่างออกไป บังคบั

ให้ภาวนาบ่อยเข้าก็จะสิ้นฤทธิ์ไม่วุ่นวายให้เกิดความเจ็บช�้าเป็น

ทุกข์เป็นโทษ แต่จะสงบมากขึ้นทุกที จะมีความเย็นนิ่งเหมือน

เด็กหมดฤทธิ์หมดแรงหลับไปนั่นแล

๒๑๗
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๖๒

การเอาตัวรอดที่ถูกต้อง

 ภำษิตไทยกล่ำวไว้อย่ำงหนึ่งว่ำ รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 

ภำษิตบทนี้เป็นดำบสองคม คือเป็นคุณแก่ผู้มีปัญญำ และเป็นโทษ

แก่ผู้เบำปัญญำ 

 ที่เป็นคุณแก่ผู้มีปัญญำ ก็เพรำะผู้มีปัญญำจักเข้ำใจควำม

หมำยของภำษิตนี้ถูกต้องตำมจริง เมื่อเข้ำใจถูกก็คือเห็นถูก เป็น

สัมมำทิฏฐิ จักพำให้ด�ำเนินไปถูก คือปฏิบัติในกำรรักษำตัวให้รอด

อย่ำงถูก ซึ่งจักยังให้เกิดผลเป็นกำรรักษำตัวรอดได้จริง 

 ทีเ่ป็นโทษแก่ผูเ้บำปัญญำ ก็เพรำะผูเ้บำปัญญำจะเข้ำใจควำม

หมำยของภำษตินีไ้ม่ถกูต้องตำมจรงิ เมือ่เข้ำใจไม่ถกูกค็อืเหน็ไม่ถกู

เป็นมิจฉำทิฏฐิ จักพำให้ด�ำเนินไปไม่ถูก คือปฏิบัติในกำรรักษำให้

รอด อย่ำงไม่ถูก ซึ่งจักยังให้เกิดผลเป็นกำรรักษำตัวรอดไม่ได้จริง 

คือรักษำตัวไม่รอดนั่นเอง 

๒๑๘



 ผู้มีปัญญำ กับผู้เบำปัญญำ จะเข้ำใจควำมหมำยของภำษิต 

รูร้กัษำตวัรอดเป็นยอดดีไม่เหมอืนกัน ตืน้ลึกไม่เสมอกนั ผูม้ปัีญญำ

ย่อมเข้ำใจควำมหมำยของภำษิตนี ้ลกึลงไปว่ำกำรรูร้กัษำตัวรอดเป็น

ยอดดนีัน้ หมำยถงึกำรรักษำตนให้สวัสดจีำกอันตรำยด้วย และด�ำรง

ตนอยูไ่ด้ด้วยควำมดีงำมด้วย แต่ผูเ้บำปัญญำย่อมเข้ำใจควำมหมำย

ของภำษิตนี้เพียงตื้น ๆ ว่ำกำรรู้รักษำตัวรอดเป็นยอดดีนั้น หมำย

ถึง กำรรักษำตนให้พ้นภัยอันตรำยเฉพำะหน้ำ ไปชั่วครั้งชั่วครำว

เท่ำน้ัน ไม่ค�ำนงึถงึว่ำ กำรพ้นจำกภยัแล้ว ตนจะด�ำรงตนอยูอ่ย่ำงดี

งำมหรือไม่ 

 ด้วยควำมเข้ำใจควำมหมำยของภำษิตนี้ที่แตกต่ำงกัน กำร

ปฏิบัติของบุคคลสองพวกจึงแตกต่ำงกัน ผู้มีปัญญำจะรักษำตัวให้

รอดด้วยกำรค�ำนึงถึงควำมดีเป็นใหญ่คือมุ่งท�ำกรรมดี เพื่อให้ควำม

ดีรกัษำตวัให้รอด โดยยึดมัน่ในสจัจะทีว่่ำ ท�ำดจัีกได้ด ีท�ำดีจกัไม่ได้

ชัว่ แต่ผูเ้บำปัญญำจะรักษำตวัเพ่ือให้รอด ด้วยกำรไม่ค�ำนึงถงึควำม

ดีใด ๆ ทั้งสิ้น จะท�ำผิดท�ำชั่วได้ทุกอย่ำง ถ้ำคิดว่ำจะเป็นกำรช่วย

ให้รอด เพื่อควำมรอดของตนในเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนเฉพำะหน้ำ  

ผู้เบำปัญญำจะคิดพูดท�ำได้ต่ำง ๆ โดยไม่ค�ำนึงว่ำกำรคิดพูดท�ำเช่น

นั้น เป็นกำรถูกต้องหรือไม่ จะเป็นทุกข์โทษภัยแก่ตนเอง หรือแก่ 

ผู้ใดในภำยหลังหรือไม่ 

 ค�ำว่ำ ดีแต่เอำตัวรอด เกิดขึ้นเพรำะกำรกระท�ำของผู้เบำ

๒๑๙



ปัญญำดงักล่ำว ไม่ได้เป็นค�ำยกย่องสรรเสริญ แต่เป็นกำรต�ำหนิ ซึง่

ผู้มีปัญญำจะไม่ถูกต�ำหนิเช่นนี้ ทั้ง ๆ ที่ผู้มีปัญญำก็สำมำรถเอำตัว

รอดได้ ผู้ที่ถูกต�ำหนิว่ำดี แต่เอำตัวรอด จะกล่ำวว่ำ เป็นผู้รู้รักษำ

ตัวรอดดงัภำษิตน่ำจะไม่ถกูต้องนกั เพรำะกำรท่ีถกูต�ำหนิติฉนิกค็อื

กำรรักษำตัวไม่รอดเท่ำไรนัก กำรรักษำตัวรอดจะต้องรักษำตัวให้

พ้นได้จำกกำรต�ำหนดิหูมิน่ดูแคลนของคนด ีมปัีญญำทัง้หลำย ผู้เอำ

ตัวรอดไม่ใช่ผูรู้ร้กัษำตวัรอด เพรำะท�ำได้ทุกอย่ำงเพือ่เอำตัวรอด พงึ

สงัเกตค�ำว่ำ เอำตวัรอด กับรักษำตัวรอด ว่ำแตกต่ำงกนัอย่ำงไร ค�ำ

ว่ำ รักษำ มีควำมหมำยในทำงดี เป็นโรคก็ช่วยให้หำย เป็นสมบัติ

มีค่ำก็ระวังมิให้สูญหำยท�ำลำยไป 

 ค�ำว่ำ รกัษำ จะไม่น�ำไปใช้เกีย่วกบัควำมไม่ด ีเช่น ไม่ใช้ว่ำ

รักษำโรคไว้ไม่ให้หำย หรือรักษำควำมชั่วไว้ ไม่ใช้ค�ำว่ำรักษำเกี่ยว

กบัควำมไม่ดดีัง่นี ้ค�ำว่ำ รกัษำ จะใช้แต่ในทำงทีด่ดีงักล่ำวแล้วเท่ำน้ัน 

เมื่อจะรักษำตัวให้รอด จึงควรระลึกถึงควำมจริงดังกล่ำว และอย่ำ

รักษำด้วยกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับควำมไม่ดีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ถ้ำจะคิด พูด ท�ำที่ไม่ดีเพื่อพำตัวให้รอดเมื่อใด ก็พึงระลึก

ว่ำก�ำลังจะเอำตัวไม่รอดอย่ำงถูกต้อง ก็พึงระลึกว่ำก�ำลังจะเอำตัว

รอดอย่ำงไม่ถกูต้อง ไม่ได้ก�ำลงัจะรกัษำตวัให้รอด เช่นทีภ่ำษิตยกย่อง

ไว้เลยว่ำ รู้รักษำตัวรอดเป็นยอดดี 

๒๒๐



 ทุกวันนี้มีเหตุกำรณ์เกิดขึ้นต่ำง ๆ ที่พำให้น่ำคิดว่ำยำกจะ

เอำตัวรอดได้ แต่ไม่ยำกเกินไปที่จะรักษำตัวให้รอด อานุภาพของ

ความดีมีจริงและอัศจรรย์นัก คิดดี พูดดี ท�าดี ให้เต็มสติปัญญา

ความสามารถ อย่าเหน็กบัอะไรอืน่เกนิกว่าการคดิดีพดูดที�าดอีย่าง

เตม็ที ่แล้วนัน่แหละจะเกดิความมัน่ใจได้ด้วยตนเองว่า ตนสามารถ

รกัษาตวัรอดได้แน่นอนแล้ว แม้ในท่ามกลางแห่งอะไร ๆ ทีท่�าให้

ไม่น่าเบาใจว่าจะเอาตัวรอดได้หรือแล

๒๒๑
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๖๓

สิ่งที่มีอ�านาจที่สุด

 ใจเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด มีฤทธ์ิมีอ�ำนำจท่ีสุด พระพุทธเจ้ำจึง

ทรงแสดงว่ำ ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทกุสิง่ส�าเรจ็ด้วยใจ ควำม

ดี ควำมชั่ว ควำมสุข ควำมทุกข์ ควำมเย็น ควำมร้อน ควำมสงบ 

ควำมวุน่ เกดิจำกใจท้ังส้ิน ใจจะมฤีทธ์ิมอี�ำนำจไปในทำงใด กส็�ำคญั

ทีธ่รรมะ หรืออำรมณ์อันเป็นทีต่ัง้ของใจ แม้มกุีศลธรรมเป็นอำรมณ์

เป็นที่ตั้ง ใจก็จะมีฤทธิ์มีอ�ำนำจไปในทำงกุศล คือ ในทำงฉลำด พำ

ให้มีควำมดี ควำมสุข ควำมเย็น ควำมสงบ แม้มีอกุศลธรรมเป็น

อำรมณ์เป็นทีต่ัง้ ใจก็จะมฤีทธ์ิมอี�ำนำจไปในทำงอกศุล คอืในทำงไม่

ฉลำด พำให้มีควำมชั่ว ควำมทุกข์ ควำมร้อน ควำมวุ่น 

 ผูม้ปัีญญำรูค้วำมจรงิดัง่นี ้จงึสนใจดแูลรกัษำใจของตนอย่ำง

ยิง่ มุง่มัน่จะพำตนให้พ้นจำกควำมชัว่ ได้มคีวำมด ีให้พ้นจำกควำม

ทุกข์ ได้มีควำมสุข ให้พ้นจำกควำมร้อน ได้มีควำมเย็น ให้พ้นจำก

ควำมวุ่น ได้มีควำมสงบ ซึ่งแม้ปฏิบัติถูก ปฏิบัติจริงแล้ว จักส�ำเร็จ

ดงัควำมมุง่มัน่ได้ มคีวำมดี มคีวำมสขุ มเียน็ มคีวำมสงบ ผู้อืน่ทัง้

นัน้ ส่ิงอืน่ทัง้นัน้ เหตกุำรณ์ทัง้นัน้ ทีจ่ะท�ำให้เกิดทกุข์เกิดสขุเป็นต้น 

๒๒๒



ไม่เป็นไปตำมอ�ำนำจควำมปรำรถนำต้องกำรของผู้ใดทั้งสิ้น จะเกิด

ก็เกิด จะเป็นไปก็เป็นไป 

 ควำมจรงิดัง่นี ้ทกุคนประสบพบผ่ำนอยูค่รัง้แล้วครัง้เล่ำเสมอ

มำ แต่หำได้พยำยำมท�ำให้มคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจจริง คอืไม่ท�ำให้เกดิ

เป็นปัญญำ รู้จริง เมื่อไม่เกิดเป็นปัญญำรู้จริง ก็ไม่เกิดผล ไม่เป็น

คุณ เป็นประโยชน์แก่จิตใจ แต่ใจไม่เหมือนเหตุ เกิดทุกข์ เกิดสุข

ทั้งหลำยนั้น ใจเป็นสิ่งที่บังคับได้ด้วยกำรศึกษำอบรม ใจเป็นสิ่งที่

สำมำรถฝึกอบรมให้อยูใ่นอ�ำนำจได้ ฝึกอบรมอย่ำงไรกเ็ป็นอย่ำงน้ัน 

ฝึกอบรมให้เป็นใจที่ดีก็จะเป็นใจที่ดี ฝึกอบรมให้เป็นใจที่ร้ำย ก็จะ

เป็นใจท่ีร้ำย ฝึกอบรมให้เป็นใจทีส่งบกจ็ะเป็นใจทีส่งบ ฝึกอบรมให้

เป็นใจที่วุ่นก็จะเป็นใจที่วุ่น ฝึกอบรมให้เป็นใจที่มืดด้วยควำมอับ

ปัญญำ ก็จะเป็นใจที่มืดด้วยควำมอับปัญญำ ฝึกอบรมให้เป็นใจที่

สว่ำงด้วยปัญญำ ก็จะเป็นใจที่สว่ำงด้วยปัญญำ ใจฝึกได้อบรมได้

บังคับได้ดั่งนี้ 

 เรือ่งอืน่ทัง้หลำย ผูอ่ื้นทัง้หลำย สิง่อ่ืนทัง้หลำย บงัคบัไม่ได้ 

แม้แต่ที่เป็นส่วนแห่งร่ำงกำยของตนเอง ก็ยังบังคับให้เป็นไปตำม

ควำมพอใจไม่ได้ ต้องกำรไม่ให้รู้แก่ ไม่รู้เฒ่ำ ก็ต้องแก่ต้องเฒ่ำ 

ต้องกำรให้ไม่รู้เจ็บ ไม่รู้ปวด ก็ต้องเจ็บ ต้องปวด ต้องกำรให้หู ให้

ตำ ให้ฟัน ให้ผิวพรรณวรรณะ ไม่รูม้วั ไม่รูห้กั ไม่รูเ้หีย่วย่น กต้็อง

มวัต้องหกัต้องเหีย่วย่นหลำย ๆ อย่ำง ตรงกนัข้ำมกบัทีพ่ำกนัพอใจ

๒๒๓



ปรำรถนำต้องกำร น้ีคืออนตัตำ ไม่เป็นไปตำมควำมปรำรถนำต้องกำร

ของผู้ใดทั้งสิ้น จะหำวิธีชะลอควำมแก่เฒ่ำอย่ำงไร จักไม่เป็นไปดัง

ต้องกำร เกีย่วกบัสงัขำรร่ำงกำยของตนเองแท้ ๆ ยังเป็นอนตัตำเช่น

นี้ สิ่งที่ไกลตนออกไป จะพ้นจำกควำมเป็นอนัตตำได้อย่ำงไร 

 ต้องกำรจะให้ผูอ่ื้นเป็นเช่นนัน้เช่นนี ้ให้ปฏิบตัอิย่ำงน้ันอย่ำง

นี ้จะเป็นไปได้อย่ำงไร เมือ่เป็นไปไม่ได้ก็ย่อมเป็นทกุข์ แต่ถ้ำรูต้ำม

ควำมจรงิในเรือ่งของอนตัตำ ใจไม่ยดึมัน่ว่ำผูน้ัน้ สิง่นัน้ เรือ่งนัน้จะ

เป็นไปได้ตำมควำมปรำรถนำต้องกำร ก็ย่อมจะไม่เป็นทุกข์ 

 ไตรลักษณ์คืออนิจจัง ควำมไม่เที่ยง ทุกขัง ควำมเป็นทุกข์ 

ทนอยู่ไม่ได้ อนัตตำไม่เป็นไปตำมควำมปรำรถนำต้องกำรของผู้ใด

ทั้งสิ้น พระพุทธเจ้ำทรงสอนให้หมั่นพิจำรณำเนือง ๆ เพรำะทรง

หย่ังรู้ชัดแจ้งว่ำ ใจนั้นฝึกได้ อบรมได้ กำรหมั่นพิจำรณำให้เป็น

ปัญญำ คือกำรอบรมใจ ถ้ำอบรมให้จริงใจก็จะเป็นไปตำมควำม

ปรำรถนำต้องกำร เมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ควรปล่อยปละละเลยใจของ

ตน ควรทุ่มเทสตปัิญญำควำมสำมำรถ พำกเพยีรอบรมรกัษำให้เตม็

ที่ ควำมสุขอย่ำงยิ่งของคนเรำ ไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่น แต่อยู่ที่ใจดวงนี้

เท่ำนั้น ควำมทุกข์อย่ำงยิ่งของคนเรำก็ไม่ได้อยู่ที่อะไรอื่น อยู่ที่ใจ

ดวงนี้เช่นกัน 

 พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้น�าทางไปสูค่วามสว่างรุง่เรอืงอย่าง

๒๒๔



แท้จริง ควรถือเอาประโยชน์จากพุทธศาสนาให้เต็มสติปัญญา

ความสามารถโดยยึดหลกัคอืใจเป็นส�าคญั หาอารมณ์ทีเ่หมาะกบั

จรตินสัิยให้เป็นอารมณ์ของใจ เพือ่จะได้สามารถท�าใจให้สมบรูณ์

ด้วยสตปัิญญา หลงัจากน�ามาซึง่ความสขุ ความส้ินทกุข์ทัง้หลาย

ทั้งปวงแล

๒๒๕
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๖๔

ทางเดินที่ถูกต้อง

 พระพุทธเจ้ำ ทรงมีพระกรุณำคุณยิ่งใหญ่ ไม่มีผู้เปรียบได้

เลย เป็นพระกรุณำที่บริสุทธิ์ เพรำะทรงถึงแล้วซึ่งควำมบริสุทธิ์สิ้น

เชิง ไม่ทรงข้องเกี่ยวกับอะไรท้ังสิ้น ทรงพ้นทุกข์อย่ำงส้ินเชิง พ้น

จำกกำรเวียนว่ำยตำยเกิดด้วยพระมหำกรุณำ จึงได้ทรงประกำศ

ธรรมส�ำหรับดับทุกข์ไว้ ให้โลกได้รู้จักเป็นครั้งแรก 

 ถ้ำมกีำรปฏบิตัติำมให้ถกูต้อง ควำมดบัทกุข์ พ้นทกุข์ จำก

ทุกข์ย่อมเกิดขึ้น ในธรรมส�าหรับดับทุกข์น้ัน ทรงแสดงข้อไม่ควร

ปฏิบัติสองประการ คอืประการหนึง่ไม่มุง่บ�าเรอตนให้เป็นสขุจนเกิน

ไป ข้อสองไม่ทรมานตนให้ทุกข์ร้อนจนเกินไป ทรงสอนให้เดินสาย

กลาง 

 ประกำรส�ำคญั ทรงสอนให้มปัีญญำรูใ้ห้ถกู ให้ชอบ ว่ำอะไร

ทัง้นัน้ท่ีเกดิข้ึนต้องมเีหต ุไม่มเีหตจุะมผีลไม่ได้ และเหตกุบัผลต้อง

ตรงกนัเสมอ ท่ีท่ำนกล่ำวว่ำ ท�ำดีได้ดี ท�ำชัว่ได้ชัว่ นัน่เอง ถ้ำต้องกำร

ผลใดต้องท�ำเหตุให้ตรงกับผลทีต้่องกำรนัน้ ต้องกำรผลดต้ีองท�ำเหตุ

ดี ไม่ต้องกำรผลไม่ดี ต้องไม่ท�ำเหตุไม่ดี คือดับเหตุได้ ก็ดับผลได้

๒๒๖



นัน่เอง ปรำรถนำให้ผลดบั แต่ไม่ดบัเหต ุย่อมไม่เป็นไปดงัปรำรถนำ 

ถ้ำดับเหตุ แม้ไม่ปรำรถนำให้ผลดับ ผลก็จะดับ เช่นจะดับเหตุที่ใด

คือไม่ท�ำเหตุ เช่นถ้ำดับเหตุที่ดี คือไม่ท�ำเหตุที่ดี แม้ไม่ต้องกำรให้

ผลดีดับ ผลดีก็ต้องดับ 

 ทำงสำยกลำงที่พระพุทธเจ้ำทรงแสดงให้พำกันเดิน เพื่อไป

สู่ควำมดับทุกข์นั้น นอกจำกมีควำมเห็นชอบ คือ สัมมำทิฏฐิเป็น

ประธำนแล้ว ยังประกอบด้วยองค์อีกเจ็ด รวมเป็นมรรคมีองค์แปด 

คือความเห็นชอบ ความด�าริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ ความ

เลี้ยงชีวิตชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกชอบ ความตั้งจิตชอบ 

 ผู้มำบริหำรจิตที่ปรำรถนำจะได้รับประโยชน์จำกธรรมะ

ส�ำหรบัดบัทุกข์ท่ีพระพทุธเจ้ำประทำนให้ ต้องส�ำรวจตนเองเนอืง ๆ 

โดยยกองค์ทั้งแปดแห่งมรรคนี้เป็นเครื่องเทียบ พิจำรณำควำมด�ำริ

ของตนว่ำชอบหรือไม่ชอบ ถ้ำด�ำริไปในทำงท�ำดีก็เป็นด�ำริชอบ ถ้ำ

ด�ำริไปทำงท�ำไม่ดีก็เป็นด�ำริไม่ชอบ องค์อื่น ๆ ในมรรคมีองค์แปด 

กท็�ำนองเดยีวกนั ถ้ำเป็นไปในทำงด ีก็เป็นชอบ ถ้ำเป็นไปในทำงไม่

ด ีกเ็ป็นไม่ชอบ แต่นีก็้ต้องอำศยัควำมทีซ่ือ่สตัย์ต่อตนเองเป็นส�ำคญั 

อย่ำหลอกตนเอง ถ้ำด�ำริไม่ดีเป็นต้น ก็ให้ซื่อสัตย์อดทนต่อตนเอง

รับว่ำ เป็นควำมด�ำริไม่ชอบ 

 เม่ือรบักบัตนเองอย่ำงสตัย์ซือ่แล้วเช่นนี ้ถ้ำจะขนืด�ำเนินต่อ

ไป บนทำงสำยไม่ชอบนี ้นอกจำกจะดบัทกุข์ไม่ได้แล้ว ยังจะเพ่ิมพนู

ทุกข์ยิ่งขึ้นอีกด้วย ควำมด�ำริไม่ชอบ และด�ำริไปตำมสำยแห่งควำม

ไม่ชอบนี้ กล่ำวได้ว่ำเป็นกำรท�ำบำปและบำปนั้น ท่ำนกล่ำวไว้เป็น

๒๒๗



ภำษิตว่ำ ผู้ท�าบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ละไปแล้วก็เศร้าโศก ชื่อ

ว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสอง เขาเห็นธรรม อันเศร้าหมองของตน จึง

เศร้าโศกและเดือดร้อนและตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผล คนเขลายัง

เข้าใจว่ามีรสหวาน แต่บาปให้ผลเมื่อใด คนเขลาย่อมประสบทุกข์

เมื่อนั้น 

 ท่ำนจึงสอนว่ำ ถ้าท่านกลัวทุกข์ ถ้าท่านไม่รักทุกข์ ก็อย่า

ท�าบาป ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ ผู้ด�าริชอบ และด�าเนินไปตามทาง

สายชอบกล่าวได้ว่า เป็นผู้ท�าบุญ ผลของบุญตรงกันข้ามกับบาป 

ดังแสดงไว้เกี่ยวกับผลของการท�าบุญว่า ผู้ท�าบุญแล้ว ย่อมยินดีใน

โลกนี ้ตายแล้วย่อมยนิด ีชือ่ว่าย่อมยนิดใีนโลกทัง้สอง เขาย่อมยนิดี

ว่าเราท�าบุญไว้แล้ว ไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้น และที่ว่าผู้ท�าบุญแล้ว

ย่อมยินดีในโลกนี้ ละไปแล้ว ย่อมบันเทิง ชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลก

ทั้งสอง เขาเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้ว ย่อมบันเทิง

ปราโมช 

 อย่างไรก็ตาม ท่านแสดงด้วยว่า ผูใ้ดท�ากรรมชัว่แล้ว ละ

เสียได้ด้วยกรรมดี ผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์

พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นแล

๒๒๘
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๖๕

สิ่งที่มีค่าส�าหรับชีวิต

 สิง่ท่ีควรเป็นทีพ่งึปรารถนาย่ิงกว่าอะไรอืน่ ควรจะเป็นปัญญา 

เพราะปัญญาอาจพาไปสู่ความส�าเร็จในทุกเรื่อง ทุกสิ่ง ความมั่งมี

ศรีสุขก็ตาม ความก้าวหน้าในการงานก็ตาม ความส�าเร็จมรรคผล

นิพพานก็ตาม เกิดได้จากปัญญาทั้งสิ้น 

 สมเด็จพระบรมศำสดำสัมมำสัมพุทธเจ้ำ ทรงตรัสรู้เป็น

พระพทุธเจ้ำกด้็วยพระปัญญำ พระอรหนัตสำวกทัง้หลำยทีท่�ำกเิลส

ให้สิ้น ได้เป็นพระอรหันต์ ก็ด้วยปัญญำ ผู้รักษำตัวรอดได้ แม้ตก

อยู่ในภยัอนัตรำยร้ำยแรงกด้็วยปัญญำ ผูป้ระสบควำมส�ำเรจ็ต่ำง ๆ 

ก็ด้วยปัญญำ 

 ในทำงตรงกันข้ำม เรำท่ำนทั้งหลำยที่ปรำรถนำมรรคผล

นิพพำนแต่ก็ไม่สมปรำรถนำก็เป็นด้วยไม่มีปัญญำเพียงพอ มีภัย

อันตรำยเกิดขึ้นเอำตัวไม่รอด ก็เป็นด้วยไม่มีปัญญำเพียงพอ หวัง

ควำมส�ำเรจ็ในเร่ืองต่ำง ๆ ก็ไม่ส�ำเรจ็สมหวงั ก็เป็นด้วยไม่มปัีญญำ

๒๒๙



เพียงพอ 

 จำกตัวอย่ำงดังกล่ำว ควรจะเพียงพอส�ำหรับท�ำให้เห็นว่ำ 

ปัญญำนั้นส�ำคัญนัก เป็นที่ควรปรำรถนำยิ่งนัก มีปัญญำพร้อม ก็

จะมีทุกอย่ำงพร้อม ขำดปัญญำเพียงไร ก็จะขำดสิ่งปรำรถนำเพียง

นั้น กำรบริหำรจิตก็เช่นเดียวกัน ต้องอำศัยปัญญำเป็นส�ำคัญ  

มฉิะนัน้กจ็ะไม่เกิดผล ปัญญำเป็นเรือ่งของธรรมชำตมิอียูแ่ล้วทัว่ไป 

เป็นแต่กิเลสที่หุ้มห่อจิตใจกำงกั้นไว้ มิให้ปัญญำเข้ำถึงได้โดยง่ำย  

จิตนั้น ท่ำนกล่ำวไว้ตำมควำมจริงแล้วว่ำ เป็นธรรมชำติประภัสสร 

คือผ่องใส แพรวพรำว ด้วยรัศมีรุ่งเรือง ปรำศจำกไฝฝ้ำมลทิน แม้

เลก็น้อยเพยีงใด ควำมแพรวพรำวของจตินัน้ มรัีศมีกว้ำงใหญ่ไพศำล 

มิอำจประมำณขอบเขตได้ ทุกจิตเป็นเช่นนี้ 

 แต่จิตของผูม้กีเิลสประกอบอยูใ่นควำมคิด ย่อมถกูควำมคดิ

ที่ตกอยู่ใต้อ�ำนำจของกิเลสเข้ำหุ้มห่อ และจิตอันประภัสสรที่ถูกหุ้ม

ห่อด้วยควำมคิดปรุงแต่งของกิเลส ก็เหมือนแก้วมณีล�้ำค่ำที่ถูกห่อ

หุ้มด้วยวัสดุหลำกสี ทับถมกันเข้ำมำกมำย เพรำะย่อมเข้ำใจกันดี

อยู่แล้วว่ำ ควำมคิดปรุงแต่งนั้นไม่มีเวลำหยุดยั้ง มีแต่จะติดต่อกัน

มว่ิำงเว้น แก้วมณีน�ำ้งำมถกูห่อหุม้ จักไม่ปรำกฏควำมงำมแห่งรศัมี

ฉนัใด จิตท่ีถกูควำมคิดปรุงแต่งแห่งกิเลสเข้ำห่อหุ้ม กจ็กัไม่ปรำกฏ

ควำมประภัสสรฉันนั้น 

๒๓๐



 แต่นัน่มใิช่หมำยควำมว่ำ ควำมประภสัสรแห่งจติจะมคิงอยู่ 

ลึกลงไปใต้วัสดุหลำกสีที่ห่อหุ้มอยู่ แก้วมณียังคงควำมเป็นแก้วมณี

ทีห่ำค่ำมไิด้ มไิด้มคีวำมหมองมวัสิน้ค่ำไปอย่ำงใด จิตทีม่ธีรรมชำติ

ประภสัสรกเ็ช่นกนั แม้จะอยูล่กึลงไปใต้ควำมขุน่มวัของควำมคดิปรงุ

แต่งด้วยอ�ำนำจกเิลส แต่จตินัน้กย็งัคงควำมประภสัสรเช่นเดมิ มไิด้

มมีลทนิอย่ำงใด แต่ยังมคีวำมแตกต่ำงทีส่�ำคญั ระหว่ำงจิตประภสัสร

ที่ถูกควำมคิดปรุงแต่งเข้ำห่อหุ้มกับแก้วมณีที่ถูกน�ำวัสดุต่ำง ๆ เข้ำ

พันห่อ คือ วัตถุที่ถูกน�ำเข้ำห่อหุ้มแก้วมณีนั้น เมื่อห่อหุ้มเข้ำแล้ว 

หยุดห่อหุ้มใบใหม่แล้ววัตถุนั้น ก็จักยังไม่หลุดจำกดวงแก้วมณี จะ

หลุดต่อเมื่อต้องหยิบยกออก แก้ออก แต่ควำมคิดปรุงแต่งที่เข้ำไป

ห่อหุ้ม พรำงควำมประภัสสรแห่งจิตนั้น จะพ้นไปในทันทีที่หยุดคิด

ปรุงแต่ง 

 แต่ทีจ่ติของบถุุชนทัง้หลำย ไม่มเีวลำปรำกฏควำมประภัสสร 

ก็เพรำะมีควำมคิดปรุงแต่งไม่หยุดยั้ง ไม่ขำดสำย ปรุงแต่งเรื่องนั้น

เร่ืองนี ้เรือ่งโน้น ตลอดเวลำ ทกุลมหำยใจเข้ำออก จิตจึงถกูห่อหุ้ม

อยูต่ลอดเวลำ ผู้ย่ิงด้วยปัญญำ ปรำรถนำจะให้ควำมประภสัสรแห่ง

จิตปรำกฏชัดแจ้ง จึงท�ำควำมเพียรพยำยำมหยุดควำมคิดปรุงแต่ง

ทัง้ปวง อันเป็นไปใต้อ�ำนำจของกิเลส คือควำมโลภ ควำมโกรธควำม

หลง หยุดควำมคิดปรุงแต่งได้มำกเพียงไร ควำมประภัสสรแห่งจิต

ย่อมปรำกฏมำกเพียงนั้น ควำมสุขสงบย่อมมีมำกเพียงนั้น แก่ผู้มี

จิตอันประภัสสร 
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 อันควำมประภสัสรปรำกฏแล้ว ท่ำนผูห้ยดุควำมคดิปรงุแต่ง

ได้สิ้นเชิง จิตประภัสสรของท่ำนจึงปรำกฏเต็มที่เป็นที่ประจักษ์แก่

ตนเอง เป็นบรมสุข 

 ผู้มาบริหารจิต ก็คือผู้มุ่งท�าจิตให้ผ่องแผ้วให้มีค่าสูงส่ง

ด้วยความผ่องแผ้ว คือประภัสสรนั่นเอง แม้พิจารณาดังกล่าวมา

ข้างต้นให้เหน็ด้วย ปฏิบตัจิรงิจงัทีจ่ะหยดุความคดิปรงุแต่งอนัเป็น

กเิลสไม่ว่าตาจะเหน็รูปอะไร หูจะได้ยินเสยีงใด จมกูจะได้กล่ินใด 

ลิน้จะได้รบัรสใด กายจะได้สมัผสัใด กพ็ยายามมสีติ คดิปรุงแต่ง

เกีย่วกับรปูเสยีงกลิน่รส กบัสิง่ทีส่มัผสัให้น้อยทีส่ดุ เท่าทีส่ามารถ

จะควบคมุได้ พยายามเช่นนีใ้ห้สม�า่เสมอจะรู้ด้วยตนเอง พงึความ

ผ่องใสแห่งจิต ที่เพิ่มขึ้นทุกที มิใช่ว่าจะได้ผลทันทีทันใด เป็น

ความประภัสสรทีเดียว พึงอย่าท้อแท้แต่ต้องเพียรพยายามแล

๒๓๒
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๖๖

สิ่งที่ทุกคนแสวงหา

 ทกุคนจะแสวงหำควำมพ้นทกุข์ แม้จะไม่ได้มุง่หมำยถึงควำม

พ้นทกุข์อย่ำงสิน้เชงิ คอื มไิด้มุง่หมำยถงึควำมไม่กลบัเวียนว่ำยตำย

เกดิ ทุกข์ท่ีทุกคนพยำยำมจะหนใีห้พ้นน้ัน ทัว่ ๆ ไป หมำยถงึ ทกุข์

สำมัญที่ประสบพบอยู่ ทุกข์เพรำะควำมพลัดพรำกจำกของรัก ของ

เจรญิใจบ้ำง ทกุข์เพรำะต้องประสบกับสิง่ท่ีไม่เป็นทีร่กั ทีช่อบใจบ้ำง 

ทกุข์เพรำะกำรสูญเสยีต่ำง ๆ บ้ำง ทกุข์เพรำะควำมเจบ็ไข้บ้ำง ทกุข์

เหล่ำนี้ที่ทุกคนพยำยำมแสวงหำทำงหลีกเลี่ยง 

 ผู้มำบริหำรจิตก็แสวงหำทำงนั้นอยู่เช่นกัน แต่มีจ�ำนวนไม่

น้อยทีแ่สวงอย่ำงไม่ถกูทำง จึงยำกจะพ้นจำกควำมทุกข์ดงักล่ำว หรือ

มฉิะนัน้กพ้็นจำกทุกข์หนึง่ กลบัไปมอีกีทกุข์หนึง่ เครือ่งช่วยทีส่�ำคญั

ในกำรแสวงหำทำงพ้นทุกข์มีอยู่ ผู้ใดมีเครื่องช่วยนั้น จักสำมำรถ

พบทำงหลีกจำกทุกข์ได้อย่ำงดียิ่ง เครื่องช่วยนั้นคือปัญญำ ปัญญำ

มีควำมส�ำคัญที่สุดในทุกเร่ือง มีควำมจ�ำเป็นจะต้องใช้ประกอบกับ

ทกุเรือ่ง ทกุเวลำ ทีป่รำรถนำควำมส�ำเร็จด้วยด ีไม่ว่ำจะอยูใ่นฐำนะ
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ผู้ใหญ่หรือผู้น้อย ก็จ�ำเป็นต้องใช้ปัญญำ ไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะผู้ให้

หรอืผู้รบั กจ็�ำเป็นต้องใช้ปัญญำ ไม่ว่ำจะเป็นผูดี้ หรือผูร้้ำย กจ็�ำเป็น

ต้องใช้ปัญญำ ไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะใดจ�ำเป็นต้องใช้ปัญญำท้ังน้ัน  

มิฉะนั้นก็จะไม่ได้รับควำมส�ำเร็จด้วยดีในชีวิต 

 ในที่นี้ จะยกตัวอย่ำงในฐำนะเป็นผู้รับหรือผู้ให้ เพรำะทุก

คนต้องเป็นทัง้ผูร้บัและผูใ้ห้อยูด้่วยกันทัง้นัน้ ควำมเดอืดร้อนวุน่วำย 

ควำมบกพร่องผิดพลำดทั้งหลำยทั้งปวง เกิดจำกควำมขำดปัญญำ

ของผู้รับและผู้ให้เป็นอันมำก เมื่อเป็นผู้รับปัญญำก็ส�ำคัญยิ่งนัก  

แม้ไม่ใช้ปัญญำประกอบกำรรับควำมเสียหำยมำกมำยต่ำง ๆ ก็จะ

เกิดตำมมำได้ 

 กำรไม่ใช้ปัญญำเกี่ยวกับกำรเป็นผู้รับก็เช่น หลงต่ืน หลง

เพลนิ ไปกบัสิง่ทีไ่ด้ จนไม่มปัีญญำรู้ว่ำ เป็นสิง่ทีผู่ใ้ห้มุง่หมำยอย่ำงไร 

เมื่อรู้ว่ำผู้นั้นผู้นี้เป็นผู้ให้ ควำมขำดปัญญำก็จะท�ำให้คิดว่ำ จะต้อง

ตอบแทนเขำด้วยดี โดยไม่ค�ำนึงว่ำเขำมำดีหรือมำร้ำย กำรจะเป็น

ผู้รับที่ดีได้ จะต้องมีปัญญำรู้อยู่เสมอว่ำ จะต้องปฏิบัติในฐำนะผู้รับ

อย่ำงไร รับได้ แต่ต้องรบัอย่ำงมเีกยีรต ิรบัอย่ำงให้ผูใ้ห้ไม่รูส้กึดถููก 

เยำะหยันได้ว่ำ ตกเป็นทำสเงิน หรือเป็นทำสสิ่งของที่เขำให้ หรือ

ตกเป็นเหยือ่กำรยกยอปอป้ันของเขำ นัน่คอื เมือ่เป็นผู้รบัได้รบัแล้ว 

จะปฏบิตัติอบแทนอย่ำงมปัีญญำ มเีหตผุล สิง่ใดสมควรปฏบัิติเพือ่

ตอบแทนได้ จึงจะท�ำสิ่งใดไม่ควรก็ไม่ท�ำ จะไม่ถือว่ำกำรตอบแทน
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จะต้องท�ำทุกอย่ำงเพื่อผู้ให้ ไม่ค�ำนึงว่ำจะเกิดผลเสียผลดีอย่ำงไร 

เช่นนี้เรียกว่ำเป็นผู้รับอย่ำงมีปัญญำ 

 เมื่อมีปัญญำในกำรรับ ย่อมสำมำรถรับได้ทุกอย่ำงจำกทุก

คน ทั้งจำกมิตร จำกศัตรู จำกผู้ดีจำกผู้ร้ำย แต่ถ้ำไม่มีปัญญำใน

กำรรับ ก็ไม่ควรจะเป็นผู้รับเสียเลยจะดีกว่ำ ปลอดภัยกว่ำ เพรำะ

ผู้ให้ที่มุ่งร้ำยย่อม จักให้ด้วยหวังผลร้ำยให้เกิดแก่ผู้รับบ้ำง ให้ผู้รับ

เป็นมือไปสร้ำงผลร้ำยแก่ผู้อื่นบ้ำง ต้องมีปัญญำในกำรรับ จึงจะ

สมควรรับโดยไม่เลือกผู้ให้ ไม่เช่นนั้นแล้ว ก็ต้องใช้ปัญญำในกำร

เลอืกผูใ้ห้ ในฐำนะเป็นผูใ้ห้กต้็องใช้ปัญญำ ผูม้ปัีญญำในกำรให้ ย่อม

ไม่ให้เพรำะคิดว่ำเขำให้เรำแล้ว เรำต้องให้เขำเป็นกำรตอบแทน แต่

ผู้ไม่มีปัญญำในกำรให้ ย่อมให้เพรำะคิดว่ำเขำให้เรำ เรำต้องให้เขำ 

ไม่ค�ำนึงว่ำ กำรให้ของตน จะก่อควำมเสียหำยเป็นทุกข์โทษภัยแก่

ใครเพียงไรหรือไม่ 

 ผูม้ปัีญญำย่อมไม่เกรงควำมเข้ำใจของผูอ้ืน่ว่ำจะเหน็ตนเป็น

คนไม่รู้จักบญุคณุเขำให้แล้วยงัไม่รูบ้ญุคณุ ไม่ตอบแทน ผู้มปัีญญำใน

กำรให้ ย่อมเลกิให้ได้ อย่ำงไม่ก่อทกุข์โทษภยัแก่ตนเอง แก่ผูใ้ด เช่น

ไม่ให้ก�ำลังแก่ฝ่ำยผดิ ไม่ให้ควำมสนบัสนนุหรอืส่งเสรมิผูผ้ดิอนัจะต้อง

เป็นกำรตดัรอนฝ่ำยตรงกันข้ำม ซึง่เป็นฝ่ำยถูกเช่นนี ้ปัญญำในฐำนะ

เป็นผู้ใหญ่ เป็นผูน้้อยกเ็ช่นกนั จะช่วยให้ปฏิบตัไิด้ถูกได้เหมำะสม

 

๒๓๕



 ปัญญานัน้ท่ีเป็นแสงสว่างส่องให้เหน็ความถูกความควรทัง้

ปวง ตรงกันข้ามกบัความไม่มปัีญญาทีเ่ป็นความมดืทีจ่ะท�าให้ไม่รู้

ถกูไม่รู้ผดิ ไม่รูค้วามควรไม่ควรทัง้ปวง ใจทีม่ดืคอืใจทีข่าดปัญญา 

ใจทีม่ปัีญญาเป็นใจทีส่ว่างด้วยเหตผุล อนัจะน�าไปสูค่วามสขุความ

สิน้ทกุข์ได้ดงัปรารถนา สร้างแต่ทกุข์น้อย จนถงึทุกข์สิน้เชิงแล

๒๓๖
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๖๗

พบได้ที่ใจ

 ควำมทุกข์เป็นสิ่งไม่พึงปรำรถนำของคนทั้งปวง คนทั้งปวง

จึงควรศกึษำให้รูว้ธิหีลีกให้พ้นทกุข์ และทกุข์นัน้แบ่งออกได้เป็นสอง 

คอื ทุกข์กำยหนึง่ ทุกข์ใจหนึง่ ทกุข์กำยนัน้ แม้จะปรำกฏอย่ำงเปิด

เผย แม้จะรุนแรง ในขณะที่ทุกข์ใจไม่ปรำกฏเปิดเผย และดูรำวจะ

ไม่รุนแรง แต่ควำมจริงแล้ว ถ้ำจะเปรียบทุกข์กำย ทุกข์ใจ อย่ำงใช้

ปัญญำประกอบให้รอบคอบ น่ำจะพบว่ำควำมทุกข์กำย แม้จะเปิด

เผย แต่ก็ไม่หนักหนำเท่ำกับควำมทุกข์ใจ อำจกล่ำวได้ถูกต้องว่ำ 

แม้ใจไม่เป็นทุกข์ ควำมทุกข์ทำงกำย หำมีควำมหมำยอย่ำงใดไม่

 

 พระพุทธเจ้ำผูท้รงพระปัญญำเลศิเห็นแจ้งในควำมจรงินี ้จงึ

ทรงยอมล�ำบำกพระวรกำย เพื่อทรงก�ำจัดควำมทุกข์ให้สิ้นจำกพระ

หทัย และทรงท�ำได้ส�ำเร็จเด็ดขำด ผลคือเมื่อทรงก�ำจัดควำมทุกข์

ทำงพระหทัยได้เดด็ขำดแล้ว ก็เป็นเหตใุห้ควำมทกุข์ทำงพระวรกำย

ถูกก�ำจัดหมดสิ้นไปพร้อมกัน สิ้นควำมทุกข์ทำงพระหทัยอย่ำงเด็ด

ขำด คอืสิน้กเิลส เครือ่งสร้ำงควำมทกุข์อย่ำงเดด็ขำด กส้ิ็นชำติส้ิน
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ภพไปพร้อมกนั ควำมกลบัมำเกดิไม่ม ีแล้วควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำม

ตำยจะมีมำแต่ไหน ควำมทุกข์จะมีได้อย่ำงไร 

 กำรแก้ทุกข์ที่ถูกต้องแท้จริง จึงอยู่ที่กำรแก้ทุกข์ทำงใจ แต่

นี ้กไ็ม่ได้หมำยควำมว่ำ มใิห้แก้ทกุข์ทำงกำย เมือ่เกดิกำรเจบ็ไข้ได้

ป่วย อนัเป็นทกุข์ทำงกำย ก็ต้องแก้ไขด้วยกำรเยยีวยำรกัษำให้อำกำร

ของโรคภยัไข้เจ็บท้ังหมดนัน้หมดสิน้ไป แต่ขณะเดยีวกนักต้็องมสีติ

ระลึกได้ถึงจิตใจ อย่ำให้ควำมทุกข์เข้ำท่วมหทัย เข้ำท่วมทับ หรือ

เข้ำถึง พยำยำมมีสติเตือนตนเองว่ำ การปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ มิใช่

จักช่วยให้ความทุกข์ทางกายบรรเทาเบาบาง หรือหมดสิ้นได้ ตรง

กันข้ามกลับจะยิ่งเพิ่มความทุกข์ทางกายให้ยิ่งขึ้น 

 ทุกข์เพียงเลก็น้อยเกดิขึน้ทำงกำย ถ้ำใจเป็นทกุข์ ปรงุคิดเป็น

กงัวลกบักำย ทกุข์ทำงกำยทีเ่พียงเล็กน้อย ก็จะเหมอืนเป็นทกุข์มำกมำย 

ถ้ำใจไม่กงัวลห่วงใยกับกำยเลย กจ็ะเหมอืนไม่เป็นทกุข์ เหมอืนไม่เจ็บ

ไข้ได้ป่วย ใจนีจ้งึส�ำคัญนัก ท�ำใจให้ไกลจำกควำมทุกข์ควำมร้อนได้

เพยีงไร กจ็ะท�ำให้ควำมทกุข์ ควำมร้อนทำงกำยลดน้อยลงได้เพยีงน้ัน 

 นี้เป็นควำมจริง เร่ืองควำมเจ็บไข้ได้ป่วย ควำมปรวนแปร

เปลี่ยนแปลงของร่ำงกำย เป็นเรื่องธรรมดำเกิดมำแล้วต้องพบด้วย

กนัทกุคน ไม่มีใครทีเ่กดิมำแล้วจะไม่แก่ อำยยุนืนำนมำกเพยีงไร ก็

จะพบกบัควำมเปลีย่นแปลงควำมแก่เฒ่ำมำกเพยีงน้ัน ควำมตำยน้ัน 
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ไม่ต้องพดูถึง ทกุคนเกดิมำแล้วต้องตำยแน่ ผูม้ปัีญญำและน�ำปัญญำ

มำใช้พิจำรณำ ควำมแปรปรวนเปลี่ยนแปลงท้ังปวงที่ต่ำงพำกันได้

รับจักสำมำรถก�ำจัดควำมทุกข์ใจได้ นั่นก็คือจะเหมือนกับสำมำรถ

ก�ำจัดควำมทุกข์กำยไปได้ด้วย  

 ปรำชญ์ทำงพทุธศำสนำท่ำนสอนให้ยอมรบัควำมจรงิว่ำ เรำ

ต่ำงพำกนัแก่ไปทุกวินำท ีสภำพร่ำงกำยแปรเปล่ียนไปทกุวนิำท ีจำก

เดก็กแ็ก่ขึน้จนเป็นหนุม่เป็นสำว จำกหนุม่สำวกแ็ก่ขึน้จนเป็นลงุเป็น

ป้ำ เป็นปู่เป็นย่ำ เป็นตำเป็นยำย พูดมำถึงตรงนี้แล้ว ดูรำวกับเด็ก

มปัีญญำยิง่กว่ำผู้ใหญ่ กแ็ม้เดก็จะแก่ขึน้ ร่ำงกำยแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไป เด็กกห็ำได้เศร้ำโศกเสยีดำยวยัเดก็ของตนไม่ แต่ผูใ้หญ่ส่วนมำก 

ไม่เป็นเช่นเด็ก เมื่อแก่ขึ้น ร่ำงกำยแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่

เหมอืนเดิม กเ็ดอืดร้อนวุน่วำยพยำยำมจะหยดุย้ังควำมเปลีย่นแปลง

ของร่ำงกำย ซึ่งไม่ใช่สิ่งจะท�ำได้ บำงทีเท่ำนั้นที่อำจเหมือนท�ำได้ ก็

บำงทเีท่ำนัน้ท่ีอำจเหมอืนจะรกัษำควำมเป็นหนุม่เป็นสำวไว้ได้ ไม่มี

ลกัษณะควำมแก่ชรำปรำกฏ พดูสัน้ ๆ ก็คืออำจรกัษำควำมสวยงำม 

ตำมที่ตนคิดว่ำสวยว่ำงำมไว้ได้ 

 ผู้มำบริหำรจิตทั้งหลำยพึงเตือนตนเอง ให้มีสติรับรู้ควำม

จริงว่ำ ไม่มีผู้ใดก็ตำม อำจรักษำควำมเป็นหนุ่มเป็นสำวให้ด�ำรงอยู่

กับที่ได้ แต่ผู้มีปัญญำ หำกได้ประโยชน์ยิ่งจำกควำมแปรปรวน

เปลีย่นแปลงของสงัขำรร่ำงกำย กำรเหน็จรงิ แม้เพยีงพอสมควรใน
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ควำมไม่เท่ียง เป็นทกุข์ทนอยูไ่ม่ได้ และเป็นอนตัตำ ไม่เป็นไปตำม

ควำมปรำรถนำต้องกำรของผู้ใด นั้นเป็นคุณยิ่งนัก จักช่วยให้พ้น

ทุกข์ทำงใจ และพ้นทุกข์ทำงกำยได้ด้วย 

 คนฉลาดย่อมไม่ปล่อยตนให้ตกอยูใ่นความทกุข์ ไม่ว่าจะ

ทางกายหรอืทางใจ คนฉลาดย่อมถอนความคดิปรงุแต่ง จากความ

เปลีย่นแปลงของสังขารร่างกายอนัเป็นทกุข์ ให้มาพบความสขุดงั

กล่าวแล้วแล
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๖๘

ภัยอันตรายในใจตัว

 ในโลกมีสิ่งที่น่ำกลัวเป็นจ�ำนวนมำก ควำมน่ำกลัวเกิดจำก

ควำมมีพิษมีภัย เมื่อเกิดกลัวพิษภัยของผู้ใดสิ่งใด ก็จะรู้สึกว่ำผู้นั้น

สิ่งน้ันน่ำกลัว เป็นส่ิงที่น่ำกลัวในโลก และมักจะคิดจะเข้ำใจไปว่ำ 

ผู้อื่นน่ำกลัว เช่นผู้อื่นเป็นคนดุร้ำย หรือเป็นผู้ร้ำย มักจะไม่คิดว่ำ

สิง่ทีน่่ำกลวัอย่ำงยิง่นัน้ อยูใ่นตนเองของเรำทกุคน สิง่น้ันเป็นทีรู่จ้กั

ชื่อเสียงกันดี ว่ำคือกิเลส 

 กเิลสเป็นสิง่ทีน่่ำกลวัทีส่ดุในโลกทกุโลก ไม่ว่ำจะโลกนีข้อง

เรำ หรอืโลกสวรรค์ โลกนรกกต็ำม เม่ือกเิลสเป็นสิง่ทีน่่ำกลวัทีสุ่ดใน

โลก ผูย้งัมกีเิลสท้ังหลำย จงึพลอยเป็นผูท้ีน่่ำกลวัอย่ำงย่ิงไปด้วย กเิลส

ปรำกฏชดัมำกเพยีงไรในผูใ้ด ผูน้ัน้ก็จะมคีวำมน่ำกลวัมำกเพยีงน้ัน 

เพรำะจะเป็นผูม้ทีกุข์โทษภยัมำกเพยีงนัน้ เป็นทกุข์โทษภยัทัง้แก่ผูอ้ืน่ 

และแก่ตนเอง กิเลสไม่สำมำรถจะแยกท�ำลำยแก่ผูอ้ืน่และยกเว้นตนเอง 

ในทำงตรงกนัข้ำม กเิลสจะท�าลายผู้มกีเิลสเองก่อนท�าลายผูอ่ื้น

 พิจำรณำง่ำย ๆ ก็จะเห็น กิเลสตวัโกรธเกดิขึน้ในจติใจผูใ้ด 

เมื่อไรก็จะท�ำให้จิตใจของผู้นั้นเรำ่ร้อนขึ้นทันที เกิดมำกก็ร้อนมำก 
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เปรียบปำนไฟแผดเผำก็ยังได้ ต่อจำกนั้นจึงจะลุกลำมไปเผำไหม ้

ผู้อื่น หรือบำงทีก็จะไม่ถึงกับได้ไปเผำไหม้ผู้อื่น เพียงเผำไหม้จิตใจ

ตนเองเท่ำนัน้ เป็นเรือ่งจรงิ ทีอ่ำจน่ำพศิวงส�ำหรับบำงควำมรูส้กึแต่

ย่อมไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้ว่ำไม่เป็นควำมจริงเช่นนี้ 

 ควำมโกรธเกดิในใจผูใ้ด ผูน้ัน้นัน่แหละร้อน ควำมโลภนัน้อำจ

จะเหน็ได้ยำกกว่ำควำมโกรธ และมกัจะไม่เห็นว่ำขณะเกดิควำมโลภนัน้ 

ใจเป็นทุกข์เร่ำร้อน แต่เป็นอกีแบบหนึง่ ซึง่ไม่เหมอืนทเีดยีวกบัควำม

โกรธ จงึท�ำให้ผูไ้ม่พิจำรณำด้วยดพีอสมควร ไม่เข้ำใจควำมหลงนัน้ แม้

จะปนอยูก่บัควำมโลภ ควำมโกรธเสมอ แต่กย็ำกจะมผีูเ้ข้ำใจ 

 ผู้ยังยอมตกอยู่ในควำมโลภ ควำมโกรธ คือผู้มีควำมหลง

ทัง้สิน้ ควำมหลงนัน้เอง ทีท่�ำให้ไม่พยำยำมท�ำกิเลสตัวโลภตัวโกรธ 

ให้ลดน้อยลง จนกระทั่งถึงหมดสิ้นไป ควำมหลงนั่นเอง ที่ท�ำให้ไม่

เห็นไม่เข้ำใจว่ำกิเลสเป็นสิง่ทีค่วรท�ำลำยทีส่ดุ เพรำะเป็นส่ิงท่ีน่ำกลวั

ที่สุดมีทุกข์โทษภัยที่สุด ความทุกข์ร้อนทั้งหลายที่เกิดขึ้นติดต่อสืบ

เนื่องมานานนับเวลาไม่ได้ เป็นกัปเป็นกัลป์ ไม่ได้เกิดจากอะไรอื่น

เลย เกิดจากกิเลสเท่านั้น 

 ถ้ำจะพำกนัชกัชวนกนัมำกลวักเิลสกนัเถดิ กน่็ำจะเป็นกำร

ดียิ่งนัก เรำมำกลัวกิเลสกันเถิด กิเลสน่ำกลัวนัก ควำมโลภควำม

โกรธควำมหลงน่ำกลัวนัก ควำมเกลียดก็ตำม ควำมรักชอบก็ตำม

เป็นสิง่น่ำกลวัโดยแท้ ไม่มคีวำมน่ำรักน่ำชอบอยูใ่นควำมเกลยีดควำม

รักชอบเลยจริง ๆ 

 ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง อันเป็นตวักเิลสน้ัน ท�ำลำย
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ผู้คนมำเสยีนกัต่อนกั และก�ำลงัท�ำลำยอยูอ่ย่ำงไม่หยดุยัง้ เหน็กบัลำภ

ยศ สรรเสรญิ สขุ จนไม่ค�ำนงึถึงอะไรอ่ืน แม้จะสมปรำรถนำได้ลำภได้

ยศ ได้สรรเสรญิ ได้สขุ ก็หำใช่ว่ำ นัน่จะไม่เป็นทกุข์ โทษภัยแก่ตนเอง 

 ผู้มีชื่อเสียงเสื่อมเสียเพรำะกำรได้ลำภ ได้ยศ มีให้รู้ให้เห็น

อยู่เป็นจ�ำนวนมำก แม้ว่ำบำงทีก็เห็นยำก รู้ยำก กว่ำผู้แสดงออก 

ด้วยควำมโกรธแค้น ส่วนผู้โกรธนั้นเห็นง่ำย เพรำะกิริยำวำจำที ่

ผู้โกรธแสดงออก มักจะท�ำให้ผู้โกรธเสียหำยได้ง่ำยมำก ผู้แสดง

กิริยำวำจำโกรธ จักถูกต�ำหนิเสมอ แตกต่ำงกันที่อำจจะมำกบ้ำง

น้อยบ้ำงเท่ำนัน้ โอกำสทีจ่ะเหน็โทษของควำมโลภ ควำมโกรธ ควำม

หลงนั้น มีอยู่ทุกลมหำยใจเข้ำออกของเรำ กล่ำวว่ำ ไม่น้อยกว่ำ

โอกำสท่ีควำมตำยจะมำถงึนัน่ทเีดยีว โทษของควำมโลภ ควำมโกรธ 

ควำมหลง ครอบคลุมอยู่หนำแน่นทั่วบ้ำนทั่วเมืองทั่วโลก 

 ผู้มาบริหารจิตพึงท�าสติใช้ปัญญาแลให้เห็นความจริงนี้ให้

ตดิต่อกันสม�า่เสมอ เช่นให้พจิารณาความตายนัน่ทเีดยีว นีเ่พราะ

โลภแท้ ๆ นี่เพราะโกรธแท้ ๆ นี่เพราะหลงแท้ ๆ หรือนี่เพราะ

กเิลสแท้ ๆ นัน่เอง มีสตบิอกตวัเองเช่นนี ้เม่ือได้พบได้เหน็ได้ยนิ

เรื่องราว อันเป็นความวุ่นวายทุกข์ร้อนน่าสลดสังเวช พยายามมี

สติย�้าเตือนตนเองให้เห็นโทษของกิเลสให้เป็นนิจดั่งนี้ จะช่วยให้

เกิดความรังเกียจกิเลส จะช่วยให้มีมานะพยายามก�าจัดกิเลสใน

ใจตนให้ลดลงแล
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คนที่ดุจตายทั้งเป็น

 พทุธศำสนสภุำษติบทหนึง่เป็นทีรู่จ้กักนัแพร่หลำย ในควำม

ภำษำไทยว่ำ ควำมกตญัญกูตเวทเีป็นเครือ่งหมำยของคนด ีเมือ่เทยีบ

กับพุทธศำสนสุภำษิตบทนี้ คนผู้ไม่มืดบอดจนเกินไปทุกคน ย่อม

รูจั้กตนเองดพีอสมควร ว่ำตนเป็นคนดหีรอืไม่ นัน่ก็คอื คนผู้ไม่มดื

บอดจนเกินไป ย่อมรู้ดีว่ำตนเป็นคนมีกตัญญูกตเวที หรือเป็นคน

ไม่มีกตัญญูกตเวที คนไม่มีกตัญญูก็คือคนอกตัญญูนั่นเอง

 

 ทุกคนไม่มยีกเว้นแน่นอน ทีรู่ซ้ำบซึง้ถงึใจด ีว่ำคนอกตัญญู

เป็นคนไม่ดี เป็นคนชั่ว แต่ก็มีเป็นจ�ำนวนไม่น้อย ที่ไม่มองตนเอง 

ให้เห็นควำมเป็นคนชั่วของตน คือไม่พินิจให้รู้ ให้เห็นแจ่มแจ้ง ว่ำ

ตนก�ำลังพูด ท�ำอย่ำงผู้มีกตัญญู หรืออกตัญญู ตรงกันข้ำมกับเมื่อ

มองคนอื่นนอกตัวออกไป มักจะเห็นจะพูดกันวุ่นไป ว่ำคนนั้นก็ไม่

กตัญญู คนนี้ก็อกตัญญู หรือคนนั้นก็ไม่ดี คนนี้ก็ไม่ดี เพรำะไม่มี

กตัญญู กำรเพ่งโทษผู้อื่นเช่นนี้ ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตคือคนดี 
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 บัณฑิตต้องเพ่งโทษตนเอง ต้องรู้จักตนเอง อย่างถูกต้อง

ถ่องแท้ตรงตามความเป็นจรงิ ส่วนกำรทีจ่ะรูจ้กัคนอืน่ให้ถูกต้องนัน้

กเ็ป็นอีกปัญหำหนึง่ เพรำะมใิช่ว่ำบณัฑติจะต้องรู้จกัแต่ตนเองเท่ำน้ัน 

ไม่จ�ำเป็นต้องรูจ้กัผูอ่ื้น แม้เข้ำใจว่ำบณัฑติไม่ต้องดคูนอ่ืน ให้รูจ้กัให้

ถูกจริง ต้องดูแต่ตนเองเท่ำนั้น ควำมเข้ำใจนี้ก็ผิดใช้ไม่ได้ 

 บณัฑิตต้องรูจ้กัความถกูต้องทัง้ปวง ดีก็รู ้ชัว่กร็ู ้คนอืน่ดกี็

รู ้คนอืน่ไม่ดก็ีรู ้ตนเองดีกร็ู ้ตนเองไม่ดีกร็ู ้อนัควำมรูถ้กูเป็นอำหำร

ของปัญญำย่ิง พยำยำมรู้ให้ถูกกว้ำงขวำงเพียงไร ก็จะเป็นเครื่อง

อบรมปัญญำให้ยิ่งขึ้นเพียงนั้น และแสงของปัญญำยิ่งสว่ำง ควำม

เศร้ำหมองของกิเลสก็ย่อมลดน้อยลง 

 ในท่ีนีจ้ะกล่ำวว่ำ ยิง่มปัีญญามาก กย็ิง่จะเห็นคณุของความ

กตัญญูกตเวทีมาก คือปัญญาจักพาให้รู้ ให้เข้าใจชัดเจนถูกต้องว่า

กตญัญกูตเวท ีเป็นเครือ่งป้องปกคุม้ครองให้พ้นจากอันตรายทัง้ปวง

ได้จริง ตรงกันข้ำมกับควำมอกตัญญูที่จะพำไปสู่อันตรำยทั้งปวงได้ 

พงึใช้ปัญญำพินจิพจิำรณำให้ด ีจะเห็นควำมจริงนี ้ควำมกตัญญูของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตำม มีขอบข่ำยกว้ำงขวำงนัก เริ่มแต่กตัญญู

ต่อมำรดำบิดำผู้ให้ก�ำเนิด และบ�ำรุงเลี้ยงดูมำแต่น้อย คือรู้พระคุณ

ท่ำน และแสดงกตเวท ีคือตอบสนองพระคุณท่ำน ให้เตม็สตปัิญญำ

ควำมสำมำรถ 

๒๔๕



 อันสตปัิญญำนัน้กล่ำวกไ็ม่ผดิ ทกุคนได้มำจำกมำรดำบิดำ 

จำกสำยโลหิตของท่ำน และจำกกำรอบรมสั่งสอนของท่ำน ควำม

กตัญญูกตเวทีต่อมำรดำบิดำ จะท�ำให้รอบคอบระมัดระวัง ในกำร

ประพฤตปิฏบิตั ิเพรำะควำมประพฤตปิฏบิติัของบตุรธดิำย่อมเป็นเหตุ

ให้มำรดำบดิำเป็นสขุกไ็ด้ เป็นทกุข์กไ็ด้ บุตรธดิำประพฤติด ีปฏบิตัิ

ชอบได้ เป็นคนดี ย่อมท�ำให้มำรดำบดิำเป็นสขุด้วย ถ้ำบุตรธดิำประพฤติ

ชัว่ ปฏบิตัช่ัิว เป็นคนช่ัว ย่อมท�ำให้มำรดำบดิำเป็นทุกข์ด้วย 

 บตุรธดิำผูม้กีตญัญกูตเวทต่ีอมำรดำบดิำจงึย่อมไม่คดิพดูท�ำ

ในทำงท่ีชัว่ทัง้ปวง โดยมุง่รักษำจติใจของมำรดำบดิำ ผลย่อมเกดิแก่

เจ้ำตัวเองเป็นกำรไม่ท�ำควำมชัว่ ทัง้ทำงกำยวำจำใจได้เป็นคนด ี เช่น

นี้ก็เห็นได้ว่ำ ควำมกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องคุ้มครองรักษำต่อจำก

มำรดำบดิำท่ีเป็นผูท้�ำคณุก่อน รวมถงึท่ำนผูเ้ป็นบพุกำรทีำงสำยโลหิต

ทัง้หลำย กถ็งึครอูำจำรย์ ถงึพระมหำกษตัรย์ิ และประเทศชำตศิำสนำ 

 ทั้งหมดน้ีกล่ำวได้ว่ำ มีพระคุณควรได้รับควำมรู้สึกกตัญญู

กตเวทจีำกเรำทัง้สิน้ และควำมกตัญญูกตเวทีต่อท่ำนผูม้พีระคณุดัง

กล่ำวท้ังหมด มแีต่คุณสถำนเดยีวอำจปกปักรกัษำให้ชวีติสวสัดไีด้ เห็น

ง่ำยทีส่ดุ คอืควำมกตญัญูกตเวทต่ีอชำติ ศำสนำ พระมหำกษตัรย์ิ 

ย่อมท�ำให้อำจสละได้ถึงชีวติเพือ่รกัษำ และกำรสละได้ถงึชวีตินัน้ มใิช่

เป็นควำมไม่สวสัด ีผูท้ีม่ชีวีติเสยีด้วยซ�ำ้ทีก่ลับไม่มคีวำมสวสัดไีด้ แม้

ปรำศจำกควำมส�ำนกึในพระคณุของสถำบนัทีม่คีณุ ผูท้ีต่ำยทัง้เป็นกบั

๒๔๖



ผูท้ีต่ำยแล้ว เหมือนไม่ตำยมีควำมแตกต่ำงกนัมำกมำย 

 ตายทัง้เป็นคอืท�าความไม่ดีท้ังปวง ส่วนตายเหมอืนไม่ตาย

คือผู้ท�าความดีทั้งปวง คนกตัญญูคือคนที่ย่อมท�าความดีทั้งปวง 

เพือ่รักษาผูมี้พระคณุ คนอกตญัญูคอืคนทีย่่อมท�าความชัว่ทัง้ปวง

เพ่ือตนเองไม่ค�านึงถึงผู้มีพระคุณ ผู้ใดคือผู้สวัสดี พิจารณาให้

รอบคอบย่อมจักได้ความเข้าใจแล

๒๔๗
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๗๐

เกราะป้องกันใจให้สวัสดี

 เป็นทีป่รำรภปรำรมภ์กนัมำกมำยนกัถงึควำมเดอืดร้อนวุน่วำย

ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งรอบตัวเรำในระยะใกล้ และไกลออกไป

จำกตัวเรำ ท�ำให้น่ำจะนึกถึงควำมส�ำคัญของคุณธรรมประกำรหนึ่ง

คอืควำมกตญัญกูตเวท ีทีไ่ด้น�ำมำกล่ำวถงึในกำรบรหิำรทำงจติบ่อย

ครั้งมำแล้ว 

 คุณธรรมประกำรนี้ จะช่วยแก้ไขควำมไม่ถูกไม่ชอบทั้งปวง 

ได้อย่ำงด ีช่วยหยดุยัง้มใิห้เกดิขึน้ได้ ส�ำคญัทีว่่ำจะต้องอบรมคณุธรรม

ส�ำคัญอย่ำงยิ่งนี้ ให้เป็นผลจริงจังขึ้นในจิตใจเสียก่อน และไม่ใช่ว่ำ

จะอบรมแต่เฉพำะเด็กเล็ก หรือเด็กรุ่นในวัยศึกษำเล่ำเรียนเท่ำนั้น  

ผู้ใหญ่ในหน้ำท่ีรำชกำร งำนธุรกิจทั้งปวง ก็จ�ำเป็นต้องได้รับกำร

อบรมให้มีควำมกตญัญกูตเวทใีห้จรงิจงัอย่ำงยิง่ด้วย มำรดำบดิำหรอื

ปู่ย่ำตำยำยที่ชอกช�้ำจิตใจ เพรำะควำมไม่กตัญญูของลูกหลำนพึง

ย้อนดตูนเอง ให้เหน็ตรงตำมควำมเป็นจรงิว่ำ ตนเองมคีวำมกตัญญู

หรือไม่ ได้แสดงควำมกตัญญูต่อท่ำนผู้ควรได้รับควำมกตัญญูแล้ว

๒๔๘



หรือยัง และดังได้กล่ำวมำแล้วหลำยต่อหลำยครั้ง 

 คนดทีัง้หมด คอื คนทีพ่งึได้รบัควำมรูส้กึกตญัญกูตเวท ีจำก

เรำทุกคน สถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์จึงเป็นจุดรวมของ

คนดทีีพ่งึได้รบัควำมกตญัญกูตเวทจีำกเรำทกุคน พงึสอนทัง้ลกูหลำน

ในวัยเด็กวัยโต และสอนทั้งตนเอง ให้รู้จักมองให้เห็นควำมดีของ 

ผูอ้ืน่ท่ีแสดงแล้วต่อตน อย่ำเป็นคนลมืง่ำยในคณุงำมควำมดทีีต่นได้

รับจำกผู้ใดผู้หนึ่ง พึงพยำยำมให้เวลำส�ำหรับกำรคิดถึงบุญคุณของ

ผู้มีบุญคุณ อย่ำงน้อยวันละนำที สองนำที แต่ให้มำกกว่ำนั้นก็ยิ่งดี 

แม้จะให้เกดิควำมคดิข้ึนสกัวนั และวบูเดยีวว่ำ เรำได้ใครช่วยมำบ้ำง 

จึงมีฐำนะเช่นนี้ก็ยังดีกว่ำไม่รู้จักคิดเสียเลย 

 แต่ถ้ำจะพยำยำมหำเวลำใคร่ครวญให้เป็นประจ�ำ ทบทวน

ถึงเวลำที่ผ่ำนมำ เหตุกำรณ์ที่ได้ประสบพบผ่ำนมีมือของท่ำนผู้ใด

บ้ำงที่โอบอุ้มไว้ให้สวัสดีมำได้ ทั้งชีวิตก็ตำม ฐำนะก็ตำม ยศฐำ

บรรดำศักดิ์ก็ตำม ชื่อเสียงเกียรติยศก็ตำม เมื่อจะอบรมกตัญญู

กตเวทิตำธรรมต้องพยำยำมคิดเช่นนี ้และต้องคิดให้ถกูท�ำนองคลอง

ธรรม ไม่ได้คิดเพื่อลบล้ำงดังที่มีท�ำกันอยู่ 

 ใครเป็นผู้มบีญุคุณอดุหนนุค�ำ้ชอูปุกำระมำ ถอืว่ำ รู้จกัอดตี

ก็หำทำงลบล้ำงท�ำลำยเสีย เช่นนี้ไม่ใช่เป็นกำรคิดเพื่ออบรมกตัญญู

กตเวทติำธรรม หรอืผูม้นี�ำ้ใจอปุกำระยกย่องปกป้องรกัษำมำก่อนมี

๒๔๙



ควำมส�ำคัญใหญ่ยิง่ ไม่ทดัเทยีมคนในปัจจบุนัหรอืในอนำคต กพ็ร้อม

จะทอดทิ้งหรือท�ำลำยคนในอดีตเสีย หวังได้พ่ึงพำคนมำใหม่ต่อไป 

นักกำรเมืองประเทศเพื่อนบ้ำนของเรำมีควำมคิดเช่นนี้ เห็นผู้มี

พระคุณในอดีตไม่มีควำมส�ำคัญเสมอท่ีก�ำลังจะตำมมำในอนำคต 

ควำมมีสภำพบ้ำนแตกสำแหรกขำด จึงเกิดขึ้นอย่ำงน่ำสลดสังเวช

ที่สุด อันคนอกตัญญูนั้น แม้จะไปแสดงควำมกตัญญูต่อผู้อื่นก็ยำก

ทีจ่ะท�ำให้ผูอื้น่ไว้วำงใจ ควำมหวำดระแวงไม่ไว้วำงใจ ย่อมต้องมเีป็น

ธรรมดำกับผู้มีพระคุณก่อนก็ยังอกตัญญูมำแล้ว วันหน่ึงก็จะต้อง

อกตัญญูกับเรำและกับใครอื่นต่อไป ไม่มีสิ้นสุด 

 ดงันัน้ แม้มปัีญญำบ้ำงพอสมควร จงึพึงเหน็ควำมส�ำคญัของ

ควำมกตญัญกูตเวที ไม่อกตญัญตู่อฝ่ำยหนึง่เพือ่ไปแสดงกตัญญตู่อ

อกีฝ่ำยหนึง่ ซ่ึงอำจจะยงัมไิด้ท�ำคณุแล้วอย่ำงใด เพรำะคนทัง้หลำย

จะเหน็แต่ควำมอกตญัญขูองเรำ จะหำได้เห็นว่ำเรำมีกตัญญูไม่ เพียง

แต่ว่ำบำงทีกย็งัไม่อำจแสดงให้เรำรูถึ้งควำมรูส้กึต�ำหนปิระณำมของ

เรำได้เท่ำนั้น ยิ่งเป็นผู้ใหญ่เท่ำไร ควำมไม่กตัญญูก็ยิ่งถูกต�ำหนิ

ประณำมรุนแรงเท่ำนัน้ เดก็น้อยทีไ่ม่รู้จกักตญัญูก็มกัไม่มผีูเ้หน็เป็น

ควำมบกพร่องผิดร้ำย ถ้ำจะต�ำหนิเด็กน้อยในเรื่องไม่กตัญญู ก็จะ

ไปต�ำหนท่ีิผู้ใหญ่ว่ำไม่อบรมสัง่สอน ไม่ท�ำตวัอย่ำงทีด่ ีคอืไม่กตญัญู

ให้เดก็รูใ้ห้เดก็เหน็ให้เดก็ท�ำตำม ด่ังนัน้ผูใ้หญ่จงึพงึอบรมกตญัญใูห้

ยิ่งกว่ำเด็ก 

๒๕๐



 เหตผุลส�ำคญัประกำรหนึง่ กค็อืผูใ้หญ่นัน้ต้องได้รับพระคณุ

มามากกว่าเด็กแน่นอน พระคุณของบุคคลที่ได้รับมามากกว่า

พระคุณของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ก็ได้รับมา

มากกว่าพระคุณของสถาบันส�าคัญทั้งสามนั้น ไม่มีคนใดเลยสัก

คนเดียวท่ีไม่ได้รับ แตกต่างกนัเพยีงได้รับน้อย ได้รบัมากกว่ากนั

เท่านัน้ และใครได้รบัมากกต้็องรูต้วั และยิง่ต้องเร่งแสดงกตญัญู

กตเวทตีอบสนอง ให้เตม็สตปัิญญา ความสามารถ ความเหน็แก่

ตัว จนลืมความกตัญญูกตเวทีนั้น ไม่ให้ความสวัสดีที่ยั่งยืนแก่ผู้

ใดทั้งสิ้น เป็นความหลงเข้าใจผิดเท่านั้นที่คิดว่า ความเห็นแก่ตัว

คือความสวัสดีที่พึงแสวงหาอย่างยิ่งแล

๒๕๑
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๗๑

เป็นคนดีได้ไม่ยาก

 ควำมกตญัญูเป็นเคร่ืองหมำยของคนดี คือควำมกตญัญเูป็น

ธรรมะของคนด ีควำมหมำยนีก้ค็อื คนมคีวำมกตญัญเูป็นคนด ีตรง

กันข้ำมกับควำมไม่กตัญญูหรือควำมอกตัญญู เป็นเครื่องหมำยของ

คนชั่ว 

 พูดง่ำย ๆ ก็คือถ้ำรู้จักบุญคุณท่ำน ก็เป็นคนดี ถ้ำไม่รู้จัก

บุญคุณท่ำน ก็เป็น และควำมส�ำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็อยู่ที่ว่ำ 

เป็นหน้าทีข่องทกุคนทีจ่ะต้องส�ารวจจติใจ และการกระท�าค�าพดูของ

ตนเองว่า เกิดจากความกตัญญูหรืออกตัญญู ไม่ใช่ไปมุ่งดูการกระ

ท�าค�าพดูของผูอ้ืน่ ทีช่อบท�ากนัอยูเ่ป็นอนัมาก ดคูนอืน่เหน็คนอืน่รู้

ว่ำคนอื่นเป็นอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ กตัญญู ไม่กตัญญูรู้หมด วิพำกษ์

วจิำรณ์ ต�ำหนติฉิินได้หมด แต่หำได้ดตูนเองให้เหน็ตนเองไม่ จงึหำ

ได้รู้ไม่ว่ำ ตนเป็นคนกตัญญู หรืออกตัญญู รู้จักคุณที่ได้รับแล้วจำก

ผู้อื่น หรือปฏิเสธคุณที่ได้รับมำแล้วจำกผู้อื่น 
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 ผูม้ำบริหำรจติอำจสำมำรถยกระดบัจติให้สูงขึน้ได้เป็นล�ำดบั 

ด้วยกำรอบรมควำมมีกตัญญูนี้แหละ ให้อยำ่งยิ่งขึน้เป็นล�ำดับ ซึ่งก็

จะต้องเริ่มต้นด้วยกำรส�ำรวจใจตนเองสม�่ำเสมอว่ำ ได้เคยคิดบ้ำง

หรอืไม่ถงึคณุทีเ่คยได้รบัมำทัง้ในอดตี และก�ำลงัได้รบัอยูใ่นปัจจุบัน 

ทุกคนไม่มียกเว้นต้องเคยได้รับอุปกำรคุณประกำรต่ำง ๆ มำแล้ว

จำกผู้นั้นบ้ำง ผู้นี้บ้ำง เรำเองทุกคนก็เช่นกัน 

 ดัง่นัน้ เรำทกุคนจงึมหีน้ำทีส่�ำคัญทีจ่ะต้องส�ำรวจจติใจตนเอง

ว่ำมีควำมกตัญญูรู้คุณผู้ใดเพียงไร พระคุณของมำรดำบิดำยิ่งใหญ่

เหนอืพระคณุอืน่ จงึน่ำจะเป็นกำรง่ำยทีจ่ะเร่ิมกำรอบรมควำมกตญัญู

ของตน ด้วยกำรนึกถึงพระคุณของท่ำนผู้เป็นมำรดำบิดำ ไม่ว่ำจะ

อยูใ่นภำวะฐำนะใด มำรดำบดิำมคีณุต่อบตุรธดิำทัดเทยีมกนั ทัง้ถ้ำ

บุตรธิดำมีภำวะฐำนะสูงเพียงไร ใหญ่เพียงไร ก็ยิ่งแสดงควำมมี

พระคุณของมำรดำบิดำยิ่งใหญ่เพียงนั้น โอกำสที่จะได้ใหญ่โตด้วย

ฐำนะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ไม่ว่ำแก่ผู้ใดทั้งสิ้น ถ้ำปรำศจำกพระคุณ

ของมำรดำบิดำนี้เป็นควำมจริงแท้ จะไม่มีผู้ใดสงสัยหรือคัดค้ำนได้

เลย 

 ทุกคนได้ชีวิตร่ำงกำยนี้มำจำกมำรดำบิดำ ได้รับอุปกำระ

อย่ำงเต็มสติปัญญำควำมสำมำรถของมำรดำบิดำ ในขณะที่ทุกคน

ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ โดยเฉพำะขณะยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ เมื่อยังอยู่

ในครรภ์มำรดำ เพรำะควำมคดิถงึพระคุณของมำรดำบิดำ ไม่ซำบซึง้
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จริงจังเพียงพอ จึงยังคิดไม่ดี พูดไม่ดี ท�ำไม่ดีต่อมำรดำบิดำได้ ยัง

ท�ำควำมไม่ถูกไม่ชอบได้ต่ำง ๆ โดยไม่ค�ำนึงว่ำจะเกิดผลกระทบ

กระเทือนบิดำมำรดำอย่ำงใดหรือไม่ ผู้มีกตัญญูรู้คุณจริง จะเป็น 

ผู้มีคุณธรรมของคนดีอย่ำงย่ิง สำมำรถจะรักษำตัวเอง ให้พ้นจำก

โทษทั้งปวง และยังจะพยำยำมรักษำมำรดำบิดำได้ด้วย ผู้มีกตัญญู

รู้คุณ และมีกตเวทีตอบแทนคุณ ไม่ใช่ผู้ที่จะยอมตำมผู้มีพระคุณ

ทุกสิ่งทุกประกำร 

 ตรงกันข้ำม ควำมกตัญญูกตเวที จะท�ำให้สำมำรถขัดขืน

คดัค้ำนผูม้พีระคุณทีด่�ำเนนิอยูใ่นหนทำงทีไ่ม่ถกูต้องสมควรได้ ควำม

กตญัญกูตเวทีไม่ใช่ควำมต้องตำมใจไปทกุอย่ำง ไม่เลือกถกูไม่เลอืก

ผิด ตรงกนัข้ำมควำมกตญัญกูตเวทคีอื ควำมต้องไม่ตำมใจท่ำนผู้มี

พระคุณไปเสียทุกอย่ำง กำรตำมใจทุกอย่ำง คือควำมไม่ตอบแทน

คุณท่ำน ก็เท่ำ ๆ กับเป็นกำรส่งเสริมในทำงไม่ถูกไม่ชอบได้ 

 ดัง่นัน้ จงึต้องอบรมปัญญำของตนไปพร้อมกบัอบรมกตัญญู

กตเวทิตำธรรม คือ ต้องอบรมปัญญำให้รูค้วำมถกู ควำมผดิ ควำม

ดี ควำมชั่ว อย่ำงถูกต้องถ่องแท้ เพื่อจะได้แสดงกตัญญูกตเวทิตำ

ธรรมได้ถูกจริง ถ้ำมีปัญญำไม่เพียงพอ รู้ถูก รู้ผิด ไม่ถูกจริง กำร

จะคัดค้ำนหรือปฏิบัติตำมในข้อใดเรื่องใด ก็จะมีผิดพลำดได้ จะไม่

เป็นกำรแสดงกตัญญูกตเวทิตำธรรมอย่ำงถูกต้องจริง 
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 คนทุกคนผู้เป็นบุถุชน ยังมีกิเลส มีควำมโลภ ควำมโกรธ 

ควำมหลง ย่อมยงัมโีอกำสจะคดิผดิ พูดผดิ ท�ำผดิได้ด้วยกนัทัง้หมด 

กิเลสน้อยก็ผิดน้อย  กิเลสมำกก็ผิดได้มำก 

 ผู้มาบริหารจิตมุ่งอบรมจิตตนเองให้ดีงามสูงส่งขึ้นเป็น

ล�าดับ ต้องค�านึงถึงความจริงนี้ อย่ามุ่งหมายให้ทุกคน เป็นผู้คิด

ถกู พดูถกู ท�าถูกเสมอไป แม้ว่าจะเป็นมารดาบดิาหรือผู้มพีระคณุ

คนใดรวมท้ังตนเองด้วย ค�านงึถงึความจริงประการหนึง่ไว้ว่า แม้

ม่ันใจในความผิดพลาดของผู้มีพระคุณ จะต้องไม่คิดตอบแทน

พระคณุด้วยการตามใจเสมอไป แต่จงหาทางแก้ไขให้ผิดกลับเป็น

ถกู คือไม่ดกีลบัเป็นด ีนัน่แหละจงึจะเป็นกตญัญกูตเวทติาธรรม

จริง ไม่ใช่เป็นอกตัญญูอย่างที่มีถูกเข้าใจผิดอยู่เป็นอันมากแล 

๒๕๕
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คนดีท�าให้ทุกที่รื่นรมย์

 พุทธศำสนสภุำษติบทหนึง่กล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ พระอรหนัต์

ท้ังหลายอยูใ่นทีใ่ด คอืบ้านกต็าม ป่ากต็าม ทีลุ่ม่กต็าม ทีด่อนกต็าม 

ที่นั้นย่อมเป็นภูมิน่ารื่นรมย์ 

 พระอรหันต์นั้น ท่ำนเป็นผู้หมดจดจำกกิเลสแล้วอย่ำงส้ิน

เชงิ กเิลสคอืโลภะ หรือรำคะ โทสะและโมหะ หรือโลภ โกรธ หลง 

เป็นที่รู้กันว่ำ เป็นเครื่องเศร้ำหมองจิตใจ เป็นเหตุให้เกิดควำมทุกข์

ควำมร้อนแก่เจ้ำตัวผู้มีควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง และ 

ผู้เก่ียวข้องท้ังปวง อันผู้เกี่ยวข้องนั้น มิได้มีในวงแคบเพียงมำรดำ

บิดำลูกหลำนพี่น้อง ผู้รู้จักมักคุ้นเท่ำนั้น แต่เป็นไปในวงกว้ำงใหญ่

ไพศำล ครอบคลมุทัว่ประเทศชำตก็ิได้ น่ำจะรู้จะเหน็จะเข้ำใจกนัอยู่

แล้ว ถึงโทษของควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงเช่นน้ัน แต่ก็มี

ควำมขำดสต ิมคีวำมลืม หรือมคีวำมดบั อันเป็นธรรมดำท�ำให้ควำม

รู้ ควำมเห็น ควำมเข้ำใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับ เกิดขึ้นใหม่แล้วก็ดับไป

ใหม่ เป็นดั่งนี้ตลอดเวลำ ในช่วงที่ควำมรู้ควำมเห็นควำมเข้ำใจเกิด 

สติมี ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงอันมีอยู่ตำมวิสัยบุถุชน ก็
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เป็นไปอย่ำงมีสติมีเหตุผลตำมสมควร โทษที่เป็นผลก็ย่อมตรงกับ

เหต ุหนกัเบำเสมอกบัเหต ุเมือ่ถงึช่วงทีข่ำดสตทิีล่มื ควำมรู้ ควำม

เห็น ควำมเข้ำใจดับควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง ก็เป็นไปเต็ม

ที ่ตำมระดบัท่ีมอียูใ่นจติใจ ใจมพีืน้เป็นควำมโลภ ควำมโกรธ ควำม

หลงมำก เมือ่ขำดสตคิวำมรู ้ควำมเหน็ ควำมเข้ำใจในโทษของกิเลส

ดับ ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงก็มีมำก โทษก็ย่อมมำกด้วย 

ทั้งโทษแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น ใจมีพื้นเป็นควำมโลภ ควำมโกรธ 

ควำมหลงน้อย โทษก็ย่อมน้อยด้วย ทั้งโทษแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น 

 พระอรหันตสำวกท่ำนมีควำมรู้ ควำมเห็น ควำมเข้ำใจใน

กิเลสติดต่อสมบูรณ์ เป็นมหำสติมหำปัญญำ เพรำะท่ำนเป็นผู้ไม่มี

กเิลสในจติใจแม้เพียงเลก็น้อย ทกุเวลำท่ำนจงึเป็นผู้ไม่มีโทษเลย ทัง้

แก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นทั้งสิ้น ใจควำมสรุปของพุทธภำษิตที่ยกไว้

เบื้องต้นก็คือ พระอรหันต์ท่ำนอยู่ที่ใดก็ตำม ที่นั้นเป็นที่รื่นรมย์ 

 รื่นรมย์ด้วยอะไร

 ค�ำตอบกค็อื รืน่รมย์ด้วยควำมปรำศจำกแล้วซึง่กเิลส รืน่รมย์

ส�ำหรบัผูใ้ด ค�ำตอบก็คือร่ืนรมย์ส�ำหรับพระอรหันต์ ท่ำนเป็นอนัดบั

แรกนั้นแน่นอน และรื่นรมย์ส�ำหรับผู้เข้ำใกล้ท่ำนด้วย 

 อธบิำยได้ว่ำ ควำมปรำศจำกกเิลสเป็นควำมรืน่รมย์ เพรำะ

เมือ่จติใจปรำศจำกกเิลส คือควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง ควำม

ทกุข์ควำมกระวนกระวำยเดอืดร้อนจกัมมีำแต่ไหน เพรำะควำมทกุข์

ควำมกระวนกระวำยเร่ำร้อน มิได้เกิดจำกอะไรอื่นทั้งสิ้น มิได้เกิด

แต่ผูใ้ดอ่ืนท้ังสิน้ เกดิแต่กิเลสในใจตนเท่ำนัน้ พจิำรณำจติใจตนเอง
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เมื่อใดก็จะเห็นควำมจริงเช่นนี้เมื่อนั้นเสมอไป ไม่ว่ำงเว้น 

 เพรำะจิตใจผู้เป็นบุถุชนทั้งหลำย หำได้มีเวลำว่ำงเว้นจำก

กเิลสไม่ พจิำรณำเมือ่ใดกจ็ะได้เหน็กเิลสเมือ่นัน้ ทัง้ควำมโลภ ควำม

โกรธ ควำมหลง เพียงแต่ว่ำ บำงเวลำควำมโลภสงบอยู่ ปรำกฏแต่

ควำมโกรธ บำงเวลำควำมโกรธสงบอยู่ ปรำกฏแต่ควำมโลภ ส่วน

ควำมหลงนั้น ดูให้รู้ ให้เห็น ให้เข้ำใจได้ยำกกว่ำ ควำมโลภ และ

ควำมโกรธ ทัง้ ๆ ทีค่วำมหลงมิได้มเีวลำสงบ ปรำกฏอยูต่ลอดเวลำ 

แต่สอดแทรกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับควำมโลภบ้ำง ควำมโกรธบ้ำง 

จึงท�ำให้ดูเห็นควำมหลงได้ยำก จ�ำกัดตำยตัว ไปทีเดียวก็ไม่ผิด 

 แต่ว่ำถ้ำไม่มีควำมหลง ก็ไม่มีควำมโลภ ไม่มีควำมโกรธ 

ควำมหลงท�ำให้ไม่เห็นถูก ไม่รู้ถูก ไม่เข้ำใจถูกว่ำ ควำมโลภ ควำม

โกรธ เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง ควำมหลงท�ำให้ไม่รู้ไม่เข้ำใจ ว่ำควำมทุกข์

ควำมเร่ำร้อนไม่ว่ำมำกว่ำน้อยเพียงใด เกิดจำกกิเลสในใจตนเอง 

ควำมหลงจะท�ำให้เข้ำใจว่ำควำมทุกข์ควำมเร่ำร้อนของตน เกิดจำก

กิเลสของผู้อื่น 

 ควำมหลงเข้ำใจไม่ถูกเช่นนี ้เป็นเคร่ืองส่งเสริมกเิลสทัง้หลำย

ในใจตนอย่ำงยิ่ง หลงรักว่ำเขำดี หลงโกรธว่ำเขำชั่ว กิเลสนี้ก็เกิด

จำกควำมหลงในจิตใจตนทั้งสิ้น ส่งเสริมควำมโลภ คือ โลภะหรือ

รำคะ และโทสะในใจตนทัง้สิน้ อนัควำมโลภ ควำมโกรธนัน้ แม้ลุก

โพลงขึน้เมือ่ใด กม็ใิช่ว่ำจะเป็นเรือ่งของปัจจบุนัเท่ำนัน้ แต่ย่อมเกีย่ว

พนัไปยดึหน่วงเอำอดตีมำด้วย และก้ำวไกลไปถึงอนำคตด้วย กล่ำว

ได้ว่ำ เป็นเครื่องยังควำมเศร้ำหมองอย่ำงยิ่ง 

๒๕๘



 พระพุทธเจ้าทรงแสดงทางปฏิบัติให้เกิดปัญญา ทั้งเพื่อ

ระงบัชัว่ครัง้คราว และท้ังเพือ่ท�าลายกเิลสอย่างถอนรากถอนโคน

จนหมดสิน้ พระอรหันตสาวกและพระอริยสาวกทัง้หลาย เมือ่ยงั

เป็นกลัยาณบถุุชน ท่านถึงพระพทุธเจ้า พระธรรม และพระอรยิ

สงฆ์ก่อน แต่ท่านเป็นสรณะ คือ ที่พึ่งจริงคือจริงพร้อมทั้งกาย 

วาจา ใจ คือ ท่านปฏิบัติตามจริงพร้อมทั้งกาย วาจา ใจ ท่านจึง

สามารถระงับดับกิเลสได้เป็นคร้ังคราวในข้ันแรก และท�าลายได้

หมดสิ้นเป็นระดับไป จนถึงท�าลายได้สิ้นเชิง เป็นผู้หมดจดจาก

ความมีกิเลสทั้งหลายแล

๒๕๙
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๗๓

ความตายหลายแบบ

 พุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ ควำม

ประมำทเป็นทำงแห่งควำมตำย และพุทธภำษิตนี้เป็นค�ำพูดที่กล่ำว

ได้ว่ำ ติดปำกคนเป็นอันมำก คือใครท้ังหลำยชอบพูดกันจนเป็น

ธรรมดำทีเดียวว่ำ ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 

 และเมือ่พดูเช่นนี ้มไิด้หมำยถึงควำมตำยในทีน่ี ้ว่ำเป็นควำม

ตำยชนดิหมดลมหำยใจอย่ำงเดยีว แต่หมำยถึงควำมตำยต่ำง ๆ เช่น 

ตำยจำกชื่อเสียงเกียรติยศ หรือตำยควำมสวัสดี เช่น ต้องประสบ

อนัตรำยต่ำง ๆ เป็นต้น ควำมประมำทจงึมโีทษตัง้แต่เลก็น้อย จนถึง

อย่ำงยิ่ง พระพุทธเจ้ำผู้ทรงพระคุณหำที่เปรียบมิได้ ทั้งพระปัญญำ

คุณ พระกรุณำคุณ พระบริสุทธิคุณ จึงมีพระพุทธด�ำรัสเตือนไว ้

มิให้ประมำท 

 ควำมประมำทก็มีหลำยอย่ำง เช่นเดียวกับควำมตำย เช่น

เดยีวกับควำมหมำยของควำมตำย ทีจ่ะเกดิจำกควำมประมำทน่ันเอง 

๒๖๐



พระพทุธศำสนำนัน้ ยนืยนัรบัรองเหตแุละผลได้ถกูต้องแน่นอน ว่ำ

ต้องตรงกันเสมอ แม้ที่เกี่ยวกับควำมประมำท อันเป็นหนทำงแห่ง

ควำมตำยก็เช่นกัน ประมำทระดับใด ก็จะน�ำไปสู่ควำมตำยระดับ

น้ัน พึงเห็นได้ไม่ยำกส�ำหรับระดับชัด ๆ เช่นที่ประมำทขับรถเร็ว 

ควำมตำยระดบันัน้ ก็คือ รถชน ได้รบับำดเจบ็ถึงตำยหรอืสิน้ควำม

สวสัดี ต้องแขนหกั ขำหกั ท�ำนองนีเ้ป็นต้น หรือประมำทในกำรพดู

ไม่ระวังค�ำพูดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น หรือเรื่องรำวต่ำง ๆ 

 ควำมตำยระดับนั้น คื ออำจสิ้นควำมสวัสดีทำงอิสรภำพ 

ต้องโทษฐำนหมิ่นประมำท เป็นต้น มีความประมาทอย่างหนึ่งที่พึง

รู้ว่า เป็นความประมาทที่ส�าคัญยิ่งนัก นั่นคือความประมาทปัญญา 

ทั้งปัญญาของตนและปัญญาของผู้อื่น 

 ประมาทปัญญาตนนั้น ก็คือไม่เห็นว่ำปัญญำตนนั้นมีควำม

ส�ำคัญ ไม่พยำยำมอบรมปัญญำ และไม่ใช้ปัญญำพินิจพิจำรณำ

ใคร่ครวญเรื่องรำวทั้งหลำย ได้พบ ได้เห็น ได้ยิน ได้ฟังเรื่องรำว

อะไรก็ไม่ใช้ปัญญำ ยอมเชื่อค�ำผู้อื่น โดยใช้ปัญญำเพียงตัดสินว่ำ 

ผู้นั้น เป็นผู้ควรเชื่อถือได้ในสติปัญญำควำมสำมำรถ กำรเชื่อสติ

ปัญญำควำมสำมำรถของผูอ้ืน่ เป็นแบบหนึง่ของควำมประมำทปัญญำ

ตน แม้จะไม่ประมำทปัญญำผู้อ่ืนก็ตำม เป็นทำงแห่งควำมตำยใน

ลักษณะหนึ่งได้ ยิ่งถ้ำเป็นเรื่องส�ำคัญ กำรประมำทปัญญำตน ไม่

พินิจพิจำรณำด้วยตนเอง ให้ผู้อื่นตัดสินแทนและเชื่อฟังตำม ย่อม

๒๖๑



มีทำงพบควำมตำยที่ร้ำยแรงจำกควำมสวัสดีของชื่อเสียงเกียรติยศ

เป็นต้น 

 ปัญญำนั้นมีควำมส�ำคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด พระพุทธเจ้ำทรง

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ำได้ ก็ด้วยทรงอำศัยพระปัญญำ ผู้จะได้ชื่อว่ำ

เป็นบัณฑิตก็ต้องมีปัญญำ แม้บัณฑิตทำงโลกก็ต้องอำศัยปัญญำ 

อย่ำว่ำแต่บัณฑิตทำงธรรมที่ต้องอำศัยปัญญำอย่ำงยิ่งเลย 

 ปัญญำนัน้ในระดบัต้น ๆ จงึอำจไม่ให้คนมอีคตไิด้ คอื เมือ่

ใช้ปัญญำกย่็อมไม่มอีคต ิคอื ควำมล�ำเอยีงด้วยควำมโลภ หรือควำม

รัก ด้วยควำมโกรธ ด้วยควำมหลง หรือด้วยควำมกลัว ปัญญำจะ

ขจดัอคตเิหล่ำนีไ้ด้จำกใจ ไม่ยอมเชือ่ควำมคดิเหน็ของผู้ใด เหตุด้วย

มคีวำมรกั ชอบ หรอืควำมหลง ควำมกลัวผูน้ัน้ จะยอมเหน็ด้วยกบั

ควำมเห็นของผู้ใด โดยเฉพำะในเร่ืองใหญ่เร่ืองส�ำคัญ ก็ต่อเมื่อใช้

ปัญญำตนพิจำรณำใคร่ครวญแล้วด้วยดี เช่นนี้เรียกว่ำไม่ประมำท

ปัญญำ ที่จะไม่พำไปสู่ควำมตำย คือควำมไม่สวัสดีต่ำง ๆ 

 พระพุทธเจ้าเป็นยอดของผู้มีปัญญา พระพุทธศาสนาจึง

เป็นศาสนาที่ประกอบพร้อมด้วยวิธีอบรมปัญญา ตั้งแต่ระดับต้น 

ระดบัต�า่ จนถึงระดบัสงูสดุ พทุธศาสนกิชนทัง้หลาย พงึภาคภมูใิจ 

ในความเป็นพทุธศาสนกิของตน และพงึเอาประโยชน์จากพระพทุธ

ศาสนาให้เต็มที่ พึงรับการอบรมปัญญาจากพระพุทธศาสนา ไม่

๒๖๒



พึงประมาทปัญญาว่า เป็นเรื่องเล็ก และถือเรื่องอื่นว่าส�าคัญกว่า

เป็นต้นว่า ถือความมีสติปัญญาของผู้อื่นว่าส�าคัญกว่าสติปัญญา

ตน แล้วก็ไม่พยายามใช้ปัญญาตนเสียเลย รู้ตามเชื่อตามความ

คิดของผู้อื่นเท่านั้น เช่นนี้เรียกว่าเป็นความประมาทท่ีจะน�าไปสู่

ความตายแล

๒๖๓
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube



๗๔

ตายแล้วเหลืออะไร

 พุทธศำสนสภุำษติบทหนึง่กล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ ภาชนะดิน

ที่ช่างหม้อท�าแล้ว ล้วนมีความแตกเป็นที่สุดฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้ง

หลายก็ฉันนั้น 

 กล่ำวอย่ำงง่ำยก็คือ หม้อดินต้องมีเวลำแตกท�ำลำย ชีวิต

ของคนของสัตว์ก็มีเวลำดับสลำย จะเข้ำใจเพียงสั้น ๆ ง่ำย ๆ เช่น

น้ีได้กดี็ ถ้ำควำมเข้ำใจนัน้ จะกระจ่ำงชดัเจนพอ แต่ถ้ำจะเข้ำใจเพยีง

ง่ำย ๆ ให้กระจ่ำงชดัเพียงพอไม่ได้ ก็อำจจ�ำแนกแจกแจงควำมหมำย

ของพุทธศำสนสุภำษิตนี้ให้ละเอียด ประณีต ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ 

 ร่ำงกำยของสัตว์ คือ ของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉำนทั้งปวง 

ประกอบขึน้ด้วยธำตดุนิน�ำ้ไฟลม มรีปูลกัษณะแตกต่ำงกนัไปหลำย

แบบอย่ำง รูปร่ำงเป็นมนุษย์ ก็เรียกว่ำ มนุษย์หรือคน รูปร่ำงเป็น

นก หนู ปู ปลำ ก็เรียกว่ำ นก หนู ปู ปลำ มิได้มีควำมแตกต่ำง

กันอย่ำงอื่น นอกไปจำกรูปร่ำงดังกล่ำว แต่มนุษย์มีทำงแสดงออก

๒๖๔



ซึ่งสติปัญญำควำมสำมำรถเหนือสัตว์ประเภทอื่น และสัตว์ประเภท

อื่นทั้งหลำยก็มีทำงแสดงออกซึ่งสติปัญญำควำมสำมำรถสูงต�่ำต่ำง

กัน ดังเป็นที่ปรำกฏอยู่เช่นสุนัข ก็แสดงสติปัญญำควำมรู้ควำม

สำมำรถยิง่กว่ำสตัว์อืน่ มดปลวกมทีำงแสดงสตปัิญญำค่อนข้ำงน้อย 

ไม่ปรำกฏให้เห็นมำกนัก 

 หม้อดนิทีท่รงยกขึน้เปรยีบ กป็ระกอบขึน้ด้วยธำตเุช่นเดียว

กับมนุษย์ และสัตว์ทั้งปวง คือ หม้อดินก็ท�ำขึ้นด้วย น�้ำ ไฟ ลม

เหมอืนกนั และหม้อดนินัน้ ก็จะต้องแตกท�ำลำยในลกัษณะเดยีวกบั

มนุษย์ สัตว์นั่นเอง คือ หม้อดินนั้น แม้จะเพิ่งท�ำขึ้นใหม่ ยังเป็น

หม้อใหม่อยูก่อ็ำจแตกท�ำลำยได้ แม้ถูกกระทบด้วยของแขง็ เช่น ถกู

ทบุ หรอืตกจำกทีส่งู กระทบพืน้ทีแ่ขง็ เป็นต้น เปรียบดงัมนษุย์สตัว์ 

แม้เพิ่งเกิดมีอำยุน้อยยังอ่อนวัย ก็อำจดับสลำยได้แม้ถูกทุบตี เช่น 

ฆ่ำ หรือกระทบกระแทกอย่ำงแรงด้วยโรคภัยไข้เจ็บ 

 ส่วนหม้อดินที่ไม่แตกท�ำลำย ตั้งแต่ยังเป็นหม้อใหม่ นำน

เข้ำ ธำตุดิน น�้ำ ไฟ ลมหมดอำยุ ก็จะแตกท�ำลำยในวันหนึ่ง เมื่อ

ธำตุหมดอำย ุเช่นเดยีวกับมนุษย์และสตัว์ทัง้ปวง เมือ่อยูไ่ปนำนเข้ำ 

ธำตุดิน น�้ำ ไฟ ลมหมดอำยุก็ต้องดับสลำย ที่มักกล่ำวกันถึงท่ำน 

ผูส้งูอำยท่ีุสิน้ไปว่ำ ร่วงไปเอง ไม่ได้เจบ็ไข้ พงึพจิำรณำให้เหน็ควำม

แตกท�ำลำยเหน็ชัดแจ้งเพยีงไร กจ็ะได้ควำมสลดสงัเวชเกดิควำมไม่

ยึดมั่นในสังขำรร่ำงกำยเพียงน้ัน จะมีควำมไม่ประมำทหลงลืมตน 

๒๖๕



เหมิเห่อ ทะเยอทะยำน อยำกได้ใคร่ด ีปรำรถนำลำภยศ จนปรำศจำก

ขอบเขตควำมพอเหมำะพอควร 

 เมื่อชีวิตดับสลำยแล้ว ไม่มีอะไรจะติดตัวไปได้ มีแต่บุญ 

บำป หรือควำมดีควำมชั่วเท่ำนั้น ที่จะน�ำไปคุมไป ไม่ให้สำมำรถ

ออกไปพ้นทำงแห่งบุญ และบำปทีท่�ำแล้วได้ บญุคอืควำมดจีะน�ำไป

บนเส้นทำงท่ีด ีน�ำไปสูช่วีติใหม่ทีด่ ีบำปคอืควำมชัว่ จะน�ำไปบนเส้น

ทำงที่ชั่ว น�ำไปสู่ชีวิตใหม่ที่ชั่ว ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตที่มีควำมสุขควำม

เจริญ ชวีติทีช่ั่ว คอื ชวีติทีม่คีวำมทกุข์ ควำมเสือ่ม ควำมสุข ควำม

ทุกข์ที่ได้รับกันอยู่ในปัจจุบัน 

 กเ็ช่นเดยีวกนักับควำมสขุและทกุข์ ทีค่วำมดคีวำมชัว่จะน�ำ

ไปในภพชำติข้ำงหน้ำ ยินดีพอใจที่จะมีควำมสุขอย่ำงไรในชีวิตนี้ ก็

พงึท�ำควำมดีเพือ่ให้ได้มโีอกำสยินดพีอใจทีไ่ด้มคีวำมสขุต่อไปในชวีติ

ข้ำงหน้ำ รงัเกยีจหวัน่กลัวควำมทกุข์อย่ำงไรในชีวิตนี ้กพ็งึหลกีเลีย่ง

กำรท�ำควำมชัว่ เพือ่ไม่ให้ต้องพบควำมทกุข์ทีน่่ำรังเกยีจหวัน่กลวัต่อ

ไปในชวีติหน้ำ แม้จะไม่สำมำรถเลอืกเกิดในชำตนิีภ้พนีไ้ด้แล้ว เพรำะ

ได้เกิดมำเสียแล้ว พูดให้ถูกก็ต้องพูดได้ว่ำ ไม่มีควำมสุขในชีวิตนี้ก็

เพรำะเลือกผดิ เลอืกท�ำไม่ดมีำเสียแล้ว มคีวำมสขุในชวีติน้ีกเ็พรำะ

เลือกถูก เลือกท�ำดีมำแล้ว 

 เพรำะไม่ได้คดิให้ลกึพอสมควร จงึมักกล่ำวกันว่ำ เลอืกเกดิ
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ไม่ได้ ควำมจริงได้พำกันเลือกเกิดมำด้วยกันแล้วทั้งนั้น ตั้งแต่ชำติ

ภพในอดตีกำลนำน เพียงแต่พำกันลืมและไม่เข้ำใจให้ถกูต้องเท่ำนัน้ 

แม้เข้ำใจให้ถูกต้อง ก็จะสำมำรถเลือกชำติภพในภำยหน้ำต่อไปได้ 

ในบรรดำกำรเลือกที่ถูกต้องที่สุด มีกำรเลือกไม่เกิด เป็นควำม

ประเสริฐสุด 

 พระพุทธเจ้าทรงเลือกความไม่เกดิ จงึทรงพากเพยีรปฏบิตัิ

จนบรรลุผลสมดังที่ทรงปรารถนา ทรงพ้นแล้วอย่างเด็ดขาดจาก

ความเกิด จากความทุกข์ทั้งปวง และทรงช้ีทางด�าเนินตามพระ

องค์ไว้ เพื่อผู้ไม่หลงจนเกินไป ได้พยายามด�าเนินตามไปสู่ความ

พ้นทกุข์อย่างสิน้เชงิ ทางนัน้คอืมรรคมอีงค์แปด รวมลงเป็นความ

ปฏิบัติเพ่ือสิ้นโลภ สิ้นโกรธ สิ้นหลง รวบรัดให้ง่ายคือควบคุม

ความคดิปรงุแต่งให้จงด ีอย่าให้เป็นไปเพือ่ความโลภ ความโกรธ 

ความหลงเป็นอันขาด แล้วจะได้พ้นทุกข์อย่างส้ินเชิงตามเสด็จ

พระพุทธองค์แล

๒๖๗
พระสุรเสียงบรรยาย 
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๗๕

อย่างไรจึงจะไม่ประมาท

 พุทธศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ ภิกษุทั้ง

หลาย พวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีศีลดีงาม ตั้งความด�าริ

ไว้ให้ดี จงตามรักษาจิตของตน 

 พระพุทธเจ้ำทรงสอนมิให้ประมำท เพรำะควำมประมำทมี

โทษยิง่นกั ตรงกนัข้ำมควำมไม่ประมำทมคีณุยิง่นกั ควำมไม่ประมำท

มคีณุเพียงไร ควำมประมำทย่อมมโีทษเพยีงน้ัน มพุีทธภำษติแสดง

ถึงควำมประมำทไว้เป็นอันมำก เช่น ควำมประมำทเป็นทำงแห่ง

ควำมตำย ควำมประมำทเป็นมลทนิของผูรั้กษำ คือ ผูป้ระมำทย่อม

เศร้ำหมองด้วยมลทิน ควำมประมำท บัณฑิตติเตียนทุกเมื่อ คือ 

คนดีในพุทธศำสนำติเตียนผู้ประมำท คนดีในพระพุทธศำสนำไม่

รกัษำไว้ซึง่ควำมประมำท และคนประมำทย่อมเศร้ำโศกช่ัวกำลนำน 

คือคนประมำทย่อมได้รับผลเป็นควำมเศร้ำโศกเสียใจ 

 ก็ดังที่มีกล่ำวไว้นั่นเองว่ำ ควำมประมำทเป็นทำงแห่งควำม

ตำย และควำมประมำทย่อมยังให้เกิดควำมเศร้ำหมอง ผู้รู้คุณโทษ

ของควำมประมำท แม้ได้กำรเชือ่ฟัง ตำมทีบ่ณัฑิตท่ำนกล่ำวไว้ ย่อม
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พยำยำมรักษำควำมไม่ประมำทไว้ พยำยำมมีสติรักษำควำมไม่

ประมำท ควำมมีศีลดีงำม ควำมด�ำริที่ชอบ และตำมรักษำจิตของ

ตน มิให้เป็นไปในอ�ำนำจของกิเลส นี้แลเป็นควำมไม่ประมำท 

 อนักเิลสนัน้มอี�ำนำจยิง่นัก ท�ำให้ศลีไม่อำจด�ำรงดงีำมอยูไ่ด้ 

ท�ำให้ควำมด�ำริเป็นควำมด�ำริอันมิชอบ ท�ำให้จิตพ้นจำกอ�ำนำจของ

กำรคุ้มครองรักษำทีช่อบ ควำมประมำทจกัเข้ำครอบครองน�ำให้เกดิ

โทษทัง้ผอง ดังท่ีได้แสดงมำ ควำมประมำทเป็นทำงแห่งคววำมตำย

ในควำมหมำยธรรมดำทีพ่ดูกนัอยู ่กห็มำยถงึกำรตำยจริง ตำยด้วย

สิน้ลมหำยใจ ประมำทในกำรเดนิ ในกำรขบัรถ ในกำรใช้อำวธุเหล่ำ

นี้เป็นต้น 

 แต่ควำมประมำทอนัเป็นทำงแห่งควำมตำย ทีน่่ำสะพรงึกลวั

ยิง่กว่ำควำมตำยด้วยกำรสิน้ชีวิต คือ ควำมตำยทัง้ทีย่งัมชีวีติหำยใจ

อยู่ ควำมสิ้นควำมเป็นไท ต้องเป็นทำส คือควำมตำยอันเกิดจำก

ควำมประมำท และเป็นควำมตำยที่น่ำสะพรึงกลัวยิ่งกว่ำควำมสิ้น

ชีวิต และควำมเสื่อมสิ้นชื่อเสียงเกียรติยศ ควำมเสื่อมสิ้นควำมไว้

วำงใจของผู้คนที่ดีทั้งหลำย นั่นเป็นควำมตำยที่น่ำสะพรึงกลัว อัน

เกดิจำกควำมประมำท ไม่มคีวำมประมำทเสยีอย่ำงเดยีว ควำมเส่ือม

เสียทั้งปวง หรือควำมตำยทั้งมีชีวิตหำยใจอยู่ ย่อมไม่เกิด 

 ควำมประมำทจักเกิดได้เต็มที่เมื่อกิเลสรุนแรง เมื่อกิเลส

รนุแรงย่อมมดืมำก ควำมมดืมำกเพยีงไร นัน่ก็คือปัญญำน้อยเพยีง

นัน้ แสงสว่ำงน้อยเพยีงนัน้ ปัญญำกับแสงสว่ำงเป็นของคูก่นั กเิลส

กบัควำมมดืก็เป็นของคูก่นั พยายามอบรมปัญญา ใช้ปัญญาให้อย่าง
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ยิ่งไว้เสมอ ความมืดของกิเลสจะมีได้น้อย ความถูกแสงสว่างแห่ง

ปัญญาขับไล่ไป ผู้สว่างด้วยปัญญาจะรู้คุณค่าของความไม่ประมาท 

จะรู้โทษของความประมาท จึงย่อมจะเป็นผู้ไม่ประมาท 

 ควำมประมำทอำจท�ำภัยที่มิควรบังเกิด บังเกิดขึ้นได้ อำจ

ท�ำมติรให้เป็นศตัร ูอำจท�ำควำมสขุสวสัดใีห้เป็นควำมไม่สวัสด ีควำม

ประมำทที่ส�ำคัญที่สุด คือ ควำมประมำทปัญญำ เมื่อไม่เห็นควำม

ส�ำคัญของปัญญำ ก็ย่อมไม่อบรมปัญญำ ไม่พยำยำมใช้ปัญญำตน 

และไม่พยำยำมแลให้เห็นปัญญำผู้อื่น 

 เมือ่ตนเองก็ไม่ใช้ปัญญำ และไม่เหน็ปัญญำของผูอ้ืน่ โอกำส

ที่จะพ่ำยแพ้ ที่จะตำยย่อมมีได้ง่ำยเป็นธรรมดำ ควำมไม่ประมำท

ปัญญำจึงส�ำคัญที่สุด พึงพิจำรณำข้อนี้ให้อย่ำงยิ่ง พึงใช้ปัญญำให้

เสมอในทุกเรื่องทุกเวลำ อย่ำประมำทว่ำเป็นเรื่องง่ำย หรือเป็นผู้ไว้

วำงใจได้ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ปัญญำตนพิจำรณำ 

 หรือสรุปง่าย ๆ ว่าผู้ใดผู้หนึ่งมีปัญญาไม่ทัดเทียมตน จึง

ไม่ต้องระวัง ความประมาทในท�านองนี้ ไม่พึงมีในผู้ไม่ประมาท

ปัญญา ผู้ไม่ประมาทปัญญาย่อมไม่มีอคติในผู้ใดเรื่องใด คือไม่

ล�าเอียงเพราะความรัก ไม่ล�าเอียงเพราะความโกรธ ไม่ล�าเอียง

เพราะความหลง ไม่ล�าเอียงเพราะความกลัว มีปัญญาไม่ล�าเอียง 

จึงเป็นผู้ไม่ประมาท ไม่ด�าเนินไปในทางแห่งความตายแล

๒๗๐พระสุรเสียงบรรยาย 
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ต้องท�าดีอย่างฉลาด

 ศำสนสุภำษิตบทหนึ่งกล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ การบ�าเพ็ญ

ประโยชน์โดยไม่ฉลาดในประโยชน์ ก็น�าความสุขมาให้ไม่ได้เลย ผู้

มีปัญญาทรามย่อมพร่าประโยชน์ดุจลิงเฝ้าสวนฉะนั้น 

 ควำมส�ำคัญที่สุดของภำษิตนี้ คือ ปัญญำ ดังกล่ำวว่ำ 

ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์โดยไม่ฉลำดในประโยชน์ ก็น�ำควำมสุขมำให้ไม่

ได้เลย พึงท�ำควำมเข้ำใจในควำมหมำยท่อนนี้ของภำษิต ผู้บ�ำเพ็ญ

ประโยชน์โดยไม่ได้รับควำมสุขมีอยู่ เรำเองทุกคนก็น่ำจะได้เคยท�ำ

สิ่งท่ีตนคิดว่ำ เป็นกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ท่ีน่ำจะให้ผลเป็นควำมสุข 

แต่กลบัไม่ให้ผลดังเช่นทีคิ่ด ถ้ำนกึถึงภำษตินี ้ก็น่ำจะได้ควำมเข้ำใจ

ว่ำ กำรบ�ำเพ็ญประโยชน์นั้น เป็นไปโดยไม่ฉลำดในประโยชน์ 

 ไม่ฉลำดในประโยชน์ คือ ไม่รู้ไม่เข้ำใจถูกต้องเพียงพอว่ำ 

ประโยชน์นั้นจะเกิดได้ด้วยกำรท�ำอย่ำงไร จะเกิดได้เมื่อไร จะเกิด

ได้แก่ผู้ใด 

 ผู้ฉลำดในประโยชน์ย่อมรู้ประโยชน์หนึ่งนั้นมิใช่ว่ำ จะเกิด

ได้กบัทกุคนไป หรือไม่อำจเกิดได้ทกุโอกำส สปัปุรสิธรรมในพระพทุธ
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ศำสนำนัน้ ท่ำนแสดงไว้เพือ่ให้สำมำรถบ�ำเพญ็ประโยชน์อย่ำงฉลำด

ในประโยชน์อันจะเป็นเหตุน�ำควำมสุขมำให้ได้ 

 ควำมเป็นผูจ้กัเหต ุรู้จกัผล รูจ้กัตน รูจ้กัประมำณ รูจั้กกำล

เวลำ รู้จักประชุมชน รู้จักบุคคล ทั้งเจ็ดประกำรนี้ คือ ธรรมของ

สัตบุรุษ คนดีมีปัญญำ คือ ธรรมเป็นเคร่ืองเกิดควำมฉลำดใน

ประโยชน์ 

 อย่ำงไรจึงกล่ำวว่ำ สัปปุริสธรรมน�ำให้เกิดควำมฉลำดใน

ประโยชน์ แม้พจิำรณำด้วยด ีย่อมจะเหน็ได้ด้วยตนเองได้ดัง่น้ี ความ

รูจ้กักาลเวลา คือรูว่้ำเวลำใดควรท�ำอะไรเพยีงไหน จงึจะเกดิประโยชน์ 

กำรท�ำอะไรผิดเวลำ หำเกิดประโยชน์เท่ำที่ควรไม่ ทั้งประโยชน์แก่

ตน และแก่ผูท้ีต่นมุง่ท�ำให้ เมือ่มำถงึข้อนีก้ต้็องเหน็ควำมส�ำคัญของ

ความรู้จักบุคคล ถ้ำไม่รู้จักบุคคลก็ย่อมจะไม่รู้ว่ำ กำรท�ำอะไรที่จะ

เป็นประโยชน์แก่เขำ ครั้นท�ำไปโดยคิดว่ำเป็นกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์

เพื่อเขำในเวลำนั้น ก็ย่อมจักไม่เกิดประโยชน์แก่เขำ จึงย่อมไม่เป็น

ควำมสุขของผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์นั้นด้วย เพรำะผลไม่เป็นไปดังมุ่ง

หมำย ก็เป็นสุขไม่ได้เป็นธรรมดำ 

 กำรรู้จักบุคคลเช่นรู้จักว่ำ เขำก�ำลังเป็นไข้สูง หน้ำตำแดง

เพรำะพิษไข้อยู่ในขณะน้ัน ก็แสดงว่ำเขำอำจจะต้องกำรควำมช่วย

เหลือเพ่ือเยียวยำรักษำ กำรให้ยำแก้ไข้ ให้น�้ำใช้กับยำในเวลำนั้น 

กำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ย่อมเกิดผลเป็นควำมสขุได้ แต่ถ้ำไม่รูจ้กับุคคล 

เช่น เขำก�ำลงัเป็นไข้สงูหนำวอยู ่คดิว่ำหน้ำตำทีแ่ดงก�ำ่เพรำะพษิไข้

ของเขำ เป็นกำรแสดงว่ำเขำก�ำลังร้อน ต้องกำรน�้ำเย็น น�้ำแข็ง ก็
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ให้น�้ำเย็น น�้ำแข็งเขำในขณะนั้น กำรบ�ำเพ็ญประโยชน์ตำมควำม

เข้ำใจของตน ย่อมไม่เกิดผลเป็นควำมสุขสมหวังแก่ผู้ใดทั้งสิ้น ทั้ง

ยังอำจก่อให้เกิดทุกข์ได้ด้วย เรียกว่ำบ�ำเพ็ญประโยชน์โดยไม่ฉลำด

ในประโยชน์ คือไม่รู้ว่ำควรท�ำอะไร เมื่อใด แก่ใคร 

 เมือ่ท�ำประโยชน์ผดิคน ผดิเวลำ ผดิทีท่ำงเช่นนีเ้ป็นต้น ย่อม

ไม่เกิดผลดีได้แน่นอน ทั้งยังเป็นกำรก่อโทษอีกด้วย เป็นไปตำม

ภำษติข้อหลงัทีก่ล่ำวว่ำ ผูม้ปัีญญำทรำมย่อมพร่ำประโยชน์ดจุลงิเฝ้ำ

สวนฉะนั้น ซ่ึงก็ต้องเป็นเช่นนั้น ท�ำอะไรลงไปแล้ว ไม่เกิดผลก็

เป็นกำรเสียแรง เสียเวลำ และอำจจะเสียสิ่งของที่ต้องใช้ในกำรท�ำ

นั้น ๆ ด้วย 

 หนักกว่ำนั้น ก็เช่นไม่รู้ว่ำ บุคคลนั้นเป็นอะไร ก�ำลังเจ็บไข้

ด้วยอำกำรของโรคอะไรในขณะนัน้ ให้ยำรกัษำผดิโรคผดิเวลำ อำจ

ถึงเสียชีวิตได้ นี่เป็นโทษของกำรไม่ฉลำดในประโยชน์ที่อำจให้โทษ

หนัก ดังที่ท่ำนเปรียบว่ำใช้ลิงเฝ้ำสวน ลิงก็ต้องท�ำลำย ต้องกิน 

อะไร ๆ ในสวนให้เสียหำยได้มำกมำย พิจารณาด้วยดี ย่อมจักได้

ความเข้าใจว่า ปัญญาเท่านั้นส�าคัญที่สุด จะได้ประโยชน์จะเสีย

ประโยชน์ก็อยู่ที่ปัญญาเป็นใหญ่ จึงอย่าได้ประมาทปัญญา พึง

พยายามอบรมปัญญาตนเถิดแล

๒๗๓
พระสุรเสียงบรรยาย 

บน Youtube
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ชนะด้วยวิธีที่เหมาะสม

 พระพุทธมนต์บทหนึ่ง ที่รู้จักกันดีและมีเป็นอันมำกที่สวด

กันอยู่เป็นประจ�ำ ด้วยถือกันว่ำจักน�ำให้เกิดควำมสุขควำมสวัสดี มี

มงคลนำนำ พระพทุธมนต์บทนัน้ คอื พระพทุธชยมงัคลคาถา หรือ

บำงทกีเ็รยีกกนัสัน้ ๆ ว่ำบทพำหงุ เพรำะข้ึนต้นด้วยพำหงุ มทีัง้หมด

แปดบท 

 จำกพระพุทธมนต์นี้ ท�ำให้ได้ควำมเข้ำใจถูกต้องยิ่งขึ้น ว่ำ

พระพทุธเจ้ำทรงสำมำรถเป็นผูพ้ชิติได้ด้วยทรงใช้พทุธวธิต่ีำง ๆ กนั 

ที่เหมำะแก่เหตุกำรณ์หรือมำรที่ต้องทรงผจญ มิได้ทรงใช้วิธีใดวิธี

หนึ่งเพียงวิธีเดียว ดังที่มักจะเข้ำใจกันว่ำ ทรงใช้พระเมตตำบำรมี

เท่ำน้ันบ้ำง ทรงใช้พระขันติบำรมีเท่ำนั้นบ้ำง ควำมเข้ำใจเช่นน้ี 

นอกจำกเป็นควำมไม่ถูกต้องตำมเป็นจริงแล้ว ยังท�ำให้ไม่เห็นพระ

ปัญญำสำมำรถของพระพุทธเจ้ำ ให้กระจ่ำงแจ่มชัดอีกด้วย ทั้ง ๆ 

ทีท่รงมีพระปัญญำฉลำดลึกพ้นมนษุย์ อมนษุย์ทัง้ปวง ทรงล่วงรูถ้กู

ต้องถ่องแท้วำ่จะทรงต้องใช้วิธีใด จัดกำรกับเร่ืองใดผู้ใด จึงจะทรง

ได้รบัชยัชนะ ไม่ทรงใช้พระเมตตำเร่ือยไป หรือมไิด้ทรงใช้พระขนัติ

ทุกเรื่องไป 

๒๗๔



 บทแรกของพระพุทธชัยมังคลคาถา กล่ำวถึง ท่ีพระพุทธ

องค์ทรงชนะพญำมำร ผูข้ีช้่ำงครีเีมขลำ แวดล้อมด้วยไพร่พลพยหุเสนำ

มำรมำกมำย ด้วยทรงอ้ำงพระทำนบำรมีที่ทรงบ�ำเพ็ญเป็นอันมำก 

เป็นต้น 

 บทที่สอง ทรงชนะอาฬวกยักษ์ ด้วยทรงใช้พระขันติอย่ำง

ย่ิงยวดตลอดทัง้เร่ือง บททีส่าม ทรงชนะช้างนาฬาครี ีทีก่�ำลงัเมำมนั

ดุร้ำยยิ่งนัก ด้วยทรงแผ่พระเมตตำ บทที่สี่ ทรงชนะองคุลีมาลโจร

ร้ำยทีถ่อืดำบไล่ฆ่ำพระพทุธองค์ ด้วยทรงใช้พระพทุธหฤทยัอนัมฤีทธิ์

ยิ่ง กล่ำวอีกอย่ำงหนึ่ง ก็คือ ทรงแสดงอิทธิฤทธิ์เอำชนะท่ำนองคุลี

มำลส�ำเรจ็ บททีห้่า ทรงชนะนางจญิจมาณวกิา ผูก้ล่ำวหำว่ำมคีรรภ์

กบัพระพทุธเจ้ำด้วยทรงสงบพระหฤทยัใช้พระสมำธน่ิิงอยู ่บทท่ีหก 

ทรงชนะสจัจกนคิรนธ์ เจ้ำคำรม ถอืตวัว่ำฉลำดปรำศจำกสัจจะ เป็น

คนมืด ด้วยทรงใช้พระปัญญำอันรุ่งเรือง 

 บททีเ่จด็ ทรงชนะนาคราชช่ือนนัโทปนันทะ ด้วยทรงโปรด

ให้พระโมคคลัลำนะเถระ เนรมติกำยเป็นนำครำชใหญ่มฤีทธิย์ิง่กว่ำ

พญำนนัโทปนนัทะ กท็รงชนะได้ บททีแ่ปด ทรงชนะใจของพรหม

ชือ่พกะ ผูม้ฤีทธิร์ุง่เรอืงสว่ำง ด้วยทรงวำงยำพเิศษไม่มยีำอ่ืนเปรยีบ

ได้ คอืทรงเทศน์โปรดด้วยพระเทศนำญำณพิเศษ เพยีงแปดเรือ่งที่

ยกมำในพทุธชยัมงคล พระพทุธเจ้ำกท็รงใช้วธิเีอำชนะทีไ่ม่ซ�ำ้กนัเลย 

 เช่นนี้ก็เป็นคติที่ผู้มำบริหำรจิตทั้งหลำยพึงพิจำรณำด้วยดี 

เมื่อต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์ในชีวิตที่มำในรูปแบบต่ำง ๆ กัน จะได้

พจิำรณำใช้วธิรีบัเหตกุำรณ์หรอืสถำนกำรณ์นัน้ ๆ ให้ถูกต้องเหมำะ

๒๗๕



สม กำรรบัอย่ำงถกูต้องเท่ำนัน้ ทีจ่ะเกดิผลดีได้ กำรรบัทีไ่ม่ถกูต้อง 

แม้จะเป็นกำรรับอย่ำงดีเพียงไร ก็หำเกิดผลดีแก่เจ้ำตัวได้ไม่ กำร

ท�ำทุกอย่ำงที่ถูกต้องเหมำะแก่กำลเทศะ เหมำะแก่บุคคลเท่ำนั้น ที่

จะท�ำให้เกดิผลดี หรอืทีอ่ำจเรยีกว่ำ เป็นกำรได้ชยัชนะได้ ถ้ำท�ำไม่

ถูกต้องไม่เหมำะแก่กำลเทศะ ไม่เหมำะแก่บุคคล แม้จะท�ำอย่ำงดี

เพียงไร เต็มไปด้วยเมตตำหรือขันติเพียงไร ก็หำท�ำให้เกิดผลดีได้

อย่ำงแน่นอนได้ อำจจะบงัเกิดผลดไีด้แต่ควำมบงัเอญินัน้ ไม่ใช่เป็น

สิง่ทีผู่มี้ปัญญำปรำรถนำช่ืนชมว่ำเป็นควำมถูกต้อง ไม่ใช่สิง่ทีถ่อืเป็น

สิ่งควรปฏิบัติ เพรำะนั่นไม่ใช่กำรปฏิบัติเหตุอันจะเกิดผลสมควร

เสมอไป 

 ผู้มีปัญญาพอใจจะปฏิบัติเหตุที่แน่ใจว่าจะน�าให้เกิดผลดี

แท้เท่านั้น การใช้เมตตา ดังที่พระพุทธเจ้าทรงใช้พระเมตตา

เอาชนะช้างนาฬาครีทีีเ่มามันดรุ้ายนัน้ แม้พจิารณาย่อมเหน็ได้ว่า

เป็นวธิทีีเ่หมาะสมย่ิงกว่าวธิอีืน่ ช้างเมามนัแม้ดรุ้ายพยายามท�าร้าย

ผูค้นกม็ใิช่ว่า มคีวามรูส้กึแอบแฝงแสร้งเส มใิช่มเีจตนาจะฆ่าแกง

ด้วยความอาฆาตแค้นเคืองอย่างไร ความบริสทุธิใ์จของช้างเมามนั

นั่นแหละที่ท�าให้เมตตาอาจเอาชนะได้ ความบริสุทธิ์ใจของคนผู้

เบาปัญญาจรงิ ๆ ไม่ใช่มแีผนร้ายกอ็าจเอาชนะได้ด้วยเมตตา แต่

ถ้ามิใช่เช่นนั้น ก็ต้องพิจารณาพระพุทธวิธีให้ถูกต้องแล

๒๗๖พระสุรเสียงบรรยาย 
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พิษภัยของอคติ

 อคติมีควำมหมำยว่ำ ล�ำเอียง มีอยู่ ๔ อย่ำง คือฉันทาคติ 

ล�ำเอียงเพรำะรัก โทสาคติ ล�ำเอียงเพรำะโกรธ โมหาคติ ล�ำเอียง

เพรำะหลง ภยาคติ ล�ำเอียงเพรำะกลัว 

 อคติทั้ง ๔ นี้เป็นควำมไม่ถูกต้อง เป็นควำมไม่ดี ผู้มีอคติ

ข้อใดข้อหนึ่งก็ตำม จะไม่ตั้งอยู่ในควำมถูกต้อง ไม่ต้ังอยู่ในควำม

ยตุธิรรม จะเอียงไปด้วยอ�ำนำจโลภะ โทสะ โมหะและภยะ ดังกล่ำว 

อำจจะเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำงพร้อมกันเลย อันว่ำ

ควำมรัก ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงนั้น บุถุชนคือคนมีกิเลส 

ย่อมยงัมอียูด้่วยกนัทกุคน แตกต่ำงกนัเพียงมำกบ้ำงน้อยบ้ำงเท่ำนัน้ 

แต่ถ้ำเป็นผู้มีเหตุผล เคำรพควำมถูกต้อง แม้จะมีกิเลส เช่นบุถุชน 

ก็ย่อมจะไม่ยอมให้กิเลส มีอ�ำนำจเหนือเหตุผลจนเกินไป จนน่ำ

เกลียดจนเป็นผลเสียหำยอย่ำงยิ่ง ทั้งแก่ผู้อื่น และตนเอง คือเป็น

ควำมล�ำเอียง เป็นต้น 

 ควำมล�ำเอียงมอียูท่ีใ่ด ทีน่ัน้จะหำควำมถกูต้องไม่ได้ ผูใ้ดมี

ควำมล�ำเอียงผูน้ัน้กไ็ม่มเีหตผุล ไม่มคีวำมถกูต้อง ไม่มคีวำมยติุธรรม 

๒๗๗



อนัควำมยตุธิรรมนัน้ คอืควำมตรง ตรงตำมเหตผุล ตรงตำมควำม

จรงิ ตรงตำมควำมสมควร และควำมตรงนัน้ เป็นทีป่รำรถนำต้องกำร

ของคนท้ังปวง แม้ว่ำไม่ใช่คนทัง้ปวงทีร่กัษำควำมควำมตรงไว้ได้ ใน

กำรก่อสร้ำงสิง่ส�ำคญัทีต้่องกำรควำมมัน่คง ย่ังยนืนำน จะต้องมกีำร

ทิ้งดิ่ง เพื่อให้ได้ควำมตรง ควำมเที่ยงอย่ำงแท้จริง สิ่งที่ก่อสร้ำงจะ

ได้ไม่เอียง แสดงถึงควำมส�ำคัญควำมจ�ำเป็นของควำมตรง ในเรื่อง

ทัง้ปวง แม้ในกำรก่อสร้ำง ในกำรตดัสินพิจำรณำเรือ่งทัง้ปวง ควำม

ตรงก็เป็นควำมจ�ำเป็นอย่ำงย่ิง แม้ทุกคนช่วยกันรักษำควำมตรงไว้ 

กจ็ะช่วยให้อะไร ๆ ดไีด้ ตนเองกจ็ะดไีด้อย่ำงยิง่ คอืจะท�ำให้ตนพ้น

จำกควำมเป็นคนล�ำเอียง หรือเป็นคนเอียงนั่นเอง ส่ิงก่อสร้ำงใด

ก็ตำม แม้ไม่ตรงตั้งแต่เริ่ม นำนไป ก็จะยิ่งเอียงมำกขึ้นทุกที และ

วันหนึ่งก็จะเอียงจนทรงตัวอยู่ไม่ได้ พระเจดีย์บำงองค์ที่เอียง ถ้ำ

เอยีงมำกไป กจ็ะมผีูม้ใีจเป็นกศุลพยำยำมท�ำให้ตัง้ตรง เสียเงนิเสีย

ทองเพื่อให้ควำมตรงนี้เป็นจ�ำนวนมำก โดยเห็นว่ำเป็นกุศลยิ่งที่จะ

ช่วยให้ควำมเอียงของพระเจดีย์ได้เป็นควำมตรง 

 ควำมตรงของพระเจดีย์นั้น มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะ

จะท�ำให้ล้มลงพังท�ำลำยช้ำกว่ำมคีวำมเอยีง แต่ถงึกระนัน้ ควำมตรง

แห่งจิตใจก็ส�ำคัญกว่ำ ใจคนที่ตรงจะสำมำรถให้คิดแก้ไขเสริมสร้ำง

พระเจดีย์ที่เอียงให้กลับตรงได้ แต่พระเจดีย์ที่ตรงแล้วหำอำจท�ำให้

ใจคนตรงได้ไม่ 

 ถ้ำคนจะไม่มีปัญญำใคร่ครวญปฏบิตัตินเอง ให้มคีวำมเคำรพ

ในเหตผุลในควำมถกูต้อง พระเจดย์ีเมือ่เอยีงมำกเข้ำ ล้มได้ ตึกรำม

๒๗๘



เมื่อเอียงมำกเข้ำ ก็พังทลำยได้ คนเมื่อเอียงมำกด้วยควำมคิดเห็น

มำกเข้ำกพ็งัเหมอืนกนั แต่เป็นกำรพังคนละแบบคนละอย่ำงกบักำร

พังของพระเจดีย์ หรืออำคำรบ้ำนเรือน กำรพังทลำยของคนนั้น

เป็นกำรพังที่ร้ำยกำจนัก เป็นกำรตำยทั้งเป็น อำคำรบ้ำนเรือนที่พัง

ทลำยมีโอกำสสร้ำงใหม่ได้ ให้งดงำมมั่นคงกว่ำเดิมได้ แต่กำรพัง

ทลำยของคนนั้นยำกที่จะกลับสร้ำงขึ้นใหม่ ให้มั่นคง งดงำมยิ่กว่ำ

เดิม หรือแม้ให้เหมือนเดิมก็ท�ำได้ยำก 

 กำรพังทลำยของคนนั้น เป็นกำรพังของช่ือเสียงเกียรติยศ 

คนไม่มีเหตุผลมำก ๆ ล�ำเอียงมำก ๆ รู้กันมำกขึ้นเพียงไร นั่นคือ

กำรน�ำมำซึ่งควำมพัง พังจำกควำมเชื่อมั่น ควำมเช่ือถือ พังจำก

ควำมศรทัธำ เพรำะฉะนัน้เมือ่ยงัเป็นผูไ้ม่เอยีงมำกมำยนักด้วยอคติ 

ถ้ำยังมีโอกำสที่จะช่วยตนให้พ้นจำกควำมพังดังกล่ำวได้ เมื่อจะรัก

จะโกรธ จะหลง จะกลวั กอ็ย่าให้เกนิขอบเขตจนถงึเป็นผลให้เกดิ

ความล�าเอยีง พยายามใช้เหตผุลให้มาก ยดึถอืความยุตธรรมและ

เหตุผล และที่ส�าคัญคือนึกถึงตนเองว่าจะม่ันคงหรือจะไม่มั่นคง 

อยูใ่นความศรทัธา ความเชือ่ถอืของคนทัง้หลายมากน้อยเพยีงไร 

ขึ้นอยู่กับอคติในตนนั่นแล

๒๗๙
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ธรรมชาติของจิต

 ธรรมชำต ิหมำยถึง ลักษณะอันเป็นสมบตัโิดยเฉพำะของสิง่

ใดสิง่หน่ึง เช่น ธรรมชำตขิองมนษุย์กเ็ป็นอย่ำงหนึง่ เป็นต้นว่ำ มสีอง

มอืสองขำ ล�ำตวัตัง้ตรง เคลือ่นไปด้วยเท้ำท้ังสอง ธรรมชำตขิองสตัว์

ชนดิหนึง่กเ็ป็นอย่ำงหนึง่ เช่น ธรรมชำตขิองนกกม็ปีีกไว้ส�ำหรบับนิ 

ธรรมชำตขิองงูกต้็องเลือ้ยไปด้วยอก ธรรมชำตขิองพชืพนัธุไ์ม้ชนดิ

หนึง่ ก็เป็นอย่ำงหน่ึง เช่น เป็นพนัธุไ์ม้เลือ้ย ก็ต้องเลือ้ย เป็นพนัธุไ์ม้

ยืนต้นกย็นืต้น เตบิโตขึน้ ไม่เลือ้ยเช่นพนัธุไ์ม้เลือ้ย ดังกล่ำวนีเ้ป็น

ธรรมชำตเิฉพำะของมนษุย์ของสตัว์และของพนัธุไ์ม้ 

 จติทุกดวงกม็ธีรรมชำตเิฉพำะของจติ คอืมคีวำมผ่องใส หรอื

ที่เรียกว่ำ จิตเดิม หรือจิตแท้ มีธรรมชำติประภัสสร  ควำมผ่องใส

อนัเป็นธรรมชำตขิองจิต กเ็ช่นเดยีวกับธรรมชำตขิองมนุษย์ของสัตว์

ดังกล่ำวแล้ว คือต้องเป็นเช่นนั้น เที่ยงแท้ แน่นอน เช่น มนุษย์

ปรกติต้องมีสองขำ สัตว์ต้องมีสี่ขำ สัตว์เลื้อยคลำยก็ไม่มีขำเช่นน้ี

แน่นอน ควำมประภัสสรผ่องใสอันเป็นธรรมชำติของจิตทุกดวงก็
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เป็นของแน่นอนมนษุย์ปรกตต้ิองมีสองเท้ำเสมอไปฉนัใด จิตทกุดวง

กม็คีวำมประภสัสรผ่องใสอยูใ่นตวัเสมอไปฉนันัน้ ไม่มส่ิีงใด จะท�ำให้

จติเดมินี ้เศร้ำหมองได้ จะท�ำได้เพยีงมำบดบงั มำปกคลมุอยูภ่ำยนอก 

ไม่ให้ควำมประภัสสรผ่องใสปรำกฏให้เห็นประจักษ์เท่ำนั้น 

 สิ่งที่จะบดบังจิตที่ผ่องใส มิให้ควำมผ่องใสปรำกฏนั้น ผู้ใด

อืน่จะท�ำให้เกดิไม่ได้ ผูอ้ืน่น�ำมำบดบงัไม่ได้ เจ้ำของจิตเองเท่ำน้ันที่

เป็นผู้น�ำมำบดบัง มำปิดมำพรำงเสียเอง เพรำะสิ่งที่จะปิดจะบัง 

ควำมประภัสสรผ่องใสแห่งจิต มิได้เป็นอะไรอ่ืน แต่เป็นควำมคิด

ของเจ้ำตวัเอง ควำมคดิทีเ่ป็นกิเลสทัง้หมดนัน่แหละ คอื หมอกควนั

ทีเ่ข้ำห่อหุม้จิต พรำงควำมประภสัสรไว้ มิให้ปรำกฏเป็นควำมเพชร

แพรวพรำวใสบรสิทุธิ ์ทกุคนอำจพสิจูน์ควำมจรงิได้ดัง่น้ี คือเมือ่เกดิ

ควำมคิดโลภกใ็ห้มสีติดูจติจะเหน็ได้ ว่ำจติหมองมวัแล้วเพรำะมคีวำม

คิดโลภนี้แหละมำห่อหุ้ม 

 เมือ่เกดิควำมคดิโกรธ กใ็ห้มสีตดิจูติจะเหน็ได้ ว่ำจิตหมอง

มวัแล้ว เพรำะควำมคดิโกรธนีแ้หละมำห่อหุ้ม ถ้ำเจ้ำตวัไม่คดิให้โลภ

ให้โกรธให้หลงก็ไม่มีผู้ใด สิ่งใด จะมำท�ำให้เกิดควำมหมองมัว 

ครอบคลมุจติได้น้ีแน่นอน เรำทกุคนโดยเฉพำะทีเ่ป็นผู้นับถือพระพทุธ

ศำสนำ น่ำจะรับรู้เสียทีว่ำเรำทุกคนไม่มียกเว้น มีเพชรน�้ำบริสุทธิ์

งดงำมหำค่ำไม่ได้อยูใ่นตวั เป็นสมบัตส่ิวนตวั ไม่น่ำจะหำอะไรมำปก

ปิดห่อหุ้มจนไม่ปรำกฏควำมเป็นเพชร น่ำจะน�ำออกอวดเช่นที่นิยม
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อวดเครื่องประดับ ที่เป็นเพชรพลอยทั้งหลำย ทั้งยังไม่มีอันตรำย

จำกโจรผูร้้ำย เช่น ทีอ่วดเคร่ืองประดบัมค่ีำทัง้หลำยกนัด้วย เพรำะ

ไม่มีผู้ใดจะลักขโมยเพชร คือ จิตของใครไปจำกใครได้ ครูอำจำรย์

ทั้งหลำยมีพระพุทธเจ้ำเป็นพระบรมครูเป็นต้น เรำทั้งหลำยชื่นชม

ศรัทธำเทิดทูนท่ำน กเ็พรำะท่ำนน�ำเพชรน�ำ้ดบีริสทุธิง์ดงำมออกอวด

ควำมเจิดจ้ำ ไม่ยอมให้สิ่งใดมำปกปิดบดบัง 

 เรำเองกค็วรพยำยำมด�ำเนนิตำมท่ำนให้สำมำรถชืน่ชมเพชร

งำมน�้ำบริสุทธิ์ของตนเองได้ สติเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรน้ี เช่น

เดียวกบัทีส่ตเิป็นควำมส�ำคัญทีส่ดุในเรือ่งทัง้ปวง มสีติรู้อยูเ่สมอ เมือ่

จะคิดที่เป็นกิเลส คือเป็นโลภะ หรือรำคะ โทสะ โมหะ คือโลภ 

โกรธ หลง ให้สติยับยั้งหยุดควำมคิดนั้น ๆ ให้รวดเร็วที่สุด อย่ำ

ปล่อยให้คิดโลภคิดโกรธคิดหลงนำนไป มำกไป 

 ควำมคิดเป็นกิเลสท่ีไม่มำกไม่นำน จะท�ำให้มีหมอกบังจิต

เพียงรำง ๆ และถ้ำไม่มีควำมคิดเป็นกิเลสเช่นนั้นเลย จิตจะไม่มี

หมอกบดบังเลย ควำมเศร้ำหมองจะไม่มีเลย ควำมเป็นเพชรน�้ำดี

บริสุทธิ์จะปรำกฏชัดแจ้ง เรำจะไม่เป็นคนโง่ ที่หำโคลนตมมำพอก

เพชรไว้ แล้วก็ลืมเสียสนิท ว่ำเรำนี้มีเพชรหำค่ำไม่ได้ เป็นสมบัติ

ของตนจริง มีผู้รู้ผู้บอกก็ยังสงสัยไม่ยอมเชื่อ ไม่อยำกจะเชื่อ 

 ขอเชญิชวนให้ลองพยายามท�าปฏบัิตวิธิท่ีีง่ายและตรง ไป
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สู่ความสุข สิ้นความเศร้าหมอง ปรากฏแต่ความผ่องใสคือมีสติ 

เมื่อคิดอะไรที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลง ก็ให้มีสติรู้ 

รู้แล้วก็ให้รู้ด้วยว่า นั่นเป็นเคร่ืองบดบังความผ่องใสแห่งจิตตน 

หยดุความคดินัน้เสยี ไม่ปล่อยให้จติฟุง้ต่อไปยดืยาว ท�าวธีิง่าย ๆ 

นี้เท่านี้เองก็จะพ้นทุกข์

๒๘๓
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คิดดีก็มีสุข

 ในบรรดำสิง่ทีพ่งึปรำรถนำทัง้ปวง ควำมสขุ หรอืควำมสบำยใจ 

เป็นสิง่ส�ำคญัทีส่ดุ ผูม้สีมัมำปัญญำ สมัมำทฏิฐิ ย่อมเข้ำใจถกูในเรือ่ง

นี ้และกเ็ข้ำใจถกูด้วยว่ำควำมสขุควำมสบำยใจทีแ่ท้จรงินัน้คอือย่ำงไร 

 แต่ผู้ขำดสัมมำทิฏฐิ สัมมำปัญญำ ย่อมเข้ำใจผิด เข้ำใจว่ำ

ควำมทุกข์เป็นควำมสุข กำรเข้ำใจ หรือถือเอำควำมทุกข์เป็นควำม

สขุนีม้อียู่ทัว่ไป มอียูเ่ป็นอันมำก น่ำจะไม่ผดิทีจ่ะกล่ำวว่ำ บถุชุนทุก

คนเข้ำใจผิด หรือถือเอำผิดเช่นนี้แสวงหำควำมสุข โดยไปไขว่คว้ำ

มำแต่ควำมทุกข์ 

 อันลำภยศสรรเสริญนั้น จะเป็นควำมทุกข์ แม้ผู้ไม่มีสัมมำ

ทฏิฐ ิไม่มสัีมมำปัญญำไปแสวงหำได้มำ หรือแม้ไม่ได้มำ กเ็ป็นควำม

ทกุข์เช่นกนั สมัมำทิฏฐิ สมัมำปัญญำ จงึเป็นควำมส�ำคัญทีสุ่ด เกีย่ว

กับควำมสุข ควำมสบำยใจที่พำกันแสวงหำอยู่ด้วยกันทุกคน และ

ทกุเวลำนำทีกว่็ำได้ ควำมสขุ หรอืควำมสบำยใจในควำมถกูต้องนัน้ 

ไม่จ�ำเป็นต้องเกี่ยวกับวัตถุทั้งปวง แม้ปรำศจำกลำภยศสรรเสริฐ

ควำมสุขก็มีได้ 

 ควำมส�ำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับควำมสุขนี้ คือ ใจกับควำม

๒๘๔



คิด ย่ิงกว่ำนัน้ลำภยศสรรเสริญนัน่แหละ เป็นทำงน�ำไปสู่ควำมทกุข์

ได้มำก็เป็นทุกข์ มิใช่ว่ำ ได้มำแล้วจะเป็นสุข

 เพรำะเม่ือได้มำแล้ว ควำมคิดนัน่แหละมกัจะน�ำให้เป็นควำม

ทกุข์ อันควำมช่ืนชมยนิด ีในสิง่ทีไ่ด้มำสมปรำรถนำ หำใช่ควำมสขุ

ที่หลงเข้ำใจกันเป็นส่วนมำกไม่ ควำมคิดที่ขำดสัมมำทิฏฐิ สัมมำ

ปัญญำ จะท�ำให้ไม่อำจพอใจอยู่ได้ เพียงเท่ำที่ได้มำ แต่มิจฉำทิฏฐิ 

มิจฉำปัญญำ จะท�ำให้คิดไปในทำงเป็นทุกข์ หวงแหนสิ่งที่ได้มำ 

ห่วงใย หวำดระแวงควำมสูญเสียที่อำจเกิดต่อไป ปรำรถนำไม่ส้ิน

สุด อยำกจะได้ไม่หยุดไม่พอ อันควำมไม่พอในสิ่งที่มีที่ได้ จะท�ำให้

ควำมคิดผิด ท�ำผิดตำมต่อมำได้อีกมำกมำยไม่หยุดยั้ง 

 ทั้งหมดเกิดจำกควำมคิดไม่ถูกเห็นไม่ถูก เพรำะปัญญำไม่

เพยีงพอ อนัปัญญำนัน้ มคีวำมสำมำรถพเิศษอำจยบัยัง้ควำมคิดไม่

ถูกไม่ชอบท้ังปวงได้ อำจส่งเสริมควำมคิดถูก คิดชอบทั้งปวง ให้

ด�ำเนนิไปอย่ำงด ีปัญญำทีเ่ป็นสมัมำ จะหยดุยัง้กำรคิดพดูท�ำทีไ่ม่ถกู

ไม่ชอบท้ังปวงได้ ท่ีส�ำคัญทีส่ดุ ก็คือ หยดุควำมคิดทีไ่ม่ถกูไม่ชอบได้ 

 อันกำรหยดุพดู หยุดท�ำได้นัน้ เป็นควำมดีในชัน้หน่ึง แต่ที่

แน่แท้ส�ำคัญยิ่งคือ ควำมหยุดควำมคิดที่ไม่ดี ไม่ชอบ เพรำะควำม

คิดที่ไม่ดี ไม่ชอบ ทั้งปวงนั่นแหละ ที่เป็นเหตุแห่งควำมทุกข์ ไม่มี

สุขทันทีที่ควำมคิดท่ีไม่ดีไม่ชอบเกิดขึ้น ควำมทุกข์ควำมร้อนย่อม

เกิดขึ้น แม้สังเกตดูใจตนย่อมได้ประจักษ์ควำมจริงนี้ ไม่มีผู้ใดที่คิด

ไม่ดีไม่ชอบจะมใีจทีเ่ป็นสขุ แม้จะปรำรถนำควำมสขุเพยีงไร กเ็ป็นสุข

ไปไม่ได้ เมือ่ใจยงัคิดไม่ดไีม่ชอบอยู่ ต้องอบรมใจให้รูจั้กคดิดคีดิชอบ
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เสียก่อน แม้เพียงพอสมควร จึงจะมีควำมสุขได้ สมควรแก่ควำม

คิดดี คิดชอบนั้น ๆ อย่ำงไรก็ตำม ก็เป็นควำมจริงที่ยำกจะเข้ำใจ

ได้ถูกตรงว่ำ ควำมคิดด ีคดิชอบน้ัน คอือย่ำงไร ต่ำงคนต่ำงกค็ดิว่ำ 

ควำมคิดของตนนั้นเป็นควำมคิดที่ดีชอบเสมอ 

 ถ้ำใฝ่ใจท่ีจะบริหำรจิตจริง ก็ต้องประณีตในกำรพิจำรณำ

ควำมคดิของตน มคีวำมจรงิใจทีจ่ะรบัรูว่้ำ ควำมคิดของตนในแต่ละ

เรื่องละครั้ง เป็นควำมคิดถูก คิดชอบเพียงไร ควำมจริงใจต่อตนนี้

ก็เป็นควำมส�ำคัญอย่ำงย่ิง เมื่อรู้ว่ำอะไรผิดอะไรถูก ต้องยอมรับ

ควำมจริงที่ตนได้คิด ได้พูด ได้ท�ำไปแล้ว หรือก�ำลังจะคิดจะพูดจะ

ท�ำ รักจะเป็นผู้มีควำมสุขอย่ำงแท้จริง ต้องปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่มี

ผูใ้ดหรอือะไรจะให้ควำมสขุแก่ใครได้อย่ำงแท้จรงิ นอกจำกจะท�ำเอำ

เอง ปฏิบัติเอำเอง 

 การพยายามแสวงหาสมบตันิอกกาย หรอืทรพัย์ยศบรวิาร

นอกกาย นอกจากจะไม่อาจให้ความสขุทีแ่ท้จรงิได้ ยงัจะเป็นการ

สร้างทกุข์ แม้จะไม่เห็นชดัในระยะหนึง่ แต่ในระยะหน่ึงย่อมเหน็ 

ผูมี้ปัญญาเหน็คณุของความคดิชอบเห็นชอบ อบรมความคดิชอบ

เห็นชอบเท่าน้ัน ที่จะสามารถหนีพ้นโทษของทรัพย์ยศบริวาร

ภายนอกได้แล
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ชีวิตที่ไม่มีศัตรู

 พระพุทธเจ้ำทรงเป็นผูไ้ม่มศีตัร ูนีเ้ป็นเพรำะคุณลักษณะอนั

ล�ำ้เลศิของพระพทุธเจ้ำ น่ำจะเป็นทีส่งสยัว่ำไฉนยงักล่ำวว่ำ พระพทุธเจ้ำ

ทรงเป็นผู้ไม่มีศัตรู เพรำะเท่ำที่เห็นก็มีอยู่ เช่นพระเทวทัต ก่อนจะ

ถูกธรณีสูบ 

 เมือ่มคีวำมสงสยัเป็นปัญหำเช่นนี ้ก็น่ำจะน�ำไปให้ถงึค�ำตอบ

ที่เป็นประโยชน์ ที่ผู้นับถือพระพุทธศำสนำ พึงถือเอำประโยชน์นั้น

ให้ได้ ท�ำตนให้ตำมเสด็จพระพุทธเจ้ำให้ได้ จนได้เป็นผู้ไม่มีศัตรู 

หรอืมศัีตรนู้อยท่ีสดุ  ศตัรทูีพ่ระพทุธเจ้ำไม่ทรงมี หำใช่ศตัรเูช่นพระ

เทวทัต ศัตรูที่พระพุทธเจ้ำไม่ทรงมีนั้น เป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ร้ำยแรง

กว่ำพระเทวทัตอย่ำงมิอำจประมำณได้ ศัตรูนั้ นแม้เป็นศัตรูที่ไม่มี

ชวีติจิตใจกจ็รงิ แต่กม็ฤีทธิเ์ดชยิง่กว่ำศตัรทูีม่ชีวีติจติใจทัง้ปวง ศตัรู

นี้หำใช่อะไรอื่นคือกิเลสนั่นเอง 

 กิเลสคือรำคะ หรือโลภะ โทสะและโมหะ สำมกองนี้นั่น

แหละท่ีเป็นศัตรูมีฤทธ์ิเดชร้ำยแรงใหญ่ยิ่งนัก ไม่มีศัตรูแม้ร้ำยแรง

เพียงไร จะเปรียบเสมอพระพุทธเจ้ำไม่ทรงมีกิเลส ทรงหมดกิเลส
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แล้วสิน้เชงิ นีเ้องทีก่ล่ำวว่ำ พระพุทธเจ้ำทรงเป็นผูไ้ม่มศีตัร ูแม้ศตัรู

ทั่ว ๆ ไปที่ฤทธิ์เดชไม่ร้ำยแรงเท่ำกิเลส ผู้ใดไม่มีศัตรูเช่นนั้น ผู้นั้น

ก็อำจมีควำมสุขสบำยใจได้อย่ำงมำกแล้ว แต่ถ้ำผู้ใดไม่มีกิเลสไม่มี

ศัตรู คือ กิเลสอันมีฤทธ์ินักหนำ ผู้นั้นย่อมมีควำมสุขสงบอย่ำง

ประมำณมิได้ ผู้มีปัญญำจึงพยำยำมที่จะท�ำกิเลสให้หมดจดจำกใจ

ตน เพื่อพำตนให้พ้นจำกควำมทุกข์ทั้งปวง 

 อันกิเลสนัน้ แม้จะแบ่งออกเป็นกองใหญ่เพยีงสำม คอืรำคะ 

หรือโลภะ โทสะ และโมหะ แต่กองใหญ่ทัง้สำมนี ้แยกออกเป็นส่วน

เล็ก ส่วนน้อยมำกมำย กล่ำวได้ว่ำ ควำมรู้สึกนึกคิดของผู้คนทั้ง

หลำยทัง้ปวงนัน้ เป็นกเิลสท้ังสิน้ นอกจำกควำมรูส้กึนึกคิดของท่ำน

ผู้เป็นอรหันตสำวกแล้วเท่ำนั้น ท่ีจะพ้นจำกกิเลสได้ เพรำะฉะน้ัน

เมื่อต้องกำรจะก�ำจัดกิเลส ก็ต้องระวังควำมคิด และกำรจะระงับ

ควำมคดิได้กต้็องมสีติ กำรจะท�ำอะไรให้ได้ผลส�ำเรจ็จะขำดสติไม่ได้ 

ไม่ว่ำจะท�ำเรื่องเล็ก เรื่องน้อย ก็ต้องอำศัยสติ เป็นส�ำคัญ ขำดสติ

ในเรื่องเล็ก ก็เสียหำยน้อย ขำดสติในเรื่องใหญ่ก็เสียหำยมำก 

 กำรเอำชนะกเิลสทีไ่ม่ค่อยได้ผล เพรำะต่ำงพำกนัไปเอำชนะ

กเิลสผู้อ่ืน ไม่ได้เอำชนะกเิลสของตนเป็นต้น เมือ่ได้รู ้ได้เห็น ได้ยนิ

กำรกระท�ำค�ำพูดของผู้นั้นผู้นี้ เกิดควำมขุ่นเคืองไม่ได้ดังใจ ไม่สบ

อำรมณ์ มปัีญหำว่ำท�ำไมพูดเช่นนัน้ ท�ำไมไม่พูดเช่นน้ี ท�ำไมท�ำอย่ำง

นัน้ ท�ำไมไม่ท�ำอย่ำงนี ้ไม่ได้ดงัใจมำกกข็ุน่เคืองขุน่ข้องมำก ร้อนใจ

มำก นี่เป็นเพรำะไม่คิดแก้กิเลสผู้อื่น ไปคิดเอำชนะกิเลสผู้อื่น ซึ่ง

ย่อมยำกจะได้ผลสมดังปรำรถนำ 
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 เมื่อเกิดควำมรู้สึกขุ่นข้องไม่ต้องอำรมณ์ในกิริยำท่ำที หรือ

ถ้อยค�ำน�ำ้เสยีงของผูใ้ด แทนทีจ่ะส่งใจไปมปัีญหำว่ำ ท�ำไมพดูอย่ำง

นั้น ท�ำไมท�ำอย่ำงนี้ ที่ล้วนไม่ดี ไม่งำม ไม่ถูก ไม่ควร ควรจะย้อน

เข้ำหำควำมไม่ดีไม่งำม ไม่ถูกไม่ควรของตนเอง มีสติเข้ำใจให้ถูก

ต้อง ว่ำกิเลสของตนก�ำลังแสดงฤทธ์ิ ไม่ใช่กิเลสของเขำเท่ำนั้นที่

แสดงฤทธิ ์กเิลสของเขำกใ็ห้เขำจดักำรของเขำเอง กเิลสของเรำ เรำ

กจ็ะต้องจดักำรของเรำ ถ้ำกิเลสของเรำ เรำจดักำรไม่ได้ ยังให้วุน่วำย

อยู่ เป็นควำมโกรธขัดแค้นขุ่นเคือง ก็ควรจะเข้ำใจที่ผู้อื่นก็จัดกำร

กับกิเลสของเขำไม่ได้ ต้องเห็นใจเขำ และไม่โกรธเกรี้ยวเอำกับเขำ 

กเิลสของเรำยงัเผำผลำญเรำได้ เพรำะเรำยงัไม่อำจท�ำลำยได้ส�ำเรจ็ 

กเิลสของเขำทีท่�ำให้เรำขดัแค้นขุ่นเคือง ก็เพรำะเขำยงัไม่อำจท�ำลำย

กิเลสของเขำได้ส�ำเร็จเหมือนกัน เราก็พยายามก�าจัดกิเลสของเรา

ไปและเขาก็อาจก�าลังพยายามก�าจัดกิเลสของเขาอยู่เหมือนกัน 

เพยีงแต่ยงัได้ผลเท่ากบัเรา คอืกเิลสยงัชนะอยูน่ัน่เอง เป็นความ

ไม่ชอบใจเกิดขึ้นในผู้ใดเรื่องใดน่าจะมีสติดั่งนี้แล
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คิดอย่างไรไม่มีทุกข์

 ควำมคิดเป็นเหตุที่แท้จริงของควำมทุกข์ ผู้พิจำรณำด้วยดี

ย่อมรับรองสัจจะนี้ ควำมทุกข์ของทุกคน โดยเฉพำะทุกข์ใจ มิได้

เกิดแต่ผู้อื่น มิได้เกิดแต่อะไรอื่น แต่เกิดแต่ควำมคิดของทุกคนเอง 

เกิดแต่ควำมคิดของทุกคนเท่ำนั้นจริง ๆ 

 ท่ำนจึงสอนให้มีสติ ดูควำมคิดให้เสมอ ให้จงดี ระวังอย่ำ

ให้ควำมคิดเป็นเหตนุ�ำมำซึง่ควำมทุกข์ เป็นธรรมดำเมือ่เป็นผูอ้ยูใ่น

โลก ท่ำมกลำงผู้มีกิเลสจ�ำนวนมำกมำย ก็ย่อมไม่อำจหนีพ้นกิเลส

ของผูค้นมำกมำยนัน้ จ�ำเป็นต้องประสบพบผ่ำนเป็นกำรถูกกระทบ

มำกบ้ำงน้อยบ้ำง หนักบ้ำงเบำบ้ำง เป็นธรรมดำ แต่ผู้ปฏิบัติพุทธ

ศำสนำ ย่อมสำมำรถหลบหลกีไม่ต้องถกูกระทบรนุแรงนกัจำกกเิลส

ของผู้อื่น  

 วิธหีลบก็มใิช่อย่ำงใดอืน่ เป็นวธิหีลบกิเลสของตนเองน่ันเอง 

มิให้กิเลสของตนออกเผชิญกับกิเลสของผู้อื่น เปรียบเช่นกิเลสของ

ผูอ้ืน่เป็นหอกดำบท่ีเขำซดัพุง่ตรงมำมำกมำย กิเลสของเรำก็เปรยีบ

เช่นตัวเรำนั่นแหละ ถ้ำเรำไม่ได้ยอมหลบซ้ำยหลบขวำให้พ้นจำก
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หอกดำบ ยอมเอำตวัออกรบั ก็จะต้องถกูคมหอกคมดำบถงึบำดเจบ็

ล้มตำย แต่ถ้ำเรำเบีย่งซ้ำยเบีย่งขวำหลบ ให้พ้นหอกดำบกจ็ะไม่ถกู 

เรำกจ็ะไม่บำดเจบ็นีฉั้นใด ถ้ำกเิลสของเขำตรงมำ ถ้ำเรำไม่ยอมหลบ

กิเลสของเรำ เอำกิเลสของเรำออกรับกิเลสของเขำ ก็จะปะทะกัน 

ต้องบำดเจ็บชอกช�้ำสำหัสน้อย สำหัสมำก ตำมก�ำลังรุนแรงน้อย

มำกของกิเลสทั้งสองฝ่ำยนี้ก็ฉันนั้น 

 ปรกตเิรำกรู้็จกักิเลสกนัอยู ่พดูถงึกนัอยู ่แต่ส่วนมำกไปพดู

ถึงกิเลสผู้อื่น ไปรู้จักกิเลสของผู้อื่น ไม่พูดถึงกิเลสของตนเอง  

ไม่รูจั้กกเิลสของตนเอง ส่วนมำกจงึได้ยนิแต่ค�ำกล่ำวว่ำ คนน้ันโลภ 

จึงท�ำอย่ำงนั้น คนนี้โกรธจึงท�ำอย่ำงนี้ คนโน้นหลงจึงท�ำอย่ำงโน้น 

พร้อมกันนั้น ก็แสดงควำมขัดข้อง ขุ่นเคืองใจ ในควำมโลภ ควำม

โกรธ ควำมหลงของคนนั้นบ้ำง คนน้ีบ้ำง คนโน้นบ้ำง วุ่นวำยไป

หมด เป็นควำมวุ่นวำยไปหมดจริง ๆ ปรำกฏให้เห็นอยู่ 

 อันกำรเห็นกิเลสนั้น ท่ำนว่ำเหมือนเห็นหน้ำตำผู้ร้ำย เห็น

ตัวผู้ร้ำย ผู้ร้ำยย่อมไม่อำจอยู่ต่อไปได้ เมื่อถูกพบถูกเห็นแล้ว แต่

นัน่ต้องเป็นกำรเหน็กิเลสของตนเอง กำรเหน็กิเลสของตนเองยอมรบั

รู้ว่ำนั่นเป็นกิเลสของตนจริงเช่นนั้น จึงเปรียบได้ดังกำรเห็นหน้ำตำ

ตัวตนผู้ร้ำย ผู้ร้ำยจึงจะต้องหนีไป หรือกิเลสจะต้องถูกท�ำลำยไป

นัน่เอง แต่กำรเหน็กเิลสผูอ่ื้นนัน้ เปรียบไม่ได้กับกำรเหน็หน้ำตำตัว

ตนผู้ร้ำย จงึไม่อำจท�ำให้ผูร้้ำยหนไีปได้ คอืไม่อำจท�ำให้กเิลสไม่รู้ว่ำ

ของเขำของเรำถูกท�ำลำยได้ 

 ตรงกันข้ำม กลับจะเป็นกำรเพิ่มกิเลสทั้งของเขำ และของ
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เรำอีกด้วย นี่แหละที่เป็นกำรวุ่นวำยไปหมด เรำเห็นกิเลสของเรำ 

เรำว่ำเรำได้แก้ได้ เรำจะไม่โกรธแค้นขุน่เคืองตวัเรำ แลถ้ำเรำไปเหน็

กิเลสผู้อื่น เรำว่ำไม่ได้เรำแก้ไม่ได้ กิเลสเขำก็จะไม่ยอม ตัวเขำจึง

ไม่ยอมด้วย แต่เมื่อเรำไปเห็นของเขำเข้ำ กิเลสของเรำจะไปว่ำเขำ 

ไปแก้เขำ ควำมวุ่นวำยเกิดขึ้นที่ตรงนี้มำกมำย มิได้ว่ำงเว้น กำร

ทะเลำะวิวำทถึงท�ำร้ำยร่ำงกำยท�ำลำยชีวิต เกิดเพรำะเหตุที่เรำไป

เห็นกิเลสเขำทั้งนั้น และจะไม่เกิดเป็นอันขำด ถ้ำเรำเห็นกิเลสเรำ 

 อย่ำงไรกต็ำม ทีจ่ะห้ำมไม่ให้บถุชุนเช่นเรำ ไปเห็นกเิลสผู้อืน่

นัน้เป็นไปไม่ได้ แต่มวีธิท่ีีจะน�ำควำมเห็นนัน้ มำไปใช้ให้เป็นประโยชน์

แก่เรำได้อยู ่คือเมือ่เหน็กเิลสเขำ เหน็เขำโลภ เขำโกรธ เขำหลงจะ

กระทบตำ กระทบใจเรำ ให้ร้อนให้วุ่นวำยให้มีสติให้ทันท่วงที ใช้

ควำมคดิทีจ่ะไม่ท�ำให้เป็นทกุข์เป็นร้อนว่ำ กเิลสของเรำก�ำลงัมกี�ำลงั

เหนอืเรำ เรำจงึขุน่เคอืงใจ ไม่ชอบกำรกระท�ำค�ำพดูของคนนัน้คนน้ี 

เรายงัเอาชนะกเิลสของเราไม่ได้ เขากเ็ช่นเดยีวกบัเรา ยงัเอาชนะ

กเิลสของเขาไม่ได้ เรากบัเขาอยูใ่นสภาพเดยีวกนั ไม่มใีครดใีคร

ร้ายกว่ากนั เป็นผูแ้พ้กเิลสด้วยกนั เราต้องพยายามเอาชนะกเิลส

ของเรา กเิลสของเขาให้เขาพยายามเอาชนะเองเถิดแล

พระสุรเสียงบรรยาย 
บน Youtube
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๘๓

สิ่งที่น่ากลัวของกิเลส

 ทกุวนันีม้โีรคชนดิหนึง่ท่ีเป็นท่ีรูจ้กักนัด ีเรยีกกนัว่ำ โรคแห่ง

ควำมกลัว คือกลัวไปสำรพัดอย่ำง เป็นต้นว่ำ กลัวเจ็บ กลัวตำย 

กลวัจน กลวัอด กลวัหิว และแม้กลวัอ่ิมก็ยงัม ีจงึกล่ำวว่ำพำกนัตก

อยูใ่นโลกแห่งควำมกลวั กลวัไปร้อยแปดสรรคดิสรรหำมำกลวั และ

เพรำะไปสรรหำอะไรต่อมิอะไรมำกลัวเสียมำกมำย หลำยสิ่งหลำย

ประกำร จึงมองข้ำมสิง่ทีค่วรกลวัทีส่ดุไปเสยี สิง่นัน้มไิด้อยูห่่ำงไกล

เรำทุกคนเลย อยู่กับตัวเรำเอง เป็นอันหนึ่งอันเดียวใกล้ชิดกับเรำ

ทุกคนนั่นเอง แต่เรำแทบทุกคนทีเดียว ที่มองข้ำมไป ไม่ให้ควำม

สนใจเท่ำท่ีควรจึงไม่กลัวสิ่งที่น่ำกลัวที่สุด มีอ�ำนำจท�ำลำยร้ำยแรง

ที่สุด เมื่อมำถึงตรงนี้คงจะมีผู้เข้ำใจแล้วว่ำ สิ่งที่น่ำกลัวนั้นคือกิเลส

นั่นเอง

  ควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลงนั่นเอง ที่เป็นศัตรูที่ร้ำย

แรงน่ำกลวัท่ีสดุของทกุคน ไม่มยีกเว้น และส�ำหรบับำงคนกน่็ำกลวั

เป็นพเิศษ แต่ส�ำหรบับำงคนกน่็ำกลวัไม่มำกมำยนกั ควำมแตกต่ำง

นี้ เกิดจำกปัญญำของแต่ละคน ผู้ที่มีปัญญำรู้จักหน้ำตำของกิเลส
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ถูก ก็เป็นธรรมดำที่กิเลสจะไม่น่ำกลัวจนเกินไป เพรำะสติปัญญำ

นั้น มีอ�ำนำจพิเศษเหนือกิเลส อำจท�ำกิเลสให้ปรำชัยได้จริง มี

พระพทุธเจ้ำเป็นตวัอย่ำง เช่นเดยีวกับพระอรหันตสำวกทัง้หลำย ที่

ได้แสดงให้ปรำกฏแล้ว ถึงควำมปรำชัยของกิเลสต่ออ�ำนำจของสติ

ปัญญำ อันควำมกลวัทกุประกำรทีย่กตวัอย่ำงไว้ข้ำงต้น ทีท่�ำให้ทุกข์

ร้อนไร้ควำมสงบสุขนั้น มิได้เกิดจำกอะไร เกิดจำกกิเลสโดยแท้ 

กเิลสพ่ำยแพ้แก่สตปัิญญำเมือ่ไร ควำมกลัวร้อยแปดประกำรนัน้ จะ

หมดไปได้จริง ต่อให้ก�ำลังเผชิญกับควำมอด ควำมจน ควำมตำย 

ผู้ที่กิเลสพ่ำยแพ้แล้ว ก็จะหำได้เกิดควำมหวำดหวั่นพรั่นพรึงไม่ 

 ผู้ปรำรถนำควำมสุข ไกลจำกควำมทุกข์ และมีปัญญำรู้ว่ำ

กิเลสเป็นเหตุท�ำให้กิเลสพ่ำยแพ้ได้ ก็จะสมปรำรถนำได้ส้ินทุกข์

เป็นสขุ กจ็ะอบรมสติและปัญญำ เพ่ือให้สำมำรถชนะกเิลสทีจ่ริงนัน้ 

แทบทกุคนพำกนัมุง่มัน่จะหำควำมสขุ สิน้ทุกข์ให้เกดิแก่ตนเอง และ

กพ็ำกนัรูด้้วยว่ำ กเิลสเป็นเหตุส�ำคัญทีท่�ำให้ควำมทกุข์มอียู ่แต่กดั็ง

ได้เคยกล่ำวมำแล้ว โดยมำกพำกันไปโทษกิเลสผูอ้ืน่ หำได้โทษกเิลส

ของตนเองไม่ กำรดูให้เห็นกิเลสผู้อื่นนั้น แตกต่ำงกับกำรดูให้เห็น

กเิลสตนเอง ให้โทษให้คุณต่ำงกัน กำรดใูห้เหน็กิเลสผูอ้ืน่น้ัน เปรยีบ

ดังแสดงตัวให้ผู้ร้ำยเห็น 

 ส่วนกำรดูให้เห็นกิเลสตนเองนั้น เปรียบเหมือนดังเห็นตัว 

ผู้ร้ำย คณุและโทษย่อมแตกต่ำงกัน อย่ำงเหน็ได้แน่นอน ผูร้้ำยเหน็

เรำ กับเรำเห็นผู้ร้ำย ย่อมจะให้ผลแตกต่ำงกันแน่แท้ ไม่น่ำจะม ี

ผู้สงสัยผู้ร้ำยเห็นเรำย่อมก่อทุกข์โทษแก่เรำ ก็เช่นเดียวกับเรำเห็น
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กเิลสของผู้อืน่นัน่เอง กเิลสของผูอ้ืน่ย่อมให้ทกุข์โทษแก่เรำ อนัควำม

วุน่วำยเดอืดร้อนต่ำง ๆ เพรำะขดัหูขดัใจเป็นต้น ทีท่กุคนพำกนัต้อง

ประสบพบผ่ำนอยูเ่ป็นประจ�ำทกุเมือ่เช่ือวัน เด๋ียวคนนัน้ท�ำไม่ด ีเดีย๋ว

คนนีท้�ำไม่ถกู ซึง่ท�ำให้เรำต้องขดัข้องขุน่เคอืงใจไปด้วยต่ำง ๆ นำนำ 

ทัง้หมดนีเ้ป็นโทษทีเ่กดิจำกควำมเหน็กเิลสผูอ้ืน่ ไม่เหน็กเิลสตนเอง

ที่ถูกนั้น เมื่อใดรู้สึกขุ่นเคืองขัดหูขัดตำขัดใจ ในกำรกระท�ำค�ำพูด

หรอืกริยิำท่ำทขีองผูใ้ดผูห้น่ึงให้มีสตเิตอืนตนในทนัท ีว่ำนัน่คอืกเิลส

ของตนด้วยที่ก�ำลังออกฤทธิ์ พร้อมกับกิเลสของเขำ 

 เมื่อก�ำลังเผชิญกับกิเลสสองพวก เช่นนี้ผู้ไม่มีปัญญำน่ัน

แหละ ท่ีจะคดิไปปรำบกิเลสผูอ้ืน่ ไม่คิดปรำบกิเลสของตนเอง กำร

คิดไปปรำบกิเลสผู้อ่ืนก็คือคิดว่ำ ท�ำไมเขำจึงพูดเช่นน้ัน ท�ำไมท�ำ

เช่นนั้น ล้วนไม่ถูกไม่ควร ล้วนเป็นกำรยั่วให้เรำเกิดโมโหโทโส ถ้ำ

เขำไม่พูดเช่นนั้น ไม่ท�ำเช่นนั้น เรำก็จะไม่โมโหโทโส ยกควำมผิด

ให้กิเลสผู้อื่นเช่นนี้ เรียกว่ำไม่มีปัญญำ 

 ผู้มปัีญญาต้องรูว่้า เมือ่โมโหโทโสเกดิขึน้ นัน่แหละกเิลส

ของเราก�าลังออกฤทธิ ์ถ้ากเิลสของเราไม่ออกฤทธิ ์ต่อให้ผูอ้ืน่สกั

ร้อยสักพันมาพูดมาท�า มาแสดงกิริยาท่าทีอย่างไร เรารู้ชัดเพียง

ไร ว่าไม่ถูกไม่งาม เรากจ็ะไม่โมโหโกรธา เม่ือกเิลสของเราไม่ออก

ฤทธิ์ เราจะสงบสบายได้ทุกเมื่อแล

พระสุรเสียงบรรยาย 
บน Youtube
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๘๔

ลืมปัญญาคือหายนภัย

 ในบรรดำควำมไม่ประมำททัง้หลำยทีพู่ดถึงกนัอยู ่มไิด้หมำย

ถึงประมำทอะไรอื่นเลย แต่หมำยถึงประมำทปัญญำทั้งสิ้น 

 นัน่กค็อื เมือ่พดูว่ำประมำทเมือ่ไร ก็หมำยถงึประมำทปัญญำ

เมือ่นัน้ มแีตกต่ำงกเ็พียงในเรือ่งเลก็ หรอืเรือ่งใหญ่เท่ำน้ัน เร่ืองเลก็

กเ็ช่นประมำทในกำรเดนิ คือ เดนิไปอย่ำงไม่ใช้ปัญญำพจิำรณำว่ำถึง

ตรงไหนควรจะเดนิอย่ำงไร มแีอ่งน�ำ้กไ็ม่ใช้ปัญญำในกำรเดนิ ลยุลง

ไปจนเท้ำเปียก นีเ้ป็นประมำทปัญญำ ประมำทในกำรกนิกำรดืม่ คือ

ไม่ใช้ปัญญำพิจำรณำว่ำ อำหำรจะเหมำะกบัธำตขุนัธ์ของตนเพยีงใด 

กนิดืม่ไปโดยไม่ใช้ปัญญำ จนท้องเสยีท้องร่วง นีค่อืประมำทปัญญำ 

 เรื่องใหญ่ก็เช่นประมำทในกำรแสวงหำลำภยศ คือแสวงหำ

อย่ำงไม่ใช้ปัญญำพิจำรณำว่ำ ควรจะแสวงหำอย่ำงไร เมื่อโลภเกิด

ขึ้นมำก็ท�ำทุกวิธีเพ่ือให้ได้สมปรำรถนำสนองควำมโลภนั้น จนเสีย

ชื่อเสียงเกียรตินี้เป็นประมำทปัญญำ 
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 ประมำทในกำรฟัง ก็คอื ไม่ใช้ปัญญำในกำรฟัง ไม่พจิำรณำ

ว่ำ ทีไ่ด้ฟังนัน้มคีวำมจรงิหรอืไม่เพยีงไร เชือ่เพรำะผู้พดู เป็นผู้ทีต่น

รักบ้ำง เป็นผู้รักตนบ้ำง เป็นผู้มีอ�ำนำจวำสนำบำรมีสูงบ้ำง เป็นผู้

ควรเชื่อถือได้บ้ำง หรือไม่เชื่อเพรำะผู้พูดเป็นผู้ที่ตนไม่รักบ้ำง เป็น

ผู้ที่ไม่รักตนบ้ำง เป็นผู้ไม่มียศฐำบรรดำศักดิ์บ้ำง เป็นผู้ไม่ควรเชื่อ

ถือบ้ำง นี้เป็นประมำทปัญญำ 

 ประมำทในกำรพดู คอื ไม่ใช้ปัญญำในกำรพดู ไม่ใช้ปัญญำ

พจิำรณำว่ำ ควรพดูเร่ืองใดกบัผูใ้ด เมือ่ใดหรอืไม่ เกดิควำมต้องกำรพดู

ขึน้มำเมือ่ใด กจ็ะพดู โดยไม่พิจำรณำเวลำหรอืสถำนทีไ่ม่ใช้ปัญญำ

พจิำรณำว่ำควรพดูหรอืไม่ควรพดู นีเ้ป็นประมำทปัญญำ ทัง้กำรประมำท

ในกำรพูด ในกำรฟังย่อมมทีำงเสยีหำย ทัง้แก่ส่วนตนและส่วนรวม ทัง้

เสยีหำยน้อยและเสยีหำยมำก ทัง้เสยีตนและแม้เสียสถำบนั 

 กำรไม่ประมำทปัญญำจึงส�ำคัญนัก กำรบริหำรจิตก็รวมถึง

กำรอบรมจิตไม่ให้ประมำทปัญญำ ไม่ประมำทปัญญำเพยีงเท่ำนัน้ก็

จักสำมำรถด�ำเนินไปได้อย่ำงสวัสดี ประมำทปัญญำเพียงเท่ำนั้น ก็

จะถึงควำมไม่สวัสดีต่ำง ๆ ได้ 

 ปัญญำคือรู้เหตุผล ถือเหตุผลเป็นใหญ่ หรือไม่ประมำท

ปัญญำ ไม่ถือเหตุผลคือประมำทปัญญำ ทุกเวลำพยำยำมนึกถึง

เหตุผลก่อนจะตดัสนิเชือ่หรอืไม่เชือ่เรือ่งใด ก่อนจะตดัสนิใจท�ำอะไร
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หรือไม่ท�ำอะไรเช่นนี้เป็นต้น พึงยกเหตุผลขึ้นพิจำรณำไตร่ตรองให้

รอบคอบจริง ๆ  ตัดอคติด้วยควำมรัก ควำมไม่ชอบ ควำมหลง 

ควำมกลัว ออกให้มำกที่สุด เท่ำที่จะมำกได้ อคติเป็นเครื่องปิดกั้น

ปัญญำ เป็นเครื่องท�ำให้ประมำทปัญญำ เพรำะจะรวมใจพุ่งไปเพื่อ

อคตเิป็นควำมส�ำคญัเหนอืปัญญำ ใจมดืมวัอยูด้่วยควำมรกัชอบควำม

ชังไม่ชอบควำมหลงผิดและควำมกลัว แม้เพียงประกำรใดประกำร

หนึ่งประกำรเดียวก็มีผลเหนือปัญญำได้ 

 ถ้ำเจ้ำตวัไม่พยำยำมใช้ปัญญำท�ำลำยอคตนิัน้ สำมญัชนคน

มีกิเลสทั้งหลำยยังไม่พ้นไปได้จำกอคติก็จริง แต่สำมำรถมีสติใช้

ปัญญำอยูเ่หนอือคตทิัง้ปวงได้ ส�ำคัญทีก่่อนอืน่จะต้องมัน่ใจว่ำ ควำม

ไม่ประมำทปัญญำส�ำคัญที่สุด ทุกวินำทีต้องไม่ประมำท ต้องมีสติ

ให้มั่นคงพอสมควร 

 ก่อนจะท�ำอะไรทัง้ในกำรคิด กำรฟัง กำรเชือ่ กำรพดู กำร

ตดัสนิ ต้องใช้เหตุผล ใช้ปัญญำให้รอบคอบ ให้รอบคอบจรงิ ๆ อนัเหตุผล

นัน้ คอื เหตกุบัผล มเีหตผุลหรือใช้เหตผุล คือรู้ว่ำเหตใุดจะให้ผลใด ผล

ใดเกดิจำกเหตใุด เมือ่มเีหตผุลคอืรูเ้หตรุูผ้ลเช่นนี ้กเ็ป็นธรรมดำทีจ่ะท�ำ

สิง่ทีถู่กต้องได้ ไม่ท�ำสิง่ท่ีไม่ถูกต้อง ทกุคนต่ำงก็มปัีญญำของตน 

 ถ้ำประมำทปัญญำก็เท่ำกับยอมแพ้แก่ปัญญำเขำ จงึควรคดิ

เสียว่ำทุกคนก�ำลังแข่งขันอยู่ด้วยปัญญำ ถ้ำประมำทปัญญำตนก็



๒๙๙

เท่ำกับยอมแพ้ปัญญำเขำ ปัญญาเขาก็มิได้หมายถึงสัมมาปัญญา

เสมอไป เป็นมิจฉาปัญญามเีล่ห์เหลีย่มหลอกลวงอยู่มากมาย ยอม

แพ้เขาก็เท่ากับยอมให้ความไม่ดชีกัพาไป ได้รบัความเสียหายนานา

ประการ แต่ถ้าไม่ประมาทปัญญาตนใช้ปัญญาแม้เพยีงเท่าทีม่อียู่

ไม่มากมายก็ยังดีกว่าไม่ใช้เสียเลย เสียหายก็จะไม่ถึงที่สุด และ

อาจไม่มีความเสียหายเลย มีความสวัสดีได้แล

พระสุรเสียงบรรยาย 
บน Youtube
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๘๕

วิธีเสริมสร้างปัญญา

 พระพทุธศำสนำสอนให้อบรมปัญญำให้อย่ำงยิง่ เพรำะปัญญำ

เท่ำนั้นที่จะน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จท้ังปวงได้ ทั้งควำมส�ำเร็จที่เล็กน้อย

และใหญ่ยิ่งเพียงใดก็ตำม จักส�ำเร็จได้ด้วยปัญญำที่เพียงพอ คือ

ปัญญำมีระดับใด ก็จะสำมำรถยังควำมส�ำเร็จในระดับนั้นให้เกิดได้ 

 ปัญญำน้อย ควำมส�ำเร็จในสิ่งส�ำคัญ ในส่ิงใหญ่ย่ิงก็ไม่

สำมำรถท�ำได้ ปัญญำน้อยจะยังให้เกิดควำมส�ำเร็จได้แต่ในสิ่งเล็ก

น้อย ต้องปัญญำมำก จึงจะส�ำเร็จจะสำมำรถยังให้เกิดควำมส�ำเร็จ

ในสิ่งที่ใหญ่ยิ่งได้ 

 พระปัญญำคุณของพระพุทธเจ้ำมิอำจประมำทได้ ควำม

ส�ำเรจ็ท่ีทรงยงัให้เกดิได้จงึใหญ่ยิง่นกัหนำ มอิำจประมำณได้เช่นกนั 

พระปัญญำของพระองค์น�ำให้เกิดควำมส�ำเร็จ คือควำมไม่ต้องทรง

พบควำมทกุข์อีกโดยเด็ดขำด เป็นกำรทรงพ้นทกุข์อย่ำงสิน้เชงิ และ

อย่ำงเด็ดขำด พระพุทธศำสนำจึงสอนให้อบรมปัญญำ ให้เห็นผล

ของปัญญำด้วยตนเอง ปัญญำเป็นสิ่งจ�ำเป็นต้องน�ำมำใช้ให้เป็น

ประโยชน์อยู่ทุกเวลำนำที ดั่งนั้น แม้มีปัญญำไม่เพียงพอก็จะไม่



๓๐๑

สำมำรถใช้ปัญญำได้ตลอดเวลำ เปรยีบปัญญำเป็นเช่นเงนิทองมน้ีอย

กใ็ช้ไม่ได้มำก ซ้ือของรำคำมำกไม่ได้ เพรำะมเีงนิไม่พอส�ำหรบัรำคำ

ของ ผู้ต้องกำรมีข้ำวของที่ดีมีรำคำ จึงต้องหำเงินสะสมไว้ให้มำก

ฉันใด ผู้ต้องกำรควำมประสบควำมส�ำเร็จทั้งปวงที่ยิ่งใหญ่ ท้ังทำง

โลก และทำงธรรม ก็ต้องอบรมสั่งสมปัญญำให้อย่ำงยิ่งฉันนั้น ไม่

พงึประมำทปัญญำ ไม่พงึละเลยควำมส�ำคัญของปัญญำ โดยไม่เหน็

ควำมจ�ำเป็นว่ำ จะต้องใช้ปัญญำเสมอในทุกเรื่องทุกเวลำ 

 ปัญญำคือเหตุผล กำรอบรมปัญญำก็คือกำรอบรมเหตุผล

จะคิดพูดท�ำอะไรให้มีเหตุผลเสมอ ไม่ว่ำเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ต้องให้มี

เหตุผล ต้องอย่ำให้ขำดเหตุผล เหตุผลจะท�ำให้รู้ถูกรู้ผิด ท�ำถูกไม่

ผิด เหตผุลน้อยกค็อืปัญญำน้อย จะรู้ถกูรูผ้ดิในเรือ่งทีปั่ญญำสำมำรถ

รู้ถึงเท่ำนั้น ปัญญำน้อยจะไม่สำมำรถรู้ถึงเร่ืองใหญ่เรื่องส�ำคัญได้

อย่ำงถูกต้อง จะรู้อย่ำงถูกบ้ำง ผิดบ้ำง เป็นกำรบังเอิญถูก บังเอิญ

ผิด ซึ่งพระพุทธศำสนำไม่ถือเป็นควำมดี ไม่ถือเป็นควำมสมควร 

 พระพุทธศำสนำต้องรู้ถูก รู้ผิด ท�ำถูก ท�ำผิด ด้วยเหตุผล

ด้วยปัญญำจริง ๆ  ไม่ใช่โดยบังเอิญ ปัญญำนั้นท่ำนสอนว่ำจะเกิด

ได้อย่ำงแจ่มใสในใจที่สงบ ท่ำนจึงเปรียบปัญญำเหมือนเงำภำพใน

อ่ำงน�้ำ น�้ำนิ่ง ภำพจึงจะชัด น�้ำไหว ภำพก็พร่ำ และภำพที่ชัดหรือ

ที่พร่ำนั้น ก็มิได้เกิดขึ้นเอง แต่จะต้องเป็นภำพที่มีปรำกฏอยู่จริง ที่

ทอดเงำลงปรำกฏในน�ำ้ ดังนัน้ ทีม่กักล่ำวกันว่ำ ใจสงบแล้ว ปัญญำ

จะเกดิให้รูจ้รงิเหน็จรงินัน้ จงึจ�ำเป็นต้องเข้ำใจว่ำ ต้องมคีวำมรูท้ีเ่ป็น

สัญญำ จ�ำหมำยอยู่ในใจแล้ว 
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 เมือ่ใจสงบ ควำมรูน้ัน้จะได้แจ่มชดัขึน้ และเมือ่แจ่มชัดนำน 

กจ็ะเป็นควำมรูจ้ริง ทีไ่ม่ลบเลือนอยูน่ำนจนเมือ่ใดรูจ้รงิอยู่นำนอย่ำง

ชัดเจน จึงเกิดควำมเข้ำใจแจ่มชัดจนไม่มีเวลำลบเลือนกลำยเป็น

ควำมไม่รู้ได้อีก เมื่อใดถึงเวลำเช่นนั้น ก็แสดงว่ำควำมรู้นั้นได้เป็น

ปัญญำเป็นควำมรูแ้จ้งของเรำแล้ว ในแต่ละเร่ืองท่ีมอียูใ่นควำมจ�ำได้

หมำยรู้ของเรำ 

 ดงันัน้ พระธรรมทีพ่ระพุทธเจ้ำทรงแสดงไว้ทีพ่ระสงฆ์สำวก

ทั้งหลำย ท่ำนสืบทอดมำและแสดงให้พวกเรำทั้งหลำยได้รับรู้รับฟัง

จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะน�ำเรำไปสู่ควำมรู้แจ้งในธรรมได้ กำร

ศึกษำด้วยกำรอ่ำน ด้วยฟังธรรม เปรียบเช่นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งทอดเงำ

ลงในน�้ำ ที่ยังไม่สงบนิ่ง ยังกระเพื่อมไหวด้วยแรงลมบ้ำง แรงกวน

จำกสิง่นัน้สิง่นีบ้้ำง เงำของสิง่นัน้ย่อมไม่ชดัเจนพอทีผู่ด้จูะแลเหน็ได้

ว่ำมีรูปร่ำงชัดเจนเป็นอย่ำงไร 

 ในท�ำนองเดียวกัน ควำมรู้ควำมจ�ำที่ได้จำกกำรฟังกำรอ่ำน

กจ็ะยงัไม่แจ่มใส ถกูต้องชดัเจน มีชัดขึน้เป็นคร้ังครำว จำงหำยเลือน

เลอะไปเป็นครั้งครำว ไม่ได้ผิดจำกเงำที่ทอดลงในน�้ำ น�้ำสงบน่ิงก็

คือใจที่สงบนิ่ง น�้ำพ้นจำกกำรกวนให้กระเพื่อมให้ขุ่น ก็คือ ใจที่พ้น

จำกกำรกวนของกิเลส เงำของสิ่งใดจะปรำกฏในน�้ำได้ ก็ต้องมีส่ิง

นัน้อยูด้่วย จะไม่มเีพียงเงำเท่ำนัน้ และปัญญำในเรือ่งใดจะเกดิได้ก็

ต้องมีควำมรู้ในเรื่องนั้นอยู่ 

 ปัญญำจะเกิดข้ึนเองย่อมเป็นไปไม่ได้ เช่นเดียวกับเงำจะมี

ไม่ได้ แม้ไม่มสีิง่ใดสิง่หนึง่ก่อให้เกดิเงำขึน้ และกำรจะมองเงำให้เห็น
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ชดัก็ต้องเพ่งด ูดูตัง้แต่น�ำ้ยงักระเพ่ือมจนถึงน�ำ้สงบ จงึจะเหน็เงำน้ัน

ได้ชัด กำรเกิดขึ้นของปัญญำก็เช่นกัน จะต้องน�ำควำมรู้ที่ได้ยินได้

ฟังมำพิจำรณำทบทวนอยู ่เมือ่ใจยงัไม่นิง่สงบ กำรทบทวนกเ็หมอืน

กำรดูเงำในน�้ำไม่นิ่ง ใจนิ่งเมื่อไร ควำมทบทวนย่อมปรำกฏชัดแจ้ง

เป็นควำมรู้จริงของตนขึ้น เหมือนเห็นเงำในน�้ำได้ชัดเจนฉะนั้น 

 ผู้ปรำรถนำควำมรู้แจ้งในธรรม จึงต้องศึกษำธรรมให้รู้บ้ำง

พอสมควร เช่นท่ำนสอนไว้ว่ำ ควำมเกดิเป็นทกุข์ กจั็บขึน้พจิำรณำ

ว่ำ ควำมเกิดเป็นทุกข์จริงเพียงใด จับจ้องพิจำรณำเช่นนั้น จนใจ

สงบ กจ็ะเกดิปัญญำควำมรูจ้รงิด้วยตนเอง ส�ำคัญทีว่่ำ ต้องพจิำรณำ

อยู่เสมอเหมอืนจ้องดเูงำในน�ำ้เสมอจงึจะเหน็เงำ อย่ำงไรกต็ำม กำร

ดูเงำในน�ำ้ใช้เวลำเพยีงไม่นำนนกัก็จะเห็นได้ แต่การพจิารณาธรรมะ

ต้องใช้เวลานาน เพราะการจะให้ใจสงบนิ่ง พ้นจากการรบกวน

ของกิเลสนั้น มิใช่ว่าจะเกิดได้ง่ายได้เร็วเหมือนท�าให้น�้านิ่งแล

พระสุรเสียงบรรยาย 
บน Youtube
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๘๖

คิดก่อนท�า

 พทุธศำสนสภุำษติบทหนึง่กล่ำวไว้ แปลควำมว่ำ ใคร่ครวญ

ก่อนแล้วพึงท�าดีกว่า อันว่ำ ท�ำนั้น หมำยรวมถึง พูดด้วย ท�ำด้วย 

เชือ่ด้วย ไม่เช่ือด้วย คอืให้ใคร่ครวญให้ดีก่อน จะท�ำ จะพดู จะเชือ่ 

จะไม่เชื่อ ไม่ด่วนท�ำก่อน ใคร่ครวญพิจำรณำให้ดี ให้เหมำะให้ควร

แก่เรื่องที่เข้ำมำเกี่ยวข้องนั้น ๆ 

 ควำมใคร่ครวญ คอื ควำมใช้ปัญญำ ใช้เหตผุล ผูใ้ช้ปัญญำ

คือผู้ไม่ประมำทปัญญำ ผูไ้ม่ประมำทปัญญำ คอืผู้ไม่ประมำทเช่นที่

ใช้พูดกันเข้ำใจกันอยู่ทั่ว ๆ ไปนั่นเอง มีพุทธภำษิตกลำ่วไว้ แปล

ควำมได้ว่ำ ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ผู้ประมาทแล้ว

เหมือนคนตายแล้ว 

 ควำมตำยอันจะเกิดแก่ควำมประมำทนี้ มีสองนัยยะ คือ

ตำยจรงิ นยัยะหนึง่ อกันยัยะหนึง่คอืตำยทัง้เป็น ตำยทัง้ทีย่งัไม่ตำย

ตำยทัง้ทีม่ลีมหำยใจ มชีวีติอยู่ เป็นควำมตำยจำกชือ่เสียงเกยีรติยศ 

อนัควำมตำยนยัยะทีส่องน้ี บณัฑติถอืว่ำเป็นควำมตำยทีร้่ำยแรงทีสุ่ด 

คนดีย่อมพยำยำมหลีกเลี่ยงป้องกัน มิให้ควำมตำยเช่นนี้เกิดแก่ตน 

ยิง่กว่ำจะหลกีเลีย่งควำมตำยจรงิ อนัควำมตำยจรงินัน้ ท่ำนยงัสอน
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ไม่ให้กลัว แต่สอนให้เตรียมพร้อมไว้เสมอที่จะต้องตำย ให้เตรียม

ชวีติหลงัตำย ให้เป็นชวีติทีง่ดงำมพร้อม คือให้ท�ำชวิีตปัจจบุนัให้เป็น

ชีวิตดี เป็นสุชีวิตะ ชีวิตดีในปัจจุบันจะน�ำให้ได้ชีวิตดีในภพภูมิหน้ำ 

ตรงกนัข้ำมกบัชวีติทีไ่ม่ด ีทชุวีติในปัจจุบัน ทชุวีติในปัจจุบันทีจ่ะน�ำ

ให้ชวีติในภพภมูหิน้ำเป็นชีวิตไม่ดี ใคร่ครวญก่อนแล้วจงึท�ำ นัน่แหละ

ที่จะสำมำรถท�ำชีวิตให้เป็นชีวิตดีได้ 

 เพรำะควำมใคร่ครวญด้วยปัญญำ ย่อมห้ำม กันควำมไม่ดี

ทั้งปวงได้ ไม่ให้กล�้ำกรำยเข้ำสู่ชีวิต คือเมื่อจะพูดก็จะไม่พูดเรื่องที่

ไม่ดี ที่เป็นควำมทุกข์ควำมเดือดร้อนแก่ตนและแก่ผู้อื่น เมื่อจะพูด

ก็จะต้องพูดแต่สิ่งท่ีดี ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ทั้งแก่ตนเองและ 

ผู้อื่น เมื่อจะพูดก็ต้องพูดที่เป็นธรรม วำจำที่เป็นธรรมจะก่อให้เกิด

ควำมสุขทั้งแก่ผู้พูด และแก่ผู้ได้ยินได้ฟังทั้งปวง เมื่อจะท�ำ ก็จะท�ำ

แต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง เมื่อจะเชื่อ ก็จะเชื่อแต่ที่เป็นจริง เมื่อจะไม่เชื่อ 

ก็จะไม่เชื่อแต่ที่เป็นเรื่องไม่จริง 

 ควำมใคร่ครวญเป็นควำมส�ำคญัยิง่ ขำดควำมใคร่ครวญด้วย

ปัญญำ ย่อมยำกจะด�ำรงชีวิตอยู่อย่ำงถูกต้องงดงำมได้ ขำดควำม

ใคร่ครวญกเ็ป็นควำมเลินเล่อสะเพร่ำ ควำมเลนิเล่อหรอืสะเพร่ำนัน้ 

มผีลไม่ดีต่ำง ๆ เป็นทีท่รำบกันดอียูแ่ล้ว และค�ำนีก้ใ็ช้เป็นค�ำต�ำหนิ

ติกันอยู่เสมอ เพรำะประมำทหรือเลินเล่อจึงถูกรถชน ถูกรถทับ 

หกล้ม แขนหกัขำหกัเป็นต้น นัน่เป็นโทษเลก็น้อยของควำมประมำท

เลินเล่อ ควำมประมำทที่ร้ำยแรงคือถึงเป็นถึงตำย และท่ีร้ำยแรง

ที่สุดคือเสียชื่อเสียงเกียรติยศหมดสิ้น 



๓๐๖

 ฉะนั้น จงอย่ำประมำทใช้ปัญญำใช้เหตุผลไว้ให้เสมอ กำร

ใช้ปัญญำ เหมือนกำรใช้มีด และหมั่นลับย่อมคมขึ้นเป็นล�ำดับ ใช้

ประโยชน์ได้ดีขึ้นเป็นล�ำดับ ปัญญำนั้นแม้ไม่หมั่นใช้ ไม่ใช้ให้เสมอ 

จะเหมือนท้ิงมดีไว้ให้ขึน้สนมิ โดยไม่น�ำออกใช้ เมือ่ถงึเวลำจ�ำเป็นก็

จะใช้ไม่ได้ ผู้มีปัญญำใช้ปัญญำจะเป็นผู้ไม่มีอคติคือจะไม่ด�ำเนิน

ล�ำเอยีงคดิพดูท�ำเชือ่ไปตำมผูท้ีต่นรกั หรอืผูท้ีต่นเห็นว่ำรกั ชอบซน 

หรือผู้ที่ตนเห็นว่ำ เป็นคนมีชื่อเสียงมีอ�ำนำจวำสนำดั่งนี้เป็นต้น 

 แต่ผูม้ปัีญญำจะใช้ปัญญำ ใช้เหตผุล มุง่ไปท่ีปัญญำทีเ่หตผุล

ทันที ไม่มุ่งที่บุคคล ไม่ว่ำบุคคลนั้นจะมีภำวะ ฐำนะ ควำมผูกพัน 

อนัเกีย่วข้องกบัตน หรอืกบัผูใ้ดอย่ำงไร ควำมมุง่ปัญญำ มุง่เหตุผล

เป็นใหญ่นี้ จะช่วยมิให้เกิดผลเป็นควำมไม่ดีต่ำง ๆ ทั้งมำกน้อย 

หนกัเบำ ปัญญำจะเป็นเช่นรัว้กัน้ควำมไม่ดทีัง้ปวง ให้พ้นไปได้อย่ำง

แท้จริง เป็นปัญญำจึงเป็นเครื่องเสริมส่งทุกทำง 

 การบริหารจิตกเ็ช่นกนั ต้องมีปัญญาเป็นก�าลงัส�าคญัจงึจะ

สามารถบรหิารจิตให้ดไีด้เป็นล�าดบั แม้ไม่มีปัญญาการบรหิารจติ

จกัเป็นไปด้วยดย่ีอมไม่ได้ เพราะเครือ่งแวดล้อมชกัน�ามากมายนัน้ 

ล้วนแต่จะชกัจงูจติให้ต�า่ลงได้โดยง่าย ต้องมปัีญญาคุม้กนัและฉดุ

ชกัสูก้นันัน่แหละ จงึจะสามารถบรหิารจติให้ดไีด้เป็นล�าดบัแล

พระสุรเสียงบรรยาย 
บน Youtube



๓๐๗

๘๗

ความยุติธรรม

 พระพุทธเจ้ำทรงไว้ซึ่งควำมยุติธรรมอย่ำงที่สุด พระโอวำท

ทีท่รงแสดงโปรดล้วนเป็นกำรทรงสอนให้ตัง้อยูใ่นควำมยตุธิรรมพระ

โอวำทสำม ทรงแสดงให้ประพฤติกำยสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 

เว้นจำกประพฤตกิำยทจุริต วจทีจุรติ มโนทจุรติ ประพฤตกิำยสจุริต 

คอื เว้นจำกกำรฆ่ำกำรเบยีดเบยีน เว้นจำกกำรลกัขโมยฉ้อโกง เว้น

จำกกำรประพฤติผิดในกำม ประพฤติวจีสุจริต คือเว้นจำกกำรพูด

เท็จ พูดส่อเสียด พูดค�ำหยำบ พูดเพ้อเจ้อ ประพฤติมโนสุจริต คือ

เว้นจำกคิด โลภอยำกได้ของเขำ พยำบำทปองร้ำยเขำ เห็นผิดจำก

ท�ำนองคลองธรรม คือเห็นผิดเป็นชอบ เห็นชอบเป็นผิด 

 พระโอวำทของพระพุทธเจ้ำนั้น พึงพิจำรณำให้ดีจะเห็นว่ำ 

เป็นกำรทรงสอนให้ต้ังอยูใ่นควำมยตุธิรรมแท้ ๆ  ควำมยตุธิรรมนัน้

หมำยถงึ ยตุธิรรมแก่ตนเอง และแก่ผูอ้ืน่ทัง้หลำยทัง้ปวง แม้มผู้ีใด

ฝ่ำยใด ได้รับควำมไม่ยุติธรรมจำกควำมประพฤติปฏิบัติใด ควำม

ประพฤติปฏิบัตินั้น ก็หำชื่อว่ำเป็นควำมยุติธรรมไม่ ประพฤติกำย

สจุรติ วจีสจุรติ มโนสจุรติเป็นควำมยติุธรรมแท้ เรำเองยงัปรำรถนำ



๓๐๘

ให้ทกุคนปฏบิตัสุิจรติต่อเรำ ต่อผูที้เ่รำรกั ไม่ปรำรถนำให้ผูใ้ดปฏบิตัิ

ทุจริตต่อเรำ ต่อผู้ที่เรำรัก ผู้อื่นสัตว์อื่นก็ปรำรถนำเช่นเดียวกับเรำ 

 กำรไม่ปฏบิติัต่อผูอ้ืน่ สตัว์อืน่ เช่นเดยีวกับกำรทีป่รำรถนำ

ให้ปฏิบัติต่อเรำ เป็นควำมไม่ยุติธรรม เป็นกำรล�ำเอียงเข้ำข้ำงตน 

มุง่แต่ประโยชน์ตน เป็นอคตคิวำมล�ำเอยีงอย่ำงแท้จรงิ ทัง้ด้วยควำม

รกัชอบบ้ำง ด้วยควำมโกรธแค้น ขุน่เคอืง พยำบำทบ้ำง ด้วยควำม

หลงเห็นผิดเป็นชอบ เห็นชอบเป็นผิด เป็นควำมเห็นที่ผิดท�ำนอง

คลองธรรมบ้ำง ด้วยควำมกลัวอ�ำนำจวำสนำ ของผู้มีอ�ำนำจวำสนำ

คนนั้นบ้ำงคนนี้บ้ำง 

 ควำมไม่ยตุธิรรมเพรำะควำมรักชอบนัน้ เกดิได้ทัง้ในควำม

รกัชอบบุคคล รกัชอบฐำนะหน้ำที ่รกัชอบสิง่ของ กำรให้ควำมช่วย

เหลือตนเอง และผู้เป็นที่รักชอบให้สมปรำรถนำโดยไม่สมควรใน

ควำมรักชอบเช่นให้ได้ต�ำแหน่งหน้ำที่ ให้ได้ข้ำวของเงินทอง ให้ได้

ข้ำวปลำอำหำร โดยเฉพำะเป็นกำรแย่งกำรเบยีดบงัจำกผูส้มควรให้

ได้โดยชอบธรรม เช่นนี้เป็นฉันทำคติ 

 ควำมไม่ยุติธรรมเพรำะล�ำเอียงด้วยควำมรักชอบ ควำมไม่

ยุติธรรมเพรำะล�ำเอียงด้วยควำมโกรธแค้น ขุ่นเคือง พยำบำทน้ัน 

เกิดได้ทั้งในบคุคล ในสัตว์ เมือ่ไม่ชอบ เมือ่โกรธแคน้ขุ่นเคอืง เมือ่

มใีจพยำบำทในบคุคลใด ในสตัว์ใด กจ็ะไม่ให้ควำมเมตตำปรำณ ีไม่

ให้ควำมยตุธิรรม แม้เป็นผูค้วรให้ ควรถอืเช่นนัน้ เช่นน้ี ส่ิงน้ัน ส่ิง

นี้ ก็ขัดขวำงเสียเช่นนี้เป็นกำรโทสำคติ ควำมไม่ยุติธรรม เพรำะ

ล�ำเอียงด้วยควำมไม่ชอบ ด้วยควำมโกรธแค้น ขุ่นเคืองพยำบำท 



๓๐๙

ควำมไม่ยุติธรรมเพรำะล�ำเอียง 

 เพรำะควำมหลงเห็นผิดเป็นชอบ เห็นชอบเป็นผิดนั้น เกิด

ได้โดยไม่เกีย่วข้องกบัควำมรกัชอบหรอืไม่รกัชอบ หรือเพรำะควำม

โกรธแค้นขุ่นเคือง เมื่อหลงเห็นผิดท�ำนองคลองธรรมแล้ว ก็ปฏิบัติ

ผดิท�ำนองคลองธรรมได้ทัง้นัน้ ท้ังต่อผูต่้อสิง่อันเป็นทีร่กัชอบ ทัง้ต่อ

ผู้ต่อสิ่งไม่เป็นที่รักชอบ 

 มีตัวอย่ำงกำรไม่เว้นประพฤติผิดในกำม ท้ังในมำรดำบิดำ

พี่น้องของตน ของคนอื่น และมีตัวอย่ำงกำรพยำยำมท�ำลำยผู้นั้นผู้

นี้ที่ไม่สมควรที่จะก่อให้เกิดผลร้ำย หรือกำรพยำยำมเปลี่ยนแปลง

สิง่ทีเ่ป็นควำมดงีำม เหมำะควรอยูแ่ล้ว ด้วยหลงเหน็เป็นไม่สมควร 

ไม่ดงีำม ทีจ่ะก่อผลร้ำย ไม่เป็นคณุ แต่เป็นโทษโดยเหน็ผดิเป็นชอบ

ว่ำกำรพยำยำมท�ำลำย หรือกำรพยำยำมเปลีย่นแปลงน้ัน ๆ เป็นกำร

สร้ำงสรรค์ เป็นกำรท�ำถกูท�ำชอบ อนัจะเป็นผลดแีก่ตนแก่ส่วนรวม 

เช่นแก่สถำบนั หลงเห็นผดิไปว่ำเป็นกำรท�ำควำมดีเพือ่ผลดขีองส่วน

รวมของสถำบันส�ำคัญของชำติ ดั่งนี้ เป็นเช่นที่ท่ำนเปรียบว่ำ เห็น

กงจักรเป็นดอกบัว คือเห็นผิดเป็นชอบ เป็นโมหำคติ เป็นควำมไม่

ยติุธรรม เพรำะล�ำเอียงด้วยควำมหลง เหน็ผดิเป็นชอบ ควรสรรเสรญิ

กต็�ำหน ิควรต�ำหนกิส็รรเสริญ ควรรกัษำก็ท�ำลำย ควำมไม่ยตุธิรรม

เพรำะล�ำเอียงด้วยควำมกลัว เกิดได้ เพรำะรู้เพรำะเห็นว่ำผู้นั้นผู้นี้

สำมำรถให้ทุกข์โทษภยัได้ แม้ปฏิบตัไิม่ถกูใจ ไม่ต้องประสงค์ ไม่ว่ำ

ควรหรอืไม่ควร ถกูหรือไม่ถกู ควำมกลวัภยันี ้จะท�ำให้ปฏบิตัไิด้ทกุ

อย่ำง ไม่ว่ำผิดไม่ว่ำถูก เพื่อให้เป็นที่ถูกใจ ถูกประสงค์ของผู้ที่ตน



๓๑๐

กลัวอ�ำนำจวำสนำ เช่นนี้เป็นภยำคติ เป็นควำมไม่ยุติธรรม เพรำะ

ล�ำเอยีงด้วยควำมกลวั ควำมไม่ยตุธิรรมหรือควำมล�ำเอยีง ไม่ท�ำให้

อะไรดี มีแต่จะท�ำให้เสีย ก่อให้เกิดควำมน้อยเนื้อต�่ำใจ ก่อให้เกิด

ควำมไม่ถูกไม่ชอบนำนำประกำร 

 จงึควรพยายามอบรมใจบรหิารจติให้ไม่มคีวามล�าเอยีง ให้

มคีวามยตุธิรรมทัง้แก่ตนเอง และแก่คนทัง้ปวง อย่าให้ความโลภ 

รกั ชอบ ความหลง ความกลวั มีอ�านาจเหนอืความถกูต้อง เหนอื

ความยตุธิรรม จะได้ไม่เบียดเบยีนทัง้ตนเอง และผูอ้ืน่ทัง้หลายแล

พระสุรเสียงบรรยาย 
บน Youtube



๓๑๑

๘๘

ความส�าคัญของความเชื่อ

 เร่ืองของควำมเชือ่นัน้ มทีัง้เชือ่ผดิและเชือ่ถกู เป็นธรรมดำ

ของบุถุชนที่มิได้มีควำมรู้แจ้งเห็นจริง ควำมส�ำคัญของควำมเชื่อจึง

อยู่ที่ว่ำ เป็นเหตุให้ท�ำคุณหรือท�ำโทษ ถ้ำเป็นคุณ ไม่เป็นโทษ ก็

อนุโลมให้เป็นควำมถูกต้องได้ แต่ถ้ำเป็นโทษ ไม่เป็นคณุ ก็เป็นควำม

ไม่ถูกต้อง อย่ำงน้อยก็เป็นควำมไม่ถูกต้องในกำรปฏิบัติ 

 เรื่องของคุณและโทษจึงส�ำคัญอย่ำงยิ่ง กำรท�ำสิ่งที่เป็นคุณ 

เป็นควำมถูกต้องเสมอ กำรท�ำสิ่งที่เป็นโทษ เป็นควำมไม่ถูกต้อง

เสมอ ดัง่นัน้ จงึควรพยำยำมท�ำสิง่ทีเ่ป็นคณุ ไม่ท�ำส่ิงทีเ่ป็นโทษ ส่ิง

ที่เป็นคุณ คือ สิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นโทษ คือ สิ่งที่ไม่ดีเป็นบำป กำรไม่

ท�ำส่ิงที่เป็นโทษ ท�ำแต่สิ่งที่เป็นคุณ ก็จัดเข้ำในสองข้อของพระ 

โอวำทปำฏิโมกข์ คือกำรไม่ท�ำบำปทั้งปวง กำรท�ำกุศลให้ถึงพร้อม 

ส่วนข้อท่ีสำม คอื กำรท�ำจติให้ผ่องแผ้ว ผูใ้ดสำมำรถท�ำสองข้อข้ำง

ต้นให้สมบรูณ์ได้จรงิ กำรท�ำข้อทีส่ำม กจ็กัตำมมำได้โดยง่ำย ไม่ท�ำ

ชั่ว ท�ำแต่ดี ใจก็จะพ้นจำกอ�ำนำจควำมมืดมัวของควำมชั่วควำมไม่

ดี มีแต่ควำมสว่ำงแจ่มใส จำกอ�ำนำจของควำมดี 
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 อันกำรไม่ท�ำชัว่ ท�ำแต่ดนีัน้ มคีวำมหมำยทีเ่ข้ำใจได้ชัดเจน 

แต่กำรท�ำจิตให้ผ่องใสหรอืให้ผ่องแผ้วนัน้ บำงทกีย็ำกจะเข้ำใจว่ำท�ำ

อย่ำงไร จงึจะท�ำใจให้ผ่องใสได้ จงึควรท�ำควำมเข้ำใจในเรือ่งน้ีให้ถกู

ต้องชัดเจนพอสมควร 

 อันกำรไม่ท�ำบำป ท�ำแต่บญุนัน้ เป็นเหตใุห้ใจเบกิบำนสบำย 

แต่ลักษณะของใจที่ผ่องแผ้วนั้น เป็นอีกลักษณะหนึ่งที่สูงยิ่งกว่ำนั้น 

ลักษณะเช่นนั้น เป็นลักษณะที่ต้องเกิดจำกควำมไม่เกี่ยวข้องทั้งที่ดี

และที่ชั่ว คือเมื่อรู้ว่ำสิ่งใดไม่ดีก็ไม่ท�ำ รู้ว่ำสิ่งใดดีก็ท�ำ ไม่เดือดร้อน

ดิน้รนท่ีจะท�ำควำมด ีไม่ได้ท�ำกเ็ร่ำร้อน กระวนกระวำยเช่นรูว่้ำกำร

ท�ำบุญเป็นควำมดี อยำกจะท�ำบุญให้มำก ๆ ท�ำไม่ได้เพรำะยำกจน

บ้ำง ก็เร่ำร้อนเสียใจ 

 ควำมด้ินรนเร่ำร้อนจะท�ำควำมดีเช่นนี้ ไม่ใช่ควำมถูกต้อง 

ไม่ใช่เหตแุห่งควำมผ่องแผ้วของใจ แต่เป็นเหตแุห่งควำมเศร้ำหมอง 

เพรำะอันควำมด้ินรนเร่ำร้อน ไม่ว่ำเพือ่จะท�ำ หรอืไม่ท�ำอะไรกต็ำม 

ล้วนเป็นเหตแุห่งควำมเศร้ำหมองทัง้สิน้ อำกำรของจิตทีด่ิน้รนเร่ำร้อน

นั้น ก็แสดงชัดอยู่แล้วว่ำเป็นควำมไม่ผ่องใสไม่ผ่องแผ้ว ดั่งนั้นเพื่อ

ให้จิตผ่องแผ้วจึงต้องไม่ดิ้นรน ทั้งเพ่ือจะท�ำควำมดีที่จะหลีกเล่ียง

ควำมช่ัว ต้องท�ำใจให้รู้อยูว่่ำ สิง่ใดดีสิง่ใดชัว่ แล้วกท็�ำหรือไม่ท�ำ ไป

ตำมโอกำสทีเ่หมำะสม ไม่ตืน่เต้น ไม่เร่ำร้อนทีท่่ำนกล่ำวว่ำ ต้องละ

ชั่วท�ำดีทั้งสองประกำร จึงจะพ้นทุกข์ได้อย่ำงสิ้นเชิง 

 ซึ่งท่านกล่าวว่าต้องละชั่ว ละดีทั้งสองประการ จึงจะพ้น

ทกุข์ได้อย่างสิน้เชงิ ไม่ท�าชัว่ และท�าดไีปตามอย่างอตัโนมตั ิอย่าง
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มีความรู้ตัวเสมอ ไม่ใช่ให้เป็นเพียงบังเอิญท�าดี บังเอิญไม่ได้ท�า

ชั่ว แต่ก็ไม่ให้เป็นการถึงกับดิ้นรนขวนขวายที่แข่งท�าความดี ท�า

ไม่ได้หรอืไม่ได้ท�าด้วยมอีปุสรรคต่าง ๆ กต้็องไม่เดอืดร้อนวุน่วาย

ท�าใจให้ดีไว้นั่นแหละ เป็นความส�าคัญที่สุดของการไม่ท�าบาปทั้ง

ปวงท�ากุศลให้ถึงพร้อม และท�าใจให้ผ่องใสแล

พระสุรเสียงบรรยาย 
บน Youtube
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๘๙

วิธีแต่งจิตให้งาม

 เป็นท่ีรูก้นัอยูแ่ล้วว่ำ มนุษย์เรำนีม้กีำยและใจ หรอืจติประกอบ

กัน กำยนั้นก็เห็นอยู่ ปรำกฏอยู่ ส่วนจิตไม่ปรำกฏให้เห็นจึงเป็นที่

คิดที่เข้ำใจกัน ว่ำกำยส�ำคัญ เพรำะปรำกฏแก่สำยตำผู้คนท้ังปวง 

ใคร ๆ กเ็หน็ เหน็ว่ำสวยว่ำงำม ว่ำไม่สวยไม่งำม ส่วนจิตไม่ปรำกฏ

แก่สำยตำใคร ไม่มีใครเห็น ว่ำจิตสวยจิตไม่สวยอย่ำงไร แม้แต่

เจ้ำของเองก็ยังไม่เห็น 

 เมือ่ใคร ๆ เหน็ไม่ได้ ใคร ๆ ไม่เห็น ก็ท�ำให้เจ้ำของจติเบำใจ 

วำงใจ ไม่เหน็ควำมส�ำคญั หรอืควำมจ�ำเป็นทีค่วรต้องตกแต่งอะไร 

ๆ ให้จิต เหมือนเช่นที่พยำยำมตกแต่งให้กำยอย่ำงเต็มที่ ทั้ง 

เพชรนลิจนิดำ เสือ้ผ้ำแพรพรรณ เคร่ืองลูบไล้ชโลมทำทัง้หลำย ทุม่เท

ให้กบักำรแต่งกำยได้ ทัง้ทรพัย์สนิเงนิทองและเวลำ ทัง้นีก้ด้็วยเหตผุล

ดังกล่ำว คือเห็นว่ำกำยนี้มีผู้คนมำกมำยแลเห็น เป็นกำรประกวด

ประชนักนัอยูท่กุเวลำ คนนัน้สวย คนนีไ้ม่สวย เรำกต้็องสวย เรำก็

ต้องไม่สวย ต้องให้ใคร ๆ เห็นควำมสวยของเรำ ไม่ให้ใครเหน็ควำม

ไม่สวย กำรตบแต่งร่ำงกำยอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ จึงเกดิขึน้ทัว่ไป 
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 ส่วนจิตนั้น เป็นที่เข้ำใจกันส่วนใหญ่ว่ำ เหมือนผู้ที่ถูกขังไว้

ในห้องมดื ลัน่กญุแจปิดไว้ตำมล�ำพงัผูเ้ดยีว ไม่มสีำยตำของผู้ใด จะ

แลเข้ำไปเห็นได้ ว่ำสวยงำมหรือน่ำเกลียดน่ำชังอย่ำงไร ไม่มีผู้ใด

เปรยีบเทียบจึงไม่อำจเหนอืผูใ้ด หรอืต�ำ่กว่ำผูใ้ดได้ ไม่ท�ำให้เจ้ำของ

ภูมิใจหรือเสียใจได้ 

 ดัง่นัน้ จงึไม่อยูใ่นควำมรูส้กึของเจ้ำของว่ำ จติควรต้องตกแต่ง

ประดับประดำ ในเมื่อไม่มีผู้เห็นก็เสียเวลำ เสียหัวคิด ตกแต่งไป

ท�ำไม เกี่ยวกับกำยและจิตดังกล่ำวมำ เป็นกำรเปรียบเพื่อให้พอ

เข้ำใจถงึควำมรูส้กึของส่วนใหญ่ว่ำเป็นเช่นนี ้มจีติก็ปล่อยปละละเลย

เหมือนไม่มี ไปทุ่มเทกับกำย ทุกลมหำยใจเข้ำออก เหตุก็เพรำะ

ปรกตพิำกนัมนีสิยัข้ีโอ่ข้ีอวด สิง่ทีอ่วดใครไม่ได้ กไ็ม่สนใจดแูลรักษำ 

ไปรู้สึกได้หน้ำได้ตำกับสิ่งที่รู้สึกว่ำ อยู่ในสำยตำผู้อื่นเท่ำน้ัน น้ีไม่

ถูกต้องอย่ำงยิ่ง 

 ผู้มำบริหำรจิตควรแลให้เห็นควำมไม่ถูกต้องน้ี มิฉะน้ันก็

ยำกที่จะบริหำรจิตได้ จิตจะสูงขึ้น สวยงำมขึ้นไม่ได้ จิตนั้นมิใช่ว่ำ

จะปรำกฏให้เห็นไม่ได้ ดังหลงเข้ำใจผิดกัน จิตปรำกฏได้แม้จะไม่

ปรำกฏเป็นรูปร่ำง เช่นเดยีวกับกำยก็ตำม แต่อำกำรของจติปรำกฏ

ได้แน่นอนเพียงแต่ว่ำ พำกันมอง ไม่มองเห็นเท่ำนั้น จึงไม่เข้ำใจ 

เจ้ำของจิตเอง แม้ไม่มองก็ไม่เห็น เมื่อเจ้ำของจิตไม่มองก็ไม่เห็น 

ผูอ้ืน่ไม่มองกไ็ม่เหน็ แต่ถ้ำมองก็ต้องเหน็ เจ้ำตวัเองมองกเ็หน็ ผูอ้ืน่

มองก็เห็น คือผู้ใดไม่มอง ผู้นั้นไม่เห็น ผู้ใดมอง ผู้นั้นเห็น เห็นจิต

ทีเ่หมือนเป็นสิง่เหน็ไม่ได้นีแ่หละ แม้สิง่และแม้เจ้ำของจติจะไม่มอง
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ไม่เห็นจิตตัวเอง ผู้อื่นแท้ ๆ ก็อำจแลเห็นจิตผู้อื่นได้ 

 แม้มองกำยน้ัน มมีอื เท้ำ แขน ขำ ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง 

ปรำกฏให้เห็น จิตก็มีอำกำรของจิตปรำกฏให้เห็นได้ ด้วยกำร

แสดงออกโดยอำศัยกำยนี้แหละ เป็นทำงผ่ำน เป็นเครื่องแสดง 

เปรียบอำกำรของจิตให้เห็นชัดขึ้น ก็เปรียบเป็นมือ เท้ำ แขน ขำ 

ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ตัดแต่ง ขัดย้อม ต่อเติม อำบ ทำ

มือ เท้ำ แขน ขำ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เมื่อใด ก็ขอให้นึกถึงจิต

ของตนด้วย มือ เท้ำ แขน ขำ เป็นต้น ของจิต ต้องกำรตบแต่ง

เหมอืนกนั มฉิะนัน้กไ็ม่สวยไม่งำมเหมอืนกัน และก็มใิช่ว่ำ จะไม่มี

ผู้เห็น มีผู้เห็นแน่นอน ใจไม่สวยก็มีผู้เห็น ใจสวยก็มีผู้เห็นนี้ ก็ได้

ยนิได้ฟังกนัอยู ่เพรำะมกัจะมผีูพ้ดูอยูเ่สมอว่ำ คนนัน้ใจด ีคนนีใ้จด�ำ 

เหล่ำนี้เป็นต้น นี่แสดงกำรแลเห็นจิต 

 จิตไม่สวย น่าอายมากกว่ากายไม่สวย จิตสวยน่าภูมิใจ

มากกว่ากายสวย และการตบแต่งจิตก็ไม่สิ้นเปลืองมากมาย ไม่

ต้องลงทนุเป็นทรพัย์สนิเงนิทอง ลงทุนด้วยการต้ังสติให้จรงิ นกึถงึ

ค�าสอนของพระพทุธเจ้า อารมณ์ใดท่ีเป็นทีต่ัง้ของความโลภ โกรธ 

หลง ใช้สตริะงับเสยีให้เรว็ทีส่ดุ ความโลภ โกรธ หลงน้อยลงเพียง

ใด จิตจะงามเพียงนั้น เป็นการแต่งจิตที่สมควรแล 

พระสุรเสียงบรรยาย 
บน Youtube
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๙๐

ครูคนแรกของมนุษย์

 มำรดำบิดำเป็นครูคนแรกของบุตรธิดำ ส่วนมำกได้ยินค�ำ

กล่ำวนีท้ีเ่ป็นควำมจริง ก่อนแต่จะได้พบได้ฟังได้เรยีนรูจ้ำกผู้อ่ืน ทกุ

คนต้องได้พบได้ฟัง ได้เรียนรู้จำกท่ำนผู้ให้ก�ำเนิดของตนก่อนแล้ว 

โดยเฉพำะผู้เป็นมำรดำบิดำ จักเป็นครูผู้ใกล้ชิดบุตรธิดำมำแต่เริ่ม

อบัุตขิึน้ในครรภ์ บตุรธดิำจงึเรยีนรู ้เลยีนแบบมำรดำบิดำมำแต่ต้น 

โดยเฉพำะมำรดำนัน้ กล่ำวกนัว่ำ สำมำรถอบรมสัง่สอนบุตรธดิำได้

ตัง้แต่ยังเป็นทำรกอยูใ่นครรภ์ ปรำรถนำให้บตุรธิดำเป็นเช่นไร เฉลยีว

ฉลำดรอบรูท้ำงไหน กใ็ห้อบรมสัง่สอนไปเสมอ ๆ ด้วยกำรพดูให้ฟัง

บ้ำง อ่ำนให้ฟังบ้ำง เหมือนพูดคนเดียว หรืออ่ำนออกเสียงดังเล่น

คนเดียว โดยใจมุ่งให้ถึงใจทำรกในครรภ์ ให้ทำรกได้คุ้นเคยกับกำร

ได้ยินได้ฟังเรื่องอย่ำงไร เมื่อทำรกเกิดแล้วเจริญวัย ก็กล่ำวกันว่ำ 

จะมีอุปนิสัยใจคอมีควำมรู้เป็นไปในทำงนั้น 

 มีผู้เล่ำว่ำ สุภำพสตรีไทยผู้หนึ่งมีบุตรอำยุเพียง ๑๑ ๑๒ 

ขวบทีไ่ด้เข้ำศกึษำในมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศ มำรดำเล่ำว่ำ ได้อ่ำน

หนังสือที่เป็นควำมรู้ให้ฟัง ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ เช่นนี้จึงเป็นกำร



๓๑๘

ยืนยันว่ำ มำรดำบิดำเป็นครูคนแรกของบุตรธิดำ และควรเป็นครูที่

ดีทีไ่ม่ทอดท้ิงลกูศษิย์ตดิตำมให้กำรอบรมสัง่สอนแก่ศิษย์ผู้เป็นบุตร

ธดิำตลอดไป ทีจ่รงินัน้บุตรธิดำยิง่เจริญวัย ก็ยิง่ต้องกำรควำมอบรม

สัง่สอนอย่ำงใกล้ชดิจำกมำรดำบดิำ เพรำะคนเรำย่ิงมอีำยมุำก กย็ิง่

รับอะไร ๆ ได้มำก 

 มำรดำบดิำผูเ้ข้ำใจควำมจริงนี ้และปรำรถนำให้บตุรธดิำเป็น

คนดีมีวิชำควำมรู้ จึงไม่ทอดทิ้งกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีเป็นครูของบุตร

ธดิำ ไม่ว่ำจะมภีำระธรุะอืน่มำกมำยอย่ำงไร กจ็ะไม่ละทิง้หน้ำทีข่อง

ครู จะต้องท�ำหน้ำที่ของครูที่ดีของบุตรธิดำก่อนเสมอ เพรำะเป็น

งำนส�ำคญัอย่ำงยิง่เป็นคณุทัง้แก่ตนเองและแก่ผูอ้ืน่ ทีว่่ำเป็นคณุแก่

ตนเองกเ็พรำะแม้บุตรธดิำ ได้รบักำรอบรมให้ดไีด้ดงัใจ มำรดำบดิำ

ก็จะสบำยใจ บุตรธิดำได้รับกำรอบรม ให้เป็นคนดีมีวิชำควำมรู้ ก็

จะเป็นผูเ้ชดิชตูนเองและวงศ์ตระกูล สำมำรถใช้วชิำควำมรูแ้ละควำม

ดีช่วยตนเองช่วยคนอืน่ทัง้หลำยได้ กล่ำวว่ำช่วยชำตกิไ็ด้ และแม้จะ

กล่ำวว่ำ ช่วยโลกได้กไ็ม่ผดิ เพรำะคนดด้ีวย มวีชิำควำมรูด้้วย เป็น

ผู้มีประโยชน์ไพศำล และผู้ที่จะเป็นคนดีได้มีวิชำควำมรู้ได้นั้น มิใช่

เป็นขึ้นได้เองง่ำย ๆ จ�ำเป็นต้องได้รับกำรฝึกฝนอบรมดังกล่ำวแล้ว 

 มำรดำบดิำเป็นครคูนแรกของบุตรธดิำ ทีไ่ม่ควรทอดทิง้บุตร

ธดิำ ห่วงใยทะนถุนอม เม่ือยังไร้เดยีงสำอย่ำงไร ยิง่เจรญิวัย ยิง่ต้อง

เพิ่มควำมห่วงใยทะนุถนอมให้ยิ่งขึ้น เพรำะภัยอันตรำยส�ำหรับคน

เรำทัง้หลำยนัน้ ขยำยตวัตำมควำมเตบิใหญ่ของตน ตำมสงัคมทีก้่ำว

เข้ำไปสู่บุตรธิดำของมำรดำบิดำทุกคนก็เช่นกัน 



๓๑๙

 ท่านผูเ้ป็นมารดาบดิา พงึให้ความส�าคญัให้อย่างยิง่ในเรือ่ง

นี ้แม้มภีาระธุระอืน่ แม้ส�าคัญมากมายเพยีงไร หน้าทีใ่นการอบรม

บุตรธิดาอย่างใกล้ชิด ในฐานะครูคนส�าคัญ ต้องไม่ทอดทิ้งต้อง

ให้ความส�าคญัเป็นอนัมากเช่นเดยีวกนั อย่าให้สายเกนิไป ส�าหรบั

ทีจ่ะให้การปฏบิตัหิน้าทีค่รูของบตุรธิดาบงัเกดิผลงดงาม เป็นคณุ

ประโยชน์ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวม เพื่อจะได้เป็นมารดาบิดาที่

มีความสุข ความชื่นใจ ความภาคภูมิใจในบุตรธิดาของตน ที่ได้

รบัการอบรมโดยไม่ถูกทอดทิง้ เพือ่จะได้ไม่ต้องเป็นมารดาบิดาที่

มคีวามทุกข์ ความเศร้าหมอง ละอายใจในบตุรธดิาของตนทีข่าด

การอบรมที่ถูกทอดทิ้งแล

พระสุรเสียงบรรยาย 
บน Youtube
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